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“ทีแรกผมไม่ได้ตั �งใจเล่าเรื�องของคณุให้แกฟังหรอก  แค่เปรยๆ ว่าผม

กําลงัดูๆ  ผู้หญิงคนหนึ�งอยู ่ แกก็สนใจซกัผมใหญ่  ทั �งรูปร่างหน้าตา  นิสยัใจคอ  
ครอบครัว  แตผ่มไมไ่ด้เลา่อะไรมากนกั  มนัคงไม่ดีถ้าผมจะนําเรื�องส่วนตวัของ
คณุมาพดู” 
 หญิงสาวนั�งนิ�งเป็นผู้ ฟังที�ดี  อายเหมือนกนัที�ฟังเขาสาธยายความรู้สึก
ที�มีตอ่หลอ่นตรงๆ   

“คณุอาจคิดนะปณาลีว่าเราเพิ�งรู้จกักันได้ไม่นาน  แต่สําหรับผม  มัน
นานมากจนคณุนึกไม่ถึงทีเดียว  ที�สําคญัครูสายพอใจคณุมาก  มันทําให้ผม
รู้สกึวา่ผมตดัสินใจถกูแล้วที�เลือกคณุ” 
 “ทั �งที�ฉนัหมั �นอยูก่บัพี�ชลนะ่เหรอคะ”   
 เขาเพียงยิ �มๆ  เวลานี �เขาเล่าได้เท่านี �จริงๆ  แตส่กัวนัหญิงสาวตรงหน้า
จะเข้าใจ 
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พออีกฝ่ายเงียบไปปณาลีเลยพลอยเงียบตามไปด้วย  ในใจหล่อนเวลา
นี �อยากรู้มากกว่าว่าเขารู้สึกพิเศษกับหล่อนตั �งแต่เมื�อไหร่ในเมื�อสีหน้าท่าทาง
เขาก่อนหน้านั �นไมไ่ด้บง่บอกสกันิดว่าสนใจในตวัหล่อน  ออกจะเมินเฉยเย็นชา  
ไร้ความรู้สกึเสียด้วยซํ �า 
 ปณาลีมัวแต่อยู่ในห้วงคํานึง  ขณะที�ชายหนุ่มข้างกายกําลังสบมอง
หล่อนมาไม่วางตา  สาวเจ้ารู้สึกตัวก็ตอนที�เขาไล้สัมผัสที�แก้มอย่างแผ่วเบา  
เมื�อนั �นปณาลีจึงสบตากบันยัน์ตาสีนิลสวยของเขา  มองเคลิ �ม  รับรู้ได้ในความ
หว่งใยผา่นแววตาคูน่ั �น   

สายลมเอื�อยที�พัดพาเอาไออุ่นจากกายชายหนุ่มตรงหน้าทําให้หัวใจ
หลอ่นเริ�มเต้นไมเ่ป็นจงัหวะ  รู้สกึเหมือนรอบกายหยดุนิ�งมีเพียงเขาและหล่อนที�
เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล  รชานนท์ค่อยๆ โน้มตัวลงมาจูบแผ่วเบาที�
หน้าผากหญิงสาว  ปณาลีหลบัตาพริ �มซึมซบัสมัผสัอ่อนหวานละมุนละไมนั �น  
กลั �นใจรอสิ�งที�จะตามมา  หากเพียงครู่ที�เขาและหล่อนตกอยู่ในห้วงภวงัค์แสน
หวานนั �นก่อนที�ชายหนุม่ตรงหน้าทอดถอนริมฝีปาก  

ปณาลีมองเขาตาปริบๆ  ลอบผิดหวงัอยู่ลึกๆ ที�ไม่มีอะไรตามมาให้ใจ
หล่อนได้วาบหวามนอกจากแววตาสีนิลแพรวพราวกรุ้มกริ�มคู่นั �น  ทําเอาสาว
เจ้าหน้าร้อนผา่วไปหมดเขินอายที�คดิเตลิดไปเองฝ่ายเดียว   
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คาํนําผู้เขียน 
  

 ‘Recall...อดีตรักรอยหัวใจ’ เคยได้รับการตีพิมพ์มาแล้ว ผู้ เขียนได้
นํามาปรับปรุงเผยแพร่ใหม่ในรูปแบบอีบุ๊คเป็นครั �งแรก  ซึ�งเป็นนวนิยายที�ได้รับ
แรงบนัดาลใจมาจากเพลงสากลเพลงหนึ�ง กล่าวถึงความรักแท้ของชายหญิงคู่
หนึ�งที�แม้พลดัพรากจากกันไปนานแสนนานเพียงใดก็ยงัคงอดทนเฝ้ารอคนรัก
กลบัคืนมา  
 ‘ปณาลี’ นางเอกของเรื�องก็เช่นกัน หล่อนสูญเสียความทรงจําไป
บางส่วนทําให้ชีวิตมีแตค่วามพร่ามวั  ไม่รู้ว่าคนรอบตวันั �นใครคือคนดี ใครคือ
คนเลว  หากในขณะเดียวกนัหลอ่นกลบัมีใจผกูพนัตอ่สองชาย  ‘รชานนท์’ หนุ่ม
นกัธุรกิจผู้ เงียบขรึมและแสนเย็นชา  กบั ‘พี�กฤต’ จิตรกรหนุ่มคูรั่ก ที�แท้จริงแล้ว
เขามีตวัตน หรือเป็นเพียงภาพความฝันที�ปณาลีสร้างขึ �นมาเองเพื�อให้ลืมความ
โศกเศร้าหลงัจากบดิาเสียชีวิตอยา่งมีปริศนา 

‘Recall...อดีตรักรอยหวัใจ’ นวนิยายซ่อนเงื�อน อบอวลไปด้วยความรัก
ความผกูพนัเรื�องนี � จะทําให้ผู้อา่นซาบซึ �งไปกบัความรักแท้ที�แสนอบอุ่นในหวัใจ
อยา่งแนน่อนคะ่ 
   

 สรัน 

http://www.facebook.com/sarunbuta 

http://my.dek-d.com/buta_ood/
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ณ บ้านสีหม่นที�เลือนรางราวกบัมีหมอกหนามาบดบงั  ผืนหญ้า

และเหลา่แมกไม้ใหญ่น้อยหน้าบ้านหลงันั �น...กลบัสดใสและเดน่ชดักว่าทกุครั �ง
ที�เคยเห็น  ความสดใสที�สมัผสัได้ด้วยตา  มีเพียงสีเขียวและสีเหลืองผสมปนเป
กนัมั�วไมต่า่งจากสีนํ �าสองสีที�ไหลรวมกนั   

ใบไม้ตามกิ�งไม้ขนาดใหญ่ร่วงหล่นลงพื �นตามกาลเวลา  สายริบบิ �นสี
เหลืองที�ผกูไว้ตามกิ�งไม้ปลิดปลิวมาตามกระแสลมเฉกเชน่เดียวกนั   

เหนือผืนหญ้าที�เขียวชะอุ่ม  ยอดหญ้าที�โอนเอนตามกระแสลมก็โบก
พริ �ว  พยายามพัดพาเอาใบไม้และสายริบบิ �นที�หมุนวนอยู่กลางอากาศ 
ลอ่งลอยมายงัหญิงสาวในชดุกระโปรงสีขาวสะอาดตา   

การเคลื�อนไหวของยอดหญ้าเคล้าคลอไปตามจังหวะเพลงช้าที�ฟัง
เทา่ไหร่ก็ไมเ่คยชดัเจน 
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ลําแสงอุ่นๆ ยามบ่ายที�ทอดทอทาบลงมายังร่างบางและหมู่แมกไม้
เหล่านั �น ทําให้สีผิวเนียนภายใต้ผ้าเนื �อบางดกูลมกลืนกบัชุดที�หล่อนสวมใส่ไม่
น้อย 

“ยิ �มหนอ่ยสิเรา  เดีXยวพี�วาดออกมาไมส่วยไมรู้่ด้วยนะ”  หญิงสาวในชดุ
ขาวคงดสูวยสะดดุตามากกวา่นี �  ถ้าใบหน้าเรียวได้รูปของเจ้าหล่อนไม่บิดเบี �ยว
ตามรูปปากที�โค้งมนผิดรูปพิกล 

“ก็แล้วทําไมพี�วาดนานจงัละ่  ไหนบอกวา่มืออาชีพไง” 
“ทนหน่อย  ใกล้เสร็จแล้ว”  คนที�ตวัดปลายพู่กันบนผืนผ้าใบมาร่วม

เกือบชั�วโมงตอบงึมงําอยู่ในลําคอ  สายตายงัคงจบัจ้องมาที�นางแบบจําเป็น
สลบักบัผืนผ้าใบตรงหน้า 
 แต่หารู้ไม่ว่า ‘นางแบบจําเป็น’ ไม่ทนกับเขาด้วยหรอก  ร่างผอมบาง
แทบปลิวลกุขึ �นยืนตั �งแตเ่ขายงัพดูไมจ่บประโยคดีด้วยซํ �า  “ไมเ่อาแล้ว” 
 “อ้าว !  เราลกุขึ �นมาดื �อๆ แบบนี �แล้วพี�จะวาดใครละ่” 
 “ก็คนมนัเมื�อยนี�  ลีนั�งดมดอกไม้ในสวนจนเวียนหวัไปหมดแล้วนะคะ  
ไหนขอลีดูหน่อย”  ว่าแล้วเจ้าตวัก็เดินกึ�งวิ�งมาหาคนวาด  ในมือยังมีดอกไม้
ดอกเล็กที�เป็นนางแบบจําเป็นร่วมกบัหลอ่นตดิมือมาด้วย  
 แตแ่ล้วหญิงสาวก็ต้องร้องแหว  เพราะภาพที�ปรากฎตรงหน้าแทนที�จะ
เป็นรูปหล่อนอย่างที�หวัง  กลบักลายเป็นภาพคนก้างกําลงัถือช่อดอกไม้ไว้ใน
มือ  “เอ๊ะ! นี�พี�แกล้งลีนี� !” 
 “อะไรเรา  พี�แกล้งอะไร” 
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 คนแหวกอดอก  มองคนกวนประสาทอย่างเอาเรื�อง  “อย่ามาทําไขสือ
คะ่  ภาพมนัฟ้องอยูท่นโธ่” 
 “ภาพอะไร” 
 “ก็ภาพ...!”  หลอ่นแหวได้เทา่นั �น  ก็เม้มปาก   

รูปคนก้างฝีมือเขาก็นา่รักดีอยูห่รอก  แตค่วามรู้สึกบางอย่างของหล่อน
ที�บอกว่าคนวาดต้องการล้อเลียนต่างหากที�ทําให้หล่อนไม่พอใจ  ก็เขาชอบล้อ
หล่อนว่าเป็นไม้เสียบลกูชิ �นบ้างล่ะ  ยยัเด็กหวัดื �อบ้างล่ะ  แล้วยงัจะมาวาดรูป
คนก้างตวัเตี �ยๆ ล้อเลียนกนัอีก 

รอยยิ �มทะเล้นของอีกฝ่ายทําให้หล่อนนึกอะไรดีๆ ออก  ก่อนร้องเสียง
สงูในลําคอรับรอยยิ �มของเขา  “ได้คะ่  ในเมื�อแกล้งกนัแบบนี �  ก็ต้องโดน...” 
 หญิงสาวมองปราดไปยังสายยางรดนํ �าต้นไม้ซึ�งถูกวางม้วนเก็บเป็น
อย่างดีหลงัพุ่มไม้ใกล้ตวั  และดเูหมือนชายหนุ่มจะอ่านสายตาหล่อนออก  ไม่
ทันก้าวเล็กๆ จะก้าวพ้น  ก้าวยาวก็สาวเท้าเข้ามา  ใช้ความได้เปรียบของ
สว่นสงูที�ตา่งจากหลอ่นลิบลบัรวบตวัหญิงสาวไว้จากด้านหลงั  “จะไปไหนฮึเด็ก
ดื �อ” 
 ‘เด็กดื �อ’ ย่นจมูกใส่เขา  ชายหนุ่มด้านหลงัชอบเรียกหล่อนแบบนี �อยู่
เรื�อย  แตย่งัไงเสียหลอ่นก็ยงัไมช่ินอยูดี่  ก็มนัไม่ใช่หล่อนสกันิด ! 
 “ก็จะทําโทษคนกวนประสาทไง” 
 “จะทําโทษพี�เรื�องอะไร  พี�ไมไ่ด้แกล้งเราเสียหนอ่ย” 
 “ยอมรับแล้วเหรอคะวา่เป็นคนกวนประสาท” 
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 เขายกัคิ �วกวนๆ ไม่ปล่อยให้คนในอ้อมกอดต่อว่าซํ �า  มือข้างหนึ�งเอื �อม
ไปคว้ากระดานวาดภาพที�ถกูวางพกัไว้บนพนกัเก้าอี �  มาถือไว้ตรงหน้า 
 “นี�มันกระดานที�พี�วางไว้บนตกัเมื�อกี �นี�คะ”  หญิงสาวจําได้ว่าเห็นเขา
ควํ�ามนัไว้บนตกัตอนที�หลอ่นลกุมาดภูาพ 
 เขาไม่ตอบนอกจากยักคิ �วให้เป็นรอบที�สอง  พลางมองไปที�กระดาษ
ขาวโพลนบนกระดาน 
 หล่อนเข้าใจสายตานั �นดีจึงดงึที�หนีบกระดาษด้านบนออกอย่างว่าง่าย  
พลิกเปิดดตูามความต้องการของอีกฝ่าย  และก็ต้องพบว่าเขาไม่ได้แกล้งหล่อน
อยา่งที�พดูจริงๆ 
 บนกระดาษแผ่นนั �น  มีภาพของหญิงสาวร่างบอบบางในชุดกระโปรง
สั �นน่ารักๆ สีขาว  หน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกับหล่อนไม่มีผิดเพี �ยน  ก็แน่ล่ะ  
เขาวาดรูปหล่อน  หญิงสาวในภาพก็ตอ้งเหมือนหล่อนสิ   
 หญิงสาวในชดุนา่รักคนนั �นแม้จะกลายเป็นจดุเล็กๆ เมื�อเทียบกบัต้นไม้
ขนาดใหญ่ด้านหลัง  แต่หล่อนก็ดูออกทุกอิริยาบถว่าหล่อนกําลังนั�งกอดเข่า
อยา่งอดทนอยูข้่างเหลา่ไม้พุม่ไม้ดอกกลางสวน มือข้างหนึ�งอุ้มช่อดอกเดซี�ไว้ใน
มืออยา่งทะนถุนอม  นิ �วมือข้างที�ว่างชี �ไปที�ดอกไม้ผ่านแก้มป่องๆ ของหล่อน  ที�
ป่องข้างแฟบข้าง  ดยูงัไงก็รู้วา่เจ้าตวัตั �งใจทําให้หน้าดกูลมกวา่ปกต ิ
 ดอกเดซี�สีแดงอมส้มที�ชูเด่นเคียงข้างแก้มป่องๆ ทําให้เจ้าตวัหัวเราะ  
“เหมือนลีเปี\ ยบเลยนะเนี�ย  แถมยงัสวยอีก” 
 “แนอ่ยูแ่ล้ว  เพราะพี�มีนางแบบสวย” 
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 หล่อนเพียงแค่มองยิ �มๆ ให้เขา  ปล่อยให้คนวาดพูดต่อว่า  “ที�จริงพี�
วาดรูปเราเสร็จตั �งนานแล้วละ่  แตพี่�อยากมองเรานานๆ พี�วา่...” 
  เสียงของเขาคอ่ยๆ เลือนหายไป  เพราะหล่อนมวัแตส่นใจต้นไม้ที�เป็น
ฉากหลงัภาพวาด  

น่าแปลก...ที�หล่อนกลบัเห็นแตค่วามมวัหม่น  ดไูม่ออกด้วยซํ �าว่าเป็น
รูปอะไร  เมื�อเทียบ 
กบัดอกเดซี�ในมือหล่อนแล้ว  สีแดงสดของกลีบดอกไม้ที�เคยดสูวยในยามแรก  
กลับเด่นชัดและสร้างความน่าสะพรึงกลวัอย่างบอกไม่ถูก  คล้ายกับ...เป็นสี
แดงฉานของเลือดมนษุย์มากกวา่ที�จะเป็นสีของดอกไม้ 
 แต่แล้วภาพทุกอย่างกลบัฉายชดัขึ �นพร้อมกับสีแดงของดอกไม้ที�ลอย
เด่นขึ �นมา  กลายเป็นสีของเลือดที�นองเต็มพื �นอาบร่างที�นอนบิดเบี �ยว  ไม่เป็น
รูปบนพื �นบ้านที�หลอ่นคุ้นตา   

“คณุพ่อ !”  หญิงสาวกรีดร้อง  สลบักบัเสียงทะเลาะวิวาทของใครบาง
คนที�กลายเป็นภาพเลือนรางอีกครั �ง   

“งานๆๆ  เอะอะอะไรพี�ก็เอางานมาอ้างกบัลีอยู่เรื�อย  ถ้างานมนัสําคญั
กบัพี�นกั  ก็ไปอยูก่บังานเลยไป  ไมต้่องมาสนใจลี” 

“ปณาลี !”  ชื�อของหล่อนถกูเรียกด้วยเสียงทุ้มที�คุ้ยเคย  แตนํ่ �าเสียงนั �น
แข็งกร้าวกวา่ทกุคราว  

แขนของหลอ่นถกูเขารั �งไว้ “เราจะโกรธจะเกลียดพี�  พี�ไม่ว่า  แตอ่ย่าไล่
พี�ไปได้มั �ย  ตอนนี �เรายงัไมป่ลอดภยั  พี�ไมอ่ยากทิ �งเรา” 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๖ 

 

“พอสกัที  ลีไม่อยากฟังเรื�องเพ้อเจ้อของพี�อีกแล้ว  การตายของคณุพ่อ
ลีเป็นแคอ่บุตัเิหต ุเข้าใจมั �ยคะวา่อบุตัเิหต ุไมใ่ชก่ารฆาตกรรมอยา่งที�พี�เข้าใจ”      

ภาพทุกอย่างผ่านไปเร็วราวจรวดที�วิ�งวนท่ามกลางความมืดมิดที�ปก
คลมุไปด้วยกลุม่หมอกหนา  ไม่มีแสงสว่างส่องทาง  ไม่มีทางออกใด  ไม่มีภาพ
ใดเดน่ชดัเทา่เลือดสีแดงฉานเมื�อครู่...ภาพสดุท้ายที�ปณาลีเห็นคือ  มีรถของใคร
บางคนวิ�งผา่นตดัหน้า  และรถของหลอ่นพุง่เข้าชนต้นไม้ข้างทาง !  
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๗ 

 

 

 

 

 

๑ 
 
 
 
 

 “ลี”   
 เสียงเรียกที�ดังทะลุโสตประสาทเข้ามา  ไม่ต่างจากแรงกระชากดึง   
ปณาลีกลบัสูโ่ลกแหง่ความจริง   
 หล่อนพยายามยกเปลือกตาที�หนักอึ �ง  ใช้สายตาเพ่งมองความ
เปลี�ยนแปลงรอบกาย  แสงไฟบนเพดานห้องทําให้ต้องกระพริบตาถี�  ปรับเลนส์
สายตามองไปรอบห้องเพื�อให้แนใ่จวา่ภาพนา่กลวัเหลา่นั �นจะไม่หวนกลบัมาอีก
ครั �ง  คราเดียวกับที�มีแรงมือของใครบางคนช่วยพยุงร่างหล่อนให้ตั �งตรงกับ
พนกัเก้าอี � 
 “ไมเ่ป็นไรใชม่ั �ย”  ชนะชลนั�นเองที�เป็นคนชว่ยพยงุหลอ่นเมื�อครู่ 
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๘ 

 

 ปณาลีส่ายหน้าช้า  เอามือลูบหน้าตัวเองแรงหวังจะปัดภาพน่า
สะพรึงกลวัเหล่านั �นออกไป  และก็ต้องสมัผสัได้ถึงเหงื�อที�ซึมอยู่ตามหน้าผาก
และไรผมของตวัเอง  “ลีแคฝั่นร้ายนะ่คะ่” 
 “ฝันร้ายอีกแล้วเหรอ” 
 “คะ่  มีแตภ่าพของผู้ชายคนนั �น  และก็ภาพ...ภาพของพ่อนอนจมกอง
เลือดอยู่ในห้องนอน  ภาพของลี...ขบัรถพุ่งชนต้นไม้”  หล่อนจบัมือชายหนุ่ม
แน่น  เพราะตอนนี �มีเพียงเขาเท่านั �นที�จะเป็นที�พึ�งให้หล่อนได้  “ทุกภาพมีแต่
เลือดเตม็ไปหมดเลยคะ่พี�ชล  ลี...ลี...” 
 “ใจเย็นๆ เรา  ไม่ต้องเล่าให้พี�ฟังแล้วนะ”  ชนะชลปลอบด้วยนํ �าเสียง
นุ่มนวล  ก่อนโอบร่างเล็กนั �นแนบกาย...หวงัให้ไออุ่นของเขาสร้างความอบอุ่น
ให้แก่หญิงสาว 
 ปณาลีรู้ว่าเขาคงจะเบื�อเรื�องความฝันซํ �าซากของหล่อนเต็มทนจึงยอม
หยุดทุกอย่างไว้เท่านั �น  พอตั �งสติได้ถึงเห็นว่าตวัเองนั�งอยู่หน้าโต๊ะทํางาน  มี
เอกสารกองอยูเ่ตม็โต๊ะ  สงสยัหลอ่นคงผล็อยหลบัไปตอนทํางาน 
 “ไมต้่อง”  ชนะชลหนัไปบอกสาวใช้ด้านหลงัที�เพิ�งเดนิเข้ามาในห้อง  ใน
มือมีถาดใสย่าพร้อมแก้วนํ �าเข้ามาในห้องเสร็จสรรพ 
 “...แต่ลี”  ปณาลีกุมหน้าผากทั �งฝ่ามือ  ก่อนเสยปอยผมที�ลงมาปรก
หน้าผากออกอยา่งลวกๆ  “ให้ลีทานยาเถอะคะ่” 
 “คนของเราเพิ�งบอกกบัพี�ว่าเราเพิ�งทานยาแก้ปวดหวัไปเมื�อสองชั�วโมง
ที�แล้ว  ทานตดิกนับอ่ยๆ  มนัจะไมดี่ตอ่ร่างกาย”  
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 เมื�อเห็นหลอ่นทําทา่จะอ้าปากค้าน  เขาจงึสา่ยหน้าปฏิเสธ  “เลิกศกึษา
งานพวกนี �ได้แล้ว  และขึ �นไปนอนพกับนเตียงให้สบายๆ  เราไม่ได้นอนติดกนัมา
หลายคืนแล้วนะ” 
 “แต่ลีไม่อยากหลับค่ะพี�ชล  ทุกครั �งที�ลีหลับ  ความฝันพวกนั �นก็จะ
ตามมาหลอกหลอนลี” 
 “แต่คนเราต้องพกัผ่อน  ฝืนทํางานอยู่แบบนี �  อีกเดีXยวเราก็ต้องผล็อย
หลบัอยูดี่” 
 “แตลี่...” 
 “อย่าดื �อสิเรา  เอาอย่างนี �  ถ้ากลวัว่าจะฝันร้ายอีกพี�จะเป็นคนเฝ้าเรา
เอง  แตพี่�ขออย่างเดียว...”  ชนะชลเชยคางหญิงสาวขึ �น  พยายามสบตาหล่อน
ตรงๆ  “เราต้องนอนนะ  หรือถ้าไมไ่ว้ใจพี�  จะให้คนของเราขึ �นไปคมุพฤติกรรมพี�
ก็ได้” 
 ปณาลีผลุบตาลงตํ�า  ไม่ยอมสบตาเขาตอบ  นอกจากยิ �มให้ที�มมุปาก  
“ไมต้่องถึงขนาดนั �นหรอกคะ่  ลีนอนคนเดียวได้” 

ปณาลียอมลกุขึ �นตามเขาออกจากห้องไป  เดนิผ่านห้องโถงได้ไม่นานก็
นกึขึ �นได้วา่เขาคงไมไ่ด้ตั �งใจแคเ่พียงมาหาหลอ่น  

“พี�ชลมาหาคณุลินเหรอคะ”  ปณาลีหมายถึง กศุลิน  พี�สาวของชนะชล
และมีศกัดิ_เป็นแมเ่ลี �ยงของหลอ่น 
 ชนะชลครางรับในลําคอ  “พี�ตั �งใจมาหาทั �งเรา  ทั �งพี�ลินนั�นแหละ” 
 “แล้วคณุลินหายไปไหนเสียละ่คะ  ไมไ่ด้อยูค่ยุกบัพี�ชลเหรอ”    
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๑๐ 

 

 “พี�คยุกบัพี�ลินเสร็จนานแล้ว  เห็นว่าต้องแตง่ตวัเตรียมไปงานเลี �ยงเย็น
นี �ที�บ้านเพื�อน  พี�ก็เลยนั�งรอเราอยูใ่นห้องโถง  ตั �งใจวา่ถ้าเราทํางานเสร็จเมื�อไหร่
แล้วจะพาไปเที�ยวเสียหน่อย  แต่พอเห็นเราเป็นแบบนี �  พี�ว่าเรื�องเที�ยวคงต้อง
ผลดัไปก่อน” 
 ประโยคท้ายช่วยเรียกเสียงหวัเราะจากหญิงสาวได้หน่อย  ชนะชลเป็น
ชายหนุม่ที�ทั �งสภุาพออ่นโยนและหว่งใยหลอ่นมาเสมอ   

เสียดายที�หลงัจากหล่อนประสบอุบตัิเหตทุางรถยนต์  ความรักที�ชนะ
ชลมอบให้กลบัไม่หลงเหลืออยู่ในความทรงจําของปณาลีเลย  มีก็แตค่วามทรง
จําเก่าเก็บตอนวยัเด็ก  รวมทั �งเรื�องราวชีวิตระหว่างชลาคม  บณัฑิตา  ซึ�งเป็น
บิดามารดาของหล่อน  และกศุลินกบัชนะชลในฐานะผู้อยู่อาศยัของบ้านธรรม
นิตย์  

เสียงหวัเราะดงัอยูแ่คเ่ดีXยวเดียวก็เงียบไป  เพราะแคเ่พียงก้าวขึ �นบนัได
ไมกี่�ก้าว  คนที�ถกูเอย่ถึงเมื�อไมกี่�นาทีที�แล้วก็ยา่งก้าวลงมา  สวนทางกบัทั �งสอง 
 “อ้าว !  ทํางานเสร็จแล้วเหรอคะคณุลี”  กศุลินมกัจะเรียกปณาลีโดยใช้
คําว่า ‘คุณ’ นําหน้าเสมอ  หล่อนต้องการให้เกียรติลูกสาวเพียงคนเดียวของ
ตระกลูธรรมนิตย์ 
 “ทํางานอะไรล่ะพี�ลิน  หลับคากองเอกสารเสียมากกว่า  ผมกําลงัจะ
พาลีเขาไปนอน”  คนตอบกลบัเป็นชนะชล  ปณาลีเลยได้แตยิ่ �มแหย   

ถึงหล่อนกับกุศลินจะห่างกันไม่ถึงห้าปี  แต่ด้วยสถานะที�ต่างกันทํา
ให้ปณาลีเกรงอยูบ้่าง  รู้ตวัดีวา่ต้องถกูหญิงสาวตรงหน้าดอีุกตามเคย     
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๑๑ 

 

 กศุลินได้แตถ่อนใจ  ชินแล้วกบัความดื �อรั �นของลกูสาว  “คืนนี �พี�คงกลบั
ดกึ  ถ้าชลไม่มีธุระอะไร  พี�ฝากน้องด้วยแล้วกนั  บ้านถึงจะใหญ่โตแตน้่องเป็น
ผู้หญิง  อยูบ้่านตวัคนเดียวยงัไงก็ไม่ปลอดภยั  หรือชลจะนอนห้องเดิมของชลก็
ได้พี�ให้คนทําความสะอาดไว้ให้แล้ว” 
 “ครับพี�ลิน  ผมตั �งใจไว้แล้ววา่จะอยูเ่ป็นเพื�อนลีเขาจนกวา่พี�จะกลบั” 
 กศุลินยิ �มรับน้องชาย  ไม่ลืมมองผ่านไปยงัหญิงสาวข้างๆ  และก็ต้อง
เห็นแววตาใสของปณาลียิ �มขอบคณุมากรายๆ 
 คล้อยหลงักศุลินไป  ปณาลีกบัชนะชลก็เดินมาถึงหน้าห้องนอนฝั�งซ้าย
สดุของบ้าน   
 ชนะชลเป็นคนเปิดประต ู ก้าวแรกที�สมัผสัพื �นไม้ขดัเงาภายในห้องนอน
หล่อนกลบัรู้สึกว่ามนัเย็นเฉียบพิกล  อาจเป็นเพราะหล่อนไม่ได้เข้ามานอนใน
ห้องนี �เลยตั �งแตฝั่นร้ายกรํ �ากรายเข้ามาในชีวิตก็เป็นได้  ส่วนใหญ่ไม่หลบัที�ห้อง
ทํางานอยา่งวนันี �  ก็จะนั�งดื�มกาแฟแก้ง่วงหน้าคอมพิวเตอร์ที�บริษัทมากกวา่ 
 “เราไปอาบนํ �าก่อน  เดีXยวพี�นั�งรออยู่หน้าเตียงนี�แล้วกนั”  ชนะชลชี �ไปที�
โซฟายาวหน้าเตียงนอนของหญิงสาว 
 ปณาลียิ �มรับ  ก่อนรับผ้าขนหนทีู�เขาเพิ�งสง่ให้ก่อนที�เขาจะแยกตวัไปนั�ง
บนโซฟา เสียงแกรกของลูกบิดประตบูอกให้รู้ว่าประตลู็อคตามความต้องการ
ของคนใช้เรียบร้อย  ปณาลีแขวนผ้าขนหนไูว้บนราวยึดฝาผนงัห้องนํ �า  เปิดวาว
นํ �า  ตั �งใจว่าจะนอนแช่นํ �าในอ่างเล่นคลายเครียด  ก่อนอาศยักระจกบานยาว
เหนืออา่งล้างหน้าพินิจมองใบหน้าของตวัเอง   
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๑๒ 

 

 ดวงหน้าเรียวได้รูปที�เคยผดุผอ่ง  บดันี �ซีดเซียวและเต็มไปด้วยความอิด
โรยฉายชดับนใบหน้า  ขอบตาที�ถกูแตง่แต้มด้วยเครื�องสําอางค์ค้างคืนนั �นคลํ �า
ดําไม่ต่างจากหมีแพนด้า  แก้มทั �งสองข้างตอบลงอย่างเห็นได้ชดัและมนัทํา
ให้ปณาลีนกึถึงภาพคนก้างในฝัน  ตอนนี#หล่อนก็เหมือนคนก้างจริงๆ นั'นแหละ   
 ปณาลีผ่อนลมหายใจรดกระจก  ไออุ่นทําให้กระจกที�เย็นด้วยไอนํ �าที�
ระเหยจากอ่างอาบนํ �าเป็นฝ้า  หล่อนใช้มือปาดฝ้าออก  ในระยะประชิดทําให้
หล่อนเห็นร่างสูงใหญ่ของใครบางคนซ้อนทับอยู่ในเงาตาของหล่อนผ่านบาน
กระจกตรงหน้า   

ใครบางคน...คือผู้ชายที�หลอ่นเห็นเป็นภาพเลือนรางในฝัน  ได้ยินเพียง
เสียงที�ชัดเจนเหมือนจริง  จนบางครั �งหล่อนอดนึกไม่ได้ว่าผู้ ชายในฝันนั �น
อาจจะเป็นชนะชล   

แต่ทุกครั �งที�ใบหน้าเหลี�ยมคมเข้มของชายร่างสันทัดอย่างชายไทย  
ซ้อนทับกับใบหน้าและรูปร่างลางๆ ของชายในฝัน  ความรู้สึกที�มีกลับต่าง
ออกไป  ไม่ใช่ความรักและความทะนุถนอมอย่างที�ชายในฝันมอบให้  แต่มัน
กลบักลายเป็นความรู้สึกบางอย่างที�หล่อนก็บอกไม่ถกูเหมือนกนัว่าคืออะไร  รู้
แตเ่พียงวา่...ไมใ่ช.่.. 

 
 

 เสียงเคาะประตูปลุกปณาลีตื�นขึ �นในเช้าวนัรุ่ง  สิ�งแรกที�หล่อนทําคือ
เหลือบมองไปที�โซฟาหน้าเตียงแตส่ิ�งที�พบคือความวา่งเปลา่   

สงสยัชนะชลคงกลบัไปแลว้  
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๑๓ 

 

 เมื�อคืนกว่าหล่อนจะข่มตาหลบัได้  ชนะชลต้องทั �งกล่อม  ทั �งดุหล่อน
อยา่งผู้ใหญ่ดเุดก็ดื �อ  ก็ภาพสดุท้ายในความฝันยงัติดตา  จะมีใครรับประกนัได้
ละ่วา่เมื�อหลอ่นหลบัตาลงแล้วจะไมพ่บกบัฝันร้ายนั �นอีก   
 สดุท้ายชนะชลจึงเลือกเอนกายบนโซฟา  นอนกึ�งก่ายหน้าผาก  เอียง
คอมองมาทางหญิงสาวบนเตียง  ถ้าหล่อนไม่หลบัเขาก็คงไม่หลับเหมือนกัน  
ปณาลีเลยต้องแสร้งทําเป็นหลบั  หลบัได้จริงก็เมื�อเห็นคนเฝ้าผล็อยหลบัไปแล้ว
นั�นแหละ  
 “วนันี �คณุลีจะเข้าบริษัทมั �ยคะ  ดิฉันจะได้สั�งเด็กให้เตรียมอาหารเช้าไว้
ให้คณุพร้อมคณุลินเลย”  หญิงมีอายหุวัหน้าแม่บ้านส่งเสียงผ่านบานประตเูข้า
มา   
 ปณาลีลุกขึ �นจากเตียง  พลางเกล้าผมเป็นมวยลวกๆ ด้วยหนังยาสี  
“คณุลินตื�นแล้วเหรอคะป้าบวั”   
 “ค่ะ  คุณลินรอทานข้าวพร้อมคุณอยู่ที�ห้องอาหาร  เธอบอกว่าทาน
เสร็จแล้วจะได้ไปทํางานพร้อมกนั” 
 “งั �นป้าบวัช่วยไปบอกคณุลินทีนะคะว่าไม่ต้องรอ  วนันี �พี�ชลจะมารับลี
ไปทํางานเองคะ่  เราตกลงกนัไว้แล้วเมื�อคืน” 
 ปณาลีหายเข้าไปในห้องนํ �าไม่นานก็ออกมาพร้อมชุดทํางานด้วย
เสื �อผ้าลื�นแขนกุดสีดํา  สวบทบัด้วยเสื �อกั\กแขนยาวถึงข้อมือ  กับกระโปรงสั �น
เหนือเขา่ทรงสภุาพ   
 หลายวันมาแล้วที�หล่อนไม่ได้รู้สึกสดชื�นอย่างวันนี �  ปณาลียิ �มให้
กําลงัใจตวัเองหน้ากระจก  ก่อนสํารวจความเรียบร้อยบนเรือนร่าง  พินิจมอง
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๑๔ 

 

ใบหน้าเรียวที�ถูกบรรจงแต่งด้วยเครื�องสําอางอย่างบางให้แน่ใจว่าไม่เห็นรอย
คลํ �าปรากฏใต้ขอบตา  ผมที�ถกูเกล้าขึ �นเป็นมวยเมื�อครู่บดันี �ถกูปล่อยตรง  ยาว
สลวยถึงกลางหลงั 
 ปณาลีคว้าประเป๋าสะพายบนโต๊ะเครื�องแป้งขึ �นคล้องแขน  สํารวจ
ความเรียบร้อยภายในห้องด้วยความเคยชินเป็นครั �งสดุท้าย     
 มือปิดประตหู้องของตวัเอง  หากสายตากลบัจบัจ้องไปที�บานประตฝัู�ง
ตรงข้าม  หลายวันมานี �หล่อนแทบไม่ได้ขึ �นมาเหยียบบนชั �นสองของบ้านเลย  
ห้องปิดตายตรงหน้าก็คงนานพอกนั 
 หลงัจากชลาคมเสีย  ห้องนอนของบดิาก็ถกูปิดตายตั �งแตน่ั �นเป็นต้นมา 

ประตหู้องปิดตายถูกเปิดออกคราเดียวกับที�ปณาลีกวาดตามองผ่าน
บานประตเูข้าไปในห้อง  ทุกย่างก้าวที�หญิงสาวเดินอยู่บนพื �นไม้ขดัมนัช่างเบา
แสนเบานกั  อาจเป็นเพราะหล่อนไม่ต้องการให้ทกุสิ�งภายในห้องเปลี�ยนแปลง
จากที�เป็นอยู ่  
 ‘เข้ามาสิลกู’  เสียงทุ้มที�แสนอบอุ่นทกุครายามได้ยิน  เรียกหญิงสาว
วยัรุ่นต้นๆ มานั�งบนเตียงข้างกายผู้ เป็นบดิา 
 ‘ที�แท้คณุพ่อก็หลบมาเขียนไดอารี�ในห้องนอนนี�เอง  ตรวจการบ้านลูก
ศษิย์เสร็จแล้วเหรอคะ’   
 ชายวยักลางคนโยกศีรษะลกูสาวไปมาอยา่งเอ็นด ู ปิดสมดุบนัทึกสีเทา
ดําเลม่เล็กวางไว้บนตกั ‘แมใ่ห้มาตามพอ่อีกแล้วสิเรา’ 
 ‘คะ่  คณุแม่บอกว่ามีแขกที�อยากแนะนําให้คณุพ่อรู้จกั  ตอนนี �รออยู่ที�
ห้องโถงคะ่’ 
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 ชลาคมเอียงคอมองลูกสาวเล็กน้อย  คิ �วดกหนาขมวดเข้าหากนั  ‘ใคร
กนันะ่ลกู’ 
 ‘อืม...เห็นว่าเธอเป็นพนกังานบริษัทคนใหม่ของแม่ค่ะ  ชื�อ...ชื�อกศุลิน  
เธอกบัน้องชายจะมาอาศยัที�บ้านเราสกัพกันะ่คะ่’ 
 ชื�อของหญิงสาวทําให้ชายมีอายุครางรับในลําคอ  และนั�นคง
หมายความวา่เขารู้จกัดีทีเดียวละ่  
 ชลาคมลกุขึ �นจากเตียง  ยื�นมือมาให้ลกูสาวเกาะกมุ  ก่อนเดินเคียงข้าง
กนัออกจากห้องไป 
 ปณาลีมองตามภาพในความทรงจําราวกับทุกฉากทกุตอนเพิ�งเกิดขึ �น
เมื�อไม่กี�นาทีนี �เอง  มันเป็นความทรงจําครั �งสุดท้ายที�หล่อนจําได้ขึ �นใจและ
ชดัเจน  ไมเ่ลือนรางเหมือนภาพในฝันที�ตามมาหลอกหลอนหลอ่นทกุชั�วคืน    
 กศุลินเคยเล่าให้ปณาลีฟังว่าชลาคมเป็นอาจารย์อยู่ที�มหาวิทยาลยัได้
พกัหนึ�ง ก่อนผนัตวัเองมาเป็นนกัธุรกิจเต็มตวัสืบทอดกิจการห้างสรรพสินค้า
ของครอบครัว 

แต่หลังจากที�บัณฑิตา...มารดาของปณาลีเสีย  ชลาคมก็เอาแต่จม
ปลกัอยูก่บัความหลงั  ประกอบกบัธุรกิจห้างสรรพสินค้าของท่านที�กําลงัไปได้ดี  
ก็ตกตํ�าลง   

‘ดฉินัไมไ่ด้ตั �งใจมาแทนที�คณุแมข่องคณุเลยนะคะ...ไมเ่ลย’ 
กุศลินยอมรับว่า  ชลาคมไม่เคยเห็นหล่อนสําคญัเทียบเท่าบณัฑิตา  

อย่างมาก  หล่อนก็เป็นได้แคผู่้หญิงที�ชลาคมคิดว่าจะสามารถช่วยดแูลลกูสาว
เพียงคนเดียวของทา่นแทนบณัฑิตาได้ก็เทา่นั �น 
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เสียงปืนดงัขึ �นในช่วงกลางดกึ  ทุกคนในบ้านตา่งแตกตื�นกับเสียงที�ได้
ยิน  

ปณาลีเป็นคนแรกที�เห็นร่างที�ไร้วิญญาณของบิดา  นอนจมกองเลือด
อยู่ในห้องนอน มือข้างหนึ�งของท่านยังคงกําปืนไว้แน่น ปณาลีจําภาพ
เหตกุารณ์ทกุอยา่งได้ติดตาเพราะร่างที�บิดเบี �ยวของบิดากบัเลือดสีแดงฉานนั �น
เดน่ชดักวา่ภาพใดในฝัน   

ยิ�งคิด  หล่อนก็ยิ�งเจ็บใจตวัเองที�ไม่อาจช่วยบิดาได้อย่างใจต้องการ  ก็
หลอ่นจะชว่ยกอบกู้ ห้างสรรพสินค้าให้กลบัมามั�นคงเหมือนเดิมได้ยงัไง  ในเมื�อ
ตอนนี �หลอ่นยงัต้องคอยเรียนรู้งานจากกศุลินอย่างเด็กเพิ�งฝึกเขียนอ่านอยู่แบบ
นี � !   
   “คณุลีคะ”  
 เสียงเรียกนั �นทําให้ปณาลีลบภาพความทรงจําเหล่านั �นออกไปจากหวั
สมองพลนั    หวัหน้าแม่บ้านนั�นเองที�เป็นเจ้าของเสียงเรียกเมื�อครู่  กําลงัยืนรอ
หลอ่นอยูห่น้าห้องนอนของชลาคม 
 “คณุ...” 
 “ฉนัรู้แล้วจ้ะป้าบวั”  ปณาลีเอ่ยขดัขึ �นก่อน  เสียงรางเลื�อนจากประตรัู �ว
อตัโนมตัด้ิานนอกบง่บอกได้ดีวา่ชายหนุม่ที�หลอ่นนดัไว้คงมาถึงแล้ว 
 นายสาวพาตวัเองออกมาจากห้องนอนของชลาคม  ยงัไม่ทนัก้าวพ้น
บนัไดขั �นสดุท้ายชายในชดุสทูที�เดินตามหลงักศุลินและสาวใช้เข้ามาในบ้านทํา
ให้ปณาลีชะงกั 
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 ชายมีอายยุกมือไหว้หล่อนอย่างสภุาพ  ใบหน้าเหี�ยวย่นตามกาลเวลา
เปื�อนยิ �มมาแตไ่กล “หายดีรึยงัครับคณุปณาลี” 
 คนถูกเรียกชื�อรับไหว้เขาแทบไม่ทนั  ยิ �มให้เขาเช่นกนัแต่รอยยิ �มนั �นคง
แห้งไปเสียหนอ่ยเพราะเป็นเพียงรอยยิ �มที�ยิ �มตอบตามมารยาทเทา่นั �น   

ดวงตาเรียวหรี�เล็ก  พยายามเพ่งมองชายมีอายผุู้นั �นคล้ายกบัต้องการ
ค้นหาอะไรบางอย่าง  และดเูหมือนกศุลินจะอ่านสีหน้าของลกูสาวออกจึงช่วย
แนะนํา  เตือนความจําคนป่วย  “นี�คณุธีรศานต์  ทนายประจําตระกลูของคณุลี
ไงคะ” 
 “อ๋อ”  ชื�อของทนายทําให้ปณาลีถึงบางอ้อ  จําได้ว่าธีรศานต์เคยมา
เยี�ยมหล่อนแล้วครั �งหนึ�งตอนที�หล่อนเพิ�งออกจากโรงพยาบาลมาพกัฟื�นที�บ้าน
ได้สองวนั 

รอยยิ �มปรากฏบนดวงหน้าสวยทันที  แล้วก็ต้องยิ �มแหยในเวลา
เดียวกนั  “ลีขอโทษนะคะคณุศานต์  ความทรงจําของลียงั...” 
 “ไม่เป็นไร  ลุงเข้าใจ”  ธีรศานต์อมยิ �ม  “อย่างน้อยท่าทางของคณุเมื�อ
ครู่ก็ถือวา่ตอบคําถามลงุแล้วละ่” 
 กุศลินพาทนายประจําตระกูลเข้าไปนั�งคุยกับปณาลีในห้องทํางาน
ของชลาคม  ส่วนตัวหล่อนเองขอตัวออกมาโดยอ้างว่าต้องไปบริษัทก่อน  
ภายในห้องจงึเหลือเพียงปณาลีและธีรศานต์อยา่งที�ควรจะเป็น 
 “คณุศานต์คงไมไ่ด้แคม่าเยี�ยมลีหรอกมั �งคะ” 

นํ �าเสียงหยอกล้อของหญิงสาวทําให้ธีรศานต์หวัเราะ  “นิสยัชอบรู้ทนั
คนแก่ไมเ่ปลี�ยนเลยนะคณุลี” 
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ปณาลีเพียงยิ �มๆ  ก่อนผายมือเชื �อเชิญทนายนั�งบนเบาะนุ่มตวัเดียว
ของห้อง  สว่นหลอ่นนั�งบนเก้าอี �เดี�ยวเสริมด้วยเบาะนุม่ข้างๆ   

ภายในห้องเงียบลง  เมื�อธีรศานต์หยิบกระเป๋าสีดําใส่เอกสารของเขา
ขึ �นวางบนตกั  ปณาลีมองดูเขาอ่านเอกสารแต่ละฉบับก่อนส่งให้หล่อนอ่าน
เชน่กนั 

“นี�คือพินยักรรมที�คณุชลาคมทําไว้ก่อนท่านเสียครับ  ลงุมาทวนให้คณุ
ทราบอีกครั �งเผื�อคณุต้องการ” 

“ขอบคณุนะคะคณุศานต์ที�รู้ใจลี” 
“ไมเ่ป็นไร  มนัเป็นหน้าที�ของลงุอยูแ่ล้ว” 
ปณาลีใช้เวลาอยู่ครู่  กวาดตาอ่านตวัหนงัสือบนแผ่นกระดาษ  พลาง

ฟังธีรศานต์อธิบายไปด้วย   
“อยา่งที�คณุลีทราบว่าหลงัจากที�คณุบณัฑิตาเสีย  คณุชลาคมก็มีเพียง

คณุที�เป็นทายาทคนเดียวของท่าน  มรดกและทรัพย์สินส่วนมากท่านยกให้คณุ
หมด  อาจมีทรัพย์สินบางส่วนที�คณุกุศลินกับคณุชนะชลได้ไป  แตก็่เป็นเพียง
สว่นน้อยเทา่นั �น” 

ปณาลีวางเอกสารทั �งหมดไว้บนโต๊ะ  และเลือกฟังเขาแทน   
“ห้างสรรพสินค้าของคณุชลาคมอยูใ่นความดแูลของคณุแล้ว  ลงุเข้าใจ

ว่าอุบตัิเหตทุางรถยนต์เมื�อสามเดือนก่อนคงทําให้คณุไม่พร้อมที�จะรับมือกับ
ความกดดนัพวกนี �  แตล่งุเชื�อวา่คณุกศุลินคงชว่ยคณุได้ดี” 

“คะ่  คณุลินชว่ยลีได้มากทีเดียว” 
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 ธีรศานต์วางเอกสารฉบบัที�เหลือทบัลงบนกองเอกสารตรงหน้าหล่อน  
ปณาลีอา่นข้อความตวัหนาในเอกสารนั �นและก็ต้องนิ�วหน้า  “ของลีเหรอคะ” 

“ครับ  นี�คือโฉนดที�ดนิ  บ้านพกัตากอากาศที�พทัยาของคณุชลาคม” 
“แต่บ้านพักตากอากาศทุกหลัง  คุณพ่อยกให้คุณลินกับคุณชลไม่ใช่

เหรอคะ” 
“ยกเว้นบ้านหลงันี �ครับ  ทา่นเห็นวา่คณุรักบ้านหลงันี �มากที�สดุ  ท่านจึง

ไมอ่ยากยกให้ใครอยา่งบ้านพกัตากอากาศหลงัอื�นๆ” 
ปณาลีถือโฉนดที�ดินตรงหน้าไว้ในมือ  หวังว่าตัวอักษรทุกตัวบน

แผ่นกระดาษจะช่วยให้หล่อนจดจําอะไรได้บ้าง  แต่แล้วนํ �าตาจากไหนไม่รู้เอ่อ
ล้นทว่มขอบตา  ตดัสินใจวางมนัลงดงัเดิมให้เหมือนกบัไม่เคยรับรู้เหมือนเดิมดี
ที�สดุ   

“คณุพอ่คงไมรู้่วา่ลีจะจําอะไรไมไ่ด้” 
“อยา่พดูอยา่งนั �นสิคณุลี  อยา่งน้อยคณุก็ยงัจําทา่นได้”   
ธีรศานต์บีบไหล่เล็กไว้มั�น  ด้วยความที�เขาเห็นปณาลีตั �งแต่หล่อนยัง

อายุไม่พ้นขวบด้วยซํ �า  ไม่ใช่หลาน ก็เหมือนใช่  คําปลอบใจจึงเป็นเพียงสิ�ง
เดียวที�เขาสามารถชว่ยให้หลานสาวตรงหน้าคลายทกุข์ได้ในยามนี �   

 “คณุต้องเข้มแข็งให้มากกวา่นี �คณุลี  ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ �น  ยงัไงคณุยงั
มีคณุกศุลิน  คณุชนะชล  และก็ทนายแก่ๆ อยา่งลงุนะ”   

คําว่าลุงแก่ๆ ของเขาเรียกรอยยิ �มจากปณาลีได้หน่อยพลางปาดนํ �าตา
ออกจากแก้ม   
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ในสายตาของปณาลี  ทนายแก่ๆ อย่างเขาไม่ได้ดแูก่สกันิด  นอกจาก
รอยเหี�ยวยน่ที�ปรากฏให้เห็นบ้างนิดหน่อยบนใบหน้ารูปยาวนั �น  แม้ว่าธีรศานต์
จะอายรุุ่นราวคราวเดียวกบัชลาคมก็ตาม 
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 รถขบัเคลื�อนสี�ล้อจอดลงหน้าปากประตูทางเข้าอาคารสูงราว
สามสิบชั �น  ปณาลีมองเข้าไปในตวัอาคารส่วนที�เป็นบริษัทของห้างสรรสินค้า  

มีแตก่ระจกบานใสรายล้อมไปทั�วอาคาร  แล้วก็ต้องผ่อนลมหายใจออกมาเบาๆ  
ก่อนถอดเข็มขดันิรภยัออกจากตวั   

หล่อนไม่ได้สงัเกตหรอกว่ามีแววตาห่วงใยของชายหนุ่มข้างกายลอบ
มองมาตลอดทางที�พามาสง่ 
 “เป็นอะไรรึเปลา่เรา  หรือวา่เมื�อคืนฝันร้ายอีก” 
 “เปลา่คะ่  ลีแคป่วดหวันิดหนอ่ย  พี�ชลไมต้่องเป็นหว่งลีหรอกนะคะ” 
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 คําตอบของแฟนสาวดูเหมือนจะไม่ทําให้ชนะชลหายเป็นห่วงได้เลย  
เขากมุมือนุม่ๆ ของหลอ่นไว้อยา่งกบักลวัหลอ่นจะหนีหายไปเสียเดีXยวนั �น  “ช่วง
นี �เราปวดหวับอ่ยมากเลยรู้ตวัรึเปล่า  ต้องดแูลตวัเองให้มากกว่านี �นะ  พี�คงทน
ไมไ่ด้ถ้าเห็นเราเป็นอะไรไปอีก” 
 “โธ่พี�ชลคะ”  ริมฝีปากสีบางยิ �มกว้างให้เขา  เกาะกุมมือเขาตอบ  “ลี
ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆ คะ่  หรือถ้าพี�ชลเป็นห่วง  กลวัลีจะเป็นอะไรไปอีก  เดีXยวลี
จะโทร.รายงานตัวกับพี�ชลทุกหลังมื �ออาหารเลยเป็นไงคะ  ทั �งเช้า  กลางวัน  
เย็น  พี�ชลจะได้มั�นใจวา่ลีไม่เป็นอะไร  เอ...แตลี่ว่าน่าจะแถมตอนคํ�าและก็ก่อน
นอนด้วย  และก็ตอน...” 
 “ตกลงๆ”  ชนะชลรีบยกมือยอมแพ้  “พอพี�เป็นห่วงทีไร  เราต้องทําเป็น
เลน่อยูเ่รื�อย  ถ้าเราทําได้  พี�ก็ยินดีจะรอรับโทรศพัท์เราทกุสามมื �อเลย  เอ้า !” 
 “อ้าว ทําไมไมห้่ามกนับ้างเลยละ่พี�ชล  แบบนี �ลีก็แยส่ิ” 
 “ก็เราบอกเองไมใ่ชเ่หรอ” 
 เมื�อโดนเจ้าหล่อนย่นจมูกใส่เข้าให้  เขาจึงบีบจมูกย่นนั �นแกล้งตอบ  
“พี�ลดให้เหลือหลงัสามมื �ออาหารแล้วนะ  แตเ่ราห้ามผิดคําพดูละ่” 
 สาวร่างสูงโปร่งก้าวลงจากรถ  เปลี�ยนเป็นยืนโบกมือให้คนขับนอก
กระจก  “ขอบคณุนะคะพี�ชล  และก็ขบัรถดีๆ ด้วยนะคะ” 
 “ครับผม”  ชายหนุ่มตะเบ๊ะรับ  จากสบมองดวงหน้าสวยก็เปลี�ยนเป็น
มองถนนเบื �องหน้าก่อนเลี �ยวรถออกจากตกึลานจอดรถไป 
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 รอจนรถของชนะชลหายลับไปปณาลีถึงค่อยละสายตา  หันกลับมา
มองบริษัทของตวัเองอีกครั �ง  แตห่ล่อนต้องถอยผละออกมาแทบไม่ทนัเมื�อเห็น
เงาดําของใครบางคนสะท้อนบนกระจก  พาดผา่นไปในพริบตา   

ปณาลีหนัหลงัขวบั  แตแ่ล้วก็ต้องถอนใจดงัพรืด  เมื�อสิ�งที�พบด้านหลงั 
คือ  ความว่างเปล่า  ไร้ซึ�งรถและผู้ คน  ไม่มีสิ�งใดที�จะบ่งบอกได้เลยว่าเป็น
เจ้าของเงาดําเมื�อครู่ 

“สงสยัคงตาฝาด”  ปณาลีบอกตวัเอง  คราเดียวกบัที�ประตบูริษัทเลื�อน
เปิดรับอตัโนมตัเิชื �อเชิญให้หญิงสาวเข้าสูภ่ายในอาคาร 

ไม่ รู้ว่าเพราะอะไรปณาลีถึงรู้สึกเหมือนตัวเองถูกจับตามองอยู่
ตลอดเวลา  ไม่ใช่แค่เมื�อเช้า...ใต้อาคารจอดรถ  แต่ก่อนขึ �นรถชนะชลมายัง
บริษัทวนันี �  ตอนเช้าก่อนออกจากบ้านทกุวนั  หรือกระทั�งตอนเย็นหลงัเลิกงาน  
หลอ่นก็ยงัรู้สกึได้ถึงสายตาของใครบางคนจ้องมองหลอ่นอยูไ่มห่า่ง  

คงไมใ่ชเ่พราะเรื�องความฝันเพียงเรื�องเดียวที�ทําให้ปณาลีมีสีหน้าไม่สู้ ดี
ในเช้าวนันี �...ความรู้สึกแปลกๆ เหล่านี �เป็นอีกเหตผุลหนึ�งที�ยงัค้างคาใจหล่อน
ไมแ่พ้กนั  และนบัวนัความรู้สกึแปลกประหลาดเหลา่นี �ยิ�งจะรุนแรงมากขึ �นทกุที 
 ทนัทีที�ถึงชั �นผู้บริหาร  ปณาลีซอยเท้าออกมาจากลิฟท์ ก่อนหยดุยืนอยู่
หน้าห้องทํางานของกศุลินมองเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาข้อมือตวัเอง กุศลินนดั
สอนงานหล่อนไว้  ได้แต่หวังว่าคนในห้องจะไม่กล่าวโทษที�สายไปร่วมครึ�ง
ชั�วโมง   
 แตย่งัไม่ทนัผลกัประตเูข้าไป  คนในห้องก็กลบัเปิดสวนทางออกมาทํา
ให้ปณาลีสะดุ้งจนตวัโยน  เชน่เดียวกบัอีกฝ่ายที�ถอยผละไปเหมือนกนั   
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“โธ่หนลีู” 
 “คณุลงุสรร”  ที�แท้ก็เสกสรร  หนึ�งในผู้บริหารบริษัทของชลาคม 
 ปณาลียกมือไหว้ทําความเคารพชายมีอายุตรงหน้า  แต่นํ �าเสียงที�เอ่ย
ถามมีความกังวลผ่านไปถึงเจ้าของห้องด้านใน  “คุณลุงมาคุยธุระกับคณุลิน
เหรอคะ” 
 “เรามาก็ดีแล้ว  ลงุกําลงัอยากคยุกบัเราอยูพ่อดี”   
 ปณาลีสมัผสัได้ถึงความเครียดภายใต้นํ �าเสียงนั �น  เขาดจูะหวัเสียไม่
น้อยเมื�อมีเสียงของกศุลินแทรกเข้ามา  “คณุปณาลีเข้ามาข้างในได้เลยคะ่  เลย
เวลานดัมามากแล้ว” 
 “แล้วลงุจะมาคยุกบัเราใหมว่นัหลงั”  เขากระซิบพอให้เขาและหล่อนได้
ยินกนัแคส่องคน  คนสดุท้ายที�เสกสรรมองไปคือหญิงสาวในห้อง  ก่อนเบี�ยงตวั
หลบออกไปเร็วราวพาย ุ
 ปณาลีพยายามปิดประตใูห้เบาที�สุด  อาจเป็นเพราะหล่อนพยายาม
ถ่วงเวลาที�จะต้องเผชิญหน้ากบัคนหลงัโต๊ะทํางาน   

“เชิญนั�งคะ่คณุลี” 
 แม้ภายในห้องจะเงียบแสนเงียบ  แตน่่าแปลกที�ปณาลีกลบัรู้สึกอึดอดั
พิกล  เหมือนกบัมีแตค่วามหมน่หมองรายล้อมอยูร่อบกาย   

ทา่ทางของเสกสรรที�เดือดพลา่นออกจากห้องไปไมใ่ชแ่คค่รั �งนี �ครั �งเดียว
ที�หลอ่นเคยเห็น  ทําให้ปณาลีเริ�มเป็นหว่งหญิงสาวที�นั�งหนัหลงัอยูต่อนนี � 
 “เกิดอะไรขึ �นรึเปลา่คะคณุลิน” 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๒๕ 

 

 “…เปล่าจ้ะ”  กุศลินตอบพลางหมุนเก้าอี �กลับมาเผชิญหน้ากับหญิง
สาวที�นั�งหน้าโต๊ะทํางานเรียบร้อย   
 “คณุร้องไห้”  ในที�สดุปณาลีก็หาคําตอบของความรู้สึกเมื�อครู่พบ  ดวง
หน้าเรียวที�เคยยิ �มแย้มสดใสให้กับทุกคน  บดันี �...มีแต่สีหน้าซีดเซียว  รอยยิ �ม
เจื�อนกบัดวงตาที�แดงกํ�าของหญิงสาวดยูงัไงก็เหมือนคนที�เพิ�งผ่านการร้องไห้มา
อยา่งหนกั 
 “คณุลงุสรรมาตอ่วา่คณุอีกแล้วใชม่ั �ยคะ” 
 คําถามของปณาลี  แทนที�จะช่วยให้กุศลินดีขึ �น  กลับกลายเป็นดั�ง
เหล็กแหลมทิ�มแทงใจ  เรียกพาเอานํ �าตาที�เหือดแห้งไปหมาดๆ พรั�งพรูออกมา
อีกครั �ง   
 “ลีจะไปคยุกับลุงสรรค่ะ”  ไม่พูดเปล่า เจ้าหล่อนยงัลุกขึ �นพรวด  ร้อน
ถึงเจ้าของห้องที�ต้องคว้าแขนหลอ่นไว้ 
 “ไมต้่องหรอกคะ่คณุลี  ดฉินัไมเ่ป็นอะไร”   
 “แตค่ณุร้องไห้” 
 “ก็แคร้่องไห้”  กศุลินวา่พลางปาดนํ �าตาออกจากแก้ม  “ดิฉันก็เป็นแบบ
นี �แหละคะ่  ทกุข์นิดเดียวก็ร้องไห้  เดีXยวเดียวก็เลิกร้องไปเองแหละคะ่” 
 ปณาลีมองหญิงสาวตรงหน้าให้แน่ใจว่านั�นไม่ได้เป็นเพียงแค่คํา
ปลอบใจ  เพราะพอจะเดาได้จากคําพูดของเสกสรรเมื�อครู่แล้วว่าคงมาต่อว่า
การทํางานของหลอ่นผา่นกศุลินอีกตามเคย 
 “อย่าโกรธคณุลงุเลยนะคะคณุลี  เป็นความผิดของดิฉันเองที�ดแูลคณุ
ไมดี่เทา่ที�ควร” 
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 “ใครบอกล่ะคะ  ทุกวันนี �คุณลินทําดีที�สุดแล้ว  แต่ลีเองต่างหากที�
ทํางานไม่ได้เรื�อง  ถ้าลีให้ความสําคญักบังานมากกว่านี �คณุลินก็คงไม่โดนคณุ
ลงุตอ่วา่...ยงัไงวนันี �ลีก็ต้องคยุกบัคณุลงุให้รู้เรื�องคะ่”   

คราวนี �ปณาลีไม่ฟังเสียงค้าน เดินออกจากห้องทํางานของกุศลินได้ก็
มุง่ตรงมายงัห้องทํางานของเสกสรร  ซึ�งอยูถ่ดัจากห้องของหญิงสาวแคส่องห้อง
เทา่นั �น 

“ยงัเข้าไปไม่ได้นะคะคณุปณาลี”  เลขาหน้าห้องของเสกสรรเอ่ยห้าม  
แตไ่มไ่วเทา่ปณาลีที�ผลีผลามเปิดประตเูข้าไปไมป่ลอ่ยให้อีกฝ่ายได้ทนัตั �งตวั 

“ลีมีเรื�องจะคยุกบั...”  แตแ่ล้วเจ้าหลอ่นก็ต้องชะงกั  เพราะในห้องไม่ได้
มีเสกสรรเพียงคนเดียว  หากมีผู้ชายอีกคนนั�งร่วมอยูด้่วย 
 ชายในชุดสูทซึ�งนั�งหน้าโต๊ะทํางานของเสกสรรยังคงนั�งนิ�ง  ไม่มี
ปฏิกิริยาใดตอบสนอง  ผิดกบัเจ้าของห้องที�สปริงตวัลุกจากเก้าอี �ในทนัทีทนัใด  
“คณุนี ! ผมบอกแล้วใชม่ั �ยวา่ยงัไมอ่นญุาตให้ใครเข้ามา” 
 “เออ่...คือ...ดฉินั” 
 “อย่าโทษคณุปรานีเลยคะ่คณุลงุ  ลีผิดเองที�ผลีผลามเข้ามา”  ปณาลี
ออกรับแทน  ก่อนทําสญัญาณมือบอกให้เลขาสาวกลบัออกไปหน้าห้อง   
 การรับผิดแตโ่ดยดีของปณาลีคงสร้างความพอใจให้กบัเสกสรรไม่น้อย  
รอยยบัย่นบนหน้าผากจึงคลายลง  แตย่งัคงเหลือความเคร่งขรึมให้เห็นเหมือน
เชน่ทกุครั �ง  “ลงุบอกแล้วไมใ่ชเ่หรอวา่จะคยุกบัเราใหมว่นัหลงั” 
 “ลีทราบคะ่คณุลงุ  แตลี่อยากอธิบายเรื�องวนันี �ให้คณุลงุเข้าใจ” 
 “ไมเ่ป็นไรครับคณุสรร”  จู่ๆ  คนที�นั�งนิ�งอยูน่านก็ลกุขึ �นเสมอเสกสรร   
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 ชั�ววินาทีนั �นปณาลีรู้สกึเหมือนตวัเองโดนร่ายมนต์สะกดให้หยดุนิ�งอยู่ที�
แผ่นหลงักว้างของคนตรงหน้า  เสียงของชายผู้นั �นถึงแม้จะฟังดเูรียบเฉย  แต่
หลอ่นกลบัมีความรู้สกึวา่มนันุม่นวลและนา่ฟัง...คุ้นเคยจนนา่ประหลาด   
 เจ้าของเสียงขยบัเสื �อสทูให้เข้าที�เล็กน้อย  ”เผอิญผมเพิ�งนึกขึ �นได้ว่ามี
ธุระดว่นต้องทํา  แล้วเราคอ่ยคยุธุระของเราวนัหลงัแล้วกนัครับ”   
 ปณาลีละสายตาจากเสกสรรหันมองเขาให้แน่ใจว่าไม่ได้ฝันไป  แต่
ทันทีที�ชายหนุ่มตรงหน้าหันมาเผชิญหน้ากับหญิงสาว  ใบหน้าของเขามีแต่
ความเคร่งขรึม  ไมแ่สดงความรู้สกึใดให้เห็นแม้แตน้่อย   

หากนยัน์ตาสีนิลคูน่ั �น...สวยชวนหลงใหล...คล้ายชายในฝันของหล่อน
มากเสียจนคนมองต้องกระพริบตาถี� ! 

แต่มนัก็แค่ชั�วพริบตาเดียว  เพราะเขาไม่คิดจะมองหน้าหล่อนด้วยซํ �า  
ขายาวๆ ของเขาก้าวผา่นพ้นหน้าไป  เหมือนกบัเขาไม่เห็นผู้หญิงที�ชื�อปณาลีอยู่
ในสายตา  ภาพสดุท้ายที�เห็น...คือประตหู้องปิดลง 

“คณุรชานนท์” 
“คะ ?”  การที�เสกสรรก็โพลง่ขึ �นมา  ทําให้ปณาลีต้องตั �งสตเิล็กน้อย 
เสกสรรค์ผ่อนลมหายใจอย่างรําคาญๆ  ก่อนนั�งลงบนเก้าอี �ตัวเดิม  

“ผู้ชายคนนั �นชื�อรชานนท์  เรียนจบจากตา่งประเทศมาได้หลายปีแล้วแตเ่พิ�งเริ�ม
มาช่วยงานที�บริษัทเงินทุนของคณุภูเบศวร์ได้ไม่นาน...เขาเป็นหนึ�งในหุ้นส่วน
ของบริษัทเรา  และเป็นหลานชายของเจ้าหนี �ของบริษัทเราด้วย” 

“เจ้าหนี � !”  ปณาลีถึงกบัร้องเสียงหลง  “หมายความวา่ยงัไงคะคณุลงุ” 
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“นี�คณุลินผู้แสนดีของเราเขาไมไ่ด้บอกรึไงว่าบริษัทของเรากําลงัทํางาน
ผอ่นชําระหนี �ให้บริษัทเงินทนุของคณุภเูบศวร์อยู”่ 

สิ�งที�เพิ�งรู้ทําให้ปณาลีช็อค  ฝ่ายเสกสรรเองไม่สนใจในท่าทีของหล่อน
สกัเท่าไหร่  เขาผละมือจากแฟ้มเอกสารบนโต๊ะเปลี�ยนเป็นนั�งไขว้ห้างพิงพนกั
เก้าอี �อยา่งไมส่บอารมณ์   

“หลังจากเราประสบอุบตัิเหตุ  ก็ไล่เลี�ยกับที�พ่อเราเสียชีวิตนั�นแหละ  
คณุลินเธอต้องทําหน้าที�เป็นผู้บริหารบริษัทนี �แทนชั�วคราว  ตอนนั �นบริษัทของ
เราก็ตกตํ�าอยู่แล้ว  พวกเราจึงตดัสินใจกู้ เงินจากบริษัทเงินทุนของคณุภูเบศวร์
มาหมนุเวียนกิจการของเรา”   

“ทําไม...ทําไมลีถึงไมรู้่เรื�องนี �เลยละ่คะคณุลงุ” 
“ก็เพราะเราไม่เคยสนใจอะไรเลยน่ะสิยยัลี”  เสกสรรตอบโดยไม่ต้อง

คดิ  เขาคงอยากที�จะพดูประโยคนี �มานานแล้ว 
เมื�อโดนชายมีอายตุอ่ว่าตรงๆ ปณาลีเองก็เถียงไม่ออกนอกจากยิ �มเหย

เกให้ผู้ เป็นลงุ      
“ลุงขอพูดตรงๆ นะว่าพ่อของเราชอบทําอะไรเกินตวัมาแต่ไหนแต่ไร

แล้ว  เดิมทีห้างสรรพสินค้าของเราก็มั�นคงดีอยู่หรอก  ดนัไปหาเรื�องใส่ตวั  ไป
ซื �อกิจการโรงแรมที�เพิ�งปิดตวัลงมาบริหาร  แล้วเป็นไงละ่  สดุท้ายก็เจ๊ง   

แต่มนัไม่จบแค่นั �น  ห้างเราก็พลอยขาดทุนไปด้วย  ก็เพราะพ่อเรามวั
แตเ่อาเงินไปถลงุกบักิจการโรงแรมบ้าๆ บอๆ นั�นน่ะแหละ  พกัหลงัๆ บริษัทเรา
เลยต้องมีมาตราการคมุคา่ใช้จา่ย  ต้องปิดไฟดวงเว้นดวง  ปิดแอร์เป็นบางเวลา  
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ซํ �าร้ายเรายงัไมมี่เงินพอจะจา่ยเงินเดือนให้กบัพนกังานและก็ดอกเบี �ยจากเงินกู้
ครั �งก่อนๆ ด้วย”   

อยู่ดีๆ คนเล่าก็หวัเราะขื�นออกมา  “ถ้าลุงเป็นลูกค้า  ก็คงไม่คิดจะมา
ใช้บริการห้างฯ เราอีกแล้วล่ะ  โชคดีแค่ไหนที�คณุรชานนท์ยอมให้เรากู้ เงินจาก
บริษัทของลงุเขามาหมนุเวียน” 

ปณาลีนึกภาพตามในสิ�งที�เสกสรรพยายามจะอธิบายให้หล่อนเข้าใจ  
แตป่ระโยคท้ายกลบัสร้างความประหลาดใจให้ปณาลีมากที�สุด  “น่าแปลกนะ
คะคณุลุง  ฟังดแูล้ว...บริษัทของเราไม่น่าจะอยู่ในสถานะที�ใครจะกล้าให้กู้ ยืม
เงินกนัได้ง่ายๆ  แตค่ณุรชานนท์ก็ยงัให้ยืม” 

“นั�นไง  ลุงถึงอยากให้คนของเราเอาใจเขาให้มากๆ  อย่างน้อยก็ถือว่า
เป็นการตอบแทนในนํ �าใจของเขาที�มีตอ่บริษัทของเรา”  

นํ#าใจ!  ปณาลีเพียงแต่ค้านเสกสรรในใจ  รู้ดีว่าถ้าพูดออกไปคน
ตรงหน้าก็คงไมฟั่ง 

“ที�นี �เราคงเข้าใจแล้ววา่ทําไมลงุถึงต้องคอยจํ �าจี �จํ �าไชเรานกั”   
“แตลี่ไมอ่ยากให้คณุลงุกบัคณุลิน...” 
“ลงุว่าวนันี �เราพอแคนี่ �เถอะ  ลุงยงัมีงานต้องทําอีกมาก”  เสกสรรตดั

บท  ก่อนกดปุ่ มบนเครื�องตอบรับบนโต๊ะ  “คณุปรานีสง่ทา่นประธาน” 
 คําเรียกของเสกสรรที�เปลี�ยนไปกะทนัหนัทําให้ปณาลีหัวเสีย  ในเมื�อ
เจ้าของห้องไม่ต้อนรับหล่อนแล้ว  ปณาลีจึงไหว้ชายมีอายอุย่างเสียมิได้ก่อน
เดนิหน้านิ�วออกจากห้องไป 
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“คณุปณาลีคะ  คณุมนต์นภามาขอพบคะ่”   
เสียงเพลินตาเลขาสาวหน้าห้องรายงานผ่านเครื�องตอบรับบนโต๊ะ

ทํางาน  เรียกรอยยิ �มกว้างจากท่านประธานที�กําลงันั�งครุ่นคิดเรื�องเสกสรรอยู่
เป็นนานสองนาน  เอย่อนญุาตกบัเลขาสาว  ไมน่านมนต์นภาก็เปิดประตเูข้ามา
ในห้อง  

พอเห็นเพื�อนเท่านั �นปณาลีไม่รีรอลุกจากโต๊ะทํางานมาต้อนรับ “จะมา
หาเราทําไมไมโ่ทร.มาบอกก่อนละมนต์” 

“มนต์โทร.มาหาลีแล้วแตส่งสยัลีคงไมไ่ด้ยินนะ่จ้ะ” 
มนต์นภาตอบยิ �มๆ ก่อนเดินตามเพื�อนมานั�งที�โซฟายาวสําหรับต้อนรับ

แขก  “เอ...ลีไมส่บายรึเปลา่  ทําไมหน้าซีดจงั”   
“ฮื �อ ?  เราดหูน้าซีดขนาดนั �นเลยเหรอ”  ปณาลีสาละวนจบัหน้าตวัเอง

ให้วุน่  ขณะที�เพื�อนสาวยงัคงมีสีหน้าเป็นกงัวล 
มนต์นภาเป็นเพื�อนสนิทของปณาลีตั �งแต่สมยัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

พอเรียนจบ  ทั �งสองก็สอบเข้าได้มหาวิทยาลยัเดียวกนั  ด้วยความที�เป็นเพื�อน
กันมานาน  แค่เพียงหล่อนปั �นหน้ายิ �มแล้วเดินเข้ามาทักทายอย่างปกติคงไม่
อาจปิดบงัความออ่นล้าทั �งกายและใจยามนี �ได้ 

ปณาลีจึงถอนใจออกมา  “ไม่มีอะไรหรอกมนต์  เราแคเ่ครียดเรื�องงาน
นิดหนอ่ย  ไมอ่ยากถกูตําหนิอีกนะ่  ภาพความฝันมนัทําให้เราไม่มีสมาธิทํางาน
เลย” 
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“ฝัน ?”  เพื�อนสาวนิ�วหน้าเล็กน้อยยามพินิจมองดวงหน้าสวยของเพื�อน  
“ฝันร้ายที�ลีเคยเลา่ให้ฟังนะ่เหรอ” 

“ก็...เอิ�ม...ไม่เชิงหรอก  พักหลังมานี �เรารู้สึกเหมือนมีใครคอยจับตา 
มองเราอยูต่ลอดเวลา  เราเบื�อตวัเองน่ะมนต์  บอกตามตรงว่าตั �งแตเ่ราฟื�นจาก
อบุตัิเหต ุ ไม่มีวนัไหนที�เรามีความสขุสกัวนั  ภาพในความฝันมนัตามมาหลอก
หลอนเราทกุคืน  ตื�นมาก็ต้องมารับรู้ว่าตวัเองความจําเสื�อม  จําอะไรไม่ได้แถม
ยงัมีงานเป็นกองพะเนินให้ต้องเรียนรู้อีก  บางครั �ง...เราก็แอบคิดนะ  ว่าเราไม่
นา่รอดจากอบุตัเิหตคุรั �งนั �นเลย  จะได้ไมต้่องรับรู้กบัปัญหาพวกนี �” 

“คดิแบบนั �นได้ยงัไงลี”     
เสียงหลงของมนต์นภาทําให้ปณาลีรีบจุ๊ปาก  “ร้องเสียดงัลั�นเชียวมนต์  

กลวัคนข้างนอกเขาจะไมไ่ด้ยินเรื�องที�เราพดูกนัรึไง” 
“ก็แล้วทําไมลีพดูแบบนั �นล่ะ  คนที�บาดเจ็บแบบลีก็มีอีกมาก  บาดเจ็บ

หนกักว่าลีก็ใช่ว่าจะไม่มี  คนพวกนั �นเขายงัอยากที�จะมีโอกาสรอดชีวิตกลบัมา
อยูก่บัคนที�พวกเขารักเลย  ลีเองสิโชคดีแคไ่หน  ยงัจะมาแชง่ตวัเองอีก” 

“โอ๋ๆ เราขอโทษที�พดูไม่คิด”  ปณาลีลบูแขนเพื�อนไปมาปลอบใจเป็น
การใหญ่  “เราก็แคพ่ดูเลน่  ไมอ่ยากให้มนต์เครียดนะ่” 

มนต์นภายงัคงมองเพื�อนอย่างโกรธๆ  แต่ความเป็นห่วงนั �นมีมากกว่า
จึงปัดความขุ่นมัวในใจทิ �งเสีย  “ถ้าลีไม่สบายใจ  ลีก็น่าจะระบายให้คณุชลรู้
บ้างนะ  ไมใ่ชม่าเก็บงําไว้คนเดียวแบบนี �” 

“ได้ที�ไหนละ่มนต์  รายนั �นนะเป็นหว่งเรายิ�งกวา่อะไร  ถ้าขืนเราเล่าเรื�อง
พวกนี �ให้เขาฟัง  เราวา่คนที�เครียด  จะกลายเป็นเขาเสียมากกวา่” 
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“แตลี่กบัเขาเป็นคูห่มั �นกนันะ  มีเรื�องกลุ้มใจอะไรก็ไมค่วรปิดบงักนั” 
“โธ่มนต์”  ปณาลีพูดได้เท่านั �น  ดูแล้วท่าจะไม่ใช่แค่ชนะชลเพียงคน

เดียวที�เป็นหว่งหลอ่นจนเกินความพอดี  ยงัมีคนข้างกายนี �อีกคน 
เมื�อเห็นอีกฝ่ายมีสีหน้าขึงขงัขึ �นมา  คนที�ตั �งใจจะปล่อยให้ความหวงัดี

ของเพื�อนผ่านเลยไปจึงถอดใจพยกัหน้ารับอย่างเนือยๆ ก่อนกลบัมานั�งที�โต๊ะ
ทํางานตามเดมิ  โดยมีมนต์นภาตามมานั�งฝั�งตรงข้าม  

“บา่ยนี �ลีว่างรึเปล่า  ผู้บริหารบริษัทเงินทนุนดัมนต์ไปคยุเรื�องเงินที�จะ
ขอกู้ ยืมไปขยายกิจการร้านอาหารนะ่  ลีไปเป็นเพื�อนมนต์หนอ่ยนะ” 

“วา่แล้ววา่มาหาเราต้องมีเรื�องให้ชว่ย”   
คําขอร้องนั �นเรียกรอยยิ �มขนัจากปณาลีได้หนอ่ย  แม้มนต์นภาจะดเูป็น

ผู้หญิงที�ทั �งเก่งและฉลาดเพียบพร้อมอย่างแม่ศรีเรือนไทยในสายตาของคนรอบ
ข้าง  แตสํ่าหรับปณาลีแล้ว  เพื�อนสาวคนนี �ยงัมีนิสยัเป็นเดก็อยูม่าก     

“อะไรกนัจ๊ะคณุมนต์นภา  ร้านอาหารออกใหญ่โตก็ดแูลตวัคนเดียวมา
ตลอด  แคไ่ปพบผู้บริหารบริษัทเงินทนุสกัชั�วโมงสองชั�วโมงเองจะกลวัทําไม” 

“แตม่นัไมเ่หมือนกนั  ลกูจ้างที�ร้านอาหารล้วนแตเ่ป็นคนเก่าแก่ของคณุ
พ่อคุณแม่มนต์ทั �งนั �น  กิจการร้านอาหารนี �ก็เป็นของครอบครัว  แต่ผู้ บริหาร
บริษัทเงินทนุนี �สิ  มนต์ยงัไมเ่คยเห็นหน้าสกัครั �ง  รู้จกัก็ไมรู้่จกั  แล้วยงัต้องเสนอ
งานพร้อมอธิบายรายละเอียดให้เขาฟังอีก  แคค่ดิก็ตื�นเต้นแล้ว”   

“ตื�นเต้นก็ไมต้่องไป” 
“ได้ไงละ่ลี  แล้วร้านอาหารของมนต์จะขยายกิจการได้ยงัไง” 
“งั �นก็ไป” 
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“ลี” 
“มนต์”  ปณาลีแกล้งร้องครางเลียนแบบอีกฝ่าย  แตค่นโดนล้อเหมือน

จะไมมี่อารมณ์ขนัด้วย  หน้ากลมๆ ของเจ้าหล่อนถึงได้บดูบึ �งหนกักว่าเก่า  แล้ว
มีเหรอที�เพื�อนอยา่งหลอ่นจะไมใ่จออ่น 

“ก็ได้  แต่เราคงไปได้ไม่นานนะเพราะยังเป็นเวลางานอยู่  ต้องขอ
อนญุาตคณุลินก่อน” 

ดวงตากลมโตสวยคู่นั �นประกายวิบวับอย่างมีความหวังขึ �นมาทันใด 
“จริงนะลี  ลีน่ารักที�สุดเลย  ขอบใจนะจ๊ะ  แค่ลียอมไปด้วยมนต์ก็อุ่นใจแล้ว  
มนต์รับรองวา่จะไมทํ่าให้ลีเหนื�อยใจเดด็ขาด  ลีแคน่ั�งสบายๆ เป็นเพื�อนฟังมนต์
อธิบายงานให้ผู้บริหารฟังก็พอ”   

“เราต้องเข้าไปด้วยเหรอ” 
มนต์นภาฉีกยิ �มกว้างให้เพื�อนสาวแทนคําตอบ  คนที�หลวมตวัตกปาก

รับคําจึงมองเพื�อนอย่างงงๆ แกมนึกขนัในสีหน้าระรื�นนั �น  อะไรของยยัมนต์กนั
นะ  แค่หล่อนไปเป็นเพื'อนดีใจอย่างกบัถูกล็อตเตอรี'รางวลัที'หนึ'ง 

มนต์นภาขบัรถพาปณาลีออกมาจากห้างสรรพสินค้าในเวลาถดัมา   
เพื�อนสาวปรนนิบัติดูแลปณาลีดีอย่างที�พูดไว้ไม่มีผิด เพราะไม่ว่า

หลอ่นจะขยบัเขยื �อนไปทางไหนเป็นต้องหนัมาบริการ  
“จะเปลี�ยนแผ่นซีดีเพลงเหรอลี”  มนต์นภาถามคนที�กําลังเอี �ยวตวัไป

ข้างหลงั  และทําทา่จะเอี �ยวตวัตาม  ปณาลีจงึยกมือห้ามทนัควนั 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๓๔ 

 

  “ไม่ต้อง  เราไม่มีวันยอมให้มนต์ปล่อยพวงมาลยัหรอกนะ  ขับรถอยู ่ 
ขืนหันมาหยิบให้เราเดีXยวก็ขับไปชนใครเขาเข้าหรอก  อยากความจําเสื�อม
เหมือนเรารึไง”  
 “ก็มนต์อยากชว่ยลี” 

ปณาลีส่ายหน้าระอาในความห่วงใยเกินพอดีของเพื�อนสาว   เลือก
แผ่นซีดีเพลงในกล่องผ้าบนเบาะหลังรถไม่นาน  ก็ตัดสินใจหยิบมาสักแผ่น
เตรียมใส่เครื�องเล่นซีดีในรถแทนแผ่นเดิม  “ถามจริงเถอะมนต์  เอาใจเราเป็น
พิเศษแบบนี �  มีความลบัอะไรรึเปลา่” 

“ความลบั ?”  มนต์นภาทวนคําเพื�อนแล้วต้องแคน่หวัเราะออกมา  โบก
ปัดไปมาในอากาศราวกับเป็นเรื�องไร้สาระ “ความลับอะไร  มนต์เนี�ยนะจะมี
ความลบักบัลี” 

“ถ้าเรารู้แล้วเราจะมาถามมนต์อยูนี่�เหรอ” 
มนต์นภางึมงําร้องเพลงตามนกัร้องในแผ่นซีดี   เห็นอีกฝ่ายทําเป็นไม่

สนใจปณาลีเลยหรี� เสียงเครื�องเล่นซีดีให้เบาลงเหลือเพียงเสียงเพลงดงัคลอ
เบาๆ เพราะต้องการดื�มดํ�าบรรยากาศนอกรถมากกวา่   

ด้วยความที�การจราจรบนท้องถนนค่อนข้างโล่งทําให้ปณาลีมีโอกาส
มองวิวทิวทศัน์ข้างทางได้เต็มตา  อย่างน้อยก็ได้เห็นต้นไม้บนเกาะกลางถนนที�
แม้จะดเูหี�ยวเฉาไปบ้าง  แต่สีเขียวของต้นไม้ใหญ่น้อยช่วยเป็นจุดพักสายตา
ของคนในรถได้ดีนอกจากป้ายโฆษณากบัตกึสงูระฟ้าสองข้างทาง 

มนต์นภาขับรถวิ�งฉลุยมาตลอดทาง  กระทั�งถึงหน้าบริษัทเงินทุนรถ
กลบัแน่นขึ �นถนดัตา  ไม่เพียงแค่รถเท่านั �นที�ชะลอตวัอย่างไม่มีสาเหต ุ แต่บน
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ฟุตปาธหน้าบริษัทเงินทุนยังเต็มไปด้วยกลุ่มคนจํานวนหนึ�ง  ยืนล้อมเป็นแนว
กั �นปิดทางเข้า – ออกของบริษัท   

“เกิดอะไรขึ �นนะ่ลี”  มนต์นภาเอย่ถาม  ตื�นตระหนกกบัภาพที�เห็น 
ปณาลีเป็นฝ่ายเพ่งมองไปยังวงล้อมตรงหน้าคราเดียวกับที�รถของ

เพื�อนสาวคอ่ยๆ เคลื�อนตวัเข้าใกล้   
จดุเกิดเหตนุั �นมีรถตํารวจคนัหนึ�งจอดบงักลุม่คนตรงฟากถนนพอดี  ทํา

ให้ปณาลีสามารถมองเห็นภาพตรงหน้าได้ชดัเจน  แตแ่ล้วสิ�งที�เห็นคือร่างของ
ชายผู้ หนึ�งนอนแน่นิ�งอยู่บนฟุตปาธ  บริเวณขมับข้างของชายผู้ นั �น  มีรอย
กระสุนและคราบเลือดแห้งกรังติดอยู่รอบๆ เลือดสดยงัคงไหลอาบร่างที�นอน
หมดสตอิยูอ่ยา่งนั �น   

ปณาลีได้แตเ่อามือป้องปาก  คําตอบต้องกลืนหายลงคอ 
สภาพที�มีแตเ่ลือดอาบกายทําให้ภาพในฝันร้ายหวนกลบัเข้ามาในหวั

สมองพลนั  ภาพของบิดากบัชายในฝันตีปนกนัมั�วรู้สกึเหมือนอาหารกําลงัไหล
ย้อนกลบัขึ �นมาที�คอ  ทํามือบอกให้เพื�อนรีบจอดรถ  มนต์นภาอารามตกใจรีบ
เทียบจอดริมฟตุปาธ ปลอ่ยให้เพื�อนกระโจนลงจากรถวิ�งตรงเข้าไปในบริษัท  
ทวา่ยงัไมท่นัที�ปณาลีจะผลกัประตเูข้าไปใครบางคนก็เปิดประตสูวนออกมา  
ร่างสงูใหญ่ของอีกฝ่ายกระแทกปณาลีเตม็แรงทําเอาเสียหลกัเซจะล้ม ยงัดีที�
เขาประคองร่างของหล่อนไว้ทนั  พดูอะไรบางอยา่งกบัหล่อน  หากเวลานี �หู
ของปณาลีอื �อองึไปหมด  หล่อนไมส่นใจที�จะมองหน้าเขาด้วยซํ �า  นอกจากมอง
หาป้ายห้องนํ �าเพราะเป็นสถานที�เดียวที�หล่อนนกึถึงในตอนนี � !
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ปณาลีเขา้มาในหอ้งทํางานของเจ้าของบา้น  บริเวณทางเดินจาก
ปากประตูลึกเข้าไปเป็นทางเดินแคบที'หล่อนช่างไม่คุ้นตาเอาเสียเลย  ก่อนมอง
แปลกไปที'ภาพใส่กรอบอย่างดีซึ'งถูกแขวนบ้างวางตั#งกบัพื#นฝาผนงัห้องบ้างติด
ทั'วเต็มกําแพงไปหมด 

ภาพวาดเหล่านั#นแม้จะถูกแขวนอย่างไม่เป็นระเบียบ  แต่ก็ดูออกว่า
เป็นความตั#งใจของคนแขวนมากกว่าถูกจดัวางอย่างลวกๆ  

ไม่นานหล่อนก็เดินพน้ทางแคบออกมาสู่กลางห้องทํางาน  ที'เป็นห้อง
สี'เหลี'ยมกว้าง  มีรูปภาพวางพิงอยู่เต็มห้อง  ส่วนน้อยที'จะเป็นของใช้จําเป็น
สําหรับเจ้าของ 
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เสียงเพลงที'เปิดคลออยู่เบาๆ กบัชายร่างสูงใหญ่คุ้นตาที'นั'งไขว่ห้างอยู่
หลงักระดานวาดภาพที'ตั#งเด่นตระหง่านอยู่กลางหอ้ง  สร้างรอยยิ#มปรากฎขึ#นที'
มมุปากของหญิงสาว   

‘เดี6ยวนี#อาจหาญเข้ามาในหอ้งทํางานของพี'แลว้เหรอเรา’ 
ปณาลีถึงกบัสะดุง้  ไม่นึกว่าอีกฝ่ายจะรู้ตวั  ‘พี'กฤตรู้ไดไ้งว่าลีเข้ามา’ 
‘พี'ไดยิ้นตั#งแต่เราเปิดประตูเข้ามาแลว้ล่ะ’  เขาเอ่ยพลางวางพู่กนัในมือ

ลงบนจานสี  มือข้างหนึ'งปัดผมยาวกระเซอะกระเซิงที'ถูกรวบไว้อย่างไม่ใยดีไป
ดา้นหลงั  มืออีกข้างชี#บุ้ยใบ้ไปที'ภาพวาดตรงหน้า  ‘เข้ามาดูภาพให้พี'หน่อยว่า
สวยรึเปล่า’ 

ปณาลีเดินเข้ามาอย่างเด็กว่าง่าย  เอามือวางไว้บนต้นขาแข็งแรงของ
เขาดว้ยความเคยชินยามที'ถูกเรียกใหม้าดูภาพใกล้ๆ    

ภาพของเด็กหญิงต่างวยัสองคนที'ยืนเคียงข้างกันอยู่หน้าระเบียงใน
สวนถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใส  สีทุกสีที'ชายหนุ่มบรรจงวาดให้ความรู้สึก
นุ่มนวลทกุครั#งที'เห็น   

‘อีกสองสปัดาห์พี'ตอ้งไปร่วมงานนิทรรศการภาพวาดสีนํ#ามนัร่วมสมยัที'
ต่างประเทศ’ 

‘ไปต่างประเทศอีกแลว้เหรอคะ’ 
‘ใช่จ้ะ งานนี#พี'เป็นหนึ'งในศิลปินที'จะได้ร่วมโชว์ผลงานในงานด้วยนะ  

เราว่าภาพนี#สวยพอจะนําไปโชว์ไดรึ้เปล่า’ 
 ‘เออ...ลี...’  จู่ๆ ปณาลีก็เงียบไป  เห็นท่าไม่ดีคนถามจึงกระชบัเอวบาง
มาโอบไวข้้างกาย 
 ‘เราอย่าเงียบไปแบบนี#สิ  พี'ใจไม่ดีเลย’ 
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 ‘เปล่าเสียหน่อยค่ะพี'กฤต  ภาพนี#สวยดีออกค่ะ’ 
 ถึงเจ้าหล่อนจะยิ#ม  แต่รอยยิ#มนั#นซีดจนเขาจับความรู้สึกภายใต้ดวง
หนา้สวยนั#นได ้ ‘เราก็รู้ว่าพี'ไดดี้มาจนถึงทกุวนันี#เพราะอาชีพนี#  ที'พี'ต้องเดินทาง
ไปต่างประเทศบ่อยๆ ก็เพื'ออนาคตของเรา  ที'จริงพี'ก็อยากชวนเราไปด้วยกัน  
แต่พี'เห็นว่าเราติดเรียน’ 
 ‘ลีก็ไม่ไดว่้าอะไรพี'เสียหน่อย  ลีเข้าใจ’ 
 คราวนี#ชายหนุ่มถอนใจยาว  เปลี'ยนจากโอบเอวเป็นเชยคางหญิงสาว
ขึ#น  และนั'นทําให้ปณาลีสบตากบัดวงตาสีนิลชดัเจน  ‘พี'รักเรานะ  ตราบใดที'
เรายงัไม่เข้าใจพี'อยู่อย่างนี#  พี'ก็คงทิ#งเราไปไม่ได’้ 
 เขาลุกขึ#นจากเก้าอี#  ควานหาอะไรบางอย่างจากลิ#นชกัใต้โต๊ะทํางาน
มมุหนึ'งของหอ้ง  ‘แบมือเร็ว’ 
 แม้ปณาลีจะไม่เข้าใจกับการกระทําของเขาสกัเท่าไหร่  แต่ก็ยอมแบ
มือแต่โดยดี   
 เขาใส่ของสิ'งนั#นไว้ในมือหล่อน  ทนัทีที'ฝ่ามือใหญ่คลายออกหล่อนก็
พบกญุแจสองดอกวางอยู่บนฝ่ามือของหล่อนเรียบร้อย 
 ‘นี'คือกุญแจบ้านพี'เอง  พี'ปั#มไว้ให้เราเก็บไว้อีกดอก  วนัไหนถ้าเราไม่
สบายใจจากบา้นโนน้  ก็มานอนเล่นที'บา้นพี'ก็ได’้ 
 ‘แต่ว่าพี'กฤตไม่ชอบให้ใครเ ข้ามายุ่มย่ามในบ้านไม่ใช่เหรอคะ  
โดยเฉพาะแกลลอรี'ของพี'’ 
 ‘ใช่  พี'ไม่ชอบใหค้นอื'นมายุ่มย่ามในบา้นของพี'  แต่ยกเวน้เรา  ยงัไงวนั
ข้างหนา้บา้นหลงันี#ก็ตอ้งเป็นบา้นของเราอยู่แลว้’ 
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 ปณาลีหยิบสายไหมพรมสีเขียวที'คล้องติดกบักุญแจในมือมาแกว่งเล่น  
มองกุญแจทีมองหน้าชายหนุ่มทีอย่างไม่ค่อยมั'นใจ  ‘พูดแล้วห้ามคืนคํานะ
พี'กฤต’ 
 ชายหนุ่มขยี#ศีรษะหญิงสาวเล่นอย่างที'เขาชอบทําทุกครั#งเวลาแกล้ง
หล่อน  ‘ฝากเฝ้าบ้านด้วยล่ะเด็กดื#อ  ถ้าของพี'หายไปแม้แต่ชิ#นเดียว  พี'จะ
กลบัมาจดัการเรา’ 
 ‘หน็อย  ทํามาปากหวาน  ที'แทก็้อยากใหเ้ราเฝ้าบา้น’   
 ‘ไม่ตอ้งมาแขวะพี'เลย  ดูแลกุญแจให้ดีแล้วกนั  ถ้าหายพี'ไม่ปั#มให้ใหม่
แลว้นะ’ 
 ปณาลีกอดอก  แยกเขี#ยวใส่เขาพอให้หายหมั'นไส้  ‘เจ้าค่ะพ่อศิลปิน
ใหญ่  ดิฉันจะเก็บใส่กล่องล็อคกุญแจให้แน่นหนาเลย  ชนิดที'ว่าไม่มีใคร
สามารถหาเจอไดน้อกจากลี  พอใจรึยงัเจ้าคะ’   

 
 
ปณาลีรู้สึกเหมือนร่างหล่อนโคลงเคลงไปมาตามแรงเขย่าของใครบาง

คน  หลอ่นคอ่ยๆ ลืมตา ใบหน้าขาวซีดกลบัมามีสีเลือดเมื�อแลเห็นเพื�อนสาว 
 “ฝันร้ายอีกแล้วเหรอลี”  มนต์นภาถามด้วยความเป็นหว่ง 
 ปณาลีต้องตั �งสตเิล็กน้อย  กวาดตามองไปรอบกายแล้วถึงพบว่าตวัเอง
กําลงันั�งอยู่บนโซฟาส่วนรับรองแขกภายในห้องทํางานสี�เหลี�ยมของใครบางคน  
ไมใ่ชบ้่านแกลลอรี�หลงันั �น   

นี'หล่อนฝันไปอีกแลว้หรือเนี'ย 
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อาการวิงเวียนศีรษะกําเริบขึ �นอีกครั �ง  รู้สึกอ่อนเพลียหมดเรี�ยวแรง
เหมือนเพิ�งผ่านการวิ�งมาราธอนมาอย่างหนกัทั �งที�จําได้ว่าหลงัจากออกมาจาก
ห้องนํ �าก็มานั�งรอผู้บริหารบริษัทเงินทนุในห้องทํางานด้วยกนักบัมนต์นภา   

“คงเพราะฤทธิ_ยาแก้ปวดหวัมั �ง  แล้วลียงัเพิ�งอาเจียนไปด้วยเลยหมด
แรงจนผล็อยหลับไป  ว่าแต่ลีฝันถึงใครเหรอ  เราเห็นลีเรียกชื�อเขาตั �งหลาย
รอบ” 

“เรียกชื�อ ?” 
“ใช ่ รู้สกึจะชื�อ...อืม...ชื�อพี�กฤตอะไรนี�แหละ  ใครกนัจ๊ะ” 
พี'กฤต คราวนี �หล่อนทวนคําเพื�อนในใจ ผู้ ชายเจ้าของนัยน์ตาสีนิลคู่

สวยที�ชื�อกฤต ห้องทํางาน  และก็ยงักุญแจบ้านของเขาแจ่มชดัในความทรงจํา
อีกครั �งหนึ�ง   

ใช่  ในฝันหล่อนกําลงัคยุกบัผูช้ายคนหนึ'ง  แต่เขาคือใครกนัล่ะ 
ปณาลีได้แต่หน้านิ�วคิ �วขมวดครุ่นคิด  ท่าทางเหมือนจะไม่มีคําตอบให้

คนถามจึงโบกปัดอย่างไม่ยี�หระ  “ช่างเถอะลี  มนต์ว่าเรารีบกลบักนัเถอะ  ลียงั
มีงานต้องทําอีกเยอะไมใ่ชเ่หรอ”      

“อ้าว  แล้วมนต์กบัผู้บริหาร...อยา่บอกนะวา่คยุกนัทั �งที�เราหลบัอยูต่รง
นี �” 

“คยุอะไรกนัละจ๊ะ  เผอิญวนันี �เขาตดิธุระดว่น  เลขาของเขาเพิ�งมาบอก
มนต์เมื�อกี �” 
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คําตอบของเพื�อนสาวทําให้คนผล็อยหลับไปเมื�อครู่ถอนใจออกมา
อย่างโล่งอก  แต่ก็อดเป็นห่วงเพื�อนไม่ได้  “แล้วมนต์จําเป็นต้องขยายกิจการ
ตอนนี �รึเปลา่  จะเปลี�ยนบริษัทมั �ย” 
 มนต์นภาส่ายหน้าอย่างเซ็งๆ  “เรานดักบัทางนี �ไว้แล้วว่าจะมาพบใหม่
วนัหลงันะ่  ธุระเขาคงดว่นจริงๆ แหละลี  ไมอ่ยา่งนั �นคงไมผ่ิดนดัเรา” 
 “แย่จริง  ตามหลกัเขาน่าจะบอกเราให้เร็วกว่านี �  ไม่ใช่ปล่อยให้มาถึง
แล้วคอ่ยมาบอกเลิกนดักนัง่ายๆ ขนาดเรานั�งหลบัรอได้ก็ลองคิดดวู่ารอกนันาน
แคไ่หน”  คงเป็นเพราะฤทธิ@ยาแก้ปวดหวัจริงๆ นั'นแหละที'ทําให้หล่อนผล็อย
หลบัไปได้  แต่เรื'องอะไรหล่อนจะต้องโทษตวัเองด้วยเล่า  ในเมื'อนายผู้บริหาร
นั'นก็ทําผิดเห็นๆ อยู่แลว้ 
 “ชา่งเขาเถอะจ้ะ  นกึโทษโกรธกนัก็ไมมี่ประโยชน์” 
 “มนต์ก็เป็นแบบนี �ทกุที”  ปณาลีสา่ยหน้าระอา   

มนต์นภาเพียงส่งยิ �มอ่อนๆ มาให้  ปณาลีจึงถือว่ารอยยิ �มนั �นเป็นการ
จบบทสนทนาระหว่างกนั  แตไ่หนแตไ่รหล่อนไม่เคยขดัใจมนต์นภาอยู่แล้ว  ใน
เมื�อเพื�อนสาวไม่เป็นเดือดเป็นร้อน  หล่อนก็ไม่รู้จะโกรธแทนไปทําไมให้เสีย
อารมณ์ 
  
  

“ดฉินับอกให้คณุทราบแล้วใชม่ั �ยวา่มีประชมุเช้านี �”   
คําถามแสนราบเรียบกลับมานั �นทําให้หญิงสาวที�เพิ�งหย่อนตวัลงนั�ง

ข้างกายถึงกบัสะอกึ  
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กศุลินนั �นนั�งรออยูใ่นรถตู้ประจําบ้านธรรมนิตย์นานแล้ว  ขณะที�ปณาลี
เพิ�งตาลีตาเหลือกออกจากบ้านเพื�อมาขึ �นรถ  รู้ตวัวา่กําลงัถกูแม่เลี �ยงสาวตําหนิ
อ้อมๆ เลยได้แตยิ่ �มเหยเก  ไมก่ล้าสบดวงตานิ�งดจุนํ �าลกึคูน่ั �น   

เมื�อคืนหล่อนมวัแต่ครุ่นคิดถึงชายที�ชื�อกฤตกับบ้านแกลลอรี�ในความ
ฝัน  ป้าบวัผนัมาปลุกเรียกนั�นแหละถึงได้รู้ว่าตื�นสาย  แถมผมเผ้ายังยุ่งเหยิง
ฟ้องชัดเสียขนาดนั �น  ไม่แปลกที�ระหว่างทางจากบ้านไปยงับริษัท  หญิงสาว
ข้างกายไมพ่ดูคยุกบัหล่อนสกัคํา  ส่วนมากจะเป็นปณาลีที�เป็นฝ่ายเริ�มสนทนา  
และอีกฝ่ายก็ได้แตพ่ยกัหน้ากบัครางรับพอเป็นมารยาทเท่านั �น  สดุท้ายปณาลี
เลยปล่อยให้ความเงียบเข้าครอบงํา  ตลอดการเดินทางหล่อนจึงรู้สึกอึดอดัไม่
น้อย   

“ระวงัครับคณุลี”   
คนขบัรถประจําบ้านธรรมนิตย์จะเข้ามาช่วยพยงุนายสาวที�ก้าวลงจาก

รถอย่างไม่คอ่ยมั�นคงนกั  แตค่นเป็นนายยึดประตรูถเป็นที�พิงเพื�อทรงตวัยืนกบั
พื �นให้มั�น  ตามด้วยกุศลินที�อายุมากกว่าหล่อนไม่กี�ปีแต่แข็งแรงกว่ามาก  ยืน
อยูข้่างกาย   

“ปวดหวัเหรอคะคณุลี” 
ปณาลีพยักหน้าอย่างเนือย  ตอนรถตู้ ขึ �นอาคารจอดรถ  วิ�งวนเป็นงู

เลื �อยทําเอาคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอย่างปณาลีต้องนวดขมับไปหลายรอบ  
รู้สกึคลื�นเหียนเวียนไส้ยงัไงก็ไมรู้่   

“ลีขอตวัไปเข้าห้องนํ �าก่อนนะคะคณุลิน  เสร็จเมื�อไหร่แล้วจะตามเข้า
ห้องประชมุไปคะ่” 
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ปณาลีเดินรุดหน้ากุศลินเข้าบริษัทไป  แค่ถึงหน้าประตหู้องนํ �าเท่านั �น  
ก็ต้องยึดกําแพงข้างประตเูป็นที�พิงกายอีกรอบ  พินิจมองดวงหน้าซีดเซียวของ
ตวัเองผา่นบานกระจกในห้องนํ �า   

‘ชว่งนี �เราปวดหวับอ่ยมากเลยรู้ตวัรึเปล่า  ต้องดแูลตวัเองให้มากกว่านี �
นะ  พี�คงทนไมไ่ด้ถ้าเห็นเราเป็นอะไรไปอีก’   

เสียงสั�งระคนหว่งใยของชนะชลวนัก่อนทําให้ปณาลีโมโหตวัเองอยูล่กึๆ 
ทั �งที�หล่อนก็ทานยาแก้ปวดหวัทุกครั �งที�มีอาการ  แตฤ่ทธิ_ยาเหมือนจะ

ชว่ยบรรเทาได้แคช่ั�วขณะเทา่นั �น  หลงัจากนั �นอาการปวดหวัก็กลบัมากําเริบอีก
ตามเคย  เผลอๆ จะปวดหวัหนกักวา่เดมิด้วยซํ �า  

หลอ่นรองนํ �าจากก๊อกอา่งล้างมือลบูหน้าตวัเองเรียกความสดชื�น  หยิบ
ยาแก้ปวดในกระเป๋าสะพายมาทานเหมือนเช่นทุกครั �ง  ไม่ลืมแต่งแต้ม
เครื�องสําอางลงบนใบหน้าให้ดดีูเหมือนเก่า  ก่อนรวบรวมพละกําลงัทั �งหมดที�มี
เดนิออกมาจากห้องนํ �า  

เมื�อเห็นประตหู้องประชมุอยู่เพียงเอื �อมเท่านั �นปณาลีถึงกบัโล่งอก  แต่
แล้วก้าวเล็กๆ ต้องชะงัก  เพราะยังไม่ทันแตะประตูกลบัมีมือของใครบางคน
จากด้านหลงัยื�นผา่นหน้าหลอ่นเข้ามาผลกัประตตูดัหน้า   

“เชิญครับคณุปณาลี” 
ปณาลีหนัขวบัไปทางเจ้าของมือแล้วต้องพบว่าเป็นชายที�หล่อนเจอที�

ห้องทํางานของเสกสรรเมื�อวนัก่อน  เขาเอ่ยชื�อหล่อนถกูต้อง  ทําให้เจ้าตวันิ�งอึ �ง
ทําอะไรไมถ่กูไปชั�วขณะ   
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รชานนท์เป็นเจ้าหนี �บริษัทของหล่อน  ไม่แปลกถ้าจะรู้จักชื�อประธาน
คนใหมข่องบริษัทนี �  แตเ่ขารู้ได้ยงัไงวา่หลอ่นเป็นเจ้าของชื�อนั �น 

ปณาลีเก็บคําสงสยันั �นไว้ในใจ  เอ่ยขอบคณุเขาตามมารยาทก่อนก้าว
เข้ามาในห้องประชมุ  ทรุดตวัลงนั�งตรงเก้าอี �หวัโต๊ะ  โดยมีเพลินตาเลขาส่วนตวั
ของหล่อน  กศุลิน  และเสกสรรนั�งเรียงถัดไป  ส่วนรชานนนท์นั �นนั�งเก้าอี �ตวัที�
เว้นวา่งอยูที่�หนึ�งพอดีซึ�งก็คือเก้าอี �ข้างหลอ่นนั�นเอง 

ทันทีที�ประธานบริษัทปรากฏตวั  ทุกคนในที�ประชุมต่างจับจ้องมาที�
หลอ่นราวกบัไมเ่คยพบเคยเห็นมาก่อน   

แต่ทว่าเมื�อเห็นสายตาของกศุลินที�มองมาปณาลีต้องลบความคิดเมื�อ
ครู่พลนั  เพราะองศาการมองของคนพวกนั �นไม่ได้จบัจ้องมาที�หล่อน  คนที�พวก
เขามอง...เป็นชายหนุม่ที�นั�งอยูข้่างหลอ่นตา่งหาก ! 

 “มาครบกนัทกุคนแล้วใชม่ั �ยคะคณุเพลิน”   
ปณาลีกระซิบถามเลขาสาว  รายนั �นพยกัหน้าก่อนทวนระเบียบวาระ

การประชมุที�ต้องพิจารณากนัวนันี �โดยคร่าวให้นายสาวฟัง   
ปณาลีครางรับเป็นระยะ  ส่วนกศุลินเมื�อเห็นว่าทกุคนมากนัพร้อมหน้า

แล้วจงึเริ�มกลา่วขึ �นก่อน  “อยา่งที�ทกุคนทราบกนัดีว่าช่วงที�คณุชลาคมเสีย  คณุ
ปณาลีลูกสาวของท่านซึ�งต้องมาดํารงตําแหน่งนี �แทนก็เกิดประสบอุบัติเหตุ
กะทันหัน  ดิฉันต้องดํารงตําแหน่งแทนชั�วคราว  แต่ตอนนี �  เวลาที�โหดร้าย
เหล่านั �นก็ได้ผ่านพ้นไปแล้ว  ดิฉันขอเป็นตวัแทนของทุกท่านในที�ประชุม  ขอ
แสดงความยินดีกบัคณุปณาลีด้วยนะคะที�ได้กลบัมาทํางานร่วมกบัพวกเราอีก
ครั �ง” 
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“ขอบคณุคะ่คณุกศุลิน”  ปณาลียิ �มรับผู้บริหาร   
“ดฉินัเองต้องขอโทษด้วยนะคะที�ทําให้ทกุคนเดือดร้อนกนัไปหมด  ช่วง

นี �ดฉินักําลงัศกึษางานที�ทา่นประธานคนก่อนทําค้างไว้  ยงัไงถ้าทกุท่านเห็นว่ามี
เรื�องไหนที�ดิฉันทําแล้วดีไม่ดียังไงก็ขอความกรุณาจากทุกท่าน  ช่วยแนะนํา
ดฉินัด้วยนะคะ” 

สิ �นเสียงประธาน  ผู้ ร่วมประชมุตา่งซุบซิบตามประสานิสยัคนไทย  แต่
รอยยิ �มไมตรีที�ทกุคนมอบกลบัมานั �นทําให้ปณาลีใจชื �นขึ �นมาหนอ่ย 

“ทกุทา่นคงได้อา่นวาระการประชมุแล้ว  สิ�งที�ดิฉันอยากเสนอให้ทกุคน
พิจารณาคือนโยบายใหมข่องบริษัทเราคะ่” 

“ใช่ค่ะ”  กุศลินเสริม  “ดิฉันกับท่านประธานมีความเห็นว่าเราควรจะ
เริ�มปรับปรุงบริษัทของเราใหม่เสียที  โดยฝ่ายการตลาดจะต้องคิดวิธีการตลาด
ใหม่เพื�อดงึดดูลูกค้า  และอาจจะมีการปรับนโยบายบางตวัที�ลดประสิทธิภาพ
การบริหารงานของทางบริษัทของเรา ถ้าเป็นไปได้ดิฉันอยากให้ห้างสรรพสินค้า
ของเรามียอดขายเพิ�มขึ �นกวา่เดมิเป็นเทา่ตวั” 

การประชมุดําเนินไปด้วยดี  ผู้บริหารทกุฝ่ายตา่งเห็นด้วยกบัความคิด
ของปณาลีและกศุลิน  มีบางสว่นที�ไมเ่พียงแตน่ั�งฟัง  หากร่วมออกความคิดเห็น
ด้วยซึ�งสําหรับปณาลีแล้วนบัวา่เป็นเรื�องดี  เพราะอย่างน้อยการที�พวกเขาแสดง
ความคดิเห็นก็เทา่กบัวา่พวกเขายงัให้ความสําคญักบับริษัทของหลอ่น 

เว้นเสียแต่เสกสรร  คงมีชายมีอายุคนนี �เพียงคนเดียวที�เอาแต่นั�งหน้า
เมื�อยตลอดการประชุม  สีหน้าของเขาเห็นได้ชดัว่าไม่พอใจกับมติในที�ประชุม  
แตเ่ขาก็ไมไ่ด้เอย่ค้านอะไร 
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การกระทําของเสกสรรทําให้ปณาลีอดตําหนิในใจไม่ได้  สงสยัเขาคง
เก่งแตด่หูมิ�นการกระทําของผู้ อื�นลบัหลงั  ขนาดชลาคมที�ทํางานร่วมกนัมานาน
ยงัไม่วายกล่าวว่าเสียไม่เหลือชิ �นดี  และดเูขาตอนนี �สิ  ไม่เห็นช่วยทําอะไรเพื�อ
บริษัทสกัอยา่ง   

ถึงบิดาของหล่อนจะชอบทําอะไรเกินตวั  แต่อย่างน้อยท่านก็ทํา  ไม่ใช่
เก่งแต่พดูอย่างเสกสรร  

 
 
สิ �นสดุการประชมุ  ปณาลีออกจากห้องเป็นคนแรกโดยมีเพลินตาเลขา

สาวเดนิตามหลงัมาไมห่า่ง  
”วนันี �ฉนัมีนดัอะไรบ้างคณุเพลิน”   
เพลินตาหยิบสมดุจดงานขนาดพกพาจากกระเป๋าเสื �อ  อ่านรายชื�องาน

เรียงตามที�จดไว้อย่างเป็นระเบียบ  “วันนี �คุณต้องไปร่วมแสดงความยินดีกับ
ห้างเปิดใหมต่อนเย็นคะ่” 

“มีแคง่านเดียวเหรอจ๊ะ” 
“คะ่  เอ่อ...คณุลีคะ  เมื�อครู่คณุกศุลินฝากดิฉันมาบอกคณุว่าเช้านี �เธอ

ขอเลื�อนนดัออกไปก่อนคะ่  เผอิญเธอต้องไปหาหมอที�โรงพยาบาล” 
คําว่า ‘เลื�อนนดั’ ไม่ต่างจากเสียงสวรรค์มาโปรด  เรียกรอยยิ �มสดใส

จากทา่นประธานทนัใด   
เดนิมาถึงห้องทํางาน  เพลินตาขอตวักลบัไปสะสางงานที�โต๊ะ ตา่งจาก 

ปณาลีไมรี่รอโทรศพัท์หามนต์นภา  ทีแรกหล่อนตั �งใจไว้ว่าเรียนรู้งานจากกศุลิน
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เสร็จเมื�อไหร่จะแวะไปหาเพื�อนสาวที�ร้านอาหาร  อย่างน้อยได้ปรับทุกข์เรื�อง
แปลกๆ ในความฝันกับใครสกัคนบ้างคงช่วยให้รู้สึกดีขึ �น  พอกุศลินมายกเลิก
นดักะทนัหนัแบบนี �เลยทางสะดวก   

ปณาลีนัดแนะกับมนต์นภาเรียบร้อยก็ออกมายืนรอรถแท็กซี�หน้า
ห้างสรรพสินค้าในเวลาถัดมา  ใจนั �นหล่อนอยากให้ถวัลย์มารับที�บริษัทอยู่
เหมือนกนัแตก่ศุลินคงใช้รถตู้ประจําบ้านธรรมนิตย์  ครั �นบอกผ่านสายโทรศพัท์
ให้มนต์นภามารับ  รายนั �นกลบับอกว่ากําลังพามารดาไปทําบุญที�วัดกว่าจะ
กลบัคงสายๆ  หล่อนเลยจําต้องมายืนรอรถแท็กซี�หน้ามุ่ย  รอแล้วรอเล่ายืนจน
ขาแข็ง  ไมมี่วี�แวววา่แท็กซี�คนัไหนจะวา่งให้หลอ่นขึ �นสกัคนั  สว่นมากลกูค้าของ
หล่อนนั�นแหละที�เป็นผู้ โดยสาร  ทั �งขาลงและขาขึ �นสลบักนัไปมาไม่เว้นว่างให้
หลอ่นได้แทรก   

สงสยัการบริการของห้างสรรพสินค้า  สิ'งแรกที'หล่อนจะต้องปรับปรุง
คือการใหบ้ริการรถแท็กซี'แก่ลูกคา้นี'แหละ 

ปณาลีชะเง้อมองออกไปนอกถนน  เอามือป้องหน้าผากไว้ หรี�ตาสู้
แสงแดดจ้ามองการจราจรบนท้องถนนที�ลื�นไหลจนหล่อนต้องผ่อนลมหายใจ
ออกมาอยา่งเซ็งๆ  

ทันใดนั �นมีรถขับเคลื�อนสีดําวาววับคนัหนึ�งชะลอความเร็ว  จอดลง
ตรงหน้าปณาลี 

กระจกรถค่อยๆ เลื�อนลง  เผยให้เห็นคนในรถที�ปณาลีคุ้นหน้าเป็น
อยา่งดี   
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“คณุรชานนท์...”  หล่อนเผลอครางชื�อเขาออกมา  แปลกใจที�ชายหนุ่ม
ตรงหน้าโผลม่าจากไหนก็ไมรู้่  

“ขึ �นมาสิคณุ  เดีXยวผมไปสง่” 
“สง่ ?  สง่ฉนัเหรอคะ”  ปณาลีถามออกไปอยา่งงงๆ   
รชานนท์เปิดประตรูถฝั�งที�ติดกบัฟุตปาธให้หล่อนแทนคําตอบ  ปณาลี

จึงหนัซ้ายแลขวามองหารถแท็กซี�เป็นครั �งสดุท้าย  แตเ่มื�อป่วยการที�จะรอจึงจํา
ยอมขึ �นรถเขาโดยดี 

หญิงสาวนั�งลงข้างคนขบั  ดงึเข็มขดันิรภัยรัดด้วยตวัเอง  ก่อนเหลือบ
มองไปที�ชายหนุ่มข้างกายเล็กน้อยเป็นเชิงรอให้เขาถามถึงจดุหมายปลายทาง   
แตค่นหลงัพวงมาลยัออกรถแล้วกลบัยงัคงนั�งนิ�ง  สายตาคมกล้ามองตรงไปยงั
ถนนเบื �องหน้าท่าเดียวไม่คิดจะถามหล่อนสักคํา  ร้อนถึงปณาลีต้องรีบบอก
กลวัเขาจะขบัพาไปโผลข่ั �วโลกเหนือ ! 

“เอ่อ...คณุรชานนท์คะ  เดีXยวช่วยเลี �ยวซ้ายข้างหน้าทีนะคะ  ฉันจะไป
ทําธุระที�ร้านอาหารเพื�อน” 

“คณุหายดีแล้วใชม่ั �ย”   
“คะ?”  จู่ๆ เขาก็ถามไปคนละเรื�องเล่นเอาสาวบอกทางงุนงง  หนัมอง

เขาให้แนใ่จวา่ไมไ่ด้คยุโทรศพัท์อยูก่บัใคร  คนถกูมองรู้ตวัเลยถามซํ �า 
“ผมถามว่าคุณหายดีรึยัง  เมื�อวานคุณดูไม่ดีเลยตอนที�วิ�งสวนทาง

ออกไปตรงปากประตหูน้าบริษัทของผม” 
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สวนทาง ?  บริษัทของเขา ? ปณาลีพยายามไล่เรียงสิ�งที�ชายหนุ่มพดู  
แล้วหล่อนก็ต้องถึงบ้างอ้อ  นายรชานนท์นี'เองที'เดินชนกับหล่อนหน้าบริษัท
เงินทนุเมื'อวนัก่อน  แสดงว่าบริษัทเงินทนุนั#นก็คงเป็นบริษัทของเขาน่ะสิ 

“วนันั �นผมต้องขอโทษด้วยที�ผิดนดัเพื�อนคณุ  เผอิญบริษัทของผมมี
ปัญหานิดหนอ่ย” 

เพื'อน ?  ปณาลีนิ�วหน้าเล็กน้อย  นึกโมโหตวัเองที�ทําตวังงๆ ให้เขาเห็น
อยู่นั�นเอง  แล้วก็ต้องนึกขึ �นได้ว่าวันนั �นหล่อนไปเป็นเพื�อนมนต์นภาที�บริษัท
เงินทนุ  สงสยัคนของเขาคงรายงานเอาไว้มั �งวา่มีหลอ่นไปนั�งรอด้วยในวนันั �น   

“คณุคงเห็นแล้ววา่มีคนโดนยิงที�หน้าบริษัทผม” 
“จริงสิคะ  ฉันเห็นอยู่เหมือนกนั”  ปณาลียงัจําสภาพของชายแปลก

หน้าที�นอนแนนิ่�งอยูบ่นฟตุปาธได้ตดิตา   
“เขาเป็นใครเหรอคะ” 
“พนกังานของผมเอง”  เขาตอบสั �นและห้วนแล้วเงียบไป   
พอเห็นท่ารชานนท์จะตอบแค่นั �นไม่อธิบายอะไรอีก  ปณาลีก็มี

มารยาทพอไม่ซักถามเขาไปมากกว่านี �  บางทีเขาคงไม่ชอบให้ใครยุ่งเรื�อง
สว่นตวัของเขา  

ระหว่างทางจากบริษัทถึงร้านอาหารของมนต์นภาจึงช่างเงียบแสน
เงียบ  หลอ่นไมช่ินเอาเสียเลยกบัการเดนิทางที�ไร้เสียงเพลง  ถ้าเป็นรถของมนต์
นภาปณาลีคงหยิบซีดีสักแผ่นมาเปิดฟังแก้เหงาไปแล้ว  หรือไม่ก็คุยกันตาม
ประสาผู้หญิง  แต่รถของรชานนท์ไม่มีสิ�งที�หล่อนต้องการสกัอย่าง  แผ่นเพลง
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สกัแผ่นก็ไม่มี  แต่ถึงมีหล่อนก็คงไม่กล้าเปิดหรอก  ก็ดหูน้าเขาสิเรียบเฉยเสีย
จนหลอ่นไมก่ล้าแม้แตจ่ะชวนเขาคยุสกัแอะ 

ปณาลีสบโอกาสนั �นลอบมองชายหนุ่มข้างกาย  รชานนท์เป็นผู้ ชาย
รูปร่างสูงใหญ่  ไหล่ของเขาผายกว้าง  มีใบหน้ายาวได้รูปและจมูกโด่งเป็นสนั
คม  ผมของเขาเป็นสีนํ �าตาลเข้ม  ตดัสั �น  โครงสร้างโดยรวมของเขาออกไปทาง
ลกูครึ�งตะวนัตกมากกวา่คนไทยอยา่งเราๆ   

หากนา่แปลกที�หลอ่นกลบัรู้สกึคุ้นตากบัภาพที�เห็นตรงหน้า  
ถ้าเขาเปลี�ยนเป็นไว้ผมยาวและรวบทิ �งไว้ด้านหลงั  หวัฟูๆ อย่างคนผม

หยกัศกเสียหน่อย  หล่อนคงคิดว่านายรชานนท์เป็นพี�กฤตชายในฝันของหล่อน
ไปแล้ว 
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๔ 
  

 

 
 

ปณาลีหยุดยืนเพียงด้านหน้าของสวนอาหาร  ชําเลืองมองหา

เจ้าของร้านผ่านกลุ่มคนทั �งหลายที�นั�งเรียงรายกันอยู่ตามโต๊ะอาหารทั �งในและ
นอกห้องปรับอากาศ  ในช่วงก่อนเที�ยงแบบนี �สวนอาหารของมนต์นภาลูกค้า
เริ�มเยอะแล้วเหมือนกนั  คงยากถ้าจะเดนิหาด้วยตวัเอง   

“คณุมนต์มาถึงรึยงัจ๊ะ”  ปณาลีถามหญิงสาวหนึ�งในบริกรที�เดนิมา 
รับหน้า   

“ยงัค่ะ  แต่คณุมนต์โทร.มาบอกให้หนูรอต้อนรับคณุลีแล้ว  แต่ว่าคณุ
มนต์ไม่ได้บอกว่าจะมี...”  บริกรสาวมองผ่านเพื�อนเจ้าของร้านไปยงัชายหนุ่ม
ด้านหลังที�ยืนเท้าสะเอว  ดื�มดํ�ากับบรรยากาศของสวนอาหารอยู่ด้านหลัง
หลอ่น 
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ปณาลีพอมองเห็นว่ามีเครื�องหมายคําถามปรากฏเต็มหน้าบริกรสาว  
จงึยิ �มขนั  อธิบายเสียมิได้ว่า  “นี�คณุรชานนท์  ผู้บริหารบริษัทเงินทนุที�คณุมนต์
กําลงัทําเรื�องขอกู้ เงินเพื�อมาขยายกิจการร้านอาหารไงจ๊ะ  ฉันเป็นคนขอให้เขา
มาดรู้านของนายเราเอง” 

“อ๋อ  ค่ะ  งั �น...เชิญคณุรชานนท์กับคณุปณาลีนั�งรอคณุมนต์นภาที�
บ้านพกัดีกว่านะคะ”  บริกรสาวผายมือไปยงัสวนที�เปิดโล่งรับลมซึ�งอยู่เลยสวน
อาหารออกไป   

ไมท่นัจะเดนิตามไปคอยดแูล  เพื�อนของนายสาวก็ร้องค้าน  “ไม่เป็นไร
จ้ะ  ลกูค้าเยอะไมใ่ชเ่หรอ  เดีXยวฉนัพาคณุรชานนท์ไปเอง” 

ปณาลีเลื�อนประตูกระจกบานใส  เชื �อเชิญคนที�นิ�งเงียบมาตลอด
ทางเข้าไปรอด้านในบ้านพักซึ�ง เป็นบ้านชั �นเดียวมีกระจกรอบ  มีเพียง
เฟอร์นิเจอร์ไมกี่�ชิ �น  เห็นจะมีแตเ่ก้าอี �บนุวมที�พอให้เขานั�งรอได้ 

ปณาลีนั �นคุ้นชินกบัเส้นทางที�นี�ดีเหมือนเป็นบ้านหลงัที�สองของตวัเอง  
ถ้าวันไหนหล่อนเห็นลูกค้าเต็มร้าน  ก็จะหลบมานั�งคยุกับมนต์นภาที�บ้านพัก
ส่วนตวัซึ�งปลกูแยกตา่งหากอยู่ในสวนหลงัร้าน  โดยมีกรวดหินโรยเป็นทางเดิน
เชื�อมตอ่จากร้านอาหารเรียงรายด้วยไม้พุม่ไม้ดอก   

“เป็นยังไงบ้างคะคุณรชานนท์  ร้านอาหารและก็บรรยากาศของที�นี�  
สวยถกูใจคณุมั �ยคะ” 

ดวงตาสีนิลคูส่วยละสายตาจากสวนด้านนอกจบัจ้องมาที�ดวงหน้าสวย
ของหญิงสาว  “ผมคงต้องเห็นแผนโครงการที�เพื�อนของคณุนํามาเสนอผมก่อน” 

นํ �าเสียงราบเรียบของชายหนุม่ที�ตอบกลบัมาทําให้ปณาลียิ �มเหยเก 
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หลอ่นไมช่อบเอาเสียเลยที�อ่านความคิดเขาไม่ออกแบบนี �  ชกัจะไม่ถูก
ชะตากบัคนเฉยชาตรงหนา้แลว้สิ 

ปณาลีปล่อยให้เขาเดินชมบ้านอยู่ครู่ก็ขอตวัออกมาข้างนอกอ้างว่าจะ
โทรศพัท์ตามมนต์นภามาให้  พอคล้อยหลังเขาไปแล้วหล่อนไม่รีรอที�จะกด
โทรศพัท์หาเพื�อนสาวเร็วอยา่งใจคดิ 

“อยูไ่หนแล้วมนต์  เรามาถึงร้านแล้วนะ”   
“ใกล้ถึงแล้วจ้ะ  รอนานรึเปลา่ลี” 
“ไมน่านหรอก  แตม่นต์มาเร็วๆ ก็แล้วกนั  เราชวนคณุรชานนท์มาด้วย” 
“คณุรชานนท์ ?”  เสียงปลายสายเงียบไปครู่หนึ�ง  แล้วก็ต้องร้องเสียง

หลงตอบกลบัมาจนหปูณาลีแทบแตก  “ทําไมลีไม่บอกมนต์ก่อนว่าจะชวนเขา
มา  ละ...แล้วลีไปเจอเขาได้ยงัไง  แล้วทําไมเขาถึงมาได้ละ่  แล้ว...” 

“พอได้แล้วยยัมนต์ ถามเยอะแบบนี �ใครจะไปตอบทนั”  
ปณาลีแอบหนัไปมองคนที�ถกูขงัอยู่ในห้องกระจกสี�เหลี�ยมแล้วต้องยิ �ม

ขนัให้กับภาพของคนตวัสงูๆ เดินสํารวจไปทั�วบ้าน  ไม่รู้ว่าเขาพยายามหาห้อง
ลบัอยูรึ่ไงถึงได้หน้านิ�วคิ �วขมวดอยา่งนั �น    

 “เผอิญคณุรชานนท์เขาเจอเรากําลงัรอรถแท็กซี�อยู่หน้าห้างเลยอาสา
มาสง่  พอเรารู้วา่เขาคือคนเดียวกบัคนที�มนต์ต้องการพบก็รีบขอให้เขามาดรู้าน
มนต์เลย  โชคดีที�เขาไม่มีธุระที�ไหน   ตอนนี �รออยู่ที�บ้านพกัของมนต์นะ...เอ่อ...
แคนี่ �ก่อนนะมนต์คณุรชานนท์กําลงัเดนิมา”   

ปณาลีรีบวางสายจากเพื�อนแทบไม่ทัน  เพราะจู่ๆ ผู้ บริหารบริษัท
เงินทนุเกิดเปลี�ยนใจออกมาจากบ้านพกักะทนัหนั  ดีนะ ที'เลิกนินทาเขาไปแลว้  
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“ผมขอตวักลบัก่อนแล้วกนัคณุปณาลี” 
“กลบัก่อน ?  ทําไมละคะ  เมื�อกี �ฉนัเพิ�งโทร.ไปบอกมนต์เองวา่คณุ...” 
“ยงัไงเพื�อนของคณุก็ต้องได้เจอผมอยู่แล้ว  แตว่นันี �ผมมีธุระดว่นจริงๆ  

ถ้ามีเวลาผมจะแวะมาดรู้านเพื�อนคณุใหม ่ ฝากขอโทษเพื�อนคณุด้วย” 
ยงัไม่ทนัที�ปณาลีจะร้องค้าน อีกฝ่ายอย่างกบันกรู้เดินผละจากไปดื �อๆ 

เลน่เอาปณาลีมองค้าง 
  

 
“หาเจอรึยงัมนต์” 
ปณาลีถามเพื�อนสาวที�ก้มๆ เงยๆ อยู่ตรงโต๊ะเครื�องแป้งเป็นนานสอง

นาน พอเห็นมนต์นภาสา่ยหน้า ปณาลีซึ�งกําลงันั�งคอตกอยู่ท่ามกลางข้าวของที�
กระจดักระจายเกลื�อนพื �นหน้าตู้ เสื �อผ้าจงึทอดถอนใจออกมา 

หลงัจากปรับทกุข์กับมนต์นภาที�ร้านอาหารเรื�องชายในฝัน ปณาลีเป็น
ฝ่ายลากเพื�อนสาวให้กลบัมาที�บ้านด้วยกันเพื�อช่วยกันหากุญแจแกลลอรี�หลงั
นั �น  หากไมว่า่ทั �งสองจะหาในลิ �นชกัตามโต๊ะ  กล่องใส่เครื�องประดบั หรือแม้แต่
ของกระจุกกระจิกที�ปณาลีแยกเก็บไว้ต่างหากในลิ �นชักตู้ เสื �อผ้า กลับพบแต่
กุญแจตู้ เซฟในห้องทํางานของชลาคม  และกุญแจดอกอื�นๆ ที� ไม่ไ ด้ มี
ความสําคญัอะไร  จงึไมแ่ปลกที�เห็นเจ้าของห้องรื �อค้นของใช้ส่วนตวัเสียกระจยุ
อยา่งกบัถกูระเบดิลง 

“ลีแนใ่จเหรอวา่มีกญุแจดอกนั �นอยูจ่ริงๆ  มนัอาจเป็นแคค่วามฝันก็ได้” 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๕๕ 

 

ปณาลีไม่ฟังเสียงเพื�อน  ยังคงสาละวนควานหากุญแจในกองสมบตัิ
มหึมาที�มีทั �งของเก่าเก็บร่วมปีกบัเศษขยะที�ถกูฝังลืม  แถมด้วยชุดชั �นในอมฝุ่ น
หลงติดมาตวัหนึ�ง  แต่ไม่มีทีท่าว่าจะพบกุญแจดอกที�มีสายไหมพรมสีเขียวอยู่
เลย   

“ไมน่กึเลยว่ากญุแจแคด่อกเดียวมนัจะหายากขนาดนี �  เมื�อคืนเราก็หา
ไปหลายรอบแล้วนะ  หาเทา่ไหร่ก็หาไมเ่จอ” 

“ก็มนต์บอกแล้ววา่ลีแคฝั่นไป” 
“แต่ภาพมันเหมือนจริงมากเลยนะมนต์  เราว่ามันต้องอยู่ในห้องนี �

แหละ” 
“โธ่ลีจ๊ะ  เรายงัไมรู้่เลยด้วยซํ �าวา่ชายในฝันของลีมีตวัตนอยู่บนโลกใบนี �

จริงรึเปล่า  แล้วนับประสาอะไรกับกุญแจดอกเล็กๆ แค่ดอกเดียว  ขนาดเรา
ชว่ยกนัหาทั�วห้องแล้วยงัหาไมเ่จอเลย” 

“งั �นมนต์ก็บอกมาสิว่าพี�กฤตอยู่ที�ไหน เราจะได้ไม่ต้องหากุญแจให้
เหนื�อยไง”   

ปณาลีหรี�ตามองมาที�เพื�อน  “หรือว่ามนต์กลวัเราจะจบัได้ว่าโกหก  ทั �ง
เรื�องกญุแจ  ทั �งเรื�องพี�กฤต” 

“ปะ...ไปกันใหญ่แล้วลี”  พอถูกเพ่งมองจบัพิรุธมนต์นภาเลยหนีไปนั�ง
บนเก้าอี �ตรงปลายเตียงเพื�อนสาว  ไมก่ล้าสบตาด้วย  ปณาลีคาดคั#นหล่อนเรื'อง
นี#ตั#งแต่ตอนปรับทกุข์ที'ร้านอาหารแลว้   
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“ถ้าลีคิดว่ามนต์โกหกแล้วมนต์จะมาช่วยลีหากุญแจทําไม  เอิ�ม...หรือ
ว่ากญุแจดอกนั �นไม่ได้อยู่ในห้องนอนของลี  อย่าลืมสิว่าช่วงที�ลีนอนป่วยอยู่
โรงพยาบาล  อาจจะมีใครในบ้านเข้ามาหยิบอะไรออกไปก็ได้” 

“บ้านะ่มนต์  เขาจะเอาของของเราออกไปทําไม  บ้านเราไม่ได้มีใครส่อ
แวววา่จะเป็นหวัขโมยนะ” 

“มนต์ไมไ่ด้หมายความว่าอย่างนั �น  เพียงแตค่ิดว่าเขาอาจหวงัดีเข้ามา
จัดห้องให้ลีแล้วเก็บของของลีไปทิ �งหรือไม่ก็เอาไปซุกไว้ในห้องเก็บของก็ได้  
เพราะคดิวา่ลีคงไมใ่ช้แล้วไง” 

คําสนันิษฐานนั �นทําให้ปณาลีชะงกั  จากงมหากญุแจในกองขยะอยู่ดีๆ 
ฉกุคิดขึ �นมาได้  “ใช่แล้ว  ห้องเก็บของมนต์  กุญแจดอกนั �นต้องอยู่ในห้องเก็บ
ของแน่ๆ  เพราะในฝันเราบอกว่าเราเก็บกุญแจนั �นไว้ในกล่อง  ปิดล็อคอย่างดี   
ยงัไงก็ต้องเจอ” 

“งั �นแสดงว่ากล่องๆ นั �นคงต้องดเูก่ามาก  คนในบ้านลีถึงเอาไปหมกไว้
ในห้องเก็บของได้...หาอะไรอีกลี”  ประโยคท้ายมนต์นภาร้องถามเพราะเห็น
เพื�อนกลบัไปงมหาอะไรบางอยา่งในกองสมบตั ิ

ปณาลีหยิบกญุแจสามดอกขึ �นมา  ชใูห้อีกฝ่ายเห็น  “เราว่าหนึ�งในสาม
ดอกนี �แหละต้องเป็นกญุแจดอกที�ไขกลอ่งนั �น” 

หลงัจากช่วยกันเก็บกวาดข้าวของทําให้ห้องนอนกลบัมาอยู่ในสภาพ
เดิมเรียบร้อย  ปณาลีและมนต์นภาก็มาหยุดยืนอยู่หน้าห้องใต้บนัได  ซึ�งเป็น
ห้องเก็บของของบ้านธรรมนิตย์   
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“ประตลู็อคแหละมนต์”  ปณาลีบอกเพื�อนพลางบิดลกูบิดประตไูปมา 
แล้วต้องมีสีหน้าเหยเกเมื�อมีฝุ่ นติดมือมาเป็นของแถม  บ่งบอกชัดเจนว่าห้อง
เก็บของคงไมมี่ใครในบ้านยา่งกรายเข้าไปเป็นชาตแิล้ว   

“ลีบอกป้าบวัมั �ย  แกนา่จะมีกญุแจ”  
“โธ่มนต์  ป้าบวัน่ะมีกุญแจอยู่แล้ว  แต่ถ้าเราบอก  แกก็ต้องรู้สิว่าเรา

กําลงัทําอะไร”  ปณาลีค้านกลบัมาเสียงขุ่น  คนออกความเห็นเลยเงียบกริบ 
เพราะลืมไปเสียสนิทวา่เพื�อนไมต้่องการให้ใครรู้เรื�องความฝันนั �น   

ปณาลีเคยเล่าให้ฟังว่า  ตั �งแต่ฝันร้ายเข้ามาหลอกหลอน  ทุกคนใน
บ้านธรรมนิตย์ตา่งลงความเห็นกนัวา่มนัเป็นเพียงสิ�งที�ปณาลีคิดขึ �นมาเอง  เป็น
ความฝันที�หลอ่นควรลืมๆ ไปเสีย  แตห่ารู้ไม่ว่ายิ�งห้ามก็เหมือนยิ�งย ุ ปณาลีเชื�อ
ใครง่ายๆ เสียที�ไหน  ซึ�งมนต์นภารู้จกันิสยัข้อนี �ของเพื�อนดี   

“ถ้าไมเ่จอกญุแจในห้องนี �ละ่มนต์”   
พอจะต้องเข้าไปพิสูจน์จริงๆ ปณาลีเองก็เริ�มลงัเล  ไม่แน่ใจในตวัเอง

ขึ �นมาเหมือนกัน  ถ้ากุญแจไม่อยู่ในห้องเก็บของ  หรือถ้าหล่อนหาไม่เจอล่ะ  
มนัก็หมายความว่าที'ผ่านมาภาพที'หล่อนเห็น...เป็นเพียงความฝันเพอ้เจ้อจริงๆ 
อย่างนั#นเหรอ 

“ทําอะไรกนัอยูค่ะคณุปณาลี  คณุมนต์นภา”   
ปณาลีหนัขวบัไปทางต้นเสียง  “ปะ...ป้าบวั !” 
มนต์นภาดงึแขนเสื �อเพื�อนยิก  ร้อนถึงปณาลีต้องกระทุ้งเตือน  รีบซ่อน

กุญแจสามดอกนั �นไว้ข้างหลงั  “เอ่อ...ป้าบวัมาได้เวลาพอดีเลยค่ะ  คือ...ลี...



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๕๘ 

 

เอ่อ...ลีกับมนต์หากระเป๋าสตางค์ใบที�ลียืมของมนต์มาไม่เจอน่ะค่ะ  เราก็เลย
คดิกนัวา่อาจมีคนเอามาเก็บไว้ในห้องเก็บของ” 

“โธ่คุณลี”  หัวหน้าแม่บ้านโบกปัดเหมือนกับสิ�งที�นายสาวพูดนั �นไร้
สาระสิ �นดี  “ไมมี่ใครเอาของของคณุลีไปเก็บไว้ในห้องเก็บของหรอกคะ่” 

“ไม่-มี-เลยเหรอคะ”  ปณาลีเน้นชัดทุกคําเผื�อจะช่วยเตือนสติหญิงมี
อายตุรงหน้าได้บ้าง 

“คะ่  ตั �งแตค่ณุเข้าโรงพยาบาลก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะของของคณุใน
ห้องนอนเลย  เอ...เดีXยวดฉินัไปถามเดก็ของดฉินัให้คะ่  เผื�อมีใครจะเห็นกระเป๋า
ของคณุมนต์บ้าง” 
 “มะ...ไม่ต้องหรอกค่ะป้าบวั”  คราวนี �เป็นมนต์นภาที�ค้าน  “มนัไม่ได้
สําคญัอะไรมาก  มนต์กบัลีหากนัเองได้คะ่  ขอบคณุมากนะคะป้าบวั” 
 เมื�อได้ยินเพื�อนของนายสาวปฏิเสธมาแบบนี �  บวัผนัจึงไม่อยากขดัใจ  
“งั �นดิฉันขอตวัไปดูเด็กๆ ทําความสะอาดบ้านชั �นบนก่อนนะคะ  ถ้ามีอะไรก็
เรียกดฉินัได้เลยนะคะคณุลี” 
 “คะ่ป้าบวั” 
 คล้อยหลังหัวหน้าแม่บ้าน  สองสาวก็ถึงกับพ่นลมหายใจออกมาดัง
พรืดไมต่า่งจากยกภเูขาออกจากอก   
 “เกือบไปแล้วนะมนต์” 
 มนต์นภาครางรับ  หล่อนเองก็ตกใจไม่แพ้กันจึงหน้าถอดสีพอๆ กับ
เพื�อน 
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 ปณาลี  กุศลิน  และเพลินตามาถึงห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ในช่วง
หัวคํ�า   บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้ามีเวทีขนาดใหญ่ตั �งอยู่กลางลาน  
พร้อมนกัดนตรีและศลิปินที�มีชื�อเสียงมากหน้าหลายตาร่วมขบัเพลงอยูบ่นเวที   
 แสงไฟวิบวับซึ�งถูกประดบับนต้นไม้สูงเท่าตึก  กับตึกสูงระฟ้าที�สว่าง
ไสวด้วยแสงไฟที�ส่องสว่างผ่านบานหน้าต่างรอบตึก  แข่งสีสนัในเมืองยามคํ�า  
ชวนให้หญิงสาวมองค้าง 

“นั�นไงคะคณุเพ็ญศิริ”  เลขาสาวหมายถึงเจ้าของห้างสรรพสินค้าเปิด
ใหมแ่หง่นี � 

กุศลินดุนหลังลูกสาวให้เดินนําตรงไปยังหญิงวัยกลางคนที�กําลังยิ �ม
แย้ม  ทกัแขกในงานไปทั�ว  ปณาลีเองเกือบตั �งตวัไม่ทนัเมื�ออีกฝ่ายหนัมาทกัแต่
ไกล   

“คณุกศุลิน” 
“สวสัดีค่ะคณุเพ็ญศิริ”  กศุลินเอ่ยทกัหญิงมีอายตุรงหน้าเช่นกนั  ก่อน

แนะนําให้อีกฝ่ายรู้จกัคนข้างกาย  “นี�คณุปณาลี  ลกูสาวของคณุชลาคมคะ่”   
ปณาลียกมือไหว้ทําวามเคารพเพ็ญศิริอย่างนอบน้อม  เป็นคนรับช่อ

ดอกไม้จากเลขาสง่ให้อีกฝ่าย 
เพ็ญศิริยิ �มรับไหว้หญิงสาวก่อนรับช่อดอกไม้จากมือปณาลีส่งต่อให้

ผู้ช่วยของตวัเอง  “ได้ยินชื�อหนมูานาน  ตวัจริงหน้าตาละม้ายคณุชลาคมไม่มี
ผิดเพี �ยน  คณุพอ่ก็หลอ่  คณุลกูก็สวยนะคะ” 

ปณาลีเพียงยิ �มๆ ชมกนัตรงๆ หลอ่นเลยทําอะไรไมถ่กูไปเหมือนกนั   
เป็นกศุลินที�เอย่ตอ่  “ยินดีด้วยนะคะคณุเพ็ญที�ทําสําเร็จ” 
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“โธ่คณุลิน เพิ�งแคเ่ริ�มต้น ฉันไม่ได้หวงัจะให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้า
ใหญ่โตเหมือนครอบครัวของคณุหรอกคะ่  จริงสิ  สงสยัคงรถติดกนัใช่มั �ยคะ  ที
แรกฉนันกึวา่ทางคณุจะมีแคค่ณุเสกสรรมาแสดงความยินดีกบัห้างสรรพสินค้า
ของฉนัเสียแล้ว” 

“คณุเสกสรรเหรอคะ ?”  กศุลินทวนคําหญิงมีอายดุ้วยความแปลกใจ   
“คะ่  เอ...ฉนันกึวา่คณุเสกสรรกบัพวกคณุ...” 
“อ๋อ  เราติดธุระกนันิดหน่อยน่ะคะ่คณุลงุเลยขอล่วงหน้ามาก่อน”  พอ

เห็นกศุลินยงัทําหน้างงๆ  ปณาลีเลยชว่ยแก้ตา่งให้   
“แล้วตอนนี �คณุลงุสรรอยูไ่หนเหรอคะ” 
เพ็ญศิริชี �ไปยังชายมีอายุที�กําลังสนทนาอยู่กับชายในชุดสูทรุ่นราว

คราวเดียวกันมุมหนึ�งของเวทีการแสดง  ราวกับตั �งใจไว้แล้วว่าจะต้องบอกให้
พวกหล่อนทราบ  ปณาลีจึงเอ่ยขอบคณุเพ็ญศิริ  เหลือบมองกศุลินเป็นเชิงขอ
อนญุาต  รายนั �นคงเห็นด้วยจงึยอมปลอ่ยปณาลีไปหาเป้าหมาย  ส่วนตวัหล่อน
กบัเพลินตาอยูค่ยุกบัหญิงมีอายตุรงหน้าตอ่ 

เวลานี �ปณาลีไม่สนใจอะไรทั �งนั �น  ไม่ว่าจะเป็นแสงสีที�รายล้อมอยู่
รอบตวั  การแสดงบนเวที  หรือดาราหล่อๆ สวยๆ ที�หยอกล้อตอ่กระซิกกนัห่าง
จากหลอ่นแคเ่อื �อมก็ตาม  คนที�หลอ่นสนใจ คือ  เสกสรร ! 

“สวสัดีคะ่คณุลงุ” 
การที�จู่ๆ  ปณาลีก็โผล่มาตรงหน้า  ทําเอาอีกฝ่ายเบิกตาโพลงราวเห็นผี  

“ยยัลี...!” 
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“ไม่ยักรู้นะคะว่าคุณลุงก็มาร่วมแสดงความยินดีกับคุณเพ็ญศิริด้วย  
ทําไมไมบ่อกลีกบัคณุลินละคะ  จะได้นั�งรถตู้มาพร้อมกนั” 

เสกสรรหันไปกระซิบอะไรบางอย่างกับคู่สนทนา  ก่อนลากปณาลี
ออกมาให้ห่างจากตรงนั �น  “ลุงเคยบอกเรากี�ครั �งกี�หนแล้วว่าให้รู้จักรักษา
มารยาทบ้าง  ไมเ่ห็นรึไงวา่ลงุกําลงัคยุกบัเพื�อน” 

“ก็แล้วคณุลงุมาทําอะไรที�นี�ละคะ  ถ้าจะมา  ทําไมไมม่าพร้อมกนั” 
“ลุง...”  ชายมีอายุกรอกตาขึ �นฟ้า  พอหาคําแก้ตวัไม่ได้ก็ใช้เสียงข่ม

ตามเคย  “เราจะมาซกัไซ้ลงุให้ได้อะไรขึ �นมา  เห็นๆ อยู่ว่าลงุมาแล้ว  หรือถ้าเรา
คิดว่าที�ลุงทําไปเป็นการหักหน้าเรากับคณุลิน  ลุงขอบอกไว้ตรงนี �เลยว่าลุงไม่
เคยคดิอยา่งนั �น” 

แน่ใจเหรอคะ ปณาลีแค่ค้านในใจ  หล่อนก็ไม่อยากคิดหรอกว่า
เสกสรรเป็นคนอยา่งนั �น  แตก่ารกระทําของเขามนัทําให้หลอ่นอดคดิไมไ่ด้ ! 

“ถ้าเราไมมี่เรื�องที�มนัมีสาระมากกวา่นี �มาพดูกบัลงุก็เชิญกลบัไปหาคณุ
ลินคนดีของเราได้แล้ว  ลุงไม่อยากให้เพื�อนของลงุต้องรอนาน  ยงัมีธุระสําคญั
ต้องคยุกนัอีกยาว” 

“แตลี่...”  ไมท่นัพดูจบ  เสกสรรก็จํ �าพรวดออกไปแล้ว  
ตกลงหล่อนเป็นคนผิดใช่มั#ยเนี'ยที'ไปขดัจงัหวะธุรกิจพนัลา้นของเขา  
ปณาลีเห็นว่ามีช่างภาพกําลังถ่ายรูปกุศลินคู่กับเจ้าของห้างอยู่ลิบๆ   

ตั �งใจจะกลบัไปที�เดมิ  แตส่งสยัตวัหลอ่นคงเล็กเกินไปที�จะแทรกกลุ่มคนจํานวน
มากที�ยืนเบียดเสียดกันอยู่กลางงานถึงได้ถูกเบียดกระเด็นออกมานอกวง  ทํา
เอาปณาลีตาลาย  ได้แตยื่นมองผู้คนบนลานหน้าห้างสรรพสินค้าที�ไม่ว่าจะเป็น
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สื�อมวลชน  ตวัแทนผู้บริหารจากบริษัทต่างๆ ที�เพ็ญศิริรู้จัก  รวมถึงดาราที�มา
ร่วมงาน   

ยิ�งดกึผู้คนยิ�งมีแนวโน้มเพิ�มจํานวนมากขึ �นเรื�อยๆ ปณาลีเลยพาลปวด
หวัขึ �นมาดื �อๆ ตดัสินใจหลบเข้ามาในห้างสรรรพสินค้า  เมื�อนั �นเองหล่อนสมัผสั
ได้ถึงไอเย็นของเครื�องปรับอากาศภายในห้างฯ   

ด้วยความที�คนส่วนมากสนใจยืนคุยกันอยู่ด้านนอกมากกว่าที�จะ
จบัจ่ายซื �อของ  ภายในห้างฯ จึงคอ่นข้างโล่ง  ไม่มีผู้คนมาเดินขวกัไขว่ไปมาให้
ปวดหวั   

มีหลายร้านด้วยกนัที�ยงัไม่เปิดให้บริการ  ที�มีอยู่ตอนนี �ส่วนมากจะเป็น
ร้านหนงัสือ  ธนาคาร  และร้านอาหารชื�อดงัทั �งหลาย  ปณาลีถือโอกาสนี �เดินชม
บรรยากาศห้างสรรพสินค้าของเพ็ญศิริ  หาที�หลบมมุนั�งพกักายเผื�ออาการปวด
หวัจะทเุลาลงบ้าง 

แตเ่พียงปณาลีเดนิผา่นบริเวณบนัไดเลื�อนที�ลงสู่ชั �นใต้ดิน  มีเสียงเพลง
จากด้านลา่งลอยเข้ามาในโสตประสาทของหลอ่น    

ปณาลีหนัมองตามเสียงเพลงนั �น  แม้เบาเกินจบัความได้  แต่มนักลบั
ดงัก้องในหวัหล่อนไม่ตา่งจากระฆงัดงักงัวาน  สะท้านไปทั �งร่าง สะดดุหหูล่อน
จนไมอ่าจต้านทาน   

อยูดี่ๆ ภาพความฝันเมื�อหลายวนัก่อน  ภาพของบ้านสีหม่นที�เลือนราง
และชดัเจนเพียงสวนสีเขียวสลบัเหลืองกลบัเข้ามาในห้วงคํานึงอีกครั �ง  ขณะที�
ฝีเท้าของหล่อนเร่งเร็วขึ �นพอๆ กับหัวใจของหญิงสาวที�เต้นรัวไม่เป็นจังหวะ    
ยิ�งเสียงเพลงชดัขึ �น  ภาพในหวัของปณาลีก็ยิ�งชดัเจน  ราวกับว่า...เสียงเพลง
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บรรเลงสไตล์คนัทรี�ที�เปิดดงัมาจากร้านค้าร้านใดร้านหนึ�ง  เป็นเสียงเพลงที�เปิด
คลอบรรยากาศความสขุระหวา่งหลอ่นกบัเขาในวนันั �น 

“เป็นอะไรไปคะคณุ”   
หญิงสาวแปลกหน้าผู้ หนึ�งเข้ามาประคอง ครานั �นเองปณาลีถึงเพิ�ง

รู้สกึตวั   
ใบหน้าขาวซีดผินมองมาทางหญิงสาวแปลกหน้าผู้นั �น  ไมรู้่ว่าตวัเองลง

บนัไดเลื�อนมายังชั �นใต้ดินตั �งแต่เมื�อไหร่  ต้องยึดไหล่สาวข้างกายไว้พลัน  
ไมอ่ยา่งนั �นร่างทั �งร่างของหลอ่นคงต้องทิ �งตวัลงกบัพื �นเป็นแน ่

“คอ่ยๆ นะคะคณุ  นั�งที�ร้านฉนัก่อนแล้วกนัคะ่”   
 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๖๔ 

 

 

 

 

 

๕ 
 
 
 
 

ปณาลีอยากปฏิเสธความหวังดีของหญิงสาวแปลกหน้าผู้นั �น  

แต่ไม่มีเรี�ยวแรงพอที�จะเอ่ยคําใดนอกจากรวบรวมกําลงัทั �งหมดที�มี  เดินตาม
แรงพยุงของอีกฝ่ายนั�งลงบนเก้าอี �กลมหน้าโต๊ะเก่าๆ ที�คาดว่าน่าจะเป็นโต๊ะ
ทํางานของคนพยงุ  

การได้นั�งพักทําให้ปณาลีมีโอกาสสูดอากาศเข้าปอดได้เต็มที�  น่า
แปลกที�ภาพความฝันในหวัเลือนหายไปแล้ว   

ปณาลีหยิบยาแก้ปวดหวัในกระเป๋าสะพายขึ �นมาทานอย่างที�ทําเป็น
ประจําทกุทีที�อาการกําเริบ 

“คอ่ยยั�งชั�วรึยงัคะคณุ” 
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เสียงถามของหญิงสาวเป็นเพียงลมพดัผ่านห ู เวลานี �  ปณาลีสนใจแต่
เสียงเพลงที�เปิดบรรเลงอยู่ในร้านหนงัสือ  ที'แท้ก็ร้านของหญิงสาวผู้นี#นี'เองที'
เปิดเพลงนี# 

“นี�ร้านของคณุเหรอคะ” 
“ร้านของคณุพอ่ฉนัคะ่”   
หญิงสาวซึ�งปณาลีคาดว่าน่าจะอายอุ่อนกว่าหล่อนมาก  อยู่ในชดุเสื �อ

ยืดสบายตวักบักางเกงยีนส์สีซีด  ลากเก้าอี �จากหลงัร้านมาตั �งข้างปณาลี  นั�งลง
เคียงข้างหล่อน  “ท่านชอบอ่านหนังสือค่ะ  หนังสือพวกนี �อาจจะดูเก่าไปสัก
หนอ่ยนะคะ  เพราะสว่นใหญ่เป็นของทา่นทั �งนั �น” 

ปณาลีเพียงยิ �มๆ  กวาดตามองไปรอบร้าน  และก็ต้องพบว่าที�หญิงสาว
พดูมาถกูต้องทกุประการ   

ร้านหนงัสือแห่งนี �ถกูซ่อนอยู่ในตรอกซอยของห้างสรรพสินค้า  ซึ�งก็ลึก
พอสมควร  เป็นเพียงห้องสี�เหลี�ยมเล็กๆ  ที�ถูกจําแนกอยู่พวกเดียวกับร้านเช่า
ราคาถกู  ตั �งตรงหวัมมุของชั �นใต้ดิน จํานวนหนงัสือที�วางเรียงอยู่บนชั �นอดัแน่น
และมีคราบสีเหลืองตดิอยูต่ามขอบปกหนงัสือคล้ายหนงัสือโบราณทั �งนั �น   

...จะเรียกร้านนี �วา่เป็นร้านหนงัสือเก่าก็วา่ได้ 
“ส่วนใหญ่ร้านค้าแถวนี �ยงัไม่เปิด  คณุนึกยงัไงคะถึงได้เดินมาคนเดียว

ในซอยลกึแบบนี �” 
“ฉนัตามเสียงเพลงของร้านคณุมานะ่คะ่  คณุพอจะบอกฉันได้มั �ยคะว่า

ชื�อเพลงอะไร  เอ่อ...ฉันเคยได้ยินเพลงนี �มาหลายครั �งแล้วแตไ่ม่รู้จกัชื�อเพลงสกั
ทีนะ่คะ่”   
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ปณาลีอ้อมแอ้มหาเหตผุลไปอย่างนั �น  เรียกรอยยิ �มสดใสปรากฏบน
ดวงหน้าหญิงสาว  “คณุชอบเพลงนี �เหมือนคณุพอ่เลย  สกัครู่นะคะ” 

หญิงสาวลกุขึ �นจากเก้าอี �  ก่อนวิ�งหายเข้าไปหลงัร้าน  ไม่นานก็ออกมา
พร้อมแผน่ซีดีเพลงแผน่หนึ�ง สง่ให้ปณาลี 

“เพลงที�สองคะ่  ชื�อเพลง Tie a Yellow Ribbon 'Round the Old Oak 
Tree1” 

ปณาลีอ่านชื�อเพลงลําดบัที�สองตามที�หญิงสาวบอก ผูกริบบิ#นสีเหลือง
รอบตน้โอ๊คอย่างนั#นเหรอ ?  

“ถ้าฉนัจะขอซื �อแผน่นี �ตอ่  คณุพอ่ของคณุจะวา่มั �ยคะ” 
ลกูสาวเจ้าของร้านเงียบไปครู่หนึ�ง  หล่อนคงคิดหนกัเหมือนกนัถ้าต้อง

ตอบแทนบดิาของหลอ่น  และคําตอบเป็นอยา่งที�ปณาลีคดิไว้ไมมี่ผิด 
“ฉันคงให้คุณไม่ได้หรอกค่ะ  เพราะมันเป็นแผ่นโปรดของคุณพ่อฉัน  

อืม...”  คนพูดเอื �อมไปหยิบหนงัสือเล่มหนึ�งบนชั �นข้างตวั  “คณุลองซื �อหนงัสือ
เลม่นี �ไปอา่นสิคะ  ผู้แตง่เขาเขียนถึงเพลงนี �ไว้  คณุนา่จะได้ลองอา่นมนัด”ู 

ปณาลีรับหนังสือจากอีกฝ่าย  อ่านชื�อหนังสือนั �นในใจ  และก็ต้อง
ขมวดคิ �วอย่างไม่ค่อยเชื�อถือเท่าไหร่  ดูจากชื�อหนังสือแล้วไม่น่าจะมีเนื �อหา
เกี�ยวกบัเพลงนี �ได้ 

“ถ้าคณุไม่แน่ใจ  จะลองเปิดอ่านมนัก่อนก็ได้นะคะ  เปิดไปไม่กี�หน้าก็
เจอคะ่”   

                                                 
1 เพลงของ Tony Orlando and Dawn 
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หลอ่นอยากเปิดอยูแ่ล้วละ่  แตพ่อเห็นอีกฝ่ายจบัตามองอยู่กรายๆ เลย
เกรงใจ  ก่อนพลิกหนงัสือขนาดพกพาเล่มนั �นไปมาอยู่สองสามรอบ  ลกัษณะ
หนงัสือเก่าแบบนี �คงราคาไม่เท่าไหร่  ลกูสาวเจ้าของร้านก็อตุส่าห์ช่วยหล่อนไว้
จากอาการปวดหวัเมื�อครู่  ซื �อไปคงไมเ่สียหลาย 

 
 
      
ชนะชลเข้ามาสวมกอดจากด้านหลงัเรียกความสนใจจากหญิงสาวที�

กําลังเปิดเพลงในเครื�องเล่นซีดีห้องสเตริโอ  ยิ �มน้อยๆ ให้เขาอย่างนึกขันใน
อารมณ์ขี �เลน่นั �น   

“ไม่เอาค่ะพี�ชล”  ปณาลีบิดกายออกจากอ้อมกอดชายหนุ่มหนีจมูก
ซุกซนที�เริ�มซุกไซ้ที�ซอกคอเย้าหลอ่นเลน่เดนิมานั�งที�โซฟากลางห้อง 

“พี�ชลมาหาคณุลินเหรอคะ” 
“ใครบอกละจ๊ะ พี�เห็นว่าวันนี �วันหยุดเลยตั �งใจจะพาเราไปหาหมอ

ตา่งหาก”   
ชนะชลตามมานั�งเคียงข้าง  โอบไหล่แฟนสาว  “ไหนเมื�อคืนตอนคุย

โทรศพัท์กันยงัโอดครวญกับพี�อยู่เลยว่าอาการปวดหวักําเริบหนกัอีกแล้ว  แต่
อารมณ์ดีลกุขึ �นมาเปิดเพลงฟังคนเดียวได้แบบนี �สงสยัคงไมต้่องแล้วมั �ง” 

ปณาลีระบายยิ �มสดใสออกมา  จะไมใ่ห้หลอ่นอารมณ์ดีกว่าทกุวนัได้ไง  
ในเมื�อเมื�อคืนหลอ่นฝันถึงพี�กฤตทั �งคืน  แถมเขายงัเปิดเพลงที�หล่อนกําลงัฟังอยู่
นี�แหละ 
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“พี�ชลเคยได้ยินเพลง Tie a Yellow Ribbon 'Round the Old Oak 
Tree มั �ยคะ  เออ่...ลีหมายถึงเพลงที�ลีกําลงัเปิดนี �น่ะคะ่  ลีเพิ�งซื �อมาจากร้านซีดี
เพลงในห้างฯ ของคณุเพ็ญศิริเขา”  ปณาลีรีบอธิบายเมื�อเห็นรอยยบัย่นปรากฏ
ที�หวัคิ �วของอีกฝ่าย 

“อืม...พี�คุ้นๆ อยูเ่หมือนกนั  ก็เพราะดีนะ” 
“ไม่เพราะอย่างเดียวนะคะพี�ชล  เนื �อหาของเพลงดีด้วย เนื �อหาเพลงนี �

พดูถึงผู้ชายคนหนึ�งที�เพิ�งพ้นโทษออกมานะ่คะ่” 
“นกัโทษเนี�ยนะเราที�วา่ดี” 
“ก็...เป็นนกัโทษที�มีรักแท้ไงคะ”  ปณาลีหยิบแผน่เพลงบนตกั  ลบูไล้นิ �ว

มือไปบนชื�อเพลงที�ปกหลงัของแผน่ยามจินตนาการตามสิ�งที�เลา่   
“ก่อนที�ผู้ชายคนนี �จะตดิคกุได้สามปี  เขาเคยรักอยู่กบัผู้หญิงคนหนึ�งคะ่  

พอเขารู้ว่าจะพ้นโทษ  เขาก็ได้เขียนจดหมายไปถึงผู้หญิงคนนั �นประมาณว่า  
ถ้าเธอยงัต้องการเขาอยู่ขอให้ผูกริบบิ �นสีเหลืองไว้บนต้นโอ๊ค  ถ้าเขานั�งรถบสั
ผ่านมาแล้วไม่เห็นมันเขาก็จะไม่ลงจากรถบสัมาหาเธอค่ะ  เพราะเขาถือว่า
ผู้หญิงไมต้่องการเขาแล้ว  และเขาก็จะไมโ่ทษเธอด้วยถ้าเธอตดัสินใจอยา่งนั �น” 

“แล้วผู้หญิงคนนั �นว่ายงัไงบ้าง”  คนฟังนั �นไม่ได้อยากรู้นักหรอก  แต่
แววตาประกายสกุใสที�ปรากฏบนนยัน์ตาสีดําสนิทของแฟนสาวตา่งหากที�ทําให้
เขาอดถามไมไ่ด้ 

 หากปณาลีไม่สนใจหรอกว่าคนถามจะสนใจหรือไม่  หล่อนแค่อยาก
เล่าให้ใครสกัคนได้ประจกัษ์ในรักแท้ของหนุ่มสาวในเพลงนี �ก็เท่านั �น  “เธอก็ยงั
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รักผู้ชายคนนั �นอยู่สิคะ  เพราะพอรถบสัคนันั �นขบัผ่าน  สิ�งที�ชายนกัโทษคนนั �น
เห็นรู้มั �ยคะวา่คืออะไร” 

“ถ้าผู้หญิงคนนั �นยงัรักเขาอยู ่ ก็ต้องเห็นริบบิ �นสีเหลือง” 
“ค่ะ  ริบบิ �นสีเหลือง  แต่ไม่ใช่เส้นเดียวนะคะ  เพราะบนต้นโอ๊คนั �นมี

ริบบิ �นสีเหลืองผกูอยู่นบัร้อยเส้นเลยละคะ่  เหลืองอร่ามทอประกายจนเขาเองก็
คาดไมถึ่งวา่หญิงสาวจะยงัมีความรักให้เขามากมายถึงเพียงนี �”   

“โห  ผกูไว้ซะเยอะขนาดนั �น  ไมอ่ยากนกึถึงตอนเก็บเลย” 
“พี�ชลนี�  คนเขากําลงัโรแมนติกอยู่ทําเสียบรรยากาศหมด”  ปณาลีแหว  

ก่อนวางแผ่นเพลงไว้บนตกัเหมือนเดิม  “เฮ้อ...นี�มั �งคะ  ที�เขาเรียกว่ารักแท้ไม่
แพ้กาลเวลา” 

“ก็พี�ไม่อยากให้เราเก็บเอาไปคิดเป็นตเุป็นตะ  สําหรับพี�แค่ริบบิ �นเส้น
เดียวก็เหลือหลายแล้ว” 

“แล้วแนใ่จเหรอคะวา่จะได้สกัเส้น” 
“อ้าว !  ก็จากเราไง” 
“ขี �ตู่”  หญิงสาวย่นจมูกใส่เขาอย่างเช่นทุกครั �งที�หล่อนชอบทําเวลา

หมั�นไส้คนข้างๆ  “ไมพ่ดูกบัพี�ชลแล้ว  ลีจะฟังเพลง” 
ชนะชลยิ �มขันรับจมูกย่นๆ ของหญิงสาว  ก่อนที�รอยยิ �มนั �นจะค่อยๆ 

เลือนหายเมื�อแฟนสาวไม่สนใจเขาอีก  ไม่เข้าใจตวัเองเหมือนกันว่าทําไม...คํา
ปฏิเสธของหญิงสาวเมื�อครู่...ทําให้เขาใจหายอยา่งบอกไมถ่กู     
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เช้านี �ปณาลีมีชนะชลอาสาเป็นสารถีขบัรถมาส่งที�บริษัท  แตแ่ล้วมาถึง
หน้าห้องทํางานต้องแปลกใจเมื�อไม่เห็นเลขาสาวนั�งอยู่ที�โต๊ะหน้าห้องเหมือน
เชน่ทกุวนั  พอเปิดประตเูข้าไป  คําตอบถึงผดุขึ �นมาทนัทีที�เห็นเสกสรรนั�งอยู่ใน
ห้องของหลอ่น  โดยมีเพลินตาทําหน้าที�เสิร์ฟนํ �าและของวา่งลงโต๊ะ 

“มาพอดีเลยเรา”  เสกสรรเป็นฝ่ายเอย่ทกัขึ �นก่อน 
ปณาลียกมือไหว้ทําความเคารพผู้ เป็นลงุ  คนเรานั �นมีเหตผุลของการ

ไหว้อยู่สองประการ  คือ  ไหว้เพราะคณุวุฒิหรือไหว้เพราะวัยวุฒิของเขา  แต่
สําหรับปณาลีแล้วหล่อนไหว้ชายมีอายุตรงหน้าเพียงเพราะเหตผุลหลงั  อย่าง
น้อยเสกสรรก็ผ่านโลกมามากกว่า  และหวงัว่าความนอบน้อมที�หล่อนมีให้คง
ทําให้เขารู้สกึกรุณาหลานคนนี �ขึ �นมาบ้าง 

“เพลินกลบัไปทํางานเถอะจ้ะ  เดีXยวฉนัดแูลคณุลงุเอง” 
“คะ่คณุลี”  เพลินตารับคํา  ก่อนโน้มตวัตํ�าเดนิผา่นนายทั �งสองออกไป 
ปณาลีวางกระเป๋าสะพายและแฟ้มเอกสารที�หอบมาจากบ้านลงบน

โต๊ะทํางาน  “มีธุระอะไรกบัลีเหรอคะคณุลงุ” 
“มีสิ  ไม่งั �นลุงคงไม่มารอเราแต่เช้าหรอก”  ไม่รู้เป็นไง พอจะคุยกับ

หลานคนนี �ต้องอารมณ์เสียทกุที  “อีกไม่กี�นาทีคณุรชานนท์เขาก็จะมาถึงบริษัท
เราแล้ว  เขาบอกว่ากําลังมองหาทําเลทําธุรกิจใหม่ที�ห้างสรรพสินค้าของเรา  
ลงุก็เลยรับปากกบัเขาไว้วา่จะให้เราพาเดนิชมเอง”   

“ลีเหรอคะ” 
“แล้วเราคดิวา่ลงุหมายถึงใครละ่  ชื�อก็บอกอยูท่นโท”่ 
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“แต่ลี...ยังมีงานต้องทํา”  ประโยคท้ายเสียงแผ่วพิกล  งานนั �นมีจริง  
แตค่งไม่เยอะพอที�จะปฏิเสธเสกสรรได้หรอก  ก็หล่อนไม่อยากไปกบัตาเฉยชา
อย่างนายรชานนท์นี'    

“คนอื�นไมไ่ด้เหรอคะคณุลงุ  พนกังานของเราก็มีตั �งเยอะแยะ” 
“ไมไ่ด้  ลงุบอกเราแล้วไมใ่ชเ่หรอวา่คณุรชานนท์เป็นแขกคนสําคญัของ

เรา  เราต้องดแูลเขาให้ดี  ให้สมกบั...” 
“นํ �าใจที�เขามีให้กบัเรา”  ปณาลีเสริมให้สรรพเสร็จ   
และดูเหมือนจะสร้างความพอใจให้เสกสรรไม่น้อย  เขาทําเสียง

บางอย่างในลําคออย่างพอใจ  “รู้แล้วก็รีบเคลียร์งานให้เสร็จเสีย  ถ้าคณุรชา
นนท์มาเมื�อไหร่ลงุจะเป็นคนบอกเขาเองว่าให้รอเราอยู่ข้างนอกจะได้ไม่รบกวน
เวลาทํางานอนัมีคา่ของเรา  แล้วเราอยา่ให้เขาต้องรอนานละ่” 

ปณาลีรับปากเสียงออ่ย  ก่อนทิ �งนํ �าหนกัตวัทั �งหมดลงบนเก้าอี �หลงัโต๊ะ
ทํางานอยา่งเซ็งๆ ทนัทีที�เสกสรรออกจากห้อง 

“บ้าจริง  ทําไมต้องเป็นเราด้วยก็ไม่รู้”  ปณาลีบน่อย่างคนหวัเสีย  อด
คอ่นแคะในการกระทําของชายมีอายทีุ�เพิ�งเดนิออกจากห้องไปไม่ได้  อยากดูแล
นายรชานนท์นั'นมากนกั  ทําไมไม่ดูแล  เอาอกเอาใจกนัเองก็สิ#นเรื'อง 

เสียงเคาะประตดูงัขึ �น  และนั�นทําให้คนที�กําลงัตกอยู่ในความขุ่นเคือง
ในใจสะดุ้งโหยง  ก่อนคว้าเอกสารใกล้มือ  พลิกเปิดอา่นให้ดยูุง่ไปอยา่งนั �น   

“ชะ...เชิญจ้ะ” 
เพลินตานั�นเองที�เป็นคนเคาะประตู  “คุณเสกสรรให้มาเรียนคุณว่า

คณุรชานนท์มาถึงแล้วคะ่  ตอนนี �รอคณุอยูใ่นห้องรับรองของบริษัท” 
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“ขอบใจจ้ะ  งั �นช่วยไปบอกเขาทีนะว่าฉันขอเคลียร์งานตรงนี �เสร็จก่อน  
ถ้าเขารอไมไ่หวก็กลบัไป” 

“คะ?”  เพลินตาคงนกึวา่ตวัเองหแูวว่ 
เสียงหลงๆ ของเลขาสาวช่วยเตือนสติปณาลี  หล่อนไม่น่าคิดดงัเลย

แฮะ  “เออ่...บอกเขาแล้วกนัวา่ถ้าฉนัทํางานเสร็จเมื�อไหร่จะออกไป” 
เพลินตายิ �มรับ  แตแ่คห่นัหลงัจะออกจากห้องเลขาสาวก็ต้องยืนค้าง   
คนที�กําลงัก้มหน้าก้มตาสนใจอยู่แตต่วัหนงัสือในแฟ้มเอกสารนั �น  ไม่รู้

หรอกวา่ที�พดูมาทั �งหมดมีใครบางคนได้ยินเตม็สองห ู! 
ประตูห้องปิดลง  เจ้าของห้องถึงกับผ่อนลมหายใจยาวอย่างโล่งอก  

แตแ่ล้วเสียงถอนใจต้องกลืนหายลงคอ  เบิกตากว้างอย่างไม่เชื�อสายตาตวัเอง
วา่จะพบ... 

“คณุรชานนท์ !”     
อีกฝ่ายก้าวเข้ามาในห้องทํางานของประธานสาว  ไม่พดูไม่จาเพียงแต่

ทรุดตวัลงนั�งเงียบๆ บนโซฟาส่วนรับรองแขก  สีหน้าของรชานนท์ไม่ได้แสดง
อารมณ์ใดให้ปณาลีจบัได้   

“ผมขอเข้ามารอในห้องนี �แทนคณุคงไมว่า่อะไรใชม่ั �ย”   
ความเย็นชาที�แฝงอยู่ภายใต้นํ �าเสียงราบเรียบนั �น  ทําให้หล่อนรู้สึก

เสียวสนัหลงัวาบขึ �นมาทนัใด   
“เออ่...แนใ่จนะคะวา่คณุจะรอฉนั”   
“วนันี �ผมไม่มีธุระที�ไหน  รอจนคณุเคลียร์งานเสร็จก่อนแล้วเราค่อยไป

กนัก็ได้” 
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“แตเ่ผอิญฉันมีธุระดว่นพอดีสิคะ”  แกล้งกวนเขาเล่นไปอย่างนั �น  อย่า
ให้เห็นวา่นั�งๆ อยูแ่ล้วมีธุระดว่นหนีกลบัไปอีกก็แล้วกนั 

หากรชานนท์ไม่ได้แสดงอาการหรือสีหน้าใดให้หล่อนเห็นตามเคย  
ปณาลีจงึกลบัไปสนใจงานตรงหน้า 

ภายในห้องทํางานยามนี �มีเพียงเสียงเครื�องปรับอากาศสลับกับเสียง
ปณาลีพลิกหน้าเอกสาร  ขณะที�รชานนท์นั �นฆ่าเวลารอเจ้าของห้องด้วยการนั�ง
อ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารที�วางอยู่บนโต๊ะรับแขก  หนงัสือส่วนมากที�เขา
เลือกอ่านไม่พ้นเรื�องธุรกิจการเงินและการลงทุนประเภทต่างๆ  ไม่ได้รู้ตวัหรอ
กว่ามีสายตาของหญิงสาวบนโต๊ะทํางานลอบมองมาเป็นระยะสังเกต
อากปักิริยาของเขาอยูเ่นืองๆ   

ปณาลีลอบอมยิ �มให้กับภาพคนตวัโตตรงหน้าที�ขยับกายอยู่บนโซฟา
ทกุสองนาที  ดเูขาคงไมส่บายตวันกัหรอกที�ต้องมาทนนั�งอยูบ่นโซฟาตวัเล็กกว่า
ขนาดตวัเขามาก  แตจ่ะวา่ไปหน้านิ�งๆ ของเขาก็นา่แหยเ่หมือนกนัแฮะ   

อยากรู้จริงว่าจะทํานิ'งเป็นเจ้าชายนํ#าแข็งไดน้านแค่ไหนกนัเชียว 
จู่ๆ คนบนโซฟาก็กระแอมไอในลําคออย่างกับรู้ตวัว่ากําลังถูกนินทา  

ก่อนลุกขึ �นเปลี�ยนอิริยาบถเป็นชื�นชมวิวทิวทศัน์นอกหน้าต่าง  สาวที�ลอบมอง
เขาอยูน่ั �นเลยรีบก้มหน้าก้มตาสนใจงานตรงหน้า   

“ดแูล้ว  ผมอยู่ด้วยคณุไม่ค่อยมีสมาธิทํางานเท่าไหร่  ถ้าอย่างนั �นผม
ออกไปรอคณุข้างนอกเหมือนเดมิแล้วกนั” 
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ปณาลีรู้สึกเหมือนมีเลือดสบูฉีดขึ �นมาที�ใบหน้าจนร้อนผ่าวยามถกูเขา
มองกลบัมา  รชานนท์คงรู้ตวั  หญิงสาวจึงพดูอะไรไม่ออกนอกจากยิ �มเหยเกให้
เขาแทนคําเชิญ  

 
 

“คณุลงุสรรบอกวา่คณุกําลงัมองหาทําเลทําธุรกิจใหม”่   
ปณาลีถามรชานนท์ในที�สุดหลังจากที�พาเขาเดินชมห้างสรรพสินค้า

มาร่วมชั�วโมง  ไล่มาตั �งแตช่ั �นใต้ดินที�มีซุปเปอร์มาเก็ตและร้านเช่าราคาถูกจน
มาถึงชั �นเครื�องใช้ไฟฟ้า  แต่ไม่ว่าหล่อนจะพาเขาไปชั �นไหนก็ดูเหมือนจะไม่
ถกูใจเขาสกัที  กําลงัคิดทําอะไรก็ไม่ถามไม่บอกหล่อนสกัคํา  คิดว่าหล่อนเป็น
เจน ญาณทิพย์มีจิตพิเศษสมัผสัความคดิเขาได้รึไง   
 “ร้านอาหารอยูช่ั �นบนสดุใชม่ั �ย” 
 “เกือบชั �นบนสดุคะ่”  หล่อนอธิบายเมื�อก้าวพ้นบนัไดเลื�อนมาได้หน่อย
คาดว่า  ‘ร้านอาหาร’  คงเป็นคําตอบของเขา  ก่อนเดินนําขึ �นบนัไดเลื�อนตอ่ไป
ยงัชั �นที�วา่ 
 ด้วยความที�รชานนท์ตวัสงูกว่าหล่อนมาก  คนที�สงูเพียงระดบัไหล่เขา
จงึเหนื�อยไมน้่อยเมื�อต้องเดนิไลต่ามก้าวยาวๆ ของคนตรงหน้าให้ทนั   

ดแูล้วเขาก็ชินกบัเส้นทางในห้างฯ ดี  ไม่รู้ว่าจะให้หล่อนมาเป็นไกด์นํา
ทางทําไม 
 “ลี !”   
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เสียงเรียกจากที�ไกลๆ ทําให้ปณาลีชะงกัฝีเท้า  กวาดตามองหาเจ้าของ
เสียงผา่นเหลา่บรรดาลกูค้าที�จบักลุม่เดนิผา่นหน้าหลอ่นกบัรชานนท์ไป   

รอยยิ �มสดใสระบายออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื�อเห็นมนต์นภาสาวเท้า
ตามมา  การที�หญิงสาวข้างกายผละออกห่าง  หนัไปสนใจคนด้านหลงัพลอย
ทําให้รชานนท์หยดุเดนิไปด้วย 

“ยยัมนต์  หนีงานออกมาช้อปปิ�งรึไงจ๊ะ” 
“ลีก็...คณุนนท์มากับลีเหรอคะ”  ประโยคท้ายมนต์นภาเอ่ยถามคนที�

ตามหลงัปณาลีมา 
“ผมมาดทํูาเลตั �งร้านอาหารครับ  ไมน่กึเลยวา่จะมาเจอคณุมนต์ที�นี�” 
“มนต์ก็มาหาทําเลเหมือนกนัคะ่  หวงัว่าห้างสรรพสินค้าของลีจะเหลือ

ที�วา่งพอให้เราเปิดร้านนะคะ” 
“ของเรา ?”  ปณาลีทวนคําอยา่งงงๆ  คิ �วเรียวสวยขมวดเป็นปมยุ่งยาม

ถามตอ่วา่  “อยา่บอกนะวา่มนต์กบัคณุรชานนท์เซ็นสญัญากนัแล้ว” 
มนต์นภาพยกัหน้า  “ก็วันที�มนต์กลบัมาจากบ้านลีนั�นแหละจ้ะ  คุณ

นนท์เขานดัมนต์ไปเจอที�บริษัทเลยตกลงกนัแล้วเรียบร้อย” 
ปณาลีหนัไปมองชายหนุ่มข้างกายอย่างไม่เชื�อห ู วนัที�เพื�อนสาวกลบั

จากบ้านหล่อน  ก็วนัเดียวกบัที�หล่อนพารชานนท์ไปที�ร้านอาหารของมนต์นภา
นี�   ไหนเขาบอกว่ามีธุระด่วนไง  

“พอจะเจอทําเลถกูใจบ้างรึยงัคะคณุนนท์” 
“เจอแล้วครับ  ผมว่าถ้าเราเปิดร้านอาหารที�ชั �นใต้ดินน่าจะหาลูกค้า

ได้มาก”  



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๗๖ 

 

คําตอบของชายหนุ่มสร้างความประหลาดใจแก่ปณาลียิ�งกว่าเดิม  สี
หน้าเขาตอนเดนิอยูช่ั �นใต้ดนิไมไ่ด้แสดงออกสกันิดวา่สนใจ   

“ถ้าเป็นตามที�คุณปณาลีบอก  ส่วนใหญ่ชั �นล่างลูกค้าจะเป็นเด็ก
นกัเรียนและกลุ่มวยัรุ่นเสียส่วนมาก  ส่วนอาหารของคณุเองก็มีหลายแบบ  ถ้า
เรานําอาหารที�เหมาะกบักลุ่มวยัรุ่นมาเปิดชั �นนั �นน่าจะทํารายได้ให้กบัเราได้สูง  
หรือถ้าจะให้ดี  คณุนําอาหารแบบอื�นมาลองใส่ในเมนสูกัสองสามอย่างก็น่าจะ
ทําให้ร้านของคณุดนูา่สนใจขึ �น” 

“จริงด้วยสิคะ  มนต์ได้แตเ่ดินดชูั �นอาหารไม่ได้สนใจชั �นอื�นเลย  ว่าไงลี  
เห็นด้วยกบัคณุนนท์รึเปลา่” 

คนที�กําลังนึกตามสิ�งที�ชายหนุ่มพูดเพียงยิ �มแห้งให้เพื�อนสาว  ไอเดีย
ของเขาก็ดีอยูห่รอก  แตห่ลอ่นรู้สกึเหมือนตวัเองเป็นสว่นเกินยงัไงก็ไมรู้่  

“นี�ก็ใกล้เที�ยงแล้ว  ลีไปทานข้าวร้านมนต์นะ” 
“ไมไ่ด้หรอกมนต์   เรายงัมีงานต้องทํา”   
“โธ่ลี  ลีเป็นประธานบริษัทนะ  พนักงานบริษัทก็มีตั �งเยอะยังมีงาน

เหลือให้ลีจดัการอีกเหรอ...คณุนนท์คะ  ไปทานข้าวด้วยกนันะคะ  ไหนๆ คณุก็
เป็นเจ้าของร้านอาหารร่วมกับมนต์แล้ว  น่าจะได้ลองทานอาหารร้านมนต์ดู
บ้าง” 

ได้ยินเพื�อนชวนคนข้างกายแล้วปณาลีอยากจะหัวเราะให้ลั�นห้างฯ  
มนต์นภาคดิยงัไงถึงได้ชวนพอ่ธุระยุง่ไปด้วย  คงไปหรอกนะ 

“ได้สิครับ” 
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“แค่ก แค่ก...”  ปณาลีถึงกับสําลกัความคิดตวัเอง  หล่อนคิดมากไปรึ
เปลา่วา่นายรชานนท์นี�กําลงัเลน่สงครามประสาทกบัหลอ่นอยู ่! 

“ผมก็วา่จะขออนญุาตคณุมนต์อยู่พอดี  ผมเองอยากจะเรียนรู้อะไรอีก
หลายอยา่งจากร้านอาหารของคณุเหมือนกนั” 

มนต์นภายิ �มรับในมิตรภาพใหม่ที�รชานนท์หยิบยื�นให้  แตร่อยยิ �มกว้าง
นั �นแปรเปลี�ยนเป็นความขนัพลนัเมื�อหนัมาเห็นสีหน้าของเพื�อนสาวที�บูดสนิท
อยา่งกบัเหม็นขี �หน้าชายหนุม่ข้างกายมาสกัร้อยชาตยิงัไงยงังั �น 
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 มนต์นภาเลี �ยวรถมาจอดในลานจอดรถส่วนตัวของครอบครัว
ซึ�งเป็นที�ประจําของเจ้าของร้าน  โดยมีปณาลีนั�งติดสอยห้อยตามมา
ด้วย 
 ทีแรกเพื�อนสาวจะให้หล่อนนั�งรถมากับรชานนท์  แต่พอปณาลีส่าย
หน้าดกิ  ชกัแมนํ่ �าทั �งห้ามาอ้างโน้นอ้างนี�  ปฏิเสธไปเรื�อย  มนต์นภาเลยเลิกล้ม
ความตั �งใจ  ที�จริงหล่อนก็แคแ่กล้งปณาลีไปอย่างนั �นเอง  พอจะอ่านสีหน้าบูด
บึ �งของเพื�อนออกวา่ไมค่อ่ยถกูชะตากบัรชานนท์ 
 “ลีไปนั�งรอในร้านก่อนนะ เดีXยวมนต์ไปดกัรอคณุนนท์ที�หน้าร้านอาหาร
ก่อน  จะได้ให้เขามาจอดรถในลานจอดรถของมนต์”  ด้วยความที�เป็นช่วงเที�ยง  
สวนอาหารของมนต์นภาจึงเนืองแน่นไปด้วยลูกค้าทั �งขาประจําและสัญจร  
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หลอ่นต้องใช้เสียงมากกว่าปกติบอกเพื�อนสาวฝ่าเสียงจอแจของลกูค้าเมื�อหยดุ
ยืนอยูห่น้าร้านด้วยกนัทั �งคู ่
 ปณาลีพยกัหน้ารับ  อาสาช่วยถือกระเป๋าสะพายให้เพื�อน ก่อนนําเข้า
ไปในร้าน 
 ทนัทีที�ผลกัประตเูข้าไป  ปณาลีต้องหยดุกึก  

เสียงลูกค้าในห้องกระจกดังและสะท้อนกว่าเสียงของลูกค้าในสวน
อาหารด้านนอกมาก  จนหล่อนต้องนวดขมับคลายอาการปวดหัวที�ทําท่าจะ
กําเริบขึ �นมาเสียดื �อๆ  มองดบูริกรภายในร้านที�เดินเข้าเดินออกเป็นว่าเล่น  ง่วน
อยู่กับหน้าที�ของตน  สลับกับผู้ คนบนโต๊ะอาหารที�พูดคุยหยอกล้อกัน  รู้สึก
เหมือนคนพวกนั �นพยายามตะโกนใส่หูหล่อน  มากกว่าที�จะพูดคยุกันอย่างที�
เห็น   
 ปณาลีส่ายหน้าแรงสลดัความมึนงง  ตดัสินใจเดินถอยกลบัออกไปตั �ง
หลกันอกร้าน  แตแ่ล้วต้องสะดุ้งเมื�อสมัผสักบัแผน่อกอุน่ๆ ของคนด้านหลงั 
 “เป็นอะไรรึเปลา่คณุปณาลี”  
 ปณาลีพยายามเพ่งมองคนตรงหน้า  รู้สึกตาพร่าเลือน  แปลกใจที�เห็น 
รชานนท์  ทั �งที�เพื�อนสาวเพิ�งแยกออกไปรอรับเขาไม่ถึงนาทีเองไม่ใช่เหรอ  
 รชานนท์นิ�วหน้ามองหญิงสาวอยา่งไมค่อ่ยไว้ใจในอาการ ดวงหน้าขาว
ซีดนั �น  ร้อนถึงเขาต้องประคองร่างบางไว้ในอ้อมแขน  กวาดตามองหาที�นั�งใน
ร้าน  โชคดีที�มนต์นภาเข้ามาพอดี 
 “ลีเป็นอะไรไปคะคณุนนท์” 
 “สงสยัเธอคงจะปวดหวั” 
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 “ตายจริง  มนต์ก็ลืมไปวา่ช่วงเที�ยงแบบนี �ร้านมนต์ไม่คอ่ยว่างเสียด้วย”  
หลอ่นหนัซ้ายหนัขวาอยูค่รู่  “เอาแบบนี �กล้วกนัคะ่  คณุนนท์ช่วยพาลีไปนั�งพกัที�
บ้านพกัหลงัที�ลีเคยพาคณุไปก่อนนะคะ  เดีXยวมนต์ตามไป” 
 ไมร่อช้า  มนต์นภาก็หายเข้าครัวไป  เมื�อเหลือเพียงสาวในอ้อมแขน 
รชานนท์จึงประคองร่างที�อ่อนแรง  ค่อยๆ พาเดินลัดเลาะมาตามสวนหลัง
ร้านอาหารมายงับ้านพกัของมนต์นภา 
 “ระวงันะปณาลี”   

ด้วยความที�ใบหน้าของชายหนุ่มอยู่ใกล้เพียงคืบทําให้ปณาลีได้ยิน
เสียงทุ้มของเขาชัดเจน  นํ �าเสียงนั �นนุ่มนวลกระตุกใจคนฟังพิกล  จนไม่กล้า
แม้แตจ่ะหนัหน้าไปมองเขา  คอ่ยๆ ก้าวระวงัตามที�ชายหนุม่บอก   

รชานนท์ประคองหญิงสาวนอนลงบนโซฟาตวัเดียวกบัที�เขาเคยนั�ง 
 ปณาลีเอย่ขอบคณุเขาด้วยเสียงแผ่วเบา  รอเขาวางหมอนเรียบร้อยถึง
คอ่ยใช้หมอนใบนั �นหนนุศีรษะ  หลบัตาลบภาพความวุ่นวายในร้านอาหารออก
จากหวัสมอง 
 ไม่นานมนต์นภาก็ตามเข้ามาพร้อมบริกรสาวหนึ�งคน  หล่อนชี �บอกให้
อีกฝ่ายวางชามแก้วลงบนโต๊ะกระจกใกล้ปณาลี   
 มนต์นภาแทรกตวัเข้ามาอยู่ระหว่างโต๊ะกับร่างของเพื�อนสาวบนโซฟา  
หยิบผ้าขนหนทีู�บริกรสาวทิ �งไว้ให้ชบุนํ �าเย็นในชามแก้ว  ก่อนเช็ดหน้าปณาลีไล่
ลงมาที�คอและแขน   
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 “โชคดีนะที�คณุนนท์เขาหาที�จอดรถได้พอดี  มนต์ก็เลยไม่ต้องรอเขาอยู่
หน้าร้านนานอยา่งที�คดิ  มนต์วา่พกันี �ลีปวดหวับอ่ยมากเลยนะ  ที�จริงร้านดงัแค่
นั �นไมน่า่จะทําให้ปวดหวัได้” 
 “ดงัแคน่ั �นอะไรกนัละมนต์  เราว่าลกูค้าของมนต์ตะโกนคยุกนัมากกว่า  
ไมง่ั �นเราจะปวดหวัได้ยงัไง”   
 มนต์นภาสา่ยหน้าระอาในความรั �นของเพื�อนสาว   

เป็นรชานนท์ที�ถาม  “คณุลีปวดหวับอ่ยแบบนี �มานานรึยงัครับ” 
 “คะ่  ตั �งแต่ลีฟื�นจากอุบตัิเหตก็ุปวดหวัมาตลอด  ทีแรกมนต์นึกว่าเป็น
เพราะฝันร้ายที�ลีเขาฝันทกุคืน  แตม่นต์วา่ไมน่า่ใช”่ 
 “มนต์...!!”  ปณาลีปรามเพื�อนสาว  ท่าทางครุ่นคิดของเจ้าหล่อนคงไม่
หยดุพดูแคนี่ �แน ่ จงึกระซิบพอให้หลอ่นกบัเพื�อนได้ยินว่า “ไปเล่าเรื�องของเราให้
เขาฟังทําไม  แคนี่ �เขาก็รู้มากพอแล้ว” 
 “แตม่นต์ไมอ่ยากเห็นลีเป็นแบบนี �นี�  ถ้าลีไม่อยากให้มนต์พดูอีก  ลีต้อง
สญัญาก่อนวา่จะหาเวลาไปหาหมอ  มนต์กลวัวา่จะเกิดอะไรไมดี่ขึ �นกบัลี” 
 “พูดเป็นเล่นน่ะมนต์  เราก็แค่ปวดหัว  ทานยาเดีXยวเดียวก็หาย”  พูด
จบเจ้าหล่อนก็คอ่ยๆ ยนัตวัลุกขึ �นนั�ง  คว้ากระเป๋าสะพายบนโต๊ะกระจก  หยิบ
ยาออกมาทานเหมือนเคย 
 มนต์นภาได้แตถ่อนใจ  เหนื�อยที�จะต้องหาเหตผุลมาล่อหลอกให้คนดื �อ
รั �นเชื�อ  จงึทําได้เพียงจบัเพื�อนเอนกายลงนอนเหมือนเดมิเช็ดตวัให้เพื�อนเงียบๆ 
 เสียงโทรศพัท์มือถือในกระเป๋าสะพายของปณาลีดงัขึ �น  คนป่วยทําท่า
จะลกุขึ �นมาอีกครั �งเพื�อรับสาย  แตม่นต์นภาครางค้าน   
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“นอนพกัเถอะจ้ะ  เดีXยวมนต์รับให้”  วา่แล้วหล่อนก็หยิบโทรศพัท์มือถือ
ของเพื�อนสาว  ขอตวัออกไปรับสายข้างนอก 

ปณาลีมองคนที�คยุกับคนในสาย  สีหน้ายุ่งๆ ของเพื�อนสาวพลอยทํา
ให้ปณาลีกงัวลไปด้วย เผลอถอนใจออกมาก่อนละสายตาจากคนด้านนอก  หนั
กลบัมาสนใจผ้าขนหนทีู�วางพาดอยูบ่นขอบชามแก้ว 

มือจะเอื �อมหยิบมาเช็ดหน้าตวัเองต่อแต่แล้วก็ต้องชะงัก  ลืมไปเสีย
สนิทวา่ยงัมีอีกคนอยูใ่นบ้าน 

“ผมทําให้” 
“มะ...ไมเ่ป็นไรคะ่” 
อีกฝ่ายไม่ฟังเสียง  คว้าผ้าขนหนตูดัหน้าหล่อนจดัการจุ่มผ้าลงในชาม

แก้ว  ชุบนํ �าให้เสร็จสรรพและบิดจนแห้ง  แตแ่ล้วดเูหมือนเขาจะลงัเลเล็กน้อย
เมื�อมองกลบัมาที�เจ้าของดวงหน้าสวย  ที�เริ�มมีสีแดงระเรื�อที�แก้มทั �งสองข้าง   

เป็นเพราะนยัน์ตาสีนิลคู่สวยของเขาที'มองมานั'นแหละ 
“คณุเช็ดเองได้ใชม่ั �ย” 
ปณาลีรีบพยักหน้ารับ  ถึงเขาไม่ถาม  หล่อนก็คงไม่ปล่อยให้เขามา

แตะเนื �อต้องตวัหลอ่นหรอก   
“ใครโทร.มาเหรอมนต์”  ปณาลีถามทนัทีที�เห็นเพื�อนสาวเดินกลบัเข้า

มา 
“คุณชลจ้ะ เขาเป็นห่วงลีเลยโทร.มา”  มนต์นภาตอบพลางวาง

โทรศพัท์มือถือไว้บนโต๊ะ  คว้าผ้าขนหนจูากมือเพื�อนมาเช็ดหน้าให้ “พอเขารู้ว่า
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ลีอยู่กับมนต์ที�ร้านอาหาร  เขาก็ไม่ว่าอะไร  แต่มนต์ไม่ได้บอกหรอกนะว่าลีจะ
เป็นลม” 

“ดีแล้วล่ะมนต์  ปกติตอนเที�ยงเราต้องโทร.ไปหาเขาไง  สงสยัเขาคง
เป็นหว่ง” 

“ก็แล้วมนันา่หว่งมั �ยละจ๊ะ” 
“โธ่มนต์...เราไมไ่ด้เป็นอะไรมาก  ไมเ่ห็นเหรอ” 
รชานนท์เพียงแต่มองสองสาวเงียบๆ   เมื�อเห็นคนบนโซฟาเถียงเพื�อน

ได้เป็นปกติ  เขาจึงตัดสินใจบอกลา  “ผมว่าวันนี �คุณมนต์คงไม่สะดวกแล้ว  
เอาไว้วนัหลงัผมจะโทร.มานดัคณุลว่งหน้าเอง” 

จู่ๆ  รชนานนท์โพลง่ขึ �นมาทําให้มนต์นภาต้องตั �งหลกัเล็กน้อย   
“ดีเหมือนกันค่ะ  ลีเองก็คงไม่ไหวเหมือนกัน  งั �น...ถ้าคุณนนท์ไม่รีบ  

มนต์ฝากคณุไปสง่ลีด้วยนะคะ  ที�ร้านยุง่แบบนี �มนต์คงปลีกตวัไปสง่ลีไมไ่ด้แล้ว” 
“มะ...ไม่เป็นไรมนต์  เรากลบัเองได้”  คนที�นอนซมอยู่บนโซฟาไม่วาย

ยงัอตุสา่ห์ร้องค้าน  
“ไมเ่ป็นไรได้ไงลี  เห็นอยูว่า่จะเป็นลมอยู่รอมร่อ  มนต์คงไม่สบายใจถ้า

ต้องปลอ่ยให้ลีกลบับริษัทเอง  หายดีแล้วก็บอกคณุนนท์เขา  เขาจะได้พาลีกลบั
บริษัท  เข้าใจมั �ยจ๊ะ” 

“แตเ่รา...” 
“ครับคุณมนต์”  รชานนท์ชิงรับปากก่อน  และนั�นแทนที�คนป่วยจะ

อาการดีขึ �นกลบันอนซมหนักกว่าเก่า  เรียกรอยยิ �มขนัจากมนต์นภาหยิกแก้ม
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เพื�อนสาวเชิงหยอกระคนหมั�นเขี �ยว  รู้ดีว่าปณาลีต้องหาทางกลับมาเอาเรื�อง
หลอ่นวนัหลงัแน ่ แตว่นันี �ขอบายแล้วกนันะเพื�อนรัก  คนมนัยุ่งจริงๆ 
 
   

หลังจากมนต์นภาปลีกตัวไปดูแลลูกค้าในร้านอาหาร  ปณาลีอยู่
บ้านพกัเพื�อนได้ไมน่านก็ขอให้รชานนท์พากลบับริษัท  เพราะเกรงใจเจ้าหนี �ของ
หล่อนนั�นแหละ  ยามบ่ายปณาลีจึงหมดเวลาไปกบัการดเูอกสารสําคญัที�เลขา
นํามาให้เซ็นชื�อและจดัการกับกองงานที�วางสุมเพิ�มบนโต๊ะ  อาการปวดหัวที�
ทําทา่จะทเุลาจงึกําเริบขึ �นมาอีกครั �ง   

“คุณปณาลีคะ  เมื�อครู่นี �คุณมนต์นภาโทรศัพท์มาบอกว่าคุณลืม
โทรศพัท์มือถือไว้ที�บ้านพกัเธอคะ่” 

คํารายงานของเลขาสาวผ่านเครื�องตอบรับ  ดึงสมาธิปณาลีหลุดจาก
งานกองพะเนินตรงหน้าพลนั  ควานหาโทรศพัท์มือถือตวัเองในกระเป๋าสะพาย
ทั �งที�มืออีกข้างยงักมุขมบั   

“คณุมนต์ถือสายรออยูรึ่เปลา่จ๊ะ” 
“เปลา่คะ่  เธอกําลงัดแูลลกูค้าเลยแคโ่ทร.มาบอกให้คณุทราบ  แตเ่ห็น

ว่าฝากไว้ที�คณุรชานนท์แล้วค่ะสกัครู่คงเอามาให้คณุที�บริษัท  เอ่อ...ขอโทษที
ค่ะคุณปณาลี  ดิฉันลืมไปเลยว่าคุณชนะชลโทร.มา  จะให้ดิฉันโอนสายเข้า
มามั �ยคะ” 

ปณาลีคลายนิ �วจากหัวคิ �ว  กดปุ่ มบนเครื�องตอบรับอีกครั �งเพื�อบอก
อนญุาตให้อีกฝ่ายโอนสายชนะชลเข้ามา  ไมน่านก็ได้ยินเสียงคนในสาย 
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“ยุง่อยูเ่หรอเรา  ไมเ่ห็นรับสายพี�เลย” 
“ลีลืมโทรศัพท์ไว้ที� บ้านมนต์น่ะค่ะ  เพิ�งรู้เมิ�อกี �เลย  สงสัยรายนั �น

รับสายพี�ชลแล้วคงลืมเก็บใสก่ระเป๋าให้ลี” 
“ให้พี�ไปเอาให้มั �ย  ตอนนี �พี�ออกมาจากที�ทํางานพอดี”   
“ไม่เป็นไรค่ะ  มนต์ฝากให้คนอื�นเอามาคืนลีแล้ว  พี�ชลออกจากบริษัท

เร็วจงัคะ่ลียงัเคลียร์งานไมเ่สร็จเลย  เดีXยวต้องมารอลีไมรู้่ด้วยนะ” 
“รอเรา  ตอ่ให้รอนานนบัปีพี�ก็รอได้” 
ได้ยินชนะชลตอบกลับมาแบบนั �นคนฟังกลับยิ �มขัน  สํานวนเขาลิเก

ชอบกล 
“พี�ว่าจะชวนลีไปทานข้าวร้านนอกเมืองด้วยกันเย็นนี �น่ะจ้ะ  พี�จองโต๊ะ

ไว้แล้วด้วย  ร้านนี �อาหารเขาขึ �นชื�อเชียวนะ  พี�มั�นใจวา่ลีต้องชอบ” 
“แตลี่...เออ่...”  จะปฏิเสธเขาเพราะรู้สกึปวดหวัก็ปฏิเสธไมล่ง   
ถ้าเลือกได้ตอนนี �หลอ่นอยากกลบัไปนอนพกัที�บ้านมากกว่า  แตถ้่าเกิด

เขารู้อาการหล่อนขึ �นมาเดีXยวพาลเป็นห่วงอีกเลยตกอยู่ในสภาวะจํายอม  เขา
เองเล่นจองโต๊ะไวแ้ลว้ดว้ยนี'นา   

“ก็ได้ค่ะพี�ชล  งั �นพอลีเคลียร์งานเสร็จแล้วจะลงไปรอพี�ชลข้างล่างนะ
คะ” 
 ยงัไม่ทันถึงเวลาเลิกงานดี  ปณาลีต้องตาลีตาเหลือกลงมาที�ชั �นล่าง
ของบริษัทเพื�อมารอชนะชลตามที�นัดไว้  ทีแรกหล่อนว่าจะรอรชานนท์เอา
โทรศพัท์มือถือมาให้แต่น่าแปลกที�เขาหายตวัไปเลย  สุดท้ายหล่อนเลยฝากให้
เพลินตาอยูรั่บหน้าก่อนนั�งรถชนะชลมายงัร้านอาหารนอกเมืองในเวลาถดัมา   



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๘๖ 

 

ร้านอาหารที�ชนะชลพามานั �น  เป็นร้านอาหารริมแม่นํ �า  ตั �งอยู่นอก
เมืองห่างไกลผู้คนพอสมควร  ชนะชลดจูะคุ้นชินเส้นทางเป็นอย่างดี  เพราะ
ถนนที�ตดัเข้าสู่ร้านอาหารนั �นคอ่นข้างแคบเหมือนเป็นแค่ซอยเล็กๆ ในหมู่บ้าน
จนไมน่า่เชื�อวา่จะมีร้านอาหารใหญ่โตแอบอยูด้่านในได้  เขาอ้างว่าอยากมีเวลา
เป็นส่วนตวักับหล่อนบ้าง  ซึ�งปณาลีเองไม่ได้ขดัข้องอะไรเพราะรู้ตวัดีว่าระยะ
หลงัมานี �มวัแตใ่ห้ความสําคญักบังานจนไมไ่ด้ใสใ่จเขาเทา่ที�ควร  

“เชิญครับคณุผู้หญิง”   
ชนะชลก้มโค้งอยา่งสภุาพ  เปิดประตเูชื �อเชิญแฟนสาวลงจากรถ  
ปณาลีอดไม่ได้ตีแขนเขาให้ที  หมั�นไส้ที�เขาทํามาปรนนิบตัิหล่อนดีจน

โอเวอร์  ก่อนตามพนกังานเสิร์ฟที�นําทั �งสองมานั�งโต๊ะริมแม่นํ �าซึ�งเป็นโต๊ะที�ชนะ
ชลจองไว้ 
 “เราอยากทานอะไรสั�งได้เลยนะ  เดีXยวพี�เลี �ยงเอง” 
 “ก็ควรจะเป็นอย่างนั �นแหละคะ่”  ปณาลีแกล้งแหย่เขาเล่นไปอย่างนั �น  
แต่ถา้เขาจะยินดีจ่ายจริงอย่างที'ว่า  หล่อนก็ไม่ขดัข้องหรอกนะ   
 ปณาลีพลิกเมนูอาหารไปมา  รู้สึกได้ถึงท้องน้อยๆ ที�ร้องครวญคราง  
รบกวนสมาธิหล่อนไม่น้อย  เพิ�งรู้ตวัเดีXยวนี �เองว่ายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลย
ตั �งแตเ่ที�ยง  ไมน่า่ละ่รายชื�ออาหารที�ไลเ่รียงอยูใ่นเมนถึูงได้นา่ทานไปหมด   
 “ลีว่าพี�ชลสั�งให้ลีดีกว่าค่ะ  ขืนปล่อยให้ลีสั�งเองมีหวังสั�งหมดเล่มแน่
เลย” 
 “เอาอยา่งนั �นเหรอ”    
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 ปณาลีพยกัหน้ายืนยนั  ชนะชลจงึเป็นฝ่ายเลือกอาหารลงโต๊ะ  สั�งเสร็จ
เขาก็ขอตวัไปเข้าห้องนํ �าปล่อยให้ปณาลีนั�งอยู่ที�โต๊ะอาหารเพียงลําพงั  ใช้เวลา
นั �นทอดสายตาไปยังผืนนํ �าเบื �องหน้า  ชมวิวทิวทัศน์ที�มีเพียงแม่นํ �าสีขุ่นกับ
บ้านเรือนที�ปลกูอยู่บนแพลอยอยู่เหนือนํ �า  หล่อนสงัเกตได้ว่าบ้านแต่ละหลงัมี
เชือกผูกติดกับเสาซึ�งปักเป็นหลักไว้อยู่ตามมุมทั �งสี�ของแพ  เช่นเดียวกับ
ร้านอาหารที�หลอ่นนั�งอยูนี่ �เพียงแตต่า่งกนัตรงขนาดของเชือกและแพเทา่นั �น 
 ปณาลีสัมผสัได้ถึงสายลมอ่อนๆ ปะทะผิวกาย  แดดช่วงบ่ายหายไป
แล้วทิ �งไว้แต่เมฆปกคลุมทั�วฟ้า  ร่มรื�นถึงคนในร้าน  ไอเย็นจากผิวนํ �าทําให้
หลอ่นสดชื�ดไมน้่อย   
 “ลี...” 
 เสียงทุ้มที�ดงัอยู่ข้างกายเรียกความสนใจจากปณาลีหนัมอง  จําได้ว่า
เป็นเสียงของชนะชล  แต่แล้วหญิงสาวกลับตกใจระคนประหลาดใจที�เห็นช่อ
ดอกไม้ลอยเดน่อยูต่รงหน้า 
 “ดอกไม้สวยๆ สําหรับเรา”   
 ปณาลีมองใบหน้ายิ �มแย้มของชนะชลสลบักบัดอกกหุลาบสีแดงสดใน
มือเขาอยา่งงงๆ  “เนื�องในโอกาสอะไรคะเนี�ยพี�ชล” 
 ชนะชลไมต่อบ  เขาคงยืนค้างอยูอ่ยา่งนั �นถ้าหล่อนไม่รับช่อดอกไม้จาก
เขา  ปณาลีเองรู้ตวัจึงยอมรับมาถือไว้เก้ๆ กงัๆ ขณะที�ชนะชลกลบัไปนั�งที�โต๊ะ
ตามเดมิแล้ว    

“พี�รักลีมากนะ  พี�คงอยูไ่มไ่ด้ถ้าไมมี่ลี” 
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 ปณาลียังคงพินิจมองช่อดอกกุหลาบนั �นอย่างไม่ค่อยมั�นใจว่าจะทํา
อย่างไรต่อไปกับมนัดี  ทว่ากลิ�นหอมของมนักลบัทําให้ปณาลีรู้สึกแปลกๆ วูบ
หนึ�งเหมือนมีภาพบางอย่างตดัผ่านเข้ามาในหวัสมอง...เลือนราง...และชดัเจน
ขึ �นจนเสียงทุ้มๆ ของชนะชลกลายเป็นความเลือนรางเข้ามาแทนที� 
 ‘ดอกไม้สวยจงัค่ะพี'กฤต’  ปณาลียิ#มให้ชายหนุ่มที'นั'งอยู่ฝั'งตรงข้าม  
โดยมีโต๊ะอาหารกั#นกลางระหว่างเขากบัหล่อน 
 ‘อะไรคะเนี'ย’  หญิงสาวที'ถือช่อดอกกุหลาบสีแดงสวยหยิบกล่องกํามะ
หยีซึ'งซ่อนอยู่ในช่อดอกไม้ออกมา 
 หล่อนหวัเราะน้อยๆ รับรอยยิ#มกรุ้มกริ'มของเขา  ก่อนเปิดกล่องกํามะ
หยีนั#นดู  แลว้ก็ตอ้งพบว่า...มีแหวนวงเกลี#ยงสีเงินอยู่ในนั#น 
 “แตง่งานกบัพี�นะลี”   

วินาทีนั �นเสียงของพี�กฤตถกูซ้อนทบัด้วยเสียงของชายหนุ่มในโลกแห่ง
ความจริง  ราวกบัเป็นภาพๆ เดียวกนั  ปณาลีถึงกบัผงะเมื�อเห็นว่าชายตรงหน้า
ไมใ่ชพี่�กฤตแตเ่ป็นชนะชล 

“ลี...ลีได้ยินพี�รึเปลา่” 
“คะ ?”  ปณาลีตกใจวางช่อดอกกุหลาบลงบนโต๊ะ เผลอร้องถาม

ออกมา  ครานั �นเองกลิ�นดอกกหุลาบที�วา่หอมนา่ชมเมื�อครู่  กลบักลายเป็นกลิ�น
ฉนุที�กระตุ้นอาการปวดหวัของปณาลีกําเริบขึ �นมาอีกครั �ง  หากหนกักวา่ทกุครา   

“นี�เราไมไ่ด้ฟังพี�เลยเหรอ” 
“เออ่...ลีวา่เราอยา่เพิ�งพดูเรื�องนี �กนัเลยคะ่พี�ชล  ลี...ลียงัไมพ่ร้อม”   
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“แต่เราหมั �นกันมานานแล้วนะ  เราบอกพี�ได้มั �ยว่าไม่พร้อมเรื�องอะไร  
เรื�องงาน  หรือว่าพี�ลิน  ถ้าเรื�องนั �นเราสบายใจได้ พี�บอกเรื�องนี �ให้พี�ลินรู้แล้ว
ก่อนหน้าที�จะพาเรามาที�นี�  พี�ลินยงัเห็นด้วยกบัพี�เลย” 

ปณาลียงัคงเงียบ  อาการปวดหวันั �นไมมี่ทีทา่วา่จะบรรเทาลงเลยแม้ว่า
กลิ�นดอกไม้จะจางลงบ้างแล้วก็ตาม  หล่อนไม่รู้จะอธิบายให้คนตรงหน้าเข้าใจ
ยงัไง ในเมื�อขณะที�เขาขอความรักอยู่ตรงหน้า  หล่อนกลบัไปนึกถึงใครก็ไม่รู้ใน
ความฝัน   

นึกถึง...ทั#งที'ไม่แน่ใจดว้ยซํ#าว่าเขามีตวัตนอยู่บนโลกใบนี#รึเปล่า    
ชนะชลสบตาหญิงสาวตรงๆ  พยายามค้นหาคําตอบผ่านนยัน์ตาคูส่วย

นั �น  แตค่วามเงียบที�ได้รับกลบัมาทําให้ชนะชลเบือนหน้าหนี   
“พี�รู้แล้ว  เราคงไมรั่กพี�สินะ  ถึงได้ปฏิเสธพี�อยา่งไร้เยื�อใยแบบนี �” 
“ไมใ่ชแ่บบนั �นคะ่พี�ชล” 
“ไมใ่ชแ่บบนั �นแล้วแบบไหน !” 
“พี�ชล !”  พอเขาขึ �นเสียงปณาลีเลยโต้กลับมาบ้าง  หล่อนชักหมด

ความอดทนพอๆ กบัเขานั�นแหละ  “พี�ก็รู้ว่าลียงัไม่หายเป็นปกติดี  ลียงัจําเรื�อง
ระหวา่งเราไมไ่ด้เลยด้วยซํ �า  แล้วพี�จะให้ลีตอบตกลงกบัพี�ได้ยงัไง” 

“แล้วเราจะสนใจอดีตที�มนัผ่านเลยมาแล้วทําไม  เรื�องปัจจบุนัตา่งหาก
ที�เราควรสนใจ” 

“งั �นแสดงว่าเรื�องราวในอดีตมนัไม่เคยมีความสําคญักบัพี�ชลเลยใช่มั �ย
คะ” 

“พี�ไมไ่ด้หมายความวา่อยา่งนั �น” 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๙๐ 

 

“พอเถอะคะ่พี�ชล  เอะอะอะไรพี�ก็ให้ลีลืม  ทั �งอดีตของเรา  ทั �งความฝัน
ของลีที�พี�หาว่าเป็นเรื�องเพ้อเจ้อ  ลีถามจริงๆ เถอะค่ะว่าที�พี�อยากให้ลีลืม  เป็น
เพราะพี�กลวัลีจะรู้อะไรรึเปลา่” 

“ลี !”  คราวนี �ชนะชลเด้งตวัผาง  ลกุขึ �นยืนเหนือหลอ่น   
“พี�วา่วนันี �เราพดูไมรู้่เรื�องแล้วละ่  กลบั” 
ปณาลีเงียบ  หล่อนไม่ตอบ  ไม่ค้าน  ไม่เอะอะโวยวายอะไรทั �งนั �น  

หล่อนลุกขึ �นยืนเสมอเขา  แต่ด้วยความที�ลุกขึ �นเร็วทําให้ร่างบางเสียหลัก  
ทําท่าจะเซล้มทั �งยืน  ร้อนถึงคนที�เพิ�งตวาดใส่หน้าหล่อนไปหมาดๆ รีบเข้ามา
ประคองแทบไมท่นั 

“ไหวรึเปลา่เรา” 
ปณาลีสะบดัมือเขาออกจากการเกาะกมุ  ไมไ่ด้สมัผสัถึงความหว่งใยที� 

เขาอตุส่าห์หลงเหลือไว้ให้  หลอ่นรังเกียจเกินกวา่จะรับมนั 
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๗ 
 
 
 
 

ชนะชลมาส่งปณาลีที�บริษัท  เวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในรถบอก

เวลาสองทุม่ทําให้เขารู้สกึเป็นหว่งหญิงสาวข้างกายหนกักวา่เก่า   
“ดกึมากแล้วนะเรา  ให้พี�ไปสง่ที�บ้านเถอะ” 
“ไมค่ะ่  ลีอยากอยูค่นเดียว  ขอบคณุนะคะที�เป็นหว่ง”   
ปณาลีก้าวลงจากรถตามด้วยปิดประตูใส่หน้าเขาดงัปัก  โดยไม่หัน

กลบัมาสนใจคนในรถอีก   
เมื�อแน่ใจว่าชนะชลขบัรถจากไปแล้ว  สาวที�แสดงตนว่าเข้มแข็งกลับ

รู้สึกเหมือนร่างทั �งร่างหนกัอึ �ง  ไร้เรี�ยวแรงเกินกว่าจะทรงตวัได้อีกต่อไป  ทิ �งตวั
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ลงบนม้านั�งหน้าประตทูางเข้า–ออกของบริษัท  ปล่อยนํ �าตาที�ฝืนกลั �นมาตลอด
ทางให้พรั�งพรูออกมา 

เรื�องที�ร้านอาหาร  ปณาลีไม่รู้ตวัเหมือนกันว่าหล่อนเป็นอะไรไป  รู้แต่
เพียงคําปฏิเสธเป็นทางออกที�ดีที�สดุ ณ เวลานั �น   แม้ว่าส่วนลึกในใจหล่อนทั �ง
รู้สกึผิดและโกรธตวัเองที�ไมซื่�อสตัย์ตอ่คูห่มั �นก็ตาม   

หล่อนมีชนะชลอยู่แล้วทั#งคน  แล้วทําไม  ทําไมหล่อนยงัต้องละเมอ
เพ้อฝันถึงผู้ชายในฝันด้วยก็ไม่รู้  ทําไมหล่อนถึงไม่ลืมๆ ไปเสียและอยู่กับ
ปัจจุบนัอย่างที'เขาว่า ! 

หากฝันร้ายที'ยงัคงตามหลอกหลอนหล่อนทุกคํ'าคืน  ผิดด้วยเหรอถ้า
หล่อนอยากรู้ว่ามนัเกิดอะไรขึ#นกบัตวัหล่อนกนัแน่  ทําไมในฝัน...ถึงมีทั#งบิดา  
พี'กฤต  และหล่อนวนเวียนอยู่อย่างนั#น  ไม่จบไม่สิ#น  ละ...แล้วพี'กฤตนั'นเป็น
ใครกนั ? 

หญิงสาวปาดนํ �าตาออกจากแก้ม  มองดูหนทางเบื �องหน้าที�แม้จะมี
แสงสวา่งเรืองๆ จากไฟบนเพดานอาคาร  หากพร่าเลือนเต็มทนเพราะมองผ่าน
มา่นนํ �าตา      

ชว่งหวัคํ�าแบบนี �มีรถน้อยคนัที�จะวิ�งออกจากอาคารจอดรถทําให้หล่อน
มีโอกาสได้อยู่เพียงลําพัง  จมอยู่กับความเงียบ  หล่อนเพียงแต่หวังว่าหยาด
นํ �าตามันจะเหือดแห้งไปเองเมื�อความทุกข์เหล่านั �นผ่านพ้น  และความมืด
ภายในอาคารคงชว่ยบดบงันํ �าตาของหลอ่นได้บ้าง 
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ปณาลีนวดขมับหวังให้อาการปวดหัวทุเลาลง  หากมีแต่จะทวีความ
รุนแรงมากขึ �นตั �งแต่ออกมาจากร้านอาหารแล้ว  หล่อนจึงเปิดกระเป๋าสะพาย
หยิบยาแก้ปวดหวัมาทานด้วยความเคยชิน   

วินาทีนั �นสายตากลบัเหลือบไปเห็นเงาดําของใครบางคนปรากฏขึ �นบน
เสาข้างรถยนต์ที�จอดนิ�งอยูต่รงหน้า  

...หลอ่นเห็นเงาดํานั �นพาดผา่นหน้าหลอ่นไป ! 
ปณาลีสําลกันํ �าและยาที�ตดิค้างอยูที่�คอ  รู้สกึขมปีX จนต้องคายยาลงพื �น 
“ใคร !”  หลอ่นตะโกนถาม  มั�นใจวา่ตวัเองไมไ่ด้ตาฝาด 
สิ�งที�ได้รับกลบัมาคือความเงียบ  ปณาลียนัตวัเองด้วยแขนทั �งสองข้าง

ให้ยืนขึ �นเผชิญกบัความแปลกประหลาดนั �น  ทว่าร่างทั �งร่างกลบัเซล้มลงนั�งไม่
เป็นท่า  ในหวัสมองของหล่อนเวลานี �  ไม่หลงเหลือพื �นที�ให้ใช้การอะไรทั �งนั �น
นอกจากอาการปวดหวัที�ไม่ตา่งจากมีใครเอาค้อนมาทุบศีรษะหล่อนจนร้าวไป
ทั �งหวั   

ปณาลีมองหาเงาดํานั �นอีกครั �ง  แล้วต้องพบว่ามนัเพิ�งหลบหายเข้าไป
หลงัหวัมุมตึก  จึงพยายามบอกกบัตวัเองว่าให้เข้มแข็ง  รวบรวมกําลงัทั �งหมด
ฮึดสู้ ยืนขึ �นอีกครั �งเพ่งมองถนนเบื �องหน้า  แต่ถนนนั �นกลบัหมุนวนไปรอบกาย  
ภาพทกุภาพเลือนรางและมืดมนเกินกวา่ที�ปณาลีจะพาตวัเองไปให้ถึงจดุหมาย  

ร่างของหญิงสาวโอนเอนอย่างไร้การควบคมุ  อากาศที�เคยหมุนเวียน
อยูร่อบกาย  เคยใช้ตอ่ลมหายใจให้กบัปณาลี  คราวนี �ไมมี่อีกแล้ว 

...หรือหล่อนกําลงัจะตาย... 
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ปณาลีรู้สกึได้วา่ตวัเองกําลงัล้มทั �งยืน  หากทวา่กลบัมีแรงมหาศาลของ
ใครบางคนจากด้านหลงัรับร่างที�ไร้การทรงตวัของหญิงสาวไว้ทันเวลา  ภาพ
สดุท้ายที�เห็นคือนยัน์ตาสีนิลคูส่วยลอยอยูต่รงหน้า 

“พี�กฤต...”  เสียงนั �นเบาหวิวคล้ายเลื�อนลอยไปในอากาศ  ก่อนที�ภาพ
ทกุอยา่งจะดบัวบูลงอยา่งภาพในความฝันทกุชั�วคืน  

 
   
  

“พี�บอกแล้วใชม่ั �ยวา่ให้ชลใจเย็นๆ !” 
“อยา่เพิ�งตอ่วา่กนัได้มั �ยพี�ลิน  คนยิ�งกลุ้มๆ อยู”่ 
ปณาลีเห็นเงาเลือนรางของคนสองคนยืนอยู่ตรงหน้า  ห้องโถงใหญ่

กว้างขวางกบัโคมไฟระย้าที�แขวนห้อยสวยเป็นแนวดิ�งลงมา...คุ้นตา   
“คณุลีฟื�นแล้วคะ่คณุกศุลิน” 
สาวใช้มีแววตื�นตระหนกระคนดีใจปรากฏขึ �นในดวงตายามมองนาย

สาวระยะใกล้  พลางสง่เสียงดงัเรียกนายผู้หญิงของบ้าน 
เสียงทะเลาะโหวกเหวกโวยวายเมื�อครู่หายไปแล้ว  ปณาลีกระพริบตา

ถี�ปรับเลนส์สายตาเรียกสตติวัเองกลบัคืน  ครานั �นเองถึงเห็นกศุลินตรงดิ�งมาหา
โดยมีน้องชายตามตดิมาด้วย 

ชนะชลเป็นคนเข้ามาช่วยประคองหญิงสาวลุกขึ �นนั�งในท่าที�สบาย  
หยิบหมอนใบใกล้มือวางรองหลงัให้หลอ่นก่อนนั�งลงเคียงข้าง 

“เป็นยงัไงบ้างเรา  หายปวดหวัรึยงั” 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๙๕ 

 

ปณาลีส่ายหน้าพลางขยบัแขนออกจากการเกาะกุมของเขา  “ลีมาอยู่
ที�นี�ได้ยงัไงคะคณุลิน” 

“คณุรชานนท์มาส่ง”  ชนะชลเป็นฝ่ายตอบ  เขาดจูะหวัเสียไม่น้อยเมื�อ
ต้องเอย่ชื�อของชายหนุม่อีกคน 

“คุณรชานนท์ ?”  ปณาลีเผลอครางชื�อเขาออกมาอย่างงงๆ  ภาพ
สดุทา้ยที'หล่อนจําไดคื้อ...พี'กฤตนี'นา  ทําไมถึงกลายเป็นนายรชานนท์ไปได ้

กศุลินอ่านสีหน้าน้องชายออกจึงเอ่ยปรามทั �งที�ยงัคงยืนอยู่เหนือศีรษะ
หนุม่สาว  “ไมเ่อานะ่ชล...บวัจ๊ะ”   

ประโยคท้ายหล่อนหันไปสั�งหัวหน้าแม่บ้านที�คอยดูแลอยู่ห่างๆ  อีก
ฝ่ายรู้หน้าที�ดีจึงหายออกไป  ก่อนกลับมาพร้อมโทรศพัท์มือถือส่งให้ปณาลี  
สร้างความงนุงงแก่เจ้าของโทรศพัท์หนกักวา่เก่า 

“อยูที่�คณุลินได้ยงัไงคะเนี�ย” 
“คณุรชานนท์เป็นคนนํามาคืนค่ะ ทีแรกเขาตั �งใจจะนํามาคืนคณุด้วย

ตวัเอง  แตพ่อมาพบคณุนอนสลบอยูที่�อาคารจอดรถเขาเลยฝากไว้ที�ดฉินั” 
ปณาลีเพียงยิ �มๆ  คําตอบของกศุลินไมไ่ด้ชว่ยให้ปณาลีกระจ่างเท่าไหร่

แต่หล่อนไม่อยากคิดอะไรทั �งนั �นในตอนนี �  คงเป็นเพราะยังมีอาการปวดหัว
เหลือค้างอยูก็่เป็นได้ถึงยงัได้มนึงงไปหมด 

“ตอนนี �เขากลบัไปรึยงัคะคณุลิน” 
  “กลบัไปแล้วคะ่  พอมาสง่คณุเรียบร้อยก็ขอตวักลบัเลย”  กศุลินถอนใจ
เบาๆ  ก่อนนั�งลงข้างลกูสาว  “เห็นชลบอกว่าทะเลาะกบัคณุลีมาเมื�อเย็น  คณุ
เลยไมย่อมกลบับ้าน” 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๙๖ 

 

“ไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณลิน  วันนี �ลีคงทํางานหนักไปหน่อยน่ะค่ะเลย
พาลไปลงกับพี�ชล  ถ้าทุกคนไม่มีอะไรแล้วลีขอตวัไปพกัที�ห้องก่อนนะคะ  ยัง
รู้สกึมนึหวัอยูเ่ลย” 

ชนะชลทําทา่จะลกุตามมาด้วย ปณาลีเลยต้องบอกห้าม  “พี�ชลกลบัไป
ก่อนเถอะคะ่  ลียงัไมพ่ร้อมคยุกบัพี�ตอนนี �” 

โดนปฏิเสธตรงๆ ชนะชลเลยลงัเลไปเหมือนกนั กระทั�งกศุลินส่ายหน้า
เป็นนยัวา่ไมต้่องตามหญิงสาวขึ �นไปน้องชายจงึหยดุยืนอยูแ่คห่น้าโซฟา 

ปณาลีปิดประตู  ลงกลอนห้องอย่างที�หล่อนไม่ค่อยได้ทํานัก  ตอนนี �
หลอ่นเหนื�อยเกินกวา่จะรับหน้าหรือตอบคําถามร้อยแปดของใคร  ก่อนทิ �งตวัลง
นอนบนเตียงนุม่ทา่มกลางความวา่งเปลา่ในห้องนอนที�คุ้นเคย 

ภาพนยัน์ตาสีนิลคู่สวยที'มองมาดว้ยความห่วงใยระคนเศร้ายงัฝังใจ 
ดวงตาคู่นั �นที�เคยสวยจับใจหล่อนมีเพียงพี�กฤตชายในฝันของหล่อน

เท่านั �น  ไม่ใช่นายรชานนท์ที�มีแต่ความเย็นชาและเมินเฉยต่อความรู้สึกของ
ผู้ อื�น   

ดวงตาคมกล้าของเขาแม้จะมีสีนิลสวยเฉกเช่นเดียวกัน  แต่มันให้
ความรู้สกึที�ตา่งกนัมากจนปณาลีไมส่ามารถปักใจเชื�อได้วา่เป็นเขาที�มาชว่ย 

ถ้าเป็นอย่างที�กศุลินว่า  รชานนท์จะมาบ้านธรรมนิตย์ถกูได้ยงัไง  แล้ว
เขามาทําอะไรที�บริษัทคํ�าๆ มืดๆ  มาคืนโทรศพัท์มือถือให้หล่อนอย่างนั �นเหรอ  
ชา่งเป็นเหตผุลที�ตลกสิ �นดี    

 
 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๙๗ 

 

“ดฉินัมาขอพบคณุรชานนท์คะ่” 
หญิงสาวในเครื�องแบบพนกังานประจําบริษัทเงินทุนเงยหน้าจากกอง

เอกสารบนโต๊ะ  ขยบัแวน่สายตาลงเพื�อไมใ่ห้บดบงัยามมองสาวแปลกหน้า 
“นดัไว้รึเปลา่คะ” 
“เปล่าคะ่”  ปณาลีตอบเลขาหน้าห้องของรชานนท์ไปตามตรงทํานอง

รําคาญอยูใ่นที  
หล่อนอยากบน่นกัว่าเจ้านายของเจ้าหล่อนนี �วิเศษเลิศเลอมาจากไหน

ถึงได้เข้าพบยากจริง  ตั �งแตป่ณาลีย่างก้าวเข้ามาในบริษัทนี �แล้ว  ไม่มีพนกังาน
บริษัทของเขาคนไหนไม่ถามว่ามาพบใคร  พอหล่อนตอบกลบัไปว่ามาขอพบร
ชานนท์  พนักงานทุกคนก็ต่างลังเล  ไม่กล้าให้เข้ามา  แต่ทันทีที�หล่อนเอา
ตําแหนง่พร้อมชื�อเตม็ยศมาอ้างทกุคนถึงยอมหลีกทางให้จนรอดมาถึงหน้าห้อง
ทํางานของผู้บริหาร 

“ฉันชื�อปณาลี  ธรรมนิตย์  ประธานบริษัทที�คุณรชานนท์ร่วมเป็น
หุ้นสว่นอยูน่ะ่คะ่  อยากจะขอคยุธุระด้วยเดีXยวเดียวเทา่นั �น” 

“อ๋อ  ขอโทษด้วยนะคะคณุปณาลี”  พอรู้สถานะของสาวตรงหน้าเลขา
หน้าห้องคอ่ยยิ �มให้อยา่งมีไมตรี   

“วันนี �คุณรชานนท์บอกกับดิฉันไว้ว่าจะไม่เข้าบริษัทค่ะ  ถ้ายังไงนัด
ไว้มั �ยคะ  ดฉินัจะบอกคณุรชานนท์ให้” 

“ไม่เป็นไรค่ะ  ไม่ได้ธุระด่วนอะไร  เอ่อ...ถ้าเขาเปลี�ยนใจจะเข้าบริษัท  
โทร.บอกฉนัด้วยนะคะ” 

ปณาลีเอย่ขอบคณุเลขาสาว  ก่อนเดนิกลบัออกมาหน้าบริษัท 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๙๘ 

 

แตแ่ล้วพอหนัหลงักลบัไปมองตกึสงูด้านหลงัปณาลีต้องถอนใจออกมา
ด้วยความผิดหวงั  วนันี �หล่อนอตุส่าห์ขบัรถมาเองตั �งใจเต็มที�ว่าจะมาขอบคณุ
พอ่ขรึมเสียหนอ่ย  และจะได้ถือโอกาสถามเรื�องที�ค้างคาใจอยู่ด้วย  เขากลบัไม่
อยูเ่สียได้   

ปณาลีเลือกมองวิวทิวทศัน์รอบข้างมากกว่าจะสนใจถนนที�ลาดลงและ
ไกลแสนไกลเบื �องหน้า  จากหน้าบริษัทถึงริมฟุตปาธด้านหน้าซึ�งเป็นที�ที�หล่อน
จอดรถทิ �งไว้นั �นคอ่นข้างไกล  โชคดีที�วนันี �แดดไม่แรงมากนกัแม้ใกล้เที�ยงแล้วก็
ตาม  บวกกับบริษัทของรชานนท์มีทั �งต้นไม้ใหญ่น้อยปกคลุมไปทั�วทางเดิน  
เห็นแล้วร่มรื�นไมน้่อย  คนเดนิจงึไมรู้่สกึร้อนอยา่งที�คดิ   

ปณาลีใช้เวลานั �นสูดอากาศบริสุทธิ_รอบกายพลางกวาดตามองความ
เขียวชะอุม่ของต้นไม้ใบหญ้า   

ครานั �นเองสาวเจ้าสะดดุตากับร่างสูงใหญ่ของชายคนหนึ�ง  เขานั�งอยู่
บนม้านั�งภายในสวนหย่อมเคียงข้างบริเวณทางเดิน  สร้างความดีใจระคน
ประหลาดใจแก่ปณาลีไม่น้อย  ไม่รีรอที�จะเดินเข้าไปในสวนหย่อมนั �น  หยดุยืน
อยูด้่านหลงัม้านั�งเขา  

“มาหลบอยูที่�นี�เองนะคะคณุรชานนท์”   
แม้ยงัไม่เห็นหน้า  หากแผ่นหลงักว้างและไหล่ที�ผายออกให้ความรู้สึก

อบอุ่นยามมองนั �น  ปณาลีคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะหล่อนเคยพกัพิงอยู่ในอ้อม
แขนของเจ้าของไหลก่ว้างนั �นมาแล้ว   



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๙๙ 

 

คนที�นั�งนิ�งภายในสวนหย่อมเพียงลําพังบนม้านั�งที�เล็กกว่าลําตวัของ
เขามากยงัคงนั�งมองบ่อนํ �าขนาดเล็กเบื �องหน้า  ทําราวกับเสียงของหล่อนเป็น
เพียงลมพดัผา่นห ู

ปณาลีไม่ถือสากับภาพตรงหน้าหรอก  เพราะเคยชินกับความเฉยชา
ของเขาเสียแล้ว   

เมื�ออีกฝ่ายไม่เอ่ยอะไร  หล่อนจึงถือวิสาสะนั�งลงข้างๆ  รู้ดีว่าเขาคงไม่
วา่อะไรเชน่กนั 

“หายดีแล้วเหรอคณุ  ถึงได้ออกมาตากแดดตากลมได้แบบนี �” 
หญิงสาวเอียงคอมองคนข้างกายเล็กน้อย  ลอบอมยิ �มอยู่กรายๆ ที�ใน

ที�สดุรชานนท์ก็ยอมพดูกบัหลอ่น   
“ขอบคณุนะคะที�ชว่ยฉนัไว้  ถ้าไมไ่ด้คณุ  ป่านนี �ฉนัคงตายไปแล้ว” 
“คณุไมต่ายง่ายๆ หรอกปณาลี  ตราบใดที�คณุยงัมีลมหายใจ” 
ริมฝีปากบางเผยยิ �มขนัออกมา  ผู้ชายคนนี �พดูอะไรไม่เคยทําให้คนฟัง

เข้าใจง่ายเลยสกัครั �ง  แม้ไม่ค่อยเข้าใจในคําพดูของเขาเท่าไหร่  แตก็่ถือว่านั�น
คือคําอวยพรของคนผู้ให้ชีวิตใหม ่ 

“คณุมาทําอะไรที�บริษัทฉนัตอนนั �นคะ” 
“ผมวา่ผมบอกคณุกศุลินไปเรียบร้อยแล้ว” 
“ค่ะคุณบอกคุณลินแล้ว  แต่ฉันไม่เข้าใจ  คุณคิดยังไงถึงได้มาคืน

โทรศพัท์มือถือให้ฉันดึกดื�นป่านนั �น  ไม่คิดบ้างหรือคะว่าฉันอาจกลบับ้านไป
แล้ว” 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๐๐ 

 

รชานนท์ผ่อนลมหายใจออกมาแทนคําตอบ  และนั�นทําให้คนถาม
สะดุ้งเล็กน้อย  แตก็่แคช่ั�วครู่เพราะเขากลบัหวัเราะเบาๆ ในลําคอฝ่าความเงียบ
ขึ �นมา  “ผมไม่นึกเลยว่าจะต้องมานั�งตอบคําถามร้อยแปดของคณุในเวลาสงบ
สขุแบบนี �  คณุไมเ่บื�อบ้างเหรอที�ต้องคอยสงสยัหรือระแวงคนอื�นทกุเวลา” 

“สงสยั ?  ระแวง ?”  คิ �วเรียวขมวดเป็นปมยุ่งหนกักว่าเก่า  เพิ'งเห็นเขา
ยิ#มก็วนันี#แหละ  

“ฉนัเนี�ยนะคะขี �สงสยั  ขี �ระแวง” 
“แล้วที�คุณกําลังทําตัวเป็นสาวช่างถามอยู่แบบนี �  ไม่ให้ผมเรียกว่า

ระแวงแล้วจะให้เรียกวา่อะไรฮปึณาลี” 
การที�รชานนท์เรียกชื�อหล่อนเต็มๆ อย่างที�ชายในฝันชอบเรียกเวลาที�

เขาต้องการปรามเด็กดื �ออย่างหล่อน  ทําให้ปณาลีรู้สึกแปลกหูอยู่บ้าง แต่น่า
แปลกที�กลบัให้ความรู้สกึอบอุน่และคุ้นเคยอยา่งบอกไมถ่กู 

หล่อนเพิ�งสังเกตเห็นว่าวันนี �ชายหนุ่มข้างกายไม่ได้ใส่สูทตัวหนา
เหมือนเชน่เคย  เขาอยู่ในชดุเสื �อเชิ �ตปล่อยชายกบักางเกงผ้าเนื �อดี...แปลกตาก
วา่ทกุครั �ง 

รชานนท์ยังคงทอดมองสายนํ �าที�ไหลวนในบ่อ  นานทีจะเห็นระลอก
คลื�นนิดๆ ไหลไปตามสายลมแรงที�พดัพาเอาใบไม้ที�แห้งคาต้นร่วงกราวลงมา
ราวกบัสายฝนในยามเที�ยง 

หนุ่มสาวปล่อยให้ความเงียบเข้าครอบงําอีกครั �ง  ปณาลีลอบมองคน
ข้างกายเป็นระยะ  เมื�อเขาไม่เอ่ยอะไรหล่อนเลยไม่ รู้จะพูดอะไรกับเขา
เหมือนกนั  นอกจากสนใจต้นไม้ใบหญ้าไปตามประสา 
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ปณาลีสูดลมหายใจเข้าเต็มปอด  กลิ�นไอธรรมชาติช่วยให้หญิงสาว
ผอ่นคลายจนลืมเรื�องเครียดๆ ในหวัสมองไปได้บ้าง 

“เฮ้อ...นานทีได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ_แบบนี �ก็ดีเหมือนกันนะคะ  
สดชื�นกวา่อยูใ่นห้องแคบๆ ในบริษัทตั �งเยอะ” 
 “วา่งๆ คณุนา่จะหาเวลาออกมาสดูอากาศข้างนอกบ้างนะปณาลี” 
 “ฉนัก็อยากออกมาใช้ชี �วิตแบบนี �ทกุวนัอยู่เหมือนกนัแหละคะ่  แตค่ณุก็
รู้วา่ชว่งนี �ฉนัสขุภาพไมค่อ่ยดี  พอทํางานเสร็จก็กลบับ้านนอนเลย  ไม่คอ่ยได้มา
ทําอะไรแบบวนันี �หรอกคะ่” 

“ผมอยากให้คณุเลิกทานยาจะได้มั �ย”  จู่ๆ  รชานนท์ก็โพลง่ขึ �นมา   
“ยา ?”  คนที�กําลงัดื�มดํ�ากับธรรมชาติต้องตั �งหลกัอยู่ครู่  “ยาแก้ปวด

หวันะ่เหรอคะ” 
 “ครับ  คณุมนต์เล่าให้ผมฟังหมดแล้ว...เรื�องของคณุ  ผมรู้ว่าตั �งแตค่ณุ
ฟื�นจากอบุตัเิหตคุณุต้องจมอยู่กบัความเลือนรางมาทั �งชีวิต  ผมไม่อยากให้คณุ
หาทางออกด้วยการทานยาแก้ปวดหวัพวกนั �น” 
 คราวนี �เป็นปณาลีที�แค่นหัวเราะ  มองเขาด้วยหางตา  “คุณไม่รู้เรื�อง
อะไรอยา่พดูดีกว่า  เอาไว้เมื�อไหร่คณุเป็นฉัน  วนันั �นคณุจะรู้เองว่าคนที�ต้องจม
อยูก่บัชว่งชีวิตที�ขาดหายไป  มนัทรมานและเจ็บปวดมากแคไ่หน” 
 “แตค่ณุไมค่วรแก้ปัญหาด้วยการทานยา” 
 “แตย่านั �นทําให้ฉนัหายปวดหวั” 
 “แตม่นัก็ทําให้คณุปวดหวัหนกักวา่เดมิไมใ่ชเ่หรอปณาลี” 
 คนที�ค้านมาตลอดนิ�วหน้ามองเขาอยา่งไมเ่ชื�อห ู “คณุรู้ได้ยงัไง”  
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 รชานนท์ถอนใจให้กบัเสียงแผว่เบาแทบกลืนหายไปในอากาศนั �น  ก่อน
ลกุขึ �นยืนทั �งที�ยงัไม่ยอมสบตาหญิงสาวข้างกาย  “ใกล้เที�ยงแล้ว  ผมนดักบัคณุ
มนต์ไว้วา่จะไปชิมอาหารร้านของเธอ  ถ้าคณุไปด้วยคณุมนต์เธอคงดีใจ” 
 “คณุจะไปร้านมนต์เหรอคะ”  ชื�อของเพื�อนสาวทําให้คนขี �สงสยัลกุตาม 
 รชานนท์ทิ �งให้หล่อนอยู่ตรงนั �นส่วนเขาเดินนําไปยงัถนนด้านนอกโดย
ไม่รอฟังคําตอบ  ร้อนถึงปณาลีต้องร้องเรียกพลางสาวเท้าตามหลงัเขามา  แต่
แล้วอีกฝ่ายกลบัหยดุเดนิดื �อๆ สาวที�กําลงัเร่งฝีเท้าตามมาตดิๆ จงึหยดุกึก   

“ผมจอดรถไว้ชั �นใต้ดนิ  คณุเอารถมารึเปลา่” 
เขาหนัมาถามหล่อนถึงได้สบตากับนยัน์ตาสีนิลคู่สวยตรงหน้าเต็มตา  

ปณาลีถึงกับอํ �าอึ �ง  ทําอะไรไม่ถูกไปชั�วขณะราวกับโดนร่ายมนต์สะกดจาก
ดวงตาคูน่ั �น 

แต่เพียงแค่ชั�วพริบตาเดียว  ชายหนุ่มตรงหน้าเป็นฝ่ายกระแอมขดัทํา
ให้หลอ่นหลดุจากภวงัค์  

“เออ่...ฉนั  ไมส่ิ  คณุไมต้่องไปสง่ฉนัหรอกคะ่  วนันี �ฉนัเอารถมา”   
ตั �งสตไิด้ก็ชี �บุ้ยใบ้ไปยงัรถตวัเองซึ�งจอดอยูริ่มฟตุปาธหน้าบริษัท   
รชานนท์มองตามองศาการชี �บอกของหญิงสาวก่อนครางรับในลําคอ

ตามเคย  หล่อนตาฝาดไปรึเปล่าที�เห็นมุมปากของเขาเชิดขึ �นคล้ายยิ �ม  เล่น
เอาปณาลีหน้าร้อนผา่ว  ต้องเสมองไปทางอื�นแก้เขิน 

หวงัว่าชายหนุ่มตรงหนา้คงไม่คิดว่าหล่อนหลงเสน่ห์เขาใหห้รอกนะ    
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๘ 
 
 
 
 

โต๊ะอาหารที�มนต์นภาจดัให้รชานนท์และปณาลีอยู่ภายในสวน
อาหารบนระเบียงไม้ชั �นสอง  ด้วยความที�ด้านบนเปิดโล่งไร้หลงัคาบวกกับ

ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมเอื �อต่อคนนั�ง  ทําให้บรรยากาศภายในร้านร่มรื�นและ
สบายหกูวา่คราวก่อนมาก 

“จานสดุท้ายมาแล้วคะ่”   
มนต์นภาเสียงใสมาแต่ไกล  หลีกทางให้บริกรของหล่อนวางอาหาร

จานนั �นลงโต๊ะ  ส่วนตวัหล่อนพอทําหน้าที�เป็นเจ้าของร้านที�ดีเสร็จเรียบร้อยจึง
ทรุดตัวลงนั�งตรงหัวโต๊ะ  โดยมีปณาลีและรชานนท์นั�งฝั� งซ้ายและขวา  ติด
ระเบียงร้าน 
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“อาหารเยอะไปรึเปลา่มนต์  เราทานกนัแคส่ามคนเอง” 
ปณาลีโอดครวญเมื�อ เ ห็นว่าบนโต๊ะตระการตาไปด้วยอาหาร

หลากหลายประเภททั �งที�รู้จกัและไม่รู้จกัปะปนกนัไป  เห็นจะมีแคยํ่าสามกรอบ
จานโปรดของหล่อน  ผดัผกัคะน้า  และปลาอบวุ้นเส้นที�คุ้นลิ �น  ส่วนสลดัผลไม้
ที�วางรวมอยูด้่วยหลอ่นคดิวา่ไมค่อ่ยเข้ากบัอาหารคาวบนโต๊ะเสียเทา่ไหร่ 

“นี�อะไรเหรอมนต์”   
ปณาลีชี �ไปยงัจานที�มีแตผ่กัใบเขียวกบัไขแ่ห้งๆ วางแผบ่นผกัอีกที 
“ไข่ตุ๋นผกัโขมจ้ะ  อร่อยนะ”  มนต์นภาว่าก่อนตกัไข่ที�โรยหน้าด้วยกุ้ ง

แห้งกบัผกัโขมบางส่วนให้เพื�อนสาว  “พอคณุนนท์โทร.มาบอกว่าลีจะมาด้วย  
มนต์ก็รีบสั�งเดก็ให้ทําอาหารเพิ�มสําหรับลีโดยเฉพาะเลยละ่” 

“สําหรับเรา ?” 
“ใช่จ้ะ  ทั �งปลาอบวุ้นเส้นเอย  ผกัม้วน  ผดัผกัคะน้า  และก็สลดัผลไม้  

อาหารพวกนี �มีแคลเซียม  แมกนีเซียม  และธาตเุหล็กช่วยบรรเทาอาการปวด
หวัของลีทั �งนั �น  ลีต้องรู้จกัทานอาหารที�มีประโยชน์ต่อร่างกายบ้างรู้มั �ย  จะได้
ไมเ่ป็นลมเป็นแล้งไปเหมือนเมื�อวนัก่อน” 

ปณาลีมองอาหารแตล่ะจานตามรายชื�อที�เพื�อนไล่เรียงมา  แล้วก็ต้อง
ยิ �มเหยเก  “สลดัผลไม้ด้วยเหรอมนต์  เรา...เราวา่มนัไมน่า่...” 

“อยา่เพิ�งค้านสิลี  ลองทานดกู่อน  รับรองวา่ลีต้องชอบ” 
ปณาลียงัคงมองชามใบโตที�มีทั �งสตรอเบอร์รี�  มะละกอ แอปเปิ�ลซึ�งถูก

หั�นเป็นชิ �นเล็ก  และกล้วยเป็นชิ �นๆ ในชามด้วยสีหน้ากระอกักระอ่วน  ดูยงัไงก็
ไม่เห็นถึงความอร่อย 
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“นํ �าเย็นๆ สดชื�นถึงใจคะ่”   
บริกรสาวคนที� เคยมารับหน้าปณาลีเสิ ร์ฟนํ �าสีใสเย็นฉํ� าในแก้ว

ทรงกระบอกสูงพร้อมหลอดวางลงตรงหน้ารชานนท์และมนต์นภา  ตาม
ด้วยปณาลี  หากรายหลงักลบัหน้าเหยเกทนัที  เพราะของคนอื�นเป็นนํ �ามะนาว
เย็นสดชื�น  แถมแก้วยังมีประดบัมะนาวซีกเล็กตรงปากแก้วแลดสูวยน่าทาน  
ตวัแก้วยังมีเกล็ดนํ �าแข็งเกาะพราว  แต่ดูของหล่อนสิ  มีแค่นํ �าสีเหลืองๆ กับ
นํ �าแข็งไมกี่�ก้อน   

“นี�มนัอะไรกนัมนต์  มนต์ก็รู้วา่เราไมช่อบนํ �าเก๊กฮวย” 
“เพื�อสขุภาพจ้ะ”  มนต์นภาตอบกลบัมาหน้าตาเฉย  “ลีปวดหวับอ่ย

แบบนี �ควรดื�มรู้มั �ย  มนัมีสารชว่ยป้องกนัโรคไมเกรน” 
“แตม่นต์...” 
“ไมมี่แตค่ะ่คณุปณาลี  ถ้ายงัรักตวัเองก็จงทานของพวกนี �ให้หมด  อ้อ ! 

และห้ามบน่ด้วย  มนัจะเป็นมลพิษบนโต๊ะอาหารนะเจ้าคะ” 
“โธ่มนต์”  พอเถียงเพื�อนไม่ได้  ปณาลีเลยกลืนนํ �าลายลงคออย่าง

ยากลําบาก   ทําเสียงเว้าวอนพลางมองอาหารและเครื�องดื�มตรงหน้าด้วยความ
ขมขื�น 

หลอ่นไมไ่ด้สงัเกตเห็นหรอกว่านยัน์ตาสีนิลของใครบางคนกําลงัยิ �มขนั
ในสีหน้าของหลอ่นอยูก่รายๆ  ขืนใหส้าวเจ้าเห็นคงโดนแหวเข้าใหอี้กคน 

ใช้เวลาไม่นานอาหารบนโต๊ะก็ถูกจัดการเรียบ  จานแรกที�หมดก่อน
จานอื�นๆ คือสลดัผลไม้  และคนที�รับประทานหมดเกลี �ยงไม่ใช่ใครที�ไหน  เป็น
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คนที�บ่นโอดครวญแต่แรกนั�นแหละ  ตามมาด้วยยําสามกรอบจานโปรด  ปลา
อบวุ้นเส้น  ก่อนจบลงด้วยนํ �าเก๊กฮวยแก้วที�สาม ! 

มนต์นภาหวัเราะให้กบัทา่ทางของเพื�อนสาวที�นั�งหลงัตรงยืดคอสดุฤทธิ_  
เห็นแล้วอดกระเซ้าแหยไ่มไ่ด้  “อิ�มรึยงัลี  เอาอีกจานมั �ย” 

“พอเลยมนต์  เห็นอยูว่า่เราอิ�มจะแยอ่ยูแ่ล้ว” 
“ก็ลีเล่นทานคนเดียวเกือบหมดโต๊ะเลยนี�  แถมยงัดื�มนํ �าเก๊กฮวยไปตั �ง

หลายแก้ว  ไมอิ่�มก็แยแ่ล้ว  จริงมั �ยคะคณุนนท์” 
รชานนท์เพียงยิ �มๆ แสร้งดื�มนํ �ามะนาวกลบเกลื�อน 

 “ก็...ก็บนโต๊ะมนัมีนํ �าอะไรให้เราดื�มอีกล่ะนอกจากนํ �าเหลืองๆ นี�  แล้ว
เรายงัทานอาหารไปเยอะด้วย  ก็ต้องตดิคอเป็นธรรมดา”  

“ตดิคอหรือตดิใจกนัแนจ๊่ะแมห่วัดื �อ” 
ปณาลีย่นจมูกใส่เพื�อนหมั�นไส้ที�บงัอาจรู้ทนั  เป็นมนต์นภาที�ยิ �มขนั

แอบดีใจลึกๆ ที�เพื�อนกวาดอาหารเรียบเกินคาด  ครานั �นเองเพิ�งนึกขึ �นได้ว่ายงั
ไมไ่ด้ถามหุ้นสว่นถึงรสชาตอิาหารบนโต๊ะเลย   

“อาหารของมนต์เป็นยงัไงบ้างคะคณุนนท์  หวงัว่าคณุคงทานทนัลีเขา
นะคะ  คนอะไรก็ไมรู้่ทานอาหารเร็วอยา่งกบัจรวด  ไมรู้่วา่อดอยากมาจากไหน” 

“ก็เราไมไ่ด้ทานอาหารอร่อยๆ แบบนี �มาหลายวนัแล้วนะมนต์”   
ได้ยินเพื�อนแซวไม่เลิกเลยอดไม่ได้แทรกขึ �นมา  แตแ่ล้วปณาลีต้องเม้ม

ปาก  สงบปากสงบคําทันใดเมื�อถูกเพื�อนหรี�ตามองมาเป็นเชิงตําหนิที�ไป
ขดัจงัหวะเวลางานของหลอ่น 
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“ผมว่าผมคงไม่ต้องวิจารณ์แล้วมั �งครับคณุมนต์  ดจูากพฤติกรรมของ
เพื�อนคณุก็นา่จะเป็นคําตอบได้แล้ว” 

คนสงบปากสงบคําจ้องเขม็งมาที�รชานนท์ทนัควนั  เขามีสิทธิอะไรมา
วิจารณ์พฤติกรรมการทานอาหารของหล่อน 

“งั �นแสดงวา่คณุชอบอาหารร้านมนต์ใชม่ั �ยคะ” 
“คณุมนต์มีความรู้เรื�องอาหารมากครับ  เอาเป็นว่าผมยกหน้าที�คดัสรร

อาหารเพื�อนําลงเมนสํูาหรับร้านใหม่ในห้างสรรพสินค้าของคณุลีให้คณุเป็นคน
ตดัสินใจเองแล้วกัน  แต่ขอเน้นที�อาหารทานเล่นกับของว่างเป็นหลกันะครับ  
สว่นหน้าที�สว่นอื�นผมจะชว่ยคณุเอง” 

“ขอบคุณค่ะคุณนนท์  แล้วมนต์จะส่งรายการอาหารไปให้คุณดูที�
บริษัทเองคะ่” 
 เมื�อตกลงกนัเรียบร้อย  รชานนท์ก็ลกุขึ �นเป็นคนแรก   

“เผอิญผมมีธุระตอ่  ถ้าไมมี่อะไรแล้ว  ผมขอตวักลบัก่อน” 
บอกลาแค่นั �นชายหนุ่มตรงหน้าก็สาวเท้ายาวผ่านหน้าสาวบนโต๊ะ

อาหารตรงดิ�งไปยงับนัไดภายในร้านเพื�อลงไปยังชั �นล่าง  เล่นเอาปณาลีจาก
กําลงัมองหาเรื�องเขาปรับโหมดแทบไม่ทนั  หล่อนตั �งใจไว้ว่าทานอาหารเสร็จ
เมื�อไหร่จะถามเขาเรื�องเมื�อคืนให้กระจ่างกว่านี �  เพราะตอนพบกนัที�สวนหย่อม
เขาไมไ่ด้ให้คําตอบหลอ่นสกัข้อ  นอกจากเปลี�ยนประเดน็ไปเรื�อย 

ไมค่ดิวา่อีกฝ่ายจะกลบัเร็วขนาดนี �จงึรีบร้องเรียกรั �งเขาไว้  
 “เดีXยวก่อนคณุนนท์  ฉนัมีเรื�องจะคยุกบัคณุ...เราไปก่อนนะมนต์”   



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 
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ประโยคท้ายปณาลีบอกลาเพื�อนสาวเชน่กนั  รายนั �นแม้มีสีหน้าฉงนแต่
ก็ปลอ่ยให้เพื�อนวิ�งหน้าตั �งตามรชานนท์ลงบนัไดไปยงัชั �นลา่ง 
 “เดีXยวคะ่คณุนนท์  คณุนนท์คะ”   

ปณาลีตะโกนเรียกเขาฝ่าเสียงจอแจของลูกค้าในสวนอาหาร  แต่ราย
นั �นเลน่เดนิเร็วราวเหาะ  ไม่เข้าใจจริงๆ ว่ารชานนท์จะรีบไปไหน  เลขาหน้าห้อง
บอกว่าวนันี#เขาไม่เข้าบริษัทไม่ใช่เหรอ  แลว้เขายงัจะมีธุระที'ไหนอีกเนี'ย  

ด้วยความที�ลูกค้านั�งอยู่เต็มไปหมด  อีกทั �งบริกรยงัเดินขวกัไขว่กันให้
วุน่ทําให้ยากตอ่การไลต่ามเขาให้ทนั  เสียงเรียกของหล่อนคงถกูกลืนหายไปกบั
เสียงสนทนาของผู้คนในร้าน  ไม่แปลกที�พอปณาลีออกมาด้านนอกก็ไร้ซึ�งเงา
ของรชานนท์แล้ว    
 

 
สายฝนที'โปรยปรายลงมาอย่างหนักไม่ได้ทําให้หญิงสาวชะลอ

ความเร็วของรถลงเลย  หล่อนพยายามรวบรวมสติสมัปชญัญะทั#งหมดเพ่งมอง
ไปยงัถนนว่างเปล่าเบื#องหนา้ผ่านม่านนํ#าตาที'ยงัคงไหลรินไม่ขาดสาย   

แสงไฟสองข้างทางแม้จะสว่างเพียงใดแต่มันกลบัดูสลวัและพร่ามัว
มากในสายตาของหล่อน 

‘ปณาลี !’  ชื'อของหล่อนที'ถูกเรียกด้วยเสียงทุ้มที'แข็งกร้าวนั#น  ยงัดงั
ก้องอยู่ในหวัไม่ต่างจากยามที'วิ'งจากเขามา 

ปณาลีปาดนํ#าตาออกจากแก้ม  ก่อนกําพวงมาลยัแน่นราวกบัจะให้มนั
หกัคามือเสียเดี6ยวนั#น    
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‘ทําไมเราถึงดื#อนกั  เราคิดว่าที'พี'มาหาในยามวิกาลแบบนี#ก็เพื'อจะมา
โกหกเรารึไง’ 

‘นั'นสิคะ  ลีก็แปลกใจอยู่เหมือนกนัว่าพี'ยอมละทิ#งเวลาอนัมีค่าของพี'
จากงานศิลป์พวกนั#นมาหาลีไดย้งัไง’ 

‘พอได้แล้วลี  เราจะแต่งงานกนัอยู่แล้วนะ  เลิกประชดประชนัพี'ด้วย
เรื'องไม่เป็นเรื'องพวกนี#เสียที  พี'รู้ตวัว่าพี'ผิดที'มวัแต่สนใจงานจนไม่ได้ใส่ใจดูแล
เราเท่าที'ควร  แต่เราก็ตอ้งเข้าใจพี'บา้งว่าพี'จําเป็น...มนัคืองานของพี'นะลี’ 

‘งานๆๆ  เอะอะอะไรพี'ก็เอางานมาอ้างกบัลีอยู่เรื'อย  ถ้างานมนัสําคญั
กบัพี'นกั  ก็ไปอยู่กบังานเลยไป  ไม่ตอ้งมาสนใจลี’ 

‘ปณาลี !’  เขาเรียกชื'อหล่อนอีกครั#งแต่คราวนี#แข็งกร้าวจนหญิงสาวใจ
หาย  หล่อนจะเดินหนีหากถูกเขารั#งไว ้
  ‘เราจะโกรธจะเกลียดพี'  พี'ไม่ว่า  แต่อย่าไล่พี'ไปได้มั#ย  ตอนนี#เรายงัไม่
ปลอดภยั  พี'ไม่อยากทิ#งเรา’ 

‘ลีไม่ปลอดภยัแน่ค่ะถา้อยู่กบัพี'กฤต !’ 
‘อย่าดื#อสิลี  พี'บอกเรากี'ครั#งแล้วว่าการตายของคุณคมไม่ใช่อุบติัเหตุ

อย่างที'ทกุคนเข้าใจ  แต่มนัเป็นฝีมือของคณุลิน’ 
‘พอสกัที  ลีไม่อยากฟังเรื'องเพอ้เจ้อของพี'อีกแล้ว  การตายของคณุพ่อ

ลีเป็นแค่อบุติัเหต ุ เข้าใจมั#ยคะว่าอบุติัเหต ุ ไม่ใช่การฆาตกรรมอย่างที'พี'เข้าใจ’      
ปณาลีสลดัแขนสุดแรง  ร่างบางวิ'งฝ่าสายฝนที'เทกระหนํ'าออกจาก

บา้นมาพร้อมนํ#าตาที'ไหลพราก  ไม่...แม้แต่จะหนักลบัมามองคนที'ตะโกนเรียก
อยู่ดา้นหลงั 

หญิงสาวกรอกตาขึ#นฟ้า  หวงัจะใหนํ้#าตานั#นไหลยอ้นกลบัคืน   
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ภาพของชลาคมที'นอนจมกองเลือดในคืนวนันั#น  ยงัคงมีสีแดงฉานติด
ตาหล่อนไม่ต่างจากวนันี#  มนัทําให้ปณาลีหวนนึกถึงคําเตือนของชายหนุ่มอีก
ครั#ง...ภาพของพ่อกับปืนพกในมือท่าน  มันฟ้องอยู่ทนโท่ว่าบิดาของหล่อน
อ่อนแอเกินกว่าจะต่อสูค้วามโหดร้ายที'รุมเร้าเข้ามาได ้

แต่แล้ว !!  แสงไฟจ้าจากเบื#องหน้าทําให้ปณาลีสลดัความคิดเมื'อครู่
พลนั  

รถขบัเคลื'อนสี'ล้อจากทิศใดไม่รู้พุ่งทะยานออกมาตดัหน้ารถของหล่อน  
คราเดียวกับที'หล่อนพยายามเหยียบเบรกสุดแรง  หากดวงตาเรียวต้องเบิก
โพลงเมื'ออยู่ดีๆ เบรกใช้การไม่ได ้  

หนทางเดียวคือต้องหกัพวงมาลัยขับเลี#ยวหลบไปอีกเลนส์  แต่ด้วย
ความเร็วบวกกบัฝนที'เทลงมาไม่ขาดสาย  ทําให้คนขบัไม่สามารถบงัคบัรถให้
อยู่ในการควบคมุได ้  

รถกลบัเลี#ยวตลบเก้าสิบองศาออกนอกเส้นทาง  พุ่งเข้าชนต้นไม้ใหญ่  
ศีรษะของหญิงสาวกระแทกพวงมาลยัอย่างแรง ! 

ปณาลีกรีดร้องสุดเสียง  ราวกับมีแรงมหาศาลผลกัหล่อนให้หลุดจาก
ภาพที�คอยหลอกหลอนอยู่ชั�วคืน  ผวาลุกขึ �นจากเตียงทนัควนั  สิ�งแรกที�รับรู้คือ
ความเงียบสนิททา่มกลางความมืดมิดภายในห้องนอน   

“พี�กฤต...คณุพอ่...”  ปณาลีงึมงํากบัตวัเองด้วยเสียงแหบพร่า   
ภาพหนุ่มสาวทะเลาะกันในห้องโถงบ้านธรรมนิตย์กลางดึก  ภาพรถ

ขบัเคลื�อนสี�ล้อพุง่ชนต้นไม้ข้างทาง...ชดัเจนจนยากที�หล่อนจะทําใจให้เชื�อได้ว่า
เป็นเพียงฝันร้าย     

ปณาลีสลดัผ้าหม่ให้พ้นกายพลางปาดเหงื�อที�ผดุพราวบนใบหน้า 
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ณ ตอนนี � หวัใจของหล่อนเต็มไปด้วยความหวาดกลวั  หากอีกใจหนึ�ง
หล่อนอยากพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าหล่อนไม่ได้ละเมอเพ้อฝันไปเองอย่างที�ทุกคน
กลา่วหาอีกตอ่ไป  และคนที�รู้เรื�องนี �ดีที�สดุ...คือกศุลิน 

 
 

“วนันี �คณุลีลงมาเร็วนะคะ”   
กศุลินเป็นฝ่ายทําลายความเงียบขึ �นก่อน  ขณะที�ปณาลีเพียงยิ �มๆ เขี�ย

ข้าวในจานไปมา   
วนันี �หล่อนลงมารับประทานอาหารเช้าเร็วกว่าทุกวนั  ตั �งใจไว้ว่าจะมา

ดกัรอกุศลินเพื�อถามความค้างคาใจทั �งหมดกับแม่เลี �ยงสาว  แต่พออีกฝ่าย 
ปรากฎตวัขึ �นปณาลีกลบัทําอะไรไม่ถกูนอกจากก้มหน้าก้มตาตกัอาหารในจาน
เข้าปาก  มีบ้างที�เหลือบมองคนหวัโต๊ะเป็นระยะ  ทุกครั �งที�สบตา  ปณาลีเป็น
ต้องผลบุสายตาหนี  มองเม็ดข้าวในจานเสียอยา่งนั �น   

กศุลินซึ�งมกัลงมาทานอาหารเช้าพร้อมไปทํางานเป็นคนแรกในทุกวนั
คงรับรู้ได้ถึงความผิดปกติของลูกสาวจึงถามขึ �น  “หรือว่ามีธุระดว่นที�บริษัทคะ
คณุลี  ทําไมดฉินัไมเ่ห็นรู้เรื�องเลย” 

“ปละ...เปลา่หรอกคะ่คณุลิน  คือ...เมื�อคืน...ลีฝันร้ายอีกแล้วนะ่คะ่” 
อีกฝ่ายเงียบไปในทันใด  ปณาลีสังเกตเห็นคิ �วเรียวที�ถูกแต่งจนได้รูป

โค้งสวยเลิกขึ �นเล็กน้อย   
“คณุลินรู้จกัผู้ชายที�ชื�อกฤตมั �ยคะ” 
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คราวนี �ไมเ่พียงแตค่ิ �วสวยที�เลิกสงู  ริมฝีปากสีจดัยงัยิ �มเหยียด  “ใครกนั
คะชื�อกฤต  ชื�อแปลกจงัคะ่” 

คําตอบของสาวตรงหน้าทําให้ปณาลีละสายตาจากอาหาร  สบตาอีก
ฝ่ายตรงๆ  “คณุลินอย่าปิดบงัลีอีกเลยค่ะ  ลีรู้ว่าภาพในฝันของลีมนัเป็นความ
จริง  คณุลินบอกลีมาเถอะนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ �นกันแน่ในคืนวนัที�ลีประสบ
อบุตัเิหต ุ และวนัที�คณุพอ่ของลีเสีย  มนัเป็นยงัไงกนัแน”่ 

“ดิฉันบอกคุณลีไปหมดแล้วนะคะว่าวนัที�คุณคมเสีย  ดิฉันออกไปทํา
ธุระกบัชนะชลที�ตา่งจงัหวดั  ส่วนวนัที�คณุประสบอบุตัิเหตก็ุมาจากความที�คณุ
เสียใจเรื�องที�คณุคมเสียกะทนัหนั”   

“แตใ่นฝันลีเห็นว่าลีทะเลาะกับพี�กฤตและวิ�งฝ่าฝนออกไป  ละ...แล้วลี
ยงั...” 

จู่ๆ  กศุลินก็ลกุขึ �นจากเก้าอี � ทําเอาคนที�กําลงัสาธยายถึงความฝันสะดุ้ง  
แม่เลี �ยงสาวเล่นรวบช้อนส้อมเก็บเรียบร้อย  แสดงให้เห็นชดัเจนว่าอิ�ม

ท้องและไม่ต้องการฟังเรื� องเพ้อเจ้อของหล่อนอีก  “อย่าคิดมากสิคะคุณลี  
ความฝันของคุณอาจเป็นแค่เรื�องที�คุณจินตนาการขึ �นมาปะปนกับเหตุการณ์
จริงที�ยงัฝังใจอยูบ่างสว่นก็ได้  ดฉินัขอตวัไปรอคณุในรถนะคะ” 

กศุลินตดับทเดนิหนีออกจากห้องอาหารไป  ไมแ่ม้แตจ่ะรับฟัง  
วันนั �นทั �งวันปณาลีไม่มีสมาธิทํางานแม้แต่น้อย  ในหัวสมองหล่อน

ครุ่นคดิแตเ่รื�องราวในความฝัน  หากสายตาของกศุลินเมื�อบนโต๊ะอาหารที�มีแต่
ความเย้ยหยนัและเย็นชา...ยงัจําได้ตดิตา   
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สดุท้ายปณาลีกลบัปิดแฟ้มเอกสาร  เคาะขมบัตวัเองรู้สึกได้ถึงอาการ
ปวดหวัที�กําเริบหนกัจนไมอ่าจทนนิ�งเฉยได้อีก  

หล่อนคว้ากระเป๋าสะพายมาวางไว้บนตกั  ตั �งท่าจะหยิบยาแก้ปวดหวั
มาทานเหมือนทุกคราว  แต่แล้วกลับชะงักเมื�อมีเสียงทุ้มของชายหนุ่มในห้วง
คํานงึดงัขดัขึ �นมา 

‘ผมอยากให้คณุเลิกทานยาจะได้มั �ย’ 
ปณาลียังจําแววตาของรชานนท์ยามมองหล่อนในวันนั �นได้ขึ �นใจ  

นยัน์ตาสีนิลคูน่ั �นไมไ่ด้มองมาอย่างตําหนิหรือคิดว่าตวัเองเหนือกว่าแตอ่ย่างใด  
หากเขา...กําลงัขอร้องผู้หญิงแสนดื �อคนนี �อยูต่า่งหาก 
 ปณาลีมองขวดยาแก้ปวดหัวที�วางนอนรอให้หล่อนหยิบมันขึ �นมาอยู่
อย่างนั �น  แล้วต้องตดัใจปิดกระเป๋าสะพายเก็บไว้ที�เดิม  เปลี�ยนใจลุกไปหา
เครื�องดื�มอุ่นๆ สกัแก้วเพื�อหวงัว่าความร้อนของของเหลวคงช่วยให้อาการปวด
หวัทเุลาลงได้บ้าง  
 “นี�เธอ  รู้เรื�องที�คณุสรรมาพบคณุลีที�ห้องทํางานวนัก่อนรึยงั” 
 เสียงของใครบางคนในห้องพักพนักงานทําให้หญิงสาวที�เพิ�งเดิน
ออกมาจากห้องทํางานชะงกัฝีเท้า  ถ้าได้ยินไม่ผิด  มีชื'อของหล่อนอยู่ในหวัข้อ
สนทนานั#นดว้ย 
 “รู้สิจ๊ะเธอ  เขาลือกนัให้ทั�ววา่คณุสรรกําลงัทําตวัเป็นพอ่สื�อพอ่ชกัอยู”่ 
 “ใช่ๆ  และดูท่าจะมีลุ้ นแหละเธอ  เพราะเมื�อวันก่อนฉันเห็นคุณลี
ออกไปข้างนอกกบัคณุรชานนท์  เห็นเขาว่าถกูคณุสรรบงัคบัให้พาไปดทํูาเลทํา



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๑๔ 

 

ธุรกิจใหม่อะไรนี�แหละ  แต่ฉันว่าหายไปทั �งวันด้วยกันแบบนั �น  สงสัยคงจะ
ไปสวีทหวานกนัมากกวา่” 
 “พดูเป็นเลน่ไปนะ่  เดีXยวใครเข้ามาได้ยินเข้าคณุลีจะเสียหาย” 
 “อ้าว !  เธอก็รู้ว่าบริษัทเราติดหนี �คณุรชานนท์ไม่น้อย  บางทีคณุสรร
อาจอยากชดใช้หนี �ด้วยการประเคนลูกสาวของเพื�อนให้ก็ได้  ใช้หนี �ง่ายกว่า
ทํางานงกๆ อยา่งทกุวนันี �ตั �งเยอะ” 
 “นั�นสินะ  ดอูย่างตอนที�คณุลีเข้าโรงพยาบาลสิ  คณุสรรไปเยี�ยมกี�ครั �ง
กนัเชียว  แหม...แตพ่อคณุลีกลบัมาทํางานได้เป็นปกติ  ก็ทํามาเป็นห่วงเป็นใย  
จํ �าจี �จําไชกบัคณุลินเรื�องคณุลีเช้าเย็น” 
 “แหม  เธอก็พดูเกินไป  คณุสรรเขาอยากเป็นประธานบริษัทนี �จนตวัสั�น  
แกคงคดิวา่ทําดีกบัคณุลีแล้วเผื�อคณุลีจะเห็นความสําคญั  ยกตําแหน่งประธาน
บริษัทนี �ให้ก็ได้  จริงมั �ย”   

สองสาวนินทากันสนุกปาก  ไม่ได้รู้ตวัหรอกว่ามีบุคคลที�พวกหล่อน
กําลงันินทายืนร่วมอยูด้่วย   

หากปณาลีนั �นเพียงแตยื่นนิ�งงนั  หล่อนได้ยินสิ�งที�พนกังานสาวทั �งสอง
คนพดูชดัเจนทุกถ้อยคํา  หากตอนนี �หวัสมองของหล่อนหนกัอึ �ง หอืู �ออึงเพราะ
ความโกรธที�วิ�งพล่านไปทั�วร่างจนพูดไม่ออก  หล่อนรู้สึกเหมือนตวัเองกําลัง
แบกความเครียดไว้ทั �งชีวิต  นําพาเอาความสบัสน มึนงงถาโถมเข้ามาในจิตใจ  
ดวงหน้าซีดเผือด  พิงร่างที�ออ่นระโหยกบักําแพง   

นะ...นี'มนัอะไรกนั  ชีวิตหล่อน...กําลงัเผชิญอยู่กบัสิ'งใดกนัแน่  ทั#งเรื'อง
เสกสรร  ทั#งเรื'องบิดา     



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๑๕ 

 

ปณาลีรู้สึกร้อนผ่าวที�ขอบตา  ภาพความฝันย้อนกลับเข้ามาในหัว
สมองพลนั  

เสียงพี�กฤตที�พรํ�าบอกหล่อนถึงการจากไปของบิดา  เสียงหล่อนที�ด่า
ทอต่อว่าเขา...ดงัก้องจนหล่อนต้องปิดหูตวัเอง  และแล้วความทุกข์เหล่านั �นก็
ระเบิดออกมาเป็นคลื�นสะอื �นลูกใหญ่  พัดพาเอานํ �าตาจากไหนไม่รู้ไหลอาบ
แก้ม  ไม่สนใจแล้วว่าจะมีใครมาเห็นความอ่อนแอของหล่อน  ยามนี �ความอ่อน
ล้าในใจลามไปทั�วร่างกายเกินกวา่ที�หลอ่นจะอดกลั �นไว้ได้อีกตอ่ไป   
 “ปณาลี...”   

เสียงทุ้มที�ดงัมาจากไม่ไกลนกัทําให้หญิงสาวที�กําลงัร้องไห้กับตวัเอง
หนัหาเจ้าของเสียงนั �น  และต้องพบวา่เป็นรชานนท์ที�ยืนอยูด้่านหลงัหลอ่น 

ปณาลีรีบปาดนํ �าตาทิ �ง  คํานินทาของพนักงานเมื�อครู่ยังแจ่มชัดใน
ความทรงจําพาลไมอ่ยากแม้แตจ่ะมองหน้าเขาด้วยซํ �า  จงึหนัหลงัให้เขาเดินหนี
ไปทางอื�นดื �อๆ  แต่ไม่ไวเท่ารชานนท์ที�ก้าวไม่กี�ก้าวก็ถึงตวัหล่อน  ดึงร่างที�อ่อน
แรงให้เดนิตามเขาออกไปจากตรงนั �น !    
 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๑๖ 

 

 

 

 

 

๙ 
 

 

 

 

 “คณุจะพาฉนัไปไหน” 
 ปณาลีถามชายหนุม่ที�เอาแตม่องตรงไปยงัถนนเบื �องหน้า  เสียงถามยงั
ปนสะอื �นอยูจ่างๆ  เพราะเพิ�งผา่นการร้องไห้มาอยา่งหนกั 
 ตั �งแต่รชานนท์ลากหล่อนขึ �นรถของเขา  พุ่งทะยานออกจากบริษัทมา  
ปณาลีก็เอาแต่ทุบตีและก่นด่าคนข้างกายคล้ายกับต้องการโยนความทุกข์
ทั �งหมดใส่ผู้ ชายเย็นชาที�ไม่ว่าคําพูดของหล่อนจะเชือดเฉือนเขามากแค่ไหน  
เขายงัคงนั�งเฉย  เป็นที�รองรับอารมณ์ให้หลอ่นมาตลอดทาง 
 “สงบสตอิารมณ์ได้แล้วเหรอคณุ” 
 ปณาลีหนัขวบัมาทางคนขบั  มองเขาอย่างเอาเรื�อง  “นี�คณุไม่โกรธฉัน
บ้างเลยรึไง” 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๑๗ 

 

 “คณุไม่สมควรโดนโกรธหรอกนะปณาลี  คนที�สมควรคือพนกังานสอง
คนนั �นตา่งหาก” 
 “คณุ...คณุได้ยิน” 
 “คณุยอมให้พนกังานพวกนั �นนินทาอยู่ได้ยงัไง  ทําไมถึงไม่ด่าว่าพวก
เขาอยา่งที�คณุทํากบัผมเมื�อกี �” 
 แม้อีกฝ่ายจะพดูด้วยนํ �าเสียงราบเรียบ  แต่กลบัทําให้ปณาลีไม่กล้าที�
จะเอย่ค้าน  หลอ่นเพียงแตก้่มหน้ามองพื �นรถอยา่งเดก็ที�เพิ�งถกูผู้ใหญ่ด ุ  
 “ผมกําลังจะพาคุณไปในที�ที�หนึ�งที�จะทําให้คุณสบายใจขึ �น”  เขา
กลบัมาตอบคําถามแรกที�หลอ่นถาม 
 ปณาลีมองแปลกมาที�ชายหนุ่ม  ขนาดหล่อนเองยงัไม่รู้เลยว่าที�ไหนจะ
ชว่ยให้หลอ่นรู้สกึดีกวา่นี �ได้อีกนอกจากความตาย  แล้วนบัประสาอะไรกบัคนที�
เพิ�งรู้จกักนัไมกี่�วนัอยา่งเขา 
 ใช้เวลาไมน่านรชานนท์ก็ขบัรถมาถึงสถานที�แปลกตาแห่งหนึ�ง  ปณาลี
อ่านป้ายชื�อด้านหน้าสถานที�แห่งนั �นแล้วถึงกับมองซํ �าอีกรอบสลบักบัมองหน้า
คนขับอย่างไม่เชื�อสายตาตัวเอง  สถานเด็กกําพร้าเนี'ยนะที'เขาว่าจะทําให้
หล่อนสบายใจขึ#น   
 “พี�นนท์ !”   
 เดก็หลายสิบคนตา่งวิ�งกรูเข้ามาหาชายหนุม่ที�เพิ�งก้าวลงจากรถ   

เด็กผู้หญิงวยัหกขวบหน้าตาลูกครึ�งตะวันตกคนหนึ�งในชุดกระโปรงสี
ชมพูหวานวิ�งเข้ามาเกาะขา รชานนท์จึงจับอุ้ มลอยเหนือพื �น  กอดไว้ในอ้อม
แขน  “เรียนเสร็จแล้วเหรอคะ”    



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๑๘ 

 

“คะ่  พวกเรากําลงัเลน่วิ�งไลจ่บักนัอยู ่ พี�นนท์มาเลน่กบัพวกเรานะคะ” 
 “ได้สิคะ  แต่วนันี �พี�นนท์ไม่ได้มาคนเดียวนะ  พี�นนท์พาพี�สาวคนหนึ�ง
มาเลน่กบัพวกเราด้วย”  วา่แล้วเขาก็หนัมาหา ‘พี�สาว’ ด้านหลงัที�ยงัมองค้างอยู่
ตรงประตรูถ   

การได้มาอยูใ่นสถานที�แปลกใหมทํ่าให้ปณาลีทําตวัไม่ถกู  ยืนเก้ๆ กงัๆ 
อยูอ่ยา่งนั �น  รชานนท์จงึเป็นฝ่ายเรียกหลอ่นทั �งที�ยงัมีเดก็ยืนรายล้อมเขาอยู่เต็ม
ไปหมด 
 “มาหาเดก็ๆ สิคณุ”    

“หา?  ฉะ...ฉนัเหรอคะ ?”  ปณาลีชี �ตวัเองอย่างงงๆ  แล้วต้องปิดประตู
รถ  แทรกตวัผา่นกลุม่เดก็ๆ เหลา่นั �นเข้ามายืนขนาบข้างเขา 
 “นี�พี�ปณาลี  เพื�อนของพี�นนท์เองครับ  วันนี �เธอจะมาเล่นกับพวกเรา
ด้วย” 
 เล่น ! ปณาลีเบิ�งตาโตมองมาที�คนพูด  ปากงุบงิบกระซิบบอกเขาไป
ตรงๆ วา่  “ทําไมคณุไมบ่อกฉนัก่อนวา่จะพามาเลน่กบัเดก็ๆ พวกนี �” 

“ผมขอโทษที�ไม่ได้บอกคุณ  แต่ไหนๆ คุณก็หลวมตัวมากับผมแล้ว 
ตอบรับให้พวกแกชื�นใจหนอ่ยแล้วกนั  คณุไมส่งสารเดก็พวกนี �รึไง” 

“แตฉ่นัเลน่กบัเดก็ไมเ่ป็น” 
“ไมเ่ป็นไรปณาลี  ผมไมใ่จร้ายทิ �งคณุให้อยูก่บัพวกแกตามลําพงัหรอก”  

รชานนท์ตดับท  ก่อนละสายตาจากหญิงสาวไปยงัเด็กๆ ใสซื�อตรงหน้า  “อ้าว !  
ใครอยากได้ขนมบ้างตามพี�นนท์มาเร็ว”  



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๑๙ 

 

คนพูดกวกัมือเรียกพลางเดินไปเปิดกระโปรงท้ายรถ  หยิบขนมหลาย
สิบถุงแจกจ่ายให้เด็กๆ เหมือนเป็นเรื�องเคยชินสําหรับเขา  และดเูหมือนเด็กๆ 
จะเชื�อฟัง ‘พี�นนท์’ ของพวกเขาเสียเหลือเกินถึงได้เดนิตามก้นเขาไปเป็นขบวน    

ริมฝีปากบางผดุรอยยิ �มเล็กๆ ขึ �นโดยไมรู้่ตวัยามมองภาพตรงหน้า   
ท่าทางอ่อนโยนบวกกับเสียงอ่อนเสียงหวานขอรชานนท์ยามพูดกับ

เด็กๆ ด้วยความเอ็นด ู ทําให้ปณาลีพลอยรู้สึกอบอุ่นไปด้วย  ไม่น่าเชื'อว่านาย
เย็นชาตรงหนา้จะรักเด็กเป็นกบัเขาดว้ย 

“นนท์...”   
เสียงแปลกหูของใครบางคนดงัมาจากด้านหลงัปณาลี  ฝ่ายรชานนท์

นั �นคงรู้จักดีเพราะทนัทีที�เห็นหญิงมีอายุปรากฏกายขึ �นตรงหน้า  เขาก็วางมือ
จากขนมพวกนั �น  ตรงไปหาคนที�ยืนกอดอกอยู่หน้าอาคารทรงเหลี�ยมสงูสองชั �น
ซึ�งคาดวา่นา่จะเป็นสํานกังานของสถานเดก็กําพร้า 

ปณาลีได้แตม่องตามหลงัรชานนท์ไป  คล้อยหลงัทั �งสองเดินหายเข้าไป
ในตกึ  ปณาลีจําต้องเข้ามาทําหน้าที�แจกขนมเดก็ๆ แทน 

“พี�ปณาลีคะ”   
เด็กหญิงหน้าตาลูกครึ�งคนเดิมดึงชายเสื �อปณาลีเบาๆ มือข้างหนึ�ง

ยงัคงกอดตุ๊กตาหมีตวัโตไว้ไมห่า่งกาย  สว่นอีกมือถือขนมถงุที�หล่อนเพิ�งแจกให้  
เด็กคนอื�นๆ นั �นวิ�งหายไปที�สนามเด็กเล่นแล้ว  ปณาลีจึงย่อตวัลงเสมอระดบั
เดียวกบัหนนู้อยตรงหน้า  อดยิ �มน้อยๆ ด้วยความเอ็นดใูห้ไม่ได้ในแววตาใสซื�อ
คูน่ั �น   

“เรียกพี�วา่พี�ลีก็ได้คะ่” 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๒๐ 

 

“คะ่พี�ลี  พี�ลีเป็นแฟนพี�นนท์เหรอคะ” 
คําถามนั �นเลน่เอาคนถกูถามแทบสําลกัความเอ็นดเูมื�อครู่เสียดื �อๆ ร้อง

ปฏิเสธลิ �นพนั  “ปละ...เปล่าค่ะ  พี�ลีไม่ได้เป็นแฟนกบัพี�นนท์  ทําไมถึงคิดแบบ
นั �นละคะ” 

“พี�นนท์บอกพวกเราว่ามีแฟนแล้ว”  เด็กผู้ชายจากไหนไม่รู้วิ�งมาหยุด
อยูต่รงหน้าหลอ่น  ร่วมวงสนทนาด้วย   

“บ่ายเมื�อวานพี�นนท์สญัญาไว้ว่าจะพาแฟนมาแนะนําให้พวกเรารู้จัก
วนันี �ฮะ  และคณุก็เป็นคนเดียวที�พี�นนท์พามา” 

บ่ายเมื'อวาน ?  แฟน ? 
สายตาของเด็กทั �งสองที�เว้าวอนต้องการคําตอบนั �นให้ได้ทําให้ปณาลี

เริ�ม ร้อนๆ หนาวๆ พิกล  ไหนนายรชานนท์บอกว่าจะไม่ทิ#งหล่อนไปไง  แล้วนี'
ทําไมหล่อนตอ้งมานั'งตอบคําถามไร้สาระพวกนี#อยู่คนเดียวดว้ยเนี'ย 

พอตอบไม่ได้เลยพาเปลี�ยนเรื�อง  “เอ...คยุกันมาตั �งนานแล้วพี�ลียงัไม่
รู้จกัชื�อหนสูองคนเลย  บอกพี�ลีได้มั �ยคะวา่ชื�ออะไรกนับ้าง” 

“หนูชื�อเชอร์รี�ค่ะ / ผมชื�อแบทแมนฮะ”  เด็กทั �งสองต่างยืดอกแนะนํา
ตวัอย่างภาคภูมิ  ปณาลีจึงขยี �ศีรษะเด็กทั �งสองด้วยความหมั�นเขี �ยว  “ดูแล้ว
พวกเราสนิทกับพี�นนท์มากเลย  สงสัยพี�นนท์คงมาหาพวกเราบ่อยน่าดูเลย
ใชม่ั �ยคะ” 

“ฮะ  พี�นนท์มาเล่นกับพวกเราทุกอาทิตย์  แต่ถ้าวันไหนพวกเราติด
เรียนพี�นนท์ก็จะเข้าไปเยี�ยมคณุครูที�ตกึแทนฮะ”  แบทแมนตอบเสียงเจื �อยแจ้ว
พลางชี �ไปยงัอาคารสถานเดก็กําพร้าที�รชานนท์เพิ�งหายเข้าไปกบัหญิงมีอาย ุ
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“พี�นนท์เป็นพี�ของพวกเราค่ะ  คณุครูสายใจเคยบอกว่าพี�นนท์เป็นลูก
ศษิย์คนโปรดของครูสายและอยากให้พวกเราเป็นเดก็ดีอยา่งพี�นนท์ด้วยคะ่” 

“ศษิย์โปรดของครูสาย ?”   
ปณาลีพยายามปะติดปะตอ่สิ�งที�เด็กเล่าแต่สมองนั �นมึนงงเกินกว่าจะ

คิดอะไรออก  บางทีหล่อนคงต้องทําตวัให้ผ่อนคลาย  เลิกสงสยั  เลิกระแวง
อย่างที'นายรชานนท์ว่าเสียแลว้  เผื'ออาการปวดหวัจะดีขึ#น   

“ไปเล่นกบัเชอร์รี�ดีกว่าคะ่พี�ลี  เชอร์รี�อยากได้เพื�อนเล่นตุ๊กตากบัเชอร์รี�
มานานแล้ว  แบทแมนเขาเลน่ตุ๊กตากบัเชอร์รี�ไมไ่ด้เรื�องสกัที” 

“อ้าว ! ทําไมมาว่าเราแบบนี �ล่ะเชอร์รี�   เราอตุส่าห์มาเล่นกบัเชอร์รี�นะ  
ระวงัเถอะ  วนัหลงัจะไมมี่เพื�อนเลน่” 

“เชอะ  เชอร์รี�ไมแ่คร์หรอก  แบทแมนจะไปไหนก็ไปเลย” 
“เชอร์รี� !” 
“พอได้แล้วจ้ะเดก็ๆ”  พอเห็นเด็กสองคนตอ่ว่ากนัอยู่นั�นเองแนวโน้มจะ

เกิดศกึนํ �าลายขนาดยอ่ม  ร้อนถึงคนกลางต้องเลิกครุ่นคิดเรื�อง ‘พี�นนท์’ ชั�วขณะ
ร้องห้าม  “ไมต้่องทะเลาะกนัคะ่  เดีXยวพี�จะไปเลน่กบัเชอร์รี�เอง” 

“จริงนะคะ”  คนที�หน้าบดูบึ �งยิ �มกว้างขึ �นมาทนัที   
“จริงค่ะ  แต่เมื�อกี �เชอร์รี�ผิดนะคะ  เชอร์รี� ต้องขอโทษแบทแมนก่อนนะ

ไมง่ั �นพี�ลีไมเ่ลน่ด้วย” 
“คะ่พี�ลี”  เชอร์รี�ตอบเสียงออ่ย  วา่ง่ายยอมหนัไปมองเดก็ผู้ชายข้างกาย

เอย่ขอโทษอยา่งไมส่บอารมณ์   
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ปณาลีหวัเราะน้อยๆ ให้กบัเสียงห้วนๆ นั �น นิสยัของเชอร์รี�ทําให้หล่อน
นึกถึงตวัเองตอนที�เป็นเด็กดื �อของพี�กฤตขึ �นมา  ก่อนยอมให้เด็กๆ จูงมือพาไป
เล่นด้วยกันในสนามเด็กเล่น  ไม่ได้สังเกตหรอกว่ามีแววตาแฝงความพอใจ
ภายใต้นยัน์ตาสีนิลคูส่วยลอบมองผา่นบานหน้าตา่งบนตกึลงมา 

 
 
ตลอดบา่ยปณาลีเดินเล่นอยู่ในสวนเพียงลําพงั  มองดคูวามร่มรื�นของ

เงาไม้ที�ปกคลุมอยู่ทั�วบริเวณขนาบทางเดินเท้าทั �งสองข้าง  นอกจากอาคาร
ส่วนกลางที�เห็นในวินาทีแรกที�มาถึงแล้ว  ยังมีอาคารแยกย่อยไปอีกหลาย
อาคารรายรอบบริเวณสถานเดก็กําพร้า   

แตล่ะอาคารมีผู้ รับผิดชอบดแูลในส่วนที�ตา่งกนั  อย่างอาคารกลางจะ
มีเจ้าหน้าที�คอยต้อนรับ  ให้ข้อมลูแก่ผู้คนที�มาเยือน  และขายของที�ระลึกซึ�งมา
จากฝีมือเดก็ๆ ในสถานเดก็กําพร้าแหง่นี �   

อาคารฝั�งขวาเป็นสว่นรับประทานอาหารของเด็กๆ และมีห้องเรียนห้อง
เล็กๆ ไมกี่�ห้องถกูสร้างขึ �นเป็นห้องเดี�ยวแยกกนัไปตามแตล่ะวิชาที�จดัสอน  ส่วน
อาคารฝั�งซ้ายเป็นที�พกันอนของเด็ก  รวมถึงสตรีที�เป็นมารดาแตป่ระสบปัญหา
ชีวิตจากหลายสาเหตดุ้วยกนัก็ได้รับการดแูลอยูใ่นสถานที�แหง่นี �ด้วย 

“เดก็ๆ ไปไหนหมดแล้วละ่ปณาลี” 
ปณาลีเหลือบมองเจ้าของเสียงทุ้มที�ดงัมาจากด้านหลงัเพียงนิด  รชา

นนท์นั�นเองที�ตามหลงัหลอ่นมา   
“เดก็ๆ ไปเรียนกนัหมดแล้วคะ่  คณุครูของพวกแกเพิ�งมาตามไปเมื�อกี �” 
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รชานนท์ครางรับในลําคอเป็นการรับรู้  ก้าวไม่กี� ก้าวก็เข้ามาตีเสมอ
หญิงสาวได้สบาย  “ผมดีใจนะที�คณุชอบที�นี�” 

ปณาลีอมยิ �มให้กบัเสียงระรื�นจนนา่หมั�นไส้ของชายหนุ่มข้างกาย  หยดุ
เดนิดื �อๆ  “คณุไม่ต้องมาดีใจกบัฉันหรอกคะ่  บอกมาดีกว่าว่าหายไปไหนมาตั �ง
นานสองนาน  ไหนบอกวา่จะไมใ่จร้ายทิ �งฉนัไปไงคะ” 

“ผมไปหาผู้ มีพระคณุมา”   
เขาตอบแค่นั �น  มองตรงไปข้างหน้า  เป็นฝ่ายเดินนําออกไปร้อนถึง

หลอ่นที�ต้องเดนิตามเขาให้ทนั   
“คณุเดนิชมที�นี�ทั�วรึยงั” 
“ฉันเดินวนหลายรอบจนจะหลับตาเดินได้อยู่แล้วค่ะ  คุณอย่ามา

เปลี�ยนเรื�องหน่อยเลย  เห็นเด็กๆ บอกฉันว่าคณุเป็นลกูศิษย์ของครูสายใจ  มนั
หมายความวา่ยงัไงคะ  ฉนัต้องการคําอธิบาย” 

“ก็อยา่งที�คณุเข้าใจนั�นแหละ”   
คําตอบไม่ต่างจากกําปั �นทุบดินกลบัมาไม่ได้ช่วยให้หญิงสาวกระจ่าง

สกันิด  ปณาลีจึงขมวดคิ �วมองเขาเป็นเชิงคาดคั �น  เมื�อสาวเจ้ามีสีหน้าจริงจัง
อยา่งที�ไมเ่คยเห็นมาก่อนนั�นแหละคนตวัโตถึงได้รู้ตวั   

เขาถอนใจออกมา “ตกลงคณุอยากจะรู้เรื�องผมให้ได้ใชม่ั �ยปณาลี” 
“คะ่  ในเมื�อคณุรู้เรื�องของฉันมามากแล้ว  ฉันก็น่าจะได้รู้เรื�องของคณุ

บ้าง  มนัถึงจะเทา่เทียมกนั” 
“ผมไม่ยักรู้นะว่าคุณเป็นพวกผดงุความยุติธรรม”  รชานนท์แซวยิ �มๆ  

แกล้งแหย่หญิงสาวเล่นพอหอมปากหอมคอเท่านั �น  ก่อนปรับนํ �าเสียงเป็น
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ราบเรียบตามเคย  “คณุสงัเกตมั �ยว่าเด็กๆ ที�คณุเห็น  ส่วนใหญ่หน้าตาออกไป
ทางลกูครึ�ง  ไมใ่ชไ่ทยแท้เสียทีเดียว” 

ปณาลีกอดอกนกึตามที�เขาวา่  จริงอย่างที'รชานนท์บอก  เด็กแต่ละคน
ที'เข้ามาเล่นกับหล่อนเมื'อครู่รวมถึงเชอร์รี'และแบทแมน  ส่วนมากหน้าตา
ออกไปทางคนตะวนัตกทั#งนั#น  บางคนมีดวงตาสีฟ้าใสสวย  จัดว่าหน้าตาดี
ทีเดียว   

หลอ่นมองมายงัคนพดู  ดไูปดมูาเขาก็มีหน้าตาออกไปทางลกูครึ�งไทย-
อเมริกนัคล้ายเดก็แบทแมนเหมือนกนั 

“เด็กพวกนี �ส่วนมากจะเกิดมาจากแม่ที�มีอาชีพขายบริการทางเพศ  
หรือไม่ก็แม่ที�ถูกกระทําชําเรา  แม่ของพวกเขาส่วนมากเป็นเหยื�อของพวก
ชาวตา่งชาตทีิ�แคเ่ข้ามาเมืองไทยเพื�อมาหาความสนกุชั�วคราวเทา่นั �น” 

พอฟังเขาอธิบายถึงความเป็นมาของเด็กๆ เหล่านั �น  ปณาลีกลบัรู้สึก
หดหูข่ึ �นมา  ความสดใสเมือครู่เหือดหายไปตั �งแตเ่มื�อไหร่หลอ่นก็ไมท่นัรู้ตวั 

“เด็กพวกนี �น่าสงสารมากนะปณาลี  พวกเขาต้องเกิดมาจากความไม่
ตั �งใจของพ่อแม่  และแม่ของพวกเขามกัจะไม่ยอมรับเด็กพวกนี �ว่าเป็นลูกของ
ตวัเอง” 

“นา่สงสารที�สดุเลยคะ่”  ปณาลีตอ่ได้แคน่ั �น   
“ผมก็เป็นหนึ�งในนั �น” 
“คะ ?”  หลอ่นเผลอร้องเสียงสงูออกมา  “คะ...คณุหมายความวา่ยงัไง” 
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รชานนท์หวัเราะให้กับเสียงตะกุกตะกักของเจ้าหล่อน  แม้เห็นสีหน้า
เหรอหราของหญิงสาวอยู่หลายครั �งแล้วก็ตามแตก็่ยงัไม่ชินสกัที  “ผมเติบโตมา
จากที�นี�  ครูสายใจคือผู้ ที�มีพระคณุของผม” 

“ครูสายใจ ?  คือคนที�มาเรียกคณุที�หน้าตกึใชม่ั �ยคะ” 
รชานนท์พยกัหน้า  “ครูสายใจเป็นทั �งแม่และครูของผม  ท่านให้ความรู้

และความรักอยา่งที�ผมไมเ่คยได้รับจากใครมาก่อน  กระทั�งครอบครัวจกัรภพรับ
ผมมาเลี �ยงดู  แต่มันก็แค่เดีXยวเดียวเท่านั �น...พวกท่านเสียชีวิตระหว่างนั�ง
เครื�องบนิไปตา่งประเทศ  จงึเหลือลงุภเูบศวร์และป้าจเูลียที�อปุการะผมตอ่มา” 
 ปณาลีได้แต่มองหน้าชายหนุ่ม  พอได้รู้ชีวิตของรชานนท์ขึ �นมาจริงๆ 
หลอ่นเองกลบัพดูอะไรไมอ่อก   
 “ทีนี �คณุก็รู้เรื�องของผมหมดแล้ว  ยงัมีเรื�องอะไรสงสยัอยากจะถามผม
อีกมั �ย” 
 ปณาลีเพียงยิ �มๆ  มองตรงไปยงัทางเดนิเบื �องหน้าอย่างที�ชายหนุ่มชอบ
ทํายามไม่ต้องการสบตาคนข้างกาย  ไม่น่าเชื�อว่าหลานชายเจ้าของบริษัท
เงินทนุยกัษ์ใหญ่  จะมีเบื �องหลงัชีวิตที�ขมขื�นถึงเพียงนี � 

“ถึงฉนัจะไมไ่ด้มีชีวิตอยา่งคณุหรือเดก็ๆ พวกนี �  แตค่ณุทําให้ฉันได้เห็น
โลกกว้างขึ �นเยอะเลยละค่ะ  อย่างน้อย...ในโลกใบนี �ฉันก็ไม่ได้ทุกข์อยู่คนเดียว  
ยงัมีทั �งคณุและเดก็ๆ พวกนี �ที�เป็นเพื�อนฉนั” 

คราวนี �หญิงสาวหันมาสบดวงตาคู่สวยของชายหนุ่มตรงๆ  ก่อนผุด
รอยยิ �มขึ �นที�มมุปากให้เขา   
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“ขอบคุณนะคะคุณนนท์ที�พาฉันมาที�นี�วันนี �” หล่อนสูดเอาอากาศ
บริสทุธิ_รอบกายเข้ามาหล่อเลี �ยงหวัใจตวัเอง   ”ตอนนี �ฉันรู้สึกสดชื�นและก็สดใส
ขึ �นเยอะเลยละคะ่” 

“แล้วสดชื�นพอจะกลบักนัได้รึยงั หรือวา่ตดิใจอยากนอนค้างที�นี�สกัคืน” 
“อยากนอนเหมือนกันค่ะ  แต่เผอิญไม่ได้เก็บเสื �อผ้ามาด้วย  เสียดาย

จงั”  หล่อนแกล้งตอบรับเขาเล่น  รู้สึกแปลกเหมือนกันที�ได้พูดคยุหยอกล้อกับ
เขา  ถา้ชายหนุ่มข้างกายเป็นแบบนี#ไดท้กุวนัก็คงดีสินะ   
  
  
 กว่ารชานนท์จะขับรถมาส่งปณาลีถึงบ้านธรรมนิตย์ก็เย็นมากแล้ว  
ด้วยความที�ออกจากสถานเด็กกําพร้ากันช่วงบ่ายแก่  อีกทั �งปณาลีไม่มีความ
จําเป็นต้องกลบัไปที�บริษัทอีก เขาจงึชวนไปทานอาหารเย็นด้วยกนัที�ร้านอาหาร
ปรับอากาศแถวนั �นก่อนพาหลอ่นมาสง่ที�บ้านธรรมนิตย์ในเวลาถดัมา 
 “หายไปไหนมาละ่เรา”   
 ปณาลีซึ�งเพิ�งก้าวขึ �นบนัไดบ้านมายงัห้องโถงชะงักฝีเท้า  แต่แล้วต้อง
ตกใจไมน้่อยที�เห็นชายคูห่มั �นยืนหลบอยูห่ลงัประตบู้าน   

ชนะชลคอ่ยๆ ก้าวเข้ามาใกล้  ขณะที�ปณาลีกลบัเดินถอยห่างอตัโนมตั ิ 
นํ �าเสียงของชายหนุ่มแม้จะฟังดูราบเรียบแต่นัยน์ตาสีดําสนิทนั �นฉายชัดถึง
ความไมพ่อใจ   

“พะ...พี�ชลมาถึงนานแล้วเหรอคะ” 
“นานพอที�จะเห็นเราคยุกระหนงุกระหนิงกบันายรชานนท์นั�นแล้วละ่” 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๒๗ 

 

“ถ้าพี�ชลมาเพื�อมาหาเรื�องลี  ลีว่าพี�กลับไปก่อนเถอะค่ะ”  ได้ยินเขา
แขวะกลบัมาแบบนั �นปณาลีเลยหมดอารมณ์ที�จะพูดกับเขา  จะเดินผ่านหน้า
เขาไปดื �อๆ  ถ้าไมต่ดิวา่อีกฝ่ายไวกวา่คว้าแขนหลอ่นไว้ทนั   

ชนะชลกําลงัโกรธ...หล่อนจบัความรู้สึกนั �นได้  นํ �าหนกัมือที�เขากดลง
มาที�ต้นแขนของหล่อนหนกัไม่ต่างจากบีบแขนหล่อนไว้ทั �งมือจนเจ็บ  “ปล่อย
นะพี�ชล  ลีเจ็บ” 

“พี�ไปหาเราที�บริษัทเมื�อตอนเที�ยงแตไ่ม่พบ  นายรชานนท์พาเราไปไหน
มาทั �งวนั” 

“เขาพาลีไปสงบสตอิารมณ์ที�สถานเดก็กําพร้ามาคะ่” 
คําตอบนั �นสร้างความแปลกใจให้คนโมโห  เผลอคลายมือออกจากการ

เกาะกมุนั �น   
ปณาลีลูบแขนตวัเองไปมา  เห็นรอยแดงนิ �วมือเขาปรากฏชัดเจนบน

เนื �อเนียน  “แคนี่ �ใชม่ั �ยคะที�พี�ชลอยากรู้  ลีจะได้ไปนอน” 
ชนะชลคว้าแขนหญิงสาวไว้อีกครั �งแตย่งัดีที�คราวนี �เบามือกว่าครั �งแรก

มาก  คนตรงหน้าอารมณ์ขึ �นๆ ลงๆ จนปณาลีเริ�มกลวั  “ทําไมเขาต้องพาเราไป
สงบสตอิารมณ์ด้วย  หรือวา่เกิดอะไรขึ �น  ใครทําอะไรเรา” 

“มะ...ไม่มีอะไรค่ะพี�ชล  ลี...ลีแค่ปวดหวันิดหน่อยเขาเลยพาลีไปเล่น
กบัเดก็ๆ ให้หายเครียดนะ่คะ่” 

“แล้วทําไมเราไมบ่อกพี�” 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๒๘ 

 

“ก็พี�ชลเคยฟังลีด้วยเหรอคะ  ทุกครั �งที�ลีปวดหวัพี�ชลก็หาว่าลีคิดมาก
บ้างล่ะ  ฟุ้ งซ่านแตง่เรื�องเพ้อเจ้อขึ �นมาเองบ้างล่ะ  ถ้าลีบอกว่าลีไม่ได้แต่งเรื�อง
เพ้อเจ้ออยา่งที�พี�ชลกลา่วหา  แตเ่รื�องที�ลีฝันคือเรื�องจริง  พี�ชลจะเชื�อลีมั �ย” 

“โธ่ลี  พี�ไมไ่ด้คดิอยา่งนั �น  พี�ก็แคเ่ป็นหว่งไมอ่ยากให้ลีคดิมาก” 
“พี�ชลเลิกพูดว่าเป็นห่วงลีเสียทีเถอะค่ะ  ลีตัดสินใจแล้วว่าจะไม่พูด

เรื�องนี �กับพี�อีก  พี�จะได้ไม่ต้องทนรับฟังเรื�องเพ้อเจ้อของลี  พอใจมั �ยคะ”  ว่า
แล้วปณาลีก็สลดัมือเขาออกจากการเกาะกุม  เดินจํ �าอ้าวขึ �นบนัไดไป  ร้อนถึง
ชนะชลที�ต้องสาวเท้าตามขึ �นมารั �งหลอ่นไว้เหมือนเคย 

“แตก่่อนเราไมเ่คยเดนิหนีพี�แบบนี �” 
ปณาลีเบือนหน้าไปทางอื�น  ทุกครั �งที�ชนะชลรั �งแฟนสาวไว้ไม่ได้เขา

มักจะทําแววตาละห้อยขอความเห็นใจอยู่เรื�อย  และหล่อนก็เบื�อเต็มทนกับ
ทา่ทางแบบนี �ของเขา  “พี�ชลกลบัไปก่อนเถอะคะ่  เอาไว้เราทั �งคูอ่ารมณ์ดีกว่านี �
แล้วคอ่ยคยุกนั” 

“เป็นเพราะไอ้รชานนท์นั�นใชม่ั �ยที�ทําให้ลีไมอ่ยากแตง่งานกบัพี� !” 
“พี�ชล !”  ปณาลีขึ �นเ สียงบ้าง  แต่แล้วทันทีที�หล่อนหันกลับมา

เผชิญหน้าชนะชล  หล่อนกลบัเห็นรอยยิ �มแสยะปรากฎขึ �นที�มมุปากของเขา...
ไมผ่ิดเพี �ยนจากที�พี�สาวของเขาทํากบัหลอ่นเมื�อเช้า 

“ปากก็บอกว่าไม่พร้อม  เอาเหตุผลเรื�องความฝันบ้าๆ บอๆ นั�นมา
ปฏิเสธ  ที�แท้ลีต้องการถ่วงเวลาเพื�อได้ใกล้ชิดกบัไอ้หมอนั�น !” 

“พี�ชล !”  ปณาลีตบหน้าชนะชลเตม็แรง   



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๒๙ 

 

อีกฝ่ายแทนที�จะหยดุ  กลบักระชากหลอ่นมากอดรัดทั �งตวั  “ทําไมลี  พี�
มนัไม่ดีตรงไหน  อ๋อ หรือว่ามนัมีดีตรงลีลา  รู้จกักนัแคไ่ม่กี�วนัถึงขนาดไปรับไป
สง่กนัได้  อยากรู้นกัวา่ระหวา่งพี�กบัมนัใครจะมดัใจลีได้มากกวา่กนั !” 

ริมฝีปากแห้งผากบดขยี �ลงบนริมฝีปากบาง  เขาใช้ลิ �นสกปรกของเขา
ลามเลียไปทั�วผิวแก้มที�ร้อนผา่วเพราะความโกรธของหญิงสาว  ตามด้วยไซ้ซอก
คอของหลอ่นด้วยความต้องการแรงกล้าอยา่งที�เขาไมเ่คยทํามาก่อน 

ปณาลีดิ �นขลุกขลกัอยู่ในอ้อมแขนของเขา  เบนหน้าหนีทั �งที�รู้ว่าไม่พ้น  
“ปลอ่ยลีนะพี�ชล  นี�มนับ้านของลี !  ถ้าพี�ชลยงัไม่หยดุทําพฤติกรรมป่าเถื�อน  ลี
จะตะโกนเรียกให้คนของลีมาชว่ย” 

“ไม่ต้องมาขู่พี�”  ชนะชลยงัคงสนุกกับการได้ซุกซอกคอขาวเนียนของ
หลอ่น  ปากก็พรํ�าไมเ่ป็นภาษา   

“ยังไงพี�มันก็เลวในสายตาของเราอยู่แล้ว  เราไม่รู้หรอกว่าวันที�เรา
ปฏิเสธพี�วนันั �น  พี�กลบัมาคิดทบทวนถึงความบกพร่องของพี�เองทกุคืนและพี�ก็
พบวา่พี�คงรักเราไมม่ากพอ  แตว่นันี � !  พอพี�เห็นเราลงจากรถของหมอนั�น !  พี�รู้
ทนัทีวา่ที�จริงแล้วลีมีคนอื�น” 

“เกิดอะไรขึ �นนะ่ !”   
เวลานั �นเองมีเสียงตะโกนดงัมาจากระเบียงบนัไดชั �นบน   
ปณาลีจากพยายามผลกัชนะชลออกห่างกลบันิ�งงัน  ชนะชลเองพอได้

ยินเสียงพี�สาวถึงกบัชะงกั   
กศุลินซอยเท้าลงบนัไดมายงัชั �นล่าง  ขณะที�ชนะชลถ้าไม่มีเสียงพี�สาว

ดงัมาจากชั �นบนคงไม่ยอมหยดุง่ายๆ  หญิงสาวในอ้อมแขนเงียบไปเลยถอนริม



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๓๐ 

 

ฝีปากอย่างเสียมิได้  ยามนั �นเองชนะชลถึงเห็นดวงตาคูส่วยของหญิงสาวใน
อ้อมกอดบดันี �แดงกํ�าและมีนํ �าใสๆ คลอคลองอยู่บริเวณขอบตา  เรียกสติชนะ
ชลกลบัคืนทนัใด  ยอมคลายอ้อมแขน   

“ลี  พี�...พี�ขอ...” 
ปณาลีฟาดหน้าเขาเตม็แรง  แววตาของหลอ่นมีแตค่วามเย็นชา  
ความเก็บกดทั �งหมดของชนะชลที�ระบายออกมาด้วยการกระทําไร้

ความเป็นสุภาพบุรุษนั �น  ทําให้ความรู้สึกทั �งขยะแขยงและรังเกียจในตวัผู้ชาย
ตรงหน้าก่อขึ �นในหวัใจ 

ปณาลีกระชากแหวนหมั �นออกจากนิ �ว  ปาใสแ่ผน่อกของเขา   
“แตก่่อนลีเคยคิดวา่พี�ชลเป็นผู้ชายที�ดีที�สดุในชีวิตของลี  อยา่งน้อยพี�

ชลก็รักและหว่งใยลี  ทําให้ผู้หญิงสมองเสื�อมอย่างลีเชื�อว่าตวัเองหายเป็นปกต ิ 
แตเ่วลานี �...พี�ชลรู้มั �ยคะวา่ลีรู้สกึยงัไง” 
 “ลี...” 
 “ลีรู้สกึขยะแขยงพี�มาก !  พี�มนัก็แคผู่้ชายเลวๆ คนหนึ�งที�ผ่านเข้ามาใน
ชีวิตของลี  เข้ามาเพื�อเหยียบยํ�าซํ �าเติมคนสมองเสื�อมอย่างลีให้จมดิ�งลงไปใน
ฝันร้ายนั �นอีกครั �ง  ที�จริงแล้ว  พี�ไม่เคยรักลีเลยด้วยซํ �า  พี�มนัก็แคผู่้ ชายเห็นแก่
ตวั” 
 “คณุลี  ชล !”   

ต่อให้ปณาลีไม่เงยหน้าขึ �นมามองก็รู้ว่ากุศลินพี�สาวของผู้ ชายน่า
รังเกียจตรงหน้ากําลงัเดินเข้ามาหา  หากภาพรอยยิ �มแสยะบนโต๊ะอาหารเมื�อ



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๓๑ 

 

เช้ายงัชดัเจนในความทรงจํา  และนั�นทําให้ปณาลีไมอ่าจทนรับรู้ภาพน่ารังเกียจ
พวกนี �ได้อีกตอ่ไป   

“จะไปไหนคะคณุลี” 
“ไปไหนก็ได้คะ่ที�ไมใ่ชบ้่านที�เตม็ไปด้วยคนหลอกลวงอยา่งที�นี� !”   
ปณาลีตะโกนตอบกลับไปพลางเดินออกมาจากบ้านไม่แม้แต่จะหัน

กลบัไปมองคนด้านหลงั  นั�นเองจึงมีเสียงตะโกนเรียกไล่ตามหลงัมาแตม่นัเป็น
เพียงลมพดัผ่านหูปณาลีเท่านั �น  หล่อนไม่อยากหลงเชื�อคําของสองพี�น้องคู่นี �
อีก  บดันี � ! ขีดความอดทนของหลอ่นได้หมดลงแล้ว   

 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๓๒ 

 

 

 

 

 

๑๐ 
            
 
 
 

ปณาลีเดินอย่างไม่ค่อยมั�นคงมาตามถนนสายแคบท่ามกลาง
ความมืดสลวัยามคํ�าคืน  แสงไฟถนนสองข้างทางแม้ติดๆ ดบัๆ บ้างบางดวง

แตก็่สวา่งพอให้หลอ่นใช้เป็นแสงนําทางออกสูถ่นนใหญ่    
หลอ่นทรุดตวัลงนั�งบนม้านั�งในสวนสาธารณะของหมู่บ้าน  สายลมแรง

บวกกับต้นไม้ที�ไหวเอนตามแรงลมทําให้คนที�นั�งหลบสายตาผู้คนอยู่ใต้ต้นไม้
ใหญ่ต้องกระชบัอ้อมกอดกอดตวัเองแน่น  เพิ�มความอบอุ่นให้กบัร่างกาย  มอง
หารถคุ้นตาฝ่าแสงไฟอนัน้อยนิดนั �น  

ยังดีที� เป็นช่วงหัวคํ�า  ระหว่างทางจากในซอยถึงปากซอยจึงมีรถ
ขบัเคลื�อนสี�ล้อวิ�งผา่นไปมาชว่ยให้หลอ่นไมรู้่สกึเงียบเหงาจนนา่วงัเวง  



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๓๓ 

 

นํ �าตาที�ไหลรินมาตลอดทางค่อยๆ เหือดแห้งลงแล้ว  ทิ �งไว้เพียงคราบ
นํ �าตากบัอาการปวดหวัที�รบกวนหวัสมองอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นเรื�องชินชา
สําหรับหญิงสาวไปเสียแล้ว   

น่าแปลกที�อาการปวดหวัไม่กําเริบหนกัเหมือนทุกคราว  คงเป็นเพราะ
นํ �าตากบัเสียงหวัเราะของเดก็ๆ ที�ชว่ยคลายความทกุข์ในใจหลอ่นไปได้บ้าง  

สายลมแรงพดัผ่านไปและแปรเปลี�ยนเป็นสายลมเอื�อยให้หญิงสาวได้
ปลดปล่อยความเครียดล่องลอยไปตามอากาศ  หล่อนพยายามต่อต้านความ
อ่อนแอในร่างกาย  เงยหน้ามองฟ้าหวังให้นํ �าตาที�ทําท่าจะไหลรินอีกครั �ง
ย้อนกลบั  ก่อนบดบงัดวงหน้าซีดเซียวนั �นจากสายตาผู้คนที�เดินผ่านไปมาด้วย
ฝ่ามือที�เย็นเฉียบ    

การที�ต้องตกอยูใ่นความมืดมิดเพียงลําพงันั �นเคว้งคว้าง...ว้าเหว่แบบนี �
นี�เอง  เวลานี �หล่อนคงไม่เหลือใครอีกแล้วสินะ  ทั �งกุศลิน  ทั �งพี�ชล  หรือว่าจะ
เป็นมนต์นภา...เพื�อนที�หล่อนไว้ใจมากที�สุดก็ตาม  ทุกคนล้วนแต่โกหกหล่อน
ทั �งนั �นไมมี่ใครจริงใจกบัหลอ่นสกัคน 

แต่แล้วเมื�อปณาลีเงยหน้า  ก็ต้องพบว่ามีร่างสูงใหญ่ของชายหนุ่มที�
หลอ่นคุ้นตายืนนิ�งอยูเ่หนือศีรษะ 

“คุณนนท์...”  เสียงเรียกเลื�อนลอยตามกําลังที�หดหายไปในพริบตา  
ความเข้มแข็งทั �งหมดมลายลงทันทีที� เห็นรชานนท์ยืนอยู่ตรงหน้า  กลับ
กลายเป็นหญิงสาวตัวเล็กๆ ที�แบกรับความทุกข์ไว้เพียงลําพัง โผกอดคน
ตรงหน้าราวกบัต้องการยดึเขาเป็นที�พึ�งเสียเดีXยวนั �น 



Recall...อดตีรกัรอยหวัใจ สรนั 

๑๓๔ 

 

“เกิดอะไรขึ �นปณาลี”  เขาครางถามอยู่ข้างหูหล่อนพลางลูบหลังที�
สะท้านตามแรงสะอื �นไห้อยา่งออ่นโยน   

นํ �าเสียงนุ่มนวลของเขาแทนที�จะช่วยให้หญิงสาวหยุดร้องไห้  กลับ
เรียกพาเอานํ �าตาที�เหือดแห้งไปแล้วพรั�งพรูออกมาอีกครั �ง   

หลงัจากพ้นบ้านธรรมนิตย์มาได้ไม่นานปณาลีก็ตดัสินใจโทรศพัท์หา 
รชานนท์  โชคดีที�เขายงัไปไหนได้ไม่ไกลนกั  พอสาวเจ้าร้องขอให้เขามาพบจึง
รีบเลี �ยวรถกลบัมาทนัที 

แตแ่ล้วเมื�อเห็นหญิงสาวตรงหน้าร้องไห้หนกักว่าเดิม  คนปลอบเลยทํา
อะไรไม่ถูกนอกจากกอดหล่อนไว้อย่างนั �น  เขาไม่ได้เตรียมใจมาก่อนว่าจะมา
เห็นปณาลีในสภาพเชน่นี �   

เป็นปณาลีที�ตั �งสติได้เองยอมคลายอ้อมแขนจากเขา  รชานนท์จึง
คอ่ยๆ ประคองร่างบางนั�งลงดงัเดมิ  ก่อนทรุดตวัลงนั�งเคียงข้าง   

“บอกผมได้มั �ยวา่ทําไมคณุถึงออกมาจากบ้านดกึดื�นแบบนี �” 
ปณาลีงุดหน้าไม่ยอมสบตาเขาตรงๆ  ปาดนํ �าตาที�ยงัทิ �งคราบนํ �าใสๆ 

ไว้เจือจาง  หญิงสาวยอมรับวา่การได้อยูใ่นอ้อมกอดของคนตวัโตตรงหน้าทําให้
หล่อนรู้สึกอบอุ่นขึ �นจนน่าประหลาด  “ฉันทะเลาะกับคนที�บ้านมาน่ะคะ่  คณุ
ชว่ยพาฉนัไปจากที�นี�ได้มั �ย  ไปที�ไหนก็ได้ที�ไมใ่ชบ้่านของฉนั” 

“แตต่อนนี �มนัดกึมากแล้วคณุก็รู้” 
“แต่ฉันไม่อยากอยู่ที�บ้านหลงันั �นอีกแล้ว  ทั �งคณุลินทั �งพี�ชล  ไม่มีใคร

จริงใจกบัฉนัสกัคน  พวกเขาไมเ่คยคดิวา่ฉนัเป็นคนปกตอิยา่งพวกเขาด้วยซํ �า” 


