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บทน�ำ

หน้าห้องน�า้ชายของโรงเรยีนอนบุาลแห่งหนึง่ ชายร่างท้วม

ผูม้บีคุลกิตุง้ติ้งยนืยิ้มแบบเก้ๆ กงัๆ อยู่กบัชายหนุม่ที่ขณะนี้ก�าลงัซ่อม

อะไรบางอย่างอยู่ในห้องน�้าส�าหรับนักเรียน โชคดีที่วันนี้เป็นวันหยุด 

ไม่มีนักเรียน ไม่มีผู้ปกครอง และไม่มีครูคนอื่นนอกจากชายผิวขาว

หมดจดที่ก�าลงัขะมกัเขม้นอยูก่บัการซ่อมท่อน�้า เขาผูน้ี้สวมเสื้อกล้าม

สขีาวอวดมดักล้ามบรเิวณท่อนแขนจดหวัไหล่ กางเกงยนีที่เขาสวมถงึ

แม้จะเก่า เลอะเทอะ แถมยังขาดเป็นริ้วๆ บริเวณหัวเข่าไปจนถึง 

ต้นขา แต่ก็ไม่อาจลดความสมบูรณ์แบบของรูปร่างสูงใหญ่อย่าง

นกักฬีาของเขาลงได้ 

คิ้วเข้มขมวดมุน่ยาม0นัมามองคนที่ยิ้มด้วยดวงตาเป็นประกาย

แห่งความหวังอยู่เป็นระยะ ทีแรกผู้ที่ยืนยิ้มอยู่นั้นก็หงุดหงิด เพราะ 

คนที่เขาตั้งใจจะมาหาไม่ได้สนใจคนรอบข้างเอาเสียเลย ชายหนุ่ม

เอาแต่สนใจห้องส้วมที่อุดตันจนราดน�้าไม่ลง รู้สึกสะอิดสะเอียนกับ

กลิ่นอันไม่พึงประสงค์อยู่นานแล้ว แต่ก็ต้องทน เพราะใบหน้าที่หล่อ

บาดใจจนยากที่จะละทิ้งเขาไว้แบบนี้ได้

“พี่ครบั” เจ้าของเสยีงทุม้เอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกนบัตั้งแต่ชายตุง้ติ้ง

เดินมาพบเขาที่หน้าห้องน�้า ดวงตาที่ละห้อยอยู่ก็พลันเป็นประกาย 
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เจดิจ้าขึ้น

“ขาคุณน้อง พร้อมจะคุยกับพี่เอมมี่แล้วใช่ไหมคะ” เอี่ยมชัย 

หรือในวงการมอเดลลิงต่างรู้จักเขาในนามของเอมมี่ปรี่เข้าไปหาชาย

หนุ่ม ขณะนั้นน�้ากพ็วยพุ่งออกมาจากท่อน�้าในห้องน�้าพอด ี เอี่ยมชยั

จึงชะงักฝีเท้าและเฝ้ามองดูน�้าที่รินรดตั้งแต่หัวจดเท้าของชายหนุ่ม 

จนเปียกโชก

“ช่วยหยบิประแจให้ผมหน่อยครบั” ชายหนุ่มพูด หลงัจากที่ใช้

มอืข้างหนึ่งพยายามอดุรอยรั่วของท่อน�้าเอาไว้ ส่วนมอือกีข้างชี้กล่อง

เครื่องมอืซึ่งวางอยู่ไม่ไกลจากที่ที่เอี่ยมชยัยนือยู่มากนกั

“ประแจ อันนี้เหรอคะ” เอี่ยมชัยหยิบวัตถุสิ่งหนึ่งขึ้นมาจาก

กล่องเครื่องมอืแล้วชูให้ชายหนุ่มดู

“ไม่ใช่ครบั นั่นมนัไขควง ผมอยากได้ประแจอนัที่มนัมเีขี้ยวโค้งๆ 

น่ะครบั”

“อันไหนกันล่ะเนี่ย คนสวยไม่เคยซ่อมท่อเสียด้วย เคยท�าแต่

งานเยบ็ปักถกัร้อย”

“อันนี้ฮะ” เสียงหวานผิดกับถ้อยค�าสุดห้าวดังขึ้น พร้อมกับที่

อกีฝ่ายหยบิสิ่งที่ชายหนุ่มอยากได้ไปส่งให้ ไม่นาน สายน�้าที่พวยพุ่งก็

หยดุลง พร้อมกบัเสยีงราดน�้าลงส้วมที่โล่งสะดวกขึ้น เอี่ยมชยัได้แต่อ้า

ปากค้างกับภาพที่เห็นตรงหน้า เพราะชายหนุ่มที่เดินออกมาจาก

ห้องน�้าแม้จะเปียกโชกไปทั้งร่าง แต่ว่ายงัสมบูรณ์แบบเหลอืเกนิ 

มอืหนาเสยผมที่เปียกและตกมาลงมาปรกบรเิวณหน้าผาก เผย

ให้เหน็ความละมนุของใบหน้าชดัเจนขึ้น ที่คิ้วของเขาดเูข้มอาจจะเป็น

เพราะผิวหน้าที่ขาวใสสุขภาพดี ปากสีแดงระเรื่อมีรอยหยักชัดคง 

เพราะจมูกที่โด่งจนปลายเชิดขึ้นของเขาแน่ๆ ในขณะที่ชายหนุ่มเดิน

เข้ามาใกล้ เอี่ยมชยัยงัคงมองเขาจนแทบจะฝังดวงตาลงไปในเรอืนร่าง

ของชายหนุ่ม เพราะเสื้อกล้ามสีขาวนั้นเรียบลู่ไปกับแผงอกและลอน
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กล้ามเนื้อหน้าท้อง เมื่อกางเกงยีนที่เขาสวมเปียกน�้าก็เลื่อนต�่าลงไป

อีกหน่อยจนมาเกาะอยู่ที่สะโพก เผยให้เห็นช่องว่างระหว่างขอบเสื้อ

กบัขอบกางเกงที่เป็นผวิเนื้อขาวละมนุประดบัด้วยขนร�าไร

“ในที่สดุ คณุน้องกม็าคยุกบัพี่ อะ นี้จ้ะ นามบตัรพี่เอมมี่จ้ะ” 

เอี่ยมชยัพดูด้วยสหีน้าดใีจที่การรอคอยได้สิ้นสดุลงเสยีท ีมอเดลลงิร่าง

ท้วมยื่นนามบตัรที่ถอืรออยูน่านแล้วให้ชายหนุม่ เขายื่นมอืมารบัพร้อม

เอ่ยขอบคณุแบบขอไปท ีจากนั้นกส็่งนามบตัรต่อให้คนอกีคนที่ยนือยู่

ตรงนั้น 

“ผอ. ครับ ช่วยบอกพี่เขาหน่อยว่าผมไม่สนใจ ไม่ถนัดงานใน

วงการ ความสามารถผมไม่ถึงหรอกครับ ผมชอบสอนเด็กนักเรียน

มากกว่า ขอตวันะครบั จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วกซ็่อมหลอดไฟต่อ” 

พูดแล้วกเ็ดนิจากไป โดยที่ไม่สนใจถ้อยค�าโน้มน้าวที่ลอยตามหลงั

“คณุน้องขา งานในวงการได้เงนิเป็นกอบเป็นก�าเลยนะคะ ไม่

ต้องมาเป็นครูสอนเดก็อนบุาลงกๆ อยู่แบบนี้ ถ้าคณุน้องไม่อยากเป็น

นกัแสดงกเ็ป็นนายแบบ หรอืเป็นพรเีซนเตอร์กไ็ด้ ถ่ายงานชิ้นเดยีวแค่

ไม่กี่ชั่วโมงได้เงนิเท่าเงนิเดอืนทั้งเดอืนของคณุน้องเลยนะคะ”

ได้ยนิอย่างนั้น ชายหนุม่กท็�าเพยีงหนัมายกัไหล่พร้อมกบัหนัไป

ย่นคิ้วใส่คนที่เขาเรียกว่า ‘ผอ.’ นิดหนึ่ง ก่อนจะหันหลังเดินจากไป

โดยที่ไม่พูดอะไรอกีเลย 
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1

โรงเรยีนพราวปัญญาเปิดสอนตัง้แต่ระดบัช้ันอนบุาลหนึง่

ถงึชั้นมธัยมศกึษาปีที่สาม เป็นโรงเรยีนเอกชนระดบักลางที่มชีื่อเสยีง

ทั้งในด้านวิชาการและเป็นเลิศด้านกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกีฬา

ว่ายน�้า เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้มีครูสอนวิชาพลศึกษาเป็นถึงอดีต

นักกีฬาว่ายน�้าทีมชาติ และเคยคว้าเหรียญทองในกีฬาว่ายน�้าระดับ 

ซเีกมส์มาแล้ว 

บญุชูคอืหนึ่งในครผููช้ายที่มอียูเ่พยีงสามคนในโรงเรยีนแห่งนี้ ครู

คนหนึ่งเป็นครูสอนวิชานาฏศิลป์ที่ออกจะอรชรอ้อนแอ้นไปเสียหน่อย 

ส่วนครูผูช้ายอกีคนกอ็ายปุาเข้าไป 55 ปี เรยีกได้ว่าเป็นปชูนยีครทูี่ควร

ค่าแก่การบชูา รบัหน้าที่สอนวชิาจรยิธรรมเป็นหลกั ดงันั้นภาระหน้าที่

ที่ต้องใช้แรงงานส่วนใหญ่จึงตกเป็นของบุญชู ซึ่งนอกจากสอนวิชา

พลศกึษาและเป็นโคชฝึกสอนนกักฬีาว่ายน�้าแล้ว ยงัต้องมารบัหน้าที่

ภารโรงจ�าเป็นในบางวนัอกีด้วย  

บญุชูมบี้านพกัอยู่ภายในบรเิวณโรงเรยีน ดงันั้นในวนัหยดุหรอื

ช่วงที่ว่างเว้นจากการฝึกสอนนกักฬีาว่ายน�้า เขาจงึชอบตดัหญ้า ปลกู

ต้นไม้ ซ่อมท่อน�้า เปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อให้ครูคนอื่นๆ และนักเรียน

สะดวกสบายในวนัที่เปิดท�าการเรยีนการสอนอยู่เสมอ
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เช้าวันหยุดหลังจากซ่อมท่อน�้าในห้องส้วมเสร็จ บุญชูก็มา

เปลี่ยนหลอดไฟนีออนบนชั้นสามของอาคารเรียนส�าหรับเด็กโตชั้น

มธัยมศกึษา ด้วยร่างกายที่สูงใหญ่ก�าย�า ครูหนุ่มแบกบนัไดขึ้นมาบน

อาคารเรยีนพร้อมกบัหลอดไฟนอีอนจ�านวนหนึ่งได้ในคราวเดยีวกนั ใน

ขณะที่เขายืนอยู่บนบันไดเพื่อไขหลอดไฟดวงเดิมที่เสื่อมสภาพออก 

หลอดไฟดวงใหม่ที่เตรยีมมากถ็กูยื่นส่งให้จากคนที่เดนิตามเขามาตดิๆ 

และยนืกอดอกดูเขาเปลี่ยนหลอดไฟอยู่นานแล้ว

“ขอบคณุครบั ผอ.” บญุชูเอ่ยพร้อมกบัท�าหน้าไขสอื ไม่รู้ไม่ชี้

เมื่อถูกพราวนภา ผู้ซึ่งเป็นผู้อ�านวยการโรงเรยีนจ้องหน้าเขมง็ เพราะ

เมื่อครู่นี้เขาเพิ่งจะปฏเิสธมอเดลลงิที่ตดิต่อเข้ามาพบครพูละหนุม่โดย

อาศยัความสนมิสนมกบัเพื่อนของผู้อ�านวยการสาว แต่กลบัถูกบญุชู

ปฏเิสธแบบไม่มเียื่อใย

“ท�าไมนายเล่นตวัแบบนี้นะบญุช ูรูไ้หมว่ามคีนเป็นร้อยเป็นพนั

ที่อยากเข้าวงการ แต่กไ็ม่มโีอกาสเหมอืนนาย”

“ก็บอกแล้วไงครับว่าผมไม่ถนัด ไม่มีความสามารถพอ” ชาย

หนุ่มพูดในขณะที่ตดิตั้งหลอดไฟดวงใหม่เสรจ็แล้ว และก�าลงัจะหมนุ

ถอดหลอดนอีอนอกีหลอดที่อยู่ในโคมเดยีวกนัออก

“ไม่จริงหรอก นายยังไม่คิดจะลองท�าด้วยซ�้า รู้ไหมว่าพี่เอมมี่

เป็นมอเดลลงิคนที่แปดแล้วมั้งที่มาตดิต่อนายไปท�างานในวงการน่ะ” 

พราวนภาเริ่มหวัเสยี เธอแหงนหน้าคยุกบัคนที่ปกตกิต็วัสงูกว่าเธอมาก

อยู่แล้ว และตอนนี้ยงัยนือยู่บนบนัไดจนศรีษะของเขาเกอืบชดิเพดาน 

ท�าให้เธอรู้สกึเมื่อยคอชะมดั

“กแ็ล้วท�าไมคราวนี้ ผอ. ต้องหงดุหงดิขนาดนี้ด้วย เป็นเพราะ

ว่ามอเดลลิงคนนี้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณลูกพีชใช่ไหมล่ะครับ” 

บญุชหูมายถงึพชีญา เพื่อนสาวคนสนทิของพราวนภาซึ่งเป็นนางแบบ

และนกัแสดงแถวหน้าของเมอืงไทย 
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“แล้วถ้าใช่ นายจะท�าไม” ผู้อ�านวยการสาวเริ่มมีอารมณ์

หงดุหงดิขึ้นเรื่อยๆ เธอยนืเท้าสะเอวพร้อมกบัยกมอืขึ้นเสยผมสั้นทรง

ไถข้างเปิดใบหู พราวนภาเป็นผู้หญิงร่างเล็กก็จริง แต่มีบุคลิก

คล่องแคล่วบวกกับลักษณะนิสัยเป็นสาวห้าวค่อนไปทางทอมบอย 

หลายคนจงึมองข้ามความชะอ้อนชะแอ้นที่ซ่อนอยูภ่ายใต้เสื้อผ้าโอเวอร์

ไซซ์ที่เธอสวมอยู่จนลมืไปแล้วว่าเธอคอืผู้หญงิ 

“ผมกย็ิ่งไม่สนไงครบั”

“บญุช!ู” พราวนภากระแทกเสยีงแล้วเดนิเข้าไปใกล้ แหงนหน้า

มองคนที่ยนือยูบ่นบนัไดอย่างออกค�าสั่งให้ลงมาคยุกนัให้รูเ้รื่อง แต่ใน

ขณะนั้นเป็นจงัหวะที่บญุชูถอดหลอดไฟออกมาจากโคมพอด ี

“โอ๊ะ!” เศษฝุ่นซึ่งเกาะอยู่บนหลอดไฟร่วงใส่ตาคนที่อยู่เบื้อง

ล่าง เสยีงอทุานท�าให้ร่างสูงใหญ่รบก้าวขาลงจากบนัไดแล้วปรี่เข้าไป

หา มอืหนาประคองใบหน้าให้แหงนขึ้น วงแขนแกร่งกางออกเพื่อขวาง

ไม่ให้มอืของผู้อ�านวยการสาวยกขึ้นมาขยี้ตาตวัเองได้ถนดั

“ห้ามขยี้ตานะ” พูดจบก็ถูฝ่ามือข้างที่ถนัดกับเสื้อของตัวเอง

พร้อมเอ่ยถาม “เคอืงตาข้างไหน เดี๋ยวผมดูให้”

“ซ้าย!” คนพดูหลบัตาอยู่จงึไม่รบัรู้ถงึรอยยิ้มละมนุของอกีฝ่าย

ในเวลาปกตบิญุชูไม่เคยได้อยู่ใกล้พราวนภาขนาดนี้ ไม่ได้แตะ

ตวัเธอ แม้แต่มองนานเกนิห้าวนิาทกีย็งัท�าไม่ได้ นานๆ ครั้งที่เขาจะได้

มองปากนดิจมูกหน่อยของพราวนภาถนดัๆ ได้แตะมอืลงบนแก้มใสๆ 

ที่ตรงมมุปากมลีกัยิ้มเลก็ๆ ทั้งสองข้าง ได้เหน็ใกล้ๆ ว่าดวงตากลมโต

มแีพขนตาที่หนาและงอนงามแค่ไหน 

“จะท�าอะไรกร็บีท�าสโิว้ย!” 

นั่นไง นี่ขนาดหลบัตาอยู่ยงัโวยวายลั่น แล้วถ้ารู้ว่าเขายื่นหน้า

เข้ามาใกล้แค่คืบเหมือนอย่างตอนนี้ บุญชูคงถูกชกหน้าหงาย ชาย

หนุ่มเลื่อนหน้าออกห่าง แหวกตาข้างซ้ายของผู้อ�านวยการสาวออกดู 

ี
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เห็นว่ามีเศษฝุ่นเล็กๆ ติดอยู่บริเวณหัวตาใกล้กับแผงขนตาล่าง จึง

ตดัสนิใจถอดเสื้อที่สวมออก พลกิกลบัด้าน เลอืกบรเิวณที่คดิว่าสะอาด

ที่สุดแล้วท�าเนื้อผ้าให้เป็นปลายแหลม เขี่ยเศษฝุ่นออกจากตาของ 

พราวนภาให้ 

พอลืมตาขึ้นมาได้ พราวนภาก็มองบุญชูตาขวางเมื่อเห็นเขา

เปลอืยท่อนบนต่อหน้าเธอ

“เสื้อตวันี้ผมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครบั รบัรองได้ว่าสะอาด ถ้า

ไม่มั่นใจ ผอ. กใ็ช้น�้ายาล้างตาล้างอกีรอบกไ็ด้” ครพูละหนุม่รบีออกตวั

พร้อมกบัสวมเสื้อกลบัไปตามเดมิ เพราะขนืถอดเสื้อต่อหน้าพราวนภา

นานๆ เดี๋ยวจะพานโดนด่าแบบไม่ซ�้าค�าได้

“ตกลงนายจะเอาไงเรื่องพี่เอมมี่” พดูแล้วกย็กมอืขึ้นขยี้ตาที่ยงั

คงมอีาการเคอืงอยู่เลก็น้อยจนได้

“ผมก็ตอบไปแล้วนี่ครับว่าไม่สน ยิ่งพี่เอมมี่อะไรนั่นมีความ

เกี่ยวข้องกบัแฟน ผอ. ผมยิ่งไม่สนเข้าไปใหญ่”

“ลูกพชีเกี่ยวอะไรด้วย”

“แนะ! ท�าไมคราวนี้ไม่เถียง” ชายหนุ่มพูดพร้อมกับนิ่วหน้า 

ปกตแิล้วเวลาที่พดูถงึพชีญาในท�านองว่าเป็นคนรกัของพราวนภา เขา

มักจะถูกเธอด่าเปิง หาว่าไม่ให้เกียรติพีชญาบ้างล่ะ หาว่าเขาคิดไป

เองบ้างล่ะ แต่ท่าทางตวัตดิกนัแจ มานอนค้างที่บ้านของผูอ้�านวยการ

สาวที่อยู่ภายในรั้วโรงเรียนด้วยกันบ่อยๆ นั่น จะให้เขาคิดเป็นอย่าง

อื่นได้อย่างไร

“ขี้เกยีจเถยีง จะคดิว่าฉนักบัลูกพชีเป็นอะไรกนักเ็รื่องของนาย

เถอะ”

“นี่แสดงว่าตัดสินใจคบกันจริงจังแล้วใช่ไหมล่ะครับ” น�้าเสียง

ของบญุชูเคร่งขรมึขึ้น ดวงตาคมที่มองมายงัพราวนภามแีววแห่งความ

ผดิหวงัเป็นอย่างยิ่ง 
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ผู้อ�านวยการสาวเกลียดสายตาแบบนี้ที่สุด มันเป็นสายตาใน

แบบเดียวกันกับที่พ่อและแม่ใช้มองเธอ ทั้งที่พราวนภาทุ่มเทท�าทุก

อย่างเพื่อให้พ่อและแม่ภาคภูมใิจ เธอเรยีนจบปรญิญาตรเีกยีรตนิยิม

อันดับหนึ่ง เรียนจบปริญญาโทจากต่างประเทศและกลับมาเป็นผู้

บริหารโรงเรียนต่อจากผู้เป็นพ่อทันที มันยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยใน

สิ่งที่เธอขออกีหรอื เธอขอแค่เป็นตวัของตวัเองเท่านั้น 

“หยดุมองฉนัแบบนี้ได้แล้ว ฉนัไม่ชอบ”

“กผ็มเป็นห่วง”

“ห่วงตัวเองก่อนเถอะ มีโอกาสเข้ามาในชีวิตตั้งมากมายก็ไม่

เคยคดิที่จะคว้าเอาไว้ ไหนจะเป็นนกักฬีาทมีชาต ิไหนจะมคีนมาตดิต่อ

ให้ท�างานในวงการบนัเทงิอกี ท�าไมนายไม่ยอมไป มาเป็นครตู๊อกต๋อย

ที่นี่อยู่ท�าไม”

“ที่ ผอ. บอกว่าผมเป็นครตู๊อกต๋อยเนี่ย กเ็ป็นครอูยูโ่รงเรยีนของ 

ผอ. เองนะครบั”

“กน็ั่นแหละ” พราวนภาท�าหน้าเหลอหลาพร้อมกบัหาค�าพดูมา

แก้ตวัแบบพลัวนั “แล้วโอกาสที่เข้ามาหานายมนัดกีว่าการเป็นครูอยู่

ที่นี่รเึปล่าล่ะ” 

“จะดกีว่าหรอืไม่ ผมกเ็ลอืกที่จะอยู่ที่นี่อยู่ด ีผอ. ไม่ต้องไล่ผม

ทางอ้อมหรอกนะครบั ผมไม่มทีางไปจากที่นี่แน่นอน” 

บุญชูเอ่ยด้วยน�้าเสียงหนักแน่น ท�าไมเขาจะไม่รู้ว่ามีโอกาส

มากมายเข้ามาในชีวิต นับตั้งแต่เขาเป็นนักกีฬาว่ายน�้าทีมชาติจน

กระทั่งได้ไปแข่งซีเกมส์และคว้าเหรียญทองกลับมา เขาก็มีชื่อเป็น

ตวัแทนไปแข่งในระดบัที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทว่าชายหนุ่มสละสทิธิ์ เพยีง

เพราะดนุพงษ์เรียกตัวให้มาช่วยเป็นครูสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียน

ของเขา ชายหนุ่มย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพักหลังเล็กภายในรั้วโรงเรียน

แบบถาวร ซึ่งเป็นบ้านที่ติดกับบ้านหลังใหญ่ที่ดนุพงษ์กับพรนภาอยู่
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อาศยั 

ช่วงแรกที่บุญชูเข้ามาเป็นครูที่โรงเรียนพราวปัญญา ตอนนั้น

พราวนภายงัเรยีนอยู่ต่างประเทศ หญงิสาวรบัรู้แค่เพยีงว่ามชีายหนุ่ม

ที่คุณพ่อของเธอรับอุปการะตั้งแต่เขาเรียนชั้นมัธยมจนจบมหาวิทยา-

ลัยสาขาพลศึกษาได้เข้ามาเป็นครูพละที่โรงเรียนของเธอ เขาผู้นี้เป็น

ลกูชายของเพื่อนเก่าพ่อซึ่งเป็นครอูยูใ่นถิ่นทรุกนัดาร บญุศกัดิ์แต่งงาน

กบัซูซู หญงิชาวกะเหรี่ยงจนมบีญุชู เดก็ชายหน้าตาน่ารกัน่าชงัแถม

ยงัมผีวิขาวหมดจดเหมอืนแม่ 

ความโชคร้ายเกดิขึ้นเมื่อบญุชูอายไุด้สบิสอง พ่อของเขาขบัรถ

ตกเขาเสียชีวิต ส่วนแม่ที่ตอนนั้นไร้ที่พึ่งก็แต่งงานมีครอบครัวใหม่ 

ท�าให้ชวีติของบญุชเูคว้งคว้างและมดืมนไปหมด จนกระทั่งได้รบัความ

ช่วยเหลอืจากดนพุงษ์

“ไปอยู่กบัลงุนกุบัป้าภานะลูก” นบัจากนั้น แสงสว่างเดยีวใน

ชวีติของบญุชูกค็อืดนพุงษ์กบัพรนภา ทั้งคู่ตั้งใจจะรบับญุชูไปอยู่ด้วย

กนัที่บ้าน แต่ตอนนั้นบญุชสูอบตดิโรงเรยีนประจ�าแห่งหนึ่งในกรงุเทพฯ 

พอด ีเดก็หนุ่มจงึใช้ชวีติส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรยีนประจ�า โดยมดีนพุงษ์

และพรนภาดูแลเรื่องค่าเทอมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ และนั่นคอืจดุ

เริ่มต้นของค�าว่า ‘ผู้มีพระคุณ’ ที่บุญชูตั้งใจจะท�าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ

ทดแทน ‘บญุคณุ’ ของคนทั้งสองอย่างเตม็ความสามารถในทกุๆ อย่าง

ที่เขาท�าได้

“มคี�าไหนเหรอที่ฉนัพูดว่าไล่นาย ขนืฉนัพดู คนที่โดนคณุพ่อไล่

ออกจากบ้านก็คงจะเป็นฉันมากกว่า” พูดแล้วก็เชิดหน้าขึ้นอย่างคน 

ขี้น้อยใจ ช่วงแรกที่คณุพ่อของเธออปุการะบญุชู ทั้งคูไ่ม่ค่อยได้เจอกนั 

แต่พราวนภาก็ได้ยินพ่อกับแม่ของเธอพูดถึงเด็กในอุปการะอยู่บ่อยๆ 

ทแีรกพราวนภากไ็ม่ได้คดิอะไร จนกระทั่งเธอเรยีนจบจากต่างประเทศ

และกลับมาอยู่บ้านแล้วพบว่า พ่อกับแม่ของเธอเอะอะก็เรียกหาแต่
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บญุชู จนหญงิสาวอดคดิไม่ได้ว่าใครกนัแน่เป็นลูกแท้ๆ ใครกนัแน่เป็น

เดก็ในอปุการะ

“จะค�าไหนก็ช่างเถอะครับ ผมไม่แคร์หรอก สิ่งที่ผมแคร์คือ

ความรู้สกึของลงุนกุบัป้าภามากกว่า ผมอยากให้ ผอ. คดิให้ดีๆ  เรื่อง

ที่ ผอ. คบกบัคณุลกูพชี รูไ้หมครบัว่ามนัท�าให้ท่านทั้งสองคดิมาก อย่า

ลมืสคิรบัว่า ผอ. คอืลูกสาวคนเดยีวของพวกท่าน”

“แหม...รู้เหมือนกันนี่ว่าฉันเป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ 

ส่วนนายเป็นใครมาจากไหนถงึมาสอนฉนัอยู่เนี่ย”

“เป็นคนที่หวงัดกีบั ผอ. ไงครบั”

“ไม่ต้องมาหวงัดกีบัฉนัหรอก ฉนัน่ะเหน็โลกกว้างมาเยอะ แถม

อายกุแ็ก่กว่านายตั้งหลายปี”

“แค่สามปี!” ชายหนุ่มรบีเถยีง

“แล้วแก่กว่ารเึปล่าล่ะ อกีอย่างนะ ฉนัเป็น ผอ. โรงเรยีนนี้ต่อ

จากคณุพ่อแล้ว ดงันั้นนายควรจะฟังค�าสั่งฉนั ไม่ใช่ค�าสั่งคณุพ่อ”

ได้ยินอย่างนั้น บุญชูก็วางหลอดนีออนที่ก�าลังจะน�าไปเปลี่ยน

ที่โคมไฟไว้บนโต๊ะนักเรียนตัวที่ใกล้ที่สุด แล้วหันมายิ้มกว้างอวดฟัน

เรยีงสวยใส่ผู้อ�านวยการสาว 

พราวนภารู้ดีว่าบุญชูตั้งใจจะกวนประสาทเธอ ท่าทางยืนนิ่ง 

ประสานมอืทั้งสองไว้ด้านหน้าพร้อมกบัค้อมศรีษะเลก็น้อยนั่น ดกูร็ูว่้า

เขาก�าลงัประชด

“ครบั ผอ. มอีะไรให้ผมรบัใช้กบ็อกมาได้เลยครบั”

“แค่เลกิกวนประสาทฉนักพ็อ”

“แต่ผมอยู่ของผมดีๆ ผอ. มาให้ผมกวนประสาทถึงที่เองนะ

ครบั”

“เอ่อ!...” พราวนภาถึงกับสะอึกเมื่อเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าที่นี่มันชั้น

สามของอาคารเรยีนเดก็โต
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“งั้นกเ็ชญินายเปลี่ยนหลอดไฟของนายตามสบายเลย ฉนัจะไม่

ยุง่เรื่องของนายอกีแล้ว นายอยากจะเข้าวงการหรอืไม่กเ็รื่องของนาย”

“ขอบพระคณุครบัท่าน ผอ. ที่เข้าใจผม” 

ค�าขอบคณุที่อดัแน่นไปด้วยความประชดประชนัท�าให้พราวนภา

เกือบจะฟาดหมัดลงไปบนกรามของครูพละหนุ่มให้หายโมโห แต่ติด

ตรงที่มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเสียก่อน พราวนภาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู

พร้อมกบัยิ้มหวาน ท�าให้บญุชูมองผู้อ�านวยการสาวด้วยความอยากรู้

อยากเหน็ว่าใครกนันะที่ท�าให้พราวนภาอารมณ์ดไีด้ขนาดนี้

“ฮัลโหลลูกพีช...ถึงไหนแล้ว...จ้าเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวแหละ...” 

พราวนภาคุยโทรศัพท์ พร้อมกับเดินออกจากห้องเรียนที่บุญชูก�าลัง

เปลี่ยนหลอดไฟ แม้เธอจะเดินลับตาไปแล้ว แต่เสียงหัวเราะอย่าง

อารมณ์ดียังดังมาถึงหูคนที่ก�าลังยืนถอนหายใจออกมาหนักๆ ด้วย

ความกลุ้มใจแทนผู้มพีระคณุของเขา...

พชีญาร่วมโต๊ะอาหารเย็นกับครอบครวัของพราวนภาด้วย

สหีน้าระรื่น เธอนั่งตดิกบัผู้อ�านวยการสาว โน้มตวัไปซบคนข้างๆ เป็น

ระยะ ตักอาหารให้พราวนภาอย่างเอาอกเอาใจ พูดจาหยอกล้อกัน

ราวกับว่าโลกนี้มีเพียงเธอทั้งสองโดยที่ไม่สนใจว่าท�าให้ดนุพงษ์กับ 

พรนภาและบญุชแูทบจะกลนืข้าวไม่ลงแค่ไหน นี่กค็นืที่สี่แล้วที่พชีญา

มานอนค้างที่บ้านกบัพราวนภา นางแบบสาวท�าราวกบัว่าที่นี่เป็นบ้าน

ของเธอไปเสยีแล้ว เช้าเธอกก็นิอาหารร่วมกนั จากนั้นกอ็อกไปท�างาน 

พอตกเยน็กก็ลบัมากนิมื้อค�่าด้วยกนัอกี

“เฮ้อ...” พรนภารวบช้อนพร้อมกบัยกแก้วน�้าขึ้นดื่ม ข้าวในจาน

ของเธอพร่องไปแค่นดิเดยีว เพราะความตื้อตนักบัภาพลูกสาวที่เอาแต่

คลอเคลยีเพื่อนหญงิตรงหน้าท�าให้เธอกลนือะไรไม่ลงอกีแล้ว

“อิ่มแล้วเหรอครับคุณป้า ทานอีกนิดสิครับ” บุญชูรีบบอก 



18  ปฏิบัติการรักฉบับเด็ดดอกฟ้า

พร้อมกับท�าท่าจะตักแกงจืดเต้าหู้ไข่ให้พรนภา แต่ถูกอีกฝ่ายยกมือ

ปฏเิสธ

“ไม่ดกีว่าบญุชู ป้าไม่อยากกนิอะไรแล้วละ”

“คุณแม่เบื่ออาหารหรือคะ” พีชญาถามด้วยน�้าเสียงมีจริต 

น่ารกั พรนภาจะเอน็ดูเธอมากกว่านี้หากค�าว่า ‘คณุแม่’ ที่พชีญาใช้

เรยีกไม่ได้มคีวามหมายลกึซึ้งเกนิกว่าแม่ของเพื่อนทั่วๆ ไป

“กน็ดิหน่อยจ้ะหนูลูกพชี แม่แก่แล้ว กนิอะไรกไ็ม่ค่อยอร่อย”

“ถ้าอย่างนั้นขากลับจากหัวหิน ลูกพีชจะซื้ออาหารทะเลสดๆ 

มาฝากนะคะ เผื่อคุณแม่จะเจริญอาหารขึ้น...คุณพ่อก็ด้วย” พูดกับ 

พรนภาจบกห็นัไปพดูเอาใจดนพุงษ์ต่อ รายนั้นรวบช้อนหลงัจากภรรยา

ไม่นาน 

ใบหน้าที่นิ่งขรึมนั้นบ่งบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบใจเพื่อนสนิทของ

ลูกสาวเท่าไร แต่ด้วยพชีญาเป็นผู้หญงิ จะพูดจาตกัเตอืนกนัตรงๆ ก็

คงจะไม่เหมาะ เพราะดนพุงษ์เองกเ็ป็นผู้ใหญ่แล้ว จะมกีแ็ต่...

“คณุลูกพชีกบั ผอ. จะไปเที่ยวหวัหนิกนัเหรอครบั” 

บญุชเูอ่ยขึ้น ท�าให้พชีญาหนัไปมองชายหนุม่พร้อมด้วยรอยยิ้ม

ขนัเมื่อนกึถงึใบหน้าของเอี่ยมชยั ผู้จดัการส่วนตวัของเธอเพิ่งมาดูตวั

ครูพละหนุม่เมื่อเช้า รายนั้นเคอืงที่บญุชไูม่สนใจเขาเลย แต่กย็งัคงเพ้อ

ถึงความหล่อสมบูรณ์แบบของชายหนุ่มไม่ขาดปาก และคิดว่าคงไม่

ละความพยายามชกัจูงบญุชูเข้าวงการง่ายๆ 

“ใช่ค่ะ พรุ่งนี้ลูกพีชจะพาดาวไปพักที่บ้านพักตากอากาศริม

ทะเลของลูกพชีเอง คณุบญุชูถามท�าไมเหรอคะ”

“ผมขอไปด้วยได้ไหมครบั”

“ไม่ได้!” พราวนภาตอบกลบัมาแทบจะทนัที

“ให้บุญชูไปด้วยก็ดีนะดาว เป็นผู้หญิงไปเที่ยวกันสองคนมัน

อนัตราย” ดนพุงษ์หนัไปพูดกบัลูกสาว
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“ไม่อันตรายหรอกฮะคุณพ่อ ที่นั่นเป็นบ้านของลูกพีช รับรอง

ว่าปลอดภยั”

“แล้วไหนจะขับรถขับราอีกล่ะ ให้บุญชูไปด้วยน่ะดีแล้ว ง่วง 

จะได้สลบักนัขบัได้” คราวนี้พรนภาพูดเสรมิ

“แต่แม่ฮะ ดาวโตแล้วนะฮะแม่ ตอนเรยีนอยู่อเมรกิา ดาวขบั

รถข้ามรฐัคนเดยีวกย็งัท�ามาแล้วเลย”

“ให้ผมตามไปบรกิารพวกคณุทั้งสองเถอะครบั จะได้สวตี เอ๊ย! 

เที่ยวกนัอย่างสนกุขึ้น” บญุชอูาสา ท�าให้พราวนภาถงึกบัเม้มปากและ

มองเขาตาขวาง

“กด็เีหมอืนกนันะดาว ลูกพชีเหน็ว่าช่วงนี้ดาวพกัผ่อนน้อย เมื่อ

คืนก็เกือบตีหนึ่งกว่าดาวจะได้นอน” พีชญาพูดพร้อมกับยื่นฝ่ามือไป

แตะข้างแก้มของผู้อ�านวยการสาวด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง 

“เห็นไหมครับ คุณลูกพีชยังเห็นด้วยเลย แบบนี้ ผอ. ก็คงไม่

กล้าขัดใจคุณลูกพีชใช่ไหมล่ะครับ งั้นผมขอตัวไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะ

ครบั” บญุชพูดูพร้อมกบัหนัไปยิ้มขอบคณุพชีญาที่ช่วยพดูให้ นางแบบ

สาวยิ้มหวานให้ชายหนุ่ม ในขณะที่พราวนภานั้นไม่พูดอะไรเลย

นอกจากพยกัหน้าสองสามทพีร้อมกบัท�าหน้าบึ้ง บญุชจูงึไม่กล้าพดูจา

ยยีวนเธออกี ครูพละหนุ่มตกัอาหารค�าสดุท้ายเข้าปากแล้วขอแยกตวั

กลับไปบ้านพักหลังน้อยที่อยู่ถัดจากบ้านหลังใหญ่เพียงไม่กี่ก้าวเพื่อ

เตรยีมตวัไปเที่ยวหวัหนิกบัสาวๆ ในวนัพรุ่งนี้

เช้าตรู่ของวันหยุดยาว บุญชจูดัการน�ากระเป๋าเส้ือผ้าของ

ผู้อ�านวยการสาวและของพีชญามาเก็บในรถตรงตามเวลาที่นัดหมาย 

วนันี้ชายหนุม่สวมชดุสบายๆ สมกบัที่จะไปเที่ยววนัหยดุด้วยเสื้อกล้าม

สีขาว สวมทับด้วยเสื้อฮาวายสีน�้าเงินเข้มพิมพ์ลายสับปะรดสีเหลือง 

กางเกงที่เขาสวมยาวคลมุเข่า ส่วนรองเท้าบญุชเูลอืกสวมรองเท้าผ้าใบ
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กระชบัเท้าแทนการสวมรองเท้าแตะ เพื่อความปลอดภยัในการขบัรถ

“ง่วงกผ็ลดักนัขบัได้นะบญุช”ู พราวนภาบอกหลงัจากเข้ามานั่ง

เบาะข้างคนขบั 

ในวนัสบายๆ แบบนี้ พราวนภามกัจะสวมเสื้อยดืตวัใหญ่โคร่ง

กับกางเกงผ้าเนื้อบางเบาสวมใส่สบาย ส่วนพีชญาสวมเสื้อเอวลอย

อวดเอวคอดกับกางเกงขาสั้นตัวจิ๋ว ดีหน่อยตรงที่นางแบบสาวนั่งอยู่

เบาะด้านหลงั ไม่อย่างนั้นคงท�าให้คนขบัเสยีสมาธไิม่น้อย

รถเคลื่อนตวัออกจากโรงเรยีนพราวปัญญาได้ไม่นาน คนที่เอ่ย

ปากว่าจะผลดักนัขบักห็ลบัจนคอพบั บญุชหูนัไปมองแล้วกไ็ด้แต่อมยิ้ม 

ที่เขารับอาสาขับรถให้ก็เพราะรู้ว่าพราวนภาทั้งเหนื่อยและเพลียกับ

ภาระหน้าที่ในแต่ละวนัมามากพอแล้ว หากจะไปเที่ยว เธอกค็วรจะได้

พกัผ่อนอย่างแท้จรงิ ไม่ใช่มาเหนื่อยขบัรถให้ใครบางคนที่เธอต้องการ

จะเอาใจ ว่าแล้วก็เหลือบมองใครคนนั้นทางกระจกมองหลัง เพราะ

รู้สกึว่ามคีนมองเขาอยู่ 

หญงิสาวเมื่อรู้ว่าถูกจบัได้ว่าแอบมองกท็�าเป็นเสมองไปทางอื่น 

แต่เพียงครู่เดียวก็กลับมามองชายหนุ่มด้วยดวงตาพราวประกายเป็น

พเิศษอกีครั้ง 

บุญชูเหลือบมองกระจกอยู่เป็นระยะ ทีแรกเขานึกว่าตาฝาด 

หรอืไม่กอ็าจจะเป็นเรื่องบงัเอญิที่เมื่อมองกระจกทไีร พชีญากย็งัมอง

เขาอยู่ จนกระทั่งเห็นเธอขบริมฝีปากพร้อมกับหลิ่วตา ชายหนุ่มจึง

มั่นใจว่าเธอตั้งใจมองมาแน่ๆ

“คุณลูกพีชอยากให้แวะที่ไหนก็บอกผมได้นะครับ ไม่ต้อง

เกรงใจ” ครูหนุ่มบอก พร้อมกบัขยบัแว่นกนัแดดที่เสยคาดผมมาสวม

ปิดบังดวงตาเอาไว้ เพราะแม้กระทั่งตอนนี้พีชญาก็ยังมองเขาด้วย

สายตาที่พาให้สะบดัร้อนสะบดัหนาวไม่หยดุ

“ลูกพีชไม่ได้อยากแวะที่ไหนหรอกค่ะ เพราะนั่งตรงนี้ก็ได้เห็น
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บรรยากาศดีๆ  แล้ว” พูดด้วยน�้าเสยีงมจีรติโดยที่ไม่กลวัว่าคนที่นอน

หลับด้วยเสียงลมหายใจเข้าออกยาวๆ เป็นจังหวะจะได้ยิน ท�าให ้

คนฟังรู้สกึไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ 

พีชญาคือคนพิเศษของพราวนภา ไม่ใช่พิเศษธรรมดาเพราะ

นอนร่วมเตยีงกนัมาหลายวนัแล้ว ต่อหน้าทกุคนพชีญาแสดงความรกั

กบัพราวนภาอย่างเปิดเผยราวกบัว่าไม่มอีะไรจะพรากเธอทั้งสองออก

จากกันได้ แต่เมื่อพราวนภาหลับ พีชญากลับชม้ายชายตาให้คนอื่น

แบบนี้ เหน็ท่าจะไม่ค่อยดเีอาเสยีแล้ว

“แต่ผมคงจะแวะป๊ัมข้างหน้าหน่อยนะครบั จะซื้อหมอนรองคอ

ให้ ผอ. เสยีหน่อย ขนืหลบัคอพบัแบบนี้ไปตลอดทาง ถงึหวัหนิมหีวงั

คอเคลด็แล้วจะมาด่าว่าผมขบัรถไม่ดอีกี”

พีชญาหัวเราะเสียงพลิ้วและยิ่งมองครูพละหนุ่มด้วยแววตา

ปลาบปลื้มมากยิ่งขึ้น

“ดาวโชคดจีงัเลยนะคะที่มคีณุบญุชูคอยดูแล”

“คณุลกูพชีอย่าพดูแบบนี้ต่อหน้า ผอ. เชยีวนะครบั ไม่อย่างนั้น

ผมจะโดนชกจนฟันร่วงหมดปากแน่” 

พีชญาหัวเราะดังขึ้นอีก เธอไม่ได้ข�าเรื่องที่บุญชูพูด แต่เธอ

หวัเราะเพราะชายหนุม่ท�าราวกบัไม่รูต้วัว่า หากเขาท�าแบบนี้กบัผูห้ญงิ

คนอื่น เขาจะไม่มวีนัโดนชกปาก แต่อาจจะถูกท�าอย่างอื่นแทน

“คณุบญุชูกพ็ูดเกนิไป ดาวไม่ได้โหดขนาดนั้นเสยีหน่อย”

“คณุลูกพชีเป็นแฟน ผอ. เลยไม่รู้สกึว่า ผอ. โหดไงครบั แต่กบั

ผมนี่ส ิเกอืบจะโดนเตะก้านคอหลายครั้งแล้ว” ชายหนุ่มพูดพร้อมกบั

จบัจ้องปฏกิริยิาของนางแบบสาว ตอนนี้พชีญาไม่สบตาเขา และได้แต่

ยื่นหน้าไปมองผู้หญิงคนที่บุญชูบอกว่าเป็นคนรักของเธอโดยไม่ม ี

ค�าปฏเิสธใดๆ 

“ดาวน่ะ เหน็อย่างนี้แต่จรงิๆ แล้วเขาเอาใจเก่งนะ”
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“ผมเชื่อครับ กับคุณลูกพีช ผอ. ก็น่าจะเอาใจเก่ง แต่กับผม 

แล้วกค็ณุพ่อคณุแม่ ผอ. แกจะเอาแต่ใจเก่งแทนน่ะสคิรบั”

“คณุบญุชูหมายถงึเรื่องที่ดาวคบกบัลูกพชีรเึปล่าคะ” 

พชีญาถาม แม้น�้าเสยีงไม่ได้บ่งบอกว่าไม่พอใจ แต่ชายหนุ่มก็

พอจะเดาได้ว่าหญงิสาวไม่ได้รู้สกึดสีกัเท่าไหร่

“เอ่อ...คอืว่า” ครพูละหนุม่อกึอกั จะปฏเิสธกไ็ม่ได้เพราะความ

ตั้งใจที่เขาตามมาหวัหนิด้วยคราวนี้คอื ต้องการจะกนัท่าไม่ให้พชีญา

กบัพราวนภาใกล้ชดิกนัมากจนเกนิไป 

“ลูกพีชอยากให้ลองเปิดใจให้ดาวกับลูกพีชกันสักนิดค่ะ พวก

เราไม่ได้ท�าอะไรผิด ดาวยังคงรักและเคารพคุณพ่อคุณแม่อยู่เหมือน

เดมิ และจะท�าหน้าที่ลกูไม่ให้ขาดตกบกพร่อง และอยากให้ท่านเข้าใจ

ว่าลูกพีชกับดาวรักกันด้วยใจจริงนะคะ” พีชญาพูดด้วยน�้าเสียงที่

จริงจังขึ้น ท�าเอาคนฟังอึ้งไปด้วยความรู้สึกผิดที่ไปขัดขวางความรัก

ของทั้งสองได้ลงคอ

“ครับ ผมเข้าใจพวกคุณ แต่พวกคุณก็ต้องให้เวลาลุงนุกับป้า

พรด้วยนะครับ เรื่องนี้คุณลูกพีชคงต้องใช้ความพยายามและความ

อดทนมากหน่อย” 

บญุชใูห้ค�าแนะน�าพชีญากจ็รงิ แต่ตวัเขาเองกลบัรูส้กึหวัใจโหวง

เหวงไปหมด เขาเหลือบไปมองคนที่นั่งหลับสนิทอยู่ข้างๆ แล้วถอน

หายใจออกมาโดยไม่รู้ตัว ยิ่งได้เห็นพีชญาประคองศีรษะพราวนภาที่

เอยีงอยู่ให้ตั้งตรง หวัใจเขากย็ิ่งปวดร้าว 

บ้าไปแล้ว...เขาหงึเธอ 

ใช่ บญุชหูงึพชีญาที่มาแตะต้องพราวนภา หงึพชีญาที่ได้สมัผสั

เธอ ในขณะที่เขาแม้แต่มองยงัไม่กล้า

“ถงึป๊ัมแล้ว เราแวะพกัเข้าห้องน�้าแล้วหากาแฟดื่มกนัก่อนดกีว่า

นะครับ” บุญชูบอกพร้อมกับเลี้ยวรถเข้าไปจอดภายในสถานีบริการ
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น�้ามนั ในขณะเดยีวกนัพชีญากป็ลกุให้พราวนภาตื่นขึ้นมาเข้าห้องน�้า

และยดืเส้นยดืสาย

...

หมอนรองคอลายการ์ตูนเหนบ็อยู่บนคอระหงของผู้อ�านวยการ

สาว พราวนภาไม่รู้ว่าบญุชูเป็นคนจดัการไปซื้อมาให้ เขาเลอืกลายที่

คดิว่าพราวนภาน่าจะถูกใจ จากนั้นกค็ะยั้นคะยอให้พชีญาเป็นคนน�า

ไปให้เธอใช้แทนที่จะให้มนัด้วยตวัเอง

“ลกูพชีนี่รูใ้จดาวไปเสยีหมด รูไ้ด้ไงว่าดาวชอบตวัการ์ตนูตวันี้” 

พราวนภาเอ่ยชมพีชญาด้วยสีหน้าปลาบปลื้ม ไม่รู้ตัวเลยว่า

ท�าให้คนให้ที่แท้จรงิหวัใจพองโตแค่ไหน บญุชูได้แต่แอบยิ้ม และกลบั

มาท�าหน้าที่พลขบัอกีครั้งหลงัจากได้แวะพกัยดืเส้นยดืสาย จากนั้นก็

ขบัรถมุ่งหน้าสู่บ้านพกัรมิทะเลของนางแบบสาว ซึ่งยงัคงมองเขาด้วย

แววตาเป็นประกายแปลกๆ ตลอดทาง
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2

บ้านพักตากอากาศของพชีญาเป็นบ้านชัน้เดยีวขนาดสอง

ห้องนอนสองห้องน�้า บรเิวณหน้าบ้านมสีนามหญ้าเลก็ๆ กั้นกลางด้วย

สระว่ายน�้าที่หนัหน้าออกสูท่ะเล เมื่อขบัรถเข้ามาจอดแล้ว ครพูละหนุม่

กท็�าหน้าที่ขนสมัภาระให้สาวๆ โดยมทีั้งกระเป๋าเสื้อผ้าและอาหารทะเล

สดที่แวะซื้อก่อนที่จะเข้ามาถงึบ้านพกั

ภายในบ้านพกัประกอบไปด้วยอปุกรณ์ท�าครวัครบครนั มเีครื่อง

ปรุงรสและผักผลไม้บางส่วนที่นางแบบสาวสั่งให้คนของเธอซื้อเอาไว้

ก่อนที่พวกเธอจะมาถงึ

“หวิหรอืยงัดาว เดี๋ยวลูกพชีจะท�าอาหารง่ายๆ ให้กนิก่อน แล้ว

เดี๋ยวตอนเยน็ค่อยกนิบาร์บคิวิซฟีูดดไีหม” พชีญาถามพราวนภาด้วย

น�้าเสยีงเอาอกเอาใจ

“กด็นีะ ว่าแต่...ลูกพชีจะท�าอะไรให้ดาวกนิล่ะ”

“ข้าวผดักุ้ง”

“แต่ ผอ. แพ้กุ้งนะครบั” 

ครพูละหนุม่เอ่ยขึ้น ท�าให้นางแบบสาวหนัไปมองเขาด้วยสหีน้า

เหลอหลา

“อ้าวเหรอ”
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“ดาวไม่ค่อยบอกใครน่ะ” พดูแล้วกช็�าเลอืงไปทางบญุชูที่ก�าลงั

มองเธอกบัพชีญาด้วยสหีน้าใคร่รู้มากเป็นพเิศษ

“ถ้าอย่างนั้นกข็้าวไข่เจยีวกแ็ล้วกนัเนอะ ง่ายด”ี พชีญาพูดกบั

พราวนภาจบกห็นัมาถามครูพละหนุ่ม “แล้วคณุบญุชูล่ะคะ อยากกนิ

อะไร”

“ผมขอข้าวไข่เจยีวเหมอืน ผอ. กแ็ล้วกนัครบั” 

ชายหนุ่มบอกก่อนจะขอตัวน�าของไปเก็บในห้องพักของเขา 

โดยที่พราวนภาและพชีญาพกัห้องเดยีวกนั

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ พีชญาก็ชวน

พราวนภาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อลงเล่นน�้าในสระว่ายน�้าหน้าบ้าน นางแบบ

สาวสวมบกินิสีเีหลอืงมะนาว อวดผวิขาวราวน�้านมและรปูร่างกลมกลงึ

สมส่วน ในขณะที่พราวนภาสวมชุดว่ายน�้าแบบเต็มตัวแขนขายาวที่

แม้จะไม่เปิดเผยเนื้อหนงั แต่กแ็นบกระชบัอวดรปูร่างบอบบางที่น้อยคน

จะได้เหน็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบญุชทูี่ตกตะลงึจนเผลอมองผูอ้�านวยการ

สาวตาไม่กะพรบิ

“มองอะไร เดี๋ยวชกตาแตก” คนห้าวสบถใส่ครูพละหนุ่มด้วย

ความหงดุหงดิก่อนจะเดนิไปสมทบกบัพชีญาที่สระว่ายน�้า

บญุชูเปลี่ยนชดุแล้วเช่นกนั เขาสวมกางเกงว่ายน�้าขาสั้นกบัเสื้อ

ยดือย่างลงัเลใจว่าจะลงไปว่ายน�้าในสระ เพื่อขดัจงัหวะการพลอดรกั

ของสองสาวดหีรอืไม่ ชายหนุม่เดนิไปนั่งที่เก้าอี้อาบแดดข้างสระ มอง

สองสาวว่ายน�้าหยอกเย้ากนัอย่างกะหนงุกะหนงิแล้วกเ็กดิหงดุหงดิขึ้น

มาอย่างไม่ทราบสาเหต ุเขาได้แต่ร้อง ‘เฮอะ!’ อยู่ในใจ 

ดูเอาเถอะ ผู้อ�านวยการโรงเรียนของเขา เอวออกจะคอดกิ่ว  

รูปร่างออกจะแบบบางกว่าพชีญาด้วยซ�้า แบบนี้จะไปปกป้องใครเขา

ได้ อีกอย่าง แม่นางแบบสาวคนนี้ดูเหมือนจะมีอะไรแปลกๆ อยู่ 
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หลายเรื่อง มอีย่างที่ไหน แฟนหลบัสปัหงกอยู่แท้ๆ แต่ยงัมแีก่ใจมอง

เขาตาพราวมาตลอดทางจนแอบสงสยัไมไ่ด้ว่า ตกลงพชีญามรีสนยิม

ทางเพศแบบไหนกนัแน่

“คณุบญุชู มาเล่นน�้าด้วยกนัสคิะ” 

เสยีงหวานจากคนที่ชวนท�าให้บญุชพูยกัหน้ารบัค�าแล้วถอดเสื้อ

ออก เผยให้เหน็ผวิขาวละเอยีดอย่างคนเหนอื พร้อมด้วยมดักล้ามเนื้อ

สมบูรณ์แบบอย่างนักกีฬา ไหล่กว้างผึ่งผายรับกับเอวสอบ ท�าให้รูป

ร่างของเขาคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมกลับหัว บั้นท้ายแน่นตึง ขาเรียว

ยาวนั้นยามก้าวเดนิดูมั่นคงสมกบัเป็นนกักฬีาเหรยีญทองมาก่อน

“โอ้โห...แม่เจ้าโว้ย!” พชีญาถงึกบัอทุานออกมาอย่างเกบ็อาการ

ไม่อยู่ เธอมองบุญชูตาไม่กะพริบ จากที่เล่นเกาะไหล่พราวนภาแล้ว

เอาขาตีน�้าอยู่ดีๆ ก็หยุดชะงัก เพราะเอาแต่มองชายหนุ่มที่ทะยาน

ตวักลางอากาศ กระโจนลงน�้าแล้วแหวกว่ายด้วยความปราดเปรยีวดจุ

ฉลาม

“น้อยๆ หน่อยลูกพีช” พราวนภาปรามเสียงกระซิบ เธอมอง

ค้อนนางแบบสาวข้างตวั พร้อมกบัส�ารวจชดุว่ายน�้าที่อกีฝ่ายสวมแล้ว

กไ็ด้แต่กลอกตาด้วยท่าทางเหนื่อยหน่าย

“ตอนจดักระเป๋า ลกูพชีไม่ได้หยบิชดุว่ายน�้าชดุนี้มานี่ อย่าบอก

นะว่า...”

“เปล๊า! ไม่มีอะไร ไม่ได้ตั้งใจที่จะใส่ชุดนี้อวดใครนะ ไม่มี้!”  

พชีญาปฏเิสธเสยีงสงู ในขณะนั้นบญุชกูว่็ายน�้าเข้ามาใกล้พวกเธอพอดี

“คณุบญุชูว่ายน�้าเก่งจงัเลยค่ะ”

“ขอบคณุครบั”

“สอนลูกพชีบ้างสคิะ”

“ลูกพชี!” พราวนภาท�าเสยีงดใุส่หญงิสาวพร้อมกบัท�าหน้ามุ่ย

ใส่
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“แหม อย่าเพิ่งหงึสดิาว กล็ูกพชีอยากว่ายน�้าเก่งๆ นี่ แล้วคณุ

บญุชูกเ็ป็นครสูอนว่ายน�้าไม่ใช่เหรอ” พชีญารบีแก้ตวั เธอเปลี่ยนท่าที

จากสนใจชายหนุ่มมาเป็นแสดงท่าทางออดอ้อนพราวนภา โดยกอด

แขนและเอยีงหน้าซบไหล่อกีฝ่ายด้วยท่าทางงอนง้อ

“ผมสอนคณุลูกพชีได้ครบั มาครบั เริ่มจากตขีาให้เป็นจงัหวะ” 

บญุชูพูดพร้อมกบัยื่นมอืไปหานางแบบสาว พชีญาปล่อยมอืที่

เกาะพราวนภาออกทนัทพีร้อมกบัยื่นมอืไปจบัมอืครูสอนว่ายน�้าอย่าง

ไม่ลงัเล จากนั้นกฝึ็กตขีาตามค�าแนะน�าของเขาอย่างสนกุสนาน โดยที่

ไม่รู้เลยว่าถูกพราวนภามองมาด้วยสายตาหงดุหงดิแค่ไหน

อาหารมือ้ค�า่รมิทะเลถกูเตรยีมโดยบุญชูและพีชญาทีด่จูะ

สนิทสนมกันเร็วเกินเหตุ นางแบบสาวรับหน้าที่ท�าอาหารประเภทอบ 

เช่น ข้าวอบสบัปะรดและหอยแมลงภูอ่บไวน์ ส่วนครพูละหนุม่รบัหน้าที่

ย่างอาหารทะเลจ�าพวกหมึก ปลา ปู หอย และไม่ลืมที่จะแยกเตา

ย่างกุง้ซึ่งเขากลวัว่าจะเผลอใช้ที่คบีเดยีวกนัคบีกุง้ท ีหมกึทจีนปนเป้ือน

และอาจจะท�าให้คนที่แพ้กุ้งเกดิอาการแพ้ขึ้นมาได้

“ดคูณุบญุชใูส่ใจดาวจงัเลยนะคะ” พชีญาพดูกบัชายหนุม่ เมื่อ

เธอน�าอาหารที่ปรงุเสรจ็มาวางไว้บนโต๊ะตรงระเบยีงหน้าบ้าน แล้วเหน็

ครูพละหนุม่แยกภาชนะและอปุกรณ์ที่เกี่ยวกบักุง้จากอาหารอย่างอื่น

“กเ็พราะว่า ผอ. น่ะอ่อนแอแล้วกแ็พ้โน่นแพ้นี่ไปเสยีหมดน่ะสิ

ครบั เหน็ชอบท�าตวัแมนๆ แบบนั้น พอป่วยขึ้นมาทนีี่หนกัจนแทบจะ

ลกุไม่ขึ้นทกุทเีลย” พูดไปกป็าดเหงื่อไปจากไอร้อนของเตาปิ้งย่าง จงึ

ไม่ทนัได้สงัเกตรอยยิ้มของอกีฝ่าย 

พชีญามองบญุชูตาพราว พร้อมกบัหนัไปหยบิทชิชูที่วางไว้บน

โต๊ะอาหารเพื่อซับเหงื่อที่ก�าลังผุดเป็นเม็ดบนหน้าผากโหนกนูนให้  

แต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อเสียงหวานทว่าดุเข้มของหญิงสาวอีกคนแผด 



28  ปฏิบัติการรักฉบับเด็ดดอกฟ้า

ดงัขึ้นมาเสยีก่อน

“ลูกพชี!” 

พราวนภาเอ่ยด้วยน�้าเสียงไม่พอใจก่อนจะเดินกระแทกเท้า

หนักๆ ไปนั่งบนเก้าอี้ส�าหรับนั่งรับประทานอาหารตรงระเบียงด้วย

ท่าทางหงดุหงดิ บญุชูเหน็แล้วกไ็ด้แต่ส่ายหน้าด้วยความทอดถอนใจ

“หงึละสทิ่า”

“คงไม่มั้งคะ ดาวไม่ใช่คนไร้เหตผุลขนาดนั้น” พชีญารบีแก้ต่าง

ให้เพื่อนสาวคนสนทิ

“ไม่ไร้เหตุผลแต่ท�าไมท�าหน้าบึ้งขนาดนั้นล่ะครับ ผมว่าคุณ 

ลูกพชีรบีไปง้อ ผอ. ดกีว่า ดูแล้วน่าจะหงึชวัร์ๆ คนขี้หงึน่ะไม่มเีหตผุล

อะไรทั้งนั้น ง้อเสรจ็กส็่งสญัญาณบอกผมด้วยกแ็ล้วกนันะครบั ผมจะ

ได้เอาอาหารทะเลเผาไปเสร์ิฟอย่างปลอดภยั” ชายหนุม่บอกหลงัจาก

ย่างปูตวัสดุท้ายที่อยู่บนเตาเสรจ็พอดี

...

ด้วยความขี้อ้อนของพีชญาจึงท�าให้พราวนภายิ้มออกมาได้

อย่างง่ายดาย ผู้อ�านวยการสาวยื่นมือไปลูบศีรษะของเพื่อนสาว 

คนสนทิ พชีญากซ็บหน้าลงบนไหล่บอบบางอย่างออดอ้อนเอาใจ โดย

ไม่สนใจชายหนุม่ที่เดนิเอากุง้เผา ปูเผา และหมกึย่างมาวางไว้บนโต๊ะ

อาหารอย่างต้องการจะขดัจงัหวะ

“รบีกนิตอนร้อนๆ นะครบั เดี๋ยวจะไม่อร่อย”

“เดี๋ยวลูกพชีแกะปูให้นะดาว” พชีญาเอ่ยอย่างเอาใจ เธอหยบิ

ปูมาแกะกระดองออกอย่างไม่ค่อยถนัดนัก เพราะเล็บที่ผ่านการต่อ

และท�าสมีาอย่างดที�าให้หญงิสาวไม่อยากให้มนัหลดุและเป็นรอย

“มาครับ เดี๋ยวผมแกะให้” บุญชูบอกพร้อมกับแกะเนื้อปูด้วย

ความคล่องแคล่ววางไว้ในจาน เพื่อให้สองสาวกนิกนัได้อย่างสะดวก

พราวนภากับพีชญายังคงเอาอกเอาใจกันและกันด้วยท่าทาง
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กะหนงุกะหนงิ โดยไม่สนใจว่ามชีายหนุ่มที่ดูเหมอืนจะกลายเป็นส่วน

เกนินั่งอยูต่รงนั้น แต่ถงึอย่างไรบญุชกูย็งัคงนั่งอยูเ่พื่อไม่ให้ทั้งคูพ่ลอด

รกักนัได้สะดวกมากนกั 

แต่ให้ตายเถอะ บญุชแูกะปูไปกรู้็สกึประหม่าไป นี่ขนาดพชีญา

นั่งเบียดเสียดซบหน้าลงกับบ่าของผู้อ�านวยการสาวแท้ๆ แต่เธอก็ยัง

แอบส่งสายตาแพรวพราวมาที่ครูหนุ่มเป็นระยะๆ ยิ่งเห็น บุญชูก็ยิ่ง

เป็นห่วงผู้อ�านวยการสาวว่าอาจจะถูกพชีญาสวมเขาเอาง่ายๆ เหน็ที

เขาคงต้องท�าอะไรสกัอย่างเสยีแล้ว

“เดี๋ยวทานเสรจ็ ผมจะเอาจานไปล้างเองนะครบั”

“เดี๋ยวลกูพชีเอาเข้าเครื่องล้างจานเองกไ็ด้ค่ะ เกรงใจ คณุบญุชู 

อตุส่าห์แกะปูให้พวกเรากนิ”

“อ้อ งั้นคณุลกูพชีช่วยสอนผมใช้เครื่องล้างจานหน่อยกแ็ล้วกนั

นะครับ ผมไม่เคยใช้มาก่อนเลย” บุญชูพูดพร้อมกับมองพีชญาด้วย

ดวงตาพราวระยบักลบัไปเป็นครั้งแรก หญงิสาวราวกบัต้องมนตร์สะกด

อยู่ครู่หนึ่ง ก่อนผินหน้าหนีด้วยท่าทางเขินอาย แต่ก่อนจะเขินอาย  

บุญชูเห็นเธอแอบขบริมฝีปากตัวเองอยู่แวบหนึ่ง เป็นเครื่องยืนยันว่า

เธอสนใจเขาอยู่ไม่น้อย

ที่เคาน์เตอร์ห้องครัว พีชญาสอนให้บุญชูวางจานที่เขี่ย 

เศษอาหารออกแล้วไว้บนตะแกรงภายในเครื่องล้างจานที่ติดตั้งไว้ใต้

เคาน์เตอร์ ขณะสอน ชายหนุ่มยนือยู่ใกล้จนนางแบบสาวรบัรู้ถงึกลิ่น

กายอันแสนดึงดูดของเขา จังหวะที่ปิดประตูเครื่องล้างจานนั้นเอง  

พชีญาเพิ่งจะรู้ตวัว่า ได้อยู่ในวงล้อมของอ้อมแขนแขง็แกร่งที่ยื่นมาค�้า

เคาน์เตอร์ กกัขงัร่างบางที่หนัหลงักลบัมาเผชญิหน้ากบัเขาพอดี

“อุย๊! คณุบญุช.ู..” เสยีงหวานกระเส่าแผ่วเบาเมื่อใบหน้าหล่อใส

อยู่ใกล้แค่คบื ครูพละหนุ่มมองตาเธอ สะกดนางแบบสาวด้วยรอยยิ้ม
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กริ่มอย่างตั้งใจหว่านเสน่ห์ แรงดึงดูดมหาศาลท�าให้พีชญาควบคุม 

ตวัเองไม่อยู่ เธอหลบัตาพริ้มตอนที่บญุชูยื่นใบหน้าเข้ามาใกล้มากยิ่ง

ขึ้น พร้อมกับเผลอเผยอปากรอรับจุมพิตที่คิดว่าน่าจะได้สัมผัสมันใน

อกีไม่กี่วนิาทขี้างหน้า

“ลูกพชี!!” 

คราวนี้เสยีงของพราวนภาแผดดงักว่าทกุครั้ง นางแบบสาวรบี

ผละตวัออกจากอ้อมแขนของชายหนุ่มก่อนจะยิ้มแหยๆ ให้เพื่อนสาว

คนสนทิอย่างรู้สกึผดิและไร้ข้อแก้ตวั

“ฉนัขอค�าอธบิายหน่อยสลิูกพชี”

“เอ่อคอืว่า ลูกพชี...”

“ผมบอกให้กไ็ด้ว่าคณุลูกพชีไม่จรงิใจกบั ผอ. คณุลูกพชีไม่ได้

ชอบผู้หญงิ คณุลูกพชีชอบผู้ชาย เมื่อกี้ ผอ. กเ็หน็แล้วนี่ครบัว่าเธอ

ก�าลงัจะยอมให้ผมจูบ”

“ฉนัเหน็แล้ว และเหน็มาโดยตลอด”

“ว่าไงนะครบั” บญุชูพูดออกมาด้วยความประหลาดใจสดุๆ

“ฉนัรู้มาโดยตลอดว่าลูกพชีเหล่นาย ส่วนแกนะยายลูกพชี ฉนั

ทั้งบอก ทั้งเตอืน แต่กไ็ม่ยอมเกบ็อาการเลย”

“กใ็ครใช้ให้คณุบญุชทูั้งหล่อล�่า แล้วกเ็ทกแคร์ดเีว่อร์ขนาดนี้ล่ะ 

เป็นใครก็ต้องเสียอาการเป็นธรรมดาแหละ นี่ถ้าฉันเป็นแกนะ คง

เคลบิเคลิ้มไปนานแล้ว”

“พอเลยๆ ให้มนัน้อยๆ หน่อย นี่บ้าผู้ชายจนฉนัเสยีแผนหมด

แล้วเห็นไหม ขนาดเรื่องฉันแพ้กุ้งแกยังลืม นี่แกเป็นเพื่อนสนิทฉัน 

ประสาอะไรเนี่ย”

“ฉนัขอโทษ เดี๋ยวช่วยคดิแผนใหม่ให้” พชีญายกมอืไหว้เพื่อน

ปลกๆ พร้อมกบัท�าตาปรบิๆ อย่างรู้สกึผดิจากใจจรงิ

“เดี๋ยวก่อนนะครับ นี่พวกคุณพูดเรื่องอะไรกัน” คนที่เพิ่งจะ
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รวบรวมสตไิด้ถามขึ้น

“ลูกพีชกับดาว เราไม่ได้เป็นแฟนกัน ไม่ได้รู้สึกอะไรพิเศษไป

มากกว่าเพื่อนสนทิค่ะ และที่ส�าคญั ลูกพชีชอบผู้ชายนะคะ เผื่อคณุ

บญุชูสนใจ”

“ลูกพชี!” จนแล้วจนรอด พราวนภากย็งัต้องเตอืนเพื่อนให้เกบ็

อาการบ้าง ยิ่งถูกจบัได้แบบนี้ พชีญากย็ิ่งส่งสายตาวบิวบัไปให้บญุชู

อย่างเปิดเผยขึ้น

“นี่กแ็สดงว่า คณุหลอกผม หลอกคณุพ่อคณุแม่ของคณุเองมา

โดยตลอดใช่ไหมครับ ผอ.” บุญชูถามผู้อ�านวยการสาวด้วยน�้าเสียง

และแววตาต�าหน ิ

พราวนภายืดตัวตรงขึ้น เชิดหน้าอย่างคนไม่ยอมรับความผิด 

ก่อนจะหนัไปโต้แย้งสายตากล่าวหาของชายหนุ่ม

“นายไม่เป็นฉนั นายไม่มวีนัเข้าใจหรอก”

“ใช่ครับ ผมไม่เข้าใจว่าท�าไม ผอ. ต้องท�าแบบนี้ ท�าไมต้อง

หลอกทกุคนว่าชอบผู้หญงิด้วย”

“ฉนัไม่ได้ตั้งใจจะหลอก แต่สถานการณ์มนับงัคบัให้ฉนัต้องท�า

แบบนี้”

“แปลว่า ผอ. ไม่ได้ชอบผู้หญงิ?”

“ใช่ ฉนัไม่ได้ชอบผู้หญงิ ฉนัแค่ไม่อยากแต่งงาน ชวีติฉนัมนัมี

อะไรขาดตกบกพร่องนกัเหรอ พ่อแม่ถงึได้อยากให้ฉนัมสีามนีกั” 

“งั้น ผอ. กบ็อกกบัคณุพ่อคณุแม่ไปตามตรงสคิรบั จะมาแกล้ง

เป็นแฟนกบัคณุลูกพชีอยู่ท�าไม รู้ไหมครบัว่าท่านทั้งสองกลุ้มใจมาก” 

ครูพละหนุ่มพูดด้วยน�้าเสยีงต�าหนิ

“ที่ฉนัท�าเพราะไม่อยากถูกคณุพ่อคณุแม่จบัคูใ่ห้น่ะส ินายรูไ้หม

ว่าคณุแม่บงัคบัให้ฉนัรบันดัดตูวักบัผูช้ายมาแล้วกี่หน เดอืนนี้ปาเข้าไป

สี่รอบแล้วมั้ง ยังไม่รวมนัดที่ยังมาไม่ถึงนั่นอีก ซึ่งฉันไม่รู้เลยว่าเรื่อง
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แบบนี้มันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ มันน่าเบื่อมากเลยนะที่จะอธิบายให ้

คณุพ่อคณุแม่เข้าใจว่าฉนัดูแลตวัเองได้โดยที่ไม่ต้องแต่งงานกไ็ด้”

“นั่นเป็นเพราะท่านเป็นห่วง ผอ. นะครบั”

“กบ็อกแล้วไงว่าฉนัดูแลตวัเองได้”

“ไม่มพ่ีอแม่คนไหนคดิว่าลกูตวัเองจะดแูลตวัเองได้ไปตลอดชวีติ

หรอกครบั โดยเฉพาะลูกสาวคนเดยีวอย่าง ผอ.”

“งั้นเอางี้ไหมดาว...” คนที่นั่งฟังพราวนภาและบญุชูถกเถยีงกนั

อยู่นานเอ่ยขึ้น พีชญาเล็งเห็นแล้วว่า นี่มันคือปัญหาโลกแตกที่เถียง

กนัไปกไ็ม่มวีนัจบ เธอจงึหาข้อสรปุให้

“เพื่อความสบายใจของพ่อแม่ดาว ลองหาผู้ชายสกัคนที่คดิว่า

จะดูแลดาวได้มาคบเป็นแฟนของเธอส”ิ

“ก็บอกว่าไม่อยากคบใคร แล้วก็ไม่อยากแต่งงานไงลูกพีช”  

ผู้อ�านวยการสาวท�าเสยีงหงดุหงดิใส่เพื่อน

“กไ็ม่ได้ให้คบกนัจรงิจงัเสยีหน่อย ดาวกแ็ค่หาคนที่เชื่อใจได้ว่า

จะให้ความร่วมมอืกบัเรา คนที่ดาวสั่งเขาได้และจะไม่มวีนัคดิเกนิเลย

กบัดาว ให้มาแกล้งคบตบตาคณุพ่อกบัคณุแม่ แค่นี้กส็ิ้นเรื่อง” พชีญา

ออกความเหน็

“ยากไปแล้วลูกพชี ฉนัจะไปหาคนคนนั้นได้จากที่ไหน”

“ฉนัว่าฉนัรู้ว่าจะหาได้จากที่ไหน อยู่ใกล้ๆ ตวัแถวนี้แหละ” 

พีชญาพูดแล้วก็สะกิดให้พราวนภาหันไปทางบุญชู พร้อมกับ 

จบัจ้องเขาด้วยรอยยิ้มของคนเจ้าแผนการ

“ไม่มทีาง คณุพ่อคณุแม่ไม่มทีางเชื่อว่าฉนักบับญุชูจะคบกนัได้ 

บญุชูเป็นครูในโรงเรยีนฉนันะลูกพชี แล้วเขากม็าอยู่กบัคณุพ่อคณุแม่

ตั้งนานแล้ว อยู่ๆ จะมาปิ๊งกบัฉนังี้เหรอ”

“ก็บอกคุณพ่อคุณแม่ไปสิ ว่าเธอกับบุญชูแอบรักกันมานาน

แล้ว”
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“โอ๊ย แค่คดิกข็นลกุ คณุพ่อคณุแม่ไม่มทีางเชื่อแน่ๆ” พราวนภา

พูดพลางยกมือขึ้นมาลูบต้นแขน แล้วเลื่อนไปเกาต้นคอที่เริ่มรู้สึกว่า

คนัยบุยบิมากขึ้นเรื่อยๆ

“เอ่อ...พวกคณุคดิจะวางแผนอะไรกนั ช่วยถามความเหน็ของ

ผมหน่อยได้ไหมครบั ว่าผมเตม็ใจท�ารเึปล่า” ครูพละหนุ่มที่รู้สกึว่าตน

เป็นหวัข้อในบทสนทนาเอ่ยขึ้น และเท่าที่ฟังสองสาวคยุกนั เขากพ็อ

จะเดาออกว่าแผนการของทั้งคู่คอือะไร

“อย่าเพิ่งปฏิเสธสิคะคุณบุญชู คุณก็รู้ว่ายังไงซะ ชาตินี้ดาวก็

ไม่มีทางแต่งงานกับใครแน่ และการที่คุณช่วยดาวก็เท่ากับคุณช่วย

ท�าให้คุณพ่อกับคุณแม่ของดาวสบายใจด้วยนะคะ ที่ดาวไม่ได้มี

รสนิยมชอบผู้หญิง จริงไหมดาว อะ...อ้าวดาว เป็นอะไรไป ดาว...

ดาว!” 

พีชญาร้องเรียกเพื่อนสนิทด้วยน�้าเสียงแตกตื่น เพราะตอนนี้

พราวนภานั่งฟบุลงกบัพื้นห้องครวัด้วยอาการคล้ายกบัจะหมดสต ิเธอ

หายใจเสียงดังฟืดฟาดแบบฟังออกว่าระบบทางเดินหายใจตีบตัน 

พร้อมกนันั้นผดผื่นยงัผดุขึ้นเตม็ใบหน้าและล�าคอ

“ผอ.! ได้ยนิผมมั้ย!” บญุชูช้อนตวัพราวนภาขึ้นอุ้ม พาเธอไป

นอนราบกบัพื้นพรมที่ห้องโถงแล้วหนัไปถามพชีญา

“หอยแมลงภู่อบไวน์ที่คุณลูกพีชท�าได้ใส่กุ้งลงไปไหมครับ” ดู

จากอาการของพราวนภาแล้ว เธอน่าจะแพ้อะไรบางอย่าง

“เปล่านะ ไม่ได้ใส่ เอ่อ...หมายถงึ ลูกพชีตกักุ้งออกก่อนจะเอา

ไปเสริ์ฟน่ะ แต่จานของดาวมแีต่หอยนะ ไม่มกีุ้ง”

“นั่นแหละเค้าเรยีกว่าใส่ คณุรบีเรยีกรถพยาบาลเรว็เข้า!” พูด

จบกจ็ดัการประคองใบหน้าพราวนภาให้แหงนขึ้นเลก็น้อย บบีแก้มให้

ริมฝีปากเผยอออก ล้วงนิ้วเข้าไปส�ารวจภายในริมฝีปากเพื่อให้แน่ใจ

ว่าไม่มอีะไรกดีขวางทางเดนิหายใจ แล้วจงึประกบปากเข้ากบัรมิฝีปาก
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ของผู้อ�านวยการสาว ผายปอดเพื่อช่วยให้เธอหายใจได้ดขีึ้น สลบักบั

เรียกชื่อหญิงสาวให้ยังคงมีสติรับรู้ บุญชูท�าแบบนี้อยู่หลายครั้ง จน

กระทั่งรถพยาบาลฉกุเฉนิมารบัตวัพราวนภาไปที่โรงพยาบาล...
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3

เมื่อพราวนภาพ้นขีดอันตรายแล้วเธอก็ถูกน�าตัวออกมา

พกัฟ้ืนที่ห้องผูป่้วย พชีญากบับญุชอูยูด่แูลตลอดตั้งแต่ห้องฉกุเฉนิ จน

กระทั่งพราวนภาฟื้นและย้ายมาพกัที่ห้องพกัฟื้นอยู่ในขณะนี้

“ดีนะที่คุณบุญชูมาด้วย ไม่อย่างนั้นลูกพีชคงไม่รู้จะช่วยดาว 

ยงัไง”

พราวนภาได้ยินที่เพื่อนสนิทพูดก็หันไปทางบุญชู มองเขาด้วย

สายตาขอบคุณที่ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ เธอจ�าได้เพียงเลือน

รางว่าได้ยินเสียงของบุญชูเรียกชื่อเธออยู่เป็นระยะ จากนั้นก็ไม่รับรู้

แล้วว่าเกดิอะไรขึ้นบ้าง จนกระทั่งมารู้จากปากของเพื่อนสนทิ

“ฉันผายปอดไม่เป็นด้วยสิ ดีนะที่คุณบุญชูท�าได้ ก็อย่างว่า 

แหละเนอะ เป็นครูสอนว่ายน�้านี่นา”

“เอ่อ...” ครูพละหนุ่มออกอาการอึกอัก ที่โหนกแก้มมีสีระเรื่อ

ขึ้น พร้อมกันนั้นก็หันไปมองผู้อ�านวยการสาวว่ามองมาที่เขาด้วย

สายตาแบบไหน แล้วกล็อบถอนหายใจเมื่อพราวนภาท�าเพยีงพยกัหน้า

อย่างเข้าใจและยอมรบัได้ว่า มนัเป็นเพยีงแค่การปฐมพยาบาล

“ขอบใจมากนะบุญชู” พราวนภาพูดด้วยเสียงแหบแห้งจาก

อาการป่วย
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“ครบั ผอ. ผมโทร. ไปบอกคณุลงุกบัคณุป้าแล้วนะครบัเรื่องที่ 

ผอ. เข้าโรงพยาบาล แล้วกย็นืยนัไปแล้วว่า ผอ. ปลอดภยัด”ี

“เป็นเพราะว่านายโทร. ไปบอกสนิะ คณุพ่อคณุแม่เลยหายห่วง 

ไม่อย่างนั้นคงแห่กันมาที่โรงพยาบาลแล้วแน่ๆ” พราวนภาเอ่ยอย่าง

รูจ้กัพ่อกบัแม่ของตนด ีเพราะทกุเรื่องที่บญุชทู�ามกัจะได้ดั่งใจพวกท่าน

เสมอ

“ครบั ผมบอกคณุลงุกบัคณุป้าว่าจะดูแล ผอ. เอง”

“โป๊ะเชะ!” เสยีงพชีญาที่อยู่ๆ  กเ็อ่ยขึ้นท�าให้บญุชแูละพราวนภา

หนัไปมองนางแบบสาวเป็นตาเดยีว

“อะไรของเธออีกล่ะลูกพีช” พราวนภาถาม เพราะท่าทางยิ้ม

กริ่มของเพื่อนสนทินั้นชวนให้สงสยัปนหงดุหงดิที่สดุ

“นี่แหละคอืโอกาส”

“ฉนัแพ้กุ้งจนต้องเข้าโรงพยาบาลเกอืบตายเนี่ยนะโอกาส”

“กโ็อกาสที่ดาวจะหาข้ออ้างว่ารกักบัคณุบญุชไูง ดาวกแ็ค่บอก

กบัคณุพ่อคณุแม่ว่าซึ้งน�้าใจที่คณุบญุชชู่วยให้รอดตาย และเพิ่งจะรูต้วั

ว่ารกัคณุบญุชู กต็อนที่คณุบญุชูผายปอด”

“นี่ยายลูกพีช พ่อกับแม่ฉันไม่ใช่เด็กอมมือนะที่จะเชื่อเรื่อง

หลอกเดก็พวกนี้ได้”

“ดาวกอ็ย่าแค่พูดส ิต้องแสดงออกให้คณุพ่อคณุแม่เหน็ว่าดาว

กบัคณุบญุชูรกักนั แกล้งแสดงออกว่าเป็นคนรกักนัน่ะ ท�าเป็นมั้ย”

“เอ่อ...ผอ. ครบั คณุลูกพชีครบั” ชายหนุม่ที่ทนฟังอยูน่าน และ

อยูใ่นอาการกลนืไม่เข้าคายไม่ออกพดูขดัการสนทนาอย่างออกรสของ

สองสาว “คดิแผนการกนัขนาดนี้ ถามผมรยึงัครบัว่าผมเตม็ใจรเึปล่า”

“นี่แหละ ไม่เตม็ใจนี่แหละคอืคณุสมบตัแิรกที่ดาวต้องการ” 

ยิ่งฟัง บญุชูกย็ิ่งหนาวๆ ร้อนๆ นี่เขาเลอืกอะไรได้ไหม...

“ที่ผมไม่เตม็ใจ กเ็พราะว่าผมไม่อยากท�าตามแผนของพวกคณุ



พราวพุธ  37   

ครบั มนัไม่เกี่ยวกบัคณุสมบตัอิะไรทั้งนั้น”

“ไม่ได้นะคะคุณบุญชู คุณคือคนเดียวที่จะท�าให้ทุกอย่างง่าย

ขึ้น คณุคอืคนที่คณุพ่อคณุแม่ของดาวไว้ใจ และที่ส�าคญั คณุไม่ได้คดิ

อะไรกับดาว จริงมั้ย” ถามแล้วก็จับจ้องหน้า ราวกับว่าต้องการจะ

ยนืยนัค�าตอบตอนนี้เดี๋ยวนี้

“เอ่อ...ครบั” ถามซึ่งหน้าขนาดนี้ จะให้เขาตอบว่าอะไรได้อกี

“เหน็ไหมล่ะ” พชีญาเอ่ยอย่างภูมใิจในความคดิของตวัเอง

“แต่ผมไม่อยากท�าครบั ผอ. เองกค็งไม่อยากให้ผมเข้าใกล้นกั

หรอก จรงิไหมครบั” ครูพละหนุ่มหนัไปถามพราวนภาอย่างต้องการ

หาตวัช่วย

“ฉนัเหน็ด้วยกบัลูกพชีนะ”

“ว่าไงนะครบั”

“ที่ผ่านมาฉันรู้ว่าฉันท�าให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจเรื่องที่ฉัน

แกล้งคบกบัลกูพชีเป็นแฟน แล้วถ้าอยู่ๆ  ฉนัจะเปลี่ยนใจมารกักบัผูช้าย 

นายกค็งจะเป็นคนที่ท�าให้คณุพ่อคณุแม่สบายใจที่สดุ”

“แต่ว่าผม...” 

ท่าทางอกึอกัของบญุชทู�าให้พราวนภามองมายงัเขาด้วยแววตา

อ้อนวอนอย่างที่ไม่เคยท�ามาก่อน

“เถอะนะบุญชู นายรู้ไหมว่านอกจากนายกับคุณพ่อแล้ว ฉัน 

ไม่อยากเข้าใกล้ผู้ชายคนอื่นอกีเลย เพราะฉนัมั่นใจว่านายไม่คดิอะไร

เกนิเลยกบัฉนั เพราะฉะนั้น ช่วยฉนัได้มั้ย” 

ถ้อยค�าขอร้องกึ่งบงัคบัท�าให้บญุชูยิ่งคดิหนกั เขาจะไม่ลงัเลใจ

เลย ถ้าหากเขาไม่ได้คิดเกินเลยกับพราวนภาอย่างที่เธอพูด จะยอม

ช่วยเธอแต่โดยด ีถ้าหากเขาไม่ใจเต้นแรงทกุครั้งที่ได้ใกล้ชดิเธอ เรื่อง

ที่ก�าลังเกิดขึ้นกับเขาตอนนี้เป็นเหมือนการกลั่นแกล้งจากสวรรค์  

เพราะที่ผ่านมาเขาแอบรักพราวนภาข้างเดียวของเขาอยู่ดีๆ มาวันนี้
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กลบัต้องมาถูกบงัคบัให้รกักบัเธอแบบเปิดเผย แถมเป็นความเปิดเผย

ที่ห้ามรกัจรงิๆ เสยีด้วย

“แล้วถ้าผมไม่ท�าล่ะครบั”

“ฉนักจ็ะขอลูกพชีแต่งงาน นายคดิดูกแ็ล้วกนัว่าคณุพ่อคณุแม่

จะกลุ้มใจแค่ไหน”

“แต่คณุลกูพชีเป็นดารานะครบั ท�าแบบนี้มนัอาจจะมผีลกระทบ

กบังานในวงการได้”

“ก็เพราะว่าลูกพีชเป็นดารานี่แหละ ฉันก็จะได้อ้างว่าต้องแต่ง

แบบลบัๆ ทนีี้ยายลูกพชีกบัฉนักใ็ช้ชวีติกนัตามปกต”ิ

“ตามปกติที่ไหนล่ะครับ ท�าแบบนี้คุณลุงคุณป้ากลุ้มใจตาย

เลย” เมื่อพราวนภาใช้ความสบายใจของคณุพ่อคณุแม่ของเธอมาเป็น

ข้อต่อรอง บญุชูจงึไม่อาจจะนิ่งดูดายอยู่ได้

“แปลว่านายจะร่วมมอืกบัฉนัใช่ไหม”

“ครบั”

“ดมีาก” พราวนภายิ้มอย่างสบายใจ ผดิกบัอกีฝ่ายที่ตอนนี้ท�า

หน้าเป็นทกุข์อย่างหนกั

“ว้า...แบบนี้ฉนักอ็กหกัน่ะส”ิ พชีญาที่เงยีบอยู่นานเอ่ยขึ้น

“อกหกัอะไรลูกพชี นี่อย่าบอกนะว่าหลงรกัฉนัจรงิๆ ขึ้นมาน่ะ”

“เปล่า ฉนัอกหกัจากคณุบญุชตู่างหากล่ะ บอกตามตรงนะว่าที่

ลูกพชีต้องปล่อยมอืเพราะเหน็แก่ดาว ถ้าไม่อย่างนั้นละก.็..” พูดแล้ว

กม็องชายหนุ่มตาเป็นมนั พร้อมกบัร�าพงึร�าพนั

“หล่อล�่าขนาดนี้ แต่ต้องยอมปล่อยมอืให้ชะนอีนรุกัษ์คานทอง

เนี่ยนะ ไม่น่าเลย เสยีของเป็นบ้า”

พราวนภานอนดอูาการแค่คืนเดยีวกอ็อกจากโรงพยาบาล

ได้ บญุชูพาเธอกลบักรงุเทพฯ ทนัทแีล้วพาไปโรงพยาบาลที่หญงิสาว
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เข้ารบัการรกัษาโรคภมูแิพ้อยู่เป็นประจ�า เพื่อให้แพทย์ประจ�าตวัตรวจ

อาการอย่างละเอยีดอกีครั้งก่อนจะพาเธอกลบับ้าน

พอพราวนภากลับถึงบ้าน แม่ของเธอก็น�้าตาคลอเมื่อเห็นเม็ด

ผดที่แม้จะเบาบางลงมากแล้ว แต่ยงัคงเหน็ชดับนใบหน้าที่อ่อนใส ผู้

เป็นแม่ประคองลูกสาวที่ปกตแิขง็แกร่งเกนิหญงิมานั่งบนโซฟาภายใน

ห้องโถงของบ้าน ลูบหวัลูบหน้าด้วยความห่วงใยราวกบัว่าพราวนภา

บอบบางเสยีเหลอืเกนิ 

“ดีนะที่ไม่เป็นอะไรมาก คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกของแม่ไว้

แท้ๆ”

“ไม่ใช่คณุพระคณุเจ้าคุม้ครองหรอกฮะ แต่เป็นบญุชูต่างหากที่

ช่วยดาวไว้” ผู้อ�านวยการสาวพูดพลางยื่นมือไปกุมมือของบุญชูซึ่ง

ขณะนี้นั่งอยู่เคยีงข้างเธอเอาไว้ 

“หมายความว่ายังไงเหรอลูก” คราวนี้แม้แต่ดนุพงษ์ซึ่งก�าลัง 

นั่งส่องพระเครื่องอยู่บนเก้าอี้อกีตวัถงึกบัวางกล้องส่องพระลงแล้วหนั

มาทางลูกสาว

“บุญชูช่วยผายปอดให้ดาว เขาอยู่กับดาวตลอดตอนที่ดาวมี

อาการแพ้กุ้งก�าเริบ ถ้าไม่มีบุญชู ดาวคงจะตายไปแล้วฮะ จริงไหม 

บญุชู” 

น�้าเสยีงที่นุม่นวลเป็นพเิศษท�าให้บญุชขูนลกุซู ่ไม่รูว่้าพราวนภา

จะรู้สกึหรอืไม่ว่าตอนนี้ปลายนิ้วของเขาที่ถูกเธอกมุเอาไว้เยน็เฉยีบไป

หมด

“หนูดาว หนูก�าลงัจะบอกอะไรพ่อกบัแม่รเปล่าลูก พูดมาตาม

ตรงเถอะ พ่อกับแม่รับฟังลูกเสมอ” พรนภาไม่อยากจะสรุปเองจาก

ภาพที่เหน็ เพราะลูกสาวของเธอเปลี่ยนไปมากหลงัจากไปเที่ยวทะเล

เพยีงไม่กี่วนัเท่านั้น

“ดาวเพิ่งจะค้นพบหวัใจตวัเองฮะคณุพ่อคณุแม่ ว่าดาวกบับญุชู 

ึ
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เรา...รกักนั”

“ว่าไงนะ!” ดนพุงษ์กบัพรนภาพูดออกมาแทบจะพร้อมกนั

“ดาวซึ้งน�้าใจบญุชทูี่ช่วยชวีติดาวฮะ แล้วกเ็พิ่งจะค้นพบตวัเอง

ว่าจรงิๆ แล้วกร็กับญุชูแบบไม่รู้ตวัมาตั้งนาน บญุชูกเ็หมอืนกนั จรงิ

ไหม” 

พูดจบก็ถองคนที่เอาแต่นั่งหน้าซีด ไม่ยอมพูดยอมจาอย่างมี

ส่วนร่วมบ้าง ซึ่งชายหนุ่มกท็�าแค่พยกัหน้าเออออไป

“แล้วหนลูกูพชีล่ะ ท�าไมอยู่ๆ  ถงึเลกิกนัง่ายขนาดนี้ แล้วนี่ท�าไม

ไม่กลบัมาด้วยกนั” ดนพุงษ์ตั้งข้อสงสยั

“จรงิๆ แล้ว คนที่ท�าให้ดาวเข้าโรงพยาบาลกค็อืลกูพชีฮะ ลกูพชี

ใส่กุง้ลงไปในอาหารโดยที่ไม่รูว่้าท�าแบบนั้นแล้วดาวจะแพ้ แล้วพอมา

เห็นว่าบุญชูช่วยชีวิตดาวและคอยดูแลดาวเป็นอย่างดี ลูกพีชก็เลย

เลือกที่จะหลีกทางให้น่ะฮะ” พราวนภาพูดออกมาอย่างไม่ติดขัด 

เพราะรู้ดีว่าจะถูกพ่อและแม่ถามซักไซ้แน่ๆ เธอจึงเตรียมอุดช่องโหว่

ของเรื่องโกหกครั้งนี้มาเป็นอย่างดี

“อมื...ดแีล้ว” ดนพุงษ์พมึพ�า

“ดแีล้วอะไรเหรอคะคณุ” พรนภาหนัไปถามสามี

“ก็ดีแล้วที่เป็นบุญชูไง เพราะมันท�าให้ผมมั่นใจว่าเขาจะดูแล

ยายดาวได้ด”ี 

พราวนภาได้ยินอย่างนั้นก็แอบถอนหายใจอย่างโล่งอก เธอ

ปล่อยมอืที่กมุ...ไม่ส ิจกิมอืของบญุชเูอาไว้ไม่ให้เขาสะบดัหนต่ีางหาก 

เมื่อแผนการของเธอดูเหมอืนจะส�าเรจ็แล้ว 

“ขอบคณุนะฮะพ่อ ขอบคณุที่เข้าใจเรา”

“ไม่ใช่แค่เข้าใจนะ พ่อจะจัดงานแต่งงานของดาวกับบุญชูให้

เรว็ที่สดุอกีด้วย”

“ว่าไงนะฮะคณุพ่อ!” 
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คราวนี้พราวนภาถึงกับร้องเสียงหลง ในขณะที่บุญชูนั้นยิ่งพูด

ไม่ออกเข้าไปใหญ่

“ไหนๆ ลูกกค็้นพบหวัใจตวัเองแล้ว อกีอย่างลูกกร็ู้จกักบับญุชู

มาตั้งนานจนรู้นสิยัใจคอกนัด ีกไ็ม่ต้องเสยีเวลาอกีต่อไป แต่งงานกนั

เลย แล้วมหีลานให้พ่อกบัแม่อุ้มไวๆ”

“เอ่อ...” 

บญุชูที่นั่งเงยีบอยูน่านเริ่มเปล่งเสยีงเมื่อเหน็ว่าเรื่องชกัจะไปกนั

ใหญ่ แต่สุดท้ายก็โดนตะครุบมือไว้ พร้อมกับค�าสั่งทางสีหน้าว่าให้

หบุปาก

“เรื่องแต่งงาน ดาวกบับญุชูไม่ตดิขดัอะไรหรอกฮะ ส่วนเรื่องมี

ลูก ดาวคงต้องขอเวลาอกีสกัพกัฮะ ดาวยงัไม่พร้อม”

“เอาอย่างนั้นกไ็ด้ แต่อย่าให้รอนานนกัล่ะ แกกอ็ายมุากแล้ว มี

ลูกตอนแก่ เดก็อาจจะไม่แขง็แรงกไ็ด้นะ” ดนพุงษ์เอ่ยอย่างยอมอ่อน

ให้ลูกสาว อย่างน้อยพราวนภากย็อมมสีามแีล้ว ส่วนเรื่องมหีลานให้

อุ้มกค็งจะตามมาตดิๆ

“สบายมากฮะพ่อ ดาวแขง็แรงจะตาย” พูดแล้วกย็กมอืขึ้นมา

เกาหน้าแกรกๆ จากอาการคนัผื่นแพ้ที่ยงัคงยบุยบิไม่หาย ท�าให้ผูเ้ป็น

พ่อได้แต่ส่ายหน้าให้ลูกสาว

“บญุชู”

“ครบั!” 

ดนุพงษ์เรียกชายหนุ่มด้วยน�้าเสียงปกติ ทว่าบุญชูกลับสะดุ้ง

เฮอืกจากอาการประหม่า

“ลงุขอคยุอะไรด้วยหน่อยส”ิ ผู้อาวโุสกว่าเอ่ยพร้อมกบัเดนิน�า

ชายหนุม่ไปที่สวนหย่อมหน้าบ้าน ที่นั่นมซีุม้เรอืนไทยไว้ส�าหรบัสมาชกิ

ภายในบ้านให้มานั่งเล่นผ่อนคลายอารมณ์ บุญชูเองก็เคยมานั่งเล่น 

ที่นี่เพื่อผ่อนคลายเช่นกัน แต่วันนี้เขากลับรับรู้ถึงความกดดันอัดแน่น



42  ปฏิบัติการรักฉบับเด็ดดอกฟ้า

เตม็บรรยากาศโดยรอบไปหมด

“เรื่องทั้งหมดนี่ คือเรื่องจริงใช่ไหม” ดนุพงษ์ถามเข้าประเด็น

ทนัที

“ครับ...คุณลุง” บุญชูตอบไม่เต็มน�้าเสียงนัก อีกทั้งยังหลบ

สายตาผู้ถามตลอดเวลา

“บอกมาเถอะบญุชู ลงุรู้จกัลูกสาวของลงุด”ี 

ถ้อยค�านั้นแม้ไม่ได้เอ่ยด้วยน�้าเสียงคาดคั้น แต่ก็ท�าให้ครูพละ

หนุ่มอยากจะกลั้นใจตายเพื่อหนปีัญหา

“โธ่ คุณลุงครับ” บุญชูยังไม่ยอมรับ แล้วก็ไม่ปฏิเสธ เวลานี้

แม้แต่หายใจเข้าออกยงัอดึอดั แล้วจะให้เขาสารภาพ หรอืพดูโกหกต่อ 

เขาท�าไม่ได้จรงิๆ

“ที่ผ่านมาลุงคงดูแลบุญชูไม่ดีสินะ บุญชูถึงได้เลือกอยู่ข้าง 

ยายดาว โดยที่รวมหวักนัหลอกลงุ”

“ปะ...เปล่านะครับคุณลุง โธ่...” ในที่สุดบุญชูก็ต้องยอมแพ้ 

เพราะไม่อาจจะรู้สกึผดิต่อผู้มพีระคณุได้

“งั้นกบ็อกมาเถอะ ว่าเรื่องทั้งหมดมนัเป็นยงัไง” 

ดนุพงษ์ถามพร้อมกับเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ที่อยู ่ภายในซุ้ม

เรอืนไทยนั้น ท่าทางกอดอกด้วยสหีน้าเคร่งขรมึผดิปกตทิ�าให้บญุชูรู้ดี

ว่าดนพุงษ์พยายามเกบ็อารมณ์โกรธไว้อย่างเตม็ที่แล้ว

“คอืว่า ผอ. ไม่ใช่ทอมบอยครบั แล้วกไ็ม่ได้รกักบัคณุลกูพชีด้วย 

พวกเธอแค่แกล้งคบกนัเพราะไม่อยากถูกจบัคู่ดูตวั” 

ขณะบุญชูเล่า ดนุพงษ์ก็พยักหน้ารับฟังด้วยท่าทางรับรู้เป็น

ระยะ เขายงัไม่พดูอะไรออกมา เพราะรูด้ว่ีาเรื่องที่พราวนภาโกหกไม่ได้

มแีค่เรื่องพชีญาแน่ๆ จงึรอฟังครูพละหนุ่มเล่าให้จบเสยีก่อน

“ส่วนเรื่องผมกบั ผอ. คอืว่า...เราไม่ได้รกักนัหรอกครบั เรื่องมนั

มีอยู่ว่า ผอ. ไม่อยากแต่งงาน แล้วก็ไม่อยากถูกบังคับให้ไปดูตัวอีก
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แล้ว ผอ. อยากจะเป็นโสดอยู่อย่างนี้ตลอดชวีติ กเ็ลยกเุรื่องว่าคบกบั

ผม เพื่อให้คณุลงุกบัคณุป้าสบายใจ” ครพูละหนุม่ถอนหายใจออกมา

เฮอืกใหญ่หลงัจากสารภาพออกมาจนหมดเปลอืก

“แสบจรงิๆ ยายดาว” ดนพุงษ์พมึพ�าพร้อมกบัขบกรามแน่น

“จรงิๆ แล้วเรื่องนี้กน็่าเหน็ใจ ผอ. นะครบั คอื ผอ. คงไม่อยาก

ถูกบงัคบั กเ็ลยคดิท�าอะไรแผลงๆ ไปอย่างนั้นเอง”

“แต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดมากุเรื่องหลอกกันเลยนี่นา นี่พ่อแม่นะ 

ไม่ใช่เพื่อนเล่น” ดนพุงษ์พูดจบกห็นัมามองบญุชูด้วยประกายตาบาง

อย่าง ซึ่งมนัช่างเหมอืนกบัประกายตาของพราวนภาตอนที่คดิแผนการ

รกัก�ามะลอเสยีจรงิๆ เหมอืนกนัจนน่าใจหาย

“แต่ไหนๆ กไ็หนๆ แล้วนะ” พูดแล้วกย็ิ้มกริ่ม “ในเมื่อยายดาว

ไม่อยากจะแต่งงานกบัใครทั้งนั้น แต่กลบัยอมแต่งกบัเธอนั่นกแ็สดงว่า 

ยายดาวไว้ใจบญุชูมากเลยทเีดยีว”

“มะ...หมายความว่าไงเหรอครับคุณลุง” บุญชูถามด้วยเสียง

ตะกกุตะกกั รบัรู้ได้ถงึความคาดหวงัจากสายตาของอกีฝ่าย

“กห็มายความว่า เธอเป็นคนเดยีวที่จะช่วยให้ลงุมหีลานได้เรว็

ขึ้นน่ะสบิญุชู”

“อะไรนะครับคุณลุง!” บุญชูถึงกับหน้าถอดสี “ท�าแบบนั้น 

เหมอืนส่งผมไปตายเลยนะครบั” 

ครูพละหนุ่มเอ่ยอย่างรู้จักนิสัยพราวนภาดี รู้จักดีพอๆ กับรส

หมดัและหน้าแข้งของเธอนั่นแหละ

“เดี๋ยวลงุท�าประกนัให้”

“มนัไม่ได้จบแค่นั้นน่ะสคิรบัคณุลงุ คอื...ผอ. ไม่ได้รกัผม” ชาย

หนุ่มพยายามหาเหตผุลมาโน้มน้าวให้ดนพุงษ์เปลี่ยนใจ

“กบัผู้ชายคนไหน ยายดาวกไ็ม่รกัทั้งนั้นแหละ ทั้งไม่รกั ทั้งไม่

อยากเข้าใกล้ ยกเว้นเธอ บญุชู”
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“แต่ที่ ผอ. ยอมให้ผมเข้าใกล้กเ็พราะว่า ผอ. มั่นใจว่าผมไม่ได้

คดิอะไรเกนิเลยกบัเธอ”

“กน็ี่ไง ใช้ความไว้ใจท�าให้ยายดาวตายใจ จากนั้นกร็วบหวัรวบ

หางซะ”

“โธ่ คณุลงุครบั นั่นลูกสาวคณุลงุนะ” บญุชูไม่อยากจะเชื่อว่า 

เขาต้องเป็นฝ่ายพูดค�านี้กบัผู้เป็นพ่อของพราวนภา

“ที่ปฏเิสธหวัชนฝาขนาดนี้ กเ็พราะว่าเธอรงัเกยีจยายดาวที่เป็น

ผู้หญงิกระโดกกระเดกใช่รเปล่า”

“เปล่านะครบัคณุลงุ” บญุชูรบีปฏเิสธ

“งั้นก็ยิ่งไม่ต้องคิดอะไรมาก ถ้าเธอท�าให้ยายดาวท้องได้ก็ไม่

ต้องกลวัว่าจะถูกผูกมดัอะไร เธอไม่ต้องรบัผดิชอบอะไรทั้งนั้น เพราะ

ลุงกับป้าดูแลหลานแล้วก็ดูแลยายดาวไปตลอดชีวิตได้ การแต่งงาน

แล้วต้องอยู่กบัคนที่ไม่ได้รกัไปตลอดชวีติมนัทรมาน ลงุเข้าใจ”

ใครว่าไม่รัก ที่เขาไม่กล้ารับปากท�าตามที่ดนุพงษ์ขอ ก็เพราะ

ว่ารกัพราวนภามากต่างหาก รกัมากจนไม่อยากท�าให้พราวนภาเสยีใจ 

และถ้าเขาจะมลีกูกบัเธอ ชายหนุม่กห็วงัว่าเดก็ที่เกดิมาจะต้องเกดิจาก

ความรัก ไม่ใช่เพียงเพราะต้องท�าหน้าที่ลูกที่จะต้องมีหลานให้คุณ

พ่อคณุแม่อุ้มแบบนี้

“ผมว่าเราอย่าใช้วธินีี้เลยนะครบั มวีธิอีกีมากมายที่คณุลงุจะมี

หลานได้ สมยันี้ววิฒันาการการมบีตุรก้าวหน้าไปมากนะครบั ผมว่า

ใช้วธิแีบบนั้นจะดกีว่า”

“เฮ้อ...ถ้ายายดาวจะยอมให้ความร่วมมอืน่ะนะ แต่ว่าระหว่าง

นี้ ถ้าเธอจะใช้ความใกล้ชดิท�าให้ยายดาวหลงรกัเธอ ไม่แน่ลงุอาจจะ

ได้หลานโดยวธิธีรรมชาตกิไ็ด้นะ”

“มนัไม่มทีางเป็นไปได้หรอกครบัคณุลงุ” บญุชรูบีออกตวัว่าไม่มี

ความสามารถที่จะท�าให้พราวนภาตกหลุมรักเขาได้แน่ๆ มีแต่เขาเอง

ึ
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นั่นแหละที่หลงรกัเธออยู่ฝ่ายเดยีวตลอดมา

“ยงัไงกต็้องลองดูสกัตั้ง เอาเป็นว่า หลงัจากแต่งงานแล้วบญุชู

ย้ายเข้ามาอยู่บ้านลุงทันทีเลยนะ คนเราลองได้ใกล้ชิดกัน มันต้องมี

อ่อนไหวบ้างแหละ เพียงแต่บุญชูก็ต้องท�าใจหน่อยแล้วกันที่จะต้อง

แกล้งรกัยายดาวทั้งที่ไม่เตม็ใจ”

ใครว่าไม่เตม็ใจ ที่ผ่านมาสิ่งที่ยากล�าบากที่สดุส�าหรบับญุชูคอื 

แสร้งเกบ็อาการไม่ให้พราวนภารู้ต่างหากว่าเขารกัเธอ

การสนทนาระหว่างบุญชูกับดนุพงษ์หยุดลงเมื่อทั้งคู่เห็นใคร

บางคนเดนิตามมาสมทบ พราวนภาตามมาประกบบญุชูเพราะรูส้กึว่า

เขากบัคณุพ่อของเธอออกมาคยุกนันานเกนิไปแล้ว

“พ่อคุยกับบุญชูเขาเรื่องแต่งงานแล้วนะ พ่อจะหาฤกษ์ที่เร็ว

ที่สดุให้เอง แต่งกนัแล้ว บญุชูกจ็ะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเรา พรุ่งนี้

พ่อจะให้ช่างมาออกแบบแล้วกต็กแต่งห้องนอนของลูกเป็นห้องหอ”

“อะไรนะฮะคณุพ่อ” ขณะนี้หูพราวนภาพร่าเลอืนไปหมด มนั

ฟังแทบไม่เป็นศพัท์พอๆ กบัสมองของเธอที่ไม่ได้คดิเผื่อเอาไว้ว่าหลงั

แต่งงาน เธอกบับญุชูจะใช้ชวีติกนัอย่างไร

“ท�าไมบุญชูต้องย้ายมาอยู่ในบ้านเราด้วยฮะ แล้วจะตกแต่ง

ห้องของดาวท�าไมให้เปลอืงเงนิ”

“อ้าว แกนี่ยงัไง แต่งงานกนักต็้องอยู่ด้วยกนันอนห้องเดยีวกนั

ส ิ เอ๊ะ หรอืว่าดาวมอีะไรปิดบงัพ่ออยู่”

“ปะ...เปล่าฮะ ไม่มี” พราวนภาเอ่ยตะกุกตะกัก ชั่วโมงนี้เธอ

จ�าเป็นต้องเออออไปก่อน จะมาท�าท่าทางมพีริธุไม่ได้เดด็ขาด

“ถ้าเปล่าก็ต้องท�าตามที่พ่อบอก แล้วก็เตรียมตัวเป็นเจ้าสาว

ด้วย”

“ไม่เหน็ต้องเตรยีมตวัเลยนี่ฮะ ไม่ว่าดาวจะเป็นยงัไง บญุชกูร็กั

ดาวอยูแ่ล้ว จรงิไหม” พดูแล้วกห็นัไปพยกัพเยดิกบัชายหนุม่ผู้ซึ่งก�าลงั
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จะเป็นสามกี�ามะลอของเธอ สามทีี่เธอมั่นใจว่าไม่ได้รกัเธอเลยสกันดิ 

ทว่า...เธอคดิผดิ

“ครบั” บญุชตูอบพร้อมกบัมสีรีะเรื่อขึ้นที่โหนกแก้ม ร้อยวนัพนัปี

เขาไม่เคยได้ยนิพราวนภาพูดกบัเขาแบบนี้มาก่อน 

‘ไม่ว่าเธอจะเป็นยงัไง เขากร็กัเธอ’ อย่างนั้นเหรอ...

ลองให้เขาเป็นคนพูดส ิมหีวงัโดนชกปากแตกแน่ๆ


