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บทนำ

“โอ๊ย...ถึงแล้วเหรอ ไม่อยากไปเรียนเลยป๊า ไม่เรียน 

แล้วได้ไหม ไม่อยากย้ายห้อง!” 

มาล ี พานชิพฒันา ในวยัสบิสองยา่งสบิสามหนัไปทำหนา้เหยเก โอดครวญ 

กับผู้เป็นบิดาที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัย แต่ชายวัยกลางคนแสร้งทำเป็นไม่ได้ยิน 

ที่เธอพูด

คุณวินิตล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบเอาธนบัตรสีแดงสองใบส่งให้ยิ้ม  ๆ  ก่อนจะ 

บอกอย่างที่บอกอยู่ทุกวันซึ่งมาลีขอยืนยันเลยว่าฟังซ้ำมาจนสามารถท่องได้

“รักษาของด้วยนะ...มือถือ กระเป๋าตังค์ต้องระวังอย่าทำหาย ตั้งใจเรียนล่ะ  

เดี๋ยวเลิกแล้วก็รออยู่ในนั้นก่อน...ป๊ามาถึงจะโทร.เรียก แล้วมาลีค่อยออกมา” 

“ค่า...” เด็กสาวขานรับเสียงยานคาง ประนมมือขึ้นไหว้ก่อนจะรับเงิน 

ค่าขนมมากำไว้

เธอเดินลงจาก  กุ๊กไก่ รถฮอนด้า แอคคอร์ดสีเลือดหมูสุดรักสุดหวงของ 

พ่อที่มีอายุมากกว่าตัวเอง ก่อนจะก้าวผ่านรั้วประตูเหล็กสีดำตัดกับลีลาวดีสีขาว 

ที่กำลังแบ่งบานชูช่ออยู่ข้างป้อมยามเข้าไปในอาณาเขตของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนสอนภาษาของสมาคมเพิ่งจะโทรศัพท์มาแจ้งเมื่อ 

สัปดาห์ก่อนว่ามาลีจะต้องย้ายจากชั้นเรียนสำหรับเด็กเล็กไปเรียนชั้นผู้ใหญ่ตั้งแต่ 

วันเสาร์นี้ เนื่องจากอายุจะครบสิบสามปีบริบูรณ์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

คิดแล้วก็พานอยากเลิกเรียนมันเสียให้รู้แล้วรู้รอด...กำลังจะเริ่มสนิทสนม 

กับเพื่อน ๆ ในห้องอยู่แล้วเชียว กลับต้องย้ายไปเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ 

ที่ไม่คุ้นเคยอีกครั้งเสียนี่ มาลีกำลังอยู่ในวัยว้าวุ่น อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างวัยเด็ก 
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กับวัยรุ่น เรียนโรงเรียนหญิงล้วน ไม่มีเพื่อนต่างเพศ กลัวคนแปลกหน้า ออกจะ 

ประหม่าและไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง

	 เด็กสาวค่อย  ๆ  เปิดประตูห้องเรียนออก มันเป็นประตูไม้บานใหญ่ที่มอง 

ปราดเดยีวกเ็ดาไดว้า่คงจะผา่นการใชง้านมานานป ี เชน่เดยีวกบัโตะ๊เรยีนแบบโบราณ 

ที่เชื่อมอยู่กับเก้าอี้ของโต๊ะตัวข้างหน้า มีฝาด้านบนสำหรับยกเปิดขึ้นเป็นลิ้นชัก 

ใส่ของ เธอก้าวเข้าไปในห้องอย่างกล้า  ๆ  กลัว  ๆ มีสายตาของเพื่อนร่วมชั้นที่ยัง 

ไม่ทันได้รู้จักหันมามองบ้างประปราย

“ทุกคน...พวกเราจะต้องย้ายห้องกันนะครับ ข้างล่างเพิ่งโทร.ขึ้นมาบอก 

เมื่อกี้ เอาละ...ตามผมมาเลย” อาจารย์ชาวฝรั่งเศสเอ่ยขึ้นด้วยภาษาไทยสำเนียง 

แปร่ง เขาอยู่ในวัยหนุ่มตอนปลาย รูปร่างสันทัด และไถศีรษะโล้นด้วยความ 

ตั้งใจจะไม่ให้ล้าน

เมื่อทั้งหมดได้เข้ามาอยู่ในห้องที่ถูกต้องกันเรียบร้อย เขาก็แนะนำตัวว่าชื่อ 

ปิแอร์ เมื่อสั่งห้ามไม่ให้ใครพูดภาษาไทยในชั้นเรียนนอกจากตนเองแล้วก็บอกให้ 

นักเรียนลุกขึ้นยืนแนะนำตัวเรียงคน และหลังจากการปฐมนิเทศเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  นี้ 

ซึ่งกินเวลาไปประมาณสิบห้านาที การเรียนการสอนก็ทำท่าว่าจะได้เริ่มต้น หาก 

แตเ่สยีงเคาะประตดูนัดงัขดัจงัหวะขึน้เสยีกอ่น ตามดว้ยการปรากฏตวัของเดก็หนุม่ 

สองคนซึ่งแต่งกายเหมือนกันเป๊ะ...ต่างก็แต่จำนวนแถบสีรอบแขนเสื้อกึ่งพอดีตัว 

กึ่งหลวมสีขาวสะอาดตา มันคือเครื่องแบบหนึ่งของนักเรียนเตรียมทหารที่มีชื่อ 

เรียกว่า  ‘ชุดศึกษา’ คนหนึ่งคมขำดำเข้ม ส่วนอีกคนขาวตี๋มีออร่า แต่บุคลิก 

ดีเยี่ยมชนิดคอตั้งหลังตรง จึงทำให้ทั้งคู่ดูสง่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

“Sorry, I’m late.” คนหล่ออย่างพระเอกหนังไทยกล่าวด้วยน้ำเสียง 

เกรงอกเกรงใจ

“Non, non, non! En franæais s’il vous plait.” ปิแอร์เอ่ยประโยคที ่

แปลเป็นไทยได้ว่า ‘กรุณาพูดใหม่เป็นภาษาฝรั่งเศส’ ตอบกลับไป เขายิ้มอย่าง 

ใจดีพลางยกแขนขึ้นกอดอกรอ

เด็กหนุ่มได้แต่อึกอักเมื่อถูกจดจ้องด้วยสายตาหลายคู่ของเพื่อนร่วมชั้น

“Dèsolè d’étre en retard.”
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เจา้ของเสยีงทุม้หา้วอยา่งคนทีเ่พิง่อายคุรบสบิเจด็ปมีาไดไ้มน่านเอย่ตอบแทน 

เพือ่นเมือ่เหน็วา่ฝา่ยนัน้ยงัคงเงยีบ เปรมปรดีายิม้จนตาหยขีณะคอ้มศรีษะใหน้อ้ย ๆ 

เมื่อผู้เป็นอาจารย์ยกนิ้วโป้งชมเชยก่อนจะผายมือเชิญทั้งสองคนเข้าห้องเรียน

มาลีลอบมองคนที่หน้าตาหล่อเหลาไม่ใช่เล่นแม้จะไว้ผมเกรียนจนเกือบ 

เป็นสกินเฮดแล้วยิ้มตามประสาเด็กสาวในวัยเพิ่งเริ่มสนใจเพศตรงข้ามก่อนจะ 

กลับมาก้มลงมองหนังสือเรียนทันทีที่รู้สึกตัว อาจารย์ที่ยืนอยู่หน้าห้องสอนไป 

ก็คอยสุ่มเรียกนักเรียนในชั้นผลัดกันตอบคำถามไป ทำให้เธอต้องนั่งเรียนด้วย 

ใจตุ๊ม ๆ ต่อม ๆ ตลอดคาบการเรียน ในชั้นผู้ใหญ่นั้นทั้งยากทั้งเร็วจนมาลีค่อนข้าง 

จะสับสน และตามไม่ทันแม้ว่าจะพยายามตั้งใจเรียนอย่างมากแล้วก็ตาม

เด็กสาวถอดใจยอมแพ้ในที่สุด เธอกำลังนั่งเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง 

อย่างเซ็ง  ๆ  ตอนที่ถูกปิแอร์เรียกชื่อซ้ำเป็นครั้งที่สาม

“มาลี! มาลี! มาลี!” 

“Oui!” เธอสะดุ้งโหยงก่อนจะรีบขานรับเมื่อได้สติ รู้สึกกระดากกับความ 

เปิ่นของตัวเอง

“ผมถามว่าคุณชอบดาราไหม” 

“เอ่อ...ไม่ค่ะ...ฉันไม่ชอบดารา” มาลีตอบด้วยภาษาฝรั่งเศสที่แสนจะ 

ตะกุกตะกัก พลันรู้สึกถึงความร้อนผะผ่าวบริเวณผิวหน้าที่แดงขึ้นโดยอัตโนมัติ  

เธอไม่ชอบพูดในที่สาธารณะและไม่ปรารถนาจะตกเป็นเป้าสายตาของคนทั้งห้อง 

อย่างในตอนนี้

“แล้วคุณชอบทหารไหม” 

ปิแอร์ถามเป็นภาษาไทยตามประสาคนขี้เล่น พลางชี้ไปทางนักเรียนเตรียม 

ทหารทั้งสองนาย เรียกเสียงหัวเราะคิกคักได้จากนักเรียนหญิงหลายคนในชั้น 

จน  นตท.เปรมปรีดาและเพื่อนถึงกับต้องยกมือขึ้นเกาท้ายทอยด้วยความขัดเขิน

“เอ่อ...อ่า...เอ่อ...มาลีไม่รู้ค่ะ Je ne sais pas.” เธออึกอักอยู่ครู่หนึ่ง 

ก่อนจะพูดตอบหลังจากที่สายตาบังเอิญประสานเข้ากับหนึ่งในผู้ถูกพาดพิงที่หัน 

มารอฟังคำตอบด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจ

มาลีรีบนั่งทันทีที่ได้รับอนุญาตแล้วฟุบหน้าลงกับโต๊ะอย่างยังไม่อยากจะ 
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เงยขึ้นมองใครทั้งนั้น สำหรับเด็กสาวอายุย่างเข้าสิบสามอย่างเธอแล้ว เหตุการณ ์

เมื่อสักครู่นับเป็นเรื่องน่าอับอายระดับชาติเลยทีเดียว หากแต่เพิ่งให้ฝาโต๊ะช่วย 

ประสานรอยร้าวบนใบหน้ายังไม่ทันจะสมาน มาลีก็มีอันต้องกลับมานั่งหลังตรง 

อีกครั้ง เมื่อจู่  ๆ  ก็มีมือใครคนหนึ่งยื่นหลอดลูกอมเคี้ยวหนึบรสผลไม้มาให้  

เด็กสาววัยไล่เลี่ยกันกับเธอแนะนำตัวว่าชื่อพิมพ์และเพิ่งย้ายมาจากชั้นเรียน 

สำหรับเด็กเช่นเดียวกัน

มาลียิ้มกว้างด้วยความดีใจที่จะได้มีเพื่อน ทั้งสองตกลงจะนั่งข้างกัน 

ทุกเสาร์นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

“มาล.ี..ทหารมองมาลนีะ่” พมิพช์ะโงกหนา้มากระซบิขา้งหขูณะทีอ่าจารยก์ำลงัสอน  

อีกฝ่ายอายุอ่อนกว่าเธอหนึ่งปี แต่ไม่อยากที่จะเรียกเพื่อนว่าพี่

“บ้าเหรอ...” 

เด็กสาวเอ่ยยิ้ม  ๆ  เมื่อหันกลับจากมองไปทางโต๊ะริมประตู รอยยิ้มที่ดู 

เป็นมิตรของคนหัวเกรียนหน้าตี๋ทำเธอรู้สึกเขินอายแปลก  ๆ มาลีไม่เคยมีเพื่อน 

ผู้ชาย ไม่รู้เขายิ้มให้เธอหรือพิมพ์หรือคนข้างหลังกันแน่ แล้วแบบนี้ต้องยิ้มกลับ 

หรือเปล่า...คิดแล้วก็ปวดหัวจึงแสร้งทำเป็นมองไม่เห็นเพื่อตัดปัญหา

พิมพ์ยังคงคอยกระซิบบอกแบบเดิมอีกบ่อยครั้งในวันเสาร์ถัด ๆ มา ซึ่งมาล ี

กม็กับอกตวัเองวา่เธอไมไ่ดส้นใจจะหนักลบัไปมอง แตไ่มรู่ว้า่ทำไมสายตาจงึประสาน 

เข้ากับอีกฝ่ายบ่อยเสียจนนับครั้งไม่ได้ ทำไมถึงต้องตื๊อให้แม่ยอมซื้อเสื้อผ้าสวย  ๆ  

ตัวใหม่ให้ ทำไมต้องติดกิ๊บสีเหลืองพาสเทลรูปหัวใจทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิด 

จะหวีผมกับใครเขา

และทำไมต้องเฝ้ารอคอยเช้าวันเสาร์ให้มาถึง เสาร์ไหนโต๊ะริมประตูที่ นตท. 

สองนายจองเป็นโต๊ะประจำต้องว่างลง มาลีจะรู้สึกผิดหวังจนแทบอยากจะเร่ง 

ให้ถึงเวลาเลิกเรียนกลับบ้านให้รู้แล้วรู้รอดไป

แต่บรรยากาศการเรียนก็ไม่ได้น่าเบื่อจนเกินไปนัก เพราะปิแอร์มักจะมี 

กิจกรรมแปลกใหม่นอกตำรามาให้ทุกคนได้ฝึกปรือภาษาฝรั่งเศสกันอยู่เสมอ มีอยู ่

ครัง้หนึง่ทีเ่ขาบอกกบัทัง้ยีส่บิสองคนในชัน้ใหส้ลบักนันบัหนึง่ถงึสบิเอด็วนไปจนครบ 
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จำนวนเพือ่ทำการจบัคูแ่ตง่บทสนทนากอ่นจะออกมาพดูใหเ้พือ่น ๆ ฟงัที่หน้าชั้นเรียน

“หนึ่ง...” บิ๊กนักเรียนเตรียมทหารหน้าเข้มเริ่มนับขึ้นเป็นคนแรก

“สอง” เสียงของเปรมปรีดา หรือที่เจ้าตัวบอกให้ปิแอร์เรียกเขาว่า  ‘เปรม’  

ดังถัดมา

มาลีกัดริมฝีปากอย่างหนักใจ วันนี้พิมพ์ไม่สบายไม่ได้มาเรียน เธอไม่สนิท 

กับใครอื่นในห้องนี้อีก ได้แต่ภาวนาว่าคนที่จะได้จับคู่ทำงานด้วยนั้นจะเป็นผู้หญิง 

เหมือนกัน

“สิบเอ็ด” พี่ผู้ชายคนตรงหน้าเอ่ยขึ้น

“หนึ่ง...” เธอนับออกมาพร้อม  ๆ  กับที่รู้แล้วว่าตนจะต้องคู่กับใคร

เปรมปรีดาหันมามองทางมาลีพลางกระซิบบางอย่างข้างหูเพื่อนก่อนจะลุก 

เดินไปหาคนที่ตนต้องทำงานด้วย

หลังจากนั้นพี่บิ๊กก็เดินมาหาเธอที่โต๊ะเพื่อจะช่วยกันแต่งบทสนทนาตามที่ 

ได้รับมอบหมาย เด็กหนุ่มพูดน้อยราวกับกลัวดอกพิกุลร่วง จนเธอพอจะรับรู้ได ้

ว่าเขาเองก็ไม่คุ้นกับการมีเพื่อนต่างเพศและออกจะประหม่าขัดเขินเช่นเดียวกัน

แม้จะตามไม่ค่อยทันและเรียนไม่สนุกเท่าตอนที่อยู่ในชั้นเรียนสำหรับเด็ก แต่ 

เพราะมคีณุวนิติผูเ้ปน็บดิาคอยปลกุใหต้ืน่และพามาสง่ทกุเชา้วนัเสาร์ ถงึคนืวนัศกุร ์

ทีไรก็จี้ให้นั่งทำการบ้านทบทวนบทเรียน นอกจากนี้สายตาและรอยยิ้มจากใคร 

บางคนก็ทำให้เธอมีกำลังใจไปเรียนพิเศษ เธอจึงยังอดทนมาจนถึงวันปิดคอร์สได้ 

มาลีกับพิมพ์ตัดสินใจเหมือนกันว่าจะยังไม่สมัครเรียนคอร์สต่อไปจนกว่าจะขึ้นชั้น 

ม.ปลายแล้วเลือกแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสเข้าจริง  ๆ 

“วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ...” พิมพ์เอ่ยกับมาลียิ้ม  ๆ  พลางบุ้ยหน้าไปทาง  

นตท.สองนายที่กำลังเดินกลับมาจากห้องน้ำชาย

“แล้วไง” 

ตอบเพื่อนออกไปแบบนั้น แต่เมื่อเลิกเรียนมาลีก็อ้อยอิ่งเก็บหนังสือใส่ 

กระเป๋า ทั้งที่ปกติแทบจะวิ่งออกไปเป็นรายแรก  ๆ เธอแลกอีเมลกับพิมพ์ก่อน 

กอดอำลากันพร้อมสัญญาว่าต่างฝ่ายจะยังคอยส่งข่าวถึงกันไม่เงียบหาย เด็กสาว 
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ค่อย  ๆ  เดินออกจากห้องเมื่อบรรดาเพื่อนร่วมชั้นพากันกลับออกไปจนเหลือเพียง 

ตัวเธอ พิมพ์ และคนหัวเกรียนอีกสองคน

เสาร์หน้าก็ไม่มีทหารให้มาลีแอบมองแล้ว...

“เดี๋ยวจะไม่ได้เจอแล้วนะ มาลีไม่คุยกับเขาจริง  ๆ  เหรอ มองกันไปมอง 

กันมาอยู่ได้!” 

พิมพ์ถามล้อ  ๆ  ก่อนที่ทั้งสองจะพากันหัวเราะจนตาหยี และในเสี้ยววินาท ี

นั้นเองที่จู่ ๆ บางอย่างข้างในก็บอกให้มาลีหันกลับไปมองทางห้องเรียนที่เพิ่งจะเดิน 

จากมา

นักเรียนเตรียมทหารคนที่หน้าตี๋มีออร่ากำลังส่งยิ้มมาทางเธอจนตาหยี 

ไม่ต่างกัน...ตาสบตา...ใจดวงน้อยเต้นรัวจนแก้มพลอยเปลี่ยนสี

เด็กสาวรีบหันหลังกลับทันที บอกลาเพื่อนแล้วก้าวฉับ  ๆ  ลงตึกออกจาก 

รั้วโรงเรียน บิดาของเธอขับรถมาจอดรออยู่ก่อนแล้ว เมื่อขึ้นรถได้ มาลีก็นั่ง 

มองออกไปนอกกระจกเงียบ ๆ ไม่พูดไม่จากับป๊าสักคำ ผิดจากปกติที่จะต้องคอย 

จ้อไปจนตลอดทาง

สิ่งเดียวที่ปรากฏค้างอยู่ในความนึกคิดซึ่งเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถจดจำ 

มันได้อยู่จนอีกหลายปีต่อมา คือตัวหนังสือที่ปักอยู่เหนือเลขไทยอีกสามสี่ตัว 

บนเสื้อกึ่งหลวมกึ่งพอดีสีขาวสะอาดตานั้น...

เปรมปรีดา ช.
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๑ 

พุทธศักราช ๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

“มาล.ี..เลน่ไรอยูอ่ะ ดบูา้งด”ิ ดาว หรอืชญัญานชุเอย่กบัมาลทีีก่ำลงัคลกินูน่ 

คลกินีด่รูะหวา่งรอออกไปเขา้แถวเคารพธงชาติ หลงัจากไดว้างกระเปา๋เปล้งบนเก้าอี ้

ตัวข้าง  ๆ  กันแล้ว

ชัญญานุชเป็นเด็กสาวท่าทางคงแก่เรียนที่ตัดผมบ๊อบสั้นเสมอติ่งหู สวม 

แว่นตากรอบทอง รูปลักษณ์ภายนอกนั้นขัดกับบุคลิกและนิสัยส่วนตัวที่ร่าเริง 

สดใส แสบซ่าก๋ากั่นไม่น้อยเลย

“ไฮไฟว์แก”

“เฮ้ย อยากเล่นบ้างอะ...พี่ที่หอบอกว่ามันใช้หาเด็กตอทอหล่อ ๆ ได้เต็มเลย” 

ตาโตในกรอบทรงรสีทีองเบกิกวา้งอยา่งตืน่เตน้กอ่นเจา้ตวัจะเริม่คะยัน้คะยอ 

ให้มาลีช่วยสมัครสมาชิกให้ เมื่อมีบัญชีผู้ใช้ของตัวเองแล้วก็ขอให้เพื่อนช่วยเสิร์ช 

หาชื่อของเพื่อนผู้ชายสมัยประถมคนที่เธอได้ยินมาว่าสอบติดโรงเรียนเตรียมทหาร 

ทันที

“บอส...ใช่บอสจริง  ๆ  ด้วยอะ! กรี๊ด! แก...มาลี...ทำไมแกหาเก่งงี้วะ” 

มาลียักคิ้วให้ยิ้ม  ๆ  ก่อนจะชวนเพื่อนเสิร์ชหาพี่คนโน้นพี่คนนี้ที่ใคร  ๆ  เขา 

บอกกันว่าหล่อมาดูเล่นจนหนำใจ เธอกับชัญญานุชมักจะมาถึงโรงเรียนเป็นราย 

แรก  ๆ  ของห้องเสมอ กิจกรรมยามเช้าส่วนมากของสองสาวก็เป็นการออกไปนั่ง 

คุยกันสัพเพเหระที่ระเบียงหรือไปใส่บาตรในวันที่ทางโรงเรียนนิมนต์พระมา แต่ 

วันนี้พิเศษตรงที่รายงานวิชาการออกแบบทำให้มาลีต้องแบกเอาโน้ตบุ๊กเครื่องใหญ่ 

มาจากบ้าน
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“หาพี่เพชรอะไรนั่นดิ...อยากดูว่าหล่อขนาดไหน เห็นเขากรี๊ดกัน” 

เธอหันไปบอกชัญญานุชที่กำลังตื่นเต้นดีใจกับผลการค้นหาของโซเชียล 

เน็ตเวิร์คยุคบุกเบิกที่เพิ่งปรากฏขึ้นบนหน้าจอ พี่เพชรที่เด็กสาวเอ่ยถึงนั้นคือ 

นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีสุดท้าย เป็นลูกชายของนายทหารใหญ่และเป็นเซเลบ 

คนดังผู้มีความหล่อเหลาคมเข้มแบบไทยแท้

เด็กสาวถูมืออย่างตื่นเต้นขณะเพื่อนกำลังจะทำตามที่บอก แต่แล้วภาพ 

บางอย่างก็พลันผุดขึ้นมาในหัวเดี๋ยวนั้น...

มาลีร้องออกมาเสียงดัง ดังเสียจนชัญญานุชตกใจแทบจะได้ตกจากเก้าอี้

“เดี๋ยวก่อนแก! หาคนนี้ก่อน!” 

“โอ๊ย...ตกใจหมด! อะไร แกให้หาใคร”

“ชื่อเปรมปรีดา” 

“ใครวะ...เปรมปรีดา? สะกดยังไงล่ะ” 

“P-R-E-M-P-R-E-E-D-A” 

“โอ้โห...เปรมปรีดาแก มีเป็นร้อยอะ” ชัญญานุชบ่นพึมพำหลังจากรัวนิ้ว 

ลงแปน้พมิพต์ามทีอ่กีฝา่ยบอก เธอกระเถบิออกใหเ้จา้ของโนต้บุก๊ไดพ้จิารณาผลการ 

ค้นหาด้วยตัวเอง

“จริงด้วยว่ะ...งั้นลอง Prem Prempreeda” 

มาลีผู้ชำนาญการกูเกิลและสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบพิมพ์ไปตาม 

ปากพูดด้วยหัวใจที่สั่นระรัว แล้วก็ได้ยิ้มกว้างออกมาเมื่อกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

ขนาดเล็กปรากฏรูปของเจ้าของบัญชีหนึ่งเดียวที่มีชื่อตรงกับคำค้นหา

ติดก็แต่รูปเล็ก  ๆ  นั้นมันดันเป็นรูปหมู่ที่มีใบหน้าเลือน  ๆ  จำนวนนับสิบ

“ใครวะมาลี” 

“แกจำได้ไหม...ที่ฉันเคยเพ้อให้แกฟังว่าฉันแอบชอบนักเรียนเตรียมทหาร 

คนหนึ่งสมัย  ม.หนึ่ง” 

“ที่ป๊าแกบังคับไปเรียนภาษาเยอรมันอะนะ” 

“ฝรั่งเศสย่ะ เออ...คนนั้นแหละ” 

“เออ...ฝรั่งเศส ฉันจำผิด คนนี้จริงเหรอวะ รูปมันดูไม่รู้นะแก มีเป็น 



9

มนตร์รักโอลิมปิก

สิบ  ๆ  หัว คนไหนล่ะ ดูไม่ออก เอาไง...แอดไหม” ชัญญานุชหันมาถามด้วย 

แววตาพริบพราว

“ฉันไม่เคยแอดใครก่อนเลยนะ...” 

“แต่เขาล็อกไว้เห็นไหมล่ะ...มันดูไม่ได้ รูปโปรไฟล์เป็นรูปหมู่แบบนี้ ถ้า 

อยากรู้ก็ต้องลอง” 

มาลีเม้มริมฝีปากเข้าหากันอย่างชั่งใจ ในที่สุดก็คลิกส่งคำขอเป็นเพื่อนไป 

ให้เขาที่เธอยังไม่รู้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่คนที่ตามหา เสียงเพลงประจำโรงเรียนดังขึ้นมา 

ในตอนนั้นเอง สองสาวจึงพากันออกไปยืนเข้าแถวถัดจากมิว พลอย และนุ่น 

สมาชิกในแก๊งอีกสามคน ส่วนกิ๊บผู้ซึ่งติสท์ที่สุดในกลุ่มนั้นเป็นที่รู้กันว่าจะมาถึง 

โรงเรียนหลังจากจบคาบที่สองเป็นต้นไป

เมื่อพิธีเคารพธงชาติเสร็จสิ้นลง มาลีและเพื่อน ๆ ก็ทยอยเดินเข้าห้องเรียน	 

ครั้นพอเห็นว่าอาจารย์ยังไม่มา มาลีจึงเปิดโน้ตบุ๊ก แล้วเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อ 

เช็กไฮไฟว์ทันที

“แก...เขารับแอดแล้วว่ะ เร็วมาก!” 

ชัญญานุชรีบชะโงกเข้ามาดูที่หน้าจอ ก่อนจะพูดเสียงสั่น

“เขาเมนตแ์กดว้ยนี.่..ดเูรว็! ใชค่นเดยีวกนัหรอืเปลา่ นีต่ืน่เตน้แทนนะเนีย่!” 

เด็กสาวรีบกดเข้าไปที่เพจไฮไฟว์ของตัวเองก่อนที่สายตาจะประจักษ์กับ 

ข้อความซึ่งเจ้าของบัญชีนาม Prem Prempreeda ได้แวะเข้ามาพิมพ์ทิ้งไว้เมื่อ 

สักครู่

ฮัลโหล น้อง ๖๗ แอดพี่ ๖๓ มาได้ไงครับเนี่ย ^ ^

“อะไรวะ...งง” ชัญญานุชพึมพำหลังจากเจ้าของโน้ตบุ๊กเบี่ยงตัวหลบเป็นเชิง 

เรียกให้เข้ามาดู

“ไม่ใช่ว่ะแก คนนี้เป็นรุ่นพี่โรงเรียนเรามั้งถึงพูดแบบนี้ เซ็งเลย จะตอบ 

เขายังไงวะ อ๋อ...หนูหาผู้ชายที่ชื่อเหมือนพี่อยู่ค่ะ งี้เหรอ เซ็ง ๆ ๆ เฮ้อ...เก็บก่อน  

อาจารย์มาแล้ว” 

มาลีคอตก กดลบคนที่เธอเข้าใจว่าบังเอิญมีชื่อเล่นชื่อจริงเหมือนกันกับ 

นักเรียนเตรียมทหารคนนั้นออกจากสารบัญเพื่อนเพื่อเป็นการหนีปัญหาหน้าแตก  
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เด็กสาวพับฝาโน้ตบุ๊กก่อนจะหยิบสมุดบันทึกกับกระเป๋าดินสอขึ้นมาเตรียมตัว 

ตั้งใจเรียน

กีฬาประเพณีเตรียมอุดม - เตรียมทหาร ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ชัญญานุชกับมาลีเพิ่งเสร็จจากการร่วมเดินขบวนพาเหรดประจำงานกีฬา 

ประเพณีในตอนบ่าย แดดร้อนที่แผดเผาผิวกายจนเหงื่อไหลไคลย้อยทำให้ทั้งคู่ 

ตัดสินใจกลับเข้าไปล้างหน้าประแป้งในตึกเรียนก่อนที่จะกลับลงมาร่วมรับประทาน 

อาหารเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในการจัดงานร่วมกันของทั้งสองสถาบัน

มันคือช่วงเวลาที่ชัญญานุชรอคอย เพราะจะได้แลกเข็มตราพระเกี้ยว 

อันเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากับเข็มจักรดาวจากเพื่อนต่างเพศ 

ต่างโรงเรียน

มาลีล้วงกระเป๋าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทร.หาวรรณภัสสร หรือพลอย 

เพื่อจะไปรวมตัวกับสมาชิกคนอื่น  ๆ  ของแก๊งที่ไม่ได้ลงชื่อร่วมเดินขบวนด้วย  

เสียงพูดกลั้วหัวเราะจากปลายสายทำให้เธอพลอยยิ้มออกมาด้วยรู้ว่าเพื่อน ๆ  คง 

กำลังคุยกันสนุกอยู่ เด็กสาวกำลังจะอ้าปากถามว่าขำอะไรกัน...ในตอนที่สายตา 

ฝ่าทะเลคนนับร้อยพุ่งตรงเข้าประสานกับดวงตารูปสระอิของบุรุษผู้เป็นเจ้าของ 

ร่างสูงสมส่วน บ่ากว้างและอกหนา เขาอยู่ในชุดเครื่องแบบงามสง่าสีกากีเข้ม 

ประดับสายนกหวีดสีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของการออกปฏิบัติหน้าที่

มาลีรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดเคลื่อนไหว ลมหยุดพัด เหงื่อที่ 

ผุดพราวขึ้นบนหน้าผากกลับแห้งไป อากาศร้อนอบอ้าวปลายเดือนสิงหาจู  ่ๆ ก็กลับ 

เย็นสบายจนเกือบคล้ายว่าจะหนาวทันที

ทำไมเธอจะจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใคร

“ดาว...” เด็กสาวเรียกชื่อเพื่อนสนิทเสียงสั่น

“อะไรแก เป็นไร” 

“แกเห็นตำรวจคนนั้นไหม” 

“ไหนวะ...ตรงหัวมุมทางไปสาธิตอะนะ” 

“เออ นั่นแหละ...พี่เปรม” 
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มาลีหยุดยืนนิ่งเพื่อพินิจพิจารณาใบหน้านั้นราวกับจะดูให้แน่ใจว่าไม่ได้จำ 

คนผิด...ใบหน้ารูปหัวใจ ดวงตายิ้มได้ จมูกโด่งสวย ริมฝีปากหยัก ลักยิ้มบุ๋ม 

เหนอืมมุปากซา้ย และขีแ้มลงวนัใตต้าขา้งขวาทีท่ำใหเ้ขาดมูเีสนห่น์อ้ง ๆ ดาราลกูครึ่ง 

ที่มีชื่อว่า  อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม  ๑

“ใช่เขาจริง  ๆ  ว่ะดาว...ไม่ผิดแน่” 

“เฮ้ย! จริงดิ!? กรี๊ดอะแก!” 

“แล้วเขามาทำอะไรวะ...เขาน่าจะจบจากตอทอไปแล้วนะ” มาลีนึกได้ว่า 

อีกฝ่ายนั้นต้องแก่กว่าเธออย่างน้อยก็สามปี

“พี่เหล่าไงแก...ศิษย์เก่าที่ขึ้นเหล่าไปแล้ว มาคุมน้องนั่นแหละ” ชัญญานุช 

เฉลยอย่างคนที่แม่นเรื่องทฤษฎี “แกจะไปทักเขาไหม” 

“เขาคงจำฉนัไมไ่ดห้รอก ไมไ่ดรู้จ้กัสกัหนอ่ย ไมเ่คยคยุกนัสกัคำ ไปลา้งหนา้ 

กันเถอะ นึกสภาพตัวเองตอนนี้แล้วไม่มีอารมณ์พบเจอชายใดทั้งนั้น...หรือแกมี” 

มาลีบอกก่อนจะออกเดินนำ ทำใจแข็งไม่หันไปมองนักเรียนนายร้อยตำรวจ 

สูงหล่อคนนั้นเมื่อต้องผ่านจุดที่เขายืนอยู่ แต่ก็หมายใจว่า เมื่อล้างหน้าประแป้ง 

จนกลับมาสวยเช้งแล้วเมื่อไหร่จะขอลองกลับลงมาเดินโฉบไปโฉบมาแถว  ๆ  นั้น 

ดูอีกสักที

ขอแค่ได้อยู่ใกล้จนแน่ใจได้ว่านี่คือเรื่องจริง ไม่ใช่แค่ฝันที่โชคชะตานำพา 

ให้เธอและเขาโคจรกลับมาพบกันใหม่ก็พอ

เปรมปรีดาชะงักไปเมื่อจู่  ๆ  เด็กสาวคนนั้นก็ละสายตาจากเขาไปเสียเฉย  ๆ  แล้ว 

เดินผ่านไปราวกับไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

ใครคนหนึง่ซึง่เมือ่ยิม้จนตาหยกีท็ำใหเ้ขารูส้กึคุน้หนา้ราวกบัลา่สดุทีเ่พิง่พบกนั 

คือเมื่อวาน เพียงแค่เธอเดินผ่านก็สามารถปลุกให้ภาพความทรงจำจากเมื่อสี่ปีก่อน 

ให้ย้อนกลับมาฉายซ้ำขึ้นในหัวทันที...เจ้าของหน้ารูปไข่ แก้มแดงระเรื่อ จมูกรั้น  

ริมฝีปากอิ่ม กับดวงตาสีน้ำตาลอ่อนที่เปล่งประกายยามเธอหัวเราะเสียงใส เขา 

 ๑ นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งออสเตรเลีย - ลาว
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อมยิ้มน้อย  ๆ  อย่างประหลาดใจด้วยไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ที่ชีวิตนี้จะมีโอกาส 

กลับมาพบเจอกันอีกครั้ง

ดวงตารูปสระอิมองตามเด็กสาวที่ชื่อมาลีนิ่ง  ๆ ท่ามกลางผู้คนที่ยังคงเดินกัน 

ขวักไขว่

น่าเสียดายอยู่เหมือนกัน

สนามฟุตบอลได้รับการประดับตกแต่งอย่างเรียบง่ายด้วยโคมไฟสีขาวนวล หญ้า 

สีเขียวช่างตัดกันดีกับโต๊ะกลมสีแดงสำหรับนั่งรับประทานอาหารที่ถูกตั้งอยู่เรียงราย 

ลมเยน็ ๆ ทีเ่ริม่พดัโชยหลงัจากดวงอาทติยล์บัขอบฟา้ชว่ยสรา้งบรรยากาศละมนุละไม 

เข้ากับเสียงเพลงในจังหวะช้า  ๆ  ที่วงดนตรีจากทั้งสองสถาบันสลับกันขึ้นแสดง

มาลี ชัญญานุช และวรรณภัสสรเหลือกันอยู่เพียงสามคนเนื่องจากสมาชิก 

คนอื่นในแก๊งนั้นไม่สนใจจะแลกพระเกี้ยวกับจักรดาว ด้วยไม่ได้นิยมผู้ชายใน 

เครื่องแบบเป็นทุนเดิม เจ้าของแว่นกรอบทองเดินบ่นกระปอดกระแปดตลอดทาง 

เมื่อบากหน้าเข้าไปถามนักเรียนเตรียมทหารมาแล้วหลายนายกลับยังไม่มีใครยอม 

ตกลงแลกจักรดาวกับเธอแม้แต่นายเดียว

“เพราะดาวไม่สวยใช่ไหม วันนี้วันเกิดดาวนะ!” 

มาลีและวรรณภัสสรรีบปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ใช่ พลางช่วยกันต่อว่าเพื่อน 

ต่างสถาบันที่แม้จะมีตาแต่ก็หาได้มีแวว...มองไม่เห็นความงามตามธรรมชาติของ 

พวกเธอบ้างเลย

สามสาวชวนกันนั่งลงบนผืนหญ้าเพราะเก้าอี้โต๊ะกลมที่ยังว่างอยู่นั้นล้วน 

แล้วแต่มีไม่พอสำหรับทั้งสามคน และในที่สุดชัญญานุชก็ยิ้มออกหลังจากเซ็งอยู่ 

นาน เมื่อนักเรียนเตรียมทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งดูค่อนข้างจะขี้อายเดินเข้ามาขอนั่ง 

ร่วมวงกินอาหารกับพวกเธอด้วย

บรรยากาศการสนทนาเป็นไปอย่างสบาย  ๆ แม้จะอึดอัดขัดเขินอยู่บ้าง 

ในช่วงแรก แต่ก็อัดแน่นไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในช่วงหลัง จะมีก็แต่มาล ี

เท่านั้นที่นั่งทำหน้าบอกบุญไม่รับ เพราะตั้งแต่ที่กลับลงมาจากตึกเรียนก็ไม่เห็น 

แม้แต่เงาของผู้ชายที่ชื่อเปรมปรีดา ช. เสียแล้ว...คลาดกันอย่างไม่น่าให้อภัย เธอ 
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แลกพระเกี้ยวกับจักรดาวของ นตท.เหล่าทหารบกที่มีชื่อเล่นฟังดูเป็นฝรั่งว่าเอ๊ดดี ้

ขัดกับหน้าตาหล่อเหลาแบบไทย  ๆ  ของเขา

“ป๊า...หวัดดีค่ะ”

“เป็นไง...มีคนแลกเข็มด้วยไหม” 

“เขาเรียกจักรดาวต่างหากป๊า...มีสิ! ชื่อเอ๊ดดี้ หล่อด้วยนะ เป็นทหารบก”  

เธอตอบพลางเอื้อมไปคว้าเอาถุงขนมที่บิดาถือติดขึ้นรถมาเผื่อลูกหิวมาเปิดหยิบ 

ใส่ปาก

“เอ้า  ๆ กินข้าวไม่อิ่มหรือไง ขึ้นรถมาก็กิน...แบบนี้แหละถึงไม่ผอม” 

“ปา๊กเ็หมอืนกนันัน่แหละ...อว้น!” มาลตีอบโตพ้รอ้มกบัยืน่มอืไปบบีพงุพลุย้ 

เล่นจนบิดาร้องโอดโอย

คุณวินิตหัวเราะเบา  ๆ  พลางส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ บอกกี่ทีแล้วว่าให้ตั้งใจ 

เรียนหนังสือ อย่าเพิ่งคิดสนใจเพศตรงข้าม นี่แม่ตัวดีมาเย้ว ๆ อยากจะอยู่ร่วมงาน 

เตรียมอุดมเตรียมทหารเสียจนกลับบ้านดึกดื่น ไม่อนุญาตก็เตรียมจะแผลงฤทธิ ์

งอนใส่ท่าเดียว

“นี่...อย่านอนดึกนะมาลี เดี๋ยวสิวก็ไม่หายหรอก” คุณนายมัลลิกาเปิดประตู 

ชะโงกหน้าที่เพิ่งพอกด้วยโคลนภูเขาไฟเข้ามาเตือนพลางชี้ไปที่สิวเม็ดเป้งปลายคาง 

ของลูกสาว

“โอ๊ย...ม้า! ตกใจหมดเลย นึกว่าผี” 

ผู้เป็นมารดาแลบลิ้นปลิ้นตาให้ ก่อนจะปล่อยมาลีเล่นอินเทอร์เน็ตตามใจ 

ชอบเนื่องจากเป็นคืนวันศุกร์

เด็กสาวยอมเข้าเว็บเฟซบุ๊กในที่สุด หลังจากฟังใครต่อใครพูดกันไปทั่วว่า 

มันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คของจริงที่มีประสิทธิภาพมากกว่าไฮไฟว์เจ้าเก่าของเธออยู ่

มากโข คิ้วโก่งขมวดเข้าหากันอย่างออกจะสับสนเกี่ยวกับวิธีใช้ แต่เมื่อลองพิมพ์ 

ชื่อจริงของพลอยที่มีบัญชีอยู่ก่อนลงในช่องคำค้นหาแล้วได้ผลก็รีบเปลี่ยนมาพิมพ์ 

ชื่อของคนที่เธออยากจะค้นจนเจอทันทีในที่สุด
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รูปพี่เปรมกำลังยิ้มจนตาหยีปรากฏขึ้นในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก  ๆ  พร้อมบัญชี 

ผู้ใช้ชื่อ Prem Prempreeda

มาลีรีบเลื่อนเมาส์กดเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ของเขาพร้อมใจที่เต้นกระหน่ำรัว  

และหลงัจากแอบคลกิดรูปูอืน่ ๆ ของเขาไดส้องสามใบแลว้กม็อีนัตอ้งรบีควา้โทรศพัท ์

มือถือมาโทร.หาชัญญานุชในทันที

“ดาว! แกจำคนที่ชื่อเล่นชื่อจริงเหมือนพี่เปรมในไฮไฟว์ได้ไหม” 

“จำได้ดิ...ทำไมวะ” 

“มันคือเขาเว่ย! ฉันไม่ได้แอดผิด! เขาเคยเรียนรุ่นหกสามอยู่ปีหนึ่งแล้ว 

ถึงซิ่วไปเตรียมทหาร...เขาถึงได้มาเมนต์ว่า ‘ฮัลโหล น้องหกเจ็ดแอดพี่หกสาม 

มาได้ไงครับเนี่ย’  ไงแก” 

“เฮ้ย! จริงดิ!” 

“อือ...ฉันลองหาเขาในเฟซบุ๊กเนี่ย! โปรไฟล์เริดมาก วชิราวุธ ตอ. แล้วก ็

ตท. ตอนนี้ขึ้นเหล่าไปอยู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจเหมือนที่แกบอกอะ มิน่าล่ะ 

ถึงได้มีออร่าขนาดนั้น” 

“แอดเลยดิ” ชัญญานุชชี้ชวน

“ไม่เอาหรอกแก ปล่อยเขาไปเถอะ” 

“อ้าว...” 

“ก็เขาจำฉันไม่ได้ ตอนที่ฉันแอดไฮไฟว์ไปเขาถึงได้มาเมนต์แบบนั้น” 

“แหม...ก็มันกี่ปีแล้ววะ แล้วแกสวยขึ้นจากตอนเด็กไหมล่ะ” 

“เออว่ะ...มันก็จริง” 

มาลีหัวเราะกับชัญญานุชเสียงใสก่อนจะพิจารณาหน้าตาตัวเองในกระจก

อมื ถงึจะสวยขึน้จากเมือ่กอ่นบา้งแลว้ แตม่าล.ี..แกนีม่นั...สวยไมเ่สรจ็จรงิ ๆ 

เด็กสาวปิดคอมพิวเตอร์ ปิดไฟ ปีนขึ้นเตียงนอนก่อนจะจ้องเพดานค้าง 

อยู่อย่างนั้นด้วยความรู้สึกหวิว  ๆ  โหวง  ๆ...ไม่ถึงกับเสียใจ แต่ก็มากกว่าเสียดาย  

เขาจำเธอไม่ได้แล้วและเธอก็คงจะไม่มีโอกาสได้พบกับเขาอีก
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พุทธศักราช ๒๕๕๑ ร้านหนังสือดอกหญ้า สยามสแควร์

“ได้ครบยังวะมาลี” 

วรรณภัสสรชะโงกหน้ามาถามจากชั้นวางหนังสือประเภทนวนิยาย วนันีแ้กง๊ 

ที่พวกเธอเรียกกันเองว่า  ‘แก๊งชะนี’  มีนัดพบปะสังสรรค์แก้อาการคิดถึงหลังต่างคน 

ต่างห่างหายกันไปพักใหญ่เพราะมัวยุ่งอยู่กับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยของตัวเอง

“ยัง...หายากว่ะ” 

มาลีหมายถึง  ฉันดื่มดวงอาทิตย์ หนังสือชื่อเพราะ ผลงานรวมเรื่องสั้น 

ชิ้นแรก ๆ ของบินหลา สันกาลาคีรี นักเขียนในดวงใจ เด็กสาวยอมแพ้หลังจาก 

มองหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนอยู่พักใหญ่ก็ยังไม่พบหนังสือเล่มดังกล่าว

“ฉันก็อยากได้นิยายเล่มหนึ่ง...พระเอกเป็นทหารบกมั้ง คือเขียนเล่าตั้งแต ่

สมัยอยู่ตอทอ” 

ชัญญานุชเอ่ยออกมาอย่างตื่นเต้น ผมที่เคยไว้สั้นเสมอติ่งหูบัดนี้ยาวประบ่า 

และแวน่ตากรอบทองไดถ้กูแทนทีด่ว้ยเลนสบ์ิก๊อายสนีำ้ตาลออ่น เธอสวมใสเ่สือ้ผา้ 

แฟชั่นอย่างที่กำลังเป็นที่นิยม ใบหน้าที่มีจมูกโด่ง ริมฝีปากบาง และหน้าผาก 

เตม็อยูเ่ปน็ทนุเดมินัน้เมือ่ไดร้บัการแตง่เตมิออ่น ๆ กน็า่มองเสยีจนชายใดไดเ้ดนิผา่น 

ล้วนมีอันต้องเหลียวหลังทุกครั้งไป

“มีด้วยเหรอวะ...รู้จักแต่  ผู้กองยอดรัก” 

“มี...มั้ง ปัญหาคือฉันจำชื่อเรื่องไม่ได้ไง” 

สามสาวหัวเราะพร้อมกันเบา  ๆ  ก่อนจะชำระเงินเตรียมเดินออกมานอกร้าน  

แต่เมื่อชัญญานุชยังหยุดแวะพลิกดูนิตยสารที่ชั้นวางหนังสือต่อ วรรณภัสสรกับ 

มาลีจึงเริ่มต้นบทสนทนาระหว่างรอ

“เออ ฉันลืมเล่า พี่เปรมที่แกเคยกรี๊ดอะ เขาเป็นนายแบบให้โรงเรียน 

ด้วยนะ แบบ...การแต่งกายที่ถูกต้องต้องแต่งแบบนี้ คือหล่อนะเว่ย ไว้วันหลัง 

จะเอาคู่มือเล่มนั้นมาให้ดู” 

มาลีชะงักไปด้วยไม่ได้นึกถึงคนที่หล่นหายจากความทรงจำมาสักพักใหญ่  ๆ  

แล้ว ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวใหม่  ๆ  และผู้คนใหม่  ๆ  ที่ 

น่าตื่นเต้น และมาลีก็ตื่นตาตื่นใจเสียจนไม่มีเวลาจะได้เพ้อเจ้ออย่างที่เคยชอบทำ
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เธอคงเชื่อว่าตัวเองได้ลืมเปรมปรีดา ช.  คนนั้นไปแล้วจนหมดใจหาก 

ไม่ได้ยินเพื่อนเอ่ยถึงเขาอีกครั้งในวันนี้

เปล่าเลย จริง  ๆ  แล้วมาลีไม่เคยลืม

“เขาเด่นมากเลยใช่ไหมในโรงเรียนแก เคยเจอตัวจริงปะวะ” มาลีถาม

“ไม่เคยอะ ตอนฉันเข้าไปเขาจบไปแล้ว แต่ถ้าอยู่ชมรมเดียวกันก็อาจจะ 

ได้เจอ เพราะจะมีพี่ที่จบไปแล้วมากินเลี้ยงอะบางที” 

“แล้วเขาอยู่ชมรมอะไรวะ” 

“ฟันดาบหรือยูโดหรือไอคิโดเนี่ยแหละ จำไม่ค่อยได้ว่ะ แต่เป็นประธาน 

ชมรมนะ คือสุดยอดอะมาลี...ผู้ชายคนนี้ของแก เป็นทั้งหัวหน้านักเรียน ทั้ง 

ประธานชมรม เรียนเก่ง เพื่อนรัก ตอนจบนี่รับโล่อะไรไม่รู้หลายอันจนจะถือ 

ไม่ไหว” 

วรรณภัสสรเล่าต่อก่อนจะหัวเราะชอบใจอากัปกิริยาของเพื่อน มาลีกำลัง 

เบิกตาโตพร้อมอ้าปากค้างอย่างตกตะลึงในความเลิศเลอเพอร์เฟ็กต์ของฝ่ายนั้น 

โดยไม่คิดรักษาท่าที

“เออ อยูส่งูไป! เอือ้มไมถ่งึ! ปลอ่ยเขาไปเถอะ ฉนัขอผูช้ายธรรมดากพ็อ... 

มีไหมผู้ชายธรรมดา” 

“ขอด้วยนะ...ดาวต้องการ” ชัญญานุชเดินมาร่วมวงสนทนาหลังเพิ่งวางมือ 

จากการอ่านนิตยสาร

เสียงเรียกเข้าดังจากโทรศัพท์มือถือของวรรณภัสสรในตอนนั้น สมาชิก 

แก๊งชะนีอีกสามคนที่โดยสารรถไฟฟ้ามาด้วยกันกำลังจะถึงสยามสแควร์ในอีก 

ไม่เกินห้านาที สามสาวจูงมือกันกะหนุงกะหนิงเดินออกจากร้านหนังสือเพื่อจะ 

มุ่งหน้าไปยังศูนย์การค้าฝั่งตรงข้ามอันเป็นสถานที่นัดหมาย

เสี้ยววินาทีนั้นเองที่บุคคลซึ่งเป็นหัวข้อการสนทนาเมื่อสักครู่ได้ปรากฏตัว 

ขึ้นตรงหน้า ผู้ชายในตำนานที่ชื่อเปรมปรีดาเดินสวนกับพวกเธอขณะกำลังมุ่งตรง 

ไปยังที่ไหนสักแห่ง ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเสียจนมาลีตั้งรับไม่ทัน เด็กสาวยังคง 

ยืนตัวแข็งทื่อราวกับต้องมนตร์สะกดหลังจากที่พี่เปรมของเธอได้ก้าวเร็ว ๆ  ผ่านไป

“อ้าว! คุณมาลี...เป็นไรวะ” 
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“ดาว...พลอย...พวกแกเห็นเหมือนฉันไหม” 

“เห็นอะไรวะ” สองสาวถามพร้อมกัน

“คนเมื่อกี้ไง คนที่ใส่เสื้อยืดสีขาวเดินผ่านไปอะ...พี่เปรม” มาลีบอกพลาง 

ล้วงโทรศัพท์มือถือขึ้นเปิดอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำมาโหลดหน้าเฟซบุ๊กของอีกฝ่าย 

ส่งให้เพื่อนดู

“จริงด้วยว่ะ...คือเมื่อกี้ฉันจำหน้าเขาไม่ได้ไง แค่เห็นว่า เออ...คนนี้หล่อ  

ฮ่า  ๆ กี่ปีแล้ววะจากตอนที่เราเดินพาเหรดกันแล้วแกเจอเขา” ชัญญานุชถาม

“หนึ่ง...สอง...สาม...สี่ปี เฮ้ย แก แล้วก่อนหน้าครั้งที่แล้วก็สี่ปีเหมือนกัน  

นี่ฉันจะได้แค่เดินสวนกับเขาแค่สี่ปีครั้งใช่ไหมเนี่ย!?” เด็กสาวตอบเพื่อนหลังจาก 

หยุดทบทวนความจำอยู่สักครู่ เธอโผเข้ากอดวรรณภัสสรและชัญญานุชด้วยท่าทาง 

ที่ตั้งใจจะให้ดูเสียอกเสียใจจนเกินจริง

ร.ต.ต.เปรมปรีดา โชติกตีรณะ ในเสื้อยืดกับกางเกงยีนขากระบอกสบาย  ๆ ที่เขา 

มักเลือกสวมใส่นอกเวลาราชการหยุดฝีเท้าที่เร่งรีบลงกะทันหัน ก่อนจะหมุนตัว 

กลับไปทางที่เพิ่งจะเดินผ่านมาเมื่อสักครู่

ผู้หญิงคนเมื่อกี้...ใครกันนะ...ทำไมถึงได้คุ้นหน้าเหลือเกิน

เอ๊ะ นั่นมัน...
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“เฮีย...เฮีย! ทางนี้! จะไปไหนเนี่ย!? เฮีย...” 

มาลีตะโกนพลางกระโดดเหยง  ๆ โบกไม้โบกมือให้มานิตพี่ชายคนเดียว 

ที่กำลังผลักรถเข็นบรรจุสัมภาระตรงออกมาถึงหน้าร้านอาหารอันเป็นสถานที่ 

นัดหมาย แต่แล้วก็ทำท่าว่าจะเดินผ่านเธอไปเสียเฉย  ๆ 

“อ้าว เฮ้ย ก็เตี้ยไง! เลยมองไม่เห็น” 

คนเป็นพี่เปิดศึกทันทีที่ได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองปีที่ 

ตัวเขาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจอยู่  ณ  กรุงปักกิ่ง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

มาลีย่นจมูกก่อนจะส่งเสียงจิ๊จ๊ะในลำคออย่างขัดใจ แต่แล้วก็หัวเราะร่า 

ก่อนจะกระโดดเข้าสู่อ้อมกอดของผู้ที่เธอเรียกว่าเฮีย หญิงสาวยิ้มกว้างออกมา 

อย่างยินดีที่จะได้ศัตรูหมายเลขหนึ่ง สารถี ตู้เอทีเอ็ม และศิราณีส่วนตัวคืนมา 

ในที่สุด พลันสายตาก็มองไปเจอกับหนึ่งคนที่คุ้นหน้าเข้าในตอนนั้น...

ร.ต.ท.เปรมปรีดา โชติกตีรณะ กำลังยิ้มจนตาหยีก่อนที่จะส่งอาหารเข้าปาก 

ชายหนุ่มนั่งอยู่กับบุรุษสูงวัยกว่ากับสุภาพสตรีอีกท่านซึ่งมาลีเดาว่าน่าจะเป็นบุพการี 

ของเขา เธอกอดเฮียค้างอยู่อย่างนั้นขณะจ้องมองอีกฝ่ายอย่างไม่อาจละสายตา

“อะไรจะคิดถึงขนาดนั้น!? จะมาอ้อนเอาอะไรอีกล่ะ ตอนนี้จนนะบอก 

ไว้ก่อน นี่...จะปล่อยได้ยังเนี่ย!? มาลี! มาลี!” มานิตต้องเรียกชื่อน้องซ้ำถึง 

สองครั้ง ก่อนพยายามผละออกจากอ้อมกอดเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับยายดาวไถ 

กันแน่

๒
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“แป๊บหนึ่งเฮีย...มาลีเจอเนื้อคู่” หญิงสาวเอ่ยออกมาแผ่วเบาจนฟังดูคล้าย 

กำลังละเมอ

ใช่เขา...ไม่ผิดแน่ ขาวตี๋มีออร่าขนาดนั้น ดวงตายิ้มได้กับไฝนั่น

โอ๊ย หล่อจะบ้าตาย

แต่เพิ่งเริ่มเพ้อได้ไม่ทันไร เป้าหมายก็ดันหันขวับมาทางเธอราวกับรู้ตัวว่า 

กำลังถูกมอง มาลีตาเหลือก...ดีดตัวออกจากอ้อมแขนของเฮียโดยอัตโนมัติก่อน 

จะวิ่งหน้าตั้งอย่างไม่สนใจอะไรที่อยู่เบื้องหลังอีก ทิ้งให้พี่ชายคนเดียวส่งยิ้มแห้ง ๆ  

ให้คนแปลกหน้าที่น้องสาวบอกว่าเป็นเนื้อคู่อย่างไม่รู้จะทำอย่างไร

“มาลี! หยุดวิ่งได้หรือยัง เล่นบ้าอะไรของเธอเนี่ย!?” มานิตคำรามด้วย 

เสียงดุ  ๆ  ขณะเร่งฝีเท้าเข็นรถเดินตาม

“เฮีย...” 

มาลีช้อนสายตามองผู้เป็นพี่ผ่านกระจกมองหลังเมื่อรถติดยาวบนทางด่วน  

เขากำลังนั่งเอนหลังพิงเบาะอย่างสบายจนเคลิ้มใกล้จะหลับ ในขณะที่เธอจำต้อง 

รับหน้าที่ขับรถ

แหม...มันน่าหมั่นไส้จริง  ๆ 

“ว่า?” เสียงงัวเงียนั้นช่วยยืนยัน

“เฮียเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหม” 

“อะไรของเธอเนี่ย!?” มานิตพูดกลั้วหัวเราะอ่อนอกอ่อนใจกับความเป็นคน 

ช่างฝันของน้อง

“เชื่อไหมล่ะ ไม่ก็...บุพเพฯ...เราเกิดมาเพื่อจะรักใครสักคนที่เป็นคู่กัน 

อะไรแบบนี้” 

“โอ๊ย...มาลี! อ่านให้มันน้อย  ๆ  หน่อยนะนิยายน่ะ เพ้อเจ้อ! นี่ฉันไม่อยู่ 

เธอตั้งใจเรียนบ้างไหมเนี่ย อย่าบอกนะว่าเกียรตินิยมหลุดลอยไปเรียบร้อยแล้ว  

ป๊าไม่มีทางซื้อรถใหม่ให้เธอแน่!” 

มาลีได้แต่แลบลิ้นปลิ้นตาใส่คนที่ขี้บ่นตั้งแต่ยังไม่ทันจะแก่ ใครได้เฮียไป 

เป็นแฟนคงจะโชคดีเหมือนได้พ่อแถมฟรีด้วยอีกคน แม้แต่คุณวินิตผู้เป็นบิดา 
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ก็ยังไม่จู้จี้ขี้บ่นกับเธอเท่ามานิตเลย

“ผู้ชายหล่อ  ๆ  คนเมื่อกี้อะ...” 

พี่ชายลืมตาขึ้นในทันใด

“มาลีเจอเขาหลายทีแล้วนะ เจอแบบเฉียด ๆ อะ ไม่เคยพูดกัน แต่ที่แปลก 

อะนะ คือดันเจอทุกสี่ปีนี่แหละ” 

“เฮ้ยจำคนผิดหรือเปล่า มโน! เพ้อ!” 

“ไม่เว่ย...จะผิดได้ไง ก็ครั้งล่าสุดเพิ่งเจอปีที่แล้วที่สยามฯ เดินสวนกันอะ”  

มาลีบอก พานนึกภาพเจ้าของร่างสูงหล่อในเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีนขึ้นมา... 

แล้วก็พาให้ใจเต้นรัว

“อยา่ไปเชือ่มาก ไอเ้รือ่งพรหมลขิติฟา้ลขิติอะไรเนีย่...ชวีติเราเราตอ้งลขิติเอง” 

ผู้เป็นเฮียยังคงพร่ำสอนน้องทันทีที่สบโอกาสเหมือนทุกครั้ง เขาพูดประโยค 

ทั่วไปที่คนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมักพูดกัน โดยไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งข้างหน้ามาลีจะรับ 

เอาไปปฏิบัติเข้าจริง  ๆ 

วันเดือนปียังเป็นแค่เพียงสายลมผ่าน...๑

เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบกับพื้นทำให้อภิชาติหรืออ้นเงยหน้าขึ้นจาก 

สมาร์ทโฟนในมือ แล้วก็ต้องยิ้มกว้างเมื่อเห็นว่าเจ้าของร่างเล็กกะทัดรัดกำลังก้าว 

ตรงเข้ามาหา น้องรหัสของเขาไม่ใช่เด็กกะโปโลคนเดิมอีกแล้ว เดรสสีงาช้าง 

เข้ารูปมีระบายที่เอว กระเป๋าสะพายยี่ห้อที่กำลังนิยมกันในหมู่สาวออฟฟิศกับ 

ใบหน้าสวยอยู่แล้ว แต่ก็ยังแต่งเติมจนสวยจัดและผมยาวประบ่าสีน้ำตาลเข้ม 

ดัดเป็นลอนอ่อน  ๆ ทำให้มาลีดูเป็นสาวเต็มตัวสมกับวัยยี่สิบห้าปี

อภิชาติมักจะนัดให้อีกฝ่ายออกมาเจอเสมอเมื่อบังเอิญต้องผ่านมาในละแวก 

เดียวกันกับสถานทูตที่มาลีทำงานอยู่ หรือแม้จะไม่บังเอิญก็ตาม

“พี่อ้น! โอ้โห...หล่อนะเนี่ย” น้องรหัสประจบรุ่นพี่ทันทีที่เห็นหน้า

“เพิ่งรู้เหรอ หล่อมาตั้งนานแล้ว ไม่เหมือนมาลีหรอก...” 

 ๑ เพลง คู่กัน ศิลปิน Scrubb
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“อะไร! นี่พี่อ้นไม่คิดว่ามาลีสวยขึ้นบ้างเลยเหรอ” 

เธอยกมือขึ้นเท้าสะเอว จ้องหน้าอีกฝ่ายอย่างเอาเรื่อง อุตส่าห์หมดค่า 

เครื่องสำอางไปแล้วเป็นหมื่น จะไม่สวยได้ไง

“ไป  ๆ  ๆ  กินข้าวกันดีกว่า พี่หิวแล้ว” 

อภิชาติเอ่ยพลางคว้ากระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กสีอิฐจากมือเธอไปช่วยถือก่อนจะ 

ออกเดินนำ ส่วนมาลียืนอมยิ้มอยู่อีกชั่วอึดใจแล้วจึงก้าวเท้าเร็ว ๆ เดินตาม เพื่อน 

ที่คณะล้วนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอโชคดีจนน่าอิจฉาที่ได้พี่อ้นเป็นพี่รหัส  

ชายหนุ่มเต็มใจมอบความรักความอบอุ่นให้กับมาลีตั้งแต่วันแรกที่พบหน้าอย่างไม่ม ี

เงือ่นไขขอ้แม้ นอ้ง ๆ ของคนเปน็แมท่ีร่กัลกูนอ้ยตัง้แตว่นิาทแีรกทีล่มืตาเลยทเีดยีว

“เออ...มาลีอยากได้อะไรจากลอนดอนหรือเปล่า” พี่อ้นถามขึ้นหลังจากยก 

แก้วน้ำขึ้นดื่มและใช้กระดาษซับปากแล้ว

“อยาก! พี่อ้นจะไปเหรอ” 

“อือ...ไปงานแต่ง พอดีลูกพี่ลูกน้องจะแต่งงานอะ คนที่เป็นลูกครึ่งไง พี่ 

น่าจะเคยพูดถึง” 

“อ๋อ...คุ้น  ๆ เออ มาลีอยากได้เซตแต่งหน้าฟิวเจอร์วินเทจอะพี่อ้น!!  

ฝากซื้อน้า...” 

เธอประสานมอืไวใ้ตค้างพลางทำตาปรบิ ๆ อยา่งออดออ้น ซึง่อกีฝา่ยเหน็แลว้ 

ก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ เขายื่นมือมายีผมนุ่ม  ๆ  เล่นอย่างเอ็นดู มาลีร้องโวยวาย 

ตามคาด และเตรียมพร้อมที่จะต่อว่าต่อขาน แต่เสียงเพลง  ฟลอร์เฟื่องฟ้า ก็ดัน 

ดังขึ้นจากโทรศัพท์มือถือเสียก่อน

“ว่าไงดาว กินข้าวเหรอ...เอาดิ...หา? ไม่เอาร้านนี้แล้วได้ไหม...ฉันนั่งกิน 

อยู่กับพี่อ้นเนี่ย...ได้โปรด...อะไรของแก...ของฟรีกินแล้วไม่เบื่อ ฮ่า  ๆ เออ  ๆ  

ก็ได้  ๆ  ๆ เจอกัน บอกคนอื่นด้วยดิ...ในไลน์อะ โอเค...โอเค...บาย” 

“ดาวเหรอ ทำไมพรุ่งนี้เพื่อนจะกินกันที่นี่อีกหรือไง” ชายหนุ่มถามยิ้ม  ๆ  

เมื่อเห็นมาลีทำหน้าเหม็นเบื่อตอนที่พูดกับปลายสายเรื่องร้านอาหาร

“ใช่ ไอ้ดาวมันถือคติกินแล้วทำไมจะกินอีกไม่ได้ มันรู้ว่าพี่อ้นต้องเลี้ยง 

มาลีไง มันเลยบอกว่าของฟรีกินแล้วไม่เบื่อ ช่างเหอะ กินอีกก็ได้...ต่อ ๆ พี่อ้น 
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ต้องไปซื้อให้มาลีนะ มาลีอยากได้มาก ๆ  ๆ  ๆ...พลาดครั้งนี้ก็ไม่รู้จะไปฝากใครหิ้ว 

แล้ว” 

“เออ ได้สิ ส่งรูปส่งลิงค์มาให้พี่อีกทีแล้วกัน แล้วก็เตือนพี่ด้วยล่ะ...เดี๋ยว 

พี่ลืม ไม่ได้ไปนานแล้วนะลอนดอน ไอ้จอร์จนี่ก็น่าจะแต่งเสียตั้งแต่ปีที่แล้ว  

พี่จะได้ทันไปดูโอลิมปิกพอดี” 

อภิชาติบ่นก่อนจะชูแก้วน้ำที่ว่างเปล่าขึ้นส่งสัญญาณให้บริกรช่วยนำเหยือก 

เครื่องดื่มเข้ามารินเติม

“โอลิมปิกเหรอ เออเนาะ...ปีที่แล้วจัดที่ลอนดอน เฮ้ย! โอลิมปิก!! เฮ้ย!  

ทำไมอะ!” 

มาลีหน้าซีดเสียงสั่นภายในชั่วพริบตา เธอลืมไปเสียสนิท...ไม่ได้แอบเข้า 

ไปดูเฟซบุ๊กของเปรมปรีดา ช. มานานแรมเดือน

ไม่รู้ป่านนี้เขามีเมียมีลูกไปแล้วหรือยัง ไม่นะ...พี่เปรม แล้วแบบนี้มาลีจะคู ่

กับใคร

“เป็นอะไรมาลี” 

“พี่อ้นจำได้ไหม...ที่มาลีเคยเล่าว่ามาลีมีเนื้อคู่ที่เจอกันทุก ๆ สี่ปีพอดีกับที่ม ี

โอลิมปิกอะ ปีที่แล้วมาลีไม่เห็นเจอเขาเลย มันเป็นไปได้ไงอะ! ทำไม!” 

อภิชาติหัวเราะพลางเกาหัวแกรก  ๆ ทำไมเขาจะจำเรื่องที่มาลีเคยเล่าไม่ได้  

ยิ่งเมื่อมันเป็นเรื่องที่ออกจะผิดธรรมดาราวกับพล็อตละครหลังข่าวแบบนี้

“ถ้างั้นเขาก็คงไม่ใช่เนื้อคู่มาลีแล้วแหละ ทำใจเถอะ มองคนอื่นบ้าง จะรอ 

เจอทกุสีป่อียูบ่นคานเนีย่นะมนัไมเ่สีย่งไปหนอ่ยเหรอ รูต้วัอกีทสีีส่บิแลว้จา้” เขาเยา้

“พี่อ้น! มาลีไม่ได้รอสักหน่อย มาลีก็แค่...ยังไม่เจอใคร” 

“ไม่มีใครเอา!” 

ยุขึ้นยั่วมันไม่เป็นรองใคร อภิชาติมองคนที่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันอย่างโกรธ ๆ  

แล้วก็ยิ่งให้รู้สึกเพลิน

“กต็อนนัน้แกไดเ้จอสองปตีดิไปแลว้รเึปลา่วะ ใชโ้ควตาลว่งหนา้ไง” นุน่สนันษิฐาน 

หลังจากนั่งฟังมาลีระบายความทุกข์ร้อนที่ไม่ได้เจอพี่เปรมมาแล้วเกือบห้าปีจนจบ
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“ไม่เว่ย...แล้วประเด็นคือตอนเจอที่สนามบิน มันดันวิ่งหนีเขาไง ทีตอนนี้ 

จะมาเดือดร้อน” 

มาลีหันไปค้อนกิ๊บผู้ติสท์ที่สุดในกลุ่มซึ่งปัจจุบันนี้มีอาชีพเป็นสถาปนิกทันท ี

ไอ้กิ๊บ ปากแกนี่มัน...

“ก็ตอนนั้นฉันไม่พร้อมนี่หว่า...หน้าสด ขนตาไม่ปัด คิ้วก็โล้นเหมือน 

เพิ่งสึกเลยจ้า ถ้าสวยเช้งนี่มาลีจะพุ่งเข้าไปหาพี่เปรมถึงที่เลย...อย่าให้พูด แต่แก 

เข้าใจปะ คือถ้าเจอแล้วได้คะแนนติดลบนี่ขอวิ่งหนีก่อนดีกว่าไหม” 

“แต่ตอนนี้แกก็สวยแล้วนี่” ชัญญานุชเอ่ยด้วยเสียงกลั้วหัวเราะ ออกจะชิน 

กับความปากเก่งของเพื่อน

“อ๊าย...แกชมฉัน เดี๋ยวไปทำรถเสียถึงหน้าบ้านเขาเลย!” เธอโพล่งประโยค 

ที่ชอบพูดเล่นกับบรรดาเพื่อนสนิทมิตรสหายอยู่เสมอจนแทบจะกลายเป็นสโลแกน 

ประจำตัวออกมาว่า รักใครชอบใครให้แกล้งไปทำรถเสียหน้าบ้าน ก็แหม...ผู้หญิง 

เรายุคนี้บางทีก็ต้องเป็นฝ่ายเข้าหาผู้ชาย อยู่ว่าง  ๆ  ก็ต้องรู้จักคิดว่าจะไปยังไง 

ให้แนบเนียน

“เอาจริงดิ” มิวที่นั่งเงียบมาตั้งแต่ต้นเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นบ้าง เธอมีอาชีพเป็น 

ทันตแพทย์และดูมีความเป็นผู้เป็นคนมากที่สุดในแก๊งชะนี

“บ้าเหรอ! ใครจะไปกล้า...ฉันล้อเล่นย่ะ” 

“แกจะล้อเล่นอีกทำไม พูดบ่อยแล้วนะ สวยแล้วจะไปทำรถเสียหน้าบ้าน 

เนี่ย...ทำจริง  ๆ เนียน  ๆ ไง เขาต้องช่วยแกชัวร์ ถ้าเขาเป็นพระเอก” นุ่นผู้มักจะม ี

ความคิดพิสดารไม่จำกัดกาลและสถานที่ชี้ชวน

มาลีมองคนโน้นทีคนนี้ทีอย่างออกจะลังเล...ใจหนึ่งก็บ้าอยากลอง แต่อีก 

ใจหนึ่งก็กลัว

“เอาจริง  ๆ  นะแก ฉันจะบ้าแล้วนะ อะไรกัน คนรอบตัวฉันรู้จักเขาแทบ 

หมดแล้วอะ...แสตมป์เพื่อนที่เรียนบริติชเคาน์ซิลด้วยกันตอนเด็กก็เป็นเพื่อนสนิท 

เขาสมัยวชิราวุธ ไอ้พลอยพอไปเป็นตำรวจก็รู้จักเขา ขนาดอีพี่เอ๋ที่เคยเหมือนจะ 

ซัมธิงกับฉันตอนไปเอกซ์เชนจ์ก็ยังรู้จักกับเขาเลย เหลือแต่มาลีนี่แหละที่ยังไม่ได ้

รู้จักพี่เปรม!” 



24

นิบบา

“พลอยมาแล้วจ้า! เฮ้อ...กว่านายจะกลับบ้าน” 

ร.ต.ท.วรรณภัสสรหรือหมวดพลอยที่อยู่ในเครื่องแบบตำรวจหญิงก้าวฉับ  ๆ  

ตรงเข้ามาที่โต๊ะ เป็นที่รู้กันว่าวันไหนนายยังไม่ออกจาก สน. เลขาฯหน้าห้องอย่าง 

หมวดพลอยก็ไม่ต้องคิดจะได้ไปไหน

“เออ...พลอย แกมากด็ ี มาชว่ยกนัวางแผนหนอ่ย มาลมีนัจะไปออ่ยพีเ่ปรม” 

“หา!? อะไรนะ เอาจริงเหรอเนี่ย” 

“ไม่ได้อ่อย แค่จะไปทำรถเสียหน้าบ้านเขาเฉย  ๆ” มาลีทำปากยื่น

“แกหาที่อยู่บ้านให้มันได้ป่าววะ” กิ๊บช่วยถาม

“บ้าเหรอ จะมายุให้เจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบ เดี๋ยวพี่แกจับได้ 

ฉันก็ได้ตายไม่ต้องผุดต้องเกิดกันพอดี” 

ผูห้มวดสาวแกลง้บน่ แตก่ห็ยบิสมารท์โฟนคูก่ายขึน้มารวันิว้พมิพเ์ดีย๋วนัน้... 

จากนั้นเสียงข้อความเข้าก็ดังขึ้นจากเครื่องของมาลีในอีกไม่ถึงห้าวินาทีถัดมา

เด๋ียวเข้า สน.แล้วฉันจะหาให้ มันต้องใช้ระบบโปลิซเช็กข้อมูลทะเบียนราษฎร์

“หมวดพลอยไมรู่เ้รือ่งนะ เมือ่กีไ้อพ้ลอยพมิพ”์ วรรณภสัสรกระซบิเสยีงเบา

สาว ๆ หัวเราะครื้นเครงก่อนจะแย่งกันเสนอไอเดียสำหรับการวางแผนให้เป็น 

ไปอยา่งแยบคายทีส่ดุ โฟลค์เตา่รุน่คลาสสกิของมาลนีัน้เอือ้ตอ่การจดัฉากรถเสยีอยู่ 

เป็นทุนเดิม เหลือก็แต่ฝีมือการแสดงของผู้จะมารับบทเป็นนางเอกที่จะต้องเทรน 

กันให้เป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้น

“แก๊!” 

“อะไร...มาลี?” ชัญญานุชถามคนที่เพิ่งเงยหน้าขึ้นจากโทรศัพท์ในมือ

“ไม่ต้องระบบโปลิซหรอก กูเกิลก็เจอแล้ว! บ้านโชติกตีรณะ...บ้านเขา 

อยู่ซอยถัดจากร้านกาแฟแม่พี่อ้นเลย อะไรมันจะดีขนาดนี้ ฉันจะบอกเขาว่าฉันน่ะ 

ตั้งใจมาหาเพื่อนแต่ดันเข้าซอยผิด เป็นไง  ๆ...เนียน  ๆ” ตาสีน้ำตาลอ่อนเปล่ง 

ประกายในขณะที่เจ้าตัวยิ้มกว้างอวดฟันกระต่ายอย่างหมายมั่นปั้นใจ

“เออ ดี ๆ แล้วจะให้ดีต้องไปวันฝนตกนะ...แกจะได้เปียกปอนเหน็บหนาว 

เข้าไปนั่งรอในบ้านเขา แต่ก็โทร.เรียกพี่อ้นออกมาช่วย จะได้ไม่ดูไร้ญาติขาดมิตร 

จนเกินไป” ผู้หมวดสาวผู้ไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องในวีรกรรมทำเพื่อเปรมเอ่ย
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“แล้วรถแกจะเสียด้วยสาเหตุอะไรดี” ชัญญานุชถาม

“เครื่องร้อนอะไรแบบนี้มั้ง เออน่า...เดี๋ยวค่อยคิด แต่แก...มันไม่เกินไป 

ใช่ไหม นี่ฉันกำลังจะอ่อยผู้ชายจริง  ๆ  เหรอวะ แต่ก็นะ...เขาเป็นเนื้อคู่ฉันนี่ เขา 

ก็อยู่โสด  ๆ  เหมือนฉัน ไม่ได้มีแฟน ฉันก็ไม่ได้อยากแรดนะเว่ย แต่ใครใช้ให้ 

พรหมลิขิตดีเลย์...” 

มิววางมือจากสเต๊กตรงหน้าแล้วเงยขึ้นสบตาเพื่อน

“ไม่รู้ว่ะแก ฉันไม่เห็นเคยเชื่อเรื่องพรหมลิขิตมาตั้งแต่แรก...” แต่ที่ทนฟัง 

แกนั่งเพ้อหาพี่เปรมมาตั้งกี่ปีนี่ก็เพราะรักหรอกนะ

“เออ! ก็นี่มันไม่ใช่พรหมลิขิตแล้วแก...ไอ้มิว ต่อจากนี้มาลีนี่แหละจะ 

ลิขิตเอง!!” 

ร.ต.อ.เปรมปรีดาลืมตาตื่นขึ้นเองโดยอัตโนมัติแม้วันนี้จะเป็นวันอาทิตย์และเสียง 

ฝนพรำกับแอร์เย็นฉ่ำจะช่วยสร้างบรรยากาศใต้ผ้าห่มนุ่มให้สุดแสนจะน่าสบาย  

ชายหนุ่มพลิกตัวเพื่อจะมองนาฬิกาไม้ทรงกล่องสี่เหลี่ยมที่แสดงผลในรูปแบบ 

ดิจิทัลตัวเลขสีแดงที่กะพริบอยู่นั้นบอกเวลา ‘6:00:02’

เขาสูดลมหายใจลึกก่อนจะเหยียดกายลุกขึ้นจากเตียงคิงไซส์ที่มีผ้าห่ม 

ปลอกหมอน และผ้าปูที่นอนสีเทาเข้มเข้าชุดกัน นิสัยที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต ่

สมัยเรียนเตรียมทหารทำให้เขาเรียงหมอนเข้าที่ ดึงผ้าปูที่นอนจนเรียบตึง และ 

พับผ้าห่มแม้จะอยู่ในบ้านและห้องนอนของตัวเอง

เปรมปรีดาเดินลงมายังชั้นล่างของบ้านยี่สิบนาทีหลังจากตื่นนอนและทำธุระ 

ส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ร่างสูงอยู่ในเสื้อบอลของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

ตามประสาเด็กผีผู้ภักดีกับกางเกงขาสามส่วนลายพราง เขายิ้มหวานก่อนจะเดิน 

เข้าไปสวมกอดป้าพิศผู้ทำหน้าที่ เป็นพี่เลี้ยงเด็ก  แม่ครัว และแม่บ้านให้กับ 

ครอบครัวโชติกตีรณะมานานกว่าสามสิบปี

“นอ้งเปรมตืน่แลว้เหรอ ไมน่อนตอ่อกีหนอ่ยละ่คะ...ฝนมนัตก วิง่ไมไ่ดน้ะ” 

“มันตื่นเองน่ะป้าพิศ พ่อกับแม่โทร.มายังครับ ป่านนี้น่าจะถึงที่นั่นแล้ว”  

ชายหนุ่มหมายถึงคุณพีระกับคุณนายราตรีที่ควงกันไปฮันนีมูนรอบที่สามสิบกว่า ๆ  
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อย่างที่เคยไปเป็นประจำทุกปี

“โทร.มาแล้วค่ะ เช็กอินโรงแรมแล้วเรียบร้อย บอกน้องเปรมให้ไปจ่ายค่า	 

โทรศัพท์ให้ด้วย ของคุณพีร์น่ะค่ะ แกว่าวันนั้นเคาน์เตอร์ที่สนามบินมันปิด	 

เลยยังไม่ทันได้จัดการ ฝากนายกุศลเอาบิลกลับมา” สตรีวัยกลางคนยื่นซอง	 

สีขาวบรรจุใบแจ้งยอดค่าบริการจากค่ายโทรศัพท์มือถือให้กับเขา	

“โอเคครับ เดี๋ยวเปรมไปวันนี้แหละ...ว่าง  ๆ  อยู่พอดี” 

เจ้าของร่างสูงเดินไปเปิดตู้เย็นคว้าแกลลอนนมรินใส่แก้วและหยิบคุกกี้ที่ 

ปรมินอ้งสาวซือ้มาฝากตดิมอืมานัง่ทีโ่ซฟารบัแขก กอ่นจะเปดิโนต้บุก๊ขึน้เชก็ขา่วสาร 

บ้านเมืองและข่าวคราวของเพื่อนฝูงในเฟซบุ๊กอย่างที่ทำอยู่ทุกเช้า

สเตตัสมากมายที่เขียนต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเสีย ๆ หาย ๆ ทำให้สารวัตรหนุ่ม 

ต้องทอดถอนใจด้วยความเซ็งสะสม ใครอาจอธิบายหมายจะปลอบเขาด้วยสุภาษิต 

ที่ว่า ‘ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งข้อง’ และบอกให้เขาทำใจยอมรับ

แต่การถูกเหมารวมทำให้คนดีเสียกำลังใจ

เปรมปรีดาสะบัดหน้าแรง  ๆ  ราวกับต้องการจะไล่ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ 

แลว้จงึเปลีย่นไปเขา้เวบ็ยทูบูเพือ่ดลูะครหลงัขา่วของเมือ่คนืทีเ่ขาตอ้งพลาดเนือ่งจาก 

มีนัดสังสรรค์กับเพื่อนร่วมรุ่นจนดึกแทน ที่ใครกล่าวหาว่านางเอกคนนี้แย่งสามี 

ชาวบ้านนั้น จริงเท็จอย่างไรเขาไม่รู้...รู้เพียงว่าในละครเธอช่างสวยเอกซ์เซ็กซี่ 

กระชากใจชาย

“น้องเปรม  ๆ” เสียงของป้าพิศดังขึ้นในตอนที่น้องนางเอกกำลังเผยอปาก 

น้อย  ๆ  อวดฟันหน้าซี่ใหญ่

“ครับ”

“มีรถใครไม่รู้มาตายอยู่หน้าบ้านน่ะค่ะ คนขับเป็นผู้หญิงตัวนิดเดียวด้วย  

ไปช่วยเขาหน่อยดีไหมคะ” 

เข้าทาง!

คิ้วดกหนาขมวดเข้าหากันอย่างสงสัยระคนประหลาดใจ ใครนะช่างโชคร้าย 

...รถดันมาตายอยู่หน้าบ้านเขาพอดิบพอดี ชายหนุ่มยกแก้วนมขึ้นซดอีกหนึ่งอึก 

แล้วจึงลุกเดินตามป้าพิศออกไป
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โฟลค์เตา่รุน่โบราณถกูจอดเปดิฝากระโปรงอยูใ่กลก้บัประตรูัว้ของบา้นโชตกิตรีณะ  

มีหญิงสาวร่างเล็กในรองเท้าแตะส้นเตารีดกำลังยืนกางร่มสีเบจชะโงกหน้าดูอยู่ด้วย 

ท่าทีเก้  ๆ  กัง  ๆ เปรมปรีดายิ้มน้อย  ๆ  เมื่อพอจะกะเอาได้จากระยะห้าสิบเมตรว่า 

อีกฝ่ายเป็นคนสวย

“รถมีปัญหาเหรอครับ” เขาเอ่ยถามเมื่อพาตัวมาถึงจุดเกิดเหตุแล้ว

มาลีได้ยินน้ำเสียงที่แสนอบอุ่นนั้นแล้วน้ำตาแห่งความปีติก็พานจะรินไหล

ใช่เขา...ต้องใช่แน่ ๆ แม้แต่เสียงยังหล่อขนาดนี้ คงต้องใช่พี่เปรมของมาล ี

จริง  ๆ 

เธอสูดลมหายใจลึกเพื่อรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่เคยได้สั่งสมมาทั้งชีวิต  

ก่อนจะค่อย  ๆ  หมุนตัวกลับไปแล้วเงยขึ้นสบตากับเขาอย่างที่ผ่านการซักซ้อมมา 

จนสามารถรักษาความนิ่งเป็นธรรมชาติไว้ได้ อีกฝ่ายชะงักไปเล็กน้อยหลังได้ 

เห็นหน้าค่าตาเธอชัด  ๆ  เมื่อทั้งสองยืนห่างกันเพียงหน้ารถเต่ากั้น

“ค่ะ ขับอยู่ดี  ๆ  ก็ดับเฉยเลย” มาลีตอบเสียงอ่อย

สารวัตรหนุ่มยังคงพิจารณาหญิงสาวเจ้าของรถโฟล์คด้วยใบหน้ายิ้ม  ๆ  

หญงิสาวสวมเสือ้ยดืหลวม ๆ สขีาวกบักางเกงยนีขาสัน้ ดเูปน็ลคุสบาย ๆ ทีเ่หมาะกบั 

การออกมาข้างนอกในวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นนี้ เขาแหงนหน้ามองฟ้าที่ยังคงมี 

เม็ดฝนร่วงหล่นลงมาไม่หยุดหย่อนแล้วก็ถอนหายใจ

“คือ...ฝนมันตกอยู่ ท่าจะไม่หยุดง่าย  ๆ ด้วยสิ ยังไงเข้าไปหลบในบ้านผม 

ก่อนดีไหมครับ ถ้าจอดแบบนี้จะขวางทางรถคันอื่น พอดีซอยมันแคบนิดหนึ่ง 

แล้วก็...จะเปียกด้วย” 

เขาเหลือบมองเสื้อขาวซึ่งเริ่มเปียกเป็นวงอย่างสุภาพ

“เอ่อ มัน...จะดีเหรอคะคุณ คือ...ฉันเกรงใจ” 

“ไม่ต้องกลัวนะครับ ผมแค่จะช่วย...สบายใจได้ครับ ผมเป็นตำรวจ”  

พูดไปก็สะกิดต่อมน้อยใจตัวเอง ก็มองตำรวจแย่กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนี่...ยังจะ 

มีหน้าเรียกให้ใครเขาสบายใจ

“ขึ้นรถเถอะครับ เดี๋ยวผมเข็นให้” 

มาลีได้แต่ทำตามเขาบอกด้วยสีหน้านิ่ง ๆ ทั้งที่ในใจกำลังร่ำร้อง กรีดร้อง 
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และแทบอยากตีลังกาสักสามตลบก่อนจะจบด้วยท่าสะพานโค้ง

แมจ้ะยงัอา่นไมอ่อกวา่ตกลงเขาจำเธอไดห้รอืไม่ แตเ่หนอืสิง่อืน่ใดในชัว่โมงนี้ 

คงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่ามาลีลิขิต ที่มีประสิทธิภาพเสียยิ่งกว่าพรหมลิขิต...

มันมาแล้วจริง  ๆ 


