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สองขายาวของชายหนุ มผู มีใบหนาเรียบนิ ่งกาวเดินไปตามทางถนนท่ีไรผู คน  
ไรรถราขับผาน มีเพียงเสียงเพลงคลาสสิกจากหูฟงเทานั้นที่ทำหนาท่ีเปนเพ่ือนในเวลาแบบน้ีไดดี
เยี ่ยม มือหนายกขึ ้นมากดปุมลดเสียงหูฟงเพื ่อฟงเสียงของเม็ดฝนท่ีตกกระทบลงบนรม  
บนใบหนาถูกแตงเติมดวยรอยยิ้มเล็กนอยเพราะพึงพอใจกับเสียงฝนและเสียงดนตรีที่เขากัน
ไดดีจนเกิดเปนเสียงอันไพเราะ  

เม้ียว  

เสียงรองของแมวทำใหชายหนุมรางสูงหยุดชะงักครูหนึ่งกอนมองหาตนตอของเสยีง 
เสียงฝนและเสียงดนตรีเปนเสียงที่ไพเราะ แตเสียงของแมวเปนเสียงที่ฟงทีไรใจออนยวบแทบ
ทุกคร้ังท่ีไดยิน 

เม้ียวว  

เสียงเรียกจากเจาแมวดังข้ึนอีกคร้ังทำใหเขาพอจะรูวามาจากทางไหน สองขายาวจึง
คอย ๆ เดินเขาไปใกลพุมไมอยางใจเย็น เพราะหากรีบรอนเกรงวาเจาแมวจะตกใจต่ืนว่ิงหนีไป
ได 

เหมียว เหมียว 

เสียงนุมทุมถูกเปลงออกมาดวยน้ำเสียงเรียบน่ิง หากแตเต็มไปดวยความเปนหวง 
เขาวางรมในมือลงแลวใชมือท้ังสองขางคอย ๆ แหวกพุมไมออกเพ่ือเปดชองทางใหตัวเองและ
แมวไดส่ือสารกันถนัด 

“ไมไดจะทำราย” เขาพูดหลังจากที่เห็นเจาแมวพองขน ถอยตัวหนีแถมขูฟอใสเขา
อยางหวาดกลัว 

“ออกมาเร็ว” ชายหนุ มยื ่นมือเขาไปหาอยางกลา ๆ กลัว ๆ ไมตางจากแมว  
เพราะหากไดกางเล็บแยกเขี้ยวเมื่อไหร เจาแมวตัวนี้คงฝากรองรอยไวบนตัวเขาอยางแนนอน 
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เมื ่อจับแมวตัวนอยอายุราวสองเดือนไดสำเร็จ มือหนาจึงลูบศีรษะเจาแมวสีสมเบา ๆ  

เพ่ือปลอบโยน กอนจะอุมรางท่ีกำลังส่ันเทาข้ึนมากอดไวหวังคลายความหนาว 

“ไปอยูดวยกันไหม” พูดเสร็จก็ตองชะงักเพราะเพิ่งนึกขึ้นไดวาไมสามารถพาสัตว
เล้ียงข้ึนคอนโดได แถมเทหฟาเพ่ือนของเขามันมีแมวแลว แถมตัวโตมากดวย 

“คงไปอยูดวยกันไมไดแลว กลับไปท่ีเดิมไหม” 

เขาพูดออกมาดวยน้ำเสียงเรียบน่ิงเหมือนไมสนใจอะไร แตการกระทำของมนุษยผู
ใจดีกลับสวนทางกัน ชายหนุมรูดซิปเส้ือคลุมตัวนอกของตัวเองลงแลวนำแมวนอยเขาไปอยูใน
เส้ืออยางทุลักทุเล กอนยกรมท่ีวางไวขึ้นมากางใหตัวเองและสัตวเล็กอีกหน่ึงตัว รมไมไดชวยให
พนจากความเปยกหรอก เพราะเขาเปยก 

ไปหมดแลว แตเจาแมวเปยกอีกไมได 
“ถาหายใจไมออกก็โผลหนามาหาคิน” 

เหมือนเจาแมวตัวนอยจะรูเรื่องในสิ่งที่ชายหนุมพูด รีบโผลหนาออกมาจากกลาง
เสื้อแลวจองเจาทาสคนใหมตาใสแปว ในจังหวะนั้นเอง อคิน… ชายหนุมผูมักใจออนกับสัตว
ทุกตัวบนโลกไดถูกเจาแมวตัวนอยทำสัญญาทาสเรียบรอยแลว 

 

 

 

นรินทรเทาคางมองเม็ดฝนที่เกาะอยูบนกระจกใสอยางเหมอลอย ในวันที่เขาราน
ทำไมฝนชอบตก คนตัวเล็กถอนหายใจไปหน่ึงที กอนเดินไปหยุดตรงหนาเคร่ืองทำกาแฟท่ีเพ่ิง
ลงทุนซื้อมาแพงแสนแพง แตยังไมไดกำไรจากการขายคืนมาเลยสักบาท แถมตรงหนาราน  

การไฟฟาก็จะเอาสายไฟลงอีก ลูกคาไมเขายาวไปถึงเดือนหนาแหง ๆ 

“อะไรเน่ียยย พ่ีนรินทรยืนทำหนาเศราอีกแลว” 

 ครีมบาริสตาประจำรานทักนรินทรดวยเสียงสดใส ก็จะไมใหเขาเศราไดไงละ เขาเพ่ิง
เรียนจบไดหมาด ๆ ก็มาเปดรานกาแฟเลยกำไรก็ยังไมได  นรินทรเครียดดด ขายไมดีไมพอ 

ฝนก็ยังมาตกตอกย้ำความเหงาอีก 

“เราเบ่ือฝนอะครีมมม”
“โอ ๆ นะคะ มา ๆ ระหวางรอลูกคา ครีมมีคาถามาฝาก” 
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“คาถา?” คาถาอะไรของนองเขากัน 

“ใชคะ ครีมสายมูจะชวยพ่ีนรินทรเอง” ครีมพูดพลางกดโทรศัพทแลวย่ืนใหดู  
“น่ีคะคาถาเรียกเน้ือคู พ่ีนรินทรนะโมสามจบแลวสวดดูนะคะ จะไดหายเหงา” 

“นี่ครีม พวกเราไปไหวทุกศาลในเมืองหลวงแลวยังไมมีใครเขามาเลยนะ” 

“เอานา ลอง ๆ ไปกอนคะ” 

นรินทรรับโทรศัพทของครีมมาอยางยอมใจ ครีมและเขาไปไหวขอพรมาเกือบหมด
ทุกที่แลวจริง ๆ ขอแฟนตรง ๆ น่ีแหละแตยังไมมีใครเขามาเลยสักคน จนถอดใจจากการอยาก
มีแฟนไปแลวเน่ีย 

“เอาจริงเหรอ”
“จริงสิคะ เอา นะโมสามจบใหไว” 

นรินทรมุยหนาแลวหลับตาลง ทองนะโมสามจบในใจ หลังจากนั้นจึงลืมตาข้ึนมาทอง
บทสวดในโทรศัพทของครีม เอาเถอะ ถือวาหาอะไรทำคลายเครียดแลวกัน 

“ปุพเพวะ สันนิวา เสนะ ปจจะบันนะ หิเตนะวา…” 

กร๊ิง กร๊ิง  
เสียงเปดประตูจากลูกคารายแรกของวันดังข้ึน ตามมาดวยชายหนุมรางสูงคนหนึ่งใน

สภาพเปยกปอนไปทั้งตัว ในออมแขนมีแมวตัวนอยโผลใบหนาออกมาจากในเสื้อตาใสแปว 
นรินทรละสายตาจากแมวตัวนอยขึ้นไปมองเจาของใบหนาเรียบนิ่งดวยความงุนงง สวนเจาของ
แมวและแมวก็จองไปทางนรินทรเปนตาเดียว ทำเอาคนโดนจองทำตัวไมถูกเลยทีเดียว 

“เออ ร รับอะไรดีครับ” นรินทรถามข้ึนอยางตะกุกตะกัก 

“ช็อกโกแลตรอน สตรอวเบอรรีช็อตเคก กลับบานครับ” 

“ช็อกโกแลตรอน 1 สตรอวเบอรรีช็อตเคก 1 กลับบานนะครับ” 

นรินทรทวนรายการพลางเงยหนาขึ้นไปสบตากับคนตรงหนา เงาสะทอนตัวเองฉายชัดใน
ดวงตาของอีกฝายกำลังทำใหโลกนรินทรหยุดหมุน มีเพียงเสียงเพลงในราน เทานั้นที่ยังคง
เคลื่อนไหวอยู เวลาเพียงครูหนึ่งเทานั้นในการสบตากัน แตมีหนึ่งคนที่กำลังรูสึกวามันยาวนาน
เหลือเกิน ยาวนานพอที่จะทำใหอกขางซายวูบไหวไปพรอมกับใบหูทั้งสองขางที่รอนผาวขึ้นมา
อยางนาประหลาดใจ 

เม้ียวววว  
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ดวงตาสวยละความสนใจจากอีกฝายมาสงยิ้มใหเจาเหมียว ยื่นมือเรียวสวยไปรับบัตร
เครดิตของคนตรงหนาดวยอาการสั่นเล็กนอย กอนพยายามควบคุมอาการของตัวเองใหปกติ
ที่สุด 

“ชอบไหม” เสียงนุมทุมดังข้ึนในจังหวะท่ีนรินทรคืนบัตรใหกับเจาของ 
“ครับ?” นรินทรขมวดค้ิวสงสัย 

“ชอบแมวไหม” 

ออ… แมว…  

“ชอบครับ” 

“ฝากไดไหม” 

“คุณหมายถึงแมวนะเหรอครับ” นรินทรพูดกับคนตรงหนาแตสายตาโฟกัสที่เจาแมว
นอยในเส้ือ 

“ครับ เหมือนเคาจะชอบคุณ” 

เคา? เคาคือแมวใชไหม 

แรงสะกิดชายเสื้อของครีมทำใหนรินทรหันไปมองเห็นวาครีมพยักหนารัว ๆ ใหเขารับ
เจาแมวนอยน้ันไว แตรานของเขาเปนรานกาแฟและขนมหวานน่ีนา หากรับเจาแมวมาขนของ
มันอาจจะสงผลเสียตอลูกคาก็ได ที่สำคัญคุณเขาเปนใคร อยู ๆ ก็เอาแมวมาใหเราเนี่ยนะ  
เพ่ิงจะเจอกันเอง 

“เออ…” 

“ผมพาเคามาจากขางถนน เคาตากฝนอยู”  
คนตรงหนาเหมือนรูวานรินทรกำลังลำบากใจจึงพยายามอธิบายให เขาฟงอยาง

ยากลำบาก ดูแลวนาจะเปนคนไมคอยชอบพูด เพราะใชคำพูดไดประหยัดมาก 

“พ่ีนรินทรรับนองมาเถอะนะคะ ดูตานองสิ ฮือออ” ครีมเขยาแขนออนวอน 

“ผมเลี้ยงเคาที่คอนโดไมได” เพราะนรินทรยังไมใหคำตอบ อคินจึงงัดเหตุผลขึ้นมา
พูดแลวเอียงศีรษะเล็กนอย แถมสงสายตาออนวอนมาใหอีก 

โอเค นรินทรแพคนแบบน้ี...  
“ง้ันใหนองมาอยูกับเรากอนก็ไดครับ”
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“ขอบคุณครับ” อคินยกยิ้มพอใจกับตัวเอง กมลงมองแมวนอยในเสื้อ กอนจะรูดซิป
ลงแลวอุมออกมาอยางเบามือ 

เม้ียวว 

“อยูกับคินไมได” 

ในจังหวะที่คนตรงหนากมลงไปพูดกับแมว นรินทรแทบจะใจเหลวไปกองอยูบน
พ้ืน ทำไมแววตาท่ีมองไปทางเจาแมวตัวนอยถึงฉายความอบอุนออกมามากขนาดนั้น 

เม้ียว!  
“ไปอยูกับเพ่ือนกอนนะ” 

เพ่ือน? นรินทรงงกับคนตรงหนาท่ีบอกใหเจาแมวไปอยูกับเพ่ือน เพ่ือนเหรอ ใครเพ่ือน
แมวกัน รานเขาไมมีสักตัว 

“ช็อกโกแลตรอนไดแลวนะคะ” ครีมยื่นถุงกระดาษสงใหอคิน กอนหันกลับมาทำตาเปน
ประกายใสนรินทร  

“สงนองมาครับ” 

นรินทรเงยหนาขึ้นไปสบตาครูหนึ่งแลวรีบหลบทันที กอนยื่นมือขึ้นไปรอรับแมวตัว
นอยสีสมมาไวกับตัวเอง กอนเนื้อขางซายของเขากำลังเตนไมเปนจังหวะ ทำไมหัวใจของเขาถึง
ไดเตนราวกับจะทะลุออกมาจากอกขนาดน้ีกัน 

เม้ียววว 

“โอ  ๆตัวสั่นหมดเลย เดี๋ยวเราพาไปที่อุน  ๆเองนะ” นรินทรกมลงมาพูดกับแมวพลางลูบ
ขนนุมดวยความเอ็นดู 

“ขอบคุณนะครับ” คนตัวสูงพูดขึ้นพลางหยิบถุงเครื่องดื่มขึ้นมา กอนตั้งทาจะหัน
หลังออกจากราน

“เด๋ียวกอนครับ” นรินทรเรียกแลวเดินออกจากเคานเตอรไปยืนตอหนา พอมายืน
ใกลกันแบบน้ีเขาจำเปนตองเงยหนาข้ึนไปคุยดวยเลยทีเดียว เพราะคนตรงหนาสูงกวาเขาอยู
มาก 

“คุณ คุณชื่ออะไรเหรอครับ”
“อคิน” 

“แมวคุณละครับ” 
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“เคาเปนของคุณ” 

“คุณต้ังใหหนอยครับ” 

“เตาหู” 

“ครับ?” 

“เคาช่ือเตาหู” 

“โอเค เตาหูมาอยูกับนรินทรนะ” 

เม้ียวว 

“เออ... แลว แลวคุณจะมาท่ีน่ีอีกไหมครับ” 

อคินมองหนานรินทรนิ่งไมตอบอะไร จนคนตัวเล็กกวาแอบยูปากเล็กนอยเพราะคิด
วาตัวเองกำลังถามคำถามที่กาวกายอีกฝายเกินไป แตแลวจู ๆ มือหนาก็ยื่นมาลูบหัวของเจาแมว
สมดวยความออนโยน กอนจะเงยหนาขึ้นมาหานรินทร เราสบตากันอีกครั้งในจังหวะที่ไมทันได
ตั้งตัว รอยยิ้มจากใบหนาเรียบนิ่งคอย ๆ ปรากฏขึ้นจนเกิดเปนภาพที่งดงามแทบลืมหายใจ 
รอยยิ้มที่ทำเอาโลกของนรินทรหยุดหมุนอีกครั้ง หากแตคราวนี้เหมือนโลกทั้งใบของนรินทรหยุด
หมุนเพ่ือมองรอยย้ิมน้ัน รอยย้ิมของอคิน… 
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02/09: äÍÈ¡ÃÕÁ¡Ð·Ô 
 

 

 

 

“ไมลครับบบ ผมอยากไปรานน้ี” 

“รานน้ีเหรอ ไมมีขนมอะ ขายแตเคร่ืองด่ืมเราไมไปป” 

“ผมอยากไปอะครับ” 

“ไปรานน้ีดีกวา มีหนังสือ มีขนม มีเคร่ืองด่ืมดวย บาริสตาหลอดวยนะ” 

“ไมล!!” 

“ฮา ๆๆ” 

อคินเทาคางมองเพื่อนและแฟนของมันเถียงกันเรื่องรานกาแฟมาไดสักพัก เปนภาพ 

ที่ชินตาสำหรับเขาแลวในแทบทุกวัน ทะเลาะกันประจำ คนหนึ่งก็ขูฟอ ๆ อีกคนก็เอาแตย้ิม
ยอมไปหมดเสียทุกอยาง เขาละสายตาจากเพื่อนมาพิจารณาขนมกลีบลำดวนในมือ กอนหยิบ
เขาปากไปหนึ่งคำ รสชาติหวานละมุนแลนเขาสูปลายลิ้น ตามมาดวยกลิ่นหอมของเทียนที่เกิด
จากการอบจนหอมกรุน หอมจนเขาตองยกกลองข้ึนมาดูวาซ้ือมาจากรานไหน 

 

‘The blue star and pinky sky café’ 
 

เขารูสึกคุนกับชื่อนี้เหมือนเคยเจอหรือไดยินจากที่ไหนสักแหง แตเขานึกไมออกเลย 
มือหนาหยิบโทรศัพทตัวเองขึ้นมาถายบารโคดกดแอดไลนรานไว กอนยกแกวชาดำขึ้นมาจิบ 
ชาดำละมุนกลมกลอมเขากันไดดีกับความหอมหวานของขนมกลีบลำดวน 

อรอยมาก... 
“อรอยใชไหมละคิน” ไมลแฟนของเพ่ือนเขาถามข้ึน 

“ครับ” 

“พ่ีส่ังมาจากไอจีแหละ” 
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“ครับ” 

“แลววันน้ีคินไปไหนไหมวันหยุดน่ีนา” 

“ซ้ือตนไมครับ” 

“ตนไมอีกแลว พ่ีคงตองออกแบบหองใหมใหคินแลวไหมเน่ีย” 

“คินชอบ” 

“พ่ีรู ๆ พ่ีกับเทหจะไปเชียงใหมเย็นน้ีนะ อีก 7 วันจะกลับ อยูคนเดียวเหงาแยเลย” 

“เชียงใหมอะไรอรอย” อคินถามดวยน้ำเสียงเรียบนิ ่งแตแววตาเก็บประกาย
ระยิบระยับไวไมอยูแลว 

“ฮา ๆๆ อค้ินนน” 

“ถาเจออะไรอรอยจะซื้อมาฝาก แตกลับมาแลวเอาแฟนมาอวดไดปะ” เทหฟาถาม
แลวเดินมารวบคอไมลมากอด 

“ไมมี” 

“ไมเช่ือหรอก” 

“ยุง” 

“ฮา ๆๆ” 

อคินมองสองคนตรงหนาพลางเก็บถวยชามตัวเองใหเสร็จเรียบรอย กอนเดินหนี
ออกจากหอง เขายังไมมีแฟน มีคนเขามาคุยดวยเยอะ แตเขาไมรูจะตอบกลับไปยังไง สวนมาก
จึงเปนการเขามาพูดคุยกับเขาในระยะหนึ่งแลวหายไป อาจจะเปนเพราะเขาไมถนัดสนทนา
กับใครดวยมั้ง ถามีแฟนแลวมันตองสื่อสาร พูดคุย หรือแสดงออกเยอะขนาดนั้น เขาเลือกอยู
กับตนไมไปกอนก็ได 

สองขายาวเดินไปยังลานจอดรถดวยทวงทาสบาย ๆ ไมรีบรอน เขาเปนชายหนุมวัย
ทำงานท่ีใชชีวิตไปตามธรรมชาติแลวปลอยใหไหลไปตามกระแสของมัน วันหยุดมักไปซ้ือตนไม 
หารานคาเฟเงียบ ๆ นั่งอานหนังสือและกินขนมอรอย ๆ วันปกติทำงานเสร็จก็กลับหองนอน 
เปนชายหนุมวัยทำงานที่อยูบนเมืองที่เต็มไปดวยความวุนวายแตก็ยังใชชีวิตเนิบนาบเรียบงาย
ไดอยางลงตัว 

ครืดดด
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“อือ” เสียงขานรับโทรศัพทสั้น ๆ ประจำตัวถูกเปลงออกมาในจังหวะที่รางสูงขึ้นไป
นั่งบนรถ 

(ขอกำลังใจหนอยดิ เย็นนี้จะข้ึนคอนเสิรต) 
“พยายามเขา” 

(คอยมีกำลังใจหนอย ไปไหนอะ อยูกับพ่ีไมลปะ) 
“ไม” 

(อดเลย อยากไดยินเสียงพ่ีไมล) 
“เทหหวง” 

(รูหนา งั้นแคน้ี ๆ ไมรูมึงไปไหน แตขับรถดี ๆ นะ) 
“อือ” 

(โอเค บายยย) 
“มึงทำไดอยูแลวซัน” 

ปลายสายเงียบไปครูหนึ่ง อคินจึงเอาโทรศัพทออกมาจากหูเพื่อดูวาวางสายไปหรือ
ยัง 

“อะไร” 

(คิดถึงมึงงง) 
อคินกดวางสายแลวยัดโทรศัพทลงในกระเปา กอนจะขับรถออกจากคอนโด เขาเปน

คนเพ่ือนเยอะและคอนขางจะเปนท่ีตองการของเพ่ือน เคยสงสัยวาทำไมมีปญหาอะไรพวกมัน
ตองมาหาเขาตลอด ไดคำตอบมาวา ‘เพราะทามกลางเมืองท่ีวุนวาย วกวน และสับสน ยังมีมึงที่อยู
ดวยแลวเงียบ สงบ และสบายใจ’ สวนเขานะคิดวาพวกมันใชชีวิตใหวุนวายเองตางหาก 

 

 

 

นรินทรกมลงไปจุบศีรษะกลม ๆ ของแมวตัวนอยอยางมันเขี้ยว การดำเนินชีวิตเขา 
เปลี่ยนไปเมื่อมีเตาหูเขามา จากที่ปกติจะไปแคพบลูกคา ไปหอศิลปเพื่อหาแรงบันดาลใจใน
การวาดรูป ตอนนี้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นคือการพาแมวไปอาบน้ำ พาแมวไปฉีดวัคซีน ซื้อของเลนให
แมว ชีวิตท่ีแสนเบ่ือจึงแปรเปล่ียนมาเปนความสนุก ความสุข และการเฝารอคนคนหน่ึง 
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“เตาหู วันน้ีอยูกับครีมนะ” 

เม้ียวว 

เสียงตอบรับของเตาหูทำใหนรินทรใจเหลวเปนน้ำไปหมด กวาจะไดออกจากรานก็
หลายนาทีเพราะเจาของรานมัวแตกมลงไปฟดแมว 

“โอยย พ่ีนรินทรคาา ดูหนาเตาหูดวยคา วานองทำหนายังไง ฮา ๆ” 

ครีมพูดพลางสายหัวอยางเอ็นดูใหคุณเจาของราน ตั้งแตมีเตาหูคุณเขาก็มารานไดทุกวัน 
จากปกติจะมาอาทิตยละสองสามคร้ัง เด๋ียวน้ีมาทุกวัน แถมมีชะเงอมองเวลาลูกคาเขารานแทบ
ทุกคน ทั้งแมวท้ังเจาของชะเงอเกง อยางกับกำลังรอคอยใครอยู 

“ฮา ๆ เราจะแวะไปตลาดตนไมดวย เด๋ียวเรามานะครับ” 

“จา” 

“เราบอกเตาหูตางหาก” 

“ชิ!” ครีมกอดอกเชิดหนาทำหนางอน ๆ ใสนรินทร 
“ฮา ๆ เราบอกครีมแหละ ฝากดูแลรานดวยนะครับ” 

“จา” 

 

 

แสงแดดที่ตกลงกลางศีรษะทำเอานรินทรน่ิวหนาไมอยากเดินไปไหนตอเพราะแดด
รอนมาก รางบางในชุดกางเกงยีนสีซีดเสื ้อยืดสีครีมกวาดสายตาหาอะไรอรอยไปรอบ ๆ  
กอนหยุดสายตาที่รานไอศกรีมตัดโบราณดวยสายตาที่เปนประกาย สองขาเรียวสวยรีบกาว
เทาไปหารานรถเข็นแลวสั่งดวยน้ำเสียงสดใส หวังวาความเย็นและรสหวานของไอศกรีมจะ
ชวยคลายรอนไดบางนะ 

“คุณลุง เอาชาเย็นหนึ่งครับ” สารพัดถุงที ่บรรจุตนไมตนเล็กถูกวางลงหลังส่ัง
ไอศกรีมท่ีตัวเองอยากกินไปแลว 

“ชาเย็นหมดแลว เหลือกะทิ เผือก ทุเรียน” 

“กะทิครับ/กะทิครับ” 

นรินทรหันขวับไปทางบุคคลดานขางท่ีพูดออกมาพรอมกันทันที แตไมทันไรใบหนาขาว
เนียนใสก็หันกลับมาพรอมกับความแดงของแกม หัวใจที่เตนปกติมาโดยตลอดเตนเร็วขึ้นอยาง 
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บาคลั่ง ทำไมคุณเขามาอยูตรงนี้ คนที่เฝารอที่จะไดเจอมาหลายอาทิตยจู ๆ ก็ปรากฏตัวอยูขาง
กายงาย ๆ แบบน้ีไดไงกัน! 

“กะทิเหลือหนึ่งแทงพอดี” เสียงของลุงขายไอศกรีมทำใหนรินทรรีบดึงสติกลับมา 
ดวงตาสวยโฟกัสสายตาไปตรงมือของคุณลุงที่กำลังตัดแบงไอศกรีมรสกะทิใหเขาและคน
ดานขางอยู มือไมก็ไมรูจะเอาไปวางไวตรงไหนแลว

“เทาไหรครับ” อคินถามในตอนที่รับไอศกรีมจากมือคนขาย เขาเอียงคอมองคน
ดานขางท่ีตัวเล็กกวาครูหน่ึง กอนจะหันกลับมาหาลุงคนขาย 

“20 บาทลูก” 

อคินจายเงินเสร็จแลวจองไอศกรีมตัดโบราณในมือพลางนึกถึงตอนที่ยังเปนเด็ก  
เขาและเพื่อนในซอยพยายามวิ่งตามรถขายไอศกรีมจนเหนื่อยหอบ มีวันที่วิ่งทันบาง ไมทัน
บาง แตทุกคร้ังท่ีไดกินมักอรอยเสมอ 

“เอา เจอไหมเจาหนู ถาไมเจอไมเปนไรคอยมาจายลุงวันหลังก็ได” 

เสียงของคนขายไอศกรีมทำใหอคินเงยหนาขึ้นไปมองคนตัวเล็กกวา  กำลังควาน
กระเปาหาอะไรสักอยางดวยมือขางเดียว อีกมือหนึ่งถือไอศกรีมกะทิเอาไว แถมเหมือนกำลังจะ
ละลายเลอะมือเล็กนั้นอีกดวย คนใจดีอยางเขาเห็นแบบน้ัน จึงย่ืนแบงกยี่สิบไปจายใหแทน 

“จายแลว”
“ฮื้อ ไมไดนะครับใหเราหากอน” 

“ลุงเขาตองไป” อคินบอกไปแบบนั ้น เพราะคนขายไอศกรีมกำลังจะเข็นไปแลว  
พลันสายตาเขาก็ไปสบเขากับดวงตากลมสีน้ำตาลสวยเขาเต็ม ๆ ใบหนาขาวเนียนแดงระเร่ือ
ขึ้นเล็กนอย อาจเพราะความรอนหรือเพราะอะไรเขาไมอาจทราบได แตสิ่งหนึ่งที่แ วบเขามา
ในหัวเขาคือ แมวตัวหน่ึง... 

“ไอศกรีมละลาย” อคินชี้น้ิวไปท่ีมือเล็กเพ่ือหลบแววตาคูสวย 

“อ ออ ครับ” นรินทรสายหัวแรง ๆ  เพื่อใหตัวเองตั้งสติ เวลาสบตากับคนตัวสูงตรงหนาที
ไรรูสึกโลกหยุดหมุนทุกที กอนมือเล็กจะยกโทรศัพทของตัวเองข้ึนมาเพ่ือขอโอนเงินคืนใหอคิน 

“เออ เราขอโอนคืนไดไหมครับ” นรินทรเอยออกไปพรอมเงยหนาขึ้นไปมองคางคน
ตัวสูง จำกันไมไดแนเลย เพราะไมมีทาทางไหนที่แสดงออกมาวาจำเขาได ดูสิ เขาถามไปนาน
แลวคนตรงหนายังทำแคมองหนาเขาน่ิงเฉยไมมีทาทีใด ๆ 
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“เราขอเลขบัญชีคุณหนอย” 

“ผมตองไปแลว” 

“งั้นเราจะตามคุณไปจนกวาคุณจะยอมเอาเลขบัญชีใหนะ” นรินทรหอบสารพัดถุง
ของตัวเองข้ึนต้ังทาจะกาวเดินตามคนตัวสูงไป 

อคินไมไดตอบคนตัวเล็กกวา สองขายาวเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอยท่ีนรินทรมาที
ไรก็หลงตลอด แตอคินกลับเดินอยางชำนาญ 

“คุณชอบตนไมใชไหมครับ” นรินทรถามในขณะที่เดินตามคนตัวสูงแบบไมรูจัก
เหน่ือย คงลืมไปแลววาในตอนแรกตัวเองข้ีเกียจเดินแคไหน 

“ครับ” 

“วาแลวเชียว คุณชอบปลูกตนอะไรครับ” 

“ตนแกว” 

“ชอบดอกไมไทยสินะ เรานะชอบดอกแดนดิไลออน ตอนมันแหงพอเปาแลวให
ความรูสึกถึงความเปนอิสระเลยครับ” นรินทรพูดเสร็จก็ยกไอศกรีมขึ้นมากิน รสหวานจาก
กะทิยิ่งทำใหคนตัวเล็กอารมณดีมากกวาเดิม ใหเดินท้ังวันก็ไมเหน่ือยแลวม้ังเน่ีย 

คนหนึ่งก็พูดไมหยุดอีกคนเหมือนไมใสใจ แตก็ฟงคนชางพูดอยางไมขัดอะไร อคินเปน
คนชอบฟงแตไมคอยชอบพูดออกมาเทาไหรนัก หากจะพูด คำพูดนั้นคงเปนคำที่ถูกกลั่นกรอง
ออกมาอยางดีแลว 

“คุณมาท่ีน่ีบอยใชไหมครับ” 

อคินเอียงคอสงสัยใหคนชางถามเล็กนอย รูไดยังไงกัน 

“ออ เราเห็นคุณเดินไปซอยน้ันซอยน้ีอยางชำนาญ เราเลยคิดวาคุณมาบอยแน  ๆไมเหมือน
เรามาทีไรหลงทุกทีเลย” 

ยังไมทันพูดอะไรกลับไขขอสงสัยไดราวกับอานใจออก อคินแอบชำเลืองมองใบหนา
แดงก่ำน้ันเล็กนอย กอนจะหันกลับมาสนใจบรรดาสารพัดดอกไมตนไมตรงหนา 

“รอนไหม” 

“ฮะ? คุณถามเราเหรอ” นรินทรมองซายมองขวา ไมมีใครนอกจากตัวเองจึงตอบ 
“ออ นิดหนอยครับ คุณจะซื้อตนนี้เหรอ” นิ้วเรียวชี้ไปที่ตนมะลิ เขาพอมองออกวาอคินชอบ
ดอกไมพันธุไทย เพราะไปแตซอยท่ีจำหนายพันธุไทยเทาน้ัน 
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“ครับ” ดวยความเปนคนดีของอคิน มือหนาจึงเอ้ือมไปจับถุงท่ีอยูในมือของนรินทรมา
ถือไวให แดดมันรอนตองมาถือของหนัก ๆ ตัวก็เทาแมวเองจะไปไหวไดยังไง มืออีกขางที่วาง 
ยกโทรศัพทขึ้นโชวบารโคดใหคนตัวเทาแมวสแกนเพ่ือจาย 

“จริง ๆ เราถือเองไดนะ” 

“จายกอน” 

“ครับ” นรินทรมุยหนา นำโทรศัพทตัวเองขึ้นไปสแกนบารโคดกับคนตัวสูง หลังจาก
เสร็จแลวจึงยกโทรศัพทตัวเองข้ึนไปชูสลิปใหดู “โอนแลวนะครับ” 

อคินมองหนาจอแลวชะงักไปครูหนึ่ง บนจอโทรศัพทไมใชสลิปแตเปนภาพเจาของ
โทรศัพทและแมวหน่ึงตัว เขารูสาเหตุแลววาทำไมถึงคุนหนา คนคนน้ีเปนเจาของ ‘เตาหู’ แมว
ที่เขาไปฝากไวเม่ือหลายวันกอนน่ันเอง 

เปนเพ่ือนกันกับเตาหูจริง ๆ ดวย เหมือนกันไมมีผิด... 
“หนาจอล็อก” อคินพูดกอนจะกมลงมองตนไมท่ีเรียงรายอยูขางลาง 
“เราไปกดล็อกตอนไหนเน่ีย” นรินทปลดล็อกแลวโชวใหคนตรงหนาดูอีกคร้ัง “อะ เห็น

ยังครับ” 

“อือ” อคินตอบหลังจากท่ีดูชื่อผูโอนเรียบรอยแลว 

นรินทร 
“คุณจะซื้อตนมะลิใชไหม” นรินทรถามหลังจากที่อคินเอาแตจองดอกมะลิ ไมยกข้ึน

มาเสียท ี

“ครับ” เขาอยากไดแตในคอนโดไมมีท่ีไวแลว เทหฟาตองบนแนถาเขาซ้ือไปเพ่ิม 

“ซ้ือมะลิซอนตนเล็กไปกอนก็ไดนะครับ” 

อคินมองใบหนาที่ขึ้นสีชมพูจาง ๆ นั้นดวยความสงสัย เปนอีกครั้งที่นรินทรรูวาอคิน
กำลังคิดอะไรอยู ความสามารถพิเศษหรือเปลา? เขาควรบันทึกไวในใจวานรินทรเปนบุคคลท่ี
นาศึกษา คนควา และทำวิจัย 

“ไวโตแลวคอยเอามาฝากเราไวเหมือนเตาหูก็ได” นรินทรพูดแลวทำตาโตใสอคิน 
อคินยังจำเขาไมไดน่ีนา ถาคุณเขาถามวาเตาหูไหนหนาแตกยับแนเลยนรินทรเอย

“เอาตนนี้ครับ” อคินยกกระถางตนมะลิซอนขนาดกลางขึ้นมา แลวสงใหคนขายบรรจุใส
ถุง 
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นรินทรแอบถอนหายใจอยางโลงอกเพราะอคินไมไดถามตอ จากน้ันจึงเดินตามอคิน
ไปโดยไมพูดอะไรอีก จริง ๆ จะขอตนไมที่อคินถืออยูมาถือเองแลวกลับก็ได แตเขาเพิ่งรูวาชอบ
ตัวเองตอนอยูกับอคิน ชอบเวลาตัวเองหัวใจเตนแรงไมเปนส่ำ ชอบอาการรอนผาวบนใบหนา อืม… 
นี่มนัเรียกวาอาการตกหลุมรักไหมนะ 

“นรินทร” 

นรินทรชะงักแลวเงยหนามองคนตรงหนา กอนมองซายมองขวาอคินเรียกเขาเหรอ 
ใชไหม... เสียงนุมทุมแบบนี้ ใบหนาเรียบนิ่งแบบนี้ สายตาอบอุนแบบนี้มีคนเดียวบนโลกใช
ไหม วาแตรูจักช่ือเขาไดไง!? 

“คุณ คุณเรียกเราเหรอ” นรินทรพูดแขงกับเสียงหัวใจตัวเองที่เตนโครมครามกวา 
ทุกคร้ังท่ีผานมา เขาไมเคยรูสึกชอบช่ือตัวเองมากขนาดน้ีมากอนเลย จนกระท่ังอคินเรียก 

“ครับ เรียกนรินทร” 

“แปบ แปบนึงนะครับ” 

นรินทรรีบหันหลังใหอคินแลวยกมือขึ้นมากุมหัวใจตัวเองเอาไว เขาตองการอากาศ
หายใจตอนน้ีดวน ถาแกลงไมหันกลับไปคุณเขาจะเรียกช่ืออีกไหมนะ 

“นรินทร” 

ชวย... ชวยนรินทรดวย
รางสูงขมวดค้ิวงงเพราะเรียกนรินทรหลายคร้ังนรินทรก็ไมยอมหันมาหาเลย เขาจึงเดิน

ออมไปยืนตรงหนาคนตัวเล็กแลวโนมหนาลงไปมองใบหนาท่ีกำลังหลับตาแนน 

อาการแบบน้ีคืออะไรกันนะ หิวหรือเปลา 
“นรินทรหิวเหรอครับ” 

นรินทรลืมตาขึ้นมาแตรีบหลับลงตามเดิมเพราะใบหนาของอคินอยูใกลแคนี้เอง 
 อคินจะทำแบบนี้ไมได รูไหมวามันสงผลตอหัวใจของนรินทรขนาดไหน คนเพิ่งรูจักกันจะทำ
แบบนี้ไดเหรอ อคินอยามาเลนกับใจของคนสิ 

“ป เปลา เราแครอน คุณเรียกเราทำไมเหรอ แลว... แลวคุณรูชื่อเราไดไง” 

“ในสลิป” อคินตอบ นึกวาหิวซะอีก 

“ออออ สังเกตขนาดน้ันเลยเหรอเน่ีย แลวตกลงคุณเรียกเราทำไมเหรอครับ”
“เหมือนฝนจะตก” 
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“โอะ จริงดวยครับ” นรินทรเงยหนาข้ึนไปมองทองฟาท่ีขึ้นเปนสีเทาหมน 

เปาะ… 

เม็ดฝนหยดลงบนใบหนาขาวเนียน กอนจะคอย ๆ เทกระหน่ำลงมาอยางไมขาดสาย 
รางของนรินทรถูกดึงไปตามแรงจากมือของใครสักคน พอตั้งสติไดจึงรีบเอามือตัวเองขึ้นมาบัง
ไวเหนือศีรษะ แลววิ ่งไปตามแรงดึงของใครคนนั้น คนท่ี เขามาในชีวิตของเขาไดไมกี ่วัน  
แตทำใหหัวใจเตนแรงไมเปนส่ำต้ังแตคร้ังแรกที่ไดเจอ ขอมือที่ถูกกำไวแนนถูกแปรเปล่ียนมาเปน
จับไวอยางออนโยน มุมปากสวยยกยิ้มออกมาอยางหามไมได อุณหภูมิของอากาศตอนฝนตกจะอยู 
ที่เทาไหรไมรู แตอุณหภูมิบนมือตอนน้ีเปนอุณหภูมิท่ีพอเหมาะกับการกุมมือใครสักคน 

อคินกวาดสายตาหาสถานที่ที่สามารถหลบฝนได กอนจะพาเจาของแมวผูชางพูดเขาไปหลบ
ฝนหนารานคาที่ปดทำการไปแลว รางสูงมองหามุมที่พอเหมาะกับการตกลงมาของไอฝนแลววาง 
ตนมะลิลงเพ่ือใหโดนไอฝนเล็กนอย 

ปริมาณน้ำฝนเทาน้ีนาจะรูสึกดีขึ้นใชไหม? 

ใชแลว อคินกำลังสื่อสารทางจิตกับตนมะลิที่อีกไมนานก็คงจะผลิบานใหไดเชยชม เขาเอา
แตสนใจตนมะลิจนลืมไปแลววามืออีกขางไดกุมมือของใครอีกคนไวอยู 

นรินทรกมมองมือที่ถูกกุมไวแลวเงยหนาขึ้นไปมองเสี้ยวหนาชายหนุม เขาเพิ่งรูวา
มือของตัวเองมันเหมาะท่ีจะถูกกุมดวยมือใหญของใครสักคนมากกวาจะไปกุมมือใครเสียอีก 

“คุณ” 

อคินละสายตาจากตนมะลิมามองคนดานขางโดยท่ีมือก็ยังจับไวอยู 
“คุณจำเราไมไดเหรอครับ” 

อคินโนมตัวลงมาฟงนรินทรใกล ๆ เพราะเสียงฝนที่กระทบลงบนหลังคาทำใหเขา
ไมไดยินเสียงของนรินทรเลย สวนคนท่ีรูสึกมากกวาอยางนรินทรตัวแข็งท่ือไปหมดแลว มือก็จับ
กันอยู ตัวยังจะขยับเขามาใกลกันอีก จะรูตัวไหมวาตัวเองเปนคนที่อันตรายตออัตราการเตน
ของหัวใจแคไหน 

“นรินทรพูดอีกคร้ัง” อคินเอียงหูเขาหาคนตัวเล็กกวาใหฟงไดสะดวก การกระทำ
ของตัวเองมันสงผลตอหัวใจของอีกคนอยางไร เขาไมรูตัวหรอก

“คือ คุณจำเราไดใชไหมครับ” 

“อืม” 
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“จำไดแลวทำไมไมบอกกันต้ังแตแรก” 

“ไมรูจะพูดยังไง” 

เปนอีกครั้งที่นรินทรระบายยิ้มออกมาหลังจากที่อคินยืดตัวตรงขึ้นตามเดิมแลว ไมรูวาเขา
ชอบอคินมากหรืออะไร ทำไมทุกการกระทำ คำพูด หรือแมแตการเอียงคอสงสัยถึงดูนารักไปหมด 
เปนการกระทำโดยธรรมชาติท่ีสงผลรุนแรงตอหัวใจมาก 

“ทำไมคุณไมไปรานสักที” 

“งานเยอะ” 

“เรานึกวาคุณท้ิงเตาหูไวแลวซะอีก” 

“สบายดีไหม” 

“อื้อ นองอวนข้ึนแลวนะ คุณเห็นตองอดใจกมลงไปฟดไมไหวแน ๆ” 

นรินทรพูดพลางนึกถึงเจาแมวสมที่ชอบมาคลอเคลียขาของเขา แตพอเขากมลงไป
เลนดวยกลับเดินสะบัดกนหนีเสียอยางน้ัน 

“ถาวาง... เราอยากใหคุณไปอีกนะ มีเมนูแนะนำเยอะเลย เราเพิ่งวางขายขนมไทย
แหละ เราคิดวาคุณนาจะชอบขนมไทย... คือ เออ... ไป ไปชิมนะครับ!” นรินทรตัดสินใจพูดรวด
เดียวจบแลวหลับตากมลง ใหตายเถอะ นรินทรเปนถึงขนาดน้ีเลยเหรอเน่ีย 

“ขนมปงไสสังขยา” 

“ฮะ?” 

“ผมชอบ” 

อคินหันไปมองเสี้ยวหนาของคนตัวเล็กกวาแลวปลอยมือที่จับอยูออก กอนจะยก
หมวกของเส้ือฮูดข้ึนมาสวมไว 

“จะไปแลวใชไหม” นรินทรถามขึ้นหลังจากเห็นทาทางเตรียมพรอมของรางสูง หลังฝนซา
แลว เราสองคนคงตองแยกกันจริง ๆ 

“ครับ” 

“ครับ กลับดี ๆ นะ” นรินทรพูดไปแบบนั้นกอนจะมองตามรางสูงท่ีหยิบตนมะลิ
ข้ึนมา จะไปแลวจริง ๆ ใชไหม เขาจะติดตอกับอคินไดไหม ชองทางไหนละ ทำไงดี เรียกไวดีไหม 

“คุณ”
รางสูงมองใบหนาขาวเนียนแลวเอียงคอรอประโยคท่ีอีกฝายจะพูด 
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“คือ...” พูดออกมาสินรินทร! “คือวา… คืออ คุณอายุเทาไหรครับ!!” 

จบ 

จบกัน… ถามอายุเน่ียนะ บาเหรอนรินทร 
“26” 

“ออ เรา เรา 24” นรินทรตอบออกไป ไมใชแบบนี้สักหนอย เขาไมไดจะถามอายุ เขาจะ
ขอไลนตางหาก 

“ถามะลิโตแลวจะเอาไปฝาก” อคินมองตนมะลิในมือตัวเอง นรินทรบอกเองวาถาโต
แลวเอาไปฝากเล้ียงได 

“จะรอนะครับ!” นรินทรเงยหนาขึ้นไปมองคนตัวสูงกวาดวยตาที่เปนประกาย แสดงวา
ทุกคำพูดของเขาอคินรับฟงและจำไดหมดสินะ 

“อืม” มือหนาวางแหมะไวบนศีรษะของคนอายุนอยกวาแลวหันหลังเดินออกไป 
ปลอยใหอีกคนนิ่งอึ้งอยูอยางนั้น ความอบอุนที่ยังเหลืออยูบนศีรษะเรียกรอยยิ้มเล็ก ๆ ขึ้นมา
บนใบหนา เปนครั้งที่เทาไหรแลวที่นรินทรยิ้มออกมาพรอมกับหัวใจที่เตนไมเปนส่ำ ไมคิดเลย
วาการเจอกันเพียงช่ัวขณะในวันท่ีฟาสีหมนกับฝนท่ีตกกระหน่ำ จะทำใหคนคนหน่ึงมีความสุข
ไดขนาดน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/09 (Narin) : ÍØ³ËÀÙÁÔ¢Í§ÍÒ¡ÒÈµÍ¹½¹µ¡¨ÐÍÂÙè·Õèà·èÒäËÃèäÁèÃÙé  
áµèÍØ³ËÀÙÁÔº¹Á×ÍµÍ¹¹Õéà»ç¹ÍØ³ËÀÙÁÔ·Õè¾ÍàËÁÒÐ¡Ñº¡ÒÃ¡ØÁÁ×Íã¤ÃÊÑ¡¤¹ 
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03/09: Blue star Cupcake 
 

 

 

นรินทรนั่งมองรานเชาหนังสือตรงหนาสลับกับกระดาษสีขาวบนโตะยาวติดกระจก 
ทามกลางยุคที่ผูคนสวนใหญนิยมอานหนังสือผานโทรศัพทมือถือหรือแล็ปท็อป รานเชาหนังสือ
แหงนี้จึงเปนหนึ่งในไมกี่รานที่ยังคงหลงเหลืออยู มือเรียวสวยจับพูกันจุมลงถาดสีอยางเบามือ 
คอย ๆ จรดปลายพูกันลงบนแผนกระดาษ รานหนังสือตรงหนาคือสิ่งที่นรินทรกำลังตั้งใจวาด
อยางประณีตงดงาม ดวงหนาหวานระบายยิ้มอยางนารักเมื่อเห็นเด็กนักเรียนสองคนเดินจูงมือ
กันผานหนาเขาไป กอนจะกมลงมาจรดปลายพู กันลงบนกระดาษอีกครั ้งหลังเปลี ่ยนสี  
เพลงเปยโนคลอในรานชวนใหอารมณเต็มไปดวยความสงบน่ิง 

ครืดด 

เสียงสั่นของโทรศัพทเรียกความสนใจจากจิตรกรหนาหวานใหวางพูกันลง มือเรียว
หยิบโทรศัพทของรานขึ้นมาดูขอความกอนจะระบายยิ้มออกมาดวยความดีใจ ในที่สุดก็มีคน
สั่งซ้ือขนมกับทางรานเขาสักที เปนลูกคารายแรกของวันเลยก็วาไดท่ีส่ังซ้ือผานทางออนไลน 

“กลีบลำดวน 1 กลอง ลูกชุบ 1 กลอง ถวยฟู 1 กลอง” นรินทรทวนคำสั่งซื ้อแลว
เหลือบไปมองชื่อไลนของคนส่ัง 

‘AKIN’ 

นิ้วเรียวกดไปที่รูปโปรไฟลในทันทีหลังเห็นชื่อ เปนภาพของผูชายคนหนึ่งใสเสื้อสีดำ
ยืนหันหลังใหกับกลอง ตรงหนาเปนภูเขาสีเขียวเรียงซอนกันสลับกับกอนเมฆสีขาว แคขางหลัง
นรินทรก็จำไดแลววาเขาคนนี้เปนใคร... มือเรียวสวยสั่นเล็กนอยเพราะความตื่นเตนหรืออาจจะเปน
ความรูสึกลิงโลดในใจ ถึงแมอีกคนจะทักมาส่ังขนมในไลนของรานก็ตาม วาแตอคินจะจำชื่อราน
เขาไดไหมนะ 
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The blue star and pinky sky Café: ขอบคุณสำหรับการสั่งซ้ือนะคะ รวมทั้งหมด 
400 บาทคะ 

 

นรินทรพิมพตอบอคินไปดวยการใชคะ/คะเปนหางเสียง พนักงานในรานของเขามี 3 คน 
ลวนเปนผูหญิงทั้งหมด มีแคพนักงานสงขนมเทานั้นที่เปนผูชาย ปกตินอง ๆ ในรานจะเปนคน
รับออเดอรทางออนไลน แตวันนี้เขานึกอยากชวยแบงเบาภาระบาง ถึงแมในแตละวันออเดอร
ทางออนไลนจะไมถึง 5 ออเดอรก็เถอะ 

 

AKIN: บช.ครับ 

 

สมกับเปนคุณเขานะ ประหยัดคำพูดมาก ดวงหนาสวยกดพิมพเลขบัญชีของรานไป
ดวยรอยย้ิม  

 

The blue star and pinky sky Café: ใหจัดสงท่ีไหนคะ 

AKIN: สำนักงานใหญการไฟฟานครหลวง 
The blue star and pinky sky Café: รอสักครูนะคะ ทางรานกำลังจัดเตรียม

ให  
AKIN: ไดวันน้ี? 

 

อะไรของคุณเขา ไมรับวันน้ีแลวจะรับวันไหน การไฟฟานครหลวงก็แคไมกี่กิโลเอง... 
 

The blue star and pinky sky Café: คะวันนี้ อีก 45 นาทีนาจะถึงคุณลูกคา
นะคะ 

AKIN: รานไมไดอยูตางจังหวัดเหรอครับ 

นั่นไง วาแลวเชียว คุณเขาจำรานนรินทรไมได แลวไปคิดวารานอยูตางจังหวัดไดไงกอน 
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The blue star and pinky sky Café: รานเรามีสาขาเดียวท่ีกรุงเทพฯ คะลูกคา 
AKIN: ขออเมริกาโนเพ่ิม 1 แกว และจามงกุฎเพ่ิม 1 กลองครับ 

 

นรินทรขำเล็กนอยเพราะเอ็นดูอคินไมไหวแลว พอรูวารานอยูกรุงเทพฯ ก็เอาใหญ
เลยนะ โอเคไมเปนไร การไฟฟาก็แคปากซอย เขาไปสงใหไดสบายมาก 

 

The blue star and pinky sky Café: ไดคะ 

 

“ครีมมม เดี๋ยวเราไปสงขนมที่การไฟฟานะครับ” นรินทรเอยบอกครีมท่ีกำลังจดจอ
กับการแตงหนาเคกอยู กอนที่สองขาเรียวจะเดินไปหยิบกลองขนมที่อคินสั่งขึ้นมาใสถุง ขนมท่ีอคิน
สั่งสามารถเก็บไวไดนาน เขาจึงวางขายขนมประเภทนี้เฉพาะทางออนไลน และจัดสงใหท่ัว
ประเทศ 

“แกวนี ้คงอรอยกวาแกวไหน ๆ แหง” ครีมแซวหลังจากที ่เห็นคุณเจาของราน  
ต้ังใจชงกาแฟพรอมใบหนาท่ีแตงเติมไปดวยรอยย้ิม 

“เราก็หวังวาคนดื่มจะชอบนะ” นรินทรระบายยิ้มออกมาแลวเช็กออเดอร วาครบ
หรือยัง พอไดของครบตามที่อคินตองการรางบางจึงเดินไปสวมหมวกกันน็อกแลวขึ้นไปนั่งบน
เวสปาคูใจ กอนจะคอย ๆ วางบรรดาขนมและกาแฟบนกระเปาเก็บความรอนอยางเบามือ 

ใชแลวแหละ... 
เขาจะไปสงขนมกับกาแฟดวยตัวเอง รานของนรินทรไมไดเขารวมกับแอปพลิเคชัน

สั่งอาหารจากไหนเลย ทางรานจัดสงเองโดยไมผานตัวกลางใด ๆ โดยใหเหตุผลวา การไปสงขนม
ใหลูกคาเองมันใหความรูสึกเหมือนมอบความสุขเองกับมือ 

 

AKIN: ที่เหลือจายเปนเงินสดไดไหมครับ ผมเพิ่งขึ้นลิฟตมา ไมเดินกลับไปโอนใหอีก
แลวไดไหม 

 



 

Hanatira      21 

ขอความถูกสงมาพรอมกับรูปถายกระดาษใบเสร็จโอนเงินจากตูเอทีเอ็ม ใบหนา
นารักนาทะนุถนอมนั้นระบายยิ้มอีกแลว ยิ้มเปนรอบที่เทาไหรของวันก็ไม รู สมัยนี้ใครเขาโอน
เงินผานตูเอทีเอ็มกันเลา 

 

นรินทรแหงนหนาขึ ้นมองตึกสูงเสียดฟาของการไฟฟานครหลวง  ระยะทาง  
12 กิโลเมตรไมไดเปนอุปสรรคในการสงขนมของนรินทรเทาไหร เพราะแคคิดวาจะไดเห็น
หนาอคินก็มีความสุขตั้งแตสตารทรถแลว มือเรียวยกขึ้นมาจัดแมสสีดำใหพอดีกับใบหนา บน
ศีรษะสวมหมวกกันน็อกสีฟา เผยใหเห็นแคดวงตากลมสวยเทาน้ัน 

อคิน จะจำกันไดไหมนะ 

 

The blue star and pinky sky Café:  มาถึงหนาตึกแลวนะคะ 

 

นรินทรพิมพบอกอยางรูสึกสนุก เขาสนุกกับการใชคะ/คะ คุยกับอคินมากเลยตอนน้ี 

“ขนมใชไหมครับ” 

รางบางสะดุงทันทีหลังคนในชองแชตมาโผลอยูตรงหนา ใบหนาหลอจนนาทึ่งของอคิน
ทำเอานรินทรกลืนน้ำลายลงคออยางยากลำบาก ใหตายเถอะ ทำไมแมกระทั่งหอบหายใจ
เล็กนอยยังดูดีไดขนาดน้ีกัน

กอก ๆ 

อคินเคาะหมวกกันน็อกของคนสงขนมตรงหนาไปสองที เพราะเขารอคำตอบนาน
แลว แตในจังหวะท่ีสบเขากับดวงตากลมสวยภายใตหมวกกันน็อกนั้นเขา เขาจึงชะงักไปครู
หน่ึง 

มีคนเดียวเทาน้ันบนโลกใบน้ี... 
“ที่เหลือ 200 บาทครับ เอย คะ!” นรินทรหลับตาปพูดผิดพูดถูกไปหมดแลว เวลา

สบตากับอคินทีไรเปนแบบน้ีทุกที เสียอาการหมดแลว 

อคินยื่นเงินสดใหกับคนตรงหนาแลวกวาดสายตามองหาขนม พอนรินทรยกสารพัด
กลองขนมหนาตานากินออกมาจากกระเปา แววตาเฉยชาของอคินจึงแปรเปลี่ยนเปนวาววับ
ทันท ี
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ภายใตแมสนั้นปดบังรอยยิ้มของนรินทรไวไมใหอีกฝายเห็นไดเปนอยางดี อคินเปน
ลูกคาคนแรกที่แสดงออกชัดเจนวามีความสุขที่ไดรับขนมจากทางรานเขามากขนาดไหน  
มากจนเขาอยากทำใหกินทุกวันเพ่ือดูปฏิกิริยาตอบกลับของอีกฝาย 

“ดูทาพ่ีจะชอบกินขนมมากนะคะ” นรินทรพูดดวยน้ำเสียงปกติ แตก็ยังแกลงอีกคน
ดวยการพูดคะ/คะอยู สนุกนรินทรแหละ 

“ครับ” 

อคินเปดแกวอเมริกาโนขึ้นมาดื่มแลวมองคนตรงหนา รางบางในเสื้อยืดสีชมพูออน
ทับดวยกางเกงยีนสีซีด บนศีรษะมีหมวกกันน็อกสีฟาปดบังผมสีน้ำตาลออนไวอยู ไมรอนหรือไง 
ไมยอมถอดหมวกกันน็อก แลวตองรีบแคไหนถึงไมถอดผากันเปอนสีครีมปกรูปกอนเมฆนั่นออก
ดวย 

“ถาชอบก็สั ่งอีกนะ เราจะขี ่มาสงใหถึงที ่เลย จากรานเรามาตึกนี ้ก็ไมไกลเทาไหร   
เน่ีย พ่ีเปนลูกคารายแรกของวันเลยนะคะ!” 

เสียงพูดเจื้อยแจวประจำตัวของอีกคนเปนสิ่งยืนยันวาอคินไมไดมองผิด มีคนเดียว
เทาน้ันท่ีเขามาในชีวิตเขาในชวงน้ี แถมเขามาดวยความบังเอิญถึงสองคร้ัง 

“จะไปแลวเหรอ” อคินถามเพราะเห็นนรินทรตั้งทาจะไปแลว 

“คะ” 

เหมือนเจาตัวชอบคิดวาอคินจะจำตัวเองไมไดแตเขาจำไดดี เจาของแมว เจาของ
กาแฟกลมกลอมแกวนี้ และเจาของดวงตากลมสวยที่มองมาทางเขาดวยตาที่เปนประกายอยู
เสมอ 

“ไวพี่ส่ังกับรานเราอีกนะ เราจะมาสงเอง ทุกวันก็ยังไดเลยคะ” 

ก็ยังไมเลิกใชคะ/คะคุยกับอคิน เขาคิดวานรินทรชางเปนคนท่ีนาศึกษาคนความาทำ
วิจัยสักเลมจริง ๆ เปนคนย่ิงไดรูจักย่ิงมีแตความแปลกใจเต็มไปหมด แถมยังเปนคนท่ีนาแกลง
อยูไมนอย 

“กลับอยางปลอดภัยนะคะ” คนตัวสูงพูดดวยน้ำเสียงนุมทุม กอนวางมือหนาลงบน
หมวกกันน็อกโยกไปมาเบา ๆ แลวปลีกตัวเดินข้ึนตึกการไฟฟานครหลวง ปลอยใหอีกฝายนิ่งอ้ึงอยู
คนเดียว

กลับอยางปลอดภัยนะคะ นะคะงั้นเหรอ โปรดไวชีวิตนรินทรดวย... 
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อคินวางถุงขนมลงบนโตะทำงานแลวทิ้งตัวนั่งลงบนเกาอี้อยางอารมณดี กินขนมมา
ก็หลายรานแตไมเคยอารมณดีแบบนี้มากอนเลย นรินทรใสสารเสพติดไวในกาแฟหรือขนม
หรือเปลา

“รางกายคงจะขาดน้ำตาลมากใชไหมน่ัน หอบขนมมาเต็มไมเต็มมือ” หัวหนาแผนก
เดินมาโตะแลวมองบรรดาสารพัดขนมของอคิน ผูท่ีมักมีของหวานอยูเต็มโตะเสมอ 

“ครับ” เชนเคย มีเพียงพยางคเดียวเทาน้ันท่ีออกมาจากปากของอคิน 

“นั่นอะไรนากินวะ” หัวหนาชี้ไปที่ขนมดาราทองแลวตั้งทาจะหยิบขึ้นมาชิม แตโดน
เจาของขนมรวบกลองใสถุงเก็บไวทันที 

“หาม” 

“ปกติไมเห็นจะหวง ไมกินก็ไดโวยย” หัวหนาวัยสามสิบปลาย ๆ มองลูกนองคน
โปรดพลางสายหัวไปมา กอนวางเอกสารงานไวบนโตะ “เราจะดับไฟฟาเพื่อปฏิบัติงานของ
เขตน้ี ในคืนนี้” 

อคินมองตามนิ้วของหัวหนาที่ชี้ลงบนแผนที่ของพื้นที่เขตนั้น เปนพื้นท่ีที่กำลังจะ
ดำเนินการนำสายไฟลงไปใตดิน จึงมีการระงับการจายไฟฟาเพื ่อปฏิบัติงานตามแผนอยู
บอยคร้ัง 

“ครับ” 

“คนที่จะไปคุมงานที่หนางานกับชางสายและชางเทคนิคเพิ่งลากิจแบบดวนมากไป 
ดังน้ัน… คุณชวยไปดูหนางานแทนเขาหนอยไดไหมอคิน” 

“ไดครับ” ในเมื่อเปนคำสั่งจากหัวหนา ถึงจะไมอยากไปแคไหนก็ไมอาจปฏิเสธ คงทำได
เพียงตอบรับงานน้ันอยางจำยอม 

 

 

วันนี้เปนอีกหนึ่งวันที่นรินทรวิ่งวุนทั้งวันเพราะมัวเช็กสต็อก ทำบัญชี ไหนจะตองมา
เปนบาริสตาจำเปนอีก โดยปกติเขาจะไมคอยเขารานหรอก หากแตวันน้ีเขาจำเปนตองมาทำแทน
บาริสตาที่ลางานแบบกะทันหัน สภาพของคุณเจาของรานหลังจากที่ลูกคาเริ่มบางลงแลวจึงหมด
สภาพอยางท่ีเห็น 
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“ฮื้ออ เหนื่อยมาก เราควรรับบาริสตาเพิ่มดีไหมครีม” คนตัวเล็กพูดพลางเดินไปน่ัง
ที่เกาอ้ีตัวสูงแลวคอย ๆ แนบใบหนาลงบนโตะยาวติดกระจก 

“พ่ีนรินทรไงเปนบาริสตาเองเลย ทำขนมก็เปนน่ีนา ไหงไมยักจะชอบเขาราน” 

“ก็เราชอบวาดรูปพอ ๆ กับชอบทำขนมน่ีนา” นรินทรตอบเสียงอูอ้ี 

นรินทรเรียนจบคณะศิลปกรรมศาสตร สาขาทัศนศิลป งานที่ทำอยูตอนนี้ก็ไมมี
อะไรมาก เขาแควาดรูปตามที่อยากวาดแลวลงขายบนเว็บหรือจัดโชวที่นิทรรศการตาง ๆ 

รับงานจากลูกคาบางเปนคร้ังคราว ดวยความท่ีบานของเขาคอนขางมีฐานะ พอเรียนจบทางพอ
ก็เปดรานกาแฟไวใหเรียบรอย เหลือแคเขาเขามาบริหารจัดการดวยตัวเอง แตถึงอยางน้ันความ
เปนจริงก็ไมไดสวยหรูอยางท่ีเขาวาดฝนไวหรอก มันเหน่ือยเปนบา… 

เม้ียวว 

“เตาหูเหรอ หายไปไหนมาเน่ียย” 

นรินทรอุมเอาเจาตัวนุมฟูขึ้นมาฟดใหหายมันเข้ียวกอนวางกอนนุมไวบนโตะ หลังจากมี
เจาเตาหูในรานเขาก็เพิ่มการทำความสะอาดอยางเครงครัดเลยแหละ เพราะเกรงวาขนฟู ๆ 
จะปลิวเขาขนมของลูกคาเอา แถมหนารานยังมีเขียนปายบอกไวดวยวา ‘รานน้ีมีแมว’ 

“วันนี้เราไปหาอคินมา จำอคินไดใชไหม มนุษยผูไมมาหาเตาหูเลยตั้งแตวันนั้นนน” 
นรินทรพูดใหแมวไมพอใจอคินอยูทุกวัน แตเจาแมวกลับทำเหมือนไมสนใจส่ิงท่ีนรินทรพูดเลย
สักนิด แถมเวลาใครเขามาในรานก็มักชะเงอคอมองเหมือนรอใครอยูอีก 

“แตเตาหูชอบอยูกับเราใชไหมละ” 

เม้ียว 

“ฮื้อ นารักชะมัดเลยยย” นรินทรอุมเจากอนตรงหนาขึ้นมาหอมทันทีหลังไดยิน
เสียงขานรับท่ีฟงทีไรก็ใจระทวยทุกคร้ัง 

พร่ึบ! 
“โอะ!” 

อยู ๆ ไฟทั้งรานก็ดับลง นรินทรจึงกอดเตาหูเอาไวแลวลูบหัวเบา ๆ เพื่อปลอบวาไม
เปนไร แตจริง ๆ แลวการทำแบบน้ีของนรินทรมันมีไวปลอบตัวเองตางหาก... 

“ครีม ครีมอยูแถวน้ีไหม”
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“อยูคะ แปบนึงนะพี่ ครีมกำลังหาโทรศัพทและไฟฉาย ทำไมการไฟฟาไมแจงดับไฟ
เลยเน่ีย” ครีมบนอุบอิบพลางพยายามคลำหาโทรศัพท 

เม้ียววว 

“อะ! เตาหูอยาดิ้นสิ” นรินทรกอดเตาหูไว เพราะเตาหูพยายามดิ้นจะออกจากออมแขน
ใหได จนในท่ีสุดนรินทรยอมแพคอย ๆ วางเจากอนลง 

เม้ียวว 

“ไม ๆ เตาหูจะไปไหน!” ทันทีที่เปนอิสระเตาหูก็รีบว่ิงออกไปนอกราน 

“เตาหู!” นรินทรไมชินกับความมืด รางของเขายืนน่ิงไมกลาแมแตจะขยับตัวไปไหน 

“พี่นรินทร!!” ครีมวิ่งเขามาดวยความรีบรอนพรอมกับไฟฉายในมือ เธอรูวานรินทร
กลัวความมืด 

“ครีม เตาหูวิ่งออกไปแลว ไปไหนไมรู” นรินทรพูดดวยน้ำเสียงสั่นเครือ แสงไฟท่ี
เคยสวางจาของยานนี้มืดสลัวไปหมด แมกระทั่งไฟทางถนนก็ดับสนิท ไรรถราขับผานจนเกิด
เปนความเงียบ ดวงตาสวยส่ันไหวเล็กนอยแลวพยายามไลความกลัวออกไป 

“เด๋ียวครีมไปตามใหคะ” 

“ไม เด๋ียวเราไปเองครีมเฝารานเถอะ” 

“แต...” 

“ไมเปนไร เราขอไฟฉาย” รางบางหยิบไฟฉายจากครีมมา สูดหายใจเขาลึก ๆ กอนจะรีบ
วิ่งออกมาจากราน ความมืดคือสิ่งที่นากลัวสำหรับนรินทร การมองไมเห็นอะไรเลยมันทำใหตัวเราเอง
ไมรูเลยวา ภายใตความมืดน้ันจะมีอันตรายอะไรบาง 

“เตาหู! อยูไหน เมี้ยว ๆ” ทามกลางความมืดสลัวดวงตากลมสวยกวาดสายตาตามแสง
ของไฟฉายไปรอบบริเวณ แสงไฟสีสมนีออนเพียงหนึ่งเดียวในยานทำใหสองขาเรียวรีบวิ่งไปหา
ดวยใจที่รอนรน รางบางหรี่ตามองรถซอมไฟการไฟฟานครหลวงที่จอดอยูตรงหนาเสาหมอแปลง
ไฟฟาขนาดใหญ มีชางไฟฟาอยู 4-5 คนกำลังปฏิบัติงานอยางเครงเครียดอยู 

ซอมไฟกันอยูเหรอ 

เม้ียว!
นรินทรหันขวับไปทางตนตอของเสียงทันที เมื่อเห็นวาเปนเตาหูอยูในออมแขนของใคร 

สักคนจึงรีบว่ิงไปหาดวยความดีใจ 
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“เตาหู!” 

อคินมองคนตัวเล็กกวาตรงหนา ดวงตาคูสวยมีน้ำตาคลอพรอมจะไหลออกมาอยูทุกเม่ือ 
กอนกมมองเจาแมวที่หลายวันกอนเขาพาไปฝากไวกับเจาของดวงตาสวยคูนั้น มือหนาลูบหัว
ของแมวในออมแขนอยางเบามือ 

เม้ียว เตาหูที่อยูในออมแขนรองออกมาเสียงหงอยราวกับจะขอโทษนรินทร กอนมุด
เขาไปในวงแขนของอคินเพ่ือหลบ 

“ไมตองมาขอโทษ เราไมใหอภัยเตาหูหรอก” นรินทรยังคงสนใจแคเตาหูโดยไมรู
เลยวาคนท่ีอุมอยูน้ันเปนใคร 

เม้ียว! 
พูดกันรูเร่ืองเหรอ? 

อคินมองหนึ่งมนุษยกับแมวหนึ่งตัวจองตากันเหมือนกำลังสื่อสารอะไรกันนิ่งโดยไมพูด
อะไร 

เม้ียววว 

“ไมตองพูดเลยกลับบานกันไดแลว เออ ขอบคุ... เฮย!” 

นรินทรเผลอทิ้งไฟฉายลงพื้นดวยความตกใจทันทีหลังจากเห็นวาเปนใคร ใบหนา
หลอเอียงคอสงสัยมองมาทางรางบางดวยใบหนาเรียบเฉย 

 อคินเอง 
“คุณ...” อยู ๆ ความกลัวก็สลายหายไปแทนท่ีดวยอาการใจเตนไมเปนส่ำ จนคนตัว

เล็กกวาไมกลาท่ีจะขยับรางกายทำอะไรเลย 

“เคาวิ่งมาหาผม” อคินเปนฝายพูดกอนเพราะอีกฝายเงียบไปโดยไมพูดอะไร “ผมจำ
เคาไดเลยอุมไว” 

นรินทรมองคนตัวสูงกำลังพยายามอธิบายวาทำไมเตาหูถึงมาอยูตรงนี้ใหเขาเขาใจ 
อคินอยูในชุดช็อปเซฟตี้สีกรม บนศีรษะสวมหมวกเซฟตี้สีขาว สะพายกระบอกแบบไวขางตัว 
เวลาอยูในชุดทำงานแบบนี้อคินเทมาก พระเจาคอนขางจะลำเอียงมากไปหนอย ทำไมถึงปน
คุณเขามาไดดูดีตั้งแตหัวจรดเทาขนาดนี้ 
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“กำลังจะไปหาที่รานแลวแตนรินทรมากอน” อคินพยายามอธิบายออกไปเพื่อให
นรินทรเขาใจมากที่สุด จะไดไมตองทำหนาเหมือนจะรองไหแบบนั้น เขาพยายามอยางหนัก
แลว 

“อื้อ” นรินทรตอบหลังจากที่ตามหาเสียงของตัวเองเจอแลว กอนเอื้อมมือไปอุมเตาหู
จากออมแขนของอคิน “คุณทำงานอยูเราไมกวนแลว ถาเสร็จก็ไปท่ีรานไดนะครับ” 

“เสร็จแลว” อคินพูดออกไปแบบน้ันจนชางสายเทคนิคท่ีกำลังทำงานอยูมองหนากัน
อยางงุนงง แตก็ไมกลาเอยอะไรออกมา เสร็จอะไรกัน นายชางอคินม่ัวแลว 

“ง้ันเดินไปพรอมเราไหม” 

“อืม” 

ทามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงสวางจากไฟฉายเทานั้นที่ยังคงสวางอยู หมอกและ
ไอเย็นจากฝนปกคลุมไปทั่วทั้งเมือง ออมแขนเรียวเล็กจึงกระชับรางนุมฟูไว เพื่อใหความอุน  
ทั้งคูยังคงเดินไปเร่ือย ๆ บนทางเทาโดยไมไดพูดอะไร แมจะมีอีกคนเดินอยูขางกันดวยก็ตาม 

“การไฟฟาไมเห็นแจงเลยวาจะดับไฟ” เปนนรินทรเองท่ีทำลายความเงียบกอน 

รางสูงละสายตาจากทางเทาตรงหนาไปมองแมวสมในออมแขนเล็ก กอนคอย ๆ ไลสายตา
ขึ้นไปมองเสี้ยวหนาสวยอยางถือวิสาสะ เมื่อเชาไมไดเห็นหนาเลยเพราะใสแมสและหมวกกันน็อก 
ตอนน้ีเห็นแลว 

“แจงแลวครับ” 

“เราไมเห็นไดรับแจงเตือนเลย คุณรูไหมตอนไฟดับอยู ๆ เตาหูก็วิ่งออกมาขางนอก 
เราตกใจแทบแย โทรศัพทเราก็อยูท่ีไหนไมรู มืดมากเลยนะครับ” นรินทรไดทีฟองใหญ 

“ไมชอบความมืดเหรอ” 

“เราไมไดกลัวความมืดหรอก เราแคกลัวการอยูคนเดียวตอนมืดสนิท” แววตาฉาย
ความเจ็บปวด “เน่ีย เตาหูคงคิดถึงคุณแน ๆ ถึงไดวิ่งมาหา” 

“คิดถึงเหมือนกันครับ” อคินลูบยื่นมือไปขนแมว แตสายตามองใบหนานารักที่แฝง
ความหมนอยูครูหน่ึง กอนจะแปรเปล่ียนเปนความสดใส 

"คิดถึงเตาหู?"
"ครับ ขอบคุณที่ดูแลเคา" 
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“ไมเปนไรครับ” นรินทรบอกพรอมกับรอยยิ้มบนใบหนาจนตาหยีไปหมด อยาก
แกลงพูดคะ/คะจัง แตกลัวอคินจะไมเลนดวย เพราะเขาไมไดอยูในรางคนสงขนม เอ จะวาไปแลว 
อคินจำรานเขาไดไหมนะ

“คุณจำรานเราไดไหม” 

ทำไมจะจำไมได 
อคินคิดในใจแลวหยุดมองคนตัวเล็กกวาดานขาง กอนจะคอย ๆ แยงแมวในออม

แขนมาอุมไวเองเพราะกลัวนรินทรเม่ือย 

“วาแลวเชียววาคุณจะจำไมได” 

เปนคร้ังแรกท่ีนรินทรเดาใจเขาไมถูก 

“ขางหนาน่ีเองรานเรา มีเมนูใหมท่ีกินเฉพาะในรานมาแนะนำดวยนะครับ” 

อคินเดินตามนรินทรเขามาในรานพรอมกับไฟท่ีสวางวาบราวกับจะตอนรับเขา สายตาคม
กวาดมองไปรอบ ๆ ที่นี่ยังคงมีบรรยากาศที่ผอนคลายและเงียบสงบเหมือนเดิม กลิ่นกาแฟผสมกับ
กล่ินขนมอบ ผสมปนเปกันจนเกิดเปนกล่ินหอมกรุนไปท่ัวราน อคินชอบกล่ินน้ีมันเหมือนกล่ิน
ประจำตัวของนรินทร 

“พี่นรินทร เปนไงบาง เจอเตาหูไหมคะ โอ พระเจา!!” ครีมหันไปจับรางนรินทรมาหมุน ๆ 
เพ่ือเช็กวามีรอยแผลตรงไหนไหม กอนจะตกใจอยางสุดขีดเม่ือเห็นผูมาพรอมนรินทร 

“ไฟมาแลวเหรอ อะ นี่พี่อคินนะ คนท่ีเอาเตาหูมาฝากเราไวเม่ือเดือนกอนจำไดไหม” 
สรรพนามคำวา พ่ีอคิน ถูกเอยออกจากนรินทรคร้ังแรก 

“ออ จำไดคะ ไฟมาแลวครีมขอออกไปขางนอกซ้ือน้ำตาลนะคะ พอดีน้ำตาลหมด” 

“หมดแลวเหรอ เอะ ครีม!” นรินทรเรียกตามหลังแตก็ไมทันครีมเสียแลว น้ำตาลยัง
เหลือต้ังเยอะน่ีนา 

อคินมองคนตัวเล็กเดินไปหยิบผากันเปอนสีครีมปกรูปกอนเมฆอยูตรงกลางมาสวมใส 
เจาตัววุนอยูกับบรรดาขนมตรงหนาไมสนใจมนุษยกับแมวอีกเลย รางสูงเดินไปวางเตาหูลงบน
ฟูกวงกลม จากน้ันจึงเดินไปหาเจาของรานท่ีหนาเคานเตอรอยางสนอกสนใจ 

“เมนูแนะนำอยูไหนครับ” 

“ฮื้ออ เรากำลังทำ คุณอยาเพ่ิงดึงสมาธิเราไปนะ!”
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อคินยืนกอดอกมองมือเรียวสวยคอย ๆ บีบครีมสีฟาลงบนกอนน้ำตาลรูปดาวอยาง
พิถีพิถัน พอเจาตัวบีบเสร็จก็ถอนหายใจอยางโลงอก กอนจะเงยหนาข้ึนมาหาในจังหวะท่ีเขาก็
จองอยูพอดีจึงชะงักไปครูหน่ึง 

นรินทรดวงตาสวยมาก 

“เสร็จแลวครับ Blue star Cupcake เราไดแรงบันดาลใจมาจากนิทานเรื่องหน่ึง  
มีชื่อเรื่องวา ‘ดวงดาวสีฟากับทองนภาสีชมพู’ เปนเรื่องของกระตายตัวหนึ่งที่ชอบนั่งมอง
ดวงดาว กับหมาปาตัวหน่ึงท่ีเฝารอใหทองฟาเปนสีชมพู”  

นรินทรอธิบายใหอีกคนฟงดวยแววตาที่ภาคภูมิใจกับผลงานตัวเองมาก นิทานที่เขา
เอยถึงมันไมมีอยูจริงหรอก ช่ือเร่ือง ดวงดาวสีฟากับทองฟาสีชมพู แปลไทยมาจากช่ือรานของ
เขาเอง เนื้อเรื่องจะจบลงยังไงเขาเองก็ยังไมทราบ จนกวาจะมีคนมาดำเนินเรื่องน้ี ไปดวยกัน
ละมั้ง เร่ืองน้ีถึงจะจบลง 

อคินมองคัพเคกตรงหนาที่มีดาวสีฟาหนึ่งดวงวางอยูบนสุดรองดวยพื้นขนมสีชมพู 
ทองนภาสีชมพูโอบอุมดวงดาวสีฟานั่นไวหมดแลวอยางท่ีเจาตัวบอก 

ชางคิดจริง ๆ 

“แลวหมาปาตัวน้ันไดเห็นทองฟาสีชมพูหรือยังครับ” 

“เรายังอานไมจบเลย” 

“นรินทร แลวทำไมกระตายถึงชอบมองดวงดาวละครับ” 

“เด๋ียวถามีเวลาเราจะบอกนะวาทำไมถึงชอบ อะ คุณลองชิมดูนะครับ” 

อคินรับชอนจากมือเล็กขึ้นมาตักชิมหนึ่งคำ ความหวานแลนเขาสูปลายลิ้นจนคนท่ี
เครียดกับงานมาอยางอคินรูสึกสบายสมองขึ้นมาทันที กลิ่นหอมออน ๆ จากบลูเบอรรีเขากันไดดี
กับความหอมหวานของเน้ือเคกท่ีมีสวนผสมมาจากนมสด 

อรอยมาก... 
นรินทรระบายยิ้มออกมาจนตาหยีหลังจากที่อคินไดชิม มองหนาเขาทึ่ง ๆ แบบน้ัน

แสดงวาอรอยมากแน ๆ ปกติเขามักมีความสุขเสมอเวลาท่ีลูกคาชิม แตคนตรงหนาตางออกไป
เหมือนความสุขน้ันถูกคูณใหมากข้ึนกวาเดิมหลายเทาอะไรแบบน้ันเลย

“จริง ๆ เรายังไมไดวางขาย เราแคอยากใหคุณไดชิมกอน ถาคุณบอกวาอรอยเราก็จะ
วางขาย” 



30      Ë¹Öè§à ×́èÍ¹ÊÕèÊÒÁà ×́Í¹à¡éÒ   

“ทำไมจะไมอรอย” 

“ง้ันแสดงวาเราวางขายไดเลยนะ!” 

“ครับ” อคินแปลกใจ คนตรงหนาเขาเปนคนแปลกอีกแลว จะขายเมนูแนะนำประจำราน
ทำไมตองใหเขาตัดสินกอนดวย หัวขอวิจัยเก่ียวกับนรินทรมีเพ่ิมข้ึนทุกคร้ังท่ีเจอเลย 

“พรุงน้ีวันเสารน่ีนา คุณจะไปซ้ือตนไมไหม” 

“เต็มหองแลว” 

“ซื้อเขาหองเราไงครับ” นรินทรพูดออกไปแบบนั้นแลวทำตาโต แยแลวนรินทรพูด
อะไรออกไปเน่ียยย 

“ไปก็ไดครับ” 

ฮะ!? 
“ไปหองเราเหรอ!” 

“ไปซ้ือตนไม” อคินวางมือแหมะไวบนศีรษะของคนตัวเล็ก จะทำหนาตกใจอะไรขนาด
นั้น “ขอเบอรโทร เด๋ียวผมโทรหาตอนจะเขามารับ” 

ฮะ!? เขามารับ!! 
“คุณไมนั่งรถไฟไปเหรอครับ” นรินทรถามในขณะที่มือหนาของอีกคนยังวางอยูบน

ศีรษะตนเอง เขาไมรูจะตกใจอะไรกอนดีระหวางอคินขอเบอรโทร จะมารับเขา หรือมือหนา
แสนอบอุนที่วางอยูบนศีรษะตัวเอง 

“นรินทรจะถือตนไมหนัก” 

ฮื้อออ อคินคุณมันนารักชะมัดเลย!! 
“อะ อะโอเค น่ี เบอรเรา” นรินทรยื่นนามบัตรของตัวเองใหอีกคน 

อคินละมือจากกลุมผมของนรินทรแลวรับนามบัตรมา กอนจะหยิบปากกาในกระเปา
เสื้อขึ้นมาเขียนเบอรโทรของตัวเองลงบนกระดาษใบเสร็จ ที่ไดมาจากรานสะดวกซื้อสงให
นรินทร 

“นี่เบอรผม” อคินยื่นไปใหแลวโนมตัวลงไปใหใบหนาอยูในระดับเดียวกันดวงดาว
มากมายเปลงประกายในดวงตาสวยของนรินทรเต็มไปหมด 

“ออ ครับ” นรินทรตอบแลวเสมองไปทางอ่ืน
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“แปงเลอะแกมหมดแลว” อคินบอกพลางยกนิ้วเรียวไปลูบแปงบนแกมนิ่มออกอยางเบา
มือ เม่ือม่ันใจวาไมมีคราบแปงบนใบหนาคนตัวเล็กกวาแลว อคินจึงยืดตัวข้ึนเต็มความสูงกอนจะ
ยีผมคนท่ีน่ิงงันไปแลวเบา ๆ นรินทรชางเปนคนท่ีนาแกลงจริง ๆ

“ไวเจอกันนะคะ”  
อคินย้ิมใหคนตรงหนาเล็กนอยแลวเดินออกไปจากราน ปลอยใหอีกคนยืนน่ิงอ้ึงอยู

นานสองนาน สวนนรินทรยังหาสติตัวเองไมเจอ สัมผัสอบอุนจากมือหนายังติดอยูบนแกม
เนียนอยูเลย ไมทันไรก็มาสงย้ิมใหกันแลว รอยย้ิมของคนท่ีไมคอยย้ิมอยางอคิน กำลังทำให
อัตราการเตนของหัวใจพุงสูงข้ึนจนแทบจะทะลุออกมา ดวงตาสวยมองแผนหลังคอย ๆ เลือน
หายไปอยางชา ๆ พอลับสายตาจึงท้ิงตัวลงน่ังกับพ้ืนอยางหมดแรง ทำไมเปนคนท่ีรุนแรงตอ
หัวใจขนาดน้ี... 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/09 (Akin): ËÑÇ¢éÍÇÔ Ñ̈Âà¡ÕèÂÇ¡Ñº¹ÃÔ¹·ÃìÁÕà¾ÔèÁ¢Öé¹·Ø¡¤ÃÑé§·Õèà¨ÍàÅÂ 
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04/09: ¢¹Á»Ñ§ÊÑ§¢ÂÒãºàµÂ 
 

 

 

เสียงนาิกาปลุกดังขึ้นทั่วหองทำใหรางบนเตียงขยับรางกายเล็กนอย  ภายในหองน้ี
ตกแตงดวยโทนสีขาวสลับกับเฟอรนิเจอรสีน้ำตาลออนดูสะอาดตา แมกระทั่งชุดนอนที่คนบน
เตียงสวมอยูยังเปนสีขาวปกดายสีกรม ริมหนาตางมีตนมะลิพันธุเล็กเบงบานสะพรั่ง สงกล่ิน
หอมฟุงกระจายไปท่ัวหอง 

“หอม” ความหอมจากดอกมะลิทำใหอคินเจาของหองพึมพำออกมาเบา ๆ โดยท่ี
ยังคงหลับตาอยู 

 

‘ถามะลิโตแลวคุณคอยเอามาฝากเราเล้ียงก็ได’ 
 

เปลือกตาที่หลับอยูคอย ๆ ลืมตาขึ้นแลวมองไปยังตนมะลิที่มีเสียงของคนคนหน่ึง
ออกมา แสงแดดในยามเชาลอดผานหนาตางตกกระทบลงบนลำตนมะลิตนเล็ก 

 

‘คุณต้ังนองเขาไวท่ีริมหนาตางนะครับ นองชอบแสงแดด’ 
คนอะไรเรียกตนไมวานอง 
‘ถานองเขาออกดอกบานสะพร่ังกล่ินจะหอมมาก ๆ บางคนจะไมชอบเลย แตเรา

หวังวาคุณจะชอบนะครับ’ 
ชอบมาก 

 

อคินคอย ๆ ลุกขึ้นแลวเดินไปหาตนมะลิพูดได กอนยื่นนิ้วชี้ไปสัมผัสดินในกระถาง
เพื่อพิสูจนความชื้น เมื่อพบวาในกระถางยังคงมีปริมาณความชื้นเพียงพอ เขาจึงเอยถาม  

ตนมะลิออกมาเบา ๆ อยูคนเดียว 

“วันน้ีคงไมตองการน้ำใชไหม” 
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“…” 

“แสงประมาณน้ีนาจะพอนะ” 

“…” 

“ขอบคุณท่ีเติบโตมาอยางดี” 

อคินพูดกับตนมะลิที่ออกดอกสวยงามเต็มกระถางเสร็จจึงเดินไปเขาหองน้ำดวยความ
อารมณดี เขาเปนคนไมคอยชอบพูดกับใคร ถาไมใชส่ิงท่ีเขาชอบ มีแคสิ่งมีชีวิตอยางอ่ืนท่ีไมใช
มนุษยเทานั้นที่จะไดยินเขาพูดอะไรยาว ๆ ใชเวลาในหองน้ำไมนาน รางสูงจึงเดินออกมาหยุด 

ที่หนากระจก เอ้ือมหยิบโพสตอิทแผนหน่ึงข้ึนมา โพสตอิทแผนน้ีมีเสียงเหมือนตนมะลิเลย 

‘พรุงน้ีวันเสารน่ีนา คุณจะไปซ้ือตนไมไหม… ซ้ือไปไวหองเราก็ได’ 
ในโพสตอิทเขาเขียนแควาไปซื้อตนไมแตสิ่งที่เขาไดยินในหัวมันยาวกวาขอความใน

โพสตอิท มือหนาหยิบนามบัตรของนรินทรขึ้นมากดเบอรโทรเพื่อบันทึก แตพอจะกดบันทึก
ดันกดพลาดเปนปุมโทรออก 

แยแลว 

(ครับคุณ!) ยังไมทันท่ีอคินจะกดวางกลับมีเสียงปลายสายดังข้ึนมากอนเสียแลว 
รับเร็วอะไรขนาดน้ัน 

“วันน้ีนรินทรมีนัดกับผม” เม่ือวางไมทันเขาจึงพูดเลยแลวกัน 

(โอเค เราจำได เราจำไดดีเชียวแหละ) 
อคินเปดลำโพงวางโทรศัพทท้ิงไว จากน้ันจึงเดินไปเลือกเส้ือผามาสวมใส เขามี

นรินทรเขามาในชีวิตต้ังแตเม่ือไหรกันนะ 

(คุณกินขาวยังครับ) 
“ยังครับ” 

(ง้ันมากินกับเรานะ) 
อคินไมคอยชอบกินขาวเชา แคกาแฟหน่ึงแกวก็พอ… 

(เราทำขนมปงสังขยาไวใหคุณดวย) 
“เด๋ียวไปหา”
(เราจะรอ ขับรถดี ๆ นะคะ) 
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ปลายสายเงียบไป สงสัยตัดสายไปแลว เขาสายหัวใหคนอายุนอยกวาเบา ๆ นี่ยังไม
เลิกแกลงใชคะ/คะอีก ไมรูชอบใจอะไรถึงชอบใชนัก พอเขาแกลงกลับก็ชอบทำหนาตลกมอง
เขาอยูเร่ือย 

“นารัก” อคินพูดออกมาดวยน้ำเสียงแผวเบาจนตัวเขาเองก็ไมนาจะรูตัววาเผลอพูด 

(คุณ! รดน้ำใหดอกมะลิและตนอ่ืน ๆ ยังครับ) 
ยังไมวางเหรอ… 

“นึกวาวางแลว” 

(เราอยากไดยินเสียงการเคล่ือนท่ีของคุณน่ีนา) 
แปลกคน 

(แลวคุณรดน้ำตนไมยังครับ) 
“ยัง” 

(เรารบกวนคุณไหม) 
“ไมครับ” อคินตอบแลวเดินออกมาจากหองนอนพรอมโทรศัพท กอนจะไปหองครัว

เพ่ือหยิบฟอกก้ีมาฉีดใสบรรดาตนไมฟอกอากาศท่ีเล้ียงไว 
(คุณอยูหองคนเดียวเหรอครับ) 
นรินทรเปนเครื่องหมายคำถามแนนอน อยากรูไปหมดทุกอยาง สวนเขาเองก็ตอบ

นรินทรทุกคร้ังเม่ือมีคำถามอยางไมนึกเบ่ือ 

“อยูกับเพ่ือน แตเพ่ือนไปเชียงใหม”  
(เหงาไหมครับ) 
“ตอนน้ีไมแลวครับ” 

ปลายสายเงียบไปอีกครั้งอคินจึงตั้งใจฉีดน้ำใสตนไมตาง ๆ ในหอง แลวเดินกลับมา
ดื่มน้ำหนึ่งแกวเหมือนปกติที่มักทำตอนเชา แตวันนี้ตางออกไปเพราะมีเสียงเจื้อยแจวของใคร
บางคน 

(เม้ียว ๆๆ เตาหูมาน่ีเร็ววว) 
อคินเดินมานั่งเกาอี้แลวจองโทรศัพทบนโตะ แคอยากฟงวาเจาของเครื่องหมาย

คำถามจะสนทนากับแมววาอยางไรบาง หากเดินไปดวยฟงไปดวยคงจับใจความไมคอยได
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(เมี้ยววว… อยากคุยกับพ่ีคินเหรอครับ เดี๋ยวพี่คินก็มาแลวเนอะ… เมี้ยวว… จริง ๆ 
พ่ีคินจะมาหาเตาหูแลวก็พาเราไปซ้ือตนไมดวย) 

เขาชักอยากจะเห็นหนาท้ังคนท้ังแมวแลวสิ มือหนายกโทรศัพทขึ้นมาปดลำโพงแลว
แนบไวขางหู กอนจะเดินไปหยิบรมพกพาข้ึนมาดวยหน่ึงคัน 

(คุณพกรมมาดวยนะครับ วันนี้กรมอุตุฯ แจงวาจะมีฝนตกตอนบายสอง) 
“หยิบมาแลวครับ” 

(โอเค มาหาเราอยางปลอดภัยนะ) 
“นรินทร” 

(ครับ?) 

“เก็บขนมปงสังขยาไวใหพี่คินดวยนะคะ” อคินแกลงนรินทรเสร็จก็รีบตัดสายใน
ทันที นรินทรเกงมาก ชอบทำใหเขาอยากแกลงใหทำตาโตไดตลอดเวลา เมื่อนึกถึงดวงตาสวย
นั้นรอยยิ้มเล็ก ๆ จึงปรากฏบนใบหนาหลออยางไมรูตัว 

 

 

 

นรินทรหยิบขนมปงไสสังขยาข้ึนมาจัดใสจานพรอมกับอเมริกาโนรอนหน่ึงแกว จำไดวา
ตอนเชาอคินด่ืมอเมริกาโน ตอนเย็นชอบด่ืมช็อกโกแลตรอน ชอบกินขนมปงสังขยา ชอบกินของ
หวาน ชอบปลูกตนไม เขาเคยอานเจอวาหากจะเร่ิมตนเขาหาใครก็คงตองทำในส่ิงท่ีเขาชอบให
เขา และคอย ๆ เขาไปจนตัวเรากลายเปนส่ิงหน่ึงท่ีเขาชอบ 

ครืดดด 

‘AKIN’ 

ชื่อสายเรียกเขาปรากฏขึ้นบนจอโทรศัพททำใหรอยยิ้มเล็ก ๆ บนใบหนาเผยขึ้น กอนจะ
รีบยกข้ึนมากดรับดวยความต่ืนเตน 

“อคินนน” 

(ผมอยูหนารานแลว)
“โอเคครับ” นรินทรรีบวิ่งไปหนารานโดยที่ลืมวาตัวเองยังใสผากันเปอนอยู จริง ๆ  

แคคิดวาจะไดเจออคินในวันน้ี เขาก็มีความสุขต้ังแตเม่ือวานตอนสองทุมแลว 
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“อคินนน” 

“ครับ” อคินขานรับแลวมองคนตรงหนานิ่ง ๆ เหมือนเคย สายลมพัดพากลิ่นหอม
ออน ๆ ของขนมอบเขาแตะจมูก เขาจำไดดีวาน่ีเปนกล่ินประจำตัวของนรินทร เปนกล่ินขนมอบท่ี
ใหความรูสึกหอมหวาน นาทะนุถนอม และนากินเพราะเหมือนขนมปง… 

“เขามาขางในสิครับ” 

“ยังไมเปดรานเหรอ”
“เราเปด 9 โมงอะ” นรินทรเดินนำอคินเขามาในรานแลวขึ้นบันไดชั้นสองซึ่งเปน

พื้นที่สวนตัวของตัวเอง บนชั้นนี้มี 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 หองครัว และ 1 หองนั่งเลน 
ตกแตงดวยโทนสีฟาพาสเทล มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมือนบานหลังหนึ่ง แตถึง
อยางนั้นนรินทรก็ไมคอยไดมาคางที่นี่สักเทาไหร เพราะกวาจะรับงานจากลูกคาเสร็จก็ค่ำแลว 
จึงพักอยูคอนโดท่ีอยูในเมืองเสียสวนใหญ 

“ไมยุงเหรอ” 

“ไมครับ เราสบายมาก” 

เม้ียว! 
เตาหูเดินมาคลอเคลียขาอคินอยางออดออน อคินจึงแพราบคาบใหกับเจากอนขน

สม รีบอุมข้ึนมาลูบศีรษะดวยความเอ็นดู 

“ไง นรินทรแกลงไหม” เสียงทุมต่ำเอยถามเจาแมวเหมียวอยางออนโยน 

“เราจะไปแกลงอะไรเลา” 

“นรินทรแกลงผมไงครับ” อคินเงยหนาข้ึนไปมองเจาของรานแลวเอียงศีรษะใหเล็กนอย 
นรินทรชอบแกลงพูดคะ/คะ แลวก็เรียกเขาวาพ่ี 

“มีแตคุณน่ันแหละแกลงเรา” 

“แกลงยังไงคะ” 

“เน่ีย!” นรินทรกอดอกมองท้ังคนท้ังแมวแลวเดินหนีไปหองครัวทันที 

อคินเหลือบมองคนงอนแลวเดินตามเขาในหอง เขากวาดสายตามองไปรอบ ๆ ขางบนน้ี
ตกแตงดวยโทนสีฟาพาสเทลสลับกับสีเขียวของตนไมฟอกอากาศ บนผนังมีภาพวาดมากมาย
ติดอยู และมีมุมหนึ่งเหมือนจะเปนพื้นที่ทำงานของนรินทรเพราะเต็มไปดวยแผนกระดาษ
และถังสีมากมาย 
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เหมือนนรินทรจะเปนจิตรกร 
“เราชอบวาดภาพนะ เราถนัดวาดสีน้ำ งานหลักเราคือรับจางวาดรูปและลงขายเอง

บางบางครั้ง เนี่ย เราทำรานนี้เปนงานอดิเรกนะ แตเปนรายไดหลักเฉยเลย” นรินทรเอยข้ึน
เพราะเห็นอคินยืนมองภาพวาดบนผนังนานสองนาน กอนจะวางจานขนมและอเมริกาโนไวบน
โตะกินขาวใหอคิน 

“เปนคนเกง ทำหลายอยาง” 

“เราแคมีโอกาสไดเรียนรูนะ อะนี่ ขนมปงสังขยาเสิรฟคูกับอเมริกาโนท่ีคุณชอบ” 

อคินมองขนมปงสังขยาดวยแววตาเปนประกาย ทำเอาคนทำขนมใจฟูไมนอย มือเรียว
สวยย่ืนไปอุมเตาหูจากมือของคนตัวสูงมาวางลงบนพ้ืน กอนจะดันหลังใหไปลางมือ 

“ลางมือกอนนะ ขนเตาหูอาจจะติดมือคุณมา” 

นรินทรเปนคนใสใจเกง
อคินเดินมานั่งเกาอี้ตรงขามนรินทรพลางจองคนตรงหนาที่กำลังยกแกวนมขึ้นมาด่ืม 

เสร็จแลวก็นำไปเก็บเขาตูเย็นไวตามเดิม กอนจะหันมาหาเขาแลวสงยิ้มมาให นรินทรยิ้มบอย
เกินไปแลว 

“เราทำขนมปงสังขยาไมคอยถนัดเลย นี่ครั้งแรกของเราเชียวนะ เราอยากใหคุณ
ชิม” 

“ขอบคุณครับ” 

“ยินดีที่ไดทำมาก ๆ” 

“ขอมือหนอย” 

“หืม?” ขอมือไปทำอะไรกัน แตถึงจะงงมือเรียวสวยก็ยื่นไปตรงหนา 

อคินจับมือนรินทรทั้งสองขางใหแบมือชิดกันกอนจะวางลูกอมสองเม็ดลงบนมือซาย
ของนรินทร สวนมือขวา อคินใชนิ้วชี้ตัวเองคอย ๆ วาดรูปกอนเมฆลงบนฝามือเล็ก เมื่อเสร็จ
แลวจึงรวบนิ้วเรียวใหกำไวเพ่ือรับการขอบคุณจากเขา 

“ใหเราเหรอครับ” 

“อือ”
“ใหกอนเมฆเราเชียวเหรอ” 

“เหมือนนรินทรจะชอบ” 
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นรินทรหลบสายตาคนตรงหนาดวยการหยิบขนมปงสังขยาข้ึนไปจอหนาแทน อคินจะมี
การกระทำท่ีนารักเกินไปแลว 

“กินเขาไปเลย” 

อคินจับเอาขนมปงจากนรินทรมากัดหนึ่งคำ ความหอมหวานสัมผัสที่ปลายลิ้นบวก
กับไสสังขยาใบเตยมีรสชาติที่ไมหวานมาก ชางลงตัวเหลือเกินกับความนุมละมุนของแปงขนม
ปง เพราะถูกปากเขาหรือเปลานะ เขาถึงคิดวามันอรอยกวารานไหนในประเทศน้ี 

“อรอยไหมครับ เราทำไมคอยหวานมาก เพราะเราไมอยากใหคุณกินหวานเกินไป 
สวนใบเตยเราคิดวาคุณนาจะไมชอบใหมีกล่ินฉุนมาก เราจึงทำใหมีกล่ินหอมออน ๆ” 

“อรอยมากครับ” 

“จริงเหรอครับ!” ถามดวยความลิงโลด ในใจอยากชูกำปนรอง เย! เต็มทน 

“นรินทรจะวางขายไหม” 

“ไมหรอกครับ หนารานเราวางขายแคบางเมนูเทาน้ัน”
อคินกัดอีกหน่ึงคำพรอมกับทำหนาผิดหวังอยางเห็นไดชัด กอนเอยออกมา 
“นรินทรเปนคนใจรายใชไหม” 

“เราดูเปนคนแบบน้ันเหรอ” 

“ใชครับ” 

“เอา ไหงง้ันละครับ” 

อคินเมินนรินทรดวยการกินขนมปงสังขยาโดยไมมองหนาคนตัวเล็กอีกเลย 

“งอนเราเหรอ” นรินทรถามขึ้นหลังจากที่อคินพยายามหลบหนา แตมือหนายังคงจับ
จานขนมปงสังขยาไวไมยอมปลอย 

“ใคร” 

“คุณไง” 

อคินสบตากับนรินทรครูหน่ึง เจอแววตามากเลหของนรินทรเขาไปเขาจึงหลบหนา
หันไปทางอ่ืนทันที ขณะเดียวกันสายตาเขาก็เหลือบไปเห็นภาพวาดภาพหน่ึงท่ีติดอยูบนผนัง 

“นรินทรชอบเขาเหรอ” อคินหันกลับมาถามนรินทรแลวมองไปยังภาพน้ัน 
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“อื้อ เราชอบวงของพ่ีซันแลวก็พี่ซันมากกก มีคร้ังนึงไปดูพี่เขารองสด รองเพราะมาก 
แลวก็หลอมาก ๆ ดวย พ่ีเขาขยิบตาใหเราดวยนะ เราชอบถึงข้ันวาดรูปพ่ีเขาข้ึนมาเปนรูปท่ีคุณ
เห็นน่ันแหละ แลวก็เราเคย…” 

อคินไมฟงนรินทรพูดแลว คาบขนมปงไวแลวเดินไปเลนกับเตาหูหนาตาเฉย รูวาเดิน
ออกมาโดยไมฟงตอแบบนี้เปนสิ ่งที ่ไมควรทำ แตเขาก็ไมอยากฟงนรินทรอีกแลว เรื ่องของ 
ไอนักรองน่ันมันนาฟงตรงไหน 

“เอาคุณ จะงอนแลวเดินหนีเราแบบน้ีไมไดนะ” 

“นรินทรไมนารักแลว” อคินพูดหลังเอาขนมปงออกจากปาก 

“ไมนารักแลว? ง้ันคุณเคยคิดวาเรานารักเหรอ” 

“นรินทรเจาเลหท่ีสุด” 

“เด๋ียวก็ใจราย เด๋ียวก็ไมนารัก เด๋ียวก็เจาเลห เราไมมีอะไรดีเลยใชไหมเน่ียยย” 

“มีครับ” อคินเดินไปหยิบขนมปงสังขยาข้ึนมาหน่ึงช้ิน 

“หือ อะไรครับ เราอยากรู” 

อคินกาวเทาเขาไปใกล ๆ นรินทรแลวโนมตัวลงไปหาชา ๆ นรินทรนะตาสวย ทำขนม
ปงสังขยาอรอย ใจดีมาก ๆ แลวก็เพราะใสใจเกงถึงทำขนมออกมาไดอรอยขนาดนี้ แตไมบอก
หรอก เพราะตอนน้ีนรินทรไมนารัก 

“ค คุณบอกเรามะ…” คนตัวเล็กพูดยังไมทันจบก็โดนคนตัวสูงกวายัดขนมปงสังขยา
ใสปากแลว ทำใหเจาตัวเบิกตาข้ึนดวยความตกใจทันที 

“ไมบอก” มือหนาวางไวบนกลุมผมนุมของนรินทร “ไปตลาดตนไมกันไดแลวครับ” 
พ่ีคินก็ไมนารักเหมือนกัน! 
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจงเตือนวาวันน้ีบายสองจะมีฝนตกหนักใหประชาชนพก
รมและใชรถใชถนนอยางระมัดระวัง ผูคนสวนใหญจึงเลือกเดินทางดวยรถไฟฟาและตัดปญหา
ดวยการไมออกจากบาน แตก็มีบางกลุมยังคงเลือกที่จะใชชีวิตประจำวันตอไปปกติ รวมไปถึง
ชายหนุมสองคนในตอนนี้ที ่พูดคุยเกี่ยวกับตนไมในรานมาไดสักพักแลว ไมสิ ไมไดพูดคุย  
มีคนหน่ึงพูดอยูคนเดียวและมีอีกคนรับฟงอยางต้ังใจ 
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“เราอยากไดตนเขียวหม่ืนปเพราะฟอกอากาศไดอะ ฮือ แตเราก็อยากไดเดหลีดวย” 
นรินทรพูดออกมาดวยน้ำเสียงงอแง เขาอยากไดเดหลีกลับไปดวย แต เขากลัวทำมันตาย  
กลัวไมออกดอกใหเขาไดชื่นชมดวย 

อคินไมไดออกความคิดเห็นอะไร แตสองขายาวเดินไปยกกระถางตนเดหลีขึ้นมายื่นให
นรินทร 

“คุณอยากใหเราเลี้ยงเดหลีเหรอ คุณรูไหมเราเคยเลี้ยงนองดวยนะ แตเราทำนอง
ตายเพราะเราไมหม่ันรดน้ำนองอะ” 

“นรินทรสามารถแกตัวไดนะครับ ความผิดพลาดในอดีตสอนใหรูวา เราจะไม
กลับไปทำแบบเดิมอีก” 

ฟงคำพูดของอคินทำใหนรินทรตัดสินใจซื้อตนเดหลีตนนี้ จริงอยางท่ีคุณเขาบอก 
ความผิดพลาดในอดีตจะเปนบทเรียนแกเราไดเสมอ คนเราผิดพลาดกันได เพราะชีวิตก็ไมไดมี
แคความสำเร็จเสียหนอย 

“หนักไหม” 

“ไมครับ เราถือได” นรินทรตอบในขณะที่พยายามหิ้วตนเขียวหมื่นปกับตนเดหลี
อยางทุลักทุเล 

“อยากไดตนไหนอีกไหม” อคินแยงตนเดหลีมาชวยถือพลางเอยถามคนปากแข็ง 
ตนไมถึงสองตน ทำไมจะไมหนัก 

“ตอนน้ีเราหิวมากกวา คุณชอบกินอะไรเหรอครับ” นรินทรถามข้ึน 

“ชอบขนมปงสังขยา” 

“อันนั้นเรารูแลว หมายถึงกับขาวนะ” 

“อาหารญ่ีปุน นรินทร…” อคินเวนไปพักหน่ึง เหมือนคิดอยูวาจะถามดีไหม 

“หืม?” 

“นรินทรละชอบอะไร”
“เราชอบกินหลายอยางเลย เราเลือกไมได” 

ทั้งคูเดินไปตามทางที่สองขางทางเต็มไปดวยบรรดารานขายตนไมดอกไม ทองฟา  

สีหมนของวันน้ีจะอาจจะเหมาะกับการทำความรูจักกันใหมากข้ึนก็ได
“อคิน เราจะมีชอยสมาใหเลือก แลวคุณตอบพรอมเราไดไหม” 
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“ไดครับ” 

“ง้ันเร่ิมเลยนะ ชาบู หรือ ปงยาง” 

“ชาบู/ชาบู” คำตอบท่ีเหมือนกันทำเอานรินทรอดท่ีจะระบายย้ิมออกมาไมได 
“ขาวราดแกง หรือ ตามส่ัง” 

“ขาวราดแกง/ขาวราดแกง” 

“โรแมนติก หรือ ดรามา” 

“โรแมนติก/โรแมนติก” ถึงฝนจะตกตอนนี้นรินทรก็คงคิดวาเปนวันที่อากาศดี  
ถึงแมบรรยากาศจะพาหัวใจหมองหมน แตหัวใจของนรินทรไมหมองเลย กลับกันหัวใจของเขา
มันสูบฉีดจนเลือดไปเล้ียงไมทันแลว 

“แนวดนตรีท่ีชอบ” 

“คลาสสิก/คลาสสิก” 

“โอะ คุณชอบดนตรีคลาสสิกเหรอครับ” นรินทรหยุดเดินแลวหันไปมองคนดานขาง 
หายากมากในยุคสมัยน้ีท่ีจะชอบดนตรีคลาสสิกแบบเขา 

“อืม ชอบเพลง Canon in D* ที่บรรเลงโดยเปยโน” 

“วาว สวนเราชอบ Ombra mai fu** เราชอบทวงทำนองที่ออนหวาน ฟงแลว
เหมือนเปนการไลเฉดสีของตนไม รูสึกร่ืนรมย และสงบใจ” 

อคินย้ิมออกมาบาง ๆ นรินทรเลือกเพลงไดเหมือนตัวเอง ออนหวาน ล่ืนไหลไปตาม
ธรรมชาติ สบายใจ และสงบใจ 

“เอะ เม่ือก้ีคุณย้ิมเหรอ”
“เปลา” ตอบอีกคนดวยใบหนาเรียบน่ิง 
“คุณย้ิมชัด ๆ ขอดูอีกคร้ังไดไหม” 

“ไมไดครับ” 

“งั้นเอาไวยิ้มในเวลาที่นึกถึงเราก็ได ตอนนี้เราจะยิ้มแทนคุณเอง” พูดเสร็จก็ยกมือ
ข้ึนมายืดแกมตัวเองเพ่ือฉีกย้ิมใหคนตัวสูงตรงหนา 

*Cannon in D เพลงลอไลและจ๊ิกในบันไดเสียงดีเมเจอร เปนผลงานประพันธดนตรีบาโรกท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของโยฮัน พัคเค็ลเบิล 

**Ombra mai fu เปนผลงานประพันธของ จอรจ ฟริดริก แฮนเดิล 
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“นิ่มไหมครับ” 

“หือ อะไรเหรอครับ” 

“แกมนรินทร” 

“อืมมม ไมนะ” นรินทรทำหนาสงสัยพลางยืดแกมของตัวเองใหอีกฝายดู 

อคินมองคนตรงหนาดึงแกมตัวเองไปมาดวยสายตาท่ีถานรินทรตั้งใจดู นรินทรจะเห็น
แววตาอบอุนดั่งเตาผิงของอคิน สายตาแบบนี้อคินมักใชกับสัตวทุกตัวบนโลก เปนสายตาที่เต็มไป
ดวยความอบอุนและออนโยน หากเพื ่อนอคินเห็นสายตาแบบนี้คงตองบันทึกไวเปนส่ิง
มหัศจรรยของโลกแนนอน 

“เลิกดึงไดแลว ทำแบบน้ันมันเจ็บไมใชเหรอไง” อคินจับมือเล็กใหออกจากแกมเนียน
แลวจูงมือใหเดินตามเขาไป 

“ไปไหนเหรอครับ” 

“กลับรานครับ ฝนจะตกแลว” 

นรินทรมองแผนหลังคนที่กำลังจูงมือเขาอยู ไมรูวาอคินลืมตัวหรือวาอะไร แตทุก
คร้ังท่ีมือหนาน้ันจับอยู เขารูสึกถึงความอบอุนทุกคร้ัง มันเปนความรูสึกท่ีวาอคินจะไมชอบกลับก็
ไมเปนไร แคไดชอบตัวเองตอนอยูกับอคิน ชอบตัวเองตอนเขินจนหนารอนผาว ชอบตัวเอง
ตอนทำอะไรไมถูก ชอบกระท่ังอาการใจเตนแรงอยางบาคล่ังเหมือนตอนน้ี ก็นาจะพอแลวม้ัง 

มีคนเคยบอกวามากกวาการท่ีเขามาชอบเราคือ การท่ีเราชอบตัวเองไหมเวลาอยูกับ
เขา เราไดเปนตัวเองตอนอยูกับเขาไหม เพราะไมใชทุกคนหรอกที่อยูดวยแลวจะรูสึกเปนตัว
ของตัวเอง เผลอ ๆ อาจจะมีเพียงคนเดียวดวยซ้ำ และคนคนนั้นไมใชคนธรรมดาแตเปนคน
พิเศษ 
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อคินเดินออกจากหองของตัวเองหลังจากแตงตัวเสร็จเรียบรอยแลวเดินไปหองครัว 
กวาดสายตาหาขนมปงแผน กอนจะหยิบขึ้นมาคาบไวแผนหนึ่งแลวเดินไปปลุกเพื่อนสนิท  

ขี้เซา การตื่นขึ้นมากินขนมปง ปลุกเพื่อน และออกไปทำงานมันกลายเปนกิจวัตรประจำวัน
ของเขาไปแลว 

“เทหฟา” อคินสงเสียงเรียกเพื่อนพลางผูกเนกไทของตัวเอง โดยที่บนปากก็ยัง 
คาบขนมปงไวอยู 

หลังจากผูกเนกไทเสร็จจึงหยิบโทรศัพทของเทหฟาที่ดังสนั่นทั่วหองไปจอใบหู แตรางบน
เตียงก็ยังแนนิ่งไมไหวติง ปลุกยากปลุกเย็น ลำบากเขาจริง ๆ  เพื่อนในกลุมมีตั้งเยอะ ไหงตองเปนเขา
ที่มาแชรหองกับคนข้ีเซาอยางเทหฟาดวย 

สงสัยตองใชไมตายสุดทาย… 

“พี่ไมลมาหา” อคินพูดดวยเสียงเรียบนิ่งเชนเคย แตก็ไดผลเมื่อรางบนเตียงคอย ๆ 
ขยับแลวลืมตาข้ึนมามองหนาเขา 

“ไมลละ” 

นั่นคือประโยคแรกตอนต่ืนนอนของมันเหรอ 

“ถามึงไมตื่นตอนน้ี มึงจะเขางานสาย” 

“นี่มึงหลอกกูเหรอคิน” 

“มึงไมตื่น”
“ก็ใชวิธีอ่ืนปลุกก็ไดไหมวะ” 

อคินยกขนมปงขึ้นมากัดคำหนึ่งแลวมองหนาเพื่อนสนิท เขาลองปลุกมาหมดทุกวิธี
แลว วิธีท่ีมันต่ืนมีอยูวิธีเดียวคือการพูดชื่อพ่ีไมล แฟนของมัน 

“ไอหมา” ดาเพ่ือนเสร็จก็เดินออกจากหองไมสนใจเสียงตะโกนดาตามหลังเลย 
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“เอา ไอแมวหย่ิงเอย!” 

รางสูงเดินไปหยิบรมพกพาข้ึนมากอนจะเดินไปโรงจอดรถ เหลือเวลาอีกสองช่ัวโมง
ถึงจะเปนเวลาทำงาน เขาจึงฆาเวลาดวยการไปสถานท่ีแหงหน่ึง ซ่ึงหลัง ๆ มาน้ีวนเวียนอยูใน
หัวมากเปนพิเศษ เปนท่ีท่ีมีขนมปงอรอย มีแมวสมหน่ึงตัวกับแมวอีกตัวท่ีนุมฟูเหมือนกอนเมฆ 

 

 

 

เสียงกระดิ่งจากบานประตูเรียกความสนใจจากนรินทรใหละสายตาจากขนมปง
สังขยาขึ้นไปมอง ตอนนี้ยังไมถึงเวลาเปดรานคงตองบอกลูกคารอสักหนอย แตแลวผูมาใหมก็
ทำใหตากลมสวยเบิกกวางดวยความตกใจ เพราะเจาของขนมปงสังขยาในมืออยู ๆ ก็มาปรากฏตัว
อยูตรงหนา 

“เออ… มอรน่ิงครับ” 

“ครับ” อคินตอบแลวกมลงไปอุมเจาแมวสมท่ีเร่ิมตัวอวนข้ึนทุกวันมาไวในออมแขน 
“นรินทรขุนเตาหู” 

“เราเปลานะ! ก็นองทำหนาออนเอง” 

“อยากเห็น” 

“อยากเห็นเตาหูทำหนาออน?” 

“อือ” 

เออ นรินทรโยนมุกอะไรไปเน่ีย 

“ขนมปงสังขยาหรือเปลา” อคินถามขึ้นหลังจากสายตาไปสะดุดกับขนมปงตรงหนา
นรินทร 

“ครับ เราเพ่ิงทำเสร็จเลย” 

นรินทรไมวางขายไมใชเหรอ? 

อคินเอียงคอสงสัยเล็กนอยแตก็ไมไดถามอะไรออกไป กมลงมองกอนสมในออมแขน
แลวลูบหัวไปมาอยางออนโยน 

“เราลองทำไสชาไทยนะ คือ… อยากใหคุณลองชิม…” จริง ๆ  นรินทรทำใหอคิน ตั้งใจจะ
เอาไปใหท่ีการไฟฟาดวยซ้ำแตเจาตัวดันมาท่ีน่ีกอน
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“ไดครับ” อคินรีบวางเตาหูลงแลวมองไปทางขนมปงในมือนรินทร กอนจะเดินไปลาง
มือแลวเดินมารอรับขนมปงสังขยาชาไทยอยางรูงาน 

นรินทรระบายยิ้มออกมาอยางเอ็นดู ทำไมทาทางอคินตอนเจอขนมปงมันนารัก
ขนาดน้ัน เหมือนแบบผมยอมทุกอยางเพ่ือเธอ แตเธอตองสงขนมปงใหผมกอน อะไรแบบน้ันเลย 

“ชิมกอนคำนึงนะครับ เราจะเอาใสกลองใหเพราะเดี๋ยวคุณจะไปทำงานสาย ทำงาน 9 

โมงใชไหมครับ น่ี 8 โมงแลวนะ เอาอเมริกาโนรอนดวยเนอะ” 

อคินพูดไมทันนรินทร… รางสูงมองมือเรียวสวยจับนั่นชงนี่ดวยความชำนาญ เขาหยิบ
ขนมปงสังขยาขึ้นมาชิมแลววางลงในกลองตามเดิมเพื่อใหคนทำขนมเกงหอใสกลองใหอยาง
เช่ือฟง 

“อรอย” อคินบอกแลววางมือลงบนกลุมผมนุมของนรินทร 
“อรอยก็กินเยอะ ๆ นะครับ จะไดมีแรงทำงานเพื่อคำนวณการนำจายไฟฟาให

ประชาชนใชไดอยางท่ัวถึง” 

ดูคำพูดคำจา… 

อคินยีผมคนอายุนอยกวาเบา ๆ กอนจะโนมตัวลงไปใหใบหนาอยูในระดับเดียวกัน 
ทุกคร้ังท่ีเขาทำแบบน้ี ตาสวย ๆ ของนรินทรจะโตกวาปกติ 

“ขอบคุณนะครับ” 

“อื้อ” 

กอนไปอคินกวาดสายตามองหาเตาหูแตไมเจอ เขาจึงมองแกมแดง ๆ ของแมว
ตรงหนาครูหนึ่งแลวหันหลังเดินออกจากราน ใบหนาที่มักจะเรียบนิ่งไรความรูสึกอยูเสมอ  

ถูกแตงแตมดวยรอยยิ ้มชวนหลงใหล หากใครไดมองในตอนนี ้คงเคลิ ้มไปตาม ๆ กัน  
เปนรอยย้ิมท่ีแมแตเจาตัวเองก็ไมรูตัววาเผลอย้ิมออกมา 

ทางฝงนรินทร เจาตัวมองแผนหลังอคินไปจนลับสายตากอนพรูลมหายใจอยางโล
งอก หลัง ๆ มานี้อคินคอนขางที่จะโดนตัวเขาบอย ลูบผม จับมือ จูงมือ ลูบแกม การกระทำแบบ
นี้มันทำใหหัวใจทำงานอยางหนัก คุณเขารุนแรงตอหัวใจเหลือเกิน จะรูบางไหมวาคนอยาง
นรินทรเน่ีย คล่ังรักชนิดท่ีมองไปทางไหนก็มีแตคุณ คุณและคุณเทาน้ันแลว

“ถึงข้ันยืนกุมใจเชียวหรือคะ พ่ีนรินทร” 

“ก็จะไมใหกุมไดยังไงละครีม สายตาออนโยนมาก เราแพราบคาบเลยทีนี้” 
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“ดีใจจัง นาน ๆ ทีพ่ีนรินทรจะมีอาการแบบน้ีใหครีมเห็น วัน ๆ เอาแตวาดรูปและทำ
ขนม” 

“ชิ นอกจากทำพวกน้ัน เราก็มีคนคุยเยอะจะตาย” 

“เหรอออ คนคุยเยอะ แตไหวเทพขอพรแทบทุกท่ี” 

“บานะ ครีมก็เวอรแลว” 

“แลวทำไงตอ จะทำขนมไปจีบพ่ีเขาอยูแบบน้ีเหรอคะ” 

“อื้อ ก็คงจะทำในสิ่งที่พี่เขาชอบ ชวนไปดูตนไม ซื้อแผนเสียง เชาหนังสือ กินขนม
อรอย ๆ แคนี ้แหละมั้ง” นรินทรพูดดวยน้ำเสียงสดใส แคคิดวาจะพาอคินไปน่ันนี่เขาก็ 

มีความสุขแลว 

“เขาหาดวยความชอบของเขาสินะคะ รายนะเน่ีย” 

“ยากอยูนะ พี่เขามองยากมาก เรามองไมออกเลยวาชอบเราบางไหม ทำแตหนา
แบบเนี้ยใสเรา” นรินทรทำหนาเรียบนิ่งเลียนแบบอคิน “เสียงก็จะเรียบนิ่งดวยนะ อะแฮม 
‘นรินทรไมนารักแลว’ แบบน้ี ฮา ๆ” 

นรินทรหัวเราะจนตาปด ทำเอาครีมอดจะย้ิมตามไมได ปกตินรินทรเปนคนท่ีมีความสุข
กับทุกส่ิงท่ีทำ มักมีรอยย้ิมเสียงหัวเราะออกมาอยางงายดายอยูเสมอ แตตอนน้ีเหมือนมัน 

จะมากกวาเดิมเพราะความสุขน้ันมันเผ่ือแผใหคนรอบขางไดดวย 

 

 

หัวหนาแผนกเดินมาเทาแขนไวบนแผงกั้นระหวางโตะทำงานของอคิน  ยืนมอง
ลูกนองตัวเองที่เขามาทำงานในการไฟฟาไดสองปแลว ตลอดระยะเวลาที่ผานมา อคินเปนคนท่ี
ทำงานเกง ตรงตอเวลาและมีผลงานดี ๆ ออกมาเสมอ ใหไปลงไซตที่ไหนก็ไปทั้ง ๆ ที่งาน
ตัวเองสวนมากจะอยูในออฟฟศก็ตาม มีฟดฟดบางแตก็ยอมไปใหอยูดี 

“อคิน คุณลงไซตแทนพ่ีกันตไดไหมบายน้ี แกลาดวนอีกแลววะ” 

“คนอ่ืนละครับ” ตอบในขณะท่ีสายตายังโฟกัสอยูบนจอคอมพิวเตอร 
“ลงไซตไดก็มีแคคุณไง” 

“ผมไมไดใสช็อปมา”
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“ไมใชปญหา ไปเช็กความเรียบรอยแลวมารายงานความคืบหนาใหผมหนอย ออ  
ชางสายไปถึงหนางานแลวนะ” 

อคินละสายตาจากหนาจอคอมข้ึนไปมองหัวหนา ไมพอใจนิดหนอย ก็เขายังไมได
ตอบตกลงเลยวาจะไปหรือไมไป หัวหนามาบรีฟงานใหเขาหนาตาเฉย 

“เขตน้ีเปนเขตท่ีคุณไปเม่ือสองสามวันกอน” 

อคินชะงักไปครูหน่ึงกอนจะรวบแบบไฟฟาตรงหนามามวนเก็บเขาไปในกระบอกแบบ 
ทาทางแบบน้ันทำใหหัวหนาย้ิมออกมา เก็บแปลนไฟฟาใสกระบอกแบบแสดงวาเจาลูกนองคนเกง
ของเขาคนน้ีมันยอมไปไซตงานสินะ 

“ไปเบิกช็อปตัวใหมไดนะ ใชชื่อผมเบิกเลย” หัวหนาจึงตะโกนบอกตามหลังไป 

อคินเดินออกจากแผนกตัวเองไปไมทันไรก็ตองเดินกลับมาเพราะลืมอเมริกาโนรอน
ที่นรินทรชงใหเมื่อเชา มือหนาหมุนแกวหารูปกอนเมฆเล็ก ๆ ที่เจาตัวนาจะเปนคนวาดดวย
ปากกาเคมีไวให กอนสองขายาวจะหยุดเดินและน่ิงคิดกับการกระทำของตัวเอง เหมือนตอนน้ี
เขากำลังทำในสิ่งที่ตัวเขาเองก็ไมรูวาคืออะไร และมีความรูสึกที่ตัวเองไมเขาใจ เปนความ
สับสนในหัวใจแตก็เปนความสับสนท่ีรูสึกดี 

 

นรินทรวางมือจากการวาดรูปแลวลุกขึ้นยืดเสนยืดสาย แคภาพภาพเดียว ใชเวลา
วาดทั้งวันกวาจะเสร็จ ปวดหลังไปหมดแลว อีกไมกี่ชั่วโมงการไฟฟานาจะดับไฟเพราะงั้นเขา
จึงรีบวาดใหเสร็จ สองขาเรียวไปหนาเคานเตอรเพื่อถามเวลาแจงดับไฟจากบาริสตาคนเกง
ประจำราน 

“วันน้ีการไฟฟาดับไฟก่ีโมงนะครีม” 

“หน่ึงทุมถึงสามทุมคะ” 

“นานจัง ลูกคาหายหมดแลว” นรินทรบนอุบอิบ ชวงนี้การไฟฟานครหลวงตอง 
นำสายไฟฟาลงใตดิน ตองขุดเจาะดินหนารานเพื่อเอาสายไฟลง ใชเวลาหลายเดือนแหงเลยฝนตก
แบบนี้ เพราะฉะนั้นรานคาในละแวกนี้ไดรับผลกระทบเต็ม ๆ ลูกคายิ่งไมคอยจะมี การไฟฟา
ยังจะมาทำรายกันแบบน้ีอีก นรินทรอยากจะบาตาย

“เดี๋ยวพอเสร็จรานเราอาจจะมีลูกคาเยอะจนพี่นรินทรตองจางบาริสตาเพิ่มแนนอน
คะ” 
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“เราหวังใหเปนแบบน้ันนะ” 

ใชเขาหวังไวแบบนั้น เพราะหากการไฟฟานครหลวงทำโครงการนี้เสร็จ ผลลัพธท่ี
ตามมาก็คือทัศนียภาพจะสวยงาม สะอาดตา แถมยังสามารถผลักดันใหเปนแหลงทองเที่ยวได
ดวย อีกอยางยานนี้จะสามารถกระตุนเศรษฐกิจไดดีแนนอน เพราะนอกจากจะมีรานของเขา
และรานเชาหนังสือฝงตรงขาม ถัดไปตรงแยกยังมีหอศิลป โรงละคร สถานที่ไวจัดคอนเสิรต
และนิทรรศการตาง ๆ เรียกไดวาเปนยานท่ีสามารถสรางแรงบันดาลใจและสรางความสุข
ใหกับผูคนไดมากเลยทีเดียว 

“แตถึงแมวาไมมีลูกคา พ่ีนรินทรก็ไมเดือดรอนเทาไหรหรอกมางงง” 

“เดือดรอนสิครับ ไมมีใครลงทุนแลวไมหวังผลกำไรหรอก อีกอยางนี่รายไดหลักเรา
เชียวนา” 

“ก็จริงคะ โอะ! น่ันพ่ีคิน คุณโซลเมทของพ่ีนรินทรหรือเปลาคะ!?” 

นรินทรมองตามนิ้วชี้ของครีมไปแลวตองเบิกตากวางเปนครั้งที่สองของวัน อคินคน
ที่เจอกันตอนเจ็ดโมงเชาบอกลากันตอนแปดโมง และกลับมาเจอกันอีกทีตอนบายแก ๆ ของ
วัน รางสูงในชุดปฏิบัติงานสีกรมเขมกับหมวกเซฟตี้สีขาว สะพายกระบอกแบบไวขา งลำตัว  
ในมือกางแบบแปลนอะไรสักอยางดวยใบหนาท่ีคอนขางจริงจัง 

อยางเท… 

“เม่ือเชาพ่ีเขาใสเชิ้ตผูกเนกไทน่ีนา” ครีมเอยข้ึนหลังจากม่ันใจแลววา 

นั่นคืออคิน 

“ชุดไหนก็ดูดีไปหมดเลย อะ!” นรินทรรีบหันหนาไปทางอื่นเพราะอคินหันมาสบตา
กับเขาเต็ม ๆ มือเรียวสวยสะเปะสะปะไมรูจะวางไวตรงไหน พอมองกลับไปก็พบวาคุณเขายังมอง
มาทางนี้อยู คนขี้เขินจึงลุกออกจากเกาอี้ติดกระจกไปนั่งตรงมุมหลังรานแทน แคสบตาหัวใจ
คนเราก็สามารถเตนรัวเหมือนว่ิงข้ึนลงบันไดสิบชั้นไดใชไหม… 

อคินละสายตาจากเจาของรานกาแฟฝงตรงขามแลวกมลงมองแบบไฟฟาอีกคร้ัง
อยางต้ังใจ การมาคุมงานก็ไมไดแยไปเสียหมดหรอกม้ัง 

“นายชาง* ครับแบบไฟฟามันนาดูขนาดนั้นเชียวเหรอ” ชางเทคนิคโยธาถามข้ึน
หลังจากเห็นอคินย้ิมใหกับแปลนไฟฟาในมือ
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“ครับ วงจรไฟฟามันก็สวยดี” อคินหุบยิ้มแลวตอบดวยใบหนาเรียบนิ่งเชนเดิม  
กอนจะเปลี่ยนเรื่องไปบรีฟงานใหชางเทคนิคโยธา “ตามแบบที่วางไวในพื้นที่ตรงนี้ไปจนถึง
หนาหอศิลปฯ เราจะทำการขุดดินลงไปในแบบเปดหนาดิน (Open cut) ** นะครับ ในการ
ขุดเราจะขุดลงไปในความลึก 80 เซนติเมตร” 

“ครับ” 

“จากนั้นเราจะทำการวางทอรอยสายลงไป ชางนาจะทราบดีแลวใชไหมครับ” อคินพูด
พลางกมมองแบบวงจรไฟฟา 

“ทราบครับ” 

“โจทยยากของพวกเราคือเราแจงประชาชนวาจะดับไฟตอน 1 ทุม คุณตองใชเวลาใน
การขุดลงไปใหเสร็จกอน 5 โมงเย็น เพราะทีมชางสายใตด ินจะมาจัดการลากสายไฟลง  
เราจำเปนตองทำใหคนในพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบนอยท่ีสุด โปรดเขาใจในจุดน้ีดวยครับ” 

“เขาใจครับนายชาง” 

“อยาลืมเช็กอุปกรณกอนลงมือใหละเอียด ตอนปดถนนกอนจะตั้งปายเลี่ยงใช
เสนทางชวยเพิ่มไฟใหสวางหนอยนะครับ รอบที่แลวผมเห็นวามันไมสวาง แผงกั้นเปนไปได 
ก็ชวยวางใหเรียงกันอยางเปนระเบียบดวย ถาพูดตรงไปก็ขอโทษนะครับ เพราะความปลอดภัย
ของคนงานและผูใชเสนทางตองมากอน” 

อคินสั่งแลวมวนแบบไฟฟาใสในกระบอกแบบตามเดิม ความจริงแลวหนาที่ของเขา
ไมไดมาควบคุมงานแบบน้ี หนาที่ของเขาคือออกแบบระบบไฟฟาซ่ึงนาน ๆ ทีจะไดออกไซต
งาน หัวหนาฝายควบคุมโครงการดันลาดวน หนาที่นี้จึงตกเปนของเขาแทนและดูเหมือนจะ
ไดมาทำงานแทนอีกนาน อคินในวัย 26 ป ทำงานเกินหนาท่ีไปแลวรอยแปดงาน 

“ผมเขาใจครับ จะเร งแกไขในสวนนั ้นโดยเร ็ว” ชางเทคนิคโยธาเอยบอก  
นายชางอคินอายุเพียง 26 ป แตมีภาวะผูนำสูงมาก จากที่ไดมีโอกาสรวมงานดวยถึงสองคร้ัง 
นายชางมีการตัดสินใจท่ีเฉียบขาด แกปญหาเฉพาะหนาไดอยางชาญฉลาด และถึงแมจะเปนการ
ทำงานกับผูมีอายุมากกวา นายชางก็ยังมีความถอมตนอยูเสมอ ไมแปลกใจเลยวาทำไมฝาย
บริหารถึงกลาสงเด็กคนน้ีมาแทนหัวหนาคุมงาน

 
*นายชาง เปนคำเกาที่สวนมากเอาไวใชเรียกวิศวกร หมายถึง วิศวกรที่ทำหนาที่ควบคุมงาน และเปนหัวหนาควบคุมการ

ทำงานของชางตาง ๆ เชน ชางเทคนิค ชางสาย ชางประปา เปนตน 



50      Ë¹Öè§à ×́èÍ¹ÊÕèÊÒÁà ×́Í¹à¡éÒ   

“ง้ันผมขอตัวไปดูงานสวนอ่ืนกอนนะครับ” อคินยกมือไหวชางผูอายุมากกวาแลวขอตัว
ออกมา รางสูงเดินไปตามเสนทางของสายไฟที่ยังไมไดนำลงมาเรื่อย ๆ พลางมองแบบไฟฟา  

ในมือ เมื่อพบจุดที่สามารถเกิดอันตรายไดเขาจึงใชปากกาวงไว แลวทำการคำนวณระยะทางใน
การสงกระแสไฟฟาอยูสักพัก กอนสองขาเรียวจะเดินกลับไปยังเสนทางเดิมแลวหยุดลงท่ีหนาราน
ของนรินทร 

อืม… ขางนอกมันรอนนะ 

 

 

 

ครีมสงย้ิมใหกับอคินท่ีเขามายืนอยูหนาเคานเตอรโดยไมส่ังอะไรมาสักพักแลว เธอยืนน่ิง 
ๆ รอรับออเดอรจากนายชางวิศวกรสุดหลอสักพัก บางทีพี่เขาอาจจะกำลังคำนวณระดับความ
หวานของเคร่ืองด่ืมอยูก็ได 

“รับอะไรดีคะ” ครีมถามข้ึน 

“อเมริกาโนเย็น” 

“อะไรเพ่ิมไหมคะ” 

“สังขยาเม่ือเชายังกินไมหมด แตลืมเอามาครับ” อคินพูดดวยความเสียใจจนครีมอด
ยิ้มไมได 

“ออ ไมเปนไรคะ พี่นรินทรบอกฝากไวใหพี่คิน เอย ใหคุณอคินดวยคะ” ครีมคีบ
ขนมปงสังขยาท่ีพี่นรินทรเตรียมไวใหออกมาจัดใสจานอยางเบามือ 

“พ่ีคินก็ได แลวนรินทร… ไปไหนครับ” อคินย่ืนบัตรเครดิตใหครีมเพ่ือจายเงิน 

“พ่ีนรินทรนาจะไปหอศิลปฯ นะคะ เพ่ิงออกไปเอง แตเด๋ียวก็มาแลวคะ” ครีมโกหก
คำโต หากพ่ีนรินทรไดเขาหอศิลปฯ ไมมีทางท่ีจะกลับมางาย ๆ หรอก เพราะฉะนั้นเธอจะโทร
เรียกนรินทรตอนน้ี! 

“ครับ” อคินรับเครดิตการดคืนมาแลวเดินไปนั่งเกาอี้หนากระจกใส เขาวางแกว
อเมริกาโนและจานขนมปงสังขยาไวบนโตะยาว กอนมองไปทางชางโยธาคุมคนงานเจาะหนาดิน
อยูสักพัก จากน้ันจึงหยิบโนตบุกข้ึนมาเปดทำงาน คราวน้ีก็ไดเวลาทำงานของตัวเองสักที

กร๊ิง! 
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เสียงกระดิ่งที่หอยอยูประตูหนาราน เรียกความสนใจจากคนที่กำลังจะเขาระบบ
ทำงานใหเงยหนาขึ้นไปมอง ใบหนาขาวเนียนที่คุนเคยขึ้นสีเล็กนอย ลมหายใจหอบถี่ที่คิดวา
นาจะเกิดจากการว่ิง 

ว่ิงมาเหรอน่ัน… 

“คุณ” นรินทรเดินมาหยุดท่ีเขาแลวสูดหายใจเขาลึก ๆ “คุณทำงานเสร็จแลวเหรอครับ 
ทำไมวันน้ีไดมาไซตงาน แลวกินขาวเท่ียงยังครับ” 

“วิ่งทำไม เดี๋ยวลม” อคินเดินไปรับแกวน้ำกับครีมตรงหนาเคานเตอรเพื่อนำมาให
คนท่ีเพ่ิงว่ิงมา

“ขอบคุณครับ” นรินทรรับแกวน้ำขึ้นดื่มแลวนั่งเกาอี้ขางอคิน “คุณจะตอบคำถาม
เราไดยัง” 

ถาเปนเพื่อนตัวเองถามอคินจะเลือกตอบแคคำถามเดียว แตพอเห็นแววตาสงสัยของ
นรินทรทีไร เขามักจะอยากตอบทุกคำถามทุกคร้ังเสมอ ไมรูทำไม 

“วันนี้หัวหนาคุมงานลาดวน งานยังไมเสร็จ ผมแคมาดูแลนิด ๆ หนอย ๆ ยังไมกิน
ขาวครับ” นรินทรควรถามทีละคำถาม เขารูสึกวาเขาพูดยาวกวาปกติ 

“แตกินขนมปงไปแลวใชไหมครับ” 

“ครับ” 

“คุณจะมาคุมงานท่ีน่ีจนกวาจะเสร็จไหมครับ” 

“ยังไมแนใจครับ” 

“แลวนี่กำลังจะทำงานใชไหมครับ” 

“ครับ” อคินตอบแลวเทาคางมองใบหนาของนรินทรที่กำลังหาสารพัดคำถามมาถาม
เขา 

“ง้ันเรากำลังรบกวนคุณอยูแนเลย” 

“ยังไมไดเขาระบบ” ถาอคินเขาระบบแลวเวลาในการทำงานจะนับโดยทันที เขาจึงยัง
ไมเขา 

“เรามีอะไรอยากรูเยอะเลย แตไมกวนคุณดีกวา” นรินทรพูดพลางหยิบเอาสมุดวาด
ภาพและกลองสีน้ำแบบพกพาข้ึนมาวางไวบนโตะ 

“ถามไดครับ” 
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“คุณไมถอดหมวกเหรอครับ” นรินทรมีคำถามเกี่ยวกับงานคุณเขาอยูเยอะมากแตจะไม
ถามในตอนน้ีหรอก เขาอยากใหทำงานมากกวา 

“ผมลืม” นี่คือสิ่งที่นรินทรสงสัยเหรอ 

“ฮา ๆ ” นรินทรหัวเราะคนโตกวาท่ีตอบดวยสีหนาน่ิงสุด ๆ  “อะ ขออนุญาตนะครับ” 
อคินน่ังน่ิง ๆ ใหคนชางสงสัยถอดหมวกเซฟต้ีออกแลวจัดทรงผมใหเขาทรง กล่ินหอม

ออน ๆ จากตัวของนรินทรเปนกล่ินขนมอบจริง ๆ ดวย นรินทรมีขอสงสัยกับตัวเขาอยูมากมาย
แตสำหรับเขามีแคสองขอเทานั้น นั่นก็คือ หนึ่ง… กลิ่นของนรินทร เปนกลิ่นขนมปงจริงไหม 

 สอง… นรินทรจะสามารถปลุกใหตื่นดวยขนมปงไดหรือเปลา 
“เสร็จแลว ทำงานไดแลวครับ เดี๋ยวการไฟฟาจะตัดไฟไมใชเหรอ คุณจะทำงานไม

ทันเอานะ สวนเราจะน่ังอยูขาง ๆ คุณตรงน้ีนะ” 

อคินมองคนชางสงสัยหยิบอุปกรณวาดรูปขึ้นมาบนโตะอยางคลองมือ มุมน้ีคงเปนมุม
ของนรินทร เพราะถูกออกแบบมาไวสำหรับใหน่ังวาดรูปโดยเฉพาะ มือเรียวสวยหยิบพูกันจุมสี
น้ำเงินแลวไปผสมกับสีขาวจากนั้นก็จรดพูกันลงบนกระดาษอยางนิ่มนวล ทาทางชวนมองอะไร
ขนาดน้ัน 

“ไมทำงานของคุณหรือไงครับ” 

อคินหลุดออกจากภวังคทันทีหลังจากไดยินเสียงของนรินทร เขากระแอมไอเล็กนอย
แลวหันมาสนใจงานของตัวเอง เมื่อเขาสูโหมดทำงานแลวอคินจะปดสวิตชรอบดานใหหมด  
สิ่งเดียวที่สนใจจึงมีแคงานเทานั้น บรรยากาศระหวางสองคนจึงตกอยูในความเงียบ มีเพียง
เสียงเพลงคลอเบา ๆ ในรานท่ียังคงบรรเลง 

เวลาผานไปนานพอสมควรนรินทรจึงหันไปมองคนดานขาง ทำไมเวลาอคินตั้งใจทำ
อะไรมันถึงดูมีเสนหขนาดนี้นะ คนตัวสูงกำลังขมวดคิ้วและควงปากกาเหมือนครุนคิดอะไรอยู 
นาแปลกที่การน่ังขางกันเงียบ ๆ แบบนี้มีแตความสบายใจ ไมอึดอัด และไมตองสรรหาคำพูด
มากมายเพ่ือมาทำลายความเงียบน้ัน 

เปนความเงียบท่ีอยูดวยแลวสบายใจ 

นรินทรมองไปรอบ ๆ  รานพบวาไมมีลูกคาอยูในรานสักคนจึงยกนาิกาขึ้นมาดู เข็มสั้นช้ี
ไปที่เลขหกนาิกาแสดงวาอีกหนึ่งชั่วโมงการไฟฟาจะดับไฟ พอไฟดับอคินคงกลับไปทำงานขาง
นอกแลว คนคล่ังรักหน่ึงอัตราจึงเทาคางมองคุณวิศวกรดานขางอยางไมละสายตา 
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อืม… เปนคนท่ีนามองจริง ๆ หลอแมกระท่ังการควงปากกา 

เมื่อแสงแดดจากดานนอกหายไปหมดแทนที่ดวยแสงไฟอุน ๆ จากในราน อคินจึง
พับหนาจอโนตบุกลงแลวเก็บใสในกระเปา กอนมองไปทางจิตรกรชางสงสัยที่หลับฟุบโตะไป
แลว เขานาจะทำงานนานจนคนที่บอกจะนั่งอยูขาง ๆ เผลอหลับไปเสียอยางนั้น มือหนายกข้ึน
ไปวางแหมะบนกลุมผมนุมแลวยีเบา ๆ เพ่ือปลุก 

“ถานอนเวลานี้พอถึงเวลานอนจะไมอยากนอนนะครับ” อคินพูดข้ึน 

“อืมม ปวดหลัง” นรินทรพึมพำออกมา 
ผมที่อยูไมเปนทรงของนรินทรมันตลกจนอคินอยากจะยิ้มออกมาดวยความเอ็นดู 

แตก็ไมยอมย้ิมเพราะเด๋ียวนรินทรจะลอและขอใหย้ิมอีก 

“เด๋ียวผมจะไปตัดไฟแลวนะ” 

“อื้อ” 

“มันจะมืด” คร้ังท่ีแลวจำไดวาเหมือนนรินทรจะไมถูกกับความมืดเทาไหร 
“อื้อ” 

อคินเอียงคอสงสัย ทำไมนรินทรเวอรชันสะลึมสะลือไมคอยพูดเลยละ การสงเสียง
ในลำคอตอบเขาแบบน้ีมันคืออะไรกัน 

“ถางวงก็ขึ้นไปนอนดี ๆ นะครับ” 

“พ่ีคินจะไปแลวเหรอครับ” 

พ่ีคิน? 

“นรินทรวาไงนะ” 

“พ่ีคินจะไปทำงานแลวใชไหมครับ” นรินทรพูดแลวต้ังทาจะหลับไปอีกคร้ัง 
“ครับ พ่ีคินจะไปทำงานแลว” อคินตอบย้ิม ๆ 

“อื้อ” 

ถานรินทรไม ง ัวเง ียหลับ ๆ ตื ่น ๆ นรินทรคงไดเห ็นรอยยิ ้มของอคินและ 

คงตกใจกับสรรพนามท่ีใชแทนตัวเองของอคินแน ๆ แตเจาตัวกลับหลับเสียอยางน้ัน 

“คุณบาริสตาครับ” อคินเรียกหลังจากเดินมาหยุดท่ีหนาเคานเตอร
“คะ?” 

“นรินทรจะปวดหลัง ฝากพาเขาข้ึนไปนอนขางบนทีไดไหมครับ” 
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“ฮะ ออ เออ คะ” 

ฝากงั้นเหรอ พี่คินจะมาฝากพี่นรินทรกับเธอทำไมกัน ในเมื่อเธอก็ตองพาพี่นรินทร
ขึ้นไปอยูแลว มันเปนสิ่งที่เธอตองทำแนนอนอยูแลวไมใชเหรอ ครีมงงนะ ฮือออ พี่คินเห็นพ่ี
นรินทรของเธอเปนมากกวาคนรูจักแลวแน ๆ ครีมเดินตามหลังของอคินไปหยุดตรงรางของ
นรินทรท่ีฟุบหลับอยู ก็จะไมใหปวดหลังไดไงเลาเลนฟุบแบบน้ี 

“ปลุกดวยการเขยาตัวเบา ๆ นะครับ เดี๋ยวนรินทรตกใจ” อคินผูเชี่ยวชาญดานการ
ปลุกมนุษยพูดข้ึน 

“ไดคะ” ครีมตอบย้ิม ๆ  แลวรีบหลบสายตาของคนตัวสูงไปอีกทางเพราะเธอเขิน
“ถามีอะไรเดินไปหาผมนะครับ” อคินยีผมคนนอนหลับเบา ๆ กอนเดินออกจาก

รานไป ปลอยใหครีมยืนกรี๊ดอยูในใจและเขยารางของนรินทรอยางบาคลั่ง ลืมไปหมดแลว
วาอคินส่ังใหปลุกดวยวิธีนุมนวล 

“พ่ีนรินทร! มีพี่คินอีกสัก 10 คนไหมมม” 

“ครีมอยาเสียงดัง เด๋ียวพ่ีคินไมมีสมาธิ” 

“พ่ีคินเขาออกไปต้ังนานแลวเถอะ” 

“ฮะ!” นรินทรยืนขึ้นแลวกวาดสายตาหา นี่เขาหลับทำไมเนี่ย “ไมไดมองหนาพี่คินกอนไป
เลย” 

“ไมมองก็หัวใจพองโตไดคะ พี่คินยีผมของพี่นรินทรดวย แถมมีฝากใหพาพี่ขึ้นไป
นอนดี ๆ ขางบนอีกตางหาก อบอุนละมุนท่ีสุดดด” 

“พ่ีเขายีผมกับลูบผมเราประจำอยูแลว” 

“นี่พัฒนาไปถึงข้ันน้ันแลวเหรอคะ!” 

“อือ มีจับมือดวย เอ ไฟจะดับแลวเราขึ้นไปขางบนดีกวา” นรินทรเดินหนีจากครีม
เพราะกลัวจะถามนูนนี่จนเขาเขิน “ฝากปดรานดวยนะครับ” 

“ทิ้งระเบิดแลวหนีเลยนา” 

“ฮา ๆ รักครีมนาา” 

นรินทรมองออกไปทางหนางานของอคินเล็กนอยแลวเดินขึ ้นไปบนชั ้นสอง 
อคินปฏิบัติดีกับเขาทั้งตอหนาและลับหลังแบบนี้แสดงวาความสัมพันธของพวกเรา กำลัง
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พัฒนาไปในทางที่ดีใชไหม ไมรูวามันจะจบลงเอยแบบไหน แตปจจุบันที่มีกันอยู มันดีแบบน้ี  
เขาเช่ือวาในอนาคตมันจะดีกวาแนนอน 

สองแขนเรียวหอบอุปกรณวาดภาพขึ้นมาบนชั้นสองมาวางไวบนโตะทำงานแลววาด
ตอในสวนที่ยังไมเสร็จ เจาตัวคงลืมไปแลววาอีกไมนานการไฟฟาจะดับไฟ มือเรียวสวยยังคง
ตวัดพูกันละเลงภาพอยางอารมณดี 

ครืด 

เสียงสั่นจากโทรศัพทดังขึ้นเรียกความสนใจของจิตรกรคนเกงใหหันไปมองครูหน่ึง 
แตก็ไมไดจับโทรศัพทขึ้นมาดูขอความที่แจงเตือนมาเลยสักนิด เพราะกลัวจะเปนการดึง
อารมณใหหายไป และจะไมสามารถวาดรูปภาพไดอีก 

 

AKIN: จะดับไฟแลว 

 

พร่ึบ! 
ทั้งหองเต็มไปดวยความมืดโดยฉับพลัน รางทั้งรางของคนที่กำลังวาดภาพอยาง

อารมณดีนิ่งงัน ไมกลาแมกระทั่งขยับตัวไปไหน กอนเจาตัวจะหายใจเขาลึก ๆ แลวคอย ๆ  
พารางอันส่ันเทาของตัวเองไปน่ังลงบนพ้ืนหองใตโตะทำงาน 

ครืด... 
นรินทรสะดุงตกใจกับเสียงสั่นของโทรศัพทที่ดังขึ้นพรอมแสงสวางจากหนาจอ กอนมือ

เรียวจะยกขึ้นมากุมขมับทั้งสองขางไวแนนเพราะอยู ๆ ภาพที่เขาอยากลืมก็ผุดขึ้นมาในหัวจน
ปวดไปหมด 

 

‘นรินทรอยูกับพอนะลูก’ 
‘แม… อยาไป’ 
เปร้ียง! ไฟดับลงท่ัวท้ังหมูบานพรอมกับเสียงฝเทาของแมท่ีเบาลงเร่ือย ๆ 

‘แม! อยาท้ิงรินทรไปแบบน้ี’
รางของเด็กชายวัย 6 ขวบสั่นสะทานดวยความกลัว ภาพตรงหนามืดดำสนิทจนไม

สามารถมองเห็นส่ิงไหนได มองไมเห็นแมกระท่ังแมของตัวเองท่ีเดินจากไป… 
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อคินกดโทรหานรินทรดวยใจที่ไมอยูกับเนื้อกับตัว ไมรูปานนี้เจาคนชางสงสัยจะเปน
อยางไร ทำไมไมตอบแชต ทำไมไมรับสายเขา ไฟดับแบบน้ีจะมองเห็นอะไรไหม 

“นายชาง เกิดเร่ืองใหญแลวครับ” 

“ทำไม” 

“ระบบนำจายไฟถูกตัดไปชั่วขณะ คาดวานาจะใชเวลาในการซอมมากกวาหน่ึง
ช่ัวโมงครับ” 

“เกิดจากอะไรครับ” อคินถามข้ึนในขณะท่ีโทรศัพทยังคงแนบหูไวไมหาง 
“ตอนน้ีเรายังไมทราบสาเหตุ…” 

“เอาแปลนมาใหผมครับ” อคินกดวางสายโทรศัพทจากนรินทรแลวกางแปลนไฟฟา
ออก โดยมีความชวยเหลือจากเจาหนาที่คอยสองไฟฉายใหเขาอยู รางสูงเพงมองระยะในการ
ขนสงไฟท่ีเพ่ิงดำเนินการเจาะไปเม่ือครูแลวกลับไปมองพ้ืนท่ีจริง 

“รื้อออกมาใหหมดแลววางทอรอยสายลงไปใหมครับ เพราะที่ใชไปมันชำรุดทำให
เกิดไฟฟาลัดวงจร ระบบจึงตัดไฟไปอัตโนมัติ” 

มือเรียวใชปากกาวงกลมจุดผิดพลาดบนแปลนเพ่ือรายงานปญหากับทางฝายบริหาร
อยางใจเย็น ท้ัง ๆ ท่ีในใจเขารอนรนไปหมดแลว พอเห็นพบจุดท่ีชำรุดเขาจึงเงยหนาข้ึนไปมอง
ชางโยธาดวยใบหนาเรียบน่ิง 

“ถาจะเบิกงบมาเยอะแยะแลวซื้ออุปกรณที่ไมไดมาตรฐานมาใชงานแบบน้ี ผมฝาก
ถามหัวหนาคุณ ที ่เอาแตทำตามคำสั ่งโดยไมคำนึงถึงผลเสียหนางานดวยนะครับ  วาซ้ือ 

ใบประกอบวิชาชีพมาหรือเปลา” 

อคินบอกกับชางโยธาดวยน้ำเสียงนิ่งแตฟงแลวหนาชาไปตาม ๆ กัน คนงานนาจะรู
วาสาเหตุมาจากอะไรแตไมมีใครกลาแยงออกมา เพราะมัวแตกลัวจะขัดคำสั่งของเจานาย 

“เรากำลังทำงานที ่ตองคำนึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมอยู นะครับ ไมใช
ประโยชนสวนตัวของคนใดคนหนึ่ง ถาเห็นวามันไมถูกตองมันไมโอเคก็พูดออกมาเถอะครับ  
เพ่ือความปลอดภัยของตัวเองและคนหมูมาก หัวหนาคุมงานกลับมาหวังวาผมจะไมเจอเหตุการณ
แบบน้ีอีกนะ” อคินถอนหายใจออกมา เขาไลมองคนงานชางโยธา ชางสาย และคนงานไปทีละคน
อยางตำหนิ
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“ทำงานหนักหนอยนะครับ ผมขอตัว” อคินยกมือไหวเพื่อขอตัว กอนรีบวิ่งกลับไป
รานของนรินทรพลางกดโทรศัพทหาเจาตัวไมขาดสาย คนคนหน่ึงสามารถทำใหเขาเปนหวงได
มากขนาดนี้เชียวเหรอ 

“นรินทรไมนารักแลว” 
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06 /09: ¢éÒÇËèÍÊÒËÃèÒÂ 
 

 

 

อคินวิ่งมาหยุดอยูหนารานของนรินทรดวยไฟฉายจากโทรศัพท รางสูงพักหายใจอยู
ครูหนึ่งกอนจะตัดสินใจผลักประตูเขาไปในรานที่ไมไดล็อกประตู เขากวาดสายตามองหาคนท่ี
กำลังเปนหวงไปท่ัวบริเวณแตก็ไมพบใคร สองขายาวจึงรีบว่ิงข้ึนไปยังชั้นสองทันที 

“นรินทร!” 

อคินสองไฟฉายทั่วหองนั่งเลนเพื่อหานรินทรแตก็ไมพบจึงเดินไปหยุดที่หนาหอง
หองหน่ึง ท่ีคิดวานาจะเปนหองนอนของนรินทร 

“นรินทรอยูในน้ีไหมครับ” 

อคินสองไฟฉายไปทั่วหองอีกครั้ง จนไปสะดุดเขากับคนตัวเล็กที่กำลังนั่งกอดเขา
ตัวเองอยู ใตโตะทำงาน สองขายาวเดินเขาไปหาแลวนั ่งลงตรงหนาคนที่กำลังสั ่นอยาง  

นาสงสาร กอนจะยกมือข้ึนไปลูบศีรษะเบา ๆ เพ่ือปลอบโยน 

ทำไมตัวส่ันขนาดน้ี 

“โอ นรินทรไมตองกลัวนะครับ” 

นรินทรเงยหนาขึ้นมามองเจาของฝามือหนาที่มักวางไวบนศีรษะเขาอยูเสมอ แววตา
อบอุนทามกลางความมืดสลัวทำใหคนตัวเล็กคอย ๆ ขยับรางเขาไปสวมกอดคนตรงหนาไว 

“ขอโทษที่ทำใหไฟดับนะ” อคินพูดพลางขยับเขาไปใกล ๆ คนตัวสั่น เพราะกลัว
มากใชไหม นรินทรถึงไมพูดไมถามเขาเหมือนทุกคร้ัง 

“ผมจะอยูเปนเพ่ือนนรินทรนะ” อคินกอดตอบคนตัวเล็กแลวลูบหลังไปมา 
ไรเสียงตอบรับใด ๆ คนตัวเล็กซบใบหนาไวตรงไหลกวางของอคินแลวหลับตาลง 

เวลาผานไปสักพักความกลัวที่ครอบคลุมอยูในตอนแรกคอย ๆ ถูกแทนดวยความอบอุนจาก
ออมแขนแกรง  
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“พอนรินทรไมพูด ผมทำตัวไมถูก” อคินพูดพลางกระชับ ออมแขนคนในออมกอดขยับศีรษะ
คลอเคลียไหลเขาไปมาเหมือนตองการออดออน สงสัยนรินทรอยูกับเตาหูเยอะเกินไปเริ่มมี
หลายสวนคลายกันแลว 

“จะหลับเหรอครับ” 

“อื้อ” 

“นรินทรจะหลับอีกแลว ถาหลับทาน้ีผมก็เม่ือยเปนนะ” 

นรินทรถึงกับผละออกจากออมแขนของอคินมามองหนา กอนจะหัวเราะออกมา รูตัวไหม
เน่ียวาการท่ีตัวเองพูดซ่ือ ๆ ดวยใบหนาเรียบ ๆ แบบน้ีมันนารักเปนบาเลย 

“ไมหลับหรอกครับ แคชอบนะ” 

“แตเม่ือยนะครับ” 

“ฮา ๆ” 

“หัวเราะแลว ไมกลัวแลวนะ” อคินพูดแลวยีผมคนตัวเล็กกวาเบา ๆ 

“อื้อ ขอบคุณนะครับ” 

พร่ึบ 

ไฟฉายจากโทรศัพทดับลงทำใหความมืดปกคลุมไปทั่วบริเวณ อคินรีบความือเล็กมากุมไว
เพราะนรินทรจะกลัวจนตัวส่ันเปนลูกนกอีก 

“สงสัยแบตหมด” 

นรินทรมองหนาคนโตกวาทามกลางความมืดสลัวแลวระบายยิ้มออกมาเล็กนอย จริง ๆ 
เขาอาจจะไมกลัวความมืดก็ได เขาแคกลัวการอยูคนเดียวตอนมืดสนิท ความอบอุนที่กอบกุม
จากมือใหญ ๆ ที่กุมมือเขาไวอยูแบบนี้มันทำใหเขารูสึกดีใจไมนอยที่มีคนอยูขาง ๆ และอยาก
จับแบบน้ีไปนาน ๆ เลย 

“คุณทำงานเสร็จแลวเหรอครับ” 

“เสร็จแลวครับ มีผิดพลาดนิดหนอยตอนน้ีชางกำลังแกไขอยู” 

“เหน่ือยไหมครับ” 

“เหน่ือย”
“เลาใหฟงไดไหมครับ” แสงสลัวจากดวงจันทรทำใหนรินทรเห็นภาพอคินแคเลือน

ราง แตเขารูสึกไดวาอคินกำลังเหน่ือยอยางท่ีพูดจริง ๆ 
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“นรินทรทำไมชอบใหพูดยาว” อคินมองคนตรงหนาพลางใชนิ้วหัวแมมือลูบหลังมือ
นรินทรเบา ๆ 

“ก็เสียงคุณนาฟงน่ีนา” 

ซา ซา 
“โอะ ฝนตกเหรอ พยากรณไมเห็นบอกเลย” นรินทรมองออกไปที่หนาตางเพราะอยู 

ๆ ฝนก็เทลงมาอยางไมมีปมีขลุย 

“ตกหนักแบบนี้หวังวาที่หนางานคงมีแผนสำรองนะ” อคินบนอุบอิบแลวทิ้งตัวไป
ขางหนาอยางเหน่ือยลา 

“อะ! คุณ” นรินทรสะดุงเล็กนอยเพราะจู ๆ คนโตกวาตรงหนาก็ทิ้งตัวมาหาแลวซบ
ศีรษะลงบนไหลขางซายของตัวเอง 

“ที่ไซตงานวันน้ีมีแตผูใหญ ผมอายุนอยสุดแตตองคอยส่ังงานกับพวกเขา พอมีปญหา
ก็ตองตักเตือน มันทำใหผมเกร็ง รูสึกเหมือนพวกเขาอยากตอยผมตลอดเลยครับ” อคินยอมพูดออกมา
ใหนรินทรฟง โดยปกติแลวเขาไมคอยพูดเร่ืองงานกับใครหรอกแมกระท่ังเพ่ือนสนิท 

“คุณเกงมากเลยนะ” 

“กลัวเกงเกินไป พวกเขาจะไมชอบ”
“เราจะไปตีพวกนั้นใหคุณเอง” นรินทรพูดออกมาดวยความโกรธเล็กนอย ใครกัน

ชางกลานัก 

“ตัวแคนี ้เอง” อคินพูดพลางสอดมือทั้งสองขางเขาไปโอบกอดคนตรงหนาไว  ตัว
นรินทรเล็กนิดเดียวจะเอาอะไรไปสูคนอ่ืนกัน 

“เราทำให ท ุกคนมาชอบเราไม  ได หรอกคร ับ ถ  า เขาไม ชอบเรา เพราะ 

เราเกงกวาเขามันเปนปญหาของเขาแลวแหละ ไมใชของเรา คุณทำหนาที่ของคุณใหเต็มที่นะ
ครับ ถาไมไหวก็ตอยเลย” นรินทรพูดพลางยกกำปนเล็กข้ึนมา 

“เด๋ียวโดนไลออก” 

“ไมเปนไร เราเล้ียงคุณได!” 

อคินผละออกจากไหลเล็กขึ้นมามองใบหนาของนรินทร หากเปนตอนสวางเขาคงไม
กลาทำแบบนี้หรอก เพราะอาการตาโต แกมแดง ขนพองของนรินทรมันนารักจนบางทีเขาอยาก
ยกมือข้ึนไปยืดแกมเนียนน้ันดวยความมันเข้ียว 
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“แมวก็จะเล้ียง ตนไมก็จะเล้ียง ตัวผมเองนรินทรก็จะเล้ียงเหรอ” 

“ก็ทุกอยางท่ีเก่ียวกับคุณมันนาเล้ียงน่ีนา” 

“นรินทรก็นารักครับ” 

นรินทรยกมือขึ้นมากดตรงหัวใจขางซายไวเพราะมันกำลังเตนอยางบาคลั่ง ไมรูวาคิด
ไปเองหรือเปลา เขารูสึกวาใบหนาของอคินใกลเขามาเรื่อย ๆ ดวงตาคูสวยจึงปดลงพรอมกับ
ความรูสึกท่ีแทบจะหยุดหายใจ 

อคินมองใบหนาขาวเนียนน่ิงงัน กอนไลมองดวงหนาหวานในความมืดสลัว ตาคูสวยท่ี
ปดลงทำใหเห็นขนตายาวเปนแพ ไลลงมาตรงพวงแกมท่ีนาจะข้ึนสีแดงจาง ๆ ไปจนถึงริมฝปากบาง
อมชมพู มือหนายกขึ้นไปลูบแกมเนียนอยางนุมนวล กอนจะคอย ๆ โนมหนาลงไปชา ๆ กลิ่นหอม
หวานจากขนมบนตัวนรินทรหอมฟุงไปท่ัวราวกับกำลังเชิญชวนใหเขาล้ิมลองสักคร้ัง 

พร่ึบ! 
แสงไฟที่ดับไปนานจู ๆ ก็สวางวาบขึ้น ทั้งสองคนจึงสบตากันนิ่งในระยะท่ีหางกัน 

ไมถึงคืบพรอมกับรางแข็งทื่อ กอนที่ตางคนตางถอยหลังออกจากกันแลวหันหนาไปคนละทาง 
ใบหนาเนียนใสของนรินทรถูกแตงเติมดวยสีแดงก่ำในพริบตา หัวใจที่ปกติเตนแรงอยูแลว 
ตอนน้ีเตนหนักกวาเดิมเหมือนจะทะลุออกมาใหได 

“เออ หิวไหมครับ เรา เราลงไปขางลางไปหาเตาหูกอนนะ” นรินทรพูดพลางหลบ
สายตาไปทางอ่ืน  

“ออ เออ ครับ” 

อคินมองตามคนตัวเล็กกวาเดินลงไปชั้นลางจนลับสายตา จากนั้นเขาจึงลอบถอน
หายใจออกมาอยางโลงอก มือหนาขางหนึ่งยกขึ้นมาเกาทายทอยดวยความงุนงงกับเหตุการณ
เมื่อครู กอนเดินตามนรินทรลงไป ความรูสึกเหมือนมีผีเสื้อโผบินอยูในทองนับลานตัวนี่มันคือ
อะไร... 

รางสูงเดินลงมาหยุดอยูตรงหนานรินทรแลววางมือไวบนศีรษะ ทำเหมือนเหตุการณ
เม่ือครูไมเคยเกิดข้ึน มือหนายกข้ึนไปยีผมคนตัวเล็กกวาอยางออนโยน จากน้ันจึงโนมตัวลงไป
ใหใบหนาอยูในระดับเดียวกัน แกมแดงระเรื่อยังคงแตงแตมบนใบหนา ดวงตาคูสวยที่ไมยอม
สบตากันนั้นเปนตัวพิสูจนไดวา นรินทรยังคงเขินอยู 

“ไปดูไซตงานกอนนะครับ”
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“ฝนยังตกอยูเลยนะครับ” 

“ไมเปนไรผมมีรม” อคินพูดพลางอุมเจาแมวสมที่กำลังใชหัวเล็ก ๆ ถูกับขาเขาอยู
ข้ึนมา “อคินตองไปทำงานแลว เตาหูอยูเปนเพ่ือนนรินทรนะครับ” 

เม้ียววว 

อคินย่ืนกอนสมใหนรินทรอุมไวแลวยื่นมือข้ึนไปยีผมคนข้ีเขินเบา ๆ อีกคร้ัง 
“ไวเจอกันนะครับคนเกง” 

ทิ้งทายกับคนนองไวแบบนั้นกอนเดินออกมาจากรานดวยรอยยิ้ม สำหรับใครหลาย
คนอาจจะมองวารานนี้เปนรานธรรมดาทั่วไป แตสำหรับอคินรานแหงน้ี เปนดั่งรานเวทมนตร 
ที่หากมีเรื่องทุกขใจ หรือเหนื่อยลาเพียงใด กาแฟอุน ๆ หนึ่งแกว ความนารักของแมวหนึ่งตัว 

และคนคนหน่ึงไดเสกความทุกขในใจและความเหน่ือยลาใหหายไปหมดแลว 

คงจะเปนรานเวทมนตรแหงความสงบและงดงาม ที่สามารถกลับมาเมื่อไหรก็ได
เทาท่ีใจตองการ... 

 

 

 

 

ทองฟาสีหมนไรแสงอาทิตยของเชาวันใหมทำใหผูคนในเมืองแหงนี้ตางรูสึกดีไปกับ
บรรยากาศที่ดี กลิ่นกาแฟหอมละมุนลอยไปทั่วทั้งรานยิ่งสรางความรูสึกดี ใหกับหลายคนที่เขา
มาอุดหนุนมากกวาเดิม เจาของรานคนเกงพวงอาชีพจิตรกรอายุนอยเดินมาหยุดอยูหนาเคานเตอร
กอนสงย้ิมใหกับบาริสตาคนสวยของราน 

“อาว เมื่อคืนพี่นรินทรนอนนี่เหรอคะ” ครีมทักขึ้นหลังจากที่เห็นนรินทรเดินลงมา
ดวยชุดสบาย ๆ 

“อื้อ มีปญหานิดหนอยเราเลยไมไดกลับคอนโด” 

“ปญหาไฟดับหรือเปลา เมื่อวานขอโทษนะคะที่รีบกลับ ไมไดอยูเปนเพื่อนพี่นรินทร
เลย” ครีมเอยขอโทษอยางรูสึกผิด 

“ไมเปนไรเลยย ครีมมีธุระน่ีนา”
“วาแตวันน้ีจะไปไหนคะ ลงมาแตเชาเชียว” 
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“เราวาจะพาเตาหูไปฉีดวัคซีน แตกอนหนาน้ันตองไปหาพ่ีคินท่ีการไฟฟากอน” 

“เอาขนมไปสงเหรอคะ” 

“เปลา เราจะสงขาว” นรินทรพูดแลวชูกลองขาวใหครีมดู 

“โห น่ีจะจีบพ่ีคินทุกวิถีทางเลยใชไหมคะ” 

“ใช คุณเขาตองชอบเราสักทาง เราขออเมริกาโนรอนหน่ึงแกวดวยนะครีม” 

“ไดคา” 

นรินทรสงยิ้มใหครีมแลววิ่งไลจับเตาหูที่วิ่งเลนไปมาใหเขามาอยูในกระเปาสะพาย
หลังท่ีมีไวใสแมวโดยเฉพาะ 

“เตาหูวววว ทำไมว่ิงซนแบบน้ี มาน่ีเลยย ไปหาอคินกันไปไหม” 

เม้ียวว 

พอไดยินช่ืออคินเจากอนสมก็สงเสียงขานรับทันที ทำเอานรินทรใจเหลวไปหมดแลว 

“มาเขากระเปาเลย เราจะไปหาอคินละ” นรินทรอุมเตาหูขึ้นมาหอมอยางมันเขี้ยวแลวจับ
เตาหูใสกระเปาแมวอวกาศ ที่ตองเรียกแบบนี้เพราะมันเหมือนยานอวกาศมาก เตาหูคงพรอมท่ี
จะไปดวงจันทรแลว 

“เย็นไหม เดี๋ยวเราเพิ่มความเย็นใหนะ” นรินทรพูดพลางกดเพิ่มแอรเบอรสอง ดูทาทาง
เตาหูจะชอบมาก พอเขาไปปุปก็ทิ้งตัวลงนอนทันที 

“เสร็จแลวคะพ่ีนรินทร” ครีมย่ืนถุงกาแฟใหนรินทร 
“ขอบคุณนะครับ” 

นรินทรรับถุงกาแฟมาแลวนำกลองขาวใบเล็ก ๆ ของตัวเองใสเขาไปในถุงกระดาษ
ดวย เขาทำขาวหอสาหรายใหอคินเพราะเห็นวากินแตขนมปงไมกินขาวเลย อยากใหอคินไดรับ
สารอาหารอยางอ่ืนบาง 

“ไปแลวนะครับ” 

“ขับรถดี ๆ นะคะ” 
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นรินทรขี่เวสปาคูใจมาจอดหนาตึกสูงการไฟฟานครหลวง มือเรียวหยิบเอาโทรศัพท
ของรานในกระเปากางเกงขึ้นมาโทรออกหาอคิน รออยูครูหนึ่งปลายสายก็รับแตไมพูดอะไร 
นรินทรจึงขมวดค้ิวงงเล็กนอยแลวเปลงเสียงออกมาดวยความต่ืนเตน 

“มาสงขนมคะ” 

(ยังไมไดส่ังนะครับ) ปลายสายตอบ 

“เปนเซอรวิสของทางรานคะ” นรินทรตอบยิ้ม ๆ เขาชอบแกลงพูดคะ/คะกับอคิน
จริง ๆ นะ รูสึกนารักแปลก ๆ “ฮัลโหล ไดยินไหมคะเน่ีย” 

(เด๋ียวไปหาครับ) 
นรินทรกดวางสายแลวถอดหมวกกันน็อกออก จากนั้นจึงถอดกระเปาอวกาศออกมา

สองดูเจากอนแมวสม เม่ือเห็นสงตาแปวมาให จึงกอดกระเปาอวกาศดวยความมันเข้ียว 

เม้ียวว 

“เด๋ียวอคินมาหาแลวนะ” 

อคินเดินลงมาพรอมกับถุงกระดาษในมือหน่ึงถุง เขายืนมองนรินทรตั้งแตท่ีเจาตัวโทร
มาหาเขาแลว ที่ไมเดินไปหาก็เพราะอยากรูวานรินทรจะมีทาทียังไง ซึ่งก็ไมผิดจากที่เขาคิด 
เปนคนท่ีชอบย้ิมเวลาพูดถึงเขาเสมอ 

“จะไปไหนกัน” 

“อาว คุณ” 

“ไมแกลงทำเปนไมรูจักผมแลวเหรอ” 

“โอะ เอาขนมมาสงคะ” 

อคินแอบสายหัวอยางเอ็นดูแลวกมลงไปมองเจาแมวสมทำตาใสแปวมาทางเขา จากวัน
แรกที่เจอจนถึงตอนนี้แตกตางกันมาก วันนั้นยังเปนแมวตัวเล็ก ๆ ผอมแหง ตอนนี้กลายเปน
แมวตัวอวบอวนจนแทบจำไมไดไปแลว 

“เตาหู นรินทรจะพาไปไหน” 

เม้ียววว 

อุงเทาเล็ก ๆ ยกข้ึนมาเกาะกับกระจกใสของกระเปาเหมือนตองการใหอุม ไมพอเจา
แมวกอนสมยังสงตาแปวมาใหกันอีก เจาทาสทั้งสองเมื่อเห็นทาทางแบบนั้นจึงใจออนยวบไป
ตาม ๆ กัน โดยเฉพาะนรินทรมือหงิกมืองออยากยกข้ึนมาฟดเต็มทน 
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“เราจะพานองไปฉีดวัคซีนท่ีคลินิกหลังตึกคุณเน่ีย” 

“ฉีดก่ีคร้ังแลว” 

“ครั้งแรกเลยครับ หลังจากคุณเอานองมาฝากเรา วันถัดมาเราก็พาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจ
สุขภาพ ตรวจเลือด โชคที่นองไมมีโรคอะไร แถมเปนแมวเด็กที่ราเริงดวย วันนี้คุณหมอนัดให
ไปฉีดวัคซีนโรคหัดเราเลยหอบนองมาดวย” 

อคินมองคนตัวเล็กกวาตรงหนายืนอธิบายวาตัวเองทำอะไรมาบางใหเขาฟง เขารูสึก
ขอบคุณตัวเองที่วันนั้นพาเตาหูเขารานของนรินทร หากไปไวกับคนอื่นก็ไมรูจะโชคดีแบบน้ี
ไหม 

“เออเนี่ย เราเพิ่งไปซื้อกระเปาอวกาศมามันมีแอรขางในดวยนะคุณ แค เปดตรงน้ี
นองก็เย็นช่ืนใจเลย ดูเหมือนจะชอบดวยนะ อะ คุณดูสิเจากอนสมของคุณทิ้งตัวลงนอนแลว” 

อคินย้ิมออกมาเล็กนอยใหกับการตื่นเตนของนรินทร คนที่อิดออดไมอยากเลี้ยงแมว 

ในตอนแรกหายไปหมดแลว 

“เกงมากครับ” มือหนาวางแหมะบนกลุมผมนุมกอนจะยีเบา ๆ  แลวสงรอยยิ้มใหนรินทร
เพ่ือเปนการขอบคุณ 

อคินย้ิม...
นรินทรมองใบหนาของคนตัวสูงตรงหนานิ่งไปชั่วครู มีคนเคยบอกกับเขาวาคนที่มัก

มีใบหนานิ่ง ตีหนาเดียวอยูตลอดเวลา ตอนยิ้มจะนามองกวาสิ่งไหนบนโลก วันนี้นรินทรพิสูจน
แลววาคำกลาวน้ันมันคือเร่ืองจริง อคินย้ิมแลวล้ำคามาก เขาตองบันทึกลงประวัติศาสตร 

“ผมไปดวย” 

“ไป ไปไหนครับ” นรินทรถามโดยไมมองหนาอีกฝายเลย 

“ไปคลินิก” 

“แลวไมไปทำงานเหรอครับ” นรินทรพูดพลางหยิบแกวอเมริกาโนยื่นใหอคิน เดี๋ยวเย็น
แลวมันจะไมอรอย 

“วันน้ีฉีดปลวก” 

“อาว แลวเขาไมไดแจงเหรอครับ คุณแตงตัวมาเต็มยศเลยนะ”
“แจง แตผมไมไดอานไลนกรุป” อคินพูดแลวยกอเมริกาโนขึ้นด่ืม 

“ฮา ๆๆ แลวไมมีหนังสือแจงเหรอครับ” 
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“แจง แตผมไมไดหนังสือฉบับน้ัน”  
“งั้นไปคลินิกกัน เดี๋ยวเลยเวลาหมอนัด” นรินทรเปดเบาะหยิบหมวกกันน็อกสงใหอคิน

แลวกาวขาข้ึนรถ เด๋ียวพาคุณเขาแวนเอง 
“นรินทรตองเปนคนซอน” คนตัวสูงย่ืนแกวอเมริกาโนใหอีกฝายถือไวแลวหยิบ

หมวกกันน็อกที ่หอยอยู มาสวมใหคนตัวเล็กกวา กอนจะเคาะบนหมวกกันน็อกสองทีดวย
ความรูสึกมันเข้ียว 

“คุณข่ีไดนะ” 

“ไดครับ” 

นรินทรยูปากเล็กนอยแลวยอมถอยใหคนโตกวา เสียใจนิดหนอยอุตสาหจะไดพาแวน
สักหนอย แตพอมองแผนหลังกวางที่หางไมถึงคืบ ใบหนาที่ยุงอยูจึงคอย ๆ ระบายยิ้มออกมา 
แลวแบบน้ีกอดเอวไดไหมเน่ีย 

“จับผมไวครับ เด๋ียวเตาหูตก” 

มือเรียวเล็กถูกควาไปจับเอวไวท้ังสองขางทำเอาคนไมทันต้ังตัวย้ิมกวางกวาเดิม เจาตัว
กำชายเส้ือไวแนนเม่ือรถเคล่ือนตัวออกไป กล่ินน้ำหอมประจำตัวของอคินพัดปลิวมาพรอมกับ
สายลม ทำใหรอยย้ิมท่ีแตงเติมบนใบหนาอยูแลวย้ิมออกมากวางกวาเดิมจนแกมแทบปริ 

อคินมองกระจกหลังที่กำลังฉายภาพรอยยิ ้มนารักจนตาหยีบนดวงหนาหวานของ
นรินทร กอนเนื้อขางซายที่เขาคิดวามันตายดานไปแลวจู ๆ ก็เตนเร็วอยางนาแปลกใจ รอยย้ิม
เล็ก ๆ จึงระบายไวบนใบหนาคมคายเปนรอบท่ีสองของวัน 

วันน้ีคงเปนวันท่ีบรรยากาศดีมากแหละม้ัง 
 

 

 

อคินยืนมองกรงเหล็กกรงหนึ่งที่ในกรงมีเจาแมวขนสีขาวสลับดำ  หนาตาเจาแมวตัว
นี้เหมือนแมวของเดยเพ่ือนของเขาไมมีผิด แตคงไมใชหรอกเพราะเดยอยูตางจังหวัด 

“ซินเซียเหรอ” อคินลองเรียกอีกคร้ัง “ซินเซีย” 

เม้ียววววววว
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อคินสอดนิ้วชี้เขาไปในกรงเพื่อใหเจาแมวใชศีรษะถูนิ้วเขาอยางออดออน เหมือน  

ซินเซียไมมีผิด 

“คุณ คุณหมอจะฉีดยานองแลวอะ” 

รางสูงละสายตาจากแมวตรงหนาไปมองแมวตัวโตที่มองมาทางเขาดวยสายตาเปน
กังวล มือหนาจึงวางแหมะไวบนกลุมผมนุมแลวโนมหนาลงไปหา หมอจะฉีดยาแมวตัวเล็กแต
แมวตัวโตกลัวมากกวาแลว 

“ผมจะเขาไปดวย” อคินยีผมคนตัวเล็กเบา ๆ อยางเอ็นดู จากนั้นจึงเอาเตาหูมาอุม
ไวเองแลวเดินนำนรินทรเขาไปหาคุณหมอ 

“รับวัคซีนโรคหัดนะครับวันนี้” คุณหมอเอยข้ึนหลังจากท้ังคูเดินเขามา 

“ครับ” นรินทรตอบเสียงแผว 

“กลัวเหรอ ไมเจ็บหรอกนะครับ” คุณหมอพูดพลางมองนรินทรไมวางตา 

อคินเดินไปหยุดอยูตรงหนานรินทรเพื่อบังคนตัวเล็กไว กอนจะมองไปทางเตาหูที่กำลังจะ
โดนหมอฉีดยา รางของแมวสมถูกผูชวยจับไวแลวหมอก็คอย ๆ ใชเข็มแทงลงไปชา ๆ 

“เกงนะเน่ีย ไมดิ้นเลย” คุณหมอเอยหลังฉีดยาเตาหูเรียบรอยแลว 

“ขอบคุณครับ” อคินรับเตาหูขึ้นมาแลวลูบตรงท่ีหมอฉีดยาเบา ๆ กอนจะหันหนาไป
หานรินทร นอกจากกลัวความมืด นรินทรกลัวเข็มดวยแนนอน 

“เตาหูยังไมรองเลย เจาของจะเบะแลว” คุณหมอถอดถุงมือออกแลวสงยิ้มใหคนตัว
เล็กท่ีเงียบไมพูดไมจา ผิดกับท่ีเจอกันวันแรกเลย วันน้ันเจาตัวพูดไมหยุด 

“เรากลัวเจ็บ” นรินทรตอบในขณะท่ียังจับชายเส้ือของอคินไวอยู 
“เตาหูฉีดไมใชคุณฉีดซะหนอย” คุณหมอเดินมาหานรินทรวางมือไวบนศีรษะอยางเอ็นดู

แลวเดินออกไป 

“รูจักเหรอครับ” อคินมองคนตัวเล็กกวาดวยใบหนาเรียบน่ิง 
“ไมเชิง เราเพ่ิงเจอคุณหมอคร้ังท่ีสอง อะคุณ!” 

นรินทรมองคอนคนตัวสูงทันทีเพราะมือใหญ ๆ ที่มักวางบนศีรษะเขาอยางออนโยน
เสมอตอนน้ีกลับยีผมเขาแรง ๆ ไปมาจนผมสีน้ำตาลเขมยุงไปหมดแลว

“ผมเรายุงหมดแลวเน่ีย” 
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อคินไมสนใจนรินทร เดินออกไปรับใบนัดจากผูชวยแลวจายเงินเองเสร็จสรรพ ปลอยให
คนผมยุ งมองรางสูงดวยความงุนงง มือหนาเปดซิปกระเปาอวกาศแมวออกแลวคอย ๆ 

 ใหเตาหูเดินเขาไป จากน้ันจึงปรับความเย็นให 
“เดี๋ยวอคินพาไปซื้อของเลนนะ” พูดจบคนตัวสูงก็สะพายกระเปาอวกาศแมวขึ้นหลัง

ทันท ี

“กินขาวกอนครับ เราทำคิมบับมาใหคุณดวยนะ” นรินทรพูดแลวเดินตามหลังคนตัวสูง
ไป 

“ขาวเชาเหรอครับ” อคินหยุดท่ีหนาประตูแลวหันหลังกลับมาหานรินทร 
“อื้อ หอยอยูรถ” นรินทรยิ้มออกมาบาง ๆ  ใหกับคนตรงหนา ทาทีท่ีเหมือนจะงอนอะไรเขา

สักอยางหายไปแลว หายงอนไดดวยของกิน สมกับเปนคุณเขาจริง ๆ 

“ผมก็มีขาวเชาใหนรินทร” รางสูงพูดขึ้นกอนจะผลักประตูออกจากคลินิกไป เขาหอย
ถุงกระดาษบรรจุกลองขาวไวท่ีรถมอเตอรไซคเหมือนกัน 

“อาว เจาหญิงพิกุลทองงงงงงง!” 

อคินหยุดเดินแลวหันไปมองเจาของเสียง เรียกแบบนี้มีแตกลุมเพื่อนสนิทเขาเทาน้ัน  
ตาคมมองไปยังรางสูงสองคนของเพื่อนสนิทแลวสายหัวไปมา แสดงวาเจาแมวขนสีขาวดำนั้นคือ
ซินเซียจริง ๆ ซ่ึงเดยหน่ึงในเพ่ือนสนิทเขาเปนเจาของ วาแตพวกมันมาอยูนี่ไดไง 

“สงสัยอะดิวามาน่ีไดไง” เดยถามข้ึน 

“พวกกูมาคุมงานท่ีน่ีตั้งสามเดือนแหนะ” ทอยเพ่ือนอีกคนของอคินเดินมากอดคอ 

“เอะ แมว!!” 

“ไหนวะ ๆ โหยยย แมวสมมม คินมึงแอบไปเลี้ยงแมวเหรอ!” เดยถามขึ้นดวย
น้ำเสียงต่ืนเตน 

อคินไมตอบเพื่อนทั้งสองแตมองไปยังนรินทรไมวางตา เพื่อนของเขามัน เปนพวก
ชอบคนนารัก ๆ แบบลมหนาว ซึ่งนรินทรคอนขางเหมือน... คนถูกมองทำหนางุนงงเล็กนอย  
แตพอเห็นวาโดนจองอยูเจาตัวจึงสงย้ิมจนตาหยีมาให 

แกมนรินทรจะแตกไหม ย้ิมอะไรบอยขนาดน้ัน 

“ยิ้มทำไม” ถามดวยเสียงน่ิง
“มึงวาไงนะ” 
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เดยมองไปตามสายตาของอคินกอนนิ่งไปครูหนึ่ง บุคคลที่ยืนหางกับพวกเขากาวเทา
เขามาใกล ๆ กอนจะยกมือไหวแลวสงยิ้มจนตาหยีมาให ใบหนาหวานขึ้นสีจาง ๆ เล็กนอย  
กับดวงตาท่ีทอประกายเหมือนมีดาวลานดวงระยิบระยับบวกกับรอยย้ิมชวนหลงใหล 

ยกใหขึ้นแทนไปเลย นารักมาก... 
“ทอยมึงเห็นเหมือนกูไหม” เดยสะกิดถาม 

“เห็น” 

“ไอคิน!!!” สองเสียงพูดออกมาพรอมกันแลวหันไปหาเพื ่อนหนานิ ่งของตัวเอง  
มีคนนารักขนาดน้ีบนโลกมันอุบอิบไมบอกเพ่ือนเหรอ 

“เออ สวัสดีครับ เราชื่อนรินทรเปน... เปนเจาของแมวตัวนั้น” นรินทรตอบพลางหลบ
สายตาของอคินท่ีมองมาอยู 

“ผมเดย น่ันทอยครับ เปนเพ่ือนไอน่ิงน่ีตั้งแตปหน่ึง” 

“ออ เปนเพ่ือนอคินนี่เอง มารับนองแมวเหรอครับ พอดีเราเห็นคุณเขาจองอยูตัวนึง
นาจะแมวของพวกคุณหรือเปลา ซินเซียนะ” 

“ใชครับ ชางสังเกตนะเน่ีย” 

“ออ เปลาหรอกครับ” 

เขาแคมักมองหาอคินเสมอเทาน้ันเอง... 
นรินทรเงยหนาขึ้นไปสบตากับอคินแลวรีบหลบสายตาอีกครั้ง จนปานนี้แลวยังไมเลิก

จองอีก มองนานเกินไปแลวนะ 

“เออ คุณไปกับเพ่ือนไหมครับ เด๋ียวเรากลับรานกอนก็ได” 

“ยังไมไดซื้อของเลนใหเตาหู” 

“เหมือนเพ่ือนคุณมีเร่ืองจะคุยดวยหรือเปลา ไปกับเพ่ือนกอนก็ไดนะครับ” 

“นรินทรยังไมกินขาว” 

“ง้ัน คุณเอามาใหเราสิครับเด๋ียวเราไปกินท่ีราน” 

“เพ่ือนไมอยากคุยกับผมหรอกครับ” 

เดยกับทอยมองอคินท่ีพูดกับนรินทรตาคาง เม่ือก้ีดอกพิกุลไดรวงออกจากปากเพ่ือนของ
พวกเขาไหม น่ันเปนการสนทนาท่ียาวท่ีสุดเทาท่ีพวกเขาเคยไดเห็นแลว ไมสิไมใชสนทนา 
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เปนการยกขออางสารพัดข้ึนมางัดกับอีกฝายอยางไมยอมแพ ซ่ึงน่ันเปนเร่ืองท่ีเหนือความ
คาดหมายมาก 

“ไอซันเคยเห็นมันพูดอยางอื่นนอกจากงานยาวขนาดนี้ไหมทอย” เดยกระซิบถาม
ทอย 

“ไมเคยแนนอน” 

“กูควรบันทึกลงประวัติศาสตรไหม” 

“ควร” 

นรินทรเม่ือเถียงอีกฝายไมชนะจึงหันมาหาเพ่ือนของอคินท้ังสองคน เหมือนพวกเขา
มีเร่ืองอยากจะคุยกับอคิน แตเจาตัวดันด้ือไมอยากคุยกับเพ่ือนซะง้ัน 

“เออคือเราขออนุญาตพาอคินไป...” 

“ออ พามันไปเถอะครับไมตองกังวล” ทอยพูดขึ้นเพราะดูเหมือนนรินทรจะเกรงใจ
พวกเขา 

“มันหลอกลอไดดวยขนมปง ตนไม แลวก็สัตวทุกตัวบนโลกนะครับ งาย  ๆเลย” เดยพูด
ข้ึน 

“เออ เราไมไดจะหลอกลออคิน...” 

“พวกผมบอกเผ่ืออนาคตจำเปนตองใชกับมันนะครับ” 

“ยินดีที่ไดรูจักนะครับนรินทร หวังวาจะไดเจอกันอีก” ทอยบอกแลวควาคอของเดยให
หาง ๆ นรินทรหนอย 

“เชนกันครับ” 

“เจอกันนะ เจาหญิงพิกุลทองของขาา” เดยโบกมือใหเพื่อนสนิทตัวเองแลวเดินเขา
ไปในคลินิก 

คนที่เพื่อนเรียกวา ‘เจาหญิงพิกุลทอง’ สายหัวไปมาอยางเอือมระอา อายุก็ปาเขา
ไปต้ัง 26 ปแลว ยังชอบเลนอะไรเหมือนตอนเรียนไปได 

“เจาหญิงพิกุลทอง?” นรินทรเอียงคอสงสัย เจาหญิงในนิทานที่พูดจาไพเราะ
ออนหวาน ยามพูดจามักมีดอกพิกุลทองรวงหลนลงมานะเหรอ 

“เพ่ือนชอบลอ”
“ทำไมเพ่ือนถึงเรียกแบบน้ีรูไหมครับ” 
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“เพราะผมพูดแลวดอกพิกุลรวง” 

“ฮา ๆๆ” นรินทรหัวเราะออกมาอยางพอใจกับคำตอบ “เราตองรอเก็บพิกุลทอง
แลวแหละเน่ียย” 

อคินมองคนตัวเล็กท่ีหัวเราะชอบใจใหญ สองขายาวเดินไปหยิบถุงกระดาษทั้งของเขา
และของนรินทรท่ีหอยอยูมาถือไว จากน้ันจึงเดินไปจูงขอมือเล็กใหเดินตาม 

“ไปไหนเหรอ” 

“กินขาว” 

นรินทรมองมือหนาที่จับมือเขาไวแลวอมยิ้มออกมา เขาชอบเวลาอคินจับมือแลวเดินจูง
แบบน้ีมาก ไมวาจะมีคนมองหรือไมคุณเขาก็ปฏิบัติกับนรินทรอยางอบอุนเหมือนเดิมเสมอ 

“คุณทำอะไรมาใหเราเหรอ” 

“แซนดวิช” 

“ทำเองเหรอครับ” 

“ครับ” 

อคินเดินมาหยุดท่ีสถานท่ีแหงหน่ึงซ่ึงอยูในเขตของการไฟฟานครหลวง รางสูงจูงมือ
คนตัวเล็กกวาใหมานั่งตรงมาหินออนขางริมอางเก็บน้ำขนาดใหญที่รายลอมไปดวยตนไมสี
เขียวขจี

“เราสงสัยมาตลอดวาหลังตึกการไฟฟาเปนยังไง วันนี้รูแลว มีพื้นที่ธรรมชาติกลางกรุง
แบบนี้ นาอิจฉาคนท่ีทำงานท่ีน่ีจัง” 

อคินมองนรินทรเดินไปหยุดมองวิวดวยความตื่นเตน สายตาที่มักเปนประกายอยูเสมอ
วาววับขึ้นไปอีกเมื่อเจาตัวมองทางเขา พอเผลอไปสบดวงตาคูสวยนั้นเขาจึงรีบหลบดวยการ
ถอดกระเปาอวกาศออกมาวางไวบนเกาอ้ียาว 

อยูในนี้ไปกอนนะเตาหู 
“บรรยากาศดีเนอะคุณวาไหม” นรินทรเดินมานั่งขาง ๆ อคิน แลวเปดกลองขาว

ของตัวเองสงใหอคิน 

“ครับ” อคินตอบพลางสลับกลองขาวกับนรินทรมาถือไว
“คุณรูจักคิมบับไหม มันคือขาวหอสาหรายแบบเกาหลี ขางในขาวมี แตงกวา ไขเจียว  

ปูอัด แครรอต แลวก็แฮม เราหอเปนแทงยาว ๆ แลวก็หั่นเปนช้ิน ๆ แบบนี้” 
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มือเล็กแกะซองตะเกียบคีบคิมบับข้ึนมาหน่ึงช้ินแลวย่ืนจอปากคนตรงหนา แตเม่ือนึก
ขึ้นไดวาตัวเองลืมตัวเผลอจะปอนจึงชักมือกลับทันที ทวาอคินกลับจับมือนรินทรไวแลวบงัคับ
ใหปอนเขาปากตัวเองดวยใบหนาเรียบเฉย 

“เออ อรอยไหมครับ” นรินทรถามข้ึนอยางไมแนใจฝมือตัวเอง 
อคินมองคนที่มองมาทางเขาเพื่อรอคอยคำตอบ ความจริงแลวเขาไมชอบกินแคร

รอต ย่ิงแครรอตไมสุกแบบนี้ยิ่งไมชอบ แต... 
“อรอยครับ” นรินทรนะเหมาะกับแววตาที่มักเปลงประกายอยูเสมอที่สุดแลว เขาไม

อยากเห็นแววตาผิดหวัง 
“เรามองคุณออกนะ” นรินทรพูดพลางหยิบแซนดวิชขึ้นมาชิมบาง มองสีหนาก็รูแลววา

ไมโอเคเทาไหร ถารสชาติไมโอเคสำหรับเขานะมันไมใชเร่ืองใหญเลย 

“นรินทรอานใจเกงอีกแลว” 

‘เราแคตั้งใจชอบคุณมากตางหาก’ 
นรินทรมองหนาคนตัวสูงยิ้ม ๆ เพิ่งรูวาการไดชอบใครมาก ๆ โดยหวังแค ใหเขามี

ความสุขมันเปนแบบนี้นี ่เอง มันอบอุนใจทุกครั้งที่ไดเจอ สุขใจทุกครั้งที่ไดมอง  อา... นี่เขา
ชอบอคินมากขนาดน้ีเลยเหรอเน่ีย 

“ไมชอบแครรอตใชไหมครับ” นรินทรถามขึ้นเพราะสังเกตวาอคินเลือกชิ้นที่มีแคร
รอตอยูนิดเดียวข้ึนมากิน 

“ครับ” 

“ไวคร้ังหนาเราจะไมใสแครรอตนะครับ” 

“นรินทรละไมชอบผักอะไร” อคินถามคนท่ีเอาแตย้ิมใหเขาอยูฝายเดียว 

“เราไมชอบมะเขือเทศ คุณชอบไหม” 

“ชอบครับ” 

“มะเขือเทศหรือเรา” 

อคินละสายตาจากคิมบับในกลองขาวมามองคนตัวเล็กดานขาง จนถึงตอนนี้นรินทรก็
ยังคงมีรอยยิ้มและแววตาเปนประกายสงมาใหเขาเหมือนเดิม ทำไมเปนคนท่ีมีพลังบวกลนเหลือ
ขนาดน้ัน

“มากกวา” 
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“หืม มากกวาอะไรครับ” นรินทรเอียงหนาถาม 

“มากกวามะเขือเทศ” อคินตอบแลวหลบสายตาวาววับของคนตัวเล็กกวา นรินทร
กำลังแกลงเขาชัด ๆ 

“ชอบเรามากกวามะเขือเทศเหรอครับ” 

“...” 

“ไมตอบแสดงวาใชนา” 

ความเงียบของอคินทำเอานรินทรอยากกระโดดดวยความดีใจ แตก็ทำไดแคยิ้มใหอีก
ฝายจนแกมแทบปริ ถึงจะชอบมากกวามะเขือเทศก็ใชวาจะชอบมากกวาอยางอื ่นนี่นา  
เขาอาจจะแพขนมปงก็ได 

“ง้ันขนมปงสังขยากับเราคุณชอบอะไร” 

“ขนมปงสังขยาครับ” อคินตอบแบบไมตองคิดอะไรเลย คนถามยูปากเล็กนอยเหมือน
คำตอบไมไดเปนด่ังท่ีเจาตัวหวัง มือหนาจึงเอ้ือมมือไปวางแหมะไวบนกลุมผมนุม 

แมวงอนซะแลว 

“ผมชอบขนมปงสังขยาท่ีนรินทรเปนคนทำ” 

พออคินตอบแบบนั้นแกมเนียนใสจึงเปลี่ยนเปนแดงระเรื่อขึ้นทันตา กอนจะยีผมคนขี้เขิน
เบา ๆ ดวยความมันเขี้ยว ก็เพราะมีทาทางนารักแบบนี้ไงเขาถึงได ชอบแหยใหเขินอยูเรื ่อย  
อีกอยางเขาเพ่ิงคนพบไมนานมาน้ีเองวา นรินทรนาสนใจกวาขนมปงสังขยา 
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07/09: ¢¹Á´ÒÃÒ·Í§ 
 

 

 

สองขายาวกาวเขาไปในรานเชาหนังสือดวยทาทางสบายบนไหลสะพายกระบอกแบบ
ที่มีแปลนไฟฟาแผนใหญดานใน รางสูงเลือกที่นั่งติดกระจกหนารานเพื่อใหสามารถมองเห็นราน
กาแฟฝงตรงขามไดถนัดตา กอนนำแปลนที่อยูในกระบอกแบบมากางบนโตะยาว เปนอีกหน่ึง
วันที่อคินตองมาคุมไซตงานแทนหัวหนาและคงจะตองมาแถวนี้อีกหลายวัน งานของเขาเองยัง
ไมเสร็จกลับตองมาทำงานแทนคนอ่ืนอีกแลว 

แตถึงงานจะหนักก็คงไมแยไปหมดหรอกม้ัง... 
สายตาคมทอดมองไปยังรานกาแฟตรงขามที่ตกแตงรานดวยสไตลโมเดิรนญี่ปุนสองช้ัน 

พ้ืนผนังทาดวยโทนสีขาวสะอาดตาสลับกับเฟอรนิเจอรสีน้ำตาลออนขางหนาชั้นลางเปน
กระจกโปรงใสมองเห็นดานในตัวรานดวยไฟสีอบอุน สวนชั้นบนมีบานหนาตางกระจกใสหน่ึง
บานและระเบียงไมสีน้ำตาล พื้นผนังสีขาวเหนือบานหนาตางเปนชื่อรานถูกเขียนดวยตัวหนังสือ 

สีดำ 
The blue star and pinky sky Café 

สายตาคมจองเขม็งไปยังรางหนึ่งที่อยู ๆ ก็เปดบานหนาตางออกมา เจาตัวยื่นหนา
ออกมารับแสงแดดยามเชาแลวระบายยิ้มบาง ๆ อคินยกมือขึ้นมาเทาคางมองเจาของรานฝง
ตรงขามอยางตั้งใจ นรินทรเปนคนที่ยิ้มเกง อะไรเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ทำใหยิ้มไดแลว เปนคนที่มี
ความสุขกับสิ่งรอบขางไดงายมาก ใครก็ตามที่ไดมองไปยังรอยยิ้มและแววตาคูสวยนั้นเปนตอง
ยิ้มตาม 

คนยิ้มเกงหายเขาไปในหองครูหนึ่งแลวออกมาพรอมกับโทรศัพทในมือ เจาตัวยก
โทรศัพทขึ้นมาถายทองฟาสีสวยแลวยืนย้ิมช่ืนชมรูปภาพท่ีตัวเองถาย 

ครืดด 



 

Hanatira      75 

แรงสั ่นของโทรศัพทมือถือในกระเปากางเกงทำใหอคินละสายตาจากนรินทร ลวง 
เอาโทรศัพทมือถือข้ึนมากดดูแจงเตือนจากไลน 

 

นรินทร: *รูปภาพทองฟา* วันน้ีทองฟาสวยเนอะ คุณวาไหม 

 

อคินอานเสร็จแลวเงยหนาขึ้นไปมองเจาของขอความอีกครั้ง เจาตัวทำทาทางตลก
ดวยการยกโทรศัพทขึ้นไปเหนือศีรษะแลวเงยหนาขึ้นมอง ทำแบบนั้นมันจะปวดคอไมใชเหรอ
ไง 

 

AKIN: เอาโทรศัพทลง เด๋ียวปวดคอ 

 

นรินทรนำโทรศัพทลงแลวมองไปรอบ ๆ ทันที กอนท่ีดวงตาคูสวยจะไปหยุดอยูราน
เชาหนังสือฝงตรงขาม ตาสวยจึงเบิกกวางเล็กนอยแลวเพงมองดี ๆ 

อคิน!!! 
เม่ือแนใจวาเปนใคร นรินทรจึงรีบว่ิงเขาไปหลบในหองตัวเอง ใหตาย แลวเม่ือครูเขา

แสดงทาทางยังไงออกไปบางเน่ีย 

ครืดด 

 

AKIN: ผมขออเมริกาโนรอน 1 แกวครับ 

นรินทร: คุณมาก็ไมบอกเรากอนเลย 

AKIN: นรินทรยังไมเปดราน
 

“สำหรับคุณเราเปดตีหายังได” นรินทรพูดออกมาคนเดียวแลวกดอี โมจิที่มักใช
ประจำสงไปให กอนจะเดินลงไปชั้นลางเพ่ือชงกาแฟแกวโปรดใหคุณเขา 

นรินทร: ._. 
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อคินขมวดคิ้วงงใหกับสัญลักษณที่นรินทรสงมาให สิ่งนี้มันหมายความวาอยางไร 
คณิตศาสตรวิศวกรรมที่เรียนมาก็ไมเห็นมีสัญลักษณแปลกประหลาดแบบนี้ ดวยความไม
เขาใจเขาจึงกดคัดลอกสัญลักษณน้ันไปวางในชองแชตของกลุมเพ่ือนหวังคลายความสงสัย 

 

AKIN:  ._. 

YourDay: อะไรของมึง .__.? 

YourToy: อะ มันสงมาแคนี้ละหาย =___= 

Tayfah: มันตื่นเชาไป สงสัยเพ้ียน 

ลมหนาว: ตอนน้ีก็เชาอยูนะครับ คินต่ืนเชากวาน้ีอีกเหรอ! 
Tayfah: มันออกจากหองต้ังแต 6 โมงอะลมหนาว 

 

อคินอานขอความของเพื่อนแลวสายหัวไปมา เขาพิมพไมเคยทันพวกมันเลย จะกด
สงไปทีไรก็เปล่ียนหัวขอใหมกอนตลอด 

 

YourSun: 6 โมงเชา O.O!! 

YourDay: O [] O!! 

YourToy: O^O!! 

เดือนธันวา: พวกมึงจะใชอิโมจิทำไม -__-:; 

ลมหนาว: เออ .__. ของเดือนยากสุดเลยนะครับ 

Tayfah: พอกันที =__=* 

 

อคินเเลิกสนใจเพื่อนในแชตดวยการคว่ำหนาโทรศัพทไปเลย พวกมันคงรูวาเขาจะถาม
วาอะไรแนนอน ถึงไดสงมากวนขนาดน้ัน หาสาระไมคอยจะไดเลยพวกน้ี 

“มาเชาจังเลยนะครับวันนี้” นรินทรวางแกวอเมริกาโนรอนไวบนโตะแลวนั่งขา
งอคิน 
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“งานผมเยอะ” อคินตอบพลางหยิบอเมริกาโนขึ้นดื่ม คนตัวเล็กกวาสวมผากันเปอน
สีน้ำตาลเขมมีรอยเปอนสีเล็กนอย เหมือนไมใชผากันเปอนที่เอาไวเขาครัวแตมีไวสำหรับใสตอน
วาดรูป 

“เราทำดาราทองมาใหคุณดวยนะ” 

นรินทรนำกลองขนมที่หิ ้วมาพรอมกระเปาผาออกมาวางไวบนโตะ กอนจะสงย้ิม
นารักใหอีกคน พอจะรูวาอคินทำงานหนักมากแทบจะไมมีเวลาไดกินขาว เขาจึงอยากทำขนม
ที่กินแลวรูสึกมีพลังเยอะ ๆ มาให จะไดมีแรงทำงานตอ 

“ทำเองเลยเหรอครับ” 

“อื้อ เราทำเมื่อวานอะ กะจะเอาไปใหคุณที่การไฟฟาแลวเชียว เราทำเผ่ือพี่ ๆ ที่ทำงาน
คุณดวยนะครับแตไมไดเอามาดวย” นรินทรพูดพลางหยิบกลองสีน้ำแบบพกพา พูกัน และสมุดส
เก็ตชภาพข้ึนมา 

“ใจดีอีกแลว” อคินหยิบดาราทองหนาตานากินข้ึนมาชิมหน่ึงคำ ความหอมหวานแลนเขาสู
ปลายลิ้นจนดวงตาแอบเบิกกวางเล็กนอย 

“อรอยไหมครับ ดาราทองเปนขนมไทยโบราณที่คนสวนมากมักสับสนกับขนมจา
มงกุฎ ดาราทองเปนขนมที่ใชเวลาทำนานมาก เพราะมีขั้นตอนการทำที่ละเอียด ปจจุบันจึงหา
ทานไดยากแลว"  

คนตัวสูงมองขนมดาราทองที่เขารูดีวาตองอาศัยความละเอียดและความประณีตขนาดไหน 
นรินทรทำออกมาไดสวยและนากิน ชางเปนคนท่ีนาท่ึงจริง ๆ  

 "เราใชเวลาคั่วเมล็ดแตงโมกับน้ำตาลทรายเปนเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อใหน้ำตาล
เกาะเมล็ดเปนหนาม ๆ แบบน้ี” น้ิวเรียวสวยช้ีไปยังเมล็ดแตงโมตรงฐานของขนมดาราทอง 

“จากนั้นเราก็ปนใหเปนวงกลมแลวแกะสลักใหเปนหกกลีบแบบนี้ แลวเราก็แปะ
ทองกอนอบรมควันดวยเทียนอบอีก 15 นาที ความหอมที่ติดอยูปลายลิ้นเปนความหอมจาก
เทียนน่ีแหละครับ”  

อคินมองคนอธิบายขนมตัวเองอยางชื่นชม ใบหนาหวานระบายรอยยิ้มออกมาบน
ใบหนา เวลาไดทำในส่ิงท่ีตัวเองรักแลวมีความสุขมันเปนแบบน้ีน่ีเอง เจาตัวเอียงคอสงสัยมาทาง
เขาเล็กนอยเพราะเผลอมองนานเกินไป จึงแกเขินดวยการเอื้อมไปจับมือของคนตรงหนาไว
ขางหน่ึงกอนจะใชนิ้วเรียวของตัวเองบรรจงวาดรูปกอนเมฆลงไปบนฝามือเล็ก 
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“ขอบคุณนะครับ” อคินพูดหลังวาดกอนเมฆใหนรินทร กอนลวงเอาบัตรเครดิต
ตัวเองมาวางไวบนฝามือท่ีเล็กกวามือเขา 

“อะไรอะครับ” 

“นรินทรตัดคากาแฟ คาขนม คาขาวเชา คาจัดสงจากบัตรผมเลยครับ” 

“เฮยไมได เราเต็มใจใหนะครับ!” คนตัวเล็กกวาพยายามยัดบัตรเครดิตคืนใส
มืออคิน 

สำหรับคุณเราใหท้ังรานยังไดเลยนะ! 
“คุณอะ รับคืนไปเถอะครับ มาใหเราท้ังบัตรแบบน้ีไดไง” 

“อยาด้ือ” 

“คุณนั่นแหละ ก็เราอยากใหอะ เราไมอยากไดเงินคุณสักหนอย” นรินทรมองคอน
คนตัวสูงอยางไมพอใจ 

“อยาเถียงพี่” อคินรวบมือเล็กทั้งสองขางมาจับไวดวยมือขางเดียว แลวใชอีกขาง 
ยีผมคนด้ือเบา ๆ 

“แบบนี้ทุกทีเลยคุณอะ” 

แลวก็เปนนรินทรเองท่ียอมแพ 
นรินทรยูปากเล็กนอยแลวหันมาสนใจการวาดภาพสีน้ำบนโตะ จริง ๆ วันน้ีเขาคิดวา

จะวาดรูปภาพเสมือนจริงตามที่ลูกคาสั่งมา แตไมมีอารมณจับดินสอเลย เขาอยากจับพูกันวาด 

สีน้ำมากกวา มือเรียวหยิบหลอดสีเขียวมาบีบใสถาดสีเล็กนอย กอนจะใชพูกันเบอรเล็กจุมลง 
“ผมตองไดแจงเตือนจากการตัดบัตรนะครับ” อคินบอกพลางมองปลายพูกันของ

นรินทร 
“เราคิดแคคากาแฟ คาสงไดไหมครับ” นรินทรละสายตาจากกระดาษไปมองหนา

อีกคน “เราอยากทำขนมใหคุณ ทำกับขาวใหคุณ เราอยากเล้ียงคุณอะ” 

“ผมโตแลวนะ” อายุมากกวานรินทรดวย 

“เรารู ใหเราทำใหคุณเถอะนะ” 

“ใหผมจายคร่ึงหน่ึง” คนโตกวาพูดข้ึนอยางเด็ดขาด 

“เราเอาชนะคุณไมไดทุกที”
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นรินทรหยิบสีเหลืองขึ้นมาบีบใสถาดสีแลวนำพูกันลงไปคนอยางเบามือ กอนจะ
เคลื่อนยายมือเรียวสวยมาจรดพูกันลงบนกระดาษขาว ภาพของภูเขาสีเขียวสลับกับสีเหลือง
คอย ๆ กอตัวเปนรูปเปนราง จนเวลาไดผานไปครูหน่ึง คนวาดก็ยังไมรูตัวเลยวากำลังโดนจอง 

“ทำไมนรินทรถึงเลือกเรียนทัศนศิลป” 

“อืมม ตอนเราเลือกเรียนทัศนศิลป เราฝนไววาเราอยากขายงานวาดของเราในราคา
สูง ๆ ตองไดเงินเยอะมากแหง เราเลยคิดวาตัวเองชอบวาดรูปเพราะคาตอบแทนมันเยอะ  
แตพอมันเปนสิ่งที่ตองทำในทุก ๆ วัน สิ่งที่ชอบมันเลยกลายเปนสิ่งที่ไมใชและไมอยากทำอีก
ตอไป”

“...” 

“คุณรูไหมตอนนั้นเราเพิ่งอยู ปหนึ่งเอง เราเครียดจนอยากซิ่วเชียวแหละ แตมี
อาจารยคนหนึ่งเขามาหาเราแลวถามเราวา ในขณะที่วาดรูสึกถึงอะไร คาตอบแทนของตัวเอง
หรือความสุขของผูไดครอบครอง เราตอบอาจารยไมได อาจารยจึงรางภาพภาพหนึ่งมาใหเรา
ใชสีน้ำระบาย” มือเรียวบีบสีน้ำเงินกับสีขาวใสถาดดวยทาทางใจเย็น 

“พอเราลองระบายสีตามลายเสนท่ีอาจารยวาดมา ความรูสึกในขณะท่ีเราระบายมัน
คือความรูสึกสงบ และหวังอยากใหอาจารยไดเห็น อยากใหอาจารยไดรับความสุขจากภาพ
ของเรา ตั้งแตตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ เหตุผลของการวาดรูปของเราจึงมีอยูอยางเดียวคือ 
ความสุขของคนท่ีไดรับภาพวาดเราไป” 

นรินทรวางพูกันไวบนถาดสีกอนจะคอย ๆ ฉีกหนากระดาษขนาด A3 ที่เพิ่งวาด
ออกมาจากสมุดสเก็ตชภาพสงใหอคิน 

“อะ เราให” 

อคินรับภาพวาดจากมือเล็กขึ้นมาดู ภาพตรงหนาของเขาเปนภาพวาดสีน้ำมีภูเขา
สลับซับซอนเขียวชอุม และทะเลสาบสีคราม เปนภาพที่มองแลวเหมือนไดพาตัวเองออกจาก
ความวุนวายของเมืองกรุงเขาไปอยูในพ้ืนท่ีท่ีเงียบสงบ ผอนคลาย และสบายใจ นรินทรจะรูตัว
ไหมวาต้ังแตรูจักกันมาตัวเองสงความสุขใหกับอคินไปมากแคไหนแลว 

“นรินทรนารักอีกแลว”
“คุณนารักกวาเราอีก” 

“ผมยังไมไดทำอะไรใหนรินทรเลย” 
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“เปนคุณก็นารักหมดน่ันแหละ” นรินทรพูดอยางแผวเบา 
“อะไรนะครับ” 

“เปลาครับ แลวคุณละ ทำไมถึงเลือกเรียนวิศวฯ” 

“ผมชอบฟสิกสเพราะฟสิกสเปนสิ่งสวยงาม” อคินตอบพลางรวบแบบแปลนไฟฟา
และภาพวาดของนรินทรมามวนเก็บไวในกระบอกแบบ 

“มีคนเคยกลาวเอาไววา ใครก็ตามท่ีมองวาฟสิกสสวยงามเปนคนท่ีมีเสนห” 

 ใครกลาวละ นรินทรคิดเอาเอง... 
“แลวนรินทรมองวาสวยงามไหมครับ” 

“เรายังไมเคยเรียนครับ เราเลยมองไมออกวาเปนสิ่งสวยงามไหม” 

“ง้ัน ผมจะยกตัวอยางใหนรินทรดูหน่ึงเร่ืองนะครับ” 

“โอเค” นรินทรเอยออกมาอยางดีใจ พอรูบางวาฟสิกสยากมาก แตการจะได
ฟงอคินท่ีมองวาฟสิกสสวยงามก็นาต่ืนเตนไมนอยทีเดียว 

“ขอยืมนะครับ” อคินชี้ไปทางพูกันหลายเบอรของนรินทรแลวเลือกมาหน่ึงดามหลัง
ไดรับอนุญาตจากเจาของ กอนจะเทกระดาษขนาด A4 ออกจากกระบอกแบบ พลิกหนาที่ยัง
ไมเขียนขึ้นมาใช มือหนาจุมพูกันลงบนสีน้ำเงินแลวระบายใหเปนวงกลมเทาเหรียญหนึ่งบาท
ลงบนกระดาษขาว 

“นรินทรรูไหมครับวาดวงดาวท่ีเราเห็นบนฟานะมันสามารถคำนวณความสวางได” 

“จริงเหรอครับ!” นรินทรทำตาโตอยางตื่นเตน เพราะเปนคนที่ชื่นชอบดาราศาสตร
มาก แตไมไดชอบมากถึงข้ันน่ังคำนวณแบบอคิน 

“ครับ ดวงดาวท่ีเราเห็นบนทองฟามันจะมีสีสันแตกตางกันออกไป และสีของ
ดวงดาวมันสามารถบอกอุณหภูมิพื ้นผิวของดวงดาวไดดวย ที่ผมวาดบนกระดาษเปนสีของ
ดวงดาวและพยัญชนะพวกนี้คือชนิดของสเปกตรัม” อคินชี้ใหนรินทรดูวงกลมสีตาง ๆ ใหคน
สนอกสนใจฟสิกสดาราศาสตรดู 

นรินทรมองตามนิ้วอคินที่ชี้ตามวงกลมสีตาง ๆ แลวละสายตาจากกระดาษขึ้นไปมอง
ใบหนาเรียบน่ิงของอคิน ใบหนาตอนกำลังต้ังใจอธิบายใหเขาฟงชางนามองเสียจริง ถาสวมแวน
สักหนอยแลวเปดคอรสสอนพิเศษนะสัญญาวาจะต้ังใจเรียน
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“วงกลมแรกสีน้ำเงินสเปกตรัม O เปนอุณหภูมิท่ีสูงท่ีสุดโดยมีอุณหภูมิมากกวา 
30,000 เคลวิน...” 

สิ่งที่อคินกำลังพูดมามันไมไดเขาหัวนรินทรเลยสักนิด ภาพที่รางสูงตรงหนาจับพูกัน
พูดจาฉะฉานนาสนใจมากกวา อคินอธิบายเขาใจงายนะนรินทรพอเขาใจ แตเวลาอคินแทนคา
ดวยสูตรอะไรไมรูเยอะแยะนั่นมันทำใหนรินทรมองฟสิกสสวยงามไมไดจริง ๆ มีแตตัวเลขเต็ม
ไปหมดเลย 

“นี่ครับเสร็จแลว คาความตางของแสงสวางในแตละดวงดาว” อคินวงกลมลงบน
ตัวเลขคำตอบแลวหันไปสบตากับคนตาสวยดานขาง บนแกมมีสีเลอะแกมเนียนอยูเล็กนอย ไมรู
เจาตัวไปทำยังไงใหเลอะแบบนั้น 

“นรินทรมองผมอยูตลอดเลยเหรอครับ” 

“อื้อ ถามีคนพูดก็ตองมีคนฟงสิ” 

“พอฟงแลวนรินทรคิดวาฟสิกสสวยงามไหมครับ” 

“เรามองวาสีตาง ๆ  บนโลกเปนสิ่งที่สวยงาม ถาเรื่องของสีมันอยูในฟสิกสดวย ฟสิกสก็
คงสวยงามละม้ังครับ” 

“งั้นที่บอกมีคนเคยกลาววาใครมองฟสิกสสวยงามเปนคนมีเสนห เขาก็พูดไมเกิน
จริงหรอกครับ” 

นรินทรระบายยิ้มออกมาจนตาหยี นี่ยกเรื่องสีของดวงดาวทั้งหมดมาอธิบายก็เพียง 
เพ่ือจะชมวาเขามีเสนหเหรอ คงเปนการเอยชมแบบฉบับวิศวกรใชไหม นารักขนาดน้ีเชียวนะ แตตอนน้ี
จับทางไดแลวแหละวาถาจะใหคุณเขาพูดอะไรยาว ๆ ตองเปนเรื่องท่ีคุณเขาถนัด หรือสิ่งที่คุณ
เขาชอบเทาน้ัน 

“แตเวลาคุณคำนวณคาความสวางนะเราไมเขาใจเลยสักนิด” 

“ไมเปนไรครับคนเรามีความเกงที่แตกตางกัน แลวนรินทรไปไหนไหมวันนี้” ถาไมได
ไปไหนจะแกลงใหสีเลอะหนาอยูแบบน้ันท้ังวัน 

“เรามีนัดบรีฟงานกับลูกคาตอน 10 โมงนะ คุณละครับ” 

“คุมไซตละแวกใกล ๆ น้ี”
“แลวคุณจะเขารานเราไหมครับ” 

“เขาครับ ผมจะไปน่ังทำงานท่ีน่ัน” 
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“โอเค ตอนเย็นเจอกันนะครับ!” 

นรินทรเก็บอุปกรณตรงหนาตัวเองแลวยืนขึ้น เขาจะตองรีบกลับมาเจออคินที่รานให
ได! แตกอนจะเดินออกไปมือเล็กกลับถูกควาเอาไวกอน แกมเนียนนุมถูกสัมผัสดวยมือหนาของคน
ตรงหนาจนเกิดอาการรอนผาวไปพรอมกับหัวใจท่ีเตนโครมคราม 

“สีเลอะแกม” 

อคินลูบสีที่เลอะแกมของนรินทรออกอยางแผวเบาแลวยืนขึ้นเต็มความสูง ใบหนา
หวานข้ึนสีแดงระเร่ือจนเขาอดท่ีจะยีผมเบา ๆ ดวยความเอ็นดูไมได 

นิดเดียวแกมก็แดงแลว นรินทรนารักมาก... 
“ต้ังใจทำงานนะครับ” 

นรินทรรีบหันหลังหนีอคินแลวกาวขาฉับ ๆ เดินออกไปจากรานเชาหนังสือ แตยังไป
ไมถึงไหนคนตัวเล็กก็เดินเขามาในรานอีกคร้ังแลวสงย้ิมใหกับคนตรงหนา 

“ขอใหเปนวันท่ีดีนะครับ” 

พูดจบเจาตัวก็รีบวิ่งตรงเขาไปในรานตัวเองโดยไมหันกลับไปมองอคินอีกเลย หัวใจเจา
กรรมที่พักหลัง ๆ ถูกควบคุมโดยใครอีกคนเตนไมเปนส่ำ อุณหภูมิความรอนบนใบหนานาจะ
มากกวาคาความสวางของดวงดาวท่ีอคินคำนวณแลวตอนน้ี 

อคินเปนคนหรือนิวเคลียรกันแน ทำไมอานุภาพทำลายลางสูงขนาดน้ี! 
 

 

 

 

อคินมองฝนโปรยปรายอยูนอกรานพลางนึกเปนหวงอีกคนที่จนถึงตอนน้ีก็ยังไมกลับ
รานสักที พลันนึกขึ้นไดวาตัวเองไมไดมีเหตุผลอะไรจะตองเปนหวงขนาดนั้นจึงสลัดความคิด
นั้นออกไป 

เม้ียววว 

ดวงตาคมละสายตาจากนอกกระจกลงมามองเจาแมวกอนสม ศีรษะเล็กถูตรงขอ
เทาอยางออดออน คนถูกออนแพอยางราบคาบอุมแมวสมกำลังโตข้ึนมาลูบหัวอยางออนโยน
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“เตาหู เจานายทำอะไรอยู” อคินอุมเตาหูขึ้นมาถาม ดวงตาใสแปวมองมาทางเขา
พลางเอียงคอสงสัย พอไมมีคำตอบจากแมว อคินจึงวางเตาหูลงกับพื้น กอนจะยกโทรศัพท
ข้ึนมากดถายเตาหูรัว ๆ ความนารักของเจาแมวตัวนอยทำใหอคินเผยย้ิมออกมาอยางเอ็นดู 

ครืด 

ขอความจากนรินทรเดงขึ้นมาบนจอโทรศัพทนิ้วเรียวจึงกดเขาไปอานทันที พอเห็น
ขอความจากนรินทรความรูสึกสบายใจก็เกิดข้ึนกับเขา ความรูสึกสับสนน่ีมันอะไรกัน 

 

นรินทร: คุณยังอยูท่ีรานหรือเปลา เรากำลังกลับนะครับ 

AKIN: ครับ 

 

อคินลูบศีรษะเตาหูเบา ๆ กอนจะเดินตรงไปหาครีมหนาเคานเตอร จำไดวากอนไป
นรินทรไมไดพกรมติดตัวไปดวย เขาจึงตั้งใจจะไปรับนรินทรที่หนาสถานีรถไฟเพราะกลัวอกีคน
จะตากฝน 

“นรินทรกำลังมา” 

“ออคะ พ่ีคินจะกลับแลวเหรอคะ” 

“ผมจะไปรับนรินทรครับ” 

“มีรมไหมคะ” ครีมถามอยางเปนหวง 
“มีครับ ผมฝากพาเตาหูไปช้ันสองไดไหมครับ” 

“ไดคะ” 

อคินเดินไปหยุดหนาประตูรานกอนยกมือขึ้นมาปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตเพื่อคลายความ
อึดอัด สวนอีกขางหยิบรมในกระเปาเปของตัวเอง จากน้ันจึงเดินออกจากรานไป สองขายาวเดินไปตาม
ทางเทาพรอมกับฝนที่ตกลงมาพอใหเย็นชุมฉ่ำ มือหนากระชับรมไวแลวหยุดคิดกับการกระทำของ
ตัวเองสักพัก 

ความรูสึกเหมือนรอคอยใครสักคนกลับบานน่ีมันคืออะไร... 
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นรินทรแตะบัตรออกจากสถานีแลวกาวฉับ ๆ อยางรีบรอน อคินเลิกงานตั้งแตหกโมง
แลว กวาเขาจะคุยกับลูกคาเสร็จก็ปาไปสามทุม สองขาเรียวกาวขึ้นบันไดเลื่อนพลางออกแรง
เดินบนบันได การเดินบนบันไดเลื่อนแบบนี้มันอันตรายเจาตัวรูดี แตก็ปลอยใหอคินรอนานไป
มากกวานี้ไมไดเชนกัน 

รางบางหายใจอยางเหนื่อยหอบเมื่อขึ้นมาถึงหนาสถานี ดวงตาคูสวยสะดุดเขากับ
รางที่คุนเคยกำลังยืนพิงราวบันไดดวยทาทางใจเย็น เสื้อเชิ้ตสีขาวถูกปลอยออกจากกางเกง  

ชิโนสีเบจ รองเทาผาใบสีขาวเปยกฝนเล็กนอย เห็นแบบนี้ใบหนาหวานจึงระบายยิ้มออกมา
พรอมกับหัวใจที่เตนอยางไมเปนส่ำ ไมรูเลยวาสาเหตุท่ีหัวใจเตนแรงขนาดนี้เพราะวิ่งมาหรือ
เพราะคนตรงหนากันแน 

“คุณ” 

อคินเงยหนาข้ึนมามองคนตัวเล็กกวาน่ิงงัน นรินทรคงหาคำตอบใหเขาไดในสักวันวา
ทำไมเขาถึงรอ ทำไมเขาถึงมักมาวนเวียนอยูท่ีรานของนรินทร และทำไมตอนอยูกับนรินทรถึง
สบายใจเหมือนอยูบาน แตตอนนี้เขายังหาคำตอบจากนรินทรไมไดเลยวาเขาทำไปทั้งหมด
เพราะอะไร 

“รอนานไหม” 

“ไมนานครับ” 

“จริง ๆ รอเราท่ีรานก็ไดนะครับ” 

“นรินทรไมไดเอารมมาดวย” 

“เลิกงานตั้งนานแลวทำไมไมกลับบานละครับ” นรินทรถามอยางสงสัย ก็ปกติคุณ
เขาทำงานเสร็จก็กลับเลยน่ีนา 

“นรินทรบอกวาตอนเย็นเจอกัน” 

“แลวคุณก็รอเรานานขนาดนี้อะนะ” นรินทรถามเพราะรูสึกผิด ทำไมถึงเปนคนท่ี
นารักไดขนาดน้ี 

“กลัวนรินทรกลับมาแลวไมเจอผม” 

“ขอบคุณและขอโทษท่ีทำใหตองรอนะครับ เรารูสึกเหมือนกำลังกลับบานเลย” นรินทร
พูดออกไปแบบนั้นไมเกินจริงเลย แคคิดวามีคนรออยูก็อบอุนไปท้ังหัวใจแลว
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“เหมือนกันครับ” อคินพูดอยางแผวเบาพลางกางรมออกมาแลวดึงรางเล็กใหเขามา
อยูใตรมดวยกัน กอนจะกาวขาเดินไปตามทางเทาอยางไมรีบรอน 

“ที่บอกวาเหมือนกันหมายความวายังไงเหรอครับ” 

“ตอนน้ียังไมรูจะอธิบายยังไง” อคินไมสามารถอธิบายออกมาไดจริง ๆ วาความรูสึก
เหมือนรอใครสักคนกลับบานเพื่อกินขาวดวยกันมันคืออะไร เขาสับสนเกินกวาจะเรียบเรียง
ออกมาเปนคำพูดใหอีกฝายไดฟง กอนเอียงรมไปทางคนตัวเล็กกวาเพ่ือไมใหเจาตัวเปยก 

“เรามีเวลาฟงคุณไดตลอดนะครับ” นรินทรเงยหนาขึ้นไปมองเสี้ยวหนาคนตัวสูง 
การสับสนอยูนิด ๆ ก็โรแมนติกไมนอยเลย 

“ตอนนรินทรรูวาผมรออยู อยาว่ิงไดไหม” 

“ทำไมเหรอครับ เรากลัวคุณรอนานน่ีนา” 

“เด๋ียวลม อยาเดินบนบันไดเล่ือนดวย” 

“คุณเห็นเหรอครับ” นรินทรถามพลางทำตาโต ก็ตอนนั้นอคินเลนโทรศัพทอยูไมใช
เหรอ 

“เปลา ผมแคโยนหินถามทาง” อคินหยุดแลวหันไปหาคนตัวเล็กกวา กอนจะใชน้ิวช้ี
เคาะเบา ๆ บนกลุมผมนุมเพ่ือลงโทษไปสองที 

“คุณเจาเลหน่ีนา” 

“อยาว่ิงเด๋ียวเจ็บตัว” 

“คุณก็อยาเปยกฝนเด๋ียวเปนหวัด” นรินทรดันรมใหไปทางอีกคนเยอะ ๆ 

“เด๋ียวนรินทรไมสบาย” 

“ง้ันเราเดินตรงหนาคุณ” นรินทรกาวไปยืนตรงหนาอคิน 

“จะลม” 

“งั ้น...” คนตัวเล็กหยุดกลางคันทำใหอคินชนเขากับแผนหลังนรินทรเต็ม ๆ  
ความใกลชิดโดยกะทันหันจึงพาหัวใจเตนถ่ีอีกแลว “อีกไมไกลเทาไหรเรา เราไปนะ!!” 

นรินทรพูดจบก็วิ่งออกจากใตรมของอคินตรงไปรานตัวเองทันที คนที่เพิ่งบอกอยู
หยก ๆ วาหามวิ่ง ๆ เดินตามคนดื้อไปดวยความไมพอใจเล็กนอย นรินทรเปนคนไมเชื่อฟง
เหมือนเตาหูเลย 

“บอกวาหามว่ิงไงครับ” น้ำเสียงเรียบน่ิงจนผูฟงแอบเสียวสันหลังวาบ 
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“ก็คุณบอกแควาตอนคุณรอหามว่ิงน่ีนา” นรินทรหลุบสายตามองต่ำ 

“เขาราน” 

คำสั่งของอคินทำเอานรินทรมุยหนาแลวไมยอมเปดประตูเขารานสักที จนอคินจอง
นรินทรดวยสายตาตำหนิ ทำไมถึงเปนคนที่บอกยากขนาดนี้ เดี๋ยวก็โดนน้ำฝนเอา ถารานยังไม
ปดเขาจะเดินเขาไปหาเตาหูโดยไมสนใจนรินทรเลย น่ีรานปดแลวครีมก็กลับแลวดวย 

“ใหเราไดขอโทษคุณกอน” นรินทรพูดแขงกับเสียงฝนที่จู ๆ ก็เปลี่ยนเปนแรงข้ึน
แถมมีลมกระโชกแรง 

“ไมไดโกรธ” 

“แตคุณไมพอใจเราแลว” 

“แคไมอยากใหเปยกฝน” 

“จะไมดื้อแลวครับ” 

“ไมดื้อก็เขาราน” ไอจากฝนจะทำใหไมสบาย นรินทรนอกจากจะเปนคนด้ือ คนไมเช่ือ
ฟง ยังเปนคนไมรูอะไรเลยดวย 

“896432 รหัสรานเรา” นรินทรพูดพลางควานหากุญแจในกระเปา เขาไมชอบกดรหัส
เทาไหร ชอบใชกุญแจมากกวาเพราะรูสึกวามันคลาสสิกและเรียบงายดี เพ่ิงจะมาทำเปนประตูล็อก
อัตโนมัติไมนานมาน้ีเองเพราะพอแอบมาติดต้ังให 

“จำไดใชไหมครับ เราบอกคร้ังเดียวนะ” 

“ไมไดครับ” 

“เสียใจนะ แลวคุณกินขาวยังครับ ฝนตกหนักขนาดนี้เราไมใหกลับนะ” นรินทรพูด
พลางเดินไปเก็บกระเปาและกระบอกแบบของอคินข้ึนมาสะพายเอง 

“ยังไมกิน” อคินแยงกระเปาเปมาถือไวเอง ในน้ีมีโนตบุกเด๋ียวนรินทรจะหนัก 

“อยากกินอะไรครับเด๋ียวเราทำให” นรินทรเดินข้ึนไปชั้นสอง เจาตัวกวาดสายตาหา
เตาหูไปทั่วหอง พอเห็นนอนขดตัวอยูบนพรมจึงระบายยิ้มออกมาอยางเอ็นดู แลวหันมาหา
เจาของแมวคนแรกอยางอคิน 

“อยากกินขนมปง” 

“อวน”
“ผมชอบ” 
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“พรุงน้ีแลวกัน วันน้ีกินขาวกันเถอะ” 

“ใจราย” 

“เราไดยินนะ!” 

“ก็นรินทรใจรายจริง ๆ” 

อคินเดินไปนั่งบนเกาอี้แลวเทาคางมองคนตัวเล็ก เจาตัวใสผากันเปอนสีครีมปกรูป
กอนเมฆ วุนกับการทำอาหารอยูคนเดียวอยางชำนาญ เขามองมือเรียวสวยหยิบวัตถุดิบนั่นน่ี
ใสลงไปในกระทะดวยทาทางคลองแคลว นรินทรไมจำเปนตองมองวาฟสิกสสวยงามหรอก  
แคนรินทรทำกับขาว ทำขนม วาดรูป นรินทรก็เปนคนท่ีมีเสนหมากแลว 

ใชเวลาไมนานกับขาวหนาตานากินก็วางเรียงอยูตรงหนาอคิน เมนูงาย ๆ อยางผัด
กะเพราหมูสับสงกลิ่นหอมไปทั่วหองครัว ทั้งคูกินขาวดวยกันเปนครั้งแรก โดยมีอีกคนพูดถาม
ไมหยุด และอีกคนที่ไมคอยพูดแตพยายามตอบอีกฝายทุกคำถาม กระทั่งถึงเวลาเขานอน  
ตางคนก็ตางทำตัวไมถูก มองหนากันไปมา จนตกลงกันไดวา เจาของบานจะนอนในหอง  
สวนแขกนอนบนโซฟากับแมวหน่ึงตัว 

“คุณนอนไดจริง ๆ ใชไหมครับ” 

“ครับ” 

“ถาปวดหลังไปนอนกับเราไดนะ!” นรินทรพูดออกไปแบบนั้นแลวรีบวิ่งเขาหอง
ตัวเอง ปลอยใหอีกฝายมองประตูสีขาวท่ีปดไปอยางเอ็นดู 

ผานไปสักพักรางบนเตียงที ่พยายามขมตาใหหลับก็ลืมตาขึ ้นมา นรินทรกำลัง  

ประสบปญหา เขานอนไมได แคคิดวาอคินนอนอยูขางนอกก็หัวใจเตนโครมครามแลว 

สวนอีกฝายก็ไมตางกัน รางสูงนอนมองเพดานมาครูหนึ่งแลว จะวานอนไมหลับ
เพราะแปลกที่ก็ใช แตอีกหนึ่งความรูสึกคือมันวูบวาบในทองแปลก ๆ เหมือนมีอะไรมาบินวน
อยูในทองเต็มไปหมด 

เม้ียว 

เจาแมวกอนสมที่หลับอยูบนแผนอกของอคินสงเสียงรองขึ้นเพราะจำกลิ่นนรินทรได 
กอนจะกระโดดลงจากตัวอคินแลวเดินตรงไปหาเจาของหองอยางออดออน

“คือ... เรานอนไมหลับนะ” นรินทรอุมเจาเตาหูมาลูบศีรษะแกเขิน อคินในรูปแบบ
เสื้อยืดคณะของเขาก็มีอานุภาพทำลายลางสูงไดเหมือนกันนะ เสื้อที่เขาใสแลวตัวใหญมากแต
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คุณเขาใสไดพอดีเปะ อยู ๆ ก็อยากเห็นตอนคุณเขายังเรียนเปนนักศึกษา อยากเห็นตอนใสช็อป
วิศวฯ ชะมัดเลย 

“เหมือนกันครับ” 

“งั ้นขอนั ่งเปนเพื ่อนนะครับ” นรินทรนั ่งลงขางอคิน แลวความเงียบก็ปกคลุม 

ไปทั่วบริเวณอีกครั้ง ดูหนังดีไหม หรือจะวาดรูปดี จะทำอะไรก็พาใจสั่นไปหมดแลวตอนน้ี  
ชวยนรินทรดวย 

เจากอนสมเตาหูเงยหนามองนรินทรเล็กนอยแลวยายไปขดตัวนอนบนตักของอคิน 
เจาของตักจึงลูบขนนุมโดยอัตโนมัติ 

“แลวตองโทรบอกรูมเมทไหมครับ จำไดวาคุณอยูกับรูมเมทนี่นา” ชวนคุยไปกอน
แลวกัน หากเงียบไปนานกวาน้ี จะไดยินเสียงหัวใจ 

“เทหฟา” 

“ฮะ” 

“รูมเมทผมช่ือเทหฟา” 

“ออ ชื่อแปลกจังเลย เทหฟาที่เปนวัตถุทองฟาหรือเปลา เขาเปนเพื่อนสมัยเรียน
เหรอครับ ใชกลุ มเดียวกันกับคุณเดยกับคุณทอยท่ีเราเพิ่งเจอเมื่อสองสามวันกอนไหม”  
ดวยความเปนคนชางสงสัยจึงรัวคำถามไมหยุด 

“นรินทรถามเยอะอีกแลว” 

“แตคุณก็ตอบเราเสมอน่ีนา” 

“เทหฟาเปนวัตถุทองฟา มันเคยบอกกับผมวาชื ่อของมันเปนอะไรก็ตามที่อยู  
บนทองฟา ช่ือของเพ่ือนแตละคนในกลุมก็ลวนเปนเทหฟาท้ังสิ้น” 

“โห เปนกลุมท่ีหลอเทมากเลยนะครับ แลวชื่ออะไรบางเหรอ” 

“เดย ทอย ลมหนาว เดือน ซัน เทหฟา และผมอคินท่ีแปลวา ดวงอาทิตย” 

“เปนวัตถุทองฟาจริง ๆ ดวย แลวทอยเปนวัตถุทองฟายังไงครับ” นรินทรถามอยาง
สงสัย เดยก็นาจะเกี ่ยวของ หากโลกไมหมุนรอบตัวเองก็คงไมมีว ันใหม ไมมี กลางวัน 

และกลางคืน ไมมีวันจันทรถึงวันอาทิตย เพราะฉะนั้นชื่อ เดย ก็นาจะเกี่ยวของ โอโห แกท
เช่ือมโยงตองเต็มแลวไหมจังหวะน้ี

“ทอยช่ือจริงวาทินกร แปลวา ดวงอาทิตยครับ” 
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“โหหห เทมาก ๆ แตคุณก็มีเพื่อนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ดีจังเลย รูจักกันตั้งแตป
หนึ่งเลยใชไหมครับ” พูดพลางยึดผาหมของอคินขึ้นมา อุณหภูมิจากดานนอกที่เย็นลงจาก 

ฝน สงผลใหนรินทรรูสึกหนาวจนตองเอาผาหมมาหอตัวเองไว 
“รีโมตแอรอยูตรงไหน” 

“ตรงนั้นครับ” นรินทรชี้นิ้วไปตรงขางผนัง อคินจึงเดินไปหยิบรีโมตขึ้นมากดเพ่ิม
อุณหภูมิแอรใหมากข้ึนเปน 27 องศา แลวกลับมาน่ังตามเดิม 

“คุณยังตอบคำถามเราไมหมดเลย” 

“ต้ังแตรูจักกับนรินทร ผมพูดเยอะสุดในชีวิตแลวครับ” 

“ฮา ๆ ก็เราอยากรูจักคุณใหมากข้ึนน่ีนา อีกอยางเร่ืองของคุณมันนาสนใจดี” 

อคินมองดวงหนาหวานนิ่ง นรินทรมากกวาที่นาสนใจ ทำวิจัยเกี่ยวกับนรินทรสักเรื่องดี
ไหม 'กรณีศึกษาเกี่ยวกับนรินทรเจาของดวงตาคูสวย ทำขนมอรอย วาดรูปเกง' นี่คือชื่อวิจัยของเขา 
จุดประสงคก็คงหนีไมพนเพื่อศึกษาความสับสนของตัวเองที่มีตอนรินทร และเพื่อคนหาวาใน
แตละวันเจาตัวจะมีอะไรนาแปลกใจอีกไหม 

“คุณ!” 

“ครับ?” 

“เราเรียกต้ังนานคิดอะไรอยู” 

“วิจัย” 

“ฮะ?” วิจัยอะไรของคุณเขากัน 

“ผมกับเพ่ือนรูจักกันต้ังแตปหน่ึง เดย ทอย เดือน และเทหฟา เรียนวิศวเหมือนกัน 
สวนลมหนาวกับซัน เพ่ิงเปนเพ่ือนตอนป 2 สนิทกันเพราะเดือนเปนแฟนกับลมหนาว”  

อคินกมมองกอนสมบนตัก แลวมองไปทางภาพวาดของเพ่ือนสนิทตัวเองท่ีอยูบน
ผนังหองของนรินทร นาจะนอนไมหลับเพราะไอนักรองน่ันแหละ 

นรินทรมองใบหนาของอคินท่ีกำลังเลาเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนตัวเองใหฟง เพื่อนกลุมน้ี
คงมีคากับอคินมาก เพราะแววตาในขณะที่เลาเปยมไปดวยความรักและความผูกพัน มันตาง
กับตอนท่ีพูดถึงฟสิกสเยอะเลย

“นาอิจฉาเพ่ือนคุณจัง” 

“ทำไมครับ” 
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พวกเขาถูกคุณรักยังไงละ 

“อิจฉาเพ่ือนของคุณท่ีไดคุณเปนเพ่ือนไง” 

“นรินทรเปนเพ่ือนผมเหมือนกัน” 

นรินทรน่ิงไปชั่วครู  
เพ่ือนอะไรอีก ไมเปน ไมอยากเปนเพ่ือนนนนนนนนนนนนนนน 

“คุณอายุมากกวาเราต้ัง 2 ป เปนเพ่ือนอะไรกัน” 

“ง้ันนรินทรอยากเปนอะไรครับ” 

“เปนอะไรก็ไดท่ีไดอยูใกล ๆ คุณอะ” 

“เปนแปลนไฟฟาเหรอ” 

“เออ...” อคินแกลงหรือไมรูจริง ๆ เนี่ย แตดูทรงแลวนาจะเปนอยางหลัง ไวอาลัย
ใหนรินทรดวย 

“แปลนไฟฟาสำคัญกับผมมากนะครับ” อคินโนมหนาลงในระดับเดียวกันแลวยีผม
คนตัเบา ๆ หากไมมีแปลนไฟฟาก็ไมรูจะเอาอะไรทำมาหากินแลว แปลนจึงสำคัญไมตางจาก
อยางอื่นที่เขาชอบเลย 

“เรางวงแลว” นรินทรยืนข้ึนแลวบิดข้ีเกียจเล็กนอย เอาเถอะดีกวาเปนคนเล้ียงแมว
ไปตลอด พัฒนาข้ึนมาเปนแปลนไฟฟาเชียวนะ เทไมหยอก 

“ฝนดีนะครับ” อคินพูดพลางสงยิ้มไปให ผมยุง ๆ ใบหนางวง ๆ แบบนั้นก็นามอง 

ไมนอย 

“เชนกันนะครับ” นรินทรสงยิ้มจนตาหยีกลับไปใหอีกคน กอนจะรีบวิ่งเขาหอง
ตัวเองทันที เพราะอวัยวะดานซายที่เรียกวาหัวใจกำลังเตนอยางไมเปนส่ำ เวลาคนที่เราชอบ
สงยิ้มมาใหเรามันเปนอะไรท่ีคันยุบยิบในหัวใจท่ีสุดแลว อยากมีอคินในทุกวันเลยทำไงดี 

วาแตเม่ือไหรจะไดเปนขนมปงสังขยาสักทีนะ 
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มปงสังขยาสักทีนะ
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Hanatira      91 

  

08/09: ¢éÒÇµéÁÁÑ́  
 

 

 

 

นรินทรเดินออกจากสถานีรถไฟใตดินดวยความรีบรอน ยกขอมือขึ้นมาดูนาิกา
พรอมคิ้วที่ขมวดเปนปม เขาตองเอางานไปสงลูกคากอนสิบโมงนี่มันเกาโมงครึ่งแลว สองขา
เรียวเดินไปชะเงอมองหาวินมอเตอรไซคแลวรีบยกมือโบกเมื ่อเห็นเสื ้อสีสมมาแตไกล  
บอกสถานท่ีจะไปเสร็จก็รีบรับหมวกกันน็อกมาสวมไวแลวกาวข้ึนรถ 

มือเรียวจับกรอบรูปขนาด A1 ที่หอดวยกระดาษหอพัสดุเปนอยางดีไวแนน ริมฝปาก
ถูกเมมไวดวยความเครียด กลัวไปหมด กลัวไมทัน กลัวงานจะไมเปนที่นาพอใจของลูกคา กลัว
ลูกคาใหกลับมาวาดใหมอีกคร้ัง ย่ิงลูกคาทานน้ีเปนถึงผูบริหารระดับสูงยิ่งเพ่ิมความกดดันมากไป
อีก เมื่อวินมอเตอรไซคพามาจอดที่หนาบริษัทลูกคา นรินทรจึงรีบจายเงินแลววิ่งเขาไปในตัว
ตึกทันที 

ขอมือถูกยกขึ้นมาดูนาิกาอีกครั้งเมื่อพบวายังเหลือเวลาอีกสิบหานาที รางบางจึง
ถอนหายใจอยางโลงอก กอนจะจัดเสื้อผาหนาผมของตัวเองใหเรียบรอย สูดหายใจเขาลึก ๆ 
แลวยิ้มออกมาเล็กนอยตามประสาคนชอบย้ิม 

ครืดด 

มือสวยลวงเอาโทรศัพทของตัวเองออกมาดูหลังแลกบัตรเพื่อแตะลิฟตขึ้นไปช้ัน
ผูบริหารเรียบรอยแลว 

 

AKIN: *สติกเกอรหมีขาวชูมือสู ๆ ดวยใบหนาเรียบน่ิง* 
 

นรินทรยกมือขึ้นมาชิดปากขำเล็กนอย ชางเลือกสติกเกอรไดเหมือนตัวเองจริง ๆ 
นิ้วเรียวกดสติกเกอรแมวสีสมตัวอวนมีขอความขอบคุณกลับไปให กอนยัดโทรศัพทเขาไปใน
กระเปากางเกงแลวมองตัวเลขชั้นของลิฟตที่เพิ่มจำนวนชั้นขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแตวันที่อคินมาคาง 
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ที่รานวันนั้นเราสองคนก็ไมไดเจอกันอีกเลย เพราะตางคนตางมีหนาที่ของตัวเองที่ตองทำ  
การติดตอเดียวที่มีคือสงขอความกันไปมาเทานั้น แตถึงอยางนั้นก็ไมไดรูสึกหางไกลกันสักนิด 
เพราะเขาชอบเลาใหอคินฟงวาไปเจออะไรมาบางในแตละวัน และอคินก็บอกเขากลับเชนกันวา 
ทำอะไรบาง ถึงเจาตัวจะสงแครูปมาใหโดยไมพูดอะไรสักคำก็เถอะ แคนั้นก็รูแลววาทำอะไรอยู 

“มาพบคุณดีแลนครับ” นรินทรบอกกับเลขาของคุณดีแลนวานัดไวแลว เธอจึงบอก
ใหเขารอครูหนึ่งกอนจะเดินนำไป คนตัวเล็กสูดหายใจเขาลึก ๆ เพื่อระงับอาการตื่นเตน 

และประหมาของตัวเอง 
นรินทรทำได ทำได! 
เลขาสาวพาเขามานั่งโตะรับแขกดานหนาของโตะคุณดีแลน กอนเธอจะเดินไปหา

ชายหนุมตางชาติที่นรินทรคิดวานาจะเปนคุณดีแลน เมื่อสบตาเขากับนัยนตาสีน้ำตาลออน
นรินทรจึงลุกขึ้นยืนและยกมือไหวดวยทาทางออนนอม ไมคิดวาคุณดีแลนที่เปนถึงผูบริหารจะ
ยังหนุมแบบน้ี 

“Hi Narin Very pleased to meet you.” 

“Pleased to meet you Mr. Delan” นรินทรย่ืนมือไปจับกับดีแลนแลวสงย้ิมให 
สำเนียงอังกฤษแบบชาวออสซี่ทำใหดีแลนยิ้มเอ็นดู ดีแลนผายมือเชิญใหนรินทรน่ัง

ลงอยางไมมากพิธี นัยนตาสีน้ำตาลไลมองใบหนาสวยของอีกฝายอยางถือวิสาสะ ลูกชายคน
เดียวของทานรัฐมนตรีซอนตัวอยูภายใตอาชีพจิตรกรน่ีเอง 

“ไมตองเกร็งขนาดน้ันผมไมมีอะไรตองติคุณหรอก” 

“คอมเมนตงานของผมไดอยางเต็มที่เลยครับ” ถึงนรินทรจะเรียนดานทัศนศิลปมา
แตก็ยังตอบกลับภาษาอังกฤษไดลื่นไหล ตองขอบคุณพอที่มักยัดเยียดภาษานั้นภาษานี้ใหเขา
เรียนจนพูดไดขนาดนี้ มือเรียวยกภาพของตัวเองขึ้นมาแลวเปดกระดาษออกอยางเบามือ  

เปนภาพวาดที่เขาตั้งใจวาดและภาคภูมิใจที่สุด เขาจึงหวังอยางมากวาผูที่ไดรับผลงานไป 

จะพึงพอใจและมีความสุข 

ภาพวาดตนไมปาใหญหลังฝนตกปรากฏสูสายตาของดีแลน เปนภาพวาดสีน้ำที่เหมือน
จริงมากจนแยกแทบไมออก รายละเอียดเล็กนอยอยางน้ำฝนที่ขางบนไมถูกมองขามไปบงบอก
ใหเห็นถึงความตั้งใจของนักวาดไดเปนอยางดี ภาพที่งดงามไรที่ติขนาดนี้สามารถนำไปโชวที่หอ
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ศิลปไดอยางสบาย แตถึงอยางนั้นดีแลนกลับไมสนใจภาพวาดเลยสักนิด เขาสนใจแคเพียง
ใบหนาสวยและนามสกุลของอีกฝายเทาน้ัน 

“คุณบอกวาตองการภาพที่มองแลวใหความรูสึกโดดเดี่ยวและอางวาง ผมจึงเลือกวาด
ผืนปาใหญหลังฝนตก โดยเนนไปท่ีสีขะ...” 

“โอเค ผมรับไวเลย เรามาพูดเรื่องอื่นดีกวา” ดีแลนพยักหนาใหเลขาเอาภาพไป  

เก็บไว กอนมองไปทางเจาของผลงาน 

“เออ ครับ” นรินทรมองภาพวาดของตัวเองท่ีเลขายกไปจนสุดสายตา ดีแลนไมไดชื่นชม
ผลงานเขาสักนิด 

“เย็นน้ีคุณมีนัดไหม ไปดินเนอรกับผมสักม้ือดีไหม” 

“เออ มีนัดแลวครับ” นรินทรเมมริมฝปากไวแนน เพราะเปนถึงผูบริหารเขาไมกลา
ตอบโตอะไรมาก กอนจะยืนขึ้นเพื่อขอตัวกลับ “งั้นผมกลับนะครับ ขอบคุณที่ชอบผลงาน  

ของผม” 

“ผมสนใจคุณตางหาก” ดีแลนยกขาขึ้นไขวหางแลวยกกาแฟขึ้นมาจิบพลางมองไป
ยังใบหนาของนรินทร 

“ขอบคุณครับ” นรินทรยกมือไหวขอบคุณและหันหลังเดินออกมาอยางไมสนใจวาน่ี
จะเปนการเสียมารยาทหรือไม ตอนมีคนจางใหวาดรูปเขารูสึกดีใจจนแทบพูดไมออก ในขณะ
ที่วาดก็มีความสุขกับผลงาน ตั้งใจวาดออกมาอยางดีเพื่อหวังใหคนรับมีความสุขและชอบ
ผลงานของเขา แตผลตอบรับกลับกลายเปนวาสนใจตัวเขา ไมไดสนใจงานแมแตนิดเดียว 

สองขาเรียวเดินออกมาจากตึกสูงอยางออนแรง มันจะมีสักคนไหมที่ชอบผลงานไมใช
ลักษณะภายนอกของเขา มันจะมีสักคนไหมที่เขามาหาเขาอยางจริงใจไมหวังพึ่งผลประโยชน
จากฐานะของเขา ใบหนาสวยเงยข้ึนมองทองฟาสีหมนท่ีไมตางจากความรูสึกตอนน้ีของตัวเอง
สักนิด 

ทำไมโลกใบน้ีมันโหดรายกับเขานัก 

ครืดดด 

มือเรียวลวงเอาโทรศัพทในกระเปาขึ้นมากดรับสายเรียกเขาจากอคินโดยไมไดเปลง
เสียงอะไรออกไป อีกฝายก็ไมไดสงเสียงอะไรตอบกลับมาเชนกัน จนกระทั่งผานไปครูหนึ่งคน
ในสายจึงพูดออกมาอยางเปนหวง 
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(ไมเปนไรนะ ใหพี่ไปหาไหม) 
นรินทรเงยหนาขึ้นไมใหตัวเองน้ำตาไหลแลวยกมือขึ้นมาปดปากไวแนนเพื่อไมให  

คนในสายไดยินเสียง กอนจะพูดเปล่ียนประเด็นทันที 

“คุณกินขาวยัง” 

(กินแลวครับ นรินทรหิวไหม) 
อคินแนบโทรศัพทไวขางหูพลางหยิบเสื้อคลุมที่พาดไวบนเกาอี้มาสวมใสแลวเดินไป

เขียนใบลาครึ่งวันที่ฝายบุคคล เสียงสั่น ๆ ของนรินทรมันทำใหเขาอดเปนหวงไมได สองขายาว
เดินออกมาจากตึกการไฟฟาแลวตรงไปยังสถานีรถไฟฟาใตดินทันที เจาตัวกำลังพยายามพูดนั่นน่ี
เพ่ือไมใหโดนเขาจับไดวากำลังเสียใจอยู 

(คุณตองทำงานนะ ไวคุยกับเราก็ได) 
“ตอนน้ีไมไดทำงาน” 

(อือ) 
อคินหยุดฟงครูหนึ่งแลวเดินตอ พูดนอยขนาดนี้ไมใชนรินทรเลยสักนิด ถามีเรื่อง

นายินดีเจาตัวจะพูดเจ้ือยแจวไมหยุดแลว 

“เด๋ียวไปหา อยาเพ่ิงไปไหน” 

(ครับ) 
“อยาเพ่ิงวาง” 

จากสถานีที่เขาอยูตอนนี้กับสถานีที่นรินทรอยูหางกันเพียงสี่สถานีเทานั้น รางสูง
เมมริมฝปากไวแนนหลังไดยินเสียงคัดจมูกของอีกฝาย อยู ๆ หัวใจเขาก็รูสึกปวดหนึบขึ้นมา  
มันเปนความรูสึกแปลกใหมที่เขาไมเคยเจอมากอน เปนความรูสึกที่ไมอยากใหนรินทรเสียใจ 
ไมอยากใหนรินทรเจ็บปวด เพราะเวลานรินทรยิ้ม เขามีความสุขมาก... 

“ไมตองรอง” 

(ฝนตกนะครับ) 
“ไมเปนไรครับ แถวน้ันมีท่ีหลบไหม ไปหลบนะเด๋ียวไมสบายเอา” 

(คุณจะเปยกเด๋ียวเราไปหาท่ีสถานีนะ) 
“ไมตองหวงพ่ี”
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ใชเวลาสักพักก็มาถึงอคินจึงรีบวิ่งไปหานรินทรทันทีหลังออกจากสถานี เม็ดฝนท่ี
กำลังโปรยปรายอยางชา ๆ อีกไมนานก็คงตกลงมาแรงอยางไมขาดสาย สายตาคมเหลือบไป
เห็นรางของนรินทรกำลังนั่งทอดมองเม็ดฝนอยางเหมอลอยที่ปายรถเมล รา งสูงถอนหายใจ
เล็กนอยเพราะจากตึกที่นรินทรไปกับปายรถเมลคอนขางไกลกัน เจาตัวนาจะดื้อเดินมารอเขา
ที่ใกลท่ีสุดจนได 

“ไมเคยฟงเลยนะ” รางสูงนั่งลงตรงหนาคนตัวเล็กกวาที่กำลังกมหนา แววตาเต็มไป
ดวยความผิดหวังฉายชัด 

“คุณเปยกหมดแลว” นรินทรฝนย้ิมสงไปใหคนตัวสูงตรงหนา 
“ไมเปนไร นรินทรอยากเลาใหผมฟงไหม” อคินพูดดวยน้ำเสียงออนโยนแลวลุกข้ึน

ไปน่ังขาง ๆ คนตัวเล็กกวา 
สัมผัสอุนจากฝามือของอคินทำใหนรินทรอบอุนไปถึงหัวใจ ดวงตาคูสวยมองเม็ดฝน

ที่ตกลงมาดวยความผิดหวัง เขากำลังผิดหวังกับตัวเอง ถาวาดออกมาไดดีพอลูกคาจะไมชื่นชม 

แคหนาตาของเขา แตจะชมผลงานเขาดวย 

“ลูกคารับงานเราไปแลวแตไมไดชอบผลงานเราสักนิด ไมแมแตจะมองงานเราเลย
ครับ เขาเอาแตมองหนาเรา บอกวาไมสนใจงานเรา แตสนใจเรา” 

“...” นรินทรเลาดวยเสียงสั่นเครือ อคินจึงบีบมือนรินทรไวราวกับจะบอกวาไมเปนไร 
เขาอยูขาง ๆ แลว 

“คุณ... เราต้ังใจวาดมากเลยนะ เราวาดจนเราปวดขอมือไปหมด ปวดหลังไปหมดเลย
ดวย เขาไมเห็นคาของศิลปะ ไมเห็นคาของงานเราสักนิด เราทำอะไรพลาดไปใชไหม” 

อคินละสายตาจากฝนโปรยปรายมามองเสี้ยวหนาดานขางของคนอายุนอยกวา มันเปน
ปกติอยูแลวที่เราคาดหวังแลวจะเจอความผิดหวัง แตในกรณีของนรินทร นรินทรไมไดไมเกง 
ภาพวาดของนรินทรสวยมาก แตลูกคามันนิสัยไมดีเอง ไมเก่ียวกับนรินทรเลยสักนิด 

“นรินทรไมไดพลาดอะไรไป คนนั้นไมมีคาพอที่จะคูควรกับงานของนรินทร” อคินเอื้อม
ไปจับมือขางที่ใชจับพูกันมานวดเบา ๆ เสียงฝนกระทบลงบนหลังคาดังไปทั่วแตในใจของอคิน
กลับสงบกวาส่ิงใด
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“ในหนึ่งชีวิตเราจะเจอกับผูคนมากมายหลายแบบ บางคนก็เขามาเปนเรื่องราวดี ๆ 
บางคนก็เขามาเปนเร่ืองแย ๆ มันเปนเรื่องธรรมดาที่ตองประสบพบเจออยูแลวครับ” อคินละ
มือออกจากฝามือเล็กมานวดคลึงไหลท้ังสองขางของนรินทรเพ่ือใหเจาตัวรูสึกผอนคลาย

“...” นรินทรอมยิ้มออกมาเล็กนอย จิตใจของเขาที่กำลังสับสนและผิดหวังมันเบาลง
ไดดวยความสงบน่ิงและใจเย็นเสมอของอคิน 

“นรินทรกำลังเจอคนที่แยมาก คำพูดของเขา ทาทางของเขา มันไมสามารถเอามา
ตัดสินไดวางานของนรินทรไมดีหรือเปลา นรินทรพลาดอะไรไปหรือเปลา มันตัดสินตัวเขา
ตางหากวาเปนคนยังไง แยแคไหน อยาใสใจเลยนะครับ” อคินกลับมากุมมือเล็กไวอีกคร้ังแลว
ลูบหลังมือเบา ๆ เพ่ือปลอบโยน 

“ขอบคุณนะครับ”  
นรินทรหันไปมองเสี้ยวหนาหลอของอคิน ความอบอุนจากคำพูดและการกระทำ

ของอคิน มันทำใหนรินทรรูสึกโชคดีท่ีไดมาเจอคนคนน้ี แทนท่ีความผิดหวังเม่ือครูหมดส้ินแลว 

อคินหันมาสบตาเขากับนัยนตาคูสวยจองอยูแบบนั้นนิ่งงัน เสียงฝนที่กระทบลงบน
หลังคาก็ยังดังไมหยุด ทุกอยางรอบตัวยังคงเคลื่อนไหวตามปกติ แตโลกของทั้งสองคนตรงน้ี
กลับหยุดน่ิง ใบหนาคอย ๆ ใกลเขามาหากันชา ๆ ราวกับมีแรงดึงดูดอะไรสักอยางท่ีฟสิกสก็ไม
สามารถอธิบายกับอคินได แตเมื่อปลายจมูกชนกันทั้งสองกลับเดงออกจากกันราวกับโดน 

ไฟฟาช็อต กอนจะมองหนากันน่ิงแลวหัวเราะแกเขินออกมาท้ังคู 
“กลับรานไหมครับ หรือนรินทรอยากไปที่ไหน” อคินพูดในขณะที่ยังคงจับมือเล็ก  

ไวไมยอมปลอย 

“คุณไมไปทำงานเหรอครับ” 

“ลาแลว” 

“เราทำใหคุณลำบากหรือเปลา” 

“ไมครับ” 

“ง้ันไปกินอะไรอรอย ๆ ท่ีตลาดกันไหม แตคงตองรอใหฝนหยุดตกกอน” 

 นรินทรเสนอขึ้น ถาอคินบอกวาไมลำบากเขาก็ไมเซาซี้อะไร เพราะบางทีอคิน
อาจจะคิดมาอยางถ่ีถวนแลว
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“ไมหยุดหรอก” อคินพูดพลางถอดเสื้อคลุมตัวเองออกมา “เปนฝนสุดทายของป
และกำลังจะเขาสูฤดูหนาวแลว” 

“ต่ำสุดก่ีองศาครับ” 

“แปดองศาของประเทศ สิบเจ็ดองศาของเมืองน้ีครับ” 

“โห สิบเจ็ดองศาเลยเหรอ” 

“ครับ นรินทรขยับเขามา” อคินยกแขนข้ึนเพ่ือใหเส้ือไดบังฝนท้ังเขาและนรินทร 
นรินทรเบนสายตาไปทางอื่นแลวขยับเขาไปใตเสื้อคลุมในวงแขนของอคิน ใบหนา

เนียนขึ้นสีเล็กนอยเพราะกลิ่นหอมออน ๆ ของคนตัวสูง กอนสูดหายใจเขาลึก ๆ เพื่อต้ังสติ 

เพราะอีกนิดนึงหนาจะแนบกับแผนอกกวางอยูแลว 

“แบบนี้ตัวเราก็เปยกอยูดีนะ” 

“ดีกวาไมมีอะไรบัง” อคินตอบแลวพานรินทรเดินออกจากปายรถเมล ใบหนาที่มัก
นิ่งอยูเสมอปรากฏรอยยิ้มที่แสนอบอุนออกมา กลิ่นหอมออน ๆ ที่แสนคุนเคย ความใกลชิดที่มาก
ข้ึนเร่ือย ๆ ท้ังหมดน้ีกำลังสงผลใหหัวใจของเขาเตนแรงอยางไมเปนส่ำ 

ชอบ... 
 

 

 

หลังจากกินขาวที่รานอาหารแหงหนึ่งเสร็จฝนก็ดูเหมือนจะเบาลงไปมาก ท้ังคูจึง
ตัดสินใจเดินออกจากรานอาหารแลวเขาไปในตลาดที่ไมไกลจากรานอาหารมากนัก เมืองหลวง
ที่เต็มไปดวยรถราและผูคนมากมาย ในวันฝนตกกลับไรผูคน มีเพียงไมกี่คนเทานั้นที่ยังคงถือรม
ออกมาเดินตลาดกันอยู 

“นรินทร” อคินย่ืนรมใหกับนรินทรหลังไปซ้ือมา 
“มีคันเดียวเหรอครับ” 

“อืม” อคินตอบไปแบบน้ัน แตจริง ๆ แลวในรานมีหลายคัน 

“แลวคุณไมใชเหรอครับ” นรินทรกางรมออกแลวชูขึ้นไปกางใหอคิน “เดี๋ยวคุณไม
สบาย” 

“ด้ือจริง ๆ” 
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นรินทรมุยหนาหลุบตาลงต่ำเพราะโดนดุเขา เมื่อฝามือหนาของอีกฝายวางแหมะไวบน
ศีรษะจึงเงยหนาขึ้นไปสบตา นัยนตาสีน้ำตาลเขมที่มองมาในตอนนี้เต็มไปดวยความอบอุน  

จนนรินทรหลบสายตาไปทางอ่ืนแลวเมมปากแนน
นรินทรจะตายไหม 

“ไปดวยกัน” อคินโอบไหลนรินทรดึงใหเขามาอยูรมดวยกัน แลวพาคนตัวเล็กกวา 

ที่แกมกำลังแดงก่ำเดินไปตามทางในตลาด 

นรินทรหายใจไมท่ัวทองแลวตอนน้ี รูสึกวูบวาบในทองเหมือนจะไมมีเร่ียวแรงในการกาว
เดิน ทำไมวันนี้คุณเขารุนแรงตอหัวใจของนรินทรเหลือเกิน เกิดอะไรขึ้น ฝนมันตกมากไปจน
ทำใหคุณเขาเปล่ียนไปเหรอ 

“คุณอยากไดอะไรไหม” นรินทรถามข้ึน 

“ไมมีครับ” 

ทำไมนะ ทำไมเสียงอคินถึงนุมนวลและนาฟงกวาทุกวัน นรินทรสูดหายใจเขาลึก ๆ 
แลวรีบเดินหนีไปยังรานขายขาวตมมัด ไมไดอยากหนีจากอคินหรอก แคกลัวอคินจะรูวาหัวใจ
ของเขามันเตนแรงแคไหน 

“ขาวตมมัดไสอะไรครับคุณยาย” นรินทรถามข้ึนหลังมาถึงรานขายขนมไทยหอใบตอง 
“กลวยกับถ่ัวเหลือง ช้ินละ 5 บาทจะ” 

“ทำไมคุณยายขายถูกจัง ไดกำไรไหมละครับเน่ีย” 

“ก็พอกินพอใชอยูลูกเอย” 

“ผมซ้ือของคุณยายหมดเลยไดไหมครับ ทั้งขนมสอดไสและขาวตมมัดเลย”  
นรินทรถามคุณยายคนขายแลวหันไปหาอคิน พบวาคุณเขากำลังพูดโทรศัพทอยู  

จึงหันกลับมา 
“ไดสิ ๆ ขอบคุณมากนะหนูลูก ขอใหเจริญ ๆ เด๋ียวยายนับใหนะจะ” 

“ขอบคุณครับคุณยาย รีบกลับบานนะครับฝนมันตก” นรินทรยื่นแบงกหารอย
ใหกับคุณยายคนขายแลวหอบขนมสองถุงใหญมาเต็มสองมือ ฝนตกแบบน้ีลูกคาไมคอย 

จะมีเลย คุณยายตองมาตากไอฝนอีกคนแกปวยเวลาไมสบายมันแยมากนะ 

“ไมตองทอนนะครับ คุณยายเก็บไวซื้อของอรอย ๆ กินนะ”
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“ขอบคุณมากลูก ขอบคุณมาก” คุณยายรับเงินมาพลางจับมือนรินทรอยางซึ้งใน
น้ำใจ 

“ยินดีมากครับ” 

อคินวางสายจากเทหฟาเพื่อนสนิทของเขาแลวมองไปทางนรินทรที่กำลังยกมือไหว
คุณยายขายขนมอยู สองมือเจาตัวมีถุงขาวตมและขนมสอดไสเต็มไมเต็มมือ ใบหนาแตงเติมไป
ดวยรอยยิ้ม เปนรอยยิ้มที่สามารทำใหคนมองอยากยิ้มไปดวยมือหนายกกลองโทรศัพทขึ้นมา
ถายแลวเดินไปหาคนใจดี 

“ผมชวยถือ” อคินแยงขนมถุงหนึ่งขึ้นมาถือแลวเบี่ยงรมไปทางคนตัวเล็กกวา ผมเปยก
ไปหมดแลว 

“คุยโทรศัพทเสร็จแลวเหรอครับ เรื่องงานไหม ดวนไหม ถามีงานดวนคุณกลับไป
เลยนะ” 

“เพ่ือนโทรมา” 

“ออ ไปหาเพ่ือนไหมครับ เรากลับเองไดนะ” 

อคินมองใบหนาสวยเล็กนอย กวานรินทรจะถึงรานตั้งหลายสถานี แถมในรถไฟแอร
ก็เย็นมาก นรินทรจะไมสบาย อีกอยางจะแนใจไดยังไงวากลับไปนรินทรจะไมเสียใจคนเดียว 

“ไปคอนโดกับผม” 

“หา!?” 

“เพ่ือนเพ่ิงวางตรงกันวันนี้” 

“ง้ันก็ควรไปหาเพ่ือนสิครับ” 

“อยากใหนรินทรไป” 

“ไมไดสิครับ เพ่ือนไมไดเจอต้ังนานกวาจะนัดเจอกันได จะมีเราไดไง” 

“ไมเปนไรแฟนเพ่ือนก็ไป” 

“แตเรา เรา มะ มะใชแฟนคุณนะ” นรินทรพูดพลางยกมือข้ึนมาเกาทายทอย 

“เปนไหม” 

“ฮะ?”
“ไปเถอะ กวานรินทรจะถึงราน อากาศมันเย็น” อคินเปลี่ยนเรื่องแลวหวานลอม

นรินทรดวยทาทางใจเย็น ผิดกับนรินทรท่ีแทบจะลมลงกับพ้ืน 
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เม่ือก้ีคุณเขาถามวาอะไรนะ เปนไหมเหรอ เปนอะไรละ แยแลวนรินทรจะตาย
ไหม!!  

“เราไปไดเหรอครับ แนใจเหรอ”  

“ไดครับ นรินทรจะไดเอาขนมพวกนี้ไปฝากเพื่อนของผมดวยไง” เมื่องัดขนมขึ้นมา 
นรินทรจึงมีทาทีออนลง 

“งั้นฝากเราดวยนะครับ" โอเคในเมื่อเปลี่ยนเรื่องเร็วนรินทรก็จะเปลี่ยนเร็วเชนกัน 
เปนแฟนอคินนะเขาเปนตอนไหนก็ได แคที่เปนอยูในตอนนี้พอใจมากแลว เพราะเขาชอบ
ตัวเองตอนอยูกับอคินมาก  

เราจะเปนนรินทรท่ีล่ืนไหลไปตามคุณนะ คุณบอกซายก็จะไปซาย  
บอกขวาก็จะไปขวา ดวยรักและภักดีตอคุณเลยนะอคิน! 

 

 

นรินทรยืนอยูหนาประตูหองของอคินดวยใจที่เตนแรงเพราะความตื่นเตน เหนือไป
กวาการจะไดเห็นหองของอคินก็คือเพ่ือนอคินอีกที่เขาตองเจอ การมาเจอเพื่อนของคนที่เรา
ชอบมันเหมือนกับเรากาวเทาเขามาในสังคมของเขาขั ้นหนึ ่งแลวนะ  จะพูดจะจายังไงดี  
จะวางตัวยังไงดี นรินทรกังวลไปหมดแลว 

“นรินทร ขางในมีคนหน่ึงท่ีนรินทรชอบ” 

“คนท่ีเราชอบ?” 

คนท่ีเราชอบคือคุณไงเลา 
“ครับ อยากบอกไว เด๋ียวนรินทรวาผมไมบอก” 

“ใครละครับ” 

อคินไมตอบแตผลักประตูเขาไปหลังแตะบัตรปลดล็อกเรียบรอย ขางในหองกวางมาก 
ตกแตงโดยสีดำสลับกับน้ำตาล ตรงกลางเปนหองรับแขกที่มีเพื่อนของอคินนั่งอยูประมาณเจ็ดถึง
แปดคน เสียงพูดคุยท่ีดังข้ึนตอนแรกหยุดลงเพราะการปรากฏตัวของอคินและนรินทร 

“เออ สวัสดีครับ” นรินทรยกมือไหวท้ัง ๆ ท่ีถุงขนมยังอยูในมือ ทำใหการไหวของตัวเอง
เปนไปดวยความลำบาก อคินจึงเอามาถือเองแลวจูงมือนรินทรเขาไปในหองครัว
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“เรายังไมไดทักทายเพื่อนของคุณเลยนะครับ” นรินทรถามหลังเขามาในหองครัว 
หองครัวกับหองรับแขกไมไดอยูไกลกันมาก มีเพียงประตูกั้นเอาไวอยู 

“ไวคอยทัก” อคินเอาผาขนหนูผืนที่ยังไมไดใชวางแหมะไวบนผมของนรินทรแลวขย้ี 

เบา ๆ กอนจะถอดเส้ือคลุมของตัวเองสงใหนรินทร 
“ใหเราใส?” 

“อือ เพ่ือนชอบมองคนสวย” 

“ฮะ?” วันน้ีอคินเปนอะไรเน่ีย เบากับใจกันบาง 
“เส้ือนรินทรเปยก มันบาง” 

“ออครับ” นรินทรรับมาใสแลวติดกระดุมจนมิดคออยางเชื่อฟง โดยไมทันคิดวานี่คือ
อาการ ‘หวง’ ของอคิน เพราะเจาตัวมัวต่ืนเตนกับการมาเจอเพ่ือนของอคินอยู 

“ขอโทษท่ีตองพามาเจอคนท่ีนรินทรชอบดวยสภาพเปยก ๆ แบบน้ี” 

“เราชักจะอยากรูแลวเน่ียวาเราชอบใคร” นรินทรเช็ดผมเบา ๆ กอนสงคืนใหอคิน 

“โอเค ดูดีแลว” อคินพูดข้ึนหลังจัดทรงผมคนตัวเล็กกวาใหเขาทรง 
“มันขนาดนี้เลยเหรอครับ” 

อคินไมตอบแตเดินนำนรินทรไปหองรับแขกแทน เมื่อเขาไปถึงเพื่อนก็มองเขาสลับ
กับนรินทรไปมาอยางสงสัย เขาจึงผายมือไปทางนรินทรท่ีกมหนากมตาอยูดวยสีหนาเรียบน่ิง 

“นรินทร” 

เทหฟาเห็นอคินแนะนำคนที่พามาดวยแคชื่อถึงกับสายหัวใหอยางเอือมระอา มันไมคิด
จะบอกหนอยเหรอวานรินทรเปนใคร แลวเปนอะไรกับมัน แตเอาเถอะ ดูจากการที่เอาเส้ือ
ตัวเองใหอีกคนใสก็นาจะสำคัญระดับนึงนะน่ัน 

“สวัสดีครับ นรินทรเปน...” 

เปนไหม 

นรินทรสายหนาตัวเองไปมาเพื่อสลัดคำนั้นของอคินใหออกไปจากหัว แตดวย
ใบหนาท่ีแดงก่ำจึงทำใหเพ่ือนอคินมองนรินทรอยางเอ็นดู 

“นรินทรเปนเพ่ือนอคินครับ”
เทหฟาย้ิมมุมปากเล็กนอย เปนเพ่ือนกันยังไงใหหนาแดงไปจนถึงใบหูขนาดน้ัน 

“ไฮคนสวย ผมเดยเคยเจอนรินทรแลว น่ังตามสบายเลยครับ”  
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เดยที ่เคยเจอนรินทรที ่คลินิกรักษาสัตวพูดขึ ้น กอนจะผายมือแนะนำทุกคนให
นรินทรรูจัก เพราะไอคินมันไมทำแนนอน  

“น่ันทอยที่เจอนรินทรพรอมผมวันนั้น ไอนี่เดือน ขาง ๆ แฟนมันลมหนาวครับ  
สวนไอหลอน่ันเทหฟา แฟนก็คือพ่ีไมลท่ีอยูขางกัน” 

นรินทรมองตามคนที่เดยแนะนำตัวไปเรื่อย ๆ แลวสงยิ้มจนตาหยีไปให อคินเลาให
ฟงแลววามีเพื่อนชื่ออะไรบาง พอมาเห็นตัวจริงนรินทรแทบจะตัวหดเหลือสองเซน ก็พวกพ่ี
เขาหนาตาดีมาก พระเจาคงต้ังใจปนมากแน ๆ 

“สวนไอคนท่ีกดเกมอยูน่ันช่ือ ซัน มึงเงยหนามารับแขกกอนซัน” 

ซัน? ซันงั้นเหรอ... ตากลมสวยของนรินทรเบิกกวางทันที เมื่อซันคนนั้นเงยหนา 

จากเกมมือถือมาสบตากับตัวเองเขาอยางจัง ซันคนนั้นท่ีวาเหมือนกับพี่ซัน วงสเตจเนมส 
(Stage names) มาก เหมือนมาก! ม... ม... ไมเหมือนแลว ใชเลย!!! 

“สวัสดีครับนรินทร” ซันเอยทักคนท่ีมากับอคินดวยเสียงสดใส อคินมันพาใครมาละ
เน่ียหนาตานามองมาก ดวงตาเปนประกายเวลามองมาทางเขามันชางนาหลงใหลชะมัด 

“อคินนน” นรินทรไมรูจะทำตัวยังไงจึงหันไปหาอคินที่นั่งอยูขางกันแลวบีบแขนอีก
ฝายไวแนน พี่ซันหลอมาก เสียงพูดเพราะมาก สูงมาก ตัวจริงไมเหมือนกับในทีวีเลย ตอนนี้รู
แลววาทำไมอคินถึงตองจัดผมให! 

“เขาชอบมึงมาก” อคินบอกซันแลวดันจานขาวตมมัดไปใหพวกเพ่ือน ๆ 

“จริงเหรอ! ขอบคุณนะครับ” 

“ฮื้อ คุณณ” สติของนรินทรหลุดไปแลว แตพยายามไมแสดงอาการมากเกินไป  
มากสุดคือทำไดแคเรียกอคินและบีบแขนอีกคนไวแนนเทาน้ัน พ่ีซันท่ีภาพหอยอยูผนังหองเขา
ตอนน้ีไดอยูตรงหนาแลว 

“เดี๋ยวก็ชินครับ” อคินเอยปลอบอยางเอ็นดู มองซันจนตาเปนประกายแตมือเล็ก 

จับแขนเขาไวไมปลอย 

“อะไรอะ นรินทรทำไมตองไปเปนแฟนคลับมันดวย วงอื ่นในโลกนี้มีตั ้งเยอะ ต้ัง
แยะอะ!” เดยโวยวายนาน ๆ ทีจะมีคนสวยนารักแบบนรินทรวนมา แตดันมาชอบไอนักรอง
นั่นเฉย

“ใชมะ! ไมเห็นจะดีตรงไหนเลย” ทอยเสริมบาง 
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“อาว นี่พวกมึงจะมาดูถูกความชอบนรินทรไมไดนะ” ซันเถียง 
“แหม พอรูวานรินทรเปนแฟนคลับก็คีพความเปนศิลปนเลยนะมึง ไมทันแลวโวยไอ

แสบบบบ” 

“ทำไม พวกมึงอิจฉากูละสิที่แฟนคลับกูนารักขนาดนี้อะ!” ซันวางโทรศัพทแลวจับ
รางของเดยเขยาไปมา ทามกลางสายตาเพื ่อนทุกคนที่มองทั ้งสองคนทะเลาะกันดวยความ
เอือมระอา 

นรินทรยิ้มใหกับนิสัยชอบโวยวายของนักรองที่ชอบ เขารูวาพี่ซันเปนคนแบบไหน
จากท่ีไดติดตามมา แตไมคิดวาท้ังหนากลองและหลังกลอง พ่ีซันจะมีนิสัยท่ีไมไดตางกันสักนิด 

“อิจฉามึงทำไมไมทราบ กูควรอิจฉาเพ่ือนรักมึงไหม!!” เดยจับซันนอนลงพื้นโซฟาแลว
ข้ึนครอม กอนจะชำเลืองสายตาไปทางอคินเพ่ือนรักของมันแวบนึง 

“ปลอยนะโวย ๆ” ซันด้ินขลุกขลักบอกใหเพ่ือนปลอย 

“พอไดแลว ยังเลนเปนเด็กอีก” อคินพูดน้ำเสียงนิ่ง ๆ พลางหยิบขาวตมมัดขึ้นมา 

แกะใบตองออก 

นรินทรละสายตาจากซันไปมองคนดานขาง สายตาเวลามองเพื่อนของอคิน เต็ม 

ไปดวยความอบอุนถึงแมวาจะพูดปรามเพ่ือนอยางตำหนิก็ตาม 

“วาแตมึงเถอะคิน ชวงนี้เปนไงบาง” ซันถามขึ้นหลังจากหลุดพนจากการกอกวน
ของเดย 

“เร่ือย ๆ” 

“มีเร่ืองราวดี ๆ ไหม” 

“มี” 

เมื ่ออคินตอบแบบนั้นเพื่อนทั้งแกงจึงเงียบไปโดยพรอมเพรียง พวกเขาตางรู ดี
วาอคินผูที่มักไมแสดงอารมณความรูสึกอะไรออกมา เวลาพูดมันจะพูดในสิ่งท่ีกลั่นกรองมาแลว
เทานั้น แลวนี่ตอบแบบนี้ แสดงวาตองมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นกับมันไมนอย นรินทรคนนี้ไมธรรมดา
แน ๆ 

“นรินทรซื้อมาเหรอครับ” ลมหนาวถามขึ้นหลังเห็นนรินทรไมพูดอะไร เอาแตสงย้ิม
และทำตาเปนประกายมองพวกเขาทุกคน ชางเปนคนท่ีนารักนาเอ็นดูเสียจริง ตัวก็เล็ก ๆ เอง 
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“ออ ใชครับ นรินทรไปตลาดกับอคินเลยซื้อชวยคุณยายมา อันนี้ขาวตมมัดไสกลวย 
อันนี้ไสถั่วเหลือง สวนนี่ขนมสอดไส เปนไสที่ทำจากมะพราวครับ เพราะไมรูวาจะไดมาเจอ
พวกพ่ี ๆ นรินทรเลยไมไดเอาขนมมาฝากเลย”

ทุกคนฟงนรินทรอธิบายขนมยาวเหยียดดวยสายตาเอ็นดู การพูดการจา การวางตัว 
ชวนหลงใหลมาก พูดเจื้อยแจวแตไมมีความนารำคาญเลยสักนิด ดูเขากันไดดีเหลือเกินกับอคิน 

ที่แทบจะไมพูด 

“อธิบายละเอียดขนาดนี้นรินทรทำขนมเปนแน ๆ เลย” ไมลถามขึ้น ถาทำขนมเปน
ก็ไมแปลกใจแลววาทำไมอคินถึงพามาดวย 

“ทำเปนครับ แตไมคอยเกงเทาไหร” นรินทรเอยอยางถอมตน 

“ขนมที่พี่ไมลซื้อมาฝากคินวันนั้นเปนของรานนรินทรครับ” อคินพูดแลวยื่นขาวตม
มัดที่แกะใบตองออกไวตั้งนานสงใหนรินทร คนตัวเล็กกวาจึงรับมาถือไวแตยังไมยกขึ้นกิน
เพราะรอพูดกับไมลจบกอน การกระทำนั้นของทั้งสองคนอยูในสายตาเพื่อนทั้งหมด เปนการ
ปฏิบัติตอกันท่ีธรรมชาติมาก ไมมีขัดเขินเลยสักนิดเหมือนใสใจกันแบบน้ีบอยคร้ังจนชิน 

“จริงเหรอครับ จริงเหรอ!!” ไมลถามอยางไมอยากเชื่อ เขาชอบขนมรานนี้มากถามีเวลา
วางก็อยากไปรานสักครั้ง “พี่สั่งซื้อบอยมาก ทางรานมาสงใหเองตลอดเลย นอกจากขนมจะ
อรอยยังใสใจมาก ๆ อีก” 

“ขอบคุณครับ ไววันหลังนรินทรเอามาฝากนะพ่ีไมลนะครับ” 

“นารักจังเลยย” ไมลเอยชมอยางเอ็นดู ตัวแคน้ีเองแตทำขนมเกงเปนบา “กินเลย ๆ 
ถือไวตั้งนานแหงหมดแลว” 

“ออ ขอบคุณครับ” นรินทรยกขาวตมขึ้นมากินอยางเขินอาย เพราะยังไมกินขาวเที่ยง
ก็เลยยกข้ึนมากินจนแกมท้ังสองขางพอง ทำเอาพ่ี ๆ อดมันเข้ียวไมได 

“ฮา ๆๆๆ ขอบคุณอะไรบอยขนาดนั้น” ทอยพูดขึ้นหลังจากฟงคนนารักพูดกันอยู
นานสองนาน 

“นรินทรดูเกร็ง ๆ อะ ตามสบายเลยนะ เรียกพวกพี่วาพี่ก็ไดไมถือเลย” ซันพูดข้ึน 
พอเจาตัวสบตากับเขาก็หลบสายตาทันที หันไปมองทางอคินกลับพบสายตาเหมือนจะฆากันให
ตายจึงระบายย้ิมออกมา สายตาแบบน้ี อาการเหมือนหวงของแบบน้ีชางหายากจริง ๆ แลวมันรูตัว
ไหมน่ันวาตัวเองทำตัวหวงกางแคไหน 
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“ครับ พ่ี... พ่ีซัน” 

“โอย กูเอ็นดูนองเขา” เดยหันไปจับแกมซันไปมาอยางมันเขี้ยวเพราะเขาทำแบบน้ี
กับนรินทรไมได แตแรงสะกิดจากทอยทำเอาเดยหันไปมองตามสายตาของมัน พอสบเขากับอคิน
จึงแอบสงย้ิมอยางรูกันกับทอยทันที 

“อะแฮม” ทอยกระแอมไอเพื่อพยายามเปลี่ยนเรื่อง คือสายตาของอคินตอนน้ีเหมือนทุก
คนดูออกวามันหวงนรินทรมากแคไหน ยกเวนตัวมันเองกับนรินทรที่เ ค้ียวขาวตมมัดตุย ๆ  
อยูดานขางท่ีไมรูอะไรเลย “แลวมึงอะเทหเปนไงบาง โปรเจกตเปนไง” 

“ก็โอเค อนุมัติใหสรางไดแลว” เทหพูดพลางยกขนมสอดไสมาน่ังพิจารณาดู 

“ง้ีมึงไมรวยกวาเดิมเหรอ โปรเจกตผานการอนุมัติอะ” 

“เงินแคน้ีมันจะไปทำใหกูรวยไดไง” 

“จา ขอโทษท่ีจาบจวงจาคุณชาย” ทอยเบะปากอยางอดหม่ันไสไมได 
“แตก็ไมไดสวยงามแบบที่มึงคิดหรอก กูอาจจะแสดงแตดานดี ๆ ใหพวกมึงเห็น” 

เทหพูดพลางหลุบสายตา คนเราลวนมีความทุกขใจกันทุกคนน่ันแหละ 

“ไมเวย มึงแสดงดานเห้ียออกมาดวย” เดือนเอยข้ึนหลังเงียบฟงเพ่ือนพูดอยูนาน 

“มึงไมเห้ียเลย? อยาใหกูเลานา เดือนนา” เทหฟาพูดพลางทำหนาลอเลียน สมัยเรียน
ก็ไมเบานะพอเดือนของพวกเราเน่ีย 

“มึงพูดคำหยาบทำไม ลมหนาวกับนองฟงอยูนะ” เดือนตอบดวยการงัดไมตาย  

ของแกงข้ึนมาสู 
“หึ ขอโทษครับ แตไอเดือนมันเห้ียจริง ๆ” 

“ฮา ๆๆๆๆ” 

นรินทรมองภาพพวกพี่ ๆ พูดคุยกัน ผลัดกันถามไถสารทุกขสุกดิบกันไปมา กวนกัน
บาง ตีกันบาง แตบรรยากาศรายลอมไปดวยความอบอุนปะปนไปดวยกลิ่นอายของมิตรภาพ  
บางทีพวกพี่เขาก็ชวนนรินทรคุยไมปลอยใหเงียบคนเดียวเลย ดวยความท่ีเปนคนพูดเกงอยูแลว
จึงพูดกับพวกพี่ไดหลายเรื่อง มันเปนบรรยากาศที่นรินทรไมคอยไดสัมผัสเลย เขามีเพื่อนแต
เปนเพื่อนที่ลวนเขาหาผลประโยชนกับเขาทั้งสิ้น พวกพี่ ๆ เขาทำใหนรินทรรูวาการมีเพื่อนดี 
ๆ ในชีวิตมันเปนแบบน้ีนี่เอง 
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อีกอยาง นรินทรไดเห็นอีกมุมมองของอคินเยอะมาก อคินเปนคนท่ีเพ่ือนมักแกลงให
พูดเยอะ ๆ อยูเสมอ เพิ่งรูวาเวลายิ้มไมใชแคเขาที่ตื่นเตน เพื่อนอคินเองก็เชนกัน ถึงแมอคิน 

จะไมคอยมีคำพูดอะไรออกมาแตยิ้มเล็กนอยมองเพ่ือนดวยสายตาอบอุนอยูเสมอ 

“เดี๋ยวฝนจะตกพวกมึงตองรีบกลับแลวนะ” เทหฟาเอยขึ้น จำไดวาฝนชวงน้ีเปนฝน
สุดทายของปกอนจะเขาสูฤดูหนาว สองสามวันน้ีจึงคอนขางท่ีจะตกแรงและอาจมีพายุเขา 

“เออ ๆ น่ีมึงติดการน่ังฟงพยากรณอากาศกับไอคินละสิทา” ซันแซวข้ึน 

“มันเปดใหกูฟงอยูทุกเชา” 

“เออ ๆ จะกลับแลวเดี๋ยวขับรถไมสะดวก” ซันพูดพลางทำหนาเสียใจ ไมอยาก
กลับไปใชชีวิตที่แสนโหดรายตอเลย อยากนั่งคุยกับพวกมันทั้งวัน อยากนั่งดื่มดวยกันยันเชา
เหมือนตอนยังเรียนมหาวิทยาลัย แตตอนนี้มันทำไมไดแลวเพราะทุกคนก็ตางมีหนาที่ที่ตอง
รับผิดชอบ 

“ไมตองเบะเลย นองรินทรเห็นหมดแลว” เดยพูดข้ึน เขาเขาใจมันดี ตารางงานมัน
แนนถึงปหนาแทบไมมีเวลาเจอหนาเพ่ือน 

“พวกมึงไปคอนเสิรตกูตอนซัมเมอรน้ีใหไดนะ” ซันพูดข้ึนแลวอาแขน 

ขอกอดจากเพ่ือน ๆ 

“ทำไมพวกเราจะไมไปละครับ” ลมหนาวเพ่ือนสนิทของซันต้ังแตม.ปลายโผเขากอด
คนแรกแลวลูบหลังเพ่ือนเบา ๆ ซันของลมหนาวเกงท่ีสุดแลว 

“มึงเน่ียนา” เดยกับทอยเขาไปกอดลมหนาวกับซันไวบาง 
“ถาวางก็พยายามตอบแชต ถาเหนื ่อยก็โทรมาหาพวกกู” เทหฟาไมไดเขาไป 

กอดดวย แตคำพูดน้ันแสดงใหเห็นวาเปนหวงอยูเหมือนกัน 

“พวกมึงก็เหมือนกัน มีอะไรก็มาพูดกันไดทุกเรื่อง มึงก็ดวย” เดือนชี้นิ ้วไปทาง  

เทหฟา
“เออนาไปไดแลวโวย ดรามาอยูน่ัน” เทหฟาดันหลังเดือนและเพ่ือน ๆ ออกไป 

“โทรมาหาได เหมือนทุกครั้งที่พวกมึงโทรมา” อคินพูดดวยใบหนาเรียบนิ่งแตสราง
รอยยิ้มใหเพื ่อน ๆ ทั้งหมด พวกเขามักจะโทรหาอคินเสมอเพราะอคินเปนสิ่งเดียวที ่เงียบสงบ
ทามกลางเมืองท่ีเต็มไปดวยความวุนวายแหงน้ี
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นรินทรมองภาพตรงหนาแลวระบายยิ้มออกมา เปนภาพที่อบอุนในหัวใจจนนา
อิจฉา การที่มีเพื่อนคอยรับฟงและสนับสนุนกันแบบนี้ มันหาไดยากมากจริง ๆ เพราะนรินทร
ไมมีแบบน้ีเลย 

“นรินทรยินดีที่ไดรูจักนะ เราก็ไปดูคอนเสิรตซัมเมอรนี้ใหไดละ” ซันพูดแลวยกมือ
ข้ึนยีผมนรินทรอยางเอ็นดู กอนจะรีบชักมือออกเพราะรูสึกไดถึงรังสีสังหาร 

“รินทรจะไมพลาดแน ๆ ครับ” 

“ใหพี่สงบัตรมาใหไหม” 

“ขอบคุณพี่ซันมาก ๆ นะครับ แตเดี๋ยวรินทรไปกดมาเองใหไดเลย” ใบหนาสวย
หวานสงย้ิมไปใหคนตรงหนาดวยแววตาท่ีเต็มเปยมไปดวยความช่ืนชมและภาคภูมิใจ 

“นารักนะเนี่ยเรา” ซันพูดออกมาเมื่อเห็นสายตาของนรินทร สายตาแบบน้ีแฟนคลับ
มักสงมาใหเขาเสมอ เปนสายตาที่เต็มเปยมไปดวยความรักและหวังดี เขายิ้มใหกับแฟนคลับ
ตัวนอย ยกมือขึ้นไปหมายจะยีผมนองอีกครั้ง แตเจอเพื่อนรักอยางอคินมองแรงมาเสียกอน  
จึงเปล่ียนเปนโบกมือลาเทหฟาแทน กอนจะรีบลากตัวเดยกับทอยลงลิฟตดวยกัน 

“กูวานะ เจาหญิงพิกุลทองของพวกมึงโดนนรินทรตกเขาแลว” ซันเอยหลังเขามาใน
ลิฟต 

“มันรูตัวไหมกอน” เดยกอดอกคิด ความสัมพันธของอคินกับนรินทรเขาวากำลัง  

จะไปดวยดีเลยนะ 

“ตอนนี้ไมรูตัวแน ๆ แตกูวาอีกไมนานหรอก มันเปนคนที่ถาไดพบสิ่งใหม ๆ มันจะรีบ
ศึกษา ทดลอง แลวสรุปอะ” ซันอธิบาย อคินเปนคนแบบน้ีจริง ๆ ทุกอยางในชีวิตตองมีลำดับ
ข้ันตอน 

“ก็จริงของมึง มันอาจจะศึกษาอยู” ทอยพูดข้ึน 

“มันคงไมเอานรินทรเปนหัวขอวิจัยนะ” เดือนพูดบาง 
“มีความเปนไปไดวะหัวขอ พฤติกรรมการกินขนมปงของคนไทย มันยังทำมาแลว

เลย” 

“ง้ันก็ปลอยใหมันศึกษาคนควาวิจัยหัวขอใหมของมันไปเถอะ ฮา ๆๆๆ”
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พวกเขาหัวเราะออกมาพรอมกันเมื่อนึกไปถึงใบหนานิ่ง ๆ ของอคิน ถาหากมันทำ
วิจัยเกี่ยวกับนรินทรจริง ก็คงชอบนรินทรมากพอสมควร เพราะขนมปงที่ที่หนึ่งในใจเสมอมา
มันก็ทำ เจอคนทำขนมเกงนารักขนาดน้ีเขาไป อคินมันไปไหนไมรอดหรอก 

 

หลังจากพวกพี่ ๆ กลับไปนรินทรจึงเดินไปเก็บจานขาวตมมัด แลวถอดเสื้อคลุมคืนให
เจาของที่ทำหนาไมพอใจอะไรสักอยางอยู ไมรูจะทำตัวยังไงจึงยิ้มสงไปใหไวกอน ความไมพอใจ
ของอคินอาจจะลดลงก็ได 

“ง้ันเราก็จะกลับแลวนะครับ” 

“เด๋ียวผมไปสง” 

“ไมเปนไรครับ เราเดินกลับเองได” 

“เด๋ียวเดินไปสงท่ีสถานี” 

“ไมเปนไร เราไปเองไดจริง ๆ” 

“นรินทร” อคินมองหนานรินทรนิ่ง ถายังพูดไมเปนไร ไมใหเขาเดินไปสงอีก เขาจะไม
พูดกับนรินทรแลว สบตากันครูหน่ึงอคินจึงเดินหนีจากนรินทรไปหองครัว 

นรินทรมุยหนาเล็กนอยเพราะเหมือนจะโดนงอนเขาแลว เจาตัวจึงรีบตามเขาไปใน
หองครัวทันที ท่ีไมอยากใหเดินไปสงเพราะกลัวกลับมายังไมถึงคอนโดฝนก็ตกแลวไง 

สวนเพื ่อนรวมหองอยางเทหฟากับไมลยืนมองทั ้งสองคนแลวอมยิ ้ม ทำไม
บรรยากาศรอบขางของอคินกับนรินทรมันนารักแบบน้ี 

“เราแคไมอยากใหคุณเปยกฝนอีก” นรินทรพูดหลังเดินมาหาอคินที่กำลังเคี้ยว
ขาวตมมัดเต็มแกม 

“...” อคินยังคงเค้ียวเต็มแกมโดยไมสนใจนรินทร 
“พรุงนี้วันหยุดเดี๋ยวเราทำครัวซองตให” คนตัวเล็กกวาพูดพลางรินน้ำใสแกวยื่นใหคน

งอน แถมยกขนมมางอดวย ถาไมหายจะไมทำใหกินอีกแลวเหมือนกัน 

เมื ่อนรินทรพูดแบบนี้อคินจึงยกมือขึ ้นมายีผมคนตัวเล็กกวาเบา ๆ เขาชอบให
นรินทรใสใจเขา ชอบใหนรินทรทำขนมให และตอนที่มีนรินทรอยูใกล ๆ มันทำใหเขารูสึก
สบายใจและมีความสุข ความสุขในแบบที่เขาเองก็ยังไมรูวามันเกิดจากอะไร แครูวาทุกอยาง
ที่เปนนรินทรมันหลอหลอมจนออกมาเปนความสุขใหแกเขา 
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“เด๋ียวพรุงน้ีไปนอนดวย” 

“ฮะ!” 

อคินโนมตัวลงไปกระซิบอยางแผวเบาขางหูคนตัวเล็กกวาดวยน้ำเสียงนุมทุมอยาง
ออนโยน 

“เด๋ียวพรุงน้ีพี่คินไปนอนดวยนะคะ” 
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