
๑  

ชายหนุม่ก้าวออกมาจากเคร่ืองบินโดยสารขนาดใหญ่ของสายการบิน
ประจำชาติ พนักงานต้อนรับซึ ่งสวมชุดไทยสีบานเย็นพนมมือไหว้อย่าง
อ่อนน้อมพลางส่งยิ้มหวานบาดใจให้ เขาเพียงแค่ก้มหัวเล็กน้อยเป็นเชิงรับรู้ 
ก่อนเดินออกไปด้วยท่วงท่าสง่า ทิ้งให้พนักงานต้อนรับสาวหันไปกระซิบ
กระซาบกับเพื่อนร่วมงาน 

“ใครน่ะ หล่อจังเลย เป็นดาราหรือเปล่านะเธอ”  
“ไม่ใช่มั้ง หน้าตาไม่คุ้นเลย แต่ขอเดาว่ารวย นั่งเฟิสต์คลาสเสียด้วย 

โอ๊ย! อยากมีอย่างนี้สักคน หล่อๆ รวยๆ”  
“ฝันไปแล้วย่ะ” พนักงานสาวคนเดิมค้อนเพื่อน ไม่วายเหลือบมองคน

ที่เดินผ่านไปแล้วด้วยความเสียดาย ไม่รู้เลยว่าคนที่ตนเอ่ยถึงได้ยินเข้าเต็ม
สองหู  

วรวฤทธิ์ถอนหายใจ บทสนทนาประเภทนี้เขาได้ยินจนชินหู มีแต่คน
หมายปองเขา จะด้วยหน้าตา นามสกุล หรืออะไรก็ตาม แต่นั่นก่อนจะได้รู้
ความจริงว่าสถานะของเขาในครอบครัวเป็นเช่นไร 

มันไม่ได้ดูดีอย่างภาพลักษณ์ภายนอกเลยแม้แต่น้อย 
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เพียงครู่เดียวเขาก็ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาจนถึงสายพานรอรับ
กระเป๋า วรวฤทธิ์เฝ้ามองกระเป๋าใบแล้วใบเล่าผ่านหน้าไปโดยไม่นึกหงุดหงิด
เมื่อไม่เห็นสัมภาระของตน เขารอมานานแล้ว รออีกหน่อยจะเป็นไรไป จากนี้
ต่างหากคือของจริง เขาต้องเผชิญหน้ากับคนในครอบครัวและพิสูจน์ตัวเอง
ว่าที่ร่ำเรียนมาทั้งหมดนั้นคุ้มค่า เขาจะไม่ยอมปล่อยให้คนพวกนั้นหัวเราะ
เยาะได้เด็ดขาดว่าตราหน้าเขาไว้ถูกต้องแล้ว!  

เขาคว้ากระเป๋าใบโต แต่ก็ยังถือว่าเล็กไปเมื่อเทียบกับนักเรียนนอก  
คนอื่นๆ ที่ทยอยกลับเมืองไทยมาก่อน แต่ละคนมีกระเป๋าใบใหญ่คนละ  
สองสามใบ และยังส่งข้าวของกลับมาทางเรืออีก แต่เขามีเพียงแค่กระเป๋าใบเดียว 
ทุกอย่างนอกเหนือจากนี้ทิ้งไว้เบื้องหลัง เขาจากอเมริกามาแล้ว ชีวิตต่อจากนี้
ต่างหากที่เขาจะต้องคำนึงถึง จึงไม่จำเป็นต้องหอบข้าวของมาให้หนักเปล่า...  
แม้จะเสียดายอยู่บ้างก็ตาม  

ชายหนุ ่มเดินออกมายังส่วนรอรับผู ้โดยสาร กวาดตามองคร่าวๆ   
ไม่คาดหวังว่าจะมีคนมารอรับ แต่ก็สะดุดเข้ากับร่างผอม หน้าตอบของใครคน
หนึ่งที่คุ้นตา จึงรีบสาวเท้าเดินไปหาทันที 

“ลุงหม่อน”  
“คุณหนูอาร์ม” ชายชราโค้งคำนับ ทำเอาชายหนุ่มเผลอขมวดคิ้ว พูด

เสียงดุ  
“ลุงอย่าเรียกผมอย่างนั้นได้ไหม ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะ”  
“อายหรือครับ” คนรถประจำบ้านอมยิ้ม “คุณหนูไม่มีอะไรต้องอาย” 
“ถ้าลุงพูดดังกว่านี้อีกนิด ผมว่าคงได้อายกันจริงๆ” วรวฤทธิ์บ่นอุบ 

รู้สึกเหมือนกลับเป็นเด็กอีกครั้ง ทั้งที่ตอนอยู่เมืองนอกเขาทำตัวเป็นผู้ใหญ่
กว่าวัยมากจนใครต่อใครต่างพากันขยาด ไม่กล้าเล่นหัวด้วยเลยสักคน  

“อย่าถือสาคนแก่เลยครับ ลุงติดเสียแล้ว เรียกคุณหนูมาตั้งแต่ยังตัว
กะเปี๊ยก เดี๋ยวนี้โตเป็นหนุ่มแล้ว จำเกือบไม่ได้”  

“แล้วลุงจำผมได้ยังไง”  
“คุณนีรนาถส่งรูปให้ดูครับ กลัวผมรับผิดคน คุณหนูต้องรอเก้อ 

หนทางก็ยังไม่คุ้น กรุงเทพฯ เปลี่ยนไปมากกว่าตอนคุณหนูจากไป”  
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คนขับรถชราเอ่ยชื่อมารดา เขาพยักหน้ารับ  
“ผมเห็นแล้ว สนามบินก็เปลี่ยนใหม่”  
วรวฤทธิ์เดินตามคนขับรถออกไป ชายหนุ่มเป็นคนร่างสูง ผิวขาวจัด 

เครื่องหน้าคมเข้ม ทว่านัยน์ตากลับอ่อนโยน หวานซึ้งราวกับสตรี ซึ่งเป็นสิ่ง
เดียวที่ได้มาจากมารดาและเขาภูมิใจเป็นที่สุด ทว่าตาคู่สวยกลับไม่ค่อยได้
ฉายแววนุ่มนวลนัก เพราะเจ้าตัวมักเคร่งเครียดจนบดบังบุคลิกนั้นไปเสีย
หมด  

“คุณหนูจากไปนาน ไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเลย กี่ปีแล้วนะครับ?”  
“สิบห้าปี”  
“นานมากจนผมนึกว่าจะไม่ได้เจอคุณหนูอีกเสียแล้ว คุณนีรนาถก็ดีใจ

มาก ในที่สุดคุณหนูก็กลับบ้าน” 
“ผมเรียนจบแล้ว จากนี้ก็คงกลับมาทำงาน”  
“คุณผู้ชายคงมีแผนสำหรับคุณหนูแล้ว”  
“ผมมีแผนของตัวเอง” วรวฤทธิ์พูดเบาๆ คล้ายรำพึงกับตัวเองมากกว่า 

แล้วก็นิ่งเงียบไป ครุ่นคิดในภวังค์ขณะรถแล่นออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ  
เขาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกามานานถึงครึ่งหนึ่งของอายุ เคยคิดว่าจะไม่กลับ

มาเหยียบบ้านเกิดเมืองนอนอยู่เหมือนกัน แต่มารดาขอร้องให้กลับมาเพื่อ
สืบทอดกิจการครอบครัว  

คิดมาถึงตรงนี้ชายหนุ่มก็ยิ ้มมุมปาก ไม่รู ้ว่าที่มารดาให้เหตุผลนั้น
เพราะไม่รู้จริงๆ หรือว่าอ้างไปอย่างนั้นเอง ตระกูลจตุพลมาศไม่จำเป็นต้องใช้
เขาสืบทอดกิจการใดๆ หรอก หน้าที่นั้นมีคนรอรับอยู่แล้ว ทั้งยังทำได้ดีเสีย
ด้วย 

คนนั้นคือ...พี่ชายต่างแม่ของเขา 
 

รถจอดที่หน้าบ้านหลังใหญ่ย่านใจกลางเมือง วรวฤทธิ์นึกผิดหวัง 
อยากให้เป็นบ้านหลังใหม่มากกว่า เขาคิดเล่นๆ ว่าในเมื่อทุกอย่างในเมือง
หลวงเปล่ียนแปลงแบบก้าวกระโดดขนาดน้ี ตระกลูของเขาก็น่าจะเปล่ียนไปบ้าง 
อย่างเช่นย้ายไปอยู่บ้านหลังอื่นที่ไม่มีความทรงจำในอดีตมากมายขนาดนี้ ซึ่ง
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ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาไม่อยากจดจำ 
ทันทีที่ก้าวออกจากรถยนต์สีดำมันปลาบคันใหญ่ หญิงร่างอ้วนก็โผเข้า

กอดรัดชายหนุ่มเสียแน่น เขาได้แต่ยืนตะลึง ยกมือขึ้นเล็กน้อยด้วยท่าทาง  
ไม่แน่ใจว่าควรกอดตอบดีไหม  

หล่อนเป็นใคร? เขายังเห็นหน้าไม่ถนัดเลย  
“คุณหนูอาร์ม!” เจ้าของร่างอ้วนท้วนเรียกเขาด้วยเสียงเต็มตื้น  
“เอ่อ...” เขายังลังเล ไม่แน่ใจว่าควรพูดอย่างไรออกไป  
“พอๆ ยายนิ่ม กอดอาร์มแน่นอย่างนั้น เดี๋ยวก็หายใจไม่ออกหรอก”  
เพราะเสียงปรามทีเล่นทีจริงทำให้ ‘ยายนิ่ม’ ปล่อยเขาออกจากอ้อม

กอด หันไปมองหญิงอ่อนวัยกว่า บอกเสียงอ่อย 
“ก็อิฉันดีใจนี่คะ ไม่ได้เจอกันตั้งสิบกว่าปี โถ! พ่อคุณของนิ่ม โตขึ้น  

ตั้งแยะจนเกือบจำไม่ได้ แต่ดูจะซีดไปนะคะ ป่วยหรือเปล่า”  
“แหม ยายนิ่ม อาร์มเขาไปอยู่เมืองหนาว แดดไม่ค่อยมีก็เลยผิวขาว

อย่างนี้ละ ไม่ได้ตัวซีดตัวเซียวอย่างที่คิดหรอก”  
เขาอ้าปากจะพูด แต่สองสาวต่างวัยแย่งพูดเสียหมด เลยได้แต่ยืนฟัง

เฉยๆ รอจังหวะจะได้ทักทายบ้าง  
“แม่ครับ”  
“อาร์ม” หญิงร่างสูง สีหน้ายิ้มแย้มใจดี ผมดัดสั้นเป็นลอนแนบใบหู  

หันมายิ้มให้ พลางอ้าแขนรับเมื่อบุตรชายโผเข้ากอด  
“ผมคิดถึงแม่นะครับ”  
“แม่ก็เหมือนกัน” คุณนีรนาถยิ้มอ่อน “เข้าไปข้างในกันดีกว่า แม่ให้คน

ทำความสะอาดห้องให้อาร์มไว้แล้ว พ่อเองก็ตื่นเต้นมากที่จะได้เจออาร์มเสียที 
บ่นอยู่ตลอดว่าคิดถึงอาร์ม” 

“ถ้าคิดถึง ทำไมไม่ไปหาผมล่ะครับ” เขาอดพูดออกมาดังๆ ไม่ได้  
มีอย่างหรือ คนเป็นพ่อไม่เคยไปเยี่ยมเยียนบุตรชายในต่างแดนเลย

สักครั้งในช่วงเวลาสิบห้าปี! ขนาดแม่ยังไปเป็นประจำ ขณะที่แม้แต่เงาของพ่อ 
เขาไม่เคยได้เห็น จนเขาคิดว่าตัวเอง ‘ถูกปล่อยเกาะ’ อย่างสมบูรณ์ ไม่ผิดจาก
เหตุผลตอนถูกส่งไปเรียนต่อ  
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อาจเพราะเหตุนี้ เขาจึงประชดด้วยการไม่กลับมาเหยียบเมืองไทยเลย 
คล้ายเป็นการด้ือแพ่ง ถ้าหากพ่อไม่อยากเจอลกูชายคนเล็กก็แล้วไป! ของขวัญ
และการ์ดประจำเทศกาลต่างๆ น้ันไม่มีความหมายหากปราศจากเจ้าตัว เขาไม่รู้
ด้วยซ้ำว่าพ่อจำวันสำคัญของเขาได้จริงๆ หรือว่าแม่คอยย้ำเตือนกันแน่ ปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่าสมัยเป็นเด็กชาย เขาทั้งน้อยใจและเสียใจมากเหลือเกิน  

แต่นั่นเป็นอดีตไปแล้ว  
ชายหนุ่มเรียนรู้คำว่าชาชิน เขาชินกับความเฉยชาจากทางบ้าน มีเพียง

แม่เป็นที่พึ่งทางใจ ถ้าหากแม่ไม่ขอร้องอย่างจริงจัง เขาก็อาจตัดสินใจอยู่ที่นั่น
ต่อ หางานทำและตั้งต้นใช้ชีวิตที่โน่นเลยก็เป็นได้ 

แต่เมื่อกลับมาแล้ว เขาก็ตั้งใจจะลบภาพเก่าๆ ที่บางคนในรั้วเดียวกัน
มองเขาเสียที  

คุณนีรนาถเดาความคิดของลูกชายได้ จึงเอ่ยเบาๆ อย่างอ่อนโยน  
“อาร์มอย่ารื้อฟื้นมันเลยลูก เรื่องไม่ดีจะจำไปทำไม ตอนนี้อาร์มก็กลับ

มาแล้ว พ่อเขาดีใจนะ คุณใหญ่ก็เหมือนกัน”  
สีหน้าของคนฟังขึ้งเคียดขึ้นทันทีเมื่อได้ยินอีกชื่อหลุดจากปากของ  

ผู้เป็นแม่ ซึ่งบัดนี้ก็รู้สึกตัวเช่นกันเลยยิ้มเจื่อน ขณะชายหนุ่มพูดเบาๆ พอให้
ได้ยินกันสองคน 

“เขาคงไม่ดีใจหรอกครับที่ผมกลับมา”  
“อย่าพูดอย่างนี้สิ อาร์ม” แม่ปราม “ยังไงคุณใหญ่เขาก็เป็นพี่”  
“แล้วเขาเคยเห็นผมเป็นน้องหรือครับ ขนาดแม่ยังต้องเรียกเขาว่าคุณ 

ทั้งที่ควรจะกลับกันต่างหาก”  
“แม่ติดน่ะ” คุณนีรนาถแก้ตัวแทนคนไม่อยู่ “ขึ้นไปหาพ่อดีกว่านะ”  
วรวฤทธิ์ไม่เถียงอะไรอีก เขาเดินตามแม่ขึ้นไปยังชั้นบนของบ้านใหญ่

ทว่าไร้ซึ่งความสุขในความทรงจำของเขา แต่ไม่แน่...หลังจากวันนี้ทุกอย่างอาจ
เปลี่ยนไปก็เป็นได้ เขาแค่ต้องระลึกไว้ตลอดเวลาว่าตนไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไป
แล้ว แต่เป็นผู้ใหญ่ มีสิทธิ์เสียงและสถานภาพเท่าเทียมกับ ‘คนอื่น’ ในบ้าน
หลังนี้ ในฐานะลูกชายคนเล็กของบ้านจตุพลมาศ  
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ห้องทำงานของพ่อยังคงกว้างขวางและให้ความรูสึ้กเคร่งขรึมแบบเดียว
กับที่เขาจำได้ แต่คนที่นั่งอยู่อีกฝั่งของโต๊ะกลับแก่ลงไปตามวันเวลา แม้จะยัง
คงเค้าโครงหน้าเดิมให้ได้เห็นว่าคือคุณสนันตน์ จตุพลมาศ นักธุรกิจเจ้าของ
กิจการมากมายในประเทศนี้  

วรวฤทธิ์ยกมือไหว้ผู้ให้กำเนิด ก่อนนั่งลงฝั่งตรงข้าม หน้านิ่งเฉยคล้าย
ดูเชิงว่าชายสูงวัยกว่าจะเริ่มต้นการสนทนาอย่างไร  

“ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ” คุณสนันตน์พูดเบาๆ เสียงเข้มเป็นการ  
เป็นงาน  

“ครับ” เขาพยักหน้า ไม่พูดอะไรต่อ 
นักธุรกิจใหญ่ถอนหายใจเบาๆ “แกเพิ่งกลับมาคงเหนื่อย นาถ พาลูก

ไปพักผ่อนก่อนเถอะ ตอนกินข้าวเย็นค่อยคุยกันอีกทีก็ได้ ให้ตาใหญ่อยู่ด้วย
พร้อมหน้ากันเสียก่อน”  

ชายหนุ่มไม่ยินดีหรือยินร้ายใดๆ แค่อดคิดไม่ได้ว่าที่รอให้พร้อมหน้า
กันก่อนเพราะต้องการเปรียบเทียบว่าพี่ชายต่างแม่ของเขาดีกว่ามากแค่ไหน
หรือเปล่า 

เป็นความคิดในแง่ร้าย...ทว่าเขาเคยชินกับการคิดอย่างนั้นก่อนคิดใน
แง่ดี เพราะความฝังใจแท้ๆ 

“ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับพ่อ” เขาลา เดินออกมาเงียบๆ โดยมี
คุณนีรนาถตามออกมาด้วย  

คุณนีรนาถเดินนำลูกชายไปถึงห้องนอน พลางพูดว่า “ห้องเก่าของ
อาร์มเล็กกว่าห้องนี้มาก พ่อเขาเลยคิดว่าไหนๆ อาร์มก็กลับมาอยู่บ้านถาวร
แล้ว เลยเปลี่ยนเป็นห้องนี้ดีกว่า อาร์มชอบไหม”  

เขากวาดตามองรอบห้องขนาดกว้างขวาง ก่อนพูดเบาๆ “ยังไงก็ได้ครับ 
ความจริงผมนอนห้องเก่ายังได้เลย ไม่เห็นต้องลำบากกันนี่ครับ” 

“ห้องนั้นทุบรวมกับห้องคุณใหญ่แล้วละ”  
ชายหนุ่มเผลอขบกราม แม้ไม่ผูกพันกับห้องนอนเก่าสมัยวัยเยาว์มาก

นัก แต่พอได้ยินว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของห้องคนที่เป็นอริกลายๆ เขาก็ชัก
ไม่พอใจ  
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หญิงสูงวัยคงนึกได้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไร จึงรีบเอ่ยต่อ 
“อะไรๆ มันก็เปลี่ยนไป สิบห้าปีแล้วนี่นา อาร์มอย่าคิดอะไรมากเลย 

ห้องนี้ตกแต่งใหม่หมดนะ แต่ถ้าอาร์มไม่ชอบอะไรชิ้นไหนก็ให้คนมายกออก 
เปลี่ยนใหม่ได้ตามใจ แม่ก็ไม่รู้รสนิยมหนุ่มๆ เสียด้วย เลยจัดเท่าที่จำเป็น
ก่อน” คุณนีรนาถพูดติดตลก หวังให้บรรยากาศผ่อนคลายขึ ้น หล่อน
ตระหนักว่าลูกชายไม่ใช่เด็กแล้ว เป็นหนุ ่มวัยเฉียดสามสิบปี ถึงจะยัง
อ่อนน้อมกับแม่ แต่ก็หาใช่เด็กเล็กๆ ไม่มีปากเสียง ได้แต่เดินตามรอยทางที่
ผู้ใหญ่กำหนดไม่  

ตรงกันข้าม คุณนีรนาถรู้ว่าวรวฤทธิ์นั้นแบกรับความรู้สึกอย่างไรไว้มา
ตลอดสิบห้าปี  

และถึงรู้ก็ใช่ว่าหล่อนจะทำอะไรได้มาก สมัยนั้นหล่อนเป็นแค่ผู้อาศัย
ในบ้านหลังนี้ ไม่ว่าสามีจะรักใคร่สักเพียงใดก็ตาม ถ้ากล้าสักนิด ลูกชายก็อาจ
จะไม่ถูกส่งตัวไป แต่หลังจากนั้น คุณนีรนาถก็เข้าใจเหตุผลและเห็นประโยชน์ 
หล่อนได้แต่หวังว่าวันหนึ่งวรวฤทธิ์จะเห็นเช่นกัน  

 
บรรยากาศของการรับประทานอาหารมื้อเย็นในบ้านจตุพลมาศอวล
ไปด้วยความอึดอัด ทั้งที่ควรจะเต็มไปด้วยความยินดีปรีดาที่สมาชิกกลับมา
อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ไม่มีใครพูดจากันมากนักในช่วงแรก ก่อนคุณสนันตน์
จะทำลายความเงียบด้วยการเอ่ยปากถามลูกชายคนเล็ก 

“ว่าไง เจ้าอาร์ม ไปเรียนมาได้ความรู้อะไรมาบ้าง”  
“ก็อย่างที่อาจารย์สอนนั่นแหละครับ” เขาตอบเนือยๆ ไม่ตั้งใจยียวน 

แต่ก็ทำให้คนฟังชักสีหน้าไม่ค่อยดีจนหญิงคนเดียวในห้องต้องรีบแก้
สถานการณ์ 

“คุณก็...ลูกกลับมายังไม่ทันข้ามวัน อย่าเพิ่งรีบคุยเรื่องจริงจังสิคะ   
ถามสารทุกข์สุกดิบกันหน่อย” 

“ก็เห็นอยู่ว่าอาร์มมันสบายดี จะต้องถามอะไรอีก”  
วรวฤทธิ์เผลอกำมือแน่น ใช่สิ อยู่ในบ้านเขาต้องพยายามทำตัวให้

สบายเข้าไว้ ถ้าหากไม่สบายใจ อย่างน้อยก็อย่าป่วยไข้ เท่านี้ก็เพียงพอสำหรับ
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ประมุขของบ้านแล้ว 
“ผมก็สบายดีอย่างที่พ่อว่า ไม่ได้เป็นอะไร” เขาตอบเสียงห้วน “ส่วน

เรื่องเรียน พ่อคงรู้ว่าผมเรียนจบทางด้านบริหารธุรกิจ”  
“ฉลาดเลือก” คุณสนันตน์ว่า แล้วพูดต่อ “วันพรุ่งนี้เข้าบริษัทสักหน่อย 

จะได้คุยกันเรื่องงานว่าจะให้แกเริ่มทำงานตำแหน่งไหนดี”  
“ผมคิดว่าอาร์มควรทำในตำแหน่งพนักงานฝึกหัดก่อน เหมือนคน

อื่นๆ” ชายหนุ่มอีกคนในห้องเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรก พลางมองหน้าผู้ได้ชื่อว่าเป็น
น้องชายด้วยแววตานิ่ง ไม่แสดงอารมณ์ใดๆ 

ก็ยังดีอยู่หรอก ตอนยังเด็กกว่านี้ สายตาที่เขาได้รับคือเหยียดหยาม 
คล้ายถือตัวว่าเหนือกว่าเพราะมีคนให้ท้าย 

วรวฤทธิ์ชักขวาง พูดเสียงแข็ง “ผมคิดว่าปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย
ระดับท็อปในอเมริกาและเคยฝึกงานที่บริษัทชั้นนำที่โน่น คงไม่จำเป็นต้อง
ทดลองงานให้นานนักหรอก”  

“เราต้องปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานใครก็ตาม” 
วงศธรตอบ 

“อ๋อ แล้วพี่ใหญ่ต้องฝึกงานด้วยหรือเปล่า”  
“ก็ต้องฝึกอยู่แล้ว เพื่อให้ทุกคนในบริษัทยอมรับว่ามีฝีมือหรือเปล่า”  
“อย่างคุณวงศธร ใครจะกล้าบอกไปตามตรง” เขาเอ่ยเสียงเยาะ  
“พอได้แล้ว! มันยังไงกันเจ้าอาร์ม แกพูดกับพี่อย่างนี้ได้ยังไง แล้วก็

เลิกเรียกคุณกันได้แล้ว ฟังเหมือนไม่ใช่ครอบครัว” บิดาตัดบทเสียงเฉียบ  
ชายหนุ่มไม่โต้ตอบ ทว่าคิดในใจ ไม่ใช่เพราะพวกที่ได้ชื่อว่าครอบครัว

ทั้งหลายหรือไงที่ทำให้ทุกอย่างแย่ลง นับตั้งแต่แม่ของเขาแต่งงานเข้ามาใน
บ้านนี้ พวกนั้นก็ตั้งแง่ว่าคุณนีรนาถเป็นแค่พยาบาลส่วนตัวของภรรยาเก่าคุณ
สนันตน์ หวังรวยทางลัดด้วยการจับเจ้าของบ้าน คอยกระแนะกระแหน ทั้งยัง
เปรียบเทียบเขากับวงศธรที่อายุห่างกันห้าปีตลอดเวลา 

พี่ชายต่างมารดาเองก็ไม่ชอบหน้าเขานักหรอก สมัยเด็กนั้นวงศธรเองก็
มองเขาด้วยหางตา คล้ายจะบอกว่าคนละชั้นอยู่ตลอดเวลา ไม่มีพี่น้องเล่นหัว
หยอกล้อเหมือนครอบครัวอื่น ซ้ำแม่เขายังเกรงใจลูกชายของเจ้านายผู้ล่วงลับ 
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แม้จะมีศักดิ์เป็นมารดาเลี้ยงแล้วก็ตาม 
พอเขาอายุได้สิบห้าปี หลังเกิดเหตุการณ์นั้น พ่อก็ส่งเขาไปเรียนต่อ

อเมริกา เด็กชายตัวเล็กต้องอยู่คนเดียว ขาดความอบอุ่น ปิดเทอมก็ไม่เคยได้
เจอครอบครัวพร้อมหน้า นั่นทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจมาจนทุกวันนี้  

นิยามคำว่าครอบครัวของตระกูลจตุพลมาศช่างไม่เหมือนใครเสียเลย
จริงๆ 

 
หลังมื้ออาหารอันน่ากระอักกระอ่วนจบลง วรวฤทธิ์ตามพ่อไปห้อง
ทำงานตามคำสั่งที่ปฏิเสธไม่ได้ แล้วแจ้งความประสงค์ของตัวเอง  

“ผมอยากเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองมากกว่า ตามที่ได้เรียนมา”  
“แกน่าจะฝึกงานที่บริษัทก่อน ตามที่ใหญ่แนะนำ”  
“ไม่ดีกว่าครับ ผมคิดว่าผลประเมินการฝึกงานที่บริษัทในนิวยอร์ก  

น่าจะเชื่อถือได้”  
วรวฤทธิ์เคยฝึกงานที่บริษัทชั้นนำของอเมริกามาเกือบปี ถ้าหากไม่โดน

เรียกกลับ เขาคงบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำแล้ว ทางนั้นเกือบเดินเรื่องให้
เขาได้เข้าทำงาน จึงเสียดายนักหนาเมื่อเขายื่นใบลา 

“ก็ตามใจ” อีกฝ่ายยอมตาม “แล้วแกจะทำอะไร” 
“ผมขอคิดก่อน มองหาลู่ทางในประเทศไทยสักพัก คงไม่นานมาก 

แล้วจะเสนอพ่ออีกที”  
“พ่อเชื่อใจแก เสนองบประมาณมาเลย แต่ให้เวลาแค่สองปีนะ ถ้าไม่

สำเร็จ แกต้องกลับมาทำงานที่บริษัท ตอนนี้พ่อกำลังคิดจะขยายบริษัทลูก
ออกไปอีก อ้อ ยังไงธุรกิจใหม่ของแกก็ต้องได้ชื่อว่าเป็นเครือของจตุพลมาศ
กรุ๊ปส์ ตกลงไหม” 

“ตกลงครับ” เขารับคำ เรื่องนี้เป็นแค่รายละเอียดปลีกย่อย ไม่สำคัญ
เท่าไรนักหรอก ตราบใดที่เขายังได้ทำงานในพื้นที่ของตัวเอง ไม่ตกอยู่ใต้
อาณัติใคร ไม่ว่าวงศธรหรือญาติคนไหนๆ แค่นั้นเขาก็พอใจแล้ว 

เขาต้องคิดให้ออกว่าอยากทำอะไร โอกาสมีครั้งเดียว ต้องทำให้สำเร็จ
ให้ได้!  
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ร้านกาแฟช่ือดังในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองคลาคล่ำไปด้วยผูค้น 
หญิงสาวเหยียบเข้ามาในร้าน กวาดตามองปราดเดียว ก่อนเดินผ่านคนอื่นๆ 
เข้าไปยังโต๊ะด้านในสุดซึ่งมีคนนั่งอยู่ก่อนแล้ว สีหน้าคนรอบึ้งตึง คิ้วเรียวได้
รูปขมวดแทบเป็นเส้นเดียว ริมฝีปากสีเรื่อเม้มแน่น มองคนมาใหม่อย่างไม่สบ
อารมณ์นักจนฝ่ายนั้นต้องรีบออกตัว 

“เพลาๆ หน่อย ไอ้คิ้วที่ขมวดอยู่นั่นน่ะ เดี๋ยวก็หน้าย่นเหมือนหมา
หรอก ยายรุ้ง”  

“ฉันนัดไว้บ่ายสอง แกมาห้าโมงเย็นเนี่ยนะ จ๋อม ฉันไม่เอาคิ้วผูกเป็น
โบกระแทกแกตั้งแต่หน้าร้านก็บุญแล้ว” รุ้งพรายประชด  

“ขอโทษ บังเอิญติดธุระกะทันหัน ไม่ได้ตั้งใจเบี้ยวนัด” คนพูดทำหน้า
สำนึกผิด  

ใบหน้าสวยค่อยคลายออก ความจริงเธอไม่ได้โมโหจริงจังหรอก แค่
เครียดเพราะเรื่องอื่นมากกว่า ซึ่งหนักหนากว่าหลายเท่านัก อีกอย่าง...ปาริดา
ก็เป็นเพื่อนรักของเธอมานาน จะมาโกรธกันด้วยเรื่องแค่นี้ก็กระไรอยู ่ 

หญิงสาวจึงถอนหายใจ  
“เออๆ ช่างเถอะ ไม่อยากทะเลาะ เพื่อนยิ่งมีน้อยๆ อยู่ แต่คราวหลัง

ไม่เอาแล้วนะ ฉันจะสำลักกาแฟตาย กินมาสามแก้วแล้วเนี่ย คืนนี้จะนอน
หลับหรือเปล่าก็ไม่รู้”  

“กินอีกสักหน่อยไหม ฉันหิวน้ำ เดี๋ยวเลี้ยงเอง”  
ไม่รอคำตอบ คนมาสายกุลีกุจอไปสั่งเครื่องดื่มที่เคาน์เตอร์ สักพักก็

เดินกลับมาสมทบที่โต๊ะ พอเห็นน้ำที่เพื่อนถือมาให้ คนรอก็นิ่วหน้า  
“กาแฟอีกแล้ว ใจคอเธออยากให้ฉันตาสว่างจริงๆ ใช่ไหมจ๋อม ขอบอก

ว่าไม่ต้องหรอกนะ แค่เรื่องตอนนี้ก็ทำเอานอนไม่หลับแล้ว”  
“ขอโทษที ลืมไป” ปาริดาทำหน้าเก้อ “พูดแล้วก็นึกขึ้นได้ แล้วนี่เรื่อง

นั้นไปถึงไหนแล้ว”  
“ดีมาก นัดไกล่เกลี่ยได้ผล เจอกันที่ศาล” หญิงสาวทำเสียงประชด   

ไม่ได้ประชดคนถาม แต่เป็นชีวิตตัวเองต่างหาก  
“อ้าว” คนฟังอ้าปากค้าง “นึกว่าแกกับสรวงตกลงกันได้ นี่ผู้หมวดเขา
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ไม่ได้ช่วยเลยเหรอ”  
“เขาจะช่วยอะไรได้ ในเมื่อคู่กรณียืนกรานไม่ยอมลูกเดียว ตำรวจเขาก็

มีหน้าที่แค่ลงบันทึก ช่วยไกล่เกลี่ย นอกจากนั้นก็เกินหน้าที่เขาแล้ว”  
“แย่เนอะ เพื่อนกันแท้ๆ ไม่น่าทำกันอย่างนี้เลย”  
น้ำเสียงเห็นใจทำเอาคนได้รับถึงกับถอนหายใจ 
รุ้งพรายนึกถึงเรื่องยุ่งที่เกิดขึ้นกับตัว เธอกับปาริดาเป็นเพื่อนกันมา  

ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ไม่ได้เรียนคณะเดียวกัน แต่บังเอิญทำกิจกรรม
ชมรมเดียวกันเลยสนิทสนมกันมาจนบัดนี้ ขณะเดียวกัน กรสรวง...คนที่ถูก
กล่าวถึงน้ันเป็นเพ่ือนร่วมคณะ สนิทไม่แพ้กัน แต่ในท่ีสดุกลับกลายเป็นเพ่ือนรัก
หักเหลี่ยมโหดไปเสียได้ 

เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อหกเดือนก่อน อยู่ๆ รุ้งพรายก็พบว่าตัวเองโดนเด้ง
จากตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทที่ร่วมหุ้น คนทำไม่ใช่ใครอื่น เป็นเพื่อนรัก
ของเธอเอง เธอโกรธตัวเองที่ยอมให้กรสรวงนั่งตำแหน่งประธานบริษัทตั้งแต่
แรก เหตุเพราะเชื่อใจเพื่อนมากเกินไป อีกอย่างหนึ่งคือ เธอถือว่าตัวเองเป็น
คนติดต่อลูกค้าเองทุกครั้ง ไม่น่ามีปัญหาใดเกิดขึ้น 

แต่ก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ 
กรสรวงเตรียมการไว้ตั้งแต่เมื่อไรเธอไม่รู้ มารู้เอาตอนที่หุ้นของเธอ

ไม่มีความหมาย กลายเป็นเพียงแค่ฝุ่นผง ไม่มีมูลค่าใดๆ เลยในบริษัทแห่งนี้ 
เพื่อนเธอเป็นคนมีอำนาจจัดการทุกอย่าง และบีบให้เธอไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไร 
และแทบจะเรียกว่าไม่มีตำแหน่ง เจออย่างนี้เข้า รุ้งพรายจึงต้องเรียกร้อง
ความยุติธรรม กระบวนการขึ้นโรงขึ้นศาลจึงเกิดขึ้น แต่ผ่านมาหกเดือนแล้วก็
ยังไม่คืบหน้า คำรับผิดไม่เคยออกจากปากคู่กรณี ไม่ได้แม้กระทั่งเงินชดเชย 
รุ้งพรายทั้งเบื่อหน่ายและเจ็บใจ แต่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ 

“แล้วรุง้จะทำยังไงต่อ” ปาริดาถามอย่างห่วงใย พลางดดูกาแฟป่ันเข้มข้น
ไปด้วย 

“ไม่รู้สิ” หญิงสาวยักไหล่ “อาจจะตั้งบริษัทของตัวเองมั้ง”  
“จะไหวเหรอ เฮ้ย! ไม่ได้ดูถูก แค่เป็นห่วง” ปาริดารีบออกตัว เมื่อเห็น

แววตาคมกริบจ้องมาอย่างเอาเรื่อง 
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“ก็ไม่รู้สิ ต้องลองดู ความจริงลูกค้าส่วนใหญ่ก็เชื่อใจฉัน เคยทำงาน
ด้วยกันมาก่อน คงหาลูกค้าได้ไม่ยาก ถึงจะไม่มีเงินทุนเท่าสรวงก็เถอะ”  

บริษัทเก่านั้นกรสรวงเป็นคนลงเงิน ส่วนรุ้งพรายเป็นคนลงแรง ตอน
ตกลงเงื่อนไขกันก็ดีอยู่หรอก เป็นเรื่องปกติของการตั้งบริษัทร่วมกัน แต่พอ
นานไป ใครจะคิดว่ากรสรวงจะอยากถอนทุนคืนทุกบาททุกสตางค์โดยไม่ให้
เธอมีส่วนร่วมด้วย แถมยังเป็นช่วงที่บริษัทไปได้สวย วางรากฐานไว้อย่างดี
แล้วเสียด้วย  

เหมือนหลอกให้ทำงานชัดๆ!  
“แล้วนี่สรวงไม่คิดจะชดใช้บ้างเหรอ”  
“ไม่เลย” รุ้งพรายยักไหล่อย่างหนักใจ “กลายเป็นว่าแรงทั้งหมดที่เรา

ลงไปสูญเปล่า เราผิดเองที่ไม่ยอมดูสัญญาให้ดี สุดท้ายเขาบอกว่าเราเป็นแค่
ลูกจ้าง หาคนใหม่ได้แล้วก็บีบให้ออก ไม่ได้สำคัญอะไรต่อบริษัทเลย”  

“แสบจริงๆ ยายคนนี้ นึกแล้วว่าหน้าตาคบไม่ได้”  
ท่าทางเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันเป็นเดือดเป็นร้อนแทนของปาริดาเรียกเสียง

หัวเราะเบาๆ จากรุ้งพรายได้บ้าง แต่คนกำลังกลุ้มใจ จะทำตัวมีความสุขก็ไม่
ถนัดนัก เลยได้แต่ขำไปแกนๆ  

“คิดไปก็เปล่าประโยชน์ เริ่มทำงานดีกว่า” เธอตัดสินใจ 
“ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยนะ เดี๋ยวเจ๊ช่วยเอง” ปาริดาอาสา 
“ได้ก็ดีสิ เสียดาย จ๋อมไม่ได้เรียนสายเดียวกับเรา ไม่อย่างนั้นจะได้

ทำงานด้วยกัน”  
“เออ ถ้าฉันทำงานกับรุ้งนะ ยายสรวงไม่มีทางได้โกงหน้าด้านๆ อย่างนี้

หรอก”  
ใบหน้าเรียวรูปไข่ ผิวขาวเหลืองของรุ้งพรายหม่นไปเล็กน้อย หญิงสาว

เม้มริมฝีปาก กำมือแน่น ก่อนค่อยคลายออกแล้วส่งยิ้มฝืดๆ ให้เพื่อนสนิท  
“ช่างเถอะ หิวข้าวแล้ว ไปหาข้าวกินกันก่อนดีกว่า อย่างอื่นค่อยว่ากัน”  
สำหรับรุ้งพราย อดีตอาจจะถือว่าค่อนข้างแย่ แต่หญิงสาวก็ตัดสินใจ

แล้วว่าอนาคตข้างหน้าจะต้องสดใส เธอจะเริ่มต้นใหม่ เปิดบริษัทออกแบบ
ตกแต่งภายในเป็นของตัวเองเสียเลย แข่งกันให้รู้แล้วรู้รอดไป!  
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เม่ือรุง้พรายกลับมาถึงบ้านในเย็นวันน้ัน แม่ก็รออยูแ่ล้ว พอคณุรัตยา
เห็นสีหน้าของลูกสาวก็ส่ายหน้าน้อยๆ ถามเสียงอ่อนปนเห็นใจ  

“ไม่ได้ผลอีกแล้วหรือ” 
“สรวงเป็นคนผิดนะคะ ไม่ใช่รุ้ง” เธอรีบออกตัว  
“แม่ไม่ได้ว่ารุ้งสักหน่อย เฮ้อ ทำไมเรื่องถึงได้ยุ่งยากนักเล่าลูก เพื่อน

กันน่าจะตกลงกันได้” 
“รุ้งไม่นับว่าคนนี้เป็นเพื่อนแล้วละค่ะ รู้ไหมคะแม่ ก่อนออกจากศาล 

สรวงยังหันมายิ้มเยาะรุ้ง นี่ถ้าทนายไม่ห้ามไว้ รุ้งจะตบเสียให้เข็ด” 
“แล้วก็เสียเงินค่าปรับมากขึ้น แถมอาจจะโดนฟ้อง เปิดช่องให้เขาอีก” 

ผู้เป็นแม่ต่อให้ ทำเอาลูกสาวหน้าหงิก 
“ถ้ารูอ้ย่างน้ี รุง้ไม่ยอมหุน้ด้วยดีกว่า ทำงานท่ีอ่ืนก็สบายไปแล้ว เงินเดือน

สูง แถมยังไม่ต้องมาหนักใจ”  
“ก็นี่แหละหนา เขาว่ามีเพื่อนอย่าทำธุรกิจร่วมกัน จะเสียเพื่อน”  
“แต่กรณีของรุ้งหนักกว่า เพื่อนเป็นคนออกเงิน แล้วก็โกงเราหน้า

ด้านๆ ด้วย สรวงถือว่าตัวเองมีบริษัทแล้วรุ้งไม่มีทางไป อยากรู้นักว่าทำไม
ต้องทำแบบนี้ รุ้งไปทำอะไรให้”  

หญิงสาวกัดฟัน ทั้งเจ็บแค้นและเสียใจ เมื่อคิดว่าคนเคยเป็นเพื่อน  
ทำอะไรกับเธอบ้าง  

“ปรึกษาจักรดูหรือยัง”  
รุ้งพรายเบิกตา เพิ่งนึกได้เมื่อแม่เอ่ยชื่อมานั่นเองว่าตนไม่ได้คุยกับ

จักรกฤษณ์มาหลายสัปดาห์แล้ว เพราะมัวแต่ยุ่งอยู่กับปัญหาหนักของชีวิต   
ใช่ว่าปกติเธอจะคุยกับเขาบ่อยนักหรอกนะ เธอรู้ตัวว่าเป็นคนรักที่ไม่ได้ความ 
แต่เพราะชายหนุ่มเป็นคนง่ายๆ เขาเลยไม่เรียกร้องอะไร  

ยิ่งคิดเธอก็ยิ่งรู้สึกผิด  
“ไม่ได้คุยกันเลยค่ะ แม่พูดแล้วก็นึกได้ เดี๋ยวรุ้งไปคุยดูหน่อยดีกว่า 

จักรเรียนกฎหมายมา น่าจะให้คำปรึกษาได้บ้าง” เธอว่า  
“เออนะ เรา แฟนเป็นทนายทั้งคน มีเรื่องราวดันไปจ้างคนอื่น จักรก็

น้อยใจกันพอดี” คุณรัตยาส่ายหน้า แต่รุ้งพรายไม่ได้ฟัง เพราะโผนขึ้นห้อง
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นอนไปเสียแล้ว 
หญิงสาวรีบกดโทรศัพท์หาจักรกฤษณ์ รออยู่ครู่ใหญ่กว่าปลายสาย  

จะกดรับ 
“จักรพูดครับ” 
“รุ้งเองนะ”  
“อ้าว รุ้งเองเหรอ มีอะไรล่ะ”  
“อยากขอคำปรึกษาเรื่องสรวงหน่อย จักรว่างเมื่อไรมาบ้านเราหน่อยสิ 

ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ” 
“ก็รุ้งไม่โทร. มา เราก็ไม่กล้าติดต่อไปหรอก” ปลายสายตัดพ้อ “แต่เรา

คงไม่ว่างไปอีกนาน ติดไว้ก็แล้วกันนะ แค่นี้ก่อน” 
ปลายสายตัดไปอย่างรวดเร็วจนเธอรั้งไว้ไม่ทัน รุ้งพรายมองโทรศัพท์

มือถือเครื่องสีดำเงาในมืออย่างงุนงง จักรกฤษณ์ทำเหมือนไม่อยากคุยกับเธอ
อย่างนั้นแหละ ทั้งที่ปกติเขาออกจะยินดีเสมอ เธอต่างหากที่ไม่ค่อยยินดี  
ยินร้ายกับเขานัก...สังหรณ์ใจอย่างไรชอบกล  

รุ้งพรายมักมีสัมผัสล่วงหน้าเสียด้วย แต่เมื่อนึกถึงใบหน้านิ่งๆ ติดจะ
เรียบร้อย ประเภทไม่มีทางทำร้ายใครได้ของจักรกฤษณ์แล้ว หญิงสาวก็ปัด
ความคิดฟุ้งซ่านทิ้ง บอกตัวเองว่าคิดมากไป  

เช่นเดียวกับเพื่อนคนอื่นๆ เธอกับจักรกฤษณ์นั้นเรียนอยู่มหาวิทยาลัย
เดียวกัน คณะก็อยู ่ข้างๆ กัน ชายหนุ ่มเรียนนิติศาสตร์ ส่วนเธอเรียน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ้งพรายไม่ถือเป็นสาวแกร่ง บุคลิกห้าวอย่างเพื่อน
หลายคน แต่กลับดูหวานเช่นเค้าโครงหน้า ส่วนกรสรวงนั้นเป็นสาวเปรี้ยว 
ฉายาไฮโซ เพราะฐานะทางบ้านดีกว่าใคร และหล่อนก็ไม่ปิดบังเลยสักนิด 
หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เวียนเข้ามาตีสนิทกับสองสาวเพื่อนซี้ แต่คนเนื้อหอม  
ไม่เคยชายตามองใคร กระทั่งจักรกฤษณ์ทำใจกล้าเข้ามาจีบในปีสุดท้าย   
เธอจึงยอมคบด้วย ไม่ใช่เพราะความสงสาร แต่เพราะตอนนั้นกำลังรำคาญที่
ถูกกิ๊กเก่าของกรสรวงไล่ตามตื๊อ เธอเลยคิดใช้เขาเป็นไม้กันหมา แต่เพราะ
ความน่ารักของจักรกฤษณ์ทำให้คบกันมาได้เรื่อย จนบัดนี้ก็ปาเข้าไปห้าปีแล้ว 

บางครั้งรุ้งพรายก็อดคิดไม่ได้ว่าเธอไม่จริงใจต่อเขาหรือเปล่า เพราะ
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เหตุนี้จึงไม่ค่อยใส่ใจเขานัก ยิ่งเรียนจบ ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานตาม
สาขาวิชาชีพของแต่ละคนเลยยิ่งห่างกัน นานๆ จึงมาเจอกันสักครั้ง คุย
โทรศัพท์กันบ้าง แต่ก็ไม่บ่อย และคนที่ทำตัวไม่ว่างคือเธอเองเสียดว้ยสิ  

รุ้งพรายส่ายหน้าไล่ความคิดต่างๆ ออกไป เธอมีปัญหาวุ่นวายมาก
พอแล้ว ไม่อยากต้องมาครุ่นคิดปัญหาชีวิตรักของตัวเองให้ตื่นตูมไปเปล่าๆ 
คิดแล้วก็เดินออกจากห้อง ตั้งใจไปอาบน้ำอาบท่าให้หายเหนื่อย 

แต่ขณะกำลังจะลุกขึ้นนั้น หางตาก็เห็นเงาดำแวบผ่านไปทางด้านข้าง 
เธอหันขวับไปมอง แต่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากผนังห้องสีชมพูหม่นอันคุ้นตา 
กวาดตารอบห้องก็ยังไม่เห็นความผิดปกติอะไร เลยคิดว่าคงตาฝาดไปเอง แต่
พอหันกลับมาอีกรอบ รุ้งพรายก็ต้องเบิกตาโต อ้าปากค้าง เมื่อเงาต้นเหตุเมื่อ
ครู่อยู่ตรงหน้า ไม่ได้ทาบทับกับผนังห้องด้านใด แต่อยู่ตรงหน้าเธอ ราวกับ
มันลอยอยู่กลางอากาศได้เอง! 

เธออยากกรีดร้อง ทว่าคล้ายเส้นเสียงกลายเป็นน้ำแข็ง มีเพียงแค่เสียง
อึกอักในลำคอ สักพักหนึ่งนั่นแหละร่างกายถึงยอมทำตามคำสั่ง รุ้งพรายกรีด
เสียงดังลั่น หลับตาแน่น ไม่กล้ามองอะไรอีก จนกระทั่งเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมา  
บนเตียง  

หญิงสาวหันมองรอบตัวอย่างหวาดระแวง ก่อนจะแน่ใจว่าอยู่ในห้อง
เพียงลำพังจริงๆ ไฟยังเปิดสว่างโร่ เธอยังสวมชุดเดิม ไม่มีผ้าเช็ดตัวที่คิดจะ
ถือไปอาบน้ำ โทรศัพท์ยังวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียง 

เธอคงฝันไป แต่มันช่างน่ากลัวราวกับเป็นความจริง  
“คิดมากไปแล้วเรา สงสัยจะเหนื่อย” หญิงสาวเอ่ยคล้ายรำพึง ก่อน

ส่ายหน้าเมื่อนึกถึงความขวัญอ่อนของตัวเอง  
แต่คืนนั้นรุ ้งพรายลุกขึ ้นมากราบพระ ท่องบทสวดมนต์เพื ่อความ

สบายใจก่อนเข้านอน และเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้ เรื ่องแบบนี้ไม่เชื ่ออย่า
ลบหลู่...หญิงสาวคิดอย่างนั้น  
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“คุณว่าอะไรนะคะ!” รุ้งพรายถามเสียงดังแทบเป็นตะโกน แทบ  
ไม่เชื ่อสายตาและหูของตัวเองเลย เมื่อครู่เธอต้องฟังอะไรผิดแน่ ไม่จริง   
ไม่มีทางเป็นจริงไปได้ แต่แล้วคู่สนทนาก็ย้ำประโยคเดิม ยืนยันให้แน่ใจว่า  
ไม่ได้ฝันไป 

“ผมเซ็นสัญญากับคุณกรสรวงไปแล้วนะครับ จะให้เปลี่ยนสถาปนิก
ตอนนี้ ผมก็เสียเงินไปฟรีๆ สิครับ”  

เหตุผลของเขาก็ฟังขึ ้นอยู ่หรอก เธอคงคิดตื ้นไปจริงๆ ว่าลูกค้า  
ทั้งหลายที่เธอเคยทำงานอยู่ด้วยนั้นจะตามมาร่วมงานกับบริษัทใหม่ทั ้งที ่  
ยังมีพันธะอยู่กับที่เก่า 

“ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะคุณภาคภูมิ นอกจากตัวบ้านแล้ว ยังมีตกแต่ง
สวน โฮมออฟฟิซอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะ รุ้งเริ่มงานนั้นเลยก็ได้ บริษัทใหม่ของรุ้ง
ก็ตั้งใจจะรับทำครบวงจรไม่ต่างจากบริษัทเก่า”  

“เอ่อ...” คนฟังหน้าเจื่อน ก่อนตอบค่อยๆ “ผมเซ็นสัญญาทำงานกับ
ทางนั้นทั้งหมดเลยครับ”  

“อะไรนะคะ!” หญิงสาวเบิกตาโพลง  
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“ก็...คุณกรสรวงเสนอว่าถ้าจ้างบริษัทเธอทำทั้งหมด จะลดราคาให้เป็น
พิเศษ”  

รุ้งพรายอยากเอามือกุมหัว กรีดร้องออกมาดังๆ กรสรวงไม่เพียงเด้ง
เธอออกจากบริษัทเท่านั้น แต่ยังทำถึงขนาดดึงลูกค้าไปด้วยกลยุทธ์ที่ไม่เคย
คิดใช้ หญิงสาวจำได้ดีว่าอดีตเพื่อนเคยพูดอย่างไรเกี่ยวกับการลดราคา 

‘เบื่อพวกชอบต่อราคา เห็นงานของเราเป็นของเหมาโหลหรือไง ทำ
เยอะหน่อยเอะอะก็มาขอส่วนลด น่าเบื่อ สรวงไม่ยอมหรอก รุ้งก็ห้ามใจอ่อน
เด็ดขาดนะ’  

แล้วตอนนี้กลับใช้วิธีดึงดูดลูกค้าให้จ้างงานต่อด้วยการลดราคา ถ้าไม่
เป็นการตัดทาง แล้วจะเรียกว่าอะไร! 

หญิงสาวบอกลาอดีตลูกค้าอย่างหนักใจ ก่อนตั้งหน้าไปหาลูกค้าราย
ใหม่ แต่ก็ได้รับคำตอบแบบเดียวกัน กรสรวงจับลูกค้าทุกรายเซ็นสัญญาด้วย
ข้อเสนอยั่วใจ และก็ไม่มีใครปฏิเสธเสียด้วย 

“รุ้งทำงานไม่ดีหรือคะ คุณพลชนะถึงไม่อยากร่วมงานด้วย” เธอตั้ง
คำถาม อดน้อยใจไม่ได้ แม้จะดูไม่สำรวมแบบมืออาชีพก็ตาม แต่เธออยากรู้  

“เปล่าครับ แหม...ผมก็ไม่รู้มาก่อนนี่ครับว่าคุณรุ้งกับคุณสรวงจะผิดใจ
กัน ทำไมไม่หันมาพูดจาดีๆ เล่าครับ งานออกแบบของคุณรุ้งดีๆ ทั้งนั้น ผมก็
เสียดายเหมือนกัน”  

“ถ้าอย่างนั้นมีงานใหม่ก็ติดต่อรุ้งแล้วกันนะคะ งานที่ยังไม่ได้รับปาก
กับทางโน้นน่ะ”  

“เอ่อ ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับ”  
มาถึงตรงนี้ ลูกค้าปากหวานชักอึกอัก จนรุ้งพรายต้องรีบซัก 
“ทำไมคะ มีปัญหาอะไรหรือเปล่า คุณพลชนะบอกรุ้งสิคะ” 
“คือ...มันมีข่าวลือน่ะครับ”  
“ข่าว? เรื่องอะไรกันคะ”  
“ก็เขาว่ากันว่าคุณรุ้งไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ รับงานแล้วหาย ติดต่อ

ไม่ได้เป็นอาทิตย์ก็มี บอกตามตรง ได้ข่าวแล้วผมก็หวั่นใจเหมือนกัน กลัวว่า
ทำงานด้วยแล้วจะมีปัญหา”  
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“แล้วรุ้งเป็นอย่างข่าวลือหรือเปล่าล่ะคะ” รุ้งพรายกัดฟันถาม หน้าเริ่ม
แดงด้วยอารมณ์โกรธเคือง เธอรู้ดีว่าต้นตอข่าวร้ายนั้นมาจากไหน จะเป็นใคร
ไปไม่ได้นอกจากกรสรวง!  

จะจองเวรกันไปถึงไหน! 
“โอ๊ย ไม่หรอกครับ แต่ผมไม่อยากเสี่ยง แหะๆ” อดีตลูกค้ายิ้มแหย 

ก่อนหลบฉากไปอย่างรวดเร็ว กลัวว่าโทสะของรุ้งพรายจะกระเด็นมาลงที่เขา
เต็มๆ  

คิดถูกอยู่หรอก เธอกำลังคุกรุ่นมากจริงๆ นั่นละ 
ระหว่างกำลังมืดแปดด้าน ไม่รู้จะทำอย่างไรดี รุ้งพรายกดโทรศัพท์หา

ปาริดา หวังว่าเพื่อนสาวจะช่วยปลอบใจได้บ้าง แต่อีกฝ่ายกลับบอกอย่าง  
รู้สึกผิด 

“ขอโทษจริงๆ ยายรุ้ง ฉันกำลังติดนัดคุยกับลูกค้าอยู่ ดูท่าจะนาน   
รายนี้ต้องจับมาเป็นสปอนเซอร์ให้นิตยสารให้ได้ รายใหญ่รายสำคัญ รุ้งมี  
เรื่องด่วนหรือเปล่า” 

“ไม่หรอก ก็เรื่องเดิมๆ นั่นแหละ ไว้ก่อนก็ได้ ไปทำงานเถอะ” เธอวาง
สายด้วยความเบื่อหน่าย 

เม่ือเหลืออยูเ่พียงคนเดียว รุง้พรายก็ชักลังเล จะกลับบ้านดีไหม หรือว่า
เดินเล่นสักหน่อย เผื่อว่าจะอารมณ์ดีขึ้น ยังไม่ทันเลือกได้ เธอก็ได้ยินเสียง
ทักจากทางด้านหลัง 

“คุณรุ้งใช่ไหมครับ”  
คนถูกเรียกหันไปมองอย่างระแวง ก่อนค่อยยิ้มออกเมื่อเห็นว่าเป็นใคร 
“ผู้หมวดภูวิศนั่นเอง มาได้ยังไงคะเนี่ย เลิกงานแล้วเหรอ” 
“ออกเวรแล้วครับ”  
ภูวิศเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ กำยำล่ำสันราวกับนักกีฬา สมกับอาชีพที่

ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน เขาเป็นตำรวจยศร้อยโทประจำสถานีในเขตท้องที่
ที่เธอแจ้งความเอาไว้ และเขานี่เองคือตำรวจเจ้าของคดี ผู้หมวดหนุ่มช่วยเธอ
ได้มาก แข็งขันต่อหน้าที่ รับเจรจาไกล่เกลี่ยให้โดยไม่มีเกี่ยงงอน แต่ก็ไม่ได้
ผลอะไรมากนัก เพราะกรสรวงยืนกรานว่าทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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เรื่องจึงเลยเถิดถึงขั้นฟ้องร้อง เกินหน้าที่ของตำรวจไปเสียนานแล้ว  
กระนั ้นเธอก็ยังนึกขอบคุณเขาอยู ่ตลอดเวลา มาเจอกันอีกครั ้งก็

เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่า  
“นั่งด้วยกันสิคะ” เธอผายมือไปทางเก้าอี้ที่ยังว่างอยู่ในร้านกาแฟเจ้า

ประจำ 
“ขอบคุณครับ” ภูวิศตอบรับน้ำใจ รอยยิ้มยังระบายบนใบหน้า 
ขณะนั่งอยู่ด้วยกัน ตำรวจหนุ่มแอบพินิจใบหน้าของหญิงสาว รุ้งพราย

เป็นสาวสวย เธอไม่ตกแต่งมากมายจนเหมือนดอกไม้ประดิษฐ์ ตรงกันข้าม 
ถ้าเปรียบเป็นดอกไม้งาม เธอก็คือดอกไม้แรกแย้มยามเช้า มองดูเพลินตา 
อย่างไรก็ไม่เบื่อ เขาไม่มีโอกาสใกล้ชิดกับหญิงสาวมากนักตอนทำคดี พอมา
เจอกันนอกเวลาทำงานอย่างนี้ เขาก็ชักอยากสนิทสนม  

ทว่าคนถูกมองไม่รู้สึกตัวเลยว่านายตำรวจกำลังคิดอย่างไรกับตัวเอง
อยู่ รุ้งพรายยิ้มแย้ม ถามภูวิศว่า 

“ผู้หมวดงานยุ่งไหมคะ”  
“มีมาตลอดละครับ เดี๋ยวนี้คนฟ้องร้องกันเยอะ งานใหญ่งานเล็กเลยมี

มากขึ้น” เขาตอบ “คุณรุ้งเรียกผมว่าวิศก็ได้นะครับ เรียกเต็มยศอย่างนี้เขิน
ยังไงชอบกล ทำเอาผมไม่กล้าเรียกคุณรุ้งเฉยๆ” 

“ก็ได้ค่ะ คุณวิศไม่บอกนี่คะว่าเรียกได้”  
“แล้วนี่เรื่องของคุณรุ้งไปถึงไหนแล้วครับ” 
“ยังย่ำอยู่ที ่เดิมค่ะ” เธอถอนหายใจ “สรวงไม่ยอมท่าเดียว อ้างว่า

บริษัทเป็นชื่อเธอ รุ้งไม่มีสิทธิ์” 
“ผมเห็นใจนะครับ พูดแบบรู้กันสองคน” ภูวิศลดเสียง 
“ขอบคุณค่ะ” รุ้งพรายรู้สึกเต็มตื้น ในช่วงที่มีปัญหา ถ้าหากมีใคร  

สักคนแสดงความเห็นใจก็รู้สึกมีกำลังขึ้นมากแล้ว ถึงจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม 
“คุณรุ้งจะทำยังไงต่อไปครับ เรื่องฟ้องร้องกันคงกินเวลานาน” 
“รุ้งคิดจะเปิดบริษัทของตัวเองค่ะ รับออกแบบ สร้างบ้าน จัดสวน 

ตกแต่งภายใน ครบวงจร” 
“ดีเลยครับ”  
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“แต่ติดปัญหาว่ายังหาลูกค้าไม่ได้เลยนี่สิคะ คุณวิศรู้ไหม สรวงทำกับ
รุ้งแสบมาก ปล่อยข่าวกับลูกค้าเก่าๆ ว่ารุ้งเป็นพวกหนีงาน ชื่อเสียงเสียหาย
หมด”  

“ต้องมีลูกค้าสักรายสิครับที่ไม่เชื่อคุณกรสรวง”  
“ก็คงมีแหละค่ะ แต่เจออย่างนี้เข้ารุ้งก็ท้อเหมือนกัน นี่ก็นัดคุยกับ

ลูกค้าแล้วหลายคน โดนปฏิเสธมาหลายรอบ ถึงเราชี้แจง แต่ก็ใช่ว่าเขาจะเชื่อ
ง่ายๆ”  

“เอาอย่างนี้ ถ้าผมมีใครที่คิดจะทำบ้าน สำนักงาน หรือสวน ผมจะให้
เขาติดต่อคุณรุ้งก่อนเลย ดีไหมครับ” 

“จริงหรือคะ ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีเลยค่ะ”  
“มีนามบัตรไหมครับ หรือว่าเบอร์ติดต่อก็ได้”  
รุ้งพรายยื่นนามบัตรที่เพิ่งสั่งพิมพ์มาใหม่สดๆ ร้อนๆ ส่งให้ชายหนุ่ม 

ก่อนพูดทีเล่นทีจริงว่า “ประเดิมให้คุณวิศเป็นคนแรกเลยนะคะ เอาฤกษ์
เอาชัย”  

“เป็นเกียรติมากเลยครับ” ผู้หมวดหนุ่มยิ้มกริ่ม  
“ขอบคุณมากจริงๆ เลยนะคะ คุณวิศ คุณช่วยรุ้งไว้แท้ๆ”  
“แหม ผมยังไม่ทันหาลูกค้าให้คุณรุ้งเลย อย่าเพิ่งรีบขอบคุณกันเลย

ครับ ผมเกรงใจ” 
“แค่คุณวิศรับฟัง บอกว่าจะช่วยเหลือ รุ้งก็ซึ้งใจมากแล้วค่ะ งานสมัยนี้

มันหายากจริงๆ รุ้งจะทำไปได้สักกี่น้ำก็ไม่รู้ ไม่แน่อีกไม่กี่เดือนอาจจะต้องไป
สมัครงาน ถึงตอนนั้นจะยังมีคนรับเข้าทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ สรวงเล่นปล่อย
ข่าวให้เสียหายขนาดนี้” หญิงสาวทำหน้าหนักใจจนภูวิศอดถามไม่ได้ 

“ทำไมคุณกรสรวงต้องทำอย่างนั้นด้วยครับ คุณกับเขามีปัญหาอะไร
กัน เอ่อ...ขอโทษถ้าผมละลาบละล้วง”  

“ไม่หรอกค่ะ คำตอบคือ...รุ ้งก็ไม่รู ้เหมือนกัน เราเป็นเพื ่อนสนิท   
อย่างน้อยรุ้งก็คิดอย่างนั้น จะว่าเรื่องเงินก็ไม่น่าใช่ เพราะสรวงมีฐานะดีกว่ารุ้ง
มากทีเดียว”  

เมื่อเห็นว่ารุ้งพรายไม่ค่อยอยากเอ่ยถึงความสัมพันธ์กับอดีตเพื่อนสาว
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นัก นายตำรวจหนุ่มจึงไม่เร่งเร้า แต่เปลี่ยนเรื่องแทน 
“เอาเป็นว่าผมจะช่วยอีกแรง ขอให้คุณรุ้งหางานได้เร็ววันนะครับ”  
หญิงสาวขอบคุณเขาอีกครั้ง ก่อนปลีกตัวในครู่ต่อมา 
 

วรวฤทธ์ิต่ืนแต่เช้า วันแรกในประเทศใหม่ยังไม่คุน้เคยนัก เขาจึงยัง
ปรับตัวไม่ค่อยได้ ตื่นเสียตั้งแต่เช้ามืด นั่งอ่านหนังสือในห้องอยู่ร่วมชั่วโมง
กว่าจะลงมาข้างล่าง ชายหนุ่มไม่คาดหวังว่าจะเจอใคร แต่ก็เจอกับคนที่  
ไม่ต้องการเห็นหน้าเข้าจนได้ เขาคิดจะหันกลับเม่ือเห็นวงศธรน่ังอ่านหนังสือพิมพ์  
อยู่ในห้องรับแขก แต่ถูกเรียกไว้เสียก่อน 

“นายอาร์ม ตื่นแล้วก็มานั่งด้วยกันสิ”  
“ผมว่าจะขึ้นห้องมากกว่า” เขาบอกปัด  
“อีกเดี๋ยวยายนิ่มก็จะตั้งโต๊ะแล้ว รออีกสักหน่อยจะเป็นไร”  
“ผมไม่ค่อยหิว” เขาบอกเสียงห้วน แต่ก็ไม่วายถาม “พ่อกับแม่ล่ะ”  
“พ่อไม่กินข้าวเช้า ส่วนน้านาถคงไปเดินเล่นในสวน น้าชอบเดินตอน

เช้ามืด”  
วรวฤทธิ์เลิกคิ้ว เขาไม่เคยรู้มาก่อน คงเป็นนิสัยของแม่ที ่เกิดขึ ้น  

หลังจากเขาไปเรียนต่อ คิดแล้วเขาก็เกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นในใจ...แม้แต่
เรื่องราวของผู้ให้กำเนิดเขายังไม่รู้ ราวกับคนนอก  

ที่เป็นอย่างนี้เพราะใครกันล่ะ!  
ยิ่งคิดเขาก็ยิ่งเกลียดคนตรงหน้าจับใจ ชายหนุ่มสะบัดหน้า พูดเสียง

แข็ง 
“ถ้าอย่างนั้นผมกลับห้องดีกว่า ไม่อยากเป็นส่วนเกิน”  
“อยู่กินข้าวด้วยกันเถอะ ยายนิ่มคงเตรียมของโปรดนายไว้ ถ้านายอยู่

กิน เขาคงดีใจ” ปลายน้ำเสียงอ่อนลง ไม่เยือกเย็นจนไร้ความรู้สึกอย่างเคย 
ทำให้คนฟังชักใจอ่อน ยอมเดินเข้าไปในห้องอาหารด้วยกัน 

สองหนุ่มนั่งตรงข้ามกัน วรวฤทธิ์ลอบมองพี่ชาย วงศธรไม่มีสีหน้าอื่น
ใดนอกจากเรียบเฉยแทบไม่แสดงความรู้สึกใดๆ มีเพียงแววตาหลังแว่น
กรอบเงินเพียงอย่างเดียวที ่เหมือนจะสื ่ออะไรบางอย่างที ่เขาเดาไม่ออก 
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ลักษณะแบบนี้พ่อของเขาชอบนักหนา บอกว่าเหมาะกับการทำธุรกิจ ส่วนเด็ก
อย่างเขานั้นร่าเริงเกินไป มองดูไม่จริงจัง เหตุนี้เองที่ทำให้เขาปรับบุคลิกใหม่
เมื่ออยู่เมืองนอกให้กลายเป็นคนเคร่งขรึม เอาจริงเอาจัง ทว่าอย่างไรก็ไม่อาจ
เทียบกับตัวจริงได้ ตอกย้ำว่าถึงอย่างไรเขาก็ไม่สามารถแทนที่พี่ชายได้ใน
สายตาของบิดา 

ข้าวต้มปลาหมึกกรอบร้อนๆ ถูกนำมาวางสองที่ ก่อนที่ต่างฝ่ายจะนั่ง
กินอาหารเช้าของตัวเองไปโดยไม่พูดจากัน วรวฤทธิ์ตั ้งใจให้เป็นอย่างนั้น  
อยูแ่ล้ว เขายังแปลกใจท่ีตนเองยอมน่ังอยูด้่วยซ้ำ จึงรีบๆ กินเพ่ือจะได้ออกไป  
ให้พ้นเสียโดยเร็ว  

สักพักวงศธรจึงเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อน 
“นายจะนั่งเงียบไปถึงไหน เราควรได้คุยกันอย่างพี่น้องมากกว่า”  
“ผมเห็นว่าไม่จำเป็น” เขาตอบแห้งแล้ง 
“เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะ ไม่ใช่แค่หอพักที่ใครก็ยกข้าวของเข้ามา

อาศัย ไม่จำเป็นต้องผูกพันกัน นายมีเหตุผลหน่อยได้ไหม”  
เมื่อถูกตำหนิซึ่งๆ หน้า วรวฤทธิ์ก็ชักขวาง...พี่ชายต่างแม่ของเขามีสิทธิ์

อะไรมาว่าเขาไม่ใช้เหตุผล ในเมื่อมันมีเหตุอยู่ก่อน ผลจึงตามมาในลักษณะนี้ 
ทั้งหมดไม่ใช่เพราะการกระทำของวงศธรเอง โดยมีพวกญาติๆ ตัวแสบนั่นให้
ท้ายหรอกหรือ!  

“ก่อนอื่นพี่ใหญ่ควรให้แม่ผมเลิกเรียกพี่ว่าคุณเสียก่อนดีกว่า แล้วค่อย
มาคุยเรื ่องครอบครัว คงไม่มีลูกที ่ไหนให้แม่เรียกว่าคุณหรอกนะ” เขา
เหน็บแนม “ถ้าทำไม่ได้ ก็เห็นจะไม่ต้องพูดอะไรกัน ทุกอย่างมันชัดเจนหมด
แล้ว” 

“มันคนละเรื่องกันนะนายอาร์ม” หนุ่มสูงวัยกว่าถอนหายใจ เริ่มมี
สีหน้าหนักใจเมื่อเห็นว่าน้องชายหัวดื้อกว่าที่คิด “ฉันไม่เคยสั่งให้น้านาถเรียก
อย่างนั้น เคยบอกก็หลายครั้ง นายคิดว่าฉันควรบังคับน้านาถหรือไง” 

“ถ้าทำได้ก็ดี แต่ที่ไม่ทำเพราะอยากถูกเรียกอย่างนั้นมากกว่า”  
“ฉันจะอธิบายยังไงนายก็ไม่ยอมฟังกันเลยใช่ไหม” วงศธรว่า “ผ่านมา

สิบกว่าปีแล้ว ยังไม่เลิกผูกใจเจ็บกันอีกหรือ ตอนนั้นเราทั้งสองคนยังเด็กอยู่
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มาก ทำอะไรไม่รู้จักคิดไปบ้าง ถึงตอนนี้น่าจะเลิกแล้วกันไปเสียที อย่าเก็บมา
เป็นอารมณ์กันอีกเลย พ่อคงไม่สบายใจ” 

“อย่ามาอ้างพ่อ เพราะว่าพ่อเองก็คงเชื่อพี่ทุกอย่าง ถึงได้ส่งผมไปเรียน
ต่อที่โน่น” 

“แล้วนายไม่คิดว่ามันเป็นโอกาสดีหรือไง”  
“ดีแน่ ถ้าหากรอให้ผมเรียนจบมัธยมเสียก่อน และมีใครในครอบครัว

ไปเยี่ยมบ้างนอกจากแม่” น้ำเสียงชายหนุ่มเจือความเจ็บช้ำเมื่อนึกถึงความ
เปล่าเปลี่ยวในต่างแดน ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังฝังใจ คล้ายเป็นความรู้สึกที่
ลงรากลึกเกินจะแก้ไขเสียแล้ว 

“นายกำลังทำตัวเป็นเด็ก”  
“เด็กหรือไม่คงไม่เกี ่ยวกันหรอก มันอยู ่ที ่ว่าพี ่ไม่เคยเห็นผมเป็น  

น้องชาย แต่เห็นเป็นแค่คนท่ีด้อยกว่าเท่าน้ัน ไม่อย่างน้ันคงไม่ยยุงให้พ่อส่งผม  
ไปเสียไกลลิบท้ังท่ีมีเร่ืองกันแค่นิดเดียว ไม่ต่างจากการปล่อยเกาะเด็กเหลือขอ
ในแบบของคนรวย” มมุปากของคนพดูยกข้ึนราวอยากหัวเราะขันความน่าสมเพช
ของตัวเอง  

“พูดอย่างกับว่านายไม่ใช่พวกเดียวกับเรา”  
“ผมอาจใช่ แต่ไม่เคยคิดทำตัวอย่างพี่แน่” เขาโต้ตอบ  
“นายอาร์ม...”  
“อย่าพูดอีกเลย แล้วก็ไม่ต้องมาพูดคำว่าครอบครัวกับผมอีก ในเมื่อ

ตระกูลนี้ตั้งใจกันตั้งแต่ก่อนผมจะเกิดแล้วว่ามีผู้สืบสกุลเพียงแค่คนเดียว
เท่านั้น!”  

กับดักของคำว่าครอบครัวซึ่งกลวงเปล่า  
ตระกูลจตุพลมาศไม่ถึงกับใหญ่ แต่ก็เก่าแก่และมีชื่อเสียงพอควร มี

ผู้นำเพียงแค่คนเดียวซึ่งมีสิทธิ์ในทุกอย่างเต็มที่ อาจเรียกได้ว่าเป็นสายตรง 
มรดกทุกชิ ้นเป็นของคนเดียว นั ่นคือพ่อของเขากับวงศธร แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะความเก่าแก่ ทำให้มีญาติทั้ง
ใกล้และห่างเข้ามาทำงานในบริษัทบ้าง ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องบ้าง หลีกเลี่ยงกัน
ไม่พ้น ที ่น่าหนักใจที ่สุดคือป้าของเขานั ่นเอง เพราะอาศัยอยู ่ในเขตรั ้ว
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เดียวกัน!  
ทุกคนตั้งแง่กับแม่ของวรวฤทธิ์ พยาบาลสาวผู้อ่อนหวาน ไม่มีปากมี

เสียง และปล่อยให้พวกนั้นพูดจากันได้ตามใจชอบ  
วงศธรในวัยเด็กก็ไม่พ้นถูกตามใจเสียจนเหลิง ทั้งยังถูกปลูกฝังความ

คิดว่าตนเป็นทายาทสายตรงคนแรกและคนเดียวของจตุพลมาศ แม้จะยัง
เกรงใจแม่เลี้ยงอยู่บ้างเพราะดูแลกันมาตั้งแต่ยังเด็ก แต่ไม่รวมถึงน้องชาย
ต่างแม่ด้วย วรวฤทธิ์จึงถูกแกล้งอยู่บ่อยๆ กลายเป็นจำฝังใจ  

เขาเกลียดพี่ชายมาตั้งแต่จำความได้ และมันไม่เคยเปลี่ยน แม้กระทั่ง
ตอนนี้  

หลังจากพูดจบชายหนุ่มก็วางช้อนเสียงดัง ไม่นึกอยากอาหารอีก ห้อง
ทั้งห้องราวกับจะกลายเป็นดินโคลน หากอยู่นานกว่านี้มันจะดูดเขาให้ติดกับ 
ไม่มีทางออกไปไหนได้ ชายหนุ ่มจึงผุดลุกออกจากโต๊ะ เดินออกไปโดย  
ไม่เหลียวกลับมามอง ทิ้งให้วงศธรมองตามแผ่นหลังกว้างนั้นอย่างหนกัใจ  

 
เมื่อเดินออกจากห้องอาหารมาแล้ว วรวฤทธิ์ก็ไม่รู้จะไปทางไหนดี 
จะกลับห้องก็ยังลังเล ไม่มีอะไรในห้องนั้น เขาไม่รู้สึกผูกพันขนาดอยากอุดอู้
อยู่ให้นานนัก จึงเดินออกไปที่สวนซึ่งอยู่หลังบ้าน 

สวนนั้นตกแต่งอย่างสวยงาม เขาจำได้ว่าทุกอย่างยังเหมือนเมื่อครั้งที่
จากไป มีสระน้ำเล็กๆ อยู่มุมสวน โดยมีน้ำตกจำลองสร้างเสียงธรรมชาติให้
ความสดชื่น เขาเคยชอบมัน จนกระทั่งพี่ชายผลักเขาตกลงไปตอนอายุได้สาม
ขวบ เกือบจะจมน้ำถ้าหากลุงหม่อนไม่มาช่วยเอาไว้เสียก่อน เหตุการณ์นี้ทำให้
เขากลัวน้ำไปหลายปี กว่าจะกล้าหัดว่ายน้ำก็ปาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้ว  

วรวฤทธิ์กำหมัด ขบกรามแน่นจนนูนเป็นสัน แต่ละแห่งหนในบ้านล้วน
แล้วแต่เตือนให้เขารำลึกถึงเหตุการณ์เลวร้าย ต่างจากภาพของคำว่าครอบครัว
อันอบอุ่นในสายตาคนอื่นมาก 

ใครจะหลอกตัวเองอย่างไรก็ทำไป แต่เขาไม่เอาด้วย  
ชายหนุ่มเดินสวนกับแม่ คุณนีรนาถยิ้มเมื่อเห็นร่างสูงผึ่งผายของ

ลูกชาย แต่แล้วรอยยิ้มก็จางลงเล็กน้อยเมื่อเห็นชัดว่าวรวฤทธิ์ไม่สบอารมณ์
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อะไรบางอย่าง และหล่อนเดาได้ว่าเพราะเหตุใด 
ดูเหมือนตั้งแต่กลับมาอยู่บ้าน ลูกชายก็อารมณ์ไม่ดีเท่าใดนัก 
“อาร์ม ตื่นแต่เช้าเชียว แม่ยังว่าจะไปปลุกเอาตอนสาย”  
“ผมยังปรับเวลาไม่ได้ เลยตื่นเร็วน่ะครับ”  
“แล้วนี่ได้หลับบ้างหรือเปล่า” คุณนีรนาถถามอย่างห่วงใย รู้ดีว่าความ

ไม่ชินกับเวลาเป็นสาเหตุให้คนมาจากต่างบ้านต่างเมืองนอนไม่หลับได้ 
“ครับ” เขาตอบรับ “แม่ไม่ต้องเป็นห่วง” 
“ไม่ห่วงได้ยังไง ลูกแม่ทั้งคน”  
“ก็เห็นมีแต่แม่ที่เป็นห่วงผม”  
พอเห็นบุตรชายงอนเหมือนเด็กๆ หล่อนก็อดหัวเราะอย่างเอ็นดูไม่ได้ 

คุณนีรนาถเอื้อมมือไปแตะไหล่เบาๆ แล้วก็ถาม 
“กินอะไรมาหรือยัง ถ้ายังแม่จะได้บอกยายนิ่มให้จัดมาให้” 
“เรียบร้อยแล้วครับ ข้าวต้มปลาหมึกกรอบ ของโปรดหากินยาก มีที่นี่

ที่เดียว”  
“แล้วยังบอกว่าบ้านไม่น่าอยู่” ผู้เป็นแม่ค่อนไม่จริงจังนัก “มีที่เดียว

เพราะไม่มีใครยอมทำน่ะสิ มีแต่ยายนิ่ม ตามใจกันมาตั้งแต่เด็ก ชอบกินอะไร
แปลกๆ พาคนในบ้านกินแปลกไปด้วย”  

วรวฤทธิ์ค่อยหัวเราะออกมาได้บ้าง คุณนีรนาถจึงชวนไปนั่งบนม้านั่ง
ริมสวน ก่อนเอ่ยเสียงนุ่มนวล 

“แม่รู้ว่าอาร์มคงต้องปรับตัวอีกมาก แต่มันก็ผ่านมานานแล้ว อะไรทิ้ง
ไปได้ก็ทิ้งไปจากใจเสียบ้างนะลูก อย่าคิดให้มากความอีกเลย ถึงอาร์มไม่เชื่อ 
แต่หลายปีที่ผ่านมา ทุกคนก็เปลี่ยนไปแล้วจริงๆ” 

“อย่างที่ไม่มีใครเสียสละเวลามาทักทายที่ผมกลับมาสักนิดเลยน่ะหรือ
ครับแม่”  

“อาร์มเป็นเด็กกว่า น่าจะเป็นคนไปทักผู้ใหญ่นะ”  
วรวฤทธิ์เถียงไม่ออก ถึงจะอยู่เมืองนอกมานาน แต่ธรรมเนียมไทย

เช่นนี้ก็ใช่ว่าเขาจะลืมเลือนไปหมด ที่ไม่ไปก็เพราะไม่อยากไปต่างหาก 
“ผมไม่อยากไปรบกวนเวลาใครหรอกครับ” เขาแก้ตัว  
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คุณนีรนาถถอนหายใจ 
“ใจเย็นลงบ้างนะอาร์ม ถือว่าแม่ขอ เดี๋ยวครอบครัวจะร้อนไปกันใหญ่ 

พ่อเขาก็ตั้งใจจะให้อาร์มกลับเมืองไทยตั้งนานแล้ว แต่อาร์มไม่ยอมเองนี่นา” 
นั่นก็จริงอยู่หรอก ตั้งแต่เขาเรียนจบปริญญาตรี หลายครั้งที่มารดาไป

เยี่ยมมักพูดเสมอว่าอยากให้เขากลับบ้าน แต่เขาบ่ายเบี่ยงมาตลอด ด้วยการ
เลือกเรียนต่อและตามด้วยฝึกงาน  

“พ่ออาจจะพูดไปอย่างนั้นเองก็ได้”  
“คุณใหญ่เขาก็รู้สึกผิด ความจริงเขานั่นแหละเป็นคนเสนอให้อาร์มรับ

ตำแหน่งในบริษัท แต่อยากให้ทำอะไรไปตามขั้นตอน ไม่ให้ใครนินทาเอาได้”  
“ใครจะนินทา ถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันทั้งนั้น”  
“อาร์ม!” ผู้เป็นแม่ดุ “อย่าตั้งแง่มากนักเลย เปิดใจบ้างเถอะนะ ถ้าหาก

พ่อเขาไม่สนใจอาร์มเลย แล้วที่อาร์มขอว่าอยากทำธุรกิจของตัวเอง พ่อจะ
ยอมหรือลูก ลองคิดดู” 

วรวฤทธิ์นิ่งไป ก็จริงอย่างที่มารดาว่า บิดายอมง่ายดายกว่าที่คิด แต่
เขาคิดว่าเป็นเพราะความบากบั่น อุตสาหะร่ำเรียนจนจบมาด้วยคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดต่างหากเล่า ลองเขาเรียนๆ เล่นๆ จบแบบหวุดหวิดกลับมา มีหรือพ่อจะ
ให้เงินลงทุนง่ายๆ  

“ถึงยังไงผมก็คิดว่าทุกอย่างมันสายเกินจะแก้ไขแล้ว” เขายังดึงดัน  
“แค่อาร์มยอมกลับมา แม่ดีใจแล้วลูก ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี” คุณ

นีรนาถแตะหลังมือของลูกชายอ่อนโยน ก่อนเสนอความเห็น “เพิ่งกลับมา
อาร์มอาจจะยังเบื่อๆ ไปพักผ่อนเสียหน่อยดีไหม”  

“พักผ่อน?”  
“ทะเลดีไหม บ้านเราสวยกว่าที่โน่นตั้งเยอะ ฮาวายอะไร แม่ก็ไม่เห็นว่า

จะสวยสู้ทะเลบ้านเรา จะได้ไปดูมรดกด้วยเลย”  
“มรดกหรือครับ”  
“อาร์มยังไม่รู้ แม่ก็ลืมบอก” คุณนีรนาถยิ้ม “ตอนที่คุณปู่เสีย ท่านทำ

พินัยกรรมระบุยกบ้านริมทะเลแถวหัวหินให้อาร์ม แต่เห็นว่าอาร์มยังเด็กมาก
เลยไม่มีใครบอก”  
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“ป่านนี้ไม่มีคนเข้าไปอยู่แล้วหรือครับ”  
ทรัพย์สินตระกูลจตุพลมาศมีมากมาย ชิ้นไหนที่บิดาไม่ได้ใช้งานก็มัก

มีญาติพี่น้องมาอยู่อาศัยราวกับเป็นบ้านตัวเอง อยู่ไปนานๆ ก็ชักหลงคิดว่า
เป็นสมบัติของตน 

“ไม่นะ เห็นว่าไม่มีใครอยู่ ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น”  
เขาขมวดคิ้ว บ้านทำเลดีๆ ริมทะเล เหตุใดจึงรอดพ้นปากเหยี่ยว

ปากกาได้อย่างไม่น่าเชื่อ ต้องมีสาเหตุแน่ 
“ทำไมล่ะครับ” 
“แม่ก็ไม่รู ้รายละเอียดหรอกนะ เพราะไม่เคยไปดูสักที รู้แค่ว่าเป็น  

บ้านเก่าสมัยรัชกาลที่ห้าโน่น คงจะสวยดีอยู่เหมือนกัน คุณปู่ซื้อต่อมาจาก
เจ้าของเก่าในราคาไม่แพงมาก ถึงจะอยู่หัวหินแต่ก็ค่อนไปทางปราณบุรี แต่
สมัยนี้ก็คงราคาสูงอยู่หรอก ที่ดินตรงนั้นค่อนข้างบูม มีรีสอร์ตตั้งมาก”  

ฟังมารดาอธิบายแล้ว วรวฤทธิ์ก็สนใจขึ้นมาทันที การได้สมบัติบางชิ้น
เป็นของตัวเองโดยไม่มีใครตั้งท่าอยากแย่งชิงด้วยทำให้เขาผ่อนคลายลงได้
บ้าง จนแทบจะลืมความสงสัยในคราวแรกว่าเหตุใดจึงไม่มีใครอยากเข้าใกล้
บ้านหลังนั้น  

เขาต้องหาเวลาไปดูบ้านหลังนั้นให้ได้  
“แล้วแม่รู้ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนกันแน่”  
“เดี๋ยวแม่หาแผนที่ให้ เคยเก็บเอาไว้ในห้องทำงานของพ่อนั่นแหละ 

แปลกนะ พ่อก็ไม่เคยพาแม่ไปดู แค่บอกให้รู้ว่าเป็นของอาร์มเท่านั้น เหมือน
ไม่อยากจะพูดถึงยังไงชอบกล” คนพูดรู้ตัวว่าจะทำให้อารมณ์กร่อยกันไป
เปล่าๆ จึงรีบพูดต่อ “อาจจะแค่ลืมๆ ไปก็ได้ พ่อเขางานเยอะ”  

วรวฤทธิ์ไม่สะกิดใจกับคำพูดของมารดานัก ชายหนุ่มมัวแต่นึกถึงบ้าน
หลังนั้น วาดภาพว่ามันจะมีลักษณะอย่างไร ราวกับมีแรงดึงดูดบางอย่างให้เขา
ถอนใจจากบ้านเก่านั้นไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่เคยเห็นเลยว่าลักษณะเป็นอย่างไร   
จะเก่าแค่ไหนก็ไม่รู้  

เรียกว่าเป็นชะตาลิขิตได้หรือเปล่า?  
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วรวฤทธิ์จอดรถที่หน้าซอยเล็กๆ ซึ่งเขียนไว้เบื้องหน้าว่า ‘ถนนส่วน
บุคคล’ ด้วยความลังเล เขาลงจากรถ ถอดแว่นกันแดดออกมองให้ชัดๆ ก่อน
ก้มลงเทียบกับแผนที่ที่ได้รับจากมารดา พอเห็นว่ามาถูกทางแล้ว เขาก็กลับขึ้น
รถ แล้วขับเข้าซอยถนนลูกรังไปอย่างทุลักทุเล  

ชายหนุ่มนึกตำหนิตัวเองว่าไม่น่าเอารถขนาดเล็กมาเลย ทางกระเด้ง
กระดอนจนน่าหวาดเสียวว่าจะทำให้ช่วงล่างพังแม้จะเป็นเพียงช่วงสั้นๆ ใคร
จะนึกว่ามาหัวหิน อำเภอท่องเที่ยวแสนเจริญจะมาเจอกับทางวิบากอย่างกับ
อยู่บนเขาได้ขนาดนี้เล่า ไม่อย่างนั้นเขาคงเอารถขับเคลื่อนสี่ล้อมาแล้ว 

ก่อนจะทันได้สบถอะไรออกมามากกว่านี้ ถนนเล็กๆ นั้นก็สิ้นสุดลง
ตรงหน้าสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ มีรั้วรอบขอบชิด กำแพงสูงทึบนั้นมองเผินๆ 
ราวกับคุก ต้นไม้ใหญ่รอบบริเวณรกครึ้ม เขาอ้าปากค้าง จอดรถแล้วลงมา
มองด้วยความงุนงง 

นี่หรือคฤหาสน์แสงดาว เหมือนบ้านผีสิงเสียมากกว่า 
ทว่าป้ายไม้เก่าแก่สีซีดด้านขวาของประตูรั้วเหล็กขึ้นสนิมนั้นเขียนไว้

ชัดเจน เป็นอันว่านี่คือสถานที่ที่เขาตามหา มรดกตกทอดจากคุณปู่ 
“ถึงว่าสิ ทำไมไม่มีใครเอา เพราะโทรมอย่างนี้เอง น่าจะเอาไปถ่าย

รายการคนอวดผี” เขาบ่นกับตัวเอง  
วรวฤทธิ์เดินวนเวียนอยู่หน้าบ้านหลายรอบ ก่อนตัดสินใจว่าในเมื่อมา

ถึงทั้งทีก็ควรจะเข้าไปดูเสียก่อน ไม่ควรปล่อยให้ภาพภายนอกหลอกตา  
แต่แล้วเขาก็พบปัญหาใหญ่ เขาจะเข้าไปข้างในได้อย่างไร? 
ชายหนุ่มเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเขาเลินเล่อไม่ได้ขอกุญแจบ้านมาด้วย ขณะ

กำลังหงุดหงิดว่ามาเสียเที่ยว เสียงลั่นเอี๊ยดเหมือนเหล็กฝืดก็ดังมาจากหน้า
บ้าน พอเขาหันไปก็เห็นว่าประตูรั ้วเหล็กดัดแทบมองลวดลายไม่ออกนั้น
ค่อยๆ เปิดเอง ราวกับมีคนมาเปิดให้ เขาเขม้นมองพื้น ไม่เห็นตัวล็อกตกอยู่ 
จึงสันนิษฐานว่ามันไม่ได้ล็อกมาตั้งแต่แรกแล้ว และเขาเองก็ไม่ได้ลองเปิดดู
เสียด้วย มัวแต่คิดว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้แถมยังเป็นสมบัติส่วนบุคคล ยังไง
ก็ต้องมีการระวังภัยกันไว้บ้าง แต่มันกลับเปิดได้ง่ายดายเสียเหลือเกนิ 

เพราะความเก่าแก่หรือเพราะความประมาทกันแน่ เพราะเห็นเป็นของ
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ไม่สำคัญจึงปล่อยทิ้งขว้างอย่างนี้ ล่อตาล่อใจขโมยชัดๆ  
อยู่ๆ วรวฤทธิ์ก็เกิดไม่พอใจ เพราะถือว่าเป็นสมบัติของตัวเอง ตอน

เขาไม่อยู่ก็น่าจะมีคนช่วยดูแลกันบ้างสิ!  
เขาขับรถเข้าไปข้างใน มีถนนตัดตรงไปจนถึงน้ำพุเก่า จินตนาการได้ว่า

ตอนที่ยังมีสภาพดีอยู่นั้นคงสวยงามไม่ใช่น้อย ลวดลายรูปดอกไอริสพันอยู่
รอบฐานน้ำพุ แต่ตอนนี้มันเป็นแค่ซากเก่าแก่ไปตามกาลเวลาเท่านั ้นเอง   
คาดว่าคงทิ้งร้างไว้ไม่ต่ำกว่าสิบปีแน่ 

ชายหนุ่มวนรถอ้อมน้ำพุไปจอดหน้าบันไดหินอ่อนสีกระดำกระด่างหน้า
คฤหาสน์ มีมุขยื่นออกจากตัวคฤหาสน์เปิดโล่งให้รถผ่านเข้าเทียบบันไดได้ 
ก่อนลงจากรถ มองสมบัติส่วนตัวชิ้นใหม่ด้วยความรู้สึกบอกไม่ถูก  

เมื่อมองดูในระยะใกล้ คฤหาสน์แสงดาวคงเค้าความสวยงาม น่าจะ
เป็นสถาปัตยกรรมตามแบบเรอเนซองซ์ผสมผสานกับรอกโคโค คล้ายกับที่
เคยเห็นในยุโรป ลวดลายตามขอบหน้าต่างและฐานปูนสลักเป็นรูปดอกไม้
อ่อนช้อย ก่อสร้างด้วยอิฐทั้งหมดสองชั้น ไม่ใช่แบบครึ่งอิฐครึ่งไม้อย่าง  
บ้านเก่าที่เคยเห็นทั่วไป มองดูแล้วบอกได้เลยว่าเจ้าของคนแรกที่สร้างขึ้นต้อง
มีทั้งรสนิยมเลิศหรูและร่ำรวยมากทีเดียว น่าจะเป็นฝีมือของสถาปนกิต่างชาติ  

ทว่าความสวยนั้นกลับทรุดโทรม ทำให้มองแล้วแฝงความน่าสะพรึง
ตามประสาบ้านเก่าอยู่ไม่น้อย ผนังมีเถาวัลย์พันเลื้อยสูงขึ้นไปจนถึงหน้าต่าง
บานเกล็ดไม้ห้อยรุ่งริ่งชั้นสอง สีก็หม่นหมองตั้งแต่ตัวบ้านยันหลังคา ไม่นับ
หญ้าสูงรกครึ้มรอบบริเวณ ชวนให้น่ากลัวว่าจะมีสัตว์ร้ายหลบซ่อนอยู ่

ตอนแรกเขาไม่กล้าเดินต่อไปจนถึงทางด้านหลังบ้านซ่ึงติดกับหาดทราย 
แต่แล้วก็ตัดสินใจว่ามาถึงทั ้งที ขอลองไปดูให้ทั ่วเสียหน่อย เลยได้เห็น
ทัศนียภาพอันน่าตื่นตะลึง 

วรวฤทธิ์ไม่รู้หรอกว่าที่มาของชื่อคฤหาสน์แสงดาวคืออย่างไร แต่เมื่อ
แสงแดดยามบ่ายสะท้อนกับผืนน้ำทะเลสีเขียวอมครามนั้น ช่างดูแล้วสวยงาม
จนเขาแทบไม่อยากละสายตา...งดงามอย่างนี้เอง เจ้าของคนเก่าจึงมาสร้าง
คฤหาสน์หลังงามเอาไว้ในสถานที่ค่อนข้างห่างไกลชุมชน  

ชายหนุ่มเพิ่งนึกได้ว่าระหว่างทางนั้นผ่านตัวอำเภอหัวหินอันคึกคักมา
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ถึงถนนขนาดสองเลน รอบด้านยังเป็นป่า มีบ้านคนเป็นชุมชนอยู่บ้างตาม
รายทาง แต่พอมาถึงสถานที่ตั ้งของคฤหาสน์ก็ต้องเรียกว่าห่างจากผู้คน  
พอสมควร ขนาดหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดยังห่างไปน่าจะถึงห้ากิโลเมตร ไม่รวมที่
เขาต้องขับรถตามทางลูกรังเข้ามาตามถนนส่วนบุคคลอีกจึงจะมาถึงตัว
คฤหาสน์ได้ สมัยนี้ยังเงียบเหงา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตอนสร้างเสร็จใหม่ๆ คง
เรียกได้ว่าไกลปืนเที่ยงอย่างแท้จริง แต่มันเป็นทรัพย์สมบัติชิ้นหนึ่งของเขา 
วรวฤทธิ์คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์  

ชายหนุ ่มเดินออกไปตรงหาด มีต้นสนเรียงรายขนาบที ่ดิน ทว่า  
ตรงหน้ารั้วเตี้ยกลับมีต้นไม้ใหญ่ที่ดูผิดที่ผิดทาง  

ต้นไทร... 
เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้นไทรปลูกแถวชายทะเลได้ด้วย แต่ก็นั่นแหละ 

มีหลายอย่างที ่เขายังไม่รู ้ คงต้องค่อยๆ ศึกษากันไป ไม่แน่ดินบริเวณ
คฤหาสน์แสงดาวอาจอุดมสมบูรณ์มาก สันนิษฐานจากต้นไม้รกทึบ ขนาดไม่มี
ใครดูแลเลยก็ตาม 

เขาหันไปมองคฤหาสน์อีกครั้ง มันตั้งตระหง่านท้าแดดท้าลม ผ่านยุค
สมัยมาเป็นร้อยปีก็ยังทนทานอยู่ได้ แสดงว่าโครงสร้างยังดี มองจากภายนอก
ไม่มีร่องรอยของการทรุด มีเพียงรอยร้าวเล็กๆ เผลอๆ จะน้อยกว่าบ้านสร้าง
ใหม่สมัยนี้เสียด้วยซ้ำ เขาพยักหน้าอย่างพอใจ พลางคิดว่าเหมาะสมกับเป็น
บ้านตากอากาศ 

ฉับพลันความคิดอันเฉียบแหลมก็ผุดขึ้น เขารู้แล้วว่าจะวางแผนการ
สำหรับอนาคตของตัวเองอย่างไรต่อไปดี...  

เขาจะปรับปรุงมันให้กลายเป็นโรงแรมห้าดาว!  
 



๓  

วรวฤทธิ์มั่นใจว่าแนวคิดของตนที่จะดัดแปลงคฤหาสน์ที่ได้รับเป็น
มรดกจากปู่ให้เป็นโรงแรมชั้นดีนั้นเป็นความคิดเข้าท่า แต่เขาก็ต้องผิดหวัง
และนึกฉงนเมื่อนำเรื่องไปบอกพ่อ คุณสนันตน์กลับยืนกรานขอให้เปลี่ยนใจ 

“พ่อไม่เห็นด้วยที่แกจะเข้าไปยุ่งกับคฤหาสน์แสงดาวนั่น”  
“ทำไมครับ” เขาถามด้วยความไม่พอใจ คิดไปก่อนแล้วว่าพ่อกีดกัน 

เมื่อวานก็พูดเสียดิบดีว่าจะยอมให้เขาลงทุนทำธุรกิจของตัวเอง แต่สุดท้ายก็
หาทางบ่ายเบี่ยงจนได้ เพื่อบีบให้เขาทำงานในเครือบริษัทจตุพลมาศ  

“ไม่มีเหตุผล” บิดาอ้ำอึ้ง “แกอย่ายุ่งก็แล้วกัน” 
“มันเป็นสมบัติของผม ถกูต้องตามกฎหมายทกุอย่าง” เขาแย้ง “อีกอย่าง 

ผมไม่ได้คิดจะทำอะไรเสียหาย แค่อยากดัดแปลงให้กลายเป็นโรงแรม”  
“แกจะเสียเงินเปล่า พ่อบอกได้เลย” 
“พ่อคิดว่าผมเป็นเด็กเล่นขายของ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรือครับ” เขาถาม

อย่างคับแค้น พลางคิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าถ้าหากเป็นวงศธร บิดาคงไม่ลังเลเลย  
“เปล่า แกอย่ามองในแง่ร้ายนักได้ไหม พ่อเตือนด้วยความหวังดี”  
“ถ้าพ่อหวังดี ก็ควรให้ผมเร่ิมทำธรุกิจของตัวเองโดยเร็วมากกว่านะครับ”  
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“อย่าทำเป็นปากดีนักเลย การที่แกดื้อดึงขนาดนี้ก็บอกชัดแล้วว่าแกยัง
ไม่โต”  

“พ่ออย่าเบี่ยงประเด็นสิครับ ผมอยากทราบเหตุผล ถ้าหากพ่อไม่ยอม
ให้เงินผมลงทุนปรับปรุงคฤหาสน์แสงดาวก็ควรบอกได้ว่าเพราะอะไร เพราะ
ผมมั่นใจว่าแนวคิดของผมเข้าท่า” 

ใช่แล้ว เขามั่นใจมาก หลังจากตระเวนขับรถผ่านทั้งชะอำและหัวหิน 
เขาก็ได้ข้อสรุปว่าพื้นที่แถบนั้นยังเปิดกว้างสำหรับการสร้างที่พักเพื่อรองรับ  
นักท่องเท่ียว โดยเฉพาะพวกท่ีกระเป๋าหนัก ต้องการท่ีพักสวยงาม บรรยากาศดี 
ส่ิงอำนวยความสะดวกครบ เขาเน้นเป้าหมายท่ีนักท่องเท่ียวซ่ึงนิยมบรรยากาศ
แบบย้อนยุค บ้านแบบสมัยเก่าอย่างนั้นหาสมบูรณ์ได้ยากถ้าหากไม่ใช่ตำหนัก
หรือวังต่างๆ ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา การที่คฤหาสน์แสงดาวทรุด
โทรมเพียงเล็กน้อยนั้นนับว่ามหัศจรรย์และเป็นโอกาสที่ดี 

เขาจะไม่มีทางยอมแพ้ แล้วเลิกล้มความตั้งใจง่ายๆ แน่ 
“พ่อไม่ได้บอกว่ามันไม่เข้าท่า สถานที่ต่างหาก ที่แกไม่ควรเข้าไป

เกี่ยวข้อง”  
“ทำไมครับ หรือพ่ออยากขายมากกว่า”  
“ไม่ใช่ แต่ที่นั่นมัน...” สนันตน์กำลังจะพูดอะไรบางอย่าง แต่นึกขึ้นได้

จึงชะงักไป ก่อนหันเบือนหน้าไปทางอื่น แล้วพูดตัดรำคาญ “ถ้าแกยืนกราน  
จะดัดแปลงคฤหาสน์หลังนั้นจริงๆ พ่อจะยอมตกลงก็ได้”  

“จริงหรือครับ” เขาประหลาดใจ เมื ่อครู ่พ่อยังยืนยันหนักแน่นว่า  
ไม่ยอมให้เขาลงทุนกับที่นั่น แต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนใจง่ายๆ  

“แต่พ่อให้เวลาแกแค่หกเดือนในการปรับปรุงขั้นต้น ไม่ต้องให้เสร็จ
เป็นโรงแรมรับแขกได้หรอก แค่ให้ตัวบ้านเข้าอยู่อาศัยได้ก็พอ”  

“หกเดือน!” เขาตกใจ “ผมว่ามันเร็วเกินไปนะครับ บ้านหลังใหญ่   
หกเดือนยังอาจปรับได้แค่ด้านนอก ผมต้องการเวลามากกว่านี้” 

“พ่อจะให้เงินก้อนหนึ่ง ถ้าไม่พอก็เบิกเพิ่มเติมได้ แต่เรื่องเวลา ถ้าผ่าน
หกเดือนไปได้ เราค่อยมาพูดกันอีกที กี ่ล้านก็จะลงทุนให้ อยากให้เป็น
โรงแรมใหญ่ที่สุดในแถบนั้นเลยก็ยังได้ เครือจตุพลมาศจะลงทุนโฆษณาให้
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ทุกอย่าง”  
ข้อเสนอยั่วใจ มีหรือเขาจะปฏิเสธ ถึงจะประหลาดใจกับกำหนดเวลา

ก็ตาม แต่ในเมื่อเงินก้อนแรกไม่ใช่น้อยๆ เขาแน่ใจว่าสามารถหาทั้งสถาปนิก
และวิศวกร รวมทั้งคนงานชั้นดี พร้อมจะทุ่มเททำงานตลอดเวลาให้เขาได้   
ไม่น่าเป็นเรื่องยาก  

“ตกลงครับ”  
เมื ่อบุตรชายเดินออกจากห้องทำงานไปแล้ว นักธุรกิจใหญ่ก็ถอน

หายใจ มองตามหลังวรวฤทธิ์ไปอย่างหนักใจ 
ผ่านมาตั้งนานแล้ว ทุกคนในตระกูลล้วนเห็นต้องตรงกันว่าจะไม่ยุ่งกับ

คฤหาสน์หลังนั้น แต่ลูกชายของเขากลับอยากไปยุ่งเกี่ยวเข้าจนได้ แถมยังมี
ความคิดแผลงๆ ว่าจะทำเป็นโรงแรม 

สนันตน์รู้นิสัยลูกชายคนนี้ดี ห้ามก็เหมือนยุ จึงต้องยอมให้ลงมือทำ 
เดี๋ยวก็รู ้เองว่าอะไรเป็นอะไร ขี้คร้านจะเผ่นกลับมาตั้งแต่วันแรก เหมือน
หลายๆ คนที่คิดเกี่ยวข้องกับคฤหาสน์แสงดาว  

ชายวัยกลางคนนึกถึงอดีต ประจักษ์พยานไม่ใช่ใครอื่น เขานี่แหละเจอ
กับตัวเอง ตั้งแต่ยังไม่ทันเหยียบย่างไปถึงคฤหาสน์ด้วยซ้ำ!  

 
คืนนั ้นสนันตน์นอนไม่หลับ มัวแต่กังวลเกี ่ยวกับลูกชายและ
คฤหาสน์เจ้าปัญหานั่น จนผู้เป็นภรรยาสังเกตเห็นความผิดปกติ  

“เป็นอะไรไปคะคุณ”  
“ก็เรื่องเจ้าอาร์มน่ะสิ นึกยังไงถึงได้อยากทำโรงแรมขึ้นมา”  
“จริงหรือคะ” นีรนาถขมวดคิ้ว “ไม่เห็นลูกบอกอะไรเลย” 
“ก็เพิ ่งบอกผมวันนี ้แหละ ไม่รู ้ไปได้ความคิดมาจากไหน อยาก

ดัดแปลงคฤหาสน์ที่ได้จากปู่เป็นโรงแรมแบบไทยๆ”  
“อ๋อ คฤหาสน์แสงดาวที่คุณเคยเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อท่านยกให้อาร์ม 

นาถเป็นคนแนะนำให้ลูกไปเปิดหูเปิดตาผ่อนคลายเองละค่ะ” 
“คุณเองน่ะหรือ ทำเรื่องแล้วไหมล่ะ” สนันตน์ทำหน้าเบ้ คิ้วเข้มขมวด

จนแทบชิดกัน  
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“ทำไมคะ ที่นั่นผิดปกติอะไรหรือ” นีรนาถชักตกใจ 
“ก็ที่นั่นน่ะมี...” ว่าแล้วก็ชะงักไปอีกรอบ หันมองรอบตัวอย่างผวา  

เล็กน้อย แล้วก็ไม่ยอมพูดต่อ “ไม่เอาดีกว่า ไม่อยากพูดถึง” 
“แล้วกันคุณ พูดให้สงสัยแล้วหยุดไปดื้อๆ ได้ยังไง ถ้ามีอะไรไม่ดี   

นาถจะได้บอกลูก พูดมาสิคะ คฤหาสน์นั่นมีอะไรอยู่”  
“จะมีอะไรเล่า นอกจากผี” โพล่งออกมาแล้วสนันตน์ก็ชักเสียใจ   

เรื ่องพรรค์นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล บอกไปคนอื่นอาจจะคิดว่าเพ้อเจ้อ   
แม้กระทั่งเมียรักก็เถอะ แต่ตัวเขานั้นเชื ่อหมดใจ เพราะเคยเห็นมาแล้ว   
ทำเอาสยองขวัญจนไม่กล้าแม้แต่เฉียดไปใกล้คฤหาสน์ผีสิงนั่น!  

“ตายจริง!” นีรนาถยกมือปิดปาก เบิกตาโต ก่อนจะหัวเราะออกมา 
“คุณอย่าล้อเล่นสิคะ” 

“ผมพูดจริง ชาวบ้านแถวนั้นก็รู ้กันดี ผีดุมากด้วย ขนาดผมยัง...”   
เขาเกือบหลุดปากว่าเคยเจอกับตัวเอง แต่แล้วก็เปลี่ยนใจ ไม่พูดจะดีกว่า 

กลัวพูดแล้วจะเข้าตัว เจออีกรอบ!  
“คุณจะบอกนาถว่า คฤหาสน์หลังนั้นมีผี” ผู้เป็นภรรยาทวนคำช้าๆ  
“ใช่ ก็เพราะอย่างนี้แหละถึงได้ไม่มีใครกล้าไปอยู่ ไม่กล้าแม้แต่จะ

บำรุงซ่อมแซม ที่ผ่านมาใครคิดถึงคฤหาสน์แสงดาวสักหน่อยเป็นโดนหลอก
ไปตามๆ กัน ที่จิตแข็งหน่อยกล้าไปถึงคฤหาสน์ของจริงก็โดนดีไปตามๆ กัน 
คุณไปถามใครก็ได้”  

“ทำไมคุณไม่บอกนาถก่อน” หล่อนชักใจเสีย เพราะเป็นคนแนะนำให้
ลูกชายไปที่นั่นเอง  

“ก็ผมไม่อยากเอ่ยถึง มันน่ากลัว แถมยังเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้ กลัว
คุณจะหาว่าผมงมงายไปเอง”  

“นาถก็ยังคิดอย่างนั้นค่ะ” หล่อนยอมรับ “แต่ในเมื่อทุกคนยืนยัน ก็คง
ไม่ใช่เรื่องจะแย้ง เพียงแต่นาถสงสัย...” 

“อะไรหรือ” 
“ทำไมอาร์มไม่เห็นโดนผีหลอกเลยคะ ไหนว่าเฮี้ยนนักหนา”  
“ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน สงสัยลูกเราจะจิตแข็งกว่าใครเลยไม่โดนอะไร
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เลยมั้ง” สนันตน์คาดเดา แล้วก็ได้แต่หวังว่าวรวฤทธิ์จะจิตแข็งได้ตลอด   
ไม่อย่างนั้นอาจจับไข้หัวโกร๋นได้ 

 
วันต่อมา คนถูกคิดว่าจิตแข็งขับรถออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ เดินทาง
ไปยังคฤหาสน์แสงดาวด้วยความมุ่งมั ่น ตั้งใจว่าวันนี้จะสำรวจตรวจตรา
บริเวณโดยรอบอย่างละเอียด เพื่อทำรายการว่าควรเริ่มปรับปรุงอย่างไรบ้าง 
ยังหาสถาปนิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เขาคิดว่ามีอีกหลายส่วนที่เริ่มทำไปก่อนเลยได้ 
ระหว่างนั้นค่อยหาบริษัทมาทำงานรับช่วงต่อ เขาไม่อยากเสียเวลาไปเลย  
สักนาที เพราะกลัวคนออกทุนจะเปลี่ยนใจ 

รถแล่นไปไว แต่ช้ากว่าใจของคนขับ วรวฤทธิ์ขับรถด้วยความเร็วสูง
จนเกือบจะโดนตำรวจเรียกอยู่หลายครา โชคดีที่เขาพยายามลดความเร็วลง
บ้าง ไม่อย่างนั้นคงยิ่งช้าไปกันใหญ่  

ราวกับมีเวทมนตร์กระตุ้นให้เขาหลงใหลคฤหาสน์เก่าหลังนั้น เฝ้าแต่
คิดถึงมันตลอดเวลา ทั้งที่ปกติเขาชอบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ประเภทที่เป็น
เหลี่ยมเป็นมุม กรุกระจกใสรอบด้านเลยยิ่งดี เคยมองมาตลอดว่ารูปทรงแบบ
เก่านั้นเทอะทะ ใหญ่โตและมีรายละเอียดมากเกินความจำเป็น 

อะไรทำให้เขาเปลี่ยนรสนิยมไปได้ถึงขนาดนี้?  
ถ้าหากมีรักแรกพบ ก็อาจกล่าวได้ว่าเขาตกหลุมรักคฤหาสน์แสงดาว

เข้าอย่างจัง  
สามช่ัวโมงต่อมา เขาก็มายืนอยูห่น้าคฤหาสน์ แต่คราวน้ีพอเปิดประตร้ัูว 

เขาก็ต้องงงงัน เมื่อพบว่ามันถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาด้วยแม่กุญแจขนาด
ใหญ่ 

“อะไรกันวะ” แวบแรกเขาคิดว่าบิดาอาจส่งคนมาขัดขวาง เล่นตลก
ด้วยการห้ามไม่ให้เขาเข้าไปยังอาณาบริเวณของตัวเอง แต่พอมองดีๆ แล้วจึง
เห็นว่าแม่กุญแจนั้นเก่าแก่มาก สนิมเกาะจนเขรอะพอๆ กับประตูรั ้วเลย  
ทีเดียว ยากที่จะถูกล็อกเพียงแค่ข้ามคืน 

แล้วมันเป็นไปได้อย่างไรกัน?  
เขาแน่ใจว่าตนไม่ได้จำผิดพลาดแน่ เมื่อวานนี้ประตูรั ้วไม่มีเครื่อง
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พันธนาการแน่นอน เขาก้มลงมองที่พื้นด้วยซ้ำไป ไม่มีร่องรอยใดๆ มีเพียง
ประตูเปิดโล่ง ราวกับต้องการต้อนรับเจ้าของให้เข้าไปสำรวจได้อย่างเต็มที่ 
และตอนจากมา เขาก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้น เพราะเห็นว่าภายในไม่มีอะไรล่อตา  
ล่อใจคนที่ริอ่านเป็นขโมยแต่อย่างใด แต่มาวันนี้ประตูคฤหาสน์กลับปิดอย่าง
แน่นหนา เหมือนไม่อยากต้อนรับ 

วรวฤทธิ์รู้สึกว่าคฤหาสน์แผ่บรรยากาศเช่นนั้นออกมาจริงๆ  
แต่แล้วเขาก็สะบัดศีรษะ ไล่ความคิดฟุ้งซ่านออกไป บอกตัวเองว่าคง

เพราะมัวแต่เถียงกับพ่อมากเลยคิดเป็นตุเป็นตะ ตามนัยประหลาดที่แฝงมา
กับคำพูดของฝ่ายนั้น  

เมื่อลองลูบคลำดูแล้วว่าเปิดไม่ได้จริงๆ ชายหนุ่มจึงยอมถอดใจ ถอย
กลับไปตั้งหลักในรถ ก่อนจะขับกลับไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อหาช่างกุญแจ
สักคนมาช่วยปลดล็อก พร้อมกับหาซื้อแม่กุญแจใหม่เสียเลย 

ก่อนจากมา เขาสังเกตเห็นว่าเมฆดำครึ้มเริ่มตั้งเค้าเหนือหลังคาของ
คฤหาสน์เก่าแก่ จึงต้องรีบเร่งเครื่องออกมา เพราะไม่ไว้ใจถนนลูกรังในยาม
ฝนตก หากรถติดหล่มคงมีหวังได้ค้างในรถจนกว่าฝนจะหาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เขา
ไม่อยากพบเจอเลยสักนิด  

แต่พอขับรถออกมาถึงถนนใหญ่ แสงแดดร้อนยามสายกลับแผด  
เข้าตาจนต้องหยิบแว่นกันแดดมาสวมแทบไม่ทัน วรวฤทธิ์เงยหน้ามองฟ้า
อย่างฉงน ก่อนหันกลับไปมองทางทิศที่ตั้งคฤหาสน์ ยังเห็นเมฆดำอยู่ไกลๆ 
ชายหนุ่มนึกสงสัย  

ทำไมถึงได้ต่างกันขนาดนี้?  
แต่ไม่มีอะไรหยุดเขาได้ แม้แต่ภัยธรรมชาติ ถ้ากลับมาแล้วฝนตกก็

ค่อยว่ากัน แต่ในเมื่อฝนยังไม่ลงเม็ด แค่ตั้งเค้านิดหน่อย เขาก็จะไม่กลับบ้าน
มือเปล่าเด็ดขาด ขอแค่ได้เปลี่ยนกุญแจให้เข้าบ้านได้ก็ยังดี 

วรวฤทธิ์รีบขับรถไปตามทาง มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านใกล้ที่สุดทันที 
 

หมู ่บ ้านโคกมงคลนั ้นอยู ่ห ่างจากคฤหาสน์แสงดาวประมาณ  
ห้ากิโลเมตร ความจริงไม่เรียกว่าไกลหากเดินทางด้วยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ 
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แต่ถ้าต้องเดินเท้าก็ถือว่าเป็นระยะทางไม่น้อย  
เท่าที่เขาสังเกต แม้แต่ชายหาดด้านหน้าคฤหาสน์ก็ยังร้างไร้ผู้คนสัญจร 

ทั้งที่ออกจะสวยงาม คลื่นลมกำลังดี ไม่มีโขดหินแหลมคม หาดทรายแนว  
ตรงนั้นกว้างขวาง มองเห็นทัศนียภาพได้ไกลลิบโดยไม่มีร้านขายของ ไม่มี
บ้านคน ไม่มีหาบเร่ให้รำคาญใจ เหมาะเป็นจดุพักผ่อนตากอากาศอย่างแท้จริง 
ต่อให้ทำเป็นโรงแรมก็ยังคงสภาพเดิมไว้ได้ไม่ยาก  

ชายหนุ่มวนรถเข้าไปในเขตชุมชน ถึงจะเรียกว่าหมู่บ้านแต่ก็มีขนาด
ใหญ่จนน่าจะยกระดับเป็นตำบลได้เลยทีเดียว ร้านรวงต่างๆ มีเยอะแยะ ทว่า
หาเท่าไรก็ไม่เห็นร้านหรือแผงรับทำกุญแจ เขาเลยจอดรถข้างถนนตรงข้าม
ตลาด ก่อนเดินเข้าไปข้างใน หวังจะถามใครสักคน 

วรวฤทธิ์เดินมาหยุดตรงหน้าแผงขายผักและเนื้อหมู สองร้านอยู่ข้าง
กัน โดยมีแม่ค้าวัยกลางคนร่างอ้วนท้วน ผิวคล้ำแดด ดัดผมหยิกสั้นสองคน
นั่งคุยกันอยู่อย่างออกรส แทบไม่สนใจว่ามีลูกค้ามาหยุดยืนตรงหน้าเลย  
สักนิดเดียว เขายืนอยู่ครู่หนึ่งจนต้องกระแอมออกมา นั่นแหละจึงมีคนหันมา
สนใจ 

“อ้าว คุณ มาซื้ออะไรคะ” แม่ค้าถามเสียงหวาน “ผักสดๆ เลยนะ โน่น
กำละห้าบาท เลือกได้เลย”  

“เปล่าครับ ผมไม่ได้มาซื้อผัก” เขาปฏิเสธเสียงนุ่ม 
“หมูสักหน่อยไหมคะ ช่วงนี้หมูแพง แต่ถ้าซื้อเยอะ เดี๋ยวป้าลดให้”   

อีกคนรีบถาม  
“ไม่ครับ คือ...ผมอยากถามหน่อย แถวนี้มีช่างทำกุญแจไหม”  
“ว้า ไม่ใช่ลูกค้าหรอกเหรอ น่าเสียดาย” แม่ค้าผักทำหน้าเบ้ แต่ก็ยอม

ตอบอย่างเสียไม่ได้ “คุณลองไปถามไอ้ปี๊ดสิ มันรับจ้างอยู่ ว่าแต่คุณจะเอาช่าง
กุญแจไปทำไมคะ รถเปิดไม่ได้เหรอ” 

“ป้ามาแช่งผมทำไมเน่ีย” เขาบ่น “ผมจะจ้างคนไปเปิดประตร้ัูวคฤหาสน์
แสงดาว รู้จักไหม” 

“คฤหาสน์แสงดาว!”  
แม่ค้าสองคนประสานเสียง ทำหน้าตกอกตกใจจนชายหนุม่ต้องเลิกค้ิวถาม 
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“ทำไมหรือครับ”  
“คุณจะไปที่นั่นทำไม โอ๊ย ไม่มีใครยอมไปด้วยหรอก อย่าตามหาเลย 

เปล่าประโยชน์”  
“อ้าว ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ”  
“ก็ที่นั่นมันผีดุ ใครๆ ก็รู้กันทั้งนั้น เปลี่ยนใจเสียเถอะคุณ เดี๋ยวจะ

จับไข้หัวโกร๋นไปเปล่าๆ เสียดายคนหล่อ”  
“ผี?” เขาทวนคำ ทำหน้าแปร่ง ก่อนจะถอนหายใจอย่างไม่เชื ่อถือ 

“เรื่องไร้สาระขนาดนี้ ยุคออนไลน์แล้วยังเชื่อกันอีกหรือ” 
“โธ่ คุณ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เดี๋ยวของเข้าตัว” พูดแล้วแม่ค้าทั้งสองก็หัน

มองหน้ากันอย่างหวาดผวา ก่อนเหลือกตามองรอบข้างราวกับกลัวผีมาปรากฏ
ตรงหน้า 

วรวฤทธิ์มองพฤติกรรมทั้งคู่แล้วส่ายหน้า นี่แหละหนา ผ่านมากี่ยุค 
ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ก็ยังฝังรากลึกในจิตใจของคนไทยแทบจะเรียกว่า
แยกกันไม่ออก แต่สำหรับเขาซึ่งเรียนจบมาจากประเทศที่ได้ชื่อว่าเจริญแล้ว 
ไม่เคยเห็นภูตผีวิญญาณสักตนเดียว แล้วจะให้เชื่อว่ามีจริงได้อย่างไร 

เขาไม่เคยเลื่อมใสคำพูดที่ว่า ‘ไม่เชื่ออย่าลบหลู่’ มันเป็นแค่คำกลางๆ 
ไว้กันเหนียวชัดๆ  

ชายหนุ่มรีบขัดก่อนที่แม่ค้าเลยวัยสาวจะทำหน้าตื่นกลัวไปมากกว่านี้ 
“ผมไม่เชื่อเรื่องผี และก็ไม่เคยสนใจด้วย พวกคุณบอกหน่อยว่าจะหาตัวช่าง
ทำกุญแจได้ที่ไหน ผมจะได้ไปเสียที”  

“ไม่เชื่อก็ตามใจ แล้วอย่ามาขอให้ช่วยนะ เด็กกุดกับเด็กจืดมันเคยไป
ลองของแถวนั้น เผ่นป่าราบแทบไม่ทัน เห็นว่าเจอดีเข้าให้ ผีหลอกจนจับไข้  
ไปหลายวัน เกือบเป็นบ้าแน่ะ”  

“เอาเป็นว่าบอกมาเถอะว่าช่างอยู่ที ่ไหน” เขาชักรำคาญ ดูท่าแม่ค้า  
สองคนจะไม่ยอมหยุดเรื่องเล่าชวนเชื่อง่ายๆ  

“อยูท้่ายตลาดโน่น แผงขัดรองเท้า” แม่ค้าขายเน้ือตอบอย่างไม่เต็มใจนัก  
ชายหนุม่เอ่ยขอบคณุพลางก้มหัวให้เล็กน้อยอย่างมีมารยาท ตามประสา

คนได้รับการอบรมมาอย่างดี ขณะกำลังเดินจากไป เขายังได้ยินเสียงแม่ค้าคน
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ใดคนหนึ่งตะโกนไล่หลังมา 
“ระวังโดนผีหลอก!”  
เขาพ่นลมหายใจอย่างหงุดหงิด ไม่นึกว่าจะเจอคนงมงายเต็มขั้นได้ถึง

ขนาดนี้ แถมยังเชื่อฝังหัวเสียด้วย หวังว่าคนอื่นคงไม่เหลวไหลเหมือนกับ
แม่ค้าสองคนนี้หรอกนะ 

 
แต่แล้วความหวังของเขาก็มีอันต้องริบหร่ีเม่ือเจอตัวช่างรับทำกญุแจ 
พอบอกสถานที่ปลายทาง อีกฝ่ายถึงกับกระถดตัวหนีราวกับเขาเป็นของ  
น่ารังเกียจ ก่อนพูดเสียงสั่น 

“ไม่เอาหรอกครับ คฤหาสน์ผีสิงนั่น คุณไปจ้างคนอื่นเถอะ ผมยังรัก
ชีวิตอยู่” 

“คนหมู่บ้านนี้เป็นอะไรกัน ปล่อยข่าวลือเสียจนน่ากลัวเกินจริง ที่นั่น
อาจจะเก่า แต่ไม่มีผีหรอก ผมรับรอง” เขาพูดกล่อมติดรำคาญ แค่หาคนทำ
กุญแจในหมู่บ้านไกลความเจริญนี่มันยากเย็นนัก ผ่านด่านแม่ค้าปากมาก 
แล้วยังมาเจอคนทำกุญแจขี้ขลาดตาขาว นี่เขาหลงมาในยุคโบราณหรือไง  

“คุณเป็นคนต่างถิ่น จะมารับรองอะไรกันครับ คนแถวนี้เขารู้กันดี เคย
เห็นมาก็นักต่อนักจนไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้แล้ว ที่นั่นเขาเรียกกันว่า
คฤหาสน์ผีเฮี้ยน”  

น้ำเสียงจริงจังของช่างทำกุญแจประจำหมู่บ้านทำให้วรวฤทธิ์อดหัวเราะ
ออกมาไม่ได้ พอเห็นดังนั้นแล้ว ช่างทำกุญแจก็หน้าตึงก่อนพูดห้วนๆ 

“ไม่เชื่อก็แล้วไป แต่ผมไม่เสี่ยงด้วยหรอก”  
“ผมเพิ่มเงินก็ได้” เขายอมใจป้ำ เพราะเสียเวลาอยู่ที่หมู่บ้านนานแล้ว 

ใกล้เที่ยงเข้าไปทุกที ถ้าไม่ได้คราวนี้เขาก็ต้องขับรถเข้าเมืองซึ่งไกลกว่านี้อีก
เป็นสิบกิโลเมตร เปลืองเวลาไปเปล่าๆ ปลี้ๆ มิหนำซ้ำฝนก็ใกล้จะตกแล้วด้วย 
เขาไม่อยากเสี่ยง  

“ไม่เอาหรอกคุณ ผมไม่อยากตาย ได้เงินไปก็ไม่คุ้ม” ช่างยังยืนกราน
ปฏิเสธเสียงแข็ง  

“สามพัน เอาไหม”  
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ช่างท้องถิ่นชะงักมือที่กำลังโบกพัลวัน ตาโตกับจำนวนเงิน...สามพัน 
ไม่น้อยเลย ลำพังอาชีพรับจ้างได้ค่าแรงวันละหลักร้อย ทำสักกี่วันจะได้ถึง
สามพัน นี่แค่งานง่ายๆ แค่สะเดาะกุญแจเท่านั้นเอง แต่ต้องไปถึงบ้านหลังนั้น
ก็ชวนให้ลังเลเหมือนกัน  

สุดท้ายเงินก็เป็นใหญ่ ช่างกุญแจยอมตกลง วรวฤทธิ์ยิ้มกริ่ม ตั้งท่าจะ
เดินกลับ แต่ถูกเรียกเอาไว้ 

“เดี๋ยวครับคุณ” 
“อะไรหรือ” 
“ผมขอมัดจำก่อนพันนึง”  
ชายหนุ่มหัวเสีย คนพวกนี้ยังไม่วายหัวหมอ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังกลัว

หัวหด ยืนกรานไม่ยอมไปง่ายๆ คงไม่ใช่วางแผนจะเชิดเงินหนี ไม่ยอมทำงาน
ให้เขาหรอกนะ  

“ไม่ได้ คุณต้องไปกับผมก่อน พันนึงไม่ใช่น้อยๆ ไว้ไปถึงหน้าคฤหาสน์
แล้วผมจะจ่ายให้แล้วกัน” 

“โห งกจังคุณ ก็ได้ คุณขับไปก่อน เดี๋ยวผมตาม”  
“นั่งรถคันเดียวกันก็ได้” 
“ไม่เอาหรอก แล้วผมจะกลับยังไงล่ะ” 
“ก็จริง”  
“ผมขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังคุณแล้วกัน จอดรถตรงไหนล่ะ”  
“หน้าตลาด”  
“ที่เดียวกัน เดินไปพร้อมกันก็ได้”  
ขณะเดินออกจากตลาด เขาอดสังเกตไม่ได้ว่าบรรดาแม่ค้าและคนซื้อ

จ้องมองมาทางเขา ชี้ชวนกันดูอย่างกับเขาเป็นสัตว์จัดแสดงออกมาเดินโชว์ตัว
ก็ไม่ปาน เขาพยายามไม่สนใจ ในเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้ว เขาก็ไม่คิดจะกลับ
มาที่หมู่บ้านอีกให้เสียเวลา โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าหมู่บ้านนี้งมงายขนาดไหน! 

วรวฤทธิ์คาดหมายไว้ว่าขั ้นตอนถางที่ดินคงจ้างคนมาจากตัวเมือง  
หรือไม่ก็ถิ่นอื่น ไม่ย่างกรายเข้ามาที่หมู่บ้านนี้อีกเป็นอันขาด โทษฐานที่ไร้สาระ
กันนัก มีอย่างที่ไหน มาลือกันว่าคฤหาสน์ของเขามีผีเฮี้ยน ไม่เป็นความจริง



  49ธ า ร ใ ส  

เลยสักนิด เขายอมรับเรื่องพรรค์นี้ไม่ได้เป็นอันขาด 
รถแล่นจากหมู่บ้านด้วยความเร็วสูง เพียงแค่สิบนาทีก็มาถึงหน้า

คฤหาสน์แสงดาว เมฆดำนั้นหายไปแล้ว มีเพียงฟ้าสดใส แดดเปรี้ยงเพิ่ม
อุณหภูมิให้ร้อนระอุสมกับเป็นเมืองร้อน ชายหนุ่มลงจากรถ เดินไปหาช่างทำ
กุญแจที่จอดมอเตอร์ไซค์ไว้เสียห่าง เขาถามด้วยความฉงน 

“ทำไมคุณจอดรถไกลจัง มาจอดใกล้ๆ ก็ได้ ที่โล่ง ไม่มีหญ้ารกหรอก”  
“ผมรู้ครับ” ช่างทำกุญแจท้องถิ่นยิ้มแหย “แต่ไม่อยากเสี่ยง อยู่ไกลๆ 

น่ะดีแล้ว”  
เขาไม่เซ้าซี้อะไรอีก ป่วยการพูดกับคนฝังจิตฝังใจไปแล้ว เลยเข้าเรื่อง 

“ผมอยากให้ช่วยเอากุญแจหน้าออก มันล็อกอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้ เมื่อวันก่อนผม
ไม่เห็นมี” 

“โอ๊ย มันก็มีล็อกตลอดนั่นแหละครับคุณ เจ้าของเขาล็อกเอาไว้ ไม่รู้
ทำให้เหนื่อยทำไม ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ร้อก” 

“เรื่องผีอีกแล้วสิเนี่ย” เขาเหน็บแนม “ถ้าคุณไม่พูดถึงจะดีมาก ผม  
ไม่ชอบฟัง” 

“คุณนี่แปลก ทำไมอยากเข้าคฤหาสน์หลังนี้นัก เจ้าของเขาไม่ว่าเอา
หรือ” 

“ผมนี่แหละเจ้าของ” เขาพูดเสียงแข็ง 
“เปล่าๆ ผมไม่ได้หมายถึงคน แต่หมายถึง... ผี”  
น้ำเสียงแผ่วเบาฟังดูลึกลับ แต่กลับยิ่งทำให้อุณหภูมิในใจของคนฟัง

ใกล้คำว่าเดือดเข้าไปทุกที 
เขาจะต้องฟังคำว่าผีไปอีกสักกี่รอบ  
ช่างทำกุญแจก็คงรู้สึกได้เหมือนกันว่าอีกฝ่ายกำลังคุกรุ่น เลยเลิก

ตอแย ก้มหน้าก้มตาทำงานตามที่ถูกว่าจ้างมาโดยไม่ปริปากอะไรอีก แต่ถึง  
ไม่สั่งก็ไม่คิดจะอยู่นานอยู่แล้ว ยิ่งอยู่ใกล้คฤหาสน์แสงดาวนานเท่าไรก็มีสิทธิ์
แจ็กพอตแตกมากขึ้นเท่านั้น แถมยังเป็นประเภทที่คนไม่อยากได้เสียด้วย 
ยกเว้นพวกชอบลองของ แต่ถึงกระนั้นก็ยังเผ่นป่าราบกันทุกราย 

“นะโมตัสสะ อย่ามาหลอกมาหลอนกันเลย” คนทำงานพึมพำเสียงสั่น 
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ทำงานมือเป็นระวิง  
เสียงฟ้าร้องครืนดังเหมือนตอบรับคำภาวนาของคนเบื้องล่าง ส่งผลให้

มือที่ง่วนอยู่กับแม่กุญแจนั้นแทบหมดแรง คนกำลังทำงานเหลียวมองซ้ายขวา
หน้าหลังอย่างไม่ไว้วางใจ แต่ก็เห็นเพียงคนจ้างที่กำลังหน้านิ่วคิ้วขมวดเท่านั้น 

“ฝนอาจจะตก เลยมีฟ้าร้องฟ้าแลบ” วรวฤทธิ์เอ่ยขึ้นลอยๆ 
“โธ่...คุณ ฝนตกอะไรกัน เห็นอยู่ว่าแดดเปรี้ยง มันต้องเป็นเพราะ

อย่างอื่นอยู่แล้ว บรื๋อ...น่ากลัวชะมัด”  
“ไม่เห็นเกี่ยวเลย ก่อนไปหมู่บ้าน ผมก็เห็นแถวนี้มีเมฆตั้งเค้ามาอยู่

แล้ว อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างนี้ละ” 
“ห่างกันแค่นี้คงไม่ถึงกับต่างกันนักหรอกครับ ถามคนในหมู่บ้านก็ได้ 

ไม่เห็นมีเมฆดำตรงไหน วันนี้มีแต่แดด” ช่างแย้ง 
“เอาเถอะ อย่ามาเถียงกันเลย เสร็จหรือยังล่ะ”  
“เรียบร้อยแล้วครับ”  
เขาเดินไปหน้าประตูรั้ว แม่กุญแจหลุดออกมาแล้วจริงๆ เขาดึงมันออก 

ลองผลักเปิดดู ประตูเก่าแก่ส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดบาดหูราวกับไม่เคยถูกเปิดมา
เป็นเวลานานแสนนาน ทั้งที่เขาเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้เอง แต่จะว่าไป เมื่อวานเขา
ก็ได้ยินเสียงอย่างนี้เหมือนกัน ของเก่าจะให้ลื่นปรี๊ดหลังผ่านการใช้งานเพียง
แค่ครั้งเดียวคงไม่ได้ 

“หยอดน้ำมันสักหน่อย คงเปิดง่ายกว่านี้” เขาแสดงความคิดเห็น  
“คงอย่างนั้นมั้งครับ ผมไปก่อนนะคุณ ขอเงินค่าจ้างด้วย”  
“เอ้า...นี่ สามพัน” เขาหยิบกระเป๋าสตางค์ นับธนบัตรสีเทาส่งให้ “ผม

ลืมซื้อตัวล็อกใหม่ คุณตัดเหล็กมันเสียพัง ผมก็ไม่มีอะไรล็อกบ้านสิ ช่วยซื้อ
ตัวใหม่มาให้ด้วย” 

“โห ไม่เอาหรอกครับ ผมตกลงแค่เปิดประตูให้เท่านั้นเองนะ” ช่างโอด
ครวญ  

“ผมจ่ายเงินเอง ไม่ได้บอกให้หักจากค่าแรงคุณสักหน่อย แค่ช่วยไปซื้อ
แล้วเอากลับมาส่งให้ ผมไม่อยากเสียเวลา”  

“แต่...”  
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“เดี๋ยวผมให้อีกหนึ่งพัน เอาไหม คุ้มมากนะ” เขายอมทุ่มทุนอีกรอบ 
แม้จะเสียดายเงินก็ตาม  

“ก็ได้ครับ แหะๆ”  
อำนาจเงินใหญ่พอให้ลืมความกลัวไปได้บ้าง แม้จะไม่หมดก็ตาม ช่าง

เลยตกลงรับปาก พร้อมกับรับธนบัตรสีเทามาเพิ่มอีกหนึ่งใบ 
“รีบหน่อยนะ ผมไม่อยากให้เสียเวลามากนัก ใกล้แค่นี ้คงไม่นาน  

ใช่ไหม” 
“ครับ เดี๋ยวผมจะรีบบึ่ง...”  
พูดเพียงเท่านี้ก็ชะงักไป ใบหน้าของช่างทำกุญแจซีดเผือดกะทันหัน  

จนชายหนุ่มสังเกตเห็น 
“เป็นอะไรไป”  
“ปละ...เปล่าครับ ไม่มีอะไร ผมไปนะครับ ลาก่อนคุณ” ว่าแล้วก็รีบวิ่ง

ไปข่ีมอเตอร์ไซค์ จากน้ันก็บ่ึงออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่หันกลับมามองอีกเลย 
“อะไรของเขา ลาก่อนทำไม ยังต้องกลับมาอีกแท้ๆ” วรวฤทธิ์บ่นกับ  

ตัวเอง  
คนแถวนี้แปลก แถมยังกลัวผีขึ้นสมองอีก ประหลาดแท้ 
เขาเงยหน้ามองคฤหาสน์แสงดาวท่ามกลางแสงแดด สีซีดจางนั้นคล้าย

จะสดใสขึ้นเล็กน้อย เขานึกภาพสมัยที่มันถูกสร้างขึ้นใหม่ๆ เขาจะจำลอง  
แบบนั้นให้เหมือนที่สุด ดึงเอายุคทองของมันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง  

สีน่าจะเป็นสีเหลืองไข่ไก่หรือสดกว่านั้น ตัดขอบด้วยสีขาวตามแบบที่
บ้านแนวนี้ทั่วไปนิยมกัน บริเวณรอบๆ นั้น หลังจากถางหญ้าและวัชพืชแล้ว
เขาจะให้คนจัดเป็นสวนแบบอังกฤษ เน้นไม้ดัด น่าจะคลาสสิกดีไม่หยอก  

เขาค่อยๆ เดินรอบด้าน มองไปทางไหนก็นึกจินตนาการไว้ก่อนว่าจะ
ปรับปรุงมันอย่างไรดี ราวกับความคิดหลั่งไหลออกมาไม่หยุด เวลาผ่านไป
อย่างรวดเร็วจนเขาไม่รู้ตัว รู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อมองนาฬิกาข้อมือแล้วเห็นว่าผ่าน
มาร่วมครึ่งชั่วโมงแล้ว 

นานขนาดนี้ทำไมช่างทำกุญแจยังไม่กลับมาอีกนะ? 
คิ้วเข้มขมวดชิดกัน ชายหนุ่มเดินไปจนถึงหน้าบ้านที่จอดรถเอาไว้ 



52    เ ค ห า ส น์ ป่ ว น รั ก 

ไม่มีวี่แววของใครอื่นนอกจากตัวเขา 
สงสัยจะเชิดเงินหนีเสียแล้วมั้ง...เขาคิดอย่างไม่สบอารมณ์ 
จะปล่อยไปก็ได้อยู่หรอก แต่คนอย่าง วรวฤทธิ์ จตุพลมาศ ไม่ชอบให้

ใครมาโกงกันง่ายๆ เขาเลยต้องตามทวงคืน ยังคิดอยู่ว่าจะแจ้งตำรวจให้
หลาบจำดีไหม แต่ขั้นแรกต้องทวงเงินคืนมาก่อน  

ชายหนุ่มกำลังจะขึ้นรถบึ่งกลับไปที่หมู่บ้าน แต่ได้ยินเสียงบางอย่างดัง
มาจากคฤหาสน์เสียก่อน เสียงนั้นชัดเจน คล้ายคนโยนสิ่งของหนักกระทบพื้น
ดังก้องมาถึงหู วรวฤทธิ์รีบหันขวับไปทางต้นเสียง ทว่าไม่เห็นสิ่งใดผดิปกติ  

ปล่อยผ่านไปดีไหม อาจเป็นแค่เสียงลม?  
ทว่าเขาก็เปลี่ยนใจ ต้องดูให้รู้แน่ถึงจะถูก เผื่อมีใครเล่นตลก ไม่แน่

ชาวบ้านพวกนั้นอาจแกล้งหลอกเขา เพราะไม่อยากให้เจ้าของคฤหาสน์ตัวจริง
มาอาศัยอยู่ จะว่าไปเขายังไม่เคยเข้าไปในตัวบ้านมาก่อน ไม่ใช่ว่าโดนขโมย
ของไปจนหมดแล้วหรอกหรือ 

แม้จะไม่มีอะไรน่าขโมยในสายตาเขาก็ตาม แต่ชายหนุ ่มไม่อยาก
ประมาท ได้ยินว่าคนสมัยนี้เห็นอะไรเป็นขโมยได้หมด แม้แต่ราวสะพานยัง
ลักลอบเอาไปขายกันได้เลย 

เขาค่อยๆ เดินกลับไปยังตัวคฤหาสน์ ตอนแรกก็คิดว่าขับรถเข้าไป
จอดเทียบหน้าบันไดอย่างเมื่อวานก็คงจะดี แต่แล้วก็นึกคร้าน ใช้แรงขาเสีย
บ้างคงไม่ถึงกับเหนื่อยอะไรมาก เมื่อครู่เขายังเดินรอบบริเวณบ้านได้ แล้ว
ทำไมตอนนี้จะเดินไม่ได้เล่า 

ระหว่างทางนั้นเงียบ ได้ยินเสียงคลื่นซัดหาดลอยมาแผ่วเบา ไม่มี
แมลงร้องอย่างพื้นที่รกทึบทั่วไป มีเพียงเสียงสวบสาบยามเขาย่ำเท้าไปทีละ
ก้าว จนกระทั่งถึงบันไดหินอ่อน เลยขึ้นไปเป็นประตูไม้บานแคบ สภาพแทบดู
ไม่ได้แต่ก็ยังไม่หลุดออกจากกรอบประตู เขาเดินขึ้นไปช้าๆ ผลักมันเปิดออก
อย่างง่ายดาย  

ข้างในมืดและอับชื้น มีแสงสว่างธรรมชาติจากด้านนอกส่องเข้ามา
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น พอก้าวเข้าไปแล้วช่างตัดกันราวกับเป็นแดนสนธยา 
เทียบกันไม่ได้เลยกับความสว่างไสวกลางแดดจัดจ้าข้างนอก  
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เขาเหลือบมองซ้ายขวา เฉลียงยาวและแคบเป็นทางเดินไปสู่ห้องต่างๆ 
ตรงหน้าคือเสากลมแกะสลักลายโบราณสองต้น ทำหน้าที่เหมือนการกั้นส่วน
ไปสู่พื้นที่ต่อไป วรวฤทธิ์เดินไปข้างหน้า ก่อนจะพบว่ามันเป็นห้องใหญ่กว้าง
ขวางค่อนข้างโปร่ง ส่วนที่เขายืนอยู่นั้นคงเป็นโถงกลาง เพดานสูง พื้นปูด้วย
หินอ่อนทั้งชั้น รวมทั้งบันไดโอ่โถงพาดไปตามแนวคฤหาสน์ ราวบันไดเป็น
เหล็กหล่อลวดลายสวยงาม มองไม่ถนัดนักว่าเป็นรูปร่างอะไร ตรงขึ้นไปมีทาง
แยกซ้ายขวา เงยหน้ามองเห็นเฉลียงชั้นบนทางทิศตะวันออกและตะวันตก 
เชิงบันไดด้านล่างสุดนั้นประดับด้วยตุ๊กตาเด็กแบบกรีกโบราณหล่อสีเข้ม ซึ่ง
เมื่อมองดูในเวลานี้แล้วราวกับพวกมันกำลังจ้องมองผู้บุกรุกอย่างระแวดระวัง  

วรวฤทธิ์เพิ่งเคยเข้ามาข้างในเป็นครั้งแรก เขาแปลกใจในความโอ่อ่า
ของมัน ยิ่งใหญ่กว่าที่เขาคิดไว้เสียอีก เมื่อปรับปรุงแล้วต้องเป็นล็อบบีโรงแรม
ที่สวยตรึงใจแขกตั้งแต่แรกเห็นอย่างแน่นอน แรงกระตุ้นให้เปิดเป็นโรงแรม
จึงมีมากขึ้นไปอีก เขาต้องพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าเขาคิดไม่ผิด 

เสียงลมพัดแว่วเข้ามาอีก คราวนี้ชายหนุ่มคิดว่ามันเหมือนเสียงร้องไห้ 
ทำให้นึกถึงเรื่องผี และก็นึกได้ว่าเข้ามาสำรวจทำไม 

เขากวาดตามองอย่างละเอียดแล้วไม่เห็นมีความผิดปกติใดๆ มันค่อน
ข้างมืดเกินกว่าคนที่บุกรุกเข้ามาจะค้นหาอะไรได้โดยไม่ต้องอาศัยแสงสว่าง
ช่วย และที่สำคัญ...ไม่มีอะไรน่าหยิบจับติดมือไปได้เลย ทุกชิ้นล้วนแล้วแต่
เป็นของขนาดใหญ่ ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงที่ไม่น่าจะมีใครพิสมัยของเก่าแบบ
ยุโรป เขาคิดว่าคงไม่มีใครมาขโมยอะไร 

คงหูฝาดไป...เขาสรุป  
ครู่ต่อมาวรวฤทธิ์ก็เดินมาถึงรถยนต์ ก่อนจะขับย้อนกลับไปยังหมู่บ้าน 

เพื่อทวงเงินที่โดนเชิดเอาไป 
 

ชายหนุ่มไม่ต้องค้นหานาน ช่างทำกุญแจเจ้าปัญหายังอยู่ในตลาด 
อย่างกับคนร้ายหน้าทน โกงเงินไปแล้วยังลอยหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

ตัวต้นเหตุกำลังยืนซุบซิบกับแม่ค้าขายผักและเนื้อเจ้าเดิมด้วยท่าทาง
ลับๆ ล่อๆ เห็นแล้ววรวฤทธิ์เกิดเลือดขึ้นหน้า นี่คงกำลังนินทาเขาอยู่ ทำนอง
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ว่านักท่องเที่ยวหน้าโง่หลงมาให้หลอกกินเงินสบายๆ ตั้งสี่พัน เพียงเพราะข่าว
ไร้สาระที่ตนเองกุขึ้นมา 

เขารีบเดินไปกระชากคอเสื้อทันที พร้อมกับตะคอก 
“ไอ้ขี้โกง! เอาเงินคืนมานะ”  
“คะ...คุณเองหรือครับ” คนโดนกล่าวหาว่าโกงตกใจจนหน้าซีด ยกมือ

ไหว้ปลกๆ “ผมไม่ได้โกงนะครับ นี่ก็ว่าจะกลับไปคืนให้อยู่” 
“โกหกชัดๆ หายไปเกือบชั่วโมง ยังบอกจะกลับ” เขาเอาเรื่อง  
“ผมพูดจริงครับ สาบานได้เลย ไหนๆ คุณก็มาแล้ว ผมไปซื้อให้นะ

ครับ”  
“ไม่ต้อง มาถึงนี่ก็ซื้อเองได้ เอาเงินคืนมา” เขาพูดเสียงกระชาก 
“แหะๆ ไม่คืนไม่ได้หรือครับ เดี๋ยวผมเดินไปซื้อร้านชำให้ ถือว่าอำนวย

ความสะดวก”  
อีกฝ่ายพยายามต่อรอง แต่เขาไม่ใจอ่อน 
“จะคืนดีๆ หรือจะให้เรียกตำรวจ”  
“หา! ถึงตำรวจเลยหรือครับคุณ ไม่ต้องดีกว่า ผมคืนให้เลย” ควัก

ธนบัตรสีเทาออกมาด้วยความเร็วระดับอ้อยอิ ่ง ท่าทางเสียดายเต็มที ่   
ชายหนุ่มกระชากติดมือมาด้วย เพราะขืนรอให้ยื่นมาถึงหน้า ก็ไม่แน่ใจว่าจะ
ใช้เวลากี่นาที 

“อย่าคิดนะว่าจะโกงกันง่ายๆ ผมไม่ใช่หมูให้ต้มหรอกนะ”  
เขาเอ่ยทิ้งท้าย กำลังจะเดินกลับ แต่แม่ค้าผักเรียกไว้เสียก่อน  
“คุณๆ อยู่คฤหาสน์ผีนั่นคนเดียวไม่เจออะไรบ้างเหรอ” 
“จะให้เจออะไรล่ะ” เขาถามขวางๆ ไม่นึกอยากเสวนากับคนพวกนี้นาน 

มีแต่พวกขี้โกง แถมยังถนัดปั้นน้ำเป็นตัวอีก 
“ก็ผีไงคู้น แหม...ถามอย่างนี้คงไม่ได้คิดว่าจะเจอจิ้งหรีดหรอกนะ” 

แม่ค้าย้อน 
“ไม่เจอ” เขาตอบห้วน “แล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอด้วย เพราะว่ามันเป็นเรื่อง

ไร้สาระมาก ขอบอกไว้เลยว่าคฤหาสน์แสงดาวไม่มีผีหรืออะไรทั้งนั้น ไม่ว่า  
ข้างนอกหรือข้างในบ้าน ผมเดินมาจนทั่ว ไม่เห็นเจออะไรสักอย่าง”  
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“หา คุณเข้าไปในบ้านมาด้วยเหรอ”  
“แน่นอน ก็มันบ้านผม”  
“แล้วยังไม่เจออะไร จิตแข็งจริงๆ” คนฟังทึ่ง ต่างมองหน้ากันสลับกับ

มองเขาจนชายหนุ่มชักอึดอัด เลยผลุนผลันออกมาอย่างหัวเสีย 
ชายหนุ่มเมืองกรุงเดินจากไปโดยไม่ทันฟังคำบอกเล่าจากปากของช่าง

ทำกุญแจที่ทำหน้าสยอง  
“ตอนแรกที่เขาสั่งให้ฉันซื้อกุญแจกลับไป ฉันก็คิดจะทำตามคำสั่งอยู่

หรอกนะ แต่ตอนจะกลับมานี่สิ ต่อให้ตายก็ไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้บ้านหลังนั้น
อีกแล้ว”  

“ทำไมวะ ไอ้ปี๊ด เล่ามาเร็ว”  
“ก็ตอนจะออกมา ฉันได้ยินเสียงกระซิบเย็นๆ ว่า ‘มึงอย่ากลับมาอีก’ 

เป็นเจ๊จะกล้าไหมล่ะ ผีหลอกกลางวันแสกๆ เป็นใครก็ต้องเผ่น”  
แม้แต่คนพูดเองยังขนลุก ตาเหลือกมองซ้ายขวาอย่างระแวงว่าผีจะ

ตามมาหลอกหลอนถึงตลาดโคกมงคล  
 


