บทน�ำ
ภายในซอยย่อยเล็กๆ อันเป็นที่อยู่ของบ้านไม้ชั้นเดียว
ซึง่ เป็นบ้านเช่าทีม่ ตี ้นไม้ขนึ้ ร่มรืน่ ให้ร่มเงา บ้านเช่าหลังนีเ้ มือ่ ก่อนจะมี
ผู้เช่าหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปไม่ซ�้ำหน้า บางรายอยู่เช่าหนึ่งปี บางราย
ก็สองปี แต่รายล่าสุดที่เช่าอยู่ทุกวันนี้คือผู้ที่เช่าได้นานสุดและจ่าย
ค่าเช่าไม่เคยขาดตกบกพร่อง จึงอาศัยอยู่ที่นี่มาเจ็ดปีแล้ว
บริเวณด้านหน้าบ้านมีรวั้ เหล็กเตีย้ โปร่งกัน้ แนวเขตพืน้ ทีบ่ า้ นเอา
ไว้ ความโปร่งท�ำให้มองเห็นเข้าไปถึงตัวบ้านได้ แต่ตอนนี้ที่หน้าประตู
รัว้ มีหญิงวัยกลางคนทีผ่ มแซมขาวยืนพะวักพะวนอยู่ สีหน้าบ่งบอกถึง
ความวุน่ วายใจ ดวงตาแดงพอประมาณราวกับผ่านการร้องไห้มา แล้ว
พอเห็นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล่นเข้ามาจอดหน้าบ้าน โดยมีสาวแรก
รุ่นลงจากรถ น�้ำตาก็คลอหน่วยขึ้นมาแทบจะทันที
“ป้าปริม สวัสดีค่ะ”
เด็กหญิงวัยแรกรุ่นในชุดนักเรียนปกกะลาสีเรือยกมือไหว้ ขณะ
กล่าวทักทายคุณป้าข้างบ้านเช่าที่มีอาชีพท�ำขนมกล้วยกับข้าวต้มมัด
ขาย แล้วบางครั้งก็จะแบ่งให้หล่อนเอาไปกินที่โรงเรียนด้วย
“ขิง...มานี่ลูกมา” ป้าปริมเรียกพลางกวักมือให้เด็กหญิงเข้าไป
ใกล้
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คนถูกเรียกเดินเข้าไปอย่างงุนงง แต่ก็ยอมให้คุณป้าข้างบ้าน
กอดแต่โดยดี แล้วแค่เพียงเจ้าตัวถูกกอดไว้เท่านั้น คนกอดก็ร้องไห้โฮ
ออกมาจนเด็กหญิงตกใจ
“คุณป้าเป็นอะไรไปคะ ร้องไห้ท�ำไม”
“ป้า ป้ามีข่าวไม่ดีจะต้องบอกหนู”
ป้าปริมพูดไปก็ร้องไห้ไปจนเด็กหญิงแรกรุ่นใจคอไม่ดี แต่ก็ไม่
อยากคิดอะไรในแง่ร้าย จนกระทั่งหญิงวัยกลางคนดันร่างหล่อนออก
ห่างเล็กน้อย สะอื้นไห้ไม่ยอมหยุด “ตอนนี้พ่อกับแม่ของขิงอยู่โรงพยาบาล ทั้งสองคน...เสียแล้วจ้ะ”
“ไม่...ไม่จริง ป้าปริมพูดอะไร ป้าปริมอย่าหลอกขิงนะ”
“ป้าพูดความจริง เจ้าหน้าที่เขาใช้โทรศัพท์ของพ่อขิงโทร. กลับ
เบอร์สุดท้ายมาบอกเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อน ป้าจะไปหาขิงที่โรงเรียนแล้ว
แต่กลัวจะคลาดกันเลยมาดักรอที่นี่เพื่อบอกหนู” ป้าปริมดึงเด็กหญิง
เข้ามากอด เสียงร้องไห้โฮดังลั่นซอยราวกับหัวใจของใครคนหนึ่งถูก
กระชากออกไปด้วยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับหนึ่งชีวิต ที่ไม่คิดว่าจะ
ต้องมาเจอเรื่องนี้ในช่วงวัยที่ยังน้อยแบบนี้!
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1
ผู้ชายที่ชื่ออาคิน

สิบปีต่อมา
ภายในรั้วปูนสีครีมสูงสองเมตรตลอดแนวยาวของพื้นที่สองไร่
กว่า คฤหาสน์หลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นตั้งเด่นเป็นสง่า หลังคาสีนำ�้ ตาล
เข้มตัดกับตัวบ้านสีครีมนวลตา วงกบหน้าต่างสีขาวตัดกับสีน�้ำตาล
อ่อนของผ้าม่าน ด้านหนึ่งของบ้านมีสระน�้ำและสวนหย่อมเล็กๆ มี
น�้ำตกจ�ำลองท�ำให้บรรยากาศดูร่มรื่นมากขึ้น ส่วนอีกด้านหนึ่งมีแนว
ต้นไม้อยู่ใกล้กับโรงรถที่จอดรถได้สามคัน แล้วยังมีพื้นที่ด้านหน้า
ตัวบ้านที่สามารถจัดงานปาร์ตีและจอดรถได้อีกห้าคันอย่างสบายๆ
บ้านหลังนี้เป็นของตระกูลตรีประพัทธ์ ผู้มีชื่อเสียงในแวดวง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ องอาจ ตรีประพัทธ์ คือผูท้ สี่ ร้างชือ่ นีไ้ ว้ให้คนรูจ้ กั
เมื่อหลายสิบปีก่อนเขาถูกรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เงินก้อน
ใหญ่ แ ละน� ำ เงิ น ก้ อ นนั้ น มาเพิ่ ม มู ล ค่ า ด้ ว ยการลงทุ น มุ ่ ง สู ่ ธุร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์
องอาจซื้อที่ดินท�ำเลดีไว้เก็งก�ำไร เมื่อชีวิตเริ่มมั่นคง องอาจก็
แต่งงานกับสุนทรีย์ ที่เดิมเป็นแค่ลูกสาวเจ้าของร้านขนมหวานเล็กๆ
แห่งหนึ่ง แต่เมื่อความรักสามารถเอาชนะอุปสรรคระหว่างฐานะได้
ความรักของทั้งสองจึงเปรียบเสมือนรักที่ยิ่งใหญ่
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ตระกูลตรีประพัทธ์ยงิ่ เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์
และในแง่ของต�ำนานซินเดอเรลลาผูโ้ ชคดีของสุนทรีย์ แต่ในขณะทีช่ วี ติ
ครอบครัวขององอาจกับสุนทรียก์ ำ� ลังเจริญรุง่ เรือง จูๆ่ องอาจก็จากไป
ก่อนวัยอันควรด้วยโรคประจ�ำตัว ทิ้งทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลไว้ให้
สุนทรีย์และลูกทั้งสอง ซึ่งก็คือปวุฒิกับนงลักษณ์ ท�ำให้สุนทรีย์กลาย
เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่นั้นมา
วันเวลาผ่านไปหลายปี ปวุฒิเรียนจบคบหาดูใจกับชลลดา จน
ได้แต่งงานกันในเวลาต่อมาและมีลูกชายชื่อ อาคิน ตรีประพัทธ์ ส่วน
นงลักษณ์กแ็ ต่งงานและออกไปอยูบ่ า้ นสามีแต่ไม่ได้มลี กู ด้วยกัน เพราะ
ปัญหาสุขภาพของนงลักษณ์ท�ำให้มีลูกยาก
ครอบครัวตรีประพัทธ์เหมือนจะมีเรื่องดีๆ เข้ามา แต่ปวุฒิกับ
ชลลดาแต่งงานกันได้แปดปีก็หย่า เพราะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
ทะเลาะกันบ่อยครั้งแม้ทั้งคู่จะพยายามประคับประคองเท่าไรก็ไม่ได้
ผล
เมือ่ ปวุฒหิ ย่ากับภรรยาคนแรก ก็ครองตัวเป็นโสดอยูน่ านหลาย
ปี จนกระทั่งได้พบรักใหม่กับนารีที่อายุห่างกันมาก ปวุฒิตัดสินใจจด
ทะเบียนสมรสอีกครั้ง เช่นเดียวกับนงลักษณ์ซึ่งพบรักใหม่กับพินิจ
แต่กว่าจะตกลงใจแต่งงานกันก็อีกหลายปีต่อมา
แต่ดูเหมือนว่าการแต่งงานใหม่ของปวุฒิจะท�ำให้ลูกชายคน
เดียวอย่างอาคินรับไม่ได้ ถึงขั้นขอผู้เป็นย่าไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสทันที
ที่เรียนจบปริญญาตรี เพื่อจะได้ไม่ต้องทนอยู่ในบ้านหลังเดียวกับ
แม่เลี้ยง ความสัมพันธ์ของพ่อลูกจึงมีระยะห่างมากขึ้น
อาคินจะกลับเมืองไทยปีละสามครั้งเพราะไม่อยากเจอหน้า
แม่เลีย้ ง จนกระทัง่ ปวุฒปิ ว่ ยและจากไป เขาจึงกลับมาเมืองไทยน้อยลง
เหลือแค่ปีละสองครั้ง โดยทุกครั้งจะไม่ยอมพักที่บ้านตรีประพัทธ์
เพราะไม่อยากเห็นหน้าภรรยาของพ่อ
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แต่มาวันนี้ทุกความคิด ทุกอคติของเขาต้องถูกหยุดลง เมื่อสุนทรีย์ผู้เป็นย่าได้จากไป เขาจ�ำต้องกลับมาเพือ่ ท�ำหน้าทีข่ องหลานและ
ทายาทของตรีประพัทธ์!
“บ้านดูโทรมไปเยอะ” ชายหนุม่ ทีเ่ พิง่ ลงจากรถแท็กซีเ่ ปรยพลาง
มองผ่านช่องประตูรั้วอัลลอยเข้าไปยังคฤหาสน์หลังใหญ่ สายฝนที่
โปรยปรายท�ำให้เขาไม่อาจโอ้เอ้ รีบไขกุญแจรั้วเล็กเข้าไปภายในบ้าน
เขามาถึงเมืองไทยตั้งแต่ช่วงสาย แต่กว่าจะเอากระเป๋าและ
เดินออกมาด้านหน้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าก็กินเวลาไปเกือบชั่วโมง
แล้วพอเรียกแท็กซี่ออกจากสนามบินเพื่อเข้าเมือง ฝนก็เทกระหน�ำ่ ลง
มาแบบไม่ลมื หูลมื ตา ท�ำเอาการจราจรติดขัดถึงขัน้ จอดสนิท ไม่แค่นนั้
ยังมีรถใหญ่และรถยนต์ประมาณสี่คันที่จอดเสียท�ำให้รถติดยาวเป็น
กิโล จนค่ามิเตอร์แท็กซี่ของเขาพุ่งพรวดไปไกลพร้อมกับเวลาทีเ่ สียไป
เกือบสี่ชั่วโมง แต่ในที่สุดเขาก็มาถึงบ้านตรีประพัทธ์จนได้
“ท่าทางจะถูกคุณย่าท�ำโทษที่นานๆ ทีกลับมาเยี่ยมบ้าน”
อาคินเปรยพลางหัวเราะเสียงขืน่ ในล�ำคอ ขณะลากกระเป๋าเดินทางเดินกึง่ วิง่ ตากฝนตรงไปยังประตูทตี่ ดิ กับโรงรถ พอเข้าไปถึงตรงนัน้
ได้ก็พ้นจากเม็ดฝน เขาบิดลูกบิดประตูดู แต่ประตูล็อกไว้ เขาจึงต้อง
เสียเวลาไขกุญแจเข้าไป
“ท�ำไมบ้านมืดและเงียบแบบนี้นะ อยู่กันยังไงเนี่ย” ชายหนุ่ม
พึมพ�ำแล้วเดินไปเปิดไฟตรงผนังด้านหนึ่ง แต่ก็ไม่ติด เขาจึงลองเปิด
ไฟทุกดวงแต่กย็ ังไม่เป็นผล จึงลองเปิดพัดลมเพดานแล้วก็ได้ค�ำตอบ
“มิน่าถึงได้มืดสลัวไปทั้งบ้าน ไฟดับนี่เอง” เขาเปรยพลางถอน
หายใจ ก่อนจะตะโกนร้องเรียกหาแม่บ้านคนสนิทของคุณย่า
“ป้าจวงอยู่ไหนนะ”
ไม่มีเสียงใครตอบกลับมาแม้แต่คนเดียว แต่จังหวะที่เขาก�ำลัง
จะเดินผ่านส่วนที่เป็นห้องเมด เขาก็เห็นกระดานตารางปฏิทินแปะอยู่
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ที่ผนังหน้าห้องที่จ�ำได้ว่าป้าจวงจะต้องเขียนโน้ตส�ำคัญแปะไว้ให้
สาวใช้รู้ บางครัง้ ก็เป็นเรือ่ งให้ซอื้ ของ หรือหากเจ้านายในบ้านมีธรุ ะต้อง
ไปไหน แม่บ้านก็จะจดไว้บนกระดานนี้กันลืม
บนกระดานนั้นมีโน้ตแผ่นหนึ่งแปะอยู่ มันเขียนว่า
เที่ยงไปวัด จัดการเรื่องเตรียมอาหาร ของว่าง ดอกไม้ และซื้อ
ของส�ำหรับถวายพระในพิธีสวด
“นีไ่ ปกันหมดทัง้ บ้านเลยหรือไง” อาคินพึมพ�ำ นิว่ หน้าหงุดหงิด
ก่อนจะลากกระเป๋าเดินทางผ่านโถงทางเดินตรงไปยังบันไดทางขึน้ ชัน้
สองแล้วหิ้วกระเป๋าขึ้นไปยังห้องนอนของเขา เดินผ่านห้องนอนแรก
ตรงไปยังห้องนอนของตนเองที่อยู่ด้านปีกซ้ายของคฤหาสน์
เสียงล้อลากพื้นดังครืดๆ ท่ามกลางความเงียบ ความมืดสลัว
และเสียงฝนด้านนอกทีต่ กไม่ยอมหยุดแม้จะซาลงเล็กน้อยบ้างแล้ว จน
กระทัง่ เขามาถึงห้องก็เปิดประตูเข้าไปและปิดลง เมือ่ นัน้ เอง ประตูหอ้ ง
ที่เขาเดินผ่านไปอึดใจใหญ่ก็ถูกเปิดออก พร้อมกับที่หญิงสาวคนหนึ่ง
ชะโงกหน้าออกมาดูด้วยความสงสัย
“เสียงอะไร” รสรินหรือขิงเปรยพลางท�ำหน้านิ่ว มองซ้ายมอง
ขวาหาทีม่ าของเสียงซึง่ คล้ายคนลากกระเป๋า แต่หล่อนก็ไม่แน่ใจว่าคิด
ไปเองหรือไม่ เพราะเสียงฝนท�ำให้แยกเสียงออกได้ยาก แล้วหล่อนก็
ไม่ได้คิดไปในเชิงเรื่องลี้ลับด้วย เพราะถ้าสิ่งลี้ลับที่ว่าเป็นคุณย่าที่เพิ่ง
จากไป หล่อนจะดีใจมากกว่าที่ท่านมาหา
สุนทรียเ์ ป็นคนให้ชวี ติ ใหม่แก่หล่อน รับรสรินเข้ามาอยูใ่ นบ้านตรีประพัทธ์หลังจากทีพ่ อ่ กับแม่เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ หญิงชรา
รักและเอ็นดูหล่อนมาก และให้เรียกตนเองว่า คุณย่าสุน
รสรินใช้ชวี ติ อยูใ่ นบ้านตรีประพัทธ์เหมือนหลานสาวคนหนึง่ ของ
บ้านหลังนี้อย่างมีความสุข และคิดจะตอบแทนบุญคุณสุนทรีย์ด้วย
การคว้าปริญญามาให้ท่านชื่นใจ แต่ท่านก็จากไปก่อนที่หล่อนจะท�ำ
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ส�ำเร็จ แต่ถึงท่านจะจากไปแล้ว หล่อนก็จะเดินหน้าต่อไป เพื่อเป็น
ความภาคภูมใิ จให้แก่ท่านให้จงได้
“ขิงคิดถึงคุณย่าจังค่ะ” รสรินเปรยน�้ำตารื้นก่อนจะกะพริบตา
ไล่มันออกไป แล้วเดินออกจากห้องตั้งใจจะลงไปข้างล่าง หลังจากที่
เพิง่ ตืน่ เป็นรอบทีส่ องของวัน เพราะเมือ่ คืนนีห้ ล่อนร้องไห้คดิ ถึงสุนทรีย์
ทีเ่ พิง่ เสียชีวติ ไปเมือ่ ช่วงบ่ายของเมือ่ วาน ท�ำให้เช้านีห้ ล่อนปวดหัวมาก
จนลุกไม่ไหว แม่บา้ นกับสาวใช้จงึ ให้หล่อนนอนพักผ่อนให้หายปวดหัว
ก่อน ส่วนเรื่องที่วัด แม่บ้านและสาวใช้ รวมถึงนารี ภรรยาของปวุฒิ
จะช่วยจัดการดูแลให้
แต่จงั หวะทีห่ ล่อนก�ำลังจะก้าวลงบันไดก็ได้ยนิ เสียงกุกกักดังมา
จากห้องนอนของอาคินที่ถูกปิดทิ้งไว้รอเจ้าของ ซึ่งมีการท�ำความ
สะอาดทุกๆ สองวันและได้รบั การดูแลเป็นอย่างดี
“เสียงอะไร” หล่อนนิว่ หน้าแล้วเบิกตากว้าง “หรือว่าเป็นขโมย!”
พอคิดได้ดังนั้นหล่อนก็รีบหยิบโทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากางเกงจัมป์สูทที่สวมอยู่ขึ้นมาเตรียมกดโทร. แจ้งต�ำรวจ แต่ก็ต้องชะงัก
เมื่อคิดว่าถ้าไม่ใช่ขโมยอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ หล่อนควรดูให้
แน่ใจก่อนว่าไม่ได้คิดไปเอง แต่เพื่อความปลอดภัยจึงวิ่งลงไปหยิบ
ไม้กวาดที่ชั้นล่างขึ้นมาเป็นอาวุธ แล้วกลับขึ้นมาตรงไปยังห้องนอน
ของอาคิน
รสรินสูดหายใจลึกอยูห่ น้าประตูครูห่ นึง่ ก่อนจะค่อยๆ บิดลูกบิด
ประตู พยายามท�ำให้เกิดเสียงน้อยที่สุด เพราะประตูบานนี้ค่อนข้างมี
ปัญหาอยู่ก่อนแล้ว
แกร๊ก!
หญิงสาวกลั้นใจฟังเสียงภายในห้อง ถ้ามีคนร้ายอยู่ในห้องจริง
แล้วรู้ว่ายังมีคนอยู่ในบ้าน คนร้ายอาจจะรีบกระโจนเผ่นหนีไปและ
ท�ำให้หล่อนได้ยินความเคลื่อนไหวภายในห้องได้ แต่รอแล้วรอเล่า
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ทุกอย่างรอบตัวกลับเงียบกริบ...หรือจะไม่ใช่คนร้ายอย่างที่คดิ
‘เอาไงดีล่ะทีนี้ คงต้องดูให้เห็นกันจะๆ ไปข้างหนึ่ง!’
หล่อนตัดสินใจแง้มประตูเข้าไปอย่างช้าๆ ให้กว้างพอที่จะโผล่
หน้าเข้าไปได้ สอดส่ายสายตามองไปทัว่ บริเวณ แต่กไ็ ม่พบสิง่ ผิดปกติ
หรือใครทีค่ ดิ ว่าน่าจะมี หล่อนจึงเปิดประตูกว้างขึน้ อีกนิดแล้วก้าวเท้า
เข้าไปก้าวหนึ่ง ในมือถือไม้กวาดไว้มั่น เตรียมใจว่าถ้ามีอะไรผ่านเข้า
มาในลานสายตา หล่อนจะฟาดไม่ยั้งแน่
เสียงฟ้าร้องดังครืนๆ เคล้ากับเสียงฝนที่เริ่มตกหนักอีกครั้งหลัง
จากทีม่ นั ซาไปเพียงเล็กน้อยก่อนหน้านี้ รสรินมองหาความเคลือ่ นไหว
ภายในห้องนอนอีกครั้ง แต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยสักนิด แต่แล้ว
สายตาของหล่อนก็ไปปะทะกับกระเป๋าเดินทางทีเ่ ปิดอ้าอยูต่ รงทางเข้า
ห้องน�้ำที่อยู่ในห้องนอน
“ท�ำไมมีกระเป๋าเดินทางอยูต่ รงนัน้ ล่ะ” รสรินพึมพ�ำ แล้วจังหวะ
นั้นเองที่หล่อนรับรู้ได้ถึงความเคลื่อนไหวด้านหลังพร้อมกับประตูห้อง
ทีป่ ดิ ดังปัง เจ้าตัวคิดหมุนกายหันกลับมาฟาดไม้กวาดใส่คนทีย่ นื แอบ
อยู่หลังประตู แต่ก็ช้าไป เพราะหล่อนยังไม่ทันได้หมุนกายก็ถูกผู้ชาย
คนหนึง่ เข้าประชิดตัวจากทางด้านหลัง เขาใช้สองมือจับอาวุธหนึง่ เดียว
ในมือหล่อนดึงเข้าหาตัว ล็อกคอหล่อนไว้กบั อาวุธจนหน้าแหงนหายใจ
ไม่ออก
“อื้อ...ปล่อยนะ...ช่วย...ด้วย” หญิงสาวพยายามร้องขอความ
ช่วยเหลือทั้งที่ถูกด้ามไม้กวาดล็อกคออยู่ มือไม้ควานสะเปะสะปะไป
หมด พยายามเตะเท้าไปด้านหลัง หวังให้โดนหน้าแข้งของคนทีอ่ ยูข่ า้ ง
หลัง แต่ก็ท�ำได้ยากเหลือเกิน เพราะเขาแข็งแรงและมีพละก�ำลังที่
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นผู้ชายแน่
หล่อนพยายามดิน้ รนอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่แล้วจู่ๆ ก็ร้สู กึ ได้
ว่าคนร้ายผ่อนแรงดึงด้ามไม้กวาดออกเพือ่ ให้หล่อนหายใจได้ หญิงสาว
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จึงสูดอากาศเข้าปอดเฮือกใหญ่ แล้วก็รับรู้ได้ว่าเขาเหวี่ยงไม้กวาด
กระเด็นออกไปทางหนึง่ หล่อนคิดจะวิง่ หนีออกจากห้อง แต่กช็ า้ ไปอีก
เมือ่ ถูกคนร้ายดันให้เดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แล้วพอถึงเตียงกว้าง
ก็โดนเขาผลักล้มลงบนเตียงให้หล่อนคว�ำ่ หน้าอยูบ่ นนัน้ โดยมีเขาตาม
ลงมาคร่อมทับชนิดไม่ให้หล่อนสามารถขยับเขยื้อนไปไหนได้เลย
“อึก...อื้อ...”
รสรินร้อง พลิกหน้าตะแคงข้างไม่ให้ใบหน้าถูกกดจมกับที่นอน
ความกลัวต่างๆ นานาแล่นเข้าใส่ ทั้งกลัวตาย ทั้งกลัวโดนฆ่า ทั้งกลัว
จะโดนข่มขืนเหมือนในข่าว น�ำ้ ตาของความกลัวเริ่มไหลออกมา แล้ว
พออ้าปากร้องตะโกนได้ หล่อนก็ร้องหาคนที่รักที่สุด
“ฮือ...คุณย่าช่วยขิงด้วย”
เสียงร้องเรียกคุณย่าของหล่อนท�ำให้อาคินชะงักไป เขาไม่เคย
เจอหล่อนมาก่อน “เธอเป็นใคร!” อาคินกระชากเสียงถามพลางกดร่าง
หล่อนให้จมลงกับเตียงนอนมากขึ้น พร้อมกันนั้นก็ใช้มือบีบท้ายทอย
หล่อนไว้เชิงข่มขู่ไปด้วยในตัว
“อย่าท�ำ...ท�ำอะไรฉันเลย ฮือๆ อยากได้อะไร...ก็เอาไป อย่าฆ่า
ฉันเลย” หล่อนกล่าวเสียงเจือสะอื้น เพราะกลัวจะถูกบีบคอตายหมก
บ้าน ท�ำเอาคนที่คร่อมทับอยู่ยอมผ่อนแรงลงเล็กน้อย แต่ก็ยังคงส่ง
เสียงขู่ถามมาอยู่ดี
“ฉันถามว่าเธอเป็นใคร!”
“ขิง...ขิงอยู่บ้านนี้”
คราวนี้คนที่กดหล่อนอยู่ก็คลายมือออก อาคินมองหญิงสาว
หน้าตาจิ้มลิ้มที่ใบหน้ามีแต่คราบน�้ำตาด้วยแววตาหงุดหงิดปนสงสัย
เขาพยายามประมวลผลจากชื่อที่ได้ยิน
เขาพลิกร่างหล่อนให้นอนหงายทัง้ ทีเ่ ขายังคงคร่อมทับหล่อนอยู่
อย่างไม่ไว้ใจ แต่นั่นเป็นครั้งแรกที่ดวงตาทั้งสองคู่สบกันและได้เห็น
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หน้ากันและกันจริงๆ
รสรินหยุดร้องไห้ในทันที เพราะใบหน้าของคนที่นั่งคร่อมทับ
หล่ อ นอยู ่ เ ป็ น ใบหน้ า เดี ย วกั บ คนที่ ห ล่ อ นเคยเห็ น แทบทุ ก วั น จาก
ภาพถ่ายตัง้ โต๊ะในบ้าน แล้วก็เป็นผูช้ ายคนเดียวกันกับคนทีห่ ล่อนแอบ
ชอบข้างเดียวมาตลอด
“คุณอาคิน!”
ชายหนุม่ ชะงักกับค�ำเรียกขานของหล่อน ดูทา่ หล่อนจะรูจ้ กั เขา
แต่เขานี่ละที่ไม่รู้จักหล่อน เขาพยายามคิดถึงชื่อที่หล่อนบอกเมื่อครู่
ขณะพิจารณาเรือนร่างสาวสะพรัง่ ในชุดจัมป์สทู สีขาวลายผีเสือ้ สีดำ� ที่
ดูเก๋ไก๋เกินกว่าจะเป็นชุดส�ำหรับสวมท�ำงานบ้านได้
‘เอ๊ะ เมื่อกี้บอกว่าชื่อขิง ขิง อืม...เด็กที่คุณย่ารับมาอุปการะ
เลี้ยงดูนั่น ชื่ออะไรนะ ใช่ขงิ หรือเปล่า’
อาคินมองหน้าหล่อนตรงๆ แต่เจ้าตัวนัน้ กลับหวัน่ ไหวด้วยเรือ่ ง
อื่นแทน
“คะ...คุณอาคิน ปล่อยขิงก่อนเถอะค่ะ นะคะ” รสรินร้องขอเมือ่
ความกลัวหายไปจึงกลายเป็นความกระดากอายแทน เพราะตอนนีเ้ ขา
นัง่ คร่อมทับหล่อนอยู่ แถมสองมือก็ตรึงแขนทัง้ สองข้างของหล่อน และ
ที่หนักไปกว่านั้น ท่อนบนเขาเปล่าเปลือย แบบนี้มันจะล่อแหลมเกิน
ไปแล้ว!
อาคินเองก็เหมือนจะเพิง่ รู้สกึ ตัว แต่ในเมือ่ ยังไม่ได้คำ� ตอบทีน่ ่า
พอใจ เขาจึงปล่อยหล่อนเป็นอิสระไม่ได้ จนกว่าจะแน่ใจว่าหล่อนเป็น
คนในบ้านของเขาจริงๆ
“เธอเป็นใคร บอกมาให้ละเอียดซิ ไม่งั้นฉันหักคอเธอทิ้งแน่”
เขาขู่พลางจ้องหน้าหล่อนนิ่งเสมือนให้โอกาสในการอธิบาย ไม่อย่าง
นั้นเขาจะท�ำตามที่บอกแน่ อย่างน้อยก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเขา
และถ้าหล่อนเป็นพวกตีนแมว เขาก็จะได้ตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้หล่อน
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ขโมยอะไรไปได้
“ขิงอยู่ท่นี ี่ ขิงได้รับความเมตตาจากคุณย่าของคุณ ท่านเลี้ยง
ดูขิงมาหลังจากที่ขิงเสียพ่อกับแม่ไป แต่ขิงไม่เคยได้เจอคุณอาคิน
เพราะคุณกลับบ้านปีละไม่กคี่ รัง้ แล้วทุกครัง้ ขิงก็ตดิ ไปเรียนท�ำให้คลาด
กันตลอด แต่ขิงจ�ำหน้าคุณได้จากรูปถ่ายที่คุณส่งมาให้ท่านทาง
โทรศัพท์มือถือ คุณย่าสั่งให้อัดภาพใส่กรอบรูปไว้ทั่วบ้านเพื่อให้หาย
คิดถึงคุณ”
ค�ำอธิบายของหล่อนกระจ่างแจ้งในหัวใจของเขาทันทีว่าหล่อน
คือหญิงสาวที่เขาไม่เคยเห็นหน้ามาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ถึงแม้
คุณย่าจะเคยให้ดูรูปหล่อนครั้งหนึ่งที่เขามาบ้าน แต่เขาก็ไม่ได้สนใจ
จะจดจ�ำ เพราะไม่เห็นหล่อนอยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อย
อาคินคิดแล้วขยับกายลงจากตัวหล่อน ถอยลงไปยืนข้างเตียง
ส่วนคนทีเ่ ป็นอิสระได้กร็ บี ลุกขึน้ นัง่ ทันที พร้อมกับปาดคราบน�ำ้ ตาออก
หัวใจยังเต้นระทึกไม่หาย เพราะตอนแรกคิดว่าเขาเป็นขโมย คิดว่าจะ
โดนฆ่า แต่กลับกลายเป็นว่าเขาคือเจ้าของบ้านตัวจริงเสียอย่างนั้น
ตอนนีห้ ล่อนไม่รวู้ า่ ควรจะพูดหรือควรจะท�ำอะไรต่อ จนกระทัง่ เขาเอ่ย
ถาม
“ฉันเห็นชอร์ตโน้ตบนกระดานของป้าจวง แล้วท�ำไมเธออยู่ที่
บ้านคนเดียว ท�ำไมไม่ไปที่วัดด้วย”
“ขิงปวดหัวค่ะ ป้าจวงก็เลยให้พักผ่อนต่ออีกนิดก่อนจะตามไป
ที่วัด” หล่อนตอบพลางก้มหน้าเหมือนเด็กท�ำความผิดที่ก�ำลังโดน
ผู้ใหญ่ดุ
“งั้นก็ออกไปจากห้องฉันได้แล้ว!”
ชายหนุ่มรับรู้และออกปากไล่ หงุดหงิดกับท่าทางก้มหน้างุดๆ
ของหล่อน เขาไม่ชอบคนที่ท�ำท่าแบบนี้เลยจริงๆ มันดูเหลาะแหละ
น่าโมโห เหมือนคนอ่อนแอทีท่ ำ� อะไรไม่ได้นอกจากท�ำตามค�ำสัง่ คนอืน่
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“ค่ะ คุณอาคิน”
รสรินรับค�ำ รีบลุกจากเตียงวิ่งปราดเดียวถึงประตูห้อง โดยมี
อาคินเดินตามมาปิดประตูห้องตามหลังโครมใหญ่ ส่วนคนที่โดนไล่
ออกจากห้องก็กลับไปยังห้องของตนเองด้วยอาการอกสั่นขวัญแขวน
เล็กน้อย ไม่คิดว่าการเจอกันครั้งแรกระหว่างหล่อนกับเขามันจะเป็น
แบบนี้
‘ซวยแน่ขงิ เธอไปท�ำให้เขาโกรธ แบบนี้อยู่ยากแล้ว’
หญิงสาวถอนหายใจยาว ก่อนจะเดินไปเดินมาอยู่ในห้อง ไม่รู้
จะท�ำอย่างไรดี ใจก็อยากจะไปบอกเขาเรื่องก�ำหนดการสวดพระอภิธรรมและเรื่องงานที่ต้องท�ำให้เสร็จภายในเจ็ดวัน แต่ก็กลัวว่าจะ
โดนเขาตะเพิดใส่อีก เพราะดูเหมือนเขาจะไม่ชอบหน้าหล่อนเอาเสีย
เลย
หล่อนคิดแล้วคิดอีก จนกระทั่งสามสิบนาทีต่อมาก็ได้ยินเสียง
รถยนต์ที่อยู่ในโรงรถสตาร์ตเครื่อง แล้วประตูรั้วอัลลอยหน้าบ้าน
ก็ถูกเปิดออกด้วยรีโมตหลังจากที่ไฟเพิ่งมาก่อนหน้านี้ไม่นาน
เขาคงก�ำ ลั ง จะออกไปข้ า งนอกและอาจจะตรงไปที่ วั ด ด้ ว ย
หล่อนจึงรีบวิ่งลงมาจากชั้นบน แต่ก็ไม่ทันเสียแล้ว
‘คงต้องเตรียมตัวเตรียมใจโดนเฉดหัวออกจากบ้านแล้วละขิง’
รสรินพึมพ�ำในใจแล้วเรียกรถมอเตอร์ไซค์รบั จ้างทีร่ ้จู กั กันให้มา
รับ เพราะหล่อนขับรถไม่เป็น และถึงจะขับเป็น หล่อนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะ
น�ำรถสองคันทีจ่ อดอยูใ่ นโรงรถของบ้านตรีประพัทธ์ออกไปขับได้งา่ ยๆ
รสรินนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมารับหน้าอาคินได้ทันเวลา
ในสภาพเนื้อตัวเปียกเล็กน้อยเพราะสวมเสื้อกันฝน แต่ถึงอย่างนั้น
หล่อนก็ใจสู้ ตั้งใจจะท�ำหน้าที่ส่งคุณย่าสุนอย่างเต็มความสามารถ
หล่อนช่วยจัดเตรียมและนับของว่าง รวมทั้งดูแลเรื่องการจัดชุดถวาย
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พระทีจ่ ะมาสวดในวันนี้ โดยตลอดเวลาทีห่ ล่อนท�ำทุกอย่างนัน้ หล่อน
รูต้ วั ว่าตกเป็นเป้าสายตาของอาคินอยูต่ ลอด เหมือนเขาจ้องจับผิด จ้อง
หาเรื่องอย่างไรบอกไม่ถูก หล่อนรู้แต่ว่าไม่กล้าหันไปมองเขาตรงๆ
เพราะกลัวเขาจะใช้สายตานั้นเชือดหล่อนทิ้งได้
เวลาผ่านไปจนถึงช่วงเย็นทีท่ กุ อย่างจัดเตรียมเรียบร้อยส�ำหรับ
งานสวดพระอภิธรรมวันที่สอง รสรินท�ำหน้าที่จุดธูปให้แขกที่มาไหว้
ตามปกติ หล่อนต้องนัง่ พับเพียบอยูต่ รงทีจ่ ดุ ธูปอยูต่ ลอดเวลา แต่กไ็ ม่
ได้ปริปากบ่นแต่อย่างใด เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ท�ำให้คุณย่าที่รักยิ่ง
วันนีท้ กุ คนในบ้านตรีประพัทธ์มาร่วมงานกันครบ ป้าจวงกับไหม
ผูเ้ ป็นแม่บา้ นและสาวใช้รจู้ ากรสรินว่าหล่อนได้เจอกับอาคินทีบ่ า้ นแล้ว
จึงไม่แปลกใจที่หล่อนไม่ตื่นเต้นตกใจกับการปรากฏตัวของอาคินเลย
แม้แต่น้อย มีเพียงนงลักษณ์ที่เป็นอาแท้ๆ ของอาคินเท่านั้นที่ทำ� เป็น
ตกใจและเอาแต่รำ�่ ไห้ ท�ำท่าว่าโศกเศร้ามากมายจนอาคินร�ำคาญ ส่วน
นารีที่เป็นแม่เลี้ยงก็พยายามอยู่ห่างจากอาคิน เพราะไม่อยากให้เขา
หงุดหงิดหัวเสีย
และเมื่องานสวดพระอภิธรรมในคืนที่สองเสร็จสิ้น แขกเหรื่อก็
ทยอยกลับจนหมดก่อนที่เจ้าหน้าที่วัดจะมาปิดศาลา นงลักษณ์ที่มา
ร่วมพิธีสวดด้วยก็กลับบ้านไปพร้อมกับสามีที่มาร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมในตอนงานใกล้เลิก ส่วนนารีเรียกแท็กซีก่ ลับไปเองก่อนหน้านี้
แล้วเพื่อหลบหน้าอาคินและเลี่ยงการปะทะคารมกันในงาน
อาคินต้องขับรถกลับบ้านโดยมีรสรินและแม่บ้านกับสาวใช้ที่
กลับมาด้วยกัน ระหว่างทางทีข่ บั รถไป เขาสังเกตได้วา่ คนทีน่ งั่ อยูข่ า้ งๆ
เอาแต่นงั่ เงียบชวนให้หงุดหงิดและน่าโมโห พร้อมกันนัน้ เขาก็ยงั กังขา
เรื่องของหล่อนอยู่
แม้จะคิดว่าการที่คุณย่ารับหล่อนมาอุปการะน่าจะเป็นเพราะ
สงสารและอยากได้คนมาดูแลยามเจ็บป่วย แต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่า
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ท�ำไมท่านถึงรับอุปการะเลีย้ งดู ให้สทิ ธิเ์ สมือนเป็นหลานสาวจริงๆ จาก
การบอกเล่าของนงลักษณ์ที่นอกจากจะเอาแต่ร�่ำไห้ ก็ยังแขวะเรื่อง
รสรินให้เขาฟังไปด้วย
‘คุณแม่นะ่ เลีย้ งดู ส่งเสียมัน รักมันมากอย่างกับหลานแท้ๆ แก
ก็ระวังไว้ละกัน มันน่ะออดอ้อนออเซาะเก่ง ตอนคุณแม่ยังอยู่ คุณแม่
หวงมันมาก’
นีค่ อื สิง่ ทีน่ งลักษณ์สรุปหลังจากเล่าหลายอย่างให้เขาฟัง ซึง่ ถ้า
เป็นอย่างที่นงลักษณ์เล่ามาจริง หญิงสาวรสรินคนนี้ก็เป็นคนที่ไว้ใจ
ไม่ได้อย่างมาก เพราะใช้ความเมตตาของคุณย่าเพือ่ เอือ้ ประโยชน์ให้แก่
ตนเอง
แต่นั่นคือค�ำพูดของนงลักษณ์ ผู้ท่หี าความจริงใจไม่เจอ เขาจึง
คิดจะหาทางพิสูจน์ความจริงข้อนี้ให้ได้
ชายหนุ่มขับรถไปตามเส้นทางก่อนจะเลี้ยวเข้าซอยที่ตรงไปยัง
บ้านตรีประพัทธ์ ไม่นานรถก็แล่นมาจอดหน้าประตูรั้วอัลลอยของ
บ้าน เขากดรีโมตเปิดประตูรั้วและเคลื่อนรถเข้าไปจอดหน้าตัวบ้าน
ก่อนจะกดรีโมตอีกครั้งเพื่อปิดประตู
เขาจอดรถได้กก็ ้าวลงจากรถพร้อมคนอื่นๆ แม่บ้านกับสาวใช้รู้
หน้าที่ดีจึงรีบเดินเข้าบ้านไปก่อนเพื่อเตรียมน�้ำเตรียมท่าให้ เหลือแต่
รสรินที่ยืนหันรีหันขวางไม่รู้ว่าควรท�ำตัวอย่างไรดี เพราะถ้าเป็นเมื่อ
ก่อนหล่อนคงเดินเข้าบ้านตามปกติ แต่ตอนนีเ้ จ้าของบ้านคนใหม่กลับ
มาแล้ว หล่อนกับเขาไม่รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน ถ้าหล่อนยังท�ำตัวตาม
ปกติ เขาอาจจะว่าเอาได้
แต่ดูเหมือนอาคินจะรู้ถงึ ความคิดของหล่อน เขาจึงตัดบทด้วย
การสั่ง “ตามไปคุยกับฉันที่ห้องรับแขก”
“ค่ะ” รสรินรับค�ำเดินตามเขาไป พอเข้าไปถึงห้องรับแขก
เรียบร้อย หล่อนก็นั่งลงบนโซฟาฝั่งซ้ายมือเขาตามที่เขาอนุญาต
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พอดีกบั ทีส่ าวใช้เอาน�ำ้ มาเสิรฟ์ ให้ อาคินจึงสัง่ ให้สาวใช้ปดิ บ้าน
และไปพักผ่อนได้ ส่วนเขาจะคุยกับรสรินต่อ
คล้ อ ยหลั ง สาวใช้ ไ ปแล้ ว อาคิ น ก็ ม องหน้ า หญิ ง สาวที่ นั่ ง
สงบเสงีย่ มอย่างเงียบๆ จนรสรินรูส้ กึ อึดอัด ตัวหดเล็กลงเรือ่ ยๆ เพราะ
การมองของเขามันชวนให้คดิ ว่า เขาก�ำลังประเมินว่าจะเขีย่ หล่อนออก
จากบ้านตอนไหนดี
แต่แล้วจูๆ่ เขาก็ถามขึน้ มาแบบไม่มปี ม่ี ขี ลุย่ “ชือ่ ขิง แล้วชือ่ จริง
ล่ะชื่ออะไร”
คนถูกถามสะดุ้ง ไม่ทันตั้งตัว พอตั้งสติได้ก็รีบตอบเขากลับไป
“รสริน หทัยพฤกษ์ ค่ะ”
“อายุเท่าไหร่แล้ว” อาคินถามต่อ เพราะดูจากหน้าตาของหล่อน
แล้วยังสาวอยู่มาก บวกกับข้อมูลเบื้องต้นที่รู้มาว่าหล่อนอายุห่าง
จากเขาเป็นสิบปี ค�ำนวณดูแล้วก็คิดว่าน่าจะยังเรียนหนังสืออยู่
“ยี่สิบย่างยี่สิบเอ็ดค่ะ”
“ก�ำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ใช่ไหม” เขาถามต่อ
“ค่ะ คหกรรมศาสตร์ ปีสามค่ะ” รสรินตอบตามจริงทุกอย่าง
เพราะอนาคตหล่อนต้องอยู่ภายใต้ความกรุณาปรานีของเขา ถ้าหลัง
งานศพเสร็จสิ้นแล้วเขาจะไล่หล่อนออกจากบ้าน หล่อนก็ต้องท�ำตาม
ที่เขาสั่ง หวังเพียงว่าเขาจะใจดีกับหล่อนบ้าง
ฝ่ายอาคินที่มีหลายเรื่องต้องพูดกับหล่อน แต่เห็นว่าตอนนี้มัน
ดึกแล้ว เขาจึงไม่อยากซักไซ้ไล่เลียงให้มากความ เอาแค่ทำ� ความรู้จัก
กันอย่างคร่าวๆ พอหอมปากหอมคอก่อน
“ตอนคุณย่าเสีย เธออยู่กับท่านหรือเปล่า”
“อยูค่ ะ่ ขิงอยูด่ ว้ ยตอนทีค่ ณ
ุ ย่าจากไปอย่างสงบ ขิงสวดมนต์ให้
และให้ทา่ นไหว้พระก่อนทีท่ า่ นจะจากไป” หญิงสาวตอบเสียงเครือพร้อม
กับที่น�้ำตาคลอหน่วยขึ้นมาแทบจะทันทีเมื่อนึกถึงภาพที่ท่านจากไป
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แม้มันจะเหมือนกับว่าท่านแค่หลับไป แต่ก็ยังเป็นภาพที่ติดตาและ
สะเทือนใจหล่อนอย่างมากเลยทีเดียว
รสรินพยายามกะพริบตาไล่นำ�้ ตาไม่ให้มนั หยดลงมา แต่สดุ ท้าย
ก็กลัน้ ไว้ไม่อยู่ น�ำ้ ตาร่วงต่อหน้าเขาจนต้องยกมือขึน้ ป้ายมันออกเหมือน
เด็กๆ
อาคินมองอย่างไม่สบอารมณ์นัก เขาไม่ได้หงุดหงิดที่หล่อน
ร้องไห้เพราะสูญเสีย แต่หงุดหงิดตรงที่หล่อนมานั่งร้องไห้ต่อหน้าเขา
ผู้ซึ่งไม่ชอบเห็นความอ่อนแอของใคร เขาจึงตัดบทอย่างร�ำคาญ
“ไปพักผ่อนไป”
รสรินพยักหน้ารับ สูดน�ำ้ มูกและเช็ดน�ำ้ ตาอีกนิด แต่ตอนทีก่ ำ� ลัง
ลุกขึ้นมานั้น ความเหนื่อยล้าท�ำให้หล่อนไม่ทันระวัง หัวเข่ากระแทก
กับโต๊ะรับแขกจนน�ำ้ ในแก้วทีว่ างอยูบ่ นโต๊ะหกกระฉอกใส่ขากางเกงของ
อาคินที่อยู่ใกล้
“ขอโทษค่ะ!” หญิงสาวรีบขอโทษอย่างตกใจแม้จะเจ็บทีห่ วั เข่า
อยู่แต่เจ้าตัวก็รีบคุกเข่า เปิดกระเป๋าสะพายหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมา
เช็ดน�้ำที่หกใส่กางเกงให้เขา มันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของคนที่ดูแล
คนอื่นจนชิน ติดมาจากการดูแลสุนทรีย์
แต่ส�ำหรับอาคินที่ไม่คุ้นชินกับการถูกปรนนิบัติแบบนี้ เขาคว้า
ข้อมือหล่อนพร้อมกับบีบเตือนให้หล่อนหยุดวุ่นวายกับเขา
รสรินเงยหน้าขึน้ มองอย่างงุนงงแล้วก็เพิง่ รู้ตวั ว่าตนเองท�ำอะไร
ลงไป “ขอโทษค่ะ ขิงแค่จะช่วยเช็ดเฉยๆ”
“แค่นำ�้ หก ไม่ตอ้ งถึงขัน้ ลงมาคุกเข่าเช็ดให้หรอก” เขาดุใส่อย่าง
หงุดหงิด เล่นเอาคนโดนดุพูดอะไรไม่ออกนอกจากค�ำว่าขอโทษ
“ขอโทษค่ะ” รสรินก้มหน้าขอโทษทั้งที่ยังนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้น
และถูกอาคินจับข้อมือหล่อนไว้ หล่อนจึงพยายามดึงข้อมือออก แต่
อีกฝ่ายกลับจับไว้แน่น พอหล่อนเงยหน้าขึน้ มองเพือ่ จะขอให้เขาปล่อย
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เขาก็ท�ำหน้าดุใส่พร้อมกับถามเหมือนต่อว่า
“นี่รู้ตัวหรือเปล่า”
“คะ?” หล่อนท�ำหน้างงเหมือนไม่เข้าใจ
เขาจึงสรุปสั้นๆ
“ไม่น่าจะรู้” ชายหนุ่มว่าแล้วก็ยื่นมืออีกข้างมาอังหน้าผาก
หล่ อ นเพื่ อ ความแน่ ใ จ ก่ อ นจะลุ ก ขึ้ น ยื น แล้ ว จู ง มื อ หล่ อ นไปยั ง
เคาน์เตอร์เตรียมอาหารและจัดเตรียมเครือ่ งดืม่ ขึน้ โต๊ะ ซึง่ เขาจ�ำได้ว่า
ตรงนั้นมีกล่องยาสามัญประจ�ำบ้าน รวมทั้งปรอทวัดไข้อยู่ด้วย
“ยืนรอตรงนี้” เขาสั่งแกมดุแล้วหันไปเปิดตู้ด้านบนเพื่อหยิบ
ปรอทแบบดิจิทัลแล้วน�ำไปล้าง ก่อนจะเดินกลับมาหาหล่อนและสั่ง
ห้วนๆ ว่า
“อ้าปาก”
รสรินอ้าปากจะแย้ง แต่พอหล่อนอ้าปากเท่านั้น เขาก็ส่งปรอท
ดิจทิ ลั ทีก่ ดปุม่ เตรียมไว้แล้วเข้าปากหล่อน ชนิดทีเ่ จ้าตัวจ�ำต้องหุบปาก
ยอมรับการวัดไข้แบบมัดมือชกนี้ไปโดยปริยาย
“นี่ไง สามสิบแปดจุดสององศา มีไข้”
“ท�ำไมมีได้ล่ะ” หล่อนพึมพ�ำอย่างแปลกใจ ยกมือขึ้นจับหน้าผาก จับแก้มตัวเอง ไม่รู้ตวั เลยว่ามีไข้
“ไปตากฝนมาหรือเปล่า” เขาถามขณะหันไปล้างปรอทเพือ่ เก็บ
เข้าที่
รสรินพยักหน้ารับ ท�ำหน้าจ๋อย เพราะทีเ่ ขาพูดมาเป็นความจริง
ก็หล่อนเพิ่งตากฝนไป ใครจะไปคิดว่ามันจะแสดงอาการเร็วขนาดนี้
ทั้งที่ปกติหล่อนไม่ใช่คนกระหม่อมบางแท้ๆ
อาคินหันมองหล่อนครัง้ หนึง่ แล้วส่ายหน้าหงุดหงิด ก่อนจะหยิบ
ยาจากกระปุกยาลดไข้ เทยาเม็ดสีขาวลงบนฝ่ามือของหล่อนหนึง่ เม็ด
แล้วจึงหันไปรินน�้ำดื่มจากเครื่องกรองน�้ำใส่แก้วส่งให้ “ไม่สบายก็หัด
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ดูแลตัวเอง อย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ มันจะกลายเป็นภาระคนอื่น
ท�ำงานอะไรก็ไม่ได้เรื่อง แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องไปช่วยงานที่วัดด้วย”
“แต่ว่า” หล่อนท�ำท่าจะค้าน
“ฉันสัง่ อะไรก็ท�ำตามไป ไม่เข้าใจหรือไง” เขาดุและหงุดหงิดใส่
อีก “จ�ำไว้ด้วยว่าคนทีไ่ ม่ดแู ลตัวเอง จะท�ำให้ทกุ อย่างพัง ถ้าพรุ่งนีเ้ ธอ
ฝืนไปงานสวดศพ แล้วส่งธูปโดนมือแขกที่มาร่วมงานบาดเจ็บจะว่า
ยังไง หรือเธออยากเป็นส่วนหนึ่งของความผิดพลาด ฉันคิดว่าแบบนี้
คุณย่าคงไม่ดใี จหรอก”
“ค่ะ” รสรินรับค�ำหน้าจ๋อย ทั้งที่เคยได้ยินแม่บ้านพูดอยู่ว่า
อาคินเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิดง่าย เจ้าระเบียบและคุ้นชินกับการ
เป็นคนทีส่ งั่ อะไรแล้วต้องได้ แล้วก็ไม่ชอบคนอ่อนแอทีท่ ำ� อะไรไม่ดตู วั เอง
แต่ก็ไม่คดิ ว่าเขาจะตั้งป้อมกับหล่อนได้ถึงขนาดนี้เลยจริงๆ
พอหล่อนกินยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาก�ำชับให้ไปพักผ่อน ส่วน
ตัวเขาเองตรวจดูความเรียบร้อยของประตูหน้าต่างชั้นล่างก่อนจะปิด
ไฟและขึ้นไปยังชั้นบน
แต่จังหวะที่เขาก�ำลังจะเดินเลี้ยวไปทางห้องนอนของตนเองก็
ได้ยนิ เสียงร้องไห้ ตอนแรกเขาคิดว่าหูแว่วไปเอง แต่พอฟังดีๆ เสียงนัน้
ดังมาจากห้องนอนของรสริน เขาจึงเดินไปที่หน้าประตูห้อง แนบหูกับ
บานประตูแล้วเขาก็ได้ยิน
“คุณย่าทิ้งขิงไปท�ำไม ขิงคิดถึงคุณย่า ฮือๆ”
เสียงร้องไห้ของหล่อนท�ำให้ความหงุดหงิดของอาคินที่มีต่อ
หล่อนลดลง แม้เขาจะยังคลางแคลงใจและอยากรู้ว่าหล่อนมีอะไรดีที่
ท�ำให้คุณย่าถึงกับต้องรับอุปการะเลี้ยงดูจนแทบจะกลายเป็นหลาน
จริงๆ ไปแล้ว เขายังมีอคติอยู่ลึกๆ ว่าถ้าหล่อนเป็นหญิงสาวที่หวังใช้
ความรักและความไว้ใจของคุณย่าเป็นใบเบิกทาง เมื่อคุณย่าจากไป
หล่อนต้องแอบดีใจอย่างแน่นอน แต่รู้สึกว่าเขาจะคาดการณ์ผิดไป
24 สะใภ้ไร้ปีก

เพราะไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง หล่อนก็แสดงความเสียใจออกมา
อยู่ดี
พอคิดอย่างนีแ้ ล้ว มือทีย่ กค้างเตรียมเคาะประตูเรียกคนในห้อง
ก็ตกลงข้างตัว เปลี่ยนใจเป็นหมุนกายเดินกลับไปยังห้องของตัวเอง
ปล่อยให้หล่อนร้องไห้ฟูมฟายต่อไปจนกว่าจะพอใจ ส่วนตัวเขาไม่มี
น�้ ำ ตาสั ก หยาดหยด แม้ ว ่ า เขาจะเศร้ า แต่ ต อนนี้ เ ขาคื อ หั ว หน้ า
ครอบครัว เป็นตรีประพัทธ์รุ่นต่อไป และยังมีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการอีก
มากมาย น�้ำตาช่วยอะไรไม่ได้ แม้แต่การพาคุณย่าที่เขารักกลับมา
เพราะฉะนัน้ เขาจะไม่รอ้ งไห้ แต่จะท�ำทุกอย่างทีค่ ณ
ุ ย่าทิง้ ไว้ให้อย่างดี
ที่สุด
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2
เจ้าบ้านคนใหม่

พิธสี วดพระอภิธรรมและฌาปนกิจเสร็จสิน้ ในอีกหนึง่ สัปดาห์
ต่อมา แต่ยังเหลือเรื่องพินัยกรรมที่ต้องจัดการ การเปิดพินัยกรรมของ
สุนทรีย์ ตรีประพัทธ์ จึงมีขึ้นในวันนี้ พร้อมกับความสงสัยของคนที่ถูก
เรียกตัวมา
“นี่คุณดนัย คุณเรียกเราทุกคนมาวันนี้ แต่บอกว่าให้ยายขิงอยู่
ด้วย อย่าบอกนะว่าคุณแม่ยกอะไรให้ยายนี่ด้วย” นงลักษณ์ที่นั่งอยู่
บนโซฟาฝั่งตรงข้ามกับรสรินตั้งค�ำถามด้วยความไม่พอใจพลางตวัด
สายตาใส่ตรงๆ เพราะหงุดหงิดหญิงสาวคนนี้อย่างมาก
เนื่องจากสามีของหล่อนที่ถือเป็นลูกเขยของสุนทรีย์แท้ๆ กลับ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมฟังการเปิดพินัยกรรม แต่รสรินที่ถือเป็น
คนนอกวงศ์ตระกูล ไม่เกีย่ วพันทัง้ ทางสายเลือดหรือทางใด กลับได้รบั
สิทธิ์ให้อยู่ด้วย แบบนี้จะไม่ให้เคืองและแปลกใจได้อย่างไรไหว
แต่ใช่ว่ามีแต่นงลักษณ์คนเดียวที่แปลกใจ เพราะอาคินที่นั่งอยู่
บนโซฟาใกล้ๆ ก็รู้สึกแปลกใจเช่นเดียวกัน
ความคิดที่เกิดขึ้นท�ำให้เขาปรายตามองหล่อนอย่างอยากรู้ว่า
หล่อนรู้อยู่แล้วหรือไม่ว่าตนเองอาจมีชื่ออยู่ในพินัยกรรมด้วย แต่ท่าที
ของหล่อนทีน่ งั่ ตัวลีบแทบจะกลืนหายไปกับโซฟา ท�ำให้เขาคิดเอาเอง
26 สะใภ้ไร้ปีก

ว่าหล่อนไม่น่าจะรู้ตัวมาก่อนส�ำหรับเรื่องนี้
ฝ่ายรสริ น ที่ รั บ รู ้ ไ ด้ ถึ ง สายตาของเขาก็ รู ้ สึ ก อึ ด อั ด หายใจไม่
สะดวก แทบอยากจะหายตัวไปจากตรงนี้เสียให้ได้ ไม่เคยคิดเลยว่า
ตนจะต้องกลายมาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพินัยกรรมในครั้งนี้ แถม
หล่อนยังกลัวว่าอาคินจะไม่พอใจหล่อนเหมือนอย่างนงลักษณ์แน่ๆ
ท่าทางไม่สบายใจของรสรินท�ำให้นารีที่นั่งอยู่ข้างๆ อดสงสาร
ไม่ได้จงึ ยื่นมือมาแตะแขนหญิงสาวอย่างให้ก�ำลังใจ และเข้าใจความ
รู้สึกของรสรินดีว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไร เพราะครั้งแรกที่หล่อนเจออาคิน
เมือ่ หลายปีก่อน ตอนทีส่ ามีแนะน�ำให้ร้จู กั หล่อนเองก็ร้สู กึ ไม่ต่างจาก
รสรินในตอนนี้เหมือนกัน
แม้ว่าอาคินจะเป็นผู้ชายหล่อเหลาชวนมอง แต่กลับกันเขาเป็น
คนที่แผ่ความรู้สึกกดดันชวนอึดอัด โดยเฉพาะดวงตาคมกล้าคู่นั้นที่
ท�ำให้คนถูกมองหลายคนต้องสะดุ้งกลัวกันมานักต่อนัก
ด้านทนายที่ได้ยินข้อสงสัยของนงลักษณ์ก็ตอบกลับไปแบบ
เรียบๆ ว่า “เดี๋ยวผมเปิดพินัยกรรมก็รู้เองแหละครับคุณนงลักษณ์”
ดนัยท�ำการเปิดพินัยกรรมตามที่สุนทรีย์ได้ท�ำไว้ เริ่มจากที่ดิน
ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน สุนทรีย์ให้ที่ดินนงลักษณ์สามแห่ง ส่วน
อาคินได้ที่ดินและร้านร้อยค�ำหวาน รวมทั้งหุ้นของสุนทรีย์ด้วย ส่วน
นารีทเี่ ป็นสะใภ้ แม้จะเป็นภรรยาคนทีส่ อง แต่กจ็ ดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย สุนทรียจ์ งึ ยกบ้านหลังหนึง่ ให้พร้อมกับเงินสดอีกจ�ำนวนหนึง่
เพื่อให้นารีใช้เลี้ยงดูลูกสาวตัวน้อยอายุสิบขวบที่เกิดกับปวุฒิ จน
กระทั่งมาถึงทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายที่ส�ำคัญที่สุด นั่นก็คือบ้านหลังนี้
“ด้วยข้าพเจ้านางสุนทรีย์ ตรีประพัทธ์ ประสงค์ยกบ้านตรีประพัทธ์พร้อมที่ดินขนาดสี่ร้อยหกสิบสามตารางวา ให้แก่นางสาว
รสริน หทัยพฤกษ์ ทั้งนี้ หากหลานชายของข้าพเจ้า นายอาคิน
ตรีประพัทธ์ ประสงค์ให้บ้านหลังนี้ตกแก่ตระกูลตรีประพัทธ์สืบต่อไป
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นายอาคิน ตรีประพัทธ์ จะต้องจดทะเบียนสมรสกับนางสาวรสริน หทัยพฤกษ์ ให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อนึ่ง หากเกิดการหย่าร้างก่อน
หนึ่งปี บ้านตรีประพัทธ์จะถูกประกาศขายทอดตลาด ทั้งนายอาคิน
ตรีประพัทธ์ และนางสาวรสริน หทัยพฤกษ์ จะต้องออกจากบ้านหลัง
นี้ทันที แต่หากครบหนึ่งปีแล้วทั้งสองตกลงปลงใจที่จะหย่ากัน บ้าน
ตรีประพัทธ์จะตกเป็นของนายอาคิน ตรีประพัทธ์ ส่วนนางสาวรสริน
จะได้เพียงแค่สนิ สมรสเท่านั้น”
สิ้นเสียงของทนายดนัย ทั่วทั้งห้องก็เหมือนกับจะมีใบไม้ปลิว
และอากาศหนาวเหน็บขึน้ มาในทันใด นงลักษณ์นนั้ อ้าปากค้างอึง้ กับ
พินัยกรรม ส่วนอาคินรู้สึกเหมือนตนเองถูกหมัดกระแทกเข้าใส่หน้า
อย่างจัง นารีเองก็น่งิ อึ้งไม่แพ้กัน มีเพียงรสรินคนเดียวที่อยากร้องไห้
กับพินัยกรรมนี้ เพราะสุนทรีย์ดันยกบ้านที่ใหญ่ราวกับคฤหาสน์ให้
หล่อน แบบนี้ยุ่งแน่ๆ!
“ขิงไม่เอาได้ไหมคะคุณดนัย ขิงไม่ต้องการค่ะ” หญิงสาวโพล่ง
ปฏิเสธออกไปแทบจะทันที แต่กลับโดนทนายดุกึ่งเตือนมา
“หนูขิง หนูกำ� ลังดูถูกค�ำสั่งเสียของคุณสุนทรีย์อยู่นะ”
สุนทรีย์ฝากค�ำพูดนี้ไว้ ด้วยเจ้าตัวรู้ว่ารสรินจะต้องตอบปฏิเสธ
เช่นนี้แน่
“แต่บา้ นนีไ้ ม่ควรจะเป็นของขิง มันเป็นของตระกูลตรีประพัทธ์”
รสรินยืนยันพลางมองนารีเหมือนจะขอให้ช่วย ทว่านารีก็ช่วยอะไร
ไม่ได้
“ฉันก็ไม่เห็นด้วย มันต้องมีอะไรผิดไปแน่ๆ คุณแม่น่ะเหรอจะ
ยกบ้านหลังใหญ่ให้คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานของตัวเอง พินัยกรรมนี้มี
อะไรผิดปกติแน่ๆ เลย” นงลักษณ์แย้งพลางตวัดสายตามองรสรินอย่าง
เหยียดๆ ไม่พอใจอย่างยิ่งที่บ้านหลังใหญ่นี้จะตกเป็นของคนอื่น ถ้า
เป็นของอาคินโดยตรงหล่อนยังจะรับได้มากกว่าเสียอีก
28 สะใภ้ไร้ปีก

“ถ้าคุณนงลักษณ์พดู ขนาดนี้ อยากเอาเอกสารไปตรวจสอบไหม
ครับ ถ้าจะให้มั่นใจก็สอบถามพยานด้วยเลยก็ได้ เพราะตอนท� ำ
พินัยกรรมมีพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเขตอยู่ด้วย คงให้ค�ำ
ยืนยันได้แน่นอนว่าตอนท�ำพินัยกรรม คุณสุนทรีย์ยังมีสติครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ ประการและไม่มใี ครบังคับด้วย” ทนายดนัยท้า เขาเตรียม
รับมือไว้แล้ว เนือ่ งจากสุนทรียบ์ อกไว้ลว่ งหน้าแล้วว่าลูกสาวของตนคง
ไม่ยอมง่ายๆ แล้วก็คงจะสงสัยในพินยั กรรมนีแ้ น่ จึงได้ทำ� พินยั กรรมนี้
ต่อหน้าเจ้าพนักงานที่มีต�ำแหน่งเป็นประกัน ไม่ได้ทำ� อย่างลับๆ แบบ
ให้ทนายมาท�ำที่บ้านเท่านั้น
ฝ่ายนงลักษณ์ทไี่ ด้ยนิ ดังนัน้ ก็ชะงักไปนิด ก่อนจะมองหลานชาย
เพื่อหาแนวร่วม อย่างน้อยก็ไม่อยากให้บ้านหลังนี้ตกไปอยู่ในมือคน
อืน่ ถ้าตนเองไม่ได้ไป คนในตระกูลได้ไปก็ยงั ดีเสียกว่าให้คนนอกอย่าง
รสริน
“ตาคิน พูดอะไรหน่อยสิ แกจะไม่มีบ้านอยู่แล้วนะรู้ไหม!”
ค�ำพูดของนงลักษณ์ท�ำให้อาคินขยับกายเปลี่ยนท่าเล็กน้อย
มองคนทีก่ ำ� ลังจะกลายเป็นเจ้าของบ้านและกลายเป็นว่าทีภ่ รรยาของ
เขาด้วยสีหน้าเรียบเฉย แต่แววตานั้นดูน่ากลัวเลยทีเดียว บ่งบอกให้รู้
ว่าเขาก�ำลังคิดเรื่องของหล่อนอยู่
รสรินท�ำหน้าเบ้เหมือนจะร้องไห้ เพราะทนแรงกดดันจากสายตา
ของอาคินไม่ไหว เจ้าตัวจึงหันไปทางทนายดนัยเพือ่ ขอความช่วยเหลือ
“คุณดนัยคะ บ้านจะกลับไปเป็นของคุณอาคินได้ไหมคะ สมมุติ
ว่า...ถ้าขิงยอมรับไว้ แล้วคืนให้คณ
ุ อาคินเลยได้ไหมคะ” รสรินละล�ำ่ ละลักถาม รูส้ กึ ไม่ดเี อาเสียเลย มัน่ ใจว่าตอนนีอ้ าคินก�ำลังโกรธ เพราะ
ถูกใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ญาติ เป็นแค่เด็กที่ได้รับความเมตตาให้มาอยู่ที่นี่
มาชุบมือเปิบเอาบ้านของตนเองไป
“ได้ครับ แต่จะท�ำได้ตอ่ เมือ่ หนูขงิ จดทะเบียนสมรสกับคุณอาคิน
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และอยู่ในฐานะสามีภรรยาครบหนึ่งปีแล้วเท่านั้น เป็นไปตามที่ผมได้
อ่านให้ฟังเมื่อครู่นี้ แน่นอนว่าถ้าเกิดการหย่าร้างขึ้นก่อนครบหนึ่งปี
บ้านจะถูกขายทอดตลาด แม่บ้านอย่างแม่จวงที่ท�ำงานมานานและ
สาวใช้กจ็ ะตกงานทันทีด้วยครับ”
ดนัยใช้ข้ออ้างที่สุนทรีย์เคยบอกไว้ว่าจะท�ำให้รสรินถึงทางตัน
และไม่สามารถปฏิเสธพินัยกรรมที่ผูกมัดนี้ไปได้แน่ แถมเขายังเตือน
อีกด้วยว่า
“ตัวคุณอาคินอาจจะไม่ล�ำบาก เพราะยังมีทรัพย์สินอื่น แต่
ส�ำหรับหนูขิง คุณสุนทรีย์ไม่ต้องการให้หนูไปจากที่นี่ เพราะรู้ว่าหนู
ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกแล้ว บ้านหลังนี้ก็เปรียบเสมือนบ้านของหนู
แม้วา่ หนูจะไม่ได้เป็นตรีประพัทธ์ แต่คณ
ุ สุนทรียก์ ร็ กั หนูมาก หนูจะทิง้
ขว้างความหวังดีและความรักของคุณสุนทรีย์ได้จริงๆ เหรอรสริน”
รสรินอึ้งกับการถูกย�้ำเตือนให้สำ� นึกถึงเรื่องนี้ ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาหลายปี หลังจากสูญเสียพ่อกับแม่ไปแล้ว ชีวิตหล่อนไม่ได้
พบเจอกับความยากล�ำบากเลย เป็นเพราะสุนทรีย์ช่วยเหลือเอาไว้ มี
ทัง้ บ้านให้ซกุ หัวนอน ได้เรียนหนังสือในโรงเรียนทีด่ ี จนกระทัง่ ได้ศกึ ษา
ต่อระดับมหาวิทยาลัย แล้วแบบนีห้ ล่อนจะปัดความหวังดีของสุนทรีย์
ไปได้อย่างไรกัน
ในขณะที่ ห ญิ ง สาวคอตกกั บ ค� ำ เตื อ นของคุ ณ ทนาย แต่
นงลักษณ์กลับพยายามลุ้นให้อาคินแผลงฤทธิ์อาละวาดให้แก่ความ
ไม่ยุติธรรมของพินัยกรรมนี้
‘เร็วสิตาคิน อาละวาดเลย จัดการเลย อย่ายอมให้บ้านหลังนี้
ตกเป็นของยายเด็กขิงนะ’
อาคินตวัดสายตามองอาสาวครัง้ หนึง่ ก่อนจะเอ่ยในสิง่ ทีท่ กุ คน
ไม่คาดคิดว่าเขาจะยอม “ตกลง ผมจะจดทะเบียนสมรสกับรสรินเป็น
เวลาหนึ่งปี”
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“คุณอาคิน!”
“ตาคิน!”
รสรินและนงลักษณ์รอ้ งเสียงหลงพร้อมกัน ส่วนนารีได้แต่ยกมือ
ขึ้นทาบอก ทั้งโล่งอกที่รสรินไม่ต้องออกจากบ้านหลังนี้ แต่ก็หนักใจที่
หญิงสาวจะต้องแต่งงานกับอาคิน มั่นใจได้เลยว่าระดับ อาคิน ตรีประพัทธ์ สามารถท�ำให้รสรินรูส้ กึ เหมือนก�ำลังจะตายได้ทกุ เมือ่ แน่ ถ้า
เขาจะท�ำ!
หลังจากการเปิดพินัยกรรมเสร็จสิ้นทนายดนัยก็ขอตัว
กลับ เช่นเดียวกับนงลักษณ์ทมี่ เี สีย่ พินจิ ผูเ้ ป็นสามีขบั รถมารับกลับไป
บ้านด้วยกัน
และสิ่งแรกที่พินิจถามเมื่อเจอหน้าภรรยาก็คือ...
“ร้านเป็นของคุณมั้ย”
นงลักษณ์สา่ ยหน้าปฏิเสธด้วยท่าทีหงุดหงิด แต่พอก�ำลังจะเอ่ย
ปากพูด ก็คิดได้ว่าถ้าพวกสาวใช้และแม่บ้านมาได้ยินเข้าคงไม่ดีแน่
จึงตอบสามีด้วยน�้ำเสียงหงุดหงิดไปว่า
“ขึ้นรถแล้วค่อยคุยกันเถอะค่ะคุณ” สองสามีภรรยาขึ้นรถและ
ขับออกจากบ้านไป
ส่วนนารีทนี่ งั่ อยูก่ บั รสรินก็แจ้งกับอาคินว่า ตนเองกับลูกสาวจะ
ขอย้ายออกไปอยูท่ บี่ า้ นตามทีพ่ นิ ยั กรรมยกให้ เพราะเข้าใจดีวา่ อาคิน
คงไม่อยากอยูร่ ว่ มชายคาเดียวกับหล่อน ซึง่ พอกล่าวจบนารีกข็ อตัวไป
เก็บข้าวของ เหลือก็แต่รสรินที่รู้สึกเคว้งคว้าง อึดอัดและอยากจะลุก
ออกไปจากห้องรับแขกเสียให้ได้ แต่ก็รู้ดีว่าโดยมารยาทแล้วหล่อน
ไม่ควรท�ำ เพราะนั่นอาจท�ำให้อาคินไม่พอใจหนักกว่าเก่าได้
ด้านอาคินทีน่ งั่ อยูใ่ นห้องรับแขกยังไม่ยอมพูดอะไร เขาท�ำเพียง
แค่มองรสรินอย่างเงียบๆ คิ้วขมวดเข้าหากัน สีหน้าแสดงชัดว่าเขา
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ก�ำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่และนั่นยิ่งท�ำให้รสรินอึดอัดยิ่งกว่าเก่า
ท�ำไงดีละ่ ขิง! เขาต้องโกรธ ต้องเกลียดเธอแน่ๆ เขาทีเ่ ป็นหลาน
แท้ๆ กลับได้ไปแค่ร้านร้อยค�ำหวานกับคอนโด ทั้งที่เขาควรจะได้บ้าน
หลังนี้ไปด้วยซ�้ำ
รสรินคิดอย่างว้าวุ่นใจ สีหน้าท่าทางของหล่อนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับการได้รับมรดกเป็นบ้านหลังใหญ่ราคาหลายสิบล้านมา
ครอบครอง ความว้าวุ่นใจของหล่อนมันแสดงออกชัดเจนมาก มาก
เสียจนคนที่ตวัดสายตามองมาอดกระตุกยิ้มใส่ไม่ได้ ก่อนที่เขาจะ
ตัดสินใจเอ่ยออกไป
“เราคงต้องคุยกันหน่อยแล้ว”
ชายหนุม่ เปรยเพียงแค่นนั้ แต่กท็ ำ� ให้คนทีก่ ำ� ลังคิดสับสนวุน่ วาย
ถึงกับสะดุง้ โหยงตัวเกร็งขึน้ มาทันที ราวกับว่าการตัดสินโทษของตนเอง
มาถึงแล้ว มือสองข้างที่วางประสานบนตักบีบกันแน่น ริมฝีปากเม้ม
แล้วคลาย พยายามสูดหายใจลึกๆ และเรียกก�ำลังใจอยู่ครู่หนึ่ง แล้ว
ในที่สุดเมื่อการถูกกดดันท�ำให้หล่อนสุดจะทนไหว จึงตัดสินใจโพล่ง
ออกไปว่า
“ขิงไม่ได้อยากได้บ้านหลังนี้เลยจริงๆ นะคะ”
“แล้วฉันบอกตอนไหนว่าไม่เชื่อ” เขาย้อนถามขณะมองหญิง
สาวที่น่งั แทบไม่ติดเก้าอี้ด้วยแววตาขบขัน
“แต่ถงึ คุณอาคินจะไม่พดู ออกมา คุณก็คงคิดว่าขิงต้องท�ำอะไร
สักอย่างที่ท�ำให้คุณย่าท�ำพินัยกรรมที่เอื้อต่อขิง แต่ขิงยืนยันว่าขิงไม่รู้
จริงๆ ว่าคุณย่าจะท�ำพินัยกรรมแบบนี้”
“อย่ามาเดาความคิดของฉัน” เขาเตือนกึง่ ดุอยูใ่ นทีกอ่ นจะบอก
ต่อว่า “แต่ฉนั เชือ่ ว่าเธอไม่รเู้ รือ่ งพินยั กรรม แล้วก็เชือ่ ด้วยว่าคุณย่าท�ำ
พินยั กรรมนีไ้ ว้โดยไม่บอกใคร จริงอยู่ว่าฉันกลับมาเยีย่ มบ้านปีละครัง้
หรือสองครั้ง ไม่น่าจะรู้อะไรได้ แต่ฉันรู้จักคุณย่าดี ท่านเป็นคนฉลาด
32 สะใภ้ไร้ปีก

และนี่เป็นแผนการของท่าน คนอย่างท่านไม่มีทางตกหลุมพรางการ
ออดอ้อนฉอเลาะของใครจนถึงขั้นยกสมบัติให้หรอก”
รสริน ฟั ง แล้ ว รู ้ สึก หน้ า ชา เหมือ นโดนเขาตอกหน้ า ก็ไ ม่ เ ชิง
รวมความแล้วเขาก็ยงั คลางแคลงใจกับหล่อนอยู่ดีนั่นละ
“คุณอาคินจะโกรธจะเกลียดขิงก็ได้ ขิงขอโทษที่ท�ำให้คุณย่า
เป็นห่วงจนเขียนพินยั กรรมแบบนี้ขึ้นมา”
“โกรธเธอ ท�ำไมฉันต้องโกรธ แล้วท�ำไมฉันต้องเกลียดด้วย”
เขาถามต่ อ พลางพิ จ ารณาปฏิ กิ ริ ย าหญิ ง สาวอย่ า งเงี ย บๆ
ภายในใจก�ำลังคิดตามค�ำพูดของหล่อนอยู่ ว่าเหตุใดคุณย่าของเขาถึง
ได้ท�ำพินัยกรรมเช่นนี้ เพราะถ้าเพียงแค่สงสารเห็นใจเด็กสาวที่รับมา
ดูแลว่าจะไม่มที อี่ ยูอ่ าศัยหรือล�ำบาก สูใ้ ห้เงินไปตัง้ ตัวสักสองสามล้าน
หรือให้บ้านอย่างที่ให้นารีก็ได้
แต่นี่กลับให้บ้านหลังนี้แทน แถมยังผูกมัดหล่อนไว้กับเขาอีก
มันต้องมีเหตุผลอื่นที่ท�ำให้คุณย่าเลือกท�ำเช่นนี้แน่ๆ แต่มันคืออะไร
นั่นละที่เขาต้องรู้ให้ได้
“เพราะขิงไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่คนในบ้านตรีประพัทธ์ แต่กลับมา
ฉกฉวยบ้านของคุณไป”
“ฉันอาจจะไม่ชอบใจเรื่องนี้” เขายอมรับ ในเมื่อบ้านนี้ควรจะ
เป็นของเขา แต่ดันมีหล่อนเข้ามาเอี่ยวด้วย เป็นใครก็ย่อมไม่พอใจทั้ง
นัน้ “แต่ในความไม่ชอบใจ มันก็มอี ย่างอืน่ ทีท่ ำ� ให้ฉนั คิดอยูเ่ หมือนกัน”
“อย่างอื่น?”
“เช่นว่าคุณย่าของฉันมีจดุ ประสงค์บางอย่างแอบแฝงอยู่ ซึง่ ฉัน
จะหาให้ได้ว่ามันคืออะไร แล้วท�ำไมถึงจ�ำเพาะต้องผูกมัดเธอไว้กบั ฉัน
หรือว่าเธอมีอะไรดีถึงขั้นท�ำให้คุณย่าคิดว่าเธอเหมาะสมที่จะเป็น
ภรรยาของฉัน นอกจากเรือ่ งทีท่ นายดนัยบอกว่าคุณย่าแค่เป็นห่วงเธอ”
“ขิงขอโทษที่ท�ำให้เดือดร้อนค่ะ”
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“ฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไร ก็แค่จดทะเบียนสมรสและใช้ชีวิตอยู่
ในบ้านหลังเดียวกัน ก็แค่นั้นเอง”
อาคินไม่ยี่หระ แค่จดทะเบียนสมรสกันในนามแล้วก็อยู่บ้าน
เดียวกันให้ครบหนึ่งปี บ้านก็ใช่ว่าจะเล็กๆ ให้เดินชนกันได้เสียเมื่อไร
ต่างคนต่างอยู่ มันก็เหมือนการแชร์ห้องอยู่ด้วยกันในอะพาร์ตเมนต์
ก็เท่านั้นเอง
“คุณอาคินคิดอย่างนั้นจริงๆ เหรอคะ”
“ก็แล้วจะให้ฉนั คิดยังไง” เขาย้อนถามเสียงห้วน “จดทะเบียน
สมรสมันก็แค่กระดาษ มันไม่ได้แปลว่าท�ำให้เราเป็นสามีภรรยากัน
จริงๆ เสียเมื่อไร แล้วฉันจะต้องเดือดร้อนไปท�ำไม”
รสรินฟังแล้วรู้สกึ เจ็บจีด๊ ขึน้ มาอย่างบอกไม่ถกู เมือ่ คิดว่าหล่อน
ไม่ได้มีค่าอะไรในความคิดของเขาเลย
“เข้าใจแล้วค่ะ ขิงจะจดทะเบียนสมรสและจะอยูใ่ ห้ครบก�ำหนด
หนึ่งปี เพื่อที่บ้านจะได้กลับคืนมาเป็นของคุณอย่างที่พินัยกรรมระบุ
แล้วถ้าครบก�ำหนดเมื่อไหร่ ขิงจะย้ายออกไปทันที ขิงขอโทษด้วยที่
เป็นต้นเหตุท�ำให้เกิดเรื่องวุ่นวาย ขิงขอโทษค่ะ”
“นอกจากขอโทษแล้ว พูดอย่างอื่นเป็นบ้างหรือเปล่า”
ชายหนุ่มต่อว่าอย่างหงุดหงิด ไม่ชอบใจคนที่เอาแต่ก้มหน้า
ขอโทษขอโพย ท�ำตัวอ่อนแอแบบนี้เลยจริงๆ แต่ถ้าเทียบระหว่างคน
อ่อนแอกับคนที่ไม่ได้เรื่องแล้ว เขาเกลียดคนที่ไม่ได้เรื่องมากกว่า
รสรินที่โดนต่อว่าถึงกับไหล่ห่อคอตก ไม่กล้าพูดอะไรอีกเลย
ทีเดียว ท�ำเอาอาคินได้แต่ส่ายหน้าเหมือนร�ำคาญก่อนจะลุกออกจาก
ห้องรับแขกไป ปล่อยให้หล่อนอยู่ตามล�ำพัง
ทว่าพอออกมาจากห้องรับแขกได้ เขาก็เดินออกไปทีส่ ระว่ายน�ำ้
ซึ่งอยู่ด้านข้างตัวบ้าน แล้วหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋า
กางเกง ก่อนจะโทร. หาใครคนหนึ่ง
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“ฮัลโหลคุณนพพล นีผ่ มเอง...อาคิน ตอนนีค้ ณ
ุ ว่างอยูห่ รือเปล่า
ช่วยอะไรผมหน่อยสิ”
อาคินโทร. หานพพล อดีตเลขาส่วนตัวของปวุฒิผู้เป็นพ่อ ใน
สมัยที่พ่อเขามีชีวิตอยู่และเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มากมายซึ่งได้
รับการตกทอดมาจากคุณปู่ แล้วก็ยงั มีทนายดนัยเป็นคนดูแลทางด้าน
กฎหมายให้ ทั้งสองคนจึงเหมือนแขนขาของพ่อและย่า
“มีอะไรให้ผมรับใช้หรือครับคุณอาคิน”
“ผมอยากให้คณ
ุ ช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับรสรินให้หน่อย”
“รสรินไหนครับ”
“ขิง รสริน หทัยพฤกษ์ เด็กทีค่ ณ
ุ ย่ารับอุปการะเลีย้ งดูอยู่ทบี่ ้าน
นี่ไง”
ปลายสายได้ยนิ แล้วก็เงียบไปอึดใจหนึง่ แล้วจึงรับค�ำท�ำเป็นว่า
เพิ่งนึกออกว่าอาคินหมายถึงใคร
“อ๋อ หมายถึงหนูขิงนั่นเอง พอดีปกติเรียกกันแต่หนูขิงครับเลย
ลืมชื่อจริงกันไปบ้าง”
“นั่นแหละ ผมอยากได้ประวัติของขิง คิดว่าคนที่ทำ� งานกับพ่อ
มานานอย่างคุณน่าจะรูจ้ กั ผูห้ ญิงคนนีร้ ะหว่างทีผ่ มไปอยูฝ่ รัง่ เศส และ
น่าจะมีข้อมูลอะไรบ้าง แล้วมันก็ไม่น่าจะยากไปส�ำหรับคุณด้วย”
“คุณอาคินอยากทราบเรื่องอะไรหรือครับ”
“ทุกอย่าง...ข้อมูลทุกอย่างทีเ่ กีย่ วกับผูห้ ญิงคนนัน้ ได้เร็วเท่าไหร่
ก็ยิ่งดี”
อาคินสั่งอีกสองสามค�ำก่อนจะวางสายไป ส่วนคนที่ได้รับการ
ไหว้วานนั้นกลับกุมขมับ เพราะเรื่องนี้สุนทรีย์เคยเปรยกับเขาไว้ตอน
ยังมีชีวิตอยู่ว่า
‘ถ้าหากทนายดนัยปิดปากเงียบได้เก่ง ท�ำเป็นไม่รู้เรื่อง วางตัว
เป็นแค่ทนายเฉยๆ คนแรกทีอ่ าคินจะมาถามไถ่หาข้อมูลเกีย่ วกับรสริน
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ก็คือเธอ นพพล เพราะฉะนั้นอย่าให้อาคินรู้เรื่องนั้นเด็ดขาด’
แต่สนุ ทรียค์ งลืมไปว่า นอกจากดนัยและนพพลแล้ว ยังมีอกี คน
ที่รู้เรื่องของรสรินดี แล้วก็เป็นคนที่ควรก�ำชับมากที่สุดด้วยว่า ‘ไม่ให้
ปากโป้งบอกความลับบางอย่างให้แก่อาคิน’ เพราะถ้าอาคินได้รคู้ วาม
จริงเมื่อไร เขาคงจะเกลียดตัวเองที่สุด รวมถึงแม่หนูรสรินนั่นก็คงเจ็บ
ปวดเช่นเดียวกัน
วันต่อมาทนายดนัยนัดเจอกันกับอาคินที่ส�ำนักงานเขต
เพือ่ จัดการเรือ่ งการจดทะเบียนสมรสระหว่างเขากับรสรินให้เรียบร้อย
โดยทนายดนัยรอสองหนุ่มสาวที่ส�ำนักงานเขตในฐานะพยาน
แต่กอ่ นทีอ่ าคินกับรสรินจะออกจากบ้าน ทัง้ สองก็เจอนารีทเี่ ก็บ
กระเป๋าเสื้อผ้าพร้อมออกจากบ้านตรีประพัทธ์ไปอยู่บ้านที่ได้รับใน
พินัยกรรม หลังจากที่แจ้งอาคินไว้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้ว รวมทั้งนารี
เองก็เคยพูดกับสุนทรีย์ตั้งแต่ตอนที่สุนทรีย์ยังมีชีวิตอยู่ว่า หากอาคิน
กลับมาอยู่เมืองไทย ตนเองจะย้ายออกไปเอง เพื่อความสบายใจ
ของอาคิน
“คุณนารีจะไปจริงๆ เหรอคะ” รสรินถาม มองหน้านารีกับ
ลูกสาวตัวน้อยทีน่ ารีจงู อยูด่ ว้ ยความรูส้ กึ โหวงเหวงในอก เพราะเคยอยู่
ด้วยกันมา แม้จะไม่มีความผูกพันทางสายเลือด แต่หล่อนก็รับรู้ได้ว่า
นารีเป็นคนดี
“จ้ะ ฉันคิดดีแล้ว” นารีบอกแล้วฝืนยิม้ ให้ ก่อนจะบอกให้ลกู สาว
วัยสิบขวบสวัสดีอาคิน “ไหว้พี่สิคะ เราจะได้ไปกัน”
น้องแพรวยกมือขึน้ ไหว้อาคินตามทีผ่ เู้ ป็นแม่บอกด้วยท่าทีกล้าๆ
กลัวๆ เพราะแต่ไหนแต่ไรมาเวลาเจออาคิน เขาก็ไม่เคยยิ้มหรือเล่น
ด้วย แม้วา่ ตอนทีพ่ อ่ ยังอยูจ่ ะบอกว่าผูช้ ายคนนีค้ อื พีช่ าย แต่เขาก็ไม่ได้
สนใจหนูน้อยเลย อีกทั้งนารีเองก็เคยห้ามไม่ให้เด็กหญิงไปกวนเวลา
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ที่พี่ชายอาคินกลับมาเยี่ยมบ้าน เพราะพี่ท�ำงานหนักมาก ท�ำให้น้อง
แพรวไม่ค่อยกล้าเข้าหาอาคินมากนัก
ท่าทีของหนูนอ้ ยทีด่ เู กร็งๆ ท�ำให้อาคินหน้าตึงก่อนจะหันไปทาง
อืน่ เห็นอย่างนัน้ แล้วรสรินก็ไม่ได้พดู อะไรนอกจากเดินเข้าไปกอดนารี
ไว้
“ถ้ามีเวลาขิงจะไปเยี่ยมนะคะ”
“จ้ะ ขอบใจนะขิง ดูแลตัวเองดีๆ ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ไป
หาฉันได้นะ”
นารีบอกอย่างมีนำ�้ ใจ แม้ตนเองจะไม่ได้ทรัพย์สนิ อะไรมากมาย
ได้แค่บา้ นหลังเดียวทีท่ ำ� ให้มที อี่ ยูแ่ ละเงินทีเ่ ลีย้ งดูลกู ได้ แต่กย็ งั มีนำ�้ ใจ
กับหญิงสาวที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากบ้านหลังนี้
แต่อาคินที่ได้ยินค�ำพูดของแม่เลี้ยงกลับท�ำเสียงเย้ยหยันใน
ล�ำคอ ก่อนจะเปรยเบาๆ ว่า “หึ คิดจะห่วงคนอื่นก็เอาตัวเองให้รอด
ก่อนเถอะ”
นารีได้แต่ฝนื ยิม้ กับค�ำถากถางก่อนจะคลายอ้อมกอดจากรสริน
แล้วจูงมือลูกสาวออกไปขึ้นรถแท็กซี่ที่มาจอดรอรับหน้าประตูบ้าน
โดยมีรสรินมองตามด้วยความเป็นห่วงและโหยหา รู้สึกเหมือนญาติที่
เหลืออยูค่ นเดียวได้จากไป แต่กร็ ดู้ วี า่ ตนเองไม่สามารถบอกให้อาคินรัง้
นารีไว้ได้ รวมทั้งการตัดสินใจของนารีก็เป็นไปเพื่อความสงบของบ้าน
หลังนี้ด้วย เพราะเส้นทางระหว่างแม่เลี้ยงกับอาคินนั้นไม่มีวันมา
บรรจบกันได้ ตราบใดที่อาคินไม่เชื่อมรอยร้าวนี้ด้วยตัวของเขาเอง
คล้อยหลังจากนารีไปแล้ว รสรินก็เดินตามอาคินต้อยๆ ไปขึ้น
รถเพื่อไปส�ำนักงานเขตด้วยกัน แต่ระหว่างทางที่นั่งรถไป อาคินที่ขับ
รถได้ค่อนข้างช้าเพราะยังไม่คุ้นกับสภาพถนนของเมืองไทยก็สังเกต
เห็นรสรินนั่งน�้ำตาคลอเบ้าจนต้องถาม
“เป็นอะไร ดีใจที่จะได้จดทะเบียนสมรสถึงขั้นน�้ำตาคลอเลย
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เหรอ” เขาแขวะใส่ เพราะหงุดหงิดติดพันเรื่องแม่เลี้ยงไม่หาย
คนฟังพอได้ยนิ อย่างนัน้ ก็นอ้ ยใจ แม้วา่ หล่อนจะแอบหลงรักเขา
จากการเฝ้ามองภาพถ่ายตัง้ โต๊ะและภาพถ่ายทีเ่ ขาส่งมาให้คณ
ุ ย่าเป็น
ระยะๆ แต่ก็ไม่เคยคิดว่าคนหล่อเหลาอย่างเขาจะปากร้ายได้ขนาดนี้
มันท�ำให้ความคิดก่อนหน้านี้ที่ว่าเขาคงใจดีเหมือนกับคุณย่าแทบจะ
หายไปเกินครึ่งเลยทีเดียว
“เปล่าค่ะ”
อาคินขมวดคิว้ ไม่ชอบใจน�ำ้ เสียงของหล่อนทีบ่ อกปัดแบบนีเ้ ลย
ทัง้ ทีเ่ ขาเป็นเจ้าของบ้านและก�ำลังจะเป็นสามีของหล่อนทางนิตนิ ยั ใน
อีกไม่ช้านี้ด้วย
“อย่ามาท�ำเสียงแบบนั้นกับฉัน” เขาเตือนและจี้ถามต่อ “แล้ว
เป็นอะไร”
“ไม่มีอะไรค่ะ”
“พูดมา”
รสรินเม้มริมฝีปากแน่น ทั้งน้อยใจทั้งหงุดหงิดระคนกัน รู้สึกว่า
อนาคตข้างหน้าหล่อนคงเจอวิบากกรรมหนักแน่ๆ เพราะยังไม่ทันได้
จดทะเบียนสมรสและอยูก่ บั เขาหนึง่ ปีเลยยังขนาดนี้ แล้วแบบนีห้ ล่อน
จะใช้ชีวติ อยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกับเขาจนครบหนึ่งปีได้อย่างไรไหว
“ว่ายังไง”
เขาจีถ้ ามมาอีก หล่อนจึงตัดสินใจพูดความในใจออกไปเป็นครัง้
แรก “ขิงแค่ก�ำลังคิดว่า ถ้าไม่ใช่เพราะพินัยกรรมของคุณย่า ขิงคง
ไม่คิดแต่งงานกับคุณ”
รสรินท�ำเป็นพูดประชดใส่ แต่คนที่ขับรถอยู่ก็หักพวงมาลัยรถ
เข้าข้างทาง ชนิดที่รถยนต์คันหลังที่ขับตามมาบีบแตรด่าลั่นถนน
“คุณอาคิน!” รสรินร้องเสียงหลงตกใจ มองคนทีน่ งั่ อยูห่ ลังพวง
มาลัยรถด้วยสายตาหวาดหวั่น ยามที่เขาหันมามองเหมือนกับจะ
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หักคอหล่อนทิ้ง นั่นยิ่งท�ำให้หล่อนรู้ตัวแล้วว่าพลาดมากที่ทำ� ให้เขา
โกรธ
แต่ยงั ไม่ทนั ทีห่ ล่อนจะได้พดู อะไรออกไป อาคินก็สวนซัดค�ำพูด
กลับมาทันที
“ถ้าเก่งนัก แล้วเมื่อวานพูดออกมาท�ำไมว่าจะแต่งงานกับฉัน
แล้วจะอยูใ่ ห้ครบหนึง่ ปี ถ้าคิดจะท�ำเก่งอวดดีวา่ ตัวเองท�ำได้ แล้วท�ำไม
ไม่เก่งให้ตลอด” เขาถามกึ่งตวาดใส่ เพราะถึงปากเขาจะบอกว่ายอม
รับพินัยกรรมที่สั่งให้จดทะเบียนสมรสกับหล่อนได้ แต่ใช่ว่าเขาจะ
เต็มใจหรือยินดีเสียเมื่อไร
การถูกกดดัน ถูกตวาดใส่ทำ� ให้รสรินโต้กลับไปอย่างทนไม่ไหว
เหมือนกัน “ขิงไม่ได้ทำ� เป็นเก่ง ขิงแค่อยากจะคืนทุกอย่างให้คุณ ขิง
รักคุณย่า อยากท�ำให้ท่านสบายใจ แต่คุณคงคิดว่าขิงก�ำลังระริกระรี้
ดีใจที่จู่ๆ ได้แต่งงานกับคุณ แต่ความจริงแล้วขิงไม่ได้ดีใจเลยสักนิด
เพราะขิงไม่รู้ว่าจะต้องท�ำตัวอย่างไร และต้องท�ำอย่างไรถึงจะได้พ้น
จากอารมณ์ร้ายๆ ของคุณ”
รสรินพูดออกมาจากใจทั้งหมด หล่อนก�ำลังรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ
ถึงจะเคยแอบชอบในความหล่อเหลาของเขา แต่พอมาเจอตัวจริงแล้ว
หล่อนกังวลมาก โดยเฉพาะอารมณ์ร้ายๆ ของเขาที่ดูเหมือนว่าเขา
พร้อมจะร้ายใส่คนทีเ่ ขาตัง้ แง่ดว้ ยอย่างทีห่ ล่อนรูส้ กึ ว่าตนเองโดนตัง้ แง่
ใส่
แถมเขากับหล่อนยังต้องมาจดทะเบียนสมรสอยู่ด้วยกันเป็น
เวลาหนึง่ ปีอกี มันเหมือนทุกอย่างก�ำลังบีบให้หล่อนต้องเดินไปบนเส้น
ทางที่มีเขาเป็นผู้น�ำ ส่วนหล่อนเป็นผู้ตาม
แค่เริ่มต้นก็เป็นแบบนี้แล้ว อย่างนี้จะอยู่ด้วยกันรอดหรือ
ฝ่ายอาคินพอได้ยนิ หล่อนพูดเปิดใจออกมาก็ถงึ กับอึง้ ไป เพราะ
ถ้าตัดอคติออกไปและมองความเป็นจริงมากขึน้ ก็นบั ว่าหล่อนยังอายุ
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น้อยเกินไปทีจ่ ะถูกตีตราด้วยทะเบียนสมรสแบบนี้ ดังนัน้ ไม่แปลกหรอก
ที่หล่อนจะกลัวอนาคตและกลัวอารมณ์ของเขา
“ยอมรับกันดีๆ ตั้งแต่แรก ฉันจะได้ไม่ต้องถามจี้แบบนี้” อาคิน
โยนความผิดให้หล่อนเสียอย่างนั้น แต่นำ�้ เสียงไม่ได้ตวาดเหมือนเมื่อ
ครู่ หลังจากนั้นเขาก็เงียบไป มันนานพอที่จะท�ำให้ในรถมีแต่ความ
อึดอัดก่อนที่เขาจะเอ่ยค�ำค�ำหนึ่งออกมา
“ขอโทษก็แล้วกันที่ท�ำให้รู้สึกแย่”
ค�ำขอโทษท�ำให้รสรินตามอารมณ์เขาไม่ทัน
“ขิงเองก็ต้องขอโทษคุณอาคินที่เผลอขึ้นเสียงไปเมื่อครู่นี้ด้วย
ค่ะ” หล่อนก็ควรขอโทษเขาด้วยเหมือนกัน เพราะอย่างไรเสียเขาก็เป็น
ผู้ใหญ่กว่า และเป็นเจ้าของบ้านที่คุ้มกะลาหัวหล่อนด้วย
“ไม่เป็นไร ฉันเป็นฝ่ายหาเรือ่ งเธอก่อน” เขาบอกปัดแล้วหันหน้า
สู่ท้องถนนแล้วมองกระจกมองหลัง เปิดไฟเลี้ยวขอทางเตรียมพารถ
เคลือ่ นออกจากทีเ่ ดิม แต่ปากก็ยงั พูดต่อไป “เห็นทีเราคงต้องท�ำความ
รู้จักกันให้มากขึ้นเสียหน่อยแล้ว เพราะฉันก็ยังไม่รู้จักเธอดีพอ ส่วน
เธอก็ยงั ไม่รจู้ กั ฉันดีพอเช่นกัน ว่าแต่คณ
ุ ย่าไม่เคยเล่าอะไรเกีย่ วกับฉัน
ให้ฟังบ้างเหรอ”
“เล่าค่ะ แต่เป็นเรื่องทั่วไป”
“เช่นอะไรบ้าง”
“คุณย่าเล่าว่าตอนเด็กๆ คุณซนมาก ชอบปีนต้นมะม่วงที่บ้าน
หลังเก่า ท�ำให้คุณย่าดุบ่อยๆ แต่คุณเป็นเด็กดี เรียนเก่ง แล้วก็ชอบ
วิชาภาษาอังกฤษมาก เมื่อก่อนคุณเป็นคนยิ้มง่าย แต่พอโตขึ้นก็ยิ้ม
ยากค่ะ”
“แค่นั้นเหรอ”
“ประมาณนี้ค่ะ” หล่อนตอบอ้อมแอ้ม จะว่าไปแล้วสุนทรีย์ก็
ไม่ได้เล่าแบบเจาะลึกนัก เหมือนคนแก่ที่เล่าความหลังที่ประทับใจ
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ให้ฟังเสียมากกว่า ไม่ใช่ว่าวันๆ จะพูดถึงแต่หลานชายอย่างเดียว
“งัน้ นอกจากเรือ่ งทีเ่ ธอรูแ้ ละเป็นเรือ่ งทัว่ ไปแล้ว เธออยากรูอ้ ะไร
เกี่ยวกับฉันอีกบ้างไหม” ชายหนุ่มเปิดโอกาสให้หล่อนถาม เพราะคิด
ว่าถ้าได้ทำ� ความรูจ้ กั กันและกันมากขึน้ มันอาจท�ำให้เขาพอจะรูไ้ ด้บา้ ง
ว่า เหตุใดคุณย่าถึงเขียนพินัยกรรมล่ามเขาไว้กับหล่อนด้วยทะเบียน
สมรส!
“แล้วแต่คณ
ุ อาคินจะกรุณาค่ะ” หล่อนอยากรู้ทุกอย่าง เพื่อไม่
ให้เผลอท�ำในสิ่งที่เขาไม่ชอบจนโดนไล่ออกจากบ้าน แต่ก็ไม่กล้าบอก
ไปตรงๆ เพราะเขาเพิง่ จะหายหงุดหงิด หล่อนไม่อยากไปกระตุกหนวด
เสือให้เขาโกรธอีก
“ถ้าเอาตามความกรุณาของฉัน เธอคงไม่ปลื้มแน่ เพราะฉัน
ไม่ใช่คนใจดีพร�ำ่ เพรือ่ !” อาคินกล่าว หัวเราะในล�ำคอ หากหล่อนไม่ใช่
หญิงสาวทีห่ วังส้มหล่นกลายเป็นคุณนายและมีเงินมากมาย แต่ความ
จริงแล้วเป็นคนดีกว่าที่คิด มันก็น่าเห็นใจที่หล่อนเสียคุณย่าซึ่งเป็น
เหมือนทีพ่ งึ่ เดียวในชีวติ ไป แล้วไหนจะต้องมาจดทะเบียนสมรสกับคน
ที่ไม่รู้จกั คุ้นเคยอย่างเขาอีก
เขาจะยอมเห็นใจและยอมไว้ใจหล่อนไปก่อน แต่ถ้าเขาจับได้
เมื่อไรว่าหล่อนหลอกเขา และมีความคิดจะใช้พินัยกรรมกับทะเบียน
สมรสเป็นใบเบิกทางเพือ่ หาผลประโยชน์แล้วละก็ เขาจะเขีย่ หล่อนทิง้
อย่างเจ็บแสบเลยทีเดียว
การจดทะเบียนสมรสของอาคินไม่ได้มีผลกับรสรินเพียง
คนเดียว แต่มันมีผลไปถึงนงลักษณ์กับสามีด้วย เพราะตั้งแต่เมื่อวาน
หลังจากที่สองสามีภรรยากลับมาถึงบ้านแล้ว ก็เกิดมีปากเสียงกัน
ยกใหญ่
เพราะพินจิ ต้องการทีด่ นิ ของร้านร้อยค�ำหวานมานานแล้ว และ
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พยายามตะล่อมให้นงลักษณ์ไปขอจากสุนทรีย์มาให้ได้ แต่สุนทรีย์ก็
ไม่ยอมยกให้ จนกระทัง่ หญิงชราเริม่ เจ็บป่วย นงลักษณ์ใช้วธิ ไี ปมาหา
สู่บ่อยๆ และคอยซื้อของดีๆ ไปให้สุนทรีย์ พาไปหาหมอเมื่อว่าง เพื่อ
หวังให้สุนทรีย์ใจอ่อนและยกที่ดินร้านร้อยค�ำหวานให้ จนกระทั่งสอง
สัปดาห์ก่อนที่สุนทรีย์เจ็บหนักขึ้นท่านได้เปรยกับนงลักษณ์เรื่องร้าน
ร้อยค�ำหวาน ท�ำให้นงลักษณ์เข้าใจว่าสุนทรีย์คงท�ำพินัยกรรมยกให้
ตนเองเป็นแน่แล้ว แต่พอเปิดพินัยกรรมกลับตาลปัตรที่สุนทรีย์ดันยก
ร้านร้อยค�ำหวานให้อาคินแทน
เช้าวันนีน้ งลักษณ์จงึ โทรศัพท์ไปหาอาคินเพือ่ พูดคุยเรือ่ งการจด
ทะเบียนสมรสกับรสรินอีกครั้ง หลังจากที่เมื่อคืนได้โทรศัพท์ไปเกริ่น
ถามว่าเขาจะท�ำอย่างไรกับร้านร้อยค�ำหวาน แต่ชายหนุม่ ตอบว่ายังไม่
ได้คดิ เช้านีห้ ล่อนจึงท�ำเป็นหวังดีว่าจะแนะน�ำหลานชายให้ชะลอการ
จดทะเบียนสมรสออกไปก่อน แล้วค่อยมาปรึกษาหาทางออกกัน แต่
แม่บ้านจวงกลับบอกว่า อาคินออกไปที่ส�ำนักงานเขตกับรสรินเพื่อจด
ทะเบียนสมรสกันแล้ว หล่อนจึงรีบบอกสามี ซึ่งพอเขารู้ก็อาละวาดใส่
หล่อนอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้
“บ้า บ้าที่สุด! ไอ้อาคินมันคิดบ้าอะไรถึงได้ยอมจดทะเบียน
ง่ายๆ ดีไม่ดรี ้านร้อยค�ำหวานก็จะเป็นของนังเด็กนั่นไปด้วย โง่ชะมัด”
พินิจสบถลั่นก่อนจะหันมาท�ำตาขวางใส่ภรรยาพร้อมกับชี้หน้า
“คุณก็ไม่น่าโง่ไว้ใจยายแก่นั่นเลย ท�ำไมไม่เอามันมาให้ได้ก่อน
ที่มันจะเขียนพินัยกรรม ที่อุตส่าห์ไปดูแล ซื้อของดีๆ ไปให้ พาไปหา
หมอนั่นหมดเท่าไร แต่สุดท้ายก็คว้าน�้ำเหลว คุณมันไม่ได้เรื่องจริงๆ”
“ฉันพยายามแล้วนะคุณพินิจ คุณจะว่าฉันแบบนี้ไม่ได้นะ”
นงลักษณ์เถียง เพราะหล่อนพยายามแล้วจริงๆ
“คุณต้องพยายามให้มากกว่านี้ แค่นี้มันยังไม่พอหรอก” พินิจ
ชีห้ น้านงลักษณ์ “รู้ไหมว่าไอ้ชดุ เครือ่ งเพชร เครือ่ งประดับของคุณ มัน
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ก็มาจากเงินทีผ่ มเอาไปท�ำธุรกิจได้มา ไอ้ทคี่ ณ
ุ ยังสวยสองพันปีกเ็ พราะ
มีดหมอที่ได้จากเงินที่ผมท�ำธุรกิจ แล้วคุณรู้ไหมว่าที่ดินร้านร้อยค�ำหวานนัน่ มันท�ำเลดีแค่ไหน รถไฟฟ้าจะผ่านในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้า อย่าง
น้อยเอาไปขายต่อก็ได้เกือบแปดสิบล้าน”
“ฉันรู้ แต่จะท�ำยังไงได้ในเมื่อตอนนี้พนิ ัยกรรมมันบังคับอยู่!”
นงลักษณ์พยายามอธิบายเหตุผลให้สามีฟงั ทัง้ ทีเ่ ริม่ หวัน่ ใจแล้ว
ว่าสามีอาจจะใช้วธิ เี ดิมเหมือนกับทีแ่ ล้วๆ มาเพือ่ ให้ได้ในสิง่ ทีเ่ ขาต้องการ
เดิมทีนนั้ ก่อนแต่งงานกัน พินจิ เคยเป็นผูช้ ายทีด่ พี ร้อมทุกอย่าง เขาเอา
อกเอาใจดูแลหล่อนสารพัด แต่หลังจากแต่งงานกันได้สกั พัก เขาก็เผย
ธาตุแท้ออกมาท�ำให้หล่อนได้เห็นตัวตนอีกด้านหนึง่ ของเขาซึง่ เรียกร้อง
ทุกอย่าง ในหัวมีแต่เรื่องธุรกิจและเงิน
หลังจากแต่งงานกันได้สองปีก็เกิดเรื่องขึ้น เมื่อเขาไม่ยอมกลับ
บ้านกลับช่อง จนหล่อนสืบรู้ว่าเขาแอบไปเลี้ยงนักศึกษาสาวสวยเอา
ไว้ หล่อนจึงอ้อนวอนขอร้องให้เขาเลิก โดยยืน่ ข้อเสนอว่าจะยกทีด่ นิ ที่
ได้จากสุนทรีย์ให้เขา
พินิจตอบตกลงและยอมเลิกกับนักศึกษาสาวรายนั้นทันที
ทว่านั่นไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เกิดเรื่องแบบนี้ มันยังมี
ครัง้ ต่อๆ ไปอีก แล้วทุกครัง้ นงลักษณ์กจ็ ะต้องมีของแลกเปลีย่ นเพือ่ ให้
เขายังอยูก่ บั หล่อน ไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งประดับราคาแพงทีเ่ ป็นของสะสม
ของสุนทรีย์ บ้านพักตากอากาศ หรือเงินสด หล่อนยอมยกให้เขาหมด
เพื่อแลกกับการไม่ให้เขาไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยที่ไหน
แล้วที่นงลักษณ์ยอมให้ถึงขนาดนี้ เพราะเจ้าตัวรักพินิจมาก
บวกกับห่วงหน้าตาทางสังคม เพราะหล่อนรู้จักกับคุณหญิงคุณนาย
ในแวดวงไฮโซมากมาย ออกงานหรูหราบ่อยครั้ง ทุกคนจะชอบพูดถึง
สามี เอาสามีมาอวดมาคุยกัน หล่อนซึง่ ติดอยูใ่ นกับดักทางสังคมแบบ
นี้ไม่อยากขายหน้า ไม่อยากถูกใครนินทาว่าสามีมีเมียน้อย จนหล่อน
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ต้องกลายเป็นแค่น�้ำพริกถ้วยเก่าค้างปีที่จืดชืด
ส่วนพินจิ นั้นเมื่อได้ท่ดี ินและเงินไปแล้ว เขาก็มีวิธีทำ� ให้เม็ดเงิน
มันงอกเงยขึน้ มา ซึง่ แน่นอนว่าเม็ดเงินทีไ่ ด้เพิม่ มาและอสังหาริมทรัพย์
ทุกอย่างล้วนเป็นชื่อเขาทั้งหมด และตัวเขาก็ไม่ได้มีบ้านเล็กบ้านน้อย
อีกตามที่ท�ำข้อตกลงกันไว้ จนกระทั่งมาถึงเรื่องร้านร้อยค�ำหวานใน
วันนี้ มันท�ำให้หล่อนหวั่นใจว่า อาจจะเข้าอีหรอบเดิมอีกก็เป็นได้
“ท�ำยังไง คุณน่าจะรู้นะนงลักษณ์ ถ้าผมไม่ได้ คุณก็จะไม่ได้
เช่นกัน” พินิจหมุนกายเดินออกจากห้องรับแขกขึ้นไปข้างบน ตรงไป
ยังห้องนอน พอเข้ามาในห้องได้กห็ ยิบกระเป๋าเดินทางออกมาจากห้อง
แต่งตัว แล้วโยนเสื้อผ้าหลายชุดใส่กระเป๋าเดินทาง
ส่วนนงลักษณ์พยายามยื้อสามีไว้ ไม่ยอมให้เขาเก็บกระเป๋า
เสื้อผ้าออกไปจากบ้านง่ายๆ “อย่านะคุณพินิจ อย่าท�ำแบบนี้ นง
สัญญาว่าจะเอามันมาให้ได้ อย่าไปเลยนะ อย่าให้ร้านร้อยค�ำหวาน
ท�ำลายชีวติ คู่ของเราเลยคุณพินิจ”
“ผมโกรธเสียจนไม่อยากจะมองหน้าคุณ ไม่อยากอยู่บ้านเดียว
กับคุณ ตอนนี้เราอย่าอยู่ด้วยกันจะดีกว่า” พินิจยืนกรานเก็บกระเป๋า
ต่อ ไม่สนใจค�ำทัดทานของนงลักษณ์แม้แต่น้อย
“นงสัญญา นงสัญญาว่าจะเอามันมาให้คุณให้ได้ ขอร้อง อย่า
ท�ำกับนงแบบนี้!” นงลักษณ์พยายามหว่านล้อมสามี น�ำ้ ตาร่วงเผาะ
หล่อนรักเขามากเช่นเดียวกับรักหน้าตาของตนเอง ผิดกับพินิจที่ดูจะ
หายใจเข้าออกเป็นเงินไปเสียหมด แต่ถงึ อย่างนัน้ หล่อนรูด้ วี า่ นอกจาก
ความเห็นแก่ตัวและการแอบไปเลี้ยงสาวๆ ไว้ เขาก็ไม่เคยท�ำอะไรให้
หล่อนช�้ำใจอีก
เขาไม่เคยพาเด็กสาวทีเ่ ขาเลีย้ งไว้และเปลีย่ นคนไปเรือ่ ยๆ มาที่
บ้าน ไม่เคยควงให้ใครเห็น แล้วก็ไม่เคยลงมือตบตีหล่อน ค่าใช้จ่าย
ภายในบ้านเขารับผิดชอบเสมอ แต่เขาเป็นคนที่ถ้าอยากได้อะไรแล้ว
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ต้องได้เท่านั้น นี่เป็นปัญหาส�ำคัญนี่สุดส�ำหรับชีวิตคู่ของทั้งสองคน
“แน่ใจเหรอว่าจะท�ำได้” พินจิ ถาม วางมือทีก่ ำ� ลังเก็บเสือ้ ผ้าลง
กระเป๋า ท�ำเอานงลักษณ์ รีบดึงมือสามีมากุมไว้พร้อมให้สัญญารัวเร็ว
ว่า
“นงจะท�ำให้ได้ จะเอาร้านร้อยค�ำหวานมาให้คณ
ุ ให้ได้ ขอเวลา
นงนะ อย่าไปจากนงเลย ร้านร้อยค�ำหวานมันจะต้องเป็นของคุณอย่าง
แน่นอน” นงลักษณ์ให้สญ
ั ญาทัง้ น�ำ้ ตา ใจชืน้ ขึน้ มาเมือ่ สามียอมใจเย็น
ลง
ฝ่ายพินิจยิ้มบางๆ ก่อนจะกอดนงลักษณ์ไว้พร้อมกับขุดหลุม
พรางให้ภรรยาเชื่อ “ถ้าคุณได้มันมา ผมสัญญาว่าจะไม่ขออะไรจาก
คุณอีก แล้วหลังจากนีผ้ มจะไม่เลีย้ งเด็กสาวมหา’ลัยอีก จะไม่มใี ครอีก
แล้วนอกจากคุณคนเดียว”
นงลักษณ์พยักหน้ารับค�ำสัญญาของสามี โดยไม่รู้เลยว่ามันจะ
น�ำพาไปสูบ่ ทสรุปทีเ่ จ็บปวดทีส่ ดุ เพราะสามีของหล่อนนัน้ มีแผนทีว่ าง
ไว้ตั้งแต่แรก และเห็นหล่อนเป็นแค่หมาก เพื่อให้เขาได้มาซึ่งสิ่งที่
ต้องการเท่านั้น!
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3
ทะเบียนสมรส

อาคินกับรสรินเดินทางมาถึงส�ำนักงานเขต และเจอกับ
ทนายดนัยที่มารออยู่ก่อนแล้วตามที่ได้นัดหมายกันไว้ ทนายดนัยจึง
พาทั้งสองไปหาเจ้าหน้าที่สำ� นักงานเขต ซึ่งโชคดีที่ไม่ต้องรอคิวนาน
เจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งานเขตใช้ เ วลาอยู ่ พั ก ใหญ่ เ พื่ อ ตรวจสอบ
เอกสาร ทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งถึงตอนที่ต้องเซ็นชื่อ
“เซ็นตรงนี้ค่ะ” เจ้าหน้าที่บอก
รสรินเตรียมจดปากกาเซ็นชื่อของตนลงไปในเอกสาร แต่แล้ว
หล่อนกลับชะงัก รู้สึกใจมันหวิวอย่างบอกไม่ถูก เพราะการเซ็นชื่อลง
ไปครัง้ นีม้ นั จะส่งผลให้หล่อนกลายเป็นภรรยาของเขาอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย นั่นแปลว่าหากเขาคิดจะท�ำอะไรหล่อนหลังจากนี้ เขาก็อ้าง
สิทธิ์ของการเป็นสามีได้
“เป็นอะไรไป” อาคินทีน่ งั่ อยู่ข้างๆ ถาม เมือ่ เห็นว่าหล่อนท�ำท่า
ลังเลเหมือนไม่แน่ใจว่าจะเซ็นดีหรือไม่
“เปล่าค่ะ แค่ใจหายนิดหน่อยที่ต้องเปลี่ยนนามสกุล” รสริน
บอกปัดแล้วกลั้นใจจดปากกาเซ็นชื่อของตนเองลงไป ตามด้วยอาคิน
และทนายดนัยซึ่งเซ็นเป็นพยานที่หนึ่ง และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพยาน
ที่สอง
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รอไม่นานนักทะเบียนสมรสก็ถูกยื่นมาตรงหน้าคนทั้งสอง
หญิงสาวมองชื่อของตนเองกับอาคินและค�ำที่เขียนว่า ‘ได้จด
ทะเบียนสมรส’ ทีแ่ ม้จะเป็นแค่ตวั อักษร แต่มนั กลับมีอทิ ธิพลต่อความ
รู้สึกของหล่อนอย่างมาก โดยเฉพาะหล่อนที่เคยแอบชอบเขามาก่อน
ใครจะไปคิดว่าจะมีวนั นีจ้ ริงๆ เป็นความจริงทีไ่ ม่มคี วามโรแมนติกเลย
สักนิด เพราะหล่อนเป็นภรรยาที่เขาไม่ได้รัก!
ฝ่ายอาคินที่แม้ตอนนี้จะมีสีหน้าเป็นปกติ ไม่แสดงความรู้สึก
ใดๆ แต่ในใจเขากลับไม่ได้รู้สึกอย่างสีหน้า จากที่เคยคิดว่าทะเบียน
สมรสมันก็แค่กระดาษแผ่นเดียว ตอนนี้มันคงไม่ใช่เสียแล้ว เพราะคน
ทีอ่ ยูข่ า้ งๆ เขาตอนนีค้ อื ภรรยาทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย เขากับหล่อนถูก
ตีตราล่ามโซ่ไว้ดว้ ยกัน บอกไม่ถกู จริงๆ ว่าท�ำไมถึงรูส้ กึ เช่นนีไ้ ด้ แบบนี้
ไม่เรียกว่าแค่จดปากกาแล้วทุกอย่างก็จบเสียแล้ว แต่มันเรียกว่าการ
เริ่มต้นมากกว่า
อาคินแทบอยากจะขอหย่าเสียเดี๋ยวนี้ แต่เขาก็ไม่ได้ทำ� อย่างที่
คิด เพราะบ้านตรีประพัทธ์คือตัวประกันที่เขาต้องรักษามันเอาไว้ เขา
จึงได้แต่รอให้เจ้าหน้าที่เขตพิมพ์ใบทะเบียนสมรสจนเสร็จเรียบร้อย
แล้วจึงลุกไปยังจุดยื่นเรื่องเพื่อเปลี่ยนนามสกุล
ครึง่ ชัว่ โมงต่อมาทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อย จาก รสริน หทัยพฤกษ์
เปลี่ยนเป็น รสริน ตรีประพัทธ์ ภรรยาของ อาคิน ตรีประพัทธ์ อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย อาคินหันไปบอกกับทนายดนัยเสมือนไล่ว่า
“ทุกอย่างเรียบร้อยตามที่พินัยกรรมระบุแล้ว ทีนี้ผมคงไม่ต้อง
เจอหน้าคุณอีกจนกว่าจะครบหนึ่งปี ผมพูดถูกใช่ไหมคุณทนาย”
“ผมก็หวังเช่นนัน้ ครับ” ทนายดนัยตอบเป็นนัย ถ้าอาคินคิดหย่า
ก่อนหนึ่งปีก็จะได้เจอกับเขาแน่นอน
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พอขึ้นรถและคาดเข็มขัดได้ อาคินก็หันมามองหล่อน
ก่อนจะบอกง่ายๆ ว่า “เดี๋ยวแวะไปซื้อของด้วยกันหน่อย”
รสรินพยักหน้ารับอย่างไม่เกี่ยงงอน ยังตั้งตัวไม่ทันกับสถานะ
ภรรยาตามกฎหมายของเขา
เขาพาหล่อนมาถึงห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งและพาหล่อนมาที่
ร้านจิวเอลรี
หญิงสาวมองร้านจิวเอลรีแล้วอยากจะเดินหนีไปดือ้ ๆ แต่อาคิน
คว้าแขนหล่อนแล้วดึงกึง่ ลากกึง่ จูงให้เดินเข้าไปในร้านด้วยกัน พอเข้า
มาได้พนักงานก็ต้อนรับอย่างดี อาคินบอกไปว่าต้องการดูแหวน
พนักงานจึงพาไปที่เคาน์เตอร์แหวน
“ต้องการแหวนแบบไหน ใช้งานอะไร หรือว่าใส่เล่นคะ แล้ว
อยากได้กกี่ ะรัต ทางร้านเรามีให้เลือกมากมายเลยนะคะ มีตงั้ แต่แหวน
เพชรราคาย่อมเยาไปจนถึงห้ากะรัตค่ะ”
“ผมต้องการแหวนแต่งงาน” อาคินบอกแล้วหันมามองหญิงสาว
ข้างกายที่ตอนนี้กระตุกแขนเขายิกๆ จนเขาต้องดุใส่ “ฉันจะออกจาก
ร้านนี้ก็ต่อเมื่อได้แหวนกลับไป” เขาว่าแล้วสั่งต่อ “เธอเลือกแหวนมา
หนึ่งวง เพราะมันจะเป็นของเธอ แต่ถ้าเธอไม่เลือกดีๆ เราจะอยู่ที่นี่
จนกว่าเธอจะได้แหวน”
รสรินส่ายหน้ายิกบอกเป็นนัยว่าหล่อนไม่ต้องการ เพราะต่างก็
รูอ้ ยูเ่ ต็มอกว่าเป็นแค่การแต่งงานในนาม แต่มหี รือทีอ่ าคินจะยอม เขา
ขู่ใส่ทันที
“ถ้าไม่เลือกเอง ฉันจะเลือกให้”
หญิงสาวได้ยนิ ดังนัน้ ก็จนใจจะค้านเขา หล่อนจึงจ�ำใจชีม้ วั่ ๆ ไป
ที่แหวนวงหนึ่งที่เห็นว่าเพชรดูเม็ดเล็กที่สุดแล้ว ราคาอาจไม่สูงมาก
หล่อนไม่อยากให้เขาสิ้นเปลือง
“วงนี้นะคะ” พนักงานสาวถามเพื่อความแน่ใจ
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“ค่ะ ค่ะ วงนี้ค่ะ” หล่อนยืนยันค�ำตอบ
พนักงานสาวที่สวมถุงมือสีขาวหยิบแหวนวงนั้นออกมาวางบน
ถาดพื้นก�ำมะหยี่สีด�ำ แต่เพราะหล่อนไม่ยอมหยิบมาดู อาคินจึงเป็น
ฝ่ายหยิบมันขึ้นมาด้วยมือข้างหนึ่ง และยื่นมืออีกข้างมาหาหล่อนเพื่อ
ให้หล่อนส่งมือให้ แต่พอหล่อนส่ายหน้า เขาจึงเปลี่ยนจากขอดีๆ เป็น
ขู่
“เร็วๆ น่า ฉันหิวข้าว ซื้อเสร็จจะได้ไปหาอะไรกินกัน”
รสรินได้แต่ท�ำหน้าง�้ำหน้างอยอมยื่นมือให้เขาสวมแหวนลงบน
นิ้วนางข้างซ้ายของหล่อนอย่างจ�ำใจ แล้วลองขยับดูเล็กน้อยว่ามัน
หลวมหรือคับไปหรือเปล่า ซึ่งเป็นโชคดีที่แหวนมีขนาดพอดีกับนิ้ว
หล่อน
“โอเค พอดี ไม่หลวมไป เอาวงนี้นะ หรือจะเปลี่ยน”
เขายังมีแก่ใจถาม แต่คนถูกถามกลับส่ายหน้ายิก ไม่ได้อยาก
เปลี่ยนแต่ไม่เอาเลยดีกว่า
“ไม่เอาวงนี้เหรอ จะเปลี่ยนใช่ไหม”
“ไม่ค่ะ ไม่เอา”
“อ๋อ ไม่เปลี่ยน” ชายหนุ่มมัดมือชกแล้วถอดแหวนออกจากนิ้ว
ส่งให้พนักงานพลางบอก “วงนีค้ รับ สลักชือ่ ด้วยได้ใช่ไหมครับ ถ้าอย่าง
นัน้ สลักตามนี”้ เขาเขียนชือ่ หล่อนรวมทัง้ ชือ่ ของเขาลงในกระดาษ จาก
นั้นก็หยิบบัตรเครดิตออกมาส่งให้พนักงาน
“เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะ”
หญิงสาวหน้าหดเหลือสองนิ้วกับราคาที่ได้ยิน แต่ไม่สามารถ
ห้ามปรามหรือยกเลิกการซือ้ แหวนได้ เพราะอาคินมองมาเป็นเชิงเตือน
ว่าเขาตัดสินใจแล้ว หล่อนไม่มีสิทธิ์ค้าน ดังนั้นหล่อนจึงต้องยอมเลย
ตามเลยไปกับเขา
สองหนุม่ สาวรอการสลักชือ่ อยูพ่ กั ใหญ่กว่าจะเสร็จเรียบร้อย ทัง้
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สองออกมาจากร้านจิวเอลรีดว้ ยสภาพทีต่ า่ งกัน คนหนึง่ สบายๆ แต่อกี
คนถึงกับไหล่ห่อคอตกเลยก็ว่าได้ แถมยังโอดครวญใส่เขาด้วยว่า
“คุณอาคินท�ำแบบนี้ท�ำไม”
“ท�ำอะไร” เขาตีมึน
“ก็ซื้อแหวนให้ขิงท�ำไม มันไม่จ�ำเป็นเลยจริงๆ”
“เราจดทะเบียนสมรสกันแล้ว ตามนิตินัยเธอเป็นภรรยาของ
ฉัน และฉันก็เป็นสามีของเธอ สามีภรรยาก็ต้องมีแหวนแต่งงานไม่ใช่
เหรอ”
“แต่คุณอาคินก็รู้ว่าเราแต่งงานกันแค่ในนามเฉยๆ”
“แต่ฉันไม่ชอบท�ำอะไรครึ่งๆ กลางๆ” อาคินตัดบทปิดประตูคำ�
โต้แย้งแล้วออกเดินน�ำหล่อนไปยังร้านอาหาร โดยมีรสรินเดินตามไป
อย่างเสียไม่ได้
พอถึงร้านอาหารเขาก็สั่งอาหารให้หล่อนอย่างคล่องแคล่ว
ราวกับคูส่ ามีภรรยาทัว่ ไป มีแต่หล่อนทีด่ จู ะวางตัวไม่ถกู ประดักประเดิด
วุ่นวายใจไปหมด ไม่รู้จะวางตัวอย่างไรให้สมกับเป็นสามีภรรยากันดี
จนกระทั่งมื้ออาหารจบลง อาคินก็พาหล่อนออกจากร้าน พา
เดิ น ดู นั่ น ดู นี่ ไ ปเรื่ อ ยเหมื อ นคู ่ รั ก มาเดิ น เที่ ย วด้ ว ยกั น เขาดู เ รื่ อ ยๆ
สบายๆ จนหล่อนเริ่มคิดว่า การที่เขารับมือกับบทบาทการเป็นสามี
ก�ำมะลอได้แบบนี้ โดยทีไ่ ม่หวัน่ ไหวอะไรเลย คงเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้
รู้สึกเหมือนกับหล่อน
เขาไม่ได้ชอบหล่อน ไม่เคยรู้ว่าหล่อนมีตัวตนอยู่ในชีวิตจน
กระทัง่ ต้องมาจดทะเบียนสมรสกัน แต่สำ� หรับหล่อนทีแ่ อบชอบเขาฝ่าย
เดียว และรูจ้ กั เขาดีมาเกือบทัง้ ชีวติ จากค�ำบอกเล่าของสุนทรีย์ ได้เห็น
รูปถ่ายของเขาทุกวัน จะให้ทำ� ใจวางเฉยเหมือนอย่างเขาคงยาก
‘คุณย่าขา คุณย่าให้ขิงแต่งงานกับคนที่ขิงแอบชอบอยู่แบบนี้
แต่เขาไม่ได้คดิ อะไรกับขิงเลย มันท�ำให้ขิงท�ำตัวไม่ถูก แล้วก็หวั่นไหว
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ทรมานใจมากจริงๆ นะคะ คุณย่ารู้หรือเปล่า’
ค�่ำคืนแรกของการเป็นสามีภรรยาตามกฎหมาย รสริน
นอนไม่หลับถึงขั้นออกมายืนรับลมที่ระเบียงห้องนอน เจออาคินที่ยืน
รับลมที่ระเบียงห้องนอนของเขาซึ่งอยู่ข้างห้องหล่อนอยู่ก่อนแล้ว
แรกทีเดียวที่เห็นเขา หล่อนคิดจะกลับเข้าห้องนอนไปดื้อๆ แต่
กลับถูกสามีสุดหล่อเรียกเอาไว้
“เดี๋ยว รอตรงนั้น เดี๋ยวฉันไปหา”
“คะ?” รสรินทวนค�ำอย่างงงๆ ว่าเขาหมายถึงอะไร แต่เห็นเขา
เดินกลับเข้าไปในห้องนอน ครู่เดียวก็กลับออกมา
หล่อนก�ำลังจะอ้าปากถาม เขากลับกระโจนข้ามระเบียงห้องตัว
เองมายังระเบียงห้องนอนหล่อน ทัง้ ทีร่ ะยะห่างระหว่างระเบียงทัง้ สอง
เกือบสองฟุต เล่นเอาหล่อนร้องเสียงหลงเพราะกลัวเขาจะตกลงไป
“คุณอาคิน!”
“เร็วดี ไม่ตอ้ งเดินอ้อมออกไปหน้าห้องให้เหนือ่ ย” เขาบอกหน้า
ตาย ไม่สะทกสะท้าน
“มันอันตรายนะคะ ถ้าตกลงไปจะท�ำยังไงคะ”
หญิงสาวท้วงติงใจหายใจคว�่ำ แล้วก็ได้แต่ปลงว่า นี่ขนาดเพิ่ง
จดทะเบียนสมรสกัน เขาก็เริม่ ออกลายท�ำอะไรตามใจตัวเองแล้ว หวัง
ว่าหลังจากนี้เขาจะไม่ท�ำอะไรให้หล่อนต้องใจหายใจคว�่ำอีกหรอกนะ
“ไม่ตกหรอก มือชัน้ นีแ้ ล้ว” อาคินตอบหน้าตาเฉยแล้วหยิบบาง
อย่างออกมาจากกระเป๋าเสื้อนอน
รสรินมองเขาอย่างสงสัย แต่พอเขาเปิดฝากล่องให้ดแู ล้วเห็นว่า
มันเป็นแหวนแฟชั่นรูปโบ ตัวเรือนเป็นสีทอง ส่วนโบเป็นโลหะเคลือบ
สีชมพูดูน่ารัก หล่อนก็ได้แต่เอียงคอมอง ท�ำตาปริบๆ
“แหวนนี่ ท�ำไมเหรอคะ”
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“ฉันซื้อแหวนวงนี้มาเผื่อ ให้เธอใส่แทนแหวนแต่งงานที่ซื้อให้
เพราะคิดว่าเธอคงไม่ยอมใส่แหวนเพชรไปไหนมาไหนแน่ แต่วงนี้ใส่
แล้วไม่สะดุดตาใคร ส่งมือมาสิ จะสวมแหวนให้”
รสรินตามเขาไม่ทนั แต่กย็ อมยืน่ มือให้เขาอย่างว่าง่าย มองเขา
บรรจงสวมแหวนแฟชั่นให้ด้วยความรู้สึกขัดเขิน รู้สึกเหมือนว่าตอนนี้
ทั้งสายลม แสงจันทร์ และหมู่ดาวบนท้องฟ้าคือพยานการสวมแหวน
แต่งงานอย่างเป็นทางการของหล่อน
นี่ไม่ใช่ฉากโรแมนติกอย่างที่ผู้หญิงหลายคนใฝ่ฝัน เขาไม่ได้
คุกเข่าขอแต่งงาน ไม่มีคำ� พูดหวานๆ ไม่มีดอกไม้ ไม่มีการเกริ่นอะไร
เลย เขาต้องการให้หล่อนสวมแหวนวงนี้เพื่อเป็นเครื่องแทนใจและ
เตือนใจว่าหล่อนเป็นภรรยาของเขาแล้วตามกฎหมาย
รสรินมองแหวนบนนิ้วและมองมือเขาที่ยังจับมือหล่อนอยู่ ถึง
กับพูดอะไรไม่ออก ไม่รจู้ ะบอกเขาอย่างไรดี ความรูส้ กึ ของหล่อนทีเ่ คย
แอบชอบเขามันกลายเป็นความจริงขึ้นมา วันนี้หล่อนเป็นภรรยาของ
เขาแล้ว แม้วา่ เขาจะยังไม่รคู้ วามรูส้ กึ ของหล่อนและคงพูดออกไปตอน
นี้ไม่ได้ด้วย เพราะเขาคงมองว่าหล่อนเป็นหญิงสาวโลกสวยที่ชอบ
ความหล่อเหลา แต่ไม่ได้รู้จักเขาอย่างแท้จริง
หญิงสาวท�ำท่าจะพูดอะไรสักอย่าง แต่หูกลับแว่วเสียงเคาะ
ประตูห้องนอนดังขึ้น หล่อนตกใจหันรีหันขวางอย่างไม่รู้จะท�ำอย่างไร
อาคินจึงบุ้ยใบ้ให้หล่อนไปเปิดประตูห้องนอน ส่วนเขาจะยืนแอบอยู่
ตรงระเบียงนี้ก่อน
หล่อนท�ำตามอย่างว่าง่าย เดินกลับเข้าไปเปิดประตูห้องนอน
“มีอะไรหรือคะป้าจวง”
“พอดีป้าเห็นว่าไฟในห้องคุณขิงยังเปิดอยู่ คิดว่าลืมปิดไฟหรือ
เปล่า” แม่บ้านว่าแล้วนิ่วหน้าเล็กน้อยเพราะสีหน้าของรสรินบอกชัด
ว่าเจ้าตัวยังไม่นอน “อย่านอนดึกนะคะ เดี๋ยวขอบตาคล�้ำ หน้าจะ
52 สะใภ้ไร้ปีก

ไม่สวยเอา”
“ค่ะ ค่ะ เดี๋ยวขิงจะปิดไฟนอนแล้วค่ะ”
ป้าจวงยิ้มรับ แต่สายตากลับเหลือบไปเห็นประตูระเบียงห้อง
นอนเปิดค้างไว้ “ตายแล้ว คุณขิง นั่นเปิดประตูระเบียงทิ้งไว้ได้ยังไง
คะ เดี๋ยวยุงเข้ามาหามกันพอดี” ว่าแล้วก็ถือวิสาสะเดินไปปิดประตู
ระเบียงให้ตามวิสัยช่างดูแลของเจ้าตัว
ท�ำเอารสรินถึงกับอ้าปากค้าง กลัวว่าแม่บา้ นจะเห็นอาคินทีแ่ อบ
อยู่ตรงนั้น!
“ทีหลังอย่าเปิดประตูระเบียงทิ้งไว้อย่างนี้นะคะ แมลงมันอาจ
จะบินเข้ามากัดเราเอาได้ อันตรายรู้ไหมคะ” แม่บ้านยังสอนต่อก่อน
จะกระตุกผ้าม่านที่เปิดอยู่ครึ่งๆ กลางๆ ให้อย่างเรียบร้อย แล้วจึงหัน
มาพยักพเยิดให้รสรินไปนอน
หล่อนเดินไปนอนอย่างจ�ำใจ ปล่อยให้แม่บ้านจัดการปิดไฟให้
ก่อนที่เจ้าตัวจะเปิดประตูออกไป
คล้อยหลังแม่บา้ นไปแล้ว รสรินก็เงีย่ หูฟงั อยูค่ รูห่ นึง่ รอจนแน่ใจ
ว่าแม่บ้านเดินลงไปถึงชั้นล่างแล้วหญิงสาวจึงรีบลุกขึ้นนั่ง เอื้อมมือ
ไปเปิดโคมไฟหัวเตียง ก่อนจะลงจากเตียงไปเปิดประตูระเบียงโดย
พยายามไม่ให้มนั เกิดเสียง จากนัน้ ก็เยีย่ มหน้าออกไปดูวา่ อาคินยังอยู่
ที่เดิมหรือเปล่า พอเห็นว่าเขายังอยู่ หล่อนก็ได้แต่ส่งยิ้มเจื่อนๆ ให้
“ขอโทษแทนป้าจวงด้วยนะคะที่ปิดประตูขังคุณอาคินไว้ข้าง
นอก”
“ไม่เป็นไร ถือเสียว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกดี” เขาแหย่กลั้ว
หัวเราะในล�ำคอ ก็ใครจะไปคิดว่าเขาต้องท�ำตัวเป็นหัวขโมยหลบๆ
ซ่อนๆ แบบนี้ทั้งที่เป็นบ้านของตัวเองแท้ๆ
“คุณอาคินกลับห้องทางข้างในดีกว่า อย่าปีนกลับไปเลยค่ะ ขิง
กลัวตกลงไป”
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“ไม่กลัวป้าจวงได้ยินแล้วเหรอ”
“ป้าจวงได้ยินก็ยังดีกว่าคุณอาคินต้องบาดเจ็บ” หล่อนตอบ
ทันควัน แล้วรอให้เขาเดินเข้ามาในห้องนอนด้วยกัน ก่อนจะปิดประตู
ระเบียงและรูดม่านกลับเข้าที่ให้เรียบร้อย
แต่แทนทีอ่ าคินจะรีบกลับออกไปจากห้อง เขากลับกวาดสายตา
มองรอบห้อง ก่อนจะหยุดความสนใจกับตุก๊ ตาทีอ่ ยูบ่ นเตียงนอนหล่อน
“นั่นตุ๊กตาตัวโปรดเหรอ”
รสรินหันมองตามแล้วได้แต่ยิ้มอย่างเขินๆ “ใช่ค่ะ ตัวโปรด”
“ดูจากสภาพน่าจะเก่าเอาเรือ่ ง ท�ำไมไม่ซอื้ ใหม่ล่ะ” อาคินถาม
กึ่งแนะน�ำ เพราะเจ้าตุ๊กตาตัวนั้นมันดูเก่ามาก ขนฟูๆ สีก็ซีด และมี
รอยเปื้อนด�ำๆ ให้เห็น แถมหน้าตามันก็ทะเล้นมากด้วย
“ถึงมันจะเก่า มีรอยเปื้อน แต่มันก็มีคุณค่ากับจิตใจนะคะ”
ชายหนุ่มฟังแล้วไม่ได้ตอบอะไร แต่ในใจก�ำลังคิดว่าการที่เขา
ปีนข้ามระเบียงเข้ามาทีห่ อ้ งของหล่อนในครัง้ นีก้ ด็ เี หมือนกัน เพราะเขา
อยากเห็นห้องนอนของหล่อน อยากรู้ว่าภายในห้องนอนหล่อนเป็น
อย่างไร หล่อนเป็นผู้หญิงแบบไหน ชอบใช้ของหรูๆ แพงๆ หรือเปล่า
แต่ดูท่าหล่อนจะเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินพอสมควร เพราะ
นอกจากตุ๊กตาเก่าๆ ทีอ่ ยู่บนเตียงนัน่ แล้ว ในห้องก็ไม่ได้มอี ะไรหรูหรา
บนโต๊ะเครื่องแป้งก็ไม่ได้มีขวดน�้ำหอมยี่ห้อดัง จะมีก็แต่แป้งเด็กกับ
เครือ่ งส�ำอางเล็กๆ น้อยๆ ส่วนกระเป๋าถือทีแ่ ขวนอยู่บนเสาแขวนนัน้ ก็
ไม่ได้เป็นแบรนด์เนมอะไร ออกจะราคาถูกๆ เสียด้วยซ�ำ้ ไป
“ตุก๊ ตาหมูหน้าทะเล้นดี” เขาท�ำเป็นพูดถึงตุก๊ ตาเพือ่ ไม่ให้หล่อน
รู้ว่าเขาก�ำลังแอบเก็บรายละเอียดภายในห้องอยู่
แต่คนถูกหาว่ามีตกุ๊ ตาหมูหน้าทะเล้นไว้กอดเล่นกลับรีบแก้ตา่ ง
ให้ตุ๊กตาแสนรัก “อย่าว่าน้องหมูของขิงนะ เห็นอย่างนี้มันเป็นหมูนำ�
โชคของขิง แล้วก็พอดีอ้อมกอดด้วย” รสรินบอกเสร็จสรรพ ก่อนจะ
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เดินไปหยิบตุ๊กตาหมูอ้วนกลมหน้าทะเล้นบนเตียงขึ้นมากอดโชว์
“ไหนเอามาดูซิ กอดพอดีจริงหรือเปล่า” อาคินถามพลางเดิน
เข้าไปยื่นมือขอตุ๊กตาหมูหน้าทะเล้นจากหล่อน
รสรินจึงขยับก้าวเข้ามาหาเขา แต่จงั หวะทีห่ ล่อนก�ำลังจะถึงตัว
กลับสะดุดพรมทีข่ าดจนทะลุทำ� ให้ตวั ถลาไปข้างหน้า โชคดีทอี่ าคินรับ
ร่างหล่อนไว้ได้ทัน
“อุย๊ !” หล่อนร้องตกใจทีต่ กอยูใ่ นอ้อมกอดของเขาโดยทีย่ งั กอด
ตุก๊ ตาตัวโปรดไว้ในอ้อมแขน จึงกลายเป็นว่าตอนนีอ้ าคินกอดทัง้ หล่อน
และตุ๊กตาไว้ด้วยกัน
โลกเหมือนหยุดหมุนไปชัว่ ครูส่ ำ� หรับรสรินทีถ่ กู กอดจากผูช้ ายที่
หล่อนแอบชอบ ถ้าไม่เรียกว่าก�ำลังฝันดีที่สุดก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้ว
ฝ่ายคนทีก่ อดประคองหล่อนไว้ตอนแรกไม่ได้คดิ อะไร นอกจาก
ช่วยให้หล่อนยืนได้เฉยๆ แต่พอเห็นปฏิกริ ยิ าของหล่อนแล้วก็อดไม่ได้ที่
จะทดสอบด้วยการยืน่ หน้าเข้าไปใกล้ ท�ำท่าเหมือนจะจูบ แค่นนั้ หญิง
สาวก็หลับตาปี๋ กอดตุ๊กตาน้องหมูแน่นเลยทีเดียว
‘แม่คนนี้ แค่นกี้ เ็ ขินแล้ว แบบนีจ้ ะขึน้ เตียงกันรอดไหม เด็กจริงๆ’
อาคินกระตุกยิ้มเล็กน้อยก่อนจะยอมคลายอ้อมกอดออกแล้ว
เบี่ยงกายเดินไปยังประตูห้องนอนเพื่อกลับห้องนอนของตนเอง
คนที่ยืนเขินอายหลับตาปี๋อยู่พอรู้สึกว่าเขาคลายอ้อมกอดแล้ว
ก็ลืมตาขึ้นมอง หัวใจเต้นตึ้กตั้กกับสัมผัสใกล้ชิดที่เกิดขึ้น
‘คุณพระคุณเจ้าขา เมื่อกี้คณ
ุ อาคินจะจูบขิงใช่ไหม’
รสรินคร�ำ่ ครวญ ใจเต้นแรง แต่จงั หวะนัน้ เองทีส่ ายตาของหล่อน
ไปปะทะกับกล่องใส่ของทีว่ างอยู่บนชัน้ วางของอเนกประสงค์ทหี่ ล่อน
ไม่ค่อยไปยุ่งอะไรกับมัน แล้วก็ระลึกถึงค�ำสั่งที่สุนทรีย์สั่งไว้ขึ้นมาได้
‘ถ้าย่าไม่อยู่แล้ว ขิงเอากล่องนี้ให้อาคินแทนย่าด้วยนะ ส่งให้
ถึงมืออาคิน อย่าฝากกับใครเด็ดขาด’
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หล่อนจึงหันไปเรียกเขาไว้ทันทีก่อนที่เขาจะทันได้เปิดประตู
“เดี๋ยวก่อนค่ะคุณอาคิน!”
อาคินหันมองว่าหล่อนเรียกเขาไว้ท�ำไม จึงเห็นว่าเจ้าของห้อง
เดินไปหยิบกล่องกล่องหนึง่ ออกมาจากชัน้ วางของแล้วเดินกลับมาหา
เขา
“นั่นเธอท�ำอะไร”
“คือว่าขิงเพิ่งนึกออกว่าคุณย่าฝากของไว้ให้คุณค่ะ” หล่อนส่ง
กล่องกระดาษในมือให้
อาคินรับกล่องทีห่ ญิงสาวส่งให้ เขามองกล่องขนาดหนึง่ ฟุตคูณ
หนึ่งฟุตในมือไปพลางฟังค�ำบอกเล่าจากหล่อนไปพลาง โดยไม่ยอม
เปิดกล่องดูต่อหน้าหล่อน เพราะอยากจะทดสอบบางอย่าง
“คุณย่าสั่งเอาไว้ว่า ถ้าคุณย่าเป็นอะไรไปให้ขิงเอากล่องนี้ให้
คุณอาคิน ท่านฝากไว้ตอนที่เริ่มป่วย แต่ขิงรู้สึกใจคอไม่ดี ไม่อยากให้
มันเป็นลางไม่ดี ขิงก็เลยเอาไปเก็บไว้ไกลๆ ตาจนลืมไปเลย ขอโทษ
ด้วยนะคะที่เอาให้ช้า ทั้งที่ขิงควรจะเอามาให้ตั้งแต่คุณอาคินกลับมา
แล้ว”
“นึกได้ตอนนี้ก็ยังไม่สายไปหรอก” เขาไม่ถือสาแล้วจึงถาม
หล่อนต่อ “รู้หรือเปล่าว่าข้างในคืออะไร”
“ไม่รู้ค่ะ ขิงไม่เคยเปิดดู คุณย่าบอกว่าฝากไว้ให้คุณ ขิงก็เลย
ไม่อยากรูว้ า่ มันคืออะไร เพราะของสิง่ นีเ้ หมือนค�ำกล่าวลาของคุณย่า”
ค�ำตอบใสซื่อของหล่อนท�ำให้อาคินส่ายหน้ากับความซื่อตรงที่
หล่อนมีต่อคุณย่าของเขา มันท�ำให้เขาคิดว่าหล่อนต้องรักคุณย่าของ
เขาอย่างมากแน่ แล้วถ้าหล่อนรักท่านมากขนาดนี้ ก็คงไม่แปลกหรอก
ที่ท่านเองจะรักหล่อนมากเช่นเดียวกัน
“ขอบใจที่เก็บไว้ให้อย่างดี” อาคินพูดแค่นั้นก็หมุนกายเตรียม
เดินไปยังประตูห้องเพือ่ กลับไปยังห้องนอนของตนเอง แต่แล้วก็นกึ ขึน้
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ได้จึงหันมาบอกหญิงสาวว่า “ราตรีสวัสดิ์”
รสรินที่ไม่คดิ ว่าเขาจะบอกราตรีสวัสดิ์ถึงกับท�ำตาปริบๆ ก�ำลัง
จะบอกราตรีสวัสดิก์ ลับไปแต่กไ็ ม่ทนั เสียแล้ว เพราะเขาเดินออกไปและ
ปิดประตูห้องให้อย่างเรียบร้อย ปล่อยให้หญิงสาวเจ้าของห้องได้แต่
หน้าแดง ร้องกรี๊ดอยู่ในใจที่มีผู้ชายมาบอกราตรีสวัสดิ์แบบนี้เป็นครั้ง
แรก
บางทีการมีเขาเป็นสามีก็อาจจะไม่เลวร้ายนัก
พอกลับเข้ามาในห้องนอนได้อาคินก็นงั่ ลงบนเตียงพร้อมกับ
เปิดกล่องกระดาษออกดู พบว่าในนัน้ มีรปู ถ่ายของเขากับคุณย่าจ�ำนวน
มาก แล้วก็มีจดหมายที่เขาเขียนถึงท่านสมัยที่โทรศัพท์มือถือยังไม่
สามารถเห็นภาพเห็นหน้ากันได้เหมือนอย่างทุกวันนี้
ทุกสิ่งทุกอย่างคุณย่าเก็บมันไว้ในกล่องนี้อย่างดีจนเขาละอาย
ใจเหลือเกินที่ไม่ได้มาอยู่ดูแลก่อนที่ท่านจะจากไป
“ผมขอโทษครับคุณย่า ขอโทษทีผ่ มเป็นหลานทีแ่ ย่ทสี่ ดุ ” น�ำ้ ตา
เอ่อท้นขึ้นมา ทั้งที่ต่อหน้าคนอื่นเขาไม่เคยร้องไห้ เขาแสดงความเข้มแข็งมาตลอด แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เสียใจหรือร้องไห้ไม่เป็นกับ
การสูญเสียในครัง้ นี้ แต่เขาต้องเก็บมันไว้และเป็นเสาหลักของบ้านต่อ
ไป เขาจะแสดงความอ่อนแอออกมาไม่ได้อย่างเด็ดขาด
ชายหนุ่มหยิบรูปถ่ายและจดหมายขึ้นมาดูอย่างคิดถึง แต่แล้ว
สายตาก็ปะทะกับซองจดหมายฉบับหนึ่งที่มันผิดจากซองอื่น มันจ่า
หน้าถึงเขา ต่างจากฉบับอื่นซึ่งเป็นจดหมายที่เขาส่งมาให้คุณย่า เขา
หยิบมันขึ้นมาแล้วพบว่ามันถูกปิดผนึกไว้เป็นอย่างดี
อาคินจัดการฉีกซองจดหมายออกทันที แล้วพบว่าข้างในมี
กระดาษจดหมายแผ่นหนึง่ ถูกพับไว้ เขาดึงมันออกมากางอ่าน สิง่ แรก
ที่เห็นคือลายมืออันคุ้นเคยของคุณย่าที่ตัวหนังสือบ่งบอกว่าการเขียน
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ของท่านมีอาการมือสัน่ จากอายุทมี่ ากขึน้ แต่กต็ งั้ ใจเขียนมันอย่างเต็ม
ที่เพื่อให้ถึงมือเขา
ถึงตาคินหลานรักของย่า
ถ้าคินได้อ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าย่าได้จากโลกนี้ไปอย่าง
สงบแล้ว ตอนนี้คินอาจจะสงสัยอะไรหลายๆ อย่าง รวมถึงพินัยกรรม
ที่ย่าท�ำไว้ ย่ามีเหตุผลของย่าที่ท�ำเช่นนั้น แต่ย่าจะไม่บอกคินว่าท�ำไม
เพราะบางครั้งเหตุผลมันก็อยู่เหนือความจริงที่ต้องยอมรับ
ย่าแค่อยากให้คินรู้ว่าย่ารักคินมาก ในชีวิตบั้นปลายของย่ามี
ห่วงอยู่สองอย่างนั่นคือคินกับขิง แต่ส�ำหรับคินอาจจะไม่ชอบใจที่ย่า
รักขิงเหมือนหลานอีกคนหนึ่ง แต่ย่าอยากบอกคินว่าขิงเป็นเด็กดี
ซือ่ ตรง และดูแลย่าอย่างดีมาตลอด รวมทัง้ เป็นทีร่ กั ของทุกคนในบ้าน
ถ้าคินรักย่า ย่าก็อยากให้คนิ เผือ่ แผ่ความรักให้แก่ขงิ ด้วย ขิงเป็น
เด็กทีน่ า่ สงสาร ต้องประสบเคราะห์กรรมตัง้ แต่อายุยงั น้อย แต่เป็นเด็ก
ดี รักดี ใฝ่เรียน ขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์ และท�ำให้ย่าหัวเราะได้เสมอๆ
ย่าเชื่อว่าถ้าคินเปิดใจ คินก็จะได้เห็นสิ่งดีๆ ในตัวขิง แล้วก็จะรักขิงได้
ไม่ยากเหมือนกับที่ย่ารัก
แต่จดหมายฉบับนีไ้ ม่ได้เขียนเพียงเพือ่ จะฝากฝังขิงไว้กบั คิน แต่
ย่ามีบางอย่างอยากจะขอร้องและเตือนคิน เพียงแต่ย่าเองก็ไม่แน่ใจ
ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึน้ สิง่ ทีย่ า่ จะบอกก็คอื ขอให้คนิ รักษาร้าน
ร้อยค�ำหวานเอาไว้ให้ดี มันเป็นสมบัตทิ ม่ี มี ลู ค่ามากทีส่ ดุ ส�ำหรับย่าและ
ส�ำหรับตรีประพัทธ์ อย่าให้มันหลุดมือไป ขอให้คินระวังเสี่ยพินิจเอา
ไว้ด้วย เขาหมายตาร้านร้อยค�ำหวานและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของ
ตรีประพัทธ์ผ่านทางนงลักษณ์
สิ่งที่อานงลักษณ์ของคินพลาดที่สุดในชีวิต ก็คือการแต่งงาน
ครัง้ ทีส่ องกับเสีย่ พินจิ ส่วนย่าเองก็พลาดทีส่ ดุ ทีด่ เู สีย่ พินจิ ไม่ออกตัง้ แต่
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แรก แต่เพราะเป็นแบบนี้ย่าจึงอยากบอกคินว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ย่าจะคอยเอาใจช่วย ปกป้อง คุม้ ครองคินกับขิงและทุกคนให้ปลอดภัย
ย่าจะคอยมองดูทกุ คนเสมอ ไม่ว่าคินจะตัดสินใจอะไรในอนาคต ถ้า
นั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ย่าก็ขออวยพรให้มันเป็นไปด้วยดี
สุดท้ายนีย้ า่ อยากให้คนิ ใจเย็นให้มาก มีอะไรก็คยุ กับขิงดีๆ อย่า
เอาแต่ดุและโมโหใส่ เปิดใจให้ขิงบ้าง แล้วคินจะได้คู่คิด ได้คนที่จะ
คอยระวังหลังให้ พร้อมจะเป็นก�ำลังส�ำคัญให้คิน เป็นคู่คดิ ที่ดีที่จะจับ
จูงมือกันไปสู่อนาคตข้างหน้าได้ แล้วก็...ถ้าเป็นไปได้ ช่วยนงลักษณ์
แทนย่าด้วย
					
รักหลานเสมอ
						
ย่าของคิน
อาคินอ่านทวนซ�ำ้ ๆ อีกสองสามครัง้ เพือ่ ความแน่ใจ ให้ขอ้ ความ
ที่สุนทรีย์ทิ้งไว้ตกผลึก เพราะดูเหมือนว่าประโยคด้านบนนั้นจะเป็น
ประโยคพูดคุยธรรมดาที่ไม่ได้ส�ำคัญมากมาย แต่ใจความส�ำคัญ
ที่คุณย่าจงใจทิ้งไว้ให้เขามันอยู่ที่สามย่อหน้าสุดท้ายต่างหาก โดย
เฉพาะประโยคสุดท้าย ‘ช่วยนงลักษณ์แทนย่าด้วย’ นัน่ หมายความว่า
อย่างไรกันแน่
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