บทน�ำ
เด็กในปกครอง

ท่ า มกลางผู ้ ค นที่ ค ่ อ นข้ า งพลุ ก พล่ า นภายในสนามบิ น
สุวรรณภูมิ ชายหนุ่มในชุดสูทสากลอย่างดีก�ำลังก้าวไปยังจุดหมาย
ปลายทางอย่างร้อนรน เขายกนาฬิกาข้อมือดูเป็นระยะๆ กระทัง่ มาถึง
บริเวณทางออกผู้โดยสารขาเข้า ใบหน้าขาวตี๋เยี่ยงลูกคนจีนแท้ๆ ก็
ชะเง้อชะแง้มองหาคนที่ตนเองได้รับค�ำสั่งจากผู้เป็นนายให้มารอรับ
หรือต่อให้ไม่มีค�ำสั่ง หากไม่ติดงานส�ำคัญจริงๆ เขาก็ย่อมต้องเคลียร์
งานมาแน่นอน
เมือ่ เห็นว่าด้านหลังกลุม่ ผูโ้ ดยสารต่างชาติทกี่ ำ� ลังทยอยเดินออก
มา มีคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มชาวไทย รูปร่างหน้าตาค่อนข้างคุ้น เตชินท์
จึงเพ่งความสนใจไปทันที
ร่างสูงราว 185 เซนติเมตร อยู่ในชุดล�ำลองทันสมัย สวมแว่น
เรย์แบนสีด�ำสนิทที่อาจท�ำให้เห็นหน้าไม่ชัดเจนเท่าไร แต่พออีกฝ่าย
ลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ริมฝีปากหยักลึกของ
หนุ่มตี๋ก็ยิ้มกว้าง
“พัน!”
เตชินท์โบกไม้โบกมือส่งสัญญาณ คนเพิ่งลงจากเครื่องมา
หมาดๆ จึงหันไปมองต้นเสียงแล้วนิ่งไปครู่หนึ่ง เขายิ้มน้อยๆ พลาง
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ถอดแว่นออกเพื่อมองเพื่อนอย่างเต็มตา ตอนนั้นเองที่หนุ่มตี๋ไม่รอช้า
ก้าวไปยืนตรงหน้าอีกฝ่าย
“ไม่เจอแกตั้งนาน ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะไอ้เต” พันธกานต์เอ่ย
ปากทักทายก่อน สมัยเรียนปริญญาตรีเตชินท์ยังเป็นหนุ่มตี๋มาดเซอร์
ผมยาวประบ่า ผิดจากตอนนี้ที่ไม่เพียงตัดผมสั้นเนี้ยบกริบ แต่ยังแต่ง
กายด้วยชุดสูทสากล ดูภูมิฐานสมบทบาทผู้จัดการบริษัท
“แกจะชมว่าฉันหล่อขึน้ ใช่ไหมล่ะ” เตชินท์ยกนิว้ โป้งกับนิว้ ชีข้ นึ้
ท�ำรูปตัววีใต้คาง ยักคิ้วข้างหนึ่งด้วยท่วงท่าเก๊กหล่อเหมือนสมัยเรียน
ไม่มีผิด
พันธกานต์ส่ายศีรษะเบาๆ ทั้งที่ดวงตายังมีประกายขบขัน แต่
พอเหลือบไปมองด้านหลังเพื่อนแล้วไม่เห็นคนที่เขาควรจะเห็น ความ
ยินดีในแววตาก็เริ่มจาง
“แล้วนี่แกมาคนเดียว?”
“พอดีพ่อแกติดธุระส�ำคัญเลยให้ฉันเป็นตัวแทนมารับ” เตชินท์
ยิ้มกว้าง ผิดกับพันธกานต์ที่เหยียดยิ้มมุมปากอย่างไม่สนใจใคร
“ติดหญิงละสิไม่วา่ ” ความคิดด้านลบของเขาท�ำให้คนฟังถึงกับ
ทอดถอนใจ
“ไอ้พนั ...โตป่านนีแ้ ล้วแกยังไม่เลิกงอนพ่อเป็นเด็กๆ อีกเหรอวะ”
“ฉันไม่ได้งอน” พันธกานต์สวน สีหน้าราบเรียบเช่นเดียวกับ
น�ำ้ เสียง “ฉันก็แค่พดู ความจริง คนอย่างพ่อฉันไม่เคยมีธรุ ะส�ำคัญอะไร
หรอก เพราะถ้าเป็นเรื่องงาน ระดับประธานบริษัทอย่างเขาบริหาร
จัดการได้ง่ายจะตาย แต่ที่เขาส่งแกมารับฉันก็เพราะว่าฉันไม่ใช่ ‘ลูก
เมียน้อย’ ของเขาต่างหาก”
หนุ่มตี๋ได้แต่ยืนอ้าปากค้าง มองตามหลังร่างสูงที่เดินน�ำไปยัง
ทางออกสนามบินแล้วก็อดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจเล็กน้อย
“ไม่ได้งอนเลย...ไม่ได้งอนจริงๆ ครับ คุณพันธกานต์!”
8 พันธกานต์รัก

เตชินท์ส่ายศีรษะ แต่ลึกๆ แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่พันธกานต์
คาดเดาไม่ผดิ ไปจากความเป็นจริงนัก มือหนาคว้ากระเป๋าเดินทางของ
เพื่อนรักที่พ่วงต�ำแหน่งลูกชายประธานบริษัทไปยังด้านนอก แต่ยัง
ไม่ทนั ถึงประตูทางออก โทรศัพท์มอื ถือก็ดงั ขึน้ เสียก่อน เขาชะงัก หยิบ
อุปกรณ์สื่อสารมาดูภาพบนหน้าจอ
“สวัสดีครับ เตชินท์พดู สาย” พูดจบหนุม่ ตีก๋ ค็ ว้ากระเป๋าล้อลาก
เดินตามเพื่อนอีกครั้ง
“สวัสดีค่ะคุณเต ดิฉัน จีรนันท์จากบริษัทอินทีเรียร์นะคะ”
“อ๋อ...ครับคุณจี” เตชินท์ยมิ้ บางๆ จ�ำได้วา่ หล่อนคือมัณฑนากร
ที่เขาเพิ่งติดต่องานเมื่อวันก่อน “ว่ายังไงครับ”
“เมือ่ กีจ้ เี พิง่ ส่งแบบห้องนอนไปทางอีเมลทีค่ ณ
ุ เตแจ้งไว้ เลยโทร.
มาบอกให้คุณเตลองเช็กอีเมลดูค่ะ ถ้าชอบหรือไม่ชอบตรงไหน จีจะ
ได้รีบแก้งานส่งให้ทันอาทิตย์หน้า”
“ครับๆ ขอบคุณมากเลย เดี๋ยวผมจะรีบส่งแบบให้เจ้านายแล้ว
กันนะครับ ถ้าคุณช่อไม่ติดขัดอะไร ภายในวันสองวันนี้คุณจีก็น่าจะ
น�ำเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่คุณช่อเลือกไว้เข้ามาส่งที่บ้านคมน์พิมุกต์ได้
เลย”
‘บ้านคมน์พิมุกต์’ ชื่อนี้ทำ� เอาพันธกานต์ชะงัก
ชายหนุม่ ทีก่ ำ� ลังคุยโทรศัพท์พลอยชะงักตามไปด้วย เตชินท์เพิง่
รูต้ วั ว่าเผลอพูดเรือ่ งไม่นา่ ฟังให้อกี ฝ่ายได้ยนิ ตอนทีร่ า่ งสูงในชุดล�ำลอง
หันกลับมามองหน้า ดวงตาคมกริบท�ำให้เขาแน่ใจทันทีว่าควรรีบยุติ
การสนทนาโดยเร็วที่สุด
“เอ่อ...คุณจีครับ คืบหน้ายังไงผมจะรีบติดต่อกลับไปนะครับ”
เมื่อเตชินท์วางสาย พันธกานต์ก็เปิดฉากถามเสียงห้วน
“แบบอะไร”
“เอ่อ...”
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“ฉันถามว่าแบบอะไร” เสียงนั้นเข้มขึ้นนิดๆ ไม่ได้กระโชกโฮกฮากจนถึงขั้นท�ำให้ใครต่อใครในสนามบินหันมามอง แต่ดวงตาที่
ฉายแววกระด้างก็ทำ� เอาคนทีเ่ ป็นทัง้ เพือ่ นทัง้ ลูกน้องของพ่อชักวางตัว
ล�ำบาก
“แบบ...ห้องนอนว่ะ” เสียงของเตชินท์เบากว่าปกติ “พอดี...แม่
เลี้ยงคนปัจจุบันของแก...”
“มันไม่ใช่แม่เลี้ยงฉัน”
“เออๆ เมียพ่อแกนั่นแหละ” เตชินท์รีบแก้ รู้ดีว่าตั้งแต่แม่แท้ๆ
เสียไปตอนอายุหกขวบ พันธกานต์ก็ไม่เคยยอมรับผู้หญิงคนไหนเป็น
แม่อกี แต่ละคนทีพ่ อ่ พาเข้าบ้าน อยูไ่ ด้ไม่เคยเกินหนึง่ ปีกม็ อี นั ต้องเก็บ
ข้าวของระเห็จออกไปทุกราย เนื่องจากทนความร้ายกาจของลูกเลี้ยง
ไม่ไหว เว้นก็แต่คนล่าสุด...ช่อม่วง หญิงหม้ายวัยสี่สิบเก้าคนนี้อยู่ได้
นานกว่าใคร บางทีคงเพราะตอนแต่งเข้าบ้านคมน์พิมุกต์ใหม่ๆ เป็น
จังหวะใกล้เคียงกับที่เพื่อนของเขาก�ำลังจะถูกส่งไปเรียนต่อปริญญา
โทที่สหรัฐอเมริกา
“คุณช่อวานให้ฉนั ช่วยประสานงานกับบริษทั อินทีเรียร์ ออกแบบ
ห้องนอนที่ก�ำลังจะให้เด็กในปกครองของเขาย้ายเข้าไปอยู่...” เตชินท์
อึกอัก แต่มาถึงขั้นนี้แล้วหากอีกฝ่ายไม่รู้รายละเอียดจากเขา อีกเดี๋ยว
ก็ต้องรู้จากพ่อตัวเองอยู่ดี “ในบ้านแก”
พันธกานต์หน้าตึง ไม่อยากเชื่อหู
“อาทิตย์ที่แล้วพ่อของคุณช่อเพิ่งเสีย ปกติท่านก็ไม่เคยมายุ่ง
วุ่นวายอะไรที่บ้านแกหรอก ท่านมีธุรกิจเล็กๆ อยู่ชานเมือง แล้วก็...มี
เด็กในปกครองอยูค่ นหนึง่ ชือ่ คุณพระพาย” หนุม่ ตีอ๋ ธิบายตามทีไ่ ด้ยนิ
มาอีกทอดหนึง่ “คุณพระพายคอยดูแลพ่อของคุณช่อมาตลอด ตอนนี้
เรียนอยู่มหา’ลัยปีสดุ ท้าย ไม่เหลือญาติทไี่ หน คุณช่อก็เลยชวนมาพัก
อยู่ด้วยกัน”
10 พันธกานต์รัก

“หน้าด้าน!” พันธกานต์ผรุสวาทเบาๆ ราวกับราชสีหค์ �ำราม คิว้
หนาๆ ทีพ่ าดอยูเ่ หนือดวงตาคมระยับขมวดมุน่ “พาลูกชายมาสูบเลือด
สูบเนื้อพ่อฉันคนเดียวไม่พอ ยังท�ำเป็นหน้าใหญ่ใจบุญพาเด็กที่ไหน
ไม่รู้มาช่วยกันสูบอีก เมื่อไรกาฝากพวกนี้มันจะหมดสิ้นไปจากโลก
เสียที”
ขณะที่เพื่อนรักก�ำลังหัวเสียอยู่นั้น เตชินท์ก็ระบายลมหายใจ
อย่างหนักอก
“ไอ้พัน...ฉันว่าแกอคติกับเขาเกินไป คุณช่อไม่เหมือนผู้หญิง
คนอื่นๆ ของพ่อแกเลยนะ เท่าที่ฉันรู้จักเขามาหกปี คุณช่อเป็นคนดี
มาก แล้วคุณเอกลูกชายของเขาก็...”
“แกหยุดพูดไปเลยไอ้เต” พันธกานต์สวนเรียบๆ ดวงตากระด้าง
“แล้วถ้าแกยังอยากเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ แกโทร. ไปยกเลิกการสัง่ ซือ้
เฟอร์นเิ จอร์ทงั้ หมดเดีย๋ วนี้ เพราะว่าบ้านฉันไม่ใช่สถานสงเคราะห์”
ชายหนุม่ ไม่รอฟังค�ำตอบรับหรือปฏิเสธ เดินน�ำลิว่ ๆ ออกไปจาก
อาคารผูโ้ ดยสาร ทิง้ ให้เตชินท์ได้แต่ยนื อ้าปากหวอ ก่อนจะรวบรวมสติ
กลับมาอีกครัง้ และลากกระเป๋าเดินทางตามไปยังบริเวณทีเ่ พือ่ นยืนรอ
รถบริษัทอยู่
“เฮ้ยๆ ไอ้พัน!” เขาจับไหล่เพื่อนให้หันมามองหน้า “แกก็รู้ว่า
ฉันท�ำตามทีแ่ กต้องการไม่ได้ เพราะฉันเป็นลูกจ้างของพ่อแก ส่วนคุณ
ช่อก็ได้รับค�ำสั่งมาจากพ่อแกอีกทอด ขืนฉันโทร. ไปยกเลิกการสั่งซื้อ
จริงๆ พ่อแกก็เฉ่งฉันหัวแบะ แล้วที่ส�ำคัญเลยนะ...”
ถ้าพันธกานต์ก�ำลังหัวเสีย ตอนนี้เขาเองก็เริ่มหัวเสียไม่น้อยไป
กว่าอีกฝ่าย
“ถึงฉันเข้าข้างแก พ่อแกก็ตอ้ งสัง่ คนอืน่ มาจัดการเรือ่ งนีแ้ ทนฉัน
อยู่ดี!” เตชินท์แจกแจงด้วยท่าทางขึงขัง
พันธกานต์นิ่วหน้า ดวงตาวาววับ แต่การที่ดวงตาคู่นั้นเบนไป
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อีกทางท�ำให้คนมองรับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้หัวรั้นมากจนเกินไป อย่าง
น้อยๆ ก็กบั เพือ่ นอย่างเขานีล่ ะ ส่วนทีข่ บกรามแน่นอยูน่ นั้ เขาไม่แน่ใจ
เหมือนกันว่า ‘ความซวย’ จะไปลงที่ใครต่อ
“พ่อฉันอยู่ไหน”
ภายในห้องประชุมบนชั้นแปดของอาคารขนาดใหญ่ย่าน
ใจกลางเมือง ซึ่งมีป้ายก�ำกับอย่างเด่นหราว่า ‘คมน์พิมุกต์ กรุ๊ป’ นักธุรกิจหนุ่มใหญ่วัยห้าสิบแปดปีก�ำลังสรุปเรื่องนิตยสารหัวใหม่ของ
ส�ำนักพิมพ์ในเครือบริษัทที่ก�ำลังจะเปิดตัวช่วงต้นเดือนหน้า
“ผมคิดว่าพวกเราทุกคนน่าจะเห็นด้วย...”
“ผมไม่เห็นด้วย!”
จู่ๆ ประตูห้องประชุมก็ถูกผลักเข้ามา เสียงเข้มๆ ของผู้มาใหม่
ท�ำให้ทุกคนหันไปมองโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งประธาน
บริษัทอย่างแสนคมที่ยืนอยู่หน้าห้อง
“พัน!” นักธุรกิจหนุ่มใหญ่นึกไม่ถึงว่าจู่ๆ ลูกชายจะมาปรากฏ
ตัวที่บริษัท ทั้งยังปรากฏตัวอย่างไร้มารยาทในตอนที่ทุกคนก�ำลัง
ประชุมงานกันอยู่
เมื่อหันไปยังหัวหน้ากองบรรณาธิการ ตลอดจนบุคลากรฝ่าย
ต่างๆ ที่ก�ำลังนั่งกะพริบตาปริบๆ แสนคมก็แทบอยากเอาหน้าแทรก
แผ่นดินหนี แต่เขารู้ดีว่านั่นเป็นทางออกของคนขี้ขลาดเท่านั้น
“เอาละ เบื้องต้นก็ตามที่ผมได้บอกทุกคนไป วันนี้เอาไว้เท่านี้”
ชายวัยกลางคนปิดประชุม
ทุกคนจึงไม่รอช้าที่จะเก็บของและออกจากห้องอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากรู้ดีว่าลูกชายท่านประธานคนนี้ค่อนข้างอารมณ์ร้าย โผล่มา
ทีไรก็มักจะอาละวาดจนพนักงานหัวหดกันเป็นแถว แม้เขาจะหน้าตา
หล่อเหลาปานเทพบุตร สาวๆ หลายคนก็มวิ ายแอบตัง้ ฉายาแกมจิกกัด
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เล็กๆ ว่า ‘หล่อบรรลัย’
ก็สุดหล่อปรากฏตัวที่ไหน บรรลัยที่นั่น!
ตลอดหกปีทพี่ นั ธกานต์ไปเรียนต่อเมืองนอกจึงนับเป็นช่วงเวลา
อันแสนสงบ แต่นบั จากนีไ้ ปยังไม่มใี ครหยัง่ รูอ้ นาคตได้วา่ หากชายหนุม่
เข้ามาช่วยงานบิดาอย่างเต็มตัว บรรยากาศในการท�ำงานของแต่ละ
แผนกจะผกผันไปในทิศทางใด
ไม่ถงึ หนึง่ นาทีต่อมา ภายในห้องประชุมก็เงียบกริบ เหลือเพียง
พันธกานต์กับบิดาแค่สองคนเท่านั้น
“ว่าไง พัน” แสนคมเปิดฉากซักถามแกมต�ำหนิ “กลับมาถึง
หมาดๆ ก็หาเรื่องให้ฉันขายหน้าในที่ประชุม ฉันถามแกจริงๆ เถอะ
ไปอยู่เมืองนอกเมืองนามาหลายปี ชีวิตที่ต้องช่วยเหลือพึ่งพาตัวเอง
มันไม่ได้ท�ำให้แกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ้างเลยเหรอ”
“พ่ออย่าเพิ่งเทศน์ผมดีกว่า ที่ผมมาหาพ่อก็เพราะอยากจะพูด
เรื่องเด็กกาฝากนั่น” พันธกานต์ไม่อ้อมค้อม ยอมรับว่าอาจจะเสีย
มารยาทที่จู่ๆ ก็บุกเข้ามาแบบนี้ แต่เตชินท์รายงานเขาหมดแล้วว่า
อีกเดี๋ยวพ่อจะเดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของช่อม่วงที่
นนทบุรี พ่อถึงได้ขยับเวลาประชุมในช่วงบ่ายมาแทนเวลาว่างทีค่ วรจะ
มีให้เขา
ฮึ! คนอย่างพันธกานต์เดาอะไรไม่เคยผิดหรอก สายตาพ่อมอง
เห็นแต่ความส�ำคัญของคนอืน่ หากเขาไม่ชงิ มาพูดเสียแต่เนิน่ ๆ มีหวัง
พวกกาฝากคงล�ำพอง จัดแจงย้ายข้าวของเข้ามาในบ้านคมน์พิมุกต์
ตามอ�ำเภอใจ
“ใคร?” แสนคมขมวดคิ้ว แววตาสงสัย
“ก็หลานสาวเมียพ่อไง” ชายหนุ่มสวนกลับอย่างตรงไปตรงมา
“พ่อคิดดีแล้วเหรอที่จะให้มันเข้ามาอยู่ในบ้าน ล�ำพังแค่เมียพ่อกับไอ้
ลูกไม่มีพ่อนั่นยังสูบเลือดสูบเนื้อพ่อไม่พออีกเหรอ”
ผักบุ้ง 13

ชายสู ง วั ย กว่ า ระบายลมหายใจเล็ ก น้ อ ย ทอดสายตามอง
ทัศนียภาพนอกผนังกระจกอย่างเหนื่อยหน่าย เขาเบื่อเหลือเกินที่จะ
ต้องอธิบายเรื่องเหล่านี้ซ�้ำๆ เนื่องจากรู้มาตลอดว่าพันธกานต์ไม่เคย
ชอบช่อม่วง
ไม่ส.ิ ..ความจริงแล้วลูกชายไม่เคยชอบภรรยาของเขาทุกคนนัน่
ละ เพียงแต่ช่อม่วงอาจหนักกว่าคนอื่นสักหน่อย เนื่องจากหล่อนมีลูก
ติดคือทองเอก ทัง้ ยังตัง้ ท้องลูกชายตัง้ แต่อายุเพียงแค่สบิ สี่ พันธกานต์
เลยมองว่าอีกฝ่ายเป็นผู้หญิงไม่ดี ทั้งๆ ที่หล่อนแค่ตัดสินใจพลาดไป
เท่านั้นเอง
“พ่อบอกกี่ทีแล้วว่าคุณช่อกับเอกไม่เคยอยากได้สมบัติของพ่อ
ห้าหกปีที่แกไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนา คุณช่อกับเอกก็ช่วยพ่อดูแล
ธุรกิจแทนแกทุกอย่าง” แสนคมพยายามอธิบายอย่างใจเย็น ผิดกับ
คนฟังที่เหยียดยิ้มมุมปาก
“ก็แหง!” ชายหนุ่มแค่นหัวเราะ นัยน์ตาฉายแววดูหมิ่นอย่าง
เห็นได้ชัด “พวกมันอยากครอบครองธุรกิจของพ่อจนตัวสั่น นี่มันคง
หวังจะประจบเอาใจพ่อ เผื่อว่าจะได้ส่วนแบ่งสมบัติของผมด้วยไง”
“แกนีม่ นั ...” แสนคมเหลืออดจนไม่รจู้ ะสรรหาค�ำพูดใดมาชีท้ าง
สว่างให้ลูก “กี่ปีๆ ก็เอาแต่มองคนในแง่ร้าย”
“ก็คนที่พ่อว่ามันไม่เคยมีแง่ดีให้มองนี่ครับ ผู้หญิงที่มีลูกตั้งแต่
อายุสิบสี่ ถ้าไม่คิดจะจับผู้ชายรวยๆ เพื่อยกระดับตัวเองแล้วจะยอม
เอาตัวเข้าแลกท�ำไม พอจับได้วา่ สามีมเี มียน้อยก็รบั ไม่ได้ หอบลูกหอบ
เต้าหนีมาจับผูช้ ายแก่คราวปูร่ วดเร็วทันใจ คงคิดอยากให้ตายเร็วๆ จะ
ได้รับมรดก แต่ที่ได้มามันคงน้อยไปละมั้ง พอสามีแก่ตายไม่ทันไรถึง
ได้มาจับพ่อต่อเลย”
“พัน! หยุดพูดก้าวร้าวกับคุณช่อได้แล้ว” ผู้เป็นบิดาเอ็ดพลาง
เหลือบมองประตูหอ้ งประชุมอย่างอดคิดไม่ได้วา่ หากใครผ่านมาได้ยนิ
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เข้าคงไม่ดีนัก “ถ้าคุณช่อมาได้ยิน เขาจะคิดยังไง จะพูดจาอะไรก็หัด
ให้เกียรติคนอื่นบ้าง!”
“เขาต่างหากที่ต้องให้เกียรติผม เพราะว่าผมเป็นลูกแท้ๆ ของ
พ่อ เป็นว่าที่ประธานบริษัทนี้ และเป็นว่าที่เจ้าของบ้านที่เขาอาศัยอยู่
หกปีที่ผ่านมา ผมปล่อยให้เขาเสวยสุขมามากพอแล้ว เขาเป็นเมียพ่อ
จะอยูใ่ นบ้านผมก็ไม่วา่ อะไรหรอกนะ เพราะผมเข้าใจความว้าเหว่ของ
พ่อดี แต่ถ้าเขาจะเอาใครเข้ามาอยู่เรื่อยๆ เหมือนบ้านเราเป็นสถานสงเคราะห์แบบนี้ ผมไม่เห็นด้วย!”
“แต่พ่อเห็นด้วย” แสนคมสวน สีหน้าเรียบนิ่งยามประสาน
สายตากับลูกชายทีก่ ำ� ลังยืนอึง้ “อาทิตย์หน้าหนูพระพายจะย้ายมาอยู่
กับเรา เรื่องนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งนั้น เพราะถ้าแกคิดว่า
ตัวเองเป็นว่าที่เจ้าของบ้านที่จะให้ใครอยู่หรือไม่ก็ได้แล้วละก็ นั่นคือ
หลังจากที่พ่อของแกตายแล้ว แต่ตอนนี้พ่อแกยังไม่ตาย พ่อมีสิทธิ์จะ
ให้ใครอยู่หรือไม่ก็ได้”
“แต่ผมเป็นลูกพ่อนะ! ผมมีสทิ ธิอ์ อกความคิดเห็นเรือ่ งนีเ้ หมือน
กัน”
“ใช่ แกมีสิทธิ์ออกความคิดเห็น แต่ฉันไม่จำ� เป็นจะต้องฟังแก
ทุกเรื่อง”
เป็นการตอบโต้แสนเย็นชาทีท่ ำ� ให้นยั น์ตาของพันธกานต์วาววับ
และร้อนรนในอกราวกับมีใครเอาไฟมาเผา
“แกเป็นลูกชายฉัน คุณช่อเองก็เป็นเมียฉัน เพราะฉะนั้นหลาน
สาวคุณช่อก็เหมือนหลานสาวฉันคนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญหนูพระพายเป็นเด็ก
ดีมาก แกไม่ควรเหยียบย�่ำหัวจิตหัวใจของหนูพระพายด้วยการเรียก
เขาว่ากาฝาก ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง...”
“ไม่! ยังไงผมก็ไม่เห็นด้วย!” พันธกานต์โวยวายทั้งๆ ที่บิดายัง
ตักเตือนไม่ทันจบ แสนคมจึงคร้านจะพูดกับคนหัวรั้นเอาแต่ใจตัวเอง
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“เรือ่ งของแก” ว่าแล้วคนสูงวัยกว่าก็เดินออกไปจากห้องประชุม
ทิ้งให้ลูกชายยืนฮึดฮัด ก�ำหมัดแน่น
ชายหนุ่มพยายามระงับอารมณ์โกรธอย่างเต็มความสามารถ
แต่เมื่อสะกดกลั้นไม่ไหว เขาก็ระบายออกด้วยการปัดแฟ้มเอกสารที่
วางอยู่บนโต๊ะหล่นลงไปบนพื้น
โครม!
กระดาษปลิวว่อนกระจายเกลือ่ น เช่นเดียวกับความรูส้ กึ ภายใน
ใจที่วุ่นวายสับสน พันธกานต์ไม่เข้าใจจริงๆ ว่าส�ำหรับพ่อแล้ว หัวจิต
หัวใจลูกชายคนนี้เคยมีค่าบ้างหรือเปล่า ตั้งแต่เล็กจนโตพ่อส่งเขาไป
อยูโ่ รงเรียนประจ�ำเพือ่ ตัวเองจะได้มคี วามสุขกับครอบครัวใหม่ พอเรียน
จบปริญญาตรีในกรุงเทพฯ ไม่ทันไรก็ส่งไปเรียนต่อไกลถึงอเมริกา ไม่
เคยไปเยี่ยม ไม่เคยโทรศัพท์ไปหา พ่อท�ำราวกับเขาเป็น ‘ส่วนเกิน’
ในชีวิต มาถึงตอนนี้พ่อก็ห่วงความรู้สึกคนอื่นว่าจะถูกเขาเหยียบย�่ำ
ทั้งๆ ที่พ่อเป็นคนเหยียบย�ำ่ หัวใจลูกชายตัวเองซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า
พอกันที! ถ้าพ่อไม่ต้องการลูกชายคนนี้ พันธกานต์จะไม่อยู่
ขวางหูขวางตาพ่ออีกต่อไป
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1
เจ้าของบ้าน

ที่นี่คือบ้านใหม่ของหล่อนจริงๆ หรือ...
หญิงสาวในชุดกระโปรงสีด�ำสนิทยืนมองคฤหาสน์สไตล์ยุโรป
คลาสสิกซึ่งอยู่เบื้องหน้าตาไม่กะพริบ รู้สึกราวกับตัวเองก�ำลังฝัน แต่
เสียงรถตู้ที่ค่อยๆ แล่นออกไปทางด้านหลังก็ทำ� ให้หล่อนรับรู้ว่ามันคือ
ความจริง
‘บ้านคมน์พิมกุ ต์’ เคหาสน์ทถี่ ูกโอบล้อมด้วยสวนสไตล์องั กฤษ
แห่งนี้ก�ำลังจะกลายเป็นที่อยู่ของหล่อน
“มาจ้ะ เดี๋ยวอาพาไปดูห้องนอน” ช่อม่วงชักชวนเข้าบ้าน คน
อ่อนวัยกว่าจึงเหลือบตาไปทางรถตูอ้ เนกประสงค์ทกี่ ำ� ลังแล่นห่างออก
ไปทุกขณะ
“แล้วกระเป๋าของพระพายล่ะคะ”
“เดี๋ยวบูรณ์ยกตามมาให้ เขาแค่เอารถไปจอดเฉยๆ” หญิงวัย
กลางคนอธิบายพลางพยักหน้าชวนเข้าไปด้านในอีกครั้ง
พระพายไม่อยากปล่อยให้อีกฝ่ายต้องคอยนาน จึงเดินตาม
ผู้ใหญ่ที่นับถือขึ้นบันไดหินอ่อนไปยังหน้ามุข เมื่อถอดรองเท้าก้าวเข้า
สู่ห้องโถง หญิงสาวก็เบิกตาโต มองจากภายนอกว่าบ้านคมน์พิมุกต์
ใหญ่โตแล้ว ภายในยิง่ กว้างขวางและตกแต่งอย่างหรูหราอลังการจริงๆ
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เหนือศีรษะหล่อนคือโคมไฟระย้าขนาดใหญ่ ส่วนเบื้องหน้าคือ
บันไดสู่ชั้นสองที่แบ่งออกเป็นสองฝั่ง หญิงสาวไม่มีเวลาส�ำรวจอะไร
มากมายนัก เพราะต้องตามช่อม่วงขึ้นไปยังชั้นบน ระเบียงทางเดิน
ออกแบบเป็นครึ่งวงกลม มองลงไปยังโถงเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน
กระทั่งมาถึงห้องนอนทางทิศตะวันออก เตียงสีขาวสไตล์วินเทจซึ่ง
ตกแต่งด้วยมุง้ แขวนเพดาน ท�ำให้พระพายรูส้ กึ ราวกับว่านีค่ อื ห้องนอน
ของเจ้าหญิงไม่มีผิด
“เป็นไงจ๊ะ ชอบไหม” ช่อม่วงหันไปถามด้วยรอยยิ้ม
“ยิ่งกว่าชอบอีกค่ะ” พระพายตอบตรงๆ แต่เวลาเดียวกันก็
กระอักกระอ่วนใจเหลือเอ่ย “แต่บอกตรงๆ นะคะอาช่อ พระพายชัก
อยากไปเช่าหออยู่มากกว่า”
“อ้าว?” ช่อม่วงขมวดคิว้ เล็กๆ “ถ้าชอบแล้วท�ำไมถึงอยากจะไป
เช่าหอพักอีกล่ะ”
“ที่จริงพระพายไม่คิดว่าบ้านคุณแสนจะใหญ่โตขนาดนี้ค่ะ”
หญิงสาวกวาดตามองรอบๆ แล้วอดเกรงใจไม่ได้ “ห้องนีห้ อ้ งเดียวใหญ่
กว่าบ้านเก่าของคุณตาทั้งหลัง แถมเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นก็น่าจะแพง
มากด้วย พระพายไม่กล้าใช้ค่ะอาช่อ ถ้าเกิดพระพายเผลอท�ำพัง คง
ไม่มีปัญญาหามาคืนแน่ๆ”
หญิงสาวพูดอุบอิบ ก้มลงมองส�ำรวจเท้าตัวเองอย่างกังวลว่า
จะมีคราบฝุ่นติดมาท�ำให้พรมสีครีมภายในห้องนอนต้องเปรอะเปื้อน
หรือเปล่า ท่าทีไร้เดียงสานั้นท�ำให้อีกฝ่ายอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างเอ็นดู
“คุณแสนสั่งให้คนมาตกแต่งห้องนี้ใหม่เพื่อพระพาย ถ้าพระพายไม่ยอมอยู่ แล้วใครจะอยู่ล่ะจ๊ะ มีหวังคุณแสนคงได้เสียเงินฟรี
อย่าคิดมากเลยน่า อีกอย่าง อาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงพระพายด้วย”
ช่อม่วงยิ้มพลางลูบศีรษะเด็กในปกครอง “อาอยากดูแลพระพายให้ดี
เหมือนกับที่คุณพ่อเคยดูแลนะ”
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เพราะแบบนี.้ ..พระพายถึงตกลงมาอยูใ่ นความดูแลของอีกฝ่าย
ทั้งๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือด
พระพายเกิดและโตทีน่ นทบุรี มารดาเป็นลูกจ้างในร้านขนมไทย
เทียนแก้วซึ่งมีคุณตาเทียนเป็นเจ้าของ แต่โชคร้าย...มารดาจากโลกนี้
ไปด้วยโรคมะเร็ง ตอนนัน้ หล่อนอายุแค่หกขวบ คุณตาเทียนจึงรับเป็น
เด็กในปกครอง เลี้ยงดูเหมือนหลานสาวแท้ๆ เพราะท่านเองก็อยู่ตัว
คนเดียว
ช่อม่วง...ลูกสาวของคุณตาหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบสี่
ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมาท่านประกาศตัดพ่อตัดลูกชนิดไม่ยอมเผาผี คน
เป็นลูกจึงไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณผู้ให้กำ� เนิดเลยสักครั้ง ท�ำได้
อย่างมากก็แค่ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบผ่านทางพระพาย ตอนนี้พอชาย
สูงอายุเสียชีวิต ประกอบกับร้านขนมไทยเทียนแก้วเพิ่งถูกโจรงัดช่วง
สวดอภิธรรมศพหมาดๆ หญิงวัยกลางคนเลยไม่สบายใจที่จะให้หญิง
สาวอยู่คนเดียว เมื่อหารือกับผู้เป็นสามี อีกฝ่ายจึงเสนอให้รับหล่อน
มาอยู่ด้วยกัน
“ขอบคุณอาช่อนะคะ” พระพายประนมมือไหว้ ซึ้งใจในความ
กรุณา “พระพายสัญญาค่ะว่าจะตั้งใจเรียน ไม่ทำ� ให้อาช่อผิดหวัง”
“อาเชื่อว่าพระพายต้องท�ำได้แน่นอนจ้ะ” หญิงวัยกลางคนให้
ก�ำลังใจ “เอาละ พระพายเพิ่งมาถึงเหนื่อยๆ หลายวันมานี้ก็วุ่นเรื่อง
งานศพ ไหนจะเรือ่ งย้ายบ้านด้วย ถ้ายังไงพักผ่อนตามสบายนะ มีอะไร
ขาดเหลือก็ไปบอกอาได้ ห้องอาอยูถ่ ดั ไปทางขวามือของห้องพระพาย
สามห้อง แล้วถ้าคุณแสนกลับจากบริษัทเมื่อไร อาจะให้คนมาตามไป
กินมื้อเย็นด้วยกัน”
“ค่ะ” พระพายยิ้มรับ ช่อม่วงจึงเดินออกไปเพื่อให้หญิงสาวได้
มีเวลาเป็นส่วนตัว แต่ยังไม่ทันถึงประตูห้อง เท้าทั้งสองข้างก็ชะงัก
“จริงสิ” ช่อม่วงหันกลับไปหาอีกฝ่าย ท่าทางเหมือนเพิง่ นึกบาง
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อย่างได้ “ถ้าไม่จ�ำเป็น พระพายอย่าเดินไปแถวปีกตะวันตกนะจ๊ะ”
น�ำ้ เสียงของผูเ้ ป็นอาราบเรียบ แต่แววตาค่อนข้างจริงจังจนชวน
ฉงน
“มีอะไรหรือเปล่าคะ”
“ตรงนั้นเป็นเขตของคุณพัน”
“คุณพัน” พระพายพึมพ�ำด้วยไม่ค้นุ กับชื่อนีม้ าก่อน แต่พอรู้ว่า
บ้านคมน์พิมุกต์เป็นทรัพย์สินของแสนคม ชายวัยกลางคนท่าทางใจดี
ที่หล่อนเคยพบในงานศพคุณตา
พัน...แสน...หากเดาไม่ผิดคงเป็นญาติๆ กัน
“คุณพันธกานต์ ลูกชายคนเดียวของคุณแสนจ้ะ” ช่อม่วงเฉลย
“อายุมากกว่าพระพายเจ็ดแปดปี แต่คุณพันเธอค่อนข้างชอบความ
เป็นส่วนตัว แล้วก็...หงุดหงิดง่าย อารมณ์ร้ายอยู่สักหน่อย ถ้าเป็นไป
ได้อาไม่อยากให้พระพายไปวุ่นวายกับเธอ”
ช่อม่วงยิม้ บางๆ ในประโยคสุดท้าย แต่แววตาทีเ่ จือความกังวล
ท�ำให้คนมองรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากล ถึงขั้นต้องแบ่งเขตแดน
กันแบบนี้แสดงว่าคงไม่ลงรอยกันแหงๆ ที่จริง...ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
ส�ำหรับลูกติดเมียเก่ากับเมียใหม่ของพ่อ แต่นอกจากต่างคนต่างอยูใ่ น
พืน้ ทีข่ องตัวเองแล้ว การทีผ่ เู้ ป็นอาเรียกลูกเลีย้ งซึง่ อายุออ่ นกว่าหลาย
ปีดว้ ยสรรพนามว่า ‘คุณ’ ท�ำให้พระพายสัมผัสได้ถงึ ความถือเนือ้ ถือตัว
ของเขา
เอาเป็นว่าหล่อนจะพยายามสงบเสงีย่ มมากๆ ก็แล้วกัน อย่างไร
เสียหญิงสาวก็ไม่ชอบความวุ่นวายอยู่แล้ว ยิ่งกับคนอารมณ์ร้ายยิ่ง
ไม่อยากสุงสิง เพราะไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้ง และอยากมีชวี ติ สงบ
เพื่อจะได้ใช้สมาธิกับการเรียนอย่างเต็มที่มากกว่า
“อาช่อไม่ตอ้ งห่วงค่ะ ทัง้ อาช่อและคุณแสนใจดีกบั พระพายมาก
พระพายจะอยู่ในที่ของพระพาย ไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย
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แน่นอน” หญิงสาวให้สญ
ั ญา เป็นจังหวะเดียวกับทีบ่ ริบรู ณ์ยกกระเป๋า
เดินทางมาถึงหน้าประตูห้อง เสียงฝีเท้าของเขาท�ำให้สองอาหลานหัน
ไปมอง
“งัน้ เดีย๋ วอาขอตัวเลยนะจ๊ะ พระพายจัดของตามสบาย” ช่อม่วง
เอื้อเฟื้อ ก่อนจะหมุนตัวออกไปอีกครั้ง พระพายเดินไปส่งผู้ใหญ่ตาม
มารยาท ทั้งยังถือโอกาสนี้ขอบคุณบริบูรณ์
ไม่ถึงนาทีต่อมา กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก็ถูกยกขึ้นมาวางลง
บนเตียงสีขาวสะอาดสะอ้าน พระพายเปิดกระเป๋าออก หยิบกรอบรูป
บานเล็กๆ ของคุณตาขึ้นมาดูอย่างแสนรัก
“คุณตาขา...พระพายย้ายมาอยูบ่ า้ นใหม่แล้ว ช่วงนีค้ งต้องปรับ
ตัวหลายอย่าง อาทิตย์หน้าก็จะเปิดเทอมแล้วด้วย คุณตาเป็นก�ำลังใจ
ให้พระพายด้วยนะ” หญิงสาวยิ้ม ดวงตาเปี่ยมไปด้วยความหวัง
“ไม่มท
ี าง! อย่าหวังเลยว่าจะได้มาเสวยสุขในบ้านของฉัน
ง่ายๆ” พันธกานต์ยิ้มเหยียด นัยน์ตาวาววับอย่างไม่สบอารมณ์
ท่ามกลางความมืดสลัวของไนต์คลับหรู ชายหนุม่ คว้าแก้วเหล้า
ราคาแพงบนโต๊ะเบื้องหน้าขึ้นดื่มเพื่อละลายความหงุดหงิด หลายวัน
มานี้เขาประท้วงพ่อด้วยการไม่กลับไปนอนบ้าน เชื่อว่าอย่างไรเสีย
เลือดก็ต้องข้นกว่าน�้ำ ยิ่งเขาเพิ่งเรียนจบกลับมาหมาดๆ พ่อยิ่งต้อง
อยากให้ไปช่วยงานในบริษัทเพื่อเตรียมตัวรับช่วงต่อกิจการ หาก
ลูกชายแสดงเจตนารมณ์วา่ ไม่พอใจเด็กกาฝากจริงๆ พ่อต้องไล่เด็กนัน่
ออกไปอยู่ที่อื่น แล้วโทร. มาง้อเขา!
แต่เปล่า...นอกจากพ่อจะเงียบหายไปแล้ว เตชินท์ยังเพิ่งบอก
ว่าเด็กนั่นย้ายเข้าไปในบ้านแล้วตั้งแต่เมื่อเย็น
บ้าชะมัด! พ่อท�ำแบบนี้กับเขาได้ยังไง
“ฉันว่ามาถึงขั้นนี้ พ่อแกคงไม่เปลี่ยนใจง่ายๆ แล้วละ” หนุ่มตี๋
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ที่นั่งข้างๆ ระบายลมหายใจเล็กน้อย ก่อนจะหยิบแก้วเครื่องดื่มของ
ตนขึ้นมาบ้าง “ถึงแกจะประท้วงพ่อต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ ยิ่งตอนนี้มี
คุณเอกคอยช่วยงานหลายอย่าง พ่อแกอาจอยากตัดหางปล่อยวัดแก
แล้วก็ได้”
กว่าจะรู้ตัวว่าเผลอปากตรงกับใจไปนิด แทงใจด�ำอีกฝ่ายไป
หน่อย เตชินท์ก็พูดออกไปแบบชัดถ้อยชัดค�ำแล้ว เขาหันไปเห็นพันธกานต์มองมาด้วยแววตาขุ่นเคือง
“เอ่อ...ที่จริงฉันก็แค่เป็นห่วง” รอยยิ้มเจื่อนๆ ถูกส่งไปเพื่อ
ปลอบโยน แต่สาบานได้ เขาเป็นห่วงเพื่อนจากใจจริงๆ
แม้ว่าเพื่อนรักจะอารมณ์ร้าย เอาแต่ใจตัวเองบ่อยๆ ทว่าครั้งที่
เขาเคยตกทีน่ งั่ ล�ำบาก พันธกานต์เป็นเพือ่ นคนแรกและคนเดียวทีห่ ยิบ
ยื่นความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยเหตุนี้เองเตชินท์จึง
พยายามมองข้ามข้อเสียของอีกฝ่าย และเชือ่ อยูอ่ ย่างหนึง่ ว่าโลกนีไ้ ม่มี
ใครเกิดมาดีไร้ที่ติ
กระนั้น เขาก็อยากให้เพื่อนลด ละ เลิก นิสัยแย่ๆ ลงบ้างสักนิด
อย่างน้อยก็กับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อบังเกิดเกล้าของตัวเอง
“บอกตรงๆ ว่าถ้าฉันเป็นแก ฉันไม่มานั่งดื่มประท้วงพ่อแบบนี้
หรอก แต่ฉันจะเข้าไปช่วยงานพ่อในบริษัท พิสูจน์ตัวเองให้พ่อเห็นไป
เลยว่าฉันมีดีไม่น้อยไปกว่าคุณเอก งานไหนที่คุณเอกท�ำได้ ฉันก็ต้อง
ท�ำได้เหมือนกัน” รู้ว่าพันธกานต์ไม่ชอบเป็นที่สองรองใคร เตชินท์จึง
ตั้งใจหยิบยกเรื่องนี้มากระตุ้นให้เพื่อนเริ่มต้นท�ำอะไรดีๆ บ้าง
“แกอย่าเอาฉันไปเปรียบกับไอ้คนพรรค์นั้น” พันธกานต์สวน
เรียบๆ ดวงตาฉายแววดูหมิ่น “เพราะว่าคนอย่างมันเป็นได้อย่างมาก
ก็แค่ลูกจ้างของพ่อฉัน หรืออีกหน่อยถ้าฉันได้ขึ้นเป็นประธานบริษัท
มันก็คือลูกจ้างของฉัน ฉันไม่ลดตัวลงไปท�ำงานประเภทเดียวกับมัน
แน่ๆ”
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อัตตาที่มีสูงปรี๊ดของ ‘ว่าที่ประธานบริษัท’ ท�ำเอาเตชินท์ถึงกับ
อ้าปากหวอ กะพริบตาปริบๆ ยามมองเพื่อนสนิทยกแก้วเหล้าขึ้นดื่ม
รวดเดียวหมด
“อ้าว...เฮ้ย! ไอ้พัน แล้วนั่นแกจะไปไหน” หนุ่มตี๋เรียกเพื่อนที่
ลุกออกไปจากโต๊ะ ทว่าพันธกานต์ไม่สนใจด้วยซ�้ำ
ร่างสูงตรงไปยังทางออกไนต์คลับ แล้วพยักหน้าสัง่ เจ้าหน้าทีซ่ งึ่
คุ้นเคยกันดีไปเอารถมาให้ เขาไม่อยากเสียอารมณ์อีกต่อไป ยิ่งได้ยิน
ชื่อไอ้กาฝากทองเอกยิ่งโมโห เพราะการที่พ่อไม่มาง้อแบบนี้ทำ� ให้อด
คิดไม่ได้ว่าพ่อจะตัดหางปล่อยวัดเขาจริงๆ
เมื่อพนักงานไนต์คลับน�ำรถสปอร์ตคันหรูมาจอดตรงหน้า ชาย
หนุม่ ก็หยิบกระเป๋าสตางค์มาเปิดและยืน่ ธนบัตรสีเทาให้สองใบ ก่อนจะ
ก้าวเข้าไปนั่งประจ�ำต�ำแหน่ง อีกฝ่ายไม่รอช้า รีบตามมาปิดประตูให้
อย่างดิบดี
“ขับรถดีๆ นะครับ คุณพันธกานต์” พนักงานยิ้มกว้างและเอ่ย
ลาไม่ทันขาดค�ำก็สะดุ้งเฮือก กระโดดหลบแทบไม่ทัน เพราะรถสีด�ำ
คันงามขับออกไปด้วยความเร็วสูง
พันธกานต์ท�ำหน้านิ่วคิ้วขมวด ช่วงเวลาสี่ทุ่มกว่าๆ แบบนี้ถนน
ในกรุงเทพฯ ค่อนข้างโล่ง แต่เขาไม่รู้จริงๆ ว่าจะมุ่งหน้าไปไหนต่อ
หลายวันมานีช้ ายหนุ่มอาจมีเงินใช้จ่ายอย่างสุร่ยุ สุร่าย สมบัตพิ สั ถาน
ที่แม่ทิ้งเอาไว้ให้ก่อนตายก็มากมายเสียจนเขาไม่จำ� เป็นต้องแบมือขอ
เงินพ่อด้วยซ�้ำ
แต่ท�ำไมนะ...ท�ำไมเขาไม่มีความสุข!
เมื่อไม่รู้จะมุ่งหน้าไปไหน รถยนต์คันหรูจึงแล่นมาหยุดหน้า
ประตูรั้วบ้านคมน์พิมุกต์ พันธกานต์กดแตรรัวซ�้ำไปซ�้ำมาหลายครั้ง
ไม่สนใจสักนิดว่าเสียงจะดังรบกวนการพักผ่อนของคนข้างในหรือเปล่า
ถ้าเขาไม่มีความสุข ใครก็อย่าหวังจะได้มีความสุขเลย!
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“พี่เอกดูแลตัวเองดีๆ นะคะ เสร็จงานเมื่อไรค่อยเจอกัน”
พระพายบอกกับชายหนุ่มผ่านทางโทรศัพท์มือถือ รู้มาคร่าวๆ ว่าเขา
ไปร่วมงานเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือที่ต่างประเทศในฐานะตัวแทนบริษัท
คมน์พิมุกต์ กรุ๊ป เลยไม่สามารถมารับหล่อนพร้อมกับช่อม่วงในวันนี้
แต่พอเสร็จงานแล้วเขายังมีใจเป็นห่วง โทรศัพท์ข้ามน�้ำข้ามทะเลมา
ถามไถ่ตามประสาพี่ชายที่รู้ว่าน้องเพิ่งย้ายที่อยู่หมาดๆ
ปี๊น...ปี๊น!
เสียงแตรรถยนต์ทดี่ งั รัวๆ มาจากหน้าบ้านท�ำเอาพระพายสะดุง้
วาบ คิ้วเรียวสวยขมวดมุ่นเข้าหากัน ก่อนจะมองส�ำรวจไปยังแนวรั้ว
ทันที
“เสียงอะไรเหรอพระพาย” ปลายสายไถ่ถาม
“ใครมาบีบแตรก็ไม่รคู้ ะ่ ถ้ายังไงแค่นกี้ อ่ นนะคะพีเ่ อก” พระพาย
ตัดบทและวางสาย ร่างแน่งน้อยในชุดนอนเสื้อแขนตุ๊กตากับกางเกง
ขาสัน้ ลายการ์ตนู ขยับลงจากเตียง ก่อนจะไปยืนมองทีร่ มิ หน้าต่างบาน
สูง แต่ระยะทางที่ค่อนข้างไกลท�ำให้เห็นเพียงแค่ไฟหน้ารถสว่างจ้าที่
หน้าประตู
ปี๊น...ปี๊น!
เมือ่ ไม่มใี ครเปิด เจ้าของรถคันนัน้ ก็ยงิ่ บีบแตรรัวซ�ำ้ อีก ให้ตายสิ
...เขาไม่มีมารยาทเอาเสียเลย ดึกดื่นป่านนี้ประเดี๋ยวเพื่อนบ้านก็ออก
มาต่อว่าพอดี
ความกังวลว่าจะเป็นการรบกวนผู้อื่นท�ำให้พระพายตัดสินใจ
ออกจากห้องไปแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า ทัง้ ยังรีบร้อนจนไม่ทนั สังเกตเลย
ว่าเสียงแตรเงียบลงแล้ว กระทัง่ ก้าวผ่านทางเดินปีกตะวันออกลงไปถึง
ชานพักบันได เท้าทั้งสองข้างของหล่อนก็ชะงัก
ชายหนุม่ คนหนึง่ ก�ำลังก้าวขึน้ บันได ประเมินด้วยสายตาคร่าวๆ
แล้ว เขาน่าจะสูงราว 185 เซนติเมตร เห็นจะได้ เมือ่ เทียบกับหญิงสาว
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ที่สูงแค่ 158 เซนติเมตร หล่อนจึงดูตัวเล็กไปโดยปริยาย พระพายไม่
แน่ใจว่าผู้มาใหม่เป็นใคร แต่ที่แน่ๆ คือหน้าตาหล่อไม่เบาเลยทีเดียว
หากเปรียบเทียบเป็นงานประติมากรรมสักชิ้น เขาคงถูกรังสรรค์ด้วย
ฝีมือของพระเจ้า
หัวใจดวงน้อยๆ กระตุกไหว สมองยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่า
อาการเหล่านี้คืออะไร บางทีอาจเป็นอาการของคนที่วางตัวไม่ถูก
เพราะเขาหยุดมองหล่อนด้วยดวงตากระด้าง หัวคิ้วขมวดมุ่นจนชวน
ให้รสู้ กึ ถึงความประหลาดใจระคนขุน่ เคือง แต่เขาจะเคืองเรือ่ งอะไรล่ะ
ในเมื่อเพิ่งพบหน้ากันเป็นครั้งแรก ทันใดนั้นชื่อของคนอารมณ์ร้ายที่
ผู้ปกครองของหล่อนเอ่ยถึงเมื่อตอนกลางวันก็ลอยเข้ามาในหัว
“คุณพัน!” พระพายอุทานแผ่วเบา คาดไม่ถึงว่าจู่ๆ จะได้เจอ
เขาแบบกะทันหัน
เสียงรถยนต์คันหนึ่งแล่นออกไปจากหน้ามุขของคฤหาสน์ เป็น
รถสปอร์ตสีด�ำมันวาวที่หล่อนเคยเห็นแค่ในละครโทรทัศน์ และเดา
ได้เลาๆ ว่าเจ้าของคือพันธกานต์ เขาคงเพิ่งขับเข้ามาหมาดๆ ถึงได้มี
ใครบางคนก�ำลังน�ำรถไปเก็บ
แล้วกัน หล่อนควรท�ำอย่างไรต่อดี...
พระพายกลอกตาไปมาอย่างใคร่ครวญ บางทีที่เขาท�ำหน้านิ่ว
คิ้วขมวด คงเพราะก�ำลังแปลกใจว่าหล่อนเป็นใคร ถึงได้วิ่งลงมาจาก
ชั้นบนของบ้านในยามวิกาล
“สวัสดีค่ะ” หญิงสาวตัดสินใจยกมือไหว้ แนะน�ำตัวเองตาม
ประสาคนเพิ่งพบเจอกันครั้งแรก “พระพาย...เอ่อ...เป็นหลานสาวอา
ช่อค่ะ เพิง่ ย้ายเข้ามาอยู่ทนี่ วี่ นั แรก เมือ่ กีไ้ ด้ยนิ เสียงแตรรถดังมากเลย
จะเดินไปเปิดประตูรั้วให้ แต่พี่บูรณ์คงจัดการแล้ว”
หญิงสาวยิ้มกระชับสัมพันธ์ แต่การที่เขาไม่ยิ้มตอบ ไม่รับไหว้
และดวงตาที่มองเหมือนก�ำลังเชือดเฉือนคู่นั้นท�ำให้หล่อนเริ่มหายใจ
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ติดขัด

“เอ่อ...มีอะไรให้ช่วยไหมคะ” พระพายได้กลิ่นเหล้าจากตัวเขา
ด้วย บางทีหากเขาอยากได้น�้ำเย็นๆ หรือชาร้อนๆ สักแก้ว หล่อนก็จะ
ไปเอามาบริการ คุณตาเคยสอนเสมอว่าอยูบ่ า้ นท่านอย่านิง่ ดูดาย ปัน้
วัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น แต่เมื่อค�ำตอบคือความเงียบ หล่อนจึงคิด
ว่าไม่ควรวุ่นวายกับเขาดีกว่า “ถ้าไม่มี งั้นพระพายขอตัวกลับห้องนะ
คะ คุณคงอยากพักผ่อนเหมือนกัน ราตรีสวัสดิ์ค่ะ”
ร่างแน่งน้อยหมุนตัวกลับไปทางบันไดทิศตะวันออก แต่ก้าวขึน้
ไปเพียงไม่กขี่ นั้ ก็ตอ้ งตกใจทีพ่ นั ธกานต์เร่งฝีเท้าตามมาในระยะประชิด
“กรี๊ด!”
ความตกใจท�ำให้พระพายเสียหลักล้มหงายหลัง มือน้อยๆ
พยายามหาที่ยึดเหนี่ยวตามสัญชาตญาณ แต่กลางอากาศไม่มีอะไร
ให้คว้า ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนหญิงสาวจับต้นชนปลายไม่
ถูก พอรู้สึกตัวอีกครั้ง ร่างหล่อนก็ลงมากองอยู่กับชานพักบันได
ตุ้บ!
“โอ๊ย...” พระพายครวญ เจ็บน�ำ้ ตาแทบเล็ด แต่ในขณะทีห่ ล่อน
ยังมึนงงและสับสนกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เสียงหนึง่ ก็ดงั ขึน้ เหนือศีรษะ
“คราวหน้าก็เดินระวังๆ หน่อยสิ”
หญิงสาวค่อยๆ ลุกขึ้นนั่ง เงยหน้ามองคนตัวโตที่สวมเสื้อเชิ้ต
สีด�ำอย่างนึกไม่ถึงว่าจะเห็นเขากระตุกยิ้มมุมปาก นัยน์ตาเยาะหยัน
“ไม่รู้ตัวหรือไงว่า ‘เกะกะ’ ขวางทางคนอื่น”
“คุณ...” พระพายตะลึง เกือบจะคิดว่าเขาเมาถึงได้เซมาขวาง
ทาง แต่ท่าทีไร้ส�ำนึกท�ำให้หล่อนฉุกคิดได้ว่าที่จริงแล้วพันธกานต์ไม่
ควรขึ้นบันไดทิศตะวันออก ในเมื่อห้องนอนเขาอยู่ทางปีกตะวันตก
“คุณตั้งใจเดินมาขวาง?”
“ฉันเป็นเจ้าของบ้านจะเดินตรงไหนก็ได้”
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เป็ น ค�ำ ตอบที่ ดู ไ ม่ แ ยแสกั บ ความร้ า ยกาจของตั ว เองเท่ า ไร
พระพายได้แต่กะพริบตาปริบๆ อย่างเหนือความคาดหมาย
“ท�ำไม หรือว่าอยากได้ค่าท�ำขวัญ” พันธกานต์แสยะยิ้มแล้ว
ก้าวลงมาที่ชานพักบันได “เสียใจด้วยนะที่เธอต้องผิดหวัง เพราะว่า
หลายปีมานี้อาเธอได้จากพ่อฉันไปเยอะแล้ว ถ้าเธออยากได้เงินละก็
ไปขอจากอาเธอละกัน”
ทัศนคติอันคับแคบนั้นท�ำให้คนฟังเม้มปากน้อยๆ หล่อนไม่
แปลกใจที่ช่อม่วงห้ามไม่ให้ไปวุ่นวายทางปีกตะวันตกโดยเด็ดขาด
เพราะขนาดหล่อนอยูใ่ นพืน้ ทีส่ ว่ นรวมของบ้าน เขายังสามารถหาเรือ่ ง
ได้โดยไม่รู้จักละอาย
ผู้ชายอะไรหน้าตาดีเสียเปล่า แต่จิตใจร้ายกาจยิ่งกว่าซาตาน
ในขุมนรก!
“ไม่ต้องมาท�ำหน้าไม่พอใจ เพราะถ้าเธอคิดจะอยู่ที่นี่ต่อไป...”
พันธกานต์ก้มหน้าลงไปใกล้หล่อน เหยียดยิ้มเยี่ยงคนที่คิดว่าตัวเอง
ถือไพ่เหนือกว่า “เธอต้อง ‘ท�ำใจ’ ให้ชิน”
เป็นอันรับรู้ได้ว่าซาตานก�ำลังประกาศสงครามกับหล่อน นั่น
หมายความว่าต่อจากนี้ ความสงบสุขที่พระพายวาดฝันเอาไว้คงเป็น
ได้แค่วิมานในอากาศเท่านั้น
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“นี่มันอะไรกัน!”
เสียงเข้มๆ ดังมาจากชั้นสองของคฤหาสน์ พระพายหันไปมอง
ทางเดินทิศตะวันออก ภาพทีเ่ ห็นคือชายวัยกลางคนก�ำลังก้าวลงมายัง
ชานพักบันได ด้านหลังมีผู้ปกครองหล่อนตามมาติดๆ ทั้งสองสวมชุด
นอน บอกให้รวู้ า่ ถ้าไม่ตนื่ เพราะเสียงแตรรถยนต์กค็ งเป็นเสียงหวีดร้อง
ของหล่อน
ชายหนุม่ ทีเ่ พิง่ ก้มลงมาประกาศสงครามหมาดๆ ยืดกายขึน้ เต็ม
ความสูง หญิงสาวจึงค่อยๆ ประคองร่างบอบช�้ำของตัวเองลุกขึ้นเช่น
เดียวกัน แม้หล่อนจะตกบันไดแค่ไม่กขี่ นั้ แต่แรงกระแทกก็ท�ำให้มรี อย
แดงเป็นจ�้ำๆ ตามแขนและขาอย่างชัดเจน
“พระพาย!” ช่อม่วงยกมือทาบอก ไม่รอช้าที่จะก้าวไปส�ำรวจ
ต้นแขนหญิงสาว “พระพาย เกิดอะไรขึ้น”
“พัน! นี่แก...แกรังแกหนูพระพายงั้นหรือ” แสนคมมองสภาพ
เด็กในปกครองของภรรยาแล้วก็ถงึ กับชะงัก ก่อนจะหันไปต�ำหนิลกู ชาย
“เปล่านี่ครับ ผมแค่คุยกับเขาเฉยๆ” พันธกานต์ตอบหน้าตาย
มือสองข้างล้วงกระเป๋ากางเกงราวกับว่าเขาไม่รเู้ รือ่ งทีห่ ล่อนเจ็บตัวเลย
สักนิด
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หน็อยแน่! กล้าท�ำไม่กล้ารับแล้วยังมีหน้าเหลือบตามามอง
อย่างสมน�้ำหน้าหล่อนอีก
“ถ้าแค่คุยเฉยๆ แล้วที่ฉันเห็นนี่มันอะไร” แสนคมรู้จักนิสัย
ลูกชายดีกว่าพระพายหลายเท่า แต่พันธกานต์ก็ยังยืนกรานกระต่าย
ขาเดียว
“ก็เขาไม่ระวัง เดินซุ่มซ่ามจนพลาดตกบันไดเอง”
“ไม่จริง” พระพายสวน ทนไม่ได้กับการปล่อยให้จ�ำเลยแก้ตัว
น�้ำขุ่นๆ หล่อนหันไปรายงานแสนคมตามความจริงทุกประการ “คุณ
พันแกล้งขวางทางพระพาย ท�ำให้พระพายตกบันไดค่ะ”
พันธกานต์หันไปจ้องหล่อน นัยน์ตาวาววับ
“ว่าไงเจ้าพัน!” แสนคมเริ่มสอบปากค�ำอีกครั้ง “แกตั้งใจแกล้ง
หนูพระพายจริงๆ ใช่ไหม”
ชายหนุม่ ขบกรามกรอด เหนือความคาดหมายทีพ่ ระพายมีนสิ ยั
ขี้ฟ้อง ผิดกับผู้ปกครองของหล่อนที่มักสร้างภาพเป็นคนดีด้วยการ
ประนีประนอม
ฮึ! คิดว่าเขากล้าท�ำไม่กล้ารับอย่างนั้นสิ
ผิดแล้ว...พันธกานต์กแ็ ค่แกล้งไม่ยอมรับ เพราะอยากให้หล่อน
เจียมตัวว่าอย่าเหิมเกริมกับเขาต่างหาก แต่ในเมื่อหล่อนอยากอวดดี
มาท้าทายกันแบบนี้ เขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าหล่อนจะท�ำอะไรได้
“ใช่” ชายหนุ่มลอยหน้าลอยตารับในที่สุด “เห็นแล้วมันเกะกะ
ร�ำคาญ”
“แกนี่มัน” แสนคมเหลืออดกับความร้ายกาจนั้น เขาก�ำหมัด
แน่น ก่อนจะชี้หน้าออกค�ำสั่ง “ขอโทษหนูพระพายเดี๋ยวนี้!”
“ไม่” พันธกานต์ปฏิเสธยิม้ ๆ มือทัง้ สองข้างล้วงกระเป๋ากางเกง
อย่างยียวน “ผมไม่ได้ท�ำอะไรผิด ท�ำไมผมต้องขอโทษด้วย”
“ท�ำเขาตกบันไดแบบนี้เหรอที่ไม่ผิด!”
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“แล้วทีเขาท�ำผมล่ะ ท�ำไมพ่อไม่ให้เขาขอโทษผมบ้าง”
ประมุขของบ้านฉงน ก่อนจะหันไปมองหน้าพระพายซึ่งงุนงง
ไม่ตา่ งกัน แต่เมือ่ หล่อนไม่มคี ำ� ตอบให้ เขาจึงหันกลับมาไต่สวนลูกชาย
อีกครั้ง
“หนูพระพายเขาไปท�ำอะไรแก”
“พูดจากวนประสาท” พันธกานต์เหลือบมองหญิงสาว
พระพายมึนงงเป็นเวลานาน เพราะจ�ำได้วา่ แค่สวัสดีและแนะน�ำ
ตัวตามมารยาท แล้วก็อธิบายเหตุผลที่ออกจากห้องนอนมาตอนดึกๆ
เท่านั้น
พันธกานต์ตั้งใจหาเรื่องหล่อนชัดๆ!
“ถ้าการที่หนูแนะน�ำตัวกับคุณในฐานะคนที่มาเป็นผู้อาศัยคือ
การพูดกวนประสาท หนูกต็ อ้ งขอโทษด้วยทีพ่ ดู ไม่ทนั คิด ไม่รวู้ า่ เจ้าของ
บ้านไม่อยากรู้จัก พอใจหรือยังคะ”
ชายหนุ่มกระตุกยิ้ม ท่าทางสาแก่ใจนัก
“รู้ตัวก็ดี” ใบหน้าคมสันหันไปมองอีกทางเสมือนหล่อนเป็น
เหลือบไรในบ้านทีไ่ ม่อยากจะชายตามองด้วยซ�ำ้ “แต่ฉนั ไม่ขอโทษเธอ
หรอกนะ เพราะเธอยอมรับแล้วว่าพูดกวนประสาทฉันก่อน ฉันถึงโมโห
จนต้องเดินไปขวางเธอ”
“ค่ะ” หญิงสาวไม่ได้ขอโทษเพราะอยากได้รบั ค�ำขอโทษจากเขา
หรอก แต่นึกสมเพชมากกว่าที่พันธกานต์โตจนป่านนี้แล้วยังคิดไม่ได้
ว่าหล่อนประชด “คุณไม่จ�ำเป็นต้องขอโทษหนูกไ็ ด้ เพราะค�ำขอโทษที่
ไม่ได้ออกมาจากใจมันก็แค่ค�ำพูดลอยๆ ที่ไม่มีความหมาย และหนูก็
เชื่อว่าคนที่มี ‘จิตส�ำนึก’ มากพอย่อมรู้ดีว่าอะไรควรอะไรไม่ควร โดย
เฉพาะคนที่เป็น ‘ผู้ใหญ่’ แล้วค่ะ”
คนถูกเสียดสีว่าไม่เป็นผู้ใหญ่หน้าชา หันกลับไปมองพระพาย
พร้อมกับเปลวไฟในดวงตาที่ลุกพรึ่บ
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“เธอ! รู้ตัวหรือเปล่าว่าก�ำลังพูดอยู่กับใคร”
“ถ้าไม่รู้ก็คงไม่พูด เพราะว่าหนูเป็นคนเลือกปฏิบัติ ใครดีมาก็
ดีตอบ แต่ถา้ ใคร ‘เลว’ มาก็ตอ้ งรับ ‘ความเลว’ นัน้ กลับไปด้วย” หญิง
สาวสวนซึง่ ๆ หน้า ก่อนจะหันไปขออนุญาตผูใ้ หญ่ทงั้ สองราวกับพันธกานต์เป็นเหลือบไรในบ้านที่ไม่อยากจะชายตาแลเช่นกัน “พระพาย
ขอตัวนะคะคุณแสน อาช่อ”
เจ้าของร่างแน่งน้อยไม่รอฟังค�ำตอบ เดินกลับขึน้ ไปชัน้ บนทันที
“เด็กนรก!” พันธกานต์ขบกรามกรอด ตั้งท่าจะตามไปเล่นงาน
คู่กรณี ทว่าจู่ๆ บิดาก็ก้าวมาขวางตรงหน้า
“พอได้แล้ว” เขาผลักอกลูกให้ถอยห่าง ทั้งยังรุนแรงเสียจน
อีกฝ่ายเกือบหงายหลังลงไปด้านล่าง “หยุดหาเรือ่ งปวดหัวให้ฉนั เสียที
หนูพระพายเขาก็ขอโทษแกแล้ว แกยังจะต้องการอะไรอีก แค่ชนเขา
ตกบันไดนี่มันยังไม่สาแก่ใจแกใช่ไหม...พันธกานต์!”
เจ้าของชื่อขมวดคิ้วมุ่น ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาเกือบตกบันได
แบบนี้ แต่พ่อกลับไม่ห่วงใยเขาเลยสักนิด ทัง้ ยังต�ำหนิเรือ่ งเด็กกาฝาก
นั่นอีก
“พ่อไม่ได้ยินเหรอว่าเด็กนั่นปากดีกับผม”
“ถ้าไม่ใช่เพราะแกไปหาเรือ่ งเขาก่อน เขาก็ไม่มที างพูดแบบนัน้
กับแกหรอก!” แสนคมตะคอกลูกชาย และเข้าข้างเด็กในปกครองของ
ภรรยา “กลับมาวันแรกก็ไปอาละวาดหาเรื่องฉันที่บริษัท หายตัวไป
เป็นอาทิตย์ๆ แทนที่จะส�ำนึกได้บ้าง แต่ก็ไม่...ไม่เคยพิจารณาตัวเอง
ไม่เคยรู้เลยว่าวันๆ สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นยังไง นี่ถึงขนาด
ท�ำร้ายผู้หญิงได้ลงคอ ฉันถามแกจริงๆ เถอะ แกยังมีความเป็นลูก
ผู้ชายหรือเปล่า ฉันไม่เคยเลยนะ...ไม่เคยสั่งสอนให้แกท�ำตัวเลวระย�ำ
แบบนี้เลย!”
ถ้อยค�ำต�ำหนิของพ่อไม่ต่างอะไรจากคมหอกแหลมเสียบแทง
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ดวงใจลูก ภาพเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่เล็กจนโตฉายชัดในกล่องความ
ทรงจ�ำ
“นัน่ สินะ...” พันธกานต์ยอมรับว่าพ่อพูดถูกทัง้ หมด “ผมมันไม่มี
ความเป็นลูกผูช้ าย ถึงได้ปรนนิบตั เิ อาใจผูห้ ญิงมากมายแบบพ่อไม่เป็น
ขนาดแม่ผมนอนอยู่ในโลงยังไม่ทันเผา ลูกผู้ชายอย่างพ่อยังทิ้งผมไว้
ที่วัดคนเดียว แล้วไปเอาใจผู้หญิงคนอื่นเลย และพ่อก็ไม่เคยสั่งสอน
ให้ผมท�ำตัวเลวระย�ำแบบนี้ด้วย เพราะว่าที่จริงแล้ว พ่อ ‘ไม่เคยสั่ง
สอน’ อะไรผมเลยสักอย่าง!” ท้ายประโยคชายหนุ่มกระชากเสียง
นัยน์ตากระด้าง ขณะที่แสนคมตกตะลึง
“แก...” เขาเงือ้ มือขึน้ กลางอากาศ แต่ยงั ไม่ทนั ฟาดหน้าคนปาก
เสีย ช่อม่วงก็ถลามารั้งร่างใหญ่โตได้ทัน
“อย่าค่ะคุณแสน! อย่าถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือกันเลยนะคะ”
หล่อนไม่ชอบที่เห็นพ่อลูกทะเลาะกันด้วยความรุนแรงแบบนี้
“แกมัน...ลูกไม่รักดี” แสนคมก�ำหมัดแน่น ก่อนจะชี้หน้าบุตร
ชายด้วยความผิดหวัง “ฉันไม่น่าเลี้ยงแกมาเลยจริงๆ ตั้งแต่เล็กจนโต
แกไม่เคยท�ำอะไรให้ฉันภูมิใจเลยสักอย่าง แล้วจะเถียงค�ำไม่ตกฟาก
อีก ขนาดเจ้าเอกมาทีหลัง ยังเชือ่ ฟังฉัน เป็นหน้าเป็นตาให้ฉนั มากกว่า
แกเลย”
“งั้นพ่อก็ตีผมเลยสิ” ชายหนุ่มท้า กระบอกตาร้อนผ่าวกับการ
ถูกเปรียบเทียบ ทั้งที่ค�ำพูดฟังดูเหมือนสะใจเสียเต็มประดา “เผื่อว่า
ไอ้ลูก ‘พ่อไม่เคยสั่งสอน’ คนนี้มันจะ ‘รักดี’ ขึ้นมาบ้างไง”
คนเป็นพ่อกัดฟันกรอดๆ ริมฝีปากเหยียดออก นึกอยากสัง่ สอน
ลูกชายตามค�ำเชิญชวนจริงๆ แต่ดวงตาของคนที่ก�ำลังท้าทายกลับ
เหมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นความเย็นชาของตัวเองในอดีต
อดีตที่ท�ำให้เขาร้าวใจทุกครั้งเมื่อเห็นหน้าลูกชาย
ท่ามกลางความเงียบสงัดบนชานพักบันได แสนคมผละออก
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จากภรรยา ร่างทีส่ นั่ สะท้านด้วยอารมณ์อนั หลากหลายก้าวขึน้ ไปสงบ
สติบนห้องนอนส่วนตัว ความห่วงใยท�ำให้ช่อม่วงเดินตามสามีไป บน
บันไดอันกว้างใหญ่จึงเหลือพันธกานต์เพียงล�ำพัง
คิดว่าสนหรือ...
พันธกานต์บอกตัวเองว่าชินแล้วกับความอ้างว้าง ว้าเหว่แบบนี้
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเสียหน่อยที่พ่อทิ้งเขาเอาไว้ข้างหลัง แต่เวลาเดียวกัน
หยาดน�้ำใสๆ กลับรินไหลจากดวงตา
เสียงนกร้องจิบ๊ ๆ นอกหน้าต่างปลุกให้หญิงสาวทีน่ อนหลับ
อยู่บนเตียงเริ่มรู้สึกตัวทีละน้อย พระพายค่อยๆ ลืมตามองมุ้งแขวน
เพดาน ก่อนภาพเบื้องหน้าจะท�ำให้หล่อนรู้ว่าเป็นเวลาเช้าแล้ว
หญิงสาวไม่แน่ใจว่าตัวเองผล็อยหลับไปตั้งแต่เมื่อไร รู้ก็แต่ว่า
พอเกิดเหตุทะเลาะวิวาทตรงชานพักบันไดเมื่อคืน หล่อนก็ไม่สบายใจ
เอาเสียเลย มาอยู่วันแรกก็ดันอุตริไปมีเรื่องกับลูกชายเจ้าของบ้าน
หาเรื่องให้ตัวเองชะตาขาดชัดๆ พระพายเอ๋ย...
ร่ า งบางในชุ ด นอนแขนตุ ๊ ก ตาขยั บ กายลุ ก ขึ้ น นั่ ง พลางถอน
หายใจเฮือก อดคิดไม่ได้วา่ แสนคมจะไล่หล่อนออกไปอยูห่ อหรือเปล่า
แน่ละ! เรือ่ งนัน้ อาจเป็นความตัง้ ใจของหล่อนตัง้ แต่แรก แต่ถา้ ต้องย้าย
ออกไปจริงๆ หญิงสาวก็อยากให้เป็นการจากกันด้วยดีมากกว่าจากกัน
ด้วยความขุ่นข้องหมองใจแบบนี้
อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด...เป็นประโยคที่พระพายได้แต่ปลอบใจ
ตัวเองมาตัง้ แต่เมือ่ คืน ก่อนจะต้องพับเก็บความคิดฟุง้ ซ่าน แล้วหันไป
มองนาฬิกาเรือนสวยที่แขวนอยู่บนผนังด้านหนึ่งของห้อง
เข็มทีช่ บี้ อกเวลาหกโมงหน่อยๆ ท�ำให้หญิงสาวเริม่ กระตือรือร้น
แหวกม่านมุ้งลงจากเตียงไปยังห้องน�ำ้
เมือ่ วานตอนกินอาหารมือ้ เย็นร่วมกัน ช่อม่วงบอกว่าบ้านคมน์ผักบุ้ง 33

พิมุกต์จะเริ่มกินมื้อเช้าช่วงเจ็ดโมงตรงในวันธรรมดา แต่ถ้าวันหยุดจะ
เลื่อนเป็นแปดโมง พระพายไม่อยากให้ผู้ใหญ่เป็นฝ่ายรอ หล่อนจึง
อาบน�้ำแต่งตัวเรียบร้อยเพียงแค่เวลาไม่นาน
หญิงสาวในชุดกระโปรงยาวคลุมเข่าสีขาวก้าวลงบันไดมายังชัน้
ล่าง ตั้งใจจะไปรอผู้ใหญ่ในห้องอาหาร นึกไม่ถึงว่าจะเห็นแสนคมนั่ง
อ่านหนังสือพิมพ์อยูท่ หี่ วั โต๊ะ โดยมีชอ่ ม่วงนัง่ ทีเ่ ก้าอีท้ างด้านซ้าย ก�ำลัง
รินกาแฟในเหยือกให้สามี
“อ้าว พระพาย” ผู้เป็นอาได้ยินเสียงฝีเท้าหล่อนก็หันมาทัก
พร้อมรอยยิ้ม “มาเร็วเชียวจ้ะ”
“อาช่อกับคุณแสนต่างหากล่ะคะ” พระพายยกนาฬิกาข้อมือ
ขึน้ ดูเวลา ก่อนจะยิม้ เก้อๆ ทีค่ ดิ ว่ามาก่อนตัง้ สิบนาทียงั ช้ากว่าเจ้าของ
บ้าน “มาเร็วกว่าพระพายอีก”
“คุณแสนดื่มกาแฟก่อนกินข้าวเช้าทุกวัน เลยลงมานั่งอ่าน
หนังสือพิมพ์ก่อนจ้ะ” ช่อม่วงอธิบาย ขณะที่แสนคมพับหนังสือพิมพ์
พอดี
“เอ้า หนูพระพาย มาแล้วก็มานั่งด้วยกันสิ” ประมุขของบ้าน
เชือ้ เชิญด้วยไมตรีจติ พระพายจึงเบาใจขึน้ นิดหนึง่ ว่าแสนคมคงไม่ถอื
โทษโกรธหล่อนเรื่องที่พูดจาก้าวร้าวกับลูกชายเขาเมื่อคืน
เมื่อก้าวมาถึงโต๊ะอาหาร แม่บ้านวัยห้าสิบต้นๆ จึงเลื่อนเก้าอี้
ให้หล่อน
“ขอบคุณค่ะป้าชม” พระพายยิม้ นัง่ ลงบนเก้าอีต้ วั ทีส่ องนับจาก
ทางขวามือของหัวโต๊ะซึง่ ถูกจัดเตรียมเอาไว้ ส่วนตัวแรกซึง่ อยูต่ รงข้าม
กับช่อม่วงถูกเว้นว่างไว้ส�ำหรับใครบางคน หล่อนเดาได้ไม่ยากว่าคง
เป็นที่นั่งของพันธกานต์
ให้ตาย...นี่หล่อนต้องนั่งใกล้คนนิสัยไม่ดีหรอกหรือ
แม้จะแปลกใจลึกๆ ทีแ่ ม่บา้ นไม่จดั ให้หล่อนนัง่ ข้างๆ ผูป้ กครอง
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แต่พระพายก็ถอื ตนว่าเป็นเพียงผูอ้ าศัย หากไม่ใช่เรือ่ งหนักหนาสาหัส
อะไร หล่อนก็ไม่อยากท�ำตัวมีปัญหา
“เป็นยังไงบ้าง ยังเจ็บแผลอยู่ไหม” แสนคมยิ้มบางๆ ดวงตา
ฉายแววห่วงใยยามก้มมองแผลฟกช�้ำบริเวณต้นแขนทีเ่ ริม่ กลายเป็นสี
คล�้ำเข้ม
“ป้าชมประคบเย็นให้พระพายแล้ว ถ้าไม่เผลอแตะแผลแรงๆ ก็
ไม่เจ็บค่ะ” หล่อนตอบพลางหันไปยิม้ ให้แม่บา้ นทีย่ นื เยือ้ งอยูด่ า้ นหลัง
ในเชิงขอบคุณอีกครั้ง
เมื่อคืนหลังจากพระพายกลับห้องของตัวเอง ชวนชมก็ตามมา
ประคบเย็นให้ และบอกว่าเป็นค�ำสัง่ ช่อม่วง ซึง่ ตอนแรกหล่อนค่อนข้าง
เกรงใจที่อีกฝ่ายต้องลุกมาตอนกลางดึก แต่แล้วก็ได้รู้ว่าแม่บ้านตื่น
ตั้งแต่ได้ยินเสียงแตรนรก!
ผูช้ ายอะไร กลับบ้านไม่เป็นเวลาแล้วยังรบกวนการพักผ่อนของ
คนในบ้านอีก
“อาต้องขอโทษแทนเจ้าพันมันด้วยนะ” แสนคมยังไม่สบายใจ
กับเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ “ปกติเจ้าพันมันก็...ไม่เคยท�ำเรือ่ งแบบนีก้ บั ใครหรอก
เมื่อคืนมันอาจจะเมาหรือหงุดหงิดใครมาจากข้างนอก อาต้องขอโทษ
ด้วยจริงๆ แต่อารับรองว่าจะไม่ปล่อยให้มเี รือ่ งแบบนีเ้ กิดขึน้ ในบ้านอีก
หวังว่าหนูจะไม่ถือสา”
พระพายเม้มริมฝีปากน้อยๆ ที่จริงหล่อนยังโกรธพันธกานต์ไม่
หาย แต่เห็นแก่ทแี่ สนคมเมตตาหล่อนหลายอย่าง จึงไม่อยากให้ผใู้ หญ่
ต้องกังวลใจ
“โบราณว่าอย่าถือคนบ้า อย่าว่าคนเมา พระพายไม่โกรธเขา
แล้วละค่ะ” หญิงสาวเหลือบมองผู้ปกครองตัวเองนิดหนึ่ง ยังไม่ลืมว่า
เมื่อวานรับปากอะไรไว้ “ความจริงแล้ว...พระพายควรต้องขอโทษอา
ช่อกับคุณแสนมากกว่า ย้ายเข้ามาอยูว่ นั แรกก็มเี รือ่ งให้ทกุ คนปวดหัว”
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ต่อให้พนั ธกานต์จะท�ำไม่ดกี บั หล่อนจริงๆ อย่างไรเสียเขาก็อายุ
มากกว่าหลายปี หล่อนควรใจเย็นรอให้แสนคมเป็นฝ่ายตัดสินมากกว่า
ไปยืนต่อว่าเขาฉอดๆ อย่างนั้น
“ไม่หรอก ไม่ใช่ความผิดของหนู” เจ้าของบ้านส่ายหน้าน้อยๆ
ระบายลมหายใจอย่างกลัดกลุม้ “ลูกชายอามันเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้
ตลอด ถ้าจะหาตัวคนผิดจริงๆ ก็คงเป็นความผิดของอาเองที่เลี้ยงลูก
ได้ไม่ดี”
ดวงตาของชายวัยกลางคนหม่นเศร้า พระพายจึงอดแปลกใจ
ไม่ได้ว่าเหตุใดเขาถึงโทษตัวเองอย่างนั้น แสนคมดูเป็นผู้ใหญ่ใจดี รัก
ครอบครัวมาก สังเกตจากการทีม่ ธี รุ กิจรัดตัว ทว่ายังจัดสรรปันเวลาไป
ร่วมสวดอภิธรรมศพคุณตาหล่อนที่นนทบุรีทุกคืน ทั้งๆ ที่คุณตาแทบ
ไม่เคยพบหน้าเขามาก่อนด้วยซ�ำ้ เขารักช่อม่วงขนาดนี้ กับลูกแท้ๆ ของ
ตัวเองก็น่าจะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
กระนัน้ สถานะคนนอกก็ทำ� ให้หญิงสาวไม่อยากละลาบละล้วง
“คุณแสนโทษตัวเองอีกแล้วนะคะ” ช่อม่วงกุมมือสามีเพือ่ มอบ
ก�ำลังใจ “เมื่อคืนช่อก็บอกแล้วไง คนเราไม่มีใครไม่เคยท�ำผิด อดีต
ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะค่ะ คุณแสนท�ำงานหนักมาจนทุกวันนี้
ก็เพื่ออนาคตของคุณพันทั้งนั้น คุณพันอาจยังไม่เข้าใจคุณ แต่สักวัน
เธอต้องเข้าใจคุณค่ะ”
“ขอบคุณคุณช่อมากนะที่อยู่ข้างๆ ผมมาตลอด” แสนคมมอง
รอยยิ้มของภรรยาด้วยความรัก ความรู้สึกอบอุ่นจึงลอยมาเกาะกุม
หัวใจพระพายด้วย
หล่อนอดไม่ได้ทจี่ ะยิม้ ตามผูใ้ หญ่ทงั้ สอง แม้ยงั ไม่ได้รบั ค�ำตอบ
ที่ตนเองสงสัยก็ตาม
“เอาละ...” ชายวัยกลางคนตัดความกังวลทีท่ บั ถมในใจทิง้ “ใน
เมื่อหนูพระพายไม่ติดใจอะไรแล้ว เราก็อย่าพูดเรื่องเครียดๆ กันดีกว่า
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แม่ชม ตักข้าวเถอะนะ”
ประโยคหลังแสนคมหันไปสั่งแม่บ้านที่ยืนรออยู่ข้างๆ
เสีย้ วนาทีหนึง่ พระพายแปลกใจทีแ่ สนคมไม่รอพันธกานต์ลงมา
ร่วมโต๊ะอาหาร ทั้งๆ ที่แม่บ้านเว้นเก้าอี้ไว้ให้เขา แต่พอเหลือบมอง
นาฬิกาข้อมือแล้วเห็นว่าเป็นเวลาเจ็ดโมงตรง หล่อนก็สรุปได้ว่าบ้าน
คมน์พมิ กุ ต์คงกินข้าวตรงเวลาจริงๆ คนไม่รกั ษาเวลาก็ตอ้ งกินคนเดียว
ทีหลัง
ดีเหมือนกัน...หล่อนไม่อยากเห็นหน้าพันธกานต์เท่าไร เพราะ
คงจะท�ำให้กินข้าวไม่อร่อยเท่านั้นเอง
แสงอาทิตย์รอ้ นแรงทีส่ าดส่องเข้ามาทางหน้าต่างห้องนอน
ทิศตะวันตกเรื่อยๆ ปลุกให้ชายหนุ่มที่หลับอยู่บนเตียงเริ่มรู้สึกตัวทีละ
น้อย แม้ยังอยากนอนต่ออีกนิด แต่อาการหนักอึ้งในหัวท�ำให้เขา
กระสับกระส่าย
เมือ่ คืนหลังมีปากเสียงกับพ่อ พันธกานต์กไ็ ปนัง่ ดืม่ ต่อคนเดียว
ในห้องนัง่ เล่นนานหลายชัว่ โมง กว่าจะกลับขึน้ มานอนจริงๆ ตอนเกือบ
สว่าง แต่เมื่อหลับไม่ลงเสียแล้ว เขาจึงค่อยๆ ลืมตามองเพดาน
เป็นเพราะเด็กกาฝากนั่นแท้ๆ!
พอนึกถึงใบหน้าหญิงสาวที่เจอตรงชานพักบันได พันธกานต์ก็
ยอมรับกับตัวเองว่าตอนแรกไม่ได้ตงั้ ใจแกล้งหล่อนรุนแรงแบบนัน้ แต่
พอหญิงสาวเดินมาแนะน�ำตัวหน้าระรืน่ ท่าทางเหมือนไม่ทกุ ข์รอ้ นใดๆ
ทัง้ ทีต่ ลอดสัปดาห์มานีเ้ ขาวุน่ วายใจเรือ่ งหล่อน ความหงุดหงิดทีห่ ลอม
รวมกับฤทธิ์สุราท�ำให้เขาก้าวเท้าไปขวางทางโดยไม่ทันยั้งคิด
วูบหนึง่ ทีเ่ ห็นร่างแน่งน้อยนอนขดบนชานพักบันได ชายหนุม่ อด
รู้สึกผิดไม่ได้ แต่พอรู้ว่าหล่อนไม่ได้เป็นอะไรมากมาย ความรู้สึกที่เขา
ไม่ตอ้ งการให้เกิดก็คอ่ ยๆ หายไปในอากาศ คนอย่างพันธกานต์ไม่เคย
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สนใจใคร ดีเสียอีก พวกกาฝากเจ็บแล้วจะได้รีบเก็บข้าวของย้ายออก
ไปจากบ้าน!
ขายาวก้าวลงจากเตียงไปท�ำธุระส่วนตัวในห้องน�ำ้ แต่ระหว่าง
ทางบังเอิญเหลือบเห็นบางสิง่ ผิดปกติขา้ งนอกหน้าต่าง เท้าทัง้ สองข้าง
ชะงัก คิ้วหนาขมวดมุ่นกับภาพหญิงสาวในชุดกระโปรงยาวคลุมเข่า
สีขาวก�ำลังตัดเตยหอมที่ริมบึงหลังบ้าน
ใคร?
พันธกานต์ไม่แน่ใจ เนือ่ งจากเห็นเพียงด้านหลังเท่านัน้ ครัน้ ลอง
คิดว่าเป็นพวกเด็กรับใช้ ลักษณะเสื้อผ้าที่อีกฝ่ายสวมใส่ก็บ่งบอกว่า
ไม่น่าจะใช่ แต่คนที่ยืนถือตะกร้าอยู่ข้างๆ เขาจ�ำรูปร่างและท่าเดินได้
ว่าเป็นแม่บา้ นเก่าแก่ชอื่ ชวนชม เขาจ้องมองร่างบางเขม็ง ความสงสัย
วนเวียนในสมอง เมื่อใบหน้าเล็กจิ้มลิ้มหันมายิ้มให้แม่บ้านในทิศทาง
ทีส่ ามารถมองเห็นชัดเจน ชายหนุม่ ก็ขบกรามแน่นจนเส้นเลือดบริเวณ
ขมับปูดโปน
กาฝาก! นี่หล่อนยังไม่ยอมย้ายออกไปอีกหรือ...
ชายหนุม่ หัวเสีย แต่ลกึ ๆ ก็ไม่แปลกใจมากนัก หกปีกอ่ นเขาเคย
แผลงฤทธิ์ใส่ผู้ปกครองของหล่อนหลายครั้ง แต่อีกฝ่ายก็ยังทนอยู่ใน
บ้านหลังนีม้ าได้ตลอดรอดฝัง่ ผูป้ กครองเป็นยังไง เด็กในปกครองก็คง
ไม่ต่างกัน
ฝันไปเถอะ! ตอนนีเ้ ขากลับมาแล้ว ไม่วา่ ใครหน้าไหนก็อย่าหวัง
จะมาเสวยสุขบนกองเงินกองทองของพ่อได้ หรือถ้าจะเรียกให้ถกู ก็คอื
‘มรดก’ ที่ควรเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียว
หล่อนต้องรู้จักเขามากกว่านี้!
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3
กาฝาก

“สวนบ้านคุณแสนกว้างมากเลยนะคะ นีถ่ า้ อาช่อแกล้งเอา
ผ้าผูกตาตอนพาพระพายมาเมื่อวาน พระพายคงไม่เชื่อว่าตัวเองอยู่
กรุงเทพฯ แน่ๆ” หญิงสาวชวนคุยระหว่างเดินถือตะกร้าเตยหอมกลับ
ไปยังครัว ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารหลังเล็กๆ แยกออกมาทางซ้ายมือ
ของตึกใหญ่อกี ทอด ส่วนด้านหลังเป็นบึงใสสะอาด ล้อมรอบด้วยแนว
ต้นไม้มากมายกับสนามหญ้ากว้างขวางที่ให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือน
อยู่ต่างจังหวัด
“คุณแพรทอง แม่ของคุณพันเธอชอบอยู่กับธรรมชาติค่ะ แต่
คุณแสนต้องท�ำงานในเมืองตลอด ตอนที่ทั้งสองตกลงใจแต่งงานกัน
ใหม่ๆ คุณแสนเลยตัดสินใจสร้างบ้านหลังนี้เป็นเรือนหอ”
“โรแมนติกจังเลยค่ะ” พระพายรูส้ กึ ว่าแสนคมคงรักอดีตภรรยา
มาก “ว่าแต่...ท�ำไมคุณแสนกับคุณแพรทองถึงแยกทางกันล่ะคะ”
ชวนชมนิง่ ไปนิดหนึง่ ท่าทางซึมลงจนคนตัง้ ค�ำถามรู้สกึ ได้ทนั ที
ว่าหล่อนคงเผลอพูดเรื่องไม่เข้าทีเสียแล้ว
“คุณแพรประสบอุบัติเหตุรถคว�่ำ เสียชีวิตตอนที่คุณพันอายุได้
หกขวบค่ะ”
แม้ว่าแม่บ้านจะส่งยิ้มน้อยๆ มาให้ แต่พระพายกลับรับรู้ได้ถึง
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ความคิดถึงที่ชวนชมมีต่อนายเก่า
“พระพายขอโทษนะคะ ไม่น่าถามเลย”
“คุณพระพายไม่ได้ท�ำอะไรผิดเสียหน่อย ขอโทษป้าท�ำไมคะ”
แววตาเอ็นดูของผูใ้ หญ่ทำ� ให้หญิงสาวเบาใจมากขึน้ เป็นจังหวะ
เดียวกับที่ทั้งคู่เดินมาถึงที่หมาย พระพายจึงน�ำตะกร้าเตยหอมไปวาง
บนโต๊ะอเนกประสงค์กลางครัว ก่อนจะหันไปหยิบอุปกรณ์ต่างๆ บน
เคาน์เตอร์แบบบิลต์อินด้านหลังมาเตรียมพร้อมส�ำหรับคั้นน�้ำใบเตย
“มาค่ะ เดี๋ยวป้าท�ำให้”
“ขอบคุณค่ะ” พระพายยิม้ แล้วหันไปดูถวั่ เขียวซีกทีห่ ล่อนแช่นำ�้
อุ่นทิง้ ไว้ตงั้ แต่หลายชัว่ โมงก่อน เมือ่ เห็นว่าเริม่ นิม่ ดีแล้วจึงน�ำมานึง่ ใน
ซึ้ง ก่อนจะน�ำไปกวนกับกะทิและน�ำ้ ตาล
ที่จริงหญิงสาวไม่คิดว่าตัวเองจะได้มายืนท�ำขนมแบบนี้ แต่
เมื่อเช้าพอแสนคมกับช่อม่วงนั่งรถออกไปท�ำงานที่บริษัท หล่อนเห็น
ชวนชมเก็บส�ำรับอยู่ในห้องอาหารคนเดียวเลยเสนอตัวช่วยเหลือ
สองสาวต่างวัยคุยกันถูกคอ พอแม่บา้ นรูว้ า่ หล่อนเคยเป็นผูช้ ว่ ย
คุณตาเปิดร้านขายขนมไทยเลยอยากลองชิมดูสักครั้ง หญิงสาว
โปรดปรานการท�ำขนมอยู่แล้ว หลังช่วยกันคิดเมนูสักพัก อีกฝ่ายจึง
กลายมาเป็นผู้ช่วยหล่อนทันที
“ทีจ่ ริง...คุณแสนก็ชอบทานขนมไทยท�ำนองนีเ้ หมือนกันนะคะ”
แม่บ้านวัยกลางคนหันมาชวนคุยเพลินๆ ระหว่างก�ำลังคั้นน�้ำใบเตย
“เธอมีร้านประจ�ำอยู่ที่ตลาด วันหยุดชอบสั่งให้เจ้าบูรณ์ขับรถออกไป
ซือ้ มาทานกับน�ำ้ ชาประจ�ำ โดยเฉพาะขนมเสน่หจ์ นั ทร์เธอจะชอบมาก
แต่ป้าไม่ยักเคยเห็นที่ร้านท�ำขนมพระพายขายเลยค่ะ”
ขนมพระพาย...ขนมที่หญิงสาวก�ำลังท�ำตอนนี้เป็นขนมไทย
โบราณ คนสมัยก่อนนิยมใช้ในพิธีแต่งงาน เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์
ของความรักอันเหนียวแน่น แต่ขั้นตอนการท�ำค่อนข้างยุ่งยาก อีกทั้ง
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หากตั้งทิ้งไว้นานๆ จะไม่นุ่มเท่าตอนที่ท�ำเสร็จใหม่ๆ ทุกวันนี้ร้านค้า
ส่วนใหญ่เลยไม่นิยมท�ำขาย
“มันยุง่ ยากเรือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์คะ่ ป้าชม เพราะต้องเสิรฟ์ พร้อมกะทิ
กับใบตอง และถ้าเป็นไปได้กค็ วรกินหลังท�ำเสร็จใหม่ๆ ไม่อย่างนัน้ แป้ง
จะแข็งค่ะ” หญิงสาวอธิบายตามที่รู้มาจากคุณตาอีกทอด “ถ้าวันนี้
คุณแสนกลับบ้านเร็ว พระพายลองเอาให้คณ
ุ แสนชิมด้วยดีไหมคะ เผือ่
ถูกปาก วันหลังพระพายจะได้ท�ำให้คุณแสนกินกับน�ำ้ ชา”
“เอาสิคะ คุณแสนต้องอยากลองชิมแน่” ชวนชมเห็นดีเห็นงาม
เมื่อคั้นน�ำ้ ใบเตยเสร็จหญิงวัยกลางคนจึงเริ่มเก็บอุปกรณ์ต่างๆ
ไปล้าง ส่วนพระพายกวนไส้ขนมจนเข้าเนื้อกันแล้วปิดเตาแก๊ส ตักถั่ว
กวนในกระทะไปพักไว้ในชามข้างๆ ร่างบางหันกลับไปยังโต๊ะอเนกประสงค์ทางด้านหลัง แต่แล้วก็ต้องสะดุ้ง เพราะเกือบชนใครคนหนึ่ง
เข้าอย่างจัง
“อุย๊ !” พระพายอุทานเบาๆ เงยหน้ามองคนตัวโตทีจ่ ๆู่ ก็โผล่มา
แบบไม่ให้สุ้มให้เสียง ทันใดนั้น ใบหน้าหล่อเหลาที่ส่งยิ้มอย่างอบอุ่น
มาให้ก็ท�ำเอาหญิงสาวยิ้มกว้าง “พี่เอก”
“ไง เด็กนรก”
พระพายท�ำหน้าเหลอ “อะไรกันคะ มาถึงก็หาว่าพระพายเป็น
เด็กนรก”
“ได้ข่าวว่าเจ้าของบ้านตั้งฉายาให้ไม่ใช่เหรอ” ทองเอกหัวเราะ
ตอนนัน้ เองทีค่ นฟังเพิง่ นึกออกว่าเมือ่ คืนมีเหตุการณ์แย่ๆ อะไรเกิดขึน้
“อาช่อโทร. ไปเล่าให้พเี่ อกฟังเหรอคะ” หญิงสาวหน้าจ๋อยสนิท
หวาดกลัวว่าช่อม่วงจะต�ำหนิที่หล่อนปีนเกลียวลูกชายเจ้าของบ้าน
“แม่ไม่ได้วา่ อะไรพระพายหรอก ท่านรูว้ า่ ใครเป็นยังไง แต่แม่แค่
ไม่ค่อยสบายใจ กลัวว่าคุณพันไม่ชอบหน้าพระพายแต่เนิ่นๆ แบบนี้
แล้วจะท�ำให้พระพายอึดอัด” ทองเอกไม่คิดปิดบังหญิงสาวเกี่ยวกับ
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ความเจ้าคิดเจ้าแค้นของพันธกานต์ ส่วนพระพายพอรู้ว่าไม่ถูกต�ำหนิ
ก็เบาใจ หันไปโยนความผิดทั้งหมดให้คู่กรณี
“ที่จริงพระพายไม่ได้อยากมีเรื่องกับเขาหรอกค่ะ แต่เขามาหา
เรื่องพระพายก่อน พระพายก็ไม่ยอมเหมือนกัน”
คนตัวโตกว่าหัวเราะ รูด้ วี า่ น้องสาวคนนีเ้ ป็นพวกไม่ยอมถูกรังแก
ง่ายๆ มีบ้างที่เจ้าคิดเจ้าแค้น แต่ไม่ใช่คนที่จะตามราวีใคร
“เอาละ เรื่องมันผ่านไปแล้วก็ช่างมันก่อนดีกว่า” เขาก้มลง
ส�ำรวจรอยฟกช�้ำตามเนื้อตัวหล่อน “แล้วนี่แผลเป็นไงบ้าง”
“ไม่เป็นไรค่ะ ป้าชมประคบเย็นให้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว” พระพาย
พยักพเยิดไปทางหญิงวัยกลางคนที่หันมายิ้มบางๆ “ว่าแต่พี่เอกเถอะ
ค่ะ กลับมาตั้งแต่เมื่อไร ท�ำไมไม่ไปอาบน�้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า”
หญิงสาวสังเกตสูททีเ่ ขาสวม เดาว่าน่าจะเพิง่ มาถึงบ้านหมาดๆ
“พอดีเจอบูรณ์หน้าบ้าน ได้ยนิ ว่าพระพายกับป้าชมขลุกอยูด่ ว้ ย
กันในครัวตัง้ แต่พ่อกับแม่ออกไปท�ำงาน พีเ่ ลยเดินมาดูว่าท�ำอะไรกัน”
ทองเอกเหลือบมองไส้ขนมในชามข้างเตาที่พระพายเพิ่งกวนเสร็จ
หมาดๆ
“ขนมพระพายค่ะ” หญิงสาวภูมิใจน�ำเสนอ แล้วก้าวไปยังโต๊ะ
อเนกประสงค์เพือ่ หยิบถุงแป้งข้าวเหนียวทีเ่ ตรียมเอาไว้มาแกะเทลงใน
ชามผสม “พี่เอกไปอาบน�้ำก่อนสิคะ จะได้มากินด้วยกัน”
เมือ่ หันไปยิม้ ให้ชายหนุม่ อีกครัง้ พระพายก็แปลกใจทีเ่ ห็นคนตัว
โตมายืนข้างๆ มือหนาถอดเสื้อสูทวางลงบนโต๊ะ
“พี่เอก...ถอดเสื้อท�ำไม”
“ก็จะช่วยพระพายนวดแป้งไง” เขาไม่พูดเปล่า แต่ยังพับแขน
เสื้อขึ้นเตรียมพร้อมเป็นลูกมือหญิงสาวด้วย
“นวดแป้งเนีย่ นะ” พระพายหัวเราะร่วน “พีเ่ อกเพิง่ ลงจากเครือ่ ง
มาเหนือ่ ยๆ ไปอาบน�ำ้ ให้สบายเนือ้ สบายตัวเถอะค่ะ พระพายนวดเอง
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แป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว”
ใครๆ ก็รวู้ า่ การเดินทางไกลมักท�ำให้ออ่ นเพลีย แต่ทองเอกกลับ
ไหวไหล่น้อยๆ
“ไม่เห็นเหนือ่ ย” ว่าแล้วเขาก็ยนื่ มือมายังชามผสม ก่อนจะสะดุง้
เพราะถูกพระพายตีมือเข้าให้
“ต้องล้างมือก่อนค่ะ”
“จริงด้วย” ทองเอกหัวเราะแก้เก้อ ที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยได้เข้า
ครัวบ่อยนัก แค่ทำ� อาหารกินเองได้นิดๆ หน่อยๆ จึงไม่ทันคิดถึงรายละเอียดบางอย่าง “งั้นเดี๋ยวพี่ไปล้างมือแป๊บนึง”
ชายหนุ่มยิ้ม หมุนตัวไปยังอ่างล้างมือบนเคาน์เตอร์ด้านหลัง
แต่ยงั ไม่ทนั เดินไปถึงด้วยซ�ำ้ พระพายก็คว้าแขนให้หนั กลับมาเสียก่อน
“ไปอาบน�ำ้ เถอะค่ะ” หล่อนหยิบเสือ้ สูทมายัดใส่มอื เขา “เพราะ
ถ้าพี่เอกช่วยพระพาย ก็ไม่ใช่ขนมพระพายสิคะ”
เป็นมุกที่ท�ำเอาทองเอกถึงกับนิ่งอึ้งไปนาน กระทั่งเริ่มเข้าใจ
ความนัยที่หญิงสาวซ่อนอยู่อย่างยียวน เขาจึงหัวเราะร่วน
“โอเค” ทองเอกยอมแพ้ ชี้นิ้วไปยังชามผสมบนโต๊ะก่อนจะชี้
หญิงสาว “ขนมพระพาย...ต้องพระพายท�ำ”
“ค่ะ”
คนโมเมเป็นเจ้าของขนมหัวเราะคิก ยกมือท�ำท่าไล่พี่ชาย แต่
ใบหน้าน่ารักของหล่อนกลับสะกดสายตาเขาจนไม่อาจขยับเขยื้อน
นานร่วมอึดใจทีเดียวที่เขายืนมองหล่อนอยู่แบบนั้น
“พี่เอก พี่เอกคะ”
เสียงเรียกของพระพายท�ำให้ชายหนุม่ สะดุง้ เล็กๆ สติทหี่ ลุดลอย
ไปเริ่มหวนกลับคืนมาอีกครั้ง
“มองหน้าพระพายท�ำไม”
“พอดี...พี่นึกเรื่องงานขึ้นได้ก็เลยใจลอยไปหน่อย” ชายหนุ่ม
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ชี้แจง ทว่าดวงตากลับว่อกแว่กเสียจนพระพายอดขมวดคิ้วเข้าหากัน
ไม่ได้ “ถ้ายังไงพี่ไปอาบน�้ำก่อนแล้วกัน ป้าชมครับ ฝากดูแลพระพาย
ด้วยนะ”
หญิงสาวกะพริบตาปริบๆ มองตามหลังชายหนุ่มที่รีบร้อนก้าว
ออกไปจากครัวอย่างงุนงง เพราะไม่เคยเห็นทองเอกมีอาการแบบนี้
มาก่อน
“คุณพระพายกับคุณเอกดูสนิทกันมากเลยนะคะ” ชวนชมชวน
คุยยิ้มๆ พระพายจึงปัดความสงสัยทิ้งไปจากสมอง
“ค่ะ” หล่อนเดินกลับมายังโต๊ะอเนกประสงค์อีกครั้ง เชื่อว่า
ทองเอกคงคิดเรือ่ งงานจริงๆ เนือ่ งจากเขาไม่มเี หตุผลอะไรทีต่ อ้ งโกหก
หล่อน “พี่เอกใจดีกับพระพายมาก ถึงเราจะไม่ค่อยได้เจอกัน แต่ทุก
ครั้งที่พระพายไม่สบายใจ ไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรก็ตาม พอ
โทร. หาพี่เอกไม่ถึงห้านาทีก็อารมณ์ดีแล้ว พระพายรักพี่เอกเหมือน
พี่ชายแท้ๆ เลยค่ะ”
“ป้าไม่แปลกใจหรอกค่ะ คุณเอกเธอเป็นคนคิดบวก มองโลก
ในแง่ดี ใครอยู่ใกล้เธอก็พลอยคิดดีไปด้วย พอคิดอย่างนั้นแล้วก็
สบายใจ” แม่บ้านวัยกลางคนชมไม่ทันขาดค�ำ เสียงโทรศัพท์มือถือ
ในกระเป๋าเสื้อคอบัวก็ดังขึ้น “ใครโทร. มานะ”
ชวนชมละมือจากถ้วยชามทีล่ า้ งอยู่ และหยิบอุปกรณ์สอื่ สารมา
ดูภาพบนหน้าจอ
“คุณหนู”
เสียงพึมพ�ำเบาๆ นั้นท�ำให้พระพายขมวดคิ้วนิดหน่อย ก่อนที่
อีกฝ่ายจะหันมาขออนุญาตหล่อน
“เดี๋ยวป้าขอรับสายก่อนนะคะ”
“ตามสบายค่ะ” หญิงสาวยิ้มน้อยๆ พยายามจะหันกลับมา
สนใจงานตรงหน้าต่อ แต่สรรพนามที่ชวนชมพูดกับคนในสายท�ำให้
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หล่อนแปลกใจจริงๆ
“สวัสดีค่ะ คุณหนู”
ชวนชมก�ำลังคุยอยู่กับใครนะ พันธกานต์หรือ...
ไม่น่าเชื่อ! โตขนาดนี้แล้วยังให้ผู้ใหญ่เรียก ‘คุณหนู’ อยู่อีก แต่
จะว่าไปก็ไม่แปลก คนอย่างพันธกานต์คงโตแต่ตัว สมองเท่าเมล็ดถั่ว
แค่นนั้ เอง พระพายคิดอย่างมีอคติ ยอมรับว่าหล่อนหมัน่ ไส้นดิ ๆ ทีเ่ ขา
วางท่าหยิ่งยโส กล่าวหาหล่อนเป็นกาฝากที่อยากมาสูบเลือดสูบเนื้อ
บิดาเขา
“ได้ค่ะ เดี๋ยวป้าจะรีบเตรียมให้เลยนะคะ” ชวนชมวางสาย
เรียบร้อยก็ก้าวมาหาหล่อน “คุณพระพายคะ คุณพันเธอหิว เลยบอก
ให้ป้าตั้งโต๊ะอาหาร ตอนแรกป้าตั้งใจว่าล้างชามแล้วจะช่วยคุณพระพายท�ำขนมต่อ แต่คงไม่ทันแล้วละค่ะ คุณพันเธออาบน�้ำเสร็จแล้ว
ปกติเธอแต่งตัวเร็วด้วยค่ะ”
“ไม่เป็นไรค่ะ พระพายท�ำเองได้ สบายมาก” หญิงสาวไม่อยาก
สร้างความยุ่งยากให้แก่อีกฝ่าย แม้เพิ่งมาอยู่เมื่อวานหมาดๆ หล่อนก็
รู้แล้วว่าลูกชายเจ้าของบ้านร้ายกาจขนาดไหน หากใครเผลอไปขัดใจ
มีหวังคงได้อาละวาดบ้านแตกพอดี ยิ่งเห็นเขาตื่นมาก็ร้องหาของกิน
แบบนี้ นิสัยเด็กไม่รู้จักโตชัดๆ!
เมือ่ เห็นชวนชมยังล้างถ้วยชามค้างไว้ พระพายจึงละมือจากการ
นวดแป้ง
“มาค่ะ เดี๋ยวพระพายช่วยอุ่นกับข้าวอีกแรงดีกว่า” หญิงสาว
เชื่อว่าหากพันธกานต์ลงมาถึงห้องอาหารก่อนคงหงุดหงิดไม่น้อย หา
รู้ไม่ว่าชายหนุ่มที่เพิ่งวางสายหมาดๆ แท้จริงไม่ได้มีความคิดอยากลง
ไปยังห้องอาหารเลยสักนิดเดียว
มือหนาโยนสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดลงบนเตียง ก่อนจะเดินไป
เปิดตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ริมผนัง เขายิ้มมุมปากนิดๆ ตาพราวระยับไปกับ
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แผนการบางอย่างที่โลดแล่นในสมอง
เมื่อชวนชมยกส�ำรับออกจากครัวไปแล้ว หญิงสาวที่เป็น
ลูกมืออุน่ อาหารมาพักใหญ่ๆ ก็เก็บอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้เรียบร้อย ก่อนจะ
ลงมือท�ำงานของตัวเองต่อ นึกไม่ถึงว่าจู่ๆ จะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้า
มาอีก
‘ป้าชมลืมอะไรหรือเปล่านะ’
พระพายเงยหน้ามองอีกฝ่ายพร้อมยิม้ อ้าปากเตรียมจะถาม แต่
แล้วก็ต้องประหลาดใจที่พบว่าไม่ใช่ชวนชม
“คุณพัน” หล่อนพึมพ�ำ นึกไม่ออกว่าเหตุใดเขาถึงมาปรากฏตัว
ที่นี่ “คุณ...มาได้ยังไง”
“แล้วท�ำไมฉันถึงมาไม่ได้ ในเมื่อที่นี่คือบ้านของฉัน ฉันจะเดิน
ไปไหนมาไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของฉัน”
เป็นค�ำตอบทีก่ วนโมโหเสียจนพระพายถึงกับนิง่ งันไปนาน ส่วน
พันธกานต์ก้าวมาหยุดตรงหน้าโต๊ะอเนกประสงค์ ก้มลงมองชามแป้ง
ข้าวเหนียว รวมถึงชามน�้ำใบเตยสีเขียวเข้มข้น
“ท�ำอะไร”
“ไม่เกี่ยวกับคุณค่ะ” เมื่อเขากวนมา พระพายจึงกวนกลับ
หล่อนตั้งท่าจะหยิบชามน�้ำใบเตยมาผสมกับแป้ง แต่ต้องตกใจที่อยู่ๆ
พันธกานต์ก็ฉวยไปเสียก่อน
“ท�ำไมจะไม่เกี่ยว ในเมื่อข้าวของที่เธอใช้อยู่ตอนนี้ล้วนแต่เป็น
สมบัติในบ้านฉัน ใบเตยที่เธอถือวิสาสะไปตัดมาก็เป็นของฉัน” ชาย
หนุม่ วางชามลงบนโต๊ะค่อนข้างแรงท�ำให้นำ�้ สีเขียวข้นกระฉอกออกมา
เกือบครึ่ง
พระพายเม้มปากน้อยๆ ทัง้ โกรธทัง้ โมโห แต่ไม่อยากท�ำเรือ่ งเล็ก
ให้กลายเป็นเรือ่ งใหญ่ ยิง่ ได้ยนิ จากทองเอกหมาดๆ ว่าช่อม่วงโทรศัพท์
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ไปหารือด้วยความไม่สบายใจ หล่อนจึงไม่อยากให้ผใู้ หญ่ตอ้ งเป็นกังวล
“หนูก�ำลังท�ำขนมพระพาย” ตอบค�ำถามแล้วคิดว่าคงจบ แต่ดู
เหมือนพันธกานต์จะไม่ยอมจบง่ายๆ
“ใครสั่ง”
“ไม่มีค่ะ” น�้ำเสียงหล่อนราบเรียบเช่นเดียวกับสีหน้า “แต่หนู
อยู่ว่างๆ เลยอยากท�ำตัวให้เป็นประโยชน์ ตอนแรกตั้งใจท�ำให้ป้าชม
กินคนเดียว แต่พอรู้ว่าคุณพ่อของคุณชอบกินขนมกับน�ำ้ ชาในวันหยุด
หนูเลยตั้งใจจะท�ำเผื่อให้คุณพ่อของคุณลองชิมด้วย มีอะไรสงสัยอีก
หรือเปล่าคะ คุณพัน”
พระพายไล่เขาทางอ้อมด้วยการตอบค�ำถามแบบละเอียดยิบ
ชนิดไม่ให้มีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม แต่แล้วหล่อนก็ต้องแปลกใจที่ชาย
หนุ่มหัวเราะหยัน
“ทีแ่ ท้กเ็ ตรียมประจบพ่อฉัน” ทัศนคติของเขาคับแคบจนคนฟัง
ถึงกับอึ้ง “แต่ก็อย่างว่าละนะ ผู้ปกครองเป็นคนยังไง เด็กในปกครอง
ก็เป็นอย่างนั้น หาทาง ‘เกาะไม่ปล่อย’ นิสัยปกติของพวกกาฝาก”
เกินไปแล้ว! หล่อนหรืออุตส่าห์พยายามไม่สร้างปัญหา แต่ใน
เมื่อพันธกานต์ขยันน�ำปัญหามายัดใส่มือหล่อน พระพายก็จะยัด
ปัญหากลับคืนให้เขาเช่นกัน
“กาฝาก...เขาเอาไว้เรียกพืชทีค่ อยเกาะกินสารอาหารจากต้นไม้
อื่น ไม่มีประโยชน์ แต่ผู้ปกครองหนูยังท�ำงานให้พ่อคุณที่บริษัท ส่วน
หนูก็ไม่ได้มานั่งกินนอนกินเฉยๆ ไม่เหมือนใครบางคนหรอกนะคะที่
นอกจาก ‘ไม่ท�ำงานท�ำการ’ แล้วยังชอบ ‘ระราน’ คนอื่น แบบนี้สิคะ
กาฝาก”
ราวกับมีไม้หน้าสามตีแสกหน้าคนตัวโตอย่างแรง! พันธกานต์
หน้าตึง แต่พระพายไม่สนใจ หล่อนถอดผ้ากันเปื้อนวางลงบนโต๊ะ
ตั้งใจจะเดินออกไปสงบสติอารมณ์ข้างนอก เพราะขืนท�ำขนมต่อ
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รสชาติคงออกมากินไม่ได้แน่นอน นึกไม่ถึงว่าอยู่ๆ เขาจะก้าวตามมา
ขวางหล่อน นัยน์ตาวาววับ
“นี่เธอด่าฉันเหรอ”
“คงมีแค่เด็กอมมือเท่านัน้ แหละค่ะทีไ่ ม่รวู้ า่ อยูก่ นั สองคนแบบนี้
แล้วฉันด่าใคร” พระพายโต้ตอบชนิดไม่ยอมลดราวาศอก ทัง้ ยังเปลีย่ น
สรรพนามแทนตัวเองชนิดไม่ให้ความเคารพนับถือเขาอีกต่อไป เล่นเอา
ชายหนุ่มขบกรามแน่น คาดโทษหล่อนทางแววตาและน�ำ้ เสียง
“เธอจะอวดดีมากเกินไปแล้วนะ!”
“ฉันไม่ได้อวดดี แต่ฉันอยู่ของฉันดีๆ คุณก็มาหาเรื่องฉันก่อน”
พระพายตัง้ ท่าจะเดินเลีย่ งออกไปข้างนอก แต่พนั ธกานต์กระชากแขน
หล่อนให้หันกลับไปฟังค�ำสั่ง
“ขอโทษฉันเดี๋ยวนี้!”
“ฉันไม่ได้ท�ำอะไรผิด” หญิงสาวพยายามกระชากมือกลับ แต่
นอกจากเขาจะไม่ปล่อยง่ายๆ แล้วยังกอดรัดร่างบางแน่น “ปล่อยนะ!
คุณจะท�ำอะไร”
หญิงสาวส่งเสียงท้วง แต่แววตากลับตระหนก ประสบการณ์ที่
ชายหนุ่มเดินมาขวางหล่อนจนกลิง้ ตกบันไดเมือ่ คืนท�ำให้พระพายเริม่
รูส้ กึ ไม่ปลอดภัย นึกไม่ถงึ ว่าจะเห็นดวงตาคมเริม่ มีประกายวิบวับเยีย่ ง
คนเสเพล
“นั่นสิ...ท�ำอะไรดีล่ะ”
พระพายรู้สึกชาวาบ ก่อนจะเบิกตาโตเมื่อเขาก้มหน้าลงมา
ประชิด ความตกใจท�ำให้หญิงสาวผละออกจากเขา
“อย่าเข้ามานะ ไม่งั้น...” หล่อนไม่รอช้าที่จะมองหาอาวุธ พอ
เห็นมีดหลายเล่มเสียบเรียงกันอยูใ่ นกล่องเก็บภาชนะอย่างดีจงึ ก้าวไป
ยังเคาน์เตอร์ น่าเสียดายที่ยังเอื้อมไม่ถึง พันธกานต์ก็ตามมารวบกาย
หล่อนแล้วดันไปชิดเคาน์เตอร์อีกด้านเสียก่อน
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“ตรงนี้ไม่มีอะไรให้คว้า” ชายหนุ่มกระตุกยิ้ม กักหล่อนไว้ใน
พื้นที่แคบๆ ระหว่างแขนของเขากับเคาน์เตอร์ด้านหลัง “หรือถ้าจะมี
ก็คงมีแค่ ‘ตัวฉัน’ เท่านั้น”
พระพายสะท้าน ไม่อยากเชื่อเลยว่าพันธกานต์จะมีท่าทีแบบนี้
กับหล่อน ทั้งที่เมื่อคืนเขายังวางท่ายโสและรังเกียจหล่อนอยู่เลย
“ถอยไปนะคุณพัน” หญิงสาวพยายามดันร่างเขาออก ทว่า
เรี่ยวแรงกลับน้อยนิดเมื่อเทียบกับคนที่สูงเกิน 180 เซนติเมตร แบบ
เขา “ไม่งั้นฉันร้องลั่นบ้านจริงๆ”
“ร้องสิ” ยิ่งหล่อนท้าทายเขาเท่าไร พันธกานต์ก็อยากท้าทาย
กลับเท่านั้น “ร้องเลย”
เขาก้มหน้าลงกระซิบ ลมหายใจอุ่นๆ ที่เป่ารดเหนือริมฝีปาก
หล่อนท�ำให้ใจเต้นโครมครามและสั่นไปทั้งร่าง หน้าร้อนวูบวาบอย่าง
คนท�ำอะไรไม่ถูก พอเขาท�ำเหมือนจะจูบ หล่อนก็รีบหันหน้าหลบไป
อีกทางพร้อมหลับตาปี๋
พันธกานต์นิ่ง กระตุกยิ้มมุมปากอย่างพอใจ “ที่แท้ก็อยากให้
จูบ”
เป็นการประกาศชัยชนะที่ท�ำเอาพระพายลืมตาโพลง ก่อนจะ
หันไปมองหน้าเขาด้วยความรูส้ กึ เหมือนถูกไม้หน้าสามตีศรี ษะจนแตก
“เสียใจด้วยนะทีต่ อ้ งผิดหวัง ผูห้ ญิงหน้าตาบ้านๆ ราบเรียบเป็น
ไม้กระดานอย่างเธอไม่ได้ครึ่งหนึ่งของรสนิยมฉันหรอก และที่ส�ำคัญ
ฉันไม่มวี นั ลดตัวไปยุง่ กับผูห้ ญิงอย่างเธอ แต่แค่อยากให้เธอรูไ้ ว้เท่านัน้
ว่าอย่าอวดดีกับฉัน เพราะว่าเธอ...” พันธกานต์จับคางหล่อน “ไม่มี
วันชนะฉัน”
ชายหนุม่ กระตุกยิม้ อย่างสาแก่ใจ ผิดกับพระพายทีเ่ ม้มริมฝีปาก
น้อยๆ มองคนตัวโตทีเ่ ดินหมุนตัวออกไปพร้อมกับคิดว่าหล่อนไม่อยาก
เอาชนะเขาเสียหน่อย และหล่อนก็ไม่ได้ตอ้ งการให้เขาจูบด้วย แต่ทไี่ ม่
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ได้รอ้ งให้ใครมาช่วยจริงๆ ราวกับเปิดโอกาสให้เขาแบบนัน้ เพราะก�ำลัง
ตกใจต่างหาก
คนบ้า! คนนิสัยเสีย!
หญิงสาวกรี๊ดในล�ำคอเบาๆ ก่อนที่ค�ำสบประมาทของพันธกานต์จะท�ำให้อดก้มลงมองหน้าอกตัวเองไม่ได้ คัปบีเจ็ดสิบแถวบ้าน
หล่อนไม่ได้เรียกไม้กระดานเสียหน่อย เห็นเรียบๆ แบบนี้ สมัยปีหนึ่ง
มีหนุ่มๆ มาขายขนมจีบเยอะนะจะบอกให้
ฮึ! หากไม่อยากยุ่งกับหล่อนจริงๆ ต่อจากนี้ไปก็อย่ามายุ่งอีก
แล้วกัน!

50 พันธกานต์รัก

4
สงครามย่อมๆ

ใครจะอยากยุ่งกับเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน�้ำนม เถียงค�ำไม่ตกฟาก สรีระต�่ำกว่ามาตรฐานแบบนั้น!
ดวงตาคมระยับมองลูกสนุกเกอร์ตรงหน้า ก่อนจะออกแรง
กระแทกไม้คิวเบาๆ จนวัตถุทรงกลมสีชมพูกลิ้งตรงไปลงหลุม
“เก่งจังเลยค่ะพัน”
เสียงปรบมือของคนข้างกายดังขึ้น ใบหน้าหล่อเหลาจึงหันไป
มองสาวสวยหุ่นนาฬิกาทราย ก่อนจะกระซิบใกล้ใบหูหล่อน
“แล้วมีรางวัลให้ไหมล่ะ”
“แหม...” หญิงสาวท�ำท่าจั๊กจี้ เอียงอายนิดๆ แต่มือกลับเอื้อม
ไปเล่นปูไต่บนแขนเขา “พันอยากได้อะไรจากหงส์ล่ะคะ”
พันธกานต์มองลึกเข้าไปในดวงตาฉ�ำ่ หวาน มีเนือ้ หงส์มายืนอวด
โฉมอยู่ตรงหน้าแบบนี้เขาคงไม่อยากได้เนื้อกาขึ้นมาหรอก
พูดถึงเนื้อกาแล้วก็นึกถึงเด็กกาฝาก ที่จริงเขาไม่ได้มีความคิด
อยากคุกคามหล่อนด้วยซ�ำ้ แค่อยากให้เอ่ยค�ำว่าขอโทษต่างหาก แต่
ในเมือ่ ดุแล้วยังเถียงค�ำไม่ตกฟาก เขาเลยต้องหาทางท�ำให้หล่อนยอม
ศิโรราบด้วยวิธีอื่น ไม่น่าเชื่อ...เด็กเมื่อวานซืนท่าทางร้ายลึกอย่างนั้น
จะดูไร้เดียงสา
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ริมฝีปากหยักลึกขยับยิม้ เมือ่ ภาพเด็กนัน่ หลับตาปีว๋ นเวียนอยูใ่ น
ห้วงค�ำนึง ขณะแม่หงส์งามประหลาดใจว่าชายหนุ่มใจลอยไปถึงใคร
เหตุใดถึงท�ำเหมือนจะจูบหล่อน แต่ไม่จูบเสียที มีด้วยหรือผู้ชายที่อยู่
ใกล้หล่อนขนาดนี้แล้วยังอดใจตัวเองไหว หรือเขาจะเห็นว่าที่นี่ไม่ใช่
ที่ส่วนตัวนะ
ประตูห้องวีไอพีของสนุกเกอร์คลับถูกเปิดเข้ามา พันธกานต์จึง
หลุดออกจากภวังค์ หันไปมองผู้มาเยือนก่อนจะยิ้มและทักทาย
“ไง ไอ้เต นึกว่าจะให้ฉนั เล่นคนเดียวสักสิบเกม” ก่อนหน้านีเ้ ขา
โทรศัพท์ไปชวนเพื่อนหลายคนมาเจอกันที่สปอร์ตคลับ เพราะเบื่อๆ
เซ็งๆ ไม่รู้จะท�ำอะไร แต่ไม่มีใครว่างเลยสักคน มีแค่เตชินท์คนเดียวที่
บอกว่าจะตามมาสมทบทีหลัง ดีทหี่ ญิงสาวข้างกายโทร. มาได้จงั หวะ
เหมาะ เขาเลยชวนหล่อนมาแก้เหงาชั่วคราว
“แหม...ฉันเป็นแค่ลกู จ้าง ไม่ใช่ลกู ชายเจ้าของบริษทั อย่างแกนี่
วันๆ จะได้ไม่ต้องท�ำงานท�ำการ อยากท�ำอะไรก็ท�ำได้ตามสบาย”
เตชินท์เดินไปนั่งพักที่โต๊ะ พนักงานประจ�ำห้องวีไอพีจึงมาถามว่าเขา
อยากดื่มอะไรหรือไม่
“แล้วบริษัทมีเรื่องอะไร” พันธกานต์เผลอถาม อดอยากรู้ไม่ได้
แม้เขาจะไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปช่วยงานเลยสักครั้งก็ตาม
“เรือ่ งเข้าใจผิดกับบริษทั ออร์แกไนซ์นดิ หน่อย” เตชินท์ตอบตาม
ตรง เขาเอนกายพิงพนักโซฟาตัวนุม่ ด้วยท่าทางสบายใจ “อาทิตย์หน้า
จะมีงานเปิดตัวโอเวอร์ซสี ์ นิตยสารหัวใหม่ทฉี่ นั เคยเล่าให้แกฟังไง คุณ
เอกสั่งงานไปอีกอย่าง คนรับงานดันเข้าใจไปอีกอย่าง ฉันเลยต้องสั่ง
เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด”
“แค่สั่งงานยังพลาด” พันธกานต์เหยียดยิ้ม นัยน์ตาฉายแวว
ดูหมิ่น “ท�ำงานห่วยแตกแบบนี้ อีกหน่อยถ้าฉันขึ้นเป็นประธานบริษัท
ฉันจะไล่มันออกคนแรก”
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ชายหนุ่มฝนชอล์กที่หัวไม้คิวเสร็จก็ก้มลงเล็งลูกสนุกเกอร์สีด�ำ
บนโต๊ะ
“แล้วเมือ่ ไรล่ะคร้าบ” หนุ่มตีย๋ ้อนถาม ก�ำลังจะยกแก้วเบียร์ขนึ้
ดื่มแท้ๆ แต่อดชะงักมือไม่ได้ “เมื่อไรว่าที่ท่านประธานบริษัทจะเข้าไป
ท�ำงานท�ำการเสียที มัวแต่เทีย่ วเล่นไปวันๆ แบบนี้ ระวังเหอะ อีกหน่อย
พ่อแกจะยกบริษัทให้คุณเอกจริงๆ”
ไม่มีทาง! เป็นความคิดแรกที่ปรากฏในสมอง แต่พอนึกถึง
เหตุการณ์ที่มีปากเสียงกับพ่อเมื่อคืน ดวงตาพันธกานต์ก็ไหววูบ
‘ฉันไม่นา่ เลีย้ งแกมาเลยจริงๆ ตัง้ แต่เล็กจนโตแกไม่เคยท�ำอะไร
ให้ฉันภูมิใจเลยสักอย่าง แล้วจะเถียงค�ำไม่ตกฟากอีก ขนาดเจ้าเอก
มาทีหลัง ยังเชื่อฟังฉัน เป็นหน้าเป็นตาให้ฉันมากกว่าแกเลย’
ความหมั่นไส้ศัตรูหมายเลขหนึ่งท�ำให้เขากระแทกไม้คิวที่ลูก
สนุกเกอร์รุนแรงกว่าปกติ
“แล้วไง” พันธกานต์ถามเสียงห้วน ขณะมองวัตถุสีด�ำกลิ้งลง
หลุมอย่างแม่นย�ำแล้วหันไปหาอีกฝ่าย “สมบัติที่แม่ฉันทิ้งเอาไว้ให้
ใช้อกี สิบชาติกไ็ ม่หมด กับแค่บริษทั คมน์พมิ กุ ต์ กรุป๊ แกคิดว่าคนอย่าง
ฉันจ�ำเป็นต้องแคร์เหรอ”
“ไม่แคร์กด็ ”ี เตชินท์เอ่ยเสียงสูง ไหวไหล่นอ้ ยๆ ก่อนจะวางแก้ว
เบียร์ที่เพิ่งดื่มไปหมาดๆ ลงบนโต๊ะเบื้องหน้าด้วยท่าทางสบายใจ “ปี
หน้าฉันจะได้ไม่ต้องคิดหาค�ำพูดมาปลอบใจตอนแกเสียเก้าอี้”
ค�ำบอกกล่าวนั้นท�ำเอาพันธกานต์เริ่มขมวดคิ้ว ผิดกับเตชินท์ที่
เพิ่งตระหนักได้ว่าตนเองเผลอหลุดปากพูดสิ่งที่ควรปิดเป็นความลับ
ออกไป
“แกว่าอะไรนะ”
“เอ่อ...” คนปากพล่อยอึกอัก แววตาคาดคั้นของเพือ่ นรักก�ำลัง
ท�ำให้เขาหนักอกหนักใจ แต่มาถึงขั้นนี้แล้ว เตชินท์เชื่อว่าคงไม่มีทาง
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ปิดบังพันธกานต์ง่ายๆ
“ก็อย่างที่พูด” ชายหนุ่มถอนหายใจเฮือก ตัดสินใจสารภาพ
ตรงๆ “หลายปีมานี้คุณเอกตั้งใจท�ำงานมาก พ่อแกเลยอยากเลื่อน
ต�ำแหน่งให้ขึ้นเป็นรองประธานบริษัท เท่าที่ฉันรู้มา พ่อแกอนุมัติเงิน
ให้คุณเอกท�ำนิตยสารหัวใหม่เพราะอยากให้คุณเอกพิสูจน์ตัวเองต่อ
ทุกคน ถ้าผลตอบรับเป็นไปตามเป้า ไม่เกินปีสองปีนี้ คุณเอกคงได้นั่ง
เก้าอี้รองประธานแทนแก”
ราวกับมีลกู ไฟขนาดใหญ่พงุ่ มากระแทกใจคนฟังอย่างแรง พันธกานต์ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน และไม่อยากเชื่อด้วยว่าพ่อจะเห็นคนอื่น
ดีกว่าลูกตัวเองจริงๆ ต�ำแหน่งรองประธานบริษัทเป็นของเขามานาน
หลายปี แม้ชายหนุม่ จะไม่เคยเข้าไปปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบ
สักครัง้ แต่พอ่ จะยกเก้าอีใ้ ห้คนอืน่ ทัง้ ทีเ่ ขาเพิง่ เรียนจบกลับมาแบบนี.้ ..
พ่อท�ำได้ยังไง
พันธกานต์นิ่วหน้า โยนไม้คิวในมือให้หญิงสาวที่จำ� เป็นต้องรับ
เอาไว้อย่างทุลักทุเล ส่วนตัวเขาเดินดุ่มๆ ออกไปจากห้องวีไอพี
“พัน พันจะไปไหนอะคะ” หญิงสาวร้องถามแต่ไม่มีคำ� ตอบ
“เดีย๋ วผมไปดูเองครับ” เตชินท์อาสา รู้ดวี ่ายามทีพ่ นั ธกานต์อยู่
ในอารมณ์แบบนี้ หากไม่ใช่คนทีร่ ้จู กั จริงๆ อาจเกลียดขีห้ น้ากันไปเลย
เพราะเพื่อนอาจปาระเบิดใส่ทุกคนและทุกเวลา แน่นอนว่าเขาก็ไม่
อยากเอาตัวเองไปเสี่ยง แต่ครั้งนี้สาเหตุเริ่มมาจากความปากพล่อย
ของเขาจริงๆ ชายหนุ่มจึงไม่อาจละเลยได้
ร่างสูงก้าวตามมาถึงทางเดินหน้าสนุกเกอร์คลับ เมื่อเห็นพันธกานต์ยืนหงุดหงิดอยู่ริมผนังกระจกของอาคารก็รู้สึกเห็นใจ ชายหนุ่ม
รู้ดีว่าลึกๆ แล้วเพื่อนเจ็บ ผิดหวัง และเสียใจ ที่ผ่านมาเขาถึงไม่อยาก
พูดจาท�ำร้ายจิตใจอีกฝ่ายตรงๆ แต่พยายามบอกเป็นนัยตลอดว่าให้
เข้าไปช่วยงานพ่อบ้าง
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“ถ้าแกไม่แคร์จริงๆ ก็คงไม่หัวเสียแบบนี้” เตชินท์ถอนหายใจ
เล็กๆ ขณะก้าวไปวางมือบนบ่าเพื่อนรัก ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เขาควร
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส “ฉันว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่แกควรจะพิสูจน์
ตัวเองให้พ่อเห็น คุณเอกเองก็ทุ่มเทกับโอเวอร์ซีส์มาก ถ้าแกไม่ยอม
ลงมือท�ำอะไรสักอย่าง รับรอง...แกได้เด้งออกจากเก้าอี้รองประธาน
บริษัทโดยไม่มีใครคัดค้านจริงๆ”
ไม่! พันธกานต์ไม่มีทางยอมให้พวกกาฝากมาแย่งทุกสิ่งทุก
อย่างไปจากเขาได้ง่ายๆ
ชายหนุม่ ขบกรามแน่น พยายามหาทางออกให้แก่ความล�ำเอียง
ของพ่อ เป็นจังหวะเดียวกับทีเ่ ตชินท์เหลือบไปเห็นใครคนหนึง่ ก้าวเข้า
มาในคอฟฟีชอปชั้นล่าง ซึ่งทางเดินบนชั้นลอยแห่งนี้สามารถเห็น
บรรยากาศทั้งหมดได้ชัดเจน
“เฮ้ย! นั่นมัน...บันนี่”
ท่าทางกระตือรือร้นนั้นท�ำให้พันธกานต์ประหลาดใจ แม้จะยัง
ท�ำหน้านิ่วคิ้วขมวด แต่ก็อดมองตามสายตาเพื่อนไม่ได้ ภาพที่เห็นคือ
หญิงสาวกลุ่มเล็กๆ ก�ำลังเดินเข้ามาในคอฟฟีชอปของสปอร์ตคลับ ดู
จากชุดกีฬาที่สวม น่าจะเพิ่งออกก�ำลังกายเสร็จหมาดๆ
“ใคร?”
“บันนี่ บุษบาบรรณ นางเอกละครที่ก�ำลังฮอตสุดๆ ตอนนี้ไง
คนที่ใส่เสื้อกล้ามสีขาว”
เตชินท์พยักพเยิดไปทางหญิงสาวรูปร่างเพรียวระหงที่ก�ำลังสั่ง
เครือ่ งดืม่ อยู่หน้าเคาน์เตอร์ แต่จากองศาทีย่ นื อยู่ท�ำให้พนั ธกานต์เห็น
ใบหน้าไม่ชัดเจนเท่าไร ยิ่งพอรู้ว่าเป็นดาราทั่วๆ ไป ชายหนุ่มก็ยิ่งไม่
สนใจอยากเห็นหรือท�ำความรู้จักกับหล่อน ตอนนี้ก�ำลังหงุดหงิดเรื่อง
ทีพ่ อ่ ท�ำเหมือนเขาไม่มตี วั ตนมากกว่า ตลอดหลายปีทพี่ อ่ ส่งเขาไปเรียน
ต่อไกลถึงเมืองนอกเมืองนา ไม่ใช่เพราะพ่ออยากให้เขาน�ำความรูค้ วาม
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สามารถกลับมาพัฒนาธุรกิจหรอกหรือ
“ว่ากันว่าฮอตมากจนต้องติดต่อจองคิวงานกันข้ามปี ไม่รู้
เหมือนกันว่าคุณเอกไปท�ำอีท่าไหน ตอนที่พ่อแกบอกว่าอยากได้บันนี่
มาขึ้นปกฉบับปฐมฤกษ์ของโอเวอร์ซีส์ คุณเอกก็ขอลัดคิวมาได้ แล้ว
ยังได้คิวบันนี่ไปร่วมงานเปิดตัวนิตยสารอาทิตย์หน้าด้วยนะ”
สิ่งที่เพื่อนสนิทสาธยายดึงความสนใจของพันธกานต์ได้ไม่ยาก
ใช่ว่าเขาจะรู้สึกชื่นชมความสามารถของทองเอก
แต่หมั่นไส้ต่างหาก!
แค่ติดต่อดาราคิวทองได้ ขี้คร้านคงใช้เงินทุ่มไม่อั้น และเงินที่
จ่ายค่าตัวไปก็ของพ่อเขาทั้งนั้น แต่จะว่าไปถ้าหมอนั่นใช้เงินซื้อคิว
บุษบาบรรณได้จริงๆ เขาก็เริม่ มองเห็นหนทางในการท�ำอะไรบางอย่าง
“เมื่อกี้แกบอกว่าบันนี่จะไปร่วมงานเปิดตัวนิตยสารของไอ้
กาฝากอาทิตย์หน้าใช่ไหม” พันธกานต์ถามย�้ำเพื่อความแน่ใจ
“ใช่” เตชินท์ละสายตาจากหญิงสาวมายิ้มให้อีกฝ่าย “รับรอง
เลยว่าเรียกกระแสได้ตรึม เพราะนาทีนี้ ไม่มีใครฮอตเกินบันนี่ บุษบาบรรณอีกแล้ว”
เมือ่ หันไปมองนางเอกสาวอีกครัง้ ภาพชายหนุม่ โต๊ะข้างๆ ทีล่ กุ
ไปขอถ่ายภาพคู่กับหล่อนอย่างไม่อายใครก็ทำ� ให้พันธกานต์เห็นจริง
ตรงกัน เขากระตุกยิ้มมุมปาก ตาพราวระยับไปกับแผนการบางอย่าง
“ว่าแต่...” เตชินท์เห็นสีหน้าไม่น่าไว้วางใจของเพื่อนก็ชักเริ่ม
ตงิดใจเล็กๆ “แกถามท�ำไม”
“ฉันอยากดืม่ กาแฟ” พันธกานต์เปลีย่ นเรือ่ งคุยกะทันหันเสียจน
คนยืนข้างๆ ถึงกับเหลอหลา แต่ไม่ทนั ได้ถามอะไรสักค�ำ เขาก็เดินน�ำไป
กดลิฟต์อย่างอารมณ์ดี และก�ำลังนึกถึงสิ่งที่เพื่อนเพิ่งพูดก่อนหน้านี้
‘ถ้าแกไม่ยอมลงมือท�ำอะไรสักอย่าง รับรอง...แกได้เด้งออกจาก
เก้าอี้รองประธานบริษัทโดยไม่มีใครคัดค้านจริงๆ’
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ใช่! เขาต้องท�ำอะไรสักอย่าง แต่แน่นอนว่าไม่ใช่การท�ำงาน
พิสูจน์ความสามารถของตัวเอง เพราะคนอย่างพันธกานต์ไม่เคยง้อ
ใคร ในเมื่อพ่อไม่ต้องการและผลักไสเขาออกจากชีวิตเพื่อที่ตัวเองจะ
ได้มีความสุขกับครอบครัวใหม่ เรื่องอะไรจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ท�ำงานให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าของเขาด้วย
หากเป็นลูกรักไม่ได้ ก็เป็นลูกชังต่อไปละกัน!
ต่อให้พ่อจะไม่ยกสมบัติให้เขาก็ช่าง ล� ำพังแค่มรดกที่แม่ทิ้ง
เอาไว้ให้ ใช้ไปอีกสิบชาติก็ไม่มีวันหมด และถ้าคนอย่างพันธกานต์
จะพิสจู น์อะไรสักอย่างจริงๆ ละก็...เขาจะท�ำให้พอ่ เห็นว่าคนทีเ่ ป็น ‘ลูก
รัก’ ไม่ได้วิเศษวิโสไปกว่าเขา
เขาช่างน่ารังเกียจเสียจริง!
แม้เวลาจะผ่านมานานกว่าหนึง่ สัปดาห์ เหตุการณ์ทถี่ กู คุกคาม
ตรงเคาน์เตอร์ครัวก็ยงั วนเวียนอยู่ในสมอง พระพายหงุดหงิดทุกครัง้ ที่
ได้ยินใครพูดชื่อพันธกานต์ หรือบางครั้งเหลือบไปเห็นเขาขับรถออก
จากบ้านก็พานอารมณ์เสีย
แต่ในความหงุดหงิดก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้าง...
พันธกานต์ไม่ได้มาหาเรื่องวุ่นวายอะไรกับหล่อนอีก เขาไม่เคย
ลงมาร่วมกินอาหารเช้า พอตืน่ มาบ่ายๆ ก็ออกไปข้างนอก กว่าจะกลับ
เข้ามาอีกทีพระพายก็เข้านอนเรียบร้อย ทีส่ �ำคัญคือหล่อนไม่เคยได้ยนิ
เขาบีบแตรแกล้งปลุกคนทั้งบ้านเหมือนคืนแรกด้วย เช้าวันนี้จึงตื่นมา
อาบน�้ำแต่งตัวด้วยอารมณ์แจ่มใส
หญิงสาวอยู่ในชุดนักศึกษากระโปรงพลีตยาวคลุมเข่า หล่อน
ยืนส�ำรวจความเรียบร้อยตรงหน้ากระจกสักพัก เข็มนาฬิกาบนผนังที่
ใกล้ถึงเวลาเจ็ดโมงตรงท�ำให้ต้องรีบคว้ากระเป๋าสะพายใบเก่งก้าวลง
บันไดไป
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เมื่อถึงห้องอาหาร ภาพที่เห็นคือประมุขของบ้านก�ำลังนั่งอ่าน
หนังสือพิมพ์และจิบกาแฟเหมือนเคย ถัดไปยังทีน่ งั่ ทางขวาคือช่อม่วง
กับทองเอก
“อรุณสวัสดิ์ค่ะ” นักศึกษาสาวส่งเสียงทักอย่างสดใส และก้าว
ไปนั่งเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามพี่ชายตามประสาคนที่พอจะรู้ที่ทางของตัวเอง
ก่อนหน้านี้พระพายอาจสงสัยว่าเหตุใดชวนชมถึงไม่จัดให้นั่ง
ข้างๆ ช่อม่วง แต่พอพี่ชายกลับมาจากต่างประเทศ หล่อนถึงเข้าใจว่า
ตรงนั้นเป็นที่นั่งของเขา
“อ้าว...วันนี้เปิดเทอมแล้วหรือ” แสนคมทักทายหญิงสาว และ
ปิดหนังสือพิมพ์เมื่ออ่านหัวข้อสุดท้ายจบพอดี
“ค่ะ” พระพายตอบอย่างแจ่มใส “วันนี้พระพายมีนัดไปคุยกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไปฝึกงานแล้วค่ะ”
“หนูพระพายอยู่ปีอะไรแล้วนะ”
“ปีสี่ค่ะ”
“ตายๆๆ” ชายวัยกลางคนหัวเราะ “อาคิดว่าเพิง่ อยูป่ หี นึง่ ปีสอง
เสียอีก ที่ผ่านมาก็วุ่นๆ ไม่ได้ถามอาช่อของหนูเลย”
“พระพายหน้าเด็กมั้งคะ” หญิงสาวหัวเราะคิก ช่อม่วงกับ
ทองเอกจึงพลอยอารมณ์ดีตามไปด้วย
“พระพายฝึกงานเทอมนี้ก็จบแล้วครับพ่อ” ทองเอกถือโอกาส
แนะน�ำ “แต่...พ่ออยากรู้ไหมครับว่าพระพายไปฝึกงานที่ไหน”
ประมุขของบ้านยิ้มน้อยๆ แล้วเลิกคิ้วแทนการถามไถ่
“โอเวอร์ซีส์ครับ”
เป็นค�ำตอบที่ชายวัยกลางคนไม่คาดฝัน ใบหน้าที่เริ่มมีริ้วรอย
ตามกาลเวลามองไปทางพระพายอย่างเหลือเชื่อ
“หนูพระพายเรียนคณะอะไรลูก”
“นิเทศฯ ค่ะ” หญิงสาวภาคภูมิใจกับสาขาวิชาที่ตนเองหลงรัก
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“ถ้ายังไงพระพายขอฝากเนื้อฝากตัวล่วงหน้าเลยนะคะท่านประธาน
อาทิตย์หน้าพระพายจะเข้าไปฝึกงานกับพี่เอกแล้วค่ะ”
“ดีๆๆ” แสนคมภูมใิ จกับหญิงสาวด้วย “ไปฝึกงานกับพีเ่ อก แล้ว
พอจบก็มาท�ำงานกับอา”
“อืม...จะจบหรือไม่จบก็อยูท่ กี่ ารประเมินของ บก. บห. แล้วละค่ะ”
พระพายแกล้งหันไปท�ำตาละห้อยใส่บรรณาธิการบริหารหนุ่ม ซึ่งต้อง
เป็นคนประเมินผลการฝึกงานของหล่อนในช่วงสามเดือนนี้
“งัน้ เดีย๋ วพีจ่ ะแกล้งใช้งานให้หนักๆ แล้วกัน คนอืน่ จะได้ไม่มอง
ว่าเราเป็นเด็กเส้น”
ค�ำตอบนั้นท�ำเอาทุกคนหัวเราะร่วน ผิดกับหญิงสาวที่หน้างอ
เป็นม้าหมากรุก กระนั้นหล่อนก็รู้ดีว่าทองเอกไม่มีทางแกล้งหล่อนได้
จริง
“อรุณสวัสดิ์ครับ”
เสียงใครคนหนึ่งดังมาจากประตูห้อง ความครื้นเครงจึงยุติลง
โดยปริยาย
ทุกคนต่างหันไปมองอย่างนึกไม่ถึงว่าพันธกานต์จะลงมาร่วม
กินมือ้ เช้า เขาดูอารมณ์ดเี ป็นพิเศษยามนัง่ บนเก้าอีป้ ระจ�ำซึง่ ถูกเว้นว่าง
เอาไว้
“วันนี้นึกยังไง ตื่นลงมากินข้าวเช้าพร้อมคนอื่นๆ ได้” แสนคม
ค่อนแคะเจ้าลูกไม่รักดีของเขา
“ก็ไม่นึกยังไงหรอกครับ” พันธกานต์ยิ้ม แววตาเยาะหยันยาม
มองไปยังสองแม่ลกู ทีน่ งั่ อยูฝ่ ง่ั ตรงข้าม “นอกจากนึกว่าไม่อยากให้พวก
กาฝากมันล�ำพองนานเกินไป เดีย๋ วจะคิดว่าตัวเองเป็น...เจ้าของบ้าน”
“แกนีม่ นั ...” ผูเ้ ป็นบิดาหัวเสีย แต่ไม่ได้ท�ำอะไรมากไปกว่าถอน
หายใจระบายความกลัดกลุ้ม “ช่างเถอะ”
ชายวัยกลางคนหันไปพยักหน้าสัง่ ให้ชวนชมตักข้าว อย่างไรเสีย
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วันนี้ก็เป็นวันดีๆ ที่จะมีงานเปิดตัวนิตยสารหัวใหม่ในเครือบริษัท เขา
ไม่อยากมีปากเสียงหรือหงุดหงิดตั้งแต่เช้า
“แกมาก็ดีแล้ว เย็นนี้ท�ำตัวให้ว่างด้วย บริษัทเราจะมีงานเปิด
ตัวโอเวอร์ซีส์ ผลงานไอเดียเจ้าเอกเขา พ่ออยากให้แกไปร่วมงานนี้
ด้วย”
“ไม่ได้หรอกครับ” พันธกานต์ปฏิเสธโดยไม่ตอ้ งเสียเวลาคิด มือ
ทั้งสองหยิบช้อนกับส้อมขึ้นมาตักอาหารใส่จานตัวเองราวกับไม่สนใจ
เรื่องที่พ่อพูดนัก “ผมไม่ว่าง”
“ไม่ว่าง?” แสนคมย้อนถาม ขมวดคิ้วเข้าหากันอย่างสงสัย “มี
ธุระอะไร”
“ธุระส่วนตัว” ชายหนุ่มยิ้มให้พ่อนิดๆ พลางตักกับข้าวมากิน
ต่ออย่างอารมณ์ดีทั้งที่ยังไม่มีใครจับช้อนเลยสักคนเดียว “หรือต่อให้
ไม่ติดธุระอะไรก็คงจะไม่ไปอยู่ดี เพราะว่า...ปีหน้าก็เจ๊งแล้ว”
ประโยคหลังเขาเงยหน้ามองทองเอกอย่างยิม้ เยาะ แต่นอกจาก
อีกฝ่ายจะมองตอบด้วยแววตาขุน่ เคืองแล้ว ผูเ้ ป็นบิดายังขึน้ เสียงดุอกี
ด้วย
“พัน!”
“ผมพูดความจริงนะครับพ่อ” ชายหนุ่มหันไปโต้แย้งโดยไม่รอ
ฟังค�ำต่อว่า “งานทีเ่ กิดขึ้นเพราะคนบางคนอยากท�ำเอาหน้า แต่ไม่ได้
มีใจอยากรับผิดชอบหรือเอาใจใส่จริงๆ มันจะอยูไ่ ด้นานสักแค่ไหนกัน”
“แกนีม่ นั ...” แสนคมเหลืออดกับความคิดของลูกชาย “มองโลก
ในแง่ร้ายไม่เคยเปลี่ยน!”
“ก็ตั้งแต่เกิดมา ผมยังไม่เคยเห็นว่าโลกนี้จะมีแง่ดีอะไรให้มอง
เลยนี่ครับ อ้อ อาจจะมีอยู่อย่าง...” พันธกานต์ชะงักมือจากการกิน
อาหาร ก่อนจะหันไปยกตัวอย่างกับบิดาหน้าระรืน่ “เงินของพ่อไงครับ
มันท�ำให้ผมรู้ว่าถ้าเรามีเงิน ใครๆ ก็พร้อมจะวิ่งเข้ามาขอส่วนบุญ”
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ประโยคหลังเขาหันไปยิ้มให้ช่อม่วงกับทองเอกอีกครั้ง แต่เมื่อ
ชายหนุ่มอีกคนตั้งท่าจะตอบโต้ มารดาก็จับแขนลูกชายให้อยู่เฉยๆ
พันธกานต์เห็นแล้วได้แต่ยิ้มสะใจ ยักคิ้วท้าทายอีกฝ่ายอย่างยียวน
“ขอโทษคุณช่อกับตาเอกเดี๋ยวนี้” ผู้เป็นบิดาสั่ง แต่มีหรือคน
หัวรั้นอย่างพันธกานต์จะเชื่อฟัง
“ผมยังไม่ได้เอ่ยชือ่ ใครเลยสักคน เพราะฉะนัน้ ...ผมไม่ขอโทษ”
ว่าแล้วเขาก็กินข้าวต่อ แม้รอบกายจะไม่มีใครจับช้อนเลยสักคนเดียว
เขาก็ไม่สนใจสักนิด ยังคงอร่อยกับมื้อเช้าจนบิดาไม่สามารถนั่งต่อได้
“ใครอยากกินก็กนิ ไปแล้วกัน ฉันไม่มอี ารมณ์แล้ว” ร่างใหญ่โต
ในชุดสูทสากลขยับกายลุกออกไปคนแรก ละอายใจที่ทำ� ให้ลูกชาย
ยอมรับผิดไม่ได้ ช่อม่วงจึงตามสามีไปด้วยความเป็นห่วง
“ไปกันเถอะพระพาย” ทองเอกชักชวนหญิงสาวพลางลุกขึน้ ยืน
“ที่นี่บรรยากาศไม่ค่อยดี เดี๋ยวพี่พาไปกินอะไรอร่อยๆ แถวมหา’ลัย
ดีกว่า”
พันธกานต์เหลือบมองหญิงสาว ยิ้มมุมปากนิดๆ อย่างผู้ชนะ
อย่างไรเสียเขาก็นั่งกินข้าวคนเดียวจนชินแล้ว ดีเสียอีกที่ไม่ต้องทน
เหม็นหน้าพวกกาฝาก!
“ไม่ค่ะ พระพายจะกินที่นี่”
ค�ำตอบนัน้ ท�ำให้มอื ทีก่ ำ� ลังจะตักอาหารชะงัก พันธกานต์หนั ไป
มองหน้าหญิงสาวที่นอกจากไม่สนใจท่าทีเขาแล้ว ยังเอาแต่ยิ้มหวาน
ให้พี่ชายเหมือนเห็นเขาเป็นอากาศธาตุ
“ป้าชมอุตส่าห์ท�ำกับข้าวตั้งหลายอย่าง คุณแสนกับอาช่อก็ไม่
ยอมกิน ถ้าเราสองคนไม่กนิ อีกก็ตอ้ งเหลือทิง้ น่าเสียดายจะตายไปค่ะ
พี่เอกกินด้วยกันนะคะ มีแต่ของโปรดพระพายทั้งนั้นเลย”
“พระพาย...”
ทองเอกขมวดคิว้ น้อยๆ คาดไม่ถงึ ว่าหญิงสาวจะท�ำเป็นไม่รรู้ อ้ น
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รู้หนาวกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่โบราณว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่ง
ในเมือ่ พันธกานต์อยากยัว่ โมโหทุกคนให้หมดอารมณ์กนิ มือ้ เช้า หล่อน
ก็จะท�ำให้เขากินไม่ลงเช่นกัน
“คุณพันเคยบอกพระพายว่าถ้าจะอยูท่ นี่ ตี่ อ่ ไปก็ตอ้ ง ‘ท�ำใจ’ ให้
ชิน เพราะฉะนัน้ ถึงบรรยากาศแถวนีจ้ ะไม่คอ่ ยดีเท่าไร พระพายก็เฉยๆ
ค่ะ” หล่อนยิ้มแล้วหันไปมองคนเกเร “พระพายเป็นคนชินกับอะไร
ง่ายๆ”
พันธกานต์นิ่วหน้า นัยน์ตาวาววับ แต่นอกจากพระพายจะไม่
สนใจเขาแล้ว ยังชักชวนพี่ชายเสียงใส
“นั่งสิคะพี่เอก กินเป็นเพื่อนพระพายก่อนนะ”
ทองเอกยิ้มรับ เริ่มเข้าใจแล้วว่าพระพายไม่อยากให้พันธกานต์
ได้ใจ เขากลับมานัง่ ลงบนเก้าอีต้ วั เดิมอีกครัง้ และหยิบช้อนตักกับข้าว
ให้หญิงสาวด้วย
“ขอบคุณค่ะ” หล่อนยิ้มหวานให้พี่ชายราวกับคนที่นั่งหน้าตึง
อยู่ข้างๆ เป็นส่วนเกินไม่มีผิด
ความหงุดหงิดท�ำให้พนั ธกานต์ไม่มอี ารมณ์กนิ ต่อ เขาผลักจาน
ตัวเองส่งๆ จนชนถ้วยกับข้าวตรงกลางโต๊ะ แม้ไม่มีอะไรหกเลอะเทอะ
แต่เสียงกระทบกันของถ้วยชามท�ำให้พระพายกับทองเอกพร้อมใจกัน
หันไปมอง ชายหนุ่มนิ่วหน้า ลุกพรวดออกไปจากห้อง
หญิงสาวขมวดคิว้ นิดๆ อย่างอดคิดไม่ได้วา่ เขาช่างอารมณ์รา้ ย
และรุนแรงเสียจริง แต่ใครใช้ให้เขาแกล้งคนอื่นก่อนล่ะ สมควรแล้วที่
ต้องหงุดหงิดแบบนัน้ หล่อนหันกลับมายิม้ ให้พชี่ ายนิดๆ และลงมือกิน
อาหารต่อโดยไม่สนใจผู้ชายคนนั้นอีกต่อไป
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