
กลิ่นไก่ทอดหอมฉยุลอยตามลมมาจากห้องครวัแบบไทยซึ่งสร้าง
ยื่นออกไปจากตวับ้านเลก็น้อย ครอบครวัทรพัย์ปรชีาอยูก่นัแบบครอบครวั

เล็กๆ แค่พ่อแม่ลูก ยิ่งพอลูกชายคนเดียวได้รับทุนจากคณะทันตแพทย-

ศาสตร์ไปเรยีนต่อในต่างประเทศเสยีหลายปีกเ็ลยยิ่งเงยีบเหงา แต่เช้าวนันี้

คณุนายสร้อยสนตามค�าเรยีกหาที่ลกูชายสดุที่รกัชอบใช้เรยีกเธอเป็นประจ�า 

กลับตื่นขึ้นมาท�าอาหารด้วยความกระฉับกระเฉงแต่เช้าตรู่ นั่นก็เพราะ 

ในที่สุดลูกชายสุดที่รกักไ็ด้กลบัมาลงหลกัปักฐานที่เมอืงไทยเสยีที

“หอมจังเลยครับแม่” เสียงพูดอย่างร่าเริงดังขึ้นข้างหลังพร้อมกับ 

วงแขนที่โอบรอบเอวอวบของผู้เป็นแม่ ตามด้วยจมูกที่กดลงบนแก้มเธอ 

ท�าให้คุณนายสร้อยสนหวัเราะร่าอย่างชอบใจ

“อยู่เมอืงนอกนานจนตดินสิยัฝรั่งมาแล้วหรอืไงไอ้ลูกคนนี้”

ธนดลหัวเราะหึๆ ในล�าคอแล้วกดจมูกหอมแก้มยุ้ยของแม่บังเกิด

เกลา้ซ�้าอกีหลายท ีแล้วจงึปล่อยมอืจากเอวพลางเอื้อมมอืไปหยบินกัเกต็ไก่

สูตรโฮมเมดของคุณแม่คนเก่งมากดักนิ

๑
เป็นโสดท�ำไม
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“ก่อนไปดลกห็อมแก้มแม่อย่างนี้แล้วเหอะ เนี่ยปลอ่ยให้พอ่หอมอยู่

คนเดยีวมาสี่ห้าปี กลบัมาดลกต็้องหอมคนืทบต้นทบดอกส”ิ 

สร้อยสนค้อนลูกชายที่พูดเอาใจได้น่าฟัง ก่อนจะตมีอืคนที่ท�าเนยีน

เอื้อมมาหยบินกัเกต็อกีชิ้นอย่างหมั่นไส้

“ไปเตรยีมตั้งโต๊ะเลย เดี๋ยวพ่อรดน�้าต้นไม้เสรจ็แล้วจะได้กนิข้าวเช้า

พร้อมกนั”

“คร้าบ” ธนดลรับค�าแต่โดยดีแล้วเดินไปเปิดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเพื่อ

คดข้าวใส่โถ แต่ตักข้าวใส่โถได้ไม่เท่าไร เด็กชายอายุประมาณสิบสองปีก็

เดนิมาจบัทพัพไีว้ แล้วพูดอย่างสุภาพว่า

“คุณดลไปตามคุณท่านเถอะครบั เดี๋ยวผมท�าต่อเอง”

ธนดลยิ้มและส่งทัพพีให้เด็กชายซึ่งเป็นลูกชายของแม่บ้านคนสนิท 

ซึ่งตอนนี้ลาไปช่วยงานแต่งงานของหลานสาวอย่างยินดี พลางถามด้วย 

น�้าเสยีงเอื้ออารวี่า

“ขึ้นชั้น ม. หนึ่งแล้วใช่ไหมไม้ เหน็แม่บอกว่าสอบตดิโรงเรยีนสาธติฯ 

กบัเขาด้วย เก่งนี่หว่า”

เดก็ชายไม้ยิ้มกว้าง ดวงตาพราวระยบัด้วยความภาคภูมใิจ “ขอบคุณ

ครบั”

ธนดลเอื้อมมอืไปโยกหวัเดก็ชายที่เขาเหน็มาตั้งแต่เกดิเบาๆ ก่อนเขา

ไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เด็กคนนี้ยังเล็กมาก แต่เพราะพ่อแม่

เลี้ยงไม้เหมอืนหลานแท้ๆ เขาเลยได้รบัรู้ความเป็นไปของไม้มาโดยตลอด

“ขยนัๆ เข้าล่ะ แต่กอ็ย่าเอาแต่เรยีนอย่างเดยีวรูไ้หม ต้องท�ากจิกรรม

ด้วย จะได้รู้ว่าเราชอบอะไร อยากท�าอะไร ตอนสอบเข้ามหาวทิยาลยัจะได้

เลอืกคณะที่ถูกใจได้เลย”

“ครับคุณดล” ไม้รับค�าแข็งขันพลางมองชายหนุ่มลูกเจ้านายด้วย 

แววตาชื่นชม

ธนดลยิ้มข�าเมื่อเห็นแววตาแบบนั้น จริงๆ แววตาแบบนี้เขาเห็นมา
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ตั้งแต่เดก็แล้ว ไม่ว่าญาตฝิั่งพ่อหรอืแม่กม็กัจะพูดว่าเขาเป็นเดก็ด ี เป็นลูก

ที่ด ีเชื่อฟังพ่อแม่ ไม่เคยเกเร ทั้งเรยีนด ีกจิกรรมไม่ขาด ไม่เคยมปีัญหา

เรื่องเพื่อนฝูง แต่ใครจะรู้บ้างว่าจรงิๆ แล้วธนดลไม่ได้ท�าเพราะต้องการให้

คนอื่นชม 

เขากแ็ค่ไม่ชอบความรู้สกึ ‘เสยีดาย’ ในภายหลงัเท่านั้นเอง

ผู้คนมักชอบพูดเมื่อเวลาผ่านไปแล้วว่า ‘ถ้าตอนนั้นฉันท�าอย่างนั้น’ 

หรอื ‘ถ้าตอนนั้นฉนัเลอืกแบบนี้’ เมื่อธนดลได้ฟังอย่างนั้น เขากม็กัจะรู้สกึ

ทั้งข�าและหงุดหงดิระคนกนัแทบจะทุกครั้งกว็่าได้

ที่ข�าเพราะจรงิๆ เราจะไม่รูส้กึเสยีดายเลย หากเราไดพ้ยายามศกึษา

และเข้าใจตัวเองให้ดีเสียก่อน เมื่อเราเข้าใจตัวเอง เราก็จะเรียนรู้ได้ว่าเรา

ต้องการอะไร ฉะนั้นความเสยีดายที่ว่ากจ็ะไม่มวีนัเกดิขึ้น หรอืหากมนัเกดิ

กจ็ะมเีหตุและผลที่สมควรมารองรบัท�าให้เรายอมรบัความจรงิได้

ในชีวิตของธนดล เขาเคยเผชิญหน้ากับความเสียดายแบบนั้นน้อย

ครั้งมาก หนึ่งในไม่กี่ครั้งนั้นกค็อื ความรู้สกึเสยีดายที่ทิ้งเวลาที่มคี่าในการ

ศกึษาดใูจกบัคนใหม่ไปกบัการยื้อความสมัพนัธ์แย่ๆ กบัคนรกัคนแรกและ

คนเดียวของเขา และพอวันหนึ่ง วันที่ไม่ว่าเราจะพยายามยื้อเขาไว้มาก 

แค่ไหน คนที่อยู่อีกฟากหนึ่งของความสัมพันธ์ก็ตัดสายสัมพันธ์นั้นขาด

สะบั้นลงอย่างไม่ไยดี จึงเป็นเขาเองที่ต้องมานั่งเสียใจและเสียดายเวลา  

จากนั้นกอ็ยู่อย่างเดยีวดายมาจนถงึตอนนี้

ชายหนุม่หน้าตาค่อนข้างด ีคารมด ีการศกึษาด ีทางบ้านกพ็อมฐีานะ 

แถมมหีน้าที่การงานมั่นคง จงึไม่มเีหตุผลอะไรเลยที่เขาจะต้องอยู่เป็นโสด 

นอกเสียจากว่าเวลาที่เขาควรได้ใช้เพื่อศึกษาดูใจกับใครสักคนมันหมดไป

อย่างน่าเสยีดายกับความสัมพันธ์ที่ล้มเหลว และพอเขาหลุดพ้นจากความ

เศร้า เขากม็อีย่างอื่นที่ต้องท�ามากกว่าเสยีแล้ว

นั่นคอืเหตุผลว่าท�าไมผู้ชายที่อายุเข้าเลขสามแล้วถงึยงัเป็นโสดอยู่

“เมื่อไรจะพาแฟนมาหาแม่ล่ะ” 
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ทนัททีี่พ่อแม่ลูกตามด้วยไม้หลานนอกไส้นั่งลงประจ�าต�าแหนง่ที่โต๊ะ

อาหารเรยีบร้อย คณุนายสร้อยสนกเ็กริ่นด้วยประเดน็ส�าคญัเลย ธนดลละ

ปากจากการเคี้ยวก้อนนกัเกต็สุดโปรดมามองผู้เป็นแม่อย่างนกึไม่ถงึ

“นอนฝันร้ายเหรอแม่”

“แม่แกถามถงึว่าที่ลูกสะใภ้นะดล ท�าไมต้องนอนฝันร้ายด้วย” ธาดา 

ทรพัย์ปรชีา แย้งอย่างนกึตลก 

ธนดลรบีหนัไปตอบพ่อด้วยน�้าเสยีงจรงิจงัว่า

“อ้าว ดลก็นึกว่าแม่อาจจะฝันร้ายแล้วดันไปดูดวงออนไลน์เข้า เขา

เลยท�านายทายทักให้แม่หาลูกสะใภ้มาแก้เคล็ดน่ะสิพ่อ...โอ๊ย! แม่ เจ็บ 

นะครบั”

ธนดลลูบหวัป้อยๆ เมื่อโดนแม่ใช้ช้อนต ี เขาจงึส่งเสยีงร้องโอดโอย

พลางส่งสายตาน่าสงสารเพื่อขอความเหน็ใจ แต่คณุนายสร้อยสนกลบัค้อน

ลูกชายอกีหลายทพีลางบ่นว่า

“เหน็แม่เป็นคนชอบดูดวงหรอืไง ที่ถามน่ะเพราะเมื่อวนัก่อนแม่เพิ่ง

ไปเยี่ยมเหลนของเพื่อนมาน่ะส”ิ 

ค�าว่า ‘เหลน’ ที่หลุดจากปากแม่ท�าให้ธนดลเบกิตาโตอย่างงุนงง

“เหลนนี่คอืลูกของหลานใช่ไหมแม่”

“ใช่ แกไปอยู่เมอืงนอกนานเลยต้องมคีนแปลไทยเป็นไทยหรอืไง”

เดก็นอกยกมอืขึ้นเกาหวัแล้วพูดยิ้มๆ “ดลกแ็ค่ถามให้แน่ใจ เพราะ

เพื่อนแม่แต่ละคนไม่น่าจะแก่ขนาดมีเหลนได้นี่ หรือว่าแม่ผมสาวกว่าอายุ

จรงิ”

แม้จะรู้ว่าลูกชายแกล้งพูดหยอดให้เธออารมณ์ดี แต่สร้อยสนก็ไม่

เขวจนหลงประเดน็ เธอยงัคงอธบิายอย่างใจเยน็

“จ�าป้าฉายได้ไหมล่ะ”

ธนดลพยกัหน้า ป้าฉาย หรอืป้าฉตัรฉาย เพื่อนรุ่นพี่ของแม่ แถม

พ่วงท้ายอกีต�าแหน่งคอือดตีว่าที่แม่ยายของเขาด้วย เพราะฉตัรวรย์ี คนรกั
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เก่าของเขาเป็นลกูสาวคนสดุท้องของฉตัรฉาย พอแม่เริ่มพดูถงึครอบครวันี้ 

ชายหนุม่กเ็ริ่มระวงัตวัทนัท ีเนื่องจากตอนที่เลกิกบัฉตัรวรย์ี แม้เขาสองคน

จะจบกนัไม่สวยเท่าไร แต่เพราะเหตผุลหลายๆ อย่าง ธนดลเลยยอมให้ทาง

ผู้ใหญ่เข้าใจไปว่าทั้งคู่เลิกกันเพราะเขาหมดรักฉัตรวรีย์ แทนที่จะบอกว่า 

สาวเจ้าเป็นฝ่ายบอกเลกิเขาเอง

“ตาเกล้า ลกูชายคนโตของป้าฉายเพิ่งได้ลกูสาว เป็นเหลนคนแรกใน

กลุม่เพื่อนๆ แม่เลยนะ หน้าตาน่ารกัน่าชงัเลยทเีดยีว แลว้ตาเกลา้กแ็ก่กวา่

ดลไม่กี่ปีเอง เหน็อย่างนี้แล้วมนัน่าอจิฉาจรงิๆ”

ธนดลลอบสังเกตสีหน้าแม่จึงรู้ว่าความสัมพันธ์ของแม่กับป้าฉาย 

น่าจะยังดีอยู่ ดังนั้นเขาจึงยิ่งต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเมื่อจะพูดถึงคนใน

ครอบครวันี้

“อ้าว อย่างนี้จะเรยีกว่าเหลนได้ไงอะแม่ พี่เกล้ารุ่นเดยีวกบัผม ลูก

ของพี่เกล้ากต็้องเป็นหลานของแม่ถงึจะถูก ไม่ใช่เหลนสกัหน่อย”

“แกนี่มนักก็วนฉนัจรงิๆ เดี๋ยวปั๊ดตอีกีรอบ ฉนัอยากจะเรยีกเหลน 

มนัหนกัหวัแกเหรอ ไอ้ลูกคนนี้”

ธนดลหวัเราะร่าพลางยกมอืบงัหวัเอาไว้แล้วหนัไปพดูเปลี่ยนเรื่องกบั

ผู้เป็นพ่อเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ

“พรุ่งนี้พี่ครษิฐ์นดัพ่อไปปักรากฟันเทยีมใช่ไหมครบั”

“ใช่ มอีะไรงั้นเหรอ”

“ไม่มคีรบั พอดวีนัก่อนพี่แกโทร. มาชวนให้ดลเข้าไปดูคลนิกิทนัต-

กรรมของเลศิวชิาญเวช เผื่อดลโอเคจะได้ไปขึ้นคลนิกิที่นั่นวนัเสาร์อาทติย์ 

น่ะ”

“ท�างานที่มหาวิทยาลัยห้าวันแล้วยังไปท�าคลินิกสองวันอีกเหรอลูก 

อย่างนี้จะเอาเวลาพกัตอนไหนล่ะ” สร้อยสนแย้งอย่างเป็นห่วง ลูกชายเธอ

เพิ่งกลบัมาเมอืงไทยได้ไม่ถงึเดอืน ตั้งแต่ไปรายงานตวักท็�างานที่มหาวทิยาลยั 

กลางวันท�างานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ตอนค�่าก็ขึ้นคลินิกพิเศษ แม้จะ
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ไม่ทุกวนักต็าม เธอไม่อยากให้เขาท�างานหนกัขนาดนี้

“ต้องไปดกู่อนครบัแม่ พี่ครษิฐ์แค่ชวนเฉยๆ อยากให้ดลไปลองท�าดู 

แต่ดลคดิว่าคงไม่ท�าทั้งสองวนัหรอก ไม่งั้นเหนื่อยตาย”

“ใช่ ครอบครวัเรากไ็ม่ได้ล�าบาก ท�างานแค่ที่มหาวทิยาลยักพ็อแล้ว” 

ธนดลเห็นว่าตัวเองสามารถเบี่ยงเบนประเด็นเรื่องแฟนได้แล้ว เขา

เลยยอมทนฟังแม่บ่นเรื่องการท�างานหนกัของเขาต่อไปอย่างยนิดี

เอาเข้าจริงธนดลไม่มีปัญหาหากต้องท�างานสัปดาห์ละเจ็ดวัน เพียง

แต่เขาไม่ใช่คนสดุโต่งขนาดนั้น ตั้งใจเรยีนมาตั้งแต่ปีหนึ่งยนัจบปรญิญาเอก 

หากเขาไม่จดัสรรการใช้ชวีติให้ด ี คงได้เบื่อตายไปนานแล้ว แต่ที่เขาสนใจ

ไปท�างานกบัอาจารย์หมอครษิฐ์ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนสถานะมาเป็นพี่ชายร่วมสาย

งานแล้วนั้น เพราะเขาเริ่มเข้าใจระบบการศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์

ของไทยแล้วว่า มนัเริ่มจะท�าให้เขาอดึอดั

เขาเป็นนกัเรยีนทนุของมหาวทิยาลยั เขาซาบซึ้งถงึเหตุผลที่เขาได้ไป

เรยีนต่อในคณะที่แม้มเีงนิหรือเก่งแค่ไหนก็อาจไม่ได้รบัการพิจารณาให้เข้า

เรยีนได้ ดทีี่เขาคว้าสทิธิ์นั้นมาได้เพราะเขามสีญัญาต้องกลบัมาใช้ทนุเท่ากบั

จ�านวนปีที่ใช้เรยีน หากนบัรวมกบัจ�านวนปีการใช้ทนุดั้งเดมิที่ยงัเหลอืเกอืบ

ปี รวมๆ แล้วเขาต้องอยู่ในราชการอย่างน้อยหกปี ชายหนุ่มตั้งใจว่าจะใช้

ทุนจนครบสัญญา น่าเสียดายที่ตอนนี้ปัญหาความขัดแย้งภายในคณะเริ่ม

ส่อเค้าขึ้นแล้ว มนัท�าให้เขาต้องเตรยีมตวัหาทางหนทีไีล่ให้ดี

อาจารย์หมอคริษฐ์ก็เป็นเด็กนักเรียนทุนคนหนึ่งที่เคยอยู่ในสถานะ

เดียวกับเขา แม้อีกฝ่ายพยายามที่จะอยู่ใช้ทุนในระบบราชการให้ครบเวลา

ตามจ�านวนที่สญัญาก�าหนดกต็าม แต่สดุท้ายกม็เีหตใุห้ต้องออกจากราชการ

อยูด่ ีดงันั้นพอเขาเริ่มสงัเกตเหน็เค้าลางบางอย่าง เขากเ็ลยโทร. ไปปรกึษา

รุ่นพี่ทนัท ีแล้วกไ็ด้ค�าแนะน�าที่ไม่เหมอืนค�าแนะน�าว่า

‘กต็ั้งใจท�าให้เตม็ที่ ถ้ากลวัไม่ไหวกต็้องหาทางหนทีไีล่ไว้ก่อน ใช้ทุน

ไม่ครบกต็้องจ่ายเงนิคนืมากอยู่’
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ปัจจบุนัครอบครวัเขาจดัว่าเป็นครอบครวัของชนชั้นกลางเลก็ๆ มแีค่

พ่อแม่ลกู ถงึอย่างนั้นทรพัย์ปรชีากเ็คยเป็นหนึ่งในตระกลูที่มอีสงัหารมิทรพัย์

เยอะเป็นอนัดบัต้นๆ ของเมอืงไทยมาก่อน แต่เปน็เพราะเกดิอบุตัเิหตใุหญ่

ทั้งครอบครวัตั้งแต่พ่อของเขายงัเดก็ ดงันั้นชื่อตระกลูทรพัย์ปรชีาจงึหายไป

จากสารบบสงัคมไฮโซของเมอืงไทย เพยีงแต่ทรพัย์สนินั้นยงัอยู่ 

ธาดา ทรพัย์ปรชีา ไม่ได้สนใจธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ เขาจงึน�าทรพัย์สนิ

บางส่วนออกขายและน�าเงนิไปลงทนุในตลาดหุน้ ประกอบกบัเป็นคนรกัสงบ

จงึสร้างครอบครวัเลก็ๆ อยูใ่นบ้านหลงัไม่ใหญ่กบัภรรยา โดยมคีนรบัใช้เป็น

สามภีรรยาคู่หนึ่ง ดงันั้นแม้ภาพลกัษณ์ภายนอกของธนดลอาจดูเหมอืนว่า

ไม่น่าจะมเีงนิมาใช้คนืทุนให้ต้นสงักดัได้ แต่หากเขาขอ พ่อของเขากน็่าจะ

ให้ เพยีงแต่ถ้าไม่ถงึที่สุดจรงิๆ ธนดลกไ็ม่อยากเลอืกวธิใีช้ทุนคนืด้วยเงนิ

“ไหนๆ กจ็ะไปโรงพยาบาลนั้นแล้ว งั้นระหว่างที่พ่อรกัษาอยู่ เรากไ็ป

กนิกาแฟรอกบัแม่หน่อยแล้วกนั” 

อยู่ๆ  สร้อยสนกพ็ดูทะลกุลางปล้องขึ้นมา ท�าให้ธนดลซึ่งก�าลงัคยุถงึ

วธิกีารลงทุนที่เขาก�าลงัสนใจถงึกบัหนัไปมองแม่อย่างไม่เข้าใจ

“แม่ชอบกนิกาแฟตั้งแต่เมื่อไรครบั” 

ลูกชายซึ่งเป็นเด็กดีของแม่มาตลอดอย่างเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่า

คณุนายสร้อยสนไม่กนิกาแฟ กนิแต่ชาหรอืไม่กน็�้าผลไมไ้ปเลย พอเหน็แม่

ท�าท่าอกึอกัเขาเลยหรี่ตามองอย่างสงสยั

“หรอืว่าแม่นดัใครไว้”

“ก.็..นดัลกูเพื่อนแม่นี่แหละ น้องเป็นหมอฟันเหมอืนดลเลย แล้วน้อง

กอ็ยากเรยีนต่อสาขาเดยีวกบัดลด้วย แม่เลยคดิว่าน่าจะให้คุยกนั”

‘ให้คุยหรอืให้ดูตวั เอาจรงิๆ’ ธนดลคดิอย่างเหนื่อยใจ

เขากลบัมาเมอืงไทยยงัไม่ถงึเดอืน แต่ต้องไปดูตวักบับรรดาลูกสาว

เพื่อนของแม่ไม่ต�่ากว่าห้าคนแล้ว บางคนเคยเหน็หน้าค่าตากนับ้างตอนเดก็ๆ 

ก็พอจะคุยกันดีๆ แล้วแยกกันกลับ แต่บางคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย 
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เขากต็้องงดักลเมด็เอาตวัรอด ขอตวักลบักนัให้วุ่น

“แม่ครบั” 

พอโดนเรียกด้วยน�้าเสียงอ่อนใจ คุณนายสร้อยสนก็รีบออกตัวว่า 

“คนนี้เขาอยากปรกึษาดลจรงิๆ ไม่เกี่ยวกบัที่แม่อยากให้ดลไปดตูวัอะไรนะ 

อกีอย่างเขาเป็นรุ่นน้องของดลด้วย แม่จ�าได้ว่าจบที่เดยีวกบัดล”

“โสดไหมครบั”

“โสด อุย้! แต่น้องเขารกัเรยีนไง เรยีนจบกไ็ปใช้ทนุที่ต่างจงัหวดัเลย 

กลบัมากรุงเทพฯ แค่เดอืนละครั้ง ดลอย่ามาจบัผดิแม่ได้ไหม”

ธนดลพจิารณาสหีน้าของแม่แล้วอยากจะตะโกนบอกให้ก้องฟ้าว่า แม่

ของเขาช่างเป็นคนที่โกหกไม่เก่งเสยีจรงิๆ ดูกร็ู้ว่าอยากจะใช้โอกาสนี้ให้เขา

ดตูวั แต่ในเมื่อเขาไม่รูจ้กัอกีฝ่ายแถมจะมาถามเรื่องเรยีน เขากย็งัไม่ขอสรุป

ว่า ‘น้อง’ คนนั้นของแม่จะไม่ได้สนใจมารบัต�าแหน่งคู่ดูตวัของเขาแล้วกนั

“ดลกย็งัไม่ได้ว่าอะไรนี่ครบั เรื่องเรยีนถ้ามอีะไรให้ดลช่วยได้ ดลก็

ช่วย”

“ดมีาก สมกบัเป็นเดก็ดขีองแม่ ถ้างั้นเดี๋ยวแม่โทร. ไปบอกทางนู้น

ก่อน”

“เดี๋ยวๆ ครบัแม่ แล้วบ้านเขาอยูใ่กล้โรงพยาบาลนั้นเหรอครบั ถงึได้

นดัที่เลศิวชิาญเวช ถ้าเขาไม่สะดวกเราก.็..”

สร้อยสนที่รีบลุกไปหาโทรศัพท์มือถือของตัวเองหันมายิ้มแล้วตอบ

ว่า “สะดวกๆ บ้านธนกิอยู่ใกล้โรงพยาบาลนั้น ตอนมาเรยีนนายธนกิถงึได้

ฝากงานให้มาท�าคลินิกพิเศษของโรงพยาบาล ฮัลโหล...วรรณเหรอ พี่เอง 

สร้อย จ้ะ...”

ธนดลมองตามหลังสร้อยสนที่ดูดีใจอย่างมากที่จัดการนัดหมาย

ส�าเรจ็ก่อนจะหนัมามองผู้เป็นพ่อแล้วถามว่า

“พ่อครบั ธนกินี่ใคร”

ธาดาที่ก�าลังจิ้มแตงโมชิ้นหนึ่งเข้าปากตอบว่า “น้องรหัสของแม่น่ะ  
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ก๊วนนี้สนทิกนัมาก แม่เราเคยเป็นแม่สื่อให้ธนกิจนได้แต่งงานกนั”

“แล้วที่ว่าฝากงาน คุณธนกินี่เขาเป็นหมอเหรอ” ธนดลอดถามไม่ได้ 

เพราะเลิศวิชาญเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชน ถึงบอกว่าจะฝากงานให้ แต่

ทันตแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางจะเข้าท�างานในโรงพยาบาลเอกชนนั้น 

ไม่ง่าย ถ้าไม่ใช่ว่าเส้นใหญ่หรอืเก่งพอตวักค็งยาก

“ครอบครัวธนิกกว้างขวางในวงการแพทย์อยู่นะ แค่ฝากลูกสาว

ท�างานไม่น่าจะยาก ว่าแต่เราเถอะ ถามจรงิๆ ท�าไมถงึยงัโสด หรอืยงัตดัใจ

ไม่ได้”

ธนดลสบตาพ่อแล้วหัวเราะ ถึงแม่ของเขาจะไม่รู้ว่าท�าไมเขาถึงเลิก

กบัฉตัรวรยี์ แต่เขาไม่เคยมคีวามลบักบัพ่อ แถมตอนที่มปีัญหาพ่อของเขา

นี่แหละที่ช่วยปลดลอ็กท�าให้เขาปล่อยวางได้

“ถ้าตดัใจไม่ได้กโ็ง่เตม็ทแีล้วครบั หลายปีมานี้ฝ่ายนั้นกใ็ช่ย่อย ตอนนี้

เธอเป็นดอกฟ้าไปแล้ว หมาวดัอย่างผมกต็้องใช้ชวีติของตวัเองต่อไป” แม้

จะพูดทเีล่นทจีรงิ แต่ความจรงิคอือะไรเขารู้ด ี

ธาดามองรอยยิ้มลูกชายแล้วได้แต่ส่ายหน้าอย่างระอา

“อย่าให้เข้าต�าราโดนงูกดัครั้งเดยีว เหน็เชอืกกย็งักลวักแ็ล้วกนั แม่

แกคงหมดหวงัเรื่องหลานแน่ๆ”

ธนดลหัวเราะข�าค�าเปรียบเปรยของพ่อ แล้วเปลี่ยนเรื่องคุยไปเป็น

เรื่องอื่น จนกระทั่งกนิของหวานหมดเขาจงึช่วยไม้ยกจานชามทั้งหมดไปยงั

ห้องครวั

“ตกลงน้องจะมาเจอเราตอนประมาณบ่ายสองนะ ก็พอดีแหละ 

เพราะพ่อมนีดัตอนบ่ายโมงครึ่ง” 

“ได้ครบั ว่าแต่ที่ว่าจบที่เดยีวกบัดลเนี่ย รุ่นไหนครบั แม่รู้ไหม”

สร้อยสนคิดอยู่ไม่นานก็บอกว่า “น้องอ่อนกว่าดลสี่ปีนะลูก ชื่อ 

สตางค์”

“ชื่อจริงหรือชื่อเล่นครับ” ธนดลถามกลับอย่างประหลาดใจ ไม่ใช่
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ประหลาดใจว่าชื่อแปลกนะ แต่เพราะหากเป็น ‘สตางค์’ คนเดยีวกบัที่เขา

คดิ โลกกค็งจะกลมเกนิไปแล้ว

“ชื่อเล่น หนูตงัค์ อายุน้อยกว่าลูกสี่ปี ชื่อจรงิ อมื ชื่อ ธนสร...”

“ศรสีรุยิศาสตร์” ธนดลพดูนามสกลุของเธอต่อให้ แล้วส่ายหน้าอย่าง

เหลอืเชื่อ

“อ้าว ดลกร็ู้จกันี่” สร้อยสนอุทานอย่างดใีจ แทบไม่อยากเชื่อว่าเดก็

ที่เธอหมายตาไว้นั้น ลกูชายจะรูจ้กักนัมาก่อน อย่างนี้เรยีกว่าพรหมลขิติได้

หรอืเปล่า

มุมปากของธนดลเกือบจะยกขึ้นด้วยเพราะข�า แต่ในล�าคอเขากลับ

ไม่มเีสยีงหวัเราะหลดุออกมา ชายหนุม่ไม่รูด้้วยซ�้าว่าตวัเองแสดงสหีน้าแบบ

ไหน แม้แต่ในใจเขาเองกย็งัเป็นความรู้สกึที่ยากจะบรรยายได้จรงิๆ

ธนสร ศรสีุรยิศาสตร์ เป็นคนที่เขารู้จกัจรงิๆ แถมเป็นรุ่นน้องที่จบ

จากมหาวทิยาลยัของเขาด้วย ที่ส�าคญัเธอยงัเป็น ‘เหลนรหสั’ ที่เขาไม่ค่อย

ไดส้นทินกั แต่ว่ามารูจ้กักนัเพราะสายใยที่กลายเป็นตลกร้ายที่สดุเรื่องหนึ่ง

ในชวีติเขาเลย

หญิงสาวคนนั้นเป็นคนรักของผู้ชายที่อดีตคนรักของเขาไปคบซ้อน

ด้วยในตอนนั้น และยงัคงเป็นคนรกัคนปัจจุบนัของอดตีคนรกัของเขา 

ผู้เสยีหายร่วมกบัธนดลเมื่อสบิปีก่อน...น้องสตางค์



“เออ บ้านกทูี่แอ่งสนิธเุสรจ็ละ วนัหยดุยาวนี้กเูลยจะลงกรงุเทพฯ 
มงึมากนิข้าวบ้านกูไหม”

“ต้องไปดวิะ ไม่ได้คดิถงึมงึนะ กูคดิถงึพี่ษร” ธนดลตอบกลบัด้วย

น�้าเสยีงยยีวนขณะพบัเสื้อผ้าที่ไม้เกบ็มาให้เขาเมื่อเยน็ บ้านหลงันี้มแีม่บ้าน

กจ็รงิ แต่ถ้าเป็นไปได้สร้อยสนกอ็ยากให้ลกูดแูลตวัเองได้ ดงันั้นในวนัหยุด 

หากมีอะไรที่ท�าเองได้ก็จะให้ท�าเอง แถมตอนเรียนอยู่อเมริกาธนดลก็ต้อง

พบัผ้าและเกบ็ห้องเองจนชนิแล้ว

“เมยีกู ห้ามยุ่ง อจิฉาคนอื่นกห็าเมยีด”ิ 

ธนดลหวัเราะอย่างชอบใจที่ยั่วเพื่อนขึ้น อธษิฐ์นี่อะไรกด็หีมด เสยี

อย่างเดยีวคอื หลงัจากแต่งงานแล้วหลงเมยีมาก หวงมาก ถงึจะปากเก่งกบั

เขาแต่ความรกันี่ของจรงิแน่นอน

“ถ้ากูมเีวลาหากูหาไปนานแล้ว มงึเหน็ชวีติกูมะ เรยีน เรยีน แล้วก็

เรยีน” 

“สมน�้าหน้า ก่อนไปอเมรกิากเ็หน็เอาแต่บอกว่าความศวิไิลเซชั่นรอมงึ 

๒
พริบตำ
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อยู่ ทนีี้เป็นไงล่ะ กลบัมาแก่งั่ก หาเมยียากไปอกี”

“ใครว่าแก่ เขาว่าผู้ชายเริ่มต้นชีวิตที่สามสิบโว้ย กูเพิ่งสามสิบสอง  

อกีอย่างถ้ากูแก่ มงึกแ็ก่”

อธษิฐ์หวัเราะข�าที่โดนย้อน พวกเขาเป็นเพื่อนสนทิกนัมาตั้งแต่ปีหนึ่ง 

จนกระทั่งเรยีนจบกย็งัตดิต่อกนัตลอด เรยีกว่าเป็นเพื่อนที่สนทิที่สดุของเขา

เลยกว็่าได้ 

ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาเศร้าหรืออธิษฐ์เศร้า พวกเขาก็เคยผ่านมันมา

ด้วยกนัหมดแล้ว

“เออ ธษิฐ์ มงึจ�าเหลนรหสัของกูได้ปะ”

“อมื แฟนของไอ้เหี้ยนั่น”

พอได้ยนิค�าก่นด่าจากปากนกัเรยีนตวัอย่างอนัดบัหนึ่งธนดลกห็วัเราะ

ร่าอย่างชอบใจ อธษิฐ์เป็นคนประนปีระนอมมากกว่าเขาเสยีอกี ใครที่โดน

คนแบบนี้ด่าได้ขนาดนี้ มนัต้องแย่จรงิๆ

“เออ พรุ่งนี้กูจะไปเจอเขาว่ะ”

“ไปเจอท�าไมวะ”

ธนดลลุกขึ้นยกกองผ้าที่พบัแล้วไปเกบ็ใส่ลิ้นชกัพลางตอบว่า “แม่กู

นดัให้”

“ดูตวั?”

“คล้ายๆ อย่างนั้น”

“เวร”

“หึๆ  น้องเขาเลวร้ายขนาดมงึไม่อยากให้กูไปเจอเลยเหรอวะ”

“ไอ้บ้า! กูสงสารน้องมากกว่าโว้ย”

“โหย นี่มงึเพื่อนกูจรงิปะเนี่ย”

อธษิฐ์หวัเราะเสยีงดงัแต่ไม่ยอมตอบ 

ธนดลกลับมาพูดจริงจังว่า “แม่กูคงอยากจับคู่ให้น่ะ ไม่ใช่แค่กูไม่

สนใจเขา แต่เขากไ็ม่สนใจกูด้วย ที่นดัมาเจอกนัอาจเพราะน้องอยากจะเข้า
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เรยีนเรสสเิดนซ์๑ ที่นี่ว่ะ”

“พรอส๒ อะนะ”

“กูจบศลัย์มั้งมงึ แหม”

“เออๆ งั้นกใ็ห้ค�าแนะน�าดีๆ  นะมงึ เพราะตอนนี้เขาไม่ใช่แค่น้องรหสั

มงึ แต่เป็นหมอรุ่นน้องในจงัหวดักูด้วย”

ธนดลเลกิคิ้ว “เอาจรงิ? นี่น้องไปใช้ทุนจงัหวดัมงึเหรอวะ”

“เออดิ เขาเป็นหลานของพี่ดา เอ่อ มึงคงจะไม่รู้จัก พี่ดาเป็นรุ่นพี่

หมอฟันโรงพยาบาลที่พี่ธีท�างานอยู่ ตอนเลือกมาใช้ทุนเลยเลือกจังหวัดกู 

ตอนนี้ท�างานอยู่โรงพยาบาลเดยีวกบัพี่กร”

“เดี๋ยวๆ พี่ดาคนเดยีวกนักบัที่เป็นเมยีพี่ด้วงปะ”

“แม่น คุณหมอกนกดารนิคนนั้นนั่นแหละ”

“โลกกลมโคตร” ธนดลพมึพ�า

“ยิ่งกว่ากลม มงึกร็ู ้จงัหวดักูไม่มสีเปกพรอส แล้วแม่งกฎของกระทรวง

อนัใหม่ไม่อนญุาตให้หมอในโรงพยาบาลชมุชนเรยีนเรสสเิดนซ์ เรยีนได้แต่

ปรญิญาโทหรอืไม่กโ็พสต์แกต๓ น้องกเ็ลยยอมย้ายเข้าโรงพยาบาลจงัหวดั

เพื่อเอาทุนนี้เลยนะ”

ธนดลโห่ร้องในใจอย่างนกึชื่นชม “แสดงวา่เอาจรงิ แต่กข็ึ้นอยูก่บัวา่

จะสอบผ่านหรอืเปล่า”

“ถามว่ามคีนไปเรยีนหรอืเปล่าเหอะ ใช่ว่าภาคมงึจะอยากมคีนเรยีน

เยอะ ไม่งั้นมนัจะขาดคนอยู่อย่างนี้ไหม”

“หึๆ  พูดขนาดนี้กค็อือยากให้กูใช้เส้นรบัน้องมงึใช่มะ”

๑ แพทย์ประจ�าบ้าน หรอืชื่อเรยีกแพทย์ หรอืทนัตแพทย์ที่เรยีนหลกัสตูรหลงัปรญิญาตรเีพื่อเป็น

แพทย์เฉพาะทาง
๒ Prosthodontics หนึ่งในสาขาของทนัตกรรมบรูณะ เรยีกเป็นภาษาไทยว่า ทนัตกรรมประดษิฐ์ 

เป็นสาขาที่เกี่ยวกบัฟันเทยีม
๓ Postgraduate คอืประกาศนยีบตัรชั้นสูง
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“ก็น้องมึงด้วย ถามจริง หน้าอย่างมึงใช้เส้นกับเขาด้วยเหรอ มี

อาจารย์ผู้ใหญ่อกีเยอะแยะ”

ธนดลรับค�าในล�าคอเพราะรู้ว่าเพื่อนพูดเรื่องจริง การสอบเข้าเรียน

ต่อเฉพาะทางในปัจจบุนั นอกจากมอีตัราการแข่งขนัสงูแล้ว กระทรวงยงัตั้ง

เงื่อนไขไว้สูงลิ่วเพื่อกันที่เรียนไว้ให้หมอที่เรียนจบแล้วยอมไปท�าประโยชน์

ให้พื้นที่ที่จ�าเป็นก่อน ยิ่งไปกว่านั้นยงัก�าหนดกฎเพื่อให้สทิธิ์แก่ทนัตแพทย์

ที่อยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ก่อนโรงพยาบาลเลก็ด้วย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มอตัราก�าลงั

ทนัตแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลใหญ่

ในมุมมองของธนดล การท�าแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ 

หมอเฉพาะทางจะอยู่ในพื้นที่มากขึ้นเพราะมีสัญญาบังคับ แต่ข้อเสียก็คือ 

หมอซึ่งท�างานประจ�าในพื้นที่อยู่แล้วและเหน็ปัญหาที่เกดิขึ้นจ�าเจกอ็ยากจะ

พฒันาความรู้ตวัเองให้ตรงจุดกบัปัญหาที่มใีนพื้นที่ตน แต่ดนัไปเจอกบัข้อ

จ�ากดัที่ต้นสงักดัของตวัเองเป็นโรงพยาบาลเลก็เสยีนี่ กเ็ลยเสยีประโยชน์ไป

อย่างน่าเสียดาย อย่างรุ่นน้องคนนี้จ�าเป็นต้องย้ายไปอยู่โรงพยาบาลใหญ่

เพื่อให้ได้สทิธิ์ใช้ทุนตามกฎที่กระทรวงก�าหนด

“แต่ถ้ามงึใช้เส้นได้ กูกอ็ยากให้มงึเลอืกน้องโดยไมต้่องเอาต้นสงักดั

มาเป็นตวัตดัสนิว่ะ โรงพยาบาลดงผกาที่พี่กรอยู่น่ะเป็นโรงพยาบาลประจ�า

อ�าเภอ พื้นที่อ�าเภอนี้มนัก�้ากึ่งเพราะเดนิทางไปตวัเมอืงพษิณโุลกใกล้กว่าเข้า

มาโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด คนที่นั่นเลยยอมเสียเงินมากกว่ามารักษาใน

โรงพยาบาลตามสทิธิ์ของตวัเอง”

“แล้วมนัเกี่ยวอะไรกบัการมหีมอเฉพาะทางวะ”

อธษิฐ์ท�าเสยีงจึ๊กจั๊กในล�าคอเหมอืนร�าคาญ แต่ธนดลรู้ว่าอธษิฐ์ใจเยน็

พอที่จะอธิบายให้เด็กนอกซึ่งไม่เคยลงพื้นที่ในชุมชนต่างจังหวัดอย่างเขา

เข้าใจได้ 

“กห็มายความว่าคนในพื้นที่จะได้ประโยชน์มากกว่าไง ถ้าโรงพยาบาล

ประจ�าอ�าเภอสามารถดูแลให้การรกัษาเองได้ คนไข้ที่มเีงนิจ่ายกไ็ม่ต้องถ่อ
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สงัขารไปถงึโรงพยาบาลประจ�าจงัหวดัที่พษิณโุลก แม้จะได้สทิธิ์รกัษาฟร ีแต่

ก็ต้องเสียทั้งเวลาและค่าเดินทางไปไกลกว่าไง ส่วนคนที่ไม่มีเงินก็สะดวก 

รบับรกิารการรกัษาที่โรงพยาบาลนี้ได้เลย โดยไม่ต้องส่งตวัคนไข้ให้เดนิทาง

ไปเข้ารบัการรกัษาที่โรงพยาบาลประจ�าจงัหวดัให้ยุ่งยาก”

“อมื เข้าใจละ แต่ถ้าน้องสตางค์ชอบพรอสจรงิๆ ไม่จ�าเป็นต้องเรยีน

เรสสิเดนซ์ก็ได้นี่หว่า เคสในพื้นที่ที่น้องท�างานอยู่ ความรู้แค่ระดับโพสต์-

แกต หรอืถ้าอยากเรยีนเพื่อเอาไว้ปรบัระดบัข้าราชการกเ็ป็นปรญิญาโทกไ็ด้”

“มงึไม่เข้าใจ ไอ้เรื่องปรบัระดบัหรอืเคสยากอะไรนั่นมนักไ็ด้อยู่ แต่

ในมมุมองของหมอที่ประจ�าอยูใ่นพื้นที่กนัดารอย่างกกูลบัมองว่า กตู้องเรยีน

ในสิ่งที่ท�าให้กคูวบคมุความเสี่ยงได้สงูสดุ ไม่งั้นกจูะถ่อไปเรยีนเรสสเิดนซ์- 

ศลัย์ถงึชลบรุที�าไมวะ ที่กไูปเรยีนกเ็พราะกลวัจะเกดิเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อ

คนไข้อยู่ในมือแล้วก็ต้องรักษาเดี๋ยวนั้น จะรอให้ส่งตัวคนไข้ไปหาหมออื่น

อกีมนัทนัที่ไหน”

ได้ยนิอย่างนั้นธนดลกใ็จหายวาบ เขาท�างานอยูใ่นพื้นที่ที่มเีครื่องมอื

และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเสมอ จึงไม่เคยคิดเลยว่าในพื้นที่ที่เดินทาง

ล�าบากนั้นต้องการแพทย์เฉพาะทางมากแค่ไหน

“อกีอย่าง มงึเคยเจอไหม คนไข้ที่รูต้วัว่าต้องรกัษาแต่ไม่มค่ีาเดนิทาง

ไปรักษาอะ เวลาเจอคนไข้แบบนี้ กูโคตรปวดใจเลย เขาเดินเท้ามาหามึง 

ห้ากโิล แต่มงึบอกเขาว่าผมรกัษาไม่ได้ครบั ป้าเดนิต่อไปอกีสบิกโิลเพื่อไป

หาหมอที่ตัวจังหวัดนะ อย่างงี้มันได้เหรอ ไม่ต้องคิดต่อกูก็รู้แล้วว่าคนไข้ 

จะเลอืกอะไร”

“เขากเ็ลอืกไม่รกัษาน่ะส”ิ ธนดลเอ่ยเสยีงเบา 

“ในความคดิกนูะ หมอเฉพาะทางกจ็�าเป็นกบัทกุโรงพยาบาลนั่นแหละ 

ที่อยูส่่วนกลางมากกเ็พราะเคสยากๆ ไปสมุรวมกนัตรงนั้น แต่กต้็องแบ่งให้

มาอยู่ด่านหน้าบ้าง เพราะบางพื้นที่มนัส่งต่อไม่ได้ไง”

“แล้วนี่น้องเขาท�าเรื่องย้ายหรอืยงั”
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“น่าจะยงั แต่มกีารพูดคุยกนัแล้ว เพราะเป็นการย้ายภายในจงัหวดั

ไง ไม่ยุ่งยากมาก แต่เท่าที่ได้ยนิจากษร น้องไม่อยากย้ายหรอก แต่กก็ลวั

ว่าถ้าต้นสังกัดไม่ได้เป็นโรงพยาบาลทั่วไปแล้วจะเสียเปรียบผู้สมัครเรียน 

คนอื่น”

“อมื น้องเขาจะสมคัรปีนี้ใช่ไหม”

“คงงั้น ตกลงมงึจะช่วย?”

“ช่วยอะไรล่ะ กูแค่รู้มาว่าปีนี้อาจมีผู้สมัครเรสสิเดนซ์ไม่ครบตาม

จ�านวนที่ต้องการด้วยมั้ง เพราะอกีที่หนึ่งเขาเปิดรบัเยอะ แถมชื่อเสยีงดกีว่า 

อย่างว่าแหละ กท็ี่นั่นเขาเด่นเรื่องนี้นี่ มอเรามนัเก่งภาคอื่นนี่หว่า สองสามปี

มานี้คนสมัครไม่เต็มตลอด ถ้าน้องไม่ได้เลือกว่าอยากไปที่อื่นก็อาจมีสิทธิ์

นะ”

“ด ีงั้นมงึกช่็วยแนะน�าน้องด้วยแล้วกนั น้องมนัตั้งใจมาก ลยุสดุตวั

เลย พี่กรบอกว่าสามปีมานี้ น้องมนัท�าฟันปลอมไปเกอืบพนัเคสแล้ว”

“พูดเป็นเล่น!”

“ไม่เล่นละ อันนี้นับแบบรวมๆ ทั้งหมดนะ ทั้งแบบบางส่วนแล้วก ็

ทั้งปาก”

“แค่ฟันเทยีมถอดได้เหรอ” ธนดลถามอย่างสนใจ 

ในฐานะของหมอในเมอืง ฟันเทยีมถอดได้เป็นเคสที่หายาก แต่การ

ที่รุน่น้องท�าเคสฟันเทยีมไปจ�านวนมากขนาดนั้น บางทเีธออาจจะเก่งกว่าเขา

แล้วกไ็ด้

“ใช่สิครับคุณหมอธนดล คิดว่าที่นี่มีเคสรากฟันเทียมเป็นพันเคส 

เหรอ”

ธนดลได้แต่หวัเราะกบัความช่างจกิกดัของเพื่อน พอโตขึ้น มุมมอง

ต่ออาชพีของพวกเรากเ็ปลี่ยนไป แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยกค็อื เขา

กบัอธษิฐ์ยงัคงยดึมั่นที่จะเป็นหมอที่เก่งเพื่อคนไข้ ไม่ใช่เพื่อเงนิ เพราะเรา

เชื่อว่า ตราบใดที่เราท�าเพื่อคนไข้ เราจะไม่อดตายแน่นอน แค่นั้นก็น่าจะ
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พอแล้ว

“งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กูคุยกบัน้องแล้วได้เรื่องยงัไงจะโทร. บอกมงึ ว่าแต่

วนัหยุดยาวที่มงึว่าจะกลบัเนี่ย มงึจะกลบัมาตั้งแต่วนัศุกร์เลยหรอืเปล่า”

“เออ กูจะกลบัวนัศุกร์ วนัเสาร์มากนิข้าวที่บ้านกูปะล่ะ จะได้คุยกนั

ยาวๆ”

“ได้ งั้นวนัเสาร์กูไปหาแต่เช้า”

“โอเค แล้วเจอกนั” 

ธนดลวางสายจากเพื่อนแล้วทรุดตวัลงนั่งบนโซฟาที่ปลายเตยีง กด

รโีมตเพื่อเปิดโทรทศัน์ดกูฬีาช่องโปรด แต่สมองเขากลบันกึถงึคนที่ต้องเจอ

วนัพรุ่งนี้

ในความทรงจ�าเขานกึหน้าธนสรไม่ออกแล้ว อย่าว่าแต่เสยีงเลย แม้

เพยีงเศษเสี้ยวเกี่ยวกบัเธอคนนั้นในฐานะเหลนรหสั เขายงัไม่มคีวามทรงจ�า

ใดๆ เลย

“อืม จ�าได้ว่าเราไม่ได้ไปงานเปิดสายรหัส แล้วยังไม่ได้ไปงานเลี้ยง

สายด้วย โห เรานี่เป็นรุ่นพี่ที่แย่จังวะ” ธนดลบ่นตัวเอง และตั้งใจจะท�า

หน้าที่เป็นปู่รหสัให้เธออย่างดทีี่สุดเป็นการชดใช้กแ็ล้วกนั

ท�ำให้ในช่วงเวลำที่ดำวตก

ฉนัจงึไม่เคยได้ลมืตำ

มนัก�ำลงัภำวนำหลบัตำลงเพื่ออธษิฐำนให้เธอคนืกลบั

เพรำะเธอไม่กลบั

ไม่กลบัมำมนันำนเกนิไป๔

๔ เพลง : “พรบิตา”  ศลิปิน : BIRD THONGCHAI X STAMP  เนื้อร้อง/ท�านอง : อภวิชัร์ 

เอื้อถาวรสุข
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ทนัททีี่ธนดลเดนิน�าแม่เข้าร้านกาแฟภายในโรงพยาบาลเลศิวชิาญเวช 
ชายหนุ่มก็ฮัมเพลงที่ติดหูตั้งแต่ฟังครั้งแรกอย่างไม่ตั้งใจ ในความรู้สึกเขา 

เพลงนี้แม้หลายคนจะบอกว่าเนื้อเพลงออกจะเศร้า แต่ส�าหรบัเขากลบัรู้สกึ

ถงึความหวงั 

เพราะหากเราภาวนาให้เธอคนนั้นหวนคนืมา แต่มนัไม่มทีางเกดิขึ้น 

สิ่งที่เราท�าได้กเ็พยีงแค่ลมืตา หยดุการภาวนาแล้วก้าวเดนิต่อไปเท่านั้น นั่น

คอืสารที่ธนดลได้จากการฟังเพลงนี้ครั้งแรก และมนักก็ลายเป็นเพลงโปรด

ของเขาด้วย

“นั่นไงน้อง แม่เดนิไปก่อนนะ ดลสั่งชาพชีร้อนให้แม่ด้วย” สร้อยสน

เอ่ยพลางเดนิตรงไปยงัที่นั่งที่อยูใ่นสดุของร้าน ที่ซึ่งหญงิสาวเจ้าของทรงผม

สั้นที่เซตเป็นลอนสวยนั่งหนัหลงัให้ประตูร้าน

“เหน็แค่ข้างหลงักจ็�าได้แล้วเหรอ สุดยอดไปเลยแม่เรา” ธนดลแซว

แม่ไล่หลังไป แต่คุณนายสร้อยสนก็ไม่หันมาตอบโต้ลูกชาย ชายหนุ่มเลย

เดนิไปต่อแถวเพื่อรอสั่งเครื่องดื่ม

“ชาพชีร้อนกบัอเมรกิาโน่ร้อน กนิที่นี่ครบั” 

หลงัจากช�าระเงนิเสรจ็ชายหนุม่กถ็อยห่างไปยนืรอรบัเครื่องดื่มพลาง

เหลือบมองแม่ที่นั่งลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเยื้องไปทางซ้ายมือของหญิงสาว 

แน่นอนว่าการท�าอย่างนั้นกเ็พื่อเว้นที่นั่งตรงข้ามเธอคนนั้นไว้ให้เขา 

“แสบจรงิๆ แม่เรา” 

“เครื่องดื่มได้แล้วค่ะคุณลูกค้า” 

ธนดลรบัถาดเครื่องดื่มแล้วเดนิตรงไปยงัโต๊ะที่แม่กบัคูน่ดัหมายของ

เขานั่งรออยู่ สร้อยสนยกมือขึ้นส่งสัญญาณให้เขาเล็กน้อยพร้อมรอยยิ้ม

กว้าง แต่หญงิสาวที่นั่งหนัหลงัให้กลบัไม่แม้แต่จะหนัมามอง ธนดลกไ็ม่ได้

คาดหวังว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างยินดีปรีดาจากเหลนรหัสที่เขาทิ้งขว้าง

หรอก เธอเป็นอย่างนี้ก็ดีเสียอีก เพราะจะได้ไม่ท�าให้เขาต้องรู้สึกผิดมาก 

เกนิไป
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“ชาครบัแม่” ธนดลเอ่ยขณะยกแก้วชาร้อนวางตรงหน้าแม่ จากนั้นก็

ยกแก้วกาแฟของตวัเองออกจากถาดแล้วนั่งลง ก่อนจะเงยหน้าขึ้นเพื่อสบตา

กบัคู่นดัของเขาเสยีที

ดวงตาของธนดลกวาดมองตั้งแต่ผิวของแผ่นอกสีขาวที่เห็นอยู่ร�าไร

ใต้เสื้อเชิ้ตสีขาวผ้าซีทรูซึ่งสวมทับเสื้อกล้ามสีน�้าเงิน มาจนถึงล�าคอซึ่งไร้

เครื่องประดับ เรื่อยมาถึงคางมนและริมฝีปากที่ทาลิปสติกสีชมพูอมส้ม 

จมูกเธอโด่งเป็นสันนิดหน่อย ดูน่ารัก จนกระทั่งมาถึงดวงตากลมโต 

สนี�้าตาลเข้ม

ในเสี้ยววนิาทนีั้นอยู่ๆ หขูองเขากเ็หมอืนกบัไดย้นิเสยีงเพลง “พรบิ-

ตา” ที่เขาชอบ มนัวนซ�้าท่อนแรกของเพลงอกีครั้ง

ทุกครั้งที่รู้ว่ำดำวตกทั้งโลกจะมองขึ้นฟ้ำ

รอคอยอยำกเหน็ชั่วพรบิตำที่ดำวลงมำบนนั้น

กี่สบิร้อยพนัปีจะมสีกัหนึ่งครั้ง

มแีค่เสี้ยวนำททีี่เรำจะเหน็มนั

ดวงตาของเธอเหมือนกับดาวตกดวงนั้น มันร่วงหล่นลงมาจากฟ้า 

มนัทั้งสวยงามและดูมมีนตร์ขลงัจนเขาอยากหลบัตาลงเพื่ออธษิฐาน

‘แต่จะอธษิฐานขออะไรล่ะ’ 

ธนดลคดิข�าๆ กบัตวัเองพร้อมกบักะพรบิตาเพื่อเรยีกสต ิ เพราะคง

ไม่ดีแน่ถ้าเขาจะเสียกิริยากับผู้หญิงที่น่ารักขนาดนี้ ที่ส�าคัญเธอเป็นทั้ง 

รุ่นน้องและว่าที่ลูกศษิย์ของเขาด้วย

พึ่บ!

เพยีงเสี้ยววนิาททีี่เปลอืกตาเขาปิดและเปิดขึ้น เสยีงเพลงที่ดงัอยู่ใน

หวัเขากห็ายไปแล้วถกูแทนที่ด้วยเสยีงอนัแสนคุน้เคยจนเขาแปลกใจที่ได้ยนิ

มนัอกีครั้งในคาเฟ่แห่งนี้
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“...โดยทั่วไปสาเหตุการเกิด Irritation Fibroma๕ คือการได้รับ 

Trauma๖ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกดิจากฟันปลอม อกีสาเหตกุค็อืเกดิจากการถกู

รบกวนเนื้อเยื่อบริเวณนั้นแบบเรื้อรัง โดยสิ่งรบกวนก็อาจจะเป็นคราบ

จุลนิทรยี์ คราบหนิปูน หรอืสารเคมบีางชนดิ ในกรณศีกึษาของเราผู้ป่วย

ไม่มปีระวตักิารเกดิทรอมมา ไม่ได้ใส่ฟันปลอม...”

ธนดลเบิกตาโตจนแทบถลน ก่อนหลับตาลงอีกครั้งแล้วลืมขึ้นใหม่ 

แต่ภาพตรงหน้ากไ็ม่เปลี่ยนไปเลย ตรงหน้าเขาคอืห้องเรยีนเลกเชอร์ในคณะ 

คนที่ยืนพรีเซนต์รายงานอยู่คือ อธิษฐ์ เพื่อนรักของเขา และเขาแน่ใจว่า 

ต่อให้มนัมเีครื่องบนิที่เรว็กว่าเสยีงเกดิขึ้นบนโลกแล้ว กค็งไม่มทีางพาคนที่

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ หลายร้อยกิโลเมตรมาที่คาเฟ่ที่เขานั่งอยู่ได้เพียงแค่

พรบิตาเดยีวได้

พอเขาก้มหน้าลงมองบนโต๊ะเลกเชอร์ตรงหน้าตัวเองก็พบเอกสาร 

การเรียนซึ่งพรินต์ตามรูปแบบของไฟล์พาวเวอร์พอยต์และหน้าเอกสารที่ 

เปิดหราอยู่คอืเรื่องที่ก�าลงับรรยายอยู่ ณ ขณะนี้ ซึ่งเป็นหวัข้อที่เขาจ�าได้ดี

ว่าเป็นรายงานของอธษิฐ์ตอนเรยีนปีสี่ เคสนี้อาจารย์คดัมาให้กลุม่ของอธษิฐ์

ค้นคว้าข้อมูลก่อนจะน�ามารายงานหน้าห้องเรยีน

ธนดลจ�าเคสนี้ได้แม่น เพราะคนไข้รายนี้เคยเป็นคนไข้ในคลินิก 

ปริทันตวิทยาของเขา ก่อนจะถูกส่งไปเข้าคิวท�าฟันเทียมหลังจากเตรียม 

ช่องปากเสรจ็แล้ว

“นี่คือภาพทางกล้องจุลทรรศน์ของชิ้นเนื้อที่เราตัดจากช่องปากของ

คนไข้ จากภาพจะเหน็ได้ว่า...”

ยิ่งเหน็ภาพทางคลนิกิประกอบกบัภาพทางกล้องจลุทรรศน ์ธนดลก็

รู้สกึถงึหวัใจของตวัเองที่เต้นแรงและดงัมากขึ้นเรื่อยๆ จนชายหนุ่มกลวัว่า

๕ เนื้องอกชนดิไม่ร้ายแรงชนดิหนึ่ง
๖ การกระทบกระเทอืน
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คนอื่นจะได้ยนิ ชายหนุม่พยายามตั้งสต ิเขาล้วงมอืเข้าไปในกระเป๋ากางเกง

และดึงโทรศัพท์มือถือออกมา แต่สิ่งที่ติดมือออกมากลับไม่ใช่สมาร์ตโฟน

รุ่นใหม่ล่าสุด แต่เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าสมัยที่หน้าจอยังมีปุ่มตัวเลขไว้ให้กด

โทร. ออก

ความจรงิที่กระแทกหน้าเขาจนแทบหยุดหายใจ พลนันิ้วมอืกก็ดไป

ที่ปุ่มโทรศัพท์ หน้าจอสว่างวาบขึ้นแสดงให้เห็นถึงวันเดือนปีและเวลา 

ขณะนั้น

12 DEC 2008 10:48 AM

ธนดลเกือบจะแหกปากร้องดังๆ ออกมาแต่เขายกมือขึ้นปิดปาก 

ได้ทนั คมสนัต์ เพื่อนสนทิอกีคนหนัมามองพลางกระซบิถามว่า

“มงึเป็นอะไร”

ธนดลส่ายหน้า แล้วกพ็ยกัหน้า

“ตกลงมงึเป็นอะไร ท�าหน้าตาอย่างกบัเหน็ผ”ี

‘ฮึ่ย ที่กูเหน็อยูเ่นี่ย น่ากลวักว่าผอีกีเหอะ’ ธนดลอยากด่าเพื่อนกลบั

ไปอย่างนั้น แต่เขากลบัหลุดปากพูดกบัเพื่อนได้เพยีง

“กูไปเข้าห้องน�้าก่อน”

คมสนัต์พยกัหน้า แล้วหนัไปฟังอธษิฐ์รายงานเคสต่อ

ดทีี่เป็นห้องเรยีนขนาดใหญ่ซึ่งจุนกัศกึษาได้เกอืบหนึ่งร้อยคน และ

ธนดลนั่งอยูด้่านหลงัสดุ เขาจงึค่อยๆ ลกุขึ้นอย่างไม่กระโตกกระตาก แล้ว

ค้อมศรีษะให้แก่อาจารย์ศรสีุดา อาจารย์เจ้าของรายวชิาเป็นเชงิขออนุญาต

ก่อนจะเดนิออกไป

พอปิดประตูห้องเลกเชอร์เขาก็วิ่งอ้าวตรงไปยังห้องน�้าที่อยู่ใกล้ที่สุด 

และทันทีที่ได้เห็นหน้าและการแต่งกายตัวเองที่อยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาว ซึ่ง

สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงขายาวสีด�าและคาดเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย ชาย

หนุ่มกผ็รุสวาทอย่างอดไม่ได้ว่า

“เหี้ย!”



ธนดลเคยอ่านบทความเกี่ยวกับการย้อนอดีตโดยอ้างค�าพูดของ
ไอน์สไตน์ว่า การเดินทางข้ามเวลาย้อนกลับสู่อดีตสามารถเป็นไปได้ แต่ 

ด้วยวิธีอะไรไม่รู้ เพราะเขาจ�าชื่อวิธีการนั้นไม่ได้ แต่มีวิธีการโดยสรุปคือ 

การเดนิทางในเส้นทางหนึ่งไปเรื่อยๆ จนสามารถวกไปยงัจดุเริ่มต้นของเวลา

ได้ แต่นั่นกเ็ป็นเพยีงทฤษฎเีท่านั้น เพราะยงัไม่มใีครพสิจูน์ แน่นอน ธนดล

กไ็ม่คดิว่าตวัเองจะต้องเป็นคนพสิูจน์

‘ที่ส�าคญั ถ้าจะให้ย้อนเวลาทั้งท ีท�าไมถงึต้องย้อนมาช่วงเวลาที่ห่วย

ที่สุดในชวีติด้วย’

“ตกลงมงึเป็นอะไร ไม่สบายเปล่าวะ หน้าซดีๆ” คมสนัต์ถามขึ้นมา

หลงัจากหมดคาบเรยีนในช่วงเช้า

ธนดลมองใบหน้าอ่อนวยัของเพื่อนสนทิอย่างไม่รู้จะพูดอย่างไร ถ้า

นี่เป็นเรื่องจริง เขาก็อยากจะตบบ่าเพื่อนและบอกให้ควบคุมอาหารการกิน

หน่อย เพราะอีกสิบปีข้างหน้าใบหน้าที่พอดูได้ของคมสันต์จะกลายเป็น

ซาลาเปาจนหาคางไม่เจอ แต่พอคดิว่าถ้าเขาพูดอย่างนั้น อกีฝ่ายต้องหาว่า

๓
จ�ำท�ำไม
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เขาบ้าแน่ๆ ชายหนุ่มเลยท�าได้แค่ยิ้มแห้งให้ แล้วตอบว่า

“กูสบายด ีแค่...ง่วง”

“มงึง่วงได้เหรอวะ ไอ้ธษิฐ์แม่งโดนสบัเละอยู่หน้าชั้น มงึง่วงเนี่ยนะ 

เพื่อนรักจริงๆ เลยว่ะ” คมสันต์ด่ากระทบกระเทียบพลางพยักพเยิดไป 

ทางอธษิฐ์ซึ่งก�าลงัเซฟไฟล์ที่น�าเสนอลงในโฟลเดอร์ในคอมพวิเตอร์หน้าห้อง

ธนดลมองตามจงึเหน็หญงิสาวร่างโปร่งเดนิเข้าไปหา เป็นเหตุให้เขา

สูดหายใจเข้าลกึ

‘จ�าได้ว่ายายมลเพิ่งตอบรบัเป็นแฟนกบัธษิฐ์ ให้ตายเถอะ ต้องมาเหน็

ไอ้ธษิฐ์วิ่งตามยายมลอกีรอบเหรอเนี่ย นี่มนัคนัไม้คนัมอืจรงิๆ ยิ่งไปกว่านั้น 

เฮ้อ แม้แต่เราเอง...’

“กลางวันนี้มึงจะกินข้าวกับพวกกูหรือจะไปกินกับแฟนมึง ถ้ามึงไป 

กูจะได้รู้ว่าตอนนี้กูมนัหมาหวัเน่า” 

ธนดลละสายตาจากใบหน้าที่มีรอยยิ้มโง่ๆ ของเพื่อนสนิทมามอง

สหีน้าเย้ยหยนัของเพื่อนสนทิอกีคนแล้วตอบว่า

“กนิกบัมงึ เอ่อ หรอืกูมนีดักบัรยี์วะ”

คมสนัต์มองหน้าเหมอืนเหน็ผแีล้วถามว่า “นี่มงึลมืนดัรย์ีเหรอ เดี๋ยว

กท็ะเลาะกนัอกีหรอก อาทติย์ก่อนกว่ามงึจะง้อเขาได้ ยงัไม่เขด็อกีเหรอ”

ธนดลอยากจะตอบเหลือเกินว่าเขาจ�าไม่ได้จริงๆ ใครมันจะไปจ�า 

รายละเอียดชีวิตเมื่อสิบปีที่แล้วได้ สิ่งที่เหลืออยู่ในความทรงจ�าของผู้ชาย

อายุสามสิบสองปีน่ะก็มีแค่ ตอนปีสี่เรียนหนักแค่ไหน เคสคนไข้เคสไหน

ยาก และเหตุการณ์ส�าคญัๆ เท่านั้น 

“เออ กูลืมแล้ว มึงช่วยบอกกูหน่อย อาทิตย์ที่แล้วกูง้อเขายังไง”  

ธนดลถาม เพราะเขาต้องเร่งปะตดิปะต่อข้อมลูใหเ้รว็ที่สดุ ดหีนอ่ยที่เขายงั

พอจ�าได้ว่าช่วงเวลาที่มีการพรีเซนต์เคสนี้ทั้งเช้าและบ่ายไม่มีคลินิก ไม่งั้น

เขาคงงงเป็นไก่ตาแตกยิ่งกว่านี้

‘ตอนเย็นค่อยกลับไปดูตารางงานแล้วค่อยๆ รื้อฟื้นความทรงจ�า 
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แล้วกนั’ ธนดลคดิอย่างปลงขณะได้ยนิคมสนัต์พูดว่า

“ถ้าจะลมืขนาดนี้ มงึเลกิกบัเขาเลยดไีหม”

“กไ็ด้อยู่นะ” ชายหนุ่มเอ่ยเสยีงเบา 

“หา!? ว่าอะไรนะ”

“เอาน่า มงึอย่าลลีา ตกลงกูใช้อะไรง้อเขา ให้กระเป๋าปะ”

คมสนัต์ยงัไม่ทนัตอบอธษิฐ์กบัณกมลกเ็ดนิเข้ามารวมกลุม่ แล้วเป็น

อธษิฐ์ที่พูดว่า

“วนันี้กูกบัมลจะไปกนิที่ทพิย์โอชา พวกมงึจะไปด้วยไหม”

ร้านทิพย์โอชาเป็นร้านอาหารตามสั่งขนาดเล็กร้านโปรดของกลุ่ม 

พวกเขาตอนเรยีนมหาวทิยาลยั เนื่องจากมอีาหารหลากหลาย ทั้งแบบตาม

สั่งและแบบอาหารตกั มขี้อเสยีเพยีงอย่างเดยีวคอืมนัอยู่นอกมหาวทิยาลยั 

ต้องเดนิออกไปไกล ในช่วงเร่งรบีแบบนี้ไม่มใีครอยากเดนิไปไกลหรอก

“ท�าไมต้องออกไปไกลวะ เดี๋ยวต้องกลบัมาฟังพรเีซนต์ต่ออกี” คมสนัต์

ถาม แต่พอเหน็อธษิฐ์เหลอืบมองณกมลเขากไ็ม่อยากได้ค�าตอบอกี 

ธนดลเอ่ยช่วยแก้สถานการณ์ว่า

“พวกกูจะกนิที่โรงอาหาร มงึไปเหอะ”

อธิษฐ์มองเพื่อนทั้งสองด้วยแววตารู้สึกผิด ธนดลเลยแสร้งยิ้มแล้ว

ลากคมสนัต์ออกไป คมสนัต์เดนิตามไปเงยีบๆ จนแน่ใจว่าจะไม่มใีครได้ยนิ

สิ่งที่พวกเขาพูดจงึพูดขึ้นว่า

“กูว่า ยายมลมนัคบไอ้ธษิฐ์เพราะต้องการเอาคนืไอ้รฐั”

“อืม” ธนดลเออออโดยไม่เถียง เพราะว่าความจริงก็เป็นอย่างนั้น  

ณกมลเป็นผู้หญิงเห็นแก่ตัว มาคบเพื่อนเขาเพื่อไม่ให้เสียหน้าและประชด

อดตีคนรกัตวัเอง 

“มงึว่าไอ้ธษิฐ์รู้ไหม”

“รู้” 

“แล้วมงึว่าไอ้รฐัมนัจะกลบัมาหามลไหม”
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ธนดลมองตรงไปตามทางแล้วสายตาก็ปะทะกับแผ่นหลังของคนชื่อ 

‘รฐั’ ซึ่งเดนิอยู่ข้างหน้าแล้วตอบว่า

“ไม่”

คมสนัต์หนัมามองธนดล “มงึเป็นอะไร สรปุมงึทะเลาะกบัรย์ีอกีรอบ

จรงิๆ เหรอ”

ธนดลดึงสติตัวเองกลับมาจากความสัมพันธ์ของเหล่าเพื่อนที่อยู่ใน

อนาคตอนัแสนไกลมายงัคนถามแล้วขมวดคิ้ว

“กูกถ็ามมงึอยู่เนี่ยว่าอาทติย์ที่แล้วกูใช้อะไรง้อรยี์”

ฉตัรวรยี์ หรอืที่เจ้าตวัชอบเรยีกแทนตวัเองว่ารยี์ เพราะไม่ชอบออก

เสยีงค�าว่า ‘ฉตัร’ ซึ่งฟังดูห้วนและไม่เพราะ ทั้งที่เป็นชื่อเล่นที่พ่อแม่ตั้งให้ 

เธอคบกับเขามาตั้งแต่เรียนอยู่ปีหนึ่ง ด้วยความที่หญิงสาวเป็นถึงดาว

มหาวทิยาลยัจงึมคีนรมุจบีเปน็จ�านวนมาก แต่ธนดลกส็ามารถฝ่าด่านเหล่า

นั้นจนหญงิสาวตดัสนิใจคบกบัเขา

รักแรกของธนดลเป็นไปด้วยดี เนื่องจากเขาเป็นคนสบายๆ และ

เข้าใจความเอาแต่ใจของผูห้ญงิพอสมควร อกีอย่างเพราะเขารกัแม่มาก และ

ท�ากิจกรรมร่วมกับแม่อยู่บ่อยๆ ดังนั้นการเอาอกเอาใจและตามดูแลหญิง

สาวจงึไม่ได้สร้างความล�าบากให้แก่เขามากนกั แต่ทกุอย่างกด็จูะเปลี่ยนไป

เมื่อฉตัรวรยี์เริ่มเข้าท�างานในวงการบนัเทงิ ขณะที่เขากเ็รยีนหนกัมากขึ้น

พวกเราทะเลาะกันบ่อยขึ้น และยังคงเป็นเขาที่ต้องเป็นฝ่ายง้องอน

เธอก่อน เธออ้างว่าไม่มีเวลา การที่เขาไม่ให้ความส�าคัญแก่เวลาของเธอ 

ท�าให้เขาคอืคนผดิ โดยเธอไม่เคยมองเหน็เลยว่า นกัศกึษาทนัตแพทย์ปีสี่

กไ็ม่ใช่คนว่างงานเหมอืนกนั

ธนดลในวยัยี่สบิสองปีไม่ค่อยฉลาดกบัเรื่องพรรค์นี้เท่าไร แต่เขาใน

วัยสามสิบสองซึ่งผ่านการทบทวนและมีประสบการณ์มากพอกลับมองเห็น

ชัดเจนว่า เขาตอนอายุยี่สิบสองโง่มากที่มองไม่ออกว่า เธอกับเขาอาจไม่

เหมาะสมกันตั้งแต่แรกแล้ว และไม่ว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่ล�าบากต่อการ
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ตามใจผู้หญิงสักคนแค่ไหน ความรักก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ หากใคร 

คนใดคนหนึ่งเอาแต่เป็นฝ่ายให้อยู่ฝ่ายเดยีว

“มงึพาเขาไปกนิบฟุเฟ่ต์นานาชาตริาคาหวัละหลายพนั กยูงับ่นมงึอยู่

เลยว่ามงึมนัพวกทิ้งเพื่อน ทกีบัแฟนละเปย์จงั”

“อ้อ” ธนดลรบัค�าขณะที่สมองพยายามดงึความทรงจ�าในช่วงนั้นขึ้น

มาอย่างเลอืนราง

โชคดทีี่การง้องอนครั้งนี้เป็นการเล่นใหญ่ไฟกะพรบิของเขา เลยท�าให้

ธนดลพอจะได้ข้อมูลว่าเขาในเวลานี้มเีหตุการณ์เด่นๆ อะไรบ้าง

ชายหนุ่มจ�าได้ว่าหลังจากเขาจัดการง้อแบบยิ่งใหญ่นี้ไป ก่อนวัน

ครสิต์มาสไม่กี่วนัเขากถ็กูบอกเลกิ และงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่

ในปีนั้นของเขาก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าชนิดที่เพื่อนสนิททั้งสองคนเป็น

ห่วง อธษิฐ์ถงึกบัยอมขดัใจณกมล ยอมทิ้งคนรกัที่เพิ่งคบหา แล้วพาเขาที่

ซมึกะทอืไปทะเลกบัคมสนัต์

เราสามคนกนิเหล้ากนัในบงักะโลเหมอืนกนิน�้า พอสร่างเมากล็งเล่น

น�้าทะเล พอหวิคมสนัต์กล็ากเขาไปหาของกนิ เรยีกว่าใช้ชวีติแบบไม่คดิอะไร

ตลอดวนัหยุด เพราะมเีพื่อนอยู่ด้วยในช่วงเวลานั้น ธนดลจงึได้สตพิร้อม

กบัตั้งใจว่า ต่อจากนี้เขาจะอยูก่บัปัจจบุนั และท�าให้ชวีติในทกุวนัมคีวามสขุ 

เขาจงึกลายเป็นคนแบบนั้นมาจนถงึวนันี้

‘โธ่เอ๊ย ย้อนเวลามาช่วงไหนไม่มา ดันมาในช่วงที่ชีวิตบัดซบที่สุด’  

ธนดลคดิค่อนตวัเองอย่างเหนื่อยใจ 

“อ๊ะ! ท�าไมเดก็ปหีนึ่งถงึมากนิข้าวที่โรงอาหาร โห่ มากบัหนุม่แพทย์

เสยีด้วย”

เสียงของคมสันต์ดังขึ้นธนดลจึงหันไปมองในทิศทางเดียวกับเพื่อน

และเหน็คนคูห่นึ่ง หญงิสาวถอืแก้วน�้าผลไม้ป่ันเดนิน�าหน้า ขณะที่ผู้ชายถอื

จานอาหารตามสั่งสองจานเดนิตามหลงัมา ถ้าเป็นธนดลคนก่อนคงมองผ่าน

ไป แต่เพราะเขาตอนนี้ไม่ใช่นายธนดลตอนอายุยี่สบิสองนี่ส ิสายตาเขาเลย
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จบัจ้องอยู่ที่ใบหน้าหญงิสาวที่ถอืแก้วน�้าเดนิน�าหน้ามา

“ธนสร ศรสีุรยิศาสตร์” ธนดลเอ่ยเบาๆ

“ใช่ กูนึกว่ามึงไม่สนใจเหลนรหัสของมึงแล้วสิ วันเปิดสายรหัสมึง 

ดนัป่วย กเูลยต้องเอาของขวญัไปให้น้องแทน แลว้งานเลี้ยงรบัสายมงึกด็นั

ไปง้อยายรยี์อกี ตกลงมงึได้เลี้ยงน้องไปบ้างยงั”

ธนดลส่ายหน้าพลางคิดถึงอดีต ดูเหมือนเขากับธนสรจะไม่ค่อยม ี

ดวงได้พบหน้ากนัเลย กจิกรรมส�าคญัระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องทุกกจิกรรม เขา

กต้็องมเีหตใุห้คลาดกนัทกุครั้งจนไม่ได้พบเจอเธอ และเขากจ็�าไม่ได้แล้วว่า

ได้เจอเธอครั้งแรกเมื่อไร

‘เจอในโรงอาหารอย่างนี้หรอืว่าไปเจอกนัที่อื่น อมื ช่างเถอะ ถอืว่าได้

เจอที่นี่ละกัน’ ชายหนุ่มคิดและตัดใจจากเรื่องนี้ไปอย่างไม่ใส่ใจขณะตอบ

เพื่อนไปว่า

“ยงั ไปหาโต๊ะว่างกนัเถอะ” 

“นั่นไง ตรงที่น้องนั่งนั่นแหละน่าจะว่างพอด ีลองไปถามน้องแล้วกนั” 

ยงัไม่ทนัที่ธนดลจะร้องห้าม คมสนัต์กเ็ดนิตรงไปหารุ่นน้องทนัที

“น้องตงัค์ ที่ว่างเนี่ยมใีครจองหรอืยงั”

หญิงสาวเจ้าของดวงตากลมโตเงยหน้าขึ้นสบตาคมสันต์แล้วคลี่ยิ้ม

เลก็น้อย ก่อนจะชะงกัรอยยิ้มไปนดิหนึ่งเมื่อเธอเบนสายตามาสบตาเขา ไม่

นานรอยยิ้มบนใบหน้ากจ็างหายไป แล้วเหลอืบมองชายหนุม่ที่นั่งอยูต่รงข้าม

เธออย่างเผลอไผล การแสดงออกแบบนั้นท�าให้ธนดลแปลกใจ ในอดตีเขา

คดิว่าธนสรเพิ่งรูว่้าคนรกัของเธอนอกใจกต็อนที่ฉตัรวรย์ีบอกเลกิคบกบัเขา

แล้ว แต่จากท่าทางที่เธอแสดงออกทางสายตาอยูต่อนนี้เหมอืนกบัเธอรูเ้รื่องนี้

มาก่อนแล้ว

‘นี่รู้ทั้งรู้ว่าแฟนตัวเองคบซ้อนก็ยังท�าเป็นไม่รู้ได้เนอะ เหลนรหัสเรา

คนนี้กโ็ง่กว่าที่คดินะ’

“ว่างค่ะ พี่สนัต์จะนั่งกไ็ด้นะคะ”
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“ได้ ขอบใจ ไปมงึ ไปซื้อข้าวกนั” 

คมสนัต์วางของลงจองที่นั่งไว้แล้วหนัไปชวนธนดล ก่อนจะหมุนตวั

เดนิน�าไปก่อน 

ขณะที่ธนดลตดัสนิใจเอ่ยทกัทายชายหนุม่ซึ่ง ณ ช่วงเวลานี้น่าจะเริ่ม

เพาะปมความรกักบัคนรกัของเขาแล้ว

“ไง มงึ เดอืนคณะแพทย์มาท�าอะไรที่คณะทนัตะวะ”

อนวนิยิ้มรบั “น้องตงัค์อยากกนิอาหารที่โรงอาหารทนัตะน่ะ”

“กูเพิ่งรู้ว่าแพทย์ปีสี่ว่างขนาดนั้น” 

รอยยิ้มบนใบหน้าของอนวินลดความสดใสลงนิดหน่อย แต่ธนดล 

ไมส่นใจ เขาจงใจพดูเหมอืนกบัแซว แต่ถ้าหากเจ้าตวัจะเป็นววัสนัหลงัหวะ

กไ็ม่เกี่ยวกบัเขา

คนบางคนกเ็หมอืนซเูปอร์แมน แพทย์ปีสี่จะวา่งได้อย่างไร ดทู่าการ

ที่อนวินยอมไปรับคนรักที่ตึกเรียนรวม แล้วถ่อมาไกลถึงโรงอาหารคณะ

ทนัตแพทยศาสตร์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกบัตกึเรยีนรวม กแ็สดงว่าเจ้าตวัคงไป

ท�าความผดิอะไรไว้ แล้วมาตามง้องอนคนรกัเท่านั้น

คมสันต์ที่ไปซื้ออาหารก่อนเดินกลับมาและนั่งลงฝั่งเดียวกับอนวิน 

ดงันั้นที่นั่งข้างตวัธนสรกเ็ลยเหลอืให้แกเ่ขา และธนดลกไ็ม่คดิว่าผดิธรรม-

เนยีมอะไรที่เขามานั่งฝ่ังเดยีวใกล้ๆ กบัหญงิสาว เพราะไม่ใช่ว่าคูร่กัทกุคูจ่ะ

ชอบนั่งกนิข้าวข้างๆ กนัตลอด

“น้องตงัค์เพิ่งเคยเจอไอ้ดลครั้งแรกใช่ไหม นี่ไงปูร่หสัตวัจรงิของน้อง

ละ มอีะไรกถ็ามมนัได้ มนัเก่งกว่าพี่เยอะ” คมสนัต์แนะน�าธนดลให้เหลน

รหสัของเขาได้รู้จกั

“ขอบคุณค่ะ พี่ลงิกบัพี่นกกด็ูแลตงัค์ดมีากๆ แล้วค่ะ”

ธนดลกลอกตาครุ่นคิดอยู่แวบหนึ่ง โอ นี่เขาเกือบลืมน้องรหัสกับ

หลานรหสัจอมแสบไปแล้ว ถงึจะท�าตวับ้าๆ บอๆ ไปหน่อย แต่หลานรหสั

คนนี้ก็เชื่อถือได้ เพราะอย่างนั้นตอนที่เลี้ยงสายเขาเลยไม่ได้เป็นห่วงมาก 
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แต่พอนึกว่าอีกไม่ถึงสองสัปดาห์เหลนรหัสของเขาก็จะถูกแฟนตัวเองบอก

เลกิคบด้วยเหมอืนกนั เขาเลยอดพูดขึ้นไม่ได้ว่า

“ถงึจะดูแลด ีแต่มพีี่ให้พึ่งพาหลายๆ คนกด็กีว่าไม่ใช่เหรอ”

ธนสรมองหน้าเขาอย่างแปลกใจ ก่อนจะค้อมศีรษะให้นิดหนึ่งเป็น

เชงิขอบคุณแล้วหนัไปกนิอาหารต่อ ไม่นานคู่รกัต่างคณะกข็อตวัลุกจากไป

ก่อน ทิ้งให้คมสนัต์มองตามไปอยู่สกัพกั แล้วจงึหนัมาพูดกบัธนดลว่า

“นึกไม่ถึงว่าเหลนรหัสมึงจะคว้าเดือนมหาวิทยาลัยของรุ่นเราไว้ได้  

นี่เรยีกว่าเก่งสมกบัเป็นเดก็ในสายรหสัเดยีวกบัมงึเลย”

ธนดลมองตามหลงัคนทั้งสองไปจนลบัตาแล้วส่ายหน้าช้าๆ

“สมกบัเป็นสายรหสัเดยีวกนัน่ะใช่ แต่ไม่เก่งหรอก”

“พูดอะไรของมงึ ฟังไม่เหน็รู้เรื่อง”

“มงึไม่ต้องรู้เรื่องหรอก รบีกนิเรว็ๆ เดี๋ยวขึ้นเรยีนไม่ทนั”

ความโชคดีของธนดลคือกลุ่มของเขาได้พรีเซนต์งานของรายวิชานี้ 
ไปแล้ว นั่นจึงท�าให้วันแรกของการย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กปีสี่ของเขาไม่

โหดเกินไปนัก แถมเขายังมีเวลานั่งวางแผนชีวิตระหว่างฟังเพื่อนพรีเซนต์

จนกระทั่งหมดวนั 

ชายหนุ่มตั้งใจรีบกลับบ้านเพื่อไปดูตารางชีวิตของตัวเอง แต่เขายัง

ขบัรถไม่ทนัถงึบ้านเลยโทรศพัท์ของเขากด็งัขึ้น พอเหลอืบเหน็ชื่อคนที่โทร. 

เข้ามาเขากแ็ทบผงะ

ที่รกัของดล

ธนดลเอื้อมมือไปหรี่เสียงเพลงที่ดังจากวิทยุอย่างเงอะงะเล็กน้อย 

เพราะจ�าไม่ได้ว่าปุ่มหรี่เสียงมันอยู่ตรงไหน เสร็จแล้วจึงเอื้อมมือไปหยิบ

โทรศพัท์มาเพื่อกดรบัสาย จะได้รู้ว่าเบอร์นี้เป็นใคร

“โหย กูเคยตั้งอะไรเห่ยๆ แบบนี้ด้วยเหรอวะ...ฮลัโหลครบั”

“ถงึไหนแล้วดล รยี์รอมาสบินาทแีล้วนะ”
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‘ฉบิหายละ นี่กูมนีดัเหรอวะ’ คนที่เพิ่งย้อนเวลากลบัมาอุทานในใจ

อย่างตื่นตระหนก แต่เขายงัมสีตพิอจงึตอบกลบัไปด้วยเสยีงปกตทิี่สุดว่า

“รถดลเสยีน่ะ รยี์ เนี่ยรอรถยกอยู่” 

“เสยี? ตั้งแต่เมื่อไร ท�าไมไม่โทร. มาบอกเรว็ๆ ล่ะ รยี์รอมาตั้งนาน

แล้ว”

“เพิ่งเสยีเมื่อกี้ ดลกว่็าจะโทร. หาอยู ่แต่รย์ีโทร. มาพอด ีงั้นวนันี้เรา

ยกเลกินดั...” 

ชายหนุ่มยงัพูดไม่จบด ีแฟนสาวกแ็ย้งขดัขึ้นเสยีก่อน

“ไม่ได้ค่ะ ดลสัญญาแล้วว่าวันนี้จะพารีย์ไปกินอาหารทะเลที่พัทยา 

รยี์อุตส่าห์เคลยีร์ตารางงานของวนัเสาร์อาทติย์ไปทั้งหมด ดลจะยกเลกินดั

ได้ยงัไง ไม่รู้ละ วนันี้ดลต้องมารบัรยี์ที่คอนโด และเราต้องไปพทัยากนั”

‘พระเจ้า ไม่ใช่แค่นดัธรรมดาเสยีด้วย แล้วไหงเราเปลี่ยนแปลงอะไร

ไม่ได้เลยวะ’ ธนดลบ่นกบัตวัเองอย่างเศร้าๆ พร้อมกบัเค้นสมองหาทางออก 

“ขอดลถามช่างก่อนนะ ดลไม่อยากให้รถไปเสียกลางทางอีก เอางี้ 

เดี๋ยวอกีครึ่งชั่วโมงดลโทร. กลบันะ ถ้ารถซ่อมเสรจ็ไม่ทนัจรงิๆ ดลจะขอยมื

รถพ่อ แต่รยี์คงต้องรออกีนดิหนึ่ง”

“ได้ รบีๆ มานะ”

คนที่ปลายทางตดัสายไปแล้ว ธนดลพ่นลมหายใจแรงๆ ออกไป พอ

ลองมาใช้ชีวิตแบบเดิมอีกครั้งท�าให้เขารู้เลยว่า ผู้หญิงอย่างฉัตรวรีย์นั้น 

ไม่เหมาะกับเขาจริงๆ แต่จะให้ท�าอย่างไรได้ล่ะ ในเมื่อตอนนี้เธอยังเป็น 

แฟนเขาอยู่ และเขาไม่ต้องการยุ่งกบัเหตุการณ์ในอดตี

เขาในวันนี้คือผลพวงจากการเรียนรู้ประสบการณ์ในอดีต หากใน 

ช่วงเวลานั้นเขาไม่ได้เจ็บปวดจากการตัดสัมพันธ์กับฉัตรวรีย์ เขาในวันนี้ 

กค็งไม่รู้ว่าเขาต้องการมชีวีติแบบไหน จะเรยีนรู้วธิจีดัการกบัอารมณ์ความ

ผดิหวงัอย่างไร ที่ส�าคญัเขาจะไม่มวีนัรู้ว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่แค่ไหน
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แต่ท�ำไมๆ ต้องจ�ำเมื่อเธอไม่คดิจรงิใจ

ท�ำไมๆ ควำมรกัที่เธอนั้นลมืต้องเกบ็มำคดิฟูมฟำย๗

ชายหนุ่มกดปุ่มเพิ่มระดับเสียงแล้วเพลงจากช่องรายการวิทยุที่เปิด

ค้างอยู่ก็ดังขึ้นราวกับจะย�้าความในใจของคนฟังท�าให้ธนดลคลี่ยิ้มอย่าง 

จนใจ ผู้คนช่างอยากกลบัมาแก้ไขอดตีเพราะยงัคงจดจ�าความเจบ็ปวดที่เกดิ

กับตนได้ แต่ธนดลกลับคิดว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นดีเสมอ แม้เราจะ 

เจบ็ปวด แต่หากผูค้นเรยีนรูม้นัแล้วลมืส่วนที่ท�าให้เจบ็ปวดเสยี มนักแ็ค่นั้น

เอง สมองมีพื้นที่จ�ากัด ถ้าต้องเลือกจ�าอะไรสักอย่าง เราจะจ�าสิ่งที่จะมา

ท�าร้ายเราไปท�าไม

๗ เพลง : “จ�าท�าไม”  ศลิปิน : Tattoo Colour



สายฝนในฤดหูนาวตกลงมาอย่างไม่มป่ีีมขีลุย่ หากเป็นเวลาปกติ
ธนดลกไ็ม่คดิจะใส่ใจมนั กรุงเทพมหานครไม่มหีน้าหนาวอยู่แล้ว แต่เมื่อ

ฝนตกก็ยิ่งท�าให้การจราจรติดขัดมากขึ้นท�าให้เขาที่เพิ่งขับรถออกจากบ้าน

เพื่อตรงไปยงัคอนโดของคนรกัต้องล่าช้าไปอกี

“โดนด่าแน่ๆ เรา” ธนดลเอ่ยอย่างปลงๆ แม้เขาจะไม่ได้คดิอะไรกบั

ฉตัรวรยี์แล้ว แต่กพ็อจ�าได้ว่าอกีฝ่ายเกลยีดการรอคอยแค่ไหน 

กริ๊ง!

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้นท�าให้คนที่นั่งอยูห่ลงัพวงมาลยัรถที่จอดตดิแหงก็ 

มานานได้แต่เหม่อมองสายฝนตกกระทบกบักระจกหน้ารถอยูน่ั้นสะดุ้งเฮอืก 

เมื่อเขาหยบิโทรศพัท์มาดูบนหน้าจอกพ็บว่าเป็นคมสนัต์โทร. เข้ามา

“ว่าไง”

“มงึอยู่ไหน”

“อยู่บนรถ ก�าลงัจะไปคอนโดรยี์”

“หา?”

๔
โกหก
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“มงึตกใจอะไร กูแค่จะไปคอนโดแฟนกู ไม่ได้ไปหากิ๊กเสยีหน่อย” 

ธนดลพูดติดตลก แต่คนปลายสายกลับตอบกลับมาเหมือนไม่ทัน

คดิว่า

“มงึไม่ได้ไปหากิ๊ก แต่แฟนมงึน่ะ...”

ธนดลเลกิคิ้ว “ไอ้สนัต์”

“เฮ้ย กูไม่ได้พูดอะไร ไม่รู้อะไรทั้งนั้น”

ธนดลนิ่งคดิไป เมื่อสบิปีก่อน กว่าเขาจะรูว้า่คนรกัของเขามกีิ๊กที่คบ

ซ้อนอยู่ก็หลังจากที่อีกฝ่ายมาบอกเลิกเขานั่นแหละ และคนที่บอกเขาก็คือ

คมสนัต์ที่บงัเอญิอยู่คอนโดเดยีวกนักบัฉตัรวรยี์ แล้วเหน็อนวนิมาส่งหญงิ

สาวที่หน้าคอนโดเลยตามสืบให้ แต่การที่วันนี้อยู่ๆ คมสันต์ก็พูดเรื่องกิ๊ก 

ขึ้นมาก่อนเวลา หรอืว่าเมื่อสบิปีที่แล้วเขาไม่ได้ไปพทัยากบัฉตัรวรยี์

‘อา ใช่ละ เราไม่ได้ไปจรงิๆ ตอนนั้นดูเหมอืนฉตัรวรยี์จะยกเลกินดั

เพราะมงีานด่วน’

ติ๊ด! ติ๊ด!

ขณะที่ธนดลก�าลงัคดิอยู่นั้น เสยีงในโทรศพัท์กด็งัเตอืนว่าเขามสีาย

ซ้อนเรยีกเข้ามา ชายหนุม่เลยรบีบอกเพื่อนให้รอสายแล้วสลบัสายโทรศพัท์

ไปรบัสายของคนรกั

“ดล ถงึไหนแล้ว”

“ดลกลบัมาเอากระเป๋าเสื้อผ้าเพิ่งออกจาก...”

ค�าว่า ‘บ้าน’ ยงัไม่ทนัได้พูดฉตัรวรยี์กพ็ูดสวนกลบัมาว่า

“ผู้จดัการรยี์เพิ่งโทร. มาบอกว่าวนัเสาร์มงีานด่วน ยกเลกิไม่ได้ รยี์

ขอโทษนะดล เราคงไปพทัยาด้วยกนัไม่ได้แล้วละ ดลคงไม่ว่าอะไรเนอะ” 

น�้าเสยีงออดอ้อนของฉตัรวรย์ีในตอนท้ายท�าเอาธนดลขนลกุซู ่ไม่ใช่

ว่ามนัอ่อนหวานเกนิไป แต่ชายหนุม่เริ่มรูส้กึว่า การที่เขาตั้งใจว่าจะไม่เปลี่ยน 

แปลงอดตีเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว แม้ในรายละเอยีดอาจจะไม่ถกูต้องทั้งหมด 

แต่ผลลพัธ์โดยรวมของมนักลบัถูกต้องทุกอย่าง 
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“กม็นัเป็นงานนี่ ไม่เป็นไรหรอก งั้น...จะให้ดลรบัไปกนิข้าวแทนไหม”

“ไม่ๆ ไม่ต้อง อื้อ...มะ...ไม่ต้องหรอก ฝนตกรถตดิอย่างนี้ ดลรบี...

อมื รบีกลบับ้านเถอะ”

น�้าเสยีงที่ตอบกลบัฟังดรู้อนรนและดงัสลบักบัอาการเหนื่อยหอบเป็น

ช่วงๆ ท�าให้ธนดลซึ่งไม่ได้ตั้งความหวงัอะไรไว้แต่แรกแล้วมสีหีน้าที่เคร่งขรมึ

ขึ้น เขาในตอนนี้ไม่ใช่เดก็น้อย อายอุานามกเ็กนิเลขสามไปแล้ว ประสบการณ์

ในเรื่องอย่างว่ากพ็อมบี้างทั้งไทยทั้งเทศ แค่ฟังเสยีงกพ็อเดาได้ว่าคนปลาย

สายไม่ได้อยู่ในสภาพปกติ

ชายหนุ่มไม่ได้โกรธ แต่ความรู้สึกดูถูกดูแคลนมันพลุ่งขึ้นมาอย่าง

ช่วยไม่ได้ ต่อหน้าเขา เธอวางตวัเป็นคณุหนผููส้งูส่ง แม้แต่จะจบัมอืถอืแขน

เขายงัต้องขออนญุาต แต่ลบัหลงัเขากลบัปล่อยเนื้อปล่อยตวัให้ผูช้ายคนอื่น 

แล้วยงัมหีน้ามาอวดฉลาดตสีองหน้ากบัเขาอกี

เมื่อคิดย้อนไปว่าในช่วงเวลานั้นเขาไม่เคยเอะใจเลยว่าคนรักที่เขา

ดูแลดั่งแก้วตาดวงใจ นอกจากเธอจะนอกใจเขาแล้วยังนอกกายไปกับไอ้

หนุ่มแสนเลวคนไหนก็ไม่รู้ แค่คิด ความรู้สึกที่เคยเฉื่อยชาต่ออดีตคนรัก 

กเ็ริ่มเอนเอยีงไปในทางรงัเกยีจมากขึ้น

“งั้นกไ็ด้ เดี๋ยวดลขอวกรถกลบัก่อน” ธนดลพดูจบกก็ดตดัสายทนัที

แล้วก็เผลอลืมไปแล้วว่าตัวเองกดพักสายของเพื่อนสนิทไว้ด้วย ดังนั้นพอ

โทรศพัท์กรดีร้องขึ้นอกีรอบเขากน็กึได้และรู้สกึผดิกบัคมสนัต์

“เออ โทษทมีงึ มอืไปโดน สรุปมงึมอีะไร”

“กูเหน็แฟนน้องตงัค์ขึ้นไปบนห้องกบัแฟนมงึเมื่อกี้ ถ้าขึ้นไปเฉยๆ กู

กไ็ม่คดิจะโทร. หามงึหรอก แต่นี่แม่งกอดเอวพากนัเดนิขึ้นไปเลย”

พอได้ยนิคมสนัต์พูดรวัโดยไม่ปิดบงั ธนดลกย็ิ้มออกมา ไม่ว่าจะผ่าน

ไปกี่ปี คมสนัต์กเ็ป็นแบบนี้เสมอ ไอ้นสิยัยอมแตกหกักบัเพื่อนดกีวา่ปลอ่ย

ให้เพื่อนต้องเจ็บปวดเพิ่มแม้สักวินาทีไม่ได้เลย ท�าให้ไอ้ความรู้สึกรังเกียจ

ที่เกดิขึ้นเมื่อสกัครู่แทบจะหายไปหมดสิ้น
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‘ตอนคราวไอ้ธษิฐ์ ไอ้สนัต์มนักเ็ตอืนแบบเอาเป็นเอาตาย แต่ธษิฐ์ดนั

รู้ตวัช้า เลยเจบ็นานเลย’

“ขอบใจมงึ กูรกัมงึว่ะ”

“เหี้ย อย่ามาพูดอะไรให้ขนลุก นี่มงึเชื่อกูใช่ไหม”

“เชื่อ รย์ีเพิ่งโทร. มายกเลกิทรปิที่จะไปพทัยาด้วยกนั เสาร์อาทติย์นี้

กูว่างละ ไปท�าอะไรกนัด”ี

“จะท�าอะไรได้ อ่านหนงัสอืสมิงึ กูมรีายงานต้องท�า ส่วนมงึถ้าว่างก็

เอาเวลาไปทบทวนดกีว่าว่าจะจดัการกบัคนของมงึยงัไง แต่กูบอกเลย ถ้ามงึ

แต่งกบัคนนี้ กูไม่ไปงานแต่งมงึ”

ธนดลหวัเราะหึๆ  ในล�าคอ “อย่าห่วง กูคงได้ไปงานแต่งมงึก่อน”

“อย่ามากระทบกระเทยีบกู คนไม่เคยมแีฟนอย่างกูจะแต่งงานก่อน

พวกมงึได้ไง มงึล้อกูได้ขนาดนี้แสดงว่าไม่เป็นไร แต่ถ้าหนกัหนากบ็อกนะ 

กูจะไปอยู่เป็นเพื่อน”

“ได้ ขอบใจจรงิๆ” ธนดลย�้าอกีทแีล้วกดวางสายไป

ในความเป็นจรงิ คมสนัต์เป็นคนแรกในกลุ่มเพื่อนที่ได้แต่งงานก่อน

จรงิๆ คมสนัต์ไม่เคยมแีฟน แต่พอไปใช้ทุนบนเกาะแห่งหนึ่งปุ๊บกต็กหลุม

รกัผู้ช่วยทนัตแพทย์ที่นั่น สุดท้ายกแ็ต่งงานกนั ปัจจุบนัมลีูกหญงิและชาย

อย่างละคน ตอนเขากลบัจากอเมรกิายงัหอบของเล่นมาให้หลานตั้งหลายชิ้น

เลย

เปาะแปะ!

สายฝนยงัคงตกลงกระทบกบักระจกหน้ารถขณะที่ธนดลเปิดไฟเลี้ยว

เพื่อกลับรถตรงจุดยูเทิร์นเพื่อกลับบ้าน แต่เพราะตั้งแต่รับโทรศัพท์ของ 

ฉัตรวรีย์ที่โวยวายให้รีบไปรับเขาก็ยังไม่ได้กินอะไรเลย ติดอยู่ในรถนานๆ 

กช็กัหวิ ชายหนุม่จงึเลอืกแวะที่ซเูปอร์มาร์เกตใกล้หมูบ้่านเพื่อหาอะไรกนิก่อน

เพราะเป็นเย็นวันศุกร์ ผู้คนหากไม่ติดอยู่บนถนนก็ติดอยู่ในห้าง 

และซูเปอร์มาร์เกตใกล้ๆ หมู่บ้านที่ธนดลอยู่ก็เช่นกัน ลานจอดรถเต็มไป
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ด้วยรถยนต์ของคนที่อาศยัอยูใ่นย่านนี้ กว่าชายหนุม่จะหาที่จอดรถได้เขาก็

หิวจนไส้กิ่ว ฉะนั้นพอลงจากรถได้ก็รีบตรงดิ่งไปยังร้านอาหารฟาสต์ฟูดที่

คนน้อยที่สุดทันที อาหารก็มาเรว็ทันใจ แต่ขณะที่เขาทรุดตัวลงนั่งที่โต๊ะที่

อยูต่ดิผนงักระจกของร้าน เขากเ็หลอืบเหน็เหลนรหสัของตวัเองเดนิมาหยดุ

ตรงทางเดนิที่ด้านนอกร้าน แล้วรบัโทรศพัท์

สีหน้าของเธอแสดงความดีใจพร้อมกวาดสายตามองไปโดยรอบ

เหมือนก�าลังหาใครสักคน ธนดลซึ่งก�าลังอ้าปากงับปีกไก่อยู่ก็พอเดาได้ว่า 

อกีเดี๋ยวเถอะ ความยนิดขีองเธอคงต้องกลายเป็นความเศร้าแน่ๆ

‘แล้วกใ็ช่’ ธนดลคดิขณะขยบัปากเคี้ยวตุย้ๆ พร้อมกบัลิ้มรสไก่อย่าง

มีความสุข แต่ความสุขจากการเติมเต็มให้แก่ความหิวโหยกลับลดลงทันท ี

เมื่อหญงิสาวคนที่เขาก�าลงัลุ้นเพื่อดูสหีน้าเธอได้หนัมาสบตาเขาจงัๆ พอดี

ดวงตากลมโตพราวระยบัที่ราวกบัมดีาวตกอยู่ภายใน ณ เวลานี้มนั

ได้กลบักลายเป็นท้องฟ้าอนัมดืมดิไปแล้ว มนัมดืสนทิเสยีจนเขาใจหาย ชาย

หนุ่มเลยกวกัมอืเรยีกเธอให้เข้ามาหาเขา

ธนสรลดมอืที่ถอืโทรศพัท์ลงแล้วจ�าใจเดนิมาหาเขา นั่นท�าให้ธนดล

รู้สกึดขีึ้นอย่างไม่มเีหตุผลที่เขาเป็นปู่รหสัของเธอคนนี้ 

“นั่งส ิกนิข้าวเยน็หรอืยงั” ธนดลถาม

“กนิแล้วค่ะ”

“โกหกรุน่พี่น่ะคดิดแีล้วเหรอ” ชายหนุม่ถามเสยีงนิ่ง หากอ้างองิจาก

สิ่งที่แม่บอก บ้านของธนสรไม่ได้อยู่แถวนี้ การที่เธอมาอยู่ที่นี่แสดงว่าบ้าน

ของอนวนิน่าจะอยู่แถวนี้ และหญงิสาวก�าลงัรอให้อนวนิมารบั น่าเสยีดาย

ตอนนี้คนที่ควรจะออกมารบัเธอดนัไปนอนกอดผู้หญงิคนอื่นเสยีแล้ว

“ไปสั่งส ิพี่เลี้ยง”

ธนสรเม้มปากอย่างดื้อดงึ แต่ธนดลไม่สนใจ เขาควกักระเป๋าเงนิออก

มาแล้วยื่นธนบตัรสม่ีวงให้เป็นเชงิบงัคบั ธนสรเลยต้องเดนิไปสั่งอาหารอย่าง

แกนๆ ไม่นานหญงิสาวกถ็อืถาดอาหารกลบัมานั่งตรงหน้าเขา 
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“ไม่กนิซอสเหรอ...ไม่ต้องลุก พี่ไปตกัให้เองจะเตมิอยู่พอด”ี พูดจบ 

ธนดลก็ลุกขึ้นถือจานของเขาและของเธอเดินไปบีบซอสใส่จนกินพื้นที่หนึ่ง

ในสามของจานแล้วถอืจานเดนิกลบัมา

“กนิซอสผสมน่ะ อร่อย”

ธนสรมองซอสสองสทีี่มากเกนิความพอดอีย่างอดรู้สกึทึ่งไม่ได้

“กนิเลย ไม่ต้องเกรงใจ ชอบเฟรนช์ฟรายส์ไหม คงไม่ชอบหรอกเนอะ 

เดี๋ยวอ้วน” 

พอได้ยนิเขาพดูพร้อมกบัยื่นมอืมาหาแบบนั้นหญงิสาวกร็บีเลื่อนจาน

ที่ใส่เฟรนช์ฟรายส์ให้ห่างมอืรุ่นพี่แล้วพูดว่า

“หนูชอบกนิค่ะ”

ธนดลยกัไหล่แล้วก้มหน้ากนิไก่ชิ้นที่สองในจานตวัเองต่อ ธนสรเหน็

เขาไม่พูดอะไรก็เริ่มกินอาหารในจานตัวเองเงียบๆ เมื่อไก่ของเธอหมดไป

หนึ่งชิ้น อาหารตรงหน้าธนดลกเ็หลอืเพยีงซาก

“บ้านอยู่แถวนี้เหรอ”

มอืที่ใช้ส้อมจิ้มเนื้อไก่ซึ่งก�าลงัเลาะจากน่องชะงกัไปนดิหนึ่ง แล้วตอบ

ว่า “เปล่าค่ะ มนีดักบัเพื่อนน่ะ พอด.ี..เขาตดิธุระ มาไม่ได้แล้ว” 

ธนดลท�าเป็นไม่สนใจคนตอบที่เสยีงฟังดเูศร้าลงเรื่อยๆ ด้วยการชวน

คุยต่อ

“งั้นกว็่างแล้วส”ิ

“คะ? ค่ะ”

“เสาร์อาทติย์นี้กว็่างใช่ไหม มรีายงานต้องท�าไหม”

ธนสรมองหน้ารุ่นพี่อย่างไม่เข้าใจ ชายหนุ่มเลยไขข้อข้องใจให้ว่า 

“ตอนวันเปิดสายรหัสแล้วยังวันนัดเลี้ยงสายอีก พี่ไม่ว่าง เลยว่าจะชดเชย

ให้ดไีหม”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ คอื พี่ๆ  คนอื่นเขาก.็..”

“ไม่ได้ ตอนพี่อยูปี่หนึ่งมทีั้งนดัเลี้ยงทั้งสาย นดัเลี้ยงแยกทลีะปี นดั
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เลี้ยงรวมสายกบัเพื่อน หูย เยอะไปหมด เดก็ปีหนึ่งที่ไม่ชอบให้รุ่นพี่เลี้ยง 

มทีี่ไหน เอางี้แหละ แล้วนี่มายงัไง ขบัรถมา?”

ธนสรส่ายหน้าอย่างงุนงงเพราะการเปลี่ยนหวัข้อสนทนาอย่างฉบัไว

“งั้นเดี๋ยวพี่ไปส่ง แต่เดี๋ยวเราไปกนิไอตมิกนัก่อนนะ พี่อยากกนิ”

ท่าทางที่รุ่นน้องพยกัหน้ารบัอย่างเอ๋อๆ ท�าให้ธนดลยิ้มกว้างขึ้น มนั

ต้องแบบนี้ส ิดกีว่าท�าท่าเหมอืนเดก็น้อยหลงทางเมื่อกี้ตั้งเยอะ 

บอกว่ำรกั รกั รกัฉนัโกหกทั้งนั้น

วนันี้ทุกอย่ำงฉนัรู้ทนัเธอกลบัเอำถ้อยค�ำท�ำร้ำยใจ

ครั้งนี้ฉนัรู้ตวัเกอืบจะสำย

ควำมหมำยที่เธอว่ำรกัเป็นเพยีงแค่กำรหลอกใช้กนั

ชกัจะทนไม่ไหวแล้ว๘

ระหว่างรอหญงิสาวกนิอาหารในจานตรงหน้าให้หมด ชายหนุ่มกผ็งก

หัวไปตามท่วงท�านองของเพลงอกหักซึ่งออกแนวสนุกอย่างนึกข�าว่าดวง

ความรกัของเขาวนันี้กค็งเหมอืนกบัเพลงนี้ คนรกัโกหกเขา แต่เขากลบัรู้สกึ

ร่าเรงิเพราะรู้ว่าอกีไม่กี่วนัความรกัครั้งนี้กจ็ะจบลง 

“เอ่อ...”

ธนดลเงยหน้าขึ้นสบตาคนส่งเสยีง แล้วเพิ่งนกึได้ว่าหญงิสาวตรงหน้า

กโ็ดนคนรกัหลอกด้วยเหมอืนกนั แต่อกีฝ่ายคงไม่อารมณ์ดเีหมอืนเขาแน่

“พี่ดลมแีฟนแล้วใช่ไหมคะ”

“ใช่ กลวัพี่จะจบีเราเหรอ”

“หนูกม็แีฟนแล้วค่ะ” 

ค�าตอบที่สวนกลับมาทันทีท�าให้ธนดลยิ้มกว้าง “เมื่อกลางวันก็เห็น

๘ เพลง : “โกหก”  ศลิปิน : Tattoo Colour
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อยู่ แล้วถามเรื่องแฟนพี่ท�าไม”

ใบหน้าของธนสรแดงเรื่อขึ้น แต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรจนธนดลต้อง

กระตุ้นว่า 

“ถามมาเถอะ ถ้าพี่ไม่อยากตอบกแ็ค่ไม่ตอบ”

“คบกนันานหรอืยงัคะ” ธนสรถามออกมาในที่สุด

“เริ่มคบตอนอยู่ปีหนึ่งเทอมสอง แล้วเราล่ะ”

หญงิสาวดตูกใจเมื่อโดนเขาย้อนถามกลบับ้าง แต่เพราะเธอถามเรื่อง

ส่วนตวัเขาก่อนและเขากต็อบ ดงันั้นเธอจงึตอบกลบัว่า “ตั้งแต่หนูเรยีนอยู่

ชั้นมอสามค่ะ”

ธนดลเลกิคิ้ว นั่นหมายความว่าอนวนิจบีเดก็คนนี้ตั้งแต่เธอยงัสวม

คอซองอยู่เลยน่ะส ิ

‘ถ้ารักขนาดนั้นแล้วนอกใจท�าไม เด็กคนนี้แม้ไม่สวยเท่ารีย์ แต่

หน้าตากน็่ารกันะ เป็นเนต็ไอดอลได้สบาย’

“เก่งนะ ที่ยงัคบกนัอยู ่ส่วนใหญ่พอเข้ามหาวทิยาลยัแล้วกม็กัจะเลกิ

กบัแฟนที่คบตอนเรยีนชั้นมธัยมกนัทั้งนั้น”

“แล้วคนที่คบกนัตั้งแต่ปีหนึ่งพอขึ้นปีสูงๆ ไม่มสีทิธิ์เลกิกนัเหรอคะ” 

ธนสรแย้งเสียงแข็งขึ้นเล็กน้อย ก่อนจะปรับน�้าเสียงให้เป็นปกติ และพูด

ต่อว่า

“แฟนพี่เป็นดาวมหาวทิยาลยันี่”

“แฟนน้องกเ็ป็นเดอืนมหาวทิยาลยัเหมอืนกนั”

ความเงียบเกิดขึ้นท่ามกลางคนทั้งสองอยู่ชั่วขณะอย่างช่วยไม่ได้  

ธนดลเดาว่าธนสรต้องระแคะระคายเรื่องที่คนรกัของเธอมคีนอื่นอกีคน และ

น่าจะสงสยัฉตัรวรย์ีอยู่ แต่เพราะอกีฝ่ายเป็นทั้งรุน่พี่และอยูต่่างคณะ แถม

มสีถานะเป็นแฟนของปู่รหสัอย่างเขาด้วย เธอเลยไม่กล้าแสดงออกมากนกั 

พอลองมาคดิย้อนดูในตอนนี้ มนักน็่าตลกจรงิๆ

คนืวนัศุกร์ ในวนัฝนตก บรรยากาศที่แสนโรแมนตกิ เขากบัเหลน
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รหัสที่ไม่ได้เป็นแฟนกันกลับมานั่งกินไก่ทอดด้วยกัน แล้วยังพูดคุยถึง 

คนรักที่มีดีกรีเป็นถึงเดือนและดาวของมหาวิทยาลัย ที่ตลกที่สุดคือ คน 

ในบทสนทนาทั้งสองคนต่างก็โกหกพวกเราทั้งคู่เพื่อหลบหลีกไปท�าเรื่อง 

น่าละอายลบัหลงัพวกเราอยู่ในขณะนี้

“หน้าตามันไม่ได้ช่วยการันตีว่าเขาจะซื่อสัตย์ได้หรอก” ธนดลหลุด

ปากพดูไปแล้วกน็กึเสยีใจ เพราะสหีน้าของธนสรดแูย่ลงทนัใด ท�าให้อาหาร

ตรงหน้าที่น่าจะกินหมดเริ่มจะถูกเมิน หญิงสาวคงไม่อยากกินมันต่อแล้ว 

ถึงอย่างนั้นธนดลก็ยังหวังอยู่ลึกๆ ว่าค�าพูดของเขาจะท�าให้เธอเตรียมตัว 

ตั้งรบัได้บ้าง

“อิ่มแล้วใช่ไหม ไปกนิไอตมิกนั” 

ธนดลลุกขึ้น แต่หญิงสาวกลับยังนั่งนิ่งอยู่ ชายหนุ่มรู้ดีว่าอีกฝ่าย

ก�าลงัสบัสนและเสยีใจ ไม่ใช่แค่เธอที่เป็น ตอนนั้นเขากแ็ทบตายเหมอืนกนั 

โดยไม่ทนัคดิ ชายหนุ่มกเ็อื้อมมอืไปวางบนหวัของเหลนรหสัแล้วลูบเบาๆ

“ไปเถอะ กนิของหวานจะได้อารมณ์ด”ี

ธนสรลุกเดนิตามรุ่นพี่ปู่รหสัของเธอไปแต่โดยด ี ทั้งคู่เดนิตรงไปยงั

ร้านขายไอศกรีมชื่อดังแล้วก็เป็นธนดลที่ตัดสินใจสั่งไอศกรีมซันเดย์สอง

ถ้วยทนัท ีโดยไม่ถามอกีฝ่ายว่าชอบกนิรสไหน

“หนูไม่กนิรมัเรซนิค่ะ”

“งั้นเดี๋ยวสลบัถ้วยกนั” ธนดลเอ่ย แต่หญงิสาวกลบัยิ่งส่ายหน้า

“หนูไม่กนิไอตมิมะนาวด้วยค่ะ”

ธนดลหัวเราะ “งั้นก็กินเท่าที่กินได้ วันนี้ไม่ถือว่าเป็นการเลี้ยงสาย

รหสั เพราะงั้นห้ามเลอืกกนิ”

หญงิสาวท�าสหีน้าจนปัญญา นั่นยิ่งท�าให้ธนดลอารมณ์ด ีปกตเิขามี

แต่รุน่น้องที่เป็นผูช้าย ธนสรเป็นรุน่น้องที่เป็นผูห้ญงิคนแรกในสายรหสัของ

เขา ไม่นับรุ่นพี่ปีห้าและปีหกซึ่งอยู่เหนือเขาขึ้นไปนะ การได้มองสีหน้าคน

น่ารกัท�าหน้ากลนืไม่เข้าคายไม่ออกแล้วมนักเ็จรญิอาหารหน่อยๆ
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“พี่ดลกนิเองสองถ้วยไหวไหมคะ หนูกนิไม่ลงแล้ว”

“ได้ พี่กนิสองถ้วย แต่เราต้องนั่งเป็นเพื่อนพี่”

“แล้วจะลุกไปได้ยงัไงล่ะ” หญงิสาวบ่นอุบ 

ธนดลท�าเป็นไม่ได้ยิน เมื่อของหวานของชอบมาเสิร์ฟ ชายหนุ่มก็

ลงมือกินไอศกรีมทั้งสองถ้วยจนหมดท่ามกลางสายตาประหลาดใจของ 

อกีฝ่าย

“ไป พี่ไปส่งบ้าน”

ธนสรลกุขึ้นเดนิตามอย่างว่าง่ายเพราะคงรูว่้าขดัใจเขาไม่ได้ แต่ขณะ

ที่ทั้งสองคนเดนิใกล้จะถงึรถ โทรศพัท์ของธนดลกด็งัขึ้น ชายหนุม่หยบิออก

มาดูกพ็บว่าเป็นฉตัรวรยี์โทร. มาหาเขา

“ฮลัโหล” ธนดลเอ่ยพลางกดรโีมตเพื่อเปิดประตูให้หญงิสาวก้าวขึ้น

รถ

“ดลอยู่ที่ไหน”

“แวะกนิข้าวที่ห้างใกล้บ้านนี่แหละ ท�าไมเหรอ”

“ปะ...เปล่า พอด.ี..เพื่อนรย์ีเหน็ดลไปกนิไอตมิกบัผูห้ญงิแปลกหน้า”

ธนดลที่เข้ามานั่งประจ�าต�าแหน่งในรถแล้วเหลอืบมองธนสรแวบหนึ่ง 

ก่อนจะตอบด้วยน�้าเสียงปกติว่า “ก็ไม่ผิด พอดีดลเจอเหลนรหัสน่ะ เลย

เลี้ยงข้าวน้อง”

“แล้วกนิเสรจ็หรอืยงั”

ธนดลยิ้มเย็น ผู้หญิงคนนี้ตอนไม่ได้เพ่งพินิจพิจารณามากนักก็ยัง 

ไม่น่าเกลยีดเท่าไร แต่เมื่อมองดีๆ  อย่างถี่ถ้วนกพ็บว่ายิ่งน่ารงัเกยีจ ตวัเอง

นอนกอดอยู่กบัผู้ชายคนอื่น ยงัมหีน้ามาหงึหวงเขาอกี 

“เสรจ็แล้ว ก�าลงัจะกลบั” ธนดลตอบด้วยน�้าเสยีงปกติ

“ดแีล้ว ถงึบ้านแล้วโทร. บอกรยี์ด้วยนะ รยี์เป็นห่วง”

ธนดลนิ่งเงียบไป เดิมทีเขาไม่อยากเข้าไปยุ่งกับเรื่องราวในอดีตให้

มากนัก แต่ฉัตรวรีย์ก็ท�าในสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดจนขีดความอดทนของเขา
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ใกล้จะหมดลง เขาเคยคิดว่าสามารถอดทนที่จะรักษาสถานภาพคนรัก

ระหว่างเธอกบัเขาไปจนถงึวนัที่ถกูต้องได้ แต่วนันี้เขากลบัคดิว่าเขาไม่อยาก

เสยีเวลาไปมากขนาดนั้น

“ได้ส ิเดี๋ยวดลโทร. บอก” ธนดลตอบแล้วกดวางสาย ก่อนจะหนัไป

มองธนสร

“จะเป็นอะไรไหมถ้าพี่จะขอแวะที่หนึ่งก่อน”

ธนสรส่ายหน้า “ตามสบายค่ะ ความจรงิพี่ส่งหนตูรงไหนที่อยูร่ะหว่าง

ทางของพี่กไ็ด้นะ เดี๋ยวหนู...”

“ไม่ๆ พี่จะไปส่งน้องกลับบ้าน” ธนดลแย้งก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดจบ

พลางนกึถงึสิ่งที่เขาก�าลงัจะท�าและคดิต่อในใจว่า

‘เพราะพี่เชื่อว่าเธอไม่น่าจะกลบับ้านคนเดยีวไหว’



แม้ธนดลจะลืมเรื่องราวหลายๆ อย่างเกี่ยวกับฉัตรวรีย์ไปเกือบ
หมดแล้ว แต่ความทรงจ�าของคนเรากไ็ม่ใช่สิ่งที่จะลมืกนัได้ง่ายๆ โดยเฉพาะ

เรื่องถนนหนทาง หากเราเคยขบัรถไปกลบัในเส้นทางไหนบ่อยๆ แม้เราจะ

ห่างหายกับใครบางคนจนไม่เคยย่างกรายไปที่นั่นมาเป็นเวลานานแล้ว ก ็

ไม่ได้หมายความว่าเราจะจ�าทางไปที่นั่นไม่ได้

“ไอ้สนัต์ลงมารบัหน่อย” 

เมื่อธนดลเข้ามายนืรออยูใ่นลอ็บบคีอนโดของเพื่อน เขากโ็ทร. ขึ้นไป

เรยีกคมสนัต์ให้ลงมา แม้คมสนัต์จะถามว่ามาหาเขาท�าไม ธนดลกไ็ม่ตอบ 

พอวางสายโทรศัพท์เขาก็หันไปมองธนสรด้วยสีหน้านิ่งขรึม ตอนแรกเขา

อยากพาธนสรขึ้นไปข้างบนด้วยเพื่อให้เธอตาสว่าง แต่พอได้สบกบัดวงตาที่

ไม่รู้เรื่องรู้ราวของอกีฝ่ายเขากเ็ริ่มลงัเล

“จรงิๆ ที่นี่ไม่ไกลจากบ้านหนนูะ เดี๋ยวหนโูทร. ให้ที่บ้านมารบัดกีวา่

นะคะ พี่ดลจะได้ไม่ต้องขบัรถไกล” ธนสรพยายามเสนอทางเลอืกตั้งแต่เหน็

เส้นทางที่เขาขบัรถมาแล้ว แต่ชายหนุ่มกย็งัปฏเิสธ

๕
โง่
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“ถ้าพี่ไม่ไปส่ง แล้วพรุ่งนี้จะไปรบัได้ยงัไง” 

ข้ออ้างของธนดลท�าให้หญงิสาวจนค�าพดู ก่อนจะเบกิตากว้างมองไป

ยงัจุดที่ประตูลฟิต์เปิดออก

ธนดลหันไปมองตามสายตาของหญิงสาวก็พบอนวินที่มีสีหน้า 

ตื่นตระหนกยนืตะลงึงนัอยู่ และพอได้สตกิร็บีก้าวเดนิตรงดิ่งมาหาพวกเขา

“ตงัค์มาอยูท่ี่นี่ได้ยงัไง” ถามเสยีงเข้มที่เจอืไปด้วยความร้อนรน ขณะที่ 

มอืหนากค็วา้แขนหญงิสาว ดงึให้เข้ามายนืใกล้ๆ เขา ท�าให้ธนดลมองคนที่

ลักกินขโมยกินด้วยสายตาเย็นชา เช่นเดียวกับธนสรที่มองหน้าคนรักของ 

ตวัเองกบัรุน่พี่ปูร่หสัของเธอสลบักนัไปมาอย่างสบัสน แต่ก่อนที่หญงิสาวจะ

ตอบคนรกั ประตูลฟิต์ตวัที่อนวนิเพิ่งก้าวออกมากเ็ปิดออกอกีครั้ง

“วนิคะ คุณลมื...ของ”

เสยีงของฉตัรวรย์ีที่ร้องเรยีกกิ๊กหนุม่ของเธอขาดห้วงไปทนัท ีเพราะ

ตอนแรกเธอเห็นเพียงแผ่นหลังของธนดลซึ่งเป็นคนเดียวที่ยืนหันหลังให้

ประตูลฟิต์ แต่พอธนดลหนัไปมองเธอ บรรยากาศกระอกักระอ่วนระหว่าง

คนทั้งสี่กเ็กดิขึ้นอย่างไม่อาจเลี่ยง

ธนดลนั้นไม่รู้สึกแปลกใจ เขาใจเย็นพอและยืนมองคนอีกสามคน 

ที่เหลอืราวกบัเรื่องที่เกดิขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกบัเขา คนที่เอ่ยขึ้นก่อนคอื

ธนสร

“ไหนพี่วนิบอกว่าตดิท�ารายงานกลุ่มไงคะ”

“พี่...” อนวนิอกึอกัพูดไม่ออก

“ตงัค์เพิ่งรู้ว่าแพทย์กบันเิทศมเีรยีนวชิาเดยีวกนัด้วย” 

ค�าพูดของรุ่นน้องท�าให้ใบหน้าของคู่กิ๊กทั้งชายและหญิง ซึ่งเป็น

ตัวแทนจากคณะชั้นน�าของสายวิทย์และสายศิลป์ต้องหน้าแดงและม้านไป

ด้วยความอาย และเพราะพวกเขามีสีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างนั้น 

เลยท�าให้ธนสรบิดข้อมือออกจากการเกาะกุมของคนรักที่จับไว้ แล้วพูด 

เสยีงดงักว่าเดมิว่า
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“พี่ตอบส!ิ”

“อย่าขึ้นเสียงกับพี่นะตังค์ ไป กลับบ้าน” อนวินพูดเสียงขรึมด้วย

สหีน้าเคร่งเครยีด แล้วตรงเข้ามาเพื่อคว้าข้อมอืของคนที่เดก็กว่า แต่ธนสร 

กลบัถอยห่างแล้วยกมอืขึ้นกอดตวัเองไว้

“สตางค์!”

“อย่ามาท�าเป็นดุตังค์เพื่อกลบเกลื่อนค่ะ พี่วินโกหกตังค์กี่รอบแล้ว 

คดิว่าตงัค์โง่เหรอคะ ถงึได้ให้อภยัพี่ได้ทุกครั้ง”

ใบหน้าของอนวนิแดงก�่าจนเกอืบจะเป็นสมี่วงคล�้าเมื่อโดนตอกกลบั

แบบนั้น ในช่วงเวลานั้นเองที่ฉตัรวรยี์ได้สตจิงึพูดขึ้นว่า

“น้องคะ พี่ว่าใจเยน็ๆ แล้วพดูกนัดีๆ  ดกีว่านะคะ มนัไม่ได้เป็นอย่าง

ที่น้องคดิ” 

แม้จะพดูเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยให้คูร่กัต่างวยั แต่สายตากลบัเหลอืบมอง

ไปยงัธนดลราวกบัต้องการให้ค�าพดูนี้ช่วยแก้สถานการณใ์ห้ตวัเองด้วย แต่

ธนดลกไ็ม่คดิจะช่วยอะไรเลย ได้แต่ยนืนิ่ง

“เกดิอะไรขึ้น ดล น้องตงัค์ เฮ้ย!” คมสนัต์อุทานเมื่อเหน็ว่าอกีสอง

คนที่ยนืร่วมวงอยู่เป็นใคร 

“ดลมาหาสนัต์เหรอ” ฉตัรวรยี์ท�าใจดสีู้เสอืเอ่ยเสยีงเรยีบ

“ใช่ พอดมีงีานนดิหน่อย แล้วบ้านน้องตงัค์กอ็ยูแ่ถวนี้ ดลมาส่งน้อง

เลยแวะมาเลย ไม่คดิว่าจะได้เจอแฟนน้องตงัค์ที่นี่”

‘แฟนน้องตงัค์’ หน้าซดีเผอืดลง แต่นบัว่ามสีตดิกีว่าเมื่อหลายนาที

ก่อนเลยชงิพูดขึ้นว่า

“กูมาท�ารายงานที่ห้องเพื่อน เพิ่งรู้เหมอืนกนัว่ารยี์อยู่ห้องข้างๆ”

ธนดลเหลือบไปมองคมสันต์ เหมือนต้องการถามว่ามีเพื่อนคณะ

แพทย์อยู่คอนโดนี้ด้วยจริงหรือเปล่า แต่คมสันต์ยังไม่ทันตอบ ฉัตรวรีย ์

กเ็อ่ยขึ้นว่า

“ใช่ๆ เพื่อนของวินเพิ่งย้ายมาเป็นเพื่อนบ้านของรีย์ ดลจ�ารวิดา 
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ได้ไหมล่ะ คนที่เป็นดาวคณะแพทย์น่ะ”

“อมื จ�าได้” ธนดลตอบรบั แต่ไม่ได้พูดต่อว่า ถงึเขาจะจ�าได้ หรอืมี

เพื่อนคณะแพทย์อยู่ในคอนโดนี้จรงิหรอืไม่ ทั้งหมดนี้กไ็ม่ใช่ค�าอธบิายที่ดี

ว่าท�าไมฉัตรวรีย์ถึงต้องรีบเอาของที่อนวินลืมไว้ลงมาส่งให้เอง แต่เพราะ 

ไม่สามารถไล่ต้อนคนท�าผดิทั้งสองคนให้จนมุมได้ ธนดลเลยต้องนิ่งไป

“เธอจ�าผิดแล้วรีย์ รวิดาไม่ได้เพิ่งย้ายเข้ามา แต่เขาเพิ่งย้ายออกไป

ต่างหาก ย้ายไปตั้งแต่ปลายเดอืนที่แล้ว แถมถ้าฉนัจ�าไม่ผดิ รวดิาพกัอยู่

คนละชั้นกบัเธอด้วยนะ” 

คมสันต์แย้งทันควัน ท�าให้บรรยากาศที่ดูเหมือนจะคลี่คลายลงได้

กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง ทั้งฉัตรวรีย์และอนวินมองหน้ากันอย่างไม่รู้จะ

แก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างไร ขณะที่ธนสรมองหน้าอนวนิด้วยความเจบ็ปวด 

ดวงตากลมโตเตม็ไปด้วยหยาดน�้าตา 

ธนดลเชื่อว่า ล�าพังแค่รู้ว่าคนรักตัวเองโกหกเพื่อมาอยู่กับผู้หญิง 

คนอื่นกท็�าให้เศร้าพอแล้ว แต่ดเูหมอืนเหลนรหสัของเขากน่็าจะพอเดาออก

ว่าคนทั้งคูไ่ม่น่าจะมคีวามสมัพนัธ์กนัแค่ผวิเผนิ ดงันั้นเธอจงึไม่สามารถกลั้น

ความเจบ็ปวดเอาไว้ได้

“หนะ...หนูขอตวักลบัก่อน” 

ธนสรหมุนตัวแล้วท�าท่าจะวิ่งออกไป ทั้งอนวินและธนดลขยับตัว

พร้อมกัน แต่เป็นธนดลที่รั้งข้อศอกรุ่นน้องพร้อมกับเบี่ยงตัวไปบังเธอไว้ 

แล้วพูดว่า

“พี่บอกแล้วไงว่าพี่จะไปส่ง ไอ้สนัต์ งั้นกฝูากชตีของกไูว้ที่มงึก่อนแล้ว

กนั”

“ฮะ! เออๆ ได้ เดี๋ยววนัจนัทร์กูเอาไปให้” คมสนัต์รบีรบัมุก

“ขอบใจ ไปกนัเถอะ” 

“ดล!”

ธนดลที่หมุนตัวพร้อมกับจูงมือธนสรเดินไปที่ประตูชะงักตามเสียง
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เรยีก

“มนัไม่ได้เป็นอย่างที่ดลคดินะ รยี์กบั...”

ธนดลหันไปสบตาคนพูด ดวงตาของเขาคงนิ่งสนิทมากเลยท�าให้ 

คนที่ก�าลงัจะแก้ตวัได้แต่อ้าปากพะงาบๆ โดยไม่มเีสยีงเปล่งออกมา เมื่อสาว

คนรกันิ่งตะลงึไป ธนดลเลยมเีวลาพจิารณาเธอ

สบิปีแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เหน็หน้าสดๆ ของผู้หญงิที่อกีสบิปี

ข้างหน้าจะได้เป็นนางเอกผู้โด่งดงัคบัฟ้าเมอืงไทย คนที่ในตอนนี้กลายเป็น

นกัแสดงผู้มากความสามารถ แม้ว่าอายุจะมากขึ้นเธอกย็งัได้รบับทนางเอก

อยู่ในเวลานี้ เธอผู้ซึ่งตอนนั้นอายุเพียงยี่สิบสองจึงยังคงความสดใสของ 

หญงิสาววยัรุ่นและมบีรรยากาศของผู้หญงิที่โตเป็นสาวสะพรั่งเตม็วยั

ธนดลเคยถามตวัเองหลายครั้งว่า หากเขาได้พบกบัฉตัรวรยี์อกีครั้ง

หลงัจากไม่ได้เจอมานาน เขาจะรู้สกึอย่างไร ตอนนี้เขาได้รบัค�าตอบแล้วว่า

ไม่รูส้กึอะไรเลย มนัว่างเปล่า เหมอืนคนไม่รูจ้กักนั และเขากร็ูส้กึดใีจที่หวัใจ

เขาได้กลบัมาเป็นของตวัเองอย่างแท้จรงิ

ระหว่างที่สมองของธนดลก�าลังประมวลผลความรู้สึกที่ได้เพ่งพินิจ

ฉตัรวรยี์อย่างจรงิจงั ดวงตาของเขากไ็ล่ส�ารวจตั้งแต่ดวงตาสวย จมูกโด่ง 

ริมฝีปากแดงอิ่มที่บวมเจ่อเล็กน้อย และไปหยุดอยู่ที่รอยแดงตรงซอกคอ 

ฉัตรวรีย์เป็นคนที่มีไหปลาร้าสวย เธอจึงชอบสวมเสื้อแขนกุดหรือไม่ก็เสื้อ

เปิดไหล่เพื่ออวดจุดเด่นของตวัเอง และคนืนี้เธอคงไม่คดิว่าการใส่เสื้อตาม

ความเคยชนิจะท�าให้ตวัเองหมดหนทางแก้ตวัได้อกี

“ฝนตก อากาศเยน็ ระวงัเป็นหวดันะรยี์”

ในเสี้ยววินาทีแรกฉัตรวรีย์ไม่เข้าใจ แต่พอเธอมองตามดวงตาเขาก ็

รูว่้าดวงตาของธนดลไม่ได้มองสบตากบัเธอ และเธอรูด้วีา่เขาก�าลงัจ้องมอง

อยู่ที่จุดไหน หญิงสาวจึงรีบยกมือขึ้นตะปบไปยังต�าแหน่งที่มีรอยแดงนั้น

อย่างไร้ค�าพูดแก้ต่างให้ตวัเอง 

ธนดลมองท่าทางปกปิดร่องรอยนั้นนิ่งราวกบัสิ่งที่เกดิขึ้นตรงหน้าไม่มี
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ผลต่อสภาพจติใจเขา และมนักไ็ม่มผีลจรงิๆ ในเมื่อไม่รกัแล้ว อารมณ์หงึ

หวงย่อมไม่ม ีหรอืถ้าจะม ีกม็แีต่ความรู้สกึรงัเกยีจเท่านั้น

เซก็ซ์ไม่ใช่สิ่งน่ารงัเกยีจ แต่การมเีซก็ซ์แบบลกักนิขโมยกนิต่างหาก

ที่น่ารงัเกยีจ หากเธอไม่ใช่คนรกัของเขา และคนที่เธอนอนด้วยไม่ใช่คนรกั

ของคนอื่น คงไม่มใีครว่า น่าเสยีดาย ทุกอย่างได้ด�าเนนิมาถงึจุดนี้แล้ว

“ดล!/ตงัค์!”

สองหนุ่มสาวผู้กระท�าผิดต่อคนรักตัวเองต่างตะโกนเรียกผู้เสียหาย

ทั้งสองโดยพร้อมเพรยีง แต่ไม่มใีครวิ่งตามไป ซึ่งธนดลดใีจที่เป็นอย่างนั้น 

เพราะเขาไม่มคีวามอดทนมากพอที่จะเสวนากบัคนหน้าด้านไร้ยางอายขนาด

นี้ 

ธนดลรบีจ�้าเท้าเดนิไปยงัรถ โชคดทีี่ตอนขบัเข้ามาเขาได้ที่จอดซึ่งใกล้

กบัประตทูางเข้าออก ชายหนุม่จบัธนสรเข้าไปนั่งในรถแล้วคาดเขม็ขดันริภยั

ให้ ก่อนจะวิ่งอ้อมหน้ารถไปนั่งประจ�าที่คนขบัแล้วสตาร์ตรถแล่นออกไป

ทันทีที่รถเคลื่อนตัวพุ่งทะยานไป หญิงสาวที่น�้าตาไหลนองหน้าก็

ระเบดิเสยีงร้องไห้โฮดงัๆ อย่างอดกลั้นไม่อยู่ ธนดลไม่ได้ห้ามปราม และ

ไม่คดิจะห้ามด้วย คนเราเมื่อเจบ็ถ้ายงัร้องไห้ได้กส็ามารถก้าวเดนิต่อไปได้ 

ถ้าแม้แต่ความกล้าที่จะร้องไห้ยังไม่มี การจะก้าวผ่านความเจ็บปวดครั้งนี้ 

คงยากขึ้นอกีหลายเท่า

ธนดลไม่รูว่้าบ้านของธนสรอยูท่ี่ไหน แต่โชคดทีี่ถนนข้างหน้าคอนโด

แห่งนี้เป็นสายที่มีการจราจรคับคั่งที่สุดสายหนึ่งของกรุงเทพฯ ดังนั้นพอ

เลี้ยวเข้าสู่พื้นที่ถนน รถของเขาก็ติดแหง็กอยู่กับที่ เสียงร้องไห้ของเธอที่ 

ดงัลั่นเมื่อสกัครูค่่อยๆ เบาลง และกลายเป็นเสยีงสะอกึสะอื้น ชายหนุม่ดงึ

ทชิชูจากกล่องที่เขาตดิรถไว้ในกระเป๋าด้านหลงัเบาะที่นั่งมาส่งให้เธอ

ตอนแรกธนดลคดิจะเปิดวทิย ุเสยีงเพลงน่าจะท�าให้เธออารมณ์ดขีึ้น 

แต่จากประสบการณ์ของเขา ในเวลาฝนตกอย่างนี้ดีเจมักชอบเปิดเพลง

เศร้าๆ เหงาๆ ซึ่งคงไม่ดีนัก ถ้าต้องให้คนที่มีอารมณ์ดิ่งอยู่ในความเศร้า 
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อยู่แล้วฟังเพลงแบบนั้น

“ขอบคุณค่ะ”

หลงัจากปล่อยให้เสยีงฝนดงักลบทุกเสยีงในรถอยู่นาน ธนสรกเ็อ่ย

ขึ้น

“ไม่มอีะไรที่น่าขอบคุณ”

“อย่างน้อยพี่กพ็าหนูออกมา” หญงิสาวตอบเสยีงเครอื 

ธนดลเลยได้แต่ถอนหายใจแล้วตอบอย่างรู้สึกผิดที่ท�าให้เธอต้อง

เผชญิหน้ากบัความจรงิเรว็ไปหน่อย

“เพราะพี่เป็นคนพาเธอเข้าไปไง”

หญงิสาวหนัมามองหน้าเขา แต่ธนดลไม่หนัมาสบตาเธอ ดวงตาเขา

ยงัมองตรงไปยงัไฟท้ายของรถคนัหน้าที่จอดนิ่งสนทิอยูเ่ช่นเดมิ แล้วถามว่า

“คดิจะท�ายงัไงต่อไป”

“ยงัไม่ได้คดิค่ะ”

“ท�าไม”

“หนูกลวั...กลวัว่าเขาจะขอเลกิ”

ธนดลหันมองคนที่ยกกระดาษทิชชูขึ้นซับน�้าตาที่ไหลรินจากดวงตา

ไม่ขาดสายอย่างไม่อยากเชื่อ ในโลกนี้ยังมีคนที่โง่ขนาดนี้อยู่อีกเหรอ รู้ว่า

โดนหักหลัง หลักฐานก็เห็นจะจะอยู่ตรงหน้า แต่กลับกลัวอีกฝ่ายจะบอก

เลกิเนี่ยนะ

‘ถ้าพูดต่อด้วยค�าว่าเพราะหนูรกัเขาละก ็นี่คอืโง่จรงินะ’

“เพราะหนูรกัเขามาก”

“...”

ธนดลอึ้งไปชั่วขณะ ก่อนจะหนัไปมองทางพลางคดิทบทวนเรื่องของ

ตวัเองในอดตีบ้าง

ในตอนนั้นเขามีความคิดแบบเดียวกันนี้หรือเปล่านะ คิดไปคิดมา 

ชายหนุม่กไ็ด้ข้อสรปุว่า แม้เขาในตอนนั้นซึ่งโดนบอกเลกิจะมารู้ทหีลงัว่าเธอ 
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คบซ้อน เขาก็ยังแอบคิดว่าอยากจะเดินไปคุกเข่าขอคืนดีกับฉัตรวรีย์อยู่

หลายครั้ง

‘อย่างนี้เราก็ว่าเด็กนี่โง่ไม่ได้แล้วสิ เพราะเราเองก็อาจจะโง่ด้วย

เหมอืนกนั’

พอคิดจนปลงตกชายหนุ่มจึงสามารถเค้นสมองค้นหาค�าปลอบใจ 

ในเชงิเตอืนสตริุ่นน้องออกมาได้

“คนเราถ้านอกใจได้ครั้งหนึ่ง เขากส็ามารถท�าได้อกี”

“แต่หนูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขา เขาอาจจะหลงไปแค่ชั่วครู่ชั่วยามก็ได้ 

แฟนพี่...เอ่อ พี่คนนั้นเขากส็วยกว่าหนมูาก ผูช้ายคนไหนจะไม่ชอบคนสวย”

ธนดลพูดไม่ออกเพราะมนัจรงิ มใีครบ้างไม่ชอบคนหน้าตาด ี เพยีง

แค่ตรรกะของเธอก่อนหน้านั้นมันดูผิดที่ผิดทางไปหน่อย คนเราเกิดมา 

คนเดียว ตายคนเดียว ท�าไมถึงเอาชีวิตของเราไปอยู่ในก�ามือของคนอื่น  

อกีอย่าง เท่าที่เขารู้สองคนนั้นอาจจะเป็นคู่กนัจรงิๆ กไ็ด้ เพราะหลงัจากนี้

ไปอกีสบิปีทั้งคูก่ย็งัคบกนัอยู่ แถมยงัได้ยนิว่าฝ่ายชายขอฝ่ายหญงิแต่งงาน

แล้วด้วย

“เธอคดิว่าเขาสองคนแค่รกักนัแบบฉาบฉวยงั้นเหรอ”

หญงิสาวไม่ตอบ จากที่หยุดร้องไห้ไปแล้วกก็ลบัมาร้องใหม่อกีรอบ 

คราวนี้จมูกของเธอน่าจะเริ่มตัน เพราะในที่สุดหญิงสาวก็เริ่มที่จะต้อง 

สั่งน�้ามูกออกมาบ้าง แม้จะดูเสยีกริยิากต็าม

“พี่จะเลกิกบัเธอไหมคะ”

“เลกิ”

ธนดลตอบสั้นและกระชับท�าให้ธนสรนิ่งอึ้งไป ขณะที่ธนดลค่อยๆ 

ขยบัรถแล่นตามคนัหน้าไปช้าๆ อกีไม่นานจะถงึสี่แยกไฟแดงแล้ว เขาเลย

ถามว่า

“บ้านของเธอต้องวิ่งเลนไหน”

ธนสรมองทางข้างหน้าแล้วตอบว่า “อยู่เลนนี้ค่ะ เราต้องเลี้ยวซ้าย” 
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ธนดลท�าตามแล้วย้อนถามต่อว่า “เธอไม่อยากให้พี่เลกิกบัเขาใช่ไหม”

“...”

หญงิสาวเงยีบ ไม่ตอบ ชายหนุ่มจงึพูดเปิดโปงความในใจของเธอ

“เธออยากให้พี่คบหากับรีย์ต่อไป เพื่อที่นายวินจะได้ไม่ไปจากเธอ 

ใช่หรอืเปล่า”

ธนสรก้มหน้ามองมอืตวัเองนิ่ง แล้วปล่อยให้น�้าตาหยดแหมะลงบน

ฝ่ามอืตวัเอง ธนดลเหลอืบมองภาพนั้นอย่างอ่อนใจ เขาเหน็ใจเธอนะ และ

รู้ว่าแม้จะเป็นความคิดโง่เง่า แต่เชื่อเถอะว่า ไม่ใช่แค่หญิงสาวที่นั่งข้างเขา

คนนี้เพยีงคนเดยีวที่คดิจะใช้วธิกีารแบบนี้ หากพวกเธอเหล่านั้นต้องตกอยู่

ในสถานการณ์เดยีวกนักค็งคดิเหมอืนกนั

“ขอโทษด้วย พี่ท�าไม่ได้”

“พี่ไม่รกัเธอเหรอคะ” 

“รกัส ิแต่ความรกัไม่ใช่แค่รกัเท่านั้น มนัต้องให้เกยีรต ิและเอาใจใส่

กนัและกนั ที่ส�าคญัต้องมคีวามซื่อสตัย์ให้แก่กนั ไม่ว่าต่อหน้าหรอืลบัหลงั 

ดงันั้นต่อให้พี่รกัเขามากแค่ไหน แต่ถ้าเขาไม่มทีั้งสามอย่างนี้อยู่ด้วย พี่ขอ

ยอมแพ้ตอนนี้ดกีว่า”

ธนสรก�ามือเข้าหากันแน่นเมื่อได้ฟังธนดลพูด ความเงียบคืบคลาน

เข้ามาครอบครองห้องโดยสารอีกครั้ง ธนดลนั่งมองไฟสัญญาณจราจร 

จนกระทั่งรถคนัหน้าเคลื่อนตวั เขาจงึเลี้ยวซ้ายเข้าสูถ่นนซึ่งเป็นเส้นทางกลบั

บ้านของธนสร แล้วชายหนุ่มกพ็ูดท�าลายความเงยีบขึ้นว่า

“เงยหน้าขึ้นแล้วบอกทางกลบับ้านเถอะ คนืนี้ดกึแล้ว”

ธนสรยกมอืขึ้นปาดน�้าตาลวกๆ แล้วเงยหน้ามองทางข้างหน้า จากนั้น

เธอก็บอกทางแก่เขาด้วยเสียงอันสั่นเครือ หยาดน�้าตายังคงไหลรินอยู่บ้าง

แต่กน้็อยลงมาก ดเูหมอืนหญงิสาวพยายามหยุดตวัเองให้ไมร้่องไห้ได้แลว้ 

เธอไม่อยากให้คนที่บ้านต้องกงัวล และพอรถของธนดลจอดสนทิที่หน้าบ้าน

ของเธอ หญงิสาวกห็ยุดร้องไห้ได้จรงิๆ
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“ขอบคุณมากค่ะที่มาส่ง แต่นดัวนัพรุ่งนี้...”

“บอกเบอร์มา” ธนดลเอ่ยแทรกขึ้น

“คะ?” หญงิสาวทวนถามเสยีงสูง แต่เธอกย็อมบอกเบอร์โทร. 

ธนดลกดตวัเลขตามที่เธอบอกแล้วกดโทร. ออก เมื่อเสยีงเรยีกเข้า

ของโทรศพัท์อกีเครื่องดงัขึ้นชายหนุ่มกก็ดตดัสายไป

“เมมเบอร์โทร. พี่ไว้ด้วยแล้วกนั พรุง่นี้พี่จะมารบั ไมน่่าจะเกนิเที่ยง 

อ้อ มรี่มคนัเลก็อยู่ที่ข้างฝาประตูรถ”

ธนสรมองเขาอย่างประหลาดใจแต่กย็กมอืไหว้ แล้วยอมก้มลงหยบิ

ร่มออกมากาง แต่ยงัไม่ทนัที่เธอจะปิดประตู ธนดลกส็ั่งต่อว่า

“ถ้าอยากให้เขาเห็นค่าในตัวเธอ สองวันนี้ห้ามออกไปพบเขา หรือ

แม้แต่รบัโทรศพัท์จากเขากไ็ม่ได้ เข้าใจไหม”

ดวงตาแดงก�่าเริ่มเอ่อคลอด้วยน�้าตาอีกรอบ แต่หญิงสาวก็ยังพยัก

หน้ารบัค�า ธนดลจงึพยกัหน้าให้อกีฝ่ายก่อนจะปิดประตรูถ รอจนหญงิสาว

เดนิเข้าบ้านไปชายหนุ่มจงึขบัรถจากไป

ธนดลไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาท�าไปนั้นถูกต้องหรอืเปล่า การที่ทั้งเขาและ

เธอได้รูค้วามจรงิก่อนเวลาอนัสมควรมนัจะท�าให้อนาคตเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมไหม สิ่งเดียวที่เขารู้ในเวลานี้ก็คือ วันแรกของการกลับมาเยือนอดีต 

เป็นวนัที่ยุ่งวุ่นวายดจีรงิๆ


