บทน�ำ
“เต...อยู่ในห ้องน�ำ้ หรือเปล่าลูก”

“ครับแม่”
เสีย งที่ร อ้ งตอบมารดาดัง มาก่ อ นร่ า งสู ง จะโผล่ห น้า ออกจาก
กรอบประตูหอ้ งน�ำ้ และเจ้าของร่างก็เปลือยเปล่าจนผูม้ าเยือนกลอก
ดวงตาไปมา
“จะอวดแม่วา่ โตแล ้วงี้”
“เอ้า...ลืมว่าถอดกางเกงแล ้ว” ชายหนุ่มตาโตและรีบหันเข ้าไปหยิบ
ผ ้าขนหนู มาพันกายท่อนล่าง พลางหัวเราะร่วนทีเ่ ผลอไป “ดีวา่ แม่เข ้ามา
คนเดียว”
“แม่ ห่ ว งว่ า ยัง ไม่ ล งไป นึ ก ว่ า นอนตายไม่ ฟ้ ื น” ฉัต รสุ ด าบ่ น
ประชดประชันบุตรชายคนเล็กอย่างระอาใจ “เมือ่ คืนไปกินเหล ้ากับใคร
ทีไ่ หนมาอีก”
“ก็พวกไอ้เปรียวกับไอ้จาแหละแม่” ตอบแลว้ เขาก็ย้ มิ แลว้ หาว
ออกมา
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“ยังหาวอีก” คนได้รบั ค�ำตอบและอาการหาวปากกว ้างเอ็ดบุตรชาย
พร้อมตีไปที่ตน้ แขนเสียที “เออๆ อาบน�ำ้ อาบท่าแล ้วลงไปกินขา้ วเช้า
แล ้วกัน เข ้ามาดูเพราะนึกว่าจะไหลตาย”
“แม่อะ ชอบแช่ง” เขาท�ำเสียงกระเง ้ากระงอด
“ก็จริง...เบาๆ หน่ อยนะปาร์ต้ ีเนี่ย ตัง้ แต่ ปิดเทอมกลับมานี่
ไม่เวน้ วันเลย” บ่นแลว้ หล่อนก็ส่ายหน้าและเดินออกจากหอ้ งนอน
บุตรชายไปทันที ทิ้งให ้ชายหนุ่มยืนท�ำปากยืน่ แล ้วหันกลับเข ้าห ้องน�ำ้ ไป

“พ่อแม่เลิกบ่นเหอะ” เตชภณพูดอีกรอบหลังเขานั่งฟังบุพการี

พูดจากระทบใส่ตงั้ แต่ลงมานั่งจิบกาแฟ กระทั่งตักขา้ วต้มหมูเขา้ ปาก
จนหมดถ ้วย เขาถึงมีแรงจะเถียงกลับบ ้าง “กลับมาเมืองไทยก็อยากไป
เฮฮาบ ้างดิ อยู่ทโ่ี น่นเหม็นฝรั่งจะตาย น�ำ้ ท่าไม่ชอบอาบกัน ผมอีอ๋ ะ”
“แหม...เวลามึงเมาก็หลับไปเลยปะวะ ท�ำกระแดะ” ทรงภพ
แบะปากใส่บุตรชายคนเล็กพลางกลอกตาไปมาอย่ างระอาใจ แถมมี
ภรรยาพยักหน้าตามอย่างเห็นด้วยเป็ นครัง้ แรกที่เขาพูดจาไม่เพราะ
กับลูก ยิง่ ท�ำให ้เขายิ้มหยันไปหาตัวแสบของบ ้าน
“จริง พ่อก็พูดถูก เหม็นจะตายหอ้ งนอนเราเนี่ย ขนาดน้าแข
ใหส้ าวๆ เขา้ ไปท�ำความสะอาดทุกวัน แม่ยงั เหม็นเลย” คนเป็ นแม่
เห็นด้วยพร้อมส่ายหน้าไปมา  “ปาร์ต้ ีเมาเหลา้ ไม่ว่าหรอก แต่ก็ไม่ใช่
เมาจนไร้สติบ่อยๆ มันท�ำใหเ้ ราดู แย่เองนะเต น้าทัศเขานิ่งๆ ยังบ่น
ให ้แม่ฟงั ว่ากว่าเราจะยอมนัง่ นิ่งๆ ในรถกลับบ ้านเขาก็เหนื่อย อ้วกใส่รถ
ก็บ่อย พ่อกับพี่ๆ เราก็ไม่มีพวกขี้เมาสักหน่ อย ไม่รูเ้ อานิสยั ขี้เมา
มาจากไหน เฮ้อ...แม่เตือนแค่น้ ีแล ้วกัน บ่นมากๆ ก็เบือ่ ”
ชายหนุ่มพยักหน้ารับเงียบๆ “คืนนี้คนื สุดท ้ายแล ้วกันนะแม่”
“แหม...” คนเป็ นแม่สง่ เสียงยานและถอนหายใจพร้อมตวัดสายตา
ค้อนทันที
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“มึงนี่มนั จริงๆ กูก็ไม่น่าให้ทศั ดู แลมึง น่ าเอาคนอื่นจะได้กลา้
ถีบมึงบ ้าง” คนเป็ นพ่อส่ายหน้ายกยิ้มมุมปากระอาใจ ก่อนจะเตือนสติ
“อีกเทอมเดียวกลับมาท�ำงาน ถา้ มึงยังเสเพลเมาไร้สติแบบนี้ ระวัง
ไอ้เสีย่ รองถีบเอาแล ้วกัน”
“พีต่ ฤณใจดีจะตาย” น้องชายคนเล็กส่งเสียงออกมาพร้อมยักไหล่
ด้วยใบหน้ายิ้มๆ ระหว่างบิดามารดาหัวเราะในล�ำคอ จนเขาเริ่มใจไม่ดี
“ท�ำไมอะ”
“ใจดีกบั ผีเหอะ คนในรีสอร์ตกลัวมันจะตาย” ว่าแล ้วเขาก็หวั เราะ
ชอบใจทีท่ ำ� ให ้ลูกชายนิ่งไปได้ “เดีย๋ วมาฝึ กงานมึงก็รูเ้ อง”
“พ่ออะ...” บ่นอุบอิบเรียกบิดาแล ้วก็ทำ� ปากยืน่ “ไปดูม ้าของพีต่ ลุ ย์
ดีกว่า”
“เออๆ ออกไปจากหอ้ งบา้ ง แม่กบั น้าแขจะได้ฉีดน�ำ้ ยาฆ่าเชื้อ”
ว่ า แล ว้ คนเป็ น มารดาก็ ลุ ก ขึ้น จากเก้า อี้ท นั ที พลางเดิน ไปหาแขไข
ทีห่ ้องเตรียมอาหาร ระหว่างทีบ่ ตุ รชายคนเล็กท�ำท่าจะเดินออกไป
“แม่อะ...” เขาจะว่าอะไรได้ เพราะก็ตอ้ งยอมรับว่าเมาหัวราน�ำ้
มาหลายคืนแล ้ว ดีวา่ เมือ่ คืนไม่หนักหนาเท่าไร ยังกลับมานอนบ ้านไหว
และโชคดีได้ทรรศกรคอยดู แลมาตัง้ แต่ เรียนปริญญาตรีในไทยด้วย
ตอนนี้ไปเรียนทีส่ หรัฐอเมริกา  กลับมาบ ้านเพราะปิ ดเทอมก็ยงั ดูแลเขา
อย่างดี

โรงเรือนไม ้เนื้อหนาส�ำหรับดูแลม ้าของไร่ทรงกลดดูจะไม่เงียบสงบ

เช่นทุกวัน เพราะมีเสียงแว่วๆ พูดใหก้ ำ� ลังใจและเชียร์ให้ใครสักคน
อยู่น่ิงๆ แต่พอเตชภณเดินผิวปากอย่างอารมณ์ผ่อนคลายเข ้าสู่ดา้ นใน
คอกสุดทา้ ยก็พบคนงานดู แลมา้ สองคนกับหญิงสาวร่างเพรียวในชุด
ทะมัดทะแมงพยายามกอดรัดลูบคล�ำแม่มา้ สาวตัวสวย เพือ่ หวังจะให ้
อยู่น่ิงๆ บ ้าง
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“จะเจาะเลือดรึ” ชายหนุ่มทักถาม พลางยืนกอดอกอยู่หน้าคอก
อย่างสงสัย
“ใช่ ฮะเสี่ยเล็ก หมอพลอยพยายามจะเจาะเลือดเจ้าอาร์เอส”
คนงานหนุ่มใหญ่คนหนึ่งตอบ
“อ๋อ...หมอเหรอ” เขาส่ งเสียงพึมพ�ำเบาๆ แต่ ก็ไม่ได้เบานัก
“จับไหวไหม ช่วยปะล่ะ มันดื้อจะตาย”
“อาร์เอสก�ำลังจะสงบ แต่เพราะคุณเดินผิวปากเข ้ามามากกว่าค่ะ
มันถึงตกใจ” หญิงสาวบอกเสียงเรียบห ้วน  พร้อมสายตาทีม่ องเขาอย่าง
หงุดหงิด ระหว่างนัน้ มือก็ลูบแผงคอเจ้าม ้าสาวไปมา  โดยอีกมือมีเข็ม
ถือเตรียมไว ้ ก่อนเธอจะใช้หน้าผากตนเองก้มลงไปทีห่ น้าผากของม ้าสาว
และค่อยๆ พูดจาเสียงอ่อนโยนให้มนั สงบและไม่กลัวเข็ม
เตชภณทีเ่ ตรียมอ้าปากจะเถียงถึงต้องหยุดและเม ้มริมฝี ปากทันที
เขาไม่ค่อยเห็นสัตวแพทย์หรือคนมารับงานในฟาร์มเป็ นผูห้ ญิงมากนัก
ในเมือ งไทย เพราะอากาศมัน ไม่เ ย็น สบายเหมือ นฟาร์ม เมือ งนอก
แถบยุโรปนัก และโรงเรือนของม ้าไร่ทรงกลดทีพ่ ช่ี ายคนโตอย่างตุลยธร
ดู แลบริหารก็ยงั อบอ้าว แมส้ ร้างอย่างถูกหลักมีพดั ลมระบายอากาศ
ก็ตาม แต่ หญิงสาวตรงหน้าก็ทุ่มเทกับงานอย่างมาก เห็นได้ชดั เจน
จากเสื้อผ ้าทีเ่ ลอะเทอะฝุ่นละอองและเศษหญ้ากับธัญพืชทีม่ ้ากิน
“หมอชื่ออะไร มาท�ำงานนานยัง” ชายหนุ่ มขยับไปกระซิบถาม
เด็กดูแลม ้าเบาๆ
“หมอพลอยลดา  มาท�ำได้หลายเดือนแล ้วฮะ ผมไม่แน่ ใจเวลา
เท่าไร” เด็กหนุ่มตอบยิ้มๆ ระหว่างยืนรอเป็ นลูกมือช่วยเหลือไม่ห่าง
“อือ...” เขารับค�ำอย่างใคร่ครวญ ก่อนจะยืนนิ่งยกแขนกอดอก
มองดู ผูห้ ญิงร่ างเพรียวบางในชุดทะมัดทะแมงที่ทำ� งานส�ำเร็จจนได้
แถมยังจุบ๊ หน้าผากเจ้าม ้าสาวทีด่ ูจะชอบใจเสียด้วย จนได้แต่ยกยิ้มตาม
พร้อมถอนหายใจโล่งอกไปกับทุกคนทีร่ ่วมลุ ้นอยู่
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“เดีย๋ วลุ ง พลเอาใบก๊อ ปปี้ ให เ้ สี่ย ใหญ่ น ะคะ หนู จ ะเอาเลือ ด
กลับไปคลินิกก่อน ผลแล็บน่ าจะออกเย็นๆ แลว้ จะส่งผลใหท้ างเมล
ของเสีย่ ใหญ่อกี ทีค่ะ” เธอตอบแล ้วส่งใบส�ำเนาในเรื่องรายละเอียดและ
ค่าใช้จ่ายตรวจเลือดต่างๆ ให้หวั หน้าโรงเรือนดูแลม ้า
“ถา้ โอนเงินแลว้ ลุงใหส้ าวๆ เขาส่งหลักฐานใหห้ มอพลอยอีกที
นะครับ”
“ได้ค่ะ”
เตชภณทีอ่ ยากจะเอ่ยปากแซวหญิงสาวอีกรอบต้องเม ้มริมฝี ปาก
เมื่อเห็นความเร่ งรีบของเธอระหว่างเก็บอุปกรณ์ลงกระเป๋ าเครื่องมือ
และน�ำหลอดใส่เลือดลงถุงรักษาความเย็นทีม่ นี ำ�้ แข็งแหง้ ห่ออยู่ดา้ นใน
รอบด้าน เธอยกแขนใช้เสื้อเชิ้ตต้นแขนเช็ดเหงือ่ แทนหน้าผากลวกๆ
และรีบก้าวเดินผ่านหน้าเขาไปทันที โดยไม่มคี ำ� พูดใดๆ หรือแมแ้ ต่
เหลือบสายตามอง
‘กูโดนสาวเมิน...’ เขาคิดอย่างอึ้งๆ ก่อนจะยกมุกปากยิ้มหยัน
ตนเอง “หึ...”
“เสีย่ เล็กเป็ นไรปะครับ”
“เปล่าฮะลุงพล ไปหาพีต่ ลุ ย์ก่อนนะ นึกว่าอยู่ในนี้” เขาปฏิเสธ
ก่อนพูดตามทีน่ ึก และเดินออกไปจากคอกดูแลม ้าสาวตัวสวยทันควัน
ดวงตาสีน�ำ้ ตาลประกายทองทอดมองร่ า งบางที่ข้ ึน ไปนั่ ง บน
รถกระบะกลางเก่ากลางใหม่สนี ำ�้ เงินทีเ่ บาะด้านคนขับ ก่อนจะขับออกไป
อย่างรวดเร็ว เตชภณสะดุดใจกับหญิงสาวหน้าตาดีท่ีแม้ไม่ตกแต่ ง
เครื่องส�ำอางใดๆ แต่ก็น่ามอง ถา้ เธอแต่งตัวสวยและแต่งหน้าแต่งตา
คงยิง่ มองไม่เบือ่ น่าแปลกทีเ่ ลือกจะมาเป็ นสัตวแพทย์ดูแลสัตว์ในฟาร์ม
เพราะส่วนใหญ่เขามักเห็นแต่สตั วแพทย์หนุ่มๆ มาท�ำปศุสตั ว์มากกว่า
สาวๆ เช่นนี้
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“พี่ตลุ ย์ ท�ำไมรับหมอพลอยมาดูแลม ้าอะ”

คนมาเยือนส�ำนักงานของไร่ทรงกลดเอ่ยถามทันทีท่เี ดินเขา้ มา
นั่งบนโซฟามุมรับรองแขกภายในหอ้ งท�ำงานของพี่ชายคนโต จนถูก
เจ้าของหอ้ งตวัดสายตามองเสียทีจากโต๊ะท�ำงาน หากเขาก็ยกั ไหล่ให ้
พีช่ าย
“ก็เขามาสมัครเองตอนพีเ่ ปิ ดรับสัตวแพทย์มาประจ�ำเวรทีฟ่ าร์ม
เมื่อ เกื อ บสิบ เดือ นก่ อ น พอคุ ย กัน แล ว้ ทัศ นคติ ก็ ดี มีค วามตัง้ ใจ
ในสายอาชีพ แล ้วก็วางแผนการดูแลรักษามา้ กับวัวของเราได้โอเคมาก
พีก่ ็เลยใหเ้ ขารับจ๊อบทีค่ ลินิกของหมอไก่ดว้ ย” ตุลยธรเล่าใหน้ อ้ งชาย
คนเล็ก ฟัง อย่ า งละเอีย ดพอสมควร “เขาก�ำ ลัง จะขอลาไปเรีย นต่ อ
ทีอ่ งั กฤษหกเดือน น่าจะไปใกล ้ๆ กับทีม่ งึ กลับไปเรียนให ้จบโท”
คนฟังตาโตทันทีพลางยกยิ้มมุมปากอย่างชอบใจ “เขาเพิ่งจบ
สัตวแพทย์เหรอ”
“อือ...อายุอ่อนกว่ามึงสี่ปี กูจำ� ได้เพราะตอนไปบอกพ่อกับแม่
เขาบอกว่าอายุนอ้ ยกว่ามึงตัง้ สีป่ ี แต่ดูมคี วามคิดความอ่านดีกว่ามาก
กู จ ำ� ได้แ ม่น เลย” ตอบแล ว้ หนุ่ ม ใหญ่ ก็ น่ิ ง ไป พลางยกยิ้ม มุม ปาก
ทีน่ อ้ งชายท�ำปากยืน่ ทีโ่ ดนประชดประชัน ก่อนมองน้องชายคนเล็กตรงๆ
ด้วยความรูท้ นั “มึงถามขนาดนี้ คือสนใจเขา”
“ก็นิดนึง” ตอบตามตรงแล ้วก็หวั เราะแหง้ ๆ “ก็แปลกดีทผ่ี ูห้ ญิง
ร่างบางสวยๆ จะมาท�ำงานในฟาร์ม”
“เขามีป ญ
ั หาก่ อ นเรีย นจบสัต วแพทย์ท่ีก รุ ง เทพฯ นิ ด หน่ อ ย
ที่กูรูม้ าจากหมอไก่คือเหมือนพ่อแม่ตายจากรถคว�ำ่ แลว้ ลุงป้ าฝ่ ายพ่อ
ฮุบสมบัติไป ดีว่าก�ำลังจะจบแลว้ มีเงินในบัญชีของตัวเองกับพ่อแม่
อยู่หลายลา้ น เลยเอาตัวรอดมาได้ แต่ บา้ นหรือตึกแถวพวกญาติๆ
ก็โกงไปหมด เพราะไม่มีพินยั กรรม แลว้ หมอพลอยเขาก็ไม่อยาก
ฟ้ องร้องใหเ้ สียเงินเสียเวลา  พอเรียนจบก็เลยย้ายตัวเองมาท�ำงาน
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ที่คลินิกหมอไก่ เพราะเป็ นรุ่นพี่และไปสอนอยู่บา้ ง หมอไก่ แกก็เลย
สอนเรือ่ งม ้าเรือ่ งวัวเพิม่ เติม จนฝากมาทีฟ่ าร์มนี่แหละ” เล่าแล ้วตุลยธร
ก็ส่ายหน้าถอนหายใจเบาๆ “เขามีปมหนักมาแล ้วนะไอ้เต มึงก็อย่าเอา
ความเพลย์บอยไปหลอกล่อเขา”
“พีต่ ุลย์อะ น้องชายออกจะเฟรนด์ลน่ี ่ ารัก” บอกพลางก็ยกมือ
สองขา้ งท�ำท่าดอกไมบ้ านกับแก้มตนเอง จนถูกพีช่ ายถลึงตามองแล ้ว
แบะปากใส่ “ท�ำไมญาติกนั ยังเห็นแก่ตวั กับเด็กวะ”
“ก็เห็นแก่ตวั ไง อยากได้อยากมี” คนเป็ นพีช่ ายว่าแลว้ ยักไหล่
“มึงก็อย่าปาร์ต้ บี อ่ ย เตรียมตัวกลับไปเรียนด้วย กูเบือ่ ฟังแม่บน่ ”
“เออ เพิง่ ฟังมาเนี่ย พีก่ จ็ ะบ่นอีก” เขาบอกงอนๆ แล ้วถอนหายใจ
แรง “ไปขีม่ ้าเล่นดีกว่า”
เตชภณส่งจูบให้พช่ี ายจนอีกฝ่ ายกลอกตาไปมา  ขณะเขาหัวเราะ
ร่ วนและเดินออกจากหอ้ งท�ำงานของพี่ชายไปอย่างร่ าเริงตามประสา 
โดยทักทายคุยเล่นกับพนักงานในส�ำนักงานตามปกติ แต่ ภายในใจ
ก็ครุ่นคิดถึงเรือ่ งราวชีวติ ทีจ่ ะว่ารันทดก็ได้ของพลอยลดาอย่างวางไม่ลง

พลอยลดาท�ำงานตามหน้าทีต่ นเองในคลินกิ ขนาดกลางค่อนข ้าง

ใหญ่ ซึง่ เป็ นตึกแถวสองคูหาสามชัน้ ชัน้ หนึ่งกับชัน้ สองเป็ นพื้นทีข่ อง
คลินิก และชัน้ สามแบ่งเป็ นหอ้ งพักอาศัยส�ำหรับพนักงานประจ�ำหรือ
อยู่ เวร หญิงสาวเองก็อาศัยที่น่ี เช่ น ลู ก จ้างต�ำแหน่ งน้อยกว่าคนอื่น
เพราะโยกย้ายมาท�ำงานต่างถิน่ แต่เธอก็ทำ� ตัวเป็ นปกติ ไม่ได้รู้สกึ ว่า
เป็ นสัตวแพทย์แล ้วจะเหนือกว่าใคร
“หมอพลอยไปพักไหม ห ้าโมงเย็นแล ้ว เดีย๋ วพีด่ ูต่อเอง”
เสีย งทัก ท ว้ งจากชายหนุ่ ม ร่ า งสู ง โปร่ ง ผิว ขาวใสดัง ขึ้น อย่ า ง
เอื้ออาทร
“ไม่เป็ นไรค่ะพีไ่ ก่ วันนี้ไม่ค่อยเหนื่อย” ตอบแล ้วเธอก็ย้มิ อ่อนบาง
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“แสดงว่าม ้าในฟาร์มวันนี้ไม่ด้อื เท่าไร” เขาเย้ารุ่นน้องสาวทีส่ า่ ยหน้า
หัวเราะออกมา
“ก็นิดหน่ อย หนู ว่าคนในฟาร์มท่าทางดื้อและงีเ่ ง่ากว่ามา้ อีก”
เธอบ่นออกมา จนรุ่นพีเ่ หลียวมอง
“ไม่เห็นเคยว่าใคร ไปเจออะไรมา หือ...”
“เจอน้องชายคนเล็กเสีย่ ใหญ่ค่ะ เจอครัง้ แรกก็เก๊กมาเลย หนู
หมั่ น ไส ท้ ่ า ทางกับ ค�ำ พูด เขาอะ ท�ำ เหมือ นหนู จ ะเจาะเลือ ดม า้ ไม่ไ ด้
ท�ำ นองนัน้ แล ว้ ก็ เ ดิน ผิว ปากมาท�ำ ให อ้ าร์เ อสตกใจด้ว ย หนู เ ลย
ไม่ค่อยชอบ” เธอบอกเล่าแลว้ ท�ำปากยื่นและกลอกตาไปมา  ระหว่าง
รุ่นพีห่ วั เราะขัน “แต่นอ้ งชายเสีย่ ใหญ่ฝรั่งมากเลยอะพีไ่ ก่”
“เคยเจอเสีย่ รองหรือยัง คนนัน้ ก็เท่มากนะ เหมือนฝรัง่ เหมือนกัน”
ว่าแล ้วเขาก็ทำ� ท่าครุ่นคิด “แม่นายฉัตรเขามีเชื้อสายฝรั่งน่ะแหละ”
“เจ้าสัวทรงภพเขาก็มเี ชื้อจีนเนอะ พอผสมกันเลยดูทรงตัวแบบ
แปลกๆ แต่ก็ดูเท่คนละแบบ” เธอชมเรียบๆ “แต่หนู วา่ เสีย่ ใหญ่ดูเข ้ม
กว่าน้องๆ นะคะ”
“สองสาวพูดถึงหนุ่ มๆ กันสนุ กเชียว” เสียงแซวจากชายหนุ่ ม
ร่างสูงร่างก�ำย�ำผิวขาวเหลืองเอ่ยขึ้น หลังเดินออกมาจากด้านหลังด้วย
ชุดคลุมสีเทาส�ำหรับผ่าตัด
“พีช่ ายก็...”
พลอยลดาหัวเราะและมองภาพสองหนุ่มรุ่นพีท่ ค่ี บหากันในฐานะ
คนรักด้วยความสุข เธอเคารพรักณรงค์กบั สมชายมาตัง้ แต่ แรกเริ่ม
ทีเ่ ข ้าเรียนสัตวแพทย์ เพราะทัง้ สองคนเป็ นรุ่นพีป่ ี ห ้าทีแ่ บ่งเวลามาช่วย
ฝึ กสอนรุ่นน้องอย่างเอาใจใส่ และยังไม่โอ้อวดความรู ห้ รือความเป็ น
รุ่นพีอ่ กี ด้วย
“หนู อจิ ฉาคนมีแฟนจัง”
“แหม...พลอยก็จีบเสี่ยเล็กสิ” สมชายว่าออกมาด้วยน�ำ้ เสียง
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กลัว้ ขัน จนหญิงสาวถลึงตามอง “ก็เห็นพูดถึงเมือ่ กี้”
“หนู บอกว่าหมั่นไสเ้ พราะเก๊กมากค่ ะ ไม่ได้ช่ืนชมเสียหน่ อย”
ว่าแล ้วเธอก็แบะปากคนเดียว ก่อนจะยักไหล่เล็กน้อย “เดีย๋ วหนู ก็ลา
ไปเรียนหกเดือนแลว้ พี่ชายกับพี่ไก่ ก็อาจจะได้นอ้ งเขยเป็ นฝรั่งผู้ดี
อังกฤษนะ”
“อะจ้า...พีจ่ ะรอดู” ณรงค์ส่งเสียงออกมาทันที ก่อนจะหัวเราะ
กับสมชายทีส่ า่ ยหน้าขบขัน และเดินออกจากห ้องพักด้านหลังเคาน์เตอร์
ไปเมือ่ เขาจดรายละเอียดหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล ้ว
“พีไ่ ก่กบั พีช่ ายไหวนะคะ สองคน”
“ไหวนะ ก่อนมีพลอยมาช่วยพีก่ ท็ ำ� กันสองคนกับหนุ่มสาวผูช้ ่วย”
เขาบอกถึงผูช้ ่วยสัตวแพทย์สค่ี นที่สลับกันเขา้ เวรและช่วยกันมาเสมอ
พร้อมรอยยิ้ม พลางเอื้อมมือไปตบไหล่รุ่นน้องสาว “พลอยไปศึกษา
เพิ่ม เติม ให เ้ ต็ ม ที่ น�ำ ความรู ม้ าพัฒ นาฝี มือ ตัว เองและก็ ช่ ว ยเหลือ
สัตว์ต่างๆ ต่อไป พีโ่ ชคดีดว้ ยทีจ่ ะมีนอ้ งมาช่วยในคลินิกแบบพลอยนะ
และถ ้าจะไปรับงานทีอ่ น่ื ทีร่ ายได้ดกี ว่าพีก่ ไ็ ม่วา่ เลย”
“หนู ไม่ไปไหนหรอกพีไ่ ก่...หนู ได้โอกาสจากพีไ่ ก่กบั พีช่ ายถึงท�ำให ้
มีงานมีทอ่ี ยู่ และก็มโี อกาสจะไปเรียนต่อด้วย” บอกแล ้วเธอก็ย้มิ ในหน้า
“เราเองก็เก็บเงินเก่ง ไม่งนั้ จะไปได้ยงั ไง จ่ายตัง้ ครึ่งนึง” เขาว่า
พร้อมลู บมือไปมากับแผ่ นหลังเธอ “พลอยต้องแกร่ งขึ้น และรอดู
กรรมตามทันคนใจร้าย”
“อือ...หนู ก็หวังให้ได้เห็นค่ ะ” ว่าแลว้ เธอก็ยกยิ้มมุมปาก แม ้
แววตาจะสลดลงกับเรื่องราวในชีวติ ทีพ่ บเจอ “คนในครอบครัวกลับเป็ น
คนท�ำร้ายหนู แต่ พ่ไี ก่ กบั พี่ชายและหนุ่ มสาวที่น่ีกลับช่ วยเหลือและ
ดูแลหนู อย่างดี แปลกดีนะคะ”
“พื้นฐานจิตใจคนมันแตกต่างกัน” เขาบอกแล ้วพยักหน้ากับเธอ
ด้วยรอยยิ้มให ้ก�ำลังใจ “เย็นนี้ไปกินจิ้มจุม่ กันดีกว่าเนอะ พีจ่ ะได้เลี้ยงส่ง
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พลอยไปเรียนต่อด้วย เดีย๋ วพีอ่ อกไปบอกคนอืน่ ๆ ก่อน”
“พีไ่ ก่”
พลอยลดากะพริบตาปริบๆ กับอารมณ์ท่ีร่าเริงขึ้นมารวดเร็ว
ของณรงค์ ซึ่งหลายครัง้ เขาก็เป็ นคนท�ำใหเ้ ธอยิ้มได้ และผ่อนคลาย
จากเรื่องทุกข์ใจเป็ นประจ�ำ

เตชภณหรี่ตาใต้เลนส์สีชาส�ำหรับกันแดดในกรอบแว่นสีเงิน

แบรนด์หรู มองดู ร่างเพรียวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูคุน้ ตาอย่างมาก
เธออยู่ในชุดเสื้อไหมพรมคอเต่าสีเทาเขม้ ดูเขา้ กันกับกางเกงเนื้อหนา
สีชมพูอ่อน พร้อมเสื้อคลุมก�ำมะหยีล่ ายตารางโทนสีเทาชมพู ก่อนเขา
จะยกยิ้มมุมปากทีม่ องไม่ผดิ ยามเห็นเธอถอดแว่นกันแดดเสียบขาแว่น
ไว้ทก่ี ระเป๋ าเสื้อ เพือ่ หยิบหนังสือเล่มหนึ่งบนแผงหน้าร้านหนังสือมาดู
“หมอพลอยนี่เอง โลกกลมจริงๆ นะเนี่ย” พึมพ�ำกับตนเอง
แลว้ ก็ตดั สินใจเปลีย่ นทิศทางเดินเที่ยวในวันหยุดไปอีกด้านของถนน
สายเล็กๆ นี้ ก่ อนเขาจะเห็นคนไร้บา้ นที่ลุกจากมุมตึกเดินตรงไปที่
กระเป๋ าสะพายของพลอยลดา  จนท�ำใหเ้ ขาเร่งฝี เทา้ เดินไปหาเธอพร้อม
โอบแขนกอดไหล่เธอทันที
“ว ้าย!” คนโดนโอบกอดรอบไหล่และมือใหญ่ทจ่ี บั ต้นแขนตนเอง
ให้หนั ไปหาเขา  ท�ำใหเ้ ธออุทานตกใจ และยิ่งตาโตเมือ่ พบหน้าคนมา
ลวนลามว่าคือใคร “เสีย่ เล็ก!”
“มีคนจะกระชากกระเป๋ าคุณ” เขาบอกเป็ นภาษาไทยพลางยกยิ้ม
และก้มลงกดปลายจมูกกับขมับเธอแรงๆ พลางส่งเสียงเรียก “ฮันนี่!”
พลอยลดาหลับตาปี ๋ และยกหัวไหล่ข้ นึ อย่างจั๊กจี้กบั สิ่งที่เขาท�ำ
และเสียงหา้ วทีเ่ รียกขาน แม ้จะมองเห็นบุรุษร่างผอมแต่งตัวมอมแมม
ที่เดินมาใกลแ้ ละเปลี่ยนทิศทางเดินไปนั่งหลบอีกมุมตึกทันทีอย่ าง
น่าสงสัย เธอก็ได้แต่ยกมือทุบก�ำปัน้ กับแผงอกกว ้างของคนตัวโตกว่า
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ไปสองสามทีอย่างขัดใจ
“ปล่อยได้แล ้ว ฉวยโอกาสจังเลย” เธอส่งเสียงเข ้มต่อว่า  พร้อม
เงยหน้าขมวดคิ้วมองเขานิ่งๆ แต่เจ้าตัวก็เพียงหัวเราะเบาๆ และยกยิ้ม
มาให ้
“มาเที่ย วเหรอครับ คุ ณ หมอ” เขาปล่อ ยอ้อ มแขนที่โ อบกอด
แต่ก็เอื้อมมือลูบหลังเธอไปมา  “แสดงละครก่ อนสิ เดีย๋ วมันกลับมา
ท�ำร้ายนะ”
“ฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าทีน่ ่ีคนไร้บ ้านจะเยอะมาก” เธอพยักหน้า
และพูดออกมาเบาๆ “บางทีกส็ งสาร แต่กไ็ ม่รูจ้ ะช่วยยังไง”
“ย่านนอร์ทอีสต์เพิง่ พัฒนาปรับปรุงเลยมีคนหลากหลายเชื้อชาติ
คนไร้บ ้านก็เหมือนถูกต้อนให ้มาย่านนี้ บางคนน่าสงสารจริง แต่บางคน
ก็เป็ นโจรเนียนๆ แบบนัน้ ต้องคอยระวังตัว อีกอย่างมูลนิธิก็มรี ถ
คอยแจกจ่ายอาหารทุกวันนะ  มีศูนย์ให้ไปพักหรือรักษาอาการป่ วยด้วย
แต่ก็นั่นแหละ...เงินบริจาคไม่ได้มากมายนัก ก็ดูแลตามสภาพกันไป”
เขาบอกแล ้วมองดูเธอทีห่ นั ไปหยิบหนังสือในห่อพลาสติกเตรียมจะเขา้ ไป
ด้านในร้านเพือ่ จ่ายเงิน “พักตรงไหน เดีย๋ วไปส่ง”
หญิงสาวเหลียวมองคนอาสาดูแลนิดหน่อย ก่อนจะหันไปจ่ายเงิน
ค่าหนังสือและยกยิ้มให ้เจ้าของร้าน ระหว่างเดินออกจากร้านก็มชี ายหนุ่ม
เดินข ้างๆ ไปตามทาง ท�ำใหเ้ ธออุ่นใจขึ้นอย่างประหลาด เพราะเกือบ
สามสัปดาห์ท่ผี ่านมาเธอโดดเดี่ยวและค่ อนขา้ งเหงาอย่างไม่เคยเป็ น
อาจจะมาในเมือ งที่ไ ม่ คุ น้ เคย และอากาศก็ ห นาวเย็น บวกกับ ฝน
โปรยปรายตลอดมากกว่าเมืองไทยนัก
“เสี่ยเล็กพักแถวนี้เหมือนกันเหรอ” ถามแลว้ ก็มองดู คนตัวสู ง
ทีพ่ ยักหน้ารับ  พลางชี้ไปยังตึกด้านหลังทีเ่ ธอกับเขาเดินผ่านมา “ตึกนัน้
ค่าห ้องแพงนะนั่น”
“ก็รวย...” เขาตอบแล ้วยักไหล่ จนถูกเธอแบะปากใส่ ท�ำให้ได้แต่
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หัวเราะเบาๆ “คุณพักแถวไหน ถามไปแล ้วยังไม่ตอบเลย”
“หลังตรอกนัน้ ค่ะ” เธอตอบแล ้วชี้ไปยังตรอกเล็กๆ ไม่ไกลจาก
ตึกของเขานัก เดินจากทีพ่ กั ของเขาก็ใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบห ้านาทีได้
“มาเรีย นใช่ ไ หม พัก แฟลตนัน้ ” เขาถามหยั่ ง เชิง ไป ซึ่ง เธอ
ก็พยักหน้ารับ “อยู่คนเดียวก็น่ากลัวนะ เรียนกี่ปี”
“เรียนหกเดือนเอง” เธอตอบเรียบๆ  พร้อมรอยยิ้มอ่อนบางระหว่าง
เล่าต่อ “คิดอยูว่ า่ จะหาห ้องใหม่ แต่กแ็ พงมาก คงอยูท่ น่ี ่ใี ห ้ครบหกเดือน
อย่างทีค่ ยุ กับเจ้าของตอนแรกค่ะ ก็เลือกจากเมืองไทย ไม่ได้มาดูทจ่ี ริงๆ
เห็นแต่รูปตึกกับหอ้ งพักก็ว่าโอเค ไม่เห็นสภาพแวดล ้อมรอบด้าน มัน
ช่วยไม่ได้อะ”
“ถ ้าห ้องมันไม่มมี ดั จ�ำหรืออะไรมากมาย คุณย้ายไปอยู่แฟลตผม
ได้นะ ไม่คิดค่ าเช่าหรอก เพราะรวย” เขาว่าแลว้ ยกยิ้มพลางยักไหล่
อีกครัง้ เพราะเธอตาโตมองมาทันที ก่ อนจะแบะปากใส่ในตอนทา้ ย
“มีสองห ้องนอน สองห ้องน�ำ้ หนึ่งห ้องครัว หนึ่งห ้องรับแขก”
“อือ...แฟลตคนรวย” เธอบอกเสียงอ่อนแลว้ ยื่นปากเล็กน้อย
“เสีย่ เล็กเรียนอะไรทีน่ ่ีอะคะ”
“การตลาด” เขาตอบแล ว้ ส่ า ยหน้า  “พัก เรี ย นไปสองปี แ ล ว้
ตอนแรกก็ไม่อยากมาหรอก แต่พๆ่ี เขาก็เรียนต่อเมืองนอกกันหมด
แถมจบโทกันตัง้ สองใบ ก็มผี มนี่แหละเทีย่ วเก่งหน่อย เลยอยากเรียน
ให ้จบๆ สักที พ่อแม่จะได้ไม่เหนื่อย”
“ลูกคนเล็กเนอะ พ่อแม่ตามใจ” เธอพึมพ�ำก่อนจะคิดได้กห็ วั เราะ
แห ้งๆ “แล ้วพักเรียนท�ำไมอะ”
“ก็...เทีย่ วแหละ เกรดไม่ดี พักเรียนไปตัง้ สติ” เขาตอบตามตรง
แล ้วหัวเราะออกมา “นึกแล ้วสมเพชตัวเอง พักสองปี กเ็ ทีย่ วแบบเดิม”
คนฟังเองก็หวั เราะในล�ำคอ “ก็น่ีไง กลับมาก็เรียนให ้จบแล ้วกัน
...ถึงแล ้ว”
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“น่ากลัวว่ะ” เขามองดูน้ ิวมือเธอทีช่ ้ ไี ปยังตึกพักอาศัยทีค่ ่อนข ้าง
เก่า  บันไดด้านหน้ามีประตูปิดอย่างดี แต่โถงบันไดก็เปิ ดโล่งได้ บางที
อาจมีค นมาหลบฝนหรือ นอนหลับ ก็ ไ ด้ “คิ ด ดู แ ล ว้ กัน ย้า ยไปพัก
แฟลตเดียวกันได้ คุณอยู่แค่หกเดือนด้วย ผมไม่วา่ อะไรหรอก”
พลอยลดายกยิ้มพยักหน้าเงียบๆ ก่อนจะโบกมือใหเ้ ขาก็ตาโต
มองดู อีก ฝ่ ายที่ห ยิบ โทรศัพ ท์มือ ถือ ออกมาเปิ ด โปรแกรมสนทนา
ยอดนิยมที่ใช้กนั เพือ่ ให ้สแกนคิวอาร์โค้ด
“รู ปสวยเชียว” เขาแซวขึ้นมาเมื่อเห็นภาพถ่ายของเธอในหน้า
ประวัติ ท�ำให ้ถูกค้อนมาทีหนึ่ง ระหว่างเธอก้มลงบันทึกไว ้
“ตัว เองก็เ ก๊ก ฉิ บ ...” ว่า แล ว้ เธอก็แ บะปากใส่ แต่ เ หมือ นเขา
จะชอบใจเพราะหัวเราะร่วน จนได้แต่ยู่ปากให ้
“ขอขึ้น ไปนั่ ง พัก ได้ไ หม ไม่ ไ ด้จ ะท�ำ อะไร อยากให แ้ น่ ใ จว่า
ถึงหอ้ งปลอดภัย” เขาบอกและเห็นความตกใจของเธอจึงรีบอธิบาย
และส่งสายตาไปรอบด้านทีม่ คี นไร้บ ้านเดินไปมาปะปนกับคนท�ำงานหรือ
นักท่องเทีย่ ว ซึง่ เธอก็มองและเข ้าใจ

ต ลอดการเดินขึ้นบันไดมายังชัน้ บนสุดของตึกคือชัน้ สาม

พลอยลดานึกในใจเสมอว่าท�ำไมถึงเชื่อใจชายหนุ่ มได้ง่ายดาย แต่
อาจเพราะมองเห็นความจริงใจของเขาในดวงตาสีแปลก จะน�ำ้ ตาลก็ไม่ใช่
จะด�ำก็ไม่เชิง  แถมมีประกายสีทองเล็กน้อยอีกด้วย  และท่าทางผ่อนคลาย
ไม่ได้เก๊กเหมือนท่าทางหรือสีหน้าที่เขาชอบแสดง ยิ่งการพบเจอกัน
โดยบังเอิญในต่างแดน และเขาเข ้ามาช่วยเหลือให ้เธอปลอดภัย โดยที่
เขาไม่จำ� เป็ นต้องท�ำก็ได้ เพราะเธอกับเขาเคยพบกันเพียงครัง้ เดียว
แต่เขาก็เข ้ามาหาเธอ ก็ย่งิ ท�ำใหเ้ ธอไว้ใจเขากว่าทีเ่ คยเป็ นมา  กับคนที่
ไม่ได้สนิทกันนักหนา
“ห อ้ งเก็ บ เสีย งเก็ บ กลิ่น ไหม” ค�ำ ถามจากคนมาเยือ นที่ม อง
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รอบด้านก่อนเข ้าสู่ห ้องพักขนาดเล็ก หรือเรียกว่าแบบสตูดโิ อเดีย่ วก็ได้
แต่เล็กมากของเธอแล ้วดังขึ้นทันที
“ก็...ไม่เท่าไรค่ะ” ตอบแล ้วเธอก็ยกยิ้ม  ก่อนหันไปกดกาต้มน�ำ้ ร้อน
“ดีวา่ มีแค่สห่ี ้องบนชัน้ นี้”
เตชภณเดินไปนั่งบนโซฟากลางเก่ ากลางใหม่ตวั เดี่ยวในหอ้ ง
ซึ่งวางไวม้ มุ หนึ่งทางปลายเตียงนอนที่ตงั้ ชิดผนัง มีหน้าต่างบุกระจก
เยื้องมากลางหอ้ งทางหัวนอน มองการจัดหอ้ งของเธอก็พอใจ เพราะ
เป็ นระเบียบไม่มขี องมากมายเกินจ�ำเป็ น ก่อนจะยกยิ้มใหเ้ จ้าของหอ้ ง
ทีช่ งชาซองส�ำเร็จรูปร้อนๆ มาให ้เขา
“จิบชายามบ่ายแบบคนอังกฤษ” เธอเย้าเขาด้วยรอยยิ้ม พลาง
จิบชาเช่นเดียวกับเขาทีส่ ่ายหน้าขบขัน
“มาเรียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับสัตว์ในลอนดอน  ผมนึกว่าจะออกไป
สถาบันที่มฟี าร์มนอกเมืองหน่ อย” เขาถามยิ้มๆ อย่างสนใจ เพราะ
หันไปเห็นหนังสือเรื่องม า้ บนโต๊ะเขา้ กับโซฟาที่นั่ง ซึ่งเธอเดินไปนั่ง
ทีเ่ ตียงนอน
“เรียนเกี่ยวกับผ่าตัดน่ ะค่ ะ มันไม่ได้เปิ ดอบรมบ่อยๆ วันนัน้
หาขอ้ มูลเกี่ยวกับมา้ แล ้วเจอพอดี เลยทดลองเสีย่ งส่งเมลถาม เขาให ้
รายละเอียดว่าสมัครได้แต่เสียค่าใช้จ่ายยังไงบ ้าง  ก็เลยสมัครดูแล ้วได้”
เธอบอกเล่าพลางยกยิ้มอย่างนึกข�ำที่ตนเองกลา ้ “ผ่านเพราะคงมีเงิน
จากพ่อแม่ทฝ่ี ากไว้ให้ในบัญชีแหละค่ะ เลยดูวา่ มีกำ� ลังจะมาเรียนและ
ไม่ทำ� ให ้เขาเสียหาย”
คนฟังหัวเราะเบาๆ
“ก็แสดงว่าเครดิตดีไง เขาถึงรับ ดีแล ้วแหละ หาความรู้ให้ตวั เอง
นึกแล ้วอายคุณเหมือนกัน ผมเอาแต่เทีย่ วเล่น”
“ก็ลูกชายคนเล็กไง ฉันไม่แปลกใจเท่าไร” เธอว่าขึ้นมาทันที
ก่อนเม ้มริมฝี ปากทีถ่ กู เขาค้อน
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“มีอะไรโทร.หาได้นะ ผมไปก่ อนแลว้ กัน ฟ้ ามืดๆ ถา้ ฝนตก
เดินกลับไปล�ำบาก ไม่ได้พกร่มมา” เขาบอกยิ้มๆ ก่อนเดินไปล ้างถ ้วยชา
ใหอ้ ย่างดี เพราะดืม่ หมดแล ้ว โดยไม่ลมื จะปิ ดก๊อกไม่ใหส้ นิท เพือ่ ให ้
น�ำ้ หยดเป็ นระยะ ป้ องกันน�ำ้ ในท่อเย็นจัดจนเป็ นน�ำ้ แข็งใหเ้ ธอตามเดิม
ด้วย
“ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์เดินเขา้ มาช่ วยฉัน แลว้ ก็มาส่ งด้วย
ไว้มีอะไรรบกวนได้ตดิ ต่อเสีย่ เล็กแน่ๆ”
เธอบอกด้วยความจริงใจ  ก่อนยกยิ้มและยกมือไหว ้เขา จนนึกขัน
ทีเ่ ขาตาโตและรีบยกมือรับไหว ้
“เริ่มเรียนเมือ่ ไร” เขาหันกลับไปถามเจ้าของหอ้ งที่มาส่งที่หน้า
ประตู
“วันพุธหน้า” เธอตอบอย่างนึกแปลกใจทีเ่ ขาถาม
“งัน้ เดีย๋ วมารับไปเดินเที่ยวแลว้ ก็เลี้ยงขา้ วจนกว่าจะเปิ ดเรียน
แล ้วกัน จะได้สนิทกันไว ้ ยังไงคุณก็กลับไปเป็ นหมอม ้าให้ไร่ผม เดีย๋ ว
พรุ่งนี้มาหาตอนสิบเอ็ดโมงนะ ใกล้ถงึ แล ้วจะโทร.หา จะได้เตรียมตัวทัน”
เขาบอกแลว้ โบกมือให้ทนั ควัน ก่อนจะปิ ดประตูหอ้ งเธอให ้ ซึ่งท�ำให ้
เขายิ้มขันได้กบั สีหน้าแววตาของคนตกใจทีโ่ ต้แย้งไม่ทนั

เตชภณนึกถูกใจสัตวแพทย์สาวอย่างประหลาด เขาไม่เคยเจอ

คนที่ด้ ินรนเอาชีวติ รอด และสามารถท�ำให้ชีวติ ตนเองก้าวหน้าและ
ท�ำหน้าทีต่ นเองได้ดขี นาดพลอยลดามาก่อน รอบตัวเขามีแต่ลูกหลาน
เศรษฐี ใช้ชีวติ สุขสบาย อีกทัง้ ยังชอบการเที่ยวเล่นดื่มกินไม่ต่างกัน
จากเขานัก พอรูเ้ รือ่ งราวของเธอคร่าวๆ จากพีช่ ายคนโต และมาพบเจอ
ด้วยตนเอง เขาก็ไม่อาจจะละเลยเธอไปได้ แม ้ตอนแรกจะเพียงอยาก
ช่วยเหลือให ้เธอปลอดภัยและระวังตัวจากการมาอยู่ต่างถิน่
“เอาเว ้ย! ยังไงกูกม็ ดี อี ยู่บ ้างแหละ”
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นึกแล ้วก็ชมตนเองอย่างชอบใจ   การเดินกลับทีพ่ กั ของตนเอง
จึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่เขาไม่ค่อยมีเท่าไร จนเหมือนคนบา้ ที่เดินยิ้ม
คนเดีย ว หัว เราะคนเดีย วได้อ ย่ า งไม่น่ า เชื่อ แค่ เ พราะก�ำ ลัง จะท�ำ
ความสนิทสนมกับพลอยลดา...
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1
พลอยลดานั่งบนขอบผนังที่มหี น้าต่างกระจกซึ่งมีละอองขึ้น

เล็กน้อยจากอากาศที่หนาวเย็น และฝนที่โปรยลงมายามหัวค�ำ่ ของ
ลอนดอน คิดแล ้วก็ได้แต่ยกยิ้มกับเรือ่ งราวทีไ่ ด้เจอกับเตชภณ อีกเรือ่ ง
ก็สติกเกอร์กวนๆ ทีเ่ ขาส่งมาทักทาย พร้อมแผนการพาเธอเทีย่ วและ
ไปรับประทานอาหารในวันพรุ่งนี้ จนความปากไวมือไวเท่าความคิด
ท�ำให ้เธอพิมพ์ไปทันที
‘เสีย่ เล็กจะจีบฉันเหรอคะ’
...
‘ใช่ ผมก็จบี แบบตรงๆ นี้แหละ จีบได้ไหม หรือมีแฟนแล ้ว’
ความเงียบของเขาหลังอ่านแล ้ว และค�ำตอบทีใ่ หเ้ ธอมายิง่ ท�ำให ้
เธอเงียบกว่าเขานัก โดนจีบ...เป็ นครัง้ แรก
‘ก็ได้...หนุ่มนักเรียนนอกแถมรวยมาจีบ ฉันโอเค’
‘แหม...’
เธอได้แต่ขบขันกับค�ำว่า  แหม พร้อมสติกเกอร์หมีกระดุกกระดิก
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ทีก่ ลอกตาไปมาอย่างน่าหมัน่ ไส้ทเ่ี ขาส่งมาให ้เธอ การท�ำความรูจ้ กั กับเขา
และได้พดู คุยกันวันนี้  ตอกย�ำ้ ให ้เธอแน่ใจกับค�ำบอกเล่าของพ่อแม่และ
คนเก่าคนแก่วา  
่ อย่ามองใครแค่ภายนอก  เพราะคนขี้เก๊กและน่าหงุดหงิด
ทีเ่ ธอเห็นวันนัน้ เขาเองก็เป็ นคนมีนำ�้ ใจและตรงไปตรงมากับเธอ ต่อไป
เธอก็ตอ้ งสืบดูวา่ เขามีสาวๆ คนอืน่ หรือไม่
“เริ่ม จากถามพี่ไ ก่ แ ละพี่ช ายนี่ แ หละ” พอคิด ได้ พลอยลดา
ก็ขยับกายไปนั่งทีเ่ ตียงนอน เพือ่ พิมพ์ข ้อความถามไถ่วา่ จะโทรศัพท์หา
รุ่นพีไ่ ด้หรือไม่ พอได้คำ� ตอบเธอจึงติดต่อไปทันที

เตชภณออกจากแฟลตที่พกั ไปนั่งดื่มไวน์อยู่ภายในเล ้านจ์ของ

โรงแรมดังกับกลุม่ เพือ่ นตามปกติ ซึง่ มีทงั้ ชาวตะวันตกและตะวันออก
ที่ ค บหากัน อยู่ แม้ ใ นบางครั้ ง เขาจะรู ้ ดี ว่ า การคบหาในกลุ่ ม ก้อ น
นักท่ องเที่ยวนี้มีผลประโยชน์ในหลายเรื่องต้องพึ่งพากัน เพื่อให้มี
เส ้นสายในธุรกิจต่างๆ ทีต่ นมี
เสีย งเพลงจัง หวะอาร์แ อนด์บีบ รรเลงคลอไม่ ใ ห บ้ รรยากาศ
เงียบเหงา  เขาเองก็ล้มิ รสอาหารประเภทเนื้อไปหลายเมนู ซึง่ เป็ นการจัด
อย่างหรู หราน่ าเอ็นดู เป็ นค�ำเล็กๆ ใหพ้ อดีกบั การปาร์ต้ ี ก่ อนสายตา
จะพบแสงเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ จึงยกมองและเห็นเป็ น
ขอ้ ความจากพลอยลดาทีม่ ากดติดตามอินสตาแกรมของเขา  จนท�ำให ้
เขาตาโตและหัวเราะออกมาได้ พลางกดปลดล็อกเข ้าไปกดติดตามกลับ
พร้อ มไล่ดู ภ าพที่ส่ ว นใหญ่ เ ธอจะอัป เดตภาพสัต ว์ห ลากหลายชนิ ด
ทีพ่ บเจอหรือเคสทีร่ กั ษามากกว่าภาพตนเอง แตกต่างจากเขานักทีช่ อบ
อัปเดตชีวติ ประจ�ำวันหรือความชอบส่วนตัวทีส่ ุขสบายลงไป

“ยิ้มอะไรวะ ไอ้เสี่ยเต” เสียงแซวจากเพื่อนดังขึ้น ท�ำให ้

คนยิ้มคนเดียวสะดุง้ เล็กน้อย จนคนเขา้ มาเอ่ยปากยังสะดุง้ ตามแลว้
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หัวเราะร่วน “ใจลอยด้วยเว ้ยมึง”
“ไอ้เปรียว  มึงนี่นะ...กูกำ� ลังจีบสาวอยู่” ชายหนุ่มบอกเพือ่ นสนิท
อย่างศักดิ์ชยั ไปตามตรงแล ้วหัวเราะเบาๆ
“โอ้โห...แก้ม แดงเพราะเขิน หรื อ เมาไวน์ ไอ้เ วร” แซวแล ว้
ก็หวั เราะขันอีกรอบ “จีบใครวะ คนแบบมึงจีบสาวที่ไหน มีโอกาส
ก็เห็นเอาแล ้วก็แยกย้าย”
“สัตวแพทย์สาวไทยน่ ารักสู้ชีวติ ” บอกสรรพคุณแลว้ เขาก็หนั
หน้าจอโทรศัพท์อวดภาพถ่ายของอีกฝ่ ายให ้เพือ่ นดู
“หมอพลอย!”
“มึงรูจ้ กั เรอะ!” เตชภณส่งเสียงดังถามด้วยความตกใจจนตาโต
“ก็กูขบั รถพาแม่เอาเจ้าเดซี่ไปหาหมอบ่อยๆ” บอกแลว้ ก็ตาโต
ทีเ่ พือ่ นเอื้อมมือมาบีบต้นแขนแน่น “มึงเอาจริงดิ กูว่าต้องไปเตือนแม่
ให ้เตือนหมอพลอยแล ้วว่ามึงก�ำลังเข ้าไปในชีวติ เขา”
“ไอ้เพือ่ นเวร  แทนทีจ่ ะช่วยกูจบี ” ว่าแล ้วเขาก็ผลักไหล่เพือ่ นสนิท
“ช่วยอะไร กูกล็ อยไปลอยมาปะวะ มึงก็จบี เองแล ้วกัน” เขาบอก
อย่างจริงจังด้วยน�ำ้ เสียงกลัว้ ขัน พลางส่ายหน้ากับท่าทางงอนๆ ของ
เพื่อ นสนิ ท ก่ อ นเล่า ถึง บุพ การีต่ อ อีก หน่ อ ย “แม่กู ช อบหมอพลอย
มากเลยนะ แกว่าหมอน่ารัก พูดตรงไปตรงมา บางคนอาจไม่ชอบ แต่
แม่กูชอบ เพราะหมอจริงใจและท�ำงานดี เอาใจใส่เคส ไม่ได้หวังแต่เงิน
แล ว้ เลี้ย งไข ้ อีก อย่ า งหมอไก่ ก บั หมอชายก็ น่ า รัก เหมือ นกัน แม่กู
ถึงบอกว่าทีค่ ลินิกนั่นดีทส่ี ุดแล ้วในถิน่ บ ้านเรา  แถมหมอพลอยก�ำพร้า
เหลือตัวคนเดียว โชคดีทไ่ี ด้ร่นุ พีด่ ูแลดี แม่กเู ลยชอบพวกหมอๆ ไปอีก”
“เออ พี่ตุลย์บอกเขาโดนป้ าโกงมรดกพ่อแม่ไปหมด ดีว่าได้
รุ่นพีด่ ถี งึ มาท�ำงานทีเ่ ชียงราย กูก็ไม่นึกว่าจะดูแลกันดีขนาดนี้นะ เป็ น
เรือ่ งทีด่ นี ะทีค่ นเราจะมีเพือ่ นดีๆ ไว้พงึ่ พาได้สกั คนสองคน...” บอกแล ้ว
เขาก็ยกยิ้ม ระหว่างมองเพือ่ นทีพ่ ยักหน้ารับฟังเงียบๆ เพราะอีกฝ่ าย
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ก็ ต อบกลับ ว่ า เหมือ นมึง กับ กู “หรื อ กลับ ไปไทยกู ต อ้ งหาหมาแมว
มาเลี้ยงวะ จะได้ไปคลินิกบ่อยๆ”
“ไอ้เ วร! เกิน ไป...” ศัก ดิ์ช ยั ลากเสีย งยาวพร้อ มแบะปากใส่
ก่ อนจะขันที่ถูกเพื่อนค้อน “มึงก็ใช้เวลาที่น่ีจีบหมอ แลว้ คนแบบมึง
กู ไม่แนะน�ำใหเ้ ลี้ยงสัตว์ใดๆ เลี้ยงตัวเองให้ดีก่อนไอ้เวร! มีเงินแต่
ไม่มเี วลาจะรับผิดชอบ ก็อย่าไปพาสัตว์มาทรมานกับคนแบบมึง เดีย๋ ว
ไปล�ำบากพ่อแม่กบั น้าแขเขาอีก เข ้าใจ๊!”
“โห...ด่ากูวา่ เลวเลยดีกว่า  เพือ่ นเวร!” คนโดนเพือ่ นเตือน และ
ส่งเสียงถามขึ้นสูงกลอกตาไปมา  และส่งเสียงอ่อนใจ ระหว่างคนต่อว่า
หัวเราะในล�ำคอชอบใจออกมา “อ๋อ...ไฮ ซินดี้”
ศักดิช์ ยั แบะปากเมือ่ เพือ่ นมีอาการสะดุงเล็
้ กน้อยทีโ่ ดนสาวผมทอง
เดิน มาโอบและจู บ แก้ม ก่ อ นจะโบกมือ ให แ้ ละเดิน ควงกับ สาวเจ้า
ไปเต้นร�ำกัน ทิ้งเขาไวเ้ ฉยๆ ทัง้ ที่ไม่ก่ีวินาทีก่อนคุยกันเรื่องเจ้าตัว
จีบสาวอยู่ “กูขอให้มงึ จีบไม่ตดิ ไอ้เพือ่ นเวร! หึๆ”

การอยูค่ นเดียวในต่างประเทศอย่างจริงจังครัง้ แรกของพลอยลดา

ดู จะอบอุ่นใจมากขึ้น เมื่อมีเตชภณส่งขอ้ ความมาคุยด้วยเกือบทุก
ครึ่งชั่วโมงตัง้ แต่เจ็ดโมงเช้า  ซึง่ เธอเองก็ต่นื นอนแล ้ว แต่เพราะอากาศ
ที่เย็นชื้นกว่าปกติท่ีคุน้ เคยในเมืองไทย ท�ำใหพ้ ลอยลดาเก็บตัวใน
หอ้ งพัก นั่งจิบกาแฟ และท�ำอาหารเช้ารับประทานเองง่ายๆ พลาง
นั่ ง มองดู ทิว ทัศ น์มุม กว า้ งจากขอบหน้า ต่ า งบุก ระจกของห อ้ ง โดย
อ่านหนังสือและดูตำ� ราเตรียมการเรียนอยู่เป็ นนาน
เมื่อคืนเธอรับรู เ้ รื่องราวของชายหนุ่ มผูเ้ ป็ นเสี่ยเล็กแห่งไร่ และ
รีสอร์ตทรงกลดมากขึ้นจากรุ่นพีส่ องคน เขาใช้ชวี ติ สุดเหวีย่ งและเป็ น
เพลย์บอยที่มสี าวๆ พัวพันมากมาย ซึ่งเธอก็เขา้ ไปดูในอินสตาแกรม
ของเขาและพบภาพถ่ายที่อปั เดตเป็ นการปาร์ต้ ี พร้อมมีสาวมากหน้า
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หลายตาคลอเคลียอยู่หลายภาพ จนนึกหมั่นไส้ท่มี าบอกว่าจะจีบเธอ
แถมก็ทำ� จริงด้วย เพราะส่งข ้อความหาเธอบ่อยมาก
“ท�ำไมเจ้าชู ้ พีๆ่ ไม่เห็นเจ้าชู้” บ่นพึมพ�ำแล ้วยิ้มขันกับสิง่ ทีเ่ ธอ
สงสัย พลางครุ่นคิดถึงสิง่ ทีค่ าดหมายกับเขาไว ้ “ทฤษฎีลูกชายคนเล็ก
น่าจะใช้ได้ โดนตามใจและท�ำได้ตามใจ ดีนะไม่เสียคนจนไม่น่าคบหา”

เสียงโทรศัพท์ท่ีดงั ขึ้นเบาๆ และสั่นใกล้ตวั บนขอบหน้าต่าง

เรียกใหค้ นตัวบางที่นั่งอยู่เหลียวไปมอง แลว้ พบภาพหน้ายิ้มมุมปาก
อย่างท�ำเท่ของเตชภณ พร้อมชื่อ TAECHABHOL ของเขาปรากฏ
ขึ้นมา 
“ตายยากจริงๆ”
“ว่าไงคะเสีย่ เล็ก” เธอทักทายหลังกดรับสาย
“เรียกพี่เตก็ได้ เรียกเสี่ยเล็กแบบคนอื่น เหมือนผมเลี้ยงเด็ก
เลยนะ” เขาว่าเสียงเบือ่ ๆ แต่กห็ วั เราะเบาๆ
“หือ...ไม่อะ ฉันเป็ นลูกสาวคนเดียวไม่มพี น่ี อ้ ง” เธอกวนกลับ
ตามประสาที่เขาเองก็ทำ� ตัวเป็ นกันเอง “เรียกคุณเตแลว้ กัน จะได้ดู
ไม่เหมือนเสีย่ เก็บหนี้หน่อย”
“โอ๊ย! ปากร้ายเหมือนกันนะคุณ! แถมเปรียบเทียบได้แย่มาก”
เขาส่งเสียงโวยวายกลัว้ ขัน “เออ...ก�ำลังจะออกจากห ้องพัก  คุณเตรียมตัว
ด้วยนะ”
“ได้ค่ะ” เธอรับค�ำก่อนจะกดวางสาย เพือ่ ลุกไปแต่งตัวชุดใหม่
ให ้ดูดแี ละอบอุน่ ต่อร่างกาย โดยไม่ลมื หยิบกระเป๋ าสะพายใบใหญ่หน่อย
มาใช้ ส�ำหรับพกร่มกันฝนแบบพับเผือ่ ไปด้วย
ดวงตากลมโตสีนิลมองตนเองในกระจกบานยาวติดผนังของ
ห ้องพักบริเวณด้านหน้าประตูห ้องน�ำ้ ส�ำรวจความเรียบร้อยแล ้วก็ยกยิ้ม
ให ้ก�ำลังใจตนเอง  แม ้ภายในใจจะคิดเสมอว่าเธอยกระดับความสนิทสนม
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กับเตชภณรวดเร็วเกินไปหรือไม่ แต่คำ� แนะน�ำจากรุ่นพีก่ ท็ ำ� ให ้เธอเข ้าใจ
อะไรมากขึ้น  การมีมติ รสหายคบหากันไม่จำ� เป็ นต้องจบตรงทีย่ อมนอน
กับเขาง่ายๆ จนท�ำให้ตวั เองไร้ค่านัก มันควรเป็ นไปตามความพอใจ
ในกันและกันมากทีส่ ุด
พลอยลดาเหลียวมองประตูหอ้ งที่ถูกเคาะสองที ก่ อนจะเคาะ
อีกรอบพร้อมส่งเสียงเรียกเธอออกมา  จนเธอได้แต่กลอกตา  เพราะ
เขาเดินขึ้นมาหากันทีเดียว
“ไหนว่าถึงแล ้วจะโทร.หาไงคะ” เปิ ดประตูแล ้วเธอก็ทกั ก่อนจะ
ยกมือไหว ้คนท�ำเท่ยนื เอามือข ้างหนึ่งล ้วงกระเป๋ ากางเกง และมืออีกข ้าง
เท ้ากับขอบประตูห ้อง “เก๊กจริงๆ แหละ”
เตชภณส่ายหน้าหัวเราะในล�ำคอ ก่อนจะรับไหว ้เธอ “ไปเลยไหม”
“ก็ได้ค่ะ หยิบกระเป๋ ากับใส่รองเทา้ ก่ อนนะ” เธอตอบรับและ
พยักหน้า  ก่อนจะผละไปหยิบกระเป๋ ามาสะพาย และนั่งลงสวมรองเท ้า
ให ้เรียบร้อยอย่างว่องไว เพราะเขายืนรออยูห่ น้าห ้องด้วยรอยยิ้ม จนเธอ
รูส้ กึ เก้อเขินอยู่นิดหน่อย

พลอยลดารู้สกึ ตื่นเต้นกับการเดินท่องเที่ยวไปเรื่อยๆ อย่าง

ไม่รู้สกึ ถึงความร้อนอบอ้าว และโชคดีท่วี นั นี้ไม่มฝี นตกหรือทอ้ งฟ้ า
มืดมน จนท�ำให ้ผู ้คนดูหม่นหมองนัก ยิง่ ท�ำให ้เธอเดินเล่นกับชายหนุ่ม
ที่ดู ช �ำ นาญเส น้ ทางเดิน ลัด เลาะไปมาตามตรอกซอกซอยของย่ า น
นอร์ทอีสต์แห่งนี้ แถมคอยจัดการใหเ้ ธอไปยืนโพสท่าและถ่ายภาพให ้
มากมายทัง้ จากกล ้องโทรศัพท์มอื ถือของเขาและเธอ
“จะเที่ยงแลว้ เราต้องหาร้านนั่งสั่งอาหารก่ อน ไม่งนั้ พักเที่ยง
คนท�ำงานจะลงมาสมทบกับพวกนักท่องเที่ยวเยอะ” เตชภณเอ่ยขึ้น
ระหว่างเดินเคียงข า้ งคนตัวเล็กกว่าเขา  ซึ่งเขาสามารถหันมองเห็น
ศีรษะทุยของเธอที่ปกคลุมด้วยเสน้ ผมดกด�ำชัดเจน “ผมคุณเงาดีจงั
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ด�ำสวยด้วย”
“ไม่เคยย้อมผมเลยค่ ะ เลยช่วยท�ำใหผ้ มไม่แหง้ เสียง่ายด้วย”
เธอเงยหน้าตอบยิ้มๆ ก่อนจะหันหน้าจอโทรศัพท์มอื ถือให ้เขาดู “ร้านนี้
อยู่ใกล ้ๆ เดินไปได้ไหมคะ เห็นในไอจีแล ้วน่ารักดี”
ชายหนุ่ ม เอื้อ มมือ ไปจับ เครื่อ งมือ สื่อ สารของเธอมาดู พลาง
พยักหน้ารับ “เดินไปสักสิบนาที ร้านไม่ค่อยมีคนนะ ไม่รไู้ ม่อร่อยหรือ
แพงเกินไป”
“ฉันว่าแพง” เธอบอกกลัว้ ขันระหว่างรับโทรศัพท์มาเก็บลงด้านใน
กระเป๋ าเสื้อตัวนอก
“เออ...แต่ คนพื้นถิ่นส่วนใหญ่ ชอบซื้อไปกินบา้ นหรือที่ทำ� งาน
มากกว่า นั่ ง ในร้า นแบบคนไทยหรือ นัก ท่ อ งเที่ย ว เพราะย่ า นนี้ เ ป็ น
เมืองใหม่ท่ีปรับปรุงใหเ้ ป็ นแหล่งท่องเที่ยว คนพื้นเพอาจจะร�ำคาญ
รูๆ้ กันอยู่วา่ บางทีคนอังกฤษก็ไม่ชอบสุงสิงกับใคร” เขาเอ่ยต่อระหว่าง
พาเธอเดินไปด้วยกัน
“คุณเคยโดนเหยียดไหมคะ”
“คุณโดนมาเหรอ”
หญิงสาวส่ายหน้า  “ยังค่ะ แต่ฉนั เห็นคนจีนโดนแล ้วสงสาร ไม่รู ้
เปิ ดเทอมจะเจออะไรไหม”
“ผมไม่เจอเพราะรวยมัง้ ...” เขาตอบแล ้วส่ายหน้ายกยิ้มมุมปาก
ระหว่างสบตากับเธอ “เงินไม่ใช่คำ� ตอบทัง้ หมดของชีวติ แต่มนั ก็ทำ� ให ้
เรามีอภิสทิ ธิ์เหมือนกัน”
“จริงค่ะ” เธอตอบรับอย่างเห็นด้วยพร้อมรอยยิ้มเศร้า  “ไม่งนั้
ป้ าคงไม่อยากได้สมบัตพิ อ่ แม่ฉนั ...”
เตชภณนิ่ ง ไปนิ ด ก่ อ นจะถอนหายใจออกมา  “พี่ตุล ย์เ ล่า มา 
ผมก็สงสัยว่าต้องเป็ นญาติยงั ไงถึงหน้าด้านมาเอามรดกคนอืน่ ”
“ก็หน้าด้านไงคะ ไม่ตอ้ งสงสัยหรอก” เธอสวนทันทีดว้ ยท่าทาง
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หงุดหงิด ก่อนจะหน้านิ่งเพราะเขากะพริบตาปริบๆ มองมาจนได้แต่
หัวเราะกันเบาๆ “เงินท�ำใหเ้ ราสะดวกสบาย และเงินก็ทำ� ใหเ้ รารู้จกั
สันดานคนด้วยแหละค่ะ”
“ถูกต้อง!” เขารับค�ำและยกนิ้วโป้ งให้กบั เธอ ก่อนจะผายมือไป
อีกด้านของหัวมุมถนน เพราะเดินกันมาใกล้รา้ นที่เธออยากมาแลว้
ท�ำให ้เธอมองตามและยิ้มแป้ นมาให ้เขา
แม่คุณเอ๊ย! ยิ้มแล ้วโลกสดใสฉิบ...เตชภณได้แต่คดิ ในใจ
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2
การมาเป็ นนักศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมด้านสัตวแพทย์ไม่ได้แย่

อย่างที่พลอยลดาคิดไว ้ ความหวาดหวั่นว่าจะพบเจอคนเหยียดหรือ
กลั่นแกล ้งไม่มใี หเ้ ธอพบเจอ เพราะทุกคนมาจากหลากหลายประเทศ
และเชื้อชาติ แถมมีแต่ม่งุ มาหาความรู้ใส่ตวั เหมือนเธอ การเขา้ เรียน
จึงด�ำเนินไปอย่างเคร่งเครียดและต้องตักตวงเนื้อหาให้ได้มากทีส่ ุด
“ผมไม่เข ้าใจศัพท์เทคนิค” เตชภณผูร้ บั อาสาคอยช่วยเหลือเรื่อง
ภาษาอังกฤษในบางช่วงตอนทีอ่ าจารย์อาจจะพูดเร็วหรือส�ำเนียงฟังยาก
ส�ำหรับเธอเอ่ยขึ้นมา  เมื่อเธอกดคลิปเสียงที่อดั ไว้ใหเ้ ขาฟังสองรอบ
“โดยรวมคุณเข ้าใจไหม”
“เข ้าใจค่ะ แค่สงสัยว่าเขาพูดอะไร” เธอยิ้มๆ แล ้วห่อลิ้นพูดตาม
แล ้วส่ายหน้าหัวเราะไปกับเขา ทีก่ พ็ ยักหน้าเข ้าใจและหัวเราะออกมา
“สัตวแพทย์ของไทยไม่เหมือนพวกแพทย์รกั ษาคนเหรอ” เขาเห็น
เธอจดรายละเอี ย ดทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษสลับ ไปมาบน
หน้ากระดาษ และเธอก็หนั มองเขาตาปริบๆ “ก็...แพทย์เหมือนแบบมี
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ใช้ทุน แล ้วค่อยเรียนต่อเฉพาะทาง แต่สตั วแพทย์ไม่มเี หรอ อะไรแบบนี้”
“อือ...” เธอรับค�ำเข ้าใจขึ้น “ไม่มคี ่ะ ก็จบแล ้วส่วนใหญ่ถงึ ไปท�ำ
คลินิกกันเอง หรือไปรับจ๊อบในคลินิก ส่วนท�ำงานในโรงพยาบาลสัตว์
ของรัฐก็เป็ นแบบตรวจวินจิ ฉัยกันก่อน แล ้วค่อยมาเรียนต่อแบบนี้แหละ
ยิง่ ถ ้าอยากเป็ นสัตวแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆ หรือโรงพยาบาล
สัต ว์ข องรัฐ ก็ ต อ้ งเรีย นเพิ่ม เอง แล ว้ ก็ ต อ้ งพยายามท�ำ เคสให้ได้ดี
เก็บสะสมไว้”
“แล ้วท�ำไมอยากเป็ นหมอสัตว์ ไม่เป็ นหมอคน”
“เด็กๆ คิดแค่ ว่า  สัตว์พูดไม่ได้ บอกไม่ได้ ว่าเจ็บปวดยังไง
ตรงไหนบา้ ง แต่คนพูดได้ บอกได้ อธิบายด้วยท่าทางได้หมด สัตว์
น่ าสงสารกว่าคนมาก แถมคนบางพวกก็ชอบท�ำร้ายรังแกสัตว์ ก็เลย
อยากเรียน” เธอตอบอย่างจริงจังแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม “เด็กๆ มีแมวจร
กับแมวที่เขาเลี้ยงปล่อยชอบมานอนที่สนามหน้าบา้ นด้วยแหละค่ ะ
ใหอ้ าหารกินบา้ งมันก็น่ารักดี พอมันมีแผลกัดกันมาก็สงสาร น่ าจะ
เป็ นอะไรทีส่ ะสมมา ฉันเลยอยากเรียน”
“พ่อแม่เลี้ยงคุณมาดีนะ” เขาชมขึ้นมาจนอีกฝ่ ายตาโตมองแล ้ว
หัวเราะในล�ำคอ
“พ่อแม่ก็เลี้ยงคุณมาดี แค่ คุณไม่เอาไหนเอง” เธอแขวะกลับ
แลว้ ยิ้มมุมปาก ระหว่างเขากลอกดวงตาไปมา  “เอาใหจ้ บโททันฉัน
แล ้วกันนะคะ เสีย่ เล็ก”
“อือ...จะต้องจบแลว้ แหละ” เขาว่าก่ อนจะหัวเราะหยันตนเอง
เล็กน้อย “เรียบร้อยแล ้ว ไปหาอะไรกินกันเถอะคุณ เดีย๋ วเย็นกว่านี้
หนาวแย่”
“อ๋อ ลืมเลยค่ะ” เธอพยักหน้า  หลังนั่งอ่านทวนที่ตนเองจดไว ้
จนเขาทักเรื่องอาหารมื้อเย็น จึงเก็บขา้ วของระหว่างคนชวนลุกขึ้น
ยืนบิดขี้เกียจและเดินไปเข ้าห ้องน�ำ้ เอง
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พลอยลดามองแล ้วได้แต่ส่ายหน้ายิ้มๆ ความจริงเธอผ่อนคลาย
กับเขามากขึ้น และรู้สกึ ดีทม่ี เี ขามาอยู่เป็ นเพือ่ นด้วยในหลายๆ โอกาส
เพราะหอ้ งพักก็ค่อนขา้ งน่ ากลัวและเงียบอยู่สกั หน่ อย ด้วยราคาถูก
แถมอยู่ในมุมอับของเมือง ถึงจะมีทกุ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน
ในห อ้ งให ้ แต่ เ วลาเข า้ ออกอาคารเธอก็ ก งั วลอยู่ บ า้ ง ซึ่ง ตัง้ แต่ เ ขา
แวะมาหาประจ�ำความรูส้ กึ ระแวงก็หมดไป

ดวงตาสีนิลของพลอยลดากะพริบปริบๆ มองดูรถบัสสีม่วง

ทีจ่ อดอยูร่ มิ ทางใกล ้ๆ โบสถ์ได้เพียงไม่กว่ี นิ าที คนไร้บ ้านจากมุมใดบ ้าง
ก็ไม่ทราบได้ต่างวิ่งกันไปหาเป็ นทิศทางเดียวและต่ อแถวกันทันทีอยู่
ด้านหลังรถ จนเธอเอื้อมมือไปตบต้นแขนชายหนุ่มข ้างกายเบาๆ
“รถองค์กรช่วยเหลือคนไร้บา้ น จะออกแจกอาหารทุกเย็นน่ ะ”
เตชภณอธิบาย พลางมองภาพการต่อแถวและเจ้าหน้าทีจ่ ดั เรียงเตรียม
อาหารชุดไปกับเธอ “บางทีก็สงสารนะ แต่ บางทีก็รำ� คาญพวกที่ทำ�
เลอะเทอะและขับถ่ายเรี่ยราด จนพื้นทีส่ าธารณะเหม็นไปหมด”
“ฉันนึกสงสารตอนอากาศหนาวมากๆ ไม่น่าแปลกใจทีม่ คี นนอน
แข็งตาย” เธอบอกด้วยแววสลด
“องค์กรทีเ่ ขาตัง้ มาช่วยเหลือมีห ้องให ้พักนะ บางแห่งมีห ้องให้ไป
ใช้ยาเสพติดด้วย แต่ไม่เพียงพอ และคนไร้บา้ นบางคนก็ไม่ได้อยาก
ไปพัก รักอิสระท�ำนองนัน้ มันถึงมีปญ
ั หาอยู่ทกุ ทีบ่ นโลกนี้แหละ”
“จริ ง ” เธอรับ ค�ำ ตามเขา  ก่ อ นจะยกยิ้ม และเหลือ บตามอง
คนตัวสูงทีจ่ บั มือพาข ้ามถนนเสียเฉยๆ “ฉวยโอกาสเก่งนะคุณน่ะ”
“เอ้า! ข ้ามเองเลย” เขาว่าพลางสะบัดมือออก ท�ำปากแบะอย่าง
เย้าหยอกจนเธอหัวเราะร่วน แต่ก็เดินข ้างกันมาถึงอีกฝั่งถนนและเดิน
ไปยังร้านอาหารที่ตกลงกันไว ้ ซึ่งเป็ นร้านประจ�ำอีกร้านใกลๆ้ แถว
ทีพ่ กั อาศัย
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เตชภณรู้สึกดีกบั การได้คอยดู แลหญิงสาวอย่ างที่ไม่เคยเป็ น
มาก่ อน เขาค่ อนขา้ งรักอิสระมากกว่าพี่ชายอีกสองคน ก็เหมือนกับ
ที่พลอยลดาชอบบอกว่าเขาคือลูกชายคนเล็ก จึงได้รบั การเอาใจและ
ตามใจมาเสมอจนติดเป็ นนิสยั ทีช่ อบต่อรองหรือออดอ้อนมารดามากกว่า
พีช่ าย และท�ำอะไรได้ตามใจมากกว่าสักหน่อย เนื่องจากเขายังไม่ตอ้ ง
รับ ผิด ชอบการงานอะไรในกิจ การของครอบครัว แต่ พ อมาพบกับ
หญิงสาวคนนี้เขาก็ดนั อยากจะเอาใจใส่เธอ และท�ำให ้เธอรูส้ กึ ไม่ด ้อยค่า
หรือโดนกระท�ำฝ่ ายเดียว แบบทีโ่ ดนญาติแท ้ๆ ของเจ้าตัวท�ำให ้เจ็บปวด
มีปมในใจมา
“มีอะไร เห็นจ้องจอมือถือนานแลว้ ” เขาส่งเสียงถามอีกฝ่ าย
ที่หน้านิ่วคิ้วขมวดมาสักพัก มืออีกขา้ งก็จบั สอ้ มหมุนไปมากับกลุ่ม
ผักสลัดในจานตนเองอยู่นาน
“ป้ าไปหาที่คลินิก แลว้ โวยวายว่าฉันหนีหายไป” เธอเอ่ ยขึ้น
เสีย งเรีย บๆ แต่ มีแ ววสงสัย และไม่พ อใจ ก่ อ นจะเงยหน้า มองเขา 
“ป้ าบ ้าปะวะคุณ”
“หึ...เออ ผมก็กำ� ลังจะถามว่า  ป้ าคุณบา้ หรือเปล่า  เอาสมบัติ
พ่อแม่เขาไปแทบหมด ยังมีหน้าไปหาแล ้วบอกว่าหลานสาวหนีหายไป
ไม่บ ้าก็ประสาทเสียอะ” ได้ทเี ขาก็บอกความนึกคิด พลางส่ายหน้าและ
แบะปาก โดยเจ้าของเรื่องก็พยักหน้ารับ
“พี่ไก่กบั พี่ชายบอกว่าโวยวายจนลูกเจีย๊ บ น้องในคลินิกอยาก
กระโดดข ้ามเคาน์เตอร์ไปถีบหน้า” เล่าแล ้วพลอยลดาก็ทำ� ท่านึกแล ้วหัวเราะ
ออกมาเบาๆ “ลูกเจีย๊ บมันใจเย็นมากเลยนะ  แสดงว่าป้ าต้องสุดติง่ จริงๆ”
“เขาโทร.หาคุณไหม ท�ำไมจะไปหาไม่ตดิ ต่อก่อน”
“โทร.มัง้ แต่เปลีย่ นเบอร์เป็ นของทีน่ ่ไี ง ป้ าไม่มไี ลน์หรือสือ่ โซเชียล
ฉันหรอก ไม่ได้สนิทกันขนาดนัน้ ”
“อ๋อๆ งัน้ ก็ให ้บ ้าไปคนเดียวแหละ” ว่าแล ้วเขาก็ทำ� ท่าคิด ก่อนจะ
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ดีดนิ้ว “หรือไปหาคุณเพราะใช้เงินไม่ได้ปะวะ”
คนฟังขมวดคิ้วอีกรอบ หลังวางโทรศัพท์มอื ถือลงบนโต๊ะ และ
ก�ำลังจะรับประทานอาหารต่อ “ใช้ไม่ได้ยงั ไง โอนเงินไปใส่บญ
ั ชีตวั เอง
จนแทบหมด เหลือให้ฉนั หมืน่ เดียวในบัญชีชอ่ื พ่ออะ ดีเท่าไรพ่อกับแม่
เขาเปิ ดบัญชีช่ือฉันเดี่ยวๆ ไวด้ ว้ ย ไม่งนั้ ฉันก็ไม่มจี ะกินและยากไร้
ของแท้ ไม่ได้มาเรียนต่อทีอ่ งั กฤษไวแบบนี้แน่ๆ ต้องเก็บเงินอีกชาติกว่า”
“แล ้วไปหาท�ำไมวะ” เขาฟังแล ้วก็บน่ พึมพ�ำออกมา  ซึง่ เธอก็รบั ค�ำ
ในล�ำคอด้วย “เออๆ ช่างป้ าคุณเหอะ กินข ้าวต่อ จะได้ไม่ตอ้ งเครียด”
“ท�ำไมฉันถึงมีญาติไม่ดแี บบคนอืน่ เขาวะคุณ” เธอว่าขึ้นก่อนจะ
จิ้มเนื้อสเต๊กเข ้าปากและเคี้ยวตุย้ ๆ
“คนอืน่ บางคนเขาก็มญ
ี าติไม่ดแี ละยากไร้กว่าคุณน่ะ” ชายหนุ่ม
ว่าแล ้วส่งสายตาค้อนไปเล็กน้อย “นี่คุณต้องคิดว่าตัวเองก็โชคดีมากนะ
ได้มาเรียนทีอ่ งั กฤษ ได้มเี งินเดือน มีอาชีพทีด่ ี ได้แฟนหล่อและรวยด้วย”
“ฮะ! แรกๆ ฟังดูดนี ะ อันหลังนี่อะไร!” เธอพยักหน้าตามค�ำเขา 
ก่อนจะอ้าปากและตาโตขึ้นมองคนพูดชมตนเอง “หลงตัวเองเก่งอะ”
“ชมตัวเองก็ดกี ว่าด่าตัวเองแหละคุณ” เขาว่ายิ้มๆ แล ้วยักไหล่
ก่ อนจะพยักหน้าใหเ้ ธอ เพื่อรับประทานอาหารกันต่ อไปด้วยความ
ผ่อนคลาย โดยที่เขาก็พมิ พ์ขอ้ ความไปหาคนสนิทที่เมืองไทย เพื่อ
สืบเรื่องของป้ าว่าอีกฝ่ ายไปเชียงรายท�ำไม

ท้องฟ้ าของลอนดอนดูแตกต่างจากทีเ่ ชียงรายก็ตรงมีเมฆหมอก

สีเทาบางเบาล่องลอยอยู่เกือบทุกวัน ท�ำใหบ้ รรยากาศดู หม่นหมอง
ชวนง่วงเหงาอยู่เสมอ แต่พลอยลดาก็ดูดขี ้นึ กว่าช่วงแรกทีม่ าถึง เพราะ
เธอไม่ได้อยูต่ วั คนเดียวอย่างแท ้จริงเช่นคิดไว ้ แต่มชี ายหนุ่มคอยมาดูแล
และเอาใจใส่สม�ำ่ เสมอ แมเ้ ขาจะเรียนหนักหรือไม่ได้แวะมาหา  ก็ยงั
ส่งข ้อความถึงเธอทุกเวลาทีเดียว
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พลอยลดาหัวเราะในล�ำคอ หลังเธอเปิ ดอ่านขอ้ ความที่เตชภณ
ส่งมาหาด้วยถอ้ ยค�ำเย้าหยอกติดตลก ที่หลายครัง้ เธอก็นึกหมั่นไส ้
กับการหยอดของเขา
‘เธอไม่ตอ้ งใช้กบเหลาดินสอหรอกนะ
เพราะค�ำพูดและหน้าตาของเธอ
แหลมพอทีจ่ ะแทงใจฉันได้...’
“มุกเสีย่ วมากๆ ตาเสีย่ เล็ก” เธอบ่นออกมาพร้อมหัวเราะข�ำขัน
ก่ อ นกดส่ ง สติก เกอร์แ มวหัว เราะปากกว า้ งไปหาเขาแทนพิม พ์ต อบ
เพราะนึกมุกส่งกลับไปไม่ทนั และพิมพ์บอกเขากลับไปว่าก�ำลังจะกลับ
ห ้องพัก
“แพตตี้” เสียงเรียกชือ่ เล่นภาษาอังกฤษของพลอยลดาดังขึ้นเบาๆ
ระหว่างทีเ่ สียงโทรศัพท์มอื ถือก็ดงั ขึ้นเช่นกัน
“ว่าไงคุณ” หญิงสาวรับสายของเตชภณตามปกติ ก่อนจะหันไป
ยิ้มให ้ชายหนุ่มอีกคนทีเ่ รียกเธอไว ้
“ไปกินข ้าวกันไหม มีรา้ นอร่อยทีไ่ ปเจอมาใกล ้ๆ วิทยาลัยนี่เอง”
เขาเอ่ยชวนไป เพราะเห็นเธอเงียบไม่ได้สนทนาใดๆ กับปลายสาย
“เสียงไอ้หนุ่มฝรั่งทีไ่ หนอะ”
“เพือ่ น” เธอตอบปลายสายเบาๆ ก่อนหันไปคุยกับอีกคนทีย่ นื
ใกล ้ๆ “ร้านไหนเหรอ”
เตชภณถอนหายใจใส่ ม าจนพลอยลดานึ ก ขัน แต่ เ ขาก็เ งีย บ
ไม่ได้ว่าอะไร คงก�ำลังตัง้ ใจฟังสุดฤทธิ์ และก็จริงอย่างเธอคิดเอาไว ้
เพราะชายหนุ่มบอกว่าจะตามไปทีร่ า้ น  ด้วยรูว้ า่ ร้านทีเ่ อ่ยถึงอยู่ตรงไหน
ไม่ได้ไกลจากทีเ่ ขาอยู่ตอนนี้นกั ก่อนวางสายโทรศัพท์ไปทันที
พลอยลดาไม่ค่อยได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ใครในชัน้ เรียนนัก แต่
ความจริงทุกคนก็มงุ่ จะหาความรูม้ าใส่สมองให ้มากทีส่ ุด และการศึกษา
เรื่องสัตว์ก็ไม่ได้มกี ารจับกลุ่ม ทุกคนต้องทดลองผ่าหรือค้นหาขอ้ มูล
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ด้วยตนเอง เธอจึงไม่ค่อยสนใจสุ งสิงกับเพื่อนร่ วมชัน้ เรียนเหมือน
คนอืน่ ยิง่ เธอเป็ นคนเอเชียหนึ่งในสีค่ นของชัน้ ก็ยง่ิ ต้องพยายามวางตัว
ไว้ในมุมทีไ่ ม่ไปท�ำใหถ้ กู เหยียดหรือรังแก การอยู่เงียบๆ ร�ำ่ เรียนให้ดี
เป็ นทางออกที่ดแี ลว้ แต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะท�ำความรู้จกั กับเพือ่ น
ซึง่ เข ้ามาชักชวนไปร่วมมื้ออาหารเย็นกันเกือบครึ่งห ้อง

หญิงสาวเดินมาถึงร้านอาหารเล็กๆ แต่จดั ตกแต่งอย่างน่ารัก

ตามสไตล์วนิ เทจ โต๊ะกลมริมหน้าต่างมุมร้านที่นั่งได้ประมาณสามถึง
สีค่ นมีร่างก�ำย�ำของชายหนุ่มผิวขาวหน้าตาจัดว่าเหมือนชาวยุโรปแต่กม็ ี
ดวงตายาวรีคลา้ ยคนจีนนั่งอยู่ เขาส่งยิ้มพร้อมยกมือท�ำท่าส่งจูบให ้
เธอได้แต่ กลอกตาไปมาและยกยิ้มมุมปากนิดหน่ อย เตชภณนั่งอยู่
กับเพื่อนสนิ ทของเขาทัง้ สองคนที่เธอเคยพบเจอที่น่ี แล ว้ แต่ อย่ าง
ศักดิ์ชยั ก็เคยพบที่เชียงรายด้วย ส่วนจามรได้พบกันที่ลอนดอนจาก
การแนะน�ำจากเขาเอง
“เพือ่ นเหรอแพตตี้”
“สเปเชียลบอยเฟรนด์” เสียงห ้าวจากเตชภณตอบเรียบๆ พร้อม
ลุกขึ้นยืนยกยิ้มมุมปาก และยื่นมือขวาออกมาด้านหน้า  หลังแนะน�ำ
ตนเองว่าเป็ นคนรักหนุ่มของอีกฝ่ ายเรียบร้อยเอง “ผมชื่อเตชภณ เรียก
สัน้ ๆ ว่าเตก็ได้ ส่วนสองคนนี้เพือ่ นสนิทของผม ชื่อเปรียวกับจา”
พลอยลดากะพริบตาปริบๆ  แต่กพ็ ยายามกลัน้ ขันทีเ่ ห็นคนแสดง
ความเป็ นเจ้าข ้าวเจ้าของเธอออกนอกหน้า  และอาการตาโตของเพือ่ นๆ
ร่ วมชัน้ เรียนที่มองเธอกับชายหนุ่ มสลับไปมา  จนเธอต้องแนะน�ำให ้
รูจ้ กั กัน ว่าเธอไม่ได้ไวไฟมาหาหนุ่มๆ ถึงลอนดอน
“เขาเป็ นคนไทยเหมือนฉัน แต่เป็ นลูกเสี้ยวน่ะ หน้าตาเลยเหมือน
คนยุโรปมากหน่อย”
เสียงใสๆ แนะน�ำ ระหว่างนัน้ ชายหนุ่ มก็ส่งยิ้มใหเ้ พือ่ นๆ เธอ
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พร้อมไล่จบั มือไปทั่วอย่างคนอัธยาศัยดีท่ีสุด โดยเพื่อนๆ ของเธอ
ก็แนะน�ำตัวกันด้วยรอยยิ้ม
“พวกเรามาจากเชียงราย จังหวัดเดียวกันด้วยนะ ยินดีท่ีสุด
ทีไ่ ด้พบทุกคนมาก ฝากสวีตตี้ของผมด้วย”
ค�ำเรียกขานเจาะจงของเตชภณท�ำให ้คนตัวเล็กเหลือบตามองแล ้ว
ส่ายหน้าไปมา  เขายกยิ้มแป้ นแล ้นพอใจทีก่ นั เพือ่ นหนุ่มของเธอออกห่าง
ไปได้ และเพือ่ นสาวได้แต่กรีด๊ กร๊าดหันไปแซวเธอ ระหว่างเพือ่ นสนิท
ของเขาเองได้แต่แบะปากใส่เขาอย่างล ้อเลียน จนบรรยากาศผ่อนคลาย
ก่อนเขาจะช่วยจัดแจงเรือ่ งนัง่ โต๊ะใกล้กนั   เพือ่ จะได้คุยเล่นกันได้ในมุมใน
ของร้าน ไม่สร้างความร�ำคาญให ้ลูกค้าคนอืน่
“ในห อ้ งเรีย นมีก นั แค่ สิบ คนเหรอ ทุก คนจะเป็ น สัต วแพทย์
ทีผ่ ่าตัดกันหมดใช่ไหม”
เตชภณเอ่ยถามระหว่างรับประทานอาหารไปสักพักแลว้ และ
พูดคุยกันเรื่อยเปื่ อยอย่างสนุก โดยทุกคนก็พยักหน้ารับ
“คงหาความรู้กนั ตามความชอบอีกนะ” หนุ่ มเอเชียอีกคนใน
ห ้องเรียนทีม่ าร่วมมื้ออาหารเย็นวันนี้ดว้ ยเอ่ย โดยมีคนอืน่ รับค�ำตาม
“สัตว์บอกความเจ็บป่ วยไม่ได้เหมือนคน  การศึกษาเรื่องโรคและ
อาการของสัตว์จำ� เป็ นมากๆ เพราะต้องใส่ใจและสังเกตมากกว่าปกติ”
สาวผมบลอนด์คนหนึ่งเอ่ยด้วยรอยยิ้มอ่อนบาง “สัตว์ถา้ มีแผลหรือ
มองเห็นอาการของโรคได้ก็ดมี าก แต่บางตัวมันก็เกิดจากระบบภายใน
แถมบอกคนรักษาไม่ได้อกี ล�ำบากน่ะนะ”
“อือ...พวกคุณนี่พดู เหมือนกันเลย”
เตชภณบอกยิ้มๆ  พลางหันไปยิ้มกับคนทีน่ งั่ ข ้างกาย  ซึง่ พลอยลดา
ก็พยักหน้าด้วยรอยยิ้มอย่างเขา้ ใจคนร่ วมวิชาชีพและมีหวั ใจเมตตา
รักใคร่สตั ว์เหมือนๆ กัน
“คุณก็ทำ� งานเกี่ยวกับสัตว์หรือเปล่า ถึงรูจ้ กั กับแพตตี้”
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“จริงๆ ครอบครัวผมมีธุรกิจโรงแรมรีสอร์ตกับไร่ ชาน่ ะ แลว้
พีช่ ายคนโตขยายกิจการไร่ชาให้มฟี าร์มม ้าด้วย และใช้ววั ในการช่วยดึง
นักท่องเที่ยว ก็เลยต้องมีสตั วแพทย์ สัตวบาล มาดู แลด้วย ท�ำให ้
ได้เจอกันน่ะ” ตอบแล ้วเขาก็ยกยิ้มและหันไปส่งตาหวานกับเธอ
“ตอนเจอกันครัง้ แรกฉันหมัน่ ไส ้ความมัน่ ใจของเขามาก” หญิงสาว
ตอบตามตรงจนเพือ่ นๆ หัวเราะกันทันที ไม่เว ้นคนข ้างกายทีส่ ่ายหน้า
ยิ้มๆ “ท�ำตัวแบบหล่อมาก รวยมาก ทุกคนต้องชอบเขา”
“คุณนี่...” คนถูกแขวะท�ำหน้ามุ่ยใส่เธอ ก่อนออกตัวจนคนฟัง
ยังหัวเราะร่วนกันหมด “ก็แค่เป็ นคนมีความมั่นใจ”
“คุณมาเรียนทีน่ ่ีหรือตามแพตตี้มาเหรอ”
“ผมกับเพือ่ นๆ มาเรียนปริญญาโทอยูส่ กั พักแล ้ว เขามาลงคอร์สนี้
พอดี ก็เลยได้ใกล้ชดิ กันมากขึ้น” ตอบแล ้วเขาก็หนั ไปมองเธอ “ชวนให้
ไปพักทีแ่ ฟลตผมก็ไม่ยอมนะ รักษามารยาทสาวไทย”
“แหม...” เสียงร้องแซวจากเพือ่ นๆ ดังขึ้นรอบด้าน จนคนเล่า
และคนต้นเรื่องตาโตขึ้นเล็กน้อย ก่ อนมองหน้ากันไปมาแลว้ หัวเราะ
ตามกันไม่ยาก
“เนี่ย...เสน่หข์ องสาวไทยใจดี” เสียงชมจากหนุ่มในกลุม่ ท�ำให ้เขา
ถูกตวัดสายตามอง “โอะ...อย่ามองผมแบบนัน้ มิสเตอร์สริ ิ ผมแต่งงาน
แล ้ว”
“ดีแล ้ว ผมขี้หวงนะ”
ผู ้เป็ นมิสเตอร์สริ ทิ ย่ี อ่ มาจากนามสกุลสิรวิ ฒั นานุกูลตอบเสียงยาว
เมือ่ อีกฝ่ ายยกหลังมือซ ้ายทีม่ แี หวนแต่งงานประดับนิ้วนางของเขามาอวด
จนท�ำให้ย้ มิ ขันกันไป
พลอยลดาส่ายหน้าไปมากับคนขา้ งกาย แต่ ก็รู้สึกอุ่นใจที่เขา
แสดงออกกับเธอชัดเจนและสนทนากับเพือ่ นร่วมวิชาชีพของเธอได้อย่าง
ไหลลืน่ ทัง้ ยังพาเพือ่ นสนิทมาร่วมวงด้วยกัน ท�ำให้ได้ทำ� ความรูจ้ กั กันไว ้
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ทุกฝ่ าย เหมือนสิ่งที่เธอได้รบั การแนะน�ำจากรุ่นพี่ทงั้ สองที่เมืองไทย
ว่ า ถ า้ เตชภณจริ ง จัง กับ เธอแน่ น อนจริ ง ๆ เขาก็ ต อ้ งท�ำ ให เ้ ธอและ
คนรอบด้าน เช่นเพือ่ นสนิทเห็นถึงความสัมพันธ์ทก่ี ำ� ลังด�ำเนินไป ไม่ใช่
หลบซ่อนไว้ให้รกู้ นั สองคน
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3
“คุณเต มาหาฉันหน่อยได้ไหม”

เตชภณตื่นเต็มตาทันทีหลังกดรับสายโทรศัพท์จากพลอยลดา
ที่ดงั ขึ้นกลางดึกของคืนฝนพร�ำในฤดู หนาว ถึงตอนแรกเขาจะงัวเงีย
คว ้าเครื่องมือสือ่ สารมามองหน้าจอและกดรับด้วยเสียงแหบแหง้ เพราะ
หลับสนิทไปหลายชั่วโมงแล ้ว ร่างสูงถลันลุกจากเตียงนอนภายในหอ้ ง
ทีอ่ บอุ่นด้วยเครื่องท�ำความร้อน ด้วยเสียงของอีกฝ่ ายฟังได้ชดั เจนว่า
เธอทุกข์ใจแท ้จริง
“มีอะไรเกิดขึ้น เดีย๋ วผมไป มีอะไร” เขาถามเสียงตกใจ เพราะ
เสียงทีเ่ ธอเอ่ยฟังแล ้วร้อนรนและสั่นเครือมาก
“มี. ..มีเ สีย งทะเลาะกัน รุ น แรงไม่ รู จ้ ากห อ้ งไหน ฉัน ไม่ ก ล า้
ออกไปดู ฉันโทร.แจ้งความเมือ่ สิบนาทีก่อน ยังไม่เห็นมีตำ� รวจมาตรวจ
เลย เสียงเหมือนผู ้ชายท�ำร้ายผู ้หญิงเลยค่ะ”
“โอเคๆ ผมแต่ ง ตัว แป๊ บเดีย ว อย่ า เปิ ด ประตู ห อ้ งนะพลอย
ถ ้าไม่ใช่ผมไปเคาะ แล ้วคุณแต่งชุดให ้เรียบร้อยด้วย เตรียมของจ�ำเป็ น
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ใส่กระเป๋ าไว ้ เผือ่ มีอะไรฉุกเฉิน” เขาบอกอย่างจริงจัง ก่อนกดวางสาย
เมือ่ เธอรับค�ำ
ชายหนุ่ มหันซา้ ยหันขวาอย่างสับสน เพราะความต้องการจะรีบ
ก็ทำ� ใหเ้ ขาหยิบจับเสื้อออกมาจากตู้ผดิ ด้วยตอนนี้อากาศหนาวและ
มีฝน จึงต้องสวมเสื้อกับกางเกงผ ้าเนื้อหนาและทับด้วยเสื้อผ ้าร่มกันลม
กันฝนได้ เพือ่ จะได้คล่องตัวและไม่ลมื จะหยิบร่มคันใหญ่ไปด้วย
“ดีท่พี ่อแม่กูรวย” พึมพ�ำกับตนเองระหว่างเดินไปยังชัน้ ใต้ดิน
ส�ำหรับจอดรถ ซึง่ นานๆ ทีเขาถึงจะได้ใช้สอย

พลอยลดาหันไปแต่งกายตามทีช่ ายหนุ่มบอก เธอมือสั่นอย่าง

หาเหตุผลไม่ได้ แม้ฟังเสียงทะเลาะไม่ได้ใจความเลย แต่ มนั ก็เป็ น
เสียงทีช่ วนหวาดกลัวและน่าสงสารถ ้ามีใครโดนท�ำร้ายขึ้นมา  เพราะคง
เจ็บหนักด้วยเสียงกระทบของวัตถุดูรุนแรงทีเดียว
หญิงสาวจัดของจ�ำเป็ นลงกระเป๋ าเป้ สะพายหลังใบใหญ่สำ� หรับ
เดินทางค้างคืนสักวันสองวันอย่างตัง้ ใจ เมือ่ เรียบร้อยเธอก็นำ� ไปวางไว ้
บนเก้าอี้สำ� หรับนั่งรับประทานอาหารตรงมุมหอ้ ง โดยทีก่ ระเป๋ าสะพาย
ใบกะทัดรัดประจ�ำตัวที่ใช้สอยทุกวันวางไวบ้ นโต๊ะ เพียงครู่ ก็มเี สียง
เคาะประตูและเสียงเรียกคุนหู
้ จากคนตรงข ้ามห ้องทีถ่ ามไถ่ความปลอดภัย
ของเธอ
“ฉันโอเค คุณเข ้าห ้องเถอะ” เธอเดินไปตอบกลับทีห่ ลังประตูห ้อง
โดยเปิ ดแง ้มนิดหน่อย ด้วยตนเองใช้โซ่คล ้องไว ้เป็ นการป้ องกันประจ�ำ
อีกฝ่ ายพยักหน้ารับ “บางทีเตรียมแต่งตัวและเก็บของจ�ำเป็ นไว้ก็ดนี ะ
เผือ่ ทะเลาะรุนแรงจนมีเหตุตอ้ งอพยพกัน”
“อือๆ ฉันเบือ่ จังเลย เคยมีเรื่องแบบนี้เมือ่ สองปี ก่อน นึกว่าจะ
ไม่มคี นมาเช่าทีน่ ่ที ำ� เรื่องรุนแรงแล ้ว” หล่อนบอกด้วยสีหน้าเบือ่ หน่ายใจ
ก่อนโบกมือให ้เพือ่ นร่วมแฟลต และกลับเข ้าห ้องพักไป
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คนงับประตู ปิดส่ายหน้าไม่ต่างจากเพื่อนร่ วมแฟลตที่ทกั ทาย
สนทนาถามไถ่กนั เสมอยามพบหน้า  แม้ไม่ได้สนิทกันนัก แต่ก็เห็นถึง
ความห่วงใยทีจ่ ริงใจของอีกฝ่ าย ยิง่ พอเธอเตือนเรือ่ งเตรียมตัวโยกย้าย
ก็ได้รูว้ ่าอีกฝ่ ายที่อยู่มาก่ อนนานแลว้ จริงใจกับเธอจริงๆ ซึ่งไม่นาน
เสียงเคาะประตูและเรียกขานเธอจากชายหนุ่มก็ดงั ขึ้น
“พลอย ผมเอง...”
เตชภณยกยิ้มเหยเกเมือ่ หญิงสาวเปิ ดประตูหอ้ งให ้ พอเขาก�ำลัง
จะก้าวเขา้ หอ้ งก็มเี สียงดังปังขึ้นมา  จนสะดุง้ กันทัง้ สองคน ก่ อนเขา
จะหันไปปิ ดล็อกประตูให ้เธอ  พลางมองส�ำรวจคนแต่งตัวเรียบร้อยและ
เลยไปทีม่ มุ ห ้อง
“โอเค จัดการเรียบร้อยดีมาก” เขาชมเชย มือใหญ่ ยกไปกด
ศีรษะเธอเบาๆ
“เอ๊ะ...ท�ำเหมือนฉันเป็ นเด็กเล็กๆ เลย คุณนี่” เธอส่งเสียงติด
แง่งอน ก่อนจะท�ำปากยืน่ ใหเ้ ขา  “ท�ำไมต�ำรวจไม่มาดูอะ คนในแฟลต
แจ้งไปหลายคนแล ้ว”
“ก�ำลังมามัง้ ” เขาตอบแลว้ ถอนหายใจ ระหว่างเปิ ดน�ำ้ ใส่แก้ว
เพือ่ ดืม่ “ผมก็โทร.ไปแจ้งเมือ่ กี้ตอนเดินขึ้นบันไดมา”
“หรือเขาคิดว่าเรื่องเดิมๆ เลยไม่มา”
“ไม่หรอก ต�ำรวจที่น่ีตอ้ งมา  แต่ผมคิดว่าน่ าจะมีเหตุท่อี ่นื ด้วย
ต�ำรวจพื้นทีต่ รงนี้เลยแบ่งเวรยาก” เขาบอกเล่า  “นี่ผมขับรถมาเพราะ
ฝนตก ดีนะแถวนี้ไม่ห ้ามจอด ค่อยมีทจ่ี อดรถง่ายหน่อย”
“ว า้ ย...” พลอยลดาก�ำ ลัง พยัก หน้า รับ ค�ำ ก็ ต อ้ งสะดุ ง้ เมื่อ มี
เสียงปังดังขึ้น “ไม่ใช่เสียงปื นใช่ไหมคุณเต”
“ไม่ใช่” ชายหนุ่มรีบตอบด้วยสีหน้าตกใจไม่ต่างกันนัก มือใหญ่
เอื้อมไปโอบไหล่คนตัวเล็กกว่าไวห้ ลวมๆ “คุณไปอยู่แฟลตผมเหอะ
ทีน่ ่ีไม่ปลอดภัยแต่แรกแล ้วอะ ดันมีคนร่วมอาศัยอารมณ์รุนแรงแบบนี้
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ยิง่ น่ากลัว ผมเป็ นห่วง”
คนได้รบั ความห่วงใยกะพริบตาปริบๆ พร้อมเงยหน้ามองเขานิ่งๆ
เขามองเธอและหันไปมองดูประตูหอ้ ง ลูบมือใหญ่ไปมาที่ตน้ แขนเธอ
ก่ อ นผละห่ า งไปนิ ด เพื่อ จับ กระเป๋ าเป้ ของเธอสะพายหลัง ให้ ท นั ที
ความรู้สกึ หลากหลายทีเ่ กิดขึ้นมีความอิม่ ใจมากกว่ากังวลเกรงกลัวเขา
หลอกคบหาอย่างช่วงแรกทีเ่ พิง่ ท�ำความรู้จกั กัน ด้วยระยะหลังเธอเห็น
ความจริงจังและการคอยเฝ้ าตามดูแลเธอจนบางครัง้ ก็นึกร�ำคาญ
“อย่าไปเป็ นห่วงเพือ่ นหอ้ งอื่น เอาตัวเองใหร้ อดเหอะ ถา้ เขาอยู่
ที่น่ีมานานก็ตอ้ งเอาตัวรอดได้แหละ แถมคนทอ้ งถิ่นด้วย ตัวเราอะ
คนต่างถิน่ ” เขาส�ำทับมาอีกรอบทีย่ งั เห็นเธอยืนนิ่งเงียบ จนท�ำใหเ้ ธอ
ท�ำปากยืน่ และค้อนตาคว�ำ่
“อือ ๆ เดีย๋ วล็อ กหน้า ต่ า งและดู ก่ อ นว่า น�ำ้ หยดจากก๊อ กไหม
เดีย๋ วน�ำ้ ในท่อแข็งถา้ หนาวมากๆ” เธอตอบด้วยน�ำ้ เสียงติดงอนๆ แต่
ไม่ได้จริงจังอะไร เพราะรู้ดวี ่าชายหนุ่ มเป็ นคนพูดจากวนประสาทเก่ง
อยู่แล ้ว เธอจึงก้าวไปท�ำตามทีบ่ อก ระหว่างนัน้ เขาก็เดินไปรอทีป่ ระตู
ห ้องพัก
“จะบอกเขาไหม” เตชภณยืนอยู่ใกล ้ๆ ร่างเพรียวบางตอนเธอ
ล็อ กแม่ กุ ญ แจอีก ชัน้ หน้า ประตู ห อ้ งเอ่ ย ขึ้น พร้อ มพยัก หน้า ไปห อ้ ง
ตรงข ้ามของเธอ ซึง่ เธอก็พยักหน้ารับ
หญิงสาวเดินไปเคาะประตูห ้องและส่งเสียงเรียกอีกฝ่ าย ไม่นาน
หล่อนก็ออกมาเปิ ดประตูแง ้มมอง “เบลล่า...คืนนี้ฉนั คงไปนอนทีห่ อ้ ง
แฟนนะ”
“โอเคๆ ฉันก็กำ� ลังรอเพือ่ นเลิกงานทีร่ า้ นอาหารมารับเหมือนกัน
ว่าจะบอกเธอตอนจะออก” อีกฝ่ ายก็รบี บอกทันที
“ซู ซ่อี ะเหรอ” พลอยลดานึกถึงเพื่อนสนิทของเบลล่าแลว้ ถาม
ออกไป ซึง่ เจ้าตัวก็พยักหน้ารับทันที
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เตชภณสบตากับคนทีเ่ รียกเขาว่าแฟนด้วยรอยยิ้มชอบใจ ก่อนจะ
เอ่ยขัดสองสาวขึ้น “คุณลงไปพร้อมพวกเราไหม หรือจะนั่งรถผมไปหา
เพื่อนที่รา้ นเลย จะได้ไม่ตอ้ งลุน้ ว่าหอ้ งที่ทะเลาะกันจะจบตอนไหน
ดูเหมือนยิง่ รุนแรงขึ้นด้วย”
“ใช่เบลล่า  ไปหาซูซท่ี ร่ี า้ นเลยดีกว่า  เดีย๋ วให ้เขาไปส่งเธอทีห่ น้าร้าน
เลย” เธอสนับสนุนเพราะเสียงทะเลาะเริ่มเงียบไป แต่ยงั มีเสียงขว ้างปา
สิง่ ของกระทบผนังเป็ นระยะ และคนในแฟลตหอ้ งอื่นๆ ก็มหี ลายคน
สะพายกระเป๋ าเป้ เดินลงบันไดกันไปตามทางเดิน คงไปอาศัยร้านอาหาร
ทีเ่ ปิ ดตลอดคืน หรือหอสมุดยี่สบิ สีช่ ั่วโมงตามปกติของชีวติ นักศึกษา
ทีไ่ ม่ได้มฐี านะร�ำ่ รวย
“โอเคๆ ฉันล็อกหน้าต่างและหยิบของสองสามนาทีนะ” หล่อน
ตอบแลว้ เดินกลับไปในหอ้ ง โดยไม่ได้งบั ประตูปิด และรีบท�ำทุกสิ่ง
ให ้เรียบร้อย เพือ่ ออกมาล็อกประตูด ้านหน้าและเดินตามคู่รกั ทีเ่ ป็ นมิตร
ทีด่ ตี ่อกันในแฟลตทันที

ห้องพักราคาแพงที่อยู่ในย่านเดียวกับหอ้ งพักราคาถูกของ

พลอยลดาห่างกันไม่ก่บี ล็อก ช่างดูแตกต่างกันราวฟ้ ากับเหว หญิงสาว
มองตาค้างตัง้ แต่เตชภณขับรถลงจอดชัน้ ใต้ดนิ ของแฟลตซึง่ ดูเรียบหรู
เมื่อเขาพาเขา้ ลิฟต์มาถึงประตู หอ้ งพักบนชัน้ สี่ท่ีสูงสุ ดและไขกุญแจ
ต้อนรับเธอก็พบกับความเรียบง่ายแต่ราคาแพงอย่างไม่ตอ้ งถามไถ่
“แฟลตคุณกับฉันเหมือนจากนรกมาสวรรค์เลยนะ” พลอยลดา
เอ่ยยิ้มเจื่อนๆ ระหว่างเดินตามเขาไปมุมรับรองแขกตรงกลางพื้นที่
ใช้สอยส่วนหน้าของห ้องขนาดใหญ่ ทีแ่ บ่งสัดส่วนอย่างดีและสวยงาม
“ผมก็แค่โชคดีมพี อ่ แม่รวย” เขายักไหล่แล ้วตอบยิ้มๆ “แล ้วตอนนี้
ก็ตอ้ งรีบเรียนใหจ้ บไวๆ จะได้ทำ� งานมีเงินเดือนมาเลี้ยงอนาคตเมีย
แบบหมอพลอยต่อ”
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“อือ...ฮะ!” เธอฟังเพลินๆ ก็พยักหน้าตามและรับค�ำ พอนึกได้
ก็ถึงกับอุทานตกใจหันไปมองเขาที่ส่งยิ้มแป้ นแลน้ มาให ้ “โมเมเก่ ง
พูดจาเรื่อยเปื่ อย”
“เขินแหละ ดู ออก” เขาเย้ากลับจนหัวเราะกันได้ ก่ อนเขาจะ
เอื้อมมือไปดันหลังของเธอ “คุณนอนห ้องนี้”
พลอยลดาพยักหน้ารับและเดินตามเจ้าบ ้านทีพ่ าเดินไปยังด้านใน
หลังขอบประตูโค้งทีแ่ บ่งส่วนรับรองแขกไว ้ “คุณนอนห ้องไหน”
“ท�ำไม จะเขา้ ไปปล�ำ้ ผมเหรอ” ชายหนุ่ มตาโตยกแขนขึ้นกอด
ตนเองอย่ างป้ องกันตัว จนเธอค้อนตาคว�ำ่ ก่ อนกลอกตาไปมาแลว้
ถอนหายใจ ท�ำใหเ้ ขาหัวเราะร่ วนและชี้ประตู หอ้ งแรก ซึ่งเป็ นหอ้ ง
ตรงขา้ มกับที่เขาหวังไว้ให้เธอนอน “มีหอ้ งนอนสามหอ้ งน่ ะ ผมนอน
หอ้ งใหญ่อยู่แลว้ ด้านนี้ก็เป็ นหอ้ งเล็กสองหอ้ ง คุณนอนหอ้ งนี้จะได้
มีหน้าต่างอีกมุม”
“อยากรวยบ ้างจังเลย ได้ห ้องพักหรูๆ สวยๆ ท�ำอะไรก็ได้ ไม่ต ้อง
คอยคิดว่าเงินจะหมดไหม เงินจะพอใช้ไหม” เธอบ่นพึมพ�ำ แต่กย็ กั ไหล่
ใหเ้ ขาที่ส่ายหน้ายิ้มๆ ระหว่างวางกระเป๋ าเป้ ของเธอให้ท่โี ซฟามุมหอ้ ง
“ฉันว่าคุณเสีย่ เล็กก็ไม่ได้เกาะพ่อแม่กนิ เฉยๆ ถูกไหม”
เตชภณหัวเราะในล�ำคอ “ก็เล่นหุน้ แหละ ซื้อมาขายไป ตอน
ได้กำ� ไรมันก็โอเค แต่ อย่างที่บอก ผมโชคดีท่ีพ่อแม่รวย พวกท่าน
บ่นอยู่แล ้ว แต่ยงั ไงก็คอยซัปพอร์ตลูกๆ อย่างดีเสมอ”
“ดีแ ล ว้ ค่ ะ ” เธอยิ้ม ให เ้ ขา  ก่ อ นจะนั่ ง ลงที่โ ซฟานุ่ ม นิ่ ม ปลาย
เตียงนอนขนาดหา้ ฟุต มองแล ้วก็ยกยิ้มในหน้า “ห ้องน�ำ้ ในตัวด้วย”
“อือ...” เขาตอบรับ  มองดูคนทีม่ แี ววอ่อนล ้าแล ้วก้าวไปกดมือใหญ่
เบาๆ บนศีรษะทุย “นอนทีน่ ่ีตลอดไปก็ได้ ผมไม่ปล�ำ้ หรอก”
คนฟังค�ำสุดทา้ ยมองบนไปสบตาสีสวยของชายหนุ่ ม ก่ อนจะ
เหลือบสายตามองมือใหญ่ๆ ทีว่ างบนศีรษะตนเองแล ้วยกยิ้ม
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“ขอบคุณค่ ะ ขอบคุณมากๆ ที่คุณห่วงฉันแลว้ ก็รีบไปหาและ
ช่วยเหลือทุกอย่าง แถมแวะส่งเบลล่าหาซูซด่ี ว้ ย”
“แฟนกันก็ตอ้ งเทกแคร์เพือ่ นของกันด้วย” เขาตอบด้วยรอยยิ้ม
แป้ น พลางลู บมือเบาๆ และผละมือออกมา  เพราะเธอแบะปากใส่
จนได้แต่นึกขัน “แฟนคุณนี่ หล่อ สปอร์ต ใจดี สายเปย์ เชียงราย
เลยนะครับ”
“ค่ะ!” เธอรับค�ำแล ้วถอนหายใจใส่ แต่กส็ ่ายหน้ายิ้มๆ “ไปนอน
ได้แล ้วค่ะ จะตีหนึ่งแล ้ว ฉันมีเรียนสิบโมงด้วยแหละ”
“โอเค ฝันดีนะจ๊ะสวีตตี้” เขาบอกเสียงหยอกเย้าพร้อมยกมือ
ท�ำท่าส่งจูบ เธอพยักหน้าด้วยสีหน้าเอือมๆ แต่กท็ ำ� ให ้เขาขบขันไม่หาย
พลอยลดายิ้มกับตนเองหลังเขาออกจากหอ้ งไปและมีลงกลอน
ล็อกใหด้ ว้ ย นับว่าเขาเป็ นสุภาพบุรุษและใหเ้ กียรติเธอ ความอบอุ่น
ที่ได้จากเขาท�ำใหเ้ ธอผ่อนคลายและรู้สึกดีมาก เหมือนมีครอบครัว
คืนกลับมา  ระหว่างเธอกับเขาเสน้ ความเกรงใจน้อยกว่ากับรุ่นพีท่ ใ่ี จดี
มากเสียอีก อาจเพราะเธอเองก็ยอมรับจะคบหากับเขาแลว้ และเขา
ก็ทำ� ให ้เห็นว่าจริงจังกับเธออย่างแท ้จริง คิดแล ้วก็หาวอีกรอบ
“โอเค ควรนอน” บ่นกับตนเองแลว้ ก็หนั ไปเปิ ดโคมไฟที่โต๊ะ
หัวเตียง ลุกไปเข ้าหอ้ งน�ำ้ เพียงล ้างหน้าล ้างตา  และเปลีย่ นชุดกลับไป
เป็ นชุดนอนแขนขายาวเนื้อหนาตัวเดิมจากทีย่ ดั กระเป๋ าเป้ มาด้วย ก่อน
เปิ ดไฟสลัวๆ และพอทิ้งตัวลงนอนบนเตียงใต้ผา้ ห่มเธอก็พบความ
นุ่มนวลอย่างสบาย “ขนาดทีน่ อนยังสบายกว่าห ้องฉันเลย”

เ ช้าวันรุ่งขึ้นพลอยลดาตื่นตัง้ แต่เจ็ดโมงเช้าตามปกติท่ีเธอ

จะมีเรียนในช่วงสายของวัน แมอ้ ากาศด้านนอกจะหนาวเย็นแค่ ไหน
ความเป็ นคนไทยก็หนีไม่พน้ การอาบน�ำ้ ตอนเช้าเป็ นเรื่องธรรมดา  เมือ่
บ�ำรุงผิว แต่งหน้า  และแต่งกายเรียบร้อยเธอก็ออกไปยังส่วนของครัว
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เล็กๆ ด้วยคิดว่าจะท�ำอาหารเช้าง่ายๆ จากวัตถุดบิ ในตูแ้ ช่เผือ่ เตชภณ
“ฉิบ...ไม่มอี ะไรเลยงี้” มือเรียวเปิ ดฝาตูเ้ ย็นออกแล ้วพบแต่เบียร์
น�ำ้ ดืม่ และผลไม้นิดหน่อย เธอก็ถงึ กับต้องอุทานออกมาอย่างผิดคาด
ก่อนหันไปเห็นไข่ไก่ในกล่องทีว่ างอยู่ “เออดีหน่อยมีไข่”
หญิงสาวหยิบกล่องไข่ไก่ออกมาวางบนเคาน์เตอร์ข ้างเตาสองหัว
และหันไปเปิ ดตูต้ ่างๆ เพือ่ ดูอปุ กรณ์ทำ� ครัว ซึง่ มีครบครันเช่นบ ้านอืน่
มีทงั้ กระทะก้นแบนส�ำหรับทอดหรือผัด กระทะส�ำหรับย่างเนื้อ หม ้อต้ม
หลากขนาด ทัพพี และโถแก้วเนื้อหนา  บนเคาน์เตอร์อกี มุมก็มชี นั้ วาง
เครือ่ งปรุงหลากหลายให ้เลือก หยิบมามองดูกย็ งั ไม่หมดอายุ มีร่องรอย
การใช้งานไปนิดหน่อยเท่านัน้
“มีครบทุกอย่าง แต่ ไม่มขี องท�ำกับขา้ วเลยวุย้ ” เธอได้แต่ บ่น
แต่กเ็ ตรียมตัง้ กระทะทอดไข่ดาว และคิดได้วา่ จะธรรมดาไป จึงเดินไป
หยิบผลไมอ้ อกจากตูเ้ ย็นมาวางไวเ้ พื่อจะท�ำสลัด ด้วยมองเห็นขวด
น�ำ้ สลัดอยู่ในชัน้ ข ้างประตูตูเ้ ย็น
ความจริงเธอชอบท�ำอาหารง่ายๆ เพื่อรับประทานเองอยู่แลว้
ด้วยจะประหยัดเงินและได้รสชาติท่ตี นเองชอบ แต่สำ� หรับชายหนุ่ ม
ที่มีเ งิน ทองไม่ ข าดมือ และรัก ความสะดวกสบายก็ ค งจะไปปาร์ต้ ี
พร้อมหาอาหารรสเลิศจากร้านดีๆ รับประทานเป็ นประจ�ำ ท�ำให ้ห ้องพัก
มีไว ้ส�ำหรับกลับมาอาศัยนอนหลับเท่านัน้
“อือ...ไข่มนั ไม่เน่าเหรอ นานแล ้ว” คนทีไ่ ด้ยนิ เสียงกุกกักดังขึ้น
ในห อ้ งพัก ตนเองจนตื่น นอน เดิน งัว เงีย ออกมามองภาพหญิง สาว
ทีห่ นั มามองเขาจากด้านหน้าเตา
“ไม่น่ี อยู่ในตูเ้ ย็นจะเน่ าได้ไง” เธอบอกแลว้ หันไปทอดไข่ต่อ
“คุณนี่ไม่คดิ จะซื้ออะไรมาเก็บไว ้ท�ำกินเลยเนอะ”
“ขี้เกียจ ไปกินทีร่ า้ นหรือสั่งมากินง่ายกว่า  ไม่ตอ้ งล ้างจานด้วย”
เขาตอบตามตรงแล ้วหาวออกมาอีกรอบ “ผมไปล ้างหน้าแปรงฟันก่อน
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แล ้วกัน ขอบคุณนะครับสวีตตี้ ส�ำหรับไข่ดาวยามเช้า  เดีย๋ วผมจะขับรถ
ไปส่งถึงหน้าตึกเรียนให ้เลย”
“ค่ะ คุณเสี่ยเล็ก!” เธอค้อนแล ้วตอบกลับ เพราะค�ำเรียกขาน
ทีช่ วนเลีย่ นของเขา แต่กท็ ำ� ให ้เธอยิ้มได้ดว้ ยความอบอุ่นใจ
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