
อุณหภูมิปกติ  5   

บทน�ำ

“ถ้าต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ ผมขอตายดีกว่า” 

เสียงทุ้มต�่ำสั่นเครือถูกเปล่งออกมำจำกริมฝีปำกหยักลึกของ

ชำยวัยยี่สิบเจ็ดปี ซึ่งบัดนี้นั่งคุกเข่ำอยู่บนพื้นของโถงกลำงในบ้ำนไม้

หลังใหญ่ ใบหน้ำคล้ำมคมเครียดจัดจนเส้นเลือดข้ำงขมับปูดโปน 

แท้จริงแล้วมันคือควำมโกรธอย่ำงรุนแรง เขำต้องใช้ควำมพยำยำม

อย่ำงยิ่งที่จะข่มตัวเองไม่ให้ลุกไปบีบคอเด็กสำววัยแรกรุ่นที่นั่งน�้ำตำ

นองหน้ำอยู่ไม่ห่ำงให้ตำยคำมอื 

ใบหน้ำอ่อนวัยของเด็กสำวอำยุสิบเจ็ดปีโศกเศร้ำเสียใจ ทว่ำ

อำทติย์รู้ดวี่ำนั่นเป็นแค่กำรแสดงละครฉำกหนึ่งเท่ำนั้น 

“อำทติย์!” 

เสียงตวำดดังลั่นท�ำเอำบรรดำบริวำรทั้งชำยหญิงพำกันสะดุ้ง

โหยง แม้แต่นำยหญงิแห่งไร่ตะวนัฉำยอย่ำงทบัทมิกพ็ลอยผวำไปด้วย 

เหน็จะมกีแ็ต่เจ้ำของชื่อนั้นเองที่ยงัคงเฉยชำต่ออำรมณ์เกรี้ยวกรำดของ

ผู้เป็นบดิำ แม้แต่ดวงตำสนี�้ำตำลเข้มกไ็ม่ได้วูบไหวแม้สกัน้อย 

“ผมกล้ำท�ำกล้ำรบั แต่อะไรที่ไม่ได้ท�ำ...” อำทติย์เลื่อนสำยตำ

ไปจบัจ้องใบหน้ำของเดก็สำวร่ำงบอบบำง ผวิขำวจดั ใบหน้ำเธอเปียก

ชุ่มไปด้วยน�้ำตำ มือข้ำงหนึ่งก�ำสำบเสื้อที่แยกออกจำกกันไว้แน่น  
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“...ผมไม่รบั” 

“เหน็อยู่คำตำแบบนี้ยงัจะกล้ำปฏเิสธอกีหรอื แกคดิว่ำหนูแป้ง

จะกระชำกเสื้อตวัเองจนขำดวิ่นแล้วไปนอนอยู่บนเตยีงแกงั้นร”ึ 

“ใช่ครบั ไม่เชื่อพ่อกล็องถำมเธอดูส”ิ อำทติย์สวนกลบัทนัควนั 

หอบหำยใจด้วยควำมเหนื่อยเพรำะต้องระงับอำรมณ์โกรธ เขำก�ำลัง

จะหมดควำมอดทนเข้ำไปทกุท ี

วนัฟ้ำใหม่กลนืน�้ำลำยลงคออย่ำงยำกล�ำบำก เธอเงยหน้ำมอง

ผ่ำนม่ำนน�้ำตำซึ่งไม่รู้ว่ำรินไหลด้วยเหตุอันใด เด็กสำวสรุปเอำเองว่ำ

มนัเกดิจำกควำมกลวั เธอกลวัแต่ถอยกลบัไม่ได้แล้ว ขณะที่ทกุคนมอง

มำอย่ำงเฝ้ำรอค�ำตอบ กค็งจะมสีำยตำของครองประทปีผูเ้ดยีวที่รอฟัง

ควำมจริง ส่วนคนอื่นนั้นได้ตัดสินเธอไปแล้วว่ำเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นกำร

โกหกตอแหลของเธอ 

ซึ่งมนัจรงิ...

แต่เธอไม่ได้สนใจควำมคดิของคนอื่น เพรำะไม่ว่ำจะเป็นทบัทมิ

มำรดำของอำทิตย์ หญิงแก่ทองค�ำแม่บ้ำนของที่นี่ มะปรำงคนรับใช้

วยัไล่เลี่ยกบัเธอ สมรคนขบัรถ และอกีสองสำมคนซึ่งเธอคร้ำนจะเอ่ย

ชื่อ ทุกคนไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องนี้นอกจำกครองประทีปคนเดียว

เท่ำนั้น 

“คณุลงุขำ แป้งนั่งเล่นอยู่หน้ำบ้ำนตั้งแต่หวัค�่ำจนเผลอหลบัไป 

สะดุ้งตื่นมำอีกทีตอนที่พี่อำทิตย์กลับมำจำกข้ำงนอก แต่ไม่ทันที่จะ 

ตั้งสต ิพี่อำทติย์กต็รงมำกระชำกแป้งลงจำกม้ำนั่ง แป้งตกใจจะร้องให้

คนช่วย พี่อำทติย์กใ็ช้มอืปิดปำกจนแป้งร้องไม่ออก พยำยำมดิ้นแต่ก็

สู้แรงผู้ชำยไม่ได้ สุดท้ำยก็ถูกลำกเข้ำไปในห้อง...” เล่ำถึงแค่นี้น�้ำตำ 

ก็ไหลอีกระลอกรำวกับสั่งได้ เธอร้องไห้ออกมำอย่ำงที่คนฟังต้อง

จนิตนำกำรต่อเอำเองว่ำเกดิอะไรขึ้นนบัจำกนั้น 

ครองประทปีรบัฟังอย่ำงสขุมุ ขณะที่ทบัทมิยกมอืปิดปำกเพรำะ
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กลวัว่ำจะมเีสยีงใดเลด็ลอดออกมำ

“อย่ำตอแหล!” อำทติย์ตวำดกลบัไปด้วยถ้อยค�ำที่เขำมั่นใจว่ำ

ตลอดยี่สิบเจ็ดปีไม่เคยเล็ดลอดจำกปำกเขำ แต่เส้นควำมอดทนที่

พยำยำมระงับมำร่วมชั่วโมงได้ขำดผึงลงแล้ว “พูดควำมจริงออกไป  

ไม่อย่ำงนั้นเธอกเ็ตรยีมตวัตำยได้เลย” 

“ไม่มีควำมจ�ำเป็นที่น้องจะโกหก เรื่องเสียหำยแบบนี้ผู้หญิง

ที่ไหนจะอยำกให้เกดิขึ้น พ่อจะไม่ถำมว่ำแกท�ำอะไรชั่วๆ หลงัจำกนั้น

ไปบ้ำง เพรำะไม่ว่ำจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นหรือไม่ แกก็ต้องแต่งงำนกับหนู

แป้งอยู่ด ีมนัแค่เรว็ขึ้นเท่ำนั้น”

“ผมไม่แต่ง” 

“แกต้องแต่ง” ครองประทปีสวนกลบัไปทนัควนัเช่นกนั 

“คณุคะ ฟังลูกบ้ำงเถอะค่ะ เขำเป็นลูกของเรำนะคะ” ทบัทมิ

ทนฟังไม่ไหว แม้นำงจะเป็นหญงิที่เชื่อฟังสำมมีำกเพยีงใด แต่หนนี้คง

ยอมไม่ได้ “ลกูของเรำ เรำเลี้ยงแกมำตั้งแต่เลก็ ลกูไม่เคยโกหกสกัครั้ง 

กับคนอื่นที่ไม่รู้นิสัยใจคอคุณกลับเชื่อ ท�ำแบบนี้เท่ำกับว่ำคุณก�ำลัง

ท�ำร้ำยลูก”  

“คุณทับทิม คุณไม่เห็นสภำพหนูแป้งหรือว่ำน่ำสงสำรแค่ไหน 

ถ้ำแกเป็นลูกสำวเรำ คณุจะทนเหน็ภำพแบบนี้ได้อยู่ไหม” 

“หึ คงทนไม่ได้ตั้งแต่รู้ว่ำมีลูกใจแตกแล้วละค่ะ” ทับทิมเลื่อน

สำยตำมำมองเดก็สำวจอมลวงโลกอย่ำงรงัเกยีจเดยีดฉนัท์

“คณุทบัทมิ!” ครองประทปีตวำดดงัลั่น ตวัสั่นเทำ

บ้ำนทั้งหลังที่เงียบสงัดอยู่แล้วยิ่งเงียบลงกว่ำเดิม ไม่มีแม้แต่

เสียงแมลงที่เคยร้องระงม รำวพวกมันรู้ว่ำบ้ำนหลังนี้ก�ำลังจะระเบิด

เป็นจณุด้วยไฟแห่งโทสะที่ลกุท่วม

ใครๆ กร็ู้สกึกนัทั้งนั้นว่ำนบัตั้งแต่ที่วนัฟ้ำใหม่เหยยีบย่ำงเข้ำมำ

ในไร่ตะวนัฉำย ควำมหำยนะกม็ำเยอืน บ้ำนสรุยิะสกลุที่เคยมแีต่ควำม
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สงบสขุต้องร้อนเป็นไฟ 

สมรกบัทองค�ำหนัไปสบตำกนั พดูไม่ออก อยูบ้่ำนหลงันี้มำร่วม

ยี่สบิปี ไม่เคยมสีกัครั้งที่คนในบ้ำนจะทะเลำะเบำะแว้งกนัรนุแรง แค่

เถยีงให้ได้ยนิยงัไม่เคย ครอบครวัอบอุน่ต้องเกดิรอยร้ำวกเ็พรำะผูห้ญงิ

ที่ชื่อวนัฟ้ำใหม่คนเดยีว 

“ผมไม่แต่ง” อำทติย์ยนืกรำน  

เพรำะบุญคุณอันท่วมหัว ครอบครัวของเขำจึงต้องยอมรับ 

วันฟ้ำใหม่มำอยู่ในบ้ำน แต่หำกจะต้องให้เขำแต่งงำนเพื่อตอบแทน

บญุคณุมนักอ็อกจะมำกเกนิไปหน่อย แค่รบัรูข้้อตกลงวนัแรกเขำกร็ูส้กึ

มวนท้อง พะอืดพะอมแทบแย่เพรำะไม่รู้ว่ำพ่อของเขำกับธรำเทพไป

เอำควำมคิดโบรำณเต่ำล้ำนปีเช่นนี้มำจำกไหน ทั้งที่เขำมั่นใจว่ำ 

ครองประทีปไม่ดูละครหลังข่ำว แต่เหตุใดบิดำจึงยอมรับข้อเสนอน่ำ

รงัเกยีจนั้น ยิ่งพอได้เหน็หน้ำว่ำที่เจ้ำสำว ควำมรูส้กึที่บอกว่ำมวนท้อง

นั้นยงัน้อยไป 

เธอเดก็!

อำยแุค่สบิห้ำเท่ำนั้น รูปร่ำงผอมบำงไร้ส่วนโค้งเว้ำ ตำใส ผม

สั้นเลยติ่งหูมำนดิเดยีว 

เด็กมำกเกินไป...มำกเสียจนเขำไม่สำมำรถคิดเรื่องท�ำนองนั้น

กบัเธอได้ ต่อให้เธอมำเปลอืยกำยอยู่ตรงหน้ำ

สองชั่วโมงก่อน...

อำทติย์ทุม่ตวัลงบนที่นอน ฤทธิ์แอลกอฮอล์ท�ำสมองเขำหนกัอึ้ง

จนแทบทรงตัวไม่อยู่ พอเห็นเตียงจึงพุ่งตัวลงไปอย่ำงรวดเร็ว...เขำ

ต้องกำรนอนเดี๋ยวนี้ ทว่ำสมองยงัไม่ทนัปิดสวติช์ กำรเคลื่อนไหวช้ำๆ 

จำกทศิทำงของประตกูท็�ำให้เขำลมืตำขึ้น แต่หวัยงัไม่สำมำรถผงกขึ้น

จำกหมอนได้รำวกบัว่ำมแีรงดงึดูดมหำศำล 
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‘พี่อำทติย์’ 

เสยีงอ่อนหวำนสั่นน้อยๆ เช่นนี้เขำจ�ำได้ด ีวนัฟ้ำใหม่เข้ำมำใน

ห้องเขำอกีแล้ว ครั้งนี้ครั้งที่เท่ำไร ห้ำหรอืหกเขำจ�ำไม่ได้ รู้แต่เพยีงว่ำ

ทกุครั้งเขำต้องต่อว่ำและไล่ตะเพดิเธอออกไป 

แต่ครั้งนี้ท�ำไมไม่ได้...

แม้แต่จะขยับเปลือกตำให้กว้ำงขึ้นยังยำกเย็น ฉะนั้นเขำจึง

ท�ำได้แค่นอนนิ่งๆ ฟังเสียงกำรเคลื่อนไหวของเด็กสำวที่ก�ำลังใกล้ 

เข้ำมำทกุทีๆ

ไอร้อนถูกส่งมำจำกนิ้วเรียวที่สัมผัสแผ่วเบำที่ต้นแขน นิ่งอยู่ 

ชั่วครู่ก่อนจะเคลื่อนไหวไปตำมเส้นชีพจร มันดูเงอะงะน่ำร�ำคำญจน

เขำอยำกจะปัดมือนั้นออก ทว่ำร่ำงกำยเขำเหมือนมีแขนขำงอกออก

มำข้ำงละสบิ จะยกมอืสกัข้ำงกท็�ำไม่ได้ เจ้ำของร่ำงหนำเหมอืนยกัษ์

กลั้นใจขยบัตวัพลกิหงำยหวงัให้ควำมมนึงงนั้นสิ้นไป ดวงตำพร่ำเลอืน

เพ่งมองภำพเคลื่อนไหวตรงหน้ำ เธอก�ำลังท�ำบำงอย่ำงอยู่เหนือร่ำง

ของเขำ ชำยหนุ่มใช้มอืปัดสะเปะสะปะหวงัให้ร่ำงนั้นออกไปพ้นตวั 

‘พี่อำทติย์ แป้งจะเป็นของพี่อำทติย์คนเดยีว’ 

น�้ำเสียงอ่อนหวำนปลุกให้สติสัมปชัญญะที่มีเพียงน้อยนิด

ท�ำงำน อำทติย์เอื้อมมอืไปเปิดโคมไฟที่หวัเตยีง แสงสสี้มสว่ำงจ้ำจน

เขำต้องหรี่ตำลงครึ่งหนึ่ง ก่อนภำพทกุอย่ำงจะชดัขึ้น 

วนัฟ้ำใหม่ยนืตระหง่ำนอยู่ที่ปลำยเตยีง

‘แป้ง ออกไปจำกห้องพี่ ออกไป’ เขำผลกัเธอ แต่เรี่ยวแรงไม่รู้

หำยไปไหน เธอยังเพียรพยำยำมขยับเข้ำมำใกล้จนกลิ่นน�้ำหอมจำก

เรอืนกำยสำวเตะจมกู มนัผสมปนเปกบักลิ่นแอลกอฮอล์จำกลมหำยใจ

ของเขำ ชวนให้คลื่นเหยีน

‘แป้งรกัพี่นะคะ’ 

‘พี่ไม่ได้รกัเรำ ออกไปจำกห้องเดี๋ยวนี้ถ้ำไม่อยำกเจบ็ตวั’
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‘ท�ำไมล่ะ ยงัไงแป้งกต็้องเป็นเจ้ำสำวของพี่’ 

‘ออกไป!’ อำทติย์ยนืยนัเสยีงแขง็ขึ้น ดวงตำพร่ำเลอืนเริ่มมอง

ภำพทกุอย่ำงชดัขึ้น เขำพยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะตั้งสต ิ‘ออกไปให้พ้น’

ชำยหนุ่มออกแรงผลักอีกครั้ง ครำวนี้ร่ำงบำงหงำยหลังจนร่วง

จำกเตยีงหล่นกระแทกพื้นเสยีงดงัตุ้บ!  

‘โอ๊ย!’ 

วันฟ้ำใหม่ร้องเสียงหลง เธอหยัดกำยลุกขึ้นยืนด้วยควำมยำก

ล�ำบำก ดวงตำกลมโตมองคนบนเตียงอย่ำงแค้นเคือง อำรมณ์โมโห

กระตุ้นให้เธอท�ำในสิ่งที่ไม่คำดคดิ 

มอืเลก็กระตกุสำบเสื้อชดุนอนจนกระดมุร่วงกรำว อำทติย์ตะลงึ

กับกำรกระท�ำของเด็กสำวจนตำค้ำง กำยสำวนวลเนียนเมื่อสำบเสื้อ

ถูกกระชำกออกด้วยฝีมือของเจ้ำตัว บรำสีด�ำขับผิวขำวให้เปล่งปลั่ง

กระทบดวงตำพร่ำมวั 

‘พี่อำทิตย์เห็นหรือยัง ว่ำแป้งก็มีทุกอย่ำงเหมือนกับผู้หญิงที่พี่

ชอบ’

‘สำรเลว ออกไปให้พ้น ต่อให้แก้ผ้ำจนไม่เหลอืสกัชิ้นเดยีวฉนัก็

ไม่มวีนัพศิวำสเธอ’

เขำตวำดเสยีงดงัขึ้น ทว่ำเธอหำได้เกรงกลวัไม่ วนัฟ้ำใหม่ก้ำว

ขึ้นเตียงไปหำร่ำงสูงใหญ่นั่น อำทิตย์พลิกรำ่งที่อยู่บนตัวให้นอนรำบ

กบัที่นอน กดเธอไว้ไม่ให้เคลื่อนไหวหรอืคดิท�ำอะไรๆ ได้อกี ทว่ำเขำ

ไม่รู้เลยว่ำกำรท�ำเช่นนั้นยิ่งเป็นกำรเปิดทำงให้เขำเดนิลงไปสู่นรก 

ผลวัะ! 

ประตไูม้แบบบำนคูถู่กเปิดเข้ำมำพร้อมกบัแสงสว่ำงจ้ำ ใบหน้ำ

เครยีดจดัของครองประทปีเหมอืนน�้ำเยน็จดัรำดรดลงมำบนหวั อำทติย์

สร่ำงเมำทนัททีนัใด 
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ภาพที่ครองประทีปเข้ามาเห็นคืออาทิตย์ก�าลังกดร่าง

เกือบเปลือยของวันฟ้ำใหม่ไว้กับเตียง และเธอก�ำลังร้องไห้อย่ำงน่ำ

เวทนำ

แค่คิดใจเขำก็เต้นรัวด้วยควำมเกลียดชัง พำนให้ปวดศีรษะ

ประหนึ่งว่ำจะระเบิดเป็นเสี่ยงๆ เพรำะฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่ตกค้ำงบวก

กบัควำมเครยีดอย่ำงมหำศำลที่บดิำดเูหมอืนจะไม่ฟังควำมใดจำกเขำ 

“ไม่ต้องร้องนะลูก” ครองประทปีหนัไปบอกกบัวนัฟ้ำใหม่ที่ยงั

นั่งร้องไห้ไม่หยุด “ลุงจะจัดงำนแต่งงำนให้หนูเดือนหน้ำนี้เลย ลุงจะ

ให้พี่เขำรบัผดิชอบ” 

“ฝันไปก่อนกแ็ล้วกนั อย่ำหวงัว่ำจะใช้วธินีี้บงัคบัฉนั” อำทติย์

ลกุพรวด ก้ำวเท้ำฉบัๆ ออกจำกบ้ำนไป เสยีงเรยีกของทั้งพ่อทั้งแม่ดงั

ไล่หลงั แต่โสตประสำทเขำไม่รบัฟังถ้อยค�ำใดอกี ชำยหนุม่โกรธจดัจน

หวัแทบลกุเป็นไฟ 

ไม่กี่นำทจีำกนั้น รถยนต์อเนกประสงค์กแ็ล่นออกจำกบ้ำน เสยีง

กระหึ่มของเครื่องยนต์ค่อยๆ ห่ำงออกไปจนเหลือเพียงควำมเงียบใน

ที่สดุ  

วันฟ้ำใหม่ก้มหน้ำงุด รู้ดีว่ำนอกจำกครองประทีปแล้ว ทุกคน

ก�ำลงัมองเธอด้วยสำยตำเกลยีดชงั 

เธอไม่สนใจ 

เธอต้องไม่สนใจ

รถทะยานฝ่าความมืดไปข้างหน้า มุ่งเข้าตัวเมือง ไม่ว่า

อะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดไป แต่สิ่งเดียวที่อำทิตย์ไม่มีวันยอม

ให้เกดิขึ้นคอืงำนแต่งงำนของเขำและวนัฟ้ำใหม่  

ชำยหนุม่คั่งแค้นจนแทบหลั่งน�้ำตำออกมำด้วยควำมอดัอั้น เรื่อง

บัดซบเฮงซวยนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับเขำ ทั้งหมดนั้นเป็นเพรำะเด็กนรก
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อย่ำงวนัฟ้ำใหม่คนเดยีว  

‘เทอมหน้ำก็จบ ม. หกแล้ว หนูวำงแผนจะเรียนต่อที่ไหนไว้ 

ยงัไงบ้ำง’ 

ครองประทีปถำมขึ้นกลำงโต๊ะอำหำร วันฟ้ำใหม่อยู่ในควำม

อุปกำระของบิดำเขำมำสองปีกว่ำแล้ว พ่อและแม่ของเธอเสียชีวิตใน

วันเดียวกัน แต่เหตุกำรณ์เป็นอย่ำงไรนั้นเขำไม่ได้ใส่ใจ บิดำของเขำ

เองก็บอกแต่เพียงว่ำเธอน่ำสงสำร และท่ำนก็รักเธอเหมือนหลำนคน

หนึ่ง

ใช่! ชะตำกรรมของเธอน่ำสงสำรที่ต้องมำเสียพ่อแม่ไปพร้อม

กนัในครำวเดยีว ญำตพิี่น้องกไ็ม่ม ี ท�ำให้ต้องมำอำศยัอยู่ในบ้ำนเขำ 

แต่อำทิตย์ไม่ค่อยสนิทสนมกับเด็กสำวมำกนัก เพรำะข้อตกลงของ

ผู้ใหญ่เรื่องกำรแต่งงำนระหว่ำงเขำกับเธอ แรกทีเดียวเขำตั้งใจจะหำ

ช่องทำงคุยกับเธอด้วยคิดว่ำเด็กสำวก็คงไม่เต็มใจแต่งงำนกับเขำ 

เช่นกัน แต่พอได้พบกันไม่กี่ครั้ง ไม่ทันได้สนิทสนมเธอก็แสดงท่ำที 

ปลื้มเขำหนักหนำ และแสดงออกถึงกำรยอมรับกำรเป็นว่ำที่เจ้ำสำว

ของเขำอย่ำงออกนอกหน้ำ 

‘แป้งไม่เรยีนต่อแล้วค่ะ’ 

ไม่ใช่แค่ครองประทีปที่เงียบไป แต่ทับทิมและอำทิตย์ก็พลอย

ต้องหยดุรบัประทำนอำหำรเพื่อหนัมำมองหน้ำคนพูด 

‘ถงึเรยีนไป สดุท้ำยกต้็องกลบัมำช่วยพี่อำทติย์ดแูลที่นี่อยูด่ ีแป้ง

เลยคดิว่ำเรยีนจบ ม. หกกจ็ะแต่งงำนกบัพี่อำทติย์เลย’ 

‘ลงุว่ำหนเูรยีนต่อเถอะนะ ถงึจะเป็นชำวไร่กจ็�ำเป็นต้องมคีวำม

รู้มำกๆ’ 

‘ไม่ค่ะคุณลุง แป้งขี้เกียจเรียน อีกอย่ำง...ไปเรียนตั้งสี่ปี พี่

อำทติย์จะรอแป้งไหวหรอืคะ พี่พนตินนัท์กเ็ทยีวไปเทยีวมำเหมอืนไม่รู้

ว่ำผู้ชำยเขำมคีู่หมั้นอยู่แล้ว ไม่เอำด้วยหรอกค่ะ’ 
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กิริยำลอยหน้ำลอยตำพูดอย่ำงไร้ยำงอำยของเธอท�ำเอำคนฟัง

หน้ำชำไปเป็นแถบๆ อำทติย์หนัไปเหน็สหีน้ำของมำรดำกร็บัรู้ถงึควำม

เกลยีดชงั คงจะมเีพยีงบดิำของเขำที่พยำยำมมองข้ำมอปุนสิยัร้ำยกำจ

เกนิเดก็อำยสุบิเจด็อย่ำงเธอ

อำทติย์ไม่ได้กล่ำวอะไรออกไป อนัที่จรงิเขำไม่เคยพดูอะไรเกี่ยว

กบัเรื่องกำรแต่งงำนระหว่ำงเขำกบัวนัฟ้ำใหม่เลยมำกกว่ำ เพรำะเกรง

ว่ำมนัจะกลำยเป็นกำรผูกมดัตวัเองในภำยภำคหน้ำ ซึ่งเขำไม่มวีนัยอม

ให้เป็นเช่นนั้นแน่ 

‘คงไม่ได้หรอกหนูแป้ง อนำคตลูกชำยของฉนัจะได้เป็นเจ้ำของ

ที่นี่ เป็นนำยใหญ่ของไร่ตะวันฉำย มีผู้คนนับหน้ำถือตำไม่ต่ำงจำก 

พ่อของเขำ ใครเขำรู้ว่ำมเีมยีควำมรู้แค่ ม. หกคงได้อำยเขำไปทั่ว เป็น

เมยีของนำยอำทติย์ อย่ำว่ำแต่ปรญิญำตรเีลย อย่ำงน้อยกต็้องจบโท

ขึ้นไปถงึจะมหีน้ำมตีำเทยีบกนัได้ หรอืหนูอยำกจะเป็นแค่เมยีก้นครวั

กนัล่ะ’ 

ทบัทมิบอกออกไปหวงัตดัปัญหำ อย่ำงน้อยมนักย็ดืเวลำได้อกี

สี่ปี ถึงตอนนั้นคงหำทำงแก้ไขอะไรได้ หัวเด็ดตีนขำดนำงก็ไม่มีวัน

ยอมรบัเดก็สำวผู้นี้มำเป็นลูกสะใภ้

วันฟ้ำใหม่เงียบไป แต่แววตำแข็งกระด้ำงบอกชัดว่ำเธอไม่ได้

คล้อยตำมค�ำพูดของหญิงสูงวัยเหมือนคนหัวอ่อน แต่สิ่งที่คนอื่นไม่รู้

และดูไม่ออกคอืในหวัเธอได้คดิแผนกำรทั้งหมดเอำไว้แล้ว 

และมนักอ็อกมำในรูปกำรณ์นี้...

เธอหวงัใช้วธิลีดัด้วยกำรกระท�ำต�่ำช้ำน่ำรงัเกยีจ

นับจำกนี้อำทิตย์ก็มั่นใจว่ำแม้แต่หน้ำ...เขำก็จะไม่แลให้เสีย 

ลูกตำ 

ชำยหนุม่กดโทรศพัท์ที่เชื่อมต่อระบบสญัญำณบลทูทูกบัล�ำโพง

ภำยในห้องโดยสำรของรถยนต์คู่ใจ ครู่เดียวคนปลำยสำยก็กดรับ 
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น�้ำเสยีงงวัเงยี 

“ฮลัโหล มอีะไรวะ” กรกฎรบัสำยอย่ำงงนุงงเพรำะเพิ่งแยกกบั

เพื่อนไปเมื่อช่วงสำมทุ่ม

“ไอ้กฎ ฉนัก�ำลงัจะไปหำ แกอย่ำเพิ่งนอนนะ” 

“มเีรื่องอะไรวะ”   

“มสีวิะ แกรอฉนัเดี๋ยว ก�ำลงัรบีไป” 

“เฮ้ย! เรื่องอะไรส�ำคญันกัวะ ท�ำไมแกไม่มำพรุ่งนี้เช้ำ จำกไร่

ตะวันฉำยมำนี่แม่งโคตรไกล มืดก็มืดนะโว้ย แล้วแกก็เมำไม่ใช่เหรอ

วะ นี่ขบัมำกบัใคร มำคนเดยีวหรอืใครมำด้วยวะ อำทติย์” 

โครม! 

เสียงสนั่นหวั่นไหวดังเข้ำมำในโทรศัพท์ กรกฎที่ครำแรกยังตื่น

ไม่เตม็ตำถงึกบัเบกิตำกว้ำง เขำผดุลกุขึ้นนั่งทั้งที่ยงัแนบโทรศพัท์ไว้กบั

หู รอฟังเสยีงจำกปลำยสำยอย่ำงใจจดใจจ่อ 

“อำทติย์ เฮ้ย! เสยีงอะไรวะ แกเป็นอะไรหรอืเปล่ำวะ เฮ้ย! ตอบ

สวิะ” กรกฎเรยีกเพื่อนอยู่ร่วมนำท ีปลำยสำยเงยีบกรบิ ควำมมดืมน

ในหวัของเขำสว่ำงจ้ำขึ้นมำทนัทเีมื่อพอจะคำดเดำเหตกุำรณ์บำงอย่ำง

ได้ “ฉบิหำยแล้ว” 

ทับทิมมองเด็กสาวซึ่งนั่งตัวสั่นเทาอยู่ที่พื้นด้วยสายตา

เดียดฉันท์ อะไรกันหนอที่หล่อหลอมให้ลูกผู ้ลำกมำกดีมีกิริยำไร้

ยำงอำยได้ถึงเพียงนี้ หำกเป็นสำวอำยุยี่สิบห้ำสำมสิบก็ยังเข้ำใจว่ำ

หล่อนผ่ำนโลกมำมำกจงึท�ำให้ก๋ำกั่นกร้ำนโลก แต่นี่เพิ่งสบิเจด็ ยงัไม่

บรรลนุติภิำวะเลยด้วยซ�้ำ กลบัมจีรติจะก้ำนเหมอืนผ่ำนอะไรต่อมอิะไร

มำจนเหลวแหลก ที่ผ่ำนมำนำงพยำยำมจะเข้ำใจว่ำวนัฟ้ำใหม่มชีะตำ-

กรรมที่โหดร้ำยน่ำสงสำร แต่พฤตกิรรมก้ำวร้ำวกอปรกบัจติใจที่ฝักใฝ่

ในตัวลูกชำยของนำงจนเกินงำมน�ำมำซึ่งเรื่องรำวเลวร้ำยในวันนี้ มัน
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กท็�ำให้ควำมเหน็ใจที่มใีห้หมดสิ้นลงทนัท ี 

“สำรภำพมำซะว่ำเธอแอบเข้ำห้องลกูชำยฉนั ไปอ่อยเขำถงึบน

เตยีง” ทบัทมิถำมเสยีงเยน็ ไม่ไว้หน้ำผู้เป็นสำม ี

“คณุทบัทมิ” ครองประทปีปรำม ตั้งแต่รูจ้กักนัมำจนวนันี้กร่็วม

สำมสบิปี ไม่เคยสกัครั้งที่เขำจะได้ยนิวำจำร้ำยๆ เช่นนี้จำกปำกผู้เป็น

ภรรยำ 

“คณุกเ็หมอืนกนันะคะ อย่ำให้ฉนัต้องเหลอือด ถ้ำจะบงัคบัลูก

ให้แต่งงำนกบัแม่นี่ เรำสองคนกไ็ม่ต้องมำมองหน้ำกนัอกี”  

“เรำคุยเรื่องนี้กันไปแล้วนะคุณทับทิม หนูแป้งเขำมีอะไรไม่

คู่ควรกับอำทิตย์ตรงไหนหรือ ฐำนะชำติตระกูลก็ดี หรือคุณทับทิม

รงัเกยีจเพรำะเหน็ว่ำเขำไม่มพี่อแม่”

“ฉันเหมือนคนที่มองอะไรแค่เปลือกอย่ำงนั้นเหรอคะ หำกว่ำ

ลูกชำยของฉนัจะไปคว้ำผู้หญงิต�่ำต้อยมำเป็นเมยี ไม่มสีมบตัติดิกำย

แม้แต่บำทเดยีวฉนักเ็ชื่อว่ำลูกตำแหลมพอที่เขำจะเหน็อะไรดีๆ  ในตวั 

ผู้หญงิคนนั้น แต่แม่นี่ นอกจำกมรดกร้อยล้ำนที่ตดิตวัมำกไ็ม่มอีะไรดี

เลยสกัอย่ำง” 

ทับทิมกล่ำวต่อหน้ำวันฟ้ำใหม่โดยไม่ไว้หน้ำ เพรำะอีกฝ่ำยก็

ประพฤตติวัโดยไม่เหน็หวันำงมำนำนแล้วเหมอืนกนั  

“เลกิคดิซะเถอะคณุทบัทมิ ถงึอย่ำงไรอำทติย์กต็้องแต่งกบัหนู

แป้ง คณุกร็ู้ว่ำเพรำะอะไร”    

“รู้ค่ะ ว่ำต้องตอบแทนบญุคณุ แต่คนกต็ำยไปแล้ว จะยดึตดิ

อะไรกนันกัหนำ ห่วงคนที่ยงัอยู่ก่อนดไีหม” 

“คณุป้ำจะผดิสญัญำเหรอคะ” วนัฟ้ำใหม่พูดแทรกขึ้นทนัควนั 

น�้ำเสยีงกระด้ำงพอๆ กบัแววตำ   

จะเรียกว่ำไร้มำรยำทก็คงน้อยเกินไป ทับทิมตวัดสำยตำมอง

เดก็สำวซึ่งมองมำอยูก่่อนแล้ว แววตำก้ำวร้ำวนั้นท�ำให้นำงขนลกุขนชนั 
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“ไม่มมีำรยำท ผู้ใหญ่พดูกนักย็งัจะพูดแทรกเหมอืนไม่เคยมคีน

สั่งสอน” 

“แล้วคุณป้ำล่ะคะ คุณพ่อของแป้งมีบุญคุณต่อครอบครัวของ

คณุป้ำ ท�ำให้ลมืตำอ้ำปำกได้ มไีร่ตะวนัฉำยอนักว้ำงใหญ่ไพศำลอยู่

ทกุวนันี้ แต่กลบัคดิจะลมืบญุคณุ อกตญัญูแบบนี้...มคีนสั่งสอนหรอื

เปล่ำ”

“นี่!” ทบัทมิได้ฟังกแ็ทบจะกระอกัเลอืด มอืไม้สั่นเทำ เหล่ำคน

รบัใช้ที่นั่งรำยล้อมอยู่ไม่ไกลหน้ำซดีพอกนั 

ครองประทีปตกตะลึงไปเหมือนกันที่ได้ยินวำจำเช่นนี้จำกปำก

ของเดก็สำวที่เขำเลี้ยงดูเหมอืนลูกอกีคน 

“หนูแป้ง อย่ำพูดจำแบบนั้นลูก ขอโทษคุณป้ำเขำเสีย แล้ว 

กลบัเข้ำห้องไปก่อน” 

วนัฟ้ำใหม่ก้มลงกรำบขอโทษแต่โดยด ีแต่หำงตำกท็นัได้เหน็ว่ำ

ปลำยเท้ำนั้นถดหนไีม่รบัไหว้จำกเธอ 

ช่ำงปะไร เธอเองกเ็หนื่อยมำกเหมอืนกนัที่ต้องท�ำอะไรตั้งหลำย

อย่ำงเพยีงเพื่อไม่ต้องไปจำกที่นี่ แต่ดเูหมอืนทกุอย่ำงจะไม่เป็นไปตำม

ควำมคำดหมำย เหตใุดอำทติย์จงึไม่มใีจพศิวำสเธอ ถ้ำเขำเลวกว่ำนี้

สกัหน่อยเธอกค็งได้ชื่อว่ำเป็นเมยีของเขำไปแล้ว 

“แป้งขอตวัก่อนนะคะ” เธอเงยหน้ำขึ้นผสำนสำยตำกบัหญงิสูง

วยั ในดวงตำกลมโตแขง็กระด้ำงระคนท้ำทำย

ทบัทมิหน้ำซดีขำวประหนึ่งถูกผหีลอก เดก็สำวตรงหน้ำไม่ต่ำง

จำกวญิญำณร้ำยจำกขมุนรก ขนืให้อยู่ในบ้ำนต่อไปกเ็ชื่อได้เลยว่ำนำง

ต้องอำยสุั้นลงทกุวนัเป็นแน่ 

หญงิวยัห้ำสบิปีสดูลมหำยใจเข้ำลกึพลำงมองตำมร่ำงบำงที่เดนิ

หำยเข้ำห้องไป ใจกระหวดัคดิถงึบตุรชำยที่ผลนุผลนัออกจำกบ้ำนไป

ด้วยควำมเป็นห่วง เหมอืนมลีำงสงัหรณ์ว่ำจะเกดิเรื่องไม่ดขีึ้น  
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กริ๊ง! 

เสยีงโทรศพัท์ท�ำเอำทบัทมิที่ก�ำลงัวติกหนกัสะดุง้โหยง นำงมอง

ตำมมะปรำงที่วิ่งไปรบัโทรศพัท์ด้วยใจเต้นระรวั ก่อนหนัมำสบตำสำมี

ซึ่งมสีหีน้ำไม่ต่ำงกนั 

“ว่ำไงล่ะมะปรำง ใครโทร. มำ” 

นำยหญงิแห่งไร่ตะวนัฉำยเริ่มใจคอไม่ด ีเมื่อเหน็มะปรำงวิ่งกลบั

มำท�ำหน้ำตำตื่นตระหนก  

“นำยอำทิตย์ค่ะ นำยอำทิตย์รถคว�่ำอยู่ตรงทำงเข้ำตัวอ�ำเภอ

ปำกช่องค่ะ”  

เสียงเอะอะโกลาหลดังขึ้น วันฟ้าใหม่ไม่ได้สนใจ เธอโยน

เสื้อที่กระดุมขำดทุกเม็ดลงตะกร้ำก่อนคว้ำเสื้อตัวใหม่มำสวม นำน

เท่ำไรแล้วที่เธอรู้สกึว่ำตวัเองไร้หวัใจ 

นำนเท่ำกบัวนัที่พ่อของเธอตำย... 

อันที่จริงเธอก็เบื่อโลก คร้ำนที่จะอยู่ต่อไปเหมือนกัน แต่เธอก็

ใจไม่แข็งพอที่จะฆ่ำตัวตำยตำมไปด้วยเพรำะรู้ว่ำมันไม่ใช่ทำงออก 

ฉะนั้นเด็กสำวจึงจ�ำต้องอยู่บนโลกอันว่ำงเปล่ำนี้ต่อไปแม้ไม่อยำกอยู่

เลยกต็ำม 

ในขณะเดยีวกนักเ็รยีนรูท้ี่จะท�ำทกุอย่ำงเพื่อควำมสขุของตวัเอง 

เธอท�ำเพื่อตวัเอง เหน็แต่ตวัเอง รกัแต่ตวัเอง เพรำะหำกไม่รกัตวัเอง

แล้วคงจะไม่มใีครรกัเธออกีแล้ว...แม้แต่พ่อที่เคยเป็นสิ่งยดึเหนี่ยวจติใจ

มำตลอด    

ปัง! 

เสยีงปืนหนึ่งนดัที่ดงัขึ้นในวนันั้นคอืมจัจรุำชที่ปลดิชพีบดิำของ

เธอ วนัฟ้ำใหม่เปิดประตูเข้ำมำพบวนิำททีี่บดิำลั่นไกพอดเีหมอืนต้อง 

ค�ำสำปจำกสวรรค์ เธอต้องพบกับควำมเจ็บปวดจนหัวใจแทบแหลก
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สลำย 

ก่อนหน้ำนั้นไม่กี่วัน มำรดำของเธอหนีตำมชำยชู้ไปพร้อมกับ

สมบตัหิลำยชิ้น บดิำของเธอเสยีใจจนไม่เป็นผู้เป็นคน สดุท้ำยกเ็ลอืก

หนคีวำมเจบ็ปวดด้วยกำรฆ่ำตวัตำย 

แล้วเธอเล่ำ...

ลกูสำวที่ธรำเทพบอกว่ำรกัดั่งดวงใจ แต่เขำกลบัทิ้งเธอไปเพรำะ

ผู้หญงิมกัง่ำยแค่คนเดยีว ผู้หญงิที่ขึ้นชื่อว่ำเป็นแม่ของเธอ 

กบัพมิลแขนั้นเธอไม่แปลกใจเท่ำใดนกั มำรดำของเธอเป็นสำว

เมืองกรุงผู้ลำกมำกดีแต่ตกอับ ตลอดชีวิตของวันฟ้ำใหม่แทบไม่ค่อย

ได้ใกล้ชิดกับมำรดำเนื่องจำกนำงจะไม่มีวันยอมปล่อยให้ร่ำงกำยตน

ทรุดโทรมเพรำะเอำแต่เลี้ยงลูก ภำพจ�ำของมำรดำที่วันฟ้ำใหม่มีจึง 

เป็นแค่แผ่นหลงัของร่ำงระหงที่ยนืหนัซ้ำยหนัขวำอยู่หน้ำกระจก หรอื

ไม่กร่็ำงที่นอนเหยยีดยำวอ่ำนนติยสำรควำมงำมอยูใ่นห้องแอร์เยน็ฉ�่ำ 

‘แม่’ ในควำมทรงจ�ำของเธอจงึไม่เหมอืนเพลง “ค่ำน�้ำนม” หรอื

เพลงใดเกี่ยวกับพระคุณแม่ที่ได้ยินจำกรั้วโรงเรียน แม่ของวันฟ้ำใหม ่

มไีว้ให้เธอเรยีกว่ำ ‘แม่’ เพยีงเท่ำนั้นจรงิๆ 

แล้วธรำเทพท�ำอย่ำงไรน่ะหรือ เขำไม่เคยท�ำให้ครอบครัวมี

ปัญหำโดยกำรหยิบเอำเรื่องนี้มำทะเลำะกับภรรยำเลยสักครั้ง ต่อให้

พมิลแขจะใช้เงนิฟุม่เฟือย ไม่สนใจลกู และบำงครั้งกห็ำยเข้ำกรงุเทพฯ 

เป็นสัปดำห์ ธรำเทพก็ไม่เคยโกรธ พ่อของเธอใจอ่อนและใจดีเกินไป 

เขำเฝ้ำแต่บอกตวัเองว่ำต้องท�ำให้พมิลแขมคีวำมสขุ เพรำะเชื่อหมดใจ

ว่ำพิมลแขรักเขำจึงเลือกมำล�ำบำกกับเขำในจังหวัดที่ห่ำงไกลจำก

ควำมเจรญิทั้งที่มตีวัเลอืกมำกมำย พ่อของเธอเอำแต่พดูทกุวนัว่ำต้อง

เข้ำใจแม่ หนูต้องเข้ำใจแม่ 

วันฟ้ำใหม่เพิ่งมำทรำบแก่ใจเมื่อไม่นำนมำนี้ ที่แม่เลือกพ่อนั้น

เพรำะพ่อมเีงนิมำกกว่ำคนอื่นเท่ำนั้นเอง ทนัททีี่นำงพบผู้ชำยที่ร�่ำรวย



อุณหภูมิปกติ  19   

กว่ำ แม้จะนำนจนลกูอำยสุบิห้ำปีแล้ว แต่กย็งัไม่สำยเกนิไปที่จะเริ่มต้น

ชีวิตใหม่ นำงไปทันทีโดยไม่ลังเล แต่นั่นคงเป็นวิบำกกรรม เพรำะ 

ชำยชู้ที่พมิลแขคดิว่ำจะพำนำงออกจำกสวนล�ำไยในเขตห่ำงไกลควำม

เจรญิคอืคนชั่วที่หวงัมำปอกลอกเท่ำนั้นเอง 

น่ำเศร้ำระคนสมเพช สุดท้ำยแม่ก็ต้องตำยเพรำะน�้ำมือชำยที่

คดิว่ำดกีว่ำพ่อเธอ 

วันที่พ่อของเธอหนีควำมเจ็บปวดด้วยกำรปลิดชีพตัวเอง เป็น

วนัเดยีวกบัวนัที่แม่ของเธอถูกฆำตกรรม 

มนัเป็นฝันร้ำยที่เธอไม่มวีนัได้ตื่นอกีเลย 

“หนูแป้ง เปิดประตูให้ลงุหน่อยลูก” 

น�้ำเสียงร้อนรนฉุดให้วันฟ้ำใหม่รู้สึกตัว เธอปำดน�้ำตำที่ซึมอยู่

บนขอบตำทิ้ง ก่อนลกุขึ้นเดนิไปเปิดประตูด้วยสหีน้ำเรยีบเฉย แม้ว่ำ

ครองประทปีจะมสีหีน้ำตระหนกสกัเพยีงใด แต่วนัฟ้ำใหม่ไม่คดิว่ำจะมี

อะไรน่ำตกใจเท่ำกับกำรที่เห็นพ่อฆ่ำตัวตำยต่อหน้ำและรู้ว่ำแม่ตำย

เพรำะถูกฆ่ำในวนัเดยีวกนัอกีแล้ว  

สิ่งที่เหน็หลงับำนประตูคอืครองประทปีก�ำลงัยนืตวัสั่น ใบหน้ำ

ซีดขำว เขำแจ้งข่ำวกับเธอก่อนผลุนผลันจำกไป ไม่นำนเธอก็ได้ยิน

เสยีงสตำร์ตรถยนต์ 

ไม่รู้ว่ำวันฟ้ำใหม่จะเรียกควำมรู้สึกที่เกิดขึ้นว่ำอย่ำงไร แต่มัน 

ก็รุนแรงมำกพอที่จะท�ำให้เธอไม่สำมำรถยืนด้วยสองขำของตัวเองได้ 

เด็กสำวทรุดร่ำงลงกับพื้น ก่อนน�้ำตำที่ไม่เคยรินไหลมำตลอดสองปี 

จะทะลกัออกมำ 

หวัใจดวงน้อยที่ด้ำนชำกบัทกุสิ่งกระตกุอย่ำงรนุแรง 

‘ตำอำทติย์รถคว�่ำอำกำรสำหสั ลงุจะไปโรงพยำบำล’  
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วันฟ้าใหม่ไม่ได้นอนเลยทั้งคืน เธอนั่งรอการกลับมาของ

ครองประทีปและคนอื่นๆ ด้วยใจไม่เป็นสุข ไม่กล้ำโทร. ถำมอำกำร

ของอำทิตย์กับใครเพรำะรู้ดีว่ำคงไม่มีใครเต็มใจรับสำยเธอ แม้แต่ 

ครองประทปีที่เอน็ดเูธอมำกที่สดุกอ็ำจจะไม่อยำกเหน็หน้ำเธอด้วยซ�้ำ  

เธอเป็นต้นเหตทุี่ท�ำให้อำทติย์ประสบอบุตัเิหต ุ

เขำจะเป็นอย่ำงไรบ้ำง หำกเขำแขนขำด ขำขำด หรือสมอง

พกิำรไป เธอจะท�ำเช่นไร 

แล้วถ้ำหำกว่ำเขำตำย... 

ดวงหน้ำของเด็กสำววัยสิบเจ็ดปีซีดเผือด ก่อนหน้ำนี้เธอ

จนิตนำกำรว่ำตวัเองจะต้องร้ำย เธอต้องแขง็แกร่ง ต้องสูก้บัทกุสิ่งที่จะ

มำลดิรอนควำมสขุในชวีติของเธอ เธอตั้งปณธิำนว่ำจะไม่มวีนัอ่อนแอ

เหมอืนพ่อ และจะท�ำทกุอย่ำงดงัใจปรำรถนำโดยไม่สนใจใครหน้ำไหน

ทั้งสิ้น 

แต่ผลลัพธ์ของกำรกระท�ำอันไร้สำมัญส�ำนึกของเธอส่งผลร้ำย

มำกเกนิกว่ำที่เธอจะคำดคดิ มนัไม่คุ้มกนัเลยสกันดิเดยีว 

เพล้ง! 

แก้วน�้ำกระทบกับพื้นไม้จนแตกกระจำย มันเป็นฝีมือของใคร

บำงคนที่จงใจโยนมันมำตรงหน้ำเธอ วันฟ้ำใหม่ช้อนตำจำกกำรมอง

เศษแก้วที่กระจดักระจำยขึ้นมองหน้ำผู้กระท�ำ มะปรำงก�ำลงัมองเธอ

ด้วยนัยน์ตำขุ่นคลั่ก ถ้ำเป็นยำมปกติเธอคงลุกขึ้นไปคว้ำแก้วแบบ

เดียวกันมำขว้ำงกลับไปแล้ว แต่นำทีนี้เธอได้แต่นั่งเฉย ไร้เรี่ยวแรง 

ตอบโต้ใดๆ 

“นงัปรำง เอง็ท�ำอะไรของเอง็หำ แค่นี้ยงัปวดกระบำลกนัไม่พอ

หรอืถงึได้ท�ำให้มเีรื่อง” ทองค�ำชะโงกหน้ำออกมำเหน็เหตกุำรณ์เข้ำจงึ

เดนิมำเอด็ชดุใหญ่ 

“ฉนัเหลอือดจรงิๆ ป้ำ อผีู้หญงิใจแตก อยำกจะมผีวัจนตวัสั่น 
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เพรำะมนันั่นแหละที่ท�ำให้นำยอำทติย์ต้องรถคว�่ำ ไม่รูว่้ำนรกส่งมำเกดิ

หรอือะไรถงึได้เลวขนำดนี้” 

“มันไม่ใช่กงกำรของเอ็งที่จะต้องมำตัดสิน รอให้นำยใหญ่กับ

นำยหญงิกลบัมำก่อน เชื่อเถอะ...ใครบำงคนมนัต้องกระเดน็ออกจำก

ไร่แน่ๆ”   

วนัฟ้ำใหม่เม้มปำกแน่นจนเป็นเส้นตรง สิ่งที่ทองค�ำพูดคอืสิ่งที่

เธอคดิอยูเ่ช่นเดยีวกนั ครองประทปีคงทนเหน็หน้ำเธอต่อไปไม่ได้ หรอื

ถ้ำได้ เธอกท็นกับควำมรู้สกึผิดไม่ไหวเช่นกนั แต่นั่นแหละ...ถ้ำเธอม ี

ที่ไปกค็งไม่ต้องมำอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรก  

อย่ำงไรกช็่ำง ขอแค่อำทติย์ปลอดภยั เธอจะยอมรบัโทษทณัฑ์

ทกุอย่ำงแม้จะหนกัหนำเพยีงใดกต็ำม 

“ป้ำ ฉนักลวัจรงิๆ นะ เหน็พี่แสบบอกว่ำรถนำยอำทติย์พงัยบั 

ดูเผนิๆ ไม่น่ำรอด” มะปรำงน�้ำตำร่วง หนัไปกอดกบัทองค�ำ 

วนัฟ้ำใหม่ฟังแล้วหวัใจกพ็ลนัหล่นหำยจำกอก ใบหน้ำซดีเซยีว

ยิ่งซดีหนกัเข้ำไปใหญ่ เธอมองสหีน้ำของทองค�ำและมะปรำงกเ็หน็ถงึ

ประกำยควำมโศกเศร้ำ...ประหนึ่งว่ำอำทติย์อำจจะไม่รอดเสยีแล้ว 

เธอทนกับควำมรู้สึกผิดต่อไปอีกไม่ไหวจึงหันหลังตั้งใจจะเดิน

กลบัเข้ำห้อง แต่จงัหวะเดยีวกนันั้นเสยีงรถยนต์ที่คุน้หกูแ็ล่นเข้ำมำจอด

หน้ำเรอืนไม้ 

วันฟ้ำใหม่กลืนก้อนสะอื้นลงไปในอก ชะโงกหน้ำไปมองก็เห็น

นำยแสบก�ำลังกุลีกุจอเปิดประตูให้เจ้ำนำย แต่ผู้ที่นั่งข้ำงคนขับไม่รอ 

เขำเปิดประตูออกมำก่อนแล้วรบีจ�้ำอ้ำวขึ้นบ้ำน  

เธอมองจนแน่ใจว่ำผู้ที่กลบัมำมเีพยีงครองประทปีคนเดยีว ใจ

ที่สั่นไหวด้วยควำมกลวักย็ิ่งทวคีวำมรนุแรงขึ้นไปอกี ทบัทมิไม่กลบัมำ

ด้วยกแ็สดงว่ำอำกำรของอำทติย์ยงัน่ำเป็นห่วง 

“คุณลุงคะ” เธอรีบเดินไปดักหน้ำชำยสูงวัยไว้ เมื่อเห็นว่ำเขำ
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ตั้งท่ำจะเดนิเลี่ยงเข้ำบ้ำนไปอย่ำงเร่งรบี “พี่อำทติย์เป็นยงัไงบ้ำงคะ” 

เป็นดงัคำด ครองประทปีไม่แม้แต่จะมองหน้ำเธอ

“ยงัไม่พ้นขดีอนัตรำย ร่ำงกำยภำยนอกไม่มบีำดแผล แต่กระดกู

หักหลำยท่อน ซี่โครงหักทิ่มปอด สมองได้รับควำมกระทบกระเทือน 

คงต้องรอให้ฟื้นก่อนถึงจะแน่ใจได้ว่ำมีผลต่อควำมทรงจ�ำหรือไม่ ถ้ำ

หำกเขำฟื้นน่ะนะ” 

วนัฟ้ำใหม่อดทนกกัเกบ็น�้ำตำไม่ได้อกีต่อไป เธอร้องไห้ออกมำ

อย่ำงคนหวัใจสลำย 

“คณุลงุคะ แป้งขอโทษ” เธอพนมมอืไหว้ผู้ที่เธอเรยีกว่ำลงุทั้ง

น�้ำตำ “เพรำะแป้งคนเดยีว แป้งท�ำให้พี่อำทติย์ต้องเป็นแบบนี้” 

“จะเป็นควำมผิดหนูไปได้อย่ำงไร อำทิตย์มันยอมรับควำมผิด

ตัวเองไม่ได้แล้วขับรถหนีออกไปเอง กรรมของมันแล้ว” เสียงทุ้มเอ่ย

แผ่วเบำบ่งบอกว่ำคนพูดอิดโรยมำกเพียงใด ลูกชำยเพียงคนเดียวได้

รบับำดเจบ็เพยีงนี้ คนเป็นพ่อจะไม่รู้สกึอะไรเลยได้อย่ำงไร 

“ไม่ใช่หรอกค่ะ แป้งเอง แป้งเป็นคนเข้ำห้องพี่อำทิตย์เองค่ะ  

พี่อำทติย์ไม่ได้ท�ำอะไรแป้ง แป้งสร้ำงเรื่องขึ้นมำทั้งหมดเอง” 

ค�ำสำรภำพของวันฟ้ำใหม่ไม่ได้ท�ำให้ครองประทีปตกใจแม้แต่

นดิ ทว่ำมนักลบักลำยเป็นควำมเยน็ชำที่เคลอืบหวัใจชำยสงูวยัไว้อย่ำง

รวดเรว็ ลกึๆ แล้วเขำมั่นใจว่ำลูกชำยของเขำเป็นสภุำพบรุษุ เป็นลูก

ผู้ชำยที่ไม่มีทำงข่มเหงผู้หญิงที่ไม่เต็มใจ ต่อให้ขำดสติเพียงใดก็ตำม 

และถงึแม้จะท�ำจรงิๆ เพรำะขำดสตจิำกกำรดื่ม แต่เมื่อได้สตแิล้วเขำ

เชื่อว่ำลูกชำยจะกล้ำรับผลของกำรกระท�ำของตัวเองเสมอ ทว่ำที่เขำ

ต้องพูดเข้ำข้ำงวนัฟ้ำใหม่นั้นกด็้วยเหตผุลสองประกำร

ประกำรแรกคือควำมสงสำรในชะตำกรรมของวันฟ้ำใหม่ สิ่งที่

เธอต้องพบเจอในวัยเพียงแค่สิบห้ำปีนั้นเลวร้ำยอย่ำงที่คงไม่มีใคร 

รบัได้ง่ำยๆ เขำจงึอยำกท�ำทกุอย่ำงเพื่อให้เธอยิ้มได้อกีครั้ง แล้วเขำก็



อุณหภูมิปกติ  23   

พบว่ำลูกชำยของตนนั่นเองคอืรอยยิ้มของเดก็สำว

ประกำรที่สอง...ไม่ว่ำอย่ำงไรอำทติย์กต้็องแต่งงำนกบัวนัฟ้ำใหม่ 

หลีกเลี่ยงไม่ได้เพรำะเป็นค�ำขอสุดท้ำยของผู้มีพระคุณ ครองประทีป

จงึยอมหลบัหหูลบัตำเชื่อในสิ่งที่เดก็สำวกขุึ้นมำเพื่อให้กำรแต่งงำนเกดิ

ขึ้น แต่เขำลมืนกึถงึควำมรูส้กึของอำทติย์ไป คนที่ถกูบงัคบัให้แต่งงำน

กบัผู้หญงิที่ไม่ได้รกัคงไม่ต่ำงจำกถูกผลกัให้ลงขมุนรก    

คดิมำถงึตรงนี้ คงไม่ใช่แค่วนัฟ้ำใหม่เสยีแล้วที่เป็นฝ่ำยผดิ 

ครองประทปีเอื้อมมอืไปแตะไหล่บอบบำงของเดก็สำว แววตำ

เอื้ออำทร 

“ไม่ต้องร้องไห้ ลงุเองกผ็ดิ ผดิกว่ำหนูหลำยเท่ำนกั” เขำตบบ่ำ

ที่สั่นเพรำะแรงสะอื้นเบำๆ “ไปเถอะ ไปพกัผ่อนเสยี ลงุจะเอำของไป

ให้ป้ำทบัทมิที่โรงพยำบำล คงต้องอยู่ที่นั่นอกีหลำยวนั” 

“คณุลงุให้แป้งไปเฝ้ำพี่อำทติย์แทนนะคะ คณุป้ำจะได้กลบัมำ

พกัผ่อน” 

“อย่ำเลย ถ้ำหนอูยำกจะช่วย กช่็วยอย่ำไปเยี่ยมอำทติย์มนัเลย”

ครั้งแรกที่ครองประทปีพูดออกไปโดยไม่รกัษำน�้ำใจอกีฝ่ำย แต่

วนัฟ้ำใหม่ดูออกว่ำอกีฝ่ำยนั้นล�ำบำกใจไม่น้อย

“ญำติๆ  ของคณุลงุคงจะไม่พอใจ เขำรู้ใช่มั้ยคะว่ำเกดิอะไรขึ้น” 

วนัฟ้ำใหม่เป็นเดก็ ม. ปลำย ที่ค่อนข้ำงฉลำดเกนิวยั เรื่องบำงเรื่องที่

เดก็ทั่วไปคำดไม่ถงึ เธอมกัจะคำดเดำไปก่อนได้ถูกเสมอ 

หนนี้กเ็ช่นกนั...

ครองประทปีไม่ตอบ นั่นแหละ...คอืค�ำตอบ
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1
ชีวิตใหม่

“ตุม่ใสน่�้า ใส่น�้าให้เต็มตุ่ม ตุ่มใส่น�้า ใส่น�า้ให้เต็มตุ่ม แล้ว

เรำกช็ื่นใจ แล้วเรำกช็ื่นใจ ตุ่มตะลุ่มตุ่มโป๊ะ...” 

เสยีงเพลงสนัทนำกำรดงัไปทั่วบรเิวณลำนอเนกประสงค์อนัเป็น

สถำนที่รับน้องของนิสิตคณะเกษตรศำสตร์ ทั้งรุ่นพี่ซีเนียร์และเหล่ำ

เฟรชชตี่ำงพำกนัร้องร�ำอย่ำงสนกุสนำน 

แต่วันฟ้ำใหม่นั่งมองภำพควำมครื้นเครงด้วยสีหน้ำไร้อำรมณ์ 

ถอนใจไม่รู้นำทลีะกี่ครั้ง คอยนบัเวลำให้หมดไป ไม่ว่ำตอนนี้หรอืตอน

ไหนหญงิสำวกไ็ม่มแีก่ใจจะรื่นเรงิกบัอะไรทั้งนั้น 

อำทิตย์ปลอดภัยแล้ว แม้ร่ำงกำยเขำบำดเจ็บ แต่ไม่ได้พิกล

พิกำรอย่ำงที่เธอกังวลในตอนแรก กระนั้นเขำก็ต้องรักษำตัวอยู่นำน

นบัเดอืนเพรำะกระดูกหกัหลำยส่วนและมบีำดแผลช�้ำใน แน่นอนเธอ

ไม่ได้รบัอนญุำตให้เยี่ยมไม่ว่ำกรณใีดๆ ซ�้ำพอหมออนญุำตให้ออกจำก

โรงพยำบำลได้ ทบัทมิกพ็ำกลบัไปอยูท่ี่บ้ำนแม่ที่กรงุเทพฯ ด้วยเหตผุล

ที่ไม่ต้องถำมกร็ูว่้ำเพรำะอะไร ด้วยเหตนุี้เธอจงึไม่ได้พบหน้ำเขำอกีเลย

นบัจำกคนืที่เธอถอดเสื้อผ้ำไปอยู่บนเตยีงเขำ 

“กส็มควรแล้วที่เขำเกลยีด” 

“ว่ำอะไรนะ” 
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เสียงใครบำงคนดังขึ้นใกล้หู ท�ำให้วันฟ้ำใหม่ต้องหยุดคิดเรื่อง

ของตวัเองแล้วกลบัมำสูโ่ลกปัจจบุนั เจ้ำของใบหน้ำกลมแป้นกบัดวงตำ

เรยีวเลก็อย่ำงคนเชื้อสำยจนีก�ำลงัมองเธอด้วยควำมสงสยัใคร่รู้ 

“เปล่ำ ฉนัพูดไปเรื่อยเปื่อย” วนัฟ้ำใหม่กระซบิกลบัไป ตำยงั

มองไปด้ำนหน้ำซึ่งขณะนี้ทีมสันทนำกำรแยกย้ำยกันเข้ำหลังฉำกไป

แล้ว กลำยเป็นกลุ่ม ‘พี่ว้ำก’ ยนืเรยีงรำยท�ำหน้ำถมงึทงึ

“นี่ ฉนัชื่อขนนุนะ เธอพกัหอในไหม ถ้ำไม่ เรำมำจบัคู่เป็นบดัดี

กนัเถอะ พวกหอในจบัคู่กนัเองหมดแล้ว” 

วนัฟ้ำใหม่ไม่ตอบ แต่มองอกีฝ่ำยตั้งแต่ศรีษะจดปลำยเท้ำอย่ำง

ประเมนิ เธอเพยีงแค่ไม่แน่ใจว่ำจะเป็นเพื่อนกบัใครได้ โดยไม่รู้ตวัเลย

ว่ำกำรใช้สำยตำเช่นนี้ท�ำให้คนที่อยำกจะเป็นมิตรกับเธอต่ำงพำกัน 

หำยหน้ำไปหมด 

...แต่คงไม่ใช่กบัหญงิสำวร่ำงอ้วนกลมสมชื่อคนนี้ 

“เธอล่ะ ชื่ออะไร” 

“ฉนัชื่อถงุแป้ง”  

“ชื่อถงุแป้งตั้งแต่เกดิ หรอืเพิ่งมำเตมิ ‘ถงุ’ ตอนโตล่ะ” 

วนัฟ้ำใหม่ท�ำหน้ำนิ่ว งนุงงกบัค�ำถำม เหตใุดเธอจะต้องมำเตมิ 

‘ถงุ’ ลงไปในชื่อตอนโตด้วยเล่ำ แต่พอได้คดิดูหญงิสำวกพ็อเข้ำใจสิ่ง

ที่อกีฝ่ำยต้องกำรจะสื่อ “เรยีกฉนัว่ำแป้งเฉยๆ กไ็ด้” 

พอบอกเช่นนั้นอีกฝ่ำยก็ยิ้มแป้นจนดวงตำหยีมำกยิ่งขึ้นอีก  

วนัฟ้ำใหม่อดคดิไม่ได้ว่ำเจ้ำหล่อนสำมำรถมองผ่ำนช่องเลก็ๆ ระหว่ำง

เปลอืกตำนั่นได้อย่ำงไร มนัแทบจะปิดอยู่แล้ว ทว่ำวนิำทตี่อมำควำม

สนใจในตัวเพื่อนใหม่ก็หมดไป เสียงเข้มติดดุดันของวำกเกอร์ดังจน

ท�ำให้นิสิตใหม่พำกันนั่งเงียบกริบ วันฟ้ำใหม่เผลอกลอกตำเป็นครึ่ง

วงกลมเมื่อเห็นหน้ำเพื่อนร่วมชั้นปีซีดลง และบำงคนท�ำเหมือนจะ

ร้องไห้ทั้งที่ก่อนหน้ำนี้ยงัร้องเพลงสนกุสนำนขนำดนั้น หรอืเป็นแค่เธอ
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ที่ไม่ได้รู้สกึยนิดยีนิร้ำยกบักำรเป็นนกัศกึษำมหำวทิยำลยั 

ไม่ใช่หรอก! 

ไม่ใช่แค่เรื่องนี้

เพรำะเธอแทบไม่มีควำมรู้สึกอื่นใดนอกจำกควำมซึมเศร้ำมำ

นำนแล้ว 

“คิดถึงพ่อแม่เหรอ เห็นท�าหน้าเหมือนถูกใครบังคับมา”  

ปัณศรถำมเมื่อพยำยำมเดินให้ทันเพื่อนใหม่ หลังจำกกำรรับ

น้องเสรจ็สิ้นลงในช่วงค�่ำ นสิติคณะเกษตรศำสตร์ต่ำงแยกย้ำยกนักลบั

ที่พักซึ่งส่วนมำกจะอยู่หอในในช่วงปีแรก รุ่นพี่ต่ำงจับกลุ่มกันเดินไป

ส่งรุ่นน้องเป็นธรรมเนยีมปฏบิตั ิ 

เว้นแต่วนัฟ้ำใหม่กบัปัณศร...

วันฟ้ำใหม่หันไปมองร่ำงอวบอ้วนของเพื่อนใหม่ที่พยำยำมเดิน

ลดัเลำะทำงแคบๆ ซึ่งเตม็ไปด้วยรถจกัรยำนยนต์เพื่อมำให้ถงึตวัเธอ 

“เปล่ำ” 

“เหรอ แล้วท�ำไมถงึเครยีดขนำดนั้นล่ะ” 

“นี่หน้ำปกต”ิ 

“เหรอ” ปัณศรขมวดคิ้วเข้ำหำกันด้วยควำมแปลกใจในหน้ำที่

เพื่อนบอกว่ำปกต ิถ้ำหน้ำแบบนี้ปกต ิแล้วถ้ำเวลำเศร้ำสหีน้ำจะเป็น

แบบไหนกนัหนอ “เธอไม่ได้พกัหอใน แสดงว่ำบ้ำนอยู่ใกล้ ม. ใช่มะ 

อยู่แถวไหนล่ะ เผื่อนั่งรถกลบัพร้อมกนั”  

วนัฟ้ำใหม่ไม่ได้ตอบ แต่หยบิรโีมตมำกดปลดสญัญำณลอ็กรถ 

ไฟจำกโฟล์กสวำเกนสฟ้ีำอ่อนกะพรบิสองหนพร้อมดงัติ๊ดๆ เป็นค�ำตอบ

ว่ำวนัฟ้ำใหม่คงไม่ต้องนั่งรถกลบัพร้อมปัณศร  

ปัณศรอ้ำปำกค้ำงไปหลำยวินำที ก่อนเดินเข้ำมำใกล้รถคันดัง

กล่ำวแล้วท�ำตำลกุวำว 
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“โอ้โห รถเธอเหรอ สวยมำกเลยอะ” แววตำชื่นชมปรำกฏบน

ใบหน้ำกลมแป้นได้ไม่นำนมนักค่็อยๆ จำงหำยไป แบบนี้วนัฟ้ำใหม่คง

ไม่อยำกเป็นเพื่อนกบัตนแน่ๆ “งั้นฉนักลบัก่อนนะ ไว้วนัพรุ่งนี้เจอกนั

ในคลำสเรยีน” 

วันฟ้ำใหม่เห็นสีหน้ำที่สลดแบบนั้นก็แปลกใจ แต่ไม่กล้ำถำม 

นำนมำกแล้วที่เธอไม่ได้สนใจควำมเป็นไปของคนอื่น อย่ำงน้อยกส็ำม

ปีมำนี้ กำรจะถำมไถ่อะไรใครจงึเหมอืนเป็นค�ำพูดที่เธอพูดไม่เป็น 

ปัณศรหนัหลงัเดนิจำกไป วนัฟ้ำใหม่ก้มหน้ำมองมอืที่ถอืรโีมต 

หัวใจดวงน้อยกลับมำรู้สึกโดดเดี่ยวอีกครั้ง ท�ำอย่ำงไรหนอ ควำม

อ้ำงว้ำงในหวัใจของเธอจงึจะหมดไปจำกชวีติเสยีท ี

คงไม่มวีนั ตรำบใดที่เธอยงัจมอยู่กบัควำมทกุข์ไม่เลกิรำ 

“ขนนุ!” หญงิสำวร้องเรยีก ปัณศรหนักลบัมำมองเธอด้วยสหีน้ำ

งนุงง ก่อนรอยยิ้มจะคลี่ออกมำเมื่อวนัฟ้ำใหม่พดูต่อจนจบ “ตดิรถฉนั

ไปข้ำงนอกเถอะ กว่ำจะเดนิไปถงึหน้ำมหำวทิยำลยักม็ดืมำกกว่ำนี้” 

“เธอดูเป็นลูกคุณหนูเสียจนฉันสงสัยว่าท�าไมถึงได้เลือก

มำเรยีนคณะเกษตร” ปัณศรถำมหลงัจำกรถเคลื่อนตวัออกมำจำกลำน

จอด เธอมองเสี้ยวหน้ำหวำนกย็ิ่งรูส้กึว่ำวนัฟ้ำใหม่คอืลกูคนรวยที่วนัๆ 

คงแทบไม่ได้โดนแดด ผวิถงึได้ขำวกระจ่ำงใสไปทั้งตวั และถงึไม่ดทูี่ผวิ

พรรณ โฟล์กคนันี้กค็งไม่ใช่รถที่คนทั่วไปจะซื้อให้ลกูขบัได้ง่ำยๆ เพรำะ

สนนรำคำของมนัสำมล้ำนอปั

“ฉนัต้องกลบัไปท�ำสวนกล้วยไม้ให้คณุลงุน่ะ” วนัฟ้ำใหม่บอก

ควำมจรงิ แต่ไม่ได้อธบิำยทั้งหมด 

“อ้อ! ที่แท้กเ็ป็นเจ้ำของกจิกำร” 

ครำวนี้วันฟ้ำใหม่ไม่ได้พูดอะไรต่อ เธอเพิ่งสังเกตตัวเองว่ำนับ

จำกวนัที่เกดิเรื่องร้ำยกบัชวีติ ประสทิธภิำพในกำรเข้ำสงัคมของเธอต�่ำ
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ลงมำกจนแทบจะตดิลบ เวลำนี้เธอไม่มคี�ำพดูใดจะมำกล่ำวกบัปัณศร 

อยู่ๆ กค็ดิไม่ออกรำวกบัคนที่เพิ่งหดัพดู เหมอืนกบัว่ำเธอตำยจำกโลก

อนัสดใสแล้วเกดิใหม่เป็นอกีคนในโลกสเีทำอมึครมึ เหมอืนตวัเองเป็น

คนละคน 

“เฮ้ย! นั่นมนัโพนี่นี่ เดนิอยู่นั่น” 

คนที่ก�ำลังคิดอะไรเรื่อยเปื่อยชะงัก ก่อนมองตำมนิ้วอวบอ้วน

ของเพื่อน  

‘โพนี่’ หรอื...โพนี่จะมำเดนิอยู่ข้ำงถนนได้อย่ำงไร

ควำมสงสยัได้รบัควำมกระจ่ำงเมื่อเพื่อนใหม่ของเธอกดกระจก

ลงทกัทำยชำยรูปร่ำงอ้อนแอ้นที่ก�ำลงัเดนิอยู่รมิถนน วนัฟ้ำใหม่จ�ำได้

ว่ำเพื่อนร่วมชั้นปีคนนี้ออกไปเต้นตอนสันทนำกำรเสียจนคนชอบอก

ชอบใจกันยกใหญ่ ท่ำทำงกระตุ้งกระติ้งบ่งบอกถึงรสนิยมทำงเพศ

อย่ำงไม่ต้องสงสยั 

วนัฟ้ำใหม่ชะลอรถโดยอตัโนมตั ิโชคดทีี่เวลำใกล้สองทุม่แบบนี้

ถนนสำยนี้ในมหำวทิยำลยัไม่มรีถใครนอกจำกเธอ 

“เดนิไปเหรอโพนี่ เธอพกัอยู่หอในไม่ใช่หรอืไง” 

ปัณศรผู้อัธยำศัยดีเป็นที่หนึ่งเอ่ยถำมออกไป ใบหน้ำกลมยิ้ม

แป้นแล้นจนตำหยี แต่พอโพนี่หรือชื่อจริงๆ ว่ำโภคินหันมำมอง ทั้ง 

ปัณศรและวันฟ้ำใหม่ก็ถึงกับท�ำหน้ำไม่ถูก รอยยิ้มของปัณศรหำยไป

อย่ำงรวดเรว็ เพรำะใบหน้ำของโภคนิเลอะไปด้วยครำบน�้ำตำ 

“เฮ้ย! เธอเป็นอะไร ร้องไห้ท�ำไม” 

“ฮกึๆ เธอ แม่ฉนัตำยแล้ว” 

“หำ!” 

วนัฟ้าใหมน่ัง่อยูห่ลังพวงมาลัยรถโฟล์กสวาเกน ในสมอง

คดิอะไรว้ำวุน่ไปหมด ก�ำลงัไตร่ตรองว่ำตวัเองท�ำอะไรอยู ่และค�ำตอบ
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ที่ได้คือเธอก�ำลังขับรถพำโภคินมุ่งหน้ำกลับบ้ำนที่จังหวัดพระนครศรี- 

อยธุยำ 

ไม่อยำกเชื่อว่ำเธอจะท�ำอะไรแบบนี้ ทั้งที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่ถึง

สปัดำห์ ซ�้ำยงัไม่เคยคยุกนัเลยสกัค�ำ 

ปัณศรรีบโทร. บอกที่บ้ำนว่ำคืนนี้ไม่กลับเพรำะต้องไปงำนศพ

แม่ของเพื่อน ปลำยสำยบ่นกลบัมำเลก็น้อย แต่กไ็ม่ได้ห้ำมเสยีทเีดยีว 

วันฟ้ำใหม่แปลกใจเล็กน้อยที่ปัณศรขอผู้ปกครองไปนอนค้ำงที่อื่นได้

ง่ำยๆ เพรำะหำกเป็นบ้ำนเธอ ถ้ำพ่อยงัมชีวีติอยู่ เลกิคดิไปได้เลยว่ำ

จะได้ไปนอนที่อื่น  

คดิมำถงึตรงนี้หวัใจดวงน้อยกวู็บไหว ด้วยระลกึได้ว่ำเธอไม่ต้อง

ขออนญุำตใครอกีไม่ว่ำจะไปนอนที่ไหน เมื่อไรกต็ำม  

“ฮกึๆ” 

เสยีงร้องไห้สะอกึสะอื้นจำกเบำะหลงัดงึควำมคดิของวนัฟ้ำใหม่

กลบัมำ โภคนิร้องไห้ไม่หยดุตั้งแต่ขึ้นรถมำจนขณะนี้ เธอเข้ำใจควำม

เจบ็ปวดนั้นด ีกำรสูญเสยีบพุกำรเีป็นเรื่องใหญ่ในชวีติ เพรำะไม่ว่ำพ่อ

หรือแม่เรำก็ไม่สำมำรถหำใครมำแทนได้ ยิ่งถ้ำจำกไปตอนที่ยังไม่ถึง

วยัอนัควร ควำมเจบ็ปวดของคนที่อยู่นั้นยิ่งมำกเป็นทบเท่ำพนัทว ี

โภคนิบอกทำงจนรถมำจอดในลำนวดัแห่งหนึ่งในเวลำเกอืบห้ำ

ทุ่ม ทั้งวดัเงยีบสนทิ มเีพยีงแสงไฟที่เปิดสว่ำงอยู่ในศำลำสวดศพ 

ร่ำงอ้อนแอ้นเดินเหมือนคนหมดเรี่ยวแรงไปยังหน้ำโลงศพ 

น�้ำตำที่ยงัไม่ทนัเหอืดหำยทะลกัออกมำอกีครั้ง วนัฟ้ำใหม่หนัไปสบตำ

กับปัณศร เพื่อนสำวเริ่มตำแดงเหมือนจะร้องไห้ตำม ทั้งสองคนไม่มี

ใครพูดอะไร ต่ำงพำกนัเดนิไปหยบิธูปมำจดุแล้วกรำบเคำรพศพ 

“คนิ” 

เสยีงเรยีกอนัโรยแรงดงัมำจำกด้ำนหน้ำศำลำ ชำยร่ำงผอมบำง

ผวิกร้ำนแดดเดนิช้ำๆ เข้ำมำใกล้กลุ่มพวกเธอ วนัฟ้ำใหม่เหน็ใบหน้ำ



30  ตราบฟ้ามีตะวัน

ซดีเซยีวนั้นแล้วทรำบในทนัทว่ีำเป็นบดิำของโภคนิเพรำะโครงหน้ำถอด

กนัมำอย่ำงชดัเจน 

“พ่อ หนขูอโทษที่ไม่ได้อยูช่่วยดแูลแม่” โภคนิลกุขึ้นโผเข้ำไปหำ

พ่อ 

สองพ่อลูกต่ำงน�้ำตำรนิกนัทั้งคู่ 

“ไม่เป็นไรหรอกลกู ถงึยงัไงแม่เอง็กต้็องไปอยูด่ ีโรคที่แม่เป็นมนั

รกัษำไม่ได้ เอง็มหีน้ำที่กต็้องท�ำหน้ำที่ของตวัเองก่อน” 

“ถ้ำหนูไม่เรียน แม่อำจจะมีเงินรักษำตัวเอง หนูอำจจะไป

ท�ำงำนหำเงินมำช่วยแม่ได้ แต่เพรำะบ้ำนเรำเอำเงินเก็บมำจ่ำยค่ำ

เทอมให้หนู แม่ถงึไม่ได้รกัษำ” 

“มนัไม่พอหรอกลูก เงนิเกบ็บ้ำนเรำมไีม่กี่หมื่น โรคมะเรง็ต้อง

ใช้เงนิหลำยแสน แม่ท�ำถูกแล้วที่ให้เอำเงนิก้อนนั้นมำส่งเอง็เรยีน” 

วันฟ้ำใหม่ก้มหน้ำมองนิ้วเรียวขำวจัดของตนแล้วปฏิเสธไม่ได้

เลยว่ำสะท้อนใจมำกเพียงใด ไม่ใช่แค่เธอที่ต้องพบกับเรื่องเจ็บปวด 

ทกุคนต่ำงกม็คีวำมเจบ็ปวดเป็นของตวัเองทั้งนั้น และดูเหมอืนว่ำเธอ

เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ำชะตำชวีติตนกบัโภคนิ ใครน่ำเหน็ใจมำกกว่ำกนั

วันฟ้าใหม่อยู่ร่วมพิธีจนถึงวันฌาปนกิจ งานศพแม่ของ

โภคินนั้นจัดอย่ำงเรียบง่ำยตำมประสำชำวบ้ำน จ�ำได้ว่ำงำนศพของ

พ่อเธอ ครองประทปีเป็นเจ้ำภำพจดักำรทกุอย่ำงให้ทั้งหมด ตั้งศพไว้

เจ็ดวันและทุกวันก็เต็มไปด้วยแขกเหรื่อล้นศำลำ บ่งบอกว่ำธรำเทพ

เป็นที่รักของใครๆ ด้วยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น 

ไม่ว่ำจะเรื่องเลก็หรอืใหญ่พ่อเธอกเ็ตม็ใจช่วยจนเป็นที่นบัหน้ำถอืตำ

เธอไม่ทรำบเรื่องรำวของมำรดำโภคินมำก่อน เพรำะนับระยะ

เวลำที่ได้คุยกับเพื่อนครั้งแรกจนถึงวันนี้ก็เพิ่งเป็นวันที่สำม แต่เท่ำที่

เหน็กร็ูไ้ด้ว่ำโภคนินั้นเกดิมำในครอบครวัที่ค่อนข้ำงยำกจน กำรจดังำน
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กด็ูอตัคดัไปเสยีหมด วนัฟ้ำใหม่จงึควกัธนบตัรใส่ซองจนหมดกระเป๋ำ

เพื่อให้โภคนิจดัพธิใีห้มำรดำอย่ำงสมเกยีรตมิำกที่สดุ 

“ฉนัไม่รู้จะตอบแทนพวกเธอยงัไงเลยจรงิๆ เรำไม่ได้เป็นเพื่อน

กนัแท้ๆ แต่พวกเธอสองคนกม็นี�้ำใจกบัฉนัมำก” โภคนิบอกวนัฟ้ำใหม่

และปัณศร ใบหน้ำเขำมสีเีลอืดขึ้นเลก็น้อยหลงัจำกพธิฌีำปนกจิผ่ำน

พ้นไป  

“ไม่ต้องคดิมำกหรอกน่ำ เธอน่ำรกั ใครๆ กช็อบเธอกนัทั้งนั้น 

เรำอยำกเหน็เธอกลบัไปมคีวำมสขุเหมอืนตอนสนัทนำกำรงำนรบัน้อง

อะ แต่ไหนๆ กไ็หนๆ เรำสำมคนกม็ำเป็นเพื่อนกนัซะเลยส ิยงัไงเรำก็

ต้องอยู่ด้วยกนัไปอกีตั้งสี่ปี” ปัณศรเสนอ แต่เหมอืนนกึอะไรได้จงึหนั

ไปมองวนัฟ้ำใหม่ด้วยสำยตำละห้อย “เธอไม่ต้องฝืนใจหรอกนะ ฉนัรู้

ว่ำเธอกอ็ยำกจะคบกบัคนในระดบัเดยีวกนั” 

“คนในระดบัเดยีวกนั? ยงัไง” วนัฟ้ำใหม่ท�ำหน้ำงง ไม่เข้ำใจที่

ปัณศรพูด 

“กเ็ธอรวยขนำดนี้ คงไม่อยำกจะเป็นเพื่อนกบัพวกเรำ” 

สีหน้ำและแววตำใสซื่อของปัณศรกับโภคินท�ำให้วันฟ้ำใหม่

เกือบหลุดหัวเรำะ ควำมคิดของปัณศรเหมือนหลุดมำจำกละครหลัง

ข่ำวสักเรื่อง ในขณะที่ชำยใจหญิงอย่ำงโภคินก็ดูน่ำสงสำรแกมน่ำ

ขบขนัไม่ต่ำงจำกชวีติเธอ 

“ถึงไม่อยำกคบก็คงเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วละ เพรำะว่ำเรำโดด

เรยีนมำด้วยกนัตั้งสำมวนัแล้ว คนอื่นเขำคงมกีลุ่มกนัหมดแล้วละ ฉนั

จะยอมเป็นเพื่อนกบัคนน่ำสงสำรอย่ำงพวกเธอกไ็ด้” 

“นี่” ปัณศรเท้ำเอวท�ำหน้ำเหมอืนจะเอำเรื่อง 

วนัฟ้ำใหม่หน้ำเสยีไปเลก็น้อยเมื่อคดิว่ำค�ำพดูของตวัเองอำจจะ

ท�ำให้คนฟังไม่พอใจ ทว่ำค�ำพูดต่อมำของปัณศรกท็�ำให้เธอยิ้มได้ 

“คดิว่ำเธอพูดแบบนี้แล้วฉนัสองคนจะรู้สกึอะไรหรอืไง แล้วฉนั
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สองคนกจ็�ำได้ทกุค�ำนะว่ำเมื่อกี้เธอพูดว่ำอะไร ห้ำมผดิค�ำพูด” 

วนัฟ้ำใหม่ยิ้มกว้ำงขึ้น นี่อำจถอืว่ำเป็นรอยยิ้มแรกในรอบสำมปี

ของเธอเลยกว่็ำได้ที่สำมำรถยิ้มได้กว้ำงขนำดนี้ หวัใจที่ด้ำนชำไร้ควำม

รู้สึกกลับมำชุ่มชื้นอีกครั้งด้วยค�ำว่ำมิตรภำพ แม้จะเพิ่งเกิดในระยะ

เวลำสั้นๆ แต่วันนี้วันฟ้ำใหม่ก็ได้เรียนรู้ว่ำควำมปรำรถนำดีด้วยใจ

บรสิทุธิ์อำจเกดิขึ้นได้กบัทกุคน ไม่จ�ำกดัว่ำอยู่ในสถำนะใด นบัจำกนี้

เธอจะไม่ใช้เหตผุลที่ตนไม่มพ่ีอแม่มำเป็นข้ออ้ำงในกำรท�ำอะไรตำมใจ

ตนเองอกี 

บนโลกนี้ไม่ได้มแีค่เธอที่เจอกบัควำมทกุข์ 

วนัฟ้าใหม่พาร่างอนัอดิโรยเพราะไม่ได้นอนมาทัง้คนืออก

มำจำกตึกคณะเกษตรศำสตร์ในช่วงเที่ยงของวัน กวำดสำยตำหำ 

ปัณศรกบัโภคนิกเ็หน็เพื่อนโบกมอืโบกไม้อยูท่ี่โต๊ะไม้ไม่ไกลออกไป เธอ

ลำกเท้ำไปหำบคุคลทั้งสองเหมอืนคนที่วญิญำณก�ำลงัจะออกจำกร่ำง 

“ผ่ำนไหม” ปัณศรที่พฒันำรูปร่ำงจำกอวบระยะสดุท้ำยกลำย

เป็นอ้วนถำมขึ้นขณะที่มอืยงัถอืแก้วกำแฟสด 

“เดี๋ยวนะ ท�ำหน้ำแบบนี้ อย่ำบอกนะว่ำอำจำรย์ชูชำตไิม่ให้แก

ผ่ำน หยื...แบบนี้จบช้ำไปอกีเทอมหรอืเปล่ำวะ” 

โภคนิถำมขึ้น สหีน้ำวติก ตอนนี้เขำกลำยเป็นเกย์หนุ่มตวัทอ็ป

ของคณะไปแล้ว ด้วยเครื่องหน้ำที่สะอำดสะอ้ำนและควำมสำมำรถ

ด้ำนกจิกรรม ที่ส�ำคญัปีกำรศกึษำที่ผ่ำนมำเขำยงัได้รบัต�ำแหน่งนำยก

สโมสรนสิติอกีด้วย

“โอ๊ย! ตำย” ปัณศรร้องขึ้นอกี “จบช้ำไปอกีเทอม รู้ถงึไหนอำย

ถงึนั่น” 

“แกนั่นแหละ ชวนมนัตะลอนจนมนัไม่สนใจท�ำโพรเจกต์ พำกนั

ไปหำของกนิถงึนครศรธีรรมรำช อกีวนัไปฟำดที่เชยีงใหม่ แล้วมนัจะ
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เอำเวลำไหนมำใส่ใจเรื่องเรียน เห็นไหมว่ำเพื่อนต้องเดือดร้อนเพรำะ

แก” โภคินจิ้มนิ้วไปที่กลำงหน้ำผำกของเพื่อน ออกแรงผลักจนหน้ำ

กลมๆ หงำยเงบิ “แล้วดซู ิกนิเข้ำไป ไอ้ของที่ท�ำให้อ้วนเนี่ย ตวัจะกลิ้ง

ได้อยู่แล้ว” 

“อะไร ฉนัชวนมนัไป แต่วจิยัฉนักผ็่ำนป้ะวะ แกนั่นแหละ มวั

แต่เอำเวลำไปท�ำกิจกรรมหำเสียงเรียกยอดไลก์ เคยคิดที่จะมำช่วย

เพื่อนเก็บข้อมูลประมวลผลบ้ำงมั้ย ไม่เคย ไม่นับที่เอำเวลำไปอ่อย

หนุ่มคนโน้นคนนี้นะ” 

“นงัขนนุ” 

“พอได้หรือยัง” วันฟ้ำใหม่ยกมือขึ้นห้ำมทัพ หลับตำลงอย่ำง

ต้องกำรสะกดกลั้นสตอิำรมณ์ “ถำมค�ำถำมมำนี่ คดิจะเอำค�ำตอบบ้ำง

ไหม ถำมเองตอบเอง โวยวำยเอง เป็นโรคประสำทหลอนหรอืไงฮะ” 

นั่นแหละ ปัณศรกบัโภคนิถงึจะสงบศกึกนัได้ 

วนัฟ้ำใหม่นั่งลงบนเก้ำอี้ ยื่นหน้ำไปหำเพื่อนที่อยู่ตรงข้ำม มอง

ทั้งสองคนสลบัไปมำก่อนจะเผยรอยยิ้มกระจ่ำง 

“งำนวจิยัของฉนั...ผ่ำน...แล้ว...โว้ย!” 

“กรี๊ด!” เสยีงกรดีร้องด้วยควำมยนิดดีงัขึ้นจนคนโต๊ะอื่นๆ หนั

มำมอง 

โภคนิหนัไปสบตำแล้วขยบิตำให้คนพวกนั้นตำมสไตล์คนที่ชอบ

เป็นจดุสนใจ ก่อนจะหนักลบัมำคยุกบัเพื่อนอกีครั้ง 

“ดใีจด้วย วนันี้เรำต้องไปฉลองกนันะ นี่เท่ำกบัว่ำอกีไม่เกนิหนึ่ง

เดอืนพวกเรำกจ็ะกลำยเป็นบณัฑติกนัแล้ว สิ้นสดุกนัท ีชวีตินสิติ ฉนั

จะได้มเีงนิไปให้พ่อสร้ำงบ้ำนใหม่สกัท”ี

“ใช่ ต่อไปฉนัจะหำงำนท�ำ พอได้เงนิเดอืนมำกจ็ะไปตระเวนกนิ

ของอร่อยๆ ทั่วประเทศไทย แล้วพอโบนสัปลำยปีออก ฉนัจะซื้อตั๋วไป

ญี่ปุ่น กนิปลำหมกึฮอกไกโดให้หมดเกำะไปเลย”
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“เดี๋ยว นี่กินหรือสูบยะ” โภคินมองอย่ำงอึ้งๆ ควำมคิดของ 

ปัณศรกว็นอยูแ่ต่กบัเรื่องกนิไม่เลกิรำ ก่อนหนัไปสะดดุกบัสหีน้ำหมอง

ลงของวนัฟ้ำใหม่ ทั้งที่เมื่อครู่ออกจะบำนเป็นจำนดำวเทยีม “ไอ้แป้ง 

เป็นอะไรของแก ไม่ดใีจหรอืไงที่งำนวจิยัแกผ่ำนเรยีบร้อยแล้ว” 

“ฉนักด็ใีจอยู่นะ แต่ว่ำ...ฉนัคงคดิถงึพวกแกมำกๆ เลย” 

“โอ๊ย! ฉันสองคนไปหำแกได้ตลอดอยู่แล้ว ไร่ตะวันฉำยไม่ได้

ไกลสกัหน่อย นั่งรถสองชั่วโมงกถ็งึแล้ว ดจีะตำย ฉนัจะได้ใช้สทิธิ์เพื่อน

สนทิขอส่วนลดบ้ำง” 

ยิ่งโภคินพูดวันฟ้ำใหม่ก็ยิ่งเศร้ำลงไปอีก อยู่มหำวิทยำลัยใน

กรงุเทพฯ มำสี่ปี เธอไม่เคยกลบัไร่ตะวนัฉำยอกีเลยเพรำะไม่กล้ำกลบั

ไปสูห้น้ำใคร เรื่องรำววนัที่อำทติย์ประสบอบุตัเิหตยุงัเป็นแผลในใจเธอ 

แม้จะรูว่้ำอำทติย์หำยเป็นปกตนิำนแล้ว แต่ก่อนหน้ำนั้นเขำกต้็องรกัษำ

ตัวเป็นระยะเวลำถึงแปดเดือน ใจจริงเธออยำกหนีควำมรู้สึกผิดไป

ตลอดชีวิตโดยไม่กลับไปเหยียบที่นั่นอีก แต่ติดตรงที่เธอสัญญำกับ

ครองประทปีไว้ และเขำกย็งัย�้ำถงึสญัญำข้อนี้อยูท่กุครั้งที่โทร. มำถำม

ควำมเป็นไป 

‘แป้งจะไปจำกที่นี่ค่ะคณุลงุ’ เดก็สำวร้องไห้น�้ำตำนองหน้ำ เมื่อ

ทรำบข่ำวว่ำอำทติย์ไม่ยอมกลบัมำรกัษำตวัที่บ้ำน สำเหตนุั้นใครๆ ก็

ต่ำงรูด้ว่ีำเขำไม่ต้องกำรเหน็หน้ำเธออกี ไม่ใช่แค่เพยีงอำทติย์ ทั้งทบัทมิ 

ป้ำทองค�ำ ลงุสมร มะปรำง และใครต่อใครในไร่ตะวนัฉำยต่ำงมองเธอ

อย่ำงเกลยีดชงั 

ทกุคนไม่ต้องกำรให้เธออยู่!

‘หนูจะไปกไ็ด้ แต่ไม่ได้ให้ไปตลอดนะลกู หนไูปเรยีนหนงัสอืสกั

สี่ปีแล้วกลบัมำอยูก่บัลงุ เข้ำใจไหม’  ครองประทปีเอ่ยกบัเดก็สำวด้วย

น�้ำเสยีงนุ่มนวล      

วนัฟ้ำใหม่ส่ำยศรีษะไปมำ เธอไม่อยำกเรยีนหนงัสอือกีแล้ว แค่
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คิดว่ำจะต้องไปเรียนโดยไม่มีใครไปส่ง ไม่มีพ่อคอยถือกระเป๋ำเข้ำ

หอพกั ไม่มแีม่คอยดแูลจดักำรเรื่องโน่นนี่ ไม่มคีนยนิดกีบัควำมส�ำเรจ็ 

เธอกห็ดหูจ่นแทบจะร้องไห้ออกมำ เธออำจจะเข้ำกบัเพื่อนไม่ได้เพรำะ

ไม่อยำกทนฟังใครพูดถึงพ่อแม่ แค่ต้องเรียนมัธยมปลำยสำมปีเธอก็

ทกุข์ทรมำนเกนิพอแล้ว เธอไม่ขอไปเหน็ภำพควำมอบอุน่ของครอบครวั

ใครอกี 

‘แป้งไม่อยำกเรยีนหนงัสอืค่ะ’ 

‘วันฟ้ำใหม่...หนูฟังลุงนะ ชีวิตของเรำ เรำไม่รู้หรอกว่ำเกิดมำ

แล้วจะตำยตอนไหน เรำไม่รู้วนัตำยของใครทั้งนั้น ไม่ว่ำจะเป็นพ่อแม่ 

คนรกั หรอืใครกต็ำมบนโลกใบนี้ แต่ทกุคนเกดิมำกต้็องตำย ขึ้นอยูก่บั

ว่ำจะช้ำหรอืเรว็เท่ำนั้น หนตู้องหกัอกหกัใจทิ้งควำมเศร้ำนั้นเสยี เพรำะ

เอำแต่คดิมำกไปพ่อของหนู แม่ของหนูกฟ็ื้นคนืกลบัมำไม่ได้ ไม่มทีำง

ได้เลย ตรำบใดที่เวลำของเรำยงัมำไม่ถงึ หนูจะต้องใช้ชวีติต่อไป กำร

ใช้ชีวิตอยู่นั้นก็ถือว่ำเป็นเรื่องยำก แต่ควำมรู้จะท�ำให้เรำสำมำรถท�ำ

อะไรได้หลำยอย่ำง หนูจะสร้ำงโลกนี้ทั้งใบยงัได้เลย ครำวนี้หนูคดิได้

หรอืยงัว่ำจะท�ำอย่ำงไรต่อไป’ 

วันฟ้ำใหม่นิ่งคิดตำมเป็นครั้งแรก ชีวิตของผู้อื่นจะสั้นหรือ

ยำวนำนเธอไม่ทรำบ แต่ชวีติของตวัเองนั้นยำวนำนเกนิไป 

‘กไ็ด้ค่ะ แป้งจะเรยีนหนงัสอืค่ะ’ เธอตอบตกลงในที่สดุ ไม่ใช่

เพรำะคดิได้ว่ำกำรเรยีนมคีวำมส�ำคญั เธอแค่ไม่เหน็ทำงไหนที่จะดไีป

กว่ำนี้ 

‘ดมีำก’ ครองประทปียิ้มกระจ่ำง  

วันฟ้ำใหม่สบตำผู้สูงวัย เธออบอุ่นหัวใจทุกครั้งที่นัยน์ตำเอื้อ

อำทรนั้นมองมำ ‘แต่แป้งไม่รู้จะเรยีนอะไร แป้งไม่มจีดุหมำยอะไรใน

ชวีติ แป้งไม่รู้จะเรยีนไปเพื่ออะไรค่ะคณุลงุ’ 

‘หนูกเ็รยีนเพื่อลงุส ิถ้ำหนูเหน็แก่ลงุ หนูไปเรยีนเกษตรแล้วเอำ
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ควำมรู้มำท�ำสวนกล้วยไม้ดีๆ  ให้ลงุสกัแปลงได้ไหมล่ะ’ 

นั่นเป็นสำเหตุที่ท�ำให้วันฟ้ำใหม่เลือกเรียนคณะเกษตรศำสตร์ 

โดยมีเป้ำหมำยว่ำจะน�ำควำมรู้ที่ได้ไปเพำะพันธุ์กล้วยไม้ให้ครอง-

ประทปี ซึ่งเธอไม่รูเ้ลยว่ำคณะเกษตรศำสตร์ไม่มเีอกกล้วยไม้แต่อย่ำง

ใด เธองุนงงไปครู่หนึ่ง แต่ก็กลับหลังไม่ได้ ทว่ำกำรเลือกเรียนคณะ

เกษตรศำสตร์สำขำวทิยำศำสตร์เกษตรกใ็ห้ผลมำกกว่ำแค่ควำมรูเ้รื่อง

กล้วยไม้ เธอได้ควำมรู้ทั้งเรื่องพืชสวน พืชไร่ กำรดูแลรักษำโรคพืช 

ตลอดจนเรื่องสตัวบำล และวนัฟ้ำใหม่กพ็บว่ำเธอสำมำรถทุม่เทควำม

สนใจให้แก่เนื้อหำวชิำเรยีนด้วยควำมชอบที่เธอไม่เคยได้ค้นพบมำก่อน

ในชวีติ แม้ว่ำบดิำของเธอจะท�ำสวนล�ำไยและแปรรูปส่งออกมำหลำย

สบิปี 

ควำมดคีวำมชอบทั้งหมดนั้นเธอยกให้ครองประทปีทั้งหมด เขำ

ท�ำให้เธอกลบัมำเหน็ควำมหมำยของกำรมชีวีติอยู ่วนันี้คงเป็นวนัที่เธอ

ถือว่ำส�ำเร็จกำรศึกษำอย่ำงแท้จริง เพรำะโพรเจกต์สุดท้ำยของกำร

เรียนระดับปริญญำตรีส�ำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย แน่นอนว่ำเธอ 

ไม่เคยลมืสญัญำที่เคยให้ไว้แก่ครองประทปีเลย เธอเตม็ใจและอยำก

กลบัไปยงัสวนกล้วยไม้ตำมค�ำขอตั้งแต่เรยีนได้หนึ่งปีแล้วด้วยซ�้ำ 

...ถ้ำไม่ตดิตรงที่ว่ำคนที่นั่นเกลยีดเธอ 

‘กลับมำอยู่กับลุงนะ พี่เขำไม่ได้โกรธหนูแล้ว ทุกคนที่นี่คิดถึง

หนูนะลูก’ 

อำทิตย์น่ะหรือ...ไม่ได้โกรธเธอแล้ว เป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้ที่สุด

ตั้งแต่เธอเกดิมำ 

“ท�ำหน้ำเศร้ำแบบนี้ คดิถงึอดตีว่ำที่สำมอียู่ล่ะส”ิ 

เสียงโภคินแทรกเข้ำมำในควำมคิดของวันฟ้ำใหม่ ‘อดีตว่ำที่

สำม’ี เป็นค�ำนยิำมที่ชดัเจนมำกที่สดุเลย 

“ใช่ ฉนัต้องกลบัไปไร่ตะวนัฉำย แต่ก�ำลงัคดิว่ำจะท�ำยงัไงไม่ให้
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ถูกลำกไปฆ่ำหมกป่ำ” คิ้วเรียวขมวดเข้ำหำกันแสดงให้เห็นว่ำเธอคิด

หนกัมำกจรงิๆ แต่ดูเป็นควำมกงัวลที่ไม่เหมอืนคนกลวัตำยเลย “เอำ

งี้ดกีว่ำ ก่อนที่ฉนัจะกลบัไปที่นั่น ฉนัจะวำดลำยแทงให้พวกแก” 

“ลำยแทง!” 

ปัณศรกบัโภคนิร้องขึ้นมำพร้อมกนั ก่อนสำวร่ำงอวบจะยื่นหน้ำ

เข้ำไปใกล้ฝ่ำยตรงข้ำมแล้วท�ำเสยีงกระซบิ 

“ที่ไร่นั่นมสีมบตัซิ่อนไว้เหรอ”  

“สมบตับิ้ำนป้ำแกส ิลำยแทงหำศพฉนัต่ำงหำก ถ้ำฉนัถูกลอบ

ฆำตกรรม ไม่ต้องสงสยัใครเลย เพรำะทกุคนอยำกให้ฉนัตำยกนัหมด

นั่นแหละ แล้วไม่มีทำงที่ต�ำรวจจะตำมกลิ่นเจอแน่นอน ดังนั้นถ้ำฉัน

ขำดกำรตดิต่อไปเกนิสำมเดอืน แกสองคนกอ็อกตำมหำศพฉนั ไม่ว่ำ

ยงัไงกต้็องเอำศพฉนัไปท�ำพธิใีห้ได้เว้ย ฉนัไม่อยำกเป็นวญิญำณเร่ร่อน

กลำงป่ำ นี่ลำยแทงที่คำดว่ำจะเป็นจดุอ�ำพรำงศพ ไร่ตะวนัฉำยมเีนื้อที่

ตั้งสองพนัไร่ ขนืมวัหำซี้ซั้วคงได้แก่ตำยคำไร่เปล่ำๆ แน่” 

สิ้นสุดค�ำพูดอันยำวเหยียด สองเพื่อนคู่หูก็ถึงกับอ้ำปำกค้ำง 

ก่อนจะหนัมำสบตำกนัแล้วพำกนัลกุขึ้นจำกเก้ำอี้อย่ำงเงยีบเชยีบ 

“อ้ำว! จะไปไหนกนัล่ะ” วนัฟ้ำใหม่ถำม ท�ำหน้ำเหลอหลำ แต่

ไม่มคีนตอบ “นี่ ฉนัยงัพูดไม่จบเลยนะโว้ย!” 
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2
ความเกลียดไม่เคยจางหาย

โฟล์กสวาเกนสีฟ้าเคลื่อนผ่านแมกไม้สีเขียวเข้มสลับ

อ่อนของฤดูร้อนอย่ำงเชื่องช้ำ ช้ำกว่ำระดับกำรขับรถบนถนนใน

กรงุเทพฯ ที่กำรจรำจรแน่นขนดัเสยีอกี 

หลังจำกพยำยำมหำเหตุผลเพื่อยืดเวลำกำรกลับไร่ตะวันฉำย

ได้สกัพกั วนัฟ้ำใหม่กห็มดข้ออ้ำงใดๆ อกี ปัณศรกบัโภคนิตดัสนิใจจะ

สอบเข้ำรบัรำชกำรในกรมป่ำไม้ จงึเริ่มตั้งหน้ำตั้งตำอ่ำนหนงัสอืสอบ

จนเธอไม่ได้เห็นหน้ำมำหลำยสัปดำห์ วันฟ้ำใหม่ใช้ชีวิตผ่ำนไปวันๆ 

เพื่อหวังให้ควำมหวั่นวิตกนำนำประกำรทุเลำลง ที่รบกวนจิตใจมำก

ที่สุดก็คงเป็นเรื่องที่เธอต้องเผชิญหน้ำกับอำทิตย์อีกครั้ง แม้ว่ำควำม

ต้องกำรครอบครองจะหมดไปจำกใจแล้ว แต่ควำมรู้สกึผดิยงัแจ่มชดั

อยู่ทกุอณู 

เขำไม่ได้โกรธเธอแล้วจรงิๆ หรอื เธอเชื่อที่ครองประทปีพดูเพยีง

ครึ่งเดยีว แต่ถงึจะคดิเช่นนั้นกท็�ำอะไรไม่ได้ เธอไม่อำจผดิสญัญำกบั

คนที่คอยพยงุเธอให้พ้นจำกช่วงเวลำยำกล�ำบำก และกำรยดืเวลำท�ำ

ตำมสญัญำออกไปกไ็ม่มปีระโยชน์อะไร เธอต้องกลบัไร่ตะวนัฉำยแล้ว

จรงิๆ 

คดิอะไรไปเรื่อยเป่ือยได้ไม่นำน สดุท้ำยวนัฟ้ำใหม่กพ็ำรถมำถงึ
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ทำงเข้ำไร่ตะวนัฉำยจนได้ เธอชะลอรถมองดปู้ำยขนำดใหญ่ ก่อนเลื่อน

สำยตำลงมำพินิจสิ่งปลูกสร้ำงขนำดใหญ่สไตล์คันทรี มันคือร้ำน

อำหำรซึ่งก่อนหน้ำนี้เป็นเพยีงร้ำนเลก็ๆ มไีม่กี่โต๊ะ ตอนนี้ถูกปรบัปรงุ

ใหม่จนเธอแทบจ�ำเค้ำเดิมไม่ได้ ฉำกหลังของร้ำนคือไร่องุ่นอันกว้ำง

ใหญ่ไพศำล วูบหนึ่งเธอคิดถึงควำมทรงจ�ำในระยะเวลำสั้นๆ ที่ตน

พ�ำนกัอยู่ที่นี่ มนัไม่ใช่ควำมทรงจ�ำที่ดเีสยีทเีดยีว แต่อย่ำงน้อยครั้งหนึ่ง

เธอกเ็คยเรยีกที่นี่ว่ำบ้ำน  

...เป็นบ้ำนที่ไม่เคยมใีครต้อนรบัเธอ

หญิงสำวพ่นลมหำยใจออกมำ ควำมรู้สึกของคนก�ำลังเดินลง

หบุเหวเป็นเช่นนี้นี่เอง 

“เอำวะ สี่ปีมำแล้ว...คนที่นี่คงไม่ผูกใจเจ็บยำวนำนขนำดนั้น

หรอกมั้ง เรำอำจจะคดิมำกไปเอง” 

ก�ำลงัใจเริ่มกลบัมำอกีครั้ง วนัฟ้ำใหม่ยดืตวัตรง สูดลมหำยใจ

เข้ำลกึ แววตำมำดมั่น 

“แค่สองปี เรำท�ำสวนกล้วยไม้ให้คุณลุงเรียบร้อยแล้วจะไปให้

ไกลเลย”  

แม้ภายนอกไร่ตะวันฉายจะเปลีย่นไปมาก แต่พอวนัฟ้าใหม่

พำรถเคลื่อนเข้ำมำยังอำณำบริเวณของเรือนสุริยะสกุล เธอก็พบว่ำ 

ทุกอย่ำงไม่ได้เปลี่ยนไป เรือนไม้หลังใหญ่ตั้งตระหง่ำนอยู่ท่ำมกลำง

แมกไม้ ฉำกหลงัคอืภูเขำสลบัซบัซ้อนสวยงำมเหมอืนภำพวำด 

ภำพที่เคยสะกดสำยตำเธอตั้งแต่ครำแรกที่มำ เธอชอบที่นี่ แต่

ไม่มีควำมรกั เธอไม่มีควำมรู้สึกอื่นใดนอกจำกควำมเหนบ็หนำวลกึๆ 

เมื่อรบัรู้ถงึควำมไม่เป็นที่ต้องกำร คนที่นี่เกลยีดเธอ  

หญงิสำวจอดรถแล้วจดักำรลำกกระเป๋ำใบโตมำวำงที่พื้น ข้ำง

ในกระเป๋ำคือเสื้อผ้ำ ของใช้ส่วนตัวอีกเล็กน้อย และหนังสือจ�ำนวน
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หนึ่ง เพรำะไม่ได้คดิที่จะอยู่ถำวรจงึใช้เงนิมรดกซื้อคอนโดมเินยีมเป็น

ของตวัเองตั้งแต่อำยถุงึเกณฑ์ที่จะซื้ออสงัหำรมิทรพัย์ได้ ข้ำวของส่วน

มำกถูกเกบ็ไว้ที่นั่นรอวนัเธอกลบัไป 

อำกำศร้อนระอุท�ำให้เริ่มมีเหงื่อซึมจนเสื้อเปียก วันฟ้ำใหม่ดึง

ยำงรดัผมที่ข้อมอืมำรดัผมของตนไว้ ก่อนจดักำรลำกกระเป๋ำขึ้นบนัได

อย่ำงทลุกัทเุล เธอเริ่มรู้สกึว่ำตวัเองเอำของมำมำกเกนิไป 

“หนึ่ง สอง ซั่ม ฮบึ!” วนัฟ้ำใหม่ออกแรงยกกระเป๋ำเดนิทำงขึ้น

บันไดขั้นสุดท้ำย เธอพ่นลมหำยใจออกมำด้วยควำมโล่งอกที่ภำรกิจ

สั้นๆ ส�ำเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ีใบหน้ำกระจ่ำงใสมรีอยยิ้ม 

ทว่ำขณะที่ก�ำลงัดใีจอยู่นั้น บำงสิ่งกท็�ำให้เธอรู้ว่ำตรงนั้นไม่ได้

มตีวัเองยนือยู่คนเดยีว 

ตรงหน้ำคอืโต๊ะรบัประทำนอำหำรตวัเดมิที่ตั้งอยูร่มิระเบยีงบ้ำน

สุริยะสกุล มันยังตั้งอยู่ใต้ร่มเงำของต้นไม้ต้นเดิมดังเช่นก่อนเธอจำก

ไป แต่เพรำะสมำชิกที่นั่งกันพร้อมหน้ำบนโต๊ะอำหำรนั่นต่ำงหำกที่

ท�ำให้เธอขวญัหนดีฝี่อ

หวัโต๊ะคอืครองประทปี ประมขุของไร่ตะวนัฉำย ชำยสูงวยัมอง

มำที่เธอด้วยควำมยนิดอีย่ำงไม่ปิดบงั ด้ำนขวำเป็นหญงิสูงวยัที่แม้ว่ำ

ใบหน้ำจะเริ่มปรำกฏริ้วรอยแห่งควำมชรำ แต่กย็งัมเีค้ำควำมงำมเด่น

ชัด นำงคือทับทิมคนที่แสนจะเกลียดชังเธอและดูเหมือนว่ำตอนนี้จะ

ยังเกลียดไม่เปลี่ยนแปลง อีกฝั่งคือหญิงสำวรูปร่ำงผอมบำง ผิวขำว

สะอำดสะอ้ำน ผมด�ำขลับยำวประบ่ำ ใบหน้ำหวำนซึ้ง หล่อนคือ 

พนิตนันท์ ลูกสำวเจ้ำของรีสอร์ตชื่อดังในอ�ำเภอปำกช่องที่สนิทสนม

กบัครอบครวันี้เป็นอย่ำงด ีดวงตำกลมโตของหล่อนที่มองมำยงัเธอนั้น

ยำกจะคำดเดำควำมรู้สกึ  

และคนสดุท้ำยที่นั่งตดิกบัพนตินนัท์คอืชำยหนุม่รปูร่ำงสงูใหญ่ 

ใบหน้ำหล่อเหลำคล้ำมแดดขึ้นเลก็น้อย แต่วนัฟ้ำใหม่มองว่ำมนัท�ำให้



อุณหภูมิปกติ  41   

เขำดหูล่อสมบรูณ์แบบมำกขึ้น ทว่ำเธอไม่มแีก่ใจจะมวัมำชื่นชมควำม

หล่อ เมื่อดวงตำสนี�้ำตำลเข้มมองมำคล้ำยกบัหมำยจะสงัหำรเธอ

ไม่พบกนัตั้งสี่ปี เขำยงัมแีววตำเยน็ชำไม่เปลี่ยนแปลง

‘ไหนว่ำไม่โกรธแล้วไง นี่ถ้ำสำยตำฆ่ำคนได้ วิญญำณเรำคง 

ถงึมอืยมบำลไปแล้ว กลบัตอนนี้ทนัไหมวะ’ 

วันฟ้ำใหม่หำยใจไม่ทั่วท้อง จะกลับก็ไม่ได้ จะเดินหน้ำก็ไม่มี

หนทำง เธอยกมือขึ้นไหว้ทุกคนหลังจำกคิดได้ว่ำควรทักทำยตำม

มำรยำทไทยก่อนเป็นอนัดบัแรก 

“สวสัดคี่ะคณุลงุ คณุป้ำ พี่นำง พี่อำทติย์” ข้อควำมสดุท้ำย

ของเธอแผ่วเบำอย่ำงที่ไม่รู้ว่ำเป็นเพรำะเหตุใด หญิงสำวก้มหน้ำงุด 

แต่มวิำยเหลอืบมองคนที่โต๊ะรบัประทำนอำหำร ปรำกฏว่ำสำยตำแห่ง

ควำมเกลยีดชงัยงัโจมตมีำที่เธออย่ำงไม่ลดละ พำนให้ขนแขนลกุชนั

ครองประทีปเดินรี่มำหำ ใบหน้ำของชำยสูงวัยกระจ่ำงไปด้วย

รอยยิ้ม 

“หนแูป้ง มำได้ยงัไงลูก ท�ำไมจะมำไม่บอกลงุก่อน จะได้เตรยีม

ห้องหบัไว้ให้ มะปรำง เอง็ไปดูห้องให้คณุแป้งหน่อยไปเรว็ ให้คนไป

ท�ำควำมสะอำดห้องเดิมของคุณแป้งตอนนี้เลย” ครองประทีปหันไป

สั่ง ก่อนกลับมำสนใจผู้เพิ่งมำถึงอีกครั้งพลำงสัมผัสหัวไหล่บอบบำง

ด้วยควำมเอ็นดู “ไปอยู่ที่โน่นเสียนำน ข้ำวของมีแค่กระเป๋ำใบเดียว

เองหรอื หรอืว่ำอยู่ในรถ ลงุจะให้คนไปยกมำให้” 

วนัฟ้ำใหม่รูส้กึว่ำล�ำคอแห้งผำกเป็นผง กบัครองประทปีนั้นเธอ

ได้พบอยู่เนืองๆ เพรำะชำยสูงวัยขยันไปเยี่ยมเธอไม่ต�่ำกว่ำปีละสำม

ครั้ง กอปรกบัมกีำรสนทนำทำงโทรศพัท์ตลอดจงึท�ำให้ควำมสนทิสนม

มอียู่มำก แต่อกีสำมคนที่นั่งคอแขง็อยูท่ี่โต๊ะนั้น ถ้ำวนันี้จะเรยีกว่ำเป็น

คนแปลกหน้ำกไ็ม่ผดิอะไรนกั 

“คณุลงุคะ แป้งขอเข้ำห้องน�้ำหน่อยได้ไหมคะ” 
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วันฟ้าใหม่นั่งกะพริบตาปริบๆ อยู่ที่โถงกลางของเรือน

สุริยะสกุลร่วมกับพนิตนันท์และบรรดำสำวรับใช้ที่มองเธอปำนจะ 

กินเลือดกินเนื้อ บรรดำเจ้ำนำยของพวกนั้นหำยเข้ำไปในห้องท�ำงำน

ของครองประทีป แว่วเสียงภำยในห้องที่ดังออกมำพอให้เดำได้ว่ำ 

ด้ำนในก�ำลังถกเถียงกันอยู่ด้วยประเด็นปัญหำที่มำจำกตัวเธอ หญิง

สำวถอนหำยใจก่อนหนัมองหญงิสำวอกีคนที่ไม่ได้รบัอนญุำตให้เข้ำไป

ในห้องเช่นเดยีวกบัเธอ 

พนิตนันท์ไม่เปลี่ยนไปจำกเมื่อสี่ปีก่อนเลย หล่อนสวยน่ำมอง

เพรำะผวิพรรณขำวผ่อง เครื่องหน้ำสวยหวำน วนัฟ้ำใหม่เคยคดิอจิฉำ

ควำมงำมของเจ้ำหล่อน ควำมจริงแล้ว...เธอน่ำจะอิจฉำในควำม

สมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงหล่อนกบัอำทติย์มำกกว่ำ 

อย่ำกระนั้นเลย พนตินนัท์เองกไ็ม่น้อยหน้ำเธอเท่ำใดนกั เรยีก

ว่ำศลีเสมอกนักว็่ำได้ 

...

‘ทีหลังไม่ต้องหอบข้ำวปลำอำหำรมำให้หรอกนะ ที่นี่ไม่ใช่ 

สถำนสงเครำะห์ผู้ยำกไร้ ไม่ต้องคดิจะอยำกมำท�ำบญุ’  

วันฟ้ำใหม่ในวัยย่ำงสิบเจ็ดปียืนกอดอกกล่ำวกับหญิงสำวผู้

มีอำยุมำกกว่ำหลำยปีโดยไม่คิดกริ่งเกรง แววตำดื้อรั้นมองอีกฝ่ำย

อย่ำงไม่เป็นมติร 

‘ใช่ไม่ใช่ ที่นี่กร็บัเดก็ไม่มพี่อไม่มแีม่มำอยู่ด้วยตั้งหนึ่งคน นสิยั

เสีย พฤติกรรมแย่เหมือนไม่เคยมีคนสั่งสอน ถ้ำไม่ใช่เพรำะควำม

เมตตำของคณุลงุ มหีรอืคนอย่ำงเธอจะได้ลอยหน้ำลอยตำอยู่ที่นี่’ 

‘เธอว่ำใครไม่มพ่ีอแม่’ วนัฟ้ำใหม่โกรธจนตวัสั่น นยัน์ตำแดงจดั

อย่ำงที่พยำยำมกลั้นน�้ำตำแห่งควำมคบัแค้นไม่ให้ร่วงรนิ  

‘เธอไง ไม่มพี่อไม่มแีม่ ฉนัพูดผดิตรงไหนเหรอ’ 

วันฟ้ำใหม่ในวันนั้นช่ำงโง่เขลำยิ่งนัก ต่ำงจำกอีกฝ่ำยที่เป็น
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นักศึกษำชั้นปีที่สี่ ว่ำที่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอย่ำงพนิตนันท์ 

ไม่ว่ำจะพดูอะไรกด็ฉูลำดทนัคน และมกัจะท�ำให้คนที่ไร้วฒุภิำวะอย่ำง

วนัฟ้ำใหม่สตแิตกได้เสมอ ด้วยบนัดำลโทสะเดก็สำวจงึก้ำวเท้ำไปผลกั

อกีฝ่ำยอย่ำงแรงจนร่วงไปกองที่พื้น เหมอืนชะตำเธอยงัเลวร้ำยไม่พอ 

อำทติย์เปิดประตูมำเหน็ภำพนั้นเตม็สองตำ 

...

วันฟ้ำใหม่เผลอพ่นลมหำยใจออกมำเมื่อจ�ำสีหน้ำของอำทิตย์

ได้ด ีเขำไม่ต่อว่ำอะไรเธอ คงเพรำะไม่อยำกเสวนำด้วย แต่รบีปรี่เข้ำไป

หำร่ำงที่กองอยูก่บัพื้นทนัท ีปลอบประโลมพะเน้ำพะนอพนตินนัท์ จน

เธอในเวลำนั้นแทบจะลงไปดิ้นกบัพื้นด้วยควำมเจบ็ใจ 

ตอนนั้นกับวันนี้ช่ำงแตกต่ำงกันเหลือเกิน เธอไม่มีควำมรู้สึก

ริษยำควำมงำมของพนิตนันท์อีกแล้ว แต่กลับกลำยเป็นควำมชื่นชม

อย่ำงเงยีบๆ เมื่อได้จ้องมองใบหน้ำสวยหวำนน่ำมองของเจ้ำหล่อนที่

บดันี้สวยสะพรั่งกว่ำแต่ก่อนมำก คงเป็นเพรำะดแูลตวัเองมำกขึ้นตำม

วยั รสนยิมกำรแต่งกำยกด็ูทนัสมยัเรยีบร้อยมำก

“คุณไม่เห็นใจลูกกับฉันบ้ำงหรือไงคะ เด็กคนนั้นจะท�ำให้

ครอบครัวเรำพัง ฉันยอมอยู่ร่วมชำยคำบ้ำนกับเด็กโกหกสร้ำงเรื่อง 

แบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะ” 

เสยีงทบัทมิดงัลอดช่องประตมูำกระทบโสตประสำทคนฟังด้ำน

นอก วนัฟ้ำใหม่ไม่ได้โกรธที่ทบัทมิกล่ำวถงึเธอแบบนั้น เพรำะหำกเป็น

เธอ เธอกไ็ม่แน่ใจว่ำจะทนรบัพฤตกิรรมของวนัฟ้ำใหม่เมื่อสี่ปีก่อนได้

หรอืไม่ ฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทบัทมิพูดมำกถ็อืว่ำสมควรแล้ว 

ผลวัะ! 

ประตหู้องถกูเปิดออก ทบัทมิก้ำวข้ำมธรณปีระตอูอกมำ ใบหน้ำ

เรยีบตงึเหมอืนมคีนตอกตะปูขงึไว้กม็ปิำน นำงมองผูเ้พิ่งมำถงึเหมอืน

จะสำปให้เป็นหนิ ก่อนจะท�ำท่ำฮดึฮดัสะบดัหน้ำเดนิหนไีป 
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อำทิตย์ลุกขึ้นยืนช้ำๆ กล่ำวกับบิดำด้วยเสียงอันดังเหมือน

ต้องกำรให้คนด้ำนนอกได้รบัรู้ด้วย 

“ที่นี่เป็นบ้ำนของพ่อนี่ครบั พ่อจะให้ใครอยูห่รอืให้ใครไปผมคง

ห้ำมไม่ได้ แต่ขออย่ำงเดยีว อย่ำให้เธอมำยุ่งเกี่ยวกบัผม ไม่ต้องโผล่

มำให้เหน็หน้ำได้เป็นด ีแค่ต้องหำยใจใช้อำกำศร่วมกนักห็นกัหนำเกนิ

ทนแล้ว”

เขำพูดจบแค่นั้นเจ้ำของร่ำงสูงก็เดินออกจำกห้องมำหยุดตรง

ต�ำแหน่งเดยีวกบัที่ทบัทมิยนืก่อนหน้ำ 

‘แม่ลกูคูน่ี้แววตำถอดกนัมำเป๊ียบ มองกนัเหมอืนจะฆ่ำให้ตำย’ 

วนัฟ้ำใหม่สบตำสนี�้ำตำลคู่นั้นวูบเดยีวกต็้องเหลยีวมองทำงอื่น 

“น้องนำงครบั เรำไปกนัเถอะ” อำทติย์เดนิไปหำพนตินนัท์ที่นั่ง

ท�ำตำโตไร้เดยีงสำ 

วนัฟ้ำใหม่เผลอแบะปำก กบัเธอท�ำเหมอืนจะฆ่ำจะแกง ไม่ถงึ

นำทกีห็นัไปท�ำเสยีงอ่อนเสยีงหวำนกบัอกีคน นบัถอืในควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรปรบัอำรมณ์ของเขำเหลอืเกนิ อ้อ...ควำมสำมำรถในกำรเลอืก

ปฏบิตันิั่นด้วย 

อำทิตย์และพนิตนันท์พำกันเดินลงจำกบ้ำนไป วันฟ้ำใหม่พ่น

ลมหำยใจออกมำยำวเหยยีด โล่งใจที่สำมำรถรอดตำยจำกควำมอดึอดั

ก่อนหน้ำนี้มำได้ 

“ลงุขอโทษนะ ที่ทกุอย่ำงกลำยเป็นแบบนี้” 

ครองประทปีเดนิออกมำจำกห้องตั้งแต่เมื่อไรไม่ทรำบ แต่แววตำ

วิตกกังวลนั้นท�ำให้วันฟ้ำใหม่ยิ่งรู ้สึกผิดต่อชำยสูงวัย เธอก่อเรื่อง

วุ่นวำยจนท�ำให้ครองประทีปต้องพบกับควำมล�ำบำกหลำยต่อหลำย

ครั้ง

ร่ำงบำงในชดุเสื้อยดืแขนยำวลำยขวำงกบักำงเกงยนีขำยำวลกุ

ขึ้นยนื ก่อนจะยิ้มกว้ำงๆ ให้ครองประทปีเหน็ว่ำเธอไม่ได้เป็นทกุข์อะไร
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กับกำรถูกเกลียดชังจำกทับทิมและอำทิตย์หรือใครๆ เธอเข้ำใจใน

เหตผุลแห่งควำมเกลยีดชงัที่ทกุคนมตี่อเธอ  

“แป้งโอเคค่ะคุณลุง ถ้ำหำกว่ำคุณป้ำกับพี่อำทิตย์ไม่สบำยใจ 

แป้งจะไปอยู่บ้ำนพกัคนงำนกไ็ด้ค่ะ ที่นั่นน่ำจะมหี้องว่ำงสกัห้อง” 

ค�ำตอบของวนัฟ้ำใหม่ท�ำให้ครองประทปีหยดุควำมคดิทั้งหมด 

แล้วหนัมำพนิจิใบหน้ำหญงิสำวให้แน่ใจว่ำคนที่พดูนั้นคอืวนัฟ้ำใหม่ที่

เขำรู้จัก และก็พบว่ำเธอไม่ได้พูดด้วยควำมประชดประชันหรือแกล้ง

พูดเพื่อเรียกร้องควำมเห็นใจ ตรงกันข้ำมนัยน์ตำของหญิงสำวกลับ

สกุใสเปล่งประกำยและจรงิใจอย่ำงที่สดุ 

ไร่ตะวันฉายเป็นไร่องุ่นที่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ มีเนื้อที่เกือบสองพันไร่ เนื้อที่ส่วนมำกเป็นไร่องุ่นทั้งส�ำหรับ 

รบัประทำนสดและส�ำหรบัแปรรูป พื้นที่บำงส่วนปลกูผลไม้ตำมฤดกูำล 

ผกัออร์แกนกิ มฟีำร์มปศสุตัว์ที่เลี้ยงทั้งโคเนื้อและโคนม ที่พเิศษเลยก็

คือโรงผลิตไวน์และบรั่นดีขนำดใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มำกกว่ำ

ควำมงำมของพชืพนัธุ์ธรรมชำตเิสยีอกี

เรือนพักคนงำนตั้งอยู่ห่ำงจำกบ้ำนสุริยะสกุลแค่สำมร้อยเมตร 

มสีองลกัษณะ แบบแรกเป็นเรอืนไม้ห้องแถวส�ำหรบัคนงำนทั่วไป และ

บ้ำนไม้เป็นหลงัยกพื้นสูงส�ำหรบัหวัหน้ำคนงำนหรอืผู้จดักำร

วนัฟ้ำใหม่ได้พกัเรอืนของหวัหน้ำคนงำนซึ่งปลกูแยกออกมำเป็น

สดัส่วนจำกเรอืนไม้ห้องแถว เวลำนี้บ้ำนพกัคนงำนยงัเงยีบสนทิเพรำะ

ยงัไม่ถงึเวลำเลกิงำน

“มอีะไรให้ผมช่วยอกีไหมครบัคณุแป้ง” แสบวำงกระเป๋ำลงแล้ว

ถำมด้วยสหีน้ำตดิไปทำงเรยีบเฉย 

วนัฟ้ำใหม่รูด้ว่ีำนำยแสบไม่ค่อยอยำกจะเสวนำกบัเธอเท่ำใดนกั 

ตอนที่คุยกับครองประทีปที่เรือนใหญ่เธอก็เห็นว่ำคนรับใช้ของบ้ำน
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สุริยะสกุลออกมำยืนดูอยู่ตลอดเวลำ แววตำของพวกเขำเต็มไปด้วย

ควำมรู้สกึในทำงลบอย่ำงไม่ปิดบงั

“ไม่มอีะไรแล้วค่ะพี่แสบ ขอบคณุนะคะ” เธอยกมอืไหว้

แสบรบีพนมมอืรบัไหว้เก้ๆ กงัๆ มองอดตีเจ้ำนำยขำวนีอย่ำงอึ้งๆ 

วนัฟ้ำใหม่ขบขนัอยูภ่ำยในแต่ไม่พดูอะไร เธอลำกกระเป๋ำเข้ำไปในบ้ำน

แล้วทิ้งให้นำยแสบยนืเกำหวัอยูต่รงนั้น ไม่นำนกเ็ดนิลงจำกบ้ำนไปโดย

ไม่พูดอะไร 

ตะวันบ่ำยคล้อย วันฟ้ำใหม่นั่งลงบนตั่งไม้ในห้องโถง มองไป

รอบๆ ตวัเรอืนอนัว่ำงเปล่ำกไ็ด้ข้อสรปุว่ำพรุ่งนี้เธอคงต้องเข้ำตวัเมอืง

ไปจัดกำรซื้อข้ำวของอีกหลำยอย่ำง บ้ำนหลังนี้เป็นบ้ำนไม้ยกพื้นสูง 

ควำมกว้ำงของตัวบ้ำนประเมินจำกสำยตำแล้วน่ำจะมีพื้นที่ไม่เกินห้ำ

สบิตำรำงเมตร ภำยในแบ่งเป็นหนึ่งห้องนอน หนึ่งห้องน�้ำ และบรเิวณ

ที่เธอนั่งน่ำจะเรียกได้ว่ำห้องอเนกประสงค์ ไม่มีเครื่องอ�ำนวยควำม

สะดวกอื่นใดนอกจำกเฟอร์นเิจอร์ไม่กี่ชิ้น 

เธอคว้ำกระดำษปำกกำมำจดเตือนควำมจ�ำถึงสิ่งที่ต้องซื้อ 

ขณะที่ก�ำลงัคดิเรื่องจดัที่พกัใหม่ อยู่ๆ  แสงแดดอ่อนจำกตะวนัยำมบ่ำย

กท็�ำให้ดวงตำกลมค่อยๆ ปรอืลง เธอเอนตวันอน แต่มอืยงัถอืปำกกำ

กบักระดำษ 

พกัสำยตำสกัยี่สบินำทกีด็เีหมอืนกนั 

จากทีต้ั่งใจพกัสายตาแค่ยีส่บินาท ีปรากฏว่าวนัฟ้าใหม่ตืน่

มำพบกบัควำมมดืสนทิ ท้องฟ้ำมดืแล้ว หญงิสำวสะดุ้งลกุขึ้นมำคว้ำ

โทรศพัท์ กดเปิดไฟฉำยส่องหำสวติช์ไฟ 

“ตำยเหอะ หลบัไปตั้งสำมชั่วโมง” 

หญิงสำวบิดร่ำงบำงไล่ควำมเมื่อยขบเพรำะนอนบนพื้นแข็งๆ 

นำนเกนิไป เธอเดนิสะลมึสะลอืเข้ำไปในห้องนอน คว้ำผ้ำเชด็ตวัแล้ว
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เดนิเข้ำห้องน�้ำไป 

พออำบน�้ำเสร็จ ท้องที่ไม่ได้รับประทำนอะไรมำตั้งแต่กลำงวนั

ก็เริ่มประท้วง มองออกไปจำกตรงที่เธออยู่หนทำงนั้นมืดสนิท บ้ำน

เรือนคนงำนที่อยู่ไม่ไกลปิดประตูเงียบเชียบ ที่นี่ไม่เหมือนหอพักของ

เธอที่พอเดนิลงมำข้ำงล่ำงกพ็บกบัร้ำนขำยอำหำรตลอดข้ำงทำง หรอื

ถ้ำดกึกว่ำนั้นกย็งัมร้ีำนสะดวกซื้อที่เปิดตลอดยี่สบิสี่ชั่วโมง เธอสะเพร่ำ

ไปจรงิๆ ที่ลมืคดิเรื่องนี้ไปสนทิ  

ถึงอย่ำงไรก็คงหำอะไรกินวันนี้ไม่ทันแล้ว เธอคงต้องอดทนรอ

ให้ถงึเช้ำ

“ได้มำม่ำสกัถ้วยกค็งด”ี 

คดิแล้วกป็ลงเพรำะคงท�ำอะไรไม่ได้ หญงิสำวเดนิกลบัไปล้มตวั

ลงบนที่นอน ดทีี่เมื่อครู่เธอเหน็กองผ้ำห่มใหม่สะอำดวำงอยู่ที่ระเบยีง 

ครองประทปีคงให้คนจดัหำมำให้ ท�ำให้เธอไม่ต้องนอนปวดหลงัทั้งคนื 

แต่ไยผู้เป็นลงุจงึไม่ยกัให้คนน�ำอำหำรมำให้เธอด้วยเล่ำ เพรำะอำหำร

เป็นหนึ่งในปัจจยัสี่ที่ส�ำคญักว่ำเครื่องนุ่งห่ม

วันฟ้ำใหม่ลืมตำมองเพดำนว่ำงเปล่ำอยู่หลำยนำทีก่อนจะ

หลบัตำลง แต่เธอเพิ่งตื่นหลงัจำกหลบัไปสำมชั่วโมงจงึไม่สำมำรถนอน

หลบัได้โดยง่ำย ซ�้ำยิ่งพยำยำมนอนให้หลบักย็ิ่งดเูหมอืนเป็นกำรท�ำให้

ควำมหวิแสดงตวัตนออกมำมำกกว่ำเดมิ  

รำวสองชั่วโมง...ควำมอดทนของคนหิวก็ต้องหมดลง เธอต้อง

กนิอะไรสกัอย่ำง อะไรกไ็ด้...มเิช่นนั้นคนืนี้ต้องตำยแน่ๆ 

บ้านสริุยะสกุลเงยีบเชยีบไม่ต่างจากทัว่อาณาบรเิวณในไร่

ตะวนัฉำย ไฟสส้ีมเปิดเป็นบำงดวงเมื่อสมำชกิในบ้ำนต่ำงแยกย้ำยเข้ำ

ห้องนอนกนัหมดแล้ว เธอรู้ว่ำครองประทปีและทบัทมินอนเรว็ ไม่เกนิ

สองทุม่ครึ่ง คงจะมกีแ็ต่ลกูชำยหวัแก้วหวัแหวนของบ้ำนที่นอนดกึเป็น
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ประจ�ำ และดูเหมอืนว่ำวนันี้เขำจะอยู่บ้ำน 

วันฟ้ำใหม่ลงจำกรถแล้วเดินอ้อมไปข้ำงหลังบ้ำนอันเป็นส่วน

ของห้องครัว เธออยู่ที่นี่สำมปี รู้จักทุกซอกทุกมุม และรู้ว่ำเวลำนี้ทั้ง

บ้ำนไม่มีใครสนใจห้องครัวแล้ว หญิงสำวเดินตรงไปที่ตู้เย็น พอเปิด 

ตู้เย็นได้ก็คว้ำกล่องน�้ำผลไม้ออกมำเป็นอันดับแรก เทใส่แก้วใบใหญ่

แล้วกระดกทเีดยีวหมดไปครึ่งแก้ว พอน�้ำผลไม้ช่วยคลำยควำมหวิได้

บ้ำงแล้วหญงิสำวกค็ว้ำถ้วยบะหมี่กึ่งส�ำเรจ็รูปมำเปิด เทน�้ำใส่แล้วส่ง

มนัเข้ำไมโครเวฟ แต่แล้วขณะที่เธอก�ำลงัรอให้ไมโครเวฟท�ำงำนเสรจ็

ก็นึกขึ้นได้ว่ำถ้วยเดียวคงไม่พอจึงเดินไปหยิบอีกถ้วยมำเทน�้ำใส่ พอ

ถ้วยแรกเสรจ็จงึส่งถ้วยสองเข้ำไปแทนที่แล้วกดปุ่มท�ำงำน 

อำหำรที่เลิศรสที่สุดก็ไม่อร่อยเท่ำอำหำรธรรมดำยำมเมื่อท้อง

หวิ 

วนัฟ้ำใหม่ตกับะหมี่ร้อนๆ ใส่ปำก ควำมร้อนท�ำให้เธอเกอืบคำย

มนัออกมำ แต่สดุท้ำยกก็ลนืมนัลงท้องไปได้ พอเริ่มชนิกบัควำมร้อน

แล้วกจ็ดักำรตกัค�ำที่สอง สำม และสี่เข้ำปำกตำมกนัตดิๆ 

“คดิจะท�ำอะไรชั่วๆ อกีเหรอ” 

เสยีงที่ดงัขึ้นโดยไม่มป่ีีมขีลุย่นั้นท�ำให้วนัฟ้ำใหม่หนัขวบัไปมอง

ทั้งที่เส้นบะหมี่ยงัคำอยูท่ี่ปำก เธอเบกิตำกว้ำงเมื่อเหน็ว่ำเจ้ำของเสยีง

เป็นใคร 

‘พี่อำทติย์’ วนัฟ้ำใหม่ตะโกนก้องในใจ พูดไม่ได้เนื่องจำกปำก

เต็มไปด้วยเส้นบะหมี่ หญิงสำวตั้งสติชั่วครู่จึงจัดกำรกลืนมันลงท้อง

อย่ำงรวดเรว็ 

ติ๊ง! 

เสยีงไมโครเวฟดงัขึ้นเตอืนว่ำบะหมี่อกีถ้วยสกุแล้ว หญงิสำวกดั

ริมฝีปำกส่งสำยตำขอลุแก่โทษให้เจ้ำของบ้ำนที่ตอนนี้ยืนมองเธอ

เหมอืนก�ำลังจะจับผู้บกุรกุสักคน คิ้วเข้มขมวดเข้ำหำกนัส่งให้ใบหน้ำ
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นิ่งขรมึดมุำกขึ้นไปอกี 

“คิดจะท�ำอะไร” ร่ำงสูงหกฟุตเศษเดินเข้ำไปหำผู้บุกรุก มอง

อย่ำงไม่ไว้วำงใจ อย่ำว่ำแต่สี่ปีเลย ต่อให้อกีร้อยปีเขำกไ็ม่มทีำงลมืว่ำ

วนัฟ้ำใหม่ร้ำยกำจเพยีงใด 

วันฟ้ำใหม่ยังหำเสียงตัวเองไม่เจอ เธอกลืนน�้ำลำย หัวใจเต้น

โครมครำมเหมอืนว่ำมนัจะกระดอนออกมำจำกอก

ไม่น่ำเชื่อว่ำเมื่อสี่ปีก่อนเธออยำกได้ผู้ชำยคนนี้เป็นสำมี

หน้ำตำเขำดอุย่ำงกบัยกัษ์...ไม่เหน็จะน่ำพศิวำสตรงไหน  

“ฉนัถำม เป็นใบ้หรอืไง” เสยีงเข้มดงัขึ้นอกีจนเกอืบเป็นตะคอก

จะดหุำอะไรกนันกักนัหนำ...วนัฟ้ำใหม่ตั้งสตริวบรวมควำมกล้ำ

บอกกบัเขำไปด้วยเสยีงกระท่อนกระแท่น

“แป้ง มำหำอะไรกนิค่ะ” 

“โกหก” เสียงเข้มนั้นโพล่งออกมำทันที “จะโกหกก็ท�ำให้มัน

เนยีนกว่ำนี้หน่อยนะ คนอย่ำงเธอมแีผนเสมอนั่นแหละ คดิว่ำตวัเอง

แกล้งลืมควำมชั่วที่เคยท�ำไว้แล้วคนอื่นเขำจะลืมด้วยอย่ำงนั้นเหรอ 

อยำกรู้จริงๆ ว่ำหน้ำเธอท�ำด้วยอะไรถึงได้ด้ำนขนำดกล้ำกลับมำ

เหยยีบที่นี่อกี”  

‘อะไรกนั (วะ)’ วนัฟ้ำใหม่อทุำนอยูใ่นอกเพรำะไม่รูจ้ะหำถ้อยค�ำ

ไหนมำตอบโต้ น่ำแปลกที่ครั้งนี้อำจเป็นครั้งแรกที่เขำพูดกับเธอได้

หลำยประโยคกว่ำที่ผ่ำนมำ แต่ถ้ำเลอืกได้เธอจะขอให้เขำมองผ่ำนแล้ว

เห็นเธอเป็นอำกำศไปเหมือนครั้งอื่นๆ จะดีกว่ำ ไม่คิดเลยว่ำภำยใต้

ใบหน้ำหล่อเหลำนั้นจะซ่อนวำจำร้ำยกำจได้ถงึเพยีงนี้  

“งั้น...ถ้ำแป้งรกหรูกตำพี่อำทติย์มำก แป้งกลบับ้ำนพกักไ็ด้ค่ะ” 

เธอรู้ว่ำกำรโต้เถียงกับเขำไม่ต่ำงจำกเดินเข้ำไปหำเรื่องเหยียบตะปู 

และคนมีชนักติดหลังเช่นเธอควรหรือที่จะอยู่เผชิญหน้ำกับคนที่แค้น

ตนขนำดนั้น   
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วนัฟ้ำใหม่ไม่ลมืหนักลบัไปหยบิถ้วยบะหมี่ในไมโครเวฟ ควำม

ร้อนจำกถ้วยท�ำให้เธอต้องรบีวำงมนัลงบนเคำน์เตอร์ โชคดทีี่ไม่ท�ำมนั

หกเลอะเทอะให้วุ ่นวำยไปมำกกว่ำนี้ แต่ขณะที่ก�ำลังสำละวนกับ

อำหำรมื้อเยน็ที่ล่วงเลยมำจนดกึดื่น เธอกพ็บว่ำรงัสอี�ำมหติจำกดวงตำ

ของอกีคนยงัไม่จำงหำยไป 

อำทิตย์จ้องเธออย่ำงเอำเป็นเอำตำย วันฟ้ำใหม่เพิ่งสังเกตว่ำ

เขำสวมเสื้อกล้ำมสขีำวสะอำดกบักำงเกงนอนขำยำวสเีทำจมัป์ข้อเท้ำ 

กล้ำมยักษ์ที่เด่นชัดนั้นท�ำให้เธออดประเมินไม่ได้ว่ำถ้ำเขำบีบคอเธอ 

เธอจะตำยในกี่นำท ี

ตำยละ...เธอเขียนลำยแทงบอกที่ซ่อนศพให้ปัณศรกับโภคิน

ละเอยีดดหีรอืยงันะ  

แต่แววตำช่ำงส�ำรวจของเธอนั้นท�ำให้อำทิตย์เข้ำใจไปอีกทำง 

เขำคดิว่ำวนัฟ้ำใหม่ก�ำลงัรูส้กึบำงอย่ำงกบัร่ำงกำยของเขำ เธอมองเขำ

ตั้งแต่ศรีษะจดปลำยเท้ำ จำกปลำยเท้ำขึ้นมำหยดุที่หน้ำอก

“เลว” 

หำ...วนัฟ้ำใหม่ใจกระตกุวบู ก่อนควำมหวำดกลวัจะจำงหำยไป

อย่ำงรวดเร็ว กลำยเป็นควำมกรุ่นโกรธเข้ำมำแทนที่ เธอรู้ว่ำตัวเอง 

ไม่ได้ดอีะไรนกั ออกจะเลวทรำมมำกอย่ำงที่เขำพูดไม่ผดิเพี้ยน แต่ว่ำ

กันขนำดนี้ก็ท�ำให้เธอเลือดขึ้นหน้ำได้เหมือนกัน อย่ำงน้อยเขำก็ควร

จะมมีนษุยธรรมสกันดิ มำต่อว่ำกนัยำมที่เธอก�ำลงัหวิจนจะกนิคนได้

ทั้งคนได้อย่ำงไร 

“พี่อำทติย์ ว่ำกนัแรงเกนิไปแล้วนะคะ” 

“ห ึเกนิไปเหรอ น้อยไปเสยีด้วยซ�้ำ คนแบบเธอฉนัไม่จบัฆ่ำหมก

ป่ำกด็ตีั้งเท่ำไหร่ สมบตัทิี่พ่อเธอทิ้งไว้ให้มนัไม่พอให้เธอไปเริ่มต้นชวีติ

ที่อื่นเหรอ เธอใช้หมดแล้ว หรอืว่ำ...อยำกจะได้อะไรจำกที่นี่มำกกว่ำ

เงนิทอง”
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“อะไรที่ว่ำคอือะไรเหรอคะ” 

“ไม่ต้องพูดกน็่ำจะรู้อยู่แก่ใจ ฉนัไม่พูดให้ปำกสกปรกหรอก” 

“ไม่พูดกไ็ม่ต้องพูดค่ะ แป้งกลบัได้หรอืยงัคะ” เธอคร้ำนจะต่อ

ควำมเพรำะไม่อยำกรบัศกึสองด้ำน แค่ควำมหวิกท็�ำร้ำยเธอได้มำกพอ

อยู่แล้ว 

หญิงสำวก้มมองถ้วยบะหมี่ก็เห็นว่ำควันยังลอยออกมำเป็น

จ�ำนวนมำก 

“ขอยืมกล่องใส่อำหำรหน่อยนะคะ” วันฟ้ำใหม่หันไปขอ

อนุญำตโดยไม่สนใจอำรมณ์ของอีกฝ่ำยที่ดูเหมือนจะมีควันพวยพุ่ง

ออกจำกหูไม่ต่ำงจำกบะหมี่กึ่งส�ำเรจ็รูปถ้วยนี้เท่ำใดนกั  

วันฟ้ำใหม่เทบะหมี่ใส่กล่องอำหำร ก่อนหันไปเปิดตู้เย็นหยิบ

กล้วย ส้ม ขนมปัง และไส้กรอกยดัเข้ำไปอกีกล่อง หลงัจำกนั้นเธอก็

หอบกล่องอำหำรเดนิตวัลบีออกมำ พอจะต้องผ่ำนร่ำงสูงเหมอืนยกัษ์

นั่นหญิงสำวก็รีบโกยอ้ำว อย่ำงไรก็ตำม เธอยังไม่อยำกตำยตอนนี้ 

อย่ำงน้อยกไ็ม่ควรเป็นตอนที่ท้องเธอว่ำงแบบนี้  

เจ้ำของร่ำงสงูมองตำมร่ำงที่ร้อนรนออกไป ดวงตำสนี�้ำตำลเป็น

ประกำยวูบไหวคล้ำยไม่แน่ใจบำงอย่ำง 

“คดิจะมำไม้ไหน” 


