
บทน�ำ

บนโลกนี้ไม่มอีะไรที่แน่นอน เมื่อมเีกดิกย่็อมมดีบั ดั่งค�ำที่พระท่ำน
ว่ำไว้ ชำยหนุ่มรูปร่ำงสูงใหญ่ไหล่กว้ำงอยู่ในชุดเครื่องแบบหมำยเลข ๑ 

หรอืที่ทหำรเรอืเรยีกตดิปำกว่ำ ‘ชดุขำวใหญ่’ เป็นผ้ำเสรทิสขีำวทั้งชุด สวม

รองเท้ำหนังแก้วสีขำวขัดเงำ แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีสีแตกต่ำงตัดกับเครื่องแบบ 

สขีำวสะอำดตำอย่ำงชดัเจน นั่นกค็อืปลอกแขนสดี�ำสนทิที่ตดิอยูบ่รเิวณรอบ

ต้นแขนด้ำนซ้ำย เบื้องหน้ำของชำยหนุ่มคือฌำปนสถำนที่ประดับตกแต่ง

ด้วยดอกไม้สขีำวตำมควำมต้องกำรของผู้วำยชนม์

ไหล่หนำที่เคยองอำจ ผึ่งผำยวันนี้งองุ ้มลงรำวกับคนหมดแรง 

ดวงตำคมที่เคยฉำยแววองอำจมั่นคงวนันี้มแีววเศร้ำสุดอำลยั ทอดมองไป

ที่เมรุอย่ำงเลื่อนลอยรำวกับจิตใจก�ำลังหลุดลอยไปพร้อมกลุ่มควันบำงเบำ

ที่ล่องลอยขึ้นสูท้่องฟ้ำ จนกระทั่งมอืหนำถูกเกำะกมุเอำไว้ด้วยมอืเลก็ๆ คูห่นึ่ง 

สตทิี่ก�ำลงัจะหลุดลอยไปถงึกลบัมำอกีครั้ง

‘คณุพ่อขำ น้องกนัต์อยำกกลบับ้ำน’ น้องกนัต์ กนัต์ฤทยั วยัห้ำขวบ 

กระตกุมอืของผูเ้ป็นบดิำ ใบหน้ำกลมเกลี้ยง แก้มเป็นสชีมพู กบัดวงตำกลมโต
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ที่ถอดแบบมำจำกมำรดำ ท�ำให้ผู้เป็นชำยชำตทิหำรเยี่ยงเขำเศร้ำโศกยิ่งนกั

กบักำรสูญเสยีนำงแก้ว ผู้ที่เป็นทั้งคู่ชวีติ เพื่อนคู่คดิ และเพื่อนสนทิไป

นำวำเอก ปรำณนต์ โชตกิร นำยทหำรเรอืหนุม่ใหญ่แห่งรำชนำวไีทย

ส่งยิ้มเศร้ำๆ ให้บุตรสำวคนเดยีว

‘ขอพ่อส่งแม่ไปสวรรค์อกีสกัครู่ได้ไหมคะ’

น้องกันต์พยักหน้ำทันที ‘แล้วถ้ำน้องกันต์คิดถึงคุณแม่ คุณแม่จะ

กลบัมำไหมคะ’

รอยยิ้มเศร้ำๆ ปรำกฏบนริมฝีปำกหนำ เหมือนจะพยำยำมปลอบ

ตนเองและบตุรสำว ‘คณุแม่บอกน้องกนัต์แล้วไม่ใช่หรอืคะ ว่ำระยะทำงมนั

ไกลมำก คุณแม่กลบัมำไม่ได้’

‘ให้น้องกนัต์โทร. หำคุณแม่ได้ไหมคะ’

‘ไหนน้องกนัต์บอกกบัคณุแม่ว่ำจะไม่ดื้อกบัคุณพ่อไงคะ’ ร่ำงสงูยอบ

ตวัลงไปคุกเข่ำจนใบหน้ำเสมอกนักบับุตรสำวที่เริ่มมนี�้ำตำคลอหน่วย 

‘คุณพ่อก็คิดถึงคุณแม่เหมือนที่น้องกันต์คิดถึง อย่ำร้องไห้นะคะ 

เดี๋ยวคณุแม่รูเ้ข้ำ เรำมำส่งคณุแม่ไปสวรรค์ด้วยรอยยิ้มดกีว่ำ คณุแม่จะได้

มคีวำมสขุ’ สองมอืใหญ่แนบไปที่แก้มนวลของลกูสำว ควำมเข้มแขง็ที่มเีริ่ม

สั่นคลอนเมื่อเห็นลูกสำวพยำยำมกลั้นสะอื้นอย่ำงสุดควำมสำมำรถ เขำดึง

ร่ำงอวบอ้วนสมวยัเข้ำมำกอดไว้แนบอก รู้สกึสะท้ำนไปถงึวญิญำณ

แม้กระทั่งตอนนี้เขำก็ยังรับมันไม่ได้ ทุกอย่ำงเกิดขึ้นเร็วเหลือเกิน

ตั้งแต่ภรรยำเขำมอีำกำรอ่อนเพลยี กนิข้ำวไม่ได้ ท้องเสยี ถ่ำยไม่หยุดจน

ต้องเข้ำโรงพยำบำล ก่อนที่หมอจะคล�ำพบก้อนเนื้อบรเิวณท้อง รวมทั้งเกดิ

อำกำรท้องมำนซึ่งเป็นอำกำรของโรคตับ พออัลตรำซำวนด์ก็พบก้อนเนื้อ 

ที่ตับขนำดค่อนข้ำงใหญ่ ซึ่งสันนิษฐำนว่ำอำจเป็นมำได้สักระยะแล้ว  

จนกระทั่งหมอได้ตดัชิ้นเนื้อส่งตรวจถงึได้รู้ว่ำเป็นมะเรง็ที่ตับ 

ด้วยควำมที่ภรรยำของเขำเป็นโรคตบัอกัเสบอยูก่่อนแล้ว หมอจงึไม่

กล้ำเสี่ยงตดัก้อนเนื้อที่โตขึ้นมำออกทนัท ีเพรำะเกรงว่ำอำกำรจะทรุดหนกั
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กว่ำเดมิ แต่เพยีงไม่กี่สปัดำห์ต่อมำ เซลล์เนื้อร้ำยได้กระจำยไปที่ปอดซึ่งยำก

มำกต่อกำรควบคุม และเป็นกำรกระจำยอย่ำงรวดเร็วจนกระทั่งวันที่

ภรรยำของเขำได้จำกไป สำมเดอืนเท่ำนั้นเอง สำมเดอืนที่เขำไม่สำมำรถช่วย

อะไรผู้หญงิที่เขำสำบำนว่ำจะดูแลเธอไปจนชั่วชวีติได้เลย

ถงึกระนั้น คนที่มสีตทิี่สดุ ณ เวลำนั้น คอือำรยำภรรยำของเขำ เธอ

เรยีกลกูสำวมำพดูคยุด้วยทกุวนั แม้ร่ำงกำยเธอจะอ่อนแอจนแทบไม่มแีรง

ยกมอืขึ้นมำ แต่ภรรยำของเขำกท็�ำหน้ำที่ของ ‘แม่’ จนนำทสีุดท้ำย เพื่อให้

ลูกสำวคนเดียวที่มีอำยุเพียงห้ำขวบ เข้ำใจถึงควำมจ�ำเป็นที่ท�ำให้แม่ไม่

สำมำรถอยู่กบัแกได้อกีต่อไป 

ในขณะที่เขำท�ำได้แค่เพียงจับมือข้ำงหนึ่งของภรรยำเอำไว้ อีกมือก็

โอบประคองลูกสำว และพยำยำมยอมรบัสิ่งที่ก�ำลงัเกดิขึ้นตรงหน้ำ แม้ใจ

จะบอกว่ำมันไม่ใช่เรื่องจริง แต่พอเห็นดวงหน้ำที่ซีดขำวและอิดโรยของ

ภรรยำที่พยำยำมจะส่งยิ้มมำให้ ชำยชำตทิหำรอย่ำงเขำถงึกบัทนไม่ไหวจน

ต้องหลั่งน�้ำตำออกมำ

‘ทะ...ที่รกั’

เสยีงแหบเบำรำวเสยีงกระซบิท�ำให้ปรำณนต์ต้องก้มลงไปฟังใกล้ๆ 

‘ต่อไปนี้...ไม่มใีคร...ดูแลที่รกั...กบัลกู...แล้วนะคะ อ้อน...ขอโทษ...

ที่ผิดสัญญำ...อย่ำ...โกรธอ้อนนะคะ’ เสียงที่ขำดๆ หำยๆ พยำยำมเปล่ง

ถ้อยค�ำเป็นครั้งสุดท้ำย 

ปรำณนต์ได้แต่ส่ำยหน้ำไปมำและจับมือเรียวที่เย็บเฉียบขึ้นมำแนบ

ข้ำงแก้มของตน

‘ผมสติ้องขอโทษ ตลอดเวลำแปดปีที่เรำแต่งงำนกนัมำผมท�ำแต่งำน 

ไม่มเีวลำให้คุณและลูกเลย ผมขอโทษ ขอโทษที่ไม่ได้ดูแลคุณตำมสญัญำ 

ผมขอโทษ’

อำรยำ หรอือ้อน ส่งยิ้มเศร้ำๆ ให้สำม ี‘ที่รกั พำลกูไปข้ำงนอกเถอะ

ค่ะ อ้อนเหนื่อยเหลอืเกนิ อ้อนขอ...ขอนอนพกัสกันดินะคะ’ 
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และนั่นคือครั้งสุดท้ำยที่เขำได้เห็นดวงตำคู่สวยคู่นั้น ไม่มีอีกแล้ว

ดวงตำที่จะคอยเฝ้ำมองเขำด้วยควำมชื่นชม ไม่มอีกีแล้ว 

ปรำณนต์กอดร่ำงเลก็ๆ ในอ้อมกอดแน่นขึ้น แล้วเขำจะอยู่อย่ำงไร 

จะท�ำอย่ำงไรต่อไป เพื่อนที่แสนดทีี่สุด คู่ชวีติที่รู้ใจที่สุดได้จำกไปเสยีแล้ว



สองปีต่อมำ
ที่นี่คอืสวรรค์ชดัๆ เรอืเอกหญงิ พำขวญั อมลวทัน์ มองบ้ำนแฝด

ตรงหน้ำของเธอด้วยรอยยิ้มกว้ำง ในที่สดุเธอกไ็ด้เป็นอสิระจำกครอบครวั

ใหญ่ที่แสนวุน่วำยเสยีท ีหญงิสำวมองไปรอบตวัอกีครั้งและเริ่มวำงแผนกำร

เล็กๆ ในใจ เพื่อที่จะปรับปรุงบ้ำนน้อยหลังเล็กของเธอให้เป็นดั่งสวรรค์

สมใจ

ตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ พำขวญัพยำยำมท�ำหนงัสอืขอย้ำยพื้นที่กำร

ปฏบิตังิำนอยู่หลำยหน แต่กพ็บควำมผดิหวงัทกุครั้งไป จนกระทั่งเมื่อเดอืน

เมษำยนที่ผ่ำนมำ หญงิสำวได้ตดัสนิใจลองท�ำเรื่องขอโยกย้ำยตนเองอกีครั้ง 

และตั้งใจว่ำหำกกำรเขยีนขอโยกย้ำยครั้งนี้ไม่ประสบควำมส�ำเรจ็เหมอืนเช่น

ครั้งอื่นๆ ที่ผ่ำนมำ เธอจะเลกิท�ำเรื่องขอโยกย้ำยตลอดไป 

แต่เมื่อถึงเดือนตุลำคม ทันทีที่ค�ำสั่งโยกย้ำยตำมธรรมเนียมปฏิบัติ

ของเหล่ำรำชกำรไทยออกมำ กท็�ำเอำหญงิสำวแทบชอ็กด้วยควำมดใีจ เมื่อ

เธอมีชื่อถูกย้ำยให้ไปบรรจุรับรำชกำรในพื้นที่สัตหีบ แม้จะไม่ใช่สถำนที่ที่

๑
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เขยีนระบุเอำไว้ในเอกสำรขอโยกย้ำย แต่กย็งัดกีว่ำไม่ได้ไปไหนเลย 

พำขวญัแทบบรรยำยควำมรูส้กึของตนเองไม่ถกูว่ำดใีจขนำดไหน แต่

ควำมยนิดปีรดีำในครั้งนี้คงต้องเกบ็เอำไว้ในอกแต่เพยีงผู้เดยีว เพรำะนี่เป็น

ควำมลบัที่ไม่สำมำรถบอกแก่ครอบครวัได้ว่ำ เหตใุดเธอจงึถกูโยกย้ำยสถำน

ที่ปฏบิตังิำน

ตกเยน็วนันั้น พำขวญัแสร้งท�ำหน้ำเศร้ำ ถอืค�ำสั่งโยกย้ำยกลบัไปที่
บ้ำนเพื่อให้ พ่อ แม่ ปู ่ย่ำ และบรรดำอำๆ ทั้งห้ำคนของเธออ่ำน ทุกคนมี

สีหน้ำตกใจอย่ำงเห็นได้ชัด โดยเฉพำะพ่อที่ดูจะโมโหและไม่เข้ำใจค�ำสั่ง 

โยกย้ำยที่ถอือยู่ในมอืกว่ำใครๆ

“ท�ำอย่ำงนี้ได้ไง เรำเป็นผู้หญงิยงิเรอื จะย้ำยออกไปอยู่คนเดยีวได้

ยงัไง พ่อไม่ยอม! พรุง่นี้พ่อจะไปหำเพื่อนพ่อที่เป็นนำยพลฯ ที่กองทพัเรอื”

“พ่อคะ!” พำขวัญอุทำนด้วยควำมตระหนก ลืมสีหน้ำเศร้ำๆ ที่ 

ตนเองแสร้งท�ำไปจนหมดสิ้น “อย่ำท�ำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ ในเมื่อค�ำสั่ง

โยกย้ำยมันก็ออกมำแล้ว จะไปแก้ไขมันคงเป็นกำรไม่สมควร อีกอย่ำง  

ถ้ำมกีำรเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งได้ง่ำยๆ ข้ำรำชกำรทกุคนคงท�ำตำมๆ กนัไปหมด 

ค�ำสั่งกห็มดควำมศกัดิ์สทิธิ์ อกีหน่อยกไ็ม่มใีครเชื่อถอื เชื่อฟัง”

“จรงิอย่ำงที่ยำยขวญัมนัว่ำนะพ่ออฐั ถ้ำค�ำสั่งมนัเปลี่ยนกนัง่ำยๆ จะ

มคี�ำสั่งไว้ท�ำไม” เจ้ำสวัเมธ ีผู้ก่อตั้งบรษิทัขนส่งใหญ่แห่งเมอืงไทยกล่ำวเหน็

ด้วยกบัหลำนสำวคนโตของตระกูล 

“แต่ยำยขวญัมนัเป็นผูห้ญงิ จะให้ไปอยูไ่กลหไูกลตำได้ยงัไงครบัพ่อ” 

อำทติย์โยนแผ่นกระดำษในมอืลงบนโต๊ะรำวกบัเป็นของไร้ค่ำ

“ขวญัจะขอย้ำยกลบัค่ะ” พำขวญักล่ำวอย่ำงหนกัแน่นเสยีงดงั ทั้งๆ 

ที่รูอ้ยูแ่ก่ใจว่ำก�ำลงัโกหกบพุกำรอียู ่“ขวญัเองกไ็ม่ได้อยำกไปเลยสกันดิ แต่

คงจะต้องย้ำยไปท�ำงำนที่สตัหบีตำมค�ำสั่งที่ออกมำ แล้วถ้ำมโีอกำสขวญัจะ

ขอย้ำยกลบัมำทนัท ีพ่ออย่ำท�ำเรื่องเลก็ให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ ขวญัไม่
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อยำกให้ใครมองขวญัไม่ด ีหำว่ำใช้เส้นใช้สำย”

“จะไปอยู่ได้อย่ำงไรกนัลกู ตวัคนเดยีวแบบนั้น กนิอยูห่ลบันอนใคร

จะดแูล” อำทติย์ถำมย�้ำ เมื่อลกูสำวคนเดยีวที่ประคบประหงมฟมูฟักรกัษำ

เลี้ยงดูไม่เคยให้ห่ำงกำย เกดิจะต้องย้ำยออกไปอยู่เสยีไกล

“สตัหบีแค่นี้เองนะคะพ่อ ขบัรถสองชั่วโมงกถ็งึ อกีอย่ำงขวญัโตแล้ว 

ดูแลตวัเองได้” 

‘แก่เลยละ อำยุตั้งขนำดนี้ แต่ไม่เคยได้ออกไปเผชิญกับโลกกว้ำง’  

พำขวญันกึสมเพชตนเองในใจ

“แกลำออกมำท�ำงำนให้ปูเ่ถอะยำยขวญั ปูใ่ห้เงนิเดอืนแกสองเท่ำจำก

ที่รบัอยู่ทุกวนันี้เลย” 

“โธ่...คณุปูข่ำ กว่ำขวญัจะสอบบรรจเุข้ำไปท�ำงำนได้กไ็ม่ใช่ง่ำย นี่คอื

ควำมฝันของขวญัเลยนะคะ ที่อยำกจะรบัรำชกำรเหมอืนคณุปู่ทวด” พำขวญั

พยำยำมยกเหตุผลขึ้นมำให้ทุกคนเห็นใจ แม้จะรู้ว่ำแทบไม่มีใครเห็นใจ 

เธอเลย เพรำะทุกคนในตระกูลรุ่นนี้ มีเธอผ่ำเหล่ำผ่ำกออยำกรับรำชกำร

อยู่คนเดียว ในขณะที่พี่น้องคนอื่นมุ่งเป้ำอยำกจะท�ำธุรกิจเจริญรอยตำม

คุณปู่กนัทุกคน 

“กบ็อกแล้วว่ำอย่ำไปท�ำเลย...ไอ้อำชพีทหำรเนี่ย เงนิเดอืนกน้็อย กฎ

ระเบยีบเยอะแยะมำกมำย ไอ้โน่นกผ็ดิ ไอ้นี่กไ็ม่ได้ ถ้ำเส้นไม่ใหญ่ นำยไม่

รักก็เจริญยำก พูดไว้แล้วผิดเสียที่ไหน” อำน้อย น้องสำวคนสุดท้องของ

บดิำเธอเอ่ยขึ้น “ตอนจะไปสอบกเ็ตอืนแล้วว่ำอำชพีนี้มนัล�ำบำก ท�ำไปกไ็ม่มี

วนัรวย รั้น พดูอะไรกไ็ม่ฟัง แล้วทนีี้เป็นยงัไง ต้องไปล�ำบำกห่ำงไกลพ่อแม่

พี่น้อง”

“นั่นส ิอำชพีนี้กม็ดีแีค่เครื่องแบบเท่ำนั้นแหละ สู้ออกมำท�ำธุรกจิให้

ครอบครัวไม่ดีกว่ำรึยำยขวัญ” อำวิทย์ น้องชำยคนที่สองของบิดำเอ่ยขึ้น

หลงัจำกฟังอยู่นำน

พำขวัญอยำกจะกรีดร้อง ท�ำไมไม่มีใครเข้ำใจเธอเลยสักคน กำร 
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รับรำชกำรมันผิดตรงไหน หรือเธอผิดเองที่มีควำมคิดแตกต่ำงไปจำก 

คนอื่นในตระกูล

“อำชพีนี้เป็นควำมภำคภมูใิจที่ได้แสดงควำมจงรกัภกัด ีและได้รบัใช้

แผ่นดินที่เรำเกิด ที่เรำอำศัย ท�ำงำนเพื่อประโยชน์ของชำติ ไม่ใช่กำรท�ำ

ธรุกจิ หรอืบรษิทัเพื่อผลประโยชน์ของใครคนใดหรอืกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง แต่

เพื่อประชำชนทั้งหมด ทุกคนไม่ภูมใิจหรอืคะ ที่อย่ำงน้อยกม็หีลำนสำวคนนี้

ได้ท�ำอะไรรบัใช้ประเทศชำตบิ้ำง”

“ปล่อยลกูไปเถอะค่ะ ลกูเรำกโ็ตมำกแล้ว” มรกต ผู้เป็นมำรดำกล่ำว

ออกมำด้วยควำมเข้ำใจลูกสำวคนโตที่ดเูหมอืนจะมคีวำมคดิแปลกแยกแตก

ต่ำงจำกคนอื่นๆ ในตระกูล “แล้วจะไปเมื่อไหร่ล่ะลูก”

“พรุง่นี้ค่ะ” พำขวญับอกอย่ำงกระตอืรอืร้นเตม็เสยีงด้วยควำมลมืตวั 

จำกนั้นทุกสรรพเสียงก็ดังขึ้นอย่ำงพร้อมเพรียงกันจนเธอแยกไม่

ออกว่ำใครพูดอะไรออกมำบ้ำง ทุกคนรวมถึงน้องชำยอีกสองคนของเธอ 

และบรรดำลกูพี่ลกูน้องอกีเก้ำคน ซึ่งเป็นลกูของอำๆ ทั้งห้ำคนของเธอล้วน

แต่ตกใจและไม่เต็มใจ ต่ำงวิจำรณ์กันไปสำรพัดที่เธอต้องถูกโยกย้ำยไป

ท�ำงำนต่ำงพื้นที่ในครั้งนี้ 

ไม่ใช่ว่ำพำขวญัจะไม่รกัครอบครวัจนอยำกแยกหนอีอกมำ ตรงกนั

ข้ำม พำขวญัรกัครอบครวัของเธอมำก แต่ใครไม่มำเป็นเธอคงไม่รู้ ครอบ-

ครัวอมลวัทน์เป็นครอบครัวขยำยขนำดใหญ่มหึมำ อำณำบริเวณอันกว้ำง

ใหญ่กว่ำสิบไร่ของตัวบ้ำนถูกแบ่งสันปลูกสร้ำงเป็นบ้ำนให้แก่บรรดำลูกๆ 

ของเจ้ำสวัเมธทีี่มอียู่ด้วยกนัทั้งหมดห้ำคน 

และพำขวัญคือหลำนสำวคนแรกของตระกูล เช่นเดียวกับบิดำของ

เธอที่เกดิเป็นลูกคนแรก แน่นอนว่ำทุกคน ไม่ว่ำจะเป็น ปู่ ย่ำ และบรรดำ

อำๆ ต่ำงรักและเอ็นดูเธออย่ำงเหลือประมำณ แต่กำรที่คนมำอยู่ร่วมกัน

เยอะๆ ที่ไหน แน่นอนที่นั่นย่อมมแีต่ควำมวุ่นวำย จนพำขวญัเริ่มถวลิหำ

ควำมสงบและควำมเป็นส่วนตัวโดยไม่รู้ตัว และอีกสำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เธอ
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ตัดสินใจเดินออกจำกครอบครัวที่เธอแสนรักนั่นก็คืออำยุที่มำกขึ้น...มำก

ขึ้นทุกวนั 

สำมสบิปีเตม็คอือำยุของพำขวญั เธอกเ็หมอืนผู้หญงิคนอื่นๆ ที่อยำก

จะแต่งงำนกบัคนที่เธอรกั ในขณะที่เพื่อนๆ ที่เรยีนมำด้วยกนัทยอยแต่งงำน

แต่งกำรออกไปเรื่อยๆ แต่เธอกลับไม่มีวี่แววที่จะได้แต่งงำนเลยสักนิด  

แม้จะเกดิมำเพยีบพร้อมไปเสยีหมดทุกสิ่งอย่ำง จนหลำยคนเกดิข้อกงัขำว่ำ

เหตุใด...พำขวญัถงึได้ครองตนเป็นโสดจนวยัล่วงเลยมำถงึอำยุสำมสบิปี 

ก็เพรำะครอบครัวสุดที่รักของเธอนั่นไง! เพื่อนชำยกี่คนต่อกี่คนที่

พำขวัญพำมำที่บ้ำน ทุกคนหนีหำยไปจำกเธอทีละคนสองคนหลังจำกที่ได้

พบปู่ บดิำ น้องชำยทั้งสอง และครอบครวัแสนอบอุ่นของเธอเข้ำ 

เธอแอบหวงัเลก็ๆ ว่ำ...กำรตดัสนิใจในครั้งนี้อำจท�ำให้เธอได้พบชวีติ

อสิระ และรกัแท้ที่ก�ำลงัตำมหำอยูก่เ็ป็นได้ อกีทั้งกำรก้ำวออกจำกบ้ำนและ

ครอบครัวที่แสนอบอุ่นจนร้อนในครั้งนี้ จะไม่ใช่ในฐำนะคุณหนูพำขวัญ 

หลำนสำวเจ้ำสวัใหญ่ แต่จะเป็นผู้กองพำขวญั นำยทหำรหญงิธรรมดำๆ คน

หนึ่งเท่ำนั้น 

“น้องกนัต์ น้องกนัต์อยู่ไหนลูก น้องกนัต์”
เสียงของหญิงสูงวัยตะโกนเรียกหำใครสักคนมำพักใหญ่ ท�ำให ้

พำขวญัที่ก�ำลงัรื้อของจดับ้ำนใหม่ต้องวำงมอืและเดนิมำแอบดอูยูท่ี่หน้ำต่ำง 

หญงิคนดงักล่ำวเอำมอืป้องปำกเรยีกหำใครบำงคน พร้อมกบัเดนิไป

รอบตัวบ้ำนเดี่ยวซึ่งเป็นบ้ำนพักข้ำรำชกำรระดับนำยนำวำตรีขึ้นไป อยู่ฝั่ง

ตรงกนัข้ำมกบับ้ำนของเธอพอดบิพอด ี และถ้ำให้เดำกค็งเป็นลูกหลำนของ

บ้ำนหลังนั้นแน่ๆ แต่เวลำผ่ำนไปพักใหญ่ เสียงตะโกนเรียกเริ่มเบำลง

พร้อมๆ กบัหน้ำตำที่แสดงควำมเคร่งเครยีดเพิ่มขึ้นอย่ำงชดัเจน กย็งัไม่มี

วี่แววของคนที่หญงิคนดงักล่ำวเรยีกหำอยู่จะปรำกฏตวัให้เหน็

“น้องกนัต์...น้องกนัต์ หนูอยู่ไหนลูก”
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ปลำยเสยีงที่สั่นไหวเหมอืนคนก�ำลงัจะร้องไห้ท�ำให้พำขวญัไม่สำมำรถ

นิ่งเฉย หรอืยนืแอบดอูยู่เงยีบๆ ได้อกีต่อไป หญงิสำวเปิดประตบู้ำนออกไป 

และเดนิข้ำมถนนขนำดสองเลนตรงไปยงัหญงิชรำคนดงักล่ำวทนัที

“มอีะไรให้หนชู่วยไหมคะ หนชูื่อพำขวญั เรยีกขวญักไ็ด้ค่ะ เพิ่งย้ำย

มำอยู่บ้ำนตรงกนัข้ำมวนันี้เอง” พำขวญัยกมอืไหว้พร้อมทั้งเอ่ยถำมอย่ำงมี

น�้ำใจ รูส้กึสงสำรหญงิชรำที่ดเูหมอืนอ่อนล้ำจนใกล้หมดแรง นั่งน�้ำตำคลอ

อยู่ตรงหน้ำ

“ป้ำตำมหำหลำนสำวไม่เจอ มวัแต่ท�ำกบัข้ำวเยน็ หนัมำอกีท ีไม่รูน้้อง

กันต์หำยไปไหนเสียแล้ว” คุณดำหวันเล่ำด้วยน�้ำเสียงสั่นเครือ รู้สึกห่วง

หลำนสำวคนเดยีวเหลอืเกนิ

“เดี๋ยวหนูจะช่วยหำเองค่ะ ว่ำแต่น้องกันต์นี่เป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็ก

ผู้ชำยคะ”

“เดก็ผู้หญงิค่ะ เจด็ขวบกว่ำ ตวัสูงเลยเอวมำนดิเดยีว ใส่เสื้อสชีมพู 

ผมยำวๆ”

พำขวัญพยักหน้ำรับ หลังจำกที่ได้ฟังค�ำบรรยำยลักษณะของเด็ก

หญิงคนดังกล่ำว “คุณป้ำดูเหนื่อยๆ นั่งพักอยู่ตรงนี้ก่อนเถอะค่ะ คุณป้ำ

อย่ำกงัวลไปเลยนะคะ ถนนสำยนี้รถรำแล่นกนัน้อย เพรำะเป็นเขตบ้ำนพกั

นำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ น้องอำจไปเดนิเล่นอยู่ไม่ไกล เดี๋ยวหนูจะช่วยตำมหำ

ให้เอง”

หญิงสำวเดินผละออกมำสอดส่ำยสำยตำมองหำเด็กผู้หญิงผมยำวที่

สวมเสื้อสชีมพทูนัท ีตอนนี้เป็นเวลำ ๑๘.๐๐ น. ตะวนัก�ำลงัจะลำลบัขอบฟ้ำ 

บ้ำนพักแถวนี้เป็นบ้ำนพักของนำยทหำรชั้นนำวำหรือนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ 

เป็นถนนสำยตรงสำยเดยีวที่ไม่มรีถพลุกพล่ำน มพีลทหำรฯ ยนืยำมตรวจ

ควำมปลอดภยัตรงทำงเข้ำออกทั้งสองข้ำง 

พำขวญัเดนิออกมำไกลพอสมควร จนกระทั่งเหน็จดุสชีมพอูยูไ่ม่ใกล้

ไม่ไกลเลยเร่งฝีเท้ำเข้ำไปหำ เด็กหญิงคนดังกล่ำวนั่งอยู่กับพื้น เนื้อตัว
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มอมแมมเปรอะเป้ือนไปด้วยดนิโคลนพอๆ กบัลูกสนุขัตวักลมสนี�้ำตำลอ่อน

ที่ก�ำลงัอุ้มอยู่ในมอื 

“น้องกนัต์ใช่ไหมคะ” พำขวญัย่อตวัลงไปนั่งยองๆ ข้ำงเดก็หญงิ ก่อน

จะเหน็ว่ำมสีุนขัอกีตวัหนึ่งนอนนิ่งเหมอืนสิ้นใจอยู่ไม่ไกลใต้ต้นไม้ใหญ่ 

เดก็หญงิหนัมำมองหญงิสำวแปลกหน้ำด้วยควำมสงสยั เนื่องจำกไม่

เคยพบหน้ำค่ำตำกนัมำก่อน “พี่สำวเป็นใครคะ”

“พี่ชื่อพี่ขวญั เพิ่งย้ำยมำอยูบ้่ำนตรงกนัข้ำมกบัหนเูมื่อเช้ำ เหน็คุณย่ำ

ออกมำเรยีกหำหนูอยู่นำน พี่เลยอำสำออกมำตำมให้”

เดก็หญงิพยกัหน้ำรบั ก่อนจะมองสุนขัตวัใหญ่ตำละห้อย

“เกดิอะไรขึ้นคะ”

“มันชื่อน�้ำตำลค่ะ น้องกันต์แอบเอำข้ำวมำให้มันกินบ่อยๆ แต่วันนี้

มนันอนนิ่งๆ ไม่ขยบั ลกูมนักร้็อง แต่มนัไม่ตื่น” เดก็หญงิบอกด้วยน�้ำเสยีง

เศร้ำสร้อยจนคนฟังรู้สกึได้ทนัที

พำขวญัพจิำรณำสนุขัที่นอนนิ่งอยูอ่กีครั้งทนัท ีก่อนจะเหน็ว่ำบรเิวณ

รมิฝีปำกของมนัมสีม่ีวงคล�้ำและมนี�้ำลำยฟมูปำกไม่หยดุ สนุขัตวันี้อำจโดน

คนใจร้ำยวำงยำหรอือำจไปกนิสำรพษิบำงอย่ำงเข้ำกเ็ป็นได้

“มนัคงตำยแล้ว” หญงิสำวบอกเหมอืนจนใจ เพรำะคงช่วยอะไรสนุขั

ตวัดงักล่ำวไม่ได้แล้ว 

“ตำยคอืไปสวรรค์ใช่ไหมคะ เหมอืนแม่ของน้องกนัต์เลย คณุแม่น้อง

กนัต์กน็อนแบบนี้ก่อนที่จะไปสวรรค์”

คิ้วเรยีวขมวดเข้ำหำกนัด้วยควำมประหลำดใจเมื่อได้ยนิสิ่งที่เดก็หญงิ

พดูออกมำ ‘ไม่มแีม่อย่ำงนั้นหรอื’ คอืประโยคที่เธอพดูกบัตนเองในใจด้วย

ควำมสงสยัและประหลำดใจ ก่อนจะรู้สกึสงสำรเดก็หญงิตวัเลก็ๆ ที่นั่งกอด

ลูกสุนขัอยู่กบัพื้นขึ้นมำจบัใจ

“เรำมำช่วยกันฝังเจ้ำน�้ำตำลมั้ยคะ พี่จะไปหำยืมเสียมมำ น้องกันต์

นั่งอยู่ตรงนี้อย่ำไปไหนนะคะ” พำขวญัก�ำชบั ก่อนจะเดนิไปยงับ้ำนหลงัเดี่ยว



18  l  ผู้ ก ำ ร เ รื อ พ่ ว ง

ที่อยู่ไม่ไกลเพื่อไปหำยมือุปกรณ์มำขุดดนิ 

นอกจำกจะได้อุปกรณ์ขุดดินมำแล้ว เจ้ำของบ้ำนที่เป็นภรรยำนำย

ทหำรผู้ใหญ่ยังใจดีให้พลทหำรฯ ประจ�ำบ้ำนมำช่วยอีกด้วย เลยท�ำให้

ภำรกจิดงักล่ำวเสรจ็สิ้นลงอย่ำงรวดเรว็

“เอำละค่ะ ทนีี้เรำกก็ลบัไปหำคุณย่ำกนัได้แล้ว ป่ำนนี้คุณย่ำคงห่วง

น้องกนัต์มำก เพรำะหำยออกมำเสยีนำน” 

แต่เด็กหญิงกลับมีท่ำทำงลังเล ล�ำบำกใจอะไรสักอย่ำง จนพำขวัญ

รู้สกึได้ทนัท ี“ท�ำไมคะ มอีะไร”

เด็กหญิงคลำยอ้อมกอดของตนออกให้หญิงสำวตรงหน้ำได้เห็นลูก 

สนุขัชดัๆ “ลกูเจ้ำน�้ำตำลค่ะ น้องกนัต์เอำไปด้วยไม่ได้ คณุพ่อไม่ให้น้องกนัต์

เลี้ยงหมำ”

เมื่อปัญหำเก่ำจบไป ปัญหำใหม่กต็ำมมำ แล้วเธอจะท�ำอย่ำงไรดลี่ะ 

งำนนี้พำขวญัตดัสนิใจไม่ถูก 

“เอำแบบนี้ เรำพำเจ้ำตัวเล็กนี่กลับไปด้วยก่อน ทิ้งเอำไว้มันคงตำย

แน่ๆ เพรำะไม่มีนมกิน แต่ตอนนี้ที่ส�ำคัญคือ น้องกันต์ต้องรีบกลับไปหำ

คุณย่ำนะคะ เพรำะคุณย่ำห่วงมำก”

เด็กหญิงพยักหน้ำรับอย่ำงว่ำง่ำย กอดรัดลูกสุนัขในอ้อมกอดแน่น

เหมือนจะไม่ยอมให้ใครมำพรำกเอำไป และทันทีที่เดินมำถึงหน้ำบ้ำนของ

เดก็หญงิ คุณดำหวนักโ็ผเข้ำมำลูบหน้ำลูบหลงัหลำนรกัทนัที

“อย่ำหำยไปไหนโดยไม่บอกย่ำแบบนี้อกีนะน้องกนัต์ ย่ำเป็นห่วงแทบ

ตำย แล้วนี่อะไร ลูกหมำนี่! เอำมำจำกไหน ตำยละ! ถ้ำคุณพ่อรู้เข้ำจะท�ำ

ยงัไง”

“คณุย่ำขำ ให้น้องกนัต์เลี้ยงมนันะคะ แม่มนัตำยแล้ว มนัอยูต่วัเดยีว

น่ำสงสำรออก”

“ไม่ได้หรอกลูก หนเูป็นภมูแิพ้จะเลี้ยงหมำไดย้งัไง ถ้ำเจบ็ป่วยมำจะ

เป็นเรื่องใหญ่อกี อกีอย่ำงคุณพ่อต้องไม่อนุญำตแน่ๆ เชื่อย่ำนะ” 
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“คุณย่ำกอ็ย่ำบอกคุณพ่อสคิะ คุณพ่อไม่รู้หรอก”

“น้องกนัต์...อย่ำดื้อกบัย่ำสลิกู” คณุดำหวนัเริ่มท�ำเสยีงเหนื่อยใจเมื่อ

เจอเข้ำกบัอำกำรดื้อแพ่งของหลำนสำว 

เมื่อต่อรองกแ็ล้ว อ้อนวอนกแ็ล้ว เมื่อไม่ได้ดั่งใจ สดุท้ำยน้องกนัต์ก็

ร�่ำไห้ออกมำ พร้อมๆ กบัวิ่งหนมีำยนืหลบอยู่ด้ำนหลงัของพำขวญั เมื่อผู้

เป็นย่ำพยำยำมจะเข้ำมำจบัลูกสุนขัแยกออกจำกอ้อมแขนเลก็ๆ นั่น

หญงิสำวถอนใจเมื่อตนเองเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของเหตุกำรณ์ เพรำะ

ควำมเป็นคนมนี�้ำใจแท้ๆ “เอำแบบนี้นะคะ ไอ้ตวัเลก็นี่พี่จะดแูลให้ก่อน แล้ว

เรำค่อยมำขยบัขยำยหำหนทำงกนัทหีลงัว่ำจะท�ำยงัไงกบัลูกหมำตวันี้กนัด”ี

“ไม่เอำมนัไปทิ้งนะคะ มนัน่ำสงสำร มนัไม่มแีม่...” 

“ไม่ค่ะไม่ เรำอำจจะหำคนใจดมีำรบัเลี้ยงมนัต่อ แต่ตอนนี้เริ่มค�่ำแล้ว 

นอ้งกนัต์เข้ำบ้ำนไปกบัคณุย่ำก่อนดกีว่ำนะคะ” พำขวญัก้มลงไปรบัลกูสนุขั

ตวัอ้วนป้อมออกมำจำกอ้อมแขนเลก็ๆ ของน้องกนัต์

“พรุง่นี้มนัจะยงัอยูใ่ช่ไหมคะ” เดก็หญงิยงัลงัเลไม่มั่นใจ มองลกูสนุขั

ในมอืของพำขวญัตำปรอย

“อยู่ค่ะ พี่จะดูมนัอย่ำงด ีพรุ่งนี้น้องกนัต์ค่อยแวะมำดูมนักไ็ด้ค่ะ”

“ขอบคุณนะคะ รบกวนหนูแย่เลย แต่ที่บ้ำนคงเลี้ยงมนัไม่ได้จรงิๆ 

เพรำะน้องกันต์เป็นภูมิแพ้” คุณดำหวันเข้ำมำกระชับแขนหลำนสำวเอำไว้  

“นี่ก็ต้องพำไปจับอำบน�้ำ กลัวจะเป็นผื่นคันเห่อขึ้นมำอีก ถ้ำพ่อเขำมำรู้เข้ำ 

คงโวยวำยบ้ำนแทบแตก ขอบคณุพี่เขำสลูิกน้องกนัต์ เดี๋ยวเรำจะได้ไปอำบน�้ำ

แล้วกนิข้ำวกนิปลำกนั”

น้องกันต์ยกมือไหว้พำขวัญตำมค�ำสั่งของคนเป็นย่ำ และแม้จะถูก

ลำกถูกจูงไปไกล ก็ไม่วำยหันกลับมำมองลูกสุนัขในมือของเธอตำปรอย 

ส่วนพำขวัญก็ได้แต่ถอนใจออกมำอย่ำงหนักอก จ้องมองสิ่งมีชีวิตตัวกลม

ที่ดิ้นขลุกขลกัอยู่ในมอื 

หำเรื่องใส่ตัวแท้ๆ ถ้ำเธอเป็นคนไม่มีมำรยำท และใจด�ำกว่ำนี้อีก 
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สกันดิ รบีเดนิหนไีปตั้งแต่น�ำเดก็หญงิมำส่งให้แก่ผูเ้ป็นย่ำ กค็งไม่ต้องมำรบั

ภำระแบบนี้ แต่กำรเห็นคนเดือดร้อนแล้วนิ่งเฉยก็ไม่ใช่วิสัยของเธออีก 

สุดท้ำยหญิงสำวก็ต้องก้มหน้ำรับชะตำกรรมด้วยกำรน�ำลูกสุนัขกลับมำที่

บ้ำนด้วย

แต่...สภำพของลูกสุนขัในมอื ถ้ำไม่อำบน�้ำอำบท่ำเสยีก่อนกค็งจะน�ำ

เข้ำไปในบ้ำนไม่ได้แน่นอน พำขวญัเดนิอ้อมไปหลงับ้ำนของตนเองที่เป็นลำน

กว้ำงส�ำหรบัซกัล้ำง ก่อนจะลงมอือำบน�้ำท�ำควำมสะอำดลกูสนุขัเสยีหมดจด

หอมฟุง้ไปทั้งตวั พร้อมทั้งพำมนัเข้ำไปในบ้ำนแล้วมองหำถ้วยเลก็ๆ มำหนึ่งใบ 

จดัแจงเทนมกล่องลงไปแล้วปล่อยให้เจ้ำลูกสุนขัลองกนิดู 

ตอนแรกมนัดมๆ และหนัหน้ำหน ีก่อนหนักลบัไปดมอกีครั้งพร้อม

กบัแลบลิ้นออกมำแตะชมิ รอยยิ้มปรำกฏที่รมิฝีปำกของพำขวญั เมื่อนมที่

รนิไว้ในถ้วยหมดไปอย่ำงรวดเรว็

เสียงโทรศัพท์มือถือที่ดังขึ้นดึงควำมสนใจของพำขวัญออกมำจำก 

เจ้ำหมำน้อย “สวัสดีค่ะแม่” เธอเอ่ยทักอีกฝ่ำยด้วยเสียงสดใสอำรมณ์ด ี

ตอนนี้เจ้ำหมำน้อยของเธอกนิอิ่มแล้วและเดนิต้วมเตี้ยมเอำหวัมำซุกอยู่ที่เท้ำ

ของเธอรำวกบัก�ำลงัฝำกเนื้อฝำกตวัให้เธอเอน็ดูมนั

“ท�ำอะไรอยู่ลูก น�้ำเสยีงดูมคีวำมสุข”

พำขวญัยิ้มรบั ใช่ เธอก�ำลงัมคีวำมสขุ “ขวญัเพิ่งจดับ้ำนเสรจ็ค่ะแม่ 

ส่วนที่อำรมณ์ดีก็เพรำะขวัญเพิ่งได้ลูกหมำมำตัวหนึ่ง ท่ำทำงน่ำรักขี้อ้อน

เหลอืเกนิ”

“แบบนั้นกด็แีล้ว ไปอยูแ่บบนั้นจะได้ไม่เหงำ ส่วนที่โทร. มำนี่กเ็พรำะ

พ่อเขำห่วง นี่ถ้ำไม่ตดิงำนที่บรษิทักจ็ะตำมไปส่งด้วย”

“โธ่ เดี๋ยววนัศุกร์ขวญักจ็ะกลบัไปแล้ว อย่ำกงัวลเลยค่ะ บ้ำนช่องก็

แขง็แรงปลอดภยัด ีข้ำงๆ บ้ำนกม็คีนอยู่อกี อย่ำงแถวนี้กไ็ม่เคยมปีระวตัิ

เรื่องโจรขึ้นบ้ำน แม่บอกพ่อว่ำอย่ำกังวลเลยนะคะ ค่ำ...แล้วจะโทร. กลับ

ไปหำทุกวนัเลยนะคะ” 
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พำขวัญใช้มือที่ยังว่ำงอยู่เกำคำงให้เจ้ำหมำน้อยที่ตอนนี้นอนคว�่ำ 

ยดืขำหน้ำขำหลงัหลบัตำพริ้ม สงสยัว่ำเธอคงต้องรบัเลี้ยงลกูสนุขัตวันี้เอำไว้ใน

ควำมดูแลเสยีแล้ว เพรำะมนัช่ำงน่ำเอน็ดูเสยีเหลอืเกนิ

แม้จะเหนด็เหนื่อยจำกกำรย้ำยข้ำวของเครื่องใช้ในช่วงเช้ำจนร่ำงกำย

ออกจะล้ำๆ แต่พอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป บวกกับควำมเงียบสงัดแบบ

ธรรมชำตทิี่มแีต่เสยีงหริ่งเรไรดงัอยูร่อบๆ บรเิวณบ้ำนกท็�ำให้พำขวญันอน

ไม่หลบั เธอพลกิตวัไปมำอยู่บนที่นอนหลำยตลบ ในที่สุดกต็้องชะโงกไปดู

สมำชกิใหม่ของบ้ำนที่นอนหลบันิ่งไม่รู้สกึรู้สมใดๆ 

จนกระทั่งได้ยินเสียงรถดังแว่วเข้ำหู จึงชะเง้อท�ำคอยื่นคอยำวออก

ไปดูที่หน้ำต่ำง แล้วพบว่ำรถกระบะสี่ประตูคันหนึ่งแล่นเข้ำไปจอดยัง 

บ้ำนของน้องกนัต์ เดก็ผู้หญงิหน้ำตำจิ้มลิ้มคนนั้น 

หญงิสำวมองไปที่นำฬิกำมพีรำยน�้ำที่หวัเตยีงซึ่งบอกเวลำ ๐๑.๐๐ น. 

แล้วส่ำยหัวไปมำช้ำๆ นึกสงสำรเด็กหญิงและหญิงชรำที่อยู่บ้ำนกันเพียง

ล�ำพงัสองคน แถมคนเป็นพ่อยงัดูเหมอืนจะขำดควำมรบัผดิชอบเอำมำกๆ 

ขนำดวนัเสำร์อำทติย์แทนที่จะอยูก่บัครอบครวัดแูลลกูเต้ำ นี่คงไปเที่ยวเตร่

เฮฮำถงึกลบับ้ำนมำเอำป่ำนนี้



พำขวญัขยบัตวัอย่ำงเกยีจคร้ำน เมื่อคนืกว่ำจะเคลิ้มหลบักเ็กอืบๆ 
ตสีอง แอบหวงัว่ำเช้ำวนัอำทติย์แบบนี้จะได้นอนยำวๆ ไม่ต้องรบีตื่นมำร่วม

โต๊ะอำหำรกินข้ำวเช้ำเหมือนสมัยที่ยังอยู่กับครอบครัวใหญ่ แต่เสียงกริ่ง

ประตทูี่ปลกุให้เธอตื่นจำกกำรหลบัใหลกด็งัไม่ยอมเลกิรำรำวกบัมธีรุะร้อน

เร่งด่วนจนรอไม่ได้แม้แต่นำทเีดยีว 

หญงิสำวรบีควำนหำแว่นสำยตำกรอบทองขึ้นมำสวม พร้อมๆ กบั

ขยบัลกุจำกที่นอน คว้ำเสื้อคลุมเนื้อบำงเข้ำชดุกบัชดุนอนผ้ำเนื้อดทีี่พำดอยู่

บรเิวณปลำยเตยีงขึ้นมำสวมอย่ำงรวดเรว็ รบีเร่งสำวเท้ำไปที่ประตูบ้ำนให้

ทนัใจคนที่กดกริ่ง พร้อมกบัใช้นิ้วมอืสำงผมยำวให้เข้ำที่เข้ำทำงไปในครำว

เดยีวกนั

“มำแล้วค่ำ มำแล้ว มำแล้ว” หญงิสำวตะโกนบอก ขณะส�ำรวจควำม

เรยีบร้อยของตนเองอกีหน แต่ครั้นเปิดประตูบ้ำนออกไป พำขวญักลบัไม่

พบใครสกัคนที่บรเิวณหน้ำประตูบ้ำน 

“สวสัดคี่ะพี่” เสยีงแจ๋วๆ ที่ดงัขึ้นท�ำให้พำขวญัก้มหน้ำมองต�่ำลงไป

๒
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ตำมเสยีง ก่อนจะพบกบัร่ำงเลก็ๆ ของน้องกนัต์ยนืแหงนหน้ำจนคอตั้งบ่ำ

มองเธออยู่พร้อมกับรอยยิ้มสดใส เด็กหญิงยกมือขึ้นมำไหว้หญิงสำวตรง

หน้ำอย่ำงเดก็ที่ได้รบักำรอบรมมำเป็นอย่ำงดี

“สะ...สวัสดีค่ะ” พำขวัญรับไหว้เด็กหญิงแทบจะไม่ทัน และก่อนที่

เธอจะเอ่ยปำกถำมไถ่ว่ำเหตุใดถงึมำหำเธอแต่เช้ำ ร่ำงเลก็ๆ กถ็อดรองเท้ำ

วิ่งปรูด๊เข้ำมำภำยในบ้ำนรำวกบัสนทิสนมคุน้เคยท�ำมำบ่อยครั้ง จนเจ้ำของ

บ้ำนหมุนตวัมองตำมไปแทบไม่ทนั

“ลูกหมำอยู่ที่ไหนคะพี่” น้องกนัต์ถำมขณะวิ่งวนหำไปทั่วบ้ำน ก่อน

จะเจอกบัร่ำงกลมๆ ขนปยุๆ นอนขดตวัซกุอยูบ่นผนืพรมหน้ำประตหู้องน�้ำ 

เดก็หญงิไม่รอช้ำ ทรดุตวัลงไปโอบอุ้มลกูสุนขัมำกอดไว้ในอ้อมแขน

ทนัท ี“ตวัหอมจงัเลย” น้องกนัต์เอำแก้มถไูถไปมำกบัขนนุม่ๆ ด้วยควำมรกั

ใคร่

“อย่ำท�ำแบบนั้นน้องกนัต์” พำขวญัรบีท้วง จนเดก็หญงิต้องเงยหน้ำ

ขึ้นมำมองเธอด้วยควำมสงสัย “ลูกหมำตัวนี้ถึงแม้พี่จะอำบน�้ำอำบท่ำให้

สะอำดแล้ว แต่เรำยงัวำงใจไม่ได้ เพรำะอำจมเีหบ็มหีมดัเหลอือยู ่และมนัก็

ยังไม่ได้ไปพบหมอฉีดยำ อย่ำเพิ่งไปคลุกคลีกับมันมำก รอให้พี่เอำไปหำ

หมอก่อนนะคะ”

“จะพำมันไปหำหมอเมื่อไหร่คะ น้องกันต์ไปด้วยได้ไหม” เด็กหญิง

ส่งแววตำอ้อนๆ มำที่พำขวญัจนเธอเองกพ็ูดไม่ออก

“ต้องไปถำมคุณพ่อ หรอืคุณย่ำก่อนนะคะว่ำอนุญำตให้ไปไหม” 

“คุณพ่อไม่อยู่ค่ะ ออกไปท�ำงำนแต่เช้ำแล้ว เหลอืแต่คุณย่ำ งั้นน้อง-

กันต์ไปถำมคุณย่ำนะคะว่ำไปได้ไหม” เด็กหญิงบอกอย่ำงหงอยๆ พร้อม 

ตั้งท่ำจะขยบัลุกจำกพื้น 

แต่พำขวัญก็ส่งเสียงห้ำมเอำไว้ก่อน นึกแปลกใจอยู่ว่ำ วันอำทิตย์

แบบนี้ พ่อของเดก็หญงิจะไปท�ำงำนท�ำกำรที่ไหน ในเมื่องำนรำชกำรนั้นหยดุ

เสำร์-อำทติย์
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“เดี๋ยวค่ะ” หญงิสำวถอนใจ “เดี๋ยวพี่ไปขออนุญำตคุณย่ำท่ำนให้เอง

ละกนันะคะ พี่ขอเวลำไปอำบน�้ำแต่งตวัแป๊บเดยีว ส่วนน้องกนัต์กน็ั่งเล่นกบั

เจำ้ลกูหมำตวันี้ไปก่อน แต่พี่อนญุำตให้แค่ลูบขนมนัไดเ้ท่ำนั้น ห้ำมเอำหน้ำ

ไปถแูบบทแีรกอกี แล้วเรำจะได้พำเจ้ำลกูหมำนี่ไปหำหมอกนั เข้ำใจไหมคะ” 

“เข้ำใจค่ะ” เดก็หญงิพยกัหน้ำรบัปำกอย่ำงกระตอืรอืร้น 

พำขวญัเองกไ็ด้แต่ส่ำยหน้ำด้วยควำมเอน็ด ูปกตเิธอคุ้นเคยกบัเดก็ๆ 

อยู่แล้วเพรำะควำมที่มีน้องชำยอำยุห่ำงกันหลำยปี และบรรดำลูกๆ ของ 

อำๆ ทั้งหลำย ส่วนน้องกนัต์กน็่ำเอน็ดูเสยีเหลอืเกนิ ไหนจะหน้ำตำจิ้มลิ้ม

น่ำรัก ไหนจะค�ำพูดค�ำจำ ท่ำทำงกำรแสดงออกที่ไม่แก่แดดแก่ลมจนน่ำ 

หมั่นไส้ เลยท�ำให้หญงิสำวคุ้นเคยได้อย่ำงรวดเรว็

“ไปไม่ได้หรอก จะไปได้ยงัไง” คุณดำหวนัส่ำยศรีษะไปมำ มองหน้ำ
หลำนสำวคนเดยีวด้วยท่ำทเีข้มงวด “ตื่นเช้ำมำไม่ทนักนิข้ำวกนิปลำกว็ิ่งหำย

ออกจำกบ้ำนไป นี่ป้ำก็ตำมหำอยู่ตั้งนำน ไปไหนมำไหนไม่เคยบอกกล่ำว 

ถ้ำรถรำชนไปจะท�ำยงัไงกนั” 

“แต่น้องกันต์อยำกไป” เด็กหญิงท�ำท่ำดื้อแพ่ง หน้ำงอรำวกับจะ

ร้องไห้ขึ้นมำทนัททีนัใด

พำขวญัไม่รูจ้ะท�ำอย่ำงไร นกึสงสยัในโชคชะตำเหลอืเกนิที่ส่งเธอเข้ำ

มำพัวพันวุ่นวำยกับครอบครัวนี้ตั้งแต่วันแรกที่ได้อิสรภำพจำกครอบครัว

ของเธอเอง “คณุป้ำอย่ำกงัวลเลยค่ะ ขวญัสญัญำว่ำจะดูแลน้องกนัต์อย่ำงด ี

แล้วจะรบีพำกลบัมำส่ง”

คุณดำหวันท�ำสีหน้ำหนักใจ แต่พอเห็นสีหน้ำของหลำนสำวก็ท�ำเอำ

ใจอ่อน “งั้นกก็นิข้ำวกนิปลำกนัก่อนแล้วค่อยไป หนูขวญักม็ำกนิเสยีด้วยกนั 

ป้ำขอโทษด้วยนะที่น้องกันต์ไปกวนแต่เช้ำแบบนี้” ร่ำงท้วมแบบคนมีอำย ุ

เดินน�ำเข้ำไปในห้องอำหำรที่อยู่บริเวณชั้นล่ำงของตัวบ้ำน ไม่ลืมที่จะจับจูง

หลำนสำวคนเดยีวให้เดนิตำมไปด้วย
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“ไม่เป็นไรค่ะ ขวญัเองอยู่คนเดยีวกเ็หงำๆ มนี้องกนัต์ไปกวนบ้ำงก็

ไม่เป็นไร”  หญงิสำวขยบันั่งลงที่เก้ำอี้ไม้เข้ำชดุกบัโต๊ะอำหำรตวัใหญ่ เมื่อคุณ-

ดำหวันตักข้ำวต้มที่ยังมีควันฉุยออกจำกโถข้ำว กลิ่นหอมอ่อนๆ ของข้ำว

หอมมะลแิละกลิ่นใบเตยท�ำให้ท้องน้อยๆ ของเธอเริ่มส่งเสยีงโครกครำก 

“หอมจังเลยค่ะ” พำขวัญสูดดมกลิ่นหอมอ่อนๆ จำกถ้วยข้ำวต้มที่

เพิ่งรบัมำวำงตรงหน้ำ และหนัไปส่งยิ้มให้น้องกนัต์และคุณดำหวนั 

“ใส่เตยหอมลงไปด้วยช่วยบ�ำรุงหัวใจ ทำนเลยจ้ะ อย่ำเกรงใจ”  

หญงิสูงวยัตกัย�ำกุง้แห้งให้พำขวญัด้วยไมตร ีมองหลำนสำวคนเดยีวโรยหม-ู

หย็องใส่ในถ้วยข้ำวต้มและตักใส่ปำกท่ำทำงอร่อยจัด “ผัดผักบุ้งไฟแดง  

ผกับุ้งนี่ป้ำกป็ลูกเองหลงับ้ำน หวำนกรอบ”

“อร่อยค่ะ” หญิงสำวยอมรับขณะตักข้ำวเข้ำปำกและเคี้ยวตุ้ยๆ ไม่

ต่ำงจำกน้องกนัต์

“หนูขวญัเพิ่งย้ำยมำที่นี่หรอื”

“ค่ะ ขวญัเพิ่งย้ำยมำ เมื่อก่อนอยู่ที่กรงุเทพฯ ตลอด นี่เป็นครั้งแรก

เลยนะคะที่ออกมำท�ำงำนต่ำงจงัหวดั”

“อำยุเท่ำไหร่แล้วล่ะ”

ค�ำถำมนี้ของคณุดำหวนัท�ำเอำหญงิสำวแทบส�ำลกัข้ำวต้มที่ก�ำลงัเคี้ยว

อยูใ่นปำก “สำมสบิปีเตม็พอดค่ีะ” เธอตอบกลบัไปแบบออมเสยีงเหมอืนไม่

กล้ำพูดดงั 

หญงิสำวในวยัสำมสบิปีเตม็ ถ้ำเทยีบกบัค่ำนยิมสมยัก่อนเธอกถ็อืว่ำ

เป็นสำวแก่นั่งอยูบ่นคำนไปเรยีบร้อยแล้ว แต่ถ้ำนบัเอำค่ำนยิมสมยันี้กอ็ำจ

จะอ้อมแอ้มได้ว่ำก�ำลงัย่ำงเข้ำสู่ค�ำว่ำสำวใหญ่ที่ก�ำลงัสนุกกบัชวีติ

“อ่อนกว่ำตำปรำณ พ่อของน้องกนัต์เอำกำร” ท่ำนเปรย ก่อนซกัต่อ 

“แล้วมำอยู่ทำงนี้ครอบครวัไม่ว่ำเอำร ึสำมนี่ะ เขำไม่ห่วงหรอืไง”

“ขวญัยงัไม่ได้แต่งงำนเลยค่ะ แฟนกย็งัไม่ม ีส่วนพ่อกบัแม่กห่็วงนดิ

หน่อย เพรำะออกมำอยู่ต่ำงจงัหวดัคนเดยีว”
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“งำนรำชกำรกแ็บบนี้แหละ ตำปรำณลกูของป้ำตอนสมยัรบัรำชกำร

ใหม่ๆ กโ็ยกย้ำยบ่อยเหมอืนกนั แต่ตอนนี้ยศเขำใหญ่ หน้ำที่กำรงำนมั่นคง

แล้วเลยไม่ค่อยได้ย้ำยไปไหนอกี”

“อิ่มแล้วค่ะ” น้องกันต์ตะแคงถ้วยข้ำวต้มของตนให้ทุกคนได้ดูด้วย

ควำมภูมใิจ

“วันนี้มำแปลก ปกติกว่ำจะละเลียดกินจนหมดชำม ปำเข้ำไปร่วม

ชั่วโมง” 

เดก็หญงิวิ่งน�ำถ้วยข้ำวของตนไปเกบ็ที่อ่ำงล้ำงจำน ก่อนจะวิ่งกลบัมำ

เกำะอยูข้่ำงโต๊ะใกล้ๆ  กบัเก้ำอี้ที่พำขวญันั่งอยู่ “เสรจ็แลว้ค่ะพี่ เรำไปกนัได้

หรอืยงัคะ”

“ต้องเรยีกว่ำคุณอำนะน้องกนัต์” คุณดำหวนัทกัท้วงหลำนสำว 

พำขวญัเองได้แต่ยิ้มหน้ำแห้งออกไป เมื่อคุณดำหวนัหนัมำส่งยิ้มให้ 

จะให้พูดได้อย่ำงไรล่ะว่ำชอบให้เดก็หญงิเรยีกว่ำพี่มำกกว่ำเรยีก ‘อำ’

ภำรกจิพำลูกสุนขัไปหำหมอเสรจ็สิ้นเอำตอนเกอืบบ่ำยโมง เพรำะกำร
ตรวจของคุณหมอมหีลำยขั้นตอนเหลอืเกนิ แถมพอบลิคดิเงนิออกมำกถ็งึ

กบัท�ำให้พำขวญัตำโตเพรำะคำดไม่ถงึ แค่ฉดียำกนัเหบ็หมดัและยำกนัพยำธิ

หัวใจ แต่ยอดเงินค่ำใช้จ่ำยค่ำยำ ค่ำหมอกลับออกมำเกือบสองพันบำท 

เพรำะกลวัคณุดำหวนัจะห่วงว่ำพำหลำนสำวของท่ำนออกมำนำน จงึไม่อยำก

สอบถำมให้มำกควำม เลยตดัใจควกัเงนิในกระเป๋ำจ่ำยๆ ไป 

แม้ร้ำนสตัวแพทย์แห่งนี้จะดใูหญ่โตหรหูรำขนำดคลนิกิรกัษำคนยงั

ได้อำย แต่หญิงสำวก็ตั้งใจว่ำจะไม่พำเจ้ำลูกสุนัขตัวน้อยมำตรวจรักษำที่นี่

อกีต่อไป เพรำะเธอเชื่อว่ำน่ำจะมรี้ำนสตัวแพทย์ดีๆ  และรำคำยุตธิรรมอยู่

อกีหลำยร้ำนในอ�ำเภอสตัหบี 

หลงัจำกจดักำรทกุอย่ำงจนเรยีบร้อย หญงิสำวกร็บีพำน้องกนัต์กลบั

ไปที่บ้ำนทนัทโีดยไม่ได้แวะรบัประทำนข้ำวที่ไหนก่อน
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“คุณพ่อกลับมำแล้วค่ะ” น้องกันต์บอกเมื่อมองไปที่บ้ำนของตนเอง 

แล้วเห็นรถของผู้เป็นพ่อจอดอยู่หน้ำตัวบ้ำน น�้ำเสียงของเด็กหญิงแสดง

ควำมยนิดอีย่ำงเหน็ได้ชดั

พำขวญัชะลอรถและจอดต่อท้ำยรถกระบะกลำงเก่ำกลำงใหม่ที่หน้ำ

บ้ำนของน้องกนัต์ พอรถจอดสนทิ น้องกนัต์กไ็ม่รอช้ำที่จะเปิดประตูและวิ่ง

เข้ำไปในบ้ำนทนัท ีโดยมเีจ้ำลูกสุนขัตวัน้อยตดิมอืไปด้วย 

หญงิสำวจดักำรดบัเครื่องยนต์ เพรำะคดิแล้วว่ำจะปล่อยให้เดก็หญงิ

วิ่งเข้ำบ้ำนไปแบบนั้นคนเดยีวคงไม่ดเีท่ำไร ไหนๆ ตอนไป เธอกเ็ป็นคนขอ

อนญุำตพำน้องกนัต์ไปด้วย เมื่อกลบัมำกค็วรจะบอกกล่ำวให้ได้รู้สกันดิ แต่

ทันทีที่ก้ำวลงจำกรถมำได้เพียงสองก้ำว เสียงดุเข้มรำวกับโมโหโกรธำใคร

มำสกัสบิปีกด็งัมำเข้ำหู

“พ่อบอกกี่ครั้งแล้วน้องกันต์ ว่ำไม่อนุญำตให้ไปเล่นกับไอ้พวกหมำ

แมวจรจดัแบบนี้ มนัสกปรก!”

“แต่มนัสะอำดแล้วนะคะ ไปหำหมอแล้วด้วย” เสยีงเลก็ๆ พยำยำม

อธบิำย

“นี่อะไรกันครับแม่ แม่ปล่อยให้น้องกันต์ไปเล่นกับไอ้สัตว์หน้ำขน

พวกนี้ได้ยงัไง แม่กร็ูว่้ำน้องกนัต์เป็นภมูแิพ้ ถ้ำเจบ็ป่วยขึ้นมำจะท�ำยงัไงกนั 

ไม่วุ่นวำยใหญ่โตเข้ำออกโรงพยำบำลเหมือนครำวที่แล้วหรือครับ แถมยัง

ปล่อยให้ไปไหนกบัใครกไ็ม่รู้แบบนี้”

หญงิสำวเดนิเข้ำไปในบ้ำนอย่ำงหวำดๆ เพรำะเสยีงดุดนัทรงอ�ำนำจ

ที่เอด็ตะโรดงัขรมไปทั้งบ้ำน คณุดำหวนัและน้องกนัต์กอดกนักลมอยูท่ี่เก้ำอี้ 

ในขณะที่ร่ำงสงูใหญ่เกนิมำตรฐำนชำยไทยยนืโวยวำยไม่ยอมจบ ส่วนเจ้ำลกู

สุนขัเจ้ำปัญหำตอนนี้กเ็ดนิไปมำอยู่ที่พื้น

“ขอโทษค่ะ” พำขวญัส่งเสยีงขดัจงัหวะ เพรำะเธอรู้สกึเหมอืนตนเอง

จะต้องช่วยแบ่งเบำควำมเกรี้ยวกรำดของพ่อเดก็หญงิในครั้งนี้

ชำยร่ำงสูงหันขวับกลับมำมองตำมเสียงที่เข ้ำมำขัดจังหวะเขำ 
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ปรำณนต์หรี่ตำมองหญิงสำวหน้ำตำหมดจดตรงหน้ำด้วยควำมสงสัย นึก

แปลกใจอยู่เหมอืนกนัว่ำหญงิสำวเป็นใครถงึกล้ำเดนิเข้ำมำในบ้ำนของเขำ

“ครับ?” หนุ่มใหญ่ตอบกลับมำห้วนสั้น สื่อให้รู้ถึงอำรมณ์ได้เป็น

อย่ำงดี

พำขวัญกลืนน�้ำลำยลงคอ หนุ่มใหญ่หน้ำตำคมคำยตรงหน้ำเธอ ดู

จำกท่ำทำงภำยนอกก็รู้ว่ำมีลักษณะของคนที่มีควำมเป็นผู้น�ำสูง คงเคยชิน

กับกำรสั่งกำรและมีคนท�ำตำมค�ำสั่งมำกกว่ำครึ่งชีวิต และเป็นจอมบงกำร

เจ้ำอำรมณ์ที่เธอควรหนหี่ำงให้ไกล 

“ดฉินัอยูบ้่ำนฝ่ังตรงกนัข้ำมกบับ้ำนของคณุค่ะ เพิ่งย้ำยจำกกรงุเทพฯ 

มำประจ�ำที่นี่ ส่วนลูกหมำตัวนั้นก็เป็นของดิฉันเอง” หญิงสำวชี้ไปที่เจ้ำลูก

สุนขัตวัเลก็ที่ก�ำลงัเดนิไปหยุดอยู่ตรงเท้ำของอกีฝ่ำย 

ปรำณนต์ขมวดคิ้วอย่ำงไม่ชอบใจขึ้นมำทนัท ี“ผมจะขอบคณุมำก ถ้ำ

คณุเอำลกูหมำของคณุกลบัไป แล้วอย่ำปล่อยให้มนัมำอยูใ่กล้ลกูของผมอกี 

ลูกผมร่ำงกำยค่อนข้ำงอ่อนแอ ไม่สบำยบ่อย”

“แต่...” พำขวัญพยำยำมจะเอ่ยเล่ำเรื่องรำวทั้งหมดให้อีกฝ่ำยได้ฟัง 

แต่เขำกลบัโบกไม้โบกมอืเหมอืนไม่ต้องกำรฟังเสยีก่อน 

“แล้วอกีอย่ำง คณุเพิ่งย้ำยมำอยูท่ี่นี่ เรำไม่ได้รูจ้กัมกัคุ้นกนัเป็นพเิศษ 

เพรำะฉะนั้นกรุณำอย่ำมำพำลูกของผมไปไหนต่อไหนแบบนี้อกี”

ปำกที่อ้ำอยูห่บุฉบัลงอย่ำงไม่สบอำรมณ์ทนัท ีคนแบบนี้ต่อให้พดูต่อ

ให้อธบิำยไปมำกแค่ไหน ดูท่ำทำงแล้วกค็งไม่ฟังใคร “ค่ะ” 

พำขวญัรบัค�ำง่ำยๆ เหมอืนต้องกำรตดัปัญหำ ไม่อยำกต่อควำมให้

มันยืดเยื้ออีกต่อไป หญิงสำวยกมือขึ้นไหว้ลำคุณดำหวันแล้วเดินเข้ำไปอุ้ม

ลูกหมำเจ้ำปัญหำที่ไปนอนเกยอยู่ที่เท้ำของปรำณนต์ขึ้นมำไว้ในอ้อมแขน 

พร้อมกับตวัดสำยตำแสดงอำกำรไม่พอใจให้อีกฝ่ำยได้เห็น ก่อนจะสะบัด

หน้ำเดนิออกมำจำกบ้ำนที่เธอหลงเข้ำมำวุน่วำยด้วย พร้อมสญัญำกบัตวัเอง

ว่ำจะไม่วุ่นวำยข้องเกี่ยวกบับ้ำนหลงันี้อกีเป็นอนัขำด 
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‘คนบ้ำ! เจ้ำอำรมณ์ ฟังคนอื่นไม่เป็นเลยหรอืไง’ 

หญงิสำวยงับ่นขมบุขมบิมำตลอด จนกระทั่งจดักำรพำตวัเองและตวั

ปัญหำเข้ำมำในบ้ำน แม้จะอำรมณ์ไม่ด ีแต่หญงิสำวกไ็ม่คดิจะเอำควำมโกรธ

ไปลงที่ลูกสุนัข แต่โยนควำมโกรธทั้งหมดที่มีไปให้หนุ่มใหญ่นิสัยไม่ด ี 

พ่อของน้องกนัต์ทั้งหมด 

“อยำกรู้จริงๆ ว่ำท�ำงำนหน่วยไหน สงสำรลูกน้องเหลือเกินที่ม ี

เจ้ำนำยบ้ำอ�ำนำจแบบนี้” 

ยงัไม่ทนัข้ำมวนัพำขวญักต็้องกลำยเป็นคนผดิค�ำพูดของตนเอง เมื่อ
เปิดประตูออกมำเจอน้องกนัต์ยนืยิ้มแป้นอยู่หน้ำบ้ำน 

“ว่ำไงคะคนสวยมำบ้ำนพี่ ไม่ใช่ส ิคุณย่ำให้เรยีกอำเนอะ มำบ้ำนอำ

แบบนี้คุณพ่อไม่ว่ำเอำหรอืคะ”

“คุณพ่อออกไปท�ำงำนอีกแล้วค่ะ น้องกันต์เลยขอคุณย่ำมำบ้ำน 

คุณอำ”

พำขวัญเลิกคิ้วอย่ำงแปลกใจ นึกสงสัยว่ำงำนอะไร ต้องออกไปท�ำ

ตอนบ่ำยสี่โมงแบบนี้ แต่กไ็ม่ได้เอ่ยปำกถำมเดก็หญงิออกไป “เรยีกอำขวญั

กไ็ด้จ้ะ ไม่ต้องมคีณุน�ำหน้ำหรอก ที่บ้ำนอำขวญักเ็รยีกกนัธรรมดำๆ แบบ

นี้”

“น้องกนัต์เข้ำไปเล่นกบัลูกหมำได้ไหมคะ” เดก็หญงิส่งสำยตำปรบิๆ 

มองไปที่ลูกสุนขัตวัเลก็ที่นอนกลิ้งไปกลิ้งมำ กดัปลำยพรมเชด็เท้ำอยู่ที่พื้น

“ได้ค่ะ แต่น้องกนัต์เป็นภมูแิพ้ไม่ใช่หรอืคะ มำเล่นกบัลกูหมำแบบนี้

แล้วจะไม่เป็นผื่น ไม่คนัหรอืไงคะ”

“ไม่เหน็เป็นอะไรนี่คะ คุณหมอบอกน้องกนัต์แค่แพ้อำหำร ห้ำมกนิ 

ไข่ ถั่ว นม แป้งสำล ีปู กุ้ง ไม่ได้บอกว่ำแพ้หมำค่ะ”

“โอ้โห! ท�ำไมแพ้เยอะเหลอืเกนิ แล้วแบบนี้ไปโรงเรยีนท�ำไงล่ะคะ จะ

กนิอะไรได้บ้ำงเนี่ย”
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“คุณย่ำท�ำข้ำวกล่องให้ไปกนิที่โรงเรยีนค่ะ” 

“แล้วแบบนี้ต้องกนิยำทุกวนัไหมคะ” พำขวญัถำมด้วยควำมอยำกรู้ 

เพรำะไม่เคยได้ยนิว่ำจะมเีดก็คนไหนแพ้อำหำรเยอะแบบนี้มำก่อน 

ไอ้แพ้นม แพ้อำหำรทะเลเคยได้ยนิอยู่ แต่แพ้สำรพดัแบบนี้กท็�ำเอำ

เธอมองเดก็หญงิด้วยควำมสงสำร แต่ถงึกระนั้นเดก็หญงิกม็รูีปลกัษณ์อวบ

อ้วนน่ำเอ็นดู ดูสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงดี ไม่มีลักษณะผอมโซเหมือนเด็ก

ขำดสำรอำหำร

“ไม่ได้กนิแล้วค่ะ คุณหมอบอกว่ำน้องกนัต์แขง็แรงแล้ว” แม้ปำกจะ

ตอบค�ำถำม แต่ควำมสนใจของเดก็หญงิกไ็ปอยู่ที่เจ้ำลูกสุนขัทั้งหมด “มนั

ชื่ออะไรคะ”

“นั่นสนิะ เรำยงัไม่ได้ตั้งชื่อมนัเลยนี่เนอะ” หญงิสำวขยบัตวัลงมำนั่ง

ที่พื้นข้ำงๆ น้องกันต์ “อำให้น้องกันต์เป็นคนตั้งชื่อเจ้ำตัวปัญหำนี่ดีไหมคะ 

เพรำะน้องกนัต์เป็นคนไปเจอมนัมำ”

เด็กหญิงพยักหน้ำรับอย่ำงกระตือรือร้น ก่อนจะกอดอกท�ำท่ำ

ครุ่นคดิอยู่พกัใหญ่ “เอำชื่อน�้ำตำลไหมคะ”

“เหมอืนแม่ของมนัหรอืคะ” พำขวญัขบขนั เดก็หญงินั่งหน้ำนิ่วคิ้ว-

ขมวดอยู่ตั้งนำน แต่กลบัไปใช้ชื่อของแม่สุนขัมำตั้งชื่อลูกต่อ 

“ค่ะ มนัจะได้เหมอืนแม่มนัไงคะ” น้องกนัต์ท�ำหน้ำเศร้ำๆ ขณะลูบ

หวัลูกสุนขัไปมำ

พำขวัญรู้สึกหน่วงๆ อย่ำงไรบอกไม่ถูก เมื่อรู้สึกเหมือนน้องกันต์

ก�ำลงัโหยหำควำมรกัของผูเ้ป็นแม่อยูล่กึๆ ในใจ “แต่อำอยำกให้มนัดอูนิเตอร์

นดิๆ เอำเป็น ชูกำร์ นะคะ แปลเป็นไทยกค็อื น�้ำตำล แต่น�้ำตำลของอำ 

เป็นเครื่องปรุงรส ไม่ใช่สนี�้ำตำล”

“ชูกำร์” น้องกันต์ทวน พร้อมออกเสียงเป็นส�ำเนียงให้ใกล้เคียงกับ

พำขวญั

“ดไีหมคะ”
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“ดค่ีะด ีน้องกนัต์ชอบ” เดก็หญงิหวัเรำะชอบใจ “ชกูำร์” พอน้องกนัต์

เอ่ยเรยีกชื่อ เจ้ำลูกสุนขักก็ระดกิหำงเหมอืนจะรบัรู ้แถมยงัท�ำท่ำท�ำทำงจะ

กระโจนเข้ำใส่เด็กหญิงเหมือนต้องกำรจะเล่นด้วย น้องกันต์เลยขยับลุก

กระโดดหน ีเจ้ำชูกำร์ตวัดกีก็ระโดดตำมวิ่งไล่กนัไปอย่ำงสนุกสนำนจนเธอ

อดหวัเรำะตำมไม่ได้

“ปริ๊นๆๆ” เสยีงบบีแตรรถดงัลั่นถนน ปลกุให้พำขวญัขยบัตวัเงยหน้ำ
มองดูนำฬิกำที่ตั้งอยู่ไม่ไกล 

“หกโมงเช้ำ โอ๊ย! สำยแล้ว สำยแล้ว” พำขวญัผุดลุกขึ้นมำนั่งอย่ำง

ตื่นตระหนก พร้อมกระโจนลุกพรวดออกจำกเตียงนอน วิ่งไปเข้ำห้องน�้ำ

ด้วยควำมรีบร้อนจนเกือบเหยียบหัวเจ้ำชูกำร์ แต่ไม่นำนหลังจำกนั้น  

พำขวญักลบัเดนิหวัเรำะออกมำจำกห้องน�้ำ หลงัท�ำธรุะส่วนตวัเสรจ็เรยีบร้อย 

เพรำะมำคดิได้ว่ำตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ อกีต่อไปแล้ว ไม่มคีวำม

จ�ำเป็นจะต้องรีบตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่ง และออกจำกบ้ำนตั้งแต่ตีห้ำครึ่งเพื่อขับ

รถฝ่ำกำรจรำจรไปยงัที่ท�ำงำนอกีต่อไป

พำขวญัเดนิออกไปมองทวิทศัน์ภำยนอกหน้ำต่ำง หลำยบ้ำนเริ่มลุก

ขึ้นมำท�ำกจิวตัรประจ�ำวนั เช่นกวำดใบไม้ รดน�้ำต้นไม้ เหมอืนชวีติอกีหลำย

ชวีติที่นี่ด�ำเนนิไปเรื่อยๆ อย่ำงเชื่องช้ำ ไม่เร่งรบี แล้วเธอจะท�ำอย่ำงไรดกีบั

เวลำที่เพิ่มขึ้นมำ พำขวญัถำมตนเองเมื่อรู้สกึว่ำเวลำมมีำกเกนิไป

หลงัจำกยนืจบิกำแฟ ดูข่ำวยำมเช้ำจนเป็นที่สบำยใจกอ็ำบน�้ำแต่งตวั

เตรยีมพร้อมไปท�ำงำนยงัที่ท�ำงำนใหม่ เมื่อวนัศุกร์ที่ผ่ำนมำเธอได้ไปรำยงำน

ตัวเข้ำสังกัดในชุดขำวใหญ่กับผู้บังคับบัญชำโดยตรงมำแล้ว เนื้องำนใน

ต�ำแหน่งใหม่ของเธอกค็ล้ำยๆ กบัที่ท�ำงำนเก่ำ ไม่ต้องเริ่มหรอืเปลี่ยนแนว

ไปจำกเดมิใหม่ทั้งหมดเลยท�ำให้ออกจะเบำใจ 

เจ้ำชูกำร์ยังคงนอนไม่รู้สึกรู้สมใดๆ บนพรมหน้ำห้องน�้ำ ซึ่งเป็น

สถำนที่ที่มนัโปรดปรำนที่สดุ ตอนที่พำขวญัน�ำนมและอำหำรส�ำหรบัลกูสนุขั
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ไปวำงไว้ให้ พร้อมกบัปแูผ่นใยซมึซบักนัเป้ือนแผ่นใหญ่เพื่อรองรบัของเสยี 

เจ้ำชูกำร์ก็ท�ำแค่ปรือตำขึ้นมำมองเพียงเล็กน้อย ก่อนจะหลับลงไปอีก  

มนัช่ำงเหมำะสมกบัค�ำว่ำหมำเทวดำเสยีเหลือเกนิ

หญงิสำวออกจำกบ้ำนด้วยควำมชื่นมื่น กำรมำอยู่ต่ำงจงัหวดัมนักด็ี

ไปอกีแบบ ท�ำอะไรกไ็ม่ต้องเร่งรบี รถรำผูค้นกบ็ำงตำกว่ำที่กรงุเทพฯ มำกนกั 

ขนำดเธอขับรถออกจำกบ้ำนมำตอนเจ็ดโมงเช้ำ ซึ่งก็นับว่ำสำยมำกแล้ว

ส�ำหรับเธอ แต่บริเวณทำงเท้ำริมถนนก็ยังมีผู้คนสวมชุดกีฬำวิ่งเหยำะๆ 

ออกก�ำลงักำยยำมเช้ำกนัเยอะแยะ

พำขวัญเขม้นมองแผ่นหลังหญิงสูงวัยที่ก�ำลังจูงเด็กหญิงในชุด

นักเรียนพร้อมสะพำยกระเป๋ำเป้ที่เดินอยู่บริเวณทำงเท้ำ ยิ่งขับไปใกล้มำก

เท่ำไรกย็ิ่งคุน้ตำ หญงิสำวตดัสนิใจน�ำรถเข้ำไปเทยีบ ก่อนจะเปิดกระจกรถ

ลง

“คุณป้ำคะ คุณป้ำ”

“อ้ำวหนูขวญั”

“จะไปไหนคะ ขึ้นรถก่อนเถอะค่ะ เดี๋ยวขวญัไปส่ง” พำขวญัตะโกน

บอกออกไปอย่ำงมีน�้ำใจ เพรำะระยะทำงจำกจุดที่ย่ำหลำนเดินอยู่ กว่ำจะ

ถงึจุดที่มรีถรบัจ้ำงกไ็กลเอำกำรอยู่

คณุดำหวนัลงัเลอยูเ่พยีงครู ่ก่อนจะเปิดประตรูถข้ำงหน้ำแล้วให้น้อง

กันต์เข้ำไปนั่ง ส่วนตนเองก็เข้ำไปนั่งบริเวณเบำะหลัง “ขอบคุณมำกนะหนู

ขวญั”

“ท�ำไมมำเดนิอยูแ่บบนี้ล่ะคะ” หญงิสำวถำมด้วยควำมสงสยั ก่อนจะ

เคลื่อนรถไปตำมทำง

“เมื่อเช้ำน้องกันต์ตื่นสำยไปไม่ทันรถนักเรียน เลยตกรถ ป้ำจะวิ่ง

ออกมำบอกคนขับรถให้รอหน่อยก็ไม่ทัน คนขับก็ใจร้อนเหลือเกิน มีบีบ

แตรทเีดยีวแล้วกไ็ป ป้ำเลยต้องออกมำส่งเอง”

“ตำยละ แล้วถ้ำไม่เจอขวญัจะไปกนัยงัไงล่ะคะ”
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“ก็เดินไปที่ป้อมยำมตรงนั้นจะมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงอยู่ ให้เขำไป

ส่งหน้ำจดุรกัษำกำรณ์ ต่อรถสองแถวไปอกีทอดกถ็งึแล้ว” คุณดำหวนัหยบิ

พัดในกระเป๋ำถือขึ้นมำกระพือ พอพำขวัญเห็นดังนั้นก็ปรับเร่งลมแอร์ให้

แรงขึ้นทนัที

“คุณย่ำไปส่งน้องกนัต์บ่อยๆ ค่ะ น้องกนัต์ชอบตื่นสำย”

“คุณป้ำบอกทำงขวญัด้วยนะคะ เดี๋ยวขวญัไปส่งให้ถงึที่เลย”

“จะดหีรอื ป้ำกลวัหนูจะสำย”

“ไม่เป็นไรค่ะ ยงัมเีวลำเหลอือกีเยอะ” พำขวญับอกอย่ำงเตม็ใจ จะ

ให้เธอใจด�ำปล่อยสองย่ำหลำนกใ็ช่ที่ 

คนหนึ่งกอ็ำยุมำกแล้ว คนหนึ่งกย็งัเป็นเดก็ตวัเลก็กระจ้อยร่อย จะ

ปล่อยให้ขึ้นรถสองต่อสำมต่อไปโรงเรยีนกค็งท�ำไม่ได้ จนนกึต่อว่ำไปถงึคน

ที่อยูใ่นฐำนะลกูและพ่อ เขำจะรูไ้หมว่ำแม่และลกูของเขำล�ำบำกแค่ไหนยำม

ที่ถูกทิ้งให้อยู่กนัแค่เพยีงสองคน



“เป็นไงคะหวัหน้ำ บ้ำนช่องใช้ได้ไหมคะ ทนัททีี่ท่ำนโทร. มำสั่ง พี่
นี่รีบจัดกำรให้ทันที” ดวงมณี นำยทหำรหญิงยศเรือตรี แต่อำยุมำกกว่ำ 

พำขวญัมำกนกัเข้ำมำถำมไถ่ 

ดวงมณีไต่เต้ำมำจำกนำยทหำรชั้นประทวน สอบเลื่อนฐำนะจนได้

เป็นนำยทหำรยศเรอืตรเีช่นในปัจจบุนั แต่เหน็แบบนี้ ดวงมณนีั้นกว้ำงขวำง

ยิ่งนกั รูจ้กันำยๆ คนใหญ่คนโตมำกมำยหลำยคน และไม่ว่ำใครจะไหว้วำน

ให้ดูแลเรื่องใด ดวงมณีไม่เคยปฏิเสธตั้งแต่คนที่เป็นนำยยันเพื่อนร่วมงำน 

จนได้รับควำมไว้วำงใจให้ดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้นำยๆ ท่ำนๆ ทั้งหลำย  

รวมถงึเพื่อนร่วมงำนเสมอ 

แม้แต่ตอนที่พำขวัญมำถึงที่นี่เมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ พ่อของเธอยัง

ก�ำชับนักก�ำชับหนำให้โทร. หำดวงมณีทันทีที่มำถึง แล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆ 

เพรำะทนัททีี่โทร. หำ ดวงมณกีบ็อกว่ำได้จดักำรเตรยีมทกุอย่ำงเอำไว้พร้อม

สรรพแล้ว แค่พำขวัญย้ำยมำพร้อมเสื้อผ้ำก็สำมำรถเข้ำอยู่ได้ทันที ส่วน 

‘ท่ำน’ ของดวงมณ ีเธอเองกไ็ม่รูว่้ำคอืใคร แต่คำดว่ำคงเป็นคนรูจ้กัของพ่อ

๓
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เธอแน่ๆ

“เรยีบร้อยมำกค่ะ ขอบคณุนะคะ ตอนแรกที่พอ่บอกวำ่เพื่อนพอ่หำ

บ้ำนพกัให้ได้แล้ว ขวญัยงัคดิว่ำอำจได้แค่แฟลตเลก็ๆ เพรำะมนัฉุกละหุก

เหลอืเกนิ แต่ที่ไหนได้ นี่ได้บ้ำนแฝดหลงัใหม่เอี่ยมเลย”

“แหม ระดบัพี่แล้วสบำยใจได้ค่ะ พี่หำแต่สิ่งที่ดทีี่สุดให้เท่ำนั้น บ้ำน

หลงันั้นเจ้ำของเพิ่งย้ำยเข้ำกรงุเทพฯ ค่ะ เพิ่งท�ำเรื่องสง่คนืบ้ำนพกั พี่เข้ำไป

เจอเลยรบีคว้ำมำก่อน แถวนั้นนะปลอดภยั อย่ำงที่บอกไปไม่เคยมข่ีำวครำว

เรื่องขโมย เพื่อนบ้ำนก็เป็นนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้น ไม่เจี๊ยวจ๊ำวเสียงดัง

ให้หนวกหูเหมอืนแฟลตรวม”

“จรงิค่ะ แถวบ้ำนเงยีบสงบจรงิๆ แต่ขวญักเ็พิ่งได้รูจ้กัเพื่อนบ้ำนแค่

หลงัเดยีวเองค่ะ”

“หลงัไหนคะ” 

“เออ...ยงัไม่รูจ้กัเจ้ำของบ้ำนเลยค่ะ รูจ้กัแต่ลกูสำวกบัแม่เจ้ำของบ้ำน 

บ้ำนหลงัที่อยู่ฝั่งตรงข้ำมกบัขวญัน่ะค่ะ”

“อ๋อ...บ้ำนผู้กำรปรำณนต์”

“พี่ดวงรู้จกัด้วยหรอืคะ” พำขวญัถำมอย่ำงแปลกใจ ก่อนจะคดิขึ้น

ได้ว่ำดวงมณกีว้ำงขวำงคงรู้จกัใครๆ หลำยคน

“โอ๊ย! สำวโสด สำวไม่โสด หรอืสำวแก่ๆ แบบพี่ ใครบ้ำงจะไมรู่จ้กั

ผูก้ำรปรำณนต์ พ่อม่ำยหนุม่เนื้อทอง เนื้อหอมฟุง้ไปทั่วร้อยเอด็เจด็ย่ำนน�้ำ”

พำขวัญเบ้ปำกท�ำสีหน้ำผสมกันระหว่ำงไม่เชื่อและแปลกใจจน

ดวงมณรี้อนใจ ต้องยนืยนัด้วยสหีน้ำและน�้ำเสยีง 

“จรงิๆ นะคะหวัหน้ำ ผู้กำรปรำณนต์น่ะเขำว่ำกนัว่ำอนำคตอำจได้ขึ้น

เป็น ผบ.กร.๑ ห้ำฉลำม ทร.๒ แถมเนื้อหอมอย่ำงกบัอะไรด”ี

๑ ผู้บญัชำกำรกองเรอืยุทธกำร
๒ ห้ำฉลำมทพัเรอืประกอบด้วย ๑. ผบ.ทร ๒. รอง ผบ.ทร ๓. ผช.ผบ.ทร ๔. ผบ.กอง

เรอืยุทธกำร และ ๕. เสธ. 
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“แล้วเมยีผู้กำรเสยีไปนำนหรอืยงัคะ” 

“เสยีไปสองปีกว่ำแล้วค่ะ เป็นมะเรง็ เหน็ว่ำเจอก้อนเนื้อได้ไม่กี่เดอืน

กเ็สยี ไม่ทนัรกัษำด้วยซ�้ำ เมยีผู้กำรเขำกเ็ป็นพยำบำลเก่ำนะคะ แต่ร่ำงกำย

อ่อนแอ ผู้กำรเลยให้ออกจำกงำนมำเลี้ยงลูกอยู่กับบ้ำน พี่ละสงสัยนัก  

ว่ำท�ำไมถงึไม่รู้ว่ำตวัเองมอีำกำรผดิปกต ิมำเจออกีทกีเ็กนิรกัษำกนัแล้ว”

“สงสำรกแ็ต่ลูก”

“ค่ะ สงสำรเดก็ ขำดแม่ตั้งแต่ยงัเลก็ ดนีะคะมยี่ำมำช่วยดูให้”

“นั่นสิคะ น่ำสงสำร แล้วท�ำไมผู้กำรเขำถึงไม่ขอย้ำยขึ้นฝั่งล่ะคะ  

แม่ของผู้กำรกด็ูอำยุเยอะแล้ว ไหนจะลูกเลก็อกี”

“ผูก้ำรปรำณนต์ขอย้ำยมำหลำยหนแล้วค่ะหวัหน้ำ แต่อย่ำงที่รู้ๆ กนั 

คนนี้น่ะ นำยทั้งรกัทั้งไว้ใจ บอกให้ผู้กำรทนไปอกีนดิ เรอืหลวงชั้นหนึ่งล�ำนี้ 

เขำว่ำมีแต่คนรอจ่ออยำกจะขึ้นมำนั่งแทน แต่...ไม่ใช่ว่ำใครจะขึ้นเป็นกัน

งำ่ยๆ ได้ที่ไหน ไหนจะเรื่องคณุวุฒคิณุสมบตั ิแถมเรอืผูก้ำรปรำณนต์เป็น

เรอืล�ำดบัต้นๆ ที่คอยรบัแขกบ้ำนแขกเมอืง ออกปฏบิตักิำรที่น่ำนน�้ำสำกล

เชดิหน้ำชตูำกองทพัเรอืของเรำ นำยเขำกต้็องเลอืกคนที่ดทีี่สดุเท่ำนั้นแหละ

ค่ะ”

พำขวญัส่ำยหวัให้เรื่องที่ดวงมณสีำธยำย ยงัจ�ำใบหน้ำดุๆ  กบัท่ำทำง

กอดอกหนัมำจกินยัน์ตำจ้องมำที่เธอรำวกบัเป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชำได้เป็นอย่ำง

ดี ฟังๆ ดู ผู้กำรเรือคนนี้ท่ำทำงจะสรรพคุณล้นเหลือ แถมยังเนื้อหอม 

น่ำดูชม 

ส่วนเรื่องขอโยกย้ำยนี่พำขวัญเข้ำใจดีเชียว เพรำะกว่ำตนเองจะได้

โยกย้ำยนั้นกไ็ม่ใช่ง่ำยๆ มนัต้องมอีงค์ประกอบมำกมำยนกั ยิ่งคนดีๆ  เก่งๆ 

นำยให้ควำมไว้วำงใจ นำยที่ไหนกอ็ยำกเอำไว้ใช้สอยใกล้มอื สร้ำงผลงำนให้

แก่หน่วยงำนต่อไป 

เรอืทุกล�ำของกองทพัเรอื ไม่ว่ำจะเป็นล�ำเลก็ล�ำใหญ่ จ�ำเป็นต้องเข้ำ

รบักำรซ่อมบ�ำรงุในอูซ่่อมเรอืตำมวงรอบของกำรใช้งำน เพื่อคงสภำพควำม
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พร้อมของเรอืและยุทโธปกรณ์ เรอืรบขนำดใหญ่สว่นใหญจ่ะเข้ำซ่อมบ�ำรงุ

เรอืที่อูท่หำรเรอืพระจลุจอมเกล้ำ และอู่รำชนำวมีหดิลอดลุยเดช  และปีนี้

คือก�ำหนดกำรของเรือหลวงชั้นหนึ่ง๓ ที่ปรำณนต์เป็นผู้บังคับกำรเรือ ซึ่ง

จ�ำเป็นต้องเข้ำรบักำรบ�ำรงุรกัษำ และซ่อมท�ำตำมแผนที่ก�ำหนดมำลว่งหนำ้

มำกกว่ำสำมปี ส่วนระยะเวลำกำรซ่อมท�ำนั้นกย็งัก�ำหนดไม่ได้ ต้องรอควิ

เข้ำอูแ่ห้ง๔ ต่อไป ซึ่งบำงล�ำอำจใช้เวลำในกำรซ่อมบ�ำรงุเป็นปีกนัเลยทเีดยีว

อู่ทหำรเรอืพระจุลจอมเกล้ำ ตั้งอยู่ที่จงัหวดัสมุทรปรำกำร เมื่อเรอื

เข้ำซ่อมบ�ำรุง ก�ำลังพลประจ�ำเรือซึ่งมีทั้งสิ้น ๑๕๑ อัตรำก็ต้องอยู่ประจ�ำ

เรอื ไม่เว้นแม้แต่ผูบ้งัคบักำรเรอื หรอืที่เรยีกง่ำยๆ ว่ำผูก้ำรเรอืกเ็ช่นกนั ที่

จะไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ประจ�ำกำรเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ช่ำงที่จะเข้ำมำ

ซ่อมบ�ำรุง ส่วนเวรยำมประจ�ำเรอืกย็งัคงไว้ตำมระเบยีบ และอำจจะมกีำร

อบรมหรอืฝึกทบทวนตำมแผนที่วำงไว้

ปรำณนต์เดินออกมำที่บริเวณดำดฟ้ำ เพื่อดูแลควำมเรียบร้อยโดย
รวมหลังเรือเข้ำจอดเทียบท่ำแล้ว หนุ่มใหญ่ถอนใจออกมำอย่ำงหนักอก 

ควำมรู้สกึของเขำกบัก�ำลงัพลบนเรอืตอนนี้คงไม่ต่ำงกนัเท่ำไร เมื่อต้องห่ำง

จำกบ้ำนมำอกีครำ ผูก้ำรหนุม่รูส้กึห่วงแม่และลูกสำวที่ต้องอยูก่นัตำมล�ำพงั

ที่สตัหบี แม้ไม่อยำกจำกมำ แต่หน้ำที่ควำมรบัผดิชอบกต็้องมำก่อนเสมอ 

ตอนนี้ใจหนึ่งกน็กึอยำกจะหำทหำรเกณฑ์สกัคนให้ไปอยูท่ี่บ้ำน คอย

ดแูลช่วยเหลอืงำนบ้ำนเลก็ๆ น้อยๆ แต่อกีใจกย็งัค้ำน เพรำะทหำรเกณฑ์นั้น

ทำงรำชกำรคัดเลือกเกณฑ์มำเพื่อฝึกฝนให้มีควำมช�ำนำญเอำไว้รับใช้ชำติ

ในครำวคับขันยำมเกิดศึกเกิดสงครำม ไอ้ครั้นจะขอมำรับใช้ส่วนตัวเขำก็

๓ เรอืหลวงชั้นหนึ่ง คอืเรอืที่มอีตัรำผู้บงัคบักำรเรอืชั้นยศนำวำโทขึ้นไป 
๔ อู่แห้ง คอือู่ซ่อมเรอืชนดิหนึ่ง เป็นช่องแคบๆ ที่สำมำรถเปิดให้น�้ำเข้ำได้เพื่อน�ำพำหนะ

ทำงน�้ำเข้ำมำ แล้วสูบน�้ำออกให้แห้ง เพื่อกำรสร้ำงและซ่อมบ�ำรุงยำนพำหนะทำงน�้ำ 
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รู้สกึกระดำกใจ ถงึแม้จะมสีทิธิ์ตำมยศตำมศกัดิ์ที่มอียู่กเ็ถอะ…ชำยร่ำงสูง

ใหญ่ถอนใจอีกครำ ก่อนจะล้วงเอำโทรศัพท์ขึ้นมำโทร. หำคนที่อยู่ในห้วง

ค�ำนงึ

“สวสัดคีรบัแม่” เขำเอ่ยทกัคุณดำหวนัผู้เป็นแม่ 

“ว่ำไงปรำณ เรอืเทยีบท่ำแล้วหรอืลูก”

“เทยีบท่ำเรยีบร้อยแล้วครบั แม่กบัน้องกนัต์เป็นไงบ้ำงครบั อยู่กนั

ได้หรอืเปล่ำ”

“อยูไ่ด้ส ิปรำณอย่ำห่วงเลย” คณุดำหวนับอกปัดเพื่อให้ลกูเกดิควำม

สบำยใจ และถงึแม้จะล�ำบำก นำงกไ็ม่คดิจะบ่นให้ลูกรู้สกึไม่สบำยใจ

“แล้วนี่น้องกนัต์ท�ำอะไรอยู่ครบั ผมขอคุยกบัลูกสกันดิเถอะครบั”

คณุดำหวนัอ�้ำอึ้งอยูพ่กัใหญ่ ก่อนจะเอ่ยเสยีงเบำออกไป เพรำะยงัจ�ำ

ควำมเกรี้ยวกรำดของลูกชำยเมื่อหนก่อนได้เป็นอย่ำงด ี“ไป...ท�ำกำรบ้ำนที่

บ้ำนหนูขวญัจ้ะ”

“หนขูวญั ใครกนัครบั เดก็บ้ำนไหน เพื่อนใหม่น้องกนัต์หรอืไงครบั”

“ไม่ใช่ๆ ไม่ใช่เด็กแล้ว หนูขวัญก็คนที่เพิ่งย้ำยมำอยู่หน้ำบ้ำนเรำไง  

ผู้หญงิที่หน้ำตำน่ำรกัๆ ที่ปรำณเจอเมื่อวนัก่อนไงจ๊ะ”

ผูก้ำรหนุม่ใช้เวลำทบทวนควำมจ�ำอยู่ครูใ่หญ่ก่อนจะร้อง “อ๋อ” ออกมำ 

เมื่อจ�ำหญิงสำวหน้ำตำหมดจด สวมแว่นลักษณะเหมือนแม่แก่ รูปร่ำง 

อวบเจ้ำเนื้อนดิๆ ไม่บอบบำงเหมอืนสำวๆ สมยันี้ “เจ้ำของไอ้ลกูหมำตวันั้น”

“พดูไม่เพรำะนะเรำ น้องกนัต์น่ะกลบัมำจำกโรงเรยีนได้กว็ำงกระเป๋ำ 

เปลี่ยนเสื้อผ้ำขอไปท�ำกำรบ้ำนที่บ้ำนหนขูวญัทนัท ีเมื่อเช้ำกโ็ชคดทีี่หนูขวญั

ไปส่งที่โรงเรยีนให้”

“ท�ำไมครับ เกิดอะไรขึ้น” น�้ำเสียงแสดงอำกำรตกใจถำมกลับมำ

อย่ำงรวดเรว็

“ไม่มอีะไร กแ็ค่น้องกนัต์ตื่นสำยไม่ทนัรถรบัส่ง หนูขวญัเขำมำเจอ

เข้ำตอนที่แม่กบัน้องกนัต์เดนิออกไปขึ้นรถรบัจ้ำงเลยอำสำไปส่งให้”
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“นี่ผมกก็�ำลงัคดิอยูว่่ำจะขอพลทหำรฯ มำอยูท่ี่บ้ำนสกัคน” ปรำณนต์

เปรยออกมำทนัททีี่ได้รู้ปัญหำ

“อ๊ำยยย ไม่เอำนะ แม่ไม่เอำ...จะเอำใครที่ไหนกไ็ม่รู้มำอยูบ้่ำนอยู่ช่อง 

แถมลูกเรำกก็�ำลงัจะเป็นสำว ไม่เอำๆ แม่ไม่เอำ”

“แต่แม่ครบั ผมห่วง...มำซ่อมบ�ำรงุครำวนี้กน่็ำจะนำน เพรำะเรอืล�ำ

ที่เข้ำมำก่อนหน้ำเรำยังไม่เรียบร้อยเลย ตอนนี้แผนทุกอย่ำงต้องปรับใหม่

หมด ไม่แน่ว่ำเข้ำซ่อมท�ำหนนี้อำจกินเวลำหลำยเดอืนหรอือำจจะเกอืบปี”

“แต่เสำร์-อำทติย์ปรำณกก็ลบัมำบ้ำนได้นี่ อย่ำกงัวลไปเลยลูก เมื่อ

ก่อนนี้ลูกออกเรือทีสำมสี่เดือนไม่กลับบ้ำนเลยแม่ก็ยังอยู่ได้ ท�ำไมครำวนี้

จะอยู่ไม่ได้เล่ำ ปรำณวำงใจเถอะ แม่อยู่ได้ แต่ให้เอำใครที่ไหนมำอยู่ด้วย 

แม่ไม่เอำเดด็ขำด”

“แม่ครบั ข้ำงบ้ำนเรำหลำยบ้ำนเขำกเ็อำทหำรมำอยูด้่วย ช่วยท�ำโน่น

ท�ำนี่คอยดูแลบ้ำนช่องให้”

“ไม่เอำหรอก แม่ไม่เอำ ถ้ำได้คนดมีำกด็ไีป แต่ถ้ำได้คนเกกมะเหรก

เกเรมำจะท�ำยงัไง” คุณดำหวนัยนืยนัหนกัแน่น นำงได้ฟังมำนกัต่อนกัแล้ว 

ทหำรเกณฑ์บำงคนพอถึงกลำงคืนตกดึกก็หนีเที่ยว บำงคนก็ตีมึนสั่งให้ท�ำ

อะไรกไ็ม่ท�ำจนเจ้ำนำยปวดหวั 

“ครบั...ถ้ำอย่ำงนั้นกแ็ล้วแต่แม่ ถ้ำไงค�่ำๆ ผมจะโทร. มำอกีหน แล้ว

แม่อย่ำปล่อยน้องกนัต์ไปกบัใครอกีนะครบั ผมห่วงลูก”

“จ้ะ” คุณดำหวนัรบีรบัปำกส่งๆ ไปเพื่อให้ลูกชำยเบำใจ แต่วนัสอง

วนัมำนี่นำงกพ็อจะดอูอกว่ำหลำนสำวตดิพำขวญั หญงิสำวที่เพิ่งย้ำยมำเป็น

เพื่อนบ้ำนใหม่มำกแค่ไหน ตอนนี้น้องกนัต์หำยใจเข้ำกอ็ำขวญั หำยใจออก

กอ็ำขวญั ซึ่งผดิปกตนิกั เพรำะดูเดก็หญงิจะให้ควำมไวว้ำงใจสนทิสนมกบั

พำขวญัได้อย่ำงรวดเรว็จนไม่น่ำเชื่อ  

สองสำมวันมำนี่ นำงก็เพิ่งจะได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเรำะสดใส

ของหลำนสำวอีกครั้งจนนึกแปลกใจอยู่เหมือนกัน เพรำะโดยปกติ น้อง 
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กนัต์เป็นเดก็ขี้อำย ยิ่งหลงัจำกเสยีแม่ไปกย็ิ่งเกบ็ตวั ไม่ค่อยพูดคุยกบัใคร 

แม้แต่คุณครูที่โรงเรียนยังเอ่ยปำก น้องกันต์จะพูดจะคุยก็ต่อเมื่อถูกถำม 

คยุหรอืเล่นกบัเพื่อนน้อย หลบเลี่ยงที่จะพดูคยุแสดงออก แยกตวัจำกกลุม่

เพื่อนไปเกบ็ตวัในห้องสมุด จนนำงเองกเ็ริ่มเป็นกงัวล อยำกจะเอ่ยปำกเล่ำ

ให้ลูกชำยฟังกห็ลำยหน 

หลงัจำกเดนิไปส่งน้องกนัต์ที่บ้ำน พำขวญักถ็ูกคุณดำหวนัชกัชวนให้
อยู่รับประทำนข้ำวเย็นร่วมกัน ตอนแรกหญิงสำวก็ปฏิเสธ แต่เมื่อถูก

คะยั้นคะยอหนกัเข้ำกเ็ลยต้องยอมอยูร่่วมรบัประทำนอำหำรเยน็กบัสองย่ำ

หลำน กับข้ำวบ้ำนนี้ไม่มีอำหำรทะเลหรือไข่ มีแต่หมู ไก่ และผัก แถม

รสชำตกิแ็ปลกๆ เพรำะไม่ใส่น�้ำปลำหรอืซอีิ๊วขำว แต่ใช่เกลอืปรุงรสแทน

“ทำนได้นะหนูขวัญ อยำกได้เครื่องปรุงรสอย่ำงอื่นไหม ป้ำเอำให้” 

ปกติถ้ำลูกชำยอยู่บ้ำนคุณดำหวันจะท�ำกับข้ำวสองชุด เอำไว้ให้ลูกชำยชุด

หนึ่ง ให้หลำนสำวชุดหนึ่ง แต่วันนี้ลูกชำยไม่อยู่นำงเลยท�ำกับข้ำวเพียงชุด

เดยีวเท่ำนั้น

“ได้ค่ะ ขวญัทำนได้ อำหำรอร่อยทุกอย่ำงเลย”

“กลวัไม่คุน้ปำก ตอนชวนมำทำนป้ำกล็มืไปว่ำท�ำกบัข้ำวเอำไว้ส�ำหรบั

น้องกนัต์เท่ำนั้น น้องกนัต์แพ้อำหำรเยอะ ป้ำต้องคอยดูแลท�ำให้”

พำขวญัยิ้มรบั มองควำมรกัที่คนเป็นย่ำใส่ใจดแูลหลำนสำวอย่ำงไม่

ขำดตกบกพร่อง ขนำดน้องกนัต์เจด็ขวบกว่ำเข้ำไปแลว้ แต่คณุดำหวนักย็งั

ใส่ใจเสมือนยังเป็นเด็กเล็กๆ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ภำพตรงหน้ำท�ำให ้

พำขวญัอดคดิถงึครอบครวัใหญ่ที่แสนวุ่นวำยของเธอไม่ได้ บรรยำกำศบน

โต๊ะอำหำรที่ต่ำงคนต่ำงพดูแข่งกนัรำวกบัคนไม่เคยเจอะเจอกนัมำก่อน ภำพ

ควำมใส่ใจของพ่อกบัแม่ที่ผลดักนัตกักบัข้ำวใส่จำนข้ำวให้เธอเพรำะกลวัตกั

กบัข้ำวไม่ถงึ 

“ปกตคุิณป้ำไปจ่ำยกบัข้ำวยงัไงคะ” พำขวญัถำมเพื่อดงึตนเองให้ออก
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จำกควำมคดิถงึครอบครวัที่เกดิขึ้นอย่ำงกะทนัหนั

“มรีถมำขำยจ้ะ ช่วงสำยๆ ของทกุวนัจะมรีถขำยอำหำรสดเข้ำมำขำย

ในนี้ จะให้ป้ำออกไปซื้อเองทุกวนัไม่ไหวหรอก”

“ท�ำไมไม่หำรถเลก็ๆ สกัคนัล่ะคะ เอำไว้ไปไหนมำไหนใกล้ๆ”

“ป้ำเป็นเบำหวำน ไม่กล้ำขบัรถเองหรอก กลวัวูบ” 

“แล้วแบบนี้ถ้ำหมอนัดจะไปโรงพยำบำลยังไงคะ โรงพยำบำลออก 

จะไกลเป็นสบิกโิล” ยิ่งรูจ้กัครอบครวันี้มำกขึ้นเท่ำไร พำขวญักย็ิ่งกงัวลมำก

ขึ้นหลำยเท่ำนกั 

น้องกันต์เองก็บอบบำงขี้โรค คุณดำหวันก็อำยุมำกแถมยังมีโรค

ประจ�ำตวัเสยีอกี แล้วที่ส�ำคญัทั้งคูอ่ยูบ้่ำนกนัตำมล�ำพงั หำกเกดิอะไรขึ้นมำ

จะท�ำอย่ำงไร พำขวัญรู้สึกร้อนใจเป็นกังวลขึ้นมำทันที เพรำะพื้นฐำนเป็น

คนขี้สงสำร อีกทั้งครอบครัวเธอก็สอนเสมอว่ำให้มีน�้ำใจต่อผู้อื่น อย่ำนิ่ง

ดูดำยหำกพบเจอใครเดอืดร้อน

“ปกติตำปรำณจะพำไปเอง ถ้ำไม่ว่ำงก็จะไหว้วำนลูกน้องให้มำดูแล

ให้” คุณดำหวนัเล่ำเสมอืนเป็นเรื่องธรรมดำสำมญั 

พำขวญัส่งยิ้มตอบกลบัไปแทนเพรำะพดูอะไรไมอ่อก เนื่องจำกรูต้วั

เองว่ำไม่ใช่คนในครอบครวั จะไปก้ำวก่ำยจดักำรนั่นนี่ให้กค็งจะท�ำไม่ได้

เช้ำวันใหม่พำขวัญตื่นขึ้นมำพร้อมกับควำมสดใส เช่นเดียวกับเจ้ำ 
ชูกำร์สุนขัน้อยจอมตะกละที่ตื่นมำตะกำยจำนข้ำวเสยีงดงัเคล้งๆ แต่เช้ำ 

หญิงสำวจัดกำรท�ำกิจวัตรส่วนตัวยำมเช้ำแบบสบำยๆ ไม่เร่งรีบ  

และถึงแม้จะพยำยำมเรื่อยเฉื่อยขนำดไหนก็ยังมีเวลำเหลืออีกบำนตะไท  

จนกระทั่งได้ยินเสียงกดกริ่งที่หน้ำประตูบ้ำน หญิงสำวจึงรีบไปเปิดออก

ด้วยควำมแปลกใจ

“หนูขวัญ” คุณดำหวันส่งยิ้มเกรงใจให้หญิงสำวที่เพิ่งคุ้นเคยกัน  

“วนันี้น้องกนัต์ตื่นสำยอกีแล้ว ป้ำขอตดิรถไปลงหน้ำปำกทำงหน่อยนะ” 



42  l  ผู้ ก ำ ร เ รื อ พ่ ว ง

พำขวัญมองท่ำทีที่หญิงสูงวัยแสดงออกต่อเธอด้วยควำมเกรงใจนั้น

อยำ่งไม่สบำยใจนกั เพรำะเธอรูส้กึว่ำเรื่องนี้มนัเลก็น้อยเหลอืเกนิ ให้ควำม

ช่วยเหลอืกนัได้กต็้องช่วยกนัไป 

“เอำแบบนี้ดกีว่ำค่ะคณุป้ำ” พำขวญัเสนอตวัอย่ำงเตม็ใจ “เดี๋ยวขวญั

จะไปส่งน้องกนัต์ให้เอง คุณป้ำไม่ต้องไปด้วยหรอกค่ะ จะได้ไม่ต้องล�ำบำก

นั่งรถกลบัมำเองอกี”

“แบบนั้นจะดหีรอื ป้ำเกรงใจ แค่นี้กร็บกวนมำกแล้ว”

“จะเป็นไรไปคะ เรื่องเลก็ๆ แค่นี้เอง ใช่ไหมคะน้องกนัต์ น้องกนัต์

ไปกบัอำขวญัสองคนได้ใช่ไหมคะ” พำขวญัก้มลงถำมเดก็หญงิที่ยนืส่งยิ้มให้

เธออยู่ก่อน แต่ท�ำไมนะ...เมื่อพำขวญัเหน็รอยยิ้มของน้องกนัต์แล้วมนักลบั

สะกดิใจให้รู้สกึว่ำ เหตกุำรณ์กำรตกรถตูร้บัส่งนกัเรยีนในครั้งนี้ไม่ธรรมดำ

เหมอืนในครั้งก่อนแน่นอน

“ใช่ค่ะ” น้องกนัต์รบีรบัค�ำ ส่งยิ้มกว้ำงอย่ำงยนิด ีเมื่อแผนกำรเลก็ๆ 

ที่วำงเอำไว้ส�ำเรจ็ลงด้วยด ี

“งั้นเรำไปกันเลยดีกว่ำนะคะ อำขวัญแต่งตัวเสร็จพอดี” พำขวัญ

จดักำรดแูลควำมเป็นอยูข่องเจ้ำชกูำร์ ก่อนจะปิดบ้ำนจนเรยีบร้อย และเดนิ

ไปที่รถญี่ปุ่นขนำดเลก็ของครอบครวัที่เธอเลอืกน�ำมำใช้ที่นี่

คณุดำหวนัจดักำรส่งหลำนสำวขึ้นรถด้วยควำมเกรงใจ ยิ่งเหน็ควำม

มีน�้ำใจของหญิงสำวที่เพิ่งรู้จักกันนำงก็ยิ่งไม่สบำยใจ เลยอยู่ดูแลจัดกำร 

จนรถเคลื่อนออกไป แต่น้องกนัต์นี่ส ิแสดงควำมยนิดอีย่ำงเหน็ได้ชดั แถมยงั

เปิดกระจกออกมำโบกไม้โบกมอืลำผู้เป็นย่ำด้วยท่ำทำงแจ่มใส

“ไหนบอกอำมำซิ นี่ตั้งใจตื่นไม่ทัน จะได้ตกรถใช่ไหมจ๊ะสำวน้อย” 

พำขวญัเอ่ยถำมเมื่อรถแล่นออกมำไกลจำกบ้ำนพอสมควร

“อำขวัญรู้ด้วยหรือคะ” น้องกันต์หันมำท�ำตำโตใส่พำขวัญ ก่อน

ใบหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เมื่อครู่จะสลดลงทันตำ “น้องกันต์ไม่อยำกไป 

รถตู้”
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“ท�ำไมคะ มอีะไร” หญงิสำวถำมด้วยควำมสงสยั ยิ่งเหน็หน้ำเศร้ำๆ 

ของเดก็หญงิ พำขวญักย็ิ่งสงสยั

“บนรถตู้มีเด็กผู้ชำยคอยแกล้งน้องกันต์ เขำชอบดึงผมน้องกันต์

แรงๆ และเอำกระเป๋ำน้องกนัต์ไปซ่อน” เดก็หญงิตอบเสยีงเบำจนพำขวญั

นกึอยำกจะไปหยกิเจ้ำเดก็แสบแสนร้ำยคนนั้นให้ได้จ�ำ

“คุณครูทรำบไหมคะ” 

น้องกันต์พยักหน้ำตอบรับแต่ไม่พูดอะไร ก็แสดงว่ำคุณครูอำจ

ท�ำโทษหรอืตกัเตอืนเดก็นั่นไปแล้ว แต่น้องกนัต์กย็งัถกูแกล้งอยูอ่กีแน่นอน 

พำขวัญนึกย้อนไปถึงน้องชำยจอมแสบของเธอทั้งสองคนทันที เมื่อ

ก่อนนี้ทั้งสองคนก็สร้ำงวีรกรรมบ่อยๆ จนพ่อและแม่ถูกเรียกตัวไปพบ

คุณครูที่โรงเรยีนอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพำะเรื่องกลั่นแกล้งเพื่อน 

‘กเ็ดก็คนนั้นมนัไปฟ้องครู ผมเลยยิ่งไม่ชอบมนั เลยแกล้งมนัหนกั

ขึ้น’ นี่คอืค�ำพดูของน้องชำยเธอตอนนั้น และคงเป็นเพรำะแบบนี้ด้วยกระมงั 

น้องกนัต์เลยถูกเดก็ผู้ชำยคนนั้นแกล้งไม่เลกิเอำแบบนี้

“แล้วน้องกนัต์ได้เล่ำให้คุณพ่อหรอืคุณย่ำฟังไหมคะ”

เดก็หญงิส่ำยหน้ำตอบกลบัมำอกีครั้ง แถมตอนนี้เริ่มมนี�้ำตำมำคลอ

ที่ดวงตำจนพำขวญัอดสงสำรไม่ได้ หญงิสำวตดัสนิใจทนัท ีรูส้กึเหมอืนกนั

ว่ำตนเองหำห่วงมำผูกคอแท้ๆ แต่เพรำะอะไรเธอกต็อบตวัเองไม่ได้... 

“เอำแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวอำขวัญจะลองขอคุณย่ำก่อนว่ำจะให้อำขวัญไป

รบัส่งน้องกนัต์ได้ไหม จะได้ไม่ต้องนั่งรถตู้ตั้งแต่ไก่โห่แบบนั้น”

“จรงิๆ นะคะ อำขวญัจะไปพูดกบัคณุย่ำจรงิๆ นะคะ” เดก็หญงิหนั

มำถำมอย่ำงตื่นเต้น ท่ำทำงยินดีอย่ำงไม่ปิดบัง “ต่อไปนี้น้องกันต์จะไม ่

โดนแกล้งดงึผมเจบ็ๆ อกีแล้วใช่ไหมคะ”

“ต้องถำมคุณย่ำก่อนค่ะ แต่น้องกนัต์ต้องเล่ำเรื่องที่เกดิขึ้นให้คุณย่ำ

ฟังนะคะ คุณย่ำจะได้เข้ำใจ”

“ค่ะ” น้องกนัต์ตอบเรว็อย่ำงกระตอืรอืร้น จนหญงิสำวอดยิ้มไม่ได้ 
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รู้สึกเหมือนตนเองได้กระท�ำควำมดีครั้งยิ่งใหญ่ต่อเด็กหญิงตัวเล็กๆ ให้มี

ควำมสุขมำกขึ้น

“แบบนั้นจะดหีรอื รอคุยกบัคุณพ่อก่อนดไีหมลูก” 
ตกเยน็หลงัน้องกนัต์กลบัมำจำกโรงเรยีน พำขวญักไ็ปที่บ้ำนของเดก็-

หญิงที่เธอเข้ำมำเกี่ยวข้องผูกพันด้วยตั้งแต่วันแรกที่มำถึง มันอำจจะเป็น

พรหมลิขิตหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่พำขวัญทนนิ่งดูดำยไม่ได้ เมื่อรู้สึกว่ำ 

เดก็หญงิคนนี้น่ำสงสำรและว้ำเหว่เสยีเหลอืเกนิ เมื่อแม่กม็ำตำยจำกไปตั้งแต่

ยงัเลก็ มพี่อกเ็หมอืนไม่ม ีเพรำะวุ่นวำยอยู่กบัภำระหน้ำที่กำรงำน 

น้องกันต์น�้ำตำร่วงเผำะจนพำขวัญเกือบจะร้องไห้ตำม ยิ่งเห็น 

เด็กหญิงนั่งก้มหน้ำร้องไห้สะอึกสะอื้นเงียบๆ ไม่โวยวำยตะโกนร้องกรี๊ดๆ 

เสยีงดงัอย่ำงเดก็คนอื่น กท็�ำให้ยิ่งรู้สกึอยำกเข้ำไปกำงแขนปกป้องดูแล 

“ดสีคิะ ในเมื่อขวญัอำสำเอง”

“ป้ำไม่อยำกรบกวนหนูขวัญขนำดนั้นเลยจ้ะ ไปรับไปส่งน้องกันต์

แบบนั้นมันเป็นภำระนะจ๊ะ แล้วถ้ำวันไหนหนูขวัญติดธุระไม่สะดวกขึ้นมำ

จะท�ำยงัไงกนั นั่งรถตู้แบบเดมิดแีล้วละ ส่วนเดก็ที่มำแกล้งน้องกนัต์เดี๋ยว

ป้ำจะให้ครูเขำจดักำรเอง”

“ที่คุณป้ำพูดขวญัเข้ำใจนะคะ แต่อย่ำหำว่ำขวญัละลำบละล้วงเข้ำมำ

ยุ่งเรื่องในครอบครวัคณุปำ้เลยนะคะ ที่ขวญัมำพดูในครั้งนี้กเ็พรำะสงสำร

น้องกนัต์ อยูต่่ำงจงัหวดัแท้ๆ แต่ต้องตื่นแต่เช้ำเพื่อมำขึ้นรถตู ้ใช้เวลำอยูใ่น

รถตู้นำนเกอืบชั่วโมง เพรำะต้องวิ่งวนไปรบัเดก็คนอื่นๆ อกี เป็นแบบนี้ทั้ง

เช้ำเย็นน่ำสงสำรออกค่ะ แทนที่จะเอำเวลำมำท�ำอย่ำงอื่น แถมบนรถยังมี

เดก็นสิยัไม่ดคีอยแกล้งอกี ถ้ำไม่ให้ไปรบัไปส่งทั้งหมด อย่ำงน้อยตอนเช้ำ

ให้ขวญัไปส่งน้องกนัต์ให้กย็งัดนีะคะ จะได้ไม่ต้องตื่นแต่เช้ำ มเีวลำทำนข้ำว

ทำนปลำ มื้อเช้ำนี่ส�ำคญัส�ำหรบัเดก็ๆ ในวยัเรยีนมำกเลยนะคะ” พำขวญั

ชกัแม่น�้ำทั้งห้ำขึ้นมำหว่ำนล้อม ยิ่งเหน็สำยตำของน้องกนัต์มองมำที่เธออย่ำง
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มคีวำมหวงักท็�ำให้หญงิสำวยิ่งฮดึสู้มำกขึ้น

“แต่ถ้ำพ่อน้องกันต์รู้เข้ำ...” คุณดำหวันกล่ำวอย่ำงลังเล รู้สึกไม่

สบำยใจที่ต้องไปรบกวนคนอื่น นี่ถ้ำลกูชำยของนำงอยูท่ี่นี่ นำงคงตดัสนิใจได้ 

ง่ำยขึ้น เรื่องที่หลำนสำวถูกแกล้งนำงเองก็ร้อนใจเพรำะไม่เคยรู้เรื่องนี้มำ

ก่อนเลย 

“คณุป้ำกอ็ย่ำบอกสคิะ นะคะ นะคะ แค่ตอนเช้ำกไ็ด้ แล้วถ้ำวนัไหน

ไม่สะดวก ขวญักจ็ะโทร. บอกรถตู้ให้มำรบัน้องกนัต์เอง”

“นะคะคุณย่ำ น้องกันต์ไม่อยำกถูกแกล้งแล้ว” เด็กหญิงเดินเข้ำไป

กอดผู้เป็นย่ำ ท่ำทำงน่ำสงสำรนัก สุดท้ำยคุณดำหวันก็ใจอ่อน เพรำะอด

เวทนำหลำนสำวไม่ได้

“กไ็ด้จ้ะ แต่ป้ำรบกวนหนขูวญัแค่ตอนเช้ำเท่ำนั้นนะจ๊ะ ส่วนตอนเยน็

กใ็ห้กลบัรถตูน้กัเรยีนเอำ ส่วนเรื่องเดก็ผูช้ำยคนนั้น ป้ำจะลองโทร. ปรกึษำ

คุณครูดูก่อนเพื่อลองหำทำงอื่นแก้ไข”

พำขวัญยิ้มรับ แต่คนที่ดีใจจนกระโดดโลดเต้นออกมำก็ไม่ใช่ใคร

ที่ไหน น้องกันต์กระโดดดีใจพร้อมทั้งปำดน�้ำตำออกจำกใบหน้ำอย่ำงม ี

ควำมสุข ก่อนจะโผเข้ำมำกอดพำขวัญเอำไว้ทั้งตัวจนหญิงสำวเก้อเขินไป 

ค่อยๆ ยกมือทั้งสองข้ำงของตนขึ้นมำกอดเด็กหญิงเอำไว้แน่น ดีใจไปกับ

น้องกนัต์ด้วย

“เอำละ มำทำนข้ำวกันเถอะ วันนี้หมูแดดเดียวของโปรดน้องกันต์

ด้วยนะลกู หนขูวญักม็ำทำนด้วยกนันะ วนันี้ป้ำท�ำแกงส้มชะอมไข่ไว้เผื่อหนู

ด้วย”

“มำเรว็ชกูำร์ ไปกนิข้ำวกนั” น้องกนัต์ก้มลงไปอุ้มเจ้ำชกูำร์ที่พำขวญั

พำมำด้วยขึ้นมำจำกพื้นและกอดรัดเอำไว้ในอ้อมแขน “ท�ำไมโตไวจัง กิน 

ข้ำวเยอะแน่ๆ”

“น้องกนัต์กต้็องกนิข้ำวเยอะๆ ร่ำงกำยจะได้แขง็แรงเหมอืนเจ้ำชูกำร์” 

พำขวญัเข้ำมำโอบบ่ำเดก็หญงิเอำไว้
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คณุดำหวนัมองภำพตรงหน้ำด้วยรอยยิ้ม เมื่อเหน็ใบหน้ำของหลำน-

สำวมีรอยยิ้มกว้ำง และดูเหมือนน้องกันต์จะช่ำงพูดช่ำงเจรจำมำกขึ้นกว่ำ

เดมินกั 



“โธ่ มำวนัสองวนักต้็องกลบัไปอกีแล้ว แม่ยงัไม่หำยคดิถงึเรำเลย
นะยำยขวัญ” มรกตเข้ำไปกอดลูกสำวคนเดียวที่มำล�่ำลำเพื่อเดินทำงกลับ

สตัหบีเอำไว้แน่น

“กลบัไปไม่กี่วนัเดี๋ยวขวญักม็ำอกี แม่ยงัไม่ทนัได้คดิถงึด้วยซ�้ำ” พำ-

ขวญักอดตอบมำรดำก่อนจะหอมแก้มซ้ำยขวำอย่ำงที่เคยท�ำเป็นประจ�ำ 

“ไม่รอพ่อก่อนหรอืลูก เดี๋ยวกลบัมำไม่เจอกจ็ะโวยวำยใหญ่โต”

“ไม่รอหรอกค่ะ บอกว่ำคดิถงึๆ แต่พอขวญักลบัมำหำ พ่อกไ็ปออก

รอบตกีอล์ฟเสยีนี่”

“นดัลูกค้ำเอำไว้ล่วงหน้ำแล้วนี่ลูก จะเลื่อนนดักท็�ำไม่ได้”

“เข้ำใจค่ะแม่ ขวญักพ็ดูไปอย่ำงนั้นเอง ถ้ำอย่ำงนั้นขวญัลำเลยนะคะ” 

หญิงสำวพนมมือไหว้ลำมำรดำ ก่อนจะก้มลงไปอุ้มเจ้ำชูกำร์หมำน้อยขนฟ ู

กรำมโตเท้ำใหญ่ขึ้นมำไว้ในอ้อมแขน เพื่อเอำไปวำงไว้ที่เบำะผ้ำบอุย่ำงดซีึ่งวำง

อยู่บรเิวณที่วำงเท้ำของที่นั่งข้ำงๆ คนขบั

“กลับมำบ่อยๆ นะลูก” มรกตบอกลูกสำวซึ่งเปิดประตูเข้ำไปนั่งใน

๔
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รถ

“ค่ำ” เธอรบัค�ำ ก่อนจะสตำร์ตรถและขบัออกมำ พำขวญัออกจำก

บ้ำนที่กรุงเทพฯ ช่วงบ่ำย กะว่ำจะต้องไปถงึสตัหบีก่อนค�่ำเพรำะไม่ชอบขบั

รถในตอนกลำงคนื แม้ถนนหนทำงสมยันี้จะสะดวกสบำยดขีึ้นกว่ำเมื่อก่อน

นกั แต่เธอกป็ระมำทไม่ได้... 

พำขวญัแวะพกัที่จุดพกัรถ ซึ่งเป็นถนนแยกลงมำจำกถนนสำยใหญ่ 

มีร้ำนรวงมำกมำยที่สองข้ำงทำง ร้ำนอำหำรขึ้นชื่อ หรือร้ำนกำแฟชื่อดังที่

พบเจอตำมห้ำงใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯ ก็มำเปิดสำขำตรงจุดพักรถแห่งนี้ทั้ง

สองฟำกฝั่งถนน หญงิสำวหกัเลี้ยวรถเข้ำไปจอดทนัททีี่มองเหน็ที่ว่ำง ก่อน

จะลงจำกรถก็ไม่ลืมแง้มกระจกรถเอำไว้ให้ลมโกรกเข้ำได้ เพื่อให้เจ้ำชูกำร์

มอีำกำศหำยใจและไม่ร้อนอบอ้ำวจนเกนิไปแม้จะไปไม่นำนกต็ำมท ีสำวร่ำง

อวบรีบเดินเข้ำไปในร้ำนกำแฟชื่อดังอย่ำงเร่งรีบ พอได้กำแฟแล้วก็เดินหำ

ซื้อของฝำกเผื่อไปให้คุณดำหวนัและน้องกนัต์ด้วย

พำขวญัขบัรถมำถงึสตัหบีเอำเมื่อเวลำห้ำโมงเยน็ แดดร่มลมตกมลีม

พัดอ่อนๆ ให้ได้รู้สึก หญิงสำวรีบอุ้มเจ้ำชูกำร์ลงมำจำกรถเมื่อเห็นอำกำร

เดนิวนไม่ยอมหยุดทนัททีี่รถจอดสนทิ ทนัททีี่เจ้ำหมำน้อยได้เจอกบัพื้นดนิ

และต้นหญ้ำอ่อน มนักจ็ดักำรท�ำธรุะส่วนตวัทนัทแีบบไม่รั้งรอ ส่วนผู้ที่เป็น

เจ้ำนำยกถ็อนใจอย่ำงโล่งอก ดใีจที่อ่ำนท่ำทำงเจ้ำหมำน้อยได้ถกูต้อง เพรำะ

หำกช้ำไปกว่ำนี้อกีนดิรถของเธอคงไม่แคล้วต้องเลอะเทอะเปรอะเปื้อน

“อำขวญัขำ” เสยีงแหลมๆ ของน้องกนัต์ ท�ำให้พำขวญัต้องละสำยตำ
จำกเจ้ำชูกำร์ขึ้นไปมอง 

น้องกันต์ที่อยู่ในชุดเสื้อยืดกำงเกงขำสั้นแบบเด็กผู้ชำยก�ำลังวิ่งตื๋อ

มำยังจุดที่เธอยืนอยู่ ท่ำทำงเด็กหญิงตื่นเต้นดีใจเป็นอย่ำงมำก เพรำะ 

ใบหน้ำอิ่มนั้นมแีต่รอยยิ้มกว้ำง “อำขวญั น้องกนัต์คดิถงึจงัเลย” เดก็หญงิ

โผเข้ำมำกอดพำขวญัเอำไว้ทั้งตวั 
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“โอ๊ยๆ เบำๆ ค่ะ เดี๋ยวกระดูกอำขวัญจะหักเอำ น้องกันต์มำก็ด ี 

อำขวญัมขีองมำฝำกน้องกนัต์กบัคุณย่ำด้วยนะคะ”

“อะไรคะ” เดก็หญงิถำมอย่ำงกระตอืรอืร้น

“เป็นวุ้นผลไม้สดค่ะ อำเห็นมันน่ำทำนเลยซื้อมำฝำก แต่น้องกันต์

ต้องปล่อยอำก่อนนะคะ กอดอำไว้แบบนี้อำเดนิไปไหนไม่ได้เลย” หญงิสำว

บอกกลั้วหวัเรำะ เมื่อเดก็หญงิยงักอดเธอเอำไว้แน่นไม่ยอมปล่อย 

เดก็หญงิปล่อยพำขวญัทนัท ีพร้อมกบัเดนิตำมไปที่เบำะหลงัรถ

“ถอืเอำไปให้คุณย่ำที่บ้ำนนะคะ เดี๋ยวอำจะตำมไป” 

“ค่ะ” เดก็หญงิรบัค�ำอย่ำงกระตอืรอืร้น พร้อมกบัวิ่งถอืถงุใส่วุน้กลบั

ไปที่บ้ำนตำมค�ำสั่งของหญงิสำวทนัท ี

ไม่นำนหลังจำกจัดกำรข้ำวของสำรพัดที่ขนมำเพิ่มจำกบ้ำนที่

กรงุเทพฯ พำขวญักเ็ปลี่ยนเสื้อผ้ำเป็นชดุอยูบ้่ำนสบำยๆ ลำ้งหนำ้ลำ้งตำหวี

ผมผดัแป้งจนขึ้นนวล เดนิดุ่มๆ อุ้มเจ้ำชูกำร์ไปยงับ้ำนฝั่งตรงกนัข้ำมด้วย

ควำมเคยชนิทนัท ีเพรำะก้มหน้ำก้มตำเดนิเข้ำไปในบ้ำนของคุณดำหวนัและ

น้องกนัต์อย่ำงคุ้นเคยกนั เลยไม่ได้สงัเกตสิ่งรอบตวัเลยสกันดิ 

เมื่อเข้ำไปภำยในบ้ำน หญงิสำวกว็ำงเจ้ำหมำน้อยลงกบัพื้นบ้ำนทนัท ี

จังหวะที่พำขวัญก�ำลังจะเงยหน้ำขึ้นมำ สำยตำของเธอก็เหลือบไปเห็นขำ 

แขง็แรงของผู้ชำยที่มขีนสดี�ำยุ่บยั่บเตม็ขำยนือยู่ไม่ไกลจำกตรงหน้ำเท่ำไร 

หญงิสำวใจแป้วขึ้นมำทนัททีนัใด เมื่อรู้สกึตวัว่ำก�ำลงัจะได้เจอกบัใคร 

พร้อมๆ กบัก่นด่ำตวัเองในใจว่ำไม่รูจ้กัสงัเกตสงักำสิ่งรอบตวั มำนกึเอำได้

ตอนนี้นี่เองว่ำเมื่อครู่เพิ่งเดนิผ่ำนรถกระบะสี่ประตูมำหยกๆ

พำขวัญค่อยๆ เงยหน้ำขึ้นมำอย่ำงหวำดหวั่น รู้สึกล�ำคอตีบตันจน

กลนืน�้ำลำยแทบไม่ลง แล้วกเ็ป็นเขำจรงิๆ คนที่ก�ำลงัยนืจ้องเธอตำเขยีวปัด 

“สวสัดค่ีะผูก้ำร” พำขวญัท�ำใจดสีูเ้สอืยกมอืขึ้นสวสัดหีนุ่มใหญ่ที่ยนื

จงัก้ำอยู่เบื้องหน้ำ และแอบชื่นชมตวัเองว่ำควบคุมเสยีงเอำไว้ไม่ให้สั่นได้

“ไอ้หมำนี่...” ปรำณนต์พดูได้แค่นั้นเมื่อร่ำงเลก็ๆ ของน้องกนัต์วิ่งปรู๊ด
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ออกมำทรุดนั่งลงกบัพื้นและอุ้มเจ้ำชูกำร์เอำไว้เตม็สองแขน  

“น้องกันต์ พ่อบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่ำไม่ให้เข้ำใกล้ไอ้พวกหมำแมว 

สกปรกๆ พวกนี้” เสียงตวำดดังท�ำเอำน้องกันต์และพำขวัญสะดุ้งโหยง 

ขึ้นมำพร้อมกนั 

ส่วนคณุดำหวนักเ็ดนิหน้ำตื่นออกมำจำกในห้องครวัทนัททีี่ได้ยนิเสยีง

ตวำดดงัของลูกชำย

“มีอะไรกันตำปรำณ อ้ำว หนูขวัญมำแล้วหรือ” นำงยกมือรับไหว้

หญงิสำว ก่อนจะเดนิเข้ำไปหำลูกชำย “ไม่เป็นไรหรอกลูก น้องกนัต์ไม่แพ้

ขนหมำ เล่นกนัมำหลำยหนแล้ว”

“แต่แม่ครบั...” ปรำณนต์พูดไม่ทนัจบ คุณดำหวนักพ็ูดแทรกขึ้นมำ

ทนัที

“มำๆ หนูขวญั ป้ำก�ำลงัท�ำกบัข้ำว เดี๋ยวอยู่ทำนด้วยกนันะป้ำท�ำเผื่อ

ไว้แล้ว” คุณดำหวันท�ำทีเป็นไม่สนใจลูกชำย เพรำะรู้ว่ำถ้ำไม่ท�ำแบบนี้ 

ปรำณนต์ต้องท�ำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆ ส่วนน้องกันต์เองก็เหมือน

นกรู้ รบีอุ้มลูกสุนขัวิ่งหำยออกไปจำกห้องทนัที

“เอ่อ...” พำขวญัเหลอืบตำมองร่ำงสงูใหญ่ที่ยนืกอดอกกำงขำหน้ำบึ้ง

ท่ำทำงรำวกบัยกัษ์ที่วดัแจ้งอย่ำงขลำดๆ นกึไม่ออกว่ำดวงตำดุๆ หน้ำโหด

เข้มแบบนี้ สำวๆ หลงกนัไปได้อย่ำงไร “ไม่ดกีว่ำมั้งคะ”

“ไม่ เม่ยอะไร ป้ำท�ำเผื่อไว้แล้ว มปีลำสลดิทอดด้วยนะ เหน็ว่ำอยำกกนิ 

วันก่อนรถขำยกับข้ำวเอำมำขำย ป้ำนึกถึงเลยซื้อเก็บไว้ให้” คุณดำหวัน 

รบีเข้ำไปจบัจงูแขนของพำขวญัและพำกนัเดนิหำยเข้ำไปในครวั ทิ้งปรำณนต์

ให้ยนืหน้ำนิ่วคิ้วขมวดอยู่คนเดยีว

ปรำณนต์มองตำมแผ่นหลังของหญิงสำวที่ถูกมำรดำลำกหลบเข้ำไป

ในครัวอย่ำงไม่ชอบใจ พอเห็นควำมสนิทสนมที่มำรดำและลูกสำวมอบให้

หญิงสำวแปลกหน้ำที่รู้จักกันได้ไม่นำนก็รู้สึกขุ่นมัวในอำรมณ์ ยิ่งเห็นกำร

แต่งตวัของหญงิสำววนันี้ด้วยแล้วกร็ู้สกึตงดิๆ ใจ ขดัลูกนยัน์ตำชอบกล
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อำยุอำนำมก็ดูจะไม่ใช่น้อยๆ หุ่นก็ไม่ได้ผอมบำงอย่ำงที่สมัยนี้เขำ

นิยมกัน ยังจะเลือกสวมเสื้อยืดพอดีตัวจนรัดติ้วไปหมด กำงเกงที่สวมก็

เป็นกำงเกงยนีตดัขำมชีำยลุ่ยๆ แถมยงัสั้นจนเหน็ขำอ่อนไปตั้งครึ่งขำ โชคดี 

ที่หญงิสำวมผีวิขำวลออตำ ไม่เช่นนั้นคงดูน่ำเกลยีดพกิล 

ปรำณนต์ส่ำยหน้ำให้แก่กำรแต่งตัวของพำขวัญ นึกกลัวว่ำลูกสำว

ของเขำจะเอำกำรแต่งตวัก๋ำกั่นแบบนี้ไปเป็นเยี่ยงอย่ำง 

ไม่รูอ้ะไรมำดลใจให้ชำยหนุม่เดนิตำมมำถงึในครวั ภำพของพำขวญั

ที่ก�ำลังเอำกระดำษทิชชูเช็ดไปที่ริมฝีปำกของน้องกันต์ที่เงยหน้ำยิ้มแย้มใส่ 

แถมยังพูดคุยกะหนุงกะหนิงใส่กันท�ำเอำคนเป็นพ่ออย่ำงเขำรู้สึกเจ็บลึกๆ 

ในใจ เขำจ�ำไม่ได้แล้วว่ำครั้งสดุท้ำยที่ลกูสำวส่งยิ้มให้เขำแบบนี้มนัเมื่อไรกนั 

ชำยหนุ่มสบถในใจก่อนจะเดนิออกไปอย่ำงคนอำรมณ์ไม่ดี

“คุณพ่อขำ ทำนข้ำว” เสยีงแจ๋วๆ เข้ำมำเรยีกบดิำที่ก�ำลงัเอนหลงัดู

โทรทศัน์อยู่ตำมล�ำพงั “มำค่ะ วนันี้มตี้มจดืต�ำลงึหมูสบั น้องกนัต์เป็นคน

เดด็ใบต�ำลงึเองด้วยนะคะ” เดก็หญงิพูดอย่ำงภูมใิจ แม้แต่คนฟังกย็งัต้อง

เลกิคิ้วขึ้นอย่ำงแปลกใจ

“ท�ำเองเลยหรอืลูก”

“ค่ะ อำขวัญบอกว่ำถ้ำเรำท�ำเองแล้วจะอร่อยกว่ำตอนรอกินอย่ำง

เดยีว” เดก็หญงิฉดุรั้งให้บดิำเดนิตำมไปที่โต๊ะกนิข้ำวที่คุณดำหวนัและพำขวญั

ก�ำลงัจะยกกบัข้ำวต่ำงๆ มำตั้งขึ้นโต๊ะ

น้องกันต์ปล่อยมือบิดำแล้ววิ่งไปหำพำขวัญ “อำขวัญนั่งข้ำงๆ น้อง

กนัต์นะคะ” เดก็หญงิจดักำรเลื่อนเก้ำอี้ให้หญงิสำวเสรจ็สรรพ 

พอคุณดำหวนันั่งลง ตอนนี้เก้ำอี้ที่เหลอืว่ำงอยูเ่ป็นตวัสดุท้ำยตวัเดยีว

เท่ำนั้นกค็อืเก้ำอี้ฝั่งตรงกนัข้ำมกบัหญงิสำว

พำขวญักลนืน�้ำลำยไม่ลงคออกีครั้ง เมื่อรู้แน่ๆ ว่ำใครคอืคนที่จะมำ

นั่งตรงกนัข้ำมกบัเธอ หญงิสำวมองกบัข้ำวสำรพดัที่วำงอยู่บนโต๊ะ มกีบัข้ำว

ของโปรดเธอกต็ั้งหลำยอย่ำง แต่วนันี้คงจะไม่เจรญิอำหำรเท่ำไรนกั เพรำะ
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มสีำยตำดุๆ มองมำที่เธอรำวกบัพยำยำมจบัผดิเธออยู่อย่ำงไรอย่ำงนั้น

“อ้ำว! ปลำสลดิ น้องกนัต์ทำนได้หรอืคะ” พำขวญัเอ่ยปำกถำมอย่ำง

แปลกใจ เมื่อรับประทำนข้ำวไปสักครู่แล้วเห็นว่ำคุณดำหวันก�ำลังจะหยิบ

ปลำสลดิไปแกะให้หลำนสำว

“น้องกนัต์แพ้แค่ปูกบักุ้ง พวกปลำทำนได้จ้ะ”

“อ๋อ ถ้ำอย่ำงนั้นขวญัแกะให้เองค่ะ” พำขวญัอำสำ ค่อยๆ เลำะเอำ

ก้ำงออกจำกเนื้อปลำอย่ำงบรรจง พร้อมตักต้มจืดต�ำลึงใส่จำนข้ำวให้เด็ก-

หญงิอกีอย่ำง “ปลำสลดิทอดกรอบต้องกนิกบัข้ำวผสมน�้ำแกงจดืแบบนี้ถงึ

จะอร่อย”

ปรำณนต์เหลอืบตำขึ้นมำมองลกูสำวทนัท ีปกตแิล้วน้องกนัต์เป็นเดก็

ที่ไม่ชอบกินผัก กว่ำจะบังคับให้กินกันได้แต่ละครั้งก็เล่นเอำมำรดำเขำถึง

กบัเอ่ยปำก แต่วนันี้น้องกนัต์กลบัไม่มอีดิออด ยอมตกัเข้ำปำกอย่ำงว่ำง่ำย 

จนชำยหนุ่มต้องหนัไปมองมำรดำที่นั่งอยู่ข้ำงๆ ด้วยควำมฉงน

คุณดำหวนักลบัมองเป็นเรื่องปกต ิพอลูกชำยหนัมำมองและเลกิคิ้ว

ใส่ด้วยควำมประหลำดใจ นำงกท็�ำได้แค่ยิ้มและหนัไปตกัข้ำวกนิต่อไปแบบ

ไม่สนใจ

พำขวญักนิข้ำวเสรจ็กไ็ม่ได้ขอตวักลบัเลย แต่แสดงควำมมนี�้ำใจด้วย

กำรช่วยคณุดำหวนัเกบ็โต๊ะล้ำงจำน แถมยงัมแีก่ใจจดัของหวำนแบ่งใส่จำน

บรกิำรให้ทุกคนล้ำงปำกหลงัรบัประทำนข้ำวอกีด้วย ซึ่งของหวำนกเ็ป็นวุ้น

ผลไม้สดของฝำกที่เธอแวะซื้อมำ 

“อร่อยจังค่ะอำขวัญ” เด็กหญิงบอกขณะที่ก�ำลังจะตักตัววุ้นที่มีผล

เชอร์รสีแีดงเข้ำปำก

“เอำไว้วันหลังย่ำจะท�ำให้กิน ดูๆ แล้วก็ไม่น่ำจะยำก” คุณดำหวัน

พจิำรณำและวเิครำะห์ขนมที่อยู่ในจำนตรงหน้ำ “วนัหลงัเรำมำลองท�ำด้วย

กนันะ หนูขวญันะ”

พำขวญัพยกัหน้ำรบั และรบีตกัขนมเข้ำปำกเมื่อเริ่มรู้สกึตวัว่ำมำอยู่
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บ้ำนนี้นำนเกนิควรแล้ว หญงิสำวลกุขึ้นเอำจำนไปวำงที่ซงิก์ล้ำงจำน ก่อนจะ

ล้ำงท�ำควำมสะอำดให้เสรจ็สรรพ 

“ขวญัต้องขอตวัก่อนนะคะ มำกวนคุณป้ำนำนเกนิไปแล้ว”

“จ้ะ เดนิดีๆ  นะลกู ปรำณไปส่งน้องหน่อยส ิมนัค�่ำมดืแล้ว” คุณดำ- 

หวนัหนัมำขอร้องกึ่งสั่งกลำยๆ

“อย่ำเลยค่ะ บ้ำนอยูต่รงกนัข้ำมกนันี่เอง” แม้หญงิสำวจะพดูขนำดนี้ 

แต่ชำยร่ำงสูงที่นั่งอยู่ที่เก้ำอี้ก็ยังขยับยืนพร้อมออกเดินไปที่ประตูแบบ 

ไม่มรีั้งรอด้วยมำดสุภำพบุรุษสุดๆ

ระยะห่ำงแค่ข้ำมถนนเท่ำนั้น หญงิสำวเลยเกรงใจที่ต้องท�ำให้อกีฝ่ำย

ล�ำบำก “ไม่ต้องไปส่งตำมที่คุณป้ำท่ำนบอกหรอกค่ะ เดินไปไม่กี่ก้ำวก็ถึง” 

พำขวญับอกอย่ำงเกรงใจ

“ไม่เป็นไร” 

น�้ำเสยีงดุๆ  ห้วนแหบแบบมะนำวไม่มนี�้ำ ท�ำเอำพำขวญัแอบหนัหนำ้

หน ีขมุบขมบิปำกแอบนนิทำทนัที

“ไอ้หมำนี่....”

“มนัชื่อชูกำร์ค่ะ” เธอแทรกสวนขึ้นมำทนัท ี รู้สกึว่ำเรื่องเจ้ำลูกสุนขั

ตวัเลก็ในอ้อมกอดเธอจะเป็นประเดน็ได้ตลอด

“นั่นแหละ จะชื่ออะไรกช่็ำง ผมขอร้องละ ลกูผมสขุภำพไม่ด ีผมไม่

อยำกให้อยู่ใกล้สตัว์พวกนี้”

พำขวญัถอนใจ เงยหน้ำขึ้นไปมองหน้ำคนตัวสูงแบบอ่อนใจ “น้อง-

กนัต์ไม่ได้อ่อนแอขนำดนั้นหรอกค่ะ ดฉินักเ็หน็ว่ำแขง็แรงด ี เหน็คุณป้ำว่ำ

แค่ต้องดูแลเรื่องอำหำรนดิหน่อยเท่ำนั้น”

“คุณจะมำเถยีงผมท�ำไม ลูกผม ผมรู้ด”ี

หญงิสำวอ้ำปำกเตรยีมจะเถยีงเตม็ที่ แต่พอคดิได้ว่ำมนักจ็รงิอย่ำงที่

ปรำณนต์พูดเลยหุบปำกของตนเองลง และเร่งฝีเท้ำข้ำมถนนเพื่อไปให้ถึง

บ้ำนไวขึ้น
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“อกีอย่ำง คณุช่วยแต่งเนื้อแต่งตวัให้มนัเรยีบร้อยกวำ่นี้อกีสกันดิได้

ไหม” ปรำณนต์บอกเสยีงเรยีบ

พำขวญัหยดุเดนิและก้มมองเสื้อผ้ำที่เธอสวมอยูท่นัท ีไม่เข้ำใจว่ำชุด

อยู่บ้ำนแบบเสื้อยืดกำงเกงยีนขำสั้นมันไม่เรียบร้อยตรงไหน “ชุดนี้ก็

เรียบร้อยดีแล้วนะคะในควำมคิดของดิฉัน ไม่ทรำบว่ำชุดอยู่บ้ำนแบบ 

เรยีบร้อยๆ ของคุณนี่ควรเป็นแบบไหนหรอืคะ”

“เสื้อที่สวมอย่ำงน้อยก็ขอให้ใส่สบำยคล่องตัวไม่รัดรูปจนเกินงำม 

กำงกงกำงเกงก็ใส่ให้มันลุกนั่งได้ไม่น่ำเกลียด คุณเองก็อำยุอำนำมไม่ใช่

น้อยๆ แถมหน้ำที่กำรงำนกเ็ป็นหวัหน้ำคน แต่งแบบนี้ถ้ำลูกน้องมำเหน็เข้ำ 

เขำจะไม่เอำไปนินทำหรือไง อีกอย่ำงที่ส�ำคัญที่สุด ผมไม่อยำกให้ลูกผมที่

ก�ำลงัจะโต เหน็ตวัอย่ำงที่ไม่ดีๆ  แบบนี้”

ปรี๊ด! พำขวญัก้มตวัวำงลูกสุนขัลงกบัพื้นทนัท ีดวงตำโตๆ ใต้แว่น

วบัวำบด้วยควำมโมโห 

“ขอบคณุที่สั่งสอนนะคะ แต่ดฉินัรูส้กึว่ำเรำสองคนเพิ่งจะได้รู้จกักนั 

เจอหน้ำกันก็แค่สองครั้งเท่ำนั้น กำรที่ผู้กำรมำวิพำกษ์วิจำรณ์กำรแต่งตัว

ของดฉินัมนัเหมำะสมแล้วหรอืคะ ดฉินัไม่รูว่้ำมำตรฐำนค�ำว่ำเรยีบร้อยของ

ผูก้ำรคอือะไร ต้องใส่เสื้อแขนยำวตวัโคร่ง กบักำงเกงวอร์มเนื้อหนำอยูบ้่ำน

หรอืเปล่ำ…

“อกีอย่ำง ที่นี่ เวลำนี้ไม่ใช่เวลำท�ำงำน ดฉินัแต่งตวัยงัไงมนักเ็รื่องของ

ดฉินั สทิธสิว่นบคุคลน่ะผูก้ำรรูจ้กัไหมคะ แล้วอกีอย่ำง ดฉินัไม่ใช่ลกูน้อง

สำยตรงใต้บงัคบับญัชำของผู้กำร ไม่จ�ำเป็นต้องฟังค�ำสั่งจำกผู้กำร ส่วนน้อง

กนัต์คงไม่มำเลยีนแบบกำรแต่งตวัของดฉินัแน่ๆ”

ปรำณนต์ถอนใจ เขำไม่ได้ต้องกำรให้หญิงสำวตรงหน้ำโกรธ ถึง

ขนำดมำยนืเท้ำเอวโต้ตอบกบัเขำแบบดเุดอืดอย่ำงนี้สกันดิ “ผมแค่เตอืน ไม่

คดิว่ำคุณจะโมโหขนำดนี้”

“หรอืคะ นี่แค่เตอืนใช่ไหมคะ” หญงิสำวสะบดัหน้ำเดนิหนไีปไขประตู
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บ้ำนให้เปิดออก “ขอบคุณที่มำส่งนะคะ” 

พำขวัญเรียกเจ้ำชูกำร์ให้เดินเข้ำมำในบ้ำนก่อนจะปิดประตูลงกลอน

ทนัท ีไม่สนใจด้วยว่ำอกีฝ่ำยจะยนือยูห่รอืกลบัไปแล้ว เธอก้มมองตวัเองอกี

หนด้วยอำรมณ์เดอืดดำล เสื้อยดืเนื้อดตีวันี้กม็ยีี่ห้อซื้อมำจำกองักฤษตวัละ

หลำยพันอยู่ กำงเกงยีนที่สวมอยู่มันสั้นน่ำเกลียดตรงไหน ตอนอยู่ที่บ้ำน

กบัครอบครวั พี่น้องของเธอกแ็ต่งชดุสบำยๆ แบบนี้อยู่บ้ำนทั้งนั้น กไ็ม่เคย

จะมใีครมำว่ำไม่เหมำะสมสกัครั้ง 

พำขวญัมองอกอวบๆ และสะโพกที่ผำยออกจนเกนิงำมของตน ด้วย

ขนำดรอบอกกบัรอบสะโพกเท่ำๆ กนั และที่ส�ำคญัคอืมเีอวที่คอดเว้ำแบบ

นำฬิกำทรำย ไม่ผอมบำงแบบสำวๆ สมัยนี้เลยท�ำให้ดูมีส่วนเว้ำส่วนโค้ง

มำกกว่ำคนอื่น ‘แต่มันก็ดูไม่น่ำเกลียดไม่ใช่หรือ’ พำขวัญเริ่มไม่มั่นใจใน 

รูปร่ำงของตวัเองขึ้นมำในบดัดล

ไม่มใีครเหมอืนอำรยำ ภรรยำเขำเลยสกัคน ชำยหนุ่มถอนใจอกีหน
เมื่อหันหลังเดินกลับบ้ำน นึกถึงรอยยิ้มอ่อนหวำนที่มักส่งมำให้เขำเสมอๆ 

ยิ่งเรื่องกำรแต่งกำยด้วยนั้น อำรยำไม่เคยปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลยสักครั้ง 

เช้ำมำกห็น้ำนวลแต่งตวัสวย ผมเผ้ำกต็ดัเป็นทรงบ๊อบสวยจดัเข้ำทรงตลอด

เวลำ ไม่ปลอ่ยระหรอืรวบไว้ไม่เป็นทรงแบบที่พำขวญัท�ำอยู ่แขกไปใครมำ

หรือจะพำไปไหน อำรยำก็ไม่เคยท�ำให้เขำอำยใคร ไอ้ที่จะมำสวมเสื้อยืด

กำงเกงขำลุ่ยอวดขำอ่อนแบบนี้ไม่เคยมใีห้เหน็เลยสกัครั้ง 

พำขวัญคลำนขึ้นไปอยู่บนเตียงหลังจำกอำบน�้ำอำบท่ำจนสบำยเนื้อ
สบำยตวั มอืบำงลบูไปบนชดุนอนเนื้อดทีี่เพิ่งได้มำสดๆ ร้อนๆ จำกบรรดำ

อำๆ ทั้งหลำยยำมที่เดนิทำงไปตดิต่อธรุกจิยงัต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นของที่เธอ

ขอร้องเอำไว้ ว่ำหำกใครไปไหนมำไหนแล้วคดิจะซื้อของฝำกขอเป็นชุดนอน

ผ้ำเนื้อดมีำเป็นอนัดบัแรก เพรำะเป็นของสะสมอนัดบัหนึ่งของพำขวญัเลย
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ทเีดยีว 

เธอชอบชดุนอนที่ให้ควำมรูส้กึว่ำสวมแล้วเหมอืนไม่ได้สวม กอ็ำกำศ

เมืองไทยมันร้อนอบอ้ำวแม้จะอยู่ในห้องนอนที่ติดเครื่องปรับอำกำศแล้ว

ก็ตำม แต่หำกสวมชุดนอนที่ท�ำจำกผ้ำฝ้ำยเนื้อหนำบำงทีก็นอนไม่หลับ 

อึดอัดไม่สบำยตัว ชุดนอนตัวนี้ทอจำกไหมสีโอลด์โรส ด้ำนบนเป็นลูกไม้

อยำ่งดยีำวไปถงึเข่ำ มสีำยเดี่ยวเลก็ๆ แบบไส้ไก่ มำพร้อมกบัเสื้อคลมุที่ท�ำ

มำจำกผ้ำเนื้อเดยีวกนั ท�ำให้หญงิสำวนอนหลบัตำอมยิ้มอย่ำงเป็นสุข 

ขณะที่ก�ำลงัเคลิ้มๆ ใกล้จะหลบัอยูร่อมร่อ เสยีงกริ่งหน้ำประตูบ้ำน

กด็งัขึ้น จนท�ำให้เจ้ำของบ้ำนเด้งตวัขึ้นจำกที่นอนด้วยควำมตกใจ หญงิสำว

มองไปรอบตวัอย่ำงงงๆ ก่อนที่เสยีงกริ่งจะดงัขึ้นอกีหนเหมอืนคนกดมเีรื่อง

ร้อนใจ จนพำขวญัต้องรบีลนลำนไปที่ประตูบ้ำน

“ใครคะ” พำขวัญตะโกนถำมออกไปก่อน เพรำะเมื่อครู่ตอนวิ่งมำ 

เธอเหลอืบมองนำฬิกำที่ข้ำงฝำ ตอนนี้เป็นเวลำสี่ทุ่มเข้ำไปแล้ว

“ผมเอง” เสยีงห้วนดุตอบกลบัมำ แต่ถงึกระนั้นคนฟังกร็ู้สกึเหมอืน

อกีฝ่ำยร้อนใจพกิล ท�ำเอำคนถำมต้องขมวดคิ้ว เพรำะทั้งแปลกใจและสงสยั

ว่ำดกึดื่นป่ำนนี้ปรำณนต์จะมำเคำะประตูบ้ำนเรยีกเธอท�ำไมกนั

หญิงสำวค่อยๆ ปลดกลอนประตูออก แต่ก่อนที่เธอจะทันตั้งตัว 

ประตบู้ำนกถู็กกระชำกเปิดออกกว้ำงทนัท ีปรำณนต์เองกถ็งึกบัอึ้งตะลงึมอง 

ลอบกลืนน�้ำลำยลงคอเมื่อเห็นหญิงสำวเจ้ำของบ้ำนในชุดที่เธอสวมอยู่  

แม้จะมชีดุคลมุปิดทบัไว้อกีชั้น แต่กไ็ม่สำมำรถปกปิดบำงสิ่งบำงอย่ำงเอำไว้

ได้หมด เมื่อสำยตำเจ้ำกรรมมองต�่ำไปที่หน้ำอกอวบที่โผล่ขึ้นมำให้เหน็โดย

อตัโนมตั ิก่อนจะตั้งสตเิหลอืบขึ้นมำมองหน้ำพำขวญัอย่ำงร้อนใจ 

ปรำณนต์ไม่อยำกมำที่บ้ำนหลังนี้สักนิด แต่มันหมดหนทำงจริงๆ 

“แม่ผมเป็นลม ผมจะต้องรบีพำท่ำนไปโรงพยำบำล” ชำยหนุ่มแจ้งเหตุด้วย

น�้ำเสยีงร้อนใจ “น้องกนัต์เข้ำนอนแล้ว ผมกลวัว่ำแกจะตื่นมำไม่เจอใคร”

“อะ อะไรนะคะ!” พำขวัญเอ่ยออกมำอย่ำงตกใจ “เข้ำใจแล้วค่ะ 
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เดี๋ยวดฉินัจะดูแลน้องกนัต์ให้เอง” หญงิสำวรบีบอก ลมืควำมขุ่นเคอืงใจที่

ปรำณนต์ก่อเอำไว้เมื่อหวัค�่ำโดยสิ้นเชงิ เธอวิ่งย้อนไปหยบิกุญแจบ้ำนที่วำง

อยู่ไม่ไกล แล้วรบีปิดลอ็กประตบู้ำนเดนิตำมร่ำงสงูไปจนเกอืบจะกลำยเป็น

วิ่ง ตอนนี้คุณดำหวันถูกพำมำนั่งเอนๆ จนเกือบจะนอนอยู่ที่เบำะหน้ำข้ำง

คนขบับนรถเรยีบร้อยแล้ว 

“คณุป้ำคะ” พำขวญัส่งเสยีงเรยีกคณุดำหวนั แต่ไม่มอีำกำรตอบรบัใด 

มอืที่เหี่ยวย่นเยน็เฉยีบจนหญงิสำวรู้สกึกลวัขึ้นมำทนัที

“ฝำกดนู้องกนัต์ด้วยนะครบั” ปรำณนต์กระโดดขึ้นมำประจ�ำที่คนขบั 

ทนัททีี่หญงิสำวปิดประตรูถฝ่ังที่คณุดำหวนันั่งเรยีบร้อย ชำยหนุ่มกถ็อยรถ

ออกจำกบ้ำนไปทนัท ี

พำขวัญยังคงท�ำอะไรไม่ถูกไปพักใหญ่หลังจำกที่รถเคลื่อนออกไป 

พอตั้งสตไิด้กเ็ดนิเข้ำมำในบ้ำนของปรำณนต์พร้อมทั้งปิดประตูลงกลอนจน

เรียบร้อยแล้วเดินมำนั่งจุ้มปุ๊กอยู่ที่ชุดโซฟำกลำงบ้ำน ปกติเธอมำบ้ำนนี้ก็

ตรงเข้ำไปในครวัเลย ไม่ได้แวะเวยีนนั่งเล่นนั่งชมอะไรที่ห้องไหน รูปภำพ

ขนำดต่ำงๆ ถูกประดบัตกแต่งเอำไว้ที่ผนงับ้ำนเรยีกควำมสนใจจำกหญงิสำว 

พำขวญัขยบัลกุ ถอืโอกำสนี้เดนิดไูปเรื่อย ภำพส่วนใหญ่เป็นภำพของ

น้องกนัต์ตั้งแต่แรกเกดิจนเตบิโต แต่ภำพที่สะดดุตำหญงิสำวมำกที่สดุกค็อื

ภำพปรำณนต์และภรรยำในวันแต่งงำนขณะที่ก�ำลังเดินจูงมือกันลอดซุ้ม

กระบี่ มำรดำของน้องกันต์จะเรียกว่ำสวยก็คงน้อยไป แถมยังดูบอบบำง 

น่ำทะนถุนอมอย่ำงที่สดุ หญงิสำวถอนใจออกมำอย่ำงหนกัอก รูส้กึว่ำรปูร่ำง

หน้ำตำตนเองนั้นสู้มำรดำของน้องกนัต์ไม่ได้เลยทเีดยีว

‘แต่เดี๋ยวก่อน ท�ำไมเธอต้องเอำตวัเองไปเทยีบกบัมำรดำของน้องกนัต์

ด้วยล่ะ’ หญงิสำวถำมตวัเองอย่ำงตกใจ กใ็นเมื่อเธอไม่ชอบหน้ำอตีำผู้กำร

จอมเผด็จกำรนั่นสักนิด พำขวัญพยำยำมควบคุมสติตนเองเอำไว้อีกครั้ง 

รบีสะบดัหวัเดนิขึ้นไปยงัชั้นสองของบ้ำนที่แบ่งเป็นห้องต่ำงๆ 

มปีระตูทั้งหมดสี่บำน หญงิสำวเลยต้องสุ่มเปิดหำห้องของเดก็หญงิ
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ไปทลีะห้องเพรำะควำมที่ไม่รู ้สำมห้องแรกที่เปิดเข้ำไปนั้นผดิหมด ห้องแรก

เป็นห้องเล็กๆ ดูจำกที่นอนของใช้เดำว่ำคงเป็นห้องนอนของคุณดำหวัน

แนน่อน สว่นห้องที่สองพอเปิดเข้ำไปกพ็บว่ำเป็นห้องน�้ำ สว่นห้องที่สำมนั้น

กว้ำงหน่อย ถูกตกแต่งเรยีบที่สุดเลยเดำได้ไม่ยำก จนมำถงึห้องสุดท้ำยที่

อยู่ด้ำนในสุดของทำงเดนิ 

หญิงสำวค่อยๆ เปิดประตูเข้ำไปภำยในห้องที่มีขนำดใหญ่ใกล้เคียง

กบัห้องของปรำณนต์ ในห้องมไีฟดวงเลก็ๆ คอยส่องแสงสลวัๆ ให้ควำม

สว่ำง น้องกันต์นอนหลับไม่รู้เรื่องอยู่บนเตียงขนำดใหญ่เมื่อเทียบกับตัว

เจ้ำของ และท่ำทำงเดก็หญงิคงจะนอนดิ้นน่ำด ูเพรำะตอนนี้ผ้ำห่มกองลงมำ

อยูท่ี่ปลำยเท้ำ พำขวญัขยบัจบัผ้ำห่มให้คลมุไปถงึหน้ำอก เพรำะกลวัว่ำเดก็หญงิ

จะไม่สบำยเอำ 

พำขวญันั่งมองเดก็หญงิที่นอนหลบัสนทิอยู่พกัใหญ่ ก่อนจะเหลอืบ

ไปเหน็รูปภำพที่ตั้งอยู่บรเิวณหวัเตยีง พำขวญัเอื้อมมอืออกไปหยบิรูปภำพ

นั้นมำดู ก่อนจะร้องอ๋อในใจเมื่อเห็นชุดอยู่บ้ำนแบบที่มำรดำของน้องกันต์

สวมใส่ ในภำพมำรดำของน้องกนัต์สวมชดุแซก็ยำวเลยเข่ำ คอกลมแขนสั้น 

ตดิกระดุมถงึคอ...ดูเป็นผู้หญงิอย่ำงที่สุด พำขวญันกึภำพตนเองสวมชุดนี้

เดนิไปเดนิมำนวยนำดอยูใ่นบ้ำนไม่ออกเลย หญงิสำวท�ำท่ำเหมอืนขนลกุขน-

พองส่ำยไหล่ไปมำก่อนจะรบีวำงรปูภำพในมอืลงตรงที่เก่ำ แล้วบดิตวัไปมำ

เมื่อควำมง่วงเริ่มมำเยอืน สอดตวัเข้ำไปนอนใต้ผ้ำห่มผนืเดยีวกบัน้องกนัต์

และหลบัใหลไปในที่สุด



ปรำณนต์เปิดประตูเข้ำมำในบ้ำนอีกครั้งก็เมื่อเข้ำย�่ำรุ่งของอีกวนั 
ร่ำงสูงเดินเข้ำไปนั่งที่โซฟำแล้วเอนกำยหลับตำลงอย่ำงเหนื่อยอ่อน ตั้งใจ

เพยีงแค่จะพกัสำยตำเพยีงชั่วครู ่แต่เพรำะควำมเพลยีจดัและอดนอนมำทั้ง

คนืเลยท�ำให้เผลอหลบัอยูต่รงนั้นนั่นเอง กว่ำจะมำรู้ตวัอกีทกีเ็มื่อมมีอืเลก็ๆ 

มำเขย่ำที่แขน

“คุณพ่อขำ” 

หนุม่ใหญ่สะลมึสะลอืขยบัตวัลุกจำกโซฟำที่เอนกำยนอนอยูอ่ย่ำงงงๆ 

ใช้มอืใหญ่ตบลงไปที่ต้นคอหนำเพื่อเรยีกสต ิก่อนส่งยิ้มให้ลกูสำวที่อยูใ่นชุด

นกัเรยีน “ว่ำไงลูก”

“อำขวญัให้มำบอกคุณพ่อค่ะ ว่ำให้คุณพ่อขึ้นไปนอนข้ำงบน”

ปรำณนต์เหลือบตำมองดูนำฬิกำที่ข้ำงฝำก่อนจะขยับลุกขึ้นมำอย่ำง

ร้อนใจเมื่อเห็นว่ำเลยเวลำที่รถตู้รับส่งนักเรียนจะมำรับไปนำนโขแล้ว “รถ

ตู้ไปแล้วหรอืลูก พ่อขอโทษนะที่หลบัเพลนิไปหน่อย เดี๋ยวพ่อไปส่งเอง”

“น้องกันต์รีบมำทำนข้ำวค่ะ” พำขวัญที่ยังอยู่ในชุดนอนโผล่หน้ำเข้ำ

๕
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มำเรยีกเดก็หญงิ “เรว็ๆ ค่ะ เดี๋ยวไปโรงเรยีนสำย” พอพูดจบหญงิสำวก็

หำยเข้ำไปในห้องครวัทนัที

บุญนักที่เธอเคยนึกสนุกลงไปช่วยแม่ครัวที่บ้ำนหัดท�ำกับข้ำว จนรู้

วธิกีำรหงุข้ำวด้วยหม้อหงุข้ำว และท�ำกบัข้ำวแบบง่ำยๆ จ�ำพวกตระกลูทอด

มำบ้ำง มฉิะนั้นคงวุ่นวำยกว่ำนี้มำกนกั

เช้ำนี้หลงัจำกตรวจดวูตัถดุบิที่มอียูแ่ล้ว เธอจงึเอำข้ำวที่เหลอืค้ำงอยู่

ก้นหม้อมำใส่น�้ำต้มเป็นข้ำวต้มแล้วใส่หมูสบัลงไปปรุงรสให้พอมรีสชำตด้ิวย

น�้ำปลำ (ที่ข้ำงๆ ขวดเขยีนว่ำท�ำจำกเกลอืโพแทสเซยีม) ซึ่งเธอยงังงๆ อยูว่่ำ

มนี�้ำปลำชนดินี้ด้วยหรอื ส่วนข้ำวกลำงวนัของเดก็หญงิกค็งต้องเอำไว้ก่อน 

เพรำะตอนนี้คงท�ำไม่ทันแน่ๆ เดี๋ยวค่อยแวะหำซื้อที่ตลำดตอนที่ออกไปส่ง

เดก็หญงิที่โรงเรยีนเอำละกนั 

พำขวญัตกัข้ำวต้มใส่ถ้วยและยกมำวำงบนโต๊ะ ในขณะที่เดก็หญงิวิ่ง

มำนั่งรอที่โต๊ะอำหำรพอดพีร้อมกบัหวแีละยำงรดัผม พอหญงิสำววำงถ้วย

ข้ำวต้มลงบนโต๊ะ กห็ยบิหวแีละยำงรดัผมขึ้นมำจดักำรโดยอตัโนมตัเิหมอืน

เคยท�ำมำแล้วหลำยครั้งหลำยหน โดยที่ไม่รูว่้ำตนเองได้ตกอยู่ในสำยตำของ

ใครอกีคนตั้งแต่ตอนที่ยกข้ำวต้มมำบรกิำรเดก็หญงิแล้ว

ปรำณนต์มองแผ่นหลงัของหญงิสำวที่เหน็เป็นทรวดทรงองค์เอวแบบ

ชดัเจน ผมยำวถกูมดัรวบเอำไว้ง่ำยๆ เหมอืนเจ้ำตวัไม่ใส่ใจ ในขณะที่ก�ำลงั

แปรงผมลกูสำวของเขำ จู่ๆ  ปรำณนต์กร็ูส้กึเหมอืนตนเองกลำยเป็นคนนอก

ที่มำยนืดูเพรำะท�ำอะไรไม่ถูกเลยสกัอย่ำง

“เดี๋ยวทำนข้ำวให้หมดแล้วเดินไปหำอำที่บ้ำนนะคะ อำจะไปอำบน�้ำ

แต่งตวั ให้ข้ำวเจ้ำชกูำร์ก่อน” ทนัททีี่ถกัเปียสองข้ำงให้เดก็หญงิเสรจ็ พำขวญั

กร็บีเอ่ยบอกทนัท ีก่อนจะหมุนตวักลบัมำเจอสำยตำดุๆ ที่จ้องเขมง็ 

‘ซวยแล้ว...’ พำขวญัขยบัเสื้อคลมุให้มดิชดิขึ้น แล้วท�ำตวัแขง็ก่อนที่

จะตั้งใจเดนิผ่ำนหน้ำหนุ่มใหญ่ไปอย่ำงรวดเรว็

“ขอบคณุมำก” ปรำณนต์เอ่ยบอกเบำๆ ในจงัหวะที่หญงิสำวก�ำลงัจะ
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เดนิผ่ำนหน้ำเขำไป

พำขวญัชะงกักกึ ไม่แน่ใจว่ำตนเองหูฝำดไปหรอืเปล่ำ ก่อนจะหยุด

เดนิและเงยหน้ำขึ้นไปมองหนุม่ใหญ่กล้ำมโตที่ยนืองิกรอบประต ู“ไม่เป็นไรค่ะ 

ผู้กำรไปพกัเถอะค่ะ เดี๋ยวฉนัดูแลน้องกนัต์ให้เอง”

“ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจดักำรต่อเอง แค่นี้กร็บกวนคุณมำกแล้ว”

หญิงสำวถอนใจก่อนจะหันไปมองทำงน้องกันต์ “แล้วแต่ผู้กำรค่ะ 

ข้ำวกลำงวนัฉนัยงัไม่ได้เตรยีมให้ ยงัไงกแ็วะที่ตลำดหำซื้อกบัข้ำวง่ำยๆ พวก

ข้ำวหมูแดงให้น้องกันต์ไปโรงเรียนด้วยนะคะ” พำขวัญสั่งก่อนจะเดินออก

ไปทนัท ีเพรำะเริ่มรู้สกึหนำวๆ ร้อนๆ พกิลกบัสำยตำดุๆ ที่มองมำที่เธอ 

วันนี้ทั้งวันพำขวัญท�ำงำนแทบไม่ได้เพรำะขำดสมำธิ ใจเธอคอยแต่
เวียนวนนึกเป็นห่วงเป็นใยคุณดำหวันและน้องกันต์อยู่ตลอดเวลำ จน

ดวงมณีที่ท�ำงำนอยู่ในห้องเดียวกันยังเอ่ยปำกถำม แต่หญิงสำวก็ไม่ได้เล่ำ

อะไรออกไป เพรำะไม่มั่นใจว่ำดวงมณจีะเกบ็ทุกอย่ำงเป็นควำมลบัได้ 

เรื่องบำงเรื่องแม้จะเป็นเรื่องธรรมดำ แต่ลองพดูกนัปำกต่อปำก จำก

เรื่องธรรมดำก็จะกลำยเป็นเรื่องไม่ธรรมดำจนได้ เลยบอกปัดไปเพียงว่ำ 

วนันี้รู้สกึไม่สบำย ครั่นเนื้อครั่นตวัเหมอืนจะมไีข้ ดวงมณกีด็ใีจหำยรบีดิ่ง

กลุกีจุอเดนิไปหำหวัหน้ำแผนกของพำขวญั และขออนญุำตลำป่วยให้หญงิ-

สำวเสรจ็สรรพ เธอเลยได้กลบับ้ำนไวกว่ำปกตมิำกนกั

พำขวัญก้ำวลงมำจำกรถหลังจอดสนิท ตัดสินใจอยู่หลำยตลบ 

สดุท้ำยเธอมำลงเอยที่ลำนจอดรถของโรงพยำบำลทหำรเรอืแห่งนี้ พำขวญั

หิ้วตะกร้ำผลไม้เลก็ๆ มำเยี่ยมเยยีนคนป่วยด้วย เธอเดนิตรงไปยงัตกึผู้ป่วย

ที่อยู่ไม่ไกล ก่อนจะเข้ำไปถำมยงัแผนกประชำสมัพนัธ์ที่อยูด้่ำนหน้ำของตกึ

ผู้ป่วย เพื่อถำมหำตกึและห้องที่คุณดำหวนัเข้ำพกัรกัษำตวัอยู่

ระหว่ำงที่เปิดประตูเข้ำไปภำยในห้อง หญิงสำวก็ภำวนำขออย่ำให้มี

ใครอกีคนที่เธอไม่อยำกเจอหน้ำอยู่ภำยในห้องพกัผู้ป่วยกบัคุณดำหวนัเลย 
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แล้วค�ำขอของเธอกเ็ป็นจรงิ เมื่อเปิดประตเูข้ำไปในห้องแล้วพบว่ำคณุดำหวนั

ก�ำลงักึ่งนั่งกึ่งนอนดูโทรทศัน์อยู่กบัผู้ช่วยพยำบำลที่สวมชุดสฟี้ำอ่อน

“อ้ำว หนูขวญั” คุณดำหวนัร้องทกัอย่ำงยนิด ีเมื่อมองเหน็หญงิสำว

เปิดประตูเข้ำมำในห้อง

พำขวัญยกมือไหว้คุณดำหวัน ก่อนจะยกตะกร้ำผลไม้ขึ้นให้เห็น 

“ขวญัมำเยี่ยมคณุป้ำค่ะ เป็นอย่ำงไรบ้ำงคะ” หญงิสำวยื่นตะกร้ำผลไม้ส่งให้

ผู้ช่วยพยำบำลแล้วจงึเดนิเข้ำไปนั่งที่เก้ำอี้ที่ตั้งอยู่ข้ำงเตยีงผู้ป่วย

“ดขีึ้นแล้วจ้ะ”

“คุณหมอว่ำอย่ำงไรบ้ำงคะ”

“กโ็รคแทรกซ้อนของคนที่เป็นเบำหวำนน่ะลูก ควำมดนัสูง หลอด-

เลือดหัวใจตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ” คุณดำหวันพูดเหมือนก�ำลังบอกเล่ำ

เรื่องดนิฟ้ำอำกำศทั่วไป ไม่มวีติกหรอืกงัวลกบัโรคดงักล่ำวที่พูดออกมำ 

พำขวัญเสียอีกที่พอได้ฟังแล้วกลับรู้สึกใจไม่ดี แต่ก็ไม่กล้ำแสดง

สหีน้ำตกใจออกมำให้คนป่วยได้เหน็

“ท่ำทำงคุณป้ำแข็งแรงแบบนี้ พรุ่งนี้มะรืนนี้คุณหมอคงให้ออกจำก

โรงพยำบำลแล้วละค่ะ” เธอพยำยำมพูดให้ก�ำลงัใจผู้ป่วย

“เรื่องนี้แหละที่ป้ำกงัวล” คุณดำหวนัหน้ำหมองลงทนัททีนัใด “หมอ 

บอกว่ำป้ำต้องอยู่ดูอำกำรที่โรงพยำบำลเพื่อตรวจร่ำงกำยให้ครบเสียก่อน 

อำจใช้เวลำนำนเกอืบอำทติย์เลยทเีดยีว”

“ก็ดีนี่คะ ไม่เห็นจะเสียหำยตรงไหนเลย ไหนๆ ก็อยู่ในควำมดูแล

ของคุณหมอแล้ว ตรวจเสยีให้ครบเรำจะได้สบำยใจ”

“ไอ้เรื่องตรวจป้ำไม่กลวัหรอก ห่วงแค่น้องกนัต์เท่ำนั้นแหละ จะกนิ

จะอยูอ่ย่ำงไร ไหนจะเรื่องงำนของตำปรำณอกี ตอนนี้เรอืของเขำเพิ่งจะเอำ

เข้ำไปซ่อมท�ำอยูท่ี่อูก่รงุเทพฯ เมื่ออำทติย์ก่อนนี่เอง แถมช่วงนี้ยงัเป็นช่วงที่

ส�ำคัญเสียด้วย เพรำะต้องคอยประกบดูแลช่ำงที่จะเข้ำมำซ่อมท�ำวำงแผน

ปรับปรุงเรือ อย่ำงวันนี้ก็ต้องลำหยุดมำดูป้ำ ตอนที่เขำมำเฝ้ำป้ำก็เห็นว่ำ 
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ลูกน้องโทร. เข้ำมำหำทั้งวนั ป้ำไม่สบำยใจเลยหนูขวญั”

‘เอำแล้วไง สหีน้ำเศร้ำแบบนี้อกีแล้ว อย่ำเชยีวนะยำยขวญั อยำ่เอ่ย

ปำกอำสำออกไปเชยีวนะ อย่ำเชยีวนะ’ พำขวญัถอนใจ 

“ขวัญดูแลน้องกันต์ให้เองก็ได้ค่ะ ระหว่ำงที่คุณป้ำนอนอยู่ที่โรง

พยำบำล ผูก้ำรจะได้กลบัไปท�ำงำน” พอพดูออกไปแลว้ พำขวญักน็กึอยำก

จะตบปำกตวัเองนกั ท�ำไมเธอถงึประเสรฐิเลศิเลอเป็นแม่พระแบบนี้นะ

คุณดำหวนัหนัมำมองพำขวญัตำโต ก่อนจะท�ำท่ำครุ่นคดิ “อย่ำเลย

ลูก รบกวนหนูเปล่ำๆ ป้ำว่ำจะให้น้องกนัต์หยุดเรยีนสกัอำทติย์แล้วมำกนิ

นอนอยู่กบัป้ำที่โรงพยำบำลนี่ดกีว่ำ ตำปรำณจะได้กลบัไปท�ำงำนได้”

“คณุป้ำคะ ขวญัไม่รูจ้ะพดูอย่ำงไร และถงึแม้เรำจะเจอกนัได้ไม่นำน 

แต่ขวญักลบัรูส้กึสนทิสนมรกัใคร่ทั้งคุณป้ำและนอ้งกนัต์มำกเหมอืนคนใน

ครอบครวั เรื่องแค่นี้มนัเลก็น้อยเหลอืเกนิ และขวญักค็ดิวำ่น้องกนัต์เองก็

คงไม่ปฏิเสธแน่นอนที่จะต้องไปอยู่กับขวัญสักพัก คุณป้ำอย่ำเครียดหรือ

กงัวลไปเลยนะคะ แล้วกำรที่จะให้น้องกนัต์หยดุเรยีนเป็นอำทติย์ๆ แบบนั้น

ไม่ดแีน่ เดี๋ยวกเ็รยีนตำมเพื่อนไม่ทนั”

“จะดหีรอืหนูขวญั” คุณดำหวนัลองหยั่งเชงิ

“ดสีคิะ คณุป้ำอย่ำกงัวลไปเลยนะคะ เดี๋ยวอำกำรจะแย่ลง น้องกนัต์

เองกม็ำเล่นที่บ้ำนขวญัออกจะบ่อยๆ เรื่องแค่นี้สบำยมำก” พำขวญัเอ่ยบอก

อย่ำงมนี�้ำใจ แม้แต่ตวัเธอเองกย็งัแปลกใจว่ำอะไรดลใจให้เกดิมนี�้ำจติน�้ำใจ

ขนำดนี้ 

หญงิสำวนั่งคยุเป็นเพื่อนคณุดำหวนัอยู่พกัใหญ ่พอเหน็ควรแก่เวลำ

กเ็อ่ยปำกขอลำกลบั  

ปรำณนต์เปิดประตูให้ลูกสำวเดินเข้ำมำในห้องพักผู้ป่วย เด็กหญิง 
วิ่งกระโดดโผไปหำคุณดำหวนัที่นั่งเอนตวัสบำยๆ อยู่บนเตยีงทนัท ี

“น้องกนัต์อย่ำไปกวนคุณย่ำลูก ให้คุณย่ำได้พกั”
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“ไม่เป็นไรๆ แล้วนี่กนิข้ำว...” คณุดำหวนัถำมไถ่ได้แค่นั้น ก่อนที่เสยีง

โทรศพัท์มอืถอืของลูกชำยจะดงัขึ้น ปรำณนต์ขมวดคิ้วทนัทเีมื่อเหน็ว่ำใคร

โทร. มำ 

“วำ่ไงต้นเรอื...” หนุม่ใหญ่เหลอืบมองมำทำงมำรดำก่อนจะเดนิเลี่ยง

ออกไปที่ระเบยีงห้อง ปิดประตกูระจกบำนเลื่อนเหมอืนไม่อยำกให้ใครได้ยนิ 

แม้คุณดำหวนัจะไม่ได้ยนิเสยีงของลูกชำย แต่ท่ำทำงกำรเดนิไปเดนิ

มำ สหีน้ำของปรำณนต์ที่ตดิจะเครยีดระหว่ำงที่คยุโทรศพัท์ กท็�ำให้นำงพอ

เดำออกวำ่เรื่องที่ลกูชำยก�ำลงัคยุอยู่นั้นคงเป็นเรื่องงำนแน่ๆ  ในขณะที่น้อง-

กันต์ก็เดินเข้ำไปเปิดตู้เย็นหำของกินเล่น จนเจอกับกล่องพลำสติกใสใส่

แอปเปิลที่ปอกเปลอืกไว้แช่เยน็อยู่

“น้องกนัต์กนิได้ไหมคะ”

“ได้สลิกู วนันี้อำขวญัเขำมำเยี่ยมย่ำ ซื้อแอปเปิลนอกมำตั้งหลำยลกู”

เด็กหญิงท�ำปำกยื่นทันทีระหว่ำงเดินถือกล่องพลำสติกกลับมำนั่งที่

โซฟำนอนซึ่งตั้งไว้ชดิตดิผนงั “พูดถงึแล้วกค็ดิถงึเจ้ำชูกำร์ ป่ำนนี้มนัคงรอ

น้องกนัต์แล้วแน่ๆ”

“ระหว่ำงที่ย่ำไม่สบำย ถ้ำย่ำให้น้องกนัต์ไปอยู่กบัอำขวญั น้องกนัต์

จะอยู่ได้ไหมลูก”

“ได้สคิะ” เดก็หญงิพูดไปกดัแอปเปิลไป ท่ำทำงเหมอืนจะหวิ 

“น้องกันต์ชอบอยู่กับอำขวัญ เมื่อคืนอำขวัญก็มำนอนกับน้องกันต์ 

ตวัอำขวญังี้ห้อม หอม แถมยงัถกัเปียสวยๆ นี่ให้น้องกนัต์ด้วยนะคะ เพื่อน

ชมน้องกันต์ใหญ่เลย” เด็กหญิงเล่ำยำวจนคนเป็นย่ำอดแปลกใจไม่ได้ ยิ่ง

เล่ำถงึเพื่อนๆ ที่โรงเรยีนอย่ำงที่ไม่เคยเล่ำมำก่อน กย็ิ่งท�ำให้คณุดำหวนัตำโต

กบัควำมเปลี่ยนแปลงของหลำนสำวมำกยิ่งขึ้น

เมื่อกำรสนทนำจบลง ปรำณนต์กเ็ดนิกลบัเข้ำมำในห้อง คณุดำหวนั

ที่รอจงัหวะอยู่กจ็ดักำรพูดในสิ่งที่ตนคดิเอำไว้แล้วออกไปทนัที

“พรุง่นี้กก็ลบัไปท�ำงำนซะนะ ไม่ต้องห่วงแม่กบัลกู แม่มคีนดแูลแล้ว”
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คิ้วหนำที่ขมวดมุ่นของปรำณนต์ยิ่งขมวดหนักเข้ำไปอีกเมื่อได้ยิน 

ค�ำพูดของมำรดำ “อะไรครบัแม่ แม่พูดว่ำไงนะ”

“แม่คุยกับหนูขวัญแล้วว่ำระหว่ำงที่แม่นอนโรงพยำบำล แม่จะฝำก

น้องกนัต์ให้หนูขวญัดูแล ปรำณกก็ลบัไปท�ำงำนซะ”

“อะไรกันแม่! จะไปกวนคนอื่นได้อย่ำงไรกัน เขำไม่ใช่ญำติเรำสัก

หน่อย มำท�ำดจีะหวงัอะไรหรอืเปล่ำกไ็ม่รู้”

คุณดำหวันส่ำยหัว “เขำไม่ได้มำท�ำดีกับแม่เพรำะปรำณเหมือนแม่

สำวๆ พวกนั้นหรอกนะ หนขูวญัเขำดกีบัแม่กบัลกูของปรำณก่อนที่จะรู้จกั

ปรำณเสยีอกี”

“แต่...”

คณุดำหวนัโบกมอื ส่ำยหน้ำไปมำ “ถ้ำไม่อยำกให้แม่อำกำรทรุดลงก็

อย่ำมำขัดใจ วันนี้ก็เอำน้องกันต์ไปส่งให้หนูขวัญเขำซะ พรุ่งนี้ปรำณจะได้

ออกจำกที่นี่แต่เช้ำ แล้วไม่ต้องเถยีง...แม่เหนื่อย อยำกจะพกั” นำงรบีขยบั

ตวัลงนอนกบัที่นอน ดงึผ้ำห่มขึ้นมำห่มถงึคอก่อนจะหลบัตำลงทนัท ี

ปรำณนต์เลยพูดอะไรไม่ออก ได้แต่หนัไปมองลูกสำวที่กนิแอปเปิล

ตุ้ยๆ ดูโทรทศัน์เพลนิ 

‘เรื่องอะไรลูกของเรำต้องหอบข้ำวของไปอยู่ที่อื่น ใครอยำกจะดูแล

กห็อบของมำที่บ้ำนเรำนี่ส’ิ หนุ่มใหญ่คดิในใจ 

ทันทีที่กลับมำถึงบ้ำนหลังจำกแวะรับประทำนข้ำวต้มมำแล้ว  
ปรำณนต์กส็ั่งให้ลกูสำวขึ้นไปอำบน�้ำและทบทวนบทเรยีนบนห้องทนัท ีก่อน

ที่ตนเองจะเดินข้ำมฝั่งถนนไปยังหน้ำประตูบ้ำนที่มีโมไบล์แก้วแบบญี่ปุ่น

แขวนห้อยเอำไว้มำกกว่ำสบิอนั ลมพดัทกีส็่งเสยีงดงักรุ๊งกริ๊งๆ น่ำร�ำคำญ 

สงสำรคนที่อยู่ข้ำงบ้ำนหลงันี้เหลอืเกนิที่ต้องมำทนฟังเสยีงพวกนี้

นิ้วแข็งแรงกดกริ่งลงไปยำวๆ ครั้งเดียวเหมือนไม่เต็มใจ ขยับยืน

กอดอกรออย่ำงใจเยน็จนประตบู้ำนของหญงิสำวเปิดออก พร้อมๆ กบัร่ำง
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อ้วนป้อมของลูกสุนัขพันทำงที่กระโดดออกมำ เขำลืมไอ้หมำตัวนี้ไปได้

อย่ำงไร ถ้ำหญงิสำวไปที่บ้ำนเขำ ไอ้หมำตวันี้กต้็องไปใกล้ชดิกบัลกูสำวด้วย

ปรำณนต์ท�ำหน้ำนิ่งๆ รบัไหว้อกีฝ่ำย “แม่ผมท่ำนบอกวำ่คณุจะช่วย

ดูแลน้องกนัต์ให้ระหว่ำงที่ท่ำนป่วย”

พำขวญัพยกัหน้ำรบั ซึ่งท�ำให้ปรำณนต์ไม่ชอบใจ เพรำะเขำเองอำยุ

กน็่ำจะมำกกว่ำหญงิสำวเอำกำร อำจจะเกอืบรอบด้วยซ�้ำ กำรที่จะมำพยกั

หน้ำใส่แบบนี้มนัดูไม่ควรอย่ำงยิ่ง

“ไม่มใีครสอนหรอืไงว่ำเวลำพดูกบัคนที่มอีำวโุสกว่ำ ไม่ควรพยกัหน้ำ

หรอืส่ำยหน้ำใส่”

“มคี่ะ” หญงิสำวตอบกลบัมำอย่ำงเกรง็ๆ 

ก็ผู้กำรเล่นจับผิดกันไปทุกสิ่งอย่ำง สงสัยว่ำเขำคงไม่ชอบหน้ำเธอ

จริงๆ แต่จะเป็นไรไปล่ะ ในเมื่อเธอเองก็ไม่ชอบหน้ำอีตำผู้กำรขี้เก๊กหน้ำ

ยกัษ์จอมบงกำรนี่เหมอืนกนั

ปรำณนต์ถอนใจออกมำเสียงดังให้อีกฝ่ำยรู้ว่ำเขำนั้นหนักใจขนำด

ไหน “กลบัมำพดูเรื่องที่คณุจะช่วยดแูลน้องกนัต์ให้ผม ผมขอบคณุคณุมำก

ที่มนี�้ำใจ ผมคงต้องรบกวนคณุช่วงวนัธรรมดำเท่ำนั้น ส่วนเสำร์อำทติย์ผม

จะกลบัมำดูแลลูกเอง”

“ค่ะ”

“แล้วจะเอำอะไรไปบ้ำง จะได้ช่วยขน”

พำขวญักะพรบิตำอย่ำงงงๆ “เอำอะไรไป...ไปไหน”

“กไ็ปอยู่เป็นเพื่อนน้องกนัต์ที่บ้ำนโน้นไง”

“ขอโทษนะคะ ฉนันกึว่ำน้องกนัต์จะมำอยู่ที่นี่กบัฉนั”

“จะมำได้ไง ข้ำวของ หยูกยำของน้องกันต์ตั้งมำกมำยถ้ำจะขนคง

หลำยเที่ยว คุณขนของที่จ�ำเป็นไปอยู่กับน้องกันต์ คงไม่ล�ำบำกเท่ำขนของ

น้องกนัต์มำบ้ำนคุณแน่ๆ”

พำขวัญถอนใจบ้ำง “ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวฉันจะขนไปเอง ผู้กำรไม่ต้อง
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ล�ำบำกมำช่วยขนหรอกค่ะ แต่ถ้ำอยำกช่วยจริงๆ ก็ช่วยอุ้มเจ้ำชูกำร์ไปท ี 

ฉนัไม่อยำกให้เท้ำมนัเลอะดนิ”

“ไอ้หมำนี่อะนะ” 

สำยตำของปรำณนต์ที่แสดงออกมำ ท�ำให้พำขวัญรีบพูดดักคออีก

ฝ่ำยทนัท ี“ถ้ำไม่มเีจ้ำชูกำร์ไปด้วย ฉนักไ็ม่ไปค่ะ”

ปรำณนต์ส่งสำยตำรำวกบัจะกนิเลอืดกนิเนื้อมำที่หญงิสำว ก่อนก้ม

ลงคว้ำลูกสุนัขเจ้ำปัญหำขึ้นมำอุ้มแบบรังเกียจเดียดฉันท์ แล้วเดินย�่ำเท้ำ 

โครมๆ กลบัไปยงับ้ำนของตวัเองทนัทดี้วยควำมโมโห

พำขวญัหวัเรำะคกิคกัทนัทีที่อกีฝ่ำยเดนิกลบัไป ยกนี้ถอืว่ำเสมอกนั 

หญิงสำวเดินกลับเข้ำไปในบ้ำน และเลือกเฉพำะของจ�ำเป็นๆ ไม่กี่ชิ้นใส่

กระเป๋ำเดนิทำงแบบหิ้วยี่ห้อดงัจำกอติำล ีเพรำะคดิว่ำถ้ำขำดเหลอือะไรเดี๋ยว

กเ็ดนิกลบัมำเอำได้ 

ดวงตำคมเหลอืบมองนำฬิกำเป็นรอบที่สบิ ชั่วโมงกว่ำเข้ำไปแล้ว
แต่พำขวัญยังไม่มำ เขำจะให้เวลำเธออีกห้ำนำทีเท่ำนั้น ทันทีที่ครบห้ำนำที

อย่ำงที่ใจเขำก�ำหนด เสียงเคำะประตูดังขึ้นมำเบำๆ ก่อนที่ประตูหน้ำบ้ำน

ของเขำจะเปิดกว้ำงออก แล้วหญิงสำวรูปร่ำงอวบอิ่มก็เดินเข้ำมำพร้อม

กระเป๋ำและชุดเครื่องแบบที่แขวนอยู่บนไม้แขวนเรยีบร้อย 

“ฉนัต้องนอนห้องไหนคะ”

“ห้องน้องกนัต์หรอืห้องแม่กไ็ด้ แล้วแต่คุณ”

“อำขวัญ” เสียงแจ่มใสตะโกนดังก่อนจะวิ่งโผเข้ำไปกอดเอวของ 

หญงิสำวเอำไว้แน่น 

“โอ๊ยๆ ปล่อยอำก่อนค่ะ เดี๋ยวได้ล้มลงไปทั้งคู่”

“น้องกนัต์ อย่ำเสยีมำรยำท” เสยีงดุดงัขึ้นมำเตอืน 

เด็กหญิงปล่อยมือที่กอดรัดเอวพำขวัญออกทันที ก่อนจะก้มหน้ำ

ท�ำท่ำทำงส�ำนกึผดิ
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“ไม่เห็นต้องดุกันเลย” หญิงสำวเหลือบตำไปต�ำหนิหนุ่มใหญ่ “น้อง

กนัต์พำอำไปที่ห้องดกีว่ำค่ะ อำจะได้เอำของไปเกบ็”

“ค่ะๆๆ มำทำงนี้เลยค่ะ” เดก็หญงิรบีเดนิน�ำพำขวญัขึ้นไปบนชั้นสอง

“เจ้ำชูกำร์อยู่ไหนคะ” พำขวญัแอบกระซบิถำมเดก็หญงิ เพรำะตอน

เดนิเข้ำมำในบ้ำนไม่เหน็

“น้องกนัต์แอบอุ้มมำไว้ที่ห้องค่ะ คณุพ่อไม่ทนัสงัเกตเพรำะดทูวีอียู”่

หญิงสำวยิ้มแห้งๆ เพรำะกลัวบิดำของเด็กหญิงจะมำรู้เข้ำ “อำว่ำ

เดี๋ยวเรำเอำมนัลงไปไว้ที่ห้องครวัดกีว่ำนะคะ เจ้ำชกูำร์มนัหวิบ่อย อำจะได้

วำงถ้วยข้ำวถ้วยน�้ำให้มนัได้ด้วย”

“ค่ะ” เดก็หญงิรบัค�ำอย่ำงกระตอืรอืร้น ดวงตำแจ่มใส

ซึ่งต่ำงกับปรำณนต์นัก ตอนนี้เขำรู้สึกหงุดหงิดใจไปหมด เมื่อเห็น

ลกูสำวเดนิตำมพำขวญัต้อยๆ รำวกบัลกูสนุขัอกีตวั ไม่รูว่้ำหญงิสำวท�ำเสน่ห์

หรอือย่ำงไร ทั้งแม่ทั้งลูกเขำถงึหลงกนัไปหมด

“นั่นจะไปไหนกนั” ปรำณนต์แกล้งหนัมำถำมเมื่อเหน็ทั้งคู่ก�ำลงัจะเดนิ

เข้ำไปในครวั

“เอำเจ้ำชูกำร์ไปนอนในครวัค่ะ” น้องกนัต์หนัมำตอบเสยีงใส

หนุ่มใหญ่พยักหนำ้รับ อย่ำงน้อยอีกฝ่ำยก็ยังพอรู้บ้ำงว่ำไม่สมควร

เอำสนุขัขึ้นไปนอนกบัคน “อย่ำไปเล่นกบัมนัให้มำกนกันะนอ้งกนัต์ เกดิแพ้

แล้วมผีื่นคนัขึ้นมำมนัจะยุ่งเอำ”

พำขวญัรบีเดนิหนเีข้ำไปในครวัทนัท ีเพรำะไม่อยำกฟังค�ำบ่นของตำแก่ 

เขำอำยุเท่ำไรนะ สี่สิบหรือสี่สิบสอง แก่กว่ำเธอเกือบรอบ แต่ถึงกระนั้น 

กไ็ม่เหน็ต้องรบีท�ำตวัเป็นคนแก่ขี้บ่นแบบนี้เลย


