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บทนำ�

ฟองจันทร์มองออกไปด้านนอกหน้าต่างเครือ่ งบินด้วยสายตาพรัน่ พรึง
สายฟ้าฟาดเป็นเส้นแสงแปลบปลาบราวกับจะฉีกผืนฟ้าสีขมุกขมัวเป็นชิ้น
เธอเห็นความเป็นไปที่เบื้องนอกได้ชัดเจนแม้บานกระจกจะถูกรบกวนด้วย
ฝนเม็ดใหญ่ตลอดเวลา...อากาศภายในเคบินเครื่องบินค่อนข้างเย็น ทว่า
มือเรียวสองข้างของเธอนั้นเย็นกว่า และการเอามันมาเกาะเกี่ยวกุมกันไว้
แน่นหนาก็ไม่ได้ช่วยให้อุ่นขึ้นเลย
เครือ่ งบินล�ำโตสัน่ หญิงสาวค่อนข้างแน่ใจว่ามันเหวีย่ งตัวไปมาน้อยๆ
ด้วย นั่นท�ำให้สติของเธอพลอยท�ำท่าจะแตกตัวกระจัดกระจาย เธอเลย
ผินหน้ากลับแล้วหลับตาลง ตามด้วยการสูดลมหายใจลึกก่อนจะนึกท่อง
"โรตี ชาชัก มะตะบะ แกงเหลือง เอ็นหอยผัดฉ่า..."
เสียงท่องยาวยืดของเธอฉุดให้บรุ ษุ ทีน่ งั่ อยูข่ า้ งๆ ลืมตาขึน้ และหันมามอง
ตอนแรกเขานึกว่าหูฝาด แต่ฟงั ไปฟังมาทีเ่ ธอก�ำลังท่องล้วนเป็นเมนูอาหาร
จริงๆ
คนอะไรนั่งท่องชื่อเมนูอาหารบนเครื่องบิน
คิ้วของปาลย่นเข้าหากัน แต่ก่อนที่เขาจะดึงสายตากลับก็เหลือบเห็น
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สองมือทีเ่ กาะกันแน่นบนตักของเธอเสียก่อน เขาชัง่ ใจนิดหนึง่ แล้วตัดสินใจ
เปิดปากถามตอนเธอท่องถึงบักกุ๊ดเต๋
"คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับ"
"คะ?" ฟองจันทร์ลืมตาขึ้นแล้วหันไปท�ำหน้าเหลอหลาใส่คนถาม
"ผมได้ยินคุณท่องชื่ออาหาร"
"ฉันท่อง...เอ๊ะ ฉันพูดออกไปด้วยเหรอ" หญิงสาวเบิกตากว้าง
ด้วยความตกใจ ดวงตาที่กลมโตอยู่แล้วของเธอยิ่งดูโตเข้าไปใหญ่...เมื่อกี้
เธอนึกว่าท่องอยู่ในใจเสียอีก!
"คุณกลัวเครื่องบินหรือเปล่า" ปาลถาม ครั้นเห็นสายตาที่มองมา
เขาก็พยักพเยิดไปยังมือบนตักของเธอเป็นเชิงบอกว่าเขาเดาจากภาษากาย
"เอ้อ ปกติก็ไม่กลัวหรอกค่ะ แต่ถา้ เป็นตอนไม่ปกติแบบนี...
้ คือมีพายุ
เครื่องตกหลุมอากาศแบบรู้สึกได้ฉันก็จะหลอนหน่อยๆ" ฟองจันทร์อธิบาย
"แล้ววิธีแก้ของคุณคือนั่งท่องเมนูอาหารเหรอ"
"คือฉันแค่พยายามหาอะไรเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองอ่ะค่ะ" เธอ
ยิ้มแห้ง "พอดีฉันก�ำลังจะไปเจอเพื่อน ตอนคุยกันก่อนหน้านี้เพื่อนส่ง
เมนูอาหารมายัว่ ฉันเต็มไปหมด ฉันก็เลยคิดว่าห้ามตายก่อนได้ไปกินอาหาร
พวกนั้น"
ค�ำอธิบายของหญิงสาวเหนือความคาดหมายโดยสิ้นเชิง ปาลจ้อง
ใบหน้าที่ดูเหมือนแทบจะไร้เครื่องส�ำอาง ก่อนที่มุมปากของเขาจะยกเป็น
รอยยิ้มด้วยความขบขัน
"ก็เป็นวิธีที่ดีนะ"
"เอ่อ ถ้าเมื่อกี้รบกวนคุณฉันต้องขอโทษด้วยนะคะ ฉันนึกว่าท่องอยู่
ในใจ"
"ไม่เป็นไร คุณท�ำให้ผมได้ไอเดียเยอะเลยว่าต้องไม่พลาดกินอะไรบ้าง"
ฟองจันทร์หวั เราะแหะๆ ขณะทีช่ ายหนุม่ พยักพเยิดไปยังนอกหน้าต่าง
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เครื่องบิน
"เหมือนเราจะผ่านพายุมาแล้วนะ"
หญิงสาวหันมองตาม ท้องฟ้าด้านนอกสว่างมากขึ้นแล้ว แม้จะยังมี
ฝนแต่ก็เป็นสัญญาณว่าสภาพอากาศดีขึ้นแล้วตามที่เขาบอก
"น่าจะใกล้ถงึ สนามบินแล้วด้วย ดีจงั " เธอหันกลับไปส่งยิม้ กว้างให้เขา
"เอ่อ ขอบคุณนะคะที่ชวนฉันคุย ฉันลืมกลัวเลย"
ปาลพยักหน้ารับจากนั้นเขาก็หันกลับไป ฟองจันทร์เลยนิ่งเสีย แม้
ความจริงจะคุยกับเขาได้อีกตามประสาคนชอบผูกมิตร แต่ในเมื่อเขาไม่ได้
มีทที า่ อยากคุยอีกเธอก็ไม่ควรรบกวนเขา แค่เขามีนำ�้ ใจไถ่ถามคนแปลกหน้า
อย่างเธอก็ถือว่าดีมากแล้ว
เรียกเขาว่าคุณใจดีไปก่อนแล้วกัน เอาไว้ถ้าโชคชะตาฟ้าลิขิตให้ได้
เจอกันอีกสักหนแล้วค่อยถามชื่อเขาก็ไม่สาย
เครื่องบินแลนดิ้งที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่อย่างปลอดภัย ฝนยังคง
โปรยปรายอยู่ และเพราะไม่มีสะพานเทียบเครื่องบินทอดเชื่อมระหว่าง
เครื่องบินกับอาคารผู้โดยสาร ดังนั้นแม้ฝนไม่หนาเม็ดแต่ก็ท�ำให้ผู้โดยสาร
ทุกคนต่างรีบเดินเข้าอาคารรวมถึงผู้ชายใจดีที่นั่งข้างฟองจันทร์ด้วย เขา
เดินเร็วมาก เธอเห็นเขาสาวเท้ายาวๆ แป๊บเดียวก็หายไปจากสายตาแล้ว
ครั้นเข้าไปในอาคารก็เจอสายพานล�ำเลียงกระเป๋า ร่างเล็กในชุด
เสื้อผ้าฝ้ายกระโปรงยาวสไตล์ โบฮีเมียนหยุดยืนรอกระเป๋าเดินทาง เธอ
ไม่เห็นชายหนุม่ คนนัน้ แล้ว บางทีเขาอาจจะไม่มสี มั ภาระมากมาย ส่วนใหญ่
ถ้าเดินทางแค่คืนสองคืนก็ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้กระเป๋าเดินทางแบบต้อง
โหลดใต้เครื่อง แต่ส�ำหรับครั้งนี้เธอมีกระเป๋าเดินทางเพราะคิดว่าน่าจะ
มาอยู่นาน ดังนั้นเลยคิดว่าขนของมาเผื่อไว้ก่อนไม่เสียหาย
กระเป๋าเดินทางของเธอเคลื่อนมาตามสายพานอย่างรวดเร็ว แต่แค่
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เธอเอื้อมไปหยิบมันมาตั้งบนพื้นก็ต้องสะดุ้งเพราะเสียงสายฟ้าฟาดเปรี้ยง
ดวงหน้ารูปหัวใจทีล่ อ้ มกรอบด้วยเรือนผมหนาสีนำ�้ ตาลคาราเมลถักเป็นเปีย
หันขวับออกไปทางด้านนอกอาคาร คนอื่นๆ ในบริเวณนั้นก็ล้วนท�ำ
แบบเดียวกัน แม้จะมองไม่เห็นอะไรเพราะมีผนังทึบขวางอยู่ก็ตาม
อย่าบอกนะว่าพายุไล่ตามมา
ฟองจันทร์ถอนหายใจก่อนจะลากกระเป๋าออกจากบริเวณนั้นเพื่อ
ไปเจอเพื่อนสนิทตามที่นัดกันไว้ ตอนแรกเธอกลัวหาฐานิตไม่เจอ แต่
อีกฝ่ายบอกว่าสนามบินนี้เล็กนิดเดียว อย่างไรก็ต้องเจอกันแน่ แล้วก็
เป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะเธอสังเกตเห็นร่างท้วมของเพื่อนยืนกดมือถือ
อยู่แถวหน้าร้านอาหารร้านหนึ่งอย่างง่ายดาย
"นิต"
เจ้าของชื่อเงยหน้าตามเสียงเรียก จากนั้นก็ฉีกยิ้มกว้างเมื่อเห็น
เจ้าของเสียง
"มาถึงเสียทีนะแก ไม่ได้เจอกันตั้งนาน เปลี่ยนสีผมซะด้วย"
"ได้ขา่ วว่าเราเพิง่ เจอกันตอนงานเลีย้ งรุน่ เมือ่ สองเดือนก่อน" ฟองจันทร์
ชี้ให้เห็นความจริง
"เออว่ะ" ฐานิตท�ำท่านึกขึ้นได้แล้วหัวเราะ "แต่ตอนนั้นแกยังหัวด�ำ
อยู่เลย ฉันเลยรู้สึกเหมือนมันนานๆ"
"แกเลี้ยงหลานจนลืมวันลืมคืนมากกว่า"
"อันนี้ก็น่าจะจริงเหมือนกัน เลี้ยงเด็กเล็กนี่สุดจะเหนื่อยเลยว่ะ ฉัน
ไม่กล้ามีลูกแล้วเนี่ย"
"แล้วทุกวันนี้แกไม่กล้ามีผู้ด้วยป่ะ" ฟองจันทร์เย้า
"สวยหรูดูแพงเกินไปต้องท�ำใจว่ะ ไม่มีผู้ชายกล้าเข้ามาจีบ จะไป
จีบผู้ชายก่อนก็เกรงจะไม่งาม" ฐานิตหัวเราะร่วน "แกหิวไหม ถ้ายังก็รอ
ไปกินข้าวที่บ้านพี่สาวฉันทีเดียว ขับรถไปก็สักชั่วโมง"
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"ไปเลยดีกว่า เมื่อกี้ฉันได้ยินฟ้าผ่าเปรี้ยง...เครื่องบินที่ฉันนั่งมาก็
ฝ่าพายุมาเลย สงสัยมันตามมาที่นี่อีกมั้ง"
"แถวนี้ฝนตกบ่อยอยู่ ช่วงนี้นี่ตกหนักลมแรงเป็นพิเศษเลย" เพื่อน
ร่างท้วมพยักหน้าหงึกหงัก
สองสาวเพือ่ นรักซึง่ คบหาสนิทสนมกันมาตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้ามหาวิทยาลัย
เดินคุยกันไปเรื่อยๆ ฟองจันทร์เล่าถึงเหตุการณ์บนเครื่องบินให้เพื่อนฟัง
ครั้นเดินมาถึงประตูทางออกจากอาคาร เธอก็สังเกตเห็นร่างสูงที่ก�ำลัง
พาดพิงถึง เขาก�ำลังจะเปิดประตูรถเอสยูวีคันหนึ่ง
"สมเป็นแกจริงๆ ว่ะ นั่งท่องเมนูอาหารเนี่ย" ฐานิตปลงกับเพื่อน
สายกินของตัวเอง
"เฮ้ย นั่นไงแก ผู้ชายคนนั้น" ฟองจันทร์ร้องขึ้นมาเกือบจะพร้อมกับ
ที่เพื่อนพูด
"ที่ก�ำลังขึ้นรถนั่นน่ะเหรอ...หน้าตาดีนี่หว่า" อีกฝ่ายมองตาม "แหม
น่าเสียดายทีแ่ กไม่ขอคอนแทกต์เขาไว้ แกนี่ไม่เป็นงานเลย ถ้ามีคอนแทกต์
ถึงแกไม่สนเดี๋ยวฉันจีบเองก็ได้"
"ฉันตั้งใจไว้ว่าถ้าได้เจอกันอีกครั้งจะถาม เกิดมีวันนั้นจริงๆ แกก็
ช่วยจีบเขาอย่างทีป่ ากดีไว้ดว้ ยแล้วกัน" ฟองจันทร์ยมิ้ ข�ำๆ รูป้ ระวัตเิ พือ่ นดี
ว่าเป็นพวกเก่งหลังไมค์ พอไปยืนอยู่ต่อหน้าผู้ชายที่อยากจีบทีไรตัวแข็ง
เป็นหินอย่างกับเจอหน้าเมดูซ่าทุกที
"ยังกับจะเจอกันง่ายๆ" สาวร่างท้วมส่ายหน้าไปมาแล้วกางร่ม
พาเพื่อนเดินออกจากชายคาอาคารเพื่อไปยังลานจอดรถกลางแจ้ง
"อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนั่นแหละ แกดูอย่างพี่นันท์ของแกสิ ท�ำงาน
อยู่ตั้งภาคเหนือยังอุตส่าห์มาเจอสามีคนใต้"
"แต่ถา้ มันเกิดขึน้ กับทุกคน ในไทยคงไม่มปี ระชากรขึน้ คานเยอะขนาดนี้
หรอก" ฐานิตกลอกตา ก่อนจะท�ำท่านึกขึ้นได้ "เออ พูดถึงเรื่องนี้...แก
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มาสตูลคราวนี้ฉันมีที่เด็ดๆ จะพาแกไป"
"ที่เด็ดๆ อะไร" ฟองจันทร์เลิกคิ้ว
"เอาน่า เดี๋ยวก็รู้เอง"
ท่าทีมีลับลมคมในของเพื่อนท�ำให้ฟองจันทร์นึกข�ำ แต่เธอก็ไม่ได้
พยายามซักไซ้ตอ่ เพราะคิดว่าเดีย๋ วก็ได้รอู้ ยูด่ ...
ี หลังจากเก็บกระเป๋าเดินทาง
เข้าช่องเก็บของหลังรถเก๋งคันเล็กแล้วเธอก็เดินไปขึน้ นัง่ บนเบาะข้างคนขับ
"เอาล่ะ Let's go." ฐานิตประกาศแล้วเหยียบคันเร่งพารถออกจาก
ช่องจอด
ฟองจันทร์เอนหน้าเข้าไปใกล้กระจกหน้าต่าง ดวงตาเหลือบขึ้นมอง
เมฆฝนที่ปกคลุมผืนฟ้าแวบหนึ่งก่อนจะหันมาสนใจสิ่งรอบตัว นี่เป็น
ครั้งแรกที่เธอจะได้เดินทางไปจังหวัดสตูล...ขอให้เป็นทริปที่ดีด้วยเถอะ
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บทที่ 1

คำ�อธิษฐานกะทันหัน

"นัน่ โรงแรมสร้างใหม่เหรอแก ดูหรูใช่เล่นเลยนะ" ฟองจันทร์ทนี่ งั่ มอง
ทิวทัศน์นอกหน้าต่างรถไปเรื่อยส่งเสียงถามเมื่อสังเกตเห็นแนวรั้วยาว
ใหม่เอี่ยม บริเวณใกล้ทางเข้าออกซึ่งเปิดโล่งมีป้ายชื่อที่ยังมีพลาสติกคลุม
ท�ำให้อ่านได้ไม่สะดวกนัก
"อืม" ฐานิตส่งเสียงรับ "เห็นว่าโรงแรมนี้มีปัญหาตอนก่อสร้างด้วยนะ
คนในพื้นที่ไม่อยากให้สร้างหรือไงนี่แหละ เจ้าของคงทุนหนาแบ็กดีจริงๆ
มั้งถึงมาสร้างจนได้"
"เจ้าของเป็นคนนอกพืน้ ทีด่ ว้ ยเหรอ...ฉันว่ากล้าดีนะทีม่ าสร้างโรงแรมหรูๆ
ในจังหวัดที่เป็นเมืองรองแบบนี้" ฟองจันทร์นึกทบทวนว่าท�ำไมเมื่อวาน
ไม่ยักสังเกตเห็นโรงแรมนี้ แล้วก็ ได้ข้อสรุปว่าน่าจะเป็นเพราะฝนตก
ค่อนข้างหนัก
"เขาก็คงศึกษามาดีแล้วมัง้ ใช้เงินลงทุนขนาดนี"้ เจ้าของร่างท้วมบอก
"ว่าไป ไหนๆ วันนี้ก็ว่างแล้วฉันพาแกไปที่เด็ดๆ ที่ฉันบอกไว้ตอนอยู่
สนามบินดีกว่า"
"แล้วไม่ต้องกลับบ้านไปช่วยพี่นันท์เลี้ยงหลานเหรอ"
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"ไม่อ่ะ วันนี้พี่เขยฉันอยู่บ้านไง เดี๋ยวก็ช่วยพี่นันท์เองแหละ"
ฟองจันทร์ฟงั แล้วพยักหน้าหงึกๆ...ครอบครัวของเพือ่ นเป็นคนเหนือ
ฐานิตลงมาเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ เลยได้รู้จักเธอ ส่วนฐิตานันท์
ผูเ้ ป็นพีส่ าวนัน้ อาศัยและท�ำงานในละแวกภาคเหนือตลอด จนกระทัง่ ได้พบกับ
พิทกั ษ์ซงึ่ เป็นชาวสตูลทีเ่ ดินทางขึน้ ไปท�ำธุระแถบภาคเหนือ หลังจากคบหากัน
ระยะหนึ่งทั้งสองก็ตกลงใจแต่งงานกัน นอกจากฐิตานันท์ต้องจากบ้าน
มาไกลแล้วยังต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามด้วย
ฐิตานันท์เพิง่ คลอดเมือ่ เดือนก่อนนีเ่ อง พิทกั ษ์ทำ� งานเป็นไกด์นำ� เทีย่ ว
ในพื้นที่ บางครั้งก็ต้องออกจากบ้านแบบข้ามวันข้ามคืน ช่วงนี้ฐานิต
ว่างงานอยู่ พอเห็นว่าพี่สาวเลี้ยงลูกคนเดียวเหนื่อยแถมอยู่ไกลบ้าน
เลยหอบผ้าหอบผ่อนมาอยู่ที่สตูลตั้งแต่หลานเพิ่งอายุไม่กี่วัน หน�ำซ�้ำยัง
ชวนให้เธอมาเยี่ยมยิกๆ
ฟองจันทร์ท�ำงานเป็นนักเขียนและบล็อกเกอร์อิสระ ส่วนใหญ่จะ
รับเขียนบทความและท�ำรีววิ ต่างๆ มีทงั้ แบบทีค่ ดิ คอนเทนต์เองซึง่ ส่วนใหญ่
จะเป็นแนวอาหารที่เธอถนัด กับแบบที่ลูกค้าก�ำหนดหัวข้อมาให้เขียนตาม
โดยเธอจะมีลูกค้าประจ�ำอยู่สามสี่เจ้า รวมถึงท�ำเพจของตัวเองด้วย แต่
ช่วงหลังมานีม้ ปี ญั หาหลายอย่าง เธอเลยทัง้ เบือ่ และเหนือ่ ย เมือ่ หาเวลาได้
เลยตกลงใจลงใต้มาสตูลตามค�ำชวนของเพื่อน นอกจากจะได้เที่ยวแบบ
มีที่พักฟรีแล้วยังน่าจะเป็นโอกาสให้ได้เก็บวัตถุดิบใหม่ๆ ส�ำหรับงานเขียน
ด้วย
บ้านของครอบครัวพิทักษ์เป็นบ้านโบราณมีใต้ถุน พอเขาแต่งงาน
ก็มาสร้างบ้านแยกอีกหลังเป็นบ้านสมัยใหม่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน
บ้านมีสองห้องนอน ฟองจันทร์เลยมาอาศัยด้วยได้ค่อนข้างสะดวกเพราะ
สามารถนอนกับฐานิตได้
เมื่อวานตอนมาถึงพิทักษ์ ไปร่วมงานประชุมที่พัทลุง เธอเลยเพิ่งได้
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พบหน้าเขาเป็นครั้งแรกเมื่อสายนี้เอง ทว่าก็ได้คุยกันไม่กี่ค�ำเพราะเพื่อน
ต้ อ งเอาพั ส ดุ ไ ปส่ ง ไปรษณี ย ์ แ ทนพี่ ส าวซึ่ ง เปิ ด ร้ า นขายของออนไลน์
หารายได้พเิ ศษ แต่เท่าทีค่ ยุ กันชายหนุม่ ก็ดเู ป็นมิตรและมีนำ�้ ใจดี มะหรือแม่
ของพิทกั ษ์ก็ใจดีเหมือนกัน แถมท�ำอาหารอร่อยสุดยอดจนเธอยังคิดว่าต้อง
ขอสูตรอาหารกลับไปกรุงเทพฯ ด้วย
ฟองจันทร์หวังเอาไว้ว่าทริปสตูลนี้จะเป็นทริปที่ดี อย่างน้อยตอนนี้
มันก็เริ่มต้นดีแล้ว...ขอให้มันดีไปตลอดรอดฝั่งด้วยเถอะ
"หื อ นี่ บ ่ อ น�้ ำ เหรอ" ฟองจั น ทร์ เ ดิ น ไปชะโงกดู ต รงขอบปาก
ปล่องวงกลมซึ่งก่อด้วยอิฐอยู่บนแท่นวงกลมอีกชั้น
สถานที่ที่ฐานิตพามานั้นต้องขับรถไกลพอสมควร แม้ถนนที่ ใช้
เดินทางมาจะมีสภาพดีและมีรถวิง่ ไปมาตลอด แต่สองข้างทางก็มแี ต่ตน้ ไม้
ใบหญ้า บางช่วงสัญญาณโทรศัพท์มือถือขาดหายด้วยซ�้ำ ปลายทาง
เป็นชุมชนหนึ่ง เพื่อนชี้มือชี้ไม้ให้ดูว่าข้างหน้าเป็นท่าเรือ แล้วอีกฝ่ายก็
เลีย้ วเข้าสูถ่ นนสายเล็กกว่า จากนัน้ ก็พาเธอลงเดินจนมาถึงจุดทีม่ ปี ากปล่อง
วงกลมหลายปล่อง
"ช่าย มีเจ็ดบ่อ เขาถึงเรียกหมู่บ้านตรงนี้ว่าบ้านบ่อเจ็ดลูกไง"
"แล้วแกพาฉันมาดูบ่อน�้ำเนี่ยนะ" ฟองจันทร์ขมวดคิ้ว
"ทีน่ ดี่ งั นะแก แบบว่าเป็นหนึง่ ในต�ำนานของสตูลเลย" ฐานิตยกแขนขึน้
กอดอก "จริงๆ ฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องต�ำนานละเอียดเท่าไหร่ เท่าที่ได้ยินมา
มีหลายต�ำนาน อันที่พี่เขยฉันเล่าให้ฟังก็ประมาณว่ามีพ่อชาวเลคนนึง
ขุ ด บ่ อ น�้ ำ ใช้ ที นี้ พ อมี ลู ก เพิ่ ม ก็ มี น�้ ำ ใช้ ไ ม่ พ อเลยขุ ด บ่ อ ต่ อ มาเรื่ อ ยๆ
ตามจ�ำนวนลูกจนถึงบ่อที่เจ็ด แต่ประเด็นส�ำคัญก็คือว่ากันว่าบ่อน�้ำนี้
ศักดิ์สิทธิ์มากแก"
"ศักดิส์ ทิ ธิ?์ " คิว้ ทีข่ มวดอยูข่ องฟองจันทร์คลายตัวแล้วยกขึน้ สูงแทน
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"คือเขาให้อธิษฐานแล้วเอาน�้ำในบ่อมาพรมๆ ตามหัวตามตัว บ่อที่
อยู่ข้างแกนี่แหละ ถ้าส�ำเร็จก็ให้มาแก้บน แถวนี้มีบริการแก้บนทางไกล
ด้วยนะ แบบว่าโทรมาสัง่ แล้วโอนเงินมา ชาวบ้านก็จะจัดการให้ สะดวกสุดๆ"
"แล้วที่พาฉันมาก็คือจะให้ฉันอธิษฐานงี้เหรอ...แกก็รู้ว่าปกติฉัน
เป็นพวกไม่มีดวงไม่มีโชค อยากได้อะไรต้องลงมือท�ำเองทั้งนั้น"
"ลองดูอีกสักหนก็ ไม่มีอะไรเสียหายนี่นา พักนี้แกก็เหนื่อยๆ กับ
หลายเรื่อง ลองขอดูสักเรื่องจะเป็นไรไป"
ฟองจันทร์ผินหน้าไปมองบ่อน�้ำที่ใหญ่ที่สุดอีกครั้งอย่างชั่งใจ เธอ
ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ก็ไม่เคยคิดลบหลู่
"แล้วแกอธิษฐานอะไรไปอ่ะ"
"เปล่า ฉันยังไม่เคยอธิษฐาน" ฐานิตบอกหน้าตาเฉย
"อ้าว แล้วแกพาฉันมาเนี่ยนะ" สาวร่างเล็กที่ยังคงถักเปียเหมือน
เมื่อวานร้อง
"ฉั น ยั ง ตั ด สิ น ใจไม่ ไ ด้ ว ่ า จะอธิ ษ ฐานอะไร ใจนึ ง ก็ อ ยากถู ก หวย
รางวัลที่หนึ่ง อีกใจก็อยากได้กงยู" สาวร่างท้วมเอ่ยถึงพระเอกเกาหลี
ผู้โด่งดัง เธอไม่เคยปิดบังว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของเขา
"ถ้าแกได้กงยู แกจะรวยกว่าถูกหวยรางวัลทีห่ นึง่ " ฟองจันทร์ชี้ให้เห็น
ความจริง
"มันก็ ใช่ แต่แกก็ต้องรับมือกับแฟนคลับมหาศาลของเขาด้วยไง
พวกติ่งโรคจิตอีก แล้วฉันก็ออกจะบอบบางขนาดนี้ แกคิดว่าฉันจะรับมือ
ไหวเหรอ"
คนตัวเล็กกว่ามองเพื่อนที่เคลมตัวเองว่าบอบบางแล้วกลอกตา
มองบน ซึ่งคนต้นเหตุก็เห็นแต่ไม่น�ำพา
"ฉันต้องเลือกให้ดีๆ ก่อนอธิษฐานสิ อีกอย่างยังไงฉันก็อยู่ที่นี่นาน
กว่าแก จะมาอธิษฐานเมื่อไหร่ก็ได้ แล้วบังหมัดก็บอกว่าลูกค้าของเขาที่
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มาเที่ยวก็อธิษฐานส�ำเร็จกันนะ ยังโทรมาให้เขาช่วยติดต่อเรื่องแก้บนเลย"
ฐานิตอ้างถึงพี่เขย "น่า ไหนๆ ฉันก็ขับรถพาแกมาถึงนี่แล้ว ลองสักหน่อย
ไม่เสียหายนี่ ไม่ได้ก็คือไม่ได้ ในเมื่อแกก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วด้วย มาๆ
เดี๋ยวฉันตักน�้ำให้"
ผู ้ เ ป็ น เพื่ อ นก้ า วเข้ า มาจั ด แจงโยนถั ง ซึ่ ง ดั ด แปลงจากแกลลอน
พลาสติกใส่นมลงไปในบ่อ ขณะที่ปากก็พูดไปด้วย
"ถังนีเ้ ขาเจาะรูไว้ พอฉันตักขึน้ มาน�ำ้ จะไหลออกมา แกก็เอามือรองน�ำ้
มาพรมๆ ตัว แต่ตอนนี้แกอธิษฐานก่อน เร็วๆ ตั้งใจด้วย"
ฟองจันทร์ไม่ทนั ตัง้ ตัว แต่เธอก็หลับตาแล้วยกมือขึน้ ประนมอธิษฐาน
ตามแรงกดดัน...เธอยังไม่ได้คิดด้วยซ�้ำว่าอยากจะขอเรื่องอะไร ดังนั้น
เลยเอาเรื่องแรกที่โผล่ขึ้นมาในใจ
ขอให้มีคนมาช่วยก�ำจัดพี่อู๋ออกไปจากชีวิตฟองจันทร์ด้วยเถอะ
หญิงสาวอธิษฐาน แต่แล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกๆ...เอ๊ะ จริงๆ ควรบอกว่า
ขอให้พี่อู๋ออกไปจากชีวิตมากกว่ารึเปล่า
"ไอ้ฟอง อธิษฐานเสร็จแล้วใช่ป่ะ มารองน�้ำเร็วๆ"
เสียงเพือ่ นทีเ่ ร่งยิกๆ ท�ำให้ฟองจันทร์ตอ้ งลืมตาขึน้ ก่อนจะได้คดิ เรือ่ ง
การแก้ค�ำอธิษฐาน แล้วเธอก็เห็นว่าน�้ำก�ำลังไหลออกมาจากถังดัดแปลง
ที่เพื่อนยกขึ้นมาวางตรงขอบบ่อจริงๆ เธอเลยใช้สองมือรองน�้ำแล้วเอามา
ประพรมเรือนผมกับเนื้อตัวพอเป็นพิธี
"แบบนี้ป่ะ"
"แม่น" ฐานิตพยักหน้า "แล้วแกอธิษฐานเรือ่ งอะไร...เออๆ ไม่ตอ้ งบอก
เดี๋ยวไม่ขลัง เดี๋ยวถ้าส�ำเร็จค่อยบอกแล้วกัน"
ฟองจันทร์มองหน้าเพื่อนก่อนจะนึกถึงค�ำอธิษฐานของตัวเองเมื่อครู่
แล้วก็ปดั มันทิง้ ไปแบบปลงๆ...ถึงจะแปลกๆ ไปหน่อยแต่กเ็ อาเหอะ หลักใหญ่
ใจความยังอยู่ดี แล้วถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาได้เธอก็จะยอมกลับมาแก้บน
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ถึงสตูลเลยทีเดียว
ฟองจันทร์นงั่ เล่นมือถืออยูบ่ นเตียง ขณะทีฐ่ านิตเพิง่ อาบน�ำ้ เสร็จและ
ก�ำลังเดินไปนั่งที่โต๊ะเครื่องแป้ง ฝ่ายหลังสังเกตเห็นเพื่อนเงยหน้าจาก
มือถือขึ้นมาท�ำหน้าเมื่อยแล้วเอื้อมเอามันไปวางบนโต๊ะหัวเตียง เธอเลย
ออกปากถาม
"อีตาพี่อู๋เหรอ"
"อือ"
"นี่แกแค่มิ้วต์ ไว้ใช่ไหม ท�ำไมไม่บล็อกไปเลยล่ะ แกนี่ก็ทนร�ำคาญ
อยู่ได้"
"ถ้าบล็อกฉันก็จะไม่ได้อ่านข้อความของเขาเลย พอเขาเอาไปบอก
พ่อแม่ฉันก็ตายหยังเขียดน่ะสิ" ฟองจันทร์ถอนหายใจเฮือก
'พี่อู๋' ที่พูดถึงคืออรรณพ ลูกชายของเพื่อนสนิทจวงจันทร์แม่ของเธอ
หญิงสาวรู้จักอีกฝ่ายมาตั้งแต่สมัยยังใช้ค�ำน�ำหน้าเป็นเด็กหญิง เขาอายุ
มากกว่าเธอห้าปี และเธอกับเขาก็สนิทสนมเป็นพีช่ ายน้องสาวกันมาตลอด
จนช่วงหลังมานี้ถึงเริ่มแปลกๆ
เรื่ อ งเริ่ มจากเมื่อ สองสามปีก่อ นอรรณพเลิกกับแฟนที่คบกันมา
หลายปีเพราะจับได้ว่าฝ่ายหญิงมีคนอื่น เขาเฮิร์ตหนักทีเดียว ฟองจันทร์
เห็นแล้วก็สงสาร พอดีตอนนัน้ เธอเพิง่ เรียนจบไม่นานเลยค่อนข้างว่างเพราะ
เรื่องงานยังไม่ลงตัว เธอเลยคอยให้ก�ำลังใจเขา ทั้งชวนคุยชวนเที่ยวเล่น
ทั้งหมดนี้ท�ำด้วยความหวังดีล้วนๆ ใครจะไปนึกว่าอยู่ดีๆ เขาจะหันกลับมา
ชอบเธอเสียอย่างนั้น
ช่วงแรกก็ไม่มสี ญั ญาณอะไร หญิงสาวเลยท�ำตัวสนิทสนมกับอรรณพ
ต่อมาเรื่อยๆ กระทั่งเมื่อปีกลายเขาก็เริ่มแสดงออก ตอนแรกเธอไม่ทัน
ได้คดิ อะไรเพราะสนิทกันเป็นทุนเดิม แม้จะสังเกตว่าพ่อแม่เริม่ พูดจาชืน่ ชม
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ชายหนุ่มบ่อยขึ้น แต่ก็ยังคิดว่าเป็นเพราะพวกท่านเห็นเธอโสดมาหลายปี
ตั้งแต่เลิกกับแฟนก่อนเรียนจบ แถมอรรณพก็เป็นลูกเพื่อนสนิทแม่ซึ่ง
อยู่ ในสายตาพวกท่าน จนจู่ๆ เขาก็ออกปากขอคบกับเธอ ฟองจันทร์
ช็อกสุดๆ และเธอก็รีบอธิบายไปว่าไม่ได้ชอบเขาในแง่นั้น
เรื่องควรจะจบแค่นั้น มันก็ไม่แปลกถ้าหลังจากเธอเคลียร์ตัวเองแล้ว
ชายหนุม่ จะถอยห่างออกไป ทว่าเรือ่ งกลับกลายเป็นตรงข้าม เขาไม่ยอมแพ้
ง่ายๆ และบอกว่าในเมื่อเธอไม่มีใครก็จะขอจีบเธอ เพราะเขาแน่ใจแล้วว่า
รักเธอจริงๆ...ตั้งแต่นั้นสถานการณ์ระหว่างเธอกับเขาก็เต็มไปด้วยความ
อิหลักอิเหลื่อ อย่างน้อยก็ในฝั่งของฟองจันทร์ เธอท�ำงานที่บ้านเป็นหลัก
ขณะที่เขาเข้านอกออกในบ้านเธอได้สะดวก แถมพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็
สนั บ สนุ น ไม่ ว ่ า เธอจะพยายามแสดงจุ ด ยื น อย่ า งไรก็ ไ ม่ มี ใ ครสนใจ
เอาเสียเลย
หญิงสาวอยากจะตัดขาดเขาแบบใจร้าย แต่เอาเข้าจริงก็ท�ำไม่ได้
ไม่ใช่เพราะใจอ่อน ทว่าติดที่ครอบครัวนี่เอง ก่อนหน้านี้เธอเคยลองท�ำตัว
แย่ๆ กับเขาไปหนหนึ่ง ปรากฏว่าผลสะท้อนกลับจากพ่อแม่ของเธอ
รุนแรงมาก สุดท้ายเธอก็ได้แต่ปล่อยให้เรื่องคาราคาซังมาถึงตอนนี้ เพราะ
ไม่อย่างนั้นนอกจากก�ำจัดอรรณพได้แล้วเธอคงต้องแตกหักกับพ่อแม่ด้วย
เรื่องลูกชายเพื่อนแม่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ท�ำให้ฟองจันทร์หนีมาสตูล
แต่ เ ธอก็ พ ยายามหลบหน้ า หลบตาเขาตั้ ง แต่ ก ่ อ นจะมาแล้ ว ซึ่ ง มั น ก็
ส�ำเร็จบ้างไม่ส�ำเร็จบ้าง เมื่อก่อนเธอกับเขาแชตคุยกันบ่อย ตอนนี้เธอ
ก็แกล้งปล่อยเบลอไม่เปิดอ่าน ผ่านไปสักสัปดาห์จงึ อ่านสักหนแล้วตอบกลับ
สักประโยค เธอท�ำแบบนี้มาหลายเดือนแล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังไม่ยอมย่อท้อ
หรือรับรู้ถึงความเฉยชาของเธอเสียที
ช่างน่าเหนื่อยใจเหลือเกิน
"พูดก็พดู เหอะนะ ฉันว่าแกต้องย้ายออกจากบ้านว่ะ แบบว่าประท้วงเงียบ
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อ่ะ ให้ที่บ้านแกรู้ว่าแกอึดอัด" ฐานิตส่งเสียงจากหน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้ง
มือไล้ครีมไปทั่วใบหน้า "เผลอๆ จะได้โบนัสเป็นการที่พ่อแม่แกบังคับให้
ไอ้วาดไปท�ำงานแทนด้วย จะได้เลิกท�ำตัวเป็นคุณหนูเสียที"
"ฉันจะท�ำงั้นได้ไง" ฟองจันทร์ถอนหายใจอีกเฮือก
นอกจากเรื่องอรรณพแล้ว บ้านเธอก็ยังมีปัญหาหนี้สินจากการกู้เงิน
เกินตัว พ่อแม่ของเธอเป็นข้าราชการท�ำให้กู้หนี้ยืมสินค่อนข้างง่าย และ
มันก็เป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่เธอยังเรียนไม่จบ เธอต้องเริ่มท�ำงานพิเศษ
กึ่งๆ จะส่งตัวเองเรียนตั้งแต่เข้าเรียนมหาวิทยาลัย พอเริ่มท�ำงานเธอก็
ใช้เงินจุนเจือพ่อแม่และขอกึ่งบังคับให้พวกท่านเลิกสร้างหนี้ก้อนใหม่
ที่ผ่านมาถึงจะแทบไม่มีเงินเก็บ ไม่ได้ใช้เงินที่หามาตามต้องการ แถมต้อง
ติดแหง็กอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ แต่เธอก็คิดว่าอดทนช่วยที่บ้านตั้งแต่ตอนนี้
น่าจะดีกว่าไปหาซื้อบ้านซึ่งแพงขึ้นทุกวันเองในอนาคต
อย่างไรก็ตามประเด็นในครอบครัวของเธอไม่ใช่แค่เรือ่ งหนี้ แต่มเี รือ่ ง
วาดจันทร์ผู้เป็นน้องสาวของฟองจันทร์ด้วย น้องมีอายุน้อยกว่าเธอสี่ปี
ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปีที่สาม...และเป็นลูกรักของพ่อกับแม่
อันที่จริงคนมักจะพูดกันเสมอว่าพ่อแม่มักจะห่วงและเอาใจใส่ลูก
คนเล็กมากกว่า แต่สำ� หรับครอบครัวเธอนัน้ เหมือนจะเหนือกว่านัน้ อีกระดับ
นอกจากพ่อแม่จะสั่งสอนเธอให้ดูแลน้องและเสียสละให้น้องแล้ว พ่อแม่
ยังสปอยล์วาดจันทร์ ให้ทกุ อย่างทีน่ อ้ งต้องการโดยทีเ่ จ้าตัวไม่ตอ้ งพยายาม
อะไรเลย ในขณะที่ฟองจันทร์ต้องดิ้นรนหาเองมาตลอด ทุกวันนี้เธอ
ต้องท�ำงานส่งน้องเรียนโดยที่เจ้าตัวนั่งๆ นอนๆ อยู่บ้าน แถมยังมีเงิน
ค่าขนมใช้ช็อปปิ้งสบายมือ เธอเองพยายามคุยกับแม่แล้วว่าอย่างน้อย
ควรให้น้องช่วยประหยัด แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แถมบางครั้ง
ยังทะเลาะกันด้วย
ฟองจันทร์ ไม่ได้เกลียดน้องสาว รักมากด้วย ทว่าก็มีบางครั้งที่เธอ
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นึกอิจฉาอีกฝ่ายและน้อยใจพ่อแม่ เพียงแต่เธอก็ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไรเหมือนกัน
ในเมื่อเธอเคยพยายามเปิดอกคุยแล้วก็ไม่เคยเป็นผล
"ท�ำไมแกจะท�ำไม่ได้ ทีแ่ กไม่อยากท�ำเพราะแกเป็นเด็กดีเกินไปเท่านัน้
แหละ รายได้ต่อเดือนของแกพอเอาไปเช่าห้องอยู่ใช้ชีวิตเองได้ ยังไงแก
ก็ไม่ใช่พวกฟุ่มเฟือย แล้วระหว่างนี้ก็เลิกช่วยทางบ้านไปก่อน" ฐานิตชี้
ให้เห็นความจริง "ฉันไม่ได้บอกให้แกอกตัญญูนะเว้ย ขอแค่สักพัก อาจจะ
ไม่กี่เดือนเท่านั้นแหละ ให้ที่บ้านแกรับรู้ว่าแกไม่โอเคกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆ
อย่างน้อยก็ให้พอ่ แม่ยอมเลิกพยายามจับคูแ่ ก แล้วแกค่อยกลับไปอยูบ่ า้ น"
"หรือไม่แม่ก็คงโกรธมากจนไม่ให้ฉันกลับเข้าบ้านอีก แกก็รู้ว่าแม่
พี่อู๋เนี่ยเพื่อนสนิทแม่ฉันนะ คราวก่อนฉันยังเกือบตาย" สาวร่างเล็ก
พูดหงอยๆ "ส่วนเรือ่ งวาดแกก็รวู้ า่ ยังไงพ่อแม่ก็ไม่มที างให้วาดท�ำงานหรอก
พวกท่านบอกว่าฉันเรียนไปด้วยท�ำงานไปด้วยถึงเกรดไม่ดี แล้วเผลอๆ
จะไปกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายค่าเทอม สุดท้ายก็ตกมาเป็นภาระของฉันอีกอยู่ดี"
"แล้วแกจะทนอยู่ในสภาพนี้ได้อีกนานแค่ไหน ถามหน่อย มันกระทบ
กับงานของแกแล้วด้วยเนี่ย ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ วันนึงเดี๋ยวแกก็
ไม่มีปัญญาหาเงินมาช่วยเหลือที่บ้านอยู่ดีแหละ" สาวร่างท้วมยังไม่ยอม
ราข้อ และเรื่องนี้ฟองจันทร์ก็เถียงไม่ได้เสียด้วย
เพราะความเครียดท�ำให้ช่วงหลังมานี้เธอท�ำงานได้น้อยลงกว่าเดิม
มันค่อยๆ ลดลงทีละน้อยมาพักหนึ่งแล้ว จนกระทั่งมาเห็นผลอย่างชัดเจน
ในช่วงเดือนสองเดือนมานี้ นี่ก็เป็นอีกปัญหาที่ท�ำให้เธอต้องหิ้วกระเป๋า
มาหาเพื่อน โดยหวังว่าการได้เปลี่ยนบรรยากาศจะท�ำให้หายเครียด อีกทั้ง
น่าจะได้มาเจออะไรใหม่ๆ ส�ำหรับเอาไว้เป็นวัตถุดิบให้งานเขียนด้วย
ฐานิตเหลือบมองเพือ่ นสนิท เธอทราบว่าอีกฝ่ายรูด้ วี า่ ปัญหาคืออะไร
เพียงแต่ค�ำว่ากตัญญูซึ่งโดนสั่งสอนฝังหัวมาแต่อ้อนแต่ออกมันค�้ำคออยู่
ถ้าก้าวข้ามไปไม่ได้ก็จะต้องติดอยู่ในวังวนนี้ต่อไป แต่มันก็ไม่ใช่หน้าที่
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ของเธอที่จะไปตัดสินเพื่อน เธอท�ำได้แค่ ให้ค�ำแนะน�ำ และไม่ว่าเพื่อน
ตัดสินใจอย่างไรเธอก็จะอยู่เคียงข้างให้ก�ำลังใจเหมือนที่เคยท�ำมาตลอด
ต่อไป
"เอาล่ะ ไม่งั้นก็มีอีกทาง แกรีบหาแฟนซะ"
"แกก็พูดเหมือนหาผู้ชายดีๆ ได้ตามเซเว่น" ฟองจันทร์พึมพ�ำ
"ก็ไม่แน่ แกลองเดินเข้าเซเว่นอาจจะเจอก็ได้ แบบว่าก�ำลังจะหยิบ
ขนมปังชิน้ เดียวกันอะไรงี"้ ฐานิตไหวไหล่ "ทีผ่ า่ นมาแกอยูบ่ า้ น ออกข้างนอก
ก็คอื ไปอีเวนต์ ไปรีววิ อาหารแค่นนั้ โอกาสเจอคนก็นอ้ ย ตอนนีแ้ กออกมาแล้ว
ก็ ถื อ โอกาสมองหาสิ ถ้ า เปลี่ ย นศาสนาแบบพี่ นั น ท์ ไ ม่ ไ หวก็ เ หล่ ๆ
นักท่องเที่ยวแทนก็ได้"
สาวร่างเล็กถอนหายใจกลับไปแทนการพูดโต้ตอบ...อันที่จริงเธอก็
เคยคิดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน เคยคิดถึงขนาดจะให้เพื่อนสนิทที่เป็นเกย์
แอ๊บแมนมาช่วยแสดงละครด้วยซ�้ำ แต่มันก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา
หลายอย่าง ได้ไม่คมุ้ เสียทัง้ กับตัวเธอและเพือ่ น ดังนัน้ เธอจึงพับโครงการไป
"ปวดหัว นอนดีกว่า" ฟองจันทร์แก้ปัญหาด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด เธอ
เลื่อนตัวลงนอนและดึงผ้าห่มคลุมตัวทันทีที่พูดจบ
"แกนี่ตลอดเลย" ฐานิตบ่น แต่ก็ไม่แปลกใจเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ที่เพื่อนสนิทท�ำแบบนี้
"น่าแก นี่ฉันเพิ่งมาสตูลเป็นวันที่สองเอง ยังมีเวลาให้หาผู้อีกเยอะ
ระหว่างนี้ฉันก็จะคิดไปด้วยว่าถ้าหาไม่ได้จะท�ำไง"
"เออๆ ขอให้ตัดสินใจได้ก่อนกลับจริงๆ เหอะ ไม่งั้นถ้ากลับไปแล้ว
ยังมีปัญหาเหมือนเดิมฉันจะด่าแกซ�้ำ"
"ใจร้าย" ฟองจันทร์ประท้วงแบบไม่จริงจังนัก เพราะรูว้ า่ สุดท้ายเพือ่ น
ก็จะไม่ท�ำแบบนั้น
ฐานิ ต เหลื อ บมองคนบนเตี ย งและพบว่ า เพื่ อ นหลั บ ตาซุ ก ผ้ า ห่ ม
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เรียบร้อยแล้ว เธอส่ายหน้าไปมาเบาๆ แล้วหันไปหยิบครีมกระปุกสุดท้าย
เพื่อจบขั้นตอนการบ�ำรุงหน้า
เชื่อเถอะ สุดท้ายฟองจันทร์ก็ ไม่ย้ายออกจากบ้านหรอก เด็กดี
เสียขนาดนี้ เหอะๆ
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บทที่ 2

ความหลังครั้งเก่า

ปาลยืนอยู่บนโขดหินเตี้ยๆ สองมือสอดเข้าไปในกระเป๋ากางเกงยีน
สายตาทอดมองออกไปยังท้องทะเลสีเขียวอมฟ้าขุ่นๆ เบื้องหน้า ลมทะเล
พัดล้อมากับคลื่นเป็นระลอก กลิ่นเค็มวนเวียนอยู่แถวปลายจมูก ขณะที่
ไอทะเลเกาะผิวจนให้ความรูส้ กึ เหนียวเหนอะ ทว่าทัง้ หมดก็ไม่ได้รบกวนเขา
ซึ่งยืนอยู่ตรงจุดนี้มาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเลยสักนิด
"คุณพอลใช่ไหมครับ"
เสียงเรียกลอยมา ชายหนุ่มหันไปมองและพบกับชายวัยกลางคน
ร่างท้วม ผิวคล�้ำแดด ก�ำลังเดินตรงมา
"ครับ" ปาลร้องตอบกลับไป "คุณกรณ์ที่เป็นผู้ประสานงานใช่ไหม"
"ใช่ครับ ในที่สุดเราก็ได้เจอกันเสียที"
แม้จะเป็นคนไทยด้วยกัน แต่กรณ์กย็ นื่ มือออกมา พอปาลเห็นอย่างนัน้
จึงยื่นมือออกไปจับมืออีกฝ่าย
สถานทีท่ พี่ วกเขายืนอยูต่ อนนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของโรงแรมของฌาน ปาล
รู้จักกับอีกฝ่ายที่สิงคโปร์ จากการที่ฌานมากินอาหารที่ร้านอาหารของเขา
ด้วยความเป็นคนไทยเหมือนกันเลยได้ทักทายท�ำความรู้จัก แล้วฌานก็
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พูดถึงโปรเจ็กต์โรงแรมที่สตูล อีกฝ่ายเห็นว่าเขาเป็นเชฟเลยไถ่ถามว่าเขา
พอจะรู้จักเชฟที่มีความสามารถรวมถึงอยากท�ำงานในโรงแรมในลักษณะ
ที่เล่าให้ฟังบ้างไหม
ปาลรู้ว่าสตูลเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ แต่ไม่รู้แน่ชัดว่าอยู่ตรงไหน
เขาเลยหยิบมือถือมาเสิร์ชหาต่อหน้าคนถามนั่นเอง...คุยกันไปคุยกันมา
สักพักแล้วปรากฏว่าเขากับฌานถูกคอกันมากกว่าที่คิด ปาลเลยเล่าไอเดีย
ที่อยากท�ำร้านอาหารแบบพิเศษๆ ของตัวเองให้อีกฝ่ายฟัง แล้วผลที่ได้
ก็ออกมาเป็นร้านอาหารแบบบ้านกระจกเล็กๆ ซึง่ อยูห่ า่ งจากจุดทีเ่ ขายืนอยู่
ในตอนนี้ราวร้อยเมตร
"แล้วนี่คุณพอลได้ไปดูในบ้านกระจกแล้วใช่ไหม เป็นยังไงบ้าง"
"ดีครับ ออกมาตรงกับที่ผมคิดเลย...มีจุดที่ดูไม่เรียบร้อยนิดหน่อย
แต่ช่างบอกว่าคุณกรณ์แจ้งไว้แล้ว"
"ถ้าอย่างนั้นก็โล่งใจ" กรณ์ยิ้มกว้าง
โรงแรมนี้ถูกก่อสร้างโดยบริษัทก่อสร้างที่กรุงเทพฯ ร้านอาหาร
ของปาลถูกสร้างขึ้นทีหลัง เขาให้บริษัทสถาปนิกที่สิงคโปร์ออกแบบแล้ว
ส่งแบบต่อมาให้บริษัทก่อสร้างทางนี้จัดการ ฌานอ�ำนวยความสะดวกให้
โดยมีกรณ์เป็นผูป้ ระสานงาน คอยติดต่อรายงานความคืบหน้าและสอบถาม
ความเห็นต่างๆ เกีย่ วกับการก่อสร้าง ก่อนหน้านีป้ าลไม่เคยเจอหน้าอีกฝ่าย
เลย มีแต่การแชตและโทรคุยกันเท่านัน้ จนตอนนีม้ นั อยู่ในช่วงเก็บงานแล้ว
ซึ่งที่เขามาสตูลคราวนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อมาดูแลการเอาอุปกรณ์ครัวต่างๆ
มาติดตั้ง
"แล้วนี่คุณพอลจะอยู่ที่สตูลนานไหมครับ" กรณ์ถามต่อ
"น่าจะสักสัปดาห์ คือผมคงไม่ได้อยูส่ ตูลตลอด แต่กค็ งวนๆ อยูแ่ ถวนี"้
"แต่ตอนนี้คุณพักที่สตูลใช่ไหม"
"ครับ อยู่รีสอร์ตเล็กๆ ใกล้ๆ นี่แหละ" ปาลพยักหน้า แล้วโทรศัพท์
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มือถือในกระเป๋ากางเกงของเขาก็ส่งเสียงร้อง เขาเลยดึงมันขึ้นมาขณะที่
อีกฝ่ายโคลงศีรษะเล็กน้อย
"งั้นคุณพอลตามสบายนะครับ เดี๋ยวผมขอไปดูงานก่อน"
ปาลยกมุมปากเป็นรอยยิ้มให้อีกฝ่าย ก่อนที่เขาจะรับสายแล้วยก
มือถือแนบหู
"แกมาเมืองไทยเรอะ" เสียงของป้องปราณ พี่ชายของเขาลอยมา
ตามสัญญาณโทรศัพท์
"อืม สองสามวันแล้ว ตอนนี้ก็ยังอยู่เมืองไทยแต่ไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ"
คนเป็นน้องชายตอบเสียงเรียบเรื่อย "นี่พี่ไปรู้มาจากไหน"
"พอดีพเี่ จอภัทร หมอนัน่ เล่าให้ฟงั ว่าเจอแกทีห่ า้ ง" ป้องปราณเอ่ยถึง
หม่อมราชวงศ์ประภาภัทร ญาติผเู้ ป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้า "มาเมืองไทย
ไม่คิดจะบอกพี่บ้างเลยหรือไง"
"ก็พี่ไปเชียงใหม่พอดี ผมเลยเห็นว่าบอกไปก็เท่านั้น นัดเจอกันไม่ได้
อยู่แล้ว"
"นี่แกจะไม่กลับมากรุงเทพฯ แล้วเหรอ"
"อืม ผมไปจัดการธุระเรื่องเอกสารราชการเฉยๆ หลังจากนี้ก็ไม่มี
ความจ�ำเป็นอะไรต้องกลับไปกรุงเทพฯ แล้ว" ปาลตอบ
"แล้วตอนนี้แกอยู่ที่ไหน"
"อยู่สตูล มาดูร้านอาหารที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าจะท�ำไง"
"อ้อ" ป้องปราณรับค�ำแล้วเงียบไป
ในสายสนทนาไร้การแลกเปลีย่ นถ้อยค�ำ จนผ่านไปครูห่ นึง่ ผูเ้ ป็นพีช่ าย
ก็ระบายลมหายใจยาวยืด
"จะไม่กลับบ้านหน่อยจริงๆ เหรอปาล"
บนโลกนี้เหลือไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังเรียกเขาว่าปาลอันเป็นทั้งชื่อจริง
และชื่อเล่นดั้งเดิม ตอนนี้กระทั่งเพื่อนสมัยเรียนที่ยังติดต่อกันส่วนใหญ่
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ก็ ล ้ ว นเรี ย กเขาว่ า พอลซึ่ ง เป็ น ชื่ อ ที่ เ ขาดั ด แปลงเพื่ อ ให้ พ วกต่ า งชาติ
เรียกสะดวกแล้ว พอถูกเรียกว่าปาลจึงท�ำให้เขารู้สึกแปลกๆ อยู่บ้าง
"พี่ป้องจ�ำไม่ได้เหรอว่าคราวก่อนที่ผมกลับบ้านไปมันเป็นยังไง"
คนเป็นน้องชายแค่นเสียงถาม
"ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่หรือไง เรื่องมันก็ผ่านมา
หลายปีแล้ว"
"พี่แน่ใจเหรอว่ามันเปลี่ยน คราวก่อนผมก็คิดแบบนี้แหละ ถ้าผม
ประสบความส�ำเร็จแล้วอะไรๆ น่าจะดีขึ้นจริงไหม แล้วดูสิว่าความจริง
มันต่างกับที่ผมคิดขนาดไหน"
การย้อนถามของปาลท�ำให้ผู้เป็นพี่ชายถอนหายใจยาวอีกรอบ พอ
ได้ยินอย่างนั้นคนถามเลยหัวเราะหึ
"แล้วนี่หมายความว่าแกจะไม่กลับบ้านอีกเลยตลอดชีวิตหรือไง"
ป้องปราณถาม
"ไม่รู้สิ แบบนี้อาจจะดีที่สุดแล้วก็ได้ ผมไม่ได้รู้สึกขาดอะไร คุณพ่อ
คุณแม่ก็คงไม่รู้สึกขาดอะไรเหมือนกัน"
"คุณพ่อคุณแม่กับแกมีแต่ทิฐิกันทั้งนั้น" ฝ่ายพี่ชายเปลี่ยนเป็นพ่น
ลมหายใจด้วยความเหนื่อยหน่ายแทน
"ก็จริง" ปาลยอมรับหน้าตาเฉย "มันคงเป็นอย่างเดียวทีท่ ำ� ให้ผมรู้สึก
ว่ายังเป็นครอบครัวเดียวกับพวกท่านอยู่"
"เรื่องปากร้ายนี่ก็เหมือนกัน" ป้องปราณบ่น
"พีก่ ร็ วู้ า่ ผมเคยพยายามแล้ว และมันก็พงั ไม่เป็นท่า ถ้าคุณพ่อคุณแม่
จะวัดความเป็นลูกด้วยการใช้ชวี ติ ตามใจพวกท่านก็ชา่ งเถอะ ผมขออยูห่ า่ งๆ
แบบนี้ดีกว่า"
"เอาเถอะ" ผู้เป็นพี่ไม่คิดต่อความยาวสาวความยืดอีก "แล้วนี่แก
จะอยู่ไทยอีกนานไหม ถ้าในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้พี่น่าจะพอหาเวลา
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ลงไปหาแกได้"
"คิดถึงผมเหรอ" ปาลหัวเราะออกมาเบาๆ พอเปลีย่ นหัวข้อบรรยากาศ
การสนทนาก็ดีขึ้นโดยสิ้นเชิง
"เออ ที่เราเจอกันครั้งล่าสุดก็ครึ่งปีได้แล้วล่ะมั้ง"
"อืม ตอนพี่ไปสิงคโปร์ใช่ไหม...เร็วเหมือนกันนะ"
"ใช่ เวลามัน ผ่านไปเร็ว พี่ถึง ไม่อยากให้แกต้องเสียใจกับสิ่งที่
อาจพลาดไป" ป้องปราณพูด แต่ครั้งนี้เขาไม่รอฟังว่าน้องชายจะตอบโต้
กลับมาว่าอย่างไร "แต่ยังไงแกก็โตแล้ว ตัดสินใจเองได้ พี่จะไม่ไปก้าวก่าย
หรอก...เอาเป็นว่าไว้เจอกันนะ"
เมื่อพี่ชายเปิดประเด็นแล้วชิงปิดเองด้วยแบบนี้ปาลจะพูดอะไรได้
นอกจากส่งเสียงรับแล้ววางสาย ใบหน้าหล่อเหลาส่ายไปมาเบาๆ ก่อนจะ
หันมองทะเลอีกหน
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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