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เ ส า ะ ห า เ ม ล็ ด พั น ธุ์

วันอังคาร ตอนบ่ายในปลายเดือนพฤษภาคม ตอนนั้นเสียงล้อรถไฟบดลง 

รางเหล็กกับเสียงหวูดดังอื้ออึงเป็นเวลานาน การเรียนการสอนสะดุดลงไปชั่วครู่ 

“น่าจะมีรถไฟวิ่งตลอดเวลานะลูกพีช จะได้ไม่ต้องเรียน”

“เค้าว่าหูป้องจะพังก่อนละมั้ง”

ที่ โต๊ะริมหน้าต่าง  สาวน้อยมองฝูงนกน้อยบินวนรอบต้นหางนกยูง 

ที่ออกดอกเหลืองบานสะพรั่ งท่วมต้นสดใส  เธอมองจนเสียงขบวนรถไฟ 

ห่างหายไป กระทั่งเสียงกระซิบจากคนข้าง  ๆ  ดังขึ้นมาแทน

“ลูกพีช ถึงตาลูกพีชแล้ว” เพื่อนนักเรียนชายที่นั่งข้างกันสะกิดเรียก

ลูกพีชสะดุ้งเล็กน้อยแล้วลุกขึ้นพรวด เรียกสายตาทุกคู่มองมา ลูกพีช 

กำมือแนบลำตัว เดินเป็นจังหวะสม่ำเสมอ แข็งเหมือนหุ่นยนต์ ออกไปยืนอยู่ 

ตรงหน้ากระดาน สีหน้าเริ่มซีด ไม่สบตาผู้ฟัง 

ใคร ๆ ก็รู้ว่าเธอประหม่า บรรยากาศในห้องเงียบกริบ คล้ายทุกคนกลั้นใจ 

ลุ้นไปพร้อมเธอ

“ชะ…ชื่อ  ‘พีชา’  ค่ะ”  เสียงพูดตะกุกตะกัก  หัวใจเต้นดังตุบ  ๆ  รู้สึก 

ลมหายใจเริ่มติดขัด “ชะ…ชื่อเล่นชื่อลูกพีช” แต่ยิ่งพูดความมั่นใจก็ยิ่งดิ่งลง  

เหงื่อเริ่มออก ไหล่เริ่มห่อ หลังงอลง ไม่รู้จะพูดอะไรออกมา 

‘ความใฝ่ฝันในอนาคต’ หัวข้อง่าย ๆ ในการพูดหน้าห้องของบ่ายนี้ แต่ยาก 

สำหรับลูกพีชเหลือเกิน คนอย่างเธอจะฝันอะไรได้บ้าง เธอพูดไม่เก่ง เล่นดนตร ี

ไม่ได้ การเรียนไม่โดดเด่น เล่นกีฬาไม่เก่ง วาดรูปไม่สวย ชั่วแวบหนึ่งคิดว่า  

‘โกหกดีไหมนะ’ สุ่มเลือกมาสักอาชีพเพื่อให้เวลาน่าอึดอัดนี้ผ่านเลยไปเสียที
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ความเงียบยาวนานเกินไป จนอาจารย์ต้องกระแอมเบา  ๆ  ส่งสัญญาณให้ 

ลูกศิษย์เริ่มพูดเสียที

“ไม่มี” แม้แต่จะโกหก เธอก็ยังนึกไม่ออก ลูกพีชตอบไปอย่างน่าอาย  

พูดเสียงเบา และเบาลงไปอีกว่า “ไม่มีค่ะ” 

ลูกพีชสูดหายใจเข้าลึก เดินก้มหน้ากลับมานั่งเงียบ ไม่สบตาใคร และ 

ไม่กล้ามองกลับไปที่กระดานอีกเลย แววตาเศร้าเหงาหงอยมองลอยไปนอก 

หน้าต่างไกลแสนไกล สายลมอุ่นปะทะใบหน้าบางเบา กิ่งไม้โยกไหว ปลิด 

ดอกหางนกยูงโบยบินผ่านหน้าต่าง ร่อนจากบนสู่ล่าง เทียบลงบนหลังมือเธอ 

อย่างนิ่มนวล 

ลูกพีชหยิบมันขึ้นมาถือไว้ เฝ้ามองความสดใสโดยไม่ได้ยินเสียงกระซิบ 

จากคนใกล้  ๆ  ที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไป

๑๔.๒๕ น.

คงเป็นของขวัญจากลมฤดูร้อนส่งมาให้

ด้านบนท้องฟ้าสีน้ำเงิน  แสงแดดโปร่งบางทะลุก้อนเมฆขาวลงมาด้านล่าง  

กระทบสนามหญ้าเขียวสด ลูกพีชนั่งดึงใบหญ้าเป็นจังหวะสม่ำเสมอเรื่อยเปื่อย

ความฝันอะไรดีนะ อะไรด ี

ความคิดวนซ้ำไปมา  แล้วเพลง  แค่ได้คิดถึง  ของญารินดา  บุนนาค  

ก็บรรเลงขึ้นในสมอง ทำนองผสมเสียงร้องและเสียงดนตรีรวมเป็นบทเพลง 

ที่คอยปลอบโยนหัวใจ เธอผลิรอยยิ้มพริ้มเพรา เห็นเค้าหน้าสวยเก๋ของนักร้อง 

ลอยขึ้นในอากาศ ไม่ใช่แค่ร้องเพลงได้เท่านั้น แต่พี่เขายังเป็นสถาปนิก พิธีกร  

และนักแสดงอีกด้วย

คนอะไรเก่งจัง รอยยิ้มก็มีเสน่ห์ ลูกพีชเริ่มหลงรักผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ 

วัยประถม เฝ้ามองดูรู้มาว่าเขาเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าสู่มัธยมต้น 

ก็เริ่มอยากเป็นแบบเขา เธอเสียงไม่เพราะ แต่เธอก็พอวาดรูปได้อยู่บ้าง เธอมัก 

เข้าห้องสมุดไปเปิดดูรูปสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ดูบ้านกลางน้ำตกของแฟรงก ์ ลอยด ์ 
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ไรต์ ดูวิลลาซาวอยของเลอคอร์บูซิเย ดูตึกที่เหมือนมังกรเลื้อยของอันโตนี เกาด ี 

จนฝันเลยเถิดไปว่า 

อยากมีบ้านสักหลังที่เธอเป็นคนออกแบบเอง

ลูกพีช ลูกพีชเน่า  ๆ สู้คนอื่นไม่ได้หรอก ลูกพีชเน่า  ๆ แล้วเสียงกระซิบ 

แหบพร่าในสมองก็ย้ำเตือนให้ตื่นจากความฝัน รอยยิ้มและภาพบ้านในอากาศ  

หุบหายไปพร้อมกัน

สองปีที่แล้วลูกพีชเคยเข้าโครงการเรียนพื้นฐานวิชาความถนัดทาง 

สถาปัตยกรรม  ตอนนั้นเธอจับดินสอวาดมือสั่นงั่ก  ๆ  เหงื่อไหลอาบแก้ม  

กระดาษเลอะเทอะ ขี้ยางลบเปรอะ เสียงนาฬิกาจับเวลาบีบคั้น สายตาคนสอน 

กดดันอยู่ตรงหน้า พอภาพงานเสร็จออกมาก็มีแต่เสียงหัวเราะ เสียงวิจารณ์  

ขบขัน จนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวตลก ความมั่นใจที่มีเหือดหายกลายเป็น 

ความล้มเหลว  ไม่ใช่ครั้งเดียว  หลายครั้งเข้าก็ทับถม  จมดิ่ง  จนถอดใจ  

วางความฝันนี้ลง

แค่ชอบวาดรูป ไม่ได้หมายความว่าจะวาดรูปออกมาได้ถูกใจหรือทำงาน 

ออกแบบได้ดีอย่างที่คนอื่นต้องการสักหน่อย  นั่นเป็นคำที่ เธอตอบตัวเอง 

ในตอนนั้น

“โอ๊ะ”  ลูกกลม  ๆ  บนอากาศลอยเข้ามากระทบศีรษะ  ลูกพีชรู้สึกมึน 

นิดหน่อย เอื้อมไปหยิบลูกบอลมาถือไว้

“ขอโทษทีลูกพีช” 

ปกป้องอยู่ในชุดนักเรียนหลุดลุ่ย เดินเกาท้ายทอยเข้ามาขอโทษลูกพีช 

“ชิ่ว ขยับไปนั่งโน่นไป นั่งตรงนี้เดี๋ยวก็โดนอีก คนนั่งกันเป็นสิบ โดนแต ่

ลูกพีชคนเดียว” 

“ปกป้อง” ลูกพีชเรียกชื่อ แล้วมองค้อนเขาอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะยื่นลูกบอล 

ส่งคืนไป “เตะบอลโดนเค้าแล้วยังจะมาไล่เค้าอีก” 

เขาหัวเราะ โยนลูกบอลกลับเข้าไปในสนาม แล้วมานั่งกอดเข่าอยู่ข้าง  ๆ  

“ก็หรือไม่จริง มีแต่ลูกพีชนั่นแหละ โดนลูกบอลทุบหัวทุกวัน”

“ก็เค้าเป็นคนดวงไม่ดี ถึงเค้าย้ายไปนั่งตรงโน้น ลูกบอลก็จะย้ายตามเค้า 
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อยู่ดี เค้าน่ะ ดวงไม่ดีเลย” ประโยคท้ายน้ำเสียงออกน้อยใจในโชคชะตา

ปกป้องส่ายหัว “อย่ามาอ้างโชคชะตาหรือสวรรค์กับป้องเลย ไม่เชื่อหรอก  

ทุกอย่างอยู่ในกำมือป้องทั้งนั้น อนาคตก็เหมือนกัน” 

พอพูดเรื่องอนาคตขึ้นมา ปกป้องก็เอ่ยเรื่องการสอบตรงเข้าคณะบัญชี  

ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ ถ้าสนใจ เขาจะนำใบสมัครสอบมาให ้ แต่ลูกพีชก็ปฏิเสธ  

เพราะเคยลองลงวิชาบัญชีมาแล้ว เธอนั่งมองตัวเลขจนไข้ขึ้นไปหลายวัน

“ป้องก็ว่าจะไม่ไปสอบบัญชีละ ตอนนี้ป้องกำลังสนใจเรียนความถนัดทาง 

สถาปัตยกรรมอยู่ ไปเรียนด้วยกันไหมล่ะ ป้องว่าสนุกดีนะ”

“เค้าเคยลองเรียนแล้วนะ ตอนที่อาจารย์เชิญมาสอนฟรีที่โรงเรียนไง  

เค้ายังเข็ดไม่หายเลย”

“แต่พี่ที่ป้องเรียนด้วย เขาสอบได้อันดับต้น  ๆ  ของประเทศเลยนะ สอนดี 

ด้วย สอนจริงจังเลยละ ไม่ได้มาหลอกเอาเงินเด็กเล่น  ๆ” 

ลูกพีชลังเล “ขอคิดดูก่อนนะ” 

ปกป้องไม่ได้เซ้าซี้อะไรต่อ เขาบอกว่าถ้าเธอสนใจจะเรียนเมื่อไร เขาจะ 

จัดการติดต่อให้ เพียงแค่เธอบอกมา

“ทำไมไม่ลองไปเรียนดูล่ะลูกพีช  เค้าเห็นลูกพีชเคยบอกว่าอยากเข้าคณะนี้ 

ไม่ใช่เหรอ” เมื่อปกป้องเดินออกไป นักเรียนหญิงรูปร่างตุ้ยนุ้ยที่นั่งอยู่ข้าง  ๆ  

ก็เอ่ยขึ้นมาทันที 

เพลินใจเป็นเพื่อนสนิทของลูกพีช ทั้งสองคนรู้จักกันมาตั้งแต  ่ม.ต้น พอขึ้น 

ม.ปลาย ลูกพีชกับเพลินใจก็ถูกแยกกันคนละห้อง แต่ว่าช่วงกลางวันและเย็น  

ลูกพีชก็จะมาขลุกอยู่กับเพลินใจเสมอ โดยเฉพาะเวลากลับบ้านจะกลับด้วยกัน 

ตลอด เธอได้รู้จักกับปกป้องก็เพราะเพลินใจ เมื่อตอน  ม.ต้นเขาเป็นเพื่อนสนิท 

ของเพลินใจอีกที ลูกพีชไม่ค่อยได้คุยด้วยบ่อยนัก แต่พอขึ้น  ม.ปลายแล้วได้อยู่ 

ห้องเดียวกัน เพลินใจเลยฝากฝังเธอไว้กับเขา ปกป้องเลยกลายเป็นเพื่อนที่นั่ง 

อยู่ข้างเธอตลอดเวลาที่เรียนมัธยมปลาย
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“เค้าคิดว่าเค้าทำได้ไม่ดี และมันต้องใช้เงิน เค้าเกรงใจอาหญิง”

ลูกพีชลังเลใจ เพราะคราวนั้นเป็นโครงการสอนฟรี แต่คราวนี้ต้องใช้ ‘เงิน’  

ในการเรียนพอสมควร 

“แล้วลูกพีชจะไปทำอะไร เค้านึกภาพลูกพีชเรียนหมอหรือเรียนบัญชี 

ไม่ออกเลยนะ”

เพลินใจเป็นเพื่อนที่รู้ใจลูกพีชเสมอ  บางอย่างลูกพีชแทบไม่ต้องพูด  

เพลินใจก็เดาได้หมด 

“นั่นซี” ลูกพีชตอบ

“ไปลองดูก็ไม่เสียหายหรือเปล่า ครั้งที่สองอาจจะดีกว่าครั้งแรกก็ได้นะ 

ลูกพีช”

ลูกพีชมองหน้าเพลินใจด้วยความลังเลอีกครั้ง และอีกครั้ง

“เค้าว่าลูกพีชทำได้ เชื่อสิ ถ้าใจลูกพีชไม่แพ้ไปซะก่อน” เพลินใจพูดให้ 

ลูกพีชมั่นใจขึ้น

เพลินใจไม่ใช่คนสวย หลายครั้งที่มีคนเอารูปร่างหน้าตาของเพลินใจ 

มาล้อเลียนว่าอ้วนเหมือนตุ่ม หน้าตาดุเหมือนนางยักษ์ แต่สำหรับลูกพีช เพื่อน 

คนนี้ใจดี น่ารัก มีแต่กำลังใจดี  ๆ  ส่งมาให้

ลูกพีชพยักหน้า “เค้าไม่มั่นใจเลย แต่จะลองดูอีกสักครั้ง ขอบคุณนะ 

เพลิน”

ในขณะที่ลูกพีชกำลังพูดคุยกับเพลินใจอยู่นั้น กลุ่มนักเรียนชายห้องใกล ้ 

ก็เดินผ่านมาทางนี้พอดี พร้อมเอ่ยทักทาย

“สวัสดีศิลปินใหญ่” ประโยคแรกนั้นทักเธอ “สวัสดีช้างยักษ์” ประโยค 

ถัดไปทักเพลินใจ 

ภาพวาดออกแบบเก้าอี้ เน่า  ๆ  ของเธอในอดีตยังถูกเก็บเอามาล้อเลียน  

ราวภาพนั้นแปะประจานความเป็นลูกพีชเน่า  ๆ  อยู่ในความทรงจำของเพื่อน 

ตลอดเวลา ช่วง  ม.ต้น หน้าห้อง ในวิชาแนะแนว เธอบอกความฝันเล็ก  ๆ  

ให้ทุกคนล่วงรู้ ‘เค้าจะเป็นสถาปนิก’ แต่หลังจากวันนั้นลูกพีชก็ไม่เอ่ยถึงความฝัน 

ของตัวเองให้ใครฟังอีกเลย ถ้าฝันแล้วทำไม่ได้ เธอก็กลายเป็นแค่คนเพ้อเจ้อ 
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เท่านั้น ลูกพีชหยิบหูฟังขึ้นมาเสียบโทรศัพท์ฟังเพลง อย่างไรก็เพราะกว่าฉายา 

ล้อเลียนที่ไม่เป็นประโยชน์เหล่านั้น 

“เป็นใบ้อีกตามเคย”

เมื่อไร้ปฏิกิริยาตอบรับจากลูกพีช พวกเขาก็ทยอยกันเดินผ่านไป หนึ่งใน 

กลุ่มนักเรียนชายพวกนั้นเป็นคนที่เพลินใจแอบหลงรักมานาน แต่รูปร่างหน้าตา 

ของเพลินใจกลับกลายเป็นอุปสรรคในการชอบใครสักคน 

“เค้าเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะมองเห็นว่าเพลินน่ารักแค่ไหน  เหมือนที่ เค้า 

มองเห็นไง ในสายตาเค้า เพลินน่ารักที่สุดเลย”

“ไม่ต้องมาปลอบใจหรอก เค้าน่ะเป็นช้างยักษ์ในสายของคนอื่นมานาน 

แล้ว ไม่มีวันเปลี่ยนหรอก”

“ทำเสียงเศร้าอีกแล้ว...”

“ความจริงมันก็น่าเศร้าอย่างนี้แหละลูกพีชเอ๊ย” 

ขณะตอบเพลินใจหัวเราะ แต่ลูกพีชรู้ว่าภายใต้เสียงหัวเราะนี้ มันมีความ 

รู้สึกหลากหลายซ่อนอยู่ เป็นความรู้สึกที่เธอในตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนัก

๑๖.๓๐ น. 

การรักใครสักคน...มันสุขหรือทุกข์กันแน่
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ใ ต้ ท้ อ ง ฟ้ า มี แ ต่ ห ลั ง ค า

ในพื้นที่ชานชาลาของสถานีรถไฟสามเสน อากาศร้อน แดดแก่แรงแผดเผา 

จนพื้นคอนกรีตระอุ ลูกพีชเริ่มมีเหงื่อซึม แก้มแดงปลั่ง เพลินใจเหงื่อชุ่ม  

ซับใบหน้าจนผ้าเปียกไปทั้งผืน 

“แดดแรงแบบนี้ ผิวเค้าคงเกรียม” เพลินใจบ่นขบขัน

“ทาครีมกันแดดซี อาจจะช่วยได้นะ”

เพลินใจสั่นหน้า “ช่วยได้นิดหน่อย เค้าว่าอยู่ที่กรรมพันธุ์มากกว่า ดูอย่าง 

ลูกพีชสิ  ยืนตากแดดกับเค้า  แต่ผิวก็ยังขาวอย่างกับกระดาษถ่ายเอกสาร  

บรรพบุรุษลูกพีชต้องกินหิมะเป็นอาหารแน่  ๆ” เพลินใจนิยามสีผิวของลูกพีชไว้ 

อย่างนั้น มักบ่นว่าอิจฉา แต่ลูกพีชอยากมีผิวสีแทนมากกว่า เวลาเป็นกระ 

ที่โหนกแก้มจะได้ไม่เห็นชัดแบบนี้ 

ลูกพีชชอบบรรยากาศบนรถไฟ ชอบมองภาพผ่านช่องหน้าต่างสี่เหลี่ยม  

ชอบสายลม ชอบต้นไม้ริมทาง จากโรงเรียนไปถึงบ้าน การเดินทางโดยรถไฟ 

เป็นทางเลือกที่สะดวกที่สุด  ด้วยค่าเดินทางไม่เกินห้าบาทและไม่ต้องโหน 

รถเมล์หลายต่อ พอได้นั่งก็ชอบคุยอะไรกันเรื่อยเปื่อย โดยลูกพีชจะเป็นฝ่ายฟัง 

มากกว่า 

“ลูกพีชรู้ไหม ว่าทำไมพ่อถึงตั้งชื่อเค้าว่าเพลินใจ”

ลูกพีชส่ายหน้า

“แม่แอบบอกกับเค้า ชื่อนี้เป็นชื่อของแฟนเก่าที่พ่อรักมาก”

“อ้าว ได้ยังไงกันล่ะ ทำแบบนี้แม่เพลินไม่เสียใจแย่เหรอ”

“ไม่นะ แม่บอกเค้าว่านั่นคืออดีตของพ่อ อดีตที่สวยงาม ทำไมแม่ต้อง 
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ไปลบความสวยงามในความทรงจำของพ่อด้วยล่ะ”

“เค้าไม่เห็นจะเข้าใจเลย”

“พ่อไม่เคยมีความลับกับแม่ ลูกพีชรู้ไหมว่าเค้ามีพี่ชายอยู่อีกคนด้วย  

เป็นพี่ชายคนละแม่ ตอนนั้นผู้หญิงที่พ่อรักต้องไปแต่งงานกับคนอื่น ครอบครัว 

ฝ่ายนั้นเขาไม่ชอบพ่อ ฟังเหมือนในละครหลังข่าวไหมล่ะ แต่นี่คือเรื่องจริงของ 

ครอบครัวเค้าเลยละ”

“แล้วเพลินเคยเจอพี่ชายไหม”

“ไม่เคย และคิดว่าคงไม่มีวันได้เจอ มันคงไม่ได้เหมือนในละครที่ทุกคน 

จะเวียนกลับมาพบกันอีก บางคนจากกันแล้วก็จากกันเลย ตลอดชีวิตของเขา 

อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีน้องสาวอยู่”

“เพลินอยากเจอเขาไหมล่ะ”

“อย่าเจอเลย บางเรื่องปล่อยให้เป็นความลับน่ะดีแล้ว ถ้าบ้านโน้นรู้เข้าว่า 

นั่นไม่ใช่ลูกชายเขาก็คงมีผลกระทบไม่มากก็น้อย ความจริงบางอย่างในโลก  

บางคนก็ไม่ต้องรู้หรอก เค้าอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้แย่อะไร แล้วอีกอย่าง พ่อก็เสีย 

ไปแล้วด้วย”

“แล้วทำไมพ่อมาแต่งงานกับแม่ล่ะ”

“ก็เข้ากันได้ไง อยู่ด้วยกันได้ และแม่ก็รักพ่อ”

“สำหรับเค้านะ ถ้าต้องอยู่กับคนที่ลืมแฟนเก่าตัวเองไม่ได้คงทรมานน่าดู  

แมแ้ตล่กูสาวของเรากย็งัตัง้เปน็ชือ่แฟนเกา่ เหมอืนเราไมม่ตีวัตน ไมม่คีวามหมาย”

“ไม่รู้สิ แต่พ่อก็บอกว่า ถ้าแฟนเก่าพ่อกลับมาหา พ่อก็ไม่เอา พ่อขออยู่ 

กับแม่แบบนี้แหละ”

“เข้าใจยากจัง”

รถไฟเคลื่อนไปเรื่อย ๆ ลูกพีชหันออกไปมองนอกหน้าต่าง มองต้นมะพร้าว  

มองสะพานลอย มองป้ายโฆษณา มองคลังน้ำมัน มองเครื่องบินที่กำลังทะยาน 

สู่ฟ้า มองการจราจรบนท้องถนนที่แช่นิ่งไม่ขยับไปไหน

ราวหนึ่งชั่วโมงก็ถึงสถานีรถไฟดอนเมือง ลูกพีชและเพลินใจจูงมือ 

แกว่งไกว  เดินเลียบรางรถไฟจนสุดแนวเส้นประไปตามแนวเสาตอม่อร้าง  
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ทีแ่ทรกตวัอยูบ่นพุม่หญา้เขยีว เพลนิใจชอบดงึดอกหญา้ขาวมาถอืไว้ แลว้ปดูแกม้  

เป่าจนดอกฟุ้งออกไปตามลม  ล่องลอยอยู่กลางแสงส้มทองของดวงอาทิตย์ 

ยามเย็น

แล้วพากันเดินเข้าร้านอาหารตามสั่งริมทาง เพลินใจสั่งผัดกะเพราใส่เต้าหู ้ 

เป็นมื้อเย็น โดยมีลูกพีชมานั่งเคี้ยวน้ำแข็งกับน้ำเปล่าเล่นอยู่เป็นเพื่อน พอกิน 

เสร็จ เพลินใจจะเดินไปส่งเธอจนถึงปากซอยเข้าบ้าน แล้วเรียกมอเตอร์ไซค์ 

รับจ้างไปส่งยังหมู่บ้านของเพลินใจที่อยู่ไกลกว่า 

ซอยที่ลูกพีชอาศัยเป็นซอยลึก ถนนแคบ ตัดอย่างไม่เป็นระบบ มีทั้ง 

ทางตันและทางที่นำไปสู่ถนนอีกสาย  ใครที่มาเยือนครั้งแรกมีอันต้องหลง 

และงงแทบทุกราย บ้านส่วนใหญ่ปลูกกันเองมานาน มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปี  

ก่อกำแพงกันสูงท่วมศีรษะเกือบสองเท่า ยิ่งลูกพีชเดินเข้าไปลึกเท่าไรก็ยิ่งเงียบ

‘บ้านลูกพีชนี่ดูเป็นส่วนตัวดีเนอะ’ ครั้งหนึ่งเพลินใจเคยเดินมาส่งเธอถึง 

หน้าบ้าน ‘มองจากข้างนอกไม่เห็นอะไรเลย ดูทึบ  ๆ มืด  ๆ ชอบกล ต้นไม้หนาทึบ 

ไปหมด’

‘ข้างในก็มองไม่เห็นด้านนอกเหมือนกัน’ ลูกพีชตอบเสียงหงอย

ลูกพีชยืนสีหน้าห่อเหี่ยวก่อนจะไขกุญแจรั้วเข้าไปหน้าบ้าน กลิ่นดินชื้น 

จากโคนไม้โชยขึ้นมาก่อน ด้านบนเป็นร่มไม้ใหญ่จากมะม่วง ประดู่ หูกวาง  

สานใบซ้อนกันหนาครึ้มจนเกิดบรรยากาศสลัวทึมเทา 

บ้านสองชั้นทรงสี่เหลี่ยมขนาดกลางหลังนี้เป็นสมบัติเก่าของอาเขย สร้างขึ้น 

ตั้งแต่สมัยที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ปิดผนังด้านนอก 

ด้วยหินกรวดหยาบสีน้ำตาล ทิศใต้มีครีบแนวตั้งยื่นออกมาจากตัวตึก ตัดด้วย 

ระนาบแนวนอน เป็นบ้านสีซีดฉาบหินกรวด มีแต่สี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยม แข็ง  

แห้งแล้ง

ลูกพีชเก็บรองเท้านักเรียนใส่ตู้ไม้ เปิดประตูเหล็กดัด ก้าวเข้าสู่ทะเล 

พื้นไม้ปาร์เกต์สีน้ำตาลแดง แสงส้มอ่อนจากไฟระย้าเรืองอยู่ในความสลัว กระทบ 

ผนังหินอ่อนสีดำขนาดใหญ่

เธอถอดกระเป๋าสะพายวางบนเก้าอี้จีนโบราณข้างโซฟาสีดำ  มองผ่าน 
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ส่วนรับแขกเลยไปถึงตรงโต๊ะอาหาร มีเด็กชายวัยประถมสี่นั่งปาดน้ำตาอยู่กับ 

สมุดการบ้าน ประกบด้วยอาผู้หญิงของเธอ วัยสี่สิบปี หน้าคม ผิวสีน้ำตาลเข้ม  

ปล่อยผมหยิกดำไว้ประมาณอก  นั่งกอดอกเฝ้ามองลูกชายตัวเอง  สีหน้า 

เคร่งเครียด 

บรรยากาศเป็นอย่างนี้เกือบทุกเย็น

เมื่ออาหญิงเห็นลูกพีชก็ยืนขึ้น “มาจัดการดูลูกไก่ที ทำการบ้านผิด  ๆ  

ถูก  ๆ ลายมือก็ไม่เคยพัฒนา”

อาหญิงไม่ใช่คนใจเย็นเท่าไร เวลาต้องสอนการบ้านลูกชายแล้วไม่ได้ดั่งใจ  

ก็มักเผลอหงุดหงิดออกมา ลูกพีชใจเย็นกว่า เลยได้รับหน้าที่ดูแลเรื่องการบ้าน 

ให้เขา เธอนั่งลงข้างลูกไก่  แล้วหยิบสมุดการบ้านขึ้นมาดูตัวอักษรหยิกงอ 

เขียนติดกันเป็นพืด

“ฝากเธอดูด้วยแล้วกัน ฉันจะไปเตรียมอาหาร สอนการบ้านลูกไก่เสร็จ  

ช่วยขึ้นไปเก็บกวาดห้องฉันที อาทิศไม่ชอบให้มีฝุ่นในห้อง” เอ่ยเสร็จ อาหญิง 

ก็รีบเดินเข้าไปตุ๋นเนื้อในครัวเพื่อรอสามี

หลายปีก่อน  สมัยก่อนท้องลูกไก่  อาหญิงเคยเป็นผู้ช่วยกุ๊กมาก่อน  

อาทิศเป็นรองผู้จัดการร้านอาหาร แต่เมื่อมีลูกไก่ อาหญิงก็ต้องลาออกจากงาน  

มาให้เวลากับลูกชาย พอลูกไก่อยู่เตรียมอนุบาล อาทิศได้เลื่อนตำแหน่งจาก 

รองผู้จัดการเป็นผู้จัดการร้าน ต้องย้ายไปประจำสาขาที่ปากช่อง ทีแรกเขาปฏิเสธ  

ไม่อยากห่างครอบครัวไปไกล แต่อาหญิงเห็นว่าควรไป เพื่อความก้าวหน้า  

และอาหญิงก็ขอไม่ย้ายตามไป เพราะอยากให้ลูกไก่ได้เรียนหนังสือในกรุงเทพฯ  

ร้านอาหารหยุดเฉพาะกลางสัปดาห์ แต่ถ้าอยากกลับมาวันอื่น เขาก็ต้องขับรถมา 

ตอนดึกแล้วกลับตั้งแต่เช้ามืด 

ลูกพีชย้ายเข้ามาที่นี่หลังจากย่าเสีย ช่วงนั้นอาทิศย้ายไปพอดี ส่วนบ้านเก่า 

ของย่าก็ต้องขายต่อให้กับคนอื่นไปเพราะไม่มีใครดูแล ตอนนั้นเธออยู่ประถมห้า 

เธอลูบศีรษะเขาเบา  ๆ “เป็นยังไงลูกไก่ พี่บอกย่าแล้วนะว่าไม่ให้ตั้งชื่อนี้  

สุดท้ายหลานออกมาลายมือเป็นไก่เขี่ยเลย”

“ผมอ่านที่ผมเขียนออกนะ” ลูกไก่ระบายให้เธอฟัง  “แต่คนอื่นอ่าน 
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ไม่ออกเอง ตอนนี้ปี ๒๕๕๐ แล้วนะฮะ เขาพิมพ์ตัวหนังสือกันหมดแล้ว ผม 

ไม่เห็นใครเขียนตัวหนังสือส่งจดหมายหากันเลย”

เธอยิ้มถาม  “ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือล่ะ  จะทำยังไง  

ก็ต้องเขียนมือรึเปล่านะ” 

เธอจับศีรษะเด็กชายโคลงไปมา  “วิธีจะเขียนตัวหนังสือภาษาไทยให้ 

อ่านออกง่ายไม่ได้ยากเลยนะจ๊ะ แค่ลูกไก่เขียนให้มันมีหัวทุกตัว แค่นี้ก็อ่านง่าย 

แล้วนะ”

“ผมก็ว่างั้นแหละ” ลูกไก่คว้าสมุดการบ้านจากในมือเธอลงไปเขียนใหม่  

ตั้งใจเขียนทีละตัวให้มีหัวอย่างยากเย็น

ลูกพีชกะพริบตามองกองผ้าห่ม มันกระจัดกระจายไปคนละทางกับหมอนข้าง  

เธอลูบหลังโทรทัศน์ ฝุ่นติดออกมาเต็มมือ ก้มหยิบเสื้อผ้าและชั้นในที่ลูกไก่ 

ถอดทิ้งไว้กับพื้นมาใส่ตะกร้า แล้วจัดการปัดกวาดเช็ดถูห้อง เช็ดกรอบรูปแต่งงาน 

ของอาหญิง เจ้าบ่าวหน้าขาวตี๋ยืนกอดเอวเจ้าสาวใบหน้าคม บรรยากาศชื่นมื่น  

สายตาของคนในรูปมองกันเหมือนให้คำมั่นแก่กันว่าจะอยู่รักกันไปจนวันตาย

ปกติลูกไก่จะนอนกับอาหญิง แต่ถ้าวันไหนอาทิศกลับบ้าน ลูกไก่จะขอ 

มานอนห้องเดียวกับเธอ ห้องนอนเธอตั้งอยู่ตรงข้ามห้องน้ำชั้นสอง ผนังภายใน 

เป็นสีเบจ พื้นกระเบื้องขาวมีแต่รอยแตกร้าว เตียงเหล็กสีขาวตั้งตรงกลางห้อง  

ผ้าปูสีควันบุหรี่เรียบตึง หมอนข้างสีเทา ทับด้วยผ้าห่มสีครีมอีกที ทุกอย่าง 

ราบเรียบ ไร้ลวดลาย

อีกครึ่งห้องที่เหลือเป็นตู้เก่า กล่องพลาสติกและลังกระดาษใช้เก็บของ 

เหลือใช้ ต่อซ้อนกันสูงจรดเพดาน 

ลูกพีชแขวนไม้ขนไก่ไว้กับลูกบิดประตู มองกระจกเงาตรงผนังสะท้อน 

ใบหน้ามอมแมม แล้วเดินปาดเหงื่อไปนั่งบนเก้าอี้เหล็กสีส้ม มันตั้งอยู่คู่กับ 

โต๊ะไม้อัดที่เก่าจนเริ่มผุ เป็นโต๊ะเก่าที่อาทิศไม่ใช้แล้ว เธอจึงนำแผ่นพลาสติก 

สีขาวมาวางทับด้านบนให้ผิวหน้าเรียบขึ้น 
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ด้านขวาของมุมโต๊ะมีวิทยุเครื่องเล็กอยู่หนึ่งเครื่อง เล่นเทปและแผ่นซีดีได ้

ในเครื่องเดียวกัน วิทยุเครื่องนี้เธอได้มาจากการออมเงินค่าขนม ใช้เวลาเก็บ 

ราวปีเศษกว่าจะได้มา 

เธอหยิบแผ่นซีดีมาเปิดเพลง ฟังเสียงอินโทรเปียโนบรรเลงขึ้นช้า  ๆ เปิด 

ม่านหน้าต่างออกกว้าง นอกหน้าต่างห้องนี้มีแค่หางนกยูงต้นโปร่งบาง มองออกไป 

ได้ไกลสุดตา เธอชอบแสงแดด ชอบความสว่าง ไม่ชอบความมืดครึ้มในบ้าน

ลิ้นชักใต้โต๊ะเลื่อนออก ลูกพีชหยิบสมุดบันทึกปกสีเทาขึ้นมาวางบนโต๊ะ  

ปกใช้งานบ่อยจนเริ่มขาด เธอลูบเบา  ๆ  ให้กับเพื่อนยามเหงา หยิบดินสอไม้  

บรรจงเขียนลงไป

๑๘.๐๕ น. 

ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งวัน 

บ้าน...ก็ยังเป็นแค่บ้าน 

มีหลังคา มีหน้าต่าง มีคนอยู่ 

ก็แค่นี้...ไม่มีอะไรพิเศษ
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อ ยู่ ใ ต้ ฟ้ า จ ะ ก ลั ว อ ะ ไ ร 

คืนวันพุธ อากาศอบอ้าว ลูกพีชตักปลากรอบคำสุดท้ายใส่ปาก แอบชำเลืองมอง 

อาหญิงที่อยู่ในชุดนอนผ้าฝ้ายสีซีดจาง มวยผมหยิกไว้หลวม  ๆ นั่งอยู่ข้างอาทิศ  

เขาสวมแว่นไร้กรอบ นั่งอกผาย ตัวตรง ในชุดเสื้อยืดคอโปโลกับกางเกงขายาว  

ผิวขาว เขาอ่อนกว่าอาหญิงแค่ปีเดียว แต่ยังดูหนุ่มตามประสาคนมีเชื้อจีน  

ทั้งคู่นั่งอยู่เก้าอี้ฝั่งตรงข้าม เธอแอบมองอยู่นาน ก่อนจะรวบรวมความกล้า  

แล้วตัดสินใจเอ่ยออกมาในที่สุด 

“เค้าขออาหญิงไปเรียนความถนัดทางสถาปัตย์ได้ไหมจ๊ะ” 

“ฉันไม่ได้หูฝาดใช่ไหม” อาหญิงตอบสวนกลับมาทันที “เธอจะเรียนไป 

ทำไม เธอทำไม่ได้หรอก ถ้าคนวาดเก่งจริง ไม่ต้องเรียนก็วาดเป็น คนวาด 

ไม่เก่ง เรียนยังไงมันก็ไม่เก่งขึ้นมาหรอก เสียดายเงินเปล่า  ๆ ไม่ต้องเสียเวลา 

ไปเรียนหรอก” 

อาหญิงไม่มองหน้าเธอเลยสักนิด  ลูกพีชรู้สึกว่าอาหารในจานยังจะดู 

สำคัญกว่า

ลูกพีชลดสายตาลงกลับมามองจานตัวเอง  ก้มหน้านิ่ง เป็นอีกครั้งที่ 

อาหญิงตอกย้ำว่าเธอเป็นพวกไร้ความสามารถ 

“แม่จะพูดเรื่องพรสวรรค์เหรอฮะ”

“ก็อะไรประมาณนั้นแหละ คนไม่มีพรสวรรค์ เรียนไปก็สู้คนที่มีพรสวรรค ์

มาตั้งแต่เกิดไม่ได้หรอก”

“แล้วผมมีพรสวรรค์ไหมฮะ” ลูกไก่เอ่ยถามตาใส พลางตักโจ๊กเข้าปาก

อาหญิงไม่ได้ตอบอะไรลูกชาย 
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“จะย้ายไปเรียนศิลป์แล้วเหรอ อุตส่าห์เรียนวิทย์มา น่าเสียดาย” อาทิศ 

ที่ฟังอยู่ได้สักพักเอ่ยถามขึ้น

“งานสถาปัตย์ไม่ใช่แค่ศิลป์อย่างเดียวจ้ะ พี่ที่มาแนะแนวเขาอธิบายว่า 

เป็นศิลปะที่อยู่กับเหตุและผล มันเป็นวิชาชีพจ้ะ” 

“อืม สถาปนิกที่ออกแบบร้านอาหารให้บริษัทที่ปากช่องก็ไม่เลวนะ แต่ 

ปี  ๆ  หนึ่งประเทศเราผลิตเด็กจากคณะนี้มาหลายพันคน จบออกมาคงแย่งงานกัน 

สนุกเชียวละ ลูกพีชลองคิดดูดี  ๆ เรียนบัญชีสิ อีกหน่อยถ้าอามีร้านอาหาร 

ของตัวเองจะได้มาช่วยกัน” 

อาทิศเอ่ยพลางหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดปากลูกไก่ที่เศษข้าวเลอะติด 

ขอบปาก

“เรียนคณะสาธารณสุขดีกว่า ฉันเคยมีคนรู้จักทำงานด้านนี้อยู่ ตรวจสอบ 

โรงงาน ตรวจสุขลักษณะอนามัย คนจบมาไม่เยอะ จบมาจะรับราชการก็ได้  

มั่นคง สวัสดิการก็เยอะ แต่เรียนบัญชีก็ไม่เลว หางานไม่ยาก แต่คงไม่ใช่ไปทำ 

กับคุณแน่ ทำธุรกิจมันเสี่ยงนะคุณ ฉันว่าคุณเลิกคิดเรื่องทำธุรกิจเองเถอะ  

มันใหญ่เกินกำลังของเรา” อาหญิงเสนอ และยังคงไม่เห็นด้วยที่อาทิศเริ่มเอ่ย 

เรื่องธุรกิจขึ้นมาอีกครั้ง

“มีความมั่นคง แต่ไม่รวยสักที” อาทิศแย้งเบา  ๆ เพราะความฝันของเขา 

คือการมีร้านอาหารเป็นของตัวเอง 

“ลำบากก็ต้องทน” อาหญิงหันมาพูดกับลูกพีช “เธอไม่เหมือนคนอื่นที่จะ 

มีเงินจากพ่อแม่มาคอยอุ้มเวลาตกงาน ใช้รัฐสวัสดิการนี่แหละอุ้มแทน เธอรู้ไหม  

ในเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำ อาชีพแรก  ๆ  ที่จะมีผลกระทบก็พวกอสังหาริมทรัพย์ 

ตอนวิกฤตต้มยำกุ้ง แม้แต่บริษัทใหญ่  ๆ  ยังต้องเอาพนักงานออก บริษัทเล็ก  ๆ  

ยิ่งไปกันใหญ่ มีแต่เจ๊งกับเจ๊ง” 

“แล้วสรุปว่าพี่ลูกพีชจะได้ไปเรียนไหมฮะ แบ่งเงินค่าเรียนพิเศษผมไปให้ 

พี่ลูกพีชบ้างก็ได้นะฮะ เสาร์อาทิตย์ผมไม่มีเวลาเล่นเกมเลย” ลูกไก่เสนอขึ้นบ้าง

ลูกไก่บ่นให้เธอฟังเสมอ เขาเพิ่งประถม แต่แม่เขากลับพาไปเรียนพิเศษ 

ตั้งแต่เช้าจนค่ำ ในหนึ่งสัปดาห์แทบไม่มีวันหยุดสำหรับเขา
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“ไม่ได้หรอก” อาหญิงตอบทันควัน “แค่ค่าใช้จ่ายทุกวันนี้ที่ฉันต้องออก 

ให้เธอก็เยอะแล้ว ก่อนเข้าเรียนยังต้องไปเรียนพิเศษขนาดนี้ ถ้าเข้าได้ขึ้นมาไม่รู ้

ต้องเสียเงินไปอีกเท่าไร รู้ใช่ไหม แม่เธอก็ไม่ได้ส่งเงินมาให้ พ่อเธอก็ไม่อยู่แล้ว  

อย่าทำตัวเป็นภาระคนอื่นให้มากนัก”

ภาระ คำนี้ลูกพีชได้ยินมันหลุดออกมาจากปากอาหญิงเวลาคุยกับเธอ 

บ่อยยิ่งกว่าคำว่า สวัสดี เสียอีก ไม่ใช่ว่าฐานะถึงขั้นอดอยากขาดแคลน แต่เมื่อไร 

ที่อาหญิงมองว่าเรื่องไหนสิ้นเปลือง เงินจะไม่มีทางกระเด็นไปทางนั้นเด็ดขาด

“คุณ!” อาทิศปรามอาหญิงเบา  ๆ แต่ก็ทำแค่นั้น เมื่อทุกอย่างในบ้านนี้ 

อาทิศยกให้อาหญิงเป็นใหญ่ที่สุดเพื่อทดแทนการออกจากงานมาเลี้ยงลูก

ลูกพีชได้แต่ก้มหน้าฟัง ไม่พูด ไม่เถียง ไม่ทำอะไรทั้งนั้น เพราะที่อาหญิง 

พูดมา จริงทุกอย่าง ในเมื่อเธอไม่ใช่ลูก เรื่องอะไรเขาจะต้องมาควักเงินจ่ายค่า 

อะไรต่อมิอะไร แค่ให้มาอาศัยด้วยก็ดีเท่าไรแล้ว

“ลูกพีชขึ้นไปข้างบนก่อนไป เราด้วยลูกไก่ ไปอาบน้ำได้แล้ว” 

อาทิศสั่งแบบนี้แสดงว่าคงมีเรื่องจะคุยกับอาหญิงกันสองคน  ลูกพีช 

เก็บจานชามบนโต๊ะอาหารออกไปล้างยังหลังบ้าน แล้วรีบพาลูกไก่เดินขึ้นบันได 

ไปเข้าห้องน้ำข้างบนให้เร็วที่สุด

ขณะที่ลูกพีชรีบเดินกลับเข้าห้องนอนตัวเอง กำลังจะปิดประตูห้องนอนลง  

เธอก็ได้ยินเสียงของอาทิศดังเข้าหูมา

“ผมว่าบัญชีน่าจะดีกับลูกพีชนะคุณ  หรือไปเรียนคหกรรมแบบคุณ 

ก็ไม่เลวนะ วันข้างหน้าถ้าคุณไม่มีเวลามาช่วยผมเรื่องอาหาร อย่างน้อยก็มีลูกพีช 

มาช่วย” 

“ทำไมคุณยังไม่เลิกเพ้อฝันเรื่องทำร้านอาหารเองอีก ฉันเห็นมานักต่อนัก 

แล้วนะ คุณเป็นลูกจ้างแบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว ไม่ต้องมาทนรับความเสี่ยง แล้วร้าน 

ที่คุณทำอยู่ตอนนี้ก็มีสาขาเพิ่มเรื่อย  ๆ อีกหน่อยคุณอาจได้ขึ้นบริหารด้วยซ้ำ”

“คุณก็เอาแต่ความมั่นคงเกินไป มีแต่เป็นลูกจ้างเขา ไม่มีเวลาเป็นของ 

ตัวเองสักที”

“ฉันพอใจที่เป็นอยู่”
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“แต่ผมว่าถ้าลูกพีชอยากเป็นสถาปนิกก็ไม่แย่นะ”

“ไม่ ฉันไม่ชอบอาชีพนี้ คุณอย่าห่วงเลย หลานฉันก็ให้ฉันตัดสินใจเถอะ  

หน้าตาก็ไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่ หลานฉันจริง  ๆ  หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย”

ก่อนที่ประโยคอื่นจะวิ่งเข้าหูมาอีก ลูกพีชก็รีบปิดประตูห้องนอนตัวเองลง 

เบา  ๆ ไม่อยากฟัง เดินไปนั่งลงนิ่งอยู่บนเตียง ใช้มือลูบคลำใบหน้าตัวเองช้า  ๆ  

อยู่กับเสียงที่ดังก้องในสมอง 

‘ไม่เหมือนพ่อ  ไม่เหมือนแม่’  ลูกพีชไม่กล้าหันไปมองหน้าตัวเองใน 

กระจกเงาด้วยซ้ำ รู้สึกเหมือนร่างกายมันชา ก่อนจะทิ้งร่างตัวเองหงายลงไป 

บนเตียง อยากร้องไห้ แต่ดวงตากลับแห้งผาก อยากหลับตา แต่เปลือกตา 

ก็แข็งเกินกว่าจะหลับลง กะพริบตามองเพดานที่ขาวโพลน ว่างเปล่า ในอก 

เริ่มแน่น คล้ายอากาศในห้องจะน้อยลงไปทุกที ทั้งที่หน้าต่างก็เปิดกว้างอยู่

๒๑.๑๕ น. 

คนไม่มีพรสวรรค์

ภาระ ภาระ ภาระคนอื่น
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ก่ อ น ค ว า ม ห วั ง จ ะ ตั้ ง เ ค้ า

เก็บไว้ในใจอยู่นาน จนเย็นวันเสาร์ ลูกพีชก็แวะไปบ้านของเพลินใจ ซึ่งเป็น 

ตึกแถวเล็ก  ๆ  เช่าอยู่กับแม่แค่สองคน แม่ของเพลินใจเป็นช่างเย็บผ้า ทุกวัน 

จะออกไปนั่งอยู่ตรงโต๊ะเล็ก  ๆ  ที่หัวมุมถนนเพื่อแก้ทรงเสื้อผ้าให้นักเรียน กว่าจะ 

กลับเข้าบ้านก็ดึก

“ลูกพีชอย่าคิดมากนะ มีอะไรก็คุยกับเค้าได้ตลอด เรื่องพรสวรรค์น่ะ  

เชื่อเค้าสิ เค้าเชื่อว่าลูกพีชมี ลูกพีชต้องเชื่อตัวเอง เหมือนที่เค้าเชื่อลูกพีชไงล่ะ”

ลูกพีชส่ายหน้า “เค้าไม่มั่นใจเลย เค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคณะนี้เขาเรียนกันยังไง  

เค้ารู้แค่ว่าต้องใช้ความคิด ต้องคิด คิดเยอะ  ๆ แล้วพอเค้าลองคิด เค้าก็คิด 

ไม่ค่อยออก”

เพลินใจถอนหายใจเสียงดัง ก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เป็นจริงเป็นจัง 

“ลองคิดดูสิ ถ้าลูกพีชไม่เรียนคณะนี้ ลูกพีชอยากไปเรียนอะไร คิดออก 

หรือเปล่า”

ลูกพีชคิดตามที่เพลินใจพูด แล้วก็นึกอะไรไม่ออก ไม่มีแรงจูงใจอะไร 

ให้เธออยากเรียนคณะอื่น มีแค่คณะนี้ที่อยากเรียน 

“ก็คงต้องคณะนี้” ลูกพีชตอบตัวเอง

ลูกพีชเดินเข้าไปในร้านถ่ายเอกสารตรงหน้าปากซอย เธอรู้มาว่าที่นี่รับสมัคร 

พนักงานอยู่เรื่อย  ๆ 

“มาทำเฉพาะวันอาทิตย์ก็ได้จ้ะหนู แล้วเย็นวันไหนว่าง  ๆ  ก็เข้ามาช่วยได้  
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พี่ให้ชั่วโมงละยี่สิบห้าบาท”

ลูกพีชยิ้มดีใจ แค่นี้ก็ได้ค่าเรียนพิเศษต่อการเรียนหนึ่งครั้ง ส่วนค่ารถ 

ที่จะใช้เดินทางไปเรียนจะลองประหยัดค่าขนมดู น้ำแตงโมที่เคยชอบกินจะลอง 

เปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่า ในวันอาทิตย์นี้ลูกพีชได้เริ่มงานทันที ตรงหน้ามีแต่ 

แสงไฟสว่างวาบเลื่อนไปมาจนแสบตา เวียนหัว กลับถึงบ้าน เอาเงินมาเก็บ 

ใส่กล่อง หัวใจพองโต 

๑๘.๓๕ น.

ถ้าหาเงินในส่วนนี้เองได้หมด อาหญิงคงจะไม่ว่าอะไร


