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บทนำ�

"น้องจินต์จา๋ ...น้องจินต์ของพี่ พีพ่ มิ พ์มาแล้ว"
เสียงสดใสลอยน�ำเข้ามาในห้องนัง่ เล่นก่อน หลังจากนัน้ สองสามวินาที
จึงปรากฏร่างสูงเพรียวของหญิงสาวในชุดนักศึกษา บนใบหน้ารีมีรอยยิ้ม
สว่างไสวฉาดฉาย ดวงตากลมสีนำ�้ ตาลทอประกายร่าเริง พอมาถึงเธอก็ยกมือ
ไหว้ผใู้ หญ่ในห้องทีละคนอย่างงดงามเรียบร้อย ก่อนจะถลาตรงไปยังคอกกัน้
เด็กขนาดเท่าเตียงควีนไซส์ทตี่ งั้ ชิดผนังด้านหนึง่ แล้วเธอก็ตาโตเมือ่ เห็นว่า
ในคอกมีเด็กน้อยถึงสองคน
"โอ๊ย ดีจงั วันนีน้ อ้ งเวของพีก่ อ็ ยูด่ ว้ ย ไม่ได้เจอกันตัง้ นานแล้ว คิดถึงจัง"
"เลิกเรียนแล้วตรงมาเลยล่ะสิ หิวขนมไหมจ๊ะ วันนีม้ วี นุ้ นมสดนะ" กมลพร
ทีน่ งั่ อยูบ่ นโซฟาใกล้ๆ ส่งเสียงถาม
"แหม พิมพ์จะปฏิเสธได้ยงั ไงล่ะคะคุณยาย" พิมพ์อรหันมายิม้ ทะเล้น
ก่อนจะเบนสายตาเลยไปหาสองสาวทีเ่ ดินเข้ามาในห้องพร้อมกัน จากนัน้ เธอ
ก็ไหว้ผลุบ "สวัสดีคะ่ คุณอาปัณ พีป่ ณ
ุ "
"สวัสดีจะ้ พิมพ์...นีเ่ มือ่ กีพ้ วกเราสองคนอยูท่ คี่ รัว ได้ยนิ เสียงรถ ยังทาย
กันเลยว่ามาเวลานี้น่าจะเป็นน้องพิมพ์นี่แหละ พวกเราเลยเอาวุ้นนมสด
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มาเผื่อด้วย" ปุณณมายกถาดในมือขึ้นสูงนิดหนึ่งอย่างจะแสดงหลักฐาน
ให้อกี ฝ่ายดู
"โอ๊ย ขอบคุณค่า เมื่อกี้คุณยายเพิ่งถามเอง" พิมพ์อรตอบรับอย่าง
ร่าเริงตามเคย
"แล้ววันนีจ้ ะค้างทีน่ ี่ไหมพิมพ์" ปัณฑารียท์ เี่ ดินมาด้วยกันถามบ้าง
"ค้างค่ะ พรุง่ นีม้ ตี วิ แต่เช้า ขืนกลับไปบ้านต้องตืน่ เช้ามืดแหงเลย"
ปัจจุบนั พิมพ์อรศึกษาอยูท่ มี่ หาวิทยาลัยใจกลางเมืองแห่งหนึง่ ขณะที่
บ้านของเธออยูแ่ ถวชานเมือง เธอเลยมักมาอาศัยค้างบ้านวงศ์วริ ะของญาติ
ในวันทีร่ งุ่ ขึน้ มีเรียนเช้าหรือวันทีเ่ ลิกเรียนค�ำ่
บ้านวงศ์วริ ะแห่งนีต้ งั้ อยู่ในแยกทีห่ า้ แห่งซอยเจ้าคุณเสือ ซอยใจกลาง
เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องเป็นแหล่งอาศัยของผู้มีอันจะกิน ครอบครัววงศ์วิระ
เป็นญาติฝั่งแม่ของพิมพ์อร ครอบครัวนี้มีสมาชิกคือคุณหญิงอภิรดีหรือ
คุณทวด เสกข์กบั กมลพรหรือคุณตากับคุณยาย สิปปนนท์ซงึ่ เธอเรียกเป็น
คุณอา และปัจจุบันก็มีสมาชิกเพิ่มมาอีกสองคนคือปัณฑารีย์ ภรรยาของ
สิปปนนท์ กับหนูจนิ ต์ ลูกสาวทีเ่ พิง่ อายุครบขวบของทัง้ สอง
เดิมปัณฑารียอ์ าศัยอยูบ่ า้ นตรงข้ามกับบ้านวงศ์วริ ะนีเ่ อง หล่อนอยูก่ บั
เพือ่ นสนิทที่โตมาด้วยกันคือปุณณมา สองสาวแทบจะเป็นฝาแฝดกันทีเดียว
แต่งงานก็แต่งช่วงเดียวกัน กระทัง่ มีลกู ก็ยงั อุตส่าห์คลอดเดือนเดียวกัน เด็กชายเว
ทีอ่ ยู่ในคอกกับเด็กหญิงจินต์กค็ อื ลูกชายของปุณณมานีเ่ อง ทัง้ สองถูกเลีย้ ง
มาด้วยกัน ดังนัน้ จึงคาดว่าน่าจะสนิทสนมกันไม่แพ้รนุ่ แม่... ปัจจุบนั ปุณณมา
กับเทียนผูเ้ ป็นสามีกย็ งั อาศัยอยูท่ บี่ า้ นหลังเดิมของปัณฑารีย์ ทุกวันนีเ้ วลา
ว่างๆ และไม่มคี นอยูด่ ว้ ยปุณณมาก็จะอุม้ ลูกข้ามฝัง่ มาบ้านวงศ์วริ ะ พิมพ์อร
เลยได้เจอเด็กชายเวอยูเ่ นืองๆ*
เสียงอ้อแอ้จากในคอกเรียกให้พมิ พ์อรหันกลับไปดูอกี ครัง้ พอเห็นจินต์
* ติดตามเรื่องของสิปปนนท์และปัณฑารีย์ ได้ใน 'อริรัก' และติดตามเรื่องของเทียนและปุณณมาได้ใน 'อิงรัก'
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ยืดตัวขึน้ มาเกาะคอกกัน้ เธอก็กรีด๊ กร๊าดปรบมือทัง้ ทีย่ งั ถือถ้วยวุน้ นมสด
"น้องจินต์เก่งจัง เดีย๋ วนีล้ กุ ยืนเองคล่องแล้ว"
"ยายพิมพ์ นีถ่ า้ น้องเรียกชือ่ เราได้เมือ่ ไหร่ เราไม่ทำ� โล่พร้อมใบประกาศ
เกียรติคณ
ุ ให้เลยเหรอเนีย่ " กมลพรเย้าหลานสาวอย่างเอ็นดูระคนขัน
"โธ่ ในเมื่อน้องเก่งก็ต้องชื่นชมไม่ใช่เหรอคะคุณยาย" พิมพ์อรโอด
เมือ่ โดนแซว ก่อนจะยิม้ เผล่อย่างรวดเร็ว "จริงๆ ไม่ตอ้ งเรียกชือ่ เอาแค่เรียก
พี่ได้พมิ พ์กท็ ำ� โล่ให้นอ้ งแล้วล่ะค่ะ"
"เรียกอาน่าจะง่ายกว่าเรียกพีน่ ะ"
"โอย คุณอาปัณอ้ะ" หญิงสาวในชุดนักศึกษาหันไปครวญใส่ปณ
ั ฑารีย์
ที่มาร่วมวงเย้าแหย่เธอด้วยอีกคน จากนั้นก็ยกแขนท�ำเป็นเครื่องหมาย
กากบาทอันโต "ไม่ละ่ ค่ะ ไม่เด็ดๆ พิมพ์ยอมรอจนกว่าน้องจินต์กบั น้องเว
จะเรียกพี่ ไม่เอาอาแน่ๆ"
ปัณฑารียเ์ ห็นปฏิกริ ยิ าของอีกฝ่ายแล้วหัวเราะขัน...หล่อนเพิง่ มาทราบ
หลังจากแต่งงานกับสิปปนนท์นี่เองว่าสามีของหล่อนมีศักดิ์เป็นน้าของ
พิมพ์อร ไม่ใช่อาอย่างทีเ่ รียกจนถึงขัน้ เลยเถิดมาเรียกหล่อนด้วย แต่ตอนเด็กๆ
พิมพ์อรสนิทสนมกับลูกพีล่ กู น้องอีกคนทีม่ ศี กั ดิเ์ ป็นหลานอาของสิปปนนท์
ดังนัน้ พอเพือ่ นเล่นเรียกเขาว่าอา พิมพ์อรก็เรียกตามด้วย พ่อแม่พยายาม
แก้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นผล สุดท้ายด้วยความทีเ่ ห็นว่าไม่ใช่เรือ่ งคอขาดบาดตาย
ก็ปล่อยเลยตามเลยมาจนทุกวันนี้
จนกระทั่งเมื่อตอนที่ปัณฑารีย์คลอดลูกสาว พิมพ์อรไปเยี่ยมหล่อน
พร้อมกับนวินดาหรือนุกนิก ญาติของปัณฑารีย์ซึ่งปัจจุบันก็เรียนอยู่
มหาวิทยาลัยเดียวกันกับพิมพ์อรด้วย แต่คนละคณะ และปัจจุบันทั้งสอง
ก็สนิทสนมกันดี... ตามศักดิ์แล้วเด็กหญิงจะต้องเรียกนวินดาว่าน้า ส่วน
พิมพ์อรนัน้ เป็นพี่ หากด้วยความทีท่ งั้ สองมีอายุรนุ่ ราวคราวเดียวกัน นวินดา
เลยรับไม่ได้ทจี่ ะต้องโดนเรียกว่าน้าให้แก่อยูฝ่ า่ ยเดียว หล่อนเลยพยายามจะ
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ให้พมิ พ์อรกลายเป็นอาของเด็กหญิงจินต์ หลังจากตีกนั อยูพ่ กั หนึง่ พิมพ์อร
ก็แก้ปญั หาด้วยการบอกให้นวินดาเป็นพีส่ าวของจินต์ดว้ ยอีกคน พวกผูใ้ หญ่
ฝั่งหล่อนก็บ่นกันบ้าง หากบ่นเพราะเห็นว่านวินดางอแงไร้สาระมากกว่า
เพราะเรือ่ งการล�ำดับญาติ
ตอนนีจ้ นิ ต์ยงั พูดได้แค่คำ� ง่ายๆ อย่าง 'หม�ำ่ ' หรือ 'แม่' ไม่รเู้ หมือนกัน
ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร แต่ทแี่ น่ๆ ปัณฑารียก์ อ็ ดเอามากระเซ้าพิมพ์อรใน
ทุกครัง้ ทีม่ โี อกาสไม่ได้ เพราะตอนแรกเธอยืนกรานจะเรียกสิปปนนท์วา่ อา
ตามที่เคยชิน ทว่าพอถึงคราวตัวเองกลับยึดหลักการล�ำดับญาติอย่าง
เหนียวแน่นทีเดียว
พิมพ์อรตั้งท่าจะพูดอะไรบางอย่าง แต่แล้วก็เปลี่ยนใจเมื่อเหลือบ
ไปเห็นสองหนุ่มเดินเข้ามาในห้อง เธอยกมือไหว้แล้วเปลี่ยนค�ำพูดเป็น
ค�ำทักทายแทน
"สวัสดีคะ่ คุณอาสิป พีเ่ ทียน" ความจริงเทียนอายุมากกว่าสิปปนนท์
แต่เนือ่ งจากเธอเรียกปุณณมาว่าพี่ เธอเลยคิดว่าควรเรียกสามีของอีกฝ่ายว่า
พี่ให้เข้าคูก่ นั
"แหม วันนีก้ ลับมาพร้อมกันเลยนะคะ" ปุณณมาเงยหน้าทักสามีขณะ
อุม้ ลูกชายขึน้ มาจากคอก
"ก็วนั นีต้ อนบ่ายพวกเรามีนดั เจอกันทีท่ า่ เรือ"
"เออจริงด้วย...เอ๋ออีกแล้วสิเรา" หล่อนพึมพ�ำขณะทีฝ่ า่ ยสามีกก็ ม้ ลง
มาจูบหน้าผากหล่อนอย่างไม่สนสายตาใคร จากนัน้ เขาก็หนั ไปเล่นกับลูกชาย
สุดทีร่ กั ในอ้อมแขนภรรยา
ขณะเดียวกันสิปปนนท์กท็ กั ทายกมลพรแล้วตรงไปอุม้ ลูกสาวขึน้ มาจูบ
ศีรษะทุย ก่อนจะเดินไปทรุดตัวนัง่ ข้างปัณฑารีย์
"กินวุ้นนมสดไหม" หล่อนถาม เมื่อสามีอ้าปากรอรับหล่อนก็ตักวุ้น
ในถ้วยทีถ่ อื อยูส่ ง่ เข้าปากเขา
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"วันนีว้ า่ งท�ำขนมด้วยเหรอ"
"คุณย่าอยากกินน่ะ วุน้ นมสดก็ไม่ได้ทำ� ยากอะไร"
พิมพ์อรเฝ้ามองสองคู่ชู้ชื่นด้วยสายตาชื่นชม...ตลอดหลายปีมานี้
ทัง้ สองคูก่ ลายเป็นต้นแบบคูร่ กั ในฝันของเธอ โดยเฉพาะปัณฑารียน์ นั้ ถือเป็น
ไอดอลของเธอทีเดียว ก่อนหน้านีเ้ ธอไม่สนิทกับครอบครัววงศ์วริ ะเลย แถม
ค่อนข้างเกรงสิปปนนท์ด้วย แต่ก็มาสนิทสนมกันได้เพราะปัณฑารีย์นี่เอง
นอกจากนีห้ ล่อนยังมีคณ
ุ สมบัตขิ องแม่ศรีเรือนเต็มเปีย่ ม งานในบ้านถือว่า
ไม่มที ตี่ ิ งานนอกบ้านก็ทำ� ได้ดี หล่อนสอนเธอทุกเรือ่ งตัง้ แต่กริ ยิ ามารยาท
งานฝีมอื งานครัว ไปจนถึงดนตรี แม้ทกุ วันนีเ้ ธอจะยังเทียบเคียงอีกฝ่าย
ไม่ได้ หากก็ต้องถือว่าพัฒนาจากเด็กกะโหลกกะลาเมื่อหลายปีก่อนมาก
ทีเดียว
อย่างน้อยแม่ของเธอก็เลิกบ่นว่ามีลูกสาวกระโดกกระเดกไปนานแล้ว
แถมท่านก็ดภู าคภูมิใจทุกครัง้ ทีเ่ ธอท�ำขนมหรือท�ำอาหารให้กนิ ด้วย...
พิมพ์อรคิดมาตลอดว่าชีวติ ของปัณฑารียช์ า่ งน่าอิจฉา...ครอบครัวเดิม
ก็ดี มีเพือ่ นสนิททีร่ กั และอยูด่ ว้ ยกันเหมือนพีน่ อ้ ง ได้ทำ� งานทีต่ วั เองอยาก
ท�ำ ได้แต่งงานมีสามีที่คุณสมบัติเลิศเลอและรักเดียวใจเดียว แถมตอนนี้
มีลกู สาวทีน่ า่ รักเป็นโซ่ทองคล้องใจอีกต่างหาก...หรือกระทัง่ คูข่ องเทียนกับ
ปุณณมาเองก็รกั กันจนน่าอิจฉา เธอล่ะปลืม้ จริงๆ ผูช้ ายทีป่ ระกาศความรัก
ทีม่ ตี อ่ ภรรยาของเขาแบบไม่อายใครอย่างสม�ำ่ เสมอเนีย่
อันทีจ่ ริงเรือ่ งอืน่ ก็ไม่เท่าไหร่หรอก พิมพ์อรคิดว่าชีวติ ในส่วนอืน่ ๆ ของ
ตัวเองก็ดีเหมือนกัน ไม่ว่าจะครอบครัวหรือเพื่อน การงานก็คงต้องรอดู
ตอนเรียนจบ กระนัน้ การมีสามีทดี่ นี กี่ ต็ อ้ งอาศัยบุญพาวาสนาส่งเหมือนกัน...
ทุกวันนีล้ ำ� พังผูช้ ายแท้ๆ ก็หายากแล้ว จะหาผูช้ ายดีๆ ก็ตอ้ งยิง่ ยากเข้าไปใหญ่
ดังนัน้ เธอจึงอิจฉาสองสาวเรือ่ งนีเ้ ป็นหลัก
แต่นกึ ไปนึกมา บางทีเธออาจไม่ควรตัง้ เงือ่ นไขอะไรมากเกินไป เพราะ
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เขาว่ากันว่าเกลียดอะไรมักได้อย่างนั้น มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป
หากไม่เสีย่ งน่าจะดีกว่า
"สวัสดีครับทุกคน"
เสียงทักทายแปลกปลอมดังขึน้ ดึงให้พมิ พ์อรทีก่ ำ� ลังคิดอะไรเพลินๆ
หันไปมอง แล้วเธอก็ชะงักกึกเมื่อได้เห็นเต็มตาว่าผู้มาเยือนคือใคร...ซึ่ง
อีกฝ่ายก็มที ที า่ ไม่ตา่ งจากเธอนัก
"อ้าว วัต ไม่เห็นบอกเลยว่าจะมา" ปัณฑารียส์ ง่ เสียงทักเป็นคนแรก
"พอดีนัดลูกค้าในเมืองน่ะ พอคุยเสร็จเลยแวะมาหาหลานเสียหน่อย
แล้วก็กะจะมาเซอร์ ไพรส์ปัณด้วย..." ภควัตกลอกตาจากพิมพ์อรไปหา
คนถามด้วยท่าทางหน่ายๆ "ไม่นกึ ว่าจะเซอร์ไพรส์เสียเอง"
"นายนีน่ ะ..." ปัณฑารียส์ า่ ยหน้าอย่างระอา ขณะทีพ่ มิ พ์อรถลึงตาใส่
ภควัตอย่างขุน่ เคือง
นี่ไง คิดยังไม่ทนั ไร...บุรษุ ที่ไม่พงึ ปรารถนาก็โผล่มาเลย!
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บทที่ 1

"คิดดูสบิ วั เมือ่ วานนะอาหารเต็มโต๊ะ แต่เพราะมีพวี่ ตั นัง่ อยูด่ ว้ ยฉันเลย
มัวแต่เถียงกับเขา กินอะไรก็ไม่รรู้ สเพราะต้องคิดตลอดว่าจะเอาคืนเขายังไง
โอ๊ย คิดแล้วเครียด!" พิมพ์อรบ่นสีหน้าหงิกงอขณะเก็บหนังสือเรียนเข้า
กระเป๋าสะพายใบโต
"จ้าๆ ฉันเชื่อแล้วว่าเธอเครียด เล่นบ่นตั้งแต่ก่อนเรียน ตอนเบรก
จนกระทัง่ เรียนเสร็จก็ยงั บ่นเนีย่ "
"แหม มันก็นา่ บ่นไม่ใช่เหรอบัว เรือ่ งกินนีเ่ รือ่ งใหญ่เลยนะ คนอุตส่าห์
มีของอร่อยๆ ให้กิน แต่ดันต้องหงุดหงิดจนไม่ได้ลิ้มรสความอร่อยอย่าง
เต็มทีน่ ะ่ "
พิสชาหรือบัวทีย่ นื เก็บของอยูข่ า้ งๆ หัวเราะเบาๆ โดยไม่ตอ่ ความอีก
พิมพ์อรเลยได้แต่พน่ ลมหายใจออกมาแรงๆ แล้วสงบปากสงบค�ำ ชักรูต้ วั ว่า
บ่นมากเกินไปแล้วเหมือนกัน
แต่ทงั้ หมดนีม้ นั ก็เป็นความผิดของภควัตน่ะแหละ!
เรือ่ งของเรือ่ งก็คอื เธอเขม่นกับภควัตมาตัง้ แต่แรกๆ ทีร่ จู้ กั กัน ชายหนุม่
เป็นญาติผนู้ อ้ งของปัณฑารีย์ แต่เขาหวงญาติมาก แถมไม่ชอบหน้าสิปปนนท์
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เลยขัดกับเธอซึง่ ตอนนัน้ ก�ำลังเชียร์ผเู้ ป็นอาอยูพ่ อดี เธอกับเขาเลยปะทะกัน
อยูเ่ นืองๆ หากสุดท้ายปัณฑารียก์ บั สิปปนนท์กค็ บหาดูใจจนกระทัง่ แต่งงานกัน
ในทีส่ ดุ เรือ่ งนีท้ ำ� ให้เธอสะใจอย่างยิง่ แม้เธอกับเขาจะต้องกลายเป็นญาติ
จากการเกีย่ วดองกันก็ตาม
พูดกันตามจริงตัง้ แต่ปณั ฑารียก์ บั สิปปนนท์แต่งงานกัน ความสัมพันธ์
ของเธอกับภควัตก็ดขี นึ้ อย่างน้อยสรรพนามที่ใช้เรียกกันและกันก็กลายเป็น
พีน่ อ้ งตามอายุอย่างทีค่ วรเป็น ไม่ใช่คณุ กับฉันอย่างก่อนหน้านัน้ เขากับเธอ
ท�ำตัวดีตอ่ กันมากขึน้ ด้วย เพราะอย่างไรเสียก็ถอื เป็นญาติกนั แล้ว แต่โดย
รวมเธอกับเขาก็ยงั ได้ลบั ฝีปากกันเรือ่ ยๆ เธอรูส้ กึ ว่ามันเป็นเพราะเขาเล่นงาน
สิปปนนท์ไม่ได้กเ็ ลยเบนเข็มมาหาเรือ่ งเธอแทนเป็นการแก้เครียด แถมไม่รู้
ท�ำไมความเห็นของเธอกับเขาในเรือ่ งใดๆ ก็ไม่คอ่ ยตรงกันเสียด้วย ผลคือ
เธอกับเขาเถียงกันได้ไม่รจู้ บ กระทัง่ แม้แต่ญาติๆ ทีเ่ คยบ่นยังเลิกบ่นเพราะ
เบือ่
มันก็ ใช่ที่พิมพ์อรไม่เคยทะเลาะกับภควัตแบบจริงๆ จังๆ และเธอ
ก็ไม่ได้เกลียดเขา ครัง้ นีเ้ ธอก็ไม่ได้โกรธหรือเกลียด แต่เธอร�ำคาญ! ถ้าเขา
จะก่อกวนเธอก็ควรเลือกเวลาหน่อย ใครเขาหาเรือ่ งกันตอนกินข้าวบ้างเล่า!
"แล้วนีเ่ ธอจะกลับเลยหรือเปล่า" พิสชาถามเมือ่ เห็นว่าเพือ่ นเงียบไป
ปกติแล้ววันนี้พวกเธอจะมีเรียนทั้งเช้าและบ่าย แต่เนื่องจากช่วงนี้
ใกล้สอบมากแล้ว แทบทุกวิชาเรียนจึงปิดคอร์สไปเรียบร้อย หากอาจารย์
บางท่านก็เมตตาเรียกนักศึกษามาติวเพิ่มให้ก่อนสอบโดยอาศัยช่วงเวลา
ทีว่ า่ งนีเ้ อง วันนีพ้ วกเธอมีตวิ ช่วงเช้าเท่านัน้ ส่วนช่วงบ่ายว่าง
"กลับสิ จะไปเล่นกับยายหนูจนิ ต์รอพีด่ นตร์ ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่า
วันนีพ้ ดี่ นตร์จะมา" พิมพ์อรหันไปถามเพือ่ น
ดนตร์คอื น้องชายแท้ๆ ของปัณฑารีย์ เขาเป็นอีกคนทีเ่ ธอนับถือมาก
นอกจากจะมีนสิ ยั ตรงข้ามกับภควัตและมักจะเป็นแนวร่วมกับเธอเสมอแล้ว
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เธอก็ชนื่ ชมทีเ่ ขาเป็นเกษตรกรยุคใหม่ กลับมาพัฒนาบ้านเกิดทีต่ า่ งจังหวัด
หลังจากได้ทนุ ไปเรียนต่อปริญญาตรีทสี่ หรัฐอเมริกา เรียกได้วา่ ทัง้ หล่อและ
เก่งทีเดียว ทีส่ ำ� คัญคือเขาใจดีกบั เธอมากๆ ด้วย...ปกติถา้ ปัณฑารีย์ไม่พา
หลานสาวกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัด ครอบครัวของหล่อนก็จะมา
กรุงเทพฯ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่บางสัปดาห์ดนตร์กม็ าคนเดียว วันนี้
ชายหนุม่ จะเอาข้าวปลอดสารพิษทีป่ ลูกเองมาให้ หลังจากทีต่ อนรูจ้ กั กันแรกๆ
เขาเอาข้าวปลอดสารพิษมาฝากแม่ของเธอแล้วท่านติดใจจนซือ้ มากินทีบ่ า้ น
ต่อเนือ่ งมาจนถึงวันนี้
พิมพ์อรตั้งใจไว้ว่าจะฟ้องดนตร์เรื่องที่ภควัตก่อกวนเธอเมื่อเย็นวาน
ให้หน�ำเลย!
"บอกแล้ว" พิสชาพยักหน้าหงึกหงัก "แต่นกึ ว่าพีเ่ ขาจะมาถึงเย็นๆ แล้ว
บ่ายนีเ้ ธอก็วา่ งไง"
"ก็วา่ งแหละ แต่กะจะไปเล่นกับน้องจินต์ เมือ่ วานมีตวั ก่อกวนจนได้เล่น
กับน้องแป๊บเดียวเอง" พอพูดถึงภควัตแล้วเธอก็ทำ� ปากยืน่ อีกรอบ ก่อนทีจ่ ะ
ท�ำท่านึกขึน้ ได้ "เออ หรือว่าเธอจะหาเพือ่ นกินข้าวล่ะ ถ้างัน้ ฉันอยูต่ อ่ ก่อน
ก็ได้นะ"
"ไม่ต้องหรอก ฉันแค่ถามดู เผื่อเธออยากได้คนอยู่เป็นเพื่อน แต่
ในเมือ่ เธอมีอะไรให้ทำ� ฉันก็กลับไปกินข้าวทีบ่ า้ นดีกว่า"
"อาฮะ ขอบใจนะ" พิมพ์อรส่งยิม้ สดใสกลับไป "แล้วนีค่ นขับรถรออยู่
ที่ตึกจอดรถที่เดิมใช่ไหม วันนี้ฉันก็จอดรถไว้ที่นั่น เดี๋ยวฉันเดินไปส่งเธอ
ให้ถงึ รถเลยแล้วกัน"
"ไม่ตอ้ งถึงขัน้ นัน้ ก็ได้"
"ต้องสิ เผือ่ ลุงคนขับรถจะเอาไปรายงานคุณแม่เธอ ท่านจะได้ไว้ใจฉัน
มากขึน้ ไง" เธอยิม้ ทะเล้น พิสชาเลยหัวเราะออกมา
พิมพ์อรได้พบกับพิสชาตอนช่วงรับน้องด้วยความที่มีค�ำขึ้นต้นชื่อ
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ใกล้เคียงกัน เลขรหัสประจ�ำตัวจึงอยูต่ ดิ กัน เธอจ�ำอีกฝ่ายได้ทนั ทีวา่ เรียนอยู่
โรงเรียนมัธยมเดียวกัน เพราะหล่อนเป็นพวกหน้าตาดี ผลการเรียนเด่น
แต่ถงึ เธอจะมนุษยสัมพันธ์ดี รูจ้ กั ใครต่อใครไปทัว่ ก็ไม่ได้รจู้ กั หล่อนเป็นการ
ส่วนตัวมาก่อน ทัง้ เพราะนิสยั เก็บเนือ้ เก็บตัวของหล่อนและการทีไ่ ม่เคยเรียน
ห้องเดียวกันหรือมีกจิ กรรมใดๆ ร่วมกันเลย
พิสชาเป็นผูห้ ญิงทีเ่ รียบร้อยและมารยาทงามมาก แต่ดว้ ยความทีเ่ รียน
โรงเรียนสตรี แทบไม่ได้ขอ้ งแวะกับเพศตรงข้าม แถมพ่อแม่เลีย้ งมาแบบ
ไข่ในหิน เป็นลูกคนเดียวอีกต่างหาก เมื่อบวกกับนิสัยค่อนข้างขี้อายของ
หล่อนแล้ว ผลคือหล่อนมีอาการเกร็งกับพวกผูช้ ายอย่างเห็นได้ชดั ถึงแม้
ในคณะบริหารธุรกิจจะมีผชู้ ายไม่เยอะเท่าไหร่ ทีเ่ ป็นชายแท้กย็ งิ่ น้อยลงไปอีก
แต่พวกนัน้ ก็สนอกสนใจพิสชากันออกนอกหน้า เพราะหล่อนหน้าตาดี ตัวเล็ก
น่ารัก เรียกว่าเป็นดาวเด่นในหมูเ่ ฟรชชีเ่ ลยทีเดียว
พิสชาเกาะเธอไม่ปล่อย พิมพ์อรเองก็เห็นใจอีกฝ่ายเลยท�ำตัวเป็น
องครักษ์ให้หล่อนจนกระทั่งกลายเป็นเพื่อนซี้กัน ตอนปีหนึ่งพวกเธอเรียน
ห้องเดียวกันเกือบทัง้ หมด ครัน้ เลือกสาขาวิชาเอกพวกเธอก็เลือกเหมือนกัน
อีก พวกเธอจึงตัวติดกันเป็นปาท่องโก๋ทีเดียว...อย่างไรก็ตาม ถึงทุกวันนี้
จะพูดได้ว่าอาการประหม่าเพศตรงข้ามของพิสชาลดลงมากแล้ว หากมัน
ก็ยงั ไม่หายขาดเสียที พิมพ์อรคิดว่าส่วนหนึง่ เป็นเพราะลักษณะการเลีย้ งดู
ของครอบครัวหล่อนด้วย หล่อนเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้หล่อนมีคู่แฝด
แต่ประสบอุบตั เิ หตุเสียชีวติ ไปตัง้ แต่ยงั เล็ก ตัง้ แต่นน้ั ทีบ่ า้ นจึงประคบประหงม
หล่อนดุจไข่ในหิน ขนาดทีท่ กุ วันนีย้ งั ส่งคนขับรถมาเฝ้ารอรับกลับบ้าน
ขนาดพิมพ์อรเองยังต้องใช้เวลาพักใหญ่กว่าพ่อแม่ของพิสชาจะ
ไว้วางใจและอนุญาตให้ลกู สาวไปเทีย่ วด้วยได้บา้ ง ท�ำนองว่าไปดูหนังหรือ
เดินเที่ยวห้าง ซึ่งความจริงส่วนหนึ่งก็เป็นเครดิตของพ่อแม่เธอด้วยซ�้ำ
ฐานทีม่ วี งศ์ตระกูลหน้าทีก่ ารงานทีด่ ี
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"นี่ แล้วตกลงหลังสอบวันอังคารหน้าเธอจะไปดูมวิ สิคลั กับฉันใช่ไหม"
"นัน่ เพิง่ สอบวันแรกเสร็จเองนะ"
"แหม กว่าจะสอบอีกวิชาก็อกี ตัง้ สามวัน แถมจะได้เป็นการคลายเครียด
ล้างวิชาทีส่ อบเสร็จออกจากสมองด้วยไง" พิมพ์อรพูดเจือ้ ยแจ้ว "ตอนแรก
เธอบอกว่าอยากดูมวิ สิคลั เรือ่ งนี้ไม่ใช่เหรอ บัตรก็หายากจะตาย นีอ่ ตุ ส่าห์
ได้วนั ทีพ่ อเหมาะเลยนะ"
"ที่ได้วันพอเหมาะก็เพราะเธอบอกตารางสอบของพวกเราให้พี่เขารู้
ไม่ใช่เหรอ" พิสชาหันมามองเพือ่ นสนิท
"ฉันก็แค่เปรยๆ ว่าถ้าได้ตวั๋ เย็นวันสอบก็นา่ จะดีเท่านัน้ เอ๊ง" พิมพ์อร
แก้เสียงสูงก่อนจะฉีกยิม้ "โธ่ บัว เธอก็รนู้ วี่ า่ ตัว๋ มิวสิคลั เรือ่ งนีห้ ายากขนาด
ไหน ฉันก็รู้ล่ะนะว่าที่ท�ำไปถือว่าเป็นการหาประโยชน์จากพี่เขาอยู่หน่อยๆ
แต่จะให้ทำ� ไงได้ละ่ ฉันอยากดูเรือ่ งนีจ้ ริงๆ นีน่ า จะให้บนิ ตามไปดูทบี่ รอดเวย์
ก็ไม่ไหวนะ กว่าจะเก็บเงินได้ปา่ นนัน้ เขาก็คงเปลีย่ นตัวแสดงไปแล้ว"
'พี'่ ทีพ่ วกเธอทัง้ สองก�ำลังพูดถึงคืออรรถนนท์ เพือ่ นของดนตร์ สถานะ
ปัจจุบนั คือก�ำลังตามจีบพิสชา...เรือ่ งมันเริม่ จากตอนทีด่ นตร์แวะมาหาพิมพ์อร
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ เกื อ บหนึ่ ง ปี ก ่ อ น พิ ส ชาซึ่ ง ตั ว ติ ด กั บ เธออยู่แ ล้ ว
ก็ติดสอยห้อยตามมาด้วย แต่ปรากฏว่าดนตร์ก็ไม่ได้มาคนเดียวและพ่วง
เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยสมัยไปเรียนที่อเมริกามาด้วยเช่นกัน อรรถนนท์
ตกหลุมรักพิสชาตั้งแต่แรกเห็น ซึ่งทุกคนในที่นั้นก็รู้รวมถึงเพื่อนเธอด้วย
ปัญหาก็คอื แค่คยุ กับผูช้ ายหล่อนยังเกร็ง นับประสาอะไรกับการมีคนมาจีบ
ก่อนหน้านีห้ ล่อนก็ปดิ ประตูใส่ทกุ ราย โดยมีเธอเป็นองครักษ์เฝ้าประตูอกี ชัน้
พูดกันตามจริงอรรถนนท์เป็นผูช้ ายทีม่ โี พรไฟล์ดมี าก... เขาหน้าตา
ใช้ได้ การศึกษาดี หน้าที่การงานไม่ต้องพูดถึงเพราะครอบครัวท�ำธุรกิจ
ธนาคาร ส่วนนิสยั เท่าทีร่ จู้ กั กันเบือ้ งต้นก็ถอื ว่าสุภาพและมารยาทดี ดนตร์เอง
ก็บอกว่าอรรถนนท์เป็นคนนิสยั ดีและติดดิน แต่เมือ่ พิสชาส่ายหน้า พิมพ์อร
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ก็ตอ้ งปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นยันต์กนั ผูช้ ายให้เพือ่ นอย่างแน่วแน่เข้มแข็งดุจเดิม
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาตัง้ แต่วนั แรกที่ได้เจอกันจนถึง
วันนี้ อรรถนนท์ ไม่เคยละความพยายาม แต่ขณะเดียวกันก็ไม่เคยท�ำให้
พิสชาไม่สบายใจด้วย เขาเข้าใจเรือ่ งทีห่ ล่อนไม่คนุ้ ชินกับเพศตรงข้ามและ
ไม่เคยรุกเข้ามาใกล้เกินไป เขาเลือกจะยืนห่างๆ ทว่าอยู่ในระยะสายตาของ
พิสชาเสมอ บอกให้หล่อนทราบว่าเขายังคงคิดและรู้สึกเหมือนกับวันแรก
ที่ได้พบหล่อน และเขาก็ไม่เคยพลาดโอกาสทีจ่ ะแสดงความปรารถนาดีหรือ
ให้ก�ำลังใจในโอกาสต่างๆ กระทั่งเมื่อมีปัญหาเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยทันที
ซึง่ ไม่ใช่แค่กบั พิสชา แต่ยงั เลยเถิดมาถึงเพือ่ นสนิทอย่างพิมพ์อรด้วย
พิมพ์อรเล็งเห็นตั้งแต่แรกๆ ทีเดียวว่าอรรถนนท์แตกต่างจากผู้ชาย
คนอืน่ ๆ ทีพ่ ยายามเข้าหาเพือ่ น ถ้าอีกฝ่ายไม่ใช่พสิ ชาเธออาจจะเลีย้ วกลับ
มาสนับสนุนชายหนุ่มแบบเนียนๆ แล้วก็ได้ แต่ในเมื่อเป็นพิสชา เธอจึง
ไม่กล้า ด้วยเกรงว่ามันอาจจะท�ำให้เพือ่ นเธอยิง่ พยายามหนีหา่ งจากผูช้ าย
เข้าไปใหญ่ เธอเลยได้แต่เอาใจช่วยอรรถนนท์อยู่เงียบๆ เพราะรู้ว่าโดย
พืน้ ฐานแล้วเพือ่ นไม่ได้เกลียดเขา ซึง่ จนถึงตอนนีก้ น็ บั ว่าเรือ่ งราวของทัง้ สอง
พัฒนาและมีแนวโน้มไปในทางทีด่ ี อย่างน้อยเดีย๋ วนีพ้ สิ ชาก็คยุ กับอรรถนนท์
ได้แล้ว มีการยืนตรงหน้าและสบตาเขาบ้างนิดๆ หน่อยๆ มีเบอร์โทรกันด้วย
แต่ขนาดแค่เขาแชตมาคุยเพือ่ นเธอก็ยงั ไม่คอ่ ยกล้าตอบยาวๆ บอกว่าเกรง
จะเป็นการให้ความหวังเขาเกินไป เธอฟังแล้วเหนือ่ ยแทนอรรถนนท์ ทว่า
ดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่เดือดเนือ้ ร้อนใจ
ล่าสุดเมือ่ สองเดือนก่อนอรรถนนท์ไปฮ่องกงและซือ้ ขนมมาฝากพวกเธอ
เขาหอบหิว้ ของฝากมาทีม่ หาวิทยาลัยและได้พบพวกเธอก�ำลังพยายามกดจอง
ตัว๋ มิวสิคลั เรือ่ งหนึง่ อยูแ่ ต่ไม่สำ� เร็จ เนือ่ งจากปีนมี้ วิ สิคลั เรือ่ งทีว่ า่ ได้นกั ร้องดัง
คนหนึง่ มาร่วมแสดงและออกทัวร์ทวั่ โลกด้วย บัตรจึงถูกขายหมดเกลีย้ งอย่าง
รวดเร็ว อรรถนนท์บอกว่าธนาคารของครอบครัวเขาเป็นสปอนเซอร์ ดังนัน้

Page ��������.indd 18

11/30/16 3:34 PM

Andra
19

เขาจึงสามารถหาบัตรให้พวกเธอสองคนได้ไม่ยาก พิสชาไม่ค่อยอยากรับ
บัตรไว้ แต่เธอก็บอกว่าถึงเขาไม่เอาบัตรมาให้พวกเธอ ก็ตอ้ งให้คนอืน่ อยูด่ ี
ในเมือ่ มันเป็นบัตรสปอนเซอร์ หล่อนเลยไม่ได้โต้แย้งอีก
อย่างไรก็ตาม มันมีปญั หาอยูบ่ า้ งตรงทีช่ ว่ งเวลาทีม่ วิ สิคลั มาแสดงเป็น
ช่วงสอบของพวกเธอพอดี และตารางสอบก็เพิ่งออกเมื่อเดือนก่อนนี่เอง
บัตรชมมิวสิคัลที่ได้มาจากอรรถนนท์เป็นวันที่อยู่กึ่งกลางระหว่างวันสอบ
เธอเลยลองเปรยเป็นเชิงบ่นให้เขาได้ยนิ ซึง่ เขาก็อตุ ส่าห์ไปเสาะหาจนได้บตั ร
ชมมิวสิคลั ในวันและรอบทีเ่ ธอต้องการมาจนได้
นีล่ องถ้าอรรถนนท์มาจีบเธอไม่ใช่พสิ ชา เธอจะจับเขาไว้ไม่ปล่อยเลย!
"ไปเถอะนะบัว ไหนๆ ก็ได้บตั รมาแล้ว พีอ่ รรถอุตส่าห์ไปหารอบวันทีด่ ี
มาให้นะ" พิมพ์อรเริม่ ต้นออดอ้อน เธอทราบดีวา่ เพือ่ นไม่ใช่คนใจแข็ง
"ที่ไม่คอ่ ยอยากไปก็เพราะเขานีแ่ หละ"
"เขาก็แค่ขอไปดูดว้ ยเองนะ" เธอร้อง
อันทีจ่ ริงเธอก็แปลกใจเหมือนกันทีอ่ รรถนนท์พดู ถึงเรือ่ งนีต้ อนมาหา
พวกเธอทีม่ หาวิทยาลัยเพือ่ ส่งข่าวเรือ่ งบัตรชมมิวสิคลั ... ความจริงเขาก็แค่
มาเจอหน้าพิสชานัน่ แหละ เพราะถ้าอยากส่งข่าวแค่โทรหาเธอหรือส่งข้อความ
บอกเพือ่ นเธอก็ได้ ต่อให้หล่อนไม่คดิ จะตอบอะไรไปมากกว่าค่ะหรือขอบคุณ
ก็ตาม ตอนนั้นเพื่อนเธอมัวแต่อึ้ง ด้วยความที่ส�ำนึกในบุญคุณของเขา
เธอเลยตอบรับเสียเอง
ยังไงเสียอรรถนนท์กค็ อื ผูม้ พี ระคุณ ไม่ใช่ครัง้ แรกและครัง้ เดียวเสียด้วย
ดังนัน้ เธอคิดว่าควรจะตอบแทนเขาสักนิด
"นี่ เธอไม่ได้ไปกับเขาสองคนเสียหน่อย ฉันก็อยู่ คิดเสียว่าไปเป็นเพือ่ น
ฉันก็ได้... เอาเป็นว่าเธอไปนะบัว เธอเองก็อยากดูอยู่แล้วนี่นา เดี๋ยวฉัน
จะนัง่ คัน่ กลาง จะยืนขวาง จะไม่ให้เขาเข้าใกล้เธอเลยเอ้า! ไปนะๆ พลีสๆ"
พิมพ์อรเกาะแขนเพือ่ นแล้วออดอ้อนด้วยความสามารถทัง้ หมดทีม่ ี ผลคือ
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พิสชาใจอ่อนในทีส่ ดุ
"ความจริงทีเ่ ขาจะไปด้วยน่ะไม่เท่าไหร่หรอก ยังไงมันก็บตั รของเขา
อยูแ่ ล้ว และก็ไม่ได้ไปกันสองคน... แต่ฉนั กลัวมีคนมาเจอแล้วเอาไปบอก
คุณพ่อคุณแม่มากกว่า"
"ก็บอกว่าไปเป็นเพือ่ นฉันไง นีไ่ ม่ได้จะให้โกหกนะ แต่เธอก็ไปเป็นเพือ่ น
ฉันจริงๆ ไม่งนั้ ฉันก็ตอ้ งไปกับเขาตามล�ำพังเหมือนกันจริงไหม"
พิสชาสบตากับเพื่อนก่อนจะพยักหน้ารับเบาๆ ขณะที่พิมพ์อรก็มอง
ปฏิกริ ยิ านัน้ อย่างลิงโลดเต็มที...
่
ได้ไปดูมวิ สิคลั แบบไม่ตอ้ งรูส้ กึ ผิดต่ออรรถนนท์แล้ว!
สองสาวคุยกันไปเรือ่ ยๆ ระหว่างเดินไปยังอาคารจอดรถ แต่แล้วพิมพ์อร
ก็ตอ้ งสะดุง้ โหยงเพราะจูๆ่ ก็มคี นกระโดดมาประชิดตัว ตามด้วยแขนยาวๆ
ทีพ่ าดลงบนบ่า
"ฮัลโหลสองสาว จะกลับกันแล้วเหรอ"
"ป้อง! เล่นอะไรไม่รู้ ตกใจหมด!" พิมพ์อรเอะอะทันที
ปวรุตม์เป็นเพือ่ นตัง้ แต่สมัยเรียนประถมต้นของเธอ ตอนนัน้ เธอเรียน
โรงเรียนสหศึกษาในละแวกบ้านก่อนจะย้ายไปเรียนโรงเรียนหญิงล้วนเพราะ
การย้ายบ้าน... สมัยเด็กๆ เขาตัวอ้วนและขีแ้ ยจนโดนแกล้งบ่อยๆ แต่เธอ
ชอบเข้าไปตีซที้ ำ� ตัวสนิทสนมกับเขา เนือ่ งจากเธอเป็นลูกคนเดียวและมักจะ
เหงาอยูเ่ สมอ เธอเลยคิดว่าเขาซึง่ เพือ่ นคนอืน่ ไม่คอ่ ยเล่นด้วยก็คงจะเหงา
เหมือนกัน ไปๆ มาๆ เขาก็ตดิ เธอแจ ทว่าพอเธอย้ายโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้
ติดต่อกันอีก อันทีจ่ ริงเธอลืมเขาไปแล้วด้วยซ�ำ้
จนกระทั่งวันงานรับน้องใหม่ของคณะ จู่ๆ ปวรุตม์ก็มาทักทายเธอ
หลังจากพยายามทบทวนความทรงจ�ำให้เธออยู่พักใหญ่เธอก็จ�ำเขาได้...
มันก็ไม่ใช่วา่ ความจ�ำเธอแย่นกั หนาหรอก แต่ตอนนีเ้ ขาไม่ใช่เด็กตัวอ้วนขีแ้ ย
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ในความทรงจ�ำของเธออีกแล้ว ตรงข้ามเขาตัวสูงใหญ่และหน้าตาดีมากด้วย
ดีขนาดที่ได้รับเลือกให้เป็นเดือนคณะทีเดียว ตอนแรกเธอก็ไม่ได้คิดว่าจะ
กลับมาสนิทสนมกับเขาอีก อย่างไรเสียเรือ่ งก็ผา่ นมานานแล้ว แต่ไปๆ มาๆ
กลายเป็นว่าเขามาตีซกี้ บั เธอเอง ด้วยเหตุผลว่าเขาไม่เคยลืมความใจดีมนี ำ�้ ใจ
ที่เธอมีต่อเขาสมัยเด็กๆ เลย ขนาดที่พอเห็นชื่อนามสกุลเธอครั้งแรกใน
ใบรายชือ่ นักศึกษาของคณะเขาก็จำ� ได้ทนั ที แล้วพอได้เจอหน้าเขาก็ยงิ่ มัน่ ใจ
เพราะเธอไม่คอ่ ยเปลีย่ นไปจากสมัยเด็กเท่าไหร่เลย
"ขวัญอ่อนจัง" ชายหนุม่ หัวเราะร่าตามประสาคนอารมณ์ดขี ณะดึงแขน
ออกจากบ่าของเธอ "แล้วนี่ก�ำลังจะไปตึกจอดรถกันใช่ไหม เดี๋ยวเราเดิน
ไปส่งนะ"
"ว่างจังนะยะ" พิมพ์อรกลอกตา
"เราว่างเพือ่ พิมพ์ตลอดล่ะ"
"พูดแบบนีแ้ สดงว่าหนีสาวมาอีกแล้วสิ"
ปวรุตม์เป็นหนึง่ ในผูช้ ายทีพ่ สิ ชาคุยด้วยได้อย่างค่อนข้างเป็นธรรมชาติ
ทัง้ นีเ้ พราะเขาสนใจพิมพ์อรมากกว่าหล่อน ซึง่ ผิดไปจากผูช้ ายส่วนใหญ่ทมี่ กั
ตรงมาจีบหล่อน... ตอนแรกปวรุตม์กท็ ำ� ท่าเหมือนจะจีบพิมพ์อรเหมือนกัน
แต่ไปๆ มาๆ คงเปลี่ยนใจเพราะคิดว่าเหมาะจะเป็นเพื่อนกับเธอมากกว่า
เธอกับเขาจึงอยู่ในสถานะเพื่อนสนิทจนถึงวันนี้ เพียงแต่ตั้งแต่แยกสาขา
วิชาเอกแล้วก็ได้เจอกันน้อยลงบ้าง
"เฮ้ย จะหนีทำ� ไม เราแค่เห็นพิมพ์กบั บัวเดินผ่านเลยมาหาเท่านัน้ แหละ
นี่ไม่ได้เจอกันตัง้ นานแล้ว"
"ก็จริงแฮะ" พิมพ์อรพยักหน้าหงึกหงัก ถึงจะเรียนกันคนละเอก แต่
โดยทั่วไปแล้วเธอกับเขาก็มักจะยังเจอกันแวบๆ ในตึกคณะ ทว่าในรอบ
สัปดาห์ทผี่ า่ นมาเธอเพิง่ เจอหน้าเขาวันนีน้ เี่ อง
ทั้งสามคนเดินคุยกันเรื่องการหาสถานที่ฝึกงาน นักศึกษาคณะ
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บริหารธุรกิจถูกก�ำหนดให้ตอ้ งฝึกงานในช่วงภาคเรียนฤดูรอ้ นของชัน้ ปีทสี่ าม
เป็นเวลาสองเดือน และพวกเธอก็ตอ้ งหาสถานทีฝ่ กึ งานให้ได้ภายในสองเดือน
ข้างหน้านี้ คณะมีรายนามบริษทั ทีร่ บั นักศึกษาฝึกงานทุกปีมาให้ มีทงั้ บริษทั
เล็กและใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรม แต่ใครจะหาบริษทั ฝึกงานเองก็ได้
พูดตามจริงคณะบริหารธุรกิจท�ำงานได้กว้างมาก ตัวพิมพ์อรเองเลือก
เรียนคณะนีเ้ พราะไม่รจู้ ะเรียนอะไร จนถึงตอนนีก้ ็ไม่รวู้ า่ ตัวเองอยากท�ำงาน
อะไรแน่ พวกเพือ่ นเธอหลายคนก็มปี ญั หาคล้ายกัน ตัวเธอมีเครือญาติทที่ ำ�
ธุรกิจอยูม่ ากมาย เธอจะเลือกฝึกงานที่ไหนก็ได้ แต่เธออยากฝึกกับบริษทั
ที่ไม่ใช่ของญาติมากกว่า เพราะเธอสามารถลองเข้าไปศึกษางานในบริษทั
ของญาติๆ เมือ่ ไหร่ก็ได้โดยไม่ตอ้ งเกีย่ วข้องกับการฝึกงานของมหาวิทยาลัย
ตอนนีเ้ ธอห่วงพิสชามากกว่า การทีห่ ล่อนประหม่าเพศตรงข้ามอย่างหนัก
ท�ำให้คอ่ นข้างน่าเป็นห่วง เธอเลยคิดว่าจะไปฝึกงานทีเ่ ดียวกับเพือ่ น มีอะไร
จะได้ชว่ ยเหลือกัน ขณะเดียวกันเธอก็จะได้ปอ้ งกันไม่ให้เพือ่ นหนีจากโอกาส
ทีจ่ ะได้หดั พูดคุยกับเพศตรงข้ามด้วย
พูดก็พูดเถอะ พิมพ์อรเชื่อว่าที่พิสชาอาการดีขึ้นมาบ้างก็เพราะเธอ
ผลักดันนีแ่ หละ ท�ำนองว่าเพือ่ นใช้เธอเป็นเกราะก็จริง แต่มนั ก็ทำ� ให้หล่อน
ยังยืนอยู่ในวงสนทนา ไม่หนีไปไหนเสียก่อน
พิมพ์อรก�ำลังเล่าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงานที่ไปสืบมาจากพี่ปีสี่
รวมถึงรุ่นพี่ที่จบไปแล้วให้ปวรุตม์ฟัง แต่แล้วเสียงของเธอก็เบาลงเรื่อยๆ
เมื่อเห็นนักศึกษาสาวกลุ่มหนึ่งก�ำลังเดินสวนมา... กันยานุชที่เดินอยู่
ตรงกลางกลุ่มเหยียดริมฝีปากใส่เธอตอนก�ำลังจะเดินผ่านไป ซึ่งพิมพ์อร
ก็ไม่ลงั เลทีจ่ ะท�ำแบบเดียวกันเป็นการโต้ตอบกลับไป
"เหมือนเดิมเลยนะ" ปวรุตม์หวั เราะเมือ่ เธอพูดจบประโยค
"ยังจะมาข�ำอีก ก็เพราะนายไม่ใช่หรือไง" หญิงสาวแยกเขีย้ วใส่เดือนคณะ
อย่างขุน่ เคือง
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"เบาๆ น่าพิมพ์" พิสชาปราม
"แหม ก็มนั น่าโมโหนีน่ าบัว" พิมพ์อรหันไปงอแงกับเพือ่ นสนิท
เรือ่ งมันเริม่ มาตัง้ แต่สมัยปีหนึง่ ช่วงแรกๆ ทีเ่ ธอยังไม่สนิทกับปวรุตม์
เท่าไหร่ ตอนนัน้ เขาถูกส่งไปท�ำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยร่วมกับกันยานุช
ซึ่งเป็นดาวคณะ ด้วยความที่เขาเป็นคนเฮฮาท�ำให้ทั้งสองสนิทกันอย่าง
รวดเร็ว และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือดูเหมือนกันยานุชจะเข้าใจว่าปวรุตม์ชอบ
ตนเอง แต่ไปๆ มาๆ กลายเป็นว่าเขามาเทียวไล้เทียวขือ่ และให้ความส�ำคัญ
กับเธอมากกว่า กันยานุชเลยเสียหน้า พานเขม่นทั้งเธอและปวรุตม์มา
จนถึงวันนี้
พ่อเพื่อนรูปหล่อของเธอน่ะไม่เดือดเนื้อร้อนใจหรอก เธอเองก็ไม่ได้
เดือดร้อน...แต่มนั ร�ำคาญ!
ก็มนั ใช่ความผิดเธอเสียที่ไหนเล่า ผูช้ ายไม่ชอบแต่ดนั มาเขม่นผูห้ ญิง
อีกคนที่ไม่รอู้ โี หน่อเี หน่
ปัญญาอ่อนทีส่ ดุ !

Page ��������.indd 23

11/30/16 3:34 PM

พิมพ์รัก
24

บทที่ 2

หลังแยกตัวจากเพือ่ นแล้ว พิมพ์อรก็ตรงดิง่ ไปทีบ่ า้ นวงศ์วริ ะทันที เรือ่ ง
อะไรจะต้องแวะกินอาหารข้างนอกในเมือ่ อาหารทัง้ คาวหวานฝีมอื ปัณฑารียน์ นั้
เอกอุ ถึงช่วงหลังหล่อนจะไม่ได้ทำ� อาหารเองบ่อยนักเพราะทุม่ เทเวลาให้กบั
การเลี้ยงลูก แต่หล่อนก็ถ่ายทอดวิชาให้เหล่าแม่ครัวแบบไม่หวง ผลคือ
เหล่าแม่บ้านก็พลอยท�ำอาหารเก่งไปด้วย และเธอก็มีความสุขกับทุกมื้อ
อาหารในบ้านวงศ์วริ ะ ถ้ามีโอกาสกินข้าวทีน่ เี่ ธอก็จะไม่ยอมพลาด
เมื่อก่อนพอว่างหญิงสาวก็จะไปช่วยปัณฑารีย์กับปุณณมาท�ำขนม
เพราะทัง้ สองมีอาชีพเสริมคือการท�ำขนมไทยขาย หรือไม่เธอก็จะไปเล่นกับ
ไทเกอร์และดราก้อน หมาคอร์กแี้ ละแมวพันทางทีป่ ณ
ั ฑารียเ์ ลีย้ งไว้ดว้ ยกัน
หากปัจจุบนั กิจกรรมเบอร์หนึง่ ของเธอคือการเล่นกับเด็กหญิงจินต์
เมือ่ วานนีเ้ ธอตัง้ ใจจะมาเล่นกับน้องเสียหน่อย แต่พอภควัตมา ความ
ตัง้ ใจทัง้ หมดก็สญู สิน้ เขาพยายามจะแย่งเธอเล่นกับจินต์และเว จนไปๆ มาๆ
พวกเธอก็โดนทัง้ สิปปนนท์และเทียนแยกเขีย้ วใส่ เธอกับเขาเลยจ๋อยแล้วหัน
มาตีกนั เองแทนจนกระทัง่ กินข้าวไม่รรู้ ส แต่วนั นี้ไม่มมี ารผจญ ดังนัน้ เธอ
จะเล่นกับหลานแล้วอัพโหลดรูปภาพให้บางคนอิจฉาจนต้องกลัน้ ใจตายเลย!
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"อ้าว วันนี้ไม่มเี รียนบ่ายเหรอพิมพ์"
เสียงถามทีล่ อยมาท�ำให้พมิ พ์อรซึง่ ก�ำลังตัง้ หน้าตัง้ ตาใช้โทรศัพท์มอื ถือ
ถ่ายรูปเด็กน้อยเงยหน้ามอง จากนัน้ เธอก็เบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจ
แล้วทัง้ ถามและตอบไปพร้อมกัน
"พีด่ นตร์ ท�ำไมวันนีม้ าเร็วจังล่ะ...พิมพ์ใกล้สอบแล้ว วันนีอ้ าจารย์เรียก
ไปติวเฉยๆ ค่ะ"
"พีเ่ ข้ามาท�ำธุระในกรุงเทพฯ ตัง้ แต่เช้าแล้ว พอเสร็จก็มานีเ่ ลย" ชายหนุม่
เดินตรงเข้ามาทรุดตัวลงนั่งตรงโซฟาใกล้กับคอกกั้นเด็กที่เธอนั่งพาดแขน
ถ่ายรูปอยู่ เขาเอือ้ มมือไปกดขวดเจลล้างมือทีว่ างอยู่ใกล้ๆ แล้วถูมอื ไปมา
"พีป่ ณ
ั กับคนอืน่ ๆ ไปไหนกันหมดล่ะ"
"คุณอาปัณพาคุณทวดไปงีบค่ะ นอกนัน้ ไม่มีใครอยู่ วันนีค้ ณ
ุ ยายออก
ไปท�ำผมช็อปปิง้ คงกลับเย็นๆ นูน่ ส่วนคุณตาจะกลับจากเวียดนามเย็นนี"้
"อืม งัน้ พี่ไม่ไปกวนคุณทวดของพิมพ์ดกี ว่า เดีย๋ วรอเจอตอนมือ้ เย็น
ทีเดียว" ดนตร์ตดั สินใจ จากนัน้ ก็หนั ไปสนใจหลานสาวทีย่ นื่ มือยืน่ ไม้สง่ เสียง
อ้อแอ้เรียกจากในคอก แต่ขณะเดียวกันปากก็ยงั ถามหญิงสาว "แล้วนีพ่ มิ พ์
ไม่ตอ้ งอ่านหนังสือสอบเหรอ"
"แหม ไม่ใช่วา่ จะสอบวันพรุง่ นีเ้ สียหน่อย มีเวลาอีกหลายวัน อีกอย่าง
เมือ่ วานพิมพ์ก็ไม่ได้เล่นกับน้องจินต์เลย เก็บกดมากขอบอก" พอสบช่องปุบ๊
พิมพ์อรก็เล่าเหตุการณ์เมือ่ เย็นวานให้เขาฟังปับ๊ ซึง่ อีกฝ่ายก็เล่นกับหลาน
และฟังเงียบๆ ไม่ได้ออกความเห็นอะไรจนกระทัง่ เธอพูดจบ
"ความจริงถ้าพิมพ์ทำ� นิง่ ๆ ไม่สนใจ เดีย๋ ววัตก็เลิกไปเองนัน่ แหละ หมอนัน่
คงไม่อยากตีกบั ลมกับอากาศเป็นชัว่ โมงๆ หรอก"
"แหม พูดมันง่ายกว่าท�ำนะคะ"
"ไม่เห็นยากเลย" ดนตร์หนั มายิม้ ขณะวางร่างเด็กหญิงกลับลงในคอก
กัน้ เด็กอีกครัง้
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"ไม่ยากส�ำหรับพีด่ นตร์ แต่ยากส�ำหรับพิมพ์นะ่ สิคะ" เธอถอนหายใจ
เฮือก "พิมพ์รตู้ วั นะว่าเป็นพวกยัว่ ง่าย กับคนอืน่ ไม่เท่าไหร่หรอก แต่พอถูก
พีว่ ตั แหย่ทไี รสติหลุดทุกที...พิมพ์อยากเป็นคนนิง่ ๆ มีสติแบบพีด่ นตร์จงั "
"น่าจะเป็นทีอ่ ายุดว้ ยนัน่ แหละ พอพิมพ์โตขึน้ อีกหน่อยก็นา่ จะดีขนึ้ เอง
ตอนเด็กๆ พีก่ ็ไม่ได้เป็นแบบนีห้ รอก"
วิธที ดี่ นตร์พดู ฟังเหมือนเป็นการให้กำ� ลังใจจากผูท้ เี่ คยมีประสบการณ์
มาก่อน พิมพ์อรคงจะเชือ่ ไปแล้วถ้าปัณฑารีย์ไม่เคยเล่าให้ฟงั ว่าน้องชายเป็น
พวกร้ายกาจสุดๆ หากเขาซ่อนมันไว้ใต้ความนิง่ มาตัง้ แต่เด็ก เหมือนจะยัว่
ไม่ขนึ้ แต่คนยัว่ ก็โดนเอาคืนตลอด ทีส่ ำ� คัญเป็นคนทีภ่ ควัตแพ้ทาง เรียกว่า
นอกจากแกล้งไม่สำ� เร็จแล้วยังเป็นฝ่ายโดนแกล้งแบบแทบตอบโต้ไม่ได้เลย
ด้วย ไม่รู้เพราะเหตุน้ีหรือเปล่าภควัตเลยเก็บกดจนหันมาแกล้งเธอไม่เลิก
เพราะเธอก็เหมือนจะแพ้ทางเขาเหมือนกัน ปัญหาก็คือเธอไม่อาจหันเห
ไปแกล้งดนตร์แทนให้ครบลูปได้
คนทีแ่ ย่มแี ต่เธอชัดๆ!
พอปัณฑารีย์กลับมาจากการดูแลคุณหญิงอภิรดี หล่อนก็มาใช้เวลา
อยู่ในห้องนั่งเล่นพักใหญ่ และเพราะเห็นว่าลูกสาวหลับแล้ว บวกกับทั้ง
น้องชายก็อยู่ หล่อนเลยแยกตัวไปดูแลแม่บา้ นเตรียมอาหารเย็นและเผือ่ จะ
ท�ำขนมให้คนในครอบครัวกินในวันหยุดด้วย พิมพ์อรเห็นว่าดนตร์เอา
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ มาเปิด ท่าทางคล้ายจะท�ำงาน เธอไม่อยากรบกวนแต่
ก็ไม่อยากเอาหนังสือออกมาอ่านเช่นกัน ครั้นจะให้อยู่เฉยๆ ก็ผิดนิสัย
ดังนัน้ เธอเลยออกไปเล่นกับหมาแมวของปัณฑารียแ์ ทน
เมื่อกลับเข้าบ้านมาอีกทีหญิงสาวก็พบว่าดนตร์เปลี่ยนมานอนดูหนัง
ในเคเบิลทีวแี บบไม่เปิดเสียงแล้ว คงเพราะหลานสาวยังหลับปุย๋ อยู่ เธอเลย
แวบไปหาปัณฑารีย์ในครัว แล้วก็ได้ขนมติดมือออกมาหนึง่ จาน
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"พีด่ นตร์ คุณอาปัณท�ำขนมโค* แหละ"
ชายหนุม่ ทีก่ ำ� ลังนอนเอกเขนกบนโซฟาลุกขึน้ มาทันใด เขามองจานขนม
ทีเ่ ธอวางลงบนโต๊ะกาแฟแล้วก็เลือ่ นสายตามามองหน้าเธอ
"มันควรมีเครือ่ งดืม่ ด้วยนะ"
"แหม" หญิงสาวหัวเราะ "คุณอาปัณต้มน�ำ้ ดอกค�ำฝอยผสมเก๊กฮวย
ไว้คะ่ เดีย๋ วแม่บา้ นยกตามมา"
ดนตร์พยักหน้าหงึกหงักแล้วหยิบส้อมคันเล็กมาจิ้มขนมโคเข้าปาก
เธอท�ำตามเขาบ้าง สักพักหลังจากนัน้ แม่บา้ นก็เอาเครือ่ งดืม่ มาเสิรฟ์ โดยแยก
น�ำ้ เชือ่ มใส่เหยือกเล็กๆ มาต่างหากเพือ่ ให้ผสมได้ตามความชอบของแต่ละคน
"ให้พมิ พ์ชงให้เลยไหมพีด่ นตร์"
"เอาสิ" เขาพยักหน้ารับแล้วจิม้ ขนมเข้าปากอีกลูก ปล่อยให้เธอบริการเขา
ซึง่ มันก็ไม่ใช่เรือ่ งแปลกเพราะเขากับเธอรูจ้ กั กันมาหลายปีจนต่างพอรูร้ สนิยม
ของอีกฝ่าย โดยเฉพาะเรือ่ งกิน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากส่วนใหญ่เขากับเธอก็ได้พบกัน
ทีบ่ า้ นวงศ์วริ ะ และไม่วา่ พีส่ าวเขาจะอยูท่ ไี่ หนก็รบั รองได้เลยว่าหายห่วงเรือ่ งกิน
ถึงแม้ช่วงหลังมานี้ตั้งแต่ท้องหล่อนจะเข้าครัวน้อยลง หากอย่างไรหล่อน
ก็ไม่ปล่อยปละเรือ่ งงานบ้านงานเรือนอยูด่ ี
ยายของเขาสัง่ สอนแม่มาอย่างไร แม่กส็ งั่ สอนลูกต่ออย่างนัน้ ...กระทัง่
ตัวเขาเอง ตอนไปอยูเ่ มืองนอกก็สบายสุดๆ แทบจะเปิดร้านอาหารเถือ่ นขาย
เพือ่ นนักเรียนด้วยกันแล้วด้วยซ�ำ้
นี่ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าหลานสาวของเขาจะได้รบั การสัง่ สอนอย่างไรใน
อนาคต เพราะแม้กระทัง่ พิมพ์อรเองยังบอกเลยว่าปัณฑารียส์ อนสัง่ จนเธอได้ดี
"เรือ่ งอรรถกับเพือ่ นพิมพ์เป็นไงบ้างแล้วน่ะ"
หญิงสาวตวัดสายตามองดนตร์แวบหนึ่ง ก่อนจะหันไปคีบน�้ำแข็งใส่
แก้วต่อ
* ขนมพื้นบ้านของภาคใต้ คล้ายขนมต้มของภาคกลาง ต่างกันที่มีขนาดเล็กกว่า ขนมโคมีไส้เป็นน�้ำตาลแว่นหรือ
น�้ำตาลโตนด ในขณะที่ขนมต้มมีไส้เป็นหน้ากระฉีก (มะพร้าวทึนทึกขูดกวนกับน�้ำตาลปึกให้เข้ากันจนเหนียว)
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"เดี๋ยวอังคารหน้าพวกเราจะไปดูมิวสิคัลกันสามคนค่ะ แบบนี้ก็คง
พอเรียกว่าคืบหน้าบ้างได้มงั้ ถึงจะมีพมิ พ์นงั่ คัน่ กลางก็เหอะ"
ชายหนุม่ ฟังแล้วหัวเราะหึๆ ในล�ำคอ เธอเลยเหลือบมามองเขาอีกรอบ
แล้ววินาทีถดั มาความรูส้ กึ สงสัยกึง่ ระแวงก็ผดุ ขึน้ มา
"พีด่ นตร์มสี ว่ นรูเ้ ห็นอะไรกับการทีจ่ ๆู่ พีอ่ รรถจะมาดูมวิ สิคลั กับพวกเรา
หรือเปล่าเนีย่ "
"เมือ่ เดือนก่อนตอนเจอกันอรรถถามพีว่ า่ อยากได้บตั รมาให้พวกพีป่ ณั
บ้างไหม พีเ่ ลยถามหมอนัน่ ว่าท�ำไมไม่ตามไปดูกบั เพือ่ นพิมพ์เสียเอง" เขา
พูดเสียงเรียบเรือ่ ยหลังจากกลืนขนมลงคอเรียบร้อย "เรือ่ งมีแค่นแี้ หละ"
"โหย พิมพ์กแ็ ปลกใจว่าท�ำไมพีอ่ รรถขอไปด้วย ตอนได้บตั รครัง้ แรก
ก่อนเปลีย่ นรอบเปลีย่ นวันพีเ่ ขาก็ไม่ได้จะไปดูดว้ ยเสียหน่อย"
"แต่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรือไง" ดนตร์เลิกคิ้วถามขณะเอื้อมมือมารับแก้ว
เครือ่ งดืม่ จากเธอ
พิมพ์อรได้แต่พยักหน้ารับ... ส�ำหรับอรรถนนท์ถอื ว่าดีเพราะเขาจะได้
มีโอกาสเข้าใกล้เพือ่ นเธอมากขึน้ อีกนิด ส่วนพิสชาเองก็จะได้คนุ้ กับเพศตรงข้าม
มากขึน้ อีกหน่อย อย่างไรเสียก็แค่ไปดูมวิ สิคลั ไม่ได้เป็นการผูกมัดกัน ส่วน
ตัวเธอเองคิดว่าอรรถนนท์เป็นผูช้ ายทีด่ ีใช้ได้ ทว่าอย่างไรเสียเธอก็ไม่ใช่ญาติ
พี่น้องที่รู้จักเขาดี และเธอก็ต้องเลือกเพื่อนมาก่อน ดังนั้นจะให้เชียร์หนัก
เหมือนเมือ่ ครัง้ สิปปนนท์กบั ปัณฑารียก์ ็ไม่ไหว
แต่นดิ ๆ หน่อยๆ ก็พอได้แหละ!
"นานๆ พีด่ นตร์แนะน�ำเพือ่ นมัง่ ก็ดนี ะ พีอ่ รรถใจเย้นใจเย็น คือค่อยเป็น
ค่อยไปมันก็ดีและเหมาะกับบัวนะ แต่คนอย่างบัวต่อให้เห็นใจพี่อรรถแล้ว
ก็ไม่มที างพูดออกมาเองหรอก ทางทีด่ กี ค็ วรรุกนิดๆ หน่อยๆ เป็นระยะ เผือ่
จะมีสญั ญาณอะไรให้เห็น พีเ่ ขาคงไม่ได้หวังจะสืบข่าวจากพิมพ์อย่างเดียว
หรอกใช่ไหม"

Page ��������.indd 28

11/30/16 3:34 PM

Andra
29

"อรรถเลือกของยากไปหน่อย ถ้ามันชอบพิมพ์ปา่ นนีค้ งสบายไปแล้ว"
"แหม พีด่ นตร์กพ็ ดู เหมือนพิมพ์เป็นคนใจง่ายงัน้ แหละ" หญิงสาวค้อนควัก
เอะอะมากไม่ได้เพราะเด็กน้อยหลับอยู่ "ไม่ใช่แค่วา่ หล่อรวยโพรไฟล์ดแี ล้ว
พิมพ์จะเซย์เยสหมดนะ"
"พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนัน้ ... พีแ่ ค่จะบอกว่าจีบพิมพ์อย่างน้อย
ก็ยงั ได้คยุ กัน นีข่ นาดแชตยังแทบไม่ได้เลย ส�ำหรับคนจีบน่ะแบบนีเ้ หมือน
ไม่เห็นอนาคตเลยนะ"
"มันก็จริง เรือ่ งนีพ้ มิ พ์นบั ถือพีอ่ รรถเหมือนกัน" พิมพ์อรหยุดนิดหนึง่
ดวงตากลมโตมองใบหน้าหล่อเหลาคมเข้มก่อนจะถามต่อ "แล้วถ้าเป็น
พีด่ นตร์จะอดทนจีบสาวเป็นปีๆ แบบนี้ไหมคะ"
"พี่ว่าพี่เป็นคนอดทนนะ" เขาตอบหลังจากท�ำท่านึกอยู่อึดใจ แล้ว
ริมฝีปากก็คอ่ ยๆ คลายตัวเป็นรอยยิม้ "พีย่ งั อดทนกับพิมพ์มาตัง้ นาน"
ทีแรกเธอท�ำหน้าเหลอหลา แต่พอตัง้ ตัวติดเธอก็รอ้ งออกมาทันที
"พีด่ นตร์!"
"เบาๆ สิ เดีย๋ วน้องจินต์ตนื่ หรอก" ชายหนุม่ ปราม
พิมพ์อรชะงักกึก ทว่าพอเห็นประกายขันวิบวับอยู่ในดวงตาของอีกฝ่าย
เธอก็ย่นจมูกอย่างแง่งอนก่อนจะเริ่มทุบแขนเขาแรงๆ เพื่อแสดงความ
ขุน่ เคืองแทน
"อะไรพิมพ์ มาท�ำร้ายพีท่ ำ� ไม" เขาพูดกลัว้ หัวเราะ ผลคือเธอยิง่ ทุบเขา
แรงเข้าไปใหญ่ จนกระทัง่ สุดท้ายเขาต้องคว้ามือเธอไว้ ส่วนอีกมือก็ลอ็ กคอ
รัง้ เธอให้เอนเข้ามาใกล้เล็กน้อย "พอพีย่ อมหน่อยล่ะเอาใหญ่เลยนะ"
หญิงสาวยังไม่ทันพูดอะไรก็รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวตรงหางตา เธอ
เหลือบไปดูแล้วก็พบว่าเป็นภควัตที่ก้าวเข้ามายืนจ้องพวกเธอสองคนตา
แทบถลน
"อ้าว ท�ำไมวันนีม้ าอีกแล้วล่ะ เมือ่ วานเพิง่ มาไม่ใช่หรือไง" ดนตร์ถาม
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ประหนึง่ เมือ่ วานเขาอยูร่ ว่ มในเหตุการณ์ดว้ ย ขณะเดียวกันเขาก็ปล่อยมือเธอ
เป็นอิสระ หากแขนอีกข้างยังล็อกคอเธออยู่ในท่าเดิม
"ฉันจะมาสองวันติดแล้วมีปญั หาอะไร"
"ก็มนั น่าสงสัย ท�ำตัวอย่างกับคนว่างงาน" พิมพ์อรพูดแทรกทันที เวลานี้
ดนตร์อยูด่ ว้ ยเธอเลยกล้าหาเรือ่ งภควัตแบบไม่กงั วลใดๆ ทัง้ สิน้ เพราะทราบว่า
สุดท้ายแล้วดนตร์จะต้องเข้าข้างและช่วยเธอ
"ใครกันแน่ทที่ ำ� ตัวเหมือนว่างงาน พีม่ งี านและท�ำงานเสร็จแล้วถึงมา
เธอนัน่ แหละ จะสอบอยูไ่ ม่กวี่ นั นีแ้ ล้วไม่ใช่หรือไง ยังมัวลอยไปลอยมา แทนที่
จะตัง้ ใจอ่านหนังสือสอบ" ภควัตแยกเขีย้ วใส่เธอทันที
"โอ๊ย ตาแก่ ความจ�ำเสือ่ มแล้วล่ะสิถงึ จ�ำไม่ได้วา่ สมัยเรียนตัวเองเป็น
ยังไงน่ะ... การเรียนน่ะต้องตั้งใจมาตลอดเทอม ไม่ ใช่มาอ่านสอบเอา
วันสุดท้าย"
แน่นอนว่าตอนนัน้ เธอยังไม่รจู้ กั ภควัตหรอก แต่ดนตร์รจู้ กั ทัง้ สองรูไ้ ส้
รูพ้ งุ กันดี และเขาก็มกั เล่าอะไรต่อมิอะไรเกีย่ วกับญาติคนนี้ให้เธอฟังเสมอ
เธอเลยเอาข้อมูลเหล่านัน้ มาต่อล้อต่อเถียงกับภควัต
"ทีพ่ ดู มาน่ะแน่ใจเรอะว่าตัวเองท�ำแบบนัน้ " ภควัตสวนกลับ จากเดิม
ทีแ่ ค่แยกเขีย้ วตอนนีม้ กี ารถลึงตาเพิม่ เข้ามาด้วย "ทุกเทอมก่อนหน้านีเ้ ธอก็
งอแงอยูใ่ นโซเชียลทุกทีวา่ อ่านหนังสือไม่ทนั บ้าง อ่านไม่เข้าหัวบ้าง นีน่ ะ่ เรอะ
ตัง้ ใจเรียนมาตลอดเทอม"
"คนเราก็ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงกันได้ไม่ใช่หรือไง" พิมพ์อรแลบลิน้ ใส่
อีกฝ่าย แม้ความจริงแล้วสถานการณ์การเรียนในเทอมนี้ของเธอจะไม่ได้
พัฒนาไปกว่าเทอมก่อนๆ เลยก็ตาม
แต่เรือ่ งอะไรเธอจะต้องยอมรับกับเขาล่ะ!
ภควัตอ้าปากจะพูด แต่ยงั ไม่ทนั มีคำ� ใดถูกเอือ้ นเอ่ยออกมา เด็กหญิง
ตัวน้อยในคอกกั้นก็ร้องโยเย ท�ำเอาสองหนุ่มกับหนึ่งสาวสะดุ้ง ลืมเรื่องที่
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ทุม่ เถียงกันเมือ่ ครูไ่ ปหมดสิน้ แล้วช่วยกันโอ๋เด็กน้อยอย่างสมัครสมานสามัคคี
พิมพ์อรได้รบั สิทธิ์ให้อมุ้ เด็กหญิง เธอยืนอยูต่ รงกลางระหว่างสองหนุม่
ทีต่ า่ งฝ่ายก็พยายามปลอบหลานสาว จะว่าไปเธอก็อยูพ่ ร้อมหน้ากับพวกเขา
แบบนีม้ าเป็นร้อยๆ รอบแล้ว แต่กย็ งั อดรูส้ กึ ไม่ได้วา่ ทัง้ สองไม่เหมือนญาติกนั
ตรงไหน
ดนตร์นนั้ ตัวสูงใหญ่ มีกล้ามเนือ้ หล่อคมเข้ม ผิวกร้านแดดจากการ
ท�ำงานเกษตร ขณะทีภ่ ควัตมีหน้าตาค่อนมาทางเกาหลีตามสมัยนิยม ซึง่ ก็
เป็นผลมาจากเชือ้ สายจีนของเขา เขาเตีย้ กว่าญาติ ตัวบางกว่าด้วย เขาคุม
งานโรงงานเครื่องครัวของครอบครัวและดูเป็นหนุ่มออฟฟิศอย่างชัดเจน
ผิวของเขายังขาวกว่าเธอเสียอีก... อันทีจ่ ริงสองหนุม่ ก็เป็นแค่ญาติดองกัน
นัน่ แหละ หากด้วยความทีท่ งั้ คูส่ นิทกันเธอเลยรูส้ กึ ว่าทัง้ คูเ่ กือบจะเป็นพีน่ อ้ ง
กันแล้วด้วยซ�ำ้ ถึงจะเป็นพีน่ อ้ งแบบทีต่ า่ งกันคนละขัว้ ก็เถอะ
"ท่าทางเหมือนจินต์จะหิวน�้ำนะ" พิมพ์อรได้ยินค�ำว่าหม�่ำๆ ตอนนี้
ปัณฑารีย์ให้ลูกสาวกินอาหารสามมื้อตามเวลาแล้ว นี่ยังไม่ถึงเวลาอาหาร
เด็กหญิงก็นา่ จะยังไม่หวิ ข้าว
"หรืออาจจะหิวนม" ภควัตสันนิษฐานบ้าง เพราะทราบว่าปกติชว่ งสาย
หรือบ่ายปัณฑารียจ์ ะให้ลกู ดืม่ นมหรือไม่กก็ นิ ผลไม้เป็นอาหารว่าง
"เดีย๋ วฉันไปตามพีป่ ณั มาเลยดีกว่า... นายก็ยนื หน้าโง่ๆ หลอกล่อจินต์
ไปก่อนแล้วกันนะวัต"
ดนตร์พดู แล้วออกจากห้องไป ขณะทีค่ นโดนสัง่ ถึงกับเหวอ พอตัง้ ตัวติด
แล้วจึงเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันตามญาติไป หากเรื่องก็ไม่จบแค่นั้น เพราะพอ
หันกลับมาก็ดนั เจอรอยยิม้ ข�ำของพิมพ์อรเข้าอีก เขาเลยถลึงตาใส่เธออีกคน
ทว่าเธอก็ลอยหน้าลอยตาไม่สนใจแล้วหันกลับไปกล่อมเด็กน้อยให้รอแม่
เขาจึงจ�ำต้องพักเรือ่ งขุน่ เคืองใจไว้กอ่ นแล้วหันไปโอ๋หลานอีกคน
เขาไม่มีทางยอมปล่อยให้เธอแย่งความรักความสนใจจากหลานไป
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ง่ายๆ หรอก!
ภควัตเหล่มองพิมพ์อรและดนตร์ทนี่ งั่ อยูด่ ว้ ยกันบนโซฟาตัวยาว ทัง้ สอง
ก�ำลังดูหนัง หลังจากทีป่ ณ
ั ฑารียม์ าถึงและเอานมให้ลกู น้อยกินแล้ว หล่อน
ก็พาลูกไปห้องน�ำ้ และพาไปหาคุณหญิงอภิรดีตอ่ ตอนแรกพิมพ์อรตามไป
ด้วย หากสักพักก็กลับมาที่ห้องนั่งเล่นเพื่อรอให้ถึงเวลาอาหารเย็นร่วมกับ
พวกเขาทัง้ สอง
หญิงสาวไม่สนใจเขา ซึง่ เขาก็ไม่ได้อยากให้เธอสนใจเท่าไหร่ เพียงแต่
เขาก็อดหมั่นไส้อีกฝ่ายไม่ได้จริงๆ ยามเธอพูดจาหงุงหงิงจี๋จ๋ากับดนตร์
ส่วนกับเขาน่ะเหรอ...
'นัน่ มันขนมของพิมพ์กบั พีด่ นตร์!'
พิมพ์อรร้องลั่นตอนเดินกลับเข้ามาในห้องนั่งเล่นแล้วเห็นเขาก�ำลัง
จะใช้สอ้ มจิม้ ขนมโคเข้าปาก จากนัน้ เธอก็รบี ถลามายกจานหนีเขาทันที
'อะไรของเธอเนีย่ '
'ก็บอกว่าของพิมพ์กบั พีด่ นตร์ อยากกินก็ไปเอาในครัวเองนูน่ '
ภควัตมองเธอด้วยสายตาเอือมระอา หากทีแ่ ย่กว่าคือเขาเหลือบไปเห็น
ดนตร์กระตุกมุมปากเป็นรอยยิม้ คล้ายเยาะ นัน่ ท�ำให้เขาหงุดหงิดขึน้ มาทันใด
จากนัน้ เขาก็นงั่ ดูหนังต่อแบบเซ็งๆ สลับกับเหลือบมองสองหนุม่ สาวบนโซฟา
ตัวยาวอย่างหมัน่ ไส้
ก็ไม่ใช่ว่าเขาเกลียดหรือไม่ชอบขี้หน้าพิมพ์อรจริงจังหรอก ถ้าเป็น
อย่างนัน้ เขาคงไม่ยงุ่ กับเธอไปแล้ว ส�ำหรับเขา เธอก็เหมือนเพือ่ นคนหนึง่
เป็นเพือ่ นสนิทเสียด้วย เพราะตัง้ แต่รจู้ กั กันจนถึงวันนีก้ พ็ อพูดได้วา่ รูท้ นั กัน
ทุกกระบวนท่าทีเดียว เพียงแต่วธิ กี ารสร้างความสนิทสนมของเขาและเธอ
ค่อนข้างต่างจากชาวบ้านชาวช่อง คือแทนที่จะดีต่อกันก็หาเรื่องแกล้งกัน
หรือเถียงกันไปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของความสัมพันธ์ แต่ถงึ อย่างไร
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พวกเขาก็ไม่เคยโกรธกันอย่างจริงจังเสียที เพราะเมือ่ ถึงจุดทีก่ ำ� ลังจะล�ำ้ เส้น
ต่างฝ่ายก็จะหยุด ท�ำเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึน้ รอจนอารมณ์ดขี นึ้ แล้วค่อย
กลับมาตีกนั ใหม่
ภควัตคิดว่าเธอก็นา่ จะรูส้ กึ คล้ายๆ กันนัน่ แหละ...มัง้
ว่าแต่...เธอคงไม่ได้ชอบไอ้ดนตร์หรอกนะ
ดวงตาเรียวหรีล่ งเล็กน้อยขณะจับตามองพิมพ์อรทีน่ งั่ ตัวติดกับดนตร์
เธอก�ำลังหันไปออกความเห็นเกีย่ วกับหนังให้ญาติของเขาฟังแล้วปิดท้ายด้วย
เสียงหัวเราะคิกคัก ดวงตากลมโตเป็นประกาย ดนตร์แสดงความไม่เห็นด้วย
และเธอก็โต้แย้ง แต่กเ็ ป็นการแย้งแบบไม่จริงจังนัก
ลองถ้าอีกฝ่ายเป็นเขาสิ รับรองป่านนีเ้ ธอเถียงแบบลืมหายใจแล้วแน่ๆ!
น่าหงุดหงิดชะมัด!
"น้องจินต์มาแล้ว" พิมพ์อรก�ำลังพูดเรือ่ งหนังเจือ้ ยแจ้ว แต่พอเหลือบ
ไปเห็นปัณฑารียอ์ มุ้ ลูกสาวเดินกลับเข้ามาในห้องนัง่ เล่น เธอก็เบนความสนใจ
ไปหาทัง้ สองทันที
"หลังงีบกลางวันนีพ่ ลังงานล้น ซนเสียจนคุณทวดเวียนหัวเลย" ผูเ้ ป็น
แม่บอกกลัว้ หัวเราะ "เดีย๋ วฝากน้องจินต์ไว้อกี พักนะ ขอกลับเข้าไปดูในครัว
อีกรอบก่อน"
พิมพ์อรกับภควัตที่ก�ำลังนั่งเอนหลังในท่าที่สบายกระเด้งตัวขึ้นมา
พร้อมกัน ต่างฝ่ายตัง้ ใจจะรับเด็กน้อยมาอุม้ เองอย่างไม่ตอ้ งสงสัย ทว่า...
"โด...โด..."
"จ้ะๆ ไปหาคุณน้าดนตร์นะ" ปัณฑารีย์หัวเราะกับสีหน้าท่าทางของ
ทั้งพิมพ์อรและภควัตขณะเดินผ่านทั้งสองไปส่งเด็กหญิงเข้าสู่อ้อมแขน
น้องชาย... ก็นา่ แปลกอยูเ่ หมือนกัน ลูกสาวของหล่อนติดดนตร์มากทีส่ ดุ
ทัง้ ทีเ่ ขามีโอกาสได้อยูก่ บั เด็กน้อยน้อยกว่าอีกสองคนทีข่ ยันแวะเวียนมาบ้าน
วงศ์วริ ะทุกครัง้ ทีว่ า่ ง
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"เมือ่ ไหร่ปณ
ั จะมีลกู อีกคนล่ะ" ภควัตถามด้วยท่าทางเซ็งๆ เขาหันไป
สนใจปัณฑารียเ์ พราะขีเ้ กียจมองดนตร์ยมิ้ เยาะทีห่ ลานเลือกตนเองมากกว่า
เขา
"นัน่ สิคณ
ุ อาปัณ น้องจินต์กข็ วบนึงแล้ว มีนอ้ งอายุไล่ๆ กันน่ะดีออก"
พิมพ์อรสนับสนุนทันที เธอกับภควัตมีจดุ ร่วมทีเ่ หมือนกันคือเป็นลูกคนเดียว
ดังนัน้ จึงค่อนข้างเหงา ผลคือต้องหันเหมาสนิทกับญาติแทน เห็นใครมีพนี่ อ้ ง
แล้วอิจฉาทุกที
"ใช่ จะได้ไม่เหงาไง"
ปัณฑารียย์ นื เท้าเอวมองสองหนุม่ สาวขันๆ...นีเ่ ป็นหนึง่ ในไม่กเี่ รือ่ งที่
ภควัตกับพิมพ์อรเห็นพ้องต้องกัน ส่วนตัวอย่างของเรือ่ งอืน่ ๆ ก็เช่น...
'วัตมาตัง้ แต่เมือ่ ไหร่นะ่ แล้วนีท่ งั้ สองคนคงไม่ได้เถียงกันจนปลุกน้อง
จินต์ตนื่ ใช่ไหม' หล่อนถามหลังจากน้องชายไปตามมาจากครัว ดนตร์บอก
ว่าเด็กหญิงตื่นแล้ว แต่ไม่ได้บอกว่าภควัตมา ดังนั้นหล่อนจึงแปลกใจ
เมือ่ เห็นหน้าญาติ และเมือ่ เห็นเขาโอ๋เด็กน้อยแข่งกับพิมพ์อร หล่อนก็อด
สงสัยไม่ได้
'เปล่านะคะ' พิมพ์อรปฏิเสธเสียงหลง
'ใช่ หลานหลับอยูแ่ ล้วเราจะเสียงดังได้ไง' ภควัตร่วมด้วย
นัน่ ล่ะ ต้องเป็นเรือ่ งแบบนีส้ องคนนีถ้ งึ จะรักใคร่กลมเกลียวกัน...
"เดีย๋ วมีแล้วก็รกู้ นั เองล่ะน่า" ปัณฑารียพ์ ดู ยิม้ ๆ หล่อนกับสิปปนนท์
ตัง้ ใจจะมีลกู มากกว่าหนึง่ คนอยูแ่ ล้ว คูข่ องปุณณมากับเทียนก็เช่นกัน หาก
ฝัง่ นัน้ เป็นเพราะเทียนอยากได้ลกู สาวมาก "แต่ถงึ มีอกี คนก็ตอ้ งมีคนอดอุม้
อยูด่ นี ะ่ แหละ"
"ก็มอี กี สองคนไปเลยสิ" ภควัตเสนอ
"แล้วถ้าอีกสองคนก็ตดิ ดนตร์ละ่ " ปัณฑารียห์ วั เราะ "เอาแค่นอ้ งจินต์
ให้รอดก่อนเถอะ ทัง้ วัตทัง้ พิมพ์เลย"
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สองหนุม่ สาวมองอีกฝ่ายเดินออกจากห้องนัง่ เล่นไป จากนัน้ ก็หนั ไป
มองดนตร์ทกี่ ำ� ลังเล่นกับหลานสาวแบบไม่สนใจใคร แล้วทัง้ คูก่ เ็ กิดความเห็น
ตรงกันโดยไม่ได้นดั หมายเป็นรอบทีส่ ามของวัน
ก�ำจัดดนตร์ไปนัน่ แหละดีทสี่ ดุ !
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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