
จากใจนักเขียน 
 

ในวนัท่ีรักผลิใบ เกิดขึน้จากการคยุกันเล่น ๆ กบัเพ่ือน ๆ 
นักเขียนท่ีร่วมกันจัดตัง้กลุ่ม กรองอักษร ด้วยกัน ซึ่งเป็นการ
รวมกลุ่มของนกัเขียน 4 คนอนัประกอบไปด้วย รุ่งธิวา ทิพย์ทิวา 
จรสจนัทร์ (ณรมล) และองัสนา (นาคาลยั) เพ่ือจดัพิมพ์หนงัสือ
ของตนเอง  

กรองอักษรมีโครงการเขียนนิยายชุดอาณาจักรรัก ซึ่ง
เป็นนิยายย้อนยคุอิงต านานพืน้บ้าน 4 ภาค ท่ีต้องใช้เวลาในการ
หาข้อมลู เพ่ือประกอบการเขียนอย่างยาวนาน ท าให้นอกจากช่ือ
เร่ืองแล้วก็ยงั ไมไ่ด้ลงมือเขียนสกัที ความคดิท่ีจะเขียนนิยายชุดท่ี
แตล่ะเร่ืองเป็นนิยายสัน้ ๆ ใช้เวลาเขียนไมน่าน เพ่ือตีพิมพ์ในนาม
กรองอกัษรระหวา่งรอชดุอาณาจักรรักจงึเกิดขึน้  

อยู่ ๆ ฉันก็คิดถึงฤดูใบไม้ผลิอันสดใสท่ีแคนเบอร์ร่าใน
ระหว่างการเดินทางผ่านเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียเม่ือ
ไมก่ี่ปีก่อน นิยายชดุอิงฤดกูาลจงึเร่ิมเป็นรูปเป็นร่างในหวั 

เม่ือคิดถึงฤดูใบไม้ผลิก็นึกถึงต้นไม้ท่ีผลิดอก ออกใบ 
เขียวขจี และสดช่ืนแจ่มใส ช่ือเร่ือง ในวันที่ รักผลิใบ จึงเกิดขึน้ 
และเม่ือน าเสนอกับคนอ่ืน ๆ ทุกคนก็เห็นพ้องต้องกัน พล็อตแต่
ละฤดกูาลของแตล่ะคน เร่ิมหลัง่ไหลและลงมือเขียนกนัทนัที 



 พวกเราทัง้ส่ีมีงานเขียนเร่ืองอ่ืน ๆ กันเต็มมือ แต่เพราะ
อยากเขียนชดุนีใ้ห้จบ จึงตกลงกนัว่าเราจะเขียนนิยายชุดนีใ้ห้ได้
อย่างน้อยวนัละห้าบรรทดั และต้องส่งการบ้านกนัทุกวนั แตเ่ม่ือ
เร่ิมลงมือเขียน เร่ิมอพัเดทในเว็บไซต์ และมีคนตดิตามอ่าน ท าให้
ห้าบรรทัดดูจะน้อยเกินไปส าหรับคนอ่านท่ีรอคอย จึงท าให้
พยายามเขียนให้ได้มากขึน้ ยาวขึน้ และคนอ่านก็เพิ่มขึน้ทุกวัน 
จนในท่ีสดุพวกเราก็หนัมาทุม่เทกบันิยายชดุนีก้นัอย่างเป็นล ่าเป็น
สนั จนกลายมาเป็นหนงัสือในมือทา่นผู้อา่นอยูใ่นขณะนี ้ 

ในวันที่ รักผลิใบ เป็นเร่ืองราวความรักในฤดใูบไม้ผลิ ท่ี
ผู้ เขียนต้องการจะเขียนนิยายสีขาวบริสุทธ์ิ น าเสนอแง่งามของ
ความรัก ขายความอ่อนหวานละมุนของทัง้เนือ้เร่ืองและส านวน
ภาษา มากกว่าท่ีจะขายความแรง ความแซ่บ อย่างนิยายขายดี
อ่ืน ๆ หวงัเล็ก ๆ วา่จะเป็นอีกหนึง่ทางเลือกให้กบันกัอ่าน หากใคร
ชอบอ่านนิยายท่ีให้อารมณ์ละมนุละไม ในวันที่ รักผลิใบ คงไม่
ท าให้ผิดหวงัคะ่ 

ขอบคุณคนอ่านในเว็บท่ีอยู่ด้วยกันตัง้แต่วันแรกจนถึง
วนันี ้ขอบคณุทกุก าลงัใจท่ีส่งมาให้กนั ทัง้ทางหน้าแฟนเพจ หน้า
นิยายในเว็บไซต์ ข้อความหลงัไมค์ ทุกก าลงัใจรวมทัง้ค าติชมมี
คณุคา่กบัผู้ เขียนเสมอ 

หากผู้ อ่านยังติดตามอ่าน ผู้ เขียนก็จะขอเขียนให้อ่าน



ตลอดไป  
รัก 

รุ่งธิวา 
บ้านท่ีเพิร์ธ ออสเตรเลีย 

10 พ.ค. 58  



เก่ียวกับนักเขียน 
 

รุ่งธิวา เร่ิมต้นงานเขียนครัง้แรกในปลายเดือนมกราคม 
ปี 2556 โดยท่ีไม่ได้รู้เลยว่า ผ่านมาสองปีกว่า ๆ จะยงัคงนัง่เขียน
นิยายอยูอ่ยา่งมีความสขุ และไมมี่ทา่ทางวา่จะหยดุเขียนสกันิด!  

ผลงานนวนิยายในระยะเวลาสองปีท่ีผา่นมาท่ีได้ตีพิมพ์มี
ดงันี ้ 
 

นามปากกา “รุ่งธิวา”  
1.  บม่ไวน์ใสรั่ก   ส านกัพิมพ์อิงค์ 
2.  อุน่ไอรัก   ส านกัพิมพ์อิงค์ 
3.  ปาฏิหาริย์รักสดุปลายฝัน จดัพิมพ์เอง 
นามปากกา “โรส” 

1.  มายาปรารถนา  จดัพิมพ์เอง 
2.  หวัใจอ้อนรัก   จดัพิมพ์เอง 
 
พดูคยุกบันกัเขียนได้ท่ี แฟนเพจรุ่งธิวา 

 

  



 
 
 
 
 

บทน า 
 
 

ภาพน้องชายกับน้องสาวอายหุกกับเจ็ดขวบวิ่งไล่จบักนั 
ภาพมารดากับสามีใหม่เดินจับจูงกันตามเด็ก ๆ ไปบนถนนดิน
เลียบล าธารท่ีน า้ใสแจ๋วทางท้ายไร่ ดอกบวัหลากสีท่ีเบ่งบานรับ
แสงตะวนัมาทัง้วนัเร่ิมหบุกลีบในยามเย็นย ่า สายลมเย็นกลางฤดู
ใบไม้ผลิพดัแผ่ว พาดอกศรีตรังซึ่งปลกูไว้เป็นแนวไปตามทางเดนิ
ให้ร่วงหลน่โปรยปราย ดอกไม้อ่ืน ๆ แขง่กนับานประชนัความงาม
ในช่วงท่ีดอกไม้บานเต็มท่ีของฤดู เป็นภาพครอบครัวท่ีอบอุ่น
ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม ครอบครัวท่ีเมลิษาไม่เคยรู้สึก
เป็นสว่นหนึง่ได้อยา่งสนิทใจเสียที  

หญิงสาวตดัสินใจหนัหลงักลบั จากท่ีตัง้ใจจะน าขา่วดีมา



บอกมารดา ว่ามหาวิทยาลยัท่ีเธอสมคัรไปเพิ่งมีจดหมายตอบรับ 
พร้อมกับ   ให้ทุนการศึกษาในเทอมแรก แต่เม่ือเห็นภาพของ
ครอบครัวตรงหน้า      เมลิษาก็ไม่อยากจะเข้าไปขัดจังหวะ
ความสขุของพวกเขา จะบอกตอนนีห้รือตอนไหนก็คงไมต่า่งกนั  

จากท่ีตอนแรกไม่ค่อยมัน่ใจนกักับการจากบ้านไปเรียน
เสียไกลถึงแคนเบอร์ร่า แต่ตอนนีเ้มลิษาคิดว่าเธอตดัสินใจได้ดี
แล้ว เพราะเม่ือไปอยู่ในท่ีแห่งใหม่ท่ีไม่รู้จกัใคร ท่ีนัน่เธออาจจะมี
ท่ีทางของตนเอง ไม่ใช่เป็นเพียงส่วนเกินท่ีก าจดัไม่ได้ของมารดา
อยา่งบ้านในไร่ท่ีกราฟตัน้ของบดิาเลีย้งเชน่นี ้ 

อยู่ท่ีโน่นเธอจะไม่ได้เป็นส่วนเกินของใครแล้วนะเม หญิง
สาวบอกตวัเองพร้อมระบายยิม้เศร้า  

 
  



 
 
 
 
 

๑ 
 
 

“มคัคีอาโต้ ดบัเบิล้ช็อตคะ่” เมลิษาบอกกบัลกูค้าท่ีก าลงั
นัง่รออยู่ท่ีโต๊ะ เขาเงยหน้าขึน้มาจากกล้องถ่ายรูปแบบ DSLR ใน
มือ ใบหน้าท่ีเรียบเฉยระบายยิม้นิด ๆ กล่าวขอบคณุเบา ๆ ก่อน
จะย่ืนมือมาหยิบถ้วยกาแฟท่ีเธอวางไว้ให้ขยบัไปวางอีกทาง แล้ว
ก้มหน้าลงไปหากล้องในมืออีกครัง้ เมลิษายกัไหล่เม่ือเขาท าท่า
คล้ายกบัไม่ต้องการเสวนากบัเธออีก หญิงสาวเดินกลบัเข้าไปยงั
หลงัเคาน์เตอร์ เธอยงัมีงานให้ท าอีกมาก  

แม้ช่วงนีจ้ะยังเป็นช่วงปิดเทอม แต่ร้านกาแฟหน้า
มหาวิทยาลยั ท่ีเธอท างานอยู่ก็ยงัมีลูกค้าคบัคัง่ โดยเฉพาะช่วง
สองสามวนันีท่ี้ดเูหมือนนกัศึกษาจะเร่ิมทยอยกนักลบัมา เม่ืออีก



เพียงสปัดาห์เดียวก็จะเปิดเทอมฤดใูบไม้ผลิแล้ว  
เทอมฤดใูบไม้ผลิเป็นเทอมท่ีสองของปีการศกึษา เมลิษา

ผ่านเทอมแรกอนัหนาวเหน็บมาได้ หนาว... ทัง้จากอากาศหนาว
อนัร้ายกาจของแคนเบอร์ร่า และหนาว... จากความเปล่ียวดาย
เม่ือต้องอยู่ห่างบ้าน ห่างจากมารดา มาอาศัยอยู่เพียงล าพัง
ห่างไกลถึงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของประเทศอนัเป็นท่ีตัง้ของ
มหาวิทยาลยั หญิงสาวอาศยัอยู่ในห้องแบบสตดูิโอของหอพกัใน
มหาวิทยาลยั มีเพ่ือนร่วมชัน้เรียนอยู่บ้าง หากก็ยงัไม่สนิทสนม
กบัใครเป็นพิเศษ ทัง้นีเ้พราะเธอใช้เวลานอกเวลาเรียนไปกบัการ
หาเงิน เพราะถึงแม้จะได้รับทนุการศกึษาในเทอมแรก ก็เป็นเพียง
ค่าเทอมเท่านัน้ ยังมีค่ากินอยู่ และอุปกรณ์การเรียนอย่างอ่ืนท่ี
ต้องใช้เงิน เมลิษาจงึต้องท างานให้มากเทา่ท่ีเวลาจะอ านวย 

หลงัจากท าอะไรก็ได้ขอให้ได้เงินอยู่พกั ในท่ีสดุเมลิษาก็
ได้งานประจ าเป็นพนกังานเสิร์ฟท่ีร้านอาหารอิตาเลียนในบริเวณ
ริมทะเลสาบตดิกบัมหาวิทยาลยั แตแ่ม้จะเป็นงานประจ าและเงิน
ดี หากก็ใช้เวลาในตอนกลางคืนท่ีควรจะได้ท าการบ้านอ่าน
หนังสือไปเสียหมด กว่าจะเลิกงาน กว่าจะได้เร่ิมต้นทบทวน
บทเรียนก็ดกึทกุคืน จนเม่ือนานวนัเข้า หญิงสาวก็รู้สึกว่าร่างกาย
ชกัจะไมไ่หว จงึเร่ิมหางานใหมอี่กครัง้  

ในท่ีสุดเมลิษาก็ได้งานท่ีร้านกาแฟแห่งนี ้ เป็นงานท่ีเธอ



สามารถจัดสรรเวลาท างานให้ลงตวักับเวลาเรียนได้ เน่ืองจาก
เจ้าของร้านเข้าใจดี และพนกังานคนอ่ืน ๆ ก็เป็นเด็กนกัศกึษาท่ีมี
เวลาท างานไมส่ม ่าเสมอเช่นเดียวกนั ทกุคนจงึต้องให้ตารางเรียน
กบัเจ้าของร้านเพ่ือท่ีจะได้จดัเวลาท างานได้อย่างไม่กระทบเวลา
เรียน ท าให้เมลิษามีเวลาว่างมากขึน้ และไม่ต้องท างานในตอน
กลางคืน หญิงสาวได้งานนีใ้นช่วงก่อนปิดเทอมฤดใูบไม้ร่วง – ฤดู
หนาว และเร่ิมงานหนึ่งสัปดาห์หลังจากนัน้ จึงใช้เวลาหนึ่ง
สปัดาห์ท่ีไมต้่องท างานนัน้กลบัไปเย่ียมมารดาท่ีกราฟตัน้ จากนัน้
ก็กลบัมาเร่ิมท างานทนัทีท่ีร้านเปิดให้บริการอีกครัง้ 

เม่ือเข้ามายืนด้านหลงัเคาน์เตอร์ เมลิษาหนักลบัไปมอง
ลูกค้าท่ีเธอเพิ่งน ากาแฟไปเสิร์ฟให้ เห็นเขาย่ืนมือไปหยิบกาแฟ
ถ้วยจิ๋วขึน้มาจิบ ในขณะท่ียงัคงก้มหน้าอยูก่บักล้องตวัใหญ่ในมือ
อีกข้าง ท่ีเขาเรียกความสนใจจากเธอได้เห็นจะเป็นเพราะท่าทาง
ไม่สนใจความเป็นไปของโลกรอบตวัของเขา อีกทัง้น่ีเป็นครัง้แรก
ท่ีเขาเข้ามากินกาแฟท่ีร้าน นบัแตเ่ธอเข้ามาท างานท่ีร้านนี ้ หญิง
สาวไม่แน่ใจว่าเขาเป็นหนึ่งในนกัศึกษาท่ีเพิ่งกลบัเข้ามาเม่ือใกล้
เวลาเปิดเทอมหรือเปล่า เพราะเขาดูแตกต่างออกไป โดยปกติ
พวกนักศึกษามักจะยิม้แย้มแจ่มใสและชวนเธอคุย ไม่มีใครท่ี
เพียงเงยหน้าขึน้มอง กล่าวขอบคุณ แล้วก้มลงวุ่นวายอยู่กับ
ตัวเองอย่างเขา เธออยากจะว่าเขาไม่สุภาพ แต่รอยยิม้บาง ๆ 



พร้อมค าขอบคณุท่ีเขาส่งมาให้ในตอนท่ีเธอยกกาแฟไปเสิร์ฟ ก็
บอกเธอวา่เขาก็เป็นคนมารยาทดีคนหนึง่ 

เมลิษาละสายตาจากลูกค้าท่ีเธอไม่คุ้นหน้าแล้วเดินเข้า
ไปหลงัร้าน เม่ือเห็นกองถ้วยจานท่ีต้องจดัการในอ่างล้างซึ่งเพิ่ม
จ านวนขึน้อย่างรวดเร็ว หญิงสาวก็ลืมลกูค้าท่ีเธอเพิ่งเสิร์ฟกาแฟ
ให้ในทนัที 

เน่ืองจากยังเป็นช่วงปิดเทอม เมลิษาจึงท างานท่ีร้าน
กาแฟแห่งนีเ้ต็มเวลา หญิงสาวมาท างานตัง้แต่เช้า กว่าจะเลิก
งานก็คือเวลาปิดร้านตอนสิบหกนาฬิกา แม้จะมีพนกังานคนอ่ืน
ช่วยกัน แต่เม่ือถึงเวลาปิดร้าน หญิงสาวก็รู้สึกเม่ือยเนือ้ตัวไป
หมดจากการท างานหนักมาทัง้วัน เมลิษากัดฟันถูพืน้ซึ่งเป็น
หน้าท่ีสุดท้ายก่อนท่ีจะได้ปิดร้านแล้วกลับไปพักผ่อน เม่ือเสร็จ
เรียบร้อยจึงเดินไปหยิบเสือ้จัม๊เปอร์ไหมพรมสีเหลืองมสัตาร์ดท่ี
เก็บไว้ในล็อกเกอร์พนกังานมาสวม แล้วตามด้วยผ้าพนัคอ เพราะ
รู้ดีวา่ระหวา่งทางกลบับ้านในเวลานีอ้ากาศร้ายกาจเพียงใด เสร็จ
แล้วจึงกล่าวลากบัเพ่ือนพนกังานอีกคนท่ีท าหน้าท่ีปิดล็อกประต ู
แล้วเดนิตรงไปยงัจกัรยานท่ีจอดไว้ในบริเวณจอดจกัรยาน ไมห่า่ง
จากร้านมากนกั 

เม่ือมาถึงท่ีจอดจักรยาน เมลิษาแทบจะทรุดลงไปนั่งกับ
พืน้อย่างหมดแรง เธอเหน่ือย เธอล้า อยากกลบัไปอาบน า้อุ่นให้



สบายตวั แล้วนอนพกัผ่อน แตจ่กัรยานคูใ่จกลบัยางแบนแต๊ดแต๋ 
แม้หอพกัในมหาวิทยาลยัจะอยู่ไม่ไกลมาก ใช้เวลาเดินไม่นานก็
ถึง แต่ในเวลาท่ีเธอล้ามาจากงานและอากาศก็เย็นลงจนหนาว
เหน็บเชน่นี ้เมลิษาไมอ่ยูใ่นอารมณ์ท่ีจะเดนิ! 

แค่คิดว่าต้องเดินจูงจักรยานกลับบ้านหญิงสาวก็หมด
แรง แล้วนัง่แหมะลงบนพืน้พิงจกัรยานจริง ๆ เมลิษานัง่กอดเข่า
ฟุบหน้า หลบัตาพยายามเรียกก าลงัใจ แต่แล้วก็ต้องเงยหน้าขึน้
มอง เม่ือได้ยินเสียงทุ้มเอย่ถามอยูใ่กล้ ๆ 

“มีปัญหาอะไรหรือเปล่า” เม่ือเห็นหน้าคนท่ีถามชดั ๆ เม
ลิษาก็จ าได้วา่เป็นคนเดียวกบัลกูค้าท่ีไมส่นใจใครเม่ือตอนบา่ย  

ตอนอยู่ท่ีร้านเธอไม่ได้สังเกตลักษณะหรือรายละเอียด
ของเขามากนกั แตใ่นตอนนี ้ในตอนท่ีเขายืนค า้เธออยูเ่ชน่นี ้หญิง
สาวจึงได้เห็นว่าเขาเป็นชายหนุ่มร่างสงู... สงูมาก... เขาอยู่ในชดุ
กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ เสือ้จัม๊เปอร์ไหมพรมคอเต่าสีเทาเข้ม 
มีเสือ้แจ็กเก็ตสีเขียวขีม้้าแบบมีฮู้ ดสวมทับอีกชัน้  ชายหนุ่มมี
ใบหน้าเรียว โหนกแก้มสูง ริมฝีปากอ่ิมได้รูปสีชมพูระเร่ือ ปลาย
คางบุม๋นิด ๆ ไว้เคราบาง ๆ ผมยาวหยกัศกสีเดอร์ตีบ้ลอนด์ถกูมดั
รวบไว้ข้างหลงั เปิดเผยใบหน้าท่ีมีโครงสร้างชดัเจน จมกูโดง่เป็น
สนั คิว้เข้มคม และท่ีท าให้เมลิษาแทบจะถอนสายตาจากไปไม่ได้
ก็คือ นยัน์ตาสีเขียวครามภายในดวงตารูปเมล็ดอลัมอนด์ท่ีดลูึก



ล า้ราวกบัก าลงัจ้องมองก้นบึง้ของมหาสมทุร 
คนตวัสงูเลิกคิว้น้อย ๆ เม่ือคนท่ีนัง่อยูบ่นพืน้เอาแตแ่หงน

หน้าคอตัง้บ่ามองเขาโดยไม่พูดอะไร ซึ่งนัน่ดเูหมือนจะท าให้เม
ลิษารู้สึกตวั หญิงสาวขยบัตวัลุกขึน้ยืนเต็มความสูงซึ่งก็ยังน้อย
กว่าเขาเกินฟุต หญิงสาวผายมือไปทางจักรยานท่ีจอดอยู่แล้ว
บอกด้วยน า้เสียงเซ็ง ๆ  

“ยางแบนแต๊ดแต”๋  
“คณุมีท่ีสบูลมหรือเปล่า” ชายหนุ่มถาม แล้วก็เดาได้โดย

ไม่ต้องรอค าตอบ เม่ือมองเห็นรอยยิม้แหยท่ีส่งมาจากเจ้าของ
จกัรยาน  

“รออยูน่ี่” เขาบอกแล้วเดนิกลบัไปยงัจกัรยานท่ีจอดอยู่ไม่
ไกล เมลิษาเดาว่าคงจะเป็นจกัรยานของเขาเอง เห็นชายหนุ่มท า
อะไรกุกกักกับจกัรยานอยู่พักหนึ่งก็เดินกลับมาพร้อมป๊ัมสูบลม 
ชายหนุม่จดัการสบูลมจนล้อจกัรยานท่ีแบนแฟบกลบัมามีลมเต็ม
อีกครัง้  

“ลองดกู่อน ถ้าโชคดีคณุก็อาจจะได้ข่ีจกัรยานจนถึงบ้าน 
แตถ้่าโชคร้ายก็อาจจะยางแบนระหว่างทาง” ชายหนุ่มว่าก่อนจะ
เดินกลบัไปยงัจกัรยานของตน จดัการเก็บท่ีสบูลมเข้าท่ีเรียบร้อย
แล้วก็ข่ีจกัรยานมาหาเธอ  

“ขอบคณุมากนะคะ” เมลิษาเพิ่งมีโอกาสกล่าวขอบคุณ



อศัวินข่ีม้าขาวท่ีเข้ามาช่วยให้เธอไมต้่องเดินจงูจกัรยานกลบับ้าน 
ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บเช่นนี ้เขาเพียงยิม้รับนิด ๆ ก่อนจะ
ย่ืนมือมาหาเธอ 

“ผม... เบน”  
“เมลิษาค่ะ” เมลิษาย่ืนมือไปสัมผัสกับเขา จังหวะท่ีมือ

สมัผสักัน สองหนุ่มสาวถึงกับสะดุ้งนิด ๆ ด้วยกระแสไฟฟ้าสถิต
ท่ีช็อคแรงจนรู้สกึได้  

“อุ๊ย” เมลิษาอทุานก่อนยิม้เก้อ ๆ ในขณะท่ีชายหนุม่เพียง
มองเธอด้วยสายตานิ่ง ๆ หากคล่ียิม้บาง ๆ  

“คณุพกัอยู่ไกลหรือเปล่า รีบกลบัเถอะก่อนท่ียางจะแบน
อีกรอบ” ชายหนุม่วา่  

“ขอบคณุส าหรับความช่วยเหลือ สวสัดีนะคะ” หญิงสาว
กลา่วลาแล้วจดัการปลดล็อกจกัรยานก่อนจะขึน้คร่อม คอ่ย ๆ ถีบ
จกัรยานจากไป หากไม่ลืมหนัไปโบกมือให้คนท่ียงัยืนมองเธออยู่
ราวกับจะให้แน่ใจว่าเธอสามารถข่ีจักรยานจากไปได้อย่าง
ปลอดภยั ไมล้่มคว ่าไปเสียก่อน 

เสียงจกัรยานท่ีตามมาแล้วคอ่ย ๆ ตีคูข่ึน้มาเคียง เรียกให้
เมลิษาหนัไปมอง แล้วก็ต้องเบิกตาโตเม่ือเห็นว่าเป็นใคร... อศัวิน
ของเธอนัน่เอง 

“มีอะไรหรือเปล่าคะ” หญิงสาวถามเพราะคิดว่าเขา



อาจจะมีธุระพูดกับเธอ จึงได้ข่ีจักรยานตามมา หากชายหนุ่ม
เพียงแตย่ิม้ให้บาง ๆ ก่อนจะตอบ 

“เผ่ือยางแบนกลางทาง” เม่ือได้ยินเชน่นัน้ เมลิษาก็สง่ยิม้
กลบัไปก่อนจะหนักลบัมาตัง้ใจกับการข่ีจกัรยานโดยไม่พูดอะไร
อีก หากในอกในใจรู้สึกอุ่นแปลก ๆ ตรงกันข้ามกับอากาศ
ภายนอกโดยสิน้เชิง 

หลังข่ีจักรยานกันมาเงียบ ๆ ได้เพียงคร่ึงทาง เมลิษาก็
รู้สึกถึงความผิดปกติ ท่าทางยางจะแบนอีกแล้วกระมงั หญิงสาว
ตดัสินใจหยุดเพ่ือตรวจดู รู้สึกว่าคนท่ีข่ีจกัรยานมากับเธอก็หยุด
ลงมาดดู้วยเช่นกนั เม่ือเห็นล้อรถท่ีแบนฟีบอีกครัง้เมลิษาก็ถึงกับ
สา่ยหน้า 

“ไมไ่หวแล้วละ่คะ่”  
“อีกไกลหรือเปล่า ให้ผมลองสูบลมดูอีกครัง้ไหม” ชาย

หนุม่ถาม เมลิษาคดิสกัพกัก่อนจะเงยหน้าขึน้ตอบ  
“คร่ึงทางแล้วค่ะ ฉันว่าฉันเดินกลับดีกว่า สูบลมไปก็

อาจจะไปได้อีกนิดเดียว ตอนนีม้นัคงร่ัวมากขึน้กว่าตอนแรกแล้ว
ล่ะ” เม่ือหญิงสาวว่าเช่นนัน้ ชายหนุ่มก็ไม่พูดอะไรอีก หากเดิน
กลบัไปยงัจกัรยานของตน แล้วจงูมาเดินเคียง เมลิษาหนัไปมอง
แล้วบอกอยา่งเกรงใจ 

“ขอบคณุมากนะคะ แต่คณุไม่ต้องเดินไปกับฉันก็ได้ อีก



สกัพกัก็ถึงบ้านแล้วละ่”  
“ไปเถอะ จงูจกัรยานเดินเล่นก็ดีเหมือนกัน” ชายหนุ่มว่า

แล้วไมพ่ดูอะไรอีก หากเดนิจงูจกัรยานเคียงเธอไปเงียบ ๆ เม่ือเขา
ท าเช่นนัน้ เมลิษาจึงหนักลับมาตัง้ใจกับการจูงจักรยานของตน
เชน่กนั 

ทัง้สองเดินกันไปเ งียบ ๆ ตามทางจักรยาน ท่ีทาง
มหาวิทยาลยัท าไว้บริการ ลดัเลาะไปตามตึกคณะต่าง ๆ โดยท่ี
ไม่ได้พดูคยุอะไรกนัเลย เมลิษาไม่รู้ว่าคนท่ีเดินอยู่ข้าง ๆ คิดอะไร
อยู่ แต่ส าหรับเธอ ความคิดลอยวนไม่ห่างไปจากคนท่ีก าลงัเดิน
เคียงมากนกั  

เมลิษาไม่รู้ว่าท าไมเขาจึงเดินมากบัเธอทัง้ ๆ ท่ีไม่ได้รู้จกั
มกัจ่ี แต่น่าแปลกท่ีเธอกลบัไว้ใจเขาอย่างประหลาด ทัง้ ๆ ท่ีเพิ่ง
เคยเห็นหน้ากันวนันีแ้ท้ ๆ ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะเขาเป็นลูกค้าท่ี
ร้าน จึงท าให้เธอรู้สึกไว้วางใจว่าเขาไม่ใช่คนร้ายท่ีไหน อีกทัง้เขา
ยงัเป็นอศัวินข่ีม้าขาว หรือจะพดูให้ถกูคือข่ีจกัรยานมาช่วยไม่ให้
เธอต้องเดนิฝ่าอากาศเย็นเยือกกลบับ้าน แม้จะแคค่ร่ึงทาง แตอี่ก
คร่ึงทางท่ีเหลือเขาก็ไมป่ลอ่ยให้เธอเดนิเดียวดาย 

ความเดียวดายท่ีคุ้นเคยมานับแต่ติดตามมารดามาอยู่
ประเทศนี  ้ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ภาษา  ผู้ คน และ
วฒันธรรมท่ีไม่คุ้นเคย เป็นความเปล่ียนแปลงท่ีเด็กอายเุพียงสิบ



ขวบอย่างเมลิษาแทบจะผ่านมาไม่ได้ แตค่งเพราะเธอมีเลือดนกั
สู้ของพอ่อยูใ่นตวักระมงั ท่ีท าให้ยืนหยดัมาได้จนถึงตอนนี ้ 

พ่อ... เมลิษารู้สึกถึงก้อนสะอืน้ท่ีขึน้มาจุกคอหอยเม่ือ
คิดถึงบิดา พ่อเป็นต ารวจตระเวนชายแดนท่ีถูกส่งไปท างานยัง
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในฐานะหวัหน้าหน่วย พ่อจึงเป็นท่ีหมาย
หวัของคนร้าย แตถ่ึงแม้จะระวงัตวัแคไ่หน สดุท้ายพ่อก็ถูกยิงจน
เสียชีวิต นบัแตน่ัน้ครอบครัวท่ีอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่น
ก็ไมเ่หมือนเดมิอีกตอ่ไป  

แม่แต่งงานใหม่กับพ่อเลีย้งชาวออสเตรเลีย แล้วพาเธอ
ย้ายมาอยู่ท่ีกราฟตัน้ เมืองชนบทในรัฐนิวเซาท์เวลส์ พ่อเลีย้งของ
เธอมีธุรกิจท าฟาร์มโคเนือ้อยู่ท่ีนัน่ ชีวิตในฟาร์มของเด็กท่ีย้ายมา
จากเมืองวุ่นวายอย่างกรุงเทพ ฯ เงียบเหงาอย่างร้ายกาจ เมลิษา
กลายเป็นคนพูดน้อย และมีเพ่ือนสนิทเป็นความเดียวดาย ชีวิต
ของเธอในประเทศใหม่แห่งนีมี้แตแ่ม่ แตใ่นเวลาไม่นานแม่ก็มีลกู
ใหม่ จากท่ีเคยมีกนัสองคนแมล่กูหลงัจากบิดาเสียชีวิต ตอนนีแ้ม่
ก็มีครอบครัวใหม่ท่ีเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น ในขณะท่ีเม
ลิษากลบักลายมาเป็นสว่นเกิน ไมใ่ชด่วงใจของแมแ่ตเ่พียงผู้ เดียว
อีกตอ่ไป 

เมลิษาเติบโตมาอย่างพยายามจะกล้าแกร่งด้วยตนเอง 
เพราะจะรอแม่มาโอบอุ้มดงัเช่นแต่ก่อนไม่ได้แล้ว แม่มีสามีและ



น้อง ๆ ให้ต้องดแูล มีงานในฟาร์มท่ีต้องช่วยพ่อเลีย้งรับผิดชอบ 
เมลิษาจึงท าอะไรด้วยตนเองมาตลอด แต่ถึงอย่างนัน้ก็ใช่ว่าเธอ
จะไมต้่องการการโอบประคองจากคนอ่ืนบ้าง ใครเลา่จะแข็งแกร่ง
ได้ตลอดเวลา 

หญิงสาวเหลือบสายตามองคนท่ีจูงจักรยานไปเงียบ ๆ 
อยู่ข้างเธอ เขามีใบหน้าเรียบเฉยหากไม่ได้บึง้ตงึ สายตามองตรง
ไปข้างหน้า จมูกโด่งท่ีมองเห็นด้านข้างเป็นสนัตรง สวยงามราว
กบัเหลาด้วยศลัแพทย์มือดี หากด้วยชาตพินัธุ์ของเขา เมลิษารู้ว่า
นัน่เป็นจมูกท่ีโด่งตามธรรมชาติ เพียงแต่ธรรมชาติดจูะล าเอียง
เหลาจมกูของเขา อยา่งพิถีพิถนัมากกวา่คนอ่ืนอยูส่กัหน่อย จงึได้
โด่งสวยไร้ท่ีติเช่นนี ้เขาเป็นใครหนอ เหตใุดจึงเข้ามาท าให้หวัใจ
เดียวดายของเธอรู้สกึอุน่ ๆ ในวนัท่ีอากาศเย็นจดัเชน่นี ้

เมลิษาจูงจกัรยานมาหยุดอยู่หน้าอาคารก่ออิฐหลงัหนึ่ง 
ก่อนจะหนัไปบอกคนท่ีเดนิมาด้วย 

“ถึงแล้วคะ่ ขอบคณุมากนะคะท่ีเดนิมาสง่”  
“ไม่เป็นไร ไม่ใช่เร่ืองใหญ่” เขาว่าก่อนจะปรายสายตาลง

ไปยัง ล้อจักรยานท่ีไร้ลมจนแบนแนบไปกับพืน้ถนน แล้วหัน
กลบัมามองเธอ  

“พรุ่งนีค้ณุจะไปท างานยงัไง” เมลิษามองตามสายตาเขา
แล้วถอนหายใจ 



“คงจะต้องเดินกระมังคะ ฉันไม่มีเวลาเอายางไปปะ” 
ตอบไปแล้วก็คิดอย่างระทดท้อ เดินในตอนเช้าตรู่น่ีนะ ลาตาย
เสียแตต่อนนีเ้ลยดีไหม! 

“ถ้าคณุไมว่า่อะไร ผมจดัการให้ได้”  
“อย่าล าบากเลยค่ะ วนัเสาร์ฉันมีเวลาแล้วคงจดัการเอง

ได้ ร้านซ่อมจกัรยานอยู่แค่นีเ้อง” เมลิษาปฏิเสธความช่วยเหลือ
โดยอตัโนมตัิ เธอไม่ชินกบัการได้รับความช่วยเหลือจากใคร แต่ก็
ไมไ่ด้หมายความว่า หวัใจเธอจะไมรู้่สกึรู้สากบัไมตรีท่ีเขาหยิบย่ืน
มาให้  

“ไม่ได้ล าบาก ผมมีอุปกรณ์ท่ีบ้าน แต่ต้องกลับไปเอา
ก่อนแล้วจะกลบัมาดใูห้ คณุขึน้ตกึเถอะ” ชายหนุม่วา่แล้วปักหลกั
อยู่ตรงนัน้ ราวกับว่าหากเธอไม่เดินขึน้ตึกไปให้เรียบร้อย เขาจะ
ไม่ยอมจากไปไหน เมลิษาจึงจัดการล็อกจักรยานในช่องจอด 
เสร็จเรียบร้อยจงึหนัไปกลา่วกบัคนท่ียืนรออยู ่

“ขอบคณุนะคะส าหรับทกุอย่างในวนันี ้หากไม่ได้คณุฉัน
คงแย”่ 

“ไม่เป็นไร ผมแค่ท าไปตามหน้าท่ีของเพ่ือนมนุษย์ อีก
อย่าง... คงเป็นเพราะคุณท ามัคคีอาโต้ได้ถูกใจผมด้วย” ท้าย
ประโยคเขาคงเย้าเธอเล่น เพราะเมลิษาเห็นดวงตาสีเขียวคราม
ของเขาเป็นประกายขึน้มาแวบหนึ่ง หญิงสาวยิม้กับอารมณ์ขัน



ของเขาแล้วหมนุตวัเดนิขึน้ตกึแตไ่มลื่มหนัไปโบกมือให้คนท่ียงัยืน
สง่อยูข้่างลา่ง ก่อนท่ีจะเดนิลบัหายไปจากบนัได 

“ขอบคณุนะคะ... เบน” เมลิษาพึมพ าเสียงแผ่วกับสาย
ลมของฤดใูบไม้ผลิท่ีพดัผ่าน แม้รู้ดีว่าเขาคงไม่ได้ยิน แต่สายลม
คงหอบความรู้สึกของเธอผ่านไปทางเขา เพียงเท่านัน้เธอก็พอใจ
แล้ว 
  



 
 
 
 
 

๒ 
 
 

เมลิษาพบว่าตนเองยืนอยู่ในท่ีโล่งกว้างไกลสุดสายตา 
สภาพภูมิประเทศบอกให้รู้ว่าเป็นช่วงฤดใูบไม้ผลิ ต้นหญ้าเขียว
ขจีบนพืน้ แซมด้วยดอกเดซ่ีป่าสีเหลืองสดใสไปทัว่บริเวณ ท้องฟ้า
กระจา่งสีฟ้าสด หมูเ่มฆสีขาวบริสทุธ์ิลอยฟ่อง หญิงสาวก าลงัเดนิ
ไปเพียงล าพงัอย่างช้า ๆ บนทางเดินเล็ก ๆ ข้างทางด้านหนึ่งเป็น
แนวของต้นศรีตรังท่ีทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตา ออกดอกสีม่วง
สะพร่ังเต็มต้น สายลมท่ีพัดผ่านท าให้บางดอกร่วงหล่น โปรย
ปรายลงมาเกล่ือนทางเดินราวกับมีใครมาโรยไว้ แสงแดดยาม
สายส่องลอดช่องว่างระหว่างก่ิงก้านท่ีปราศจากใบต้นศรีตรังลง
มาเป็นล า มองดูน่าอบอุ่น หากเมลิษากลับรู้สึกเหน็บหนาว



เหลือเกิน 
หญิงสาวก้มลงส ารวจตนเอง คิว้เรียวขมวดมุ่นอย่าง

ประหลาดใจเม่ือพบว่าเธอแตง่ตวัอย่างอบอุ่น ทัง้รองเท้าบู๊ตหนงั
คร่ึงแข้ง กางเกงยีนส์ เสือ้จัม๊เปอร์ข้างในและมีเสือ้โค้ตตวัหนาอีก
ชัน้ ผ้าพนัคอขนแกะท่ีได้เป็นของขวญัวนัเกิดจากมารดาเม่ือปีก
ลายก็ยงัพนัรอบคอให้ความอบอุ่น แตเ่หตใุดเธอจึงรู้สึกหนาวราว
เดินอยู่ท่ามกลางหิมะ ทัง้ท่ีในความเป็นจริง เธอก าลงัเดินอยู่ใน
ทุ่งกว้าง ท่ามกลางแดดยามสายของฤดูใบไม้ผลิ ในเสือ้ผ้าฤดู
หนาวเตม็ยศ! 

เสียงถีบจักรยานท่ีใกล้เข้ามาเร่ือย ๆ จากทางด้านหลงั 
เรียกหญิงสาวให้หนัไปมอง รถจกัรยานท่ีมีคนตวัสูงข่ีมาจอดลง
ข้าง ๆ เธอ เมลิษาหยุดเดิน สายตาทอดมองคนท่ีเพิ่งมาถึงจอด
จกัรยานแล้วเดนิเข้ามาหา นา่แปลกท่ีแม้ไมรู้่จกักนั หญิงสาวกลบั
ไมรู้่สกึหวาดกลวัแม้แตน้่อย  

คนตวัสงูเดินมาหยดุลงตรงหน้า มือใหญ่หากนิว้มือกลบั
เรียวยาวราวไม่เคยต้องงานหนกัย่ืนมาหาเธอข้างหนึ่ง เมลิษาก้ม
ลงมองมือนัน้ก่อนจะเงยหน้าขึน้มองเจ้าของมือ  

เธอไม่รู้จักเขา... หากคุ้นตากับร่างสูงท่ีสูงเกินกว่าใคร 
ใบหน้าท่ีถูกปกปิดด้วยฮู้ดของเสือ้กันหนาวและผ้าพนัคอ ท าให้
มองเห็นเพียงสนัจมกูโดง่และดวงตา...  



ดวงตาท่ีทอดมองเธอนิ่ง ดวงตาสีเขียวครามภายใต้กรอบ
ขนตางอนหนาราวกับผู้หญิง ดวงตาท่ีดูลึกล า้ราวกับก าลังจ้อง
มองก้นบึง้ของมหาสมทุร ดวงตาท่ีเคยได้สบเพียงครัง้เดียวแต่ไม่
มีวนัลืม! 

เมลิษายกมือขึน้วางลงไปบนมือใหญ่อย่างไว้เนือ้เช่ือใจ 
รู้สึกได้ว่ามือนัน้บีบกระชับราวกับจะให้ความมั่นใจว่าเธอ
ตดัสินใจไมผ่ิด ก่อนท่ีเสียงทุ้มของเจ้าของมือจะเอือ้นเอ่ย ถ้อยค า
ท่ีละลายความหนาวเหน็บทัง้มวล... 

“ขอสญัญาว่ามือนีจ้ะไม่ปล่อยให้คณุเดินอย่างโดดเด่ียว
อีกตอ่ไป” 

 
เมลิษาสะดุ้ งต่ืนเม่ือนาฬิกาปลุกท่ีโต๊ะหัวเตียงดังขึน้ 

ความอบอุ่นอ่อนหวานใด ๆ จากมือท่ีเธอจับอยู่นัน้มลายไป
ในทนัที หญิงสาวลกุขึน้นัง่ พมึพ าเบา ๆ  

“ฝันเป็นตุเป็นตะเลยยายเม” แม้จะต่อว่าตวัเองเช่นนัน้ 
แตก็่อดไมไ่ด้เลยท่ีจะคิดถึงนยัน์ตาคูน่ัน้ นยัน์ตาสีเขียวครามท่ีลึก
ล า้ดัง่ก้นบึง้ของมหาสมทุร นยัน์ตาท่ีเม่ือได้สบเพียงครัง้เดียว ก็ดู
เหมือนเธอจะถอนสายตาจากไปไหนไมไ่ด้เลย  

หญิงสาวลุกขึน้จดัท่ีนอนจนเรียบร้อยแล้วเข้าไปอาบน า้
ช าระร่างกาย เสร็จแล้วจึงออกมาแต่งตวัเพ่ือไปท างาน เม่ือวาน



หลงัจากกลบัเข้ามาถึงห้อง เมลิษาจดัการอุ่นอาหารท่ีท าแบ่งใส่
กล่องไว้เป็นมือ้ ๆ เก็บในช่องแช่แข็งเพ่ือความสะดวกและ
ประหยดัเป็นอาหารเย็น เรียบร้อยแล้วก็หลบัเป็นตาย เพิ่งจะต่ืน
มาอีกครัง้ก็เม่ือสกัครู่น่ีเอง ดเูหมือนการได้นอนเต็มอ่ิม อีกทัง้ยงั
ฝันดี ท าให้หญิงสาวรู้สึกสดช่ืนและกระปรีก้ระเปร่ากว่าปกติ 
เตรียมพร้อมออกไปต่อสู้กับวันใหม่ และหวงัว่าอากาศคงจะอุ่น
ขึน้กวา่เม่ือวาน  

เม่ือเดินลงมายังท่ีจอดจักรยานด้านล่าง ความคิดก็
กระหวดัไปถึง ‘เพ่ือนใหม่’ เม่ือวานนี ้แล้วก็อดระเร่ือยไปถึงผู้ชาย
ในฝันท่ีมีนัยน์ตาถอดแบบกันไม่ได้เลย เมลิษาสะบดัศีรษะ คง
เป็นเพราะเขาเข้ามาให้ความช่วยเหลือในตอนท่ีเธอไม่มีใครจึง
เก็บเอาไปฝัน แม้ในฝันจะไม่เห็นหน้า หากนัยน์ตาคู่นัน้ก็ท าให้
เธอรู้แนแ่ก่ใจวา่เป็นเขา อดรู้สกึใบหน้าร้อนผา่วไมไ่ด้เม่ือคิดว่าตน
เป็นเอามากขนาดนัน้ หากเขารู้เขาจะมองเธออย่างไรกัน เพราะ
ส าหรับเขา เธอก็คงเป็นเพียงเพ่ือนร่วมโลกท่ีเขาเข้ามาช่วยด้วย
มนษุยธรรมเทา่นัน้เอง  

เมลิษาเดนิไปดจูกัรยานแล้วต้องเลิกคิว้ประหลาดใจ เม่ือ
พบว่าล้อหลังท่ียางแบนเม่ือวานนี ้ตอนนีอ้ยู่ในสภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน 

“... ผมมีอุปกรณ์ที่บ้าน แต่ต้องกลบัไปเอาก่อนแล้วจะ



กลบัมาดูให้...” ค าพดูของเขาลอยขึน้มาในหวั เขาข่ีจกัรยานกลบั
บ้านแล้วก็ข่ีกลับมาปะยางให้เธอในตอนท่ีเธอนอนหลับไปแล้ว
อยา่งนัน้หรือ เม่ือคดิเชน่นัน้ ค ามัน่ของชายในฝันก็ผดุพราย   

“ขอสญัญาว่ามือนี้จะไม่ปล่อยให้คณุเดินอย่างโดดเดี่ยว
อีกต่อไป”  

เมลิษาสะบดัศีรษะ อดเอ็ดตนเองไม่ได้เม่ือชกัจะคิดมาก
เป็นตเุป็นตะ เอาความฝันกบัความจริงมาปะปนกนัไปหมด เขาก็
แคช่ว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์ หญิงสาวเน้นย า้กบัตวัเอง  

บนเบาะจักรยานมีโน้ตเล็ก ๆ แปะอยู่ เมลิษารีบหยิบ
ขึน้มาอา่นในทนัที ด้วยรู้ดีวา่ต้องเป็นโน้ตจากเขาแน ่ๆ  

‘จัดการกบัยางเรียบร้อยแล้ว ขอให้พรุ่งนี้เป็นวนัที่ดีของ
คณุ... เบน’  

เมลิษาบรรจงเก็บโน้ตแผ่นเล็กนัน้ไว้ในกระเป๋าสตางค์ 
หญิงสาวมีใบหน้าประดบัยิม้กว้างราวคนบ้า แม้แตต่อนท่ีเข้าไป
ถึงร้าน ยงัถกูเพ่ือนพนกังานทกั 

“อารมณ์ดีเชียวนะเมวนันี”้  
“แน่นอน วันนีจ้ะเป็นวันท่ีดีของฉัน” หญิงสาวบอกกับ

เพ่ือน  อย่างอารมณ์ดี เธอเช่ือเขา เช่ือว่าวนันีจ้ะเป็นวันท่ีดีของ
เธอ ก็แม้แตอ่ากาศท่ีเย็นจดัเกินไปส าหรับฤดใูบไม้ผลิเม่ือวานยงั
อุ่นขึน้ในวนันี ้ราวกับจะให้สญัญาว่า วนันีจ้ะต้องเป็นวนัท่ีดีของ



เธอเชน่กนั 
เมลิษาเร่ิมต้นท างานตามหน้าท่ี จดัโต๊ะ จดัวางขนมในตู้  

เตรียมกาแฟ นม น า้ตาล ถ้วยกาแฟ และจานส าหรับเสิร์ฟขนมให้
พร้อม เรียบร้อยแล้วก็เพียงรอลูกค้าคนแรกเพ่ือเร่ิมต้นท างานใน
วนันีเ้ทา่นัน้เอง  

หญิงสาวก าลังเช็ดจานอยู่หลงัร้านในตอนท่ีได้ยินเสียง
ทุ้มของลูกค้าคนแรกก าลงัสัง่กาแฟอยู่หน้าเคาน์เตอร์ จ าได้ดีว่า
เสียงของใคร ใจอยากโลดแล่นออกไปทกัทาย แตย่งัออกไปไม่ได้
เม่ืองานหลงัร้านยงัไมเ่รียบร้อย จนเม่ือได้ยินเสียงเคร่ืองท ากาแฟ
ท างาน ในท่ีสดุเธอก็ยอมแพ้ใจตนเอง หญิงสาวหยิบผ้ามาเช็ดมือ 
แล้วเดินออกไปด้านหน้า เม่ือเพ่ือนท ากาแฟเสร็จเรียบร้อย ก็ยก
แก้วขึน้มาวางบนถาด บอกราวกบัเป็นเร่ืองไมส่ าคญั 

“ฉันยกไปเอง” แซนดีเ้ลิกคิว้เล็กน้อยหากไม่ว่าอะไร ยินดี
ด้วยซ า้ท่ีเมลิษาอาสาไปเสิร์ฟให้ เพราะเธอก็ยังมีงานอ่ืนต้อง
จดัการอยูเ่ชน่กนั  

“มัคคีอาโต้ดบัเบิล้ช็อตค่ะ” บอกกับคนท่ีนั่งรออยู่ท่ีโต๊ะ
แล้วอดยิม้ไม่ได้ น่ีคงจะเป็นกาแฟโปรดของเขา เพราะสองวนัติด
แล้วท่ีสัง่อยา่งเดียวกนั 

ชายหนุ่มเงยหน้าขึน้มามอง เมลิษารู้สึกใจเต้นจังหวะ
แปลก ๆ เม่ือเขายิม้ให้ เพราะยิม้บาง ๆ อย่างสุภาพเม่ือวานนี ้



กลบักลายเป็นยิม้ทัง้ปากทัง้ตาในวนันี ้ประกายตาสีเขียวครามท่ี
ดลูกึล า้นัน้ท าเอาคนมองแทบลมหายใจสะดดุ  

“นึกว่าคุณไม่มาท างาน” เขาทัก เมลิษายิม้... วันนีเ้ธอ
ชา่งยิม้ง่ายเหลือเกิน...  

“ฉนัอยูห่ลงัร้านคะ่ วนันีค้ณุ... มาเช้านะคะ”  
“วันนีผ้มมีธุระทางนี”้ เขาบอกพร้อมชีไ้ปยังกระเป๋าใส่

กล้องท่ีวางอยู่ใต้โต๊ะ เมลิษามองตามแล้วเลิกคิว้ เม่ือวานเขาเข้า
มาพร้อมกล้องในมือ และใช้เวลาตลอดการด่ืมกาแฟกดดูรูปใน
กล้อง สว่นวนันีเ้ขาก็มีกล้องตดิตวัมา 

“คณุเป็นชา่งภาพ ?”  
“ผมแคช่อบถ่ายภาพ” ชายหนุ่มตอบ หากยงัไม่ทนัได้คยุ

อะไรกันมากกว่านัน้ ก็มีหนุ่มสาวกลุ่มใหญ่เดินเข้ามาในร้าน เม
ลิษาจึงจ าต้องหยดุการพดูคุยลงเพียงเท่านัน้ หญิงสาวบอกยิม้ ๆ 
ก่อนผละไป 

“ขอบคุณมากส าหรับเม่ือวานและเร่ืองจักรยานนะคะ 
ตัง้ใจวา่ถ้าคณุเข้ามาฉนัจะเลีย้งกาแฟ แตไ่มท่นัเสียแล้ว” ก็เขาสัง่
และจา่ยเงินเรียบร้อยในตอนท่ีเธออยูห่ลงัร้านนัน่ไง  

“แล้วผมจะกลับมาให้คุณเลีย้ง” เขาบอก เมลิษายิม้... 
ยิม้อีกแล้ว! แล้วผละจาก 

“แล้วเจอกนัคะ่” 



 
ยิ่งใกล้วนัเปิดเทอม ลูกค้าท่ีร้านกาแฟยิ่งเพิ่มมากขึน้ทกุ

วนั เมลิษาไมอ่ยากจะคิดว่าเม่ือมหาวิทยาลยัเปิดเทอม นกัศกึษา
กลบัเข้ามากนัทกุคนแล้ว ร้านจะยุง่มากเพียงใด แตง่านยุ่งก็ดีกว่า
ไมมี่งานท า หญิงสาวปลอบใจตวัเอง 

เวลาจากตอนเช้าผ่านเป็นช่วงบ่ายอย่างรวดเร็ว เมลิษา
หยดุพกักลางวนัโดยสลบักบัเพ่ือนพนกังาน อาหารกลางวนัก็เป็น
แซนด์วิชง่าย ๆ ท่ีหอ่มาจากบ้าน เธอมีเวลาพกัแคค่ร่ึงชัว่โมงจึงไป
ไหนไม่ได้ กินข้าวอยู่หลงัร้านกบัเช็คเฟซบุ๊คนิดหน่อย ก็หมดเวลา
พกัแล้ว  

ชว่งบา่ยลกูค้าซาลงมาก งานหน้าร้านไมค่อ่ยยุง่สกัเท่าไร
แล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นงานเก็บล้างเตรียมตวัปิดร้านเสียมากกว่า 
เมลิษาท างานพร้อม ๆ กับรอคอยใครบางคน คนท่ีบอกว่าจะมา
รับเลีย้งกาแฟจากเธอ แตจ่นแล้วจนรอดก็ยงัไม่เห็นแม้แตเ่งา จน
เหลือเวลาอีกไม่ถึงคร่ึงชั่วโมง ก็จะได้เวลาปิดร้านหญิงสาวก็จึง
หยุดรอ คิดว่าเขาอาจจะมีธุระทางอ่ืน หรือบางทีเขาก็เพียงพูด
ตามมารยาทเท่านัน้ แตใ่นขณะท่ีก าลงัเก็บโต๊ะ ท่ีคิดว่าคงจะเป็น
โต๊ะสุดท้ายส าหรับวันนีอ้ยู่นั่นเอง ชายหนุ่มผมยาวสะพาย
กระเป๋ากล้องก็เดนิเข้ามาในร้าน ผา่นโต๊ะท่ีเธอก าลงัเก็บอยู ่ 

เมลิษาเงยหน้าขึ น้มองแล้วก็ถึงกับชะงักไป เม่ือสบ



สายตากับดวงตาสีเขียวครามท่ีมองมา ใบหน้านิ่งหากตาเป็น
ประกายวิบวับ เขาพยกัหน้าทกัทายเธอโดยไม่พูดอะไร ก่อนจะ
เดนิไปนัง่ยงัโต๊ะท่ีวา่งอยู่ 

เมลิษารีบเอาถาดกลับเข้าไปเก็บหลังเคาน์เตอร์ แล้ว
รีบเร่งตรงไปยงัเคร่ืองท ากาแฟ มองไปทางคนท่ีเพิ่งมาถึง เห็นเขา
ก าลงัมองมาทางเธออยู ่จงึท าปากซึง่อา่นได้ว่า “เหมือนเดมิ” เม่ือ
เห็นเขาพยกัหน้าก็รีบจดัการทนัที เรียบร้อยก็น าไปเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะ  

วันนีช้ายหนุ่มไม่มีกล้องในมือเพราะเก็บเรียบร้อยใน
กระเป๋าและวางไว้บนพืน้ เม่ือเมลิษาน ากาแฟไปเสิร์ฟให้ เขามอง
เธอเตม็ตาและสง่ยิม้ให้ราวกบัยินดีท่ีได้พบกนั  

“นกึวา่คณุจะไมม่าเสียแล้วคะ่” หญิงสาววา่  
“โทษที ผมถ่ายรูปเพลิน ดนูาฬิกาอีกทีก็เกือบถึงเวลาปิด

ร้าน รีบป่ันจกัรยานมาแทบไม่ทนั” เขาอธิบาย เมลิษาพนกัหน้า
รับรู้ก่อนจะกลา่วขอตวั 

“ฉนัต้องกลบัไปท างานแล้ว ใกล้เวลาปิดร้านเตม็ที แก้วนี ้
ฉนัเลีย้ง กินให้อร่อยนะคะ”  

“ผมรู้ว่ากาแฟของคุณอร่อย” ชายหนุ่มว่ายิม้ ๆ เมลิษา
ยิม้อาย ๆ รู้สึกขัดเขินขึน้มาอย่างไม่ทราบสาเหตุ ทัง้ ๆ ท่ีเขาก็
ไม่ได้ท าอะไรมากไปกว่าพูดเย้าอย่างสุภาพ มีเพียงประกาย
สายตาเทา่นัน้ท่ีระยิบระยบัมากไปสกัหน่อย 



เมลิษาผละจากชายหนุ่มกลับไปท างานของตน เหลือ
เวลาอีกไมน่านก็จะถึงเวลาปิดร้าน และดเูหมือนลกูค้าคนสุดท้าย
จะรู้ เขาไมไ่ด้อ้อยอ่ิงอยูน่าน จดัการกบัมคัคีอาโต้ดบัเบิล้ช็อตแก้ว
นัน้เสร็จ ก็ถือถ้วยกาแฟมาวางไว้ให้บนเคาน์เตอร์  

“ขอบคณุส าหรับกาแฟครับ” เขาบอก เมลิษายิม้ให้  
“ขอบคุณส าหรับมิตรภาพท่ีมีให้ค่ะ... เบน แล้วพบกัน

ใหม่นะคะ” แล้วพบกนัใหม่ See you later… ค ากล่าวอ าลาตาม
มารยาท ส าหรับคนทัว่ไปท่ีคิดว่าอาจจะมีโอกาสได้กลบัมาพาน
พบกนัอีก หญิงสาวเลือกใช้ค านี ้เพราะหวงัว่าจะได้พบกนัอีก แม้
จะเพียงแค่ในฐานะ พนักงานร้านกาแฟกับลูกค้า แต่การท่ีได้มี
โอกาสรู้จกัคนดี ๆ ท่ีหยิบย่ืนไมตรีให้เพ่ือนมนุษย์ท่ีไม่รู้จกักันมา
ก่อน ก็เป็นความโชคดีท่ีสดุของชีวิตแล้ว  

เมลิษาไม่ รู้ว่า  Later ของเธอนัน้จะรวดเร็วขนาดนี  ้
ในทนัทีท่ีเดินออกมาจากหลงัร้านแล้วตรงไปยงัจกัรยานท่ีจอดอยู่ 
ก็มองเห็นร่างสูงคุ้ นตานั่งอยู่บนทางเดิน หลังพิงเสาท่ีล็อก
จกัรยาน ก้มหน้าดบูางสิ่งบางอย่างในมือ ซึง่เมลิษาเดาได้ทนัทีว่า
เป็นกล้องท่ีเขาไม่ได้กดดทูัง้สองหนในตอนท่ีเข้าไปในร้านกาแฟ
นัน่เอง  

หญิงสาวสาวเท้าเข้าไปหาคนท่ีไมมี่ทีทา่ว่าจะรับรู้การมา
ของเธอ  



“เบน” จนเม่ือเธอเรียกช่ือ เขาจึงเงยหน้าขึน้มามองพลาง
ยิม้เก้อ ๆ  

“เมลิษา” เขาทกั หนักลบัไปปิดสวิตช์กล้องแล้วเก็บเข้า
กระเป๋า ก่อนจะลกุขึน้ยืนเตม็ความสงูแล้วก้าวมาหาเธอ  

“ยงัไมก่ลบับ้านอีกหรือคะ”  
“นัง่ดรููปเพลินไปหนอ่ย” เขาบอก ก่อนจะถามกลบั  
“เลิกงานแล้วหรือครับ”  
“คะ่ ก าลงัจะกลบับ้าน คณุจะกลบัเลยหรือเปล่า” ถามไป

แล้วก็ต้องเลิกคิว้เม่ือคนท่ีปกติจะมีใบหน้าเรียบเฉยดเูหมือนจะมี
สีระเร่ือปรากฏขึน้บนใบหน้า เขายกมือขึน้จับปอยผมท่ีหลุดระ
ใบหน้าทดัห ูทา่ทางคล้าย ๆ จะขดัเขิน แตใ่นท่ีสดุก็ถามเธอ 

“ยงัวนัอยู่เลย คณุอยากไปข่ีจกัรยานเล่นเลียบทะเลสาบ
ก่อนไหม วนันีผ้มไปถ่ายรูปแถวนัน้ บรรยากาศดีทีเดียว” เมลิษา
พยักหน้าตกลงอย่างแทบไม่ต้องคิด การได้ไปข่ีจักรยานเลียบ
ทะเลสาบกบัเพ่ือนใหม่ ในวนัท่ีอากาศดี ๆ น่าสนใจกว่าการกลบั
บ้านไปอยูอ่ยา่งเดียวดายอยา่งเทียบกนัไมไ่ด้เลย 

สองหนุ่มสาวข่ีจกัรยานตามกนัไปบนทางจกัรยาน โดยมี
ชายหนุ่มน าแล้วเมลิษาตาม มุ่งหน้าสู่ทะเลสาบซึ่งแบง่เมืองแคน
เบอร์ร่าออกเป็นสองฝ่ัง มองเห็นธงชาติหน้าอาคารรัฐสภาปลิว
ไสวอยูอี่กฟากของทะเลสาบ  



ใช้เวลาเพียงห้านาที ทัง้สองก็ข่ีจักรยานเคียงกันไปบน
ทางจักรยานเลียบทะเลสาบ สายลมเย็นพัดปะทะใบหน้า สอง
ข้างทางต้นไม้ผลิใบใหม่ ๆ สีเขียวอ่อนมองดสูดช่ืนไปทัว่บริเวณ 
ดอกไม้หลากสีท่ีผลิดอกในช่วงนีช้่วยแต้มสีสันให้เมืองอันเงียบ
สงบอยา่งแคนเบอร์ร่าดมีูชีวิตชีวา  

จกัรยานสองคนัข่ีเคียงกันไปเงียบ ๆ นาน ๆ คนข่ีจะหัน
มายิม้ให้กันสักครัง้หนึ่ง จนกระทั่งมาถึงสวนสาธารณะข้าง ๆ 
ทะเลสาบ ซึง่มีทางจกัรยานอยูร่อบสวน ทัง้สองก็เลีย้วไปตามทาง
นัน้ ข่ีวนจนรอบ แล้วกลบัมายงัหน้าสวนด้านท่ีติดกับทะเลสาบ
อีกครัง้ ชายหนุ่มจอดจกัรยานแล้วหนัมาถามคนท่ีตามมาจอดลง
ข้าง ๆ  

“ไปเดนิเลน่ในสวนกนัไหม”  
“ไปสิคะ” เมลิษาตอบรับ ยิม้จนตาหยี ทุกสิ่งรอบกายดู

สดช่ืนสวยงาม แสงแดดยามเย็นท่ีเร่ิมอ่อนแสงยงัคงแผ่กระจาย
ความอบอุน่ไปทัว่ ลมเย็นท่ีพดัแผว่ ๆ ท าให้รู้สกึสดช่ืนมากกว่าจะ
เหน็บหนาว ต้นไม้ใบหญ้าราวกับจะพร้อมใจกันเบ่งบาน ผีเสือ้
หลากสีบินวนเวียน อวดปีกสวย แม้แต่ผึง้ตัวโต ๆ ท่ีบินตอม
ดอกไม้เสาะหาน า้หวานก็ดนูา่ต่ืนตาต่ืนใจ  

ทัง้สองจอดจักรยานแล้วล็อกไว้กับท่ีจอดซึ่งมีอยู่ไปทั่ว
บริเวณ แล้วจึงเดินเคียงกันเข้าไปในสวน ชมธรรมชาติรอบกาย



อยา่งไมเ่ร่งรีบ สวนทางกบัผู้คนท่ีวิ่งออกก าลงักายบ้าง ข่ีจกัรยาน
บ้าง บนสนามหญ้าเขียวขจีมีผู้ คนอยู่มากมาย บ้างก็นอนอ่าน
หนงัสือ บ้างก็เป็นครอบครัว พอ่แมล่กูวิ่งไลจ่บั บ้างก็เป็นคูรั่กท่ีนัง่
พรอดรักราวกับทัง้โลกมีอยู่เพียงกันและกัน บางคนก็เดินจูงสุนขั
ออกก าลงักาย เป็นภาพวิถีชีวิตของผู้คน ท่ีมีความสุขง่าย ๆ กับ
ธรรมชาติอันงดงามในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูท่ีอากาศดีท่ีสุดและ
สวยงามท่ีสดุ 

ฤดท่ีูเหมาะสมส าหรับการปลกูพืชพรรณ แม้กระทัง่ความ
รักก็ดจูะงอกงามได้ดีในฤดนีู.้..  

“คุณจะถ่ายรูปก็ได้นะคะ” เมลิษาหันไปบอกคนข้าง ๆ 
ชายหนุม่หนัมายิม้บาง ๆ ก่อนจะกลา่วขออนญุาตเสียงนุม่ 

“หากคณุไมว่า่อะไร”  
“ไม่เลยค่ะ ตามสบาย แสงสวย ๆ แบบนี ้หากไม่ได้

ถ่ายรูปคงนา่เสียดายแย”่ ค าพดูของเธอท าให้เขายิม้  
“คณุพดูเหมือนคนถ่ายรูป”  
“ไม่หรอกค่ะ ฉันจ ามา พ่อชอบถ่ายรูปและบอกเสมอว่า

แสงมีความส าคญัมากกับการถ่ายภาพ หากแสงสวย ภาพก็จะ
ออกมาสวย” 

“หวงัว่าผมคงจะมีโอกาสได้ปรึกษาการถ่ายภาพกับพ่อ
ของคณุ” เขาวา่ยิม้ ๆ หากคนฟังกลบัยิม้เศร้า 



“คงไมมี่โอกาสนัน้แล้วละ่คะ่ พอ่เสียไปเป็นสิบปีแล้ว”  
“โอ ขอโทษ ผมไมท่ราบ เสียใจด้วยนะครับเม” 
“ไมเ่ป็นไรหรอกคะ่ ฉนัผา่นชว่งเวลาแหง่ความเศร้าเสียใจ

มานานแล้ว ตอนนี.้.. มีแตค่วามทรงจ าเก่ียวกบัพ่อท่ียงัอยู่กับฉัน 
นึกถึงเม่ือไรก็ยิม้ได้ทุกที” ว่าแล้วก็หันไปยิม้ให้คนฟัง ยืนยันกับ
เขาวา่เธอไมเ่ศร้าหมองแล้วเม่ือพดูถึงบิดา ถึงแม้จะไมมี่โอกาสได้
พบกันอีกแล้ว แต่ความทรงจ าท่ีเธอมี ก็จะไม่มีทางหายไปไหน 
ความทรงจ าท่ีงดงามเก่ียวกบัพอ่ จะยงัอยูก่บัเธอตลอดไป  

เมลิษาทอดสายตามองชายหนุ่มหยิบกล้องออกมาจาก
กระเป๋า ท่ีสะพายอยู่ เขาจดัการปรับอะไรบางอย่างก่อนท่ีจะยก
กล้องขึน้ถ่าย บางครัง้เขาก็หนัมาหาเธอ ท าท่าให้หยดุเดิน ยกนิว้
มือแตะริมฝีปากเป็นสัญญาณให้เงียบ แล้วเขาก็ก้าวเท้าอย่าง
แผ่วเบาไปยังผีเสือ้ท่ีจับอยู่บนดอกไม้สีสวย เมษิลายืนนิ่ง รู้สึก
เหมือนกับว่าจะกลัน้หายใจโดยไม่รู้ตวั ดวงตากลมโตเบิกกว้าง
อยา่งตื่นเต้น เขาจะจบัภาพผีเสือ้แสนสวยนัน่ได้หรือไมห่นอ  

และโดยไม่ทนัตัง้ตวั จู่ ๆ คนท่ีตัง้ใจกบัการถ่ายรูปผีเสือ้ก็
ยกกล้องหันมาทางเธอ เมลิษาเลิกคิว้ หน้าตาคงจะเหลอหลา 
มองเห็นเขาหวัเราะเบา ๆ ราวกบัขบขนั จึงท าหน้าบึง้ ถามอย่าง
กระเง้ากระงอดโดยไมรู้่ตวั 

“หวัเราะอะไรคะ”  



“ผีเสือ้... สวยดี” เขาหยดุหวัเราะแล้วบอกเธอด้วยสีหน้า
เรียบเฉย หากตาเป็นประกายวิบวบั เมลิษารู้สึกหน้าร้อนวูบกับ
ประกายตาของเขา ขดัเขินขึน้มาอยา่งไมท่ราบสาเหต ุ 

หญิงสาวเดินหนีคนท่ีกดดูรูปในกล้องด้วยดวงตาเป็น
ประกายวิบวบันัน่ ผีเสือ้คงจะสวยถกูใจเขา จึงได้ดแูล้วก็ยิม้แบบ
นัน้  

“เมลิษา” เสียงทุ้มจากด้านหลงัเรียกเมลิษาให้หนักลบัไป
มอง เขาไม่ได้เดินตามเธอ หากก าลงัถ่ายรูปอะไรบางอย่างท่ีอยู่
ทางเดียวกนักบัท่ีเธอยืนอยู ่

แล้วจะเรียกท าไมนะ หญิงสาวบ่นอยู่ในใจ ก่อนจะละ
สายตาจากเขาแล้วเดินต่อ สกัพกัก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนัก ๆ เดิน
ตามมา  

“ไมร่อกนัเลย” เขาพ้อยิม้ ๆ เมลิษาหนักลบัไปมองแล้วอด
ยิม้ให้ไมไ่ด้  

“ก็ไมอ่ยากรบกวน คณุถ่ายรูปอยู่”  
“ผมเลิกถ่ายแล้วล่ะ ได้รูปท่ีต้องการแล้ว” เขาบอกยิม้ ๆ 

ดวงตาสีเขียวครามวิบวบัราวกบัคล่ืนน า้กระทบแสงตะวนั เขาไม่
ต้องท าอะไรเลย แคป่ระกายตาเขาก็ท าให้เมลิษาขดัเขินจนแทบ
ก้าวขาไมอ่อก  

“หิวไหม หาอะไรกินกันเถอะ... ผมเลีย้ง” เมลิษาหันไป



มองหน้าคนชวนนิ่งอยู่สกัพกั ในหัวก าลงัค านวณรายได้เทียบกับ
รายจา่ยสปัดาห์นี ้ก่อนท่ีจะพยกัหน้าตกลง  

“ก็ได้คะ่ แตไ่ม่รบกวนคณุดีกว่า ตา่งคนตา่งจ่ายเถอะนะ
คะ”  

“ผมเป็นคนชวนก็ต้องเลีย้งสิ วันไหนคุณชวนผมค่อย
เลีย้งผมคืน” เขาว่าแล้วย่ืนมือมาคว้าแขนเธอพาเดินตรงไปยัง
ร้านอาหารท่ีตัง้เรียงรายอยู่ริมทะเลสาบ เมลิษามองมือเล็กของ
ตนในอุ้งมือใหญ่ของเขาแล้วอดคิดถึงความฝันไม่ได้ ใบหน้าร้อน
วบูวาบ คอ่ย ๆ แกะมือเขาออก 

“เบนคะ... ปลอ่ยมือก่อน ฉนัไมห่ลงหรอก” เธอวา่เหมือน
พดูเล่น เห็นเขาหนัมามองสองมือท่ีจบักนัอยู่ ดวงตาสีเขียวคราม
สง่ประกายวิบวบั หากก็ยอมปลอ่ยมือเธอแตโ่ดยดี  

“ขอโทษ ผมไมท่นัคดิ” เขาวา่แล้วเดนิน าเธอเข้าไปในร้าน 
เมลิษาเดินตามไปเงียบ ๆ อดรู้สึกไม่ได้ว่ามือท่ีปราศจากไออุ่น
จากมือใหญ่ท่ีเพิ่งละไปเม่ือสกัครู่นัน้ อ้างว้างขึน้มาทีเดียว  
  



 
 
 
 
 

๓ 
 
 

เบนเอนตวันอนพิงหวัเตียงดรููปจากกล้องในมือ ใบหน้า
ยิม้น้อย ๆ โดยเฉพาะเม่ือภาพตรงหน้าเป็นหญิงสาวหน้าตา
จิม้ลิม้ท่ีหันมาท าตาโต เม่ือได้ยินเสียงเขาเรียกแล้วหันมาเจอ
กล้องท่ีเขาถือรออยู่ จ าได้ว่าเขากดชัตเตอร์โดยอัตโนมัติอย่าง
แทบไมต้่องผ่านการสัง่งานของสมอง ก็หน้าตาเหลอหลา ตาโต ๆ 
แก้มใส ๆ แบบนัน้ นา่รักน้อยอยูเ่ม่ือไรกนั  

เม่ือนึกถึงคนในรูปชายหนุ่มก็ระบายยิม้อ่อนโยน ดวงตา
ฉายแววลกึซึง้อยา่งท่ีเจ้าตวัก็ไมรู้่ตวั เมลิษา... เพ่ือนใหมท่ี่เขาเพิ่ง
ข่ีจกัรยานไปส่งจนถึงหอพกั หลงัจากท่ีมือ้อาหารเย็นร่วมกันมือ้
แรกจบ แล้วตอ่ด้วยไอศกรีมท่ีร้านติดกนั และเขาก็หาข้ออ้างท่ีจะ



รัง้เธอไว้กบัเขาตอ่ไมไ่ด้แล้ว  
ข้ออ้าง! เบนคิดอย่างประหลาดใจ เขาไม่เคยต้องหา

ข้ออ้างเพ่ือท่ีจะรัง้ใครให้ใช้เวลากับเขา หรือจะว่าให้ถูก เขาไม่
ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกบัเขาด้วยซ า้ แตก่บัเมลิษา เพ่ือนใหม่ท่ี
เพิ่งรู้จักกันได้เพียงย่ีสิบส่ีชั่วโมง เธอมีบางสิ่งบางอย่างท่ีพิเศษ 
บางสิ่งบางอย่างท่ีท าให้เขาสบายใจเม่ือได้อยู่ใกล้ เธอเหมือน
สายลมสดช่ืนของฤดูใบไม้ผลิในวันอากาศอุ่นและดอกไม้บาน
ไสว ซึง่ไมว่า่ใครท่ีได้อยูใ่นบรรยากาศแบบนัน้ ก็จะอารมณ์ดีไปได้
ทัง้วนั และเขาก็ไมอ่ยูใ่นขา่ยยกเว้น  

เบนคดิถึงครัง้แรกท่ีได้พบเธอ พนกังานเสิร์ฟร้านกาแฟใน
มหาวิทยาลัย ท่ีเขาเป็นขาประจ า เขาเดาว่าเธอคงจะเป็น
พนกังานใหม่ เพราะไม่เคยเห็นเธอมาก่อน ชายหนุ่มเพิ่งกลับมา
มหาวิทยาลยั หลงัจากกลบัไปช่วยงานท่ีบ้านในช่วงปิดเทอมซึ่ง
ตรงกบัฤดหูนาว ธุรกิจครอบครัวท่ีจะยุ่งเป็นอย่างมากในชว่งหน้า
หนาวซึง่มีหิมะตก เม่ืออากาศเร่ิมอุน่ขึน้เขาก็กลบัมา เตรียมพร้อม
ส าหรับการเรียนในเทอมตอ่ไป  

เขาก าลงันัง่ดรููปในกล้องท่ีเพิ่งถ่ายเสร็จในวนันัน้ในตอน
ท่ีเธอยกกาแฟมาเสิร์ฟ เม่ือเงยหน้าขึน้ก็พบกับใบหน้าเป็นมิตร
ของพนกังานเสิร์ฟคนใหม ่ท่ีสะดดุตาเขาท่ีสดุเห็นจะเป็นพวงแก้ม
ใสท่ีใสเสียจนอยากย่ืนมือไปจบัเล่นด้วยความเอ็นดู เธอมีดวงตา



กลมโต ใบหน้ารูปหวัใจ  จมกูโดง่น้อย ๆ ตามชาติพนัธุ์ เขาคิดว่า
เธอคงจะเป็นนักเรียนต่างชาติจากประเทศใดประเทศหนึ่งใน
เอเชีย ท่ีหารายได้พิเศษระหวา่งเรียนในคาเฟ่ภายในมหาวิทยาลยั 
แต่เม่ือได้พูดคุยกัน ด้วยส าเนียงการพูดท่ีไม่ใช่ส าเนียงของ
ชาวตา่งชาต ิท าให้เขารู้วา่เธอเตบิโตท่ีน่ี หรืออยา่งน้อยก็อยูท่ี่น่ีมา
ตัง้แตเ่ด็ก นานพอท่ีจะไม่หลงเหลือส าเนียงของภาษาแม่ท่ีติดตวั
มา  

แม้เธอจะสะดุดตาเขา แต่เบนก็ไม่ได้อยากจะท าความ
รู้จกัมากไปกว่านัน้ จงึเพียงยิม้ให้แล้วกลบัไปสนใจกับรูปในกล้อง
ท่ีดูอยู่  ตัง้ใจว่าสักพัก เธอกับเขาก็คงจะรู้จักหรือสนิทสนมใน
ฐานะพนักงานร้านกาแฟและลูกค้าผู้ภักดี อย่างท่ีเขาเคยสนิท
สนมกับพนักงานคนอ่ืน ๆ ก่อนท่ีเธอจะเข้ามา แต่แล้วก็เหมือน
โชคชะตาจะก าหนดให้เขาต้องรู้จกักบัเธอมากกว่านัน้ เม่ือขณะท่ี
เขาก าลงัจะข่ีจกัรยานกลบับ้านแล้วมองเห็นเธอนัง่พิงจกัรยานอยู่
ราวกบัคนหมดแรง  

เหตุการณ์เย็นวันนัน้น ามาสู่การข่ีจักรยานและเดินเล่น
ด้วยกันในวันนี ้เบนไม่ค่อยเข้าใจตัวเองนักว่าท าไมเขาจึงท า
เช่นนัน้ แต่หลงัจากวนันัน้แล้วเขารู้สึกอยากรู้จักเธอให้มากกว่า
นัน้ สายตาท่ีเธอมองเขา อย่างซาบซึง้ในบุญคุณกับความ
ช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยท่ีเขาหยิบย่ืนให้ คล้ายจะบอกเขาว่าเธอ



ไมคุ่้นเคยกบัการได้รับความช่วยเหลือจากคนอ่ืน เม่ือได้พดูคยุกนั
มากขึน้ บางหนเขามองเห็นแววตาอ้างว้างท่ีฉายออกมาจาก
ดวงตากลมโตคู่นัน้อย่างท่ีเธออาจจะไม่รู้ตัว และมันท าให้เขา
อยากจะเป็นเพ่ือนกบัเธอ เป็นคนท่ีจะช่วยลบเลือนความอ้างว้าง
ออกไปจากดวงตาคูน่ัน้ 

ยิ่งได้รู้จักพูดคุยกัน เขายิ่ง รู้สึกว่าหญิงสาวคล้ายกับ
หนังสือท่ีมีหน้าปกสดใสชวนให้อ่านสนุก แต่เม่ือได้อ่านอย่าง
ตัง้ใจกลับพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่  และจะรู้ได้ก็ต้องใช้
เวลาท าความเข้าใจซึบซบัในสิ่งท่ีหนังสือซุกซ่อนไว้ให้น่าค้นหา
อยา่งแนบเนียน เขาอยากรู้ว่าท่ีสดุแล้วสิ่งท่ีซุกซ่อนอยู่คืออะไรกนั
แน ่

หลังจากดูรูปท่ีถ่ายในวันนีจ้นครบ ชายหนุ่มดึงเมมโมร่ี
การ์ดออกจากตวักล้องแล้วเสียบเข้าไปในช่องส าหรับอ่านการ์ด
ในคอมพิวเตอร์  จัดการถ่ายโอนรูปจากกล้องมาใส่ ไ ว้ ใน
คอมพิวเตอร์ ก่อนท่ีจะเปิดโปรแกรมจดัการรูปภาพขึน้มา 

เบนใช้เวลาเกือบค่อนคืนจัดการตกแต่งภาพท่ีถ่ายใน
วนันี ้เขาจดัการรวบรวมรูปท่ีท าให้รู้สกึร่ืนรมย์ตลอดเวลาท่ีท างาน
เข้าไว้ด้วยกนั... รูปในอิริยาบถตา่ง ๆ ของคนถกูแอบถ่าย...  

รูปชุดต่อไปท่ีชายหนุ่มจัดการก็คือรูปผีเสือ้เกาะบน
ดอกไม้ นึกถึงคนท่ียืนนิ่งในขณะท่ีเขาถ่ายรูปผีเสือ้เพ่ือไม่ให้มัน



บนิหนีไปแล้วอดยิม้ไม่ได้ ตัง้ใจวา่จะจดัการสง่รูปผีเสือ้บนดอกไม้
หลากสีเหลา่นี ้ไปก านลัเสียหนอ่ย หวงัวา่ผู้ ได้รับจะพอใจ  

ชายหนุ่มจดัการเปล่ียนรูปท่ีตกแตง่แล้วให้เป็นโปสการ์ด
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็บนัทึกลงบนยูเอสบีไดรฟ์ เพ่ือน าไปปร๊ินต์ท่ี
ร้านในวนัตอ่ไป เม่ือเหลือบสายตาดเูวลาท่ีมมุด้านลา่งบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ และเห็นว่าล่วงเข้าสู่วนัใหม่มาหลายชัว่โมง จึงยก
มือขึน้ลูบใบหน้า บิดขีเ้กียจคลายความเม่ือยล้าจากการนั่ง
หน้าจอมาหลายชัว่โมงและปิดคอมพิวเตอร์ในท่ีสดุ  

ก่อนนอน ชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์มือถือมาส่งกดส่ง
ข้อความหาคนท่ีคดิวา่คงจะหลบัไปแล้ว  

‘รู้ว่าคณุหลบัไปแล้ว แต่คงไม่สายท่ีจะบอกว่าขอให้คุณ
ฝันดี ไนท์ครับ’  

 
เมลิษารู้สึกตัวต่ืนเพราะเสียงปลุกอันแสบแก้วหูของ

โทรศพัท์มือถือท่ีวางอยู่บนหวัเตียง หญิงสาวคว้าโทรศพัท์มากด
ปิดเสียงอย่างงัวเงีย แต่จ าเป็นต้องลุกเพราะเธอต้องไปท างาน
เช่นทกุวนั ขณะท่ีก าลงัจะวางโทรศพัท์กลบัลงไปนัน่เอง สายตาก็
มองเห็นการแจ้งเตือนว่ามีข้อความเข้า หวัคิว้ขมวดมุ่น ใครกนัสง่
ข้อความหาเธอกลางดกึ ขณะท่ีมือก็กดอา่นข้อความทนัใด  

เม่ือเห็นช่ือคนส่ง เมลิษาอดยิม้อย่างยินดีไม่ได้ เม่ือได้



อ่านข้อความท่ีเขาส่งมา จากรอยยิม้บาง ๆ ก็กลายเป็นยิม้กว้าง 
หญิงสาวกดข้อความตอบกลบัไปทนัที  

‘ตอนแรกก็สงสยัว่าท าไมฝันดี เป็นเพราะได้รับค าอวยพร
จากคณุน่ีเอง เดาว่าตอนนีค้ณุคงยงัไม่ต่ืน หวงัว่าจะฝันดีเช่นกัน
นะคะ ฉันไปท างานก่อนล่ะ’ ท่ีเดาว่าเขายงัไม่ต่ืนก็เพราะเวลาท่ี
เขาส่งข้อความมาหาเธอ ตีสามเป็นเวลาท่ีเธอหลับใหลไปแล้ว
หลายชัว่โมง แตเ่ขากลบัยงัไม่นอน และตอนนีก็้เพิ่งจะหกโมงเช้า
เทา่นัน้เอง เขาจงึนา่จะยงัหลบัสบายอยูก่ระมงั  

หลงักดส่งข้อความ เมลิษาลุกจากเตียง จดัการอาบน า้
แตง่ตวัเพ่ือไปท างาน หญิงสาวได้แตห่วงัว่า อากาศวนันีจ้ะสดใส
อย่างเ ม่ือวาน คิดแล้วก็อดนึกถึงเวลาเย็นย ่ า ท่ี เดินเล่นใน
สวนสาธารณะตดิทะเลสาบ กบัเพ่ือนใหมไ่มไ่ด้ แตแ่ล้วก็รีบสะบดั
ศีรษะขบัไล่อะไรก็ตามท่ีอยู่ในหวั เพราะรู้สึกว่าตนชกัจะมีเขาอยู่
ในความค านงึมากเกินไปเสียแล้ว 

เม่ือมาถึงร้าน เมลิษาคอ่นข้างยุง่ด้วยย่ิงใกล้วนัเปิดเทอม
เข้ามาเท่าไร จ านวนลูกค้าของร้านกาแฟยิ่งหนาแน่นมากยิ่งขึน้
เท่านัน้ แต่แม้ลูกค้าจะมากมายเพียงใด หากคนท่ีหญิงสาวแอบ
รอคอยอยู่เงียบ ๆ กลับไม่ปรากฏตวั จนใกล้ถึงเวลาปิดร้าน เม
ลิษาก็คิดว่าวนันีเ้ขาคงไม่มา แต่ในตอนท่ีเธอคิดว่าเขาจะไม่มา
นัน่เอง ร่างสงูคุ้นตาก็เดนิเข้ามาในร้าน ชายหนุม่สอดส่ายสายตา



ราวกับมองหาใคร ก่อนท่ีรอยยิม้จะปรากฏบนใบหน้าท่ีปกติจะ
เรียบเฉยนัน่เม่ือมองเห็นเธอ เขาพยกัหน้าทกัทาย เมลิษาท่ีก าลงั
เก็บโต๊ะอยู่มุมหนึ่งของร้าน แล้วเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์เพ่ือสัง่
เคร่ืองด่ืม เมลิษามองตาม เห็นแซนดีรั้บออเดอร์จึงหนักลบัไปให้
ความสนใจกบังานตรงหน้า หญิงสาวก าลงัเดนิยกถาดเข้ามาหลงั
ร้านในตอนท่ีแซนดีก้ าลงัจะเอากาแฟออกไปเสิร์ฟ เพ่ือนพนกังาน
ท่ีเร่ิมจะสนิทสนมกนัหลิ่วตาให้ กระซิบล้อเสียงไมด่งันกั  

“หวานใจมาแนะ่ เห็นเธอยุง่อยูเ่ลยต้องรับออเดอร์เอง ขอ
โทษนะ”  

“บ้า...” เมลิษาพึมพ าเบา ๆ หน้าร้อนวูบ เขาไม่ใช่หวาน
ใจเธอ เสียหนอ่ย ก็แคเ่พ่ือนใหมท่ี่คยุกนัถกูคอเท่านัน้เอง  

หลังด่ืมกาแฟเรียบร้อย เบนเดินมาหาเธอตรงหน้า
เคาน์เตอร์ หน้าตาเขาดงู่วงงนุราวกบัคนเพิ่งต่ืน หากแววตาสดใส 
เขายิม้ให้เธอ ก่อนจะถาม 

“เลิกงานแล้วไปข่ีจกัรยานเล่นท่ีสวนสาธารณะกนัอีกไหม 
ผมมีอะไรจะให้ดู” แล้วก็ยิม้อย่างพอใจเม่ือเห็นคนถูกชวนพยกั
หน้า  

“แล้วเจอกัน ผมจะรอด้านนอก” เขาบอกก่อนจะเดิน
ออกไปจากร้าน เมลิษามองตาม ใบหน้าฉาบรอยยิม้ท่ีไม่รู้ว่า
ท าไมจงึหบุยิม้ไมไ่ด้   สกัที! 



 
เม่ือเก็บร้านเรียบร้อย เมลิษาเดนิตรงไปยงัท่ีจอดจกัรยาน

แล้วริมฝีปากก็แย้มออกเป็นรอยยิม้บางเบา เม่ือเห็นคนท่ียืนจับ
จักรยานรออยู่ ชายหนุ่มยิม้ทักทาย ก่อนจะก้าวขาขึน้คร่อม
พาหนะคู่ใจระหว่างรอเมลิษาปลดล็อกแล้วจูงจักรยานออกมา
เตรียมพร้อมข้าง ๆ เขา  

“ไปไหนดีคะ” หญิงสาวหนัไปถาม  
“สวนท่ีเราไปเม่ือวานก็ดีนะ หรือคุณว่าไง” ชายหนุ่ม

เสนอพร้อมถามความเห็น เมลิษาพยักหน้าตกลงอย่างแทบไม่
ต้องคิด เธอชอบความสวยสดช่ืนของสวนแห่งนัน้ หญ้าเขียวขจีท่ี
ถูกดูแลอย่างดี ต้นไม้รอบสวนท่ีผลิใบใหม่สีเขียวสดใส และ
สารพดัดอกไม้หลากสีท่ีดึงดูดหมู่แมลงทัง้ผีเสือ้และผึง้ให้บินวน 
เป็นภาพความงดงามในฤดใูบไม้ผลิท่ีสวนแห่งนีมี้ให้แก่คนท่ีเข้า
ไปหยอ่นใจได้ชมอยา่งไมจ่ ากดั และไมต้่องเสียเงิน ซึง่เหมาะกบัผู้
มีรายได้น้อยอย่างเมลิษาท่ีสุด หญิงสาวคิดตามความเป็นจริง
ของชีวิตอยา่งไมไ่ด้รู้สกึน้อยอกน้อยใจกบัชีวิตของตนแตอ่ยา่งใด  

สองหนุ่มสาวข่ีจกัรยานเคียงกนัไปช้า ๆ บนทางจกัรยาน
ท่ีทางเมืองท าไว้ให้บริการ ไม่นานก็มาถึงสวนสาธารณะริม
ทะเลสาบ ท่ีมาเม่ือวานนี ้เม่ือเห็นชายหนุ่มหยุดลงบริเวณหน้า
ประต ูเมลิษาจงึหยดุตาม  



“เข้าไปนัง่เล่นกนัดีกว่า ผมมีอะไรให้ดู” เม่ือเขาวา่เช่นนัน้ 
เมลิษาก็พยกัหน้าแล้วข่ีจกัรยานตามกนัไปจอดยงัท่ีจอดจกัรยาน 
ไม่ห่างจากประตสูวนมากนกั เม่ือเรียบร้อยแล้วก็เดินเคียงกันกัน
เข้าไปในสวนซึง่มีผู้คนจบัจองอยูแ่ทบทกุมมุ  

เม่ือหาท่ีเหมาะ ๆ ได้ สองหนุ่มสาวก็นัง่ลงไปบนผืนหญ้า
อ่อนนุ่มท่ีถูกตัดเล็มอย่างดีสีเขียวขจีราวกับพรมเนื อ้หนา ชาย
หนุ่มหนัมามองคนท่ีนัง่ลงข้าง ๆ ยิม้ ๆ เธอก าลงัทอดสายตามอง
ไปรอบ ๆ ดวงตากลมโตฉายแววสดใสเม่ือมองเห็นความสวยงาม
ตรงหน้า 

เบนก้มลงค้นหาของในกระเป๋าหลังจากนั่งมองใบหน้า
ด้านข้างของคนนั่งเคียงอยู่ครู่หนึ่ง เม่ือพบสิ่งท่ีต้องการก็ดึง
ออกมาย่ืนสง่ให้หญิงสาว  

เมลิษาก้มลงมองของในมือชายหนุ่ม คิว้เรียวเลิกขึน้น้อย 
ๆ เม่ือเห็นว่าเป็นซองกระดาษบรรจุอะไรบางอย่างถูกย่ืนมา
ตรงหน้า 

“อะไรหรือคะ” ถามอย่างอดไมไ่ด้ สิ่งท่ีเขาย่ืนมาให้มองดู
คล้าย ซองเอกสาร แตค่งบรรจอุะไรอยู่มากมายทีเดียวเพราะเป็น
ซองท่ีค่อนข้างอวบอ้วน คนย่ืนซองให้เธอยิม้นิด ๆ ท่ีมุมปาก 
ดวงตาเป็นประกาย เขาบอกเธอเสียงออ่นโยน  

“เปิดดูสิ” เม่ือเขาว่าเช่นนัน้ เมลิษาจึงเปิดซองตามค า



บอกอย่างว่าง่าย ดวงตากลมโตเบิกกว้างกว่าปกติเม่ือมองเห็น
ของท่ีบรรจอุยูภ่ายในชดัเจน 

“ว้าว...” หญิงสาวอทุาน โปสการ์ดพิมพ์จากกระดาษเนือ้
ดีจ านวนหลายสิบแผ่นอัดแน่นอยู่ภายในซอง รูปภาพบน
โปสการ์ดเหลา่นัน้เป็นรูปท่ีเธอเห็นของจริงเม่ือวานนีข้ณะเดินเล่น
ในสวนนีก้ับเขา รูปผีเสือ้และผึง้เกาะอยู่เหนือดอกไม้หลากสีใน
หลายหลากมมุมอง ผีเสือ้ปีกบาง ท่ีมองดรูาวกบัก าลงัโบยบินอยู่
ตรงหน้า กลุ่มเท้าเป็นเส้น ๆ เหล่านัน้แตะเบา ๆ ท่ีกลีบดอกไม้ 
บางรูปเป็นผึง้ท่ีก าลังขยับปีกเหนือดอกไม้สีสด รูปชัดเจนจน
มองเห็นแม้แตน่ า้ผึง้ก้อนเล็ก ๆ ท่ีตดิอยูก่ับข้างขาของมนั พืน้หลงั
ของภาพพร่ามวั สง่ให้รูปชดัเจนมากย่ิงขึน้  

“ว้าว... ฉัน... ฉันพูดไม่ออก คณุถ่ายรูปได้สวยมาก” เม
ลิษาละสายตาจากภาพ เงยหน้าบอกกับคนท่ีส่งซองบรรจุ
โปสการ์ดเหล่านีใ้ห้กับเธอ มองเห็นเขายิม้น้อย ๆ นัยน์ตาเป็น
ประกายวิบวบั 

“ผมขีโ้กงนิดหน่อย” เขาว่าโดยไม่คลายรอยยิม้บางเบา
นัน่ ซึ่งเมลิษามองว่ามนัช่างน่ามองจนไม่อยากละสายตาไปจาก
ใบหน้าหลอ่เหลานัน่เอาเสียเลย  

“ขีโ้กงยงัไงคะ” 
“ผมใช้โฟโตชอปแก้ไขข้อผิดพลาดและเสริมความโดด



เด่นนิดหน่อย” เขาบอกแล้วหลิ่วตาให้เธอ เมลิษายิม้กว้างกับ
ทา่ทางนัน้ 

“พอ่บอกวา่การตกแตง่ภาพไมใ่ช่เร่ืองเสียหาย ชา่งภาพท่ี
เก่งทัง้การถ่ายและตกแต่งภาพ มกัจะได้ภาพท่ีออกมาสมบูรณ์
แบบกวา่ชา่งภาพท่ีแตง่ภาพไมเ่ป็นเสมอ” 

“บางคนเขามองว่า คนท่ีถ่ายภาพได้สวยโดยไม่ต้อง
ตกแตง่ภาพถึงจะเป็นตวัจริง” ชายหนุ่มว่าด้วยท่าทางสบาย ๆ ดู
ไม่ได้ย่ีหระต่อ ‘บางคน’ ท่ีว่านัน่สกัเท่าไร เขาหยิบภาพในมือเธอ
ไปภาพหนึง่ ทอดสายตามองนิ่ง ๆ แล้วยกัไหล ่ก่อนจะบอก 

“แตผ่มชอบภาพท่ีผ่านการตกแตง่แล้วมากกว่า ซึ่งผมยงั
ต้องพฒันาฝีมืออีกเยอะ ตอนนีย้งัเป็นมือสมคัรเลน่อยูเ่ลย” 

“สวยขนาดนีใ้ครบอกว่าเป็นมือสมคัรเล่นฉันไม่ยอมเช่ือ
เด็ดขาด” หญิงสาวว่า สองตายงัคงทอดมองภาพโปสการ์ดในมือ 
คอ่ย ๆ เล่ือนดูทีละภาพ บางภาพสวยเสียจนเธอแทบลืมหายใจ 
ไม่อยากจะเช่ือเลยว่าภาพเหล่านีถู้กถ่ายโดยคนท่ีนั่งอยู่ข้าง ๆ 
เธอ เขามีฝีมือท่ีหากบอกว่าเป็นช่างภาพมืออาชีพเธอก็จะเช่ือ
อยา่งไมมี่ข้อกงัขาเลยทีเดียว  

เมลิษาดูโปสการ์ดเหล่านัน้จนหมดทุกแผ่น  แล้วจึง
รวบรวมทัง้หมดใส่กลบัเข้าไปในซองแล้วย่ืนคืนให้ชายหนุ่ม หาก
เขากลบัสา่ยหน้า บอกเธอเสียงออ่นโยน 



“ของคณุ” 
“คะ” ถามอยา่งไมแ่นใ่จ 
“ของคณุ ผมท ามาให้คณุ” 
“แต.่..” เมลิษาก าลงัจะท้วงแตช่ายหนุม่ไมเ่ปิดโอกาส  
“มนัเป็นของคณุ เป็นของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ จากผม รับไว้

เถอะ ผมยงัมีแบบนีอี้กมาก” เม่ือเขาบอกเช่นนัน้เมลิษาจึงพมึพ า
ขอบคณุเบา ๆ พลางเก็บซองโปสการ์ดใสเ่ข้าไปในกระเป๋าของตน 
แล้วจงึถามอยา่งอดไมไ่ด้ 

“คุณท าได้ยังไง คุณเพิ่งถ่ายภาพเหล่านีเ้ม่ือวานตอนท่ี
เราเดินเล่นท่ีน่ีไม่ใช่หรือคะ” ในใจนึกถึงข้อความท่ีเขาส่งมาหา
เธอตอนตีสาม เขาคงจะนัง่ท างานเหล่านีท้ัง้คืนกระมงั 

“ผมมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับโรงพิมพ์” เขาบอกพร้อมหลิ่ว
ตาให้เธอ ก่อนท่ีจะหาวหวอด เขาท าหน้าเก้อไปนิด ๆ  

“ขอโทษครับ เม่ือคืนผมนอนดกึไปหนอ่ย”  
“ฉันว่าคณุนอนเช้ามากกว่านะคะ” เมลิษาเย้ายิม้ ๆ ซึ่ง

เขาก็เพียงยิม้กว้างอยา่งยอมรับเทา่นัน้  
สองหนุ่มสาวนัง่นิ่ง ๆ มองผู้คนท่ีท ากิจกรรมในสวนโดย

ไม่มีบทสนทนาใด ๆ ก่อนท่ีจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงหัน
หน้ามาสบตากนัแล้วยิม้กว้างโดยมิได้นดัหมาย 

“รถไอตมิ!” ทัง้สองพดูพร้อมกนัแล้วหนัหาต้นเสียง  



“อ้าว เงียบไปแล้ว” เมลิษาอทุาน เบนยิม้อย่างอารมณ์ดี 
ก่อนจะบอก 

“คงจอดน่ะ เด๋ียวก็คงดงัอีก” เขาว่าอย่างรู้จักธรรมชาติ
ของรถขายไอศกรีมเคล่ือนท่ีดี ซึ่งจะเปิดเพลงเวลาเคล่ือนท่ี และ
เพลงจะเงียบเสียงลงเวลาจอดขาย แล้วก็เป็นอย่างท่ีชายหนุ่มว่า 
เพราะเพียงครู่เดียวหลงัจากนัน้ เสียงเพลงท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของ
รถไอศกรีมก็ดงักงัวานขึน้มาอีก เสียงเพลงท่ีสามารถเรียกให้เด็ก
ทุกคนท่ีได้ยิน หยุดกระท าทุกอย่างท่ีท าอยู่แล้ววิ่งหารถไอศกรีม
ในทนัที ไมเ่ว้นแม้แตส่องหนุม่สาวท่ีมีอายเุลยเด็กมานาน ก็ยงัลกุ
ขึน้แล้วเดินตามหาต้นเสียง ดเูหมือนทัง้สองจะเข้าใจกนัได้โดยไม่
ต้องมีค าพดูใด ๆ  

ขณะเดินตรงไปยงัรถไอศกรีมท่ีมองเห็นอยู่ลิบ ๆ เมลิษา
ก็อดหวัเราะไมไ่ด้ เบนเห็นเชน่นัน้ก็ประสานเสียงหวัเราะแล้วถาม
หญิงสาว  ทัง้ ๆ ท่ีรอยยิม้ยงัไมจ่างไปจากใบหน้า  

“คณุคดิเหมือนผมใชไ่หม”  
“คุณคิดอะไรอยู่คะ” เมลิษาถามกลับ อยากรู้ว่าเขาจะ

ก าลงัคดิในสิ่งเดียวกบัเธออยูห่รือไม่ 
“ก็ได้ยินเสียงนีที้ไร ผมไม่เคยปฏิเสธมนัได้สกัที ทัง้ ๆ ท่ี

จริง ๆ แล้วไอติมก็ไม่ได้จะอร่อยอะไรมากมาย แล้วก็แพงกว่า
ปกตด้ิวย” เม่ือได้ยินเชน่นัน้ เมลิษาถึงกบัหวัเราะเสียงดงัอย่างอด



ไมอ่ยู ่
“นั่นสิคะ ฉันก็คิดแบบนัน้เหมือนกัน แต่ทุกครัง้ท่ีได้ยิน

เสียงนี ้ฉันจะเห็นภาพรถไอติมท่ีวิ่งเข้ามาในฟาร์มทุกทีเลย และ
ทุกครัง้ฉันและเด็ก ๆ ลูกคนงานก็จะได้ไอติมกันคนละโคน จน
เหมือนมนัฝังเข้าไปในสมองแล้ววา่ ได้ยินเสียงนีเ้ทา่กบัไอตมิหนึ่ง
โคนในมือ” เมลิษา ว่ายิม้ ๆ ภาพความสุขเพียงไม่ก่ีอย่างในวยั
เดก็ผดุพราย 

“บ้านคุณท าฟาร์มหรือ” ชายหนุ่มถามอย่างชวนคุย สี
หน้าแสดงความสนอกสนใจ 

“ฟาร์มของพ่อเลีย้งน่ะค่ะ” บอกไปตามความจริง นิ่งไป
สักพักก่อนจะยักไหล่แล้วพูดต่อ “จริง ๆ แล้วมันก็เป็นท่ีท่ีฉัน
เติบโตมานะคะ แต่จะให้คิดว่าเป็นบ้าน มนัก็ไม่ให้ความรู้สึกว่า
เป็นบ้านได้อย่างเต็มหวัใจ” ท้ายประโยคแฝงความอ้างว้างอย่าง
ท่ีเจ้าตวัไมรู้่ตวั หากชดัเจนในความรู้สกึของคนฟัง  

ชายหนุ่มย่ืนมือไปกุมมือเล็กท่ีอยู่ข้างตัวของหญิงสาว
อย่างแทบไม่รู้สึกตวั เป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้จากความต้องการ
บอกกบัเธอวา่เธอไมไ่ด้โดดเด่ียวอย่างท่ีเธอรู้สึก อยา่งน้อยก็มีเขา
อยูข้่าง ๆ อีกคน  

เมลิษารู้สึกถึงมือใหญ่ท่ีย่ืนมากมุมือเธอ ส่งความอบอุ่น
ผ่านมาถึงหวัใจ ความเดียวดายท่ีเกาะกมุความรู้สึกอยู่เสมอดจูะ



คลายออกเล็กน้อย แล้วแทนท่ีด้วยความรู้สึกบางอย่าง... 
ความรู้สึกอุ่น ๆ จากการรับรู้ว่ามีใครบางคน ‘แคร์’ มากพอ ท่ีจะ
หยิบย่ืนความอบอุน่ผา่นอุ้งมือใหญ่มาให้ หญิงสาวเงยหน้าขึน้ยิม้
ให้คนท่ีกุมมือเธอแล้วปล่อยให้สองมือกอบกุมกันอยู่อย่างนัน้
ตลอดทางเดนิไปยงัรถไอศกรีมท่ีจอดอยูไ่มไ่กล 

เม่ือถึงรถไอศกรีมเบนคลายมือท่ีกมุมือเล็กอยู่ออกโดยไม่
เอ่ยค าใด ๆ เมลิษารู้สึกใจหายแปลก ๆ เม่ือความอบอุ่นจากมือ
ใหญ่ถูกแทนท่ีด้วยสมัผสัเย็นของสายลมแผ่ว แต่ก็ไม่ได้ทกัท้วง
เพราะรู้ดีว่าเขาและเธอไม่ได้เป็นอะไรกนัท่ีจะท าให้เดินกมุมือกัน
ไปได้เลย  

หลังจากได้ไอศกรีมกันคนละโคน สองหนุ่มสาวเดินกิน
ไอศกรีมกลับไปยังจุดท่ีนั่งอยู่เม่ือสักครู่ ไอศกรีมเนือ้เนียนนิ่มท่ี
ละลายค่อนข้างเร็วแม้อากาศจะไม่ได้อุ่นมากนัก ท าให้เมลิษา
ต้องเอียงศีรษะแลบลิน้เลีย ตรงขอบโคนซึ่งไอศกรีมท่ีละลายแล้ว
ท าท่าจะหยดลงพืน้อยู่รอมร่อ แต่แม้จะเอียงศีรษะอย่างไรหญิง
สาวก็สงสยัว่าคงจะเล่ียงไม่พ้น เม่ือรู้สึกเย็น ๆ ท่ีปลายจมูก เม่ือ
หันหน้าไปหาคนท่ีเดินอยู่ข้าง ๆ มองเห็นเขาแย้มริมฝีปากเป็น
รอยยิม้ขัน ดวงตาเป็นประกายระยับ เมลิษาจึงแน่ใจว่าท่ีเธอ
สงสยัคงจะเป็นจริง หญิงสาวท าหน้าไม่ถกูเม่ือคิดว่าตอนนีเ้ธอคง
จะดตูลกมากกบัใบหน้าท่ีเปือ้นไอศกรีม ก่อนท่ีความคิดทกุอย่าง



จะหยุดชะงัก มีเพียงหัวใจเท่านัน้ท่ีโลดขึน้แรงกว่าปกติ เม่ือ
เจ้าของสายตาวิบวบันั่นหยุดเดินแล้วหนัหน้ามาทางเธอ มือข้าง
หนึ่งย่ืนมาตรงหน้าแล้วใช้ปลายนิว้หวัแม่มือเช็ดไอศกรีมท่ีปลาย
จมกูออกให้ 

“เรียบร้อย” เขาว่าเสียงเบา ใกล้แสนใกล้ สายตาวิบวับ
นัน่จบัจ้องเธอไม่วางตา เมลิษาหายใจติดขดักบัความใกล้ชิดนัน้ 
ก่อนท่ีจะถอนหายใจโล่งอก เม่ือชายหนุ่มขยับออกห่าง กลบัไป
เดินเคียงพร้อมกินไอศกรีมเงียบ ๆ โดยไม่ท าอะไรให้เธอรู้สึกราว
หวัใจจะหลดุออกมานอกอกอีก  

เม่ือกลับมายังจุดท่ีนัง่กันอยู่เม่ือสักครู่ ทัง้สองนั่งลงบน
ผืนหญ้าอ่อนนุ่มแล้วละเลียดไอศกรีมในมือ เมลิษาปล่อย
ความคิดไปถึงความสุขวยัเยาว์เพียงไม่ก่ีอย่างท่ีเกิดขึน้ในฟาร์ม
ของบดิาเลีย้ง การได้วิ่งตามรถขายไอศกรีมเคล่ือนท่ี แล้วละเลียด
เลียไอศกรีมเนือ้เนียนนัน่คือความสุขไม่ก่ีอย่างท่ีท าให้หญิงสาว
ยิม้ได้เม่ือนกึถึง  

“คดิอะไรอยู”่ เบนถามเม่ือเห็นหญิงสาวนัง่นิ่งหากใบหน้า
ยิม้ละไม 

“ไม่น่าเ ช่ือว่าแค่ไอติมโคนเดียวจะท าให้ ฉัน รู้สึกมี
ความสขุได้ขนาดนี”้ เมลิษาวา่ยิม้ ๆ แล้วเลา่ตอ่  

“ฟาร์มของพ่อเลีย้งอยู่คอ่นข้างห่างไกลชมุชน นาน ๆ รถ



ไอศกรีมจะเข้ามาสกัทีหนึ่ง มนัเลยเหมือนเป็นของท่ีพิเศษมาก ๆ 
มัง้คะ” วา่แล้วก็มองหน้าชายหนุม่อยา่งพิจารณา แล้วจงึพดูตอ่ 

“แตค่ณุอาจจะไมเ่ข้าใจ”  
“เข้าใจสิ ผมเข้าใจดีทีเดียว เพราะบ้านผมอยู่บนเขา ไม่

บอ่ยหรอกท่ีรถไอศกรีมจะเข้ามา แตเ่ม่ือเข้ามาเม่ือไร ก็ท าให้พวก
เราเดก็ ๆ ต่ืนเต้นและมีความสขุได้เสมอเลย” 

“บ้านคณุนะ่หรือคะอยูบ่นเขา” เมลิษาถามอยา่งไม่อยาก
เช่ือ เห็นเขาพยกัหน้าพร้อมยิม้กว้าง 

“ช่าย... ปิดเทอมหน้าหนาวหน้า คุณไปเท่ียวบ้านผมสิ 
รับรองวา่คณุจะชอบ” เขาวา่พร้อมหลิ่วตาให้ เมลิษาเพียงยิม้โดย
ไมต่อบรับหรือปฏิเสธด้วยคดิวา่เขาคงพดูไปตามมารยาท หรือตอ่
ให้เขาชวนจริง เธอก็คงจะไปไม่ได้ เพราะปิดเทอมฤดูหนาวคือ
เวลาท่ีเธอต้องท างาน เพ่ือหาเงินเป็นคา่เทอมส าหรับเทอมต่อไป 
แต่ถึงแม้จะคิดอย่างนัน้ก็ไม่ได้พูดอะไรท่ีจะเป็นการท าลาย
บรรยากาศดี ๆ ระหวา่งกนัลง  

เม่ือจดัการไอศกรีมในมือเสร็จเรียบร้อย ทัง้สองชวนกัน
ไปข่ีจักรยานรอบสวนสาธารณะจนเย็นย ่าจึงได้แยกย้ายกัน 
หลงัจากท่ีชายหนุ่มข่ีจกัรยานไปส่งเมลิษาจนถึงหอพกัดงัเช่นทุก
วนั 
  



 
 
 
 
 

๔ 
 
 

ในท่ีสุดมหาวิทยาลัยก็เปิดเทอม เมลิษายังคงท างานท่ี
ร้านกาแฟ แตไ่ม่ได้เต็มเวลาอย่างเช่นท่ีท าในตอนปิดเทอม หญิง
สาวจะท างานตามตารางซึ่งเจ้าของร้านจัดให้โดยอิงชั่วโมงว่าง
ตามตารางเรียน ซึง่แม้จะท าให้เธอมีเวลาว่างในตอนกลางคืนเพ่ือ
ทบทวนบทเรียน ในขณะเดียวกันก็ท าให้เวลาท างานน้อยลง ซึ่ง
หมายความว่ารายได้น้อยลงด้วย หญิงสาวจึงต้องยิ่งประหยัด
กว่าเดิม ทัง้ ๆ ท่ีปกติก็ไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยอยู่แล้ว แต่ก็บอก
ตนเองให้อดทน เม่ือเรียนจบได้ท างานเต็มเวลาตามความรู้
ความสามารถท่ีเรียนมา เธอคงจะสามารถใช้ชีวิตได้อยา่งคนปกติ
ทัว่ไปเสียที 



หลงัเปิดเทอมคนท่ีเคยเป็นลกูค้าประจ าแล้วชวนเธอไปข่ี
จักรยานหลังเลิกงานหายหน้าหายตาไปในสัปดาห์แรก เมลิษา
คิดว่าเขาคงก าลงัยุ่งอยู่กับการเปิดเทอมใหม่ เม่ือทุกอย่างลงตวั
เธอคงจะได้เจอเขามากกว่านี ้ เขาบอกว่าเขาเป็นลูกค้าประจ า
ของร้านกาแฟแห่งนี ้เช่นนัน้เขาคงจะ ไม่หายไปไหนนาน เมลิษา
ไมไ่ด้รู้วา่ จริง ๆ แล้วชายหนุม่ยงัคงมาด่ืมกาแฟท่ีร้านแหง่นีอ้ยู่ทกุ
วนั เพียงแตด้่วยเวลาท่ีไมต่รงกนั จงึท าให้คลาดกนัอยูเ่สมอ 

เสียงกร่ิงท่ีหน้าประตูเป็นสัญญาณว่ามีลูกค้าเข้ามาใน
ร้าน ท าให้เมลิษาเงยหน้าขึน้จากงานเป่าฟองนมตรงหน้า มองไป
ยังต้นเสียงและมองเห็นนักศึกษากลุ่มใหญ่เดินเข้ามาในร้าน 
หญิงสาวก าลงัจะละสายตาจากคนกลุ่มนัน้หากจะไมม่องเห็นคน
ท่ีท าให้หวัใจโลดขึน้อยา่งยินดีเสียก่อน  

เบน... 
ชายหนุ่มอยู่ท่ามกลางนกัศึกษากลุ่มนัน้ท่ีเธอไม่เคยเห็น

มาก่อน แตด่จูากท่าทางแล้วคงจะเป็นกลุ่มเพ่ือนของเขา ในกลุ่ม
มีทัง้ชายและหญิงซึง่เดนิเข้ามาในร้านพร้อมเสียงคยุกนัเซ็งแซ ่คง
มีแต่คนท่ีตรึงสายตาเธออยู่เท่านัน้ท่ีเดินอยู่ท่ามกลางคนอ่ืน ๆ 
อยา่งเงียบ ๆ  สายตามองตรงมายงัจดุท่ีเธอยืนอยู ่เม่ือสายตาสบ
กันหญิงสาวมองเห็นเขายิม้บาง ๆ และพยักหน้าให้เป็นเชิง
ทกัทาย  



คนทัง้หมดตรงมายงัเคาน์เตอร์เพ่ือสัง่เคร่ืองด่ืม เมลิษา
หันกลับไปหางานตรงหน้า ปล่อยหน้าท่ีรับออเดอร์ให้กับเพ่ือน
พนกังาน หญิงสาวจดัการท ากาแฟจนเสร็จแล้วยกไปเสิร์ฟ ก่อน
จะกลบัมาท ากาแฟตามออเดอร์ล็อตใหม่ ซึ่งมีมคัคีอาโต้ดบัเบิล้
ช็อตของใครบางคนอยูด้่วย 

เม่ือเมลิษารับหน้าท่ีท ากาแฟ หน้าท่ีเสิร์ฟจึงตกเป็นของ
แซนดี ้ท าให้แม้ชายหนุ่มจะเข้ามาในร้านแล้วแต่ทัง้สองยงัไม่มี
โอกาสได้พูดคยุกัน จนเม่ือคนทัง้กลุ่มก าลงัเดินออกไปจากร้าน 
เบนจงึเดนิมา ยงัเคาน์เตอร์ท่ีหญิงสาวยืนอยู ่ 

“เม...” ชายหนุม่เรียกเมลิษาเงยหน้าขึน้ยิม้รับ  
“สวสัดีคะ่เบน” 
“ไม่เจอกันนานเลยนะ” ชายหนุ่มว่า เมลิษาเพียงแต่ยิม้

ยังไม่ทันพูดอะไร ก็มองเห็นหญิงสาวหน้าตาสวยเฉ่ียว หนึ่งใน
กลุ่มเพ่ือนของเขาเดินมาคว้าแขนชายหนุ่ม ใบหน้าปราศจาก
รอยยิม้ 

“เร็วสิคะเบน ท าอะไรอยู ่คนอ่ืนรออยูน่ะคะ”  
“ไปก่อนเลย เด๋ียวผมตามไป” เขาว่าพลางแกะมือออก

อย่างสภุาพ เมลิษาอดปรายตามองไม่ได้ หวัใจเต้นจงัหวะแปลก 
ๆ ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ของคนทัง้สอง ก่อนจะรีบบอกชาย
หนุม่เม่ือเห็นสายตาพิฆาตของหญิงสาวอีกคนมองมา 



“ยินดีท่ีได้พบกันอีกค่ะเบน ขอตวันะคะ ฉันต้องท างาน” 
วา่แล้วก็ผละจากหน้าเคาน์เตอร์เดนิเข้าไปหลงัร้านทนัทีโดยไม่รอ
ฟังว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไร หูแว่วเสียงชายหนุ่มเรียกช่ือแต่ไม่ยอม
หนักลบัไปมองหรือเดนิออกไปหน้าเคาน์เตอร์อีก 

หญิงสาวแอบมองจากหลังร้านจนแน่ใจว่ากลุ่มคน
ทัง้หมดนัน้เดินออกไปจากร้านแล้วจึงเดินออกมาหน้าร้านอีกครัง้ 
แซนดีซ้ึง่ดเูหมือนรออยูแ่ล้วรีบเข้ามาหาพร้อมกระซิบกระซาบ 

“เพิ่งรู้วา่หวานใจเธออยูใ่นกลุม่นี”้  
“กลุม่นี.้.. กลุม่ไหน?” เมลิษาถามอยา่งไมเ่ข้าใจ 
“ก็กลุ่มเม่ือสกัครู่ไง เขาไม่ได้เป็นคนธรรมดา ๆ อย่างเรา

หรอกนะ พวกนีน้่ะพ่อแม่เป็นเศรษฐี นกัธุรกิจ หรือนกัการเมือง
ทัง้นัน้ ไมน่า่เช่ือวา่หวานใจเธอจะอยูใ่นกลุม่นี ้ดอูอกจะธรรมดา” 

“เขาไม่ใช่หวานใจฉันเสียหน่อย” เมลิษาอดท้วงไม่ได้ 
ก่อนจะถามอยา่งห้ามความอยากรู้ไมไ่หว 

“วา่แตเ่ธอรู้จกักลุม่นีไ้ด้ไง”  
“โอ๊ย กลุ่มนีน้่ะเป็นท่ีรู้จักไปทัง้มหา’ลยัแหละ พวกนีจ้ัด

ปาร์ตีแ้ทบทกุสดุสปัดาห์ เขาไมต้่องท างานหาเงินอย่างพวกเราไง 
รูมเมทฉนัยงัเคยไปปาร์ตีเ้ลย แตฉ่นัไมเ่คยไปหรอกนะ ไมง่ัน้คงจะ
เคยเห็นหวานใจเธอมาก่อน” 

“บอกว่าไม่ใช่หวานใจ แค่เพ่ือนใหม่ท่ีเพิ่งรู้จักกัน แต่



ตอนนีฉ้ันชกัไม่แน่ใจแล้วสิว่าอยากเป็นเพ่ือนเขาหรือเปล่า พวก
ลูกคนรวยน่ากลวัออก” เมลิษาว่า อดนึกถึงชายหนุ่มท่ีเข้ามาท า
ให้เธอรู้สึกอบอุ่นแปลก ๆ ไม่ได้ พอได้รู้ว่าเขาไม่ใช่คนระดับ
เดียวกนักบัเธอ มนัท าให้หญิงสาวอยากจะถอยหา่ง ความฝันท่ีว่า
มือใหญ่นัน้จะจับจูงกันตลอดไปคงเป็นจินตนาการฟุ้งซ่านของ
เธอเอง มากกว่าท่ีจะคิดให้เป็นจริงจัง พวกลูกคนรวยคงไม่มา
เสียเวลาคบค้ากบัคนธรรมดาจน ๆ อยา่งเธอ  

“ไป ท างานกันดีกว่าอย่าไปพูดเร่ืองคนอ่ืนเลย” เมลิษา
บอกเพ่ือนและเตือนตนเองไปพร้อม ๆ กนั 

เม่ือรู้ว่าเบนไม่ใช่คนในระดบัเดียวกับเธอ ท าให้เมลิษา
พยายามถอยห่าง เธอควรจะรู้ตัง้แต่แรก เขาเข้ามาด่ืมกาแฟทุก
วนั ซึ่งถึงแม้กาแฟแก้วหนึ่งจะไม่ได้แพงมากมาย แต่ส าหรับเธอ
มนัคือรายจ่ายฟุ่ มเฟือยท่ีต้องตดัออก ในเวลาท่ีเธอท างานเป็นบ้า
เป็นหลงัเพ่ือหาเงินคา่เล่าเรียน เขาใช้เวลาตระเวนถ่ายรูปเลน่ ไม่
มีเร่ืองเงินให้ต้องกงัวลใจ เขามีวิถีชีวิตท่ีแตกตา่งกบัเธอมากมาย 
ปาร์ตีท่ี้เขาหรือเพ่ือนเขาจดัทกุสดุสปัดาห์เป็นปกตินัน้ แตเ่มลิษา
ไม่เคยมีโอกาสได้ไปร่วมปาร์ตีก้ับใครท่ีไหน ทัง้ไม่มีเงินจะซือ้
เคร่ืองด่ืมไปร่วมงานและไม่ได้มีกลุ่มเพ่ือนท่ีจะชวนกนัไปได้ ชีวิต
หญิงสาวมีแต่งาน งาน และงาน เพ่ือหาเงินใช้จ่ายค่าเล่าเรียนท่ี
แม้จะท างานหนักแค่ไหน เธอก็ยังต้องกระเบียดกระเสียรอยู่



ตลอด แตกต่างกับชีวิตสบาย ๆ ของลูกคนมีเงินอย่างเขาโดย
สิน้เชิง  

แรก ๆ ท่ีเพิ่งรู้จักกันเขาอาจจะชอบพอในอัธยาศัยของ
เธอจึงได้ติดตอ่คบหาเร่ือยมา แตต่อ่ไปเม่ือเขารู้ว่าเธอไม่ใช่เพ่ือน
ท่ีจะสนุกไปกับเขาได้อย่างเพ่ือน ๆ ในกลุ่มของเขาเป็น เขาก็คง
ผละห่างไปจากเธอเอง หญิงสาวยอมรับว่าเธอชอบเขามาก มาก
จนไม่อยากรอให้วนัท่ีเขารู้สึกว่าเธอไม่มีคา่ควรจะเป็นเพ่ือนและ
ถอยหา่งจากเธอมาถึง หญิงสาวอยากจะเป็นฝ่ายผละจาก ก่อนท่ี
หวัใจจะถล าลกึไปมากกวา่นี ้

“เม เธอจ ายายคนผมบลอนด์ท่ีใส่ขาตาปลอมหนา ๆ ได้
ไหม เพ่ือนในกลุ่มหวานใจเธอน่ะ” แซนดีเ้พ่ือนร่วมงานท่ีเร่ิมจะ
กลายมาเป็นเพ่ือนสนิทเพียงไม่ก่ีคนของหญิงสาวถามในวนัหนึ่ง
ขณะท างานพร้อมกนั เมลิษานิ่งคิดสกัพกัก่อนจะส่ายศีรษะ ก็ใน
กลุ่มนัน้มีผู้หญิงผมบลอนด์ตัง้หลายคน แต่ละคนก็แต่งหน้าจดั
เตม็กนัทัง้นัน้ เมลิษาจ าไมไ่ด้หรอก 

“คนนัน้ไง คนท่ีเดินมาคว้าแขนเบนตอนท่ีเขามาพูดกับ
เธอหน้าเคาน์เตอร์น่ะ” พอแซนดีว้่าแบบนัน้ ความทรงจ าถึง
ผู้หญิงคนนัน้ก็กลบัมาทนัที จ าได้สิ... จ าได้ไม่เคยลืมจนถึงวนันี ้
เลยล่ะ เพราะทุกครัง้ท่ีกลุ่มนัน้เข้ามาด่ืมกาแฟท่ีร้าน ผู้หญิงคน
นัน้จะอยู่ข้าง ๆ ชายหนุ่มเสมอ อีกทัง้ยงัส่งสายตาไม่เป็นมิตรมา



ให้เธอบอ่ย ๆ ท าให้ในท่ีสดุเมลิษาก็เล่ียงท่ีจะให้บริการกบัโต๊ะนัน้
โดยสิน้เชิง ซึง่เป็นการเล่ียงท่ีจะได้พดูคยุกบัชายหนุม่ด้วย  

“อืม จ าได้ มีอะไร”  
“ ฉั น ไ ด้ ยิ น ม า ว่ า  ย า ยคน นี น้่ ะ เ ป็ น ลู ก ส า วท่ า น

นายกเทศมนตรี แล้วก็ก าลงัเดทกบัหวานใจเธออยู่ด้วย” ค าตอบ
จากแซนดีท้ าให้เมลิษารู้สึกวบูโหวงในอก แตก็่ไมไ่ด้แปลกใจอะไร 
เขาเดทกบัคนท่ีเหมาะสมกนั ก็ดีแล้ว ท่ีผ่านมาเขาก็ไม่ได้มาชวน
เธอไปข่ีจกัรยานเล่นอีกเลยนบัแต่เปิดเทอมมา เขาคงจะรู้ว่าเธอ
พยายามเล่ียงการเผชิญหน้ากบัเขา และตอนนีเ้ขาก็คงหนัหลงัให้
เธออยา่งท่ีเธอต้องการเรียบร้อยแล้ว  

สัปดาห์นีช้ายหนุ่มมาท่ีร้านพร้อม ๆ กับกลุ่มเพ่ือนของ
เขาทุกวัน ดูเหมือนเวลาว่างของพวกเขาจะตรงกับเวลาท างาน
ของเมลิษา และทกุครัง้ท่ีพวกเขามา เมลิษาจะพยายามท าอย่าง
อ่ืนให้ยุ่งไว้อยู่หน้าเคาน์เตอร์โดยไม่พยายามเข้าใกล้โต๊ะนัน้ หาก
ชายหนุ่มเดินมาหน้าเคาน์เตอร์ หญิงสาวก็จะรีบเดินเข้าไปหลัง
ร้านเสมอ เธอไม่อยากมีปัญหา สายตาไม่เป็นมิตรของผู้หญิงคน
นัน้ท่ีส่งมาให้ตลอด ท าให้เมลิษาพยายามอยู่ให้ห่างจากพวกเขา 
แค่ต้องดิน้รนมีชีวิตอยู่ด้วยตวัเองก็ยากพอแล้ว เธอไม่ต้องการ
ปัญหาอยา่งอ่ืนท่ีจะมาท าให้พลงัชีวิตลดลง 

ตลอดเวลาท่ีเธอหลบเล่ียงเขา ชายหนุ่มพยายามติดต่อ



กบัเธอ เขาโทรศพัท์มาหาแตเ่มลิษาไม่เคยรับ เขาส่งข้อความมา 
เธออา่น แตไ่มเ่คยตอบกลบั ท่ีร้าน เธอเล่ียงเข้าหลงัร้านเสมอหาก
เขาท าท่าจะเข้ามาคุยด้วย และหญิงสาวหวังว่าในท่ีสุดเขาจะ
ยอมแพ้และเลิกยุ่งกับเธอ แตแ่ล้วเมลิษาก็ได้รู้ว่า ชายหนุ่มไม่ใช่
คนท่ีจะยอมแพ้ง่าย ๆ เม่ือแซนดีย่ื้นกระดาษโน้ตแผ่นเล็ก ๆ ให้
ก่อนท่ีเธอจะหมดเวลาท างานวนันี ้ 

“หวานใจเธอส่งจดหมายรักมาให้แน่ะ” แซนดีว้่า หวัเราะ
คิกคกั เมลิษาคร้านจะท้วงว่าเขาไม่ใช่หวานใจเธอ เพราะขนาดรู้
ว่าเขาก าลงัเดทอยู่กบัลกูสาวท่านนายกเทศมนตรี ยงัไม่สามารถ
ท าให้แซนดีเ้ลิกเรียกเขาวา่หวานใจเธอได้เลย  

เมลิษาก้มลงอ่านข้อความในกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ในมือ
นัน้แล้วดวงตากลมโตก็ต้องเบกิกว้างกบัข้อความท่ีเขาสง่มาให้ 

‘ถ้าพรุ่งนีค้ณุยงัไมค่ยุกบัผม ผมจะโดดเรียนมานัง่เฝา้คณุ
ทัง้วนั’!!! 

 
เมลิษาสงัหรณ์ใจว่าเบนจะท าอย่างท่ีเขาบอกไว้ในโน้ต

เม่ือวาน เพราะเห็นเขานั่งอยู่ในทันท่ีท่ีเธอเดินเข้ามาในร้าน ดู
เหมือนเขาจะเพิ่งมาถึงร้านก่อนเธอไม่นาน เพราะยังไม่มีถ้วย
กาแฟอยู่ นอกจากนีเ้มลิษายังคิดว่าเขาอาจจะโดดเรียนมา 
เพราะเขามานั่งอยู่ ใน ร้านตามล าพัง  ทัง้  ๆ ท่ีปกตินับแต่



มหาวิทยาลยัเปิดเทอม เขาจะมาท่ีร้านกาแฟแห่งนีพ้ร้อมกบักลุม่
เพ่ือนเสมอ ซึง่เมลิษาเดาวา่คงจะเป็นชว่งวา่งจากคาบเรียน 

“มัคคีอาโต้ดับเบิล้ช็อตค่ะ” เมลิษาบอกกับคนท่ีนั่งรอ
กาแฟอยู่ท่ีโต๊ะซึ่งจ้องเธอไม่วางตาตัง้แต่เธอเดินเข้ามาในร้าน 
ใบหน้าเขาปราศจากรอยยิม้ แม้เห็นเธอยืนอยู่ตรงหน้าเขาก็ยงัท า
หน้าเรียบเฉยติดจะบึง้ตึงราวกับโกรธใครมา เม่ือถ้วยกาแฟถูก
วางลงตรงหน้า ชายหนุ่มกล่าวขอบคณุเสียงเรียบโดยไม่ทักทาย
อย่างอ่ืนอีก เมลิษานึกถึงข้อความในกระดาษโน้ตท่ีเขาทิง้ไว้ให้
เม่ือวาน ในขณะท่ีใจก็เต้นตุ๋ม ๆ ต้อม ๆ ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาไม้
ไหน แตเ่ม่ือเขาไม่พดูอะไร จึงหนัหลงัท าท่าจะเดินกลบัไปยงัหลงั
เคาน์เตอร์ แตแ่ล้วขาท่ีก าลงัจะก้าวก็ชะงกั เม่ือได้ยินเสียงทุ้มเอย่
ขึน้ 

“ผมจะรอจนกว่าคณุจะเลิกงาน” เมลิษาหนักลบัไปมอง
คนพดูทนัที  

“มีอะไรหรือเปล่าคะ พดูตอนนีก็้ได้ ฉันไม่มีเวลา เลิกงาน
แล้วต้องไปเรียนตอ่”  

“ผมจะรอจนคณุเรียนเสร็จ” เขาพดู ใบหน้าดแูน่วแนแ่ละ
ดือ้ดงึ เมลิษาสา่ยศีรษะแล้วถอนใจ 

“ตามใจ” วา่แล้วก็เดินกลบัไปหลงัเคาน์เตอร์โดยไม่สนใจ
เขาอีก หรืออย่างน้อยเธอก็ท าท่าราวกบัไม่สนใจเขาอีก แตค่วาม



เป็นจริงนัน้แอบมองเขาอยูเ่ร่ือย ๆ  
เขานัง่เฝา้เธอจริง ๆ! หลงัจากมคัคีอาโต้แก้วแรกหมดเขา

ก็สั่งแก้วท่ีสอง ชายหนุ่มหยิบกล้องท่ีคงจะถือติดมือไปไหนมา
ด้วยตลอดออกมากดดรููป เมลิษาสงัเกตเห็นใบหน้าท่ีติดจะบึง้ตงึ
ดผู่อนคลายลง บางหนก็มีรอยยิม้บางเบาแต้มริมฝีปากขณะก้ม
ลงมองรูปในกล้อง เมลิษาแทบไม่มีสมาธิท างานเม่ือมีชายหนุ่ม
มานัง่เฝ้าอยู่อย่างนีแ้ละถอนหายใจโล่งอกเม่ือเวลาท างานหมด
ลง  

หญิงสาวเดนิเข้าไปหลงัร้าน ปลดผ้ากนัเปือ้นท่ีใส่อยู่ออก 
ส่องกระจกเช็คความเรียบร้อยของหน้าตา ก่อนจะเปิดประตหูลงั
ร้านแล้วเดินตรงไปยงัจกัรยานท่ีจอดอยู่โดยไม่บอกคนท่ีนัง่รออยู่
ในร้านว่าเธอท างานเสร็จแล้ว แต่แล้วก็ต้องถอนหายใจเม่ือเห็น
เขายืนรออยูต่รงท่ีจอดจกัรยานอยูแ่ล้ว  

“คณุจะมาตามฉันเหมือนโรคจิตแบบนีไ้ม่ได้นะ” เมลิษา
วา่อยา่งเหลืออด อตุสา่ห์แอบหนีออกมาเขายงัมาดกัรออีก  

“ได้สิ ถ้าผมอยากท า” เขาพดูอย่างไม่ย่ีหระ เมลิษาถอน
หายใจอีกครัง้ก่อนจะเสียงออ่นลง 

“พูดธุระของคณุมาตอนนีก็้ได้ค่ะ ฉันมีเวลาห้านาทีก่อน
จะต้องรีบไปเรียน” หญิงสาวบอกพร้อม ๆ กับก้มลงมองนาฬิกา
บนข้อมือ  



“ธุระของผม... ของเรา” เขาแก้ “ต้องใช้เวลา... นาน... 
คณุไปเรียนเถอะ ผมรอได้”  

“แล้วคณุไมมี่เรียนหรือคะ”  
“วันนีผ้มว่างทัง้วัน” เขาเน้นเสียงค าว่าว่าง ดวงตาเป็น

ประกายวิบวบัขึน้มาวูบหนึ่ง ข้อความในกระดาษโน้ตท่ีเขาส่งให้
เม่ือวานผดุพราย เขาจะวา่งทัง้วนัได้อยา่งไรถ้าไมใ่ชโ่ดดเรียน! 

“คุณไม่ควรโดดเรียน” เมลิษาว่าขณะเดินจูงจักรยาน
เคียงกนัไป  

“คณุไม่ควรหลบหน้าผม” เขาตอบทนัควนั เมลิษาเงียบ
ไปทนัทีด้วยรู้ดีว่าตนก าลงัท าอะไรอยู่ บางทีเธอควรจะอธิบายให้
เขาเข้าใจมากกว่าจะหลบหน้าหลบตาแล้วรอให้เขาถอยไปเอง 
เพราะดูท่าแล้วชายหนุ่มคงไม่ยอมถอยง่าย ๆ จึงบอกเขาอย่าง
ตดัสินใจได้ 

“คุณไม่ต้องมานั่งเฝ้าฉันหรอก ฉันเรียนเสร็จตอนส่ีโมง
เย็นคอ่ยมาเจอกนัท่ีหน้าตกึตอนนัน้ก็ได้” 

“แล้วผมจะแน่ใจได้ไงว่าคณุจะไม่แอบหนีผมเหมือนแอบ
หนีไปจากร้านวนันีอี้ก”  

“แต่ฉันก็หนีไม่พ้นไม่ใช่หรือคะ” เมลิษาถามน า้เสียงเง้า
งอดโดยไม่รู้ตัว ได้ยินเสียงเขาหัวเราะหึ ๆ ราวกับถูกใจอะไร
บางอยา่ง 



“คณุคงหนีพ้นละ่ถ้าผมไมรู้่เวลาท างานของคณุวนันี”้  
“คณุรู้ได้ยงัไง!” 
“ผมมีวิธีก็แล้วกนั ไปเถอะ เด๋ียวสาย” เขาว่าก่อนจะก้าว

ขาขึน้คร่อมจักรยานแล้วข่ีน าเธอไปก่อน เมลิษาจึงต้องรีบป่ัน
จักรยานตามไป จนเม่ือถึงตึกเรียน หญิงสาวก็สังหรณ์ใจว่า 
นอกจากเวลาท างานแล้ว เขาคงจะรู้เวลาเรียน วิชาเรียน และ
ห้องเรียนของเธอด้วย เพราะเขาข่ีจกัรยานมาจอดหน้าตึกเรียน
โดยท่ีเธอไมต้่องบอก  

“ส่ีโมงผมจะมารอตรงนี ้อย่าแอบหนีอีกล่ะ ผมไม่อยาก
โดดเรียนหลายวัน” เขาบอกแล้วข่ีจักรยานจากไป เมลิษามอง
ตามแล้วอดยิม้ไม่ได้ ยอมรับกบัตนเองว่าเธอคิดถึงการได้ใช้เวลา
กบัเขาอยา่งตอนก่อนมหาวิทยาลยัเปิดเทอมอยูเ่หมือนกนั 

 
เขาเป็นคนตรงเวลา เมลิษาบอกตัวเองเม่ือเธอเดิน

ออกมาจากห้องเรียนแล้วเห็นชายหนุ่มยืนรออยู่กับจกัรยานคูใ่จ 
หญิงสาวเดินไปยังจักรยานของตนท่ีจอดไว้ในท่ีจอด จัดการ
ปลดล็อกแล้วจูงมาหาคนท่ีรออยู่ ชายหนุ่มยิม้ให้เม่ือเห็นเธอจูง
จกัรยานตรงมา เม่ือใกล้กนัพอท่ีจะได้ยิน เขาก็บอก 

“ไปหาอะไรด่ืมกนัดีกว่า” เมลิษาเพียงพยกัหน้ารับ ครัง้นี ้
จะเป็นครัง้สดุท้ายท่ีเธอจะได้ใช้เวลากบัเขา หญิงสาวอยากท าให้



มนัเป็นความทรงจ าท่ีดี  
เบนพาเมลิษามายัง ร้านกาแฟอีกแห่ง ท่ีอยู่ภายใน

มหาวิทยาลยั เขาพาเธอไปนัง่ยงัโต๊ะว่างแล้วเดนิไปสัง่เคร่ืองด่ืมท่ี
หน้าเคาน์เตอร์ แตก็่ไมลื่มถามวา่เธอต้องการอะไร 

“ลาเต้ค่ะ” เมลิษาตอบ เธอไม่รังเกียจท่ีจะกินกาแฟ แต่
เข้มข้นขนาดเอสเปรสโซ่หรือมัคคีอาโต้อย่างเขาเธอก็ไม่ไหว 
กาแฟลาเต้ท่ีมีสัดส่วนของนมมากกว่ากาแฟ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีเม
ลิษาจะสัง่หากมีโอกาสได้เข้ามานัง่ด่ืมกาแฟในคาเฟ่แบบนี ้ซึ่งก็
ไมบ่อ่ยครัง้นกั 

เบนเดินกลับมานั่งตรงข้ามกับเธอหลังจากหายไปสั่ง
เคร่ืองดื่มไมน่าน เขานัง่มองเธอนิ่ง ๆ โดยไมพ่ดูอะไรจนเมลิษาอึด
อดั ในท่ีสดุก็เร่ิมอยา่งทนไมไ่ด้ 

“มีอะไรกบัฉนัก็พดูมาสิคะ” เขาเพียงแตย่ิม้ให้เธอ ดวงตา
เป็นประกายวิบวบั  

“เบน!” เมลิษาเรียกช่ือชายหนุม่อยา่งเหลืออด  
“ขอผมกินกาแฟสงบ ๆ ได้ไหม คณุก็ควรจดัการลาเต้ของ

คุณด้วย เด๋ียวจะเย็นเสียก่อน” ชายหนุ่มว่า ใบหน้ายังประดบั
รอยยิม้ แล้วก้มลงจดัการกบักาแฟถ้วยจิ๋วตรงหน้าด้วยท่าทางตัง้
อกตัง้ใจ เมลิษาถอนหายใจยาวก่อนจะก้มลงจัดการกับถ้วย
กาแฟของตนเช่นกัน จนเม่ือด่ืมกาแฟจนหมด เมลิษาก็พยายาม



อีกครัง้  
“เบนคะ ฉนัไมมี่เวลามานัง่กบัคณุทัง้เย็นนะคะ ถ้าคณุไม่

มีธุระอะไร ฉนัขอตวั”  
“ผมท าอะไรให้คณุไม่พอใจหรือเปล่า” เขาถามเสียงขรึม 

น า้เสียงจริงจงัเป็นครัง้แรกนบัแตเ่ดนิเข้ามาในร้าน เมลิษารู้สึกวบู
ไหวในอก ถึงเวลาแล้วสินะ  

“เปลา่คะ่” หญิงสาวตอบ 
“แล้วท าไมคณุถึงหลบหน้าผม ท าเหมือนโกรธกนั” 
“เพราะฉันเพิ่งทราบว่าคณุเป็นใคร ฉันไม่เหมาะท่ีจะเป็น

เพ่ือนกับคุณหรอกค่ะ” หญิงสาวบอกไปตามท่ีคิด มองเห็นเขา
ขมวดคิว้มุน่ 

“ผมเป็นใคร” ค าถามสัน้ ๆ ของเขาท าเมลิษาชะงกั หญิง
สาวอ้าปากคล้ายจะพดูแตแ่ล้วก็หบุปาก อ้าหบุอ้าหบุอยูอ่ย่างนัน้ 
แล้วในท่ีสดุก็บอกเขาอยา่งระมดัระวงั 

“ฉันเห็นกลุ่มเพ่ือนคุณ แต่ละคนมีแต่ลูกคนใหญ่คนโต 
พวกคณุมีเงินมากมาย มีชีวิตและไลฟ์สไตล์ไปในแนวเดียวกนัซึง่
แตกตา่งกบัฉนัโดยสิน้เชิง” 

“แล้วไง” 
“แล้วไง... ก็เราเป็นเพ่ือนกนัไมไ่ด้ไงคะ ฉันท าอะไรท่ีพวก

คณุท าไม่ได้หรอก อีกหน่อยคณุก็คงจะเบื่อท่ีฉันเป็นเด็กจน ๆ คน



หนึ่ง ชีวิตวนั ๆ มีแตต้่องท างานหาเงิน ไม่มีเวลาจะไปสนกุสนาน
กับคณุ ตอนนีค้ณุอาจเห็นว่าชีวิตแบบฉันดนู่าสนใจดี แต่สกัพกั
คณุก็จะหมดความสนใจ” 

“นั่นหรือคือเหตุผลท่ีท าให้คุณไม่อยากเป็นเพ่ือนกับผม
ต่อไป” ชายหนุ่มถามอย่างไม่อยากจะเช่ือ เขาก็คิดมากอยู่ตัง้
หลายวนัวา่เขาอาจจะท าอะไรให้เธอไมพ่อใจโดยไมรู้่ตวัหรือเปล่า 
ใครจะไปคิดว่าเธอจะมีเหตผุลท่ีท าให้ไม่อยากคบหากบัเขาตอ่ไป
อยา่งประหลาดพิสดารเชน่นี ้ 

“ก็ใช.่.. แล้วอีกอยา่ง...” 
“อีกอย่าง?” ชายหนุ่มถามเม่ือหญิงสาวท าท่าว่าจะพูด

อะไรบางอยา่งแล้วกลบัเงียบไป  
“อีกอย่างแฟนคุณมองฉันแปลก ๆ ด้วย ฉันไม่อยากมี

ปัญหา” เมลิษาตดัสินใจบอกออกไปในท่ีสดุ หากคนฟังถึงกบัสา่ย
ศีรษะ นอกจากจะมีเหตผุลประหลาดในการไม่อยากจะคบหากบั
เขาแล้ว เธอยงัมีจินตนาการล า้เลิศไปถึงคนรักท่ีเขาไมไ่ด้มีอยู่อีก 

“ผมไม่ยักทราบว่าผมมีแฟนด้วย” เขาว่าอย่างอดไม่ได้ 
มองเห็นหนว่ยตากลมโตมองมา สายตาแสดงความงุนงง  

“ก็ลูกสาวท่านนายกเทศมนตรี” หญิงสาวว่าเสียงแผ่ว 
เบนถอนหายใจแล้วอธิบายน า้เสียงนุม่นวล 

“เวโรนิก้า เขาเป็นแคเ่พ่ือนคนหนึง่ ผมยงัไมมี่ใคร”  



“แต.่..” เมลิษาก าลงัจะบอกว่าท่ีเธอได้ยินมาไม่ใช่แบบนี ้
แตแ่ล้วก็เปล่ียนใจ ยิ่งเห็นเขามองมายิม้ ๆ ราวกบัขบขนัยิ่งคิดว่า
ไม่ควรจะพดูอะไรทัง้นัน้ แตด่เูหมือนเขาจะพอเดาได้ เพราะชาย
หนุม่บอกเธอขณะนยัน์ตาพราวระยบั 

“ข่าวคณุไม่กรองเลยนะ” เมลิษาค้อนชายหนุ่มอย่างขัด
เขิน เธอจะไปรู้ไหมล่ะว่าข่าวกรองหรือไม่กรอง ก็แซนดีไ้ปได้ยิน
มาว่าอย่างนัน้ แต่เม่ือเจ้าตวัยืนยันเช่นนีเ้ธอก็ควรจะเช่ือเขาใช่
ไหม 

“แตเ่ธอมองฉนัแปลก ๆ จริง ๆ นะคะ” เมลิษาวา่อ้อมแอ้ม 
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนท่ีไม่รู้จกักัน ท าไมจึงได้มองกันอย่างไม่
เป็นมิตรเชน่นัน้ 

“ไม่แปลกหรอก ผมไม่เห็นเวโรนิก้าจะชอบใครสักคน” 
เบนตอบกลัว้หัวเราะอย่างรู้จักผู้ เป็นเพ่ือนดี ก่อนท่ีจะถามหญิง
สาวด้วยสีหน้าท่ีจริงจงัขึน้ 

“สรุปวา่มีแคนี่ใ้ชไ่หม”  
“คะ?” เมลิษาถามอย่างงุนงง ไม่ค่อยเข้าใจในค าถาม

ของเขานกั 
“ก็แคว่า่ผมอาจจะมีฐานะท่ีแตกตา่งกบัคณุ และเพราะเว

โรนิก้าท่ีคุณคิดว่าเป็นแฟนผมมองคุณแปลก ๆ คุณก็เลยไม่
อยากจะเป็นเพ่ือนกับผมต่อ เท่านัน้ใช่ไหม” เมลิษาถอนหายใจ



ยาว รู้สึกอึดอดัขดัข้อง ดเูหมือนเขาจะไม่เข้าใจความคิดของเธอ
เลย แตย่งัไม่ทนัท่ีหญิงสาวจะได้ว่าอะไร ชายหนุ่มก็ย่ืนมือมากุม
มือของเธอไว้ทัง้สองมือนัยน์ตาสีเขียวครามท่ีจ้องตาเธอฉาย
ประกายจริงจงั เขาบอกเธอด้วยน า้เสียงหนกัแนน่  

“ผมชอบในมิตรภาพของคณุ จ านวนเงินในบัญชีของคณุ
ไม่มีความหมายต่อการเป็นเพ่ือนของเรา ทุกครัง้ท่ีได้คุยกับคุณ
ผมรู้สึกมีความสุข และผมคิดว่าคณุก็คงรู้สึกอย่างเดียวกัน แล้ว
คุณจะยอมโยนความรู้สึกดี ๆ ระหว่างกันทิง้เพียงเพราะว่าผม
อาจจะมีเงินมากกว่าคุณเท่านัน้หรือ” ค าถามของเขาท าให้เม
ลิษาหลบสายตาคมเข้มท่ีมองมา มนัคงไม่ใช่แค่นัน้ เธอเพียงแต่
พยายามจะรักษาหวัใจท่ีเร่ิมจะไหวหวัน่กบัเขามากกว่ามิตรภาพ
ท่ีเขาก าลงัพดูถึงตา่งหาก 

“อย่าหนัหลงัให้กบัมิตรไมตรีท่ีเราเพิ่งร่วมกนัสร้างเลยนะ
เม มนัเกิดขึน้ไม่บ่อยหรอกนะท่ีเราจะได้พบกับคนท่ีคยุกันถูกคอ
แม้จะเพิ่งรู้จกักัน ขอโอกาสให้ความสมัพนัธ์ระหว่างเรางอกงาม
ได้ไหม” เขาถามเสียงออ่นโยน มือใหญ่ท่ีกอบกมุมือเธออยูส่ง่ผ่าน
ความอบอุ่นมาให้ ปัดเป่าความรู้สึกเยียบเย็นในอกในช่วงหลาย
วนัท่ีผ่านมาท่ีตดัสินใจจะหนัหลงัให้เขาตลอดกาล ความอบอุ่นท่ี
เมลิษาโหยหา ซึ่งท าให้เธอพยักหน้าตอบรับค าขอร้องของเขา
อยา่งแทบไมรู้่ตวัเลย 
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เวลาผันผ่าน อากาศเย็นของฤดูใบไม้ผลิเพิ่มองศาก้าว
เข้าสูฤ่ดรู้อน หลายสิ่งหลายอยา่งเปล่ียนแปลง แตส่ิ่งหนึง่ท่ีไมเ่คย
เปล่ียนคือชายหนุ่มท่ีขอให้เธอกบัเขายงัเป็นเพ่ือนกนัอยู่ในวนันัน้ 
วนันีเ้ขาก็ยงัคบหากับเธออยู่อย่างไม่มีท่าทีว่าจะเบื่อหน่ายอย่าง
ท่ีหญิงสาวเคยหวาดกลวั แม้เวลาว่างจากการเรียนของเธอส่วน
ใหญ่จะใช้ไปกับการท างาน แต่เขาก็หาโอกาสใช้เวลากับเธออยู่
เสมอ ชายหนุ่มขอตารางเวลาท างานของเธอในแต่ละสัปดาห์ 
เพ่ือท่ีเขาจะได้จัดเวลาว่างให้ตรงกัน อย่างน้อยสัปดาห์ละสอง
ครัง้ ซึง่ไมมี่อะไรลกึซึง้มากไปกวา่มิตรภาพ อยา่งเพื่อนพงึมีตอ่กนั 

นอกจากความสัมพันธ์ฉันเพ่ือนท่ีเพิ่มมากขึน้ระหว่าง



หญิงสาวและชายหนุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างเมลิษากับเพ่ือน
ร่วมงานอย่างแซนดี ้ก็พัฒนาจนกลายมาเป็นเพ่ือนสนิทท่ีคอย
ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั ท าให้ชีวิตไกลบ้านของหญิงสาวไม่โดดเด่ียว
อย่างท่ีเธอเคยคิดว่าจะเป็น อย่างน้อยเม่ือมีปัญหา เบนและ
แซนดีคื้อเพ่ือนท่ีเธอจะหนัหน้าเข้าหาได้เสมอ 

เสียงประตรู้านเปิดในตอนใกล้เลิกงานเรียกเมลิษาให้หนั
ไปมอง แล้วก็ต้องยิม้กว้างเม่ือเห็นว่าเป็นใคร เบนเดนิมานั่งท่ีโต๊ะ
ในมุมค่อนข้างเป็นส่วนตวัจากสายตาคนอ่ืนเงียบ ๆ ซึ่งเป็นโต๊ะ
ประจ าเวลาท่ีเขามาหาหญิงสาวในเวลาใกล้เลิกงานเชน่นี ้ 

“มคัคีอ้าโต้ดบัเบิล้ช็อตค่ะ” เมลิษาวางกาแฟถ้วยจิ๋วลง
ตรงหน้าชายหนุ่มแล้วทรุดตวัลงนัง่ตรงข้ามเขา เบนเลิกคิว้มอง
อยา่งแปลกใจ ปกตเิมลิษาไมค่อ่ยจะมานัง่กบัเขาเชน่นี ้ 

“ร้านจะปิดแล้ว น่ีท าให้เป็นกรณีพิเศษนะ แซนดีเ้ลยให้
เวลามาคยุกบัคณุได้สิบนาที ก่อนท่ีจะต้องกลบัไปเก็บร้าน” หญิง
สาวอธิบาย เบนยิม้นิด ๆ ก่อนจะเย้าไปถึงเพ่ือนร่วมงานเธอ ซึ่ง
ตอนนีไ้ด้กลายมาเป็นเพ่ือนเขาด้วย 

“เพราะมีแรงงานมาช่วยเก็บร้านน่ะสิ เลยให้คุณพักตัง้
สิบนาที” เขาเน้นค าวา่ตัง้ ท าให้เมลิษาหวัเราะก๊ิกอยา่งอารมณ์ดี  

“ได้ตัง้สิบ ไมดี่หรือคะ”  
“ดี” เขาว่า จ้องตาเธอด้วยดวงตาเป็นประกายวิบวบั จน



เมลิษาถึงกับหลบตาเม่ือไม่สามารถสู้สายตาเป่ียมความหมาย
นัน้ได้อีกตอ่ไป  

ชายหนุ่มใช้เวลาไม่นานก็จัดการกับกาแฟจนเรียบร้อย 
เมลิษาน าถ้วยกาแฟเข้าไปเก็บหลงัร้าน ซึง่มีชายหนุม่เดนิตามเข้า
ไปด้วย เขาจะท าเช่นนีเ้สมอในระยะหลงัท่ีนดักบัเมลิษาหลงัจาก
หญิงสาวเลิกงานในตอนค ่า เขาจะมาก่อนเวลานดัและช่วยหญิง
สาวเก็บร้าน จนสนิทสนมกบัคนอ่ืน ๆ ในร้านไปด้วย  

หลงัช่วยกันเก็บร้านจนเรียบร้อย สองหนุ่มสาวเดินตาม
กนัออกจากร้านทางประตหูลงั โดยมีแซนดีท้ าหน้าท่ีล็อกประต ูเม
ลิษาหนักลบัไปถามคนท่ีก าลงัล็อกประตอีูกครัง้ 

“แน่ใจหรือแซนดีว้่าจะไม่ไปด้วยกนั เธอบอกอยากดหูนงั
เร่ืองนีม้าหลายวนัแล้วนะ”  

“แน่ใจ เธอสองคนไปเดทกันให้สบายใจเลย ฉันก็มีเดท
ของฉันเหมือนกันนะ” แซนดีต้อบพร้อมหลิ่วตาให้ เมลิษาส่าย
หน้า คร้านจะท้วงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งเธอและคนข้างกาย ซึง่
แม้แซนดีก็้รู้ดีว่าไม่มีอะไรพิเศษมาไปกว่าความเป็นเพ่ือน แตก็่ยงั
ไมเ่คยหยดุล้อ สว่นชายหนุม่เพียงแตย่ิม้รับถ้อยค านัน้โดยไม่ตอบ
รับหรือปฏิเสธ  

“แล้วเจอกนัใหม่ แซนดี”้ ชายหนุ่มว่าก่อนจะแตะข้อศอก 
พาเมลิษาเดินตรงไปยงัจกัรยานท่ีจอดอยู่ไม่ไกล โดยมีจุดหมาย



อยู่ท่ีโรงภาพยนตร์ซึ่งอยู่ในเมือง ท าให้ต้องข่ีจักรยานกันไกลกว่า
ปกตสิกัหนอ่ย แตก็่ไมมี่ใครบน่เพราะใช้จกัรยานไปไหนมาไหนจน
ชินเสียแล้ว 

“หาอะไรง่าย ๆ กินก่อนดีไหม” เบนหนัมาถามหลงัจากท่ี
ซือ้ตัว๋เรียบร้อยแล้วยังเหลือเวลาอีกเกือบชั่วโมงกว่าจะถึงเวลา
หนงัฉาย เมลิษาพยกัหน้ารับก่อนจะเดินตามกันไปยงัคาเฟ่ท่ีอยู่
ไมไ่กลจากโรงภาพยนตร์มากนกั  

ทัง้สองใช้เวลาในการจดัการอาหารเย็นซึ่งเป็นแซนด์วิช
ง่าย ๆ ไม่นาน ก่อนท่ีจะกลบัมายงัหน้าโรงภาพยนตร์ ซือ้น า้เปล่า
กนัคนละขวดแล้วเดนิเข้าไปข้างในเม่ือถึงเวลา  

หนงัใช้เวลาฉายราวสองชัว่โมงกว่า ในตอนท่ีเดินออกมา
จากโรงภาพยนตร์นัน้ ท้องฟ้าท่ีสวา่งอยูก่่อนหน้านีมื้ดสลวั 

“กลบักนัเลยดีไหมเม มืดแล้ว หรือคณุอยากไปข่ีจกัรยาน
เลน่ท่ีไหนก่อนหรือเปลา่”  

“กลับดีกว่าค่ะ ฉันต้องกลับไปอ่านหนังสือ วันมะรืนมี
สอบ” เมลิษาบอกพร้อม ๆ กับหยิบโทรศัพท์มือถือในกระเป๋า
ขึน้มาเปิดเคร่ือง หลงัจากท่ีปิดไว้ในชว่งท่ีอยูใ่นโรงภาพยนตร์  

เม่ือโทรศัพท์กลับมาท างานอีกครัง้ หญิงสาวมองเห็น
ข้อความท่ีสง่มาจากระบบแจ้งวา่มีเบอร์ท่ีพยายามโทรหาแตไ่ม่ได้
ฝากข้อความไว้ ซึ่งเป็นเบอร์ของมารดา จึงเงยหน้าบอกคนท่ีเดิน



อยูข้่าง ๆ  
“แมโ่ทรมา แป๊บนงึนะคะ” บอกแล้วก็กดโทรศพัท์เพ่ือโทร

กลบัหามารดา รอสายเพียงครู่ก็ได้ยินเสียงของแม่ส่งมาตามสาย 
เสียงท่ีมาพร้อมขา่วร้ายท่ีเธอไมไ่ด้คาดคดิมาก่อน  

เมลิษานิ่งฟังมารดาอยู่เพียงครู่ก่อนจะรับค าเสียงแผ่ว
แล้ววางสายไป หญิงสาวรู้สึกถึงก้อนสะอืน้ท่ีขึน้มาจุกล าคอ 
พยายามกลัน้น า้ตาอย่างสุดความสามารถ โดยไม่ได้รู้ว่าความ
ผิดปกตขิองเธออยูใ่นสายตาของคนข้าง ๆ ตลอด 

“เม เป็นอะไร มีอะไรหรือเปล่า” เขาถามน า้เสียงห่วงใย 
มือใหญ่เอือ้มมาคว้ามือเธอบีบอย่างให้ก าลงัใจ เมลิษาหนัหน้าท่ี
มีน า้ตาคลอหนว่ยไปทางเขา ก่อนท่ีจะบอกเสียงแผว่ 

“ไม่... ไม่มีอะไรค่ะ” มนัเป็นปัญหาของเธอ ปัญหาท่ีเธอ
ต้องหาทางแก้เอาเอง อย่าให้เขามารับรู้ด้วยเลย แตด่เูหมือนชาย
หนุ่มจะไม่ยอมปล่อยให้เธออยู่กับปัญหานัน้เพียงล าพัง เพราะ
เขาบอกอยา่งออ่นโยน 

“เม... เราเป็นเพ่ือนกันนะ คุณมีปัญหาอย่าเก็บไว้คน
เดียว เพ่ือน... มีไว้เพ่ือชว่ยเหลือกนัในยามยากไมใ่ชห่รือ” ถ้อยค า
ของชายหนุ่มท าให้น า้ตาท่ีพยายามกลัน้ไว้พร่ังพรู เห็นสายตา
แสดงความหว่งใยท่ีชายหนุม่สง่มาแล้วท าให้เมลิษาตดัสินใจบอก
เขา เพราะจริง ๆ แล้วมนัไม่ใช่เร่ืองคอขาดบาดตาย แตม่นัก็เป็น



เร่ืองใหญ่มากส าหรับเธอ  
“แมโ่ทรมาบอกว่าฟาร์มของพ่อเลีย้งมีปัญหา แมจ่า่ยเงิน

คา่หอพกัให้ฉันไม่ได้แล้ว แล้วฉันจะท ายงัไงคะ ฉันจะไปอยู่ท่ีไหน 
เงินท่ีหาได้แค่ค่าเทอมก็แทบจะไม่พอ” พูดพลางเช็ดน า้ตาไป
พลาง อายอยู่เหมือนกนัท่ีจะต้องให้เขามารับรู้ด้วย แตช่ายกลุ่มก็
ไม่เคยท าให้เธอล าบากใจ เขาย่ืนมือมาเช็ดน า้ตาให้แล้วบอกเธอ
เสียงออ่นโยน 

“คอ่ย ๆ คิดนะ มนัต้องมีทางออก แม่คณุจ่ายคา่หอไว้ถึง
เม่ือไร”  

“แค่สิน้เทอมนีค้่ะ ซัมเมอร์ฉันต้องจ่ายเอง ไม่งัน้ก็ต้อง
ย้ายออก แตฉ่ันคงย้ายออกล่ะ ห้องท่ีอยู่เป็นห้องสตดูิโอ มนัแพง
กว่าห้องแชร์ ฉันจ่ายไม่ไหวหรอก” บอกเขาแล้วก็ถอนหายใจยาว 
รู้สกึมืดมนไปหมด สิน้เทอมนีก็้คือภายในสิน้เดือนพฤศจิกายน ซึง่
เหลือเวลาอีกเพียงแค่สามสัปดาห์เท่านัน้ และช่วงนีก็้เป็นช่วง
สอบ เธอต้องทัง้ท างานและอา่นหนงัสือสอบ จะเอาเวลาท่ีไหนไป
หาท่ีอยู่ใหม่ หรือตอ่ให้เธอหาท่ีอยู่ใหม่ได้ แตจ่ะมีเงินพอจ่ายหรือ
เปลา่ยงัไมรู้่เลย  

“ถ้าหาเงินไม่ทันจริง ๆ คุณท าเร่ืองกู้ ได้ไหม” ชายหนุ่ม
ถาม เขาหมายถึงเงินกู้ ยืมส าหรับนกัศึกษาท่ีทางรัฐบาลมีให้ เม
ลิษาสา่ยหน้า กลา่วเสียงเบา 



“ไมท่นัแล้วคะ่ เดดไลน์สง่เอกสารตัง้แตว่นัท่ีหนึง่” 
“อยา่เพิ่งคดิมากนะ ผมจะชว่ยคณุหาท่ีอยูใ่หมใ่ห้ได้ หรือ

ถ้าไม่ได้จริง ๆ คณุไปอยู่กับผมก่อนก็ได้” สิน้ค าของชายหนุ่ม เม
ลิษาเงยหน้าขึน้มองเขาตาโต ซาบซึง้กบัความมีน า้ใจของเขา แต่
เธอจะไปอยู่กบัเขาได้อย่างไร เธอไม่เคยไปถึงบ้านเขา ไม่รู้ว่าเขา
มีความเป็นอยู่อย่างไร อยู่ในท่ีพกัแบบไหน อยู่กบัใคร เธอไม่กล้า
รบกวนเขาถึงขนาดนัน้แน ่ๆ 

“ขอบคุณมากนะคะเบน ฉันคงไม่รบกวนคุณขนาดนัน้ 
ฉันอาจจะหาแชร์บ้านหรืออาจจะมีใครให้เช่าห้องชัว่คราวในช่วง
ซัมเมอร์ก็ได้” เมลิษาพูดอย่างมีความหวัง มีนักศึกษาบางคน
เหมือนกันท่ีไม่ลงเรียนในช่วงซัมเมอร์แล้วปล่อยห้องให้เช่า
ชัว่คราว และหญิงสาวหวงัว่าเธอจะโชคดีหาท่ีอยู่ได้ในช่วงนี ้เม
ลิษาจ าเป็นต้องอยู่ท่ีน่ีในช่วงซัมเมอร์เพ่ือท างานหาเงินส าหรับ
เทอมต่อไป และเม่ือมีรายจ่ายท่ีไม่คาดฝันเช่นนีเ้กิดขึน้ เธอคง
ต้องหางานเพิ่มขึน้เสียแล้ว  

“คณุเป็นคนเก่ง ผมเช่ือว่าคณุจะผ่านมนัไปได้” เบนบอก
พร้อมกระชบัมือเล็กอย่างให้ก าลงัใจ เมลิษายิม้ให้เขา แม้จะฝืด
เฝ่ือนแตเ่ขาก็ท าให้เธอยิม้ได้  

“กลบักันเถอะค่ะ ขอโทษนะคะ คณุเลยต้องมารับรู้เร่ือง
อะไรก็ไมรู้่” หญิงสาววา่ ยงัรู้สกึวา่เขาไมค่วรจะต้องมารับรู้ปัญหา



ของเธอเลย แล้วดสูิ เขาท าเหมือนเป็นหน้าท่ีของเขาท่ีจะต้องช่วย
เธอ ในขณะท่ีตัง้แตรู้่จกักนัมา เธอไม่เคยมีโอกาสท าอะไรเพ่ือเขา
เลย  

“อย่าคิดมากสิ เราเป็นเพ่ือนกนันะ” ชายหนุ่มบอกพร้อม
ยิม้อ่อนโยน รอยยิม้ท่ีน าความอุ่นใจมาให้ เขาท าให้เธอรู้สึกว่า
เธอไม่ได้อยู่อย่างเดียวดาย ไม่ว่าเธอจะต้องพบเจอกบัอะไรเขาก็
จะอยูข้่าง ๆ เธอเสมอ 

สองหนุ่มสาวข่ีจักรยานกลับไปยังบริเวณมหาวิทยาลัย
โดยไม่ได้พดูคยุอะไรกนั จนกระทัง่มาถึงตกึหอพกัของเธอทัง้สอง
ก็หยดุ  

“ไมต้่องคดิมากนะ เราจะช่วยกนัหาท่ีอยู่ใหมใ่ห้คณุให้ได้ 
ตอนนีต้ัง้ใจอา่นหนงัสือก็พอ รู้ไหม” ชายหนุม่บอกก่อนท่ีจะปล่อย
ให้หญิงสาวขึน้ตกึ เมลิษาพยกัหน้า พยายามฝืนยิม้ 

“จะพยายาม”  
“คุณหาวันว่างไว้ละกัน แล้วผมจะพาไปตระเวนดูบ้าน 

ระหวา่งนีห้าจากอินเตอร์เน็ตไว้ก่อน” 
“ค่ะ ขอบคุณนะเบนส าหรับ... ทุกอย่าง” เมลิษาบอก

เสียงแผ่ว มองคนตรงหน้าด้วยสายตาซาบซึง้ใจ เขายิม้บาง ๆ ให้
เธอแล้วยกมือขึน้ขยีศี้รษะ  

“เร่ืองเล็กน้อยแคนี่เ้อง ผมไปล่ะ แล้วจะโทรหา” เขาบอก



แล้วข่ีจักรยานจากไป เมลิษายืนมองจนชายหนุ่มลับสายตาจึง
ถอนใจยาว แล้วหมนุตวัเดินขึน้ตกึ หอพกัท่ีเป็น ‘บ้าน’ มาเกือบปี
แต่ตอน นี ก้ าลั ง จะกลาย เ ป็น เ พี ยงอ ดีต เพราะ เ ธอ ไม่ มี
ความสามารถพอจะจ่ายเงินจ านวนท่ีมารดาจ่ายให้ได้ หญิงสาว
ได้แตห่วงัว่าเธอจะหาท่ีอยู่ใหม่ได้ทนั หาไม่แล้วปิดเทอมซมัเมอร์
นีเ้ธออาจจะต้องกลบัไปอยู่ท่ีฟาร์มของบิดาเลีย้ง ซึง่จะชว่ยให้เธอ
ไม่ต้องจ่ายเงินคา่ท่ีพกั แตน่ัน่ก็หมายความว่าเธอจะไม่ได้ท างาน
หาเงินส าหรับคา่เทอมตอ่ไปเชน่กนั  

สู้ ๆ นะเม เธอสู้มาได้ตัง้นาน เร่ืองแค่นี้เธอต้องไม่ยอม
แพ้ หญิงสาวบอกตัวเองในใจ คุ้ นเคยกับถ้อยค าปลุกปลอบ
ตนเองท่ีพดูกบัตวัเองเสมอนบัแตย้่ายตามมารดามาอยู่ประเทศนี ้
นับตัง้แต่เหลือตวัคนเดียวหลังจากมารดามีครอบครัวใหม่ เธอ
ต่อสู้ ด้วยตัวเองมาตลอดไม่ว่าเร่ืองอะไร และเธอก็จะสู้ ต่อไป
จนถึงท่ีสดุ  

ชัว่ขณะรอยยิม้อ่อนโยนของใครบางคนปรากฏขึน้ในห้วง
ค านงึ...  

 
เมลิษาปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ลงหลงัจากใช้เวลาค้นหา

บ้านเช่าอยู่นาน หญิงสาวยกมือขึน้กดนวดขมบัเบา ๆ เพ่ือผ่อน
คลายความเม่ือยล้า สดุท้ายก็ฟบุหน้าลงกบัโต๊ะ ถอนสะอืน้เบา ๆ 



บ้านเช่าท่ีเธอเปิดดูไม่มีหลังไหนอยู่ในงบประมาณของ
เธอเลย แม้แต่บ้านหลงัเก่า ๆ สองห้องนอน หนึ่งห้องน า้ และอยู่
ห่างไกลก็ยังสัปดาห์ละกว่าสามร้อยเหรียญ ในขณะท่ีเธอจ่าย
ได้มากท่ีสุดไม่เกินหนึ่งร้อย ซึ่งแค่นัน้ก็ท าให้เธอแทบจะไม่เหลือ
เงินส าหรับคา่กินอยูแ่ล้ว  

หญิงสาวเจอประกาศหาคนแชร์บ้านจากนักศึกษา
ด้วยกนัอยู่สองสามแห่ง จึงจดท่ีอยู่ไว้เพ่ือท่ีจะได้ไปดกูบัชายหนุม่
ตามท่ีนัดกันไว้วันนี ้และหวังว่าจะมีสักแห่งท่ีได้ใช้เป็นท่ีซุกหัว
นอนของเธอโดยอยูใ่นงบประมาณท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดัจ าเข่ียน่ี  

เสียงเตือนข้อความเข้าจากโทรศพัท์มือถือเรียกเมลิษาให้
หันหาต้นเสียง เม่ือเห็นว่าวางอยู่บนเตียงจึงเดินไปหยิบขึน้มา
อา่นข้อความ  

‘ผมรออยู่ข้างล่าง’ ข้อความจากคนท่ีนดัเธอไว้ปรากฏอยู่
บนหน้าจอ เมลิษากดพิมพ์ตอบอยา่งรวดเร็ว  

‘เจอกันค่ะ’ พิมพ์เสร็จแล้วก็กดส่ง ก่อนจะโยนโทรศพัท์
กลบัลงไปบนเตียงแล้วเดินเข้าห้องน า้เพ่ือส ารวจความเรียบร้อย
ของตน เสร็จแล้วก็เดินกลับออกมาคว้ากระเป๋าเป้ประจ ากาย 
หยิบโทรศพัท์มือถือและกระเป๋าสตางค์ใส่ลงไป แล้วเดินออกไป
จากห้อง  

ขณะก าลงัเดนิลงบนัไดของอาคาร เมลิษาเห็นคนท่ียืนรอ



อยู่เงยหน้าขึน้มายิม้ให้เธอพร้อมโบกมือทกัทาย ชายหนุ่มอยู่ใน
เสือ้ยืดเนือ้นิ่มสีขาวพอดีตวั กางเกงขาสัน้สีกรมท่า และรองเท้า
ผ้าใบแบบสวม ถุงเท้าสัน้ต ่ากว่าข้อเท้ามองแทบไม่เห็น ผมยาว
หยกัศกถกูมดัรวบไว้ข้างหลงั บนศีรษะมีแวน่กนัแดดคาดอยู ่

“เบน รอนานไหมคะ” เมลิษาทักทาย เห็นเขาส่ายหน้า
แล้วย่ืนมือมาคว้ามือเธอ 

“ไม่นาน ไปกันเถอะ” ว่าแล้วก็พาเธอเดินเลยจุดจอด
จกัรยานไปยงัลานจอดรถ เมลิษาจงึถามอยา่งสงสยั 

“จกัรยานคณุละ่คะ” 
“ไม่ได้เอามา” เขาตอบแล้วพาเธอเดินตรงไปยงัรถยนต์

แบบคูเป้ สีเงินเมทัลลิกป้ายทะเบียนนิวเซาท์เวลส์ท่ีจอดอยู่ไม่
ไกล เมลิษาตาเบิกกว้างเม่ือเห็นโลโกรูปวงกลมส่ีวงวางเรียงซ้อน
กนัเป็นเส้นตรงท่ีติดอยู่หน้ารถ หญิงสาวหนัไปมองคนท่ีเดินเคียง 
เห็นเขายกัไหลแ่ล้วบอก  

“เราต้องไปกันหลายท่ี ผมเลยเอารถยนต์มา” ไม่ใช่
รถยนต์ธรรมดา เขาขับออดี!้ เมลิษากรีดร้องอยู่ในใจ รู้สึกถึง
ช่องว่างระหว่างฐานะของเขาและเธอขยายออกจนมองไม่เห็นอีก
ฝ่ัง ทัง้ ๆ ท่ีปกติก็รู้อยู่แล้วว่าเขากบัเธอต่างกันมาก แตก็่ไม่คิดว่า
จะมากขนาดนี ้

เบนเปิดประตใูห้หญิงสาวแล้วผายมือ เมลิษาจึงก้าวเข้า



ไปนัง่ห้องโดยสารใหม่เอ่ียมของรถยนต์ท่ีแม้จะเล็กตามแบบรถ
สองประตแูตก็่ดหูรูหราอย่างท่ีชีวิตนีไ้ม่เคยมีโอกาสได้นัง่มาก่อน 
รอสกัครู่ชายหนุ่มก็เดินอ้อมมายงัท่ีนัง่ฝ่ังคนขบัแล้วถอยรถออก
จากลานจอดรถ ก่อนจะหนัมายิม้ให้คนนัง่เคียง  

“จะให้ไปท่ีไหน บญัชามาเลยครับ” เมลิษาจึงบอกท่ีอยู่
ของบ้านหลงัแรกท่ีตัง้ใจจะไปดซูึ่งได้ท าการนดักับคนท่ีประกาศ
ให้เชา่ไว้แล้ว 

เบนพารถมาจอดหน้าบ้านก่ออิฐแบบคอทเทจหลัง
กะทดัรัด เป็นบ้านสมยัเก่าท่ีอยู่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลยัมากนกั 
เมลิษาคิดว่าหากได้อยู่ท่ีบ้านหลงันี ้เธอจะได้ไม่ต้องกงัวลกบัการ
เดนิทางไปเรียนและท างาน เพราะสามารถข่ีจกัรยานคูย่ากไปได้ 

เมลิษาได้จกัรยานคนันีม้าจากข้างถนน ซึ่งในแตล่ะปีจะ
มีชว่งเวลาท่ีคนในเมืองขนขยะหรือสิ่งของท่ีไม่ต้องการแล้วมาวาง
หน้าบ้านเพ่ือรอรถเก็บขยะของทางเมืองมาเก็บไปทิง้ให้ ซึ่งเป็น
บริการฟรีของเมืองปีละหนึง่ครัง้ หลายหนท่ีจะมีกระดาษเขียนติด
ไว้กับสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ต้องการเหล่านัน้แล้วว่ายังสามารถใช้
งานได้ดี ท าให้หลายคนมองหาสิ่งท่ีต้องการจากกองขยะเหล่านัน้ 
ไม่ว่าจะเป็น ตู้  โต๊ะ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองออกก าลงักาย มีแม้แต่
คอมพิวเตอร์! และเมลิษาก็ได้จกัรยานคนันีม้าโดยไม่ต้องจา่ยเงิน
ซือ้สกัเซ็นต์เดียว  



“บ้านน่ารักเชียว” ชายหนุ่มพูดขึน้ เรียกเมลิษาให้หลุด
จากภวงัค์ บ้านหลงักะทดัรัดตรงหน้าอยู่ในรัว้บ้านไม้ระแนงทาสี
ขาวความสงูแคเ่อว สนามหญ้าหน้าบ้านขนาดใหญ่เขียวขจีและ
ถูกตดัสัน้อย่างเรียบร้อย รอบ ๆ รัว้มีแถวกุหลาบปลูกเรียงราย 
ก าลงับานสะพร่ังสง่กลิ่นหอมหวานไปทัว่บริเวณ 

เบนกดออดท่ีมองเห็นเหนือประต ูรอสกัพกัก็มีชายหนุ่ม
หน้าตาอยา่งคนเอเชียเดนิออกมาเปิดประตรัูว้ 

“เมลิษาท่ีนัดไว้ค่ะ” เมลิษาบอก มองเห็นเขาพยักหน้า
รับรู้แล้วเปิดประตใูห้กว้างขึน้ เชือ้เชิญทัง้สองให้เข้าไปข้างใน  

เม่ือเข้าไปภายในบ้าน ชายหนุ่มผู้ เป็นเจ้าบ้านซึ่งแนะน า
ตวัว่าช่ือชาร์ลส์พาสองหนุม่สาวเดินผ่านห้องนัง่เล่นซึง่มีหนุม่สาว
หน้าตาเอเชียนัง่อ่านหนงัสืออยู่สองคน ทัง้สองเงยหน้าขึน้มายิม้
ให้พร้อมโบกมือทักทาย ชาร์ลส์อธิบายว่าเป็นนักศึกษาชาว
เกาหลีท่ีอาศยัอยู่ด้วยกันทัง้สามคนเดินผ่านห้องนั่งเล่นไปจนถึง
ห้องห้องหนึ่งซึ่งดูเป็นห้องนอนขนาดมาตรฐาน มีเตียงขนาด
ดบัเบิล้วางอยูก่ลางห้อง ชาร์ลส์หนัมาบอกสองคนท่ีเดนิตาม 

“ถ้าเป็นห้องคู่ ห้องนีย้ังว่าง สัปดาห์ละสองร้อยห้าสิบ” 
ว่าท่ีเจ้าของห้องคู่ถึงกับมองหน้ากัน เมลิษามองเห็นชายหนุ่ม
กลัน้ยิม้ ตาเป็นประกายวิบวับอย่างขบขัน ในขณะท่ีเธอเอง
ใบหน้าร้อนผา่ว รีบอธิบายกบัคนเข้าใจผิดแทบไมท่นั 



“ไมค่ะ่ ส าหรับฉนัคนเดียว มีห้องเด่ียวไหมคะ” ถามพลาง
ยิม้แหยเม่ือชาร์ลส์มองไปยงัเธอที ยงัชายหนุม่ที หวัคิว้ขมวดมุน่  

“มีแตห้่องแชร์” เขาบอกพลางพาเดินออกจากห้องนอนคู่
ไปยงัอีกห้องท่ีมีขนาดใหญ่กวา่เล็กน้อย  

“ห้องนีแ้ชร์กนัสามคน คนละแปดสิบ” เขาหมายถึงคา่เช่า
ต่อสปัดาห์ เมลิษานิ่วหน้าน้อย ๆ เม่ือนึกถึงสภาพความเป็นอยู่
ของตนหากจะต้องอยู่ในห้องร่วมกบัคนอ่ืนอีกถึงสองคน แตจ่ะท า
อย่างไรได้เล่า ดูเหมือนน่ีจะเป็นทางเลือกเดียวท่ีเธอมี เพราะ
ราคาคา่เชา่อยูใ่นงบประมาณท่ีเธอสามารถจา่ยได้  

“ทัง้หลงัอยูก่นัก่ีคน” เบนถาม ใบหน้าปราศจากรอยยิม้ 
“ตอนนีห้้าคน ผม สองคนข้างนอก แล้วก็มีเพ่ือนผู้หญิง

อีกสองคนท่ีตอนนีไ้ม่อยู่บ้าน เราต้องหาคนมาแชร์เพิ่มอีกสอง
คน” ตอบเบนแล้วก็หนัมาหาเมลิษา 

“ถ้าคุณตกลงจะย้ายเข้า ก็แชร์ห้องกับสองคนนัน้ก็ได้ 
หรือจะอยู่ห้องคู่คนเดียวก็ได้” เมลิษาปฏิเสธห้องคู่ในใจอย่าง
ทนัท่วงที สองร้อยห้าสิบ ถกูกว่าคา่หอพกัท่ีมารดาจ่ายให้ไม่ก่ีสิบ 
เธอไม่มีปัญญาแน่ หากเธอตกลงย้ายเข้ามาอยู่กบัคนพวกนี ้ห้อง
ท่ีเธอจะได้อยูคื่อห้องรวมสามคนอยา่งไมต้่องสงสยั  

“ขอบคุณมาก ขอเรากลับไปคุยกันก่อน แล้วจะติดต่อ
มา” เบนบอกอย่างตดัสินใจได้ เขาไม่ยอมให้เมลิษามาอยู่แบบนี ้



เดด็ขาด บ้านหลงัเล็กแคส่ามห้องนอนแตมี่คนอยู่อาศยัตัง้เจ็ดคน 
แออดัเสียแม้แตอ่ากาศก็คงต้องแยง่กนัหายใจกระมงั 

ทัง้สองร ่าลากับชาร์ลส์แล้วเดินกลับมายงัรถยนต์ท่ีจอด
อยูริ่มถนน เม่ือเข้าไปนัง่ข้างในเรียบร้อยเบนก็เอย่ขึน้ทนัที 

“มีท่ีอ่ืนอีกไหม ผมวา่บ้านนีไ้มเ่หมาะ”  
“ไมเ่หมาะยงัไงคะ”  
“คณุดสูิ บ้านหลงันิดเดียวอยู่กันเกือบสิบคน” ชายหนุ่ม

วา่ ท าสีหน้าสยดสยอง เมลิษาถอนหายใจก่อนจะบอกเสียงออ่น 
“เพ่ือความประหยดัก็คงต้องทนมงัคะ ฉนัวา่แชร์ห้องสาม

คนก็ไมแ่ย ่สปัดาห์ละแปดสิบฉนัพอจา่ยได้”  
“ลองหาท่ีอ่ืนดูก่อนเถอะเม” ชายหนุ่มบอก เมลิษาจึง

บอกท่ีอยูอี่กสองแหง่ท่ีเหลือให้กบัชายหนุม่ 
หลงัจากดบู้านทัง้สามหลงัแล้ว เบนถอนหายใจยาว เขา

ไม่ชอบใจเลยเพราะบ้านทัง้สามหลงัก็ดูจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่
ต่างกันมากนัก ไม่ว่าหลังไหนก็ต้องอาศัยร่วมห้องกับคนอ่ืน 
แตกตา่งกนัแคค่า่เชา่เพียงเล็กน้อยเทา่นัน้  

“ไปยูคาเฟ่กันเถอะ ผมเลีย้ง” ชายหนุ่มชวนเม่ือดูบ้าน
หลงัสุดท้ายเสร็จแล้วกลบัเข้ามาอยู่ในรถยนต์อีกครัง้ ยูคาเฟ่คือ
ร้านกาแฟท่ีเมลิษาท างานอยู่ ซึ่งหญิงสาวก็พยักหน้ารับอย่างว่า
ง่าย  



ใช้เวลาไม่นานรถยนต์ของชายหนุ่มก็น าคนทัง้สองมาถึง
จดุหมาย เขาจอดรถริมถนนหน้าร้านแล้วพาหญิงสาวเดินเข้าไป
ภายใน เมลิษากวาดสายตามองหาแซนดีเ้พ่ือนพนกังานท่ีกลาย
มาเป็นเพ่ือนสนิทแล้วยิม้กว้างพร้อมโบกทกัทาย เม่ือเห็นแซนดี ้
ก าลงัก้ม ๆ เงย ๆ อยู่หลงัเคร่ืองท ากาแฟเคร่ืองใหญ่ ก่อนจะเดิน
ตามชายหนุม่ไปยงัหน้าเคาน์เตอร์เพ่ือสัง่เคร่ืองดื่ม 

หลงัจากสัง่เรียบร้อยแล้วเดินมานัง่ยงัโต๊ะประจ าของชาย
หนุม่ ระหวา่งรอเคร่ืองดื่มมาเสิร์ฟ เบนก็พดูในสิ่งท่ีตัง้ใจทนัที  

“ผมไมเ่ห็นด้วยท่ีคณุจะไปอยูบ้่านแบบนัน้”  
“โธ่ เบนคะ ฉันไม่ได้มีทางเลือกมากมายนะคะ ฉันมี

ปัญญาจ่ายแคบ้่านแชร์แบบนัน้แหละ จะดีกว่านัน้ฉันต้องหางาน
เพิ่มให้ได้ก่อน แต่ตอนนีแ้ค่งานท่ีท าอยู่กับอ่านหนงัสือสอบฉันก็
ไมเ่หลือเวลาจะท าอะไรแล้ว”  

“แล้วถ้าหากผมหาบ้านท่ีดีกวา่นัน้ให้คณุได้ละ่”  
“ด้วยงบกระจิ๋วหลิวของฉนั คณุจะไปหาบ้านดีกว่านัน้มา

จากไหนคะ” เมลิษาถามอย่างไม่คิดว่าสิ่งท่ีชายหนุ่มพูดจะเป็น
ความจริงไปได้ ก่อนท่ีจะมองเขาตาโตเม่ือได้ยินค าตอบด้วย
น า้เสียงจริงจงัจากเขา 

“บ้านผม” 


