บทนํา

หายนะมาเยือน!

หายนะ หายนะ หายนะ!

มี แ ต คํ า ว า หายนะวิ่ ง ไปมาอยู  ใ นหั ว ของปานชี ว าเต็ ม ไปหมด
จะไม ห ายนะได อ ย า งไรในเมื่ อ เธอตื่ น มาแล ว พบว า ตั ว เองนอนอยู 
บนเตียงของสีหราช
ใช! สีหราช พศุตมสงิ หวัฒน พระเอกเบอรหนึง่ ของพีเอส ชาแนล
พระเอกที่เลนละครเรื่องไหนก็เรตติ้งพุง พระเอกที่เคมีสาธารณะเลน
กับนางเอกคนไหนก็ปง เลนกับใครก็จิ้นก็ฟน พระเอกที่มีแฟนคลับ
ถลมทลายทั้งคนสาวยันคนแก
ถูกตอง…พระเอกคนนั้นกําลังนอนอยูบนเตียงเดียวกันกับเธอ
ในสภาพที่แบบ…
เปลือยเปลา ไมมเี สือ้ ผา ไมมแี มแตชนั้ ใน ไมมอี ะไรเลยบนเตียง
ที่ยับเยินนอกจากรางเปลือยเปลาของเธอกับสีหราช
ใหตายสิ! ระหวางพวกเขามันไมควรมาถึงจุดนี้สิ
ปานชีวาขยับตัวลงจากเตียงนอนอยางแผวเบา อาการปวดศีรษะ
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จากความแฮงกวาแยแลว แตอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวยิ่งแยกวา
คิ้วเรียวขมวดมุนเขาหากันเมื่อขาของเธอแทบจะกาวไมออกดวยซํ้า
บาเอย! ทรมานอยางกับวาเมื่อคืนไปรบมา
แตก็ไปรบจริงๆ นั่นละ ทวาไมใชเปนการรบในสงครามที่ไหน
เธอกับสีหราชฟาดฟนกันโดยใชเตียงนอนเปนสมรภูมิตางหากเลา
หลักฐานนะเหรอ ก็คอนดอมที่เกลื่อนพื้นหองอยูนั่นไงละ
หนึ่ง…สอง…สาม!
โฮ…ปานชีวาอยากจะรองไห ทวาเวลานี้ตองรวบรวมสติแลว
หยิบเสื้อผาขึ้นมาสวม เก็บเศษซากอะไรก็ตามไมใหเหลือหลักฐานวา
เมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้น หญิงสาวภาวนาระหวางที่สวมเสื้อผา ขออยาให
สีหราชตืน่ ขึน้ มาในตอนนี้ ขอ…อยาใหเขาจําไดเลยวาเมือ่ คืนนีเ้ กิดอะไร
ขึ้นบาง
ปานชีวาอดทําหนาแหยไมไดตอนทีม่ องเห็นถุงยางอนามัยใชแลว
วางแปะอยูบนพื้นหอง หญิงสาวหันไปหยิบทิชชูแลวรวบๆ หอมันไว
เธอจําเปนตองเอามันไปทิ้งที่อื่น ไมอยางนั้นถาสีหราชตื่นขึ้นมาแลว
เห็นมันละก็…เขาจะตองสงสัยแนวาเมื่อคืนนี้ผูหญิงที่อยูกับเขาคือใคร
แนนอน ในฐานะที่เธอมีความสัมพันธกับสีหราชแบบ Friends
with beers1 เธอจะตองตกเปนผูตองสงสัยอันดับหนึ่งอยูแลว
ฉะนั้นแลวเธอคงตองภาวนาอยางหนักหนวงเลยละใหสีหราช
จําเรื่องเมื่อคืนไมได
…หรือวาเธอควรจะไปบนดี?
บนวัดไหนดีวะเนี่ย
ปานชีวากวาดตาสํารวจรอบหองอีกครัง้ เธอไมไดมเี วลามากมาย
1

Friends with beers : เปนการลอคํามาจาก Friends with beneﬁts ซึง่ Friends with beneﬁt เปนความสัมพันธใน
รูปแบบหนึง่ คือเพือ่ นมีความสัมพันธลกึ ซึง้ ทางกาย แตไมผกู มัดกัน กรณี Friends with beers ของสีหราชกับปานชีวา
ในตอนแรกเปนเพียงเพือ่ นทีม่ กั หาเวลามาดืม่ เบียรดว ยกันเปนประจําเทานัน้
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ที่จะจัดการเก็บกวาดอะไรใหเรียบรอย ไมรูวาสีหราชจะตื่นขึ้นมา
ตอนไหน ทางที่ดีเธอควรจะรีบเผนออกจากที่นี่กอนที่เขาจะรูสึกตัว
ขึ้นมาดีกวา
หญิงสาวคุนเคยกับเพนตเฮาสของสีหราชอยูพอสมควร เคย
แวะเวียนมาที่นี่อยูหลายหน แตก็ไมเคยมีสักครั้งที่ไดยางกรายเขามา
ในหองนอนของเขา
สําหรับปานชีวา…เธอถือวามันเปนการกระทําลํ้าเสน
แตที่เธอกับสีหราชซัดกันเมื่อคืนนี้ มันยิ่งกวาลํ้าเสนเสียอีก!
ฮือ…เปนเพราะไอเหลาจุดไฟที่พวกทีมชางไฟขยันเอามาเสิรฟ
คะยัน้ คะยอใหเธอกับสีหราชดืม่ แนๆ ไมนา ลองของแปลกเลย เปนเรื่อง
เลยเห็นไหมเนี่ย
แลวตอไปเธอจะมองหนาสีหราชติดไดอยางไรเนี่ย
ใหทําเปนไมรูไมชี้ ก็ไมรูวาจะทําไดตลอดรอดฝงหรือเปลา
โอย! นี่มันจุดหักเหของชีวิตหรือวาอะไรเนี่ย เมาจนไดเรื่อง แลว
ถาเกิดสีหราชจําไดขึ้นมา เรื่องมันจะไมยุงยากไปกวาเดิมหรือไงเนี่ย
ดูทาแลวเธอคงตองไปบนจริงๆ แลวละ เขามีไหวพระเกาวัดกัน
ใชไหม เอาวะ…เธอจะไปตระเวนบนเกาวัดเลยเอา! ถาสีหราชเมาขนาดนั้น
แลวยังจะจําทุกอยางไดแจมชัดก็ใหมันรูไปสิ
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1

ครั้งแรกที่เราเจอกัน

ถ้าจะใหเลาวาปานชีวากับสีหราชรูจักสนิทสนมกันไดอยางไร

ก็คงตองยอนไปหลายปเลยทีเดียว
พวกเขาเจอกันครั้งแรกตอนเรียนมหาวิทยาลัย เธอกับเขาเรียน
คณะเดียวกัน…
“รอนเนอะ”
สีหราชเปนฝายทักทายกอน จะวาทักก็ไมเชิงหรอก เหมือนเขา
บนถึงสภาพอากาศในวันงานกิจกรรมรับนองของมหาวิทยาลัย แตเขา
ไมไดบนกับลมกับแลง ดูเหมือนเขาจะบนกับเธอมากกวา
ปานชีวาหันไปหาตนเสียง คนที่ยืนอยูใกลเธอที่สุดเปนผูชาย
ตัวสูง รูปรางดี แถมหนาตาก็…นี่ถาไมหอยปายชื่อเอาไว เธออาจจะคิด
วาเขาเปนพวกคิวตบอย หรือไมก็เดือนมหาวิทยาลัย
โครงหนาไดรูป คิ้วเขม ตาดุอยางกับราชสีห จมูกก็โดง ปากหยัก
นา…นามองไง นามอง หนาตาแบบนี้ไปเปนดารานายแบบไดสบายเลย
“พูดกับเราปะ” ปานชีวาชี้นิ้วเขาหาตัวเอง สีหนาของเธอติดจะ
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เหลอหลาอยูนิดๆ แบบที่เจาตัวก็ไมรูตัวดวยซํ้า
“อือ้ ” เขาตอบทัง้ ทีย่ งั ชักสีหนาใสดวงอาทิตยอยู ทาทางคงจะรอน
จนหัวเสีย
ปานชีวามองไปที่ปายชื่อที่หอยคอเขาอยู ตั้งใจวาจะอานชื่อเลน
แลวก็ดูวาเขาเรียนอยูคณะอะไร แตปายชื่อเขาดันพลิกกลับดานเสียนี่
สุดทายปานชีวาก็เลยตองเอยปากถาม
ไมเห็นเปนไรนี่ กิจกรรมแบบนี้ก็เพื่อละลายพฤติกรรมทําความ
รูจักเพื่อนรวมมหาวิทยาลัยอยูแลว
“นายชื่ออะไรเหรอ แลวเรียนคณะไหน”
“สิงห เรียนนิเทศฯ”
“อาว! เรียนคณะเดียวกันเลย”
ไดยนิ แบบนัน้ เขาก็หลุบตามองปายชือ่ ทีห่ อ ยอยูใ ตอกของปานชีวา
“สายปาน นิเทศศาสตร”
“ชื่อสายปานเหรอ”
“อื้อ ไมอยากเรียกยาวๆ เรียกปานเฉยๆ ก็ได วาแต…ทําไมวัน
ปฐมนิเทศไมเห็นเจอเลย” จริงๆ นะ ปานชีวาไมคุนหนาเขาเลยสักนิด
ไมเจอกันวันสัมภาษณนะไมแปลกหรอก เพราะเธอสอบติดรอบ
สอบตรง เดาวาเขาคงจะสอบเขาในรอบแอดมิชชั่น เลยทําใหไมเจอกัน
“เราไมไดมาวันปฐมนิเทศ”
“อาว!”
“ทํางานไปดวยนะ”
ปานชีวาพยักหนาหงึกหงัก สมัยนีน้ กั ศึกษาทีเ่ รียนไปดวยทํางาน
ไปดวยก็มีเยอะแยะ เอ…แตจะวาไปดูจากนาฬกาที่เขาใส รองเทาที่เขา
สวม เขาก็ไมนาจะเดือดรอนเรื่องเงินนะ มองปราดเดียวก็รูวามีราคา
ทั้งนั้น
ความสงสัยทําใหหญิงสาวอาปากถามตอ “ทํางานอะไร ทีไ่ หนเหรอ”
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“ปาน…รอนานไหม โทษทีวะ รถติด”
ปานชี ว ายั ง ไม ทั น ได ฟ  ง คํ า ตอบของสี ห ราชก็ ต  อ งหั น ไปตาม
เสียงเรียกของเพื่อน ณฐพรเปนเพื่อนรวมคณะของเธอ หญิงสาวรูจัก
อีกฝายตั้งแตตอนที่มีสัมภาษณรอบสอบตรง ขอคอนแทกตเอาไว
ตั้งแตวันนั้น พอรูวาตางคนตางมีชื่อวาผานรอบสัมภาษณก็คุยกันมา
เรื่อยๆ แลวก็คุยถูกคอเสียดวย ถึงจะไดเจอเพื่อนคนอื่นๆ ตอนวัน
ปฐมนิเทศ แตณฐพรก็ยังเปนคนที่จูนติดงายกวาใครอยูดี
“เพิ่งมาถึงไมนานเหมือนกัน กินอะไรมาหรือยัง”
“เรียบรอย แลวนั่นใครอะ หนาตาคุนจัง” ณฐพรชะโงกหนาไป
มองคนตัวสูง เมื่อครูหลอนเห็นวาเขายืนคุยอยูกับปานชีวา คงจะเปน
นักศึกษาปหนึ่งเหมือนพวกเธอนี่ละ
“นี่สิงห เรียนคณะเดียวกับเรา” ปานชีวาถอยหลังไปกาวหนึ่ง
สีหราชกับณฐพรจะไดมองเห็นกันชัดๆ “สิงห…นี่แตงโม”
ณฐพรสงยิ้มกวางจนแกมปริ ขณะที่ดวงตาก็มองสังเกตใบหนา
ของสีหราชไปดวย ครูหนึ่งสาวรางอวบก็ทําตาโต
“ใชสิงหที่เปนพระเอกเอ็มวีปะ”
“พระเอกเอ็มวี?” ปานชีวามีทา ทางงุนงง หญิงสาวมองหนาสีหราช
กับณฐพรสลับกันไปมา
“เอ็มวีเพลงสถานะอะไรสักอยางนี่แหละ”
“สถานะเกินเลย2” สีหราชตอบดวยนํ้าเสียงราบเรียบ ขณะที่
ณฐพรแทบจะกระโดดเกาะแขนเขาแลวดวยซํ้า
“ใชจริงๆ ใชไหม โหย…แบบนี้เราก็มีเพื่อนเปนดาราเลยอะดิ”
ทาทางกระดี๊กระดาอยางออกนอกหนาของณฐพรทําใหปานชีวา
ตองรั้งแขนเพื่อนไวเปนการปรามอยูกลายๆ
“ใจเย็นๆ ไหมแก แทบจะพุงใสแบบนี้ เดี๋ยวสิงหก็ตกใจแย”
2

เพลงสมมุติ ไมมอี ยูจ ริงนะคะ
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“ก็มนั ตืน่ เตนอะ นีด่ าราเลยนะเวย คณะเรามีดารามาเรียนดวยอะ
แกไมตื่นเตนบางเลยหรือไง”
ปานชีวาทําหนาไมถูก จะใหพูดอยางไรละวาเธอไมรูจักสีหราช
ถาพูดออกไปแลวทําใหเขาเสียหนา รูสึกไมดีกับเธอก็แยเลย เดี๋ยวจะ
มองหนากันไมติดเสียเปลาๆ
สุดทายหญิงสาวก็เลยเลือกที่จะตัดบทเสียเลย
“ไปทางนูนกันดีกวา พี่ๆ เขาจะเรียกรวมแลวมั้ง” ปานชีวายก
ขอมือขึ้นดูเวลา พอเห็นวาใกลจะถึงเวลาเริ่มกิจกรรมตามกําหนดการ
แลวก็กระตุกแขนเพื่อนอีกหนหนึ่ง
“ไปๆ นั่นแบงกกับจีนใชปะ เรียกสองคนนั้นไปดวยกันเลย”
ณฐพรพูดแลวก็เหลียวไปมองสีหราช “มานี่เร็วสิงห เกาะกลุมเพื่อน
ในคณะไว จะไดสนิทกันไวๆ”
สีหราชมองเลยณฐพรไปยังปานชีวา เห็นหญิงสาวโบกไมโบกมือ
ใหชายหญิงคูหนึ่ง สองคนนั้นโบกมือตอบกอนจะเดินเขามาหา ผูชาย
ตัวสูงผิวเขม แตออกจะผอมๆ หนอย สวนผูหญิงทาทางแมนๆ ลุยๆ
ตัดผมซอยสั้นยิ่งกวาผูชายบางคนเสียอีก
“สิงหสอบติดรอบแอดมิชชันใชไหม” ปานชีวาหันไปถามสีหราช
จะไดแนใจวาที่เธอสันนิษฐานนั้นถูกตอง
“อื้อ”
“งั้นเคยเจอหนาสองคนนี้ไหม นี่แบงกกับจีน สองคนนี้สอบติด
รอบแอดฯ นะ”
สีหราชสายหนาแทนคําตอบ
“วันสัมภาษณก็ไมเจอกันงั้นเหรอ”
“วันนั้นเรารีบกลับ”
“นีส่ งิ หเรียนคณะเดียวกับพวกเรางัน้ เหรอ” จิตาภาเปนคนเอยถาม
ดวงตาเปนประกายดวยความตื่นเตน หลอนจําผูชายคนนี้ได เขาเปน
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พระเอกมิวสิกวิดีโอของเพลงที่กําลังฮิตติดกระแสอยูในตอนนี้
“แลวทําไมกอนหนานีถ้ งึ ไมเจอเลย” บัณฑิตบนงึมงํา แตปานชีวา
ก็ยังไดยินอยูดี
“สิงหบอกวาไมไดมาตอนวันปฐมนิเทศ”
“ออ เปนดารานี่เนอะ ไมคอยมีเวลาอะไรแบบนี้ใชปะ” จิตาภา
ตั้งขอสังเกต
“ก็ทาํ นองนัน้ นะ นีก่ เ็ ริม่ ๆ เคลียรงาน เคลียรตารางใหวา งๆ จะได
ไมตอ งขาดเรียนบอย” เพิง่ จะเปดเทอม ชวงนีค้ งตองปรับตัวหลายอยาง
สีหราชเองก็ไมอยากจะแคมาเรียนแลวก็กลับบานดวย เขาเองก็อยูใน
วัยเรียนวัยเลน สอบติดมหาวิทยาลัยแลวก็อยากใชชวี ติ ในรัว้ มหาวิทยาลัย
ใหเต็มที่ ไมอยากจะโฟกัสเรื่องงานมากเกินไป เดี๋ยวจะกลายเปนวา
ไมไดเรียนจบพรอมเพื่อนกันพอดี
“งั้นก็เปนโชคดีของสิงหแลวที่ไดเจอพวกเรา รับรองวาอยูกลุม
เดียวกับเราแลวจะไมผดิ หวัง เพราะเรามีทงั้ สายบูแ ละสายบุน ภาคทฤษฎี
แนน ภาคปฏิบัติก็พรอมมาก ไมตองกลัววาจะเรียนไมจบ ยังไงก็ตอง
ไดรับปริญญาพรอมกันแนนอน” ณฐพรคุยโวใหญ ดูทาคงอยากจะมี
เพื่อนเปนดาราใจจะขาดแลว
“พดู อะไรก็ดหู นาไอแบงกดว ย” จิตาภาอดแหยเพือ่ นไมได บัณฑิต
ออกตั ว ตั้งแตเจอหนากันวันแรกวากลัวจะเรียนไมไหวเพราะตนเอง
ไมเกงวิชาการ แตภาคปฏิบัตินี่พรอมสูมาก ชายหนุมฐานะทางบาน
ดีมาก ชอบเลนกลองไมวาจะเปนกลองดิจิตอลหรือกลองฟลม ฝมือ
การถายภาพนี่เรียกไดวาเทพเชียวละ
“แหม…สอบติดที่นี่ไดก็ไมกระจอกหรอก ยังไงแบงกก็ตองเรียน
สี่ปจบพรอมพวกเราแนๆ” ปานชีวาหันไปยิ้มใหกําลังใจเพื่อน “ไปรวม
เหอะ รุนพี่เรียกแลว”
พอเสียงกลองดังขึ้น ทุกคนก็รีบวิ่งเขาไปรวมแถวทันที แตถึงจะ
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เกาะกลุมกันอยางไร ทวาสุดทายแลวพอเขากิจกรรมก็โดนจับแยก
ละลายพฤติกรรม แลวไปผูกมิตรกับคนอื่นๆ ในรุนอยูดี

นอกจากกิจกรรมรับนองของมหาวิทยาลัยแลว ตลอดชวงเวลา

ทีเ่ ปนเฟรชชีก่ ย็ งั มีกจิ กรรมอืน่ ๆ แทบจะตลอดป ทัง้ กิจกรรมรับนองคณะ
เขาหองเชียร แขงกีฬาเฟรชชี่ แลวก็ยังมีคายของชมรมตางๆ ใหเลือก
ไปเขารวมตามความสนใจ
ปานชีวาโชคดีอยางหนึ่งตรงที่มีพี่รหัสนารัก บางวันกิจกรรม
เลิกดึกแตพี่รหัสก็ยังอยูรอเพื่อที่จะสงขาวสงขนมใหเธอ
…เปนมิตรภาพดีๆ อีกรูปแบบหนึง่ ทีเ่ ธอไดเจอในรัว้ มหาวิทยาลัย
จริงๆ แลวนอกจากพี่รหัสที่นารัก สีหราชก็ถือวาเปนเพื่อนที่ดี
เชียวละ เธอกับเขาคอนขางสนิทกัน คงเปนเพราะเขาเกาะกลุมอยูกับ
พวกเธอเวลาเขาเรียน มิหนําซํา้ ทีน่ ดั พบของสายรหัสของเธอกับสายรหัส
ของเขายังอยูใ กลๆ กัน ทําใหเธอกับสีหราชเจอกันแทบทัง้ วันเลยทีเดียว
“วันนี้ไดอะไรมากิน” ชายหนุมเดินเขามาหาปานชีวาทันทีหลัง
จากที่แยกยายกับพี่รหัสของตนแลว
ปานชี ว าหั น มายิ้ ม ให สี ห ราชเหมื อ นอย า งทุ ก ที หญิ ง สาวยก
กลองอาหารสีทึบขึ้นมาระดับใบหนาแลวทําจมูกฟุดฟด
“ยังไมไดเปดดูเลย แตพเี่ ราบอกวาซือ้ ขาวแกงกะหรีห่ มูทอดมาให”
“แคไดยินก็นากินแลว”
“แลวสิงหไดอะไรมา” ปานชีวาชะโงกหนามองหากลองอาหาร
ของสีหราช
“ผัดไทประตูผี”
“เฮย! ก็ไมเลวนี่ ไปหาคนอื่นๆ กันเหอะ หิวแลว”
สีหราชพยักหนา ระหวางทีเ่ ดินไปกับปานชีวาเขาก็ยนื่ สมุดปกใหญ
สงใหเธอไปพลาง
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“พี่รหัสเราใหเลกเชอรมา ปานเอาไปสิ”
ปานชีวารับสมุดหลายเลมที่สีหราชยื่นใหมาถือไวอยางทุลักทุเล
สภาพของเธอดูแลวคงจะคลายๆ กับพวกบาหอบฟาง สีหราชเลยดึง
กระเปาผาที่ใสขาวของทุกสรรพสิ่งของเธอรวมถึงมื้อเย็นที่พี่รหัสใหมา
เอาไปถือไวเสียเอง
หญิงสาวเลยมีจงั หวะไดเปดสมุดเลกเชอรพวกนัน้ ดู พอเห็นโนต
ที่จดอยูดานในแลวก็ตองทําตาโต
“โห…ลายมือดีมาก มีวาดรูปประกอบดวยอะ โคตรนารักเลย
นี่มันขุมทรัพยชัดๆ”
“อือ โคตรเจง ปานเก็บไวก็แลวกัน”
“อาว!” ปานชีวาเหลียวไปมองคนที่เดินอยูขางกัน “ทําไมสิงห
ไมเก็บไวอะ นี่พี่รหัสของสิงหสรุปแตละเรื่องไวดีมากเลยนะ”
“ปานเก็บไวนะดีแลว อยูกับปานนาจะเปนประโยชนมากกวา
สวนเรา…คอยรอปานสรุปจากเลกเชอรของพี่รหัสเราอีกที” สีหราช
คอนขางมั่นใจวาปานชีวาตองเปนคนที่ขยันมากกวาเขาแนนอน ให
หญิงสาวเก็บขุมทรัพยเลกเชอรเอาไวนะดีแลว อยูกับเขาแลวก็กลัววา
สมุดพวกนี้จะกลายเปนอาหารปลวกเสียเปลาๆ
“ขี้โกงปะเนี่ย” ปานชีวาแกลงวาเมื่อสีหราชทําทาวาจะใหเธอสรุป
ยอจากเลกเชอรของรุนพี่อีกที แหม…นี่เขากะจะรออานแคใจความ
สําคัญแลวรอเขาหองสอบเลยหรือไงกัน
“ก็เราตองทํางานไปดวย จะไปมีเวลาอานอะไรเยอะแยะไดยังไง
รอปานสรุปใหเรานาจะเขาใจไวกวา”
“ไหนบอกวาจะเคลียรตารางงานแลวไง”
“มันก็เคลียรไดบางไมไดบางนั่นละ ยังไงก็ตองมีงานเขามาอยูดี”
“เปนดารานี่เนอะ ถาไมออกทีวีใหคนเห็นบอยๆ เดี๋ยวคนก็ลืม”
ปานชีวาพยักหนาหงึกหงัก อันที่จริงก็เคยฟงสัมภาษณของดาราผานหู
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มาบางเหมือนกัน บางคนกําลังขาขึ้นในวงการบันเทิง เลือกที่จะดรอป
เรียนไวกอนก็มี
แตสีหราชคงไมมั้ง…เขาเองก็ดูอยากจะจบพรอมเพื่อนๆ อยู
“ชวงไหนถาเรางานชุกอาจจะขาดเรียนบอย ยังไงปานอยาปลอย
ใหเราติดเอฟนะ คอยดึงเราไวดวย อยาทิ้งเราไวกลางทางคนเดียวละ”
“ไมมีใครทิ้งใครหรอกนา” ปานชีวาหันไปยิ้มใหอีกฝาย “ยังไง
ก็ตองจบพรอมกัน”
“สัญญาเลยนะ”
ปานชีวาอดหัวเราะไมได ไมคิดวาสีหราชจะจริงจังถึงขนาดนี้
“สัญญาสิ…สัญญา”
หญิ ง สาวพู ด กั บ สี ห ราชตอนที่ พ วกเขาเดิ น มาถึ ง โต ะ หิ น อ อ น
อันเปนที่ปกหลักประจําของเพื่อนๆ ในกลุมไปแลว คําพูดของปานชีวา
ก็เลยลอยไปถึงหูณฐพรพอดี
“สัญญาอะไรกันนะ” สาวอวบหันมาทําตาวาว หูผึ่งดวยความ
อยากรู
ปานชีวาวางสมุดเลกเชอรตั้งใหญลงบนโตะ แทรกตัวนั่งลงตรง
ที่วางบนเกาอี้ตัวเดียวกับณฐพร
“สัญญาวาจะไมทงิ้ สิงหไวกลางทาง ยังไงก็ตอ งจบสีป่ ไ ปพรอมกัน”
“โหย สิงหจะตองกลัวไมจบทําไมอะ คนที่ตองกังวลคือนูน…
ไอแบงกนูน สิงหนะจบชัวรอยูแลว หนาตาดูฉลาดกวาแบงกตั้งเยอะ”
“อาวๆ นี่นั่งอยูดีๆ นะเวย อยาพาดพิงสิ” บัณฑิตโอดครวญ
อยางไมจริงจังนัก “แลวนั่นอะไรอะ”
ปานชีวามองตามสายตาของเพื่อนที่พยักพเยิดมาทางกองสมุด
ตั้งใหญแลวก็ตอบคําถามของอีกฝาย
“ขุมทรัพยเลกเชอร สิงหไดมาจากพี่รหัส”
“หูย ดีจังเลยอะ” จิตาภาทําตาวาวไมพอ หญิงสาวถึงกับเอื้อมมือ
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มาหยิบสมุดเลมหนึ่งไปเปดดู “ทําไมเลกเชอรดีเบอรนี้อะ วาดรูปก็เกง
ลายมือก็สวย พี่รหัสสิงหโคตรเจงอะ”
“แลวพีร่ หัสแกไมเจงเหรอ ซือ้ ซูชมิ าเลีย้ งชุดใหญ แลวซาซิมเิ ซ็ตนัน้
ไมใชถูกๆ ไหมอะ กินฟนไปเลยจา” ณฐพรเหลมองเซ็ตอาหารชุดใหญ
ไฟกะพริบที่พี่รหัสของจิตาภาจัดมาใหตามคําขอเลนๆ ของเจาหลอน
เลี้ยงดีขนาดนี้…เลนเอาหลอนอยากสมัครเปนนองรหัสเสียอีกคน
“มาๆ แบงกันกิน ฉันกินคนเดียวไมหมดอยูแลว”
พอจิตาภาเริ่มแกะกลองอาหาร คนอื่นๆ ก็ทําตาม ออ…ลืมบอก
ไปวาแกงนี้ไมไดมีแคหาคน แตยังมีไลลาซึ่งเปนเพื่อนโรงเรียนของ
จิตาภาพวงมาอีกดวยหลังจากที่ทําความคุนเคยกันไปเมื่อรับนอง
มหาวิทยาลัย
แตไลลาไมคอยมีเวลาไดเออระเหยกับมื้ออาหารเทาคนอื่นๆ
เนื่องจากความสวย ความสูง และผิวพรรณที่ดีของเจาหลอนทําให
หญิงสาวถูกคัดเลือกไปเปนเชียรลีดเดอรของคณะ
อันทีจ่ ริงสีหราชก็โดนหมายตาเหมือนกัน แตวา ชายหนุม ยืนกราน
ปฏิเสธ เขาใหเหตุผลวาแคตองแบงเวลาไปทํางานในวงการบันเทิงดวย
ก็แทบแยแลว สีหราชเลยไมตองรีบรอนไปซอมตามเวลานัดของรุนพี่
ไมตองฝกหนักจนดึกจนดื่นดวย
“กินผักปะ” สีหราชยื่นถุงผักเคียงอันประกอบไปดวยหัวปลี
กุยชาย แลวก็ถั่วงอกดิบมาตรงหนาปานชีวา
หญิงสาวเหลมองผักที่ดูก็รูวาสีหราชไมไดมีน้ําใจจะแบงให เขา
คงจะไมกินผักพวกนี้ ถึงไดโยนมาใหเปนหนาที่ของเธอเชนนี้
“วางไว เดี๋ยวกิน”
“หูย อยากกินหมูทอดในแกงกะหรีข่ องแกอะปาน” ณฐพรชะโงก
หนาเขามาใกล แลวก็ตักหมูไปชิ้นหนึ่งโดยไมรอใหปานชีวาอนุญาต
“เอาไขดาวแกมาแลกเลยโม”
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“อะไรวา หมูชิ้นเดียวแลกกับไขฟองหนึ่งเลยเหรอ”
“เออ เอามา อยาบน”
“เอาไขเราก็ได” สีหราชเห็นสองคนนั้นเถียงกันไปมาแลวก็เลย
พูดขึ้นมาเพื่อตัดปญหา
ผัดไทที่พี่รหัสของสีหราชซื้อมาใหเปนผัดไทหอไข ถาปานชีวา
อยากจะกินไขนักละก็…เขาก็จะเลาะๆ แบงใหเธอ
“ไขไหนวะ” บัณฑิตแกลงแหย เหลมองเพื่อนแลวยิ้มเจาเลหจน
สีหราชตองโคลงศีรษะไปมา
เขารูท นั มุกเดอรตโี้ จกของเพือ่ น แตกไ็ มไดคดิ จะผสมโรงไปดวย
ถึงจะรูวาเพื่อนๆ ในกลุมจะไมถือสาก็เถอะ
“ไขที่หอผัดไทอยูนี่ไง” สีหราชเอาสอมชี้ไปที่กลองผัดไทของ
ตัวเองดวย จากนั้นคอยหันไปถามปานชีวาอีกรอบ “เอาไหม”
“โน!” ใครจะกลาละ แบงกยังทําสีหนาลอเลียนไมเลิก ขืนเธอ
เอาไขของสีหราชมากิน…หมายถึงไขในผัดไทนะ มีหวังโดนหมอนั่นลอ
ไปอีกเปนเดือนแนๆ ไมเอาดวยหรอก “จะกินไขดาว”
ปานชีวาหันไปฉกไขดาวทีณ
่ ฐพรกินไปแลวครึง่ ฟองมาใสกลองขาว
ของตัวเอง ไมไดวาอะไรที่ณฐพรแยงหมูทอดของตัวเองไปอีกแลว
พวกเขาแบงกันแยงกันแบบนี้ประจํา ชวงนี้ยังเปนชวงกิจกรรม พี่รหัส
เอาอาหารเอาขนมมาใหไมขาด ยังไงก็กินกันอิ่มหนําสําราญอยูแลว
“ไอปาน ไอโม แกอยามัวแตแยงกันอยูสองคน ชวยฉันกินดวย
แบงก สิงห ไลลาก็มาชวยๆ กันกิน ดูซพิ รี่ หัสฉันซือ้ มาทัง้ ซูชิ ทัง้ เบนโตะ
แลวยังมีซาซิมอิ กี นีฉ่ นั ดูเปนคนตะกละขนาดทีจ่ ะกินทุกอยางหมดเกลีย้ ง
เลยเหรอวะ” จิตาภากินไปบนไป ขณะเดียวกันก็หยิบซูชวิ างใสกลองขาว
ของเพื่อนแตละคนจนครบถวนกันทุกคน
“เรากินชิ้นเดียวพอนะ กินมากเดี๋ยวจุก ซอมเตนไมไหว” ไลลา
ออกตัวปฏิเสธกอนที่จิตาภาจะเอาอะไรมาใหเธอกินเพิ่มอีก
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“กินเยอะๆ เถอะไลลา เดี๋ยวไมมีแรง ตัวยิ่งผอมๆ อยูดวย”
ณฐพรพูดทั้งที่เคี้ยวตุยๆ
“ไลลาตองไวหนุ ไหมละ จะไปกินตามใจปากแบบแกไดไง” บัณฑิต
แหยเพื่อนอีกตามเคย
“ของอรอยๆ ทั้งนั้น ก็ตองกินใหเปนบุญปากไหมละ ใครไมกิน
อยากิน เดี๋ยวไอโมคนนี้จะกินเอง” วาแลวณฐพรก็หยิบซูชิใสเขาปาก
อยางเอร็ดอรอย
“นี่…ถางั้นเราไปซอมลีดกอนนะ” ไลลาพูดแลวก็ลุกขึ้น เก็บ
กลองอาหารกับเครื่องดื่มที่ตนกินเสร็จแลวเตรียมจะเอาไปทิ้งขยะ
“สูๆ นะไลลา กลับถึงหอแลวก็สงสติ๊กเกอรมาในไลนกลุมดวย”
ปานชีวาหันไปบอกเพื่อน
“อื้อ ไมตองหวงหรอก พวกพี่ๆ ลีดเขาไปสงถึงหออยูแลว”
ปานชีวาพยักหนารับแลวก็กมลงกินขาวตอ ไลลาเปนคนเดียว
ที่พักอยูหอนอก ขณะที่พวกเธอที่เหลือพักอยูหอในกันหมด
“พรุงนี้เจอกันไลลา” จิตาภาหันไปโบกมือใหเพื่อน “สวนพวกเรา
ก็รีบกินกันเหอะ อยากกลับไปนอนแลว วันนี้ตื่นมาเรียนแตเชาเลย
งวงตาจะปดแลวเนี่ย”
“แลวอยาใหเห็นนะวากลับไปแลวไมนอนแตถางตาดูซีรีสนะ”
ณฐพรดักคออยางรูทัน
“นิดหนึ่งปะ คนเรามันก็ตองเสพเรื่องบันเทิงเพื่อผอนคลายบาง
ทําเปนบน เวลาฉันเปด…แกก็ดูไหมละโม”
“ก็แกกับไอปา นดูกนั ถาฉันไมดเู ดีย๋ วก็คยุ กับพวกแกไมรเู รือ่ งไง”
“เอาๆ รีบกิน จะไดรีบกลับกัน” บัณฑิตเห็นสาวๆ เถียงกันแลวก็
รีบชิงตัดบทกอนที่พวกหลอนจะเขาประเด็นซีรีสเกาหลีกัน ถาปลอย
ใหคุยเรื่องนั้นละก็…รับรองวายาวแน
“จะรีบไปเลนเกมเหมือนกันใชปะละ” ปานชีวาถามดักคอ
18 รักเกินเบอร

“นิดหนึ่ง คนเรามันก็ตองเสพเรื่องบันเทิงบางดิ ผอนคลายไง”
บัณฑิตยืมคําพูดของจิตาภามาใชบาง
“นี…
่ พรุง นีโ้ ทร. ปลุกดวยนะ” สีหราชเคาะนิว้ เบาๆ ลงบนทอนแขน
ของปานชีวา
“หือ? เราเหรอ”
“อือ”
“ไมตั้งนาฬกาปลุกละ”
“นาฬกาปลุกปลุกเราไมคอยตื่น เดี๋ยวก็กดสนูซ3 ไปเรื่อย เลย
เวลาเรียนพอดี” สีหราชมักจะเปนแบบนั้นอยูบอยๆ ซึ่งเขาก็รูวาการ
กดสนูซนาฬกาปลุกไปเรื่อยมันไมดี ทําวงจรการนอนรวนไปหมด
“ก็ไหนสัญญาแลวไงวายังไงเราก็จะจบพรอมปาน ถาปานไมปลุก เรา
ไมไดเขาเรียน แลวจะจบพรอมกันไดไง”
“โอเคๆ เดี๋ยวเราโทร. ปลุก” ปานชีวาหันไปมองคอนใสเขาเบาๆ
ทีหนึ่ง เธอไมใชคนพูดยากอะไรเสียหนอย แคโทร. ปลุกเขาก็ไมได
ลําบากอะไร เธอก็แคสงสัยวาทําไมสีหราชไมตงั้ นาฬกาปลุกเองก็เทานัน้
เอง
ไมนกึ วาเขาจะยกเรือ่ งทีเ่ พิง่ สัญญากันขึน้ มาพูด ยังไมทนั ขามวัน
เลย มาลําเลิกเอากับเธอเสียแลว
นี่ตกลงวาเขาอยากเปนเพื่อนกับเธอ หรือวาจะมาเปนเจากรรม
นายเวรกันแนเนี่ย

3

Snooze : ตัวเลือ่ นเวลาหลังจากทีเ่ สียงนาฬกาปลุกดังออกไปอีก 5-10 นาที เพือ่ ยืดเวลาการนอนหลับ
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2

ยกระดับความสนิท

“ป่ าน สิงหมันชอบแกปะวะ”

คําถามของณฐพรทําเอาปานชีวาแทบสําลักนํ้า หญิงสาวรีบวาง
แกวชาเขียวใสพุดดิ้งนมสดของเธอลงกอนที่จะสําลักมันเขาจริงๆ
“ชอบบาอะไรของแกละ”
“เออ นึกยังไงถึงถามวะ” จิตาภาเงยหนาขึ้นมาจากบิงซู มองหนา
ณฐพรราวกับจะหาวาอะไรกันที่ดลใจใหอีกฝายถามขึ้นมาเชนนี้
“ก็เห็นสิงหมันชอบคุยกับปาน ชอบมาขอดูตัวอยางการบาน
แลวก็ใหไอปานโทร. ปลุกแทบทุกวัน”
“นั่นคือเรียกวาชอบเหรอ” ปานชีวาถึงกลับกลอกตา จะบอกวา
ชอบก็อาจจะใชกไ็ ด แตไมไดชอบในเชิงชูส าวนะ ชอบหาเรือ่ งใชเธอละสิ
ไมวา
“มันก็ไมไดทํากับคนอื่นแบบนี้ไหมอะ”
“แกอยากเปนคนทีโ่ ทร. ปลุกสิงหทกุ วันหรือไง ไดนะ…เริม่ พรุง นี้
เลยไหมละ” ปานชีวายินดีเปนอยางยิ่งหากวาจะมีคนรับหนาที่นี้ไปทํา
20 รักเกินเบอร

แทนเธอ
นับจากวันแรกทีส่ หี ราชบอกใหเธอโทร. ปลุก นีก่ ผ็ า นมารวมเดือน
แลว แนนอนวาตอนนี้ปานชีวากลายสภาพเปนนาฬกาปลุกสวนตัวของ
สีหราชไปแลว ดีนะที่คาโทรศัพทเปนแบบแพ็กเกจเหมาจาย ไมงั้นเธอ
คงตองไปขอเบิกคาโทรศัพทจากเขาแนๆ
“โน! ลําพังตัวเองก็แทบจะเอาตัวไมรอดแลว” ณฐพรรีบปฏิเสธ
ทันที
“ไลลาวาที่สิงหเกาะปานแจคงเปนเพราะวาปานเปนที่พึ่งเรื่อง
การเรียนมากกวา สิงหคงกลัวไมจบภายในสี่ป”
ปานชีวาพยักหนารัวๆ เห็นดวยกับคําพูดของไลลา สีหราชไมได
คิดอะไรกับเธอเกินเพื่อนหรอก เพียงแตเขาเห็นเธอเปนที่พึ่งมากกวา
ออ…บางทีก็คงเห็นเปนเบดวยละ
“มันก็ไมแน ของแบบนี้ตองรอดูกันตอไป” ณฐพรยังไมทิ้งขอ
สันนิษฐานของตนเสียทีเดียว
“ดูแกจริงจังนะ” จิตาภาเห็นสีหนาแนวแนของณฐพรแลวก็อดทัก
ไมได
“แนนอน ฉันจะจับตาดูอาการของสิงหเอาไวไมใหรอดสายตา
ถามันมีทีทาวาจะชอบปานละก็…”
“แกจะทําไม”
“เอา! ก็ตอ งเชียรดิ สนับสนุนอยูแ ลว ไอปา นจะไดมแี ฟนเปนดารา
เลยนะเวย มาดแมนแฮนซั่มขนาดนั้น ปลอยไปก็เสียดายแย”
“แกจะไปเสียดายแทนไอปานมันทําไมวะ ตัวมันไมเห็นจะรูรอน
รูหนาว เอ็มวีที่สิงหเลนเปนพระเอกมันเคยดูหรือยังเหอะ เพลงเขา
ออกจะฮิตกันทั่วบานทั่วเมือง แตยายมึนนี่กลับไมรูจักสิงห”
“ก็เคยฟงแตเพลงนี่” ปานชีวาอุบอิบตอบ อยางไรก็ตามพอจบ
กิจกรรมรับนองมหาวิทยาลัยแลวเธอก็รีบกลับมาดูมิวสิกวิดีโอเพลง
ฬรดา 21

สถานะเกินเลยทันที
ตองดูไวกอนแหละ ไมอยากทําใหสีหราชเสียเซลฟวาเขาไมเปน
ทีร่ จู กั เพลงฮิตติดชารตขนาดนี้ แตเธอกลับไมรเู สียไดวา เขาเปนพระเอก
เอ็มวี
“เออ เปนฉันหนอยไมได ถาสิงหมาเจาะแจะกับฉันแบบที่ทํากับ
แกนะปาน ฉันไมใหรอดมือแน”
ปานชีวาเหลมองเพื่อน “ชอบเขาก็จีบเขาดิ”
“อยาจีบใหเสียเวลาเลย สิงหไมสนแกหรอก” จิตาภาไมใหความหวัง
เพื่อนเลยสักนิด
“นี่เพื่อนไงจีน เพื่อน!” ณฐพรแสรงทําตาเขียวใสอีกฝาย แตแลว
หลอนก็ถอนหายใจออกมาดังเฮือก “แตก็ถูกของแก สิงหไมสนใจฉัน
หรอก ถานารักๆ อยางไลลาก็วาไปอยาง”
“โมก็พูดไปเรื่อยนา” ไลลาพูดเสียงคอย ไมยอมเงยหนาขึ้นมา
สบตากับเพื่อน “สิงหแทบไมคุยกับไลลาเลยดวยซํ้า”
“อาจจะเขินไง ไลลานารัก สิงหก็เลยไมคอยกลาเขาหา”
“อะไรของแกวะไอโม ตอนแรกแกยังบอกวาสิงหเหมือนจะชอบ
ปาน แลวจูๆ ก็เปลีย่ นมาเปนชอบไลลา สรุปวาคําพูดแกเชือ่ ถือไดบา งไหม
เนี่ย”
ณฐพรไหวไหลเบาๆ “ก็ไอปานมันไมมีทีทา ฉันก็ตองหาคูจิ้น
คูใหม”
“แกดูละครมากไปปะเนี่ย” ปานชีวาโคลงศีรษะ รูแลวแหละวา
ณฐพรไมไดจริงจังอะไร “ฉันวาแกกลับไปจิ้นพระนางในซีรีสในละคร
ตอดีกวาไหม”
“เออๆ ก็ได แหม…อุตสาหเปดประเด็นกุกกิ๊ก ไมมีใครเลนดวย
เลยสักคน”
ปานชีวายิม้ แลวก็โคลงศีรษะไปมา ไมไดถอื สาอะไรณฐพร ก็เขาใจ
22 รักเกินเบอร

นั่นละวาเพือ่ นไดมาเจออะไรใหมๆ ในรัว้ มหาวิทยาลัย ตัง้ แตรบั นองก็มี
เพือ่ นใหมมาทําความรูจ กั กัน มีหลายคูท ดี่ เู หมือนจะจีบกันบาง แซวกัน
แอวกันเลนๆ บางตามประสา
ณฐพรเองก็คงอยากมีฟลลิ่งกุกกิ๊กไปตามวัย หาแซวใครไมได
ก็ควาเอาคนใกลตัวมาจับคู เดี๋ยวอยูๆ ไปก็คงรูเองนั่นละวาลุนไมขึ้น
หรอก
“เปนเพื่อนกันมันก็ดีอยูแลวปะวะ”
สําหรับปานชีวา อยางไรเธอก็มองวาความสัมพันธแบบเพื่อนมัน
ยั่งยืนกวา แลวตอนนี้เธอก็ยังสนุกกับการเปนเฟรชชี่จนไมมีเวลา
จะสนใจเรื่องรักๆ ใครๆ ดวย

“พศุตมสิงหวัฒน ทําไมนามสกุลคุนจังอะ” จิตาภาเพิ่งไดอาน

นามสกุลของเพื่อนทุกคน ไดเห็นทุกตัวสะกดก็เพราะวาวันนี้อาจารย
ใหจับกลุมหาคน และเขียนรายชื่อสมาชิกในกลุมเพื่อทํารายงานและ
พรีเซนเทชั่นมาสงในอีกสองสัปดาหขางหนา
เรื่องสมาชิกในกลุมไมมีปญหาอะไร เนื่องจากวาไลลามีเพื่อน
อีกกลุมที่ซอมเชียรลีดเดอรดวยกันทุกวัน หญิงสาวก็เลยแยกตัว
ไปรวมกลุมกับเพื่อนเชียรลีดเดอรแทน
แตที่สะดุดตาและสรางความสงสัยก็เปนนามสกุลของสีหราช
นี่ละ ที่คุนหูคุนตาชอบกล
“คุนจริง เหมือนเคยไดยินที่ไหนวะ” บัณฑิตเออออไปดวย แต
นึกเทาไรก็ยังนึกไมออก
และในขณะที่ทุกคนกําลังพยายามไลนึกที่มาที่ไปของนามสกุล
พศุตมสิงหวัฒน ณฐพรผูซึ่งมีความอยากรูมากกวาใครเลยตัดสินใจ
หยิบมือถือขึ้นมาพิมพนามสกุลของสีหราชลงในกูเกิ้ลเสิรชทันที
“เฮย!”
ฬรดา 23

“อะไรของแก รองซะดังลัน่ ” ปานชีวาหันขวับไปขึงตาใสเพือ่ นทันที
“ก็สิงหอะ…สิงหมันนามสกุลเดียวกันกับ…กับ…”
“เจาของสถานีโทรทัศนชอ งพีเอส” สีหราชเปนคนพูดขึน้ มาเสียเอง
หลังจากที่เห็นวาณฐพรกลายเปนคนติดอางไปเสียแลว
พอสิ้นเสียงของสีหราช สายตาอีกสี่คูก็หันไปจองหนาชายหนุม
โดยพรอมเพรียงทันที
“สิงหเปนญาติกบั เจาของชองพีเอสงัน้ เหรอ” จิตาภาเปดปากถาม
ขึ้นมาทั้งที่ยังช็อกอยูนิดๆ
“เปนลูก…ลูกคนเล็ก”
“เปนลูก!”
“ตกใจอะไรกัน” เห็นทุกคนทวนคําเสียงดังออกมาพรอมกัน
แบบนั้นแลวสีหราชก็ทําหนาไมถูก มีอะไรผิดปกติอยางนั้นหรือ
“เปนลูกเจาของชองพีเอสเลยเหรอ โห…งี้ก็รวยดิ” ณฐพรยัง
ทําตาโตไมเลิก
“เราไมรวย พอเรารวย”
“ก็แปลวารวยอยูดีไหมอะ”
“งี้ตอไปก็ไปเลนเปนพระเอกละครไดสบายเลยดิ” บัณฑิตเห็น
วาสีหราชเปนถึงลูกชายเจาของชอง แบบนีย้ งิ่ กวามีคอนเนกชัน่ ดีเสียอีก
ตองพูดวาสีหราชมีแบ็กอัปดี ทาจะไปไดรุงในวงการบันเทิง
“โห พูดแบบนี้โกรธนะเนี่ย” ถึงปากจะพูดไปเชนนั้น แตสีหราช
ก็ไมไดมีทีทาวาจะโกรธจริงๆ “เราเขาวงการบันเทิงดวยตัวเอง ไมได
ใชเสนพอซะหนอย หาแคสตงานเอง รับงานเอง ไปเรียนแอกติ้งเอง ทํา
ทุกอยางเอง”
“แลวคือมาเดบิวตเปนนักแสดงเพราะชอบเหรอ ทําไมไมไป
สายผูบริหารละในเมื่อที่บานเปนเจาของชอง” บัณฑิตอดสงสัยไมได
“พอก็อยากใหบริหารนั่นแหละ อยากใหไปเรียนเมืองนอกกับ
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พี่ชาย แตเรายังไมอยากไปเวยนั้น ก็เลยชิงหางานในวงการทํา แลวก็
สอบเขาที่นี่ พอก็เลยปลอยเลยตามเลย คงไมอยากขัดมั้ง กะวาเดี๋ยว
เราโตกวานี้ก็คงคิดไดเองวาตองเอาตัวเขาไปอยูในบอรดบริหาร”
สําหรับสีหราช เรื่องพวกนี้มันคือความวุนวาย เขาเพิ่งอายุสิบเกา
และยังไมตองการที่จะรับผิดชอบอะไรที่มันใหญโตขนาดนั้น ตอนนี้
พอก็ยังทํางานไหว แถมยังมีคณินพี่ชายเขาเปนเรี่ยวแรงสําคัญ ตอให
เขาไมมชี อื่ อยูใ นทําเนียบผูบ ริหาร สีหราชก็เชือ่ มัน่ วาพีช่ ายของเขาจะคุม
ทุกอยางอยู
“โหย…เปนฉันหนอยไมได ถาบานรวยขนาดใชชวี ติ อยูเ มืองนอก
ไดสบายๆ ฉันเปดแนบไปแลว” จิตาภาแอบอิจฉาสีหราชอยูในใจ
ถึงบานหลอนจะไมไดเดือดรอนเรือ่ งเงิน แตกไ็ มไดมเี งินถุงใหญถงั ใหญ
แบบทีจ่ ะทําใหหลอนไปโลดแลนอยูต า งประเทศไดแบบสบายๆ อีกอยาง
หลอนอยูเมืองไทย พอแมก็อุนใจมากกวาดวย
“แตแบงกก็บานมีตังคนี่ ไมคิดอยากจะไปเรียนเมืองนอกบาง
เหรอ”
“อยากไปจะตาย แตแมหามไว กลัววาไปแลวจะเรียนไมรอด”
บัณฑิตพูดดวยนํา้ เสียงคลายจะปลง แตเอาจริงๆ แมเขาก็พดู ถูกนัน่ ละ
ไมใชเพราะเขาหัวไมดี แตเปนเพราะวาเขาชอบถายรูปเอามากๆ มาก
ชนิดที่เรียกไดวาหลงใหล บางทีเขาหายเขาปาไปหาถายรูปไดเปนวันๆ
แมคงกลัววาถาปลอยเขาไปอยูไกลหูไกลตาแลวเขาจะเอาแตถายรูป
จนลืมเรื่องเรียนไปเสียกอน
“แมแกก็พูดถูกแลวแหละแบงก เรียนอยูนี่กับพวกเรานะดีแลว”
ณฐพรเอื้อมมือไปบีบไหลอีกฝายเบาๆ จากนั้นก็หันหนาไปหาสีหราช
“นี่สิงห แลวถาเราอยากไปเปนดาราบาง สิงหพอจะมีคอนเนกชั่นปะ”
“แกจะไปเลนเปนอะไรเหรอไอโม” บัณฑิตรีบถาม ปรามาสดวย
สายตากึ่งจะลอเลียนวาณฐพรไมมีทางเปนดาราไดหรอก
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“เลนเปนตัวประกอบก็ไดไหม คนรับใช ไกกาอะไรแบบนี้ก็ได”
“เรียนใหจบไปซะกอนเถอะ” สีหราชใชปากกาเคาะไปที่ศีรษะ
ของณฐพรเบาๆ ทีหนึ่ง “ถึงตอนนั้นถาอยากเปนดาราจริงๆ เราจะพา
เขาวงการเอง”
“พูดจริงนะ”
สีหราชพยักหนาตอบรับแลวก็เคลื่อนสายตาไปหาปานชีวา
“แลวปานไมอยากเขาวงการบันเทิงบางเหรอ”
ปานชีวารีบสายหนาทันที “โน…เราขออยูเบื้องหลังดีกวา เปน
ผูกํากับอะไรงี้ อยากเปนคนสั่งใหคนทํานูนทํานี่อะ”
“งั้นเดี๋ยวตอไปเราไดเปนพระเอกละคร ปานเรียบจบไปก็มาเปน
ผูกํากับละครที่เราเลนเปนไง”
ปานชีวาพยักหนาหงึกหงัก ยอมรับวาคําพูดของสีหราชเปนไอเดีย
ที่ไมเลวเลย
“ดีล!”

พอถึงวันเสารทีไร ที่มหาวิทยาลัยก็เงียบเหงาทุกที เพื่อนๆ ของ

ปานชีวาตางก็กลับบานกันหมด สีหราช จิตาภา แลวก็บัณฑิตบานอยู
กรุงเทพฯ ณฐพรอยูสมุทรสงคราม นั่งรถไปแปบเดียวก็ถึงบาน แต
ปานชีวาบานอยูปราณบุรี นั่งรถหลายชั่วโมง หญิงสาวก็เลยเลือกที่จะ
ไมกลับบานดีกวา พรุงนี้นัดกันทํางานกลุมดวย ถาเธอกลับบานคง
กลับมาไมทันนัดแนๆ
ทีแรกปานชีวาก็ตั้งใจวาเดี๋ยวซักเสื้อผาเสร็จแลวก็จะหาอาน
หนังสือหรือไมก็หาดูซีรีสไปเรื่อยเปอย ไมนึกวาสีหราชจะโทร. มาชวน
เธอออกไปหาหนังดู
หญิงสาวกําลังเบื่อๆ อยูพอดี ก็เลยตอบตกลง
“ทําไมซื้อตั๋วซะแพงเลย” ปานชีวาอดบนไมได สีหราชเลนซื้อ
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ตัว๋ หนังราคาแพงสุดเลย เขาเลือกทีน่ งั่ แบบโอเปราซีท เปนโซฟา มีหมอน
กับผาหมใหดวย ตั้งแตเธอเขาโรงภาพยนตรมา ไมเคยจายคาตั๋วที่นั่ง
แพงเทาวันนี้เลยสักครั้ง
“ก็มันกวางกวา นั่งสบายกวา” ความจริงเขาคิดจะเลี้ยงหนัง
ปานชีวาดวยซํ้า แตหญิงสาวก็ยืนยันวาจะหารคาตั๋วหนังใหได สีหราช
ไมอยากเถียงกับปานชีวา ก็เลยตามใจเธอ “ไวดูหนังเสร็จแลวเดี๋ยวเรา
เลี้ยงขาว”
ภาพยนตรทสี่ หี ราชชวนปานชีวามาดูเปนเรือ่ งเดียวกับทีห่ ญิงสาว
อยากดูอยูพอดี เปนแนวซอมบี้แบบที่ทั้งณฐพรและจิตาภาไมชอบดู
พอสีหราชชวนปุบ เธอก็เลยไมคิดที่จะปฏิเสธ อยางไรมีเพื่อนมาดูหนัง
ในโรงภาพยนตรก็ดีกวาตองมาคนเดียว
ทั้งคูซื้อปอปคอรนถังหนึ่งแลวก็เครื่องดื่มคนละแกวเขาโรงหนัง
แอรในโรงภาพยนตรเย็นเฉียบจนปานชีวาเห็นถึงขอดีของการมีผาหม
ไวคอยบริการ ติดก็ตรงที่ดันมีผาหมใหผืนเดียวนี่สิ
แต…สีหราชคงไมหนาวหรอกมั้ง
“แบงเราหมดวย”
ปานชีวาคิดผิด เขากระซิบเสียงเบาขอใชผาหมดวยทันทีที่เธอ
หยิบผาหมออกมาคลี่
“งั้นสิงหเอาไปหมก็ได” หญิงสาวยื่นผาหมใหสีหราช จะใหเธอ
นั่งหมผาผืนเดียวกับเขามันก็กระไรอยู
ชายหนุมรับผาหมไปแตโดยดี แตพอเขาคลี่ผาออกมา สีหราช
ก็เผื่อแผความอบอุนของผาหมมาใหปานชีวา ไมใชแคเผื่อแผสิ จริงๆ
แลวแทบจะเรียกไดวาเขาหมผาใหเธอเลยดวยซํ้า ชายหนุมดึงแคชาย
ผานิดๆ หนอยๆ ไปคลุมทอนแขนของเขาเอาไวขางหนึ่งเทานั้นเอง
“พิงไหลปะ ใหพิงฟรี” สีหราชโนมใบหนาลงมากระซิบ ริมฝปาก
เขาแทบจะสัมผัสกับใบหูของเธออยูแลว
ฬรดา 27

“หึ!”
สีหราชเลิกแหยปานชีวาแลวหันมาทุมสมาธิกับจอภาพยนตร
ตรงหนา ผานไปพักหนึ่งก็เหลือบตาไปมองคนที่นั่งอยูขางๆ ปานชีวา
ดูหนังไปพลางเคีย้ วปอปคอรนไปพลาง ทาทางเพลิดเพลินจนชายหนุม
รูสึกโลงใจที่ปานชีวาสนุกกับหนังที่เขาเลือก
ชายหนุมเอนกายพิงพนักโซฟา ไถลตัวลงมานิดหนึ่ง จากนั้น
ก็ทําไมรูไมชี้เอนศีรษะไปพิงไหลกลมมนของปานชีวา
หญิงสาวถึงกับสะดุง ปานชีวานั่งตัวแข็งขึ้นมาทันที ใครจะไปคิด
วาจูๆ สีหราชก็จะทิ้งตัวลงมาใสเธอแบบนี้ เลนอะไรของเขาก็ไมรู
“นั่งดีๆ ไมไดหรือไง” เสียงกระซิบของปานชีวาฟงไปฟงมาก็
คลับคลายคลับคลาเสียงขูอยูเหมือนกัน
“นั่งแบบนี้ก็ดีนี่ สบายดี”
ปานชีวาแทบจะกลอกตา นัง่ แบบนีม้ นั สบายตรงไหนกันไมทราบ
“เมื่อย”
“นั่งตัวเกร็งทําไมละ ผอนคลายดิ”
ปานชีวาคิดวาสีหราชคงจะไมยกศีรษะออกจากบาของเธอแนๆ
ก็เลยเอนหลังพิงพนักโซฟาอยางไรทางเลือก คงจะเขาทางเขาเลยละ
ทําไงไดละ เธอเองก็ไมไดอยากตีกับเขาในโรงหนังจนคนอื่นตองลุก
มาไลหรอกนะ
ปลอยเอาไวแบบนี้ก็ได…
ถาสีหราชสบายจนเผลอหลับละก็…เธอจะสมนํา้ หนาใหทเี่ ขาดูหนัง
ไมรูเรื่อง
“ผมหอมจัง ใชแชมพูอะไรอะ”
เสียงกระซิบของสีหราชทําใหปานชีวาตองเหลมองคนที่ใชไหล
เธอตางหมอน ถึงจะมืดแตก็พอมองเห็นไดรางๆ วาสีหราชจับปลายผม
ของเธอไปแตะจมูก
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มันใชเรื่องไหมเลา?!
“ตั้งใจดูหนังไปเหอะ”
ปานชีวาไดยนิ เสียงหัวเราะเบาๆ มาจากลําคอของสีหราช หญิงสาว
เลิกสนใจเขาแลวก็หยิบปอปคอรนใสปาก ตัง้ ใจดูหนังกอนทีเ่ ธอจะพลาด
ฉากสําคัญของเรื่อง
สีหราชเอื้อมมือมาจกปอปคอรนเขาปากตัวเองบางเปนครั้งคราว
พอหลายทีเขาชายหนุมก็พาดแขนไวบนตัวของปานชีวาเสียเลย
หญิงสาวอาปากเหมือนจะบนเขา แตแลวก็เปลี่ยนใจ ไดแต
กลอกตาไปมาใหแกความเอาแตใจของสีหราชแทน
…สงสัยเธอจะคิดถูก ที่บอกวาเขาเปนเจากรรมนายเวรของเธอ
นะ

สีหราชยืนกรานวาเขาจะเลีย้ งขาวเธอ ตอนแรกปานชีวาก็เกรงใจ

เธอไมไดมปี ญ
 หาอะไรถาตองแชรคา อาหารกับเขา แตอกี ฝายก็ดมู งุ มัน่
ที่จะเลี้ยง แลวพอคิดไปคิดมา ดูทาวาตอไปสีหราชนาจะฝากอนาคต
ในรั้วมหาวิทยาลัยเอาไวกับเธอ
ฉะนั้นเธอควรจะควาโอกาสนี้เอาไว คิดซะวากินเอาแรงลวงหนา
ไปกอนเลยก็แลวกัน
“กินอะไรดี ชอบกินอาหารญีป่ นุ ไหม” สีหราชถามแบบชีน้ าํ ใหดวย
แหงสิ…ไหนๆ เขาจะตองเปนคนจายเงินคาอาหารมื้อนี้ ถาไดกินอาหาร
แบบที่เขาชอบมันก็ดีไง
“ก็ชอบนะ แตไมคอยไดกิน”
“งั้นวันนี้กินอาหารญี่ปุนแลวกัน”
“หึ้ย แพงดิ”
“เออ เลี้ยงไดนา”
สีหราชดึงแขนเพื่อนเขาไปในรานอาหารญี่ปุนชื่อดัง แจงกับ
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พนักงานวาตองการโตะอาหารสําหรับสองที่นั่ง ทาทางเขาดูคุนชินจน
ปานชีวาถึงกับตองเอยปากถาม
“มากินบอยเหรอ”
“ก็บอยนะ ชอบกินซูชิ ซาซิมิก็ชอบ”
“ซาซิมิเหรอ…แลวเคยกินหมึกสดๆ ปะ”
“ทาโกะ?”
“ไมใชทาโกะ หมายถึงหมึกสดๆ หมึกทะเลอะ”
“หือ?”
“เคยนัง่ เรือไดหมึกไหม” ปานชีวาถามแลวก็เทาคางรอฟงคําตอบ
“อะไรคือเรือไดหมึก”
ปานชีวาเลิกคิ้วสูง แปลกใจมากที่สีหราชไมรูจักเรือไดหมึก แต
สีหนาของเขาก็บงบอกวาชายหนุมไมรูจริงๆ
“ก็เรือ…เรือที่ใชไดนาโมปนไฟสีเขียวๆ ลอหมึกเขามา แลว
ชาวประมงก็จะจับหมึกไง คือสมัยกอนอะ…เขาจะใชตะเกียงเจาพายุ
เปดไฟลอหมึกเขามา สมัยนี้ก็ใชไดนาโมกับหลอดไฟฟา”
“ออ ที่เวลาไปทะเลแลวตอนกลางคืนจะเห็นไฟสีเขียวๆ อยูกลาง
ทะเลใชปะ แลวทําไมตองเปนสีเขียวอะ”
“ก็ไมไดมีแตสีเขียวนะ สีขาวก็มี ที่เรารูมา…อันนี้พอเลาใหฟงนะ
มันมีการศึกษาวาความยาวคลื่นของแสงสีขาว และแสงสีเขียวดึงดูด
แพลงกตอนไดดีกวาแสงสีอื่น แลวแพลงกตอนมันก็เปนอาหารของ
พวกสัตวทะเลใชไหม พอแพลงกตอนเขามา ปลาเล็กปลานอยก็มากิน
แพลงก ต อน แล ว พวกที่ ตั ว ใหญ ขึ้ น ก็ ม ากิ น ปลาเล็ ก ปลาน อ ยอี ก ที
ชาวประมงเขาก็เลยใชไฟสีเขียวไปลอสัตวทะเลไง”
สีหราชฟงแลวก็อดยิม้ ไมได นีเ่ ขามากินอาหารอยูใ นหองสมุดหรือ
วาอะไรเนี่ย ไดความรูดวย
“อะ…ยอนกลับมาที่หมึกสด คือหมึกที่ตกไดจากทะเลนะเหรอ”
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“อื้อ ตกขึ้นมาลางทําความสะอาดแลวก็กินกันสดๆ เลย”
“กินไดเหรอ”
“เอา! ก็ซาซิมิไง อรอยนะ เนื้อหมึกแบบ…หวานมาก เด็ด!”
“ไปกินมาจากไหนเนี่ย ออ…บานอยูปราณบุรีนี่ กินบอยอะดิ”
ปานชีวาโคลงศีรษะปฏิเสธ “ไมบอ ยหรอก บานเราไมไดทาํ ประมง
ทีบ่ า นทําสวนมังคุด แตวา ลุงทําประมง บางทีพอ ไปชวยลุง เราก็ตดิ เรือ
ไปดวยก็เลยไดกิน”
“แลวถาเราอยากลองกินบางอะ พาไปลองไดปะ”
ปานชีวาพยักหนาตอบรับ ไมไดเห็นวาเปนเรื่องลําบากลําบน
อะไร
“ไดดิ ไวสิงหไปเที่ยวบานเราเมื่อไร เดี๋ยวจะใหพอพาไปตกหมึก”
“พูดแลวนะ” สีหราชวางแพลนอยูในหัวเงียบๆ กําลังคิดวาถา
ชวงไหนเขาวางๆ คงตองหาเวลาไปเทีย่ วปราณบุรบี า นปานชีวาเสียหนอย
“งั้นปานแพลนจะกลับบานอาทิตยไหน เดี๋ยวเราไปชวนคนอื่นๆ เอาไว
เลย ไปถลมบานปานกันทั้งแกงเลยดีไหม”
ปานชีวาไมไดรูสึกหวั่นใจเลยสักนิด ถาเพื่อนๆ จะไปเที่ยวที่บาน
เธอก็ตองยินดีตอนรับอยูแลว
“เอาสิ เดี๋ยวจะพาออกทะเล เอาใหเมาเรือกันไปขางหนึ่งเลย”

ฬรดา 31

3

ทะเลดีเพราะมีเธอ

ไมรวู า สีหราชไปโนมนาวคนอืน่ ๆ อยางไร ทวาในทีส่ ดุ เขาก็ทาํ ให

ทุกคนพรอมใจกันไปซื้อตั๋วรถไฟนั่งไปปราณบุรีไดสําเร็จ
ก็ไมใชวาทุกคนหรอก ขาดไลลาไปคนหนึ่ง เพราะหญิงสาวติด
ซอมเชียรลีดเดอร ตอนแรกทุกคนก็ตั้งใจวาจะเลื่อนทริปออกไปกอน
เพื่อรอใหไลลาวาง แตหญิงสาวกลับบอกวาไมเปนไร ยังมีโอกาสหนา
ใหหลอนไดไปเที่ยวบานปานชีวาอีก
“เสียดาย ไลลานาจะวางมาดวยกันเนอะ” ณฐพรอดบนถึงคน
ที่ไมไดมาดวยไมได
“แตถา ไลลามามันตองบนแนๆ รายนัน้ คุณหนูจะตาย ตองไมยอม
นั่งรถไฟแบบนี้แหงเลย”
รถไฟทีจ่ ะจอดสถานีปราณบุรเี ปนรถไฟกรุงเทพฯ - ยะลา พวกเขา
ไมไดวางแผนลวงหนายาวนาน ตอนซื้อตั๋วก็เลยไดที่นั่งแบบชั้นสาม
ในตูพัดลม ชวงสถานีไหนที่คนไมเยอะมากก็นั่งสบายหนอย แตถาคน
เยอะๆ แนนๆ โบกี้ ก็นั่งเบียดกันชนิดที่วาเขาชนกันกับคนที่นั่งตรงขาม
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เลยละ
“นี่เราพามาลําบากหรือเปลาเนี่ย รูงี้ใหนั่งรถตูหรือไมก็รถทัวร
เสียก็ดี” ปานชีวาอดเปนหวงเพื่อนไมได โดยปกติแลวเธอก็โดยสาร
รถไฟนี่ละ แตซื้อตั๋วลวงหนาหลายวันหนอย ถาไมใชชวงเทศกาล
สวนใหญก็จะไดตั๋วนอนในโบกี้ปรับอากาศตลอด ราคาสูงกวา แตก็
สบายไปจนถึงปราณบุรี
“ไมลําบากหรอก นั่งรถไฟแบบนี้ก็ชิลดีออก” บัณฑิตไดโอกาส
เหยียดขา เมื่อผูโดยสารทยอยลงจากรถเมื่อรถไฟจอดเทียบสถานี
“แลวนี่เราจะไปถึงบานแกกี่โมงอะปาน”
“รถไฟไปถึงปราณบุรสี องทุม กวาๆ แลวบานเราก็ตอ งนัง่ รถไปอีก
คงถึงบานสักสามทุมอะ แตไมตองหวง…เดี๋ยวพอเราออกมารับ”
“เกรงใจพอปานแย นี่เรามาสรางความลําบากใหหรือเปลาเนี่ย”
“ลําบากอะไร พอจะชอบนะสิที่มีคนมาเที่ยวบาน ปานนี้กวาด
ถูบานจนใหมเอี่ยมแลวมั้ง แตอยาคาดหวังนะ บานเราไมใชรีสอรต
อาจจะไมไดสะดวกสบายอะไร” ปานชีวาบอกเพื่อนไปแลววาบานของ
เธอไมไดอยูใกลทะเล ถาอยากไดบรรยากาศริมชายทะเล ก็ตองจอง
ที่พักที่รีสอรต ทวาพวกนั้นก็ยืนกรานวาจะพักที่บานของเธอใหได
ปานชีวาเองไมไดขัดของอะไรอยูแลวก็เลยตามใจเพื่อน
รถไฟจอดเทียบสถานีปราณบุรีตรงเวลา อนันตพอของปานชีวา
มารออยูที่สถานีกอนเวลาอยางเคย พอเห็นลูกสาวลงจากขบวนรถไฟ
มาก็ยิ้มกวางทันที บอกไมไดเหมือนกันวารอยยิ้มของพอกับรอยยิ้ม
ของลูกสาว รอยยิ้มของใครจะกวางมากกวากัน
“พอ! คิดถึงทีส่ ดุ เลย” ปานชีวาวิง่ เขาไปกอดพอเหมือนเชนทุกครั้ง
ที่เธอนั่งรถไฟกลับมาบาน ตั้งแตไปเรียนอยูที่กรุงเทพฯ เธอไดกลับมา
บานคราวนีก้ น็ บั เปนครัง้ ทีห่ า เอง ความจริงเธออยากกลับบานทุกสัปดาห
แตทําไงไดละ บานไกลนี่นะ “ปูรณไมมาดวยเหรอ”
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“ก็หนูบอกวาเพือ่ นจะมาไมใชเหรอ พอก็กลัววาจะนัง่ รถเบียดกัน
เลยใหปูรณรออยูที่บาน”
“ลืมแนะนําเลย” ปานชีวาคลายออมกอดแลวหันไปกวักมือเรียก
เพื่อน แนะนําใหพอรูจักเพื่อนของตัวเองแบบแคพอหอมปากหอมคอ
“นี่แตงโม พอเคยเจอแวบๆ แลววันรายงานตัว จําไดไหมเนี่ย”
“จําไดสิ พอยังไมแกเสียหนอย” อนันตรับไหวเด็กๆ แลวก็
ทอดสายตามองตามมือของลูกสาวที่ชี้ไปที่เพื่อนๆ ทีละคน
“นี่จีน แลวนี่ก็สิงหกับแบงก หนูเคยสงรูปใหพอดูแลวแหละ”
อนันตไลทวนชือ่ เลนของทุกคนอยูใ นใจแลวก็พลันนิว่ หนาขึน้ มา
“เอ…แตเพื่อนในกลุมหนูเหมือนจะมีอีกคนนี่ใชไหม”
“ไลลาไมไดมาดวยจะ ตองซอมลีดฯ”
พอของปานชีวาพยักหนารับกอนจะหันไปพูดกับเพื่อนๆ ของ
ลูกสาว “ไป…เขาบานกัน เดินทางกันมาเหนื่อยๆ จะไดอาบนํ้าอาบทา
แลวนี่หิวกันหรือเปลา นั่งรถมามีอะไรกินหรือเปลา”
“แหม…เวลาหนูกลับมาไมเห็นถามเปนหวงเปนใยแบบนี้เลย”
ปานชีวาแสรงทําเปนมองคอนใสพอตัวเอง
“ก็พอรูวาหนูไมยอมปลอยใหตัวเองอดตายหรอก”
“หนูก็ไมปลอยใหเพื่อนหนูอดตายเหมือนกันแหละนา”
“พวกเราซื้ อ ของบนรถไฟกิ น มาตลอดทางเลยครั บ ” สี ห ราช
เปนฝายพูดขึ้นมา บนรถไฟมีพอคาแมคาเดินขายของกินตลอด “แลว
กอนจะขึ้นรถ ปานก็ใหพวกเราซื้อของกินติดมาอีกตางหากครับ”
“แตหนูก็แอบหิวอยูนิดๆ นะคะคุณพอ” ณฐพรบอกเสียงออย
แลวก็ยกมือลูบหนาทองของตัวเองเบาๆ
อนันตหัวเราะดวยความเอ็นดู ไมไดถือสาอะไร เด็กพวกนี้อยูใน
วัยเจริญเติบโต จะกินเยอะ กินหลายมื้อไปบางก็ไมเห็นแปลก
“งั้นเดี๋ยวแวะตลาดกอนเขาบาน มีรานนํ้าเตาหูเจาเด็ดอยู หวังวา
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จะยังไมหมดเสียกอนนะ”

ด้วยความที่ตอนอยูมหาวิทยาลัยก็นอนดึกกันเสียบอย พอมา

ถึงบาน อาบนํ้าเปลี่ยนเสื้อผากันเสร็จ หนุมๆ สาวๆ ก็ออกมานั่งเลน
ที่ ช านบ า น ไร อ าการง ว งเพราะทุ ก คนดู จ ะตื่ น ตาตื่ น ใจกั บ บ า นของ
ปานชีวากันเสียมากกวา
“ทีน่ บี่ รรยากาศดีมากอะ บานแกก็สวยมากดวย” จิตาภายังไมเห็น
อะไรในบริเวณรอบๆ มากนัก แตบานหลังนี้สวยมาก เปนบานไมสอง
ชั้นสไตลโมเดิรน หลังไมไดใหญโต แตความเกและทันสมัย หลอนให
คะแนนเต็มสิบ
“บานเพิ่งรีโนเวตใหมอะ ไอเดียนองชายเรา”
“นองแกอายุเทาไรนะปาน” บัณฑิตไดเจอปูรณอยูแปบหนึ่งตอน
ที่เขามาถึง พูดคุยกันไมกี่คําก็แยกยายไปอาบนํ้า ไมรูปานนี้เด็กหนุม
เขานอนไปหรือยัง
“สิบเจ็ด กําลังเรียนม.หา”
“แลวนองแกอยากเรียนอะไรอะ สถาปนิก หรือพวกอินทีเรียฯ
งี้ปะ”
“จริงๆ แลวปูรณก็ชอบสายนั้นเหมือนกันนะ แตปูรณบอกเราวา
อยากเรียนเกษตร”
ปานชีวาตอบแลวก็เดินกลับเขาไปในบาน ครูห นึง่ เธอก็เดินออกมา
พรอมกับเบียรแชเย็นหากระปอง หญิงสาวยื่นใหเพื่อนคนละกระปอง
“อะ มาถึงบานเรา เจาบานก็ตองตอนรับดวยเบียรเย็นๆ มีใคร
ไมดื่มปะ”
“ไม…ไมเหลืออะดิ” จิตาภาวาแลวก็เปดกระปองเบียรทันที “วา
แต…เบียรใครอะ ตอนแวะตลาดก็ไมเห็นแกซื้อ”
“ของพอ จิ๊กมา”
ฬรดา 35

“แลวพอไมวาเหรอ” สีหราชถามแลวก็ยกกระปองเบียรข้ึนจรด
ริมฝปาก คอยๆ ละเลียดรสชาติขมปราของเบียรเย็นซานผานปลายลิ้น
“ไมวาหรอก แลวนี่ถาพอยังไมนอน เดี๋ยวก็คงจะออกมานั่งดื่ม
ดวย”
ณฐพรหรี่ตามองเพื่อนสนิท “แกดื่มเบียรกับพอบอยหรือไง”
ปานชีวาพยักหนารับ ใบหนานวลยังคงมีรอยยิ้ม แตดวงตา
กลมโตที่มักเจิดจาอยูเสมอหมนแสงลง
“ตอนทีแ่ มตาย ทัง้ บานเสียศูนยกนั หมด แตเบียรเย็นๆ ก็ชว ยให
ความเสียใจเบาลงได…นิดหนึ่ง”
“เฮย! ขอโทษทีวะ ไมไดตั้งใจ” ณฐพรแสดงออกวาหลอนรูสึก
ผิดจริงๆ หญิงสาวผวาเขามาจะปลอบใจปานชีวา แตอีกฝายก็โบกไม
โบกมือหามเอาไวเสียกอน
“ไมเปนไรเลย ตอนนี้ทั้งฉัน ทั้งพอ แลวก็นองโอเคแลว แมไมอยู
กับเราสองป ก็มีเหงาๆ บาง แลวก็คิดถึงมากๆ อาจจะยังใจหายเวลา
ที่นึกถึง แตไมไดเจ็บปวดแลว”
ปานชีวาจิบเบียรอกึ ใหญ เทามือกับพนักเกาอีแ้ ลวเงยหนามองดู
ดวงดาวที่พริบพราวอยูเต็มฟา ยิ้มใหดาวสักดวงบนนั้น
“ตอนนี้แมเราคงอยูสุขสบายดี…บนนั้น”
สีหราชอดปรายตามองปานชีวาไมได “แมปานก็คงจะคิดถึงปาน
เหมือนกันนั่นแหละ”
“อื้อ เราเชื่อวาถึงแมจะไมไดอยูกับเรา แตยังไง…แมก็ตองรอดู
ความสําเร็จของเรากับปูรณจากบนนั้น”
“ปานทําไดอยูแลว”
“พอทําใจเรือ่ งแมได พอก็บอกเสมอวาเราตองใชชวี ติ ใหมคี วามสุข
ที่สุด ถาเมื่อไรที่เราสามคนไมมีความสุข วิญญาณของแมก็จะเปนทุกข
ไปดวย”
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“พอแกก็พูดถูกนะปาน ถาแกกับนองยังรองไหกันอยู วิญญาณ
ของแมแกก็คงไมเปนสุข” จิตาภาเอื้อมมือมาบีบไหลเพื่อนเบาๆ หลอน
จินตนาการไมออกเลยวาการสูญเสียแมไปตั้งแตตอนอายุยังนอย
จะสรางความเสียใจใหแกปานชีวามากขนาดไหน
หญิงสาวคงเสียใจมาก คงทัง้ เสียใจแลวก็เสียศูนยเอาการเลยละ
จะวาไปปานชีวาก็เกงมากที่ผานเรื่องราวเหลานั้นมาได สภาพจิตใจของ
ปานชีวาตองเขมแข็งมากขนาดไหนกันเชียวนะ
“ชีวติ คนเรามันไมแนนอนหรอกนะ ไมมใี ครรูว า การจากลาจะมา
ถึงเมื่อไร ฉะนั้นเราตองทําทุกวันของเราใหมีความหมาย มีคุณคา
ทําใหดีที่สุด เพราะถามันดีที่สุดแลว เราก็ไมตองมาเสียใจในภายหลัง”
“สา…ธุ” บัณฑิตลากเสียงยาวลอเลียนปานชีวา “นี่แกเทศนทั้งๆ
ที่ถือกระปองเบียรอยูไดยังไง”
“ไมไดเทศน!” ปานชีวาหันไปขึงตาใสเพื่อน “เพื่อนกําลังนําเสนอ
สิ่งดีๆ อยาขัดไดไหมละ”
“โอเคๆ ไมขัดแลว เชิญเทศน เอย…เชิญวาตอไดเลย”
“ไม! หมดฟลแลว”
“ถางั้นก็…ชน!”
บัณฑิตยกกระปองเบียรชูขึ้นมากอนใคร ปานชีวาเห็นแลวก็
โคลงศีรษะเบาๆ แตก็ยื่นกระปองเบียรไปชนกับเพื่อน คนอื่นๆ ก็ยก
เบียรขึ้นมาชนเหมือนกัน
“มาบานปานนี่ก็ดีวะ นอกจากที่นอนฟรี เบียรยังฟรีอีกตางหาก”
คําพูดของจิตาภาทําใหทุกคนหัวเราะขึ้นมาพรอมกัน แตก็เห็นดวย
อยางที่หลอนวานั่นละ
บานสวนบรรยากาศดีกับเบียรเย็นๆ เขากันจะตายไป
สีหราชยกกระปองเบียรขึ้นมาดื่ม ทอดสายตามองไปยังเจาบาน
ที่ยังยิ้มกวางใหแกคําพูดของจิตาภา
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ไอจีนมันก็พูดของมันถูกจริงๆ นั่นละ เขาเห็นดวยกับจิตาภา…
เห็นดวยอยางมากเลย
“ถางั้น…ก็คงตองมาบอยๆ เนอะ”

เพื่อนของปานชีวาไมเคยมีใครนั่งเรือไปตกหมึกสักคน เพราะ

แบบนั้นทุกคนถึงไดดูตื่นเตนเปนอยางมาก ไมไดตื่นเตนที่จะไดกิน
หมึกสดๆ หรอก แตตื่นเตนที่จะไดสัมผัสอะไรอยางที่ไมเคยไดเห็น
มากกวา
บัณฑิตดูกระตือรือรนมาก พกกลองถายรูปและอุปกรณใส
กระเปาใบใหญ กะวาจะเก็บภาพใหหนําใจไปเลย
สวนปานชีวาเตรียมพรอมสําหรับการกินมาก ขนเอานํ้าจิ้มซีฟูด
ทั้งวาซาบิ แลวก็สารพัดซอสมาเต็มไมเต็มมือ
“นีเ่ ปนการมาเทีย่ วทะเลในแบบทีเ่ ราไมเคยมาเลยนะเนีย่ ” สีหราช
พูดไปขณะที่ยกลังนํ้าแข็งขึ้นมาวางบนเรือ
“จะชอบหรือเข็ดไปเลยก็ไมรูเหมือนกันนะ” ปานชีวาวางเสบียง
ของเธอเอาไวแลวก็หันไปหยิบเสื้อชูชีพโยนสงใหอีกฝาย
สีหราชรับเสื้อชูชีพไวอยางแมนยํา คนอื่นๆ สวมกันเรียบรอย
แลวเพราะขึ้นเรือมากอน เขาสอดแขนใสเสื้อชูชีพ แตกลับไมยอมมัด
เชือกใหเรียบรอยจนปานชีวาตองหันมาออกคําสั่ง
“ติดคลิปล็อกดวย”
“ทําใหหนอยดิ”
“ทําเองไมไดเหรอ มือก็มี”
“ก็มันไมพอดี”
ปานชีวากลอกตา แตก็ยอมเดินเขาไปหาคนมากเรื่อง
“มันก็ไมไดใสยากปะวะ” หญิงสาวจัดการติดคลิปล็อกใหเขา
จากนั้นก็ปรับระดับสายรัดจนมันพอดีกับสรีระของสีหราช
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“ก็อยากใหผูเชี่ยวชาญใสให จะไดมั่นใจวาปลอดภัยแนๆ”
ปานชีวาหรีต่ ามองใบหนาคมสันของสีหราช “นีส่ งิ หเห็นเราเปนเบ
ปะเนี่ย ใชจัง”
“ใครจะไปคิดอยางนัน้ ” สีหราชรีบปฏิเสธ ไมรปู านชีวาระแวงอะไร
ถึงไดมองเขาในแงรายนัก “เราเห็นปานเปนอนาคตของเราตางหาก”
ปานชีวาสตั๊นไปชั่วขณะ ใครจะไปคิดวาสีหราชจะพูดอะไรแบบ
นั้นออกมา
…เห็นเธอเปนอนาคต นี่เขาหมายความวาอยางไรกันแน
ทําไมถอยคําที่เขาพูด ฟงแลวหัวใจกระตุกแปลกๆ ก็ไมรู สีหราช
ไมควรพูดจาคลุมเครือแบบนี้เลย
“อนาคต?”
“ก็…ถาไมมปี า น เราคิดวาเราไมนา จะเรียนจบนะ ปานเองก็สญ
ั ญา
แลวดวยวาจะลากเราใหจบไปพรอมกัน ถาปานเทเราเมื่อไร อนาคตใน
มหา’ลัยของเราดับแนๆ”
ปานชีวาไดแตยิ้มแหง รูสึกเกอกระดากขึ้นมาเล็กนอยที่เมื่อกี้
เธอเผลอคิดอะไรที่มัน…ออกจะโรแมนติกไปสักนิด
แหม…แคชวั่ วูบนะ คนหนาตาดีมาพูดจาแบบนีใ้ ส มันก็ตอ งเผลอ
ตัวกันบางละนา
“งั้นก็ทําตัวกับเราดีๆ ไมใชเอะอะมาสั่ง เอะอะมาใช ทําอยางกับ
เราเปนเบไปได”
“โอๆ” สีหราชโยกศีรษะของปานชีวาไปมา
“ไมตองมาโอเลย” หญิงสาวแสรงทําเสียงเขียวใส ปดมือของ
สีหราชออกจนพนตัว “ไปเลย สิงหนั่นแหละที่ตองเปนเบใหเรา ไป
ตกหมึกมาใหเรากินซะดีๆ”
“โอเคๆ ไดเลย! เดี๋ยววันนี้เรายอมเปนเบใหปานวันหนึ่งเลย”
“ดีมาก” ปานชีวาพยักหนา มุมปากยกขึน้ เปนรอยยิม้ อยางเปนตอ
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หญิงสาวรุนหลังสีหราชใหเดินไปหาปูรณที่กําลังเตรียมอุปกรณ
เพื่อมาสอนวิธีการตกหมึกใหแกเพื่อนของเธอ
“ปูรณนโี่ ปรฯ มากเลยนะ” ปานชีวาไดทเี ลยอวยนองชายเสียหนอย
“วันไหนวางๆ แลวลุงออกเรือมาตกหมึกก็ขอมาชวยตลอด หาคาขนม”
“นี่ขยันทั้งพี่ทั้งนองเลยใชไหมเนี่ย”
“พี่สอนมาดีก็แบบนี้แหละ” คราวนี้ก็ถึงทีเธออวยตัวเองบาง “ถา
สิงหอยากจบพรอมเรา ก็ตองขยันเหมือนกัน”
“เราเคยขีเ้ กียจหรือไงละ เวลาทีเ่ ราขาดเรียนก็เพราะติดงานทัง้ นั้น”
แตดีที่ปานชีวาเลกเชอรใหตลอด สวนเรื่องเช็กชื่อ…หญิงสาวก็ทําเทา
ที่เธอพอจะทําได
“งานสิงหนี่เยอะขึ้นเรื่อยๆ เลยปะ”
ปานชีวาถามแลวก็ทาํ หนาเครียดขึน้ มา ก็เปนหวงเขานัน่ ละไมใช
อะไร
“อืม ชวงนี้กิจกรรมที่ม.ก็เพลาๆ ลงแลว มีงานอะไรติดตอมาเรา
ก็พยายามจะรับไวน่ันแหละ ลาสุดก็มีละครติดตอมาดวย แตเรายัง
ไมไดรับปากไป รอคุยเรื่องเวลาอีกทีนะ”
หญิงสาวฟงแลวก็ทาํ ตาโต “หูย จะไดเปนพระเอกละครแลวเหรอ
งี้ก็ดังใหญแลวดิ”
“พระเอกหรือพระรองก็ยังไมรูเหมือนกัน สวนเรื่องความดังก็ยัง
ไมแน เลนแลวอาจจะแปกก็ได”
ปานชีวาขยับถอยหางจากสีหราชกาวหนึ่ง เอียงคอมองเขาแลวก็
หรี่ตาแคบลงขณะที่พินิจพิเคราะหเครื่องหนาของชายหนุม
“เบาหนาฟาประทานอยูนะ คิ้วเขม ตาดุ จมูกโดง หลอแบบนี้เขา
คงไมใหไปเลนเปนพระรองหรอกนา”
สีหราชอาจจะอายุยังนอยอยู แตก็หนาตาดีมาก ถาขืนใหเขาเลน
บทรอง มีหวังไปแยงซีนตัวเอกหมดแนๆ
40 รักเกินเบอร

“แตถาจะรับงานละครจริงๆ เราเองก็ตองไปเรียนการแสดงเพิ่ม
ทีนี้ละก็…ไดสัมผัสกับคําวาไมมีเวลาของจริงแนๆ”
“สิงหทําไดอยูแลวแหละนา” ปานชีวาตบไหลเขาอยางใหกําลังใจ
“ไดไมได เดี๋ยวก็รู เอาเปนวาตอนนี้ไปตกหมึกกันดีกวา ไหน
ทําไง…สอนหนอย”
ชายหนุมเดินไปหยิบเบ็ดมา ทาทางเขาดูเกกังจนปานชีวาตอง
โคลงศีรษะ
“ตอนปูรณอธิบายก็ไมรูจักตั้งใจฟง ปานนี้คนอื่นไดหมึกมากิน
แลวมั้ง”
“งั้นเราไมตองตกเองแลวดีไหม ไปแยงคนอื่นกินดีกวา”
“พวกนั้นคงยอมหรอก”
ปานชีวาคิดวาเพือ่ นๆ คงจะหวงหมึกทีต่ วั เองตกมาไดไมยอมแบง
ทวาเธอคิดผิด ดูเหมือนวาณฐพรกับจิตาภาจะไมสนั ทัดในการกินซาซิมิ
ถึงณฐพรจะบอกวาหมึกที่ตกมาเนื้อหวานมาก แตก็กินไปไมกี่คําอยูดี
สวนบัณฑิตนะเหรอ รายนั้นเนนถายรูปมากกวา แลวก็ดูเขาขา
กับปูรณไดดี คุยอะไรกันนักหนาก็ไมรู
สรุปวาปานชีวากับสีหราชก็เลยไดกินหมึกสดๆ กันจนเปรมเลย
“เด็ดมากจริงๆ แลวนํ้าจิ้มซีฟูดนี่อรอยมากเลย ซื้อมาจากไหน
เนี่ย” สีหราชจิ้มหมึกชิ้นโตที่ราดดวยนํ้าจิ้มซีฟูดแบบจุใจสงเขาปาก
“ซื้ออะไรละ อรอยขนาดนี้ไมไดจะหาซื้อกันไดทั่วไปนะ นํ้าจิ้มนี่
ฝมือเราตางหาก” ปานชีวารีบคุยใหญเลย
“ถามจริง นี่ปานทําเองเหรอ”
“เยส!”
“งั้นก็แปลวาปานตองทําอาหารอรอยอะดิ”
“อรอยมาก ไมเชื่อก็ไปถามพอกับปูรณไดเลย”
“เสียดายทีห่ อในไมใหทาํ อาหาร ไมงนั้ ฉันก็จะใหแกโชวฝม อื ใหชมิ
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เลย” ณฐพรหันหนามาพูดกับปานชีวา “จะไดพิสูจนไงวาอรอยจริง
หรือเปลา”
“เดี๋ยวเทอมหนาก็ไดกินแลว” จูๆ สีหราชก็พูดขึ้นมา ถอยคํา
คลุมเครือของเขาเรียกสายตาจากทุกคนได
“หมายความวาไง” จิตาภานิ่วหนาดวยความสงสัย
“เทอมหนาเราจะยายไปอยูหอนอกแลว” สีหราชตั้งใจเอาไว
ตั้งแตแรกแลว ที่เขาเลือกพักหอในในปการศึกษาแรกเพราะรูวาทาง
มหาวิทยาลัยมีกจิ กรรมใหเฟรชชีไ่ ดเขารวมมากมาย เขาไมอยากพลาด
โอกาสทีจ่ ะไดเจอเพือ่ นใหมกเ็ ลยคิดวาพักอยูท หี่ อในไปกอน “เทอมหนา
เราคงรับงานแสดงเยอะขึ้น นาจะกลับดึกบอยๆ อยูขางนอกคงสะดวก
กวา”
“งี้ไอแบงกก็เหงาแยเลยดิ” บัณฑิตเปนรูมเมทของสีหราช ถาเขา
ยายออกไป บัณฑิตก็คงไดเพือ่ นใหม อาจจะเปนรุน เดียวกัน รุน พี่ หรือ
รุนนองก็ไดทั้งนั้น แตอยางไรก็คงไมสนิทใจเหมือนตอนอยูกับสีหราช
หรอก
“ไมหรอก แบงกกจ็ ะยายไปอยูห อนอกเหมือนกัน สงสัยมีสาวมั้ง”
สีหราชหัวเราะเบาๆ ขณะปรายตามองเพื่อนที่ยังคงพูดคุยอยูกับปูรณ
ไมรูตัวสักนิดวาโดนนินทาเขาแลว
“มีสาวเหรอ ทําไมพวกเราตกขาวอะ ไหนเลามาดิ๊”
“เราไมรู ไมรูจริงๆ แคพูดไปมั่วๆ อยากรูก็ไปถามแบงกเอาเอง”
ชายหนุมโบยทันที จากนั้นก็จิ้มหมึกเขาปากอีกชิ้นหนึ่ง ตอนที่เงยหนา
ขึ้นมาจากจานอาหาร สีหราชสบตากับปานชีวา ไมลมื ทีจ่ ะยํา้ เรือ่ งสําคัญ
“เรายายหอเมื่อไร ปานก็อยาลืมมาโชวฝมือการทําอาหารดวยละ เรา
อยากกินฝมือปาน”
ใช…นี่ละเรื่องสําคัญของเขา
รอกินอาหารฝมือปานชีวา
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ถาใครวาเรื่องนี้ไมสําคัญละก็…สีหราชก็จะขอเถียงสุดใจเลย
เรื่องปากทองเชียวนะ จะมาวาไมสําคัญ มันก็ไมไดถูกไหมละ
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