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ณ ห้องท�ำงำนของรองประธำนบรษิทั Starlight Entertain-

ment บริษัทที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับงำนบันเทิง ไม่ว่ำจะเป็นละครหรือ

ค่ำยเพลง มีนักร้องนักแสดงที่ขึ้นตรงต่อบริษัทมำกมำย รวมไปถึง

กำรท�ำงำนร่วมกับนักร้องต่ำงประเทศด้วย ท�ำให้บริษัทนี้ดังติด 

อันดับแรกๆ ของประเทศ หลังโต๊ะท�ำงำนของรองประธำนบริษัทมี

ชำยหนุม่วยัยีสิ่บห้ำปี ผูไ้ด้รบัต�ำแหน่งทัง้ทีอ่ำยยุงัน้อย และเป็นน้อง

ชำยของประธำนบรษัิท ชำยคนนีมี้ใบหน้ำหล่อเหลำ แต่แฝงไปด้วย

ควำมเยน็ชำ ตอนนีก้�ำลงันัง่มองหน้ำผูจ้ดักำรส่วนตวัของดำรำทีเ่ป็น

ผู้ใต้บังคับบัญชำของเขำอยู่ 

“ท�ำไมคุณถึงได้พูดยำกพูดเย็นขนำดน้ีคุณรวี” รองประธำน

บริษัทพูดขึ้น และชื่อของเขำก็คือ ธันวำ สุนทรียศักดิ์

“ผมไม่ได้พูดยำกเลยคุณธัน ผมแค่อยำกช่วย” รวี ชำยหนุ่ม 

ผูท้ีม่อีำยมุำกกว่ำธนัวำพดูข้ึน ถงึแม้ว่ำเขำจะเป็นรุน่พีท่ีร่องประธำน

อย่ำงธันวำให้ควำมสนิทสนมและนับถือ แต่เมื่ออยู่ในเวลำงำน เขำ

ตอนที่ 1

ธันวา x เมษา
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ก็เรียกธันวำว่ำคุณและให้ควำมเคำรพ เพรำะอีกฝ่ำยเป็นเจ้ำนำย

ของเขำ 

ธนัวำถอนหำยใจเบำๆ “โอเค ตำมใจคณุ” ชำยหนุม่ตอบ เรือ่ง

ท่ีพวกเขำเถียงกันอยู่นี้ก็คือธันวำต้องกำรให้รวีไปดูแลนักแสดง 

ทีม่ชีือ่เสยีงของบรษัิท มำกกว่ำจะดูแลนกัแสดงหน้ำใหม่ แต่อกีฝ่ำย

ยืนยันว่ำอยำกดูแลนักแสดงหน้ำใหม่มำกกว่ำ จริงๆ แล้วธันวำก็

สบำยใจท่ีได้รวีมำดูแลนักแสดงหน้ำใหม่ เพรำะอีกฝ่ำยเก่งในเรื่อง

หำงำนและควบคุมกำรท�ำงำนของเด็กๆ ในสังกัด แต่เขำก็อยำกให้

รวีได้รับผลตอบแทนมำกกว่ำที่ได้ในตอนนี้ 

“ขอบคุณครับ ผมสัญญำว่ำจะท�ำให้ท้ังสองคนน้ีไปได้ไกล

เหมอืนกบัคนอืน่ๆ ในบรษัิทแน่นอนครบั” รวตีอบกลบัน�ำ้เสยีงหนกั

แน่น 

ธันวำพยกัหน้ำรบัอย่ำงเชือ่ใจ เพรำะในบรษิทัน้ี คนทีเ่ขำเชือ่

ใจ ไว้ใจ และสนิทใจด้วยก็คือรวี เขำนับถือรวีเหมือนพี่ชำยคนหนึ่ง

มำกกว่ำพี่ชำยแท้ๆ ของตัวเองเสียอีก ด้วยควำมที่ธันวำถูกขีดเส้น

ทำงให้เดินมำตั้งแต่ยังเล็ก แม้กระทั่งเรื่องเรียน จึงท�ำให้เขำกลำย

เป็นคนเย็นชำมำตลอด ถึงแม้ว่ำจะไม่ชอบงำนที่ท�ำอยู่ แต่เขำก็ท�ำ

มันได้ด้วยดี เพรำะไม่มีจุดมุ่งหมำยอะไรในชีวิตมำกนัก และควำม

สัมพันธ์ในครอบครัวของเขำก็ไม่ค่อยดีเท่ำไร

“เลิกงำนไปไหนต่อครับ” รวีถำม 

ธันวำมองหน้ำรวีนิ่งๆ ก่อนจะพิงพนักเก้ำอี้แล้วกอดอก

“จะตำมไปหรือไงครับ” รองประธำนถำมกลับ 

“คุณธัน เพลำๆ เรื่องนั้นบ้ำงเถอะครับ” รวีก�ำลังจะพูดเตือน

บำงอย่ำง 

“ไม่ต้องห่วงหรอก ผมสวมถุงยำงอนำมัยทุกครั้ง” ธันวำตอบ
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ด้วยน�้ำเสียงรำบเรียบ

“ผมไม่ได้หมำยควำมว่ำอย่ำงนัน้ เฮ้อ พูดไปคณุก็คงไม่ฟังผม

อยู่ดี เอำเป็นว่ำพักผ่อนบ้ำงละกันนะครับ” รวียอมตัดบท เพรำะรู้

ว่ำพูดไปตอนนี้ เจ้ำนำยของเขำก็คงไม่เปิดใจรับฟังอยู่ดี จำกนั้นรวี

ก็ขอตัวกลับไปท�ำงำนต่อ 

ธันวำนั่งมองประตูห้องท�ำงำนที่ปิดอยู่นิ่งๆ สักพักเขำก็หยิบ

มือถือขึ้นมำกดโทร. หำใครบำงคน คนที่จะช่วยให้เขำผ่อนคลำยได้

เสมอ

“คนืน้ีว่ำงหรอืเปล่ำ... มำเจอกนัทีเ่ดมิ แล้วเจอกัน” ชำยหนุ่ม

นดัแนะกบัปลำยสำยสกัพกั ก่อนจะวำงสำยไป คนทีเ่ขำโทร. หำน้ัน 

เป็นหนึ่งในคู่นอนของเขำ ธันวำมีคู่นอนอยู่สองคน เป็นผู้หญิงหนึ่ง

คน ผู้ชำยหนึ่งคน โดยทั้งสองคนนั้นได้ท�ำข้อตกลงกับเขำแล้วว่ำจะ

ไม่มีกำรผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ชำยหนุ่มอำจจะมีเปย์บ้ำงตำมควำม

เหมำะสม โดยธันวำนั้นสำมำรถมีอะไรกับผู้ชำยหรือผู้หญิงก็ได้ แต่

จะชอบผูช้ำยด้วยกนัเสยีมำกกว่ำ ซึง่เรือ่งนีค้รอบครวัของเขำไม่รูเ้ลย

...

“จะกลับแล้วเหรอครับ” เสียงอ้อนน่ำรักของชำยหนุ่มดังขึ้น

ขณะที่ธันวำก�ำลังสวมกำงเกง เขำเข้ำมำกอดธันวำจำกด้ำนหลัง

อย่ำงออดอ้อน เพรำะบทรกัทีเ่ร่ำร้อนและช�ำ่ชองของอกีฝ่ำย ท�ำให้

ชำยหนุ่มลุ่มหลงจนถอนตัวไม่ขึ้น เขำจึงพยำยำมเอำใจตลอดเวลำ

ทีพ่วกเขำนวัเนยีกนับนเตยีงกว้ำงของโรงแรมชือ่ดงัท่ีธนัวำมกัจะนัด

คูน่อนของตนมำทีน่ี ่เพรำะธนัวำจะมเีซฟโซนของตวัเองนัน่คอืคอน-

โดหรูของตัวเอง และไม่คิดจะพำคู่นอนคนไหนไปยังพ้ืนท่ีส่วนตัว

ด้วย

“เห็นนำยบอกว่ำยังไม่ได้จ่ำยค่ำคอนโด ฉันวำงเงินไว้ให้แล้ว 
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เอำไปจ่ำยซะ” ธันวำพูดด้วยน�้ำเสียงรำบเรียบ เขำยอมรับว่ำคู่นอน

คนนีเ้ร่ำร้อนมำก และเป็นคนทีเ่ขำนดัเจอบ่อยท่ีสดุ แต่ก็ไม่สำมำรถ

ดึงดูดควำมสนใจของเขำได้มำกไปกว่ำเรื่องบนเตียง 

“คุณธันจะมำเจอปอนด์อีกเมื่อไหร่” ชำยหนุ่มถำม

“ช่วงนี้ฉันยุ่งๆ ถ้ำว่ำงเมื่อไหร่จะโทร. หำ” ธันวำตอบด้วย 

น�ำ้เสยีงรำบเรยีบ แล้วปลดแขนของชำยหนุม่ท่ีกอดเขำออก จำกน้ัน

ก็สวมเสื้อ ก่อนหยิบของของตัวเองขึ้นมำ

“เชก็เอำต์เทีย่ง” ธนัวำบอกแค่นัน้ กเ็ป็นอนัรูกั้นว่ำคูน่อนของ

เขำจะแต่งตวั แล้วออกจำกห้องของโรงแรมไป ชำยหนุ่มลงไปท่ีลำน

จอดรถวีไอพี ก่อนจะขับรถตรงกลับคอนโด สถำนที่ที่เป็นเซฟโซน

ของเขำ

“ท�ำไมตื่นเร็วจังล่ะเมษ เมื่อคืนก็กลับมำดึกไม่ใช่เหรอ” 

มำลัย หญงิวยัประมำณสีส่บิกว่ำๆ ทกัถำมลกูชำยทีช่ือ่ว่ำเมษำ หรอื

ชื่อเล่นว่ำเมษ ในช่วงตีส่ีของวันใหม่ หลังจำกตื่นขึ้นมำเตรียมท�ำ 

ข้ำวแกงเพือ่จะน�ำไปขำยทีต่ลำดหน้ำปำกซอยตอนเช้ำ โดยมลีกูชำย

เป็นลูกมือ และวันนี้เมษำก็ตื่นเร็วกว่ำเธอเสียอีก

“มันตื่นเองน่ะแม่ อ้อ เมษหุงข้ำวไว้ให้แล้วนะครับ แล้วก็หั่น

ผักส�ำหรับผัดแล้วเหมือนกัน” เมษำพูดยิ้มๆ 

ครอบครัวของเขำมีด้วยกันสำมคน คือพ่อ แม่ และเมษำ เขำ

มีอำยุสิบเก้ำปี เรียนที่วิทยำลัยแห่งหนึ่ง ก�ำลังจะขึ้น ปวส. สอง 

ฐำนะทำงบ้ำนของเมษำนัน้ไม่ได้ร�ำ่รวยอะไร แต่เขำเป็นคนขยันและ

เป็นเด็กดี เขำกู้เงินเรียน และแบ่งเบำภำระพ่อแม่โดยกำรท�ำงำน

พเิศษเป็นเดก็เขน็ผกัขนของในตลำดสดช่วงสำยๆ ไปถึงบ่ำย พอตก

เย็นก็ไปท�ำงำนที่ร้ำนหมูกระทะ เมษำจะท�ำท้ังสองงำนในช่วงปิด
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เทอมเท่ำนัน้ พอเปิดเทอมเขำกจ็ะท�ำแค่ทีร้่ำนหมกูระทะ ส่วนมำนพ 

พ่อของเขำท�ำงำนเป็นคนขับรถสองแถวในละแวกบ้ำน 

บ้ำนที่อำศัยอยู่ก็เป็นบ้ำนเช่ำเดือนละสำมพันบำท เป็นบ้ำน

เก่ำๆ หลังเลก็ๆ มหีนึง่ห้องนอน หนึง่ห้องน�ำ้ เมษำจะให้พ่อแม่นอน

ในห้อง ส่วนเขำก็เอำตู้มำกั้นนอนในห้องนั่งเล่น บ้ำนของเขำอยู่ใน

ย่ำนที่แออัด สภำพแวดล้อมไม่ดีเท่ำไร แต่เมษำก็เป็นเด็กดี ไม่เคย

ท�ำให้พ่อแม่ต้องทุกข์ใจเลย ถึงแม้ว่ำจะไม่ได้ร�่ำรวย แต่ครอบครัว

ของเขำก็อบอุ่น รักใคร่กันดี

“ไหน ดูซิ เตรียมอะไรบ้ำง” มำลัยพูดขึ้นยิ้มๆ ก่อนจะเดินมำ

ดูของที่ลูกชำยเตรียมไว้บำงส่วน เธอจะคิดเมนูอำหำรของวันรุ่งขึ้น

ล่วงหน้ำ และออกไปหำซื้อวัตถุดิบในช่วงบ่ำยหรือเย็น เพื่อเตรียม

ไว้ท�ำในช่วงเช้ำมืดของวันใหม่ โดยมีเมษำคอยช่วยเสมอ ท้ังท�ำและ

ขำย สองแม่ลูกช่วยกันท�ำกับข้ำวและพูดคุยเล่นกันด้วยสีหน้ำย้ิม

แย้ม พ่อของเมษำจะตื่นช่วงตีห้ำเพรำะต้องไปขับรถสองแถว และ

เมือ่ท�ำกบัข้ำวทีจ่ะขำยเสรจ็ เมษำกบัแม่กจ็ะเอำไปจดัเรยีงบนรถเขน็ 

แล้วเข็นไปขำยที่หน้ำปำกซอย 

“มำพอดเีลยน้ำมำลยั ผมก�ำลงัหิวเลยเนีย่” เสยีงของพงษ์ คน

ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้ำงวินหน้ำปำกซอยพูดขึ้น ซึ่งพงษ์นั้นก็เป็นเพื่อน

บ้ำนของเมษำ และสนิทสนมกับครอบครัวของเขำอยู่แล้ว 

“หิวแต่เช้ำเลยเหรอพี่พงษ์” เมษำส่งเสียงแซวออกไป 

“กูออกมำตั้งแต่ตีสี่ ยังไม่ได้กินอะไรเลย หิวเว้ย” พงษ์เดินมำ

เขกหวัเมษำอย่ำงหยอกๆ เพรำะทัง้สองคนสนิทกันด ีเมษำก็นับถือ

พงษ์เหมือนพี่ชำยคนหนึ่ง 

“เดี๋ยวน้ำตั้งร้ำนแป๊บนะพงษ์” มำลัยพูดยิ้มๆ 

เมษำช่วยแม่จดัของต่ำงๆ ตอนนีม้ลีกูค้ำประจ�ำบำงคนมำรอ



14

~ Our Stories #เรื่องของพวกเขาที่ท�าให้เรายิ้มได้ เล่ม 1 ~

ซ้ือกบัข้ำวใส่ถงุอยูบ้่ำงแล้ว พอแม่ของเขำเริม่ขำย ลกูค้ำก็สัง่ซือ้ เมษำ

ก็ช่วยขำยอย่ำงคล่องแคล่ว ร้ำนของแม่เขำไม่มีโต๊ะให้นั่งกิน จะให้

ซื้อกลับไปกินที่บ้ำน แต่ก็มีจำนส�ำหรับคนแถวนั้นและมอเตอร์ไซค์

วิน ที่มำตักรำดข้ำวไปนั่งกินที่วินมอเตอร์ไซค์ได้ ซึ่งพงษ์ก็สั่งไปนั่ง

กินแล้ว 

“น้ำทพิย์ มำคนเดยีวเหรอครบั” เมษำทกัลกูค้ำประจ�ำซึง่เป็น

แม่ของเพื่อนเขำอย่ำงเป็นกันเอง 

“ใช่ ไอ้ไพรมันไม่ยอมต่ืนมำช่วยน้ำบ้ำงเลย ปิดเทอมวันๆ  

ก็เอำแต่ออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้ำน” ทิพย์ได้ทีบ่นถึงลูกชำยตัวเอง

“มันก็คงอยำกพักอยำกเที่ยวเล่นบ้ำงละมั้งครับ เพรำะเดี๋ยว

ขึน้ ปวส. สอง กต้็องไปฝึกงำนกนัแล้ว” เมษำพูดแทนเพ่ือน ไพรเป็น

เพ่ือนเรียน ปวส. ในวทิยำลยัเดยีวกบัเขำ แต่เรยีนคนละแผนก เพือ่น

คนนี้ค่อนข้ำงเกเร แต่เมษำก็ยังคบอยู่เพรำะเป็นเพื่อนกันมำตั้งแต่

ประถม มำแยกกันก็ตอนเข้ำเรียน ปวช. เพรำะไพรก็มีเพ่ือนร่วม

แผนก

“แล้วเรำล่ะ ไม่เหนือ่ยบ้ำงหรอืไง เรยีนกห็นักพอๆ กับไอ้ไพร 

ท้ังยงัต้องมำช่วยแม่ แล้วกท็�ำงำนพเิศษ ถ้ำไอ้ไพรมนัได้สกัครึง่หนึง่

ของเรำนะ น้ำดีใจตำยเลย” ทิพย์บ่นเรื่อยๆ คนละแวกนี้ส่วนใหญ่

จะเอ็นดูเมษำกันทั้งนั้น

“ผมแค่อยำกช่วยน่ะครับ” เมษำตอบกลับ

“แล้วน้ำทิพย์จะเอำอะไรครับวันนี้” เขำถำมเรื่องกับข้ำวเพื่อ

ไม่ให้ทิพย์บ่นเรือ่งลกูชำยให้คนอืน่ได้ยนิมำกกว่ำนี ้เมษำคดิว่ำ... ถ้ำ

ไพรรูว่้ำแม่เอำลูกตัวเองมำบ่นให้คนอืน่ฟัง กค็งรูส้กึแย่ไม่น้อยแน่ๆ

“เอำแกงเทโพ ผัดผัก แล้วก็ผัดพริกแกงปลำดุกอย่ำงละถุง 

ละกัน” ทิพย์ตอบกลับ 



15

~ ยอนิม ~

มำลัยยิ้มบำงๆ แล้วตักกับข้ำวใส่ถุงให้

“นี่ฉันแถมให้นะทิพย์” แม่ของเมษำหยิบถุงกุนเชียงทอดใส่

เข้ำไปในถุงให้ทิพย์ด้วย

“จะบ้ำเหรอมำลัย ของซื้อของขำย ไม่ต้องๆ” ทิพย์บ่น 

“ไม่เป็นไรหรอกน่ำ ไพรชอบกินไม่ใช่เหรอ ถือว่ำฉันฝำกให้

หลำนละกัน” มำลัยพูดขึ้น 

เมษำยิม้รบัอย่ำงภมิูใจเม่ือแม่ตนเองจ�ำได้ว่ำใครชอบกนิอะไร 

ทั้งๆ ที่ไม่ใช่คนในครอบครัว

“เฮ้อ กไ็ด้ๆ ขอบใจนะ” ทพิย์พดูข้ึน ก่อนจะจ่ำยเงนิค่ำกบัข้ำว

ให้แก่เมษำ

“น้ำทิพย์จอดรถไว้ตรงไหนครับ” เมษำถำม 

“โน่น หน้ำเซเว่นโน่นเลย” ทิพย์บอกกลับ 

“เดี๋ยวผมช่วยถือของไปส่งที่รถดีกว่ำครับ ของเยอะเลย แม่ 

เมษไปช่วยน้ำทิพย์ก่อนนะครับ” เมษำพูดกับทิพย์แล้วหันมำบอก

แม่ตัวเองอีกคน เขำจะเรียกแทนตัวเองด้วยชื่อเล่นกับพ่อแม่ตัวเอง

เท่ำนั้น เพรำะเคยชินมำตั้งแต่เด็ก

“ไม่เป็นไรเมษ เด็กคนนี้นี่นะ” ทิพย์พูดด้วยควำมเอ็นดู เมื่อ

เมษำมำช่วยถือของที่เธอซื้อมำมำกมำยและไปส่งที่รถ 

พอเมษำเดินกลับมำอีกทีก็มีถุงส้มติดมือมำด้วย

“ไปเอำส้มมำจำกไหนล่ะนั่น” มำลัยถำมลูกชำย

“น้ำทิพย์น่ะสิครับ ยัดให้เมษมำ บอกว่ำไม่เอำก็ไม่ยอมฟัง” 

เมษำพูดอย่ำงอ่อนใจ 

มำลยัมองลกูชำยด้วยควำมภมูใิจ เธอรูว่้ำทพิย์ให้เพรำะควำม

เอน็ดู เพรำะคนส่วนใหญ่แถวๆ นีก้ช็อบเอำน่ันเอำนีม่ำให้เมษำชมิ

อยู่เสมอ เพรำะเขำมีน�้ำใจช่วยเหลือคนอื่นๆ ตลอด
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...

“เดีย๋วธนัวำ” เสยีงทุม้ของอคริำห์ พีช่ำยของธนัวำดงัขึน้ หลงั

จำกประชุมเสร็จ คนอื่นๆ ก็ทยอยออกจำกห้องประชุมไปแล้ว รวม

ทั้งเลขำฯ ของอคิรำห์กับเลขำฯ ของธันวำด้วย 

ธันวำมองหน้ำพี่ชำยตนเองนิ่งๆ ไม่ได้ขำนรับแต่อย่ำงใด 

“แกมั่นใจนะว่ำโพรเจกต์แกจะเวิร์ก” อคิรำห์ถำมถึงโพรเจกต์

ที่ธันวำเสนอ นั่นคือกำรดึงตัวนักร้องชื่อดังของทำงจีนมำร่วมท�ำ

เพลงกับบริษัทของเขำ 

“ผมว่ำผมชีแ้จงในกำรประชมุเรยีบร้อยแล้วนะ คณะกรรมกำร

ก็เห็นดีด้วย พี่จะถำมท�ำไมอีก ถ้ำไม่ไว้ใจก็ยกเลิกไป” ธันวำพูดด้วย

น�้ำเสียงขุ่นๆ

“ฉันก็แค่ต้องกำรควำมมั่นใจ เพรำะมันลงทุนไม่น้อยเลยนะ” 

อคิรำห์บอกกลับ 

ธันวำยกยิ้มมุมปำก “ท�ำธุรกิจมันก็มีควำมเสี่ยงทั้งนั้นแหละ 

ถ้ำยังยึดติดกับแบบเดิมๆ เมื่อไหร่จะไปได้ไกล แต่ถึงแม้ว่ำมันจะ

ขำดทนุ พีจ่ะกลวัอะไร เงนิมเียอะแยะ พีห่ำได้ง่ำยๆ อยู่แล้วน่ี” ชำย

หนุ่มพูดเหน็บ เพรำะพ่อมักจะชมพี่ชำยของเขำอยู่เสมอว่ำเป็นคน

เก่ง ท�ำก�ำไรเข้ำบริษัทได้มำกมำย ทั้งๆ ที่เขำเองก็เป็นฟันเฟือง

ส�ำคัญอีกคน แต่พ่อแทบไม่พูดถึงเลย 

“อือ ตำมใจแกละกัน ถ้ำมั่นใจว่ำท�ำได้ แล้ววันนี้จะเข้ำไป 

ท่ีบ้ำนหรือเปล่ำ แม่ถำมหำ” อคริำห์เปลีย่นเรือ่งคยุ เมือ่รูว่้ำน้องชำย

เริ่มหงุดหงิด 

“ยังไม่แน่ใจ” ธันวำตอบกลับอย่ำงไม่ใส่ใจนัก

“แกไม่เข้ำบ้ำนมำเกอืบสองสปัดำห์แล้วนะธนัวำ” อคริำห์พดู

เสียงดุ 
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“แล้วไง ผมไม่เข้ำไปที่บ้ำนใหญ่ มันท�ำให้พวกพี่อยู่กันไม่ได้

หรือไง” 

ธันวำโต้กลับอย่ำงหงุดหงิด เพรำะไม่ชอบเมื่อพี่ชำยท�ำ

เหมือนเขำเป็นเด็กที่ต้องคอยบอกว่ำให้ท�ำอะไรหรือไปไหน

“แกเป็นบ้ำอะไรของแกธนัวำ ท�ำไมชอบท�ำตวัเป็นเดก็ไม่รูจั้ก

โต โกรธเคืองอะไรครอบครัวนักหนำ” อคิรำห์ถำมอย่ำงหัวเสีย

“ไม่น่ำถำมเลยนะ” ธันวำตอบพร้อมกับยกยิ้มมุมปำกอย่ำง

เยำะๆ 

อคิรำห์มองหน้ำน้องชำยนิ่งๆ แล้วถอนหำยใจแรงๆ อย่ำง

สะกดกลั้นอำรมณ์ เขำเองก็ไม่อยำกทะเลำะกับน้องชำยสักเท่ำไร 

“แล้วแต่แกละกนั” พีช่ำยตัดบทแล้วเดนิออกจำกห้องประชมุ

ทันที 

ธันวำเสยผมแล้วสูดลมหำยใจเข้ำลึกๆ ก่อนจะเดินออกไป

เช่นเดียวกัน เขำเดินกลับไปที่ห้องท�ำงำนของตัวเองด้วยอำรมณ์ที่

ไม่ค่อยดีนัก สักพักเลขำฯ ของเขำก็เข้ำมำ

“คณุธนัวำครบั เดก็ฝึกสีค่นมำอยูท่ีห้่องซ้อมแล้วครบั” เลขำฯ 

วัยกลำงคนพูดขึ้น 

ธนัวำพยกัหน้ำรบั วนันีช้ำยหนุม่จะเข้ำไปดูกำรเรยีนกำรซ้อม

ของเด็กฝึกหัดบอยแบนด์ที่เขำคัดเลือกเข้ำมำ เพื่อเป็นบอยแบนด์

วงต่อไปของบรษัิท ธนัวำสงบสติอำรมณ์อยูส่กัพกักล็กุออกจำกห้อง

ท�ำงำนเพื่อไปดู เพรำะต่อให้เขำไม่ชอบงำนที่ท�ำอยู่มำกแค่ไหน แต่

ก็มีควำมรับผิดชอบมำกพอ เพื่อไม่ให้ใครมำสบประมำทเขำได้ 

...

“นึกยังไงถึงชวนผมมำดื่มครับคุณธัน” รวีถำม ขณะนั่งดื่ม

เหล้ำกับธันวำในบำร์หรูแห่งหนึ่งใจกลำงกรุง 
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“ผมแค่หำเพื่อนดื่ม” ธันวำตอบกลับด้วยน�้ำเสียงนิ่งๆ พร้อม

กับมองแก้วเหล้ำในมือ

“ไม่จรงิมัง้ครบั ระดบัคณุธนัหำเพือ่นดืม่ได้ไม่ยำกอยู่แล้ว” รวี

พูดแซว 

“ใช่ เพื่อนดื่มหำไม่ยำก แต่เพื่อนที่ไว้ใจได้มันหำไม่ง่ำยเลย” 

ธันวำตอบ 

รวียิ้มบำงๆ รู้สึกขอบคุณที่ธันวำไว้ใจเขำ 

“ผมว่ำคณุธนัต้องเปิดใจบ้ำงนะครบั คนเรำไม่ได้สวมหน้ำกำก

เข้ำหำกันเสมอไป คนที่พร้อมจะรับฟังและจริงใจก็ยังมีอีกมำกมำย

นะครบั” รวแีนะน�ำ เพรำะรูจ้กักบัธนัวำมำหลำยปี และรูด้ว่ีำอกีฝ่ำย

ค่อนข้ำงปิดกัน้ตวัเอง เนือ่งจำกต้องพบเจอกบัผูค้นมำกมำยทีเ่ข้ำมำ 

หำผลประโยชน์

“ผมมีแค่คุณกับไอ้เจษก็พอแล้ว” ธันวำตอบกลับ เจษก็คือ

เพื่อนสนิทของเขำ

“ยังมีครอบครัวของคุณอีกนะครับ” รวีบอกออกไป แต่ธันวำ

ยกยิ้มมุมปำกอย่ำงเยำะๆ รวีจึงได้แต่ถอนหำยใจเบำๆ เพรำะรู้ถึง

ปัญหำของเจ้ำนำยดีว่ำไม่ลงรอยกับครอบครัวตัวเองนัก และเขำก็

ไม่สำมำรถพดูอะไรได้มำก เพรำะยงัคงเกรงใจธนัวำอยูบ้่ำง เขำได้แต่ 

หวงัว่ำเจ้ำนำยจะเจอใครสักคนทีท่�ำให้ยอมเปิดใจให้แก่คนรอบข้ำง

และครอบครัวบ้ำง

“จริงสิครับ ผมมีเรื่องอยำกจะขอคุณธันสักหน่อย” รวีพูดขึ้น

ด้วยน�้ำเสียงจริงจัง เมื่อนึกบำงอย่ำงได้

“ว่ำ?” ธันวำถำมสั้นๆ 

รวีมีสีหน้ำเกรงใจอยู่ไม่น้อย “ผมอยำกจะขอพำน้องชำยมำ

ช่วยงำนหน่อยได้ไหมครบั คอื... ผมไม่ได้จะให้จ้ำงอะไรนะครบั พอดี
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น้องชำยผมตกงำน ระหว่ำงรองำนจำกบริษัทที่สมัครไว้เรียกตัว ผม

ก็เลยจะให้มำช่วยงำน จะได้ไม่ต้องอยู่ว่ำงๆ เฉยๆ” รวีพูดขึ้น 

ธันวำรูด้ว่ีำรวมีน้ีองชำย แต่ไม่ได้สนทิกบัน้องชำยของอกีฝ่ำย

มำกนัก

“ได้สิ คุณจะได้ไม่เหนื่อยมำกด้วย สอนงำนน้องชำยคุณไว้ 

เผื่อวันไหนคุณติดธุระ จะได้ให้น้องชำยคุณมำแทน” ธันวำตอบ 

เพรำะเขำไว้ใจรวี จึงยอมตำมที่อีกฝ่ำยขอ 

“ขอบคุณครับ” รวีตอบกลับ 

“เดี๋ยวดื่มอีกสักพักก็แยกย้ำยละกัน พรุ่งนี้คุณมีงำนเช้ำนี่” 

ธันวำพูดขึ้น เพรำะรู้ตำรำงงำนของรวีดี

“ครับ แล้วคุณธันคืนนี้จะหำใครอยู่เป็นเพื่อนหรือเปล่ำ” รวี

แซว 

ธญัวำส่ำยหน้ำอย่ำงหน่ำยๆ “วันนีผ้มเหนือ่ยเกนิกว่ำจะออก

ก�ำลัง” เขำตอบแค่นั้น 

รวยีิม้รบับำงๆ ก่อนทีท่ัง้สองคนจะพดูคยุกนัอกีเลก็น้อย แล้ว

แยกย้ำยกันกลับ

...

“ไอ้เมษ ไอ้เมษ แวะก่อนเว้ย” เสยีงตะโกนเรยีกของไพร เพือ่น

ของเมษำดงัข้ึนในช่วงห้ำทุม่ หลังเมษำเลิกจำกงำนทีร้่ำนหมกูระทะ 

และก�ำลังปั่นจักรยำนเพื่อจะกลับบ้ำนตนเอง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจำกร้ำน

หมูกระทะมำกนัก 

เมษำจอดจกัรยำนใกล้กลุม่ของไพรซึง่นัง่ดืม่เหล้ำอยูห่น้ำบ้ำน

เพ่ือนท่ีเรียนวทิยำลยัด้วยกนั เขำกร็ูจ้กั แต่ไม่สนทิกบักลุม่เพือ่นร่วม

แผนกของไพรมำกนัก 

“เพิ่งเลิกงำนเหรอวะ” ไพรถำม 
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“อือ ก�ำลังจะกลับบ้ำน” เมษำตอบ 

“เดี๋ยวค่อยกลับก็ได้ นั่งดื่มกับพวกกูก่อน” ไพรชวน 

“ไม่ละ กูอยำกกลับไปพักผ่อน มึงเองก็ควรกลับบ้ำนได้แล้ว

นะ เดี๋ยวน้ำทิพย์เป็นห่วง” เมษำพูดขึ้นด้วยควำมหวังดี

“มึงอย่ำพูดชื่อแม่กูสิวะ ได้ยินแล้วเซ็ง” ไพรบ่น แต่ไม่ทัน 

จะได้พดูอะไรมำกไปกว่ำนี ้เพือ่นของเขำกส็ะกดิพร้อมกบัพยกัพเยดิ

ให้มองเสำไฟหน้ำปำกซอย 

เมษำหันไปมองก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่พร้อม

ชำยวัยรุ่นอีกสองคน ไพรคว้ำกระเป๋ำคำดอกที่วำงอยู่ เดินไปหำ

ทนัท ีเมษำมองอย่ำงสงสัย แล้วเขำกเ็ห็นไพรส่งบำงอย่ำงให้แก่สอง

คนนั้น 

“มองอะไร” เพื่อนของไพรคนหนึ่งพูดเสียงแข็ง 

เมษำหันกลับมำ แต่ก็ไม่ได้พูดอะไร จนไพรเดินกลับมำหำ 

กลุ่มเพื่อนอีกครั้ง 

“กูกลับก่อนนะ เดี๋ยวแม่เป็นห่วง” เมษำพูดกับไพร 

ไพรโบกมือไล่อย่ำงเซ็งๆ “เออๆ เด็กดีฉิบหำยเลยมึงน่ะ”  

เมษำพยักหน้ำรับ ก่อนจะปั่นจักรยำนกลับบ้ำนตัวเอง 

เมษำใช้ชีวิตไปตำมปกติของตัวเองเหมือนทุกวัน ตื่นเช้ำ

มำช่วยแม่ท�ำกับข้ำวขำย พอเก็บร้ำนก็ไปท�ำงำนเข็นผักขนของใน

ตลำดจนถงึบ่ำยสองโมง ได้พกัหนึง่ชัว่โมงกต้็องเตรยีมตวัไปท�ำงำน

ร้ำนหมูกระทะต่อ ถึงแม้ว่ำจะเหนื่อย แต่เมษำก็ไม่เคยท้อ เพรำะมี

ก�ำลังใจดีคือพ่อกับแม่ 

“เมษๆ” เสียงของวุ้น เพื่อนที่ท�ำงำนร้ำนหมูกระทะด้วยกัน

ดังขึ้นมำ ขณะที่เมษำก�ำลังล้ำงจำนอยู่หลังร้ำน
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“ว่ำไง” เมษำทักกลับ 

“ช่วงนี้มึงเจอกับไอ้ไพรบ้ำงไหมวะ” วุ้นถำม 

“ออื เจอนะ เมือ่วนัก่อนเจอตอนกลบับ้ำน ท�ำไมเหรอ” เมษำ

ถำมกลับบ้ำง

“กูแค่อยำกเตือนมึงน่ะ ว่ำอย่ำไปสุงสิงกับไอ้ไพรมันมำกนัก 

คนเขำพดูกนัทัว่ว่ำมนัส่งยำ เดีย๋วมงึจะโดนหำงเลขไปด้วย” วุน้เตอืน 

ท�ำให้เมษำขมวดคิ้วเข้ำหำกัน 

“ไปเอำข่ำวนี้มำจำกไหน ไพรมันไม่ท�ำอะไรแบบน้ันหรอก” 

เมษำพูดขึ้น ถึงแม้ว่ำจะจ�ำคืนที่เจอกับไพรได้ แต่เขำก็ไม่อยำกเชื่อ

ว่ำเพื่อนจะค้ำยำบ้ำจริงๆ 

“คนในซอยบ้ำนมันกพ็ดูกนัทัง้นัน้แหละ แต่ไม่มใีครไปพูดกับ

แม่มันตรงๆ หรอก กลัวว่ำเขำจะไม่เชื่อ แล้วจะโดนด่ำหำว่ำใส่ร้ำย

ลูกเขำ” วุ้นบอกอีก

“มงึเองกอ็ย่ำไปพดูเรือ่งมนัมำกนกัเลย เพรำะถ้ำไม่จรงิขึน้มำ 

ไพรมันจะเคืองเปล่ำๆ” เมษำพูดเตือน เพรำะไม่อยำกให้วุ้นนินทำ

เพื่อน

“แต่มันจริงนะเว้ย กูเคยเห็นมันขึ้นรถยนต์ใครไม่รู้ โคตรหรู 

เหมือนเข้ำไปคุยกัน สักพักมันก็ลงจำกรถพร้อมกับกระเป๋ำหนึ่งใบ” 

วุ้นยังคงบอกอีก

“ช่ำงเถอะ เรื่องของมัน” เมษำตัดบท เพรำะคิดว่ำเป็นเรื่อง

ส่วนตัวของแต่ละคนจริงๆ เขำล้ำงจำนจนเสร็จเรียบร้อย ก็รับเงิน

รำยวันจำกเจ้ำของร้ำนมำ ที่เมษำมำท�ำงำนนี้เพรำะได้ทิปค่อนข้ำง

ดี ตอนแรกมีเพื่อนชวนไปท�ำงำนร้ำนเหล้ำเหมือนกัน แต่ต้องเลิก

ดึกมำก เมษำกลัวว่ำจะตื่นมำช่วยแม่ท�ำกับข้ำวไม่ทัน เขำเลยเลือก

มำท�ำงำนร้ำนหมูกระทะ ส่วนหนึ่งเพรำะรู้จักกับเจ้ำของร้ำนด้วย
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“กลบับ้ำนดีๆ  นะไอ้เมษ อย่ำไปเถลไถลท่ีไหนล่ะ” โจ เจ้ำของ

ร้ำนหมูกระทะพูดขึ้น 

“คนอย่ำงไอ้เมษเนีย่นะพีโ่จ จะกล้ำเถลไถล มนัเดก็ดจีะตำย” 

วุ้นพูดแซวเพื่อน 

เมษำยิ้มข�ำ ก่อนจะลำวุ้นและคนอื่นๆ เพ่ือขี่จักรยำนกลับ

บ้ำนเหมอืนทกุท ีและเขำกเ็ห็นไพรกบัเพือ่นกลุม่เดมิ... น่ังอยู่ท่ีเดมิ 

ตั้งวงดื่มเหล้ำตำมประสำวัยรุ่น 

“ไอ้เมษ แวะก่อน แวะๆ” ไพรรีบเรียกอีกครั้ง 

เมษำยอมจอดจักรยำนเหมือนทุกที

“มึงๆ มำนั่งดื่มกันหน่อย พอดีวันนี้วันเกิด” 

ไพรรีบดึงมือเมษำให้มำนั่งร่วมวงด้วยกัน

“วันเกิดใคร” เมษำถำมกลับ เพรำะเขำจ�ำวันเกิดของไพรได้

“เกิดอยำกจะกิน ฮ่ำๆ กูเลี้ยงเอง พอดีกูได้เงินค่ำท�ำงำน

พิเศษมำ เลยอยำกเลี้ยงฉลองสักหน่อย” ไพรพูดขึ้น 

เมษำท�ำหน้ำงง “มงึท�ำงำนอะไรเหรอไพร” เดก็หนุม่ถำมพลำง

คิดว่ำเพื่อนคงท�ำงำนกลำงวันตอนที่เขำไม่เห็น

“เออน่ำ มึงอย่ำเพิ่งรีบกลับ ดื่มกับพวกกูสักแก้วก่อน” ไพร

บอกอย่ำงอำรมณ์ดี พร้อมกับรินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่แก้วให้

เมษำ 

“แก้วเดยีวนะ เดีย๋วตอนเช้ำกตู้องต่ืนมำช่วยแม่ท�ำกบัข้ำวอกี” 

เมษำต่อรองกับเพื่อนตัวเอง เพรำะไม่อยำกปฏิเสธบ่อยๆ เกรงว่ำ

ไพรจะเข้ำใจว่ำเขำไม่อยำกเสวนำด้วย

“เออๆ” ไพรตอบรับ 

เมษำยกแก้วขึ้นมำดื่มเล็กน้อย เขำดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เป็น ก็เพรำะพ่อของเขำเคยสอนให้ดื่มพอเป็นพิธีเผื่อเข้ำสังคม แต่
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เมษำก็ไม่ค่อยชอบดื่มเท่ำไรนัก เพรำะมันท�ำให้เขำปวดหัว

“มงึนีห่น้ำตำดเีหมอืนกนันะ” เพือ่นของไพรทีช่ือ่ว่ำเก่งพดูขึน้ 

คนคนนี้เมษำมักจะเห็นว่ำไปไหนมำไหนกับไพรอยู่บ่อยๆ 

“ขอบใจ” เมษำยิ้มรับน้อยๆ 

“ไปขี่รถเที่ยวกับพวกกูมั้ย เดี๋ยวซ้อนท้ำยพวกกูไปก็ได้” เก่ง

ถำมด้วยแววตำแพรวพรำว 

เมษำส่ำยหน้ำไปมำ 

“ไอ้เก่ง กูรู้นะ มึงคิดอะไร” เพื่อนอีกคนส่งเสียงแซว 

เมษำได้แต่มองอย่ำงงงๆ

“ไอ้เมษมันไม่เคย มึงอย่ำมำท�ำให้เพื่อนกูใจแตก ฮ่ำๆ” ไพร

พูดอย่ำงข�ำๆ 

“อะไรกันวะ” เมษำถำมด้วยสีหน้ำซื่อๆ งงๆ ไพรเลยยกแขน

กอดไหล่เขำ

“เนี่ย มึงดูสิ มันยังตำมพวกเรำไม่ทันเลย มึงจะท�ำลำยควำม

ซื่อของไอ้เมษได้ไงวะ ฮ่ำๆ” ไพรพูดพร้อมกับหัวเรำะลั่น 

เมษำได้แต่ท�ำหน้ำงง เขำไม่ใช่คนโง่อะไรขนำดน้ัน แต่เพ่ือนๆ 

ของไพรไม่ได้ไขควำมกระจ่ำงในส่ิงที่เก่งพูด แล้วไพรก็เปลี่ยนเรื่อง

คุยไปเรื่อยๆ ก่อนจะหยิบมือถือเครื่องใหม่มำให้เมษำดู

“นี่มือถือใหม่กู เป็นไง สวยไหมมึง” ไพรพูดท�ำนองอวดนิดๆ 

เมษำมองดกูอ็ดทีจ่ะแปลกใจไม่ได้ ท�ำไมไพรถึงมมีอืถือรำคำ

ร่วมสำมหมื่นกว่ำบำทได้ 

“ก็สวยดี น้ำทิพย์ซื้อให้เหรอ” เมษำถำมไปตรงๆ เพรำะเขำ

คิดว่ำแม่ของไพรเป็นคนซื้อให้

“กูซื้อเองเว้ย แม่กูคงจะซื้อให้อยู่หรอก แค่ขอเงินเติมน�้ำมัน

ยังบ่นเลย” ไพรบ่นถึงแม่ตัวเอง 
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เมษำสงสัยอยู่เหมือนกันว่ำท�ำไมไพรถึงมีเงินมำซื้อของใช้

แพงๆ แบบนี้ แต่พอคิดได้ว่ำเพื่อนบอกว่ำท�ำงำน ก็คงเป็นเงินจำก

กำรท�ำงำนละมัง้ เมษำเลยไม่คดิอะไรต่อ เขำนัง่ดืม่จนหมดแก้วแล้ว

ก็ขอตัวกลับบ้ำน

“ให้กูไปส่งไหมวะ” เก่งถำม 

เมษำส่ำยหน้ำ เขำรู้สึกว่ำเก่งไม่ค่อยน่ำไว้ใจเท่ำไร

“กูกลับละ” เมษำบอกกับไพร ก่อนจะปั่นจักรยำนกลับบ้ำน

ตัวเอง 



~ ยอนิม ~

ตอนที่ 2

“กลบัมำบ้ำนตัง้แต่เมือ่ไหร่ธนั” แม่ของธนัวำรบีเดนิมำหำ

ลูกชำยตัวเอง เมื่อเห็นชำยหนุ่มเดินลงมำจำกชั้นบนของบ้ำนใหญ่ 

“เมื่อคืนครับ” ธันวำตอบด้วยน�้ำเสียงเรียบนิ่ง เขำเห็นพ่อ 

นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น

“เข้ำไปคุยกับพ่อหน่อยมั้ย” แม่พยำยำมจะพูดให้ลูกชำย

เข้ำไปคุยกับพ่อตัวเองบ้ำง เพรำะธันวำกับพ่อไม่ค่อยลงรอยกันสัก

เท่ำไร 

“ไม่ละครับ” ธันวำตอบกลับเสียงเรียบ

“งัน้กนิข้ำวเช้ำด้วยกนัก่อนนะ เดีย๋วพีเ่ขำกล็งมำแล้ว” แม่พดู

อีก 

ในบ้ำนนีค้นทีธ่นัวำพอจะคยุด้วยได้ก็คอืแม่ของเขำ แต่บำงที

ชำยหนุ่มก็หงุดหงิดแม่ตัวเองเหมือนกัน เพรำะเอำแต่เชื่อฟังพ่อ  

ไม่ว่ำพ่อจะบอกให้เดนิไปทำงไหน ท�ำอะไร แม่ก็ท�ำทกุอย่ำง เพรำะ

ถือคติที่ว่ำพ่อเป็นหัวหน้ำครอบครัว เป็นช้ำงเท้ำหน้ำ แต่ส�ำหรับ
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ธนัวำแล้ว เขำคดิว่ำครอบครวัต้องเดนิไปพร้อมๆ กนั คอยช่วยเหลอื

เกื้อกูล ให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน ไม่มีใครมำน�ำใครทั้งนั้น 

“ถ้ำผมขอผ่ำนล่ะครับ” ธันวำถำมกลับ

“แม่ขอนะธัน” แม่เขำพูดเสียงอ่อย 

ธนัวำถอนหำยใจเบำๆ ก่อนจะพยกัหน้ำรบั ท�ำให้แม่ของเขำ

ยิ้มได้

“ผมไปนั่งรอที่ห้องอำหำรเลยละกัน” ชำยหนุ่มพูด ก่อนจะ

เดินแยกไป 

แม่ของเขำก็รีบไปบอกสำมีตนเอง ว่ำวันนี้ลูกชำยคนเล็กจะ

อยู่กินข้ำวเช้ำด้วย ไม่นำนนักทุกคนก็มำรวมตัวกันในห้องอำหำร 

แม่บ้ำนรีบตักข้ำวให้ทุกคน บรรยำกำศค่อนข้ำงกดดัน เพรำะไม่มี

ใครคยุกบัใครเลย พ่อของธนัวำทีน่ัง่อยูหั่วโต๊ะหนัไปมองลกูชำยคน

เล็กที่นั่งข้ำงภรรยำของเขำ

“เห็นซันบอกว่ำแกเสนอโพรเจกต์ว่ำจะดึงศิลปินจีนมำร่วม

งำนด้วย?” อนิรุจถำมด้วยน�้ำเสียงเรียบนิ่ง

“ครับ” ธันวำตอบเสียงเรียบนิ่งเช่นกัน

“พ่ีชำยของแกเขำวำงใจให้แกท�ำโพรเจกต์นี ้กอ็ย่ำท�ำอะไรให้

ผิดพลำดล่ะ มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ชื่อเสียงของบริษัท แกต้องนึกถึง

มันเข้ำไว้ด้วย” อนิรุจพูดต่อ 

แม่ของธนัวำหนัไปมองหน้ำลกูชำยคนเลก็ ส่วนธนัวำปรำยตำ 

มองพี่ชำยตนเอง แล้วหันไปมองอนิรุจด้วยสำยตำเรียบนิ่ง

“ถ้ำห่วงบรษิทัขนำดนัน้ จะรบีวำงมอืท�ำไมล่ะครบั ท�ำไมไม่อยู่

จัดกำรดูแลเอง” ธันวำถำม ท�ำให้แม่รีบจับแขนเขำทันที 

“หรือไม่ก็ให้ลูกชำยสุดที่รักดูแลคนเดียวไปเลย จะได้ไม่ต้อง

มำนั่งห่วงว่ำผมจะท�ำอะไรให้บริษัทเสียหำยหรือเปล่ำ” ธันวำบอก
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อีก 

ตลอดเวลำที่เข้ำไปท�ำงำนในต�ำแหน่งรองประธำนบริษัทนั้น 

เขำไม่เคยท�ำให้บริษัทเสียชื่อเลยด้วยซ�้ำ ไม่ว่ำเขำจะริเริ่มโพรเจกต์

ไหน ทกุอย่ำงมันกอ็อกมำดีทัง้หมด ถงึแม้ว่ำจรงิๆ แล้วเขำไม่อยำก

จะท�ำก็ตำม แต่ก็ดูเหมือนว่ำพ่อจะยังไม่เห็นค่ำในสิ่งที่เขำท�ำ ไม่มี

แม้แต่ค�ำชมหรือให้ก�ำลังใจ ท�ำให้ธันวำรู้สึกอึดอัดกับครอบครัว 

ตัวเองมำกขึ้นเรื่อยๆ 

“อย่ำพูดแบบนั้นกับพ่อนะไอ้ธัน” 

อคิรำห์ปรำมน้องชำยตัวเองเสียงเข้ม 

“รีบเอำหน้ำเลยนะพี่ชำย” ธันวำพูดเสียงเยำะๆ 

“ธันวำ!” อนิรุจตวำดด้วยควำมไม่พอใจ 

“รกักนัดนีะครบั ลกูรกัปกป้องพ่อ พ่อปกป้องลกูรกั แตะไม่ได้

เลย” ธันวำพูดแดกดันกลับไปอีก 

อนริจุหน้ำแดงก�ำ่ด้วยควำมไม่พอใจ “นับวนัแกจะย่ิงก้ำวร้ำว

กับพ่อกับพี่แกมำกเกินไปแล้วนะ” เขำต่อว่ำลูกชำยคนเล็ก

“ผมก้ำวร้ำวตรงไหน ผมพูดด้วยน�้ำเสียงปกติ มีแต่พ่อกับ 

พี่ซันนั่นแหละที่ตะคอกใส่ผม ใครกันแน่ครับที่ก้ำวร้ำว” ธันวำพูด

เสียงเยำะๆ แต่ดวงตำของเขำฉำยแววน้อยใจและขุ่นเคือง

“ธัน พอเถอะ แม่ขอละ” แม่เขำพูดเสียงแผ่ว เพรำะไม่อยำก

ให้พ่อลูก พี่น้องต้องทะเลำะกัน

“ท�ำไมแม่ไม่ขอพ่อกบัพีซั่นบ้ำง ท�ำไมต้องมำขอให้ผมหยดุพดู

แค่คนเดียว” ธันวำหันมำถำมแม่ตนเอง 

“แต่นี่พ่อกับพี่ชำยของเรำนะ” แม่พูดเสียงสั่นเล็กน้อย 

“แล้วไงครับ พ่อกับพี่ท�ำอะไรก็ได้ไม่ผิดงั้นเหรอครับ ท�ำอะไร

ก็ดีไปหมดทุกอย่ำงงั้นเหรอครับ” ธันวำถำมน�้ำเสียงจริงจัง 
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“ไอ้ธัน!” อคิรำห์เรียกน้องชำยตัวเองเพื่อปรำมไม่ให้พูดอะไร

ที่กระทบจิตใจแม่ แต่อีกฝ่ำยยิ้มเยำะ 

“งัน้กเ็ชญิกนิข้ำวกนัเฉพำะครอบครวัสขุสันต์ไปเถอะครบั ผม

คงไม่เหมำะที่จะร่วมโต๊ะด้วยเท่ำไร” ธันวำพูดขึ้น ก่อนจะลุกออก

จำกโต๊ะอำหำรไป

“ธัน ลูก... ธัน” แม่เขำรีบลุกตำม

“ไม่ต้องไปตำมมันหรอกคุณ ปล่อยมัน” อนิรุจพูดขัดขึ้นมำ

ก่อน 

ภรรยำเขำชะงักกึก ใจหนึ่งก็อยำกไปตำมธันวำ แต่ก็ต้องท�ำ

ตำมที่สำมีบอก เธอจึงกลับมำนั่งบนเก้ำอี้เหมือนเดิม ส่วนธันวำก็

เดินมำท่ีรถด้วยควำมหงดุหงดิ ก่อนจะมแีม่บ้ำนคนหนึง่ตำมออกมำ

“คุณธันคะ” แม่บ้ำนเก่ำแก่ของครอบครัวเดินตรงเข้ำมำหำ

ชำยหนุ่ม 

ธนัวำต้องสดูลมหำยใจเข้ำลกึๆ เพือ่สะกดอำรมณ์ตวัเอง แล้ว

หันไปยิ้มบำงๆ ให้แม่บ้ำนที่ชื่อว่ำนวล

“ครับป้ำนวล” เขำตอบรับน�้ำเสียงอ่อนลง ป้ำนวลเป็นอีกคน

ท่ีธันวำให้ควำมไว้วำงใจ เพรำะเป็นคนเดยีวทีอ่ยูข้่ำงเขำเสมอ ตัง้แต่

เล็กจนโต คอยปลอบโยนยำมที่แม่ของเขำไม่สำมำรถมำปลอบได้ 

และเป็นคนที่คอยให้ก�ำลังใจธันวำเสมอมำ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เลือดเนื้อ

เชื้อไขกันแท้ๆ 

“อย่ำน้อยใจคุณนำยเลยนะคะ” ป้ำนวลพูดขึ้น 

ธันวำหัวเรำะในล�ำคอ ก่อนตอบกลับ “ผมชินแล้วละครับ”  

“ป้ำเตรยีมอำหำรเอำไว้ กะจะให้คณุธันเอำไปกินตอนกลำงวนั

ที่คอนโด งั้นก็เปลี่ยนไปกินเป็นอำหำรเช้ำแทนนะคะ” ป้ำนวลพูด

พร้อมกับส่งถุงผ้ำที่ใส่กล่องอำหำรให้แก่ธันวำ 
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ชำยหนุ่มรับมำถือไว้ “ขอบคุณครับป้ำ”  

“อย่ำลืมกินนะคะ กินข้ำวให้ตรงเวลำ จะได้ไม่ปวดท้อง” ป้ำ

นวลพูดด้วยควำมเป็นห่วงจริงๆ 

ธันวำยิ้มรับเล็กน้อย ก่อนจะขอตัวขึ้นรถแล้วขับออกไป

...

“แม่งเอ๊ย จะท�ำยังไงดีวะ” เสียงสบถของไพรดังขึ้น หลังวำง

สำยจำกเพื่อนอีกคน

“อะไรวะ” เก่งถำม 

“ไอ้พุดมันโทร. มำ บอกว่ำทำงเฮียหนวดตำมหำเรำสองคน

อยู่น่ะสิ” ไพรพูดเสียงเครียด

“เชี่ยละ เอำไงล่ะมึง หำที่หลบกันก่อนดีไหม” เก่งเสนอ แต่

ไม่ทันที่ทั้งสองคนจะข้ึนมอเตอร์ไซค์ รถยนต์คันหน่ึงก็แล่นเข้ำมำ

จอดขวำง พร้อมกับชำยร่ำงใหญ่สำมคนลงมำจำกรถ

“จะรีบไปไหนไอ้ไพร กูตำมหำมึงตั้งนำน” ชำยหนุ่มร่ำงใหญ่

มีหนวดเครำพูดขึ้น ท�ำให้ไพรกับเก่งหน้ำถอดสี 

“เอ่อ เฮียตำมหำพวกผมท�ำไมเหรอ” ไพรตีเนียนไม่รู้เรื่อง

“มงึยงักล้ำถำมอกีเหรอว่ำท�ำไม” เฮยีหนวดพูดเสียงเข้ม ก่อน

จะให้ลูกน้องลำกไพรกับเก่งเข้ำไปในซอยเปลี่ยวด้วยกัน 

“เฮียๆๆ มีอะไรค่อยๆ พูดค่อยๆ จำกันก็ได้ ไม่เห็นต้อง

รุนแรงแบบนี้เลย” ไพรพูดขึ้น ก่อนจะโดนเหวี่ยงไปกระแทกก�ำแพง

พร้อมกับเก่ง 

“มึงจะให้กูพูดจำกับมึงยังไง ในเม่ือมึงไม่เอำเงินมำให้กู ครู 

ไม่สอนหรอืไงวะ ว่ำเอำของคนอืน่เขำไปแล้ว ก็ต้องเอำเงนิมำให้เขำ

ตำมก�ำหนดน่ะ” เฮียหนวดพูดเสียงเข้ม 

ไพรกับเก่งมองหน้ำกันเครียดๆ 
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“เฮยี มนัเกดิเหตสุดุวสิยันดิหน่อย แต่ผมจะเอำเงนิมำคนืเฮีย

แน่นอน” ไพรพูดด้วยน�้ำเสียงหวั่นๆ 

“มึงเอำเงินกูไปเล่นพนันใช่ไหมไอ้ไพร” เฮียหนวดถำม ท�ำให้

ไพรถึงกับพูดไม่ออก 

“เฮีย ผมหำเงินมำให้เฮียได้จริงๆ เฮียไม่ต้องห่วง ผมขอเวลำ

อีกหน่อยนะ” ไพรขอร้องอีก 

“ใช่เฮยี พวกผมจะรบีหำมำคนืให้ พวกผมไม่หนีไปไหนแน่ๆ” 

เก่งพูดยืนยันอีกคน 

เฮยีหนวดส่งเสยีงเยำะในล�ำคอเพรำะไม่อยำกจะเชือ่น�ำ้หน้ำ

“กไูม่ห่วงเรือ่งทีพ่วกมงึจะหนหีรอก เพรำะถ้ำพวกมงึหนจีรงิๆ 

กูจะไปเที่ยวเล่นที่บ้ำนพวกมึง อำจจะเข้ำไปทักทำยพ่อแม่พวกมึง

สักหน่อย” เฮียหนวดพูดขู่ ซึ่งไพรกับเก่งรู้ดีว่ำ ค�ำว่ำเที่ยวเล่นหมำย

ถึงอะไร 

“ผมขอเวลำสัก... เดือนได้ไหมเฮีย” ไพรต่อรอง

“กใูห้แค่สองวนั จรงิๆ ถ้ำพวกมงึขำยของหมดและเอำทนุมำ

ให้กู มันก็จบเรื่องไปแล้ว ก�ำไรที่พวกมึงได้ก็เอำไปใช้สิ แต่นี่พวกมึง

เสือกเอำเงินกูไปลงกับกำรพนัน ไม่รู้ละ มะรืนพวกมึงต้องเอำเงิน

มำให้กู ไม่งั้นกูไม่รับรองว่ำพ่อแม่ของพวกมึงจะสุขสบำยดีหรือ

เปล่ำ” เฮยีหนวดพดูเสยีงเข้ม ก่อนจะพยกัหน้ำให้ลกูน้องตนเองแล้ว

พำกันเดินกลับไปที่รถ 

ไพรกบัเก่งถอนหำยใจอย่ำงโล่งอก เม่ือพวกเขำไม่ถูกกระทืบ

จมดิน แต่ก็ยังมีเรื่องต้องเครียดอยู่อีก คือเรื่องเงินที่ต้องเอำมำคืน

เฮียหนวด 

“เชี่ยเอ๊ย แล้วจะเอำเงินจำกไหนวะ จะเอำของมำปล่อยเพื่อ

เอำก�ำไรมำใช้หนี้ เฮียก็คงไม่ให้ของมำแล้วแน่ๆ” ไพรบ่นด้วยควำม
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หงุดหงิด

“ไม่ใช่แค่ของเฮยีหนวด มงึอย่ำลมืว่ำเรำสองคนยงัค้ำงค่ำบอล

อีกห้ำหมื่นนะเว้ย ของเฮียร่วมแสน จะไปเอำเงินจำกไหนวะ” เก่ง

บ่นอีก 

“เดี๋ยวค่อยคิดละกัน ไปหำอะไรกินก่อน กูหิวฉิบหำย” ไพร

ตัดบท ก่อนที่ทั้งสองคนจะพำกันไปร้ำนอำหำรตำมสั่งใกล้ๆ บ้ำน 

...

“ไอ้เมษ” ไพรส่งเสียงทักเมษำที่ก�ำลังจะขี่จักรยำนกลับบ้ำน 

หลังจำกมำท�ำงำนในตลำดสดเรียบร้อยแล้ว 

“อ้ำว ไปไหนกันมำวะ” เมษำถำม

“ไปธุระมำ ก็เลยมำหำข้ำวกินแถวนี้ มึงยังท�ำงำนเข็นผักใน

ตลำดอยู่อีกเหรอวะ” 

“มึงกินขนมตำลไหม ป้ำเพ็ญเขำให้กูมำเยอะแยะเลย” เมษำ

พยักหน้ำรับ ทั้งยังใจดีแบ่งขนมให้เพื่อนตัวเอง ของที่เขำได้มำเต็ม

มอืกม็ำจำกบรรดำแม่ค้ำในตลำดทัง้นัน้ เน่ืองจำกทุกคนต่ำงก็เอน็ดู

ในควำมขยันของเขำ 

“เป็นมึงนี่ดีจริงนะ มีแต่คนรัก” ไพรพูดอย่ำงไม่จริงจังนัก ใน

ขณะที่เก่งเองก็นั่งมองเมษำอย่ำงใช้ควำมคิด

“เมษ มึงมีแฟนรึยัง” เก่งถำม 

เมษำชะงักไปนิด ก่อนจะส่ำยหน้ำแทนค�ำตอบ

“ตัง้แต่รูจ้กัมันมำ กไูม่เคยเห็นมันคบกับใครเลย เหน็มปีลืม้ๆ 

บ้ำง แต่ก็ไม่คิดจะไปจีบใครเลยสักคน” ไพรพูดขึ้นมำ เพรำะรู้จัก 

เมษำดี 

“จรงิเหรอวะ อำยขุนำดนีแ้ล้วเนีย่นะ แปลว่ำมงึยงัซงิอยูอ่ะด”ิ 

เก่งถำมต่อ 
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เมษำรู้สึกเก้อเขินอยู่บ้ำงเมื่อได้ยินค�ำพูดของเก่ง

“ก็ยังไม่อยำกคบใครนี่ อีกอย่ำง วันๆ กูท�ำแต่งำน จะเอำ

เวลำที่ไหนไปคบใครล่ะ” เมษำตอบ 

เก่งพยักหน้ำรับช้ำๆ พร้อมกับมองเมษำอย่ำงส�ำรวจ 

“กวู่ำกไูปก่อนดกีว่ำ ไว้เจอกนั” เมษำตดับท เพรำะอยำกกลบั

ไปอำบน�้ำที่บ้ำนเต็มที และไพรก็ไม่ได้รั้งไว้ 

“ไอ้ไพร กูว่ำกูมีวิธีหำเงินแล้วว่ะ” เก่งพูดขึ้น 

ไพรมองเก่งอย่ำงงงๆ “ยังไงวะ”

วันต่อมำ

ก๊อกๆ

“ไง” เสยีงทกัของเจษ เพือ่นรกัของธนัวำดงัขึน้ในช่วงใกล้เทีย่ง 

หลังจำกพวกเขำนัดกันมำกินข้ำวที่ร้ำนอำหำรแห่งหนึ่ง

“นี่คือค�ำทักทำยของคนที่นัดกูมำ แต่ก็มำสำยร่วมยี่สิบนำที

เนี่ยนะ” ธันวำถำมเสียงเรียบนิ่ง 

เจษหวัเรำะข�ำ ก่อนพดูต่อ “กร็ถมนัติดนีห่ว่ำ ว่ำแต่มงึสัง่อะไร

ไปหรือยัง” 

“ยัง รอมึงมำก่อน เผื่อมึงชิ่งกู กูจะได้ไม่ต้องห่อกลับไปฝำก

หมำที่คอนโด” ธันวำบอก 

“ปำกคอมึงยังเหมือนเดิมตลอดเลยนะ น้องๆ สั่งอำหำร

หน่อยครับ” เจษพูดขึ้นอย่ำงข�ำๆ เพรำะรู้นิสัยใจคอกันดีอยู่แล้ว 

“มีธุระอะไร ถึงได้นัดกูมำกินข้ำว” ธันวำถำม 

เจษเลิกค้ิวก่อนจะยิม้ “กกูอ็ยำกเจอเพือ่นบ้ำงสวิะ ไม่ได้หรอื

ไง ใจคอมึงจะให้กูมำเจอมึงเฉพำะตอนมีเรื่องมีธุระเหรอวะ” ชำย

หนุ่มถำมกลับ เขำไม่นึกเคืองเลยที่ธันวำพูดแบบน้ัน เพรำะรู้ดีว่ำ
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ส่วนใหญ่คนที่ธันวำพบเจอนั้น มักจะมำเจอกันเพรำะมีจุดประสงค์

ในแง่ของผลประโยชน์ 

“โทษที” ธันวำตอบกลับ 

“ไม่เป็นไร กแูค่อยำกมำพดูคยุกบัมงึบ้ำงเท่ำน้ันเอง ตอนแรก

ก็อยำกนัดมึงดื่มตอนเย็นอยู่หรอกนะ แต่กูต้องไปต่ำงจังหวัดเย็นนี้

พอดี ก็เลยคิดว่ำมำหำมึงก่อนดีกว่ำ” เจษบอกเพื่อน

“แล้วนี่เป็นไงบ้ำงวะ งำนที่บริษัท” เจษชวนคุยไปเรื่อยๆ 

ธันวำถอนหำยใจเบำๆ “ก็เหมือนเดิม น่ำเบ่ือเหมือนเดิม” 

ชำยหนุ่มตอบ ถึงแม้ว่ำเขำจะท�ำงำนทุกอย่ำงได้ดี แต่เขำก็รู้สึกเบื่อ

หน่ำย ไม่ค่อยอินกับกำรท�ำงำนเท่ำไรนัก เหมือนท�ำไปตำมหน้ำที่

เสียมำกกว่ำ 

“เอำน่ำ เดีย๋วมงึกเ็จอแรงบนัดำลใจทีท่�ำให้มงึชอบในงำนทีท่�ำ

อยู่” เจษพูดให้ก�ำลังใจ 

ธันวำยกยิม้มมุปำกอย่ำงเยำะๆ “หึๆ ชำตนิีก้จูะเจอหรอืเปล่ำ

ยังไม่รู้เลย” เขำตอบกลับ

“แล้วเด็กมึงสองคนนั้นยังอยู่ดีใช่ไหม” เจษแซวถึงคู่นอน

ประจ�ำทั้งสองคนของธันวำ 

“ยังอยู่” ธันวำตอบกลับอย่ำงไม่ใส่ใจนัก

“เจษ มึงพอจะหำคนท�ำควำมสะอำดคอนโดท่ีไว้ใจได้ให้กู 

สักคนได้ไหมวะ” ธันวำพูดเมื่อนึกขึ้นได้

“ท�ำไมวะ ป้ำเยำว์ล่ะ” เจษพูดถึงแม่บ้ำนท่ีธันวำจ้ำงมำ

ท�ำควำมสะอำดคอนโดบ่อยๆ 

“เขำมำขอลำออก บอกว่ำจะกลบัไปเล้ียงหลำนท่ีต่ำงจังหวดั” 

ธันวำบอกออกไปด้วยน�้ำเสียงเซ็งๆ 

“อ้ำว เหรอวะ เดี๋ยวกูดูให้ แต่ยังไม่รับปำกนะเว้ย” เจษบอก
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ตรงๆ 

ธันวำพยักหน้ำรับ พอดีกับเสียงมือถือเครื่องส�ำรองของเขำ

ดังขึ้น เขำจึงหยิบขึ้นมำดู ก่อนจะกดรับสำย

“ว่ำไงครบัแก้ม” ธนัวำรบัสำยหนึง่ในคูน่อนของเขำ ซึง่เจษเอง

ก็รู้จักชื่อ พอได้ยินก็ยิ้มล้อเพื่อน

“ได้สิ... คืนนี้ผมไปหำ... แล้วเจอกัน” ชำยหนุ่มพูดกับอีกฝ่ำย

สักพักก็วำงสำยไป

“ไปออกก�ำลังกำยอีกแล้วละสิ” เจษแซวเพื่อนตัวเอง 

“เขำเสนอ กูก็แค่สนอง” ธันวำตอบกลับสั้นๆ ก่อนจะนั่งคุย

และกินอำหำรกับเจษไปเรื่อยๆ

...

“กนิอะไรมำหรอืยงัเมษ” มำลยัถำมในช่วงห้ำทุ่มกว่ำๆ ท�ำให้

เมษำที่ก�ำลังปิดประตูบ้ำนชะงักไป

“ยงัไม่นอนอกีเหรอแม่ ดกึแล้วนะ เดีย๋วต้องตืน่เช้ำอกี” เมษำ

พูดขึ้นด้วยควำมเป็นห่วง

“ลกุมำเข้ำห้องน�ำ้น่ะ ได้ยนิเสยีงประตเูปิดพอด ีแล้วกนิอะไร

มำหรือยัง” มำลัยถำมอีกครั้ง

“เรียบร้อยแล้วครับ แม่นอนเถอะ เดี๋ยวเมษอำบน�้ำเสร็จก็จะ

นอนแล้ว” เมษำบอกพร้อมรอยยิ้ม ถึงแม้ว่ำเขำจะท�ำงำนกลับมำ

เหนือ่ยแค่ไหน พอได้ยนิและเห็นแววตำแม่ทีแ่สดงถึงควำมเป็นห่วง

เป็นใย ก็ท�ำให้เขำหำยเหนื่อยได้ในทันที

“อือ รีบนอนนะ” มำลัยพูดยิ้มๆ ก่อนจะเดินกลับเข้ำไปใน

ห้องนอน 

เมษำไปอำบน�ำ้เปลีย่นเสือ้ผ้ำ เพือ่เตรยีมเข้ำนอนบ้ำง แต่พอ

ล้มตัวลงนอนได้ไม่ถึงสองนำที เสียงมือถือของเขำก็ดังขึ้นมำ เมษำ
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รีบกดรับสำย เพรำะกลัวว่ำเสียงจะดังรบกวนพ่อแม่ที่นอนอยู่

“ฮัลโหล” เมษำพูดเสียงไม่ดังมำกนัก

“ไอ้เมษ กูเองนะ ไพร” เสียงของไพรดังขึ้น 

เมษำดูเบอร์ก็เห็นว่ำเป็นเบอร์ของไพรจริงๆ เนื่องจำกตอน

แรกเขำรีบรับสำย เลยไม่ทันได้เห็นว่ำใครโทร. มำ “อือ ว่ำไง”  

“มึงกลับบ้ำนยังวะ” ไพรถำม

“กลบัมำแล้ว เพิง่อำบน�ำ้เสรจ็ ก�ำลงัจะนอน มอีะไรหรอืเปล่ำ” 

เมษำถำมบ้ำง

“มงึ มงึไปเป็นเพือ่นกหูน่อยส ิพอดกีตู้องไปเอำของจำกเพือ่น

กู กูไม่อยำกขี่รถไปคนเดียว” ไพรตอบกลับมำ

“ตอนนี้เนี่ยนะ” เมษำถำมกลับอย่ำงแปลกใจ

“ใช่ มนัเป็นของทีก่ตู้องใช้ท�ำงำนพรุ่งน้ีน่ะ กูบอกแม่กูแล้ว แม่

กูบอกว่ำถ้ำพำมึงไปเป็นเพื่อน เขำไม่ว่ำอะไร อีกอย่ำง... ไอ้เก่ง

เพื่อนกูมันก็ไม่อยู่ ไม่มีใครไปกับกูได้เลย” ไพรบอกอีก 

“แต่... มันดึกแล้ว” เมษำพูดขึ้น

“กูรู้ ไปแป๊บเดียวเองมึง เดี๋ยวกูรีบขี่รถมำส่งมึงเลย” ไพร

คะยั้นคะยอต่อ 

“แล้วตอนนี้มึงอยู่ที่ไหน” เมษำถำมกลับ

“อยูห่น้ำปำกซอยบ้ำนมงึนีแ่หละ เดีย๋วกขูีเ่ข้ำไปรบัทีห่น้ำบ้ำน

มึงนะ” ไพรพูดด้วยน�้ำเสียงตื่นเต้น

“ไม่ต้องหรอก หมำมันจะเห่ำเอำ กูไม่อยำกให้พ่อแม่กูตื่น 

เด๋ียวกเูดินไปหำเองละกนั แค่นีน้ะ” เมษำตอบก่อนจะวำงสำย แล้ว

เขำก็ลุกขึ้นเปลี่ยนกำงเกงนอนเป็นกำงเกงยีนขำยำวแล้วหยิบ 

เส้ือคลุมมฮูีดมำสวม ค่อยๆ เปิดประตูออกจำกบ้ำนไปเงยีบๆ แล้ว

ก็เดินไปหน้ำปำกซอย พบว่ำไพรจอดรถรออยู่หน้ำร้ำนสะดวกซื้อ 
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ไพรยิ้มเมื่อเห็นหน้ำเมษำ “ขึ้นรถเลยมึง ป่ำนนี้เขำรอแย่ละ”  

“ใครรอ” เมษำถำมอย่ำงแปลกใจ

“เอ่อ เพื่อนกูไง ขึ้นรถเหอะ” ไพรบอกอีก 

เมษำไม่คิดอะไร เขำขึ้นซ้อนท้ำยรถมอเตอร์ไซค์ของไพรไป

อย่ำงง่ำยดำย ไพรขีร่ถไปยงัจดุหมำยปลำยทำง ซึง่เป็นหน้ำโรงแรม

หรูแห่งหนึ่ง

“หือ มำท�ำอะไรที่นี่วะ” เมษำถำมอย่ำงอึ้งๆ 

“เพื่อนกูรออยู่ที่นี่” ไพรตอบกลับมำ 

“เพือ่นมงึมำท�ำอะไรทีน่ีอ่ะ แล้วเรำแต่งตวัแบบน้ีเขำจะให้เข้ำ

ไหม” เมษำถำม 

“เข้ำได้น่ำ ตำมกูมำเหอะ” 

“กูรอที่รถได้ไหมวะ มึงไปเอำของจำกเพื่อนมึงคนเดียวได้

ไหม” เมษำถำม เพรำะเขำรู้สึกเก้อเขินถ้ำจะเข้ำไปในสถำนที่หรูๆ 

แบบนี้ สถำนที่ที่เขำไม่คิดว่ำตัวเองจะได้เหยียบย่ำงเข้ำไป

“เฮ้ย ไปด้วยกนั กเูองกเ็ขนิเหมอืนกนัถ้ำเข้ำไปคนเดยีว เข้ำไป

เป็นเพื่อนกูหน่อย” ไพรพูดอีก 

เมษำลังเลเล็กน้อย สุดท้ำยก็พยักหน้ำรับ

“กูโทร. หำมันแป๊บว่ำอยู่ห้องไหน” ไพรพูดแล้วหยิบมือถือ 

ขึ้นมำโทร. หำเพื่อนตัวเอง

“กูมำถึงแล้ว อยู่ห้องไหนวะ... เออ... ได้ๆ ก�ำลังจะขึ้นไป” 

ไพรพูดพร้อมกับมองหน้ำเมษำไปด้วย 

เมษำไม่ได้คดิอะไร เมือ่ไพรพดูเสรจ็กว็ำงสำยไป ก่อนจะชวน

เมษำเดินเข้ำไปด้ำนในและตรงไปยังลิฟต์ เมษำมองรอบๆ อย่ำง

สนใจ ในเมื่อได้เข้ำมำแล้ว เขำก็ถือโอกำสส�ำรวจโลกอีกแบบที่ตน

คงไม่มสิีทธิไ์ด้เข้ำมำอกี ไพรพำเมษำขึน้ลฟิต์ไปบนชัน้ท่ีเพ่ือนรออยู่ 



37

~ ยอนิม ~

เมษำก็เดินตำมไปเรื่อยๆ จนไปหยุดที่หน้ำห้องห้องหนึ่ง ไพรเคำะ

ประตู สักพักเก่งก็เป็นคนเปิดประตูออกมำ เมษำเลิกคิ้วอย่ำงงงๆ

“เข้ำมำสิ” เก่งพูดพร้อมกับมองหน้ำเมษำไปด้วย 

ไพรพยักหน้ำให้เมษำเดินตำมเข้ำไป พอเมษำเดินเข้ำไปใน

ห้อง ก็พบว่ำมีชำยวัยกลำงคนสองคนยืนอยู่ แล้วก็มีชำยอำยุน่ำจะ

ประมำณห้ำสิบกว่ำๆ นั่งอยู่บนโซฟำโดยสวมชุดคลุมอำบน�้ำ ย่ิง

ท�ำให้เขำงงเข้ำไปใหญ่ 

“คนนี้เหรอ” ชำยหนุ่มที่ยืนอยู่คนหนึ่งพูดขึ้น แล้วไพรกับเก่ง

ก็พยักหน้ำรับ 

“ใช่ครับพี่นนท์” เก่งเป็นคนตอบ 

ชำยหนุ่มที่ชื่อนนท์เดินวนรอบตัวเมษำอย่ำงส�ำรวจ เมษำ 

ก็ได้แต่มองอย่ำงสงสัยว่ำอีกฝ่ำยมำเดินส�ำรวจเขำท�ำไม 

“เสี่ยวินัยว่ำไงครับ” นนท์หันไปถำมคนที่นั่งอยู่บนโซฟำ ซึ่ง

ก�ำลงัมองเมษำด้วยแววตำพรำวระยบั เหมอืนกบัเจอของเล่นทีถ่กูใจ 

“ถูกใจฉันมำก ยังซิงด้วยใช่ไหม” เสี่ยวินัยถำม 

“ครับ” ไพรรีบตอบ 

เสีย่วนิยัหนัไปหำชำยหนุม่ชดุด�ำทียื่นอยู่อกีคนแล้วพยักหน้ำ 

ชำยชุดด�ำจึงเดินไปหยิบซองสีน�้ำตำลมำส่งให้นนท์ และนนท์ก็รับ

มำ

“ขอบคุณครับเสี่ย งั้นเชิญเสี่ยตำมสบำยเลยนะครับ พวกมึง 

ไปกัน ให้เสี่ยเขำสนุกกับของเล่นของเขำเหอะ” นนท์หันไปพูดกับ

ไพรและเก่ง 

“นี่มันอะไรกันวะไพร” เมษำถำมด้วยควำมไม่เข้ำใจ 

“มึงอยู่นี่ก่อนนะไอ้เมษ กูขอออกไปคุยกับสองคนนี้ข้ำงนอก

แป๊บหนึ่ง” ไพรพูดขึ้น 



38

~ Our Stories #เรื่องของพวกเขาที่ท�าให้เรายิ้มได้ เล่ม 1 ~

“กูไปด้วยสิ” เมษำไม่อยำกอยู่ในห้องน้ี เพรำะรู้สึกไม่ดีกับ

สำยตำของเสี่ยวินัยเท่ำไรนัก

“ไม่ต้อง อยู่นี่แหละ” ไพรพูดเสียงแข็ง ท�ำให้เมษำชะงักไป 

ตอนนี้นนท์กับเก่งไปรอตรงประตูแล้ว ไพรจึงรีบเดินไปสมทบ แล้ว

หันไปหำเมษำอีกครั้ง

“โทษทีนะมึง” ไพรบอกแล้วจัดกำรปิดประตูทันที 

เมษำได้แต่ยืนงง 

“หึๆ ดูท่ำจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสินะ” เสี่ยวินัยลุกขึ้นมำ 

เมษำสะดุ้งแล้วขยับถอย แต่จะเดินไปที่ประตูก็ไม่ได้ เพรำะ

ชำยชุดด�ำมำยืนดักไว้ก่อนแล้ว 

“อะไรเหรอครับ” เมษำถำมกลับ

“เพื่อนนำยพำนำยมำขำยให้ฉัน ไม่รู้เลยหรือไง โถๆ ช่ำง 

น่ำสงสำร น่ำเอ็นดูเสียจริง” เสี่ยวินัยพูดด้วยน�้ำเสียงออกหื่นเล็ก

น้อย เขำมีรสนิยมชอบเด็กหนุ่มซิงๆ และชอบใช้ควำมรุนแรง จึงไม่

สนใจหรอกว่ำเมษำจะถูกหลอกมำขำยเพื่อให้นอนกับเขำหรือไม่ 

“ขำย... ขำยอะไรครับ” เมษำถำมต่อ ตอนนี้ใจเขำเต้นระรัว

ด้วยควำมหวำดหวั่น 

“ก็พำนำยมำขำยตัวให้ฉันไง ฉันเสียเงินไปก้อนใหญ่เลยนะ  

รู้ไหม แต่ก็น่ำจะคุ้มอยู่” เสี่ยวินัยพูดพร้อมกับเลียริมฝีปำก 

เมษำตำเบิกโพลงเมื่อได้ยิน

“ไม่จริง เพื่อนผมไม่ท�ำแบบนั้นหรอก” เขำเถียงออกไป

“ท�ำหรือไม่ท�ำ พวกนั้นก็ได้เงินไปแล้ว เอำน่ำ มำสนุกกับฉัน

เถอะ ถ้ำนำยท�ำตวัน่ำรกั เผลอๆ ฉนัจะเลีย้งดนูำยเอง” เส่ียวนัิยพูด

พร้อมกบัเดินเข้ำหำเมษำ แล้วกระชำกแขนอกีฝ่ำยให้ไปยงัห้องนอน

ที่แยกส่วนต่ำงหำก
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“ไม่นะครับ ปล่อยผม!” เมษำพยำยำมดิ้น 

เสี่ยวินัยยิ่งชอบ เขำฉุดกระชำกลำกถูเมษำอย่ำงแรง 

“ช่วยด้วยครบั! ช่วยด้วย!” เมษำพยำยำมร้องให้คนช่วย ตอน

นี้เขำรู้สึกเสียใจ ผิดหวัง กลัว ปะปนกันไป 

เสี่ยวินัยพยำยำมจะกอดรัดเมษำให้ได้ เด็กหนุ่มก็อำศัยกำร

เอำตัวรอดแบบเบสิกคือกำรยกเท้ำถีบไปที่กล่องดวงใจของอีกฝ่ำย 

ถึงแม้ว่ำเสี่ยวินัยจะหลบ แต่ก็ยังโดนอยู่ดี ท�ำให้เขำทรุดลงไปนั่งกับ

พื้น

“โอ๊ย!” เสี่ยวินัยร้องลั่น ท�ำให้ชำยชุดด�ำรีบวิ่งเข้ำมำดู เมษำ

จึงอำศัยจังหวะนี้รีบวิ่งกระหืดกระหอบไปที่ประตู 

“ตำมเด็กนั่นไป อย่ำปล่อยให้มันหนีไปได้” 

เสีย่วนิยับอกลูกน้องตัวเองทีม่ำช่วยประคอง ลกูน้องของเขำ

เลยรีบวิ่งตำมเมษำออกไปอย่ำงรวดเร็ว
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ตอนที่ 3

“จะกลับแล้วเหรอคะ ยังไม่ดึกเท่ำไหร่เลย” หญิงสำวที่

เป็นคู่นอนอีกคนของธันวำถำม หลังจำกเขำพำเธอมำท�ำกิจกรรม

บนเตียงตั้งแต่ช่วงหัวค�่ำจนล่วงเลยมำถึงเกือบๆ ตีหนึ่ง

ธนัวำมคีูน่อนประจ�ำอยูส่องคน คอืปอนด์... ชำยหนุม่วยัยีส่บิ

ปี และหญิงสำววัยเดียวกับเขำคนนี้ที่ชื่อว่ำแก้ม ธันวำเจอปอนด์ใน

ผับแห่งหนึ่ง ส่วนแก้มนั้นเขำเจอกับเธอในงำนเลี้ยง ธันวำได้พูดคุย

ตกลงกับคู่นอนทั้งสองคนแล้วว่ำจะท�ำแค่สนุกกันเท่ำนั้น ไม่มีกำร

ผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทั้งสองคนก็ยินยอมอย่ำงเต็มใจ 

“พรุง่นีผ้มมคียุงำน” ธนัวำตอบกลบัเสยีงน่ิง ก่อนจะก้มลงจูบ

หน้ำผำกหญิงสำวเป็นกำรลำเหมือนทุกที 

“งัน้แก้มขอนอนต่ออกีหน่อยละกนัค่ะ แล้วเจอกนัใหม่นะคะ” 

หญิงสำวพูดเสียงหวำน 

ธันวำพยักหน้ำรับ ก่อนจะหยิบของของตัวเองแล้วเดินออก

จำกห้องพักไป
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พลั่ก!

แรงปะทะที่เกิดขึ้นท�ำให้ธันวำเซเล็กน้อย ก่อนที่คนวิ่งมำชน

จะรีบมำหลบด้ำนหลังเขำอย่ำงรวดเร็ว

“พี่ครับ... ช่วยผมด้วย ได้โปรด ช่วยผมด้วยนะครับ” 

เสียงสั่นๆ ปนควำมหวำดกลัวดังขึ้นมำ ท�ำให้ธันวำขมวดคิ้ว

เข้ำหำกนั ครัน้จะหนัไปมองคนด้ำนหลงั อกีฝ่ำยกเ็กำะเสือ้เขำเอำไว้

แน่น และไม่ทันจะได้ถำมอะไร ก็เห็นชำยชุดด�ำคนหนึ่งวิ่งตำมมำ

เสียก่อน 

“ขอโทษทีครับ ผมขอตัวเด็กคนนั้นด้วย” ชำยชุดด�ำพูดขึ้น

“เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ” ธันวำถำม 

“พอดีนำยของพวกเรำมีธุระกับเด็กคนนั้น” ชำยชุดด�ำตอบ 

ธันวำไม่อยำกยุ่งอะไรมำกมำยนัก เขำหันไปหำเด็กหนุ่มทำง

ด้ำนหลังเพื่อสอบถำม แล้วก็ต้องชะงักไป เมื่อเห็นแววตำที่เต็มไป

ด้วยควำมหวำดหวัน่และหยำดน�ำ้ใสๆ ทีค่ลอดวงตำท้ังสองข้ำงของ

อีกฝ่ำย เด็กหนุ่มไม่ได้น่ำรักบอบบำงเหมือนกับคู่นอนของเขำ แต่

กลับมีบำงอย่ำงดึงดูดธันวำได้อย่ำงน่ำประหลำดใจ

“ได้ตัวหรือยัง” เสียงของใครอีกคนดังขึ้น 

ธันวำหันไปมอง เด็กหนุ่มด้ำนหลังก็รีบเกำะหลังของเขำไว้

ด้วยร่ำงกำยอันสั่นเทำ 

“คุณวินัย?” ชำยหนุ่มพูดข้ึนอย่ำงแปลกใจ เมื่อเห็นอีกฝ่ำย

เดินกระย่องกระแย่งมำ ซึ่งเสี่ยวินัยก็ชะงักไปเหมือนกัน

“อ่ำ... คุณธันวำ มำท�ำอะไรที่นี่งั้นเหรอ” เสี่ยวินัยถำม 

ธันวำรูไ้ด้ในทนัทว่ีำค�ำว่ำธรุะทีล่กูน้องของเสีย่วนัิยพดูถึงนัน้

คือเรื่องอะไร เขำกับอีกฝ่ำยรู้จักกันแบบผิวเผินตอนออกงำนต่ำงๆ 

และธันวำก็พอจะรู้ข่ำวระแคะระคำยมำบ้ำงว่ำเสี่ยวินัยมีรสนิยม
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ชอบซื้อบริกำรเด็กหนุ่ม 

เสี่ยวินัยหน้ำเจื่อน เมื่อเห็นว่ำมีคนมำเจอเขำในสถำนกำรณ์

ที่ล่อแหลมแบบนี้

“ผมมำท�ำธุระที่นี่ครับ” ธันวำตอบ 

“งั้นเชิญคุณไปท�ำธุระต่อได้เลย ผมขอตัวเด็กคนนั้นคืนด้วย” 

เสี่ยวินัยบอกด้วยน�้ำเสียงเรียบนิ่ง 

เด็กหนุ่มขยุ้มเสื้อของธันวำแน่นขึ้น พร้อมกับส่งเสียงพึมพ�ำ

สั่นๆ ออกมำ “ไม่ไปๆ”

“น้องคนนี้เป็นอะไรกับคุณวินัยเหรอครับ” ธันวำแกล้งถำม 

เสี่ยวินัยออกอำกำรฮึดฮัดเล็กน้อย จริงๆ เขำจะให้ลูกน้อง

มำกระชำกเมษำไปเลยก็ได้ แต่ก็ไม่อยำกมีปัญหำกับธันวำ ผู้มี

อิทธิพลในวงกำรบันเทิง 

“เขำเป็นหลำนชำยของผม” เสี่ยวินัยตอบกลับ 

ธันวำยกยิ้มมุมปำกนิดๆ เพรำะเสี่ยวินัยสวมชุดคลุมอำบน�้ำ 

ทั้งยังอยู่ในโรงแรมด้วย มันท�ำให้คิดเป็นอื่นไปไม่ได้จริงๆ 

“นี่ ตอบฉันมำ นำยเป็นหลำนคุณวินัยงั้นเหรอ” ธันวำหันไป

ถำมเมษำ แต่เด็กหนุ่มส่ำยหน้ำ 

“แล้วนำยเป็นอะไรกับเขำ บอกมำตำมตรง ไม่งั้นฉันก็ช่วย

นำยไม่ได้” ธันวำพูดด้วยน�้ำเสียงจริงจัง เขำอยำกรู้ว่ำเด็กหนุ่มจะ

ตอบยังไง 

“ผม... ถกูเพือ่นหลอกมำขำยครบั พีช่่วยผมด้วยนะครบั” เมษำ

พดูเสยีงสัน่เครอื ท�ำให้ธนัวำอึง้กบัสิง่ทีไ่ด้ยนิ ตอนแรกเขำก็ไม่อยำก

จะเชื่อ แต่ร่ำงกำยกับมือสั่นเทำที่จับเขำอยู่บ่งบอกว่ำเด็กหนุ่ม 

หวำดกลัวจริงๆ 

“ได้ไง ฉันจ่ำยเงินค่ำตัวนำยไปแล้วนะ!” เสี่ยวินัยได้ยินแบบ
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นั้นก็พูดอย่ำงลืมตัว 

ธันวำหันไปหำเสี่ยวินัยอีกครั้ง “คุณซื้อเด็กคนนี้มำเท่ำไหร่

ครับ” เขำถำมด้วยท่ำทีปกติ ไม่ได้แสดงออกถึงควำมตกใจ เมื่อเห็น

ว่ำเสี่ยวินัยมำซื้อบริกำรเด็กหนุ่ม

“คุณธันวำ ผมไม่อยำกมีปัญหำอะไรกับคุณหรอกนะ เรื่องนี้

มันเป็นเรื่องส่วนตัวของผม” เสี่ยวินัยพูด

“ผมรูค้รบั ว่ำเป็นเรือ่งส่วนตวัของคณุ ผมเองไม่ก้ำวก่ำยหรอก

ครับ ท่ีคณุซือ้ผูช้ำยหนุม่ๆ มำสนองตัณหำโดยทีเ่ขำไม่เตม็ใจ” ธนัวำ

พูดโดยแอบเหน็บนิดๆ

“แต่ถ้ำผมจะบอกว่ำ ผมขอซื้อตัวเขำต่อจำกคุณ คุณจะว่ำ 

ยังไงครับ” ธันวำยื่นข้อเสนอออกไป 

เมษำได้ยินก็เบิกตำโพลงด้วยควำมตกใจ พลำงคิดว่ำตนเอง

หนีเสือปะจระเข้หรือไม่ ถึงแม้ว่ำคนร่ำงสูงตรงหน้ำจะดูหล่อและ 

น่ำไว้ใจกว่ำเสีย่วนิยักต็ำมท ี แต่เมษำกไ็ม่รูว่้ำตวัตนจรงิๆ ของคนคนนี้

เป็นยังไง 

“คุณเนี่ยนะ จะซื้อตัวเด็กคนนี้ คุณจะเอำไปท�ำไม” เสี่ยวินัย

ถำม

“มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมเหมือนกันครับ ว่ำไงครับ ผม

ขอซื้อต่อได้หรือเปล่ำ” ธันวำถำมย�้ำอีก 

“ไม่ได้ ผมเสยีเวลำ เสยีเงนิมำมำกพอแล้ว ผมจะพำเดก็คนนี้

กลับไปกับผม” เสี่ยวินัยปฏิเสธ 

ธันวำหันไปหำเมษำอีกครั้งแล้วพูดเสียงเบำ “อยำกไปกับฉัน 

หรือไปกับเขำ” 

เมษำกดัปำกตัวเองอย่ำงลังเล เพรำะเขำเองก็กลวัคนทัง้สอง

เหมอืนกนั แต่อะไรบำงอย่ำงในตวัธนัวำท�ำให้เมษำรูสึ้กว่ำปลอดภยั



44

~ Our Stories #เรื่องของพวกเขาที่ท�าให้เรายิ้มได้ เล่ม 1 ~

กว่ำกำรไปกับเสี่ยวินัยแน่ๆ

“ไปกับพี่ครับ” เมษำตอบ 

ธันวำยกยิ้มมุมปำกอย่ำงพอใจ แล้วหันกลับไปหำเสี่ยวินัย 

อีกครั้ง

“คุณวินัย ผมว่ำระดับคุณคงหำคนใหม่ได้ไม่ยำกหรอกมั้ง

ครับ” ชำยหนุ่มพูดกล่อมคนสูงวัยกว่ำ

“คุณซื้อตัวเด็กคนนี้มำเท่ำไหร่ ผมให้มำกกว่ำที่คุณจ่ำยไป 

บำงทเีงนิทีผ่มให้ไป คณุอำจจะซ้ือได้อกีหลำยคนนะครบั” ธนัวำย่ืน

ข้อเสนออีก 

เสี่ยวินัยมีท่ำทีลังเล เพรำะเสียดำยเด็กหนุ่มท่ียังซิงอย่ำง 

เมษำอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน

“ผมต่อรองดีๆ อยู่นะครับ อย่ำให้ถึงกับต้องใช้ไม้แข็งเลย” 

ธันวำพูดขู่ เมื่ออีกฝ่ำยยังดูลังเล

“คุณจะท�ำอะไร” เสี่ยวินัยถำมกลับ

“อือ... คุณนำยวรรณำสบำยดีไหมครับ เมื่อสัปดำห์ก่อนเจอ

เธอท่ีงำนเลี้ยงเปิดตัวบริษัทของคุณอ�ำพล ลูกสำวคุณก็มำด้วยนะ

ครับ น่ำรักดี ดูท่ำเขำจะรักคุณมำก เล่ำเรื่องคุณให้ผมฟังเยอะเลย” 

ธันวำพูดพร้อมกับยกยิ้มร้ำยๆ 

เส่ียวนิยัถงึกบัชะงกั เมือ่อกีฝ่ำยใช้ภรรยำกบัลกูสำวของเขำมำ

ต่อรอง เพรำะในครอบครัวไม่มีใครรู้เรื่องรสนิยมแบบนี้ของเขำเลย

“คุณขู่ผมขนำดนี้ เพื่อเด็กหนุ่มที่คุณไม่รู้จักเนี่ยนะ” เสี่ยวินัย

ถำมอีก 

“ก็... ครับ” ธันวำตอบรับ จริงๆ เขำไม่ควรยื่นมือเข้ำมำช่วย

เลยสกันดิ แต่อย่ำงทีรู่ส้กึ เขำไม่อำจปล่อยให้เดก็หนุม่ไปกบัเสีย่วนิยั

ได้จริงๆ
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“ผมซื้อเขำมำเจ็ดหมื่น” เสี่ยวินัยยอมบอกรำคำ 

ธันวำพยกัหน้ำรบั ก่อนทีเ่ขำจะหยบิเชค็ในกระเป๋ำถอืใบย่อม

ออกมำ แล้วเซ็นให้เสี่ยวินัยไปหนึ่งแสนบำทตรงนั้นเลย ซึ่งเมษำก็

เห็นยอดเงินในเช็คฉบับนั้นเช่นกัน ท�ำให้เขำถึงกับอึ้ง ส่วนเสี่ยวินัย

ก็รับไปแต่โดยดี

“เรื่องนี้ผมขอให้เก็บเป็นควำมลับ” เสี่ยวินัยพูดขึ้น

“แน่นอนครับ ผมรักษำค�ำพูดอยู่แล้ว” ธันวำตอบกลับ 

เสี่ยวินัยเดินฮึดฮัดกลับไปที่ห้องพักของตัวเอง ส่วนธันวำก็

หันกลับมำมองเมษำอีกครั้ง

“คุยกันหน่อย” ชำยหนุ่มพูด ก่อนจะเดินน�ำเมษำไปที่ลิฟต์ 

เดก็หนุม่รบีเดนิตำมไป จนธนัวำพำลงมำทีล่อ็บบโีรงแรม ตรง

โซนที่ค่อนข้ำงเป็นส่วนตัว

“นั่งก่อนสิ” ธันวำอยำกจะคุยกับเด็กหนุ่มคนนี้ให้รู้เรื่องก่อน 

เมษำมองธันวำด้วยท่ำทำงสั่นกลัว

“ไม่ต้องกลัว ฉันไม่ท�ำอะไรนำยหรอก” ธันวำบอก 

“นำยชื่ออะไร อำยุเท่ำไหร่” ชำยหนุ่มถำมเข้ำเรื่อง 

“ชื่อเมษ อำยุสิบเก้ำครับ” เมษำตอบตำมตรง 

ธันวำพยกัหน้ำรบัช้ำๆ “ทีน่ำยบอกว่ำถกูเพือ่นหลอกมำขำย 

หมำยควำมว่ำยังไง” ชำยหนุ่มถำมต่อ เพรำะเขำคำใจกับเรื่องนี้ไม่

น้อย 

เมษำหน้ำสลดลง เพรำะรูส้กึเสยีใจมำกทีไ่พรท�ำกบัเขำแบบนี้ 

จึงเล่ำให้ธันวำฟังว่ำไพรหลอกให้มำเป็นเพื่อน แต่สุดท้ำยก็เอำเขำ

มำขำยให้เสี่ยวินัย

“ผมไม่เข้ำใจว่ำท�ำไมไพรถึงท�ำกับผมได้ถึงขนำดนี้” เมษำพูด

ด้วยน�้ำเสียงเจ็บปวด เพรำะเขำไว้ใจเพื่อนคนนี้มำก 
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ธันวำนั่งมองเมษำด้วยแววตำนิ่งๆ “ทุกคนมีควำมเห็นแก่ตัว

ทั้งนั้นแหละ อย่ำคิดว่ำทุกคนเป็นคนดีไปเสียหมด” เขำพูดเหมือน

เคยชินกับควำมเห็นแก่ตัวของคนมำนำนแล้ว

“แต่พี่ก็เป็นคนดีไม่ใช่เหรอครับ” เมษำถำม 

ธันวำเลิกคิ้วอย่ำงแปลกใจกับค�ำพูดของเมษำ “ท�ำไมถึงบอก

ว่ำฉันเป็นคนดี” 

“ก็พี่ยื่นมือเข้ำมำช่วยเหลือผม ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของพี่นี่ครับ 

ทั้งยังเสียเงินเพรำะผมด้วย” เมษำพูดเสียงเครียดในตอนท้ำย 

“พี่ครับ เงินหนึ่งแสนที่พี่จ่ำยให้ผู้ชำยคนนั้นไป ผมสัญญำว่ำ

จะหำมำคืนให้นะครับ แต่ผมขอทยอยจ่ำยได้ไหม ผมสัญญำว่ำจะ

ไม่หนี พี่จะไปดูบ้ำนผมก็ได้ จะได้รู ้ว่ำบ้ำนผมอยู่ไหน เอำบัตร

ประชำชนผมไว้ก็ได้ อ้อ แม่ผมขำยกับข้ำวตอนเช้ำที่หน้ำปำกซอย 

xxx พ่อผมขับรถสองแถวอยู่ตรงถนน xx ผมก�ำลังขึ้น ปวส. สอง 

แผนกช่ำงยนต์ วิทยำลัย XX แต่ตอนนี้ปิดเทอมอยู่ ไม่ได้ไปเรียน

ครับ ท�ำงำนร้ำนหมูกระทะโจโจ้ ใกล้กับ...” เมษำพูดระรัว  

“หยุดก่อน” ธันวำยกมือขึ้นมำห้ำมไม่ให้เมษำพูดต่อ ท�ำให้

เมษำชะงักกึก 

“โอเค ฉนัเชือ่ว่ำนำยไม่หนฉัีน” ชำยหนุม่พูดต่อ จรงิๆ ถ้ำเขำ

อยำกรู้ว่ำเรื่องที่เมษำพูดมำเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เขำก็สืบได้ไม่ยำก

อยู่แล้ว 

ธันวำนั่งมองหน้ำเมษำที่ตอนนี้ก�ำลังมองมำตำแป๋วอย่ำง

ตั้งใจว่ำเขำจะพูดอะไรต่อ ท�ำให้เขำรู้สึกได้ว่ำเด็กหนุ่มคนนี้ไว้ใจได้

จริงๆ มันเป็นควำมรู้สึกเหมือนที่เขำเจอกับรวีและเจษในช่วงแรกๆ 

แต่ธันวำกย็งัอยำกดตู่อว่ำจะไว้ใจเมษำได้ตลอดรอดฝ่ังหรอืไม่ เมษำ

เหมือนเด็กหนุ่มธรรมดำทั่วไป ไม่ได้น่ำรักจิ้มล้ิมเหมือนกับปอนด ์
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คู่นอนของเขำ ใบหน้ำดูคมกว่ำธันวำด้วยซ�้ำ แต่บำงอย่ำงในตัว 

เด็กหนุ่มท�ำให้ธันวำสนใจอย่ำงบอกไม่ถูก ส่วนหนึ่งอำจเป็นแววตำ

ที่ดูซื่อๆ ของคนที่ก�ำลังมองเขำอยู่ในตอนนี้ก็เป็นได้ 

“เอำเป็นว่ำตอนนี้นำยติดหนี้ฉันอยู่หนึ่งแสน” ธันวำบอก

“ครับ” เมษำตอบรับ ถึงแม้ว่ำในใจจะโหวงๆ ก็ตำมที เพรำะ

เขำไม่เคยติดหนี้ใครมำก่อน และไม่รู้ว่ำตัวเองจะใช้หนี้หมดวันไหน

“ถ้ำฉันยื่นข้อเสนอให้นำย นำยจะรับไหม” ธันวำลองเกริ่นดู

ก่อน 

“ข้อเสนออะไรเหรอครับ” เมษำถำมกลับ

“ฉนัจะจ้ำงนำยไปดแูลเรือ่งควำมสะอำดห้องพกัทีค่อนโดของ

ฉันให้หน่อย ท�ำควำมสะอำดห้อง ซักผ้ำ รีดผ้ำของฉัน ฉันจ้ำงนำย

เดือนละหนึ่งหมื่น สิบเดือนนำยก็ใช้หนี้หมดแล้ว ตกลงไหม” ธันวำ

ยื่นข้อเสนอ 

เมษำมองหน้ำอีกฝ่ำยพร้อมกับขมวดคิ้ว

“ท�ำไมพี่ไว้ใจผมง่ำยจัง” เด็กหนุ่มถำมตำมประสำซื่อ ท�ำให้

ธันวำอึ้งเมื่อเห็นควำมซื่อที่เป็นธรรมชำติของอีกฝ่ำย

“นำยก็ไว้ใจเพื่อนง่ำยเกินไปเหมือนกัน” ธันวำตอบ ท�ำเอำ

เมษำพูดไม่ออกไปชั่วขณะ

“แล้วผมต้องไปท�ำอะไรตอนไหนบ้ำงล่ะครับ คอนโดพี่อยู่ 

ตรงไหน ผมก็ยังไม่รู้เลย” เมษำถำมกลับไป 

“เอำแบบนี้ เอำเบอร์นำยมำ ฉันจะส่งโลเกชันไปให้ ตอนเช้ำ

ก็มำหำฉันที่คอนโด” ธันวำบอก แต่เมษำส่ำยหน้ำทันที

“ไม่ได้ครับพี่ ตอนเช้ำผมต้องช่วยแม่ขำยกับข้ำว ขอเป็นช่วง

สำยๆ หรือตอนเที่ยงได้ไหมครับ” เมษำขอออกมำตรงๆ

“ตอนกลำงวันฉันท�ำงำน” ธันวำตอบ 
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“ตอนเยน็ผมกต้็องท�ำงำนร้ำนพีโ่จ งัน้เดีย๋วผมลำงำนวนัหน่ึง

ก็ได้ครับ ผมไปหำพี่ตอนเย็นก็ได้” เมษำสรุป และธันวำก็พยักหน้ำ

“ว่ำแต่... พี่ชื่ออะไรเหรอครับ” เมษำถำมเมื่อนึกขึ้นได้ เขำ

เรียกอีกฝ่ำยว่ำพี่มำต้ังนำน แต่ยังไม่รู้ชื่อแซ่ ถึงแม้ว่ำจะได้ยินเสี่ย

วินัยเรียกอีกฝ่ำย แต่เวลำนั้นเมษำไม่ทันได้จ�ำ

“ธันวำ” ชำยหนุ่มตอบกลับด้วยน�้ำเสียงเรียบนิ่ง 

“ผม... เรียกพี่ธันได้ใช่ไหมครับ” เมษำถำมเพื่อควำมแน่ใจ

“ก็เรียกพี่ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรือไง” ธันวำตอบกลับ ท�ำเอำ

เมษำยิ้มเจื่อนๆ 

“บอกเบอร์นำยมำ ฉนัจะได้บันทกึ แล้วเดีย๋วฉนัไปส่งทีบ้่ำน” 

ชำยหนุ่มไม่ได้ใจดีอะไรขนำดนั้น แต่เขำป้องกันไว้เผื่อว่ำเสี่ยวินัย 

จะมำเจอเมษำแล้วท�ำอะไรไม่ดีกับเด็กหนุ่ม

“ผมกลับเองก็ได้ครับ เกรงใจพี่ธัน” เมษำตอบอย่ำงเกรงใจ

“มันดึกแล้ว นำยจะกลับยังไง อีกอย่ำง ถ้ำเจอเสี่ยวินัยล่ะ” 

ธันวำแกล้งเอำชื่อของเสี่ยวินัยมำขู่ 

“งัน้ผมกลบักบัพีธ่นักไ็ด้ครบั พีธ่นัจะได้ไปเหน็บ้ำนผมด้วยว่ำ

อยู่ตรงไหน” เมษำพูดเมื่อนึกเรื่องบ้ำนได้ 

ธันวำพยักหน้ำรับ ก่อนจะแลกเบอร์โทรศัพท์กับเมษำ แล้ว

พำอีกฝ่ำยเดินไปที่ลำนจอดรถ 

“เอ่อ... ผมจะท�ำให้รถพีเ่ป้ือนไหมครบั” เมษำถำมเมือ่เดนิมำ

เห็นรถหรูของธันวำ

“เปื้อนก็ล้ำง อีกอย่ำง ตัวนำยสกปรกหรือไง” ธันวำถำมกลับ 

“เปล่ำหรอกครบั งัน้ผมรบกวนหน่อยนะครบั” เมษำพดูย้ิมๆ 

ก่อนจะขึ้นไปนั่งบนที่นั่งข้ำงคนขับ 

ธันวำมองคนที่มีสีหน้ำต่ืนเต้นและต่ืนตำตื่นใจกับรถของเขำ 
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แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมำ จำกนั้นจึงขับรถออกจำกโรงแรม เมษำก็

บอกเส้นทำงไปยังบ้ำนของเขำ ระหว่ำงทำงทั้งสองคนไม่ได้พูดคุย

อะไรมำกนกั มีแค่เรือ่งเส้นทำงกลับบ้ำนเมษำเท่ำนัน้ แต่เมษำกล็อบ

มองธันวำเป็นระยะ พอได้มำนั่งมองใกล้ๆ แบบนี้ เขำก็ยอมรับเลย

ว่ำธนัวำดดูมีำกจรงิๆ ผวิขำวอย่ำงคนสขุภำพดี ดูหล่อใสๆ แต่ก็แฝง

ไปด้วยควำมเยน็ชำ ถงึแม้ว่ำชำยหนุม่จะพดูคยุซกัถำมเขำหลำยเรือ่ง 

แต่ในแววตำของอีกฝ่ำยนั้น เมษำรู้สึกได้ถึงควำมเย็นชำและเปล่ำ

เปลี่ยวอย่ำงบอกไม่ถูก

“มองอะไร” ธันวำถำมขึ้นโดยไม่ได้หันมองเมษำ เพรำะรู้ว่ำ

อีกฝ่ำยก�ำลังมองเขำอยู่ 

เมษำสะดุ้ง ก่อนจะยิ้มแห้งๆ เมื่อถูกจับได้ว่ำแอบมองธันวำ

“แหะๆ พอดีผมคิดว่ำพี่ธันหล่อดีน่ะครับ ดูเหมือนคุณชำย 

ที่หลุดออกมำจำกละครเลย นี่ถ้ำแม่ผมเจอพี่ คงชมไม่หยุดแน่ๆ” 

เด็กหนุ่มพูดออกมำตรงๆ 

ธนัวำปรำยตำมองเมษำ ค�ำชมเกีย่วกบัหน้ำตำท่ำทำงของเขำ

นั้น ชำยหนุ่มได้ยินมำตลอดอยู่แล้ว แต่น้อยคนนักที่จะชมแล้วให้

ควำมรูส้กึจรงิใจ ซ่ึงเมษำพดูออกมำจำกควำมรูส้กึจรงิๆ ไม่ได้เสแสร้ง 

“แม่นำยชอบดำรำงั้นเหรอ” ชำยหนุ่มถำม

“ครับ โดยเฉพำะโทนี่นะครับ แม่ผมปลื้มมำก แม่ผมดูละคร

ที่โทนี่เล่นทุกเรื่องเลย” เมษำเล่ำทันที 

ธันวำเลิกคิ้ว เพรำะโทนี่เป็นดำรำในบริษัทของเขำ 

“นำยอัธยำศัยดีกับคนที่เพิ่งเจอครั้งแรกทุกคนงั้นเหรอ” ชำย

หนุ่มถำมอย่ำงข้องใจ เพรำะเมษำดูจะพูดคุยกับเขำได้อย่ำงสนิทใจ 

ถึงแม้ว่ำช่วงแรกๆ จะดูหวั่นๆ ก็ตำม 

“เอ่อ... ขอโทษครบั ทีผ่มปีนเกลยีวพีธ่นัมำกไปหน่อย” เมษำ
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รีบพูดขอโทษ เพรำะนึกว่ำธันวำไม่พอใจ 

“ฉันไม่ได้ว่ำอะไร ที่ถำมเพรำะสงสัย” ธันวำตอบกลับ 

เมษำยิ้มเจื่อนๆ “ไม่รู้สิครับ ผมก็เป็นแบบนี้มำตลอด ผมคิด

ว่ำถ้ำเรำเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับใครสักคน เขำก็น่ำจะรู้สึกดีแล้วก็ดี

กลับมำน่ะครับ” เขำพูดตำมที่คิด 

ธันวำยกยิ้มมุมปำกอย่ำงเยำะๆ “หึๆ นำยนี่มองโลกในแง่ดี

เกินไปนะ ในโลกของฉัน เรำท�ำดีต่อกันก็เพื่อผลประโยชน์ท้ังน้ัน

แหละ อย่ำงทีฉ่ันช่วยเหลอืนำย เพรำะฉันกก็�ำลงัหำคนมำท�ำควำม

สะอำดคอนโดไงล่ะ” เขำยกตัวอย่ำงให้เมษำเข้ำใจง่ำยๆ 

เมษำเอียงคอเล็กน้อย “ไม่นะครับ ผมมั่นใจว่ำพี่ธันเพิ่งคิด

เสนองำนให้ผมตอนที่เรำนั่งคุยกันเรื่องกำรใช้หน้ีต่ำงหำก ตอนที ่

พี่ธันช่วยผม ผมมั่นใจว่ำพี่ต้องกำรจะช่วยเหลือผมจริงๆ ไม่ทันได้

คิดเรื่องคนดูแลห้องพักหรอกครับ ผมถึงได้บอกว่ำพี่ธันเป็นคนดีไง

ครับ” เขำพูดยิ้มๆ 

ธันวำนิ่งอึ้งเม่ือรู้ควำมคิดของเด็กหนุ่ม คนอย่ำงเมษำ เขำ

แทบไม่เคยเจอเลยก็ว่ำได้ ขนำดรวีกับเจษ คนที่เขำเชื่อใจและไว้ใจ 

ก็ยังมีมุมลบๆ อยู่บ้ำง ไม่ได้มีควำมคิดเชิงบวกมำกขนำดนี้  

“นำยนี่โตมำในครอบครัวแบบไหนกันนะ” ธันวำพูดพึมพ�ำ

เบำๆ ด้วยควำมอยำกรู้จริงๆ

“พี่ธันว่ำอะไรนะครับ” เมษำถำมขึ้น

“เปล่ำ ไม่มอีะไร แล้วนีต้่องไปทำงไหนต่อ” ธนัวำเปลีย่นเรือ่ง 

เมษำจึงรีบบอกทำง ไม่นำนนักก็มำถึงปำกซอยเข้ำบ้ำนเด็กหนุ่ม

“พี่ธันจอดตรงหน้ำเซเว่นก็ได้ครับ ในซอยมันแคบ แล้วก็เป็น

ซอยตนัด้วย ผมกลวัว่ำพีจ่ะกลบัรถไม่สะดวก แต่ไม่ใช่ว่ำผมไม่อยำก

ให้พ่ีเห็นบ้ำนนะครับ บ้ำนของผมเดินตรงไปเกือบสุดซอยเลย อยู่
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ซ้ำยมือ หน้ำบ้ำนมีพวกกระถำงต้นไม้เยอะกว่ำบ้ำนอื่นเลยครับ 

เพรำะพ่อผมชอบปลูกต้นไม้ อ้อ อยูข้่ำงบ้ำนทีร่บัซกัรดีเสือ้ผ้ำครบั” 

เมษำพยำยำมอธิบำยให้ธันวำรู้ 

“โอเคๆ ฉนัจะปล่อยนำยลงตรงนี”้ ชำยหนุม่พดูพร้อมกบัจอด

รถริมถนนหน้ำร้ำนสะดวกซื้อ เขำมองเข้ำไปในซอยก็เห็นว่ำพอมี

เสำไฟฟ้ำให้ควำมสว่ำงเป็นระยะ 

“ขอบคุณพี่ธันมำกนะครับ ที่มำส่งผม แล้วก็ช่วยผมให้รอด

จำกเสี่ยนั่น” เมษำยกมือไหว้อีกฝ่ำย 

ธันวำพยักหน้ำรับ ก่อนเตือนส่งท้ำย “เพื่อนของนำยคนนั้น 

เลิกคบไปได้แล้วนะ”  

เมษำยังคงมีท่ำทีลังเล ถึงแม้ว่ำจะโกรธและเสียใจ แต่ก็ยัง

อยำกรู้ว่ำเพรำะอะไรไพรถงึพำเขำไปขำย เมษำคดิว่ำจะไม่บอกเรือ่ง

นี้ให้ใครรู้ แม้กระทั่งพ่อแม่เขำ เพรำะไม่อยำกให้พวกท่ำนเป็นห่วง

“ครับ” เดก็หนุม่ตอบรบั ก่อนจะเปิดประตรูถแล้วก้ำวออกไป 

“เดี๋ยว” ธันวำเรียกก่อนที่เมษำจะปิดประตูรถ 

“ครับ” เด็กหนุ่มก้มลงมองพร้อมขำนรับ

“เดินไปถงึบ้ำนแล้วส่งข้อควำมมำบอกฉนัด้วย” ธนัวำพดูเสยีง

นิ่ง พวกเขำแอดไลน์กันไว้เรียบร้อยแล้ว 

เมษำยิ้มกว้ำง “ได้ครับ ขอบคุณนะครับที่เป็นห่วง” เด็กหนุ่ม

พูดยิ้มๆ เพรำะรู้ว่ำธันวำคงเป็นห่วงที่เขำต้องเดินเข้ำซอยคนเดียว 

เมื่อพูดจบเมษำก็ปิดประตูรถ 

ธันวำขับรถออกไป มองกระจกมองหลังเพื่อดูเมษำอีกครั้ง 

แล้วเขำกเ็กดิค�ำถำมกบัตวัเองว่ำ... ท�ำไมคนท่ีค่อนข้ำงปิดก้ันคนอืน่ 

และไว้ใจคนยำกอย่ำงเขำ กลบัพดูคยุและไว้ใจเมษำง่ำยขนำดนี ้ทัง้ๆ 

ทีเ่พิง่เจอกนั เพรำะถ้ำเป็นคนอืน่ อย่ำหวังว่ำเขำจะเป็นฝ่ำยบอกให้
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ส่งข้อควำมมำหำเลย 

ชำยหนุ ่มขับรถได้สักพัก ข้อควำมไลน์ก็ดังขึ้น เขำหยิบ

โทรศัพท์มือถือมำกดอ่ำนก็เห็นข้อควำมของเมษำบอกว่ำเข้ำบ้ำน

แล้ว และขอบคุณเขำอีกครั้ง ธันวำอ่ำน แต่ก็ไม่ได้ตอบอะไร เขำ

วำงมือถือไว้ที่เดิม แล้วถอนหำยใจออกมำ

“เขำเล่นของอะไรใส่เรำหรือเปล่ำวะ” ธันวำพึมพ�ำกับตัวเอง

เบำๆ แล้วขับรถตรงกลับคอนโด 

“อ้ำว คุณธัน” เสียงของรวีดังขึ้น 

ธันวำท่ีก�ำลังเดินไปยังลิฟต์ชะงักเท้ำ ก่อนจะเห็นรวีเดินมำ

กับน้องชำยที่ชื่อศศิน

“พอดเีลยครบั นีน้่องชำยผม ชือ่ศศนิ คณุธนัน่ำจะคุน้ๆ หน้ำ

อยู่บ้ำงนะครับ เพรำะเคยมำงำนเลี้ยงบริษัทกับผมด้วย” รวีพูด

แนะน�ำน้องชำย 

ธันวำพยักหน้ำรับ ถึงแม้ว่ำศศินจะอำยุมำกกว่ำเขำ แต่ด้วย

ควำมที่ต�ำแหน่งของธันวำสูงกว่ำรวี เขำจึงไม่ได้ยกมือไหว้อีกฝ่ำย

“ศิน นี่คุณธันวำ รองประธำน เป็นบอสโดยตรงของพี่” รวี

บอกน้องชำย

“สวัสดีครับ” ศศินค้อมศีรษะแล้วพูดทักทำย 

ธันวำพยักหน้ำรับอีกครั้ง 

“แล้วนี่คุณธันจะไปไหนเหรอครับ” รวีถำมขึ้น 

ธนัวำละสำยตำทีก่�ำลังประเมินศศนิ แล้วมองรวอีกีครัง้ “กลบั

ห้องน่ะ”  

รวที�ำหน้ำแปลกใจ “ท�ำไมวนันีร้บีกลบัจงัครบั” ชำยหนุ่มถำม

งงๆ เพรำะปกตธินัวำมกัจะเลกิงำนไม่ตรงเวลำ ส่วนใหญ่จะกลบัช้ำ
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กว่ำหลำยๆ คน เพรำะมีงำนต้องจดักำรหลำยอย่ำง ไหนจะประชมุ

อีก 

“พอดนีดัคนท�ำควำมสะอำดห้องพกัคนใหม่ไว้ จะต้องกลบัไป

คุยเรื่องกำรท�ำงำน” ธันวำตอบอีกฝ่ำย

“อ้อ หำได้แล้วเหรอครับ คุณเจษหำให้เหรอครับ” รวีถำมต่อ

“เปล่ำหรอก ผมหำเอง” ธันวำตอบสั้นๆ 

ค�ำตอบนั้นยิ่งท�ำให้รวีแปลกใจเข้ำไปใหญ่ เพรำะธันวำแทบ

จะไม่เปิดใจให้ใครสกัเท่ำไร ถ้ำรวกีบัเจษไม่เป็นคนช่วยหำช่วยพูดให้ 

“ผมขอตัวก่อน” รองประธำนหนุ่มพูดเสียงน่ิง ก่อนจะเดิน

แยกเข้ำไปในลิฟต์ 

“ถำมจริงนะพี่วี พี่รู้สึกยังไงเวลำที่มีเจ้ำนำยอำยุน้อยกว่ำ” 

ศศินถำมหลังจำกเดินแยกมำกับพี่ชำยตัวเอง

“เกี่ยวอะไรกับอำยุ มันไม่เกี่ยวหรอกว่ำเจ้ำนำยจะอำยุเยอะ

หรือน้อยกว่ำเรำ ถ้ำเขำมีควำมสำมำรถและเก่งพอท่ีจะบริหำรท้ัง

งำนและคน ก็ตัดเรื่องอำยุไปได้เลย” รวีพูดด้วยน�้ำเสียงจริงจัง

“ผมนกึว่ำเขำได้เป็นรองประธำนเพยีงเพรำะว่ำเป็นลกูเจ้ำของ

บริษัท” ศศินพูดต่อ

“มันก็ถูกส่วนหนึ่ง แต่ก็ไม่แปลกอะไรท่ีท่ำนประธำนคนเก่ำ

จะให้ลูกชำยมำสำนต่อธุรกิจ เพรำะมันเป็นธุรกิจที่ครอบครัวเขำ

สร้ำงข้ึนมำ แต่คุณธันก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่ำเขำมีควำม

สำมำรถมำกพอที่จะเป็นรองประธำนบริษัท เพียงแต่เจ้ำตัวมองไม่

ค่อยเห็นควำมส�ำเร็จของตัวเองเท่ำนั้นเอง” รวีพูดยำวเหยียด ก่อน

จะนึกขึ้นได้

“พอๆ นี่แกชวนพี่นินทำเจ้ำนำยอยู่นะเนี่ย อ้อ บอกไว้ก่อน

นะ แกโดนเขำประเมินคร่ำวๆ ไว้แล้ว เพรำะฉะน้ันมำช่วยงำนพ่ี 
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ก็ท�ำตัวดีๆ ละกัน” รวีเตือน 

ศศินท�ำหน้ำงงว่ำตัวเองโดนประเมินอะไร แต่รวีก็ไม่ได้ไข

ควำมกระจ่ำงให้

...

ธันวำขับรถกลับมำที่คอนโดของตัวเอง ก่อนหน้ำนี้... ตอนที่

เขำขบัรถมำได้ครึง่ทำง เมษำส่งข้อควำมบอกว่ำมำถงึคอนโดของเขำ

แล้ว ระหว่ำงที่ธันวำจะเลี้ยวรถเข้ำไป เขำก็ต้องขมวดคิ้ว เมื่อเห็น

เมษำยืนอยู่บนฟุตพำทริมถนนหน้ำคอนโด ชำยหนุ่มจึงจอดรถตรง

ทำงเข้ำ ก่อนลดกระจกรถลง

“เมษ” ธันวำเรียกชื่อเด็กหนุ่ม 

เมษำหันไปมอง ก่อนจะคลี่ยิ้มแล้วรีบเดินตรงไปท่ีรถของ

ธันวำ

“ขึ้นรถ” ธันวำพูดเสียงนิ่ง 

“ขึ้นท�ำไมครับ ถึงคอนโดพี่แล้วนี่ เดี๋ยวผมเดินตำมเข้ำไปก็ได้

ครับ” เมษำบอกซื่อๆ

“ขึ้นรถ” ธันวำย�้ำอีกครั้ง 

เมษำจ�ำต้องข้ึนไปบนรถของธันวำอย่ำงว่ำง่ำย จำกนั้นชำย

หนุ่มก็ขับรถตรงเข้ำไปจอดยังที่ประจ�ำของตัวเอง 

“ท�ำไมไม่เข้ำไปนัง่รอด้ำนใน” ธนัวำถำมเมือ่จอดรถเรยีบร้อย 

แต่ยังไม่ได้ลงจำกรถ 

“ไม่กล้ำเข้ำไปน่ะครบั กลัวเขำไม่ให้เข้ำด้วย” เมษำตอบตรงๆ 

ธันวำถอนหำยใจอย่ำงอ่อนใจ ก่อนจะลงจำกรถ เมษำก็รีบ

ตำมลงไป จำกนัน้ธนัวำกพ็ำเมษำเข้ำไปด้ำนในโดยผ่ำนประตสู�ำหรบั

ผู้พักอำศัย ชำยหนุ่มเดินไปยังเคำน์เตอร์คนดูแล เพื่อแจ้งว่ำเมษำ

จะเข้ำมำดแูลห้องพกัของเขำแทนคนเก่ำทีล่ำออกไป เพรำะหลงัจำก
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นี้ เมษำจะต้องเข้ำออกที่นี่บ่อยๆ จะได้คุ้นหน้ำคุ้นตำกันบ้ำง แล้ว

เขำก็พำเมษำเดินไปที่ลิฟต์เพื่อขึ้นไปยังห้องพักของตน ห้องของ

ธันวำมีห้องนอนหนึ่งห้อง ห้องท�ำงำนเล็กๆ อีกหนึ่งห้อง ห้องครัว

ก็แยกเป็นสัดส่วน จริงๆ แล้วเขำจะซื้อคอนโดหรูกว่ำนี้ก็ได้ แต่เขำ

คิดว่ำอยู่คนเดียว จึงไม่อยำกได้ห้องกว้ำงมำกนัก และที่นี่ก็จัดว่ำ

แพงไม่เบำ

“ห้องสวยจังเลยครับ ดูสะอำดตำดีจัง” เมษำชมเมื่อเดินเข้ำ

มำในห้องพักของธันวำ ข้ำวของเครื่องใช้ภำยในห้องจัดอย่ำงเรียบ

ง่ำยด้วยโทนสีเทำกับขำว 

ธันวำมองเมษำที่ก�ำลังต่ืนเต้นกับห้องพักของเขำด้วยควำม 

ไม่เข้ำใจตัวเองเหมือนกัน ว่ำอะไรท�ำให้เขำตัดสินใจพำอีกฝ่ำยเข้ำ

มำในโลกส่วนตัวได้อย่ำงง่ำยดำยแบบนี้ 

“นีค่ย์ีกำร์ดส�ำรอง” ธนัวำเดนิไปหยบิคย์ีกำร์ดส�ำรองให้เมษำ

“พีธ่นัไม่กลวัว่ำผมจะพำพวกมำยกเค้ำเหรอครบั” เมษำแกล้ง

ถำมชำยหนุ่ม

“อยำกยกอะไรก็ยกไป” ธันวำบอกอย่ำงไม่ใส่ใจ 

เมษำย่นจมกูใส่อกีฝ่ำย ถงึแม้จะเพิง่รูจั้กกัน แต่เขำก็รูสึ้กสนิท

ใจกับธันวำอย่ำงบอกไม่ถูก

“ผมไม่ท�ำแบบนั้นหรอกครับ พี่ธันอุตส่ำห์ไว้ใจพำผมมำท่ีน่ี 

ท้ังยังให้คีย์กำร์ดผมอีก ผมจะท�ำลำยควำมไว้ใจของพ่ีได้ยังไงกัน” 

เมษำพูดออกมำตำมที่คิด 

“งั้นนำยก็พิสูจน์ให้ฉันเห็นละกัน ว่ำฉันไว้ใจนำยได้จริงๆ”


