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เป็นครั้งที่เท่าไรณลิสาก็จ�าไม่ได้ที่ต้องมาได้ยินคนนินทา

เรื่องพื้นฐานการศึกษาของเธอ ท�างานในวงการบันเทิงมาสิบกว่าปี  

แต่เพราะเอาหไูปนาเอาตาไปไร่จงึท�าให้ทนฟังเรื่องพวกนี้มาได้ตั้งนาน 

นั่นเป็นเหตุผลที่ท�าให้เธอลงทุนไปเรียนภาษาอังกฤษแบบติวเข้ม แต่

ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าความรู้ของเธอจะเอาไปใช้พูดได้คล่องเหมือนกับ

ดาราสาวลูกครึ่งที่ก�าลงัให้สมัภาษณ์กบันกัข่าวพร้อมกบัเธอตอนนี้

“เจสซตีื่นเต้นมากเลยค่ะ เพราะเป็นบทที่ต้องใช้ภาษาองักฤษ

เยอะมาก พี่ๆ  กเ็ลยบอกว่าเหมาะกบัเจสซมีากกว่า อกีอย่างพี่ลซิเขา

กม็ลีะครเยอะมาก ควิไม่ค่อยลงตวัอยู่แล้ว ไม่ได้มปีัญหาอะไรกนัเลย

ค่ะ เนอะพี่ลซิ” เจสสกิ้า ดาราสาวลูกครึ่งไทย-อเมรกินัที่ก�าลงัโด่งดงั

เทยีบเทยีมรศัมขีองณลสิาหนัมายิ้มด้วยท่าทางเป็นมติร 

ณลสิาท�าได้แต่เพยีงยิ้มรบั ไม่ใช่เพราะเธอพอใจกบัค�าตอบของ

อกีฝ่าย แต่เป็นเพราะมนัเป็นอย่างเดยีวที่เธอท�าได้ต่างหาก

“ใช่ค่ะ ลซิเองกเ็หนื่อยมากเลย บทนี้หนกัเกนิไปจรงิๆ ค่ะ น้อง

เจสซยีงัมาขอค�าปรกึษาลซิเลยเวลาสงสยัเรื่องบท เรื่องที่ลอืกนัว่าเรา

มปัีญหากนัไม่จรงิเลยค่ะ เนอะ มาจากไหนกไ็ม่รู”้ ณลสิาหนัไปพดูกบั

เจสสิก้า ต่างคนต่างแอบกัดฟัน พยายามจะกดหลายสิ่งหลายอย่าง

1
ไร้การศึกษา?
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ซึ่งเป็นนสิยัที่แท้จรงิเอาไว้ข้างใน พวกเธอไม่เคยปะทะกนัตรงๆ นอก

บทมาก่อน มแีต่เหนบ็แนมกนัไปมาด้วยภาษาที่สภุาพ แต่อาบไปด้วย

ยาพษิ

หลังจากเลิกให้สัมภาษณ์แล้วเจสซีที่กอดแขนของณลิสาอยู่ก็

ปล่อยมอืออก เธอหยบิเจลล้างมอืขึ้นมาแล้วบบีมนัออก ก่อนจะถูไป

ทั่วมอืต่อหน้าต่อตาณลสิา

“ช่วงนี้น้องไม่ค่อยสบายค่ะ คณุหมอบอกให้ระวงัเชื้อโรค”

“ไม่สบายกน่็าจะพกันะคะ ไม่ต้องท�างาน เกดิคนอื่นเขาตดิโรค

ไปด้วยกจ็ะล�าบาก” ณลสิาพยายามข่มอารมณ์อย่างถงึที่สดุ นสิยัเรื่อง

มากและอารมณ์ร้ายของเธอไม่ใช่ทกุคนที่จะรบัรู้ได้ ทั้งเบื้องหลงัและ

เบื้องหน้าเธอยังเป็นนางเอกแสนหวานน่าทะนุถนอม และมันจะเป็น

อย่างนั้นตลอดไปถ้าไม่สตแิตกเพราะเจสสกิ้า ดาราดาวรุ่งที่อายนุ้อย

กว่า มกีารศกึษา แถมยงัพูดภาษาองักฤษปร๋อ แย่งบทที่ควรจะเป็น

ของเธอไป

“คนที่ควรพกัคอืพี่ลซินะคะ ลองไปหาคอร์สเรยีนภาษาองักฤษ

ดูนะคะ เป็นดาราสมยันี้ไม่มกีารศกึษากอ็ยู่ล�าบากค่ะ แต่อายขุนาดนี้

แล้วจะให้ไปเริ่มใหม่กเ็หนื่อยแย่ เจสซเีข้าใจ” 

สิ่งที่เจสสก้ิาพดูท�าเอาณลสิาหน้าชาไปทั้งแถบ คนที่พดูดถูกูคน

อื่นเป็นคนที่สมควรจะอาย แต่เธอกลบัเป็นฝ่ายที่พดูอะไรไม่ออกเพราะ

เรื่องนี้เป็นปมด้อยอย่างเดยีวของเธอ

“คณุลซิ สมัภาษณ์เสรจ็หรอืยงัครบั” เสยีงหนึ่งดงัขึ้นจากทาง

ด้านหลงั 

คนพูดเป็นชายร่างสูงในชุดสูทสีด�าเข้ารูปรับกับใบหน้าหล่อ-

เหลาสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะน�้าเสียงหรือท่าทางก็ดูสุภาพอ่อนโยน  

เจสสิก้าเองก็ชอบมองเขาอยู่บ่อยครั้ง แต่เพราะอนาคินแทบจะไม่ได้

ออกงานที่ไหนเลย ท�าให้โอกาสที่จะได้เห็นเขานั้นมีน้อยมาก น่า
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เสยีดายที่คนแบบนี้ดนัมเีจ้าของแล้ว ไม่ใช่ณลสิา ดาราสาวสวยที่กลาย

เป็นตวัแม่ของวงการบนัเทงิ แต่เป็นน้องสาวท่าทางเด๋อด๋าของเธอที่ชื่อ 

‘วนัจนัทร์’ ต่างหาก ข่าวการคบหาของอนาคนิกบัวนัจนัทร์นั้นค่อนข้าง

ท�าให้ทุกคนตกใจพอสมควรเพราะใครๆ ต่างก็คิดว่าเขากับณลิสา 

น่าจะมคีวามสมัพนัธ์พเิศษต่อกนั 

“สวสัดคี่ะพี่คนิ” เจสสกิ้ายิ้มจนแก้มปร ิ

“ครบั” อนาคนิตอบสั้นๆ ก่อนจะหนัไปมองณลสิา หน้าที่ของ

เขาวนันี้คอืการดแูลพี่สาวของแฟนให้กลบัถงึบ้านโดยไม่คลั่งไปท�าร้าย

ใครจนเป็นเรื่อง นกึถงึครั้งที่ถกูณลสิาทบุตเีพราะรู้ว่าเขาแอบคบหากบั

วนัจนัทร์แล้ว อนาคนิกย็งัเสยีวสนัหลงัอยู่จนทกุวนันี้

“ค่ะ กลบักนัเถอะ” ณลสิาหนัไปพูดกบัอนาคนิก่อนจะเดนิน�า

ออกไปด้วยท่าทางคุกรุ่นอยู่ภายใน เมื่อเธอเดินมาถึงรถตู้ของตนเอง 

น�้าหวาน ผู้จดัการส่วนตวัรบีกลุกีจุอเปิดประตูรถให้ หลงัจากอนาคนิ 

กับณลิสาขึ้นไปบนรถแล้ว กระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงก็ถูกเหวี่ยง

กระแทกเข้ากบัประตูเฉยีดใบหน้าของอนาคนิไปเพยีงนดิเดยีว

“อปีระสาท ด่าฉนัโง่เหรอ ไม่เรยีนหนงัสอืเหรอ” หญงิสาวก�า

หมดัแน่น เธอหนัขวบัไปมองชายหนุม่ข้างกายกเ็หน็เขาหลบตาไปด้วย

ความหวาดกลวั 

“นายน่ะ คดิว่าไง” เธอถามอนาคนิ

“คอื...ผมไม่ได้มคีวามเหน็อะไรกบัเรื่องนั้น มนัเป็นพื้นที่ส่วนตวั”

“ดาราน่ะไม่มพีื้นที่ส่วนตวั คดิว่าไงกพ็ดูออกมาเลย” หญงิสาว

เม้มปากแน่น หลบัตารอฟังความคดิเหน็ของอนาคนิ จะว่าไปคงมแีต่

เธอคนเดยีวที่หลงัจากจบมธัยมปลายแล้วกไ็ม่ได้เรยีนต่อ เพราะต้อง

ท�างานในวงการ หาเงนิส่งให้ครอบครวั แต่เธอกไ็ม่ได้คดิโทษพวกเขา

เพราะตนเองเป็นคนเลือกที่จะเดินทางนี้เอง ทว่าหลังจากที่มีเงินแล้ว

เธอกค็ดิว่าการเรยีนนั้นคงไม่จ�าเป็นกบังานของตนเองเท่าไร จงึวางเฉย
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มาเรื่อยๆ จนถึงตอนที่ช่วงหลังบทนางเอกที่เธอได้รับนั้นต้องเป็น

นักเรียนนอก ต้องพูดศัพท์ยากๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เรื่องพวกนี้อาจจะ

ท่องจ�าได้ แต่ไม่อาจพูดให้เป็นธรรมชาตไิด้

เธอไม่ได้รกัที่จะเป็นนกัแสดง...แต่มนัเป็นอาชพีเดยีวของเธอ

“ถ้าคณุลซิไม่ได้คดิจะเป็นนกัแสดงไปตลอดกค็วรต้องเรยีน หรอื

หาทางของตวัเองให้เจอ” ชายหนุ่มว่า เขากลวัณลสิากจ็รงิ แต่ไม่กลวั

ที่จะพดูความจรงิ วนัจนัทร์กบัพี่สาวแตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิ ถ้าเป็นเรื่อง

การค้นพบตัวเอง แฟนสาวของเขาเก่งในเรื่องนั้นมาก อีกฝ่ายรู้ว่า 

ตวัเองต้องการอะไร และต้องท�าอย่างไรถงึจะไปให้ถงึฝัน แต่กบัณลสิา

ที่ดูเหมอืนจะเป็นคนเดด็เดี่ยวมั่นใจในตวัเอง แท้จรงิแล้วกลบัเป็นคน

ที่กลวัการเปลี่ยนแปลง ไม่กล้าออกจากพื้นที่ของตวัเอง

ณลิสาเงียบไปพักหนึ่ง เธอคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาสักพักแล้ว  

ตอนนี้น้องสาวของเธอมีคนดูแล พ่อแม่ก็อยู่กันอย่างสุขสบายที่ต่าง

จงัหวดั เงนิทองที่หามากแ็ทบใช้ไม่หมดแล้ว 

“คณุว่าอายขุนาดฉนัยงัไปเรยีนได้ไหม” เธอถามขึ้น

“อายเุท่าไหร่กเ็รยีนได้ทั้งนั้น แต่ว่าคณุจะมเีวลาหรอืเปล่า”

“ตอนนี้ฉนัว่างงานมากกว่าที่คณุคดิ”

“งั้นกเ็รยีนต่อเลย ช่วงเวลาที่คณุท�าหายไป ลองหาความสขุกบั

มันดู” ชายหนุ่มพูดเสียงเรียบ คล้ายกับเขาเป็นบิดาของเธอกับ 

วนัจนัทร์ แม้เธอจะเคยแปลงร่างเป็นนางยกัษ์ทบุตเีขากต็าม ถงึจะกลวั

หญงิสาวตรงหน้าและไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยแค่ไหน แต่อนาคนิกย็งัคง

ให้ค�าตอบที่ชดัเจนทกุครั้งที่อกีฝ่ายมคี�าถาม

ส่วนณลิสาก็คิดแค่ว่าเธอคงฝากวันจันทร์ไว้กับผู้ชายแบบนี้ได้

อย่างหมดห่วง

เรื่องเรยีนกค็่อยๆ คดิไปแล้วกนั



วฬา  11   

ณลิสาได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวที่ตอนนี้เรียนอยู่ต่าง

ประเทศตั้งแต่ตอนเช้ามืด แม้ว่าจะงัวเงีย แต่เพราะไม่ได้คุยกันนาน 

เธอจงึพยายามตั้งสตฟิังที่วนัจนัทร์พูด

“พี่ลซิจะเรยีนต่อเหรอ!!” เสยีงใสร้องดงัจนเธอต้องเอาโทรศพัท์

มอืถอืออกจากห ูก่อนหน้านี้วนัจนัทร์เคยพดูกบัเธอหลายครั้งเรื่องเรยีน

ต่อ แต่เพราะตอนนั้นเธองกเกนิกว่าที่จะปล่อยให้งานไหนหลดุมอื จงึ

ได้แต่ปล่อยเวลาให้ผ่านมาเรื่อยๆ จนถงึตอนนี้

“แกกบัแฟนแกนี่มจีติเชื่อมกนัหรอืไง ท�าไมรู้เรื่องเรว็ขนาดนี้” 

“พี่คินเขาก็เป็นห่วงพี่ลิซเหมือนกันนะ เราเลยปรึกษากันไงว่า 

พี่ลซิควรจะเรยีนต่อที่ไหน”

“แกไม่ต้องวุ่นวายขนาดนั้นหรอก ฉนัจะค่อยๆ คดิ”

“ค่อยๆ คดิไม่ได้นะ พี่ลซิอายจุะสามสบิแล้ว ถ้าเรยีนช้ากว่านี้

กจ็ะยิ่งเรยีนจบช้าไปกนัใหญ่ วนัที่รบัปรญิญากจ็ะหน้าแก่กว่านี้อกี พี่

ลซิจะยอมให้เป็นแบบนั้นเหรอ” สิ่งที่วนัจนัทร์พดูท�าให้เธอหน้ากระตกุ

เป็นระยะ ค�าว่า ‘หน้าแก่’ เป็นค�าพดูที่บั่นทอนจติใจของเธอเป็นอย่าง

มาก 

“นี่แกไม่ได้ตั้งใจจะหลอกด่าฉนัใช่ไหมนงัวนัจนัทร์” 

“เปล่านะ หนูเป็นห่วงพี่ลิซ พอรู้ว่าพี่ลิซอยากเรียนต่อ หนูก็

ตดัสนิใจว่าจะเป็นคนส่งพี่ลซิเรยีนเอง” 

“ฮะ! แกเนี่ยนะ”

“ใช่ หนูจะส่งพี่ลซิไปเรยีนต่างประเทศ”

“แกมเีงนิมากขนาดนั้นเลยเหรอ”

“มสีคิะ ก�าไรที่ร้านกเ็ยอะ ที่มาเรยีนนี่พี่คนิกอ็อกเงนิให้” 

ฟังน้องสาวพูดแล้วณลิสาก็นึกได้ วันจันทร์เรียนอยู่ที่ฝรั่งเศส

ด้วยเงินทั้งหมดของอนาคินที่เธอสั่งให้เขารับผิดชอบข้อหาล่อลวง 

น้องสาวเธอ แต่วนัจนัทร์ไม่ใช่พวกที่จะยอมรบัเงนิจากแฟนหนุม่ง่ายๆ 
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ทกุครั้งที่น้องสาวเธอเอาเงนิของตวัเองออกมาใช้ อนาคนิกจ็ะเอาเงนิ

เตมิเข้าไปในบญัชเีท่าจ�านวนที่แฟนสาวใช้ไปเสมอ

แบบนี้กเ็ท่ากบัว่าว่าที่น้องเขยของเธอเป็นคนออกค่าใช้จ่ายอยูด่ ี

นานวันเข้าวันจันทร์ก็เลิกล้มความคิดที่จะเกรงใจแฟนหนุ่ม เพราะ

อย่างไรอกีฝ่ายกร็กัษาค�าพูดอย่างเคร่งครดั

“ถ้าแกเงินเหลือขนาดนั้นก็เก็บไว้แต่งงานเถอะ แค่เงินเรียน

มหาวทิยาลยั ฉนัมปัีญญาจ่ายหรอกน่า ว่าแต่เรื่องแต่งงานน่ะ ถ้าว่าที่

เจ้าบ่าวมนัลลีาบอกฉนัเลยนะ จะไปจดัการเอง” ณลสิาว่า

“คนที่ลลีาน่าจะเป็นหนูมากกว่า ช่างเรื่องแต่งงานเถอะค่ะ เอา

เรื่องเรยีนของพี่ลซิก่อน จะไปเรยีนต่อจรงิๆ ใช่ไหมคะ”

“อมื” 

“งั้นหนูช่วยจดัการหาที่เรยีนให้เลยนะ”

“ตามใจ หมดเรื่องแล้วใช่ไหม ฉนัจะนอนต่อ” 

“จ้าหมดแล้ว” วนัจนัทร์ว่าก่อนจะวางสายไป 

ณลิสานั่งถอนหายใจอยู่สองสามทีถึงค่อยๆ เอนกายลงบน

ที่นอนเหมอืนเดมิ

ณลิสาต่ืนขึ้นมาอีกทีตอนสายของอีกวัน เธอคิดว่าจะหา

บทสมัภาษณ์ของเมื่อวานดเูสยีหน่อย แต่พอเลื่อนดคูวามคดิเหน็ด้าน

ล่างแล้วกท็�าเอาหญงิสาวต้องปิดตาเพื่อข่มความโมโห

ดแีล้วที่เอาเจสซแีทน ได้ยนินางพูดภาษาองักฤษแล้วกเ็พลยี

นางไม่ชอบออกรายการทีวีนะ กลัวว่าคนจะรู้ว่าไม่รู้เรื่องอะไร

เลย โดยเฉพาะรายการที่ต้องใช้ความรู้ กจ็บแค่ ม. 6 อ้ะเนอะ

รู้แล้วว่าท�าไมพี่คนิไปเลอืกน้องสาวแทน พี่สาวสวยแต่โง่ วงใน

ว่าขี้วนีอกีต่างหาก

จริง...นิสัยไม่ดี เพื่อนที่เป็นช่างแต่งหน้าบอกว่าเรื่องมาก ด่า 
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ผู้จดัการจนร้องไห้ ก่อนคนนี้ไม่มใีครทนนางได้ นอกจากน้องสาวของ

นาง

ณลสิารูส้กึหน้าร้อนผ่าวไปหมด เธอหยบิโทรศพัท์ขึ้นมาแล้วโทร. 

หาผู้จดัการของตวัเองทนัท ี

สมพงษ์รบัสายด้วยน�้าเสยีงที่เหนื่อยอ่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร 

ถ้าเป็นสายที่มาจากณลสิาแล้วมกัจะท�าให้เขายุ่งวุ่นวายเสมอ

“พี่หม ูลซิจะฟ้องคนที่ด่าลซิทกุคน” ณลสิาเอ่ยขึ้นทนัททีี่อกีฝ่าย

รบัสาย

“เดี๋ยว ใจเยน็ๆ นะน้องลซิ เรื่องอะไรกนั”

“มคีนด่าลซิในเนต็ บอกว่าโง่ภาษาองักฤษ จบแค่ ม. 6”

“หายใจเข้าลกึๆ ค่ะ ไปปฏบิตัธิรรมให้ใจสงบดไีหม ช่วงนี้น้อง

ลซิไม่ค่อยมงีาน เดี๋ยวเขากล็มืๆ กนัไปเอง กลบัมาอกีครั้งกเ็ลอืกบท

ปังๆ เอาฝีมอืไปฟาดเลยค่ะลกู ไม่ต้องไปไล่ฟ้องหรอก เยอะเกนิ พี่เกบ็

ไม่ไหว” สมพงษ์ว่า 

ใช่ว่าณลิสาจะฟังเขาเสมอไป ยิ่งช่วงนี้วันจันทร์ไปเรียนต่าง

ประเทศ คนที่โดนผลกระทบจากอารมณ์ของณลิสามีแต่เขากับ 

น�้าหวานที่ต้องไปพบจติแพทย์สปัดาห์ละครั้ง

“ลซิไม่ไปปฏบิตัธิรรมหรอกค่ะ ลซิจะไปเรยีนต่อ” ณลสิาว่า

“ฮะ! ว่าอะไรนะ” ปลายสายเสยีงดงั

“ลิซจะไปเรียนต่อ รอดูเถอะ แค่ใบปริญญากับเรียนภาษา

องักฤษ เรื่องแค่นี้ถ้าจะท�าจรงิๆ ท�าไมจะท�าไม่ได้” หญงิสาวเม้มปาก

แน่นด้วยความเคียดแค้น ในเมื่อข้องใจกับวุฒิการศึกษาของเธอนัก 

เธอก็จะไปเรียนต่างประเทศอย่างที่วันจันทร์บอก แล้วจะเอาใบ

ปรญิญากลบัมาตบปากพวกปากเสยีทกุคนที่ว่าเธอ

“ลซิเดี๋ยวก่อน!”

“ไม่ต้องรบังานอะไรเลยค่ะสี่ปี แค่นี้นะคะ” พูดจบหญงิสาวก็
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กดตดัสาย ปีนี้เธออายยุี่สบิเก้าแล้ว การกลบัไปเรยีนมหาวทิยาลยัไม่ใช่

เรื่องง่ายเลยส�าหรบัคนวยัอย่างเธอ แต่ถ้าเป็นต่างประเทศกค็งไม่รู้สกึ

แปลกแยกมาก 

ภาษาอังกฤษของณลิสาไม่ได้แย่เกินเยียวยา แค่ขาดความ

มั่นใจในการใช้ ประกอบกับชีวิตประจ�าวันของเธอไม่ได้เกี่ยวพันกับ

ภาษาองักฤษเท่าไร ก่อนหน้านี้เธอกไ็ปลงเรยีนคอร์สพเิศษเพื่อที่จะเอา

มาใช้ในละคร แต่กย็งัไม่วายถูกด่าอยู่ด ีเพราะฉะนั้นเธอจะใช้เวลาใน

ช่วงนี้เพื่อเตรยีมตวั หากพร้อมเมื่อใดกจ็ะไปทนัที

กวินทร์ถอนหายใจเป็นครั้งที่ยี่สิบ อุตส่าห์ดีใจที่วันจันทร์

โทร. หา เขาคิดจะฝากอีกฝ่ายซื้อของเสียหน่อย แต่กลายเป็นว่าถูก 

ฝากเสยีเอง 

“เอาตามนี้แล้วกนันะกาย เราฝากจดัการเรื่องให้ด้วย อยากได้

อะไรเดี๋ยวซื้อไปฝาก”

“เอาสาวฝรั่งเศสเดด็ๆ สกัคนได้ไหมล่ะ”

“มตีั้งหลายคน เดี๋ยวพาไปให้เลอืกเลย”

“ปฏเิสธไม่ได้อยูแ่ล้วนี่ จะเอาไงกเ็อา เดี๋ยวเรื่องพี่ลซิเราจดัการ

ให้” พูดจบแล้วเขากก็ดวางสาย เมื่อได้ยนิเสยีงอนาคนิหวัเราะเบาๆ 

กอ็ดที่จะเบ้ปากด้วยความหมั่นไส้ไม่ได้ แฟนตวัเองกม็ ี ท�าไมต้องมา

ใช้เขาด้วยล่ะ

“นายอยูอ่เมรกิานานกว่าพี่ ที่ไหนดหีรอืไม่ดน่ีาจะรู้” อนาคนิว่า

“โถ คณุอนาคนิ ผมอยูแ่ถวบ้าน ไม่ได้ตะลอนทั่วอเมรกิานะครบั 

จะรู้ได้ยงัไง”

“แล้วมทีี่ดีๆ  ที่ควรจะส่งคณุลซิไปเรยีนไหมล่ะ” 

“แต่ว่า...จะให้ไปอยู่กับแม่เราก็ไม่ค่อยดี ถ้าเกิดคุณแม่ทน 

ไม่ไหวขึ้นมาอาจจะไม่ยอมให้พี่ชายผมแต่งงาน” ชายหนุม่ถอนหายใจ 
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ความจรงิคอืเขาไม่อยากหาเรื่องปวดหวัให้มารดาต่างหาก แล้วแบบนี้

จะส่งณลสิาไปที่ไหนดี

“ปีที่แล้วได้ยนิคณุแม่บอกว่าน้านวลย้ายไปอยูอ่ะแลสกา ตอนนี้

ก�าลงัหาคนช่วยเลี้ยงเดก็” อนาคนิพดูขึ้นมาลอยๆ เหมอืนพยายามจะ

สื่ออะไรบางอย่าง 

ในขณะที่กวินทร์เริ่มได้กลิ่นไม่ดี พี่ชายของเขาเป็นหนุ่มน่ารัก

ใจดแีต่เปลอืก ถงึตอนนี้ท�าไมเขาจะไม่รู้ว่าอนาคนิร้ายแค่ไหน

“อ้อ เหมอืนจะได้ยนิแม่เล่าว่าอยู่แองเคอเรจ1 กใ็ช้ได้นะ แสงสี

ไม่เยอะถ้าเทียบกับแถวบ้านเรา แต่ว่ามันจะเข้ากันไหมกับสาวสวย 

ขาวนี ดูเวิ้งว้างเกนิไปหรอืเปล่า” 

ในขณะที่กวนิทร์ก�าลงัตั้งค�าถามกบัตวัเอง อนาคนิกเ็อามอืวาง

ไว้บนไหล่ของน้องชายอย่างให้ก�าลงัใจ เรื่องเหมาะสมหรอืเปล่าน่ะไม่

ควรต้องถาม แต่เพราะวนัจนัทร์ยนืยนัจะเป็นคนจ่ายเงนิส่งพี่สาวเรยีน 

และณลสิาเองกบ็อกว่าขอเป็นมหาวทิยาลยัที่ราคาไม่แพง ที่อะแลสกา

กน็่าจะตอบโจทย์ 

ที่พกัฟร ีมงีานเลี้ยงเดก็ ต่อให้กรี๊ดดงัลั่นแค่ไหนกไ็ม่มใีครเอาใจ

อกีต่อไปแล้ว

“นายลองติดต่อน้านวลดู อาจจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น”  

อนาคนิพดูจบกอ็ุม้เจ้าซลิลา แมวแสนรกัของเขาพาเดนิขึ้นบนัไดไปชั้น

บน

กวินทร์ส่ายหน้า สรุปทั้งวันจันทร์และอนาคินก็โยนเรื่องมาให้

เขาจดัการ ทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกบัณลสิาสกัหน่อย แต่ถงึอย่างนั้น

วนัต่อมาเขากต็ดิต่อไปหาน้านวล ญาตฝ่ัิงมารดาที่ย้ายไปอยูอ่ะแลสกา 

1 แองเคอเรจ คือเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในมลรัฐอะแลสกา  
สหรฐัอเมรกิา
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ก็ได้ความว่าทางนั้นดีอกดีใจที่ได้ยินว่ามีคนสนใจจะไปเรียนต่อที่นั่น 

น้านวลชื่อจรงิว่าศรนีวล แต่งงานกบัชาวอเมรกินัชื่อว่าเดวดิ ซึ่งกม็ศีกัดิ์

เป็นน้าเขยของเขา มีลูกสาววัยสิบหกปีชื่อเอวา และลูกชายอายุ 

สิบขวบชื่อแอนดี้ ในระหว่างที่ก�าลังคุยโทรศัพท์ผู้เป็นน้าก็ถามเขา

หลายอย่างเรื่องของณลสิา

“แล้วเขารกัเดก็ไหม มคีวามอดทนหรอืเปล่า ใจเยน็ใช่ไหม แอน-

ดี้มนัซนมากเลย ถ้าไม่ใช่คนมคีวามอดทน ใจเยน็ รกัเดก็ ต้องบบีคอ

มนัแน่” ศรนีวลถามรวัๆ

“อ่อ พี่ลซิเขารกัเดก็ครบั ใจด ีใจเยน็ น้านวลไม่ต้องห่วง”

“อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหา เดี๋ยวน้าช่วยถามที่มหาวิทยาลัยเรื่อง

เงื่อนไขการสมัครเรียนนะ” ศรีนวลว่าก่อนจะคุยกับหลานชายต่อ 

สกัพกัเพื่อถามสารทกุข์สกุดบิ 

หลังจากคุยกันเสร็จก็วางสาย กวินทร์จึงส่งข้อความไปบอก 

วนัจนัทร์ว่าจดัการทกุอย่างเรยีบร้อยแล้ว 
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2
แองเคอเรจ คือที่ไหน?

ศรีนวลส่งเร่ืองเก่ียวกับการสมัครเรียนมาให้เร็วกว่าที่คิด 

มเีอกสารหลายอย่างต้องแปล และสิ่งส�าคญัที่สดุคอืคะแนนสอบภาษา

องักฤษ แต่เนื่องจากเรื่องนี้ต้องใช้เวลา น้าของกวนิทร์จงึเสนอว่าจะให้

ณลิสาไปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาที่นั่นเลย 

สักหกเดือนก่อนที่จะยื่นหลักฐานการสมัคร ซึ่งน่าจะพอดีกับเวลาที่

มหาวทิยาลยัเปิดเรยีน

น�้าหวาน ผู ้จัดการส่วนตัวของณลิสาหัวหมุนไปหมดกับ

เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น เธอรู้ตัวว่าก�าลังจะตกงาน แต่ยังไม่มีเวลาได้

ท�าใจร้องไห้เกบ็เสื้อผ้ากลบับ้านนอก ดาราสาวกม็าบอกว่า

“น�้าหวาน ช่วงที่ฉนัไม่อยู่ เธอไปท�างานที่ร้านของวนัจนัทร์แล้ว

กัน แต่ถ้ามีงานอื่นที่อยากท�าก็ไม่ว่ากัน แล้วแต่เธอตัดสินใจ” หญิง

สาวว่า เหน็แก่ที่ผู้จดัการคนนี้เป็นคนที่สองรองจากวนัจนัทร์ที่ทนความ

เอาแต่ใจของเธอได้นานขนาดนี้ ตอนแรกเธอคดิว่าจะฝากน�้าหวานไว้

กบัอนาคนิ แต่พูดกพ็ูดเถอะ คนที่รบัละครแค่สองปีหนึ่งเรื่องแบบนั้น 

อกีไม่นานกต้็องอ�าลาวงการแน่ ทกุวนันี้ชายหนุม่เหมอืนท�างานไปวนัๆ 

เพื่อรอน้องสาวของเธอกลบัมาแต่งงานด้วย 

“ขอบคณุมากนะคะคณุลซิ” น�้าหวานน�้าตาคลอ
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“อย่ามาร้องนะ รบีจดัของให้เรยีบร้อย ถ้าเอาเสื้อผ้าของฉนัไป

ไม่ครบจะบนิกลบัมาด่าจรงิๆ” น�้าเสยีงของณลสิาเปลี่ยนกะทนัหนัจน

น�้าหวานลนลานรบีหยบิทกุอย่างโยนลงไปในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่

ณลิสาก�าลังส่องกระจกมองใบหน้าที่สวยสะดุดตาของตนเอง 

เธอไม่ได้หลงตัวเองเกินจริงไปเลย แต่ใช่ว่าจะชอบที่เกิดมาหน้าตาด ี

สิ่งเดยีวที่เธอชอบคอืการที่หน้าตาแบบนี้ใช้หาเงนิได้เยอะ เพราะฉะนั้น

เมื่อต้องการจะท�างานในวงการต่อไปเรื่อยๆ จึงท�าให้เธอต้องท�า 

ทกุอย่างให้ตวัเองสวยอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกนิ นั่ง เดนิ หรอืออกไป

ซื้อของข้างนอก ทกุอย่างเป็นภาพลกัษณ์ที่ต้องรกัษา

แต่หากต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จัก...เปลี่ยนหน่อยก็คง

ไม่เลว

“น�้าหวาน เอาเสื้อผ้าเดิมออกให้หมดเลย ฉันจะไปซื้อใหม่” 

หญิงสาวสั่งก่อนจะคว้ากระเป๋าสะพายแล้วเดินออกจากห้องไปทันท ี

รวดเร็วจนน�้าหวานวิ่งตามไม่ทัน ทุกครั้งที่ไปท�างานณลิสาจะเป็นคน

ขบัรถเอง โดยมนี�้าหวานตดิรถไปด้วย เวลาออกไปซื้อของกเ็ช่นกนั เมื่อ

ขับรถมาถึงห้างสรรพสินค้าหรูแห่งหนึ่ง หญิงสาวก็เดินเข้าไปหยิบ

เสื้อผ้าที่แขวนอยู่บนราวแล้วดูป้ายราคา

“อะไรกนั ท�าไมแพงขนาดนี้” ดาราสาวย่นคิ้วเขาหากนั กแ็ค่

เสื้อฮูดตวัใหญ่ไม่มดีไีซน์อะไรแปลกตาเลย 

“ยี่ห้อนี้มนักร็าคานี้แหละค่ะคณุลซิ มนักถ็กูกว่าเสื้อผ้าที่คณุลซิ

ใส่นะ” น�้าหวานออกความคดิเหน็

“เสื้อผ้าที่ฉนัใส่น่ะเอาไว้ออกงานทั้งนั้น ใส่ซ�้ากโ็ดนด่า ใส่ถกูไป

กโ็ดนด่า ฉนักเ็ลยต้องซื้อแพง แต่นี่ใส่ไปเรยีน แพงขนาดนี้ ฉนัแก้ผ้า

ไปกไ็ด้มั้ง” หญงิสาวพูดอย่างไม่สบอารมณ์ เธอไม่ใช่คนใช้เงนิเปลอืง

กับเรื่องของใช้ส่วนตัวหากไม่จ�าเป็น แต่ถ้าให้พ่อแม่กับน้องสาวละก ็

เท่าไรเท่ากนั
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“งั้นกไ็ปหาซื้อที่อื่นแล้วกนั ในห้างน่าจะแพงหมด” ณลสิาพูด

เสียงดังก่อนจะเดินออกจากร้าน ในขณะที่พนักงานในร้านก�าลังจะ

หยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาขอถ่ายรูป ดาราสาวกบัผู้ช่วยของเธอกเ็ดนิ

หายลบัไปแล้ว 

หญิงสาวออกมาซื้อเสื้อผ้าข้างนอกห้างก็พบว่าราคาถูกกว่า 

ข้างในมาก ดงันั้นเธอจงึกวาดซื้อมาเยอะพอสมควร โดยส่วนใหญ่จะ

เป็นเสื้อผ้าฤดูหนาวและของใช้ที่จ�าเป็นนิดหน่อย น�้าหวานที่ถือของ

พะรุงพะรังเดินหอบแฮก เมื่อเห็นว่าผู้จัดการถือไม่ไหวแล้วณลิสาจึง

หยดุซื้อของเพิ่ม

“นี่ถ้าเป็นวันจันทร์นะ ฉันซื้อได้เยอะกว่านี้อีก” หญิงสาวบ่น 

ไม่มใีครท�าอะไรถูกใจได้เท่ากบัน้องสาวของเธออกีแล้ว

“โธ่คณุลซิ หวานไม่อดึเท่าคณุวนัจนัทร์หรอกค่ะ”

“นี่ด่าฉนัว่าใช้งานเธอเยอะเหรอ” 

“เปล๊า!”

ณลิสาเม้มปากเข้าหากัน เธอรู้ตัวว่าต้องใจเย็นและเอาแต่ใจ 

น้อยกว่านี้ เพราะต่อไปคงไม่มีใครมาเอาอกเอาใจเธอแบบนี้อีกแล้ว 

แต่ท�าอย่างไรได้ ความเอาแต่ใจกบัมนษุยสมัพนัธ์แย่มนัเป็นส่วนหนึ่ง

ในชวีติไปแล้ว แม้แต่ตวัเธอเองยงัคดิว่าชาตนิี้คงแก้ไขนสิยัตวัเองไม่ได้ 

จากนี้ไปคงต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิต เพราะผู้ชายในอุดมคตินั้น

ไม่มจีรงิ ดูอย่างอนาคนิส.ิ..

พูดถึงเรื่องนี้แล้วณลิสาก็อยากจะตบหน้าตัวเองแรงๆ สักท ี

เพราะเมื่อก่อนเธอแอบหลงใหลได้ปลื้มอนาคิน พอรู้ว่าเขากลายเป็น

คนหวังทูี่หลอกล่อน้องสาวของเธอให้ตดิกบัแล้วกโ็มโห เธอไม่ชอบพวก

เพลย์บอยขี้เก๊กที่คดิว่าตวัเองโดดเด่นเหนอืคนอื่น จงึคดิว่าคนที่ดนูสิยั

ดแีละอบอุ่นอย่างอนาคนิจะแตกต่างจากคนพวกนั้น สรปุกก็ลายเป็น

เสอืซ่อนเลบ็ ใช้ความเจ้าเล่ห์และร้ายกาจแย่งน้องสาวของเธอไปครอง
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ได้

พอกันทีเรื่องผู้ชาย!! เธอจะตั้งใจเรียนแล้วคว้าใบปริญญาเอา

มาตบหน้าทกุคน

กวนิทร์นดัณลสิามาทีร้่านของวนัจนัทร์เพือ่จะอธบิายราย

ละเอียดการสมัครเรียนให้ดาราสาวฟัง หญิงสาวฟังรู้เรื่องแค่ว่าเธอ 

จะต้องไปเรยีนต่อมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งในมลรฐัอะแลสกา แค่ฟังชื่อ

กห็นาวแล้ว 

“นี่คอืเรยีกว่าค่าเทอมถูกแล้วใช่ไหมเนี่ย” ณลสิาตาโตเมื่อเหน็

ว่าจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายต่อปีเป็นเงินเท่าไร ถึงน้องสาวของเธอจะ

ออกตวัว่าจะจ่ายให้ แต่นี่มนัมากเกนิไป 

“กป็กตแิหละครบั แต่ถ้ามทีี่พกัฟรกีท็ุน่ค่าใช้จ่ายกนิอยูไ่ปเยอะ 

สรุปก็ถูกกว่าไปอยู่ที่อื่น” กวินทร์ว่า ในขณะที่ณลิสายังคงท�าสีหน้า

ครุน่คดิ ตอนแรกเขาคดิว่าเธอจะไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้เสยีอกี คนที่ท�างาน

ในวงการบนัเทงิมานานแบบเธอ และซื้อคอนโดเลก็ๆ อยู่แค่ห้องเดยีว 

ไม่ได้ท�าธุรกิจอะไรนอกจากเปิดร้านให้น้องสาว ก็น่าจะมีเงินเก็บอยู่

ไม่ใช่น้อย หรอืเธอกลวัว่าวนัจนัทร์จะหมดตวัเพราะต้องส่งพี่สาวเรยีน

กนัล่ะ

“ช่างเถอะ เอาที่นี่แหละ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กบ็อก ฉนั

จะจ่ายเอง” ณลสิาว่า

“อ้อ แต่ว่าวนัจนัทร์...”

“เดี๋ยวคยุเอง บอกไปตามนี้แหละ” 

“โอเค ถ้ามีเรื่องสงสัยอะไรก็โทร. มาถามผมได้ ตอนนี้ก็ไม่มี

อะไรแล้ว เหลอืจองตั๋วเครื่องบนิ ขอวซ่ีา เดี๋ยวจะมคีนช่วยท�าเรื่องพวก

นี้ให้ พี่ลิซก็เตรียมตัวให้ดี เรื่องเสื้อผ้า ของใช้แล้วก็...” กวินทร์ต้อง

เงยีบกลางคนัเมื่อเหน็ว่าคนฟังเอาโทรศพัท์ขึ้นมาเล่นเสยีแล้ว พดูตาม
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ตรงเขาไม่ค่อยชอบคนแบบณลิสาเท่าไรนัก ถึงแม้ว่าวันจันทร์จะ

สาธยายว่าพี่สาวของตวัเองดอีย่างไร แต่เท่าที่เขาเหน็เธอกเ็ป็นแค่คน

เอาแต่ใจที่ไม่เคยเห็นหัวใคร ดูอย่างตอนนี้สิ เขาอุตส่าห์อธิบาย แต่

เจ้าตวักลบัไม่สนใจ ข่าวลอืของคนวงในถอืเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกนิจรงิไป

เลย แต่เพราะคนตรงหน้าท�าหน้าที่ของตวัเองได้ดจีงึท�าให้เธอท�างาน

อยู่ในวงการนี้ได้นานขนาดนี้ ทว่าถ้าพูดถึงนิสัยส่วนตัว เขาก็ต้อง 

ส่ายหน้าเหมอืนกนั

ดูส.ิ..ขอบคณุสกัค�ากไ็ม่มี

“งั้นเดี๋ยวผมกลบัก่อนแล้วกนันะครบั” ชายหนุ่มว่า แต่อกีฝ่าย

ก็ท�าแค่พยักหน้าเบาๆ เขาเดินไปที่เคาน์เตอร์เพื่อที่จะจ่ายเงิน แต่

พนักงานกลับบอกว่าณลิสาจ่ายไปแล้ว ซ�้ายังซื้อเค้กไว้ บอกกับ

พนกังานว่าให้เขาเอากลบัไปด้วย กวนิทร์หนัไปมองหญงิสาวที่นั่งอยู่

บนเก้าอี้ด้วยความข้องใจ สกัพกัเธอกล็กุขึ้นเดนิมาทางเขาแล้วพดูเบาๆ 

ว่า

“ฉนัเลี้ยง ในโอกาสที่นายช่วยเป็นธรุะให้” จากนั้นเธอกเ็ดนิออก

ไปเลย

จนแล้วจนรอดกไ็ม่ได้พูดว่า ‘ขอบคณุ’

กวินทร์เลิกคิดมากแล้วถือขนมเค้กกลับบ้าน เขาคิดว่าจะเอา

หน้ากบัอนาคนิเสยีหน่อยว่าอดุหนนุร้านของวนัจนัทร์หมดเงนิไปหลาย

บาท

ณลิสากลับมาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะต้องไปเรียน

อย่างตั้งอกตั้งใจ ถ้าดูจากเอกสารที่กวนิทร์ให้มาแล้วเธอต้องไปเรยีน

ที่เมอืงที่ชื่อว่า ‘แองเคอเรจ’ พอดูรูปสถานที่แล้วกร็ู้สกึกลวัขึ้นมา เธอ

ไม่เคยไปอยู่ที่ห่างไกลโดยไม่มีคนใกล้ชิดอยู่ด้วย ถ้าไปแล้วจะเป็น

อย่างไร จะคยุกบัใครได้ไหม 



22  อุณหภูมิรักติดลบ

ไม่ส!ิ คนอย่างณลสิาอยากท�าอะไรให้ส�าเรจ็สกัอย่างไม่ใช่เรื่อง

ยากเกินความสามารถ ต่อให้เป็นที่เกลียดชังของคนทั้งโลก แต่เธอก็

จะเรยีนให้จบให้ได้

เธอเลกิค้นหาข้อมูลแล้วไปเปลี่ยนชดุเพื่อที่จะเล่นโยคะสกัหนึ่ง

ชั่วโมง เนื่องจากช่วงนี้ไม่ได้รับงาน เลยท�าให้เธอมีเวลาดูแลตัวเอง

อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะไปเรียนต่อ เธอก็มีแผนจะไปอยู่กับพ่อแม่ที่

เชียงรายสักสองสัปดาห์ เมื่อเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมแล้ว ต่อให้

หนทางข้างหน้าเป็นอย่างไรกไ็ม่ใช่เรื่องน่ากลวั

ขณะที่ก�าลังเล่นโยคะอยู่นั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมารัวๆ 

หญงิสาวถอนหายใจอย่างอารมณ์เสยี คนที่กล้าเคาะประตแูบบนี้มแีต่

สมพงษ์คนเดยีวเท่านั้น เขาคงรู้ว่าเธออยู่ในห้องถงึไม่เปิดประตเูข้ามา

ทั้งที่มคียี์การ์ดอยู่แล้ว

“พี่หมมูอีะไรคะ” ทนัททีี่ณลสิาเปิดประตกูเ็หน็ผูจ้ดัการของเธอ

ยนือยู่หน้าห้องด้วยสหีน้าเป็นเดอืดเป็นร้อน

“น้องลซิจะไปเรยีนต่อจรงิๆ เหรอ”

“ค่ะ”

“แต่ถ้าหายไปนานขนาดนั้นจะกลบัมาท�างานยากนะ คดิดแีล้ว

เหรอ” ตอนที่คยุโทรศพัท์กนั สมพงษ์ไม่คดิว่าณลสิาจะจรงิจงักบัเรื่อง

ไปเรยีนต่อ แต่รู้จากน�้าหวานว่าอกีฝ่ายไปซื้อเสื้อผ้าเตรยีมจดักระเป๋า

แล้ว ทั้งยงัฝากน�้าหวานให้ไปท�างานที่ร้านของวนัจนัทร์อกี 

ณลสิาเอาจรงิ!!

“คิดดีแล้วค่ะ ปรึกษาวันจันทร์แล้วด้วย นี่กายก็ช่วยเตรียม 

ทกุอย่างให้แล้ว”

“แล้วพี่ล่ะน้องลซิ”

“ยงัมนี้องๆ คนอื่นให้พี่หมูดูแลอยู่ค่ะ ลซิเองกท็�างานมาหลาย

ปีแล้ว ไปกะทนัหนัแบบนี้กต็้องขอโทษพี่หมูด้วย แต่ถงึลซิอยู่ไปกไ็ม่มี
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อะไรดีขึ้นหรอกค่ะ สภาพจิตใจของลิซไม่พร้อมที่จะท�างาน” เธอ

หมายความตามนั้นจริงๆ การที่โดนดูถูกเรื่องการศึกษามานานท�าให้

เธออัดอั้นจนไม่อยากจะท�างานต่อ อีกทั้งตอนนี้พ่อแม่และน้องสาวก็

สบายแล้ว เธอไม่ต้องโหมท�างานเหมอืนแต่ก่อน บางทสีี่ปีหลงัจากที่

เรยีนจบอาจจะไม่มใีครจ้างงานเธอเลยกไ็ด้ ข้อนั้นเป็นสิ่งที่เธอเตรยีม

รบัสภาพเอาไว้อยู่แล้ว

‘ถ้าคณุลซิไม่ได้คดิจะเป็นนกัแสดงไปตลอดกค็วรต้องเรยีน หรอื

หาทางของตวัเองให้เจอ’

ค�าพูดของอนาคนิวนเวยีนอยู่ในหวัของเธอ ถงึเวลาต้องท�าเพื่อ

ตวัเองบ้างแล้ว ไม่ว่าสมพงษ์จะพูดอย่างไร เธอกจ็ะไม่เปลี่ยนใจแน่

“น้องลิซไม่คิดว่าจะกลับมาท�างานแล้วหรือเปล่าคะ” สมพงษ์

เม้มปากแน่น ที่เขามวีนันี้ได้กเ็ป็นเพราะณลสิา แม้ตอนที่โด่งดงั แต่

เธอก็ไม่เคยคิดจะทิ้งเขา ส่วนตัวเขาเองก็ไม่คิดว่าจะมีวันที่ต้องแยก

ทางกบัอกีฝ่าย ถงึหญงิสาวจะน่าร�าคาญและเรื่องมากขนาดไหนกต็าม

“เอาเป็นว่าถ้าลซิเรยีนจบแล้วค่อยว่ากนันะคะ” อนาคตจะเป็น

ยงัไง เธอกไ็ม่อาจรู้ล่วงหน้า บางทเีรยีนจบมาแล้วเธออาจจะแค่มาออก

รายการให้สัมภาษณ์สักรายการหนึ่ง แล้วตอกกลับพวกที่ว่าเธอชุด

ใหญ่ จากนั้นก็หายตัวไปเลยก็ได้ หรือเธออาจจะมีก�าลังใจในการ

ท�างานมากขึ้น และค้นพบว่าอาชพีนกัแสดงเป็นเส้นทางของเธอจรงิๆ 

เมื่อเหน็ว่าณลสิายนืยนัหนกัแน่นว่าจะไปแล้ว สมพงษ์กไ็ม่คดิ

รั้งหญิงสาวเอาไว้ ท�างานด้วยกันมาหลายปี เขารู้ว่าเธอเป็นคนพูด 

ค�าไหนค�านั้น ในเมื่ออกีฝ่ายตดัสนิใจแล้ว เขากไ็ด้แต่ยอมรบั 

“น้องลซิ” สมพงษ์โผเข้าไปกอดดาราสาวคู่ใจของเขา

“พี่หมูท�าอะไรเนี่ย ลซิออกก�าลงักายอยู่นะ เหงื่อท่วมเลย”

“น้องลิซที่แสนจะเรื่องมากของพี่ ถ้าหนูไปแล้วพี่คงไม่ปวดหัว 

ไม่ต้องไปเหนื่อยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หนูอีก แต่พี่คงเหงามากเลย 
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ท�ามาตั้งหลายปี” เขาถงึกบัน�้าตาซมึเมื่อนกึถงึความว่างเปล่าในตอน 

ที่ณลสิาไม่อยู่

“พี่หมูด่าลิซหรือเปล่าคะ” พอจะรู้สึกซึ้งใจสักหน่อย แต่เมื่อ

ได้ยินค�าพูดของสมพงษ์แล้วเธอก็ไม่รู้ว่าควรจะเศร้าดีหรือเปล่า ฟังดู

แล้วเหมอืนผู้จดัการของเธอจะสบายใจมากกว่า

“ใครจะกล้าว่าน้องลิซ ถ้าตัดสินใจแล้วก็ไปเถอะค่ะ พี่จะส่ง

ก�าลงัใจให้ มอีะไรกโ็ทร. หาพี่ได้ตลอด” สมพงษ์พดูขณะที่ค่อยๆ คลาย

อ้อมกอด 

“เข้ามาก่อนเถอะค่ะ ยืนคุยกันตรงนี้แปลกๆ” ณลิสาเดินน�า

เข้าไปในห้อง 

สมพงษ์เดินตามเข้ามาก็เห็นว่ามีเอกสารเกี่ยวกับการเรียนต่อ

วางไว้บนโต๊ะ ท่าทางณลสิาจะจรงิจงักบัเรื่องนี้มาก

“แล้วน้องลิซจะเรียนได้เหรอคะ ภาษาอังกฤษยิ่งไม่ค่อยแข็ง-

แรง”

“กายบอกว่าต้องลงเรียนภาษาก่อนสักหกเดือนแล้วค่อยสอบ 

ลซิว่าลซิท�าได้” หญงิสาวยื่นขวดน�้าให้สมพงษ์ ที่ผ่านมาเธอไม่ค่อยมี

เวลานัก แต่ก็ยังพยายามเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะลดปมด้อยของ

ตนเอง แต่หากหยดุท�างานแล้วใช้เวลากบัมนัอย่างเตม็ที่ ในสถานที่ที่

บังคับให้เธอต้องใช้มัน แน่นอนว่าต่อให้สมองช้าขนาดไหนก็ต้องได้

อะไรมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้แน่

“ดแีล้วละค่ะ แต่ว่าพี่มเีรื่องหนึ่งอยากจะปรกึษาน้องลซิ สญัญา

นะว่าจะไม่โมโห” สมพงษ์เอ่ยขึ้น
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3
นักศึกษาที่ไม่ได้แลกเปลี่ยน

ณลิสาฟังท่ีสมพงษ์พูดด้วยท่าทางสงบเรียบร้อยผิดปกติ  

ผู้จัดการคู่ทุกข์คู่ยากของเธอบอกว่าเจสสิก้า ดาราลูกครึ่งน้องใหม่

ก�าลงัจะมาอยูใ่นความดแูลของตวัเอง ตอนแรกสมพงษ์คดิว่าจะปฏเิสธ

เพราะรูว่้าอกีฝ่ายไม่ถูกกบัณลสิา แต่พอมเีรื่องเรยีนต่อขึ้นมา เขากค็ดิ

ว่านี่อาจจะเป็นสญัญาณบ่งบอกว่าคงถงึเวลาเปลี่ยนแปลง

“ลซิไม่โกรธพี่หมูหรอกค่ะ ยายนั่นยงัเดก็ ท�างานได้อกีหลายปี 

แล้วตอนนี้ลิซก็ไม่สามารถท�างานได้ ลิซไม่ได้เห็นแก่ตัวขนาดจะห้าม

พี่หมูเพราะอคตสิ่วนตวัหรอกค่ะ” ณลสิาพูดเสยีงเรยีบ 

ดวงตาสมพงษ์เป็นประกาย เขาไม่คิดว่าณลิสาจะมีท่าทีสงบ

แบบนี้

“น้องลซิโตขึ้นมากแล้วจรงิๆ พี่ขอบคณุมากนะที่เข้าใจพี่ เอาละ 

น้องลซิพกัผ่อนเถอะ มอีะไรให้ช่วย โทร. หาพี่ได้ตลอดเลยนะ” สมพงษ์

ลกุขึ้นโบกมอืให้ดาราสาวที่ร่วมเดนิทางกนัมาอย่างยาวนาน ถงึต่อให้

ณลิสาจะไม่ได้เป็นนักแสดงแล้ว แต่ก็ยังเป็นน้องสาวตัวแสบของเขา

เสมอ 

หลงัจากที่สมพงษ์ออกไปแล้ว ณลสิากล็กุขึ้นจากโซฟา เธอหยบิ

ข้าวของทกุอย่างบนโต๊ะที่ราคาไม่แพงนกัปาลงบนพื้น แม้อยากจะกรดี
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ร้องขนาดไหน แต่กต็้องอดทน ในเมื่อตดัสนิใจไปแล้ว เธอกต็้องท�าให้

สุด ทั้งที่ตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่กลับมาท�างานในวงการอีก แต่เมื่อ

ได้รู้เรื่องจากสมพงษ์แล้ว เหน็ทเีธอจะยอมไม่ได้ 

เธอจะกลบัมาทวงบลัลงัก์คนือย่างสมเกยีรต!ิ!

สองเดือนต่อมา...

ถึงวันที่ต้องนั่งเครื่องบินเดินทางไปยังแองเคอเรจ จากวันนั้น

จนถงึวนันี้ สิ่งที่เธอรู้เกี่ยวกบัเมอืงที่จะไปอยู่นั้นมเีท่าเดมิ แต่ที่มเีพิ่ม

มาคอืทกัษะการฟังของเธอ ในช่วงเวลาที่หยดุท�างาน ณลสิานั่งดูหนงั 

อ่านหนงัสอื ฟังเพลง ดรูายการโทรทศัน์จากต่างประเทศ แม้ว่าจะเป็น

ระยะเวลาสั้นๆ แต่เธอคดิว่าตวัเองกพ็ฒันาขึ้นเลก็น้อย ไม่มอีะไรที่เธอ

ท�าไม่ได้ ต่อให้ต้องใช้เวลานานเท่าไรกจ็ะต้องเรยีนให้รอดให้ได้

“ผมบอกพี่ลซิก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครบัว่าต้องต่อเครื่องที่ไทเป

ก่อน” กวนิทร์บอกกบัพี่สาวของเพื่อนที่วนันี้ดูแต่งตวัน้อยกว่าทกุครั้ง

ที่เจอ ถ้ามองผ่านๆ อกีฝ่ายเหมอืนคนอื่นมากกว่าที่จะเป็น ‘ณลสิา’  

พี่สาวตวัร้ายของวนัจนัทร์

“บอกแล้ว ฉนัเคยต่อเครื่องไปไต้หวนับ่อยๆ ไม่ต้องกงัวลหรอก”

“แต่ยงัไม่จบนะครบั พี่ลซิต่อเครื่องที่ไทเปแล้วต้องไปต่อเครื่อง

อกีที่ซแีอตเทลิ”

“อะไรนะ บนิอะไรตั้งสองต่อสามต่อ” ณลสิาขมวดคิ้ว เธอนกึ

ว่าต่อเครื่องครั้งเดียวเสียอีก หรือเพราะว่าเธอไม่ได้ฟังที่เขาพูดให้ดีก็

ไม่รู้ เฮอะ! ช่างเถอะ เธอไม่ใช่คนเรื่องมากสกัหน่อย

“มนักม็แีค่สองต่อเนี่ยแหละครบั ไม่มง่ีายกว่านี้แล้ว ไม่งั้นพี่ลซิ

ต้องเช่าเหมาล�าไปเองแล้วละ” กวนิทร์ถอนหายใจ

“แค่นี้กแ็พงจะตายแล้ว ฉนัเป็นคนตกงานอยูน่ะ อะไรประหยดั

ได้กต็้องประหยดัส”ิ ณลสิาบ่น
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“ครบัๆ เอาเป็นว่ามปีัญหากโ็ทร. หาพี่ผมแล้วกนั” เขาว่า

“ฉนัไม่ใช่คนปัญหาเยอะ” หญงิสาวว่าก่อนจะเดนิลากกระเป๋า

ไปต่อแถวเพื่อเชก็อนิ 

กวนิทร์เม้มปากแน่นก่อนจะค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก ไม่รู้ว่า

วนัจนัทร์ทนคนแบบนี้ได้ยงัไง พี่สาวของเธอเหมอืนนางมารร้ายผดิจาก

บทบาทการแสดงที่ได้รบั ตั้งแต่รู้จกัตวัจรงิของเธอ เขากไ็ม่อยากจะดู

อะไรที่เกี่ยวกบัณลสิาในจอโทรทศัน์อกีเลย

กเ็พราะรู้ว่ามนัไม่จรงิไงล่ะ!

เมื่อเหน็ว่าเธอเชก็อนิเสรจ็เรยีบร้อยแล้วเขากข็อลากลบัทนัท ีใน

เมื่อเจ้าตัวบอกเองว่าเป็นคนปัญหาไม่เยอะ เขาก็จะปล่อยให้เธอได้

จัดการตัวเอง หลังจากกลับไปสักพักแล้ววันจันทร์ก็โทร. หาเขาเพื่อ

ถามเรื่องความเรยีบร้อยของพี่สาว

“ขอบคณุมากนะกาย พี่ลซิฝากบอกมา”

“อะไรนะ!”

“เมื่อกี้เขาโทร. มาบอกฝากขอบคณุ”

“ท�าไมต้องฝาก เมื่อกี้เรายนือยู่ตั้งนานไม่เหน็พดูอะไร” กวนิทร์

แปลกใจมาก

“เขาเป็นแบบนั้นละ ท�าดกีบัใครไม่ค่อยเป็น แต่ถ้าเจอผู้ชายใน

สเปกนะ เป็นนางฟ้าเลยละ” วนัจนัทร์ว่า เธอยงัจ�าตอนที่ณลสิาชอบ

อนาคนิได้ พี่สาวของเธอกลายเป็นคนอ่อนหวานน่ารกัขึ้นมาทนัท ีถงึ

จะเป็นการแสร้งท�ากเ็ถอะ ตวัเองเธอกไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่าพี่สาวคดิอะไร

อยู่บ้าง แต่คนที่จะมาเป็นคนรกัของณลสิาต้องเป็นผู้ชายที่โชคดมีาก

แน่

“จะได้เหน็ไหมน่ะ ภาคนางฟ้า” กวนิทร์บ่น

“เอาเถอะๆ ขอบใจอกีครั้งนะกาย” วนัจนัทร์ว่า หลงัจากนั้นเธอ

กถ็ามถงึอนาคนินดิหน่อยแล้วกว็างสายไป 
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กวนิทร์ดูเวลาที่ณลสิาจะถงึที่นั่นอกีครั้ง ก่อนจะถ่ายรูปแล้วส่ง

ให้ศรนีวลผู้เป็นน้า รวมเวลาบนิกบัต่อเครื่องสองที่ยี่สบิสี่ชั่วโมง ไปถงึ

แล้วณลิสาอาจจะก่นด่าเขา แต่ช่วยไม่ได้ นี่คือการเดินทางที่ถูกและ

เรว็ที่สดุแล้ว

ถอืเป็นประสบการณ์ชวีติใหม่แล้วกนั...

การนั่งเคร่ืองบินคนเดียวคร้ังแรกของณลิสาเป็นการ 

เดนิทางที่ยาวนานกว่าที่คดิ เมื่อตระหนกัได้ว่าคนข้างกายไม่ใช่สมพงษ์

หรือวันจันทร์ เธอก็เกิดกลัวขึ้นมา ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างกันนั้นเป็น

ผู้ชายชาวต่างชาติ ซึ่งเธอไม่รู้ว่าสัญชาติไหน แต่เป็นชาติตะวันตก

แน่นอน หลงัจากรูส้กึว่าถกูแอบมองอยูส่กัพกั ผูช้ายคนนั้นกห็นัมาถาม

เธอด้วยภาษาไทยว่า

“คณุเป็นดาราหรอืเปล่าครบั หน้าคุ้นๆ” 

“เปล่าค่ะ หมายถงึดาราคนไหนคะ” เธอตอบด้วยภาษาองักฤษ

ก่อนจะหยิบแว่นตาขึ้นมาสวม วันนี้อุตส่าห์แต่งหน้ามาน้อยๆ สวม

เพียงเสื้อแขนยาวกับกางเกงยีนทรงหลวมขายาวก็ยังมีคนจ�าหน้าได้

อกี แต่กไ็ม่แปลกหรอก เพราะนี่คอืเที่ยวบนิจากกรงุเทพฯ ไปไทเป พอ

ถงึที่หมายแล้วคงไม่มคีนสนใจเธออกี 

“อ้อ...ขอโทษครบั ผมนกึว่าคณุเป็นคนไทย” เขาว่าก่อนจะหนั

ไปสนใจโทรศพัท์มอืถอื

ณลิสายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ไม่ใช่เพราะเธอหลอกผู้ชายคนนี้ได้ 

ส�าเรจ็ แต่เป็นเพราะเธอพดูภาษาองักฤษกบัเขาแล้วเขาคดิว่าเธอไม่ใช่

คนไทยต่างหาก นี่คอืความส�าเรจ็หนึ่งในการเพยีรพยายามพดูคนเดยีว

อยู่สองเดอืนของเธอ

ตลอดระยะเวลาที่นั่งอยู่บนเครื่องบนิ ณลสิาไม่ได้ส่งเสยีงหรอื

พยายามพูดคยุกบัใคร แม้แต่แอร์โฮสเตสสาวชาวไต้หวนัที่เข้ามาถาม
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เธอเป็นภาษาองักฤษว่าจะรบัอาหารชดุไหนด ี เธอกท็�าเพยีงแค่ชี้แล้ว

กห็ลบัตาเพราะกลวัคนข้างๆ จบัส�าเนยีงได้ การปลอมตวัเป็นชาวต่าง

ชาติของเธอยังคงเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆ กระทั่งถึงเวลาที่จะลงจาก

เครื่อง เพราะเธอกึ่งหลบักึ่งตื่นมาตลอดทาง จงึท�าให้ลมืไปว่าก่อนหน้า

นี้ท�าอะไรอยู่เมื่อมแีม่ลกูชาวไทยคูห่นึ่งถอยหลงัมาชนเธอขณะที่ทกุคน

ก�าลงัเตรยีมลงจากเครื่องบนิ 

“อุ๊ย! ขอโทษค่ะ”

“ไม่เป็นไร” หญงิสาวตอบห้วนๆ ก่อนจะเดนิแทรกไปข้างหน้า 

เมื่อลงมาจากเครื่องบินแล้วเธอก็หยุดชะงักเพราะนึกได้ว่าลืมกระเป๋า

ใบเล็กเอาไว้ตรงที่นั่ง ปกติเวลาเธอไปต่างประเทศ ไม่วันจันทร์ก ็

สมพงษ์ที่จะถือของให้ พอมาตัวคนเดียวก็ลืมไปว่าไม่มีคนท�าอะไร 

แบบนั้นให้แล้ว ขณะที่ก�าลงัหลงักลบัไป เธอกพ็บว่าชายชาวต่างชาติ

ที่นั่งอยู่ข้างเธอยื่นกระเป๋าใบที่เธอก�าลงัตามหาให้

“ของคณุครบั เหน็ลมืไว้” เขาพูดด้วยภาษาไทย 

เธอรบัมา ก�าลงัจะอ้าปากพูดว่าขอบคณุ เขากเ็ดนิออกไปแล้ว 

เมื่อสกัครูค่งรูแ้ล้วว่าเธอเป็นคนไทย ตอนนี้ณลสิารูส้กึว่าศรีษะร้อนขึ้น

ด้วยความอบัอาย ส�าหรบัเธอแล้วการจะพดูขอบคณุใครสกัคนนั้นเป็น

เรื่องที่ยากมาก อาจเป็นเพราะเธอไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใคร 

พออยากพูดขึ้นมากก็ระดากปากเพราะไม่ค่อยได้พูด 

ณลสิาคดิว่าเรื่องจะจบแล้ว เพราะอย่างไรกค็งไม่เจออกีฝ่ายอกี 

เธอจะเกบ็ความน่าอายนี้เอาไว้ไม่บอกใคร นี่เป็นข้อดขีองการเดนิทาง

คนเดียว หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาแล้ว ผู้โดยสารที่รอ 

ต่อเครื่องนั้นมทีี่นั่งรออยูอ่กีดา้นหนึ่ง เธอคดิวา่จะนอนพกัผอ่นตรงนั้น

สักหน่อย แต่พอเดินเข้าไปก็เจอชายคนเดิมก�าลังนั่งเล่นโทรศัพท์ 

มอืถอือยู่ ทนัททีี่เหน็เธอ เขากย็ิ้มให้อย่างเป็นมติรแล้วโบกมอืทกัทาย 

เธอมองไปรอบๆ ก็เห็นว่ามีที่นั่งเดียวที่ยังว่างอยู่ซึ่งอยู่ข้างชายหนุ่ม 



30  อุณหภูมิรักติดลบ

คนนั้น ณลสิาไม่มทีางเลอืก นอกจากต้องเดนิไปนั่งข้างเขา

“ผมชื่อแอรอนนะ คณุชื่ออะไร” 

“ลซิ” หญงิสาวตอบเหมอืนไม่เตม็ใจ 

“คณุอายเุท่าไหร่เหรอ ผมจะได้เรยีกถูก” ภาษาไทยของเขาไม่

ได้ชดัมาก แต่เขาใช้ค�าพูดเหมอืนกบัคนไทย ดูไม่เหมอืนเป็นชาวต่าง

ชาตเิลย

“ยี่สบิเก้า”

“โห จรงิเหรอเนี่ย” เขาท�าท่าทางตกใจ

ณลสิาไม่ใช่คนที่พะวงกบัเรื่องการบอกอาย ุเพราะหนคีวามจรงิ

ไม่ได้ เลี่ยงไปกเ็ท่านั้น เธอจะอายเุท่าไร ไปไหน หรอืท�าอะไรมนักไ็ม่

ได้หนกัหวัใครสกัหน่อย

“ผมอายยุี่สบิ ชื่อแอรอน” 

ณลสิากลอกตาไปมา เธอไม่ได้ถามเขาสกัหน่อย แต่ที่น่าสงสยั

กว่าเรื่องชื่อคือท�าไมเด็กฝรั่งนี่ดูหน้าตากับอายุไม่ได้สัมพันธ์กันเลย 

หรอืเพราะเขาตวัใหญ่จงึดูไม่เหมอืนคนที่อายแุค่ยี่สบิ

“ต่อเครื่องไปซแีอตเทลิเหมอืนกนัเหรอครบั”

เธอพยกัหน้า 

“คณุกพ็ูดไทยได้นี่ ท�าไมถงึพูดภาษาองักฤษล่ะ”

“กค็ณุเป็นฝรั่งนี่”

“แต่ผมพูดไทยได้นะ”

“ฉนัอยากพูดภาษาองักฤษ” ณลสิาว่า

เขาหัวเราะก่อนจะยกมือขึ้นทั้งสองข้างคล้ายกับพยายามจะ

บอกว่ายอมแพ้แล้ว ในเมื่อเธออยากจะพูดภาษาองักฤษ เขากจ็ะพูด

ด้วยภาษาองักฤษแล้วกนั

“คณุจะไปไหนเหรอ” เขาถามขึ้น

“อะแลสกา”
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“เอ๊ะ ที่เดยีวกนัเลย งั้นคณุกต่็อเครื่องที่ซแีอตเทลิไปแองเคอเรจ

เหมอืนกนัใช่ไหม”

“ใช่ค่ะ”

“ผมเกดิที่นั่น เป็นคนท้องถิ่นเลยนะ ถ้ามเีรื่องให้ช่วยกบ็อกได้

เลย” ชายหนุ่มพูดด้วยท่าทางกระตอืรอืร้น 

ณลสิาท�าเพยีงยิ้มให้บางๆ ก่อนจะหยบิโทรศพัท์มอืถอืของตน

ขึ้นมาเล่น เพราะต้องการจะให้เขาหยดุพูดกบัเธอเสยีที

แต่ดเูหมอืนเธอจะคาดการณ์ผดิไปหน่อย เพราะแอรอนกย็งัพดู

กับเธอไม่หยุด เขาไม่สนว่าเธอจะตอบหรือไม่ และยังคงพูดในสิ่งที่ 

ตัวเองอยากพูด ตอนนี้ณลิสาเริ่มคิดว่าที่จริงเขาอาจไม่ได้อายุยี่สิบ

อย่างที่บอก แต่เป็นสบิขวบต่างหาก 

“ผมเรียนภาษาไทยมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับ พ่อกับแม่เคยพา

ไปเที่ยวครั้งนงึ กลบัไปผมกร็้องอยากเรยีนภาษาไทยเลย แต่ที่นั่นหา

เรยีนยากมาก โชคดมีากเลยที่แถวบ้านเรามเีพื่อนบ้านที่เป็นคนไทยอยู่ 

ผมเลยไปตื๊อเล่นกบัลูกชายของเขาแล้วขอให้เขาสอนภาษาไทย จากนั้น

กก็ลายเป็นว่าผมกเ็หน็พี่ซเีป็นไอดอลไปเลย ไม่ว่าพี่ซจีะท�าอะไร ผม 

กท็�าตาม พี่เขาเล่นฮอกกี้ ผมกเ็ล่นเหมอืนกนั” พดูจบแล้วเขากม็องขึ้น

ไปบนเพดานคล้ายกบัน�้าตาจะไหลออกมา 

ณลิสาถอนหายใจ ท�าไมการเดินทางคนเดียวครั้งแรกของเธอ

ต้องเจออะไรแบบนี้ด้วย เด็กฝรั่งประหลาดที่เอาแต่พล่ามเรื่องของ 

ตวัเองยาวเหยยีด เธอฟังทนัแค่ว่าเขาไปเรยีนภาษาไทยกบัเพื่อนบ้าน 

แล้วอยู่ๆ กซ็ึ้งน�้าตาไหล

“เอาทชิชูไหม” ณลสิาถามขึ้น

“ไม่ต้องครบั ผมก�าลงัพยายามให้มนัไหลกลบัเข้าไปเอง” เขา

เงยหน้าอยู่อย่างนั้น หลายคนที่นั่งอยู่แถวนั้นหันมามองอย่างสนอก

สนใจ ภาพของเขากบัเธอในตอนนี้คงดูเหมอืนคู่รกัที่ก�าลงัทะเลาะกนั 
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ซึ่งเธอไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลยค่อยๆ เขยบิกายออกมา

“พี่ซนี่ะเป็นคนที่ท�าให้ผมมองเหน็ตวัเอง ผมเลยคดิว่าอยากจะ

ช่วยเขาบ้าง ผมมาเรียนแลกเปลี่ยนที่เมืองไทยก็เพราะอยากจะช่วย

เขาตามหาครอบครัวของพ่อ แต่หาอยู่เป็นปีก็ไม่ได้เบาะแสอะไรเลย 

ถงึเวลาที่ผมต้องกลบักเ็ลยรู้สกึผดิที่ช่วยอะไรไม่ได้เลย” แอรอนยงัคง

พูดต่อ

ณลสิาดใีจที่ฟังแอรอนพูดรู้เรื่องเกอืบหมด แต่ที่สงสยัคอืท�าไม

เรื่องที่เขาพูดฟังดูเหมอืนละครที่เธอเคยเล่นเลยล่ะ เดี๋ยวนี้เทคโนโลยี

ก้าวไกลไปถึงไหนแล้ว แค่จะตามหาคนไม่น่าใช่เรื่องที่ต้องลงทุนไป

เรยีนแลกเปลี่ยนสกัหน่อย ครอบครวัของตวัเองกไ็ม่ใช่

“แล้วท�าไมเขาไม่ไปหาเองล่ะ” หญิงสาวถามขึ้นด้วยความ

สงสยั

“เขาไม่ว่างหรอกครบั แล้วผมกค็ดิว่าจะเซอร์ไพรส์ ถ้าเขายอม

ไปเที่ยวไทยกบัผม ผมจะพาเขาไปหาครอบครวั” แอรอนยิ้มแฉ่งทั้งที่

ใบหน้ายงัมคีราบน�้าตาตดิอยู่ 

ณลิสามองชายหนุ่มตรงหน้าด้วยความอึ้ง เขาเปลี่ยนอารมณ์

เรว็ยิ่งกว่านกัแสดงอย่างเธอเสยีอกี

แอรอนชวนเธอคุยเรื่องที่บ้านเกิดของเขาไม่หยุด เขาบอกว่า

แองเคอเรจมสีถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาตเิยอะแยะไปหมด ในหน้า

หนาวกม็ลีานสกกีบักจิกรรมช่วงฤดหูนาว แม้ว่าอณุหภมูจิะตดิลบ แต่

ภาพตอนที่มหีมิะตกกส็วยมาก ส่วนหน้าร้อนบางทกีร็้อนจนอยากแก้

ผ้าวิ่ง ค�าพูดนั้นของแอรอนส�าหรบัคนที่มาจากประเทศที่ร้อนจนแทบ

เป็นลมอย่างณลสิาคดิว่าต่อให้ร้อนแค่ไหนกย็งัอยูใ่นระดบัที่รบัได้อยูด่ี

“คดิว่าไม่มหีน้าร้อนเสยีอกี” ณลสิาว่า

“มีสิ หน้าร้อนเขาก็แต่งตัวกันธรรมดาเหมือนคนไทยนั่นแหละ 

แต่หน้าหนาวกห็นาวจนไม่อยากออกจากบ้านไปไหนเลยละ” 
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ถงึจะร�าคาญ แต่ณลสิากค็ดิว่าเรื่องที่แอรอนพดูให้ฟังกย็งัพอมี

ประโยชน์อยู่บ้างเหมอืนกนั เธอแทบไม่ได้เอาเสื้อผ้าหน้าร้อนตดิมาเลย

เพราะคิดว่าที่นั่นคงหนาวอย่างเดียว นี่คือผลของการไม่ศึกษาข้อมูล

ก่อนสนิะ ต่อไปนี้เธอต้องช่วยเหลอืตวัเอง จะรอให้คนอื่นมาช่วยไม่ได้

ถงึเวลาที่ถูกเรยีกขึ้นเครื่อง เธอคดิว่าจะได้โล่งหูสกัท ีเพราะไม่

ต้องทนฟังแอรอนพูด แต่ที่ไหนได้ ที่นั่งของเขาดนัอยูต่ดิกบัเธออกีแล้ว 

เมื่อเขารู้ว่าต้องนั่งติดกันไปอีกเป็นสิบชั่วโมงก็ดีใจใหญ่ ส่วนเธอก็ได้

แต่เอาผ้าห่มปิดหน้าแล้วเอนตวัลงนอน แอรอนพดูต่อสกัพกักเ็งยีบไป 

ดเูหมอืนเขาจะเพลยีมากเหมอืนกนั เมื่อเธอตื่นมาอกีทกีเ็หน็ว่าเขาหลบั

ไปแล้ว

หญิงสาวมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อดูทัศนียภาพด้านนอก 

แม้ว่าจะมองไม่เห็นอะไรมากนักเพราะมีเมฆบัง แต่เธอก็สัมผัสได้ถึง

ความแตกต่างจากที่อื่นที่เคยไปมา แค่คดิว่านี่คอืสถานที่ที่จะต้องอยู่

อกีหลายปีกร็ู้สกึประหลาดแล้ว

อยู่ๆ ณลสิากค็ดิถงึครอบครวัขึ้นมาจบัใจ...

เธอคดิถกูหรอืเปล่าที่มาไกลถงึที่นี่แค่เพราะจะเอาชนะเจสสก้ิา

และคนที่ดูถูกเธอ

“ฮกึ ฮกึ” เสยีงเหมอืนคนร้องไห้สะอกึสะอื้นดงัมาจากด้านข้าง 

เมื่อหันไปมองก็พบว่าเป็นแอรอนก�าลังเล่นโทรศัพท์อยู่ หรือเขาจะดู

หนงัเศร้าอยู่กนันะ ทั้งที่ก่อนหน้านี้นอนหลบัอยู่แท้ๆ เจ้าเดก็บ้านี่เกดิ

ซึ้งใจอะไรขึ้นมาอกี

“เป็นอะไรน่ะ”

“พี่ซสี่งข้อความมาหาผม ซึ่งมากเลย” เขาตอบเป็นภาษาไทย

ทั้งที่ณลสิาถามเป็นภาษาองักฤษ

“ซึ้ง ไม่ใช่ซึ่ง”

“ครบั นี่ไงเป็นภาษาไทยด้วย” เขาหนัหน้าจอโทรศพัท์ให้ดู
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ไอ้เดก็เวน แกขโมยสติ๊ก2ของฉนัไปใช่ไม่ กลบัมาฉนัจะเตะจูบ

แก

“คนนี้ที่ว่าเป็นคนไทยน่ะเหรอ” ในที่สุดณลิสาก็ยอมแพ้ เธอ

ถามกลบัเป็นภาษาไทย

“ครบั พี่ซเีก่งไหม”

“ผดิเกอืบทกุค�า”

“ผดิเหรอครบั ผมกว็่าอ่านรู้เรื่องนะ แถมบอกว่าจะจูบผมด้วย 

สงสยัจะคดิถงึที่ผมไปนาน” 

ยิ่งแอรอนพูด ณลสิากย็ิ่งรู้สกึแย่แทน ไม่รู้ว่าคนคนนี้เตบิโตมา

ได้อย่างไร หรอืเล่นกฬีาจนศรีษะกระทบกระเทอืนฟ่ันเฟือนไปแล้ว พดู

ภาษาไทยรู้เรื่องขนาดนี้กค็วรต้องรู้หลกัไวยากรณ์บ้างสิ

“ช่างมนัเถอะ” หญงิสาวส่ายหน้า

“อ๊ะ! ถงึแล้ว” เขาชะโงกหน้ามาที่หน้าต่าง เดก็ฝรั่งยกัษ์คนนี้ดู

เหมือนจะไม่มีความเกรงใจคนที่เพิ่งเจอกันยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงแบบ

เธอเลย 

ไม่นานเครื่องบินก็ลงจอด การเดินทางที่ยาวนานที่สุดในชีวิต

ของเธอสิ้นสดุลงแล้ว ณลสิารู้สกึชาไปทั้งร่าง หญงิสาวหยบิแว่นตาที่

ถอดวางไว้ตอนจะนอนขึ้นมาสวม ยงัดทีี่ตอนคยุกบัแอรอนเมื่อครู ่เขา

ไม่ทกัเรื่องที่เธอหน้าเหมอืนดาราขึ้นมาอกี แอรอนช่วยเธอหยบิกระเป๋า

แล้วถือเอาไว้ให้ราวกับเป็นคนรู้จักที่เดินทางมาด้วยกัน เมื่อผ่านการ

ตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วเธอก็มารับกระเป๋าใบใหญ่สองใบของตัวเอง 

แอรอนเป็นคนช่วยอกีเหมอืนเคย เขายกกระเป๋าของเธอใส่รถเขน็แล้ว

ช่วยเข็นออกไปด้านนอก เมื่อณลิสาเหลือบไปมองกระเป๋าของเขาก็

เหน็ว่ามใีบเดยีว ซ�้ายงัใบเลก็มากอกีต่างหาก 

2 สติ๊ก (Stick) ไม้ที่ใช้เล่นฮอกกี้
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สรปุเขาเอาเสื้อผ้าที่ไหนใส่ตอนอยู่ที่ไทยกนัล่ะ

“พี่พกัโรงแรมไหนครบั เดี๋ยวผมบอกรถแทก็ซี่ให้” 

แอรอนยังคงพูดภาษาไทยกับเธอ ฟังมาจนถึงตอนนี้ก็อดที่จะ

รู้สกึทึ่งในทกัษะภาษาไทยของเขาไม่ได้ ในเมื่อเขาไปเรยีนแลกเปลี่ยน

ที่ไทยแล้วเก่งขนาดนี้ได้ เธอมาเรยีนที่นี่กต็้องท�าได้เหมอืนกนั

“เดี๋ยวมีคนมารับน่ะ ขะ...” เธอพยายามจะพูดค�าว่าขอบคุณ 

แต่ยงัพูดไม่จบ อกีฝ่ายกต็ดับทก่อน

“ไม่เป็นไรครบั ถ้าอย่างนั้นโชคดนีะครบั” ชายหนุม่โบกมอืก่อน

จะเดนิแยกออกไป 

ในสถานที่ที่ไม่มใีครรู้จกัแบบนี้เธอกก็งัวลอยูเ่ลก็น้อย ถงึแอรอน

จะเป็นคนแปลกหน้าที่พูดน�้าไหลไฟดับมาทั้งยี่สิบกว่าชั่วโมง แต่พอ

เริ่มคุ้นกบัเขาแล้วกร็ู้สกึว่าไม่ได้น่าร�าคาญมาก พอเขาไป บรรยากาศ

รอบกายกเ็งยีบเหงา รู้สกึอ้างว้างขึ้นมาทนัที

เธอยนือยูต่รงนั้นนานพอสมควร พยายามมองไปรอบๆ เพื่อหา

คนที่กวนิทร์บอกว่าจะมารบั เขาบอกว่าเจ้าของบ้านที่เธอจะไปอยูด้่วย

ชื่อศรนีวล เป็นญาตขิองกวนิทร์กบัอนาคนิ ยนืรออยู่สกัครู่ใหญ่เธอก็

เห็นผู้หญิงเอเชียคนหนึ่งถือป้ายกระดาษเขียนด้วยภาษาไทยว่า ‘ขอ

ต้อนรบั น้องรดิ’

ณลสิามองซ้ายมองขวากพ็บว่าตนเองเป็นคนไทยแค่คนเดยีวที่

อยูแ่ถวนี้ หญงิสาวตดัสนิใจเดนิไปถามเพื่อความแน่ใจว่าคนที่ถอืป้าย

นั้นคอืศรนีวลหรอืเปล่า

“น้าศรนีวลใช่ไหมคะ” 

“น้องรดิเหรอ”

“ลซิค่ะ แอลไอเอส” หญงิสาวพยายามแก้ชื่อตวัเองให้ถูกต้อง 

“อุ๊ยตาย! น้าเขยีนผดิเหรอ ขอโทษนะจ๊ะ กายบอกว่ารดิเดยีว

กบัรดิสดีวง น้ากแ็ปลกใจอยูว่่าท�าไมพ่อแม่เขาตั้งชื่อลกูแบบนี้กนั” พดู
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จบศรนีวลกห็วัเราะ ก่อนจะสะดุ้งขึ้นมาแล้วมองไปรอบๆ ด้วยท่าทาง

ตื่นตกใจ

“มอีะไรเหรอคะ” 

“ต๊าย! แอนดี้ไปไหน ลูกน้าน่ะ เมื่อกี้ยงัอยู่นี่เลย” ศรนีวลมอง

ไปรอบๆ อย่างร้อนรน เหน็แบบนั้นแล้วณลสิาเองกก็วาดสายตามอง

ตามไปเช่นกนั ทนัใดนั้นหญงิสาวกเ็หน็เดก็ชายคนหนึ่งก�าลงัแหวกว่าย

อากาศอยู่บนพื้นไม่ไกลจากตรงนั้น สัญชาตญาณบางอย่างของเธอ

ก�าลงับอกว่าเดก็คนนั้นอาจจะเป็นแอนดี้

“นั่นหรอืเปล่าคะ” เธอชี้ไปที่เดก็คนนั้น

“อ้อ ใช่จ้า นั่นแหละแอนดี้” ศรนีวลกวกัมอืเรยีกลูกชาย 

เดก็คนนั้นลกุขึ้นจากพื้นแล้ววิ่งมาหยดุตรงหน้าณลสิา ก่อนจะ

ค่อยๆ ยกมอืขึ้นชี้หน้าด้วยสายตาที่แขง็กร้าว รมิฝีปากเม้มแน่น และ

เอ่ยออกมาว่า “นงัยอพระกลิ่น แกกนิแมวของฉนัไปใช่ไหม!!”

ศรีนวลรีบจับมือของลูกชายดึงลงไปข้างล�าตัวก่อนจะหันมา 

พูดกบัณลสิาด้วยรอยยิ้มเจื่อนๆ แล้วเอ่ยขึ้นว่า “โทษทจี้า แอนดี้ลูก

น้ามนัชอบดูละครพื้นบ้านไทย”
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4
เด็ก+สุนัข = นรก

ณลิสาไม่เคยมีประวัติในการใกล้ชิดกับเด็กมาก่อน แต่ก็

ไม่ได้รู้สกึมอีคต ิก่อนหน้านี้เธอเคยต้องถ่ายละครกบันกัแสดงเดก็หลาย

คน ซึ่งพวกเขากค็วบคมุตวัเองและท�างานได้เป็นอย่างด ีถงึจะมงีอแง

บ้างกไ็ม่ใช่หน้าที่ของเธอที่ต้องมาดูแล ท�าให้ณลสิาไม่อาจตอบได้ว่า

เธอรู้สกึอย่างไรกบัเดก็

แต่ความรู้สึกของเธอที่มีให้แอนดี้ในตอนนี้คือ...อึ้งจนพูดอะไร

ไม่ออก

ระหว่างที่ศรนีวลก�าลงัขบัรถกลบับ้าน เดก็ชายกป็ีนป่ายอยู่ใน

รถ ขยบัไปข้างหน้าทข้ีางหลงัท ีในขณะที่ผูเ้ป็นแม่ดดุ่าลกูชายไปตลอด

ทางจนแทบไม่มสีมาธขิบัรถ เธอไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่กนัมาอย่างไร เคย

เกดิอบุตัเิหตอุะไรสกัครั้งหรอืเปล่า กระทั่งรถของศรนีวลเบรกกะทนัหนั

เพราะมรีถขบัตดัหน้าตรงทางแยก ณลสิากท็นไม่ไหวอกีต่อไป เธอจบั

แอนดี้ที่ยืนเต้นอยู่บนเบาะไว้ก่อนจะกดให้เขานั่งลง แล้วดึงเข็มขัด

นริภยัคาดให้ แต่ทนัททีี่ถูกบงัคบั เดก็ชายกร็้องโวยวายและพยายาม

จะปลดเขม็ขดันริภยัออก

“นางพนัธรุตั นงัยกัษ์ชั่ว ฉนัจะฆ่าแก!!”

“ถงึบ้านก่อนแล้วค่อยฆ่า อย่าเอาเขม็ขดัออก ถ้าเอาออกจะจบั
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กนิเลย” พอณลสิาพูดจบแอนดี้กท็�าเสยีงฮดึฮดัแล้วหนัไปหามารดา 

ศรนีวลยิ้มเจื่อนๆ ท�าเป็นไม่สนใจ 

ท่าทางของณลิสาเหมือนกับจะจับแอนดี้กินจริงๆ อุณหภูมิใน

รถเหมอืนจะเยน็กว่าอณุหภมูข้ิางนอกเสยีอกี เหตกุารณ์สงบอยูส่กัพกั 

ก่อนที่แอนดี้จะเปิดกระจกรถแล้วยื่นศรีษะออกไปด้านนอก 

“แอนดี้ เอาหวัเข้ามานะ เดี๋ยวรถชน” ศรนีวลร้องเสยีงดงั

“แบร่ๆ” แอนดี้แลบลิ้นปลิ้นตากบัคนข้างนอก ไม่ได้สนใจเสยีง

ของศรนีวลเลยแม้แต่น้อย 

ส่วนณลิสานั้นรู้สึกตึงเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ในเมื่อ

ไม่มใีครรู้จกั ไม่ต้องรกัษาภาพลกัษณ์ จงึยื่นมอืเรยีวบางไปด้านหน้า

แล้วจับคอเสื้อด้านหลังของเด็กชายดึงออกมาจากหน้าต่าง แล้วปิด

กระจก

“น้าศรนีวลลอ็กกระจกด้วยค่ะ” ณลสิาว่า

ศรนีวลเพิ่งได้สตกิร็บีกดลอ็กกระจกหน้าต่าง ปกตแิอนดี้ไม่เคย

เปิดหน้าต่างแล้วยื่นศีรษะออกไปแบบนั้น ได้แต่เต้นอยู่ในรถแล้วร้อง

เพลง ไม่รู้ว่าวนันี้เกดิคกึอะไรขึ้นมาถงึได้เล่นแผลงๆ 

“ขอโทษทนีะลซิ ลูกน้ามนัซนนดิหน่อย แต่เดี๋ยวอยูก่นัไปนานๆ 

กน็่าจะเข้ากนัได้แหละ” ศรนีวลหวัเราะแห้งๆ แม้ว่าจะไม่แน่ใจว่าจะ

เป็นอย่างที่ตนเองพูดหรอืเปล่ากต็าม

บ้านของศรนีวลอยูไ่ม่ไกลจากสนามบนิมากนกั ขบัรถไม่ถงึยี่สบิ

นาทกีถ็งึบ้าน ตลอดทางที่ผ่านมาณลสิามองบรรยากาศรอบข้างด้วย

ความตื่นตาตื่นใจ เพราะงานที่รดัตวัท�าให้เธอไม่เคยมาเที่ยวประเทศ

ทางแถบตะวันตกเลย พอได้มาเห็นกับตาแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนอยู่

คนละโลก ที่นี่มตี้นไม้ สนามหญ้า ไม่มคีวามแออดั บ้านแต่ละหลงั

เว้นระยะห่างกนัพอสมควร ดูเป็นส่วนตวัและสงบเรยีบร้อยด ี

“น้ามาอยู่ที่นี่หลายเดือนแล้ว พอดีเดวิดแฟนน้าเขาได้งานที่นี่
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กเ็ลยย้ายกนัมาหมดทั้งครอบครวั” ศรนีวลเอ่ยขึ้นในขณะช่วยณลสิา 

ยกกระเป๋าลงมาจากหลังรถ เห็นท่าทางเก้ๆ กังๆ ของอีกฝ่ายแล้วก็

แปลกใจเลก็น้อย เมื่อก่อนเธอรูจ้กันกัเรยีนไทยที่มาเรยีนอเมรกิาหลาย

คน ทุกคนล้วนแล้วแต่ทะมัดทะแมง น้อยคนที่จะท�าเหมือนกระเป๋า 

เดนิทางเป็นหนิก้อนใหญ่ที่ยกไม่ขึ้นแบบนี้

“ลซิอายเุท่าไหร่นะ กายบอกว่าลซิเป็นพี่สาวของเพื่อน กน็่าจะ

แก่กว่ากายใช่ไหม” ศรนีวลถาม

“ยี่สบิเก้าค่ะ” ณลสิาตอบ

“อ้อ” เมื่อได้รบัค�าตอบศรนีวลกไ็ม่ได้ท�าท่าทางตกใจอะไร 

ตอนแรกณลสิาคดิว่าอกีฝ่ายจะถามเสยีอกีว่าท�าไมเธอถงึคดิจะ

มาเรียนต่อตอนอายุเท่านี้ คนที่อายุใกล้สามสิบบางคนก็แต่งงานมี

ครอบครวักนัไปหมดแล้ว 

“น้าเองกม็าเรยีนต่อหลงัจากมลีกูคนแรกเหมอืนกนั ล�าบากมาก

เลยนะเลี้ยงลกูแล้วเรยีนไปด้วยเนี่ย อ่านหนงัสอือะไรกไ็ม่เข้าหวัทั้งนั้น” 

อกีฝ่ายพูดไปเรื่อยเปื่อย 

แต่คนฟังกลับรู้สึกว่าสบายใจขึ้นเมื่อได้ยินแบบนั้น ชีวิตที่ไม่มี

ใครมาตดัสนิหรอืจ้องจบัผดิมนัเป็นแบบนี้เองสนิะ

ณลสิาไม่ได้พดูอะไรต่อ ศรนีวลเองกไ็ม่ได้เล่าอะไรต่อเกนิความ

จ�าเป็น ยังมีเวลาที่จะท�าความรู้จักกันอีกนาน ไม่จ�าเป็นต้องรีบร้อน 

เล่าเรื่องของตวัเองจนหมด หลงัจากเข้ามาในบ้านแล้วแอนดี้กเ็ดนิชน 

ณลสิาก่อนจะหนัมาแลบลิ้นแล้ววิ่งเข้าไปด้านใน หญงิสาวกดัรมิฝีปาก

แน่น เธอจะทนเดก็นี่ได้ถงึวนัหรอืเปล่านะ

บ้านของศรนีวลเรยีกได้ว่าใหญ่ส�าหรบัณลสิา ยิ่งอยูใ่นประเทศ

ที่ค่าครองชพีสงูแบบนี้ด้วยแล้วถอืว่าไม่เลก็เลย แต่ตอนที่นั่งรถมา บ้าน

ของคนแถวนี้กม็ขีนาดคล้ายๆ กนั อาจจะมบี้านบางหลงัที่ใหญ่กว่านี้

สกัหน่อย แต่กไ็ม่ได้ดูแตกต่างกนัจนเหน็ได้ชดั
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“กายบอกหรอืยงัว่าบ้านน้าอยู่กนัสี่คน มนี้า เดวดิ เอวา แล้วก็

แอนดี้ น้าเปิดร้านอาหารไทยอยูต่รงทาวน์สแควร์ ปกตกิอ็ยูร้่านตลอด

เลยต้องเอาแอนดี้ไปเลี้ยงที่ร้านด้วย จานชามแตกไปหลายใบแล้ว เคย

จ้างเดก็วยัรุ่นแถวนี้เป็นพี่เลี้ยง วนัสองวนักห็นหีายไปหมด แต่แอนดี้

มนัไม่ได้ซนมากหรอกนะ” ศรนีวลหวัเราะแห้งๆ พอนกึถงึเรื่องความ

ซนของแอนดี้กล็มืไปว่าคูส่นทนาของตนคอืคนที่จะมาช่วยดแูลลูกชาย 

หากณลิสารู้วีรกรรมของเจ้าลูกชายมากเกินไปอาจจะหนีหายไปเลย

กไ็ด้ 

“ลซิเข้าใจค่ะ ลซิกม็นี้องสาวเหมอืนกนั” ณลสิาว่า

“น้องของลซิกซ็นเหรอ”

“ตอนแรกกซ็นค่ะ แต่ลซิขู่ว่าจะจบักดน�้า หลงัจากนั้นกไ็ม่ค่อย

ซนเท่าไหร่” หญงิสาวพูดเสยีงเรยีบในขณะที่ศรนีวลขนลกุขึ้นมาทนัท ี

ในความคดิของณลสิา วนัจนัทร์ไม่ได้จดัการยากเท่าแอนดี้ อาจเพราะ

เธอคุน้เคยกบัอกีฝ่ายมาตั้งแต่เกดิ แต่กบัเดก็คนอื่นนั้นเธอไม่แน่ใจนกั 

คงต้องใช้เวลาสกัพกัถงึจะรู้ว่าควรเอาอะไรไปขู่แอนดี้ดี

“ล้อเล่นน่ะค่ะ” ณลสิาว่าเมื่อเหน็สหีน้าเจ้าของบ้านเหมอืนคน

ก�าลงักลั้นหายใจอยู่

“เฮ้อ น้าตกใจหมดเลย ว่าอยู่แล้วว่าลซิดูท่าทางใจดแีบบนี้คง

รกัเดก็แน่ๆ”

“ค่ะ กค็งงั้น” 

ค�าตอบของณลิสาท�าให้ศรีนวลกังวลขึ้นมาอีกครั้ง แต่เพราะ 

อกีฝ่ายเป็นคนที่หลานชายแนะน�ามา เธอจงึคดิว่านสิยัคงไม่ผดิจากที่

กวนิทร์เล่านกั เมื่อช่วยกนัน�ากระเป๋าขึ้นไปบนห้องนอนที่เตรยีมไว้แล้ว 

ศรนีวลกอ็ธบิายให้ฟังว่าห้องนอนไหนเป็นของใคร ข้างห้องของณลสิา

คอืห้องนอนของเอวา ลูกสาวคนโตวยัสบิหกปี ส่วนห้องที่อยู่ตรงข้าม

ตดิกบัห้องน�้าคอืห้องของแอนดี้กบัหมคีวาย
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‘หมคีวาย’ คอืใครน่ะเหรอ...

ศรีนวลอธิบายว่าหมีควายคือสุนัขพันธุ์นิวฟาวนด์แลนด์สีด�า 

ตวัใหญ่อายสุองปีที่อาศยันอนในห้องของแอนดี้ หมคีวายเป็นเพื่อนรกั

ของเดก็ชายวยัสบิปี และแอนดี้มกัจะระบายความในใจให้สนุขัตวันี้ฟัง

บ่อยๆ 

“คอืลซิแพ้ขนสตัว์ค่ะ” ณลสิาว่า 

“เรื่องนั้นกายบอกแล้วละ ไม่ต้องห่วงนะ หมคีวายมนัพูดรู้เรื่อง 

ห้ามอะไรกฟ็ัง แล้วน้ากท็�าความสะอาดบ้านทกุวนั ห้องของลซิกเ็อา

เครื่องฟอกอากาศไปไว้ให้แล้ว แต่ถ้ายงัมอีาการแพ้ ยงัไงน้าจะลองพา

ไปปรกึษาหมอด ูถ้ารู้สกึไม่สบายเมื่อไหร่บอกน้าได้เลยนะ” ศรนีวลว่า 

พอฟังแบบนั้นแล้วณลสิากเ็บาใจขึ้นเลก็น้อย เธอกลวัว่าศรนีวล

จะมองว่าเธอเรื่องมาก กบัเรื่องอื่นยงัพอปรบัตวัได้ แต่เรื่องภมูแิพ้นี่คง

ต้องบอกไปตรงๆ

“ค่ะ” หญงิสาวว่า

ศรีนวลมองหญิงสาวตรงหน้าอย่างสนอกสนใจ ดูจากใบหน้า

หวานภายใต้กรอบแว่นสีด�านั่น ถ้าเพื่อนของหลานชายคนนี้ยิ้ม 

สกัหน่อยคงดสูวยขึ้นเป็นกอง หรอืบางทเีจา้ตวัอาจจะยงัปรบัตวัไมไ่ด้

ถงึได้ท�าหน้าเหมอืนไม่ชอบทกุอย่างบนโลกแบบนี้

เมื่อรูต้วัว่าถูกจ้องมอง ณลสิากร็บีเดนิไปนั่งบนเตยีงของตนเอง

แล้วท�าท่าจะเปิดกระเป๋า 

เมื่อเห็นแบบนั้นศรีนวลก็ไม่กล้ารบกวน เธอบอกว่าให้ณลิสา

จดัการข้าวของ นอนพกัให้เรยีบร้อยแล้วจะมาปลกุ

ณลิสาน�าเสื้อผ้ากับของใช้ออกมาบางส่วนแล้วก็รู้สึกง่วงนอน 

เธอล้มตวับนที่นอนแล้วเผลอหลบัไปเลย จากที่ตอนแรกคดิว่าจะบอก

คนในครอบครัวเสียก่อนว่ามาถึงแล้ว แต่เพราะต้องนั่งเครื่องบินมา

อย่างยาวนานท�าให้รู้สกึอ่อนเพลยีจนไม่อาจลมืตาขึ้นมาได้ 
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เวลาผ่านไปณลิสาได้ยินเสียงเรียกของใครบางคน แต่ 

หนงัตาของเธอกย็งัปิดสนทิ กระทั่งได้ยนิเสยีงหวัเราะ ตามมาด้วยแรง

ยบุของเตยีง ขณะก�าลงัตั้งสตวิ่าเกดิอะไรขึ้นกไ็ด้ยนิเสยีงเลก็ๆ ดงัอยู่

ข้างหู

“นางยกัษ์ๆ แกจะต้องตายด้วยเกราะกายสทิธิ์ของข้า เปรี้ยงๆ” 

จากนั้นณลสิากร็ูส้กึว่าเหมอืนก�าลงัถกูทบั มบีางอย่างก�าลงัขย่ม

อยู่บนร่างของเธอ 

“แอนดี้!! ลงมาเดี๋ยวนี้ พี่เขาเจบ็นะลูก” เสยีงของใครอกีคนดงั

แทรกขึ้นมา 

ตอนนี้เธอเริ่มนกึออกแล้วว่าตวัเองอยูท่ี่ไหน แต่ณลสิาเพลยีเกนิ

กว่าจะลกุขึ้นมาปกป้องตวัเอง ผ่านไปสกัพกัเธอจงึได้ยนิเสยีงปิดประตู 

จากนั้นกส็มัผสัได้ถงึแรงมอืที่จบัตรงไหล่ของเธอแล้วเขย่าเบาๆ

“น้องลซิ ตื่นได้แล้ว ได้เวลาอาหารเช้าแล้วจ้า” เสยีงของศรนีวล

ท�าให้ณลสิาค่อยๆ ลมืตาขึ้นมา 

“ยงัไม่เช้าเลยค่ะ”

“เช้าแล้วจ้า ลิซนอนตั้งแต่บ่ายเมื่อวานจนถึงเช้าแล้ว ต้องรีบ

ปรบัเวลา” 

ศรนีวลรูส้กึเหมอืนได้ลกูสาวเพิ่มขึ้นมาอกีคนหนึ่ง เรื่องเวลาเป็น

เรื่องที่ณลิสาต้องปรับตัวเป็นอย่างแรก ถึงจะรู้สึกเพลีย แต่ก็ต้องฝืน

ตื่นขึ้นมาท�ากจิวตัรประจ�าวนั ณลสิาพยายามฝืนแรงโน้มถ่วงหยดักาย

ขึ้นมาจากที่นอน แต่พอลมืตาได้สกัพกักล็้มลงไปบนเตยีงอกี ศรนีวล

ส่ายหน้าเบาๆ ก่อนจะเริ่มปลกุอกีครั้ง 

ในที่สดุณลสิากต็ื่นขึ้นมาในบ้านที่ไม่คุ้นเคย อากาศที่แตกต่าง 

ประเทศที่เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรก เธอเดนิงวัเงยีออกจากห้องนอนแล้ว

เข้าไปยนืมองตวัเองอยู่หน้ากระจกในห้องน�้า 

สวมแว่นแบบนี้ก็ไม่ได้แย่มาก ดูฉลาดน่าเชื่อถือ ใครจะมาว่า
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เธอสมองกลวงคงต้องคดิดูใหม่

ระหว่างที่ก�าลงัจ้องมองตวัเองในกระจกอยูน่ั้น ด้านหลงัของเธอ

ก็มีเงาสะท้อนของเด็กสาวคนหนึ่งที่สวมแต่ชุดชั้นในเดินเข้ามานั่งลง

บนชกัโครกทั้งที่ยงัหลบัตา เมื่อเดก็สาวคนนั้นลมืตาขึ้นมากม็สีหีน้าตื่น

ตระหนกสดุขดี ก่อนจะกรดีร้องดงัลั่น

“แม่!!! มโีจรเข้าบ้าน” ถงึจะร้องเสยีงดงัด้วยความตกใจระดบั

สิบ แต่เด็กสาวก็ไม่ขยับตัวไปไหนเพราะยังท�าธุระไม่เสร็จ ในขณะที่

ศรนีวลกบัแอนดี้ที่วิ่งเข้ามาในห้องน�้าพร้อมกนักต็้องเอามอืปิดจมูก

ณลิสาเองก็ด้วย เธอตกใจเหมือนกัน แต่มากกว่าความตกใจ

คอืเดก็สาวคนนี้ก�าลงัถ่ายหนกัโดยไม่สวมเสื้อผ้าและไม่ปิดประต ูเมื่อ

ได้สติหญิงสาวก็รีบแทรกตัวออกไปยืนหน้าห้องน�้าแทน ในขณะที่

ศรนีวลยงัหน้าตาตื่น

“ท�าไมแกเข้าห้องน�้าไม่ลมืตาดูก่อนว่ามคีนอยู่ พี่เขาไม่ใช่โจร” 

ศรนีวลว่าก่อนจะดึงแอนดี้ออกมาแล้วปิดประตู เมื่อเห็นสายตางุนงง

ของผู้มาใหม่แล้วเธอก็หัวเราะแห้งๆ เพราะบางครั้งเอวาก็ชอบใส่ชุด

ชั้นในเข้าห้องน�้าบ่อยๆ ส�าหรบัคนบ้านนี้นี่เป็นเรื่องที่ชนิตากนัแล้ว 

“หนูจะไปรู้ได้ไง” เอวาตะโกนออกมาจากในห้องน�้า

“นั่นอีฟ ลูกสาวน้าเอง เดี๋ยวออกมาค่อยคุยกันดีกว่าเนอะ” 

ศรนีวลว่าก่อนจะจูงแอนดี้เดนิลงไปชั้นล่างด้วยกนั 

ส่วนณลสิายงัยนือยู่ที่เดมิ มองเจ้าสนุขัที่ชื่อ ‘หมคีวาย’ ก�าลงั

จ้องมองเธอด้วยสายตาที่ไม่รู้ว่าเป็นมติรหรอืศตัรู

“สวัสดี” นี่เป็นครั้งแรกที่ณลิสาทักทายสัตว์เลี้ยงด้วยค�าว่า 

‘สวัสดี’ เมื่อก่อนเธอคิดว่าคนที่ชอบคุยกับสัตว์เลี้ยงเป็นพวกเพ้อเจ้อ 

อย่างอนาคนิกบัวนัจนัทร์ที่ชอบคยุกบัแมวขี้โมโหตวันั้น เธอจ�าชื่อแมว

ของว่าที่น้องเขยไม่ได้ แต่จ�าได้ว่ามันดุยิ่งกว่าสุนัขพันธุ์พิตบูลเสียอีก 

เธอแค่แอบมองนดิเดยีว มนักแ็ยกเขี้ยวขูท่นัท ีแต่เจ้าสนุขัตวันี้ให้ความ
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รูส้กึไม่เหมอืนกนั เธอไม่รู้ว่ามนัอนัตรายหรอืไม่ มนัแค่จ้องเธออยูอ่ย่าง-

นั้นเงยีบๆ ไม่ยอมขยบัไปไหน

ณลสิาตดัสนิใจที่จะเดนิเลี่ยงผ่านมนัไปเงยีบๆ แต่แล้วเจ้าสนุขั

สีด�าก็ล้มตัวลงนอนกะทันหัน จนณลิสาร้องกรี๊ดเสียงดังลั่นเพราะคิด

ว่ามันจะพุ่งเข้ามากัด ศรีนวลรีบวิ่งขึ้นมาดูก็เห็นหมีควายก�าลังนอน

อย่างสบายใจ ในขณะที่แขกของเธอล้มลงไปนั่งอยู่กบัพื้น

“หมีควายมันไม่ดุ ไม่กัดใครหรอก ไม่ต้องกลัวนะ” นั่นดูเป็น 

ค�าปลอบที่ไม่ได้ช่วยอะไรสกัเท่าไร 

ณลสิาถอนหายใจก่อนจะพยายามยนักายลกุขึ้น เจ้าหมคีวาย

ที่นอนอยู่บนพื้นกพ็ุ่งเข้ามางบัที่ข้อเท้าของเธอราวกลบัจะแกล้ง หญงิ

สาวไม่ได้รูส้กึเจบ็ แต่เพราะความกลวัท�าให้เธอสะบดัขาออกแล้วกเ็ตะ

เข้าที่ปากของเจ้าหมคีวายอย่างจงั

“ว้ายตายแล้ว!” ศรนีวลร้องอทุาน 

หมคีวายลงไปนอนหงายที่พื้นแล้วร้องเสยีง “อิ๋ง อิ๋ง”

แอนดี้วิ่งขึ้นบันไดมาทันที เมื่อเห็นเจ้าสุนัขสีด�าตัวใหญ่ก�าลัง

นอนหมดเรี่ยวแรงอยู่บนพื้นก็ร้องไห้เสียงดัง ศรีนวลหัวหมุนท�าอะไร 

ไม่ถูก สกัพกัเอวากว็ิ่งออกมาจากห้องน�้าแล้วดงึเสื้อแอนดี้

“แอนดี้ แกเอาแปรงล้างหน้าพี่ไปแปรงฟันหมีควายอีกแล้ว 

ใช่ไหม!” 

“หมคีวาย ฮอื ฮอื อย่าตายนะ” 

แอนดี้ไม่ได้สนใจฟัง เขากอดหมคีวายแน่น ในขณะที่ศรนีวลเอา

โทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาพยายามโทร. หาใครบางคน ส่วนณลสิายนืนิ่งอยู่

อย่างนั้น มองเจ้าสนุขัเจ้าเล่ห์ที่กลอกตาไปมาแต่ไม่ยอมลกุ แรงที่เธอ

เตะปากของเจ้าหมคีวายนั้นไม่ได้หนกัขนาดที่จะบาดเจบ็ขนาดนั้น

เธอนกึว่ามนษุย์เสแสร้งเก่งเผ่าพนัธุเ์ดยีวเสยีอกี ที่แท้สนุขักเ็ล่น

ละครเก่งเหมอืนกนั!!
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“น้องลซิช่วยน้าอุม้หมคีวายไปที่รถหน่อยได้ไหม” ศรนีวลว่า พอ

พูดจบเธอกว็ิ่งออกไป ไม่รอให้ณลสิาตอบด้วยซ�้า ไม่นานกไ็ด้ยนิเสยีง

เครื่องยนต์ดงัมาจากชั้นล่าง 

เอวายงัคงเขย่าตวัน้องชายให้ตอบเรื่องแปรงล้างหน้า

“ฮือ หมีควาย ชาติหน้าเกิดใหม่ขอให้แกเป็นพี่สาวของฉัน” 

แอนดี้ว่า

“นี่แกจะเอาหมามาเกดิแทนฉนัเหรอ”

“ฮอื ฮอื”

“เงยีบนะแอนดี้ หนวกห!ู” เอวาพยายามจะเอามอืปิดปากน้อง

ชายในขณะที่ตวัเองเสยีงดงักว่าเสยีด้วยซ�้า อกีทั้งยงัไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอกี

ยิ่งเหน็สภาพไม่ปกตขิองคนบ้านนี้แล้วณลสิากย็ิ่งเวยีนหวั

“พอได้แล้ว!! เงยีบทั้งคู่แหละ แยก!!” ณลสิาตวาดเสยีงดงั นี่

เป็นเรื่องปั่นป่วนที่สุดในชีวิตของเธอแล้ว ครอบครัวของเธอไม่มีใคร

โวยวายเละเทะแบบนี้ กบัวนัจนัทร์เองแค่เธอพดูว่า ‘อย่า’ หรอื ‘หยดุ’ 

ทกุอย่างกจ็บ ไม่มกีารโต้เถยีงหรอืใช้ก�าลงั 

“ชื่ออฟีใช่ไหม ช่วยอุ้มหมาไปที่รถหน่อย พี่แพ้ขนสตัว์” ค�าพูด

ของณลสิาเปรยีบเสมอืนลมพดัส�าหรบัเอวา 

“ฮะ!! ตัวใหญ่ขนาดนี้อีฟอุ้มไม่ไหวหรอก หมาแกไม่ใช่เหรอ 

แอนดี้ ช่วยเขาอุ้มไปสิ” เอวาส่ายหน้าก่อนจะเดินเข้าไปในห้องนอน

ของตวัเอง 

ณลิสามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างงงๆ เธออาจจะปฏิบัติกับ

วันจันทร์ไม่ดีนัก แต่หากมีเรื่องแย่ๆ เกิดขึ้น เธอจะไม่ลังเลเลยที่จะ 

ช่วยเหลอือกีฝ่าย

แต่ถงึจะพูดไปกเ็ท่านั้น คนมาใหม่ต้องใจเยน็...

“แอนดี้ ช่วยพี่อุ้มหมีควายหน่อย” ณลิสาตัดสินใจเจรจากับ 

แอนดี้แทน
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“แกมนัฆาตกร นางพนัธรุตั แกคดิจะกนิหมคีวายใช่ไหม”

ณลิสาหันซ้ายหันขวาเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วก็ย่อกาย

ลงแล้วจับไหล่ทั้งสองข้างของแอนดี้เอาไว้ เธอพูดด้วยเสียงกระซิบ 

ทุ้มต�่า ฟังดูน่าขนลกุว่า

“เออ ถ้าเจ้าไม่ช่วยแบกหมาตวันี้ลงไปจะแหวกท้องกนิไส้ กนิ

หวัใจให้หมดเลย เอาไหม...” 

เมื่อฟังแล้วเดก็ชายกต็วัแขง็ทื่อ นกึถงึยกัษ์ในละครพื้นบ้านไทย

ที่ตัวเองชอบดู พวกนางยักษ์ชอบแฝงตัวมาในร่างของมนุษย์ผู้หญิง

หน้าตาด ีพอสบโอกาสกจ็ะแปลงร่างแล้วจบัคนกนิ

“จะเอาไง” ณลสิากดดนัเดก็ชายต่อ

แอนดี้เม้มปากแน่นก่อนจะพยายามยกร่างของหมีควายขึ้น  

ณลสิาเองกช่็วยด้วย แต่ออกแรงได้ไม่เท่าไรกป็ระเมนิได้ว่าไม่ไหวแน่ๆ  

ในที่สุดหญิงสาวก็ตัดสินใจลงไปด้านล่าง บอกกับศรีนวลว่ายก 

หมคีวายลงมาไม่ไหว

“ตายแล้ว! น้ากล็มืเลยว่ามนัตวัหนกั ปกตเิดวดิจะเป็นคนอุ้ม

ลงมา” ศรีนวลเลิ่กลั่ก พยายามโทร. หาเดวิด แต่เหมือนอีกฝ่ายจะ

ท�างานอยู่จงึไม่ได้รบัสาย

“หรือจะรอแฟนน้านวลดีคะ ลิซว่าหมีควายน่าจะไม่เป็นอะไร

มาก” หญงิสาวเสนอ

“แต่เดวิดจะกลับเมื่อไหร่ไม่รู้ สมมุติว่าอาการหนักแล้วโรง-

พยาบาลปิด เฮ้อ ท�ายงัไงด”ี ขณะที่ศรนีวลก�าลงัครุ่นคดิอยู่กม็ผีู้ชาย

เอเชยีคนหนึ่งก�าลงัวิ่งผ่านหน้าไป เขาหนัมายิ้มให้ศรนีวลก่อนจะค่อยๆ 

วิ่งห่างออกไป

“ตายแล้ว!! คุณแทน วันนี้หยุดเหรอคะ” ศรีนวลตะโกนทัก

ผู้ชายคนนั้นเป็นภาษาไทย 

เขาหยดุวิ่งแล้วเดนิกลบัมา เมื่อมองเหน็ใบหน้าอย่างชดัเจนแล้ว
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ณลสิากร็ูส้กึว่าผูช้ายคนนี้เป็นคนที่ดดูมีากทเีดยีว ถ้าจะให้เธอเดาอายุ

กค็งจะสกัประมาณสามสบิกลางๆ ละมั้ง

“ครบั พอดตี้องพาเจ้าซนัไปสวนสาธารณะครบั ที่โรงเรยีนเขา

จดักจิกรรมให้เดก็ไปวาดรปูธรรมชาตกิบัพ่อแม่” อกีฝ่ายตอบด้วยรอย

ยิ้ม

“ตายแล้ว!! ท�ายงัไงดคีะเนี่ย” ศรนีวลเอามอืกมุขมบั

“หมคีวายเป็นอะไรเหรอครบั ยงัไม่ถงึก�าหนดฉดีวคัซนีนี่” 

“เกดิอบุตัเิหตนุดิหน่อยค่ะ นี่สลบอยู่ชั้นบน”

“สลบ?” เขาท�าท่าทางแปลกใจก่อนจะวิ่งพรวดเข้าไปในบ้าน 

ในขณะที่ณลสิาก�าลงังงกบัเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้น ศรนีวลกค็ว้ามอื

ของเธอแล้วจูงให้เดนิตามไปด้วยกนั ก่อนจะอธบิายไปด้วยว่า

“คุณแทนไทเขาอยู่แถวบ้านเรานี่แหละน้องลิซ เป็นคนไทย

เหมอืนกนั ท�างานเป็นสตัวแพทย์ในโรงพยาบาลสตัว์ไม่ไกลนี่เอง น้า

พาหมคีวายไปหาประจ�า” เป็นค�าอธบิายสั้นๆ ที่ชดัเจนด ี

ณลสิาขึ้นมาที่ชั้นสองกเ็หน็สตัวแพทย์เพื่อนบ้านก�าลงัดูอาการ

ของหมคีวายอยู่ สกัพกัเขากห็วัเราะออกมาเบาๆ

“ดีนะครับที่ไม่ได้พาไปโรงพยาบาล สงสัยหมีควายแค่อยาก

แกล้งแอนดี้เล่น” เขาว่าก่อนจะยกมือขึ้นวางบนศีรษะของเจ้าสุนัข 

สดี�าตวัเขื่องที่อยู่ๆ กล็กุขึ้นมาเลยีมอือกีข้างของหมอด้วยความระรกิ- 

ระรี้ 

ในขณะที่ศรนีวลผ่อนลมหายใจยาวก่อนจะบ่นนดิหน่อย

“ขอโทษนะคะคณุแทนที่ต้องรบกวนแบบนี้ ทานข้าวเช้ามาหรอื

ยงัคะ ทานด้วยกนัไหม” ศรนีวลชวน

“ผมต้องกลบัไปทานกบัลูกที่บ้านน่ะครบั ไม่รบกวนดกีว่า” เขา

ปฏเิสธอย่างสภุาพก่อนจะลกุขึ้นแล้วท�าท่าจะเดนิกลบัไป ระหว่างนั้น

ศรนีวลกน็กึขึ้นได้ว่าในฐานะคนบ้านเดยีวกนักค็วรต้องแนะน�าสมาชกิ
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ใหม่ของบ้านให้แทนไทรู้จกัเสยีก่อน

“อ้อ คณุแทน นี่น้องลซิค่ะ เป็นเพื่อนของหลานพี่ มาเรยีนภาษา

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่นี่ แนะน�าให้รู้จักกันไว้ คนไทยเหมือน

กนั เผื่อเจอที่ไหนจะได้ทกัทายกนันะคะ” หลงัจากศรนีวลพูดจบกห็นั

มาทางณลสิา 

เธอมมีารยาทพอที่จะยกมอืไหว้คนตรงหน้า แม้ว่าปกตแิล้วเธอ

จะไม่ค่อยสนใจคนที่ไม่รู้จกั แต่มาอยู่ต่างถิ่นแบบนี้ รู้จกัคนอื่นบ้างก็

ไม่เสยีหาย ใช่ว่าบงัเอญิเดนิผ่านกนัจรงิๆ แล้วต้องทกัสกัหน่อย

“สวสัดคีรบั” เขาทกัทาย

“สวสัดคี่ะ”

“ผมชื่อแทนไท เป็นสัตวแพทย์ประจ�าตัวของหมีควาย” หนุ่ม

ใหญ่ส่งยิ้มให้ 

ณลสิารู้สกึว่าคนที่นี่กด็เีหมอืนกนั ไม่มใีครถามเรื่องส่วนตวัของ

กนัและกนัเกนิความจ�าเป็น แค่ทกัทายแล้วกแ็นะน�าตวัเท่านั้น เธอไม่

ได้ตอบอะไร ได้แต่พยกัหน้าแล้วยิ้ม

“อ้อ แล้วแอนดี้ไม่ได้ไปกจิกรรมวาดรปูที่สวนเหรอ” แทนไทหนั

ไปหาลูกชายเจ้าของบ้านที่ตอนนี้ก�าลังแหย่หูเจ้าหมีควายเล่นอย่าง

อารมณ์ดี

“ว้ายตายแล้ว จรงิด้วย แต่ว่าพี่ต้องไปดูร้าน คงพาลูกไปไม่ได้ 

เอิ่ม...” ศรนีวลหนัหน้ามาทางสมาชกิใหม่ที่เพิ่งเดนิทางมาถงึยงัไม่ถงึ

หนึ่งวนัดดี้วยซ�้า 

แค่การปรับตัวกับสภาพอากาศและเวลาก็ล�าบากแล้ว จะให้

ออกไปร่วมกจิกรรมกบัเจ้าเดก็ที่คดิว่าตวัเองเป็นสงัข์ทองนี่น่ะเหรอ

ณลสิาหงดุหงดิสดุๆ...แต่กพ็ูดออกไปว่า “ลซิช่วยดูแอนดี้ให้ได้

ค่ะ”
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5
มีนรกก็ย่อมมีสวรรค์

ณลิสามีความรู้เกี่ยวกับแองเคอเรจน้อยมาก แล้วก็ไม่คิด

ว่าจะต้องออกไปเจอโลกภายนอกเรว็ขนาดนี้ โชคดทีี่คณุหมอแทนไท

รบัอาสาพาเธอไปที่จดักจิกรรมวาดรูปด้วยกนั หลงัจากกนิอาหารเช้า

เสร็จเธอก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวออกไปข้างนอก ณลิสาคิดว่า 

ตวัเองมั่นใจในเสื้อกนัหนาวขนเป็ดตวัหนาแล้ว แต่พอยนือยู่หน้าบ้าน

นานๆ กลบัรู้สกึว่าร่างกายก�าลงัแขง็ จนต้องขยบัแขนขา กระโดด เดนิ

วนไปมา ส่วนแอนดี้กลับยืนกอดอยู่กับหมีควายด้วยท่าทางไม่รู้ร้อน 

รู้หนาว

“จะเอาหมาไปด้วยหรอืไง” ณลสิาถามเดก็ชาย

“ไม่พูดกบัยกัษ์”

“ไม่พูดกบัเดก็เหมอืนกนั พูดคนเดยีว” หญงิสาวกอดอก รู้สกึ

หนาวจนหน้าแข็งไปหมด ดูเหมือนครีมบ�ารุงผิวที่พกมาด้วยจะใช้ไม่

ค่อยได้ผล รออยู่สักพักรถเอสยูวีสีขาวคันหนึ่งก็มาจอดหน้าบ้าน 

กระจกถูกลดลงพร้อมกับปรากฏใบหน้าของเด็กชายลูกครึ่งคนหนึ่งที่

อายนุ่าจะรุน่ราวคราวเดยีวกบัแอนดี้ เมื่อณลสิาพจิารณาดใูบหน้าของ

เดก็คนนี้แล้วกพ็บว่าเขามใีบหน้าที่ฉายแววความหล่อเหลาไม่ผดิจาก

คณุหมอแทนไทนกั 
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ถ้าเดาไม่ผดินี่คงเป็นลูกชายของคณุหมอแน่

“แอนดี้” เดก็ชายบนรถร้องเรยีกเพื่อนวยัเดยีวกนั

“จนัทโครบ” แอนดี้ตอบกลบั

ณลิสาหันมามองหน้าเด็กที่วันๆ เอาแต่คิดเรื่องละครพื้นบ้าน 

ขนาดเธอเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่มาเกือบสามสิบปียังแทบจ�าไม่ได้เลยว่า 

จนัทโครบคอืใคร จ�าได้แต่ชื่อที่เคยผ่านหมูาเท่านั้น แต่กเ็ลอืนรางมาก

จนเกอืบลมืไปแล้ว

“ขึ้นมาเลยครบั” แทนไทโผล่หน้ามาบอก 

เมื่อเจ้าของรถอนญุาตแล้ว หญงิสาวกเ็ปิดประต ูพอหนัมามอง

เดก็ที่เธอต้องดูแลกถ็อนหายใจ 

“แอนดี้ขึ้นรถ” เธอว่า

“ไม่ไปกบัยกัษ์”

ณลิสาได้แต่ขบฟันแน่น อากาศหนาวขนาดนี้ยังจะมาลีลา 

น่าร�าคาญ ยิ่งเหน็เจ้าของรถหนัมามอง เธอกย็ิ่งกดดนั พยายามคดิหา

วธิกีารที่จะท�าให้แอนดี้ขึ้นรถโดยไม่ต้องใช้ก�าลงัอยู่สกัพกั จนในที่สดุ

กน็กึออก

“สงัข์ทองขึ้นรถ เดี๋ยวจะพาไปหารจนา” เธอว่า

นี่เป็นเรื่องที่ปัญญาอ่อนที่สุดที่เธอเคยท�ามาในชีวิตเลย...แถม

ยงัได้ยนิเสยีงหวัเราะจากคณุหมอหนุ่มคนขบัอกีต่างหาก ไม่คดิว่ามา

วนัแรกเธอกต็้องกลายเป็นคนบ้าไปตามแอนดี้แล้ว

“รจนา...” แอนดี้ยืดตัวขึ้น ปล่อยให้หมีควายนั่งอยู่ที่พื้นแล้ว 

ตวัเองกระโดดขึ้นมาบนรถด้วยท่าทางดอีกดใีจ 

ระหว่างที่นั่งอยู่บนรถณลิสาก็สังเกตว่าลูกชายของคุณหมอนั่ง

อย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อย ไม่ได้ส่งเสียงหรือโวยวายเหมือนเด็กข้าง

กายของเธอ 

“สี่กมุาร หาญกล้า ตร ีคทา จกัร สงัข์...” ถงึเสยีงของแอนดี้จะ



วฬา  51   

ไม่ได้ดังมาก แต่ก็ยังคงสร้างความน่าร�าคาญได้เสมอต้นเสมอปลาย 

ทั้งที่เดก็สองคนในรถคนันี้กด็จูะอายเุท่ากนั แต่ท�าไมความสามารถใน

การควบคมุตนเองถงึได้ต่างกนันกั

“แอนดี้นี่ร่าเรงิตลอดเลย ซนัดไูว้นะลกู เวลาไปเล่นกบัเพื่อนต้อง

เอนจอยหน่อย” แทนไทหนัไปพูดกบัลูกชาย

“ผมอายนี่ครบั ไม่กล้าแสดงออกเหมอืนแอนดี้” เดก็ชายว่า

“นายต้องเฟรนด์ลกีว่านี้นะ ไม่งั้นกไ็ม่มเีพื่อนคบ” แอนดี้ยื่นหน้า

ไปที่เบาะของเดก็ชายด้านหน้า 

ณลสิาย่นคิ้วเข้าหากนั เดี๋ยวนะ...คนที่ควรจะไม่มเีพื่อนคบต้อง

เป็นแอนดี้ไม่ใช่เหรอ

“ละครเวทีเมื่อต้นปี แอนดี้ก็เป็นคนออกความคิดให้เล่น

เรื่องเกราะกายสิทธิ์แทนโรมิโอแอนด์จูเลียต เพื่อนที่โรงเรียนชอบกัน

ใหญ่เลย” เดก็ชายอกีคนพูดด้วยน�้าเสยีงที่แสนจะภาคภูมใิจ 

ส่วนคุณหมอแทนไทก็หัวเราะชอบใจ ก่อนจะเอ่ยชมแอนดี้

ราวกบัอกีฝ่ายเป็นเดก็ฉลาดน่ารกั

เรื่องฉลาดนั้นณลิสาไม่แน่ใจ...แต่เรื่องน่ารักนี่ดูจะไม่ค่อยใกล้

เคยีง

ใช้เวลาเดนิทางประมาณสบิกว่านาทกีถ็งึที่หมาย สถานที่ใช้ท�า

กจิกรรมนั้นเป็นโบสถ์แห่งหนึ่ง ซึ่งแทนไทอธบิายว่าอยู่ในเขตเบย์ชอร์-

คลตัต์ (Bayshore-Klatt) ซึ่งเป็นเขตหนึ่งในเมอืงแองเคอเรจ อยูต่ดิทะเล

ทางทิศใต้ ด้านหลังมีป้ายบอกว่ามีกิจกรรมวาดภาพของนักเรียน

ประถม 

“คณุลซิลงไปก่อนนะครบั ผมไปจอดรถข้างหน้าแป๊บนงึ” แทน-

ไทว่า

ณลสิาไม่มทีางเลอืกนอกจากพยกัหน้าแล้วจูงเดก็สองคนลงมา



52  อุณหภูมิรักติดลบ

จากรถ บรรยากาศในตอนนี้ท�าเธอประหม่า ไหนจะอากาศเยน็เฉยีบ

ที่ท�าให้เธอศรีษะเยน็จนคดิอะไรไม่ออก

“เขาจะวาดรูปกันข้างนอกจริงๆ เหรอ” ณลิสาหันไปถามเด็ก

น้อยอกีคน

“ครับ ให้วาดรูปคุณพ่อคุณแม่กับธรรมชาติ ใครชนะก็จะได้

รางวลัเป็นรองเท้าสเกตเอาไว้เล่นสเกตตอนหน้าหนาวครบั” 

ฟังเด็กคนนี้พูดจบแล้วณลิสาก็หันไปมองแอนดี้ เขาดึงหมวก

ไหมพรมมาปิดที่หน้าแล้วหวัเราะ ทั้งที่เป็นเดก็เหมอืนกนั แต่ท�าไมถงึ

แตกต่างกนัขนาดนี้ ในขณะที่เธอก�าลงันกึชื่อของเขาอยู่ เดก็น้อยกช็งิ

พูดขึ้นมาก่อน

“ผมชื่ออาทติย์ครบั เรยีกซนักไ็ด้ อยู่เกรดสี่” เขาพูดด้วยภาษา

ไทยที่ชดัถ้อยชดัค�ากว่าคนที่เตบิโตในประเทศไทยอย่างเธอเสยีอกี หรอื

บางทเีธออาจจะขอย้ายบ้านไปเลี้ยงอาทติย์แทนดนีะ

“พี่ชื่อลซิ เรยีกลซิกไ็ด้”

“นั่นชื่อจรงิเหรอครบั ท�าไมสั้นจงั ปกตชิื่อคนไทยจะยาวไม่ใช่

เหรอครบั” อาทติย์เอยีงคอถามอย่างน่ารกั 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ณลิสาเจอเด็กน่าเอ็นดู แต่เป็นครั้งแรกที่เธอ

เห็นเด็กแล้วรู้สึกถูกชะตา เด็กคนนี้คล้ายกับน้องสาวของเธอตอนยัง

เลก็ เป็นเดก็บรสิทุธิ์และช่างสงสยั

“พี่ชื่อณลสิา” เธอว่า

“เพราะจงัครบั เหมาะกบัพี่มากเลย” อาทติย์พูดด้วยรอยยิ้ม 

เธอเองกค็ดิว่าชื่อของเดก็คนนี้เหมาะกบัเขาเหมอืนกนั แต่ไม่ได้

พูดออกไป ค�าพูดเลี่ยนๆ นอกจากต้องพูดในละครโทรทศัน์แล้ว เธอก็

ไม่เคยคดิพูดจาแบบนั้นในโลกความเป็นจรงิเลย

“แล้วนี่...เราต้องไปตรงไหน” เธอถามอาทติย์ เพราะดูเหมอืน

ว่าคงไม่ได้อะไรจากแอนดี้นัก เผลอครู่เดียวเขาก็วิ่งเข้าไปเล่นกับเด็ก
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ผู้ชายกลุ่มหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างโบสถ์ พวกนั้นหัวเราะแอนดี้ที่ท�าท่าจะ 

ตลีงักาอยู่บนพื้นหญ้า แต่เมื่อมองมาทางเดก็ชายข้างกายกส็งสยั

“เข้าไปนั่งรอตรงนั้นกไ็ด้ครบั มเีก้าอี้อยู่” เดก็ชายตอบ

“แล้วเราไม่ไปเล่นกบัแอนดี้เหรอ” ณลสิาถาม

“ไม่ดกีว่าครบั ผมไปแล้วเพื่อนๆ คงจะหมดสนกุ” เดก็ชายตอบ 

พอได้ฟังค�าพูดที่ดูเหมือนจะโตกว่าอายุของอาทิตย์แล้วแทนที่

เธอจะรู้สึกดีที่เจอกับเด็กน้อยที่เรียบร้อยควบคุมตัวเองได้ กลับรู้สึก

หดหู่แทน อายเุท่านี้ท�าหน้าเหมอืนแบกโลกทั้งใบไว้ได้ยงัไงกนั

“จะหมดสนุกได้ยังไง มีเพื่อนมาเล่นด้วยเพิ่ม ทุกคนก็ต้องยิ่ง

สนกุไม่ใช่เหรอ” ณลสิาว่า ถงึแม้ตลอดชวีติของเธอจะไม่ได้มช่ีวงเวลา

ที่ได้เล่นกบัเพื่อนเลยกต็าม แต่เธอกลบัไม่คดิว่าเดก็ๆ จะคดิมากเรื่อง

ที่อาทติย์กงัวลหรอก 

อาทิตย์ท�าท่าลังเลใจ ดูเหมือนเขาก็อยากจะเล่นกับคนอื่น

เหมอืนกนั แต่ตดิตรงที่เป็นเดก็ขี้อาย และไม่มคีวามกล้า ท่าทางของ

เดก็ชายท�าให้ณลสิานกึถงึวนัจนัทร์ตอนยงัเดก็อกีครั้ง เธอเป็นพี่สาวที่

จกิหวัใช้น้องตั้งแต่จ�าความได้ เพราะด้วยน้องสาวของเธอเป็นคนง่ายๆ 

ใครให้ท�าอะไรกท็�า เกรงใจคนโน้นคนนี้ไปหมด ไม่มปีากเสยีง และไม่

ค่อยมีเด็กคนไหนมาเล่นด้วย หรือต่อให้มีก็เป็นการหลอกใช้เสีย

มากกว่า แต่ในยามที่มใีครมารงัแกวนัจนัทร์ เธอกจ็ะจดัการทกุคน ไม่

ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายก็ตาม นั่นคือข้อดีของการมีพี่น้อง 

อย่างน้อยกใ็นความคดิของเธอ

“นี่เดก็น้อย มพีี่ชายหรอืพี่สาวไหม” ณลสิาถามขึ้น

“ผมมพีี่ชายคนเดยีวครบั ชื่อซ”ี

“ซ?ี” หญงิสาวทวนอกีครั้ง เหมอืนว่าเธอเคยได้ยนิชื่อนี้ที่ไหน

มาก่อน คนที่นี่เป็นยงัไงกนันะถงึได้ตั้งชื่อลูกได้โหลขนาดนี้ 

“ครบั”
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“แล้วเขาไปไหนล่ะ ถ้าไม่มเีพื่อนกเ็ล่นกบัพี่ชายได้นะ” เธอเสนอ

“พี่ซไีม่ได้อยู่ที่นี่หรอกครบั ท�างานอยู่เมอืงอื่น นานๆ ถงึจะได้

กลบัมาท”ี เขาอธบิาย นั่นท�าให้ณลสิาสงสยัว่าพี่ชายของอาทติย์ท�า

อาชพีอะไรกนัแน่ แต่เธอกไ็ม่ได้อยากรู้ถงึขนาดจะถามต่อ พี่ชายของ

อีกฝ่ายจะท�ามาหากินอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเธอสักหน่อย ว่าแต่คนชื่อ 

‘ซี’ นี่มีอยู่เยอะเหลือเกิน เพิ่งมาที่นี่ได้ไม่ถึงสองวัน ชื่อนี้ก็เข้าหูมา 

สองครั้งแล้ว

แทนไทเดนิเข้ามานั่งข้างลูกชายหลงัจากที่จอดรถเสรจ็เรยีบร้อย 

ท่าทางของเขาเหมอืนคณุพ่อวยัหนุม่แสนอบอุน่ การที่อาทติย์เป็นเดก็

สุภาพน่ารักคงได้อิทธิพลมาจากคนเป็นพ่อแน่ เป็นความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวที่เธอไม่ค่อยได้เจอในชีวิตจริงนัก อาจเป็นเพราะนอกจาก

ครอบครวัของตวัเองแล้วเธอไม่ได้สนใจครอบครวัของคนอื่นเลย แล้ว

เธอกบัวนัจนัทร์สมยัเดก็กไ็ม่ได้เรยีบร้อยน่ารกัแบบนี้

“แล้วแอนดี้ล่ะครบั” แทนไทถามขึ้น

“เล่นอยู่กบัเพื่อนตรงนั้นค่ะ” ณลสิาตอบด้วยท่าทางสภุาพ ถ้า

เป็นคนที่ไม่ได้ท�างานเกี่ยวข้องกับเธอหรือเป็นคนแปลกหน้าที่เพิ่งเจอ

กันไม่นานก็แทบไม่มีทางเห็นหญิงสาวในภาคนางมารร้ายอย่าง

แน่นอน ถึงเธอจะเป็นคนอารมณ์ร้าย แต่ก็ไม่ได้ใส่อารมณ์กับใคร 

มั่วซั่ว โดยเฉพาะกบัคนที่สภุาพอย่างแทนไทด้วยแล้ว 

เวลาผ่านไปสักพักก็มีหญิงสาวที่ดูแล้วน่าจะเป็นคุณครูเดินมา

เรยีกให้เดก็ทกุคนไปนั่งรวมกนั แอนดี้วิ่งมานั่งเก้าอี้ข้างแทนไทแล้วหนั

มาแลบลิ้นใส่ณลสิา ซึ่งเธอกไ็ด้แต่เม้มปากเพื่อสะกดกลั้นอารมณ์เอา

ไว้ หลังจากนั้นคุณครูก็อธิบายว่าต้องท�าอะไร ณลิสาฟังออกบ้าง  

ไม่ออกบ้าง ยงัดทีี่อาทติย์ที่นั่งอยู่ข้างๆ ช่วยอธบิาย

“คุณครูบอกว่าถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันวาดแค่รูปเดียวก็ได้

ครับ” ราวกับว่าเด็กชายจะรู้ว่าเธอก�าลังปรับหูให้ชินกับส�าเนียงของ
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คณุครู 

ไม่รู้ณลิสาคิดไปเองหรือเปล่า แต่ภาษาอังกฤษของคุณครูนั้น

ฟังแล้วแปลกๆ 

“คุณครูมาจากควิเบกน่ะ เลยติดส�าเนียงฝรั่งเศสมา” แทนไท

เป็นคนอธบิายขึ้นมาเหมอืนรู้ว่าเธอมปีัญหากบัการฟัง 

แต่นอกเหนือจากเรื่องภาษาแล้ว ณลิสาคิดว่าตัวเองมีปัญหา

กบัเรื่องความรู้รอบตวัด้วย เพราะเมื่อเธอพมึพ�าค�าว่า ‘ควเิบก’ ขึ้นมา

อกี อาทติย์กก็ระซบิเบาๆ แบบไม่ให้ใครได้ยนิว่า

“ควิเบกอยู่ในแคนาดาครับ ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก 

อาจจะฟังยากนดิหน่อยนะครบั” อาทติย์ว่า

เธอหนัไปยิ้มให้เดก็ชายโดยไม่ได้รูส้กึเสยีหน้าหรอือะไรเลย กลบั

เอน็ดูอกีฝ่ายมากขึ้นไปอกี อาทติย์เป็นเดก็คนแรกที่ณลสิามองว่าเป็น

เดก็น่ารกั

“เดี๋ยวเราวาดด้วยกนักไ็ด้นะครบั จะได้วาดแค่ใบเดยีว ให้ซนั

กับแอนดี้ช่วยกันวาดก่อน แล้วเราค่อยลงสีพื้นหลัง” แทนไทเอ่ยขึ้น 

จากนั้นเขากก็วกัมอืเรยีกอาทติยใ์หเ้ดนิมานั่งข้างแอนดี้ ในขณะที่เดก็

คนหนึ่งก�าลงัใช้ดนิสอวาดรูปต้นไม้อย่างใจเยน็ แต่เดก็อกีคนวาดบาง

อย่างที่เหมอืนสตัว์สี่ขาสดี�าลอยอยู่เหนอืต้นไม้

“นี่อะไรเหรอแอนดี้” อาทติย์ถามขึ้น

“ม้านลิมงักร” แอนดี้ตอบ

“ฮะ?”

“ไม่รู้จกัเหรอ Black dragon horse” 

ณลสิาอ้าปากค้างเพราะชื่อภาษาองักฤษของม้านลิมงักร จะว่า

ไปกจ็รงิอย่างที่แอนดี้พูด แต่ม้านลิมงักรเกี่ยวกบัการวาดรูปธรรมชาติ

ตรงไหนกนั

“แอนดี้เก่งมากเลย งั้นเดี๋ยวน้าวาดพญานาคเอาไว้ตรงนี้คู่กัน
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เลยดีไหม” แทนไทยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วชี้ชวนให้แอนดี้คล้อยตามเขา

เรื่องที่จะวาดพญานาคไว้ใกล้กบัจดุที่วาดม้านลิมงักร แล้วทั้งสามคน

กช็่วยกนัละเลงสบีนกระดาษด้วยท่าทางมคีวามสขุ

“พ่อครับ พญานาคคืออะไร” อาทิตย์ถามขึ้นตอนที่ภาพ

พญานาคของแทนไทเริ่มจะเสรจ็สมบูรณ์ 

ดูเหมือนว่าคุณสัตวแพทย์หนุ่มใหญ่จะไม่มีความสามารถทาง

ศิลปะเท่าไร เพราะภาพที่เขาบอกว่าเป็นพญานาคนั้นดูคล้ายกับ

สาหร่ายวากาเมะในหม้อสกุี้มากกว่า

“เอาไว้พ่อจะกลบัไปหารูปให้ดูนะ ต้องเชก็ข้อมูลนดิหน่อย พ่อ

ไม่แน่ใจว่าจะตอบถูกหรอืเปล่า” แทนไทตอบ 

อาทติย์พยกัหน้าแล้ววาดรูปต่อ การถามตอบของสองพ่อลูกดู

เรยีบง่ายและไม่เยิ่นเย้อ ซึ่งดเูหมอืนคนที่โตแล้วสองคนพดูกนัมากกว่า

จะเป็นผู้ใหญ่กบัเดก็

ณลสิามองภาพนั้นอย่างเพลดิเพลนิ ไม่คดิว่าจะได้เจอครอบครวั

ที่ดอูบอุน่ขนาดนี้ นกึสงสยัอยู่ว่าท�าไมมารดาของอาทติย์ไม่มาวาดรปู

ด้วยกนั แต่นั่นไม่ใช่เรื่องของเธอจงึไม่ได้เกบ็ความสงสยันั้นไว้นาน

หลังจากทั้งสามคนวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าที่ของ

หญิงสาวที่ต้องลงสีพื้นหลัง ซึ่งเธอเองก็ไม่คิดว่าจะมีฝีมือทางด้าน

ศลิปะมาก่อน จนกระทั่งวนันี้

“น่าเกลยีดชะมดั เดก็เกรดหนึ่งยงัระบายสดีกีว่านี้อกี” แอนดี้

เอ่ยขึ้นหลงัจากที่พี่เลี้ยงมอืใหม่ของเขาลงสเีสรจ็ 

ณลสิาเม้มปากแน่น ในใจนกึอยากจะเอาพูก่นัในมอืโยนทิ้งเพื่อ

บีบคอเด็กนี่แล้วยอมติดคุก แต่ณลิสาคนใหม่ที่จิตใจดีมีเมตตาจะ 

ไม่ท�าแบบนั้น เธอจะต้องกลับไปอย่างสง่างาม และประกาศให้คน 

ทั้งประเทศได้รบัรู้ว่าเธอไม่ใช่แค่ดาราขี้วนีที่ไร้การศกึษา

“ไม่เห็นเป็นไรเลย พี่ลิซเขาอาจจะไม่ค่อยชอบวาดรูปก็ได้ ใช่
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ไหมครบั” อาทติย์เอ่ยขึ้นแล้วหนัมามองณลสิาที่ได้แต่ยิ้มแห้งๆ อนัที่

จรงิเธอไม่รู้เลยต่างหากว่าตวัเองชอบท�าอะไร แต่ที่แน่ๆ...

...ไม่ใช่การเลี้ยงเดก็แสบอย่างแอนดี้แน่นอน

“แบบนี้ก็โอเคนะ แต่สีท้องฟ้าจริงๆ มันอ่อนกว่านี้นิดหน่อย” 

แทนไทว่า

“ยังดีที่มีม้านิลมังกรกับพญานาคอยู่ ไม่อย่างนั้นรูปนี้ต้องแย่

แน่” แอนดี้ส่ายหน้าก่อนจะวิ่งไปเล่นกบัเดก็คนอื่นที่สนามต่อ ในขณะ

ที่แทนไทส่ายหน้าไปมาแล้วหัวเราะ ดูเหมือนเขาจะไม่ได้ถือสาสิ่งที่

แอนดี้พูดเลย

“ปกตแิอนดี้กเ็ป็นอย่างนี้เหรอคะ” ณลสิาถามขึ้น

“กแ็บบนี้แหละครบั ดนีะครบั สดใสด ีเป็นเดก็ที่มจีนิตนาการ

สูง ต้องมหีวัครเีอทฟิแน่” เขาว่าก่อนจะหนัมาทางหญงิสาวแล้วพดูต่อ 

“เข้าใจเขาหน่อยนะครบั แอนดี้ไม่ใช่เดก็ไม่ดหีรอก แค่ต้องรอให้คุน้เคย 

เรื่องค�าพูดที่ไม่เหมาะสมบางทีเราค่อยๆ อธิบายตอนที่สนิทกับเขา 

แล้วกไ็ด้”

ราวกบัแทนไทรู้ว่าเธอคดิอะไรอยู่ แต่ไอ้การ ‘สนทิ’ ที่ว่านี่เป็น

สิ่งที่เธอนกึภาพไม่ออกเลยว่าจะเกดิขึ้นได้อย่างไร ในเมื่อแค่พดูกนัด้วย

ประโยคธรรมดาโดยไม่มีเรื่องละครพื้นบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องยังท�าได้

ยาก บางทแีอนดี้กเ็หมอืนกบัเดก็ซนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว บางครั้งกเ็หมอืน

ผผีู้ใหญ่ก�าลงัสงิเขาอยู่

แต่จะเอาอะไรมาก...เธอมาที่นี่ยงัไม่ทนัถงึวนัด้วยซ�้า 

“ค่ะ ลิซสนิทกับคนง่าย” ณลิสาเสแสร้งยิ้มเพื่อให้แทนไทเลิก

สนใจเรื่องนี้แล้ววาดรูปต่อไป ไม่ใช่ว่าเธอไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอน แต่

ไม่อยากจะสร้างความสนิทกับเด็กชายที่ก�าลังกระโดดขาเดียวอยู่บน

สนามหญ้ากบัเพื่อนๆ วยัเดยีวกนั ที่เธอต้องท�ากแ็ค่ดูแลไม่ให้เขาก่อ

เรื่องยุ่งยากเท่านั้น
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“ได้ยนิคณุลซิพูดแบบนี้ผมกส็บายใจครบั เหน็ว่าแอนดี้เปลี่ยน

พี่เลี้ยงมาหลายคนแล้ว ผมกลวัว่าแอนดี้จะรู้สกึว่าตวัเองมปีัญหา” 

ค�าพูดของแทนไทท�าให้ณลิสารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนใจร้าย

ที่แอบด่าเดก็นั่นในใจตลอดเวลาตั้งแต่มาที่นี่ อกีอย่าง คนที่จะมปัีญหา

น่าจะเป็นเธอมากกว่าแอนดี้ เมื่อมองไปยงัเดก็ชายที่ก�าลงัหวัเราะร่วน

อยูก่บัเดก็วยัเดยีวกนัแล้วกถ็อนหายใจ บางทเีธอควรจะลองคดิว่าเดก็

สงัข์ทองนั่นเป็นน้องชายตวัเลก็ที่น่ารกัดู ถ้าเลี้ยงดีๆ  เขาอาจจะน่ารกั

เหมอืนกบัอาทติย์กไ็ด้

“คณุแทนไทเลี้ยงอาทติย์ยงัไงให้เป็นเดก็น่ารกัแบบนี้คะ” ณลสิา 

เอ่ยถาม

“กเ็ลี้ยงปกตแิหละครบั ผมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว เลยไม่ค่อยมเีวลา

ให้ลูกเท่าไหร่ เลยให้แกช่วยเหลอืตวัเองมากกว่า เมื่อก่อนยงัดหีน่อย

ที่พี่ชายของซนัเขาช่วยเลี้ยงน้อง แต่ตอนนี้ท�างานแล้วต้องเดนิทางบ่อย 

กลายเป็นว่าตอนนี้ซนัดูแลผมมากกว่าผมดูแลเขาอกี” เขาว่า

“อ้อค่ะ” ณลสิาเข้าใจค�าว่า ‘พ่อเลี้ยงเดี่ยว’ ด ีนั่นหมายความ

ว่าหนุ่มหล่อคนนี้เลิกรากับภรรยา หรือไม่อีกฝ่ายก็เสียชีวิตแล้ว เธอ 

ไม่ได้คดิจะถามต่อเพราะเป็นเรื่องส่วนตวั แต่สิ่งที่น่าสนใจคอืเดก็ชาย

ที่ไม่มมีารดาคอยเลี้ยงดูอย่างอาทติย์เตบิโตมาได้ดมีากทเีดยีว

“เดก็แต่ละคนไม่เหมอืนกนัหรอกครบั แล้วแต่นสิยัของเขาด้วย 

อย่างซนัเนี่ยเลี้ยงง่าย ส่วนพี่ชายของเขาตอนเดก็ๆ น่ะซนจนบางทผีม

กบัแม่ของเขาเกอืบจะยกให้คนอื่นเลี้ยงเลยครบั” แทนไทส่ายหน้าไป

มา แต่ก็ปรากฏรอยยิ้มที่ใบหน้าเมื่อนึกถึงลูกชายคนโตตอนยังเด็ก 

ส่วนณลสิากน็กึถงึตวัเธอกบัน้องสาว เดาว่าพ่อแม่ของเธอโชคดมีากที่

เธอกบัวนัจนัทร์ไม่ได้ดื้อขนาดที่จะยกให้คนอื่นเลี้ยง

“โชคดนีะคะที่ซนัเป็นเดก็เลี้ยงง่าย” ณลสิายิ้มบางๆ หลงัจาก

คุยกับแทนไทแล้วก็สรุปได้ว่าไม่มีวิธีการอะไรที่จะจัดการกับแอนดี้ได้
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อย่างเป็นรูปธรรม เธอเลกิคดิเรื่องนี้ชั่วคราวแล้วมองไปรอบๆ ระหว่าง

ที่รอคุณครูมาให้คะแนนรูปภาพ แทนไทบอกว่านี่เป็นกิจกรรมเสริม 

ที่ใครเลือกจะมาหรือไม่มาก็ได้ แต่ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ก็ให้ความ

ร่วมมอืเพราะจดัขึ้นในวนัหยดุพอดี 

“วันอาทิตย์ช่วงเช้าที่โบสถ์จะมีการสวดมนต์และร้องเพลงกัน 

บางครอบครวักจ็ะพาเดก็ๆ มาโบสถ์ในวนัอาทติย์ คณุลซินบัถอืพทุธ

ใช่ไหมครบั” แทนไทอธบิายก่อนจะถามต่อ

“ค่ะ”

“อ้อ เห็นว่าเมืองนี้มีวัดไทยอยู่สองที่นะครับ ถึงวันส�าคัญทาง

พทุธศาสนากจ็ะมกีารจดังาน ผมไม่เคยไป แต่พี่ศรนีวลเขาไปบ่อย ถ้า

คณุลซิสนใจกล็องถามพี่เขาดูนะครบั” 

พอแทนไทพูดอย่างนั้นณลิสาก็หัวเราะแห้งๆ ขนาดตอนอยู่ที่

ไทยเธอยงัไม่ค่อยได้เข้าวดัเลย มาอยู่ต่างประเทศแบบนี้คงไม่ได้ท�าให้

เธอใกล้ชดิพระพทุธศาสนามากขึ้นหรอก แค่ใช้ชวีติไม่ให้ใครเดอืดร้อน

กน็่าจะพอแล้วส�าหรบัคนอย่างเธอ

“คณุแทนไทนบัถอืพทุธหรอืเปล่าคะ” หญงิสาวว่า

“ผมเปลี่ยนศาสนาตอนแต่งงานกับแม่ของลูกสองคนนี่แหละ

ครบั ตอนนี้เป็นครสิเตยีน” เขาตอบเสยีงเรยีบ 

ณลิสาพยักหน้ารับรู้ เธอไม่คิดจะถามซอกแซกเรื่องเปลี่ยน

ศาสนา แต่ก็สงสัยอยู่นิดหน่อยว่าการแต่งงานเป็นเหตุผลหลักที่ต้อง

ท�าอย่างนั้นหรอืเปล่า ต้องโทษความรูเ้ท่าหางอึ่งของเธอที่นอกจากงาน

ที่ตวัเองท�าแล้วกไ็ม่รู้อะไรอกีเลย

“คนที่นี่นับถือศาสนากันหลากหลายครับ แต่ส่วนใหญ่จะเป็น

แบปตสิต์3 โบสถ์ที่เราอยูต่อนนี้กเ็ป็นโบสถ์แบปตสิต์ครบั จะไม่มรูีปป้ัน

3 แบปตสิต์ (Baptist) สาขาหนึ่งในศาสนาครสิต์ นกิายโปรเตสแตนต์ (Protestant)
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เหมอืนคาทอลกิ โบสถ์ที่ท�าพธิใีห้ตอนนั้นค่อนข้างซเีรยีสน่ะครบั กเ็ลย

เปลี่ยนมานบัถอืศาสนาเดยีวกบัภรรยา” ชายหนุ่มอธบิายราวกบัรู้ว่า

คู่สนทนาสงสัยเรื่องอะไรอยู่ การเปลี่ยนศาสนาเพราะต้องการจะ

แต่งงานไม่ใช่เรื่องแปลก มีหลายคู่บนโลกใบนี้ที่เต็มใจท�าแบบนั้น 

เพราะไม่ว่าศาสนาหรือความเชื่อใดก็ล้วนมีแนวทางให้ผู้ที่ศรัทธายึด

มั่นในความดทีั้งนั้น

ณลสิาพยกัหน้าหงกึๆ เธอจะจ�าและเรยีนรู้เอาไว้...

หลังจากคุยกันอยู่ไม่นานคุณครูชาวแคนาดาก็เดินมาดูรูปวาด

ของเธอกบัแทนไท สิ่งที่ไม่คดิว่าจะได้ยนิกค็อืคณุครูชมว่าม้านลิมงักร

ของแอนดี้เป็นสัตว์ที่มหัศจรรย์ และคนวาดก็จินตนาการล�้าเลิศมาก 

ส่วนณลสิาได้แต่ยิ้มบางๆ เธออยากจะบอกคณุครวู่านี่ไม่ใช่จนิตนาการ

ของแอนดี้ เป็นของ ‘สนุทรภู’่ ต่างหาก แต่เธอกลวัว่าอกีฝ่ายจะไม่รูจ้กั 

นี่สิ


