
“ฉนัจะเอาปลายรุ้งไปเลี้ยง”
แม่ยายของเขาพูดออกมาระหว่างพระสวดอภิธรรมดังอื้ออึงไปทั่ว

ศาลาวดัในยามค�่า แขกเหรื่อในงานมไีม่มากนกัจงึได้ยนิทุกค�าชดัเจน ทว่า

ไม่ดงัมากพอจะไปถงึเดก็สาววยัสบิสี่ ลกูสาวของผูว้ายชนม์ที่ก�าลงัร้องไห้อยู ่

ข้างกระถางธูป แม่ของเดก็สาวจากไปอย่างกะทนัหนัเกนิกว่าที่ใครจะท�าใจ

ได้ทนั

คุณหญิงพรทิพย์ในวัยห้าสิบกว่าแต่ยังดูสง่าดุจนางหงส์ สวมชุด 

ผ้าไหมสีด�าเพื่อไว้ทุกข์แต่ไม่ยอมทิ้งเครื่องประดับเพชรพลอยที่ใส่ครบชุด

จนเป็นนสิยั พดูแล้วหนัมามองหน้าเขา คงเตรยีมพดูเรื่องนี้มานานมากแล้ว

เพยีงแต่รอจงัหวะอยู่ และงานสวดศพแม่ของปลายรุ้งกม็มีาห้าวนัแล้ว คน

เป็นยายคงเตรยีมการจะยดึหลานไปทนัททีี่ลูกสาวกลายเป็นเถ้าธุลี

“ไม่ได้ครบั” เขายงัท�าสหีน้าและอารมณ์นิ่งสนทิ “คุณติ๋วให้ผมดูแล

ลูก ผมกจ็ะดูแลให้ดทีี่สุด จะเลี้ยงปลายรุ้งเอง”

“เฮอะ! อย่างเธอน่ะเหรอจะเลี้ยงปลายรุ้งได้” 

๑
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“ผมเลี้ยงได้ครับ” เขาพยายามเลี่ยงที่จะไม่เถียงแม้คนเป็นยายจะ

มองอย่างดแูคลน ทว่ากไ็ม่อาจยอมท�าตามที่สั่งได้เช่นกนั “ยงัไงผมกจ็ะดแูล

ปลายรุ้งเอง คุณหญงิไม่ต้องห่วงหรอกครบั”

“แต่ฉนัจะเอาหลานไปเลี้ยง!”

“ไม่ครบั” 

เขาบอกเสียงแข็ง แล้วมองจากชุดโซฟารับแขกฝ่ายเจ้าภาพไปยัง 

โลงศพสขีาวขอบทอง ซึ่งประดบัประดาด้วยดอกซ่อนกลิ่นและดอกบวัหลวง

สชีมพู ส่งกลิ่นรวยรื่นและหอมเยน็ถงึในอกปะปนมากบักลิ่นธูป

ชายหนุม่สั่งท�าดอกไม้หน้าโลงศพให้ภรรยาเปน็พเิศษ ให้สวยสมกบั

ตวัเธอ เขามองรูปถ่ายของหญงิงามหน้าตาหมดจด สมบูรณ์แบบราวตั้งใจ

เสกสรร เครื่องหน้าพริ้มเพราจนท�าให้รู้สึกว่าเธอทรงสง่าราวเจ้าหญิงอยู่

เสมอ ทั้งดวงตาหวาน จมูกรูปหยดน�้าโค้งงุ้ม เด่นไม่แพ้รมิฝีปากบางหยกั 

ทุกอย่างนั้นรวมเป็นชยาตาผู้มีรอยยิ้มสดใสอยู่เสมอ แถมยังมีนิสัยชอบ

เรยีนรู้สิ่งใหม่ๆ ค่อนไปทางซุกซน

น่าเสียดายที่เธอจากไปเร็วเหลือเกิน เขากับภรรยาก็ใช้ชีวิตกันเร็ว 

จนน่าใจหาย มลีูกกนัตั้งแต่อายุสบิแปด ตวัเขาโชคดวี่าเป็นผู้ชาย ไม่ต้อง

อุม้ท้อง จงึได้เรยีนต่อมหาวทิยาลยั ส่วนชยาตา แม้จะร�่ารวยแต่เธอกอ็ยาก

เลี้ยงลูกด้วยตวัเองจงึตดัใจไม่เรยีนต่อ แล้วทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้ปลายรุ้ง

กระทั่งปลายรุ้งเริ่มเข้าโรงเรียนเธอจึงไปสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย

เอกชน แม้จะอายุมากกว่าเด็กปีหนึ่งคนอื่นๆ ถึงหกปีและมีลูกแล้ว แต่ 

ชยาตาก็ยังดูกลมกลืน เรียนจบมาเป็นกราฟิกดีไซน์ฝีมือดีและเป็นที่รู้จัก 

ในวงการ และยดึอาชพีนี้เรื่อยมาจนลูกโต

แต่เวลาของครอบครัวเขาผ่านไปรวดเร็วราวกับมีคนมาแกล้งหมุน

นาฬิกา...

เพราะในขณะที่เขาท�างานหนักพร้อมกับศึกษาต่อเพื่อหาเงินมาดูแล

สองแม่ลูกให้ได้ดีสมกับที่พ่อตาไว้วางใจ ลูกสาวตัวน้อยของเขาก็เติบโต 
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เข้าสู่วยัรุ่น สดใสเหมอืนแม่ไม่มผีดิ ทว่าชยาตากลบัอยู่ชื่นชมได้ไม่นาน... 

เธอลาจากโลกนี้ไป

“นี่ยงัคดิว่าจะดแูลหลานฉนัได้จรงิๆ หรอืไง” แม่ยายผู้ไม่ใคร่จะชอบ

หน้าเขาเสยีเท่าไรถามอย่างหวัเสยี “แค่ลกูสาวฉนั แกยงัดูแลให้ดไีม่ได้เลย”

“ผมขอโทษครบั”

“แค่ค�าว่าขอโทษมันพอหรือยังไง!” น�้าเสียงนั่นบอกชัดว่าไม่พอใจ 

“แกดูแลลูกสาวฉันประสาอะไร ยายติ๋วถึงตายได้ หรือแกนั่นแหละที่อยู่

เบื้องหลงัการตายของยายติ๋ว!”

“ถ้าคดิว่าผมฆ่าคุณติ๋วจรงิ คุณหญงิกร็อผลชนัสูตรพลกิศพสคิรบั”

ลกูเขยถอนหายใจแล้วมองไปยงัโลงศพว่างเปล่า ซึ่งเขาไม่ได้บอกใคร

นอกจากแม่ของผู้ตาย ว่าร่างของชยาตายงัอยู่ที่โรงพยาบาลต�ารวจ

“ฉนัรอแน่!”

แม่ของชยาตาร้องเสยีงแหลมแล้วจ้องเขาจนตาเหลอืก

“แล้วอย่าได้คิดบิดเบือนผลชันสูตรกับฉันเชียว เพราะฉันไม่เชื่อว่า

อยู่ๆ ลูกสาวฉนัจะท�างานจนตายคาคอนโดนั่น”

“คุณหมอบอกว่าขอเวลาหน่อย คุณหญิงก็ใจเย็นๆ ก่อนแล้วกัน 

นะครับ” เขาบอกอย่างเหนื่อยหน่าย “แต่ผมจะไม่ให้ปลายรุ้งรู้เรื่องนี้ ไม่

อยากให้ลูกเสยีใจ ยงัไงกข็อความร่วมมอืจากคุณหญงิด้วยนะครบั”

“แกคดิว่าหลานฉนัโง่จนไม่เหน็ข่าวบ้างเลยหรอืไง”

พูดถึงเรื่องนี้คุณหญงิพรทพิย์กย็ิ่งขัดใจ แต่ไม่รู้ว่าแท้จรงิแล้วโกรธ

เรื่องอะไรกันแน่ แต่มีเรื่องหนึ่งที่เขาแน่ใจ ก็คงโกรธเรื่องที่เขาไปฉวย

แก้วตาดวงใจออกจากอกท่านเมื่อสบิห้าปีก่อน และพวกผู้ใหญ่กจ็�าใจยอม

เพราะชยาตาตั้งท้องปลายรุ้ง

“แต่กอ็ย่างว่า ฉนัไม่แปลกใจหรอกนะถ้ายายติ๋วจะเจอผู้ชายที่ดกีว่า

แก” คุณหญงิพรทพิย์กย็งัตั้งแง่รงัเกยีจลูกเขยอยู่เหมอืนเดมิ “นี่ถ้าลูกฉนั

ไม่เป็นอะไรไปเสียก่อน ป่านนี้คงหย่ากับแกแล้วหาพ่อใหม่ให้ปลายรุ้งไป
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แล้ว”

“คุณหญงิครบั”

ชายหนุ่มเรียกแม่ยายให้รู้ตัวว่าเสียงดังเกินไปแล้ว และถือโอกาส

สรุปเรื่องนี้เสยีเลย

“ผมสัญญาว่าจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย รวมทั้งข่าวนั่นด้วย 

และต่อไปนี้จะดูแลปลายรุ้งให้ดทีี่สุด คุณหญงิไม่ต้องห่วงหรอกนะครบั”

“ตอนแต่งงานกับยายติ๋ว แกก็บอกฉันว่าไม่ต้องห่วง แล้วแกท�าได้

จริงๆ หรือไงหา!” คนเป็นยายบอกอย่างไม่ยอมลดราวาศอก “ไม่รู้ละ  

ยงัไงฉนักจ็ะเอาหลานไปเลี้ยง ไม่ปล่อยให้อยู่กบัแกหรอกนะ”

“ไม่ครับ” เขาเองก็ไม่ยอมเช่นกัน “ปลายรุ้งเป็นลูกของผม หวังว่า 

คุณหญงิจะเข้าใจ อย่าให้ผมต้องลุกขึ้นมาท�าอะไรมากกว่านี้เลย”

“ขู่ฉนัเหรอนายแทน!”

“ไม่ครบั ไม่เคยมเีจตนาอย่างนั้นเลย”

คนเป็นพ่อบอกเสียงหนัก เหลือบมองไปทางเด็กสาวที่นั่งอยู่หน้า 

โลงศพแม่อกีครั้ง ก่อนจะหนักลบัมาหาผู้มศีกัดิ์เป็นยาย

“แต่ผมจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด ไม่ว่ายังไง...ปลายรุ้งก็ต้องอยู่กับผม

ครบั”

“จะอยู่ได้แน่เหรอลูก กรุงเทพฯ มนัไม่ใช่บ้านเรานะ”
หญิงสาวเลิกคิ้วมองพ่อแล้วเบิกตากว้าง ไม่เข้าใจว่าท่านจะมาห่วง

อะไรกับการใช้ชีวิตในเมืองหลวงของประเทศของตัวเอง เพราะก่อนหน้านี้

ยงักล้าส่งเธอไปเรยีนไกลถงึองักฤษมาแล้ว  

“พ่อพูดเหมอืนลอนดอนเป็นบ้านเรา” ลูกสาวแย้ง “ตอนนั้นไปเรยีน

ยงัไม่ว่าอะไรสกัค�า”

“กต็อนนั้นเวยีงดาวไปอยู่กบัป้า”

คนพูดหมายถึงพี่สาวที่ได้สามีเป็นเชฟชาวอังกฤษผู้หลงใหลอาหาร
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เอเชียตะวันออกแทบทุกประเทศจนมาพบรักกัน และกลายเป็นใบบุญให้

หลานสาวไปขออาศยัอยูด้่วยตอนเรยีนต่อในหลกัสตูรการวาดภาพประกอบ

และแอนเิมชนั โดยรบัจ๊อบเป็นเดก็เสร์ิฟและล้างจานหารายได้พเิศษไปด้วย

ในตวั

“แต่นี่อยูต่วัคนเดยีวที่กรงุเทพฯ น่ะลกู จะไหวเหรอ จรงิๆ เวยีงดาว

กท็�างานที่บ้านได้นี่นา”

“เวยีงดาวอยากหาความรู้เพิ่มนี่คะ”

ลูกสาวลุกจากเตียงเล็กๆ ที่นั่งอยู่กับแม่แล้วเข้าไปอ้อนนายแพทย ์

วัยกลางคนที่ยืนพิงกระจกประตูสไลด์ที่กั้นระหว่างห้องพักกับระเบียง  

ครอบครวัเลก็ๆ อยู่ในห้องพกัเลก็ๆ กลางเมอืงกรุง...ธรรมดาๆ แต่ความ

รู้สกึในใจพเิศษเสมอ เพราะนี่คอื ‘ครอบครวั’ ของเธอ

“นะคะพ่อ” หญิงสาวยังอ้อนต่อพลางลูบพุงกลมๆ ของพ่อแล้วยิ้ม

อย่างมีความหวัง “หนูดูแลตัวเองได้ ไม่ต้องห่วงหรอก แล้วนี่ก็อยู่แค่ 

หกเดอืนเอง ครบคอร์สกก็ลบับ้านเราแล้ว”

“จรงิๆ แล้วพ่อเรากลวัเหงาน่ะเวยีงดาว กห็นเูพิ่งกลบัมาจากบ้านป้า

ได้ไม่ถงึเดอืน แล้วยงัหนมีาอยู่กรุงเทพฯ ต่ออกี”

จู่ๆ  คนที่นั่งอยูบ่นเตยีงกเ็งยหน้าจากสมาร์ตโฟนในมอืแล้วพดูขึ้นมา 

สีหน้าก็เรียบเฉยไร้แววกังวล แต่ก็มักเรียกชื่อบุตรสาวด้วยน�้าเสียงปลาบ-

ปลื้มเสมอเพราะท่านชอบของท่าน...ก็แน่ละ พ่อพาไปดื่มน�้าผึ้งพระจันทร์ 

ชมดาวที่เขาค้อ แล้วกม็เีธอ ท�าไมแม่จะไม่ชอบ

“หาข้ออ้างให้ลกูโทร. หาทกุวนัไปอย่างนั้นเอง ไม่อย่างนั้นคงไม่ให้มา

ตั้งแต่แรกแล้วละลูก”

“คุณนี่ก็ชอบท�าเป็นรู้ทันผมอยู่เรื่อย” พ่อค้อน “ก�าลังจะบอกให ้

เวยีงดาวโทร. หาทุกวนัอยู่เชยีว”

“หรอืไม่เรากม็าอยูก่บัลกูไหมล่ะพ่อ เราไม่ได้มาอยู่กรุงเทพฯ ตั้งนาน

แล้วนะ”
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“โอ๊ย! ผมไม่สู้ละ” คนเคยอยู่กรุงเทพฯ ถึงกับสะดุ้งโหยง “อยู ่

ขอนแก่นน่ะดแีล้ว ที่นั่นมนับ้านเรา แล้วอย่างน้อยรถกไ็ม่ตดิเป็นชั่วโมงๆ 

ละ”

เหน็พ่อท�าหน้าตาตื่นแม่กถ็งึกบัหวัเราะร่วน เพราะหนุม่เมอืงอสีานคง

เขด็ขยาดกบัรถตดิในกรุงเทพฯ เตม็ที

เดมิทท่ีานเป็นหนุม่ขอนแก่น เรยีนจบแพทย์ที่นั่น แต่พอใช้ทุนเสรจ็

กค็กึอยากเหน็แสงส ี จงึสอบเข้ามาเรยีนต่อเฉพาะทางในกรุงเทพฯ คดิถูก

หรอืผดิกไ็ม่รู้ที่เข้ามาเผชญิความวุ่นวายในเมอืงใหญ ่กวา่จะเรยีนจบสมดงั

ตั้งใจ ท่านก็ลงเอยกับคุณครูสาวที่เป็นลูกเจ้าของอะพาร์ตเมนต์ที่ตัวเอง 

เช่าอยู่ จากนั้นกท็�างานอยู่เมอืงหลวงพกัใหญ่ จนลูกสาวคนโตอายุได้สบิสี่

ปี พ่อกพ็าแม่ย้ายกลบัภูมลิ�าเนาเดมิ 

จรงิๆ แล้วเวยีงดาวเคยมากรุงเทพฯ หลายครั้งจนรู้สกึไม่มอีะไรให้

น่าเป็นห่วง เพราะเธอโตที่นี่ ถงึจะย้ายไปอยูต่่างจงัหวดัสกัพกัหนึ่ง แต่กย็งั

กลบัมาเรยีนมหาวทิยาลยัในเมอืงหลวงอยู่ด ี ให้หลบัตาเดนิยงัได้ แถมไป

อยูต่่างบ้านต่างเมอืงตอนเรยีนต่อตั้งสองปี แล้วตอนนี้เธอกไ็ม่ใช่สาวแรกรุ่น

ที่จะหลงใหลได้ปลื้มไปกับอะไรง่ายๆ เห็นโลกมาก็ตั้งยี่สิบหกปี ก็ไม่รู้จะ 

ไปกลวัอะไร นอกจากมจิฉาชพีที่ต้องคอยระวงัตวัอยู่เสมอ

“ถ้าอย่างนั้นเรากร็บีไปกนัเถอะคุณ เดี๋ยวรถจะตดิ” แม่เตอืนแต่ยงั

ไม่เงยหน้าขึ้นมาจากหน้าจอโทรศพัท์ที่ก้มอ่านอยู่ “แม่จองห้องที่โรงแรมไว้

แล้วด้วย ไปรบัเจ้าดรณัย์กนัเถอะ”

“อ้าว แม่คะ!”

ลูกสาวคนโตร้องประท้วงเมื่อนึกถึงน้องชายที่เรียนแพทย์อยู ่ที่

กรงุเทพฯ เหมอืนกนั แต่ที่เธอไม่ไปอยูด้่วยเพราะดรณัย์เช่าหอพกัอยู่คนละ

มมุเมอืง น้องเรยีนหนกัแล้วจงึไม่อยากไปกวน แถมพ่อน้องชายคนดยีงัชอบ

หาว่าเธอ ‘จุ้นจ้าน’ เรื่องอะไรจะไปอยู่ด้วยให้เสยีอารมณ์

“ไหนว่าคืนนี้จะค้างกับหนู” แม้จะพูดถึงน้องแต่เวียงดาวก็หวงแม่ 
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“แล้วท�าไมมาบอกว่าจะไปเปิดโรงแรมให้เจ้าดรณัย์เสยีล่ะคะ”

“กค้็างกบัหน ูแต่เอาหนไูปค้างที่โรงแรมไงลกู แม่อยากนอนด้วยกนั

ทั้งสี่คนนี่เลย เปิดห้องใหญ่ๆ เตยีงใหญ่ๆ เนอะพ่อเนอะ”

แม่หันไปอ้อนพ่อของลูกและท่านก็พยักหน้าแต่โดยดีอย่างอยู่ใน

โอวาทของศรภีรรยา

“แม่จะได้นอนกอดเวยีงดาวกบัดรณัย์ให้หายคดิถงึเลย”

“มันเป็นหนุ่มแล้ว ยังจะให้แม่กอดอีกเหรอคะ” เวียงดาวอดค้อน 

ไม่ได้ “ระวงันะคะ กอดมนัมากๆ สาวมาเหน็จะหาว่าเจ้าดรณัย์เป็นลูกแหง่

ตดิแม่ มนัจะหาเมยีไม่ได้”

“มสีาวแล้วจ้ะ” มารดาอวดอย่างอารมณ์ด ี “มเียอะด้วยนะเวยีงดาว 

ทั้งนกัเรยีนแพทย์ด้วยกนั ทั้งพยาบาล ทั้งคนไข้สาวๆ เขาแกล้งป่วยมาจบี

น้องเราเยอะแยะ ส่งรูปมาให้แม่ดูตั้งหลายคน”

“อ้าว! มนัหดัท�าตวัเจ้าชู้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะแม่”

“เปล่าน้า!” แม่รบีปฏเิสธแทนลกูชาย “ดรณัย์บอกว่าสาวๆ มาจบีเอง 

เลยเอามาให้แม่ช่วยเลอืก”

“จะบอกว่าตัวเองเนื้อหอมว่าอย่างนั้นเถอะ” เวียงดาวบอกอย่าง 

หมั่นไส้ “ไหนคะแม่ เอามาดูบ้าง”

หญงิสาวพดูอย่างตื่นเต้น ใจหนึ่งกอ็จิฉาขึ้นมาตงดิๆ ที่น้องชายจะมี

คู่ก่อนเธอ แต่อกีใจกห็่วงและหวงตามประสาคนเป็นพี่ แต่ยงัไม่ทนัจะได้ดู

หน้าสาวๆ ของผู้เป็นน้อง หน้าจอโทรศพัท์ของแม่กม็ขี้อความเด้งขึ้นมาใน

ไลน์กรุ๊ปของท่านเสยีก่อน เป็นลงิก์ข้อความข่าวบนัเทงิ

‘เจมส์ยนัไม่เกี่ยวข้องกบัไฮโซติ๋ว อ้างไม่ไปงานศพเพราะไม่มใีครเชญิ 

วอนให้จบเรื่อง ย�้าขาเตยีงยงัด’ี

เวยีงดาวขมวดคิ้วมุ่น เพราะเธอเคยเป็นแฟนคลบัของดาราหนุ่มชื่อ 
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‘เจมส์’ ตั้งแต่เป็นสาวแรกรุน่ ตดิตามข่าวคราวในวงการมาตลอด คลั่งไคล้

ดาราหนุ่มไปตามประสาเด็กสาว กระทั่งเมื่อห้าปีก่อน เจมส์แต่งงานกับ

ลกูสาวนกัการเมอืงชื่อดงั และเริ่มท�างานผูจ้ดัละครควบคูก่บัอาชพีนกัแสดง

ไปด้วย เดาว่าคงได้ทุนจากภรรยานั่นแหละ

หญิงสาวเพิ่งหมดอารมณ์หลงใหลได้ปลื้มดาราหนุ่มเมื่อไม่นานมานี้ 

เพราะเจมส์มข่ีาวนอกใจภรรยา ไปข้องแวะกบัไฮโซสาวที่เธอเองกพ็อจะรู้จกั

เป็นการส่วนตัว ได้ข่าวว่าเป็นชู้กันเสียด้วยซ�้า แต่พอฝ่ายหญิงเสียชีวิต  

ดาราหนุ่มกส็ะบดัตูดหน ีไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายประสาอะไร

“อุ๊ยตาย! ข่าวน้องเจมส์” แม่ชะโงกหน้าเข้ามาแย่งเธอดูหน้าจอแล้ว

อ่านข่าว “ตายแล้ว ยงัอยู่ในวงการได้อกีเหรอเนี่ย”

“ถ้าหน้าด้านก็อยู่ต่อได้ละค่ะแม่” เวียงดาวแบะปากใส่ด้วยอีกคน  

“ตวัเองกแ็ต่งงานแล้วแท้ๆ ยงัไปยุ่งกบัเมยีชาวบ้านอกี น่าเกลยีดชะมดั”

“ยายผู้หญิงก็สวยปานนั้น แต่คงร้ายไม่เบาเหมือนกัน เรื่องอย่างนี้

ตบมอืข้างเดยีวไม่ดงัหรอก” แม่บอก “นี่แม่ได้ยนิเขาเมาท์กนัว่าเมยีเขาหงึ

ขึ้นหน้าจนตามราวีแม่ไฮโซคนนั้นเลยนะ...ที่ตายเนี่ย โดนฆ่าทิ้งหรือเปล่า 

กไ็ม่รู้”

“ตายละ!” พ่ออุทานลั่น “บ้านเมอืงมขีื่อมแีป จะมาฆ่ากนัง่ายๆ ได้ 

ยงัไง”

“ไม่รู้ส ิแม่กฟ็ังๆ เขาพูดมาอกีทเีหมอืนกนั” แม่ยกัไหล่แล้วท�าหน้า

ปลงกบัข่าวดงัสะท้านเมอืง “กาเมสมุจิฉาจารฯ...ผดิศลีกเ็ดอืดร้อนไปตามๆ 

กนัแบบนี้แหละ”

“ส้า...ธุ” เวียงดาวยกมือไหว้ท่วมหัว “เรื่องผิดผัวผิดเมียชาวบ้านนี่ 

เดอืดร้อนวุ่นวายกนัไปหมดจรงิๆ”

“เอาละๆ เรื่องชาวบ้านยุ่งน้อยๆ จะดกีว่านะลูกนะ แม่นะ” พ่อปิด

ประเดน็ให้ด้วยน�้าเสยีงเนบินาบ “ไปรบัเจ้าดรณัย์กนัเถอะ”

“ค่ะ”
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สุดท้ายเวียงดาวก็ตัดใจ ไม่ดูทั้งข่าวฉาวและหน้าสาวๆ ของดรัณย์ 

คืนโทรศัพท์ให้มารดาไปเสีย แล้วขับรถให้พ่อแม่นั่งสบายๆ เพื่อไปรับ 

น้องชายที่โรงพยาบาลในเครอืมหาวทิยาลยัที่ศกึษาอยู่

แต่กแ็ปลก เหมอืนเรื่องข่าวฉาวนั้นไม่ยอมออกจากหวัเสยีท ีพยายาม 

ไม่คดิ แต่ใบหน้าของ ‘ไฮโซติ๋ว’ กย็งัแจ่มชดัอยูจ่นรู้สกึหน่วงๆ ในใจ...ผู้หญงิ 

สวยหยาดฟ้ามาดินคนนั้นยังอยู่ในความทรงจ�าของเธอ แม้จะไม่ได้พบกัน

นานมากเหลอืเกนิแล้วกต็าม แต่อย่างน้อยกค็นเคยรู้จกักนั

‘ขอให้พี่ติ๋วไปด ีอย่าให้ต้องทนทกุข์กบัเรื่องใดๆ ในโลกหลงัความตาย 

เลย’

ไม่มแีม่แล้ว...
น�้าตาไหลออกมาอย่างไม่อาจกลั้น เด็กสาวรีบยกมือขึ้นมาปาดมัน

ออก ไม่อยากให้ใครรูว่้าร้องไห้ แต่กย็งันั่งกอดเข่าพงิกายรมิรั้วกหุลาบของ

แม่ นั่งมองมันอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน และหวังว่าแม่จะมองมันจากบนฟ้า

พร้อมๆ กบัเธอ

ตั้งแต่เสร็จงานศพแม่เมื่อวาน พ่อก็เอาเถ้ากระดูกไปลอยอังคาร

พร้อมคณุยายและน้า คณุยายโกรธมากตอนที่พ่อเอาศพแม่มาส่งเข้าเตาเผา

ในเมรแุล้วไม่ยอมบอกผลชนัสตูรพลกิศพลกูสาวกบัท่าน บอกแค่ว่า ‘แม่ไป

สบายแล้ว มอีะไรค่อยคุยทหีลงั’

แต่ท่าทางพ่อไม่ได้เกบ็เรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์ ยนืเฝ้ามองทุกคนขึ้น

มาวางดอกไม้จนัทน์เงยีบๆ และโอบไหล่เธอไว้ตลอดเวลา กระทั่งแขกกลบั

หมด ท่านกบ็อกให้คณุยายพาเธอกลบับ้าน เพราะจะรอเกบ็อฐั.ิ..ท�าทกุอย่าง

ให้แม่เพยีงผู้เดยีว

นั่นคงเพราะพ่ออยากชดเชยเวลาที่เสียไปให้แม่ เพราะตั้งแต่เธอจ�า

ความได้ พ่อเรยีนหนกั ท�างานหนกั ใช้ชวีติอยู่ที่โรงพยาบาลมากกวา่ที่บ้าน 

และเคร่งเครยีดกบัทกุสิ่งรอบตวัอยู่เสมอ ส่วนตวัเธอเองอยูก่บัแม่มากกวา่ 
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ทว่าในวนัที่แม่จากโลกนี้ไปแล้ว เธอกบัพ่อจะอยู่ด้วยกนัอย่างไร

“ปลายรุ้ง มากนิข้าว”

เดก็สาวชะเง้อคอมอง อยากรูว่้าในวนัที่แม่ไม่อยูแ่ล้ว อาหารมื้อแรก

หลงัจากเสรจ็งานศพแม่ ในวนัที่เหลอืเพยีงเธอกบัพ่อจะเป็นอย่างไร เพราะ

ปกตแิม่จะเป็นคนเตรยีมอาหารให้ แม้คณุยายจะส่งคนงานมาช่วยท�าความ

สะอาดสปัดาห์ละสามครั้งเพราะไม่อยากให้ลกูสาวต้องท�างานบ้านให้ล�าบาก 

แต่เรื่องข้าวปลาอาหารแม่ไม่เคยให้ใครแตะต้อง จะเตรยีมให้เธอกบัพ่อด้วย

ตัวเองทุกมื้อ แล้วในวันที่ไม่มีแม่ เธอกับพ่อยังจะด�าเนินชีวิตเหมือนเดิม 

กนัได้อกีไหม

ปลายรุ้งลุกขึ้นจากสนามหญ้าริมรั้ว ปัดเศษหญ้าออกจากกางเกง

แบรนด์ดังที่ตัวเองชื่นชอบ แล้วเดินเข้าบ้านทรงยุโรปหลังไม่ใหญ่ไม่เล็กที่

ได้มาจากน�้าพักน�้าแรงของผู้เป็นพ่อ เธอย้ายออกจากคฤหาสน์ใหญ่ของ 

คุณยายมาอยู่ที่บ้านเดี่ยวในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ตั้งแต่อายุห้าขวบ แต่มัน

ไม่ได้เก่าโทรมไปตามกาลเวลา

“ท�าไมยงัไม่แต่งตวัไปโรงเรยีนอกีล่ะ”

พ่อทักทันทีที่เธอเดินมาถึงโต๊ะอาหาร แต่ปลายรุ้งก็หน้ายุ่ง บอก 

กลายๆ ว่าเธอไม่มแีก่ใจจะไปโรงเรยีน แล้วถอนหายใจยาวออกมาเบาๆ

“ขอหยุดอกีสองสามวนันะคะ” ปลายรุ้งบอกอย่างเหนื่อยใจ “อยาก

ท�าใจอยู่บ้านสกัพกั”

“ไม่ได้” พ่อเสยีงเยน็จนเธอเผลอเบกิตาโต “ไปแต่งตวัเสยี แล้วลงมา 

กนิข้าว จะได้ไปโรงเรยีน”

“แต่ปลายรุ้งไม่อยากไป”

“ปลายรุ้ง!”

ถูกดุแค่ค�าเดียวปลายรุ้งก็หน้าเสีย ทั้งกลัวและกริ่งเกรงใบหน้า

เคร่งขรมึของผูเ้ป็นพ่อ สุดท้ายกต้็องขึ้นบ้านไปแต่งชดุนกัเรยีน จดัหนงัสอื

และข้าวของใส่กระเป๋า แล้วรบีเดนิลงมาจากห้องนอนอย่างรวดเรว็ พร้อม
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กบัจดัเสื้อผ้าให้เรยีบร้อยไปด้วย แต่งหน้าท�าผมเอาไว้ไปท�าบนรถกไ็ด้ เพราะ 

ไม่อยากให้พ่อต้องรอนาน ถ้าเธอช้า พ่ออาจจะไปท�างานสายด้วยกไ็ด ้แลว้

จะโดนดุเอา แต่อดคิดไม่ได้ว่าถ้าแม่ยังอยู่ แม่คงช่วยต่อรองหรือไม่ก็ท�า 

ทุกอย่างเพื่อประนปีระนอม ไม่ตงึเครยีดเหมอืนที่พ่อท�า

“มากนิข้าว”

ลงมาถงึโต๊ะอาหารพ่อกเ็รยีก นั่นคงเพราะเธอท�าทุกอย่างถูกใจท่าน

แล้ว ปลายรุง้จงึถอนหายใจโล่งแล้วเดนิเข้าไปหา มองอาหารเช้าที่พ่อเตรยีม

ไว้ เป็นโจ๊กหน้าตาคุน้ๆ ที่เหน็ขายอยูใ่นตลาดที่อยูถ่ดัไปอกีสองซอย พร้อม

กบันมสดอกีแก้วหนึ่ง เหน็ท่านเตรยีมไว้ให้กช็ื่นใจ เพราะถงึพ่อจะดูเยน็ชา

แค่ไหน แต่หากเว้นว่างจากการท�างานท่านจะดูแลใส่ใจเธอเสมอ

“วนันี้พ่อมผี่าตดั อาจจะกลบัค�่าหน่อยนะ”

ดใีจกบัสิ่งที่พ่อท�าให้ยงัไม่ถงึนาทปีลายรุ้งกเ็ฉาลงทนัใด เพราะเหตุ-

การณ์เดมิๆ ระหว่างเธอกบัพ่อกลบัมาอกีแล้ว ถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาพ่อบอก

อย่างนี้เธอคงไม่ใส่ใจนกัเพราะอย่างไรเสยีกอ็ยู่กบัแม่ได้ แต่ตอนนี้ไม่มแีม่

ให้กอดอกีแล้ว รอบตวัช่างเงยีบเหงาและหดหู่อย่างบอกไม่ถูก

“ค่ะ” ปลายรุ้งไม่มีอะไรจะพูดเพราะรู้ว่าพูดไปก็เท่านั้น “จะไปเดิน

ห้างรอแล้วกนันะคะ”

“ไม่ได้” พ่อพดูเสยีงเยน็จนเธอหน้าเสยี “เลกิเรยีนแล้วถ้าไม่ไปเรยีน

พเิศษกต้็องรบีกลบับ้าน หรอืไม่กไ็ปหาพ่อที่โรงพยาบาล จะไปเยี่ยมคณุยาย 

บ้างกไ็ด้ แต่จะไปเที่ยวเถลไถลไม่ได้”

“ค่ะ”

ปลายรุ้งรับค�าส่งๆ ให้เรื่องมันจบไปทั้งที่เบื่อหน่ายกับกฎระเบียบ 

ที่พ่อล้อมกรอบไว้ แต่เพราะรู้ว่าท่านท�าเพราะรกั จงึไม่ขดัขนื แม้จะฝืนใจ 

อยู่บ้างกต็าม

พูดกันเพียงเท่านั้น สองพ่อลูกก็ไม่มีใครปริปากอีกเลย ต่างคน 

ต่างกนิข้าวเงยีบๆ จากนั้นพ่อกข็บัรถมาส่งเธอที่โรงเรยีนนานาชาตทิี่คณุยาย
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เป็นคนเลอืกให้ซึ่งอยูไ่ม่ไกลจากบ้านนกั เธอก้าวขาลงจากรถแล้วพ่อกข็บัไป

ท�างาน ทิ้งเธอไว้กบัความเงยีบเหงา 

คล้อยหลังพ่อแล้ว ปลายรุ้งกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีใครแม้ว่าผู้คน

รอบกายรายล้อมอยูม่ากมาย เพราะโรงเรยีนตอนเช้าคกึคกัเตม็ไปด้วยผู้คน 

แต่เหมอืนเหลอืเธออยู่คนเดยีว จนมนัอดคดิถงึเรื่องไม่กี่วนัก่อนไม่ได้

ก่อนหน้านี้เพยีงไม่นาน แม่ขบัรถมาส่งเธอ ยิ้มแย้มแจ่มใส กอดเธอ

ก่อนส่งเข้ารั้วโรงเรียน แต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้ว เหลือเพียงปลายรุ้งคนเดียว 

ที่ยนือยู่ตรงนี้ น�้าตาไหลรนิ ร้องไห้อยู่เพยีงผู้เดยีว

คดิถงึแม่ คดิถงึแม่เหลอืเกนิ...

ท�าไมแม่ต้องมาตายเพราะคบชู้ด้วย! 



“กไ็หนข่าวบอกว่าพี่ติ๋วตายไปแล้วไงคะ!”
เวยีงดาวเสยีงสั่นไปหมด เหงื่อแตก ตวัเยน็จนรู้สกึได้ พร้อมๆ กบั

ใบหน้าที่ซดีเผอืดไปทนัใด ทว่าเธอโดนต้อนจนหลงัชนฝา คดิจะหนแีต่กด็นั

ก้าวขาไม่ออก ท�าได้เพียงยืนใจเต้นแรงราวกับมีคนรัวกลองรบอยู่ข้างใน 

ขนลุกซู่ทั่วทุกอณูของร่างกาย ขณะจ้องมองหญิงงามหยาดฟ้ามาดินที่ยืน 

ยิ้มหวานอยูต่รงหน้า ไม่แน่ใจด้วยซ�้าว่าเป็นผหีรอืคน  แต่รอยยิ้มนั้นท�าให้

เธอมั่นใจเป็นที่สุด

ชยาตายงัไม่ตาย!

หญงิสาวแทบไม่เชื่อสายตาตวัเอง หายใจหอบ ตวัสั่นเทา แต่หลงัชดิ

ตดิผนงัในห้องพกัของตวัเอง ดวงตาเหลอืกลาน อยากตบหน้าตวัเองแรงๆ 

เสยีด้วยซ�้า อยากรู้ว่านี่เธอตื่นหรอืฝันอยู่กนัแน่!

“ดใีจจงั เวยีงดาวจ�าพี่ได้จรงิๆ ด้วย” ชยาตายิ้มหวานแต่มนัเยน็เยอืก

จบัใจ “เวยีงดาวเนี่ย นางฟ้ามาโปรดของพี่แท้ๆ เลยนะ”

“พี่ติ๋ว...” คนเป็นเพื่อนเรียกเสียงสั่น กลัวจนน�้าตาจะไหลแต่ก็ยัง 

๒
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ไม่แน่ใจไปพร้อมกนั “พี่ยงัไม่ตายจรงิๆ เหรอคะ”

“ยงัจ้ะ”

คราวนี้แหละที่เวยีงดาวอยากให้คนเอาน�้ามาสาดใส่สกักะละมงั เธอ

ยงัคงยนืตวัแขง็ทื่อ จนชยาตาต้องลากมานั่งบนเตยีงนอนหลงัเลก็ในห้องพกั 

ตั้งแต่โดน ‘ซุ่มโจมต’ี เธอยอมรบัเลยว่าค่ายกลแตกพ่าย ไม่มสีตเิลยสกันดิ

เรื่องมนัเกดิเมื่อประมาณสามนาทก่ีอนหน้านี้ เธอเพิ่งกลบัจากสถาบนั 

สอนงานด้านกราฟิกดีไซน์ที่มาลงทะเบียนเรียนเสริมทักษะให้อาชีพนักวาด

ภาพประกอบของตัวเอง จากนั้นก็แวะซื้อข้าวกล่อง คิดไว้ว่าจะกลับมานั่ง

กนิระหว่างดูซรีสี์เกาหลทีี่ห้องพกั

ทว่าหลังจากไขกุญแจเปิดประตูห้อง ร่างของเวียงดาวก็ถูกผลักจน

ปลวิหวอืเข้าไปในห้องของตวัเอง ผดักะเพราทะเลราดข้าวกบัไข่ดาวอกีฟอง

หกเกลื่อนพื้นส่งกลิ่นคละคลุ้ง แล้วพอเห็นหน้าคนผลัก หญิงสาวก็ช็อก 

ไปเลย ตอนแรกนกึว่าผหีลอกเสยีอกี

แม้ตอนนี้จะมั่นใจว่าชยาตาเป็นคน แต่เวยีงดาวกย็งัไม่หายงง เพราะ

เธอมั่นใจว่าตวัเองไม่ได้เลอะเลอืน ยงัจ�าได้แม่นว่ามข่ีาวครกึโครมสนั่นโลก

โซเชยีลและวงการกราฟิกดไีซน์ว่าผู้หญงิคนนี้ตายไปแล้ว งานศพเพิ่งเสรจ็

สิ้นไปหมาดๆ แล้วท�าไมคนตายมาอยู่กบัเธอในห้องพกันี้ได้

“นี่มนัเรื่องอะไรกนัคะพี่ติ๋ว ถ้าพี่ยงัไม่ตาย แล้วข่าวนั้นหมายความ

ว่ายงัไง”

“ข่าวหลอกจ้ะ” ชยาตายิ้มหวานแต่ดแูหยๆ อย่างคนรู้สกึผดิ “พี่ต้อง

แกล้งตาย ไม่อย่างนั้นได้ตายจรงิๆ แน่”

“เพราะข่าวกบัเจมส์นั่นหรอืเปล่าคะ” คนตาเหลอืกยงัพยายามปะตดิ- 

ปะต่อเรื่องที่ตัวเองรู้มา “อย่าบอกนะคะว่าพี่แกล้งตายเพื่อหนีภรรยาของ

เจมส์ เขาตามฆ่าพี่จรงิๆ เหรอ!”

เจ้าของใบหน้าสวยหวานราวนางฟ้านางสวรรค์หัวเราะอย่างแบ่งรับ 

แบ่งสู้พร้อมกับท�าหน้าแหย คงไม่กล้าพูดว่าตัวเองไปท�าผิดศีลข้อสามจน
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เดอืดร้อนมา นี่คงจะหนตีายอย่างที่มารดาของเธอเคยวเิคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ 

ไม่ผิดแน่ ตกลงคบชู้จนโดนเมียหลวงหึงโหด ตามล่าหมายเอาชีวิตจริงๆ  

ละสนิะ

“กอ็ย่างนั้นแหละจ้ะเวยีงดาว พี่โดนตามฆา่มาตั้งสองทแีลว้” ชยาตา

ยิ้มเผล่เหมอืนพยายามกลบเกลื่อนเรื่องร้ายๆ ที่ตวัเองท�าผดิไว้ “ถ้ามรีอบ

ที่สาม ดูท่าจะไม่รอด”

“แล้วพี่กเ็ลยแกล้งตายเนี่ยนะ! ท�าส�าเรจ็ได้ยงัไง”

“สามพีี่เขาช่วยไว้น่ะ”

ชยาตาเล่าช้าๆ แต่มองคู่สนทนาอย่างเตม็ไปด้วยความหวงั

“พี่ให้เขาช่วยโกหกทกุวนัว่าเอาศพพี่ไปชนัสูตร แล้วกใ็ห้เขาจดัการเรื่อง 

ศพแค่คนเดยีว เผาหลอกๆ แล้วกแ็กล้งเอาเถ้ากระดูกหมูมาหลอกว่าเป็น 

กระดกูพี่ไปลอยองัคาร คนที่มนัตามเอาชวีติพี่จะได้เชื่อว่าพี่ตายไปแล้วจรงิๆ”

ได้ยนิอย่างนั้นเวยีงดาวกห็น้าชาอย่างบอกไม่ถกู เพราะข่าวครกึโครม

ปานนั้น ถ้าสามีของชยาตาไม่มีเขาอยู่บนหัวก็ต้องรู้แน่ว่าภรรยาของตัวเอง

คบชู ้แต่ไม่โกรธเลยหรอื ซ�้ายงัช่วยท�าแผนแกล้งตายให้อกี เป็นคนแบบไหน 

กนันะ

“เขาไม่โกรธพี่เลยเหรอคะ” เวยีงดาวอดถามไม่ได้ “หรอืเขาไม่รู้ว่าพี่

เป็นข่าวกบัเจมส์ หรอืว่าข่าวนั้นไม่จรงิ...แต่ถ้าไม่จรงิ แล้วท�าไมภรรยาของ

เจมส์ถงึได้ตามเอาชวีติพี่ได้ล่ะ”

“ข่าวจรงิจ้ะ”

คนมีข่าวอื้อฉาวยอมรับแต่โดยดีแล้วยังยิ้มแห้งๆ ให้อีก คล้าย

พยายามจะขอความเหน็ใจ เหมอืนรู้ว่าเธอจะมอีารมณ์เพราะรบัเรื่องพวกนี้

ไม่ค่อยได้

“สามพีี่กร็ู้นั่นแหละ แต่โมโหไปกเ็ท่านั้น...กพ็ี่พลาดไปแล้วนี่นา”

“เวยีงดาวละนบัถอืน�้าใจสามพีี่จรงิๆ เลย” เธอถอนหายใจเฮอืกอย่าง

เหลอือด “พี่มคีนอื่นแล้วเขายงัมาช่วยพี่คดิแผนหนเีมยีหลวงอกี เขาคงรกั
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พี่มากนะ”

“เขาเป็นผู้ชายที่ดทีี่สุดในชวีติพี่เลยแหละ”

“แต่พี่กย็งันอกใจเขาเนี่ยนะคะ!” เวยีงดาวถามอย่างไม่เชื่อหู “โอ๊ย! 

นี่พี่เหน็กงจกัรเป็นดอกบวัได้ยงัไง ถงึได้ไปหลงใหลได้ปลื้มนายเจมส์นั่น”

“พี่พลาดไปแล้วจริงๆ” คนยอมรับว่าคบชู้ยิ้มแกนๆ “นี่ถ้าสามีพี่ 

ไม่ช่วยไว้ พี่คงไม่รอด”

“แล้วถ้าพี่รู้ว่าใครเป็นคนตามฆ่า ท�าไมพี่ไม่แจ้งต�ารวจล่ะคะ ท�าไม

ต้องมาเล่นพเิรนทร์กบัแผนแกล้งตายอะไรแบบนี้ด้วย”

“ไหนล่ะจ๊ะหลกัฐานว่าใครเป็นคนฆ่าพี่” 

ค�าถามนี้ท�าเอาเวยีงดาวอ้าปากค้างไปเหมอืนกนั 

“พี่ท�าได้แค่เดาว่าใครท�า แต่ไม่มีหลักฐานเสียหน่อย พูดอะไรไปก็

เหมอืนแหวกหญ้าให้งูตื่นเสยีเปล่าๆ”

“แล้วพี่รู้ได้ยงัไงคะว่าใครท�า”

“ก็พี่จะมีศัตรูที่ไหนอีกล่ะ” ชยาตาถอนหายใจเฮือก “รอบแรกโดน

ตดัสายเบรกรถ รอบที่สองโดนวางยา ดนีะที่วนันั้นสามพีี่ผดิสงัเกตเสยีก่อน 

ไม่อย่างนั้นพี่โดนวางยาพษิตายคาคอนโดไปแล้ว”

“หา!?!”

“พี่ซื้อคอนโดไว้ส�าหรับท�างานน่ะ สร้างเป็นห้องท�างานส่วนตัวที่นั่น 

ไม่อยากให้ที่บ้านมบีรรยากาศที่ท�างาน เดี๋ยวลกูสาวพี่จะอดึอดัเสยีเปล่าๆ ก็

พ่อเขาบ้างานไปคนหนึ่งแล้ว ขนืมาเหน็แม่บ้างานอกีคนปลายรุ้งคงรู้สกึแย่”

ชยาตาอธบิายต่อแต่กท็�าให้เวยีงดาวเหน็ว่าผูห้ญงิคนนี้ใส่ใจความรู้สกึ

ของลูกสาวมากแค่ไหน

“แล้วหลงัจากที่รูว่้ารถโดนตดัสายเบรก สามกีค็อยอยูใ่กล้ๆ มากขึ้น 

แล้วเขาได้กลิ่นฟอร์มาลินผสมอยู่ในน�้าดื่มที่ห้องท�างานพี่ ถ้ากินเข้าไป 

ทุกวนัๆ นะเวยีงดาวเอ๊ย พษิสะสมในร่างกาย คงค่อยๆ ตายแบบไม่มใีคร

สงสยัเลยละ”
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“แล้วพี่ก็เลยแกล้งตายตั้งแต่ตอนนั้นมา” เวียงดาวเดาเรื่องราวต่อ

อย่างใช้ตรรกะ “ให้คนร้ายมันเข้าใจว่าพี่ซดฟอร์มาลินตายไปแล้ว...แต่

ต�ารวจไม่สงสัยบ้างเหรอคะ ว่าบางทีสามีพี่อาจจะเป็นคนวางยาพิษพี่ก็ได้  

กอ็ยู่กนัสองคนเอง”

“ไม่จ้ะ ไม่สงสยัหรอก พอดพีี่เตี๊ยมกบัต�ารวจที่จะมารบัผดิชอบคดี

แล้ว เขาเป็นเพื่อนพี่ ไว้ใจได้”

ค�ายนืยนันั้นท�าให้เวยีงดาวขมวดคิ้วมุ่นแต่กย็อมฟังต่อเงยีบๆ

“มันก็แค่จัดฉากน่ะเวียงดาว เสร็จแล้วเขาก็ให้พี่มาเช่าห้องหลบอยู่ 

ที่นี่ แต่โชคดจีรงิๆ ที่เจอเวยีงดาว”

“แล้วพี่ต้องแกล้งตายอย่างนี้ไปอกีนานแค่ไหนคะ”

“กค็งจนกว่ายายบ้านั่นจะเลกิหงึจนเลอืดขึ้นหน้านั่นแหละ”

‘กพ็ี่ไปยุ่งกบัผวัเขาก่อน’

เวยีงดาวอยากเถยีงออกไปอย่างนั้นแต่กไ็ม่ปรปิาก เธอไม่อยากทบัถม 

ใคร เพราะตอนนี้ชยาตากด็ูย�่าแย่เตม็ท ี หนหีวัซุกหวัซุนแถมมสีถานะเป็น

คนตายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ ต้องหลบๆ ซ่อนๆ อย่างไม่รู้อนาคตตัวเองเสีย 

ด้วยซ�้า

“หรอืไม่...กจ็นกว่าสามพีี่จะหาหลกัฐานได้ว่าใครเป็นคนฆ่าพี่แล้วให้

ต�ารวจด�าเนนิคด”ี

“แล้วพี่ออกมาหาเวยีงดาวอย่างนี้ พี่ไม่กลวัเวยีงดาวปากโป้งไปบอก

ใครว่าพี่ยงัไม่ตายบ้างเหรอคะ”

“ไม่หรอก” ชยาตายิ้มหวานอย่างมคีวามหวงั “พี่รู้ว่าเวยีงดาวเป็นคน

ยงัไง พี่เชื่อใจเวยีงดาว”

เวยีงดาวถอนหายใจเฮอืกอกีรอบ มองหน้าชยาตาอย่างอ่อนใจ แต่

สุดท้ายก็หวนนึกถึงอดีต เรื่องเมื่อตอนที่เธอสมัครเข้าเรียนต่อในมหา-

วทิยาลยัเอกชน จนได้มาพบชยาตา

ชยาตาเป็นที่สนใจของทกุคนในคณะนเิทศศาสตร์ เพราะนอกจากจะ
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อายมุากกว่าเพื่อนร่วมชั้นถงึหกปีแต่ใบหน้ายงัสวยหวานราวเดก็สาวแรกรุ่น

แล้ว ความมเีสน่ห์ของเธอยงัเป็นที่เลื่องลอื หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ตามจบีกนั

เกรียวกราว แต่ก็หน้าหงายไปตามๆ กัน เพราะสาวงามพูดชัดถ้อยชัดค�า

ทุกครั้งที่มีคนมาจีบว่ามีสามีกับลูกแล้ว ที่มาเรียนก็เพราะอยากหาความรู้

เพิ่มเตมิ 

แรกๆ เธอกบัชยาตาไม่ได้เกี่ยวข้องกนัเลย แต่พอเริ่มเรยีนปีสองก็

มงีานกลุ่มให้ท�าเพิ่มขึ้น และด้วยความที่ว่าสาวสวยประจ�าคณะมฝีีมอืด้าน

กราฟิกดไีซน์ดกีว่าใคร เพื่อนของเธอจงึลากให้มาอยูก่ลุม่เดยีวกนัเสมอยาม

ต้องท�ารายงาน ท�าให้พอจะสนทิกนับ้างแต่กย็งัไม่ได้ลกึซึ้งนกั ไมไ่ดรู้ล้กึไป

ถงึเรื่องส่วนตวัของชยาตา เพยีงแค่ท�างานร่วมกนัจบไปเป็นงานๆ

พอเรียนจบ ต่างคนต่างก็แยกย้าย และแม้ไม่ได้ติดต่อกันนักแต ่

เวยีงดาวกร็ูว่้า ‘เพื่อน’ ของเธอคนนี้มชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงการภาพนิ่งโฆษณา 

ส่วนเธอกไ็ปอยู่ต่างประเทศ ได้ข่าวอกีท ี ชยาตากเ็ป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่ง ทั้ง

เรื่องคบชู้กบัดาราหนุ่มและเรื่องเสยีชวีติ

แต่ตายจรงิๆ เสยีที่ไหนกนั!

“พี่จะให้เวยีงดาวอยูเ่ป็นเพื่อนระหว่างที่หลบอยูท่ี่นี่ว่าอย่างนั้นเถอะ” 

เวยีงดาวถามอย่างรู้ทนั “กไ็ด้ค่ะ แต่ระวงัตวัหน่อยแล้วกนั อย่าให้ใครเหน็

เข้าล่ะ”

“แหมเวยีงดาวเนี่ย น่ารกัไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ”

ค�าหวานป้อยอไม่ได้ท�าให้เวยีงดาวเคลิ้มเลยสกันดิ แถมยงัแบะปาก

ใส่อย่างระอาโดยที่ไม่คดิจะปิดบงัเพื่อนร่วมรุ่นสมยัเรยีน

“แต่ไหนๆ กไ็หนๆ แล้ว ช่วยพี่อกีอย่างหนึ่งได้ไหม”

“อะไรคะ” เวยีงดาวถามอย่างไม่ค่อยไว้ใจ “ถ้าจะให้เวยีงดาวท�าอะไร

ผดิศลี เวยีงดาวไม่ท�านะ”

“โอ๊ยไม่เลยจ้ะ” คนมีชนักติดหลังร้องเสียงหลง “ก็แค่ช่วยพี่นิดๆ 

หน่อยๆ เอง นะเวยีงดาวนะ”
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“อะไรคะ”

“ช่วยไปดูลูกให้พี่หน่อยส”ิ

“หา!” คราวนี้เวยีงดาวอ้าปากค้างไปเลย “จะให้เวยีงดาวไปดลูกูให้พี่

เนี่ยนะคะ จะให้ดูท�าไม แล้วดูยงัไง”

“กพ็ี่เป็นห่วงนี่จ๊ะ” คนเป็นแม่ท�าหน้าหงอย “ห่วงลกูกห่็วง หนกีต้็อง

หนี...แต่นี่สองพ่อลูกไม่รู้จะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่า วันๆ หนึ่งแทบจะนับ 

ค�าพูดกนัได้เลย พี่ไม่อยู่อย่างนี้ ลูกสาวพี่จะเป็นยงัไงบ้างกไ็ม่รู้”

“เท่าที่ฟังๆ มา สามพีี่เขากอ็อกจะดนีี่คะ จะเลี้ยงลูกไม่ได้เลยเหรอ”

“กด็ลีะจ้ะ” ชยาตายงัดูหนกัใจ “แต่เขาท�างานหนกั อยู่โรงพยาบาล

มากกว่าอยู่บ้านเสียอีก ปกติลูกก็อยู่กับพี่ พอพี่ไม่อยู่บ้านอย่างนี้พี่ก็ 

เป็นห่วง”

“ค่ะ” 

เวยีงดาวรบัค�าเพยีงเท่านั้น ไม่ต่อความยาวสาวความยดือะไรเพราะ

เธอเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่อยู่บ้างเหมือนกัน แม้จะรู้อยู่กลายๆ ว่าต่อไปนี้ 

ตวัเองจะมภีาระเพิ่มมาให้เหนื่อยใจกต็าม แต่กใ็จด�าไม่ลงจรงิๆ

“ระหวา่งที่เวยีงดาวเรยีนอยู่ที่นี่กจ็ะหมั่นไปเยี่ยมลกูสาวพี่ให้แลว้กนั 

แต่ได้แค่หกเดอืนนะคะ คอร์สเรยีนมเีท่านั้น”

“เย้! เวยีงดาวใจดทีี่สุดเลย”

ชยาตาสวมกอดเพื่อนต่างวัยแน่น ร่าเริงสดใสไม่สมวัยเลยสักนิด 

ดูๆ ไปเหมอืนเดก็ได้ของเล่นกไ็ม่ปาน แต่กค็งดใีจจรงิๆ ที่มคีนรบัปากจะ

ช่วยสอดส่องดูแลลูกสาวให้

“พี่ฝากปลายรุง้ด้วยนะเวยีงดาว” คนห่วงลกูสาวยงัอ้อนต่อ “แล้วไว้

ไปเยี่ยมแกเมื่อไหร่ก็ฝากดูด้วยว่าขาดเหลืออะไรหรือเปล่า ดูท่าสามีพี่คง

ไม่รู้หรอก ไว้พี่จะบอกพ่อเขาเอง”

“ตดิต่อกนัด้วยเหรอคะ”

“ก็แน่สิจ๊ะ” ชยาตายิ้มหวาน “ทางโทรศัพท์น่ะ ไม่ได้มาเจอหรอก 
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กลวัโดนจบัได้”

“ค่ะ” เวยีงดาวรบัค�าอย่างจ�าใจ “แล้วเวยีงดาวจะไปเจอลูกสาวพี่ได้ 

ที่ไหนล่ะ”

“ปลายรุง้น่ะหาตวัไม่ยากหรอก ไปไหนมาไหนกอ็ปัลงอนิสตราแกรม

ตลอด...เอาโทรศพัท์ของเวยีงดาวมาส ิพี่จะเปิดให้ดู”

คนเป็นแม่ยิ้มอย่างเอ็นดู แล้วเอาสมาร์ตโฟนของเวียงดาวไปเข้า 

แอปพลิเคชันอินสตาแกรมที่ปกติแล้วเจ้าของบัญชีนี้มีไว้ติดตามดาราที่ 

ตัวเองชื่นชอบเพียงไม่กี่คน จากนั้นไม่นานชยาตาก็กดค้นหาบัญชีของ 

เดก็สาววยัสบิสี่ปีมาอวดพร้อมกดตดิตามให้ด้วยแบบไม่ถามเธอเลย

เวยีงดาวเหน็แล้วกต็าโต เพราะเดก็สาวผวิขาวผุดผ่องที่ปรากฏอยู่ใน

ภาพช่างชวนให้หลงรกัตั้งแต่แรกเหน็ ลูกสาวของชยาตาประพมิพ์ประพาย

คล้ายแม่ อกีทั้งมมุกล้องในการถ่ายรปูกไ็ม่ธรรมดา ตกแต่งให้สวยงามก่อน

ลงรปู ที่ส�าคญั ทั้งข้าวของ อาหาร สถานที่ และวถิชีวีติที่ปลายรุง้ถ่ายทอด 

ล้วนเป็นสิ่งที่ท�าให้เธอเบกิตาโต 

แม้จะเป็นรูปถ่ายสไตล์มนิมิลั แต่ทุกอย่างช่าง ‘ไฮเอนด์’ เหลอืเกนิ 

ของบางอย่างที่ปรากฏในภาพ คนมีเงินเดือนยังไม่กล้าเข้าถึงหรือซื้อมาใช้

เลย นี่บอกได้ชดัว่าฐานะของเดก็สาวค่อนไปทางเหลอืกนิเหลอืใช้ ใจกอ็ยาก

ถามว่าเด็กหญิงปลายรุ้งใช้เงินเดือนละเท่าไร แต่พอนึกขึ้นมาได้ว่าเท่าไรก็

เงนิเขา หามาได้จะใช้ไปกเ็รื่องของเขา ไม่เกี่ยวกบัเธอเสยีหน่อย จงึท�าใจมอง

ข้ามไป

“โอ้โห! มคีนตดิตามเป็นหมื่นเลยเหรอคะ” ว่าจะไม่ทกัแล้วเชยีว แต่

กอ็ดไม่ได้ “ลูกสาวพี่เป็นดาราหรอืเปล่าเนี่ย”

“เปล่าจ้ะ” ชยาตายิ้มอย่างภาคภมูใิจ “แต่ลกูสาวพี่หน้าตาด ีแถมเก่ง

ด้วยนะ จะร้องเพลง เล่นดนตร ีเต้น หรอืวาดรปูกท็�าไดห้มด นี่มแีมวมอง

มาชวนเข้าวงการตั้งหลายรอบแล้ว แต่พ่อเขาไม่ยอม”

“คงหวงลูกสาวน่าดู”
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“ห่วงมากกว่าจ้ะ” คนเป็นแม่ยิ้มหวานเมื่อพูดถงึพ่อของลูก “แต่เขา

เป็นพวกปากหนกัน่ะ พูดไม่ค่อยเป็น แสดงออกกไ็ม่เก่งด้วย”

“เบื่อผู้ชายแบบนี้จริงๆ” เวียงดาวหลุดปากวิจารณ์จนได้ “สงสาร

ลูกสาวพี่นะคะ ต้องอยู่กบัมนุษย์น�้าแขง็เนี่ย”

“บ้า! ไปว่าเขา” คนเป็นภรรยาหวัเราะร่วน “จรงิๆ แล้วเขาน่ารกันะ”

“ค่า...พี่กร็กัเขาให้มากๆ แล้วกนั”

หลุดปากวิจารณ์แล้วเวียงดาวยังเผลอประชดเข้าไปอีก แต่พอรู้ตัว

ว่าชกัจะพูดมาก หญงิสาวกเ็ปลี่ยนเรื่องหนกี่อนจะเผลอไปเหนบ็แนมอะไร

ให้ตวัเองปากเสยีไปมากกว่านี้

“แล้วที่ว่าจะให้เวยีงดาวไปเยี่ยมลกูสาวพี่น่ะ จะให้ไปที่ไหน ไปถงึบ้าน

เลยไหม”

“ไปบ้านเลยกไ็ด้จ้ะ” ชยาตายิ้มหวานเมื่อได้ยนิอย่างนั้น “บอกปลาย-

รุง้ไปว่าเวยีงดาวเป็นเพื่อนพี่ที่มาเยี่ยม ปลายรุง้คงไม่ดื้อกบัเวยีงดาวหรอก”

“ดื้อกบัเวยีงดาว?...ท�าไมต้องดื้อด้วยล่ะคะ”

“ไว้เวยีงดาวเจอปลายรุ้ง เดี๋ยวกร็ู้เองนั่นแหละ”

เธอไม่ชอบค�าตอบแบบนี้เลย! 

แต่ถงึจะไม่ชอบกต้็องท�าใจไป แล้วชยาตากไ็ม่คยุอะไรกบัเธออกี เอา 

แต่ยิ้มออดอ้อนเอาใจอยูท่่าเดยีว จากนั้นกช่็วยเธอท�าความสะอาดห้องเพราะ

ข้าวกล่องที่ซื้อมามันหกเลอะเทอะไปหมด กลิ่นผัดกะเพราทะเลคลุ้งไปทั่ว

จนเวียงดาวต้องฉีดสเปรย์ปรับอากาศแล้วทิ้งห้องพักไว้อย่างนั้นจนกว่าจะ

หายเหมน็ แล้วไปขลกุอยูใ่นห้องพกัของชยาตาซึ่งอยูต่รงข้ามกนัเป็นการฆ่า

เวลาแทน

ความวุน่วายอยู่ใกล้แค่เอื้อม แต่กช่็วยไม่ได้เพราะเธอก้าวขาลงสนาม

ด้วยความเตม็ใจทั้งที่รูอ้ยูเ่ตม็อกว่าการเข้าไปยุง่กบัเรื่องนี้ชวีติอาจจะวุน่วาย

กไ็ด้

แต่จะใจด�าไม่ช่วยเลยกอ็ดไม่ไหว กเ็ธอสงสารชยาตา!



ที่ท�าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่สงสารลกู แต่ถ้าเขาใจแขง็ไม่พอ บอกปลาย-
รุง้ไปวา่แม่ยงัไม่ตายกก็ลวัเดก็สาวจะงอแงคดิถงึแมจ่นความแตก ชยาตาก็

อาจจะถูกปลดิชวีติจรงิๆ กไ็ด้

ทรงพทิกัษ์ถอนหายใจเฮอืกแล้วเลี้ยวรถเข้าซอยบ้านตวัเอง โชคดว่ีา

วนันี้การผ่าตดัผู้ป่วยไม่ยุ่งยาก เขาจงึได้กลบับ้านเรว็ คดิว่าจะกลบัมาเกบ็

กวาดบ้านนิดหน่อย แล้วตอนห้าโมงเย็นจะออกไปรับปลายรุ้งเพราะลูกมี

เรยีนพเิศษต่อตอนเยน็ จากนั้นจะพาไปกนิข้าวนอกบ้านด้วยกนัสกัมื้อ จะ

ได้ไม่ต้องเกี่ยงกนัเรื่องล้างจาน

ทว่าความคิดมากมายของทรงพิทักษ์หายไปฉับพลัน เพราะที่รั้ว

ระแนงพนัเถาพวงครามมผีู้ชายผวิแทนร่างสูงมายนืด้อมๆ มองๆ อยู่ เหน็

แล้วคิ้วของชายหนุ่มกข็มวดมุ่น ไม่ได้กลวัว่าจะมใีครมาขโมยยกเค้าบ้าน...

แต่มอีะไรที่น่ากลวักว่านั้น

“สวัสดีครับคุณตั้ม” ทรงพิทักษ์ถือคติว่าบุกก่อนได้เปรียบจึงลงรถ

มาทกั “จะมาหา ท�าไมไม่โทร. มาบอกก่อนล่ะครบั”

๓
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“อ้อ ว่าจะมาเซอร์ไพรส์หลานน่ะครบั”

ทรงพทิกัษ์ไม่ตอบอะไรแต่มองอย่างคมุเชงิ แล้วส�ารวจดชูายผูม้าเยอืน 

ตั้งแต่หัวจดเท้าอย่างจ้องจับผิด หลังจากที่ภรรยาให้ปล่อยข่าวว่าเสียชีวิต 

เขากไ็ม่อยากไว้ใจน้องชายของชยาตาเลยแม้แต่นดิเดยีว

ชลภพยงัยิ้มแย้มจนเขาเองกห็นกัใจ น้องชายของภรรยาคนนี้อะไรๆ 

ก็ดี ไม่เคยมีเรื่องเคืองใจกันสักครั้ง แต่ไหนแต่ไรมาก็ออกจะเป็นมิตร 

กบัเขาเสยีด้วยซ�้า แต่ที่น่ากลวัคอืลูกชายคนเลก็ช่างตามใจแม่ จนไม่รู้เลย

ว่าการที่น้าบอกว่าจะมาเซอร์ไพรส์หลานนั้น จรงิๆ แล้วตั้งใจมาจ้องจบัผดิ

อะไรกนัหรอืเปล่า

ผู้เป็นยายอาจส่งคนมาสืบว่าเขาเลี้ยงลูกได้ดีหรือไม่ในวันที่ไม่มีแม่ 

หากปลายรุ้งมปีัญหาในการอยู่กบัพ่อ คุณหญงิพรทพิย์คงใชเ้ปน็ขอ้อา้งเอา

ตัวหลานไป ซึ่งเขาจะไม่ยอมให้มีช่องโหว่นั้นเป็นอันขาด โดยเฉพาะกับ

แม่ยายที่ตั้งป้อมรังเกียจลูกเขยที่ท่านไม่ได้อยากให้แต่งงานกันตั้งแต่แรก 

แต่จ�าใจยอมเพราะพ่อตาเข้าข้าง

แต่พอสิ้นบุญมารุตพ่อของชยาตาไป คุณหญิงพรทิพย์ก็แสดงออก

ชดัเจนว่าไม่ชอบเขา ที่ผ่านมากม็ชียาตาคอยประนปีระนอมและเป็นกนัชน

ให้ ทว่าตอนนี้ภรรยาของเขาคงไม่อาจออกมาช่วยอะไรได้ แล้วเขาจะต่อสู้

กบัคนพวกนี้ด้วยวธิไีหน บวัจงึจะไม่ช�้าและน�้าจะไม่ขุ่น

“แล้วนี่ปลายรุ้งไม่อยู่เหรอครับ” ชลภพดึงเขากลับมาจากความ

คดิมากมายในหวัให้หนัมองหน้ากนั “เยน็ป่านนี้ โรงเรยีนยงัไม่เลกิอกีเหรอ”

“วันนี้มีเรียนพิเศษครับ” คนที่รู ้สึกว่าโดนจ้องจับผิดตอบอย่าง 

ระวงัตวั “ตอนเยน็ผมถงึจะออกไปรบั”

“ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตตั้งโต๊ะอาหารเย็นรอหลานได้ไหมครับ...

คุณแม่ฝากของกนิมาให้ปลายรุ้งตั้งเยอะแน่ะ” 

“ฝากขอบคุณคุณหญิงด้วยนะครับ แต่คุณตั้มอย่าล�าบากเลย  

เกรงใจน่ะ”
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ทรงพทิกัษ์ยงัไม่ยอมคล้อยตามง่ายๆ เพราะกลวัวา่จะเป็นการชกัน�้า

เข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเสียเปล่าๆ เกิดชลภพมาจับผิดอะไรก็อาจหาว่าเขา 

เลี้ยงลูกไม่ได้ หรือดีไม่ดี เกิดตาไวไปเห็นอะไรให้ผิดสังเกตว่าชยาตายัง 

ไม่ตายตามที่จดัฉากหลอกนั้น เรื่องมนัยิ่งจะบานปลายไปกนัใหญ่

“อีกอย่างผมสัญญากับลูกไว้ว่าจะพาแกไปกินข้าวนอกบ้านด้วย ไม่

อยากผดิค�าพดูกบัแก เดี๋ยวจะน้อยใจไปเสยีเปล่าๆ” คนระแวงรบีอปุโลกน์

สัญญาขึ้นมาทันที แต่ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาน�้าใจน้าของปลายรุ้ง “ไว้

คราวหน้าถ้าคุณตั้มจะมากบ็อกก่อนแล้วกนันะ”

“ครับ เอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกัน” ชลภพเห็นพี่เขยตาแข็งใส่จึงไม่

เซ้าซี้ขอเข้าบ้านอกี “แต่ถ้าวนัไหนหมอแทนตดิงาน กโ็ทร. บอกผมแล้วกนั

นะครับ จะได้รับปลายรุ้งไปที่บ้านคุณยายบ้าง หลานจะได้ไม่ต้องอยู่บ้าน

คนเดยีว”

“ขอบคุณครบั”

ชลภพคงรู้ตัวแล้วว่าต้องถอย แต่ดูเหมือนยังไม่ยอมสิ้นหวังง่ายๆ  

ที่เห็นยอมขึ้นรถแล้วขับออกไปนั้น ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกวันไหน แต่มี 

สิ่งเดียวที่เขารู้ คือต่อไปนี้คงต้องดูแลปลายรุ้งให้มากขึ้น พยายามให้ลูก 

อยูใ่นสายตาตลอดเวลา และไม่ยอมให้ใครมาพรากลกูออกจากอกเดด็ขาด

แม้คนคนนั้นจะเป็นยายแท้ๆ ของปลายรุ้งกต็าม...

‘คุณพ่อมาตามแผนที่ที่ปลายรุ้งส่งไลน์ให้นั่นแหละค่ะ หาไม่ยาก
หรอก’

ข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ท�าให้ทรงพิทักษ์หงุดหงิดอยู่บ้าง ไม่

เข้าใจว่าลูกสาวจะโทร. บอกไม่ได้หรือว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน ท�าไมต้องแชร์ 

โลเกชันมาด้วย จะรู้บ้างไหมว่าพ่อไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีพวกนี้เท่าไร แต่

เพราะลูกสาวยดึเอาโลกโซเชยีลเนต็เวริ์กเป็นใหญ่ เขากต็้องหดัใช้มนั เพื่อ

จะได้ใกล้ชดิลูกให้มากขึ้น... และได้ผลเสยีด้วย
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ปกตปิลายรุ้งไม่ค่อยส่งข้อความหาเขาเท่าไร แต่เพราะตอนนี้ชยาตา

ไม่อยู่ ทรงพทิกัษ์จงึต้องรบัหน้าที่ทั้งหมดมาไว้คนเดยีว ภาวนาแต่ว่าเรื่อง

วุน่วายของชยาตาจะจบลงในเรว็วนั ปลายรุง้จะได้กลบัมามพ่ีอกบัแม่พร้อม

หน้าพร้อมตาเหมอืนเดมิ

ชายหนุ่มวนหาที่จอดรถอยู่นานเพราะจุดที่ลูกสาวแชร์โลเกชันมาอยู่

กลางแหล่งการค้าท�าให้รอบๆ แออัดไปหมด ที่นี่เต็มไปด้วยโรงเรียนกวด

วิชาและสถาบันสอนอะไรต่อมิต่ออะไร ทั้งเรียนเต้น ดนตรี กีฬา โยคะ 

ฟิตเนส สอนท�าอาหาร จัดดอกไม้ และอาชีพอื่นๆ ทุกอย่างแทบจะมา 

กระจุกอยู่ที่จุดเดยีว

ส่วนร้านกาแฟที่ปลายรุ้งบอกว่ามานั่งอ่านหนังสือรอพ่อก็นับว่าคน

เยอะ เหน็ราคาเครื่องดื่มและอาหารเขากแ็ปลกใจเหมอืนกนัว่าท�าไมขายได้ 

แต่คดิไปคดิมา คนที่เข้ามาใช้บรกิารคงอยากเช่าที่นั่งมากกว่าดื่มกนิอะไร 

ทรงพิทักษ์มองปราดเดียวก็เห็นเด็กสาวในชุดนักเรียนของโรงเรียน

นานาชาตนิั่งอยู่ที่มุมตดิกระจกของร้าน ก้มหน้าอ่านหนงัสอื และสวมหูฟัง

เล็กๆ คงเพื่อตัดเสียงรบกวนในร้าน สงสัยเขาจะเรียกอย่างเดียวไม่ได้  

ต้องสะกดิด้วย

“ไปกนัหรอืยงัลูก”

เดก็สาวเงยหน้ามอง ในวนิาทแีรกที่เหน็หน้า ทรงพทิกัษ์รู้สกึว่าในอก

เหมอืนมอีะไรวบูหาย คล้ายจ้องหน้าชยาตาอกีครั้ง จนเผลอสดูหายใจเข้าไป

ลกึเพื่อไล่ความเจบ็จุกนั่นออกจากอก แล้วยิ้มกลบเกลื่อนแทน

“แป๊บหนึ่งนะคะ ขออปัโหลดรปูก่อน” ปลายรุ้งบอกจบกค็ว้าสมาร์ต- 

โฟนขึ้นมาถ่ายรูป

คนเป็นพ่อแอบดูว่าลูกท�าอะไร กเ็หน็ลูกสาวถ่ายรูปหนงัสอืที่ตวัเอง

อ่าน รอบๆ จดัวางด้วยเครื่องเขยีนน่ารกัมากมาย แล้วเสยมุมกล้องไปให้

เห็นแก้วกาแฟพร้อมโลโก้ของร้าน เลือกฟิลเตอร์ปรับแสงอยู่นานกว่าจะ 

ลงรูป
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ทรงพทิกัษ์มองพฤตกิรรมของลูกสาวด้วยความประหลาดใจ เพราะ

ยคุที่เขายงัเป็นวยัรุน่ไม่เคยมกีจิกรรมอย่างนี้ให้ท�า จงึไม่เข้าใจเลยว่าเหตใุด

ต้องลงรูปถ่ายอยู่ตลอดเวลา เหมือนตั้งใจจะบอกใครต่อใครว่าชีวิตตัวเอง

ท�าอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน...มนัเป็นกจิกรรมที่เขารู้สกึว่าไร้สาระเหลอืเกนิ

ทว่าเขาไม่พดูอะไรเพราะอยากตามใจลกู จงึแกล้งมองไปทางอื่นเพื่อ

ตดัร�าคาญ แต่พอเหน็แก้วกาแฟของปลายรุง้เตม็ตา เขากย็ิ่งคิ้วขมวด เพราะ

มนัเป็นสิ่งที่สะดุดตาตั้งแต่เดนิเข้ามาในร้านนี้แล้ว 

“ดื่มกาแฟแก้วละสองร้อยกว่าบาทเลยเหรอลูก!”

“กม็เีงนิจ่ายนี่คะ” ปลายรุ้งตอบอย่างไม่เข้าใจว่าพ่อจะตกใจไปท�าไม 

“ปลายรุ้งกก็นิอย่างนี้ประจ�า”

“ท�าอย่างนี้ประจ�าเหรอ” คนเป็นพ่ออึ้งไปเมื่อถกูทกักลายๆ ว่าไม่เคย

สงัเกตลูก แต่เหน็ราคาแล้วกย็งัอดบ่นไม่ได้ “แต่พ่อว่ามนัแพงไปหน่อยนะ

ส�าหรบัหนู”

“ไม่แพงหรอกค่ะ เรื่องปกติน่ะ เวลาถ่ายรูปลงอินสตาแกรมใครๆ 

เขากม็ากดไลก์กนั แล้วคณุแม่กย็งัไม่เคยว่าเลยสกัท”ี ลกูตดิแม่บอกเตม็ปาก 

แต่หน้ามุย่ใส่พ่อแทน “ถ้าคณุพ่อไม่อยากจ่ายค่ากาแฟให้ปลายรุง้ ปลายรุง้

ไปขอคุณยายกไ็ด้ค่ะ”

“พ่อแค่ไม่อยากให้ปลายรุ้งใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกนิความจ�าเป็นน่ะ” เหน็

ลูกสาวเริ่มงอนเขากห็ยุดต่อว่าแต่ยงัดกัคอไว้ “แล้วกอ็ย่าไปขอเงนิคุณยาย

เพิ่มเดด็ขาด ถ้าจะรบักร็บัแค่ค่าขนมที่ท่านให้เป็นครั้งคราวกพ็อ เข้าใจไหม”

“ค่ะ” 

“ไปหาข้าวกนิกนัดกีว่าไป”

เหน็ลกูสาวหน้าจ๋อยทรงพทิกัษ์กล็บูหวัเบาๆ แล้วช่วยเกบ็หนงัสอืลง

กระเป๋า ตั้งใจแล้วว่าจะใส่ใจปลายรุง้ให้มากกว่าที่เคยเป็นมา เพราะเท่าที่ถกู

ทักว่าไม่เคยสังเกตลูกจนไม่รู้ว่ากินอะไรเป็นประจ�าเขาก็รู้สึกผิดมากพอ 

อยู่แล้ว 
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สองพ่อลูกเดินโอบเอวกันออกจากร้านกาแฟ รู้สึกอยู่เหมือนกันว่า

ปลายรุ้งสูงขึ้นจนเสมอไหล่ของเขาแล้ว ครั้งสุดท้ายที่กอดกัน เด็กหญิง 

ยงัสงูเพยีงหน้าอกพ่อเท่านั้นเอง...ไม่รูว่้าลกูโตเรว็ หรอืเขาไม่ค่อยได้กอดลกู

กนัแน่ ทรงพทิกัษ์กไ็ม่กล้าตอบให้ตวัเองรู้สกึผดิมากไปกว่านี้

“นี่! หยุดเดี๋ยวนี้นะ ไอ้เฒ่าหวังู! จะล่อลวงเดก็ไปไหน”

ทรงพิทักษ์ถึงกับหันขวับ อยากรู้ว่าร้านกาแฟร้านนี้มีเฒ่าหัวงูที่ไหน 

ด้วยความระแวงกร็บีเอาลูกไปซกุไว้ข้างหลงั กลวัปลายรุง้เป็นอนัตราย แต่

หลังจากสอดส่ายสายตาระวังภัย ก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลย...นอกจาก 

ผู้หญงิที่ยนืมองเขาตาขวางอยู่ตรงนี้

หญงิสาวมองจ้องเขาอย่างเอาเรื่อง นยัน์ตากลมหวานๆ นั่นแทบไม่

กะพรบิแต่ดูไม่ออกว่าคดิอะไรอยู่ รู้แต่เป็นสาวผมยาวสลวย ร่างเลก็แต่ดู

อ้อนแอ้น หน้ารูปไข่เรียวเล็กรับกับเครื่องหน้าพริ้มเพรา คิ้วเรียวบางกับ

จมกูปลายเชดิขึ้นนั่นยิ่งท�าให้เธอดเูป็นคนมุง่มั่น รมิฝีปากเลก็ๆ หยกัได้รปู 

อิ่มสวยได้อย่างสะดุดตา

เธอคงรู้ตัวว่าใบหน้าของตัวเองชวนมองอย่างพอเหมาะพอเจาะแล้ว 

จงึแต่งหน้าเพยีงเลก็น้อยแต่ดผูดุผาดมนี�้ามนีวล และแม้จะสวมเสื้อแขนยาว

คอบัวและกระโปรงทรงสุ่มยาวกรอมข้อเท้าราวกับหลุดออกมาจากยุคปี 

พ.ศ. ๒๕๐๐ แต่กส็วยเก๋ดูร่วมสมยั

แต่อะไรๆ กค็งดกีว่านี้ ถ้าดวงตากลมคูส่วยจะไม่ถลงึมองเขา ท�าหน้า 

อย่างกบัเจอผไีม่มผีดิเลย...

“ผมเหรอครบั”

ทรงพิทักษ์ถามอย่างงุนงง เพราะเขามั่นใจว่าผู้หญิงที่ยืนถลึงตาอยู่

ตรงนี้นี่แหละที่ตะโกนด่าว่า ‘ไอ้เฒ่าหวัง’ู จะเข้าใจเป็นอะไรไปไดอ้กี...เข้าใจ

ผดิน่ะสิ

“แล้ว...จะพาเดก็ผู้หญงิคนนั้นไปไหนคะ” หญงิสาวเอ่ยตะกุกตะกกั

ไม่ปากกล้าเมื่อตอนแรก “พรากผู้เยาว์นะ น้องเขายงัเดก็อยู่เลย”



34  l  ล้ อ ม รั ก ที่ ป ล า ย รุ้ ง

“หมื?”

เขาครางอยูใ่นล�าคอ มองผูห้ญงิตรงหน้าอย่างงุนงง เธอเองกด็เูหลอ-

หลาแต่พยายามส่งสายตาไปหาลกูสาวที่เขาซ่อนไว้ข้างหลงั เริ่มจะเข้าใจแล้ว

ว่าท�าไมมคีนมาด่าว่าเป็นเฒ่าหวังูได้ 

“ลกูสาวผมเองครบั” ทรงพทิกัษ์ดงึปลายรุง้ออกมาให้ผูห้วงัดไีด้เหน็

หน้าเต็มๆ “ผมมีลูกตอนอายุยังไม่มากน่ะ ถ้าคุณจะเข้าใจผิดก็ไม่แปลก

หรอก”

พอเขาบอกอย่างนั้น พลเมอืงดทีี่เข้ามาช่วยกย็ิ่งท�าหน้าอึ้งมากกว่าเดมิ 

ปากกอ้็าค้าง คงพดูอะไรไม่ออกแล้วกระมงั เขาจงึถอืโอกาสเตอืนด้วยความ

เป็นห่วงด้วยเสยีเลย

“เป็นคนดี ช่วยเหลือคนอื่นก็ดีนะคุณ แต่ดูตาม้าตาเรือด้วย ไม ่

อย่างนั้นตวัเองจะเดอืดร้อนนะ”

“พี่แทน...”

“ครบั?”

ได้ยนิคนตรงหน้าเรยีกชื่อเล่นทรงพทิกัษ์กข็มวดคิ้วมุ่น ยิ่งจ้องหน้า

ผูห้ญงิคนนี้มากขึ้นทุกท ีนกึแล้วนกึอกีว่าเคยไปรูจ้กัมกัจี่กนัที่ไหน ท�าไมเธอ

ถงึเรยีกเขาได้สนทิปากนกั

“รู้จกักนัด้วยเหรอคะคุณพ่อ”

“ปลายรุ้ง!”

ความสนใจในตัวเขาของหญิงสาวคงหายไปแล้ว เพราะเพียงแค ่

ปลายรุ้งถามขึ้นมา หญิงสาวแปลกหน้าก็ร้องเสียงหลง ท�าอย่างกับเจอผ ี

จ้องลูกสาวของเขาจนตาถลน

“เรารู้จกักนัด้วยเหรอ” ปลายรุ้งดูงุนงงไม่ต่างกนั “อ้อ! หรอืว่าเป็น

แฟนคลบัของปลายรุ้ง”

“ปะ...”

“อยากถ่ายรูปกบัปลายรุ้งเหรอถงึได้วิ่งมาดกัอย่างนี้” 
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เดก็สาวเข้าใจไปเองหรอืเปล่าทรงพทิกัษ์กไ็ม่แน่ใจ แต่เขากป็ล่อยให้

ทุกอย่างเป็นไปตามใจลูก 

“งั้นมาถ่ายรูปกนั”

ปลายรุ้งสรุปเองเสรจ็สรรพ แล้วกย็กโทรศพัท์ของตวัเองขึ้นมาถ่าย

รูปกบั ‘แฟนคลบั’ แต่ดูเหมอืนผู้หญงิคนนั้นชอ็กไปแล้ว สงสยัจะดใีจที่ได้

เจอ ‘เนต็ไอดอล’ อย่างลูกสาวของเขา แต่ไม่รูด้ใีจมากแคไ่หน ถงึไดย้นืนิ่ง

พูดไม่ออกสกัค�า

“เอาโทรศพัท์พี่มาสคิะ ปลายรุ้งจะส่งรูปให้”

ลกูสาวของเขาท�าทกุอย่างคล่องแคล่วราวกบัท�าเป็นประจ�า แต่คนได้

รปูถ่ายนี่สยิงัดอูึ้งไม่หายเลย ถงึปลายรุง้จะส่งโทรศพัท์ให้ แต่เธอกลบัเอาแต่ 

มองหน้าเขาไม่ยอมพูดอะไรสกัค�า 

“เสรจ็แล้ว ปลายรุ้งขอตวัเลยนะ” 

ปลายรุง้ยิ้มหวานแล้วหนัหลงัเดนิจากผูห้ญงิแปลกหน้าคนนี้ไปพร้อม

กบัดงึแขนคนเป็นพ่อไปด้วย

ทรงพิทักษ์ก้าวไปตามแรงดึงของลูก ทว่ายังหันหน้ากลับมามอง 

ผู้หญิงคนนั้นอย่างค้างคาใจ และเธอก็ยังยืนมองเขาด้วยอาการนิ่งค้าง 

ดวงตาว่างเปล่าคู่นั้นชวนให้ค้นหาค�าตอบเหลอืเกนิ

‘พี่แทน...พี่แทน...ตอนนี้จะมเีหลอืสกักี่คนกนั ที่เรยีกเขาว่า พี่แทน’

เวยีงดาวรู้สกึเหมอืนน�้าในหไูม่เท่ากนั เดนิโซซดัโซเซกลบัอะพาร์ต-
เมนต์กลางเมอืงใหญ่ของตวัเองด้วยอาการมนึงง ยงัตกตะลงึไม่หาย ไม่คดิ

มาก่อนเลยว่าจะได้เจอเขาอกีครั้ง...ในสภาวะอย่างนี้

‘พ่อของปลายรุ้ง’

ค�านี้ท�าให้เธอรู้สึกเหมือนมันเจ็บแปลบๆ อยู่ในอก หน่วงอยู่ในใจ 

ความรู้สกึมากมายตกีนัไปหมด จะว่าดใีจที่ได้เจอเขากใ็ช่ แต่ท�าไมต้องมา

เจอกนัในฐานะนี้ แล้วต่อไปเธอจะมองหน้าผูช้ายคนนี้ได้อย่างสนทิใจอกีไหม 
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ในเมื่อคดิไม่ซื่อกบัเขามาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

“เวยีงดาว!”

คนใจลอยถงึกบัสะดุ้งเฮอืกเมื่อมเีสยีงดงัขึ้นในระยะประชดิ และยงั

ไม่ทนัได้ตั้งตวั เธอกถ็กูฉดุเข้าห้องตรงข้าม ไม่เข้าใจเลยว่าฟ้าจะกลั่นแกล้ง

เธอไปถงึไหน ถงึได้ย�้าแล้วย�้าอกี ปวดใจซ�้าๆ อยู่ไม่หยุดอย่างนี้

“ไปไหนมา พี่รอตั้งนาน”

ฉุดเวียงดาวเข้าห้องได้ชยาตาก็ยิงค�าถามทันทีโดยไม่ได้สังเกตหน้า

มุ่ยๆ ของอีกฝ่ายเลยสักนิด เพราะมัวแต่ตื่นเต้นจนตาวาวไปหมด สงสัย 

วันนี้จะไม่มีใครคุยด้วยกระมัง แต่ก็แน่ละ คนที่หนีตายอย่างนี้จะออกไป

พบปะผู้คนที่รู้จกัได้อย่างไร ดไีม่ดตี้องขลุกอยู่แต่ในห้องทั้งวนัเสยีด้วยซ�้า

“ขอโทษค่ะ พอดเีวยีงดาวแวะไปคยุงานกบัลกูค้าที่ร้านกาแฟน่ะ เลย

กลับช้าไปหน่อย” เวียงดาวตอบโดยไม่กล้าสบตา “ว่าแต่พี่ติ๋วรอเวียงดาว 

กนิข้าวเหรอ”

“กใ็ช่นะ” คนที่ต้องหลบอยู่แต่ในห้องบอกพร้อมอมยิ้ม “แต่วนัหยดุ

นี้ว่างไหม ไปเยี่ยมลูกสาวพี่ที่บ้านได้ไหม”

“หา!” หญงิสาวถงึกบัร้องเสยีงหลง “เวยีงดาวต้องไปบ้านพี่ด้วยเหรอ”

“อ้าว...กไ็หนเราคยุกนัแล้วไง ว่าเวยีงดาวจะไปเยี่ยมปลายรุ้งในฐานะ

เพื่อนของพี่”

คนที่เธอเคยให้สญัญาไว้วา่จะช่วยยงัมองมาตาใสจนรูส้กึกลนืไม่เข้า

คายไม่ออก จรงิที่ว่าเธอรบัปากไปแล้ว แต่นั่นมนัก่อนที่จะรูว่้าสามขีองเพื่อน

รุ่นพี่เป็นใคร

“เวยีงดาว...” 

แปลกที่เสยีงสั่นๆ ปนผดิหวงัของชยาตาท�าให้เธอรู้สกึผดิอย่างสลดั

ไม่ออก เหมอืนตวัเองไปท�าอะไรผดิไว้อย่างนั้นแหละ 

“ไม่อยากไปเยี่ยมปลายรุ้งแล้วเหรอ”

“ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ”
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หญงิสาวตอบอย่างไม่ปิดบงัแต่กเ็หน็ว่าชยาตามทีที่าไม่สบายใจ คง

กลวัเธอจะไม่ท�าตามสญัญาจนต้องปลอบ

“วนันี้เวยีงดาวเจอปลายรุ้งแล้วด้วย ที่ร้านกาแฟน่ะ”

“จรงิเหรอ! แล้วลูกสาวพี่เป็นยงัไงบ้าง”

“ดสูบายดค่ีะ แต่ยงัไม่ได้คยุกนัเลยค่ะ” เธอพดูออกไปอย่างนั้นพลาง

คดิว่าไม่ได้โกหกเลยสกันดิ “ยงัไม่ได้แนะน�าตวักนัเลยด้วยซ�้า ปลายรุ้งกไ็ป

กบัพ่อเสยีก่อน”

“เวยีงดาวเจอสามพีี่แล้วเหรอ”

‘สามพีี่’ ค�านี้เหมอืนหอกแหลมที่แทงเข้ายอดอกของเวยีงดาว ทั้งเจบ็

ทั้งจกุไปหมด แต่กท็�าได้เพยีงกกัเกบ็ความรูส้กึไว้ ไม่ให้น�้าตามนัคลอขึ้นมา 

ทว่าปากเจ้ากรรมมนัยงัตอกย�้าแผลเก่าของตวัเอง

“พี่ติ๋ว...เป็นภรรยาพี่แทนเหรอคะ”

“จ้ะ” ค�าตอบของชยาตาเหมือนกรีดแผลคนฟังซ�้า “แต่ว่าเวียงดาว

รู้จกัสามพีี่ด้วยเหรอ”

“เคยเรยีนโรงเรยีนเดยีวกนัน่ะค่ะ”

เวยีงดาวตอบออกไปแล้วรูส้กึว่าตวัลบีเลก็ลง ในอกเตม็ไปด้วยความ

รู้สกึผดิประเดประดงั เหมอืนรู้ตวัว่าก�าลงัท�าผดิต่อครอบครวันี้ แม้เป็นแค่

เพยีงความคดิ แต่เธอกไ็ม่สบายใจเลย ทว่าชยาตายงัคะยั้นคะยอถามว่าเธอ

จะไปเยี่ยมปลายรุ้งได้เมื่อไร แม่ที่ห่วงลูกคงอยากรู้สารทุกข์สุกดิบของ

ลูกสาว ความเป็นห่วงนั้นท�าให้เวียงดาวตอบตกลงว่าจะไป ทั้งที่เริ่มจะ 

กลัวใจตัวเอง ได้แต่ถามตัวเองซ�้าๆ ว่าต้องไปเยี่ยมปลายรุ้งที่บ้านจริงๆ  

หรอื พลางนกึถงึเรื่องในอดตีขึ้นมาอกี แต่ไม่เคยปรปิากบอกใครสกัค�า



‘ท�าไมโรงเรยีนเราต้องเรยีนวชิาเกษตรด้วยนะ’
ในคาบเรียนสุดท้ายของวัน เด็กสาววัยสิบสามบ่นเป็นหมีกินผึ้ง

ระหว่างขุดดินในแปลงผักไปด้วย ไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าโรงเรียนที่เธอเพิ่ง

เรยีนต่อในชั้นมธัยมศกึษาปีที่หนึ่งกไ็ม่ได้มทีี่ดนิมากมายจนต้องให้นกัเรยีน

มาปลกูผกัข้างสวนหย่อม แต่กย็งัจะดนัทรุงัสอนวชิาเกษตรในแบบหนึ่งห้อง

หนึ่งแปลง เดก็สามสบิคนรุมแปลงผกัแปลงเดยีว

‘ขี้บ่นน่าเวียงดาว ปลูกๆ ไปเถอะ ถือเสียว่าเราจะได้ปลูกผักเป็น’ 

เพื่อนใหม่ชื่อไข่มุกที่ช่วยกันขุดดินในแปลงผักบอกปลงๆ ‘แล้วเราก็ได้ยิน

รุ่นพี่บอกว่า วชิานี้ถ้าผกัสวยกเ็กรดดนีะ เอาไว้ดงึเกรดตวัอื่นด้วยไง’

‘แต่เราสาบานเลยว่าโตไปจะไม่ท�าเกษตรเดด็ขาด’

‘ท�าไมล่ะ’

‘เรากลวัขุดไปแล้วเจอกิ้งกอืน่ะส ิเจอกนัเมื่อไหร่เราคงตายแน่ๆ’

เวียงดาวหน้ามุ่ยเพราะตัวเองมีความทรงจ�าไม่ดีกับกิ้งกือเลย เรียก

ว่ากลัวจนขี้ขึ้นสมองเลยก็ได้ แต่เธอคงไม่รู้ว่าที่หลุดปากบอกเพื่อนไปมัน

๔



ก ร ก า น ท์  l  39

ลอยไปเข้าหูใครบ้าง

กว่าจะขุดแปลงผักเสร็จก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมง เหงื่อไหลไคลย้อยไหล

มาปนกบักลิ่นเสื้อนกัเรยีนตวัใหม่ที่เพิ่งซื้อมาสวม ท�าให้เดก็สาวย่นจมกูกบั

กลิ่นของตวัเอง จงึคดิว่าหาที่ร่มๆ นั่งพกัให้ลมโกรกหน่อยคงดกีว่า เพราะ

ขนืขึ้นรถเมล์กลบับ้านทั้งกลิ่นนี้เกรงใจชาวบ้านแย่

‘เวยีงดาว’ 

จู่ๆ  เดก็ผูช้ายหน้าตี๋ตวัอ้วนกลมที่เรยีนชั้นเดยีวกนัแต่เธอจ�าชื่อไม่ได้

ก็เข้ามาเรียก เพราะเพิ่งเปิดเทอมได้เพียงสองวัน ยังรู้จักเพื่อนๆ ในชั้น 

ไม่ครบทุกคนเลย

‘ว่าไง’ เธอทกัอย่างสนทิสนมเอาไว้ก่อนเพราะอย่างไรเสยีกเ็ป็นเพื่อน

ร่วมชั้นเรยีน ‘มอีะไรเหรอ’

‘เราเหน็เธอเหนื่อยน่ะ กเ็ลยเอาของมาให้’

‘อะไร’

นายตี๋ไม่ตอบแต่ยื่นมอืเหมอืนจะส่งของมาให้...เป็นสิ่งที่ท�าให้เวยีงดาว 

แทบหยุดหายใจ หัวใจหล่นลงไปที่ตาตุ่ม น�้าตาเล็ดแต่เลือดในตัวเหมือน

ถูกแช่แขง็ เพราะสิ่งที่เธอกลวัที่สุดถูกโยนเข้าใส่

‘กรี๊ด!!!’

เวยีงดาวกรดีร้องสดุเสยีงจนน�้าตาไหล ดิ้นลนลานให้พ้นเจ้ากิ้งกอืตวั

อ้วนสีแดงก�่าที่ขดตัวเป็นวง ร้องจนแทบเสียสติ แต่นายตี๋ยังแกล้งกันไม่

หยดุ แถมพรรคพวกที่ซ่อนอยู่กโ็ผล่ออกมาจากที่ซ่อน โยนกิ้งกอืใสเ่ธออกี

หลายตวั...เธออยู่ที่นี่ไม่ได้อกีแล้ว!

เดก็สาววิ่งอย่างไม่มสีต ิไม่รูท้ศิทาง รูแ้ต่ว่าเดก็ผูช้ายพวกนั้นยงัเกบ็

กิ้งกอืขึ้นมาโยนใส่เธออยู่ไม่ขาดสาย ยิ่งวิ่งหนกีย็ิ่งวิ่งไล่ เหมอืนเธอยิ่งร้อง 

ไอ้พวกบ้านี่ยิ่งได้ใจ แต่เพระกลวัจนสั่นไปหมด เวยีงดาวจงึไม่เหลอืสตจิะ

คิดหาทางต่อสู้หรือรับมือ ท�าได้เพียงวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุด ก่อนที่กิ้งกือใน

มอืคนพวกนั้นจะท�าให้เธอชอ็กตาย
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‘หยุดนะ! ท�าอะไรกนั’

สวรรค์มาโปรด...เวียงดาวยังไม่รู้หรอกว่าใครมาช่วยเธอ รู้แต่เป็น

นกัเรยีนชายร่างสูงใหญ่ เธอสูงเพยีงกลางหลงัของเขาเท่านั้น...คงเป็นรุ่นพี่ 

เมื่อรู้สึกว่าการหลบอยู่หลังผู้ชายคนนี้ปลอดภัย เธอก็ไม่คิดจะก้าวขาหน ี

ไปไหนอกี ปล่อยให้คนที่เข้ามาช่วยกั้นตวัเธอไว้จากพวกใจร้ายนั่น

‘เอากิ้งกือมาโยนใส่เพื่อนแบบนี้ได้ยังไง’ คนที่มาช่วยถามเสียงดัง

ระหว่างที่เธอแอบโผล่หน้าจากด้านหลังออกมาดู ‘ก็เห็นอยู่ว่าน้องเขากลัว 

สนุกกนันกัหรอืไง’

‘โธ่พี่ หยอกเล่นเฉยๆ เอง’

‘ถ้ามใีครปล่อยหมาบ้าวิ่งไล่กดัน้อง น้องจะสนุกด้วยไหม’ รุ่นพี่ถาม

เสียงเย็นจนพวกที่แกล้งเธอหน้าเสียไปตามๆ กัน ‘แล้วเป็นผู้ชายประสา

อะไร รงัแกผู้หญงิได้’

‘ก.็..’

‘ถ้าหาค�าแก้ตัวไม่ได้ ก็ไม่ต้องมาพูด’ รุ่นพี่พูดน�้าเสียงเฉียบขาด

ราวกับตัดสินความผิดของพวกนั้นไปแล้ว ‘ไปให้พ้นเลยไป แล้วอย่าให้พี่

เหน็ว่าแกล้งใครอกีนะ ไม่อย่างนั้นจะจบัส่งเข้าห้องปกครอง’

ขู่ไปเท่านั้นเดก็นกัเรยีนชั้น ม. ๑ กเ็ผ่นแน่บไม่เหน็ฝุ่น จนเวยีงดาว

อยากรู้ว่าคนที่ช่วยเธอนี่หน้าเหี้ยมแค่ไหน ดุเป็นท่านเปาเลยหรือเปล่า 

เพราะมวัแต่หลบภยัอยู่ข้างหลงัเขาจงึยงัไม่เหน็หน้า

‘ตวัเลก็ เป็นยงัไงบ้าง’

น�้าเสยีงของเขาเปลี่ยนไปตอนคยุกบัเธอ ฟังละมนุละไมจนเวยีงดาว

อุ่นไปทั้งหวัใจ และรุ่นพี่หนัมาแล้ว

วินาทีแรกที่เห็นหน้ากับรอยยิ้มอบอุ่นเอื้ออาทรนั้นก็ท�าให้เธอไม่เป็น

ตวัของตวัเองอกีแล้ว และเพยีงแค่สบตากนักค็ล้ายกบัทกุอย่างรอบตวัหยดุ

เคลื่อนไหว มเีพยีงเสยีงหวัใจของเธอเท่านั้นที่ดงัระรวั

นยัน์ตาสดี�าสนทิคมราวดวงตาเหยี่ยวคูน่ั้นสะกดให้เธอตกลงในห้วง
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ภวงัค์ เวยีงดาวถอนสายตาจากเขาไม่ได้เลย ยงัมองใบหน้าคมคายปนดดุนั

ของเขา กรามดูแข็งแรงเสริมให้ใบหน้ารูปไข่ดูคมสัน คิ้วตรงหนาเข้มด�า

สนทิ จมกูโด่งเป็นสนันั้นท�าให้เขาดเูคร่งขรมึ หากไม่ได้เป็นคนที่มาช่วยเธอ

ไว้ เวยีงดาวคงนกึกลวัผู้ชายผวิเหลอืงคนนี้เพยีงแค่เหน็หน้ากนั

ทว่าเมื่อได้สบตา เธอกลับพบว่าในความเคร่งขรึมนั้นแฝงไว้ด้วย

ความอ่อนโยนและเอื้ออาทร แววตาของเขาตดิตรงึใจ เรื่องที่เขาช่วยเธอไว้

ประทับใจไม่รู้หาย ในความรู้สึกของเวียงดาว ชายแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก 

กลายเป็นเหมอืนเจ้าชายขี่ม้าขาวและเอาทุกความรู้สกึดีๆ  ของเธอไป

จะเรยีกว่าตกหลมุรกัได้ไหม เดก็สาวกย็งัไม่แน่ใจ รู้แค่หวัใจของเธอ

ไม่ได้เต้นด้วยจงัหวะเดมิอกีแล้ว...

‘เวยีงดาว! ท�าอะไรน่ะ’
เดก็สาวสะดุง้โหยง ชาไปทั้งตวัเพราะถกูจบัได้...ทั้งที่อตุส่าห์ดลูาดเลา

แล้วแท้ๆ ว่ายามใกล้คาบกจิกรรมอย่างนี้ ทุกคนคงลงไปที่ลานหน้าเสาธง

กันหมด ถึงได้ย่องขึ้นชั้นเรียนของรุ่นพี่ชั้น ม. ๖ แต่ไข่มุกยังตามมาเจอ 

จนได้

‘เอาอะไรไปใส่ไว้ใต้โต๊ะ’

คนที่ตามเธอมาขมวดคิ้วแล้วเดนิอาดๆ เข้ามาดู ก้มมองรวดเรว็จน

เวยีงดาวกต็ั้งตวัไม่ทนั และได้แต่ยิ้มแหยๆ เมื่อเหน็เพื่อนดงึเอาชอ็กโกแลต

ออกมาจากใต้โต๊ะของรุ่นพี่

‘เวียงดาว!’ ไข่มุกร้องเสียงหลง ‘เธอเอาช็อกโกแลตมาใส่ไว้ใต้โต๊ะ

เรยีนของรุ่นพี่มอหกเนี่ยนะ...ท�าไปท�าไม’

‘ก.็..’ คนโดนจบัได้พูดไม่ออกแต่เขนิจนหน้าแดงไปหมด ‘เราอยาก

ขอบคุณที่พี่เขาช่วยไว้วนันั้นน่ะ’

‘พี่หน้ายกัษ์ที่มาช่วยไล่แก๊งกิ้งกอืให้เธอน่ะเหรอ’

‘เขาไม่ได้หน้ายกัษ์เสยีหน่อย’ เวยีงดาวเถยีงแทนเตม็ปาก ‘เวลาพี่เขา
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ยิ้ม น่ารกัจะตายไป แต่ที่หน้านิ่งๆ ไปหน่อยเพราะไม่ค่อยยิ้มเท่านั้นเอง’

‘หา!’ ไข่มุกร้องเสยีงแหลมแล้วท�าหน้ายุ่ง ‘รู้ได้ยงัไง อย่าบอกนะว่า

แอบดูพี่เขา’

‘เปล่านะ!’

‘ไม่ได้แอบแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขายิ้มน่ารัก แล้วรู้ได้ยังไงว่าพี่หน้ายักษ์

นั่งโต๊ะนี้’ ไข่มุกซักฟอกไม่ยอมหยุด ท�าหน้าอย่างกับโคนันตอนสืบคด ี 

‘เวยีงดาว! เธอแอบสะกดรอยตามพี่เขาเหรอ’

‘บ้า!’

‘ตายแล้ว...ยายโรคจติ โกหกเสยีงสูงเชยีวนะ’ เพื่อนยงัไลต้่อนอย่าง

รู้ทนั ‘อย่าบอกนะว่าเธอชอบพี่หน้ายกัษ์’

‘เราเปล่านะ!’

‘อย่ามาโกหกเราซะให้ยากเลยเวียงดาว’ แม่คนรู้ดีต้อนจนอีกฝ่าย

จ�านนต่อหลกัฐาน ‘หน้าเธอแดงหมดแล้ว ชอบพี่หน้ายกัษ์จรงิๆ ใช่ไหม’

‘กบ็อกว่าไม่ได้หน้ายกัษ์ไงไข่มุก พี่เขาน่ารกัจะตาย ใจดดี้วย’

‘ฮั่นแน่! แอบดเูขามานานละส ิถงึได้รูม้ากขนาดนี้...นี่รูถ้งึขั้นวา่พี่เขา

อยู่ห้องไหน นั่งตรงไหน เธอนี่มนัโรคจติชดัๆ เลยเวยีงดาว’

‘ยายบ้า!’

เวยีงดาวค้อนควกัแล้วหน้าบดูใส่เพื่อนเผื่อว่าไข่มกุจะเลกิซกัฟอกเธอ

เสยีท ีแต่ที่เพื่อนว่ากจ็รงิ เพราะเธอแอบตามรุน่พี่ใจดคีนนี้มาตั้งแต่วนัที่เขา

ช่วยไว้ อยากขอบคุณอีกสักครั้งเพราะวันนั้นไม่ได้พูดกันสักเท่าไรเขาก็ 

เดินจากไปจึงไม่ทันได้ถามชื่อกัน แต่เธอก็จ�าชื่อที่ปักอยู่บนหน้าอกเสื้อ

นกัเรยีนของเขาได้

และเพียงเท่านี้ก็มากพอแล้วที่จะท�าให้เธอตามหาเขาพบ เขาเป็น

นักเรียนชั้น ม. ๖ เรียนดีมากเสียด้วย หน�าซ�้าเธอยังแอบเข้าไปจดตาราง

เรียนของรุ่นพี่ในห้องแนะแนวจนรู้ว่าแต่ละวันเจ้าชายขี่ม้าขาวของเธอจะท�า

อะไรอยูท่ี่ไหนบ้าง แต่ไม่กล้าเข้าไปคยุด้วย ได้แต่แอบมองอยู่ห่างๆ ทว่าเขา
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หนัมาทไีรเป็นได้สตหิลุดจนท�าอะไรไม่ถูก เขนิจนสตเิปิดเปิงไปหมดทุกที

‘รีบลงไปข้างล่างกันเถอะ’ จู่ๆ ไข่มุกก็เปลี่ยนเรื่องท�าเอาเธอปรับ

อารมณ์ตามแทบไม่ทนั ‘คาบกจิกรรมวนันี้เราต้องไปจบัสายรหสักนันะ’

‘จรงิส ิเกอืบลมืไปเลย’

‘แหม...ก็มัวแต่มาส่งช็อกโกแลตบอกรักพี่หน้ายักษ์อยู่นี่’ ไข่มุกยัง

แซ็วไม่เลิกจนเวียงดาวอายไปหมด ‘เอาไว้ค่อยมาจีบเขาต่อแล้วกันนะ 

เวยีงดาว รบีลงกนัเถอะเดี๋ยวเราจะไปเชก็ชื่อไม่ทนันะ’

สรปุว่านี่ไข่มกุมาตามเธอแต่ดนัมารูค้วามลบัเข้าเตม็ๆ...เวยีงดาวแทบ

จะตบขมบัตวัเอง แล้วยายนี่จะไว้ใจได้ไหม จะเอาเรื่องของเธอไปโพนทะนา

ให้คนอื่นฟังหรอืเปล่า ความกริ่งเกรงท�าให้เวยีงดาวหายใจไม่ทั่วท้อง แต่ว่า

ไข่มุกเลกิล้อเลยีนเธอแล้ว บางทอีาจจะเกบ็ความลบัได้ ถ้าเป็นเพื่อนสนทิ

คู่หูกนักค็งจะดี

ไข่มุกจูงมือเพื่อนแล้วรีบลงมาที่ลานหน้าเสาธงเพื่อท�ากิจกรรมใหญ่

ประจ�าเทอม เวยีงดาวโล่งใจมากขึ้นที่ไข่มุกไม่พูดเรื่องที่เธอเอาชอ็กโกแลต

ไปใส่ไว้ใต้โต๊ะรุ่นพี่อกี

‘น้องๆ มาจบัฉลากเลอืกพี่รหสักนันะ’

รุ่นพี่ซึ่งเป็นกรรมการนักเรียนประกาศผ่านโทรโข่ง ให้นักเรียนชั้น  

ม. ๑ ราวสองร้อยคนมารวมตวักนั แล้วเข้าแถวตามห้องของตวัเอง และให้

พี่ๆ เดินเอากล่องใส่ฉลากมาให้จับ เวียงดาวเปิดฉลากของตัวเองแล้วได ้

พี่รหสัที่อยู่ชั้น ม. ๒ จงึเดนิไปหาพี่ๆ  ที่มายนืรอน้องรหสักนัอยู่

‘พี่นิศาใช่ไหมคะ’ เวียงดาวเดินเข้ามาหารุ่นพี่ตามชื่อที่ปักอยู่บน

หน้าอกเสื้อนกัเรยีนแล้วยื่นฉลากให้ ‘หนูจบัได้ชื่อพี่’

‘ว้าว! น้องรหัสพี่น่ารักจัง’ พี่นิศาของเธอยิ้มหวานแล้วเข้ามาจูงมือ 

‘ชื่ออะไรจ๊ะ’

‘เวยีงดาวค่ะ’

‘มาจ้ะเวยีงดาว พี่จะพาไปรู้จกัสายรหสัของเรา’
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พี่นิศาไม่รอให้เธอตอบอะไรก็จูงมือพาแยกออกมาทางด้านซ้ายของ

ลานหน้าเสาธง เห็นกลุ่มนักเรียนต่างระดับชั้นรออยู่อีกสี่คน เวียงดาว 

ใจเต้นตกึตกั เพราะเธอก�าลงัจะได้รู้จกัคนใหม่ๆ ที่จะกลายเป็นพี่น้องผ่าน

สายรหสันี้

‘อ้าว ตวัเลก็!’

คราวนี้แหละเวยีงดาวจะหวัใจวายตายจรงิๆ!

เดก็สาวยนืตาเหลอืกแล้วปากกเ็ผลออ้าค้าง รูส้กึเหมอืนอากาศไม่พอ

หายใจเอาเสียเลย หัวใจมันก็เต้นตึกตักโครมครามไปหมด...เพียงแค่เขา

มองมา ตั้งใจจ้องหน้าสบตากัน เวียงดาวก็แทบจะลืมหายใจเมื่อเห็นหน้า 

พี่รหสัจากชั้น ม. ๖

‘ดใีจจงั ได้มาเป็นพี่น้องกนัด้วย’ เขาคงยงัไม่รู้ว่าเธอชอ็ก ‘ชื่ออะไร

ล่ะเรา’

‘วะ...เวยีงดาวค่ะ’

เด็กสาวพยายามตั้งสติให้ดีที่สุดและคุมตัวเองไม่ให้ร้องกรี๊ด ทั้งที่

ตอนนี้อยากร้องดงัๆ กระโดดโลดเต้นให้เตม็ที่ โอกาสใกล้ชดิรุ่นพี่ที่ตวัเอง

ปลื้มปริ่มอยู่มนัใกล้แค่เอื้อมเท่านี้เอง

‘พี่ชื่อแทนนะ’

‘ค่ะ’

ในที่สุดกไ็ด้รู้จกักนัแล้ว! 

เวยีงดาวแทบจะร้องกรี๊ด ไม่รู้ว่าควบคุมตวัเองได้ดแีค่ไหน รู้แต่ว่า

ตอนนี้มนัเขนิ อาย บดิม้วนไปทั้งตวั ไม่กล้าสบตา ‘พี่แทน’ ของเธอด้วยซ�้า 

แต่หน้าบานแค่ไหนไม่อยากจะพูดเลย

‘ป่ะตวัเลก็ เดี๋ยวเยน็นี้เราไปกนิไอศกรมีกนั’

‘คะ?!’

‘กเ็ลี้ยงต้อนรบัเวยีงดาวไง’ พี่นศิาแทรกขึ้นมา ‘ไอศกรมีประเพณจ้ีะ 

พี่มอหกจะเลี้ยงรบัน้องเข้าสาย ไปกนิด้วยกนันะ’
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‘จะได้ไปกนิไอศกรมีกบัพี่แทนด้วยเหรอคะ!’

‘อื้ม’ พี่แทนรบัค�า ดจูะข�าๆ กบัความตื่นเต้นของเธอเสยีด้วยซ�้า ‘ไป

กนัหมดนี่แหละ วนันี้พี่เลี้ยงเอง’

เวยีงดาวไม่รู้หรอกว่าใครร้องเย้ขึ้นมาบ้าง รู้แต่ว่าในหวัเธออื้อองึไป

หมด ได้ยนิแต่หวัใจของตวัเองเต้นตกึตกัราวกบัมคีนรวักลองอยู่ข้างใน นี่

เธอก�าลังจะไปกินไอศกรีมกับเจ้าชายขี่ม้าขาวของตัวเองเชียวนะ ใครจะไป

ท�าตวัถูก เท่าที่ยนืหายใจไหวกด็แีค่ไหนแล้ว

‘น้องเวยีงดาว’ 

คนดใีจเพิ่งรู้สกึตวักต็อนถูกเรยีก ได้สตอิกีทกีเ็หน็พี่ๆ  ในสายรหสั

อีกห้าคนเดินไปไกลหลายเมตรแล้ว มีแต่เธอนี่แหละที่ยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิม

เพราะดใีจจนท�าอะไรไม่ถูก ขายงัแขง็อยู่กบัที่ ก้าวไปไหนกไ็ม่ได้

‘เป็นอะไรหรอืเปล่าเนี่ยเรา’ คนที่ท�าเธอใจเต้นแรงจนพูดไม่ออกเดนิ

กลบัมาดูอาการใกล้ๆ จนเวยีงดาวเริ่มสะท้าน ‘ไม่สบายหรอืเปล่า’

‘ปะ...เปล่าคะ’ เวยีงดาวตื่นเต้นจนเสยีงสั่น ‘ไม่เป็นไร สบายด’ี

‘ถ้าเป็นอะไรกบ็อกพี่ได้นะ’

‘ค่ะ’

‘ดมีาก เจ้าตวัเลก็’

คนตัวโตบอกอย่างใจดีแล้วลูบหัวเธอเบาๆ ยิ่งท�าให้เวียงดาวรู้สึก

เหมือนโลกทั้งใบมีแค่เธอกับเขาสองคน หัวใจเคลิ้มไปกับความสุขสม 

ร่างกายเบาหววิราวปยุนุน่เมื่ออยูใ่นภวงัค์แสนหวานอนัชุ่มฉ�่า มอืของพี่แทน 

ที่ลูบผมให้เบาๆ ราวกบัว่าเขาสมัผสัเข้ามาถงึหวัใจ

‘เป็นพี่น้องกนัแล้ว ต่อไปนี้เวยีงดาวกม็พีี่คอยดูแลนะ’

‘ค่ะ พี่แทน’

เวียงดาวรับค�าเบาๆ หลังจากนั้นพี่แทนของเธอยิ้มกว้างให้เป็นครั้ง

แรก เป็นรอยยิ้มที่ท�าให้โลกของเธอสว่างไสว ประทบัอยู่ในหวัใจไม่รู้ลมื...
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‘เวยีงดาว! รู้หรอืยงัว่าพี่แทนสอบตดิหมอ’
ไข่มุกเป็นม้าเร็ววิ่งมาบอก หลังจากที่คบหากันมาจนถึงเทอมสอง 

เวียงดาวก็รู้ว่าเพื่อนคนนี้คบหาได้ เก็บความลับของเธอได้ และไว้ใจมาก

พอที่จะเล่าความรู้สกึที่มตี่อพี่แทนให้ฟัง แต่ถงึไม่เล่าไข่มุกกค็งดูออกอยู่ด ี

กเ็ธอเล่นเอาเวลาว่างที่มยีามอยู่โรงเรยีนไปซุ่มแอบดูคนคนเดยีวอยู่ทั้งวนั

‘รู้แล้ว เมื่อเช้ายงัได้ยนิพี่แทนคุยกบัเพื่อนอยู่เลย’

‘นี่เธอแอบเอาชอ็กโกแลตไปใส่โต๊ะพี่แทนอกีแล้วเหรอ!’

ไข่มกุตาโตจนเวยีงดาวคว้าแขนไว้ก่อนที่จะท�าความลบัแตกกลางลาน

ม้าหนิอ่อนของโรงเรยีน

‘แล้วพี่แทนล่ะ รู้หรอืยงัว่าชอ็กโกแลตนั่นเป็นของเธอ’

‘ยงัไม่รู’้ เวยีงดาวตอบเบาๆ ‘แต่เอาไปวางใหม่ทไีรกไ็ม่เหน็ของเก่านะ 

พี่แทนคงเอาไปกนิแล้วแหละ’

‘แน่ใจนะว่าไม่ได้เอาทิ้ง’ 

เวยีงดาวค้อนควกั 

‘นี่เวยีงดาว! ถ้าพี่แทนของเธอไม่ได้ตะกละเหมอืนยายสโนไวต์ที่กนิ 

ไม่เลอืกจนโดนแอปเปิลพษินั่นนะ จ้างให้เขากไ็ม่กนิหรอก เกดิกนิเข้าไปแล้ว

โดนยาเสน่ห์ของเธอเข้าจะท�ายงัไง’

‘ยายบ้า! เราไม่ได้ใส่ยาเสน่ห์ให้พี่แทนกนินะ’

‘ทั้งที่อยากใส่ใจจะขาดว่าอย่างนั้นเถอะ’

ไข่มุกยงัล้อเลยีนไม่เลกิจนเธอหน้ายุ่งไปหมด แต่กอ็ดคดิตามไม่ได้ 

เพราะตลอดเวลาหลายเดือนที่เธอขยันเอาช็อกโกแลตไปใส่ไว้ใต้โต๊ะเรียน

ของพี่แทนกไ็ม่รูว้า่เขากนิบ้างไหม หรอือาจจะโยนทิ้งไปอย่างที่เพื่อนวา่กไ็ด้ 

คดิอย่างนั้นหวัใจกห็่อเหี่ยวจนวนันี้ไม่กล้าเอาของไปใส่ไว้เหมอืนเดมิเลย

‘เวยีงดาว! อย่าท�าหน้าจ๋อยอย่างนั้นส’ิ ไข่มกุช่วยฉดุดงึเพื่อนกลบัมา

จากความห่อเหี่ยว ‘มาดูของฝากที่เราเอามาให้เธอดกีว่า’

‘อะไร’
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‘เมื่อกี้เราเพิ่งเดินผ่านหน้าห้องแนะแนว’ เพื่อนยิ้มหวานอย่างล่อตา

ล่อใจ ‘เจอรปูพี่แทนขึ้นบอร์ดคนสอบตดิมหาวทิยาลยักเ็ลยขโมยมาฝากเธอ’

‘ไข่มุก! นี่มนัผดินะ’

‘ถ้าเธอไม่เอา เราเอากลบัไปตดิไว้ที่เดมิกไ็ด้นะ’

เรื่องอะไรจะไม่เอาล่ะ!

เวียงดาวรีบคว้าเอารูปถ่ายขนาดสองนิ้วในมือไข่มุกมาอย่างรวดเร็ว 

ไม่ปล่อยโอกาสให้เพื่อนได้เอามนักลบัไปตดิที่เดมิแน่ ก่อนจะยิ้มหวานให้รูป

นกัเรยีนของพี่แทน คนอะไรกไ็ม่รู้ ขนาดผมเกรยีนยงัหล่อเลย

‘นี่เธอ น�้าลายย้อย’

‘เปล่านะ!’ 

เวียงดาวร้องเสียงหลงแต่ก็เผลอเช็ดปากเพราะไม่รู้ว่ามองรูปพี่แทน

จนน�้าลายย้อยจริงๆ หรือเปล่า แต่ท่าจะโดนอ�า เพราะยายไข่มุกหัวเราะ 

ร่วนเชยีว

‘เป็นเอามากนะเวียงดาว’ ไข่มุกยังไม่หยุดข�า ‘แล้วเมื่อไหร่จะไป 

บอกรกัพี่เขาสกัท’ี

‘บ้า! รกัเรกิอะไร เรายงัเดก็อยู่เลยนะ’

‘อีกไม่กี่วันก็จะอายุสิบสี่แล้วไม่ใช่เหรอ เป็นวัยรุ่นแล้วย่ะ’ คนเป็น 

วัยรุ่นก่อนเธอบอกแต่สายตาดูกังวลแทนกัน ‘แต่อีกแค่เดือนเดียวพี่แทน 

กจ็ะเรยีนจบแลว้นะเวยีงดาว เธออาจจะไม่ได้เจอพี่แทนอกีแลว้ จะไม่บอก

พี่เขาจรงิๆ เหรอ’

‘เรา...ไม่กล้าหรอก’

‘แล้วกม็าเกบ็ความรู้สกึไว้คนเดยีวเนี่ยนะ

‘ก็เรากลัวโดนพี่แทนปฏิเสธนี่ไข่มุก’ เวียงดาวตอบตามตรงอย่างที่

หวัใจกลวั ‘เกดิพี่แทนไม่ชอบเราขึ้นมาแล้วตดัขาดกบัเรา เราต้องขาดใจตาย

แน่ๆ เลย’

‘แต่เราว่าเธอต้องบอกแล้วนะเวยีงดาว’ ไข่มุกปลกุใจเพื่อนให้ฮกึเหมิ 
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‘ให้ใจพี่เขาไปแล้วทั้งที จะรับหรือไม่รับก็ให้มันรู้ไป ดีกว่าปล่อยให้เรื่องนี้

คาใจไปจนตายนะ’

‘แล้วจะให้เราเดนิไปบอกพี่แทนยงัไงล่ะ’

‘วาเลนไทน์นี้ไง’ ไข่มกุพดูตาวาว ‘เธอเอาชอ็กโกแลต็ไปให้พี่แทนเลย’

วนัวาเลนไทน์...วนัที่โรงเรยีนครกึครื้นเหลอืเกนิ แต่ส�าหรบัเวยีง-
ดาว หัวใจของเธอมันสั่นไปหมด เพราะยังไม่รู ้เลยว่าหากช็อกโกแลต 

กล่องนี้ถูกส่งมอบให้เขาไปแล้วพี่แทนจะรบัมนัไว้หรอืไม่

เวยีงดาวมองทกุอย่างรอบตวัอย่างตื่นเต้นปนกระวนกระวาย ในขณะ

เดยีวกนักก็ล้าๆ กลวัๆ ความรูส้กึของเธอมนัตกีนัอยูใ่นอกจนแทบจะทะลกั

ออกมา ตากย็งักวาดมองหาคนที่เธออยากเอาชอ็กโกแลตไปให้กบัมอื อยาก

รู้ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร หากรู้ว่าช็อกโกแลตที่อยู่ใต้โต๊ะเป็นของน้องคนเล็ก

ในสายรหสั

แต่เพราะทางโรงเรียนไม่ได้อนุญาตให้จัดกิจกรรมอะไร วันพิเศษ

ของเหล่าวัยรุ่นจึงยังเป็นวันเรียนตามปกติ ซ�้าเธอมีเรียนตั้งแต่เช้าจดเย็น 

ท�าให้ตอนพักเปลี่ยนคาบต้องเทียววิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่างห้องเรียนของตัวเอง

กบัห้องเรยีนของพี่ ม. ๖ เหนื่อยหอบอยู่หลายรอบ แต่กย็งัไม่มโีอกาสได้ 

อยู่กบัพี่แทนสองคนบ้างเลย 

เขาคงยงัไม่รูว่้ามคีนมาแอบด ูเพราะพี่แทนยงัอยูก่บัเพื่อนๆ ร่วมชั้น 

จะให้เธอเดนิเอาชอ็กโกแลตเข้าไปให้กอ็ายคนพวกนั้น หรอืไว้จะรอให้หลงั

เลกิเรยีนดหีนอ

สดุท้ายเวยีงดาวกต็ดัสนิใจว่าจะให้หลงัเลกิเรยีน แต่เจ้าวชิาเกษตรฯ 

ไม้เบื่อไม้เมานี่ท�าให้อารมณ์เสียเพราะไม่รู้พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกอะไร 

วนัวาเลนไทน์ถงึเป็นวนัที่เธอเป็นเวรรดน�้าผกั อย่างนี้พี่แทนจะเลกิเรยีนไป

ก่อนไหม

‘เวยีงดาว! รดน�้าเสรจ็หรอืยงั พี่แทนออกจากโรงเรยีนไปแล้วนะ’



ก ร ก า น ท์  l  49

‘ว่าอะไรนะ!’

ไม่ร้งไม่รดมันแล้ว!...เวียงดาวถึงกับทิ้งบัวรดน�้าเมื่อม้าเร็วมาส่ง 

ข่าวร้าย แต่นับว่าโชคยังดีที่ไข่มุกอยู่เวรคนละวันกับเธอจึงฝากให้ไปเฝ้า 

พี่แทนได้ นี่ถ้าเพื่อนไม่มาบอก วนันี้เธอคงคลาดกบัเขาแน่

เวยีงดาวคว้ากระเป๋าแล้ววิ่งสุดชวีติไปที่หน้าประตโูรงเรยีน หวงัเพยีง

ว่าเธอจะได้เอาช็อกโกแลตให้คนที่แอบชอบมาเกือบปีในวันพิเศษนี้ด้วย 

ตวัเอง

เด็กสาววิ่งเร็วจนหอบ หายใจแทบไม่ทัน แต่ก็ต้องตั้งสติเมื่อมาถึง

หน้าโรงเรียนเพราะผู้คนมากมายเหลือเกิน เวลาเลิกเรียนอย่างนี้นักเรียน

ต่างกท็ยอยกลบับ้าน แล้วฝ่ังตรงข้ามกม็โีรงเรยีนนานาชาตอิกีโรงหนึ่ง เดก็

นกัเรยีนยิ่งมากเป็นสองเท่า

‘มาทนัไหม เจอพี่แทนหรอืเปล่า’

ไข่มุกที่วิ่งตามมาถามอย่างตื่นเต้นแต่เวยีงดาวส่ายหน้าอย่างผดิหวงั 

แทนค�าตอบ แล้วก้มมองกล่องชอ็กโกแลตในมอื นกึอยูเ่หมอืนกนัว่าคงต้อง

ให้พรุ่งนี้แทน แต่ความรู้สึกมันจะพิเศษเหมือนให้วันนี้ไหม เวียงดาวก็ยัง

ไม่รู้เลย

‘เวยีงดาว!’ ไข่มุกร้องเสยีงหลงอกีรอบ ‘นั่นไงพี่แทน’

คนมีความหวังเงยหน้ามองทันที ก�ากล่องช็อกโกแลตแน่นแล้ว

รวบรวมความกล้า เพราะอกีแค่เดอืนเดยีวกจ็ะไม่ได้เหน็หน้าพี่แทนทุกวนั

เหมือนเดิมแล้ว เธอต้องบอกความรู้สึกที่มีต่อเขาให้ได้ เพราะถึงเขาจะ

ปฏเิสธ อย่างน้อยเวยีงดาวกถ็อืว่าตวัเองท�าดทีี่สุดแล้ว คงไม่มอีะไรให้ค้าง

คาใจ แต่หากเขาตอบรบั กห็มายความว่าหลงัจากเรยีนจบ พี่แทนกบัเธอก็

ยงัได้อยู่ใกล้ๆ กนั

ทว่าเมื่อมองไปยงัคนที่ตวัเองแอบรกัอยูเ่กอืบปี หวัใจของเวยีงดาวก็

เหมอืนถกูฉดุลงเหวลกึ แสงสว่างวูบดบัจนโลกมดืมดิ เพราะเธอได้เหน็ชวีติ

นอกโรงเรยีนของพี่แทน...เป็นอกีด้านที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเลย
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‘นั่นพี่ติ๋ว...ดาวโรงเรียนนานาชาติที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเรานี่นา ท�าไมมา 

กบัพี่แทนได้’

ไข่มกุตอกย�้าภาพที่เหน็ตรงหน้าให้โลกของเธอยิ่งมดืมนและเจบ็ปวด

มากกว่าเดมิ

‘อย่าบอกนะว่าพี่เขาเป็นแฟนกนั’

เวียงดาวพูดไม่ออกทั้งที่เธอรู้ค�าตอบอยู่เต็มอก ได้แต่ยืนนิ่ง ไม่ 

รู้สึกตัวด้วยซ�้าว่ายังหายใจ แต่หากจะรู้สึก ก็คงมีแต่ความเจ็บปวดและ 

ความผิดหวังถาโถมเข้าหาจนไม่อาจรบัไหว น�้าหยดใสไหลออกจากดวงตา 

ร้อนผ่าว เมื่อต้องยนืมองพี่แทนไปกบัผูห้ญงิอกีคนที่เธอไม่เคยรู้จกัมาก่อน

แต่สองคนนั้นจะเป็นอะไรกนัได้เล่า ในเมื่อพี่แทนถอืดอกกหุลาบขาว

ช่อใหญ่เดนิตามหลงัอยูอ่ย่างนั้น กระเป๋านกัเรยีนกถ็อืให้ แล้วไปด้วยกนัใน

วนัวาเลนไทน์...เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากคนรกักนั

พี่แทนมีคนรักอยู่แล้ว สวยหยาดฟ้ามาดินขนาดนั้น จะมาสนใจ
อะไรกบัเดก็กะโปโลอย่างเธอ...

เวยีงดาวกลนืก้อนสะอื้นลงคอ ไม่อยากร้องไห้แต่กก็ลั้นไม่อยู ่เดก็สาว 

จึงได้แต่ปล่อยน�้าตาให้ไหลออกมาตลอดการเดินทางกลับบ้าน พาใจช�้าๆ 

ดวงนี้หลบไปรกัษาเพยีงผู้เดยีว

แต่พอถึงบ้านเวียงดาวก็ปาดน�้าตาทิ้งเพราะไม่อยากถูกพ่อกับแม่ซัก

ว่าเธอเป็นอะไรถงึร้องไห้ สูดหายใจลกึๆ เพื่อเรยีกความเข้มแขง็ให้ตวัเอง 

ก่อนจะเดินเข้าบ้าน...ที่แสนอบอุ่นที่เธอเรียกว่าครอบครัว คงท�าให้ใจช�้าๆ 

ดวงนี้ดขีึ้นบ้าง

‘ตายแล้วเวียงดาว! ท�าไมตาบวมอย่างนั้นลูก’ เดินเข้าบ้านแค่ก้าว

เดยีวแม่กท็กัอย่างเป็นห่วง ‘ร้องไห้หรอืเปล่า ใครท�าอะไรหนู’

‘ท�าสวนผักแล้วเจอกิ้งกือน่ะค่ะแม่’ เธอโกหกเพื่อไม่ให้แม่เป็นห่วง 

‘ไม่มอีะไรหรอก หนูตกใจเลยร้องไห้’
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‘โธ่ลกู...กลวัอะไรกบักิ้งกอื มนัเจอเราเข้าหน่อยกข็ดตวัม้วนหนแีล้ว’ 

แม่ปลอบพลางเดินเข้ามาหา ‘แล้วนี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหม เอาน�้าแข็งประคบ

หน่อยดกีว่า ตาจะได้หายบวม’

‘ขอบคุณค่ะแม่’

‘อ้อเวยีงดาว แม่มขี่าวดจีะบอก’

‘คะ?’

‘แม่กับพ่อท�าเรื่องย้ายกลับไปอยู่กับคุณย่าได้แล้วนะ เทอมหน้าหนู

กบัน้องไปเรยีนต่อที่ขอนแก่นนะลูก’

เวยีงดาวยงัมนึงงกบัเรื่องที่แม่บอก เธอเพยีงพยกัหน้าแลว้ขอตวัขึ้น

ห้องนอน ทกุอย่างที่เกดิขึ้นในวนันี้มนัช่างมากมาย หนกัและเหนื่อยเหลอืเกนิ

ความผิดหวังดูเหมือนจะท�าร้ายเวียงดาวได้มากที่สุด เด็กสาวน�้าตา

ซมึขึ้นมาอกีหนเพราะภาพเมื่อตอนเยน็ยงัตดิตา พี่แทนไปกบัสาวสวยที่ไหน

กไ็ม่รู้ ตอนนั้นเธอหูอื้อจนจ�าชื่อไม่ได้ด้วยซ�้า แต่กไ็ม่คดิจะถามอกี เพราะ

ไม่รู้จะตอกย�้าอาการอกหกัจากรกัครั้งแรกไปท�าไม

ย้ายโรงเรียนก็ดีเหมือนกัน จะได้ไม่ต้องมาเห็นภาพเดิมซ�้าๆ ให้ 

ปวดใจ...

เด็กสาวปลอบตัวเองอย่างนั้นแล้วดึงรูปถ่ายของพี่แทนออกมาจาก

สมุดโน้ต มองหน้าเขาเป็นครั้งสุดท้าย คดิถงึวนัแรกที่พบกนั รอยยิ้มแรก

ที่มใีห้ ฝ่ามอือบอุน่ที่วางอยูบ่นศรีษะ ยิ่งท�าให้เธอหวนนกึถงึวนัเก่าๆ ที่เคย

เฝ้ามองเขาเสมอมา

ทว่าตอนนี้เธอจะเฝ้ามองพี่แทนไม่ได้อกีแล้ว จะรกัคนมเีจ้าของไม่ได้ 

ทางเดยีวที่ต้องท�าคอืตดัใจเสยี ไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะยิ่งแย่มากกว่าเดมิ

เวียงดาวมองรูปถ่ายของเขาเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะตัดสินใจฉีก 

มนัทิ้ง ปล่อยให้กลายเป็นเพยีงเศษกระดาษปลวิตกไปทางหน้าต่าง พยายาม

ตดัใจให้ขาดและไม่คดิถงึความรู้สกึดีๆ  นั่นอกี

ทุกเรื่องราวคงกลายเป็นความทรงจ�าในสว่นลกึที่สุดของหวัใจ...



ทรงพทิกัษ์แปลกใจตวัเองเหมอืนกนัว่าเขาอยูก่บัลกูมาได้อย่างไร
เพียงสองคนตั้งนาน บ้านก็เงียบเหงา เหมือนกับแจกันขาดดอกไม้...ดอก

กุหลาบของชยาตา

ตอนที่ชยาตายงัอยูท่ี่บ้าน เธอมกัจะตดัดอกกหุลาบรมิรั้วมาปักแจกนั

ประดบัไวร้อบๆ บ้าน แต่พอเจ้าของดอกไม้ไม่อยู่กไ็ม่มใีครท�าตาม รวมทั้ง

เขาด้วย เพราะทรงพทิกัษ์รู้ตวัดวี่าไม่ได้มอีารมณ์สุนทรยี์ถงึขั้นจะมานั่งจดั

ดอกไม้ เช้าๆ อย่างนี้ควรออกไปซื้อกบัข้าวจะดกีว่า ปลายรุ้งตื่นมาจะได้มี

อะไรกนิ

“ท�าอะไรน่ะปลายรุ้ง” 

คนเพิ่งกลับจากตลาดสดที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปสองซอยขมวดคิ้ว 

เพราะเดนิเข้าบ้านมากเ็หน็ลูกสาวนอนเอกเขนก วาดรูปเล่นอยู่บนโซฟาตวั

กว้างในห้องนั่งเล่น แต่พอเดนิเข้ามาใกล้ๆ กเ็หน็ว่าลูกเอาดอกกุหลาบรมิรั้ว

มาปักแจกนัวางไว้ที่โต๊ะตวัเตี้ยหน้าโซฟา แล้วใช้มนัเป็นแบบวาดรูป

“มานั่งวาดรูปท�าไมแต่เช้า แล้วท�าไมยังไม่แต่งตัวอีก วันนี้ต้องไป

๕


