






  

 

 
 
 

 
 

1. 
“ดูเป�นคนเงียบๆ เรียบร�อย

เนอะ ...”  
เสียงซุบซิบหน่ึงในกลุ�มสาวน�อยหน�า

แฉล�มท่ีเดินผ�าน “มีน”ไปดังข้ึน 
“หน�าตาก็ดีนะ แต�ไม�ยักกะเห็นมีแฟน

เลย” 
“เออๆ” 
อีกสาวกล�าวต�อ 
“น่ันสิ” 
เสียงซุบซิบน้ันยังลอยผ�านมา 
“...คนสวยเลือกได�ม้ัง...แบบว�าจะเลือก

เม่ือไหร�ก็ได�ไง” 



 

 

“ไม�ก็ สวยเกินไปป/ะ เลยยังหาคนท่ี
เหมาะกับคนสวยๆไม�ได�” 

“เค�าอาจจะชอบผู�หญิงด�วยกันก็ได�น่ี มี
ทางเป3นไปได�เหมือนกันนะ เดี๋ยวน้ีเค�าฮิต 
“วายๆ”แบบหญิงๆกันน่ี....ว�าย ฉันน่ีคิดอะไรก็
ไม�รู�...!!” 

เสียงวี้ดว�ายดังข้ึนให�วุ�นวาย 
“เกิดเป3นผู�หญิงหน�าตาดี น่ี ก็ลําบาก

เหมือนกันเนอะ...” 
“แต�ลําบากยังไง ฉันว�าหน�าตาดีเข�าไว�ก็

เอาล�ะ” 
“ฉันเคยได�ยินมาว�า...” 
“ใช�ๆ” 
 

 แต�ละประโยค ท่ีเธอได�ยินบ�อยๆ 
จากเพ่ือนร�วมงาน บางทีก็จากเพ่ือนท่ีเคยรู�จัก
กันผิวเผินจากออฟฟ;ศอ่ืน ในตึกรูปตัวแอ
ลแห�งน้ีซ่ึงเป3นตึกสูง 10 ช้ัน มีบริษัทท่ีมาเช�า
พ้ืนท่ีและซ้ือไว�ประมาณอีกเกือบ 30 บริษัท 



 

 

ส�วนท่ีเหลือเป3นร�านค�าร�านอาหาร บริษัทท่ีมีน
ทํางานเช�าอยู�ช้ันท่ี 9  

ส�วนมากมักเป3นเพ่ือนผู�หญิงมาเล�าให�
ฟB ง อีก ที   มีนได� แต� ย้ิมๆ ขําๆในใจ รู� สึก
หงุดหงิดอยู�บ�างท่ีได�ยินคนนินทาแบบน้ี แต�
บางคําก็น�าดีใจ อาจจะคําท่ีบอกว�า “หน�าตา
ดี” น่ันละม้ัง ใครบ�างท่ีไม�ชอบฟBงเวลามีคน
บอกว�าตัวเองหน�าตาดี แม�จะรู�ว�ามันมีความ
ประชดชันและอิจฉาซุกซ�อนอยู�แบบป;ดไม�มิด 

 

 เธอถอนใจยาวๆอีกคร้ัง มีน
รู�ตัวเองดีว�าเป3นเพราะอะไร  ...แม�จะดีใจว�ามี
คนเอ�ยถึงว�า “หน�าตาดี” หรือชมว�า “สวย” 
แต�ไม�นานเธอก็ลืมคําเหล�าน้ัน ไม�เคยใส�ใจว�า
ตัวเองหน�าตาดีเหนือใคร  

ในยุคสมัยน้ี ผู�หญิงส�วนมากท่ีแต�งตัว
เป3นก็ดูสวยข้ึนได�แล�ว สาวไทยในความคิดของ
มีน ดูสวยกว�าชาติอ่ืนๆ ชนิดท่ีเรียกว�ามองไป
ทางไหนก็เจอแต�คนหน�าตาดี สวยงามกัน
ท้ังน้ัน ถึงอย�างน้ันบ�อยคร้ังท่ีท้ังหนุ�มๆและ



 

 

แก�ๆมีแฟนแล�วแถวออฟฟ;ศมาแจกขนมจีบให�
มีน แต�ก็ต�องถอย เพราะเธอไม�เล�นด�วย 
 
 “เข�ามาสิ” 
 เสียงอนุญาตดังออกมาจากประตูบาน
ใหญ� มีปายสีขาวตัวหนังสือสีทองขอบดําติดไว�
ว�า ผู�จัดการ  

 มีนก�าวเข�าห�อง เดินฉับๆแล�วน่ัง
ลงบนเก�า อ้ีหน�าโตEะทํางานท่ีอยู�ด�านในสุด 
ด�านหล�งโตEะทํางานเป3นหน�าต�างกระจกบาน
ใหญ� มองออกไปเห็นแต�ท�องฟาสีครามและปุย
เมฆขาว 
 “คุณอัค” 
 มีนเอ�ยข้ึนก�อน 
 ชายวัยกลางคนวัยส่ีสิบต�นๆเงยหน�าข้ึน
มองเธอ “คุณอัค” พนักงานทุกคนเรียกเขา
ส้ันๆแบบน้ัน บ�างก็เรียก ”ผู�จัดการ”  
 “วันพุธน้ี คุณต�องไปนําเสนองานกับทีม
ขาย ลูกค�าเจ�าน้ีค�อนข�างจุกจิก เขาต�องการ
คําอธิบายงานจากฝ/ายออกแบบเอง คุณคง



 

 

ต�องเตรียมตัวหน�อย...อาจจะลําบากใจ แต�ก็
ขอให�อดทน ทําเท�าท่ีทําได� มีอะไรสงสัยเข�าไป
ถามคุณติรณ (คุณติรณ เป3นหัวหน�าฝ/ายทีม
ขาย)...มีอะไรจะถามผมหรือเปล�า?” 
 “ไม�มีค�ะคุณอัค แต�กับคุณติรณน�าจะมี 
คุณอัคอย�าห�วงนะคะ ดิฉันจะพยายามเต็มท่ี
ค�ะ” 
 คุณอัคพยักหน�าน�อยๆ ให�เธอ 
 “ง้ัน เท�าน้ีใช�ม้ัยคะ?” 
 มีนถามพร�อมกับลุกข้ึนยืนเล่ือนเก�าอ้ี
ออกห�าง 
 “ครับ” 
 จากน้ันคุณอัคก็หันหน�าเข�าหาจอโน�ตบุ
คส�วนตัว เป3นอันว�าจบการมอบงาน 

 เธอรู�สึกกระอักกระอ�วนใจทุก
คร้ังท่ีต�องติดตามทีมขายไปนําเสนองานลูกค�า 
เน่ืองจากไม�ใช�หน�าท่ีของเธอโดยตรง  

คุณอัคเป3นคนเล็งเห็นความสามารถ
ของเธอ และรู�ว�าเธอถนัดกับงานออกแบบ
มากกว�า โดยปกติการนําเสนองานของท่ีน่ีจึง



 

 

เป3นหน�าท่ีของทีมขาย นอกจากจําเป3นหรือ
ลูกค�าระบุมาเท�าน้ัน  
 
 วันน้ีเป�นอีกวัน ท่ีเธอทํางานล�วงเลย
จากเวลาเลิกงานปกติคือ 6 โมงเย็น ตอนน้ี
นาฬิกาบอกเวลา 3 ทุ�ม 10 นาที  
 “อีกซักคร่ึงช่ัวโมงดีกว�า...”  
 

มีนบอกกับตัวเอง ตั้งแต�เธอเร่ิม
มาทํางานท่ีน่ี เธอทุ�มเทให�กับงานอย�างเอา
เป3นเอาตาย ในตําแหน�งงาน “คอมพิวเตอรM 
กราฟ;ค” ไม�นานเธอก็ได�รับความไว�วางใจและ
ได�รับการยอมรับ  อีกใจเธอก็คิดว�าดีแล�ว ท่ี
เธอยอมเปล่ียนงาน  

ดูสิ ...ดีจะตาย เธอทําถูกแล�วล�ะมีน... 
มีนบอกตัวเองด�วยประโยคน้ีบ�อยๆ 

ท้ังๆท่ีอีกใจกลับไม�คิดอย�างน้ัน 
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 3 ทุ!ม 25 นาที มีนเร่ิมเก็บข�าว
ของส�วนตัวลงกระเปOาสะพาย จัดโตEะทํางานให�
เข�าท่ีเข�าทาง ป;ดคอมพิวเตอรM เก็บแฟมงาน
บางส�วนกลับไปทําต�อท่ีบ�าน เพราะหากว�าดึก
กว� า น้ี  เ ธ ออ า จจ ะพล าดอ าห า ร โ ป ร ด 
“กPวยเตี๋ยวไก�”ตรงปากซอยเข�าบ�านก็ได�  
 ระหว�างท่ีเธอกําลังส�ง “ย้ิมประจําวัน” 
ให�กับพ่ียามหน�าลิฟตM หางตาพลันไปกระทบ
กับร�างสูงของผู�ชายคนหน่ึง 
 “เวลาน้ียังมีคนอ่ืนนอกจากพ่ียามอีก
แฮะ...” 

มีนคิดในใจ เน่ืองจากเวลาแบบน้ีท่ีมีน
เห็น ก็จะมีแต�พ่ียามยืนสอดส�ายสายตาไป
รอบๆเท�าน้ัน  

 
 
ผู�ชายคนน้ันยืนกอดอก ห�างออกมาจาก

ตัวเคานMเตอรMประชาสัมพันธMของตึกซ่ึงในเวลา



 

 

น้ีกลายเป3นท่ีน่ังของพ่ียามคนท่ีกําลังส�งย้ิม
และก�มหัวน�อยๆให�เธอแทน 
 “ดีจริง คุณมีนลงมาพอดี ถ�านานกว�าน้ี
ผมว�าจะโทรข้ึนไปบอก ...โน�นแน�ะครับ คน
ท่ีมารอคุณมีนได�ซักพักแล�ว หล�อซะด�วย”  

...พ่ียามพูดย้ิมๆ แล�วพยักหน�าไปอีก
ด�านหน่ึงของประตูทางออก  

“หล�อซะด�วยง้ันเหรอ?” 
มีนทวนคําน้ันอยู�ในใจ 

 เธอตัดสินใจหันมองไปตรงๆ ใจเธอแทบ
หยุดเต�นไปตั้งแต�ตอนหางตาไปกระทบกับร�าง
สูงดูคุ�นตาเม่ือครู�ก�อนน้ีแล�ว แหมนะ...เธอ
จดจําเขาได�ขนาดน้ีเชียว หรือน่ีจะเป3นข�อ
พิสูจนMอย�างดีท่ีตลอด 4 ปRท่ีผ�านมา เธอไม�
เคยลืมคนๆน้ีเลย...ขณะเดินเข�าไปใกล� แข�งขา
พาลจะอ�อนแรงลง ใจเต�นแรงและไม� เป3น
จังหวะไปเสียแล�ว 
 “โตP ...” 

 มีนส�งเสียงเบาโหวง 
 “....โตP” 



 

 

เธอเปล�งเสียงออกมาอีก แต�ก็แผ�วเบา
เหลือเกิน จนแทบจะเป3นการพึมพํากับตัวเอง 
ใบหน�าและรูปร�างคุ�นตาน้ัน ดูเปล่ียนแปลงไป 
แต�ก็ “หล�อ” อย�างท่ีพ่ียามว�าไว�จริงๆ  

 เธอยืนประสานสายตาน่ิงเงียบอยู�
อย�างน้ัน และบอกตัวเองให�วิ่งออกไป หนีสิ...
หนีไปจากเขา หนีไปจากตรงน้ัน เหมือนท่ีเธอ
ทํามาก�อนหน�าน้ี... 

แต�เธอก็ไม�ได�ทํา อาจจะเพราะเวลา...
เวลาท่ีผ�านมา หรือเพราะเธอโตข้ึน เธอไม�
จําเป3นต�องหนี ไม�ก็เพราะว�าความจริงแล�วเธอ
เองก็อยากพบเขา...ดวงตาแรงกล�าท่ีมองมา 
แววตาท่ีเธอเองไม�กล�าแม�แต�จะคิดว�ามันคือ
อะไรกันแน�... 

 
 

“ฉันกําลังจะกลับบ�าน” 
มีนเอ�ยข้ึน เรียกแทนตัวเองว�าฉัน ต�าง

จากเม่ือก�อน ท่ีเธอจะแทนตัวเองว�ามีน 
เขาพยักหน�า สีหน�าเรียบเฉย 



 

 

“ผมอยากคุยด�วย”  

มีนพยายามมองสบตาเขา 
เพ่ือมองหาคําตอบอะไรซักอย�าง อะไรล�ะ?
สงสัยว�าเขาจะพูดอะไรสินะ...แต�ท�าทางการ
พูดของเขาดูเป3นปกติ เหมือนคนเคยเจอกัน
บ�อยๆ ไม�มีอะไรให�น�าแปลกใจ จนเธอสะอึก  

ท้ังๆท่ีไม�เจอกันนานถึง 4 ปRน่ีนะ แล�ว
เธอหวังจะให�เขาแสดงอย�างไรล�ะ? ดีใจมากๆ
จนวิ่งเข�ามากอด หรือว�าแสดงท�าทางโกรธ
แค�น เข�ามาด�าทอเธออย�างน้ันหรือ...?? 

“ได�สิ ท่ีไหนดีล�ะ...”  
ดีแล�วท่ีเขาแสดงออกด�วยท�าทางปกติ

ธรรมดา ท่ีเธอก็ทําได�ด�วยเหมือนกัน 
น�าแปลกท่ีเธอโต�ตอบออกไปได�ดีเกิน

คาด...ทันทีและน่ิงได�อย�างไม�น�าเช่ือ ท้ังท่ีใจ
ยังคงเต�นแรงออกขนาดน้ี  

“มาทางน้ีแล�วกันนะ...” 
มีนพูดพร�อมเดินนําออกจากตึกมาทาง

ประตูหน�า  
...ท่ีน่ีแหละ เหมาะแล�ว...  



 

 

เธอคิด พร�อมกับพยายามก�าวเดิน
อย�างระวัง ไม�อย�างน้ัน เจ�ารองเท�าส�นสูง 2 
น้ิวน่ีอาจจะทําให�เธอหกล�ม ในเวลาอ่ืนไม�มี
ปBญหาแน�ๆ แต�เวลาน้ี เธอแทบจะหมดแรงอยู�
แล�ว 

 
มีนทรุดตัวลงน่ังบนเก�าอ้ีม�าน่ังด�านนอก 

ซ่ึงเป3นสวนเล็กๆหน�าตึก มีต�นไม�ใหญ�สองต�น
ให�ร�มเงาได�ในยามบ�าย มีไม�พุ�ม ไม�นํ้าและนํ้าพุ
เล็กๆในบ�อนํ้าขนาดย�อม ซ่ึงก็มีคนชอบมาน่ัง
พัก หรืออาจจะเป3นผู�มาติดต�อธุระกับบริษัท
ต�างๆในตึก  

 
 

ดวงไฟเล็กๆ 2 ดวง ท่ีส�อง
สว�างไปท่ัวบริเวณให�แสงเพียงพอท่ีทําให�เธอ
พินิจพิจารณาร�างสูงตรงหน�าท่ียืนหันหลังให�  
ห�างจากเธอซัก 4-5 ฟุต  

เขาดูแปลกตาข้ึนจากเม่ือ 4 ปRท่ีแล�ว 
ไหล�กว�าง ผอมลง ผมยาวข้ึน สูงข้ึนด�วยม้ัง....



 

 

ก็มันผ�านมาตั้ง 4 ปRน่ีนา ด�วยความสูงและ
จมูกกําลังสวยน่ัน ทําให�เขาดูมีเสน�หMในสายตา
คนอ่ืนไม�น�อยเหมือนกัน 

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

ตุลายังคงมึนงง เธออยู�ตรงหน�า
เขาน่ีเอง มีเร่ืองราวมากมายท่ีเขาคิดไว�เม่ือ
เจอผู�หญิงคนน้ี อยากพูดอยากถาม อยาก
โกรธ เสียใจและบ�าคล่ัง...แต�เขากลับพูดไม�
ออก ราวกับว�าหากเขาขยับตัวหรือทําอะไร
พลาดไปนิดเดียว ทุกส่ิงทุกอย�างในขณะน้ี
อาจจะหายไป... 

เหมือนเม่ือคร้ังอดีต ความเจ็บปวดท่ี
เขาได�รับ ทําให�เขาต�องการระมัดระวังตัวมาก
ข้ึน 

 



 

 

“โตPเปล่ียนไปนิดหน�อยนะ สูงข้ึนใช�ม้ัย
...ผอมลง...” 

มีนอยากถามมากกว�าน้ัน แต�ก็รู�สึกว�า
ไม�ควร 

“อ้ืม” 
เขาพยักหน�ารับ 
“ถึงว�าสิ” 
 มีน พูดออกไปอย�างท่ีใจคิด ตอนน้ีเธอ

สงบใจลงบ�างแล�ว  
“...ไม�นึกเลยว�าจะเจอกันอีก...โตP...คง

เรียนจบแล�วสินะ ใช�ม้ัย? ...ก็ผ�านมาตั้ง4 ปR 
แล�ว นานจังเลยนะ ไม�น�าเช่ือเลย...” เธอ
ยังคงพูดต�อ ควบคุมตัวเองให�นํ้าเสียงปกติ
ท่ีสุด 

“มีน...”  

ตุลาเอ�ยเรียกเธอเสียงเบา 
หันกลับมา และทรุดตัวลงน่ังในม�าน่ังเดียวกัน 
ใจเธอกลับเต�นแรงข้ึนอีกแล�ว ตุลายังคงน่ิง
เงียบเหม�อมองไปข�างหน�า 

 



 

 

 ท้ังเขาและเธอปล�อยเวลาไว�แบบน้ัน
ต�างคนต�างไม�พูดอะไรอีก ดีท่ีเวลาน้ีไม�ค�อยมี
คนพลุกพล�านเหมือนช�วงกลางวัน ไม�ง้ันคนท่ี
รู�จักหรือเพ่ือนร�วมงานคงสงสัยแน� หรือไม�ง้ันก็
คงจะเร่ืองให�เอ�ยถึงเธอเพ่ิมข้ึน เพราะเธอไม�
เคยมาน่ังเล�นในส�วนหย�อมของตึกน้ีเลย 

...เวลาผ�านไปเท�าไรแล�วนะ 
มีนเร่ิมนึกข้ึนได� เธอจึงก�มลงมองนาฬิกาท่ี
ข�อมือตัวเอง 

“โตP...ชักจะดึกมากข้ึนแล�วล�ะ ฉันต�อง
กลับบ�าน...ถ�าเธอมีอะไร...”  

มีนชะงัก เม่ือเขาหันมามองเธอน่ิง เธอ
ลุกข้ึน เขาจับมือเธอไว�และปล�อยอย�างรวดเร็ว 

“ขอโทษครับ...”  
“ง้ันให�ผมไปส�งท่ีบ�านนะ ได�ม้ัย?...ไม�

สะดวกก็ไม�เป3นไร...ผมแค�...” 
“ได� สิ . . . ฉันหิวแล�วเหมือนกัน กลัว

กPวยเตี๋ยวไก�ท่ีหน�าปากซอยบ�านจะหมดก�อน 
ของเค�าอร�อยดี เลยขายดีหมดเร็ว”  

เธอสบตาเขาเม่ือเขาลุกข้ึนยืนตามเธอ  



 

 

“อ�อ...ครับ”  
แล�วเขาก็หัวเราะออกมา เธอเองก็ย้ิม

กว�างท่ีเห็นรอยย้ิมของเขา มีนเรียกแท็กซ่ี 
บอกท่ีๆจะไป เขาก�าวข้ึนน่ังเบาะหลังข�างๆเธอ 
และตลอดทาง เขาก็ไม�เคยพูดอะไรอีกเลย  
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2. 
“อร!อยจริงๆด�วย...”  
ตุลาบอกกับเธอ หลังจากท่ีเขาจัดการ

กับกPวยเตี๋ยวไก�ในชามตัวเองเสร็จ  
“อ้ือ”  
มีนย้ิม แล�วก็ก�มลงใช�ตะเกียบคีบเส�น

กPวยเตี๋ยว พลางคิดต�อไปว�า หากเขายังอยาก
คุยกับเธอ หรือจะต�องคุยกัน เธอจะชวนเขา
ไปน่ังร�านกาแฟเล็กๆท่ีเป;ดถึง 6 ทุ�มตรงข�าม
คอนโดท่ีเธออยู� เธอจะคุยกับเขาแค� 30 นาที 
มากสุด 1 ช่ัวโมงก็พอแล�ว พรุ�งน้ีเธอยังต�อง
ตื่นเช�าไปทํางาน 

“ผมจ�ายเองนะ”  
“ค�ะ ดีค�ะ” 



 

 

มีนพยักหน� า  มองร� า ง สู ง ท่ี เดิน ไป
จ�ายเงินให�คนขายตรงโตEะเล็กท่ีจัดไว�อีกมุม
ด�านหลังของร�าน ในส�วนของหน�าร�าน หม�อ
ต�มและตู�กPวยเตี๋ยวยังคงมีไอนํ้าสีขาวลอยวน
อยู� คนท่ีเข�ามาซ้ือบ�างก็ยืนรอ เพ่ือใส�ถุงกลับ
บ�าน และบางคนก็เพ่ิงจะมาส่ัง 

เธอและเขาเดินออกจากร�านได�ไม�ไกล 
มีนขยับมือยุกยิกกับแฟมงานในมือ เพราะ
กระ เปO าสะพายหล�นลงจากไหล�  ซ่ึ ง เธอ
พยายามจะดึงสายกลับ ตุลาย่ืนมาออกมาคว�า
แฟมไปถือ พอเธอขยับสายสะพายกลับไปท่ี
ไหล�แล�วเขาจึงย่ืนแฟมกลับมาให� 

“ขอบใจนะ...”  
มีนเอ�ยขอบคุณ  
“ฉันคงต�อง ..เข�าบ�านแล�วล�ะ ...” 
มีนตัดสินพูดข้ึน 
“มีนอยู�คอนโดน่ีคนเดียว หรือว�าอยู�กับ

ใคร” 
ตุลาเอ�ยถามด�วยนํ้าเสียงราบเรียบ 



 

 

เธอน่ิง สะอึกนิดๆ ท่ี เขาถาม
ตรงๆแบบน้ัน แต�เขาก็เป3นคนแบบน้ีอยู�แล�ว 
และรู�ว�าเขาคงหมายถึง “แฟน” 

“คนเดียว” 
“มีแฟนม้ัย หมายถึงมีใครท่ีคบอยู�ม้ัย?” 
มีนถลึงตาใส�คนตรงหน�าทันที 
“...ไม�มีค�ะ”  

เธออยากจะโกหก แต� ก็ไม� ใช�
เร่ืองจําเป3นท่ีเธอต�องทําอย�างน้ัน เธอหยุดเดิน
เงยหน�าข้ึนสบตาเขา ใจเต�นแรงข้ึน เขาจะรู�สึก
อย�างไรกับคําตอบกันล�ะ...เธอถามตัวเองได�แค�
น้ัน ไม�กล�าคิดต�อออกไปจากน้ัน 

“แล�วโตP...รู�ได�ยังไงว�ามีนทํางานท่ีไหน?”  
เธอโพล�งออกไป เป3นประโยคท่ีอยาก

ถามเขาตั้งแต�เม่ือครู� ไม�รู�ตัวด�วยว�าตัวเอง
กลับไปใช�มีนเรียกแทนตัวแล�ว 

“จากน�องสาวมีนน�ะ...”  
เขาพูดแค�น้ัน เธออยากจะถามต�อไปว�า

เขารู�จากน�องสาวได�ยังไง ท่ีไหน เม่ือไหร� แต�
เธอเองก็ยังไม�พร�อมท่ีจะพูดคุยกับเขามากไป



 

 

กว�าน้ัน นํ้าตา ...นํ้าตากําลังเอ�อล�นออกมา 
ซ่ึงเธอไม�แน�ใจว�าเพราะความรู�สึกอะไรกันแน� 
เธอหันหน�าไปอีกทาง 

“ฉันคงต�อง เข�าบ�านล�ะ...” 
เธอพยายามพูดออกไปด�วยนํ้าเสียง

ปกติ 
“ฉันต�องทํางานแต�เช�า แล�วก็...เหน่ือย

น�ะ เอาไว�ถ�ามีอะไรโตP....” 
เธอพูดไม�ออกอีกแล�ว  
“ผม...” 

 

“ผมขอเบอรMมีนได�ม้ัย?...หรือ
มีนจะเอาเบอรMผมก็ได�...วันไหนท่ีมีนว�างแล�ว
หรือวันหยุดค�อยโทรหาผม”  

มีนน่ิงไปซักพัก  
“ได�สิ...ง้ันเราแลกเบอรMกันแล�วกันค�ะ”  
มีนหยิบโทรศัพทMมือถือออกมา กด

เบอรMท่ีเขาบอกและเธอก็บอกเบอรMโทรศัพทM
ของเธอให�เขาหลังจากบันทึกลงโทรศัพทMเสร็จ



 

 

เรียบร�อยเขาหย�อนโทรศัพทMลงกระเปOากางเกง
ยีนสM  

“ผมไม�รบกวนแล�วล�ะ...ขอให�มีนนอน
หลับฝBนดี...ผมดีใจท่ีเจอมีนนะ”  

จบคําเขาก็เดินจากไป แค�น้ัน......แค�
น้ันเองเรอะ!?? 

...คนบ�าเอEย... 
  

“ดีใจที่เจอ”  
ง้ันเหรอ  
“นอนหลับฝ'นดี”  
ประโยคน้ีอีกล�ะ มันจะเป3นไปได�ยังไง

เ ม่ือประโยคเหล�า น้ันยังคงวนเวียนอยู� ใน
ความคิดเธอ แล�วดวงตาท่ีส�งมาใส�ดวงตาเธอ
ก�อนจะหันหลังกลับของเขาน่ันด�วย แม�ตอนท่ี
เธอข้ึนช้ันผิด และตอนเธอใช�เวลาเกือบคร่ึง
ช่ัวโมงในการหากุญแจบ�าน...  

พอเข�าบ�านได�เธอได�แต�ยืนน่ิงอยู�กลาง
ห�อง ทําอะไรไม�ถูก มองไปทางไหนก็มีแต�



 

 

ดวงตาคมปลาบของตุลา ท่ี จับจ�องเธอไว� 
ความรู�สึกบอกเธอว�าอย�างไรน�ะหรือ 

น่ันมันมีความโกรธปะปนออกมาไม�ใช�
หรือ? 

“โอ)ย...ไม�อยากจะคิดเลย” 
แล�วเธอต�องทํายังไงกันล�ะ? เขาจะมา

อีกไหม?เขารู�จักท่ีอยู�เธอแล�วน่ี...หรือว�าเขาจะ
โทรศัพทMมาหา? 
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หลังจากวันน้ัน มีนต�องตั้งสติและ
ต�องทําสมาธิก�อนลงมือทํางานทุกคร้ัง ตอน
ออกจากตึกรูปตัวแอล เธอแอบมองหาใครบาง
คนท่ีคุ�นตา เธอเดินผ�านสวนหย�อมหน�าตึกก็
ต�องเหลียวมองทุกคร้ัง ในระหว�างน่ังลงเม่ือส่ัง
กPวยเตี๋ยวไก�ของโปรด เธอต�องกวาดตามอง



 

 

รอบๆร�านก�อน ดูพิลึกนะ ท่ีเธอเจอเขาไปคร้ัง
เดียว หลังจากไม�พบกันมาเกือบส่ีปR  

เ สียงโทรศัทพM มือ ถือของเธอดัง ข้ึน 
ก�อนท่ีมีนจะก�าวเข�าไปในลิฟตMของคอนโดซ่ึง
เป3นบ�านของเธอ หน�าจอโทรศัทพMข้ึนช่ือว�า 
“แม�ตัวดี” น�องสาวเธอเอง 

“ว�าไง” 
“พ่ีจPา พ่ีมีน สบายดีเป/าจEะ หนูคิดถึงพ่ี

มีนจังอะ” 
นํ้าเสียงออดอ�อน อ�อนหวานท่ีดังข้ึนทํา

ให�มีนหัวเราะเบาๆออกมา รู�ทันทีว�านํ้าเสียง
แบบน้ีคงต�องร�องขออะไรอีกเป3นแน� 

“จ�าๆแม�ตัวดี ทําเสียงแบบน้ีน่ี...” 
อีกฝ/ายหัวเราะคิกคัก 
มีน เดินห�างออกมาจากลิฟตM ตรง

ออกมายังระเบียงด�านนอกตัวอาคารท่ีมีการ
จัดสวนไว�สวยงามมีม�าหินอ�อนให�น่ังพักหลาย
ตัว 

“มีอะไรก็ว�ามาเถอะ” 
“พ่ียุ�งเหรอจEะ แล�วพ่ีอยู�ไหนอ�า” 



 

 

น�องสาวยังคงเสียงอ�อนหวานไว� 
“กําลังจะข้ึนลิฟตMเข�าบ�านน�ะ” 
“อPอๆ อืมๆ” 
“แหะ พ่ีมีนจPา ...หนูขอตังคMหน�อยดิ 

หนูจะไปซ้ือตั๋วดูพ่ีเบิรMดกะเพ่ือนท่ีคณะอะ” 
น่ันไงล�ะ ผิดจากท่ีคิดเสียท่ีไหน 
“ได�สิ จะใช�เท�าไรเหรอ” 
มีนรักน�องสาวมาก มีหรือท่ีเธอจะปฎิ

เสธได� เร่ืองน้ีน�องสาวเธอเองก็รู�ดี 

“ว�ายๆกรี๊ดๆจริงเหรอพ่ี หนู
นึกว�าพ่ีจะไม�ให�ซะอีก พ่ีสาวคนสวย ใจดีท่ี
ซู�ดดดด.... ง้ันพ่ีโอนเข�าบัญชีเค�าเลยนะ เดี๋ยว
เค�าจะบอกพ�อกะแม�ว�าพ่ีใจดี๊ดีแหละ”  

ยามท่ี “แม�ตัวดี” อารมณMดี จะท้ังหวาน
ท้ังอ�อนและมักแทนตัวเองว�า “เค�า” แบบน้ี
แหละ 

“เออ พ่ีจPา พ่ีมีนวันก�อนนะ เค�าเจอ
เพ่ือนพ่ีแหละ ...ตอนน้ันเค�าไปดูหนังแถวๆ
สยามกับเพ่ือนอ�านะ เพ่ือนพ่ีท่ีช่ือพ่ีโตPอะ เขา
ถามหนูใหญ�เลยว�าพ่ีอยู�ไหนทํางานอะไร มี



 

 

เบอรMม้ัย...หนูบอกเขาไปแล�วนะพ่ีมีนจPา แล�ว
เขาโทรหาพ่ียังอะ” 

น�องสาวเล�าเร่ืองราวเสียงใส ส�วนมีน
หน�าร�อนวาบ ใจเต�นตึกตักข้ึนมาทันที ท้ังๆท่ี
แค�ได�ยินช่ือน่ีละนะ 

“...แต�แหมพ่ีมีน เขาหล�อจังเนอะ ซู�งสูง 
ตอนแรกเค�านึกว�าจะเข�ามาจีบเค�าซะอีก ท่ีแท�
ถามหาพ่ีมีนน่ีเอง พ่ีไม�ว�าชิมิคะ...ท่ีเค�าบอกพ่ี
โตPไป” 

อ�อ ใช� เขาเจอน�องสาวเธอน่ีนา...ดู
แปลกๆนะ ในเม่ือได�เบอรMเธอจากน�องสาวแล�ว
...แต�มาขอเบอรM โทรศัพทMจากเธออีก ดู มี
มารยาทนะ?? 

 
 
โอ)ะ อย�าคิดมากเลย...ช�างเถอะ ช�าง

เถอะ 
มีนรีบสลัดความฟุงซ�านออกไป  



 

 

จริงสินะตุลากับ “แม�ตัวดี”เคยเจอกัน
แล�วคร้ังหน่ึง ตอนท่ีเธอกับเขานัดเจอกันท่ี
สยาม 

 วันน้ันเป3นวันท่ีน�องสาวโดดเรียนพิเศษ
ไปน่ังเตร็ดเตร�ในร�านกาแฟแห�งหน่ึงกับกEวน
เพ่ือน พอเธอเดินผ�านไปกับตุลา น�องสาวก็วิ่ง
ออกมาทัก เธอแนะนําไปว�าตุลาเป3นเพ่ือนท่ี
เรียนมาด�วยกัน ไม�รู�ว�าน�องสาวจะเช่ือหรือ
เปล�าด�วย...  

และวันน้ันเป3นวันท่ีเธอต�องยืนเทศนา
แม�ตัวดียาวเหยียดอยู�หน�าร�านกาแฟ โทษฐาน
ท่ีไม�ยอมเข�าเรียนหนังสือ...เขาจําน�องสาวเธอ
ได�ด�วยหรือน่ี... 

 “เราเจอกันแล�วล�ะ...ไม�เป3นไร...ง้ัน
พรุ�งน้ีเท่ียง พ่ีจะโอนเงินให�นะ ไปเช็คดูด�วย 
เอาละ แค�น้ีก�อนพ่ีจะเข�าบ�านล�ะ บอกพ�อกับ
แม�ด�วยพ่ีจะโทรไปหานะ” 

“จ�า พ่ีคนสวย” 



 

 

“แม�ตัวดี” ตัดวางสายไปแล�ว บางคําใน
ประโยคท่ีน�องสาวบอกเล�าแก�เธอ ทําให�เธอทํา
อะไรไม�ถูกไปช่ัวขณะ  

 
“...ท่ีสยามสินะ”  

มีนบอกกับตัวเอง พร�อมกับ
ความคิดล�องลอยย�อนกลับไปในวันท่ีเขากับ
เธอเจอกันคร้ังแรก 

รอบดวงตาเร่ิมร�อนผ�าว เธอกําลังจะ
ร�องไห�อีกแล�ว เธอไม�อยากเป3นคนอ�อนแอแบบ
น้ีเลย มีนปาดนํ้าตาท้ิง ล�มตัวลงเตียงนอน
พยายามขับไล�ความรู�สึกอ�อนไหวออกไป  

“เราต�องทําให�ได�...อยากนึกถึงก็ได� แต�
อย�าร�องไห�อีก...อย�าร�องไห� “ 

มีนบอกตัวเองซํ้าแล�วซํ้าเล�า... 
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เร่ืองของเธอกับตุลาก็เร่ิมท่ีสยามน่ี
แหละ เม่ือ 4 ปRท่ีแล�ว ตอนน้ันเธออายุ 22 
ปR เพ่ิงเรียนจบจากมหาวิทยาลัยและยังว�างอยู� 
ช�วงน้ันเป3นช�วงป;ดเทอมของน�องสาว พ�อกับ
แม�ส�งไปเรียนพิเศษด�านภาษาจีน  

“มีน เหรอลูก ไปรับน�องหน�อยสิจEะ แม�
ติดธุระ ไม�ทันบ�าย 2 หรอกจ�ะ...เดี๋ยวน�องรอ” 

เสียงแม�ดังข้ึนในโทรศัพทMหลังจาก มีน 
ลุกจากโซฟาตัวโปรดในบ�าน ขณะกําลัง
เอกเขนกอ�านหนังสือนิยายอยู� 

“ได�เลยค�ะแม�” 
เธอรับคําอย�างเกียจคร�าน แต�ก็ต�องทํา 

มีนไม�ชอบไปแถวน้ัน มันเป3นแหล�งแฟช่ันน�ะ 
...เธอบอกกับตัวเอง ซ่ึงไม�เหมาะกับคนรักการ
อ�านอย�างเธอเอาเสียเลย 

เธอมองชุดตัวเองในกระจก...สงสัยต�อง
เปล่ียนเส้ือผ�าด�วย 

“น�าเบื่อมากๆ”  
เงินเก็บหรือเงินค�าขนมของเธอมักจะ

หมดไปกับค�าหนังสือการMตูน ไม� ก็ นิยาย



 

 

มากกว�า เร่ืองเส้ือผ�าเหรอ...อยู�ทีหลังสุดเลย
ล�ะ  วันท่ีเธอต�องไปรับน�องสาวจากแถวน้ันจึง
เป3นเร่ืองลําบากใจพอสมควร  

“เฮ�ออออ....” 
หลังจากยืนทําใจซักพัก มีนก็ลงมือร้ือตู�

เส้ือผ�า ได�กระโปรงยีนสMส้ันมา 1 ตัว กางเกง
ส้ันกุดๆอีก 1 ตัว( ซ้ือใส� เ ม่ือ 3 ปRก�อน) 
นอกน้ันก็เป3นเส้ือยืด เส้ือกล�าม กางเกงขา
ยาวและกระโปรงยาวคลุมเข�าอีกหลายตัว  

“ตัวน้ี...ตัวน้ี...ตัวไหนดีว�า...” 

เธอพึมพํากับตัวเอง เวลาผ�าน
ไปสิบห�านาทีแล�ว เธอยังตัดสินใจไม�ได�เลย 

มีนเหง่ือตก...มองกองเส้ือผ�าบนเตียง
อย�างอ�อนใจ เล็งไปท่ีกระโปรงยีนสMส้ันกับเส้ือ
กล�ามอีก 2-3 ตัว เธอตัดสินใจแล�วว�าจะแต�ง
ยังไงดี 
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3. 
มีนพาตัวเองไปยืนเก�ๆกังๆอยู�หน�า

อาคารท่ีมีปายไฟอันใหญ� ตัวหนังสือสีขาวบน
พ้ืนสีแดงสด “สอนภาษาจีนกับเจ�าของภาษา” 
และอีกหลายข�อความ น่ันหมายถึงในตัว
อาคารน้ีมีหลายบริษัทท่ีใช�ทําเป3นออฟฟ;ศ  

เธอส�งข�อความส้ันเข�าไปทางมือถือของ
น�องสาวแล�ว ว�าเธอจะรออยู�หน�าอาคาร แต�
เวลาน้ีเธอก็มาก�อนเวลาเกือบๆจะช่ัวโมงแน�ะ  

...ขณะท่ีกําลังคิดอะไรเพลินๆ มีนก็
สะดุ�งโหยง เม่ือมีเด็กหนุ�มคนหน่ึงย่ืนหน�าเข�า
มาใกล� และจ�องตาเธอเขม็ง ด�วยความตกใจ 
และกําลังคิดว�า เคยรู�จักกันท่ีไหนหรือเปล�า 



 

 

หรือว�าเป3นเพ่ือนของเธอเอง แต� มีน คิด
เท�าไรก็คิดไม�ออก จนกลายเป3นเหมือนเกม
จ�องตากันไปแล�ว 

“ยังไม�แก�เท�าไรนะน่ี...” 
เ สียงทุ�มของเด็กหนุ�มวัย รุ�น เปล� ง

ออกมา หลังจากถอยห�างออกไป 1 ก�าว มีน
ตาโต 

“เรารู�จักกันเหรอคะ?” 
เธอถามอีกฝ/ายอย�างงงๆ 
“ช�าย เรากําลังทําความรู�จักกันอยู�”  

เขาพูดพลางโบกมือเป3นทํานองลา
จากกลุ�มเพ่ือนอีกเป3นสิบคน จากอีกด�านของ
ฝBZงถนน 

“หมายความว�าไงคะ” 
มีนสงสัยมากข้ึนอีก 
“ช่ือไรเหรอ?” 
ตกลงเรารู�จักกันม้ัยน่ี...มีนถามตัวเอง

ในใจ 
“เอEะ?” 
“ผมถามว�าช่ือไรน�ะ ...บอกมาเร็ว” 



 

 

“อ�าว เราไม�ใช�ว�ารู�จักกัน...” 
มีนงงๆ ความคิดแรกท่ีคิดไปว�า อาจจะ

เคยรู�จักกันน้ันหายวับไป แล�วเร่ิมรู�สึกตัวว�า
กําลังพูดคุยกับคนท่ีไม�รู� จักเลยน้ันไม�แปลก
เท�าไร จะแปลกก็ตรงท่ี เด็กหนุ�มคนน้ีดูท�าว�า
อยากรู�จักช่ือเธอเหลือเกิน 

“บอกมาก�อนเถอะครับ ผมจะได�เรียก
คุณถูก”  

คนพูดทําหน�าตาขอร�อง ได�น�า
เห็นใจมาก ...น�าเห็นใจ?... ท่ีอยากรู�ช่ือเธอ
แล�วเธอไม�บอกเขาน�ะนะ น�าเห็นใจตรงไหน
นะ?  

“มีนค�ะ...เอ มีอะไรหรือ...” 
“มาน่ีก�อน ผมหิวนํ้า เข�าไปท่ีร�านข�างๆ

น่ีก�อน” 
คนพูดช้ีมือให�เธอดู เธอตัดสินใจเดิน

ตามเขาไป เพราะเห็นว�าเป3นร�านขนมเล็กๆ
ข�างๆสถาบันท่ีเธอน�องสาวเธอเรียนอยู�  

หลังจากเขาแนะนําว�าช่ือ ตุลา และให�
เรียกเค�าว�า โตP คุยไปคุยมาเธอก็รู�ว�า เขาและ



 

 

เธอไม� เคยรู� จักกันมาก�อนเลย(จริงๆด�วย
แหละ) แต�เธอก็ไม�อยากจะถามด�วยคําถาม
ท่ีว�า 

“มาคุยกับเธอทําไม?...”  
เพราะจากแววตาท่ีสบตากับเธอหลาย

คร้ัง ก็รู�ว�า เด็กหนุ�มตรงหน�ากําลังจีบเธออยู� 
เธอไม�อยากให�เขาลําบากใจ แต�หากเธอถาม
เขาไปแบบน้ันจริงๆเขาจะทําหน�าอย�างไร หรือ
ตอบคําถามเธอแบบไหน แต�ว�า เขาอาจจะมา
ขายของเช�น ขายประกัน...เด็กเกินไปนะท่ีจะ
มาทําอะไรอย�างน้ัน 

มีนถามเอง  ตอบ เอง ใน ใจจน
วุ�นวายไปหมด สุดท�ายก็คิดได�ว�า คิดไปก็เท�า
น้ันเอง ดูทีท�าไปก�อนดีกว�าว�าจะมาไม�ไหน 
ส�วนเร่ืองท่ีคิดจะถาม ก็เร่ิมคันปากยิบๆแล�ว
ด�วย... 

“จีบฉันเหรอคะ?”  
มีนถามออกไปเบาๆด�วยคําถามท่ีปกติ

ท่ีสุด  
“เอEะ?” 



 

 

คนตรงหน�ากําลังจิบนํ้าสีดําแก�วโต 
อย�างกระหาย แล�วก็ชะงัก มองหน�าและสบตา
เธอ...อีกแล�ว เขาย้ิมกว�าง เห็นฟBนสีขาว
สะอาดเรียงกันเป3นระเบียบ เขาก�มหน�าลง
มองเข�าไปในก�อนนํ้าแข็งท่ีอยู�ในแก�วตรงหน�า
แทนการสบตา  

มีนมองจมูกกําลังสวย คิ้วระเกะระกะ
และผมยาวระต�นคออย�างพิจารณา ผู�ชายคนน้ี
จัดว�าหน�าตาใช�ได� ไม�ได�หล�อสะดุดตา แถมผิว
คลํ้าๆน่ันก็ไม�ใช� เทรนดMหนุ�มฮิตของสาวๆในยุค
น้ีนัก แต�ก็จัดว�าน�าสนใจไม�น�อย เม่ือมองรวม
กับความสูงท่ีเขามี อายุของเขาน�าจะไม�เกิน 
20 ปR 

ก็น�ารักดี...แล�วไงกัน? ท�าทางแบบน้ัน
ของเด็กหนุ�มตรงหน�าน่ี...กําลังจีบเธออยู�จริงๆ
น�ะเหรอ... 

“อายุเท�าไรน�ะ?... โตP” 
มีนพยายามสบตาค�นหาความจริงจาก

ดวงตาคมคู�น้ัน 
“18 ครับ” 



 

 

คนตอบเงยหน�าข้ึนมาอย�างรวดเร็วไม�มี
อิดออด ส�งย้ิมสว�างไสวและใบหน�าแดงกํ่า  

เฮ�อ...มีนถอนใจเบาๆ 
“โอ�โฮ อายุเข�ากับสถานท่ีเลย” 
18 ปR อืม ม ม...อ�อนกว�าเธอ น�าจะ

อยู�มัธยมปลาย ไม�ก็จบแล�ว เธอกําลังถูกเด็ก
หนุ�มท่ีอายุอ�อนกว�าจีบสินะ 

“พูดยังกับ ตัวเองอายุเยอะแล�ว ง้ัน
แหละ” 

มีนย้ิมในความบังเอิญจากประโยคท่ีเขา
พูดออกมาตรงกับเร่ืองท่ีใจเธอคิดพอดี 

“ดีจัง ท่ีมีนย้ิมแบบน้ี ผมค�อยมีกําลังใจ
หน�อย” 

พูดพร�อมย้ิมดวงตาเป3นประกาย
ระยิบระยับ รอยย้ิมอ�อนเยาวMราวกับเด็กเล็กๆ 

“กําลังใจ?...พูดเหมือนจะลงสนามแข�ง
อะไรซักอย�าง” 

มีนต�อปากต�อคํา ประชดเต็มท่ี 
“ครับ ตอนน้ีผมก็รู�สึกเหมือนกําลังลง

สนามแข�งอยู�น�ะ...” 



 

 

เขาย้ิมกว�างออกมาอีก ดวงตามีแวว
เก�อเขินและมีความช่ืนชมออกมาเต็มเปRZยม 
เด็กหนุ�มคนน้ีชอบเธอเอามากๆ น่ีเขาใช�ความ
กล�ามากขนาดไหนนะ ท่ีเข�ามาคุยกับเธอ 
เสียงโทรศัพทMมือถือดังข้ึน ไม�ใช�ของเธอ 

“...ครับพ�อ” 
“ครับ ผมจะรีบไปครับ ...ติวเสร็จแล�ว

ครับ ยังไม�ได�กินอะไรเลยครับ ได�ครับ”  
เขาตัดสาย หันมามองหน�าเธอ 
“ผมคงต�องไปแล�ว เสียดายจัง...”  
แล� ว ก็มองหน�า เธอ ดวงตาเขาละ

เร่ือยไปท่ัวใบหน�า และหยุดท่ีปาก มีนใจเต�น
แรง ใบหน�าร�อนผ�าว 

“...ผมขอเบอรMมีน ได�ม้ัย?” 

อย�าไปให�นะ...คนเราเพ่ิงรู�จักกัน
แท�ๆ...มีนบอกตัวเอง 

“ว�าไงนะ?” 
มีนทําเป3นไม�ได�ยิน 



 

 

“ผมต�องไปแล�ว พ�อมารับ...ปฎิเสธพ�อ
ไม�ได�ด�วยสิ อยากชวนมีนไปพบพ�อด�วยกันนะ
...แต� มีนต�องรอรับน�องน่ีใช�ม้ัย?”  

“ค�ะ” 
เธอพยักหน�าประกอบอย�างงงๆ 
“พรุ�งน้ี ผมก็มาเรียนท่ีน่ีอีก ผมเรียนทุก

วัน ยกเว�นวันอาทิตยM ...” 
เขาช้ีมือไปท่ีมุมถนนอีกฝBZง  
“ผมเรียนพิเศษตรงน้ัน เตรียมสอบ

เข�าน�ะ...มีน มาทุกวันหรือเปล�า?”  
“เปล�าหรอก” 
เธอส่ันหน�า 
“ง้ัน ผมขอ...เบอรM”  
วกกลับมาขอเบอรMจนได� ยังไงก็ไม�ให�

หรอก...เชอะ 

เขาเตรียมกดโทรศัพทMมือถือของ
ตัวเอง จดจ�องอยู�ท่ีใบหน�าของเธอ มีนเร่ิม
ขยับตัวอย�างอึดอัด 

“เอาเบอรMมาเถอะครับ...นะครับ เรา
ลองคุยกันดูก�อน ผมเป3นคนดีนะ หรือว�า มีน



 

 

มีแฟนแล�ว แต�ผมเดาว�ายังไม�มีหรอก...แค�คุย
กัน ถ�ามีนไม�ชอบผมก็บอกผมได�เลย แต�ขอแค�
คุยกันทําความรู�จักกันก�อน...” 

มีนยังคงน่ิง จากน้ันก็มองไปทางอ่ืน ใน
ใจก็คิดว�า จะให�ดีหรือปฎิเสธดี เธอเองก็ไม�รู�
จะคิดมากไปทําไม ท้ังๆท่ีในใจเอนเอียงไปทาง
อยากจะให�เบอรMโทรศัพทMของตัวเองกับเขาเต็ม
แก�แล�วด�วย หันมามองเขาอีกคร้ัง พอเห็นสี
หน�าเว�าวอนน้ันแล�ว มีนก็ฉวยโทรศัพทMเขากด
เบอรMแล�วก็บันทึกไว�ให�เขาเสร็จสรรพ ในเม่ือ
ลําบากจะเอ�ยปาก วิธีน้ีก็เข�าท�าดี 

แล�วท่ีบอกตัวเองไว�ว�าไม�ให�ล�ะ? 
“ก็แค�คุยอะนะ”  

เธอพูดพร�อมกับ ย่ืนโทรศัพทM
ส�งคืนเจ�าของ พยายามไม�สบตาลิงโลดของเขา 
แล�วก็บอกให�เขารีบไปพบพ�อเขาเสีย เดี๋ยวจะ
สาย เขาพยักหน�ารับ ดวงตาเป3นประกาย 
พร�อมรอยย้ิมสว�างไสว มีน ใจเต�นแรงข้ึนอีก
คร้ัง และย้ิมกับตัวเอง 



 

 

เสียงโทรศัทพMมือถือของเธอดังข้ึน มีน
มองหมายเลขท่ีข้ึนมาบนหน�าจอด�วยความ
สงสัย เพราะเป3นเบอรMโทรศัพทMท่ีไม�คุ�น แต�พอ
ได�ยินเสียงเธอก็รู�ทันที 

“โตPนะครับ...ผมอยู�บนแท็กซ่ีน�ะ”  
“ค�ะ”  
เพ่ิงผ�านไป 15 นาทียังไม�ทันท่ีเธอจะ

เดินไปถึงสถาบันสอนภาษาท่ีน�องสาวเรียน
พิเศษอยู�ด�วยซํ้า...มีนพูดไม�ออก บอกไม�ถูก 
ซ่ึงไม�ใช�นิสัยเธอเลยซักกะนิดเดียว 

“ผมชอบ มีนนะ...ชอบมากด�วย แปลก
ม้ัยล�ะ?”  

ตุลาพูดต�อ หากมีนเห็นหน�าเขา
ตอนน้ี จะรู�ว�ามันกําลังแดงกํ่าทีเดียว เพราะ
อย�าง น้ีแหละเขาถึงต�องใช� โทรศัพทMบอก
ความรู�สึกแปลกๆท่ีเกิดข้ึนรวดเร็ว แม�แต�ตัว
เขาเองก็ไม�เช่ือว�าตัวเองจะทําไปแล�ว แต�ก็ 
ไม�ใช�ว�าเห็นผู�หญิงท่ีไหนๆเขาก็อยากจะเดินเข�า
ไปคุยด�วยเสียทุกคนน่ีนะ  

มีนยังคงน่ิง ไม�ปริปาก  



 

 

“ไม�รู�ว�าผมบ�าม้ัย... ท่ีเข�าไปคุยกับมีน
แบบน้ัน แต�ผมคิดว�าผมโชคดีมากนะ ท่ีไม�โดน
ด�ากลับมา ขอบคุณมากครับ...” 

“มีน...” 
“มีน...จะไม�พูดอะไรซักหน�อยเหรอ

ครับ?” 
“มีน...ผมชอบมีน ...ชอบมาก” 
“อยากรู�จัก อยากคุยด�วย” 
...เออ รู�แล�ว รู�แล�ว ว�าชอบ  
...แต�เวลาแบบน้ี เธอควรจะทํายังไง

ล�ะ? กดโทรศัพทMท้ิง หรือไม�ต�องพูดอะไร แล�ว
ใจก็เต�นไม�เป3นจังหวะเอาซะเลย...ไม�เคยมี
เหตุการณMแบบน้ี  

แม�จะมีคนรู� จักบอกบ�อยๆ ว� า เธอ
หน�าตาดี ก็ไม�แปลกท่ีจะมีชายหนุ�มเข�ามาจีบ
บ�าง ตั้งแต�ประถมโน�นแล�ว แต�มีน ก็ไม�ได�
สนใจเร่ืองรัก หรือแฟนมากกว�าหน�าท่ีท่ีเธอ
ต�องเรียน แล�วผู�ชายท่ีเข�ามาก็ไม�ได�รุกรวดเร็ว
จนเธอตั้งตัวไม�ติดแบบน้ี  



 

 

แม�ในช�วงขณะท่ีเธอกําลังคุยกับ
เขาในร�าน เธอยังแอบคิดอยู�ว�า น่ีเป3นการ
หลอกลวงของพวกต�มตุPนหรือเปล�า อย�างการ
ชวนไปเป3นดารา หรือนางแบบแล�วหลอกเอา
เงิน หรือหลอกไปถ�ายหนังโป\...แต�สายตาของ
เขาไม�ใช�แบบน้ัน เธอรู�ดีว�าไม�ใช�...แววตาท่ี
แม�แต�ตอนน้ีเธอยังรู�สึกได�ว�าเขาชอบเธอจริงๆ
...แต�ว�าเพ่ิงเจอกันน่ีเหรอ?? เธอเองก็ไม�เคย
ว�าวุ�นใจขนาดน้ี และไม�เคยพูดไม�ออกขนาดน้ี
... 

“รู�แล�วว�าชอบ...”  
ไม�รู�ว�าจะพูดอะไรดี 
“ไม�ต�องพูดซํ้าอีกนะ ไม�ง้ันไม�คุยด�วย...”  
“ก็ได�ๆ ครับๆ” 
อีกฝ/ายรีบรับคํานํ้าเสียงกังวลน�าดู  
 

...เจ�าคนแก�แดดเอ)ย  
ช�างกล�าเหลือเกิน ไม�รู�ว�าเคยทําแบบน้ี

มาก่ีหนแล�ว ถึงได�พกความกล�าบ�าบ่ินมาขนาด
น้ี เป3นความกล�าท่ีเธอไม�ค�อยจะเข�าใจนัก เคย



 

 

ได�ยินแต�เร่ืองราวของพวกเพ่ือนๆคุยกัน ว�ามี
คนมาจีบอย�างน้ันอย�างน้ี แต�ไม�เคยนึกว�าจะมี
เร่ืองแบบน้ีเกิดข้ึนกับตัวเอง  

สําหรับมีนแล�ว การมีแฟนหรือมีคนรัก
ซักคน ท่ีเธอคิดไว�ไม�ใช�แบบน้ี ผู�ชายท่ีเธอคิด
จะคบด�วยหรือท่ีเรียกว�าแฟน มันต�องเป3น
แบบค�อยๆเป3นค�อยๆไป ใช�เวลาศึกษากันอย�าง
น�อยซักปRหรือ2 ปR อาจจะมากกว�าน้ัน... 

...เอาเถอะ ก็แค�เด็กหนุ�มท่ีมาหลงชอบ
เราแค� ช่ัวครู� ช่ัวยาม ประเดี๋ยวก็หายไปเอง
แหละ ถ�าเราไม�เล�นด�วยซะอย�าง... 

มีนบอกตัวเอง ส�วนไอ�เร่ืองใจเต�นเป3น
กลองรัวบ�อยๆน่ัน คงเป3นเพราะฝ/ายโน�นเองก็
ดูหล�อดี เท� (ถึงจะเด็กกว�านิดหน�อย) หรือไม�
ก็ น�าจะเป3นอาการตื่นเต�นกับวิธีการจู�โจมใน
แบบท่ีเธอไม�เคยเจอก็ได� 

เธอจะลองคบดูเล�นๆ คงไม�
เป3นไร ไหนๆก็ยังว�างอยู� ไม�มีงานทํา เดี๋ยวเขา
คงเลิกราไปเอง พอเข�ามหาวิทยาลัยเจอสาวๆ



 

 

น�ารักๆอีกมากมาย...หวังว�าท่ีเธอคิดแบบน้ีคง
ไม�น�าเกลียดเกินไปนะ ?? 
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“ไมมาน่ังรอน้ีละพ่ี ไปรอข�างในก�าดEาย

...ร�อนตายเล�ย” 
ภาษาเด็กวัยน้ีน่ี น�าเวียนหูจริงๆ น่ีถ�า

เป3นท่ีบ�านเธอคงขอให�น�องสาวพูดใหม� 
“ไม�เป3นไร ไม�ร�อน...” 

 น�องสาวจ�องหน�าเธอแล�วถอนใจ เหง่ือ
เม็ดเล็กๆผุดอยู�ตามหน�าผากและปลายจมูก 

“อาไร� ร�อนออก น่ีนะหนูน่ังเรียนยัง
ร�อน แอรMเสียแน�เลย แล�วพ่ีมีนน่ังอยู�ตรงน้ี 
บอกว�าไม�ร�อนน่ี เพ้ียนแน�ๆ” 

เจ�าตัวพูดพร�อมกับใช�หนังสือพัดเบาๆ 
“ก็เธอ...ไขมันพอกพูนสะสมมากกว�า

พ่ีม้ัง เนอะ” 



 

 

มีนไม�ยอมแพ� พูดพร�อมหันไป
พยักเพยิดให�เจ�าตัวเห็นด�วย น�องสาวตัวดี
หน�าบูด ปากย่ืน เจ�าตัวคงไม�ค�อยสบอารมณM
นัก 

“พ่ีมีนว�าหนูอ�วน น น น” 
คนพูดลากเสียงยาว ใบหน�าบูดมากข้ึน

เร่ือย เร่ิมมีการสับเท�าเล็กๆ มีนย้ิมอย�างเอ็นดู 
“น่ีเราพูดเร่ืองอากาศกันอยู� อย�ามา

งอน ส�วนเร่ืองอ�วน พ่ีก็บอกแล�ว เธออ�วน
ยังไงก็น�ารักละ... พ่ียังชอบเธอแบบน้ีน่ีแหละ 
เลิกงอนหน�าบูดเป3นตูดเป3ดเถอะจ�ะ” 

คนตัวกลมย้ิมแก�มแทบปริ เพราะรู�กันดี
ในบ�านว�า มีนเอ็นดูน�องสาวขนาดไหน 

“...อืมม ตะว� าวั น น้ี  ยั ง ไ งๆดู พ่ี มี น
แปลกๆไปโน� หรือว�าแต�งตัวแบบน้ีเลยไม�ค�อย
คุ�นตาอะ...”  

แม�น�องสาวตัวดีพูดข้ึน หลังจากเปล่ียน
ท�าที แล�วสํารวจตรวจตาเธอท่ัวตัว ทําท�า
ครุ�นคิดไปด�วย มีนสะดุ�งข้ึนมา 



 

 

“แต�งซะเด็กเชียว เดี๋ยวก็โดนเด็ก 
“มอ” แถวน้ีจีบเอานาพ่ีสาว อิอิ...”  

พูดจบน�องสาวตัวดีก็ทําหน�าทะเล�นได�
น�าหม่ันไส�สุดๆ 

“...ไม�ใช� มอ มหาวิทยาลัยนาพ่ี ตะว�า
เป3น มอ  มัธยมอะนะ ฮิฮิ...ก�ากๆๆ” 

 “...บ�าสิ...” 
มีนใช�มือตีแขนน�องสาวดังเพียะ ด�วยไม�

รู�ว�าจะทําอะไรดีไปกว�าน้ัน อาจจะเพราะกําลัง
เขิน หน�าแดงกํ่า...แล�วจะเขินทําไมนะ?  

พูดจาได�น�าคิดมาก เจ�าเด็กทะเล�น 

มีนหน�าแดง และตัดสินใจไม�เล�าให�
น�องสาวฟBง วันน้ีไม�มีแก�ใจให�น�องสาวจอม
ทะเล�นมาแซวซักกะนิด......... 
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4. 
วันต!อมาเขาก็ยังคงโทรศัพท7มา ว�า

จะไม�รับแล�วล�ะ แต�ก็นะ อยากรู�เหมือนกัน 
เขาจะพูดยังไงได�อีก 

“มีนครับ โตPนะ” 
เธอย้ิม 
“รู�แล�วค�ะ เมมเบอรMไว�แล�ว” 
อีกฝ/ายหัวเราะมาตามสาย 
“ทานข�าวยังอะ” 
เธอคงไม�รู�ว�าเขาแทบจะพูดไม�ออกและ

พยายามถามต�อ 
“ทานแล�วค�ะ” 
เม่ือได�ยินเสียงหวานไม�มีวี่แววหาเร่ือง

เขาจึงค�อยใจช้ืน 



 

 

“ทานกับอะไรน�ะ” 
“ทานกะพ�อกะแม�ดิ”  
พูดจาได�น�ารักมาก ไม�กวนเลย สมกับท่ี

จบมหาวิทยาลัยกําลังเข�าสู� ผู�หญิงสาววัย
ทํางานจริงๆ 

“โอEย ย ย”  
เขาลากเสียงยาวใส� 
“แล�วเข�านอนหรือยังครับ” 
โตPยังเซ�าซ้ีถามไปเร่ือย 
“ยังหรอก” 
“ก่ีโมงอะครับ ผมจะได�รู�ว�าควรโทรมา

ช�วงไหน...แต�ว�า ผมอยากคุยกับมีนก�อนนอน 
มีนจะได�ฝBนถึงผม คิดเร่ืองผมก�อนเข�านอน” 

“แหวะ” 
บางประโยคมีนก็แทบจะทนฟBงไม�ได� 
“อย� า แหวะ สิ  เดี๋ ย วผมพูด ไม� ออก 

อุตส�าหMเตรียมตัวมาดี” 
“มีด�วยเหรอ พูดไม�ออก” 
“มีสิ มีนทําให�ผมมึน...” 
“ฉันไม�ใช�เหล�า หรือของมึนเมานะ” 



 

 

“ปกติ ผมจะกล�าพูดมากกว�าน้ี น่ีมีตั้ง
หลายประโยค หลายคําท่ีผมยังต�องเก็บไว� ไม�
อยากพูด เดี๋ยวมีนจะคิดว�าผมนิสัยเสีย”  

“ก็คิดว�าเสียน�ะ ยังไม�คิดว�าดีเลย” 
“โอEย ผมใจเสียแล�วครับ อย�าขู�ผมบ�อย

นักเลย สงสารกันบ�างสิโธ�...” 
โตPทําเสียงออดอ�อนต�อไป 
“ทํายังไงถึงจะคิดว�าดีล�ะครับ ถึงผมจะ

เป3นคนพูดจาตรงๆ แต�ผมก็เป3นคนดีนะมีน 
ผมขอนําเสนอเลยล�ะ น่ีเป3นคร้ังแรกท่ีทําแบบ
น้ี” 

“แบบไหน” 
มีนถามไปง้ันๆออกแนวเบ่ือๆขําๆ 
“ก็โทรมาคุยกับผู�หญิง เอ�อ...มาจีบน�ะ 

ท้ังๆท่ีไม�รู�ว�าเขาจะเกลียดหรือเปล�า เขาจะ
เหม็นข้ีหน�าผมท่ีจีบเค�าด�วยวิธีน้ีม้ัย?...” 

“...แต�ผมก็ไม�มีวิธีอ่ืนแล�วล�ะ ในตอนน้ัน
ถ�าไม�เข�าไปหามีนแบบน้ัน ผมก็บอกตัวเองว�า 
...แล�วมันจะมีวิธีไหนล�ะ ท่ีจะทําให�ผมรู�จักมีน
ได� ผมจะมีโอกาสท่ีจะเจอมีนได�ท่ีไหนอีก...ไม�



 

 

รู�อะ น่ีแหละวิธีท่ีผมตัดสินใจไปแล�ว ผมไม�
อายหรอกท่ีจะทํา...” 

“แล�วมีนล�ะ รังเกียจม้ัยท่ีผมทําแบบ
น้ัน?”  

เอ�อ...นะ กําลังเป3นผู�ฟBงอยู�ดีๆ กลับ
โดนถามซะง้ัน แล�วจะตอบยังไงดีล�ะโว�ย...มีน 
โวยวายในใจ  

“ตอบได�ม้ัยครับ มีน?”  
“ไม�รังเกียจหรอก งงๆน�ะ ...อย�าเพ่ิง

เข�าข�างตัวเองนะ จะให�รังเกียจก็ไม�ใช�น�ะ มัน
เป3นการโกหก โตPเองก็เป3นคนหน�าตาใช�ได� จีบ
ผู�หญิงท่ีไหน ผู�หญิงคนน้ันก็คงดีใจเป3นเร่ือง
ธรรมดาน�ะ ...” 

“มีนฉลาดจัง... รู�ไหม ตอบแบบน้ี โตP
ย่ิงชอบมีนมากข้ึนไปอีก” 

มีนกดสายวางหู เธอใช�เง่ือนไข
ท่ีว�า หากเขาพูดว�า ชอบเธอ อีกเธอจะไม�คุย
ด�วย แต�ความจริงแล�ว เธอกําลังหมดแรง ใจ
ท่ีเต�นไม�เป3นจังหวะมาตลอดการสนทนา ทําให�
เธอต�องขอเวลานอก 



 

 

 มีเสียงโทรศัพท7ดังขึ้นอีกคร้ัง 
เขาน่ันแหละท่ีโทรมา เธอไม�รับ ซักพักก็เงียบ
ไป ใจเธอเต�นแรงข้ึนอีก ผ�านไป 10 นาทีก็มี
ข�อความส้ันส�งเข�ามา เธอเป;ดอ�าน 

...ผมขอโทษ ยกโทษให�ด�วยนะครับ ผม
จะไม�กวนใจมีนแล�ว ...ต�องอ�านหนังสือเตรียม
สอบ แต�คืนน้ีคงนอนไม�หลับแน� ถ�ามีนยังไม�
ยกโทษให�ผม... 

ดูเอาเถอะ...อีกใจก็อยากจะปล�อยไป
แบบน้ี แต� ไม�ว�ามันจะเป3นกลลวงหรือการ
หลอกล�อจากอีกฝ/าย มันก็ทําให�เธอตัดสินใจ
ส�งข�อความกลับไป 

 
...ยกโทษให�...ค�อยคุยกันวันอ่ืน จะนอน

แล�ว 
มันก็จริงท่ีว�าเธอจะนอนแล�ว แล�วจะ

นอนหลับได�หรือไม�น้ันก็ต�องมาดูกันว�า เธอจะ
ฟุงซ�านกับเร่ืองของเขาได�มากน�อยแค�ไหน 

...เสียงกุกกักและเสียงเพลงจากห�อง
ของน�องสาวซ่ึงอยู�ข�างๆดังแว�วเข�ามา มีนตา



 

 

ลุกโพลง พร�อมกับถอนใจเบาๆ เสียงทุ�มหวาน
ของตุลายังดังอยู�ริมหู โดยเฉพาะประโยคท่ีว�า 

ผมชอบมีน 
เจือความหวานและแสดงออกมาพร�อม

นํ้า เ สียงอย�างแจ�มชัด ว�า เป3นไปตามน้ัน 
ประโยคท่ีทําให�มีนใจเต�นไม�เป3นจังหวะทุกคร้ัง
ท่ีนึกถึง  

...คบเล�นๆ คบเล�นๆ แบบเด็กๆ...ท�อง
ไว�เถอะ มีนบอกตัวเอง ก�อนเปลือกตาจะป;ด
ลง 
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ตั้งแต!น้ันมาเราก็พูดคุยกันทุกวัน 
เอ�อ...เขาโทรมาน�ะ ขอบอกว�าทุกวันจริงๆ 
ส�วนมากก็ก�อนนอน เรามีหลายอย�าง ท่ี
คล�ายกัน คิดคล�ายๆกัน ทําอะไรคล�ายๆกัน 
พร�อมกับความคิดถึงกันและใจท่ีเต�นแรงข้ึน ใน



 

 

วันท่ีบอกเขาว�าเธออายุมากกว�า เรียนจบแล�ว 
และกําลังหางานทํา เขาตอบมาแบบน้ี  

“ย่ิงดีมากเลย เกPจะตาย ผมไม�
ชอบเด็ก ...ขนาดตัวเองผมยังไม�ชอบเลย ผม
อยากโตไวๆ ถ�าผมโตกว�าน้ี ผมคงดีข้ึน เรียน
จบปริญญาตรี มีงานทําแล�วก็ทําไปซักพัก 
เรียนต�อโท ตอนน้ันผมคงมีเสน�หM เท�กว�าน้ี 
มีนจะได�ชอบผม แบบไม�ต�องลังเลอะไร...”  

แค�น้ี ก็ชอบแล�วล�ะ...  
มีนบอกเขาในใจแต�จะให�บอกหรือ

แสดงออกมากคงทําไม�ได� ย่ิงประโยคท่ีเขาเพ่ิง
จะพูดจบ ทําให�มีนรับรู�ว�า เขาเข�าใจว�าเธอคิด
อย�างไรกับเร่ืองราวระหว�างเขากับเธอ มีนเร่ิม
เป;ดใจ รับรู�เร่ืองราวของเขามากข้ึน เพ่ืออะไร
นะ ...เพ่ือจะเรียนรู�เขามากข้ึนละม้ัง?  

จากการแค�พูดคุยกันทางโทรศัพทM เธอ
รับปากท่ีจะไปดูหนังด�วยกันในอาทิตยMท่ีสาม 
ความรู�สึกคุ�นเคยทําให�เธอตัดสินใจแบบน้ัน ท่ี
สําคัญไปกว�าน้ันคือเธออยากเจอเขา อยาก
รู�จักเขาให�มากข้ึนไปอีก  



 

 

 
 
โอ�ย ทําไมช�างหล�อแบบน้ี... เด็กอะไร

น่ี... 
มีนได�แต�ตีโพยตีพายอยู�ในใจ ซ่ึงเป3น

วันท่ีเธอกับเขานัดดูหนังด�วยกันคร้ังแรก 
หลังจากท่ีผ�านมามีแต�การพูดคุยกันทาง
โทรศัพทM  

...แย�แน�ๆ แย�แล�ว ย่ิงดู ก็ ย่ิง
ถูกใจ...เธอจะห�ามใจได�หรือน่ี วันน้ีเขาใส�
กางเกงยีนสMสีนํ้าเงินเข�มหลวมๆแบบเด็กวัยรุ�น
ท่ัวไป แต�ด�วยความท่ีสูงจึงสะดุดตาเป3นพิเศษ 
เส้ือยืดสีขาวทําให�หน�าคมๆของเขาดูสดใส
มากๆแล�วพอเขาย้ิม อืม...คุณก็จะตกหลุมรัก
เขาทันที  
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“ห�ามจับมือ” 
“ห�ามเข�าใกล�เกิน 1 ฟุต”  
ไม�ได�เลย ไม�ได� เธอต�องเด็ดขาดไว�ก�อน 

ห�ามใจอ�อน น่ีเป3นการคบการเล�นๆ(ท่ีคิดไป
ฝ/ายเดียว)จะมามัวทําตัวอ�อน ใจอ�อนยามเห็น
รอยย้ิมน่ีไม�ได� 

“โอEย มีนใจร�ายมาก ก ก ก”  

ตุลาโอดครวญและแสดงสีหน�า
ปวดใจได�น�าสงสารและน�าหม่ันไส�มาก  

ซ่ึงตอนน้ีเขาน่ังอยู�ห�างจากเธอประมาณ 
1 ฟุตเป\ะ มันเป3นโซฟายาวตั้งไว�สําหรับให�น่ัง
รอก�อนจะถึงเวลาเข�าดูหนัง พูดแบบน้ีดูติงตE
องไปหน�อยสําหรับการมาดูหนังด�วยกัน 
เพราะพอเข�าไปดูหนัง ด�วยเก�าอ้ีท่ีติดกัน และ
การพูดคุยท่ีต�องกระซิบกระซาบน้ัน ...1 ฟุต? 
หรือว�าจะซ้ือตั๋วท่ีน่ังห�างกันดีนะ 

“อย�าทําอย�างน้ันเลยครับ” ตุลา มอง
หน�าเธอด�วยหน�าตาตื่นตระหนก มีนแอบย้ิม
ในใจ 



 

 

“มีนมาจากยุคไหนกันแน�เน่ีย? ...การ
เป3นแฟน จับมือถือแขน กระซิบกระซาบกัน 
มันก็ปกติน่ีครับ...บางคู�นะเขาจูบกันในโรงหนัง
ก็มี...แถม...” 

“เราเป3นแฟนกันแล�วเหรอ ? มีนยัง
ไม�ได�ตกลงด�วยนะ โตPน�ะ อย�าเพ่ิงคิดไกลสิคะ”  

ฟBงดูเล�นตัวมากๆ แล�วก็ฝ]นๆยังไงไม�รู�
นะ 

“มีน...” 

เสียงของตุลาเอ�ยช่ือเธอออกมาได�
แค�น้ัน มีนรู�สึกว�าเธอเองง่ีเง�าเหลือเกิน รู�แท�ๆ
ว�าเปาหมายของตุลาน้ันตรงดิ่งมาเพ่ือจีบเธอ
แน�ชัด ก�อนหน�าน้ีก็พูดคุยโทรศัพทMทุกวัน ไม�มี
วันไหนท่ีเขาไม�โทรมา นับจากรู�จักกันวันแรก 
แล�วก็ไม�มีวันไหนท่ีเธอไม�คุยด�วย 

แล�วการท่ีเธอตกปากรับคํามาดูหนังกับ
เขา ใครๆก็รู�ท้ังน้ันแหละ ว�าเธอมีใจล�ะ ไม�ง้ัน
จะคุยทําไม มาดูหนังทําไม... 

“เอEะ!!?”  



 

 

มีนอุทานออกมาเบา เม่ือมือของตุลา
ฉวยมือเธอไปจับไว� และตัวเขาก็ขยับเข�าจน
เน้ือตัวชิดกัน มีนพยายามแกะมือตัวเองออก 
จะขยับตัวหนีก็ไม�ได�เพราะน่ีก็ชิดริมจนแทบจะ
ตกโซฟาอยู�แล�ว 

“จุEๆ...เดี๋ยวคนมองนะมีน ผมขอเวลา 
5 นาที ขออยู�แบบน้ีก�อน”  

“คนนิสัยเสีย”  

มีนพูดออกมาเบาๆ เพราะคน
เร่ิมหันมามองแล�วจากการน่ังแนบชิดกันแบบ
ถ�ายเทนํ้าหนักไปอีกด�านของโซฟาจนผิด
สังเกต จึงปล�อยให�เขาเกาะกุมมือเธอไว�แบบ
น้ัน หัวใจท่ีเต�นรัวเร็วเม่ือครู�ค�อยๆสงบข้ึนแต�ก็
ยังไม�ปกติเสียทีเดียว ความอบอุ�นวิ่งช�าๆข้ึนมา
ท่ีผิวแก�ม ใบหน�าร�อนผ�าวเม่ือเขาหันมามอง
เธอน่ิง และมือของเธอก็ถูกตุลาเกาะกุมไว�
ตลอดการดูหนัง  

หนังท่ีดูในวันน้ันเธอไม�ประทับใจเอา
เสียเลยไม�ใช�ว�าไม�สนุกหรือไม�ดี เพราะสมาธิ
ของเธอไม�ได�จดจ�ออยู�กับการดูหนัง แล�วข�อ



 

 

ห�ามท่ีเธอบอกเขาไว�น�ะเหรอ?...จะได�ผล
ตรงไหน... 
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5. 

หลังจากน้ันทุกๆวันผ!านไป ตุลาก็
ยังคงโทรศัทพMมาหา ความคิดท่ีว�าจะคบกับ
เขาเล�นๆเร่ิมเลือนๆไป การพบปะกันก็เร่ิมมี
บ�อยข้ึน โดยมีนใช�เวลานัดเจอตุลาหลังจาก
การไปสมัครงาน คนท่ีบ�านยังไม�รู� และมีนก็ยัง
ไม�คิดจะบอก 

“น่ีปล�อยนะ...” 
มีนพยายามสะบัดมือ จะบอกให�ว�า

จริงๆเธอก็แค�ปBดปองไปอย�างน้ันเอง เม่ือสบ
สายตาเว�าวอนของโตP เธอก็ได�แต�เลยตามเลย 

การจับมือถือแขน โอบกอด กลายเป3น
เร่ืองปกติไปแล�ว และนับวันมีนเองก็ต�องการ
ใกล�ชิดกับเขา...เป3นความคิดท่ี... เอ�ออันตราย



 

 

ไม�ใช�เล�นเนอะ...การดูหนังไม�ได�แค�จับมือแล�ว 
บางคร้ังเขาก็ขอหอมแก�ม จากการหอมแก�ม
มาหยุดท่ีปาก ดีท่ีเป3นโรงหนังท่ีเป3นท่ีน่ังคู�แถว
หลังสุด...อายก็อายหรอกนะ แต�อารมณMตอน
น้ันมันเตลิดไปแล�ว ท้ังอยากลองและอยากรู�  

“มีนครับ” 
เสียงกระซิบคลอเคลียตรงหู ทําให�มีน

ตัวร�อนผ�าว มึนงง 
“ท่ีบ�านไม�มีใครอยู�เลย ไปท่ีบ�านผมนะ” 
“...”  
เธอพยักหน�า 
“ไปเดี๋ยวน้ีเลยนะครับ...”  
เธอพยักหน�าอีก ปล�อยให�เขาจับมือเธอ

เดินออกจากโรงหนังไปท้ังๆท่ีหนังยังไม�จบ 
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ขณ ะ ท่ี กํ า ลั ง จ ะ ขึ้ น แ ท็ ก ซ่ี 
โทรศัพทMมือถือท่ีเธอเป;ดระบบส่ันไว�ในกระเปOา
กระโปรงตั้งแต�ช�วงก�อนเข�าโรงหนังก็ส่ันข้ึนมา 
จนเธอสะดุ�งเฮือก ตุลาหันกลับมามอง 

“โทรศัทพMน�ะ...”  

มีนหน�าชา ละอายแก� ใจในการ
กระทําของตัวเอง เธอรีบรับโทรศัพทMมือไม�ส่ัน 

ตุลาปล�อยมือเธอท่ีเขากุมไว� เพ่ือท่ีเธอ
จะหยิบโทรศัพทMได�ถนัด หน�าจอระบุว�าเป3น
โทรศัพทMจากเคร่ืองของแม� 

“แม�คะ”  
“มีน...อยู�ไหนน�ะ รีบกลับบ�านหน�อย

ได�ม้ัยจEะ ...วันน้ีพ�อขอประชุมครอบครัวน�ะจ�ะ 
ซัก 6 โมงพ�อน�าจะกลับจากทํางานล�ะ” 

“...มีเร่ืองอะไรคะแม� ตอนน้ี มีนกําลัง
...จะกลับพอดีเลยค�ะ”  

มีนพูดใส�โทรศัพทMเสียงดัง หวังให�ตุลาได�
ยินด�วย 

“ก็คงเร่ืองสําคัญน�ะจ�ะ มีนรีบกลับแล�ว
กันนะ” 



 

 

เสียงของแม�ดูวิตกกังวลอย�างไรไม�รู� 
“ค�ะ แม�...มีนจะรีบกลับค�ะ...ค�ะ แค�น้ี

ค�ะ” 
เธอรีบรับคํา หันกลับมามองเด็กหนุ�ม

ข�างๆตัว 
“คะ...คือ...โตP...มีนต�องกลับบ�านแล�วล�ะ 

เร่ืองไปบ�านโตPน�ะ...คงจะไม�ได�ไปแล�ววันน้ี...” 
แม�เสียงจะตะกุกตะกัก แต�มีนก็ตัดสินใจ

ท่ีจะกลับบ�านแล�ว 
“ไปบ�านผมก�อนไม�ได�เหรอ แล�วค�อย

กลับบ�านมีน เดี๋ยวผมไปส�งก็ได�...นะครับ” 

โตPออดอ�อนเสียงอ�อนทุ�ม ใบหน�า
สวยใสของสาวคนรักท่ีเขาหลงใหลตั้งแต�แรก
เจอน้ัน ดูเด็ดเดี่ยว เขารับรู�ตั้งแต�ได�ยินเสียง
โทรศัพทMดังคร้ังแรกแล�ว ว�าเร่ืองท่ีเขาอยากให�
เกิดน้ันคงเป3นไปไม�ได�แน�ๆ 

แต�เขาก็ยังต�องการร�องขอดู จริงๆแล�ว
เขาเองไม�ได�รีบร�อนอยากครอบครองท้ังตัวและ
หัวใจของเธอ แต�ไม�รู�ทําไมท่ีเขารู�สึกหงุดหงิด 
ดื้อดึง และเอาแต�ใจตัวเองข้ึนมา 



 

 

“...ไม�...ไม�ได�ค�ะ...พ�อมีน...”  

มีนตะกุกตะกัก เม่ือเห็นหน�าตา
อ�อนวอนของเขา...อารมณMเตลิดเม่ือครู�ยัง
หลงเหลืออยู� แต�ความสําคัญของการประชุม
ครอบครัวไม�ใช�เร่ืองท่ีเธอจะปฎิเสธ พ�อไม�เคย
จุกจิกหยุมหยิม เร่ืองท่ีแม�บอกว�าพ�อมีเร่ือง
สําคัญ ก็สําคัญจริงๆทุกคร้ัง 

“อย�าเพ่ิงกลับบ�านเลยนะครับมีน” 
โตPจับมือเธอไว�แล�วบีบเบาๆ มีนสะดุ�ง

เฮือกความรู�สึกรังหงุดหงิดพลุ�งพล�าน  
เ ม่ือ รู� สึกดั ง น้ันแล�ว มีนก็สะบัดมือ

ตัวเองอออกจากการเกาะกุมของโตP 
“โตP มีน...มีน ต�องกลับค�ะ ท่ีบ�านนัด 6 

โมงเย็น มีนต�องไปแล�ว น่ีก็ 3 โมงคร่ึง...” 
มีนเร่ิมโกรธ มากข้ึน เธอกําลังโกรธ

อะไรกันนะ?....โตPมองเธออย�างตัดพ�อ 
“มีนจPา...มีน นะครับ ไปบ�านผมก�อน

...” 
เ สียงอ� อนหวานของโตP  ทํา ให� เ ธอ

อารมณMเย็นลง เย็นลงมากด�วย 



 

 

จนเธอแทบใจอ�อนอีกคร้ังและยอมตก
ลงไปบ�านเขาเสียเดี๋ยวน้ัน ด�วยนํ้าเสียงทุ�มนุ�ม
ท่ีเขาใช�เรียกช่ือเธอ...แต�ว�าเร่ืองท่ีเธอควรต�อง
ทําคือ กลับบ�าน ไปประชุมครอบครัว ซ่ึงเธอ
รับปากแม�ไว�แล�ว ส�วนเร่ืองท่ีเธอต�องไปบ�าน
เขาน้ัน ไปทําไมนะ?...เอ�อ เพราะจูบท่ีเตลิด
เป;ดเป;งเม่ือก้ีหรือเปล�านะ  

 

....หนังก็ดูไม�จบ มีนตัวส่ัน ใจ
ไหววูบ เร่ิมรู�สึกแล�วว�าเขารุกเธอมากเกินไป 
ส�วนเธอต�องยับย้ังช่ังใจมากกว�าน้ี ไม�รู�ว�าทําไม
คิดแบบน้ัน รู�แต�ว�าด�วยวัยของเธอและเขายัง
ไม�เหมาะท่ีจะพัฒนาความสัมพันธMให�เกินเลย
มากกว�าน้ี และท่ีสําคัญเธอเองไม�ใช�เหรอ ท่ี
บอกตัวเองไว�ว�า น่ีจะเป3นการคบเล�นๆ... 

 
มีนเรียกแท็กซ่ี ก�าวข้ึนรถ และป;ดประตู

อย�างรวดเร็ว เธอน่ังแท็กซ่ีไปได�ซัก 5 นาที 
โทรศัพทMมือถือก็ส่ันข้ึนมาอีก มีนล�วงออกมา
จากกระเปOากระโปรง มองช่ือท่ีข้ึนหน�าจอด�วย



 

 

ความสับสนและอ�อนแรง เธอนึกกลัวตัวเอง
ข้ึนมา กลัวความรู�สึกของตัวเอง 
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เ ย็น วัน น้ัน ท่ี พ� อ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม
ครอบครัว( ซ่ึ ง มี กัน 4 คน) เป3น เ ร่ือง ท่ี
ครอบครัวพบกับการเปล่ียนแปลงอีกคร้ัง พ�อ
บอกว� า บ� า น เ ร า ต� อ งย� า ย ไปอ ยู� จั ง ห วั ด
กาญจนบุรี(บ�านคุณปู/) เพราะบริษัทท่ีพ�อ
ทํางานอยู�ต�องป;ดตัว  

และด�วยวัยขนาดพ�อ พ�อไม�อยากหา
งานทําในกรุงเทพแล�ว พ�อจะบอกขายบ�าน
หลังน้ี เอาเงินท่ีได�ไปหากิจการเล็กๆทําซ่ึงแม�ก็
เห็นด�วย ส�วนเร่ืองของน�องสาวท่ีเรียนพิเศษ
ภาษาจีนก็ให�หยุดไว� และต�องย�ายไปหาท่ีเรียน
ใหม�ในตัวจังหวัด  



 

 

“มีนเอง ก็ดีแล�วท่ียังหางานทําไม�ได� 
เพราะไม�ง้ันก็จะตัดสินใจลําบากข้ึน ว�าจะเอา
ยังไงดี . . .ช�วงน้ี ก็ช�วยๆกันเก็บข�าวของนะ 
เพราะพ�อจะเร่ิมขนย�ายเลย บ�านเราก็ของ
เยอะ อย�างว�านะ อยู�กันมานานตั้งเกือบ 20 
ปR...”  

พ�อถอนใจออกมาเฮือกใหญ�  
“...มีนช�วยพ�อสํารวจข�าวของหน�อยนะ

ลูก อันไหนควรใช� อันไหนควรบริจาค หรือจะ
ท้ิงก็ช�วยๆแม�เค�าดู...”  

นํ้าเสียงราบเรียบน้ัน ทําให�มีนสงสาร
พ�อจับใจ พ�อคงพยายามทําใจไว�แล�ว 

“ค�ะพ�อ...ไม�ต�องห�วงค�ะ...มีนเต็มท่ี...”  
มีนรับคําด�วยนํ้าเสียงแข็งขัน พ�อย้ิม

น�อยๆโอบศรีษะเธอไว� 

“เก�งมาก ลูกสาวพ�อ”  
“ลูกสาวพ�อซะอย�างน่ีคะ” 
มีนนํ้าตาคลอ พร�อมรอยย้ิม เธอดีใจท่ี

พ�อย้ิมได�เสียที เธอไม�อยากให�พ�อทําหน�า
เศร�าๆอย�างน้ัน  



 

 

วันน้ันท้ังวันจนค่ําเธอกับแม�ช�วยกัน
สํารวจส่ิงของท่ีจะท้ิงและจัดหมวดหมู�ส่ิงของ
ต�างๆบางส�วนลงกล�อง... 

 
...นํ้าตาท่ีคลออยู�ไหลอาบแก�ม เม่ือเธอ

กลับมาล�มตัวลงนอนบนท่ีนอนในห�องส�วนตัว 
มันปะปนกัน เร่ืองท่ีเธอสงสารพ�อ ผิดหวังกับ
ตัวเองและการต�องจากกันของเธอกับบ�านท่ี
เธออยู�มานาน  
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วันน้ีเป3นวันเสารMวันหยุดของเธอ 
มีนน่ังอยู�บนโซฟาตัวโปรดมองออกไปนอก
หน�าต�าง(มีแต�ตึกเป3นทิวทัศนM)ใช�เวลาปล�อยให�
ความคิดของเธอล�องลอยย�อนกลับไปหาความ
ทรงจําเก�าๆ... 3 วันผ�านมาแล�ว นับจากท่ีเธอ



 

 

และตุลาเจอกันอีกหน มีหลายอย�างท่ี มีนไม�
ค�อยเข�าใจนัก และไม�กล�าท่ีจะทําความเข�าใจ 

และสมองของเธอขาวโพลนไปหมด 
เธอน่ังน่ิงอยู�แบบน้ันมาหลายช่ัวโมงแล�ว ก�อน
หน�าน้ี ในวันหยุดหากเธอไม�ไปหาพ�อกับแม�ท่ี
กาญจนบุรี เธอจะเข�าออฟฟ;ศเพ่ือทํางาน 
หรือไม�ก็อ�านหนังสือหรือดูหนังอยู�กับบ�าน 

แต�วันน้ี มีนอยากอยู� น่ิงๆแบบน้ี 
อาการท่ีเธอเป3นอยู�จะให�พูดง�ายๆคือเธอกําลัง
ช็อก ทําอะไรไม�ถูก...คิดอะไรไม�ออก ไม�รู�ว�าจะ
จับต�นชนปลายอย�างไร ท่ีสามารถทําได�ก็แค�
ย�อนความคิดกลับไปสู�อดีต ความจริงเธอ
อยากทําแบบน้ีตั้งแต�วันท่ีเจอกับตุลาแล�ว แต�
เธอต�องทํางานน่ีนะ 

 
...เสียงทุบประตู ท่ีดังผิดปกติทําให�มีน

สะดุ�งเฮือก น่ีมันประตูห�องเธอหรือเปล�า?? 
มีนเดินไปเป;ดประตู คนตรงหน�าทําให�มีนต�อง
กระพริบตาอีกหลายคร้ัง ใจเต�นระรัวพองโต
ข้ึน แล�วก็แฟบลงไปในทันที 



 

 

“ผมเคาะตั้งนาน...ไม�ได�ยินรึไง?...” 
“..............”  
“มีน...” 
“อ�อ โตP ...มาได�ยังไง เค�าให�ข้ึนมาเหรอ 

ปกติคนนอกเค�าต�องโทรศัพทMมาถามมีนก�อนน่ี
นา?...”  

มีนถามขึ้น หลังจากยืนมองตุลา
ด�วยความงุนงง  

“โทรมาแล�ว มือถือมีนผมก็โทรแล�ว แต�
มีนไม�รับ...”นํ้าเสียงมึนตึง และสีหน�าเจ็บปวด
ของตุลา ...ทําไมนะ? มีนถามตัวเอง เขามา
ทําไม? แล�วทําไมเขาทําหน�าแบบน้ัน? มีนเดิน
อ�อนแรงกลับเข�าห�อง มองหาอะไรบางอย�าง... 
ตุลายังคงยืนมองอยู�ท่ีประตู 

“...จะทําอะไรน�ะมีน? ...” 
“เอ�อ...มีน จะ...เอ�อ เอ...”  
มีนหันมามองเขา และพยายามนึกว�า

ตัวเองกําลังทําอะไรอยู�? เธอนึกไม�ออกเสีย
แล�ว มีนยืนน่ิงอยู�อย�างน้ัน สบตาโชนแสงของ
ตุลาอย�างงงงัน 



 

 

ตุลาป;ดประตู เดินตรงเข�ามาหาเธอ 
สายตายังคงจับจ�องอยู�ท่ีเธอไม�ลดละ มีนก�ม
ลงมองปลายเท�าตัวเอง เห็นขากางเกงยีนสM
และรองเท�าผ�าใบสีดําห�างจากเธอไม�เกิน 2 
ฟุต เธอถอยหลังออกมา 2 ก�าว ยังคงอยู�ใน
ท�าเดิม(คือมองเท�าตัวเอง) 

“ฉันนึกออกแล�ว...กําลังหา เอ�อ โทร
ศัพทMน�ะ...ท่ี...โตPบอกว�าโทรมาแล�วมีนไม�รับ ก็
เลยนึกข้ึนได�ว�ามีนวางโทรศัพทMไว�ไหนไม�รู�...” 

“มีนเป3นอะไรหรือเปล�า? ไม�
สบายใช�ม้ัย? ทําไมไม�ไปทํางาน...ดูอาการ
แปลกๆนะ” 

“ไม�เป3นไร สบายดี” มีนรีบส่ันหัว 
“ก็ วันน้ีวันเสารM มีน เอ�อ ฉันหยุด...” 
“อ�อ” ตุลาพยักหน�ารับ 
“น่ันสินะ เป3นวันหยุดน่ีเอง” 
แล�วทุกอย�างก็เงียบลง ไม�มีใครพูดอะไร

อีก ได�ยินเพียงเสียงเข็มนาฬิกาเดิน เวลาเดิน
ผ�านไปเท�าไรไม�รู� อาจจะ 10 นาที หรือ 20 
นาที  



 

 

“ผมขอน่ังได�ม้ัย...”  
เขาหันไปทางโซฟา มีนพยักหน�า  
“มีน จะไม�ถามอะไรเลยเหรอครับ?”  
ตุลาเป;ดฉากถามข้ึนก�อน ...น่ีมันเกม

จ�องตาอะไรกันนะ?...มีนนึกในใจ เธอหันหน�า
ไปทางไหน พอหันกลับมาก็มีสายตาของเขา
จับจ�องทุกคร้ัง มันทําให�เธอใจพองๆแฟบๆ
ส่ันๆจนทําตัวไม�ถูก    

 
เธอจะควบคุมตัวเองอย�างน้ีไม�ได�นะ มีน

... 

เธอร�องบอกตัวเองในใจ 
“ฉัน...จะไปเอานํ้ามาให�นะ...รอเดี๋ยว”  
มีนวางนํ้าเย็นลงบนโตEะกระจกใส แล�ว

ยืนเงอะงะ โซฟาท่ีมีเป3นโซฟาหนังตัวยาวสี
แดง หากจะน่ังจริงๆก็คงได�ประมาณ 3 คน 
มันน�าจะมีเก�าอ้ีอีกซักตัวในเวลาแบบน้ี 

แล�วอาการประหม�าน้ีจะแสดงออกมาให�
เขารับรู�ได�หรือเปล�า? 

“ผมขอโทษ...ท่ีเสียมารยาท” 



 

 

ตุลาย้ิมเก�อเขิน 
“ จู�ๆก็ข้ึนมาถึงห�อง...ผมมารอมีนตั้งแต� 

6 โมง เห็นไม�ลงไปซักที ผมนึกว�ามีนต�องไป
ทํางานน�ะ โทรเข�ามือถือก็ไม�รับ พนักงาน
ข�างล�างต�อสายข้ึนมามีนก็ไม�รับ ...” 

“...ผมเป3นห�วงมากไปหน�อย ไม�ทันนึก
ว�า เป3นวันหยุด สงสัยผมจะหน�าตาดี ม้ั ง 
ข�างล�างเค�าให�ข้ึนมาหาเองแบบน้ี”  

เขาย้ิมกับประโยคสุดท�าย 

“มีนยังนอนอยู�... ข้ีเซาจัง เสียง
โทรศัพทMก็ไม�ได�ยิน”  

เขาพูดต�อด�วยเสียงทุ�มนุ�มหู มีนมึนงง 
...อย�าทําเสียงแบบน้ัน เธอกําลังจะยืนไม�อยู� 
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6. 
“มีนจะยืนอีกนานม้ัย... มาน่ัง

น่ีสิ ไม�ต�องกลัวผมหรอก ผมไม�ทําอะไรมีน
หรอกน�ะ มาสิครับ ...รับรองได�”  

“มาเถอะน�า” 
เขาตบมือลงท่ีน่ังข�างๆตัว มีนเดินอ�อม

หลังโซฟาไปน่ังชิดอีกด�าน รู�สึกเหมือนตัวเอง
กําลังทําตัวลีบแบน ไม�รู�เหมือนกันว�าทําไม
ต�องทําอย�างน้ัน ตุลาขยับหันมาทางเธอเต็ม
ตัว มีนใจเต�นรัวข้ึน ใบหน�าของตุลาท่ีย่ืนเข�า
มาเกือบชิด  

“ผมมีอเร่ืองอยากคุยด�วย...นิดหน�อย” 
ตอนท�าย นํ้าเสียงเร่ิมเบาลง มีนเร่ิม

ร�อนวูบวาบไปท่ัวตัว 



 

 

“อย�า...” 
“อย�าทําแบบน้ันนะ!” 
มีนแหวออกไป 
“ยังไม�ได�ทําอะไรครับ...แล�วรู�ได�ยังไงว�า

ผมจะทําอะไร?...” 
นํ้าเสียงย่ัวเย�าแบบน้ี ไม�น�าจะเป3นผลดี

ต�อเธอนัก อยากจะลุกหนีอีกฝ/ายไปเสีย แต�ก็
ขยับตัวไม�ได� 

มีนพยายามไม�หันไปมองอีกฝ/าย 

“รู�ก็แล�วกัน” 
“หันหน�ามาน่ีสิครับ” 
“ไม�...ทําไมต�องหันด�วย มีอะไรอยากพูด

ก็พูดมาสิคะ มีนฟBงอยู�” 
“ไม�หันมาก็ไม�พูดครับ ผมจะรอแล�วกัน” 
เขาเงียบไปหลายอึดใจ 
“คนเราเวลาคุยกันก็ต�องมองหน�ากันสิ

ครับ ถึงจะถูก” 
ท่ีเขาบอกว�าไม�ทําอะไร เห็นจะไม�จริง

เสียแล�ว...ด�วยนิสัยช�างรุกใจร�อน เวลาผ�านมา
ขนาดน้ีก็ใช�แต�คงไม�เปล่ียนนิสัยในส�วนน้ีไปซัก



 

 

เท�าไร  และถึงแม�เขาจะทําอะไรจริงๆ...เธอก็
ไม�เคยเกลียดหรือว�าห�าม ในเม่ือเธอยังไม�มี
เร่ียวแรงห�ามตัวเอง เธอจะห�ามเขาได�อย�างไร 

เขามองเธอท่ัวใบหน�า แต�มองท่ีริม
ฝRปากนานกว�าและบ�อยกว�าส�วนอ่ืนๆ ปากเรา
เร่ิมสัมผัสกัน ล้ินของเขาตวัดเข�ามาในปากเธอ 
ท้ังเน้ือท้ังตัวของมีนระทดระทวยอยู�ในอ�อม
กอดเขา เธอปล�อยให�เขาจูบและกอดแนบแน�น
ไม�คิดจะต�อต�าน  

“ไหนว�าจะ...ไม� ไม�ทําอะไรมีน...”  

ถามไปง้ันแหละ รู�ว�าเขาต�องหา
เร่ืองแก�ตัวจนได�  

“ไม�ได�บอกน่ีครับ...ว�าจะไม�จูบ...”  
นึกแล�วเชียว 
เขาพูดเสียงอู�อ้ีอยู�ตรงปาก จากน้ันก็จูบ

เธอ...อีกแล�ว 
“อ้ืม อือ...” 
เสียงแผ�วเบาดังจากลําคอของตุลา เธอ

จับใจความไม�ถนัดนัก จนกระท่ังเขาถอนริม



 

 

ฝRปากออก แต�ก็ยังพูดและคลอเคลียอยู�กับริม
ฝRปากของเธอ 

“มีน...มีนทํากับผมได�ยังไงนะ...มีนใจ
ร�ายมาก”  

ดวงตาของเขามีแววเจ็บชํ้า แต�ก็จูบเธอ
อีก 

“ตอนแรกท่ีรู�จากน�องสาวมีน...ว�า
มีนอยู�ไหน ผมกะว�าจะแค�มาดู ดูว�ามีนอยู�ยังไง 
คงมีแฟนแล�วแน�ๆ...มีนน�ารักจะตาย ต�องเสร็จ
ไอ�หนุ�มท่ีไหนไปแล�วล�ะ คิดไปไกลขนาดว�ามีน
อาจจะมีลูกมีเต�าแต�งงานไปแล�วโน�นเลย...แต�ก็
ยังอยากเห็นอยากเจอ วางแผนด�วยว�า จะมา
ทําให�มีนชอบผมอีก พอมีนชอบผมก็จะท้ิงมีน 
ให�มีนรู�ซะบ�างว�าคนโดนท้ิงน�ะเป3นยังไง”  

เขาพูดพร�อมประคองวงหน�าเธอไว� ไล�
น้ิวมือแผ�วเบาไปตามรูปปากของเธอ น้ิวอุ�น
ร�อนของเขาไล�เร่ือยมาท่ีลําคอ เชยคางเธอข้ึน
มองเต็มตา มีนนํ้าตาคลอ 

“มีน...ไม�มีใคร...”  



 

 

“ผมรู� ผมถามพนักงานต�อนรับของ
คอนโดเก่ียวกับมีนไว�เยอะแล�ว เขาบอกว�า
ห�องมีน เป3นห�องสาวโสด ก�อนจะไปรอมีนท่ี
บริษัท...แล�วพอเจอมีน ความรู�สึกแค�นอะไร
ต�างๆก็หายวับไปหมด มีนยังน�ารัก...น�ารักกว�า
เก�าอีก”   

“แล�วเร่ืองแผนท่ีจะทําให�มีนชอบโตP...
แล�วท้ิงมีนทีหลังละคะ...ยังคิดอยู�หรือเปล�า?”  

มีนรีบถามเ ร็วแสดงความกังวลใจ
ออกมาชัดเจน 

“ฮะ ฮะ ไม�หรอก ไม�คิดแล�ว มีแต�คิดว�า
ยอมโดนมีนท้ิงอีกก็ยังได� ขอแค�ได�คุย ได�เจอ
มีนอีก...”  

“วันที่เจอโตPหน�าตึก มีนงงมาก 
ไม�รู�จะคิดอะไรแล�ว มึนไปเลย ท้ังๆท่ีมีนเป3น
คนหายไป ท้ิงโตP...ไม�ติดต�ออะไรเลย จู�ๆโตPก็
โผล�มา ดีใจก็ดีใจ แต�ก็ไม�กล�าคิดอะไรมากกว�า
น้ัน...”  

“...มีนก็คิดเหมือนกันว�าป/านน้ีโตPคงมี
แฟนไปก่ีคนแล�วไม�รู� ท้ังหน�าตาดี สูงหุ�นดีด�วย



 

 

...เวลาน้ี มีนยังคิดเลยว�า โตPอาจจะมีแฟน
แล�ว แต�มีนก็จะยอม ยอมเป3นก๊ิกก็ได� มีนจะ
ไม�หนีไปไหนอีกแล�ว ไม�กลัว...”  

“มีนกลัวผม...” 
เขาเลิกคิ้ว เบิกตากว�างมองเธอ 
“กลัวผม...จริงเหรอ...” 
ตุลาถามยํ้าอย�างไม�แน�ใจ 

“ใช�...โตPรุกตลอด มีนสารภาพ
เลยว�าตั้งตัวไม�ทันตั้งแต�วันแรกแล�ว...โตPก็คงรู�
ว�ามีนชอบโตPมาก แต�ก็กลัวด�วย...มีนกะว�าจะ
ลอ ง เ ป3 น แฟน เ ล� น ๆ ไ ปก� อ น  แ ต� นั บ วั น
ความสัมพันธMของเราก็ไปไกลเร่ือยๆ...” 

 “...จนวันน้ัน...เอ�อ...”  
มีนตะกุกตะกักข้ึนมา พูดได�ไม�เต็มเสียง

เสียแล�ว 
“...วันไหนครับ” 
ตุลาส�งสายตาหวานเช่ือม ใช�นํ้าเสียง

อ�อนนุ�มข้ึนไปอีก มีนรู�สึกราวกับเน้ือตัวท่ีถูก
ตุลากอดไว�กําลังอ�อนยวบ 

“ก็...ก็...วันท่ีโตPชวนไปบ�าน...” 



 

 

“...มีนกลัวมาก กลัวความผูกพันธM 
กลัวโตP...ท้ังๆท่ีก็ชอบโตPด�วย แปลกนะท่ีมีน
รู�สึกอย�างน้ัน ท้ัง...อยากเข�าใกล� แล�วก็อยาก
วิ่งหนี” 

มีนเอ�ยถึงวันน้ัน แก�มแดงกํ่า 
ใบหน�าร�อนวูบวาบ เม่ือความรู�สึกหวั่นไหวท่ี
เกิดข้ึนในตอนน้ันเร่ิมแล�นเข�ามาเป3นร้ิวๆ 

“อายจนหน�าแดงเลย...น�ารักจังเลยมีน
จPา...” 

“มีนอาจจะเห็นว�าผมยังเด็ก มาหลอก
มีนเล�นก็ได�...ผมไม�น�ากลัวเลยมีน...” 

“มีนต�างหาก ท่ี ท้ังใจร�ายแล�วก็โหด
มากๆ” 

ตุลาจ�องตาเธอ เบิกตากว�างข้ึน 
“มองตาผมสิมีน...แล�วคิดดูดีๆ จะรู�ว�า

ผมชอบมีนมาก ชอบ... รัก...มากๆ...ตอนน้ีก็
เหมือนกัน รู�ไว�ด�วยนะครับ”  

ตุลากอดเธอแน�นเข�าไปอีก 



 

 

“ทํ า ไ มน ะ  มี น ไ ม� เ ข� า ใ จ  ผู� ห ญิ ง มี
เยอะแยะ ย่ิงมองโตP มีนก็ย่ิงไม�เข�าใจ...ทําไม
เป3นมีน...” 

“...ไม� รู� เหมือนกัน ผมก็ไม�เข�าใจมีน 
ท้ังๆท่ีชอบผมแต�ก็ยังหนียังดื้อขัดขืน ส�วนผมรู�
แต�ว�า ...น่ีแหละ คนน้ีแหละ เจออีกคร้ังก็คนน้ี 
มีนก็เหมือนกันยอมรับซะเถอะ ว�าผู�ชายของ
มีนยังไงก็ต�องเป3นผม รักผมได�แล�วครับ”  

มีนพยักหน�ารับอย�างรวดเร็ว 
และบอกกับตัวเองว�าเธอจะไม�กลัว ไม�หนีอีก
แล�ว เธอควรจะยอมรับ อย�างท่ีตุลาบอก 
เวลาท่ีผ�านมา ความรู�สึกท่ียังคงเดิมของเขา
และเธอ ทําให�เธออดคิดไม�ได�ว�า น่ีอาจจะเป3น
การพิสูจนMให�เธอเช่ือและยอมรับ ว�าวันท่ีตุลา 
เดินตรงดิ่งเข�ามาหาเธอและยืนจ�องมองเธออยู� 
คือจุดเร่ิมต�นเพ่ือจะเร่ิมเร่ืองราวของเรา  

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



 

 

หลังจากน้ันตุลาเล�าให�เธอฟBงว�า 
ตอนแรกเขาท้ังโกรธท้ังแค�นใจ พยายามติดต�อ
เธอทุกวัน แต�เขามีแค�เบอรMมือถือ ส�วนอีเมลMท่ี
เธอให�ไว�ตั้งแต�แรกเขาก็ไม�คิดจะใส�ใจ ต�องมา
ร้ือห�องหากระดาษโน�ตท่ีเธอเคยให�ไว�ทีหลัง แต�
ก็หาไม�เจอ เพราะความใจร�อนของตัวเองท่ีคิด
ว�าไม�จําเป3น  

...เขาแทบบ�าท่ีท้ังต�องทําใจและต�อง
เตรียมตัวสอบเอนทรานซM  
 ส�วนเธอก็เล�าเ ร่ืองท่ีเธอเอPอ จนทํา
โทรศัพทMหายในวันท่ีเธอร�อนรนวิ่งหนีข้ึนแท็กซ่ี
จากเขามาในวันสุดท�ายท่ีเจอกันเม่ือ 4 ปRก�อน 
แต�เธอจําเบอรMโทรศัพทMเขาได� โทรศัพทMไปหา
เขาหลายคร้ัง หลายหนอยู� แต�ก็ไม�กล�าพูด  

เม่ือนึกถึงตอนท่ีเธอโทรศัพทMไปหาตุลา 
มีนได�แต�หัวเราะ หึหึ ในใจกับการกระทําของ
ตัวเองในตอนน้ัน บางคร้ังก็ทําเป3นเสียงอาซ้ิม
แก�ๆโทรหาลูกหลาน แล�วตุลาก็จะบอกว�า ขอ
โทษครับ ไม�ใช�ผม โทรผิดแล�วครับ 



 

 

 อีกทีก็ทําเสียงสําเนียงประหลาดๆ ด�วย
ไม�รู�ว�าจะพูดอย�างไรดี ได�แต�คิดว�าตุลาน�าจะ
แค�นจัด คงลืมเธอหรือไม�ก็อาจจะมีแฟนใหม�
ไปเสียแล�ว 
 “ไม�น�าเช่ือ” 

 ตุลาจ�องตาเธอน่ิงนาน 
 “แฮะๆ” 
 มีนย้ิมเขินๆ 

...แล�วตุลาก็พยักหน�า แล�วบอกว�า
พอจะจําได�เหมือนกัน ว�ามีโทรศัพทMแนวๆน้ีมา
ท่ีเคร่ืองเขา เขามองเธอแล�วส�ายหน�า  
 “ มีน น่ีนะ...”  
 เขาพูดแค� น้ันก็หยุด หันมามองเธอ 
ส�ายหน�าน�อยๆ ทําเสียงจ๊ิจEะ 
 “เฮ�อ อ อ....” 
 จากน้ันก็ทําท�าถอนใจได�น�าหม่ันไส�...แต�
ก็ยัง...น�ารัก  

“ทําไปได� ใจร�ายมากๆ ใจร�ายกับตัวเอง
ก็มีนะคนเรา ทนคิดถึงผมอยู�ได�ยังไงไม�รู� ...”  

จบ. 




