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ถาถามเจษฎาวา การสัมภาษณครัง้ ไหนทีผ่ ดิ คาดมากทีส่ ดุ เขาคงจะ

ตอบทันทีวา เปนการสัมภาษณอนุช...หนึ่งในเชียรลีดเดอรที่สวยที่สุดใน
ประวัติศาสตรของงานกีฬากระชับความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย
กอนสัมภาษณ เขาระริกระรี้มากที่จะไดเขาใกลสาวงาม ถึงขั้นคุยโว
โออวดกับเพื่อนรวมชมรมที่พลาดโอกาสนี้ หากเมื่อเริ่มตั้งคําถาม คําตอบ
ของสาวงามกลับทําใหเขารูสึกกระอักกระอวนและอยากจบการสัมภาษณ
ใหเร็วที่สุด
“สเปกหรือคะ...ไมมีคะ! แตมีประเภทผูชายที่เกลียดที่สุดอยูนะคะ”
เด็กสาววัยสิบแปดยางสิบเกาแยมริมฝปากสีชมพูนอยๆ นัยนตากลมโต
เหมอมองไกล คลายกําลังนึกถึงใครบางคนที่จะเปนตัวแทนคําตอบนั้น
“ผูชายสามเสีย...ปากเสีย นิสัยเสีย และสมองเสีย” เสียงหวานใสแต
เนนหนักทุกคํา จนฟงผานๆ ไมได
นักขาวจําเปนประจําหนังสือพิมพมหาวิทยาลัยยิม้ เฝอ น เขาคาดหวังวา
คนสวยเหมือนนางฟาจะเขินอายและตอบคําถามเลีย่ งๆ แตดาวมหาวิทยาลัย
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คนใหมกลับใหคําตอบชนิดไมรักษาภาพลักษณกันเลยทีเดียว แถมยัง
อธิบายตออยางเมามันวา
“ปากเสียคือพูดไมคิด ไมรักษานํ้าใจคนอื่น ชักจูงคนอื่นไปในทาง
ที่ผิด นิสัยเสียก็ขี้งก คิดเรื่องเงินๆ ทองๆ ตลอดเวลา สมองเสียก็คิดแต
จะกวนประสาทชาวบาน เรื่องดีๆ ไมเคยผานเขามาในหัว เห็นคนอื่นเดิน
กับเพือ่ นผูช ายหนอย ก็คดิ ไปไกลแลว แถมยังเอาไปพนันขันตอกับชาวบาน
อีก...แยที่สุด!”
“เออ” นักขาวหนุมเริ่มกระสับกระสาย “ดาใครโดยเฉพาะหรือเปลา
ครับ”
“เปลาคะ อยาลืมเขียนทุกคํา หามตกสักคํานะคะ” สาวสวยยิ้มหวาน
ฉํ่า
ชัดเจน! แนนอน! คุณนักขาวกลืนนํ้าลายลงคออยางยากเย็น ยอม
ใหสัมภาษณเพื่อจะฝากดาใครบางคนชัดๆ ไอคนดวงซวยนั่น มันใครวะ!

วรงคจามเสียงดังลั่น แลวหันซายหันขวา กอนจะโวยใสนองสาววัย

สิบสี่ที่กําลังปดฝุนที่ตูโชววา
“บล! จะแกลงใหพี่ภูมิแพกําเริบใชไหม”
สาวนอยหนาใสยิ้มแหยๆ “บลอยูตรงนี้ตั้งนานแลว พี่หวายตางหาก
ที่เพิ่งมาถึง”
“ก็แปลวา เราทํางานไมมปี ระสิทธิภาพ แคปด ฝุน นิดเดียวทําเปนชาติ
อะ!” ชายหนุมวัยสิบแปดหรี่ตาอยางรูทัน “ตั้งใจรอใครอยูตรงนี้หรือเปลา”
บล...หรือวโรบลหนาแดงกํ่า
“อื้อ...เปลา”
“นมยังไมตงั้ เตา อยาเพิง่ รักชอบผูช ายคนไหนเลย เจาบล” วรงคดักคอ
สาวนอย
“พี่หวาย! อยาหยาบคายสิ” นองสาวเสียงดังขึ้นเล็กนอย แกมแดงกํ่า
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“ไมเอาแลว! บลไมคุยดวยแลว ขึ้นหองดีกวา”
“แซวแคนี้ก็อาย เฮย! อยาทําเปนเขินแลวทิ้งไมปดฝุนไวใหพี่ทําตอ
นะ”
วรงคขมวดคิ้วมุน มองตามนองสาวที่หนาแดงตัวแดงวิ่งหนีขึ้นหอง
ไป
ชวงปดเทอมใหญของปหนึง่ เขาเลือกกลับบานแทนทีจ่ ะรวมงานกีฬา
มหาวิทยาลัยกับเพื่อนๆ พี่ๆ เพราะอยากชวยพอแมทํางานและดูแลนองๆ
โดยกะวาเรื่องหลังจะงาย เพราะวโรบลกับวัสนะยังเด็กมากและเรียบรอย
ทั้งคู จึงคาดไมถึงวา เขาจากไปเรียนกรุงเทพแคปเดียว เจาตัวนอยจะรูจัก
หนาแดงเพราะถูกแซวเรื่องผูชายแลว
“ใครวะ” ชายหนุมงึมงํากับตัวเอง และไดคําตอบทันทีจากเจาตัวเล็ก
สุดของบานวา
“พี่หวายรูจัก”
“หือ?” ทําเสียงสูงในคอ
“คนที่มายืมสมุดพี่บลถายเอกสารบอยๆ ตั้งแตประถมไง”
“ก็มันใครละวะ”
เด็กชายวัยสิบเอ็ดยนจมูก “นองชายของ ‘พี่สาวสุดสวย’ ที่ตบหนา
พี่หวายกลางงานฉลองเรียนจบไง”
“หา!” วรงคเบิกตากวาง “นองยัยพายเนานะหรือ”
วัสนะถอนใจเฮือก “ก็ปากอยางนี้ละนา...ถึงหาแฟนไมไดสักที”
“เฮย! ไอตัวเล็กอยางนายจะรูอะไรเรื่องฟงแฟนวะ”
สายตาของนองชายฉายแววสมเพชระคนออนใจ “ทําไมจะไมรู! นะ
เคยมีแฟนมาสองคนแลว”
“หา!” คราวนี้ไมใชเบิกตากวาง แตเปนตาเหลือก “อะไรวะ! ยายบล
ก็สนใจผูชาย นายก็มีแฟนแลว เด็กสมัยนี้มันจะแกแดดไปถึงไหน”
“พี่ . ...หวาย!” วั ส นะเน น ชั ด ทุ ก คํ า “เพราะพี่ มั ว เรี ย กสาวสวยว า
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พายเนานี่แหละ เลยไมมีแฟนจนถึงทุกวันนี้ไง”
“ไมเรียกอยางนีจ้ ะใหเรียกผูห ญิงอารมณรอ นเอาแตใจวายังไง คิดวา
ตัวเองสวยแลวผูช ายทุกคนตองยอมสยบงัน้ หรือ โลกไมไดหมุนรอบยัยนั่น
สักหนอย ผูห ญิงนารักจริงๆ นะตองมีความเกรงใจ ไมพดู มาก รูจ กั ฟงคําพูด
ของคนอืน่ ไมขหี้ งึ ไมขงี้ อน ไมเอาแตใจ ไมจนุ จานกับกิจธุระของผูช าย เวลา
ไปสังสรรคกับเพื่อนก็หามเกาะติดตลอดเวลา เออ! ไหนๆ ก็ไหนๆ แลว
เก็บไปสอนเจาบลดวยดีกวา จะไดเปนผูหญิงสมบูรณแบบ”
“ผมวา...” วัสนะเหลตามองพี่ชาย “พี่มีแฟนแบบสองดี...ดีกวามั้ง”
“อะไรวะ สองดี ดีอะไรแคสองอยาง” คนเปนพี่งง
นองชายถอยหลังหนีไปถึงประตูบานเรียบรอยแลว จึงอธิบายวา
“ผมหมายถึง 2D...สองมิติ คือ...ไมมีตัวตนจริงๆ เพราะไมมีผูหญิง
ที่ไหนทนพี่หวายไดแนนอน!”
“ไอนะ!”
ยังไมทันจะเริ่มดา เจาตัวดีก็เผนพรวดออกนอกบานโดยไมลืมปด
ประตูเพื่อกั้นเสียงของพี่ชายไวในบาน ปองกันการระคายหูของชาวบาน
ชาวชองแถวนั้น
เห็นไหม...วัสนะเปนเด็กดีมาก!

นักศึกษาสวนนอยเผนกลับบานตั้งแตปดเทอมเหมือนวรงค แต

สวนใหญยอมอยูชวยงานตออยางอนุช ตางฝายตางมีเหตุผลของตัวเอง
ซึ่งอนุชไมเคยคิดจะกาวกาย
จะยกเวนก็แต...เหตุผลของใครบางคน
“ก็แคงกนั่นแหละ หนารอนมีคนมาเที่ยวทะเลเยอะ ตานั่นไมอยาก
เสียเงินจางพนักงานชั่วคราวก็เลยทิ้งงานมหาลัย แลวเผนกลับบาน!”
ริมฝปากสีชมพูบดิ เบ ทาทางเอือมระอาทีเ่ วอรหนอยๆ ทําใหเพือ่ นสาว
ที่นั่งขางกันบนเกาอี้รถทัวรอดหัวเราะไมได
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ถาถามคนรอยคน ดาราดังบางคนอาจจะไดรับคําชมวาสวยแค
80-90% แตสําหรับอนุชแลว หลอนสวยในระดับที่ถามคนรอยคน 99%
ตองบอกวาสวย แมกระทัง่ คนทีห่ มัน่ ไสหลอนมากก็ตาม ดังนัน้ จึงไมแปลก
ทีอ่ นุชจะมีบทบาทในงานโรงเรียนเสมอ เมือ่ เขาสูร วั้ มหาวิทยาลัย หลอนก็มี
กิจกรรมเสริมสารพัด ไมเคยวางเหมือนใครบางคนที่ปดเทอมปุบก็เผน
กลับบานปบ
คราวนี้ อนุชจะหงุดหงิดก็ไมแปลก เพราะใครคนนั้นทิ้ง ‘งานพิเศษ’
อยางไมไยดี สื่อชัดวา ในหัวใจและสมองของเขานั้น เรื่องใดสําคัญที่สุด
แถมยังมีหนามาทิ้งทายอีกวา
“นักกีฬาชายตัวเทายักษมหี ลักรอย อยางเธอ...เรียกมาใชงานชัว่ คราว
สักคน...จะยากอะไร”
อนุชโกรธจนทุมเอกสารติวสอบใสคนปากเสีย
การเรียกมาใชนะ...งาย การปลดประจําการตางหากที่ยาก ก็เพราะ
อยางนี้ ทันทีที่จบงานกีฬา หญิงสาวจึงรีบเผนกลับบานดวยความเร็วสูง
เพือ่ ตัดโอกาสในการสารภาพรักหรือชวนออกเดต แตรบี แคไหน ก็ยงั ไมวาย
มีคนสงขอความสื่อความในใจตามมาทางโซเชียล เลนเอาหญิงสาวตอบ
ปฏิเสธแทบไมทัน

กลับมาถึงบาน แทนที่นองชายวัยสิบสี่จะอยูกับพี่ใหหายคิดถึง

อิศรางคกลับรํ่าๆ จะออกจากบานทุกวัน เลนเอาอนุชขมวดคิ้ว
“ติดเพื่อนตั้งแตตัวเทานี้”
บิดาหัวเราะหึๆ อยูในลําคอ ทําใหหญิงสาวฉุกใจ
“อยาบอกนะวา...” ครัน้ ราเชนยิม้ กริม่ อนุชก็สรุปไดทนั ที “...แกแดด
เกินไปแลว!”
“ไมเกินไปหรอก ตั้งสิบสี่แลว...จะรูจักชอบสาวบางก็ไมแปลก”
“สาวไหนคะ”
วาระวารี
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“อืม...ไมรูสิ!”
“พอรู” ลูกสาวรูทัน “แตไมอยากบอกพายตางหาก สาวนอยคนนั้น
ตองมีอะไรไมดีแนๆ”
“ไมใชเจาตัวไมดี แตพายอาจจะไมถูกใจนัก”
หญิงสาวหรี่ตา ทําใหขนตาที่ยาวเปนแพบนลางเกือบซอนกัน เสียง
หวานแหลมสูงดังกอง
“พออยาบอกนะวา....”
เพราะเดาได อนุชจึงรีบเผนโผนตามนองชายไปติดๆ พรอมกับ
ตะโกนวา “อิศ! พี่ไปดวย”
ราเชนโคลงหัว แลวเอนตัวลงนอนบนเกาอี้หวายอยางสบายอารมณ
เพราะ...เรือ่ งรักของเด็กนอย ผูใ หญไมควรยุง (ถาอิศรางครู คงดักคอทันที
วา พอขี้เกียจมากกวา)

ณ ลานหนาบานหลังยอมซึ่งอยูไมไกลจากตัวรีสอรตนัก เด็กชาย

หญิงสองคนกําลังยื่นเอกสารใหกันตามปกติ มีคําคุยหยอกเยาบางจาก
เด็กชาย ในขณะที่เด็กหญิงหนาแดงกํ่า เอาแตเหลือบหางตาไปมองพี่ชาย
ตัวเองที่ยืดกอดอกอยูใกลๆ
วรงคไมไดมองตอบ เพราะเขากําลังหยัง่ เชิงผูใ หญอกี รายทีย่ นื เชิดหนา
อยูอีกฟาก
ลงทาย ฝายที่เคลื่อนไหวกอนคือเจาของบาน ชายหนุมวางมือลงบน
หัวนองสาวตัวนอย โยกใหเดินถอยหลังมาหลบขางหลังตัวเอง โดยไมสนใจ
หนุมนอยที่ชะงักคางอยางคนทําอะไรไมถูก วรงคมองขามหัวอิศรางคไป
แลวพูดกับคนที่ยืนหางออกไปวา
“งานกีฬาจบแลว?”
“ใช!” ตอบเสียงกระแทกนิดๆ เพราะยังแคนใจที่ถูกทิ้งอยางไม
เหลียวหลัง
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“สนใจหาประสบการณชวงปดเทอมอีกไหม” วรงคถามหนาตาเฉย
ราวกับไมรูสึกถึงการกระแทกเสียง
“หา?” หญิงสาวขึ้นเสียงแหลมสูง จนผูออนวัยทั้งสองสะดุงโหยง
วโรบลรูจักพี่ชายตัวเองดี จึงเขยงปลายเทาและยกมือขึ้นปดปาก
พี่ชายโดยพลัน หากวรงคยกมือเล็กออกอยางงายดาย แลวพูดตอวา
“คุณหนูอยางเธอไมถูกใชงานที่บานอยูแลว มาฝกงานที่นี่ไหม”
“พี่หวาย” สาวนอยลดมือลงมากระตุกแขนพี่ชาย หนาแดงกํ่าดวย
ความละอาย
“ขาวเที่ยงฟรี นํ้าดื่มฟรีบวกอาหารวางหนึ่งมื้อ มีคนสอนงานใหฟรี
ดวย” วรงคไมสนใจการเตือนของนอง ตั้งหนาตั้งตาแจงสวัสดิการให ‘วาที่
ลูกจาง’ “แตไมมีเงินเดือนนะ”
“พี่หวาย!” วโรบลรํ่าๆ จะรองไหแลว จะทําใหนองสาวขายหนาไป
ถึงไหน
“อยาหวังเลยยะ!” อนุชยนจมูก แตตอใหทําหนาบิดเบี้ยวเพียงใด
ก็ยังดูงดงาม “ฉันไมเปนแรงงานฟรีใหนายแนนอน”
“ฟรีที่ไหน เลี้ยงทั้งขาวทั้งนํ้า”
“ผมทําให...” คนเสนอตัวกลายเปนหนุมนอย หากวรงคปฏิเสธฉับ!
“ที่นี่ไมใชแรงงานเด็ก!”
“ไมมีคาจางก็ไมนับเปนแรงงานมั้งครับ” อิศรางคเถียง
“ก็ไมไดอยูดีนั่นแหละ”
“บลยังถูกพี่ใชทํางานเลย”
“นัน่ มันกิจการในครอบครัว” วรงคไถไปไดเรือ่ ยๆ แลวผลักหลังเด็ก
หนุมเขาหาอนุช “เอา! ไดชี้ทแลวก็กลับไปได แลวไมตองมาบอยนักละ
อยากไดเอกสารอะไร เดี๋ยวถายรูปสงไปให”
“พี่หวาย!” นองสาวโกรธจนแกมปอง แตไมกลาทําอะไรมากกวาสง
เสียงเตือน
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“ไปๆ กลับไปไดแลว!” วาแลว ก็หันไปบอกคนพี่ “ถาเธอเปลี่ยนใจ
แจงไดเสมอนะ ยินดีตอนรับ”
อนุชกําหมัด แลวพูดเสียงหนักแนนวา
“ถาตองทํางานใหนาย ฉันยอมเปนนางกนครัวที่บานดีกวา”
“ออ” วรงคพยักหนาหงึกๆ “งานในครัวก็มีนะ นึกไมถึงวาเธอจะ
สนใจดานนี้ดวย แตไปมุดหัวในนั้นก็นาเสียดายหนาตาสวยๆ งามๆ ของ
เธอ อยูที่ล็อบบี้นาจะใชประโยชนไดมากกวา”
อนุชสะบัดหนาพรืด แลวดึงแขนนองชายใหเดินตามไปทีร่ ถมอเตอรไซค
หากวรงคไมวายสงเสียงลอยๆ ตามมาอีกวา
“ตอนฉันไมอยู เธอก็อยูรอดปลอดภัยดีนี่นา ปหนาไมตองแลวมั้ง”
วโรบลกับอิศรางคไมเขาใจประโยคนี้ เพราะมันควรจะกลับกัน
มากกวา...ถาพี่หวายอยูดวย นาจะอันตราย (ตอสุขภาพจิต) มากกวา
ปลอดภัยไหม
หากอนุชเขาใจทันที หลอนหันขวับกลับไปมองวรงค และตะโกน
เสียงดังลั่นหาดวา
“รูไหมวา สองสัปดาหที่ผานมา ฉันลําบากขนาดไหน!”
วรงคยกั ไหลอยางไมแยแส ทําใหหญิงสาวโกรธจนกระทืบเทาลงพืน้
แรงๆ แลวขี่มอเตอรไซคออกไปอยางรวดเร็ว จนนองชายรองลั่นเพราะ
กลัวพลัดตก
คนถูกโกรธกมลงมองพื้นดิน แลวงึมงํากับตัวเองวา
“จะไปรูไดยังไง ฉันรูแคตัวเองลําบากขนาดไหนเทานั้นแหละ”
เมื่อเงยหนาขึ้น ก็เห็นนองสาวกําลังทําหนามุยใส
“อะไร”
ไมมีคําตอบ มีเพียงเสียงถอนหายใจยาวของสาวนอยปากหนัก
เทานั้น
12 พายหวานบนพานหวาย

อิศรางคแตกตางจากวโรบล เมื่อสงสัยก็ตองถาม ไมคิดจะอดกลั้น

หากเด็กหนุมรูจักกาลเทศะดี จึงไมถามในขณะเดินทาง เพราะกลัววา จะ
ลงเอยดวยการเดินกลับบาน
เด็กหนุมแตะเบาะมอเตอรไซคอยางหมายมาด ถาอายุถึงเกณฑ
เมื่อไหร เขาจะรีบสอบใบขับขี่เลย จะไดไปพบวโรบลบอยๆ โดยไมตอง
ขอรองผูใหญหรือเสียเวลายืนรอรถสองแถวนานเปนชั่วโมง
ปกติ พอกับพี่ๆ ลุงๆ ในอูซอมจะเปนคนรับสงเขา ครั้นพี่สาวกลับมา
อิศรางคก็ลิงโลดวา จะไปมาสะดวกขึ้นเพราะพี่ใจดีและตามใจเขาทุกอยาง
หากดูจากวันนี้แลว อนุชเหมือนจะมีปญหากับ ‘วาที่’ พี่แฟน อิศรางคจึง
ไมคอยสบายใจ
“มีปญหาอะไรกัน” เด็กชายถามเสียงเปนกังวล
“เรื่องของผูใหญ” อนุชตอบปดๆ
“ไมใชแคผูใหญ” อิศรางคโตทันที “ถาทะเลาะกัน อิศจะมีปญหา
ดวย”
อนุชหันขวับจนคอแทบเคล็ด...สีหนาของนองชายจริงจังมาก จน
หลอนไมแนใจวา ควรโลงใจหรือหนักใจดีทเี่ จาตัวนอยทําตัวเปนผูใ หญผโู ต
แตกลับใชคําแทนตัวอยางเด็กนอยเหมือนเคย
“...ตัวแคนี้ คิดจะจีบสาวจริงๆ แลวหรือ”
“ไอรัตมีแฟนมาแลวสองคน ไอนาตเพิ่งมีคนแรกเมื่อสองเดือนกอน
ไอโจตอนนี้คนที่สี่”
“แลวเราละ คนที่เทาไรแลว”
“ศูนย” ชัดเจนจนอนุชโลงอก แลวกลับมาหนักใจอีกครัง้ เมือ่ นองชาย
พูดตอวา “ตามจีบคนเดียวมาสักพักใหญๆ แลว แตบลเงียบตลอด กมหนางุด
ลูกเดียว จีบเร็วมากไมได”
อยาบอกนะวา ตั้งเปาหมายไวแลว ก็ตองตะลุยไปทางเดียว
“พี่วา...”
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“ยังอีกนานกวาจะจีบติด พีพ่ ายไมตอ งสนใจหรอก” นองชายยกแขน
ขึ้นกอดอก “ขออยางเดียว อยาทําอะไรใหพี่ชายเขาเตะอิศกระเด็นออก
นอกบานแลวกัน”
“ก็ไปเปนแรงงานฟรีใหเขาสิ มีแตจะอาแขนรับ” ประชดคนอยูไกล
โดยคาดไมถึงวา นองชายจะตอบรับหนาตาเฉย
“ก็วาจะทําอยู แตชวงพี่ชายเขาอยูบานนาจะไมสําเร็จ เห็นเฉยๆ
อยางนั้น หวงนองสาวเหมือนหมาเฝาบาน”
อนุชอาปากคาง ลังเลวา จะสนับสนุนประโยคหลังหรือตอตาน
ประโยคหนาดี ดีที่อิศรางคพูดตอวา
“ติดอีกอยาง พออยากใหอศิ ฝกงานในอู เลยไปชวยงานทีน่ นู เปนเรือ่ ง
เปนราวไมได”
คนเปนพี่ถึงกับพูดไมออก ไดแตทําปากพะงาบๆ...เจาตัวเล็กจริงจัง
ยิ่งกวาคนที่มาจีบหลอนเสียอีก!

อนุชเก็บตัวอยูในหองตลอดบาย ซึ่งเปนหนึ่งในกิจวัตรที่หลอน

ชื่นชอบมากในชวงวันหยุด อันไดแก การตื่นสาย ชวยแมทํางานบาน และ
มีเวลาเปนของตัวเองในชวงบาย
งวงหาวแตกลับนอนไมหลับ เมื่อลืมตา ก็เห็นภาพตัวเองสะทอนอยู
ในหนาตางกระจก
หนาตาสวยงามเปนดั่งพรจากสวรรคและของขวัญจากพอแม อนุช
ชอบหนาตาของตัวเอง หลอนแครูสึกวา ยิ่งโตขึ้น รูปโฉมก็ยิ่งนําปญหามา
ให
สมัยเด็ก เด็กหญิงพายมักจะถูกบีบแกมสีชมพูนุม ซึ่งแนนอนวามัน
เจ็บ แตผูใหญกลับอางวา ทําไปเพราะเอ็นดู โดยไมสนใจความรูสึกของ
เด็กนอยเลย ไมเพียงเทานั้น กระทั่งถูกฟดแกมขณะเปนพรีเซนเตอร
ของใชเด็กก็เคยมาแลว
14 พายหวานบนพานหวาย

เมื่อโตขึ้น ก็ถูกสั่งใหเปนนางรํา เชียรลีดเดอร ดรัมเมเยอร ถือปาย
โรงเรียน ถือพานพุม...สารพัดงานที่ถูกเรียกตัวเพียงเพราะหนาตาดีและ
ประวัตดิ ี จะนับเปนเกียรติประวัตกิ ค็ งได แตมนั แลกมาดวยการทีอ่ นุชตอง
เหน็ ด เหนื่ อ ยมากกว า เด็ ก อื่ น เพราะหล อ นต อ งฝ ก ซ อ ม ทุ ก อย า งต อ ง
เพอรเฟกต เดินใสสนสูงลิ่วเปนกิโลก็ตองทําใหได โยนคทาก็ตองฝกจน
เชี่ยวชาญ จวบจนมั่นใจวา มันจะไมหลนมากระแทกหัวตัวเองหรือหัว
ชาวบาน เมื่อเปนเชียรลีดเดอรก็ตองเตนซํ้าๆ จนพรอมเพรียงกับคนอื่น
เพือ่ นทําไมไดกต็ อ งอยูเ ปนเพือ่ น ยิง่ ชวงหลังๆ มีการนํายิมนาสติกมาผสาน
อนุชก็ตอ งไปเรียนเพิม่ เติม เรียกไดวา สมัยมัธยมปลาย แทบจะไมมวี นั ไหน
ที่หลอนกลับบานกอนหกโมงเย็นเลยสักวัน
หากเหนือ่ ยแคไหน อนุชก็อดทน เพราะหลอนจะไมยอมใหใครบางคน
วิจารณวา ดีแตสวย ฝมือโหลยโทยอีกเปนอันขาด!
หญิงสาวยังจําไดดีวา สมัยกอน หลอนเคยมองตามใครบางคนตา
ปริบๆ เพราะเขาไมเคยทํางานหนัก ไมเคยรับงานใหญ โดยอางเหตุผล
งายๆ สั้นๆ วา ตองไปดูแลนองเล็กๆ สองคนบางละ ตองไปชวยงานที่บาน
บางละ ในงานกีฬาสี เขาก็มักจะรับหนาที่สั่งของกิน สั่งนํ้าดื่ม หรือสั่งทํา
ปาย เพราะถือวาบานตัวเองมีเสนสายกับหลายราน ทําแคนั้นแลวก็จบ
จึงไมแปลกที่แคเห็นวรงคเดินผานหนา หลอนก็หงุดหงิดแลว หาก
ตอใหอิจฉาชีวิตสบายๆ ของเขามากเพียงใด อนุชจะไมมีวันเลียนแบบคน
เห็นแกตัวอยางเขาเด็ดขาด
แนนอนวา ความสวยไมไดมีผลกับภาระหนาที่เพียงอยางเดียว
เมื่อเริ่มเขาวัยสาว สาวนอยแสนสวยมีคนแหแหนมาจีบมากมาย
ทั้งรุนพี่รุนนอง เพื่อนรวมรุน เพื่อนเรียนพิเศษ บางก็มาเปนหมาหยอกไก
บางก็เอาจริงจนนากลัว ทัง้ ๆ ทีค่ นเหลานัน้ รูจ กั หลอนแครปู ลักษณภายนอก
กับคําเลาลือเทานั้น
อนุชปฏิเสธทุกราย ตอใหอีกฝายดีเลิศสักเพียงใดก็ตาม
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นานๆ ครัง้ จะมีคนคุน เคยอยางเพือ่ นรวมหองมาจีบ อนุชก็จะบอกปด
อยางรักษานํ้าใจ ซึ่งสวนใหญก็พรอมจะลาถอย เพราะไมอยากขายหนา
เพื่อนๆ
จวบจนเขามหาวิทยาลัย ระดับความบาคลั่งก็เหมือนยกระดับตาม
อายุไปดวย...ถึงขั้นมีสตอลกเกอรเดินตามหลอน
ปากอนุชวาไมแคร แตที่จริงหลอนกลัวมาก เพราะตอใหมั่นใจวา
วันนี้จัดการได แตจะไมมีสักวันเลยหรือที่หลอนจะพลาดพลั้ง จนตอง
ชดใชความประมาทนั้นดวยชีวิต
ความกังวลนี้ไมมีใครลวงรู จนกระทั่งวันหนึ่ง รูมเมตของหลอน
ก็เดินเขามากอด และพูดวา
“กลัวก็บอกสิ! เก็บไวคนเดียวทําไม”
อนุชดีใจแตลกึ ๆ ก็แอบงง เพราะปกติปย ห รือปญจรียค อ นขางซือ่ บื้อ
แตครั้งนี้กลับจับอาการหลอนได
“เดี๋ยวหาบอดี้การดให”
คนฟงตาโต มัน่ ใจแลววาตองมีเบือ้ งหลัง เพราะเพือ่ นสาวไมรอบคอบ
ขนาดคิดแผนมาเสนอใหดวยแนๆ
ในมหาวิทยาลัย มีเพื่อนรวมโรงเรียนที่หลอนเคยคุนไมถึงสิบคน
สนิทที่สุดก็ปญจรียนี่แหละ ในจํานวนนั้น มีผูชายอยูแคสองคนคือ วรงค
กับอินทร โชครายที่อินทรตัวติดกับแฟนคนลาสุดอยางหนัก เพื่อนๆ จึง
รวมหัวกันบังคับใหวรงคเปนคนเดินตามหลอนทุกเชาเย็น สวนชวงกลางวัน
หลอนมีเพื่อนกลุมเดียวกันในมหาวิทยาลัยประกบอยูแลว
“มึงเปนคนยกประเด็นเรื่องสตอลกเกอรขึ้นมาเอง รับผิดชอบดวย”
อินทรปดภาระอยางสุดชีวิต เพราะชวงจีบสาวใหมๆ เปนชวงออนไหว ขืน
เดินตามสาวงามทุกวัน แฟนตองสลัดเขาทิ้งอยางแนนอน
อนุชทําหนาเหยเก รูสึกเหมือนตัวเองกลายเปนภาระของคนอื่น
ครั้นคิดจะปฏิเสธ ปญจรียกลับแปลสีหนาหลอนไปอีกทาง
16 พายหวานบนพานหวาย

“ใชมาตรการนี้สักเดือนสองเดือน ไอบานั่นนาจะถอยไปเอง พาย
ทนๆ หวายไปหนอยแลวกัน มันกวนประสาทก็จริง แตถารับปากวาจะทํา
ก็ไมเคยผิดคําพูด”
คําปฏิเสธชะงักคางอยูในคอ สตอลกเกอรจะถอยหรือไม...หลอน
ไมรู แตการมีวรงคคอยตาม กลายเปนเรื่องนาสนุก
ใช...สนุก!
เพื่อนๆ คาดวา อนุชจะตองไมถูกใจบอดี้การดคนนี้ เพราะความ
ขัดแยงระหวางหลอนกับวรงคลอื ลัน่ ไปทัว่ โรงเรียน จากเหตุการณทสี่ าวงาม
ตบหนาวรงคทามกลางประชาชี เหลาเพื่อนจึงพยายามเกลี้ยกลอมอนุช
โดยอางวา ความปลอดภัยสําคัญที่สุดและอยางไรก็เพื่อนกัน ใหเชื่อมั่นใน
ตัวเพื่อน
ไมมีใครรูเลยวา อนุชอยากจะหัวเราะใหลั่น แลวประกาศใสหนา
วรงควา ฉันสนุกมาก! เพราะมัน่ ใจวานายตองทุกขมากแนๆ...ทีต่ อ งทํางาน
โดยไมมีคาจาง
ที่นาแปลกยิ่งกวาคือวรงคปลอยใหทุกคนไลตอน เขาเปนเหมือน
ทีป่ ญ
 จรียว า คือโวยตอนแรก แตพอรับงานมาแลวก็ไมหอื ไมออื อีก เจอหนา
หลอน เขาก็ถามแควา
“เธอเลาเรื่องใหผูใหญฟงแลวยัง”
แตอนุชไมมีวันเลา เพราะไมอยากใหบิดามารดาเปนกังวล
วรงครับหนาที่มอเตอรไซครับจางทั้งเชาและเย็นตลอดเทอมสอง
พอปดเทอมปุบ เขาก็ประกาศวา จะไมอยูช ว งปดเทอม ถาหลอนอยากอยูต อ
ก็หาคนอื่นมารับสงแทน อนุชโกรธจนตัวสั่นแตก็ทําอะไรไมได เพราะวรงค
ชัดเจนวา ไมมีการตอรองใดๆ ทั้งนั้น ถาหลอนกลัว ก็ตามเขากลับบาน
ที่ตางจังหวัดสิ!
ทําอยางนัน้ ไดทไี่ หนกันเลา! หลอนไมใชคนไรภาระเพราะเมินงานคณะ
ทุกประเภทแบบเขาสักหนอย!
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ลงทาย อนุชตองชวนเพือ่ นหรือรุน พีก่ ลับบานพรอมกัน สวนขามา...
ชวงแรกๆ หลอนฝนเดินมาเอง แตเมื่อสังเกตวา สตอลกเกอรรายเดิมเริ่ม
เดินตามหลอนอีกครั้ง หญิงสาวจึงจําตองขอชวยเพื่อนผูชายตัวโตๆ ใหมา
รับถึงหอพัก
อนุชพยายามเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆ เพราะกลัวจะมีใครเขาใจผิด แต
ถึงกระนั้นก็ยังไมวายมีคนคิดลึกวา หลอนทอดสะพานให กวาจะปฏิเสธ
อยางนุมนวลสําเร็จ ก็กินเรี่ยวแรงไปไมนอย
เฮอ! การผานชวงเวลานั้นไมใชเรื่องงายเลย เลนเอาหลอนโหยหา
ความสบายจากการรับสงของวรงคอยางสุดหัวใจ
อนุชเหมอมองออกไปนอกหนาตาง เห็นบิดาเลี้ยวรถเขามาจอดที่
โรงรถแลวเผลอถอนใจอีกเฮือก
หลอนรูวา สตอลกเกอรเปนใคร หากที่ยังยั้งๆ ไวไมแจงตํารวจ
ก็เพราะรูวา จะมีความยุงยากตามมามากมาย...ไมใชแคกับตัวหลอน แต
กับครอบครัวดวย
เฮอ! ถาคนโรคจิตไมใชลูกชายของเพื่อนสนิทพอ...ก็คงดี
ภาวินเปนรุนพี่หลอนสองป เขาเคยขอคบหลอนสมัยเรียนม.ตน
และม.ปลาย แตอนุชไมเลนดวย เพราะไมชอบความมืดมนของอีกฝาย
หญิงสาวไมแปลกใจเลยสักนิดทีภ่ าวินกลายเปนสตอลกเกอรหลังจาก
ที่ไมสมหวัง เพราะหลอนรูสึกไดวา เขามีความผิดปกติทางจิตแอบแฝงอยู
หลายอยาง ไมวาจะเปนความหมกมุนในเรื่องตางๆ มากกวาคนปกติหรือ
การยํ้าคิดยํ้าคํา
อนุชเหลือบตามองที่สวนอีกครั้ง...บิดาเดินมาถึงประตูบานแลว
ใจหนึ่งหลอนอยากวิ่งลงบันไดไปออนวา ‘พอคะ พายลําบากใจมากๆ พอ
จัดการพี่ภามใหหนอย’ แตถาทําอยางนั้น พอจะมีปญหากับลุงภวิต...รุนพี่
ที่พอเคารพมากทันที
ตอใหหลอนแจงตํารวจเอง ก็จะลงเอยไมแตกตางกัน เพราะมันคือ
18 พายหวานบนพานหวาย

การตัดอนาคตของลูกชายเพือ่ นพอ ภาวินอาจจะเรียนไมจบ ถูกคนประณาม
จนฆาตัวตาย ดังนั้น เพื่อไมใหใคร (นอกจากหลอนกับวรงค) ลําบากใจ
หนทางที่ดีที่สุดในตอนนี้คืออดทนตอไป เพราะอีกแคปเดียว ภาวินก็จะ
เรียนจบ และเมื่อถึงเวลานั้น เขาจะตองกลับตางจังหวัด ไมสามารถตาม
สตอลกเกอรหลอนตอได
อีกอยาง...อนุชยิม้ อยางเกเรนิดๆ...การมีเรือ่ งกวนประสาทนายหวาย
บาง ก็เราใจไมนอยเลย
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เผียะ!

เสียงเนื้อกระทบเนื้อเรียกความสนใจของวรงคไดทันที เมื่อหันไป
ตามเสียง ก็เห็นลูกคาสาวเซ็กซี่ที่เช็กอินเมื่อคืนกําลังถูกหญิงวัยกลางคน
ตบหนาติดกันๆ อีกสามครั้ง
“หนาไมอาย แยงผัวชาวบาน”
วรงคกลอกตา...ก็วาเลือกสรรลูกคาพอสมควรแลวนะ อีกทั้งราคาก็
นาจะเปนปจจัยหนึ่งที่แยกรีสอรตของเขาออกจากมานรูดได หากคงเพราะ
รีสอรตอยูต ดิ หาดทีว่ า กันวาโรแมนติกทีส่ ดุ ของจังหวัด จึงไมวายมีชายใจกลา
อยากสรางความประทับใจใหอีหนู ยอมลงทุนมาเชาหองสักคืน
โดยปกติ วรงคจะไมยุงเรื่องชาวบาน แตมันดันเกิดในพื้นที่รีสอรต
และเขาก็มีหนาที่รักษาความสงบใหกับลูกคาคนอื่นๆ (ตอใหไทยมุงรอบๆ
ทําตาวาวและเริม่ หยิบมือถือขึน้ มาถายคลิปแลวก็เถอะ) ดังนัน้ ไมวา อยางไร
วรงคก็ตองยุง (ถึงจะเปนการขัดความสําราญของลูกคาบางกลุมก็ตาม)
ชายหนุมเลนไมออนกอน โดยแกลงหยิบโทรศัพทขึ้นมาแนบหู และ
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ตะโกนเสียงดังวา
“ครับ...ใชครับ ที่รีสอรตของผมเกิดเหตุการณทํารายรางกายครับ
ผูหญิงสองคนตบตีกันอยู ชวยมาระงับเหตุดวยครับ คุณตํารวจ”
หญิงสูงวัยหันมาจองเขาเขม็ง หากวรงคทําไมรูไมชี้ พูดตอไปวา
“ดวนเลยนะครับ! ผูหมวด”
จังหวะทีฝ่ า ยตบวอกแวก ฝายถูกตบก็ฉวยโอกาสวิง่ หนีหนาตัง้ โดย
มีชายวัยเกือบสี่สิบเขามาขวางภรรยาตัวเองที่ทําทาจะวิ่งตาม
“คุณ! พอแลว!”
“ไมพอ!” เสียงกรีดรองบาดหู “ฉันจะฆามัน!”
เห็นทีคงตองเพิ่มกฎรีสอรตวา การฆากันในพื้นที่รีสอรตกอใหเกิด
ความเสียหายแกชื่อเสียง บรรดาผูที่กลัวภูตผีจะไมกลาเขาพัก ดังนั้น จึง
ตองขอใหจา ยคาชดเชยเปนเงินขัน้ ตํา่ ....กีบ่ าทดีละ สักหนึง่ ลานไปเลยดีไหม
“พีส่ าว! อยามัวแตเถียงกันอยู วิง่ ไปไกลแลวนัน่ ! พนรีสอรตแลวมั้ง”
วรงคตะโกนยุแยง กอนภรรยาจะโมโหจนฆาสามีในพื้นที่ของเขา
ฝายชายหันมามองเหมือนจะคอนเขา ในขณะที่ฝายหญิงสะบัดสามี
ตัวเองหลุด แลวใสตีนหมาวิ่งตามชูไป ทําใหสามีตองวิ่งตามไปดวย
วรงครอจนสองคนนั้นพนประตูรีสอรตไปแลว จึงดึงรั้วไมปดทาง
เขาดื้อๆ ทั้งที่รูแกใจวา รถทั้งสองฝายยังจอดอยูในลานจอดรถ
หลังจากนั้น เขาก็ทํางานเล็กๆ นอยๆ อยูแถวทางเขา คอยเปดปด
ประตูใหลูกคาคนอื่น จนกระทั่งตํารวจทองที่คุมตัวคูสามีภรรยากลับมา
“ยังหาเจออีกนะครับ” ชายหนุมทักอยางคนคุนเคย
“เจอสิ! ไปตบกันตอตรงสี่แยก ใครจะไมเห็น เราก็นะ! ปดสวะพน
รีสอรตได ก็ไมสนใจอะไรแลวใชไหม”
วรงคหวั เราะ “อยาวากันเลยครับหมวด ผมตองรักษาความปลอดภัย
ใหลูกคาคนอื่นนะครับ อีกอยาง...วิ่งตัวเปลา ไมมีปน ไมมีอาวุธ อยางมาก
ก็ชาํ้ ในชํา้ นอกเทานัน้ แหละ ไมถงึ ตายหรอก แลวผัวพีเ่ ขาก็วงิ่ ตามไปหามทัพ
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ยังไงก็รอด ยกเวนผัวเขาจะตายเสียกอน”
ลูกคาผูชายจองเหมือนจะคอนเขาอีกรอบ
หลังจากสงทัง้ ตํารวจและลูกคาออกนอกรีสอรต รวมทัง้ เรียกเก็บเงิน
คาทีพ่ กั และทวงบุญคุณฝายสามีในฐานะทีเ่ ขาตามตํารวจมาระงับศึกใหแลว
วรงคก็เอามือลูบแกมตัวเอง เพราะหวนนึกถึงความแสบรอนยามแกมถูก
ฝามือกระแทกได
ถูกชกยังไมแสบเทาถูกตบเลย ชูค นนัน้ โดนไปตัง้ สามสีค่ รัง้ แถมมือ
เมียหลวงยังใหญกวาใบพาย ตองเจ็บมากแนๆ
ขนาดมือที่ตบหนาเขาเปนมือเรียวเล็ก ผิวเนื้อก็ออนนุม เขายังรูสึก
เจ็บแสบทุกครั้งที่นึกถึงเลย
ปกติ วรงคกับอนุชจะไมยุงเกี่ยวกัน ฝายนั้นเปนเด็กกิจกรรม สวน
เขาเปนพวกเลี่ยงงานที่ไมมีคะแนน (หรือเงินพิเศษ) ปไหนอยูคนละหอง
ก็ยิ่งหางไกล ถาอยูหองเดียวกัน ก็มีปฏิสัมพันธกันบางเทาที่จําเปน เพราะ
วรงครูตัววา อนุชไมชอบหนาตนเองสักเทาไร แตเขาไมเห็นความจําเปน
ที่จะถามไถหาสาเหตุหรือทําใหอีกฝายพอใจ
ในวันสุดทายของการเรียนมัธยมปลาย อยูๆ อนุชก็จํ้าพรวดมาอยู
ตรงหนาเขา วรงคยังไมทันทักดวยซํ้าวา วันนี้สวยกวาปกติ ฝามือเล็กๆ
ก็เงื้อขึ้นสูง แลวสะบัดลงมากระทบแกมเขาสุดแรง จนตัวคนตบหมุนขวาง
แลวเซลงไปนั่งกับพื้น เลนเอาใครๆ สงสัยวา เขาทํารายอนุชหรือเปลา
“ถาชวยดึงขึ้น จะตบตอไหม” วรงคถามอยางงงๆ มือกุมแกมซาย
ที่แสบรอน
“ตบ!”
“งั้นก็นั่งตอไปเถอะ!” ตอบทันที
“นายมันแยที่สุด”
“โห! ตองเปนคนดีขนาดไหนกัน ถึงชวยดึงคนขึ้นมาตบตัวเองตอ”
“ไมใชยะ! นายพูดกับผูหญิงที่สารภาพรักนายไดยังไงวา เขาไมใช
22 พายหวานบนพานหวาย

สเปก รูไหมวา ปุนเสียใจมากแคไหน” อนุชตะโกนใส “ปุนไมยอมมางาน
ฉลองเรียนจบวันนี้ ก็เพราะนายคนเดียว!”
วรงครองออในใจ ก็นึกวาเรื่องอะไร
เขาทรุดตัวลงนั่งยองๆ โดยเวนระยะหางใหพนแขนของอีกฝาย
“หมาปา”
“อะไรนะ!”
“พาลคนอื่นไง” ชายหนุมยักไหล จองตาหลอนขณะพูด “มาบอกรัก
มาขอคบ พออีกฝายไมตอบตกลงก็ถือเปนความผิดซะงั้น เพื่อนเธอเปน
เจาโลกหรือไง อยากไดอะไรแลวตองได พอไมได ก็จดั การความรูส กึ ตัวเอง
ไมได ประชดโดยเอาคนอื่นมาเปนขออาง ไอที่ไมมาก็เพราะตัวเองไมอยาก
มาตางหาก! เธอเองก็เคยปฏิเสธผูชายนี่! ถาผูชายคนนั้นไปกระโดดตึก
หลังโดนปฏิเสธ ก็นับเปนความผิดของเธอใชไหม”
“ปฏิเสธใหมนั ดีกวานีก้ ไ็ ดนนี่ า ทําไมตองพูดวา ไมชอบผูห ญิงเสียงดัง
เจากี้เจาการ เอาแตใจตัวเองดวย นั่นมันดากันชัดๆ”
วรงคโคลงหัว “ตอนแรกฉันบอกแคไมชอบ แตเพื่อนเธอเซาซี้อยู
นั่นแหละวา ทําไมไมชอบ ฉันเลยตองตอบไง”
“ตอบดีๆ ไมไดหรือไง”
“อุวะ!” ชายหนุมสบถ “บังคับใหคนอื่นตอบคําถาม แลวยังจะบังคับ
ใหโกหกดวยหรือ เพื่อนเธอบอกวาชอบฉันมาก จะทําทุกอยางใหฉันชอบ
ตอบ ฉันก็เลยตองอธิบายวาทําไมถึงชอบไมได ผูหญิงแบบที่ฉันชอบนะ...
ไมเหมือนพวกเธอเลยสักนิด! ตองพูดนอย ไมตอปากตอคํา ไมใชกําลัง
รับฟงความเห็นและความตองการของคนอื่น ไมเอาแตใจตัวเอง”
“นั่นมันตุกตาจักรกลที่นายปอนขอมูลเขาไปแลว!”
“เธอเปนไมได...ก็อยาคิดวาคนอื่นจะเปนไมไดดวยสิ! นองสาวฉัน
จะเติบโตมาเปนสาวนอยในอุดมคติอยางแนนอน ตอนนี้ก็นารักสุดยอด
แลว!”
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“ไอ...ไอ...ซิสคอน!” ปากเสียไม่พอ ยังจะเป็ นพวกหลงน้องสาวอีก!
“บราคอนตางหาก นองชายฉันนารักกวานองสาวอีกนะ” วรงคแก
หนาตาเฉย “บลมันยังไมใสใจพี่ชายเทาไร แตเจานะตามติด ตามสังเกต
สังกาฉันตลอด หานารักกวานี้ไมไดอีกแลว”
“ไอบา!” คนสวยหลุดบท ตะโกนใสหนาคูกรณีอยางลืมตัว “ผูชาย
อยางนาย ชาตินี้อยาหวังจะมีแฟนเลย”
วรงคกะพริบตาปริบๆ แลวหัวเราะ “ถาโลกนี้มีแคผูหญิงอยางเธอ
หรือยายปุน ฉันอยูคนเดียวดีกวาจริงๆ นั่นแหละ”
ในวันนั้น เสียงกรี๊ดของสาวนอยที่ไดชื่อวาสวยที่สุดในโรงเรียน
สามปซอนไดดังกองไปทั่วสนามกีฬา

...สองสัปดาหสุดทายกอนเปดเทอม...

อยูๆ เพื่อนสมัยมัธยมปลายก็มาที่บาน เอยปากชวนไปเที่ยวคางคืน
ทีอ่ ุทยานชื่อดังของจังหวัด ซึ่งอยูไมไกลจากตัวอําเภอ โดนอางวา ชวน
เพื่อนๆ ไดสิบกวาคนแลว จึงอยากใหวรงคไปดวย จะไดทวนความหลังกัน
เพิ่ ง จบม.ปลายมาแค ป  เ ดี ย ว จะมี ค วามหลงความหลั ง อะไรกั น
หนักหนา...วรงคอยากชวยงานที่บานมากกวา จึงอาปากจะปฏิเสธ แต
คุณวันใหม...ผูยกนํ้ามาเสิรฟเพื่อนลูกชาย ดันไดยินคําชวนเขาพอดี
“ไปสิจะ! ปดเทอมนี้ หวายยังไมไดพักเลย”
“สัปดาหหนามีคณะสัมมนาใหญเขานะครับ แม” ลูกชายคาน “ผม
ไมอยู ใครจะ...”
“หวายไมอยู พอแมก็มีคนชวยมากมาย ตอนหวายไปเรียน พวกเรา
ยังจัดการกันไดเลย ไปเถอะๆ”
อยากใหลูกชายไดพัก หรือไมอีกทีก็ไลตัวจํากัดงบไปกอน จะได
จัดการการเงินไดโดยไมเครียด...คุณวันใหมยิ้มกวางและยํ้าวา “ไปเจอ
เพื่อนบาง แมอยากใหหวายมีสังคม”
24 พายหวานบนพานหวาย

“ตองอยางนั้นสิครับ คุณแม” ไอเพื่อนตัวดีสนับสนุนโดยพลัน กอน
เผลอสารภาพวา “ถาหวายยอมไป พายถึงจะไปดวย”
“อะไรนะ” วรงคหรี่ตา “นี่แก...”
“เฮย! อยาเพิ่งโกรธ! ก็แค...พายเขาบอกวาเหนื่อย เพิ่งไดพัก แตไป
กันเกือบครึ่งหอง จะขาดเจาหญิงของหองไดยังไง จริงไหม...พายคงคิดวา
แกไมไปแนๆ ก็เลยอาง...” พัดยศหัวเราะหึๆ
“เทาไร”
“อะไรนะ”
“คาความไมจริงใจนะ จะจายเทาไร”
“หวาย!” คุณวันใหมทุบหลังลูกชายหนักๆ จนคนถูกทุบกระอัก “ไม
ตองกังวลนะตายศ หวายไปแนๆ จะ ไมตอ งจายคาอะไรทัง้ นัน้ เจาลูกคนนี้
นี่!”
วรงคกลอกตา แตเขาเรียนรูม าหลายปแลววา เถียงกับแมไปก็เทานัน้
นิ่งเสียตําลึงทอง

เมือ่ วิรยิ า...เพือ่ นสนิทซึง่ แยกไปเรียนทีม่ หาวิทยาลัยอืน่ ในกรุงเทพ...

เดินยิม้ กริม่ มาบอกวา วรงคยอมไป อนุชถึงกับถลึงตา และถามเสียงหลงวา
“หมอนั่นเรียกเงินเทาไร”
วิริยาหัวเราะกากเลยทีเดียว “บา!”
อนุชนิ่วหนา บาตรงไหน ถาไมเรียกสิถึงจะบา คนมีเงินเปนหวานใจ
อยางหมอนั่นจะทําอะไรก็ตองคิดเรื่องนี้เสมอ การทิ้งงานทิ้งการที่ทําเงินได
แลวหนีไปเที่ยว ไมใชลักษณะของวรงคเลยสักนิด
“วาแต...ปุนไปดวยหรือเปลา”
อนุชเริ่มกังวลนิดๆ ปาลิตาเรียนที่จังหวัดนี้ ไมไดไปเรียนกรุงเทพ
เหมือนหลอนกับวิริยา ทําใหหางเหินกันกวาเดิม อีกทั้งฝายนั้นเหมือนจะ
อายที่โดนผูชายหักอก จึงไมยอมติดตอเพื่อนเกาเลย
วาระวารี 25

“ไปสิ!”
“แลวถาไปเจอนายหวาย...”
“โอย! พายอยาคิดแทนคนอื่นนักเลย ปานนี้ลืมกันทั้งคูแลวละมั้ง”
วิรยิ าพูดงาย อนุชก็ไดแตหวั เราะเฝอ น พยายามคิดใหไดวา นัน่ เปน
เรื่องของคนอื่น หลอนจะเอามาหนักหัวหนักตัวไปทําไม
ถึงกระนัน้ ในวันออกเดินทาง อนุชก็ยงั เผลอลอบมองวรงคกบั ปาลิตา
อยูด ี หากดูเหมือนทัง้ คูจ ะไมสนใจอีกฝายเลย ตางคนตางคุยกับเพือ่ นสนิท
ของตัวเอง สมาชิกทัวรเฉพาะกิจทัง้ สิบหาคนดูตนื่ เตนดีใจทีไ่ ดพบกันอีกครัง้
หลังจากหางกันไปหนึ่งป
รถกระบะสองคันคือพาหนะที่นําสงคณะทัวรไปอุทยานแหงชาติ
โดยพวกหลอนไดจองบานพักของอุทยานไวแลวสองหลังเพื่อแยกที่พัก
ของชายและหญิง
อุทยานแหงนี้มีจุดเดนอยูที่ภูเขาเขียวชอุมและทางเดินเทรคกิ้งที่
เดินงาย ขึ้นไปไดถึงยอดเขา มองเห็นวิวทั้งเมือง
บานพักของอุทยานตั้งอยูติดลําธารที่ไหลมาจากนํ้าตกขนาดใหญ
แตอยูในมุมสงบ ไมติดกับบริเวณเลนนํ้าของนักทองเที่ยว
โดยปกติ บานพักจะเต็มทุกวันเสารอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
แตนั่นไมใชปญหาสําหรับนักศึกษาชวงปดเทอมซึ่งมาเที่ยวในวันธรรมดา
ได กําหนดการของพวกหลอนเริ่มตนในเชาวันอังคาร เมื่อเดินทางมาถึง
ก็เอาของเขาทีพ่ กั และไปเดินปา จากนัน้ จะกลับมาพักผอนทีบ่ า นพัก เลนนํา้
ตามอัธยาศัย นอนคางหนึ่งคืนและเดินทางกลับในวันถัดมา
คาใชจา ยในการเดินทาง คาทีพ่ กั และอาหารสดทีซ่ อื้ มาปรุงเอง...เมือ่
หารกันสิบกวาคนแลวจัดวาถูกมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการจัดงานใน
โรงแรมหรือจัดโตะจีนกลางสนามหญา
“ไอเดียดี” วรงคเอยชมอยางนานๆ จะทําสักครัง้ เลนเอาเพือ่ นหลาย
คนคอนขวับ แตก็ไมมีใครวาอะไร เพราะรูจักกันดี “แตจะดีกวานี้ ถาไปจัด
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ที่รีสอรต จะลดใหสิบเปอรเซ็นต”
ปาลิตาเหลือบตามามองคนพูดวูบหนึ่ง กอนหลุบตาตํ่า
...คงจะคิดอยูแนๆ วา เคยแอบชอบตาคนนี้ไปไดอยางไร...อนุชคิด
อยางซุกซน เกือบจะหลุดหัวเราะออกมาดวยซํ้า
“แนะ ตาพายเปนประกายเลย ชอบที่นี่หรือชอบไอเดียนายหวายจะ”
“ที่นี่!” อนุชตอบทันที “เอาของไปเก็บในบานกันเถอะ อยากเดินไป
ถึงยอดเขากอนเที่ยง”
“นั่นสิ แดดรอนแนๆ เลย”
“ผิวจะไหมไหม ใครมีครีมกันแดดมาบาง”
ลูกคูฝายหญิงสะทอนเสียงกันเปนแถว ในขณะที่ฝายชายบางคน
พยักหนาเห็นดวยเพราะกะจะเอาใจสาว
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เคยมีคนกลาววา การเดินทางไกลมักจะมีเรื่องราวในตัวของมันเอง

มีท้ังความทุกขและความสนุก แตตราบใดที่ยังไมถึงจุดหมาย ก็ยังสรุป
ไมไดวา การเดินทางนั้นเปนเชนไร เพราะบางครั้งความสุขสูงสุดอาจจะอยู
ที่จุดหมายปลายทางก็เปนได
แตสําหรับอนุชแลว ถอยคําเหลานั้นเปนเพียงแครรอตที่ลอใหมา
เดินหนาตอ
ไมถึงจุดหมายแลวอยางไรละ งานนี้จุดหมายไมสําคัญเลยสักนิด
เพราะหลอนเคยขึ้นไปแลวเมื่อครั้งยังเด็ก ผานไปไมถึงหาป มันจะเปลี่ยน
ไปขนาดไหนกัน
เปาหมายของหลอนมีเพียงหนึ่งเดียวคือ อยูหางวรงคใหมากที่สุด
“เห็นไหม ปุนกับหวายไมคิดอะไรเลย” ปญจรียซึ่งเปนอีกคนที่รู
ความกังวลของอนุช อุตสาหถอยหลังมาซํ้าเติมเพื่อน “พายคิดมากอยู
คนเดียว”
อนุชแทบกระอักขณะชําเลืองมองวรงคทเี่ ดินขึน้ เขาชาๆ โดยมีปาลิตา
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เดินเคียงขาง ฝายหญิงกําลังเลาเรือ่ งอยางเริงรา แลวอยูๆ วรงคกห็ วั เราะลัน่
ใหตายเถอะ! สองคนนี้ปนหัวหลอนใชไหม ไมใชสิ! ปุนคนเดียว
ตางหาก! ทีเ่ คยรองหมรองไหแทบขาดใจเมือ่ หนึง่ ปกอ นมันคืออะไร! ถาจะ
หายงายขนาดนี้ ก็อยามารํา่ รองใหหลอนเห็นใจสิ ไหนใครเคยบอกวาตัวเอง
จะเปนจะตาย เจ็บปวดรวดราวเหมือนจะเปนบา และจะไมมางานจบการ
ศึกษาอยางเด็ดขาดเพราะถูกผูชายคนนี้หักอก
แลวนี่อะไร! ผานไปหนึ่งป ก็กลับมากอรอกอติกกันอีก
หญิงสาวกําหมัดแนน นึกอยากทุบอะไรสักอยางเพื่อระบายอารมณ
แลวอยูๆ ใครคนหนึ่งก็มาใหทุบถึงที่
“ถามใหแลวนะ” เสียงหาวเริงรื่นเหมือนกําลังไดใจสุดๆ “ที่ปุนไมมา
งานจบการศึกษาก็เพราะทองเสียจนหมดแรง”
อนุ ช ยิ้ ม เย็ น ยะเยื อ กเหมื อ นลมจากขั้ ว โลกเหนื อ ...ในวั น จบการ
ศึกษาหลอนโทรไปตามปาลิตา คําตอบของเพือ่ นคือ ทนเห็นหนาวรงคไมได
อยากฆาตัวตาย อนุชจึงเบรกแตก โกรธแทนเพื่อนจนหนามืด
หลอนปรายตามองปาลิตา ฝายนั้นก็รีบยกมือไหว แลวทําตายิบๆ
ราวกับเปนโรคกลามเนื้อกระตุก
อนุชกลอกตา เลือกไมถูกวาจะฆาใครหมกปาดี
หญิงสาวชะลอฝเทา ปลอยใหวรงคเดินผานไป หากปาลิตาก็ยังเดิน
ไมถงึ หลอนสักที จนสุดทาย อนุชถึงกับกาวถอยหลังไปจับแขนเพือ่ นสาวไว
“จะอธิบายไหม” ถามดวยนํ้าเสียงขมขู
“โธ! พาย” ปาลิตาครํ่าครวญ “ใครจะคิดละวา เจอกันอีกครั้ง ปุนจะ
ตัดใจไมลง”
“หมอนั่นเคยพูดวา....” อนุชจําแมนมาก เพราะถูกปาลิตากรอกหู
ครั้งแลวครั้งเลา หลอนรัวทุกถอยคําใสหูปาลิตา จนเพื่อนสาวปดหูสองขาง
แนน ทําเสียงฮือฮือ
“อยาวาปุนเลย ใครใชใหหวายฮอตกวาเดิมอีกละ”
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“ฮอต!” อนุชเสียงหลง “ไอคํานั้นมันแปลวาอะไร หมายถึงหัวสมอง
ปุนที่รอนจนหลอมเหลวเปนนํ้าไปหมดแลวหรือเปลา”
“พายนะ” อีกฝายบิดซายบิดขวา แลวพูดเสียงกระซิบกระซาบทั้งที่
เพื่อนคนอื่นๆ เดินหายลับไปหมดแลว “เคยสังเกตบางไหม ใตเสื้อยืดนะ
กลามเปนมัดๆ เลยนะ หนาทองก็แบนเปนลูก กลามแขนแข็ง มือก็ใหญ
นิ้วเรียวยาว แลวใตกางเกงยีนสแถวสะโพกนะทัง้ แข็งทัง้ สอบ ขาก็ยาวสวย
ตรงเปาก็...”
อนุชยกมือขึ้นปดปากเพื่อนทันที เพราะเกรงวา เทวดาประจําปาเขา
จะโกรธจนผลักพวกหลอนตกเขา โทษฐานพูดเรื่อง...เออ...ปาลิตาพูด
คนเดียวนะเจาคะ ลูกชางไมเกี่ยวดวย
“อยากนํ้าตาตกเพราะหลงรูปอีกหรือไง” หญิงสาวเขนเขี้ยว “รูจักกัน
มานานแคไหนแลว หมอนั่นนะมีดีแตรูป!”
“แหม...อยูกับหวายไมมีทางอดตายนะ”
“ใช! มีเงินเต็มตูเ ซฟ แตกดั กอนเกลือกินไดอยางเดียว ใชชวี ติ อยูบ น
กองทอง แตหยิบเอามาใชไมไดสักบาท”
“พายก็พูดเกินไป” ปาลิตาคอน “ถาไมสบายมากๆ หวายคงไมทิ้งให
ตายคาบานหรอก ตองหอบหิ้วไปโรงพยาบาลแนๆ”
“ใช! พอไปถึง หมอนั่นก็จะติดตอสิทธิ์สามสิบบาทใหทันที หรือไม
ก็อาจจะทําประกันชีวติ กับประกันสุขภาพใหเมียเปนรอยๆ ลานแทนสินสอด
เพื่อใชเปนหลักประกันวา ถาใกลจะอดตาย แคฆาเมียทิ้งก็กอบกูธุรกิจได
ทันที”
“พาย!”
ปาลิตารองลั่น หากอนุชไมสนใจ
อยาคิดเชียวนะวา วรงคจะไมกลา...อาจไมถงึ ขัน้ ฆาแกง แตเรือ่ งดัน
หลังภรรยาใหใชสิทธิ์สามสิบบาทนั้น หลอนเชื่อเต็มหัวใจเลยละ แตพูดไป
ก็เทานั้น เพราะเมื่อเดินไปถึงจุดหมาย ปาลิตาก็ยังวิ่งเขาหาวรงคอยูดี
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อนุชถอนใจยาว แลวโยกรางไปนั่งหอบขางๆ ปญจรีย
“ฮา ฮา” เพือ่ นสาวหัวเราะคิกคัก “บอกแลวไงวา คนอืน่ เขาไมคดิ มาก
พายก็อยาคิดแทนคนอื่นเลย”
“อื้อ” ทาจะจริงแฮะ จากนี้ไปหลอนจะไมสนใจคําโอดครวญของ
ปาลิตาอีกแลว
เพื่อนบางคนลมตัวลงนอนแผหลาบนพื้นหญา เพราะเหนื่อยหนัก
จากการเดินขึน้ เขานานสองชัว่ โมง บางคนทีแ่ รงดีหนอยก็เริม่ หยิบขาวกลอง
และนํ้ามาแจกเพื่อนๆ บางคนที่แรงดีมากก็สงเสียงกรี๊ดกราด ตระเวน
ถายรูปสามรอยหกสิบองศาหรือเช็กอินไปตามเรื่อง เรียกวา ใครใครทํา
อะไรก็ทําตามสบายโดยแท
อนุชยังจุกจนกินขาวไมลง หลอนจึงนั่งกอดเขาหันหลังใหเพื่อนๆ
ดูวิวโดยไมขยับตัวไปไหน
ตรงจุดสูงสุดของยอดเขามีศาลาขนาดยอมหนึ่งหลัง เกาอี้ไมวนเปน
วงกลมตามเสนรอบวงของตัวศาลา ทําใหเลือกนั่งกันไดสบายๆ ไมแออัด
วิวจากตําแหนงที่หลอนนั่งอยูไมเห็นอะไรนอกจากปาเขาเขียวชอุม
อนุชหลับตาลง รับลมแรงที่พัดใสหนา แมจะไมใชลมเย็นเพราะ
พระอาทิตยอยูกลางหัวแลว แตก็ยังทําใหผอนคลายได
“พักบนนีส้ กั ชัว่ โมง ใครกินอิม่ มีแรงแลว ก็เดินลงไปทีน่ าํ้ ตกชัน้ สาม
ไดเลย เจอกันทีน่ นั่ ” วิรยิ า...สาวนอยรางเล็กทีเ่ ปนตัวตัง้ ตัวตีในการจัดทริป
ประกาศดวยเสียงใสแจว
“เฮย! เพิ่งขึ้นมาไดเอง จะลงอีกแลวหรือวะ”
“ก็บอกแลวไงวา ตามสบาย แตชาสุด บายสามทุกคนตองลงไปเจอ
กันที่นํ้าตกชั้นสาม” วิริยายกมือเทาสะโพก โตตอบเพื่อนชายที่เกียจคราน
“ไมเจอกันปเดียว ยังดุเหมือน...” คนพูดเรียนกรุงเทพเหมือนกัน
แตอยูคนละมหาวิทยาลัย
“เหมือนอะไร” สาวนอยแหว “ผานไปแปบเดียว กลาหือแลวหรือ”
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อนุชขยับตัวหลบชาๆ...ผานไปหนึง่ ปแลว วิรยิ ากับพัดยศก็ยงั เถียงกัน
ไมเปลี่ยนแปลง มีเพียงตัวหลอนที่เปลี่ยนไปแลว ดังนั้น หนาที่กรรมการ...
ขอยกใหคนอื่นไปก็แลวกัน
“พาย! ดูนะ”
วิริยาดันนึกออกวา ใครเคยเปนคนหามทัพขาประจํา แตอนุชหลบ
ไปอยูหลังตนไมเรียบรอยแลว และไมยอมหันไปดูอะไรทั้งนั้น
ก็นะ...โตๆ กันแลว ทะเลาะกันสองคนก็พอ ไมตองลากคนนอกไป
ตัดสินหรอก
“วิ้งเรียกอยูแนะ” เสียงหาวดังขึ้นดานหลัง
“หูไมหนวก” อนุชตอบหวนๆ
“แตหนวกหู” วรงควา “รีบๆ ไประงับศึกไป เฮ!”
สงเสียงไดแคนั้นก็ตองโยกตัวหลบ เพราะอนุชโยนกอนหินใส
“เฮย”
ชายหนุมรองอุทานอีกครั้งเมื่อสาวเจาควากอนหินกอนที่สอง แลว
เงื้องา
“ถาเสียโฉมจะทํายังไง คาศัลยกรรมแพงมากนะ”
อนุชทําเสียงเหอะในคอ แลวแหววา “นายเจตนากวนประสาทฉัน”
“กวนทําไม ไมไดเงินสักหนอย” ชายหนุม ตอบหนาตาเฉย “จะมาถาม
ตางหากวา ตัดสินใจไดแลวยัง ใกลเปดเทอมแลวนา”
อนุชคอนขวับ ไมบอกก็รวู า เรือ่ งไหนเพราะวรงคจะเดือดรอนเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเขาเทานั้น ซึ่งตอนนี้คงไมมีเรื่องไหนที่กระทบไปกวางาน
บอดี้การดจําเปน
“ทนอีกปเดียว...แคปเดียวเทานั้น!”
“เวลาเปนเงินเปนทอง” ชายหนุม นิว่ หนา “แทนทีจ่ ะเอาไปอานหนังสือ
ตอนเชา เขาหองสมุดตอนเย็น กลับตองไปรับไปสงเธอทุกวัน ทัง้ ทีเ่ รือ่ งมัน
นาจะจบงายๆ ถาฟองพอหมอนั่นหรือเรียกตํารวจมาจับ”
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ดวย

พูดแบบนี้แสดงวา วรงครูตัวสตอลกเกอรรวมถึงภูมิหลังของภาวิน

“นายไมเขาใจ” อนุชหลุบตาตํ่า อึดอัดใจจนไมรูจะอธิบายอยางไร
วรงคเลิกคิ้ว
“ถามจริงเถอะ พอเธอเสื่อมถึงขั้นเห็นลูกเพื่อนสําคัญกวาลูกสาว
ตัวเองเลยหรือ”
เผียะ!
มือไปกอนสมอง...ตบไปแลวอนุชก็ชะงัก ในขณะที่วรงคกดมือแนบ
หนาตัวเอง แลวบนงึมงําวา “ซวยละ นํ้าแข็งยิ่งนอยๆ อยู”
“ขอโทษ” หญิงสาวถลึงตัวขึ้นเพื่อไปหยิบนํ้าแข็งมาประคบ
“หารอย!”
อนุชมุย หนาทันที...วางแผนเรียกคาเสียหายหลังจากถูกตบคราวกอน
ใชไหม ถึงโพลงออกมาไดทันที
“คราวที่แลวยังไมคิดเงินเลย”
“คนเราก็ตองมีพัฒนาการกันบาง” ชายหนุมยักไหล “เธออยาคิดนะ
วา สตอลกเกอรจะไมมีพัฒนาการ ตอนม.ปลายสงดอกไมให พอเขาป 1
เทอมแรก เฝาหนาคณะ เทอมหลังก็เดินตามจนเธอผวา แลวปสองจะไม
หนักกวานีห้ รือ ฉันวาปานนีห้ มอนัน่ อาจจะเรียนวิธสี ะเดาะกุญแจจบแลวมั้ง
เปดเทอมปุบ ก็ไขกุญแจเขามาปลํ้าไดเลย”
“บา!”
วรงคเกาหนาตัวเองดานที่เพิ่งถูกตบไป
“ไมบา! ไมเคยอานขาวหรือไง ที่คนโรคจิตแอบเขาหองดาราเพื่อ
ขโมยของบาง เขาไปฆาดาราบางนะ”
รางเพรียวสั่นนิดๆ อยางระงับไมอยู เพราะมันมีความเปนไปไดอยู
แตไมหรอกนา....ไมนาจะถึงขั้นนั้น อนุชพยายามปลอบใจตัวเอง
แมภาวินจะมืดมนและไมคอยปกติ แตเขาเปนเหมือนพี่ชายขางบาน
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ที่เลนกับหลอนตั้งแตเล็ก คงไมใจรายถึงขั้นฆาหลอน แถมลุงภวิตก็เอ็นดู
หลอนกับอิศรางคมาก อนุชจึงแจงความไมลง
หญิงสาวถอนใจยาว กอนนี้การสงดอกไมและจดหมายสีชมพูมาที่
หองทุกสัปดาหเปนเรื่องที่...พอรับได แมจะไมเคยเปดอานแตก็ไมรูสึกวา
ถูกคุกคามมาก
อนุชเริ่มหวาดกลัวจริงจังในชวงครึ่งปหลัง เพราะภาวินดักรอในทุก
ที่ที่หลอนไป แคเดินออกจากหอหรือหองเรียนก็จะพบวาเขาจองอยูแลว
หากอนุชหลบหรือแสรงทําเปนไมเห็น เขาก็จะเดินตาม จนหลอนตองวิ่งหนี
หญิงสาวเคยทําใจดีสูเสือ...เดินเขาไปทักทายกอนตามประสาเพื่อน
สมัยเด็ก แตผลลัพธของมันคอนขางเลวราย เพราะภาวินคิดเพอไปไกลวา
หลอนมีใจใหและพยายามแสดงตนเปนแฟนหลอนมากกวาเดิม หญิงสาว
จึงตองรีบประกาศ(เปนครั้งที่รอย) วา หลอนไมไดคิดอะไรกับเขาเลย
ไดโปรด หยุดทําแบบนี้เสียที
หากชายหนุมกลับยิ้มแปลกแปรง และพูดวา
“พี่เขาใจ! สาวนอยวัยพายขี้อายทุกคน พายไมตองหวงนะ...พี่รัก
พายมาก รักมากทีส่ ดุ ไมวา พายจะเขินอายกับความรักสักแคไหน พีก่ พ็ รอม
จะอดทนรอ”
อนุชถึงขัน้ สบถสาบานวา หลอนไมชอบทีเ่ ขาเปนแบบนี.้ ..หลอนกลัว
และรังเกียจเขาจะตายอยูแ ลว แตชายหนุม กลับยิม้ ขํา และกลาวหาวา หลอน
ตางหากที่ผิดปกติ
“พายเปนซึนเดเระขั้นรุนแรง”
อนุชอยากจะชกหนารุนพี่สักหมัดสองหมัด เขาจะไดตื่นจากความ
เพอเจอเสียที แตไมรูทําไม มือหลอนกลับแข็งทื่อ ไมสามารถสะบัดอยาง
เปนธรรมชาติเหมือนตอนตบหนาวรงค
นับจากวันนั้น อนุชก็หลบเลี่ยงภาวินโดยตลอด เพราะไดขอสรุป
แลววา ไมมีทางคุยกันรูเรื่อง
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เพราะเถียงวรงคไมออก อนุชจึงถอยไปตัง้ หลัก โดยแสรงทําเปนเดิน

ไปหยิบนํา้ แข็งมาใสในผาเช็ดหนา แลวประคบแกมขาวทีแ่ ดงเปนรอยนิว้ มือ
ของวรงค
เพราะหญิงสาวเอาแตกม หนางุด ชายหนุม จึงเปนฝายพูดกอนอีกครัง้
“เธอจะหวังลมๆ แลงๆ ไมได! จริงอยูท อี่ กี หนึง่ ปหมอนัน่ จะเรียนจบ
แตนั่นไมใชเรื่องนาโลงอกเลย...คนที่กําลังรอนใจวา เวลาเหลือนอยแลว
อาจจะทําอะไรสิ้นคิดกวาเดิม”
อนุชเมมปากแนน ปฏิเสธสิ่งที่วรงคพูดไมได แตถึงจะกลัวมาก
หลอนก็ยังไมกลาตัดสินใจ
“เราอาจตองระวังมากขึน้ ” บอกเสียงเบาหวิว เพราะรูแ กใจวา มันคือ
คําพูดแบบขอไปที
“เฮๆๆๆ” วรงคเปลงเสียงดังอยางขัดใจ “เธอโลกสวยขนาดนี้ตั้งแต
เมือ่ ไหร เมือ่ กอนก็เห็นหัวไวอยู! ฝายปองกันกับฝายรุก ไมตอ งใชสมองก็รู
วาฝายไหนเสียเปรียบ”
“ฉันไมอยากใหลุงภวิตเสียใจ” อนุชเมมริมฝปากจนซีดขาว
“เธอก็เลยยอมใหตวั เอง พอแม และนองชายเสียใจแทน” วรงคพยัก
หนาหงึกๆ “ชางเปนคนโงอะไรจะปานนั้น อะ! ตองชมวาเปนคนดี คนดี๊
คนดี...ใชไหม”
ใบหนาสวยหวานแข็งทื่อ ไมตลกเลยนะที่ถูกตานี่ลอเลียน
“นายกลัวลําบากมากกวา”
“แหงละ” ชายหนุมยักไหล “บอกไวกอนนะ! ถาแนวโนมแยลง ฉัน
แจงพอเธอกับตํารวจแนนอน”
“หวาย!”
อนุชจองหนาชายหนุมในระยะประชิด แตวรงคกลับโบกมืออยาง
หยอกลอ แลวหันหลังให เดินกลับไปเขากลุมกับเพื่อนๆ อยางไมแยแส
หญิงสาวกัดริมฝปากแนน...บาจริง! หลอนโมโห หลอนขัดเคือง แต
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ก็ตองยอมรับวา เขาพูดถูกหลายอยาง
“สองพันตอเดือน”
เทาของวรงคสะดุดความวางเปลา จนเกือบลมเคเก ดีแตตั้งหลักทัน
“คาอะไร”
“ไปรับไปสงกับเก็บความลับ”
หนาหลอเหลาบิดเบี้ยว “ไมเอา”
“หาพัน!” อนุชตัดใจ หากอีกฝายยังสายหนา
“เทาไรก็ไมเอา เรื่องยุงยากแบบนั้น”
“เจ็ดพัน สูงสุดเทานี้ จะเอาไหม”
คาดไมถึงวา อีกฝายจะตอบโดยไมตองหยุดคิด
“ไมเอา! ตอใหเธอขึ้นราคาสักเทาไรก็ไมรับ เพราะถาเธอเปนอะไร
ฉันจะกลายเปนคนรับผิดชอบทันที เผลอๆ จะตองชดเชยคาเสียหายเปน
หลักลาน ดังนั้น คําตอบสุดทายคือ...ไม!”
“งั้นเก็บความลับอยางเดียว”
“เก็บไวใหพอ เธอยิงหลังลูกสาวตายงัน้ หรือ” วรงคหวั เราะ “เงินแคไหน
ก็สูชีวิตไมไดหรอกนะ”
วาแลว เขาก็เรงฝเทาเขาหาเพือ่ นชายคนหนึง่ วาดแขนคลองคอ แลว
ถามเสียงดังเพราะเจตนาใหอนุชไดยินวา
“ถามีสตอลกเกอรประชิดตัว มึงจะทํายังไงวะ”
ฝายนั้นหรี่ตาใสวรงค แลวถามทีเลนทีจริงวา “สวยไหม”
“ถาสวยจะยอมแบดเอนดหรือ” เพื่อนอีกคนที่เปนเซียนเกมสจีบ
สาวแซว
“ถู ก ตั ด หั ว แล ว ประคองให ค นดู ต อนจบน ะ หรื อ ” อี ก ฝายทํ า ท า
ประกอบ...แสรงยกมือขึ้นประคองอากาศลอยๆ แลวทํามือเปนทรงกลม
จนอนุชตองหลับตาและยกมือขึ้นปดหูตัวเอง
ถาไมอยูในฐานะหลอน...ไมเขาใจหรอก ตาหวายบา!
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อาหารคํ่าคืออาหารปงยาง เพราะทํางายและไมตองใชรสมือมากนัก

แคหมักเนื้อสัตวในซอสแลวปงใหสุกก็กินไดเลย ชวงแรกสมาชิกเลนงาย
เขาวา โดยใชระบบ...ใครอยากกินอะไรก็โยนลงเตาปง เอาเอง จากนัน้ ก็คอย
เฝาไมใหคนอื่นหยิบไป ดังนั้น ใครขยันหนอยก็ไดกินเยอะ
ในที่สุด วิริยาก็ทนไมไหว เลยเขามาแบงสันปนสวนอยางยุติธรรม
มิฉะนั้นพวกชอบกินจะจัดการทรัพยากรหมด จนพวกชอบดื่มชอบรองอด
ขาวเย็น
“แปลกแฮะ” คนขีง้ กไมอยูห นาเตาบารบคี วิ หรือนัง่ กอดถังนํา้ เมากับ
กลุมเพื่อนผูชาย
“อะไร” ปญจรียกัดหนวดปลาหมึกเสียบไมรอนๆ แลวครางอู
“นายหวายหายไปไหน”
“นูน” เพื่อนสาวสงกอนนํ้าแข็งเขาปาก พลางชี้ไปที่บานพักผูหญิง
“ปุนลากหวายไปหลังบาน เดาวากําลังสารภาพความในใจอยู”
อนุชอึ้งกิมกี่...ไมคิดจะหลาบจําจริงๆ ใชไหม!
“ถํ้ามองไหม” ปญจรียเชียรหนาซื่อ “เผื่อจะเห็นฉากเด็ด”
“ปุน ผิดหวังอยูแ ลว” อนุชมัน่ ใจสุดๆ เพราะวรงคชดั เจนมากวา ผูห ญิง
ในฝนตองเหมือนนองสาวตัวนอย (หรือไมกน็ อ งชายสุดทีร่ กั ) ผิดจากนีแ้ ลว
เขาไมสนใจใครทั้งนั้น เลนเอาอนุชอดสงสัยไมไดวา สุดทายแลว วรงคจะ
ลงเอยกับเด็กหนุมลูกเศรษฐีหรือเปลา ถาฝายนั้นอัดสินสอดใหอยางไมอั้น
ไมนานหลังจากนั้นก็เปนไปตามที่อนุชทํานาย ปาลิตาเดินนํ้าตาคลอ
มานั่งหนาเตาบารบีคิวโดยไมยอมสบตาอนุช แลวกินเอาๆ

อนุชมีเวลาสงสารเพื่อนสาวไดไมนาน (ปนสมนํ้าหนา...โทษฐานที่

ทําใหหลอนประสาทไปดวย) ตัวเองก็ถูกเรียกออกไปบางโดยเพื่อนเกาที่
ยายไปเรียนมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม ทําใหไมเจอหนากันหนึ่งปเต็มๆ
หลังจากไดรับคําปฏิเสธอยางสุภาพ อาวุธผูนาสงสารก็เดินจากไป
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อยางคอตก ทําใหอนุชมองเห็นวา มีใครคนหนึง่ นัง่ เงียบๆ หลังกอนหินใหญ
นอกศาลา ซึ่งเมื่อครูชายอกหักยืนบังอยู
หญิงสาวรอจนแนใจวา ไมมีคนอื่นแลว จึงประณามวา
“ถํ้ามอง!”
คนถูกดาสําลักเครื่องดื่มในมือ หันขวับมามองคอน
“ฉันอยูตรงนี้ตั้งนานแลว พวกเธอตางหากที่ตามมา”
“สงเสียงบอกสิ!”
“มีจงั หวะหรือไง” ชายหนุม ทําเสียงหึในลําคอ “ฉากรักสะเทือนอารมณ
กําลังดําเนินอยู เธอเห็นฉันเปนตัวประกอบที่ซุมซามเขาผิดฉากหรือไง”
วาแลว เขาก็ดันรางตัวเองขึ้น แลวเดินออมกอนหินมาดานหนาของ
ศาลา เฉี่ยวรางโปรงเพรียวในระยะประชิดขณะพูดวา
“เธอก็อยาชะลาใจนักละ กลางปากลางเขาแบบนี้ คนดีคนชัว่ แยกกัน
ยาก”
“ไมเห็นจะยาก” อนุชโตทันที “อยางนอยฉันก็แยกประเภทนายได”
วรงคยักไหล “คนดีแสนดี...ใชไหม”
“คนที่แอบดื่มเบียรกลางดึก...จะเปนคนดีไปไดยังไง”
กระปองถูกยัดเยียดใสมือหลอนทันที
“งั้นก็ฝากคุณคนดีชว ยทิง้ ใหหนอยแลวกัน หนาบานผูห ญิงมีถงั ขยะ
ใชไหม ฝง ผูช ายเต็มจนลนแลว” วาแลว ชายหนุม ก็เดินดุม ๆ ขึน้ เนินไปโดย
ไมหันมามองหลอน
สาวสวยแยกเขี้ยว กอนกมลงมองกระปอง ‘กาแฟ’ ในมือ
ประสาทหรือไง ดึกปานนี้แลวยังจะดื่มกาแฟอีก...ความระแวงทําให
หลอนกมลงไปดมกลิ่น...โอเค! กาแฟจริงๆ

เมื่องานเลี้ยงเลิก อนุชกับเพื่อนกลุมเล็กๆ ชวยกันเก็บขาวของและ

ทําความสะอาดพืน้ ทีท่ าํ อาหาร ในขณะทีเ่ พือ่ นบางสวนกลับไปใชหอ งนํา้ กอน
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เมื่อทุกอยางเสร็จสิ้น หญิงสาวที่กําลังลาถึงขีดสุดกลับถูกเรียกตัวออกไป
อีกครัง้ โดยเพือ่ นตางหองทีต่ ดิ สอยหอยตามมาดวย ซึง่ ตอนนีห้ ลอนรูแ ลววา
เขามาเพราะเหตุใด
อนุชจบบทสนทนาอยางรวดเร็ว แลวรีบเดินกลับบานพัก
ใครคนหนึ่งนอนเหยียดอยูใตผาหมบนเกาอี้หวายหนาบาน
“อยากเปนไขเลือดออกหรือไง” หลอนอดไมไดจริงๆ
วรงคกวาดตามองหลอนตั้งแตหัวจรดเทา แลวพูดเสียงเรียบๆวา
“ไอวธุ ยังไมกลับ ฉันไมเห็นมันตัง้ แตแยกกับเธอ เธอเห็นมันบางไหม”
“ไมเห็น! ทําไม อะ!” ถามเอง นึกคําตอบไดเอง
“เธอวามันจริงจังแคไหน” เสียงถามเอื่อยๆ “ผิดหวังถึงขั้นฆาตัวตาย
หรือเปลา”
“ไมถึง” อนุชตอบไดทันที “คนจริงจังไมรอถึงวันนี้หรอก ฉันคิดวา
บรรยากาศพาไปมากกวา”
วรงคเลิกคิ้วและดึงผาหมขึ้นคลุมถึงหัว แสดงออกชัดเจนวา หมด
ความสนใจในตัวหลอนแลว หากหญิงสาวกลับตัดใจเดินเขาบานไมได จึง
ละลาละลังอยูที่เดิม
หลอนมั่นใจวาอาวุธไมไดจริงจัง เขาไมฆาตัวตายแนๆ แตใครจะรู
ละวา อาวุธจะเหมอลอยจนสะดุดลม หัวกระแทกพื้น หมดสติอยูที่ไหน
ในปาหรือเปลา ครั้นผูหญิงตัวเล็กๆ จะออกไปตามหาดึกๆ ดื่นๆ คนเดียว
ก็ไมใชเรื่องที่ฉลาดนัก
หญิงสาวยืนคํ้าหัวกอนผาหม แลวพูดเสียงเขมวา
“ยืมโทรศัพทหนอยสิ”
“ใชของตัวเองไป”
“วุธอาจจะไมยอมรับสายฉัน เอามายืมหนอย! จะจายเงินให!”
ประโยคหลังเอยออกมาอยางเปนธรรมชาติ อีกฝายก็สงมือถือให
โดยอัตโนมัติเชนกัน
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“เบอรเธอกับเสียงเธอ...ตางกันตรงไหน” วรงคถามลอยๆ กอนหลอน
จะกดโทร
อนุชอึง้ ไปชัว่ อึดใจ เบอรหลอน...อาวุธอาจจะไมรบั สาย เสียงหลอน...
หลังจากรับสายแลว เขาอาจจะวางหนีทันที
“งั้น...ฉันจางนายโทร!”
“จะใหคุยอะไร”
“ถามวาเขาอยูที่ไหน บอกใหกลับมา”
“พรุงนี้ ไอวุธก็จะเปลี่ยนใจมารักคนเอาใจใสอยางฉันแทน” วรงค
สรุปงายๆ
“ประสาท!” อนุชเหลืออดแลวจริงๆ “นายเปนหวงเพื่อนบางไหม”
“ใหเวลามันหนอยนา...จะสงบอารมณไดตองใชเวลาสักพัก ถา
สองชั่วโมงแลวมันยังไมกลับ ฉันจะโทรไป” ชายหนุมวาพลางดึงผาหมขึ้น
คลุมหัวอีกครั้ง “เธอเขาบานไปไดแลว เลิกกวนฉันสักที ฉันงวง!”
อนุชโกรธจนหนางอ รีบหมุนตัวเขาบานและเตรียมโกยขาวของมา
นัง่ เฝาวา อาวุธจะกลับเมือ่ ไหร หากทันทีทมี่ อื แตะผาหม หญิงสาวกลับชะงัก
หัวใจคอยๆ เตนชาลง เมือ่ รูส กึ วา พฤติกรรมของตัวเองกําลังจะทับซอนกับ
ใครบางคน
...งวงแลวมานอนหนาบานนี่นะ...
ลงทาย หญิงสาวก็ทงิ้ ตัวลงนอนทัง้ ทีไ่ มอาบนํา้ และหลับใหลไปอยาง
ไมยากนัก

เชาวันถัดมา อนุชเห็นอาวุธหนาคลํ้าตาปรือมากินขาวเชา พอสบตา

หลอน เขาก็หลบตาวูบ หญิงสาวจึงไดแตยิ้มเศราๆ
ความรักเปนเรือ่ งแปลก ตอใหเห็นใจสักแคไหน หลอนก็แปรเปลีย่ น
มันเปนความรักไมไดอยูดี
ความรูสึกรักเปนเชนไร...อนุชไมแนใจ ที่รูตอนนี้คือหลอนยังไมมี
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ความรูสึกที่ใกลเคียงกับคําๆ นั้น ครั้นจะถามนองชายที่นําหนาไปไกลแลว
คนเปนพี่ก็รูสึกขายหนาปนกับไมเชื่อถือนองนิดๆ
ตัวแคนั้นจะรูจักความรักจริงๆ ไดอยางไร ก็คงเปนปอบปเลิฟ
นั่นแหละ
อิศรางคเคยเหลตามองหลอนอยางนอยใจนิดๆ
“อิศไมรูหรอกวา ไอปอบปเลิฟของพี่เปนยังไง แตนอกจากบลแลว
อิศไมอยากคบกับใครอีก”
“แลวทําไมถึงอยากคบละ”
“เพราะบลนารัก”
“เพื่อนเราที่ชื่อดาวนารักกวาอีก”
“ไมใชเรื่องหนาตา”
“ถานิสัย พี่วา...”
“ไมใชเรื่องนิสัยดวย”
“แลวอะไรที่นารัก” พี่สาวงงแลวนะ
นองชายทําทาคิดหนัก เหมือนพยายามหาคําที่สื่อความในใจไดมาก
ที่สุด
“โดยรวม...บลนารักกวาใครทัง้ นัน้ ตอใหทาํ อะไรทีบ่ างคนทําแลวไม
นารัก บลก็ยังนารักอยูดี”
ลงทายก็คุยกันไมรูเรื่อง อนุชจึงตองเปนฝายยอมแพ (วรงคตอง
เปนลูกคูที่ดีแนๆ เพราะรายนั้นก็มองวา วโรบลนารักที่สุดในโลก)
หญิงสาวถอนใจยาว
...ไมมอี า งอิง ไมมเี งือ่ นไขใดๆ ทัง้ นัน้ ขอแคเปนคนนีก้ พ็ อ... อะไรจะ
ไรเหตุผลไดขนาดนั้น!
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