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� ในวันนี้ จะเป็นการเริ่มเรียนวันแรก ของเพื่อนใหม่ ของเรา
ที่ไม่ได้มาเรียนกับพวกเราตั้งแต่เทอมแรก เพราะเหตุจำเป็น
นักศึกษาช่วยแนะนำ และดูแลเพื่อนใหม่ของเราด้วยนะคะ �
นักศึกษาเริ ่มมองหน้ากันเลิ ่กลั ่ก และเริ ่มสนใจว่าเป็นใคร
ผู้หญิงหรือ ผู้ชาย และเร่ิมต่ืนเต้น

� เข้าเรียนกลางเทอมน่ีนะ...สงสัยจะเป็นเด็กแสบ น่าดู � ดล คิดในใจ
� เชิญนักศึกษา แนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักด้วยค่ะ เชิญค่ะ �
อาจารย์มลฤดี หันไปย้ิมให้นักศึกษาคนใหม่ท่ียืนรออยู่ข้างนอก

� สวัสดีค่ะ เพื่อนๆทุกคน ดิฉัน ปลายฝัน ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ �
ไม่น่าเช่ือ ว่านักศึกษาใหม่ท่ีมา จะตัวเล็ก ผิวขาวดูบอบบางและดู
ซีดๆ แต่แก้มดูขาวอมชมพูของเธอ ดูสุขภาพดีดวงตากลมโตใส
แป๋วเหมือนเด็กอายุประมาณ 14-15 มากกว่าจะ อายุ 19-23
เสียงเล็กๆน่ารักเหมือนเด็ก ผมยาว ถึงหัวไหล่แต่ถูกเปียรวบ
ไว้ข้างหลัง แล้วยังผูกโบว์ลายริ้วสีเขียวกับเหลือง แต่งตัว
สะอาดสะอ้าน  ยิ้มสดใสให้กับทุกคนค่อนข้างตกตะลึงใครๆ
ต่างคิดว่าเด็กมัธยมปลาย ข้ามช้ันมาหรือเปล่า นฤดล อ้าปากค้าง
จ้องอย่างพิจารณา ยัยเป๊ียกน่ี น่าตาน่าเอ็นดู ไม่มีว่ีแววของเด็ก
แสบเลย อาจารย์มลฤดี ให้ ปลายฝัน น่ังข้างหน้าเพราะตัวเล็ก
และพูดเรื ่องต่างๆ สัพเพเหระตามทั ่วไป ให้นักศึกษาฟัง
แล้วก็ออกไปเพื ่อให้นักศึกษาแยกย้ายกันไปเรียนในคณะ
ต่างๆ และวิชาอื่นเพื่อนๆผู้หญิงต่างรุมล้อม ปลายฝัน อยาก
รู้จักเต็มท่ี ต่างทักทายแนะนำตัวกัน และชวนเข้ากลุ่ม พูดคุยอย่าง
เป็นกันเอง ปลายฝัน พูดคุยและสามารถเข้ากับเพื่อนอย่าง
รวดเร็ว  เพราะเป็นคนน่ารัก สดใสร่าเริง คุยเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
นฤดล ได้แต่มองตามและอยากรู ้จัก แต่ก็ทำเป็นไม่สนใจ
นักศึกษาใหม่

� โจทย์ ข้อนี้ ใครสามารถออกมา ทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆ
ดูได้บ้าง� อาจารย์สุทิน อาจารย์ทางด้านวิชาเคมี ท่ีข้ึนช่ือในเร่ือง
ให้คะแนนยาก อาจารย์สุทินผู้นี ้คือ เจ้าของวิชาเคมีสุดหิน
ท่ีนักศึกษากลัวเกรง ต่อ ตัวยึกยือเคมีท่ีอาจารย์ชอบต้ังคำถาม
บนกระดานให้นักศึกษาตอบชอบเล่นเกมวัดดวงให้นักศึกษา
ออกไปตอบบนกระดานแบบไม่ตั้งตัว อาจารย์สุทินมักจะยิ้ม
เย็นๆ ให้กระดานหลังจากเขียนโจทย์เคมีให้นักศึกษาขบคิด
บ่อยๆ แล้วจะมองหน้านักศึกษาที่พยายามเอาหนังสือปิดหน้า
หลบสายตาอย่างจะมาดม่ันถามว่า บนกระดานน้ีใครตอบได้บ้าง?
ตอบมาซะดีๆแล้ว อาจารย์สุทิน จะนั่งบนเก้าอี้เพ่งมองว่าจะ
เรียกใครมาวัดดวง หรือมาตอบโจทย์เคมีดี นักศึกษา ต่างเร่ิม
ถกกันถึงโจทย์เคมีท่ีได้รับ บางคนเกาหัวไม่เข้าใจ เอก และ ดล
ช่วยกันเปิดหนังสือ

� ให้เวลา 3 นาที ถ้าเกิน อาจารย์จะเรียกสุ่มตามรหัสนักศึกษา
ผิดถูกอีกเรื่องหนึ่ง � อาจารย์สุทินยิ้มอีกแล้วและเริ่มสอดส่าย

มหาวิทยาลัยมีช่ือแห่งหน่ึงในประเทศไทย มีความเป็นเลิศในเร่ือง
ของนักศึกษาเรียนดี กีฬาเด่น มีนักศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดและงดงามที่สุดใน
ประเทศไทยด้วยความภูมิใจน้ีเอง หลักสูตร การว่ายน้ำ จึงเป็นหลักสูตร
บังคับให้นักศึกษาต้องเรียน  และ ได้ใช้สระว่ายน้ำอย่างคุ้มค่า

� ดล นายชนะท่ีหน่ึง ในการแข่งว่ายน้ำของจังหวัด เป็นไง ?  พอใจ
ใช่ไหมล่ะ? � เอก เพ่ือนในกลุ่มเย้าแหย่ นฤดล นักกีฬาว่ายน้ำของ
มหาวิทยาลัย ในเรื่องการแข่งว่ายน้ำที่เริ่มชนะมาไม่นานมานี้

� สนุกดีนะ เราก็ไม่อยากคิดหรอกว่าเราแข่งว่ายน้ำ เราแค่ว่ายน้ำ
เล่นๆ ตามสบายนะ ขำๆ � เจ้าของเสียงทุ้ม นุ่ม ดูเป็นผู้ใหญ่
ขำคิกคักๆ อย่างพอใจ เม่ือรู้ว่าเพ่ือนต้ังใจแซว ว่าแล้วก็น่ังบน
โต๊ะเรียน ทำท่ากระโดดพุ่งตัวลงน้ำ

� ออกตัวดี มีชัย ไปกว่าคร่ึง �
� เออ! รู้อยู่แล้วว่า นายเก่ง.. แต่อย่าประมาทไปนะ เหนือฟ้าต้อง
มีฟ้า เจอคนเก่งกว่าจะรู้สึก หึๆ แล้วจาหาว่าเพื่อนไม่เตือน �
อาการชอบขัดคอของ เอก ยังมีเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
อะไร เอก มักจะหาเร่ืองขัดคอ ดลเสมอ เพ่ือให้ ดล มีสติไม่
ประมาท เพราะเอกรู้ดีว่า เพ่ือนของตน ค่อนข้างจะหลงตัวเองต้อง
คอยปรามบ้างแต่ก็ไม่มีใคร เกลียด เอก เพราะว่า เค้าจะพูด
ในแนวเย้าแหย่ ทำให้ไม่รู้สึกว่า ต้ังใจขัดคอ ด้วยเหตุน้ี ดล กับ
เอก จึงเป็นคู่ซ้ี  กันเสมอ

� เรา ก็อยากรู้เหมือนกัน...ว่าใครจะว่ายน้ำ ชนะเราได้ สงสัยยังไม่
เกิดล่ะม้ัง � ว่าแล้วก็หัวเราะคิกคักอย่างม่ันใจ เอก ได้แต่ส่าย
หน้าเบาๆหม่ันไส้เพ่ือนเล็กๆ  แต่ก็หัวเราะไปด้วย

� ขอให้คนๆนั้นรีบเกิดมาแข่งกับนายเถอะ แล้วจะขำไม่ออก �
อาจารย์ ประจำช้ัน เดินเข้ามาในห้อง ทุกคนเงียบกริบ เพราะรู้ซ้ึง
ในความเข้มงวดของอาจารย์ ช่ัวโมง Home Room น้ีจะเป็น
ช่ัวโมงท่ีอาจารย์จะมาพูดเร่ืองต่างๆเช่น กิจกรรม การแข่งขัน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ งานท่ีจะมีข้ึนในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทราบ
ตลอดจน การปรามนักศึกษาท่ีเร่ิมออกนอกกฎ หรือ การเรียน
เร่ิมแย่ เพ่ือตักเตือนและซักถาม อาจารย์มลฤดี ย้ิมบางๆ ให้เห็น
ฟัน ดวงตาใต้แว่นตา กลม ๆ เล็กๆ ดูจริงจัง ซ่ึง นักศึกษามอง
เห็นก็ยังคิดว่าน่ากลัวอยู่ดี

� นักศึกษา ทุกคนคะ นักศึกษาก็เรียนท่ีน่ีมาหน่ึงเทอมแล้วนะคะน่ี
ก็จะสอบกลางภาคแล้ว ต้ังใจเรียนด้วยนะคะแล้วอาจารย์ก็ขอ
แสดงความยินดี ท่ี คุณนฤดล  นักกีฬาว่ายน้ำของเรา ชนะเลิศการ
ว่ายน้ำในการแข่งขันท่ีผ่านมา ทุกคนปรบมือให้กำลังใจ นฤดล
ด้วยนะคะ "ทุกคนในห้อง ปรบมือ ดล ลุกข้ึนโค้ง อย่างมีความสุข

เพ่ือนใหม่...ใจเกิน100..
นส.กนกวรรณ  กาแก้ว ( พ่ีขวัญ )
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มีหมวกคลุมผมและ แว่นตาสำหรับว่ายน้ำ เป็นตราของแบร์นดัง
ในเร่ืองกีฬาซ่ึงเขาได้มาจากการแข่งว่ายน้ำชนะ   เขาภูมิใจมากกับ
การใส่แว่นตาย่ีห้อน้ี เพราะคุณภาพการใช้งานมันยอดเย่ียมสม
กับเป็นสินค้ามีย่ีห้อ

� ช่ัวโมงว่ายน้ำเฉยๆ แท้ๆทำเป็นต่ืนเต้น น่ีอุ่นร่างกายรึยังเด๋ียว
ตะคริวได้กินหรอก คนเก่ง � เอก เร่ิมขัดคออีกแล้ว

� ตะกี้ เรา วิ่งรอบสนามกีฬามา 2 รอบและ ตอนนี้พร้อมลุย
แล้ว � ดล พูด พร้อมกับขยับตัวกระโดด �ตู้ม ซ่า� เสียงกระโดดน้ำ
ดังมาจากข้างๆ น้ำในสระกระเซ็นเป็นฝอยมาถูกใส่ตัว ดล
ซะก่อน ดล หันไปด้วยความฉุนกึก ว่าใครกล้ากระโดดน้ำตัดหน้า
สายตามองหา คนว่าย เห็นคนว่ายไกลๆไปกลางสระไม่ได้
การแล้วต้องขอดูหน้าหน่อยว่าเป็นใคร ดล รีบพุ่งตัวลงน้ำ
แล้วว่ายไปหาอย่างรวดเร็ว ด้วยกำลังและแรงตามสัญชาติญาณ
นักแข่ง หมายจะแซงตัดหน้าให้ได้แต่แล้วคนที่ว่ายไปก่อน
หน้า กลับดูปราดเปรียวและว่ายน้ำล่ิวแตะขอบสระอย่างรวดเร็ว
พร้อมกลับ กระดิกขาพยุงตัวในน้ำรอ ท่ีอีกฝ่ัง

� ผู้หญิงน่ีนา อ๊าาาาา ยัยเป๊ียกปลายฝัน�ดลโพล่งข้ึนหลังจากเห็น
หน้าจ้ิมล้ิมของปลายฝันย้ิมให้เม่ือแตะขอบสระ  ดล ประหลาดใจ
มากท่ีตามผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ทัน แล้วนอกจากน้ียังเป็น ปลายฝัน
นักศึกษาใหม่

� ชอบว่ายน้ำมากเหรอ หนูเป๊ียก ว่ายเร็วจริงๆ �
� ก็ ไม่ค่อยได้ว่ายเท่าไหร่ หรอกค่ะ ฝัน ชอบดำน้ำมากกว่าว่ายน้ำ
แล้วเหน่ือย ดล คงจะชอบว่ายน้ำมากแข่งจนได้รางวัลชนะเลิศ �
ปลายฝัน อมย้ิม พูดทักทายดลอย่างสดช่ืน

� มาว่ายน้ำกัน ใครไปถึงขอบสระก่อน ขำๆ �ดล ชวน  �หน่ึง   สอง
สาม� หลังจากนับเสร็จ ปลายฝัน ก็ว่ายฟรีสไตล์ไปข้างหน้า
อย่างรวดเร็ว และท่าการว่ายน้ำยังถูกต้อง สวยงาม ดล ออก
ว่ายน้ำและมองดู ปลายฝัน ว่ายน้ำข้างๆ  �..อย่างกับนางเงือกเลย..�
ดล ว่ายมาตีคู่กับ ปลายฝัน แต่ท่ีกลางสระ ปลายฝัน หันมาย้ิม
แล้วเร่งสปีทตัวเองไปข้างหน้า อาศัยความตัวเล็กปราดเปรียว
ว่ายฟรีสไตล์ล่ิวๆ แซงดลในระยะห่างขอบสระ 2 เมตร และแล้ว
ปลายฝันก็แตะขอบสระ ก่อนดล ไม ่ถ ึง สองนาที

� พอแล้วนะคะ ฝัน เลิกละค่ะ � ปลายฝันบอกดล แล้วปีนขึ้น
จากสระทิ้งให้ ดล พยุงตัวงงๆ ในสระในใจคิดสับสนเฮ้ยแพ้
ได้ไง..อ่าาา..

� ดล เอ๋ย สงสัย คู่แข่งของนายเกิดมาแล้ววันน้ีน่ีเองว่ะ ผู้หญิง
ซ้าาาๆ...ด้วย   น้องฝันนน � เอก พูดพร้อมกับยื่นผ้าผืน
เล็กสำหรับเช็ดหน้าให้ ดล แล้วว่ิงตามปลายฝันไป

� ฝัน เลิกแล้วเหรอครับ  ไม่มาแช่น้ำเล่นๆ กันอ่า  กำลังสนุกเลย �
เอก ชวน ฝัน ลงเล่นน้ำ เป็นแผนท่ีอยากทำความรู้จัก

� ฝัน พอแล้วค่ะ หนาว เด๋ียวเป็นหวัด ถ้ายังไง ฝัน จะน่ังกิน ขนม

สายตาหาคนตอบ ไม่มีใครกล้าสบสายตา อาจารย์สุทิน เลยเพราะ
กลัวว่า ถ้าสบตาเป็นได้ออกไปตอบแน่ๆ ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดจาก
ปากของนักศึกษา หรือแม้แต่คนยกมือข้ึนตอบ �เฮ้อ� นักศึกษา
ถอนหายใจและเร่ิมเสียวสันหลังไม่อยากให้ถูกเรียกเลย ระหว่าง
ที่นักศึกษากำลังงุนงง จ้องหนังสือ อย่างจดจ่อ เสียงของ
ปากกาเคมี ถูกขีดขึ้นบนกระดาน �โอ้� มีผู้กล้าหาญออกไป
ทำโจทย์แล้ว ใครกัน หนอ ทุกคนต่างละสายตาจากตำรา มองดู
กระดาน ปลายฝัน กำลังเขียน สูตรเคมีเป็น ชุดๆ และแสดงวิธีการ
คำนวณอย่างละเอียด ด้วยความม่ันใจและคล่องแคล่วปากกาเคมี
ไม่ได้หยุดพักเลย มันถูกมือเล็กๆ จับแน่นเขียนๆ บนกระดาน
อย่างตั้งใจ ปลายฝันปิดฝาปากกา และยื่นให้อาจารย์สวัสดี
อาจารย์ก่อนไปนั่งที่โต๊ะ อาจารย์สุทิน สอนเคมีประหลาดใจ
เล็กน้อยหลังจากมองดูคำตอบบนกระดาน ท่านเอาปากกาวงกลม
คำตอบและสูตรต่างๆท่ีปลายฝันเขียน แล้วเช็คถูกตามคำตอบ

� ถูกต้อง ครบถ้วน 10 คะแนน สำหรับจิตพิสัย ในการต้ังใจเรียน
นักศึกษา มาดูข้อน้ีบนกระดาน � อาจารย์สุทิน เร่ิมร่ายยาวตาม
สูตรการอธิบายวิชาเคมี ตามแบบฉบับของท่าน นักศึกษา
ต่างต้ังใจฟังและเล็ชเชอร์คำตอบ คำอธิบาย ลงในสมุด  เหตุการณ์
แจกคะแนนเคมีของ อาจารย์สุทิน ท่ีข้ึนช่ือว่าหวงคะแนน และ
ต้ังคำถามเคมียากๆ ฮือฮาไปท่ัว ทำให้รุ่นพ่ีท่ีผ่านการเรียนเคมีกัน
รู้สึกอยากเห็นหน้าปลายฝัน และเริ่มตั้งใจท่องสูตรเคมีขึ้น
เพราะ อาจารย์สุทิน ไปเล่าให้ฟังว่าน้อง ปี 1 ยังตอบโจทย์เคมีได้
พวกเธอปี2 ปี3แล้วนะ  ต้ังใจเรียนกันหน่อยสิ  เพ่ือนๆ ทุกคน
ในช้ันของ ปลายฝัน เอง ต่างท่ึงในความสามารถของ ปลายฝัน
กันหมด ไม่ว่าจะเป็นวิชาต่างๆ ท่ีเรียน และหนังสือ ท่ีอาจารย์ถาม
ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบ หรือ การทดลอง ดูเหมือนปลายฝัน
จะถนัดและทำได้อย่างดีเวลาทำรายงาน โครงงาน เพ่ือนๆ ต่าง
ให้ ปลายฝัน ช่วยวางแผน พวกเพ่ือนๆ ผู้ชายหลายคนต่างเล้ียง
ขนมและยืมสมุดเล็ชเชอร์ ปลายฝัน ไปจดบ่อยๆ

� หัวไบร์ จริงๆ น้า เพ่ือนใหม่เรา น่ารักด้วย � เอก มอง ปลายฝัน
และพูดขึ้นมา

� น้องสาวเราเก่ง ง้ี  รักตายเลย �
� หนูเปี๊ยกนั่น ไม่ธรรมดา เลยนะ เราเรียนตั้งนานออกจะโข่ง
ในช้ันยังสู้ไม่ได้เลย ยอมรับว่ะ � นฤดล พึมพัม

� เค้าช่ือ น้องฝัน ปลายฝัน ว่าเค้าหนูเป๊ียก นายน่ีกวนชะมัด ไม่ชอบ
เด็กเหรอฮ้าาาา...� เอกทำท่าแบบ สาวๆล้อเลียน จ้ิมแก้มดลจ๊ึกๆ

� อายุเท่าเราน่ันแหละ ม้าง แต่ตัวเล็ก เรียนดี ก็ดี แต่ เราน่ะ ว่ายน้ำ
น่ี กีฬาเด่น ของเรา ไม่แพ้ใครหรอก � ดล เถียง และกอดอกภูมิใจ
กับกีฬาว่ายน้ำของตน

� ช่ัวโมงท่ีรอคอย   ช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อย � ดล ยืนบน
ขอบกระดานสปริงท่ีใช้สำหรับกระโดดน้ำ ในชุดกางเกง ว่ายน้ำ
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ท่ีซุ้มร้านขนมนะคะ � ว่าแล้ว ฝัน ก็เข้าห้องอาบน้ำเปล่ียนเส้ือ
ของผู้หญิงไป

� ดล ต๋าาา.. เดี๋ยวเขาไปหาน้องฝันก่อนน้า เป็นไรไม่รู้ ฉงฉัย
ศรรักปักอก � เอก มาหา ดล ท่ีสระน้ำแล้วเก็บของใส่เป้ สะพาย
ออกไป � เฮ้ย เดี๋ยวสิ ใครจะจดสถิติให้เราล่ะมาก่อนสิ เอก
อย่าทำง้ีสิเพ่ือนลืมเพ่ือนเหรอเอก � ดล ตะโกนโหวกเหวกเรียก เอก

� ไม่รู้สิ เจอกันร้าน น้าแป๋ว หน้า มหาลัยละกัน น้องปลายฝัน
ไปหม่ำขนมน่ัน � เอก ตอบแล้วโบกมือหย็อยๆลา และแล้วดล
ก็เลิกว่ายน้ำเร็วกว่าปรกติ พร้อมกับหัวเสีย เล็กน้อยที่ว่ายน้ำ
แพ้ผู้หญิงตัวเล็กๆ และกะว่าต้องมีนัดล้างตาแน่ๆ แล้วขาของ
ดล ก้อ จ้ำอ้าวไปร้าน น้าแป๋ว หน้ามหาลัยโดยไม่รู้ตัว....ในร้าน
ที่มีซุ้มผ้าใบ และโต๊ะไม้ ร่มบังแดดรำไร ดอกไม้เป็นหย่อมๆ
สวยงามรอบๆ ซุ้มร้านน้าแป๋ว ที่นักศึกษาจะชอบไปนั่งติวการ
บ้าน ส่ังขนม ไอศกรีม ทานอาหารแถวน้ันหลังเลิกเรียน หรือ
ช่ัวโมงว่าง
ดล มองเห็น เอก นั่งคุยกัน กับปลายฝันท่าทางมีความสุข
ดล จึงเข้าไปทักทาย เอก เล่าเรื่อง ของเพื่อนๆ ในชั้นให้ฟัง
และเร่ืองของ ดล ให้ฟัง ตลอดจนเร่ืองของอาจารย์ให้ปลายฝัน
ฟัง

� อาจารย์ดี~ด้ี หรือ อาจารย์มลฤดี ประจำคณะของเรานะ เห็น
ย้ิมๆอย่างน้ัน รอยย้ิมน้ัน แมวยังหนีเลย ย่ิงเสียงหัวเราะหึๆ นะ
น่ากลัวเหมือนคุณหมอถือเข็มฉีดยาอันเบ้อเริ ่มซ่อนไว้ข้าง
หลังเลย �

� แล้วก็ อาจารย์สุทิน สอนเคมี นะ หวงคะแนนมากเลยน่ี ปลายฝัน
ได้คะแนนตอบโจทย์ท่านนี่คนแรกเลยนะของคณะเราแล้ว
อาจารย์สุทินนะ   จะชอบพูดว่า เพราะฉะน้ันจึงเป็นอย่างน้ีนะครับ
ในชั่วโมงท่านจะพูด เพราะฉะนั้นจึงเป็นอย่างนี้นะครับเกิน
20 รอบเลยล่ะ มีวันหน่ึงเราน่ังนับถึง 31รอบเลย�

� ค่ะๆ ฮิๆๆ เห็นภาพมากเลยค่าเอก ฝันไม่ได้สังเกตเลยนะคะ
เห็นจะต้องลองสังเกตม่ัง"ปลายฝันหัวเราะสนุกสนาน

� ฝัน ไปเรียนว่ายน้ำจากที่ไหนครับ"ดล จ้องหน้าฝันพร้อมเปิด
ประโยคคำถาม

�  อะไรกัน สนใจแต่เร่ืองว่ายน้ำนะ ดล คุยเร่ืองอ่ืนสิ ว้า ไม่สนุกเลย
ฝันกินลูกชิ้นน้าแป๋วนี่นะ อร่อย ผสมแป้งนิดๆเนื้อเล็กน้อย
เข้าก้ันเข้ากัน เค้ียวหนุบหนับดี �

� นี่เจ้าเอก ติเรื่อง ลูกชิ้น ต่อหน้าต่อตาคนปิ้งอยู่หน้าเตานี่
อยากได้ตะแกรงป้ิงลูกช้ินบินใส่หน้าเหรอ เด๋ียวน้าแป๋ว จัดให้ �
น้าแป๋วเจ้าของร้านปิ้งลูกชิ้น ดุเอกเล่นๆอย่างอารมณ์ดี เพราะ
ไม่ถือสา เอก อยู่แล้ว บ่นน่ัน บ่นน่ีแต่ก้อส่ังลูกช้ินป้ิงกินทุกวัน

� ก้อแหม.....อย่างนี้ไงครับ เราถึงได้กินลูกชิ้นอร่อย สูตรปรับ
สมดุลให้กระเพาะ กินทีไรอิ่มทุกที � เอก พูดน้าแป๋วหัวเราะ

ขำๆแล้ว ก็เอาลูกช้ินท่ีส่ังเพ่ิมมาเสริฟ ดลได้แต่เงียบ (ไม่รู้จะคุย
เร่ืองอะไรนอกจากเร่ืองว่ายน้ำ) น่ังมอง เอก คุยกับ ปลายฝัน
เม่ือปลายฝันกลับไปแล้ว ดล จึงชวน เอก กลับหอพักท่ีท้ัง 2 คน
ช่วยกันหารค่าเช่าหอพัก

� ชอบเด็กเหรอไง เอก � ดล พูดข้ึนขณะท่ีเปิดตู้เย็นหานมขวด
ใหญ่มาด่ืม

� น่าสนใจดีนะ ฝัน เขาดูเต็มที่กับทุกๆอย่างเลย เรียน กีฬา
สดช่ืนร่าเริง สนุกสนาน มี มนุษย์สัมพันธ์ดี �

� พอคุยๆ ก็ชอบอ่ะ ถูกชะตา � ว่าแล้ว เอก ก็คว้านมจากมือ
ดล มาด่ืมเอาๆ อึกๆๆ � เฮ้ย น่ันขวดสุดท้ายแล้วนะ เอามาๆ �
ดล แยง่ขวดนมมา แล้วพบแต่ความว่างเปล่า ขวดนมเบาหวิว
ไร้ของเหลวท่ีข้ึนช่ือว่านม
ดล ไม่ค่อยสนใจท่ีจะสนิทสนมกับ ปลายฝัน เท่าไหร่ เพราะรู้สึก
เก๊กเล็กน้อย อีกทั้งแพ้ว่ายน้ำปลายฝัน แต่ เอก มักจะเข้าไป
คุยประจ๋อประแจ๋กับ ปลายฝัน บ่อยๆ ซ่ึง ดล ก็เข้าใจ เพราะ
เอก ชอบชวนคนคุยและสนิทไปทั่ว และเอก ก็คุยสนุกสนาน
ไม่ซีเรียส หรือ คร่ำเคร่งเหมือนตนเท่าไหร่ จะให้พูดฮาๆ แซว
ใครน่ีไม่ใช่ตัวของดลเลย ดล สนใจแต่เร่ืองว่ายน้ำ และเรียนเท่า
นั้นเพื่อนในห้อง ก็นับคนได้เพราะ ดล ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร
อยู่แล้ว ดลได้แต่มองท่าทีของเอก และปลายฝันห่างๆ

� พ่ีดล ค้าาา   วันน้ี ม้ิน อบคุกก้ีมาฝากค่ะ � เสียงน้องม้ิน มัธยมหก
แฟนคลับนักกีฬาว่ายน้ำของดล แวะย่ืนขนมเอาใจ ดล อีกตาม
เคยเธอมากับแฟนคลับนักกีฬาว่ายน้ำของ ดล อีกเป็นขโยง

� ของ น้องวุ้น ก็มี ผลไม้สดๆ มาฝากค่ะ มี ฝร่ัง เงาะคว้านเมล็ด
ออกผีมือวุ้น มะละกอ ชมพู่ แล้วก็หัวใจของวุ้นให้พี่ดลค่า �
สาววุ้น มัธยมสองแฟนคลับอีกคนก็ใช่ย่อยยื่นผลไม้เอาใจ
ดล เช่นกัน � ขอบคุณครับ �ดลยิ้มเสน่ห์ โปรยปรายรับของ
และน้ำใจของน้องๆ

� เด๋ียว วันน้ีว่างๆก็แวะไปดูพ่ีว่ายน้ำนะครับ สาวๆ � � ไม่พลาด
อยู่แล้วค่า ไปนะคะพ่ีดล"น้องวุ้น ม้ิน และสาวๆแฟนคลับ ดล
ต่างลาเม่ือส่งของเสร็จ

� ดล น่ีเสน่ห์แรง มากๆ เลยน้า สาวๆ ให้ของเพียบเลย � ปลายฝัน
พูดขณะมองดูเหตุการณ์กับ เอก � โอ้ยย น้องๆ พวกน่ี เค้าปล้ืม
นาย ดล น่า ดลมันว่ายน้ำแล้วมันเท่ห์ มันเก่ง ชนะเลิศบ่อยๆ
น้องๆ เขาเลยคอยเอาใจช่วยตามประสาคนชอบเห่อดารา � อ่า �

� แป๊บน้า ฝันจ๋า � ว่าแล้ว เอก ก็เดินไปหยิบผลไม้จากมือ ดล มาแล้ว
เปิดฝากลอ่งมาเคีย้วตุย้ๆ หนา้ตาเฉย � ดอีอก มขีนมเยอะๆ
ไว้กิน แก้เหงาปาก เสร็จเราทุกที อร่อยน้า กินมะ? � เอก ย่ืนผลไม้
ที่เอามาจากดล ให้ ปลายฝัน ปลายฝันส่ายหน้า หงึกหงัก
มองหน้า ดล เชิงทำนองเกรงใจดลและมองเอก เหมือนกับ
บอกว่ากินได้ไงหน้าตาเฉย ของดลแท้ๆ กินไปเถอะ หนูเป๊ียก



มกราคม - เมษายน 2549 20

ด้วยความเร็วน้ำแตกกระเซ็นขึ้นมา เสียงน้องๆ เอาใจเชียร์
ดล อย่างไม่ลดละ พ่ีดลสู้ๆๆ ดลและปลายฝัน ตีคู่กันในสระอย่าง
ไม่มีใครลดละ ต่างคนต่างว่ายเร็วและแรง ดล ออกจะนำเพราะ
ตัวโตกว่า และว่องไว ส่วนปลายฝันแม้ดูเสียเปรียบ แต่ความคล่อง
ตัวสูง สามารถจ้ำพุ่งตัวไปข้างหน้าได้ไวกว่า ไม่นานท้ังคู่ ก็แตะอีก
ฝ่ังของสระ ด้วยความเร็วท่ีค่อนข้างเท่ากัน ดลเองก็ท่ึงท่ีปลายฝัน
สามารถว่ายน้ำเร็วเท่าตน  ดลเองก็ไม่ย่อท้อว่ายหายใจน้ำพ่น
ออกจากปากเป็นจังหวะ  เมื่อถึงกลางสระทุกคนต่างคอยลุ้น
ว่าใครจะชนะ  ดลกับปลายฝัน ต่างตีคู่ไม่มีใครยอมแพ้ใคร
ดล เร่ิมออกแรงสปีทตัว เร่งจังหวะขาให้นำปลายฝัน ปลายฝัน
เหมือนจะรู้ว่า ดลต้องรีบแซง เธอเลือกท่ีจะแซงนำ โดยวิธีท่ีเธอทำ
คือ สูดหายใจเต็มปอดกล้ันไว้แล้วปล่อยออกมา  พร้อมกับซอย
ปลายเท้าถี่รัวยิบๆ และเอามือพุ่งไปข้างหน้าให้ได้มากที่สุด
ไม่น่าเช่ือความคล่องตัวและความไวของสาวตัวเล็ก  จะพล้ิวไหว
กว่าหนุ่มร่างใหญ่โตแข็งแกร่งได้ ความไวและเร็วน้ีเอง ปลายฝัน
ว่ายเร็วมากเบียดแซงดลไปหลายคืบและ เหมือนกับลูกปลาฉลาม
ตัวเล็กพุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็ว...ปร้ีดดดดดดดดดดด!

� ฮ้าาาาาาาา � เสียงเด็กๆ แฟนคลับดล อุทานอย่างไม่ได้นัดหมาย
มือเล็กๆ ของปลายฝันแตะขอบสระ ชนะดลอย่างใสสะอาด
ดล ว่ายตามมาทีหลังเล็กน้อย   ปลายฝัน ยังพยุงตัวหายใจแฮ่กๆ
ในน้ำ เอก ช่วยจับมือ ปลายฝันข้ึนจากสระ

� ชนะๆๆๆ แฮ่กๆๆ เฮ้อ � ปลายฝันชู 2 นิ้วนั่งเอาขาแช่น้ำ
หายใจช้าๆแบบเหน่ือยมากดลหน้าเครียดแพ้ ปลายฝัน น้องๆ
แฟนคลับเดินลงมา

� พ่ีดลบอกสิ ว่า พ่ีดลออมมือ ใช่ปะ?ๆ � วุ้นเอามายืนแล้วซัก
ดล ใหญ่

� พ่ีดลแพ้ .......พ่ีดลแพ้เด็ก � ม้ิน กำลังเต้นเร่าๆบิดตัวไปมาแบบ
ไม่สบอารมณ์มากๆท่ีขวัญใจตัวเองแพ้ว่ายน้ำ

� เอาล่ะครับพี่แพ้ ครับน้องๆ ช่วยถอยไปหน่อยนะครับทำตาม
การลงโทษ � ดลพูดอย่างท้อแท้

� แง้ๆ ไม่จริงพี่ดล จะกราบสระ โอ้ย!รับไม่ได้ � มิ้นน้ำตาซึม
แบบผิดหวัง พึมพำแล้ว เดินหนีออกไปงุดๆ ออกจากสระไปเลย

� พี่ดล วุ้นจะอยู่ข้างๆ พี่ดลเป็นฮีโร่ในใจวุ้นเสมอค่ะ � วุ้นพูด
แฟนคลับทุกคนต่างพยักหน้าเห็นด้วยกับวุ้น ดลรู้สึกเสียหน้า
มากกก � เราว่า จะต้องมีนัดล้างตาแน่ๆ ว่ายน้ำเรากับหนูเป๊ียก �
ดล มองหน้าปลายฝัน ด้วยแววตาขุ่นมัว  ปลายฝันเองรู้สึก
ผิดนิดๆ แต่ทำท่าอวดดีไม่สนใจ ดล น่ังคุกเข่าริมขอบสระน้ำ
ปลายฝันมองดล เอก อึ้งๆ ไม่พูดอาไรซักคำ ได้แต่ลูบหลัง
ดลเบาๆ ทำนองปลอบใจ

� กฎลงโทษคือกฎ   กราบสระครับครั้งที่ 1.........2.........3....�
เมื่อดลกราบสระเสร็จแล้ว ดลยืนขึ้นแบบขรึมๆ ความมั่น
ใจที่มีเริ่มพังทลาย ปลายฝันกลับไปตอนไหนไม่รู้ เอก พูด

ขนมคุกก้ีน่ีก้อมี ม้ินเค้าทำอร่อย  น่ี ไม่ต้องเกรงใจเรา น้องๆ ให้มา
ให้กิน ไม่ใช่ให้เก็บ

� ดล เดินมาที่โต๊ะ ปลายฝัน พร้อมกับยื่นคุ๊กกี้ให้อีกหลายๆห่อ
จากผีมือ น้องมิ้นและแฟนคลับ � แล้วทำไมต้องเรียกเค้าว่า
หนูเปี๊ยก ม่ายชอบน้า � ปลายฝันมองหน้าดล แล้วขมวดคิ้ว

� คนตัวเล็ก ก็ต้องเรียกคนตัวเล็กว่า หนูเปี๊ยกจิคับ ถ้าเรียกว่า
หนูใหญ่คงแปลก � ดล หัวเราะพอใจแล้วเดินจากไป � หม่ันไส้นัก
แล้วเย็นน้ีคอยดู � ปลายฝันบ่นอุบอิบ � เย็นน้ีสนุกแน่ เอก มอง
ดูทั้งคู่ยิ้มอย่างขำๆในท่าทีทั้งคน
ดล ออกมาจากห้องอาบน้ำด้วยความสดใส พร้อมกับสวม

แว่นตากันน้ำสุดโปรดเช่นเคย มองดูริมสระด้วยความสดชื่น และ
บนอัฒจันทร์ มีน้องๆแฟนคลับของตัวเอง ยืนกรี้ดกร๊าด ข้างๆ
ช่างมีกำลังใจจริงๆ ดล วอมอัพร่างกายเตรียมพร้อม กับการ
ซ้อมว่ายน้ำ และแล้วก็ มองเห็นนายเอก ถือเป้ และกระเป๋าเปลี่ยน
เส้ือผ้าเดินมากับปลายฝัน

� น้องฝัน เค้าจาว่ายน้ำ วันนี้เราเลยจะว่ายน้ำด้วย � เอกมอง
ดล อย่างมีมาดกวนๆ ว่าแล้ว เอก ก็เข้าไปแยกย้ายไปแต่งตัว สักพัก เอก
ก็กลับมาในชุด กางเกงว่าน้ำ สีดำ และข้างๆ กางเกงมีคำว่า Cool
ส่วนปลายฝัน มาในชุดว่ายน้ำเรียบร้อยแบบติดกระโปรงสวยงาม
เหมือนชุดของเด็กๆ ซึ่งออกแบบมีโบว์ใหญ่ๆ ตรงเชือกที่คล้องคอ
และข้างหลัง ผ้าคลุมผมยังดูเป็นระบายน่ารัก สีชมพูอ่อนตัดกับขาว
ดูเหมือนเด็ก 12 ขวบมาว่ายน้ำไม่มีผิด ถ้ามีห่วงยางด้วย คงจะเป็นเด็ก
มาฝึกว่ายน้ำแน่ๆ  ดลย้ิมขำคิกคัก

� เอาเด็กว่าว่ายน้ำด้วยเหรอคับ ป๋าเอก"ดลแซว
� มันไม่มีชุด แบบอ่ืนให้คนตัวเล็กอย่างฝันใส่น่ะค่ะ เลยต้องใส่แบบ
เด็กๆ น่ารักดีน่ีคะ แต่เด๋ียวเด็กจะว่ายชนะผู้ใหญ่ � ปลายฝันพูด
ประชด

� ดีเลย ก็อยากให้เด็กแข่งว่ายน้ำกับผู้ใหญ่เหมือนกัน � ดล พูด
� ง้ัน ใครแพ้ ต้อง ไหว้สระว่ายน้ำ 3 รอบ เอามะ? � ปลายฝันพูด
แบบพยศๆ

� O.k.� ดล ตอบอย่างไม่ลังเลและแล้วการแข่งว่ายน้ำก็เริ่มขึ้น
เอก เป็นกรรมการเป่านกหวีดรอท่ีปลายสระ

� เอาล่ะ ต่อไปน้ีคือการแข่งว่ายน้ำของ พ่ีดล กับ ปลายฝัน นะครับ
การแข่งขันมี 2 รอบ คือรอบไปกับรอบกลับ ขอให้น้องๆ แฟน
คลับ พ่ีดลคอยดูว่าใครจะชนะ คนแพ้ไหว้สระ 3 รอบนะครับ ขำๆ
เอาล่ะ พี่เป็นกรรมการ � เอก เดินมาพูดให้แฟนคลับดลฟัง
พวกน้องๆ แฟนคลับ กรี๊ด กันดังลั่น โดยเฉพาะ มิ้นกับวุ้น

� พี่ดลสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆ � เมื่อทั้งสองคนยืนประจำบร์อดสำหรับ
กระโดด ปลายฝัน หายใจเข้าช้าๆสูดอากาศให้เต็มปอด ดล หันมา
มองหน้า ปลายฝัน ย้ิมกวนๆ กระชับแว่นตาโปรดให้เข้าท่ีและมอง
ดูสระด้วยท่าทางเอาจริง ปรี๊ดดดดดดดด......ดดดดดดดดด!
เสียงเป่านกหวีดดังขึ้น ดลและปลายฝันต่างกระโจนลงสระ



มกราคม - เมษายน 2549 21

อะไรบ้าง?   น้องๆ กลับไปตอนไหน น้ำเย็นจากฝักบัวล้างตัว
ถูกสาดแรงๆ ท่ีตัว ล้างคราบแชมพู และสบู่ การอาบน้ำหนน้ีไม่
ร่าเริงเหมือนทุกที ดลคิดถึงแต่ ตอนว่ายน้ำ ปลายฝัน หนูเป๊ียก
ยัยเด็กแสบ ทำเราขายหน้า

� แพ้ ชนะเป็นเรื่องธรรมชาติ นะเพื่อน ความแน่นอนคือความ
ไม่แน่นอน �เอก ตบไหล่ดลแรง ๆ ปุๆ � ไปหาไรกินแก้เครียด
ร้านน้าแป๋วไหม ? � �............ � ไร้เสียงตอบกลับของ ดล
เอก ถอนหายใจช้าๆ เพ่ือนเราเศร้าไปละ เฉยๆดีกว่า
เช้าวันรุ่งข้ึน ไม่มีเร่ืองราวอะไร เกิดข้ึนฮือฮาเลย เร่ือง ดลว่ายน้ำ
แพ้ปลายฝันไม่มีใครพูด สงสัยแฟนคลับเก็บความลับไว้ น้องวุ้น
และแฟนคลับ ส่งขนมให้เช่นเคยแต่น้องม้ินหายไป ดลรู้สึกเศร้า
เล็กๆ ปลายฝันได้แต่มองดูดลเห็นดลไม่ร่าเริงเลยให้ เอก
ชวนไปร้านน้าแป๋ว

� ดลปลายฝัน ชวนไปร้านน้าแป๋ว น่ะ ไปหาขนมกินเถอะ �
� ไม่ไป � ดลปฏิเสธ อย่างหงุดหงิด
� ไปกิน ขนมร้านน้าแป๋วกันนะ 3 คนดล วันน้ี ฝันเล้ียงขนมเอง
� ปลายฝัน พูดชวน ดล อีกคน
� บอกว่าไม่ ก็ไม่สิ หนูเปี๊ยก ขนมฟรีของเธอไม่เอาหรอกนะ
จะขนมท่ีไหน หรือคุกก้ีท่ีไหนก็อร่อยสู้ ของน้องม้ินไม่ได้หรอกนะ
แล้วตอนนี้น้องมิ้นก็ไม่ได้มาพบเราแล้วด้วย เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะเราว่ายน้ำแพ้เธอไงล่ะ น้องม้ินเลยผิดหวังในตัวของเรา
ไม่ต้องมาชวนเราไปไหนเลยนะ เราไม่มีอารมณ์กินขนมที่ไหน
แล้วล่ะ แล้วตอนนี้เราไม่อยากกินขนมกับเธอด้วย โธ่เอ๊ยย...

� ดลพาลโมโหปลายฝัน และพรั่งพรูความคิดที่เก็บไว้ในใจให้
ปลายฝันฟัง เอกเองได้ฟัง ก็เร่ิมจ้องดล เพราะไม่คิดว่า ดลจะพูด

� มันไม่ไป ก็ปล่อยมันเถอะนะ ปลายฝัน ดีๆ ไปกินขนมกัน 2
คนก็ได้ ไม่ต้องชวนทีหลังไม่ต้องชวนมันแล้ว ดลหมาบ้า �
เอก โมโหแทนปลายฝัน ท่ีดลว่าปลายฝัน ด้วยความเอาแต่ใจ
ปลายฝันเองก็น้อยใจดล เม้มปากแล้วก็พูดกับดลดีๆ

� เราก็แค่....เห็น ดล ไม่สดช่ืน ร่าเริง เราก็ไม่คิดว่า ดลจะโกรธ
เร่ืองแพ้ว่ายน้ำเรา มันก็แค่เกมสนุกๆ มีแพ้ มีชนะ ถ้า ดลไม่พอใจ
การลงโทษแต่แรก ก็น่าจะบอก แล้วอีกอย่างนะดล ขนมท่ีฝันชวน
ไปกิน สู้ขนมของน้องมิ้นไม่ได้ฝันก็เข้าใจ ขนมของน้องมิ้น
มันต้องอร่อยที่สุดอยู่แล้ว เพราะมันทำมาจากคนที่ชื ่นชม
เรา มีแค่เพียงน้องม้ินเท่าน้ันท่ีทำได้ ไม่มีอะไรทดแทนได้  แต่
คนท่ีช่ืนชมเรา ผิดหวังกับการพ่ายแพ้  สูญเสียของเราเพียงแค่คร้ัง
หรือสองครั ้งก็หมดความเชื ่อมั ่นในตัวเราแล้ว จากไปจาก
เราแล้ว คนๆ นั้นไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา ไม่ให้โอกาสเรา
แก้ไขสิ่งที่ผิดเลย เค้าไม่ใช่คนที่รักเราจริงหรอกนะ แต่เป็น
คนแบบที่ ชื่นชมเราแค่เปลือกนอกเท่านั้นเอง ดลพอใจใช่ไหม
เราดีใจนะ ที่น้องวุ้น น้องๆแฟนคลับคนอื่นๆยังเห็นดล เป็น
ฮีโร่ในใจเขาเสมอและยังมาหาดลอยู่แสดงว่า พวกเค้ารักดลจริงๆ

ในสิ่งที่ตัวดลเป็น และจะอยู่คอยเอาใจช่วยเชียร์ ดลตลอด
ไปอย่างจริงใจ ไม่ว่า ดล จะล้มเหลว หรือสำเร็จแล้วเราก็ แค่เพ่ือน
คนหน่ึงท่ีจะแบ่งเบาความทุกข์ของดล อยากเห็น ดล ร่าเริงเหมือน
เดิม ก็เลยชวน ดลกินขนมเท่าน้ันเอง ดลไม่ชอบ เราก็จะไม่ยุ่ง
กับดลละล่ะ ไปนะ"พอปลายฝันพูดจบ ปลายฝันก็เดินหนีไป
ด้วยความเศร้า

� ที่ปลายฝันพูดมาน่ะ ถูกนะ เห็นด้วยทุกคำเลย ไม่ใช่เข้าข้าง
ชอบคำนี้จัง คนที่รักเราจริงๆ จะอยู่คอยเอาใจช่วยเชียร์เรา
ตลอดไปอย่างจริงใจ ไม่ว่าเราจะล้มเหลว หรือสำเร็จ คมมากๆ
ดลนายคล้ายๆ จะเสียเพื่อนดีๆ อย่างปลายฝัน ไปละล่ะ
สำนึกไหม?"เอกว่ิงตามปลายฝันไปดล เองก็เร่ิมเสียใจท่ีไปต่อว่า
ปลายฝัน แต่ดลยังร้ันไม่ไปขอโทษปลายฝัน ดลไปว่ายน้ำท่ีสระ
อย่างหงุดหงิด และกลับบ้านไปตามลำพัง เอกอยู่เป็นเพื่อน
ปลายฝัน และเล่าถึงความม่ันใจเร่ืองว่ายน้ำของดล ให้ฟังและ
เห็นด้วยกับคำพูดเตือนสติของปลายฝัน ปลายฝันฟังได้แต่ถอน
หายใจ..ว่าดลไม่น่าคิดมากขนาดน้ี และอยากเป็นเพ่ือนกับดลอยู่
ปลายฝัน อภัยให้ดลแล้ว ไม่โกรธท่ี ดล ว่า
ผ่านไปหลายวัน ดล อยู่ว่ายน้ำจนเย็นตามลำพังทุกวัน หลังจาก

มีเร่ืองทะเลาะกับปลายฝัน ดลว่ายน้ำอย่างเอาเป็นเอาตาย ไม่สนใจท่ีจะ
ทักทายปลายฝัน หรือจะขอโทษ ปลายฝันทักดลก็เมิน แม้ เอกจะพูดว่า
ขอให้เลิกด้ือ มีทิฐิต่อกัน ปลายฝันอยากคืนดีด้วย แต่ดล ไม่ยอมพบและ
คุย และเดินเล่ียงไป เอกบอกให้ดลเลิกทำตัวง่ีเง่าซะที ดลเป็นฝ่ายผิด
ในท่ีสุดวันหน่ึง ท่ีสระว่ายน้ำ ดลว่ายน้ำรอบแล้วรอบเล่ากลับไป

กลับมา แต่พอมาที่ขอบสระ เห็นปลายฝันยิ้มมา พร้อมกลับยื่นผ้า
ขนหนูให้ ดลงงๆ และรับผ้ามาเช็ด ปลายฝันยื่นซาลาเปาลูกเล็กๆ
จากร้านน้าแป๋วมาให้ดล ดลรับและกัดกินอย่างอร่อย เพราะรู้สึกหิว
แล้ว ดล ก็นึกข้ึนได้ว่ายังไม่ได้คืนดีกับ ปลายฝันเลย ดลเงียบเหม่อ
ไปสักพัก ปลายฝันเห็นดลเงียบก็เข้าใจว่าดลยังหย่ิงอยู่นิดๆ แต่เร่ิม
จะอ่อนลงมาแล้ว เลยลองพูดลองใจ

� ฝันจะมาว่ายน้ำด้วยกันกับดลนะ" ปลายฝันพูดเบาๆ  ดลหันหน้า
มามอง ปลายฝันทำนองว่า � จริงเหรอ �

� แต่วันนี้ค่ำแล้ว กลับบ้านเถอะค่ะ � ปลายฝันชวนดลกลับ
� แล้วหนูเป๊ียกกลับยังไง � ดล ถามด้วยความเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน
และยอมทักทาย

� รถรออยู่ข้างนอกค่ะ กลับด้วยกันค่ะ � ดลจึงได้น่ังรถ กลับบ้าน
กับปลายฝัน

� ปลายฝันมารับเหรอ � เอกถามทั้งจากรถยนต์ปลายฝันออก
ไปแล้ว

� ฮื่อ เค้าไปรอที่สระว่ายน้ำ แล้วก็มาส่ง � ดลพยักหน้าตอบ
� ฝันเค้าเห็นนายไม่ร่าเริงอ่าดิ   เลยเป็นห่วง ใจดีจังเลยน้า � เอกพูด

( โปรดอ่านต่อฉบับหน้า )


