
บทน�ำ

ชายหนุ่มร่างสูงในชุดสูทสีด�าที่ตัดเย็บอย่างประณีตลงมาจาก
รถยนต์ด้วยสหีน้าเหนื่อยหน่าย อกีชั่วโมงครึ่งเขามนีดัที่ส�าคญัมาก แต่ตอนนี้ 

ยางรถยนต์กลบัมปีัญหา ท�าให้เขาต้องมาตดิอยู่ในซอยนี้ ไปไหนไม่ได้

เสยีงรถจกัรยานยนต์ดงัแว่วมาแต่ไกล อารามเหน็เดก็วยัรุ่นอายุไม่

น่าเกนิสบิหกหรอืสบิเจด็ขี่รถใกล้เข้ามาจงึตดัสนิใจโบกมอืขอความช่วยเหลอื

“พี่มไีร รถเสยีหรอื” เสยีงของคนขี่มอเตอร์ไซค์ท�าให้อารามรู้ว่าเป็น

เดก็ผู้หญงิ

“แถวนี้มรี้านปะยางหรอืเปล่าครบัน้อง”

“ไม่มหีรอกพี่ แถวนี้มแีต่บ้านคน” อกีฝ่ายตอบ ก่อนจะกวาดสายตา

มองเสื้อผ้าของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วถามต่อ “ว่าแต่พี่ไม่มี 

ยางอะไหล่ส�ารองไว้หรอื”

“มคีรบั แต่พี่ไม่สะดวกเปลี่ยนเอง” อารามตอบไปตามความจรงิ เขา

ไม่ได้เตรยีมเสื้อผ้ามาเปลี่ยน และธุระส�าคญัที่เขาต้องไปท�า ภาพลกัษณ์คอื

สิ่งส�าคญัที่สุด
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“อมื...กลวัชดุเลอะหรอืพี่ หรอืเปลี่ยนยางไม่เปน็” อกีฝา่ยถามตรงๆ 

“เหตุผลแรก” อารามเริ่มตอบเสยีงห้วนกบัค�าถามที่ตรงมาก

“ก็มีเหตุผลอยู่ แต่งตัวซะเต็มยศอย่างนี้” เด็กสาวพยักหน้าเหมือน

เข้าใจเหตุผล

อารามนิ่วหน้าท�าท่าจะโต้ตอบแต่อกีฝ่ายชงิพดูขึ้นก่อน “เดี๋ยวเปลี่ยน

ให้กแ็ล้วกนั”

“ท�าเป็นหรือน้อง” อารามถามอย่างไม่อยากเชื่อ เด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง

อาสาเปลี่ยนยางให้แถมยงัเป็นเดก็ผู้หญงิอกีด้วย

เดก็สาวไหวไหล่ ถามกลบัเหมอืนเจอค�าถามนี้มาจนชนิ “พี่อยากลอง

เสี่ยงไหมล่ะ”

“ได้ เอาส”ิ เมื่อเจอค�าพูดเหมอืนท้าทายเขากต็อบรบั เพราะอยากรู้

เหมอืนกนัว่าเดก็ผู้หญงิคนนี้จะท�าได้จรงิตามที่พูดหรอืไม่

“โอเค แล้วอุปกรณ์อยู่ไหน” เด็กสาวถอดหมวกกันน็อกออก แล้ว

กลุกีจุอลงจากมอเตอร์ไซค์ จากนั้นกเ็ดนิตามอารามไปหยบิอปุกรณ์ที่หลงัรถ 

“พี่อยู่เฉยๆ เถอะ เดี๋ยวเสื้อเลอะ อ้อ...ว่างๆ ตอนนี้พี่กเ็ชด็รองเท้า

หน่อยแล้วกัน รู้สึกว่าจะเปื้อนไปนิดหนึ่ง ท�าเอาสูทแพงระยับของพี่ราคา 

ตกวูบตามรองเท้าไปเลย” เดก็สาวบอกด้วยน�้าเสยีงหวงัดมีากๆ

อารามก้มลงมองรองเท้าของตัวเอง เมื่อเห็นว่าเปื้อนจริงๆ ก็ได้แต่

ส่ายหน้า ส่วนอีกฝ่ายเมื่อได้แม่แรงมาแล้วก็เดินไปยังล้อรถข้างที่ยางแบน

จากนั้นก็จัดการสอดแม่แรงเข้าไปใต้ท้องรถ แล้วน�าบล็อกถอดนอตล้อที่

หยบิมาจากหลงัรถคลายนอตทกุตวัของล้อออก ทกุขั้นตอนเดก็สาวท�าอย่าง

ไม่มสีะดุดจนอารามถงึกบัยนือึ้ง

“ท�าเป็นจรงิใช่ไหม” อารามย�้าถามอกีครั้ง

“โอ๊ยพี่ ท�ามาถึงขนาดนี้ยังดูไม่ออกอีกหรือ” เด็กสาวย้อนพลาง 

ส่ายหวัเหมอืนสายตาคนถามไม่เอาไหนมากๆ

เมื่อนอตทุกตัวคลายออกอีกฝ่ายก็ขึ้นแม่แรง อารามเห็นท่าทาง
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ทะมัดทะแมงแถมยังท�าคนเดียวได้โดยไม่ต้องขอแรงเขาก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้

ไม่ธรรมดา

“ไปหดัมาจากไหน”

“ดูๆ เอาก็ท�าได้แล้วพี่ ของอย่างนี้ไม่ต้องหัดหรอก” เด็กสาวตอบ

พร้อมกบัใช้แม่แรงยกรถให้ล้อลอยเหนอืพื้นเลก็น้อย ก่อนจะค่อยๆ ถอด

นอตที่คลายไว้แล้วออกจากล้อจนครบทุกตวั จากนั้นจงึน�ายางที่รั่วออกไป

และใส่ยางอะไหล่เข้าไปแทน

“ใช้ได้เหมอืนกนันะเรา” อารามชม ขณะที่อกีฝ่ายขนันอตด้วยมอื 

“ธรรมดา โดนชมมาจนชินแล้ว” เด็กสาวพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติ

มาก พูดเสร็จก็หันไปขันนอตต่อจนครบทุกตัวก่อนจะลดแม่แรงลงจนล้อ

ตดิพื้นแล้วเอาแม่แรงออก ก่อนจะใช้บลอ็กถอดนอตล้อขนันอตใหม่ให้แน่น

อกีครั้ง เมื่อทกุอย่างเรยีบร้อยกห็ยบิยางที่แบนพร้อมอปุกรณ์ต่างๆ ไปเกบ็

ไว้ที่เดมิแล้วปิดประตูให้เสรจ็สรรพ

อารามควกัเงนิออกจากกระเป๋าสตางค์ ยื่นส่งให้ “ค่าน�้าใจ ขอบคุณ

มาก”

“เฮ่อ...” เสยีงถอนหายใจดงัขึ้น “ขอบคุณค่าน�้าใจนะพี่ แต่พอดฉีนั

ก�าลงัเกบ็แต้มเรื่องการเปลี่ยนยางอยู่ พี่เกบ็ไว้เถอะ ฉนับรกิารฟร ี โชคดี

นะพี่ เดนิทางปลอดภยั หวงัว่าล้อจะไม่หลุดออกมาก่อนถงึที่หมาย”

พูดจบเด็กสาวก็เดินกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์ หยิบหมวกกันน็อก 

มาสวม แต่ในขณะที่ก�าลงัจะขี่รถออกไป อารามกถ็ามขึ้น

“น้องชื่ออะไรครบั พี่จะได้จ�าไว้” 

“รอฤกษ์” เดก็สาวตอบสั้นๆ แล้วขี่มอเตอร์ไซค์จากไปทนัที

อารามมองตามจนรถแล่นหายไปจากสายตา ก่อนจะก้มลงมองกล้อง

ถ่ายรูปในมอืที่มภีาพตอนที่เดก็สาวก�าลงัเปลี่ยนยางรถยนต์

“รอฤกษ์” อารามทวนชื่ออกีฝ่ายเบาๆ แล้วอมยิ้ม ชื่อกบัตวัตนช่าง

แตกต่างกนัมากจรงิๆ



สบิเอด็ปีต่อมา...
บนโลกใบนี้ไม่มอีะไรน่ากลวัไปกว่าการโดน คณุหญงิเสาวรส จฑุามณ-ี 

พงศ์ เรยีกตวัไปพบอกีแล้ว

หลังวางโทรศัพท์จากมารดาเรียบร้อย รอฤกษ์เจ้าของสนามยิงปืน

ฤกษ์ดีวัยยี่สิบเจ็ดก็นั่งถอนใจอย่างพูดไม่ออก การที่จู่ๆ ได้รับค�าสั่งจาก

มารดาให้เข้าไปหายายของตนเองอย่างด่วนที่สุด แสดงว่าต้องมีเหตุการณ ์

ที่เกนิกว่าธรรมดาเกดิขึ้นแน่นอน

เย็นวันนั้นรอฤกษ์จึงแวะเข้าไปที่บ้านจุฑามณีพงศ์ ทันทีที่ก้าวผ่าน 

รั้วบ้าน สุนัขหกตัวก็วิ่งกรูเข้ามาต้อนรับพร้อมกระดิกหางอย่างดีใจ เธอ 

มองสุนัขหน้าดุทั้งหกแล้วอมยิ้ม ไม่เสียแรงที่เคยแอบให้อาหารเจ้าพวกนี้ 

นบัว่าได้ผลดเีกนิกว่าที่คดิไว้มาก

ภายในห้องโถงใหญ่ คุณหญิงเสาวรสจ้องมองหลานสาวที่เดินยิ้ม 

เข้ามาในบ้านด้วยสายตาประเมิน ไล่ตั้งแต่ท่าเดินอาดๆ ที่หลงเหลือความ

เป็นกุลสตรีน้อยมาก รวมถึงเครื่องแต่งกายที่ส่อชัดว่าเจ้าตัวไม่ได้ใส่ใจที่ 

๑
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จะแต่งให้ดเูรยีบร้อยสมเป็นหญงิสาวที่มเีชื้อสายตระกลูจฑุามณพีงศ์แม้แต่

น้อย 

“นบัวนัจะเพี้ยนขึ้น” คนเป็นยายประชด

รอฤกษ์เดนิเข้ามานั่งข้างๆ คนพดูแล้วยิ้มกริ่ม “สงสยัคงถงึเวลาต้อง

ไปตดัแว่นใหม่แล้วค่ะยาย”

คุณหญิงเสาวรสยกมือขยับแว่นนิดหนึ่งแล้วขึงตาใส่หลานสาวด้วย

ความหมั่นไส้ “ถ้าไม่โทรศพัท์ไปตาม เคยคดิจะมาหายายแก่ๆ คนนี้บ้างไหม”

“คดิทุกลมหายใจ” รอฤกษ์พูดพลางยิ้มกว้าง

เจ้าของบ้านจุฑามณีพงศ์ส่ายหน้า “คิดหรือว่าพูดประจบแบบนี้  

จะท�าให้ยายใจอ่อนแล้วมองเราดขีึ้น ดูท่าดูทางซ ิแก้ไม่หาย”

“โธ่...ยายคะ มาจนถงึป่านนี้แล้วยงัท�าใจกบัรูปลกัษณ์ภายนอกของ

หลานรกัไม่ได้อกีหรอื” รอฤกษ์พูดเสยีงกลั้วหวัเราะ

“เราน่ะมนัดื้อ ยายถามจรงิเถอะ เป็นเจ้าของสนามยงิปืน วนัๆ มแีต่

เสียงปืนปั้งๆ มันดีตรงไหน อยู่กับปืนผาหน้าไม้ทุกวัน มันสนุกมากนักร ึ

แล้วดเูอานะ...” คณุหญงิเสาวรสหยดุพดู จ้องเขมง็ไปยงัเสื้อยดืสเีขยีวหม่น

ที่หลานสาวสวมใส่ “นี่มนัชุดอะไร เหมอืนคนเพิ่งหลุดออกมาจากดงหญ้า”

รอฤกษ์หวัเราะ “ตอนนี้เขาก�าลงัฮติชดุแนวการอนรุกัษ์ธรรมชาตอิยู่

ค่ะยาย”

“ต้องเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติที่หนักแสนสาหัสมากเลยใช่ไหม 

สภาพเสื้อผ้ามนัถงึเหมอืนไม่ได้โดนน�้ามาสกัอาทติย์” คณุหญงิมองหลานสาว

สุดที่รกัแล้วส่ายหน้าเบาๆ อย่างระอาใจนดิๆ 

รอฤกษ์เลกิคิ้ว ก่อนจะยิ้มกว้าง “ตวันี้ยงัไม่ใช่ตวัเก่งนะคะยาย ถ้า

ยายได้เหน็ตวัเก่งของฤกษ์ รบัรองได้เลยว่ายายจะดใีจยิ่งกว่านี้”

“นี่แม่คุณ ยงักล้ามหีน้ามาพูดอกีหรอื แม่เราเขาไม่บ่นเรามั่งหรอืไง

นะ” คุณหญิงเสาวรสพูดเสียงอ่อนใจกับนิสัยของหลานสาวตัวดีที่ผ่าเหล่า

ผ่ากอมากที่สุดในตระกูล
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“เมื่อก่อนก็มีบ่นเป็นระยะๆ ค่ะ แต่หลังๆ มานี่ ถ้าไม่ชินจนพูด 

ไม่ออกกค็งเบื่อไปตามกาลเวลา” รอฤกษ์พดูยิ้มๆ สมยัก่อนโนน้มารดาของ

เธอบ่นแล้วบ่นอกีเรื่องการแต่งกายง่ายๆ ตามแบบฉบบัของเธอ แต่พอเวลา

ผ่านไปพกัใหญ่เมื่อรู้ว่าบ่นไปแล้วกไ็ม่มอีะไรดขีึ้น หรอือกีนยัหนึ่งอาจท�าใจ

ได้แล้วหรอืไม่กช็นิชากบัภาพลกัษณ์ของลกูสาว มารดาคนสวยจงึเลกิบ่นไป

โดยปรยิาย

“ไม่อยากเชื่อว่าผู้หญงิเจ้าระเบยีบอย่างแม่เราจะท�าใจได้ รายนั้นน่ะ

เสื้อยบันดิหนึ่งกโ็วยวายไม่กล้าใส่ออกจากบ้าน แล้วนี่ดูลูกสาวส ิแม่เราคง

คลั่งแน่ถ้ามาเหน็สภาพนี้ เราน่ะน่าจะสลบันสิยัการแต่งตวักบัเจ้ารอบทศินะ 

รายนั้นกส็�าอางเรื่องแต่งตวัซะเหลอืเกนิ ส่วนยายรบัขวญัวนัๆ กจ็มอยู่กบั

กองหนงัสอื แม่เราคงจะเป็นปลื้มมากนะ ที่เลี้ยงลูกแล้วมนีสิยัหลากหลาย

ได้ขนาดนี้” คุณหญิงเสาวรสพูดเสียงอ่อนใจกับสามพี่น้องที่มีนิสัยไปคน 

ละทศิละทาง  

รอฤกษ์หวัเราะร่วนเสยีงดงัอย่างชอบใจกบัค�าพูดของยาย รอบทศิ

พี่ชายของเธอได้รบันสิยัและหน้าตามาจากมารดาเตม็ๆ เป็นนายทหารหนุม่

หล่อที่รกัความเป็นระเบยีบทางการแต่งกายอย่างสงูสดุ ส่วนรบัขวญัน้องสาว 

คนสดุท้อง นสิยัธรรมดาที่สุดในบรรดาสามคนพี่น้องแต่เป็นคนที่ฉลาดที่สดุ

เหมอืนกนั ซึ่งสรุปได้ว่าลูกบ้านนี้มพีฤตกิรรมกระจดักระจายกนัสุดๆ

คุณหญิงเสาวรสมองหน้าหลานสาวแล้วส่ายหัว หยุดถอนใจและ

พจิารณาอกีฝ่ายนดิหนึ่ง จากนั้นกต็ดัสนิใจบอกจดุประสงค์ที่เรยีกให้มาหา

ในวนันี้

“ถ้ายายขอร้องฤกษ์ให้ท�าอะไรให้ยายสกัหน่อย จะท�าให้ยายได้ไหม

ลูก” คุณหญงิเสาวรสเอ่ยด้วยน�้าเสยีงนุ่มนวล

รอฤกษ์เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย รีบตอบอย่างรู้ทัน “ขอให้ฤกษ์รู้ก่อน 

ดีกว่าค่ะว่ายายจะให้ท�าอะไร เกิดยายขอให้ฤกษ์แต่งงานกับผู้ชายหน้าตา

ครึ้มฟ้าครึ้มฝนสกัคน แล้วฤกษ์เผลอรบัปากไป มหีวงัฝนคงได้ถล่มกลางงาน 
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และงานนี้คงมนี�้าท่วมปนเสยีงสะอื้นแน่”

“นี่แม่รอฤกษ์ ยายไม่คดิจบัเราไปแต่งงานหรอกย่ะ ยายสงสารผูช้าย

คนนั้น” คุณหญงิเสาวรสส่งค้อนพร้อมเอ่ยประชด

“แหม...ยาย ฤกษ์ก็ต้องป้องกันตัวเอาไว้ก่อน รู้สึกว่าคราวที่แล้ว 

ถ้าฤกษ์จ�าไม่ผิด ฤกษ์รับปากยายโดยไม่ถามก่อน ผลออกมาท�าเอาฤกษ์ 

นอนสะดุ้งตื่นกลางดกึไปตั้งสองอาทติย์” รอฤกษ์ย้อนอดตีสมยัเก้าปีที่แล้ว

ที่ยายของเธอขอร้องให้แต่งชุดไทยไปร่วมงานแต่งงานของลูกพี่ลูกน้อง  

แถมในวันนั้นเธอยังต้องตกกระไดพลอยโจนกลายเป็นเพื่อนเจ้าสาวจ�าเป็น 

เพราะเพื่อนเจ้าสาวตัวจริงเกิดท้องเสียกะทันหัน และพองานแต่งจบลง  

เล่นเอาเธอนอนฝันร้ายตดิกนัเจด็วนัรวด แถมยงัคนัผวิหนงัต่อเนื่องไปอกี

แปดวนั

คุณหญงิเสาวรสค้อนขวบัใส่หลานสาวอย่างหมั่นไส้

รอฤกษ์มองยายแล้วอมยิ้ม “ว่าแต่ยายจะให้ฤกษ์ท�าอะไรคะ”

คุณหญิงเสาวรสถอนใจอีกครั้ง เอ่ยด้วยน�้าเสียงที่แสดงถึงความ

หนกัใจเป็นอย่างมาก “ยายอยากให้ฤกษ์ไปช่วยดแูลลกูของเมขลาจะได้ไหม” 

รอฤกษ์ชะงกั พูดอะไรไม่ออกทนัทเีมื่อได้ยนิค�าขอนี้ 

“พวกเด็กๆ ต้องการคนดูแล” คุณหญิงเสาวรสพูดเสียงขรึม ใน 

แววตายังมีร่องรอยของความเสียใจเมื่อต้องเอ่ยถึงเมขลา หลานสาวที่ 

เสยีชวีติด้วยอุบตัเิหตุพร้อมสามเีมื่อหกเดอืนก่อน ท�าให้ลูกๆ ทั้งสามกลาย

เป็นเดก็ก�าพร้า และตอนนี้อยู่ในความดูแลของลุงของเดก็ๆ ที่ต่างจงัหวดั

“ฤกษ์ช่วยยายหน่อยเถอะลูก ยายส่งพี่เลี้ยงไปไม่รู้กี่คนต่อกี่คน ก็

ไม่มใีครทนอยู่ได้เกนิอาทติย์ ยายกลวัเหลอืเกนิว่าพวกเดก็ๆ จะกลายเป็น

เดก็มปีัญหา” คนเป็นยายเอ่ยแกมขอร้อง

“แต่ฤกษ์เลี้ยงเดก็ไม่เป็น แถมยงัไม่เคยเลี้ยงเดก็ด้วย” รอฤกษ์ค้าน

เสยีงอ่อย 

“ยายรู้ว่าฤกษ์ไม่เคยเลี้ยงเดก็ แต่ยายเชื่อมั่นว่าฤกษ์ท�าได้ ความรกั
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จะชนะทุกสิ่ง ฤกษ์ท�าได้แน่นอน” คุณหญงิเสาวรสพูดอย่างมั่นใจ

รอฤกษ์ขมวดคิ้วท�าหน้าเหมือนคิดหนักมาก เมขลาเป็นลูกสาว 

คนเดยีวของป้า และป้ากบัลงุเสยีชวีติไปหมดแล้ว ดงันั้นลกูพี่ลกูน้องของเธอ 

จงึเหลอืแต่พวกเธอเป็นญาตเิท่านั้น

คุณหญิงเสาวรสมองหน้ารอฤกษ์ที่ก�าลังลังเล พูดต่อด้วยน�้าเสียง

สลดแกมเศร้าใจ “สงสารเดก็ๆ เสยีทั้งพ่อทั้งแม่ ป่านนี้ไม่รู้จะเป็นยงัไงบ้าง 

เด็กพวกนั้นเป็นญาติของเรานะลูก ถ้าเราไม่ดูแลให้ความรัก พวกแกก็คง

ไม่มใีครอกีแล้ว”

รอฤกษ์มองหน้ายายแล้วพดูอย่างลงัเล “ตอนนี้พวกแกอยูก่บัลงุไม่ใช่

หรอืคะ และถ้าฤกษ์จ�าไม่ผดิ ผู้ชายคนนั้นเป็นคนยนืยนัเสยีงแขง็เองว่าจะ

ดูแลพวกแกเอง”

“ผู้ชายกบัผู้หญงิไม่เหมอืนกนั แล้วผู้ชายบ้านนั้นวนัๆ เอาแต่บ้างาน 

เด็กๆ จะได้รับความอบอุ่นจากที่ไหน” คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเจ็ดสิบ

กว่าปีพูดอย่างรู้ดี

รอฤกษ์เลกิคิ้ว “ยายวางสายสบืไว้ที่บ้านนั้นหรอืคะ”

คณุหญงิเสาวรสพยกัหน้าเบาๆ เอ่ยอย่างแน่วแน่ “ยายต้องกนัเอาไว้

ก่อน จนกว่ายายจะแน่ใจว่าเดก็ๆ อยูก่นัอย่างปลอดภยัและมคีวามสขุจรงิๆ 

ไม่ใช่มคีวามสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราว”

รอฤกษ์มองหน้ายายพลางคดิ ว่าแล้วเชยีว เธอจ�าได้ว่าเมื่อหกเดอืน

ที่แล้วยายอยากได้หลานๆ มาดแูลเอง แต่ตดิที่ลงุของเดก็ๆ ไม่ยอม เรื่องนี้ 

ท�าให้ยายของเธอเคืองน่าดูแต่ก็ท�าอะไรไม่ได้ สุดท้ายก็จ�าใจต้องปล่อยให้

ผู้ชายหน้าโหดคนนั้นเลี้ยงเหลนๆ ไป 

“หมายความว่าตอนนี้เดก็ๆ ไม่มคีวามสุขหรอืคะยาย” รอฤกษ์ถาม 

เริ่มนิ่วหน้าเมื่อนกึภาพหลานๆ ที่เรยีบร้อยทั้งสามคนนั่งเรยีงกนัด้วยใบหน้า

เศร้าหมองและขาดความสุขโดยสิ้นเชงิ

“ความสุขนับวันจะยิ่งลดน้อยลง” คุณหญิงเสาวรสพูดเสียงเบา  
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แววตาแลดูเศร้าและอ่อนล้า

“ผู้ชายคนนั้นท�าตวัร้ายกาจไม่เหมาะสมหรอืคะ” รอฤกษ์ถามอกีครั้ง 

หนนี้เสยีงเริ่มแขง็ขึ้นเลก็น้อย เธอจะไม่ขอทนเดด็ขาดหากหลานๆ ของเธอ

ถูกรงัแก

“ไม่เชงิร้ายกาจหรอก แต่ว่า...” คนเป็นยายถอนใจเบาๆ “ปล่อยปละ

ละเลยจนเดก็ๆ ขาดการดูแลที่ด ียายรู้สกึไม่ดเีลยถ้าต้องปล่อยให้เดก็สาม

คนโตขึ้นมาอย่างลุ่มๆ ดอนๆ”

รอฤกษ์ขมวดคิ้ว เรื่องมันร้ายแรงกว่าที่เธอคาดไว้เสียอีก ผู้ชาย 

ที่รบัอาสาเลี้ยงหลานๆ ด้วยตวัเอง ทั้งยงัให้ค�ามั่นสญัญาอย่างหนกัแน่นว่า

จะดูแลอย่างดทีี่สุด ผ่านไปเพยีงแค่ไม่กี่เดอืนลายกอ็อกแล้วหรอื

“ฤกษ์ท�าเพื่อยายหน่อยได้ไหมลูก ยายคงนอนตายตาไม่หลับแน่ถ้า

ลกูๆ ของเมขลาต้องเผชญิกบัชะตากรรมแบบนั้น” คณุหญงิเสาวรสพดูเสยีง

เครอื หยดน�้าตาจวนเจยีนจะไหล

“ฤกษ์...” รอฤกษ์อกึๆ อกัๆ 

“นะลูก” คุณหญงิเสาวรสเอ่ยขอเสยีงสั่น ดวงตามนี�้าตาคลอหน่วย

รอฤกษ์ขมวดคิ้ว มองหน้ายายที่เหมอืนฝากความหวงัสดุท้ายไว้ที่เธอ

แล้วพดูไม่ออก ท�าได้แค่เพยีงถอนใจเบาๆ หนึ่งครั้ง ก่อนตอบอย่างขดัความ

ต้องการของอกีฝ่ายไม่ได้ 

“ค่ะ”

คุณยายที่ฝากความหวังไว้ที่หลานสาวเกือบจะหลุดยิ้มออกมา แต่

ต้องซ่อนอาการดีใจเอาไว้แล้วกลบเกลื่อนด้วยมาดนิ่งขรึมเพื่อป้องกัน 

หลานสาวเปลี่ยนใจ

“ถ้ายายจะยิ้ม ฤกษ์กไ็ม่ว่านะคะ ยงัไงฤกษ์กร็บัปากไปแล้ว” รอฤกษ์

หรี่ตา พูดอย่างรู้ทนั

“ถ้ายายจะยิ้มก็เป็นรอยยิ้มของความโล่งใจมากกว่า ที่จะเห็นเด็กๆ 

มคีนดูแลที่รกัพวกแกจรงิ” คุณหญงิเสาวรสยิ้มคล้ายดใีจแทนเหลนๆ
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รอฤกษ์เลกิคิ้ว หรี่ตามองยายอย่างจบัผดิ “แน่ใจนะคะว่ายายโล่งใจ

และดใีจแทนเดก็ๆ ไม่ใช่โล่งใจที่หลอกล่อฤกษ์ให้รบัปากได้ส�าเรจ็”

“คดิมากน่ายายฤกษ์ อย่างยายน่ะหรอืจะไปหลอกคนฉลาดอย่างเรา

ได้ส�าเรจ็” คนโดนรู้ทนัค้อนขวบั

รอฤกษ์หวัเราะ ยกัคิ้วให้คนเป็นยายอย่างรู้ทนัเหมอืนกนั

คุณหญงิเสาวรสส่ายหวักบัท่าทางของหลานสาว “ไปอยู่ที่โน่น อย่า

ได้ไปยักคิ้วหลิ่วตาเป็นต้นแบบไม่ดีให้หลานๆ เห็นเด็ดขาด กิริยาอะไรที่

กุลสตรเีขาไม่นยิมใช้กนักเ็กบ็ๆ เอาไว้ อย่าไปแสดงให้หลานๆ ตกใจ เรารู้

ใช่ไหม นายอารามเขาประกาศโครมๆ ว่าจะเลี้ยงหลานๆ ให้เป็นสุภาพสตรี

สภุาพบรุษุที่ด ียายไม่อยากให้หมอนั่นมาต่อว่า ว่ายายส่งเราไปท�าให้หลานๆ 

เขาต้องหลุดกรอบที่วางไว้”

รอฤกษ์กลอกตามองเพดานห้อง นึกถึงหน้าชายหนุ่มที่เธอเคยเจอ

เมื่อนานมากๆ และมันนานเสียจนกระทั่งหน้าตาได้เลือนหายไปจากความ

ทรงจ�าแล้ว รู้เพยีงแต่ว่าเป็นผู้ชายที่ท�าหน้าเยน็ยะเยอืกได้อย่างไร้ซึ่งความ

รู้สกึใดๆ มากที่สุด ขนาดวนังานแต่งงานน้องชายตวัเองกย็งัปั้นหน้านิ่งแขง็

ถมงึทงึจนเหมอืนเป็นแขกผู้จ�าใจต้องมาร่วมงาน

“ที่ส�าคัญ ยายฝากเราจับตาดูนายอารามนั่นไว้ด้วย ถ้าเห็นเขาขาด

คุณสมบัติที่จะเลี้ยงหลานๆ ให้ได้ดีก็ส่งข่าวมาบอกยาย ยายจะได้จัดการ

เอาหลานๆ คนืมา” คุณหญงิเสาวรสพูดเสยีงขงึขงั แววตาเตม็ไปด้วยความ

แน่วแน่หากรู้ว่าอกีฝ่ายบกพร่องในการเลี้ยงดูเดก็ๆ

“ได้ค่ะยาย ฤกษ์จะเฝ้าจับผิดทุกๆ การกระท�า รับรองว่าจะไม่ให้ 

เสียชื่อหลานของคุณหญิงเสาวรสผู้มีตากับหูเป็นไร่สับปะรดขนาดใหญ่ 

เด็ดขาด” รอฤกษ์ท�าเสียงขึงขังตามยาย แต่แววตาเปล่งประกายล้อเลียน

อย่างข�าๆ

“ย่ะ แม่รอฤกษ์” คุณหญิงเสาวรสค้อนจนไม่รู้จะค้อนอย่างไรกับ

หลานสาวที่ชอบแหย่ชอบยั่วคนนี้
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รอฤกษ์ยิ้ม “แล้วยายจะให้ฤกษ์ไปวนัไหนคะ”

“เรว็ที่สุด พรุ่งนี้ได้เลยยิ่งด”ี คุณหญงิเสาวรสตอบอย่างคนใจร้อน

“พรุ่งนี้! ไม่เรว็ไปหน่อยหรอืคะยาย” รอฤกษ์เลกิคิ้ว ไม่อยากเชื่อว่า

ยายของตนจะรบีร้อนขนาดนั้น

“เวลาไม่เคยรออะไร” คุณหญิงเสาวรสเอ่ยเหมือนอยากเร่งรัดให้ 

รอฤกษ์รบีไปให้เรว็ที่สุด

“โธ่ ยายคะ ช้าไปสกัอาทติย์หนึ่งคงไม่เป็นไรหรอกมั้งคะ ยงัไงความ

รกักช็นะทุกสิ่งอยู่แล้ว” คนโดนเร่งรดัให้ไปเรว็ที่สุดตอบแล้วยิ้มกริ่ม 

คนที่เคยเอ่ยค�านี้มาก่อนถลึงตาใส่หลานสาวตัวดี และพูดต่อด้วย 

น�้าเสียงอ่อนอกอ่อนใจ “ไม่รู้ว่ายายคิดถูกหรือคิดผิดที่ส่งเราไปที่นั่น แต่ 

ยงัไงกช็่วยกลบัมาให้ครบสามสบิสองนะยายฤกษ์”

“ขอบคุณส�าหรับความห่วงใยนะคะยาย รับรองว่าฤกษ์จะไม่ท�าให้

ยายผดิหวงัเดด็ขาด สามสบิสองต้องอยู่ครบและกลบัมาครบถ้วนสมบูรณ์

แน่นอน” รอฤกษ์เอ่ยเสยีงกลั้วหวัเราะ

คนเป็นยายส่ายหัวกับวาจาของหลานสาว และเมื่อนึกขึ้นได้จึงเอ่ย

เตอืน “พอไปถงึที่นั่นให้เราระวงัตวัไว้ด้วยนะยายฤกษ์ ค�าพูดค�าจากอ็ย่าไป

กวนนายอารามให้มากนัก รู้ไหมว่าลุงของหลานๆ เราน่ะ ขึ้นชื่อว่าดุมาก 

แค่ไหน”

“ดุแค่ไหนฤกษ์ก็ไม่หวั่นไหวหรอกค่ะยาย ยังไงฤกษ์ก็มีภูมิคุ้มกัน

เกี่ยวกบัความดุพอตวั” รอฤกษ์พูดยิ้มๆ อย่างไม่กลวัความดุของบุคคลที่ 

ถูกพาดพงิ 

คุณหญงิเสาวรสมองรอฤกษ์อย่างพอใจ เมื่อไม่เหน็ความหวาดกลวั

หรือหวั่นเกรงใดๆ ปรากฏอยู่ในแววตาของหลานสาว ถ้าจะมีใครสักคน 

เป็นหลกัให้เดก็ๆ ได้เตบิโตอย่างแขง็แกร่ง และได้รบัความรกัความอบอุ่น

อย่างพอเพยีงกม็เีพยีงหลานสาวคนนี้นั่นแหละ

“ยายจะเอาใจช่วย” 
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รอฤกษ์ยิ้มกว้าง ก่อนจะหรี่ตาลงเลก็น้อยอย่างเจ้าเล่ห์ “เปลี่ยนจาก

เอาใจช่วย เป็นเงนิสกัล้านสองล้านได้ไหมคะยาย ฤกษ์จะได้มกี�าลงัใจฮกึเหมิ

ขึ้นมาอกีสกันดิ” 

“งก” คุณหญงิเสาวรสพูดสั้นๆ เพยีงค�าเดยีว

คนงกหวัเราะร่าเรงิ “โธ่ยาย ฤกษ์จะไปบุกบ้านคนอื่นกต็้องมปีัจจยั

ตดิตวัไปนดิหน่อย ไม่อย่างนั้นเสยีชื่อคุณหญงิเสาวรสหมดนะคะ”

คุณหญงิเสาวรสค้อนหลานสาวอย่างหมั่นไส้อกีรอบ 

รอฤกษ์เลิกคิ้วพลางแบมืออย่างข�าๆ คุณยายวัยเจ็ดสิบกว่าจึงตีมือ

หลานสาวหนึ่งครั้ง ก่อนจะพูดเสยีงเฉยีบ 

“ไม่ให้”

รอฤกษ์ร้องโอดโอย รบีเอามอืกุมหวัใจท�าท่าราวกบัปวดร้าว “ยาย

ใจร้าย”

คณุยายใจร้ายถลงึตามองลอดแว่นสายตา ส่ายหวัด้วยความระอาใจ

นดิๆ กบัท่าทางโอเวอร์แอกตงิที่หลานสาวจงใจแสดงออก จากนั้นกเ็อ่ยด้วย

น�้าเสยีงที่เตม็ไปด้วยความห่วงใย 

“ไปถงึที่นั่นต้องส่งข่าวมาทุกวนันะ ยายเป็นห่วง”

“ได้ขอรับ ครับผม” รอฤกษ์ยิ้มรับค�าเสียงหนักแน่น เธอจะต้อง

ท�างานนี้ให้ส�าเรจ็ เพื่อความสบายใจของผู้เป็นยาย

คล้อยหลงัที่รอฤกษ์ลากลบัไป คณุหญงิเสาวรสกถ็อนใจอย่างโล่งอก 

ถึงแม้หลานสาวห้าวๆ คนนี้จะไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก่อน แต่มีนิสัยมุ่งมั่น 

สู้ไม่ถอยที่ติดตัวมาตั้งแต่ยังเด็ก และแม้จะไม่ใช่คนที่มีนิสัยอ่อนโยนแต่ก็

ไม่ใช่คนแขง็กร้าว ท�าให้เธอมั่นใจว่ารอฤกษ์จะท�าได้

“หวงัว่าเราจะไม่ท�าให้ยายผดิหวงันะยายฤกษ์” คณุหญงิเสาวรสพมึพ�า

“คุณหนูฤกษ์ต้องท�าได้แน่ค่ะคุณหญิง” ประนอม คนใกล้ชิดของ 

คุณหญิงเสาวรสเดินเข้ามาในห้องพร้อมทั้งน�าน�้ามะพร้าวมาวางบนโต๊ะ  

“คุณฤกษ์เอามาฝากค่ะ เหน็คุณฤกษ์เธอแขง็ๆ อย่างนี้กเ็ถอะค่ะ แต่จรงิๆ 
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เธอเป็นคนน่ารกัมาก ดฉินัคดิว่าเธอจะต้องรกัและปกป้องเดก็ๆ ได้ดแีน่”

“ฉนักห็วงัว่าจะเป็นอย่างนั้น ยายฤกษ์น่ะขี้ปกป้องจะตาย จ�าวรีกรรม

สมัยเด็กประถมของยายฤกษ์ได้ไหมล่ะ ดูเอาเถอะตัวก็นิดเดียวแต่กล้าไป

ต่อยกบัเดก็ผูช้ายตวัโตกว่า เดก็ผูช้ายคนนั้นกเ็หลอืเกนิชอบมาแกล้งมาแหย่

ยายขวญัประจ�า ส่วนรายนั้นกข็ี้แงเกนิ อะไรนดิอะไรหน่อยกว็ิ่งไปหลบหลงั

พี่สาว ส่วนเจ้ารอบทิศพี่คนโตก็เอาแต่ท�าหน้าดุข่มขู่ผู้คนไปวันๆ บ้านนี้ 

สามคนสามแบบจรงิๆ” คุณหญงิเสาวรสพูดถงึวรีกรรมของสามพี่น้อง 

ประนอมยิ้ม “แต่ทุกคนกไ็ด้ดั่งใจนะคะ”

คุณหญงิเสาวรสพยกัหน้า แต่กพ็ูดต่อด้วยน�้าเสยีงอ่อนใจ “ใช่ แต่

มันจะได้ดั่งใจกว่านี้ ถ้าแต่ละคนจะได้แต่งงานแต่งการกันไปบ้าง ฉันละ 

หวั่นใจจรงิๆ ว่าสามพี่น้องจะรวมตวักนัเกาะคานเหนยีวแน่น จนไม่มใีคร

ยอมปล่อย”

“ไม่หรอกค่ะ คุณๆ ยงัเดก็กนัอยู่เลย” ประนอมพูดยิ้มๆ

“เดก็อะไรกนั เจ้ารอบทศิน่ะสามสบิกว่าแล้ว ส่วนยายฤกษ์อกีไม่กี่ปี

ก็จะสามสิบ แล้วนิสัยแข็งๆ ห้าวๆ อย่างนี้จะไปหาใครที่ไหน ส่วนยาย 

รบัขวญันั่นยิ่งไม่ต้องพูดถงึ วนัๆ เอาแต่หมกตวัอยู่กบักองหนงัสอื วุ่นอยู่

กับต�าราแทบไม่ได้เจอผู้คนสักนิด สุดท้ายคงไม่แคล้วจับมือกันขึ้นคาน 

ทุกคน” คุณหญิงเสาวรสเอ่ยอย่างหนักใจแกมเป็นห่วงอนาคตของหลานๆ 

ทั้งสามคน

“เชื่อเถอะค่ะคุณหญงิ น่ารกัอย่างคุณๆ ทั้งสาม ใครมองข้ามกถ็อืว่า

ไร้วาสนา” ประนอมเอ่ยอย่างเชื่อมั่นในความน่ารกัของสามพี่น้อง

คุณหญิงเสาวรสมองแม่บ้านที่อยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานแล้วส่ายหัว  

ถ้าจะมใีครสกัคนรกัและล�าเอยีงเข้าข้างสามพี่น้องที่สดุกต้็องประนอมคนนี้

เท่านั้น 

“ล�าเอยีงเกนิไปหรอืเปล่ายะ”

คนที่รู้ตวัว่าล�าเอยีงมากอมยิ้ม “โธ่ คุณหญงิคะ นอมเลี้ยงคุณๆ มา
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กบัมอื มนักต็้องมบี้างเป็นธรรมดาที่จะเอนเอยีงสกัเลก็น้อย”

“เล็กน้อยอะไรกันยะ อย่างนี้เขาเรียกว่าคว�่า ไม่มีการเอียงแม้แต ่

นดิเดยีว เดก็พวกนั้นท�าอะไรเป็นดไีปหมดทุกอย่าง” คุณหญงิเสาวรสพูด

ดกัคอ

ประนอมหัวเราะเขินๆ “โธ่ คุณหญิง ก็นอมรักของนอมนี่คะ แต ่

ไม่แน่นะคะ ไปเลี้ยงหลานหนนี้ คุณหนูฤกษ์อาจเจอคนดีๆ  สกัคนกไ็ด้”

“หวงัว่าคนดีๆ  ที่พูดถงึคงไม่ใช่นายอารามนั่นหรอกนะ แค่ไม่ตกีนั

ตายฉนักถ็อืว่าเป็นบญุแล้ว คณุหนฤูกษ์ที่แสนดขีองเราน่ะ ยอมใครซะที่ไหน 

แต่คิดๆ ไปแล้วในสถานการณ์แบบนี้นิสัยอย่างยายฤกษ์ก็ถือว่าได้เปรียบ

อยู่เล็กน้อย และฉันมั่นใจว่ายายฤกษ์ไม่มีทางหงอให้ใครมาโขกสับเอาได้

ง่ายๆ แน่” คุณหญงิเสาวรสเอ่ยยิ้มๆ อย่างมั่นใจว่าหลานสาวจะเอาตวัรอด

ได้ 

ประนอมยิ้มและพยกัหน้าเหน็ด้วย เดก็หญงิรอฤกษ์หวัโจกตวัน้อยๆ 

ของบ้านวรบรรพนันท์ ที่บัดนี้เติบโตเป็นหญิงสาวที่น่ารักแต่เต็มไปด้วย

ความเดด็เดี่ยว จะไม่มทีางยอมปล่อยให้ใครมารงัแกง่ายๆ แน่

ช่วงหวัค�่า เมื่อรถยนต์สดี�าแล่นเข้าไปจอดในโรงรถของบ้านวรบรรพ- 
นนัท์เรยีบร้อย รอฤกษ์กเ็หน็พี่ชายที่ไม่ได้กลบับ้านมากว่าหนึ่งอาทติย์ลงมา

จากรถด้วยสภาพยบัเยนิไปทั้งตวั

“แน่ใจหรือว่านี่คือคุณชายรอบทิศผู้สง่างามทุกกระเบียดนิ้ว” รอ-

ฤกษ์เลิกคิ้วพลางกวาดสายตามองให้แน่ใจว่าคนตรงหน้าใช่พี่ชายสุดเนี้ยบ

ของตนเองหรอืไม่

คนที่เนื้อตวัมอมแมมสุดๆ มองหน้าคนพดู ก่อนจะถอนใจเฮอืกอย่าง

เบื่อหน่าย “ขอไปอาบน�้าก่อน สกปรกแบบนี้ไม่สะดวกคุยด้วย”

รอฤกษ์หวัเราะหึๆ  มองตามหลงัพี่ชายที่รกัความสะอาดเดนิลิ่วหาย

ไป เหมอืนเจ้าตวัจะรบัไม่ได้หากว่ามใีครสกัคนมาเหน็ตนเองในสภาพนี้เข้า
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หนึ่งชั่วโมงต่อจากนั้น รอฤกษ์ที่ก�าลงัท�าหน้าเบื่อหน่ายสุดขดีเพราะ

ต้องรอพี่ชายอาบน�้าก็ส่ายหัวเมื่อเห็นคนที่รอเดินลงมาจากชั้นบนในชุด

ล�าลองอย่างเป็นทางการมาก 

“เดี๋ยวกจ็ะเข้านอนแล้ว พี่ทศิยงัจะแต่งตวัเตม็ยศอกีหรอื” รอฤกษ์

ไม่อยากจะเชื่อว่าพี่ชายตนเองจะสวมชุดรัดกุมเสมือนประหนึ่งว่าก�าลังจะ

ออกไปท่องเที่ยว

รอบทศิไหวไหล่ ตอบน้องสาวด้วยท่วงท่าสบายๆ “กแ็ค่ชุดอยู่บ้าน”

“หา! เนี่ยนะชุดอยู่บ้าน” รอฤกษ์พูดพลางกลอกตา 

คนที่สวมกางเกงสีด�า เสื้อโปโลแขนสั้นสีชมพูอ่อน ที่รีดเรียบกริบ

อย่างด ี และบอกว่าเป็นแค่ชุดอยู่บ้านส่ายหวัเบาๆ ก่อนจะเอ่ยถามอกีฝ่าย 

“ตกลงมอีะไรถงึโทรศพัท์ไปหา”

รอฤกษ์ถอนใจหนึ่งครั้งแล้วพูดเข้าเรื่อง “ฤกษ์จะไปต่างจังหวัด 

พกัใหญ่ ถ้าพี่ทศิว่างๆ ช่วยเข้าไปดูสนามยงิปืนฤกษ์ดใีห้ด้วยนะ” 

รอบทศิเลกิคิ้ว ถามกลบัเสยีงเข้มตามประสาคนหวงน้อง “จะไปไหน 

กบัใคร เมื่อไหร่ นานแค่ไหน”

คนถูกถามแอบท�าหน้าเพลียกับค�าถามสุดเฮี้ยบ แต่ก็ยอมตอบ 

ทุกค�าถาม “ไปไร่รามลกัษณ์ คนเดยีว อาทติย์หน้า ไม่รู้วนักลบั”

รอบทศิขมวดคิ้วยิ่งขึ้น เมื่อได้ยนิค�าตอบสุดท้ายของน้องสาว “ไม่รู้

วนักลบั? จะไปเป็นเมยีนายอารามนั่นหรอืไง ถงึจะอยู่อย่างไร้จุดหมาย”

“เฮ้ยพี่ทศิ! พูดไปนั่น” รอฤกษ์ส่ายหวักบัค�าพูดที่แสนจะไม่เอาไหน

ของพี่ชาย

“ไม่ ฉนัไม่ให้ไป!” รอบทศิห้ามเสยีงแขง็

“งานนี้พี่ทิศไปบอกยายแล้วกัน เพราะฤกษ์ได้รับค�าร้องขอมาเป็น

กรณพีเิศษ”

“ยายหรือ ยายให้ไปท�าอะไร” รอบทิศเอ่ยเสียงเบาลงมานิดหนึ่ง  

เมื่อรู้ว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลงัที่ท�าให้น้องสาวต้องไปที่ไร่รามลกัษณ์
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“เลี้ยงเด็ก” รอฤกษ์ตอบสั้นๆ ง่ายๆ เพราะรู้ว่ารอบทิศจะเข้าใจ 

ความหมายที่ตนเองต้องการจะสื่อ

คนที่เข้าใจในทนัทถีอนใจเฮอืกใหญ่ ก่อนจะบ่นพมึพ�าอย่างขดัใจนดิๆ 

“ยายนกึยงัไงถงึให้คนไม่เคยเลี้ยงเดก็ไปเลี้ยงเดก็ มนัจะรอดหรอื”

รอฤกษ์มองหน้าพี่ชายแล้วถอนใจตาม “ยายบอกว่าความรกัจะชนะ

ทุกสิ่ง”

“อย่างแกน่ะหรอื ไม่เกนิสามวนั รกักระเจงิ” รอบทศิพดูด้วยน�้าเสยีง

หมั่นไส้ ไม่เชื่อถอืประโยคนี้เดด็ขาด 

“โหย พี่ทศิพดูอย่างนี้ดถูกูกนัเกนิไปหรอืเปล่า” พดูจบรอฤกษ์กแ็ยก

เขี้ยวใส่พี่ชาย

รอบทิศปรายหางตามองน้องสาวด้วยกิริยาหมิ่นๆ “เลี้ยงเด็กไม่ใช ่

ซักผ้าที่จะเอาเข้าเครื่องแล้วนั่งรอ ฉันเคยเลี้ยงน้องมาสองคน ขอบอกว่า 

งานหนิมาก ยิ่งคนหนึ่งดื้อเงยีบ ส่วนอกีคนดื้อเปิดเผย บางครั้งฉนัยงัเคย

แวบๆ อยากเอาขี้หมายดัปากเดก็สองคนนั่นเลย”

“โหดจริงๆ พี่ชายฉัน” หนึ่งในเด็กสองคนที่เป็นคนดื้อเปิดเผยพูด

ยิ้มๆ พร้อมยกัคิ้ว

“ตกลงจะไปจริงๆ ใช่ไหม” รอบทิศถามย�้าด้วยน�้าเสียงไม่ชอบใจ

เท่าไรนกั

รอฤกษ์พยกัหน้าตอบอย่างตดัสนิใจดแีล้ว “ไป ฤกษ์ไม่อยากให้หลาน

กลายเป็นเดก็มปีัญหา ยายจะได้สบายใจด้วย”

รอบทศิมองหน้าน้องสาวแล้วนิ่งไปอดึใจ ก่อนตอบรบัการตดัสนิใจ

ครั้งนี้ของรอฤกษ์ด้วยการพยกัหน้าเบาๆ

“ถ้าอย่างนั้นกร็ะวงัตวัไว้ด้วย มปีัญหาอะไรกโ็ทร. มาบอก แล้วอย่า

ไปหลงเสน่ห์ผู้ชายอย่างนายอารามนั่นเด็ดขาด เข้าใจไหม” รอบทิศเตือน

เสยีงเข้ม

“เข้าใจและรบัทราบครบัผม!” รอฤกษ์อมยิ้ม ตอบรบัเสยีงแขง็ขนั
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“ด ี แล้วจ�าไว้ด้วย นอกจากคนในครอบครวั ผู้ชายหน้าไหนกไ็ว้ใจ 

ไม่ได้ทั้งนั้น นายอารามนั่นกเ็หมอืนกนั เหน็หน้ากร็ูแ้ล้วว่า...เป็นผูช้ายไม่ได้

เรื่อง” คนเป็นพี่เอ่ยเสยีงขงึขงัอกีครั้ง

“ต้องอย่างพี่ทิศใช่ไหมถึงเรียกว่าเป็นผู้ชายได้เรื่อง” รอฤกษ์ยักคิ้ว 

ย้อนถามคนที่หวงน้องเหลอืเกนิ

“แน่นอน คนอย่างรอบทิศเป็นผู้ชายที่ได้เรื่อง...ทุกอย่าง” รอบทิศ

ยิ้มมุมปาก ตอบเสยีงโอ่นดิๆ

“โหย พี่ทศิกล้าพูดอย่างไม่มอีายสกันดิ แน่มาก” รอฤกษ์ส่ายหวักบั

ความหลงตวัเองของพี่ชายที่แสนดมีาก

“เรื่องจริง ฉันจะอายท�าไม” คนพูดเรื่องจริงยักไหล่อย่างไม่สนใจ 

จากนั้นจึงเอ่ยถามถึงน้องสาวอีกคน “แล้วนี่ยายขวัญไปไหน กลับบ้าน 

หรอืยงั”

“วนันี้ไม่กลบั โทร. มาบอกว่ามงีานด่วนจะค้างที่หอ”

รอบทศิพยกัหน้ารบัรู้ และไม่คดิบ่นน้องสาวคนเลก็ที่ตั้งใจใฝ่เรยีน

จนได้รบัเหรยีญทองดเีด่นทุกปี

“แล้วเราบอกพ่อกบัแม่หรอืยงัว่าจะไปไร่รามลกัษณ์”

“ยงัไม่ทนัได้บอกพ่อกบัแม่กข็ึ้นเครื่องไปเที่ยวแล้ว คาดว่ารอบนี้คง

ไปนานหน่อย ก�าหนดกลับก็ไม่มี” รอฤกษ์ตอบยิ้มๆ เมื่อพูดถึงการไป 

เกบ็ตกฮนันมีูนของบดิามารดา

“ถ้าอย่างนั้นกอ็ย่าเอาเรื่องนี้ไปรบกวนพ่อกบัแม่ ปล่อยให้พวกท่าน

เที่ยวกันอย่างสบายใจ” รอบทิศตัดสินใจไม่เอาเรื่องปวดหัวไปขัดจังหวะ

ความสุขของพ่อกบัแม่ “แล้วตกลงเราจะไปที่ไร่รามลกัษณ์เมื่อไหร่”

“น่าจะอาทติย์หน้า ขอฤกษ์เคลยีร์งานให้เรยีบร้อยก่อน เสรจ็เมื่อไหร่

กค็งไปเลย”

เมื่อรู้วันเวลาที่น้องสาวจะไปแน่นอน รอบทิศก็ถอนใจ “ถ้ามีอะไร 

ไม่ชอบมาพากลก็หอบเด็กๆ กลับมา ไม่ต้องดันทุรังอยู่ต่อ ถ้าทางนั้น 
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ไม่พร้อมจะเลี้ยงก็เอาหลานๆ กลับมาเลี้ยงที่บ้านเรา อย่างน้อยฉันก็เคย

เลี้ยงเดก็ดื้อมาสองคน จะเลี้ยงอกีสามคนคงไม่ต่างกนัเท่าไหร่” 

“โอเค ฤกษ์ขอประเมินดูก่อน ถ้าทางนั้นเลี้ยงเด็กๆ แบบทิ้งขว้าง 

ไม่ไยด ีฤกษ์กจ็ะพาเดก็ๆ กลบัมา พี่ทศิรวยจะตาย จ่ายค่าเลี้ยงดูได้ไม่มี

ปัญหาเนอะ” ประโยคสุดท้ายรอฤกษ์พูดแล้วยิ้มกริ่ม

รอบทศิเลกิคิ้วพร้อมกบัท�าเสยีงฮใึนล�าคอ แต่ไม่พูดอะไร

“เอ๊ะ หวงัว่าฤกษ์ไม่อยูห่นนี้พี่ทศิคงไม่กระดี๊กระด๊าตระเวนท่องราตรี

ทุกคืนนะ อย่างน้อยก็ช่วยออมแรงเอาไว้หน่อย อายุเยอะแล้วระวังจะ 

เสยีสุขภาพ” พูดจบรอฤกษ์กย็ิ้มชอบใจแล้วรบีผละไปอย่างรวดเรว็

“ไอ้...ฤกษ์” รอบทศิค�ารามเสยีงต�่าในล�าคอ มองตามหลงัน้องสาวไป

ด้วยสายตาหมั่นไส้ ก่อนจะส่ายหัวเบาๆ และเอ่ยพึมพ�าตามมา “สงสาร 

ไร่รามลกัษณ์ คงถงึคราวไร่จะถูกตแีตก”



สัปดาห์ต่อมา หลังจากรอฤกษ์เคลียร์งานทุกอย่างเรียบร้อยก็เก็บ
กระเป๋าเสื้อผ้ามุ่งหน้าสู่ไร่รามลกัษณ์ โชคร้ายเป็นของรอฤกษ์ เพราะก่อน

วนัออกเดนิทางรถยนต์ส่วนตวัเกดิมปีัญหาเครื่องยนต์เสยีกะทนัหนั ท�าให้

เธอต้องเปลี่ยนแผนมานั่งรถโดยสารประจ�าทางแทน

เป็นเวลาบ่ายกว่า เมื่อรถโดยสารเอกชนสเีขยีวแล่นมาจอดที่หน้าไร่

รามลกัษณ์ รอฤกษ์ลงมาจากรถที่โดยสารมาจากตวัเมอืง และยนืมองป้าย

ทางเข้าไร่ด้วยสายตาไร้ความรู้สึกใดๆ จากนั้นหลานสาวคุณหญิงเสาวรส 

ก็เดินแบกเป้ไปตามถนน ตามค�าบอกกล่าวของชาวบ้านที่ท่ารถว่าให้เดิน 

ตามถนนไปเรื่อยๆ กจ็ะถงึบ้านรามลกัษณ์

สบิห้านาทตี่อมา ท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนเปรี้ยง รอฤกษ์ยงัคงเดนิ

อย่างใจเยน็ ผ่านไปอกีพกัใหญ่เสยีงร้องเอ๋งๆ ที่ดงัแว่วๆ อยู่แถวข้างทาง

ท�าให้เธอชะงัก และกวาดสายตามองไปรอบๆ ก่อนตัดสินใจเดินไปทาง 

ต้นเสยีงที่ได้ยนิ

“ลูกหมานี่” รอฤกษ์มองลูกหมาที่ก�าลังตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุม

๒
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โคลน แต่ตดิที่ทางชนัเกนิไปท�าให้เจ้าหมาน้อยขึ้นมาไม่ได้ 

รอฤกษ์วางเป้ลงบนพื้นก่อนเดินลุยลงไปในหลุมโคลนแล้วใช้มือคีบ

หลังคอเจ้าหมาน้อยขึ้นมาวางบนพื้นดินที่แห้งแล้วก้มลงพิจารณาดูสภาพ 

ของมนั สกัพกักส็่ายหวัด้วยความรนัทดกบัสภาพที่เหน็ 

“สุดขี้เหร่ ดูไม่ได้จรงิๆ เฮ้ย...”

พูดไม่ทันจบรอฤกษ์ก็ร้องเสียงหลง เพราะสุนัขแสนขี้เหร่ที่มีอาย ุ

น่าจะไม่เกินสองเดือน ดิ้นสะบัดจนโคลนที่ติดตัวกระเด็นมาเปื้อนใบหน้า 

ของเธอ

“เฮ้ยๆ อยู่นิ่งๆ บอกให้อยู่นิ่งๆ” รอฤกษ์ร้องห้ามแต่ไม่ทนั โคลน

กระเดน็มาตดิเตม็ใบหน้าและเสื้อผ้ามากยิ่งขึ้น

รอฤกษ์ส่ายหวักบัสภาพตวัเอง พลางลกุขึ้นยนืแล้วบ่นอย่างไม่จรงิจงั

นกั “ขี้เหร่ตวัเดยีวไม่พอ อยากมเีพื่อนขี้เหร่ด้วยใช่ไหม ไอ้ตวัแสบ”

คนที่ขี้เหร่เป็นเพื่อนลูกสุนขัตวัแสบช้อนลูกสนุขัก�าพร้าขึ้นมาหนบีไว้

ที่เอว อีกมือหยิบเป้ขึ้นมาสะพายหลังอย่างคล่องแคล่ว จากนั้นก็กลับมา 

เดนิบนถนนต่อ

“ถ้าฉนัทิ้งแกไว้ แกกจ็ะกลายเป็นภาระของสิ่งแวดล้อม ฉนัว่าฉนัคง

ต้องเอาแกไปด้วย อย่างน้อยๆ แกกจ็ะได้เตบิโตโดยห่างไกลค�าว่าหมาจรจดั” 

หลังจากตัดสินใจแล้วว่าจะรักษาชีวิตของสัตว์โลกตัวน้อยๆ เอาไว้ 

รอฤกษ์ก็เดินอุ ้มลูกสุนัขที่ยังดูไม่ออกว่าเป็นพันธุ ์หรือสีอะไรไปด้วย  

ไม่เช่นนั้นคงไม่เกินสามวันเจ้าลูกหมาตัวนี้คงได้เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่หน้าไร ่

รามลกัษณ์แน่นอน

สบินาทตี่อจากนั้น บ้านหลงัใหญ่ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าลบิๆ กท็�าให้

รอฤกษ์ถงึกบัถอนใจอย่างโล่งอกที่ตนเองมาถงึจุดหมายเสยีที

หญิงสาวไม่เสียเวลาหยุดชมความงดงามของสภาพแวดล้อมภายใน

อาณาบรเิวณบ้านแม้แต่นาทเีดยีว คนที่มุง่มั่นจะมาเลี้ยงหลานๆ ที่เรยีบร้อย

และแสนน่ารกั เดนิตรงเข้าไปยงับ้านสขีาวสองชั้นอย่างรวดเรว็
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“ตัวอะไรน่ะ” เสียงเล็กๆ ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งดังลั่นขึ้นเมื่อเห็น 

ตวัประหลาดเดนิอาดๆ เข้ามาในบรเิวณบ้าน

“ช่วยด้วย! ช่วยด้วย! ปีศาจโคลนพร้อมลูกสมุนบุกบ้าน” เดก็ชาย

อกีคนตะโกนสวนขึ้นทนัท ี

รอฤกษ์หนัขวบัไปมองต้นเสยีงที่แย่งกนัตะโกนร้องประสานจนเสยีง

ดงัระงม ก่อนจะกลอกตาอย่างอ่อนใจ ยิ่งเหน็คนในบ้านท�าท่ารบีร้อนวิ่งออก

มาดูกย็ิ่งพูดไม่ออก

“ลงุน้อย รบีจดัการปีศาจเรว็เข้า มนักล้าบกุบ้านเรา ตใีห้ตายไปเลย” 

เด็กชายคนเดิมชี้ไปที่ตัวประหลาด และร้องบอกชายสูงวัยที่วิ่งเข้ามาเป็น 

คนแรก

“นี่หรือหลานที่เรียบร้อยของฉัน” รอฤกษ์บ่นงึมง�าอย่างอึ้งๆ มอง

หนึ่งเดก็หญงิหนึ่งเดก็ชายที่กระโดดเหยงๆ ชี้มอืชี้ไม้มาที่เธอ

“พี่มิท มิ้มกลัวปีศาจ” เด็กหญิงตัวเล็กวิ่งไปหลบหลังพี่ชายที่ยืน 

จดๆ จ้องๆ ท�าท่าไม่กลวั

“ไม่ต้องกลวั แค่ปีศาจโคลนปลายแถวพี่จดัการได้สบายมาก” เดก็ชาย 

คุยโว มองปีศาจหางแถวอย่างหมิ่นๆ เหมอืนจะประกาศให้ปีศาจรู้ตวัไว้ว่า 

ความสามารถพรางตวัด้วยโคลนแค่นี้อ่อนด้อยมาก

รอฤกษ์ถลงึตาใส่เดก็ขี้คุย

“หลบเร็ว หลบเร็ว ปีศาจก�าลังจะปล่อยแสงจากตา ใครโดนแสง 

ของมนัเข้า ตวัจะละลายหายไปเลย” เดก็ชายตะโกนบอกคนอื่นๆ แล้วรบี

ดงึมอืน้องสาวให้ถอยห่างออกมา

รอฤกษ์พูดไม่ออกกบัจนิตนาการสุดลกึล�้าของหลานชาย

“คุณมาหาใครครบั” ชายสูงวยัเอ่ยถามปีศาจของเดก็ๆ

“ลุงน้อยไปพูดกับปีศาจท�าไม ปีศาจฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องหรอก 

เขาสื่อสารทางโทรจติกนั” เดก็ชายรบีบอก พร้อมทั้งท�าหน้าเหมอืนเป็นผู้ที่

รู้เรื่องเกี่ยวกบัปีศาจมากที่สุด
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ปีศาจที่ต้องใช้โทรจิตสื่อสารแยกเขี้ยวใส่เด็กชายจอมคุยฟุ้ง นี่เธอ

คดิไปได้ยงัไงว่าหลานๆ ของเธอเป็นเดก็แสนดเีรยีบร้อย เธอไม่น่ามโนผดิ

ความจรงิไปได้มากขนาดนี้

“เหน็ไหมลุงน้อย ปีศาจเริ่มหวิแล้ว เอาไว้ไม่ได้เดด็ขาด” เดก็ชายรบี

ยุให้จดัการปีศาจ

“ให้ตายเถอะวะ” รอฤกษ์สบถเบาๆ พร้อมกบัท�าหน้าอยากฆ่าเดก็

“พี่มทิ ปีศาจพูดไม่เพราะด้วยค่ะ” เดก็หญงิรบีบอกพี่ชาย

“ปีศาจกอ็ย่างนี้แหละ ขี้บ่น ขี้โวยวาย มนัเป็นธรรมชาตขิองปีศาจ

ร้าย” เดก็ชายหนัไปบอกน้องสาวอย่างรู้ดี

“ใช่ นอกจากขี้บ่นขี้โวยวายแล้ว ยังจะเห็นเด็กๆ เป็นอาหารมื้อค�่า

แสนอร่อยเหาะอีกด้วย” รอฤกษ์พูดพลางแลบลิ้นเลียปาก เพื่อข่มขู่ให ้

ดูสมจรงิว่าอาหารมื้อค�่าในคนืวนันี้มนัแสนหวานแค่ไหน

“ปีศาจตะกละ” เดก็ชายเบ้ปาก มองปีศาจแล้วท�าหน้าเบื่อหน่ายใส่

“หลานฉันสุดยอดจริงๆ” รอฤกษ์แทบอยากจะบ้า ไม่อยากเชื่อว่า

หลานชายของตนเองจะเฮี้ยวได้ขนาดนี้

ลุงน้อยของเด็กๆ มองหญิงสาวที่ดูมอมแมมไม่แพ้ลูกสุนัขที่เจ้าตัว

ก�าลังอุ้มอยู่เป็นเชิงขอโทษ “ขอโทษนะครับ เอ่อ ไม่ทราบตกลงคุณมาหา

ใครครบั”

รอฤกษ์ถอนใจ มองหน้าคนถามก่อนจะเลยมามองหน้าเด็กๆ แล้ว

พูดเสยีงจรงิจงั “ฉนัมาท�าหน้าที่เลี้ยงเดก็ๆ ค่ะ”

“โอ้ว...ไม่นะ ไม่เอา พี่เลี้ยงปีศาจ ไม่เอา!” เดก็ชายร้องสวนทนัททีี่

รอฤกษ์พูดจบ 

“มิ้มก็ไม่เอา มิ้มไม่ต้องการให้ปีศาจเลี้ยง มิ้มช่วยตัวเองได้แล้ว”  

เดก็หญงิตะโกนเสยีงดงัต่อจากพี่ชาย

“เสยีใจด้วยนะจ๊ะหนูๆ  สายไปแล้วจ้ะ น้ามาถงึแล้วคงไม่กลบัไปง่ายๆ 

หรอก” พูดจบรอฤกษ์ก็ยิ้มกว้างอย่างไม่สนใจเสียงโอดครวญของเด็ก 
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ทั้งสองคน

“ลุงรามต้องไม่ชอบใจแน่” เดก็ชายเอ่ยเสยีงขงึขงั ยกเอาลุงมาขู่

“ใช่ ลุงรามเกลยีดปีศาจ ไม่ให้อยู่หรอก” เดก็หญงิรบีเสรมิ 

รอฤกษ์ไหวไหล่อย่างไม่สนใจค�าขู่ของเด็กน้อย “ไม่เอาน่า ท�าใจ

ยอมรับการโดนเลี้ยงซะเถอะ ต่อให้สิบลุงรามก็ไม่สามารถไล่น้ากลับไปได้

หรอก เป็นปีศาจย่อมไม่กลวัลุงแก่ๆ อยู่แล้ว”

“ลงุรามไม่แก่ ลงุรามหล่อ ลงุรามเก่งที่สดุ ลงุรามดทีี่สดุ ป้านั่นแหละ

แก่ ปีศาจโคลนหน้าแก่ กลับไปเลยนะ” เด็กชายตะโกนก้อง ปกป้องลุง 

เตม็ที่

รอฤกษ์มุมปากกระตุก ให้มนัได้อย่างนี้สหิลานฉนั

โฮ่งๆๆ 

จู่ๆ ลูกสุนขัที่รอฤกษ์อุ้มอยู่กเ็ห่าเสยีงดงั ท�าเอาเดก็หญงิที่ไม่อยาก

มปีีศาจเลี้ยงตาโตด้วยความสนใจ 

“ลูกหมานี่นา”

“นั่นไม่ใช่ลูกหมา มันเป็นลูกสมุนปีศาจแปลงกายมา” เด็กชายรีบ

แก้ไขความเข้าใจผดิของน้องสาว

รอฤกษ์ส่ายหวัอยา่งอ่อนใจ เลกิสนใจเดก็จนิตนาการล�้าลกึ แล้วหนั

ไปถามน้อยที่ยืนท�าหน้ากระอักกระอ่วน “ขออาบน�้าให้เจ้าหมานี่หน่อยได้

ไหมคะ เดี๋ยวโคลนมนัแขง็ตวัแล้วจะล�าบาก”

“ได้ครบั เชญิครบั” น้อยท�าท่าจะเดนิน�ารอฤกษ์ไป แต่ตดิที่เดก็ชาย

ส่งเสียงขัดขึ้นก่อน “จะดีเหรอลุงน้อย ปีศาจมักหลอกล่อผู้คน ใจอ่อน 

ไม่ได้นะ” 

น�้าเสียงที่บอกอย่างหวังดีท�าให้น้อยยิ้ม แต่ก็เดินน�ารอฤกษ์ไปยัง 

ก๊อกน�้าข้างบ้าน

“โธ่ ลุงน้อย เตือนก็ไม่เชื่อระวังจะมาช�้าใจทีหลังนะ คอยดูเถอะ 

หลังจากอาบน�้าเสร็จมันจะแปลงร่างใหญ่โตมากัดเอา” เด็กชายพูดเสียง 
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ขดัใจนดิๆ จากนั้นกม็องไปที่รอฤกษ์อย่างไม่ไว้วางใจ

รอฤกษ์ยกัคิ้วข้างขวาให้เดก็ชายสองครั้ง แล้วเดนิยิ้มกริ่มตามน้อย

ไป

“ปีศาจยกัคิ้วเป็นด้วยแหละพี่มทิ” เดก็หญงิกระซบิบอกพี่ชาย

เดก็ชายหรี่ตามองตามหลงัปีศาจด้วยท่าทางคดิหนกั ก่อนจะเอ่ยบอก

น้องด้วยน�้าเสียงเป็นการเป็นงาน “ปีศาจตัวนี้น่าจะแฝงตัวอยู่กับมนุษย์ 

มานานเลยยกัคิ้วเป็น ไม่ได้การแล้ว เดี๋ยวลุงน้อยต้องเสยีรูต้กเป็นเหยื่อแน่ 

ตามไปดูกนัเรว็”

พูดจบทั้งสองคนก็รีบวิ่งตามไป รอฤกษ์ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งตามมา

ก็ได้แต่ส่ายหัว เธอมั่นใจว่าตอนเด็กๆ พี่เมขลาเป็นผู้หญิงเรียบร้อย แต่

ท�าไมถงึมลีูกทโมนได้แสบจบัใจอย่างนี้

เมื่อเดินมาถึงก๊อกน�้ารอฤกษ์ก็ล้างโคลนออกจากตัวลูกสุนัขตัวเล็ก

อย่างคล่องแคล่ว หนึ่งเด็กหญิงและหนึ่งเด็กชายจ้องมองการกระท�าของ 

รอฤกษ์ตาแป๋ว โดยเฉพาะเดก็หญงิที่อยากเลี้ยงสุนขัมานานแต่ขอเท่าไรลุง

กไ็ม่ยอมให้เลี้ยง

“มนัมชีื่อไหมคะ” เดก็หญงิถามอย่างสนใจ

“มนัยงัไม่มชีื่อ อยากตั้งให้มนัไหม” รอฤกษ์ถามกลบั

“อยากค่ะ” เดก็หญงิรบีตอบทนัที

“มิ้ม ถ้าลุงรามรู้เข้าต้องไม่พอใจแน่ ลุงรามไม่ชอบหมา อย่าลมืส”ิ 

คนเป็นพี่เตอืนสตนิ้องสาว

เดก็หญงิหน้าเจื่อน พยกัหน้าหงกึๆ อย่างเสยีดาย

“ไม่เอาน่า แค่ชื่อหมา รู้อะไรไหมมนัก�าลงัรอชื่อดีๆ  อยู่นะ” รอฤกษ์

พูดกับหลานสาวยิ้มๆ ดูก็รู้ว่าหลานสาวตัวเล็กของเธอชอบเจ้าหมาน้อย 

ตวันี้เข้าให้แล้ว

“โปรเจ๋ง” เดก็หญงิเอ่ยเสยีงเบา

“เยี่ยม! ต่อไปนี้เจ้าหมาตวันี้ชื่อเจ้าโปรเจ๋ง” รอฤกษ์ยิ้มกว้าง
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“แหวะ ชื่ออะไรกไ็ม่รู ้โปรเจ๋ง ชื่อทึ่มทื่อซะยงัจะเพราะกวา่” เดก็ชาย

ค้านอย่างไม่เหน็ด้วย

“ไม่เอา มิ้มจะให้ชื่อโปรเจ๋ง” เดก็หญงิส่ายหน้า ไม่ยอมให้พี่ชายมา

เปลี่ยนชื่อที่ตวัเองเป็นคนตั้ง

รอฤกษ์มองเจ้าหมาน้อยที่เกือบจะได้ชื่อทึ่มทื่อแล้วนึกดีใจแทน  

อย่างน้อยๆ ชื่อโปรเจ๋งก็ดีกว่าชื่อทึ่มทื่อแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์ จากนั้น 

หา้นาทต่ีอมาเจ้าหมาน้อยที่สลดัโคลนทิ้งกก็ลายเปน็ลกูสนุขัสนี�้าตาลสะอาด

เอี่ยม ท�าเอาเดก็หญงิที่เป็นคนตั้งชื่อให้ถงึกบัเบกิตาโตด้วยความตื่นเต้น

“มิ้มชอบหมาสีน�้าตาล” เด็กหญิงร้องบอก สีหน้าและท่าทางเต็มไป

ด้วยความสนใจเจ้าหมาน้อย

“รู้ไหม ตามกตกิาแล้วใครที่เป็นคนตั้งชื่อจะได้เป็นเจ้าของ” รอฤกษ์

มองหลานสาวของตนเองแล้วอมยิ้ม

“จริงเหรอคะ! เจ้าโปรเจ๋งเป็นหมาของมิ้มเหรอคะ” เด็กหญิงถาม  

น�้าเสยีงแสดงถงึความดใีจเป็นอย่างมาก

“จรงิแน่นอน” รอฤกษ์พยกัหน้ายนืยนั

“มิ้มอย่าลมื เจ้าโปรเจ๋งไม่ใช่หมานะ มนัเป็นลูกสมุนปีศาจแปลงกาย

มาเป็นลกูหมา เดี๋ยวเถอะพอดกึๆ มนัจะกลบัเข้าร่างจรงิ แล้วตอนนั้นแหละ 

มนัจะออกหาอาหารเป็นเดก็ผูห้ญงิตวัเลก็ๆ” เดก็ชายท�าเสยีงและสหีน้าขงึขงั

เตอืนน้องสาว

“แต่มิ้มอยากได้” เดก็หญงิพูดเสยีงละห้อย

“อย่าตกหลุมพรางจอมปีศาจเด็ดขาด” พูดจบเด็กชายก็หันไปมอง

หน้ารอฤกษ์นดิหนึ่ง ก่อนจะกระซบิบอกน้อง “ปีศาจหน้าตาเละเทะแบบนี้

ไม่น่าไว้ใจ ลุงรามบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้า ถ้าใครเอา

ของมาล่อแสดงว่ามเีจตนาไม่บรสิุทธิ์ ต้องแจ้งต�ารวจมาจบั”

“ต�ารวจจบัปีศาจได้เหรอพี่มทิ” เดก็หญงิตั้งข้อสงสยั

“โอ๊ย...ต�ารวจจับได้ทุกอย่างนั่นแหละ ขนาดหมากับแมวอึเรี่ยราด
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ต�ารวจยงัจบัเข้าคุกเลย นบัประสาอะไรกบัปีศาจโคลนตวัมอมแมมแบบนี้” 

เดก็ชายปรายตามองปีศาจหน้ายบัที่จะโดนต�ารวจจบัอย่างหมิ่นๆ

รอฤกษ์ส่ายหัว อยากจะรู้นักว่าใครเป็นคนสอนความรู้รอบตัวให้

หลานชายของเธอ

“ปีศาจอาบน�้าให้ลกูสมนุเสรจ็แล้วกก็ลบัไปได้ ถ้าไม่ไปจะแจ้งต�ารวจ

ให้มาจบันะ” เดก็ชายพูดพร้อมกบัท�าหน้าขงึขงั

“ไม่กลัวหรอก” คนไม่กลัวยักไหล่ท�าท่าไม่สนใจ จนเด็กชายถึงกับ

ฟึดฟัดที่ท�าอย่างไรอกีฝ่ายกไ็ม่มทีที่าว่าจะกลวั

“ลุงน้อย จดัการแจ้งต�ารวจให้มาจบัปีศาจดื้อเลย” เดก็ชายรบีหนัไป

บอกชายสูงวยัที่เริ่มพูดไม่ออก

“ไม่เอาน่า ยอมรบัความจรงิซะเถอะเดก็น้อย ว่าเรายงัต้องอยู่ด้วย

กนัอกีนาน” รอฤกษ์พูดยิ้มๆ 

“เราไม่ยอมรบั! กลบับ้านไปเลยนะปีศาจ ไม่อย่างนั้นโดนเสกลงหม้อ

ถ่วงน�้าแล้วจะร้องไม่ออก” เดก็ชายขู่เสยีงดงั

รอฤกษ์กลอกตา หลานของเธอถูกปลูกฝังเรื่องภูตผีปีศาจมาเต็มที่

เลยหรอืเนี่ย

“พี่มทิ แล้วลูกหมาจะโดนเสกลงหม้อด้วยไหม” เดก็หญงิถามเสยีง

อ่อย

“เราปล่อยลูกสมุนปีศาจไว้ไม่ได้หรอกมิ้ม บ้านเรามีเด็กตั้งสามคน 

มนัอมยิ้มเลอืกกนิไม่ถูกแน่” เดก็ชายพูดเสยีงจรงิจงั แต่มองโปรเจ๋งอย่าง

เสยีดายนดิๆ เหมอืนกนั

รอฤกษ์มองลกูสมนุที่สั่นหางดกิๆ แล้วเลกิคิ้ว ก่อนจะพดูด้วยน�้าเสยีง 

เชิงน่าสงสารมากๆ “โธ่ โปรเจ๋ง ใครๆ ก็ไม่รัก ไม่มีใครต้องการแกเลย  

น่าสงสารจรงิๆ ตวัน้อยแค่นี้กถ็ูกผลกัไส”

“มิ้มต้องการ ไม่ผลกัไสค่ะ” เดก็หญงิรบีพูดแทรก

“มิ้ม!” เดก็ชายเรยีกเสยีงดุ
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“มิ้มอยากได้ ตอนกลางคืนมิ้มจะเก็บมันไว้ให้ดีๆ ไม่ให้หลุดไปกิน

เดก็ที่ไหน” เดก็หญงิรบีบอกพี่ชาย ส่งสายตาอ้อนวอนสุดฤทธิ์

รอฤกษ์ไม่ปล่อยเวลาให้เด็กชายได้ตัดสินใจ อุ้มโปรเจ๋งเดินเข้าไป 

หาหลานสาวแล้วจบัยดัใส่มอืเลก็ๆ อย่างรวดเรว็ และก้มลงกระซบิเหมอืน

ตั้งใจให้ได้ยินกันเพียงสองคน “โปรเจ๋งยังไม่ได้เป็นลูกสมุนปีศาจหรอก  

มนัยงัเดก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการแปลงร่าง”

“จรงิเหรอคะ” เดก็หญงิตาวาว ถามอย่างดใีจ

“จรงิ ดูตาโปรเจ๋งส ิตาปีศาจไม่แวววาวอย่างนี้” รอฤกษ์พยกัพเยดิ

ให้เดก็หญงิดูตาลูกสุนขัที่อยู่ในอ้อมกอด

เดก็หญงิก้มลงมองดู แล้วฉกียิ้มดใีจ “จรงิด้วย”

“ไหนๆ ดูบ้างซ”ิ เดก็ชายรบียื่นหน้ามาขอดูใกล้ๆ เมื่อเหน็ลูกตาของ

โปรเจ๋งชดัๆ กพ็ยกัหน้าเป็นเชงิยอมรบั แต่พอนกึขึ้นไดก้เ็งยหนา้ขึ้นมามอง

ตารอฤกษ์แล้วท�าหน้าไม่ไว้วางใจ “ไม่ได้ใช้คาถาเข้าช่วยใช่ไหม”

รอฤกษ์ส่ายหัว หลานชายเธอช่างเป็นเด็กเจ้าปัญหาซะจริง “ไม่ใช่

หรอกน่า คดิมากไปได้หนูน้อย”

“เอ๊ะ เราไม่ใช่หนูน้อยนะ หนูน้อยมีไว้เรียกเด็กผู้หญิง เราเป็น 

เดก็ผู้ชาย เข้าใจไว้ด้วย”

“โอเค ได้ๆ ตาหนู” รอฤกษ์พูดเสียงกลั้วหัวเราะ การแหย่เด็กให้ 

โมโหกส็นุกดเีหมอืนกนั

“ฮ”ึ เดก็ชายส่งเสยีงในล�าคอ มองรอฤกษ์อย่างขดัใจกบัค�าเรยีก

จู่ๆ คนชอบแหย่เด็กก็ท�าจมูกฟุดฟิดกับกลิ่นแปลกๆ และเมื่อมอง

ผมของหลานสาวตนเองชดัๆ กร็้องถาม “มิ้ม ไม่ได้สระผมมากี่วนัแล้ว”

“มิ้มไม่สระผม มิ้มไม่ชอบ” เดก็หญงิรบีพูด

“ไม่สระผมไม่ได้ เห็นไหมขนาดเจ้าโปรเจ๋งสกปรกยังต้องอาบน�้า”  

รอฤกษ์พูดแล้วขยบัตวัเข้าหานดิหนึ่ง

“มิ้มสะอาด มิ้มไม่สระ มิ้มจะรอลุงรามมาสระให้” เดก็หญงิที่ก�าลงั
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อุ้มลูกหมาส่ายหน้าแรงๆ เริ่มก้าวถอยหลงัหนึ่งก้าวเตรยีมพร้อมจะวิ่งหนี

รอฤกษ์เลกิคิ้วแล้วหรี่ตา รอจนช่วงจงัหวะที่หลานสาวจะออกตวัวิ่ง

ก็กระโจนเข้าไปตวัดเอวเล็กๆ ขึ้นมาหนีบไว้ที่เอวตนเองทันที ก่อนจะดึง 

ลูกสุนัขออกจากมือหลานสาว ส่งให้หลานชายที่ยืนอึ้งเพราะเห็นรอฤกษ์

สามารถพชิติความเรว็ของน้องสาว ที่สามารถวิ่งหนทีกุคนได้ทกุครั้งที่มกีาร

เอ่ยถงึการสระผม

“กรี๊ด!ๆๆ ปล่อยมิ้ม มิ้มจะไม่สระผมเด็ดขาด! หัวมิ้มหอมแล้ว!” 

เดก็หญงิกรดีร้อง ดิ้นสุดแรง

“หอมตรงไหนเหมน็จะตาย ไม่เอาน่า สระผมแค่แป๊บเดยีวเอง รู้ไหม

เดก็ที่ไม่สระผม ครบเจด็วนัจะกลายร่างเป็นปีศาจหวัเน่านะ อยากเป็นปีศาจ

หวัเน่าหรอื” รอฤกษ์พยายามปลอบปนขู่

“ไม่ๆๆ มิ้มไม่เป็นปีศาจหวัเน่า มิ้มจะเป็นเจ้าหญงิผมหอม” เดก็หญงิ

ร้องดงัลั่นยิ่งกว่าเก่า 

“สระผมเสร็จแล้วจะให้เป็นเจ้าหญิงผมหอม แล้วมีเจ้าโปรเจ๋งเป็น

องครกัษ์ประจ�าตวัด้วย ไม่สนใจหรอื” รอฤกษ์ตะล่อมต่อ

“ไม่จริง! มิ้มไม่เชื่อ มิ้มเชื่อพี่มิท พี่มิทบอกว่า ถ้ามิ้มไม่สระผม  

มิ้มจะได้แปลงร่างเป็นเจ้าหญิงผมหอม พี่มิทช่วยมิ้มด้วย! มิ้มอยากเป็น 

เจ้าหญงิผมหอม” เดก็หญงิดิ้นและร้องไม่ยอมท่าเดยีว

รอฤกษ์หนัมาหรี่ตามองตวัการที่ยิ้มแห้งๆ พูดแต่ค�าว่า “อุ้ยๆๆ”

“เจ้าชายหัวเหม็นเปรี้ยว เดี๋ยวโดนแน่” รอฤกษ์เขม่นมองหลานตัว

แสบที่ท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้

“ไม่ไหว ไปดีกว่า” พูดจบเด็กชายที่ท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้ก็วิ่งปรู๊ดจากไป

อย่างรวดเรว็

คนเป็นน้าส่ายหวัให้แก่ความเจ้าเล่ห์ร้ายกาจ ก่อนจะเดนิหนบีเดก็หญงิ 

ไว้ที่เอวแลว้เดนิลิ่วๆ เข้าไปในบ้าน ท่ามกลางบรรดาขามงุทั้งหลายที่รบีเดนิ

ออกมาดู ว่าใครกันที่เป็นคนท�าให้เด็กหญิงตัวน้อยส่งเสียงโวยวายร้อง 
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ดงัลั่นบ้าน

“คุณเป็นใครคะ” เดก็สาวคนหนึ่งวิ่งมาขวางหน้ารอฤกษ์ไว้

“พี่ฟางขา ช่วยมิ้มด้วย มิ้มไม่สระผมนะคะ” เดก็หญงิรบีร้องบอก

“ฉนัเป็นพี่เลี้ยงคนใหม่ของเดก็ๆ คณุหญงิเสาวรสส่งฉนัมาดแูลเดก็” 

รอฤกษ์ตอบค�าถาม จากนั้นกถ็ามกลบั “ห้องน�้าไปทางไหนคะ” 

เมื่อรู้ว่าใครเป็นคนส่งอีกฝ่ายมา เด็กสาวก็รีบชี้ไปยังห้องน�้าชั้นล่าง

ทนัที

“ถ้ายงัไงขอผ้าขนหนูกบัอุปกรณ์อาบน�้าของหนูมิ้มด้วยนะ”

“ได้ค่ะ ได้” เดก็สาวรบีกุลกีุจอวิ่งกลบัไปท�าตามค�าสั่ง

“มิ้มไม่สระผม! มิ้มไม่สบาย มิ้มปวดหวั สระไม่ได้หรอก” เดก็หญงิ

ร้องตะโกนดงัลั่น

“เหอะ” รอฤกษ์พ่นลมหายใจแล้วตั้งข้อสังเกต “เสียงแจ้วขนาดนี้  

เมื่อกี้ยงัวิ่งคกึๆ อยู่เลย”

“ไม่มใีครเข้าใจมิ้ม” เดก็หญงิพูดไปดิ้นไป

“ณ ตอนนี้เกบ็ความเข้าใจไว้ก่อนเถอะ หวัเหมน็แบบนี้เข้าใจไม่ไหว” 

รอฤกษ์พูดไปส่ายหวัไป

“คนใจร้าย” เดก็หญงิต่อว่าด้วยน�้าเสยีงรนัทด

“เมื่อกี้ยังเป็นปีศาจอยู่เลย ตอนนี้กลายเป็นคนแล้วหรือ” รอฤกษ์ 

หวัเราะหึๆ  การต่อล้อต่อเถยีงกบัเดก็กส็นุกดเีหมอืนกนันะเนี่ย

“มิ้มไม่ไหวแล้ว มิ้มอยากอ้วก” เดก็หญงิท�าหน้าตาเหยเก

“เฮ่อ!” รอฤกษ์ถอนใจเสยีงดงั “เป็นเดก็ดต้ีองสระผม หนมูิ้มไม่อยาก

เป็นเดก็ดหีรอื”

เด็กหญิงหยุดดิ้นและเงียบไปอึดใจ ก่อนจะเอ่ยเสียงอ่อย “มิ้มเป็น

เดก็ดกีไ็ด้ แต่ว่าให้มิ้มไปสระผมที่ห้องอาบน�้าลุงรามได้ไหมคะ”

“ได้ส ิ ไม่มปีัญหา” รอฤกษ์ตอบอย่างเอาใจ ห้องน�้าที่ไหนไม่ส�าคญั 

ถ้ายอมสระผมดีๆ  กไ็ด้ทั้งนั้นนั่นแหละ
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“จรงิเหรอคะ” แววตาเดก็หญงิเป็นประกาย

“จรงิส”ิ รอฤกษ์พยกัหน้ายนืยนั

“งั้นเร็วๆ เลยค่ะ หนูมิ้มจะสระผม” เด็กหญิงรีบบอก น�้าเสียง

กระตอืรอืร้นจนปิดไม่มดิ

รอฤกษ์เลกิคิ้ว วางหลานสาวลงและในทนัททีี่เท้าสมัผสัพื้น รอฤกษ์

กเ็หน็หลานสาวรบีวิ่งจู๊ดออกไปอย่างรวดเรว็ พร้อมทั้งยงัหนัมาเร่งเธออกี

ด้วย 

“เรว็ค่ะ เรว็ๆ”

คนถูกเร่งขมวดคิ้ว แค่เปลี่ยนห้องน�้าก็ท�าให้อยากสระผมขึ้นมาได้

เลยหรอื ตกลงเป็นเธอที่ไม่เข้าใจเดก็ หรอืเดก็เป็นสิ่งที่เข้าใจยากมากกนัแน่  

รอฤกษ์สงสัยแกมมึนงงแต่ก็เดินตามไปแต่โดยดี และเพียงแค่ชั่วอึดใจ 

คนขี้สงสัยก็รู้ค�าตอบ เพราะเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนลุงรามของ 

เด็กๆ เตียงนอนขนาดใหญ่หลังมหึมาที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็ท�าให้รอฤกษ์

เข้าใจแจ่มชดั

เด็กหญิงตัวน้อยที่รีบวิ่งจี๋เข้าไปในห้องน�้าท�าให้รอฤกษ์ละสายตาที่

ก�าลงัส�ารวจห้องแล้วรบีเดนิตามไป ซึ่งทนัททีี่ก้าวเข้าไปและเหน็สภาพภายใน

ห้องน�้า ตาของรอฤกษ์กเ็บกิโตกบัความอศัจรรย์และอทุานในความอลงัการ

ของมนั

“แม่เจ้าโว้ย! เด็ดจริงๆ อ่างอาบน�้าวนรุ่นเทพขนาดใหญ่ สามารถ 

ลงไปแหวกว่ายได้เลยนะเนี่ย รสนยิมวไิลชดัๆ”

พรบิตาที่รอฤกษ์พูดจบ ร่างเลก็ๆ อกีร่างหนึ่งกว็ิ่งผ่านตวัไป ท�าเอา

เธอถงึกบัอ้าปากค้าง เมื่อเหน็ร่างเลก็นั้นรบีถอดเสื้อผ้าทิ้งอย่างรวดเรว็

“อะไรวะเนี่ย ทกัษะการถอดเสื้อผ้ายอดเยี่ยมจรงิๆ” รอฤกษ์อึ้งกบั

ภาพเด็กชายที่วิ่งแซงน้องสาวแล้วปีนเข้าไปยืนในอ่าง ก่อนจะกดปุ่มต่างๆ 

อย่างรู้งานเป็นที่สุด

“พี่มทิออกไปเลยนะ มิ้มจะอาบน�้าสระผม” เดก็หญงิโวยวาย
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“ไม่” คนมาทีหลังแต่ความเร็วเหนือกว่ารีบตอบ และยืนปักหลัก 

อย่างไม่คดิจะขยบัตวัไปไหนอกี

“พี่มทินสิยัไม่ด”ี เดก็หญงิยนืเท้าสะเอวต่อว่า มองค้อนพี่ชายที่ก�าลงั

ยิ้มแป้นมคีวามสุข 

รอฤกษ์อึ้งจนพูดไม่ออก ยืนมองน�้าในอ่างที่เริ่มไหลออกมาตาม 

จดุต่างๆ อย่างทึ่งกบัความสามารถของหลานชาย ที่สามารถเปิดปุ่มทุกอย่าง

ได้อย่างช�านาญ โดยเฉพาะปุ่มน�้าวนและปุ่มปรบัอุณหภูมขิองน�้า ที่เดก็ชาย

จิ้มสองสามททีุกอย่างกเ็รยีบร้อย 

“มิ้มสระผมก่อน” รอฤกษ์คว้าตัวหลานสาวที่พยายามปีนเข้าไป 

ในอ่างออกมา ทิ้งปลากระดี่ที่กระดี๊กระด๊าให้เล่นน�้าในอ่างต่อไป

“สระผมเรว็ๆ เลยค่ะ มิ้มอยากจะนอนแช่น�้าเหมอืนลงุราม” เดก็หญงิ

รบีบอก

“โอเค โอเค” รอฤกษ์รบีรบัปาก แล้วหนัไปหยบิอุปกรณ์อาบน�้าจาก

มอืของเดก็สาวที่ชื่อฟางฟ้าที่ก�าลงัยนืท�าหน้ากระอกักระอ่วนแปลกๆ เหมอืน

มอีะไรจะบอกกบัรอฤกษ์แต่พูดไม่ออก

รอฤกษ์สระผมให้หลานสาวอย่างทลุกัทเุลเพราะไม่เคยสระผมให้เดก็

มาก่อน สุดท้ายเมื่อแชมพูเข้าตาหลายครั้งเด็กหญิงก็ร้องบอกอย่างทน 

ไม่ไหวแล้ว 

“มิ้มจะนอนตกั!”

“ได้ ได้” รอฤกษ์ที่ก�าลงัล้างแชมพูออกจากศรีษะเลก็ๆ ด้วยความ

ยากล�าบาก เริ่มจัดท่าใหม่ให้เด็กหญิงมานอนตักเพื่อที่จะล้างแชมพูออก 

ได้ง่ายโดยไม่เข้าตา

“เรยีบร้อย” เมื่อคนที่รบัหน้าที่สระผมให้หลานล้างฟองออกจากหวั

จนเกลี้ยงแล้วกพ็ูดออกมาอย่างโล่งอก

“พาหนูไปลงอ่างท”ี เดก็หญงิรบีบอก 

รอฤกษ์พยักหน้า อุ้มปลากระดี่กระดี๊กระด๊าอีกตัววางลงในอ่างน�้า 
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เพื่อให้เล่นน�้าคู่กนั

“ให้เวลาสบิห้านาท ีจบัเวลา!” รอฤกษ์เอ่ย

“โหย...เคี่ยว” เดก็ชายบ่น แล้วจากนั้นกไ็ม่สนใจรอฤกษ์อกี เปลี่ยน

ท่าเป็นนอนแผ่ นอนเกลอืกกลิ้ง ด�าน�้าเล่นกนัสองคนพี่น้องอย่างสนกุสนาน 

ก่อนจะหนัมาวกัน�้าสาดใส่กนัแล้วแข่งกนักรดีร้องจนห้องแทบแตก

รอฤกษ์มุมปากกระตุกกบัเสยีงร้องของหลานตนเอง ณ เวลานี้เธอ

แน่ใจแล้วว่า หลานของเธอไม่มีทางเป็นเด็กเรียบร้อยแน่นอน เพราะจาก

ท่าทางที่เล่นกนัอย่างไม่ลมืหลูมืตาขนาดนี้กช็ี้ชดัแล้วว่า...ซนจนไม่รูจ้ะซนไป

กว่านี้ได้ยงัไง

“หมดเวลา ขึ้นจากอ่างได้” สบิห้านาทผี่านไป เสยีงของคนจบัเวลาก็

ดงัขึ้น 

สองพี่น้องที่อยู่ในอ่างชะงักไปเล็กน้อย ก่อนที่คนเป็นพี่จะไหวไหล่ 

พูดเสยีงดงัฟังชดั “กิ๊วๆ ไม่ขึ้น”

รอฤกษ์อึ้ง หรี่ตามองคนพูดที่ท�าหน้าไม่สนใจแล้วตัดสินใจเอ่ย 

ออกมา “อยากให้น้าเล่นบทโหดใช่ไหม”

“กลวัตายละ” เดก็ชายพดูกลั้วหวัเราะ แถมยงัวกัน�้ามาสาดใส่รอฤกษ์

ที่ยนือยู่ข้างอ่าง และร้องท้าอย่างชอบใจ “ไง ปีศาจ กลวัน�้าไหม”

ปีศาจสาวท�าเสยีงขึ้นจมูก พยกัหน้าเอ่ยเสยีงเหี้ยม “ได้ ได้”

“อุ๊ยๆๆ ปีศาจโมโห” เดก็ชายพูดพลางยิ้มกว้าง ท�าท่ายั่วโมโหเตม็ที่

“เยี่ยมมาก ไม่ขึ้นใช่ไหม” รอฤกษ์ถามเสียงโหด หลานเธอช่างสุด

บรรยายจรงิๆ

“แน่นอนอยู่แล้ว” เดก็ชายตอบเสยีงใส ยิ้มแป้นอย่างไม่กลวั

“โอเค เดี๋ยวรู้กนั” พูดจบรอฤกษ์กก็้าวเท้าเข้าไปในอ่างช้าๆ สายตา

จบัจ้องเดก็ดื้อไม่วางตา

“ลุงรามไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาเล่นในอ่างนะ ออกไปเลย” เดก็ชาย

รบีพูด
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“ไม่ออก วนันี้ถ้าจบัเดก็ดื้อไม่ได้กไ็ม่ขอเป็นรอฤกษ์แล้วโว้ย” รอฤกษ์

เอ่ยเสยีงแหบต�่า ท�าหน้าถมงึทงึขณะก้าวต่อไปอกีก้าว 

“พูดไม่เพราะ ไม่ไหว” เดก็ชายถอยกรูด

“พี่มทิเอายงัไงด ีจะมอบตวัดไีหม” เดก็หญงิรบีถาม เมื่อเหน็รอฤกษ์

ไม่กลวัค�าขู่ของพี่ชาย

“ไม่ต้องกลวั ปีศาจอยู่ในน�้านานไม่ได้หรอก เดี๋ยวกห็อบแฮกๆ รบี

วิ่งหางจุกตูดขึ้นบกไปเอง” เดก็ชายรบีบอกให้น้องสาววางใจ

รอฤกษ์คิดอย่างปวดหัว หลานของเธอเป็นเด็กที่ช่างคิดชนิดสุดกู่ 

จรงิจริ๊ง

“พี่มิท...” เด็กหญิงเรียกพี่ชายเสียงตื่นเต้น เมื่อรอฤกษ์เดินลุยน�้า 

ในอ่างเข้ามาใกล้

“เป็นปีศาจสะเทิ้นน�้าสะเทิ้นบกเหรอเนี่ย” เด็กชายพูดอย่างครุ่นคิด 

เริ่มตั้งข้อสันนิษฐานจากอาการของปีศาจที่ไม่กลัวน�้า “ไม่ได้การแล้วละ  

เราต้องร่วมมอืกนั จดัการเจ้าปีศาจเลย”

พดูจบเดก็ชายกเ็ปิดฉากสาดน�้าใส่รอฤกษ์ จากนั้นเหตุการชุลมนุผสม

เสยีงกรดีร้องกด็งัลั่นห้องน�้า

“มิ้มแยกไปทางซ้าย ทางขวาพี่จัดการเอง จุดอ่อนของปีศาจอยู่ที่

ใบหน้าสะลึมสะลือของมัน จัดการเอาน�้าสาดใบหน้าเลอะเทอะนั่นจะได้ 

สิ้นฤทธิ์กลบัคนืร่างเดมิ”

“อ๊ากก!...” รอฤกษ์ร้องคราง หน้าตาเธอสะลมึสะลอืเลอะเทอะตรง

ไหนกนัเนี่ย

“นั่นๆๆ ปีศาจเริ่มปวดแสบปวดร้อนแล้ว พวกเราถล่มเลย” 

หลังจากนั้น สงครามกลางอ่างน�้าก็เริ่มขึ้นเมื่อรอฤกษ์โดนหลานๆ  

วกัน�้าสาดใส่หน้าอย่างไม่ยั้ง แถมยงัประสานเสยีงร้องกนัอย่างดยีอดเยี่ยม 

โดยเฉพาะเจ้าตวัแสบคนพี่ยงัท�าเอาเธอเวยีนหวัด้วยการไปกดปุม่แสงวบิวบั

ที่สาดส่องอยู่ใต้น�้า ส่วนคนน้องก็กรีดร้องชนิดที่ท�าให้แก้วหูเธอแทบแตก
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ร้าว

ชั่วพรบิตา จู่ๆ ฟองสบู่กเ็ริ่มก่อตวัขึ้น รอฤกษ์ที่ก�าลงัหนัไปรบัมอื

กับหลานชายตัวแสบ รีบมองหาต้นเหตุ ก่อนจะร้องห้ามเสียงดังลั่น เมื่อ 

เหน็หลานสาวอาศยัช่วงชุลมุนเทแชมพูชนดิที่ไหลลงมาเกอืบหมดขวด 

“หยุดๆ อย่าเท อย่าเท”

“มิ้มชอบฟองเยอะๆ ค่ะ” เดก็หญงิเงยหน้าขึ้นมายิ้มหวานให้รอฤกษ์

“เวรกรรมฉบิเป๋ง” รอฤกษ์สบถเบาๆ เพราะเริ่มเวยีนหวัจนแทบพูด

อะไรไม่ออก

“นั่น! นั่น! ปีศาจเผยจุดอ่อนแล้ว ปีศาจกลวัฟองสบู่ จดัการเทให้

หมดเลยมิ้ม” เดก็ชายรบีกระตุ้นน้องสาวด้วยน�้าเสยีงดใีจมากที่จบัจุดอ่อน

ปีศาจได้

“อย่า...!” รอฤกษ์ร้องทันเพียงแค่ค�าเดียว เพราะแชมพูกลิ่นผู้ชาย

แท้ๆ ถูกเทพรวดเดยีวเกลี้ยงขวด แล้วคนเทกเ็งยหน้าขึ้นมาส่งยิ้มขี้ประจบ

ให้เธอ

“มิ้มเก่งไหมคะ” เดก็หญงิเอ่ยถามน�้าเสยีงภูมใิจสุดๆ

“เก่งมาก...” รอฤกษ์ลากเสียงยาวอย่างคนที่ปล่อยวางแล้วทุกสิ่ง 

ทุกอย่าง

สองพี่น้องหวัเราะดงัลั่น จากนั้นกช่็วยกนัตนี�้าอย่างสนกุสนานจนฟอง

แทบล้นอ่าง รอฤกษ์มองแล้วถอนหายใจอกีครั้ง ในเมื่อมาถงึจุดนี้กค็งต้อง

ปล่อยเลยตามเลย เพราะอย่างไรกไ็ม่อาจกลบัไปแก้ไขอะไรได้อกีแล้ว

สุดท้ายคนเป็นน้ากต็ดัสนิใจได้ จงึเอ่ยบอกหลานด้วยน�้าเสยีงเพลยี

อย่างหนกั “ตามสบายเลยเดก็ๆ เอาให้เตม็ที่เลยนะ”

“เย้!” 

เสียงเล็กๆ ดังประสานกันเมื่อได้ไฟเขียว แล้วสงครามฟองสบู่ 

กลางอ่างน�้าก็เริ่มขึ้น ประเดิมโดยเด็กชายที่วักน�้าผสมฟองสบู่ไปราดหัว 

น้องสาว และน้องสาวก็กรีดร้องจะขอเอาคืน รอฤกษ์มองสองพี่น้องแล้ว 
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หวัเราะหึๆ  ไม่รู้จะเอ่ยอะไร 

“กรี๊ด! กรี๊ด! พี่มทิ นสิยัไม่ด ีนี่แน่ะ! นี่แน่ะ!” เดก็หญงิร้องพลาง

สาดน�้าใส่พี่ชาย

เดก็ชายไม่ยอมแพ้ สาดคนืพร้อมกบัร้องท้า “เดก็ขี้เหร่ ท�าอะไรพี่ 

ไม่ได้หรอก”

“มิ้มไม่ได้ขี้เหร่! พี่มทิโกหก!” เดก็หญงิตะโกนดงัลั่น เดก็ชายอาศยั

ช่วงที่อีกฝ่ายโวยวายสาดน�้าใส่อีกชุดใหญ่ จนคนสู้ไม่ได้กรีดร้องเสียงดัง

ออกมา และท�าท่าจะกระโจนใส่

“เฮ้ยๆ อย่าๆ อย่าทะเลาะกนั” คนที่ยนืเด่นกลางอ่างอาบน�้าห้ามทพั

เสียงดังลั่น รีบเข้าไปยืนแทรกกลางระหว่างสองพี่น้องก่อนที่ทั้งคู่จะลงไม้

ลงมอืกนั

พริบตาจากนั้นคนที่นึกว่าตนเองเป็นคนกลางก็เริ่มเอะใจแปลกๆ 

เพราะเสียงหัวเราะคิกคักของหลานสาวที่หลุดรอดออกมา กว่าจะรู้ตัวว่า

โดนหลอก กถ็ูกหลานทั้งสองรุมโจมตดี้วยฟองสบู่ทั้งจากทางด้านหน้าและ

ด้านหลงั

“แม่เจ้า เล่นใหญ่แพก็คู่ขนาดนี้เลยหรอื” รอฤกษ์ส่ายหวั หลานเธอ

สุดๆ จรงิๆ

“เสรจ็แน่ปีศาจร้าย มาเจอเราสองคนพี่น้อง ถอืว่าถงึคราวเคราะห์ 

กแ็ล้วกนั” เดก็ชายเย้ย

“ใครกันแน่ถึงคราวเคราะห์ มาเลย เข้ามาเลย” พูดจบรอฤกษ์ก็ 

ช้อนฟองขึ้นมาด้วยสองมอื แล้วยหีวัหลานชายหลานสาวคนละข้าง พร้อม

กบัเย้ยกลบัเสยีงดงักว่า “ไงล่ะ ใครแน่กว่า”

เด็กชายรีบเอามือป้ายฟองทิ้ง เอ่ยอย่างไม่ยอมแพ้ “ปล่อยไว้ไม่ได้

แล้ว เราต้องรบีเผดจ็ศกึ ก่อนจะไปรงัแกเดก็คนอื่น”

“ไม่ต้องไปห่วงเดก็คนอื่นหรอก ห่วงตวัเองก่อนดกีว่าไหม” รอฤกษ์

เย้ย แล้วเอาฟองไปยหีวัซ�้าอกีรอบ
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“โอ๊ย...เบามือหน่อยสิ เราเป็นเด็กเปิดโอกาสให้เราหลบมั่ง” เมื่อ 

โดนซ�้าที่เดมิเดก็ชายกพ็ูดอย่างไม่ชอบใจ

“แหม...” รอฤกษ์ลากเสียงยาวกวนๆ “หลบช้าเอง ฮึ! เด็กชักช้า 

ต้องโดนซ�้าอกี ไงล่ะเป็นไง”

นาทีต่อจากนั้น เด็กชายกับเด็กหญิงก็ถูกโจมตีโดยน้าสาว ที่อาศัย

ความว่องไวกว่าป้ายฟองไปที่หัวและตัว จนเด็กๆ กรีดร้องจะเอาคืนแต ่

รอฤกษ์หลบได้ทุกครั้ง ท�าเอาเดก็ชายฮดึฮดัโวยวายเสยีงดงัลั่น 

“อยู่นิ่งๆ เป็นไหมเนี่ย” 

รอฤกษ์หวัเราะ “อนันี้ช่วยไม่ได้จรงิๆ นะ มอือาชพีมาเองมนักต็้อง

อย่างนี้นั่นแหละ”

“กรี๊ดๆ อย่าป้ายหวัมิ้ม มิ้มยอมแพ้แล้ว” เดก็หญงิโยกหวัหนไีม่พ้น

โดนไปอกีครั้งจนต้องขอยอมแพ้

“มิ้ม ยอมแพ้ง่ายๆ แบบนี้ได้ยงัไง” พี่ชายถามเสยีงหลง

“มิ้มหลบไม่ไหว” เดก็หญงิตอบเสยีงอ่อย

“ผู้หญงิไม่ได้เรื่อง” เดก็ชายท�าเสยีงดูถูก

“ผู้หญงิไม่ได้เรื่องหรอื ได้เลย เดี๋ยวรู้กนั จะแสดงให้เหน็กบัตาเอง” 

รอฤกษ์กระตุกยิ้มเจ้าเล่ห์ แล้วหันไปหาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ “มิ้ม เรามา 

ช่วยกนัแสดงพลงัให้พวกผู้ชายรู้ว่าผู้หญงิได้เรื่องยงัไงบ้าง”

“ได้ค่ะ” เดก็หญงิตาโตรบัค�าเสยีงใสกบัพรรคพวกใหม่ 

“อ้ะ จะรุมกนัเหรอ โธ่ ไม่กลวัหรอก” เดก็ชายคุยโต วางท่าไม่กลวั

“แพ้แล้วอย่าร้องไห้ขี้มูกโป่งล่ะ” รอฤกษ์ยกัคิ้ว พูดดกัคอไว้ก่อน

“โอ๊ย...ผูช้ายอย่างเราๆ ร้องไห้ไม่เป็นหรอก ไม่รูเ้หรอลงุรามบอกวา่

น�้าตาผู้ชายมคี่าดั่งทองค�าเลยนะ เฮอะ ไม่รู้แล้วมาคุย ไม่ได้เรื่อง” เดก็ชาย

เถยีงสู้

“จ้ะ พ่อผู้ชายใจแขง็ เหี้ยมหาญ ไร้น�้าตา ได้เรื่องทกุอย่าง อย่าปล่อย

โฮออกมาก็แล้วกัน” รอฤกษ์พูดพลางส่ายหัวกับท่าทางผู้ชายซะเหลือเกิน
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ของหลานชายตวัดี

“ใช่ พี่มทิอย่าปล่อยโฮล่ะ” เดก็หญงิรบีเสรมิอย่างท้าทายด้วยอกีคน

เด็กชายเบ้ปาก “เฮอะ บุกเข้ามาพร้อมกันได้เลย รู้จักยอดมนุษย์ 

วยัเดก็น้อยไปซะแล้ว”

รอฤกษ์เลกิคิ้ว มองยอดมนษุย์วยัเดก็ด้วยสายตาข�าๆ ก่อนจะหนัไป

ถามหลานสาว “โอเค มิ้ม เตรยีมตวัพร้อมแล้วนะ”

“พร้อมค่ะ” สหีน้าเดก็หญงิเตม็ไปด้วยความตื่นเต้น

เดก็ชายตั้งท่าเตรยีมรบัศกึทั้งสองด้านอย่างไม่หวาดหวั่น “เป็นสภุาพ

บุรุษไม่ควรรงัแกผู้หญงิ แต่ปีศาจผู้หญงิไม่นบั รู้ไว้ด้วย” 

“พูดมากจรงิ” รอฤกษ์ส่ายหวักบัวาจาของหลานชาย  แล้วเอ่ยเสยีง

ดงัสั่งพรรคพวกตวัน้อยให้ลงมอืจู่โจม “มิ้ม ลงมอืได้!” 

สิ้นเสยีงสั่งให้จูโ่จม เสยีงกรดีร้องอย่างโกลาหลกด็งัลั่นห้อง ฟองสบู่

ปลวิว่อนตกเกลื่อนออกมานอกอ่าง ซ�้าน�้ายงัสาดกระจายนองเตม็พื้น สาม

เสียงประสานกันดังสนั่นหวั่นไหว จนคนที่เปิดประตูห้องเข้ามาถึงกับหยุด

ยนืมองภาพตรงหน้าอย่างไม่อยากเชื่อสายตา

“หยุด!” 

ค�าเดยีวห้วนๆ สั้นๆ จากคนที่ยนือยู่หน้าประตูห้องน�้า หยุดทุกการ 

กระท�าของหนึ่งเดก็หญงิหนึ่งเดก็ชาย รวมทั้งหนึ่งหญงิสาวให้ยนืนิ่งแขง็อยู่

กบัที่

เมื่อเหน็ว่าผู้มาใหม่เป็นใคร เดก็ชายกค็รางเสยีงอ่อย “หมดกนั”

“ลุงรามขา” เดก็หญงิพูดพร้อมส่งยิ้มหวาน

รอฤกษ์ยิ้มจดืเจื่อน รบีเอ่ยทกัอย่างแขกผู้มมีารยาทงดงาม “สวสัดี

ค่ะคุณอาราม”

“เรารู้จกักนัไหม” ชายหนุ่มเจ้าของห้องถามเสยีงห้วนอย่างไม่ไว้หน้า

คนถูกถามแม้แต่น้อย

รอฤกษ์สะอกึ แต่กย็งัท�าใจดสีู้เสอืดุที่ก�าลงัมองตาขุ่น “อดตีอาจจะ
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ไม่รู้จกั แต่จากนี้ไปคงได้รู้จกัและสนทิสนมกนัพอสมควร เพราะฉนัจะมา

เป็นพี่เลี้ยงเดก็ตั้งแต่วนันี้เป็นต้นไปค่ะ”

“ใครเป็นคนรับคุณเข้าท�างาน” อารามถามเสียงเข้ม กวาดตามอง

สภาพคนที่อ้างว่าจะมาเป็นพี่เลี้ยงคนใหม่ด้วยสายตาเยน็เฉยีบ 

“ฉนัว่าถ้าคณุจะสมัภาษณ์ฉนัตอนนี้คงเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ 

ฉันคิดว่ารอให้ฉันจัดการเด็กๆ ให้เรียบร้อยก่อน ถึงตอนนั้นฉันจะไขข้อ

ข้องใจของคุณทุกค�าถามที่ตอบได้” รอฤกษ์พูดแล้วฉกียิ้มแขง็ๆ ส่งให้คน 

ที่ก�าลงัตหีน้ายกัษ์ข่มขู่

อารามมองหน้าหญงิสาวที่ยนือยูใ่นอ่างน�้าแล้วพยกัหน้า จากนั้นกห็นั

ไปบอกเด็กสาวที่ยืนตัวลีบอยู่หน้าประตูห้องน�้า “ฟาง มาเอาเด็กๆ ไป 

อาบน�้า”

“ค่ะ คุณราม” ฟางฟ้ารบีเดนิเข้าไปที่อ่างน�้าแล้วอุ้มเดก็หญงิออกมา

จากอ่างน�้าอย่างง่ายดายเป็นคนแรก จากนั้นกอ็ุม้เดก็ชายที่ไม่อดิออดสกันดิ

เป็นคนต่อมา

หญิงสาวที่ถูกทิ้งให้ยืนเดียวดายอยู่ในอ่างอาบน�้ามองหลานของตน 

ที่บดันี้กลายเป็นเดก็สงบเสงี่ยมเชื่อฟังผูใ้หญ่และเรยีบร้อยสดุๆ ด้วยสายตา

อยากจะบ้าตาย ดูเอาเถอะ ช่างเป็นเดก็ที่แสนรู้งานมาก

เมื่อเดก็ๆ ออกมายนืนอกอ่างน�้าเรยีบร้อยแล้ว อารามกม็องเขมง็ไป

ยงัคนที่ยนือยู่ในอ่าง ก่อนจะพูดด้วยน�้าเสยีงเชอืดเฉอืน 

“โปรดจ�าไว้ว่า ผมไม่อนุญาตให้คนใส่เสื้อและกางเกงที่สกปรกลง 

อ่างน�้า ดงันั้น...กรุณาล้างอ่างให้สะอาด จากนั้นไปพบผมที่ห้องโถงชั้นล่าง”

พดูจบเจ้าของอ่างอาบน�้ารุน่เทพกห็นัหลงัเดนิออกไปอย่างไม่คดิสนใจ

คนที่ยนืตะลงึอ้าปากค้างกบัค�าสั่งแต่อย่างใด ส่วนเดก็ชายที่ก�าลงัจะเดนิไป

อาบน�้าตามค�าสั่งของลงุกห็นัมายกัคิ้วให้รอฤกษ์หนึ่งครั้ง พร้อมกบัแลบลิ้น

เหมอืนเยาะเย้ยคนที่ถูกทิ้งให้อยู่คนเดยีว

“เออ เออ ให้มันได้อย่างนี้สิ” รอฤกษ์บ่นงึมง�าตามหลัง แอบเซ็ง 
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ในใจ ยิ่งเมื่อหนัไปมองรอบๆ บรเิวณอ่างอาบน�้า เหน็น�้านองซ�้าฟองสบู่ยงั

ลอยฟ่อง คนที่ถูกสั่งให้ท�าความสะอาดแต่เพยีงผู้เดยีวกถ็อนใจเฮอืก

แค่วันแรกของการรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กเธอก็เจอศึกหนักขนาดนี้ 

ฉะนั้นไม่ต้องนกึถงึวนัต่อๆ ไปเลยว่าจะได้เจอกบัอะไรบ้าง ที่ส�าคญันอกจาก

ไม่ต้องนกึถงึแล้วกย็งัไม่ต้องเอ่ยถงึเจ้าของบ้านผูม้อ่ีางอาบน�้าศวิไิลซ์ส่วนตวั

สุดอลังการอีกด้วย เพราะรายนั้นมีใบหน้าเป็นอาวุธชีวภาพชั้นเยี่ยม ขอ

เพียงแค่ปรายหางตามาโดนผิวถากๆ หมู่มวลมนุษยชาติบนโลกก็ส�าลัก

อากาศตายเรยีบ...เฮ่อ!


