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จากใจผู้เขียน 
 
 
 
 

พันธนาการสีกุหลาบ เป็นนิยายท่ีถกูดองยาวนานถึงสอง
ปีกว่า ๆ ท าให้เม่ือเขียนต้นฉบับจบ ผู้ เขียนจึงรู้สึกตืน้ตันอย่างไม่
เคยรู้สึกมาก่อน เพราะไม่คิดจริง ๆ ว่าจะมีวันนี ้วันท่ีหนังสือ
กลายเป็นเล่มมาอยู่ในมือผู้อ่าน  

ต้องขอบคณุผู้อ่านหลาย ๆ ท่านท่ีเคยอ่านในเว็บไซต์ตัง้แต่
ลงให้อ่านครัง้แรกเม่ือสองปีก่อนและยงัติดตามสอบถามมาเนือง ๆ 
ว่าจะเขียนเร่ืองนีต้่อไหม หรือจะเขียนเม่ือไร ท าให้ในท่ีสดุผู้ เขียนก็
กลบัมาฮดึเขียนเร่ืองนีต้่อจนจบจนได้ 

ตอนกลับมาเขียนต่อนัน้คิดว่าเพราะเขียนไว้เกินคร่ึงเร่ือง
แล้ว เขียนต่ออีกหน่อยก็จบแล้วน่า แต่แล้วก็ได้เรียนรู้ว่า การเร่ิมต้น
เขียนงานใหม่ง่ายกว่ากลบัมาต่องานเก่าเยอะ 

เพราะเป็นงานท่ีทิง้ไปถึงสองปีกว่า เม่ือน ากลบัมาปัดฝุ่ นอีก
ครัง้ก็พบว่า สิ่งท่ีเขียนไว้ไม่ถกูใจเอาเสียเลย ในท่ีสดุก็ปรับ เปล่ียน
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พล็อต แก้ไข และสดุท้าย...เขียนใหม่เถอะ!  

จากท่ีคิดว่าเขียนต่ออีกหน่อยก็จบแล้ว กลบักลายเป็นว่าใช้
เวลาไม่ต่างกบัเร่ิมต้นใหม่ แถมยงัพบว่าการเขียนงานใหม่บนโครง
เร่ืองเก่าแต่ปรับปรุงใหม่ยากกว่าการเขียนเร่ืองใหม่มาก ๆ พอเขียน
จบถึงได้ดีใจนกั แหม...ก็นกึว่าจะไม่จบเสียแล้ว 

ขอบคุณผู้อ่านท่ียังติดตามกัน ขอบคุณทุกยอดวิวท่ีท าให้
พันธนาการสีกุหลาบติดท็อปนิยายยอดนิยมบนเว็บไซต์เด็กดี 
ผู้ เขียนขอสัญญาว่าหากผู้ อ่านยังติดตามอ่าน ก็จะเขียนให้อ่าน
ตลอดไปค่ะ 

 
ด้วยรักและขอบคณุสดุหวัใจ 
 

 
 
บ้านท่ีเพร์ิท ออสเตรเลีย 
     ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๙  



 โ ร ส | 5 
 

 
 
 

บทน า 
 
 

  
 
“พ่ีวี...”  
“หืม...” 
“พ่ีวีว่า การแต่งงานของเรา น า้เน่าเหมือนละครหลังข่าว

ไหมคะ”  
ค าถามของว่าท่ีเจ้าสาววัยใสเรียกรอยยิม้เอ็นดูให้ประดบั

บนใบหน้าของชายหนุ่ม  
“แล้วน้องดาเข้าใจเหตุผลท่ีเราจ าเป็นต้องแต่งงานกันหรือ

เปล่าคะ” เขาถามเสียงอ่อนโยน  
เด็กสาวพยกัหน้า “ค่ะ” 
“ถ้าน้องดาเข้าใจว่ามนัเป็นเหตเุป็นผล แล้วมนัจะน า้เน่าได้

ยงัไง...หืม” 
คนท่ีตลอดเวลานัง่ทอดสายตาไปอีกทางหนัหน้ามาหาเขา 
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ดวงตากลมโตสีสนิมมีน า้ตาคลอคลอง  
“ขอบคุณนะคะพ่ีวี ขอบคุณท่ีเสียสละเพ่ือน้องดา ทัง้ ๆ ท่ี  

พ่ีวีไม่จ าเป็นต้องท าเลย ถ้าวนัไหนพ่ีวีเจอคนท่ีพ่ีวีรักแล้วต้องการ
หย่า บอกน้องดานะคะ น้องดายินดีหย่าให้”  

ค าพดูจริงใจ ประกายตาซาบซึง้ในบุญคณุท่ีเด็กสาวส่งมา
ให้ ท าให้ปรวีร์อดท่ีจะดงึคนตวัเล็กเข้ามากอดแนบอกกว้างของเขา
ไม่ได้ 

“น้องดาอย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนัน้เลย พ่ีวียังไม่มีแฟน  
ง่าย ๆ หรอก จะรอจนน้องดามีแฟนก่อนดีไหมคะ” 
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๑ 
 

 
 
 
ท่าอากาศยานนานาชาติภเูก็ต 
ปรวีร์ เดชด ารงกุลยืนรอผู้ ท่ีเขามารับอยู่บริเวณหน้าประตู

ทางออกส่วนขาเข้า สายตาจ้องมองผู้คนท่ีบ้างหิว้ บ้างลากกระเป๋า
เดินทาง และบ้างก็เข็นรถเข็นคนัใหญ่บรรทุกสมัภาระจนเต็ม เดิน
ออกมาจากอาคาร บนทางเดินท่ีไม่คับแคบแต่ก็ไม่กว้างขวางนกั
นัน้  

หลังจากสอดส่ายสายตาสักครู่แล้วยังไม่พบคนท่ีเขารอ 
ชายหนุ่มก็เล่ือนสายตากลบัไปยงัจอมอนิเตอร์ท่ีติดตัง้อยู่สูงเหนือ
ศีรษะ เพ่ือดูให้แน่ใจว่าเท่ียวบินท่ีเขารอลงจอดแล้วจริง ๆ และก็
เป็นเช่นทุกครัง้ ท่ีตวัอกัษรบนหน้าจอแจ้งแก่เขาว่า เท่ียวบินนัน้ได้
ลงจอดมาพกัใหญ่ ๆ แล้ว 
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ชายหนุ่มยกนาฬิกาข้อมือขึน้ดูเวลา พบว่าผ่านมาเกือบ
ชัว่โมงแล้วนบัแต่เคร่ืองบินลงจอด เขาคิดว่ากว่าจะผ่านพิธีการเข้า
เมืองและรอรับสมัภาระ ก็คงใช้เวลาราว ๆ นี ้ปรวีร์แน่ใจว่าภรรยา
ของเขาคงจะเดินออกมาจากประตูทางออกนั่นในเร็ว ๆ นีอ้ย่าง
แน่นอน  

ภรรยา... 
ใบหน้าคมสนัระบายยิม้อ่อนโยนเม่ือนึกถึงภรรยา แม่ตวัดีท่ี

ร้องห่มร้องไห้ราวกับโลกจะถล่มทลายลงไปตรงหน้า เม่ือทราบว่า
จะต้องแต่งงานกบัเขา 

“ร้องไห้ท าไม สาว ๆ ที่ไหนก็อยากแต่งงานกบัหนุ่มในฝัน
แบบพีวี่ทัง้นัน้” เขาเย้า ตัง้ใจลดความเคร่งเครียดลงบ้าง ซึง่ก็ได้ผล 
เม่ือคนท่ีก าลงัน า้ตาไหลพรากหวัเราะก๊ิกแล้วส่งค้อนให้เขาวงโต 

“แล้วสาว ๆ พวกนั้นมีใครที่เพ่ิงจะเป็นนางสาวได้สองปี
อย่างนอ้งดาบา้งหรือเปล่าล่ะคะ” 

“แต่งแล้วก็ยังเป็นนางสาวได้นี่นา น้องดาจะใช้นามสกุล
ตวัเองก็ยงัได้นะ” เขาว่ายิม้ ๆ ไม่ได้ทุกข์ร้อนท่ีเด็กสาวจะยงัคงใช้
ค าน าหน้าว่านางสาวและยงัคงใช้นามสกลุเดิมของตนหลงัแต่งงาน
แล้ว เพราะการแต่งงานท่ีก าลงัจะเกิดขึน้เป็นเพียงการแต่งงานเพ่ือ
ผลทางกฎหมายเท่านัน้ หาใช่การแต่งงานจริง ๆ ระหว่างเขาและ
หล่อนไม่  
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“คุณลุงจะว่าอะไรหรือเปล่าคะ” เด็กสาวถามอย่างเป็น
กงัวล 

“ถ้าเป็นความต้องการของน้องดา พี่วีว่าคุณพ่อคงไม่ว่า
อะไรหรอก” เขาตอบไปตามท่ีคิด 

และนั่นก็ผ่านมาส่ีปีกว่าแล้ว หลังจากวันนัน้ไม่นาน พิธี
แต่งงานระหว่างเขาและดาริกาก็ถูกจัดขึน้ เป็นงานเล็ก ๆ ท่ีรู้กัน
เฉพาะคนในครอบครัว เพราะเจ้าสาวยงัเป็นเด็กนกัเรียนมธัยม แต่
ก็ถูกต้องตามประเพณีทุกอย่าง ตามความต้องการของบิดาของ
เด็กสาว  

คุณอาดนัยบิดาของดาริกาเป็นเพ่ือนรักกับบิดาของเขา 
ท่านโชคร้ายถูกโรคร้ายอย่างมะเร็งปอดเล่นงานและรู้ตวัว่าจะอยู่
ได้อีกไม่นาน คนท่ีท่านเป็นห่วงท่ีสุดก็คือลูกสาวคนเดียวอย่างดา
ริกา เพราะเด็กสาวยังเป็นผู้ เยาว์ หากสิน้บิดาไปแล้ว ดาริกา
จ าเป็นต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมาย ซึง่คงไม่มีญาติคนไหนท่ีจะไม่
อยากรับหน้าท่ีนัน้ เพราะนอกจากจะเป็นผู้ปกครองของเด็กสาว
แล้ว ยงัหมายถึงการดูแลทรัพย์สมบัติแทนหล่อนจนกว่าหล่อนจะ
บรรลนุิติภาวะ  

บิดาของดาริกาไม่ต้องการให้หล่อนไปอยู่ในความปกครอง
ของใคร ดูเหมือนท่านจะไม่ไว้ใจฝากบุตรสาวและทรัพย์สมบัติไว้
กบัญาติคนไหน แต่กลบัวางใจให้เขาและบิดาดูแลแทน โดยขอให้
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เขาจดทะเบียนสมรสกับเด็กสาว เพ่ือท่ีหล่อนจะได้บรรลุนิติภาวะ
และมีสิทธ์ิขาดเหนือชีวิตและทรัพย์สินของตน การจดทะเบียน
สมรสนัน้เพ่ือผลทางกฎหมายเท่านัน้ ทรัพย์สมบตัิท่ีจะตกเป็นของ
หล่อนหลังจากท่านเสียชีวิต จะไม่กลายมาเป็นของเขาคร่ึงหนึ่ง
ตามกฎหมาย เพราะท าสญัญาไว้อย่างแน่นเหนียวว่าทุกอย่างจะ
ยงัคงเป็นของเด็กสาวแต่เพียงผู้ เดียว  

แม้การจดทะเบียนสมรสจะเป็นเร่ืองใหญ่ แต่เขาก็ไม่ลงัเล
เลยท่ีจะช่วยเหลือ ดาริกาก็เหมือนน้องของเขาท่ีเห็นกันมาตัง้แต่
อ้อนแต่ออก หากมีอะไรท่ีเขาพอจะช่วยให้เพ่ือนสนิทของบิดาจาก
ไปอย่างไร้ห่วงเขาก็ยินดี  

หลงัแต่งงานเพียงเดือนเดียว คณุอาดนยัก็จากไปอย่างสงบ 
ภรรยาหมาด ๆ ของเขาท่ีมีสิทธ์ิจดัการกบัชีวิตของตนเต็มท่ี เพราะ
เป็นผู้ ใหญ่แล้วตามกฎหมาย ก็จดัการขายบ้านท่ีเคยอาศยัอยู่กับ
บิดาในทนัที โดยให้เหตผุลว่า หล่อนไม่สามารถอยู่ในบ้านหลงัใหญ่
ท่ีเคยอยู่กบับิดาอย่างมีความสขุเพียงล าพงัโดยไม่รู้สึกราวกบัหวัใจ
จะสลายด้วยความคิดถึงบิดาได้ หลงัจากนัน้หล่อนก็ย้ายเข้ามาอยู่
บ้านเดียวกับเขาและบิดา และหลังจากเรียนจบจากโรงเรียน
นานาชาติในจังหวัด เด็กสาวท่ีมีสิทธ์ิเด็ดขาดในการจัดการ
ทรัพย์สินและธุรกิจท่ีบิดาทิง้ไว้ให้ก็โยนสิทธ์ินัน้ให้กับเขาในฐานะ
สามี ส่วนตนเองก็บินไปเรียนต่อท่ีออสเตรเลียอย่างสบายใจ 
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“น้องดายังเด็ก ไม่รู้เร่ืองธุรกิจหรืออะไรหรอกค่ะ คุณพ่อ
ไวใ้จคณุลงุกบัพีวี่ใหดู้แลนอ้งดา แลว้ท าไมนอ้งดาจะไม่ไวใ้จคณุลงุ
กบัพี่วีล่ะคะ น้องดาฝากไว้ก่อน เรียนจบกลบัมาเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ 
นอ้งดาจะมารับคืนนะคะ”  

หล่อนว่าง่าย ๆ อย่างนัน้ แล้วก็ทิง้ทกุอย่างไว้กบัเขา ตลอด
ส่ีปีท่ีจากไป ดาริกาไม่เคยกลบัมาเย่ียมบ้านสกัครัง้ มีเพียงบิดาของ
เขาท่ีบินไปดชีูวิตความเป็นอยู่ของหล่อนท่ีออสเตรเลียปีละสองหน 
ส่วนเขานอกจากไปส่งเม่ือหล่อนเดินทางครัง้แรกแล้วก็ไม่เคยไป
เย่ียมอีกเลย แม้หล่อนจะเป็นภรรยาของเขาตามกฎหมาย แต่
เพราะไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา และสนิทสนมกันใน
ฐานะท่ีบิดาเป็นเพ่ือนสนิทกนัเท่านัน้ ท าให้เขาก็ใช้ชีวิตไปตามปกติ
ของเขา และหล่อนก็ได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างท่ีวัยรุ่นปกติ
ควรจะเป็น 

เขาและหล่อนตกลงท่ีจะไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ ต่อกัน
นอกจากทางกฎหมาย ซึ่งพร้อมท่ีจะคืนอิสระให้กันทนัทีหากฝ่าย
ใดฝ่ายหนึง่ต้องการ  

ชายหนุ่มยงัคงจบัจ้องผู้คนท่ีเดินกันขวกัไขว่ ก่อนท่ีสายตา
จะถกูตรึงอยู่กบัผู้หญิงคนหนึง่ท่ีก าลงัเข็นรถเข็นบรรทกุสมัภาระจน
เต็มออกมาด้วยท่วงท่ามัน่อกมัน่ใจ  

รูปร่างสูงระหงนัน้ก้าวย่างด้วยหลงัท่ีตัง้ตรง ใบหน้าท่ีสวย
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เฉ่ียวดูเซ็กซี่ด้วยริมฝีปากอิ่มเต็ม ดวงตาโตถูกแต่งให้ดูลึกล า้น่า
ค้นหาด้วยการแต่งตาแบบสโมกกีอ้าย บนศีรษะท่ีปกคลุมด้วยผม
ยาวสีด าสนิทเป็นประกายมีแว่นกันแดดคาดอยู่ หญิงสาวเชิด
ใบหน้าสอดส่ายสายตาราวกบัก าลงัมองหาใคร  

ร่างระหงสมส่วนนัน้อยู่ในชดุจัม๊สทูขาสัน้เกาะอกสีเทา ตรง
เอวผูกเป็นโบว์ไว้ด้วยผ้าสีเดียวกับชุด กางเกงขาสัน้นัน้เผยให้เห็น
เรียวขายาวท่ีมองดูมีกล้ามเนือ้อย่างคนท่ีเล่นกีฬาเป็นประจ า ผิว
เนียนเรียบสีน า้ผึง้น่ามอง รองเท้าแตะท่ีใส่อยู่เป็นแบบคีบและรัด
ข้อเท้า เผยให้เห็นนิว้เท้าเรียวสวยท่ีมีลายเพนต์เล็บน่ารัก เม่ือเล่ือน
สายตาขึน้สูง ทรวงอกเต่งตึงภายใต้เสือ้แบบเกาะอกนัน้ท าให้เขา
ถึงกบัลืมหายใจไปชัว่ขณะ  

“พ่ีวี!”  
ผู้หญิงคนนัน้เรียกช่ือเขา ก่อนจะทิง้รถเข็นแล้ววิ่งมากอด

เขาด้วยท่าทางดีอกดีใจ ชายหนุ่มถึงกับตวัแข็งไปชัว่ขณะ ด้วยไม่
คิดว่าผู้หญิงท่ีท าให้หวัใจเขาเต้นแรงและไม่อาจถอนสายตาไปจาก
หล่อนได้จะวิ่งเข้ามากอดเขาเสียเอง  

“พ่ีวีจริง ๆ ด้วย อ้าว ๆ ตะลึง น่ีน้องดาไงคะ ” หล่อนว่า
หลงัจากคลายอ้อมแขนและรู้สกึว่าชายหนุ่มยืนตวัแข็ง ไม่กอดตอบ
อย่างท่ีควรจะเป็น 

ตอนนัน้เองท่ีปรวีร์รู้สึกตวั ชายหนุ่มครางในอก ยายน้องดา
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เองหรอกหรือน่ี สวยจนจ าไม่ได้ หรือเขาควรจะท าตามท่ีบิดาขอร้อง
ดีนะ  

“แกก็ไม่มีใคร น้องดาก็ไม่ได้มีใคร ท าให้การแต่งงานเป็น
เร่ืองจริงจงัซะเถอะเจ้าวี พอ่อยากอุม้หลานแลว้”  

ค าพดูของบิดาดงัสะท้อนก้องไปมาในหวั  
“น้องดา...เดินทางเป็นไงบ้าง กอดซะพ่ีวีหายใจแทบไม่ออก

แน่ะ” เขาทกัแก้เก้อ 
ดาริกาหวัเราะก๊ิกก่อนจะตอบ  
 “ขอโทษค่ะ น้องดาดีใจน่ีคะ ไม่ได้เจอกันตัง้ส่ีปี  คิดทึง้

คิดถึง” หล่อนตอบพลางชะเง้อชะแง้ราวกับมองหาใคร ก่อนท่ีจะ
ถามในท่ีสดุ  

“คณุลงุล่ะคะ” 
“คุณพ่อไปสิงคโปร์ มาเถอะ กลับบ้านกัน” ชายหนุ่มตอบ

พลางย่ืนมือไปเข็นรถเข็นท่ีจอดอยู่ด้านหลังไม่ห่างจากหญิงสาว
มากนกั  

เจ้าของสมัภาระในรถเข็นเห็นเช่นนัน้ก็เดินตามเขาอย่างว่า
ง่าย ปล่อยให้เขาเข็นรถให้โดยไม่ทกัท้วง 

เม่ือขึน้มานัง่บนรถเรียบร้อย ผู้ ท่ีเพิง่มาถึงคิดว่าชายหนุ่มจะ
พาหล่อนขับรถเข้าไปในเมืองซึ่งบ้านหลังใหญ่ของบิดาเขาตัง้อยู่ 
หากเขากลบัพาหล่อนขบัรถเลียบชายฝ่ังลงไปทางใต้ของเกาะแทน 
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“อ้าว...ไม่กลบับ้านหรือคะ” ถามพลางหนัไปมองคนขบัรถ
ตาโต  

คนถูกถามยิม้ให้ก่อนจะตอบ “กลบับ้านพ่ีวี ตอนนีพ่ี้วีอยู่ท่ี  
รีสอร์ตท่ีในหาน” 

“ท าไมล่ะคะ” 
“สะดวกดี เป็นสวีตวิลลาของรีสอร์ต พ่ีวีพักอยู่หลังหนึ่ง 

สวย น้องดาต้องชอบ” เขาพดูราวกบัโฆษณา  
ดาริกาไม่ได้สนใจค าพูดของเขามากนักเพราะมัวแต่มอง

ทิวทัศน์สองข้างทาง แล้วจู่  ๆ ก็ รู้สึกเต็มตืน้ขึน้มาในอก เม่ือ
ตระหนักว่าหล่อนได้ ‘กลับบ้าน’ แล้ว หลังจากท่ีไปอยู่ท่ีอ่ืนเสีย
หลายปี และคงจะดีกว่านี ้หากจะมีบิดารออยู่... 

เม่ือคิดถึงบิดา หญิงสาวก็รู้สึกถึงก้อนสะอืน้ท่ีขึน้มาจุกท่ี
ล าคอ แล้วน า้ตาก็ค่อย ๆ ไหล อย่างห้ามไม่อยู่ 

ปรวีร์หันมองคนท่ีจู่ ๆ ก็เงียบไป ก่อนท่ีหัวใจจะอ่อนยวบ
เม่ือเห็นว่าบนใบหน้างามมีน า้ตาไหลนอง เขาเข้าใจความรู้สึกของ
หล่อนโดยไม่ต้องถาม จึงย่ืนมือไปลบูศีรษะก่อนจะกดเบา ๆ ให้ซบ
ลงบนไหล่ของเขา พลางเอ่ยเสียงนุ่ม 

“น้องดายงัมีคณุพอ่กบัพี่วีนะ” 
ดาริกาเงยหน้าขึน้มองเจ้าของไหล่ท่ีให้หล่อนซบในช่วงเวลา

ท่ีรู้สึกหนาวเหน็บในหัวใจแล้วฝืนยิม้ สองมือยกขึน้เช็ดน า้ตาจน
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แห้ง ก่อนจะบอกเขาเสียงสัน่เครือ 
“น้องดารักพ่ีวีกบัคณุลงุนะคะ” 
ปรวีร์ยิม้ให้เม่ือได้ยินถ้อยค าบอกรัก ดาริกายงัเป็นน้องน้อย

คนเดิมแม้ว่าจะห่างกนัไปนานถึงส่ีปี ชายหนุ่มอดคิดไม่ได้ว่า เวลา
ส่ีปีท่ีเหินห่าง จะท าให้ความรักของหล่อนเปล่ียนรูปแบบจาก
น้องสาวรักพ่ีชายเป็นความรักของหนุ่มสาวได้หรือไม่หนอ แต่เขาก็
ท าได้เพียงแต่คิด ไม่กล้าถามออกไปตรง ๆ  

ใช้เวลาราวชัว่โมงคร่ึง ปรวีร์ก็พาหญิงสาวมาถึง ‘บ้าน’ หลงั
จอดรถ เขาเดินอ้อมไปเปิดประตูฝ่ังท่ีนัง่ผู้ โดยสารแล้วกล่าวเสียง
อ่อนโยน  

“ยินดีต้อนรับกลบับ้านค่ะน้องดา” 
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‘บ้าน’ ท่ีปรวีร์พาหญิงสาวกลับมานัน้เป็นหนึ่งในห้องพัก

ของ ‘บลโูอเชียน ยอชต์คลบั แอนด์ รีสอร์ต’ ท่ีเขาเป็นผู้บริหารอยู่  
‘สวีตวิลลา’ คือท่ีพกัซึง่เป็นบ้านพกัทัง้หลงั สร้างซกุตวัอยู่ใน

แมกไม้เรียงรายลดหลั่นไปตามไหล่ผา มีทางรถยนต์เข้าถึงได้
ทางด้านหลัง ด้านหน้าของตัวบ้านแต่ละหลังหันเข้าหาโค้งอ่าว
เบือ้งล่าง โดยมีทางเดินเล็ก ๆ ระหว่างบ้านพกัแต่ละหลงัทอดลง
ไปสู่หาดทรายสีขาวบริสทุธ์ิท่ีทอดยาวสดุลกูหลูกูตา  

ดาริกาก้าวลงมายืนพลางหมนุตวัมองทศันียภาพรอบด้าน 
บริเวณระหว่างบ้านพักแต่ละหลังเขียวชอุ่มไปด้วยแมกไม้นานา
พรรณท่ีถกูจดัไว้อย่างมืออาชีพ ข้าง ๆ ตวับ้านสีขาวน่ารักเหล่านัน้ 
มีสระว่ายน า้ขนาดพอเหมาะอยู่ทกุหลงั  
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หญิงสาวถึงกบัอทุานเบา ๆ “ว้าว...” 
“ชอบไหมคะ” คนพามาถามยิม้ ๆ 
“สวยมากค่ะพี่วี น่ีรีสอร์ตใหม่ของพ่ีวีหรือคะ” 
“ค่ะ พ่ีวีเร่ิมงานก่อสร้างก่อนเราจะแต่งงานกนัพกัหนึ่ง เสร็จ

เรียบร้อยพร้อมเปิดให้บริการหลงัจากน้องดาไปออสเตรเลียได้หนึง่
ปี” ชายหนุ่มตอบแล้วเดินอ้อมไปหลงัรถ เปิดกระโปรงหลงัเพ่ือหยิบ
กระเป๋าเดินทางของหญิงสาวพลางหนัมากล่าวชวน 

“เข้าบ้านกนัเถอะ”  
คนถูกชวนเดินตามเขาเข้าบ้านไปอย่างว่าง่ายราวต้อง

มนตร์ 
“น่ีเป็นห้องนั่งเล่น จะดูทีวี ดูหนัง ฟังเพลง อะไรก็อยู่ในนี ”้ 

ปรวีร์บอกพลางชีไ้ปยงัชัน้วางโทรทศัน์ท่ีตัง้อยู่ติดผนงั มีทีวีจอแบน
ขนาดใหญ่วางอยู่ เบือ้งหน้าเป็นชุดโซฟาหนังสีอ่อน หน้าโซฟามี
โต๊ะเล็ก ๆ วางอยู่บนพรมเนือ้ดี เม่ือเห็นว่าดาริกาเพียงเดินตามและ
ทอดสายตามองเงียบ ๆ โดยไม่พดูอะไร ชายหนุ่มก็บอกต่อ 

“ตรงนัน้เป็นมุมครัว พอท าอาหารเช้าง่าย ๆ ได้ ชา กาแฟ 
จะอยู่ตรงนัน้” 

เขาชีมื้อไปยงัมมุครัวเล็ก ๆ ท่ีมองเห็นตู้ เย็นขนาดไม่เล็กนกั
ตัง้อยู่ พร้อมเคาน์เตอร์ท่ีมีเคร่ืองปิง้ขนมปัง กาต้มน า้ และโถใส่ชา
กาแฟวางอยู่ เลยจากมมุครัวไปหน่อยมีชดุโต๊ะเก้าอีต้ัง้ชดุหนึง่ 
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“โ ต๊ะ กินข้าว  วางไ ว้อย่ างนัน้ละ  ปกติ พ่ี วีจะไปกินท่ี
ห้องอาหารของรีสอร์ต” 

“ทกุมือ้เลยหรือคะ” 
“แทบทกุมือ้ ถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็กินท่ีห้องอาหารง่ายดี” 
หลังจากแนะน าพืน้ท่ีห้องนั่งเล่นให้หญิงสาวผู้มาใหม่ฟัง

เรียบร้อย ปรวีร์ก็ยกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พาเดินอ้อมมุมห้อง 
ก่อนจะพบกบัประตหู้องท่ีเปิดกว้างอยู่   

“น่ีห้องนอนของน้องดา มีห้องน า้ในตวั สามารถมองเห็นวิว
ทะเลได้ เปิดประตอูอกไปตรงนีจ้ะเป็นระเบียง มีชดุโซฟาเอาต์ดอร์
วางอยู่ด้วยนะ”  

ดาริกามองตามมือของเขาและพบว่าบนโซฟามีหมอนอิงน่า
กอดวางอยู่หลายใบ บนระเบียงมีกระถางต้นไม้จดัวางอยู่ราวกับ
เป็นสวนเล็ก ๆ เห็นแล้วน่าออกไปนอนเล่นอ่านหนงัสือท่ามกลาง
แมกไม้จริง ๆ 

“ฝ่ังนู้นเป็นห้องนอนพ่ีวี จะมีระเบียงและโซฟาเอาต์ดอร์จดั
แบบเดียวกันนี.้..เห็นทางเดินท่ีเป็นแผ่นหินนัน่ไหม ถ้าเดินไปตาม
ทางเดินนัน่ก็จะถึงสระว่ายน า้ ซึง่ถ้าเดินจากระเบียงห้องพ่ีวี ก็จะไป
จรดกบัสระว่ายน า้เหมือนกนั” พดูแล้วก็มองหน้าคนท่ียืนฟังเงียบ ๆ 
มีเพียงสายตาเท่านัน้ท่ีเปล่งประกายความต่ืนเต้นให้เห็น 

“น้องดาจะพกัผ่อนก่อนไหม เหน่ือยหรือเปล่า เพิ่งเดินทาง
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มาถึง พกัก่อนดีกว่านะ แล้วเด๋ียวมาคยุกนั”  
คนฟังท าตาโต ก่อนจะบอก “คยุเลยก็ได้ค่ะ”  
หลังจากบอกเขาเช่นนัน้แล้วก็เดินตามคนตัวโตกว่าไปยัง

ห้องนัง่เล่น เพ่ือ ‘คยุกนั’ อย่างท่ีไม่รู้ว่าเร่ืองอะไร 
เม่ือกลับมาท่ีห้องนั่งเล่นอีกครัง้ ปรวีร์ผายมือเชือ้เชิญให้

หญิงสาวนัง่ลงบนโซฟาตรงข้ามกบัเขา และถามอย่างไม่อ้อมค้อม 
“น้องดามีแฟนหรือยงัคะ” 
“ไม่...เอ่อ...ไม่มีค่ะ” ตอบตะกุกตะกักด้วยเป็นค าถามท่ีไม่

คาดคิดว่าจะได้ยิน ในใจก็สวดคนตรงหน้า ถามมาได้หน้าตาเฉย  
พีวี่บา้ จะมีแฟนไดย้งัไง ก็ขา้มขัน้ไปมีสามีแลว้! 

“พ่ีวีก็ไม่มี” 
“อ้อ...ค่ะ” หล่อนตอบได้เพียงเท่านัน้ ไม่เข้าใจว่าเขาจะมา

ถามเร่ืองนีก้บัหล่อนท าไม  
“คุณพ่ออยากให้เราเป็นสามีภรรยากันจริง ๆ” ปรวีร์เข้า

ประเด็น 
“คะ!” ดาริกาถามตาโต พอจะเข้าใจ แต่อยากฟังให้ชดั 
“ก่อนน้องดาจะกลบัมา คณุพ่อท่านคยุกบัพ่ี ว่าน้องดาก็โต

แล้ว เรียนจบเป็นผู้ ใหญ่แล้ว ส่วนพ่ีก็ยังไม่มีใคร ไหน ๆ เราก็
แต่งงานกันอย่างถูกต้องแล้ว ท่านเลยอยากให้เราอยู่ด้วยกันแบบ
คนแต่งงานกนัแล้วจริง ๆ” 
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“จะเป็นไปได้ยงัไงคะ เราไม่ได้ชอบกนัแบบนัน้เสียหน่อย พ่ี
วีเป็นพ่ีชาย น้องดาท าอะไร ๆ แบบนัน้ไม่ได้หรอก” 

ค าตอบทันควันอีกทัง้ท่าทางขนลุกขนพองท่ีหญิงสาว
แสดงออกเม่ือคิดว่าเขากับหล่อนต้องเป็นสามีภรรยากันจริง ๆ    
ท าให้คนท่ีมีความคิดจะตามใจบิดาต้องตัดใจ เขาจะกล้าบอก
ความรู้สึกของเขากับหล่อนได้อย่างไร ในเม่ือหญิงสาวท่ีเขาพึงใจ 
ยงัคงเห็นเขาเป็นพ่ีชายอย่างท่ีเคยเป็นตลอดมา 

“อืม...” เขาพดูไม่ออก 
“พ่ีวี...พ่ีวี...เอ่อ...อยากตามใจคุณลุงหรือคะ” ดาริกาถาม

น า้เสียงหวาดหวัน่ หากเขาต้องการเช่นนัน้ หล่อนจะกล้าปฏิเสธผู้ มี
พระคณุหรือไม่หนอ  

“เฮ้ย ไม่หรอก พ่ีวีก็เห็นน้องดาเป็นน้อง แต่คุณพ่อท่าน
อยากให้ลองพจิารณาด ูพ่ีเลยพาน้องดามาอยู่ด้วยกนัท่ีน่ี เพราะไม่
อยากปฏิเสธท่านให้เด็ดขาด” ชายหนุ่มตอบด้วยความจริงเพียง
คร่ึงเดียว  

จริงละท่ีว่าเขาไม่ต้องการปฏิเสธบิดาให้เด็ดขาดแล้วพาดาริ
กามาอาศยัอยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาแต่เพียงในนามให้บิดา
สบายใจก่อน ตอนนัน้เขายังไม่ได้คิดอะไรกับหล่อนมากกว่า
น้องสาว ตัง้ใจไว้ว่าเม่ืออยู่กนัไประยะหนึ่งแล้วยงัไม่มีอะไรเกิดขึน้ 
บิดาน่าจะยอมรับได้ว่าเขากบัดาริกาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคู่กนั  
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แต่แล้วเพียงแค่แวบเดียวท่ี เขาได้ เห็นหน้าหล่อนใน
สนามบิน หญิงสาวก็ท าให้หวัใจเขาเต้นกระหน ่า ความพงึพอใจใน
รูปลกัษณ์ของหล่อนซมึซ่านไปทัว่อณหูวัใจ ก่อนท่ีจะรู้ว่าหล่อนคือ
ดาริกา เด็กสาวท่ีเขาเคยเห็นเป็นแค่น้อง และแม้จะเป็นเพียง
อารมณ์ท่ีเกิดขึน้วบูวาบ ไม่ใช่ความรักปักอกลึกซึง้ แต่เขาก็ได้รู้ว่า
เขารู้สึกกับดาริกาอย่างหนุ่มสาว ไม่ใช่พ่ีชายน้องสาวอย่างท่ีเขา
เคยคิดมาตลอด  

ตอนนีเ้ขารู้สึกพึงใจหล่อน การท าให้การแต่งงานเป็นจริง
ในทางพฤตินัยตามความต้องการของบิดากลับกลายมาเป็น
ความคิดท่ีน่าสนใจ ติดอยู่ก็เพียงหญิงสาวยังเห็นเขาเป็นเพียง
พ่ีชายซึ่งเขาก็ไม่อยากเร่งรัด หากหล่อนยังไม่ มีใคร คงไม่ยาก
เกินไปท่ีเขาจะจีบเมียตนเอง น า้หยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน 
เขากับหล่อนอยู่ร่วมบ้าน เห็นหน้ากันทุกวนั หล่อนจะไม่รู้สึกอะไร
กบัเขาบ้างก็ให้มนัรู้ไป 

“แล้วแบบนีจ้ะไม่เป็นการปิดโอกาสของพ่ีวีหรือคะ” ดาริกา
ถามอย่างเป็นห่วง แค่ท่ีเขายอมจดทะเบียนสมรสกับหล่อนตามท่ี
บิดาร้องขอ เขาก็เสียสละเพ่ือหล่อนมากพอแล้ว หล่อนไม่อยาก
เห็นแก่ตัว เกาะติดอยู่กับเขาจนเขาไม่มีโอกาสได้มีคนรักเพราะ
เกรงใจทะเบียนสมรสและภรรยาปลอม ๆ อย่างหล่อนท่ียงัอยู่บ้าน
เดียวกนั 
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“พ่ีวีเคยบอกว่าจะไม่มีแฟนจนกว่าน้องดาจะมีแฟนไงคะ”  
เขาพดูยิม้ ๆ จนดาริกาไม่แน่ใจว่าเขาพดูเล่นหรือพดูจริงกนั

แน่ 
“งัน้พ่ีวีคงต้องโสดสนิทไปจนแก่แล้วละคะ เพราะน้องดาจะ

ไม่มีใคร จะอยู่ให้คุณลุงกับพ่ีวีเลีย้งจนแก่เลย” หล่อนว่ากลัว้
หวัเราะ 

“ให้มนัจริง...อย่าให้ใครแหยมเข้ามาเชียว บอกเลย...พ่ีหวง” 
เขาพดูจากใจ แล้วก็ต้องลอบผ่อนลมหายใจเม่ือเห็นหล่อนหวัเราะ
ก๊ิก เหมือนกบัว่าหล่อนเห็นค าพดูเขาเป็นเพียงค าพดูล้อเล่นเท่านัน้  

“เอาจริงจงันะคะพ่ีวี น้องดาอยู่แบบนีไ้ปเร่ือย ๆ ได้ เป็นลกู
สาวคณุลงุกบัน้องสาวพี่วี ถ้าพ่ีวีไม่คิดว่าน้องดาเป็นภาระ”  

“พ่ีวีไม่เคยคิด น้องดาก็อย่าคิดมาก...รู้ไหม” เขาบอกเสียง
เคร่ง 

“ค่ะ” ดาริกาตอบรับแล้วฉีกยิม้กว้าง ก่อนท่ีรอยยิม้จะเลือน
หาย หวัคิว้ขมวดนิด ๆ 

“มีอะไรคะ” ปรวีร์ถามเม่ือเห็นสีหน้าท่ีเปล่ียนไปของหญิง
สาว  

“เร่ืองของเรา...พ่ีวีจะบอกใครไหมคะว่าเรา...แต่งงานกัน
แล้ว” 

“พ่ีวีไม่อยากปิดบงั” เขาพดูพร้อมพิจารณาสีหน้าของหญิง
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สาว เม่ือเห็นหล่อนมองคล้ายรอฟัง เขาจงึยิม้ให้ แล้วอธิบาย  
“น้องดาอยู่บ้านเดียวกันกับพ่ีวี คนอ่ืนจะมองไม่ดีถ้าไม่รู้ว่า

เราแต่งงานกนัอย่างถกูต้องแล้ว แต่พ่ีวีไม่ไปป่าวประกาศหรอกนะ 
แค่ไม่ปิดบงัเม่ือจ าเป็นต้องบอกก็แล้วกนั น้องดาโอเคไหมคะ”  

“โอเคมากค่ะ” 
“งัน้ก็ดีแล้ว แต่ตอนนีไ้ม่เหมือนตอนท่ีเราแต่งงานใหม่ ๆ 

แล้วนะ ตอนนัน้ไม่มีใครรู้ ทุกอย่างท่ีเกิดขึน้เพ่ือผลทางกฎหมาย
เท่านัน้จริง ๆ แต่ตอนนีน้้องดาจะกลายเป็นภรรยาพ่ีวีท่ีคนภายนอก
รับรู้ ไหวหรือเปล่าคะ”  

“หูย เป็นภรรยาพ่ีวี หนุ่มหล่อ รวย นักธุรกิจอนาคตไกล 
เพอร์เฟ็กต์ขนาดนีจ้ะไม่ไหวได้ยังไงคะ มีแต่น้องดาจะยืดน่ะสิ ” 
หล่อนว่าพร้อมท าท่า ‘ยืด’ ประกอบค าพดู  

“โอเค งัน้ซ้อมยืดไปก่อนนะ พ่ีวีขอตวัเข้าออฟฟิศก่อน แล้ว
ตอนเย็นจะมารับไปหาอะไรกิน” ชายหนุ่มบอกพร้อมลุกขึน้จาก
โซฟา แล้วเดินตรงไปยงัห้องนอนของตน  

“พ่ีวี เด๋ียวสิคะ” ดาริกาลุกขึน้ ร้องเรียกและวิ่งตามเขา 
หล่อนคว้าแขนแข็งแรงได้ทนัก่อนท่ีเขาจะก้าวผ่านประตหู้องเข้าไป 

“น้องดาเพิ่งมาถึงนะ พ่ีวีจะทิง้น้องดาไปท างานได้ไงคะ” 
หล่อนถามหน้ายุ่ง 

“ขอโทษค่ะน้องดา แต่วนันีพ่ี้วียุ่งจริง ๆ มีกรุ๊ปเข้าช่วงบ่าย
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ด้วย วันนีน้้องดาพักผ่อนไปก่อนนะ หิวก็โทร.ให้รูมเซอร์วิสเอา
อาหารมาส่งให้” ชายหนุ่มบอก รู้สกึผิดท่ีไม่สามารถอยู่กบัหล่อนได้
ในวนัแรกท่ีหล่อนเพิ่งกลบัมาถึงบ้าน แต่เขาก็ติดธุระท่ีทิง้ไปไม่ได้
จริง ๆ  

“เคลียร์กรุ๊ปเสร็จพ่ีวีจะรีบกลบัมานะคะ อย่างอนนะ” เขา
พดูอย่างงอนง้อเม่ือเห็นใบหน้างอง า้ของหล่อน 

“สญัญานะคะ” 
“สัญญาค่ะ” ชายหนุ่มว่าแล้วเดินเข้าไปในห้องน า้ท่ีอยู่ใน

ห้องนอนเพ่ืออาบน า้เตรียมตวัออกไปท างาน  
หลังชายหนุ่มผละไป คนท่ีถูกทิง้ไว้ในห้องก็หันรีหันขวาง 

เม่ือเห็นรีโมตคอนโทรลวางอยู่บนโต๊ะหวัเตียง ก็เดินไปหยิบมากด
เปิดทีวี ก่อนจะกระโดดขึน้ไปนอนบนเตียงและเลือกหาช่องอยู่พกั
หนึ่ง ในท่ีสุดก็หยุดลงท่ีช่องภาพยนตร์ และนอนดูหนังบนเตียง
กว้างอย่างสบายใจ ลืมความขุ่นข้องท่ีจะถูกทิง้ไว้ให้อยู่บ้านคน
เดียวตัง้แต่วนัแรกท่ีมาถึงจนสิน้  

ไม่นานนักเสียงน า้ในห้องน า้ก็หยุดลงพร้อมกับคนในนัน้
เดินออกมาโดยมีผ้าขนหนูสีขาวพันกายอยู่หมิ่นเหม่ อวดลอน
กล้ามเนือ้หน้าท้องสวยงาม ร่างกายท่อนบนมีหยดน า้เกาะพราว  

ปรวีร์ท่ีก าลังใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กขยีผ้มให้แห้งชะงักไปนิด 
เม่ือมองเห็นหญิงสาวนอนอยู่บนเตียงเขา แต่เม่ือไม่เห็นคนบน
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เตียงท าท่าใส่ใจ เขาจึงเดินเข้าไปแต่งตัวในห้องแต่งตัว เม่ือ
เรียบร้อยก็เดินออกมาโดยมีเสือ้นอกพาดอยู่บนแขน 

“พ่ีวีไปท างานแล้วนะคะ ถ้าอยากไปไหนก็ใช้รถพ่ีวีไปก่อนก็
ได้นะ” 

“แล้วพ่ีวีไม่ต้องใช้หรือคะ” ถามทัง้ ๆ ท่ีสายตาไม่ละไปจาก
ภาพบนจอ 

“ออฟฟิศอยู่แค่นีเ้อง พ่ีวีเดินไป ท่ีย้ายมาอยู่วิลลาน่ีก็เพราะ
จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางน่ีไงคะ” ชายหนุ่มอธิบาย ก่อนจะเดิน
ตรงไปยงัประตหู้องนอน  

แล้วก็ต้องหลุดยิม้กว้างเม่ือได้ยินเสียงคนบนเตียงแว่ว
ตามหลงั 

“ท างานให้สนกุนะคะ...คณุสามี” 
“เปรีย้วนกันะเรา ยายน้องดา” ชายหนุ่มพึมพ าอยู่คนเดียว

อย่างมนัเขีย้วคนก๋ากัน่ในห้อง 
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หลงัชายหนุ่มลบัตวัไป ดาริกานอนดูหนงัต่อไปอีกพกัใหญ่ 

ๆ จนรู้สึกหิวจึงลกุขึน้ไปเปิดตู้ เย็นแบบมินิบาร์ท่ีอยู่ในห้อง ตัง้ใจว่า
จะหาอะไรรองท้องแล้วรอจัดมือ้ใหญ่ในตอนเย็นเม่ือชายหนุ่ม
กลับมาจากท างานแล้ว เพราะหล่อนมีรายการอาหารท่ีอยากกิน
ยาวเป็นหางว่าว แต่ในตู้ เย็นกลับมีเพียงน า้เปล่าสามขวดกับ
ช็อกโกแลตสองแท่ง จึงปิดทีวีแล้วเดินออกไปยงัห้องนัง่เล่น เพ่ือหา
ของกินท่ีหวงัว่าจะมีเก็บไว้ในตู้ เย็นใหญ่ท่ีตัง้อยู่ในมมุครัว  

ตู้ เย็นท่ีว่างเปล่า มีเพียงน า้เปล่า ไวน์ขาว และแชมเปญแช่
อยู่ไม่ก่ีขวด ท าให้ดาริกาถึงกบัส่ายหน้า เขาไม่มีอาหารในตู้ เย็นเลย 
หลอ่นเช่ือแล้วว่าเขาฝากท้องท่ีห้องอาหารของรีสอร์ตทกุมือ้จริง ๆ  

ดาริกาปิดตู้ เย็นแล้วเปิดตู้บิวต์อินเหนือศีรษะ ด้วยหวังว่า
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เขาอาจจะเก็บบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปไว้บ้าง แล้วก็ต้องผิดหวังไม่ต่าง
กบัตอนเปิดตู้ เย็น เม่ือสิ่งท่ีวางอยู่ในตู้ มีเพียงแก้วชนิดต่าง ๆ แต่ไม่
มีอาหารสกัชนิด 

“โอย พ่ีวี อยู่ได้ยงัไงเน่ีย ไม่มีของกินติดบ้านเลย” ดาริกาบ่น
ให้คนท่ีทิง้หล่อนไว้กับบ้านท่ีว่างเปล่า พลางชั่งใจว่าหล่อนจะ
โทรศพัท์สัง่อาหารกบัรูมเซอร์วิสอย่างท่ีเขาบอกดีหรือไม่ ก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจ  

“ไปกินข้าวกับพ่ีวีดีกว่า” หล่อนพดูกับตนเองแล้วเดินไปยงั
ห้องนอนของตน หยิบโทรศพัท์มือถือท่ีวางอยู่บนโต๊ะเขียนหนงัสือ
มมุห้องขึน้มาท าท่าจะกดหมายเลข ก่อนจะชะงกัไปเม่ือระลึกได้ว่า
หล่อนยงัไม่มีหมายเลขโทรศพัท์มือถือของเขาเลย 

ดาริกาอดรู้สึกขนัไม่ได้ เขากับหล่อนตกลงจะอยู่ร่วมกันใน
ฐานะสามีภรรยา แม้ว่าจะแค่หลอก ๆ ก็เถอะ แต่ก็เป็นสามีภรรยา
ท่ีพิลึกพิลัน่เสียเหลือเกิน เพราะแม้แต่เบอร์โทรศพัท์ของกนัและกนั
ยงัไม่มีเลย  

หญิงสาวเดินหาหมายเลขโทรศพัท์ของรีสอร์ตไปทัว่แต่ก็ไม่
เจอ จนท้ายท่ีสดุไปได้นามบตัรของชายหนุ่มซึง่วางอยู่บนโต๊ะเขียน
หนงัสือในห้องนอนของเขา จงึกดหมายเลขแล้วกดโทร.ออก 

“ Blue Ocean Yacht Club and Resort, Ladda’s 
speaking. How may I help you?  
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เสียงหวานปลายสายตอบรับเป็นภาษาอังกฤษ ตาม
มาตรฐานโรงแรมหลายดาว ดาริกาแจ้งความจ านงเป็นภาษาไทย 

“สวสัดีค่ะ ขอสายคณุปรวีร์ค่ะ”  
“รอสกัครู่นะคะ”  
ปลายสายบอกกับหล่อนว่าอย่างนัน้ ก่อนจะได้ยินเสียง

สัญญาณรอสาย ชั่วอึดใจเดียว ก็ได้ยินเสียงผู้ หญิงอีกคนตอบ
กลบัมาด้วยถ้อยค าภาษาองักฤษแบบเดิม  

แหม กว่าจะเข้าถึงเจ้าของรีสอร์ตนี่มนัยากจริงแฮะ ดาริกา
คิดในใจ แล้วจงึกรอกเสียงลงไปตามสาย 

“สวสัดีค่ะ ขอสายคณุวีค่ะ”  
คนปลายสายถามกลบัน า้เสียงเป็นงานเป็นการ 
“ไม่ทราบใครจะเรียนสายคะ”  
“ดาริกาค่ะ”  
คนหิวเร่ิมหงดุหงิด หลายนาทีท่ีพยายามต่อโทรศพัท์ถึงเขา

แต่ก็ยังไม่ได้คุยกัน และต้องตอบค าถามซ า้สองครัง้ ท าให้หิว
ธรรมดาเร่ิมจะกลายเป็นโมโหหิว!  

“คุณวีออกไปรับประทานข้าวกลางวันค่ะ ต้องการฝาก
ข้อความไว้ไหมคะ”  

“เขาไปกินข้าวท่ีไหนคะ” แม้แต่ตัวเองยังรู้สึกได้ถึงความ
หงดุหงิดในน า้เสียงท่ีถามออกไป 
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“เอ่อ...ห้องอาหารบลโูลตสัค่ะ”  
คนตอบท าท่าลังเลก่อนท่ีจะบอกออกมา คงเพราะสัมผัส

อะไรบางอย่างในน า้เสียงของหล่อนได้   
“ขอบคุณค่ะ” เม่ือได้ค าตอบท่ีต้องการ ดาริกาก็วางสาย

ทนัที ไม่เปิดโอกาสให้คนทางปลายสายได้ถามอะไรอีก  
ดาริกาส ารวจตัวเองในกระจกเงาแบบเต็มตัวในห้องนอน 

พบว่าเสือ้ผ้าชดุท่ีหล่อนใส่อยู่ค่อนข้างยบัยู่จากการนอนเกลือกกลิง้
ดูหนังบนเตียง จึงเปล่ียนเป็นชุดเดรสสัน้แขนกุดสีด าความยาว
เหนือเข่าขึน้มาพอสมควร เผยเรียวขายาวสวย ตัวชุดเป็นผ้ายืด
แนบไปกับรูปร่าง อวดสะโพกผาย เอวคอด และหน้าอกหน้าใจท่ี
เกินมาตรฐานหญิงไทยไปนิด  

เม่ือพอใจกับชุดท่ีใส่ หญิงสาวก็ตบแป้งเล็กน้อย หยิบ         
ลิปกลอสมาแต้มริมฝีปาก ฉีดน า้หอมอีกนิด จากนัน้ใส่รองเท้า    
ส้นสูงแบบล าลอง เรียบร้อยแล้วก็หยิบกระเป๋าและเดินออกจาก
บ้าน เม่ือเดินผ่านรถยนต์ของชายหนุ่มท่ีจอดอยู่ก็นิ่งคิดสกัพกั ก่อน
จะตดัสินใจก้าวเดิน  

ห้องอาหารบลูโลตัสหาไม่ยาก เพราะมีป้ายบอกทางท่ี
ชัดเจน ใช้เวลาเดินไม่ก่ีนาที ดาริกาก็พาตัวเองมายืนอยู่หน้า
ห้องอาหารซึ่งมีทัง้ส่วนท่ีเป็นห้องแอร์ ซึ่งกรุกระจกมองเห็นทะเล   
สีครามทอดยาวสดุสายตา กบัส่วนท่ีเป็นเทอเรซ เปิดโล่งรับลมและ
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กลิ่นอายทะเลเต็มท่ี ดาริกากวาดสายตาไปยังบริเวณท่ีเป็น        
เทอเรซเพ่ือมองหาชายหนุ่ม ก่อนท่ีดวงตาจะเบิกกว้างเม่ือเห็นเขา
นั่งอยู่ เพราะเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างท่ีหล่อนคิด แต่ มีผู้ หญิง
หน้าตาสะสวยทีเดียวนัง่อยู่ด้วย 

คนโมโหหิวธรรมดาเลยรู้สกึโมโหหิวมาก!  
หน็อย...พี่วี บอกว่างานยุ่ง มีกรุ๊ปเข้า ท้ิงเราไว้บ้านแต่

ตวัเองออกมานัง่กินข้าวกบัสาว หญิงสาวเข่นเขีย้วในใจพร้อมกับ
ก้าวฉบั ๆ ตรงเข้าไปหาสองคนท่ีโต๊ะอาหาร 

เจอแบบนีด้าริกาจะไม่ทน!  
หล่อนไม่มีปัญหาเลยกับการท่ีเขาจะมีคนรัก เคยบอกไป

แล้วว่าหากเขาต้องการอิสระหล่อนก็พร้อมจะหย่าให้ในทนัที ท่ีไม่
พดูเร่ืองหย่าก็เพราะคณุลงุขอให้คงสถานะแต่งงานไว้หากอีกฝ่าย
ยังไม่มีใครเท่านัน้หรอก แต่หากเขามีคนรักอยู่แล้ว ดาริกาก็ไม่
ต้องการเป็นอุปสรรคความรักของใคร และเขาก็ควรจะพูดกับ
หล่อนตรง ๆ ไม่ใช่บอกว่าไม่มีใคร แต่กลบัท าตวัหลบ ๆ ซอ่น ๆ และ
ใช้งานมาบังหน้า ทิง้หล่อนไว้ท่ีบ้านคนเดียวแล้วตัวเขามานั่ง
รับประทานอาหารกบัคนอ่ืนเช่นนี ้ 

ร่างระหงก้าวเข้าไปหยุดยืนอยู่หน้าโต๊ะอาหารท่ีคนทัง้สอง
ก าลังดูเมนูกันอยู่ ผู้หญิงซึ่งนั่งหันหน้ามาทางหล่อนเงยหน้ามอง 
คิว้เรียวสวยขมวดนิด ๆ ใบหน้าบึง้อย่างไม่พอใจ สายตาฉายแวว
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ต าหนิอ่านได้ความว่า ‘ไร้มารยาท’ ในขณะท่ีชายหนุ่มซึง่นัง่หนัหลงั
ให้หล่อนคงจะสงัเกตเห็นความผิดปกติจากสีหน้าของคนร่วมโต๊ะ 
จงึเอีย้วตวัหนักลบัมาทางด้านหลงัท่ีหล่อนยืนอยู่ 

ดาริกาอดยิม้ไม่ได้เม่ือเห็นท่าทางของเขา ตาคมนัน้เบิก
กว้าง สีหน้าประหลาดใจเหมือนกบัไม่คิดว่าจะเห็นหล่อนมายืนอยู่
ตรงนี ้และดูเหมือนว่าเม่ือตัง้สติได้ เขาก็หันกลับไปหาหญิงสาว
ร่วมโต๊ะ แล้วกล่าวกบัหล่อนเสียงไม่ดงันกั  

“ขอตวัสกัครู่นะครับลกัษณ์”  
แล้วเขาก็ลุกขึน้ เดินมาคว้าแขนหล่อน พาเดินห่างออกไป

จากโต๊ะ 
“น้องดา มาได้ยงัไง” เขาถามกระซบิกระซาบ 
“น้องดาหิว ตู้ เย็นพ่ีวีไม่มีอะไรให้กินเลย ก็เลยกะว่าจะมา

หาอะไรกินกับพ่ีวี แต่...ฮึ! ใครจะไปรู้ล่ะว่าพ่ีวีจะไม่ว่าง” หล่อนว่า
แล้วปรายสายตาไปยงัโต๊ะท่ียงัคงมีผู้หญิงคนนัน้นัง่อยู่ และมองมา
ด้วยท่าทางไม่เข้าใจในสิ่งท่ีเกิดขึน้นกั  

“งานยุ่งแบบนีบ้อกตรง ๆ ก็ได้ น้องดาจะไปว่าอะไรคะ”  
ปรวีร์ชะงกัไปเพราะตามไม่ทนั ก่อนจะร้องเสียงหลง 
“เฮ้ย! ไม่ใช่...งานจริง ๆ”  
แต่ดเูหมือนคนฟังจะไม่เช่ือ  
“ไม่เห็นต้องปิดบงักนัเลย น้องดาไม่ได้ห้ามพ่ีวีมีแฟนนะคะ 
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หรือเราจะไปหย่ากนัเลยดีไหมคะ พ่ีวีจะได้มีอิสระ ไม่ต้องแอบน้อง
ดาแบบนี”้  

หล่อนหมายความตามท่ีพูด รู้สึกไม่ชอบใจท่ีตนเองเป็น
สาเหตุให้คนท่ีรักเหมือนพ่ีชายต้องท าอะไรหลบ ๆ ซ่อน ๆ และ
สงสารผู้ หญิงท่ีถึงจะเป็นคนรักของเขา แต่สถานะจริง ๆ คือ ‘ชู้ ’    
จะแค่ทางใจหรือทางกายด้วยก็เถอะ  

“งานจริง ๆ นั่นน่ะลูกค้า คุณพิลาสลักษณ์ส่งกรุ๊ปใหญ่ให้
เราประจ า กรุ๊ปวนันีก็้ของเขา ส่งกรุ๊ปเสร็จพ่ีวีเลยเลีย้งข้าวขอบคณุ” 
ชายหนุ่มอธิบาย  

แม้เขาจะบอกเช่นนัน้แต่ดาริกาก็ปักใจเสียแล้ว ก็หล่อนจ า
สายตาของผู้หญิงคนนัน้ท่ีเงยขึน้มามองหล่อนได้ดี ถ้าไม่มีอะไรกนั 
ท าไมถึงท าหน้าราวกบัหล่อนมาขดัจงัหวะเข้าด้ายเข้าเข็มอย่างนัน้
เล่า  

“กล้าแนะน าว่าน้องดาเป็นใครหรือเปล่าล่ะคะ” ถามพลาง
ยกัคิว้อย่างท้าทาย  

ปากแข็งดีนกั กล้าบอกไหมเล่าว่าหล่อนคือภรรยา ท้าแล้วก็
เดินน าเขากลบัมาท่ีโต๊ะอาหาร ได้ยินเสียงก้าวเท้ายาว ๆ ตามมา 
และก่อนท่ีหล่อนจะทนัตัง้ตวั เขาก็เดินมายืนเคียง ย่ืนแขนมาโอบ
เอวหล่อนอย่างสนิทสนม แนะน าหล่อนกบัผู้หญิงท่ีเงยหน้ามองซึ่ง
ดวงตาเบิกนิด ๆ 
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“ขอโทษครับลักษณ์ ขออนุญาตแนะน าให้รู้จักภรรยาผม  
ดาริกา เดชด ารงกลุครับ”  

หลงัจากแนะน าหล่อนกับคนท่ีนัง่อยู่แล้วเขาก็หนัมายกัคิว้
ให้ราวกบัจะบอกว่า ท าไมจะไม่กล้าเล่า เล่นเอาดาริกาท่ีไม่คาดว่า
เขาจะกล้าแนะน าหล่อนกบัผู้หญิงตรงหน้า เพราะมัน่ใจมากว่าสอง
คนนีเ้ป็นอะไรกันมากกว่าคู่ค้าแน่นอนถึงกับอ้าปากค้าง ในใจ    
เข่นเขีย้ว แนะน าเฉย ๆ ก็ได ้ไม่เห็นตอ้งเปลี่ยนนามสกลุใหด้ว้ยเลย 
ก่อนจะหนัไปยิม้แหยกล่าวทกัทายหญิงสาวตรงหน้า  

“ส่วนน่ีคุณพิลาสลักษณ์แห่งลักซ์ชัวรีฮอลิเดย์ค่ะน้องดา 
รู้จกักนัไว้ ต่อไปน้องดาเข้ามาช่วยงานพ่ีวีคงได้ติดต่อกนัมากขึน้”  

“สวสัดีค่ะคณุพิลาสลกัษณ์” ดาริกายกมือไหว้เพราะเห็นว่า
อีกฝ่ายมีวัยวุฒิมากกว่า ซึ่งหญิงสาวก็ยกมือรับไหว้หล่อนด้วย
ท่าทางงง ๆ 

“ยินดีท่ีได้รู้จักค่ะ เชิญตามสบายนะคะ น้องดาไม่รบกวน
แล้วค่ะ เด๋ียวจะไปสัง่อาหารให้ไปส่งท่ีบ้าน...แล้วเจอกันตอนเย็น
ค่ะพ่ีวี” ท้ายประโยคหนัไปบอกชายหนุ่ม ก่อนท่ีเดินไปยงัเคาน์เตอร์
เคร่ืองด่ืม เพ่ือสัง่อาหารกลางวนัส าหรับตนเอง 

ปรวีร์มองตามคนท่ีเดินจากไปก่อนจะหันกลบัหย่อนตัวลง
นัง่แล้วยิม้ให้คนท่ีนัง่เงียบท่ีโต๊ะ หญิงสาวเงียบไปตัง้แต่เขาแนะน า
ภรรยาให้รู้จกั ไม่ใช่ว่าชายหนุ่มจะไม่รู้ว่าหล่อนคิดอะไรกบัตน แต่
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เพราะเขาไม่ได้คิดอะไรกบัหล่อนมากไปกว่าคนร่วมธุรกิจกนั เขาจงึ
ไม่เคยตอบรับไมตรีท่ีหญิงสาวย่ืนมาให้ แต่ยงัคงไปไหนมาไหนด้วย 
รับประทานอาหารร่วมกันบ่อย ๆ และคิดว่าหากเขาวางตัว
เหมาะสม หล่อนก็คงสัมผัสได้ว่าระหว่างเขาและหล่อนมีเพียง
มิตรภาพระหว่างคู่ค้าเท่านัน้ 

เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของรีสอร์ตถูกส่งมาจากลักซ์ชัวรี    
ฮอลิเดย์ เขาจึงรักษาความสมัพนัธ์กับหล่อนไว้ ในลกัษณะของคู่
ค้าท่ีเขาให้ความส าคญัเหนือกว่าใคร ส่วนความสมัพนัธ์ส่วนตวัท่ี
หล่อนย่ืนมานัน้ เขาไม่ตอบรับ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ อาจเพราะไม่เคย
ได้พูดคุยกันอย่างจริงจัง เขาจึงไม่เคยได้ปฏิเสธหล่อนให้เป็น
กิจจะลักษณะ และใช้ประโยชน์จากสนิมสนมนี เ้ พ่ือ รักษา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเสมอมา แต่ก็เป็นในลักษณะพึ่งพากัน 
เพราะหล่อนก็ได้ประโยชน์จากความสนิทสนมกบัเขาเช่นกนั 

เม่ือดาริกาเข้ามาได้จังหวะพอดี เขาจึงฉวยโอกาสเปิดตวั 
‘ภรรยา ’ ซึ่งก็เป็นการบอกหญิงสาวไปกลาย ๆ ว่าเขาไม่ใช่             
คนตวัเปล่า และเป็นเหตุผลว่าท าไมท่ีผ่านมาเขาจึงไม่เคยพฒันา
ความสมัพนัธ์กับหล่อนมากไปกว่าเพ่ือนคู่ค้าท่ีสนิทสนมมากกว่า
ใครเท่านัน้ 

“ลักษณ์ไม่ เคยทราบมาก่อนเลยว่า วีแต่ งงานแล้ว”        
พิลาสลกัษณ์พดูเสียงเรียบอย่างพยายามไม่เปิดเผยอารมณ์ใด ๆ 
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เขาจะแต่งงานหรือโสดก็ไม่มีความส าคญัใด ๆ ต่อหล่อน หรืออย่าง
น้อยหล่อนก็พยายามบอกตนเองให้เช่ือเช่นนัน้  

ปรวีร์ใจหายเม่ือสบตาท่ีมีแววตดัพ้อของผู้หญิงตรงหน้า แม้
เขาจะใช้ความสนิทสนมกบัหล่อนเพ่ือผลทางธุรกิจ แต่หล่อนก็เป็น
เพ่ือนท่ีเขาสนิทสนมด้วยท่ีสดุ เพื่อนท่ีเขาไม่ค่อยมี เขาได้แต่หวงั...
หวังว่าพิลาสลักษณ์จะมีความเป็นมืออาชีพพอท่ีจะแยกเร่ือง
ส่ วนตัวและ เ ร่ือ งงานออกจากกัน  เพราะหากหลังจากนี ้             
พิลาสลักษณ์ไม่ส่งลูกค้ามาให้ รีสอร์ตของเขาต้องประสบกับ
ปัญหาอย่างแน่นอน 
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๔ 
 
 
 
 
“หม่ีฮกเกีย้น โลบะ ปอเป๊ียะสด โอ๊ะเอ๋ว อาวโป่ง ห่อหมก 

ทอดมนั ปลาทรงเคร่ือง น า้ชบุ ติ่มซ า...” ปรวีร์ก้มลงอ่านรายการใน
กระดาษท่ีถกูยดัใส่มือในทนัทีท่ีเขาก้าวเข้าบ้าน แล้วจึงเงยหน้าขึน้
มองคนท่ียืนยิม้แฉ่งอยู่ตรงหน้าด้วยสีหน้าราวกับเคร่ืองหมาย
ค าถามตวัใหญ่แปะอยู่บนหน้าผาก 

“แหม ดทู าหน้าเข้า มนัคืออาหารท่ีน้องดาอยากกินจนจะลง
แดงแล้วค่ะ และมนัเป็นหน้าท่ีของสามีท่ีดีท่ีจะพาน้องดาตระเวน
กินด้วย เข้าใจไหมคะ” ดาริกาพดูกลัว้หวัเราะพร้อมยิม้ประจบ ก็มี
แต่เขาน่ีละท่ีจะพาหล่อนไปหากินของเหล่านีไ้ด้ จะให้ไปเองคน
เดียวก็กระไรอยู่  

“คืนนีเ้ลย?”  
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“ใช่ค่ะ พ่ีวีไปเปล่ียนเสือ้ผ้าสิคะ” บอกเขาพร้อมปรายตา
มองชดุสทูท างานของเขา  

ปรวีร์จึงกล่าวขอตวัไปเปล่ียนเสือ้ผ้าตามค าสัง่อย่างว่าง่าย 
ดูท่าทางแล้ว หากเขาไม่ตามใจหล่อน คืนนีชี้วิตของเขาอาจจะไม่
สงบสขุเป็นแน ่

เพราะดาริกาอยู่ในชุดเสือ้กล้ามเข้ารูปสีขาวกับกระโปรง
บานยาวและรองเท้าแตะสาน ชายหนุ่มจึงออกมาในชดุกางเกงขา
สัน้เพียงเข่า เสือ้ยืดสีกรมท่าขนาดพอดีตวั และรองเท้าแตะแบบคีบ 
เม่ือเดินมาจนถึงคนท่ียืนรออยู่เขาก็ย่ืนแขนให้ ซึ่งหล่อนก็คล้อง
แขนเข้ากับแขนแข็งแรงของเขาในทันที แล้วเขาจึงพาหล่อนเดิน
ออกจากบ้านตรงไปยงัรถท่ีจอดอยู่ด้านหลงั  

“น้องดาอยากกินอะไรก่อน หวงัว่าจะไม่อยากกินทุกอย่าง
ในกระดาษนัน่ภายในคืนนีห้รอกนะ” ปรวีร์ถามคนท่ีก าลงัก้าวขึน้
รถท่ีเขาเปิดประตใูห้ซึง่ก าลงัฮมัเพลงเบา ๆ อย่างอารมณ์ดี 

“อืม...น้องดาว่าไปกินหม่ีก่อนก็ได้ค่ะ” ตอบแล้วก็บอกช่ือ
ร้านหม่ีฮกเกีย้นช่ือดงัของภเูก็ตท่ีจ าได้ว่ารสชาติอร่อยล า้  

“เด๋ียวนีร้้านนัน้ไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วละ พ่ีวีว่าไปท่ีตลาด
ดีกว่า จะได้มีให้เลือกหลายร้าน” ชายหนุ่มบอกคนท่ีห่างบ้านไป
นานจนไม่ทราบถึงความเปล่ียนแปลง 

“อ้าว...หรือคะ งัน้ก็ตามท่ีพ่ีวีว่าก็ได้ค่ะ ดีเหมือนกนัจะได้ไม่
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ต้องขบัรถไป ๆ มา ๆ หลายท่ี แต่พวกห่อหมก น า้ชบุ ปลาทรงเคร่ือง 
พวกนีเ้อาไว้เป็นกลางวนัพรุ่งนีก็้แล้วกนั ส่วนติ่มซ าก็เป็นพรุ่งนีเ้ช้า”  

หล่อนวางแผนเป็นฉาก ๆ ราวกบัว่าใช้เวลาทัง้วนัคิดเร่ืองนี ้
จนคนฟังอดยิม้ไม่ได้ 

“หมายความว่าพรุ่งนีเ้ช้าพ่ีวีต้องพาน้องดาไปกินติ่มซ าอีก
อย่างนัน้ใช่ไหมคะ”  

“ใช่ค่ะ” ตอบพลางฉีกยิม้ตาหยีอย่างประจบประแจง ซึง่คน
ถูกประจบก็ท าได้เพียงส่ายศีรษะอย่างอ่อนใจระคนเอ็นดูเท่า
นัน้เอง  

 
ปรวีร์พา ‘ภรรยา ’ ขับรถขึน้เหนือมุ่งตรงสู่ตัวเมืองโดยมี

จดุหมายอยู่ท่ี ‘ตลาดฉ าฉา’ ซึง่เป็นตลาดขายอาหารพืน้เมืองท่ีเป็น
ท่ีนิยมของคนท้องถ่ิน เม่ือมาถึงตลาด คนท่ีวางแผนการกินมาอย่าง
ดีก็รีบสัง่อาหารทนัที โดยเร่ิมท่ีหม่ี ทัง้ผดั ทัง้น า้ ทัง้แห้ง โดยหนัไป
บอกคนท่ีพามาอย่างใจดีว่า 

“สัง่มาหลาย ๆ อย่าง แบ่งกนักินไงคะ”  
หลั ง จากสั่ ง ส า รพัดห ม่ี แ ล้ ว  คน ท่ี เพิ่ ง กลับมาจาก

ต่างประเทศก็เดินไปสั่งปอเป๊ียะสดอีกร้านซึ่งตัง้อยู่ไม่ห่างกันนัก 
และขอให้ท่ีร้านเอามาส่งยงัโต๊ะท่ีหล่อนนัง่ เสร็จแล้วก็เดินเลยไปสัง่
โลบะอีกร้านท่ีอยู่ติดกัน ก่อนจะกลับมานั่งรอพร้อมรอยยิม้กว้าง
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ประดบัใบหน้า  
เม่ืออาหารถกูน ามาวางจนครบ คนร่วมโต๊ะถึงกบัถามอย่าง

อดไม่ได้  
“น่ีจะกินทัง้หมดน่ีเลยหรือน้องดา”  
ทัง้หมดน่ีคืออาหารหลายจานท่ีวางจนเต็มโต๊ะ คนถูกถาม

ยิม้แหย ๆ ก่อนจะตอบเสียงอ่อย 
“ก็...น้องดาไม่ได้กินอาหารพวกนีม้าตัง้ส่ีปีนะคะพ่ีวี พอเห็น

อะไรก็อยากกินไปหมดเลย”  
“แล้วจะกินหมดไหมเน่ีย สัง่มาเยอะแยะ”  
“พ่ีวีก็ช่วยน้องดากินสิคะ กินกันสองคน หมดแน่ ๆ อย่ามวั

แต่บ่น” ว่าแล้วก็ย่ืนตะเกียบให้ชายหนุ่ม พลางพยกัเพยิดให้เขาลง
มือ ส่วนตวัเองก็รับประทานด้วยท่าทางเอร็ดอร่อย หลงัตกัอาหาร
เข้าปากก็เงยหน้าขึน้มาหลบัตาพริม้ พมึพ าเบา ๆ  

“อืม...อร่อย...เหมือนได้ขึน้สวรรค์เลย”  
ท่าทางและค าพูดของหญิงสาวท าให้ชายหนุ่มอดหัวเราะ

ไม่ได้ ดาริกายงัคงเป็นเด็กสาวคนเดิมท่ีเขาเคยรู้จกัเม่ือส่ีปีก่อน แม้
จะเติบโตกลายเป็นสาวสะพร่ังท่ีท าเอาหวัใจเขากระตกุเม่ือแรกเห็น
ท่ีสนามบินเม่ือเช้านี ้แต่จริตจะก้านอย่างหญิงสาวนัน้แทบไม่มีเลย 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะหล่อนเห็นเขาเป็นพ่ีชายอย่างท่ีเป็นมาตลอด
กระมงั มีแต่เขาน่ีละท่ีเร่ิมคิดไม่ซื่อ มองไม่เห็นยายน้องน้อยดาริกา
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คนเดิมอีกต่อไป เห็นแต่หญิงสาวสดุเซ็กซี่ท่ีเจอท่ีสนามบินเม่ือเช้า
ทกุทีท่ีหนัไปมองหล่อนสิน่า  

จะเล่นบทพี่ชายต่อไปได้สกัก่ีน ้านายวี อดถามตวัเองในใจ
ไม่ได้ เพราะรู้ตวัดีว่าตอนนีค้วามรู้สกึท่ีเขามีต่อหล่อนไม่เหมือนเดิม
แล้ว ยิ่งอาศยัอยู่บ้านเดียวกัน และหญิงสาวให้ความสนิทสนมกบั
เขาแบบนี ้ใจเจ้ากรรมก็คอยแต่จะแกว่ง ๆ ทุกครัง้ท่ีหล่อนเข้าใกล้
เลยทีเดียว  

“พ่ีวี...พ่ีวี!”  
เสียงเรียกและมือท่ีโบกไปมาตรงหน้าท าให้ชายหนุ่มหลุด

จากภวงัค์  
“เป็นอะไรไปคะ นัง่เงียบเชียว” ดาริกาถามอย่างแปลกใจ 
“เอ่อ...เปล่า คิดอะไรเพลิน ๆ ไปหน่อย” ตอบตะกุกตะกัก  

จะบอกได้อย่างไรว่าอะไรเพลิน ๆ ท่ีว่านัน้เก่ียวกับคนตรงหน้า  
ล้วน ๆ 

“น่ีเวลากินนะคะพ่ีวี ดูสิ น้องดาจดัการเกือบหมดแล้วเน่ีย 
ไม่รีบไม่เหลืออะไรให้กินแล้วนะคะ” ว่าพลางเล่ือนจานอาหารท่ี
พร่องลงไปเกือบหมดมาตรงหน้าชายหนุ่ม  

ปรวีร์ก้มหน้าจดัการกบัอาหารท่ีถกูเล่ือนมาตรงหน้าราวกบั
กลวัว่าอาหารจะหมดก่อนอย่างท่ีหล่อนว่า หากความจริงแล้วเขา
พยายามซ่อนสายตาตนเองต่างหาก กลัวเหลือเกินว่าหล่อนจะ
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สงัเกตเห็นสายตาเขาท่ีมองหล่อน เพราะมนัไม่ใช่สายตาของพ่ีชาย
มองน้องสาวอย่างท่ีหล่อนเข้าใจเลย น่ีมันสายตาของชายหนุ่มท่ี
หลงรูปหญิงสาวตัง้แต่แวบแรกท่ีเห็นชดั ๆ! 

“เสร็จแล้วอยากไปไหนต่อหรือเปล่าคะ” ชายหนุ่มถาม
หลงัจากจดัการกบัอาหารบนโต๊ะเกือบหมด 

“พรุ่งนีพ่ี้วีท างานหรือเปล่าคะ”  
“ท าค่ะ พรุ่งนีว้นัศกุร์”  
“ถ้าอย่างนัน้กลบับ้านดีกว่าค่ะ แต่คืนพรุ่งนีพ่ี้วีต้องพาน้อง

ดาตระเวนราตรีนะ”  
เม่ือหล่อนต่อรองพร้อมสายตาท่ีเป็นประกายตาวิบวบัและ

สีหน้ามีหวงั เขาจะใจแข็งกบัหล่อนได้อย่างไร  
“ตามใจ”  
รางวลัของการตามใจหล่อนมาในรูปของอ้อมกอดแนบแน่น 

ก่อนท่ีหญิงสาวจะคล้องแขนและแนบศีรษะลงบนไหล่เขา แล้วพดู
อย่างประจบประแจง 

“น้องดารักพ่ีวีท่ีสดุเลย” 
ค าบอกรักท่ีท าให้คนฟังใจแป้วอยู่ในที เพราะสัมผัสได้ว่า

ความรักของหล่อนไม่มีอะไรแตกต่างกบัเม่ือก่อนเลย มีแต่เขาน่ีเอง
ท่ีแอบคิดไม่ซื่ออยู่ฝ่ายเดียว 

เสร็จจากอาหารเย็น ปรวีร์พาหญิงสาวขับรถกลับมายัง       
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รีสอร์ต โดยมีเสียงผู้ ร่วมทางเจือ้ยแจ้วตลอดการเดินทาง จนเม่ือถึง
บ้าน เขาก็เดินไปส่งหญิงสาวท่ีหน้าห้องของหล่อน 

“เจอกนัพรุ่งนีค้่ะน้องดา” 
“ไนต์ค่ะพ่ีวี”  
ดาริกากล่าวแล้วเดินมาหยุดลงตรงหน้าเขาก่อนท่ีจะเขย่ง

ปลายเท้าย่ืนริมฝีปากขึน้มาจูบผะแผ่วท่ีแก้มของเขาแล้วเดินเข้า
ห้องนอนของตนไป ปล่อยให้คนถูกหอมแก้มยืนตวัแข็งอยู่ตรงนัน้
เน่ินนาน  
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๕ 
 
 
 
 
ปรวีร์เดินออกมาจากห้องนอนของตนในชุดกางเกงว่ายน า้

แบบกางเกงขาสัน้ เนือ้ตัวท่อนบนเปลือยเปล่า มีเพียงผ้าขนหนู      
สีขาวสะอาดพาดบ่าอยู่เท่านัน้ ชายหนุ่มชะงกัไปนิดเม่ือมองเห็นผู้
อาศัยร่วมบ้านนั่งอยู่ท่ีโต๊ะรับประทานอาหาร ดูตัง้อกตัง้ใจกับจอ
แล็ปท็อปตรงหน้า  

หญิงสาวอยู่ในชุดเสือ้กล้ามหลวม ๆ สีขาวท่ีมองเห็นทะลุ
ไปถึงชัน้ในท่ีโอบอุ้มเนินเนือ้เต่งตึง กางเกงขาสัน้จู๋สีชมพอูวดเรียว
ขายาวตึงแน่นไปด้วยกล้ามเนือ้น่ามอง ผมตรงยาวสีด าเป็นเงาถูก
ผูก เ ป็นหางม้าหลวม ๆ และดู เหมือนคนท่ีตั ง้อกตั ง้ ใจกับ
จอคอมพวิเตอร์ตรงหน้าจะรู้สกึได้ถึงพลงัจากสายตาของเขา จงึเงย
หน้าขึน้จากหน้าจอ และเปิดยิม้กว้างเม่ือเห็นว่าเป็นเขายืนอยู่ 
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“พ่ีวี มอร์นิ่งค่ะ จะไปไหนคะนัน่”  
“มอร์นิ่งค่ะน้องดา พ่ีวีจะไปว่ายน า้ น้องดา...เอ่อ...ต่ืนเช้า

จัง” เขาพูดตะกุกตะกัก รู้สึกราวกับเด็กซนท่ีท าผิดแล้วถูกจับได้ 
เพราะแอบยืนมองหล่อนอยู่ตัง้นานสองนาน  

“คงเพราะยงัชินกับเวลาท่ีนู่นมงัคะเลยต่ืนเร็ว” ตอบแล้วก็
ท าตาโตราวกบัเพิง่นกึอะไรขึน้ได้ 

“น้องดาไปว่ายน า้กับพ่ีวีดีกว่า รอแป๊บนะคะ ขอน้องดา
เปล่ียนเสือ้ผ้าแป๊บเดียว”  

หล่อนบอกเขาแล้วลุกขึน้ด้วยท่าทางกระตือรือร้น เดินเข้า
ห้องตนเองไป พกัเดียวก็เดินออกมาในชดุว่ายน า้แบบบิกิน่ีสองชิน้ 
เปิดเผยเรือนร่างระหงสมส่วน ท่ีท าให้เขาถึงกบัแอบกลืนน า้ลาย  

“พ่ีวีช่วยทาครีมท่ีหลงัให้น้องดาหน่อยได้ไหมคะ” ว่าพลาง
ย่ืนหลอดครีมกันแดดส่งให้คนท่ียืนอยู่ตรงหน้า ก่อนจะหันหลัง
อ านวยความสะดวกให้เต็มท่ี 

ปรวีร์รับหลอดครีมมาบีบลงบนฝ่ามือ ลูบไล้แผ่วเบาไปทั่ว
แผ่นหลงัเนียนละมนุมือ ผิวเนือ้เปลือยเปล่าของหญิงสาวท่ีก าลัง
สัมผัส ท าให้ชายหนุ่มถึงกับหายใจติดขัด ยายน้องดาจะรู้ไหมว่า  
พีวี่ตอ้งข่มใจแค่ไหน 

“เสร็จแล้ว...” บอกเสียงแผ่ว  
“ขอบคุณค่ะพ่ีวี มา...เด๋ียวน้องดาจะทาให้พ่ีวีบ้าง หนัหลงั
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มาสิคะ” บอกพลางย่ืนมือมารับหลอดครีมกนัแดดจากมือใหญ่ 
“ไม่...เอ่อ...ไม่เป็นไรหรอกน้องดา พ่ีวีไม่ทาก็ได้ เช้าขนาดนี ้

ยัง ไม่ มีแดดเลย”  ตอบตะกุกตะกัก  เขาอยากออกไปจาก
สถานการณ์ถึงเนือ้ถึงตวันีเ้ร็ว ๆ แต่ดเูหมือนดาริกาจะไม่ได้รับรู้ถึง
ความว้าวุ่นท่ีเขาก าลังรู้สึกทัง้ใจและกายเลย เพราะหล่อนยังส่ง
เสียงแจ้ว ๆ  

“ไม่ได้หรอกค่ะพ่ีวี ถึงจะยังไม่มีแดด แต่ก็มีรังสียูวีแล้ว 
ปอ้งกนัไว้ก่อนค่ะ ยิ่งพี่วีอยู่ใกล้ทะเล เจอแดดตลอดเวลาแบบนี ้ถ้า
ไม่ทาครีมกนัแดดป้องกนัดี ๆ เด๋ียวมะเร็งผิวหนงัจะถามหาเอา” ว่า
แล้วก็บีบครีมลงบนฝ่ามือแล้วลบูไล้ลงไปบนแผ่นหลงักว้างอย่างตัง้
อกตัง้ใจ 

“หืม..ม..ม.. พ่ีวีขา เนือ้แน่นมาก ๆ เลย ไม่มีไขมนัส่วนเกิน
แม้แต่นิดเดียว พ่ีวีน่ีหุ่นทรมานใจสาวมาก ๆ ไหนขอดูด้านหน้า
หน่อยซ”ิ  

หล่อนว่าแล้วก็เดินวนมายืนตรงหน้าเขา ก่อนจะกล่าวอย่าง
ช่ืนชม 

“โอ้โห กล้ามท้องแข็งเป๊ก ผิดคาด ๆ” พดูพลางย่ืนมือไปชก
เบา ๆ ท่ีหน้าท้องของชายหนุ่มอย่างหยอกเย้า 

ปรวีร์ถึงกลับกลัน้หายใจเม่ือมองเห็นร่างสมส่วนในชุด
เสือ้ผ้าน้อยชิน้ตรงหน้าเต็มตา หล่อนสวย...เสียจนเขาจะอดใจไม่
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ไหวแล้วนะ! 
“น้องดา...เอ่อ...หมายความว่าไง” เขาถามอย่างไม่เข้าใจว่า

หล่อนหมายความว่าอย่างไรท่ีว่า ‘ผิดคาด’  ไม่รู้ว่าเพราะหล่อนพดู
ไม่ชดัเจน หรือสมองของเขาไม่ท างานเม่ือมีร่างงดงามยวนตายัว่ใจ
ยืนอยู่ตรงหน้ากนัแน่ 

“ก็...คุณลุงบอกว่าพ่ีวีท างานเยอะ น้องดาเลยกลัวจะ
กลบัมาเจอพ่ีวีเป็นตาแก่ลงพงุ” หล่อนตอบพลางหวัเราะแหะ ๆ  

“น้องดาคะ พ่ีวีเพิง่สามสิบ” 
ค าพดูของเขาท่ีมาพร้อมอาการค้อนน้อย ๆ นัน้ท าให้ดาริกา

ถึงกบัหวัเราะก๊ิก หล่อนรีบพดูเอาใจก่อนท่ีเขาจะคิดมากไปกว่านัน้  
“แต่ตอนเจอกันน้องดาก็ประทับใจน้า พ่ีวีดูไม่อ้วนขึน้เลย 

แต่น้องดาไม่คิดว่าพอถอดเสือ้แล้วจะขนาดนี”้ หล่อนไม่ได้พูด   
เฉย ๆ แต่ทอดสายตามองลอนกล้ามเนือ้หน้าท้องเขาด้วยสายตา
แสดงความช่ืนชมเปิดเผย 

สายตาท่ีท าให้คนถกูมองรู้สกึวบูวาบ จนต้องเสย่ืนมือไปดงึ
หลอดครีมกันแดดจากมือหล่อนมาบีบใส่มือแล้วลูบไล้บนผิวกาย
ด้านหน้าของตน หลบสายตาช่ืนชมท่ีมองมาด้วยความบริสุทธ์ิใจ
นัน้เสีย  

“เสร็จแล้ว ไปกันเถอะ” เอ่ยชวนหลังจากทาครีมเสร็จ
เรียบร้อยและปรับจิตปรับใจให้ตมูตามน้อยลง  
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“อ้าว ไม่ว่ายท่ีสระหรือคะ” ดาริกาถามอย่างแปลกใจเม่ือ
เดินออกจากบ้านแล้วชายหนุ่มพาเดินเลยสระว่ายน า้ไป  

“เปล่าค่ะ พ่ีวีว่ายน า้ในทะเล” เขาตอบพร้อมกับพาหล่อน
เดินไปตามทางเดินเล็ก ๆ ท่ีทอดลงสู่ผืนอ่าวเบือ้งล่าง  

หลงัจากเดินเคียงกนัไปเงียบ ๆ ไม่ก่ีนาที ทัง้สองก็เดินมาถึง
ชายหาดท่ีมีผืนทรายสีขาวละเอียดทอดยาว แผ่นน า้สีคราม
ด้านหน้าราบเรียบ มองเห็นเรือยอชต์น้อยใหญ่ลอยล าอยู่จ านวน
หนึง่  

สองหนุ่มสาวโถมตวัลงน า้ก่อนจะยกแขนจ้วงว่ายน า้แข่งกนั
โดยไม่ได้นดัหมาย แต่ก็สนกุสนานกบัเกมการแข่งขนัท่ีท าให้รู้สึกว่า
ร่างกายได้ใช้ก าลังอย่างถึงอกถึงใจ จวบจนพระอาทิตย์เร่ิมส่อง
แสงและรู้สกึหิว ดาริกาจงึเป็นฝ่ายชวนชายหนุ่มขึน้จากน า้  

“ขึน้กนัเถอะค่ะพี่วี เร่ิมหิวแล้ว ไปกินติ่มซ ากนั”  
“ไปสิ ไปสายเด๋ียวจะหมดก่อน อดกิน แล้วเด๋ียวพ่ีวีต้อง

กลบัมาท างานด้วย” เขาตอบพลางเดินขึน้จากน า้มาหยิบผ้าเช็ดตวั
ท่ีวางอยู่บนเก้าอีข้ึน้มาเช็ดเนือ้เช็ดตัว ซึ่งหญิงสาวก็ท าอย่าง
เดียวกนั ก่อนท่ีจะเดินตามกันกลบัไปยงับ้านพกั เพ่ืออาบน า้ช าระ
ร่างกาย เตรียมตวัออกไปหาติ่มซ ารับประทานตามแผนท่ีคนตวัเล็ก
กว่าวางไว้ตัง้แต่เม่ือคืน  
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ปรวีร์พาคนหิวมาท่ีร้านติ่มซ าดัง้เดิมของภูเก็ต ซึ่งแม้จะมา
กันแต่ เ ช้า  แต่ ก็ยัง ช้ากว่าชาวเมือง ท่ี ออกมาหาอาหารเช้า
รับประทาน  

โดยปกติแล้ว อาหารเช้าของชาวภูเก็ตจะเป็นขนมจีนหรือ
ติ่มซ า ท าให้ร้านติ่มซ าเปิดให้บริการตัง้แต่ฟ้าสาง และเวลาเกือบ
สายเพียงแค่แปดนาฬกิาเช่นนี ้ร้านก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนเสียแล้ว  

หลงัจากมีโต๊ะว่าง สองหนุ่มสาวก็เร่ิมสัง่อาหารในทนัที คน
ท่ีไปอยู่ต่างประเทศเสียหลายปีสัง่สารพดัติ่มซ าท่ีมีในร้าน แทบจะ
จิม้ไปทกุรายการบนเมน ูและเม่ืออาหารถกูน ามาเสิร์ฟและวางเต็ม
โต๊ะ หญิงสาวก็ลงมือรับประทานด้วยท่าทางเอร็ดอร่อย  

“อืม้..ม..ม..” ส่งเสียงครางพร้อมหลับตาพริม้หลังจากใช้
ตะเกียบคีบขนมจีบปูจากจาน แล้วจิม้ซอสสีคล้ายซอสมะเขือเทศ
ในถ้วยซอสใบเล็กส่งเข้าปากในค าเดียว  

“ซอสติ่มซ า หวาน ๆ เผ็ดนิด ๆ คิดถึงเธอจงัเลย”  
เสียงพมึพ าของคนตรงหน้า ท าให้ปรวีร์หวัเราะ ท่าทางของ

หล่อนดมีูความสขุราวกบัล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ก็มิปาน  
“พ่ีวีลองน่ีค่ะ สาหร่ายห่อหมู อร่อยมาก ๆ” ว่าพลางคีบ

สาหร่ายห่อหมูวางใส่จานให้ชายหนุ่ม ก่อนท่ีจะย่ืนตะเกียบไปยัง
จานต่อไป 

“ส่วนน่ีฮะเก๋าค่ะ เลิศเลอสดุ ๆ” โฆษณาแล้วก็คีบฮะเก๋าส่ง
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ให้ ก่อนท่ีจะเวียนไปยงัจานอ่ืน ๆ คีบใส่จานให้ตนเองบ้าง คีบส่งให้
คนนัง่ตรงข้ามบ้าง พลางช่ืนชมรสชาติของอาหารไม่ขาดปาก  

“น้องดาคะ กินแบบนีไ้ม่กลวัอ้วนหรือไง” ปรวีร์ถามอย่างอด
ไม่ได้  

ทุกทีเห็นสาว ๆ มักจะน า้หนักกัน อย่างพิลาสลักษณ์ท่ีมี
โอกาสรับประทานอาหารด้วยกันบ่อย ๆ ก็ดูจะระมัดระวังเร่ือง
อาหารการกินอยู่ไม่น้อย แต่ท าไมยายน้องดาของเขาถึงได้
รับประทานแบบไม่ห่วงสวยเลยเช่นนี ้ 

“โธ่ กลวัอะไรกนัคะพี่วี วนั ๆ น้องดาใช้พลงังานเยอะจะตาย
ไป กินแค่นีไ้ม่อ้วนหรอกค่ะ อีกอย่างน้องดาก็ไม่ได้สวาปามแบบนี ้
ทกุวนัเสียหน่อย แค่ตอนนีเ้ท่านัน้ละค่ะ น้องดาเพิ่งกลบัมา อะไรก็
น่ากินไปหมดเลย” ว่าแล้วก็คีบติ่มซ าเข้าปาก ยืนยันว่าอะไรก็น่า
รับประทานไปเสียหมดจริง ๆ  

 
หลังจัดการกับอาหารเช้าท่ีปรวีร์คิดว่าไม่น่าจะหมดแต่ก็

หมดเรียบร้อยดี สองหนุ่มสาวก็เดินทางกลบัรีสอร์ตเพ่ือท่ีชายหนุ่ม
จะได้กลบัไปท างาน โดยท่ีอีกคนขอติดสอยห้อยตามไปด้วย 

สองหนุ่มสาวเดินควงแขนกันตรงไปยงัห้องท างานของชาย
หนุ่ม ซึง่หน้าห้องมีโต๊ะท างานท่ีมีหญิงวยักลางคนก าลงัง่วนอยู่กับ
กองเอกสาร และเงยหน้าขึน้มายิม้ให้พร้อมกล่าวทกัทายเม่ือหล่อน



 โ ร ส | 50 
 

และเขาเดินเข้าไปใกล้ 
“มอร์นิ่งค่ะคณุวี” ทกัแล้วก็มองผู้ เป็นเจ้านายตาโต เม่ือเห็น

ว่าเขาไม่ได้เดินมาคนเดียวอย่างเช่นทุกวนั หากมีสาวน้อยหน้าตา
สะสวยท่าทางมีชีวิตชีวาเดินเก่ียวแขนมาด้วย  

“สวสัดีครับคณุวรรณ” ปรวีร์ทกัทายเลขานกุารก่อนท่ีจะหนั
มาหาสาวน้อยข้างตวัแล้วบอกเสียงนุ่ม 

“น้องดาคะ มารู้จกัคณุวรรณ มาลีวรรณ เลขาฯ พ่ีวีก่อนเร็ว” 
บอกหญิงสาวแล้วก็หนัไปพดูกับเลขานกุารของตน “คณุวรรณครับ 
น่ีน้องดา...ภรรยาผมเอง”  

มาลีวรรณท่ีก าลังจะยิม้ทักทายคนท่ีผู้ เป็นเจ้านายแนะน า
ให้รู้จกัก็กลบัเปล่ียนเป็นอ้าปากค้างอย่างตกตะลงึแทน...ก็เจ้านาย
หนุ่มโสดของหล่อนไปแอบมีภรรยาตัง้แต่เม่ือไรกนั! 
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๖ 
 
 
 
 
“สวสัดีค่ะคณุมาลีวรรณ”  
เสียงหวาน ๆ ท่ีดงัขึน้พร้อมกบัการยกมือไหว้จากหญิงสาว

ท่ีผู้ เป็นเจ้านายแนะน าว่าเป็น ‘ภรรยา’ ท าให้มาลีวรรณรีบยกมือ
รับไหว้แทบไม่ทนั 

“สวสัดีค่ะ คณุ...ดาริกา” ทกัทายนอบน้อม ก็เป็นถึงภรรยา
ของเจ้านายน่ีนา แม้หล่อนจะไม่รู้ว่าคุณวีไปมีภรรยาตัง้แต่ตอน
ไหนก็เถอะ  

ค าเรียกขานท่ีเป็นทางการอย่างท่ีหล่อนไม่ค่อยคุ้นชินท าให้
ดาริกาบอกกบัผู้สงูวยักว่า 

“เรียกน้องดาเหมือนพ่ีวีเถอะค่ะ อย่าเรียกเต็มยศขนาดนัน้
เลย” 



 โ ร ส | 52 
 

“ถ้าอย่างนัน้คุณน้องดาก็อย่าเรียกมาลีวรรณเป็นทางการ
ขนาดนัน้เลยนะคะ” เลขานกุารสาวใหญ่บอกบ้าง 

“ถ้าอย่างนัน้น้องดาเรียกพ่ีวรรณได้ไหมคะ” หล่อนถาม
อย่างเป็นกนัเอง 

“ยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะ ถ้าคณุน้องดาไม่ถือ”  
“ไม่ถือหรอกค่ะ น้องดาไม่ชอบอะไรหนกั ๆ” 
ท่าทางอารมณ์ดี ไม่ถือเนือ้ถือตวัของ ‘ภรรยา’ ของเจ้านาย 

ท าให้มาลีวรรณรู้สกึผ่อนคลาย และชอบหญิงสาวอ่อนวยักว่าได้ไม่
ยากเลย  

“คุณวรรณ น่ีครับ ผมซือ้ซาลาเปามาฝาก” ปรวีร์กล่าวกับ
เลขานุการของตนพลางย่ืนถุงพลาสติกบรรจุซาลาเปาท่ีถืออยู่ ให้ 
แล้วบอก 

“ช่วยให้ใครจดัโต๊ะท างานให้น้องดาด้วยนะครับ วางตรงมมุ
นัน้ก็ได้” ชีมื้อไปยงัมมุห้อง เยือ้งหลงัโต๊ะท างานของตนเล็กน้อย  

“เด๋ียวน้องดาจะเข้ามาช่วยงานผม” บอกกบัเลขาฯ แล้วหนั
ไปมองหน้าคนท่ีจะมาช่วยงาน ก่อนจะยิม้ด้วยความขบขัน เม่ือ
มองเห็นหน้าสวย ๆ นัน้งอง า้ลงในทนัที 

“ไม่ต้องรีบเตรียมโต๊ะขนาดนัน้ก็ได้ค่ะพ่ีวี น้องดายังไม่ตก
ลงจะเข้ามาท างานเสียหน่อย”  

“ไม่ว่าจะยังไงน้องดาก็ต้องเข้ามาท างานอยู่ดี เตรียมไว้
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ตอนนีห้รือตอนไหนก็เหมือนกนั”  
“ก็น้องดายงัไม่อยากท างาน” บอกน า้เสียงกระเง้ากระงอด 

ท าไมเขาไม่เข้าใจว่าหล่อนเพิ่งกลบัมา ยังอยากเท่ียวเล่นให้สนุก 
ไม่ใช่รีบท างานแบบนี ้ 

“อยากไม่อยากก็ต้องท า จะอยู่เฉย ๆ ได้ยงัไงคะ” ชายหนุ่ม
ท าเสียงด ุอีกคนจงึบอกน า้เสียงออดอ้อน 

“ก็...สามีน้องดาออกจะร ่ารวย ให้สามีเลีย้งไม่ได้หรือคะ” 
ดาริกาตอบด้วยน า้เสียงออดอ้อนอย่างแกล้งท า 

ค าพูดของหญิงสาวท าให้คุณเลขาฯ ถึงกับแอบยิม้ ส่วน 
‘คุณสามี’ รู้สึกร้อนวูบวาบท่ีใบหน้า พลางรู้สึกเข่นเขีย้วยายตัวดี 
ตอนนีล้ะจะให้สามีเลีย้ง พอตอนจะให้เป็นสามีภรรยากันจริง ๆ 
กลบัท าท่าขนลกุขนพอง ปฏิเสธเสียงหลง 

“ไม่เลีย้งค่ะ ไปนัง่ท่ีโซฟาไป พ่ีวีจะท างานแล้ว ห้ามรบกวน” 
บอกเสียงขึงขงัพลางชีมื้อไปยงัชดุโซฟารับแขกท่ีอยู่อีกมมุของห้อง
ท างาน ก่อนจะหนัไปยงัเลขานกุารสาวใหญ่ 

“คณุวรรณครับ รบกวนหาน า้หาท่าให้น้องดาหน่อยนะครับ 
แล้วถ้ามีเอกสารจะให้ดก็ูส่งเข้ามาได้เลย” กล่าวเสร็จก็เดินไปนัง่ยงั
โต๊ะท างานตัวใหญ่ ส่วนคุณเลขาฯ ก็เดินกลับไปยังโต๊ะของตน  
หางตาชายหนุ่มแอบเห็นภรรยาเดินไปทรุดตัวลงบนโซฟา พลาง
หยิบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตออกมาจากกระเป๋า ก่อนจะได้ยินเสียง
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หวานส่งมา  
“พ่ีวี ขอพาสเวิร์ดไวไฟหน่อยสิคะ”  
“รอถามคุณวรรณ” ชายหนุ่มบอกง่าย ๆ ก่อนจะก้มหน้า

ตัง้ใจอ่านเอกสารท่ีเลขานกุารสาววางไว้ให้ โดยแทบจะลืมคนท่ีนัง่
อยู่ในห้องด้วยไปในทนัทีท่ีเร่ิมต้นท างาน  

ปรวีร์ถกูดึงออกจากงานตรงหน้าด้วยเสียงข้อความเข้าทาง
โทรศพัท์มือถือ เม่ือหยิบขึน้มาดูก็เห็นว่าเป็นข้อความจากคนท่ีนัง่
เงียบอยู่ท่ีโซฟา ซึง่หญิงสาวจดัการขอหมายเลขโทรศพัท์มือถือของ
เขาทนัทีท่ีเขาถึงบ้านเม่ือวานนี ้ 

‘ขอเฟซบุ๊กพีวี่ดว้ยค่ะ ออนไลน์ไวด้ว้ยนะคะ’  
ข้อความทัง้ขอทัง้สัง่อย่างเจ้ากีเ้จ้าการท่ีส่งมาจากคนท่ีนั่ง

อยู่ไม่ไกล ท าให้ชายหนุ่มต้องหยดุท างานชัว่ครู่ เพ่ือส่งลิงก์เว็บไซต์
โซเชียลเน็ตเวิร์กท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมไปให้เจ้าหล่อนในทนัที ก่อนท่ีจะ
ได้รับข้อความสัน้ ๆ กลบัมาเป็นรูปใบหน้ายิม้และรูปหวัใจ  

หลังจากส่งข้อความไปให้หญิงสาวแล้ว ชายหนุ่มก็เปิด
เว็บไซต์หน้าเฟซบุ๊ กของตนเองขึน้มา ท าตามค าสั่งอย่างว่าง่าย   
ทัง้ ๆ ท่ีปกติเขาไม่เคยออนไลน์เว็บไซต์อ่ืน ๆ ในขณะท างานเลย 
ยายตวัดีท าให้เขาเสียคนหรือเปล่าน่ี  

เม่ือหน้าเฟซบุ๊ กของเขาปรากฏต่อสายตา ปรวีร์มองเห็น   
ค าขอเป็นเพ่ือนส่งมาจาก Darika D. แล้วต้องยิม้ เขากดรับในทนัที 
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และข้อความ Parawee D. ไ ด้ เป็นเ พ่ือนกับ  Darika D. แล้วก็
ปรากฏขึน้บนหน้าฟีดของเขา ชายหนุ่มอดแสดงความคิดเห็นหรือ
คอมเมนต์เย้าหญิงสาวไม่ได้ 

‘ไหนว่าจะไม่เปล่ียนนามสกลุไงคะ’  
เขารู้ว่า D. ของหล่อนหมายถึง ‘ดิลกรัตน์’ ไม่ใช่ ‘เดชด ารง

กลุ’ ของเขา แต่อดรู้สกึดีไม่ได้ท่ีเขาและหล่อนใจตรงกนัใช้อักษรย่อ
แทนการเขียนนามสกุลเต็ม ท าให้มองดูเหมือนเขาและหล่อน
นามสกลุเดียวกนั  

คนถกูเย้าตอบกลบัแบบ ‘รับมกุ’ เขาในทนัที 
‘ก็คณุสามีขอร้อง ;)’  
ค าตอบของหล่อนท าให้ชายหนุ่มถึงกับหลุดหัวเราะหึหึ 

ก่อนจะเขียนตอบ  
‘ท างานแลว้ หา้มรบกวน!’  
‘ใจร้ายยยยยย’  
ข้อความตอบกลับปรากฏขึน้ในทันทีเหมือนรออยู่แล้ว   

ชายหนุ่มเห็นแล้วต้องยิม้ก่อนจะส่ายศีรษะอย่างเอ็นดู อดไม่ได้ท่ี
จะมองไปยงัคนท่ีนัง่อยู่ท่ีโซฟา มองเห็นใบหน้างามก้มลงจ้องมอง
จอแท็บเล็ตในมืออย่างตัง้อกตัง้ใจ เห็นแล้วรู้สึกอ่อนโยนในหวัใจ 
อยากให้หล่อนเป็นภรรยาของเขาจริง ๆ ไม่ใช่ภรรยาก ามะลอท่ี
หล่อนกล่าวถึงด้วยส าเนียงล้อเล่นแบบท่ีเป็นอยู่ตอนนี ้
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บ้าไปใหญ่แล้วนายปรวีร์ เขาเห็นนายเป็นแค่พีช่าย เลิกคิด
ลึกกับเขาได้แล้ว บอกตัวเองทัง้ ๆ ท่ีรู้ว่าท าไม่ได้ ชายหนุ่มถอน
หายใจอย่างปลงอนิจจงั ไม่เคยคิดเลยว่าวนัหนึง่เขาจะต้องมาแอบ
คิดไม่ซื่อกับคนท่ีเขาเห็นเป็นน้องมาตลอดชีวิต ท่ีตอนนีก้ลายมา
เป็นภรรยาของเขาเช่นนี ้

 
ปรวีร์ไขกุญแจเข้ามาพบกับบ้านท่ีเงียบเชียบ ในใจรู้สึก

แปลกใจระคนผิดหวังท่ีไม่เห็นคนท่ีอยู่ในความค านึงของเขามา
ตลอดวนัอยู่ในบ้าน เขาอตุส่าห์รีบกลบับ้านทนัทีท่ีหมดเวลาท างาน 
เพราะนบัแต่หล่อนกลบับ้านมาก่อนเม่ือบ่ายนี ้เขาก็ไม่มีสมาธิจะ
ท าอะไร จนสดุท้ายต้องเปิดดเูว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กของหล่อน ท่ี
ดูเหมือนจะรวบรวมชีวิตในส่ีปีท่ีผ่านมาของหล่อนไว้ครบถ้วน ทัง้
รูปภาพและข้อความบนหน้าเว็บไซต์ บอกเขาว่าชีวิตของหล่อนท่ี
โน่นมีความสขุดี  

น้องน้อยดาริกาท่ีจากบ้านไปเม่ือส่ีปีก่อน เติบโตขึน้เป็น
หญิงสาวท่ีดู มีความเ ช่ือมั่นในตนเอง จากการสัง เกตการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ บนโซเชียลเน็ตเวิร์กของหล่อน หญิงสาวดู
เป็นจุดศูนย์รวมความสนใจของคนอ่ืน ๆ เห็นได้จากแต่ละรูปท่ี
หล่อนอัปโหลดขึน้เว็บไซต์ จะได้รับการกดไลก์และแสดงความ
คิดเห็นเป็นจ านวนมาก  
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ดูเหมือนหล่อนจะเป็นท่ีรักของเพ่ือน ๆ ซึ่งเขาก็ไม่แปลกใจ
เท่าใดนกั เพราะด้วยบุคลิกของหล่อน ไม่ว่าจะไปอยู่ท่ีไหนกบัใคร 
ก็คงจะท าให้คนอ่ืนรักได้ไม่ยาก ก็ดแูต่ท่ีหล่อนกลบัมาอยู่กบัเขาได้
เพียงไม่ก่ีวัน เขาก็รู้สึกหลงเสน่ห์ของหล่อนจนไม่เป็นอันท าการ
ท างานเสียแล้ว  

ชายหนุ่มอดไม่ได้ท่ีจะมองหาความสนิมสนมท่ีพิเศษไปกว่า
ความเป็นเพ่ือนระหว่างหล่อนกับผู้ชายหลาย ๆ คนในภาพ แล้วก็
ต้องรุ่มร้อนอยู่ในอก เม่ือสงัเกตว่าหลาย ๆ ภาพของหล่อนจะมีชาย
หนุ่มหน้าตาหล่อเหลาและรูปร่างดีอยู่เคียงข้าง โดยเฉพาะในวนั
ส าคัญอย่างเช่นวันเกิด จะมีผู้ ชายคนนีร่้วมเฟรมอยู่ในภาพเสมอ 
ยิ่งเม่ือมองค าบรรยายภาพและการพดูคยุกนัเขาก็ยิ่งร้อนรุ่ม เพราะ
จะเห็นทัง้สองคนใช้ค าว่า Baby ซึ่งเป็นค าเรียกคนรัก และ I love 
you อยู่ตลอด  

แต่หล่อนก็บอกเขาว่ายังไม่มีคนรักน่ีนา... หรือหล่อนจะ
อายจึงไม่กล้าบอกเขา และเพราะอย่างนีห้รือเปล่าหล่อนจึงไม่มี
สายตาเหลือมามองเขา เพราะหล่อนมีคนรักอยู่แล้วอย่างนัน้หรือ... 

ชายหนุ่มก้าวเท้าเข้าไปในบ้านพลางพยายามสลดัความคิด
ท่ีท าให้ใจคอห่อเห่ียวทิง้ไป เขาเข้าไปเปล่ียนเสือ้ผ้าในห้องแต่งตวั 
แล้วเดินออกมาเรียกหาหญิงสาว ไม่แน่ใจว่าหล่อนลงไปเดินเล่นท่ี
ชายหาดหรือเปล่า 
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เม่ือเดินไปทัว่บ้านรวมทัง้ห้องนอนของหญิงสาวแล้วยังไม่
พบหล่อน ชายหนุ่มจึงยอมแพ้ บางทีหล่อนอาจจะออกไปเดินเล่น
ภายในรีสอร์ตก็ได้ จึงเดินไปเปิดตู้ เย็น หยิบไวน์ขาวออกมารินใส่
แก้วแล้วเดินออกไปทางหน้าบ้าน กะว่าจะนัง่หย่อนใจท่ีโซฟาเอาต์
ดอร์ข้างสระว่ายน า้ระหว่างรอหล่อนกลับมา แต่แล้วก็ต้องชะงัก
และยืนน่ิงราวกบัถกูสาป เม่ือมองเห็นความงดงามตรงหน้า 

ดาริกาในชุดออกก าลังกายแนบเนือ้ เผยให้เห็นรูปร่างท่ี
งดงามราวกับผลงานประติมากรรมชิน้เอก หล่อนก าลงัท าท่าทรง
ตวับนแขนสองข้างท่ีวางแนบพืน้ตัง้แต่ข้อศอก แขนส่วนบนตัง้แต่
เหนือข้อศอกขึน้ไปตัง้ตรงเช่นเดียวกับล าตัว สองขากางอยู่บน
อากาศแยกออกจากกนัเป็นเส้นตรง ๑๘๐ องศา ดงูดงาม อ่อนช้อย 
และแข็งแกร่งในคราเดียว  

ชายหนุ่มรู้ดีว่า การจะท าท่านีไ้ด้ หญิงสาวต้องมีกล้ามเนือ้
แขนและล าตวัท่ีแข็งแรงทีเดียว ซึ่งจากท่วงท่าท่ีหล่อนท าอยู่อย่าง
มัน่คงและด้วยท่าทางสบาย ๆ หมายความว่าหล่อนคงจะฝึกมาจน
ช านาญอย่างแน่นอน  

เพียงไม่ก่ีวันท่ีหล่อนกลับมาอยู่กับเขา ชายหนุ่มก็พบว่า
หล่อนมีอะไรให้เขาประหลาดใจอยู่เร่ือย ๆ ระยะเวลาส่ีปีท่ีไม่ได้พบ
กนั มีอะไรอีกบ้างหนอท่ีเขาไม่รู้เก่ียวกบัหล่อน เวลาส่ีปีเปล่ียนน้อง
น้อยดาริกาของเขาให้กลายเป็นคนใหม่ ท่ีเพียงแค่เห็นหล่อนท่ี
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สนามบินเพียงอึดใจเดียว ก็ท าให้เขาหลงเสน่ห์หล่อนจนถอนตวัไม่
ขึน้ ทัง้ ๆ ท่ีก่อนหน้านีท่ี้เติบโตมาด้วยกัน เขาไม่เคยมีความรู้สึก
แบบหนุ่มสาวกับหล่อนเลย แต่ก็ช่างน่าเศร้าท่ีเวลาส่ีปีนี ้ไม่ท าให้
ความรู้สกึท่ีหล่อนมีต่อเขาเปล่ียนไป 

นอกจากจะเป็นเจ้าของรีสอร์ต ท่าทางจะได้เป็นเจ้าของไร่
แหว้ดว้ยละ นายวีเอ๊ย ชายหนุ่มบอกตวัเองอย่างปลง ๆ  

ปรวีร์ยืนมองความอ่อนช้อยหากแข็งแกร่งตรงหน้าอยู่นาน 
จากท่านัน้เปล่ียนเป็นท่านี ้จนกระทัง่ดเูหมือนหญิงสาวจะท าท่าไป
จนเสร็จเรียบร้อย เขาเห็นหล่อนหยุดแล้วเดินไปหยิบขวดน า้ท่ีวาง
อยู่ข้าง ๆ เส่ือออกก าลงักายขึน้มายกด่ืม ก่อนจะหนัมาทางเขา 

“อ้าว พ่ีวี กลบัมานานแล้วหรือคะ”  
ดาริกาถามเขาพร้อมฉีกยิม้กว้าง ใบหน้างามมีเหง่ือเม็ด 

เล็ก ๆ เกาะพราวบนหน้าผาก หล่อนยกผ้าขนหนูผืนเล็กซบัเบา ๆ 
ขณะเดินตรงมายงัเขา  

“มาได้สักครู่ เห็นน้องดาก าลังมีสมาธิ พ่ีวีเลยไม่กวน” จะ
บอกไปได้อย่างไรว่าเขายืนมองหล่อนอยู่นานแล้ว  

“น้องดาเสร็จแล้วค่ะ เด๋ียวจะเข้าไปอาบน า้ พ่ีวีเข้าไป
ด้วยกนัไหมคะ”  

ค าถามธรรมดาจากคนท่ีไม่ได้คิดอะไร แต่ท าให้คนฟังท่ี
แอบคิดไม่ซื่อถึงกับวาบหวิวไปทัง้ใจ ก็หล่อนเล่นถามราวกับชวน
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เขาไปอาบน า้ด้วยกนัเสียอย่างนัน้ จึงรีบปฏิเสธและพยายามอยู่ให้
ห่างก่อนท่ีเขาจะคิดอะไรเลยเถิดไปมากกว่านี ้

“ไม่ละ น้องดาไปเถอะ พ่ีวีจะนั่งด่ืมต่ออีกสักหน่อย” เขา
บอกพลางยกแก้วไวน์ท่ียงัไม่พร่องให้หล่อนด ู 

เม่ือเขาว่าเช่นนัน้ดาริกาเพียงยักไหล่เล็กน้อยก่อนจะเดิน
เข้าไปในบ้าน ทิง้ชายหนุ่มให้นัง่ด่ืมต่ออย่างท่ีเจ้าตวัต้องการ  

ไม่นานหญิงสาวก็เดินกลบัมาหาเขาอีกครัง้ หล่อนเปล่ียน
เสือ้ผ้า หน้าตาสดใสอย่างคนท่ีเพิ่งอาบน า้เสร็จ ในมือมีขวดไวน์ท่ี
คงจะหยิบมาจากตู้ เย็นในครัวพร้อมกบัแก้วอีกหนึง่ใบ  

ดาริกาทันมองเห็นชายหนุ่มวางโทรศัพท์มือถือลงบนโต๊ะ   
ดเูหมือนว่าเขาเพิง่จะคยุโทรศพัท์เสร็จในตอนท่ีหล่อนเดินออกมา  

“มีอะไรหรือเปล่าคะพ่ีวี ใครโทร.มาหรือคะ” ดาริกาถาม 
เพราะเขาเงยหน้าขึน้มองหล่อนด้วยสายตาแปลก ๆ 

“คณุพอ่น่ะ โทร.มาบอกว่ามะรืนนีจ้ะกลบัแล้ว น้องดาจะไป
รับคณุพอ่ท่ีสนามบินด้วยกนัไหม” 

“ไปสิคะ ในท่ีสดุน้องดาก็จะได้เจอคณุลงุเสียที” ตอบพลาง
ยิม้กว้างอย่างยินดี  

คุณลุงปวินท์ท่ีหล่อนรักราวกับบิดาอีกคนจะกลับมาให้
หล่อนได้กอดแล้ว แต่แล้วยิม้กว้างของหล่อนก็ต้องค่อย ๆ หุบลง 
เม่ือสังเกตเห็นความผิดปกติบนใบหน้าของชายหนุ่ม หล่อนถาม
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เสียงเบาหวิวเพราะเกรงจะมีข่าวร้าย  
“คณุลงุเป็นอะไรหรือเปล่าคะพ่ีวี ท าไมท าหน้าแบบนัน้”  
“คณุพอ่ถามว่า...เราจะมีลกูกนัเลยหรือเปล่า” 
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ค าตอบของชายหนุ่มท าให้ดาริกาหน้าร้อนวูบ และไม่รู้ว่า
จะเห่อแดงให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าหล่อน ‘รู้สกึรู้สา’ กบัถ้อยค านัน้ ก็
หล่อนไม่ได้ไร้เดียงสาจนไม่รู้ว่าการจะมีลูกได้นัน้จะต้องท าอะไร
ก่อน และพอนึกภาพเขาและหล่อนท าอะไร ๆ อย่างนัน้ ก็อดรู้สึกยุ
กยิกในหวัใจไม่ได้ น่าแปลกท่ีเม่ือก่อนหล่อนไม่เคยรู้สึกอะไรมาก
ไปกว่าบดัสีบดัเถลิง แต่ท าไมคราวนีถ้ึงรู้สกึเขินอายแปลก ๆ แบบนี ้
นะ  

“เติมไวน์หน่อยนะคะพ่ีวี” หล่อนเปล่ียนเร่ืองไปให้ไกลจาก
ความรู้สึกท่ีท าให้หวัใจโลดเต้นในจงัหวะแปลก ๆ และเม่ือเขาย่ืน
แก้วมาให้ตรงหน้า ดาริกาก็รินไวน์ใส่แก้วจนเกือบเต็ม ก่อนจะหนั
กลบัมารินให้ตนเองบ้าง 
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เขายกแก้วในมือย่ืนมาตรงหน้าหล่อน ดาริกาจึงยกแก้วขึน้
สมัผสักบัแก้วของเขา แล้วยกขึน้จิบพร้อม ๆ กนั 

หลงัจากนัง่ละเลียดไวน์กันไปเงียบ ๆ สกัพกั ปรวีร์ก็หนัมา
ถาม  

“น้องดาอยากดพูระอาทิตย์ตกไหมคะ”  
“อยากสิคะ” ตอบพลางยกมือขึน้ดนูาฬกิาแล้วจงึกล่าวชวน 
“งัน้ไปกันเลยดีไหมคะพ่ีวี เด๋ียวจะไม่มีท่ี วันนีว้ันศุกร์ด้วย 

ท่าทางคนจะเยอะ” หญิงสาวนึกถึงแหลมพรหมเทพ สถานท่ีดพูระ
อาทิตย์ตกยอดฮิตของภูเก็ต ซึ่งมีผู้ คนพลุกพล่านจนหากไปช้า
อาจจะถกูคนอ่ืนจบัจองท่ีเหมาะ ๆ ไปหมดแล้ว  

ปรวีร์มองหน้าคนถามพลางยิม้ ก่อนจะตอบอย่างใจเย็น 
“มีเวลาเหลือเฟือ ด่ืมไวน์ขวดนีใ้ห้หมดก่อนค่อยไปกนัก็ได้” 

ว่าพลางยกแก้วขึน้จิบด้วยท่าทางสบายใจ 
เม่ือเห็นดงันัน้ดาริกาจงึยกแก้วของตนขึน้ด่ืมบ้าง ในเม่ือเขา

บอกว่ามีเวลาเหลือเฟือก็ตามใจเขาก็แล้วกนั แต่ถ้าไปไม่ทนัหรือไม่
มีท่ีดูพระอาทิตย์ตกดี ๆ ละก็ หล่อนจะงอนให้เขาง้อด้วยการ
ตระเวนกินของกินอร่อย ๆ ให้ทัว่ทัง้เกาะเลย 

“พ่ีวี...” ดาริกาเรียกคนท่ีนั่งด่ืมไวน์เงียบ ๆ โดยท่ีสายตา
ทอดมองไปไกลยงัผืนอ่าวเบือ้งล่าง คล้ายกบัมีเร่ืองครุ่นคิดในใจ  

“หืม...”  
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“ไปเท่ียวกนัเถอะค่ะ”  
“เท่ียวไหน”  
“ท่ีไหนก็ได้ น้องดาเพิง่กลบัมา อยากเท่ียวเมืองไทย” 
“ช่วงนีพ่ี้วีไม่ว่างเลย”  
ค าตอบของชายหนุ่มท าให้คนอยากเท่ียวหน้าง า้ในทันที  

ดาริกากล่าวหาเขาด้วยน า้เสียงกระเง้ากระงอด  
“พ่ีวีใจร้าย พาน้องนุ่งเท่ียวนิดหน่อยก็ไม่ได้”  
“พ่ีวีมีงานต้องท าเยอะแยะ แล้วไม่ใช่ของพ่ีวีอย่างเดียวด้วย 

ธุรกิจของน้องดาอีกก็ไม่ใช่น้อย ๆ กลับมาแล้วก็รีบมาช่วยพ่ีวี
ท างานสิคะ มวัแต่อยากเท่ียวเล่นอยู่นัน่”  

ค าพูดของเขาท าให้คนท่ีถูกกล่าวหาว่ามัวแต่อยากเท่ียว
เล่นน า้ตาคลอ ถามเสียงสัน่  

“ธุรกิจท่ีคณุพ่อทิง้ไว้ให้น้องดาเป็นภาระของพ่ีวีมากใช่ไหม
คะ”  

เสียงสัน่ ๆ ของคนถามเรียกสายตาชายหนุ่มกลบัมาจากท่ี
เหม่อมองท้องทะเลเบือ้งหน้าได้ เม่ือมองเห็นดวงตากลมโตก าลัง
จ้องหน้าเขาน า้ตาคลอปรวีร์ก็หวัใจกระตกุวบู 

“เฮ้ย! ไม่ใช่อย่างนัน้ มาน่ีมา” ชายหนุ่มอุทานน า้เสียง
ตระหนก ก่อนจะย่ืนมือไปโอบไหล่คนขีแ้ยเข้ามากอดแนบอก ยก
มือขึน้ลบูศีรษะหล่อนอย่างอ่อนโยนพลางกล่าวเสียงนุ่มนวล 
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“พ่ีวีขอโทษ พ่ีวีไม่เคยคิดว่าน้องดาเป็นภาระเลย แต่พ่ีวี
อยากให้น้องดามาท างานกบัพ่ีวี เพราะน้องดาโตแล้วก็ต้องท างาน 
แต่ถ้ายงัไม่พร้อมก็เท่ียวก่อนก็ได้ เดี๋ยวพ่ีวีจะหาวนัว่างด ูนะ...อย่า
ร้องไห้สิคะ” ชายหนุ่มท าอะไรไม่ถูกเม่ือเห็นหล่อนท าท่าจะร้องไห้
แบบนัน้ ไอ้ท่ีตัง้ใจจะให้หล่อนรีบเข้ามาท างาน ก็กลายเป็นว่าเขา
จะหาวนัว่างพาหล่อนเท่ียวเสียอย่างนัน้  

เม่ือได้ยินเช่นนัน้ คนท่ีเล่นบทโศกอยู่เม่ือสกัครู่ก็ยิม้ออก 
...พ่ีวีน่ารักท่ีสดุเลย...  
หลงัจากท่ีซบนิ่งอยู่ในอ้อมแขนของชายหนุ่มอยู่พกัใหญ่แต่

เจ้าของอ้อมแขนไม่มีทีท่าว่าจะคลายออก ดาริกาจึงดิน้ยกุยิก ซึง่ดู
เหมือนอีกคนจะรู้ตวัเพราะเขาคลายอ้อมแขนออกทนัที  

“ไปกนัหรือยงัคะพี่วี เด๋ียวไม่ทนัพระอาทิตย์ตกนะ” 
“ไปสิ” ว่าพลางลุกขึน้คว้าแก้วเปล่าทัง้สองใบรวมทัง้ขวด

ไวน์มาถือไว้ในมือ ก่อนจะเดินน าคนตวัเล็กกว่าเข้าไปในบ้าน  
หลงัจากทิง้ขวดไวน์ในถังขยะและวางแก้วในอ่างล้างจาน

รอให้แม่บ้านมาเก็บล้าง ชายหนุ่มก็ย่ืนแขนให้หญิงสาว ซึง่หล่อนก็
ย่ืนมือไปเก่ียวแขนเขาอย่างไม่เคอะเขิน จากนัน้เขาก็พาหล่อนเดิน
ออกจากบ้านไปบนทางเดินท่ีทอดสู่ผืนอ่าวเบือ้งล่าง  

“เอ่อ...พ่ีวี รถอยู่ทางนู้นนะคะ” ดาริกาว่าพลางชีมื้อชีไ้ม้ไป
ยงัทางท่ีรถจอดอยู่ เม่ือเห็นว่าเขาพาหล่อนเดินตรงไปยงัชายหาด
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หน้ารีสอร์ต ตรงกนัข้ามกบัทิศทางท่ีคิดไว้ 
ปรวีร์เพียงแต่ยิม้บาง ๆ ขณะบอกหล่อน 
“เปล่ียนบรรยากาศบ้าง”  
“เปล่ียนบรรยากาศไปดูพระอาทิตย์ตกท่ีชายหาดหน้า        

รีสอร์ตเน่ียนะ ไม่ลงทนุเลย!” 
“มาเถอะน่า ขีบ้่นจริงเลยเราน่ี” ปรวีร์ว่าอย่างไม่จริงจงันัก 

ขาไม่หยดุก้าวมุ่งสู่ชายหาด ไม่สนใจหน้างอง า้ของอีกคน จนกระทัง่
มาหยดุยืนบนชายหาดท่ีในทะเลตรงหน้ามีสกู๊ตเตอร์จอดอยู่หลาย
คัน ชายหนุ่มก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบกุญแจออกมาแล้วหันไป
บอกกบัดาริกา 

“มาสิคะ”  
ดาริกาก้าวตามอย่างงง ๆ ไม่แน่ใจว่าชายหนุ่มก าลงัจะท า

อะไร จนเขาเดินตรงไปยงัสกู๊ตเตอร์สีน า้เงินท่ีมีค าว่า Blue Ocean 
ติดอยู่ด้านข้างแล้วก้าวขึน้ไปนัง่ จากนัน้ย่ืนแขนมาช่วยดึงหล่อนให้
ขึน้นั่งซ้อนท้าย จึงเข้าใจว่าเขาก าลังจะข่ีสกู๊ ตเตอร์พาหล่อนไปดู
พระอาทิตย์ตกท่ีไหนสกัแห่งท่ีไม่ใช่บนชายหาดหน้ารีสอร์ตหรือท่ี
แหลมพรหมเทพอย่างท่ีหล่อนคิด 

“เกาะแน่น ๆ นะ” เขาหันบอกคนซ้อนท้ายก่อนท่ีจะหมุน
กญุแจสตาร์ตเคร่ือง  

ดาริกาวาดแขนโอบรอบเอวของชายหนุ่มตามค าบอกอย่าง
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ว่าง่าย จากนัน้ก็รู้สึกว่าสกู๊ ตเตอร์เคล่ือนท่ีไปข้างหน้า และเร่ง
ความเร็วขึน้เร่ือย ๆ 

‘ซ่ิงจริงพี่วี’ แอบบ่นในใจเม่ือรู้สึกถึงความเร็วท่ีเพิ่มขึน้มาก 
แต่ก็ชอบความรู้สึกของลมกระทบใบหน้าและน า้ท่ีกระเซ็นมา
กระทบผิวกาย  

เพียงอึดใจเดียว ชายหนุ่มก็ชะลอความเร็วลงและจอด  
สกู๊ตเตอร์อยู่หน้าเกาะเล็ก ๆ ท่ีมีชายหาดสัน้ ๆ ด้านหน้าซึง่เป็นผืน
ทรายละเอียดขาวราวกบัแปง้  

เขาก้าวขาลงก่อนพลางช่วยพยุงหญิงสาวให้ลงจาก       
สกู๊ตเตอร์และจงูมือเล็กเดินขึน้ไปบนเกาะ จากนัน้ผายมือให้นัง่ลง
ด้วยกันบนผืนทราย หนัหน้าไปยงัพระอาทิตย์ดวงโตท่ีท าท่าว่าจะ
จุ่มตวัลงน า้ในเวลาอีกไม่นาน  

“บอกแล้วว่าเวลาเหลือเฟือ และไม่ต้องแย่งท่ีกับใครด้วย” 
เขาบอกคนนัง่เคียงยิม้ ๆ 

“สวยจงัเลยค่ะพ่ีวี” ดาริกาพึมพ าเบา ๆ ราวกับละเมอ เม่ือ
เห็นภาพความสวยงามตรงหน้าเต็มตา  

เกาะเล็ก ๆ แห่งนีต้ัง้อยู่ไม่ห่างจากรีสอร์ตมากนกั ด้านหลงั
เป็นชายหาดหน้ารีสอร์ต ส่วนด้านหน้าเป็นผืนน า้นิ่งสงบท่ีตอนนี ้
เปล่ียนเป็นสีทองด้วยแสงของพระอาทิตย์ยามพลบ แผ่นฟ้าเป็นสี
ส้มราวกับเปลวเพลิง และค่อย ๆ เปล่ียนเฉดเป็นคล า้ขึน้เม่ือ      
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พระอาทิตย์ค่อย ๆ จุ่มตวัลงน า้  
สองหนุ่มสาวนัง่เงียบ ๆ ซมึซาบความงามท่ีธรรมชาติสรรค์

สร้างอยู่ตรงหน้า ไม่ส่งเสียงใด ๆ ราวกบัเกรงว่าจะเป็นการรบกวน
ศิลปินเอกท่ีก าลงัแสดงผลงานศิลปะอนัเลอค่า จวบจนพระอาทิตย์
ดวงโตลบัหายไปในผืนน า้ และท้องฟ้าเร่ิมกลายเป็นสีคล า้ ดาริกา
จงึเอ่ยเสียงเบา 

“ขอบคุณมากนะคะพ่ีวีท่ีพาน้องดามาดูพระอาทิตย์ตกท่ี
สวยท่ีสดุเท่าท่ีน้องดาเคยเห็นมา”  

“น้องดาชอบพ่ีวีก็ดีใจแล้ว” ชายหนุ่มบอกพลางระบายยิม้
อ่อนโยน ความอ่อนโยนท่ีก าซาบอยู่ในหัวใจ เพียงแค่เห็นหล่อน
ซาบซึง้กบัสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีเขาท าให้ ยิ่งมองเห็นหล่อนเงยหน้าขึน้
ยิม้ให้อย่างอ่อนหวาน ยิ่งรู้สกึอยากวางหวัใจดวงนีแ้ทบเท้าหล่อน  

‘น้องดา พี่วี รู้สึกแบบนี้กับน้องดาได้ยังไงนะ” ชายหนุ่ม
พึมพ าอยู่ในใจ เขาไม่เคยคิดเลยว่าเม่ือกลับมาพบกันอีกครัง้ 
ความรู้สึกท่ีเขามีต่อดาริกาจะเปล่ียนแปลงไปอย่างง่ายดายเช่นนี ้
และแม้จะเพิง่ได้อยู่ร่วมบ้านกนัเพียงไม่ก่ีวนั แต่ความรู้สกึของเขาท่ี
มีต่อหล่อนก็ชดัเจนขึน้เร่ือย ๆ ว่าห่างไกลจากความเป็นพ่ีน้องอย่าง
ท่ีเคยรู้สกึเต็มที 

“กลับกันเถอะน้องดา” เขากล่าวชวนพลางย่ืนแขนให้ ซึ่ง
หญิงสาวก็เก่ียวแขนเขาเดินตรงไปยังสกู๊ ตเตอร์ท่ีจอดอยู่ไม่ห่าง
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ทนัที  
เม่ือก้าวขึน้นัง่บนสกู๊ตเตอร์เรียบร้อยแล้ว หญิงสาวกล่าวอยู่

กบัแผ่นหลงัเขาเสียงเบา แต่คนฟังได้ยินชดัเต็มหวัใจ 
“วนันีน้้องดามีความสขุมาก ๆ เลยค่ะพี่วี ขอบคณุนะคะ”  
ชายหนุ่มไม่ตอบ เพียงเอีย้วตัวไปยิม้ให้อย่างจะบอกให้

หล่อนรู้ว่า เขารับรู้ถึงถ้อยค าของหล่อน ถ้อยค าท่ีท าให้เขาอิ่มไปทัง้
ใจ 
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๘ 
 
 
 
 
หลังจากดูพระอาทิตย์ตก สองหนุ่มสาวกลับเข้าบ้านมา

อาบน า้เปล่ียนเสือ้ผ้า เพราะคืนนีย้งัมีกิจกรรมท่ีหญิงสาวรอคอย 
ท่องราตรี...  
ปรวีร์พาภรรยาก ามะลอของเขาขับรถไปยังศูนย์การค้า

ขนาดใหญ่ท่ีหาดป่าตอง ซึง่เป็นท่ีตัง้ของไนต์คลบัอนัเป็นจดุหมาย
ปลายทางในคืนนี ้ 

ไนต์คลับขนาดใหญ่แห่งนีแ้บ่งออกเป็นสองชัน้ ชัน้ล่างมี
บาร์เคร่ืองด่ืมทอดยาวจากผนงัด้านหนึ่งไปยงัผนงัอีกด้าน มมุด้าน
หนึ่งมีเวทีแสดงดนตรีสดและซุ้มดีเจเปิดเพลงท่ีก าลังโด่งดังติด
ชาร์ต ส่วนอีกด้านเป็นมมุวีไอพี ซึง่จะมีความเป็นส่วนตวัมากกว่า 

ชัน้บนเป็นบาร์แบบเปิดโล่ง ตัง้อยู่บนชัน้ดาดฟ้าของอาคาร 
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สามารถมองเห็นโค้งอ่าวของหาดป่าตองได้อย่างชดัเจน ตรงกลาง
เป็นสระว่ายน า้ ซึ่งพืน้สระท าจากกระจก ท าให้ผู้ คนท่ีอยู่ใน
ไนต์คลบัชัน้ล่างสามารถมองเห็นผู้คนท่ีแหวกว่ายไปมาในสระว่าย
น า้ได้จากเพดานห้อง ซึง่ถือเป็นจดุขายของสถานท่ีแห่งนี ้ 

“น้องดาอยากขึน้ไปข้างบนหรือเปล่า” ปรวีร์ถามพลาง     
บุ้ยใบ้ไปยงัเพดานท่ีมองเห็นผู้คนแหวกว่ายอยู่ในสระ  

“ไม่ละค่ะ อยู่ในนีดี้กว่า” ดาริกามองตามมือชีแ้ล้วตอบ
พร้อมส่ายศีรษะ 

ด้านบนมีผู้ คนแน่นขนัดเกินไป อีกทัง้เกินคร่ึงคีบบุหร่ีอยู่    
ในมือ หล่อนขออยู่ในส่วนวีไอพีท่ีมีความเป็นส่วนตวั และภายใน
อาคารก็ไม่มีคนสบูบหุร่ีให้หงดุหงิดดีกว่า โชคดีท่ีไนต์คลบัแห่งนีมี้ท่ี
สบูบหุร่ีซึง่จดัเป็นสวนอยู่ด้านนอกให้บริการ  

สองหนุ่มสาวเลือกนั่งท่ีโต๊ะในมุมหนึ่งและสั่งอาหารและ
เคร่ืองด่ืมในทนัที 

“ขอสกอตช์กับโค้ก” ปรวีร์บอกกับบริกรก่อนจะหันมาถาม
หญิงสาว “น้องดาดื่มอะไรคะ”  

“ขอโมฮีโต้ค่ะ” ตอบแล้วก็เร่ิมยกัย้ายส่ายสะโพก หล่อนรอ
เวลานีม้านาน ในท่ีสดุก็ได้มาเต้นสมใจเสียที 

“พ่ีวี  มาเต้นด้วยกันเร็ว” ดาริกาชวนพลางดึงมือของ        
ชายหนุ่มให้ลกุขึน้จากเก้าอี ้ 
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ปรวีร์อิดออดในตอนแรก แต่เม่ือสังเกตเห็นว่า เจ้าหนุ่ม
ต่างชาติโต๊ะข้าง ๆ ท าท่าอยากเข้ามาเต้นกับหญิงสาว จึงรีบลุก
ขึน้มาตามแรงดงึของอีกคนทนัที  

อย่าแมแ้ต่จะคิดไอห้นา้อ่อน คนนีภ้รรยาเขา... เขาหวง... 
ชายหนุ่มเพียงแต่ยืนโยกตวัไปมาอยู่ไม่ห่างคนท่ีก าลังเต้น

อย่างสนุกสนานอย่างไม่ได้สนใจว่าตนเป็นท่ีสนใจของหนุ่ม ๆ ท่ี
รายล้อมอยู่เพียงใด ปรวีร์ตดัสินใจได้ทนัทีว่า หากไม่มีเขาไปด้วย 
จะไม่ยอมให้หญิงสาวไปเท่ียวกลางคืนท่ีไหนเพียงล าพงัเด็ดขาด 
เพราะขนาดเขายืนกันท่าอยู่แบบนี ้ เจ้าหนุ่ม ๆ พวกนัน้ยังมอง
หล่อนไม่วางตาเลย  

ดาริกาสนกุสนานกบัเพลงจงัหวะมนั ๆ ท่ีกระหึ่มผ่านระบบ
เสียงชัน้ดีของไนต์คลบัหรู หญิงสาวชอบกิจกรรมท่ีท าให้หวัใจสูบ
ฉีด อย่างเช่นการเล่นกีฬาต่าง ๆ รวมทัง้การเต้นด้วย สมัยอยู่
ต่างประเทศหล่อนมีงานพเิศษเป็นครูสอนเต้นของโรงเรียนสอนการ
เต้นมีช่ือในเมืองท่ีอาศยัอยู่ การเท่ียวกลางคืนตามไนต์คลบัท่ีเปิด
เพลงจงัหวะมนั ๆ ถกูใจ จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีหล่อนกบัเพ่ือน ๆ 
คอเดียวกนัโปรดปราน  

‘พีวี่ยืนน่ิงเป็นตาแก่เล้ย’ ดาริกาค่อนขอดชายหนุ่มอยู่ในใจ 
เม่ือเขาไม่ยอมวาดลวดลายเต้นเป็นเพ่ือนหล่อนอย่างท่ีต้องการ  

หญิงสาวเต้นสลบักบัด่ืมค็อกเทลรสดีท่ีบริกรน าแก้วใหม่มา
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เสิร์ฟให้เร่ือย ๆ ในทนัทีท่ีแก้วเดิมเกือบหมด ซึง่ดเูหมือนจะเป็นฝีมือ
ของ ‘ตาแก่’ ข้าง ๆ ท าให้ความรู้สึกขดัใจท่ีเขาไม่ยอมเต้นคลายไป 
เพราะอย่างน้อยเขาก็ดูแลเค ร่ืองด่ืมให้หล่อน  ท าให้ความ
สนกุสนานไม่ขาดตอน  

เม่ือเพลงเปล่ียนจังหวะจากเร็ว ๆ สนุกสนานเป็นจังหวะ   
ช้า ๆ ซึง้ ๆ ดาริกาจึงเดินไปโอบรอบคอของชายหนุ่มพลางเขย่ง
ปลายเท้าขึน้กระซบิข้างห ู 

“มาเต้นร ากนัค่ะพี่วี”  
คนท่ีถูกจู่โจมแบบไม่ทันตัง้ตัวรู้สึกหัวใจเต้นราวรัวกลอง 

ตรงกันข้ามกับจังหวะเพลงเนิบช้าและท่วงท่ายักย้ายตามจังหวะ
เพลงของคนท่ีอยู่แนบชิด ชายหนุ่มยกมือขึน้โอบรอบเอวของหญิง
สาวและเร่ิมก้าวขาตามจงัหวะเพลง  

“พ่ีวีไม่ชอบเต้นหรือคะ” ดาริกาถามชิดติดใบห ู 
ด้วยเสียงเพลงท่ีดงัจนไม่สามารถคุยกันปกติได้ ท าให้ต้อง

แนบชิดกว่าท่ีควรจะเป็น ซึ่งส าหรับหญิงสาวคงไม่รู้สึกอะไร แต่ป
รวีร์รู้สึกร้อนรุ่มราวกับเคร่ืองปรับอากาศไม่ท างาน โดยเฉพาะใน
ตอนท่ีเขาต้องตอบด้วยการโน้มใบหน้าเข้าชิดติดใบหูของหล่อน 
กลิ่นหอมหวานท่ีอ้อยอิ่งอยู่ปลายจมกู ท าให้ชายหนุ่มอดไม่ได้ท่ีจะ 
‘ขโมย’ จบูข้างแก้มแผ่วเบา  

“พ่ีวีไม่ได้เต้นนานแล้ว”  
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“ท าไมคะ”  
“ไม่รู้สิ พอกลับมาท างาน อายุมากขึน้ มันเหมือนกับว่า  

ไลฟ์สไตล์ก็เปล่ียนไป พ่ีวีจะไปนัง่ด่ืมเงียบ ๆ มากกว่า”  
ตัง้แต่กลับมาช่วยบิดาท างานเต็มตัว เขาก็ไม่เคยไปเท่ียว

แบบเฮ้ว ๆ ท่ีไหน อย่างมากก็ออกไปนัง่ด่ืมกบัเพ่ือนท่ีตอนนีก็้ยุ่งกบั
ธุร กิจของใครของมันจนไม่ มี เวลาได้ เ ท่ี ยวอย่างสมัยวัย รุ่น 
นอกจากนัน้ก็มีไปนัง่ด่ืมกบัพิลาสลกัษณ์หลงัอาหารเย็นบ้างเม่ือมี
เร่ืองธุรกิจให้ปรึกษาหารือกัน น่ีหากดาริกาไม่ยืนยันท่ีจะมาเต้น 
เขาก็คงไม่ได้แวะเวียนมาแถวนีแ้น่ ๆ 

สองหนุ่มสาวขยบัตวัตามจงัหวะเพลงอยู่ครู่ใหญ่โดยไม่พดู
อะไรกนั จนกระทัง่... 

“พ่ีวี”  
เสียงเรียกของคนในอ้อมแขนเรียกชายหนุ่มให้ก้มหน้าลง

มองคนท่ีแนบใบหน้าอยู่ท่ีอกเขา ขณะท่ียงัโอบกอดแนบชิด  
“คะ”  
“ขอบคณุนะคะ ขอบคณุส าหรับทกุสิ่งทุกอย่างท่ีพ่ีวีกับคุณ

ลงุท าให้น้องดา น้องดารู้สึกโชคดีมากท่ีมีคนท่ีรักและเป็นห่วงน้อง
ดาจริง ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากคุณพ่อ ท าให้น้องดาไม่รู้สึกเหมือนตวั
คนเดียวหลงัจากท่ีคณุพอ่จากไป น้องดารักพ่ีวีกบัคณุลงุนะคะ”  

ดาริกาพูดไปตามความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยท่ีก าลังรู้สึก 
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ขณะอยู่ในอ้อมกอดอุ่นของคนท่ีหล่อนยกให้เป็นพ่ีชาย และเขาก็
เสียสละชีวิตส่วนตัวมาจดทะเบียนแต่งงานกับหล่อนตามท่ีบิดา
ร้องขอ ทัง้ ๆ ท่ีเขาไม่จ าเป็นต้องท าแบบนัน้เลย  

“พ่ีวีก็รักน้องดา” ชายหนุ่มบอกอย่างท่ีพดูอยู่ตลอด เพียงแต่
คราวนีค้วามรู้สึก ‘รัก’ ท่ีเขากล่าวออกไป แตกต่างกับรักท่ีเคย
เป็นมา ท่ีดูเหมือนว่าจะยิ่งแตกต่างกับความรู้สึกเดิม ๆ มากขึน้   
ทกุที 

เม่ือเพลงเปล่ียนจงัหวะเป็นสนกุสนานอีกครัง้ สองหนุ่มสาว
ผละออกจากกัน ปรวีร์รู้สึกเสียดายอยู่ไม่น้อยท่ีต้องปล่อยหล่อน
จากอ้อมแขน แต่ดูเหมือนยายตัวดีท่ีท าท่าซาบซึง้อยู่เม่ือสักครู่นี ้
พร้อมท่ีจะ ‘เต้นแร้งเต้นกา’ กับเพลงจังหวะมัน ๆ อีกแล้ว เขาจึง
ปล่อยให้หล่อนได้สนุกตามท่ีต้องการ ส่วนตนเองก็ ‘คุมเชิง’ อยู่    
ไม่ห่าง 

และเป็นเช่นนัน้ตลอดค ่าคืน... 
 
ภาพสองหนุ่มสาวท่ีตระกองกอดกนัอยู่มมุหนึง่ในส่วนวีไอพี

ของไนต์คลบัท าให้พิลาสลกัษณ์เม้มปากแน่น หล่อนนดัเพ่ือนสาว
คนสนิทมาท่ีน่ีด้วยหวังจะหย่อนใจหลังจากท่ีได้รับรู้สถานะท่ี
แท้จริงของคนท่ีหล่อนคิดว่าก าลงั ‘ด ูๆ กนัอยู่’ กบัหล่อนเม่ือวานนี ้
แต่กลบัมาเห็นภาพบาดตาเสียน่ี 
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“เอ๊ะ นัน่คณุวีน่ี”  
เสียงทักของเพ่ือนท่ีมาด้วยกันท าให้พิลาสลักษณ์ยิ่งต้อง 

ข่มใจเม่ือมีเสียงตามมาอีก 
“มากบัใคร กอดกนักลมเชียว”  
“อยากรู้ก็เข้าไปถามสิ” เสียงแข็งอย่างไม่รู้ตวั  
ดูเหมือนคนอยากรู้จะรู้ตวัหลังจากมองหน้าเพ่ือน จึงบอก

เสียงอ่อย 
“ฉันขอโทษ เธอ...โอเคหรือเปล่า” ถามอย่างห่วงใยใน

ความรู้สกึของเพ่ือน ใคร ๆ ก็รู้ว่าพลิาสลกัษณ์คบหากนัอยู่กบัปรวีร์ 
เม่ือมาเจอภาพบาดตาตรง ๆ แบบนี ้เป็นใครก็คงจะไม่ ‘โอเค’ แน่  

“ฉนัไม่เป็นไรหรอก” พลิาสลกัษณ์ปดให้เพ่ือนคลายใจ  
หล่อนเป็นสิ…เป็นมากเสียด้วย เม่ือต้องมานัง่นิ่ง ๆ มองเขา

อยู่กับผู้ หญิงคนอ่ืน คนท่ีเขาบอกเต็มปากเต็มค าว่าเป็นภรรยา    
ทัง้ ๆ ท่ีผ่านมา แม้เขากับหล่อนจะไม่ได้ตกปากรับค าคบหา แต่
ความสมัพนัธ์ท่ีสนิทสนมกว่าใคร ก็ท าให้หล่อนและใคร ๆ ในภเูก็ต
คิดว่าเขากับหล่อนก าลังคบหากันอยู่ หล่อนเคยอยากได้ความ
ชดัเจน แต่เม่ือเขาให้ความสนิทสนมกบัหล่อนมากกว่าใคร ก็ท าให้
หล่อนยอมรับในความสมัพนัธ์ท่ีไม่มีใครเอ่ยปากนัน้  

เม่ือมีนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์แซวหรือกระเซ้าว่าเขากับ
หล่อนเ ป็นคู่ รัก  เขา ก็ ไม่ เคยปฏิ เสธ  ท าใ ห้หล่อน ‘คิด ’ ว่ า
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ความสมัพนัธ์ของเขาและหล่อนเป็นเช่นนัน้ จนกระทัง่มีผู้หญิงท่ีมี
ฐานะเป็นภรรยาของเขาปรากฏตวั ท าให้พิลาสลกัษณ์ทัง้เสียหน้า
และเสียใจ  

ท่ีผ่านมาท่ีเขาไม่พูดถึงความสมัพนัธ์ให้ชัดเจนก็คงเพราะ
เขาพดูไม่ได้ เขาเป็นคนมีพนัธะ แต่ก็ใช้ความสนิทสนม ‘หลอก’ ให้
หล่อนคิดว่าเขามีใจ ซึ่งคงไม่มีอย่างอ่ืนนอกจากผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจ  

หล่อนโง่...ถูกเขาหลอกใช้ ตลอดเวลาท่ีผ่านมา หล่อน
ยอม รับว่ าส่ งลูก ค้ าใ ห้ รี สอ ร์ตของปร วี ร์ ก่ อนใคร ก็ เพราะ
ความสมัพนัธ์ส่วนตวั เคยคิดว่าในท่ีสดุแล้วธุรกิจของเขาและหล่อน
คงได้รวมเป็นหนึง่เดียว แต่หล่อนไม่เคยรู้...ไม่เคยรู้ว่าปรวีร์รู้ดีว่าวนั
นัน้จะไม่มีวนัมาถึงแต่ก็ไม่เคยบอกหล่อน  

ถึงตอนนีห้ล่อนจะไปตดัพ้อต่อว่าเขาก็คงท าไม่ได้อยู่ดี เขาก็
คงพดูได้ว่าเขาไม่เคยพดู มีแต่หล่อนท่ีคิดไปเอง เพราะฉะนัน้พิลาส
ลักษณ์จะไม่ท าอะไรให้เสียหน้ามากไปกว่านี ้แต่ก็ใช่ว่าหล่อนจะ
ยอมเป็นฝ่ายถกูกระท าอยู่ฝ่ายเดียว 

หล่อนไม่ใช่นางเอก ท่ีจะยอมถูกกระท าแล้วก็ยิม้และให้
อภยั ไม่ใช่...พลิาสลกัษณ์ไม่ใช่คนแบบนัน้ หล่อนไม่ท าใครก่อน แต่
หากใครท าหล่อน หล่อนก็จะเอาคืนให้สาสม!   
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ดาริกาต่ืนมาในตอนสายพร้อมกับอาการปวดศีรษะตุบ ๆ 
ท่าทางเม่ือคืนหล่อนจะดื่มโมฮีโตเข้าไปมากทีเดียว หญิงสาวค้นหา
ยาแก้ปวดในห้องนอนของตนไปทุกซอกทุกมมุแต่ก็ไม่พบ ในท่ีสุด
จึงเดินออกจากห้องไปเคาะประตูห้องของอีกคนท่ีอยู่คนละฟาก
ของตวับ้าน 

“พ่ีวี...พ่ีวี เปิดประตูให้น้องดาหน่อยค่ะ” เคาะแล้วก็ยืนรอ 
แต่เม่ือคนในห้องยงัเงียบ จงึเคาะอีกครัง้ 

“พ่ีวี ต่ืน ๆ เปิดประตใูห้น้องดาหน่อย”  
เรียกแล้วดาริกาก็ยืนหลับตาแนบหน้าผากกับประตูห้อง 

เม่ือประตูถูกเปิดจากคนข้างใน หญิงสาวจึงถลาเข้าไปอยู่ในอ้อม
อกเปลือยเปล่าของคนท่ีใส่เพียงกางเกงนอนตวัเดียว แต่ดูเหมือน
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หล่อนจะไม่ได้สนใจว่าตนเองและเขาอยู่ในสภาพใด เพราะยงัคง
หลบัตาพมึพ าเบา ๆ  

“ขอยาแก้ปวดหน่อยค่ะพ่ีวี” ว่าแล้วก็เดินโซเซไปทิง้ตวันอน
เหยียดยาวบนเตียง โดยไม่ได้สนใจว่าเจ้าของเตียงก าลังท าหน้า
อย่างไรอยู่  

“น้องดาเป็นอะไร” ปรวีร์เดินมาถามคนท่ีนอนหลบัตาอยู่บน
เตียงของเขา หวัใจเต้นเร็วแปลก ๆ ต่อภาพท่ีเห็นเบือ้งหน้า 

“น้องดาปวดหัว พ่ีวีมียาแก้ปวดไหมคะ ในห้องน้องดาไม่มี
เลย” ตอบค าถามโดยไม่ลืมตา  

ปรวีร์เดินไปหยิบยาแก้ปวดจากลิน้ชกัหวัเตียงแล้วเปิดตู้ เย็น
แบบมินิบาร์ท่ีอยู่ในห้อง หยิบขวดน า้ออกมารินใส่แก้ว แล้วเดิน
กลบัไปส่งให้คนท่ียงันอนหลบัตาอยู่บนเตียงของเขา 

“ลกุขึน้มากินยาก่อน” บอกพลางประคองหล่อนให้ลกุขึน้นัง่  
ดาริการับเม็ดยาเรียวรีสีขาวสองเม็ดไปจากมือใหญ่ ส่งเข้า

ปากแล้วด่ืมน า้ตาม เม่ือเสร็จเรียบร้อยก็ส่งแก้วคืนให้ชายหนุ่ม 
ก่อนจะเอนตวักลบัลงไปบนเตียง พมึพ าเสียงงวัเงีย 

“ขอนอนต่อหน่อยนะคะพ่ีวี น้องดากลับห้องไม่ไหว” บอก
แล้วก็คว้าหมอนอีกใบมากอดแล้วนอนตะแคงข้าง หันหลังให้
เจ้าของเตียงและหลบัลงไปในทนัที  

ปรวีร์ยืนละล้าละลัง เม่ือคืนกว่าจะกลับมาก็เช้าวันใหม่ 
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และถึงแม้ตอนนีจ้ะสายแล้วแต่เขายงันอนไม่อิ่ม หากไม่ถกูยายตวั
ดีปลุก ตอนนีเ้ขาก็คงยังหลับอยู่ แต่น่ีนอกจากจะปลุกเขาแล้ว 
หล่อนยงัมาแย่งเตียงเขานอนด้วย แล้วเขาจะท าอย่างไรล่ะทีนี ้จะ
กลบัไปนอนอีกก็ไม่แน่ใจว่าจะหลบัลง เพราะการมีหล่อนนอนอยู่
ใกล้ ๆ ท าให้อะไร ๆ ของเขาต่ืนไปหมด! 

ในท่ีสุดชายหนุ่มก็ตัดสินใจเดินเข้าไปเปล่ียนเสือ้ผ้าเป็น
กางเกงว่ายน า้ คว้าผ้าเช็ดตวัมาพาดบ่า และก่อนจะเดินออกจาก
ห้องก็อดปรายสายตาไปยงัคนท่ีนอนหลบัอยู่บนเตียงไม่ได้ หล่อน
จะว่าอย่างไรนะหากรู้ว่าเขาออกไปว่ายน า้โดยไม่ทาครีมกันแดด 
เม่ือคิดแล้วก็ส่ายศีรษะให้ตนเอง เขาชกัจะคิดไม่ซื่อกบัหล่อนมาก
ขึน้ ๆ ทุกวัน แค่ทาครีมกันแดดก็เอามาคิดได้เป็นตุเป็นตะ บ่น
ตัวเองในใจแล้วก็ก้าวออกจากห้องทางระเบียงด้านข้าง และปิด
ประตหู้องอย่างแผ่วเบา  

ปรวีร์เดินออกไปตามทางเดินแผ่นหินท่ีทอดสู่สระว่ายน า้ 
ตอนแรกเขาตัง้ใจจะออกไปว่ายน า้ในทะเล แต่แล้วก็เปล่ียนใจว่าย
ในสระว่ายน า้แทน เพราะตอนนีเ้ป็นเวลาค่อนข้างสาย และผู้คนท่ี
ชายหาดก็เร่ิมจะหนาตา จึงเลือกท่ีจะว่ายน า้อยู่เพียงล าพงัดีกว่า 
รอแม่ตวัดีต่ืนแล้วจะได้ออกไปหาอะไรรับประทานด้วยกนัด้วย  

วนันีด้าริกาบอกว่าจะให้เขาพาไปไหว้พระ แต่เมาค้างแบบ
นีจ้ะไปไหวหรือเปล่าก็ไม่ รู้ คิดแล้วก็ส่ายศีรษะ สลัดความคิด
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เก่ียวกับคนท่ีตอนนีก้ าลังครอบครองเตียงเขาอยู่ทิง้ไป ชายหนุ่ม
วางผ้าเช็ดตัวลงบนเก้าอี ้แล้วพุ่งตัวลงสระ ออกแรงว่ายน า้ขับไล่
ความง่วงงุนและอะไร ๆ ท่ีเร่ิมจะต่ืนเพริดเพราะคนในห้องให้สงบ
ลง  

 
ดาริกาต่ืนมาอีกครัง้พร้อมกับเสียงท้องร้องโครกคราก เม่ือ

หนัไปมองนาฬกิาท่ีตัง้อยู่บนโต๊ะหวัเตียงก็รีบเด้งตวัขึน้ในทนัที 
“โอ้โฮ สิบเอ็ดโมง มิน่าล่ะ หิวชะมดั” คนเพิง่ต่ืนพมึพ าเบา ๆ 

ก่อนจะกวาดสายตาไปทัว่ห้อง แล้วเพิ่งนึกได้ว่าหล่อนไม่ได้อยู่ใน
ห้องของตนเอง จงึมองหาเจ้าของห้องแต่ก็ไม่พบ  

“พ่ีวีไปไหนนะ ไม่ปลกุกนัเลย” บ่นพลางลกุขึน้และจดัเตียง
ให้ดูเรียบร้อย จากนัน้จึงเดินตามหาเจ้าของห้องไปทั่ว ก่อนท่ีจะ
มองเห็นเขานอนนิ่ง ๆ อยู่บนเก้าอีย้าวข้างสระว่ายน า้ บนใบหน้ามี
แว่นกนัแดดสวมอยู่  

หญิงสาวเดินอย่างแผ่วเบาไปทางด้านหลงัแล้วเรียกเบา ๆ 
กะว่าหากเขาหลบัอยู่หล่อนจะไม่รบกวน แต่ชายหนุ่มหนัมาทนัทีท่ี
หล่อนส่งเสียงเรียก 

“อ้าว น้องดา ต่ืนแล้วหรือคะ” ปรวีร์ถอดแว่นกนัแดดขึน้วาง
บนศีรษะขณะถามพร้อม ๆ กบัลกุขึน้นัง่ 

“ค่ะ เพิง่ต่ืน พี่วีต่ืนนานแล้วหรือคะ”  
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“สักพักแล้วค่ะ” เขาต่ืนตัง้แต่หล่อนไปแย่งเตียงเขาแล้ว
ต่างหาก  

“พ่ีวีกินอะไรหรือยงัคะ”  
“ยงัค่ะ พ่ีวีรอน้องดา”  
“พ่ีวีคงหิวแล้ว น้องดาก็ฮิว้หิวค่ะ ขอตัวไปอาบน า้แต่งตัว

แป๊บนะคะ แล้วเราออกไปหาอะไรกินกนัเนอะ” หญิงสาวชวนพลาง
ยิม้ประจบ เกรงใจท่ีหล่อนท าให้เขาต้องหิว้ท้องรอ 

“เอาสิ พ่ีวีจะไปอาบน า้เหมือนกนั แล้วเจอกนันะ” ชายหนุ่ม
ว่าพลางลกุขึน้ยืนเตรียมตวัเดินเข้าบ้าน 

ดาริกาโบกมือให้เขาก่อนจะก้าวน าเ ข้าบ้านไปก่อน        
หญิงสาวเดินตรงไปยงัห้องนอนของตนเองเพ่ืออาบน า้แต่งตวัอย่าง
ท่ีตกลงกนั  

วันนีห้ล่อนจะให้เขาพาตระเวนภูเก็ตให้ทั่วเลย ดาริกาคิด
อย่างอารมณ์ดี  

 
 ปรวีร์แต่งตวัออกมานัง่รอหญิงสาวในห้องนัง่เล่นไม่นานก็

มองเห็นร่างระหงเดินออกมาจากห้องของตน ดาริกาอยู่ในชุดเสือ้
ยืดพอดีตัวกับกางเกงยีนส์สกินน่ีอวดรูปร่างสมส่วน สวมรองเท้า
ผ้าใบแบบล าลอง มองดเูรียบร้อยเหมาะกบักิจกรรมท่ีจะท าในบ่าย
วนันี ้ 
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“อ้าว พ่ีวีเรียบร้อยแล้วหรือคะ งัน้ก็ไปกันเถอะค่ะ” ดาริกา
ทกัเม่ือเห็นชายหนุ่มนัง่รออยู่  

ปรวีร์ลกุขึน้ยืนในทนัทีก่อนท่ีจะย่ืนแขนให้หล่อน แล้วพากัน
เดินคล้องแขนไปยงัรถท่ีจอดอยู่ด้านหลงัของวิลลา โดยมีจดุหมาย
ของการเดินทางในวันนีเ้ป็นวัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม วัด
คู่บ้านคู่เมืองของภเูก็ต  

จากหาดในหาน ใช้เวลาขับรถเพียงย่ีสิบนาทีเท่านัน้ ชาย
หนุ่มพารถเข้าไปจอดภายในวัดก่อนท่ีจะพากันเดินไปยังวิหารท่ี
ประดิษฐานรูปปัน้หลวงพอ่สามองค์ท่ีส าคญัซึง่เป็นพระคู่วดัฉลอง  

รูปปัน้หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลือ้ม ตัง้
วางเรียงกันอยู่ รูปปัน้แต่ละองค์เหลืองอร่ามไปด้วยทองค าเปลวท่ี
ชาวบ้านน ามาปิด แต่ดาริกากบัปรวีร์เพียงเข้าไปถวายดอกไม้และ
กราบองค์พระเท่านัน้ หลังจากท่ีจุดธูปอยู่ภายนอกวิหารในจุดท่ี
ก าหนดไว้แล้ว 

ปรวีร์นัง่มองคนท่ีนัง่พนมมือหลบัตานิ่งด้วยท่าทางส ารวม
และตัง้อกตัง้ใจ ชายหนุ่มยิม้น้อย ๆ อย่างขบขนั ยายตวัดีขออะไร
พระเป็นนานสองนาน  

“ขออะไรยาวนาน” อดถามอย่างยั่วเย้าไม่ได้หลงัจากเห็น
หล่อนลืมตาแล้วก้มลงกราบไปบนพืน้ ก่อนท่ีรอยยิม้น้อย ๆ จะคล่ี
ออกเป็นรอยยิม้กว้าง เม่ือคนท่ีถูกกล่าวหาว่าขอพรพระเป็น
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เวลานานส่งค้อนวงใหญ่มาให้ 
“ไม่ได้ขออะไรสักหน่อยค่ะ น้องดาแค่บอกท่านว่าน้องดา

กลบัมาอยู่บ้านแล้ว แล้วก็ขอให้ครอบครัวเรามีแต่ความสุข ขอให้
คณุลงุแข็งแรงอยู่กบัน้องดาไปนาน ๆ ขอให้ธุรกิจพ่ีวีเจริญรุ่งเรือง” 
ตอบไปแล้วก็ยิม้แหย คิดว่าไม่ได้ขออะไร แต่พอพดูออกมาแบบนีก็้
ขอเยอะเหมือนกนั 

ดูเหมือนชายหนุ่มจะอ่านสีหน้าหล่อนออก เพราะเขา
หวัเราะเต็มเสียงพลางส่ายหน้า เขารอจนหล่อนกราบพระเรียบร้อย
จงึถาม 

“ไปกนัหรือยงัคะน้องดา”  
“ไปสิคะ”  
จากนัน้ทัง้สองก็ลุกขึน้เดินกลับมาลงบันไดออกจากวิหาร

เพ่ือเดินกลบัไปยงัรถยนต์ท่ีจอดอยู่ 
“น้องดาอยากเดินดอูย่างอ่ืนด้วยไหม” ปรวีร์ถาม  
วดัฉลองนอกจากจะเป็นวดัคู่บ้านคู่เมืองแล้วยงัเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวของภเูก็ตด้วย เพราะไม่ได้มีเฉพาะชาวเมืองท่ีเข้ามาไหว้
พระ นกัท่องเท่ียวก็หลั่งไหลมาไม่ขาดสายเช่นกนั โดยเฉพาะวนันี ้
ซึง่เป็นวนัหยดุ ภายในวดัแน่นขนดัไปด้วยผู้คน ในโบสถ์วิหารแต่ละ
หลงัมีผู้คนคบัคัง่ เสียงประทดัท่ีคนมาจุดแก้บนดงัเปรีย้งปร้างอยู่
แทบตลอดเวลา  
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ดาริกาส่ายหน้า “ไม่ละค่ะพ่ีวี น้องดาแค่อยากมาไหว้พระ 
อีกอย่างคนเยอะมากเลย กลบัดีกว่าค่ะ”  

สิน้เสียงของหญิงสาว ปรวีร์ย่ืนแขนให้ซึง่คนตวัเล็กกว่าก็ย่ืน
มือมาคล้องแขนเขาในทันที ก่อนจะพากันเดินกลับไปยังรถยนต์
และกลบัออกไปจากวดัในทางเดิมท่ีเข้ามา  

“ยังไม่ได้กินอะไรกันเลย น้องดาอยากไปหาอะไรกินหรือ
เปล่า” ชายหนุ่มถาม ยิม้อย่างเอ็นดูเม่ือเห็นคนถูกถามตาเป็น
ประกาย 

“ไปชมวิวสามอ่าวกันเถอะค่ะพ่ีวี หาอะไรกินท่ีนัน่แล้วก็นัง่
ด่ืมกนั”  

“อะไรกัน เม่ือเช้าเพิ่งกินยาแก้ปวดไป น่ีจะด่ืมอีกแล้วหรือ
น้องดา” ชายหนุ่มว่าอย่างไม่จริงจงันกั  

“แหม น้องดาจะไปกินบรรยากาศค่ะ ไม่ได้ตัง้ใจจะไปด่ืม
อะไรเสียหน่อย” ตอบอ้อมแอ้ม อาการเมาค้างจากเม่ือคืนยังไม่
หายเลยจริง ๆ นัน่ละ แต่หล่อนก็ไม่ได้ตัง้ใจจะไปด่ืมอะไรจริง ๆ น่ี
นา เพียงแต่จ าได้ว่ามีบาร์ท่ีมีท่ีนัง่หย่อนขาชมวิวสามอ่าว จึงอยาก
ไปนัง่เอาบรรยากาศเท่านัน้เอง  

“ให้มนัจริงเถอะ” ชายหนุ่มว่ายิม้ ๆ ก่อนจะให้สญัญาณไฟ
เลีย้วเพ่ือวกกลับไปยังชายฝ่ังทางตะวันตกของเกาะอันเป็นท่ีตัง้
ของชายหาดสามแห่งติดกันอันได้แก่ หาดกะตะน้อย หาดกะตะ 
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และหาดกะรน ซึ่งจากจุดชมวิวจะมองเห็นชายหาดทัง้สามเป็นรูป
โค้งวงพระจันทร์เรียงกันอยู่โดยมีโขดหินเป็นแหลมคั่นแต่ละหาด 
ซึง่เป็นจดุชมวิวท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหนึง่ของภเูก็ต 

ใกล้ ๆ กบัจดุชมวิวมีบาร์ท่ีตัง้อยู่บนหน้าผาสงูชนั เบือ้งล่าง
เป็นทะเลสีมรกต จากบาร์สามารถมองเห็นสามอ่าวได้ในมุมมอง
เดียวกบัจดุชมวิว จงึท าให้เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวมากเช่นกนั  

ปรวีร์พารถไปจอดยังท่ีว่างด้านหน้าของบาร์ ซึ่งมีรถยนต์
จอดอยู่ บ้างประปราย ส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์ ท่ี
นกัท่องเท่ียวเช่ามาเสียมากกว่า หลงัจอดรถเรียบร้อยก็พากันเดิน
เข้าไปภายในร้าน  

ในร้านนอกจากจะขายเคร่ืองด่ืมแล้วยังมีอาหารด้วย สอง
หนุ่มสาวจงึสัง่อาหารมารับประทานไปด้วย 

ดาริการู้สึกเต็มตืน้ขึน้มาในอกเม่ือมองทศันียภาพของอ่าว
เบือ้งล่าง หล่อนก าลงันัง่มองภาพความสวยงามของภูเก็ต เมืองท่ี
เป็นบ้านเกิดเมืองนอน เมืองท่ีจากไปอยู่ห่างไกลเสียหลายปี แต่
ตอนนีห้ล่อนกลับมาแล้ว กลับมาอยู่ ‘บ้าน’ ท่ีแม้จะไม่มีบิดา แต่
หล่อนก็ยงัมีคณุลงุปวินท์และพ่ีวี คนสองคนท่ีรักหล่อนอย่างจริงใจ
ทัง้ ๆ ท่ีไม่ได้เก่ียวข้องอนัใดทางสายโลหิตแม้แต่น้อย  

มือเล็กท่ีวางอยู่ข้างตัวเล่ือนไปกุมมือใหญ่ท่ีอยู่ไม่ห่าง ทัง้
สองคนนัง่เคียงกันอยู่บนม้านัง่ท่ีสร้างรอบ ๆ ระเบียงของร้าน หนั
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หน้าไปทางเดียวกนัซึง่เป็นท่ีตัง้ของชายหาดสามแห่ง  
ปรวีร์ก้มลงมองมือท่ีกมุมือเขาอยู่ก่อนจะยิม้อ่อนโยน ในใจ

รู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาด ชายหนุ่มย่ืนมือข้างท่ีว่างไปกุมมือของ
หล่อนท่ีจบัมือเขาอยู่ ก่อนจะยกแขนข้างหนึ่งขึน้โอบไหล่หญิงสาว
แล้วดงึเข้าหาตวั 

ชายหนุ่มก้มลงจุมพิตหนัก ๆ บนกลุ่มผมนุ่ม ส่งผ่ าน
ความรู้สึกอ่อนโยนภายในใจ เขาโอบหญิงสาวไว้หลวม ๆ นัง่มอง
วิวด้วยกนั สลบักบัด่ืมเคร่ืองด่ืมรสดีท่ีบริกรน ามาเสิร์ฟ  

ดาริกาปล่อยให้ชายหนุ่มโอบอยู่อย่างนัน้ เพราะรู้สึกอบอุ่น
ปลอดภัยเหลือเกินเม่ืออยู่ในอ้อมแขนของเขา ชั่วขณะหนึ่งหญิง
สาวถามตนเองว่า หากวันหนึ่งปรวีร์มีคนท่ีเขารักและขอยกเลิก
ข้อตกลงท่ีว่าจะอยู่ด้วยกนัอย่างพี่น้องไปเร่ือย ๆ เช่นนีเ้สียหล่อนจะ
ท าอย่างไร  

ใจหาย...  
แค่คิดว่าสกัวนัเขาอาจจะเจอใครสกัคนท่ีเขารักและอยาก

สร้างครอบครัวด้วย และภรรยาก ามะลออย่างหล่อนก็จ าเป็นต้อง
ปล่อยเขาไป เพราะแม้หล่อนจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัเม่ือมีเขาและ
คณุลงุดแูล แต่หากวนัหนึง่เขาต้องการชีวิตของเขากลบัคืน หล่อนก็
คงไม่เห็นแก่ตวัท่ีจะใช้ความสมัพนัธ์ปลอม ๆ นีรั้ง้เขาไว้ เพราะแค่ท่ี
ผ่านมา หล่อนก็ว่าเขาท าเพ่ือหล่อนมากเกินไปแล้ว  
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แม้จะคิดเช่นนัน้แต่ดาริกาก็อดรู้สึกเศร้าไม่ได้อยู่ดี หล่อนใจ
หายเม่ือคิดว่าอ้อมกอดนีจ้ะกลายเป็นของคนอ่ืน หล่อนไม่อยากโต 
อยากเป็นน้องน้อยของพ่ีวีและหลานสาวตัวเล็กของคุณลุง
ตลอดไป  

ความคิดนัน้ท าให้หล่อนเบียดตวัซุกหาความอบอุ่นในอ้อม
อกของเขา เขาดีกบัหล่อนจนหล่อนอยากจะเก็บเขาไว้เป็นพ่ีชายท่ี
แสนดีของหล่อนตลอดไป  
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๑๐ 
 
 
 
 

“เจ้าวี จะอยู่ด้วยกันก็หาทางประกาศให้คนรับรู้ ท าแบบนี ้
น้องดาเสียหาย พอ่ไม่ชอบ”  

แบบนีข้องผู้ เป็นบิดาคือภาพเขากอดกับดาริกาอย่างแนบ
แน่น ท่ีปรากฏอยู่บนหน้าหนงัสือพมิพ์ท่ีบิดาโยนลงมาตรงหน้า  

ภาพเขากับหญิงสาวในคืนท่ีออกท่องราตรีด้วยกัน ในภาพ
ดูเหมือนเขาตระกองกอดหล่อน ใบหน้าก้มต ่าคล้ายก าลงัจูบหรือ
ซุกไซ้ใบหน้าหล่อน ซึง่เขารู้ดีว่าความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างท่ีเห็น
ในภาพ แต่บิดาท่ีเห็นเพียงภาพกบัค าบรรยายก็หวัเสียมากทีเดียว  

‘ปรวีร์ เดชด ารงกลุ ผู้บริหารหนุ่มหล่ออนาคตไกลของบลโูอ
เชียนกรุ๊ป แอบพาสาวน้อยหุ่นดีไปสวีตท่ามกลางดนตรีท านอง
หวาน ดไูด้จากภาพท่ีไม่จ าเป็นต้องบรรยายถึงความสนิทสนมของ
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ทัง้สอง สงสัยก็แต่ตัวจ ริง เ สียงจริ งอย่างผู้ บ ริหารสาวของ             
ลกัซ์ชวัรีฮอลิเดย์ จะว่าอย่างไรกบัภาพนีก้นันะ’  

“กับพิลาสลักษณ์น่ีอีก ก็ไหนว่าไม่มีอะไรกัน แล้วท าไม
หนังสือพิมพ์ยังแซวอยู่” บิดาถามน า้เสียงเข้มงวด ใบหน้าเคร่ง
อย่างไม่พอใจเด่นชดั 

“ผมผิดเองท่ีไม่เคยแก้ข่าวในช่วงท่ีผ่านมา แต่ไม่มีอะไร  
จริง ๆ ครับพอ่”  

“งัน้ก็ไปแก้ข่าว” ปวินท์สัง่เสียงเรียบ 
“ผมว่าไม่จ าเป็นหรอกครับ ระหว่างผมกบัลกัษณ์ไม่มีอะไร

จริง ๆ เด๋ียวพวกนกัข่าวก็คงเบ่ือจะแซวไปเอง” 
“กว่าพวกนัน้จะเบ่ือแซว น้องดาจะเสียหายแค่ไหน น่ีก็

กลายมาเป็นก๊ิกแก ทัง้ ๆ ท่ีเป็นเมียแกแท้ ๆ” น า้เสียงยังไม่คลาย
หงดุหงิด  

“น้องดาไม่ใช่คนคิดมากหรอกครับพอ่” 
“แต่พ่อคิด แกไปคิดมา จะเลีย้งฉลองแต่งงานหรืออะไรก็ไป

คิดมา แล้วมาบอกพอ่ คนอ่ืนต้องรู้ว่าตวัจริงของแกคือน้องดา ไม่ใช่
คนอ่ืน”  

ค าสัง่ของบิดาท าให้ปรวีร์ลอบกลืนน า้ลาย เขาไม่มีปัญหา
ในการท่ีจะจดังานเลีย้งฉลองแต่งงาน ประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าเขา
กับดาริกาเป็นสามีภรรยากัน ห่วงก็แต่หญิงสาวเท่านัน้ หล่อน
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อาจจะพอใจท่ีจะอยู่กบัเขาเงียบ ๆ อย่างพี่กบัน้อง แม้จะมีทะเบียน
สมรสแต่ก็ไม่ได้ป่าวประกาศถึงสถานะท่ีแท้จริง แต่เขาไม่รู้ว่าหาก
ถึงขัน้เลีย้งฉลองแต่งงานและป่าวประกาศให้คนรู้ทัง้เมือง หล่อนจะ
ยอมหรือไม ่

“ครับพ่อ” แม้จะไม่แน่ใจ แต่เขาก็ท าได้เพียงรับปากเท่า
นัน้เอง  

 
ดาริกาแต่งตัวรอด้วยความต่ืนเต้น หลังจากท่ีวันนีป้รวีร์

โทรศพัท์มาบอกหล่อนว่าบิดาของเขากลบัมาจากสิงคโปร์แล้ว แต่
ท่านมีธุระด่วนเร่ืองงานท าให้ต้องเข้าออฟฟิศทนัที จึงยงัไม่สะดวก
ให้หล่อนไปหา แต่ขอให้หล่อนไปรับประทานอาหารเย็นท่ีบ้านแทน  

หล่อนก าลังใส่ต่างหูในตอนท่ี ได้ยินเสียงเคาะประตู        
ชายหนุ่มเย่ียมหน้าเข้ามาเม่ือหล่อนร้องบอกว่าประตไูม่ได้ล็อก 

“น้องดาแต่งตวัเสร็จแล้วหรือคะ” 
“ใสต่่างหเูสร็จก็เสร็จแล้วค่ะพ่ีวี” 
“งัน้น้องดารอแป๊บนะ พ่ีวีขออาบน า้แต่งตวัเด๋ียวเดียว” 
เขาบอกแล้วผลุบหายและปิดประตูให้หล่อนตามเดิม       

ดาริกาจึงหนัมาตัง้ใจกับการใส่เคร่ืองประดบัชิน้สุดท้าย จากนัน้ก็
ส่องกระจกส ารวจความเรียบร้อยของตนอีกครัง้ เม่ือพอใจแล้วจึง
เดินออกจากห้อง ตรงไปยังห้องนั่งเล่นเพ่ือรอคนท่ีเพิ่งมาถึงและ
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ก าลงัอาบน า้อยู่  
เขาใช้เวลาเด๋ียวเดียวอย่างท่ีบอก เพราะหล่อนเพิ่งเปิด

โทรทัศน์ยังหารายการดูฆ่าเวลาไม่ได้เลย เขาก็เดินมาหาหล่อน
อย่างคนท่ีพร้อมจะออกจากบ้าน 

ชายหนุ่มใส่กางเกงยีนส์สีเข้ม เสือ้ยืดแขนสัน้สีขาวขนาด
พอดีตวั อวดหุ่นชวนฝันของเขา เขาใส่รองเท้าหนงัสีด าเงาวบั ท า
ให้ดสูมาร์ตมากกว่าจะล าลอง  

“พ่ีวีเสร็จเร็วจงั” หล่อนทกัพร้อมกบัลกุขึน้ยืนเม่ือเขาเดินเข้า
มาใกล้  

“ไปกนัเลยไหมคะ” ชายหนุ่มถาม 
“ไปสิคะ” ดาริกาตอบอย่างกระตือรือร้นพร้อม ๆ กับย่ืนมือ

ไปเก่ียวแขนเขาซึง่ชายหนุ่มย่ืนมาให้ จากนัน้ก็พากนัเดินตรงไปยงั
ประต ู 

 
ใช้เวลาเดินทางราว ๆ สี่สิบนาที ปรวีร์ก็พาดาริกาไปถึงบ้าน

หลงัใหญ่ของบิดาซึ่งตัง้อยู่ในตวัเมืองภูเก็ต ซึ่งทนัทีท่ีรถจอดสนิท
ในโรงรถ และมองเห็นบิดาของชายหนุ่มเดินออกมาด ูดาริกาก็เปิด
ประตลูงจากรถแล้ววิ่งเข้าสู่อ้อมแขนของผู้สงูวยักว่าในทนัที  

“คุณลุง...คิดถึงท่ีสุดในโลกเลยค่ะ” ดาริกาบอกเสียงอู้ อี ้   
น า้หนู า้ตาไหลอย่างห้ามไม่อยู่  



 โ ร ส | 93 
 

“อ้าว ขีแ้ยเสียแล้วน้องดา” ปวินท์ว่ากลัว้หวัเราะ ยกมือข้าง
หนึ่งขึน้ขยีศี้รษะหญิงสาวอย่างเอ็นดู จากนัน้จึงหันไปพยักหน้า
รับไหว้บตุรชาย เม่ือเขาจอดรถเสร็จและเดินตรงมาหา  

“ไป...เข้าบ้านกัน” ผู้อาวุโสกล่าวกับสองหนุ่มสาวแล้วเดิน
น าเข้าบ้าน โดยมีดาริกาเดินเกาะแขนไปด้วย 

ทัง้หมดเดินเข้าไปนั่งคุยกันในห้องนั่งเล่น ปวินท์ถาม
สารทกุข์สกุดิบ การเดินทางกลบับ้านของดาริกา อปัเดตเร่ืองธุรกิจ
ท่ีสิงคโปร์ แต่ไม่พูดถึงเร่ืองท่ีคุยกับบุตรชายเม่ือบ่ายนี ้เพราะ
ต้องการให้เวลาลูกชายกับลูกสะใภ้ได้คิดและตัดสินใจก่อน และ
สุดท้ายก็วนมาท่ีเร่ืองท่ีท าให้คนก าลังหน้าบานถึงกับหน้าหุบลง
ฉบัพลนั 

“น้องดาจะมาช่วยงานพ่ีวีเม่ือไรล่ะลกู”  
 ปรวีร์ปรายตามองคนนั่งข้าง ๆ พลางอมยิม้นิด ๆ ดูซิว่า

ยายตวัดีจะหาข้ออ้างอะไรมาบอกบิดาของเขาว่าท าไมเจ้าหล่อน
ถึงไม่ยอมท างานท าการเสียที 

“คุณลุงขา...” เสียงหวานลากยาว เรียกบิดาของชายหนุ่ม
ด้วยน า้เสียงออดอ้อน 

“ท าเสียงแบบนีจ้ะเอาอะไร” ปวินท์ถามกลัว้หวัเราะ รู้จกักนั
มาตัง้แต่เกิด ไม่ใช่ลกูก็เหมือนลกู ท าไมเขาจะไม่รู้นิสยัเจ้าหล่อน 

“น้องดายงัไม่อยากท างานเลย น้องดาเพิง่กลบัมานะคะ ขอ



 โ ร ส | 94 
 

พกัก่อนน้า” หล่อนท าเสียงประจบประแจงเต็มท่ี  
“เออ...ลุงก็ไม่ได้เร่งรัดอะไร จริง ๆ จะเป็นแม่บ้านให้เจ้าวี

อย่างเดียวก็ได้ ลงุอยากอุ้มหลานเต็มทีแล้วเหมือนกนั” 
ปรวีร์หวัเราะขลุกขลักในล าคอเม่ือเห็นหน้าปูเล่ียน ๆ ของ

หญิงสาวหลงัสิน้ค าบิดา ก่อนท่ีจะหลุดหวัเราะออกมาจริง ๆ เม่ือ
หล่อนหนัมาค้อนให้ รู้สกึอารมณ์ดีจนอดท่ีจะเย้าหล่อนเล่นไม่ได้ 

“ดีเหมือนกนันะครับพอ่ ไม่ท างาน มาท าลกูกนัดีกว่า”  
“พ่ีวี! ปากหรือคะนั่น” ดาริกาถามเขาเสียงสูงพร้อมกับ

ขว้างค้อนใส่เขาตาแทบกลับ ก่อนจะหันไปหาบิดาของชายหนุ่ม 
“น้องดาไม่อยากคุยกับพ่ีวีแล้วค่ะ คุณลุงคะ น้องดาอยากไปเกาะ
ดาริกา”  

“อ้าว งัน้หรือ งัน้ก็ไปท าบุญ พาพ่อเขาไปอยู่กับแม่อย่างท่ี
ตัง้ใจเสียเลยดีไหม เสร็จแล้วก็อยู่พักผ่อนกันสักอาทิตย์ ตอน
แต่งงานก็ยงัไม่ได้ฮนันีมนูกนัเลย ถือโอกาสนีไ้ปเลยละกนั เจ้าวี หา
วันว่างพาน้องไปพกัผ่อนหน่อยก็แล้วกันนะ” ท้ายประโยคหันไป
บอกบตุรชาย  

สองหนุ่มสาวลอบมองหน้ากัน ดาริการู้สึกแปลก ๆ กับค า
ว่าฮันนีมูนจนดีใจท่ีจะได้ไปเกาะดาริกาไม่เต็มท่ี ก็หล่อนกับชาย
หนุ่มไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริง ๆ เสียหน่อย จะไปฮนันีมนูกันได้
อย่างไร แต่บิดาของเขาก็ดจูริงจงักบัความสมัพนัธ์ก ามะลอของเขา
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กบัหล่อนเสียเหลือเกิน หรือว่าถึงเวลาท่ีจะพดูตรง ๆ กบัท่านดีนะ  
“ครับพอ่”  
เสียงทุ้มรับค าบิดาของชายหนุ่มเรียกดาริกาให้กลับมาอยู่

กับสถานการณ์ตรงหน้า หล่อนส่งค้อนให้เขาอีกครัง้  หล่อนชวน
แล้วชวนอีกให้เขาพาหล่อนเท่ียวเขาก็ไม่ยอม พอตอนนีก้ลบัไม่มี
ปฏิเสธสกัค า  

“คณุลงุไปด้วยกนันะคะ”  
“อืม ลงุจะไปท าบญุให้พ่อเจ้า จากนัน้ก็จะกลบัมาละ ไม่อยู่

รบกวนหนุ่มสาวหรอก” ปวินท์บอกลกูสะใภ้อย่างอารมณ์ดี 
ท่าทางอารมณ์ดีและมีความสขุของบิดาของชายหนุ่มท าให้

ดาริการู้สึกผิด คณุลงุจะว่าอย่างไรบ้างหนอหากรู้ว่าระหว่างหล่อน
กบัลกูชายของท่านไม่ได้มีอะไรลกึซึง้อย่างท่ีท่านคิดเลย 

ปวินท์มองลูกชายสลบักับลูกสะใภ้ด้วยความรู้สึกสบายใจ
และหมดห่วง เจ้าลกูชายได้ลกูสาวเพ่ือนท่ีเขารักราวกบัลกูสาวของ
ตนอีกคนมาเป็นภรรยา ส่วนดาริกาก็มีลกูชายของเขาดแูลตลอดไป 
สมตามเจตนาของบิดาผู้ วายชนม์ของหญิงสาว เขาคิดว่าคงถึง
เวลาแล้วท่ีเขาจะโอนถ่ายกิจการทุกอย่างให้ลูกชายและลูกสะใภ้
ดแูลรับผิดชอบทัง้หมด ส่วนเขาก็จะได้พกัผ่อนเสียที 

 
หลงัรับประทานอาหารเย็น สองหนุ่มสาวอยู่คยุกบับิดาของ
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ชายหนุ่มจนดกึแล้วจึงเดินทางกลบัรีสอร์ต เม่ือเข้าบ้านได้ ดาริกาก็
ร้องเรียก 

“พ่ีวีคะ”  
“คะ...น้องดา” ปรวีร์ขานรับพร้อมหันกลับไปมองหน้าคน

เรียก เห็นหล่อนมีสีหน้ายุ่งเหมือนมีเร่ืองรบกวนจิตใจ  
“พ่ีวีว่า...เราท าผิดหรือเปล่าท่ีไม่บอกคณุลงุไปตรง ๆ”  
ปรวีร์ถอนใจยาวกับค าถามนัน้ จริง ๆ แล้วเร่ืองไม่ควร

จะต้องมายุ่งยากอย่างนีเ้ลย หากจะไม่เป็นเพราะเขาถกูใจดาริกา
และอยากมีเวลาได้อยู่กับหล่อนเผ่ือว่าความสมัพนัธ์จะพฒันาขึน้
มาในสกัวนั เร่ืองท่ีว่าอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยาหลอก ๆ เพ่ือให้
บิดาสบายใจนัน้ เป็นแค่ข้ออ้างของเขาท่ีดาริกาไม่รู้ จริง ๆ แล้วหาก
เขาจะบอกบิดาว่าระหว่างเขาและดาริกาไม่มีอะไรมากกว่าความ
เป็นพ่ีชายกับน้องสาว บิดาของเขาก็เข้าใจและไม่ได้บังคับกะ
เกณฑ์อะไรอยู่แล้ว เป็นเขาเองท่ีเรียนผูก...และตอนนีต้้องเรียนแก้
เสียแล้วกระมงั  

“น้องดา...”  
“คะ”  
“เสียใจไหมท่ีต้องอยู่กับพ่ีวีแบบนี ้เป็นคนแต่งงานแล้ว 

อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิต มีครอบครัวของตวัเอง อย่างคนอ่ืน ๆ เขา” 
“พ่ีวี...ท าไมถามน้องดาแบบนัน้คะ” ดาริกาถาม สีหน้าไม่
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สบายใจ เพราะสมัผสัได้ถึงความจริงจงัในน า้เสียงของเขา  
“พ่ีวีไม่อยากเห็นแก่ตัว ไม่อยากรัง้น้องดาไว้ด้วยทะเบียน

สมรส” เขาบอก แม้ในหวัใจจะหนกัอึง้ท่ีในท่ีสดุแล้วเขาก็ตดัสินใจ
จะคืนอิสรภาพให้หล่อน 

“พ่ีวีต่างหากท่ีถูกน้องดาผูกไว้ด้วยทะเบียนสมรส พ่ีวี
ต่างหากท่ีเสียสละชีวิตของพ่ีวีให้น้องดา น้องดาพูดจริง ๆ นะคะ 
น้องดาอยู่กับพ่ีวี อยู่กับคุณลุง น้องดาไม่จ าเป็นต้องแต่งงานมี
ครอบครัว พ่ีวีกับคุณลุงเป็นครอบครัวของน้องดานะคะ” หล่อน
บอกเขาด้วยความจริงใจอย่างท่ีสดุ 

“ถ้าอย่างนัน้เรามาท าให้การแต่งงานเป็นเร่ืองจริงดีไหม” 
ปรวีร์กลัน้ใจถาม แล้วก็อยากกัดลิน้ตนเอง เขาไม่น่าถามเลย ก็ดู
หน้าหล่อนสิ หล่อนท าตาโตมองเขาราวกับไม่อยากเช่ือในสิ่งท่ี      
ได้ยิน 

“พ่ีวีว่ายงัไงนะคะ”  
“ลืมไปเถอะว่าพ่ีวีเพิง่พดูอะไรไป” เขาบอกและท าท่าจะเดิน

จากไป หากจะไม่ถกูคว้าแขนไว้เสียก่อน 
“พ่ีวี...คยุกนัก่อนสิคะ”  
ปรวีร์ก้มหน้าลงมองหล่อน ดาริกาก าลงัแหงนหน้ามองเขา 

มือยงัรัง้แขนเขาไว้ ดวงตากลมโตของหล่อนฉายประกายความรัก
ความภกัดีอย่างท่ีน้องน้อยดาริกาเคยมองเขาเสมอมา และนัน่ก็ท า
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ให้ชายหนุ่มตดัสินใจได้ เขายกมือขึน้ลูบศีรษะหล่อน ยิม้ให้อย่าง
อ่อนโยน แล้วบอก 

“น้องดาเข้านอนเถอะ แล้วเราค่อยหาโอกาสบอกคุณพ่อ
ด้วยกนัว่าความต้องการของท่านไม่มีทางเป็นไปได้”  

ดาริกาควรจะรู้สกึโล่งใจ เม่ือเขาไม่ได้ชวนในสิ่งท่ีหล่อนรู้สึก
ว่าเป็นไปไม่ได้อีก แต่หล่อนกลบัไม่ได้โล่งใจ หากมีแต่ความรู้สกึผิด
มาแทน  

“แต่น้องดาไม่อยากท าให้คณุลงุผิดหวงั” หล่อนพดูเสียงเบา 
สูดหายใจลึก แล้วบอกอย่างตดัสินใจได้ “ถ้าพ่ีวีต้องการ...น้องดา
แต่งงานกบัพี่วีจริง ๆ ก็ได้”  

ดาริกาคิดว่าเขาจะพอใจเม่ือได้ยิน แต่เขากลบัถามหล่อน
เสียงเข้ม 

“เพราะอะไร...”  
“คุณลุงมีพระคุณกับน้องดา เร่ืองแค่นีน้้องดาท าให้คุณลุง

ได้อยู่แล้วค่ะ...ถ้าพ่ีวียอม” 
สิน้เสียงตอบของหล่อน ปรวีร์รู้สึกถึงอารมณ์โกรธท่ีวูบ

ขึน้มา เขาไม่แน่ใจว่าโกรธตนเองท่ีดันไปมีความรู้สึกกับหล่อน
มากกว่าพ่ีน้อง ทัง้ ๆ ท่ีหล่อนไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขา หรือโกรธท่ี
หล่อนจะยอมเป็นภรรยาของเขาจริง ๆ เพียงเพ่ือจะท าให้บิดาเขา
สมหวงักนัแน่ แต่ไม่ว่าจะเพราะอะไร เขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้มีความสุข
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กบัการตดัสินใจของหล่อนเลย  
“เข้านอนกนัดีกว่าน้องดา” ชายหนุ่มพดูในท่ีสดุ  
 
พิลาสลักษณ์เดินเข้าไปในห้องท างานของบิดาตามท่ีถูก

เรียก แล้วก็ต้องเม้มปากเม่ือมองเห็นหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินวางอยู่บน
โต๊ะตรงหน้าท่าน พอจะเดาออกว่าท่ีถกูบิดาเรียกพบนัน้เพราะเร่ือง
อะไร  

“พ่อให้คนไปสืบ ผู้หญิงในรูปคือเมียท่ีถกูต้องตามกฎหมาย
ของปรวีร์” ไพบลูย์เข้าเร่ืองโดยไม่อ้อมค้อม 

“ค่ะ คณุพอ่” พลิาสลกัษณ์ตอบรับเสียงเบา  
“ลกูรู้?” ถามเสียงสงู  
“ลูกเพิ่งทราบ เขาแนะน าให้รู้จักวันท่ีลูกพากรุ๊ปไปเช็กอิน

ค่ะ”  
“แล้วท่ีผ่านมามนัหมายความว่ายงัไง” คราวนีน้ า้เสียงเจือ

โทสะอย่างไม่ปิดบงั ปรวีร์ควงลกูสาวเขามาเป็นปี ๆ แล้วอยู่ ๆ ก็มี
เมียอยู่แล้ว แบบนีม้นัหลอกกนัชดั ๆ 

“ลูกโง่เองค่ะคุณพ่อ คุณวีไม่เคยพูดอะไร” พิลาสลักษณ์
ตอบ รู้สึกอดสูใจ ท่ีผ่านมาหล่อนคิดไปเองอยู่คนเดียว เขาไม่เคย
พดูอะไรท่ีจะเป็นการผกูมดัตวัเขากบัหล่อน เขาให้ความสนิทสนม
ท่ีไม่มีช่ือเรียกของความสัมพนัธ์ ซึ่งฝ่ายท่ีได้ประโยชน์จากความ
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คลมุเครือนัน้คือเขา ส่วนหล่อนก็รู้สึกเหมือนถกูหลอกใช้ ท าให้เจ็บ
ใจจนน า้ตาคลอ 

“พอ่เตือนแล้วว่าท าอะไรให้ใช้สมองให้มาก”  
“ขอโทษค่ะคณุพอ่ ลกูพลาดเอง”  
“หาทางสั่งสอนพวกบลูโอเชียนซะ” ไพบูลย์สั่งเสียงเฉียบ

ขาด  
“ค่ะ...ลกูคิดไว้แล้ว” พลิาสลกัษณ์ตอบ 
“ดี อย่าให้เสียช่ือว่าเป็นลูกสาวพ่อ” ไพบูลย์บอกลูกสาว

ด้วยน า้เสียงท่ีผ่อนคลายขึน้ 
“ค่ะคุณพ่อ ลูกจะท าให้คุณวีรู้ว่าเขาคิดผิดท่ีมาล้อเล่นกับ

ความรู้สกึของลกู”  
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๑๑ 
 
 
 
 
หลงัจากคืนนัน้ดาริกาคิดว่าปรวีร์ดูแตกต่างจากปกติ เขาดู

ตึง ๆ กบัหล่อน แต่เพราะเขามีงานท่ีต้องเร่งเคลียร์ให้เสร็จเพ่ือท่ีจะ
ได้พาหล่อนไปเกาะดาริกาตามค าสัง่ของบิดา ท าให้เขาและหล่อน
ไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกนัมากนกั เขาออกจากบ้านแต่เช้าในตอนท่ี
หล่อนยงัไม่ต่ืนและกว่าจะกลบัมาก็ดกึ ซึง่บางทีหล่อนก็เข้านอนไป
ก่อนแล้ว แต่ถึงจะเป็นวันท่ีหล่อนยังไม่นอน หล่อนก็ไม่ออกจาก
ห้องมาทกัทายเขา เพราะเขาเป็นคนท่ี ‘งอน’ ก่อน ทัง้ ๆ ท่ีหล่อนไม่
เห็นว่าหล่อนไปท าอะไรให้เขาไม่พอใจ ดาริกาจึงไม่ยอมท่ีจะเป็น
ฝ่ายง้อ หรือเปิดปากพูดก่อน และหล่อนก็ไม่ได้เดือดเนือ้ร้อนใจ
อะไรด้วย 

วันนีห้ญิงสาวมีนัดกับเพ่ือนสนิทสมัยมัธยม จึงต่ืนขึน้มา
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ออกก าลงักายแต่เช้าก่อนท่ีจะออกจากบ้าน และในตอนท่ีเดินหอบ
เส่ือโยคะออกมาถึงห้องนั่งเล่นนั่นเอง ก็มองเห็นคนร่วมบ้านเปิด
ประตอูอกมาจากห้องนอนของเขา แขนข้างหนึง่มีเสือ้สทูพาดอยู่  

ชายหนุ่มเงยหน้าขึน้มองหล่อน แต่ดาริกาสะบัดหน้าใส่
เพราะความน้อยใจท่ีอยู่ ๆ ก็พลุ่งขึน้มาในความรู้สกึ หล่อนไม่ได้ท า
อะไรให้เขาเลย แต่เขากลับไม่คุยกับหล่อนตัง้หลายวัน ถึงตอนนี ้
หล่อนก็เลยไม่อยากคยุกบัเขาแล้ว 

สะบดัหน้าใส่เขาแล้วดาริกาก็เดินเร็ว ๆ ออกไปยงัทางเดินท่ี
ทอดสู่สระว่ายน า้หลงับ้าน ตรงไปยงับริเวณท่ีว่างริมสระท่ีหล่อนใช้
เป็นท่ีเล่นโยคะเป็นประจ าทกุวนั ไม่ได้รู้หรอกว่าคนท่ีถกูสะบดัหน้า
ใส่มองตามจนลบัสายตา 

ปรวีร์ถอนใจยาว จากท่ีตอนแรกเขาน้อยใจหล่อน เพราะ
หญิงสาวตกลงจะใช้ชีวิตคู่กบัเขาเพียงเพราะยอมท าทุกอย่างเพ่ือ
บิดาของเขาแม้จะต้องฝืนใจตนเองก็ตาม กลบักลายเป็นว่าตอนนีดู้
เหมือนหล่อนจะเป็นฝ่ายโกรธเขาเสียแล้ว ชายหนุ่มตัง้ใจว่าวันนี ้
เขาจะง้อหล่อนก่อน เขาไม่มีความสขุกบัสถานการณ์อมึครึมนีเ้ลย 

“พ่ีวีไปท างานก่อนนะคะ” เขาตะโกนบอกคนก าลงัท าท่ายืด
เส้นยืดสายอยู่ริมสระ ขณะเดินไปตามทางเดินท่ีมุ่งสู่ส านกังานของ
รีสอร์ต  

ดาริกาไม่ส่งเสียงตอบ หญิงสาวเพียงมองตามจนชายหนุ่ม
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เดินลบัสายตาไป ในใจรู้สึกคลายความขึง้โกรธลงนิดเม่ือเขาเป็น
ฝ่ายเปิดปากกบัหล่อนก่อน  

 หญิงสาวหนักลบัมาตัง้สมาธิกบัการออกก าลงักาย จนเม่ือ
รู้สึกว่าเหง่ือโชกไปทัง้ตัวพร้อมความรู้สึกผ่อนคลาย สบายตัว ก็
หอบอปุกรณ์กลบัเข้าไปในบ้านเพ่ืออาบน า้เตรียมตวัออกไปพบกบั
เพ่ือน 

เม่ือพร้อมออกเดินทางดาริกาเดินออกจากบ้านตรงไปยัง
รถยนต์ของชายหนุ่มท่ีจอดอยู่ เขาเคยบอกหล่อนว่าให้ใช้รถของ
เขาได้ และให้กญุแจส ารองไว้กบัหล่อน ดาริกาชัง่ใจอยู่ชัว่ครู่ว่าจะ
โทรศพัท์บอกเขาดีไหม แต่คิดอีกที หล่อนยงังอนเขาอยู่ และคาดว่า
หล่อนน่าจะกลับมาถึงบ้านก่อนท่ีเขาจะกลับมาจากท างานแน่ 
เพราะเขาออกจะท างานดึกด่ืนทุกคืน จึงตัดสินใจไม่บอกให้เขา
ทราบ เพราะไม่อยากเป็นฝ่ายพดูกบัเขาก่อน  

 
ใช้เวลาเดินทางราวคร่ึงชัว่โมง ดาริกาก็พารถยนต์คนัใหญ่

ของชายหนุ่มไปถึงห้างสรรพสินค้าท่ีนดักบัเพ่ือนไว้ หล่อนหาท่ีจอด
รถได้อย่างไม่ล าบากนกัเพราะเป็นเวลาท่ีห้างฯ เพิ่งจะเปิด ผู้คนยงั
บางตา จากนัน้ก็เดินไปยังจุดนัดพบ ซึ่งเป็นร้านกาแฟสัญชาติ
อเมริกนัท่ีมีสาขาไปทัว่โลก  

“ยายดา คิดถึงม้าก” รวิวรรณ สพุรรษา จารุวรรณ ขวญัหทยั 
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เพ่ือนสนิทในกลุ่มสมยัเรียนมธัยมกรูเข้ามากอดหญิงสาวและกล่าว
ทกัทายเซง็แซเ่ม่ือหล่อนเดินเข้าไปยงัโต๊ะท่ีเพ่ือนทัง้ส่ีนัง่อยู่ 

“โอ๊ย เบา ๆ ทีละคน ฟังไม่ทนัเลย” ดาริกาว่ากลัว้หวัเราะกบั
ความตื่นเต้นของเพ่ือน ๆ ท่ีได้กลบัมาพบกนัอีกครัง้ 

“มาคนเดียวหรือ พระเอกของเธอล่ะ” รวิวรรณชะเง้อชะแง้
คอราวกบัมองหาใคร  

ดาริกาหัวเราะก๊ิกกับท่าทางของเพ่ือน “พระเอกอะไรของ
เธอยะยายน่ิม”  

“อ้าว ก็คุณปรวีร์ พระเอกรูปหล่อ สามีของคุณเธอไงคะ” 
รวิวรรณตอบพลางท าท่าทางฝันหวานเม่ือพดูถึงปรวีร์ 

เพ่ือนสนิทกลุ่มนีเ้ป็นเพียงคนอีกไม่ก่ีคนท่ีทราบว่าดาริกา
ต้องแต่งงานกับปรวีร์ในตอนท่ียังเรียนอยู่ และทราบถึงความ
จ าเป็นท่ีหญิงสาวจะต้องแต่งงาน แต่ก็ไม่วายกร๊ีดกร๊าดต่ืนเต้น 
ด้วยปรวีร์เป็นหนุ่มในฝันของสาว ๆ ทัง้ภูเก็ต และกลายมาเป็น
เพ่ือนเขยของพวกเธอ น่าต่ืนเต้นและภมูิใจน้อยอยู่เสียเม่ือไร 

“แรงนะยะ” ดาริกาว่าอย่างไม่จริงจงันกัก่อนท่ีจะตอบอย่าง
จริงจงัมากขึน้ “พ่ีวีท างาน...แล้วพวกเธอล่ะ เป็นไงกันบ้าง ไม่เจอ
กนันานเลย” 

หลงัจากนัน้ทัง้หมดก็อปัเดตชีวิตกนัเป็นการใหญ่ หลงัจาก
ท่ีไม่ได้เจอดาริกาเลยนบัตัง้แต่หญิงสาวเดินทางไปเรียนต่อหลงัจบ
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มธัยม ก่อนท่ีบทสนทนาจะวกกลบัมาท่ี ‘สามี’ ของดาริกาอีกครัง้ 
“ว่าแต่วนันีอ้ยู่ดึกเลยได้หรือเปล่ายายดา ไปแดนซ์กนั สามี

เธอจะว่าอะไรหรือเปล่า” ขวญัหทยัถาม  
“ได้อยู่แล้ว พ่ีวีเขายุ่ง ไม่มีเวลามาสนใจฉนัหรอก”   
หญิงสาวไม่ได้รู้ตัวว่าน า้เสียงหล่อนเจือแววตัดพ้อและยงั

ค้อนน้อย ๆ หลงักล่าวจบ ซึง่ไม่ได้รอดสายตาช่างสงัเกตของเพ่ือน
ไปได้ 

“อุ๊ย พดูเหมือนน้อยใจ สามีไม่มีเวลาให้หรือคะคณุดาริกา” 
จารุวรรณกระเซ้า  

ค าพูดของเพ่ือนท าให้ดาริกาชะงักไปนิด ก่อนจะแก้ความ
เข้าใจผิด 

“ฉนักบัพี่วีไม่ได้เป็นอะไรกนัหรอก เราอยู่กนัอย่างพี่น้อง”  
“อ้าว...จริงดิ” ส่ีสาวถามพร้อมกนัอย่างไม่ได้นดัหมาย 
“อืม...” ดาริกาตอบสัน้พร้อมถอนหายใจ 
“งัน้แปลว่าเธอกบัพี่วีหย่ากนัแล้วหรือ” ขวญัหทยัถาม 
“ยงั”  
“อ้าว” คราวนีส่ี้สาวอทุานพร้อมกนัอีกครัง้ 
“คือ...คณุลงุอยากให้เราแต่งงานกนัจริง ๆ ฉนักบัพี่วีก็เลย...

อยู่กนัหลอก ๆ เพ่ือให้คณุลงุสบายใจ”  
“แหม ท ายงักะนิยาย” จารุวรรณว่า  
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คนถกูว่าหวัเราะก่อนจะตอบ “มนัก็เหมือนนิยายตัง้แต่ต้อง
แต่งงานกนัหลอก ๆ แล้วนะ”  

“เออ นัน่สิ แต่ในนิยายนะ สุดท้ายพระเอกนางเอกก็จะตก
หลุมรักและอยู่ด้วยกันจริง ๆ กร๊ีด ๆ เธอท าแบบนัน้บ้างสิยายดา”  
สุพรรษาเชียร์อย่างออกนอกหน้า หญิงสาวชอบอ่านนิยายพาฝัน 
และทกุสิ่งทกุอย่างรอบกายดจูะฟุง้ฝันไปเสียหมด 

“ฉันไม่ใช่นางเอกแล้วพ่ีวีก็ไม่ใช่พระเอกน่ะสิ ชีวิตจริงมัน
ไม่ได้ลงตวัง่าย ๆ แบบนัน้” 

“ฉนัว่าถ้าเธอกบัพี่วีไม่ได้อยู่ด้วยกนัจริง ๆ ก็ไม่ควรโกหกคณุ
ลงุนะ” รวิวรรณว่า น า้เสียงจงัจงัขึน้  

“ก็เลยกลุ้มอยู่น่ีไง”  
“แล้วพ่ีวีว่ายงัไง” ขวญัหทยัถาม  
“พ่ีวี...ชวนอยู่ด้วยกนัจริง ๆ”  
“กร๊ีดดดดดดดด” เสียงกร๊ีดดงัขึน้ก่อนท่ีดาริกาจะพดูขาดค า

เสียด้วยซ า้  
“พวกเธอน่ี กร๊ีดอะไรกนันะ” ดาริกาเอ็ดอย่างไม่จริงจงันกั  
“ก็...หนุ่มหล่ออย่างคุณปรวีร์ชวน ‘อยู่ด้วยกัน’ เชียวนะ”     

สพุรรษาว่าพร้อมหวัเราะคิกคกั 
“ชวน...แล้วก็โกรธฉนั” ดาริกากระแทกเสียง ส่งค้อนผ่านลม

ผ่านแล้งไปให้คนท่ีพดูถึง 
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“เธอปฏิเสธหรือ” จารุวรรณถามบ้าง  
“ฉนัตกลง” ตอบเสียงแผ่ว 
“อ้าว...แล้วจะโกรธเธอท าไม” ขวัญหทัยถาม สีหน้าไม่

เข้าใจ โดยมีคนอ่ืน ๆ พยกัพเยิดเห็นด้วย 
“ก็ไม่รู้สิ” 
“หรือจริง ๆ แค่จะชวนเพ่ือให้เธอปฏิเสธ พอเธอไม่ปฏิเสธ

เลยโกรธ พ่ีวีอาจจะมีแฟนแล้วเลยไม่อยากอยู่กับเธอหรือเปล่า  
คณุลกัษณ์ไง ใช่ปะ้ แฟนพ่ีวี” รวิวรรณสนันิษฐานและหนัไปถามคน
อ่ืน ๆ ในท้ายประโยค  

“คณุลกัษณ์ไหน” ดาริกาถาม คิว้ขมวด  
“ก็คณุลกัษณ์ พิลาสลกัษณ์ ลกัซ์ชวัรีฮอลิเดย์ไง” ขวญัหทยั

ตอบ  
“ใช่ เห็นควงกนัอยู่” สพุรรษาว่าบ้าง 
“ไม่ใช่หรอก คนนัน้แค่เป็นคู่ค้า วนัก่อนพ่ีวียงัแนะน าฉันให้

เธอรู้จักว่าเป็นภรรยาพ่ีวีเลย” ดาริกาตอบ ค่อนข้างมั่นใจว่าหาก
ผู้ หญิงคนนัน้เป็นคนรักของปรวีร์จริง ๆ เขาคงจะไม่กล้าแนะน า
หล่อนเช่นนัน้แน่ 

“งัน้หรือ...งัน้พ่ีวีจะโกรธเธอท าไม ก็เธอตกลง ควรจะแฮปปี ้
เอนดิง้สิ” สพุรรษาว่าอย่างไม่เข้าใจ 

“ไม่รู้ ฉนัเลยโกรธตอบบ้าง” 
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“อ้อ ทะเลาะกบัสามี” รวิวรรณว่ายิม้ ๆ พร้อมพยกัหน้าน้อย 
ๆ ก่อนจะร้องโอ๊ยเม่ือถกูหยิกท่ีแขน 

“ยายดา หยิกท าไม เจ็บนะ” คนถกูหยิกโอด 
“ก็พดูท าไมเล่า บอกแล้วว่าไม่ใช่สามี” ดาริกาพดูหน้ายุ่ง 
“เออ ๆ ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ วุ้ย...เจ็บ” รวิวรรณบ่นอบุอิบพร้อมคล า

แขนปอ้ย  
หลังจากนัน้บทสนทนาก็เปล่ียนไปเร่ืองอ่ืน ๆ เร่ืองนัน้มา

เร่ืองนีแ้ล้ววกกลบัไปเร่ืองโน้น เม่ือถึงเวลาอาหารกลางวนัก็ย้ายกนั
ไปยงัร้านอาหาร เสร็จแล้วก็เดินดขูองในห้างฯ ใช้เวลาด้วยกนัราว
กบัต้องการชดเชยเวลาส่ีปีท่ีดาริกาจากไปอย่างนัน้ละ 

 
ปรวีร์รีบเลิกงานเร็วกว่าปกติ เขาเล่ือนการประชมุท่ีรัง้เขาไว้

ท่ีท างานจนดึกด่ืนให้มาอยู่ในตอนเช้า หรืออนัไหนท่ีเล่ือนมาไม่ได้ 
ก็เล่ือนออกไปเป็นวนัอ่ืน เคลียร์งานเอกสารในตอนบ่าย และเพียง
บ่ายสามโมงเขาก็กลบัถึงบ้าน แล้วก็ต้องขมวดคิว้มุ่นเม่ือบ้านเงียบ
สงดั และรถยนต์ของเขาก็ไม่อยู่ในโรงรถ  

“ไปไหนนะน้องดา” ชายหนุ่มพมึพ า  
เขาเดินเข้าห้องนอนของตน จัดการอาบน า้เปล่ียนเคร่ือง

แต่งกาย และหวงัว่าระหว่างนีห้ญิงสาวอาจจะกลบัมาถึงบ้าน แต่
เม่ือออกมาจากห้องนอนและมองไปเห็นโรงรถท่ียังคงว่างเปล่าก็
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ต้องผิดหวัง ในท่ีสุดจึงเดินไปหยิบโทรศัพท์มือถือท่ีวางไว้บนโต๊ะ
หน้าโซฟาในห้องนัง่เล่นมากดหมายเลขหาหญิงสาว  

“น้องดาอยู่ไหนคะ” ชายหนุ่มถามเม่ือได้ยินเสียงตอบรับมา
ตามสาย  

“เซน็ทรัลค่ะ น้องดามาเจอเพ่ือน กลุ่มยายขวญั”  
“เสร็จธุระหรือยงั รอพ่ีวีได้ไหม เด๋ียวพ่ีวีไปรับไปหาอะไรกิน”  
“น้องดาเอารถพ่ีวีมา...” 
เขายิม้ แม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายไม่สามารถมองเห็นได้ “รู้ค่ะ พ่ีวีจะ

ให้รถรีสอร์ตไปส่ง รอพ่ีวีนะ” เขาบอกแล้วกดวางสายโดยไม่เปิด
โอกาสให้หญิงสาวได้ปฏิเสธ 

 
“คืนนีอ้ดแล้วใช่ป้ะ” รวิวรรณถามล้อ ๆ หลงัจากดาริกาวาง

สายจากคนท่ีเพ่ือน ๆ คาดว่าน่าจะเป็นปรวีร์ 
“พ่ีวีโทร.มา” ดาริกาบอกเป็นเชิงยอมรับว่าคืนนีค้งจะอด

อย่างท่ีเพ่ือนถาม 
“งัน้ก็ไปกบัสามีเถอะย่ะ ไม่กวนละ” จารุวรรณว่า 
“ขอโทษนะ พ่ีวีไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธเลย ตอนนีพ่ี้วีก าลงั

มา บอกจะมารับไปหาอะไรกิน” ดาริกาบอกเพ่ือนเชิงแก้ตวั  
“ไม่เป็นไรหรอก เด๋ียวค่อยนดักันอีกก็ได้ เธอไปกินข้าวกับ  

พ่ีวีเถอะ” ขวญัหทยับอกให้เพ่ือนคลายใจ  
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รออยู่ราวคร่ึงชั่วโมงปรวีร์ก็ปรากฏตัว ส่ีสาวเพ่ือนของดา
ริกายกมือไหว้ชายหนุ่มและขอตวัจากไป ทิง้สองหนุ่มสาวไว้ให้อยู่
กนัเพียงล าพงั  

“ไม่ท างานหรือไงคะ” ดาริกาถามน า้เสียงงอน ๆ  
“น้องดา...” เขาไม่ตอบหากทอดเสียงเรียกหล่อน “...พ่ีวีขอ

โทษ ดีกนันะ” 
เขาไม่ได้แค่พดู แต่ย่ืนนิว้ก้อยมาตรงหน้าหล่อนราวกับเด็ก 

ๆ ง้องอนกนั ท าให้ดาริกาต้องกลัน้ยิม้แทบแย่ ก่อนท่ีจะยอมย่ืนมือ
ไปเก่ียวก้อยกบัเขา แล้วก็ถามอย่างอดไม่ได้ เพราะสงสยัจริงจงั 

“พ่ีวีโกรธอะไรน้องดาคะ”  
“ไม่ได้โกรธเสียหน่อย” เขาตอบหน้าตาย จะให้บอกหล่อน

ได้อย่างไรว่า เขาโกรธท่ีหล่อนจะยอมอยู่กินกับเขาเพราะต้องการ
ท าเพ่ือบิดาของเขา ไม่ใช่ความต้องการของหล่อนเองอย่างท่ีเขา
หวงั  

“เช่ือตายละ” หล่อนว่าพลางย่นจมูก แต่ก็ไม่ได้คาดคัน้
จริงจงั แค่เขาขอโทษหล่อนก็หายโกรธแล้ว 

“คืนนีน้้องดาอยากท าอะไร พ่ีวีตามใจทุกอย่างเลย” เขา
เปล่ียนเร่ือง  

“นกึอะไรขึน้มาคะพ่ีวี ท าไมอยู่ ๆ ก็มาใจดีกบัน้องดา”  
“ก็พ่ีวีอยากให้น้องดามองพ่ีวี...” เขาอยากหยุดแค่นี ้แต่
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จ าต้องพดูต่อ “...ในแง่ดี”  
“น้องดาก็ไม่เคยมองพ่ีวีในแง่ร้าย” ดาริกาตอบอ้อมแอ้ม   

ไม่กล้าสบตาคนตรงหน้า ก็สายตาเขามันวิบวับแปลก ๆ อย่างท่ี
หล่อนไม่เคยเห็นเขามองหล่อนเช่นนีม้าก่อนเลย   
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๑๒ 
 
 
 
 

“คืนนีไ้ปเดตกนันะ” ปรวีร์ชวน  
“พ่ีวีจะจีบน้องดาหรือคะ”  
ดาริกาถามกลัว้หวัเราะอย่างท่ีรู้ว่าล้อเล่น หากคนถูกถาม

กลบัเลิกคิว้แล้วถามกลบั ตาพราว  
“จีบได้หรือ”  
“ขนาดนีแ้ล้ว ไม่ต้องแล้วมัง้คะ”  
“ขนาดไหน...” ทอดเสียงนุ่มนวล ดวงตายงัพราวระยบั  
“แต่งงานมาส่ีปีแล้ว ไม่ต้องจีบแล้วค่ะ”  
“ยงัไม่ได้แต่งจริง ๆ เสียหน่อย” เขาว่า ตาคมจ้องลึกเข้าไป

ในตาหล่อน  
“น้องดาไม่คยุกบัพี่วีแล้ว” ดาริกาพดูอบุอิบ ก้มหน้าหลบตา
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แล้วเดินห่างจากเขา เพราะอยู่ ๆ ก็เขินอายขึน้มากับทัง้น า้เสียงท่ี
ทอดอ่อน ดวงหน้ายิม้น้อย ๆ และสายตาพราวระยบันัน้ 

“อ้าว ไปไหน รอด้วยสิ” ปารวีร์ว่ากลัว้หวัเราะขณะก้าวยาว 
ๆ ตามหล่อน เม่ือทันแล้วก็ย่ืนมือไปคว้าแขนหล่อนพาเดินไป
ด้วยกัน ในใจพองโตกับท่าทางเขินอายของหญิงสาว น่ีถ้ารู้ว่าจีบ
แล้วหล่อนเขินแบบนี ้เขาจีบหล่อนตัง้นานแล้ว! 

ทัง้สองเดินกนัไปเงียบ ๆ ตรงไปยงัทางออกลานจอดรถ ดา
ริกาก้มหน้าก้มตาเดินจึงไม่ได้เห็นสายตาอ่อนเช่ือมของคนเดิน
เคียงท่ีทอดมองหล่อน ปรวีร์ตัดสินใจได้แล้ว เขาอยากใช้ชีวิต
แต่งงานกบัหล่อนอย่างจริงจงั แต่ก็ไม่ต้องการให้หล่อนตกลงเพราะ
จ ายอม แต่เขาต้องการให้หล่อนรู้สึกรู้สากบัเขาจึงตกลง ซึง่จะเป็น
เช่นนัน้ได้ก็คือเขาจะต้องเดินหน้า มวัแต่ไม่กล้ารี ๆ รอ ๆ หล่อนก็คง
ไม่มีวนัรู้ว่าเขารู้สกึกบัหล่อนอย่างไร  

ถึงเวลาเดินหน้าจีบคนท่ีได้ช่ือว่าภรรยาเสียที  
 
“น้องดาอยากกลับบ้านไปแต่งตัวใหม่ไหมคะ” ปรวีร์ถาม

เม่ือเดินมาถึงรถ เขาเปิดประตูฝ่ังท่ีนั่งผู้ โดยสารให้หญิงสาวแล้ว
เดินอ้อมไปนัง่ประจ าท่ีคนขบั  

ดาริกาก้มลงมองเสือ้ผ้าท่ีตนสวมใส่แล้วก็เห็นว่าดูเด็กเกิน
กว่าค าว่า ‘เดต’ ท่ีเขาชวน อีกทัง้หล่อนก็อยู่ในชดุนีม้าทัง้วนั จงึบอก 
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“ถ้าพ่ีวีไม่รีบมาก ขอน้องดากลบัไปเปล่ียนเสือ้ผ้าก็ดีค่ะ” 
“ตามบญัชาครับคุณภรรยา” เขาว่ายิม้ ๆ ทอดสายตามอง

หล่อนครู่หนึง่แล้วจงึหนัไปตัง้สมาธิกบัการขบัรถ 
พี่วีต้องบ้าไปแล้วแน่ ๆ! ดาริกาคิดในใจ วนัหนึ่งเขาท าเป็น

งอน โกรธปึงปัง ไม่พดูไม่จากบัหล่อน อีกวนักลบัมาท ากรุ้มกร่ิม ท า
เสียงอ่อนเสียงหวาน ทอดสายตาหวานเช่ือมอย่างท่ีไม่เคยท า แต่
คนท่ีบ้าท่ีสุดเห็นจะเป็นหล่อน เพราะดนัไปขวยเขินกับท่าทางอัน
แปลกไปของเขาเสียอย่างนัน้ 

ดาริกามัวแต่วุ่นวายอยู่กับความคิดในหัวของตนจนท าให้
นัง่เงียบไปอย่างไม่รู้ตวั ก่อนท่ีจะสะดุ้งเม่ือรู้สึกถึงมืออุ่นท่ีย่ืนมากมุ
มือหล่อน 

“พ่ีวี...” หล่อนเรียกเสียงแผ่ว สายตาทอดมองมือของตนท่ี
อยู่ในอุ้ งมือของเขา มือท่ีหล่อนจบัมาแต่เล็กแต่น้อย แต่ไม่เคยให้
ความรู้สกึวบู ๆ วาบ ๆ อย่างท่ีก าลงัรู้สกึอยู่น่ีเลย หล่อนต้องเป็นบ้า
ไปแล้วแน่ ๆ! 

“ท าไมเงียบไป คิดอะไรอยู่คะ” ปรวีร์ถามโดยไม่ละสายตา
ไปจากถนน  

“เปล่า...เปล่าค่ะ” ตอบเสียงเบา พยายามจะแกะมือออก
จากมือเขา แต่ไม่เป็นผล  

ปรวีร์ปรายสายตามองคนท่ีเก็บปากเก็บค าผิดปกติแล้วต้อง
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ระบายยิม้ หล่อนดูต่างไปจากดาริกาท่ีเขาคุ้นเคย หากเป็นเวลา
ปกติ ในตอนท่ีขบัรถกลบับ้านกนัเช่นนี ้มกัจะมีเสียงเจือ้ยแจ้วอย่าง
มีชีวิตชีวาของหล่อน ท่ีหาเร่ืองนัน้เร่ืองนีม้าพดูมาเล่าไม่ได้หยุดได้
หย่อนอยู่เสมอ แต่วนันีห้ล่อนกลบันิ่งเงียบ ก้มหน้างดุ เป็นท่าทางท่ี
ท าให้ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนหวัใจถกูพรมด้วยสายฝนจนชุ่ม และต้น
กล้าแห่งความหวังเล็ก ๆ เร่ิมผลิแตกขึน้มาจากพืน้ดิน ความหวงั
ท่ีว่าบางทีหล่อนก็อาจจะเร่ิมรู้สึกรู้สากบัเขาในฐานะผู้ชายคนหนึ่ง 
ไม่ใช่เป็นเพียงพี่ชายอย่างท่ีหล่อนเห็นเขาเป็นเสมอมา 

เม่ือถึงบ้านดาริกาแยกเข้าห้องของตนเพ่ืออาบน า้แต่งตัว 
ในขณะท่ีชายหนุ่มนัง่รอหล่อนอยู่ในห้องนัง่เล่น หญิงสาวใช้เวลา
อาบน า้ไม่นาน แต่มานานตอนเลือกชดุท่ีจะใส่ เพราะอยู่ ๆ ก็เกิดไม่
แน่ใจขึน้มาเสียเฉย ๆ ว่าหล่อนควรจะแต่งตวัอย่างไร... 

อย่างไร...จงึจะไม่น้อยแต่ก็ไม่มากไปส าหรับการ...ออกเดต 
บ้าไปแล้วยายดา! ดาริกาเอ็ดตนเองในใจ ท่ีอยู่ ๆ ก็ถือเป็น

จริงเป็นจงักบัค าว่าออกเดตของเขา ทัง้ ๆ ท่ีหล่อนกบัปรวีร์ก็ล้อกนั
เล่นเร่ืองการเป็นสามีภรรยากนัมาอยู่ตลอด แต่ท าไมคราวนีห้ล่อน
จึงรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างท่ีเปล่ียนแปลงไป บางอย่างท่ีซุกซ่อนอยู่
ในสายตาพราวระยบัท่ีหล่อนไม่เคยเห็นเขามองหล่อนแบบนัน้มา
ก่อนนัน่  

ดาริกาสะบดัศีรษะขบัไล่ความรู้สึกแปลก ๆ ทิง้ไปก่อนท่ีจะ
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ตัง้ใจกับการแต่งตัวเพราะไม่อยากให้คนท่ีนั่งรออยู่ในห้องนั่งเล่น
ต้องรอนาน  

หญิงสาวตดัสินใจใส่ชุดเดรสรัดรูปสีด าไหล่เฉียงอวดเรือน
ร่างระหงสมส่วน ความยาวเหนือเข่าเล็กน้อยอวดเรียวขาสวย ส่วน
ผมนัน้มดัเป็นหางม้าสูงตึงแน่น ก่อนท่ีจะเร่ิมลงมือแต่งหน้าเพียง
บาง ๆ หากเน้นปากสีแดงเข้ม เม่ือพอใจแล้วก็เดินไปหยิบรองเท้า
กบักระเป๋าในตู้แล้วถือเดินออกไปหาคนท่ีรออยู่  

ดาริกาถึงกบัชะงกัไปเม่ือคนท่ีนัง่รออยู่ท่ีโซฟาในห้องนัง่เล่น
ยืนขึน้แล้วมองหล่อนไม่วางตา สายตาท่ีฉายประกายบางอย่างท่ี... 

หล่อนรู้แล้ว! บางสิ่งบางอย่างท่ีหล่อนรู้สึกว่าแปลกไปจาก
เดิม บางสิ่งบางอย่างท่ีซ่อนอยู่ในสายตาของเขา ตอนนีห้ล่อนเห็น
ชดัเจน มนัเป็นสายตาของความช่ืนชมหลงใหล สายตาของความ
พงึพอใจท่ีชายหนุ่มมีต่อหญิงสาว...  

น่ีคงไม่ได้หมายความว่า...พ่ีวีคิดไม่ซื่อกบัหล่อนหรอกนะ!!!  
“สวย...” ปรวีร์พดูเสียงนุ่ม สายตาไม่ละไปจากใบหน้างาม 
ดาริกาเงยหน้าสบตากับชายหนุ่ม ข้างในรู้สึกราวกับว่า

หัวใจของหล่อนก าลงัเต้นซลัซ่า ด้วยความสัตย์จริง หล่อนไม่เคย
มองเขาแผกไปจากท่ีเคยรู้สกึ เขาเป็นพ่ีชายของหล่อนมาตัง้แต่เล็ก
แต่น้อย ตอนท่ีกลบัมาจากออสเตรเลีย ตอนท่ีตดัสินใจท่ีจะใช้ชีวิต
อยู่กับเขาโดยมีทะเบียนสมรสเป็นพนัธนาการ หล่อนก็ไม่เคยคิด
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เป็นอ่ืน ไม่เคยคิด... 
แต่...ท าไมเม่ือสายตาสบกับสายตาเป่ียมความหมายของ

เขาหล่อนจึงรู้สึกสะเทิน้อายจนไม่สามารถสบตาเขาได้ตลอด       
ในท่ีสดุหล่อนก็ต้องหลบุตาลง พมึพ าเบา ๆ แก้ขวย  

“ไปกนัหรือยงัคะ”  
“ไปสิ” 
ดาริกาหลบุตาลงมองมือของตนท่ีถกูมือใหญ่คว้าไปกมุแล้ว

พาเดินตรงไปยังประตูทางออก ก่อนท่ีจะหยุดแล้วปล่อยมือให้
หล่อนสวมรองเท้า เสร็จเรียบร้อยเขาก็ย่ืนมือมาคว้ามือหล่อนอีก 
ดาริกาต้องลอบหยิกตนเองเพ่ือไม่ให้หวามไหวไปกับสัมผัสท่ีสุด
แสนจะธรรมดานี ้หล่อนเดินคล้องแขนเขาไปไหนมาไหนตลอด    
ไม่เคยรู้สึกอะไรเลย แล้วจะมาเป็นบ้าอะไรตอนนี ้กับแค่ถูกอุ้ งมือ
อุ่น ๆ กมุมือไว้ หล่อนก็เขินจนก้าวขาแทบไม่ออก  

หล่อนต้องเป็นบ้า ต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ ๆ เลย!  
เขาพาหล่อนเดินไปยงัรถยนต์ เปิดประตใูห้ เม่ือหล่อนก้าว

เข้าไปนัง่เรียบร้อยเขาก็ดึงเข็มขดันิรภยัมาคาดให้หล่อน ดาริกาอด
บอกไม่ได้ แม้จะเสียงอบุอิบไปนิด 

“น้องดาคาดเองได้ค่ะ”  
“พ่ีวีอยากคาดให้”  
เขาพดูแล้วทอดสายตามองหล่อน มอง...ด้วยสายตาแบบ
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นัน้อีกแล้ว! ดาริกาท าได้เพียงนั่งนิ่ง จนเขาผละห่างหล่อนจึง
รู้สกึตวัว่าหล่อนกลัน้หายใจอยู่ หญิงสาวลอบระบายลมหายใจยาว
แล้วสดูเข้าลกึ หล่อนไม่เคยรู้สึกไม่เป็นตวัของตวัเองเวลาอยู่กับเขา
เช่นนีม้าก่อนเลย เกิดอะไรขึน้กบัหล่อนกนัแน่... 

ปรวีร์พารถออกจากโรงรถแล้วขับไปตามถนนท่ีทอดสู่
ทางออกรีสอร์ต จนเม่ือถึงถนนใหญ่เขาก็พารถเลีย้วซ้ายมุ่งขึน้
เหนือเลียบชายฝ่ังด้านทิศตะวนัตกของเกาะ  

พระอาทิตย์ลับฟ้าไปแล้วแต่ท้องฟ้ายังคงสว่าง สีของน า้
ทะเลเร่ิมคล า้ขึน้ไม่สดใสเหมือนในตอนท่ีแดดจดัจ้า แต่ภาพทะเล
ยามเย็นก็สวยงามในแบบของมนั ดาริกาเพลิดเพลินกบัทศันียภาพ
ข้างทางท่ีรถแล่นผ่าน ท าให้หล่อนผ่อนคลายลง และเลือน ๆ ว่า 
คนข้าง ๆ ท าให้หัวใจหล่อนเต้นจังหวะแปลก ๆ เม่ือครู่ใหญ่ ๆ        
ท่ีผ่านมา หล่อนสบายใจจนคล้ายจะกลับมาเป็นดาริกาคนเก่า   
หนัไปถามเขาเสียงใส  

“เราก าลงัจะไปไหนกนัคะพี่วี”  
“ไปเดต”  
ค าตอบสัน้ ๆ ของคนท่ีก าลงัตัง้ใจกบัการขบัรถท าให้ดาริกา

มองค้อน เน้นเหลือเกินนะ!  
แม้จะท าท่าตัง้ใจกบัการขบัรถ มองตรงไปข้างหน้า แต่จาก

หางตาปรวีร์ก็เห็นว่าหญิงสาวส่งค้อนให้เลยอดยิม้ไม่ได้ ยิ่งหล่อน
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ท าปากขมบุขมิบคล้ายสวดเขา ยิ่งท าให้ชายหนุ่มหวัเราะหึเบา ๆ 
อย่างอารมณ์ดี 

“พ่ีวีกินยาผิดหรือเปล่าคะเม่ือเช้า” ดาริกาอดเหน็บไม่ได้ 
ปรวีร์ไม่ตอบ หากปรายตามองคนเหน็บนิด ๆ จากนัน้ก็หัน

กลบัไปตัง้ใจกบัการขบัรถต่อ ดาริกาจึงไม่พดูอะไรอีก หากนัง่มอง
วิวสองข้างทางไปเงียบ ๆ ท่าทางเขาไม่อยากจะบอกว่าก าลงัจะพา
หล่อนไปไหน หล่อนจงึไม่คิดจะถามอีก เพราะพอถึงแล้วหล่อนก็คง
รู้เองนัน่ละ  

ปรวีร์พาดาริกาขบัรถเลีย้วเข้าไปในรีสอร์ตท่ีตัง้อยู่บนหาด
กะตะน้อย หลงัจากจอดรถแล้วเขาก็ย่ืนมือมาคว้ามือหล่อน พาเดิน
ตรงไปยงัร้านอาหารท่ีตัง้อยู่ติดริมหาด พนกังานในชุดผ้าพืน้เมือง
เดินมาโค้งต้อนรับแล้วพาไปนัง่ยงัโต๊ะท่ีค่อนข้างเป็นส่วนตวั ก่อน
จะวางเมนไูว้ตรงหน้า โค้งอีกครัง้แล้วเดินจากไป 

“น้องดาจะด่ืมอะไรคะ ด่ืมไวน์กับพ่ีวีไหม” ชายหนุ่มถาม
ขณะเปิดดเูมนเูคร่ืองด่ืมและกวาดสายตาดรูายการเร็ว ๆ 

“ก็ได้ค่ะ”  
เม่ือหล่อนว่าเช่นนัน้เขาจึงท ามือเรียกพนกังานซึ่งก็เดินเข้า

มาโค้งและยืนรอรับค าสัง่ในทนัที ชายหนุ่มจดัการสัง่ไวน์ขาวเป็น
ขวด รอจนพนกังานเดินจากไป จงึยิม้ให้หญิงสาวแล้วถาม 

“หนาวไหมคะน้องดา วนันีล้มแรงจงั” 
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“ไม่หรอกค่ะ เย็นก าลังดี ” ดาริกาตอบ ลมทะเลท่ีพัด
ค่อนข้างแรงท าให้อากาศเย็นสบายมากกว่าจะหนาว คล่ืนน า้ท่ี
สาดซดัเข้ามากระทบหาดโครมครามท าให้หล่อนรู้สกึมีชีวิตชีวา 

อาหารของทางร้านค่อนข้างถูกปาก ดาริกาสั่งสเต๊ก
แซลมอนซึ่งเสิร์ฟมาในจานใบใหญ่ มีมันบดและสลัดเป็นเคร่ือง
เคียง กินกบัไวน์ขาวท่ีสัง่มาก่อน เข้ากนัมากทีเดียว  

“ชอบไหมคะน้องดา” ปรวีร์ถาม ใบหน้ายิม้ละไม พอใจกบั
ท่าทางเอร็ดอร่อยของหล่อน  

“อร่อยดีค่ะพ่ีวี พ่ีวีมากินข้าวท่ีน่ีบ่อยไหมคะ”  
“ไม่หรอกค่ะ ปกติพ่ีวีกินท่ีห้องอาหารของรีสอร์ตอย่างท่ี

บอก แต่คืนนี.้..กรณีพเิศษ” 
ดาริกาเงยหน้าขึน้จากจานอาหาร เม่ือรู้สึกว่าเสียงทุ้มของ

เขาเน้นหนกัท่ีค าว่าพิเศษ เม่ือสายตาสบกัน หล่อนก็ได้เห็นความ 
‘พเิศษ’ ท่ีส่งมาจากสายตานัน้ ท าเอาหล่อนต้องเสมองแก้วไวน์แล้ว
ย่ืนมือไปหยิบขึน้มาจิบ เขาจะขยันท าให้หล่อนรู้สึกวูบ ๆ วาบ ๆ 
บ่อยไปแล้วนะ!  

ปรวีร์ยิม้อย่างอารมณ์ดี อาหารรสชาติดีขึน้มาหลายระดบั
เม่ือมองเห็นคนตรงหน้าวางแก้วไวน์ลงแล้วก้มหน้างุดจัดการกับ
อาหารโดยไม่พดูอะไรอีก พอใจ...ท่ีดูเหมือนหล่อนจะรู้สึกรู้สากับ
สญัญาณท่ีเขาส่งไป ขอเวลาอีกหน่อย ให้มัน่ใจอีกสกันิด แล้วเขา
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จะขอ ‘แต่งงานจริง ๆ’ กบัหล่อนอีกครัง้   
เสร็จจากอาหารเย็น ปรวีร์ก็ชวน ‘คู่เดต’ ไปนั่งฟังเพลงท่ี     

ล็อบบี ้ซึง่มีนกัดนตรีแสดงสดแสดงอยู่มมุหนึ่ง ทัง้สองจบัจองท่ีนัง่
ซึง่เป็นชดุโซฟาหนงันุ่ม นัง่สบาย ชายหนุ่มผายมือเชือ้เชิญให้หญิง
สาวนัง่ลงก่อน เม่ือหล่อนนัง่ลงเรียบร้อยเขาก็นัง่ลงเบียดชิด ยกมือ
ข้างหนึ่งขึน้วางพาดพนกัโซฟาเบือ้งหลงัหล่อน จนดูเหมือนหล่อน
นัง่อยู่ในอ้อมแขนเขากลาย ๆ  

“พ่ีวีขยบัไปหน่อยสิคะ” ดาริกาบอกเม่ือรู้สกึถึงความใกล้ชิด
ท่ีเกิดขึน้ ท่ีนัง่เหลือตัง้เยอะ จะมาเบียดหล่อนท าไมนะ 

“นัง่ใกล้ ๆ กนั อุ่นดี” เขาว่า ไม่มีทีท่าว่าจะขยบัออกห่างสกั
นิด 

“น้องดาไม่ได้หนาว”  
“แต่พ่ีวีหนาว” ตอบแล้วก็ยกมือยกไม้เรียกพนักงานมาสัง่

เคร่ืองด่ืม และยงัคงนัง่อยู่อย่างนัน้ไม่ขยบัไปไหน จนในท่ีสดุคนถกู
เบียดก็ยอมนั่งนิ่ง ๆ ปล่อยให้เขาแนบชิดอยู่อย่างนัน้ คน ‘หนาว’ 
เลยได้ใจ เล่ือนแขนลงจากพนักโซฟามาโอบไหล่หล่อนแทน แถม
ยงัก้มลงฝังจมุพติหนกั ๆ ท่ีกลุ่มผมหล่อน ไหน ๆ จดัไปแล้วก็ขอเอา
ให้ครบถ้วนกระบวนความเลยละกนั 

ดึกด่ืนปรวีร์จึงพาคู่เดตของเขากลับบ้าน เขาเดินไปส่ง
หล่อนจนถึงหน้าประตหู้องนอน ดาริกากล่าวราตรีสวสัดิ์กบัเขาแล้ว
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หมุนตัวจะเดินเข้าห้อง แต่แล้วก็ต้องหันกลับมายังคนท่ียืนอยู่ท่ี
ประตูเพราะถูกอ้อมแขนแข็งแรงของเขาเก่ียวเอวไว้ ชายหนุ่มโน้ม
ใบหน้าลง หน่วยตาคมจ้องลกึเข้าไปในดวงตาหล่อน  

ดาริกาเงยหน้ามองเขาตาโต หัวใจกระเด้งกระดอน อ้อม
แขนท่ีโอบรอบเอวส่งผ่านความอุ่นซ่านบางอย่างเข้าหาหล่อน 
ใบหน้าท่ีโน้มลงมาช้า ๆ ในขณะท่ีจ้องตาหล่อนไม่กะพริบท าให้
หญิงสาวต้องหลบัตาลงเสียเอง ก่อนท่ีจะลอบผ่อนลมหายใจอย่าง
โล่งอกโล่งใจเม่ือรู้สึกถึงริมฝีปากอุ่นท่ีเพียงประทับลงมาบน
หน้าผาก ตามมาด้วยเสียงทุ้มแผ่ว  

“ฝันดีค่ะน้องดา”  
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ดาริกาต่ืนมาในตอนสาย ๆ รู้สึกปวดหวันิด ๆ ซึ่งคงจะเป็น
เพราะด่ืมเข้าไปเม่ือคืนนี ้หญิงสาวนอนหลับตาคิดอะไรไปเร่ือย
เป่ือยอย่างเกียจคร้าน ก่อนท่ีจะลืมตาโพลงเม่ือความคิดประหวดั
ไปถึงคนท่ีส่งหล่อนเข้านอนด้วยรอยจมุพติท่ีหน้าผากเม่ือคืนนี ้ 

หล่อนไม่ได้ไร้เดียงสาจนไม่เข้าใจการกระท าของเขา หล่อน
เข้าใจดีทีเดียวกบัสิ่งท่ีเขาแสดงออก แต่ท่ีหล่อนไม่เข้าใจคือเขาท า
แบบนีท้ าไม ทัง้ ๆ ท่ีก่อนหน้านีเ้ขาไม่เคยมีท่าที ตอนท่ีหล่อนมาถึง 
เขาก็ยังบอกว่าเขาคิดกับหล่อนอย่างพ่ีน้อง และขอให้อยู่ด้วยกัน
เพ่ือให้บิดาของเขาสบายใจเท่านัน้ แต่อยู่ ๆ เขาก็กลับแสดงออก
ราวกับว่าเขาพิศวาสหล่อนเหลือเกิน แล้วหล่อนก็ดันรู้สึกรู้สา      
วบูไหวกบัการกระท าของเขาเสียด้วย  
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“คิดอะไรกับน้องดาจริง ๆ หรือเปล่านะพ่ีวี” พึมพ าอยู่คน
เดียว หล่อนอยากถามให้รู้เร่ือง แต่เม่ือเขายงัไม่พดู หล่อนก็ไม่กล้า
พูด ถึงแม้ว่าหล่อนจะเป็นคนตรง ๆ แต่เร่ืองแบบนีห้ล่อนก็ยังไม่
กล้าหรอกนะ เกิดเขาตอบกลบัมาว่าไม่ได้คิดอะไรแล้วหล่อนจะเอา
หน้าไปไว้ท่ีไหน 

ดาริกายกมือนวดขมับแล้วสะบัดศีรษะเบา ๆ พยายาม    
ขับไล่ความคิดเก่ียวกับชายหนุ่มทิง้ไป ก่อนท่ีจะตัดสินใจลุกจาก   
ท่ีนอน 

วันนีเ้ป็นวันหยุดและหล่อนก็คิดว่าคนร่วมบ้านอาจจะยัง
นอนอยู่ เพราะเม่ือคืนกว่าจะกลบัก็ดึกและวนันีเ้ขาไม่ต้องท างาน 
แต่ในตอนท่ีหล่อนเดินออกจากห้องนอนของตนหลังจากอาบน า้
แต่งตวัแล้วนัน้เอง ดาริกาก็ต้องตาโตเม่ือเห็นเขายืนขึน้จากโซฟาท่ี
นัง่อยู่ในทนัทีท่ีเห็นหล่อนเดินออกจากห้อง 

“มอร์นิ่งค่ะน้องดา” ปรวีร์ทกัทาย 
“พ่ีวีต่ืนนานแล้วหรือคะ” 
“ก่อนน้องดาแป๊บเดียว น้องดาหิวหรือยงั”  
“นิดหน่อยค่ะ” 
“งัน้ไปกินข้าวกันเถอะ” เขาชวนแล้วไปคว้ามือหล่อน พา

เดินออกจากบ้าน  
ดาริกาปล่อยให้เขาจับจูงเดินไปตามทางเดินท่ีทอดสู่
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ห้องอาหารบลูโลตัส ท่ีท่ีหล่อนและเขาฝากท้องเกือบทุกวัน หลัง
จดัการอาหารเช้าและก่อนท่ีจะลุกจากโต๊ะ ก็มีพนกังานน าตะกร้า
บางอย่างมาย่ืนให้ชายหนุ่ม 

“อะไรคะนัน่พ่ีวี” ดาริกาถาม คิว้ขมวดนิด ๆ 
ปรวีร์ไม่ตอบ หากถามแทน “ไปปิกนิกกนันะคะน้องดา”  
“ปิกนิก?”  
“ใช่ วนันีพ่ี้วีไม่ท างาน ให้เวลาน้องดาทัง้วนัเลย ดีไหมคะ” 

ชายหนุ่มตอบแล้วยิม้ให้ เม่ือเห็นสีหน้าของหญิงสาวก็ถามกลัว้
หวัเราะ “ท าไมท าหน้าแบบนัน้”  

“เกิดอะไรขึน้หรือคะพ่ีวี” 
“เกิดอะไร พ่ีวีก็แค่อยากใช้เวลากับน้องดาแค่นัน้เอง ไหน

ตอนนัน้บ่นว่าพ่ีวีไม่มีเวลาให้ไงคะ ตอนนีก็้มีแล้วไง” เขาว่าขณะพา
หล่อนเดินออกจากห้องอาหาร  

เม่ือถึงบ้าน ชายหนุ่มวางตะกร้าปิกนิกท่ีภายในบรรจอุาหาร
ท่ีพนกังานห้องอาหารจดัมาให้ลงบนโต๊ะหน้าโซฟาแล้วหนัไปบอก
หญิงสาวด้วยน า้เสียงกระตือรือร้น 

“น้องดาไปเตรียมตวัไป พ่ีวีให้เวลาสิบนาที” บอกแล้วก็ผละ
จากหญิงสาวแล้วเดินเข้าห้องของตน  

ดาริกามองตามชายหนุ่มจนลบัสายตาก่อนท่ีจะหมนุตวัเดิน
เข้าห้องนอนของตนบ้าง ไม่นานหล่อนก็เดินกลบัออกมาในเสือ้ผ้า



 โ ร ส | 126 
 

ชุดใหม่ เป็นชุดเสือ้ยืดกางเกงขาสัน้ โดยสวมชุดว่ายน า้ไว้ภายใน 
ในมือถือถุงผ้าท่ีบรรจุกระเป๋าสตางค์ โทรศพัท์มือถือ และครีมกัน
แดด นอกจากนัน้ก็มีหนงัสืออ่านเล่นอีกเล่ม 

ปรวรีร์ท่ีรออยู่แล้วเดินตรงมาหาหล่อน พร้อมย่ืนบางอย่างท่ี
ถืออยู่ในมือให้ 

“อะไรคะพ่ีวี” ดาริกาถาม หลบุสายตาลงมองของในมือชาย
หนุ่ม 

“ครีมกนัแดดค่ะ ทาให้พ่ีวีหน่อยนะ” เขาตอบแล้วขอหล่อน 
ใบหน้าเปือ้นยิม้ ดวงตาเป็นประกายวิบวับ และเม่ือเห็นท่าทาง
ลงัเลของหล่อน เขาก็พดูเรียบเร่ือย “พ่ีวีท าตามท่ีน้องดาบอก ต้อง
ทาครีมกนัแดด เด๋ียวจะเป็นมะเร็งผิวหนงัเอา”  

ดาริกาช้อนสายตาขึน้มองชายหนุ่ม เห็นเขาทอดสายตา
มองหล่อนอยู่ก่อนแล้ว สายตาท่ีท าให้หล่อนรู้สึกแปลก ๆ อีกครัง้ 
ยิ่งคิดว่าจะต้องถึงเนือ้ถึงตวัทาครีมกันแดดให้เขา ยิ่งท าให้หล่อน
รู้สึกวบูวาบ ทัง้ ๆ ท่ีก่อนหน้านีห้ล่อนสามารถทาครีมกันแดดให้เขา
โดยไม่รู้สึกอะไรเลย ดาริกาถอนหายใจ หล่อนเคยคะยัน้คะยอทา
ครีมกนัแดดให้เขาจริง ๆ และตอนนีเ้ขาก็ขอให้หล่อนทาให้ อย่างว่า
นอนสอนง่ายท าตามค าบอกของหล่อน หล่อนจึงไม่มีทางเลือก
นอกจากย่ืนมือไปรับหลอดครีมกนัแดดจากมือเขา  

หลงัจากหญิงสาวหยิบครีมกันแดดไป คนกลัวเป็นมะเร็งก็
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กระตือรือร้นถอดเสือ้ยืดท่ีใส่อยู่ออกในทันที แถมยังขยับเข้าใกล้ 
เสนอเนือ้เสนอตวัให้หญิงสาวเต็มท่ี  

ดาริกามองลอนกล้ามเนือ้หน้าท้องและแผงอกแข็งแรงของ
คนตรงหน้าแล้วรู้สึกว่าลมหายใจติดขัด ก่อนหน้านีห้ล่อนเคยช่ืน
ชมว่ า เขา  ‘กล้ามแน่น ’ หุ่ นชวนฝัน  แต่ ก็ค ล้ายมอง รูปปั ้น
ประติมากรรมชิน้เอก ไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สกึอนัใดมากไปกว่าช่ืน
ชมความงาม แต่วันนีห้ล่อนกลับรู้สึกแปลก ๆ ยิ่งมองหน้าอก
เปลือยเปล่าของเขาท่ีสะท้อนขึน้ลงตามจังหวะการหายใจก็     
คล้าย ๆ จะปลกุความรู้สกึบางอย่างของหล่อนให้ต่ืนเพริด ต่ืน...จน
มือท่ีถือครีมกนัแดดสัน่น้อย ๆ จนรู้สกึได้  

น่ีแค่มองยงัขนาดนี ้ถ้าต้องจบัแล้วจะขนาดไหน! 
ดาริกาบีบครีมกันแดดใส่มือแล้วท าท่าจะก้าวเดินเพ่ืออ้อม

ไปด้านหลงัของชายหนุ่ม แต่แล้วก็ถกูมือแข็งแรงคว้าแขนไว้  
“จะไปไหนคะ” เขาถาม สายตาไม่ละไปจากใบหน้าหล่อน 
“ทาครีมท่ีหลงัให้พ่ีวีไงคะ” 
“ด้านหน้ายงัไม่ทาเลย ทาด้านหน้าก่อนสิ”  
“ด้านหน้าพ่ีวีทาเองได้น่ีคะ”  
“พ่ีวีทาเองไม่ถนัด น้องดาทาให้หน่อย...นะคะ ” ท้าย

ประโยคลากเสียงอ่อนหวาน  
ดาริกามองหน้าเขาสลบักบัแผงอกกว้างตรงหน้า หล่อนเขิน
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...เขินมาก เขินอย่างท่ีไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลย แต่กระนัน้ก็บอก
ตนเองว่า หล่อนควรจะแสดงออกกับเขาอย่างท่ีหล่อนเคยเป็น 
ไม่ใช่หายใจติดขัด กับแค่เห็นเขาเปลือยอกอยู่ตรงหน้าแบบนี ้     
คิดได้ดงันัน้จึงสดูลมหายใจลึกแล้ววางมือท่ีมีครีมกนัแดดอยู่แนบ
ลงไปบนหน้าอกเขาแล้วเร่ิมลูบไล้เบา ๆ สายตาตรึงแน่นท่ีมือของ
ตน และเพราะไม่ได้เงยหน้าขึน้มอง เลยไม่ได้เห็นสายตาอ่อนเช่ือม
ท่ีทอดมองลงมาจากคนท่ีหล่อนทาครีมให้ 

เม่ือมีมือนุ่มนิ่มของหญิงสาวลบูไล้แผ่วบนหน้าอก จากนัน้ก็
ค่อย ๆ เล่ือนต ่าลงไปถึงบริเวณหน้าท้อง ลูบไล้ขึน้ ๆ ลง ๆ ไปทั่ว
กายเขา ท าให้คนถูกทาครีมรู้สึกหายใจติดขัดเสียเอง จนเม่ือไม่
สามารถทนยืนน่ิงยืนราวกบัไม่รู้สกึรู้สาได้อีกต่อไป เขาก็เรียกหล่อน
เสียงพร่า 

“น้องดาคะ...” 
“คะ” ดาริกาขานแล้วเงยหน้าขึน้มองเขา ตาสบกับสายตา

ลึกล า้ของเขาแล้วรู้สกึหวัใจกระตกุราวกบัถกูช็อกด้วยกระแสไฟฟา้
ไร้ท่ีมา จนต้องหลบุตามองเพียงมือของตนอีกครัง้ 

“ข้างหน้าเสร็จแล้ว ทาข้างหลงัได้แล้วค่ะ” เสียงทุ้มบอก  
ค าบอกท่ีดาริการู้สกึราวกบัถกูปลดปล่อยจากพนัธนาการท่ี

มองไม่เห็น หล่อนลอบถอนหายใจแล้วผละจากเขา เดินอ้อมไป
ด้านหลงัแล้วเร่ิมละเลงครีมกนัแดดบนแผ่นหลงักว้างของเขาด้วย
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ความรู้สกึว่าหายใจหายคอโล่งขึน้ พกัเดียวก็บอกเสียงใส 
“เสร็จแล้วค่ะ” 
“มา...พ่ีวีทาให้น้องดาบ้าง” เขาบอกพร้อมย่ืนมือมาถึง

หลอดครีมกนัแดดไปจากหล่อน 
“น้องดา...เอ่อ...น้องดาทาเองได้ค่ะพ่ีวี ” ดาริกาบอก

ตะกกุตะกกั หล่อนไม่อยากทาแล้ว ไม่ว่าหล่อนจะทาให้เขาหรือเขา
ทาให้หล่อนก็เถอะ ขอหล่อนถอยห่างจากเขาตอนนีไ้ด้ไหม  

“น้องดาทาด้านหลงัตวัเองไม่ได้หรอก มา...พ่ีวีทาให้” เขา
ยงัยืนยนั มือแข็งแรงคว้าไหล่หล่อนแล้วหมนุตวัหล่อนหนัแผ่นหลงั
มาทางเขา จากนัน้ก็ค่อย ๆ ดึงเสือ้ยืดท่ีหล่อนใส่อยู่ออกทางศีรษะ 
โดยท่ีดาริกายกแขนอ านวยความสะดวกอย่างไม่มีทางเลือก เสร็จ
แล้วเขาก็วางเสือ้ยืดพาดแขนหล่อน และเร่ิมทาครีม 

มือใหญ่ค่อย ๆ ลูบไล้จากหัวไหล่ขึน้ไปหาต้นคอ มือข้าง
หนึ่งรวบผมยาวของหล่อนขึน้ อีกมือก็ลบูไล้ไปไปบนผิวเนียน จาก
ลาดไหล่ด้านหนึ่งไปสู่ไหล่อีกด้าน แล้วค่อย ๆ ลูบลงมาตามแผ่น
หลัง เลยเชือกผูกหลังของบิกิน่ีตัวจิ๋วลงมาจนถึงเอว ก่อนท่ีจะ
ปล่อยมือจากผมของหล่อนให้ตกลงมาคลุมจนถึงกลางหลังตาม
ความยาวของเส้นผมสีด าสนิท จากนัน้มือสองข้างค่อย ๆ ลบูไล้ระ
เร่ือยไปจนเต็มแผ่นหลัง เม่ือทาครีมท่ีหลังเสร็จจนไม่เหลือพืน้ท่ี
แม้แต่ตารางนิว้เดียว มือใหญ่ทัง้สองข้างก็ค่อย ๆ เคล่ือนออกจาก
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กันไปด้านข้าง ลูบไล้เอวคอดก่ิวท่ีแทบจะก ารอบด้วยสองมือ แล้ว
ค่อย ๆ เล่ือนไปด้านหน้า ละเลงครีมลงบนหน้าท้องแบนราบของ
หล่อน  

ท าเองแต่ก็เหมือนกบัทรมานตนเอง ปรวีร์รู้สึกหายใจไม่ทัว่
ท้อง ลมหายใจติดขัด เม็ดเหง่ือผุดพรายพร้อม ๆ กับบางสิ่ง
บางอย่างท่ีต่ืนเพริด แล้วชายหนุ่มก็บอกตวัเองอย่างยอมจ านน...
เขาไม่ไหวแล้ว... 

เขา...อยาก...เข้า...หอ! 
 

  



 โ ร ส | 131 
 

 
 
 

๑๔ 
 
 
 
 

“เสร็จแล้วค่ะ” ปรวีร์บอกเสียงต ่าแล้วผละจากหญิงสาว  
ชายหนุ่มก้าวยาว ๆ เข้าห้องของตนไปโดยไม่พดูไม่จาอะไร

อีก เขาจ าเป็นต้องไป ไปสงบสติอารมณ์ ไปสะกดอะไร ๆ ท่ี
พยายามจะลุกขึน้ให้กลับสงบลงอีกครัง้ อดบริภาษตนเองในใจ
ไม่ได้ท่ีเล่นอะไรเลยเถิด แล้วก็เป็นตวัเองท่ีต้องทรมานเอง  

ทรมานจากความต้องการท่ีลกุโพลงอย่างควบคมุไม่ได้!  
ดาริกามองตามท่ีคนเดินเร็ว ๆ เข้าห้องไปอย่างไม่เข้าใจ คิว้

เรียวขมวดนิด ๆ เออนะ บทจะออดอ้อน เขาก็อ้อนเสียจนหล่อนไป
ไม่เป็น ต้องทาครีมให้เขาและยอมให้เขาทาให้หล่อน แต่บทจะผละ
จาก เขาก็ก้าวขาเร็ว ๆ หนีไปเสียดือ้ ๆ อย่างนีเ้อง  

“เป็นอะไรของเขานะ” คนไม่เข้าใจบ่นพมึพ าอยู่คนเดียว 
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ดาริกาสวมเสือ้ท่ีถูกเขาถอดออกให้กลับคืน จากนัน้ตรวจ
ความเรียบร้อยของของในถุงผ้า หยิบแว่นกันแดดออกมาคาดบน
ศีรษะ แล้วรอ...  

พกัใหญ่ทีเดียวกว่าคนท่ีเดินหนีเข้าห้องจะเดินกลับเข้ามา
ในห้องนัง่เล่นอีกครัง้ ดาริกาคิดว่าเห็นแววขดัเขินในสายตาเขา แต่
หล่อนก็ไม่ได้คิดอะไรมากมาย เม่ือเขาเดินมาหิว้ตะกร้าปิกนิกท่ีวาง
อยู่บนโต๊ะหน้าโซฟาขึน้ถือแล้วหนัมาชวนหล่อน หล่อนก็เดินตาม
เขาออกจากบ้านอย่างว่าง่าย  

ปรวีร์พาหญิงสาวเดินตรงไปยงัท่าเทียบเรือท่ีเรือยอชต์ของ
เขาและของลูกค้าจอดอยู่ เรียงราย ทัง้สองเดินเคียงกันไปบน
สะพานท่าเทียบเรือ เม่ือถึงล าของเขาก็ส่งหญิงสาวลงไปก่อน แล้ว
จงึกระโดดตามไป  

“เด๋ียวไปแล่นเรือเล่นกันนะคะ” ชายหนุ่มบอกขณะเดินเข้า
ห้องบงัคบัเรือเพ่ือตรวจสอบอปุกรณ์การเดินเรือก่อนออกเดินทาง 

ชายหนุ่มติดเคร่ืองยนต์แล้วค่อย ๆ พาเรือยอชต์ล าเล็กออก
จากท่า ส่วนดาริกาเดินไปยงัเสากระโดงกลางล าเรือแล้วลงมือกาง
ใบโดยไม่ต้องให้บอก เขาและหล่อนเติบโตมากับการแล่นเรือใบ
ตัง้แต่จ าความได้ ทุกครัง้ท่ีมีเวลา บิดามกัจะพาครอบครัวไปแล่น
เรือเสมอ ท าให้ปรวีร์และดาริการู้จกัการบงัคบัใบเรือตัง้แต่ก่อนจะข่ี
จกัรยานเป็นเสียด้วยซ า้ 
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“นึกว่าน้องดาจะกางใบไม่เป็นเสียแล้ว” ปรวีร์เย้าเม่ือเดิน
เข้าไปหาคนท่ีก าลงัชกัใบเรืออยู่ด้วยท่าทางขะมกัเขม้น  

ดาริกายิม้ให้ก่อนจะตอบ 
“ ท่ีออสเตรเลียน้องดาออกเรือบ่อยกว่าท่ี น่ี อีกค่ ะพ่ีวี              

มีเพ่ือน ๆ เยอะแยะเลยด้วย น้องดาลงแข่งด้วยนะคะ”  
“อ้าวหรือคะ” 
“ค่ะ น้องดามีเรือด้วย แต่ขายไปก่อนกลับมา เสียดาย

เหมือนกัน แต่คิดว่าเด๋ียวมาซือ้เอาใหม่ท่ีน่ี ถ้าพ่ีวีมีเวลา ลองดูให้
น้องดาหน่อยนะคะ”  

“เอาสิ เด๋ียวพ่ีวีจะดใูห้” ช่วยหนุ่มบอกแล้วช่วยหล่อนชกัใบ
ปรับองศารับลม  

ลมท่ีค่อนข้างแรงวันนีช้่วยส่งให้เรือแล่นไปข้างหน้าด้วย
ความเร็วเป็นท่ีน่าพอใจ  

“เด๋ียวพ่ีวีจะใช้ออโต้ไพล็อต เราไปนัง่กนัตรงนัน้ดีกว่า” ชาย
หนุ่มชีไ้ปยงัท่ีว่างด้านหน้าล าเรือ 

“ค่ะ” ดาริการับค าอย่างว่าง่าย 
ปรวีร์ผลบุหายเข้าไปในห้องบงัคบัเรือพกัเดียวก็เดินกลบัมา

หาหญิงสาว ในมือมีเก้าอีน้อนคล้ายกับท่ีวางข้างสระว่ายน า้ หาก
เป็นแบบท่ีสามารถพับเก็บได้ เม่ือถึงท่ีหมายก็กางเก้าอีแ้ล้ววาง
เคียงกนั ก่อนจะท าท่าชีช้วนให้หญิงสาวนัง่ลง  
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ดาริกาเดินไปทรุดตวันัง่ลงบนเก้าอีต้วัหนึ่ง วางกระเป๋าผ้า
ไว้บนพืน้ข้างตวั แล้วหนัไปมองคนท่ียงัรีรอ ไม่ยอมนัง่ลงสกัที ก่อน
จะถามอย่างอดไม่ได้ 

“ไม่นัง่หรือคะพ่ีวี” 
“เด๋ียวพ่ีวีมาค่ะ” เขาตอบแล้วเดินจากไป  
ดาริกามองตาม เห็นเขาเดินลงไปด้านล่างตวัเรือ จึงไม่ได้

สนใจอะไรอีก หากหันกลับมามองทัศนียภาพรอบตัว ท่ีตอนนี ้
มองเห็นชายฝ่ังอยู่ห่างออกไปไกลลิบ รอบด้านเป็นเพียงผืนน า้จรด
กับแผ่นฟ้า สายลมแรงท าให้รู้สึกสดช่ืน ละอองน า้ท่ีกระเซ็นมา
กระทบหน้าเวลาท่ีเรือกระทบกบัคล่ืนขนาดใหญ่เรียกความร่ืนรมย์
ให้หลัง่ไหลในความรู้สกึ  

ครู่เดียวคนท่ีเดินหายลงไปในตัวเรือก็เดินกลับขึน้มาหา
หล่อน ในมือมีขวดไวน์พร้อมแก้วสองใบ ดาริกาเลิกคิว้มอง ก็เห็น
เขายิม้ให้ 

“ด่ืมกันหน่อย ฉลองวนัหยุดของเรา” เขาว่าแล้วย่ืนแก้วไป
ตรงหน้า รอจนหญิงสาวย่ืนแก้วในมือมาชนกบัแก้วของเขาแล้วจึง
ยกขึน้จิบ  

จากนัน้ก็นั่งซึมซับความงามอยู่กันเงียบ ๆ สลับกับจิบ
เคร่ืองด่ืม นาน ๆ จึงมีบทสนทนาสักทีหนึ่ง จนกระทัง่เรือแล่นห่าง
ออกไปจนมองไม่เห็นฝ่ัง แต่มองเห็นเกาะขนาดเล็กไร้ช่ือด้านหน้าท่ี
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เพิ่มขนาดขึน้เร่ือย ๆ จนในท่ีสดุชายหนุ่มก็ลกุขึน้ไปบงัคบัเรือ จอด 
และทอดสมออยู่ใกล้ ๆ เกาะขนาดเล็กนัน้  

หลงัช่วยกนัเก็บใบเรือจนเรียบร้อย ชายหนุ่มก็หนัมาถาม  
“หิวยงัคะ”  
“โธ่ เพิง่กินข้าวเช้าไปเองนะคะ” ดาริกาตอบกลัว้หวัเราะ 
“งัน้ไปพายเรือเล่นกนันะ พ่ีวีมีอะไรจะให้ด”ู  
“ก็ได้ค่ะ”  
ดาริกาตอบแล้วเดินตามเขาไปยงัด้านข้างล าเรือ ซึ่งเป็นท่ี

เก็บเรือคายกัล าเล็ก ทัง้สองช่วยกันผ่อนเรือลงน า้ ก่อนท่ีจะไต่ลง
บนัไดแล้วก้าวลงไปบนเรือ โดยท่ีดาริกาก้าวลงไปนัง่ก่อน เรียบร้อย
แล้วปรวีร์จงึตามลงไป  

เม่ือนั่งเรียบร้อย ทัง้สองก็เร่ิมจ้วงไม้พาย ซ้ายสลับขวาไป
พร้อม ๆ กัน ส่งให้เรือคายกัล าแคบยาวเคล่ือนท่ีไปข้างหน้า คล่ืน
ลูกค่อนข้างใหญ่ท าให้เรือกระดกหน้ากระดกหลังราวกับม้าพยศ 
แต่ไม่เป็นปัญหาส าหรับคนพาย หากเป็นท่ีสนกุสนานเสียด้วยซ า้  

ใช้เวลาราวย่ีสิบนาที ทัง้สองก็พาเรือล าเล็กมาลอยนิ่งอยู่
หน้าเกาะ แม้จะเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีไร้ช่ือ แต่ก็มีหาดทรายอยู่รอบ
เกาะ ผืนทรายละเอียดสีขาว ดเูชิญชวนให้ลงไปเดินเล่น ทัง้สองจึง
กระโดดลงจากเรือแล้วลากเรือขึน้ไปเกยบนหาด แล้วเดินจบัจงูกนั
ขึน้ไปบนเกาะ  
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“คิดถึงเกาะดาริกา” ดาริการ าพงึ 
“เด๋ียวก็ได้ไปแล้ว คุณพ่อหาฤกษ์ท าบุญไว้แล้ว วันเสาร์

หน้า” ชายหนุ่มบอก 
“หรือคะ น้องดาไม่เห็นรู้เลย”  
“คณุพอ่บอกพ่ีเม่ือวาน ยงัไม่มีโอกาสบอกน้องดาเลย” 
“กระชัน้แบบนี ้พ่ีวีจะเคลียร์งานทนัไหมคะ”  
“ทันสิคะ มา...ไปทางนีเ้ถอะ” เขาตอบแล้วชวนหล่อนให้

เดินอ้อมเกาะไปอีกทาง  
ดาริกาเดินตามก่อนท่ีจะผ่อนฝีเท้าจนกลายเป็นย่องเม่ือคน

น าทางหันมาหาแล้วยกมือขึน้แตะริมฝีปากเป็นท่าทางให้เงียบ
เสียง 

ภาพรอยบางอย่างท่ีอยู่บนผืนทรายเปียกน า้ท าให้ดาริกา
หนัไปมองคนน าทาง เห็นเขายิม้กว้างแล้วหนัมากระซบิราวกบัเกรง
จะรบกวนเจ้าของรอย 

“รอยเต่า เกาะนีเ้ต่าขึน้มาวางไข่ ช่วงนีพ้วกมนัฟักไข่ ลกูเต่า
เลยเต็มหาดเลย”  

“จริงหรือคะ” ดาริกาถามอย่างต่ืนเต้น มองตามรอยท่ีเห็น
ตรงหน้าแล้วก็ต้องยิม้กว้างอย่างถกูใจ เม่ือเห็นลกูเต่าตวัเล็ก ๆ เดิน
ไปบนหาดทราย มุ่งหน้าลงสู่ผืนน า้ท่ีอยู่ไม่ไกลจริง ๆ และไม่ใช่ตวั
สองตวั แต่เป็นสิบ!  
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“น่ารักจงัเลยค่ะพ่ีวี” 
“ขอบคุณค่ะ พ่ีวีรู้แล้ว” เขาตอบ รู้ว่าหล่อนไม่ได้ชมเขา แต่

อยากเอาเข้าตวัเพ่ือแกล้งหล่อนเล่น ซึง่ก็ได้ผล เพราะหล่อนค้อนให้
แล้วกระแทกเสียง 

“น้องดาหมายถึงลกูเต่า!”  
“อ้าว ก็นึกว่าชมพ่ีวี” ชายหนุ่มพดูกลัว้หวัเราะ ก่อนท่ีจะพ้อ

อย่างท่ีรู้ว่าแกล้งท า “อตุส่าห์ชวนมาด ูจะชมสกัหน่อยก็ไม่ได้” 
“น่ารักจงัเลย เสียดายไม่ได้เอากล้องมาด้วย” ดาริกาพมึพ า

ด้วยท่าทางเสียดายจริง ๆ 
ปรวีร์ยกมือขึน้ขยีศี้รษะหล่อนอย่างเอ็นด ูแล้วปลอบ 
“ไม่เห็นต้องถ่ายรูปเลย การเห็นด้วยตาแล้วบันทึกไว้ใน

ความทรงจ าก็ไม่แย่หรอกนะ อีกอย่าง ถ้าสมมติว่ามีรูปหลดุออกไป 
พ่ีวีเกรงว่าจะมีใครหาทางมารบกวนพวกมัน ปล่อยไว้ให้เป็น
ความลบัอยู่แบบนีเ้ถอะนะน้องดา” 

ดาริกามองลกูเต่าตวัจิ๋วท่ีค่อย ๆ ปีนออกมาจากหลุมทราย
แล้วมุ่งหน้าลงทะเลอย่างน่ารักแล้วพยกัหน้า “ค่ะ”  

ทัง้สอง ‘แอบ’ ดลูกูเต่าอยู่พกัใหญ่ ๆ ก่อนท่ีชายหนุ่มจะชวน
ลงไปพายเรือรอบเกาะ ซึง่ดาริกาก็ไม่ปฏิเสธ เดินตามเขาลงไปดนั
เรือลงน า้แล้วก้าวขึน้ไปนัง่ รอจนชายหนุ่มนัง่เรียบร้อยก็เร่ิมจ้วงไม้
พายกนัอีกครัง้ 
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แม้เกาะไร้ช่ือกลางทะเลแห่งนีจ้ะมีขนาดไม่ใหญ่นกั แต่การ
พายเรือรอบเกาะก็ท าให้สองคนเหง่ือโชกไปทีเดียว และเม่ือรู้สึกว่า
พระอาทิตย์ตรงหวั ก็ชวนกนัพายเรือกลบัไปยงัเรือล าใหญ่อีกครัง้  

 
“น้องดาไปล้างหน้าล้างตวัก่อนไหม เด๋ียวพ่ีวีจะจดัโต๊ะ หิว

หรือยงัคะ”  
“นิดหน่อยค่ะ พ่ีวีไม่ไปด้วยกนัหรือคะ”  
“น้องดาไปก่อน เด๋ียวพ่ีวีตามไปนะคะ” 
เม่ือเขาบอกเช่นนัน้ดาริกาจึงเดินลงไปในเคบินซึง่มีห้องน า้

อยู่ในนัน้ จดัการล้างเนือ้ตวัท่ีเหนียวหนึบเพราะน า้ทะเลออก เช็ด
ตัวจนเรียบร้อยรู้สึกสบายตัวขึน้จึงเดินกลับขึน้ไปหาชายหนุ่มอีก
ครัง้  

บริเวณท่ีตัง้ของเก้าอีน้อนสองตวัท่ีเคียงกันอยู่ ตอนนีมี้โต๊ะ
แบบโต๊ะญ่ีปุ่ นตัง้อยู่ตรงกลาง พร้อมอาหารท่ีเขาคงจะเอาออกมา
จากตะกร้าปิกนิกท่ีพนกังานห้องอาหารย่ืนให้เม่ือเช้านีถู้กจัดวาง
อยู่ดนู่ากิน ข้าง ๆ มีแก้วไวน์สองใบท่ียงัไม่ถกูเติมวางอยู่ 

“อ้าว น้องดามาแล้ว ลงมือได้เลยนะ พ่ีวีไปล้างมือเด๋ียว”  
“ค่ะพ่ีวี” ดาริกาตอบแล้วเดินไปทรุดตัวนั่งลงบนเก้าอี  ้

ในขณะท่ีชายหนุ่มลกุจากไป  
ครู่เดียวปรวีร์ก็กลับมาอีกครัง้พร้อมไวน์ขวดใหม่ เขาเปิด
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ไวน์แล้วเทใส่แก้วทัง้สองใบ จากนัน้ก็วางขวดในถงัเก็บไวน์ท่ีตัง้อยู่
ข้าง ๆ แล้วจึงเชิญชวนหญิงสาวให้ลงมือรับประทาน เพราะหล่อน
นัง่รอเขาโดยไม่ได้กินไปก่อนอย่างท่ีเขาบอก 

 การได้รับประทานอาหารท่ามกลางทะเลกว้างใหญ่ สาย
ลมเย็นพดัแรง อาหารฝีมือเชฟของรีสอร์ต และเคร่ืองด่ืมรสดี ท าให้
ดาริกาเจริญอาหารเป็นพิเศษ หล่อนคิดถึงบรรยากาศแบบนี ้
บรรยากาศการล่องเรือท่ีบิดาเคยพาหล่อนกบัแม่ท าทกุครัง้ท่ีมีเวลา 
การใช้เวลาร่วมกนัของครอบครัวท่ีตอนนีไ้ม่มีวนัหวนคืนมาอีกแล้ว  

จู่ ๆ ดาริกาก็รู้สกึว่าอาหารฝืดคอเม่ือคิดถึงครอบครัว หล่อน
ต้องเงยหน้าเพ่ือกลัน้น า้ตาท่ีท าท่าจะไหลออกมา แล้วก็มองเห็น
สายตาคู่หนึ่งท่ีจบัจ้องหล่อนอยู่ สายตาของคนท่ีเป็น ‘ครอบครัว’ 
ปัจจบุนัของหล่อน 

“พ่ีวี...” ดาริกาเรียกเขาเสียงแผ่ว อยากคยุกบัเขาให้รู้เร่ือง 
 “คะ...น้องดา” ปรวีร์ขานรับเสียงอ่อนโยน  
“เร่ืองท่ีพ่ีวีร์เคยถาม...”  
“เร่ืองไหนคะ” 
“เร่ือง...อยู่ด้วยกันจริ...” ดาริกายังพูดไม่จบ ก็ถูกขัดขึน้

เสียก่อน 
“น้องดาอย่าเพิ่งคิดอะไรเลยนะคะ มีความสขุกบัวนันี ้เวลา

นี ้แล้วเราค่อยคุยเร่ืองนัน้กันอีกที” เขาพดูแล้วก็ลุกขึน้เดินไปทาง
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ท้ายเรือโดยไม่ฟังว่าหล่อนจะพดูอะไรอีก เขายงัไม่พร้อม ไม่อยาก
ฟัง ไม่ว่าหล่อนจะตกลงหรือปฏิเสธก็ไม่ท าให้เขารู้สึกดีอยู่ดี เขา
อยากขอเวลา ใช้เวลากบัหล่อน ท าให้หล่อนมองเขาอย่างผู้ชายคน
หนึ่ง ไม่มองว่าเขาเป็นพ่ีชาย แล้วเขาจะลองขอโอกาสจากหล่อนดู
อีกครัง้ 
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ในท่ีสุดวันเดินทางไปเกาะดาริกาก็มาถึง คุณปวินท์ให้คน
เอาเรือใหญ่ออกเพราะต้องบรรทกุสิ่งของหลายอย่างรวมทัง้นิมนต์
พระไปท าบุญด้วย แต่เรือใหญ่จะออกเดินทางในตอนเช้าตรู่วัน
ต่อมาเพ่ือไปให้ทนัเลีย้งอาหารเพล ส่วนเขาจะขบัเรือสปีดโบ๊ตไป
เพียงล าพงัเพราะจะยงัอยู่ท่ีเกาะกบัสองหนุ่มสาวต่อไปอีกสองสาม
วัน ซึ่งเรือใหญ่จะกลับมาภายในวันเดียวกัน ในขณะท่ีปรวีร์กับ    
ดาริกานัน้จะเดินทางกนัตามล าพงัด้วยเรือยอชต์ของชายหนุ่ม 

ปรวีร์อยู่ในชุดกางเกงว่ายน า้แบบกางเกงขาสัน้กับเสือ้ยืด
พอดีตัว ในขณะท่ีหญิงสาวก็แต่งตัวคล้าย ๆ กันโดยมีชุดว่ายน า้
แบบบิกิน่ีอยู่ข้างใน ทัง้สองช่วยกันหิว้กระเป๋าเดินทางไปลงเรือซึง่
จอดเทียบท่าอยู่ในอ่าวหน้ารีสอร์ต  



 โ ร ส | 142 
 

“พ่ีวีจะเข้าไปเช็กชาร์ตกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
น้องดาไปด้วยกันไหม” ปรวีร์ถามหลงัจากเก็บของเรียบร้อยพร้อม
ออกเดินทาง 

“ไม่ละค่ะ น้องดาจะเตรียมขึน้ใบรอพ่ีวีดีกว่า...ขึน้ทกุใบเลย
ไหมคะ”  

“แค่ใบหลกัใบเดียวก็น่าจะพอ ไปช้า ๆ กันก็ได้ ไม่รีบไม่ใช่
หรือ” 

“ไม่ค่ะ คณุลงุบอกว่าแค่ไปให้ทนัอาหารเย็นก็พอ” 
“ถ้าอย่างนัน้ขึน้ใบแล้วแล้วมีลมสม ่าเสมอ พ่ีวีจะใช้ออโต

ไพล็อตก็แล้วกนั จะได้นัง่กนัไปสบาย ๆ”  
ชายหนุ่มหมายถึงระบบบงัคบัเรืออัตโนมตัิซึ่งจะท าให้เขา

และหล่อนมีเวลาช่ืนชมกับทัศนียภาพอันสวยงามของท้องทะเล    
สีครามได้โดยไม่ต้องพะวงกบัการบงัคบัเรือ 

“โอเคค่ะ” ดาริการับค าก่อนเดินไปยงัท่ีเก็บใบเรือ ในขณะท่ี
ชายหนุ่มเข้าไปในห้องบงัคบัเรือเพ่ือเซ็ตเคร่ืองมือของระบบรักษา
ความปลอดภัยของเรือก่อนออกเดินทาง จนเม่ือเรียบร้อยจึงติด
เคร่ืองยนต์พาเรือออกจากท่า 

“พ่ีวีดบัเคร่ืองยนต์เลยก็ได้ค่ะ เด๋ียวน้องดาชกัใบปรับองศา
หน่อยก็ได้แล้ว ลมก าลงัดีเลย” ดาริกาบอกเม่ือเรือล่องไปได้ระยะ
หนึง่  
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ปรวีร์จึงเดินไปเข้าไปในห้องบังคับเรือเพ่ือดับเคร่ืองยนต์
ตามค าบอกและติดตัง้ระบบเดินเรืออตัโนมตัิตามท่ีตัง้ใจ ก่อนท่ีจะ
เดินกลบัไปยงัดาดฟา้เรือพร้อมเก้าอีพ้บัสองตวั 

“มานัง่ก่อนน้องดา” ชายหนุ่มว่าพลางเล่ือนเก้าอีไ้ปให้คนท่ี
เพิ่งจะวางมือกับเชือกชักใบเรือ ซึ่งหญิงสาวก็เดินมานั่งบนเก้าอี ้
อย่างว่าง่าย ทอดสายตามองผืนน า้เบือ้งหน้าพลางสูดลมหายใจ
เข้าลกึ  

“อืม..มม..ม. กลิ่นไอทะเล หอมสดช่ืนจริง ๆ เล้ย” ขณะพดูก็
ยกสองแขนขึน้เหนือศีรษะ ท าท่าสดูลมหายใจเข้าลกึ  

ปรวีร์มองภาพนัน้ยิม้ ๆ ด้วยความเอ็นดู ก่อนจะเย้า “พูด
เหมือนไม่ได้เจอทะเลมานาน แค่มองจากระเบียงห้องนอนก็เห็น
แล้ว” 

“มันเหมือนกันท่ีไหนล่ะคะ นั่นน่ะแค่มองเห็น แต่ น่ีอยู่
ท่ามกลางผืนน า้และคล่ืนลม รู้สึกเหมือนอยู่บนสรวงสวรรค์ วนันัน้
ท่ีแล่นเรือกบัพี่วีก็ยงัไม่ทนัอิ่มเลย” หญิงสาวว่าพลางฉีกยิม้กว้าง  

แม้จะมองไม่เห็นดวงตาเพราะถูกบดบังด้วยแว่นกันแดด
อันโต แต่ชายหนุ่มรู้ดีว่าดวงตาคู่โตนัน้คงจะยิบหยีเพราะรอยยิม้
เป็นแน่  

“อากาศดีจังเลยนะคะ” ดาริกาชวนคุย วันนีอ้ากาศสดใส 
ฟ้ากระจ่าง มีปยุเมฆขาวให้พอมองเห็น สายลมเย็นพดัแผ่วพาเรือ
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แล่นไปข้างหน้าช้า ๆ ด้วยความเร็วคงท่ี  
“อืม” ชายหนุ่มพมึพ าเห็นด้วย  
เขาก าลงัซมึซบักับความสุขราวกบัอยู่บนสรวงสวรรค์อย่าง

ท่ีหญิงสาวว่า การได้หลีกไกลจากงานอันยุ่งเหยิงในห้องท างาน
ส่ีเหล่ียมมาอยู่ท่ามกลางทะเลอันกว้างใหญ่เช่นนี ้ท าให้ชายหนุ่ม
รู้สึกผ่อนคลาย และยิ่งได้อยู่กับหล่อนตามล าพังท่ามกลาง
บรรยากาศอนังดงามของธรรมชาติ เขายิ่งมีความสุข ชอบการได้
ล่องเรือกบัหล่อนเหลือเกิน 

“เด๋ียวพ่ีวีมานะ” เขาหนัไปบอกคนข้าง ๆ เม่ือรู้สึกว่าอากาศ
ดี ลมเย็น จนอยากจะงีบ  

ชายหนุ่มเดินลงไปในเคบินแล้วหยิบผ้าขนหนูผืนใหญ่
ออกมาด้วยสองผืน เม่ือกลบัขึน้มาบนดาดฟ้าเรืออีกครัง้ ก็บอกคน
ท่ีนัง่รออยู่ 

“น้องดามานอนน่ีเร็ว” ว่าพลางปูผ้าทัง้สองผืนลงบนพืน้ 
คกุเข่า ถอดเสือ้ออกจากกายแล้วเอนตวันอนคว ่าลงบนผ้าท่ีเพิง่ป ู 

ดาริกาลกุจากเก้าอีแ้ล้วเดินมานัง่คกุเข่าลงบนผ้าขนหนูผืน
ท่ีว่าง มองแผ่นหลงัเปลือยเปล่าท่ียงัไม่ถกูทาครีมกนัแดดแล้วเสนอ
ตวัอย่างอดไม่ได้ 

“น้องดาทาครีมกันแดดให้นะคะ ถอดเสือ้แบบนีเ้ด๋ียวได้
กลายเป็นกุ้งเผา”  
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ปรวีร์พยกัหน้ารับ พมึพ าขอบคณุ และพยายามจะไม่จดจ่อ
กับมือนุ่มท่ีลูบไล้ครีมกันแดดบนแผ่นหลังเขา เม่ือสัปดาห์ก่อนท่ี
เขาอ้อยอิ่ง แถมยังขอให้หล่อนทาครีมด้านหน้าให้ แม้ตอนทาจะ
รู้สึกดี แต่ความทรมานหลังจากนัน้ท าให้เขาไม่อยากเดินซ า้รอย
เดิม จงึนอนอย่างสงบเสง่ียม ให้หล่อนทาครีมให้เงียบ ๆ  

“ให้พ่ีวีทาให้น้องดาไหมคะ” เขาถามหลงัจากหญิงสาวทา
ครีมบนหลงัของเขาเสร็จเรียบร้อย แม้ไม่ค่อยจะอยากท าสกัเท่าไร 
แต่ถ้าไม่ถามก็ดจูะแล้งน า้ใจไปสกัหน่อย แต่ค าตอบของหล่อนก็ท า
ให้เขาลอบถอนหายใจโล่งอก 

“ไม่เป็นไรค่ะ น้องดายงัใส่เสือ้ ทาแค่แขนขา น้องดาทาเอง
ได้”  

“เสร็จแล้วมานอนกับพ่ีวีนะคะ” เขาบอก สายตาทอดมอง
หญิงสาวท่ีนัง่ชนัเข่าลบูไล้ครีมกนัแดดบนท่อนขาเสลา กางเกงขา
สัน้ท่ีสัน้แสนสัน้อวดเรียวขายาวของหล่อนท าเอาคนนอนมองถึงกบั
กลัน้หายใจ  

เออหนอ...เขาจะอดใจไม่ไล่ปล า้หล่อนไปได้อีกนานแค่ไหน
กัน เพราะกับแค่มองแค่นีค้วามรู้สึกเขาก็พลุ่งพล่านไปถึงไหน ๆ 
แล้ว 

หลังทาครีมกันแดดเสร็จดาริกาก็ทอดตัวลงนอนบน
ผ้าขนหนูข้าง ๆ ชายหนุ่ม หล่อนเห็นเขานอนนิ่ง หันหน้าไปจาก
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หล่อน จึงไม่รบกวน หากนอนมองความงดงามของธรรมชาติรอบ
กายอยู่เงียบ ๆ เช่นกนั  

สายลมเย็นท่ีพัดแผ่ว เสียงเรือท่ีแล่นฝ่าคล่ืนน า้ เสียงขับ
กล่อมจากธรรมชาติท่ีท าให้รู้สึกผ่อนคลาย จนในท่ีสดุร่างกายก็ไม่
อยากจะฝืนต่ืนอีกต่อไป 

“น้องดาหลบัได้ไหมคะพ่ีวี” หล่อนถามเสียงงวัเงีย  
“ตามสบายค่ะ” ปรวีร์ตอบแล้วหนักลบัมามองหล่อน  
หญิงสาวนอนคว ่า หนัหน้าไปอีกทางหนึ่ง มองเห็นกลุ่มผม

สีด าสนิทดูยุ่งเล็กน้อย ชายหนุ่มจึงถือโอกาสมองหล่อนจาก
ด้านหลัง แผ่นหลังของหล่อนยกขึน้ลงตามจังหวะหายใจอย่าง
สม ่าเสมอ หล่อนคงจะหลบัไปแล้ว หลบัง่ายหลบัดายเหมือนเด็ก ๆ 
ชายหนุ่มคิดพร้อมความรู้สกึอ่อนโยนในหวัใจ  

ปรวีร์ไม่แน่ใจว่าเขานอนมองหล่อนอยู่เช่นนัน้นานแค่ไหน 
ก่อนท่ีจะสะดุ้ งเม่ือหล่อนขยบัตวัแล้วหนัใบหน้ามาทางเขา ปลาย
จมกูของหล่อนอยู่ห่างจากจมกูของเขาไปนิดเดียว ชายหนุ่มกลัน้
หายใจรอดวู่าหล่อนจะลืมตาขึน้มาหรือไม่ เม่ือเห็นว่าหญิงสาวไม่มี
ทีท่าว่าจะต่ืนเขาจงึแอบผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก  

ปรวีร์มองใบหน้างามท่ีอยู่ใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจผ่าวร้อน
ของหล่อนพลางถามตวัเองในใจ 

ถ้า... 
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ถ้าเขาจุมพิตริมฝีปากอิ่มท่ีเผยอนิด ๆ ราวจะเชิญชวนนีจ้ะ
เป็นอย่างไรนะ...   

ชายหนุ่มรู้ดีว่านั่นเป็นความคิดท่ีไม่ควร แต่ก่อนท่ีจะห้าม
ตวัเองทนั เขาก็โน้มใบหน้าเข้าหาคนท่ีก าลงัหลบัใหลเสียแล้ว 


