
๑
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

“น้องแพง น้องแพง”
เสียงอ่อนโยนคุ้นหูที่ได้ยินแว่วๆ ปลุกพิมพกานต์ที่ก�าลังหลับใหล 

อย่างเป็นสุขอยู่บนเตียงหนานุ่มปูด้วยผ้าลายดอกไม้สีหวานในห้องนอนที่

เย็นฉ�่าด้วยแอร์คอนดิชัน ภายในคอนโดมิเนียมหรูหราย่านใจกลางเมือง 

ต้องพลนัตกใจตื่นก่อนจะหยตีามองไปยงัที่มาของเสยีง แล้วดวงหน้าสะสวย

ที่ยังคงงัวเงียก็เผยรอยยิ้มกว้างด้วยความดีใจปะปนประหลาดใจ เพราะ 

สิ่งที่ปรากฏอยู่ในสายตาคือร่างอวบท้วมของนางพิมพ์พรผู้เป็นแม่ในชุด 

สขีาวสะอาด ซึ่งเป็นชุดที่เจ้าตวัมกัจะแต่งถอืศลีในวนัพระ ยนืส่งยิ้มให้อยู่

ข้างเตยีง

“แม่...มาได้ยงัไงจ๊ะ”

คนยังอยู่ในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นเอ่ยถาม แม้จะยังงุนงงว่าจู่ๆ 

มารดาที่ควรจะอยู่บ้านสวนที่จังหวัดจันทบุรี เหตุไฉนจึงมายืนอยู่ตรงข้าง

เตยีงของตนเอง แต่อารามดใีจนั้นมมีากกว่า เพราะช่วงนี้เธอไม่ค่อยมเีวลา

กลบับ้านนกั
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คนที่ยืนส่งยิ้มให้ไม่ตอบค�าถาม แต่กลับพูดออกมาด้วยน�้าเสียง

อ้อนวอนแกมขอร้อง

“น้องแพง...กลบัไปอยู่บ้านเรานะลูก กลบัไปอยู่บ้าน...เรา” 

“กลบับ้าน! แม่กร็ู้ว่าแพงต้องท�างานนี่จ๊ะ” 

พิมพกานต์ตอบด้วยความรู้สึกงุนงงที่ทวีขึ้นเป็นล�าดับ เพราะเท่าที่

ผ่านมาไม่เคยเลยสกัครั้งที่มารดาจะพดูกบัเธอเช่นนี้ อกีฝ่ายรู้ดว่ีาเธอก�าลงั

สนกุและมคีวามสขุจากหน้าที่การงานที่ก�าลงัไปได้สวยในต�าแหน่งเลขานกุาร

ของประธานบรษิทั แคปิตอล คูล โลจสิตกิส์ จ�ากดั บรษิทัที่ด�าเนนิธุรกจิ

ด้านโลจิสติกส์อันดับต้นๆ ของประเทศ ที่เธอสอบเข้าท�างานได้เมื่อสองป ี

ที่แล้ว

“กลบัไปอยู่บ้านเรานะลูก กลบับ้าน...เรา”

น�้าเสียงอ้อนวอนกึ่งขอร้องของมารดาที่พูดตอกย�้าค�าเดิมๆ พร้อม

กับร่างที่ยืนอยู่ข้างเตียงซึ่งเห็นชัดเจนก่อนหน้าค่อยๆ เลือนหายไปจาก

สายตา จนพมิพกานต์ต้องผุดลุกขึ้นนั่งพร้อมกบัร้องเรยีกเสยีงหลง

“แม่!”

ข้างเตยีงที่เมื่อครู่มรี่างอวบท้วมยนือยู่บดันี้หลงเหลอืเพยีงความว่าง

เปล่า ราวกบัเรื่องเมื่อครูค่อืความฝันหรอืไม่เธอกต็าฝาดไป หญงิสาวยกมอื

ขึ้นขยี้ตาพลางบ่นพมึพ�ากบัตวัเอง

หรอืเมื่อกี้เธออาจจะฝันไป แต่ฝันอะไรจะเหมอืนจรงิถงึเพยีงนี้

ครั้นเหลยีวมองนาฬิกาหวัเตยีง...เพิ่งจะตห้ีาครึ่ง ซึ่งเป็นเวลาตื่นปกติ

ของเธออยู่แล้ว ร่างสูงระหงในชุดเสื้อยดืตวัใหญ่จงึก้าวลงจากเตยีง ไปยนื

ตรงต�าแหน่งที่เมื่อครูเ่หน็ร่างของมารดายนือยู ่วบูหนึ่งภาพที่เหน็พลนัหวน

กลบัเข้ามาในความคดิค�านงึจนเธออดวติกกงัวลไม่ได้ แม้จะบอกกบัตวัเอง

ว่าตาฝาดหรอืเป็นความฝันกต็ามที

ความรู้สึกแปลกๆ ระคนหวาดหวั่นบางอย่างแทรกเข้ามาในใจจน 

ขนอ่อนที่แขนพากันลุกชัน ต้องรีบสลัดความรู้สึกดังกล่าวออกไปโดยเร็ว
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ก่อนจะคว้าผ้าเชด็ตวัแล้วเดนิเข้าห้องน�้า ซึ่งน�้าเยน็ๆ จากฝักบวัช่วยให้สมอง

ของพิมพกานต์รู้สึกปลอดโปร่งขึ้น พลอยท�าให้ลืมเรื่องที่ก�าลังวิตกกังวล 

ไปได้ชั่วขณะ 

หลงัแต่งกายเสรจ็เรยีบร้อย ร่างสงูสมส่วนในชุดกระโปรงสขีาวลาย

จุดด�าแขนในตัวยาวเหนือเข่า อวดช่วงขาเรียวสวย ก็เดินไปทรุดนั่งลงบน

สตูลหน้ากระจกเงาบานใหญ่ หยบิตลบัแป้งราคาแพงมาแตะแต้มเบาๆ จน

ทั่วใบหน้า...นับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของหญิงสาวที่แม้จะเกิดเป็นลูกสาว

ชาวสวน แต่กลับมีผิวหน้าที่เนียนกระจ่างใสจนไม่ต้องใช้ครีมรองพื้นช่วย

ให้มากเรื่อง จากนั้นกห็ยบิลปิสตกิสชีมพูอ่อนมาวาดฉบัที่ปากแล้วเม้มสอง

ครั้งเป็นอนัเสรจ็สิ้น คิ้วเรยีวทั้งคู่ที่เรยีงตวัสวยอยู่แล้วไม่ต้องท�าอะไรมาก 

แค่เอาแปรงเลก็ๆ ปัดๆ เป็นอนัใช้ได้ 

พิมพกานต์ลุกขึ้นยืน พลางมองตัวเองในกระจกเงาที่ก�าลังสะท้อน

ภาพหญิงสาวร่างสูงเพรียวได้สัดส่วน ดวงหน้าเรียวรูปไข่มีเครื่องหน้ารับ

กนัราวป้ันแต่ง ถกูล้อมกรอบด้วยผมยาวหยกิสลวยที่ไม่เคยผ่านการดดัแต่

อย่างใด แต่เป็นผมที่หยิกตามธรรมชาติซึ่งใครต่อใครเห็นต่างก็ชื่นชม

นักหนา ทว่าเจ้าตัวกลับไม่ชอบใจเท่าไหร่...เพราะเป็นสิ่งตอกย�้าให้นึกถึง 

เรื่องราวบางอย่างในอดตี

เมื่อนกึถงึตวัเองในวยัแรกรุน่...รปูร่างผอมสงูมผีมหยกิจนจบัตวัเป็น

ขอด ซ�้าฟันเหยนิกผ็ุดซ้อนขึ้นมาในมโนภาพ สมยัเรยีนมธัยมปีที่สี่เธอขี้ริ้ว

ขี้เหร่จริงๆ ถ้าไม่ตัดสินใจดัดฟันตั้งแต่ตอนนั้น หน้าตาคงไม่เป็นอย่างใน

ปัจจุบันเป็นแน่แท้ แล้วภาพเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นความทรงจ�าที่เธอไม่เคย

ลมืเลอืนกว็าบเข้ามาราวกบัสั่งได้ จนต้องรบีขบัไล่ภาพดงักล่าวออกไปโดย

เรว็ คว้ากระเป๋ายี่ห้อดงัที่แขวนอยูข่ึ้นสะพายที่ไหล่ ก้าวเดนิออกไปจากห้อง

นอนตรงไปยงัห้องครวัแบบทนัสมยัที่มอีปุกรณ์พร้อมสรรพแต่แทบไม่เคย

ได้ใช้งาน นอกจากกาน�้าร้อนส�าหรับชงกาแฟและเครื่องปิ้งขนมปังเท่านั้น 

เพราะทั้งสองอย่างคอือาหารเช้าส�าหรบัเธอ ส่วนมื้อเยน็ไม่ค่อยเน้นนกัตาม
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แบบฉบบัหญงิสาวในยคุนี้ ที่มกัจะเน้นรกัษาหุน่กนัมากกว่าการรกัษาสขุภาพ

พมิพกานต์เดนิไปชงกาแฟแล้วหยบิขนมปังป้ิงที่ส่งกลิ่นหอมน่ากนิใส่

จานใบเล็ก แล้วถือไปนั่งยังมุมรับแขกที่มีโซฟานุ่มรูปมือสีแดงสดตัวเก ๋

ตั้งอยู่ หลังจากได้ดื่มกาแฟหอมกรุ่นเข้าไปอึกใหญ่ ความสดชื่นกระปรี้- 

กระเปร่ากบ็งัเกดิขึ้น หญงิสาวเกอืบจะตดัสนิใจหยบิสมาร์ตโฟนในกระเป๋า

ขึ้นมาแล้วกดโทร. ไปหามารดาที่บ้าน แต่กเ็ปลี่ยนใจ คดิว่าถงึที่ท�างานแล้ว

ค่อยโทร. กไ็ด้

ตลอดระยะเวลาร่วมสองปีนับตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรี กระทั่ง 

โชคดีสอบเข้าท�างานที่บริษัทโลจิสติกส์แห่งนี้ได้ หญิงสาวกลับบ้านไปหา

มารดาแทบจะนบัครั้งได้ เพราะทั้งงานรวมทั้งอะไรอกีหลายสิ่งหลายอย่าง

ดงึเวลาของเธอไปจนหมด คงมอีกีฝ่ายเท่านั้นที่โทร. มาหาอย่างสม�่าเสมอ

ใจกไ็ด้แต่คดิว่าเดี๋ยวค่อยกลบั บ้านอยูแ่ค่นี้เอง เดี๋ยวค่อยโทร. หา...

แต่ไม่เคยได้ท�าเลยสกัครั้ง แต่เธอตั้งใจไว้แล้วว่าวนัหยดุยาวที่จะถงึนี้คงต้อง

กลบัไปบ้านสกัครั้ง

ตาคู่สวยเหลือบมองนาฬิกาข้อมือ ครั้นเห็นว่าถึงเวลาควรเดินทาง 

ไปท�างานได้แล้ว เจ้าของร่างสงูเพรยีวกผ็ดุลกุขึ้น คว้ากญุแจรถที่แขวนอยู่ 

ออกจากห้องพักตรงไปยังลานจอดรถ แล้วพาเจ้ามินิคูเปอร์สีแดงสดแล่น

ตะบึงไปยังอาคารแคปิตอลเฮาส์บนถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ ซึ่งใช้เวลาใน

การเดนิทางไม่ถงึครึ่งชั่วโมง

พิมพกานต์กดลิฟต์ขึ้นมายังชั้นเก้าซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท ทันทีที่ 
เจ้าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ที่คุ้นเคยกนัดเีหน็เธอ กบ็อกเธอด้วยสหีน้าตื่นๆ 

“คณุแพงคะ มผีูห้ญงิชื่อพรเพญ็โทร. มาบอกให้โทร. กลบัไปหาด่วน

ค่ะ”

“ให้แพงโทร. กลบัด่วนหรอืคะ” พมิพกานต์เอ่ยถามน�้าเสยีงงงๆ 

พรเพญ็ที่ถกูเอ่ยถงึเป็นน้องสาวของมารดาซึ่งเป็นน้าสาวของเธอ แต่
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หญงิสาวสงสยัว่าท�าไมเจ้าตวัไม่โทร. เข้ามอืถอื เหตุใดจงึโทร. เข้าบรษิทั ทว่า

ความสงสัยดังกล่าวก็มีอันต้องพับเก็บไว้ก่อน เมื่อเหลือบเห็นชายหนุ่มร่าง

สูงหน้าตาดีในชุดสูทหรูเรียบกริบสีด�าเดินฉีกยิ้มกว้างเข้ามา มีลิลลี่สีชมพู

ช่อใหญ่อยู่ในอ้อมแขน

“สวสัดคีรบั ผมแวะเอาดอกไม้สวยๆ มาให้คนสวยๆ อย่างคณุแพง

ครบั”

คนได้ดอกไม้ช่องามแต่เช้ายิ้มนดิๆ “ขอบคณุมากค่ะคุณนนท์ ไม่เหน็

ต้องล�าบากซื้อมาเลยค่ะ”

“ไม่ล�าบากหรอกครับ ผมไม่ชอบฝากใครเอามาส่งเหมือนคนอื่น 

อยากเอามาให้ด้วยตวัเองมากกว่า คณุแพงจะได้นกึถงึผมเป็นคนแรกแต่เช้า

ไงล่ะครบั”

นนทวัชร...นักธุรกิจหนุ่มด้านน�าเข้ารถยนต์พูดพลางคลี่ยิ้มหวาน 

พร้อมส่งสายตาสื่อความหมายเป็นนัยๆ ไปให้สาวสวยตรงหน้าที่เขาก�าลัง

สนใจจากการพบกนัในงานเลี้ยง ความสวยบวกกบัท่าทางฉลาดเฉลยีวของ

อีกฝ่ายเข้าตาผู้ชายอย่างเขาเข้าอย่างจัง เพราะผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งฉลาดนั้น

หาได้ยากเตม็ทใีนสมยันี้

คนที่ได้รับสายตาสื่อความนัยอย่างพิมพกานต์ช�าเลืองมองหน้าคน

พูดแล้วยิ้มหยันในใจ ผู้ชาย...เวลาอยากได้อะไรมักจะทุ่มเทเช่นนี้เสมอ 

ดอกไม้ราคาแพงหลากหลายชนดิ รวมทั้งของขวญัเลอค่าต่างๆ ที่ชายหนุ่ม

ผู้นี้สรรหามาให้ แม้จะรู้สึกปลื้มปริ่มตามประสาผู้หญิง ยามได้รับสิ่งของ

จากนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่ก�าลังมีชื่อเสียงอย่างนนทวัชร ทว่าใช่จะ

ไม่รู้ว่าคงไม่ใช่เธอเพยีงคนเดยีวกระมงัที่ได้รบั คาดว่าหญงิสาวคนอื่นกค็ง

ได้รบัเหมอืนเธอด้วยเช่นกนั เพราะเดี๋ยวนี้ข่าวคราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าว

ลบัเฉพาะหรอืข่าววงในแค่ไหนกต็าม ต่างขดุคุย้ออกมาแฉให้รูก้นัในแวดวง

โซเชยีลเนต็เวริ์กแทบทั้งสิ้น

เหตุผลส�าคัญอย่างหนึ่งที่หญิงสาวยังไม่ตกลงปลงใจกับใครใน 
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ตอนนี้ ทั้งที่มีชายหนุ่มมากหน้าหลายตาแวะเวียนมาขายขนมจีบ ก็เพราะ

เธอมีบิดาเป็นคนเจ้าชู้ ที่สร้างความเจ็บช�้าน�้าใจให้แก่มารดาจนถึงขั้นต้อง

หย่าขาดจากกนั เธอยอมรบัว่าเกลยีดคนเจ้าชู้เป็นที่สุด

“แบบนี้คงมีสาวๆ นึกถึงหน้าคุณนนท์กันหลายคนแน่เลยค่ะ”  

พมิพกานต์แกล้งพูดแหย่

“สาวคนไหนคงไม่ท�าให้ผมนกึถงึได้เท่ากบัคณุพมิพกานต์หรอกครบั” 

นนทวัชรพูดหยอดกลับทันควัน “แต่ตอนนี้ผมคงต้องขอตัวเข้าออฟฟิศ 

ก่อน ถ้าไม่ติดว่าจะต้องเข้าประชุมเรื่องงานส�าคัญ คงจะต้องอยู่ต่อขอดื่ม

กาแฟกบัคุณแพงแล้วละครบั”

“เชญิค่ะ”

หลงัจากรอจนนนทวชัรผละไปแล้ว พมิพกานต์คดิจะเดนิออกไปซื้อ

เค้กเจ้าอร่อยที่ร้านกาแฟชื่อดังซึ่งอยู่ชั้นล่างของตัวอาคารมากินเสียหน่อย 

เพราะขนมปังปิ้งที่กนิมาจากคอนโดที่พกัไม่อยู่ท้องสกัเท่าไหร่ แต่ยงัไม่ทนั

ได้ก้าวเดนิ เสยีงเตอืนของประชาสมัพนัธ์สาวที่เคาน์เตอร์กด็งัขึ้นมาเสยีก่อน

“คุณแพงอย่าลมืโทร. กลบัหาที่บ้านด้วยนะคะ”

ค�าพูดดังกล่าวเปลี่ยนความตั้งใจของหญิงสาวในทันที เธอก็อยากรู้

เหมอืนกนัว่าเรื่องด่วนที่ว่านั้นคอือะไร เมื่อคดิได้ดงันั้นจงึหยบิสมาร์ตโฟน

จากในกระเป๋าขึ้นมา แล้วถงึรูส้าเหตวุ่าท�าไมผูเ้ป็นน้าสาวถงึโทร. เข้าบรษิทั

แทนที่จะโทร. เข้ามอืถอืเธอโดยตรง เพราะหน้าจอที่ว่างเปล่าบ่งบอกให้รูว่้า

แบตเตอรี่หมดนั่นเอง

หญงิสาวรบีเดนิกลบัไปยงัโต๊ะท�างานตวัใหญท่ี่อยูห่น้าห้องของผูเ้ป็น

เจ้านาย ชาร์จสมาร์ตโฟนก่อนจะเปิดโทรศพัท์ สิ่งที่ปรากฏชดัแก่สายตาคอื

เบอร์ที่ไม่ได้รบัสายเป็นสบิๆ สายจากผู้เป็นน้าสาว ท�าให้ต้องรบีกดกลบัไป

หาทนัท ีและดเูหมอืนว่าคนในสายจะเฝ้ารออยูเ่พราะกดรบัทนัททีี่สญัญาณ

ดงัขึ้นเพยีงแค่ครั้งเดยีว

“น้องแพง”
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“น้าเพญ็ ให้แพงโทร. กลบัด่วนมเีรื่องอะไรหรอืจ๊ะ” หลานสาวเอ่ย

ถามน�้าเสยีงร้อนรน

คนในสายหยุดไปชั่วเสี้ยววนิาท ีตามมาด้วยค�าพูดน�้าเสยีงสั่นๆ

“พี่พมิพ์ไม่สบายมากจ้ะ ตอนนี้อยูโ่รงพยาบาลประจ�าจงัหวดั น้าโทร. 

เข้ามอืถอืไม่ตดิ โทร. เข้าบ้านไม่มคีนรบัสาย เลยตดัสนิใจโทร. เข้าบรษิทั” 

“ไม่สบายมาก!” พมิพกานต์อทุานน�้าเสยีงตกใจ หวนนกึถงึความฝัน

ตอนเช้าตรู่ขึ้นมาในทนัใด “แล้วแม่เป็นอะไรไปหรอืจ๊ะ”

“ท้องเสียจ้ะ น้องแพงรีบกลับมาได้ไหม นั่งเครื่องมาลงที่สนามบิน

ตราด เดี๋ยวน้าขบัรถไปรบัเอง”

เมื่อได้ฟังอาการของมารดาว่าแค่ท้องเสีย หญิงสาวก็เบาใจลงว่าคง

ไม่ได้เป็นอะไรมากอย่างที่นึกกังวล ทว่ายังไม่ทันที่หญิงสาวจะได้พูดอะไร

กบัคนในสายอกี เสยีงอนิเตอร์คอมบนโต๊ะกด็งักงัวานขึ้นมาเสยีก่อน

“คุณแพง เข้ามาหาผมในห้องหน่อยครบั”

หญงิสาวละล้าละลงัขึ้นมาทนัที

“ว่าไงน้องแพง” 

น�้าเสยีงร้อนรนของผูเ้ป็นน้าท�าให้พมิพกานต์ต้องตอบออกไปก่อนว่า 

“เดี๋ยวแพงขอเข้าไปหาเจ้านายก่อนนะจ๊ะน้าเพญ็”

พูดจบพิมพกานต์ก็กดวางสาย แล้วคว้าสมุดโน้ตเดินเข้าไปในห้อง

ของเจ้านายในทนัท ี

“ว่าไงคุณแพง ได้ข่าวว่ามหีนุ่มเอาดอกไม้มาให้แต่เช้าเลยหรอืครบั”

เจ้าของบรษิทัซึ่งเป็นชายวยักลางคนพดูกระเซ้ายิ้มๆ พลางมองเลขาฯ 

ที่ทรุดนั่งลงบนเก้าอี้ตรงหน้า แล้วอดไม่ได้ที่จะนึกชมเชยอีกฝ่ายอยู่ในใจ 

นอกจากความสวยที่โดดเด่นเป็นเอกแล้ว ยงัมคีวามสามารถเรื่องงานบวก

ความเฉลียวฉลาดที่มักจะหาได้ยากยิ่งในตัวผู้หญิงสวยสมัยนี้ อีกทั้งการ

ตดัสนิใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส�าคญัๆ หลายต่อหลายครั้งของบรษิทั เป็น

สิ่งยนืยนัศกัยภาพของเจ้าตวัได้ เพราะผูห้ญงิสวยสว่นใหญม่กัจะมนัสมอง
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น้อย แต่คงต้องยกเว้นเลขาฯ ส่วนตวัของเขาผู้นี้

“คาดว่าจะเอามาให้แพงเช้ากว่าคนอื่นมั้งคะบอส” เลขานกุารคนสวย

พดูยิ้มๆ ซึ่งได้รบัเสยีงหวัเราะดงัลั่นอย่างชอบอกชอบใจจากคนเป็นเจ้านาย

“เจ้าของดอกไม้คงต้องหนาวหน่อยนะ ที่รมิาขายขนมจบีเลขาฯ ผม”

คนเป็นเลขาฯ ยกรมิฝีปากขึ้นยิ้มนดิหนึ่ง “ว่าแต่บอสมอีะไรเรยีกใช้

แพงแต่เช้าคะ”

“ผมจะต้องบินไปสวิตเซอร์แลนด์ด่วนเย็นนี้ คุณไปจัดการเรื่องตั๋ว

เครื่องบนิให้ผมด้วย แล้วที่ส�าคญั คุณกต็้องเดนิทางไปกบัผม”

ค�าพูดของเจ้านายท�าให้พมิพกานต์อุทานออกมาน�้าเสยีงตื่นเต้น 

“สวติเซอร์แลนด์หรอืคะ!”

สวติเซอร์แลนด์เป็นประเทศในฝันที่หญงิสาวอยากไปมากที่สดุ ทวา่

ที่ยังไม่ได้ไปไม่ใช่เพราะเรื่องเงิน ปัญหาอยู่ที่ว่ายังหาเวลาและโอกาสไม่ได้

นั่นเอง แม้บริษัทจะจัดท�าวีซาและมีแผนจะส่งเธอไปดูงานที่นั่นหลายต่อ

หลายครั้ง แต่แผนที่ว่ามีอันถูกยกเลิกทุกครั้ง เวลานี้ทั้งสองอย่างนั้น 

เดนิทางมาหาตวัเธอแล้ว ซึ่งเธอคดิว่าถ้าไม่ได้ไปคงเสยีดายแย่

“ใช่ คุณกลบัไปเตรยีมตวัได้เลย”

“ค่ะบอส”

พมิพกานต์รบัค�าด้วยความยนิด ี เดนิกลบัไปยงัโต๊ะท�างานแล้วยกหู

โทรศพัท์ขึ้น เพื่อจะจดัการเรื่องตั๋วเครื่องบนิให้ผู้เป็นเจ้านาย ทว่าสมาร์ต-

โฟนที่เธอชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้พลันสว่างวาบขึ้น เป็นสัญญาณให้รู้ว่ามีคน

โทร. เข้ามา หญิงสาวจึงวางโทรศัพท์ที่ถืออยู่ลงแล้วเอื้อมมือไปคว้ามากด 

รบัสาย ยงัไม่ทนัได้พดูอะไรออกไปน�้าเสยีงร้อนรนของผูเ้ป็นน้าสาวกด็งัขึ้น

มาทนัที

“น้องแพง ตกลงว่าไง เรื่องกลบับ้าน”

คนถกูถามลงัเลขึ้นมาในทนัใด แล้วกต็ดัสนิใจพดูออกไป “พอดแีพง

ต้องเดนิทางไปต่างประเทศกบัเจ้านายด่วนจ้ะน้าเพญ็”
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คนในสายเงียบไปครู่ใหญ่ ก่อนจะพูดว่า “ตอนนี้พี่พิมพ์ยังถ่าย 

ไม่หยุด หมอก�าลังรอดูอาการอย่างใกล้ชิด บอกว่าอาจอยู่ในภาวะติดเชื้อ

อะไรสกัอย่าง และถ้าตดิเชื้อที่ว่านั่นจรงิ ต้องย้ายเข้าห้องไอซยี ูแล้วตอนนี้

ไข้กข็ึ้นสงูมาก เพ้อถงึแต่น้องแพง นั่น...หมอเรยีกแล้ว น้าคงต้องวางหูก่อน

นะ”

พิมพกานต์มองสมาร์ตโฟนในมือด้วยจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว

นกั ความคดิสองอย่างก�าลงัตกีนัให้วุน่วายจนต้องยกมอืขึ้นนวดขมบั ตอนนี้

เธอก�าลงัชั่งใจว่าควรจะท�าอย่างไรต่อไปด ีระหว่างเดนิทางไปประเทศในฝัน

ของเธออย่างสวิตเซอร์แลนด์กับเจ้านาย กับกลับไปดูมารดาที่นอนป่วยที่

โรงพยาบาล

แลว้ภาพเหตกุารณ์เมื่อตอนเช้าพลนัวาบเข้ามาในห้วงความคดิ บวก

กับค�าพูดของผู้เป็นน้าก่อนวางสาย ที่ว่ามารดาของเธออาจอยู่ในขั้นภาวะ 

ตดิเชื้อ และถ้าตดิเชื้อจรงิกต็้องเข้าห้องไอซยีูซึ่งหมายถงึห้องผู้ป่วยหนกั

‘แล้วไข้กข็ึ้นสูงมาก เพ้อถงึแต่น้องแพง’

ค�าพูดสุดท้ายของผู้เป็นน้าท�าให้พิมพกานต์ตัดสินใจได้ว่าควรจะท�า

อย่างไรต่อไป 

สวติเซอร์แลนด์ไปเมื่อไหร่กไ็ด้! 

เมื่อคิดได้ดังนั้น หญิงสาวจึงเดินเข้าไปในห้องของผู้เป็นเจ้านาย 

ผู้ก�าลงันั่งอ่านเอกสารอยู่

“บอสคะ” 

“ว่าไงคุณแพง มอีะไรหรอืเปล่า หน้าตาดูไม่ดเีลย” คนเป็นเจ้านาย

เอ่ยถามอย่างสงสยัเมื่อเหน็สหีน้าฉายแวววติกกงัวลของเลขาฯ สาว

“แพงคงไปสวติเซอร์แลนด์กบับอสไม่ได้แล้วค่ะ”

“อ้าว ท�าไมล่ะคุณแพง”

“แม่ของแพงนอนป่วยอยู่โรงพยาบาล แพงจะเข้ามาขออนุญาต

ลากลบับ้านไปดูแม่ค่ะบอส” 
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หญงิสาวบอกเล่าถงึสาเหตอุอกไป ซึ่งคนเป็นเจ้านายกพ็ยกัหน้าอย่าง

เข้าใจ

“อ้อ ไม่เป็นไร ถ้างั้นตอนนี้คณุกลบัไปได้เลย ส่วนเรื่องตั๋วเครื่องบนิ

เดี๋ยวผมให้คุณสุภาวลัย์จดัการให้แทนแล้วกนั”

สุภาวลัย์เป็นผู้ช่วยของพมิพกานต์ หญงิสาวได้ฟังกร็ู้สกึสบายใจขึ้น

“ถ้าอย่างนั้นแพงคงต้องขอตวักลบัเลยนะคะ”

“ขอให้คุณแม่หายป่วยไวๆ นะครับคุณแพง สวิตเซอร์แลนด์ไป 

เมื่อไหร่กไ็ด้ แต่แม่น่ะเราหาที่ไหนไม่ได้อกีแล้ว”

“ขอบคุณค่ะบอส”

เมื่อกลับมายังโต๊ะท�างานเพื่อเก็บของเตรียมตัวกลับบ้าน เสียง 

สมาร์ตโฟนกด็งัขึ้นทนัทรีาวกบัรู ้และผูท้ี่โทร. มาไม่พ้นเป็นน้าสาวที่เอ่ยถาม

ทนัททีี่เธอกดรบัสาย

“ตกลงน้องแพงจะกลบับ้านหรอืจะไปสวติเซอร์แลนด์”

หางเสยีงของผูเ้ป็นน้าคล้ายเจอืแววน้อยอกน้อยใจ ท�าให้พมิพกานต์

ต้องรบีบอกออกไป “เดี๋ยวแพงถงึสนามบนิแล้วจะโทร. บอกน้าเพญ็นะจ๊ะ”

พิมพกานต์ใช้เวลาในการเดินทางประมาณสี่สิบห้านาทีก็ถึงที่หมาย 
คอืสนามบนิจงัหวดัตราด ดวงตาคูส่วยของหญงิสาวกวาดมองไปยงัสนาม-

บินขนาดเล็กที่ตัวเองเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรก บรรยากาศรอบๆ คล้าย

กับสนามบินของเกาะสมุยแต่ขนาดยังถือว่าเล็กกว่ามาก ซึ่งเธอคิดว่าถ้ามี

การปรบัปรงุภมูทิศัน์บางส่วน ในอนาคตต้องเป็นสนามบนิที่มคีนกล่าวขวญั

ถงึไม่แพ้ที่เกาะสมุยอย่างแน่นอน

ขณะที่ก�าลังคิดจะกดโทรศัพท์เพื่อโทร. หาผู้เป็นน้าอยู่นั้น ก็ต้อง

สะดุ้งเมื่อเสยีงของคนที่ก�าลงันกึถงึดงัขึ้นจากทางด้านหลงั

“น้องแพง”

“อ้าว น้าเพ็ญ แพงก�าลังจะกดโทร. หาอยู่พอดี” คนเป็นหลานสาว 
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ทกัพลางมองน้าสาวในชดุแต่งกายทะมดัทะแมงเป็นกางเกงยนี เสื้อเชิ้ตแขน

ยาวลายสกอต อกีฝ่ายมอีายแุก่กว่าเธอเพยีงแค่เจด็ปี เพราะเจ้าตวัเกดิตอน

ยายของเธออายุค่อนข้างมากแล้วเรียกว่าลูกหลง ปัจจุบันยังครองตัวเป็น

โสดทั้งที่มรีปูร่างหน้าตาไปวดัตอนสายๆ ได้โดยไม่ต้องอายใคร “อย่าบอกนะ

ว่าน้าเพญ็มารอรบัแพงอยู่นานแล้ว”

“อืม หลังจากวางสาย น้าก็ขับรถมารอเลย จะได้ไม่เสียเวลา”  

พรเพ็ญพยักหน้าที่แฝงแววอิดโรยราวกับคนพักผ่อนไม่เพียงพอ ทว่า

นัยน์ตากลับเปล่งประกายดีใจที่ได้พบเจอหลานสาวที่ไม่ได้พบหน้ากันมา

หลายเดอืน “น้าดใีจนะที่น้องแพงกลบัมา รบีไปโรงพยาบาลกนัเถอะ”

พูดจบกค็ว้าแขนหลานสาวเดนิลิ่วๆ ไปยงัรถกระบะสี่ประตูที่จอดอยู่

ด้านหน้าของสนามบนิ ก่อนจะพารถพุง่ทะยานตรงไปยงัโรงพยาบาลประจ�า

จงัหวดัจนัทบุรดี้วยความเรว็สูง 

“น้าเพญ็ ค่อยๆ ขบักไ็ด้ ไม่ต้องรบีร้อนขนาดนี้หรอกจ้ะ” พมิพกานต์

บอกน้าสาวเมื่อเหลอืบมองตวัเลขความเรว็บนหน้าปัดเรอืนไมล์

“น้าอยากถึงโรงพยาบาลเร็วๆ” คนเป็นน้าบอก แต่ก็ค่อยๆ ลด

ความเรว็ลง “อาการพี่พมิพ์ไม่ค่อยดนีกั หมอบอกวา่บ่ายนี้อาจต้องย้ายเข้า

ห้องไอซยี ูเพราะความดนัโลหติเริ่มต�่าผดิปกตจินต้องให้ยาเพิ่ม เกลด็เลอืด

กต็�่า”

พิมพกานต์ฟังแล้วหน้าเสียลงทันควัน “แม่แค่ท้องเสียไม่ใช่หรือจ๊ะ

น้าเพญ็ ดูจากอาการที่พูด ไม่น่าจะใช่ท้องเสยีธรรมดา”

“น้าไม่เข้าใจเหมอืนกนัน้องแพง” พรเพญ็พูดด้วยน�้าเสยีงวติกกงัวล

จนคนฟังสมัผสัได้ “พี่พมิพ์น่ะปกตแิขง็แรงไม่เคยเจบ็ไข้ได้ป่วยอะไรกบัใคร

เขา แต่จู่ๆ เมื่อตอนเย็นก็เกิดท้องเสียไม่หยุดจนถึงกับต้องหามส่งโรง-

พยาบาล ตอนแรกนึกว่าแค่ท้องเสียธรรมดาเลยส่งแค่โรงพยาบาลประจ�า

อ�าเภอ แต่อาการยังไม่ดีขึ้นน้าเลยตัดสินใจท�าเรื่องย้ายเข้าโรงพยาบาล

ประจ�าจงัหวดั แล้วถงึได้โทร. บอกน้องแพง”
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คนเป็นน้าสาวยังคงติดปากเรียกหลานสาวด้วยค�าน�าหน้าว่าน้อง 

เหมอืนที่เคยเรยีกเมื่อสมยัเดก็ๆ 

“แล้วท�าไมน้าเพ็ญไม่ย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนล่ะจ๊ะ จะได้เฝ้าได้

สะดวก”

พรเพญ็ช�าเลอืงมองหน้าหลานสาวแวบหนึ่ง “หมอเก่งๆ ในโรงพยาบาล

เอกชนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์หมอจากโรงพยาบาลศูนย์ทั้งนั้นแหละจ้ะ น้า

เลยพาพี่พมิพ์มาที่นี่เลย”

เธอจ�าต้องพูดอย่างนี้ออกไป เพราะความจริงแล้วเธอติดต่อโรง-

พยาบาลเอกชนไป แต่ทางนั้นมองว่าอาการของพี่สาวหนกัเกนิไปเลยปฏเิสธ

“อ๋อ...อย่างนี้นี่เอง” คนเป็นหลานสาวพูดด้วยน�้าเสยีงดขีึ้น “แพงกร็ู้

มาเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้หมอเก่งๆ มักจะรับงานที่โรงพยาบาลเอกชนด้วย 

แล้วยายจะกลบัวนัไหนหรอืจ๊ะ”

พิมพกานต์ถามถึงนางสาลี่ผู้เป็นยาย ที่หญิงสาวรู้จากมารดาที่โทร. 

มาหาเมื่อหลายวนัก่อนว่าเจ้าตวัเดนิทางไปเที่ยวเกาหลกีบับรษิทัทวัร์

“กลับวันพรุ่งนี้จ้ะ” พรเพ็ญบอกหลานสาวเสียงสั่น พลางคิดว่า

เป็นการดีเหมือนกันที่มารดาซึ่งอายุเกือบจะเจ็ดสิบปีแล้วไม่อยู่เห็นอาการ

ของพี่สาวเธอในตอนนี้

“อ๋อ” หญงิสาวพยกัหน้ารบัรู้ “แล้วพ่อล่ะ รู้หรอืเปล่าว่าแม่อยู่โรง-

พยาบาล”

เมื่อได้ยนิหลานสาวเอ่ยถงึอดตีพี่เขย พรเพญ็กห็น้าตงึขึ้นทนัท ี“น้า

โทร. ไปบอกแล้ว บอกว่าถ้าจะมาเยี่ยมพี่พมิพ์ให้มาคนเดยีวนะ ไม่ต้องพา

เมียใหม่มาด้วย ไม่อยากพบไม่อยากเจอ เพราะถ้าเกิดหมั่นไส้ลืมตัวตบ 

นงันั่นขึ้นมามนัจะยุ่ง”

พมิพกานต์เม้มรมิฝีปากอิ่มเข้าหากนัแน่นเมื่อนกึถงึนาวาเอกสพุฒัน์

ผู้เป็นบิดา ซึ่งเป็นข้าราชการทหารสังกัดหน่วยนาวิกโยธิน ที่ผ่านมาแม้จะ

ได้ชื่อว่าเป็นคนเจ้าชู้แต่ไม่เคยมีใครเป็นตัวเป็นตน แต่ที่มารดาของเธอสุด
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จะทนรบัไหวและเป็นฝ่ายขอหย่าก่อนตอนเธอก�าลงัจะจบมธัยมปีที่สี่ เพราะ

ผู้หญิงที่เข้ามาเป็นมือที่สามและปัจจุบันเป็นภรรยาใหม่ของบิดาคืออดีต

เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูล รวมทั้งให้ที่พักพิง แต่โดน 

อกีฝ่ายทรยศโดยการแย่งสามี

ตรงตามส�านวนไทยที่ว่ากนิบนเรอืนขี้รดบนหลงัคาไม่มผีดิ

ตอนทั้งคู่หย่าขาดจากกัน หญิงสาวต่อต้านสุดฤทธิ์แต่ไม่เป็นผล 

ล�าพงับดิาน่ะไม่เท่าไหร่ เพราะมองดแูล้วไม่ได้ต้องการหย่าแต่อย่างใด ทว่า

มารดาของเธอต่างหากที่ใจเดด็และบอกกบัเธอทั้งน�้าตาว่า 

‘จ�าไว้นะน้องแพง ที่พ่อกับแม่เลิกกันเป็นเรื่องของเราสองคนเพราะ

อยู่ด้วยกนัไม่ได้ พ่อส�าหรบัลูกคอืผู้ให้ก�าเนดิ อย่าโกรธอย่าเกลยีดพ่อ แต่

ส�าหรบัแม่เมื่อเลกิกนัแล้วคอืคนอื่น เพราะพ่อท�าลายความไว้เนื้อเชื่อใจที่แม่

เคยมีให้ ผู้ชายทรยศต่อเราแสดงว่าหมดรักในตัวเราแล้ว ดังนั้นเจอหน้า 

ไม่ต้องมาทกั แม้ตายจากกนัไม่ต้องมาเผาผ’ี 

ตอนนั้นพิมพกานต์โกรธบิดามาก แม้อีกฝ่ายจะเฝ้าอธิบายและพูด

พร�่าให้ฟังว่าไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นเพราะความเมา ซึ่งเธอไม่ฟังเหตุผลใดๆ ทั้ง

สิ้น ขอย้ายโรงเรยีนไปเรยีนต่อที่กรงุเทพฯ บวกกบัตอนนั้นมเีหตบุางอย่าง

เกดิขึ้นเสรมิเข้ามาเป็นแรงผลกัดนัด้วย ท�าให้ตดัสนิใจง่ายยิ่งขึ้น

“น้องแพง”

เสียงเรียกของน้าสาวท�าให้คนที่ตกอยู่ในห้วงความคิดถึงเรื่องเก่าๆ 

สะดุ้งเฮอืก

“ว่าไงจ๊ะน้าเพญ็” 

“ท�าไมเงยีบไป ยงัไม่หายโกรธพ่ออกีหรอื” 

“เรื่องโกรธน่ะหายแล้วจ้ะ” พมิพกานต์ตอบตามความจรงิ ตอนแรก

ยอมรบัว่าโกรธบดิามาก แต่ความรูส้กึดงักล่าวค่อยๆ จางลง อาจเป็นเพราะ

เมื่อเธอเตบิโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจงึเข้าใจชวีติมากขึ้น เพราะแม้บดิาจะมภีรรยา

ใหม่และย้ายไปอยูจ่งัหวดัใกล้เคยีงกย็งัไม่เคยลมืลกูสาวอย่างเธอ คอยหมั่น
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โทร. หาอยู่เสมอไม่ต่างจากมารดา คอนโดที่พักในปัจจุบันบิดาก็เป็นฝ่าย

ออกเงนิซื้อให้ ส่วนรถคนัหรนูั่นมารดาเป็นคนซื้อ แต่ความรูส้กึน้อยใจบวก

แง่งอนยังคงหลงเหลืออยู่ไม่เสื่อมคลาย ทั้งน้อยใจแทนผู้เป็นแม่และจาก

ความรู้สกึของตวัเองด้วย

“พดูอย่างนี้แสดงว่าหายโกรธอย่างเดยีวละส”ิ คนเป็นน้าสาวคาดเดา

อย่างเข้าใจความรู้สกึ “พี่พมิพ์ส ิ รายนั้นโกรธแรงเกลยีดแรง บางครั้งน้า

นึกสงสารพี่พัฒน์อยู่เหมือนกัน เพราะแม่เราน่ะใจเด็ดนัก เจอกันจังๆ 

นอกจากไม่ทกัทาย ยงัมองผ่านยงักบัพ่อเราเป็นอากาศธาตุ”

ท�าไมพมิพกานต์จะไม่รู้ว่าผู้เป็นแม่นั้นใจเดด็และใจแขง็เพยีงใด 

“น้าได้ข่าวจากป้าจี่ว่าพ่อน้องแพงจะย้ายกลับมาอยู่ใกล้บ้าน รับ

ต�าแหน่งรองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเดือนหน้า” คน

เป็นน้าบอก 

ป้าจี่ที่พูดถงึคอืนางลิ้นจี่ผู้เป็นย่าของพมิพกานต์

“พ่อบอกกบัแพงเหมอืนกนัจ้ะ”

“นกึถงึสาเหตทุี่พี่พฒัน์กบัพี่พมิพ์หย่ากนัขึ้นมาทไีรแล้วเจบ็ใจไม่หาย

ทุกท ี น้าเคยเตอืนพี่พมิพ์แล้วว่านงัขวญัใจมนัไม่น่าไว้วางใจ แต่ไม่เคยเชื่อ

กนัเลย บอกว่าน้าน่ะคดิมากหรอือคต ิแล้วเป็นไงล่ะ! ถูกเพื่อนทรยศจนได้ 

แต่ตอนนี้คงเหมือนกรรมตามสนองมันนะ เพราะได้ข่าวว่าตัวพี่พัฒน์ยังมี 

ผูห้ญงิเข้ามาพวัพนัอยูต่ลอด ไม่รูว่้าจะสงสารหรอืสมน�้าหน้าด”ี พรเพญ็จกิ

เรยีกอดตีเพื่อนของพี่สาวด้วยน�้าเสยีงชงิชงัรงัเกยีจ

“คงเป็นกรรมอย่างที่น้าเพญ็ว่าแหละจ้ะ เพราะกรรมสมยันี้ตดิจรวด

ไม่ต้องรอถงึชาตหิน้า” พมิพกานต์พูดด้วยน�้าเสยีงเจอืสมน�้าหน้า  

“นี่ยังนับว่าโชคดีที่พ่อเราไม่ได้หลงเมียใหม่หัวปักหัวป�า กระทั่งลืม

ลูกตวัเองอย่างในละครน�้าเน่า น้าเพิ่งรู้จากปากพี่พฒัน์ว่าตอนนี้ยงัไม่ได้จด

ทะเบยีนสมรสใหม่กบันงัขวญัใจ โดยบอกไปว่ายงัไม่ได้หย่าขาดจากพี่พมิพ์

อย่างเป็นทางการเพราะกลัวจะมีผลเรื่องงาน สมน�้าหน้ามันนัก ได้เป็น
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คุณนายแต่ชื่อ” คนเล่าเล่าด้วยน�้าเสยีงสาแก่ใจขณะรอสญัญาณไฟ

“ดเูหมอืนพ่อเคยบอกแพงแล้วตั้งแต่ตอนที่หย่ากบัแม่ใหม่ๆ ว่าจะไม่

จดทะเบยีนอกีเป็นอนัขาด แต่ตอนนั้นแพงไม่ได้สนใจจะฟัง”

เมื่อได้รบัรู้เรื่องนี้จากปากของน้าสาวอกีครั้ง ท�าให้ความรู้สกึที่มตี่อ

บดิาเพิ่มเป็นด้านบวกมากกว่าเก่าเป็นเท่าตวั

“เอ้อ แล้วน้องแพงรูห้รอืเปล่าว่าตอนนี้เจนน่ะได้รบัเลอืกเป็นผู้ใหญ่-

บ้านด้วยนะ”

พรเพญ็ชวนหลานสาวคุยฆ่าเวลา ซึ่งคนที่ถกูพดูถงึคอืเจนภพ มศีกัดิ์

เป็นพี่ชายลูกพี่ลูกน้องของพมิพกานต์ เพราะเป็นลูกของผู้เป็นป้า การเอ่ย

ถึงผู้เป็นพี่ชายท�าให้หญิงสาวอดคิดถึงใครบางคนขึ้นมาไม่ได้ แต่ก็รีบปัด

ความคดิดงักล่าวออกไปจากใจโดยเรว็ นกึโกรธใจเจ้ากรรมที่ชอบนกึถงึแต่

เรื่องที่ท�าให้เจบ็ปวดอยู่ร�่าไป

“ไม่รู้หรอกจ้ะ พี่เจนบอกแค่ตอนนี้ลาออกจากบริษัทน�้ามันกลับมา

อยู่บ้านท�าสวน แล้วท�าโฮมสเตย์กับร้านอาหารไปด้วยเท่านั้น แต่ท�าไมจู่ๆ 

พี่เจนถงึไปเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ล่ะน้าเพญ็”

“กพ็วกญาติๆ  แหละจ้ะเป็นคนย ุโดยเฉพาะย่ากบัป้าของน้องแพง ให้

เจนลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะผู้ใหญ่บ้านคนเก่าเกษียณอายุ แล้วรู้ไหมว่า

คนลงสมัครแต่ละคนนะเป็นคนรุ่นใหม่ จบปริญญาตรีถึงปริญญาโทแทบ

ทั้งนั้น โชคดทีี่เจนได้รบัเลอืก จะได้พฒันาหมู่บ้านของเราให้เจรญิรุ่งเรอืง

ยิ่งๆ ขึ้นไป”

“จริงอย่างที่น้าเพ็ญพูดนะ ผู้ใหญ่บ้านเรียนจบปริญญาโทจากต่าง

ประเทศ มหิน�าซ�้ายงัเคยท�างานเป็นวศิวกรบรษิทัน�้ามนั แต่น่าเสยีดายความ

รู้ที่อุตส่าห์เรยีนมา”

“ความรูท้ี่เรยีนมาไม่ได้สญูหายไปไหนหรอก ตดิตวัเราไปจนวนัตาย

นั่นแหละ น้าเห็นด้วยนะที่เจนเลือกที่จะกลับมาอยู่บ้าน ลองคิดดูว่าถ้ามัว

แต่ท�างานอยู่ในเมืองหลวง แล้วสวนผลไม้ที่มีอยู่ไม่ใช่น้อยๆ ใครจะท�าล่ะ 
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ย่ากบัป้าน้องแพงกอ็ายุมากขึ้นทุกวนั เป็นลูกจ้างคนอื่นสู้เป็นนายตวัเราเอง

ไม่ได้หรอกจ้ะ” พรเพญ็พูดราวกบับอกเป็นนยัๆ กบัหลานสาว

“อย่างที่น้าเพญ็พูดกถ็ูกจ้ะ” คนเป็นหลานพยกัหน้ายอมรบั 

เมื่อพูดถงึเจนภพกท็�าให้พรเพญ็อดนกึถงึเรื่องบางเรื่องขึ้นมาไม่ได้ 

“น้องแพงลมืเรื่องนั้นไปหรอืยงั”

“เรื่องไหนหรอืจ๊ะ” คนถกูถามสะดุง้เลก็น้อย พยายามบงัคบัน�้าเสยีง

ของตัวเองให้เป็นปกติ พอจะคาดเดาได้ว่าเรื่องที่น้าสาวถามน่าจะเป็นเรื่อง

เดยีวกบัที่ตวัเองก�าลงัคดิอยู่และพยายามปัดออกไปจากใจ

“เรื่องเพื่อนของเจนไง” 

พมิพกานต์ลอบถอนหายใจเพราะเป็นเรื่องเดยีวกนัจรงิ

“ลมืหมดแล้วจ้ะ ตอนนี้ในหวัแพงมแีต่เรื่องของแม่เท่านั้น” ตอบแล้ว

ก็เบือนหน้ามองไปทางอื่น คงมีแต่เธอเท่านั้นที่รู้ว่าพูดออกไปว่าลืมน่ะจริง

อย่างที่ปากพดูหรอืเปล่า ดงันั้นจงึรบีเปลี่ยนไปพดูเรื่องอื่น “แพงเพิ่งจะรูว่้า

เดี๋ยวนี้การเมืองท้องถิ่นมีการแข่งขันกันสูงถึงขนาดนี้ ทั้งๆ ที่เงินเดือน 

ผู้ใหญ่บ้านกไ็ม่กี่พนัเอง”

คนเป็นน้าหวัเราะออกมาเบาๆ นกึรูท้นัอกีฝ่ายที่เปลี่ยนเรื่องพดู เรื่อง

ราวที่ใครต่อใครอยากจะลมื สุดท้ายมกัจะเป็นเรื่องที่จดจ�าได้อย่างแมน่ย�า

เสมอ หลานสาวเธอคงไม่อยู่ในข้อยกเว้น “เงนิเดอืนไม่กี่พนักจ็รงิ แต่มนัมี

ผลประโยชน์อะไรทับซ้อนมากกว่านั้นอีกจ้ะ ไม่อย่างนั้นท�าไมคนถึงอยาก

จะเป็นกันนัก แล้วรู้ไหมเดี๋ยวนี้นังหนูสมมันเปลี่ยนชื่อเป็นสมใจปรารถนา

แล้วนะ”

จู่ๆ  คนเป็นน้ากเ็ปลี่ยนเรื่องพดู และท�าให้อารมณ์ของพมิพกานต์พุง่

ปรี๊ดขึ้นมาทันที เพราะหนูสมที่พูดถึงคือสมใจซึ่งเป็นลูกติดของขวัญใจ

ภรรยาใหม่ของบดิา ที่เคยร่วมชั้นเรยีนตอนมธัยมศกึษาปีที่สี่และเป็นคูแ่ข่ง

กนัมาตลอด ซึ่งอกีฝ่ายมกัชนะเธอแทบทกุอย่างยกเว้นเรื่องเรยีน เธอไม่ได้

สนใจหรอกว่าอีกฝ่ายจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไร แต่อยากจะเจอตัวอีกฝ่ายนัก 
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เพราะปัจจุบนัเธอไม่ใช่คนแหยๆ ไม่สู้คนอย่างพมิพกานต์คนเก่าแล้ว 

ความคิดพลันชะงักลง เมื่อรถแล่นมาถึงโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด

เสยีก่อน



๒
ปาฏิหาริย์ไม่มีจริง

กว่าจะหาที่จอดรถในโรงพยาบาลได้ พรเพ็ญก็ต้องขับวนอยู่
หลายรอบ และก็เพิ่งสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เองว่าหลานสาวแต่งกายอยู่ในชุด

กระโปรงสขีาวด�า ซึ่งเป็นสทีี่คนส่วนใหญ่ถอืกนัว่าไม่ควรสวมใส่เข้าไปในโรง-

พยาบาลตามความเชื่อมาแต่โบร�่าโบราณ แต่ไม่อยากทกัออกไปตอนนี้เพราะ

คดิว่าอกีฝ่ายอาจไม่ทนัคดิถงึข้อนี้ 

“เรารบีไปกนัเถอะน้องแพง ไม่รูว่้าป่านนี้อาการพี่พมิพ์จะเป็นไงบ้าง”

“แล้วตอนนี้ใครเฝ้าแม่อยูห่รอืน้าเพญ็” พมิพกานต์ถามพลางกวาดตา

มองไปรอบๆ หญงิสาวไม่ชอบบรรยากาศของโรงพยาบาลเลย เพราะสหีน้า

ของแต่ละคนที่เดนิผ่านไปนั้นแฝงความทุกข์ตรมเอาไว้แทบทั้งสิ้น

“ญาติๆ  เรานั่นแหละจ้ะเฝ้ากนัอยู่หลายคน แม่น้องแพงน่ะใครๆ ต่าง

รักน�้าใจกันทั้งนั้นแหละ ป่านนี้คนในหมู่บ้านคงแห่มาเยี่ยมกันจนเต็มห้อง

แล้วละมั้ง”

พมิพกานต์ชะงกัเท้าที่ก�าลงัจะก้าวตามหลงัผูเ้ป็นน้าเมื่อนกึถงึเรื่องเมื่อ

เช้ามดืขึ้นมาได้ “น้าเพญ็ แพงมเีรื่องแปลกๆ จะเล่าให้ฟัง”
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คนเป็นน้าชะงกัเท้าแล้วหนักลบัมาถาม “เรื่องแปลก...เรื่องอะไรหรอื”

“คือเมื่อตอนประมาณตีห้า แพงเห็นแม่แต่งชุดขาวมายืนเรียกอยู่

ข้างๆ เตยีง”

ค�าบอกเล่าของหลานสาวท�าให้คนเป็นน้ามสีหีน้าขาวเผอืดลง ขนอ่อน

ที่แขนพากนัลกุชนัขึ้น ลางสงัหรณ์บางอย่างเกดิขึ้นจนต้องนิ่งไปชั่วครู่ แล้ว

จงึถามออกไปอกีครั้งด้วยน�้าเสยีงสั่นๆ 

“น้องแพง...เหน็พี่พมิพ์สวมชุดขาวไปยนือยู่ข้างเตยีงตอนเช้ามดื”

“ใช่จ้ะ” หลานสาวพยกัหน้า “พอแพงถามว่าแม่มาได้ไง แม่กไ็ม่ยอม

ตอบ พดูแต่ว่าให้แพงกลบัมาอยูบ้่านเรา พดูย�้ากบัแพงอย่างนี้ตั้งหลายครั้ง 

พอหนักลบัไปอกีทแีม่กห็ายไปแล้ว แพงยงัคดิว่าตวัเองตาฝาดหรอืฝัน แต่

จะว่าฝันกเ็หมอืนจรงิเหลอืเกนิ”

ค�าพูดของหลานสาวตอกย�้าให้พรเพญ็คดิมากยิ่งขึ้น ทั้งที่ไม่อยากจะ

คดิแต่กอ็ดไม่ได้ อกีทั้งไม่อยากพูดอะไรออกมาให้ตวัเองใจคอไม่ด ีซึ่งอาจ

ท�าให้หลานสาวพลอยรูส้กึอย่างนั้นตามไปด้วย จงึรบีปัดความรูส้กึที่ว่าแล้ว

ชวนอกีฝ่ายตรงไปยงัแผนกอายุรกรรมที่พี่สาวนอนป่วยอยู่ทนัที

ครั้นไปถงึกเ็หน็บรรดาญาติๆ  ต่างพากนัร้องไห้ ท�าให้ยิ่งตอกย�้าถงึ

สิ่งที่พรเพญ็ก�าลงัคดิมากเป็นทวคีูณ

“พี่น้อย พี่ต้อยร้องไห้ท�าไม” พรเพญ็ถามเพื่อนของพี่สาวที่ก�าลงันั่ง

ร้องไห้กนัอยู่

หญงิวยักลางคนรูปร่างท้วมสองคนเมื่อถูกถาม น�้าตาที่ไหลอยู่แล้ว

ยิ่งพรั่งพรูมากขึ้น หนึ่งในนั้นพูดเสยีงเจอืสะอื้น

“จะไม่ให้ร้องไห้ได้ยงัไงล่ะเพญ็ หมอบอกว่าให้ญาตทิ�าใจ ตอนนี้พมิพ์

มอีาการตดิเชื้อในกระแสเลอืด”

“ตดิเชื้อในกระแสเลอืด!”

พมิพกานต์อุทานเสยีงดงัอย่างตกใจ ลมืยกมอืไหว้บรรดาญาติๆ  รบี

ตรงดิ่งไปยังเตียงที่ผู้เป็นแม่นอนอยู่ ท�าให้บรรดาญาติๆ ที่ยืนอยู่แถวนั้น
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รบีหลกีทางให้ทนัที

“แม่...แม่เป็นไงบ้าง”

คนป่วยที่ตอนแรกนอนหลบัตา พลนัลมืตาขึ้นมาทนัทรีาวกบัรอคอย

อยู่กระนั้น ดวงหน้าแทนที่จะซีดเซียวตามอาการที่ได้รับรู้กลับสดใส 

ผ่องแผ้ว รอยยิ้มดใีจคลี่กระจายจนทั่ว

“น้องแพง...มาแล้วหรอื รู้ไหมแม่ดใีจมากที่เหน็ลูก”

“แม่เจ็บมากไหม” พิมพกานต์ถามพลางก้มลงกราบที่อก น�้าตาเอ่อ

จนล้นหน่วยตาทั้งสองข้างเมื่อเหน็สายระโยงระยางรอบๆ เตยีง มองดูกร็ู้

ว่าผู้เป็นมารดาคงเจบ็มาก

“เหน็หน้าน้องแพง แม่กห็ายเจบ็แล้วจ้ะ” ดวงหน้าของคนบนเตยีงยิ้ม

สดใส พยายามสะกดกลั้นความเจบ็ปวดทั้งหลายทั้งปวงลงไม่ให้ลกูสาวเหน็ 

ก่อนจะค่อยๆ ยกมอืที่มเีขม็น�้าเกลอืทิ่มอยูข่ึ้นลบูดวงหน้าของบุตรสาวอย่าง

รกัใคร่

“เดี๋ยวแม่ก็หายแล้วนะจ๊ะ จะได้กลับบ้านของเรา” พิมพกานต์พูด

เสยีงสั่น ปลอบใจมารดารวมทั้งตวัเองไปด้วย

“จ้ะ อกีไม่นานแม่จะได้กลบับ้านแล้ว” คนรูต้วัว่าจะได้กลบับ้านบอก

น�้าเสยีงแผ่วเบา คงมแีต่เจ้าตวัเท่านั้นที่รู้ว่าบ้านที่พูดหมายถงึบ้านหลงัไหน

พมิพกานต์ยงัไม่ทนัจะได้คุยกบัมารดาต่อ พยาบาลกเ็ดนิมากระซบิ

ข้างหู

“คุณหมอเจ้าของไข้ขอเชญิพบข้างนอกด้วยค่ะ”

“ค่ะ” หญิงสาวรับค�าแล้วมองไปทางมารดาแวบหนึ่ง ก่อนจะเดิน

ตามพยาบาลออกไปนอกห้อง เห็นชายหนุ่มในชุดขาวสองคนยืนคุยกันอยู่

ด้วยท่าทางเคร่งเครยีดจงึตรงรี่เข้าไปหาทนัที

“คุณหมอคะ อาการของแม่ดฉินัเป็นไงบ้าง”

นายแพทย์หนุม่มองหน้าของคนถามที่แม้จะเปื้อนไปดว้ยคราบน�้าตา

แต่กส็วยจนน่าตะลงึ
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“ครับ ผมเป็นแพทย์เจ้าของไข้ อาการของคุณป้าค่อนข้างหนักพอ

สมควร เพราะมภีาวะตดิเชื้อในกระแสโลหติ ความดนักบัเกลด็เลอืดต�่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐานมาก ที่ส�าคญัภมูต้ิานทานในร่างกายน้อยจนน่าตกใจ” หมอ

หนุ่มเจ้าของไข้บอกน�้าเสยีงขรมึ

น�้าตาของพิมพกานต์ที่เหือดแห้งไปเมื่อครู่ไหลรินออกมาใหม่เมื่อได้

ฟังอาการของผู้เป็นมารดา ความหวงัที่คาดไว้ว่าจะได้ฟังอาการในทางบวก

พลนัสูญสลายหายไปในชั่วพรบิตา

แม่จ๋า... 

“ไม่มทีางรกัษาเลยหรอืคะ”

แม้ไม่มีค�าพูดใดๆ เอ่ยออกจากปากของนายแพทย์หนุ่ม แต่สีหน้า

เคร่งเครียดที่เห็นก็เป็นค�าตอบได้อย่างดี ยิ่งได้ฟังค�าพูดจากนายแพทย ์

อกีคนที่ยนือยู่ข้างๆ หญงิสาวกแ็ทบจะทรุดลงไปกองกบัพื้น  

“ผมเป็นหมอจากแผนกไต ตอนนี้ไตของคณุป้าเริ่มมปัีญหา แต่ยงัไม่

สามารถล้างได้เพราะความดนัต�่าผดิปกต ิ ต้องให้ยาช่วยเพิ่มความดนัก่อน

ครบั”

“แม่” พิมพกานต์อุทานเสียงแผ่วหวิว ไม่นึกเลยว่าแค่ท้องเสียจะ

กลายเป็นตดิเชื้อในกระแสโลหติไปได้ 

“เราปรึกษากันแล้วว่าจะย้ายคุณป้าไปอยู่หอผู้ป่วยหนัก ซึ่งจะมี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่าอยู่ที่นี่” แพทย์เจ้าของไข้

บอก แม้จะสงสารคนฟังเพยีงใดกต็าม แต่ควรจะพดูความจรงิให้รบัรู้ดกีว่า

พูดโกหกปลอบใจให้เกดิความหวงั

“จะย้ายไปเมื่อไหร่คะคุณหมอ” พรเพ็ญที่เดินตามหลานสาวมาเอ่ย

ถามเสยีงสั่น ลางสงัหรณ์บางอย่างแล่นวาบเข้ามาในอกจนกระบอกตาร้อน

ผ่าว

“ตอนนี้แหละครบั”

นายแพทย์เจ้าของไข้พดูจบกเ็ดนิเข้าไปในห้อง เพื่อเตรยีมการเคลื่อน
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ย้ายผู้ป่วยไปยังแผนกผู้ป่วยหนัก ปล่อยให้หญิงสาวทั้งคู่ยืนมองตามไป

พลางน�้าตาไหลพราก

“น้าเพญ็ แพงคงไม่ได้ตดัสนิใจผดิหรอกนะจ๊ะ ที่ไม่ยนิยอมให้หมอ
ผ่าตดัล�าไส้ของแม่ แพงสงสารแม่ ไม่อยากให้แม่เจบ็มากกว่านี้อกี เมื่อตอน

บ่ายกเ็จาะไขสนัหลงัมาครั้งหนึ่งแล้ว”

พิมพกานต์พูดกับน้าสาว แล้วน�้าตาก็พลันไหลทะลักออกมาราวกับ

ท�านบกั้นพัง นับตั้งแต่เธอเดินทางมาถึงและได้พูดกับมารดาไปเพียงไม่กี่

ประโยคเมื่อตอนใกล้เที่ยง กระทั่งถกูเคลื่อนย้ายไปห้องผูป่้วยหนกัที่ตอนนี้

เธอและน้าสาวก�าลงันั่งอยู่หน้าห้อง อาการของคนเจบ็กท็รุดหนกัลงเรื่อยๆ 

ทั้งไข้ขึ้นสูงจนต้องฉดียาช่วยลดไข้ ความดนัลดต�่าลงจนต้องให้ยาเพิ่ม เธอ

เหน็เขม็ต่างๆ ถกูเจาะเข้าไปที่แขนทั้งสองข้างรวมทั้งที่ขาแลว้น�้าตากร่็วงพรู 

เพราะรู้ว่ามารดาคงต้องเจบ็มาก เธอเหน็ยงัรู้สกึเจบ็แทนเลย 

“น้าเห็นด้วย ในเมื่อหมอบอกเองว่าผ่าตัดแล้วเปอร์เซ็นต์การรอดมี

ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ น้าก็ไม่อยากให้พี่พิมพ์เจ็บตัวมากกว่านี้เหมือนกัน 

แค่นี้กเ็จบ็ไปทั้งตวัอยู่แล้ว”

พรเพ็ญพูดน�้าเสียงเจือสะอื้น มีอาการไม่แตกต่างจากหลานสาวนัก 

ดวงตาคลอไปด้วยหยาดน�้าตามองไปทางห้องที่พี่สาวนอนอยู่ นึกไม่ถึงว่า

คนแข็งแรงที่ไม่เคยเจ็บป่วย แค่ท้องเสียกลับมีอาการทรุดหนักลงเรื่อยๆ 

จนหมอบอกให้ท�าใจ

ซึ่งใครจะท�าได้! 

“น้าเพ็ญ แพงตั้งใจไว้แล้วว่าวันหยุดยาวจะกลับบ้านมาหาแม่ ถ้ารู้

อย่างนี้แพงจะกลบัมาหาแม่บ่อยๆ แพงเกลยีดตวัเองนกัที่ชอบพูดแต่ค�าว่า

เดี๋ยวนั่น เดี๋ยวนี่ แต่ไม่เคยท�าได้ตามที่พูดสักครั้ง” พิมพกานต์พูดพลาง

ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเสียใจ เพราะเธอได้ยินนายแพทย์เจ้าของไข้

บอกว่ามารดาของเธอคงอยู่ไม่พ้นคืนนี้อย่างแน่นอน ด้วยอาการที่เป็นอยู่
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หนักเกินเยียวยา ตอนนี้บรรดาญาติรวมทั้งเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกันต่าง 

พากนัมานั่งรอดูใจเป็นครั้งสุดท้าย

ใครจะท�าใจได้เมื่อต้องทนดวูาระสดุท้ายของผูเ้ป็นที่รกั เป็นเรื่องยาก

ที่จะท�าใจจรงิๆ

“คดิว่าแม่ท�าบญุมาแค่นี้...” พรเพญ็ปลอบหลานสาว ทว่าพดูยงัไม่ทนั

จบกต็้องหยุดชะงกัเมื่อเหน็คนสามคนก�าลงัเดนิตรงมา 

พิมพกานต์หันไปมองตาม เห็นคนเดินน�าหน้าเป็นหญิงชรารูปร่าง

ท้วมทว่าท่าทางกระฉบักระเฉง สวมชุดผ้าซิ่นไหมสแีดงเข้มเสื้อลูกไม้สขีาว 

ซึ่งกค็อืนางลิ้นจี่ย่าของเธอ ตามด้วยนางป่ินประภาผู้เป็นป้าในชุดข้าราชการ

ครเูดนิตามหลงั และชายวยักลางคนหน้าตาหล่อเหลาในชุดข้าราชการทหาร

เดนิรั้งท้ายสุด

“น้องแพงของย่า”

พมิพกานต์ลุกขึ้นยนื ยกมอืขึ้นไหว้นางลิ้นจี่ผูเ้ป็นย่า ซึ่งอกีฝ่ายกด็งึ

หลานสาวคนเดยีวเข้าไปกอดพลางลูบหลงัลูบไหล่แล้วพูดปลอบโยน

“ย่าเพิ่งรู้ว่าแม่เราไม่สบายมาก เข้มแขง็ไว้นะหลานย่า”

คนถกูบอกให้เข้มแขง็น�้าตาพลนัร่วงพรอูกีครั้ง ก่อนจะกอดตอบร่าง

ท้วมๆ ของผู้เป็นย่า แล้วซบหน้าลงกบัอกและสะอื้นฮกั

“ย่าจ๋า แพงอยากให้ปาฏหิารยิ์มจีรงิ จะได้ช่วยยื้อชวีติของแม่ได้”

ปาฏิหาริย์คือสิ่งที่เธอเคยมองว่าเป็นสิ่งไร้สาระและยากที่จะเกิดขึ้น

จรงิได้ แต่เวลานี้เธออยากให้เกดิกบัผู้เป็นมารดาเหลอืเกนิ

“เมื่อวนัก่อนย่าเจอแม่เราที่ตลาด ยงัเหน็ปกตดิอียู่ ไม่นกึว่าแค่ท้อง

เสียจะเป็นหนักถึงเพียงนี้ พิมพ์เอ๊ย” นางลิ้นจี่พูดถึงอดีตลูกสะใภ้ที่นาง 

รกัใคร่ด้วยเสยีงสั่นเครอื เพราะก่อนจะเดนิมาหาหลานสาว นางเข้าไปคุย

กบัหมอแล้วถงึรู้ว่าเวลาของอกีฝ่ายใกล้จะมาถงึแล้ว

“น้องแพงหลานป้า” หญงิวยักลางคนในชุดข้าราชการครดูงึหลานสาว

เข้ามากอดไว้บ้างอย่างสงสาร
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“ป้าภาจ๋า” พมิพกานต์ซบหน้าสะอื้นกบัไหล่ของนางปิ่นประภาพี่สาว

ของบดิา 

“ไม่ต้องร้องไห้นะลูก ถึงไม่มีแม่แต่ยังมีป้าและญาติๆ อยู่เคียงข้าง

น้องแพงเสมอ นี่พี่เจนก็ไม่อยู่ ไปธุระที่สระแก้ว แต่ป้าโทร. ไปบอกแล้ว 

เดี๋ยวคงรบีกลบัมา รายนั้นรกัน้าพมิพ์นกัหนา” นางป่ินประภาพดูพลางลบู

หลงัหลานสาวคนเดยีวอย่างสงสาร

ค�าปลอบของผูเ้ป็นป้าได้รบัการตอบสนองตรงกนัข้าม เพราะยิ่งบอก

ว่าไม่ต้องร้อง น�้าตายิ่งไหลพรั่งพรู 

“น้องแพง พ่อ....เสยีใจด้วย”

น�้าเสียงสั่นเครือเจือความเศร้าหมองที่ดังมาจากเจ้าของร่างสูงในชุด

ข้าราชการทหาร ท�าให้พิมพกานต์ค่อยๆ ขยับกายออกจากอ้อมกอดของ 

ผูเ้ป็นป้าหนัไปมองคนพดูซึ่งมใีบหน้าละม้ายคล้ายเธอ จนใครเหน็กร็ูว่้าต้อง

มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันอย่างแน่นอน หญิงสาวยกมือขึ้นไหว้ แม้

จะหายโกรธอกีฝ่ายแล้ว แต่อดพดูประชดออกไปไม่ได้ตามความรูส้กึแง่งอน

น้อยใจที่ยงัคงหลงเหลอือยู่

“พ่อมเีวลามาเยี่ยมแม่ด้วยเหรอ”

คนเป็นบดิาหน้าเจื่อนลง “ท�าไมถามพ่ออย่างนั้นล่ะลูก”

“นั่นสพิี่พฒัน์ ไม่กลวัเมยีพี่ว่าเอาเหรอ” พรเพญ็ที่เหมอืนจะรอโอกาส

อยู่ถามอดตีพี่เขยด้วยน�้าเสยีงแกมเยาะหยนัทั้งที่นยัน์ตาแดงก�่า

“แล้วท�าไมพี่จะต้องกลวัใครว่าเอาด้วยล่ะเพญ็” นาวาเอกสพุฒัน์ถาม

พลางดงึบตุรสาวมากอดด้วยความรกัระคนสงสาร ซึ่งคนถกูกอดแม้จะยอม

ให้กอด แต่คนเป็นบดิากม็องออกว่าแม้เจ้าตวัจะหายโกรธเขาแล้ว แต่ความ

น้อยใจที่เขาสมัผสัได้ยงัคงหลงเหลอือยู ่แต่แค่นี้คนท�าผดิอย่างเขากด็ใีจแล้ว 

เวลาเท่านั้นที่จะช่วยให้ทุกอย่างคลายลง

“นั่นสยิายเพญ็ ใครมนัจะกล้าว่า” นางลิ้นจี่ถามเสยีงสูง

“คอือย่างนี้จ้ะป้าจี่ มคีนเล่าให้เพญ็ฟังว่าเมยีพี่พฒัน์เที่ยวไปพดูปาวๆ 
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ในตลาดว่าไม่อยากให้พี่พฒัน์มาเหยยีบโรงพยาบาลเพราะกลวัจะตดิเชื้อโรค 

อย่าให้เจอตวันะ แม่จะด่าให้อายคนทั้งโรงพยาบาลเลยคอยด”ู พรเพญ็พดู

อย่างเจบ็แค้นแทนพี่สาว 

“คนพูดก็พูดเกินไป” นายทหารวัยกลางคน ผู้ยังคงมีหน้าตาหล่อ-

เหลาจนหนุ่มๆ อายพดูเสยีงอ่อย ก้มมองหน้าบตุรสาวคนเดยีวอย่างเกรงใจ 

แม้ปัจจุบันมีภรรยาใหม่ไปแล้ว ทว่าผู้หญิงที่ส�าคัญสุดในชีวิตเขาในตอนนี้

นอกจากมารดากม็เีพยีงพมิพกานต์ผู้เป็นบุตรสาวเท่านั้น

“ใครที่ว่าไม่ต้องให้ถึงแกหรอกยายเพ็ญ ลองมาพูดจาไม่เข้าหูเดี๋ยว

ป้าจะจดัการให้เอง” นางลิ้นจี่ว่าเข้าให้แล้วกอ็ดมองค้อนบุตรชายไม่ได้ ต่อ

ให้อีกฝ่ายมีเมียใหม่ แต่คนที่นางยอมรับคือมารดาของหลานสาวเพียง 

คนเดยีวเท่านั้น

“จ�าไว้นะน้องแพง ต่อให้มอีะไรเกดิขึ้นกแ็ล้วแต่ พ่อกย็งัรกัน้องแพง

เสมอนะลูก...”

คนเป็นบิดาพูดยังไม่ทันจบประโยค พยาบาลที่ยืนอยู่ในห้องก็เดิน

ออกมาตาม

“คุณหมอให้เชิญญาติคนไข้เข้าไปในห้องค่ะ เพราะชีพจรของคนไข้

เต้นอ่อนลงทุกขณะแล้ว”

ค�าพูดดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าวาระสุดท้ายที่พิมพกานต ์

ไม่อยากจะพบเจอก�าลงัใกล้มาถงึแล้ว หญงิสาวจงึร้องไห้โฮด้วยความเสยีใจ 

จนผู้เป็นย่าต้องดงึหลานสาวเข้ามากอดพลางพูดปลอบโยนเสยีงสั่น

“ไม่เอานะน้องแพง อย่าร้องไห้ให้แม่เหน็เป็นอนัขาด ไม่งั้นแม่จะห่วง 

เรารบีเข้าไปในห้องกนัเถอะ”

พิมพกานต์เช็ดน�้าตาจนเหือดแห้งซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร 
เพราะดูเหมือนยิ่งเช็ดและพยายามสั่งไม่ให้ไหล น�้าตาเจ้ากรรมก็ยิ่งไหลไม่

หยุด จนดวงตาทั้งคู่พร่ามัวไปหมด จากนั้นเดินเข้าไปที่เตียงซึ่งมีร่างของ
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มารดานอนนิ่งราวกบัไร้ลมหายใจ คงมเีพยีงดวงหน้าเท่านั้นที่เจอืด้วยรอย

ยิ้มนิดๆ ดวงตาทั้งคู่ดูสดใสราวกับไม่ได้เจ็บปวดอะไรและก�าลังจับจ้องมา 

บ่งบอกให้รู้ว่าเจ้าตวัยงัคงมลีมหายใจอยู่แม้จะแผ่วมากแล้วกต็าม

“น้องแพง...มาใกล้ๆ แม่หน่อยส.ิ..ลูก”

พิมพกานต์ได้ยินเสียงแผ่วเบาราวกระซิบของมารดาแล้วน�้าตาร่วง

พรู เรยีกร่างสูงเพรยีวที่เวลานี้แทบจะทรงตวัยนืไม่อยู่ให้ค่อยๆ ก้าวเข้าไป

หาแล้วทรุดฮวบลงข้างเตยีง

“แม่จ๋า”

“น้องแพง...อย่าร้องไห้ หนูต้องเข้มแข็งนะลูก” เสียงที่พูดชัดถ้อย 

ชดัค�าราวกบัส่งแรงฮดึเฮอืกสุดท้ายส่งออกมา 

“พมิพ์ พี่ขอโทษที่ท�าผดิไว้กบัพมิพ์ ยกโทษให้พี่ด้วยนะ”

คนเป็นอดีตสามีน�้าตาลูกผู้ชายไหลริน ตาพร่ามัวมองอดีตเมียรัก

ด้วยความเสียใจ ความรู้สึกผิดถาโถมเข้าใส่ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาจะ 

ไม่สร้างความเจบ็ช�้าน�้าใจให้อกีฝ่ายเลย

นี่แหละคนเรา...กว่าจะคิดอะไรได้ก็เมื่อทุกอย่างสายไปแล้วจริงๆ 

เพราะคนบนเตยีงไม่แม้แต่จะเหลอืบแลมาทางเขาสกันดิ 

“พิมพ์ ฟังแม่นะลูก อย่าไปทั้งที่ยังผูกใจเจ็บอย่างนี้ ไม่งั้นจะไม่มี

ความสขุ เพราะยงัคงมเีวรกรรมต่อกนัอยู ่อโหสไิด้กอ็โหสนิะลกู จะได้หมด

เวรหมดกรรมกนัไป แม่ขอร้องเถอะ” นางลิ้นจี่บอกอดตีลูกสะใภ้ทั้งน�้าตา

“ใช่แล้วพิมพ์ อโหสิให้น้องชายพี่ไปเถอะจ้ะ พิมพ์จะได้ไปสบายๆ” 

นางปิ่นประภาช่วยพูดเสรมิอกีแรงพร้อมน�้าตาที่ร่วงพรู 

“เพญ็เหน็ด้วยนะจ๊ะ อโหสกิรรมให้พี่พฒัน์เถอะ พี่พมิพ์จะได้หมด

ห่วง ไม่ต้องกงัวล” พรเพญ็พดูเสยีงสะอื้นพลางหนัไปมองหลานสาวให้ช่วย

พูด

“แม่จ๋า อภยัให้พ่อเถอะนะจ๊ะ แพงขอร้อง” พมิพกานต์บอกมารดา

น�้าเสยีงสั่นเครอืเจอืสะอื้น



ฐิ ญ า ด า  l  33

คงเป็นเพราะค�าพดูสุดท้ายของบตุรสาวสุดที่รกั ดวงตาทั้งคูข่องคน

จวนเจียนจะสิ้นลมและเคยลั่นวาจาไว้ว่าเจอหน้าไม่ต้องมาทัก แม้ตายจาก

กันก็ไม่ต้องมาเผาผี จึงเริ่มอ่อนแสงลงและนิ่งไปชั่วครู่ ก่อนจะหันไปมอง

อดตีสามแีล้วพมึพ�าออกไปน�้าเสยีงแผ่ว

“อโหสใิห้...ดูแลลูกดีๆ  อย่าลมื”

สุพัฒน์พยักหน้ารับค�า น�้าเสียงสั่นไหวทว่าหนักแน่นมั่นคง “พี่ให้

สญัญาจ้ะ”

ดวงหน้าของพมิพ์พรปรากฏรอยยิ้มขึ้น ดวงตาค่อยๆ หรี่ปรอืลง

“แม่...อย่าทิ้งแพงไปแบบนี้สิจ๊ะ แพงไม่ยอม” พิมพกานต์สะอื้นไห้

ราวกบัจะขาดใจ น�้าตาที่เพยีรสะกดกลั้นเอ่อล้นขอบตา

พยาบาลสองสามคนที่ยนือยู ่แม้จะเคยพบเจอเรื่องเศร้าแบบนี้มานกั

ต่อนัก ยังอดเบือนหน้าหนีภาพตรงหน้าไม่ได้ บางคนถึงกับยกมือขึ้นปาด

น�้าตา พรเพญ็ที่ท่าทางดูเข้มแขง็และเป็นคนสั่งไม่ให้หลานสาวร้องไห้ถงึกบั

ปล่อยโฮออกมา

“พี่พมิพ์ เพญ็กไ็ม่ยอมเหมอืนกนั”

ดวงหน้าซีดเซียวของคนบนเตียงที่เริ่มผ่องแผ้วราวกับมีรัศมีเรือง

รองจบัอยู่ค่อยๆ เบอืนไปมองน้องสาวคนเดยีว “เพญ็...พี่ฝากหลานด้วยนะ”

“จ้ะพี่พมิพ์” คนเป็นน้องสาวรบัค�าพร้อมเสยีงสะอื้นไห้

คนใกล้จะถึงวาระสุดท้ายค่อยๆ ยกมือที่เริ่มจะไร้เรี่ยวแรงวางบน

ศรีษะบตุรสาวคนเดยีว แล้วสั่งเสยีเป็นค�าสดุท้าย “กลบัมาอยู่บ้านเรานะลกู 

สญัญากบัแม่...”

ญาตหิลายคนที่ตอนนี้กรกูนัเข้ามาอยู่รอบๆ เตยีงต่างยกมอืขึ้นปาด

น�้าตา บางคนถงึกบัปล่อยโฮออกมา 

“พมิพ์ ท่องพุทโธไว้นะลูก”

นางลิ้นจี่เดินเข้าไปกระซิบบอกอดีตลูกสะใภ้ข้างๆ หู ก่อนจะหยิบ

แบงก์พนัออกมาจากกระเป๋า แล้ววางใส่มอืของคนบนเตยีงที่เวลานี้เริ่มกลาย
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เป็นสีม่วง จากนั้นไม่นานดวงตาทั้งคู่ก็ค่อยๆ ปิดลงในที่สุด ทิ้งน�้าตาสอง

สามหยดไว้ที่ขอบตา เป็นสัญญาณว่าดวงวิญญาณได้หลุดลอยออกไปจาก

ร่างเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว

“แม่!”  

พิมพกานต์กรีดร้อง ก่อนจะถลาไปฟุบหน้าที่เปรอะเปื้อนไปด้วย

คราบน�้าตาลงบนอกของมารดาแล้วปล่อยโฮ จนพรเพ็ญต้องดึงหลานสาว

มากอดแล้วร้องไห้ไปด้วยกนั

“น้องแพง กราบขอขมาแม่ก่อนนะลกู” คนเป็นย่าบอกหลานสาวเสยีง

สั่นเครอื

แม้จะรู้ว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่ทุกคนจะ

ต้องพบเจอ แต่เมื่อได้มาพบเจอด้วยตวัเองและเกดิขึ้นกบับุคคลอนัเป็นที่รกั

อย่างมารดาบงัเกดิเกล้า พมิพกานต์กย็ากจะท�าใจได้

หญงิสาวร่างสูงเพรยีวเดนิไปที่ปลายเตยีง มองมารดาที่นอนนิ่งราว

กบัหลบัใหล แล้วก้มลงกราบที่เท้าแล้วพูดออกมาเสยีงเจอืสะอื้น

“แม่จ๋า แพงขอโทษที่ไม่ค่อยได้กลับมาหาแม่เลย แต่แพงสัญญาว่า

นบัจากนี้ไป แพงจะกลบัมาอยู่บ้านเรานะจ๊ะ”

เมื่อพูดจบไม่รู้อะไรดลใจให้หญงิสาวเงยหน้ามองไปยงัมารดา แล้ว

กถ็งึกบัขนลุกซู่เมื่อเหน็ดวงหน้านั้นราวกบัก�าลงัส่งยิ้มน้อยๆ มายงัเธอ



๓
การลาจากที่ไม่อยากเจอ

พิมพกานต์สวมชุดแส็กสีด�านั่งพับเพียบอยู่หน้ากระถางธูปที่ตั้ง
อยู่ด้านหน้าศพของผู้เป็นแม่ ที่ตอนนี้นอนหลับสนิทชั่วนิรันดร์อยู่ภายใน

โลงครอบด้วยเรอืนไทยสนี�้าเงนิขาว ซึ่งถกูประดบัประดาด้วยไฟอกีชั้นหนึ่ง

อย่างงดงาม ดอกไม้สดสขีาวสะอาดตาหลากชนดิถกูตกแต่งตั้งแต่บนสดุนบั

จากตวัเรอืนลงมาจนถงึบนัไดด้านล่าง ถดัไปเป็นพวงหรดีหลายสบิพวงจาก

คนที่มาร่วมงานวางอยู่เป็นแถวรวมทั้งที่แขวนอยู่รอบๆ ศาลาอีก สร้าง

ความโศกเศร้าให้เกดิขึ้นกบัหญงิสาวไม่น้อย 

กลิ่นหอมเอยีนๆ จากธปูดอกใหญ่ที่เพิ่งจดุลอยวนเวยีนอยู่ในอากาศ 

ท�าให้บรรยากาศรอบข้างยิ่งดูหมองหม่นมากขึ้น หญิงสาวถูกบรรดาญาติ

ผู้ใหญ่สั่งนกัสั่งหนาว่าให้คอยหมั่นดูธูปอย่าให้ดบัเป็นอนัขาด บอกว่าถ้าธูป

ดับจะท�าให้วิญญาณของผู้เป็นแม่ไปไม่ถึงที่หมาย ซึ่งเธอก็ไม่รู้หรอกว่า 

ที่หมายนั่นคอืที่ไหน

ดวงตาคูส่วยของพมิพกานต์ที่เคยเปล่งประกายสดใส บดันี้ถกูแทนที่

ด้วยความเศร้าหมองอกีทั้งแดงช�้าเพราะผ่านการร้องไห้มาอย่างหนกั หญงิ
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สาวเหม่อมองรูปภาพของมารดาที่ตั้งเยื้องไปทางขวามือ ไม่รู้ว่าตาเธอฝาด

ไปหรอืเปล่าเพราะราวกบัเหน็รอยยิ้มน้อยๆ จากรปูส่งมาให้ ท�าให้อดนกึถงึ

ภาพสดุท้ายตอนก้มลงกราบแทบเท้าเพื่อขอขมามไิด้ ฉบัพลนัน�้าตากไ็หลรนิ

ออกมาอกีครั้ง เพราะภาพดงักล่าวคงตราตรงึอยูใ่นความทรงจ�าของเธอไป

อกีนานแสนนาน

แม้จะพยายามท�าใจอย่างที่ญาติๆ หลายคนพร�่าบอก แต่ยังไม่

สามารถท�าได้ ใครไม่ได้พบเจอด้วยตวัเองคงไม่เข้าใจความรู้สกึที่เธอได้รบั

หรอก

“น้องแพง”

คนถูกเรียกสะดุ้งเล็กน้อย ก่อนจะเบือนหน้าไปมองน้าสาวซึ่งสวม

กางเกงสดี�าเสื้อแขนยาวสขีาวเดนิมาทรุดนั่งลงข้างๆ 

“ว่าไงจ๊ะน้าเพญ็”

“ตอนที่น้องแพงบอกน้าว่าเห็นพี่พิมพ์แต่งชุดขาวไปยืนอยู่ข้างเตียง

ตอนเช้ามดืน่ะ รู้ไหมว่านั่นคอืลางสงัหรณ์ อย่างที่เรยีกกนัว่าถ้าฝันร้ายจะ

กลายเป็นดี แต่ถ้าฝันดีจะกลายเป็นร้าย พี่พิมพ์คงหมดอายุขัยแล้วจริงๆ 

ถงึไปปรากฏตวัให้เหน็อย่างนั้น” พรเพญ็พูดด้วยน�้าเสยีงสั่นเครอืเจอืความ

เศร้าสร้อย นยัน์ตาแดงช�้าไม่ต่างจากหลานสาว 

“ตอนนั้นแพงเองกร็ูส้กึแปลกๆ” พมิพกานต์บอกพลางใช้ผ้าเชด็หน้า

ในมือเช็ดน�้าตาแล้วพูดเสียงสั่นเครือ “แต่ก็พยายามมองข้ามและคิดว่า 

ตวัเองตาฝาดหรอืฝันไป แพงจ�าค�าพูดของแม่ได้อย่างแม่นย�า แม่พูดซ�้าไป

ซ�้ามาว่าให้กลับมาอยู่บ้านเรา แพงฟังแล้วก็งง ปกติแม่ไม่เคยพูดแบบนี้ 

เพราะรู้ว่าแพงก�าลงัสนุกอยู่กบังาน”

พรเพ็ญฟังจบก็จ้องไปยังหน้าของคนพูด เกือบจะถามโพล่งออกไป

แล้วว่าตดัสนิใจหรอืยงัเรื่องจะกลบัมาอยูบ้่าน ทว่ายั้งปากไว้ได้ทนั เอาไว้รอ

ให้งานศพผ่านพ้นไปก่อนค่อยถามคงยังไม่สาย ทว่าดูเหมือนการคิดในใจ

ของเธอราวกบัอกีฝ่ายจะล่วงรูย้งัไงยงังั้น เพราะจู่ๆ  หลานสาวกพ็ดูออกมา
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“ตอนไปกราบขอขมาแม่ แพงสัญญาว่าจะกลับมาอยู่บ้านเรา แพง

รูส้กึเหมอืนแม่ส่งยิ้มมาให้เลยจ้ะน้าเพญ็ ตอนนั้นจ�าได้ว่าขนที่แขนลกุซูเ่ลย”

คนเป็นน้าเมื่อได้รับฟังก็แอบยินดี แล้วเอ่ยถามถึงสิ่งที่ยังคงค้างคา

อยู่ในใจ

“แล้วเมื่อวานนกึยงัไงถงึแต่งชดุขาวด�ามา รูไ้หมว่าโบราณเขาถอื เวลา

ไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลห้ามสวมชุดขาวด�ามนัเป็นลางไม่ด”ี

ดวงหน้าของคนถูกถามซีดเผือดลง เพราะตอนเธอหยิบมาใส่ไม่ได้

คดิถงึข้อนี้จรงิๆ 

“แพงไม่ได้คดิถงึตรงนี้จรงิๆ จ้ะน้าเพญ็ เพราะเสื้อผ้าชุดท�างานส่วน

ใหญ่ของแพงเป็นสีขาวด�าแทบทั้งนั้น ชุดสีขาวด�าในอดีตหลายคนอาจมอง

ว่าเป็นชุดแทนความเศร้าโศก แต่ปัจจุบนัถอืว่าเป็นสสีุภาพ แพงหยบิมาใส่

ท�างานโดยไม่นึกว่าจะต้องไปหาแม่ที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นการพบกันครั้ง 

สุดท้ายจรงิๆ”

พูดจบน�้าตาพลันไหลรินออกมาอีกจนต้องเงยหน้าขึ้น เพื่อให้น�้าตา

เจ้ากรรมไหลย้อนกลบัลงไป คนเป็นน้าเหน็แล้วรูส้กึสงสารนกั จงึยกมอืขึ้น

ลูบแก้มซดีเซยีวของหลานสาวพลางพูดปลอบโยน

“หกัห้ามใจบ้างเถอะน้องแพง อย่างที่น้าบอกแหละว่าพี่พมิพ์คงท�าบญุ

มาแค่นี้ คนตายแล้วถอืว่าได้ไปสบาย คนเป็นแบบเราๆ สลิ�าบาก”

“แพงจะพยายามจ้ะน้าเพญ็ ตอนนี้ขอตวัไปล้างหน้าก่อนนะจ๊ะ”

พิมพกานต์บอกน้าสาวก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินตรงไปยังห้องน�้าด้าน

ข้าง เพื่อล้างหน้าและท�าใจตามที่อีกฝ่ายบอกเพราะเดี๋ยวเธอจะต้องคอย

ต้อนรบัแขกที่มาร่วมงานศพของมารดาอกี

พรเพญ็ซึ่งเป็นฝ่ายบอกให้หลานสาวท�าใจ แต่หลงัลบัร่างของอกีฝ่าย

ไปจากสายตา หญงิสาวกเ็งยหน้าไปมองเรอืนไทยสขีาวน�้าเงนิซึ่งภายในนั้น

มีร่างของพี่สาวนอนหลับใหลอยู่ชั่วนิรันดร์ แล้วพลันดวงตาทั้งคู่ก็พร่ามัว

ด้วยหยาดน�้าที่จู่ๆ ก็ไหลออกมา ก่อนจะรีบควักผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเพราะ 
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ไม่อยากให้ใครเห็นโดยเฉพาะหลานสาว ทว่าเมื่อหันไปมองทางด้านหน้า 

งาน ดวงตาของพรเพญ็ที่เมื่อกี้ยงัเตม็ไปด้วยหยาดน�้าตากพ็ลนัเปลี่ยนเป็น

วาวโรจน์ขึ้นมาทันที ก่อนจะผุดลุกขึ้นยืนจังก้าแล้วเดินออกไปยังตรงนั้น 

และเค้นเสยีงออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยว

“แกสองคนแม่ลูกออกไปเดี๋ยวนี้ ที่นี่ไม่ต้อนรบัพวกแก”

สองแม่ลูกที่พรเพ็ญโกรธจนแทบอยากจะจับโยนออกไปถ้าท�าได้คือ

ขวญัใจกบับตุรสาว ซึ่งอยูใ่นชดุกระโปรงลายดอกทั้งคู ่แม้จะไม่ใช่ลายดอก

สสีนัสดใสแต่กไ็ม่ควรใส่มางานศพ  

“ท�าไมฉนัจะมาไม่ได้ ในเมื่อผวัฉนัอยูท่ี่นี่ ลมืไปแล้วหรอืไงว่าฉนัเป็น

แม่เลี้ยงของหลานสาวแก แล้วพดูจาหดัระวงัปากระวงัค�าบ้าง ถงึยงัไงฉนัก็

เคยเป็นเพื่อนกบัพี่สาวที่หาชวีติไม่ของแกมาก่อน”

ขวญัใจพูดน�้าเสยีงแหลม ดวงหน้าที่พอกเครื่องส�าอางมาจนจดัจ้าน

เพ่งมองไปยังโลงศพที่ร่างของอดีตเพื่อนนอนอยู่ในนั้นด้วยสายตาเย้ยหยัน 

ทั้งยังนึกก่นด่าสาปแช่งอยู่ในใจ...ตายไปเสียได้ก็ดี ไม่งั้นเป็นหอกข้างแคร่

ของนางอยู่ทุกวันนี้ เพราะสามีที่นางใช้เล่ห์มารยายื้อแย่งมาได้นั้น แม้จะ

เลิกรากับอีกฝ่ายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย ซึ่งท�าให้ไม่สามารถจดทะเบยีนสมรสใหม่กบันางได้ ดงันั้นถ้าตาย

แบบนี้ถอืว่าทกุอย่างจบสิ้นลงโดยปรยิาย ที่ส�าคญัในเมื่อสามนีางได้ชื่อว่ายงั

เป็นคู่สมรส สมบัติของภรรยาที่ตายไปแล้วน่าจะมีส่วนแบ่งด้วย เพราะ

ที่ทางของอดตีเพื่อนนั้นมอียูม่ากมาย...ขวญัใจคดิอย่างกระหยิ่มยิ้มย่องเช่น

คนเหน็แก่ได้และเตม็ไปด้วยความโลภ

“นั่นสิแม่ น้าเพ็ญพูดเกินไป ท�าไมฉันกับแม่จะมาไม่ได้ล่ะ งานศพ

ใครๆ กม็าได้ทั้งนั้นแหละ แล้วแม่ยงัเคยเป็นเพื่อนกบัคนตายมาก่อนด้วย” 

สมใจผูเ้ป็นบตุรสาวซึ่งปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็นสมใจปรารถนาพูดน�้าเสยีงเยาะ

หยนัไม่ต่างจากผู้เป็นแม่ ทั้งยงัเน้นหนกัตรงค�าว่าคนตายอย่างจงใจ “และ

จะว่าไปแล้วฉันก็เกี่ยวดองเป็นญาติกับหลานสาวน้าเพ็ญ หรือฉันพูด 
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ไม่จรงิ?”

“ใช่ แกพดูไม่จรงิ...สมใจ เพราะฉนัไม่เคยนบัญาตกิบัแก ลมืไปแล้ว

หรอืไงว่าตวัเองน่ะมนัแค่ลูกตดิเมยีใหม่ของพ่อฉนัเท่านั้นเอง ไม่ได้มคีวาม

เกี่ยวพนัทางสายเลอืดกบัฉนัสกันดิ” 

น�้าเสียงราบเรียบที่ดังขึ้นทางเบื้องหลังท�าให้สมใจปรารถนาหันขวับ

ไปมอง แล้วต้องยกมอืขึ้นขยี้ตาด้วยนกึว่าตวัเองตาฝาด เมื่อเหน็อดตีเพื่อน

ร่วมชั้นเรียนตอนมัธยมศึกษาปีที่สี่ผู้ไม่เคยมีอะไรจะเทียบเทียมเธอได้

ยกเว้นอย่างเดียวคือเรื่องการเรียน บัดนี้จากรูปร่างที่เคยผอมบางไร้ส่วน

โค้งส่วนเว้า หน้าตาแสนจะธรรมดาไม่มอีะไรโดดเด่น มหิน�าซ�้าผมยงัหยกิ

แถมฟันกเ็หยนิ มดีอีย่างเดยีวคอืผวิพรรณเท่านั้น ตอนนี้ช่างดูราวกบัเป็น

คนละคน รูปร่างผอมบางเหมือนไม้เสียบผีที่เคยได้ยินใครบางคนพูดถึง

เปลี่ยนเป็นได้สว่นสดัในชุดแสก็สดี�าที่ถ้าหุน่ไม่ดจีรงิใสแ่ลว้คงดไูมจ่ดื และ

จากเคยเตี้ยกว่าเธอตอนนี้กลบัสูงกว่าน่าจะเป็นฟุต ผมที่เคยหยกิจนจบัตวั

เป็นขอดบดันี้กลายเป็นหยกิสลวยราวกบัผมตุก๊ตา หยกิแบบที่ต่อให้ใช้น�้ายา

ดดัแพงเพยีงไหนหรอืช่างท�าผมเก่งกาจเพยีงใดคงท�าได้ไม่สวยเท่านี้ 

ที่ส�าคญัหน้าตาอนัแสนจะธรรมดาหาได้ตามท้องตลาด กลบัดูสะสวย

ราวกบัไปท�าศลัยกรรมมา อกีทั้งฟันกไ็ม่เหยนิเหมอืนเก่า ดงันั้นความรู้สกึ

ที่ตามมาตดิๆ และก�าลงัแล่นพล่านอยูแ่ทบทกุอณขูองขุมขนคอืความรษิยา

“แกไปท�าศลัยกรรมมาทั้งตวัหรอืไงยายแพง หนา้ตาถงึไดเ้ปลี่ยนไป

อย่างนี้”

“นั่นสหินูสม” 

ขวัญใจซึ่งประหลาดใจไม่ต่างกันพยักหน้าเห็นด้วย เมื่อเห็นอดีต 

เด็กสาวที่เคยมีท่าทางแหยๆ ขี้แย เอะอะอะไรก็ร้องไห้ และที่ส�าคัญไม่มี

อะไรจะเทยีบกบับตุรสาวของนางได้ ทว่าแค่ไม่เหน็หลายปีกลบัเปลี่ยนไปจน

แทบไม่เหลอืเค้าเดมิ เพราะหลงัจากนางเข้าครอบครองสามขีองผู้เป็นเพื่อน

นางกต้็องย้ายไปอยู่จงัหวดัตราดด้วย จงึไม่เคยเหน็หน้าอกีฝ่ายเลยนบัจาก
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นั้น รู้แต่ว่าเจ้าตวัย้ายไปเรยีนที่กรุงเทพฯ 

“อย่าเอาตวัเองเป็นบรรทดัฐานสสิมใจ ตวัเองท�ากค็ดิว่าคนอื่นจะท�า

ด้วย” พมิพกานต์มองอดตีเพื่อนร่วมชั้นเรยีนด้วยแววตาวาวโรจน์ “จมกูแก

ดูเบี้ยวๆ นะ แล้วคิ้วที่ท�าน่ะเหมือนปลิงไม่มีผิด หน้าก็บวม สงสัยจะฉีด 

ฟิลเลอร์มากเกนิไปหรอืเปล่า ปากกเ็จ่อเชยีว”

น�้าเสยีงของคนพดูราบเรยีบกจ็รงิทว่าเจอืแววเยาะเอาไว้จนเตม็เป่ียม 

คนฟังแทบเต้นเผลอยกมอืขึ้นลูบจมกูที่ถูกพดูถงึ ความระแวงบงัเกดิขึ้นวา่

เบี้ยวจริงอย่างที่อีกฝ่ายพูดหรือเปล่า แล้วก็เลยไปถึงคิ้วเก้ามิติที่เพิ่งไปท�า

มารวมทั้งแก้มที่เพิ่งฉดีและปากที่เพิ่งไปสกัมาเมื่อวานด้วยเช่นกนั  

“แกรู้ได้ยงัไงว่าฉนัท�า นงัแพง”

พิมพกานต์ยิ้มที่มุมปากนิดหนึ่งและตอบโต้ออกไปทันควัน “ฉันแค่

เดาเอา นงัสมใจ ฉนัเดาถูกจรงิๆ ใช่ไหมล่ะ”

พรเพญ็ที่ก�าลงัจะด่าแทนถงึกบัอ้าปากค้างเมื่อไดฟ้งัค�าพูดของหลาน

สาว รปูร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด เพราะใบหน้าถอด

เค้ามาจากผู้เป็นพ่อราวกับพิมพ์เดียวกัน เค้าความสะสวยนั้นเธอเห็นมา

ตั้งแต่เด็กแล้ว แต่เรื่องที่นึกไม่ถึงคือจากคนที่เคยหงิมๆ จนดูแหยกลับ

เปลี่ยนเป็นพูดจาฉะฉานต่อปากต่อค�า และยังท�าได้ดีจนเธอเกือบลืมตัว 

ปรบมอืให้เลยทเีดยีว

สมใจปรารถนาแทบจะร้องกรี๊ดออกมา ยกมือชี้ไปทางคนที่บอกว่า

เดาด้วยท่าทางโกรธจดั แต่ไม่รูจ้ะหาค�าพดูใดมาโต้ตอบ เพราะสิ่งที่อกีฝ่าย

พูดนั้นถูกต้องทุกอย่าง

“เดี๋ยวนี้ปากเก่งขึ้นเยอะเลยนะ” ขวัญใจพูดน�้าเสียงเยาะๆ มอง 

บุตรสาวของสามอีย่างไม่เชื่อสายตา

คนปากเก่งมองภรรยาใหม่ของบดิาด้วยสายตาชงิชงั เป็นเพราะความ

ใจดีของมารดาที่เห็นเพื่อนเก่าที่เคยเรียนร่วมมหาวิทยาลัยมีปัญหา

ครอบครวั ซ�้ายงัเดอืดร้อนไร้ที่พกัพงิจงึมนี�้าใจไมตรใีห้เข้ามาอาศยัอยูด้่วย 
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และผลตอบแทนที่ได้รับคือถูกหักหลังแย่งชิงสามีที่พื้นฐานเป็นคนเจ้าชู้อยู่

แล้วจนท�าให้ครอบครวัของเธอพงัยบัเยนิ

“ไม่ใช่เก่งแต่ปากอย่างเดยีว อย่างอื่นกเ็ก่งด้วย หรอือยากจะลองก็

เชญิ” พมิพกานต์ย่างสามขุมเข้าไปหา ท�าเอาสองคนแม่ลูกพากนัถอยกรูด 

ด้วยรูปร่างผดิกนัจนเหน็ได้ชดั 

“เชิญแกสองคนแม่ลูกออกไปจากงานศพพี่สาวฉัน ก่อนที่ฉันจะเอา

น�้ามาสาดไล่ตวัเสนยีดจญัไร”

คนถกูเปรยีบเป็นตวัเสนยีดจญัไรโกรธจนตวัสั่น ขวญัใจยกมอืชี้หน้า

คนพดู “นงัเพญ็ แกจะพูดจาอะไรกร็ะวงัปากบ้างนะ ยงัไงฉนักเ็คยเป็นเพื่อน

กบัพี่สาวที่หาชวีติไม่ของแกมาก่อน”

พรเพญ็ยงัไม่ทนัได้โต้ตอบ พมิพกานต์กพ็ูดสวนแทนทนัควนั

“ไม่ต้องมาพูดว่าเคยเป็นเพื่อนกับแม่ฉันมาก่อน เพราะถ้ากลับไป

แก้ไขได้ แม่คงไม่รบัพวกแกสองแม่ลูกเข้ามาอาศยัอยู่ด้วยหรอก พวกกนิ

บนเรอืนขี้รดบนหลงัคา คนไม่รูจ้กับญุคณุคน” หญงิสาวไม่เรยีกอกีฝ่ายว่า

น้าอย่างที่เคยเรยีกให้เสยีปาก 

คนถกูวา่เต้นเร่าเพราะเรื่องที่อกีฝ่ายพดูเป็นเรื่องจรงิ “นงัแพง แกนี่

ไม่มมีารยาทพอๆ กบัน้าของแกเลยนะ ยงัไงฉนักเ็ป็นเมยีของพ่อแกนะ”

“เมยีพ่อแต่ไม่ใช่แม่ฉนั แล้วคนที่เข้ามาท�าลายครอบครวัคนอื่น ฉนั

ไม่ต้องมมีารยาทด้วยหรอก”

ขวัญใจเหยียดยิ้มแล้วมองไปทางที่ตั้งศพอีกครั้งด้วยสายตาเยาะ 

หยนั “ฉนัไม่ได้ท�าลาย แม่แกต่างหากไม่มเีสน่ห์เพยีงพอ ตายไปเสยีได้กด็.ี..

ว้าย!”

พูดยงัไม่ทนัจบกต็้องร้องว้ายออกมาสุดเสยีง เพราะพรเพญ็คว้าขนั

ใส่น�้าแขง็ใบไม่เลก็นกัที่วางอยู่บนเก้าอี้ใกล้ๆ สาดโครมเข้าให้ที่ศรีษะ และ

เสยีงร้องนั้นท�าให้นางลิ้นจี่ ป่ินประภา รวมทั้งสพุฒัน์ที่เพิ่งกลบัมาจากวดัที่

อยู่ใกล้ๆ พากนัเดนิตรงรี่เข้ามา
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“เกดิอะไรขึ้น”

นางลิ้นจี่เป็นฝ่ายถาม แล้วเกอืบหลดุหวัเราะออกมาเมื่อเหน็ลกูสะใภ้

คนปัจจุบันที่มีสภาพเปียกปอนยืนตัวสั่นเทาจากน�้าแข็งที่หล่นเกลื่อนอยู่บน

พื้น ก่อนจะเหลยีวมองไปรอบๆ เมื่อเหน็ว่านอกจากชาวบ้านที่มาช่วยงานซึ่ง

ส่วนใหญ่อยู่ในครวั กม็เีพยีงญาติๆ  ทั้งของผู้ตายและทางฝ่ายของนาง จงึ

ถอนหายใจอย่างโล่งอก ด้วยไม่อยากให้ใครมาเหน็เหตุการณ์ เพราะเรื่อง

แบบนี้พูดกนัปากต่อปาก อาจมกีารแต่งต่อเตมิเพิ่มความยาวสาวความยดื

กนัไปซึ่งไม่ใช่เรื่องดนีกั

“นัง...เอ้อ...ยายเพ็ญกับลูกสาวพี่พัฒน์สิแม่ ขวัญอุตส่าห์มางานศพ

ดีๆ  แต่ดทู�ากบัขวญัส”ิ ขวญัใจยกมอืชี้ที่ร่างกายเปียกปอนของตวัเอง พลาง

ยกมือกอดอกเพราะความหนาวเย็นจากน�้าแข็งที่ถูกสาดใส่ โดยมีบุตรสาว

พยกัพเยดิอยู่ข้างๆ 

“ใช่จ้ะย่า ป้าภา หนูสมกบัแม่มางานด้วยเจตนาด ีแต่ดทู�ากบัเราสอง

คนส.ิ...”

สมใจปรารถนาพูดยังไม่ทันจบ พรเพ็ญก็พูดสวนขึ้นด้วยน�้าเสียง

กรุ่นไปด้วยความโกรธ

“ตกลงว่าแกสองคนแม่ลกูมาดกีนัจรงิๆ เหรอ ฉนัเพิ่งรูว่้าเดี๋ยวนี้เค้า

ใส่เสื้อผ้าลายดอกมางานศพกนั จะได้จ�าเอาไว้ใส่ไปงานศพของแกบ้าง” 

นางลิ้นจี่เพิ่งสงัเกตเหน็ชดุของสองแม่ลกูตอนที่ได้ยนิพรเพญ็พดู จงึ

หนัไปมองหน้าบตุรสาวกบับตุรชายพลางส่ายหน้าอย่างระอาใจ นกึสมน�้าหน้า

นกัที่ถูกกระท�าเช่นนี้

“ก็สมแล้วนะที่ถูกท�าแบบนี้ ไม่รู้จักอายใครบ้างหรือไงที่แต่งเสื้อผ้า

แบบนี้มางานศพ” ป่ินประภาว่าน้องสะใภ้ราวกบัรบัรูค้วามในใจของนางลิ้นจี่

ผู้เป็นแม่

“กลบัไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ขวญัใจ หรอืถ้าไม่เตม็ใจมากไ็ม่ต้องมา” 

สุพฒัน์พดูเสยีงเข้ม สหีน้าเจอืไปด้วยร่องรอยของความอบัอายบวกกบัโทสะ
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ที่เกิดขึ้น นี่แหละภรรยาใหม่ของเขาที่ตอนนั้นไม่รู้ว่าท�าไมเขาถึงหน้ามืด 

ตามวัไปยุ่งด้วย คดิได้ตอนนี้กส็ายเสยีแล้ว

“อายุไม่ใช่น้อยแล้ว ท�าอะไรไม่คดิก่อน” นางลิ้นจี่ว่าเข้าให้อกีคน

“เมยีใหม่กบัลกูเลี้ยงพี่พฒัน์คงจะคดิว่าการสวมใส่ชดุลายดอกมางาน

ศพท�าให้ตัวเองรู้สึกสะใจ แต่แกสองคนลองเหลียวมองไปรอบๆ ตัวสิว่า 

คนอื่นเค้ามองพวกแกด้วยสายตายงัไงบ้าง” พรเพญ็พดูเสยีงดงั จงใจเรยีก

ความสนใจจากชาวบ้านที่เวลานี้เริ่มทยอยกันมาร่วมงานบ้างแล้วแม้จะเพิ่ง

บ่ายสองโมงกต็าม 

สองแม่ลกูที่ตอนนี้มสีหีน้าจดืเจื่อนพากนัหนัไปมองรอบกายตามโดย

ไม่รู้ตวั แล้วจงึเหน็ดวงตาหลายคู่จบัจ้องมาด้วยสหีน้าไม่พงึพอใจ ซึ่งไม่ใช่

แค่จากฝ่ายญาตขิองคนตายเท่านั้น แต่รวมถงึใครอื่นอกีหลายคนด้วย

“คอืว่าหนูสมกบัแม่ไปงานเลี้ยงมาค่ะ แล้วเลยแวะมางานศพ ไม่ได้มี

เจตนาอย่างอื่นเลยจรงิๆ” สมใจปรารถนาพูดแก้ตวัเสยีงอ่อย 

“เลยแวะมานี่นะ?” พมิพกานต์ทวนค�า แล้วกวาดสายตามองคนพูด

ตั้งแต่หัวจดเท้าด้วยสายตาชิงชัง “ทั้งๆ ที่รู้ว่าที่นี่มีงานศพยังกล้าแต่งชุด 

แบบนี้เข้ามา สมองของแกที่มคีงเอาไว้แค่คั่นใบหูสองข้างเท่านั้นละมั้ง เกบ็

ค�าแก้ตวัข้างๆ คูๆ ของแกเอาไว้เถอะสมใจ และรบีออกไปจากงานก่อนจะ

โดนน�้าเป็นขันที่สอง ขันนี้คงไม่ใช่น�้าผสมน�้าแข็งอย่างที่แม่ของแกโดน แต่

จะเป็นน�้าจากในส้วมจะได้เหมาะสมหน่อย”

พมิพกานต์พูดยงัไม่ทนัขาดค�า หญงิวยักลางคนรูปร่างค่อนข้างอ้วน

ทว่าหน้าตาท่าทางเอาเรื่องกเ็ดนิออกมาจากครวัถอืน�้าขนัใหญ่มายื่นให้

“นี่จ้ะน้องแพง ป้าตกัมาให้เรยีบร้อยแล้ว คนไม่รูจ้กักาลเทศะแบบนี้

สาดมนัไปเลย หรอืจะเปลี่ยนเป็นน�้าร้อนกไ็ด้เดี๋ยวป้าจดัให้” 

“ขอบคุณจ้ะป้าน้อย” หญิงสาวขอบคุณแน่งน้อยที่เป็นเพื่อนของ

มารดา

ไม่ต้องรอให้พูดซ�้าสอง ขวัญใจรีบคว้าแขนบุตรสาวแล้วเดินจ�้าอ้าว
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ตรงไปยงัรถยนต์ของตวัเองที่จอดอยู่และขบัออกไปทนัท ี

“น้องแพง พ่อขอโทษแทนด้วยนะลูก” นาวาเอกสุพัฒน์พูดกับบุตร

สาวด้วยน�้าเสยีงเจอืแววอบัอายเพราะการกระท�าอนัไม่เหมาะสมของภรรยา

ใหม่และลูกเลี้ยง

“แพงก็ขอโทษที่แสดงกิริยาไม่ดีกับเมียใหม่ของพ่อ แต่แพงบอก

ตรงๆ ว่าคงจะท�าดดี้วยยาก” พมิพกานต์บอกออกไปตรงๆ แม้ความรู้สกึ

ที่มีต่อบิดาจะดีขึ้นจนเกือบจะเต็มร้อยแล้ว แต่กับขวัญใจ...เธอคงจะท�าใจ

ให้ดตี่ออกีฝ่ายด้วยยาก

“ไม่เป็นไรหรอกลูก” คนเป็นบดิาส่ายหน้าแล้วกน็ิ่งไปชั่วครู่ ก่อนจะ

ตดัสนิใจพดูเรื่องที่คดิตรกึตรองไว้อยูใ่นใจ “ที่ผ่านมาพ่อท�าผดิกบัแม่อย่าง

ไม่น่าให้อภยั แม้จะสายจนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่คดิไว้แล้วว่าหลงังานศพ 

พ่อจะบวชให้แม่ ซึ่งคงท�าให้ความรู้สกึของพ่อดขีึ้น”

พมิพกานต์ไม่พูดอะไร ได้แต่ยนืน�้าตาคลอแทน

“แม่เหน็ด้วยนะพฒัน์” นางลิ้นจี่พดูน�้าเสยีงดใีจ “ก่อนตาย ยายพมิพ์

อโหสใิห้แกแลว้และคงนอนตายตาหลบั แต่ถ้าแกบวช คนที่นอนตาไม่หลบั

แทนคงเป็นยายขวญัแน่”

“พี่กเ็หน็ด้วยกบัแม่นะพฒัน์ บวชอุทศิส่วนกุศลให้พมิพ์เหมอืนไถ่บาป

ให้ตวัเองไปด้วย จะได้ไม่มเีวรกรรมต่อกนัอกี แล้วจะบวชสกักี่วนัหรอืจะ

บวชไม่สกึเลยได้กย็ิ่งดนีะ” ปิ่นประภาผู้เป็นพี่สาวพยกัหน้าเหน็ด้วย

“เรื่องนั้นคงต้องแล้วแต่อนาคตครบัพี่ภา”

พรเพ็ญปรายตามองอดีตพี่เขยพลางคิดในใจ...จะบวชได้สักกี่วัน

เชียว แต่ไม่อยากพูดอะไรออกไปตอนนี้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมพิสูจน์

ด้วยการกระท�า

เธอจะคอยดูต่อไป!
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ภายในรถยนต์กลางเก่ากลางใหม่ที่แม้จะเปิดแอร์จนเย็นฉ�่า ทว่าก็ 
ไม่อาจดบัความร้อนรุม่ด้วยแรงรษิยาของสมใจปรารถนาที่นั่งหน้างอง�้าอยู่

ที่เบาะผู้โดยสารไปได้ ภาพดวงหน้าสะสวยของพิมพกานต์ที่ไม่ต้องพึ่งพา

ศลัยกรรมเหมอืนตนเอง รวมทั้งท่าททีี่เปลี่ยนไปจนเธอไม่สามารถพดูจาข่ม

ได้เหมอืนเก่า ท�าให้ความรษิยาที่มทีวคีวามรุนแรงมากขึ้น

ไม่ต่างกบัแรงโกรธของขวญัใจที่นั่งหน้าบึ้งอยูห่ลงัพวงมาลยั หลงัถกู

สาดด้วยน�้าผสมน�้าแข็งกระทั่งเปียกโชกจนสภาพดูไม่จืด ซ�้ายังเสียหน้า

เพราะถูกผู้เป็นสามีต่อว่าต่อหน้าคนที่นางถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจอย่าง 

พรเพญ็และพมิพกานต์

“แม่ไม่น่าหลงเชื่อแกเลยนะ เรื่องสวมชดุลายดอกไปงานศพ” ขวญัใจ

หนัไปด่าบุตรสาวที่นั่งหน้างออยูท่ี่เบาะผูโ้ดยสาร เพราะแทนที่จะได้รบัความ

สะอกสะใจอย่างที่หวงั ทว่ากลบักลายเป็นเรื่องตรงกนัข้ามเสยีนี่

“ก็หนูคิดว่าจะเหมือนในละครนี่แม่ ที่นางเอกสวมชุดด�าไปงาน

แต่งงาน ใครจะไปรู้ว่าน้าเพญ็จะกล้าเอาน�้าแขง็สาดแม่” คนถูกด่าท�าหน้า-

ม่อย ดวงหน้าที่แต่งมาจนจัดจ้านตอนนี้ดูน่ากลัวมากกว่าสวย “แล้วหนู 

ไม่อยากเชื่อเลยว่านงัแพงมนัจะเปลี่ยนไปได้ถงึเพยีงนี้”

“แล้วแม่จะไปรูไ้ด้ยงัไงล่ะสมใจ” คนเป็นแม่ตอบน�้าเสยีงสะบดั พลาง

ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กซับใบหน้าที่ถูกราดด้วยน�้าแข็ง พลางก่นด่าถึงคนราด

อย่างเจบ็ใจไม่หาย “นงัเพญ็นะนงัเพญ็ ดูนะ! มนักล้าเอาน�้าแขง็มาราดหวั

แม่ได้ เจบ็ใจนกั”

“แม่...” สมใจปรารถนาลากเสยีงยาว ก่อนจะโวยวายอย่างไม่ชอบใจ 

“บอกว่าหนูเปลี่ยนชื่อเป็นสมใจปรารถนาแล้วท�าไมยงัเรยีกว่าสมใจอยู่ได้”

“กม็นัไม่คุน้ ชื่อสมใจดีๆ  ดนัอตุรเิปลี่ยนเป็นสมใจปรารถนา ชื่อยาว

เป็นวาใครจะไปจ�าได้” คนเป็นแม่ตวาดกลบัมาเสยีงดงัลั่นรถ

“กแ็ม่นั่นแหละ ตอนนั้นคดิได้ยงัไงตั้งชื่อหนูว่าสมใจ เชยจะตาย ดู

อย่างนงัแพงส ิยงัมชีื่อทนัสมยักว่าหนอูกี” คนพดูพดูด้วยน�้าเสยีงเจอืความ
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รษิยาอย่างปิดไม่มดิ

“ตอนนั้นมนัคดิไม่ออกกเ็ลยตั้งไปมั่วๆ แล้วแม่เคยได้ยนิแกบอกว่า

ชื่อนงัแพงประหลาดเรยีกยากไม่ใช่หรอื”

คนเคยพูดอย่างนั้นจรงิท�าหน้าคว�่า “ใครจะไปนกึล่ะแม่ว่าปัจจุบนันี้

ใครๆ กม็ชีื่อเรยีกยากๆ กนัทั้งนั้น ดูอย่างดาราบางคนส ิยงัเปลี่ยนชื่อให้

เรยีกยากๆ กนัตั้งหลายคน”

“เรื่องที่แกพูดถึงนังแพงเมื่อกี้ แม่เองก็ไม่อยากเชื่อสายตาเลยว่า 

นงัแพงมนัจะเปลี่ยนไปได้ถงึเพยีงนี้ แถมยงัพดูตอกกลบัจนแกหน้าหงายได้ 

แล้วแกนะหนสูม คิ้วที่แกไปท�ามากเ็หมอืนปลงิจรงิๆ สว่นปากกเ็จ่ออย่างที่

ถูกมันว่าไม่มีผิด” ขวัญใจพูดเพราะโมโหผสมเสียหน้า ไม่นึกว่าคนที่เคย

ด้อยกว่าบตุรสาวแทบทกุอย่าง ตอนนี้กลบัสวยกว่าโดยไม่ต้องพึ่งศลัยกรรม

เลยด้วยซ�้า

“แม่...” คนถูกว่าลากเสยีงยาวอกีครั้ง “ยงัจะเอามาพูดซ�้าเตมิกนัอกี 

แม่รู้หรือเปล่าว่าคิ้วที่หนูท�ามาน่ะเก้ามิติไม่ใช่สามมิติอย่างที่พวกแม่ค้าใน

ตลาดท�ากนั หนเูสยีเงนิท�าตั้งเกอืบหมื่น แล้วกเ็พิ่งท�ามาได้วนัเดยีว ต้องรอ

ให้มนัลอกออกถงึจะสวย ปากกเ็หมอืนกนั โอ๊ย...”

เสียงรถถูกเบรกดังเอี๊ยดกระทั่งศีรษะของคนพูดโขกกับหน้ารถ

เพราะไม่ได้คาดเขม็ขดั ขวญัใจหนัขวบัไปมองคนพูดตาเขยีวปั้ด

“นังสมใจ แกเอาเงินที่มาขอแม่ไปท�าคิ้วนี่นะ ค่าท�าคิ้วอะไรตั้งเป็น

หมื่น ไหนยายหน่อยคนขายต้มเลอืดหมูบอกว่าแค่พนักว่าบาทไงเล่า”

คนถูกถามท�าหน้าเจื่อน นกึด่าตวัเองที่ไม่น่าเผลอพูดความจรงิออก

ไปเลย

“คิ้วที่น้าหน่อยท�ามาน่ะเป็นคิ้วสกัธรรมดาๆ เองนะแม่ ไม่ใช่คิ้วมมีติิ

แบบที่หนูท�า เจ๊แพรวบอกว่าท�าแล้วจะส่งผลให้ชวีติมมีติ ิเอ๊ย...ไม่ใช่ บอก

ว่าจะเพิ่มโหงวเฮ้ง ท�าให้ชวีติเจรญิรุง่เรอืงมเีงนิมทีองไหลมาเทมาด้วยนะแม่”

พอได้ยนิค�าพูดของบุตรสาว อารมณ์โกรธที่ปะทุอยู่กส็ะดุดกกึ
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“จรงิหรอืหนูสมที่ว่าจะมเีงนิทองไหลมาเทมา แม่จะได้ไปท�าบ้าง”

สมใจปรารถนาลอบยิ้ม แล้วรบีพูดต่อเมื่อเหน็ผู้เป็นแม่สนใจ “จรงิ

สแิม่ ก่อนจะท�าหนูต้องจุดธูปไหว้บอกเทวดาฟ้าดนิด้วยนะ ไม่ใช่จู่ๆ กท็�า

เลย เจ๊แพรวบอกว่าคิ้วของหนูตก ดวงเลยตกตามไปด้วย แถมยังมีเจ้า

กรรมนายเวรคอยตามรังควานอีก แม่ไม่เห็นเหรอว่าหนูท�างานที่ไหนได้ 

ไม่นานกต็้องลาออก มนัน่าจะเป็นจรงิอย่างที่เขาพูดนะจ๊ะ”

คนเป็นลกูสาวรบียกเอาเรื่องของตวัเองมาเป็นข้ออ้างทนัท ีทั้งที่ความ

จรงิเป็นเพราะความขี้เกยีจมากกว่า เพราะตั้งแต่เรยีนจบท�างานมาหลายแห่ง

แต่ท�าได้ไม่นานกล็าออก

“ถ้าท�าแล้วชวีติเจรญิรุง่เรอืงและเงนิทองไหลมาเทมาอย่างที่แกว่าจรงิ 

แม่จะได้ไปท�าบ้าง ช่วงนี้อะไรมนัดูตดิๆ ขดัๆ ไปเสยีหมด” คนเป็นแม่พูด

ด้วยสหีน้าที่ดขีึ้น

“นั่นส ิตดิขดัอย่างที่แม่ว่าจรงิๆ” สมใจปรารถนารบีพยกัหน้าเหน็ด้วย 

“ไหนแม่เคยบอกหนูว่าถ้าแย่งอาพัฒน์มาจากแม่นังแพงแล้ว เราสองคน 

แม่ลูกจะสบายไงเล่า แต่หนูไม่เห็นจะสบายตรงไหนเลย ญาติพี่น้องทาง 

อาพฒัน์กไ็ม่ชอบเรา แล้วอาพฒัน์กย็งัไม่ยอมจดทะเบยีนกบัแม่ทั้งที่หย่ามา

ตั้งนานแล้ว”

คนที่ก�าลังจะขับรถกลับบ้านพลันชะงักอีกครั้ง ก่อนจะหันไปมอง 

คนพูดตาเขมง็ “แกว่าอะไรนะหนูสม”

สมใจปรารถนาท�าหน้าบูด “หนูพูดไปตั้งเยอะ”

คนเป็นแม่ท�าเสยีงจึ๊กจั๊กไม่พอใจ “ที่แกว่าอาพฒัน์หย่าไปตั้งนานแล้ว 

น่ะ แกเอาที่ไหนมาพูด”

“ก็หนูได้ยินย่ากับป้าภาพูดกันน่ะสิ แม่ถามแบบนี้แสดงว่าแม่เพิ่งรู้

หรอืไง”

“จริงหรือหนูสม” ขวัญใจถามน�้าเสียงราวกับละเมอ เพราะถ้าเป็น

อย่างที่บุตรสาวพูดจริง แสดงว่านางถูกหลอกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา 
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เพราะนบัจากอกีฝ่ายเลกิรากบัอดตีเพื่อน นางกข็อให้คนเป็นสามจีดทะเบยีน

สมรสด้วย ทว่าอีกฝ่ายบอกว่าแม้จะเลิกตามพฤตินัยแต่ยังไม่ได้เลิกทาง

นตินิยั ไม่อย่างนั้นจะมผีลต่อหน้าที่การงาน ซึ่งนางกเ็ชื่อเช่นนั้น แล้วนี่มนั

อะไรกนั! 

“จรงิสแิม่ หนูได้ยนิอย่างนั้นจรงิๆ แต่เอ...หรอืว่าหนูฟังผดิ”

“อ้าว...นงันี่”

ขวญัใจพดูเสยีงสงู นกึภาวนาว่าขอให้สิ่งที่บตุรสาวได้ยนิเป็นสิ่งที่ฟัง

ผดิจรงิๆ เถอะ และถ้าอยากรู้ว่าจรงิหรอืไม่จรงิคนที่ให้ค�าตอบได้คอืสามี

ของนาง



๔
เรื่องในอดีตที่ตามติดถึงปัจจุบัน

สนามบนิสุวรรณภูมิ
ร่างสูงเพรยีวของพสวตัในชดุกางเกงขาสั้นแค่เข่าสเีขยีวขี้ม้าสวมเสื้อ

ยืดแขนยาวคอปกสีด�า ก�าลังยืนหันรีหันขวางมองไปทางโน้นทีทางนี้ทีด้วย

ท่าทางไม่ค่อยสบอารมณ์นัก โดดเด่นจนเรียกสายตาคนผ่านไปผ่านมาให้

หนักลบัมามองซ�้า แม้ว่าดวงหน้าที่เหน็จะไม่ค่อยชดัเจนนกั เพราะนอกจาก

สวมหมวกสีเดียวกับกางเกงปิดจนเกินครึ่งหน้าแล้ว ยังถูกบดบังด้วยแว่น

กนัแดดสชีาอนัใหญ่เข้าไปอกี ทว่าด้วยหุ่นสูงเพรยีวที่มองดูด้วยตาเปล่า ก็

พอจะคาดเดาได้ว่าคงผ่านการออกก�าลงักายมาอย่างสม�่าเสมอ บวกกบัผวิ

ขาวจัดที่โผล่พ้นช่วงหน้าอกล�่าๆ จนมองเห็นขนหน้าอกสีด�าได้ประปราย 

รวมทั้งท่อนขาขาวๆ ที่อดุมไปด้วยขนสดี�าเป็นพดืกม็ชียัไปเกนิครึ่งว่าหน้าตา

คงไม่เตม็กลนือย่างแน่นอน 

“ไอ้เจนท�าไมยังไม่มาเสียทีวะเนี่ย” พสวัตบ่นพึมพ�าด้วยน�้าเสียง

หงุดหงิดจนเต็มเปี่ยม นอกจากหันรีหันขวางแล้ว ยังเดินไปเดินมาราวกับ

เสอืตดิจั่น พลางก้มลงดูนาฬิกาข้อมอืที่บ่งบอกว่าตอนนี้บ่ายโมงตรงเข้าไป
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แล้ว ซึ่งเลยเวลานดัไปร่วมชั่วโมง สมาร์ตโฟนของเขาสิ้นสภาพอยูใ่นกระเป๋า

กางเกงเพราะแบตเตอรี่หมด

ชายหนุม่เพิ่งเดนิทางกลบัจากต่างประเทศหลงัจากไปอยูท่ี่นั่นถงึแปด

ปีเตม็ ก้าวแรกยามเหยยีบย่างผนืแผ่นดนิไทยสิ่งที่เขาคดิถงึคอือาหารไทย 

ดงันั้นจงึมแีต่น�้าพรกิกะปิ แกงส้มดอกแค ต้มย�าทะเลรสแซ่บๆ แกงเผด็ 

ข้าวสวยร้อนๆ ลอยวนเวยีนอยู่ในห้วงความคดิ

“ไอ้วตั นั่นมงึหรอืเปล่าวะ”

คนที่ก�าลังเดินไปเดินมาและก�าลังคิดถึงอาหารไปพลางถึงกับสะดุ้ง

โหยงเมื่อได้ยนิเสยีงทกัมาจากทางด้านหลงั พอหนัไปมองกเ็หน็ชายหนุม่ร่าง

สงู หน้าตาคมคาย ผวิออกคล�้าแดดยนืท�าหน้าไม่แน่ใจมองตรงมายงัตวัเอง

“ไอ้เวรเจน มึงทักออกมาซะขนาดนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นกูอีกหรือวะ” 

พสวตัด่าเสยีงดงัอย่างหวัเสยี “ปล่อยให้กูรอมาร่วมชั่วโมง ยงัจะเสอืกมาจ�า

กูไม่ได้อกี”

หลงัด่าเพื่อนจบกด็งึหมวกที่สวมออก กระทั่งเหน็ผมที่ถูกตดัจนสั้น

เกือบจะกลายเป็นทรงสกินเฮดที่รับกับใบหน้าได้อย่างเหมาะเหม็งราวกับ

เกดิมาเพื่อทรงนี้ ก่อนเจ้าตวัจะถอดแว่นกนัแดดออกแล้วเหนบ็เข้าที่คอเสื้อ 

เผยให้เหน็ดวงตาด�าจดัภายใต้คิ้วเข้มตวดัเฉยีง ขนตายาวเป็นแพจนผูห้ญงิ

ยงัอาย จมูกโด่งยาวเป็นสนั มลีกัยิ้มเลก็ๆ ที่มุมปากสสีดทั้งสองข้าง เรยีก

ว่าหล่อเหลาจนใครต่อใครที่เดนิผ่านไปหนักลบัมามองจนเหลยีวหลงั

“แล้วใครใช้ให้มึงสวมหมวกปิดหน้าปิดตา แล้วยังเสือกใส่แว่น

กันแดดเข้าไปอีกล่ะไอ้เปรต” เจนภพด่าตอบเสียงดังลั่นไม่แพ้กนั “กูจะจ�า

ได้ไหมล่ะ หนอ็ย...ท�ายงักบัเป็นพวกดารานกัร้องดงัๆ ในบ้านเราที่ไปไหน

มาไหนแค่สวมหมวกกับใส่แว่นก็คิดว่าปิดได้มิดชิดคนจ�ากันไม่ได้แล้ว กูก็

เดินหาเข้าไปเถอะ โทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้ แล้วตกลงมึงเพิ่งกลับจากเมือง

นอกหรอืต่างจงัหวดักนัแน่ไอ้วตั ด่าเป็นไฟเชยีวนะมงึ”

เจนภพมองเพื่อนสนทิที่ไปอยู่ต่างประเทศเสยีหลายปี แต่ภาษาไทย
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ยังคงชัดแจ๋วและยังด่าเป็นไฟแลบเหมือนเช่นเดิมอีกต่างหากอย่างอดข�า 

ไม่ได้ ตวัเขากบัพสวตัเรยีนหนงัสอืด้วยกนัมาตั้งแต่อยู่ชั้นมธัยมหนึ่งจนถงึ

มธัยมหกที่โรงเรยีนชื่อดงัในกรงุเทพฯ จนกระทั่งเข้ามหาวทิยาลยั แต่ผู้เป็น

เพื่อนเรียนถึงแค่ปีสองก็ลาออกไปเรียนต่างประเทศ ส่วนตัวเขาหลังจาก

เรยีนจนจบปรญิญาตรจีงึได้ไปต่อปรญิญาโท โดยพกัอยูท่ี่เดยีวกบัอกีฝ่าย

แต่กลบัมาก่อนเมื่อสองปีที่ผ่านมา

“เอาน่าถือว่าเจ๊ากันไป กูรอมึงส่วนมึงก็เดินหากู แต่แหม...ไอ้เปรต 

ไม่เจอกันแค่สองปีเสือกจ�ากูไม่ได้เสียนี่ แล้วมึงจะกลับเมืองจันท์เลยหรือ

เปล่าจะได้ตามไปเที่ยวด้วย คดิมาตั้งแต่อยู่บนเครื่องแล้วว่าจะไปนอนบ้าน

มงึสกัเดอืนสองเดอืน ถอืโอกาสดงูานที่นั่นไปด้วยเลย” คนเพิ่งเดนิทางกลบั

จากต่างประเทศพูดพลางยิ้มพลาง

“งาน!”  เจนภพทวนค�า “งานที่มงึพูดหมายถงึเรื่องท�าโรงรบัซื้อและ

คดัผลไม้แถวๆ บ้านกู?”

พสวตัพยกัหน้า “ใช่”

“มงึยงัไม่ล้มเลกิความคดิที่จะท�า?” ถามพลางกม็องหน้าผู้เป็นเพื่อน

เขมง็

สหีน้าเปื้อนยิ้มของพสวตัเปลี่ยนเป็นเรยีบสนทิขึ้นมาทนัที

“มงึถามอย่างนี้หมายความว่ายงัไง มงึนกึว่าเรื่องส�าคญัแบบนี้เอามา

พูดเล่นๆ กนัได้ด้วยหรอืวะ แล้วเหน็กูเป็นคนประเภทไหนกนั”

เจนภพส่ายหน้าช้าๆ “ไม่ใช่อย่างที่มงึคดิ ไอ้วตั ท�าไมกูจะไม่รู้ว่ามงึ

เป็นคนแบบไหน ไม่งั้นคงไม่คบกนัมาจนถงึป่านนี้หรอก แต่ที่กูถามออกไป

กเ็พื่อความแน่ใจต่างหาก มงึรู้ไหมตอนนี้คนในหมู่บ้านกูบางคนร่วมมอืกบั

พวกนายทุนชาวจนี ตั้งโรงรบัซื้อและคดัผลไม้เพื่อส่งออกไปยงัประเทศจนี

ขึ้นมา บางรายถงึกบัเข้าไปเหมาผลไม้กนัถงึในสวน ซึ่งกมูองแล้วว่าท�าแบบนี้

มนัไม่ถูกต้อง”

สหีน้าของพสวตัเคร่งขึ้น “มนัไม่ถกูต้องอยูแ่ล้ว ถ้าปล่อยให้ราคาซื้อ
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ขายตกอยูใ่นมอืคนต่างชาตเิมื่อไหร่ ชาวสวนจะถูกเอารดัเอาเปรยีบเมื่อนั้น 

ถกูผูกขาดราคาซื้อขายท�าให้ราคาของผลไม้ผนัผวนขึ้นลงไม่คงที่ อาจสงูกว่า

ความเป็นจริงในวันนี้แต่วันต่อไปอาจลดลงฮวบฮาบ ท�าให้เกิดเป็นผลเสีย

ต่อกลไกของตลาดที่ควรจะขึ้นลงอย่างที่ควรจะเป็น คนไทยอย่างกูต้อง 

ร่วมมือกับเกษตรกรด้วยการท�าโรงรับซื้อและคัดผลไม้เพื่อสกัดกั้นยับยั้ง

นายทุนพวกนั้น”

เจนภพมองเพื่อนด้วยสายตาชื่นชม ได้รู ้ว่าอีกฝ่ายสนใจสิ่งที่จะ

กระท�าอย่างจรงิจงั ไม่ใช่คดิจะท�าเพื่อเงนิเพยีงอย่างเดยีว 

“มงึเป็นเพื่อนกยู่อมรูว่้ากเูป็นคนแบบไหน ก่อนที่จะคดิท�าอะไรกูต้อง

คดิแล้วคดิอกี และที่ส�าคญัจะไม่ท�าเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน” พสวตั

พูดตบท้ายด้วยสหีน้าจรงิจงั

“ขอบใจมงึมาก กใูนฐานะที่เป็นผู้...เอ้อ...เกษตรกรเตม็ตวั คงต้องหา

เวลาคยุกบัชาวบ้านให้เข้าใจถงึผลเสยีที่จะเกดิขึ้นในอนาคต แต่ไม่รู้จะได้ผล

แค่ไหน คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนก็เยอะ ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก�าลงัจะมมีาตรการที่ชดัเจนออกมา” เจนภพเกอืบจะหลดุพดูออกไปแล้วว่า

ในฐานะที่พ่วงต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้านไว้ด้วย แต่กร็ู้สกึเขนิกบัต�าแหน่งที่เพิ่งได้

เกนิกว่าจะพูดออกไป เดี๋ยวค่อยบอกเพื่อนภายหลงักไ็ด้ 

“อกีเหตผุลที่กอูยากตั้งโรงรบัซื้อและคดัผลไม้ มงึกรู้็ว่าครอบครวักู

ท�าธุรกิจผลไม้กระป๋องและน�้าผลไม้ส่งออก มีฐานลูกค้าอย่างจีนในมืออยู่

แล้ว ถ้ากูจะท�าโรงรับซื้อผลไม้ส่งออกไปที่นั่น คงไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับกู

หรอกจรงิไหม และสุดท้ายเพราะมงึ”

“เพราะกู!” 

“ใช่ ถ้ากูไม่มีคนรู้จักอยู่ในพื้นที่ มึงคิดว่ากูจะกล้าท�าหรือวะไอ้เจน 

มงึบอกกูเองว่าตอนนี้ลาออกมาเป็นเกษตรกรเตม็ขั้น ดงันั้นหลายสิ่งหลาย

อย่างคงต้องพึ่งพามงึแล้วแหละ” 

“อ๋อ” เจนภพยิ้มกว้าง “เรื่องนี้มงึไม่ต้องกงัวล รบัรองวา่กูช่วยเตม็ที่ 
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แล้วกูกล็มืทุกทวี่าครอบครวัมงึท�าธุรกจิส่งออก”

เจนภพยอมรับว่าบางครั้งเขาก็ลืมเหมือนกัน ว่าผู้เป็นเพื่อนเป็น

ทายาทเพยีงคนเดยีวของบรษิทัสยามอนิเตอร์ฟรุต จ�ากดั (มหาชน) ซึ่งท�า

ธุรกิจด้านส่งออกผลไม้กระป๋องและน�้าผลไม้รายใหญ่อันดับต้นๆ ของ

ประเทศ เรยีกว่าถ้ามกีารจดัอนัดบัความร�่ารวย ต้องมนีามสกุลอคัรโยธนิ

ของผู้เป็นเพื่อนตดิโผทุกครั้ง

“แล้วตกลงมงึจะกลบัเมอืงจนัท์เลยหรอืเปล่า”

คนถูกถามพยักหน้าพลางมองกระเป๋าเดินทางสองใบใหญ่ของเพื่อน 

“แล้วมงึไม่เข้าบ้านก่อนหรอืวะ”

พสวัตส่ายหน้า “กูบอกกับที่บ้านว่าอีกสองเดือนจะกลับเมืองไทย  

ดงันั้นช่วงนี้ถอืว่าเป็นช่วงว่างพกัผ่อนสมอง อย่างที่บอกมงึไปเมื่อกี้ว่าจะได้

ไปดูงานด้วย” แล้วต้องเลกิคิ้วขึ้นอย่างสงสยั เมื่อสงัเกตเหน็ผู้เป็นเพื่อนอยู่

ในชดุกางเกงยนีสดี�ากบัเสื้อยดืคอปกแขนสั้นสดี�า “แล้วนั่นญาตมิงึเสยีหรอื

ไงไอ้เจน เดาะสวมชุดด�าทั้งชุด”

คนถามไม่คดิอะไร ทว่าค�าตอบที่ได้รบัท�าเอาถงึกบัอึ้ง

“อมื ญาตกิูเสยีอย่างที่มงึว่าจรงิๆ แหละ นี่แหละสาเหตุที่กูต้องรบี

กลับเมืองจันท์” เจนภพบอกเพื่อนแล้วก็ช่วยอีกฝ่ายเข็นกระเป๋าไปยังรถ

กระบะสี่ประตูสดี�าที่จอดอยู่

“ญาตมิงึ ใครวะ กูรู้จกัหรอืเปล่า”

พสวัตถามน�้าเสียงขรึมหลังจากขึ้นมานั่งบนรถของผู ้เป็นเพื่อน

เรียบร้อย ซึ่งค�าถามดังกล่าวเรียกสีหน้าของเจนภพให้ปรากฏแววเศร้า

หมองขึ้นมาทนัที

“น้าพมิพ์ เมยีของน้าพฒัน์น้องชายแม่กูไง แม่ของน้องแพง” 

คิ้วเข้มของคนถูกถามขมวดเข้าหากนั “ใครวะน้องแพง”

“มงึจ�าน้องแพงไม่ได้จรงิๆ หรอืวะ”  

“อ้าว...ไอ้เวร ถ้ากูจ�าได้จะถามมึงหรือวะ” พสวัตตอบน�้าเสียงฉุนๆ 
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“แล้วน้ามงึเสยีเพราะอะไร”

“แม่กูเล่าให้ฟังว่าอาการเริ่มแรกก็แค่ท้องเสีย แต่ต่อมากลายเป็น 

ตดิเชื้อทางกระแสโลหติ วนัที่น้าพมิพ์เสยีกูไม่อยู่ ไปสระแก้ว เพิ่งกลบัมา

เมื่อเช้าแล้วกร็บีขบัรถมารบัมงึนี่แหละ”

“กูก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละวะ มีโรคติดเชื้อทางกระแสโลหิตด้วย”  

พสวตัพมึพ�า

“ก็มึงอยู่ต่างประเทศซะหลายปีจะไปรู้ได้ยังไง ตอนนี้โรคที่ว่ากลาย

เป็นโรคยอดฮิต ถ้าหมอวินิจฉัยโรคไม่ได้ก็บอกแต่ว่าติดเชื้อทางกระแส

โลหิต แล้วโรคนี้คือตายสถานเดียว แม่กูเล่าให้ฟังว่าหมอบอกให้ญาติๆ 

ท�าใจตั้งแต่วันแรก น่าสงสารน้องแพง” เจนภพพูดน�้าเสียงเศร้าเมื่อนึกถึง

น้าสะใภ้ที่เขาเคารพรกัใคร่ ที่จะว่าไปแล้วรกัยิ่งกว่าตวัน้าชายซะอกี “ว่าแต่

มงึจ�าน้องแพงไม่ได้จรงิๆ หรอืวะ”

“เอ๊ะ...ไอ้ห่าเจน มึงจะเซ้าซี้ถามกูเพื่อ! ก็บอกว่าจ�าไม่ได้ก็จ�าไม่ได้สิ

วะ” พสวตัตอบน�้าเสยีงขุ่นเขยีว แล้วกพ็ลนันกึได้ “น้องแพงที่มงึพูดถงึคอื

น้องสาวมงึคนที่ตวัผอมๆ ใช่หรอืเปล่า”

เจนภพยิ้มเลก็น้อยก่อนจะพยกัหน้า “คนที่มงึเคยปากเสยีพดูว่าผอม

เหมอืนไม้เสยีบผนีั่นแหละไอ้วตั ตอนนี้นกึออกแล้วส”ิ

พสวตัชี้หน้าอกตวัเอง “กูนี่นะเคยพูดอย่างนั้น!”

คนเป็นเพื่อนพยกัหน้าพลางเคาะพวงมาลยัโดยที่ยงัไม่ได้ออกรถ

“มงึนี่แหละเคยพดู” เจนภพพดูแล้วกน็ั่งคดิใคร่ครวญราวกบัเรื่องที่

ก�าลงัจะพูดถงึนั้นส�าคญัมาก “ตอนนั้นกูกบัมงึเรยีนอยู่ปีสอง ก่อนที่มงึจะ

ไปเรยีนต่อเมอืงนอกไง มงึไปเที่ยวบ้านกูที่อยู่ใกล้ๆ กบับ้านน้องแพง ตอน

นั้นน้องแพงน่าจะอายุประมาณสิบห้าได้มั้ง ก�าลังเริ่มวัยรุ่น ส่วนตัวมึงน่ะ

รูปหล่อ มแีต่สาวๆ มาคลั่งไคล้...”

คนเล่ายงัเล่าไม่ทนัจบ คนฟังกพ็ูดทะลุกลางปล้องขึ้นมา

“มงึอย่าบอกนะว่าสาวๆ หนึ่งในนั้นมนี้องสาวของมงึด้วย”
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คนถูกถามพยกัหน้าก่อนจะเน้นเสยีง “เออสวิะ”

“เวรกรรม”

ค�าอทุานของเพื่อนท�าเอาเจนภพถงึกบัหวัเราะก๊าก “มงึไม่ต้องไปโทษ

เวรกรรมเลยไอ้วตั ต้องโทษปากหมาๆ ของมงึนั่นแหละพาจน”

“ปากพาจนเรื่องอะไรวะ” คนถูกกล่าวหาถามอย่างงงๆ เพราะเขายงั

นกึไม่ออก เรื่องผ่านมาตั้งหลายปีใครจะไปจ�าได้

“น้องสาวกูตอนนั้นคงเข้าข่ายปลื้มมึงตามประสาเด็กวัยรุ่น แต่อาจ

ปลื้มมากไปหน่อย เลยเขยีนบรรยายความรูส้กึลงในสมดุไดอะรวีา่ชอบมงึ

อย่างโน้นอย่างนี้ แต่คงไม่มวีาสนา ท�าได้แค่เพยีงแอบมอง คงคล้ายๆ กบั

แฟนคลบัที่ตามปลื้มดาราที่ตวัเองชอบนั่นแหละ แต่เผอญิถกูคู่ปรบัไปแอบ

เหน็สมุดไดอะรทีี่ว่าเข้าเลยกลายเป็นเรื่อง”

คนถูกปลื้มท�าหน้าปั้นยาก “คู่ปรับ หมายถึงคู่ปรับของน้องมึง 

น่ะเหรอ”

“เออสิวะ คู่ปรับของน้องแพงชื่อสมใจ หรือหนูสม มึงก็รู้จักดีนะ 

ไอ้วตั เหน็ตอนนั้นเคยไปจี๋จ๋ากนัอยู่นี่หว่า”

“ไอ้บ้า เรื่องตั้งหลายปีแล้วใครจะไปจ�าได้ มึงเล่ามาให้หมดดีกว่า” 

พสวัตถามไปอย่างนั้นเอง เพราะไหนๆ ก็ฟังมาถึงขนาดนี้แล้ว ไม่ได้นึก

สนใจอะไรมากไปกว่านั้น

“หนูสมเห็นที่น้องแพงเขียนไว้ในไดอะรี เลยเอาไปโพนทะนาใน

ห้องเรียนเพราะทั้งคู่เรียนอยู่ห้องเดียวกัน หาว่าน้องแพงแอบชอบผู้ชาย 

ไม่รู้จกัดสูารรปูตวัเอง ตอนนั้นน้องแพงตวัผอมผมหยกิแถมยงัฟันเหยนิอกี

ต่างหาก และเมื่อถูกประจานอย่างนั้นน้องแพงคงอายมาก”

พอได้ยนิผู้เป็นเพื่อนพูดบรรยายซะเหน็ภาพ พสวตักเ็ริ่มจะจ�าได้

“กูนึกออกแล้ว น้องสาวมึงน่ะเป็นเด็กผู้หญิงตัวผอมๆ เหมือนคน 

ขี้โรค ผมหยิกๆ ฟันเหยินๆ ส่วนหนูสมน่ะจ�าได้ว่าหน้าตาดี ตัวหนูสม 

นั่นแหละที่เป็นคนมาเล่าให้กูฟังว่ามีคนแอบชอบกู แถมชี้ให้ดูด้วยว่าเป็น
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ใคร”

“นั่นแหละ แล้วมงึกป็ากเสยี พดูถงึน้องแพงว่าตวัผอมเป็นไม้เสยีบผ ี

แถมยงัฟันเหยนิอกี ไม่ใช่สเปก แล้วเรื่องที่มงึพูดกร็ู้ถงึหูน้องแพงเข้า มงึ

นกึต่อเอาเองแล้วกนัว่าคนฟังจะรู้สกึอย่างไร”

เจนภพเล่าพลางก็ติดเครื่อง พารถแล่นตัดเข้าถนนมอเตอร์เวย์เพื่อ

ไปยงัจงัหวดัจนัทบุรทีนัที

“เฮ้ย...จ�าได้แล้ว กูพูดแค่ค�าว่าผอมเป็นไม้เสียบผีเหมือนคนขี้โรค

อย่างเดยีวนะโว้ย ตอนพูดกไ็ม่ได้คดิอะไร กน็้องมงึตวัผอมจรงิๆ นี่หว่า” 

พสวตัโวยวายเสยีงลั่น “ส่วนเรื่องฟันเหยนิหรอืไม่ใช่สเปกอะไรนั่น กมูั่นใจ

ว่าไม่ได้พูดแน่นอน มงึคดิว่าคนอย่างกูจะเอาปมด้อยคนอื่นมาล้อเล่นหรอื

วะ”

“มงึไม่ได้พูดจรงิๆ หรอืไอ้วตั” เจนภพเอ่ยถามซ�้าอกีครั้ง ซึ่งกถ็าม

ออกไปอย่างนั้นเอง เพราะรูน้สิยัของอกีฝ่ายดว่ีาถ้าเจ้าตวับอกว่าไม่ได้ท�าคอื

ไม่ได้ท�าจรงิๆ แม้จะเป็นคนปากหมาขั้นเทพกต็าม 

“มึงน่าจะรู้นิสัยกูดีกว่าคนอื่นนะไอ้เจน แล้วที่กูพูดก็พูดออกไปโดย

ไม่ได้คิดอะไร รวมทั้งกับหนูสมอะไรนั่นก็เหมือนกัน ผู้ชายก็ชอบมองคน

สวยๆ เป็นเรื่องปกตธิรรมดา แล้วจ�าได้ว่ากูกก็ลบักรุงเทพฯ หลงัจากนั้น

เพราะต้องเตรียมตัวไปต่างประเทศ” พสวัตพูดพลางหาวพลางเพราะเริ่ม

รู้สกึง่วง แม้จะหวิแต่ความง่วงนั้นมมีากกว่า

“เวรละ แสดงว่าคนเล่าต้องเอาไปพูดแต่งเตมิเสรมิเอง” เจนภพส่าย

ศรีษะพลางมองเพื่อนอย่างปลงๆ “แล้วที่มงึบอกว่าพดูโดยไม่คดิอะไรแต่มงึ

รูไ้หมว่าคนฟังน่ะเกบ็เอาไปคดิ แค่ถกูประจานในห้องเรยีนกอ็บัอายเพื่อนๆ 

พอแล้ว ยงัมาถกูพดูถงึลบัหลงัแถมจากปากของคูป่รบัตวัฉกาจอกีต่างหาก 

แล้วกเ็ป็นจงัหวะที่มเีรื่องเกดิขึ้นพอด”ี

“เกดิเรื่องอะไรวะ” คนถามหลบัตา

“ตอนนั้นพ่อกบัแม่ของน้องแพงหย่ากนั สาเหตุมาจากแม่ของหนูสม
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เป็นมอืที่สาม”

ค�าพดูของผูเ้ป็นเพื่อนท�าเอาคนก�าลงัง่วงหายง่วงเป็นปลดิทิ้ง ตามมา

ด้วยอาการสงสยั ทว่ากไ็ม่ได้รูส้กึผดิกบัการพดูไม่คดิของตวัเองแม้แต่น้อย 

กลบัไปคดิถงึเรื่องมอืที่สามมากกว่าจงึเดาส่งๆ 

“มอืที่สาม! ดมูนัอนีงุตงุนงัเป็นบ้า แล้วท�าไมแม่ของหนสูมถงึมาเป็น

มอืที่สามได้วะ หรอืเป็นประเภทเพื่อนรกัหกัเหลี่ยมโหด กูจ�าได้แล้ว หนูสม 

อยู่บ้านเดยีวกบัน้ามงึนี่หว่า”

ดูเหมอืนว่าสภาพอากาศจะเป็นใจให้ชายหนุ่มทั้งคู่ได้พูดเท้าความถงึ

เรื่องเมื่อหลายปีก่อน เพราะฝนที่ตกลงมาพร�าๆ ท�าให้รถแล่นได้ช้ากว่าปกต ิ

เปิดโอกาสให้เจนภพเล่าเรื่องในอดตีให้ผู้เป็นเพื่อนฟังได้อย่างสะดวก

“เรื่องมนัยาว เอาคร่าวๆ แล้วกนันะ น้าพมิพ์กบัน้าขวญัแม่หนูสมน่ะ

เป็นเพื่อนกนัสมยัเรยีนมหาวทิยาลยั แล้วจู่ๆ น้าขวญักห็อบลูกสาวซึ่งอายุ

ไล่เลี่ยกบัน้องแพงมาขออาศยัอยูด้่วย บอกว่าทะเลาะกบัสามแีล้วถกูท�าร้าย

ร่างกาย น้าพมิพ์เป็นคนขี้สงสารกใ็จดใีห้เพื่อนอาศยัอยูด้่วย ซ�้ายงัช่วยเหลอื

ให้หนูสมเข้าเรียนโรงเรียนเดียวกับน้องแพงอีก กระทั่งเกิดเรื่องอย่างที่กู 

บอกมึงนั่นแหละ จะเรียกว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดคงไม่ผิดนัก และช่าง

บังเอิญอย่างที่มึงว่าที่ดันมามีเรื่องพร้อมๆ กันอีกต่างหาก ท�าให้เรื่องมัน 

ร้ายแรงขึ้น”

“ร้ายแรงยงัไงหรอืวะ”

“กน้็องแพงขอย้ายโรงเรยีนไปเรยีนต่อชั้น ม.๕ ที่กรงุเทพฯ หลงัจาก

นั้น แถมโกรธน้าพฒัน์มาก เรยีกว่าโกรธแทนแม่เลยละ อย่าว่าแต่น้องแพง

เลย ญาติๆ  รวมทั้งกดู้วยกพ็ากนัโกรธน้าพฒัน์กนัทั้งนั้น ปัจจบุนันี้กย็งัไม่มี

ใครยอมรบัเมยีใหม่น้าพฒัน์เลยสกัคน”

“เป็นก.ู..กกูโ็กรธน้ามงึว่ะ กจู�าได้ว่าน้าพฒัน์ของมงึน่ะโคตรหล่อเลย 

ยิ่งแต่งเครื่องแบบทหารยิ่งดูหล่อ”

เจนภพพยกัหน้า “กน็ั่นแหละ ปกตนิ้าพฒัน์เป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้ว แต่
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ไม่เคยมีใครเป็นตัวเป็นตน แต่กลับมาท�าแบบนี้ ถ้ากูเป็นน้าพิมพ์ก็โกรธ

แหละวะ ตวัน้าพมิพ์น่ะใจเดด็มาก ลั่นวาจากบัน้าพฒัน์เลยว่าตายกไ็ม่ต้อง

มาเผาผีกัน สมบัติที่แบ่งกันหลังจากหย่าก็ไม่เอาสักชิ้น ยกให้ลูกสาวหมด 

แต่กช่็วยดแูลให้นะ บวกกบัสวนที่ซื้อต่อจากญาตกิทูี่อยูต่ดิกนัจนกลายเป็น

ที่แปลงใหญ่ น้าพมิพ์ท�าสวนเก่งมากกระทั่งสวนทเุรยีนทั้งสองแห่งมผีลผลติ

ยอดเยี่ยม ขายทเุรยีนได้ปีนงึเป็นสบิๆ ล้าน และจากเหตกุารณน์ี้เองท�าเอา

ยายของน้องแพงกบัย่าซึ่งเป็นยายกถูงึกบัเคอืงกนัไปเลย แขวะกนัทกุครั้งที่

เจอเลยกว็่าได้”

“เฮ้อ...ฟังแล้วปวดหวัว่ะ เรื่องยายๆ ย่าๆ อะไรของมงึ แล้วตอนนี้

น้องแพงของมงึเป็นไงบ้างวะ ยงัตวัผอมเป็นไม้เสยีบผ ี ผมยงัหยกิ ฟันยงั

เหยนิเหมอืนเก่าหรอืเปล่า” พสวตัถามไปพลางดวงตากเ็ริ่มจะหรี่ปรอื เพราะ

ความง่วงที่เริ่มมาเยอืนอกีครั้ง

“เดี๋ยวมงึไปงานศพเยน็นี้กเ็จอเองแหละ” เจนภพตอบพลางอมยิ้มใน

หน้า

“แล้วท�าไมมงึถงึรู้เรื่องที่เกดิขึ้นดนีกัวะ ยงักบัอยู่ในเหตุการณ์” คน

ง่วงยงัมกีะจติกะใจเอ่ยถามต่อทั้งที่ตาจะปิดอยู่แล้ว

“หนสูมนั่นแหละเล่าให้กูฟัง คงลมืไปมั้งว่ากูน่ะเป็นญาตสินทิของน้อง

แพง เดี๋ยวนี้หนูสมเปลี่ยนชื่อเป็นสมใจปรารถนาแล้วนะโว้ยไอ้วตั”

เสียงที่ตอบรับคือเสียงกรนเบาๆ จากผู้เป็นเพื่อน ท�าให้เจนภพ

เหลอืบมองแล้วกอ็ดยิ้มไม่ได้ อยากรูน้กัว่าถ้าผูเ้ป็นเพื่อนพบกบัน้องสาวของ

เขาที่เคยตัวผอมเป็นไม้เสียบผี ผมก็หยิก ฟันยังเหยิน แล้วจะมีสีหน้า

อย่างไร

คงจะได้เหน็ในอกีไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี่แหละ

หลังจากได้หลับจนเต็มอิ่ม ท้องของพสวัตก็เริ่มร้องครวญคราง
เพราะความหวิ ดวงหน้าหล่อเหลาเหลยีวมองข้างทางเหน็ป้ายจนัทบุรอียู่ข้าง
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หน้าจงึหนัไปทางคนขบั

“ถงึเมอืงจนัท์แล้วหรอืวะ แล้วมงึไม่หวิบ้างหรอืไงไอ้เจน”

เจนภพช�าเลอืงมองเพื่อนด้วยหางตา “แหม...ไอ้เวร พอได้นอนเตม็

อิ่มมึงก็หิวเลยนะ ตอนมองมึงหลับกูน่ะอยากจะหลับเป็นเพื่อนมึงใจแทบ

ขาด แต่กต็้องทนไว้”

คนถูกด่าคลี่ยิ้มกว้าง ไม่มที่าทสีลดเลยแม้แต่น้อย รอยยิ้มดงักล่าว

ส่งผลให้ดวงหน้าหล่อเหลายิ่งดูน่ามองมากขึ้น “เออ กูหวิ”

คนหวิยอมรบัออกมาตรงๆ ท�าเอาคนฟังหวัเราะออกมาเบาๆ นี่แหละ

เพื่อนเขา ปากหมาๆ ของเจ้าตัวกับใจเกินร้อยนั้นตรงกัน ไม่ต้องพูด

อ้อมค้อมหรอืสร้างภาพแต่อย่างใด ถงึได้คบกบัเขาได้ยาวนานถงึตอนนี้

“แล้วมึงอยากแดกอะไรล่ะกูจะได้แวะถูก ร้านอาหารแถบนี้มีหลาย

ร้านที่อร่อย” 

คนถูกถามนิ่งคิด แล้วฉับพลันภาพอาหารที่เคยคิดตอนรออีกฝ่าย

อยูท่ี่สนามบนิกผุ็ดขึ้นมาในสมอง “น�้าพรกิกะปิ แกงส้มดอกแค ต้มย�าทะเล

รสแซ่บๆ แกงเผด็ กั้งทอดกระเทยีม กุ้งอบวุ้นเส้น...”

ฟังยงัไม่ทนัจบเจนภพกว้็ากใส่ “พอแล้วโว้ย ที่มงึเอ่ยมาน่ะกหูาให้มงึ

ได้ แต่มงึจะแดกหมดหรอืเปล่าล่ะ”

คนถูกตวาดหัวเราะเสียงดังลั่น “อ้าว ก็มึงถามว่ากูอยากแดกอะไร 

นี่หว่า ที่บอกกค็อืสิ่งที่กูอยากแดกไงล่ะวะ”

“ของพวกนั้นเอาไว้ไปที่บ้านแล้วกจูะท�าให้มงึแดกเอง กูถามถงึตอนนี้”

นยัน์ตาคมกรบิของพสวตัเหลยีวมองไปข้างทางที่รถแล่นผ่าน

“ก๋วยเตี๋ยวแล้วกนัหมเูลยีงหรอืเนื้อเลยีงกไ็ด้” พสวตับอกแล้วก้มมอง

นาฬิกาข้อมอืก่อนหนัไปมองหน้าเพื่อน “เดี๋ยวนี้มงึใช้เวลาขบัรถจากกรงุเทพฯ 

มาเมอืงจนัท์แค่สามชั่วโมงกว่าเองหรอืวะไอ้เจน ตนีผมีากเลยนะมงึ”

“ถ้าฝนไม่ตกตรงมอเตอร์เวย์อาจถงึเรว็กว่านี้อกี”

เจนภพพูดด้วยน�้าเสยีงธรรมดาๆ ก่อนจะพารถคนัใหญ่เลี้ยวปราด
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ไปจอดหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทาง ที่มลูีกค้านั่งอยูใ่นนั้นค่อนข้างเยอะบ่งบอก

ถงึรสชาตไิด้เป็นอย่างดี

“กินร้านนี้ดีกว่าถึงจะเป็นเพิงข้างทางดูหน้าตาแล้วไม่น่าเข้าเท่าไหร่ 

แต่รบัรองว่ารสชาตอิร่อย กูแวะกนิเป็นประจ�า”

“มึงก็รู้ว่ากูไม่เคยตัดสินว่าร้านอร่อยหรือไม่อร่อยที่หน้าตาของร้าน 

ก็เหมือนผู้หญิงแหละว่ะ บางคนอาจดูไม่ค่อยสวยนักแต่ก็อร่อย” พสวัต

เปรยีบเทยีบไปโน่น

“แล้วมงึเคยเจอผู้หญงิที่ทั้งสวยและอร่อยพร้อมกนับ้างไหมวะ”

“อยากเจอเหมอืนกนัว่ะ” คนถกูถามตอบยิ้มๆ และไม่รูว่้าอะไรดลใจ

ให้พูดออกไป “แต่กูมั่นใจว่าต้องเจอเรว็ๆ นี้แหละว่ะ”

“เออ กูจะคอยดูว่าผู้หญงิทั้งสวยและอร่อยของมงึหน้าตาเป็นยงัไง” 

ร่างสูงของชายหนุ่มทั้งคู ่ที่ก้าวลงจากรถเด่นสะดุดตาคนในร้าน 

ไม่น้อย แล้วพลนักม็เีสยีงร้องทกัจากด้านในสุดทนัททีี่เดนิเข้าไป

“อ้าว ผู้ใหญ่เจน ไปไหนมาล่ะนั่น”

เสียงทักทายดังกล่าวท�าให้พสวัตสงสัย...ผู้ใหญ่เจน? นี่เพื่อนเขาไป

เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เมื่อไหร่กัน จะว่าทักคนอื่นก็ไม่น่าจะใช่เพราะมีค�า 

ต่อท้ายว่าเจนชดัๆ อยู่เตม็สองห.ู..ครั้นมองเข้าไปยงัโต๊ะที่มาของเสยีง กเ็หน็

ชายหนุ่มรูปร่างค่อนข้างสูง สวมกางเกงยนีสซีดีเสื้อเชิ้ตแขนยาวลายสกอต

สเีขยีวพบัแขน ดวงหน้าที่เหน็เตม็ไปด้วยหนวดเคราเกนิครึ่งหน้า

“สวัสดีครับพี่เปี๊ยก ผมไปรับเพื่อนที่สุวรรณภูมิมาครับ” เจนภพ

ยกมอืไหว้ก่อนจะหนัไปทางพสวตั “ไอ้วตั รูจ้กักบัพี่เป๊ียกหรอืพนัต�ารวจตรี

วิหารหน่อยสิ พี่เขาเพิ่งย้ายมาเป็นสารวัตรที่สถานีต�ารวจบ้านกู” แล้วจึง 

หนัไปทางคนหน้าหนวดอกีครั้ง “พี่เป๊ียกครบั นี่เพื่อนผมเองครบัชื่อพสวตั 

เพิ่งกลบัจากต่างประเทศ”

พสวตัมองคนที่เพื่อนแนะน�าว่าเป็นต�ารวจแถมยงัเป็นถงึสารวตัรแล้ว

กค็ดิอย่างข�าๆ เป็นต�ารวจทว่าหน้าตาราวกบัโจรห้าร้อยกไ็ม่ปาน...ใจคดิ แต่
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มอืยกขึ้นไหว้ท�าความเคารพ

“สวสัดคีรบัสารวตัร”

นายต�ารวจนอกเครื่องแบบผวิคล�้าหน้าตาโหดโบกไม้โบกมอื “ไม่ต้อง

เรียกสารวัตรหรอก เรียกว่าพี่เปี๊ยกเหมือนผู้ใหญ่เจนดีกว่า กินก๋วยเตี๋ยว

กนั เดี๋ยวพี่เลี้ยงเอง”

“ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องเลิกเรียกผมว่าผู้ใหญ่ด้วยนะครับ ฟังแล้วเขิน

พิลึก” เจนภพบอกน�้าเสียงเขินๆ หลังทรุดนั่งลงเคียงข้างอีกฝ่ายตามด้วย 

พสวตัที่นั่งตรงกนัข้าม 

“อะไร ยังไม่ชินอีกหรือ ที่พี่เรียกก็กะว่าจะให้เจนเคยชินนั่นแหละ” 

นายต�ารวจหนุ่มบอกยิ้มๆ ท�าให้หน้าโหดๆ ค่อยลดความน่ากลวัลงบ้าง 

ค�าพดูดงักล่าวท�าให้พสวตัหนัไปจ้องหน้าเพื่อนเขมง็ ก่อนจะเอ่ยถาม

สิ่งที่ค้างคาใจ “ไอ้เจน มงึไปเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เมื่อไหร่กนั ท�าไมกูไม่รู้” 

“กูเพิ่งเป็นได้ไม่ถงึเดอืน กูเองยงัไม่ชนิเลย” ผูใ้หญ่บ้านป้ายแดงบอก 

ก่อนจะเล่าถงึสาเหตุที่กลายมาเป็นผู้ใหญ่บ้านให้ฟัง 

“อ้อ” พสวัตพยักหน้าเข้าใจ “ผู้ใหญ่บ้านเป็นนักเรียนนอก อดีต

วิศวกรบริษัทน�้ามัน แต่ดีนะ เพราะยุคนี้เป็นยุคของคนรุ่นใหม่ ถ้าจะ

ปรบัปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงอะไรต้องเริ่มที่การเมอืงท้องถิ่นก่อน ซึ่งคนเป็น

ผู้ใหญ่บ้านหรอืก�านนัควรจะเป็นผู้มคีวามรู้ จะได้มาช่วยกนัพฒันาหมู่บ้าน

ของตวัเองให้เจรญิยิ่งๆ ขึ้น”

“อมื กจ็รงินะ บางครั้งความคดิของคนรุ่นเก่ามนักล็้าสมยัไปจรงิๆ 

ไม่มคีวามคดิสร้างสรรค์อะไรออกมาใหม่ๆ และถกูอย่างที่น้องชายว่าจรงิๆ 

ก่อนจะช่วยพัฒนาประเทศชาติ ต้องเริ่มที่ชุมชนของตัวเองก่อนเป็นอันดับ

แรก” นายต�ารวจหนุม่หน้าราวกบัโจรพยกัหน้าเหน็ด้วย พลางกวกัมอืเรยีก

บรกิรมาสั่งก๋วยเตี๋ยว แล้วจงึหนัไปพดูกบัเจนภพ “เจน พี่เสยีใจเรื่องพี่พมิพ์

ด้วยนะ ไม่น่าอายุสั้นเลย พี่พฒัน์คงจะเสยีใจไม่น้อยสนิะ เมื่ออาทติย์ก่อน

ตอนเจอกนัในงานเลี้ยง พอซดัเหล้าไปสองสามแก้วกร็ะบายความในใจออก
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มาให้ฟังวา่ยงัรกัพี่พมิพ์อยู่ ซึ่งพี่กเ็ชื่อนะ เพราะคนเมามกัจะพดูความในใจ

ออกมาและมกัจะเป็นเรื่องจรงิเสมอ”

พันต�ารวจตรีวิหารนั้นรู้จักคุ้นเคยกับนาวาเอกสุพัฒน์ น้าชายของ

เจนภพตั้งแต่สมยัเขารบัราชการอยู่ที่จงัหวดัตราด

“จริงหรือครับที่ว่าเวลาคนเราเมามักจะพูดความจริง” พสวัตถาม

พลางปรุงก๋วยเตี๋ยวที่บรกิรเอามาส่งให้ และตกัพรกิขี้หนูต�าใส่ลงไปในชาม

จนผู้เป็นเพื่อนเอ่ยปากทกั

“ไอ้วตั มงึใส่พรกิลงไปขนาดนี้ แดกแล้วไม่เผด็ตายห่าหรอืวะ มนั

สบายปากกจ็รงิ แต่จะล�าบากตูดภายหลงันะเว้ย เดี๋ยวจะหาว่ากูไม่เตอืน”

คนถูกทกัเงยหน้าจากชามก๋วยเตี๋ยวที่ก�าลงัส่งกลิ่นหอมยั่วยวนพยาธิ

ในท้อง แล้วบอกเพื่อนยิ้มๆ “เมอืงที่กูอยู่หาอาหารไทยยากมาก กูแดกแต่

อาหารฝรั่งทุกมื้อจนเอยีนแทบตายห่าแล้ว อยากเจอพรกิมานานแล้วว่ะ”



๕
คนชื่อพสวัต

นายต�ารวจหนุ่มที่นั่งมองอยู่ ฟังค�าพูดของคนที่บอกว่าเพิ่งกลับ
จากต่างประเทศ แล้วกอ็ดไม่ได้ที่จะหวัเราะออกมาอย่างขบขนั ด้วยหน้าตา

ของอีกฝ่ายนั้นหล่อเหลายิ่งกว่าดาราหลายๆ คนเสียอีก แต่ไม่นึกเลยว่า 

นอกจากจะพูดภาษาไทยได้ชดัถ้อยชดัค�าแล้ว ค�าด่ายงัชดัไม่แพ้กนัอกี แต่

แปลกที่เขาฟังแล้วไม่รู้สกึหยาบคายเลยสกันดิ 

“เมื่อกี้พี่ได้ยินเจนบอกว่าวัตเพิ่งกลับจากต่างประเทศ แต่พูดภาษา

ไทยชดัแจ๋วไม่เพี้ยนเลยนะ”

เจนภพหวัเราะก๊ากเมื่อได้ยนิค�าพูดของชายหนุ่มรุน่พี่ แล้วตอบแทน

เพื่อนที่ก�าลงัก้มหน้าก้มตากนิก๋วยเตี๋ยวอย่างเอรด็อร่อย

“พี่เป๊ียกจะบอกว่าไอ้วตัมนัด่าเก่งกบ็อกออกมาตรงๆ กไ็ด้ เพื่อนผม

มนัมาจากต่างประเทศจรงิๆ ครบั อยู่มาแปดปีเตม็และที่มนัด่าเก่งกต็ดิมา

จากผมนั่นแหละ เวลาผมกบัมนัคยุกนัทไีรกใ็ช้ภาษาสมยัพ่อขุนแบบนี้แหละ

ครบั มนัจรงิใจด”ี

นายต�ารวจชื่อเล่นว่าเปี๊ยกแต่ตัวไม่เปี๊ยกหัวเราะเสียงดังเมื่อถูกเดา
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ความคดิออก “คอืพี่เคยเหน็คนไปอยูเ่มอืงนอกมาแค่ปีสองปี พอกลบัมามกั

จะท�าเป็นพดูไทยไม่ชดั กนิอาหารไทยกบ็อกว่าไม่ชนิ กนิเผด็ไม่ค่อยได้ แล้ว

มาได้ยนิวตัพูดค�าด่าค�าพี่เลยข�าไง”

“พวกที่พี่เป๊ียกพูดถงึคอืพวกดดัจรติครบั พ่อแม่ผมสอนนกัสอนหนา 

บอกว่าที่ส่งให้ไปเรยีนต่างประเทศกเ็พื่อให้น�าวชิาความรู้และสิ่งใหม่ๆ กลบั

มาปรับปรุงและพัฒนาบ้านเมืองเราให้เจริญยิ่งขึ้น ไม่ใช่ให้ไปหลงใหล

วฒันธรรมของที่นั่น ถ้าขนืผมกลบัมาแล้วพดูไทยไม่ชดั หรอืกนิอาหารไทย

ที่กนิมาตั้งแต่เกดิไม่ได้ คงได้ถูกพ่อผมเตะเป็นคนแรก”

คนพดูภาษาไทยชดัถ้อยชดัค�า มหิน�าซ�้าค�าด่ากย็งัชดัไม่แพ้กนัอกี เงย

หน้าจากชามก๋วยเตี๋ยวบอกน�้าเสียงจริงจัง ท�าเอานายต�ารวจหน้าโหดมอง

แล้วหวัเราะอย่างชอบอกชอบใจ นกึถูกชะตาเจ้าหนุ่มหน้าหล่อนี่ขึ้นมาทนัที

“พูดถูกใจพี่จรงิๆ คนพวกนั้นมนัดดัจรติอย่างที่วตัพูดจรงิๆ”

“พี่เปี๊ยกยังไม่บอกผมเลยนะครับว่าจริงหรือที่เวลาคนเมาเหล้าจะ

ชอบพูดความในใจออกมาและมักจะเป็นความจริงเสมอ” พสวัตถามย�้า

ค�าถามเดมิอกีครั้งหลงัจากก๋วยเตี๋ยวชามที่สองหมดชาม

“ส่วนใหญ่” คนถูกถามตอบพลางส่งยิ้มกว้างให้ “และต้องเป็นคนที่

ก�าลังมีเรื่องอะไรอยู่ในใจ เวลากินเหล้าเข้าไปจึงมักจะพูดถึงสิ่งนั้นออกมา

โดยไม่รู้ตวั”

“อ๋อครบั ผมจะได้จ�าไว้ เวลามอีะไรในใจจะได้ไม่กนิเหล้า” พสวตัพดู

ยิ้มๆ 

“เออ เอาไว้กูจะคอยดูมึงนะไอ้วัต” เจนภพพูดด้วยน�้าเสียงแกม

หวัเราะ มองเพื่อนที่เพิ่งกนิก๋วยเตี๋ยวชามที่สองหมดและมวีี่แววว่าจะต่อชาม

ที่สาม “มงึจะแดกชามที่สามต่อหรอืไงวะไอ้วตั กูแค่ชามเดยีวกอ็ิ่มแล้ว”

พสวตัพยกัหน้า “กูหวิ”

“พี่เชื่อวา่หวิจรงิ” นายต�ารวจที่หน้าประหนึ่งโจรพดูยิ้มๆ แลว้จงึหนั

ไปทางเจนภพ “น้องแพงลูกสาวพี่พฒัน์ล่ะเจนเป็นไงบ้าง คงเสยีใจมากละส ิ
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แม่มาตายแบบนี้ พี่เคยเห็นรูปที่พี่พัฒน์เอามาอวด หน้าตาสะสวยเชียว 

ท่าทางพ่อคงจะหวงไม่หยอก ยงัเล่าให้พี่ฟังเลยว่าลกูสาวเก่ง สอบเข้าท�างาน

บรษิทัใหญ่โตได้ แล้วทนีี้จะท�ายงัไงต่อไป ได้ข่าวว่าสวนผลไม้ของพี่พมิพ์ก็

มเียอะแยะ จะท�าไหวไหมล่ะนั่น”

ชื่อของน้องแพงที่ถูกพูดถึงอีกครั้ง ท�าให้ในมโนภาพของพสวัต

ปรากฏภาพของเดก็สาวรปูร่างผอม ผมหยกิ ฟันเหยนิคนนั้นขึ้นมาในทนัใด 

พานนึกไม่ออกว่าปัจจุบันเด็กสาวคนนั้นจะสวยตามที่นายต�ารวจพูดถึงได้

อย่างไร ค�าว่าหน้าตาสะสวยเชียวของนายต�ารวจที่พูดถึงคือสวยแบบไหน

กนั

“ตอนนี้น้องแพงท�างานเป็นเลขานุการของประธานบริษัทโลจิสติกส์

ครบัพี่เปี๊ยก ส่วนเรื่องจะท�ายงัไงต่อไปคงต้องคุยกบัน้องหลงังานศพแหละ

ครบั สวนของน้าพมิพ์เยอะแยะอย่างที่พี่เป๊ียกพดูแหละครบั แล้วส่วนใหญ่

เป็นทเุรยีนเสยีด้วยสติอนนี้ก�าลงัออกดอกอยู ่คาดว่าปีนี้น่าจะท�าเงนิได้มาก

โข”

คนที่กนิก๋วยเตี๋ยวไปพลางแอบฟังไปพลาง นกึตามไปด้วยโดยไม่รูต้วั

อ้อ...ยายน้องแพงท�างานเป็นเลขานุการประธานบริษัท อย่างน้อย 

เงนิเดอืนที่ได้ย่อมห้าหมื่นขึ้นไปอยู่แล้ว อย่างนี้ใครจะกลบัมาท�าสวนล่ะ

“นั่นส ิปีนี้ท่าทางทเุรยีนน่าจะราคาดอีย่างที่เจนพดู อ่านจากข่าวบอก

ว่าทุเรียนเป็นที่ต้องการของตลาดรายใหญ่อย่างประเทศจีน เพราะคนจีน

นยิมกนิกนัมาก สมกบัถูกยกย่องให้เป็นราชาของผลไม้”

คนที่แอบฟังอยู่เงยหน้าจากชามก๋วยเตี๋ยวถามโพล่งออกไปยิ้มๆ 

“ท�าไมทุเรยีนถงึถูกยกย่องให้เป็นราชาของผลไม้ล่ะครบัพี่เปี๊ยก”  

คนถกูถามท�าหน้าป้ันยาก “เผอญิพี่เป็นต�ารวจและไม่ชอบกนิทุเรยีน

เสยีด้วยส ิเลยไม่รู้จะตอบยงัไง ถามเจนดูส ินั่นน่ะลูกชาวสวนแท้ๆ”

คนถูกโบ้ยยิ้มเจื่อนๆ “ถงึผมจะเป็นลูกชาวสวนแท้ๆ แต่เป็นวศิวกร 

ไม่รู้เหมอืนกนัครบัพี่เปี๊ยก และไม่เคยท�าสวนมาก่อนอกีต่างหาก”
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พสวตัมองเพื่อนตาขวาง “ไอ้เวรเจน พี่เป๊ียกตอบว่าไม่รู้น่ะน่าให้อภยั

เพราะไม่ใช่คนพื้นที่ แต่ตัวมึงถึงจะเป็นวิศวกรแต่ก็เป็นลูกชาวสวนโดย

ก�าเนดิแท้ๆ ค�าว่าไม่เคยท�าสวนมาก่อนไม่ใช่เหตุผล อะไรวะ ผลไม้บ้านมงึ

ถกูยกย่องให้เป็นถงึราชาของผลไม้ แต่เจ้าของพื้นที่แบบมงึดนัเสอืกไม่รู ้น่า

ขายหน้าจรงิๆ แล้วตอนนี้มงึเป็นผูใ้หญ่บ้านด้วย เผื่อมใีครถามแล้วจะตอบ

เขาว่าไง” 

เจนภพหรี่ตามองเพื่อนที่พูดปาวๆ “พูดแบบนี้แสดงว่ามงึรู้”

“นั่นสวิตั พี่กอ็ยากรู้ค�าตอบเหมอืนกนั”

คนรู้เพราะบังเอิญอ่านมาจากในกูเกิลกระแอมราวกับก�าลังจะพูด

เรื่องส�าคัญ ซึ่งท่าทางดังกล่าวท�าให้เจนภพหมั่นไส้ไม่น้อย จึงถีบหน้าแข้ง 

อกีฝ่ายเบาๆ ท�าเอาคนถูกถบีมองตาขวาง

“ไอ้เจน เดี๋ยวนี้มงึเล่นของสงูนะ” แล้วจงึหนัไปตอบค�าถาม “ที่ทเุรยีน

ถกูยกย่องให้เป็นราชาของผลไม้ทั้งปวง เพราะหนามของมนัคล้ายกบัมงกฎุ

ของพระราชา และยิ่งกว่านั้น เนื้อของมนัยงัมรีสชาตอิร่อยหาผลไม้อื่นเทยีบ

เทยีมได้ยาก”

คนรอฟังค�าตอบทั้งคู่มองคนให้ค�าตอบแล้วเบกิตาโพลง โดยเฉพาะ

เจนภพ

“มึงคิดได้นะไอ้วัต ที่ว่ารสชาติอร่อยน่ะกูยอมรับและเห็นด้วย แต่

เรื่องหนามคล้ายกบัมงกุฎพระราชานี่ กูเพิ่งรู้จากปากมงึวนันี้นี่แหละ”

“นั่นสิเจน เป็นความรู้ใหม่ พี่ต้องจ�าเอาไว้ไปถามคนอื่นบ้างแล้ว

แหละ” นายต�ารวจผู้เกลียดทุเรียนยิ่งชีพพยักหน้าหงึกๆ แล้วหันไปถาม 

พสวตั “ไหนๆ กพ็ดูถงึราชาผลไม้แล้ว มงัคดุล่ะ ท�าไมถงึถกูยกย่องวา่เป็น

ราชนิผีลไม้”

คราวนี้เจนภพเหล่มองเพื่อน แล้วตอบแทนราวกบัรูค้�าตอบล่วงหน้า

ยงัไงยงังั้น “มงึอย่าบอกนะไอ้วตั ว่าเป็นเพราะมงัคดุมกีลบีตรงงวงคล้ายกบั

มงกุฎของราชนิ ีและมรีสชาตทิี่หวานอร่อยหาผลไม้อื่นเทยีบได้ยาก”
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เสียงหัวเราะดังลั่นของพสวัตคือค�าตอบอย่างดีที่สุด ท�าเอาคนเป็น

เพื่อนส่ายศรีษะ แม้แต่นายต�ารวจหน้าเหี้ยมยงัอดหวัเราะข�ามุกตลกของคน

ที่เพิ่งบอกว่ามาจากต่างประเทศไม่ได้ 

“เอ้อ...เจน พี่มอีะไรจะถาม”

“คงไม่ใช่ค�าถามแบบไอ้วตันะครบัพี่เปี๊ยก”

พนัต�ารวจตรวีหิารหวัเราะพลางส่ายหน้า

“เปล่า คอืวนัก่อนพี่ไปแวะกนิกาแฟที่ตลาด ได้ยนิพวกคอกาแฟคุย

กนัว่ามกีลุม่คนไทยร่วมมอืกบันายทนุชาวจนีตั้งโรงรบัซื้อและคดัผลไม้อย่าง

ทเุรยีนและมงัคดุขึ้นมาเพื่อจะส่งออกไปยงัประเทศจนี บางรายถงึกบัเข้าไป

เหมาผลไม้ถึงในสวน” น�้าเสียงของคนเล่าค่อนข้างมีอารมณ์ “ท�าอย่างนี้

ชาวสวนมแิย่หรอื เท่ากบัเราถูกแทรกแซงโดยพวกต่างชาตเิป็นคนควบคุม

ราคา แทนที่เจ้าของโรงรบัซื้อและคดัผลไม้จะเป็นคนไทยด้วยกนัและซื้อขาย

กนัตามกลไกของตลาดที่ขึ้นลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป”

สหีน้าของเจนภพเคร่งเครยีดลงทนัท ีเพราะเพิ่งพดูเรื่องนี้กบัพสวตั

ไปหยกๆ

“อ๋อ...เรื่องนี้ผมเพิ่งคุยกับไอ้วัตไปเมื่อกี้เองครับ แล้วก็จริงอย่างที่ 

พี่เปี๊ยกพูด ถ้าเราปล่อยให้บทบาทและการซื้อขายตกอยู่ในมือของชาวจีน 

รบัรองจะส่งผลต่อการผูกขาดราคาอย่างแน่นอน เพราะคนพวกนี้จะกลาย

เป็นผู้ก�าหนดราคาของผลไม้ อาจถกูปรบัให้สงูขึ้นกจ็รงิ แต่ในอนาคตกอ็าจ

ถูกกดราคาให้ถูกลงได้เช่นกนั”

“นั่นส ิยงัได้ยนิอกีว่าพวกนายทุนชาวจนีถงึกบัเที่ยวเสาะหาสวนเพื่อ

เช่าท�าเองเลยนะ โดยให้ชาวบ้านหาให้มคี่าตอบแทนเป็นค่านายหน้า ถ้าเรา

จะโทษต้องโทษคนไทยเรานี่แหละ ที่เหน็แก่เงนิไม่กี่หมื่นจนไม่ค�านงึถงึผลเสยี

ที่จะตามมาในภายหลังที่จะกระทบเกษตรกรรมทั้งระบบ” นายต�ารวจ 

หน้าโหดพูดน�้าเสยีงเหนื่อยหน่าย

“ใช่ครบัพี่เปี๊ยก แต่เรากย็งัพอมหีนทางยบัยั้งและสกดักั้น โดยต้อง
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ให้คนไทยเป็นผู้ตั้งล้งรบัซื้อจากชาวสวนโดยตรง ซึ่งเพื่อนผมก�าลงัคดิจะท�า

อยูพ่อดคีรบั” เจนภพพูดพลางกช็�าเลอืงมองไปยงัผูเ้ป็นเพื่อน ที่เวลานี้นั่งท�า

หน้าไม่รู้ไม่ชี้กนิก๋วยเตี๋ยวอยู่

“เป็นความคดิที่ด”ี นายต�ารวจหนุม่พยกัหน้าเหน็ดว้ย “แต่เพื่อนเจน

จะท�าได้แน่เหรอ กลัวจะเจ๊งไม่เป็นท่าน่ะสิ การท�าโรงรับซื้อและคัดผลไม ้

ไม่ใช่ท�ากนัง่ายๆ นะ ต้องมหีวัทางด้านนี้ด้วย ไม่ใช่สกัแต่มเีงนิอย่างเดยีว

แต่มนัสมองไม่ม”ี

คนที่มีความคิดจะท�าซึ่งก�าลังเงี่ยหูฟังอยู่ถึงกับสะดุ้งโหยง ปรายตา 

มองคนพูดอย่างเคืองๆ...นอกจากจะแช่งให้เจ๊งยังหาว่าไม่มีมันสมองอีก...

พสวตันกึในใจ ถ้าตอนนี้ลกุขึ้นเตะต�ารวจที่มตี�าแหน่งเป็นถงึสารวตัรจะเสยี

ค่าปรบัเท่าไหร่วะเนี่ย!

นกึพลางกเ็ผลอยกมอืขึ้นมาหกันิ้วดงัเป๊าะ

เจนภพที่นั่งตรงกนัข้ามเหน็กริยิาที่ว่าของผู้เป็นเพื่อน ถงึกบัหวัเราะ

ก๊ากออกมาอย่างขบขัน เพราะรู้ว่านายต�ารวจหน้าโหดพูดโดยไม่คิดอะไร 

แต่เพื่อนเขานี่สิคิด! ท�าไมจะไม่รู้ฤทธิ์ว่าเจ้าตัวนั้นปากหมาขั้นเทพเพียงใด 

ดังนั้นทางที่ดีควรบอกความจริง ทว่ายังไม่ทันได้พูดอะไรออกไป นาย

ต�ารวจหน้าเข้มกพ็ูดโพล่งออกมาราวกบัล่วงรู้ความในใจเสยีก่อน

“พี่ไม่ได้ว่าเพื่อนของเจนนะ แค่พูดค�าว่า...ส่วนใหญ่...เท่านั้น เพื่อน

เจนอาจอยู่ในส่วนน้อยกไ็ด้”

คนถกูตบหวัแล้วลบูหลงัช�าเลอืงมองคนพดูอย่างฉุนไม่หาย...นี่ขนาด

ไม่ว่านะเนี่ย

“คอือย่างนี้ครบัพี่เปี๊ยก” เจนภพที่ก�าลงัหวัเราะต้องกลั้นอาการแทบ

แย่ “เพื่อนผมคนนี้บ้านมนัท�าธรุกจิทางด้านส่งออกผลไม้กระป๋องและน�้าผลไม้

รายใหญ่ระดบัต้นๆ ของประเทศอยู่แล้ว บรษิทัสยามอนิเตอร์ฟรตุ จ�ากดั 

เจ้าของยี่ห้อฟรุตตี้ไงครบั พี่เปี๊ยกน่าจะรู้จกั”

นายต�ารวจชื่อเปี๊ยกแต่ตัวไม่เปี๊ยกพยักหน้า “อ๋อ รู้จักสิ ผลไม้
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กระป๋องและน�้าผลไม้ยี่ห้อฟรุตตี้ถอืว่าอร่อยและดงัที่สุดแล้ว”

“แต่เพื่อนผมมนัอยากส่งออกผลไม้สดอย่างทเุรยีนมากกว่า ซึ่งผมก็

เหน็ด้วย เพราะตอนนี้พี่เป๊ียกกร็ูว่้าประเทศจนีเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่มี

ศกัยภาพที่สุด และคนจนีกช็อบกนิผลไม้ชนดินี้มาก” 

ทายาทเจ้าของบรษิทัที่ก�าลงัถูกพูดถงึซึ่งๆ หน้ามองค้อนนายต�ารวจ

หน้าหนวดอกีรอบ แล้วกต็ดัสนิใจบอกความจรงิออกไป

“ผมนี่แหละครบัคนที่ไอ้เจนพดูถงึ ที่พี่เป๊ียกบอกว่าอาจเป็นส่วนน้อย

ที่มมีนัสมอง”

ครั้งนี้สารวตัรหนุม่เป็นผูส้ะดุง้โหยงขึ้นมาบ้าง ตามด้วยยิ้มเจื่อนที่สดุ

เท่าที่เคยยิ้มมา เพราะจุดไต้ต�าตอเข้าอนัเบ้อเริ่ม

“วัตเองเหรอ เมื่อกี้พี่ไม่ได้ว่าหรอกนะ บอกแล้วไงว่าเป็นส่วนน้อย

ไม่ใช่ส่วนใหญ่”

“ขอบคุณนะครบัที่คดิว่าผมเป็นส่วนน้อย” 

คนพูดค้อนให้ ซึ่งคนถูกค้อนกไ็ด้แต่หวัเราะแหะๆ 

“หวงัว่าวตัคงไม่โกรธพี่นะ”

พสวัตจุดรอยยิ้มที่มุมปากทั้งสองข้าง “ไม่รู้จะเรียกว่าโกรธดีหรือ

เปล่านะครับ แค่นึกในใจว่าถ้าลุกขึ้นเตะต�ารวจระดับสารวัตรเนี่ยจะเสีย 

ค่าปรบัเท่าไหร่เท่านั้นเอง”

แทนที่พนัต�ารวจตรวีหิารฟังค�าพดูของชายหนุม่รุน่น้องแลว้จะโกรธ 

กลบัปล่อยเสยีงหวัเราะออกไปดงัลั่น จนโต๊ะข้างๆ หนัมามองกนัเป็นตาเดยีว 

เจนภพนั้นหวัเราะจนน�้าตาไหลเมื่อรู้ความคดิของผู้เป็นเพื่อน

“ไอ้เวรวตั นี่มงึคดิจะเตะสารวตัรเลยหรอืวะ”

“เออสิวะ ลองเป็นมึงถูกนินทาต่อหน้าต่อตา มึงจะโกรธไหมล่ะ”  

พสวตัพูดออกไปด้วยน�้าเสยีงฉุนๆ จนเจ้าของค�านนิทาต้องยกมอืขึ้น 

“เอาละ พี่ขอโทษที่ปากเสยีไปหน่อย นกึว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยนิแล้วกนันะ 

แล้วพี่กจ็ะท�าเป็นลมืเหมอืนกนัว่ามคีนคดิจะเตะพี่”
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พสวตัฟังแล้วกอ็ดหวัเราะไม่ได้ ยกมอืไหว้คนที่เขาคดิจะเตะ แล้วจงึ

หนัไปทางผู้เป็นเพื่อนที่ยงัไม่หยดุหวัเราะ “ตกลงมงึกนิก๋วยเตี๋ยวแค่ชามเดยีว

เองหรอืวะไอ้เจน”

คนถูกถามหยุดหัวเราะ พลางมองชามก๋วยเตี๋ยวที่วางซ้อนตรงหน้า

ของคนถาม “อมื แค่ชามเดยีวกอ็ิ่มแล้ว แล้วมงึน่ะไปตายอดตายอยากมา

จากไหนไอ้วตั แดกเข้าไปได้ตั้งสี่ชาม”

พสวตัมองชามก๋วยเตี๋ยวที่วางซ้อนกนัตรงหน้าซึ่งไม่ใช่ชามเลก็เหมอืน

ชามก๋วยเตี๋ยวเรอื แต่เป็นชามตราไก่แบบโบราณ แล้วส่ายหน้าด้วยไม่นกึว่า

ตวัเองจะกนิเข้าไปได้ “ตอนกนิไม่ได้คดิ เป็นเพราะหวิอย่างเดยีว แต่ตอนนี้

อิ่มจนจุกเลยว่ะ”

“ถ้าไม่อิ่มกกูไ็ม่รูจ้ะเรยีกว่าอะไร มงึนั่งพกัให้หายจกุก่อนกไ็ด้ ตอนนี้

ยงัไม่สี่โมง เดี๋ยวตอนเยน็ๆ ค่อยเข้าไปในงาน” เจนภพบอกเพื่อนยิ้มๆ

“งานที่เจนพูดถึงคืองานศพพี่พิมพ์ใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยเจอ

กนัในงานแล้วกนันะเจน วตั ตอนนี้พี่ขอตวัก่อน เอ้อ...แล้วโฮมสเตย์จะเปิด

เมื่อไหร่”

“อกีไม่นานหรอกครบั ตอนนี้ปิดเพื่อปรบัปรุง”

ครั้นร่างสงูของนายต�ารวจหน้าเข้มเดนิออกจากร้านไปแล้ว พสวตัก็

หนัไปคาดคั้นเอากบัเพื่อนทนัที

“ไอ้เจน เมื่อกี้ที่พี่เปี๊ยกพูดถึงโฮมสเตย์ ตกลงมึงท�าโฮมสเตย์ด้วย

หรอืวะ”

เจนภพยิ้มแห้งๆ “โฮมสเตย์ที่ว่านั่นตอนแรกเป็นของคนอื่น แล้ว

เจ้าของเก่าท�าไม่ไหวก็เลยบอกขาย แม่เลยยุให้กูซื้อกูกเ็หน็ด้วยเพราะท�าเล

ค่อนข้างดี แต่ก็ต้องปรับปรุงอะไรอีกหลายอย่าง กูว่าจะเน้นแต่ของทะเล

สดๆ และจะมเีรอืให้ลูกค้าที่มาพกันั่งชมววิหรอืพาไปดูการเลี้ยงปูนิ่มด้วย”

“แหม มงึนี่ท�าอะไรหลายอย่างจรงิๆ ไอ้เจน แต่พอได้ยนิมงึพูดถงึ

อาหารทะเลสดๆ กูนกึถงึกั้งที่เคยกนิที่บ้านมงึเมื่อมาคราวนั้นขึ้นมาเลย”
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คนเป็นเพื่อนมองคนพดูแล้วส่ายหน้า “แดกก๋วยเตี๋ยวเข้าไปตั้งสี่ชาม 

ยงัมกีะจติกะใจนกึถงึอาหารอย่างอื่นอกีเหรอวะ เอาไว้ให้พ้นงานศพน้าพมิพ์

ไปก่อน กูจะพามงึไปแดกกั้งแล้วกนั”

หลังจากนั่งอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต่ออีกพักใหญ่ เจนภพก็ขับรถพา 

พสวตัตรงไปยงับ้านของตวัเองที่อยูใ่นอ�าเภอเลก็ๆ ห่างจากตวัเมอืงไปเพยีง

ยี่สบิกโิลเมตร เพื่อเตรยีมตวัไปงานศพของน้าสะใภ้ในตอนเยน็วนันั้น

เสยีงเพลงธรณกีนัแสงจากเครื่องเสยีงที่เปิดอยู ่สร้างความรูส้กึเศร้า
สลดให้แก่ผูท้ี่อยูใ่นงานศพมใิช่น้อย โดยเฉพาะพมิพกานต์ที่ฟังแล้วอดน�้าตา

คลอไม่ได้เพราะเสยีดแทงใจเหลอืคณานบั ยิ่งฟังกย็ิ่งคดิถงึผูเ้ป็นแม่ กระทั่ง

เกดิความคดิว่าควรจะเปลี่ยนเป็นเพลงอื่นน่าจะดกีว่า

วนันี้เป็นงานศพวนัที่สอง หลงัจากคนืแรกผ่านไปโดยมผู้ีมาร่วมงาน

อย่างล้นหลาม เรยีกว่าโต๊ะเก้าอี้ที่จดัเตรยีมไว้แทบจะไม่พอ เป็นการแสดง

ให้รูว้า่คณุความดทีี่ผูต้ายกระท�าไว้ส่งผลมาให้เหน็กนัในครั้งนี้นี่เอง อาหาร

คาวหวานที่จัดเลี้ยงแขกภายในงานซึ่งมีให้กินกันตลอดทั้งวันนั้นไม่ต้องไป 

ว่าจ้างแม่ครวัที่ไหน เพราะมแีต่คนเตม็ใจอาสามาช่วยโดยไม่ต้องเสยีเงนิจ้าง

ใดๆ ทั้งสิ้น

“น้องแพง ได้กนิข้าวบ้างหรอืยงัลูก”

คนเอ่ยถามคอืหญงิชราผมสั้นสดีอกเลาดดัเป็นลอน รปูร่างค่อนข้าง

สูงนุ่งผ้าซิ่นสดี�ามเีชงิ สวมเสื้อลูกไม้แขนสั้นสขีาว ที่คอสวมสร้อยทองเส้น

ใหญ่ลวดลายโบราณ ดวงหน้าที่มีรอยเหี่ยวย่นประปรายนั้นยังคงมีเค้า

ความงามให้เหน็ ทว่าตอนนี้แฝงไปด้วยความโศกเศร้าอย่างปิดไม่มดิ

“ยงัไม่หวิเลยจ้ะ” พมิพกานต์ตอบพลางฝืนยิ้มให้ผูเ้ป็นยาย “แล้วยาย

ล่ะ เพิ่งเดนิทางมาถงึน่าจะนอนพกัอยูท่ี่บ้านก่อน ไม่น่ารบีออกมาที่งานเลย”

“ใครจะนอนลงล่ะหลานเอ๊ย” นางสาลี่ตอบหลานสาวเสยีงสั่นเครอื 

นางสาลี่เพิ่งกลับจากไปเที่ยวประเทศเกาหลีกับบริษัททัวร์ โดย
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ลูกสาวคนโตที่เสียชีวิตเป็นคนซื้อตั๋วให้เมื่อหลายวันก่อนและมีก�าหนดกลับ

เช้าวนันี้ ตอนที่ลกูสาวคนเลก็ขบัรถไปรบัที่สนามบนิ เจ้าตวัไม่กล้าบอกข่าว

ร้ายแก่นางเพราะกลวัจะท�าใจรบัไม่ได้ จนกระทั่งถงึบ้านนางกเ็ป็นฝ่ายถาม

ถงึ เพราะคนืก่อนวนัจะเดนิทางกลบั จู่ๆ  กฝั็นเหน็พมิพ์พรในชุดแต่งกายสี

ขาวทั้งชดุมาหาโดยไม่ได้พดูอะไร ทว่าดวงหน้านั้นเตม็ไปด้วยรอยยิ้มอย่าง

มคีวามสขุ แล้วนางกต็กใจตื่นขึ้นมาด้วยใจคอไม่ค่อยดนีกั เพราะตามความ

เชื่อของคนโบราณ ถ้าฝันเหน็ใครหน้าตามคีวามสขุ ความเป็นจรงิจะเป็นสิ่ง

ที่ตรงกนัข้ามกนัเสมอ

เมื่อเล่าความฝันให้พรเพญ็ฟัง อกีฝ่ายจงึถอืโอกาสบอกข่าวร้ายเรื่อง

พี่สาว เมื่อได้รบัฟัง นางสาลี่ถงึกบัเป็นลมล้มพบัลงไป กระทั่งฟ้ืนคนืสตขิึ้น

มาก็ได้แต่นิ่งงันไม่พูดไม่จา จนลูกสาวกับหลานสาวพากันตกใจ แต่ไม่มี

อะไรน่าเป็นห่วง เพราะนางบอกให้ลูกกบัหลานพามาที่วดัหลงัจากนั้นทนัที

พรเพญ็มองมารดากบัหลานสาวสลบักนัแล้วกส็่ายหน้า

“เอาละ ตอนนี้ทั้งคนนอนไม่ลงกับคนไม่หิวควรจะไปกินข้าวกันได้

แล้วนะ แม่ครัวบอกว่าท�าต้มจืดร้อนๆ ไว้ให้ซดแล้วจ้ะ น้องแพงดูตัวเอง

บ้างส ิ ผ่านไปแค่วนัเดยีวซูบลงตั้งเยอะ อย่าลมืว่ายงัเหลอืงานอกีตั้งหกวนั

นะ”

พิมพกานต์ก้มลงมองตัวเองซึ่งอยู่ในชุดจัมป์สูทสีด�าแขนในตัว ที่ 

เมื่อวานผู้เป็นน้าพาไปหาซื้อในตวัเมอืง

“แพงกนิไม่ลงหรอกจ้ะน้าเพญ็ มนัตื้อไปหมด” 

นางสาลี่มองหลานสาว ก่อนจะยกมอืขึ้นลูบแก้มเบาๆ อย่างรกัใคร่

“ยายกเ็หมอืนกนั ใครจะคดิว่าแม่เราจะอายสุั้นอย่างนี้ ตอนไปเที่ยว

ยงัไปส่งยายขึ้นเครื่อง ไม่นกึเลยว่า...” พดูยงัไม่ทนัจบน�้าตากไ็หลออกมาจน

ต้องยกผ้าเชด็หน้าขึ้นซบั

“อ้าว แม่ร้องไห้อีกแล้ว เพ็ญก็นึกว่าท�าใจได้ ตอนรู้ว่าพี่พิมพ์ตาย 

ไม่เห็นน�้าตาแม่สักหยด” พรเพ็ญพูดกับผู้เป็นแม่พลางส่ายหน้า ตอนนี้ 
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หญิงสาวเกือบท�าใจได้แล้ว เพราะต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในงานแทน

หลานสาวที่ไม่ค่อยรู้จกัใครนกั

“แม่กพ็ดูปลอบใจตวัเองไปอย่างนั้นแหละเพญ็เอ๊ย ใครจะอดร้องไห้

ไม่ได้ ลูกตายทั้งคน” นางสาลี่พูดเสยีงสั่นเครอื “คนแก่อย่างแม่แทนที่จะ

ตายให้ลูกมาเผาผ ีกลบัต้องมาเผาลูกก่อน ใครจะไปท�าใจได้”

หลานสาวประคองผู้เป็นยายตรงไปนั่งยังโซฟาตัวยาวที่น�ามาตั้งไว้

ส�าหรบัต้อนรบัแขกผู้ใหญ่ “ยายนั่งตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวแพงไปยกข้าวมาให้

กนิ”

“ยายยังไม่อยากกิน” หญิงชราตอบเสียงสั่น แม้จะพยายามบอก 

ตัวเองว่าเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นเรื่องธรรมดาของโลก ทว่าเมื่อมาเกิดกับ 

คนใกล้ชดิที่อายุยงัไม่สมควรแก่เวลาจงึยากจะท�าใจได้

“กนิหน่อยนะจ๊ะ เดี๋ยวแพงกนิเป็นเพื่อน”

พิมพกานต์บอกเสียงอ่อนโยนแล้วก็เดินเข้าไปในครัว เวลานี้แม้จะ

เพิ่งบ่ายสองโมงแต่ชาวบ้านต่างก็มาช่วยงานกันอย่างคับคั่ง ทั้งเสียงโขลก 

น�้าพรกิ เสยีงตะหลวิกระทบกบักระทะดงัโฉ่งฉ่าง เสยีงพูดคุยและทกัทาย

กนัดงัไม่ขาดระยะ หญงิสาวส่งยิ้มให้คนที่อยู่ในครวั รู้สกึซาบซึ้งน�้าใจของ

ทุกคนที่มใีห้แก่แม่ผู้วายชนม์นกั

“น้องแพงเดนิมาพอด ีเอาข้าวไปให้แม่กนินะลกู อย่าลมืเคาะโลงสาม

ครั้งเรียกแม่มากินด้วยนะ” นางแน่งน้อยเพื่อนสนิทของมารดา ซึ่งเป็น 

ผู้ดูแลเรื่องในครวัสั่งเมื่อเหน็พมิพกานต์เดนิเข้ามาในครวั

“จ้ะป้าน้อย”

หญงิสาวรบัค�า มองไปยงัถาดอาหารซึ่งวางไวด้้วยข้าว กบัข้าว ขนม 

น�้า ผลไม้ ทุกอย่างถูกจดัใส่ในถ้วยเลก็ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเธอมองแล้วต้องลอบ

ถอนหายใจ คนตายไปแล้วจะกนิอะไรได้ คนเป็นอย่างเธอต่างหากควรจะ

กิน แต่เมื่อเป็นความเชื่อที่ยากจะลบล้างออกจากใจของใครต่อใครได้  

พมิพกานต์จงึได้แต่คดิในใจเท่านั้น
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หญิงสาวไม่รู้เลยว่าพอเธอเดินออกไปจากครัวเท่านั้น เสียงผู้คนใน

ครวักพ็ูดกนัตามหลงัในทนัที

“สวยจนจ�าแทบไม่ได้” เจ๊วรรณ หรอืนางอุไรวรรณชะงกัมอืที่ก�าลงั

ต�าน�้าพรกิ พูดพมึพ�าพลางมองตามหลงัหญงิสาวตาเขมง็ นางเป็นผู้รอบรู้

ประจ�าหมูบ้่านที่ไม่ว่าใครจะท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร ่อย่างไร จะต้องไปสบื

เสาะ ล้วงลกึรูม้าจนได้ ก่อนจะหนัไปบอกหญงิในวยัเดยีวกนัที่นั่งหั่นหมอูยู่

ใกล้ๆ “ยายพศิ แกคดิเหมอืนฉนัไหมว่าหน้าตาน้องแพงไม่เหน็เหมอืนตอน

เดก็ๆ เลยนะ สวยขึ้นมาก แทบไม่มเีค้าเดมิหลงเหลอือยู่เลย”

นางสมพศิเจ้าของร้านขายของช�าที่จดัเป็นแหล่งซ่องสมุใหญ่ของผู้คน

ในหมู่บ้าน เพราะไม่ว่าใครมีข่าวอะไรก็มักจะมาสุมหัวพูดคุยกันอยู่ที่ร้าน

ของนาง ละมอืจากการหั่นหมบูนเขยีงแล้วมองตามร่างระหงของหญงิสาวที่

ถูกพูดถงึจนลบัสายตา

“นั่นสิ ไปท�าอะไรมาหรือเปล่า สมัยนี้คนไม่สวยก็ท�าศัลยกรรมจน

สวยได้ ไม่ต้องดูใคร เจ๊นดิเจ้าของร้านเสรมิสวยในตลาดนั่นไง ท�าจมูกมา

จนโด่ง เวลาพูดกบัใครแทบจะทิ่มหน้าคนนั้นเลย”

“แต่ฉนัว่าน้องแพงไม่ได้ท�าหรอก ร้อยเอาหนึ่ง” นางสนุย์ีผู้ก�าลงัปอก

กระเทียมบอกน�้าเสียงมั่นใจ “เพราะผมที่เคยหยิกยังหยิกอยู่ ส่วนฟันน่ะ

เดี๋ยวนี้เค้าดัดกันได้นะเจ๊วรรณ เจ๊พิศ ลูกสาวฉันไง ฟันเหยินจนเวลาพูด

ด้วยกลวัมนัจะงบัหวัเข้ายงัดดัจนดดูไีด้เลย ถงึตอนเดก็ๆ จะตวัผอมๆ แต่

พอโตเป็นสาวร่างกายกเ็ปลี่ยนไปตามกาลเวลาและอายุอยู่แล้ว”

ค�าพูดดังกล่าวท�าให้นางสมพิศหันไปมองหน้านางอุไรวรรณ ความ

คดิเริ่มคลอนแคลน โดยเฉพาะฝ่ายแรกนั้นใจเริ่มเอนเอยีงตามค�าพูด

“มนักจ็รงิอย่างสุนยี์ว่านะยายวรรณ”

นางสุนีย์ยิ้มกว้างเมื่อเห็นคนฟังเริ่มคล้อยตาม “เจ๊สองคนไม่สังเกต

บ้างหรือไงว่าน้องแพงน่ะหน้าตาเหมือนพี่พัฒน์ราวกับพิมพ์เดียวกัน ตอน

เด็กอาจจะยังไม่เห็นเค้า แล้วหน้าพี่พัฒน์ก็ถอดแบบมาจากป้าจี่ไม่มีผิด  
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ดังนั้นเรื่องท�าศัลยกรรมตัดทิ้งไปได้เลย แม่ฉันเคยเล่าให้ฟังว่าป้าจี่ตอน

สาวๆ น่ะสวยจนได้รบัเลอืกเป็นนางนพมาศเลยนะ” 

“อมื ฉนักล็มืคดิถงึตรงนี้ น้องแพงหน้าเหมอืนพี่พฒัน์อย่างที่สนุย์ีว่า

นั่นแหละ” นางอุไรวรรณพยกัหน้าเหน็ด้วยเมื่อคดิภาพตาม ซึ่งนางสมพศิ

กพ็ยกัหน้าตาม

“นั่นสยิายวรรณ น้องแพงสวยเหมอืนป้าจี่นี่เอง”

“ฉนัว่าป้าสาลี่กส็วยไม่แพ้ป้าจี่นะ” นางจ�าเนยีรผูบ้้าหวยเข้าขั้นพดูขึ้น

บ้างขณะก�าลงัจดัผกัใส่จาน

“ใช่ๆ เท่าที่รูม้า ป้าสาลี่กเ็คยเป็นนางสงกรานต์ด้วยนะ ทั้งป้าจี่กบัป้า

สาลี่สวยคู่คี่จนเบียดกันไม่ลงเลยแหละ” เจ๊วรรณผู้รอบรู้บอกสิ่งที่ตัวเอง

รับรู้มา “เคยได้ยินมาว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนเกลอกันมาก่อน แต่มาหมางใจกัน

ตอนที่พี่พฒัน์เลกิกบัพี่พมิพ์นี่แหละ”

นางจ�าเนียรสั่นหน้าแล้วยิ้มกริ่ม “ฉันว่านั่นไม่ใช่สาเหตุใหญ่หรอก 

เจ๊วรรณ อนันี้รู้มาจากวงในนะ” 

“แล้วอะไรเป็นสาเหตุหรอืจ�าเนยีร” 

คราวนี้ทุกคนหนัไปมองทางคนพูดเป็นตาเดยีวกนั

นางจ�าเนียรยิ้มกว้าง “เป็นเพราะป้าจี่กับป้าสาลี่เคยเล่นไพ่ด้วยกัน 

แล้วคดิเงนิไม่ลงตวั ขาดไปสองสลงึ ต่างกโ็ทษกนัว่าอกีคนยงัไม่จ่าย”

“แค่สองสลึงนี่นะ!” ทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวและดังจนคนอื่นๆ 

หนัมามอง

“รู้หรือเปล่าเวลาเล่นไพ่น่ะ จ�านวนเงินไม่ว่าจะกี่สลึงหรือกี่บาทก็

ส�าคัญ เพราะถือว่าเป็นศักดิ์ศรี” นางจ�าเนียรพูด ก่อนจะมองไปทางด้าน

หน้า “เดี๋ยวคอยดเูวลาป้าจี่กบัป้าสาลี่เจอหน้ากนัส ิต้องมกีารแขวะหรอือาจ

จะด่ากนัไฟแลบเลยกไ็ด้ พนนักบัฉนัไหมล่ะ”

“แหม นังจ�าเนียร แกนี่มันบ้าการพนันทุกอย่างเลยนะ แต่ฉันก็จะ

พนนักบัแกแล้วกนัว่าไม่มเีรื่อง” 
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พอสิ้นเสียงนางอุไรวรรณ ใครหลายคนที่มือก็ท�างานแต่หูก็ฟังไป

ด้วย เพยีงแต่ไม่ได้ร่วมวงต่างกพ็ูดเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า

“ฉนัพนนัด้วย”

นางแน่งน้อยที่มายืนกอดอกฟังอยู่ส่ายหน้าอย่างระอาใจ ก่อนจะ

โพล่งออกไป “เจรญิๆ นะพวกแก นี่มนังานศพนะไม่ใช่งานรื่นเริง ถ้าป้าจี่

กบัป้าสาลี่รูว่้าพวกแกเอามาพดูถงึลบัหลงั ซ�้ายงัเอามาพนนัขนัต่อเข้าจะเกดิ

อะไรขึ้น พวกแกน่าจะรู้ว่าฝีปากของทั้งคู่ไม่ได้เป็นรองเรื่องความสวยสัก 

เท่าไหร่”

แต่ละคนที่ก�าลังสุมหัวนินทาต่างยิ้มแหยไปตามๆ กัน และหันไป

สนใจงานในมือของตัวเอง เพราะรู ้ว ่านางแน่งน้อยนั้นสนิทสนมกับ

ครอบครัวของผู้ตายมากเพียงใด ทว่าสายตาก็ยังสอดส่ายลอบมองไปยัง

ด้านหน้ากนัอยู่


