
รองเท้านารี

“คนเราจะฉลาดได้เพราะความรู้ ความรู้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการอ่าน

การอ่านจึงเปรียบเหมือนอาหารสมองที่มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ”

— ดาริส



รองเท้าทุกคู่ล้วนเกิดมาพร้อมกับเจ้าของมัน

เช่นเดียวกับความรักของหนุ่มสาวบนโลกใบนี้ 

ที่ต่างรอคอยคู่แท้ของตนเอง...
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บทนำ

	 “ถอยก่อนนะคะ อย่าเพิ่งเบียดกันเข้ามา ขอให้เจ้าหน้าที่ 

ของเราจัดร้านให้เรียบร้อยก่อน ได้โปรดเถอะค่ะคุณลูกค้าที่เคารพ”

ผู้จัดการร้านรองเท้า ‘The Shoes’ พยายามตะโกนผ่านไมโครโฟนวิงวอน 

ขอความเห็นใจ แต่ไม่อาจหยุดยั้งคลื่นมหาชนที่กรูกันเข้ามาด้านในราวกับมีการ 

ลดราคาสินค้ากระหน่ำแบบล้างสต๊อก  ทุกคนมาด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ 

ต้องการเป็นเจ้าของรองเท้าในคอลเล็คชั่น  ‘Your Identity’ ซึ่งทำยอดขาย 

ถล่มทลายจนสินค้าหมดสต๊อกภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ นับจากวินาทีเปิดตัวใน 

งานบางกอกแฟชั่นวีคเมื่อต้นเดือนก่อน วันนี้รองเท้าล็อตใหม่ถูกส่งเข้ามาในร้าน 

สาขาหลัก หญิงสาวที่ต้องการรองเท้าคอลเล็คชั่นดังกล่าวจึงมารวมตัวกันโดยไม่ได้ 

นัดหมายเช่นนี้

ร้านที่เคยกว้างขวางดูแคบลงไปถนัดตา แถมยังล้นทะลักออกไปยังทางเดิน 

ในศูนย์การค้า กลายเป็นจุดสนใจให้ผู้ที่ผ่านไปมาแวะเข้ามาชมเพิ่มขึ้นไปอีก

ตรงชั้นโชว์ด้านในสุด ดีไซเนอร์สาวเจ้าของผลงานแอบถ่ายรูปฝูงชนเพื่อ 

บันทึกภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำส่วนตัว หญิงสาวไม่คาดคิดว่าผลงานคราวนี้จะ 

ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น สร้างชื่อให้หล่อนกลายเป็นดีไซเนอร์หน้าใหม่ที่ 

น่าจับตามองในวงการแฟชั่นขึ้นมาทันที

ดีไซเนอร์สาวร่างเล็กไว้ผมบ๊อบทำทีเป็นหยิบรองเท้าแตะสานมาลองสวม  

ก่อนเหลือบดวงตากลมใสไปยังกลุ่มลูกค้าสาวซึ่งกำลังดูเชิงอยู่ตรงชั้นโชว์รองเท้า 

ส้นสูง หัวแหลม สีแดงเมแทลลิก จ้องกันไปมาได้เพียงครู่ ลูกค้าสาวก็ยื่นมือ 
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ออกไปคว้ารองเท้าขึ้นมาพร้อมกัน รองเท้าคู่นั้นจึงตกอยู่ในมือของคนทั้งคู่

“ฉันเห็นก่อน กรุณาส่งรองเท้าให้ด้วยค่ะ” สาวคนแรกบอกด้วยน้ำเสียง 

สุภาพ วางท่าเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้ว ต่างจากอีกสาวที่มีรูปร่างอวบกว่า ลักษณะ 

เหมือนแม่บ้านวัยสามสิบปลาย  ๆ

“เห็นทีคงไม่ได้ เพราะฉันมั่นใจว่าเห็นก่อนคุณแน่นอน” นอกจากจะ 

ไม่ยอมแล้ว ยังออกแรงกระชากเสียจนรองเท้าตกไปอยู่ในอุ้งมืออวบอูมของ 

หล่อน หญิงสาวรีบลองสวม ทว่า...พยายามสอดเท้าลงไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถ 

สวมได้

“ดูท่า...คงไม่ใช่รองเท้าของคุณแล้วละค่ะ” หญิงสาวคนแรกยิ้มเยาะ ก้มลง 

จะหยิบรองเท้ามาลองสวมบ้าง แต่ไม่ทันได้สัมผัส รองเท้าคู่นั้นก็ลอยผ่านหน้า 

หล่อนไปอีกครั้ง

“คุณคะ รุ่นนี้มีเบอร์สี่สิบไหม” สาวอวบชูรองเท้าพลางเรียกพนักงานขาย 

มาสอบถาม

“ขอโทษด้วยค่ะ รุ่นนี้เหลือแต่เบอร์นี้เท่านั้น” พนักงานตอบ

“อะไรกัน รองเท้าเพิ่งจะวางขาย ทำไมสต๊อกหมดเร็วนักล่ะ”

“ต้องขอโทษจริง  ๆ  ค่ะ รุ่นที่คุณพี่ถืออยู่เป็นที่นิยมมาก ยังไงสัปดาห์หน้า 

ลองมาดูอีกครั้งดีไหมคะ หรือไม่ก็ลองชมรุ่นอื่นไปก่อน”

“ไม่! ฉันจะเอาคู่นี้ ยังไงมันก็ต้องเป็นของฉัน” หล่อนพยายามยัดเนื้อ 

อูม  ๆ  กลับเข้าไปอีกครั้งจนสำเร็จ

“นี่คุณ ใส่ไม่ได้ก็อย่าเห็นแก่ตัวสิคะ ยังมีคนอื่นที่เขาต้องการรองเท้าคู่นี ้

เหมือนกันนะ” สาวคนแรกต่อว่า แทบอยากจะเข้าไปกระชากรองเท้าออกจาก 

ร่างยายนั่น ทั้งที่ไม่ใช่ไซส์ตัวเองก็ยังจะฝืนอยู่ได้

“แต่ฉันใส่ได้ ตกลง ฉันเอาคู่นี้ละ” หล่อนไม่สนใจ หยิบบัตรเครดิต 

จากกระเป๋าส่งให้พนักงานที่แสดงอาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างเห็นได้ชัด

“ขอโทษนะคะ” ดีไซเนอร์สาวทนไม่ไหว ออกโรงเบรกลูกค้าด้วยตัวเอง  

“ฉันว่าคุณอย่าซื้อรองเท้าคู่นี้เลยค่ะ”

“แล้วคุณมายุ่งอะไรด้วย” หล่อนย้อนกลับ หน้าตาเอาเรื่อง
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ดีไซเนอร์สาวยิ้มกลับอย่างใจเย็น  “คือฉันเป็นคนออกแบบรองเท้า 

คอลเล็คชั่นนี้ค่ะ รองเท้าคู่นี้ทำมาจากหนังที่ไม่ได้รองรับการขยายตัวของเท้าได้ดี 

เหมือนรุ่นอื่น  ๆ เพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้คงจะใส่ไม่สบายสำหรับคุณเท่าไหร่นัก”

“แต่มันสวย ฉันอยากได้ ทนเจ็บนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอก” แม้จะอึ้งที ่

ดีไซเนอร์ตัวจริงมาให้ความคิดเห็น แต่กิเลสที่มีทำให้ลูกค้าสาวไม่สามารถตัดใจได้

“รองเท้าไซส์อื่น  ๆ  จะมาอีกในสัปดาห์หน้า ถ้าคุณอยากได้แบบนี้จริง  ๆ  

รบกวนอดใจรอนิดนึงดีกว่านะคะ หรือถ้าคุณอยากได้รองเท้าสักคู่ในวันนี้ เดี๋ยว 

ฉันจะพาคุณไปดูรองเท้าคู่อื่น  ๆ  ที่สวยและเหมาะกับคุณให้เองค่ะ”

แม้ความสวยสง่าของรองเท้าคู่นี้จะทำให้สาวร่างอวบนึกลังเล แต่ก็จริงที่ว่า 

รออีกเพียงไม่กี่วันก็จะได้รองเท้าที่พอดีกับตัวเองแล้ว ดื้อดึงซื้อไปเพราะต้องการ 

เอาชนะในวันนี้ สุดท้ายใส่ไม่ได้ก็ต้องโยนทิ้งไปอยู่ดี 

“ก็ได้ ฉันจะเชื่อคุณ” หญิงสาวยอมถอดรองเท้าส่งคืนให้พนักงานขาย  

ก่อนจะตามดีไซเนอร์สาวหน้าตาจิ้มลิ้มไปยังชั้นวางรองเท้าอีกมุมหนึ่งของร้านเพื่อ 

ลองรองเท้าคู่ใหม่ที่เหมาะสมกับตนเอง

“คุณจะลองรองเท้าคู่นี้เลยไหมคะ” พนักงานหันไปถามลูกค้าที่รออยู่

หญิงสาวขยับยิ้มด้วยความพึงใจที่กำลังจะได้เป็นเจ้าของรองเท้าอันน่า 

หลงใหลคู่นี้ แล้วก็เป็นอย่างที่คิด หล่อนสวมได้พอดิบพอดี ทว่าเมื่อลองมอง 

ที่กระจก คิ้วเรียวสวยกลับขมวดมุ่น

“มีอะไรหรือเปล่าคะ” พนักงานถามขึ้น เมื่อลูกค้าเริ่มมีสีหน้าเปลี่ยนไป

หญิงสาวยังไม่ตอบ หันซ้ายขวามองเงาสะท้อนในกระจกอีกครั้ง ก่อนจะ 

พบคำตอบที่ยากจะเปลี่ยนแปลงได้ สีผิวคล้ำเข้มของหล่อนช่างตัดกับรองเท้า 

ราวกับอีกาคาบพริก แม้รองเท้าจะทำให้คนตัวเตี้ยเช่นหล่อนสูงเพรียวขึ้นมาได้ 

ก็ตาม ทว่าความสูงสง่าก็หาได้ช่วยให้หล่อนดูดีขึ้นได้ ขืนใส่ไปไหนคนคงได้ 

หัวเราะเยาะกันตาย

“ฉันไม่เอาค่ะ” หญิงสาวตัดสินใจถอดคืนพนักงาน “ตอนแรกที่เห็นก็ว่า 

สวย ใส่แล้วคงดูดี แต่พอลองเข้าจริง  ๆ  ถึงรู้ว่าไม่เหมาะกับฉันเลยสักนิด เก็บ 

เอาไว้ขายให้กับคนที่เหมาะสมเถอะค่ะ ขอบคุณมาก” 
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เออหนอ! บทจะแย่งก็แข่งกันแทบตาย พอจะไม่เอาก็ทิ้งไปง่าย  ๆ  เสีย 

อย่างนั้น ไม่เข้าใจเลยจริง  ๆ พนักงานส่ายหน้า นำรองเท้ากลับไปวางยังชั้นโชว ์

ตามเดิม

“ลูกค้าคนนั้นเขาไม่ซื้อแล้วเหรอคะ” ดีไซเนอร์สาวถาม หลังจากดูแลลูกค้า 

คนเมื่อครู่เรียบร้อยแล้วออกมาเห็นเข้าก็แปลกใจ

“ค่ะ เธอลองแล้ว บอกว่าไม่เหมาะกับตัวเอง” สีหน้าพนักงานแสดงออกว่า 

ผิดหวัง แต่ดีไซเนอร์กลับยิ้มกว้าง นึกชื่นชมหญิงสาวผู้นั้นเสียด้วยซ้ำที่กล้าตัดใจ 

ไม่หลงไปกับความสวยงามและลืมนึกถึงความเหมาะสม

ช่างไม่ต่างไปจากนิยามความรักที่หล่อนและเพื่อนได้พบเจอเลยสักนิด...
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๑

   รองเท้าบู๊ตThighHighBoots
   บู๊ตเหนือเขา่ส้นสูง สัญลักษณ์ของสาวมั่น

	 เสียงทะเลาะที่ดังอยู่หน้าบ้าน  สร้างความ 

หงดุหงดิแกมรำคาญใหส้าวรา่งเลก็กะทดัรดัในชดุนอนกระโปรงยาว สวมแวน่สายตา 

ทรงเหลี่ยมล้อมใบหน้ารูปไข่ หล่อนจำต้องวางดินสอสเก็ตช์ลง พลางขยับเก้าอี้ 

เอี้ยวตัวไปแง้มม่านโปร่งหลังโต๊ะทำงานเพื่อสังเกตการณ์เสียหน่อย เห็นภาพ 

หนุ่มสาวคนคุ้นเคยฉุดกระชากกันไปมาอยู่บริเวณหน้ารั้วไม้ระแนงสีขาวสูงราว 

สองเมตร ถกเถียงกันด้วยบทสนทนาเดิม  ๆ  ที่คนฟังแทบจะจำได้ทุกประโยค  

ทิชาส่ายหน้าแกมระอา คร้านจะฟังต่อ เมื่อการโต้เถียงนั้นดูท่าจะไม่จบสิ้นลง 

ง่าย ๆ หล่อนเอื้อมมือไปหยิบหูฟังข้างโต๊ะมาสวม หวังใช้ท่วงทำนองเพลงบรรเลง 

ของโมซาร์ตบำบัดความรำคาญใจ ก่อนจะถือโอกาสอู้งาน เข้าไปอัพเดตบล็อก 

ของตัวเองในโลกอินเทอร์เน็ต

นอกจากหล่อนจะเป็นดีไซเนอร์ประจำให้กับ ‘The Shoes’ แบรนด์รองเท้า 

ชื่อดังของเมืองไทยแล้ว ทิชายังเขียนบล็อกเป็นงานอดิเรกเพื่อแบ่งปันเรื่องราวที่ได ้

พบเจอในแต่ละวันให้กับเพื่อนในโลกออนไลน์ ห้วงเวลาที่ได้แลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็นระหว่างคนในบล็อกจึงเป็นช่วงเวลาที่ทิชาชอบมากที่สุด เพราะทำให้เห็น 

มุมมองหลากหลาย เผลอ  ๆ  อาจได้แง่คิดที่ดีสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยซ้ำ

“ทิชา!” ร่างโปร่งของใครบางคนมายืนอยู่หน้าโต๊ะทำงาน หล่อนตกอยู่ใน 

ภาวะอารมณ์ฉุนเฉียว จนพานหงุดหงิดที่เรียกไปไม่รู้กี่ครั้ง สาวในชุดนอนทรง 

กระสอบก็ยังไม่ยอมถอดหูฟังออกเสียที

“ได้ยินหรือเปล่า เพื่อนเรียกหันมามองกันบ้าง” คนที่รอทนไม่ไหวกระชาก 
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หูฟังออกมาเสียเอง “สนใจฉันหน่อยสิ”

“อะไรของแก คนกำลังเขียนงานอยู่เห็นหรือเปล่า”  ทิชาตำหนิ ทั้งที่ 

อุตส่าห์เลี่ยงไม่อยากรับรู้ด้วยแล้ว ยังถูกกวนเข้าจนได้

“ฉันทะเลาะกับพี่พีทมาอีกแล้ว น่าเบื่อที่สุดเลย” ริมฝีปากเจือลิปสติก 

สีแดงวาวตามสมัยนิยมเหยียดบึ้ง พลอยทำให้เครื่องหน้าที่สวยหมดจดของวริษา 

ไม่ชวนมองเอาเสียเลย

“แล้วมาบอกทำไม ฉันว่าเรื่องทะเลาะของแกกับไอ้พี่พีทมันเป็นกิจวัตร 

ประจำวันไปแล้ว ลองไม่ตบตีกันสิแปลก” ทิชาใส่หูฟัง กลับไปสนใจคอมพิวเตอร ์

ต่อ หล่อนไม่ค่อยตื่นเต้นไปกับวริษาเท่าใดนัก เพราะปัญหาของเพื่อนสาวเสมือน 

เป็นละครหลังข่าวที่นำมาสร้างใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าให้ดูจนเบื่อ 

แรก ๆ ทิชาก็เห็นใจวริษา เพราะพิรุฬห์แฟนหนุ่มของเพื่อนสาวทั้งหล่อเหลา 

ทั้งมีดีกรีเป็นนักเรียนนอก แถมยังมีชาติตระกูลร่ำรวยชนิดที่ว่าไม่ต้องทำงานก็มี 

เงินใช้จ่ายไปตลอดชีวิต ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้จึงไม่แปลกที่จะมีหญิงสาวมากหน้า- 

หลายตาถลาเข้าหาเหมือนผีเสื้อดมดอมเกสรดอกไม้ จนเป็นที่มาของวีรกรรมเจ้าชู้ 

นอกใจที่เล่าสามวันสามคืนก็ไม่มีวันจบสิ้น

“คราวนี้ฉันจะเลิกกับเขา เบื่อที่ต้องมารับรู้เรื่องผู้หญิงหน้าด้านพวกนั้น”  

วริษาระบายลมหายใจ ล้มตัวนอนบนเตียงเพื่อนสาว แล้วกำหมัดทุบไปบนฟูก 

หลายครั้งเพื่อระบายแค้น

“เซ็ง จับเท่าไหร่ก็ไม่หมดซะที”

“สันดานผู้ชายเจ้าชู้น่ะ โทษทีนะ ถ้าใช้คำแรงไปหน่อย” 

“ไม่แรงหรอก มันตรงเผงเลยละ” วริษาพลิกตัวเอามือเท้าคางไว้ “แกว่า 

ฉันคิดถูกแล้วใช่ไหมที่จะเลิกกับเขา”

“เอาสิ ถ้าทำได้ กลัวแต่จะไม่ทำจริงมากกว่า” 

“ฉันจะเลิก เลิกจริง  ๆ คอยดูก็แล้วกัน”

เพื่อนสาวร่างเล็กตวัดตามองอย่างปรามาส ฟันธงรอล่วงหน้าได้เลยว่าวริษา 

ทำไม่ได้แน่ เพราะเจ้าหล่อนพูดอย่างนี้มานับครั้งไม่ถ้วน แต่พอพิรุฬห์มาง้อด้วย 

คำพูดหวาน ๆ พร้อมดอกไม้ช่อโต แถมด้วยของกำนัลราคาเฉียดแสนอีกสักหน่อย 
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คนที่ไม่เคยรักษาคำพูดก็ยอมคืนดีง่าย  ๆ

“แล้วนี่ทำอะไร ออกแบบรองเท้าส่งคุณพร้าวอยู่เหรอ” วริษาลุกไปหยิบ 

สมุดสเก็ตช์แบบของเพื่อนขึ้นมาดู “คราวนี้เป็นคอลเล็คชั่นแบบไหนล่ะ ขอหรู  

เริด ใส่แล้วสง่างามเหมือนเจ้าหญิงเลยได้ไหม” วริษาเสนอความคิดทั้งในฐานะ 

ผู้หญิงคนหนึ่งและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแบรนด ์

หล่อนและทิชาเป็นเพื่อนรักที่สนิทกันมาตั้งแต่สมัยมัธยม เพราะเป็นคน 

จังหวัดเดียวกันและเอนทรานซ์ไม่ติดด้วยกันทั้งคู่ จึงชวนกันเข้ามาเรียนต่อใน 

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ กระทั่งได้เข้าทำงานในบริษัทเดียวกัน  

คุณทักษิณา มารดาของทิชากลัวลูกสาวจะลำบาก จึงควักกระเป๋าซื้อบ้านหลังนี้ให ้

วริษาเลยได้อานิสงส์เข้ามาเป็นผู้อาศัย โดยจ่ายค่าเช่าห้องให้ทิชาในราคาเพื่อนสนิท 

พร้อมแชร์ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ในบ้านร่วมกับผู้เช่าอีกสองคน

“ทำไมต้องเจ้าหญิงด้วย ฉันว่าแบบนั้นมันบาร์บี้เกินไปหน่อย”

“เชื่อเถอะทิชา ไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่ไม่เคยฝันอยากเป็นเจ้าหญิง  

ร้อยทั้งร้อยอยากใส่รองเท้าส้นสูงเดินเคียงคู่ไปกับเจ้าชายรูปงามด้วยกันทั้งนั้น  

อีกอย่างส้นสูงช่วยเสริมบุคลิกภาพของเราให้ดูดีขึ้นด้วยนะ” วริษาใส่รองเท้าส้นสูง 

อยู่เป็นนิจจึงค่อนข้างคลั่งไคล้รองเท้าประเภทนี้มาก

“นั่นมันแกที่คิดแบบนั้น ยังมีผู้หญิงอีกหลายประเภทที่เขาไม่นิยมส้นสูง  

ฉันเองก็ไม่ชอบเหมือนกัน เพราะเดินลำบาก แล้วยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  

สู้พวกรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแตะก็ไม่ได้ ใส่สบายแถมคล่องตัวด้วย”

“แกถึงได้โหลดเตี้ย ไม่เตะตาผู้ชายอยู่แบบนี้ไงล่ะ” วริษาเหยียดริมฝีปาก 

ดแูคลน หลอ่นเปน็พวกแฟชัน่นสิตา้ทีต่อ่ตา้นผูห้ญงิทีไ่มช่อบดแูลตวัเองทกุประเภท 

และหนึ่งในนั้นรวมทิชาอยู่ด้วย หล่อนพยายามเข็นอย่างไรก็ไม่ขึ้น “ตัวเองเป็น 

ดีไซเนอร์แท้  ๆ  ทำไมถึงไม่คิดทำสวย แต่งตัวให้ดูดีสมกับความเป็นผู้หญิงบ้าง  

เชื่อฉันเหอะ อย่างแกอะ แต่งหน้า ทำผม นุ่งกระโปรงสั้นเข้าหน่อย ขี้คร้าน 

หนุ่ม  ๆ  ในออฟฟิศจะตามกันเป็นพรวน”

“ก็มันไม่ใช่ฉันสักนิด บุคลิกใครบุคลิกมัน อย่ามาล้ำเส้นกันหน่อยเลย 

กลับไปจัดการเรื่องของตัวเองให้รอดก่อนเถอะ” หางเสียงตวัดฉุนขึ้นมาเล็กน้อย 
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ตามประสาสาวขี้หงุดหงิด

“พูดแบบนี้ หาว่าฉันตัดพี่พีทออกไปจากชีวิตไม่ได้ใช่ไหมล่ะ” คนถูก 

ปรามาสมีอารมณ์ขึ้นบ้าง

“ถามตัวเองก่อนเถอะฝน ถ้าไม่รักไม่ชอบ จะเลิกกันก็ไม่ผิดหรอก แต่ 

ถ้าไม่รัก แล้วยังกั๊กความสัมพันธ์ไว้แบบนี้ ตัวแกมีความสุขงั้นเหรอ”

“แกก็เห็นว่าฉันบอกเลิกไปไม่รู้กี่ครั้ง แต่เขาต่างหากที่ไม่ยอมตัดใจ”

“ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกนะยะ ถ้าไม่เด็ดขาดซะอย่าง อะไรต่อ 

มิอะไรก็คาราคาซังอยู่แบบนี้แหละ”

“หมายความว่าทุกอย่างเป็นความผิดของฉันสิ” วริษาฮึดฮัด กระทืบเท้า 

ใส่ “คอยดูไปแล้วกันว่าคราวนี้ฉันจะทำได้จริงอย่างที่พูดหรือเปล่า ถ้าทำได้ แก 

ต้องยกมือขอโทษฉันด้วย”

“เออ ทำได้จริงฉันยอมกราบเท้าด้วยเลยเอ้า” ทิชารับคำท้า มั่นใจมากว่า 

จะไม่มีวันนั้น วริษาตวัดค้อนทิ้งท้ายก่อนหันกลับไปพักผ่อนในห้องของตนเอง

เวลาผ่านไปด้วยความเงียบสงบ ไม่มีเรื่องราวให้รกใจ ทิชากลับมามี 

สมาธิอยู่กับการออกแบบรองเท้าในคอลเล็คชั่นใหม่ของหล่อนอีกครั้ง ผลงานที่ 

ต้องเร่งออกแบบเพื่อให้ทันโชว์ในงานแฟชั่นวีคที่จะจัดขึ้นในอีกหกเดือนข้างหน้า  

ซึ่ง ‘คุณมะพร้าว’ หรือ ‘คุณพร้าว’ สาวใหญ่นายจ้างหล่อน ฝากความหวังไว้นักหนา 

ว่าจะต้องสร้างกระแสและทำยอดขายให้ทะลุเป้าเหมือนคอลเล็คชั่นก่อนหน้าที่ทิชา 

เคยสร้างเอาไว้ จนหล่อนถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของบริษัท

แต่  ‘มือหนึ่ง’  กลับสมองทึบอย่างหนักกับคอนเซ็ปต์รองเท้าที่ยังหาจุดคลิก 

ไม่ลงตัว

ทิชามองภาพล่าสุดที่ได้ร่างแบบไว้ ก่อนฉีกหน้านั้นแล้วขยำทิ้งลงถังขยะ  

ดูเหมือนหล่อนกำลังเอาไอเดียเก่าที่เคยประสบความสำเร็จมายำรวมมิตรขายใหม่ 

บางทีหล่อนควรสร้างอะไรแปลกใหม่ให้กับวงการแฟชั่น ต้องเป็นอะไรที่ยังไม่มี 

ใครกล้าทำมาก่อน แต่ถ้าพิลึกเกินกว่าจะสวมใส่ได้ในชีวิตจริงก็ไม่ไหว หล่อน 

ต้องการความธรรมดาที่ไม่ธรรมดา และสามารถตอบโจทย์บุคลิกของผู้หญิงได้ 

ทุกสไตล์
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“เฮ่อ!”

คิดอย่างไรก็คิดไม่ออก หรือหล่อนจะก้าวมาถึงจุดอิ่มตัวของการเป็น 

ดีไซเนอร์เสียแล้ว ที่น่ากลัวไปกว่านั้น พรุ่งนี้คุณมะพร้าวต้องขอดูความคืบหน้า 

ของงานแน่ คราวนี้ละ ยายทิชาเอ๋ย จากมือหนึ่งไม่แคล้วต้องตกกระป๋องไปเป็น 

มือบ๊วยแหง  ๆ 

ค่ำคืนแห่งความหวาดหวั่นนั้นทำให้ทิชานอนหลับไม่สนิท หล่อนสะดุ้งตื่นจาก 

ฝันร้ายมาสองครั้ง และหลับ  ๆ  ตื่น  ๆ  กระทั่ง  ‘เจ้าเจี๊ยก’  นาฬิกาปลุกตุ๊กตาลิงสวม 

ชุดนักดนตรีวงโยธวาทิตตีฉาบดังอยู่ข้างหู

ถึงเวลาที่ต้องตื่นไปทำงานแล้วหรือนี่! 

ทิชาโผล่มือจากใต้ผ้าห่มปิดปุ่มทำงาน ‘เจ้าเจี๊ยก’ ก่อนเอากลับมาอังหน้าผาก 

และลำคอ เผื่อว่าจะตัวร้อนเป็นไข้ขึ้นมากะทันหันจะได้มีข้ออ้างลางานเสียเลย

อนิจจา! ความคิดเจ้าเล่ห์ไม่คล้อยตามไปกับร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ในวัยสาวสะพรั่ง หญิงสาวจำต้องลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจส่วนตัวอย่างยอมรับ 

ความเป็นจริง 

หญิงสาวร่างเล็กลงบันไดมาอย่างเชื่องช้า ก่อนทำจมูกฟุดฟิดเมื่อได้กลิ่น 

อาหารหอมฉุยลอยขึ้นมาจากครัว กระตุ้นอะดรีนาลินในร่างกายให้กระฉับกระเฉง 

ราวกับมีปฏิหาริย์ ทิชาแทบจะวิ่งลงบันไดมาสมทบกับวริษาซึ่งนั่งหน้าแป้นกิน 

ข้าวเช้านำหน้าไปก่อน พร้อมกับสมาชิกอีกคนที่อาศัยอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน

“ไม่รู้ว่าอุ่นกลับมานอนบ้าน โชคดีจัง เช้านี้เลยได้ทานข้าวต้มแสนอร่อย” 

ทิชายิ้มประจบให้อุษณา สมาชิกอายุน้อยที่สุดในบ้านซึ่งมีฝีมือทำอาหารไม่เป็น 

สองรองใคร “ว่าแต่กลับมาตอนไหน พี่ไม่เห็นรู้เรื่อง” 

“เมื่อเช้านี้เอง พอมาถึงเจ้ฝนก็ขอให้ทำข้าวต้มให้เลย” อุษณาอายุอ่อนกว่า 

ทุกคนสองปี มีบุคลิกสดใส ร่าเริง และกวนเป็นที่หนึ่ง หล่อนมักเรียกพี่สาว 

ทุกคนในบ้านว่า ‘เจ้’ ทุกคำ ทั้งที่พวกหล่อนก็ไม่ได้มีต้นตระกูลเป็นคนจีนเสียหน่อย

“ตายแล้วไอ้ฝน ไปกวนน้องเขาทำไม คนเพิ่งกลับมาเหนื่อย ๆ ไม่มีความ 

เกรงใจเอาซะเลย” ทิชาตำหนิเพื่อนรักที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็น ทุกเช้าหากอยู่กัน 
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สองคน ทั้งคู่จะกินอะไรง่าย  ๆ  อย่างขนมปังและกาแฟสักแก้ว”

“ไม่เป็นไรหรอก แค่ข้าวต้มเอง แป๊บเดียวก็เสร็จ อีกอย่างอุ่นไม่เหนื่อย 

เท่าไหร่ด้วย เพราะนอนที่ออฟฟิศมาแล้ว” สาวผมทรงกะลาครอบ ดูเก๋ในสไตล์ 

ตัวเองคลี่ยิ้มกว้าง แสดงให้เห็นว่าไม่ค่อยจะคิดมากกับเรื่องจุกจิกหยุมหยิมเหล่านี้

อุษณาทำงานเป็นฝ่ายศิลป์ ทำพร็อปส์ประกอบฉากอยู่ในรายการเกมโชว์ 

ชื่อดัง งานของหล่อนไม่ค่อยเป็นเวลา ส่วนมากจะกลับดึกหรือสว่างเป็นประจำ

“นี่เจ้หนาวไปทำงานแล้วเหรอคะ” หล่อนถามหาพี่สาวแท้  ๆ  ซึ่งเคยเป็น 

แพทย์ผ่าตัดไส้ติ่งให้ทิชา เมื่อทั้งคู่ได้พบปะพูดคุยกันจนถูกอัธยาศัยและสนิทสนม 

ก็กลายเป็นเพื่อนในที่สุด พอหล่อนรู้ว่าน้ำหนาวมีปัญหาและต้องการที่อยู่ใหม่  

ทิชาจึงชักชวนให้มาอาศัยอยู่ร่วมกัน ก่อนอุษณาจะตามมาอยู่ด้วยอีกคน

“ยังไม่กลับมาจ้ะ แต่เมื่อวานไม่ได้เข้าเวร สงสัยคงไปเที่ยวอย่างเคยละมั้ง” 

วริษาส่งสายตาเป็นนัยกับอุษณา ก่อนยิ้มกรุ้มกริ่มอยู่คนเดียว เพราะรู้ว่าคำว่า 

‘เที่ยว’  นั้นมีความหมายเช่นไร 

“เมื่อไหร่หนาวจะเลิกทำตัวแบบนี้ซะที เกิดใครรู้เข้าละก็เสียชื่อตายเลย”  

ทิชาโคลงศีรษะอย่างระอา ในบรรดาสมาชิกทั้งหมด เจ้าหล่อนคือ  ‘เจ๊เบียบ’  

ประจำบ้าน ทิชามักวางตัวเป็นคุณครูควบคุมความประพฤติของทุกคนอยู่เสมอ  

ยิ่งพฤติกรรมที่อยู่นอกกรอบแบบที่น้ำหนาวชอบด้วยแล้ว ‘เจ๊เบียบ’  ยิ่งรับไม่ได้ 

เข้าไปใหญ่

“ใครก็ได้ช่วยบอกทีเถอะว่าการไปเที่ยวแบบนั้นมันช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้น 

ยังไง มีแต่จะเปลืองตัว เปลืองเงินมากกว่า”

“แหม! ทิชา อย่าทำเป็นยายแก่คร่ำครึ แต่ไร้เดียงสาไปหน่อยเลย ไม่รู้ 

จริงเหรอว่าเรื่องทำนองนั้นช่วยแก้เครียดได้ชะงัดนักละ แถมยังทำให้เรามีชีวิตชีวา 

เหมือนดอกไม้ตูม  ๆ  ที่พอได้รับน้ำเย็นชุ่มฉ่ำกลีบก็บานขยายออกมาเต็มที่ยังไงล่ะ”

“ทะลึ่งแล้วฝน พูดอะไรน่ะ ฟังแล้วจั๊กดึ๋ยชะมัด” ทิชาลูบแขนที่ขนลุกชัน 

ใบหน้าแดงเรื่อเพราะเผลอคิดภาพตามคำเปรียบเปรยของแม่สาวเปรี้ยว “ทำเป็น 

พวกหัวสมัยใหม่ไปได้ แทนที่จะห้ามเพื่อน กลับเห็นดีเห็นงามด้วยซะนี่”

“ก็เพื่อนมีความสุข จะห้ามไปทำไมกันเล่า จริงไหมน้องอุ่น ช่วยบอกให้ 
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ป้าแก่คนนี้รู้ทีสิ ว่าการมีผู้ชายอยู่ข้าง ๆ น่ะ มันสุขีสโมสรแค่ไหน” วริษาโอบไหล ่

อุษณาหาพวก สาวผมทรงกะลาครอบหัวเราะคิกคัก 

“เรื่องนี้อุ่นเห็นด้วยนะ ต่อให้พูดจนปากฉีกยังไง เจ้หนาวก็ไม่เลิกเที่ยว 

กลางคนืแบบนัน้หรอก เราอยูห่า่ง ๆ อยา่งหว่ง ๆ กนัดกีวา่ พีส่าวอุน่โตแลว้ รูห้รอก 

ว่ากำลังทำอะไรอยู่”

รู้ว่าทำอะไรกับรู้อะไรผิดอะไรชอบนี่ไม่เหมือนกันสักหน่อย ทิชาไม่อยาก 

ให้น้ำหนาวทำตัวเป็นผู้หญิงเสเพล เที่ยวกลางคืนไม่ต่างไปจากผู้ชายรักสนุกทุก 

อาทิตย์เช่นนี้ หากใครรู้จะไม่เป็นผลดีกับอาชีพศัลยแพทย์ของหล่อน แม้ยุคสมัย 

จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจนผู้หญิงมีสิทธิมากกว่าสมัยก่อน แต่ใช่ว่าต้อง 

เลียนแบบพฤติกรรมของผู้ชายไปเสียหมด

ทิชารู้ว่าน้ำหนาวมีแนวคิดที่ค่อนข้างรุนแรงเกี่ยวกับสิทธิระหว่างชายหญิง  

เธอมองว่าผู้หญิงสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนกับผู้ชาย เผลอ  ๆ  อาจทำได้ดีกว่า 

ด้วยซ้ำ จึงไม่มีความจำเป็นใด  ๆ  ที่เราจะต้องทนให้เพศซึ่งได้ชื่อว่า  ‘แข็งแรงกว่า’ 

มากดขี่ได้

แนวคิดแบบเฟมินิสต์เช่นนี้แทรกซึมอยู่ในตัวทิชาบ้างเหมือนกัน  แต่ 

ไม่มากเหมือนกับน้ำหนาว เนื่องจากทิชาเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะหัวเก่า 

ผู้หญิงต้องให้เกียรติผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าในการเป็นหัวหน้าครอบครัว แม้ตอนนี ้

หล่อนจะเห็นมารดาเปลี่ยนบทบาทจาก  ‘ช้างเท้าหลัง’  ขึ้นมาทำหน้าที่  ‘ควาญช้าง’  

แล้วก็ตาม

พฤติกรรมของน้ำหนาวทำให้ทิชาไม่สบายใจ ด้วยรู้ว่าไม่สามารถออกโรง 

ตักเตือนได้ หล่อนพยายามปลง ขนาดน้องสาวแท้  ๆ  ของแพทย์สาวยังแค่ขอดู 

อยู่ห่าง  ๆ นับประสาอะไรกับคนนอกเช่นหล่อนจะเสนอหน้าเข้าไปวุ่นวาย ได้แต่ 

หวังว่าน้ำหนาวจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างถูกครรลองคลองธรรมเข้าสักวันหนึ่ง

เรือนร่างกลมกลึงอิ่มเอิบไปทุกสัดส่วนใต้ผ้านวมสีขาวขยับไหวเล็กน้อย เมื่อรู้สึก 

ถึงสัมผัสลูบไล้ประพรมอยู่แถวลำคอ ก่อนลมหายใจอุ่น  ๆ  จะเคลื่อนไหวอย่าง 

เรียกร้องเรื่อยลงไปยังแผ่นหลัง ส่งให้ผิวเนื้อเนียนแดงระเรื่อด้วยความวาบหวาม
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“อย่าน่า กันต์” น้ำหนาวพลิกตัวตะแคงรับแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ลอดผ่าน 

ม่านหน้าต่าง ขับผิวกายสีน้ำผึ้งผุดผ่องชวนหลงใหลมากยิ่งขึ้นในสายตาชายหนุ่ม 

แม้จะอยากสัมผัสเนื้อกายหล่อนอีกครั้ง แต่กันต์เลือกจะไม่เซ้าซี้ แล้วซบลง 

ข้างกายเพราะรู้ว่าลูกค้าสาวรายนี้ไม่ชอบผู้ชายที่พูดไม่รู้เรื่อง

“เช้าแล้วเหรอ” หล่อนถามอู้อี้ เผยอเปลือกตาคู่สวย เมื่อต้องแสงอาทิตย ์

เข้าก็หลุบลงใหม่ “เธอไปอาบน้ำก่อนแล้วกัน ฉันขอนอนต่ออีกนิด”

“ทำไมไม่อาบด้วยกันล่ะครับ เมื่อคืนผมทำคุณเพลียมากหรือไง ดูสิ 

หลับไม่ยอมตื่น” กันต์กระเซ้ากรุ้มกริ่ม ฝังปลายจมูกโด่งลงบนแก้มอิ่มเอิบอย่าง 

อดใจไม่อยู่ “ผมดูแลคุณดีใช่ไหม พอใจหรือเปล่า” 

หลังการทำงานเขาต้องถามคำถามเช่นนี้กับลูกค้าเสมอ อาชีพโฮสต์ ความ 

พอใจของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ เกิดบริการไม่ดีไม่ถูกใจขึ้นมา รายได้จะหดหาย 

ไปตามความพึงพอใจ แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่มีลูกค้าคนไหนเลิกใช้บริการของเขา 

เลยสักคน แม้กระทั่งขาประจำคนนี้

กันต์มั่นใจในเสน่ห์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหล่อคมคาย รูปร่างกำยำ 

ในวัยยี่สิบต้น  ๆ  กับลีลาบนเตียงที่ไม่เป็นสองรองใคร แม้ต้องอาศัยการฝึกฝน  

จะว่าเป็นศาสตร์ประเภทหนึ่งก็ว่าได้ เขาจะต้องสังเกต และทำตามความต้องการ 

ของลูกค้าแต่ละคน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหญิงวัยทำงาน แม่บ้าน และแม่ม่ายที่ 

พวกเธอต่างมีประสบการณ์มาพอสมควร หากยังต้องการใครสักคนเข้ามาเติมเต็ม 

อารมณ์ทางโลกีย์นั้นให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

“เธอก็ดูแลฉันดีเหมือนทุกครั้งนั่นแหละ” น้ำหนาวพลิกตัวหันกลับมา 

เตะปลายคางหนุ่มรุ่นน้องเบา  ๆ “คราวนี้จะทิปให้พิเศษด้วย เงินอยู่ในกระเป๋า  

หยิบให้หน่อยสิ” 

“ไม่ต้องหรอก ผมทำให้คุณด้วยความเต็มใจ” 

“ได้ยังไง นี่เป็นธุรกิจ ฉันซื้อ เธอขาย รับเงินไปถูกต้องแล้ว”

“แต่คุณไม่ใช่ลูกค้าสำหรับผม” กันต์เพิกเฉยที่จะทำตามความต้องการ 

ของอีกฝ่าย “ผมรักคุณนะหนาว”

“ขอร้องเถอะกันต์ หยุดความคิดแบบน้ี ไม่อย่างน้ันฉันจะเลิกใช้บริการเธอ”
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น้ำหนาวไม่ชอบฟังคำว่า  ‘รัก’ แม้ชายหนุ่มผู้นี้จะเฝ้าบอกหล่อนมานับครั้ง 

ไม่ถ้วน ตั้งแต่ที่ได้รู้จักกันมาก็ตาม 

“คุณไม่เชื่อผมหรือไง” เขาตัดพ้อ 

“ฉนัไมเ่ชือ่ในความรกั เธอยงัไมรู่จ้กัคำคำนีด้พีอหรอก” ความรกัใชจ่ะมแีต ่

ความสุข มันยังมีความทุกข์ระทมอยู่ด้วย หล่อนรู้ซึ้งถึงความรู้สึกนั้นเป็นอย่างดี

“นั่นเพราะคุณมีอคติมากกว่า ถึงไม่ยอมเปิดใจรับรู้ความรู้สึกของผม”  

ถึงจะรู้แค่ว่าน้ำหนาวเป็นสาวโสด เป็นหมอ แต่เขาก็ไม่รู้จักชีวิตส่วนตัวของอีกฝ่าย 

มากนัก เพราะหญิงสาวไม่เคยปริปากเล่า ทว่ากันต์ละเอียดอ่อนและช่างสังเกต 

มากพอจนสัมผัสได้ว่า ภายใต้ความเย็นชาและหัวใจที่ปิดตายนั้นมีความเจ็บปวด 

บางอย่างซุกซ่อนอยู่

น้ำหนาวหยิบผ้าขนหนูบนโต๊ะข้างเตียงพันรอบตัว เดินอ้อมไปอีกฟากหนึ่ง 

เปิดกระเป๋าและส่งเงินให้ชายหนุ่มเป็นการตัดบทสนทนา

“รับไปซะ นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเจอกัน” ดวงตาเย็นเฉียบดั่งน้ำแข็ง  

แสดงออกว่าไม่ได้พูดเล่น ตลอดสองปีที่ผ่านมา แม้กันต์จะเป็นชายหนุ่มเพียง 

คนเดียวที่ทำให้หล่อนพอใจมากที่สุด แต่ถ้าเขายังไม่รู้จักสถานะของตัวเองด้วย 

การพยายามรุกล้ำเข้ามาในเส้นที่หล่อนคั่นเอาไว้ น้ำหนาวคงจะไม่ทนด้วยอีก

“อย่าทำแบบนี้สิครับ ผมไม่พูดเรื่องพวกนี้แล้วก็ได้ อย่าตัดขาดผมเลยนะ” 

กันต์รั้งเอวหล่อนมากอดซุกราวเด็กน้อยที่ต้องการความรัก ความอบอุ่น ทั้งที่รู้ว่า 

ผู้หญิงตรงหน้ามอบให้ได้เพียงความเย็นชาเป็นการตอบแทน

เขารักน้ำหนาวเพราะอะไร บางทีชายหนุ่มยังนึกสงสัยในตัวเอง...เธอไม่ใช่ 

สาวที่สวยสะดุดตา แต่ด้วยใบหน้าเกลี้ยงเกลาเด่นด้วยดวงตาสีนิล ไร้ความรู้สึก 

อยู่เป็นนิจนั้น กลับเหมือนสายล่อฟ้าที่ทำให้เขากระเสือกกระสนที่จะค้นหา แม้ 

ในขณะมีสัมพันธ์จะรับรู้ว่าหล่อนไม่ใช่น้ำแข็งที่ละลายไม่ได้ หากความร้อนแรง 

แผดเผานั้นกลับกระจายความอบอุ่นให้แก่คนที่ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตเช่นเขา

“จำไว้นะกันต์ว่าฉันไม่ชอบผูกมัดกับใคร เธอเป็นคนที่ฉันนึกถึงเสมอ 

หากพอใจจะอยู่ในที่ของตัวเอง”

วูบหนึ่งที่เห็นตาปรอย  ๆ  ของเขาแล้วรู้สึกสงสาร น้ำหนาวจึงเคลื่อนมือ 
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ลูบไล้เส้นผมบนศีรษะของชายที่มีอายุน้อยกว่าน้องสาวหล่อนเป็นการปลอบใจ

กันต์รับฟังคำเตือน แต่ไม่ได้ให้สัญญาว่าจะทำตามที่ต้องการ

เกือบแปดโมงเช้า ทั้งคู่ลงมาเช็กเอ๊าต์ที่ล็อบบี้ น้ำหนาวเดินนำกันต์มาก่อนที่จะ 

ชะงักอยู่บริเวณทางเดิน เมื่อมองตรงไปข้างหน้าแล้วพบร่างชายวัยสี่สิบกลาง  ๆ  

กำลังคลอเคลียอยู่กับสาวแรกรุ่นบริเวณเคาน์เตอร์ ไม่รู้ว่าเจ้าหล่อนกระซิบอะไร 

จึงทำให้ชายผู้นั้นโน้มหน้าลงมาหอมแก้มเสียฟอดใหญ่

“เช็กเอ๊าต์ค่ะ” น้ำหนาวทำเมินต่อภาพที่พบ เดินเข้าไปส่งคีย์การ์ดคืนให้แก ่

พนักงาน สำเนียงเสียงของหล่อนคงไปขัดวิมานหวานของคนทั้งคู่เข้า หนุ่มใหญ่ 

จึงหันมามอง

“หนาว!” อนันต์ชัยตกใจ แม้จะห่างกันไปนาน แต่การได้พบอดีตภรรยา 

ในสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้เขาเสียวสันหลังอย่างบอกไม่ถูก

“ไม่เจอกันนานนะคะ” น้ำหนาวเอ่ยทักอดีตสามี หล่อนปรายตาไปทาง 

สาวรุ่นที่ใส่ชุดรัดรูป เว้าหน้า โชว์เนินอกคัพซีไม่เกรงสายตาใครแล้วว่า “มาหา 

ความสุขหรือคะ”

“แล้วคุณล่ะมาทำอะไร” อนันต์ชัยสำรวจชายหนุ่มหน้าละอ่อนที่เข้ามายืน 

ข้างกายหญิงสาวเช่นเดียวกัน

“มาหาความสุขค่ะ” หญิงสาวยิ้ม ไม่จำเป็นจะต้องปกปิดแต่อย่างใด  

อนันต์ชัยกะพริบตาปริบ  ๆ คิดว่าถูกอำเสียมากกว่า

“คุณดูเปลี่ยนไปมากเลยนะ” อนันต์ชัยรำพึง มองหล่อนซ้ำแล้วซ้ำอีก  

เขาและหล่อนไม่พบหน้ากันมาสองปีกว่า น้ำหนาวดูสวยสง่าขึ้น ทั้งทรงผม การ 

แต่งตัว ทิ้งภาพผู้หญิงเชยสะบัดที่ชอบสวมเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่และกระโปรงยาว 

คลุมเข่า กลายเป็นสาวทันสมัยในชุดเข้ารูปกระโปรงสั้น เน้นทรวดทรงอิ่มเอิบ

“เหรอคะ” น้ำหนาวขยับยิ้มในหน้า “แต่คุณยังดูไม่เปลี่ยนไปเลยนะ”  

หล่อนไม่ได้หมายถึงรูปร่างหน้าตาเท่านั้น แต่หมายรวมถึงพฤติกรรมของเขาด้วย

“ครับ ผมยังเป็นคนเดิมเสมอ คุณสบายดีนะ”

“ค่ะ ฉันเป็นสุขดี ขอตัวก่อนนะคะ” น้ำหนาวบอกหลังชำระค่าโรงแรม 
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เรียบร้อย

กันต์เดินตามน้ำหนาวออกไปยังลานจอดรถ รู้สึกสะดุดใจกับหนุ่มใหญ่ 

หน้าตาบอกเชื้อสายจีนร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงอดถามไม่ได้

“นั่นใครเหรอครับหนาว” 

“คนรู้จัก อย่าไปใส่ใจเลย วันนี้มีเรียนเช้าหรือเปล่า” หญิงสาวตอบเมื่อ 

ก้าวเข้าไปนั่งในรถเก๋งญี่ปุ่นสีขาวรุ่นยอดนิยม

“มีครับ แต่คุณส่งผมที่หน้าปากทางก็ได้นะ จะได้ไม่ไปทำงานสาย”

“ไม่เป็นไรหรอก ฉันไปรับเธอมา ก็ต้องพาไปส่งให้ถึงที่สิ” น้ำหนาวขับรถ 

ไปตามเส้นทางในเมืองอย่างคุ้นเคย ก่อนจะแล่นเข้าไปยังบริเวณหอพักนักศึกษา 

ในมหาวิทยาลัย

ดนัยสาวเท้าลงบันไดตึกมายังโถงกลางของหอพักนักศึกษาชาย ก่อนจะเดินออก 

ไปยังลานจอดจักรยาน พาหนะหลักของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ใช้สัญจรไปมา 

ระหว่างตึก แต่เมื่อพบร่างสูงของเพื่อนก้าวลงจากรถเก๋งเจ้าประจำก็หยุดรอ  

หลิ่วตายิ้มกรุ้มกริ่มให้

“กลับเช้าอีกแล้ว เมื่อคืนไปกับพี่หนาวมาละสิ” กันต์พยักหน้ารับ ในหน้า 

มีรอยยิ้มเจือตามประสาผู้อิ่มสุข

“น่าอิจฉาชะมัด เมื่อไหร่ฉันจะเจอลูกค้าสาว  ๆ  แบบนี้บ้างวะ เบื่อแล้ว 

พวกสาวใหญ่ ถึงจะเงินหนาก็เถอะ” ดนัยแอบเซ็ง เขาเป็นหนุ่มไซด์ไลน์เช่นเดียว 

กับกันต์ ทั้งยังฮ็อตในระดับสูสี “ลองแนะนำให้พี่หนาวเปลี่ยนรสชาติดูบ้างสิ  

รับรองว่าฉันจะดูแลเป็นอย่างดี ไม่ให้น้อยหน้าแกเลย”

“ฝันไปเหอะ ไอ้นัย” กันต์ตบแก้มเพื่อนเบา  ๆ “หนาวไม่มีวันใช้บริการ 

ของใครอีกนอกจากฉัน และแกก็ห้ามแหย็มเข้ามาใกล้เด็ดขาด ถ้าไม่อยากโดนนี่” 

กำปั้นเน้น  ๆ  เฉียดผ่านปลายจมูกดนัยที่ใช้ความว่องไวหลบไปได้แบบเส้นยาแดง 

ผ่าแปด

“แค่นี้ก็ต้องหวงด้วย ลูกค้านะโว้ย ไม่ใช่แฟน อย่ากั๊กสิเพื่อน”

“หนาวไม่ใช่ลูกค้า แต่เป็นผู้หญิงของฉัน ได้ยินไหม” เขากระชากคอเสื้อ 
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ดนัยเข้ามา

“เออ  ๆ ไม่ยุ่งก็ได้” ดนัยยกมือยอมแพ้

กันต์คร้านจะต่อล้อต่อเถียงด้วย จึงก้าวยาว  ๆ  ขึ้นบันไดไปยังห้องพัก  

อันที่จริงเขาคงจะไม่มีวันได้เจอน้ำหนาว ถ้าไม่ได้ดนัยชักนำเข้าสู่การเป็นโฮสต์  

จากเด็กบ้านนอกเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพฯ ความเป็นหนุ่มหล่อสูงยาวเข่าดี จึง 

ถูกชวนให้เข้าสังกัดโมเดลลิ่ง จนได้รู้จักกับดนัย แต่การแข่งขันในวงการเข้มข้น 

หน้าตาดีเพียงอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะเป็นใบเบิกทางไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ ทั้งสอง 

จึงถูกต้นสังกัดหว่านล้อมให้เบนเข็มไปถ่ายภาพแนวปลุกใจเสือป่าของกลุ่มชายรัก 

ชาย ไปจนถึงการแสดงเป็นพระเอกหนังโป ๊ ดนัยยอมรับงานนี้ด้วยความคึกคะนอง 

ต่างจากกันต์ที่ปฏิเสธมาแต่แรก ก่อนจะเดินเข้าสู่ทางเลือกใหม่อีกครั้งด้วยอาชีพ 

ที่คอยดูแลและบำบัดความเหงาให้กลุ่มสตรีที่ต้องการไออุ่นจากชายหนุ่ม แม้ 

รายได้จะดี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเทอมและเงินที่ต้องส่งกลับไป 

ให้ทางบ้านเพื่อเลี้ยงดูแม่และน้องอีกสองคน

ครอบครัวเขาเป็นเกษตรกรปลูกข้าวที่โดนพิษน้ำท่วมเล่นงานอยู่เป็นประจำ 

พ่อทำใจรับกับสภาพล้มแล้วลุกไม่ได้ ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลง กันต์จึงกลายเป็น 

เสาหลักของครอบครัวตั้งแต่วันนั้น

“ฉันว่าถ้านายปลื้มพี่หนาวเขาจริง  ๆ  ก็จับให้อยู่มือเลยสิ จะได้มีคนเลี้ยง 

ไม่ต้องเสียเวลาหาเงินให้เมื่อย” ดนัยตามมายุส่ง

กันต์เองก็คิดเช่นนั้น เขาต้องการครอบครองหล่อนอย่างถาวร แต่ไม่ 

ต้องการให้หล่อนมาเลี้ยงดู

“เลิกพูดเรื่องไร้สาระได้แล้ว มีเรียนไม่ใช่เหรอไง ฝากเลกเชอร์ไปก่อนนะ 

เดี๋ยวฉันตามไป” กันต์เปิดตู้เสื้อผ้า อยากอาบน้ำอีกสักรอบเพื่อเปลี่ยนชุดใหม่

“เออนี่ ฝ่ายการเงินเขาฝากนี่มา รีบไปจัดการให้เรียบร้อยด้วยล่ะ” ดนัย 

หยิบซองจดหมายสีขาวที่สอดไว้ในหนังสือเรียนส่งให้

กันต์รู้ดีว่าหมายถึงสิ่งใด แววตากระจ่างใสเมื่อครู่แลดูเครียดขรึมขึ้น  

บางทีเดือนนี้เขาอาจจะต้องรับแขกนอกเหนือจากน้ำหนาวเสียแล้ว
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๒

	 กลิน่ธปูหอมลอยอบอวล เคลา้เสยีงบทสวดมนตบ์ชูา 

เจ้าแม่กวนอิมในร้านขายเครื่องประดับรถยนต์ กลุ่มควันธูปจาง  ๆ  ลอยเอื่อยตาม 

กระแสลมออกไปนอกประตูร้านซึ่งเป็นตึกแถวห้าชั้นสองคูหา เปิดกว้างรับโชคลาภ 

ตามความเชื่อของชาวจีนไปถึงที่จอดรถข้างตึก หนุ่มใหญ่ที่กำลังก้าวลงจากรถ 

ได้กลิ่นธูปก็รู้ในทันทีว่าคงต้องเตรียมคำแก้ตัวดี  ๆ  สำหรับการกลับบ้านในเวลา 

เปิดร้านเช่นนี้

เสียงฝีเท้าหนัก  ๆ  กระทบพื้นหินแกรนิตโต้มันเงาวับ ส่งผลให้หญิงชราร่าง 

ท้วม ผมหยิกสีดอกเลาทั้งศีรษะซึ่งนั่งสวดมนต์อยู่หน้ารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสลัก 

จากหยก ละจากสมาธิกลับมาหาลูกชายที่ไม่ว่าจะผ่านมานานถึงสี่สิบกว่าปีก็ยังคง 

เป็นเด็กชายตัวน้อยในอ้อมอกไม่เคยเปลี่ยน

“อรุณสวัสดิ์ครับม้า” หนุ่มใหญ่เอ่ยก่อนเดินเร็วผลักประตูกระจกกั้น 

หน้าร้านเข้าไปในห้องทำงาน หยิบแฟ้มเอกสารรอเซ็นขึ้นมาจรดปากกาเริ่มงาน 

เพื่อกลบเกลื่อนความผิด

“กินอะไรมาหรือยังอาชัย” ซูเฮียงตามเข้ามา แม้จะยังไม่ได้เอ่ยถ้อยคำ 

ตำหนิออกมาดังที่อนันต์ชัยกลัว แต่หนุ่มใหญ่ก็อดเสียวสันหลังวาบไม่ได้

“ผมรองท้องมาแล้ว หม่าม้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอก” เขาบอก รีบก้มหน้า 

เมื่อสบตาดุเข้า

“อ๋อ...คงอิ่มอย่างอื่นมาแล้วสิ” ซูเฮียงสบโอกาสประชดใส่ “ถ้าลื้อเหงามาก 

อั๊วจะหาเมียให้ จะได้ไม่ต้องออกไปนอนกกอีผู้หญิงหยำฉ่าพวกนั้นให้มันหลอก 
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เงินเอาได้ เพื่อนม้ามีหลานสาวสวย  ๆ  หลายคน จะนัดดูตัวให้เอาไหม” 

“ผมอยู่เป็นโสดแบบนี้ก็ดีแล้วครับ ไม่อยากเป็นม่ายอีกครั้ง” อนันต์ชัย 

ชินเสียแล้วกับการมีคู่นอนชั่วคราว

“ดกีะผนีะ่ส ิ สำสอ่นเปลีย่นผูห้ญงิไมซ่ำ้หนา้แบบนี ้ ระวงัจะตดิโรคเขา้สกัวนั 

เชื่อสิอาชัย รับรองม้าจะหาสะใภ้ที่ดีที่สุด คราวนี้ต้องอยู่กันยืดยาว ไม่เหมือน 

สมัยเมียเก่าของลื้อหรอก”

“ผมกับหนาวเลิกกันไปนานแล้ว อย่าพูดถึงเขาอีกเลยครับ”

“ก็จะพูด ทำไม ทนฟังไม่ได้เหรอไง อย่าบอกนะว่าลื้อยังคิดถึงมันอยู่”  

ซูเฮียงจ้องอนันต์ชัยเอาเรื่อง “นังลูกสะใภ้กระด้างกระเดื่อง สั่งสอนอะไรไม่เคย 

เชื่อฟังแบบนั้น มีไปก็ทำให้อั๊วอกแตกวันละหลายรอบ อีเป็นตัวกาลกิณี ไม่มี 

อะไรดีสักอย่าง มีหลานให้อั๊วก็ไม่ได้ เลิกไปน่ะดีแล้ว”

หญิงชราเสียงดัง ทุกถ้อยคำเปี่ยมไปด้วยความเกลียดชัง ยามที่ต้องเอ่ยถึง 

อดีตลูกสะใภ้คนไทยที่หล่อนไม่ชอบขี้หน้า ยิ่งสัมผัสได้ว่าอนันต์ชัยรักน้ำหนาว 

มากเพียงใด ซูเฮียงก็ยิ่งทวีความอิจฉาเพิ่มพูนมากขึ้นเท่านั้น

หล่อนหวงลูกชายคนเดียวมากยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติมากมายที่สามีทิ้งเอาไว้ให้ 

เสียอีก คงเป็นวิสัยปกติของแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวมาลำพัง เมื่อโลกของหล่อน 

มีเพียงแค่ลูก ไฉนจะยอมให้ผู้หญิงคนอื่นเข้ามาแทรกกลางได้

“เรื่องดวงไม่สมพงศ์กันตามที่ซินแสบอก ผมว่ามันเหลวไหลทั้งเพ จริง  ๆ  

ถ้าม้าจะยอมเปิดใจ ลดความเข้มงวดลงหน่อย หนาวก็รักและเคารพม้ามาก 

นะครับ”

“ลื้อเข้าข้างมันเหรอ!” ซูเฮียงแหวลั่น “นี่ยังรักมันอยู่ใช่ไหม รักมากกว่า 

อั๊วที่เป็นแม่ใช่ไหม ไอ้ลูกบ้า” หญิงชราหวดตีลูกชายระบายแค้น จนเสี่ยใหญ่ 

ตัวงอขดแนบเก้าอี้เป็นกุ้ง

“ผมต้องรักม้ามากกว่าอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นจะตัดสินใจเลิกกับหนาวเหรอ” 

ถึงจะเสียใจแค่ไหน แต่เมื่อถูกบังคับให้เลือกระหว่าง  ‘แม่’  กับ  ‘เมีย’ ใครเล่าจะ 

อกตัญญูได้ 

“ลองลื้อไม่เลือกอั๊วสิ ชาตินี้ไม่ต้องมาเผาผีกันเลย” ซูเฮียงเค้นเสียงเข้ม 
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“อย่ากลับไปหามันอีกเชียวนะอาชัย แค่คิดถึงก็ไม่ได้ ผู้หญิงที่ไม่เคารพแม่ผัว 

อย่างนั้น เป็นเมียที่ดีให้ใครไม่ได้หรอก” 

ซูเฮียงไม่ชอบนิสัยดื้อเงียบของน้ำหนาว พฤติกรรมแม้จะลู่เป็นต้นอ้อล้อลม 

ไปตามคำสั่ง แต่พอสบตาเข้าทีไรก็เป็นต้องเจอมีดพุ่งเข้าใส่ รักและเคารพงั้นเหรอ 

เฮอะ! เสแสร้งทั้งเพ

“เราอย่าพูดเรื่องนี้อีกดีกว่า ผมไม่อยากให้ม้าอารมณ์เสีย เดี๋ยวความดันขึ้น 

พอดี” อนันต์ชัยตัดบท ไม่อยากหูชาไปมากกว่านี้

“เออ อั๊วก็เหนื่อยแล้วเหมือนกัน ตกลงลื้อจะกินข้าวต้มไหม เดี๋ยวจะให้ 

เด็กยกมาให้” 

เสี่ยใหญ่ไม่ปฏิเสธ ก่อนออกจากห้องซูเฮียงยังหันมาสำทับอนันต์ชัย 

อีกครั้งว่าอยากให้เลิกเที่ยวผู้หญิงเพื่อเตรียมตัวสำหรับการดูตัว คราวนี้จะไม่ยอม 

ให้ลูกชายบ่ายเบี่ยงได้อีกแล้ว

อนันต์ชัยระบายลมหายใจเบา ๆ อึดอัดกับการต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงใจ แต ่

จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเขาถูกฝึกให้เคยชินกับการรับคำสั่งมาตลอดชีวิตเสียแล้ว  

เสี่ยใหญ่สังเวชตัวเองอยู่ลึก  ๆ เหตุที่ทำให้เขาต้องเลิกกับน้ำหนาวเพราะซูเฮียง 

ด้วยส่วนหนึ่ง แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอีกปัญหาใหญ่ก็มาจากพฤติกรรมของเขา 

เช่นกัน

อนันต์ชัยเอนพิงพนักเก้าอี้ หลับตาลงเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ พยายามจะ 

ไม่คิดถึงอดีตภรรยา แต่ความสวยสะพรั่งของหล่อนยังคงติดตาตรึงใจไม่จางหาย 

ลบอย่างไรก็ไม่ยอมออกไปจากสมองเสียที นี่หากมารดารู้เข้าคงเล่นงานเขาตาย

ประตูกระจกสีทึบถูกเปิดออกช้า  ๆ ก่อนที่สาวร่างเล็กกะทัดรัดเดินไหล่ลู่ คอตก 

ประหนึ่งคนสิ้นแสงสว่างในชีวิตจะก้าวตามออกมา

สภาพร่างกายและจิตใจทิชาในเวลานี้ ไม่ต่างไปจากนกที่เคยบินสูงอยู่บน 

ฟากฟ้า ร่อนถลาไปมาอย่างเป็นสุข กระทั่งถูกนายพรานใจร้ายยิงจนกระสุนทะลุ 

เข้ากลางลำตัว จนปีกที่ลู่ลมอ่อนแรง นำพาร่างดิ่งตกลงมาอยู่บนพื้นดิน พอมี 

คนเข้ามาหิ้วปีกพากลับไปนั่งที่โต๊ะทำงานนั่นแหละ ‘นกน้อย’  จึงกลับมาตั้งหลักได้ 
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อีกครั้ง

“ทำใจด ี  ๆไวน้ะทชิา นีย่าดม แลว้กน็ำ้เยน็ จบิใหช้ืน่ใจกอ่น” วรษิาพดัแฟม้ 

นำเสนองานของเพื่อนสาวไปมาช่วยสร้างอากาศเย็นสดชื่นให้ “นี่คงจะกรำศึกมา 

หนักละสิ หน้าซีดเป็นไก่ต้มเชียว เป็นไงเพื่อน ดีขึ้นไหม”

ทิชาทำมือว่าโอเค สูดลมหายใจลึก ๆ เข้าเต็มปอดอีกครั้งหนึ่ง สลับกับการ 

โด๊ปยาดมไปพลาง

“ไหนเล่ามาสิว่าเกิดอะไรขึ้น” วริษาอยากรู้เรื่องจนตัวสั่น เพราะได้ยิน 

เสียงคุณมะพร้าววีนแตกออกมาจากห้องประชุม

“ฉันคงต้องจบอาชีพดีไซเนอร์จริง  ๆ  แล้วละฝน คุณพร้าวไม่ปลื้มงานฉัน  

แถมยังด่ากราดกลางห้องให้อายรุ่นน้องอีกต่างหาก ฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไป 

แล้วจริง  ๆ”

ทิชาซบหน้าลงกับโต๊ะ การพรีเซ้นต์งานในตอนเช้าล้มเหลวไม่เป็นท่า  

นอกจากจะไม่มีใครซื้อไอเดียของหล่อนแล้ว ยังถูกตำหนิอย่างรุนแรงว่ากำลัง 

ถอยหลังลงคลอง ความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตัวเองที่สะสมมาหลายปี สูญสิ้นไป 

ในวันนี้เอง

“ฉันว่าจะลาออก”

“เฮ้ย! ใจเย็น เรื่องยังไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นนั้นซะหน่อย ยังมีเวลาอีกหลาย 

เดือนกว่าจะถึงแฟชั่นวีค เดี๋ยวก็คิดอะไรเจ๋ง  ๆ  ได้เองนั่นแหละ”

“แต่ฉันนั่งคิด นอนคิด ตะแคงคิดมาหลายอาทิตย์แล้วนะ ไม่เห็นจะได้ 

อะไรเลย ถ้าไม่ชิงลาออกตอนนี้ ยังไงคุณพร้าวต้องไล่ฉันออกแน่”

“อย่าทำเหมือนพวกไม่มีสปิริต แกนี่ใจไม่สู้เอาซะเลย ห่วยว่ะ” 

เมื่อถูกวริษาตำหนิซึ่งหน้า ปลุกสาวร่างเล็กให้เงยหน้ามองด้วยความ 

ประหลาดใจ น้อยครั้งนักที่แม่เพื่อนสาวจะกล้าพูดเช่นนี้

“แกหาว่าฉันปอดแหกงั้นเหรอ” หล่อนแปลความได้เช่นนั้น เลยขึ้นเสียง 

เล็กน้อย คราวนี้วริษาไม่สะดุ้งสะเทือนเหมือนทุกที

“หรือว่าไม่จริงล่ะ ตัวเล็กไม่พอ ยังใจเสาะเป็นปลาซิวอีกต่างหาก จำสมัย 

ตอนเรยีนจบแลว้แกกบัฉนัวิง่หางานไดไ้หม ตอนนัน้โดนปฏเิสธมากีท่ี่ แกยงัปลอบ 
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ให้ฉันฮึดสู้เลย ตอนนี้โดนด่าหน่อยเดียวทำเป็นท้อ เฮอะ! น่าผิดหวังชะมัด”  

หล่อนเหยียดริมฝีปากแดงแจ๋อย่างดูแคลน ฟังแล้วจี๊ดเสียจริง 

“ฉันก็ผิดหวังในตัวเองเหมือนกัน” ทิชาหน้าบู้ ปากอูม ขยับนิ้วสางผมที่ 

กระเซิงให้เข้ารูปเป็นการสลัดความรู้สึกบางอย่างทิ้งไป “ช่างเหอะ ไปหาข้าวกิน 

กันดีกว่า”

“อ้าว! อะไรของแกวะ” วริษาเหวอ

ทิชาขี้เกียจอธิบาย คว้าแขนเพื่อนสาวไปแถวหน้าบริษัท ซึ่งมีร้านอาหาร 

ขายตลอดแนวฟุตปาธ แถมตรงข้ามยังมีตลาดนัดขนาดย่อมให้เดินช็อปปิ้งย่อย 

อาหารอีกต่างหาก

ทิชาถูกเรียกประชุม ฟังเทศนาตั้งแต่เช้ายันเที่ยงไม่มีอะไรตกถึงท้อง  

หล่อนเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าหิวมากขนาดสามารถเขมือบช้างได้ทั้งตัว สาวร่างเล็กจึง 

มูมมามกินข้าวขาหมูใส่ไข่พิเศษอย่างไม่กลัวเสียภาพลักษณ์ วริษาทั้งขำ ทั้ง 

สะอิดสะเอียน ด้วยหล่อนจะไม่มีวันทำกิริยาเช่นนี้โดยเด็ดขาด

“โอ๊ย! ช้าหน่อยแก เดี๋ยวก็ติดคอตายหรอก” หล่อนปรามพลางส่งแก้วน้ำ 

ให้เพื่อนรัก “อารมณ์ดีขึ้นแล้วใช่ไหม” ถามเมื่อเห็นสีหน้าทิชาดูมีชีวิตชีวาอย่าง 

เห็นได้ชัด

“อือ แต่ยังไม่สุดอะ ว่าจะไปหาขนมหวานจัด  ๆ  มากินเพิ่มน้ำตาลในเลือด 

ซะหน่อย”

“รอให้ที่เขมือบอยู่ในท้องเมื่อกี้ย่อยก่อนเถอะ ดีนะโต๊ะข้าง  ๆ  ไม่ใช่ผู้ชาย  

ไม่อย่างนั้น แกขายไม่ออกแน่”

“คนมันหิว จะให้ตักคำเล็กเป็นผู้ดีแบบแกหรือไง แบบนั้นชั่วโมงนึงก็กิน 

ไม่เสร็จหรอก”

“แหม! ปากเก่ง” วริษาเหน็บ “เถียงได้แบบนี้ หายเครียดแล้วสิ”

“ฉันคิดจริง ๆ นะฝนว่าควรลาออก ตั้งแต่ประสบความสำเร็จในคอลเล็คชั่น 

ก่อน แรงบันดาลใจในการออกแบบมันก็หายไป บางทีฉันคงถอยหลังลงคลอง 

อย่างที่คุณพร้าวด่านั่นแหละ” 

“แค่หาไอเดียไม่ได้ ฝีมือยังไม่ตกซะหน่อย อย่างที่บอกเมื่อคืน ลอง 
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๑ Paranoid ภาวะจิตบกพร่องที่มีอาการหวาดระแวง

ออกแบบแนวที่เป็นผู้หญิงดูบ้าง แกน่ะชอบเอาตัวเองเป็นหลัก ออกแบบแต่ 

สไตล์เรียบ  ๆ มันไม่สากล คนจับต้องไม่ได้ ผู้หญิงมีหลายสไตล์ เขาก็ต้องการ 

รองเท้าที่เหมาะกับตัวเองด้วยกันทั้งนั้น” 

“หรือฉันจะลองทำเซอร์เวย์ดูดีไหม เราจะได้รู้ว่าสาว  ๆ  สมัยนี้ชอบอะไร 

กันบ้าง”

“คุณพร้าวคงยอมลงทุนให้หรอก ขนาดโบนัสแต่ละปีให้พนักงานยังเขี้ยว 

ซะไม่มี” วริษาแอบนินทาเจ้านายที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงก เอาเป็นว่าไฟทุกดวงใน 

ออฟฟิศจะต้องดับลงเมื่อถึงเวลาพักกลางวัน หากจับได้ว่าใครแอบเปิดไฟก็โดน 

หักเงินเดือนตามมิเตอร์ไฟฟ้าที่วิ่งขึ้นแน่

“ใครบอกว่าฉันจะทำแบบนั้นให้เหนื่อย ทำเซอร์เวย์บนอินเทอร์เน็ตเอาก็ได ้

ใช่แล้ว! ต้องลองใช้วิธีนี้ดูสักตั้ง” ดีไซเนอร์สาวดีดนิ้ว นัยน์ตาเปล่งแสงแห่ง 

ความหวังขึ้นมาอีกครั้ง 

ทิชามีข้อดีในเรื่องของการมีปุ่มปิดเปิดอาการพารานอยด์๑ ของตัวเอง หล่อน 

จะนั่งกลุ้มใจหรือจิตตกกับเรื่องหนึ่งอยู่ไม่นาน เมื่อมีสิ่งอื่นเข้ามาจุดประกาย 

ก็จะหลุดไปสนใจเรื่องใหม่ได้ง่าย  ๆ แต่ใช่ว่าจะเป็นเช่นนี้ตลอดเวลา เพราะยัง 

มีบางเรื่อง...ทำอย่างไรสาวร่างเล็กคนนี้ก็ไม่อาจตัดออกไปจากใจได้เหมือนกับสับ 

คัตเอ๊าต์เสียที

หลังอิ่มท้องสองสาวข้ามไปช็อปปิ้งในเต็นท์ฝั่งตรงข้ามอีกครู่ใหญ ่ ก่อนกลับ 

ไปเริ่มทำงานของตัวเอง ระหว่างที่รอลิฟต์ วริษาหันไปพบร่างสูงของใครบางคน 

มายืนข้าง  ๆ พีอาร์สาวซึ่งเป็นดาวเด่นของบริษัท ยิ้มหวานตอบชายหนุ่มเป็นการ 

ทักทาย

ทิชาเหม่อคิดเรื่องงานเพลิน  ๆ มารู้สึกตัวเอาตอนเหลือบไปเห็นเพื่อนรัก 

กำลังเล่นเกมส่งสายตาไปมากับ  ‘ไบรท์’  หรือ  ‘บดินทร์’ หนุ่มหล่อผู้จัดการฝ่ายการ 

ตลาดที่เพิ่งเข้าทำงานใหม่เสียแล้ว

“นี่ฝน เก็บอาการหน่อยส ิ อย่าเยอะได้ไหม ขอละ” มือเล็กเหน็บเอววริษา 
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ทนเห็นอีกฝ่ายให้ท่าผู้ชายด้วยสายตาต่อไปไม่ไหว

“ก็ไบรท์เขาน่ารักอะ แค่ยิ้มให้ไม่เสียหายซะหน่อย” วริษากระซิบตอบ  

ยอมหยุดการหว่านเสน่ห์แล้วยืนนิ่ง  ๆ กระทั่งร่างสูงของบดินทร์ลับออกไปก่อน  

พีอาร์สาวจึงระบายอาการกระดี๊กระด๊าออกมาได้เต็มที่

“โอ๊ย! คนอะไรไม่รู้ หล่อ รวย โปรไฟล์เริด สเป็คฉันเลยอะแก” ถึงจะ 

ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับบดินทร์เท่าใดนัก แต่วริษาก็ไปสืบประวัติอีกฝ่ายจาก 

แผนกบุคคลมาหมดแล้ว เพียงแค่รู้ว่าเขามีดีกรีนักเรียนนอกเท่านั้น หล่อนถึงกับ 

เคลิ้มไปไกล

“แกว่าเขาจะสนใจฉันไหม” ต่อให้มั่นใจในเสน่ห์ของตนเองเพียงใด วริษา 

ก็ยังต้องการคำยืนยันอยู่ดี

“คงสนมั้ง เล่นหูเล่นตาไม่แพ้กันเลยนี่ ท่าทางแบบนั้นต้องเป็นเสือผู้หญิง 

แน่ แกอยู่ห่าง  ๆ  ไว้จะดีกว่า” ทิชานึกอคติกับบดินทร์ตั้งแต่แรกพบ 

“อุ๊ย! แกไม่รู้อะไรซะแล้ว ผู้ชายพราวเสน่ห์แบบนี้ท้าทายนักละ มัน 

สนุกตรงที่ต้องคิดว่าจะใช้มารยาแบบไหนถึงจะจับเขาให้อยู่มือ” 

“เลยต้องอ่อยแบบเมื่อกี้ใช่ไหม แกถนัดละสิ” ทิชาย่นจมูกดูแคลนสุดฤทธิ์

“อ้าว! แล้วแกจะให้ฉันนั่งเฉย ๆ รอให้ผู้ชายเข้ามาจีบก่อนหรือไง สมัยนี ้

แล้ว ผู้หญิงก็มีสิทธิ์ไขว่คว้าหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเหมือนกันนะ อีกอย่างเราต้อง 

รูจ้กับรหิารเสนห่เ์อาไวบ้า้งนะจะ๊เพือ่นรกั ไมอ่ยา่งนัน้กอ็าจแหง้เหีย่วเปน็แตงเถาตาย 

เหมือนคนแถวนี้ที่อายุเข้าเลขสามแล้วยังหาแฟนไม่ได้สักคน ฉันชวนไปเที่ยว 

กลางคืนก็ไม่ไป แบบนี้เมื่อไหร่จะได้รู้จักรสชาติของความรักสักที”

“จำเป็นด้วยเหรอที่ต้องไล่ล่าหาความรักขนาดนั้น ไล่ตามทั้งที่ยังไม่ถึง 

เวลา คบไปก็ต้องมาเลิกกันทีหลัง สู้รอให้ถึงเวลาที่มันเดินเข้ามาเอง แล้วกลาย 

เป็นรักที่มั่นคงไม่ดีกว่าหรือไง”

“เพ้อเจ้อ สมัยนี้รอพรหมลิขิตอย่างเดียวไม่ช่วยให้มีสามีได้หรอกนะ วิธี 

หาแฟนก็เหมือนการจับปลานั่นแหละ ถ้าไม่ยอมเหวี่ยงแห มีหรือจะได้ปลามากิน”

“เจ้าชู้แบบนี้ มิน่าแกกับไอ้พีทถึงได้ทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวัน ความจริง 

วิธีเหวี่ยงแหของแกมันก็ช่วยให้ได้ปลาเร็วอยู่หรอก แต่ปลาพวกนั้นจะมีคุณภาพ 
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หรือเปล่า อย่างแกกับไอ้พีทเองก็เถอะ คบกันมากี่ปีแล้ว จะแต่งงานเมื่อไหร่ 

ก็ไม่รู้ แบบนี้เข้าข่ายได้ปลาที่ไม่มีคุณภาพเหมือนกัน”

ทชิาโตก้ลบัแรงตามสไตล ์ เผลอไปสะกดิแผลในใจวรษิาเขา้เตม็เปา หญงิสาว 

หน้าเจื่อนลงอย่างเห็นได้ชัด ดีไซเนอร์สาวกลัวเพื่อนโกรธจึงรีบตบปากตัวเองเป็น 

การสำนึกผิด

“โทษทีนะฝน ฉันปากไวไปหน่อย” 

“ก็ถูกอย่างที่แกว่า คบกับพี่พีทมาตั้งนานไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลย”  

วริษาหัวเราะ สะบัดปลายผมสลวยไปด้านหลัง หล่อนมักทำเช่นนี้เสมอยามที่ 

ต้องการปกปิดความรู้สึกทุกข์ภายในใจ เป็นเรื่องจริงที่หล่อนคะยั้นคะยอถาม 

เรื่องแต่งงานกับเขามานับครั้งไม่ถ้วน แต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงจนชักไม่แน่ใจเสียแล้วว่า 

พิรุฬห์รักหล่อนจริง  ๆ หรือเห็นเป็นของเล่นชั่วคราวเท่านั้น

“แกเลิกพูดชื่อเขาให้เสียอารมณ์ได้แล้ว ตอนนี้ฉันขึ้นสถานะโสด พร้อม 

เปิดรับหนุ่มหล่อหน้าใหม่มาเป็นแฟน ไบรท์นี่แหละเหมาะสมที่สุดในเวลานี้”

“ฝันหวานอีกแล้วเพื่อนฉัน เผื่อใจไว้บ้างนะฝน บางทีนายนั่นอาจมีแฟน 

อยู่แล้วก็ได้”

“แค่แฟน ยังไม่ใช่เมีย ของแบบนี้มันเปลี่ยนใจกันได้นะจ๊ะ และฉันก็ 

มั่นใจในความสวยของตัวเองด้วย” หล่อนสะบัดผมโชว์ความเซ็กซี่ขั้นพื้นฐานให้ 

ทิชาได้ยลอีกครา สาวร่างเล็กถึงกับแสยะปากหมั่นไส้ 

“แล้วถ้าไอ้พีทมาง้อล่ะ จะกลับไปดีด้วยหรือเปล่า”

“ไม่!...ม่าย-ย-ย...”

เสียงหนักขาดห้วงลงในฉับพลัน เมื่อเดินมาถึงโต๊ะทำงานแล้วพบดอกลิลี่ 

ช่อโตแนบการ์ดเขียนคำว่า  ‘ขอโทษ’  ตัวโต  ๆ  วางเด่นอยู่

“ทีนี้ยังจะบอกว่าไม่คืนดีอีกไหม” ทิชาว่าดัก รู้ได้เลยว่าเรื่องราวจะดำเนิน 

ต่อไปเช่นไร “ฉันว่า อีกไม่เกินชั่วโมงจะต้องมีของกำนัลขนาดใหญ่ อาจเป็น 

กระเป๋าแบรนด์เนม รองเท้า หรือไม่ก็เครื่องเพชรหรู  ๆ  สักชุดส่งมาง้อก็ได้นะ” 

“แล้วยังไงล่ะ คิดเหรอว่าของพวกนี้จะทำให้ฉันหายโกรธแล้วยอมคืนดี 

ด้วย คนอย่างวริษาก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะ” หญิงสาวหอบช่อลิลี่ขึ้นมาดม  
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นัยน์ตาสีน้ำตาลกลมโตวาวระยับแสดงบทบาทของผู้ชนะอย่างชัดเจน

ทิชาส่ายหน้าระอากับพวกปากไม่ตรงกับใจ หล่อนจึงปล่อยวางเรื่องของ 

คนอื่นกลับไปวุ่นวายที่โต๊ะทำงาน หยิบดินสอสเก็ตช์แบบขึ้นมาอีกครั้ง ยังพอมี 

เวลาที่หล่อนจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณมะพร้าวเห็น ทิชาเชื่อว่าอาชีพดีไซเนอร์ของตน 

จะไม่จบลงง่าย  ๆ  เพียงเท่านี้แน่

เมื่อมีความมุ่งมั่น ไอเดียหลากหลายก็เหมือนจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย 

ทิชาเพลินไปกับงาน รวมถึงการหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต กระทั่งโทรศัพท์มือถือ 

ของหล่อนส่งเสียงดังขึ้น ปลายสายเป็นคนคุ้นเคยที่รู้จักกันมานานหลายปี เขา 

โทร.มาในชว่งเวลานีร้าวกบัมญีาณหยัง่รูว้า่หลอ่นกำลงัมปีญัหา หญงิสาวจงึไมป่ฏเิสธ 

เมื่ออีกฝ่ายชวนกินข้าวในเย็นวันนี้


