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บทน�ำ

เด็กในปกครอง

ท่ามกลางผู้คนท่ีค่อนข้างพลุกพล่านภายในสนามบิน

สุวรรณภูมิ ชายหนุ่มในชุดสูทสากลอย่างดีก�าลังก้าวไปยังจุดหมาย

ปลายทางอย่างร้อนรน เขายกนาฬิกาข้อมอืดเูป็นระยะๆ กระทั่งมาถงึ

บริเวณทางออกผู้โดยสารขาเข้า ใบหน้าขาวตี๋เยี่ยงลูกคนจีนแท้ๆ ก็

ชะเง้อชะแง้มองหาคนที่ตนเองได้รับค�าสั่งจากผู้เป็นนายให้มารอรับ 

หรอืต่อให้ไม่มคี�าสั่ง หากไม่ตดิงานส�าคญัจรงิๆ เขากย็่อมต้องเคลยีร์

งานมาแน่นอน

เมื่อเหน็ว่าด้านหลงักลุม่ผูโ้ดยสารต่างชาตทิี่ก�าลงัทยอยเดนิออก

มา มคีนหนึ่งเป็นชายหนุ่มชาวไทย รูปร่างหน้าตาค่อนข้างคุ้น เตชนิท์

จงึเพ่งความสนใจไปทนัท ี

ร่างสูงราว 185 เซนตเิมตร อยู่ในชดุล�าลองทนัสมยั สวมแว่น

เรย์แบนสีด�าสนิทที่อาจท�าให้เห็นหน้าไม่ชัดเจนเท่าไร แต่พออีกฝ่าย

ลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ริมฝีปากหยักลึกของ

หนุ่มตี๋กย็ิ้มกว้าง

“พนั!” 

เตชินท์โบกไม้โบกมือส่งสัญญาณ คนเพิ่งลงจากเครื่องมา

หมาดๆ จึงหันไปมองต้นเสียงแล้วนิ่งไปครู่หนึ่ง เขายิ้มน้อยๆ พลาง
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ถอดแว่นออกเพื่อมองเพื่อนอย่างเตม็ตา ตอนนั้นเองที่หนุ่มตี๋ไม่รอช้า 

ก้าวไปยนืตรงหน้าอกีฝ่าย

“ไม่เจอแกตั้งนาน ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะไอ้เต” พันธกานต์เอ่ย

ปากทกัทายก่อน สมยัเรยีนปรญิญาตรเีตชนิท์ยงัเป็นหนุ่มตี๋มาดเซอร์ 

ผมยาวประบ่า ผดิจากตอนนี้ที่ไม่เพยีงตดัผมสั้นเนี้ยบกรบิ แต่ยงัแต่ง

กายด้วยชดุสูทสากล ดูภูมฐิานสมบทบาทผู้จดัการบรษิทั

“แกจะชมว่าฉนัหล่อขึ้นใช่ไหมล่ะ” เตชนิท์ยกนิ้วโป้งกบันิ้วชี้ขึ้น

ท�ารูปตวัวใีต้คาง ยกัคิ้วข้างหนึ่งด้วยท่วงท่าเก๊กหล่อเหมอืนสมยัเรยีน

ไม่มผีดิ 

พนัธกานต์ส่ายศรีษะเบาๆ ทั้งที่ดวงตายงัมปีระกายขบขนั แต่

พอเหลอืบไปมองด้านหลงัเพื่อนแล้วไม่เหน็คนที่เขาควรจะเหน็ ความ

ยนิดใีนแววตากเ็ริ่มจาง

“แล้วนี่แกมาคนเดยีว?” 

“พอดพี่อแกตดิธรุะส�าคญัเลยให้ฉนัเป็นตวัแทนมารบั” เตชนิท์

ยิ้มกว้าง ผดิกบัพนัธกานต์ที่เหยยีดยิ้มมมุปากอย่างไม่สนใจใคร

“ตดิหญงิละสไิม่ว่า” ความคดิด้านลบของเขาท�าให้คนฟังถงึกบั

ทอดถอนใจ

“ไอ้พนั...โตป่านนี้แล้วแกยงัไม่เลกิงอนพ่อเป็นเดก็ๆ อกีเหรอวะ”

“ฉันไม่ได้งอน” พันธกานต์สวน สีหน้าราบเรียบเช่นเดียวกับ 

น�้าเสยีง “ฉนักแ็ค่พดูความจรงิ คนอย่างพ่อฉนัไม่เคยมธีรุะส�าคญัอะไร

หรอก เพราะถ้าเป็นเรื่องงาน ระดับประธานบริษัทอย่างเขาบริหาร

จดัการได้ง่ายจะตาย แต่ที่เขาส่งแกมารบัฉนักเ็พราะว่าฉนัไม่ใช่ ‘ลูก

เมยีน้อย’ ของเขาต่างหาก”

หนุ่มตี๋ได้แต่ยืนอ้าปากค้าง มองตามหลังร่างสูงที่เดินน�าไปยัง

ทางออกสนามบนิแล้วกอ็ดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจเลก็น้อย

“ไม่ได้งอนเลย...ไม่ได้งอนจรงิๆ ครบั คณุพนัธกานต์!” 
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เตชนิท์ส่ายศรีษะ แต่ลกึๆ แล้วกป็ฏเิสธไม่ได้ว่าสิ่งที่พนัธกานต์

คาดเดาไม่ผดิไปจากความเป็นจรงินกั มอืหนาคว้ากระเป๋าเดนิทางของ

เพื่อนรักที่พ่วงต�าแหน่งลูกชายประธานบริษัทไปยังด้านนอก แต่ยัง

ไม่ทนัถงึประตทูางออก  โทรศพัท์มอืถอืกด็งัขึ้นเสยีก่อน เขาชะงกั หยบิ

อปุกรณ์สื่อสารมาดูภาพบนหน้าจอ

“สวสัดคีรบั เตชนิท์พดูสาย” พดูจบหนุม่ตี๋กค็ว้ากระเป๋าล้อลาก

เดนิตามเพื่อนอกีครั้ง 

“สวสัดคี่ะคณุเต ดฉินั จรีนนัท์จากบรษิทัอนิทเีรยีร์นะคะ” 

“อ๋อ...ครบัคณุจ”ี เตชนิท์ยิ้มบางๆ จ�าได้ว่าหล่อนคอืมณัฑนากร

ที่เขาเพิ่งตดิต่องานเมื่อวนัก่อน “ว่ายงัไงครบั”

“เมื่อกี้จเีพิ่งส่งแบบห้องนอนไปทางอเีมลที่คณุเตแจ้งไว้ เลยโทร. 

มาบอกให้คณุเตลองเชก็อเีมลดูค่ะ ถ้าชอบหรอืไม่ชอบตรงไหน จจีะ

ได้รบีแก้งานส่งให้ทนัอาทติย์หน้า”

“ครบัๆ ขอบคณุมากเลย เดี๋ยวผมจะรบีส่งแบบให้เจ้านายแล้ว

กันนะครับ ถ้าคุณช่อไม่ติดขัดอะไร ภายในวันสองวันนี้คุณจีก็น่าจะ

น�าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่คุณช่อเลือกไว้เข้ามาส่งที่บ้านคมน์พิมุกต์ได้

เลย” 

‘บ้านคมน์พมิกุต์’ ชื่อนี้ท�าเอาพนัธกานต์ชะงกั 

ชายหนุม่ที่ก�าลงัคยุโทรศพัท์พลอยชะงกัตามไปด้วย เตชนิท์เพิ่ง

รูต้วัว่าเผลอพดูเรื่องไม่น่าฟังให้อกีฝ่ายได้ยนิตอนที่ร่างสงูในชดุล�าลอง

หันกลับมามองหน้า ดวงตาคมกริบท�าให้เขาแน่ใจทันทีว่าควรรีบยุติ

การสนทนาโดยเรว็ที่สดุ

“เอ่อ...คณุจคีรบั คบืหน้ายงัไงผมจะรบีตดิต่อกลบัไปนะครบั” 

เมื่อเตชนิท์วางสาย พนัธกานต์กเ็ปิดฉากถามเสยีงห้วน

“แบบอะไร”

“เอ่อ...”
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“ฉันถามว่าแบบอะไร” เสียงนั้นเข้มขึ้นนิดๆ ไม่ได้กระโชก-

โฮกฮากจนถงึขั้นท�าให้ใครต่อใครในสนามบนิหนัมามอง แต่ดวงตาที่

ฉายแววกระด้างกท็�าเอาคนที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งลกูน้องของพ่อชกัวางตวั

ล�าบาก 

“แบบ...หอ้งนอนว่ะ” เสยีงของเตชนิท์เบากวา่ปกต ิ“พอด.ี..แม่

เลี้ยงคนปัจจบุนัของแก...”

“มนัไม่ใช่แม่เลี้ยงฉนั”

“เออๆ เมยีพ่อแกนั่นแหละ” เตชนิท์รบีแก้ รู้ดวี่าตั้งแต่แม่แท้ๆ 

เสยีไปตอนอายหุกขวบ พนัธกานต์กไ็ม่เคยยอมรบัผู้หญงิคนไหนเป็น

แม่อกี แต่ละคนที่พ่อพาเข้าบ้าน อยู่ได้ไม่เคยเกนิหนึ่งปีกม็อีนัต้องเกบ็

ข้าวของระเหจ็ออกไปทกุราย เนื่องจากทนความร้ายกาจของลูกเลี้ยง

ไม่ไหว เว้นก็แต่คนล่าสุด...ช่อม่วง หญิงหม้ายวัยสี่สิบเก้าคนนี้อยู่ได้

นานกว่าใคร บางทีคงเพราะตอนแต่งเข้าบ้านคมน์พิมุกต์ใหม่ๆ เป็น

จังหวะใกล้เคียงกับที่เพื่อนของเขาก�าลังจะถูกส่งไปเรียนต่อปริญญา

โทที่สหรฐัอเมรกิา 

“คณุช่อวานให้ฉนัช่วยประสานงานกบับรษิทัอนิทเีรยีร์ ออกแบบ

ห้องนอนที่ก�าลงัจะให้เดก็ในปกครองของเขาย้ายเข้าไปอยู่...” เตชนิท์

อกึอกั แต่มาถงึขั้นนี้แล้วหากอกีฝ่ายไม่รู้รายละเอยีดจากเขา อกีเดี๋ยว

กต็้องรู้จากพ่อตวัเองอยู่ด ี“ในบ้านแก”

พนัธกานต์หน้าตงึ ไม่อยากเชื่อหู

“อาทิตย์ที่แล้วพ่อของคุณช่อเพิ่งเสีย ปกติท่านก็ไม่เคยมายุ่ง

วุ่นวายอะไรที่บ้านแกหรอก ท่านมธีรุกจิเลก็ๆ อยู่ชานเมอืง แล้วก.็..มี

เดก็ในปกครองอยูค่นหนึ่ง ชื่อคณุพระพาย” หนุม่ตี๋อธบิายตามที่ได้ยนิ

มาอกีทอดหนึ่ง “คณุพระพายคอยดแูลพ่อของคณุช่อมาตลอด ตอนนี้

เรยีนอยู่มหา’ลยัปีสดุท้าย ไม่เหลอืญาตทิี่ไหน คณุช่อกเ็ลยชวนมาพกั

อยู่ด้วยกนั”
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“หน้าด้าน!” พนัธกานต์ผรสุวาทเบาๆ ราวกบัราชสห์ีค�าราม คิ้ว

หนาๆ ที่พาดอยูเ่หนอืดวงตาคมระยบัขมวดมุน่ “พาลกูชายมาสบูเลอืด

สูบเนื้อพ่อฉันคนเดียวไม่พอ ยังท�าเป็นหน้าใหญ่ใจบุญพาเด็กที่ไหน

ไม่รู้มาช่วยกันสูบอีก เมื่อไรกาฝากพวกนี้มันจะหมดสิ้นไปจากโลก

เสยีท”ี

ขณะที่เพื่อนรักก�าลังหัวเสียอยู่นั้น เตชินท์ก็ระบายลมหายใจ

อย่างหนกัอก 

“ไอ้พัน...ฉันว่าแกอคติกับเขาเกินไป คุณช่อไม่เหมือนผู้หญิง 

คนอื่นๆ ของพ่อแกเลยนะ เท่าที่ฉนัรู้จกัเขามาหกปี คณุช่อเป็นคนดี

มาก แล้วคณุเอกลูกชายของเขาก.็..”

“แกหยดุพดูไปเลยไอ้เต” พนัธกานต์สวนเรยีบๆ ดวงตากระด้าง 

“แล้วถ้าแกยังอยากเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ แกโทร. ไปยกเลิกการสั่งซื้อ

เฟอร์นเิจอร์ทั้งหมดเดี๋ยวนี้ เพราะว่าบ้านฉนัไม่ใช่สถานสงเคราะห์” 

ชายหนุม่ไม่รอฟังค�าตอบรบัหรอืปฏเิสธ เดนิน�าลิ่วๆ ออกไปจาก

อาคารผูโ้ดยสาร ทิ้งให้เตชนิท์ได้แต่ยนือ้าปากหวอ ก่อนจะรวบรวมสติ

กลบัมาอกีครั้งและลากกระเป๋าเดนิทางตามไปยงับรเิวณที่เพื่อนยนืรอ

รถบรษิทัอยู่

“เฮ้ยๆ ไอ้พนั!” เขาจบัไหล่เพื่อนให้หนัมามองหน้า “แกกร็ู้ว่า

ฉนัท�าตามที่แกต้องการไม่ได้ เพราะฉนัเป็นลูกจ้างของพ่อแก ส่วนคณุ

ช่อกไ็ด้รบัค�าสั่งมาจากพ่อแกอกีทอด ขนืฉนัโทร. ไปยกเลกิการสั่งซื้อ

จรงิๆ พ่อแกกเ็ฉ่งฉนัหวัแบะ แล้วที่ส�าคญัเลยนะ...” 

ถ้าพนัธกานต์ก�าลงัหวัเสยี ตอนนี้เขาเองกเ็ริ่มหวัเสยีไม่น้อยไป

กว่าอกีฝ่าย 

“ถงึฉนัเข้าข้างแก พ่อแกกต้็องสั่งคนอื่นมาจดัการเรื่องนี้แทนฉนั

อยู่ด!ี” เตชนิท์แจกแจงด้วยท่าทางขงึขงั

พนัธกานต์นิ่วหน้า ดวงตาวาววบั แต่การที่ดวงตาคู่นั้นเบนไป
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อกีทางท�าให้คนมองรบัรู้ได้ว่าอกีฝ่ายไม่ได้หวัรั้นมากจนเกนิไป อย่าง

น้อยๆ กก็บัเพื่อนอย่างเขานี่ละ ส่วนที่ขบกรามแน่นอยูน่ั้น เขาไม่แน่ใจ

เหมอืนกนัว่า ‘ความซวย’ จะไปลงที่ใครต่อ

“พ่อฉนัอยู่ไหน”

ภายในห้องประชุมบนชั้นแปดของอาคารขนาดใหญ่ย่าน

ใจกลางเมอืง ซึ่งมปี้ายก�ากบัอย่างเด่นหราว่า ‘คมน์พมิกุต์ กรุ๊ป’ นกั-

ธุรกิจหนุ่มใหญ่วัยห้าสิบแปดปีก�าลังสรุปเรื่องนิตยสารหัวใหม่ของ

ส�านกัพมิพ์ในเครอืบรษิทัที่ก�าลงัจะเปิดตวัช่วงต้นเดอืนหน้า

“ผมคดิว่าพวกเราทกุคนน่าจะเหน็ด้วย...”

“ผมไม่เหน็ด้วย!” 

จู่ๆ ประตูห้องประชมุกถ็ูกผลกัเข้ามา เสยีงเข้มๆ ของผู้มาใหม่

ท�าให้ทุกคนหันไปมองโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งประธาน

บรษิทัอย่างแสนคมที่ยนือยู่หน้าห้อง 

“พนั!” นกัธรุกจิหนุ่มใหญ่นกึไม่ถงึว่าจู่ๆ ลูกชายจะมาปรากฏ

ตัวที่บริษัท ทั้งยังปรากฏตัวอย่างไร้มารยาทในตอนที่ทุกคนก�าลัง

ประชมุงานกนัอยู่ 

เมื่อหันไปยังหัวหน้ากองบรรณาธิการ ตลอดจนบุคลากรฝ่าย

ต่างๆ ที่ก�าลังนั่งกะพริบตาปริบๆ แสนคมก็แทบอยากเอาหน้าแทรก

แผ่นดนิหน ีแต่เขารู้ดวี่านั่นเป็นทางออกของคนขี้ขลาดเท่านั้น 

“เอาละ เบื้องต้นกต็ามที่ผมได้บอกทกุคนไป วนันี้เอาไว้เท่านี้” 

ชายวยักลางคนปิดประชมุ 

ทุกคนจึงไม่รอช้าที่จะเก็บของและออกจากห้องอย่างรวดเร็ว 

เนื่องจากรู้ดวี่าลูกชายท่านประธานคนนี้ค่อนข้างอารมณ์ร้าย โผล่มา

ทไีรกม็กัจะอาละวาดจนพนกังานหวัหดกนัเป็นแถว แม้เขาจะหน้าตา

หล่อเหลาปานเทพบตุร สาวๆ หลายคนกม็วิายแอบตั้งฉายาแกมจกิกดั
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เลก็ๆ ว่า ‘หล่อบรรลยั’

กส็ดุหล่อปรากฏตวัที่ไหน บรรลยัที่นั่น! 

ตลอดหกปีที่พนัธกานต์ไปเรยีนต่อเมอืงนอกจงึนบัเป็นช่วงเวลา

อนัแสนสงบ แต่นบัจากนี้ไปยงัไม่มใีครหยั่งรู้อนาคตได้ว่าหากชายหนุม่

เข้ามาช่วยงานบิดาอย่างเต็มตัว บรรยากาศในการท�างานของแต่ละ

แผนกจะผกผนัไปในทศิทางใด

ไม่ถงึหนึ่งนาทต่ีอมา ภายในห้องประชมุกเ็งยีบกรบิ เหลอืเพยีง

พนัธกานต์กบับดิาแค่สองคนเท่านั้น 

“ว่าไง พัน” แสนคมเปิดฉากซักถามแกมต�าหนิ “กลับมาถึง

หมาดๆ ก็หาเรื่องให้ฉันขายหน้าในที่ประชุม ฉันถามแกจริงๆ เถอะ  

ไปอยู่เมืองนอกเมืองนามาหลายปี ชีวิตที่ต้องช่วยเหลือพึ่งพาตัวเอง

มนัไม่ได้ท�าให้แกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ้างเลยเหรอ”

“พ่ออย่าเพิ่งเทศน์ผมดกีว่า ที่ผมมาหาพ่อกเ็พราะอยากจะพูด

เรื่องเด็กกาฝากนั่น” พันธกานต์ไม่อ้อมค้อม ยอมรับว่าอาจจะเสีย

มารยาทที่จู่ๆ ก็บุกเข้ามาแบบนี้ แต่เตชินท์รายงานเขาหมดแล้วว่า 

อีกเดี๋ยวพ่อจะเดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของช่อม่วงที่

นนทบรุ ีพ่อถงึได้ขยบัเวลาประชมุในช่วงบ่ายมาแทนเวลาว่างที่ควรจะ

มใีห้เขา 

ฮ!ึ คนอย่างพนัธกานต์เดาอะไรไม่เคยผดิหรอก สายตาพ่อมอง

เหน็แต่ความส�าคญัของคนอื่น หากเขาไม่ชงิมาพดูเสยีแต่เนิ่นๆ มหีวงั

พวกกาฝากคงล�าพอง จัดแจงย้ายข้าวของเข้ามาในบ้านคมน์พิมุกต์

ตามอ�าเภอใจ

“ใคร?” แสนคมขมวดคิ้ว แววตาสงสยั

“กห็ลานสาวเมยีพ่อไง” ชายหนุ่มสวนกลบัอย่างตรงไปตรงมา 

“พ่อคดิดแีล้วเหรอที่จะให้มนัเข้ามาอยู่ในบ้าน ล�าพงัแค่เมยีพ่อกบัไอ้

ลูกไม่มพี่อนั่นยงัสูบเลอืดสูบเนื้อพ่อไม่พออกีเหรอ”
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ชายสูงวัยกว่าระบายลมหายใจเล็กน้อย ทอดสายตามอง

ทัศนียภาพนอกผนังกระจกอย่างเหนื่อยหน่าย เขาเบื่อเหลือเกินที่จะ

ต้องอธิบายเรื่องเหล่านี้ซ�้าๆ เนื่องจากรู้มาตลอดว่าพันธกานต์ไม่เคย

ชอบช่อม่วง

ไม่ส.ิ..ความจรงิแล้วลูกชายไม่เคยชอบภรรยาของเขาทกุคนนั่น

ละ เพยีงแต่ช่อม่วงอาจหนกักว่าคนอื่นสกัหน่อย เนื่องจากหล่อนมลีูก

ตดิคอืทองเอก ทั้งยงัตั้งท้องลกูชายตั้งแต่อายเุพยีงแค่สบิสี่ พนัธกานต์

เลยมองว่าอกีฝ่ายเป็นผู้หญงิไม่ด ี ทั้งๆ ที่หล่อนแค่ตดัสนิใจพลาดไป

เท่านั้นเอง 

“พ่อบอกกี่ทีแล้วว่าคุณช่อกับเอกไม่เคยอยากได้สมบัติของพ่อ 

ห้าหกปีที่แกไปเรยีนอยู่เมอืงนอกเมอืงนา คณุช่อกบัเอกกช็่วยพ่อดูแล

ธุรกิจแทนแกทุกอย่าง” แสนคมพยายามอธิบายอย่างใจเย็น ผิดกับ

คนฟังที่เหยยีดยิ้มมมุปาก

“ก็แหง!” ชายหนุ่มแค่นหัวเราะ นัยน์ตาฉายแววดูหมิ่นอย่าง

เห็นได้ชัด “พวกมันอยากครอบครองธุรกิจของพ่อจนตัวสั่น นี่มันคง

หวงัจะประจบเอาใจพ่อ เผื่อว่าจะได้ส่วนแบ่งสมบตัขิองผมด้วยไง”

“แกนี่มนั...” แสนคมเหลอือดจนไม่รูจ้ะสรรหาค�าพดูใดมาชี้ทาง

สว่างให้ลูก “กี่ปีๆ กเ็อาแต่มองคนในแง่ร้าย”

“กค็นที่พ่อว่ามนัไม่เคยมแีง่ดใีห้มองนี่ครบั ผู้หญงิที่มลีูกตั้งแต่

อายุสิบสี่ ถ้าไม่คิดจะจับผู้ชายรวยๆ เพื่อยกระดับตัวเองแล้วจะยอม

เอาตวัเข้าแลกท�าไม พอจบัได้ว่าสามมีเีมยีน้อยกร็บัไม่ได้ หอบลูกหอบ

เต้าหนมีาจบัผู้ชายแก่คราวปูร่วดเรว็ทนัใจ คงคดิอยากให้ตายเรว็ๆ จะ

ได้รบัมรดก แต่ที่ได้มามนัคงน้อยไปละมั้ง พอสามแีก่ตายไม่ทนัไรถงึ

ได้มาจบัพ่อต่อเลย”

“พนั! หยดุพูดก้าวร้าวกบัคณุช่อได้แล้ว” ผู้เป็นบดิาเอด็พลาง

เหลอืบมองประตหู้องประชมุอย่างอดคดิไม่ได้ว่าหากใครผ่านมาได้ยนิ
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เข้าคงไม่ดนีกั “ถ้าคณุช่อมาได้ยนิ เขาจะคดิยงัไง จะพูดจาอะไรกห็ดั

ให้เกยีรตคินอื่นบ้าง!”

“เขาต่างหากที่ต้องให้เกยีรตผิม เพราะว่าผมเป็นลูกแท้ๆ ของ

พ่อ เป็นว่าที่ประธานบรษิทันี้ และเป็นว่าที่เจ้าของบ้านที่เขาอาศยัอยู่ 

หกปีที่ผ่านมา ผมปล่อยให้เขาเสวยสขุมามากพอแล้ว เขาเป็นเมยีพ่อ

จะอยูใ่นบ้านผมกไ็ม่ว่าอะไรหรอกนะ เพราะผมเข้าใจความว้าเหว่ของ

พ่อด ี แต่ถ้าเขาจะเอาใครเข้ามาอยู่เรื่อยๆ เหมอืนบ้านเราเป็นสถาน-

สงเคราะห์แบบนี้ ผมไม่เหน็ด้วย!”

“แต่พ่อเห็นด้วย” แสนคมสวน สีหน้าเรียบนิ่งยามประสาน

สายตากบัลกูชายที่ก�าลงัยนือึ้ง “อาทติย์หน้าหนพูระพายจะย้ายมาอยู่

กบัเรา เรื่องนี้จะไม่มกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งนั้น เพราะถ้าแกคดิว่า

ตัวเองเป็นว่าที่เจ้าของบ้านที่จะให้ใครอยู่หรือไม่ก็ได้แล้วละก็ นั่นคือ

หลงัจากที่พ่อของแกตายแล้ว แต่ตอนนี้พ่อแกยงัไม่ตาย พ่อมสีทิธิ์จะ

ให้ใครอยู่หรอืไม่กไ็ด้”

“แต่ผมเป็นลกูพ่อนะ! ผมมสีทิธิ์ออกความคดิเหน็เรื่องนี้เหมอืน

กนั” 

“ใช่ แกมีสิทธิ์ออกความคิดเห็น แต่ฉันไม่จ�าเป็นจะต้องฟังแก

ทกุเรื่อง” 

เป็นการตอบโต้แสนเยน็ชาที่ท�าให้นยัน์ตาของพนัธกานต์วาววบั 

และร้อนรนในอกราวกบัมใีครเอาไฟมาเผา 

“แกเป็นลูกชายฉนั คณุช่อเองกเ็ป็นเมยีฉนั เพราะฉะนั้นหลาน

สาวคณุช่อกเ็หมอืนหลานสาวฉนัคนหนึ่ง ที่ส�าคญัหนพูระพายเป็นเดก็

ดีมาก แกไม่ควรเหยียบย�่าหัวจิตหัวใจของหนูพระพายด้วยการเรียก

เขาว่ากาฝาก ไม่ว่าจะต่อหน้าหรอืลบัหลงั...”

“ไม่! ยงัไงผมกไ็ม่เหน็ด้วย!” พนัธกานต์โวยวายทั้งๆ ที่บดิายงั

ตกัเตอืนไม่ทนัจบ แสนคมจงึคร้านจะพูดกบัคนหวัรั้นเอาแต่ใจตวัเอง
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“เรื่องของแก” ว่าแล้วคนสงูวยักว่ากเ็ดนิออกไปจากห้องประชมุ 

ทิ้งให้ลูกชายยนืฮดึฮดั ก�าหมดัแน่น 

ชายหนุ่มพยายามระงับอารมณ์โกรธอย่างเต็มความสามารถ 

แต่เมื่อสะกดกลั้นไม่ไหว เขาก็ระบายออกด้วยการปัดแฟ้มเอกสารที่

วางอยู่บนโต๊ะหล่นลงไปบนพื้น

โครม!

กระดาษปลวิว่อนกระจายเกลื่อน เช่นเดยีวกบัความรูส้กึภายใน

ใจที่วุ่นวายสบัสน พนัธกานต์ไม่เข้าใจจรงิๆ ว่าส�าหรบัพ่อแล้ว หวัจติ

หัวใจลูกชายคนนี้เคยมีค่าบ้างหรือเปล่า ตั้งแต่เล็กจนโตพ่อส่งเขาไป

อยูโ่รงเรยีนประจ�าเพื่อตวัเองจะได้มคีวามสขุกบัครอบครวัใหม่ พอเรยีน

จบปรญิญาตรใีนกรงุเทพฯ ไม่ทนัไรกส็่งไปเรยีนต่อไกลถงึอเมรกิา ไม่

เคยไปเยี่ยม ไม่เคยโทรศัพท์ไปหา พ่อท�าราวกับเขาเป็น ‘ส่วนเกิน’  

ในชีวิต มาถึงตอนนี้พ่อก็ห่วงความรู้สึกคนอื่นว่าจะถูกเขาเหยียบย�่า 

ทั้งๆ ที่พ่อเป็นคนเหยยีบย�่าหวัใจลูกชายตวัเองซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

พอกันที! ถ้าพ่อไม่ต้องการลูกชายคนนี้ พันธกานต์จะไม่อยู ่

ขวางหูขวางตาพ่ออกีต่อไป
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1
เจ้าของบ้าน

ที่นี่คือบ้านใหม่ของหล่อนจริงๆ หรือ... 

หญิงสาวในชุดกระโปรงสีด�าสนิทยืนมองคฤหาสน์สไตล์ยุโรป

คลาสสกิซึ่งอยู่เบื้องหน้าตาไม่กะพรบิ รู้สกึราวกบัตวัเองก�าลงัฝัน แต่

เสยีงรถตู้ที่ค่อยๆ แล่นออกไปทางด้านหลงักท็�าให้หล่อนรบัรู้ว่ามนัคอื

ความจรงิ 

‘บา้นคมน์พมิกุต์’ เคหาสนท์ี่ถูกโอบล้อมดว้ยสวนสไตลอ์งักฤษ

แห่งนี้ก�าลงัจะกลายเป็นที่อยู่ของหล่อน

“มาจ้ะ เดี๋ยวอาพาไปดูห้องนอน” ช่อม่วงชกัชวนเข้าบ้าน คน

อ่อนวยักว่าจงึเหลอืบตาไปทางรถตูอ้เนกประสงค์ที่ก�าลงัแล่นห่างออก

ไปทกุขณะ 

“แล้วกระเป๋าของพระพายล่ะคะ” 

“เดี๋ยวบูรณ์ยกตามมาให้ เขาแค่เอารถไปจอดเฉยๆ” หญงิวยั

กลางคนอธบิายพลางพยกัหน้าชวนเข้าไปด้านในอกีครั้ง 

พระพายไม่อยากปล่อยให้อีกฝ่ายต้องคอยนาน จึงเดินตาม

ผู้ใหญ่ที่นบัถอืขึ้นบนัไดหนิอ่อนไปยงัหน้ามขุ เมื่อถอดรองเท้าก้าวเข้า

สู่ห้องโถง หญงิสาวกเ็บกิตาโต มองจากภายนอกว่าบ้านคมน์พมิกุต์

ใหญ่โตแล้ว ภายในยิ่งกว้างขวางและตกแต่งอย่างหรหูราอลงัการจรงิๆ
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เหนอืศรีษะหล่อนคอืโคมไฟระย้าขนาดใหญ่ ส่วนเบื้องหน้าคอื

บันไดสู่ชั้นสองที่แบ่งออกเป็นสองฝั่ง หญิงสาวไม่มีเวลาส�ารวจอะไร

มากมายนัก เพราะต้องตามช่อม่วงขึ้นไปยังชั้นบน ระเบียงทางเดิน

ออกแบบเป็นครึ่งวงกลม มองลงไปยังโถงเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน 

กระทั่งมาถึงห้องนอนทางทิศตะวันออก เตียงสีขาวสไตล์วินเทจซึ่ง

ตกแต่งด้วยมุง้แขวนเพดาน ท�าให้พระพายรูส้กึราวกบัว่านี่คอืห้องนอน

ของเจ้าหญงิไม่มผีดิ

“เป็นไงจ๊ะ ชอบไหม” ช่อม่วงหนัไปถามด้วยรอยยิ้ม 

“ยิ่งกว่าชอบอีกค่ะ” พระพายตอบตรงๆ แต่เวลาเดียวกันก็

กระอกักระอ่วนใจเหลอืเอ่ย “แต่บอกตรงๆ นะคะอาช่อ พระพายชกั

อยากไปเช่าหออยู่มากกว่า”

“อ้าว?” ช่อม่วงขมวดคิ้วเลก็ๆ “ถ้าชอบแล้วท�าไมถงึอยากจะไป

เช่าหอพกัอกีล่ะ”

“ที่จริงพระพายไม่คิดว่าบ้านคุณแสนจะใหญ่โตขนาดนี้ค่ะ” 

หญงิสาวกวาดตามองรอบๆ แล้วอดเกรงใจไม่ได้ “ห้องนี้ห้องเดยีวใหญ่

กว่าบ้านเก่าของคุณตาทั้งหลัง แถมเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นก็น่าจะแพง

มากด้วย พระพายไม่กล้าใช้ค่ะอาช่อ ถ้าเกดิพระพายเผลอท�าพงั คง

ไม่มปีัญญาหามาคนืแน่ๆ” 

หญิงสาวพูดอุบอิบ ก้มลงมองส�ารวจเท้าตัวเองอย่างกังวลว่า

จะมีคราบฝุ่นติดมาท�าให้พรมสีครีมภายในห้องนอนต้องเปรอะเปื้อน

หรอืเปล่า ท่าทไีร้เดยีงสานั้นท�าให้อกีฝ่ายอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างเอน็ดู

“คุณแสนสั่งให้คนมาตกแต่งห้องนี้ใหม่เพื่อพระพาย ถ้าพระ-

พายไม่ยอมอยู่ แล้วใครจะอยู่ล่ะจ๊ะ มีหวังคุณแสนคงได้เสียเงินฟร ี

อย่าคิดมากเลยน่า อีกอย่าง อาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงพระพายด้วย” 

ช่อม่วงยิ้มพลางลูบศรีษะเดก็ในปกครอง “อาอยากดูแลพระพายให้ดี

เหมอืนกบัที่คณุพ่อเคยดูแลนะ” 
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เพราะแบบนี้...พระพายถงึตกลงมาอยูใ่นความดแูลของอกีฝ่าย 

ทั้งๆ ที่ไม่มคีวามเกี่ยวพนักนัทางสายเลอืด 

พระพายเกดิและโตที่นนทบรุ ีมารดาเป็นลกูจ้างในร้านขนมไทย

เทยีนแก้วซึ่งมคีณุตาเทยีนเป็นเจ้าของ แต่โชคร้าย...มารดาจากโลกนี้

ไปด้วยโรคมะเรง็ ตอนนั้นหล่อนอายแุค่หกขวบ คณุตาเทยีนจงึรบัเป็น

เด็กในปกครอง เลี้ยงดูเหมือนหลานสาวแท้ๆ เพราะท่านเองก็อยู่ตัว

คนเดยีว

ช่อม่วง...ลูกสาวของคุณตาหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบสี่ 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านประกาศตดัพ่อตดัลกูชนดิไม่ยอมเผาผ ีคน

เป็นลูกจึงไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณผู้ให้ก�าเนิดเลยสักครั้ง ท�าได้

อย่างมากกแ็ค่ถามไถ่สารทกุข์สกุดบิผ่านทางพระพาย ตอนนี้พอชาย

สูงอายุเสียชีวิต ประกอบกับร้านขนมไทยเทียนแก้วเพิ่งถูกโจรงัดช่วง

สวดอภธิรรมศพหมาดๆ หญงิวยักลางคนเลยไม่สบายใจที่จะให้หญงิ

สาวอยู่คนเดียว เมื่อหารือกับผู้เป็นสามี อีกฝ่ายจึงเสนอให้รับหล่อน

มาอยู่ด้วยกนั

“ขอบคณุอาช่อนะคะ” พระพายประนมมอืไหว้ ซึ้งใจในความ

กรณุา “พระพายสญัญาค่ะว่าจะตั้งใจเรยีน ไม่ท�าให้อาช่อผดิหวงั” 

“อาเชื่อว่าพระพายต้องท�าได้แน่นอนจ้ะ” หญิงวัยกลางคนให้

ก�าลงัใจ “เอาละ พระพายเพิ่งมาถงึเหนื่อยๆ หลายวนัมานี้กว็ุ่นเรื่อง

งานศพ ไหนจะเรื่องย้ายบ้านด้วย ถ้ายงัไงพกัผ่อนตามสบายนะ มอีะไร

ขาดเหลอืกไ็ปบอกอาได้ ห้องอาอยู่ถดัไปทางขวามอืของห้องพระพาย

สามห้อง แล้วถ้าคณุแสนกลบัจากบรษิทัเมื่อไร อาจะให้คนมาตามไป

กนิมื้อเยน็ด้วยกนั”

“ค่ะ” พระพายยิ้มรบั ช่อม่วงจงึเดนิออกไปเพื่อให้หญงิสาวได้

มเีวลาเป็นส่วนตวั แต่ยงัไม่ทนัถงึประตูห้อง เท้าทั้งสองข้างกช็ะงกั 

“จรงิส”ิ ช่อม่วงหนักลบัไปหาอกีฝ่าย ท่าทางเหมอืนเพิ่งนกึบาง
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อย่างได้ “ถ้าไม่จ�าเป็น พระพายอย่าเดนิไปแถวปีกตะวนัตกนะจ๊ะ” 

น�้าเสยีงของผูเ้ป็นอาราบเรยีบ แต่แววตาค่อนข้างจรงิจงัจนชวน

ฉงน

“มอีะไรหรอืเปล่าคะ” 

“ตรงนั้นเป็นเขตของคณุพนั”

“คณุพนั” พระพายพมึพ�าด้วยไม่คุ้นกบัชื่อนี้มากอ่น แต่พอรู้ว่า

บ้านคมน์พมิกุต์เป็นทรพัย์สนิของแสนคม ชายวยักลางคนท่าทางใจดี

ที่หล่อนเคยพบในงานศพคณุตา

พนั...แสน...หากเดาไม่ผดิคงเป็นญาติๆ  กนั

“คณุพนัธกานต์ ลูกชายคนเดยีวของคณุแสนจ้ะ” ช่อม่วงเฉลย 

“อายุมากกว่าพระพายเจ็ดแปดปี แต่คุณพันเธอค่อนข้างชอบความ

เป็นส่วนตวั แล้วก.็..หงดุหงดิง่าย อารมณ์ร้ายอยู่สกัหน่อย ถ้าเป็นไป

ได้อาไม่อยากให้พระพายไปวุ่นวายกบัเธอ”

ช่อม่วงยิ้มบางๆ ในประโยคสดุท้าย แต่แววตาที่เจอืความกงัวล

ท�าให้คนมองรู้สกึได้ถงึความไม่ชอบมาพากล ถงึขั้นต้องแบ่งเขตแดน

กันแบบนี้แสดงว่าคงไม่ลงรอยกันแหงๆ ที่จริง...ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก

ส�าหรบัลกูตดิเมยีเก่ากบัเมยีใหม่ของพ่อ แต่นอกจากต่างคนต่างอยูใ่น

พื้นที่ของตวัเองแล้ว การที่ผูเ้ป็นอาเรยีกลกูเลี้ยงซึ่งอายอุ่อนกว่าหลาย

ปีด้วยสรรพนามว่า ‘คณุ’ ท�าให้พระพายสมัผสัได้ถงึความถอืเนื้อถอืตวั

ของเขา

เอาเป็นว่าหล่อนจะพยายามสงบเสงี่ยมมากๆ กแ็ล้วกนั อย่างไร

เสียหญิงสาวก็ไม่ชอบความวุ่นวายอยู่แล้ว ยิ่งกับคนอารมณ์ร้ายยิ่ง 

ไม่อยากสงุสงิ เพราะไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้ง และอยากมชีวีติสงบ 

เพื่อจะได้ใช้สมาธกิบัการเรยีนอย่างเตม็ที่มากกว่า 

“อาช่อไม่ต้องห่วงค่ะ ทั้งอาช่อและคณุแสนใจดกีบัพระพายมาก 

พระพายจะอยู่ในที่ของพระพาย ไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย
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แน่นอน” หญงิสาวให้สญัญา เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่บรบิรูณ์ยกกระเป๋า

เดนิทางมาถงึหน้าประตหู้อง เสยีงฝีเท้าของเขาท�าให้สองอาหลานหนั

ไปมอง

“งั้นเดี๋ยวอาขอตวัเลยนะจ๊ะ พระพายจดัของตามสบาย” ช่อม่วง

เอื้อเฟื้อ ก่อนจะหมนุตวัออกไปอกีครั้ง พระพายเดนิไปส่งผู้ใหญ่ตาม

มารยาท ทั้งยงัถอืโอกาสนี้ขอบคณุบรบิูรณ์ 

ไม่ถึงนาทีต่อมา กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก็ถูกยกขึ้นมาวางลง

บนเตยีงสขีาวสะอาดสะอ้าน พระพายเปิดกระเป๋าออก หยบิกรอบรูป

บานเลก็ๆ ของคณุตาขึ้นมาดูอย่างแสนรกั

“คณุตาขา...พระพายย้ายมาอยูบ้่านใหม่แล้ว ช่วงนี้คงต้องปรบั

ตวัหลายอย่าง อาทติย์หน้ากจ็ะเปิดเทอมแล้วด้วย คณุตาเป็นก�าลงัใจ

ให้พระพายด้วยนะ” หญงิสาวยิ้ม ดวงตาเปี่ยมไปด้วยความหวงั

“ไม่มทีาง! อย่าหวังเลยว่าจะได้มาเสวยสุขในบ้านของฉนั

ง่ายๆ” พนัธกานต์ยิ้มเหยยีด นยัน์ตาวาววบัอย่างไม่สบอารมณ์ 

ท่ามกลางความมดืสลวัของไนต์คลบัหร ูชายหนุม่คว้าแก้วเหล้า

ราคาแพงบนโต๊ะเบื้องหน้าขึ้นดื่มเพื่อละลายความหงดุหงดิ หลายวนั

มานี้เขาประท้วงพ่อด้วยการไม่กลับไปนอนบ้าน เชื่อว่าอย่างไรเสีย

เลือดก็ต้องข้นกว่าน�้า ยิ่งเขาเพิ่งเรียนจบกลับมาหมาดๆ พ่อยิ่งต้อง

อยากให้ไปช่วยงานในบริษัทเพื่อเตรียมตัวรับช่วงต่อกิจการ หาก

ลกูชายแสดงเจตนารมณ์ว่าไม่พอใจเดก็กาฝากจรงิๆ พ่อต้องไล่เดก็นั่น

ออกไปอยู่ที่อื่น แล้วโทร. มาง้อเขา!

แต่เปล่า...นอกจากพ่อจะเงียบหายไปแล้ว เตชินท์ยังเพิ่งบอก

ว่าเดก็นั่นย้ายเข้าไปในบ้านแล้วตั้งแต่เมื่อเยน็

บ้าชะมดั! พ่อท�าแบบนี้กบัเขาได้ยงัไง 

“ฉนัว่ามาถงึขั้นนี้ พ่อแกคงไม่เปลี่ยนใจง่ายๆ แล้วละ” หนุ่มตี๋
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ที่นั่งข้างๆ ระบายลมหายใจเล็กน้อย ก่อนจะหยิบแก้วเครื่องดื่มของ

ตนขึ้นมาบ้าง “ถงึแกจะประท้วงพ่อต่อไปกไ็ม่มปีระโยชน์ ยิ่งตอนนี้มี

คณุเอกคอยช่วยงานหลายอย่าง พ่อแกอาจอยากตดัหางปล่อยวดัแก

แล้วกไ็ด้” 

กว่าจะรู้ตัวว่าเผลอปากตรงกับใจไปนิด แทงใจด�าอีกฝ่ายไป

หน่อย เตชนิท์กพ็ูดออกไปแบบชดัถ้อยชดัค�าแล้ว เขาหนัไปเหน็พนัธ-

กานต์มองมาด้วยแววตาขุ่นเคอืง

“เอ่อ...ที่จริงฉันก็แค่เป็นห่วง” รอยยิ้มเจื่อนๆ ถูกส่งไปเพื่อ

ปลอบโยน แต่สาบานได้ เขาเป็นห่วงเพื่อนจากใจจรงิๆ 

แม้ว่าเพื่อนรกัจะอารมณ์ร้าย เอาแต่ใจตวัเองบ่อยๆ ทว่าครั้งที่

เขาเคยตกที่นั่งล�าบาก พนัธกานต์เป็นเพื่อนคนแรกและคนเดยีวที่หยบิ

ยื่นความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยเหตุนี้เองเตชินท์จึง

พยายามมองข้ามข้อเสยีของอกีฝ่าย และเชื่ออยูอ่ย่างหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มี

ใครเกดิมาดไีร้ที่ติ

กระนั้น เขากอ็ยากให้เพื่อนลด ละ เลกิ นสิยัแย่ๆ ลงบ้างสกันดิ 

อย่างน้อยกก็บัคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อบงัเกดิเกล้าของตวัเอง

“บอกตรงๆ ว่าถ้าฉนัเป็นแก ฉนัไม่มานั่งดื่มประท้วงพ่อแบบนี้

หรอก แต่ฉนัจะเข้าไปช่วยงานพ่อในบรษิทั พสิูจน์ตวัเองให้พ่อเหน็ไป

เลยว่าฉนัมดีไีม่น้อยไปกว่าคณุเอก งานไหนที่คณุเอกท�าได้ ฉนักต็้อง

ท�าได้เหมอืนกนั” รู้ว่าพนัธกานต์ไม่ชอบเป็นที่สองรองใคร เตชนิท์จงึ

ตั้งใจหยบิยกเรื่องนี้มากระตุ้นให้เพื่อนเริ่มต้นท�าอะไรดีๆ  บ้าง

“แกอย่าเอาฉันไปเปรียบกับไอ้คนพรรค์นั้น” พันธกานต์สวน

เรยีบๆ ดวงตาฉายแววดูหมิ่น “เพราะว่าคนอย่างมนัเป็นได้อย่างมาก

ก็แค่ลูกจ้างของพ่อฉัน หรืออีกหน่อยถ้าฉันได้ขึ้นเป็นประธานบริษัท 

มันก็คือลูกจ้างของฉัน ฉันไม่ลดตัวลงไปท�างานประเภทเดียวกับมัน

แน่ๆ” 
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อตัตาที่มสีูงปรี๊ดของ ‘ว่าที่ประธานบรษิทั’ ท�าเอาเตชนิท์ถงึกบั

อ้าปากหวอ กะพรบิตาปรบิๆ ยามมองเพื่อนสนทิยกแก้วเหล้าขึ้นดื่ม

รวดเดยีวหมด 

“อ้าว...เฮ้ย! ไอ้พนั แล้วนั่นแกจะไปไหน” หนุ่มตี๋เรยีกเพื่อนที่

ลกุออกไปจากโต๊ะ ทว่าพนัธกานต์ไม่สนใจด้วยซ�้า 

ร่างสงูตรงไปยงัทางออกไนต์คลบั แล้วพยกัหน้าสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่ง

คุ้นเคยกนัดไีปเอารถมาให้ เขาไม่อยากเสยีอารมณ์อกีต่อไป ยิ่งได้ยนิ

ชื่อไอ้กาฝากทองเอกยิ่งโมโห เพราะการที่พ่อไม่มาง้อแบบนี้ท�าให้อด

คดิไม่ได้ว่าพ่อจะตดัหางปล่อยวดัเขาจรงิๆ

เมื่อพนกังานไนต์คลบัน�ารถสปอร์ตคนัหรูมาจอดตรงหน้า ชาย

หนุม่กห็ยบิกระเป๋าสตางค์มาเปิดและยื่นธนบตัรสเีทาให้สองใบ ก่อนจะ

ก้าวเข้าไปนั่งประจ�าต�าแหน่ง อกีฝ่ายไม่รอช้า รบีตามมาปิดประตูให้

อย่างดบิดี

“ขบัรถดีๆ  นะครบั คณุพนัธกานต์” พนกังานยิ้มกว้างและเอ่ย

ลาไม่ทันขาดค�าก็สะดุ้งเฮือก กระโดดหลบแทบไม่ทัน เพราะรถสีด�า

คนังามขบัออกไปด้วยความเรว็สูง 

พนัธกานต์ท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด ช่วงเวลาสี่ทุ่มกว่าๆ แบบนี้ถนน

ในกรุงเทพฯ ค่อนข้างโล่ง แต่เขาไม่รู้จริงๆ ว่าจะมุ่งหน้าไปไหนต่อ 

หลายวนัมานี้ชายหนุม่อาจมเีงนิใช้จ่ายอย่างสรุุย่สรุ่าย สมบตัพิสัถาน

ที่แม่ทิ้งเอาไว้ให้ก่อนตายกม็ากมายเสยีจนเขาไม่จ�าเป็นต้องแบมอืขอ

เงนิพ่อด้วยซ�้า 

แต่ท�าไมนะ...ท�าไมเขาไม่มคีวามสขุ! 

เมื่อไม่รู้จะมุ่งหน้าไปไหน รถยนต์คันหรูจึงแล่นมาหยุดหน้า

ประตูรั้วบ้านคมน์พิมุกต์ พันธกานต์กดแตรรัวซ�้าไปซ�้ามาหลายครั้ง  

ไม่สนใจสกันดิว่าเสยีงจะดงัรบกวนการพกัผ่อนของคนข้างในหรอืเปล่า

ถ้าเขาไม่มคีวามสขุ ใครกอ็ย่าหวงัจะได้มคีวามสขุเลย!
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“พี่เอกดูแลตัวเองดีๆ นะคะ เสร็จงานเมื่อไรค่อยเจอกัน” 

พระพายบอกกบัชายหนุ่มผ่านทางโทรศพัท์มอืถอื รู้มาคร่าวๆ ว่าเขา

ไปร่วมงานเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือที่ต่างประเทศในฐานะตัวแทนบริษัท

คมน์พมิกุต์ กรุ๊ป เลยไม่สามารถมารบัหล่อนพร้อมกบัช่อม่วงในวนันี้ 

แต่พอเสร็จงานแล้วเขายังมีใจเป็นห่วง โทรศัพท์ข้ามน�้าข้ามทะเลมา

ถามไถ่ตามประสาพี่ชายที่รู้ว่าน้องเพิ่งย้ายที่อยู่หมาดๆ 

ปี๊น...ปี๊น! 

เสยีงแตรรถยนต์ที่ดงัรวัๆ มาจากหน้าบ้านท�าเอาพระพายสะดุง้

วาบ คิ้วเรยีวสวยขมวดมุ่นเข้าหากัน ก่อนจะมองส�ารวจไปยงัแนวรั้ว

ทนัที

“เสยีงอะไรเหรอพระพาย” ปลายสายไถ่ถาม

“ใครมาบบีแตรกไ็ม่รูค่้ะ ถ้ายงัไงแค่นี้ก่อนนะคะพี่เอก” พระพาย

ตัดบทและวางสาย ร่างแน่งน้อยในชุดนอนเสื้อแขนตุ๊กตากับกางเกง

ขาสั้นลายการ์ตนูขยบัลงจากเตยีง ก่อนจะไปยนืมองที่รมิหน้าต่างบาน

สูง แต่ระยะทางที่ค่อนข้างไกลท�าให้เห็นเพียงแค่ไฟหน้ารถสว่างจ้าที่

หน้าประตู 

ปี๊น...ปี๊น!

เมื่อไม่มใีครเปิด เจ้าของรถคนันั้นกย็ิ่งบบีแตรรวัซ�้าอกี ให้ตายสิ 

...เขาไม่มมีารยาทเอาเสยีเลย ดกึดื่นป่านนี้ประเดี๋ยวเพื่อนบ้านกอ็อก

มาต่อว่าพอด ี

ความกังวลว่าจะเป็นการรบกวนผู้อื่นท�าให้พระพายตัดสินใจ

ออกจากห้องไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งยงัรบีร้อนจนไม่ทนัสงัเกตเลย

ว่าเสยีงแตรเงยีบลงแล้ว กระทั่งก้าวผ่านทางเดนิปีกตะวนัออกลงไปถงึ

ชานพกับนัได เท้าทั้งสองข้างของหล่อนกช็ะงกั

ชายหนุม่คนหนึ่งก�าลงัก้าวขึ้นบนัได ประเมนิด้วยสายตาคร่าวๆ 

แล้ว เขาน่าจะสงูราว 185 เซนตเิมตร เหน็จะได้ เมื่อเทยีบกบัหญงิสาว
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ที่สูงแค่ 158 เซนตเิมตร หล่อนจงึดูตวัเลก็ไปโดยป รยิาย พระพายไม่

แน่ใจว่าผู้มาใหม่เป็นใคร แต่ที่แน่ๆ คอืหน้าตาหล่อไม่เบาเลยทเีดยีว 

หากเปรียบเทียบเป็นงานประติมากรรมสักชิ้น เขาคงถูกรังสรรค์ด้วย

ฝีมอืของพระเจ้า  

หัวใจดวงน้อยๆ กระตุกไหว สมองยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่า

อาการเหล่านี้คืออะไร บางทีอาจเป็นอาการของคนที่วางตัวไม่ถูก 

เพราะเขาหยุดมองหล่อนด้วยดวงตากระด้าง หัวคิ้วขมวดมุ่นจนชวน

ให้รู้สกึถงึความประหลาดใจระคนขุน่เคอืง แต่เขาจะเคอืงเรื่องอะไรล่ะ 

ในเมื่อเพิ่งพบหน้ากันเป็นครั้งแรก ทันใดนั้นชื่อของคนอารมณ์ร้ายที่ 

ผู้ปกครองของหล่อนเอ่ยถงึเมื่อตอนกลางวนักล็อยเข้ามาในหวั

“คณุพนั!” พระพายอทุานแผ่วเบา คาดไม่ถงึว่าจู่ๆ จะได้เจอ

เขาแบบกะทนัหนั

เสยีงรถยนต์คนัหนึ่งแล่นออกไปจากหน้ามขุของคฤหาสน์ เป็น

รถสปอร์ตสีด�ามันวาวที่หล่อนเคยเห็นแค่ในละครโทรทัศน์ และเดา 

ได้เลาๆ ว่าเจ้าของคอืพนัธกานต์ เขาคงเพิ่งขบัเข้ามาหมาดๆ ถงึได้มี

ใครบางคนก�าลงัน�ารถไปเกบ็

แล้วกนั หล่อนควรท�าอย่างไรต่อด.ี..

พระพายกลอกตาไปมาอย่างใคร่ครวญ บางทีที่เขาท�าหน้านิ่ว

คิ้วขมวด คงเพราะก�าลงัแปลกใจว่าหล่อนเป็นใคร ถงึได้วิ่งลงมาจาก

ชั้นบนของบ้านในยามวกิาล 

“สวัสดีค่ะ” หญิงสาวตัดสินใจยกมือไหว้ แนะน�าตัวเองตาม

ประสาคนเพิ่งพบเจอกันครั้งแรก “พระพาย...เอ่อ...เป็นหลานสาวอา

ช่อค่ะ เพิ่งย้ายเข้ามาอยูท่ี่นี่วนัแรก เมื่อกี้ได้ยนิเสยีงแตรรถดงัมากเลย

จะเดนิไปเปิดประตูรั้วให้ แต่พี่บูรณ์คงจดัการแล้ว” 

หญงิสาวยิ้มกระชบัสมัพนัธ์ แต่การที่เขาไม่ยิ้มตอบ ไม่รบัไหว้ 

และดวงตาที่มองเหมือนก�าลังเชือดเฉือนคู่นั้นท�าให้หล่อนเริ่มหายใจ
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ตดิขดั 

“เอ่อ...มอีะไรให้ช่วยไหมคะ” พระพายได้กลิ่นเหล้าจากตวัเขา

ด้วย บางทหีากเขาอยากได้น�้าเยน็ๆ หรอืชาร้อนๆ สกัแก้ว หล่อนกจ็ะ

ไปเอามาบรกิาร คณุตาเคยสอนเสมอว่าอยูบ้่านท่านอย่านิ่งดดูาย ป้ัน

ววัปั้นควายให้ลูกท่านเล่น แต่เมื่อค�าตอบคอืความเงยีบ หล่อนจงึคดิ

ว่าไม่ควรวุ่นวายกบัเขาดกีว่า “ถ้าไม่ม ีงั้นพระพายขอตวักลบัห้องนะ

คะ คณุคงอยากพกัผ่อนเหมอืนกนั ราตรสีวสัดิ์ค่ะ” 

ร่างแน่งน้อยหมนุตวักลบัไปทางบนัไดทศิตะวนัออก แต่ก้าวขึ้น

ไปเพยีงไม่กี่ขั้นกต้็องตกใจที่พนัธกานต์เร่งฝีเท้าตามมาในระยะประชดิ

“กรี๊ด!” 

ความตกใจท�าให้พระพายเสียหลักล้มหงายหลัง มือน้อยๆ 

พยายามหาที่ยึดเหนี่ยวตามสัญชาตญาณ แต่กลางอากาศไม่มีอะไร

ให้คว้า ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนหญิงสาวจับต้นชนปลายไม่

ถูก พอรู้สกึตวัอกีครั้ง ร่างหล่อนกล็งมากองอยู่กบัชานพกับนัได 

ตุ้บ!

“โอ๊ย...” พระพายครวญ เจบ็น�้าตาแทบเลด็ แต่ในขณะที่หล่อน

ยงัมนึงงและสบัสนกบัเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้น เสยีงหนึ่งกด็งัขึ้นเหนอืศรีษะ

“คราวหน้ากเ็ดนิระวงัๆ หน่อยส”ิ

หญิงสาวค่อยๆ ลุกขึ้นนั่ง เงยหน้ามองคนตัวโตที่สวมเสื้อเชิ้ต 

สดี�าอย่างนกึไม่ถงึว่าจะเหน็เขากระตกุยิ้มมมุปาก นยัน์ตาเยาะหยนั 

“ไม่รู้ตวัหรอืไงว่า ‘เกะกะ’ ขวางทางคนอื่น”

“คณุ...” พระพายตะลงึ เกอืบจะคดิว่าเขาเมาถงึได้เซมาขวาง

ทาง แต่ท่าทีไร้ส�านึกท�าให้หล่อนฉุกคิดได้ว่าที่จริงแล้วพันธกานต์ไม่

ควรขึ้นบันไดทิศตะวันออก ในเมื่อห้องนอนเขาอยู่ทางปีกตะวันตก 

“คณุตั้งใจเดนิมาขวาง?”

“ฉนัเป็นเจ้าของบ้านจะเดนิตรงไหนกไ็ด้” 
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เป็นค�าตอบที่ดูไม่แยแสกับความร้ายกาจของตัวเองเท่าไร  

พระพายได้แต่กะพรบิตาป รบิๆ อย่างเหนอืความคาดหมาย 

“ท�าไม หรือว่าอยากได้ค่าท�าขวัญ” พันธกานต์แสยะยิ้มแล้ว

ก้าวลงมาที่ชานพักบันได “เสียใจด้วยนะที่เธอต้องผิดหวัง เพราะว่า

หลายปีมานี้อาเธอได้จากพ่อฉันไปเยอะแล้ว ถ้าเธออยากได้เงินละก ็

ไปขอจากอาเธอละกนั” 

ทัศนคติอันคับแคบนั้นท�าให้คนฟังเม้มปากน้อยๆ หล่อนไม่

แปลกใจที่ช่อม่วงห้ามไม่ให้ไปวุ่นวายทางปีกตะวันตกโดยเด็ดขาด 

เพราะขนาดหล่อนอยูใ่นพื้นที่ส่วนรวมของบ้าน เขายงัสามารถหาเรื่อง

ได้โดยไม่รู้จกัละอาย 

ผู้ชายอะไรหน้าตาดีเสียเปล่า แต่จิตใจร้ายกาจยิ่งกว่าซาตาน

ในขมุนรก!

“ไม่ต้องมาท�าหน้าไม่พอใจ เพราะถ้าเธอคดิจะอยู่ที่นี่ต่อไป...” 

พันธกานต์ก้มหน้าลงไปใกล้หล่อน เหยียดยิ้มเยี่ยงคนที่คิดว่าตัวเอง

ถอืไพ่เหนอืกว่า “เธอต้อง ‘ท�าใจ’ ให้ชนิ” 

เป็นอันรับรู้ได้ว่าซาตานก�าลังประกาศสงครามกับหล่อน นั่น

หมายความว่าต่อจากนี้ ความสงบสขุที่พระพายวาดฝันเอาไว้คงเป็น

ได้แค่วมิานในอากาศเท่านั้น
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2
ผู้อาศัย

“นี่มันอะไรกัน!” 

เสยีงเข้มๆ ดงัมาจากชั้นสองของคฤหาสน์ พระพายหนัไปมอง

ทางเดนิทศิตะวนัออก ภาพที่เหน็คอืชายวยักลางคนก�าลงัก้าวลงมายงั

ชานพกับนัได ด้านหลงัมผีู้ปกครองหล่อนตามมาตดิๆ ทั้งสองสวมชดุ

นอน บอกให้รูว่้าถ้าไม่ตื่นเพราะเสยีงแตรรถยนต์กค็งเป็นเสยีงหวดีร้อง

ของหล่อน

ชายหนุม่ที่เพิ่งก้มลงมาประกาศสงครามหมาดๆ ยดืกายขึ้นเตม็

ความสูง หญงิสาวจงึค่อยๆ ประคองร่างบอบช�้าของตวัเองลกุขึ้นเช่น

เดยีวกนั แม้หล่อนจะตกบนัไดแค่ไม่กี่ขั้น แต่แรงกระแทกกท็�าให้มรีอย

แดงเป็นจ�้าๆ ตามแขนและขาอย่างชดัเจน 

“พระพาย!” ช่อม่วงยกมอืทาบอก ไม่รอช้าที่จะก้าวไปส�ารวจ

ต้นแขนหญงิสาว “พระพาย เกดิอะไรขึ้น”

“พัน! นี่แก...แกรังแกหนูพระพายงั้นหรือ” แสนคมมองสภาพ

เดก็ในปกครองของภรรยาแล้วกถ็งึกบัชะงกั ก่อนจะหนัไปต�าหนลิกูชาย

“เปล่านี่ครบั ผมแค่คยุกบัเขาเฉยๆ” พนัธกานต์ตอบหน้าตาย 

มอืสองข้างล้วงกระเป๋ากางเกงราวกบัว่าเขาไม่รูเ้รื่องที่หล่อนเจบ็ตวัเลย

สกันดิ
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หน็อยแน่! กล้าท�าไม่กล้ารับแล้วยังมีหน้าเหลือบตามามอง

อย่างสมน�้าหน้าหล่อนอกี

“ถ้าแค่คุยเฉยๆ แล้วที่ฉันเห็นนี่มันอะไร” แสนคมรู้จักนิสัย

ลูกชายดีกว่าพระพายหลายเท่า แต่พันธกานต์ก็ยังยืนกรานกระต่าย

ขาเดยีว

“กเ็ขาไม่ระวงั เดนิซุ่มซ่ามจนพลาดตกบนัไดเอง” 

“ไม่จรงิ” พระพายสวน ทนไม่ได้กบัการปล่อยให้จ�าเลยแก้ตวั

น�้าขุ่นๆ หล่อนหนัไปรายงานแสนคมตามความจรงิทกุประการ “คณุ

พนัแกล้งขวางทางพระพาย ท�าให้พระพายตกบนัไดค่ะ”

พนัธกานต์หนัไปจ้องหล่อน นยัน์ตาวาววบั

“ว่าไงเจ้าพนั!” แสนคมเริ่มสอบปากค�าอกีครั้ง “แกตั้งใจแกล้ง

หนูพระพายจรงิๆ ใช่ไหม” 

ชายหนุม่ขบกรามกรอด เหนอืความคาดหมายที่พระพายมนีสิยั

ขี้ฟ้อง ผิดกับผู้ปกครองของหล่อนที่มักสร้างภาพเป็นคนดีด้วยการ

ประนปีระนอม

ฮ!ึ คดิว่าเขากล้าท�าไม่กล้ารบัอย่างนั้นสิ

ผดิแล้ว...พนัธกานต์กแ็ค่แกล้งไม่ยอมรบั เพราะอยากให้หล่อน

เจียมตัวว่าอย่าเหิมเกริมกับเขาต่างหาก แต่ในเมื่อหล่อนอยากอวดดี

มาท้าทายกนัแบบนี้ เขากอ็ยากรู้เหมอืนกนัว่าหล่อนจะท�าอะไรได้ 

“ใช่” ชายหนุ่มลอยหน้าลอยตารบัในที่สดุ “เหน็แล้วมนัเกะกะ 

ร�าคาญ” 

“แกนี่มัน” แสนคมเหลืออดกับความร้ายกาจนั้น เขาก�าหมัด

แน่น ก่อนจะชี้หน้าออกค�าสั่ง “ขอโทษหนูพระพายเดี๋ยวนี้!” 

“ไม่” พนัธกานต์ปฏเิสธยิ้มๆ มอืทั้งสองข้างล้วงกระเป๋ากางเกง

อย่างยยีวน “ผมไม่ได้ท�าอะไรผดิ ท�าไมผมต้องขอโทษด้วย” 

“ท�าเขาตกบนัไดแบบนี้เหรอที่ไม่ผดิ!”
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“แล้วทเีขาท�าผมล่ะ ท�าไมพ่อไม่ให้เขาขอโทษผมบ้าง” 

ประมุขของบ้านฉงน ก่อนจะหันไปมองหน้าพระพายซึ่งงุนงง 

ไม่ต่างกนั แต่เมื่อหล่อนไม่มคี�าตอบให้ เขาจงึหนักลบัมาไต่สวนลกูชาย

อกีครั้ง

“หนูพระพายเขาไปท�าอะไรแก” 

“พูดจากวนประสาท” พนัธกานต์เหลอืบมองหญงิสาว 

พระพายมนึงงเป็นเวลานาน เพราะจ�าได้ว่าแค่สวสัดแีละแนะน�า

ตวัตามมารยาท แล้วกอ็ธบิายเหตผุลที่ออกจากห้องนอนมาตอนดกึๆ 

เท่านั้น

พนัธกานต์ตั้งใจหาเรื่องหล่อนชดัๆ!

“ถ้าการที่หนูแนะน�าตัวกับคุณในฐานะคนที่มาเป็นผู้อาศัยคือ

การพดูกวนประสาท หนกูต้็องขอโทษด้วยที่พดูไม่ทนัคดิ ไม่รูว่้าเจ้าของ

บ้านไม่อยากรู้จกั พอใจหรอืยงัคะ” 

ชายหนุ่มกระตกุยิ้ม ท่าทางสาแก่ใจนกั

“รู้ตัวก็ดี” ใบหน้าคมสันหันไปมองอีกทางเสมือนหล่อนเป็น

เหลอืบไรในบ้านที่ไม่อยากจะชายตามองด้วยซ�้า “แต่ฉนัไม่ขอโทษเธอ

หรอกนะ เพราะเธอยอมรบัแล้วว่าพดูกวนประสาทฉนัก่อน ฉนัถงึโมโห

จนต้องเดนิไปขวางเธอ” 

“ค่ะ” หญงิสาวไม่ได้ขอโทษเพราะอยากได้รบัค�าขอโทษจากเขา

หรอก แต่นึกสมเพชมากกว่าที่พันธกานต์โตจนป่านนี้แล้วยังคิดไม่ได้

ว่าหล่อนประชด “คณุไม่จ�าเป็นต้องขอโทษหนกูไ็ด้ เพราะค�าขอโทษที่

ไม่ได้ออกมาจากใจมนักแ็ค่ค�าพูดลอยๆ ที่ไม่มคีวามหมาย และหนูก็

เชื่อว่าคนที่ม ี‘จติส�านกึ’ มากพอย่อมรู้ดวี่าอะไรควรอะไรไม่ควร โดย

เฉพาะคนที่เป็น ‘ผู้ใหญ่’ แล้วค่ะ” 

คนถูกเสียดสีว่าไม่เป็นผู้ใหญ่หน้าชา หันกลับไปมองพระพาย

พร้อมกบัเปลวไฟในดวงตาที่ลกุพรึ่บ



ผักบุ้ง  31

“เธอ! รู้ตวัหรอืเปล่าว่าก�าลงัพูดอยู่กบัใคร”

“ถ้าไม่รู้กค็งไม่พูด เพราะว่าหนูเป็นคนเลอืกปฏบิตั ิ ใครดมีาก็

ดตีอบ แต่ถ้าใคร ‘เลว’ มากต้็องรบั ‘ความเลว’ นั้นกลบัไปด้วย” หญงิ

สาวสวนซึ่งๆ หน้า ก่อนจะหนัไปขออนญุาตผู้ใหญ่ทั้งสองราวกบัพนัธ-

กานต์เป็นเหลือบไรในบ้านที่ไม่อยากจะชายตาแลเช่นกัน “พระพาย

ขอตวันะคะคณุแสน อาช่อ” 

เจ้าของร่างแน่งน้อยไม่รอฟังค�าตอบ เดนิกลบัขึ้นไปชั้นบนทนัที

“เดก็นรก!” พนัธกานต์ขบกรามกรอด ตั้งท่าจะตามไปเล่นงาน

คู่กรณ ีทว่าจู่ๆ บดิากก็้าวมาขวางตรงหน้า

“พอได้แล้ว” เขาผลักอกลูกให้ถอยห่าง ทั้งยังรุนแรงเสียจน 

อกีฝ่ายเกอืบหงายหลงัลงไปด้านล่าง “หยดุหาเรื่องปวดหวัให้ฉนัเสยีท ี

หนูพระพายเขาก็ขอโทษแกแล้ว แกยังจะต้องการอะไรอีก แค่ชนเขา

ตกบนัไดนี่มนัยงัไม่สาแก่ใจแกใช่ไหม...พนัธกานต์!”

เจ้าของชื่อขมวดคิ้วมุ่น ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาเกือบตกบันได

แบบนี้ แต่พ่อกลบัไม่ห่วงใยเขาเลยสกันดิ ทั้งยงัต�าหนเิรื่องเดก็กาฝาก

นั่นอกี

“พ่อไม่ได้ยนิเหรอว่าเดก็นั่นปากดกีบัผม” 

“ถ้าไม่ใช่เพราะแกไปหาเรื่องเขาก่อน เขากไ็ม่มทีางพดูแบบนั้น

กบัแกหรอก!” แสนคมตะคอกลกูชาย และเข้าข้างเดก็ในปกครองของ

ภรรยา “กลับมาวันแรกก็ไปอาละวาดหาเรื่องฉันที่บริษัท หายตัวไป

เป็นอาทติย์ๆ แทนที่จะส�านกึได้บ้าง แต่กไ็ม่...ไม่เคยพจิารณาตวัเอง 

ไม่เคยรู้เลยว่าวันๆ สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นยังไง นี่ถึงขนาด

ท�าร้ายผู้หญิงได้ลงคอ ฉันถามแกจริงๆ เถอะ แกยังมีความเป็นลูก

ผู้ชายหรอืเปล่า ฉนัไม่เคยเลยนะ...ไม่เคยสั่งสอนให้แกท�าตวัเลวระย�า

แบบนี้เลย!” 

ถ้อยค�าต�าหนิของพ่อไม่ต่างอะไรจากคมหอกแหลมเสียบแทง
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ดวงใจลูก ภาพเหตกุารณ์ต่างๆ ตั้งแต่เลก็จนโตฉายชดัในกล่องความ

ทรงจ�า 

“นั่นสนิะ...” พนัธกานต์ยอมรบัว่าพ่อพดูถกูทั้งหมด “ผมมนัไม่มี

ความเป็นลกูผูช้าย ถงึได้ปรนนบิตัเิอาใจผูห้ญงิมากมายแบบพ่อไม่เป็น 

ขนาดแม่ผมนอนอยู่ในโลงยังไม่ทันเผา ลูกผู้ชายอย่างพ่อยังทิ้งผมไว้

ที่วัดคนเดียว แล้วไปเอาใจผู้หญิงคนอื่นเลย และพ่อก็ไม่เคยสั่งสอน

ให้ผมท�าตัวเลวระย�าแบบนี้ด้วย เพราะว่าที่จริงแล้ว พ่อ ‘ไม่เคยสั่ง

สอน’ อะไรผมเลยสักอย่าง!” ท้ายประโยคชายหนุ่มกระชากเสียง 

นยัน์ตากระด้าง ขณะที่แสนคมตกตะลงึ

“แก...” เขาเงื้อมอืขึ้นกลางอากาศ แต่ยงัไม่ทนัฟาดหน้าคนปาก

เสยี ช่อม่วงกถ็ลามารั้งร่างใหญ่โตได้ทนั

“อย่าค่ะคุณแสน! อย่าถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือกันเลยนะคะ” 

หล่อนไม่ชอบที่เหน็พ่อลูกทะเลาะกนัด้วยความรนุแรงแบบนี้

“แกมัน...ลูกไม่รักดี” แสนคมก�าหมัดแน่น ก่อนจะชี้หน้าบุตร

ชายด้วยความผดิหวงั “ฉนัไม่น่าเลี้ยงแกมาเลยจรงิๆ ตั้งแต่เลก็จนโต

แกไม่เคยท�าอะไรให้ฉันภูมิใจเลยสักอย่าง แล้วจะเถียงค�าไม่ตกฟาก

อกี ขนาดเจ้าเอกมาทหีลงั ยงัเชื่อฟังฉนั เป็นหน้าเป็นตาให้ฉนัมากกว่า

แกเลย”

“งั้นพ่อกต็ผีมเลยส”ิ ชายหนุ่มท้า กระบอกตาร้อนผ่าวกบัการ

ถูกเปรียบเทียบ ทั้งที่ค�าพูดฟังดูเหมือนสะใจเสียเต็มประดา “เผื่อว่า

ไอ้ลูก ‘พ่อไม่เคยสั่งสอน’ คนนี้มนัจะ ‘รกัด’ี ขึ้นมาบ้างไง”

คนเป็นพ่อกดัฟันกรอดๆ รมิฝีปากเหยยีดออก นกึอยากสั่งสอน

ลูกชายตามค�าเชิญชวนจริงๆ แต่ดวงตาของคนที่ก�าลังท้าทายกลับ

เหมอืนกระจกเงาที่สะท้อนให้เหน็ความเยน็ชาของตวัเองในอดตี 

อดตีที่ท�าให้เขาร้าวใจทกุครั้งเมื่อเหน็หน้าลูกชาย

ท่ามกลางความเงียบสงัดบนชานพักบันได แสนคมผละออก
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จากภรรยา ร่างที่สั่นสะท้านด้วยอารมณ์อนัหลากหลายก้าวขึ้นไปสงบ

สตบินห้องนอนส่วนตวั ความห่วงใยท�าให้ช่อม่วงเดนิตามสามไีป บน

บนัไดอนักว้างใหญ่จงึเหลอืพนัธกานต์เพยีงล�าพงั

คดิว่าสนหรอื... 

พนัธกานต์บอกตวัเองว่าชนิแล้วกบัความอ้างว้าง ว้าเหว่แบบนี้ 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเสียหน่อยที่พ่อทิ้งเขาเอาไว้ข้างหลัง แต่เวลาเดียวกัน

หยาดน�้าใสๆ กลบัรนิไหลจากดวงตา 

เสยีงนกร้องจิบ๊ๆ นอกหน้าต่างปลกุให้หญงิสาวทีน่อนหลบั

อยู่บนเตียงเริ่มรู้สึกตัวทีละน้อย พระพายค่อยๆ ลืมตามองมุ้งแขวน

เพดาน ก่อนภาพเบื้องหน้าจะท�าให้หล่อนรู้ว่าเป็นเวลาเช้าแล้ว

หญิงสาวไม่แน่ใจว่าตัวเองผล็อยหลับไปตั้งแต่เมื่อไร รู้ก็แต่ว่า

พอเกดิเหตทุะเลาะววิาทตรงชานพกับนัไดเมื่อคนื หล่อนกไ็ม่สบายใจ

เอาเสียเลย มาอยู่วันแรกก็ดันอุตริไปมีเรื่องกับลูกชายเจ้าของบ้าน  

หาเรื่องให้ตวัเองชะตาขาดชดัๆ พระพายเอ๋ย...

ร่างบางในชุดนอนแขนตุ ๊กตาขยับกายลุกขึ้นนั่งพลางถอน

หายใจเฮอืก อดคดิไม่ได้ว่าแสนคมจะไล่หล่อนออกไปอยูห่อหรอืเปล่า 

แน่ละ! เรื่องนั้นอาจเป็นความตั้งใจของหล่อนตั้งแต่แรก แต่ถ้าต้องย้าย

ออกไปจรงิๆ หญงิสาวกอ็ยากให้เป็นการจากกนัด้วยดมีากกว่าจากกนั

ด้วยความขุ่นข้องหมองใจแบบนี้

อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด...เป็นประโยคที่พระพายได้แต่ปลอบใจ 

ตวัเองมาตั้งแต่เมื่อคนื ก่อนจะต้องพบัเกบ็ความคดิฟุง้ซ่าน แล้วหนัไป

มองนาฬิกาเรอืนสวยที่แขวนอยู่บนผนงัด้านหนึ่งของห้อง 

เขม็ที่ชี้บอกเวลาหกโมงหน่อยๆ ท�าให้หญงิสาวเริ่มกระตอืรอืร้น 

แหวกม่านมุ้งลงจากเตยีงไปยงัห้องน�้า 

เมื่อวานตอนกนิอาหารมื้อเยน็ร่วมกนั ช่อม่วงบอกว่าบ้านคมน์-
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พมิกุต์จะเริ่มกนิมื้อเช้าช่วงเจด็โมงตรงในวนัธรรมดา แต่ถ้าวนัหยดุจะ

เลื่อนเป็นแปดโมง พระพายไม่อยากให้ผู้ใหญ่เป็นฝ่ายรอ หล่อนจึง 

อาบน�้าแต่งตวัเรยีบร้อยเพยีงแค่เวลาไม่นาน 

หญงิสาวในชดุกระโปรงยาวคลมุเข่าสขีาวก้าวลงบนัไดมายงัชั้น

ล่าง ตั้งใจจะไปรอผู้ใหญ่ในห้องอาหาร นกึไม่ถงึว่าจะเหน็แสนคมนั่ง

อ่านหนงัสอืพมิพ์อยูท่ี่หวัโต๊ะ โดยมช่ีอม่วงนั่งที่เก้าอี้ทางด้านซ้าย ก�าลงั

รนิกาแฟในเหยอืกให้สามี

“อ้าว พระพาย” ผู้เป็นอาได้ยินเสียงฝีเท้าหล่อนก็หันมาทัก

พร้อมรอยยิ้ม “มาเรว็เชยีวจ้ะ”

“อาช่อกับคุณแสนต่างหากล่ะคะ” พระพายยกนาฬิกาข้อมือ

ขึ้นดเูวลา ก่อนจะยิ้มเก้อๆ ที่คดิว่ามาก่อนตั้งสบินาทยีงัช้ากว่าเจ้าของ

บ้าน “มาเรว็กว่าพระพายอกี”

“คุณแสนดื่มกาแฟก่อนกินข้าวเช้าทุกวัน เลยลงมานั่งอ่าน

หนงัสอืพมิพ์ก่อนจ้ะ” ช่อม่วงอธบิาย ขณะที่แสนคมพบัหนงัสอืพมิพ์

พอด ี

“เอ้า หนูพระพาย มาแล้วกม็านั่งด้วยกนัส”ิ ประมขุของบ้าน

เชื้อเชญิด้วยไมตรจีติ พระพายจงึเบาใจขึ้นนดิหนึ่งว่าแสนคมคงไม่ถอื

โทษโกรธหล่อนเรื่องที่พูดจาก้าวร้าวกบัลูกชายเขาเมื่อคนื 

เมื่อก้าวมาถึงโต๊ะอาหาร แม่บ้านวัยห้าสิบต้นๆ จึงเลื่อนเก้าอี้

ให้หล่อน 

“ขอบคณุค่ะป้าชม” พระพายยิ้ม นั่งลงบนเก้าอี้ตวัที่สองนบัจาก

ทางขวามอืของหวัโต๊ะซึ่งถกูจดัเตรยีมเอาไว้ ส่วนตวัแรกซึ่งอยูต่รงข้าม

กับช่อม่วงถูกเว้นว่างไว้ส�าหรับใครบางคน หล่อนเดาได้ไม่ยากว่าคง

เป็นที่นั่งของพนัธกานต์ 

ให้ตาย...นี่หล่อนต้องนั่งใกล้คนนสิยัไม่ดหีรอกหรอื

แม้จะแปลกใจลกึๆ ที่แม่บ้านไม่จดัให้หล่อนนั่งข้างๆ ผูป้กครอง 
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แต่พระพายกถ็อืตนว่าเป็นเพยีงผู้อาศยั หากไม่ใช่เรื่องหนกัหนาสาหสั

อะไร หล่อนกไ็ม่อยากท�าตวัมปีัญหา

“เป็นยังไงบ้าง ยังเจ็บแผลอยู่ไหม” แสนคมยิ้มบางๆ ดวงตา

ฉายแววห่วงใยยามก้มมองแผลฟกช�้าบรเิวณต้นแขนที่เริ่มกลายเป็นสี

คล�้าเข้ม 

“ป้าชมประคบเยน็ให้พระพายแล้ว ถ้าไม่เผลอแตะแผลแรงๆ ก็

ไม่เจบ็ค่ะ” หล่อนตอบพลางหนัไปยิ้มให้แม่บ้านที่ยนืเยื้องอยูด้่านหลงั

ในเชงิขอบคณุอกีครั้ง

เมื่อคนืหลงัจากพระพายกลบัห้องของตวัเอง ชวนชมกต็ามมา

ประคบเยน็ให้ และบอกว่าเป็นค�าสั่งช่อม่วง ซึ่งตอนแรกหล่อนค่อนข้าง

เกรงใจที่อีกฝ่ายต้องลุกมาตอนกลางดึก แต่แล้วก็ได้รู้ว่าแม่บ้านตื่น

ตั้งแต่ได้ยนิเสยีงแตรนรก!

ผูช้ายอะไร กลบับ้านไม่เป็นเวลาแล้วยงัรบกวนการพกัผ่อนของ

คนในบ้านอกี

“อาต้องขอโทษแทนเจ้าพนัมนัด้วยนะ” แสนคมยงัไม่สบายใจ

กบัเรื่องที่เกดิขึ้น “ปกตเิจ้าพนัมนัก.็..ไม่เคยท�าเรื่องแบบนี้กบัใครหรอก 

เมื่อคนืมนัอาจจะเมาหรอืหงดุหงดิใครมาจากข้างนอก อาต้องขอโทษ

ด้วยจรงิๆ แต่อารบัรองว่าจะไม่ปล่อยให้มเีรื่องแบบนี้เกดิขึ้นในบ้านอกี 

หวงัว่าหนูจะไม่ถอืสา” 

พระพายเม้มรมิฝีปากน้อยๆ ที่จรงิหล่อนยงัโกรธพนัธกานต์ไม่

หาย แต่เหน็แก่ที่แสนคมเมตตาหล่อนหลายอย่าง จงึไม่อยากให้ผูใ้หญ่

ต้องกงัวลใจ

“โบราณว่าอย่าถือคนบ้า อย่าว่าคนเมา พระพายไม่โกรธเขา

แล้วละค่ะ” หญงิสาวเหลอืบมองผู้ปกครองตวัเองนดิหนึ่ง ยงัไม่ลมืว่า

เมื่อวานรับปากอะไรไว้ “ความจริงแล้ว...พระพายควรต้องขอโทษอา

ช่อกบัคณุแสนมากกว่า ย้ายเข้ามาอยู่วนัแรกกม็เีรื่องให้ทกุคนปวดหวั” 
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ต่อให้พนัธกานต์จะท�าไม่ดกีบัหล่อนจรงิๆ อย่างไรเสยีเขากอ็ายุ

มากกว่าหลายปี หล่อนควรใจเยน็รอให้แสนคมเป็นฝ่ายตดัสนิมากกว่า

ไปยนืต่อว่าเขาฉอดๆ อย่างนั้น

“ไม่หรอก ไม่ใช่ความผดิของหนู” เจ้าของบ้านส่ายหน้าน้อยๆ 

ระบายลมหายใจอย่างกลดักลุม้ “ลูกชายอามนัเอาแต่ใจตวัเองแบบนี้

ตลอด ถ้าจะหาตวัคนผดิจรงิๆ กค็งเป็นความผดิของอาเองที่เลี้ยงลูก

ได้ไม่ด”ี

ดวงตาของชายวัยกลางคนหม่นเศร้า พระพายจึงอดแปลกใจ

ไม่ได้ว่าเหตใุดเขาถงึโทษตวัเองอย่างนั้น แสนคมดูเป็นผู้ใหญ่ใจด ีรกั

ครอบครวัมาก สงัเกตจากการที่มธีรุกจิรดัตวั ทว่ายงัจดัสรรปันเวลาไป

ร่วมสวดอภธิรรมศพคณุตาหล่อนที่นนทบรุทีกุคนื ทั้งๆ ที่คณุตาแทบ

ไม่เคยพบหน้าเขามาก่อนด้วยซ�้า เขารกัช่อม่วงขนาดนี้ กบัลกูแท้ๆ ของ

ตวัเองกน็่าจะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั

กระนั้น สถานะคนนอกกท็�าให้หญงิสาวไม่อยากละลาบละล้วง 

“คณุแสนโทษตวัเองอกีแล้วนะคะ” ช่อม่วงกมุมอืสามเีพื่อมอบ

ก�าลังใจ “เมื่อคืนช่อก็บอกแล้วไง คนเราไม่มีใครไม่เคยท�าผิด อดีต 

ผ่านไปแล้วกใ็ห้มนัผ่านไปเถอะค่ะ คณุแสนท�างานหนกัมาจนทกุวนันี้

กเ็พื่ออนาคตของคณุพนัทั้งนั้น คณุพนัอาจยงัไม่เข้าใจคณุ แต่สกัวนั

เธอต้องเข้าใจคณุค่ะ” 

“ขอบคณุคณุช่อมากนะที่อยู่ข้างๆ ผมมาตลอด” แสนคมมอง

รอยยิ้มของภรรยาด้วยความรัก ความรู้สึกอบอุ่นจึงลอยมาเกาะกุม

หวัใจพระพายด้วย 

หล่อนอดไม่ได้ที่จะยิ้มตามผู้ใหญ่ทั้งสอง แม้ยงัไม่ได้รบัค�าตอบ

ที่ตนเองสงสยักต็าม

“เอาละ...” ชายวยักลางคนตดัความกงัวลที่ทบัถมในใจทิ้ง “ใน

เมื่อหนูพระพายไม่ตดิใจอะไรแล้ว เรากอ็ย่าพูดเรื่องเครยีดๆ กนัดกีว่า 
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แม่ชม ตกัข้าวเถอะนะ” 

ประโยคหลงัแสนคมหนัไปสั่งแม่บ้านที่ยนืรออยู่ข้างๆ 

เสี้ยวนาทหีนึ่งพระพายแปลกใจที่แสนคมไม่รอพนัธกานต์ลงมา

ร่วมโต๊ะอาหาร ทั้งๆ ที่แม่บ้านเว้นเก้าอี้ไว้ให้เขา แต่พอเหลือบมอง

นาฬิกาข้อมือแล้วเห็นว่าเป็นเวลาเจ็ดโมงตรง หล่อนก็สรุปได้ว่าบ้าน

คมน์พมิกุต์คงกนิข้าวตรงเวลาจรงิๆ คนไม่รกัษาเวลากต้็องกนิคนเดยีว

ทหีลงั

ดีเหมือนกัน...หล่อนไม่อยากเห็นหน้าพันธกานต์เท่าไร เพราะ

คงจะท�าให้กนิข้าวไม่อร่อยเท่านั้นเอง

แสงอาทติย์ร้อนแรงท่ีสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างห้องนอน

ทศิตะวนัตกเรื่อยๆ ปลกุให้ชายหนุ่มที่หลบัอยู่บนเตยีงเริ่มรู้สกึตวัทลีะ

น้อย แม้ยังอยากนอนต่ออีกนิด แต่อาการหนักอึ้งในหัวท�าให้เขา 

กระสบักระส่าย 

เมื่อคนืหลงัมปีากเสยีงกบัพ่อ พนัธกานต์กไ็ปนั่งดื่มต่อคนเดยีว

ในห้องนั่งเล่นนานหลายชั่วโมง กว่าจะกลบัขึ้นมานอนจรงิๆ ตอนเกอืบ

สว่าง แต่เมื่อหลบัไม่ลงเสยีแล้ว เขาจงึค่อยๆ ลมืตามองเพดาน

เป็นเพราะเดก็กาฝากนั่นแท้ๆ!

พอนกึถงึใบหน้าหญงิสาวที่เจอตรงชานพกับนัได พนัธกานต์ก็

ยอมรบักบัตวัเองว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจแกล้งหล่อนรนุแรงแบบนั้น แต่

พอหญงิสาวเดนิมาแนะน�าตวัหน้าระรื่น ท่าทางเหมอืนไม่ทกุข์ร้อนใดๆ 

ทั้งที่ตลอดสปัดาห์มานี้เขาวุน่วายใจเรื่องหล่อน ความหงดุหงดิที่หลอม

รวมกบัฤทธิ์สรุาท�าให้เขาก้าวเท้าไปขวางทางโดยไม่ทนัยั้งคดิ

วบูหนึ่งที่เหน็ร่างแน่งน้อยนอนขดบนชานพกับนัได ชายหนุม่อด

รู้สกึผดิไม่ได้ แต่พอรู้ว่าหล่อนไม่ได้เป็นอะไรมากมาย ความรู้สกึที่เขา

ไม่ต้องการให้เกดิกค่็อยๆ หายไปในอากาศ คนอย่างพนัธกานต์ไม่เคย
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สนใจใคร ดเีสยีอกี พวกกาฝากเจบ็แล้วจะได้รบีเกบ็ข้าวของย้ายออก

ไปจากบ้าน!

ขายาวก้าวลงจากเตยีงไปท�าธรุะส่วนตวัในห้องน�้า แต่ระหว่าง

ทางบงัเอญิเหลอืบเหน็บางสิ่งผดิปกตข้ิางนอกหน้าต่าง เท้าทั้งสองข้าง

ชะงัก คิ้วหนาขมวดมุ่นกับภาพหญิงสาวในชุดกระโปรงยาวคลุมเข่า 

สขีาวก�าลงัตดัเตยหอมที่รมิบงึหลงับ้าน 

ใคร?

พนัธกานต์ไม่แน่ใจ เนื่องจากเหน็เพยีงด้านหลงัเท่านั้น ครั้นลอง

คิดว่าเป็นพวกเด็กรับใช้ ลักษณะเสื้อผ้าที่อีกฝ่ายสวมใส่ก็บ่งบอกว่า

ไม่น่าจะใช่ แต่คนที่ยนืถอืตะกร้าอยู่ข้างๆ เขาจ�ารูปร่างและท่าเดนิได้

ว่าเป็นแม่บ้านเก่าแก่ชื่อชวนชม เขาจ้องมองร่างบางเขมง็ ความสงสยั

วนเวยีนในสมอง เมื่อใบหน้าเลก็จิ้มลิ้มหนัมายิ้มให้แม่บ้านในทศิทาง

ที่สามารถมองเหน็ชดัเจน ชายหนุม่กข็บกรามแน่นจนเส้นเลอืดบรเิวณ

ขมบัปูดโปน

กาฝาก! นี่หล่อนยงัไม่ยอมย้ายออกไปอกีหรอื...

ชายหนุม่หวัเสยี แต่ลกึๆ กไ็ม่แปลกใจมากนกั หกปีก่อนเขาเคย

แผลงฤทธิ์ใส่ผู้ปกครองของหล่อนหลายครั้ง แต่อีกฝ่ายก็ยังทนอยู่ใน

บ้านหลงันี้มาได้ตลอดรอดฝ่ัง ผู้ปกครองเป็นยงัไง เดก็ในปกครองกค็ง

ไม่ต่างกนั 

ฝันไปเถอะ! ตอนนี้เขากลบัมาแล้ว ไม่ว่าใครหน้าไหนกอ็ย่าหวงั

จะมาเสวยสขุบนกองเงนิกองทองของพ่อได้ หรอืถ้าจะเรยีกให้ถกูกค็อื 

‘มรดก’ ที่ควรเป็นของเขาแต่เพยีงผู้เดยีว 

หล่อนต้องรู้จกัเขามากกว่านี้!
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3
กาฝาก

“สวนบ้านคณุแสนกว้างมากเลยนะคะ นีถ้่าอาช่อแกล้งเอา

ผ้าผูกตาตอนพาพระพายมาเมื่อวาน พระพายคงไม่เชื่อว่าตัวเองอยู่

กรงุเทพฯ แน่ๆ” หญงิสาวชวนคยุระหว่างเดนิถอืตะกร้าเตยหอมกลบั

ไปยงัครวั ซึ่งมลีกัษณะเป็นอาคารหลงัเลก็ๆ แยกออกมาทางซ้ายมอื

ของตกึใหญ่อกีทอด ส่วนด้านหลงัเป็นบงึใสสะอาด ล้อมรอบด้วยแนว

ต้นไม้มากมายกับสนามหญ้ากว้างขวางที่ให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือน

อยู่ต่างจงัหวดั

“คุณแพรทอง แม่ของคุณพันเธอชอบอยู่กับธรรมชาติค่ะ แต่

คุณแสนต้องท�างานในเมืองตลอด ตอนที่ทั้งสองตกลงใจแต่งงานกัน

ใหม่ๆ คณุแสนเลยตดัสนิใจสร้างบ้านหลงันี้เป็นเรอืนหอ”

“โรแมนตกิจงัเลยค่ะ” พระพายรูส้กึว่าแสนคมคงรกัอดตีภรรยา

มาก “ว่าแต่...ท�าไมคณุแสนกบัคณุแพรทองถงึแยกทางกนัล่ะคะ”

ชวนชมนิ่งไปนดิหนึ่ง ท่าทางซมึลงจนคนตั้งค�าถามรูส้กึได้ทนัที

ว่าหล่อนคงเผลอพูดเรื่องไม่เข้าทเีสยีแล้ว

“คณุแพรประสบอบุตัเิหตรุถคว�่า เสยีชวีติตอนที่คณุพนัอายไุด้

หกขวบค่ะ” 

แม้ว่าแม่บ้านจะส่งยิ้มน้อยๆ มาให้ แต่พระพายกลบัรบัรู้ได้ถงึ
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ความคดิถงึที่ชวนชมมตี่อนายเก่า

“พระพายขอโทษนะคะ ไม่น่าถามเลย”

“คณุพระพายไม่ได้ท�าอะไรผดิเสยีหน่อย ขอโทษป้าท�าไมคะ” 

แววตาเอน็ดขูองผูใ้หญ่ท�าให้หญงิสาวเบาใจมากขึ้น เป็นจงัหวะ

เดยีวกบัที่ทั้งคู่เดนิมาถงึที่หมาย พระพายจงึน�าตะกร้าเตยหอมไปวาง

บนโต๊ะอเนกประสงค์กลางครัว ก่อนจะหันไปหยิบอุปกรณ์ต่างๆ บน

เคาน์เตอร์แบบบลิต์อนิด้านหลงัมาเตรยีมพร้อมส�าหรบัคั้นน�้าใบเตย

“มาค่ะ เดี๋ยวป้าท�าให้”  

“ขอบคณุค่ะ” พระพายยิ้มแล้วหนัไปดถูั่วเขยีวซกีที่หล่อนแช่น�้า

อุน่ทิ้งไว้ตั้งแต่หลายชั่วโมงก่อน เมื่อเหน็ว่าเริ่มนิ่มดแีล้วจงึน�ามานึ่งใน

ซึ้ง ก่อนจะน�าไปกวนกบักะทแิละน�้าตาล 

ที่จริงหญิงสาวไม่คิดว่าตัวเองจะได้มายืนท�าขนมแบบนี้ แต ่

เมื่อเช้าพอแสนคมกับช่อม่วงนั่งรถออกไปท�างานที่บริษัท หล่อนเห็น

ชวนชมเกบ็ส�ารบัอยู่ในห้องอาหารคนเดยีวเลยเสนอตวัช่วยเหลอื 

สองสาวต่างวยัคยุกนัถกูคอ พอแม่บ้านรูว่้าหล่อนเคยเป็นผู้ช่วย

คุณตาเปิดร้านขายขนมไทยเลยอยากลองชิมดูสักครั้ง หญิงสาว

โปรดปรานการท�าขนมอยู่แล้ว หลังช่วยกันคิดเมนูสักพัก อีกฝ่ายจึง

กลายมาเป็นผู้ช่วยหล่อนทนัที

“ที่จรงิ...คณุแสนกช็อบทานขนมไทยท�านองนี้เหมอืนกนันะคะ” 

แม่บ้านวัยกลางคนหันมาชวนคุยเพลินๆ ระหว่างก�าลังคั้นน�้าใบเตย 

“เธอมรี้านประจ�าอยู่ที่ตลาด วนัหยดุชอบสั่งให้เจ้าบูรณ์ขบัรถออกไป

ซื้อมาทานกบัน�้าชาประจ�า โดยเฉพาะขนมเสน่ห์จนัทร์เธอจะชอบมาก 

แต่ป้าไม่ยกัเคยเหน็ที่ร้านท�าขนมพระพายขายเลยค่ะ” 

ขนมพระพาย...ขนมที่หญิงสาวก�าลังท�าตอนนี้เป็นขนมไทย

โบราณ คนสมัยก่อนนิยมใช้ในพิธีแต่งงาน เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์

ของความรกัอนัเหนยีวแน่น แต่ขั้นตอนการท�าค่อนข้างยุ่งยาก อกีทั้ง
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หากตั้งทิ้งไว้นานๆ จะไม่นุ่มเท่าตอนที่ท�าเสร็จใหม่ๆ ทุกวันนี้ร้านค้า

ส่วนใหญ่เลยไม่นยิมท�าขาย 

“มนัยุง่ยากเรื่องบรรจภุณัฑ์ค่ะป้าชม เพราะต้องเสร์ิฟพร้อมกะทิ

กบัใบตอง และถ้าเป็นไปได้กค็วรกนิหลงัท�าเสรจ็ใหม่ๆ ไม่อย่างนั้นแป้ง

จะแข็งค่ะ” หญิงสาวอธิบายตามที่รู้มาจากคุณตาอีกทอด “ถ้าวันนี้

คณุแสนกลบับ้านเรว็ พระพายลองเอาให้คณุแสนชมิด้วยดไีหมคะ เผื่อ

ถูกปาก วนัหลงัพระพายจะได้ท�าให้คณุแสนกนิกบัน�้าชา”

“เอาสคิะ คณุแสนต้องอยากลองชมิแน่” ชวนชมเหน็ดเีหน็งาม 

เมื่อคั้นน�้าใบเตยเสรจ็หญงิวยักลางคนจงึเริ่มเกบ็อปุกรณ์ต่างๆ 

ไปล้าง ส่วนพระพายกวนไส้ขนมจนเข้าเนื้อกนัแล้วปิดเตาแก๊ส ตกัถั่ว

กวนในกระทะไปพักไว้ในชามข้างๆ ร่างบางหันกลับไปยังโต๊ะอเนก- 

ประสงค์ทางด้านหลงั แต่แล้วกต็้องสะดุ้ง เพราะเกอืบชนใครคนหนึ่ง

เข้าอย่างจงั

“อุย๊!” พระพายอทุานเบาๆ เงยหน้ามองคนตวัโตที่จู่ๆ กโ็ผล่มา

แบบไม่ให้สุ้มให้เสยีง ทนัใดนั้น ใบหน้าหล่อเหลาที่ส่งยิ้มอย่างอบอุ่น

มาให้กท็�าเอาหญงิสาวยิ้มกว้าง “พี่เอก” 

“ไง เดก็นรก” 

พระพายท�าหน้าเหลอ “อะไรกนัคะ มาถงึกห็าว่าพระพายเป็น

เดก็นรก” 

“ได้ข่าวว่าเจ้าของบ้านตั้งฉายาให้ไม่ใช่เหรอ” ทองเอกหวัเราะ 

ตอนนั้นเองที่คนฟังเพิ่งนกึออกว่าเมื่อคนืมเีหตกุารณ์แย่ๆ อะไรเกดิขึ้น 

“อาช่อโทร. ไปเล่าให้พี่เอกฟังเหรอคะ” หญงิสาวหน้าจ๋อยสนทิ 

หวาดกลวัว่าช่อม่วงจะต�าหนทิี่หล่อนปีนเกลยีวลูกชายเจ้าของบ้าน 

“แม่ไม่ได้ว่าอะไรพระพายหรอก ท่านรูว่้าใครเป็นยงัไง แต่แม่แค่

ไม่ค่อยสบายใจ กลัวว่าคุณพันไม่ชอบหน้าพระพายแต่เนิ่นๆ แบบนี้ 

แล้วจะท�าให้พระพายอึดอัด” ทองเอกไม่คิดปิดบังหญิงสาวเกี่ยวกับ
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ความเจ้าคดิเจ้าแค้นของพนัธกานต์ ส่วนพระพายพอรู้ว่าไม่ถูกต�าหนิ

กเ็บาใจ หนัไปโยนความผดิทั้งหมดให้คู่กรณี

“ที่จรงิพระพายไม่ได้อยากมเีรื่องกบัเขาหรอกค่ะ แต่เขามาหา

เรื่องพระพายก่อน พระพายกไ็ม่ยอมเหมอืนกนั”

คนตวัโตกว่าหวัเราะ รูด้ว่ีาน้องสาวคนนี้เป็นพวกไม่ยอมถกูรงัแก

ง่ายๆ มบี้างที่เจ้าคดิเจ้าแค้น แต่ไม่ใช่คนที่จะตามราวใีคร

“เอาละ เรื่องมันผ่านไปแล้วก็ช่างมันก่อนดีกว่า” เขาก้มลง

ส�ารวจรอยฟกช�้าตามเนื้อตวัหล่อน “แล้วนี่แผลเป็นไงบ้าง” 

“ไม่เป็นไรค่ะ ป้าชมประคบเยน็ให้ตั้งแต่เมื่อคนืแล้ว” พระพาย

พยกัพเยดิไปทางหญงิวยักลางคนที่หนัมายิ้มบางๆ “ว่าแต่พี่เอกเถอะ

ค่ะ กลบัมาตั้งแต่เมื่อไร ท�าไมไม่ไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า”

หญงิสาวสงัเกตสทูที่เขาสวม เดาว่าน่าจะเพิ่งมาถงึบ้านหมาดๆ

“พอดเีจอบรูณ์หน้าบ้าน ได้ยนิว่าพระพายกบัป้าชมขลกุอยูด้่วย

กนัในครวัตั้งแต่พ่อกบัแม่ออกไปท�างาน พี่เลยเดนิมาดวู่าท�าอะไรกนั” 

ทองเอกเหลือบมองไส้ขนมในชามข้างเตาที่พระพายเพิ่งกวนเสร็จ

หมาดๆ

“ขนมพระพายค่ะ” หญงิสาวภูมใิจน�าเสนอ แล้วก้าวไปยงัโต๊ะ

อเนกประสงค์เพื่อหยบิถงุแป้งข้าวเหนยีวที่เตรยีมเอาไว้มาแกะเทลงใน

ชามผสม “พี่เอกไปอาบน�้าก่อนสคิะ จะได้มากนิด้วยกนั” 

เมื่อหนัไปยิ้มให้ชายหนุม่อกีครั้ง พระพายกแ็ปลกใจที่เหน็คนตวั

โตมายนืข้างๆ มอืหนาถอดเสื้อสูทวางลงบนโต๊ะ 

“พี่เอก...ถอดเสื้อท�าไม” 

“กจ็ะช่วยพระพายนวดแป้งไง” เขาไม่พูดเปล่า แต่ยงัพบัแขน

เสื้อขึ้นเตรยีมพร้อมเป็นลูกมอืหญงิสาวด้วย

“นวดแป้งเนี่ยนะ” พระพายหวัเราะร่วน “พี่เอกเพิ่งลงจากเครื่อง

มาเหนื่อยๆ ไปอาบน�้าให้สบายเนื้อสบายตวัเถอะค่ะ พระพายนวดเอง
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แป๊บเดยีวกเ็สรจ็แล้ว” 

ใครๆ กร็ูว่้าการเดนิทางไกลมกัท�าให้อ่อนเพลยี แต่ทองเอกกลบั

ไหวไหล่น้อยๆ

“ไม่เหน็เหนื่อย” ว่าแล้วเขากย็ื่นมอืมายงัชามผสม ก่อนจะสะดุง้

เพราะถูกพระพายตมีอืเข้าให้ 

“ต้องล้างมอืก่อนค่ะ”

“จริงด้วย” ทองเอกหัวเราะแก้เก้อ ที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยได้เข้า

ครวับ่อยนกั แค่ท�าอาหารกนิเองได้นดิๆ หน่อยๆ จงึไม่ทนัคดิถงึราย-

ละเอยีดบางอย่าง “งั้นเดี๋ยวพี่ไปล้างมอืแป๊บนงึ”

ชายหนุ่มยิ้ม หมุนตัวไปยังอ่างล้างมือบนเคาน์เตอร์ด้านหลัง 

แต่ยงัไม่ทนัเดนิไปถงึด้วยซ�้า พระพายกค็ว้าแขนให้หนักลบัมาเสยีก่อน

“ไปอาบน�้าเถอะค่ะ” หล่อนหยบิเสื้อสทูมายดัใส่มอืเขา “เพราะ

ถ้าพี่เอกช่วยพระพาย กไ็ม่ใช่ขนมพระพายสคิะ”

เป็นมุกที่ท�าเอาทองเอกถึงกับนิ่งอึ้งไปนาน กระทั่งเริ่มเข้าใจ

ความนยัที่หญงิสาวซ่อนอยู่อย่างยยีวน เขาจงึหวัเราะร่วน

“โอเค” ทองเอกยอมแพ้ ชี้นิ้วไปยังชามผสมบนโต๊ะก่อนจะชี้

หญงิสาว “ขนมพระพาย...ต้องพระพายท�า”

“ค่ะ” 

คนโมเมเป็นเจ้าของขนมหัวเราะคิก ยกมือท�าท่าไล่พี่ชาย แต่

ใบหน้าน่ารักของหล่อนกลับสะกดสายตาเขาจนไม่อาจขยับเขยื้อน 

นานร่วมอดึใจทเีดยีวที่เขายนืมองหล่อนอยู่แบบนั้น 

“พี่เอก พี่เอกคะ” 

เสยีงเรยีกของพระพายท�าให้ชายหนุม่สะดุง้เลก็ๆ สตทิี่หลดุลอย

ไปเริ่มหวนกลบัคนืมาอกีครั้ง 

“มองหน้าพระพายท�าไม”

“พอดี...พี่นึกเรื่องงานขึ้นได้ก็เลยใจลอยไปหน่อย” ชายหนุ่ม
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ชี้แจง ทว่าดวงตากลบัว่อกแว่กเสยีจนพระพายอดขมวดคิ้วเข้าหากนั

ไม่ได้ “ถ้ายงัไงพี่ไปอาบน�้าก่อนแล้วกนั ป้าชมครบั ฝากดูแลพระพาย

ด้วยนะ”

หญงิสาวกะพรบิตาปรบิๆ มองตามหลงัชายหนุ่มที่รบีร้อนก้าว

ออกไปจากครัวอย่างงุนงง เพราะไม่เคยเห็นทองเอกมีอาการแบบนี้ 

มาก่อน

“คณุพระพายกบัคณุเอกดสูนทิกนัมากเลยนะคะ” ชวนชมชวน

คยุยิ้มๆ พระพายจงึปัดความสงสยัทิ้งไปจากสมอง

“ค่ะ” หล่อนเดินกลับมายังโต๊ะอเนกประสงค์อีกครั้ง เชื่อว่า

ทองเอกคงคดิเรื่องงานจรงิๆ เนื่องจากเขาไม่มเีหตผุลอะไรที่ต้องโกหก

หล่อน “พี่เอกใจดกีบัพระพายมาก ถงึเราจะไม่ค่อยได้เจอกนั แต่ทกุ

ครั้งที่พระพายไม่สบายใจ ไม่ว่าจะเรื่องเรยีนหรอืเรื่องอะไรกต็าม พอ

โทร. หาพี่เอกไม่ถึงห้านาทีก็อารมณ์ดีแล้ว พระพายรักพี่เอกเหมือน 

พี่ชายแท้ๆ เลยค่ะ” 

“ป้าไม่แปลกใจหรอกค่ะ คุณเอกเธอเป็นคนคิดบวก มองโลก

ในแง่ดี ใครอยู่ใกล้เธอก็พลอยคิดดีไปด้วย พอคิดอย่างนั้นแล้วก็

สบายใจ” แม่บ้านวัยกลางคนชมไม่ทันขาดค�า เสียงโทรศัพท์มือถือ 

ในกระเป๋าเสื้อคอบวักด็งัขึ้น “ใครโทร. มานะ” 

ชวนชมละมอืจากถ้วยชามที่ล้างอยู่ และหยบิอปุกรณ์สื่อสารมา

ดูภาพบนหน้าจอ

“คณุหนู” 

เสียงพึมพ�าเบาๆ นั้นท�าให้พระพายขมวดคิ้วนิดหน่อย ก่อนที่

อกีฝ่ายจะหนัมาขออนญุาตหล่อน 

“เดี๋ยวป้าขอรบัสายก่อนนะคะ”

“ตามสบายค่ะ” หญิงสาวยิ้มน้อยๆ พยายามจะหันกลับมา

สนใจงานตรงหน้าต่อ แต่สรรพนามที่ชวนชมพูดกับคนในสายท�าให้
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หล่อนแปลกใจจรงิๆ 

“สวสัดคี่ะ คณุหนู” 

ชวนชมก�าลงัคยุอยู่กบัใครนะ พนัธกานต์หรอื... 

ไม่น่าเชื่อ! โตขนาดนี้แล้วยงัให้ผู้ใหญ่เรยีก ‘คณุหนู’ อยู่อกี แต่

จะว่าไปกไ็ม่แปลก คนอย่างพนัธกานต์คงโตแต่ตวั สมองเท่าเมลด็ถั่ว

แค่นั้นเอง พระพายคดิอย่างมอีคต ิยอมรบัว่าหล่อนหมั่นไส้นดิๆ ที่เขา

วางท่าหยิ่งยโส กล่าวหาหล่อนเป็นกาฝากที่อยากมาสูบเลอืดสูบเนื้อ

บดิาเขา

“ได้ค่ะ เดี๋ยวป้าจะรีบเตรียมให้เลยนะคะ” ชวนชมวางสาย

เรยีบร้อยกก็้าวมาหาหล่อน “คณุพระพายคะ คณุพนัเธอหวิ เลยบอก

ให้ป้าตั้งโต๊ะอาหาร ตอนแรกป้าตั้งใจว่าล้างชามแล้วจะช่วยคณุพระ-

พายท�าขนมต่อ แต่คงไม่ทันแล้วละค่ะ คุณพันเธออาบน�้าเสร็จแล้ว 

ปกตเิธอแต่งตวัเรว็ด้วยค่ะ”

“ไม่เป็นไรค่ะ พระพายท�าเองได้ สบายมาก” หญงิสาวไม่อยาก

สร้างความยุ่งยากให้แก่อกีฝ่าย แม้เพิ่งมาอยู่เมื่อวานหมาดๆ หล่อนก็

รู้แล้วว่าลูกชายเจ้าของบ้านร้ายกาจขนาดไหน หากใครเผลอไปขดัใจ 

มีหวังคงได้อาละวาดบ้านแตกพอดี ยิ่งเห็นเขาตื่นมาก็ร้องหาของกิน

แบบนี้ นสิยัเดก็ไม่รู้จกัโตชดัๆ!

เมื่อเหน็ชวนชมยงัล้างถ้วยชามค้างไว้ พระพายจงึละมอืจากการ

นวดแป้ง 

“มาค่ะ เดี๋ยวพระพายช่วยอุ่นกับข้าวอีกแรงดีกว่า” หญิงสาว

เชื่อว่าหากพนัธกานต์ลงมาถงึห้องอาหารก่อนคงหงดุหงดิไม่น้อย หา

รู้ไม่ว่าชายหนุ่มที่เพิ่งวางสายหมาดๆ แท้จรงิไม่ได้มคีวามคดิอยากลง

ไปยงัห้องอาหารเลยสกันดิเดยีว 

มอืหนาโยนสมาร์ตโฟนรุน่ใหม่ล่าสดุลงบนเตยีง ก่อนจะเดนิไป

เปิดตู้เสื้อผ้าใบใหญ่รมิผนงั เขายิ้มมมุปากนดิๆ ตาพราวระยบัไปกบั
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แผนการบางอย่างที่โลดแล่นในสมอง

เมื่อชวนชมยกส�ารับออกจากครัวไปแล้ว หญิงสาวที่เป็น

ลกูมอือุน่อาหารมาพกัใหญ่ๆ กเ็กบ็อปุกรณ์ต่างๆ ให้เรยีบร้อย ก่อนจะ

ลงมอืท�างานของตวัเองต่อ นกึไม่ถงึว่าจู่ๆ จะได้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิเข้า

มาอกี

‘ป้าชมลมือะไรหรอืเปล่านะ’

พระพายเงยหน้ามองอกีฝ่ายพร้อมยิ้ม อ้าปากเตรยีมจะถาม แต่

แล้วกต็้องประหลาดใจที่พบว่าไม่ใช่ชวนชม

“คณุพนั” หล่อนพมึพ�า นกึไม่ออกว่าเหตใุดเขาถงึมาปรากฏตวั

ที่นี่ “คณุ...มาได้ยงัไง” 

“แล้วท�าไมฉนัถงึมาไม่ได้ ในเมื่อที่นี่คอืบ้านของฉนั ฉนัจะเดนิ

ไปไหนมาไหนมนักเ็ป็นสทิธิ์ของฉนั” 

เป็นค�าตอบที่กวนโมโหเสยีจนพระพายถงึกบันิ่งงนัไปนาน ส่วน

พนัธกานต์ก้าวมาหยดุตรงหน้าโต๊ะอเนกประสงค์ ก้มลงมองชามแป้ง

ข้าวเหนยีว รวมถงึชามน�้าใบเตยสเีขยีวเข้มข้น 

“ท�าอะไร” 

“ไม่เกี่ยวกับคุณค่ะ” เมื่อเขากวนมา พระพายจึงกวนกลับ 

หล่อนตั้งท่าจะหยบิชามน�้าใบเตยมาผสมกบัแป้ง แต่ต้องตกใจที่อยู่ๆ 

พนัธกานต์กฉ็วยไปเสยีก่อน 

“ท�าไมจะไม่เกี่ยว ในเมื่อข้าวของที่เธอใช้อยู่ตอนนี้ล้วนแต่เป็น

สมบตัใินบ้านฉนั ใบเตยที่เธอถอืวสิาสะไปตดัมากเ็ป็นของฉนั” ชาย

หนุม่วางชามลงบนโต๊ะค่อนข้างแรงท�าให้น�้าสเีขยีวข้นกระฉอกออกมา

เกอืบครึ่ง

พระพายเม้มปากน้อยๆ ทั้งโกรธทั้งโมโห แต่ไม่อยากท�าเรื่องเลก็

ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ยิ่งได้ยนิจากทองเอกหมาดๆ ว่าช่อม่วงโทรศพัท์
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ไปหารอืด้วยความไม่สบายใจ หล่อนจงึไม่อยากให้ผูใ้หญ่ต้องเป็นกงัวล 

“หนูก�าลงัท�าขนมพระพาย” ตอบค�าถามแล้วคดิว่าคงจบ แต่ดู

เหมอืนพนัธกานต์จะไม่ยอมจบง่ายๆ 

“ใครสั่ง”

“ไม่มีค่ะ” น�้าเสียงหล่อนราบเรียบเช่นเดียวกับสีหน้า “แต่หนู

อยู่ว่างๆ เลยอยากท�าตวัให้เป็นประโยชน์ ตอนแรกตั้งใจท�าให้ป้าชม

กนิคนเดยีว แต่พอรูว่้าคณุพ่อของคณุชอบกนิขนมกบัน�้าชาในวนัหยดุ 

หนูเลยตั้งใจจะท�าเผื่อให้คุณพ่อของคุณลองชิมด้วย มีอะไรสงสัยอีก

หรอืเปล่าคะ คณุพนั” 

พระพายไล่เขาทางอ้อมด้วยการตอบค�าถามแบบละเอียดยิบ

ชนดิไม่ให้มขี้อสงสยัใดๆ เพิ่มเตมิ แต่แล้วหล่อนกต็้องแปลกใจที่ชาย

หนุ่มหวัเราะหยนั

“ที่แท้กเ็ตรยีมประจบพ่อฉนั” ทศันคตขิองเขาคบัแคบจนคนฟัง

ถงึกบัอึ้ง “แต่กอ็ย่างว่าละนะ ผู้ปกครองเป็นคนยงัไง เดก็ในปกครอง

กเ็ป็นอย่างนั้น หาทาง ‘เกาะไม่ปล่อย’ นสิยัปกตขิองพวกกาฝาก” 

เกนิไปแล้ว! หล่อนหรอือตุส่าห์พยายามไม่สร้างปัญหา แต่ใน

เมื่อพันธกานต์ขยันน�าปัญหามายัดใส่มือหล่อน พระพายก็จะยัด

ปัญหากลบัคนืให้เขาเช่นกนั 

“กาฝาก...เขาเอาไว้เรยีกพชืที่คอยเกาะกนิสารอาหารจากต้นไม้

อื่น ไม่มปีระโยชน์ แต่ผู้ปกครองหนูยงัท�างานให้พ่อคณุที่บรษิทั ส่วน

หนูก็ไม่ได้มานั่งกินนอนกินเฉยๆ ไม่เหมือนใครบางคนหรอกนะคะที่

นอกจาก ‘ไม่ท�างานท�าการ’ แล้วยงัชอบ ‘ระราน’ คนอื่น แบบนี้สคิะ 

กาฝาก” 

ราวกับมีไม้หน้าสามตีแสกหน้าคนตัวโตอย่างแรง! พันธกานต์

หน้าตึง แต่พระพายไม่สนใจ หล่อนถอดผ้ากันเปื้อนวางลงบนโต๊ะ 

ตั้งใจจะเดินออกไปสงบสติอารมณ์ข้างนอก เพราะขืนท�าขนมต่อ 
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รสชาตคิงออกมากนิไม่ได้แน่นอน นกึไม่ถงึว่าอยู่ๆ เขาจะก้าวตามมา

ขวางหล่อน นยัน์ตาวาววบั

“นี่เธอด่าฉนัเหรอ” 

“คงมแีค่เดก็อมมอืเท่านั้นแหละค่ะที่ไม่รูว่้าอยูก่นัสองคนแบบนี้

แล้วฉนัด่าใคร” พระพายโต้ตอบชนดิไม่ยอมลดราวาศอก ทั้งยงัเปลี่ยน

สรรพนามแทนตวัเองชนดิไม่ให้ความเคารพนบัถอืเขาอกีต่อไป เล่นเอา

ชายหนุ่มขบกรามแน่น คาดโทษหล่อนทางแววตาและน�้าเสยีง

“เธอจะอวดดมีากเกนิไปแล้วนะ!” 

“ฉนัไม่ได้อวดด ีแต่ฉนัอยู่ของฉนัดีๆ  คณุกม็าหาเรื่องฉนัก่อน” 

พระพายตั้งท่าจะเดนิเลี่ยงออกไปข้างนอก แต่พนัธกานต์กระชากแขน

หล่อนให้หนักลบัไปฟังค�าสั่ง

“ขอโทษฉนัเดี๋ยวนี้!” 

“ฉนัไม่ได้ท�าอะไรผดิ” หญงิสาวพยายามกระชากมอืกลบั แต่

นอกจากเขาจะไม่ปล่อยง่ายๆ แล้วยงักอดรดัร่างบางแน่น “ปล่อยนะ! 

คณุจะท�าอะไร” 

หญงิสาวส่งเสยีงท้วง แต่แววตากลบัตระหนก ประสบการณ์ที่

ชายหนุม่เดนิมาขวางหล่อนจนกลิ้งตกบนัไดเมื่อคนืท�าให้พระพายเริ่ม

รูส้กึไม่ปลอดภยั นกึไม่ถงึว่าจะเหน็ดวงตาคมเริ่มมปีระกายวบิวบัเยี่ยง

คนเสเพล

“นั่นส.ิ..ท�าอะไรดลี่ะ” 

พระพายรู้สึกชาวาบ ก่อนจะเบิกตาโตเมื่อเขาก้มหน้าลงมา

ประชดิ ความตกใจท�าให้หญงิสาวผละออกจากเขา 

“อย่าเข้ามานะ ไม่งั้น...” หล่อนไม่รอช้าที่จะมองหาอาวธุ พอ

เหน็มดีหลายเล่มเสยีบเรยีงกนัอยูใ่นกล่องเกบ็ภาชนะอย่างดจีงึก้าวไป

ยงัเคาน์เตอร์ น่าเสยีดายที่ยงัเอื้อมไม่ถงึ พนัธกานต์กต็ามมารวบกาย

หล่อนแล้วดนัไปชดิเคาน์เตอร์อกีด้านเสยีก่อน
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“ตรงนี้ไม่มีอะไรให้คว้า” ชายหนุ่มกระตุกยิ้ม กักหล่อนไว้ใน 

พื้นที่แคบๆ ระหว่างแขนของเขากบัเคาน์เตอร์ด้านหลงั “หรอืถ้าจะมี

กค็งมแีค่ ‘ตวัฉนั’ เท่านั้น”

พระพายสะท้าน ไม่อยากเชื่อเลยว่าพนัธกานต์จะมที่าทแีบบนี้

กบัหล่อน ทั้งที่เมื่อคนืเขายงัวางท่ายโสและรงัเกยีจหล่อนอยู่เลย

“ถอยไปนะคุณพัน” หญิงสาวพยายามดันร่างเขาออก ทว่า

เรี่ยวแรงกลับน้อยนิดเมื่อเทียบกับคนที่สูงเกิน 180 เซนติเมตร แบบ

เขา “ไม่งั้นฉนัร้องลั่นบ้านจรงิๆ”

“ร้องส”ิ ยิ่งหล่อนท้าทายเขาเท่าไร พนัธกานต์กอ็ยากท้าทาย

กลบัเท่านั้น “ร้องเลย” 

เขาก้มหน้าลงกระซิบ ลมหายใจอุ่นๆ ที่เป่ารดเหนือริมฝีปาก

หล่อนท�าให้ใจเต้นโครมครามและสั่นไปทั้งร่าง หน้าร้อนวูบวาบอย่าง

คนท�าอะไรไม่ถูก พอเขาท�าเหมือนจะจูบ หล่อนก็รีบหันหน้าหลบไป

อกีทางพร้อมหลบัตาปี๋

พันธกานต์นิ่ง กระตุกยิ้มมุมปากอย่างพอใจ “ที่แท้ก็อยากให้

จูบ” 

เป็นการประกาศชัยชนะที่ท�าเอาพระพายลืมตาโพลง ก่อนจะ

หนัไปมองหน้าเขาด้วยความรูส้กึเหมอืนถกูไม้หน้าสามตศีรีษะจนแตก 

“เสยีใจด้วยนะที่ต้องผดิหวงั ผูห้ญงิหน้าตาบ้านๆ ราบเรยีบเป็น

ไม้กระดานอย่างเธอไม่ได้ครึ่งหนึ่งของรสนิยมฉันหรอก และที่ส�าคัญ 

ฉนัไม่มวีนัลดตวัไปยุง่กบัผูห้ญงิอย่างเธอ แต่แค่อยากให้เธอรู้ไว้เท่านั้น

ว่าอย่าอวดดกีบัฉนั เพราะว่าเธอ...” พนัธกานต์จบัคางหล่อน “ไม่มี

วนัชนะฉนั”

ชายหนุม่กระตกุยิ้มอย่างสาแก่ใจ ผดิกบัพระพายที่เม้มรมิฝีปาก 

น้อยๆ มองคนตวัโตที่เดนิหมนุตวัออกไปพร้อมกบัคดิว่าหล่อนไม่อยาก

เอาชนะเขาเสยีหน่อย และหล่อนกไ็ม่ได้ต้องการให้เขาจูบด้วย แต่ที่ไม่
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ได้ร้องให้ใครมาช่วยจรงิๆ ราวกบัเปิดโอกาสให้เขาแบบนั้น เพราะก�าลงั

ตกใจต่างหาก

คนบ้า! คนนสิยัเสยี!

หญิงสาวกรี๊ดในล�าคอเบาๆ ก่อนที่ค�าสบประมาทของพันธ-

กานต์จะท�าให้อดก้มลงมองหน้าอกตวัเองไม่ได้ คปับเีจด็สบิแถวบ้าน

หล่อนไม่ได้เรยีกไม้กระดานเสยีหน่อย เหน็เรยีบๆ แบบนี้ สมยัปีหนึ่ง

มหีนุ่มๆ มาขายขนมจบีเยอะนะจะบอกให้

ฮึ! หากไม่อยากยุ่งกับหล่อนจริงๆ ต่อจากนี้ไปก็อย่ามายุ่งอีก

แล้วกนั!
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4
สงครามย่อมๆ

ใครจะอยากยุ่งกับเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน�้านม เถียงค�าไม่-

ตกฟาก สรรีะต�่ากว่ามาตรฐานแบบนั้น!

ดวงตาคมระยับมองลูกสนุกเกอร์ตรงหน้า ก่อนจะออกแรง

กระแทกไม้ควิเบาๆ จนวตัถทุรงกลมสชีมพูกลิ้งตรงไปลงหลมุ 

“เก่งจงัเลยค่ะพนั” 

เสียงปรบมือของคนข้างกายดังขึ้น ใบหน้าหล่อเหลาจึงหันไป

มองสาวสวยหุ่นนาฬิกาทราย ก่อนจะกระซบิใกล้ใบหูหล่อน 

“แล้วมรีางวลัให้ไหมล่ะ”

“แหม...” หญงิสาวท�าท่าจั๊กจี้ เอยีงอายนดิๆ แต่มอืกลบัเอื้อม

ไปเล่นปูไต่บนแขนเขา “พนัอยากได้อะไรจากหงส์ล่ะคะ”

พนัธกานต์มองลกึเข้าไปในดวงตาฉ�่าหวาน มเีนื้อหงส์มายนือวด

โฉมอยู่ตรงหน้าแบบนี้เขาคงไม่อยากได้เนื้อกาขึ้นมาหรอก

พูดถึงเนื้อกาแล้วก็นึกถึงเด็กกาฝาก ที่จริงเขาไม่ได้มีความคิด

อยากคกุคามหล่อนด้วยซ�้า แค่อยากให้เอ่ยค�าว่าขอโทษต่างหาก แต่

ในเมื่อดแุล้วยงัเถยีงค�าไม่ตกฟาก เขาเลยต้องหาทางท�าให้หล่อนยอม

ศิโรราบด้วยวิธีอื่น ไม่น่าเชื่อ...เด็กเมื่อวานซืนท่าทางร้ายลึกอย่างนั้น

จะดูไร้เดยีงสา
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รมิฝีปากหยกัลกึขยบัยิ้มเมื่อภาพเดก็นั่นหลบัตาป๋ีวนเวยีนอยูใ่น

ห้วงค�านึง ขณะแม่หงส์งามประหลาดใจว่าชายหนุ่มใจลอยไปถึงใคร 

เหตใุดถงึท�าเหมอืนจะจูบหล่อน แต่ไม่จูบเสยีท ีมดี้วยหรอืผู้ชายที่อยู่

ใกล้หล่อนขนาดนี้แล้วยังอดใจตัวเองไหว หรือเขาจะเห็นว่าที่นี่ไม่ใช่ 

ที่ส่วนตวันะ

ประตูห้องวไีอพขีองสนกุเกอร์คลบัถูกเปิดเข้ามา พนัธกานต์จงึ

หลดุออกจากภวงัค์ หนัไปมองผู้มาเยอืนก่อนจะยิ้มและทกัทาย 

“ไง ไอ้เต นกึว่าจะให้ฉนัเล่นคนเดยีวสกัสบิเกม” ก่อนหน้านี้เขา

โทรศัพท์ไปชวนเพื่อนหลายคนมาเจอกันที่สปอร์ตคลับ เพราะเบื่อๆ 

เซง็ๆ ไม่รู้จะท�าอะไร แต่ไม่มใีครว่างเลยสกัคน มแีค่เตชนิท์คนเดยีวที่

บอกว่าจะตามมาสมทบทหีลงั ดทีี่หญงิสาวข้างกายโทร. มาได้จงัหวะ

เหมาะ เขาเลยชวนหล่อนมาแก้เหงาชั่วคราว

“แหม...ฉนัเป็นแค่ลกูจ้าง ไม่ใช่ลกูชายเจ้าของบรษิทัอย่างแกนี่ 

วันๆ จะได้ไม่ต้องท�างานท�าการ อยากท�าอะไรก็ท�าได้ตามสบาย”  

เตชินท์เดินไปนั่งพักที่โต๊ะ พนักงานประจ�าห้องวีไอพจีึงมาถามว่าเขา

อยากดื่มอะไรหรอืไม่

“แล้วบรษิทัมเีรื่องอะไร” พนัธกานต์เผลอถาม อดอยากรู้ไม่ได้ 

แม้เขาจะไม่เคยเหยยีบย่างเข้าไปช่วยงานเลยสกัครั้งกต็าม

“เรื่องเข้าใจผดิกบับรษิทัออร์แกไนซ์นดิหน่อย” เตชนิท์ตอบตาม

ตรง เขาเอนกายพงิพนกัโซฟาตวันุม่ด้วยท่าทางสบายใจ “อาทติย์หน้า

จะมงีานเปิดตวัโอเวอร์ซส์ี นติยสารหวัใหม่ที่ฉนัเคยเล่าให้แกฟังไง คณุ

เอกสั่งงานไปอกีอย่าง คนรบังานดนัเข้าใจไปอกีอย่าง ฉนัเลยต้องสั่ง

เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด”

“แค่สั่งงานยังพลาด” พันธกานต์เหยียดยิ้ม นัยน์ตาฉายแวว 

ดูหมิ่น “ท�างานห่วยแตกแบบนี้ อกีหน่อยถ้าฉนัขึ้นเป็นประธานบรษิทั 

ฉนัจะไล่มนัออกคนแรก” 
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ชายหนุ่มฝนชอล์กที่หัวไม้คิวเสร็จก็ก้มลงเล็งลูกสนุกเกอร์สีด�า

บนโต๊ะ 

“แล้วเมื่อไรล่ะคร้าบ” หนุม่ตี๋ย้อนถาม ก�าลงัจะยกแก้วเบยีร์ขึ้น

ดื่มแท้ๆ แต่อดชะงกัมอืไม่ได้ “เมื่อไรว่าที่ท่านประธานบรษิทัจะเข้าไป

ท�างานท�าการเสยีท ีมวัแต่เที่ยวเล่นไปวนัๆ แบบนี้ ระวงัเหอะ อกีหน่อย

พ่อแกจะยกบรษิทัให้คณุเอกจรงิๆ”

ไม่มีทาง! เป็นความคิดแรกที่ปรากฏในสมอง แต่พอนึกถึง

เหตกุารณ์ที่มปีากเสยีงกบัพ่อเมื่อคนื ดวงตาพนัธกานต์กไ็หววูบ

‘ฉนัไม่น่าเลี้ยงแกมาเลยจรงิๆ ตั้งแต่เลก็จนโตแกไม่เคยท�าอะไร

ให้ฉันภูมิใจเลยสักอย่าง แล้วจะเถียงค�าไม่ตกฟากอีก ขนาดเจ้าเอก

มาทหีลงั ยงัเชื่อฟังฉนั เป็นหน้าเป็นตาให้ฉนัมากกว่าแกเลย’

ความหมั่นไส้ศัตรูหมายเลขหนึ่งท�าให้เขากระแทกไม้คิวที่ลูก

สนกุเกอร์รนุแรงกว่าปกต ิ

“แล้วไง” พันธกานต์ถามเสียงห้วน ขณะมองวัตถุสีด�ากลิ้งลง

หลุมอย่างแม่นย�าแล้วหันไปหาอีกฝ่าย “สมบัติที่แม่ฉันทิ้งเอาไว้ให้  

ใช้อกีสบิชาตกิไ็ม่หมด กบัแค่บรษิทัคมน์พมิกุต์ กรุป๊ แกคดิว่าคนอย่าง

ฉนัจ�าเป็นต้องแคร์เหรอ”

“ไม่แคร์กด็”ี เตชนิท์เอ่ยเสยีงสงู ไหวไหล่น้อยๆ ก่อนจะวางแก้ว

เบยีร์ที่เพิ่งดื่มไปหมาดๆ ลงบนโต๊ะเบื้องหน้าด้วยท่าทางสบายใจ “ปี

หน้าฉนัจะได้ไม่ต้องคดิหาค�าพูดมาปลอบใจตอนแกเสยีเก้าอี้”

ค�าบอกกล่าวนั้นท�าเอาพนัธกานต์เริ่มขมวดคิ้ว ผดิกบัเตชนิท์ที่

เพิ่งตระหนักได้ว่าตนเองเผลอหลุดปากพูดสิ่งที่ควรปิดเป็นความลับ

ออกไป 

“แกว่าอะไรนะ” 

“เอ่อ...” คนปากพล่อยอกึอกั แววตาคาดคั้นของเพื่อนรกัก�าลงั

ท�าให้เขาหนกัอกหนกัใจ แต่มาถงึขั้นนี้แล้ว เตชนิท์เชื่อว่าคงไม่มทีาง
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ปิดบงัพนัธกานต์ง่ายๆ 

“ก็อย่างที่พูด” ชายหนุ่มถอนหายใจเฮือก ตัดสินใจสารภาพ

ตรงๆ “หลายปีมานี้คุณเอกตั้งใจท�างานมาก พ่อแกเลยอยากเลื่อน

ต�าแหน่งให้ขึ้นเป็นรองประธานบรษิทั เท่าที่ฉนัรู้มา พ่อแกอนมุัตเิงนิ

ให้คุณเอกท�านิตยสารหัวใหม่เพราะอยากให้คุณเอกพิสูจน์ตัวเองต่อ

ทกุคน ถ้าผลตอบรบัเป็นไปตามเป้า ไม่เกนิปีสองปีนี้ คณุเอกคงได้นั่ง

เก้าอี้รองประธานแทนแก” 

ราวกบัมลีกูไฟขนาดใหญ่พุง่มากระแทกใจคนฟังอย่างแรง พนัธ-

กานต์ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน และไม่อยากเชื่อด้วยว่าพ่อจะเหน็คนอื่น

ดีกว่าลูกตัวเองจริงๆ ต�าแหน่งรองประธานบริษัทเป็นของเขามานาน

หลายปี แม้ชายหนุม่จะไม่เคยเข้าไปปฏบิตัหิน้าที่ตามความรบัผดิชอบ

สกัครั้ง แต่พ่อจะยกเก้าอี้ให้คนอื่นทั้งที่เขาเพิ่งเรยีนจบกลบัมาแบบนี้...

พ่อท�าได้ยงัไง

พนัธกานต์นิ่วหน้า โยนไม้ควิในมอืให้หญงิสาวที่จ�าเป็นต้องรบั

เอาไว้อย่างทลุกัทเุล ส่วนตวัเขาเดนิดุ่มๆ ออกไปจากห้องวไีอพี

“พนั พนัจะไปไหนอะคะ” หญงิสาวร้องถามแต่ไม่มคี�าตอบ  

“เดี๋ยวผมไปดเูองครบั” เตชนิท์อาสา รูด้ว่ีายามที่พนัธกานต์อยู่

ในอารมณ์แบบนี้ หากไม่ใช่คนที่รูจ้กัจรงิๆ อาจเกลยีดขี้หน้ากนัไปเลย 

เพราะเพื่อนอาจปาระเบิดใส่ทุกคนและทุกเวลา แน่นอนว่าเขาก็ไม่

อยากเอาตัวเองไปเสี่ยง แต่ครั้งนี้สาเหตุเริ่มมาจากความปากพล่อย

ของเขาจรงิๆ ชายหนุ่มจงึไม่อาจละเลยได้

ร่างสูงก้าวตามมาถงึทางเดนิหน้าสนกุเกอร์คลบั เมื่อเหน็พนัธ-

กานต์ยนืหงดุหงดิอยู่รมิผนงักระจกของอาคารกร็ู้สกึเหน็ใจ ชายหนุ่ม

รู้ดวี่าลกึๆ แล้วเพื่อนเจบ็ ผดิหวงั และเสยีใจ ที่ผ่านมาเขาถงึไม่อยาก

พูดจาท�าร้ายจิตใจอีกฝ่ายตรงๆ แต่พยายามบอกเป็นนัยตลอดว่าให้

เข้าไปช่วยงานพ่อบ้าง
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“ถ้าแกไม่แคร์จริงๆ ก็คงไม่หัวเสียแบบนี้” เตชินท์ถอนหายใจ

เลก็ๆ ขณะก้าวไปวางมอืบนบ่าเพื่อนรกั ไหนๆ กไ็หนๆ แล้ว เขาควร

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส “ฉันว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่แกควรจะพิสูจน์

ตัวเองให้พ่อเห็น คุณเอกเองก็ทุ่มเทกับโอเวอร์ซีส์มาก ถ้าแกไม่ยอม

ลงมือท�าอะไรสักอย่าง รับรอง...แกได้เด้งออกจากเก้าอี้รองประธาน

บรษิทัโดยไม่มใีครคดัค้านจรงิๆ”

ไม่! พันธกานต์ไม่มีทางยอมให้พวกกาฝากมาแย่งทุกสิ่งทุก

อย่างไปจากเขาได้ง่ายๆ

ชายหนุม่ขบกรามแน่น พยายามหาทางออกให้แก่ความล�าเอยีง

ของพ่อ เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่เตชนิท์เหลอืบไปเหน็ใครคนหนึ่งก้าวเข้า

มาในคอฟฟีชอปชั้นล่าง ซึ่งทางเดินบนชั้นลอยแห่งนี้สามารถเห็น

บรรยากาศทั้งหมดได้ชดัเจน 

“เฮ้ย! นั่นมนั...บนันี่” 

ท่าทางกระตอืรอืร้นนั้นท�าให้พนัธกานต์ประหลาดใจ แม้จะยงั

ท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด แต่กอ็ดมองตามสายตาเพื่อนไม่ได้ ภาพที่เหน็คอื

หญงิสาวกลุ่มเลก็ๆ ก�าลงัเดนิเข้ามาในคอฟฟีชอปของสปอร์ตคลบั ดู

จากชดุกฬีาที่สวม น่าจะเพิ่งออกก�าลงักายเสรจ็หมาดๆ

“ใคร?” 

“บันนี่ บุษบาบรรณ นางเอกละครที่ก�าลังฮอตสุดๆ ตอนนี้ไง 

คนที่ใส่เสื้อกล้ามสขีาว” 

เตชินท์พยักพเยิดไปทางหญิงสาวรูปร่างเพรียวระหงที่ก�าลังสั่ง

เครื่องดื่มอยู่หน้าเคาน์เตอร์ แต่จากองศาที่ยนือยูท่�าให้พนัธกานต์เหน็

ใบหน้าไม่ชดัเจนเท่าไร ยิ่งพอรู้ว่าเป็นดาราทั่วๆ ไป ชายหนุ่มกย็ิ่งไม่

สนใจอยากเหน็หรอืท�าความรู้จกักบัหล่อน ตอนนี้ก�าลงัหงดุหงดิเรื่อง

ที่พ่อท�าเหมอืนเขาไม่มตีวัตนมากกว่า ตลอดหลายปีที่พ่อส่งเขาไปเรยีน

ต่อไกลถงึเมอืงนอกเมอืงนา ไม่ใช่เพราะพ่ออยากให้เขาน�าความรูค้วาม
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สามารถกลบัมาพฒันาธรุกจิหรอกหรอื

“ว่ากันว่าฮอตมากจนต้องติดต่อจองคิวงานกันข้ามปี ไม่รู ้

เหมอืนกนัว่าคณุเอกไปท�าอที่าไหน ตอนที่พ่อแกบอกว่าอยากได้บนันี่

มาขึ้นปกฉบบัปฐมฤกษ์ของโอเวอร์ซสี์ คณุเอกกข็อลดัควิมาได้ แล้ว

ยงัได้ควิบนันี่ไปร่วมงานเปิดตวันติยสารอาทติย์หน้าด้วยนะ” 

สิ่งที่เพื่อนสนทิสาธยายดงึความสนใจของพนัธกานต์ได้ไม่ยาก 

ใช่ว่าเขาจะรู้สกึชื่นชมความสามารถของทองเอก 

แต่หมั่นไส้ต่างหาก!

แค่ติดต่อดาราคิวทองได้ ขี้คร้านคงใช้เงินทุ่มไม่อั้น และเงินที่

จ่ายค่าตัวไปก็ของพ่อเขาทั้งนั้น แต่จะว่าไปถ้าหมอนั่นใช้เงินซื้อคิว

บษุบาบรรณได้จรงิๆ เขากเ็ริ่มมองเหน็หนทางในการท�าอะไรบางอย่าง

“เมื่อกี้แกบอกว่าบันนี่จะไปร่วมงานเปิดตัวนิตยสารของไอ้

กาฝากอาทติย์หน้าใช่ไหม” พนัธกานต์ถามย�้าเพื่อความแน่ใจ 

“ใช่” เตชนิท์ละสายตาจากหญงิสาวมายิ้มให้อกีฝ่าย “รบัรอง

เลยว่าเรยีกกระแสได้ตรมึ เพราะนาทนีี้ ไม่มใีครฮอตเกนิบนันี่ บษุบา-

บรรณอกีแล้ว”

เมื่อหนัไปมองนางเอกสาวอกีครั้ง ภาพชายหนุม่โต๊ะข้างๆ ที่ลกุ

ไปขอถ่ายภาพคู่กับหล่อนอย่างไม่อายใครก็ท�าให้พันธกานต์เห็นจริง

ตรงกนั เขากระตกุยิ้มมมุปาก ตาพราวระยบัไปกบัแผนการบางอย่าง 

“ว่าแต่...” เตชินท์เห็นสีหน้าไม่น่าไว้วางใจของเพื่อนก็ชักเริ่ม

ตงดิใจเลก็ๆ “แกถามท�าไม” 

“ฉนัอยากดื่มกาแฟ” พนัธกานต์เปลี่ยนเรื่องคยุกะทนัหนัเสยีจน

คนยนืข้างๆ ถงึกบัเหลอหลา แต่ไม่ทนัได้ถามอะไรสกัค�า เขากเ็ดนิน�าไป

กดลฟิต์อย่างอารมณ์ด ีและก�าลงันกึถงึสิ่งที่เพื่อนเพิ่งพูดก่อนหน้านี้

‘ถ้าแกไม่ยอมลงมอืท�าอะไรสกัอย่าง รบัรอง...แกได้เด้งออกจาก

เก้าอี้รองประธานบรษิทัโดยไม่มใีครคดัค้านจรงิๆ’
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ใช่! เขาต้องท�าอะไรสักอย่าง แต่แน่นอนว่าไม่ใช่การท�างาน

พิสูจน์ความสามารถของตัวเอง เพราะคนอย่างพันธกานต์ไม่เคยง้อ

ใคร ในเมื่อพ่อไม่ต้องการและผลักไสเขาออกจากชวีติเพื่อที่ตวัเองจะ

ได้มีความสุขกับครอบครัวใหม่ เรื่องอะไรจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ

ท�างานให้คนที่ไม่เหน็คณุค่าของเขาด้วย

หากเป็นลูกรกัไม่ได้ กเ็ป็นลูกชงัต่อไปละกนั! 

ต่อให้พ่อจะไม่ยกสมบัติให้เขาก็ช่าง ล�าพังแค่มรดกที่แม่ทิ้ง 

เอาไว้ให้ ใช้ไปอีกสิบชาติก็ไม่มีวันหมด และถ้าคนอย่างพันธกานต์ 

จะพสิจูน์อะไรสกัอย่างจรงิๆ ละก.็..เขาจะท�าให้พ่อเหน็ว่าคนที่เป็น ‘ลกู

รกั’ ไม่ได้วเิศษวโิสไปกว่าเขา

เขาช่างน่ารังเกียจเสียจริง!

แม้เวลาจะผ่านมานานกว่าหนึ่งสปัดาห์ เหตกุารณ์ที่ถกูคกุคาม

ตรงเคาน์เตอร์ครวักย็งัวนเวยีนอยูใ่นสมอง พระพายหงดุหงดิทกุครั้งที่

ได้ยินใครพูดชื่อพันธกานต์ หรือบางครั้งเหลือบไปเห็นเขาขับรถออก

จากบ้านกพ็านอารมณ์เสยี

แต่ในความหงดุหงดิกย็งัมคีวามโชคดอียู่บ้าง... 

พนัธกานต์ไม่ได้มาหาเรื่องวุ่นวายอะไรกบัหล่อนอกี เขาไม่เคย

ลงมาร่วมกนิอาหารเช้า พอตื่นมาบ่ายๆ กอ็อกไปข้างนอก กว่าจะกลบั

เข้ามาอกีทพีระพายกเ็ข้านอนเรยีบร้อย ที่ส�าคญัคอืหล่อนไม่เคยได้ยนิ

เขาบบีแตรแกล้งปลกุคนทั้งบ้านเหมอืนคนืแรกด้วย เช้าวนันี้จงึตื่นมา

อาบน�้าแต่งตวัด้วยอารมณ์แจ่มใส

หญิงสาวอยู่ในชุดนักศึกษากระโปรงพลีตยาวคลุมเข่า หล่อน

ยนืส�ารวจความเรยีบร้อยตรงหน้ากระจกสกัพกั เขม็นาฬิกาบนผนงัที่

ใกล้ถึงเวลาเจ็ดโมงตรงท�าให้ต้องรีบคว้ากระเป๋าสะพายใบเก่งก้าวลง

บนัไดไป



58  พันธกานต์รัก

เมื่อถึงห้องอาหาร ภาพที่เห็นคือประมุขของบ้านก�าลังนั่งอ่าน

หนงัสอืพมิพ์และจบิกาแฟเหมอืนเคย ถดัไปยงัที่นั่งทางขวาคอืช่อม่วง

กบัทองเอก

“อรณุสวสัดิ์ค่ะ” นกัศกึษาสาวส่งเสยีงทกัอย่างสดใส และก้าว

ไปนั่งเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามพี่ชายตามประสาคนที่พอจะรู้ที่ทางของตวัเอง

ก่อนหน้านี้พระพายอาจสงสัยว่าเหตุใดชวนชมถึงไม่จัดให้นั่ง

ข้างๆ ช่อม่วง แต่พอพี่ชายกลบัมาจากต่างประเทศ หล่อนถงึเข้าใจว่า

ตรงนั้นเป็นที่นั่งของเขา

“อ้าว...วนันี้เปิดเทอมแล้วหรอื” แสนคมทกัทายหญงิสาว และ

ปิดหนงัสอืพมิพ์เมื่ออ่านหวัข้อสดุท้ายจบพอด ี

“ค่ะ” พระพายตอบอย่างแจ่มใส “วนันี้พระพายมนีดัไปคยุกบั

อาจารย์ที่ปรกึษา เดี๋ยวอาทติย์หน้ากไ็ปฝึกงานแล้วค่ะ” 

“หนูพระพายอยู่ปีอะไรแล้วนะ”

“ปีสี่ค่ะ”

“ตายๆๆ” ชายวยักลางคนหวัเราะ “อาคดิว่าเพิ่งอยูปี่หนึ่งปีสอง

เสยีอกี ที่ผ่านมากว็ุ่นๆ ไม่ได้ถามอาช่อของหนูเลย”

“พระพายหน้าเด็กมั้งคะ” หญิงสาวหัวเราะคิก ช่อม่วงกับ

ทองเอกจงึพลอยอารมณ์ดตีามไปด้วย 

“พระพายฝึกงานเทอมนี้ก็จบแล้วครับพ่อ” ทองเอกถือโอกาส

แนะน�า “แต่...พ่ออยากรู้ไหมครบัว่าพระพายไปฝึกงานที่ไหน” 

ประมขุของบ้านยิ้มน้อยๆ แล้วเลกิคิ้วแทนการถามไถ่ 

“โอเวอร์ซสี์ครบั” 

เป็นค�าตอบที่ชายวัยกลางคนไม่คาดฝัน ใบหน้าที่เริ่มมีริ้วรอย

ตามกาลเวลามองไปทางพระพายอย่างเหลอืเชื่อ 

“หนูพระพายเรยีนคณะอะไรลูก”

“นเิทศฯ ค่ะ” หญงิสาวภาคภูมใิจกบัสาขาวชิาที่ตนเองหลงรกั 
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“ถ้ายังไงพระพายขอฝากเนื้อฝากตัวล่วงหน้าเลยนะคะท่านประธาน 

อาทติย์หน้าพระพายจะเข้าไปฝึกงานกบัพี่เอกแล้วค่ะ” 

“ดีๆ ๆ” แสนคมภมูใิจกบัหญงิสาวด้วย “ไปฝึกงานกบัพี่เอก แล้ว

พอจบกม็าท�างานกบัอา”

“อมื...จะจบหรอืไม่จบกอ็ยูท่ี่การประเมนิของ บก. บห. แล้วละค่ะ” 

พระพายแกล้งหนัไปท�าตาละห้อยใส่บรรณาธกิารบรหิารหนุ่ม ซึ่งต้อง

เป็นคนประเมนิผลการฝึกงานของหล่อนในช่วงสามเดอืนนี้ 

“งั้นเดี๋ยวพี่จะแกล้งใช้งานให้หนกัๆ แล้วกนั คนอื่นจะได้ไม่มอง

ว่าเราเป็นเดก็เส้น” 

ค�าตอบนั้นท�าเอาทุกคนหัวเราะร่วน ผิดกับหญิงสาวที่หน้างอ

เป็นม้าหมากรุก กระนั้นหล่อนก็รู้ดีว่าทองเอกไม่มีทางแกล้งหล่อนได้

จรงิ

“อรณุสวสัดิ์ครบั” 

เสียงใครคนหนึ่งดังมาจากประตูห้อง ความครื้นเครงจึงยุติลง

โดยปรยิาย 

ทุกคนต่างหันไปมองอย่างนึกไม่ถึงว่าพันธกานต์จะลงมาร่วม

กนิมื้อเช้า เขาดอูารมณ์ดเีป็นพเิศษยามนั่งบนเก้าอี้ประจ�าซึ่งถกูเว้นว่าง

เอาไว้ 

“วนันี้นกึยงัไง ตื่นลงมากนิข้าวเช้าพร้อมคนอื่นๆ ได้” แสนคม

ค่อนแคะเจ้าลูกไม่รกัดขีองเขา

“กไ็ม่นกึยงัไงหรอกครบั” พนัธกานต์ยิ้ม แววตาเยาะหยนัยาม

มองไปยงัสองแม่ลกูที่นั่งอยูฝ่ั่งตรงข้าม “นอกจากนกึว่าไม่อยากให้พวก

กาฝากมนัล�าพองนานเกนิไป เดี๋ยวจะคดิว่าตวัเองเป็น...เจ้าของบ้าน”

“แกนี่มนั...” ผูเ้ป็นบดิาหวัเสยี แต่ไม่ได้ท�าอะไรมากไปกว่าถอน

หายใจระบายความกลดักลุ้ม “ช่างเถอะ”

ชายวยักลางคนหนัไปพยกัหน้าสั่งให้ชวนชมตกัข้าว อย่างไรเสยี
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วนันี้กเ็ป็นวนัดีๆ  ที่จะมงีานเปิดตวันติยสารหวัใหม่ในเครอืบรษิทั เขา

ไม่อยากมปีากเสยีงหรอืหงดุหงดิตั้งแต่เช้า

“แกมาก็ดีแล้ว เย็นนี้ท�าตัวให้ว่างด้วย บริษัทเราจะมีงานเปิด

ตัวโอเวอร์ซีส์ ผลงานไอเดียเจ้าเอกเขา พ่ออยากให้แกไปร่วมงานนี้

ด้วย”

“ไม่ได้หรอกครบั” พนัธกานต์ปฏเิสธโดยไม่ต้องเสยีเวลาคดิ มอื

ทั้งสองหยบิช้อนกบัส้อมขึ้นมาตกัอาหารใส่จานตวัเองราวกบัไม่สนใจ

เรื่องที่พ่อพูดนกั “ผมไม่ว่าง”

“ไม่ว่าง?” แสนคมย้อนถาม ขมวดคิ้วเข้าหากนัอย่างสงสยั “มี

ธรุะอะไร”

“ธุระส่วนตัว” ชายหนุ่มยิ้มให้พ่อนิดๆ พลางตักกับข้าวมากิน

ต่ออย่างอารมณ์ดทีั้งที่ยงัไม่มใีครจบัช้อนเลยสกัคนเดยีว “หรอืต่อให้

ไม่ตดิธรุะอะไรกค็งจะไม่ไปอยู่ด ีเพราะว่า...ปีหน้ากเ็จ๊งแล้ว”

ประโยคหลงัเขาเงยหน้ามองทองเอกอย่างยิ้มเยาะ แต่นอกจาก

อกีฝ่ายจะมองตอบด้วยแววตาขุน่เคอืงแล้ว ผู้เป็นบดิายงัขึ้นเสยีงดอุกี

ด้วย

“พนั!” 

“ผมพูดความจริงนะครับพ่อ” ชายหนุ่มหันไปโต้แย้งโดยไม่รอ

ฟังค�าต่อว่า “งานที่เกดิขึ้นเพราะคนบางคนอยากท�าเอาหน้า แต่ไมไ่ด้

มใีจอยากรบัผดิชอบหรอืเอาใจใส่จรงิๆ มนัจะอยู่ได้นานสกัแค่ไหนกนั”

“แกนี่มนั...” แสนคมเหลอือดกบัความคดิของลกูชาย “มองโลก

ในแง่ร้ายไม่เคยเปลี่ยน!”

“กต็ั้งแต่เกดิมา ผมยงัไม่เคยเหน็ว่าโลกนี้จะมแีง่ดอีะไรให้มอง

เลยนี่ครับ อ้อ อาจจะมีอยู่อย่าง...” พันธกานต์ชะงักมือจากการกิน

อาหาร ก่อนจะหนัไปยกตวัอย่างกบับดิาหน้าระรื่น “เงนิของพ่อไงครบั 

มนัท�าให้ผมรู้ว่าถ้าเรามเีงนิ ใครๆ กพ็ร้อมจะวิ่งเข้ามาขอส่วนบญุ” 
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ประโยคหลังเขาหันไปยิ้มให้ช่อม่วงกับทองเอกอีกครั้ง แต่เมื่อ

ชายหนุ่มอีกคนตั้งท่าจะตอบโต้ มารดาก็จับแขนลูกชายให้อยู่เฉยๆ 

พนัธกานต์เหน็แล้วได้แต่ยิ้มสะใจ ยกัคิ้วท้าทายอกีฝ่ายอย่างยยีวน

“ขอโทษคุณช่อกับตาเอกเดี๋ยวนี้” ผู้เป็นบิดาสั่ง แต่มีหรือคน 

หวัรั้นอย่างพนัธกานต์จะเชื่อฟัง

“ผมยงัไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยสกัคน เพราะฉะนั้น...ผมไม่ขอโทษ” 

ว่าแล้วเขากก็นิข้าวต่อ แม้รอบกายจะไม่มใีครจบัช้อนเลยสกัคนเดยีว

เขากไ็ม่สนใจสกันดิ ยงัคงอร่อยกบัมื้อเช้าจนบดิาไม่สามารถนั่งต่อได้

“ใครอยากกนิกก็นิไปแล้วกนั ฉนัไม่มอีารมณ์แล้ว” ร่างใหญ่โต

ในชุดสูทสากลขยับกายลุกออกไปคนแรก ละอายใจที่ท�าให้ลูกชาย

ยอมรบัผดิไม่ได้ ช่อม่วงจงึตามสามไีปด้วยความเป็นห่วง 

“ไปกนัเถอะพระพาย” ทองเอกชกัชวนหญงิสาวพลางลกุขึ้นยนื 

“ที่นี่บรรยากาศไม่ค่อยดี เดี๋ยวพี่พาไปกินอะไรอร่อยๆ แถวมหา’ลัย 

ดกีว่า”

พันธกานต์เหลือบมองหญิงสาว ยิ้มมุมปากนิดๆ อย่างผู้ชนะ 

อย่างไรเสียเขาก็นั่งกินข้าวคนเดียวจนชินแล้ว ดีเสียอีกที่ไม่ต้องทน

เหมน็หน้าพวกกาฝาก!  

“ไม่ค่ะ พระพายจะกนิที่นี่” 

ค�าตอบนั้นท�าให้มอืที่ก�าลงัจะตกัอาหารชะงกั พนัธกานต์หนัไป

มองหน้าหญงิสาวที่นอกจากไม่สนใจท่าทเีขาแล้ว ยงัเอาแต่ยิ้มหวาน

ให้พี่ชายเหมอืนเหน็เขาเป็นอากาศธาต ุ

“ป้าชมอตุส่าห์ท�ากบัข้าวตั้งหลายอย่าง คณุแสนกบัอาช่อกไ็ม่

ยอมกนิ ถ้าเราสองคนไม่กนิอกีกต้็องเหลอืทิ้ง น่าเสยีดายจะตายไปค่ะ 

พี่เอกกนิด้วยกนันะคะ มแีต่ของโปรดพระพายทั้งนั้นเลย”

“พระพาย...” 

ทองเอกขมวดคิ้วน้อยๆ คาดไม่ถงึว่าหญงิสาวจะท�าเป็นไม่รูร้้อน
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รู้หนาวกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่โบราณว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่ง 

ในเมื่อพนัธกานต์อยากยั่วโมโหทกุคนให้หมดอารมณ์กนิมื้อเช้า หล่อน

กจ็ะท�าให้เขากนิไม่ลงเช่นกนั

“คณุพนัเคยบอกพระพายว่าถ้าจะอยูท่ี่นี่ต่อไปกต้็อง ‘ท�าใจ’ ให้

ชนิ เพราะฉะนั้นถงึบรรยากาศแถวนี้จะไม่ค่อยดเีท่าไร พระพายกเ็ฉยๆ 

ค่ะ” หล่อนยิ้มแล้วหันไปมองคนเกเร “พระพายเป็นคนชินกับอะไร

ง่ายๆ” 

พนัธกานต์นิ่วหน้า นยัน์ตาวาววบั แต่นอกจากพระพายจะไม่

สนใจเขาแล้ว ยงัชกัชวนพี่ชายเสยีงใส

“นั่งสคิะพี่เอก กนิเป็นเพื่อนพระพายก่อนนะ”

ทองเอกยิ้มรบั เริ่มเข้าใจแล้วว่าพระพายไม่อยากให้พนัธกานต์

ได้ใจ เขากลบัมานั่งลงบนเก้าอี้ตวัเดมิอกีครั้ง และหยบิช้อนตกักบัข้าว

ให้หญงิสาวด้วย

“ขอบคุณค่ะ” หล่อนยิ้มหวานให้พี่ชายราวกับคนที่นั่งหน้าตึง

อยู่ข้างๆ เป็นส่วนเกนิไม่มผีดิ 

ความหงดุหงดิท�าให้พนัธกานต์ไม่มอีารมณ์กนิต่อ เขาผลกัจาน

ตวัเองส่งๆ จนชนถ้วยกบัข้าวตรงกลางโต๊ะ แม้ไม่มอีะไรหกเลอะเทอะ 

แต่เสยีงกระทบกนัของถ้วยชามท�าให้พระพายกับทองเอกพร้อมใจกนั

หนัไปมอง ชายหนุ่มนิ่วหน้า ลกุพรวดออกไปจากห้อง 

หญงิสาวขมวดคิ้วนดิๆ อย่างอดคดิไม่ได้ว่าเขาช่างอารมณ์ร้าย

และรนุแรงเสยีจรงิ แต่ใครใช้ให้เขาแกล้งคนอื่นก่อนล่ะ สมควรแล้วที่

ต้องหงดุหงดิแบบนั้น หล่อนหนักลบัมายิ้มให้พี่ชายนดิๆ และลงมอืกนิ

อาหารต่อโดยไม่สนใจผู้ชายคนนั้นอกีต่อไป


