
ละอองฝนบางๆ ที่ยังโปรยปรายลงมาบวกกับเมฆหนาท�าให้
บรรยากาศค่อนข้างอมึครมึแม้ว่าจะใกล้เที่ยงแล้วกต็าม ด้วยสภาพอากาศ

ไม่เป็นใจท�าให้วันนี้คนงานที่ต้องลงไปดูแลไร่ได้หยุดพักชั่วคราว ยิ่งช่วงนี้

นายใหญ่ของไร่ต้องขึ้้นไปอยูก่รงุเทพฯ จนกว่าภรรยาท้องแก่จะคลอด ท�าให้

หน้าที่ควบคุมงานในไร่เป็นของน้องชายคนเล็กที่ต้องขึ้นจากตราดมาดูแล

ชั่วคราว ยิ่งหลายวนัก่อนพอได้เหน็นายคนใหม่เป็นชายหนุม่ผวิขาว ใบหน้า

หล่อชวนใจละลาย แตกต่างกบัคนพี่ราวฟ้ากบัก้นเหว ท�าให้เพยีงไม่นานชื่อ

ของ ‘ตะวนั’ กก็ลายเป็นหวัข้อพดูคยุของบรรดาคนงานสาวๆ อย่างรวดเรว็ 

แม้คนงานเก่าๆ จะบอกว่านายตะวนันั้นเป็นลูกเมยีน้อย ผวิพรรณหน้าตา

ถงึได้ออกมาผดิแผกจากพี่น้อง แต่ใครจะสนเล่า ถ้าขนาดนายใหญ่ของไร่

ไว้วางใจให้ดแูลไร่แทนด้วยตวัเอง นั่นย่อมหมายถงึเขามคีวามส�าคญัไม่ด้อย

ไปกว่าพี่น้องคนอื่นๆ แน่ ดงันั้นคนงานสาวๆ หน้าใหม่แต่ว่าใจถงึบางราย

ถงึได้เฝ้าหวงัในใจ 

ใครจะไปรู้ เกดิจบัพลดัจบัผลูต้องตาต้องใจนายขึ้นมา อาจได้เลื่อน

๑
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ขั้นจากคนงานมาเป็นนายผู้หญงิแทนกไ็ด้

“ปกติแล้วคุณตะวันเขาพักอยู่เรือนเล็กหรือจ๊ะ” พิกุลถามเด็กสาวที่

เดนิมาด้วยกนั 

“แล้วแต่อารมณ์ค่ะ บางทกีข็ึ้นไปนอนบนเรอืนใหญ่ แต่ถ้าอยากปลกี

วเิวกกจ็ะมานอนเรอืนเลก็” เดก็สาวตอบอย่างไม่ใส่ใจนกั เพราะมอืหนึ่งต้อง

ถอืปิ่นโตสี่ชั้นกบักระตกิกาแฟ อกีมอืกต็้องถอืร่ม 

“แล้วกระถนิสนทิกบัคณุตะวนัไหม” ถามแล้วพกุิลกอ็ดที่จะพจิารณา

คนข้างๆ ไม่ได้ เห็นว่าอายุเพิ่งจะสิบเจ็ดสิบแปด แต่รูปร่างสูงกว่าเด็กวัย

เดยีวกนั ท�าให้ดเูป็นสาวเกนิวยั และแม้เจ้าของใบหน้ารูปไข่นั้นจะไม่ได้งาม

หยดย้อยแต่กพ็อไปวดัไปวาได้ โดยเฉพาะดวงตาด�าคม ล้อมรอบด้วยแพ

ขนตาหนายาวงอน ผวิสนี�้าผึ้งเนยีนสวยราวกบัมเีชื้อทางแขกปนอยู่ ไม่ได้

กระด่างกระด�าแบบคนงานที่ต้องตากแดดตากลมอย่างเธอ เดก็สาววยัแรก

แย้มแถมมโีอกาสได้ใกล้ชดินายของไร่ขนาดนี้ ไว้ใจได้ที่ไหน

“ไม่ได้สนทิหรอกค่ะ” ค�าตอบของเดก็สาวมาพร้อมกบัสหีน้ายุ่งๆ 

“อ้าว พี่ได้ยนิว่ากระถนิอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เดก็ๆ ไม่ใช่หรอื” 

“ค่ะ แต่ว่าไม่ได้สนิทกับคุณตะวัน ไม่ได้อยากสนิทด้วย…เหนื่อย” 

ประโยคท้ายคล้ายอยากบ่น “พี่พกิลุช่วยท�าความสะอาดชั้นล่างกแ็ล้วกนันะ

คะ ส่วนชั้นบนกระถินจะขึ้นไปจัดการเอง ปกตินายภูมิให้เข้ามาท�าความ

สะอาดก่อนจะมแีขกมาพกัอยูแ่ล้ว แต่คณุตะวนัมาปบุปับแบบนี้เลยท�าความ

สะอาดไม่ทนั” 

ทั้งคู่มาถึงเรือนไม้สองชั้นทรงหน้าจั่วขนาดกะทัดรัด มีชานไม้ล้อม

รอบ ส่วนด้านนอกเจ้าของบ้านปลูกพุ่มดอกเฟื่องฟ้าหลากสีไว้ เพื่อแสดง

อาณาบริเวณและใช้เป็นรั้วไปในตัว กระถินเก็บร่มก่อนเปิดประตูเข้าไป

ภายในอย่างคุ้นเคย

“นี่คณุตะวนัเขาไม่ลอ็กบ้านเลยหรอื แบบนี้เกดิมพีวกโจรขโมยเข้ามา

จะท�าไง” 
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“เข้ามาจรงิๆ กค็งโดนลกูปืนคณุตะวนัแหละค่ะ ขานี้เขายงิก่อนค่อย

ถาม พี่พิกุลก็ระวังหน่อยนะคะ บรรยากาศแบบนี้แถมเพิ่งถูกปลุกให้ตื่น 

คณุตะวนัจะอารมณ์เสยีง่าย” คนพดูหยดุคดิเลก็น้อย “จรงิๆ กอ็ารมณ์เสยี

ตลอดเวลานั่นแหละ เพราะงั้นไม่ว่าเวลาไหนกต็้องระวงัตวัไว้ตลอด” 

“แหม กระถนิอ�าพี่หรอืเปล่า หน้าตาท่าทางคุณตะวนัออกใจดี๊ใจด”ี 

มุมปากเดก็สาวกระตุกยิ้มน้อยๆ ราวกบัเหน็ว่าความคดิของเธอช่าง

ซื่อบรสิุทธิ์เหลอืเกนิ

“ก็แล้วแต่พี่พิกุลจะเชื่อนะคะ แต่กระถินขอเตือนไว้ก่อนว่าอารมณ์

คุณตะวนัไม่ได้ดแีบบหน้าตาหรอกค่ะ” 

ไม่นานกบัข้าวสามอย่างที่มทีั้งผดั แกง ทอด พร้อมกบัผลไม้อกีอย่าง

กถ็กูจดัวางลงบนโต๊ะพร้อมข้าวสวยร้อนๆ กระถนิมองดคูวามเรยีบร้อยจน

พอใจแล้วจึงรินกาแฟที่แบ่งมาจากเรือนใหญ่ลงในแก้ว เพราะคุณชายของ

บ้านไม่ชอบกาแฟส�าเรจ็รูป และต้องเป็นกาแฟสดต้มใหม่ๆ เท่านั้น ตอนที่

กระถนิถูกบงัคบัให้ใช้เครื่องชงกาแฟครั้งแรก เดก็สาวกถ็งึกบับ่นอุบ

‘ยุ่งจริงกะอีแค่กาแฟ แบบไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละ กินเข้าไป

สุดท้ายกต็้องฉี่ออกมาอยู่ด’ี 

บ่นได้เท่านั้นศอกจากคนที่ยืนกอดอกคุมอยู่ข้างหลังก็สะกิดเข้าที่

ศรีษะจนเดก็สาวร้องโอ๊ย ยกมอืขึ้นลูบป้อย 

‘บ่นอะไร กาแฟเขาใช้มอืท�าไม่ใช่ปาก’ 

‘แล้วท�าไมคุณตะวนัไม่ชงเองล่ะ กระถนิไม่ได้กนิด้วยสกัหน่อย’ 

‘เพราะฉนัเป็นเจ้านาย ส่วนเธอมนัแค่เดก็รบัใช้ไง’ 

กระถินขึงตากลับ แต่คนตัวสูงแค่เลิกคิ้ว...‘หรือจะเอา’ ตอบ เออ  

ทใีครทมีนัเถอะ เดก็สาวได้แค่ลงบญัชไีว้ในใจ คดิในแง่ดอีย่างน้อยไอ้เครื่อง

ชงกาแฟนี่กพ็อมปีระโยชน์อยู่บ้าง เพราะใครๆ กร็ู้ว่าลูกบ้านนี้ตดิกาแฟกนั

ทั้งนั้น โดยเฉพาะนายภมูกิบัตะวนั ถ้าน�้ามนต์ไล่ผร้ีายได ้กาแฟกไ็ลอ่าการ 

‘ผเีข้าผอีอก’ ของสองพี่น้องนี่ได้เช่นกนั หลงัจากทะเลาะกบัทั้งคนทั้งเครื่อง
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ชงกาแฟ ในที่สุดกระถนิกใ็ช้งานเป็น แต่มวิายต้องมาจ�าว่าคุณชายชอบดื่ม

กาแฟรสไหนอีก พอชงกาแฟแก้วแรกเสร็จ เด็กสาวเลยแสร้งยิ้มประจบ

เอาใจ

‘กาแฟฮะเจ้า’ 

‘เพื่อนเล่นเหรอ’ 

เนี่ย กเ็ป็นซะอย่างเนี้ย ท�าอะไรไม่ถูกใจสกัอย่าง ไม่รู้เกดิฤกษ์ดาว

พระบดูหรอืไง อารมณ์ถงึได้บดูตลอดเวลาไม่เว้นวนัพระหรอืวนัหยดุราชการ 

อ้อ ถ้าจะมเีวลาที่อารมณ์ดบ้ีางกค็อืตอนที่อยูก่บัผูห้ญงิสาวๆ สวยๆ เท่านั้น

แหละ

กระถินที่ประคองแก้วกาแฟขึ้นมาถึงหน้าห้องชะงัก จ�าได้ว่าเขาเข้า

บ้านมาตอนตห้ีากว่าๆ นี่เอง แถมหลบมานอนเรอืนเลก็ ไม่รู้ว่าเพราะพาสาว

ข้างนอกกลบัมาด้วยหรอืเปล่า 

“คณุตะวนัคะ” เดก็สาวเคาะประตเูรยีก จากนั้นกแ็นบหูฟังเสยีงจาก

ข้างใน พอไม่มกีารตอบรบัใดๆ เลยเคาะซ�้าดงักว่าเดมิ “คณุตะวนัตื่นได้แล้ว 

นี่เที่ยงแล้วนะคะ ลงมากนิข้าวก่อน” 

เคาะครั้งที่หนึ่งกแ็ล้ว ครั้งที่สองกแ็ล้ว ครั้งที่สามกย็งัเงยีบ กระถนิ

จงึเลกิเกรงใจ เพราะดูท่าว่าปลุกธรรมดาไม่น่าจะตื่นแน่ๆ ก�าปั้นเลก็จงึทุบ

ประตูโครมๆ ราวกบับ้านก�าลงัไฟไหม้

“คณุตะวนัตื่นได้แล้ว! กระถนิไม่มเีวลามารอทั้งวนันะ ยงัมกีารบ้าน

ต้องกลบัไปท�าอกี” 

เท่านั้นอะไรบางอย่างในห้องก็ลอยกระแทกเข้ากับประตู ตามด้วย

เสยีงตะโกนหงุดหงดิ

“ไปให้พ้น!” 

เดก็สาวถอนใจ แต่อย่างน้อยกแ็น่ใจว่าเขาอยูใ่นห้องคนเดยีว จงึเปิด

ประตเูข้าไปได้โดยไม่ต้องเกรงใจ ภายในห้องค่อนข้างสลวัเพราะมา่นยงัปิด

สนทิ แต่กย็งัพอเหน็สภาพห้องนอนและเตยีงหลงัใหญ่ โดยเฉพาะร่างที่นอน
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อยูบ่นเตยีง กระถนิก้มลงเกบ็หมอนที่เกอืบเหยยีบขึ้น คาดว่าน่าจะเป็นอาวธุ

ที่เจ้าของห้องปาใส่ประตูเมื่อครู่

“คุณตะวนั ถ้าไม่ลุก กระถนิจะไม่เกรงใจแล้วนะ” 

เงยีบ...ได้ จะเอาอย่างนี้ใช่ไหม เดก็สาววางถ้วยกาแฟลง จากนั้นก็

ไล่เปิดม่านโดยไม่สนใจเสียงครางประท้วง พอเห็นศีรษะคนบนเตียงท�าท่า

จะมุดหายลงไปใต้ผ้าห่มก็รีบโฉบเข้าไปกระตุกชายผ้าห่มพรวดเดียวจน 

เกอืบพาร่างหนาร่วงลงจากเตยีงด้วย 

“ปัดโธ่เว้ย! อะไรกนันกักนัหนา” คนบนเตยีงค�าราม ก่อนจะลกุขึ้นยี

ผมจนกระเซงิ

กระถินไม่รู้ว่าผู้หญิงทั่วไปที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ควรท�าตัวแบบ

ไหน ร้องกรี๊ดแล้วเอามอืปิดตา หรอืเขนิอายหน้าแดง เพราะส�าหรบัเธอการ

ยนืมองผู้ชายที่ทั้งเนื้อทั้งตวัสวมแค่กางเกงบอ็กเซอร์แนบกระชบั เผยผวิเนื้อ

ขาวผ่องเกลี้ยงเกลาชนิดผู้หญิงยังต้องอิจฉา กลายเป็นสถานการณ์คุ้นชิน

จนไม่รูส้กึอะไรนอกจาก...เหนื่อยหน่ายใจ อย่าว่าแต่เธอเลยที่ไม่รู้สกึ เขาเองก็

ไม่ได้กระดากอายแม้แต่น้อย ไม่งั้นคงไม่นั่งโชว์หัวนมชมพูให้เธอดูอยู่นี่

หรอก! 

“แล้วเข้ามาได้ยงัไง ใครเชญิ” 

“นายภมูเิป็นคนเชญิค่ะ แล้วถ้าคณุตะวนัยงัไม่ลกุอกี กระถนิจะโทร. 

ไปฟ้องนายภูมดิ้วย” 

ตอนแรกชายหนุ่มท�าท่าจะอ้าปากพ่นไฟกลับ แต่จู่ๆ กลับนิ่งไป 

สายตามองผ่านไปยงัแก้วกาแฟที่วางอยู่บนโต๊ะท�างาน กระถนิเลยต้องสงบ

ศึกชั่วคราว หลังจากน�ากาแฟมาเสิร์ฟให้ถึงมือเด็กสาวก็เดินเก็บเสื้อผ้าที่

กระจัดกระจายบนพื้น กระเป๋าเดินทางของตะวันวางอยู่หน้าตู้เสื้อผ้า แต่

เสื้อผ้าส่วนใหญ่ยังอยู่ในกระเป๋า ส่วนโต๊ะท�างานนอกจากโน้ตบุ๊ก ยังมี

กระเป๋าเอกสาร แฟ้มงาน โทรศพัท์มอืถอื เสื้อแจก็เกต กญุแจรถ กระเป๋าเงนิ

กระถินยืนชั่งใจอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะหยิบแค่เสื้อแจ็กเกตของเขาไป
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แขวนไว้ให้เรยีบร้อย จากนั้นกน็�าเสื้อผ้าที่เหลอืในกระเป๋าออกมาแขวนเกบ็

ไว้ในตู้ ส่วนที่ใส่แล้วกองสุมกันไว้หน้าห้องน�้าอย่างสวยงามนั้น เด็กสาว

รวบรวมใส่ลงในตะกร้าเพื่อเอาไปซกัที่เรอืนใหญ่ 

“นายภูมิบอกหรือเปล่าคะว่าก�าหนดคลอดคุณมิ้นท์คืออาทิตย์หน้า 

พอคลอดแล้วจะพกัฟ้ืนที่บ้านสกัพกั เพราะงั้นคณุตะวนัคงต้องจดัการเรื่อง

ที่ไร่ไปก่อน เผลอๆ คงจะรอจนน้องเก่งกับน้องกล้าปิดเทอมแล้วถึงจะมา

พร้อมกนั” 

เสยีงซดกาแฟเบาๆ เป็นค�าตอบ...ท�าให้กระถนิได้แต่ส่ายหน้า

หลงัจากนายภูมแิต่งงาน ชายหนุ่มกย็งัต้องดูแลไร่แห่งนี้ต่อไป เมื่อ

ก่อนมินตราภรรยาของภูมิก็เคยอยู่ที่นี่ระยะหนึ่ง แต่หลังจากลูกชายหัวปี

ท้ายปีคลานตามกนัออกมาจนถงึวยัที่สมควรได้รบัการศกึษา มนิตรากเ็ริ่ม

มคีวามคดิอยากที่จะย้ายลูกๆ เข้าไปเรยีนในเมอืงใหญ่ ถงึพาไปฝากไว้กบั

คณุยาย ยิ่งตอนนี้ลกูคนที่สามก�าลงัจะตามมาอกีคน หญงิสาวจงึแทบจะใช้

เวลาส่วนใหญ่อยู่กับมารดาและลูกๆ ที่กรุงเทพฯ ท�าไร่ไผ่เงียบเหงาลงไป

ถนดั ส่วนน้องๆ อกีสองคนของภมูกิย้็ายออกไปจากไร่จนหมด ภรูแิต่งงาน

มีครอบครัว ส่วนพรพระพายอยากเป็นนักข่าว จึงเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่ 

นานๆ ครั้งถงึจะกลบัมาเยี่ยมบ้าน

หลายปีก่อนภูมิซื้อที่ดินทางฝั่งตราดไว้ก่อนปรับปรุงขึ้นเป็นรีสอร์ต 

ตะวันจึงได้รับหน้าที่ให้ไปดูแลกิจการแทน แต่ก็ยังถือว่าไปมาระหว่าง

จนัทบรุกีบัตราดได้โดยไม่ล�าบากอะไร ดงันั้นพอมเีรื่องฉกุเฉนิภูมจิงึมกัเรยีก

ใช้งานตะวนัอยู่เสมอ 

“นี่กี่โมงแล้ว” พอดื่มกาแฟหมด ดูเหมอืนผรี้ายกค็งถูกขบัไล่ไปจาก

ร่างชายหนุ่มแล้วเช่นกนั เพราะน�้าเสยีงกลบัมานิ่งขรมึเป็นปกต ิ

“เที่ยงแล้วค่ะ กระถนิตั้งโต๊ะข้าวเที่ยงไว้แล้ว คุณตะวนัแต่งตวัแล้ว

ลงไปกินเถอะเดี๋ยวจะเย็นเสียก่อน อ้อ นายภูมิให้กระถินเข้ามาท�าความ

สะอาดบ้าน ยายเลยให้พี่พกิุลมาช่วยอกีคน” เพราะรู้ว่าชายหนุ่มไม่ชอบให้
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คนเข้ามาป้วนเปี้ยนในบ้านเวลาที่ตัวเองอยู่เลยต้องบอกไว้ก่อน แต่คนฟัง

กลบัท�าหน้าครุ่นคดิอะไรครู่หนึ่ง

“วนันี้เข้าไปท�าความสะอาดห้องพกัแขกบนเรอืนใหญ่ด้วย” 

“ใครจะมาหรือคะ” ถามแล้วก็เห็นตาขวางๆ ตวัดขึ้นมองคล้ายจะ

เตอืนว่า...‘ไม่ต้องยุง่’ ดทู่ากาแฟแก้วเดยีวจะไล่ผร้ีายไม่ครบทกุตวัแฮะ “เอ่อ 

เดี๋ยวกระถนิจะลงไปเตมิกาแฟอกีแก้วให้นะคะ” 

แต่ก่อนที่จะออกไปจากห้อง สายตากย็งัแอบมองตามคนที่ลกุขึ้นจาก

เตียงเดินผ่านไปยังห้องน�้า ร่างสูงที่มีกล้ามเนื้อสมส่วนแตกต่างจากพี่ชาย

อย่างสิ้นเชงิ ภมูแิละภรูมิโีครงร่างสงูใหญ่ก�าย�า เครื่องหน้าผวิพรรณคมเข้ม

แบบคนที่มเีชื้อสายเขมร ขณะที่ตะวนัมรีปูร่างสงูปราดเปรยีว ผวิขาวจดัตาม

มารดาที่เป็นคนทางเหนือ เครื่องหน้าหมดจดเกลี้ยงเกลาค่อนไปทางสวย 

รมิฝีปากสชีมพรูะเรื่อ กระนั้นกไ็ม่ได้มอีะไรที่ดเูหมอืนผู้หญงิแม้แต่นดิเดยีว 

ด้วยเหตุนี้สาวน้อยสาวใหญ่ที่ได้เห็นหน้าหล่อๆ นี้ถึงได้หัวใจหวั่นไหวเป็น

ทวิแถว สมยัก่อนแม้แต่คนงานสาวๆ ในไร่บางราย ชายหนุ่มกเ็คยเอาตวั

เข้าไปยุง่จนกลายเป็นเรื่องเป็นราวมาแล้ว จนนายภูมต้ิองขู่ว่าหากยงัเอาเรื่อง

ผู้หญิงเข้ามาท�าให้วุ่นวายอีก จะจับแต่งงานกับแม่ม่ายคราวแม่ไปเสียเลย 

ตั้งแต่นั้นมาปัญหาระหว่างตะวนักบับรรดาสาวๆ จงึลดลงไป...นดิหน่อย 

ถึงจะไม่มีใครพูดแต่กระถินก็พอเดาได้ว่า พอชายหนุ่มย้ายไปอยู่

ตราดเขากค็งมสีาวๆ มากหน้าหลายตาแวะเวยีนเข้ามาไม่ขาดเช่นเดมิ หรอื

นานๆ ทต้ีองกลบัมาดแูลงานไร่แทนนายภมู ิแต่เมื่อไรที่ชายหนุม่หายเข้าไป

ในเมอืงกลบัเข้ามาอกีทกีเ็ช้า แสดงว่าต้องไปค้างกบัใครสกัคนแน่ ครั้งหนึ่ง

เคยมีหญิงสาวหน้าตาดีถึงขนาดลงทุนขับรถมาหาตะวันที่ไร่ แถมเธอยัง

ทะเล่อทะล่าเข้าไปเห็นทั้งคู่ก�าลังคลุกวงในกันในห้องท�างานเข้าอีก ท�าเอา

กระถินฝันร้ายไปหลายคืน น่าแปลกตรงที่ถึงจะมีหญิงสาวเพียบพร้อมมา

ตดิพนั แต่จนถงึตอนนี้ตะวนักย็งัไม่มวีี่แววว่าจะลงหลกัปักฐานกบัใครเสยีที

หรือข่าวลือที่แม่คนงานสาวๆ ลือกันจะเป็นจริง ที่ว่าตะวันนั้นมี
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นางในดวงใจอยู่แล้ว แต่เพราะฐานะที่เป็นเพยีงลูกเมยีรอง สมบตัพิสัถาน

ที่มกีน้็อยนดิเมื่อเทยีบกบัภมู ิภรู ิและพรพระพายที่ได้ชื่อว่าเป็นลกูเมยีใหญ่ 

เพราะงั้นหลายปีมานี้เขาจงึพยายามสร้างเนื้อสร้างตวั ก่อนที่จะไปสูข่อหญงิ

สาวผู้โชคด ี(เหรอ) รายนั้น

บอกตรงๆ ว่ากระถนิเชื่อเรื่องนี้ไม่ลงจรงิๆ ยงัไง้ยงัไงกน็กึภาพตะวนั

หลงรกัผู้หญงิสกัคนไม่ออก 

ครูห่นึ่งคนตวัสงูผวิขาวกล็งมาในสภาพที่ยงัหวัฟ ูแต่อย่างน้อยกส็วม

เสื้อผ้ามดิชดิ พอชายหนุม่นั่งลงเตรยีมกนิข้าวกระถนิกต้็องทิ้งงานแล้วปราด

เข้ามารินน�้าให้คุณชายอย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงค่อยกลับไปท�างานต่อ จน

ไม่ทันสังเกตเห็นพิกุลที่คอยชม้อยชม้ายชายตาให้เจ้านายอย่างไม่ปิดบัง 

แถมยงัไปก้มๆ เงยๆ ถพูื้นใกล้โต๊ะอย่างจงใจอวดเนื้อหนงัมงัสา จนกระทั่ง

คนที่นั่งเคี้ยวข้าวด้วยสหีน้าไร้รสชาตหินัมาอย่างหมดความอดทน 

“นี่ ไอ้ของบางอย่างเก็บไว้ดูเองเถอะ ไม่ต้องเอามาโชว์หรอก เห็น

แล้วกระเดอืกข้าวไม่ลง” 

กระถินต้องรีบกลั้นเสียงหัวเราะพรืด เมื่อเห็นพิกุลถึงกับหน้าเจื่อน 

รบีถอยกรูดออกไปตั้งหลกัไกลและไม่เฉยีดเข้าใกล้ตะวนัอกีเลย

เนี่ย...ก็เป็นซะอย่างเนี้ย ผู้หญิงคนไหนใครได้ไปเป็นผัว ชาติก่อน

ต้องท�ากรรมไว้หนกัแหงๆ ถงึต้องมาชดใช้เอาชาตนิี้

“แล้วตกลงจะไปเกาะช้างเมื่อไหร่” 
ตะวันท�าหน้ายุ่งกับค�าถามที่ดังมาจากปลายสาย ส่วนอีกมือคลิกดู

ภาพบนจอโน้ตบุ๊ก ภาพของบ้านขนาดสองชั้นที่ก่อสร้างแล้วเสรจ็ เหลอืแค่

เกบ็รายละเอยีด ปรบัปรงุสนามหญ้า และตกแต่งเพิ่มอกีเลก็น้อยกพ็ร้อมที่

จะออกขาย หลายปีมานี้แม้งานส่วนใหญ่ของเขาจะยงัเป็นเบ๊ให้พี่ชายอยู ่แต่

ตะวนักเ็ริ่มมงีานส่วนตวัของตวัเอง นั่นคอืการซื้อบ้านเก่ามาท�าการรโีนเวต

และขายต่อ 
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แม้ว่าการขายบ้านแต่ละครั้งจะใช้เวลาค่อนข้างนาน และมปัีจจยัเสี่ยง

หลายอย่างในการเลอืกซื้อบ้านเก่า บางครั้งโครงสร้างบ้านกเ็ก่าและเสยีหาย

จนใช้การไม่ได้ แต่ที่ดนิที่อยูใ่นท�าเลค่อนข้างดเีขากเ็ลอืกเกบ็ไว้ ถงึจะเรยีก

ว่างานหลกัไม่ได้ และกว่าจะขายบ้านได้แต่ละหลงัต้องใช้เวลานาน เผลอๆ 

เป็นปีสองปี แต่ผลตอบแทนที่ได้รบักน็บัว่าคุม้ และตะวนัคดิว่าเขาชอบงาน

นี้มากกว่าการดแูลรสีอร์ตให้พี่ชายเสยีอกี คงเพราะเขารู้สกึว่าตวัเองมอีสิระ

ที่จะตัดสินใจท�าอะไรก็ได้ ในขณะที่งานรีสอร์ตเขาก็ยังต้องถามความเห็น 

พี่ชายและพี่สาวอยู่ และบอกตรงๆ ว่า ตะวนัคดิว่าตวัเองไม่เหมาะกบังาน

ให้บรกิารเท่าไร

“วนัเสาร์แกมาหาฉนัที่ไร่ แล้วค่อยลงไปพร้อมกนัเลย” 

“กไ็ด้ แล้วจะค้างที่เกาะหรอืว่าจะกลบัมานอนรสีอร์ตแก” 

เมฆาเป็นนายช่างที่เคยเข้ามารับงานสร้างรีสอร์ตให้ภูมิ ก่อนที่ภาย

หลงัตะวนัจ้างให้อกีฝ่ายเข้ามาปรบัปรงุบ้านที่ซื้อไว ้พอท�างานดว้ยกนัหลาย

ครั้งเข้า บวกกับชอบอัธยาศัยอีกฝ่ายที่เป็นคนตรงไปตรงมา ท�าให้เมฆา

เลื่อนมาเป็นเพื่อนเพยีงไม่กี่คนที่ตะวนัไว้ใจ 

“ไม่ละ เสรจ็เรื่องแล้วกก็ลบัมานอนที่ไร่ แกเตรยีมเสื้อผ้าข้าวของมา

ด้วยกพ็อ ฉนัให้เดก็จดัห้องไว้ให้แล้ว” 

“เดี๋ยวๆ นี่ฉนัหฝูาดหรอืเปล่าวะ เราก�าลงัจะไปเกาะช้างกนันะเว้ย แก

คดิจะกลบัโดยไม่ได้เต๊าะสาวสกัคนเลยเนี่ยนะ” 

“ไม่มอีารมณ์” น�้าเสยีงไร้อารมณ์พอๆ กบัค�าพูด 

“อย่าบอกนะว่าไอ้ที่อยากรบีไปรบีกลบัเพราะอยากหลบหน้าคุณรนิ” 

ชื่อที่โผล่ขึ้นมาท�าเอาตะวันคิ้วกระตุก รินรดาเป็นนักธุรกิจสาวใน

จังหวัดตราดที่เขาบังเอิญรู้จักเมื่อครึ่งปีก่อน อีกฝ่ายอายุมากกว่าเขาเกือบ

สบิปี เคยผ่านการแต่งงานและเหน็ว่ามลีูกแล้วด้วยซ�้า แต่รูปโฉมที่บรรจง

ดแูลอย่างดปีระกอบกบัฐานะและความกว้างขวาง ท�าให้รนิรดาเป็นม่ายเนื้อ

ทองที่ใครๆ ต่างหมายปอง แต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะพอใจกับชวีิตที่ไม่จ�าเป็น
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ตอ้งผูกมดักบัชายคนใดคนหนึ่ง หญงิสาวมคีวามสขุกบัการโปรยเงนิไปกบั

ชายหนุม่หน้าตาด ีช่างเอาใจ พอเบื่อกผ็ลดัเปลี่ยนหาคนใหม่มาสนองความ

ต้องการ คงจะดีหรอกถ้าไม่เพราะตะวันกลายเป็นเป้าหมายใหม่ที่แม่ม่าย

สาวปรารถนา

ถ้าหากย้อนกลบัไปสกัสี่ห้าปีก่อน ตะวนัอาจพอใจกบัความสมัพนัธ์

ที่รนิรดาเสนอให้ แต่ตอนนี้เพราะอายุมากขึ้น แถมพี่ชายยงัใช้งานหวัทิ่มหวัต�า 

เขาจงึคดิถงึเรื่องสร้างเนื้อสร้างตวัมากกว่า อย่างน้อยกย็นืได้ด้วยตวัเองโดย

ไม่ต้องพึ่งพีๆ่  ส่วนเรื่องผูห้ญงิถงึจะไม่ได้ตดัออกไปเสยีทเีดยีว แต่กเ็ป็นแค่

เรื่องชั่วครั้งชั่วคราวกบัใครสกัคน จบแล้วกจ็บกนัไป แน่นอนว่ารนิรดาไม่ใช่

ผูห้ญงิประเภทนั้น เขาเคยได้ยนิเสยีงเล่าลอืเกี่ยวกบับรรดาผู้ชายที่หญงิสาว

เคยควง ดเูหมอืนรนิรดาจะเป็นแม่เสอืที่พอใจกบัการได้ล่า และควบคมุชวีติ

ผู้ชายคนนั้นไว้จนกว่าจะเบื่อแล้วเขี่ยทิ้งมากกว่า ซึ่งตะวันไม่มีเหตุผลที่จะ

ลดตวัลงไปเป็นของเล่นให้ใคร 

ปัญหาคอืแม้แต่ตอนนี้แม่ม่ายสาวกย็งัตามราวเีขาไม่เลกิ แถมนบัวนั

มแีต่จะหนกัข้อขึ้นเรื่อยๆ 

“มาถงึขั้นนี้แล้ว แกกย็อมๆ พลกีายให้จบๆ ไปเถอะว่ะ แม่คณุจะได้

เลิกตามตื๊อเสียที” เมฆาเสนอด้วยความหวังดี แต่ว่ารอยชวนหัวที่แฝงใน 

ค�าแนะน�านั้นท�าให้ผู้ฟังหน้าหงกิ 

“งั้นแกก็ไปพลีกายแทนฉันเลยไหม ยกให้เลยฟรีๆ เหมือนกัน” 

ตะวนัตอกกลบั “แล้วที่ต้องรบีไปรบีกลบักเ็พราะที่ไร่ไม่มใีครดู เกดิหายหวั

ไปนานๆ พี่ภูมริู้เข้าโดนด่าหูดบัแน่” 

“เฮ่อ เหน็จะมแีต่พี่ภมูนิี่แหละมั้งที่ท�าให้คนอย่างคณุตะวนัหงอได้ พี่

แกเขามลีูกสองลูกจะสามกนัแล้ว เมื่อไหร่แกจะม”ี 

“รอแกขึ้นเขียงก่อนมั้ง เอาเป็นว่าถ้าตกลงกันได้ ไม่เกินเดือนหน้า 

แกขึ้นเกาะไปจดัการเรื่องก่อสร้างต่อได้เลย” 

พอวนกลบัมาเรื่องงานสุ้มเสยีงของเมฆากก็ลบัมาจรงิจงั 
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“ว่าแต่ท�าไมเจ้าของเขาถงึขายล่ะ ขนาดที่ดนิยงัไม่ได้ปรบัปรุงอะไรยงั

ไม่ถกูขนาดนี้เลย แล้วนี่ที่ตั้งสามไร่แถมมบ้ีานที่สร้างไปเกนิห้าสบิเปอร์เซน็ต์

อกี แกแน่ใจหรอืว่าอยากได้ที่นี่จรงิๆ บ้านเดี่ยวบนเกาะมนัขายยากอยู่นา ที่

เหน็ประกาศขายกนัโครมๆ ยงัแทบขายไม่ออกเลย” จากรูปถ่ายงานคร่าวๆ 

ที่ตะวนัส่งมา บ้านทรงไทยประยุกต์หลงันี้น่าจะออกแบบตามที่เจ้าของบ้าน

ต้องการ ไอ้จะให้เขารับช่วงต่อก็ได้อยู่หรอก แต่ก็เกรงจะมีปัญหาปวดหัว

ตามมาด้วย 

“ขายไม่ออกฉนักแ็ค่เกบ็ไว้เองไม่เหน็จะยากตรงไหน เผื่อวนัดคีนืดี

โดนพี่ภูมเิฉดหวัออกจากบ้าน ฉนัจะได้มทีี่ซุกหวันอน” ตะวนัตอบอย่างไม่

ยี่หระ 

“เอาดีๆ สิวะ ตกลงว่าท�าไมเจ้าของเขาขายถูกนัก” ถึงแม้จะไม่ได้ 

แบกรบัความเสี่ยงว่าบ้านจะขายได้หรอืไม่ เขากย็งัเป็นห่วงอยูด่ ี ตะวนัคงไม่

เดอืดร้อนหรอก เพราะทั้งรสีอร์ต ไร่สวน ที่ดนิ อาคารบ้านเช่าที่ครอบครวั

มีอยู่มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อน ไอ้เรื่องบ้านที่ท�าๆ อยู่นี่ก็แค่งานเสริมเท่านั้น

แหละ! 

ตะวนัปิดหน้าจอโน้ตบุ๊กลงก่อนอธบิาย “นายหน้าบอกว่าเจ้าของเก่า

ตั้งใจสร้างบ้านหลังนี้ไว้เพราะอยากย้ายมาใช้บั้นปลายชีวิตที่นี่ แต่มาป่วย

ตายก่อนไง ลูกหลานกอ็ยู่เมอืงนอกกนัหมด สุดท้ายกเ็ลยขาย” 

“อ้าว นี่บ้านอาถรรพ์หรอืเปล่าวะ ยงัไม่ทนัเสรจ็กม็คีนตายแลว้” แต่

พูดไปคนอย่างตะวันก็คงไม่ใส่ใจหรอก หรอืต่อให้มีผีโผล่มาจริง มันก็คง

ยนืชี้หน้าด่าผฉีอดๆ ที่เข้ามาอาศยัฟรีๆ  ไม่รู้จกัช่วยกนัท�ามาหากนิจนผหีนี

ไปเกดิใหม่เองแหละ เหน็หน้าอ่อนๆ ท่าทางคุณหนูแบบนี้ แต่ถ้าใครคดิจะ

เอาเปรยีบละก ็โดนมนัด่าจนส�านกึผดิไม่ทนัแน่

“เกี่ยวอะไร เขาตายที่อื่นไม่ได้ตายอยู่ที่นี่ แล้วที่ให้ราคาถูกขนาดนี้ 

กเ็พราะทางครอบครวัเขามขี้อแลกเปลี่ยนบางอย่างด้วย” 

“ข้อแลกเปลี่ยนอะไรวะ อย่าว่าฉนัจุ้นเลยนะ แกกร็ู้ อะไรที่เริ่มต้น
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ด้วยเรื่องยุ่งยากน่ะ มนักจ็ะยุ่งยากไปจนจบนั่นแหละ” 

“ก็เพราะรู้ ฉันถึงต้องพาแกไปตกลงกับเจ้าของบ้านเขาด้วยไงล่ะ...” 

ท้ายประโยคเงยีบไปเมื่อตะวนัเหน็ว่ามใีครบางคนเดนิเข้ามาภายในออฟฟิศ 

เนื่องจากห้องท�างานส่วนที่เขาอยู่กั้นด้วยกระจกที่มองเห็นจากด้านเดียว 

ท�าให้คนที่เดนิเข้ามานั้นไม่รูว่้ามเีขานั่งอยูด้่านใน ดงันั้นทนัททีี่ประตเูปิดออก

และเหน็เขาชดั เดก็สาวกถ็งึกบัสะดุง้โหยง แต่คงเพราะเหน็เขาคยุโทรศพัท์

ค้างอยู่จงึไม่พูดอะไรนอกจากยนืรอ 

“แค่นี้ก่อนนะเมฆ แล้ววนัเสาร์เจอกนั” 

หลงัจากวางสายชายหนุ่มจงึเลกิคิ้วเป็นเชงิถาม อกีฝ่ายกเ็หมอืนรู้ว่า

ถงึควิตวัเองจงึเดนิเข้ามาพร้อมกบัส่งจดหมายปึกหนึ่งให้ ส่วนใหญ่เป็นพวก

ใบเรยีกเกบ็ค่าบรกิารต่างๆ แต่ที่สะดุดตาที่สุดเพราะถูกเรยีงไว้ด้านบนคอื

ซองสชีมพู

“อนันั้นคุณนายสมฤดเีขาฝากมาให้ค่ะ” 

ตะวนัเปิดดแูละพบเป็นการ์ดแต่งงาน ระบชุื่อฝ่ายเจ้าบ่าวคอืก่อฤกษ์ 

ลกูชายคนโตของคณุนาย ตวัคณุนายสมฤดนีั้นนบัเป็นเครอืญาตห่ิางๆ ของ

ครอบครวัเขา สว่นตวัก่อฤกษ์แม้จะไม่ได้สนทิกนั แต่สมยัเรยีนมธัยมทั้งคู่

กเ็คยเรยีนอยู่โรงเรยีนเดยีวกนัมาก่อน ถงึแม้ตะวนัจะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกบั

ครอบครวันี้นกั...โดยเฉพาะตวัคุณนายและลูกสาว แต่เมื่อทบทวนว่าสมยั

ก่อนตอนพี่ชายของเขาแต่งงาน คุณนายและสามีก็เคยมาร่วมแสดงความ

ยนิด ีครั้นจะไม่โผล่หน้าไปเลยกค็งไม่เหมาะ

“พรุ่งนี้หรอื” 

“ค่ะ มงีานช่วงเช้ากบัตอนเยน็ที่บ้าน แต่คณุนายบอกว่าถ้าช่วงเช้าคุณ

ตะวันไม่สะดวกมาตอนเย็นก็ได้ เพราะว่าเป็นงานเลี้ยงเฉพาะเพื่อนฝูงกับ

ญาติๆ ” 

“ท�าไมรู้เรื่องดนีกั”  

“คณุนายชวนให้ไปช่วยงานค่ะ เหน็ว่าคนไม่พอ แถมค่าจ้างดี๊ด”ี บอก
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เสียงแจ้ว ตาด�าเป็นประกายจนน่าหมั่นไส้ “อีกอย่างวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุด

พเิศษ ไม่ต้องไปเรยีน” 

“แล้วที่นี่มนัไม่มอีะไรให้ท�าหรอืไง ถงึต้องรี่ไปท�างานบ้านอื่น” 

“มค่ีะ แต่ว่าไม่ได้ตงัค์” กระถนิตอบหน้าตาย “หรอืคณุตะวนัจะจ่าย

เบี้ยเลี้ยงพเิศษให้แทน ถ้าอย่างนั้นกระถนิไม่ไปกไ็ด้ แต่...ดูท่าคงยาก” 

อาการมองด้วยหางตาท�าให้ตะวนัได้แต่กดัฟันกรอด ถงึสไบทพิย์จะ

เป็นแม่บ้านท�างานที่นี่มาหลายปี แต่กบัหลานสาวนั้นดเูหมอืนไม่ได้มหีน้าที่

อะไรแน่นอนนกั ตั้งแต่อยู่บ้านหลงันี้มาเขากเ็หน็ว่ายายเดก็ตวัน้อยคอยวิ่ง

หางเปียปลิวช่วยยายท�างานบ้านงานครัว แต่นอกจากนี้ก็ไม่ได้มีงานหลัก

อะไรในไร่อกี จงึมแีค่สไบทพิย์ที่คอยหารายได้และรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 

แต่ถึงภูมิจะไม่พูดตะวันก็แน่ใจว่าค่าแรงที่จ่ายให้สไบทิพย์ต้องมีเบี้ยเลี้ยง

ส�าหรบักระถนิแถมไปด้วยแน่ 

“มอีะไรให้ต้องใช้เงนินกัหนา บ้านกไ็ม่ต้องเช่าข้าวกไ็ม่ต้องซื้อ มหีน้าที่

แค่เรยีนหนงัสอืกเ็รยีนไปส”ิ แต่ยิ่งตะวนัพดูเจ้าของดวงตาคูโ่ตกลบัยิ่งมอง

เหมอืนเขาพูดจาเพ้อเจ้อ

“กระถนิกม็เีรื่องใช้จ่ายบ้างสคิะ ถ้าคนเราอยูไ่ด้แค่เพราะมบ้ีานอยู ่มี

ข้าวกนิ งั้นจะท�างานหาเงนิกนัท�าไม ข้าวปลาอาหารกต้็องซื้อทั้งนั้น หรอืต่อ

ให้อยู่ในไร่ กใ็ช่ว่าผกัมนัจะงอกขึ้นมาจากดนิ ไก่กบัปลามนัจะแบ่งเซลล์แล้ว

โตของมันเองเสียหน่อย ก็ต้องมีเงินทุนไปซื้อลูกปลาซื้อเมล็ดผักมาปลูก

อยู่ด”ี พูดจบแล้วกย็งัมวิายท�าหน้าเมื่อยใส่อกี “ถ้าคุณตะวนัไม่มอีะไรแล้ว 

งั้นกระถนิขอตวันะคะ” 

ยงัไม่ทนัจะได้อ้าปากด่าสกัทร่ีางเลก็กท็�าท่าจะเดนิหนไีป ตอนนั้นเอง

ที่ความคดิหนึ่งวาบเข้ามาในหวั

“เดี๋ยว” เดก็สาวถอนใจเฮ่อ ก่อนจะหมนุตวักลบัมาท�าหน้ายุง่ “เมื่อกี้

บอกว่าคุณนายสมฤดใีห้ค่าจ้างดใีช่ไหม เขาให้เท่าไหร่” 

กระถนิมองอย่างไม่วางใจ แต่กย็อมตอบค�าถามโดยด.ี..กล็องไม่ตอบ
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ดูสิ

“ค่ะ ให้ตั้งห้าร้อยแน่ะ” 

“งั้นฉนัให้เพิ่มอกีหนึ่งพนัเอาไหม” 

รอยยิ้มที่ปรากฏขึ้นถงึจะท�าให้ใบหน้านั้นหล่อเหลาบาดใจ...แต่ไมใ่ช่

กับกระถิน ยิ้มแบบนี้ของตะวันไม่ต่างกับสัญญาณเตือนสึนามิดีๆ นี่เอง 

และคนขี้เหนยีวแบบเขาไม่มทีางเสนออะไรให้ใครฟรีๆ  หรอก

“พูดแบบนี้ต้องมอีะไรแลกเปลี่ยนแหง” เดก็สาวงมึง�า แล้วกไ็ม่ต่าง

จากที่คดิ

“ก็ถูกไง อยากได้เงินมันก็ต้องท�างาน แล้วก็ไม่ต้องท�าหน้าแบบนั้น 

ฉนัไม่ให้ไปเกบ็ดาวเกบ็เดอืนมาให้หรอก แค่ช่วยท�างานเลก็ๆ น้อยๆ เท่านั้น

เอง ว่าไง จะเอาไม่เอา” 

เอาไงดหีว่า ท�างานวนัเดยีวได้ตั้งพนัห้าเชยีวนะ แต่คุณธรรมในใจก็

ท�าให้กระถนิลงัเล เธอรบัช่วยงานคุณนายสมฤดกี่อนกค็วรจะทุ่มเทท�างาน

ให้เต็มที่ การรับงานซ้อนแบบนี้ออกจะเห็นแก่ตัวเกินไป ถึงจะบอกว่างาน

เลก็ๆ น้อยๆ แถมให้ค่าจ้างดกีว่ากเ็ถอะ เมื่อคดิได้แบบนั้นกระถนิจงึตอบ

กลบัไปเสยีงดงัฟังชดั

“ตกลงค่ะ! คุณตะวนัจะให้กระถนิท�าอะไร เชญิบญัชามาได้เลย” 

หน้านิ่งๆ ของตะวนัค่อยเผยรอยยิ้มอกีครั้ง แต่เป็นรอยยิ้มที่ต่างจาก

ครั้งแรกเลก็น้อย ก่อนจะบอกหน้าที่ให้ทราบ

“ตอนอยู่ในงาน...เธอต้องคอยเป็นองครกัษ์ให้ฉนั” 



ตะวนัรอจนกลุม่แขกที่ยนืคยุกบัเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน้าซุ้มดอกไม้เดนิ
เข้าไปในงานแล้วจึงเดินเข้าไปบ้าง บริเวณสนามหญ้าที่ใช้จัดงานช่วงค�่านี้ 

จากที่ได้ยนิว่า ‘เป็นงานเลี้ยงส�าหรบัญาตสินทิและกลุ่มเพื่อนๆ’ เขากค็ดิไป

ว่าคนคงไม่มากนัก ที่ไหนได้จ�านวนแขกมากมายจนโต๊ะที่จัดไว้มีแขกเต็ม

เกือบทุกโต๊ะ ถึงเช่นนั้นก็ยังมีแขกอีกหลายกลุ่มทยอยมาเรื่อยๆ บรรดา

เพื่อนของเจ้าบ่าวเจ้าสาววิ่งพาแขกลงโต๊ะกนัวุ่นวาย

“ตะวนั ตะวนัจรงิๆ ด้วย แหม นกึว่าจะไม่เจอเสยีแล้ว”

ตะวนัมองหญงิรายหนึ่ง แต่กต้็องใช้เวลาทบทวนความทรงจ�าครู่หนึ่ง 

เพราะเจ้าหล่อนแต่งองค์ทรงเครื่องทั้งหน้าทั้งผมเตม็ที่ หลงัทบทวนครูห่นึ่ง

ถงึจ�าเค้าหน้าได้รางๆ ว่าหญงิสาวร่างอวบคนนี้คอืวรีญา เพื่อนเพยีงไม่กี่คน

ที่พอจบมธัยมปลายกไ็ด้เข้าเรยีนมหาวทิยาลยัเดยีวกนั แต่หลงัจากเรยีนจบ

ทั้งคู่กไ็ม่ได้เจอหน้ากนัมาหลายปีแล้ว

“อ้าว ว”ี เขาทกัทายอกีฝ่าย ไม่ได้ถงึกบัเยน็ชาแต่กไ็ม่ได้ตื่นเต้นดใีจ

อะไรนกั “ไม่รู้ว่ามาจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่เมื่อไหร่”

๒
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อกีฝ่ายยิ้มกว้างจรงิใจก่อนตอบ 

“ตอนนี้เราย้ายมาท�างานในตวัจงัหวดัน่ะ แล้วตะวนัล่ะหายหน้าหาย

ตาไปเลย นายก่อเขาจดังานแต่งแซงหน้าไปแล้วนะ แล้วเมื่อไหร่หนุ่มฮอต

อย่างเพื่อนเราจะมขี่าวดบี้าง”

ตะวันแสร้งหัวเราะกลบเกลื่อน จากนั้นก็ถามไถ่ไปเรื่องอื่น กระทั่ง

เหน็ว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวเชญิแขกอกีกลุม่เข้าไปในงาน เขากบัวรีญาจงึเข้าไปแสดง 

ความยินดี ก่อฤกษ์ดูประหลาดใจที่เห็นเขา แม้จะพยายามพูดคุยต้อนรับ

แต่กด็กูระสบักระส่ายแปลกๆ แล้วค�าตอบที่ได้รบักค็อืตอนที่ตะวนัเหน็ชาย

หนุ่มแอบเหลอืบมองไปทางหญงิสาวหน้าตาดทีี่ก�าลงัคุยกบัแขกอยู่ไม่ไกล

สารภ ีน้องสาวของก่อฤกษ์ ‘ตวัปัญหา’ ที่ตะวนัไม่อยากพบมากที่สดุ 

แต่ดเูหมอืนฝ่ายนั้นคงจะรอเขาอยู่แล้ว ทนัททีี่เงยหนา้ขึ้นเหน็เขา หญงิสาว

ในชดุสม่ีวงเปิดไหล่ ผมยาวม้วนเป็นคลื่นสวยกเ็ดนิเข้ามาพร้อมกบัรอยยิ้ม

เฉดิฉาย

“พี่ตะวนั สานกึว่าพี่จะไม่มาเสยีแล้ว” หญงิสาวยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าง

เป็นมติร เพยีงแต่ส�าหรบัตะวนัรอยยิ้มแบบนี้กแ็ค่เสแสร้งเท่านั้น “สวสัดค่ีะ

พี่ว ีแหม ไม่เจอกนัตั้งหลายปี ดูผ่องมนี�้ามนีวลขึ้นแยะเชยีวนะ เอ้ แล้วนี่

มาพร้อมพี่ตะวนัแบบนี้ อย่าบอกนะว่าทั้งสองคนก�าลงั...”

“ไม่ใช่ๆ พี่ก็เพิ่งเจอตะวันเขาตรงหน้างานนี่เอง” วีรญารีบปฏิเสธ

พลัวนั ตรงกนัข้ามกบัตะวนัที่ยงัยนืเฉย เธอรู้ตวัดหีรอกว่าไม่มทีางที่ผู้ชาย

ที่เพยีบพร้อมด้วยรูปทรพัย์อย่างเขาจะมาสนใจเธอ อกีอย่าง...ขนืสนใจขึ้น

มาจรงิๆ ชื่อของเธอคงลงไปอยู่ในบญัชหีนงัหมาของสารภแีน่ๆ  คดิอย่างไร

กไ็ม่คุ้ม

“ยนิดดี้วยนะก่อ พี่ภูมมิาไม่ได้เลยฝากของขวญัมาแทน” ตะวนัเอ่ย

กบัเจ้าบ่าวเจ้าสาว ตอนแรกเขาไม่ได้เตรยีมของขวญัอะไรไว้ คดิว่าแค่ใส่ซอง

กค็งพอ แต่ก่อนจะออกจากบ้านจู่ๆ สไบทพิย์กเ็อาของขวญันี่มายดัใส่มอื

เขา และบอกว่า ‘นายภูมสิั่งมา’
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“ขอบใจนะ ได้ยินว่าพี่สะใภ้นายก�าลังจะคลอด ฝากยินดีกับพี่ภูมิ

ด้วย ไว้ถ้ามโีอกาสฉนักบัมลจะไปรบัขวญัหลาน”

ตะวนัยิ้มนดิๆ กบัค�าว่า ‘พี่สะใภ้’ เพราะทกุวนันี้เขากย็งัเรยีกมนิตรา

ว่าพี่สะใภ้ไม่ได้อยู่ดี ก็ใครดันให้พี่ชายไปเลือกพี่สะใภ้ที่อายุน้อยกว่าน้อง

ชายตวัเองล่ะ

“แล้วเมื่อไหร่พี่ตะวนัจะแต่งงานมลีกูบ้างล่ะคะ” แม้จะถกูตะวนัจงใจ

เมนิ แต่สารภกีย็งัไม่ยอมแพ้ “เนี่ย ต้องเอาอย่างพี่ก่อนะคะ งานแต่งเพิ่งจะ

เริ่ม แต่พี่สะใภ้สาชงิท้องน�าหน้าไปแล้ว”

พูดจบหญิงสาวก็หัวเราะคล้ายแค่พูดหยอกล้อ ยกเว้นพี่ชายกับพี่

สะใภ้ที่ต่างพากันหน้าถอดสี โดยเฉพาะเจ้าสาวคนสวยที่ก้มหน้างุดด้วย

ความอบัอาย

“สา!” ก่อฤกษ์ปรามน้องสาว แต่มหีรอืที่เพยีงแค่นั้นคนอย่างสารภี

จะสะเทอืน

“สาแค่ล้อเล่นเองค่ะท�าไมต้องท�าหน้าดุด้วย พี่มลขา ดูสิคะ พี่ก่อ

โกรธสาแล้วเนี่ย”

พอถูกน้องสามเีข้ามาเกาะแขนออดอ้อน นฤมลกร็าวกบัน�้าท่วมปาก 

อกีทั้งอยูต่่อหน้าแขกในวนัส�าคญัจงึไม่อยากให้เรื่องราวบานปลาย แค่นี้เธอ

กข็ายขี้หน้ามากพอแล้ว

“อย่าโกรธเลยค่ะคณุก่อ สาเขาแค่ล้อเล่น เอ่อ เชญิเข้าไปข้างในก่อน

ดไีหมคะ”

พูดแล้วนฤมลก็ขอให้เพื่อนเจ้าสาวพาตะวันกับวีรญาเข้าไปด้านใน 

ตะวนัได้แต่มองเจ้าสาวด้วยความสงัเวชในใจ คาดเดาได้เลยว่าชวีติของเธอ

นับจากนี้คงหาความสุขได้ยาก เพราะทั้งน้องสามีทั้งแม่ผัว ร้ายๆ ทั้งนั้น 

แลว้เท่าที่เขาเหน็ก่อฤกษ์กไ็ม่ใช่คนที่แขง็พอจะสู้รบกบันอ้งสาวและแมไ่ด.้..

เอาเถอะ กไ็ม่เหน็จะเกี่ยวอะไรกบัเขาสกัหน่อย

สถานการณ์ท�าท่าจะจบลงด้วยดแีล้วแท้ๆ แต่ดเูหมอืนสารภกีย็งัเป็น
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สารภคีนเดมิ ถ้าไม่ได้กดัเขาให้จมเขี้ยวมหีรอืจะยอมเลกิราง่ายๆ

“เดี๋ยวสคิะพี่ตะวนั ใจคอพี่ตะวนัจะไม่ทกัทายสาบ้างเลยหรอืคะ คน

คุ้นเคยกนัแท้ๆ”

“อมื สวสัด.ี..” ชายหนุ่มเอ่ย จากนั้นกเ็ดนิผ่านไป

เสียงสูดลมหายใจลึกดังมาจากสารภี ก่อนที่ร่างบางจะเดินตามมา

เรว็ๆ ไม่สนอาการตกอกตกใจของพี่ชายที่เตรยีมจะเข้ามาห้าม

“พี่ตะวนัรู้ไหมคะ ยายฉตัรเขากลบัมาเมอืงไทยแล้ว เหน็ว่าผวัฝรั่ง

พามาฮนันมีนูรอบสอง แถมอยูเ่มอืงนอกชวีติสขุสบายเชยีว สาละอจิฉาจรงิ

จริ๊ง ครอบครวักว่็าร�่ารวยอยูแ่ล้ว พ่อแม่ยงัขยนัหาผวัเชื้อสายดีๆ  ให้ ไม่ใช่

แค่ระดับลูกเมียน้อยเมียเก็บแถวนี้ พี่ตะวันอยากเจอยายฉัตรไหมล่ะคะ 

เดี๋ยวสาจะนัดให้ เผื่อพี่ตะวันอยากร�าลึกอดีตหวานชื่นกัน โอกาสแบบนี้

หาไม่ได้ง่ายๆ นะคะ”

สิ้นค�าพูดกระแนะกระแหน ทกุคนกแ็ทบหายใจไม่ทั่วท้อง เพราะต่าง

รู้ดวี่าสมยัก่อนฤทธิ์เดชตะวนันั้นไม่แพ้สารภ ี เผลอๆ อาจหนกักว่าด้วยซ�้า 

สารภอีย่างมากกแ็ค่ก่อกวน หาทางลอบกดัพอเจบ็ๆ แสบๆ เพื่อความสะใจ 

แต่กบัตะวนัถ้าได้สรุปว่าใครเป็นศตัรูแล้วละก ็ ถ้าไม่ได้เหยยีบให้จมดนิไป

ต่อหน้า กไ็ม่มทีางเลกิราเดด็ขาด

สารภเีชดิคางท้าทายเมื่ออดตีชายที่เธอเคยรกันกัหนาหนัมา อยากให้

เขาโกรธจนอกแตกตาย หรือท�าร้ายเธอตรงนี้เลยยิ่งดี คนจะได้เห็นว่า

สนัดานผูช้ายอย่างเขาเป็นอย่างไร แต่นอกจากจะไม่ตอบโต้ ชายหนุม่ยงัมอง

เธอแค่หางตา คิ้วเข้มขมวดเข้าหากนั สหีน้าบ่งบอกถงึความร�าคาญมากกว่า

โกรธ จากนั้นเขากเ็ดนิต่อไปราวกบัเธอเป็นเพยีงอากาศธาตุ เท่านั้นสารภกี็

ร้อนวาบไปทั้งสรรพางค์กาย เจบ็แค้นยิ่งกว่าโดนเขาตบหน้าเสยีอกี เขากล้า

ดียังไง ถึงเมินใส่เธอแบบนี้! แต่พอหญิงสาวจะตามชายหนุ่มไป มือหนา 

ของพี่ชายกค็ว้าต้นแขนเธอไว้ จงใจบบีแรงจนหญงิสาวต้องหยุด ค�าพดูของ

เขาแม้จะไม่ดังมาก เป็นเพียงเสียงกระซิบกระซาบระหว่างกัน แต่ก็ท�าให้
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สารภตี้องยอมหยุดนิ่งทนัที

“ถ้ากล้าอาละวาดในงาน พี่จะบอกให้พ่อจดัการเธอเอง”

สารภสีะบดัแขนจากพี่ชาย แววตาขุ่นเคอืงยงัไล่ตามหลงัชายหนุ่มที่

ลบัหายไปแลว้ ก่อนจะหนัมายงัพี่สะใภ้ที่จบัมอืสามไีวแ้น่นด้วยสหีนา้กงัวล

ใจ สารภจ้ีองหญงิสาวด้วยความจงเกลยีดจงชงั แต่ผ่านไปครู่หนึ่งกเ็ผยยิ้ม

มุมปาก

“พี่ก่อไม่ต้องมาสนใจสาหรอกค่ะ เชญิมคีวามสขุกบังานของพี่ให้พอ

เถอะ!”

 

กระถนิเพิ่งจะมเีวลาได้นั่งพกักนิข้าว หลงัจากเดนิเสร์ิฟเครื่องดื่มและ
อาหารไปทั่วงานจนขาลาก ตอนนี้ข้างนอกมเีสยีงเจ้าภาพที่ขึ้นเวทพีูดชื่นชม

เจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยมเีสยีงตบมอืผวิปากจากแขกมาเป็นระยะ สาวน้อยถอืจาน

ข้าวราดแกงที่แบ่งมาจากครวั ตกัใส่ปากไปพลางชะเง้อออกไปที่บรเิวณงาน

ไปพลาง ไม่รู้ว่าตะวันนั่งอยู่ตรงส่วนไหน ตอนแรกเธอตั้งใจว่าจะขับรถ

มอเตอร์ไซค์เข้าเมืองมาเองเพราะต้องกลับดึก แต่ตะวันกลับบอกให้นั่งรถ

สองแถวไป ส่วนขากลบักค็่อยกลบัด้วยกนั 

ระหว่างกนิข้าวอยู่นั้น เสยีงพูดคุยหนึ่งกล็อยมาเข้าหู

“บอกตรงๆ นะพี่ยอด ฉันไม่อยากท�าเลย ถ้าเกิดความแตกขึ้นมา 

คุณก่อเอาเราตายแน่”

กระถินแอบชะโงกหน้าไปตามเสียงพูดคุยนั้นถึงเห็นชายหญิงคู่หนึ่ง

ยนือยูบ่รเิวณสวนหย่อมด้านนอก ถงึแม้แสงไฟจดุนั้นจะไม่มาก แต่เครื่อง-

แต่งกายกบัท่าทางของคนทั้งคู่กท็�าให้เธอจ�าได้ว่าทั้งสองคนเป็นคนรบัใช้ใน

บ้านหลงันี้ เพราะตอนเดนิเสริ์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้แขก เธอกเ็หน็ทั้งคู่

เดินเข้าเดินออกอยู่ตลอด...แล้วไปแอบคุยอะไรกันตรงนั้นนะ เด็กสาวคิด

พลางตกัข้าวใส่ปาก

“จะมาปอดแหกอะไรตอนนี้” ชายที่ร่างสูงผอมที่ถูกเรียกว่ายอดชัก
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น�้าเสยีงไม่พอใจ “เจ้านายเขาสั่ง มหีน้าที่กท็�าๆ ไป อกีอย่างคุณสากร็บัปาก

เองว่าเรื่องไม่ถงึแกกบัฉนัแน่”

“แต่ฉนัสงสารคุณมลนี่พี่” หญงิสาวอกีคนยงัอดิออด “ท�าไมคุณสา

ถงึต้องท�าขนาดนี้ด้วย คณุนายกเ็หมอืนกนั ถ้าไม่ได้อยากรบัมาเป็นลกูสะใภ้ 

กไ็ม่ต้องให้แต่งเสยีกส็ิ้นเรื่อง”

“จะไม่แต่งได้ยังไง” ฝ่ายชายท�าเสียงขึ้นจมูก “อีกไม่ถึงเดือนท้องก็

ป่องประจานไปทั่วแล้ว อกีอย่างมนัไม่ใช่คนให้ที่ซุกหวันอนหรอืให้เรามกีนิ

มใีช้ จะไปสนใจท�าไม”

“ฉันรู้หรอก” หญิงสาวได้แต่ปลงกับตัวเอง ก่อนจะถามต่อ “แล้ว

ตะวนันี่คนไหน แฟนเก่าคุณสาเป็นร้อย เผลอๆ ผู้ชายในงานนี้ครึ่งหนึ่งก็

คงแฟนคุณสาละมั้ง”

กระถนิเลกิคิ้วขึ้นทนัท ีแอบขยบัเข้าไปใกล้อกีนดิ เพื่อฟังว่าสองคน

นั้นวางแผนอะไรกนั ชายที่ชื่อยอดท�าท่าพยกัพเยดิไปยงัทศิทางหนึ่งเป็นเชงิ

บอกใบ้

“นั่นไง ที่นั่งอยูโ่ต๊ะทางขวาใกล้ๆ เวทนีั่น” ประโยคถดัมาสุม้เสยีงเตม็

ไปด้วยความชงิชงั “ไอ้คนตวัขาวๆ หน้าเหมอืนตุ๊ดนั่นแหละ”

หญิงสาวมองไปทางโต๊ะของตะวันแล้วแบะปากใส่คนพูด “เฮอะ  

อจิฉาเขากบ็อกมาเถอะ อย่างพี่ตายสบิชาตกิไ็ม่รูจ้ะเกดิมาหล่ออย่างเขาหรอื

เปล่า”

“แลว้ไง ถ้าขนาดสาวๆ สวยๆ อย่างคณุสายงัเคยโดนมนัฟนัแลว้ทิ้ง 

คดิเหรอว่าหน้าคางคกอย่างแกมนัจะสน เลกิพูดได้แล้ว อกีเดี๋ยวเขาจะส่ง

เจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอ คุณสาคงรั้งคุณก่อได้ไม่นานหรอก”

หลังพูดจบกระถินก็เห็นผู้ชายคนนั้นเทอะไรบางอย่างจากขวดเล็กๆ 

ลงผสมในแก้วไวน์ที่หญงิสาวอกีคนถอืไว้ในถาด พอต้องลงมอืจรงิๆ ฝ่าย

หญงิกย็งัถามด้วยความกงัวล

“ไม่ตายแน่นะพี่ยอด ฉนัยงัไม่อยากตดิคุก”
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“ไม่ตายหรอก แค่มนึๆ เท่านั้น แกเฝ้าดไูว้ให้แน่ใจว่ามนักนิเข้าไปแล้ว

จรงิๆ พอมนัเริ่มออกอาการกม็าเรยีกฉนั”

จากนั้นสองร่างกแ็ยกย้ายกนัไป ‘ประจ�าการ’ อย่างรวดเรว็ พอเหน็

ว่าไม่มีใครแล้วกระถินจึงย่องตามออกมาอย่างเงียบเชียบ เด็กสาวกวาด

ข้าวค�าสุดท้ายใส่ปาก เคี้ยวไปพลางมองคนผิวขาวที่นั่งพูดคุยกับคนอื่นๆ 

อยู่ที่โต๊ะ ถงึจะไม่รู้อะไรนกั แต่จากที่ฟังๆ เมื่อครู่กพ็อจะจบัต้นชนปลาย

อะไรได้บ้าง...ก็เนี่ยละน้า สมัยแตกเนื้อหนุ่มดันไปสร้างวีรกรรมหลอกกิน

เปล่าเขาไปทั่ว ถงึได้ต้องหาองครกัษ์มาคอยอารกัขา กระถนิมองคนที่เหน็

อยู่ไกลๆ แล้วกส็่ายหน้ายิ้มขนักบัตวัเอง

 

ตะวนัได้พบเพื่อนเก่าอกีหลายคน แม้ว่าจะไม่ได้สนทิสนมกนัแต่กด็ู
เหมือนข่าวจากปากสารภีที่ว่านฉัตรกลับเมืองไทยนั้นจะเป็นความจริง แม้

จะผ่านมาเนิ่นนาน แต่ไม่รูท้�าไมใจเขายงัเหมอืนถกูเขม็เลก็ๆ ทิ่มต�าอยู่เสมอ

เพราะชื่อนี้ แต่ตะวนัแน่ใจว่าสาเหตไุม่ใช่เพราะเขายงัรกัหรอือาลยันฉตัรอยู่

ย้อนไปเมื่อครั้งที่ตะวันยังเป็นนักศึกษา สมัยนั้นเขายังใช้ชีวิตอย่าง

ไม่มแีก่นสารอะไร อาจเพราะก่อนนั้นเขาต้องอยูใ่ต้อ�านาจของพีๆ่  มาตลอด 

พอได้ไปเรียนไกลๆ ไม่มีพี่มาคอยชี้นิ้วสั่งหรือจ�้าจี้จ�้าไชชีวิต เขาก็เหมือน

สตัว์ที่ถูกปล่อยออกจากกรงเป็นครั้งแรก ท�าทุกอย่างที่อยากท�าโดยไม่แคร์

อะไรทั้งนั้น ไหนจะตดิเพื่อน ตดิเที่ยว ยิ่งพอเริ่มมผู้ีหญงิเข้ามาในชวีติตาม

ประสาวัยหนุ่ม หญิงสาวรายไหนที่เสนอตัวให้หากถูกใจตะวันก็พร้อมจะ

สนองอย่างไม่เกี่ยงงอน 

กระทั่งได้มาพบสารภีที่เพิ่งเข้าเป็นรุ่นน้อง หลังถูกหญิงสาวตามตื๊อ

อยูน่าน ในที่สดุตะวนักต็ดัสนิใจที่จะลองคบหาดู แต่นอกจากความสวยแล้ว 

ดูเหมือนว่าเขากับสารภีไม่มีอะไรที่ไปกันได้เลย อาจเพราะทั้งคู่ต่างเป็นลูก

คนเลก็ที่ถูกตามใจมาโดยตลอด สารภนีั้นต้องการการเอาอกเอาใจ ตามใจ 

และเหน็ตวัเองส�าคญัที่สดุ ไม่ว่าจะท�าตวังี่เง่าเอาแต่ใจแค่ไหน ‘แฟน’ กต้็อง
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ยอมอ่อนให้เสมอ สารภีพยายามจะท�าให้คนอื่นๆ เห็นว่า ตัวเองสามารถ

ก�าราบคนอย่างนายตะวนัจนเชื่องได้ 

แต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่หวัง เพราะตะวันก็ไม่ได้รักใคร่อะไร

สารภนีกัหนา ที่ส�าคญัเขาเกลยีดการถูกกดหวัเอาไว้ใต้อ�านาจเป็นที่สุด ยิ่ง

หญงิสาวพยายามแสดงอ�านาจเหนอืเขามากเท่าไร เขากย็ิ่งตอบโต้กลบัแรง

เท่านั้น จนท้ายสุดสารภกีข็อเลกิกบัเขาและไปคบหากบัผู้ชายอื่น คงเพราะ

หวงัว่าเขาจะตามงอนง้อ โดยหารู้ไม่ว่านั่นได้เปิดโอกาสให้เขาได้รู้จกันฉตัร 

เพื่อนสนทิในกลุ่มของสารภเีอง

ตอนแรกตะวันไม่ได้สนใจนฉัตรนัก เพราะหญิงสาวแสนสุภาพ

เรยีบร้อย ซ�้ายงัเป็นคณุหนทูี่ถกูเลี้ยงราวกบัไข่ในหนิ ดอูย่างไรกไ็ม่ใช่สเปก

เขา แต่พอหญงิสาวคอยช่วยเหลอื คอยถามไถ่ และเข้ามาทกัทายเขาด้วย

กริยิาเขนิอายน่ารกั นานวนัเข้า รู้ตวัอกีททีั้งคู่กต็กลงคบหากนัแล้ว พอมา 

ทบทวนภายหลงั ตะวนัคดิว่าสิ่งที่ท�าให้เขาสนใจนฉตัรอาจเพราะ...บางอย่าง

ในตวัหญงิสาวมส่ีวนคล้ายแม่แท้ๆ ของเขากระมงั เวลาที่อยูด้่วยกนั ตะวนั

รู้สกึผ่อนคลายสบายใจเสมอ 

ทว่าพอสารภีรู้ว่าเขากับนฉัตรคบหากัน หญิงสาวก็คอยตามราวีไม่

เลิกรา คอยกลั่นแกล้งและสร้างข่าวลือใส่ร้ายเขากับนฉัตรหลายต่อหลาย

ครั้ง โดยเฉพาะนฉตัรซึ่งเป็นเป้าโจมตหีลกั แม้เขาจะพยายามปกป้องหญงิ

สาว แต่กไ็ม่สามารถปกป้องเธอได้ทกุครั้ง เพราะนายตะวนัตอนนั้นกย็งัคง

เป็นนายตะวนัที่มแีต่ความคดิตื้นเขนิ ไม่เคยคดิถงึใครอย่างจรงิจงันอกจาก

ตวัเอง 

จนเมื่อครอบครัวของนฉัตรเริ่มระแคะระคาย อาจเพราะสังเกตว่า

หญิงสาวดูเซื่องซึมลงไป นั่นเองที่ท�าให้ปู่ของนฉัตรถึงขนาดส่งคนมาล็อก

ตัวเขาเพื่อไปคุยเป็นการส่วนตัว ตะวันจึงได้รู้ว่านายธรรมรงค์นั้นเป็นผู้มี

อทิธพิลของจงัหวดัหนึ่งทางเหนอืทเีดยีว ซ�้ายงัให้คนไปสบืประวตัเิขาอย่าง

ละเอยีด ตะวนัคดิว่านายธรรมรงค์เป็นคนฉลาดมากทเีดยีว อนัที่จรงิถ้าแค่
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ต้องการให้เขาเลกิยุ่งกบัหลานสาว จะส่งคนมาอดัเขาและข่มขู่เสยีกไ็ด้ แต่

อกีฝ่ายกลบัหยบิเรื่องความเป็นลกูอนขุึ้นมาโจมตเีขา ว่าเขานั้นไม่คูค่วรและ

ไร้อนาคตเพยีงใดเมื่อเทยีบกบัหลานสาวผู้พรั่งพร้อม ซึ่งเป็นการกระทบืซ�้า

ลงบนศกัดิ์ศรแีละจุดอ่อนของตะวนั

จากนั้นไม่นานตะวันก็เป็นฝ่ายขอเลิกรากับนฉัตร ประจวบกับที่ตัว

เขาเองกศ็กึษาจบพอด ีความต้องการที่อยากจะพสิูจน์ตวัเองเพื่อลบค�าสบ-

ประมาทของนายธรรมรงค์ ต้องการที่จะประสบความส�าเร็จ ต้องการที่จะ

ยนืให้ได้ด้วยตวัเอง ตะวนัเร่งท�าทกุอย่างเพื่อสร้างเนื้อสร้างตวั เขาขอเงนิพี่

ชายเพื่อลงทนุกบักลุม่เพื่อนที่ต่างกเ็พิ่งเรยีนจบ ไร้ประสบการณ์แต่ร้อนวชิา

ไม่ต่างกัน สุดท้ายนอกจากล้มเหลวไม่เป็นท่า เขายังถูกคนที่ได้ชื่อว่าเป็น

เพื่อนโกงจนเป็นหนี้สนิรงุรงั สดุท้ายกต้็องให้ภมูเิข้ามาช่วยเหลอื กลายเป็น

ว่าแทนที่จะสลดัตวัเองพ้นจากการปกครองของพี่ชาย กลบัยิ่งกลายเป็นเชอืก

รดัคอตวัเองไว้กบัพี่แน่นหนาขึ้น

ความคิดของตะวันถูกดึงกลับมาเมื่อพนักงานเดินเข้ามาวางแก้วลง

ตรงหน้า ชายหนุ่มเลกิคิ้วเมื่อเหน็แก้วไวน์ เขาจงึส่ายหน้าบอกใบ้ว่าไม่รบั

“เอ่อ คณุแสงชยัสั่งให้เอามาให้ค่ะ” เจ้าหล่อนลดเสยีงลงกระซบิ เอ่ย

อ้างไปถงึบดิาของก่อฤกษ์ “เหน็ว่าเพื่อนจากต่างประเทศส่งมาอวยพรงานนี้

โดยเฉพาะ มีไม่กี่ขวดเลยสั่งให้ยกมาให้คุณด้วย อย่าปฏิเสธเลยค่ะเดี๋ยว

ดฉินัจะโดนด่า”

ตะวันมองไปทางโต๊ะใหญ่ที่มีบรรดาพ่อแม่และญาติส�าคัญของบ่าว

สาว ก่อนจะยอมพยกัหน้าอย่างเสยีมไิด้ คดิว่าดื่มแก้วนี้หมดแล้วขอลากลบั

คงไม่น่าเกลียด...ว่าแต่ยายเด็กที่จะเกาะล้อรถเขากลับด้วยหายหัวไปไหน 

จะว่าไปตั้งแต่มาถึงเขายังไม่เห็นหน้าเลย ชายหนุ่มก�าลังยื่นมือเข้าไปหยิบ

แก้วตรงหน้า แต่จู่ๆ ใครบางคนกว็างเค้กชิ้นหนึ่งที่แบ่งมาจากเค้กอวยพร

ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวลงตรงหน้าเขา ตะวันมอง ‘ก้อนครีม’ บนจานอย่าง

ขยะแขยง เขาก�าลงัจะเอ่ยปฏเิสธ ก่อนจะเหน็ว่าใครเป็นคนเอามาให้ เดก็
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สาวตาคมหน้านิ่ง แต่กไ็ม่รู้ท�าไมพอมองเข้าไปในตาวาวๆ นั้นเขากลบัมอง

เหน็รอยยิ้มซ่อนอยู่

“ไม่เอา” เขาผลกัจานออกไป รู้ว่าเขาไม่ชอบกนิของหวานๆ เลี่ยนๆ 

ยงัจะเอามาให้อกี แต่ฝ่ายนั้นกไ็ม่ว่าอะไร แต่จงัหวะที่กระถนิก้มลงหยบิจาน

เค้กคนื เสยีงกระซบิที่ได้ยนิกนัแค่สองคนกด็งัขึ้น

“งั้นกร็ะวงัยาในไวน์กแ็ล้วกนันะคะ”

คิ้วเข้มกระตุกเพยีงเลก็น้อย แต่กก็ลบเกลื่อนสหีน้าไว้อย่างรวดเรว็ 

รอจนอกีฝ่ายเดนิผ่านไป เขากเ็ริ่มขบคดิว่าจะท�าอย่างไรดี

 

กระถินถอดเครื่องแบบพนักงาน ซึ่งอันที่จริงก็เป็นแค่ผ้ากันเปื้อนสี
เลอืดหมกูบัเสื้อเชิ้ตสขีาวที่คุณนายสมฤดจีดัหาใหเ้หลา่พนกังานที่ดูแลแขก 

เหน็ว่าเดมิทเีจ้าตวัตั้งใจจะไปจดังานในโรงแรมของจงัหวดั เพื่ออวดถงึความ

มั่งมี แต่พอเห็นว่าค่าใช้จ่ายสูงเกินไปเลยหักเลี้ยวเปลี่ยนมาจัดงานที่บ้าน

แทน พนกังานกเ็กณฑ์ลูกๆ หลานๆ หรอืเดก็แถวบ้านนี่แหละมาช่วย จ้าง

คนละไม่กี่ร้อย เนื่องจากเธอแจ้งเจ้าของงานไว้แล้วว่าต้องกลับก่อนสี่ทุ่ม 

ทางคุณนายสมฤดีก็ไม่ได้ว่าอะไร พอรับเงินค่าท�างานเสร็จ กระถินก็หยิบ

ของไม่กี่ชิ้นใส่กระเป๋า เดนิฮมัเพลงสบายใจไปรอที่ลานจอดรถ แต่จู่ๆ  กถ็กู

ใครบางคนกระตกุคอเสื้อข้างหลงัไว้ ปฏกิริยิาแรกเดก็สาวเกอืบฟันศอกกลบั 

ถ้าไม่เพราะจ�ากลิ่นโคโลญจากตวัคนข้างหลงัได้

“โธ่เอ๊ย นึกว่าใคร” กระถินพูดอย่างอารมณ์เสีย นึกใจหายแวบ...

หวดิท�าคุณชายปากแตกแล้วไหมล่ะ “จะกลบักนัหรอืยงัคะคุณตะวนั”

“ยงั” พอไม่ต้องอยู่กบัคนอื่น หน้าหล่อๆ นี่กก็ลบัมาบูดเหมอืนเดมิ 

และเพิ่งสงัเกตว่าตะวนัไม่ได้อยูค่นเดยีว แต่ข้างหลงันั้นยงัมชีายหนุ่มในชุด

ขาว...ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน กเ็จ้าบ่าวของงานนี้แหละยนืหน้าเครยีดอยู่ด้วย

“เอ่อ...มอีะไรหรอืเปล่าคะ ท�าไมท�าหน้าเครยีดกนัแบบนั้น”

คนที่ตอบค�าถามไม่ใช่ตะวนั แต่เป็นก่อฤกษ์ที่เดนิเข้ามาแล้วถามด้วย
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สหีน้าจรงิจงั

“หนใูช่ไหมที่บอกว่ามคีนต้องการวางยานายตะวนั หนเูหน็กบัตาหรอื

เปล่า”

กระถินมองหน้าก่อฤกษ์สลับกับตะวันไปมา ผู้ชายคนหนึ่งหน้าตา

เคร่งเครยีดคิ้วชนกนั ส่วนอกีคนถงึท�าหน้านิ่งๆ แต่แววตาคล้ายออกค�าสั่ง 

‘รบีพูดๆ ไปส!ิ’

“แค่ได้ยนิคนชื่อยอดเขาคยุกบัผูห้ญงิอกีคน คนที่ไปเสร์ิฟไวน์ให้คณุ

ตะวนันั่นแหละ เขาว่าคุณสาเป็นคนสั่ง แต่ใส่ยาอะไรกระถนิกไ็ม่ทราบ แค่

บอกว่ากนิแล้วจะมนึๆ เบลอๆ”

แนวกรามก่อฤกษ์ขบแน่น ส่วนตะวนัยงัวางทท่ีาเฉยเมยก่อนถามคน

เป็นเพื่อน

“งั้นถ้าไม่มีอะไร ฉันขอตัวกลับเลยก็แล้วกัน ไปกระถิน” ประโยค

หลงัหนัไปสั่งเดก็สาวที่รบีหยบิกระเป๋าขึ้นสะพายไหล่อย่างกระตอืรอืร้น

“เดี๋ยวตะวนั...” เรยีกแล้วกเ็ป็นฝ่ายอกึอกัเอง “นายไม่อยูฟั่งก่อนหรอื 

บางทอีาจมอีะไรเข้าใจผดิ”

ตะวนัหนัมาพร้อมกบัแสร้งถอนใจยาว

“กถ้็าคดิแบบนั้นแล้วแกสบายใจกต็ามใจแกนะก่อ แต่อย่าลมืคดิด้วย

ว่า ถ้าวนันี้เดก็ฉนัมนัไม่บงัเอญิไปได้ยนิสองคนนั้นคุยกนั และบงัเอญิคนที่

ยายสาเลอืกไม่ใช่ฉนั เมยีหมาดๆ ของแกจะเป็นยงัไง ส่วนตอนนี้...แกไป

หาทางอธบิายกบัพ่อแม่ผู้หญงิเขาดกีว่าว่ะ”

‘เดก็ฉนั’ หนัขวบัไปจ้องเจ้าของค�าพูดแหม่งๆ แต่กช็กัอยากรู้ขึ้นมา

จรงิๆ ว่าเกดิอะไรขึ้น ยิ่งเหน็หน้าขาวซดีของก่อฤกษ์ด้วยแล้ว ต่อมเผอืก

มนักค็นัยบิๆ ตะวนัยิ้มเยาะใส่เพื่อน (ที่ไม่สนทิ) ของตวัเองก่อนออกค�าสั่ง

อกี

“ไปกระถนิ กลบับ้าน!”
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กระถินเข้าไปนั่งข้างคนขับแล้วรัดเข็มขัดนิรภัยทันที พอตะวันตาม 
เขา้มานั่งประจ�าที่คนขบั ยงัไม่ทนัสตาร์ตเครื่องยนต์ เดก็สาวกย็งิค�าถามใส่

ทนัที

“เกดิอะไรขึ้นหรอืคะ ท�าไมต้องมคีนอยากวางยาคุณตะวนัด้วย แล้ว

ที่สั่งให้กระถินคอยดูว่ามีพิรุธอะไรในงานเนี่ย แสดงว่าคุณตะวันต้องรู้อยู่

แล้วใช่ไหมว่าจะเกดิเรื่อง แล้วเขาจบัคนท�าได้ไหมคะ แล้วเขาจะท�ายงัไงต่อ”

“ตอนเดก็ยายเอากบตปีากเหรอ ถงึได้ช่างพูดนกั”

ยิ่งเห็นคนที่นั่งหน้านิ่งไม่แสดงอารมณ์ยินดียินร้ายใดๆ ทั้งที่ตัวเอง 

ก็เป็นผู้เสียหาย ยิ่งท�าให้กระถินขัดอกขัดใจ ถ้าเป็นสมัยก่อนพนันเลยว่า

คุณชายคงท�าให้งานแต่งต้องกลายเป็นหนงัสงครามแน่

“นายคนชื่อยอดเขาว่าคณุตะวนัไปฟันแล้วทิ้งคณุหนูเขา แสดงว่าคุณ

สาอะไรนี่คงผกูใจเจบ็น่าด”ู พอถกูตาคมกรบิเขม่นจ้อง เดก็สาวกต้็องตวัหด

ล่าถอย ได้แต่บ่นงมึง�าในใจ เชอะ คนอุตส่าห์ช่วยแท้ๆ แต่หลงัจากขบัรถ

ออกมาถงึถนนใหญ่แล้วคนที่นั่งเงยีบมาตลอดกลบัพูดขึ้นมาเอง

“เป้าหมายยายสาไม่ใช่ฉนัแต่เป็นพี่สะใภ้ตวัเองต่างหาก ส่วนฉนักแ็ค่

ตกกระไดพลอยโจน”

“จะบอกว่าคุณตะวันไม่รู้เรื่องนี้หรือคะ ถ้าไม่รู้ท�าไมต้องจ้างกระถิน

มาคอยดคูวามปลอดภยัให้ แสดงว่าต้องเอะใจอะไรบ้างส”ิ เดก็สาวยงักงัขา 

แอบเห็นว่าในที่สุดมุมปากของเขาก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มน้อยๆ ถึงจะเป็นยิ้ม

หยนักเ็ถอะ

“คนอย่างยายสาถ้าได้เกลียดใครแล้ว มีโอกาสก็ไม่รีรอที่จะหาเรื่อง

หรอก ฉนัถงึไม่เคยไว้ใจ แถมคนแม่กจ็้องแต่จะจบัคู่ฉนักบัลูกสาวตวัเอง

ไม่เลกิ” ชายหนุ่มปรายตามองเดก็สาวเลก็น้อย “คดิว่ายายคุณนายสมฤดี

จ้างเธอเพราะเขาหวังดีหรือ ก็แค่จะใช้เป็นข้ออ้างให้ฉันปฏิเสธงานเลี้ยงไม่

ได้เท่านั้นแหละ”

“แหม กระถนิส�าคญัขนาดนั้นเลยหรอืคะ” ต่อให้คุณนายสมฤดจี้าง
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เธอมาท�างาน แต่คนอย่างตะวนัจะยอมมาร่วมงานแต่งที่ไม่อยากมา เพยีง

เพราะเด็กรับใช้ในบ้านคนเดียวมาท�างานพิเศษเนี่ยนะ ฟังยังไงก็ฟังไม่ขึ้น 

อกีอย่างถ้าตะวนัไม่อยากมา ใครกบ็งัคบัเขาไม่ได้หรอก

“ก็เพราะยายคุณนายรู้ไงว่าเธอมันเด็กเส้น” คนพูดมองด้วยหางตา 

“คิดว่ามาท�างานพิเศษจนดึกๆ ดื่นๆ ยายเธอจะยอมปล่อยให้มาคนเดียว

หรอื ถ้ามากต็้องรายงานพี่ภูม ิถ้าพี่ภูมริู้ ยายปากสว่านกต็้องรู้”

‘ยายปากสว่าน’ ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากมนิตรา พี่สะใภ้ของตะวนันั่น

แหละ ขนาดมนิตราแต่งกบัภูมมิาหลายปีแล้ว แต่สองคนนี้กย็งัเป็นไม้เบื่อ

ไม้เมากนัไม่เลกิ แต่ถงึลบัหลงัตะวนัจะตั้งฉายาและสรรเสรญิพี่สะใภ้อย่าง

ไม่ไว้หน้า ทว่ากระถนิกย็งัเชื่อว่าลกึๆ แล้วตะวนัยอมรบัพี่สะใภ้ใหญ่กว่าพี่

สะใภ้คนรองเสยีอกี ที่ส�าคญัมนิตราหรอืคณุมิ้นท์นั้นเอน็ดเูธอไม่ต่างกบัน้อง

สาว แม้แต่ค่าเล่าเรยีนทุกวนันี้นอกจากนายภูมแิล้ว กไ็ด้มนิตรานี่แหละที่

สนบัสนุน ถงึจะซาบซึ้งน�้าใจสามภีรรยาคู่นี้ แต่บางครั้งความห่วงใยที่มาก

เกินไปก็ท�าให้กระถินเกรงใจ เชื่อสิถ้ามินตรารู้ว่าเธอพยายามเก็บเงินอยู่ 

แทนที่หญิงสาวจะสนับสนุนให้เธอท�างาน หรือหารายได้เอง คงจะได้ควัก

กระเป๋าตวัเองออกให้ปะไร 

“สรุปว่าคุณตะวนัมาเพราะกลวัโดนคุณมิ้นท์ด่า?”

“กลวัด่ามาแล้วโดนฉนัด่ากลบัต่างหาก”

เด็กสาวฟังแล้วก็กลอกตา ก่อนจะกลับมาซักถามอีก “ว่าแต่คุณ

ตะวนัเอาตวัรอดจนเอาเรื่องไปบอกคุณก่อได้ยงัไงคะ”

“พอเธอพูดว่าวางยา มันก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่กล้าท�า เลย

บอกให้วไีปบอกนายก่อว่าให้ไปรอที่ห้องน�้า ส่วนฉนักแ็กล้งดื่มไวน์ สกัพกั

กแ็กล้งท�าเป็นเดนิเซไปห้องน�้า คดิว่าต้องมใีครสกัคนตามมาดผูลงานตวัเอง

แน่ แล้วกใ็ช่จรงิๆ พอมคีนตามมากจ็ดัการลอ็กตวัสอบสวน”

“ตวัผู้หรอืตวัเมยี”

“ตวัเมยี รายนี้ขี้ขลาดโดนขู่หน่อยกส็ารภาพหมดเปลอืก”
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“กระถนิได้ยนิมา...” เดก็สาวทบทวนความจ�า “เหน็ว่าเจ้าสาวท้องเลย

ต้องแต่ง คุณสมฤดกีไ็ม่ค่อยพอใจลูกสะใภ้เท่าไหร่”

“รายนั้นไม่พอใจแค่ไหนก็ยังเกรงใจลูกผัวอยู่ แต่กับสารภีรายนี้ไม่

สนหน้าอนิทร์หน้าพรหมหรอก นี่คงตั้งใจมอมยาฉนัแล้วลากเข้าห้องหอแทน

เจ้าบ่าว แต่โชคไม่ด.ี..กน็ะ ฉนัดนัพาตวักาลกณิมีาด้วยแผนเลยล่ม” ตะวนั

ยิ้มมุมปากไปยงั ‘ตวักาลกณิ’ี ที่นั่งท�าตาใส แล้วแทนที่จะสนใจค�ากระทบ

หรอืแตกตื่นกบัแผนการของสารภเีดก็สาวกลบัถามสอดไปอกีเรื่อง

“แต่ถ้ายานั่นเป็นยานอนหลบั คณุตะวนัยงัจะป๋ึงป๋ังจนท�าอะไรเจ้าสาว

ได้เหรอคะ เผลอๆ กระถินว่าโดนคุณมลยันทีเดียวก็ร่วงแล้ว” พอตาดุๆ 

เหล่มอง สาวน้อยกท็�าหน้าใสซื่อยิ้มแป้นรบัให้

“คงไม่ได้หวงัถงึขนาดจะให้ท�าอะไรหรอก ยากไ็ม่ใช่ยานอนหลบั แค่

ท�าให้มึนๆ ช่วยตัวเองไม่ได้สักพัก คงตั้งใจจะท�าให้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิด 

ประมาณว่าฉนัเมาหนกัจนหลงเข้าห้องเจ้าสาว”

“แหม จะมคีนเชื่อหรอืคะ”

“เชื่อไม่เชื่อกว่าจะแก้ข่าวกนัได้คนกค็งลอืไปไกลแล้ว ยิ่งประวตัเิรื่อง

ผูห้ญงิฉนัไม่ค่อยจะดนีกั ต้องมคีนเชื่อบ้างแหละ ว่าฉนัเมาแล้วหื่นหวงัปล�้า

เจ้าสาว แต่กอ็ย่างว่า ยายสาพลาดเองที่ดนัมาเลอืกฉนั แผนถงึได้พงัแบบ

ราบ ป่านนี้คงโดนพ่อกบัพี่ชายซกัฟอกจนสะอาดไปแล้วมั้ง แถมพ่อแม่ฝ่าย

หญงิกร็ู้เรื่องแล้วด้วย” พูดถงึตรงนี้ชายหนุ่มกค็่อยอารมณ์ดขีึ้นมาบ้าง ถ้า

คดิว่าเขาจะแค่ปล่อยให้ก่อฤกษ์จดัการน้องสาวเงยีบๆ แล้วขอให้เมยีหมาดๆ 

ปิดปากรับสภาพเพื่อหน้าตาครอบครัวสามีละก็ผิดแล้ว เพราะหลังจากง้าง

ปากผูต้้องสงสยัได้ เขากแ็อบดอดไปส่งข่าวให้พ่อแม่ฝ่ายหญงิรูท้นัท ี“จะได้

รู้ว่าแค่วนัแรกที่เข้ามาเป็นลูกสะใภ้บ้านนี้ ต้องเจออะไรบ้าง”

“ท�าแบบนี้ไม่ใจร้ายกบัคุณมลไปหน่อยหรอืคะ อกีอย่างคุณสากอ็าจ

จะแค่แกล้ง”

“นี่มนัเลยค�าว่าแค่แกล้งไปไกลแล้ว ถ้าพ่อแม่เจ้าสาวจะเอาเรื่องทาง
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กฎหมายกย็งัได้” ตะวนัขดั สุ้มเสยีงดแุกมสั่งสอน “คนอย่างสารภกีไ็มต่่าง

กับงูพิษ ให้มันลอกคราบกี่ครั้งมันก็ยังมีพิษอยู่วันยังค�่า และฉันก็ย�้าไป

หลายครั้งแล้ว วันนี้นฤมลโชคดีที่ยายสาเลือกฉัน ถ้าวันหน้าล่ะ เกิดเป็น

ผู้ชายอื่นที่ใจทรามกว่านี้ เกดิมนัหน้ามดืตามวัไม่ท�าแค่ให้เป็นเรื่องเข้าใจผดิ 

แต่ข่มขืนผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาจริงๆ คิดไหมว่าชีวิตนฤมลกับนายก่อจะเป็น

ยังไง หัวอกพ่อแม่เขาจะเป็นยังไง...ฉันคิดว่าเธอน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ที่สุดนะ

กระถนิ”

พอชายหนุม่แจงเหตผุลชดัเจนขนาดนี้ กระถนิกไ็ร้สิ้นข้อโต้แย้ง ใช่...

เธอเข้าใจ เข้าใจดเีหลอืเกนิว่าค�าว่า ‘ตกนรกทั้งเป็น’ นั้นเป็นเช่นไร เดก็สาว

คดิแล้วถอนใจกบัตวัเอง ผู้ชายคนนี้อาจจะดูร้ายๆ เอาแต่ใจ เหน็แก่ตวัไป

บ้าง แต่กไ็ม่ใช่ว่าจะไม่มเีหตุผล...กน็ะ เหตุผลแบบตะวนัๆ นั่นแหละ

รถชะลอเล็กน้อยเมื่อเห็นมีด่านตรวจข้างหน้า ตะวันจึงเอื้อมมือไป

ช่องเก็บของเพื่อหยิบใบขับขี่เผื่อมีการเรียกตรวจ แต่ระหว่างรอให้คันข้าง

หน้าเคลื่อนผ่านไป เจ้าของเสยีงแจ้วกย็งัพูดไม่หยุด

“งั้นแสดงว่าวนันี้กระถนิท�างานดมีากใช่ไหมคะ” พดูแล้วกย็ิ้มประจบ 

แม้จะเหน็หน้าหล่อๆ คิ้วขมวดอย่างไม่อยากยอมรบักต็าม “เนี่ย ถ้ากระถนิ

ไม่ช่วย ป่านนี้คณุตะวนัคงถกูเข้าใจผดิว่าเป็นไอ้บ้ากาม หลอกฟันผูห้ญงิไม่

เลอืกหน้า ไร้สามญัส�านกึ เหน็แก่ตวั เอาแต่ได้ เสง็เครง็เฮงซวย เอาแต่ใจ 

แถมเผดจ็การ...”

“ด่าพอหรอืยงั” คนที่ถูกหลอกด่าระยะเผาขนขงึตากลบั แต่ฝ่ายนั้น

กย็งัท�าหน้าเป็นไม่รู้ไม่ชี้...น่าตบกบาลสกัที

“ก็มันจริงนี่คะ ยิ่งถ้าเรื่องไปถึงหูนายภูมิ อู้ย กระถินไม่อยากคิด” 

เดก็สาวท�าท่าปาดคอตวัเองประกอบ “คอขาดแน่ๆ”

“อยากพดูอะไรกพ็ดูมาตรงๆ ไม่ต้องอ้อมค้อม ขี้เกยีจฟัง” ชายหนุม่

พยายามนบัหนึ่งถงึสบิในใจ แล้วค�าตอบจากเดก็สาวกค็อืการยกนิ้วขึ้นสอง

นิ้ว “อะไร”
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“สองพนัค่ะ ในเมื่อกระถนิมบีุญคุณใหญ่หลวงขนาดนี้ คุณตะวนัก็

ควรตอบแทนกระถนิให้สมน�้าสมเนื้อ”

“ไม่! คดิจะขูดเลอืดขูดเนื้อฉนัหรอื รอชาตหิน้าเถอะ” ตะวนัปฏเิสธ

เดด็ขาด หนอ็ย ได้คบืจะเอาศอก มนัน่าแจกศอกจรงิๆ สกัทไีหม

“คดิดีๆ  นะคะ ถ้าเรื่องนี้ไปถงึหูนายภูม.ิ..”

ชายหนุ่มกัดฟันแน่นเพราะท�าอะไรไม่ได้ ก็ลองเรื่องถึงหูนายภูมิสิ

คุณชายได้โดนสั่งกักบริเวณแน่ ถึงเขาจะไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ ก็เถอะ แต่

ประวตัผิูห้ญงิยาวเป็นหางว่าวแบบนั้น นายภมูคิงไม่เสี่ยงเปิดโอกาสให้น้อง

ชายไปหาเรื่องเพิ่มหรอก กระถนิคดิแล้วกไ็ด้แต่กลั้นหวัเราะ แอบมองหน้า

สวยๆ กบัสายตาที่เหมอืนอยากฉกีเธอเป็นชิ้นๆ ตรงนี้ แหม นานน้านทคีน

อย่างเธอจะสามารถต่อรองกบั ‘คณุตะวนั’ ชนดิเจ้าตวัโต้กลบัไม่ออก สงสยั

คนืนี้ต้องกลบัไปเขยีนไดอะรบีนัทกึไว้เป็นประวตัศิาสตร์!

“พนัสองพอ” เสยีงบึ้งตงึต่อรอง

“สองพนัค่ะ ลดมากกว่านี้ไม่ได้” เดก็สาวยนืยนัหนกัแน่น

“ไม่ พนัสอง!”

“สองพนั!”

จู่ๆ  แสงไฟจากกระบอกไฟฉายกแ็ยงเข้ามาจากฝ่ังคนขบั ต�ารวจนาย

หนึ่งชะโงกหน้าเคาะกระจกด้านข้างเรยีก ตะวนัส่งสายตาก�าราบคนหน้าอูม 

ก่อนหันไปคุยกับต�ารวจ ไม่ได้มีการเรียกดูใบขับขี่นอกจากตรวจดูภายใน

รถ พอเขาบอกว่าเพิ่งมาจากงานแต่งลูกชายคุณนายสมฤดีต�ารวจก็ยอม

ปล่อยไป แต่ก็ยังอดถามด้วยความสงสัยไม่ได้ เพราะผู้โดยสารแต่ละคน

หน้าหงกิหน้างอด้วยกนัทั้งคู่

“พวกคุณไม่ได้มปีัญหาอะไรกนัใช่ไหม”

“ไม่มคีรบั” ตะวนัตอบเสยีงห้วน ก�าลงัจะเข้าเกยีร์ออกรถ แต่ยายตวั

แสบกลบัไม่ยอมหยุด แถมหนัไปฟ้องนายต�ารวจเป็นเรื่องเป็นราว

“มค่ีะ เขาโกงค่าตวัหนคู่ะ หนเูรยีกสองพนัยงัมาต่อเหลอืแค่พนัสอง 
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อื้อ...!”

ประโยคหลงัเหลอืแค่เสยีงอู้อี้เมื่อโดนมอืหนาตะปบปิดแน่น แถมชาย

หนุ่มไม่รออธิบายใดๆ รีบออกรถไปอย่างรวดเร็ว ถึงบ้านเมื่อไหร่เขาจะ

จดัการยายเดก็ปากมากนี่ให้สาสม!

 

 

 



บ้านทรงไทยประยุกต์แบบยกใต้ถุน ล้อมรอบด้วยก�าแพงสูง ถงึ
จะยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็มองเห็นชัดว่าเค้าโครงใหญ่โตเอาเรื่อง หลังคาของ

บ้านเป็นแบบผสมผสานระหว่างรูปทรงปั้นหยากับหน้าจั่ว ห้องหับเท่าที่

ส�ารวจคร่าวๆ นอกจากห้องนอนสี่ห้อง ห้องครัว ห้องนั่งเล่น และห้อง

ท�างานชั้นล่าง ด้านหลังตัวบ้านยังมีสระน�้าที่ขุดขึ้นใหม่กับศาลาพักร้อนริม

สระ

“แกจะซื้อที่นี่จรงิๆ หรอื”

เมฆาถามไปยงัคนที่นั่งเอนหลงัสบายๆ ราวกบัเป็นเจ้าของที่นี่เสยีเอง 

พวกเขาอายุเท่ากนั แต่ด้วยรปูร่างล�่าสนัผวิคล�้าเข้มกบัใบหน้าที่มเีหลี่ยมมุม

ชดั ท�าให้เมฆาดอูายมุากกว่า ทั้งคูน่ั่งอยูภ่ายในห้องท�างานที่แม้จะยงัไม่เสรจ็

สมบูรณ์แต่ก็มากพอจะใช้เป็นสถานที่รับรองชั่วคราวได้ อันที่จริงตัวบ้าน

ส่วนใหญ่เสรจ็เกนิห้าสบิเปอร์เซน็ต์แล้ว  

“ตั้งแต่มาถึงที่นี่ แกถามฉันอยู่ค�าถามเดียว” ตะวันเหล่มองคนที่ดู

กลดักลุ้มยิ่งกว่าตวัเขาเสยีอกี

๓
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ตั้งแต่มาถึงเกาะช้างและได้เข้ามาตรวจดูบ้านหลังที่หมายตาไว้ พูด

ตรงๆ ตะวนัชอบที่นี่มาก ชอบขนาดที่ว่าอยากเกบ็ไว้เองด้วยซ�้า จดุที่ตั้งของ

บ้านเป็นพื้นที่ค่อนข้างเป็นส่วนตวั ไม่มนีกัท่องเที่ยวพลุกพล่าน แต่กไ็ม่ถงึ

ขนาดอยู่โดดเดี่ยวเกินไป ถึงจะอยู่ในจุดที่มองไม่เห็นวิวทะเลแต่ก็มีภูเขา

ล้อมรอบ ได้บรรยากาศสงบไปอกีแบบ บวกกบัความเจรญิส่วนอื่นๆ บน

เกาะที่เทยีบเท่าตวัเมอืงของจงัหวดัจงัหวดัหนึ่ง เขากไ็ม่มอีะไรขาดเหลอืแล้ว 

แต่ถ้าตดัสนิใจซื้อที่นี่จรงิๆ แม้ราคาที่เจ้าของเสนอจะนา่สนใจ แต่กน็บัเป็น

ตวัเลขที่สูงอยู่ด ี บวกกบัทุนที่ต้องก่อสร้างต่อ คงท�าให้เงนิในบญัชขีองเขา

ร่อยหรอไม่น้อย

“กบ็้านมนัใหญ่เบ้อเร่อ” เมฆาชี้ “พวกวสัดุก่อสร้าง โดยเฉพาะพวก

ของตกแต่ง สั่งจากเมอืงนอกด้วยมั้ง แล้วส่วนที่เป็นไม้กไ็ม้สกัทั้งนั้น คนที่

สร้างบ้านขนาดนี้ได้ไม่ใช่แค่มเีงนิอย่างเดยีว แต่มเีงนิเหลอืจนไม่รู้จะเอาไป

ท�าอะไร แล้วแกกบัฉนัใช่ว่าจะมเีงนิเหลอืเฟือขนาดนั้นไง”

“ฉนัรูห้รอกน่าว่ามกี�าลงัแค่ไหน ไม่ได้คดิว่าจะหอบเงนิทกุบาทมาทิ้ง

ไว้กบับ้านหลงัเดยีวหรอก”

บทสนทนาหยุดลงเมื่อประตหู้องท�างานด้านหนึ่งเปิดออก ผู้ชายที่เดนิ

น�าเข้ามานั้นตะวันจ�าได้ว่าคือดนัยนายหน้าที่เขาติดต่อด้วย แต่สิ่งที่ดึงดูด

ความสนใจจากเขาคอืหญงิสาวร่างเลก็ที่เดนิตามมา ผมยาวตรงสดี�าสนทิจด

บั้นเอว ตดักบัผวิขาวผ่องนวลเนยีน ใบหน้ารูปหวัใจยิ่งท�าให้ดวงหน้านั้นดู

จิ้มลิ้มอ่อนหวาน

จู่ๆ ตะวันก็รู้สึกราวกับมีของแหลมคมพุ่งเข้ามาแทงอก คิ้วกระตุก

เข้าหากันในจังหวะที่หญิงสาวละความสนใจจากการพูดคุยมายังเขา เพียง

เท่านั้นรอยยิ้มบนใบหน้าละมนุกจ็างหายไป แล้วแทนที่ด้วยความตกใจแทน

“ขอโทษที่ให้รอนะครับ พอดีฉัตรเพิ่งจะมาถึงผมเลยพาเธอเอาของ

ไปเกบ็ไว้ที่พกัก่อน” ดนยัรบีขอโทษขอโพย พอมองบนโต๊ะเหน็มแีก้วน�้าและ

กาแฟซึ่งเขาให้คนที่ช่วยดแูลบ้านยกมาให้ จงึถามไถ่แขกโดยไม่ทนัได้สงัเกต
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ความผดิปกต ิ“แล้วนี่นายชยัเขาพาเดนิดูบ้านแล้วใช่ไหมครบั”

“ครบั คณุดนยั นี่เมฆเพื่อนของผม” ตะวนัแนะน�าเรยีบๆ ขณะที่เมฆา

มองหญงิสาวที่นั่งลงโดยไม่ยอมสบตาใครด้วยความสนใจ ดนยัจงึเป็นฝ่าย

แนะน�า

“คุณตะวนั คุณเมฆา นี่นฉตัรครบั เจ้าของบ้านตวัจรงิ ฉตัรกบัผม

เป็นลกูพี่ลกูน้องกนั แต่ฉตัรเขาอยูเ่มอืงนอกเลยให้ผมช่วยเป็นธรุะเรื่องขาย

บ้านให้ ฉตัรนี่ไงคณุตะวนัที่พี่พดูถงึ รปูหล่ออย่างที่พี่พดูไหมล่ะ” ประโยค

ท้ายเหมอืนจะหยอกล้อ แต่ยิ่งท�าให้พวงแก้มหญงิสาวแดงเรื่อ

“ค่ะ” เจ้าของดวงตากลมใสเป็นประกายน้อยๆ ตอบ “แทบไม่ต่างจาก

เมื่อก่อนเลย”

ดนยัเลกิคิ้วขึ้นด้วยความแปลกใจไม่ต่างกบัเมฆา แต่ก่อนจะไดถ้าม

ตะวนักไ็ถ่ถามไปยงัหญงิสาวเพยีงคนเดยีวก่อน

“ได้ยนิว่ากลบัมาเมอืงไทย แต่ไม่คดิว่าจะได้เจอเรว็แบบนี้”

“เดาว่าสาคงรายงานพี่ตะวนัแล้ว”

พอไม่มีค�าปฏิเสธก็ถือว่าเป็นการยอมรับ เพราะสารภีคงไม่ปล่อย

โอกาสที่จะสาธยายชีวิตของเธอให้ตะวันฟังแน่ ไม่งั้นทีท่าเขาคงไม่เย็นชา

ขนาดนี้

“อ้าว นี่รู้จกักนัแล้วหรอื” ดนยัถามลูกพี่ลูกน้อง

“พี่ตะวนัเป็นรุน่พี่ที่มหา’ลยัของฉตัรค่ะ แต่พอเรยีนจบกไ็ม่ได้พบกนั

อกี ฉตัรไม่รูว่้าพี่ตะวนัย้ายมาอยูท่ี่ตราด เพราะครั้งล่าสดุเหมอืนจะได้ยนิว่า

ลงทุนกบัพวกพี่ยอดเปิดบรษิทัที่กรุงเทพฯ” 

พอถูกถาม เรยีวปากชายหนุ่มกย็กขึ้นเป็นรอยยิ้มเยาะที่คุ้นตา แม้

ภายนอกเขายงัดูสงบ แต่เรื่องที่ถูกบอกเล่านั้นกลบัท�าให้คนฟังอ้าปากค้าง

“ก็ท�ากันสักพักแต่ไม่รอด ไอ้ยอดกลับยักยอกเงินไปลงโต๊ะบอล

หมด”

“ตายจรงิ”
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“เรื่องผ่านไปนานแล้วกช่็างเถอะ” ตะวนัโบกมอื “มาคยุธรุะกนัดกีวา่ 

คุณดนัยเขาบอกว่าถ้ายอมรับข้อเสนอบางอย่าง ฉัตรจะขายที่นี่ในราคาที่

ตกลงกนั พี่อยากรู้ว่าข้อเสนอนั่นคอือะไร”

 

นฉัตรเดินเคียงไปกับชายหนุ่มร่างสูงโปร่ง หลังจากที่เขาถามถึงข้อ
เสนอ หญงิสาวจงึขอเวลาที่จะได้พดูคยุเป็นการส่วนตวั ซึ่งชายหนุม่กไ็ม่ขดั

อะไร ระหว่างเดนิไปยงัศาลารมิสระน�้ากอ็ดไม่ได้ที่จะแอบพจิารณาชายหนุม่

อย่างชื่นชม ตะวนัดูไม่ต่างจากสมยัที่ยงัเป็นนกัศกึษา เครื่องหน้าสมบูรณ์-

แบบที่ค่อนไปทางสวย ผวิขาวสะอาดเกลี้ยงเกลา ผมสดี�าสนทิยาวระต้นคอ

น้อยๆ ท�าให้ไม่ว่าจะอยู่ในเสื้อผ้าแบบไหนเขากย็งัดงึดูดสายตาเสมอ ผ่าน

มาหลายปีการได้กลบัมาพบตะวนัอกีครั้งช่างเป็นเรื่องเหนอืความคาดหมาย

“ฉัตรได้ยินจากพี่ดนัยว่าพี่เปิดรีสอร์ตที่ตราดใช่ไหมคะ” หญิงสาว

เอ่ยถาม พยายามที่จะท�าให้บรรยากาศระหว่างกนัผ่อนคลายที่สุด

“รีสอร์ตของพี่ภูมิ แค่จ้างให้พี่ดูแลชั่วคราว” แต่ค�าว่าชั่วคราวนั้นก็

ผ่านมาสี่ปีแลว้ ถงึแม้ตั้งแต่เริ่มปรบัปรงุที่ดนิและก่อสร้างจนแลว้เสรจ็มเีขา

กบัพรพระพายคอยวิ่งรอกจดัการ แถมพอสร้างเสรจ็ภมูกิโ็ยนหน้าที่ดแูลมา

ให้ต่อ โดยที่นานๆ ทเีจ้าตวัถงึจะลงมาตรวจดูความเรยีบร้อย  

“แต่พี่ตะวนัเก่งนะคะที่ดูแลรสีอร์ตได้ ไว้ฉตัรจะแวะไปบ้างนะคะ”

“พี่ว่าเราพูดธุระให้เสรจ็เถอะ”

รอยยิ้มกระตอืรอืร้นของหญงิสาวจางลงทนัท ีเอาเถอะ เหน็ได้ชดัว่า

ชายหนุ่มไม่อยากเสยีเวลาร�าลกึอดตีใดๆ

“บ้านหลังนี้เป็นบ้านของปู่ฉัตรเองค่ะ พี่ตะวันคงทราบแล้วว่าปู่เพิ่ง

เสยีเมื่อไม่นาน”

หว่างคิ้วชายหนุ่มกระตุกเลก็น้อยราวกบัไม่พอใจความจรงินั้น แต่ก็

ยงัดทีี่เขายงัพอมนี�้าใจอยู่บ้าง

“พี่เสยีใจด้วย”
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หญิงสาวยิ้มเศร้า “ตอนแรกฉัตรก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณปู่ยกที่นี่ให้ 

เพราะตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัย ฉัตรก็ไปเรียนต่อโทและอยู่กับแม่ที่ 

ต่างประเทศ เพิ่งจะมารู้เรื่องตอนที่คุณปู่เสียนี่เอง แต่ก็ดีใจนะคะที่ปู่ยัง

คดิถงึฉตัรอยู่”

“แล้วท�าไมถงึตดัสนิใจขาย” ตะวนัมองร่างบอบบางที่นั่งลงบนม้านั่ง

ตวัยาว หญงิสาวดูครุ่นคดิก่อนให้ค�าตอบ

“ปัญหาในครอบครวัค่ะ ปู่ตั้งใจว่าหลงัจากสร้างบ้านหลงันี้เสรจ็กจ็ะ

ใช้บั้นปลายชวีติที่นี่ และหากตวัเองเป็นอะไรไปกจ็ะยกบ้านให้ฉตัรต่อ พอ

ปู่ด่วนจากไปก่อนที่จะเสร็จ คุณป้ากับอาๆ ของฉัตรเลยไม่ค่อยพอใจนัก 

ท่านว่าในเมื่อปูร่ะบไุว้แบบนั้นกไ็ม่ขดั แต่เรื่องค่าใช้จ่ายที่เหลอืฉตัรต้องออก

เอง” หญงิสาวเอ่ยเสยีงเศร้า “ฉตัรไม่มเีงนิมากมายขนาดจะสร้างที่นี่ต่อให้

เสรจ็ได้หรอกค่ะ แต่กไ็ม่อยากให้มนัถูกทิ้งร้างไว้แบบนี้ ถงึได้ปรกึษากบัพี่

ดนยัว่าจะขายที่นี่ให้คนที่ยอมรบัเงื่อนไขของฉตัรได้”

ตะวนัไม่ได้ซกัไซ้นอกจากรอให้หญงิสาวพดูถงึ ‘เงื่อนไข’ ออกมาเอง

“ฉตัรยนิดขีายที่นี่ตามราคาที่บอกไว้ แต่มข้ีอแม้ว่าบ้านหลงันี้จะต้อง

ออกมาตามแบบที่ปูข่องฉตัรต้องการ จะต้องไม่มกีารเพิ่มเตมิหรอืแก้ไขอะไร

ที่ต่างออกไปจากของเดมิ พี่ตะวนัคดิว่าพอจะรบัข้อเสนอนี้ได้ไหมคะ”

คิ้วเข้มขมวดเข้าหากนั ใช่ว่าค�าขอนั้นมากมายเกนิไป เพยีงแต่ยงัมี

ปัจจยับางอย่างที่ท�าให้ตะวนัไม่แน่ใจว่าเขาสามารถท�าตามที่หญงิสาวต้องการ

ได้หรอืเปล่า

“งบก่อสร้างไม่ใช่น้อยๆ เลยนะ”

ใช่ว่าเขางก คดิจะใช้วสัดรุาคาถกูมาสร้างต่อพอให้เสรจ็ๆ เพราะหลงั

จากเดนิดูส่วนต่างๆ ของบ้าน กเ็ป็นอย่างที่เมฆาพูด ที่นี่ใช้แต่ของเกรดดีๆ  

‘เกนิความจ�าเป็น’ ทั้งนั้น นี่ถ้าเจ้าของฝังทองค�าไว้ตามเสา หรอืตดิเพชรตาม

ก�าแพงได้คงท�าไปแล้ว ครั้นจะให้เขามาแบกรบัค่าใช้จ่ายเกนิความจ�าเป็นก็

ใช่เรื่อง
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“ฉตัรทราบว่าพี่ตะวนัตั้งใจจะขายที่นี่หลงัเสรจ็ ถ้างบก่อสร้างสงูราคา

ขายกค็งสูงตามไปด้วย แต่คุณเอื้อ...นายช่างคนก่อนที่ดูแลงานก่อสร้างที่นี่

น่ะค่ะ บอกว่าวสัดสุ่วนใหญ่รวมถงึไม้สกัปูท่่านสั่งและให้ขนขึ้นเกาะมาหมด

แล้ว พี่ตะวนัเอาไปใช้ได้เลยค่ะ หรอืถ้ายงัไงฉตัรจะให้คณุเอื้อเธอโทร. บอก

รายละเอียดอื่นๆ อีก ส่วนคนงานกับอุปกรณ์หากขาดเหลือ พี่ตะวันคง

จดัการได้ไม่ยาก หกัลบค่าใช้จ่าย ค่าแรง กบัราคาที่ฉตัรเสนอให้ ยงัไงก็

ถอืว่าได้ก�าไรอยู่ด”ี

“แล้วคิดหรือเปล่า ถ้าบ้านถูกขายต่อจริงๆ เจ้าของบ้านคนใหม่เขา

อาจจะเอาไปปรบัแก้อะไรเพิ่ม ถงึตอนนั้นพี่กค็งห้ามไม่ได้”

“ฉตัรเข้าใจค่ะ แต่อย่างน้อยกใ็ห้ที่นี่เสรจ็สมบูรณ์อย่างที่ปู่ตั้งใจ อกี

อย่างฉตัรมั่นใจ คนที่พี่จะยอมขายบ้านให้คงไม่ใช่แค่คนมเีงนิอย่างเดยีว”

“ถึงยังไงบ้านก็ไม่ใช่จะขายได้ง่ายๆ อาจต้องรอสองสามปีหรือนาน

กว่านั้น ค่าเสื่อมสภาพ ค่าดูแลรกัษา แล้วยิ่ง...” ตะวนัส่งสายตาไปยงัตวั

บ้านอลังการ แทนค�าอธิบายว่าเรือนใหญ่หลังนี้จะต้องสิ้นเปลืองไปกับการ

ดูแลสวนและตัวบ้านอีกเท่าไร ไม่ใช่ว่าพอเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้แบบตึกแถว

หรอือาคารพาณชิย์ได้ “พี่ไม่แน่ใจว่าจะคุ้ม”

“หมายความว่าพี่ตะวันจะปฏิเสธ?” สุ้มเสียงของหญิงสาวอ่อนลง 

สหีน้าซ่อนความผดิหวงัไม่มดิ

“เร็วไปที่พี่จะตอบรับหรือปฏิเสธหลังจากเราคุยกันไม่กี่นาที พี่ต้อง

ขอพบนายช่างของฉตัร เรื่องช่างถ้าจะหารายใหม่มาแทน ถ้าเป็นงานทั่วไป

คงไม่เท่าไหร่ แต่พวกงานไม้ที่ค้างอยูค่งต้องหาช่างเฉพาะแถมไม่รูม้อืถงึหรอื

เปล่า แล้วยงัต้องค�านวณงบประมาณ ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา”

“ฉตัรจะอยูท่ี่ตราดอกีสองอาทติย์ แล้วกลบักรุงเทพฯ สิ้นเดอืนถงึจะ

กลบัแอลเอ น่าจะนานพอที่พี่ตะวนัจะตดัสนิใจได้” หญงิสาวหยบินามบตัร

ออกมาจากกระเป๋า ไม่ได้ส่งให้ทันทีแต่หยิบปากกาออกมาจดหมายเลขลง

ด้านหลงัก่อน “นี่เบอร์โทร. ของฉตัรระหว่างที่อยูท่ี่นี่ค่ะ ถ้าพี่ตะวนัตดัสนิใจ
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ได้ หรอืมอีะไรจะถามเพิ่มเตมิกโ็ทร. มาได้ทนัท”ี

ตะวนัรบันามบตัรใสสอดลงในกระเป๋าเสื้อโดยไม่แม้แต่มองกระดาษ

แผ่นน้อย

“แล้วถ้าพี่ตดัสนิใจได้ตอนที่ฉตัรจะกลบัล่ะ”

“พี่ดนัยจะเป็นคนจัดการทุกอย่างแทนฉัตรค่ะ” เขายังจ้องมองเธอ

อย่างไตร่ตรอง สิ่งเดียวที่ท�าให้นฉัตรพอจะเดาอารมณ์ได้คือคิ้วที่ขมวด

เข้าหากันนิดๆ...นิดเดียวจนถ้าไม่สังเกตก็จะไม่มีทางรู้ว่าเขาก�าลังหงุดหงิด 

สมัยทั้งคู่คบหากันถึงตะวันจะดูเหมือนคนปากพล่อย นึกอยากพูดอะไรก็

พดูโดยไม่แคร์ความรูส้กึคนฟัง แต่จรงิๆ แล้วเขากลบัเป็นคนที่คาดเดายาก 

ยิ่งตอนนี้จากเด็กหนุ่มที่ท�าอะไรตามใจ กลายเป็นชายหนุ่มเต็มตัวเขายิ่งดู

คาดเดายากมากขึ้น “เอ่อ ถ้าพี่ตะวนัมเีรื่องล�าบากใจกบ็อกฉตัรมาเถอะค่ะ 

เราจะได้หาทางออกที่พอใจทั้งสองฝ่าย”

ถามเองแต่กลบัเป็นตวัเองที่ต้องล�าบากใจ ไม่กล้าแม้แต่จะสบตาอกีฝ่าย

ตรงๆ นอกจากนั่งบบีเนื้อบบีตวัอยู่กบัที่

“พูดออกไปกค็งไม่มอีะไรน่าฟัง เพราะงั้นพี่ไม่พูดดกีว่า”

“พี่ตะวนัยงัโกรธปูอ่ยู่” นั่นไม่ใช่ค�าถาม แต่เป็นค�าตอบที่ทั้งคูต่่างรูด้ ี

“ฉตัรรู้เรื่องที่ปู่ไปพบพี่ ขอให้พี่เลกิกบัฉตัร...”

ประโยคท้ายเบาและค่อยจนแทบจะกลนืหายไปกบัสายลม หญงิสาว

ได้แต่กลนืน�้าลายไล่ความแห้งผากในล�าคอ รอคอยอยู่สกัพกักว่าที่เจ้าของ

เสยีงทุ้มจะยอมเอ่ยค�าพูด

“ท่านไม่ได้ขอให้พี่เลกิ ท่านแค่ชี้ให้เหน็ว่าเราไม่เหมาะสมกนั และพี่

กเ็หน็ด้วย” ตะวนัมองมอืบางที่บบีแน่นขึ้นหลงัค�าพดูของเขา แต่กระนั้นเขา

กย็งัเลอืกที่จะย�้าค�าพดูเดมิที่ให้ไว้เมื่อหลายปีก่อน “ช้าเรว็ เรากต้็องเลกิกนั

อยู่ด ี เลกิเรว็หน่อยจะได้ไม่ต้องเสยีเวลาเริ่มกบัคนใหม่ และเท่าที่เหน็ชวีติ

ฉตัรกด็ูมคีวามสุขด”ี

“พี่โกหก”



อ ยุ ท ธ์  l  43

ยามใบหน้าจิ้มลิ้มเงยขึ้น ดวงตาแดงก�่าน้อยๆ ของหญิงสาวท�าให้

หวัใจตะวนัเสมอืนผวิน�้าที่บดันี้เกดิวงคลื่นบางๆ

“พี่โกหกอะไร”

“ช่างเถอะค่ะ” ตอบปัดด้วยความน้อยใจ ในตอนแรกหญงิสาวตั้งใจ

จะจบการรื้อฟ้ืนอดตีเท่านั้น แต่กเ็ปลี่ยนใจ ร่างบางลกุขึ้นเผชญิหน้ากบัเขา

ด้วยความกล้าทั้งหมด “ครั้งนั้นพี่เป็นฝ่ายพูดแล้วเดนิจากไป โดยไม่ยอม

ให้ฉัตรได้มีโอกาสถามอะไรเลย ฉัตรคาใจก็เลยไปคาดคั้นปู่ตรงๆ ท่านก็

ยอมรบัว่าไปคุยกบัพี่จรงิ พี่รู้ไหมหลงัจากพ่อกบัแม่เลกิกนัและคุณพ่อเสยี 

ฉัตรไม่มีใครเลยนอกจากปู่ที่เป็นเหมือนพ่อคนที่สอง แต่วันนั้นฉัตรกลับ

ทะเลาะกับท่านเพราะเรื่องของพี่ ฉัตรไม่โกรธถ้าพี่จะบอกเลิกเพราะเราไป

ด้วยกันไม่ได้จริงๆ แต่ต้องไม่ใช่เพราะมีคนมาชี้บอกว่าเราไม่เหมาะสมกัน 

ที่ส�าคญัพี่กลบัเชื่อคนอื่น ยอมให้เขาบงการได้แม้แต่หวัใจตวัเอง”

แนวกรามแขง็แรงขบแน่น ปากเม้มแน่นจนเป็นเส้นตรง แต่ถงึจะเหน็

ความไม่พอใจของเขา นฉตัรกย็งัพูดต่อไป ระบายเอาความอดัอั้นที่สะสม

ไว้ช้านานออกมาจนหมด   

“หลังเรียนจบ ฉัตรถึงได้ขอไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ไปอยู่กับ

ครอบครวัใหม่ของแม่ เพราะคดิว่าบางทแีม่อาจจะเข้าใจฉตัรบ้าง” หญงิสาว

หยดุเพื่อหวัเราะขมขื่น “แต่ฉตัรคงหวงัมากเกนิไป ไม่ว่าปู่หรอืแม่กไ็ม่ต่างกนั 

ทุกคนคดิกนัเอาเองว่าหวงัด ี อยากเหน็ฉตัรมคีวามสุข ซึ่งมนัไม่ใช่เลย ปู่

ผลักไสผู้ชายที่ฉัตรรักไปจากชีวิต ส่วนแม่ก็ยัดเยียดผู้ชายที่คิดว่าดีพร้อม

ให้ โดยที่ฉตัรเลอืกอะไรไม่ได้ นี่หรอืคะความสขุ พี่ตะวนัมองฉตัรแล้วเหน็

แบบนั้นจรงิๆ หรอืคะ!”

พอหยาดน�้าตาไหลรนิอาบแก้มนวล ตะวนัสบถออกมาค�าหนึ่ง ก่อน

ดงึหญงิสาวเข้ามาในอ้อมแขน ร่างบางผวาตามราวกบัถวลิหาสมัผสัจากเขา

อยู่แล้ว ใบหน้าซุกแนบแผงอกแกร่ง เรียวแขนโอบเอวเขาและยึดไว้แน่น 

ตะวนัลูบผมด�าอ่อนนุ่ม กระซบิค�าปลอบโยนที่ได้ยนิกนัเพยีงสองคน
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ผ่านไปครู่ใหญ่กว่าที่หญงิสาวจะสงบ ตะวนัเพยีงเฝ้ามองเงยีบๆ 
ขณะที่อกีฝ่ายใช้ผ้าเชด็หน้าซบัน�้าตา ปลายจมกูและดวงตายงัแดงเรื่อ น�้าตา

ท�าให้เครื่องส�าอางที่บรรจงแต่งแต้มไว้หลุดออกมา พอหญิงสาวเห็นคราบ

เครื่องส�าอางบนผ้าเชด็หน้ากห็วัเราะออกมาอย่างขดัเขนิ

“ฉตัรนี่บ้าจรงิๆ เชยีว อุตส่าห์ได้เจอพี่ แต่ดนัมาบ่อน�้าตาแตกเสยี

ได้” ถงึจะพดูแบบนั้นแต่ฟังจากน�้าเสยีงหญงิสาวดจูะสบายใจขึ้นหลงัจากได้

ร้องไห้โฮหนกัๆ ที่ส�าคญัได้ร้องไห้ในอ้อมกอดของคนที่เธอเคยรกั...

“ท�าไมสามขีองฉตัรเขาปล่อยให้ฉตัรมาที่นี่คนเดยีว”

ค�าถามไม่จ�าเป็นต้องปทูี่มาที่ไปท�าให้หวัใจที่เพิ่งได้สมัผสัความอบอุน่

กลบัมาเยน็เยอืกอกีครั้ง นฉตัรสบตาชายหนุ่มพร้อมกบัรอยยิ้มหม่น

“สาเล่าให้พี่ตะวนัฟังสนิะคะ ตอนมาถงึกรงุเทพฯ ฉตัรกบัเพื่อนสมยั

มหา’ลยันดัเจอกนั แต่ไม่คดิว่าวนันั้นสาเขาจะแวะมาแจกการ์ดแต่งงานของ

พี่ชายด้วย” พูดแล้วกย็ิ้มเนอืย “สาเขาดอีกดใีจที่ได้เจอฉตัร เลยได้นั่งคุย

กนัอยู่พกัใหญ่”

“จะได้เอาเรื่องของฉตัรไปนนิทาต่อได้สะดวก เพราะพูดได้ว่าคุยกบั

เจ้าตวัมาเอง” ตะวนัเสรมิให้ ปกตแิล้วเขาไม่สนใจปัญหาผดิใจระหว่างพวก

ผู้หญงิ ต่อให้ถงึขั้นมเีรื่องทะเลาะตบตกีนั มนักไ็ม่ใช่ปัญหาของเขา แต่กบั

นฉตัรอาจเป็นกรณยีกเว้นเพราะหญงิสาวไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครก่อน มี

แต่คนอื่นๆ นั่นแหละที่จ้องจะลากปัญหามาให้ โดยเฉพาะสารภทีี่เหน็ชดัว่า

ยงัเจบ็แค้นหญงิสาวไม่เลกิรา “ตกลงว่าสามฉีตัรไม่ได้มาด้วยหรอื พี่นกึว่า

อยู่ระหว่างฮนันมีูนเสยีอกี”

“เขายังติดธุระอยู่ที่กรุงเทพฯ พรุ่งนี้ถึงจะตามมาค่ะ” รอยยิ้มเศร้า

เผยออกมาโดยไม่รู้ตัว “อันที่จริงเขามาติดต่อธุรกิจของเขามากกว่า ส่วน

ฉตัรกแ็ค่ตามมาเพื่อจดัการพนิยักรรมของปู ่พอคณุปูเ่สยีครอบครวัทางพ่อ

ก็คงไม่มีใครต้อนรับฉัตรอีก บางที่นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉัตรจะได้อยู่

เมอืงไทยกไ็ด้”
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ตะวันชั่งใจว่าจะถามค�าถามต่อไปดีหรือไม่ เขาไม่อยากให้หญิงสาว

คดิว่ายงัอาลยัความสมัพนัธ์เก่าก่อน ทว่าช่วงเวลาที่ได้คบหากนักน็บัเป็นช่วง

เวลาดีๆ  ที่เขาจะเกบ็ไว้ในความทรงจ�าตลอดไป ดงันั้นอย่างน้อยเขากอ็ยาก

รู้ว่าคู่ครองของเธอเป็นคนดพีอ

“สามขีองฉตัรเขาดกีบัฉตัรไหม”

ความเงยีบอ้อยอิ่งระหว่างทั้งคู่ ก่อนที่หญงิสาวจะตอบค�าถาม

“ค่ะ ไมล์เขาแก่กว่าฉตัรมาก ใจเยน็และเป็นผูใ้หญ่ เพยีงแต่ต้องดแูล

ธุรกจิหลายอย่างเลยไม่ค่อยมเีวลานกั แต่ฉตัรกช็นิแล้ว”

ตะวนัพยกัหน้ารบั หลงัจากรออยู่อดึใจร่างสูงจงึลุกขึ้น

“เรื่องข้อเสนอของฉัตรก็อย่างที่คุยกัน พี่ขอเวลาอีกสักหน่อยแต่

รบัรองจะให้ค�าตอบก่อนฉตัรบนิกลบั พี่ว่าเรากลบัเข้าไปข้างในกนัเถอะ” พดู

จบเขาก็หมุนตัวเดินน�ากลับไปบริเวณเฉลียง แต่เพียงไม่กี่ก้าวเสียงหวาน

จากด้านหลงักเ็อ่ยค�าพูดที่ไม่คดิว่าจะได้ยนิออกมา

“ฉตัรจะไม่ลมืพี่” หญงิสาวที่ยนืประสานมอือยูข้่างหลงัเอ่ยหนกัแน่น 

ชดุกระโปรงสอ่ีอนบวกกบัผวิขาวผ่อง ยามที่ยนือยูก่ลางแสงตะวนัท�าให้ร่าง

บอบบางนั้นราวกบัจะกลนืหายไปใต้แสงจ้า “ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรอืกบัใคร 

ในใจฉตัรจะมพีี่ตะวนัเสมอ”

“อย่าพูดแบบนั้น” ชายหนุ่มนิ่วหน้าไม่เหน็ด้วย “เชื่อเถอะปู่ฉตัรพูด

ถกู ฉตัรจะมคีวามสุขมากกว่านี้ถ้าลบพี่ไปจากชวีติได้” แต่ถงึจะพดูอย่างนั้น

หญงิสาวกย็งัส่ายหน้าดื้อดงึ ขยบัยิ้มแสนเศร้าเมื่อย�้าความรู้สกึเดมิ

“ไม่จรงิหรอกค่ะ การลมืคนที่เรารกัจะท�าให้มคีวามสุขได้ยงัไงคะ”

 

เมฆาจบิเครื่องดื่มสอี�าพนัในแก้วพลางก้มดูนาฬิกา จากนั้นกเ็หลอืบ
ขึ้นมองคนที่นั่งอยู่ข้างๆ เป็นระยะ ผิวขาวที่เริ่มเปลี่ยนเป็นแดงระเรื่อขึ้น

นดิๆ เตอืนว่าเขาคงต้องเป็นคนขบัรถเองถ้าไม่อยากเสี่ยงกบัด่านตรวจ

หลังจากบอกลาเจ้าของบ้านคนสวย พวกเขาก็แวะมาที่ร้านอาหาร 
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รบัประทานอาหารมื้อกลางวนั พดูคยุกนัเรื่องงานและเรื่องอื่นๆ ตามประสา

คนที่ไม่ได้พบหน้ากนัมาสกัพกั ก่อนย้ายมาที่บาร์และสั่งเครื่องดื่มกนัคนละ

แก้ว ทแีรกเมฆาคดิว่าเพื่อนคงตั้งใจนั่งชลิอยูท่ี่นี่จนกว่าเฟอร์รรีอบต่อไปจะ

ออก แต่จนถงึตอนนี้จะหกโมงอยู่แล้วเจ้าตวักย็งัไม่ยอมขยบัไปไหน แถม

ปรมิาณแอลกอฮอล์สะสมตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่ เริ่มท�าให้คนที่หน้าปกตไิม่ค่อย

ยิ้มหรอืหวัเราะ กลบัคอยหยอกล้อพนกังานเสริ์ฟสาวๆ ที่ผลดักนัแวะมาที่

โต๊ะของพวกเขา จากแค่หยอกล้อกช็กัจะลามไปลูบๆ คล�าๆ (ถงึส่วนใหญ่

คนโดนคล�าจะเป็นเพื่อนตวัเองกเ็ถอะ) 

หากเป็นสถานการณ์ทั่วไปเมฆาคงปล่อยเลยตามเลยแล้วมองหาสาวๆ 

สกัคนเช่นกนั แต่เพราะยงัจ�าสหีน้าของเพื่อนหลงัเจรจากบัเจ้าบ้านสาวสวย

ได้ ท�าให้เขาคดิว่าสาเหตทุี่ท�าให้ตะวนัลงเอยอยูใ่นสภาพนี้คงเป็นเพราะหญงิ

สาวที่ชื่อนฉตัรแน่นอน ดงันั้นถ้าเขายงัปล่อยให้มนัมอมเหล้าตวัเอง สงสยั

วนันี้ไม่ได้ออกจากเกาะแน่

“ฉันว่าเรากลับได้แล้วมั้ง หรือจะเปลี่ยนใจค้างที่นี่” เมฆาตัดสินใจ

ถามในที่สุด “ไหนบอกทิ้งไร่มานานๆ ไม่ได้ เพราะพี่ภูมอิาจโทร. มาเชก็”

“เมื่อเช้าโทร. มาแล้วรอบหนึ่งคงไม่โทร. มาอกีหรอก” น�้าเสยีงคนพดู

ยงัฟังปกต ิยกเว้นรอยยิ้มที่ปราศจากแววเย้ยหยนั กบัแววตาที่หวานเยิ้มไป

หลายส่วน เป็นสัญญาณว่าชายหนุ่มผ่านความเมาขั้นปฐมภูมิไปเรียบร้อย

แล้ว และจากประสบการณ์ ถ้าถามอะไรเวลานี้น่าจะงดัปากมนัได้มากกว่า

เวลาปกติ

“แกกบัคุณฉตัรเคยเรยีนมหา’ลยัเดยีวกนัจรงิหรอื”

“ออื” ค�าตอบง่ายๆ แทบไม่ต้องเค้นคอซ�้า ตะวนัเอนหลงัพงิกบัพนกั

โซฟาหนานุ่มก่อนถอนใจเฮอืก

“แค่นั้น?” เมฆาไล่ ก็ถ้า ‘แค่นั้น’ จริง ท�าไมตอนพวกเขาบอกลา 

หญิงสาวคนนั้นถึงต้องมองตามหลังเพื่อนเขาตาปรอยราวกับชาตินี้จะไม่ได้

เจอกนัอกี และถงึจะไม่ได้แสดงทท่ีาไยด ีทว่าตะวนักย็งัแอบหนมีาซดเหล้า
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ที่นี่ ดงันั้นมนัต้องมอีะไรมากกว่าแค่รุ่นพี่รุ่นน้องแน่

“แกอยากรูอ้ะไรกถ็ามมาตรงๆ ลลีาอยู่นั่น” ตะวนัตดัร�าคาญ ยิ่งพอ

เปิดทางแทนที่จะมคีวามเกรงใจกนับ้าง เมฆากซ็ดัค�าถามไม่เลี้ยง

“แฟนใช่ปะวะ จรงิด ิเจ้าชู้อย่างแกมวีาสนาได้ผู้หญงิสวยๆ น่ารกัๆ 

พูดจาอ่อนหวาน เรียบร้อยราวกับผ้าพับไว้ในหีบทองแบบนั้นมาเป็นแฟน

จรงิเหรอ” พออกีฝ่ายหรี่ตาลงเมฆากย็ิ้มแฉ่ง “แต่ดูท่าคุณฉตัรเขาอาลยัแก

มากนะ ท�าไมเลกิกนัซะล่ะ”

“ปู่เขาไม่ชอบหน้าฉนั เผลอๆ คงคดิว่าฉนัเป็นพวกเกาะผู้หญงิกนิ”

เมฆาอ้าปากค้างก่อนยกมอืขึ้นลูบคาง พลางพยกัหน้าหงกึๆ เพราะ

เหน็ด้วย

“กถ็กูของเขา” แม้จะถกูตาขวางเขม่นจ้อง เมฆากแ็ค่ไหวไหล่หน้าตาย 

“หรอืไม่จรงิ เอาแค่ประวตัผิู้หญงิที่เคยถูกแกหกัอก ถ้าฉนัเป็นพ่อฉนักไ็ม่

ให้ลกูสาวฉนัมายุง่กบัแกหรอก นบัประสาอะไรกบัผูห้ญงิท่าทางหวัอ่อนแบบ

คุณฉตัร คงตามคนอย่างแกทนัหรอก”

“เขาให้คนตามไปสืบประวัติฉันด้วย” ตะวันเสริมพลางแกว่งน�้าสี

อ�าพันค่อนแก้วไปมา แววตาชายหนุ่มคล้ายเลื่อนลอยไปยังอดีต “พอรู้ว่า

ฉนัเป็นแค่ไอ้ลกูเมยีน้อยไร้อนาคต ครอบครวักแ็ค่คนท�าไร่ท�าสวน คงไม่มี

ปัญญาเลี้ยงหลานสาวเขาให้สุขสบายหรอืสร้างเนื้อสร้างตวัได ้เลยขอให้ฉนั

ไปเสยีดีๆ ”

“จรงิหรอื” เมฆายงัไม่อยากเชื่อนกั สมยันี้ยงัมคีนคดิแบบนี้อกีหรอื 

แล้วที่ว่าไม่มทีางสร้างเนื้อสร้างตวัได้ เขาชกัจะสงสยัแล้วสว่ิาครอบครวัของ

นฉตัรนั้นร�่ารวยใหญ่โตมาจากไหน “งั้นแกเลกิกบัคุณฉตัรทั้งๆ ที่เขายงัรกั

แกอยู่? ใจร้ายว่ะ”

“กจ็ะให้ท�ายงัไงเล่า ปูเ่ขาขูไ่ว้ว่าถ้าฉนัไม่ไปดีๆ  เขาจะส่งคนมากระทบื

ฉัน ขู่ว่าถ้าฉันไม่มีหน้าตาไว้ดึงดูดผู้หญิง หรือร่างกายไม่ครบสามสิบสอง

ขึ้นมา ใครที่ไหนจะมาไยด”ี



48  l  ค ุณ ส า มี อ้ อ น รั ก

“โหด” เมฆาพึมพ�าเหลือเชื่อ แต่คนพูดกลับยังท�าเป็นทองไม่รู้ร้อน 

“แกเลยกลวั ชิ่งหนกี่อน”

“กไ็ม่เชงิ แค่คดิไม่ออกว่าท�าไมต้องหาเรื่องให้ตวัเอง ถงึฉตัรจะน่ารกั 

อ่อนหวาน อยู่ด้วยแล้วสบายใจ แต่กไ็ม่ได้รู้สกึรกัมากมายขนาดชวีตินี้จะ

ขาดไม่ได้ อกีอย่างฉนักบัฉตัรตรงข้ามกนัทกุอย่าง ช้าเรว็ยงัไงกต้็องเลกิกนั

อยู่ด”ี

“แล้วไม่คดิหรอืว่าคุณฉตัรเขาอาจไม่อยากให้แกไป”

“ไม่อยากให้ไปแต่ก็ไม่ได้ท�าอะไรเพื่อรั้งไว้ แล้วอย่างฉัตรจะกล้ามี

ปากมเีสยีงกบัใคร ต่อให้วนันั้นฉนัไม่ใช่คนที่บอกเลกิก่อน แต่ถ้าปูส่ั่งให้เลกิ

กบัฉนั สดุท้ายฉตัรกต้็องท�าตามอยูด่ ีเพราะงั้นถ้าจะหาคนผดิกต้็องผดิด้วย

กนัทั้งคูน่ั่นแหละ ผดิที่เราไม่ได้รกักนัมากขนาดจะยอมท�าได้ทุกอย่างเพื่อที่

จะอยู่ด้วยกัน” พอเมฆาจะอ้าปากพูดอะไรอีก ตะวันก็โบกมือตัดร�าคาญ 

“เรื่องของฉนักบัฉตัรจบกนัไปหลายปีแล้ว เปล่าประโยชน์ที่จะขุดคุ้ย แถม

ตอนนี้เขากแ็ต่งงาน มชีวีติสุขสบายทกุอย่าง ขณะที่ฉนักบัแกยงัต้องปากกดั

ตนีถบีให้มกีนิมใีช้ ถ้าจะสงสารใคร ฉนัว่าสงสารตวัเองเถอะ”

“กพ็ดูเกนิไป ถ้าอย่างแกต้องอดตาย ฉนักค็งล่วงหน้าไปก่อนแล้ว...” 

ประโยคท้ายของเมฆากลืนหายไป เมื่อสายตาสบเข้ากับเรือนร่างอวบอิ่ม

เซ็กซี่ของสตรีนางหนึ่งเข้าพอดี เพราะตะวันนั่งหันหลังท�าให้ไม่เห็นว่าใคร

ก�าลังเดินเข้ามา เมฆาเลยเตะขาเพื่อนใต้โต๊ะพลางท�าปากขมุบขมิบบอก 

“โจทก์แกมา”

ตะวันไม่มีโอกาสหันกลับไปดูเมื่อมือเรียวบางวางลงบนไหล่ ลูบไล้

สมัผสัแผ่วเบา เลบ็ยาวที่เคลอืบด้วยสแีดงสดครูดผวิที่ต้นคอของเขา

“บงัเอญิจงัที่ได้มาเจอตะวนัที่นี่” เอ่ยเสยีงหวานก่อนที่ร่างเย้ายวนใน

ชุดเดรสเข้ารูปจะเอนตัวลงนั่งข้างๆ ชายกระโปรงที่มีรอยแหวกอยู่แล้วยิ่ง

ขยบัสูงขึ้นเมื่อหญงิสาวนั่งไขว่ห้างจนเข่าชดิต้นขาแกร่ง การปรากฏตวัของ

รนิรดาเรยีกสายตาคนอื่นๆ ในร้านอยู่ไม่น้อย เพราะแม้หญงิสาวอายปุลาย
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เลขสามแล้ว แต่เพราะดแูลตวัเองอย่างด ีทั้งผวิพรรณ ใบหน้า การแต่งกาย 

ต่อให้ยนือยูเ่ฉยๆ แม่กระดงังาลนไฟกย็งัร้อนฉ่าทุกองศา นั่นยงัไม่นบัรวม

ชื่อเสยีงและอทิธพิลของหญงิสาวที่รู้จกักนัทั่ว

“แปลกใจที่เจอคุณรนิที่นี่” ตะวนัเอ่ยทกัทายด้วยสุ้มเสยีงปกต ิ แต่

ไม่ได้ปิดบังว่าเขาไม่ได้ยินดีที่ได้พบหล่อนนัก แต่คนอย่างรินรดาหรือจะ

สนใจเพราะเจ้าตวัยงัยิ้มหวาน นี่แค่นั่งลงไม่ถงึนาทกีถ็งึเนื้อถงึตวัจนแทบจะ

ขึ้นมานั่งเกยอยู่บนตกัอยู่แล้ว

“พอดพีี่มาท�าธรุะน่ะ อาทติย์ที่แล้วแวะไปที่รสีอร์ต ถงึรูว่้าตะวนักลบั

ไปช่วยงานที่บ้านของพี่ชาย” หญงิสาวจงใจย�้าประโยคที่ว่า ‘บ้านของพี่ชาย’ 

เหมือนต้องการย�้าเตือนความเป็นคนนอกของตะวันกับครอบครัว และย�้า

ถงึข้อเสนอที่เคยยื่นให้เขาเมื่อนานมาแล้ว

‘ตะวนัไม่คดิจะมาช่วยงานพี่จรงิๆ หรอืคะ ถงึแม้คุณภูมจิะมงีานให้

ช่วยเหลอืมากมาย แต่เท่าที่เหน็กไ็ม่ใช่งานที่จะท�าให้ก้าวหน้าสกัอย่าง’

‘ขอบคุณครบั แต่ผมไม่สนใจ’ 

แต่ถงึจะปฏเิสธไป หญงิสาวกย็งัยิ้มหวานกลบั

‘คดิให้ดีๆ  นะจ๊ะ วนัหน้าถ้าไม่มคีุณภูม ิกย็งัมคีุณดนิกบัคุณเปรี้ยว 

มหีลานๆ ที่เป็นเลอืดเนื้อเชื้อไขของคุณภูมเิอง ตะวนัฉลาดออก น่าจะคดิ

ได้นะคะ ไม่ว่าทางไหนทรพัย์สนิผลประโยชน์ต่างๆ ในครอบครวักต้็องเป็น

ของคนอื่น ที่ตกมาถงึมอืกแ็ค่เศษเหลอืเท่านั้น ไม่งั้นรสีอร์ตที่ลงแรงเองแท้ๆ 

ยังจะต้องแบ่งกับพี่สาวคนละครึ่งหรือ’ พอชายหนุ่มไม่มีค�าตอบนอกจาก

สีหน้าบึ้งตึง รินรดาก็ยิ่งตอกย�้า ‘จะรอให้ถึงวันที่โดนออกปากไล่ แล้วไม่ 

เหลอืจรงิๆ หรอืคะ’

ถ้าเป็นแต่ก่อนโดนยุแยงด้วยค�าพูดแบบนี้ ใจตะวันคงเดือดพล่าน 

แต่หลงัจากผ่านเหตกุารณ์หลายอย่าง แม้ยอมรบัว่าการเป็นลกูเมยีน้อย ถูก

ญาติๆ  เมนิหน้า บางรายชงิชงัถงึขั้นล้างผลาญชวีติ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปม

ใหญ่ในใจเขา แต่พอตกที่นั่งล�าบากกม็แีต่พี่ๆ  นี่แหละที่ออกโรงปกป้องเขา
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โดยไม่สนว่าจะท�าให้ญาตคินอื่นๆ ไม่พอใจ โดยเฉพาะภูม ิถงึแม้จะท�าตวั

น่าร�าคาญจู้จี้ขี้บ่นราวกับพ่อ คอยบงการเขามาเกือบค่อนชีวิต แต่ถ้าไม่มี 

ภูม ิ ตะวนักแ็น่ใจว่าชีวิตเขาคงไม่เป็นผู้เป็นคนอย่างทุกวนันี้ ดงันั้นแม้ปม

ใหญ่ในใจจะยงัคงอยู ่แต่ความผกูพนัทางสายเลอืดกเ็สมอืนเกราะป้องกนัเขา

ไม่ให้เตลิดไปกับค�ายั่วยุของคนที่ไม่หวังดี...แต่กับบางคน ก็ยังตีค่าความ

ผูกพนัระหว่างเขากบัพี่ๆ  ต�่าเกนิไปอยู่ดี

‘ถงึพี่ภูมจิะตดัขาดความเป็นพี่น้อง ผมกไ็ม่สิ้นไร้ไม้ตอกหรอกครบั

คุณรนิ เกดิมาครบสามสบิสอง มมีอืมเีท้า มสีมอง ผมหาเลี้ยงตวัเองได้’

‘แต่ถ้ามทีางเลอืกที่ดกีว่า จะทนล�าบากไปท�าไมล่ะคะ แล้วอย่างตะวนั

ไม่เหมาะจะไปท�างานสมบุกสมบนัหรอกค่ะ แค่อยู่เฉยๆ รอให้คนมาคอย

ปรนนบิตัคิงเหมาะกว่า’ ค�าพูดส่อนยัพร้อมกบัดวงตาที่เป็นประกาย ‘ยิ่งถ้า

ตะวนัอยากตอบแทนคนืพี่บ้าง รบัรองอะไรกต็ามที่สมควรเป็นของน้อง พี่

จะไม่ตระหนี่เดด็ขาด’

ใครว่าโลกนี้มแีต่ผูช้ายที่คกุคามผูห้ญงิ เพราะว่าผู้หญงิบางคนกร้็าย

ใช่ย่อย และตะวนักด็นัเจอผู้หญงิประเภทนี้บ่อยเหลอืเกนิ

“แล้วตกลงน้องตะวนัมาท�าอะไรที่เกาะช้างคะ”

“มนัสนใจบ้านที่ประกาศขายบนเกาะ เลยมาคุยกบัเจ้าของครบั” คน

ตอบค�าถามคอืเมฆาซึ่งหญงิสาวท�าเหมอืนเพิ่งสงัเกตเหน็เขาเป็นครั้งแรก คิ้ว

เรยีวที่วาดไวส้วยเลกิขึ้นเลก็น้อย ส่วนตะวนันั้นชกัสหีนา้ใสเ่พื่อนที่พดูมาก

เกนิไป

แม้ธุรกจิหลกัที่ท�ารายได้ให้คนบนเกาะช้างคอืการท่องเที่ยว แต่กใ็ช่

ว่าทกุคนที่นี่จะประสบความส�าเรจ็เท่ากนัหมด เจ้าของรสีอร์ตหลายแห่งหรอื

แม้แต่เจ้าของที่ดนิบนเกาะยงัมปีระกาศขายให้เหน็อยู่เรื่อยๆ เกาะนี้กใ็ช่ว่า

จะใหญ่โตอะไร หากมีการขายหรือมีเจ้าของรายใหม่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะรู้

กนั

“บ้านหรอื แถวไหนจ๊ะเผื่อพี่รู้จกั”
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พอเหน็ว่าเลี่ยงไปสุดท้ายรนิรดากค็งตามสบืจนรู้อยู่ด ีอกีอย่างพวก 

นักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมรีสอร์ตหลายแห่งบนเกาะก็ล้วนรู้จักหญิงสาว 

ตะวันเลยเลือกที่จะบอกไปตามตรง เพียงแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องข้อ

ตกลงอย่างอื่น

“บ้านหลงันั้นน่ะหรอื” รนิรดามสีหีน้าแปลกใจเลก็น้อย “ได้ยนิมาว่า

เจ้าของบ้านคนเดมิเพิ่งเสยี บ้านกย็งัสร้างไม่เสรจ็ แถมมปีัญหาเรื่องว่าใคร

จะมาจดัการงานต่อ แล้วนี่เขาตกลงกบัเจ้าของใหม่ได้แล้วหรอื”

“ครบั เป็นหลานสาว”

“อ๋อ...” รนิรดาท�าท่าเหมอืนจะพดูอะไร แต่กเ็ปลี่ยนใจเหมอืนสรุปได้

ว่าไม่ใช่เรื่องของตวัเอง จากนั้นกก็ลบัมาคลอเคลยีชายหนุ่มที่ก�าลงัองิแอบ

ต่อ “ไหนๆ กอ็ุตส่าห์ได้เจอกนั งั้นวนันี้อยู่ดื่มยาวๆ แล้วพรุ่งนี้ค่อยกลบั 

ดไีหมจ๊ะ เดี๋ยวพี่เป็นเจ้ามอืเอง”

สองหนุ่มสบตากัน ความที่รู้จักกันมานานแค่จ้องตาก็สื่อสารกันได้

ราวกบัมโีทรจติ เมฆาจงึรบียกเครื่องดื่มที่เหลอืแค่ก้นแก้วขึ้นดื่มรวดเดยีว

จากนั้นกล็ุกขึ้น

“ขอตวัก่อนนะครบั” เมฆายิ้มน้อยๆ ก่อนเดนิแยกออกไป

ทันทีที่ร่างสูงหนาลับหายไป ตะวันจึงขยับตัวเพื่อเว้นระยะห่างจาก

หญงิสาว แม้ไม่ถงึขนาดตดัรอนแต่กพ็อท�าให้หญงิสาวเหน็ว่าเขาไม่ได้พงึใจ

ความใกล้ชดินี้นกั แต่เรยีวแขนบางกลบัยื่นเข้ามาคล้องต้นคอเขา ไม่เท่านั้น

ร่างอวบอิ่มยงัขยบัขึ้นมานั่งบนตกัท�าให้ชายหนุ่มขยบัไปไหนไม่ได้

“คุณรนิ” เอ่ยเสยีงทุ้มเยน็ชาเป็นเชงิเตอืน

“แหม นี่ถ้าไม่รู้จกักนัมาก่อน พี่คงคดิว่าตะวนัยงัเป็นหนุ่มบรสิุทธิ์” 

หญงิสาวหวัเราะเบาๆ “ท�าไมคะ พี่นี่น่ารงัเกยีจขนาดนั้นเชยีวหรอื”

“ผมบอกคุณรนิชดัแล้ว เราเป็นเพื่อนกนัได้ แต่อย่าคดิหวงัไปเรื่อง

อื่นเลย”

ชายหนุม่สบตาอกีฝ่าย ต่างคนต่างไม่คดิหลบเลี่ยง รนิรดานั้นมคีวาม
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มั่นใจอยู่เตม็เป่ียม ด้วยฐานะ ความกว้างขวาง และไหนจะความสวย ที่ผ่าน

มาแทบไม่มชีายใดที่เธอหมายตาแล้วจะหลุดรอดไปได้ จรงิอยูเ่ธอเคยคบหา

กบัชายหนุม่ที่มดีกีว่าตะวนัไม่รูก้ี่เท่า ทั้งคนมชีื่อเสยีงหรอืฐานะเท่าเทยีมกนั 

หรอืรูปร่างหน้าตาดกีว่านี้...แต่คนทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตะวนั!

คราแรกที่ได้พบชายหนุม่ รนิรดาสรปุเอาเองวา่ชายหนุม่หน้าละออ่น

คนนี้คงไม่มพีษิภยัอะไร ไม่ใช่เรื่องยากเยน็ที่จะสยบไว้ในอุง้มอื เกบ็ไว้คลาย

เหงาจนกว่าจะเบื่อเหมอืนเดก็หนุ่มๆ รายก่อนๆ แค่ท�าตวัเป็นแม่บุญทุ่ม ก็

ไปไหนกนัไม่รอดสกัราย แต่ใครจะคดิล่ะว่าเจ้าของหน้าใสๆ นี้กลบัร้ายลกึ

นกั หลายครั้งหลายคราที่เธอคดิว่าสามารถคว้าตวัไว้ได้ สดุท้ายดิ้นหลดุมอื

ไปทุกครั้ง ตะวนัมคีวามซบัซ้อนในตวัเองมากกว่าที่เขาแสดงให้เหน็ภายนอก 

ยากจะคาดเดาว่าวนันี้จะได้เจอกบัตะวนั ‘เวอร์ชนั’ ไหน ผู้หญงิที่ผ่านร้อน

ผ่านหนาวอย่างเธอ จนมองเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ไม่ต่างกับธุรกิจ ทุกอย่างม ี

ขั้นตอน มีการเจรจาที่เธอสามารถท�าได้อย่างช�านิช�านาญ จนทุกอย่างช่าง 

ไร้ความตื่นเต้น กระทั่งตะวนันี่แหละที่ปลกุความท้าทายยามได้ออกล่าเหยื่อ

อกีครั้ง

แต่ถึงจะติดอกติดใจชายหนุ่มเพียงใด รินรดาก็คิดว่าใกล้จะถึงขีด

จ�ากดัของตวัเองแล้วเช่นกนั ถ้าหากยงัเล่นตวัแบบนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อไม้อ่อน

ใช้ไม่ได้ผล...เธอกอ็าจต้องใช้ไม้แขง็

“พี่บอกแล้ว แค่ตะวนัตามใจพี่ อยากได้อะไร พี่กจ็ะให้”

“หน้าตาผมดูเหมือนแมงดาเกาะกระโปรงผู้หญิงกินนักหรือ” ชาย

หนุ่มถามกระด้าง แต่รอยยิ้มกับแววตาเป็นประกายของหญิงสาวยิ่งท�าให้

เขากดัฟันแน่น เพราะดูท่าผู้หญงิบนตกัของเขาจะคดิแบบนั้น

“ศกัดิ์ศรว่ีางั้น แล้ว...มนักนิได้ไหมล่ะจ๊ะ” รนิรดาแตะนิ้วบนรมิฝีปาก

ชายหนุ่มเมื่อโต้แย้ง “ตะวันไม่รู้หรอกว่าความล�าบากจริงๆ เป็นยังไง คน

ใกล้จะอดตาย คนที่ล้มเหลวและสูญสิ้นทุกอย่างเป็นยงัไง เพราะถงึจะล้ม 

ตะวนักล็้มบนเบาะรองนิ่มๆ ที่คุณภูมกิางไว้รองรบั ดงันั้นอย่าพูดว่าตวัเอง



อ ย ุท ธ์  l  53

ทนความล�าบากได้เลย”

ตะวนัเบอืนหน้าหลบจากนิ้วมอืของหญงิสาว

“นี่ผมต้องท�ายงัไงคุณถงึจะเลกิยุ่งกบัผม”

“พี่ควรจะเป็นฝ่ายถามมากกว่าว่าเมื่อไหร่ตะวนัจะเลกิวิ่งหนพีี่ เพราะ

พี่ชกัรอไม่ไหวแล้ว อย่าบงัคบัให้พี่ต้องหกัแขนหกัขาแล้วจบัขงัล่ามโซ่เลย”

“หมายความว่ายงัไง” ดวงตาชายหนุม่หรี่แคบลง ตรงข้ามกบัรนิรดา

ที่เชดิคางขึ้นเลก็น้อย

“ก็ลองเอาไปคิดดูสิจ๊ะ ว่าคนอย่างพี่ท�าอะไรได้บ้าง โดยเฉพาะ...” 

เล็บยาวแหลมครูดผิวบริเวณล�าคอชายหนุ่มอีกครั้ง “...กับผู้ชายอย่างน้อง

ตะวนั”

 

สไบทิพย์เปิดฝาชีมองดูกับข้าวหลายอย่างที่ถูกจัดเตรียมไว้ ไหนจะ
แกงอกีหม้อที่หลานสาวก�าลงัจดัเตรยีมอกี

“ท�ากับข้าวท�าไมเยอะแยะ คุณตะวันกับเพื่อนเขาจะกลับมาพรุ่งนี้

ไม่ใช่หรอื”

“คุณตะวนับอกให้เตรยีมกบัข้าวรอเอง คงไม่ค้างหรอกจ้ะ” กระถนิ

ที่ยนือยู่หน้าเตาแก๊สเงยหน้าขึ้นดนูาฬิกาเป็นรอบที่ห้า จวนจะสองทุม่อยูแ่ล้ว 

ปกติหากนายใหญ่ของบ้านอยู่จะตั้งโต๊ะกันตั้งแต่หนึ่งทุ่ม ต่างจังหวัดห่าง

ไกลแบบนี้ สองทุม่กว่าส่วนใหญ่ทั้งเจ้านายและคนงานกเ็ริ่มเข้านอนกนัหมด

แล้ว แต่เพราะตะวนัไม่ได้บอกว่าจะมาถงึเมื่อไร เธอเลยกะเวลาคร่าวๆ ว่า

ชายหนุ่มน่าจะมาถงึสกัราวๆ สองหรอืสามทุ่ม

“กระถนิ เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปในอ�าเภอให้ยายหน่อยนะ”

เดก็สาวหนักลบัไปยงัร่างอวบของผูเ้ป็นยาย เหน็ว่าก�าลงัหยบิธนบตัร

ออกมาจากกระเป๋าซปิที่เหนบ็กบัเอวแล้วยื่นให้ เท่านั้นคนเป็นหลานกถ็อน

ใจยาว

“แม่โทร. มาขอเงนิอกีแล้วใช่ไหม เดอืนนี้สามครั้งแล้วนะยาย” ยิ่ง
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ทบทวนถึงจ�านวนเงินร่วมหมื่นที่ยายส่งให้บุตรสาว กระถินก็ยิ่งขุ่นเคือง 

ยายเธออายหุกสบิกว่าแล้ว แต่เงนิที่หามาได้จากน�้าพกัน�้าแรงกลบัไม่เคยได้

ใช้สอย มแีต่ป้อนส่งลูกสาวทุกเดอืน ไหนจะค่าเล่าเรยีนของเธออกี  

“ก็จะให้ท�ายังไงล่ะ” สไบทิพย์อุบอิบ เพราะรู้ว่าหลานสาวต้องไม่

พอใจ “ไอ้งานเสรมิสวยของมนัจะได้สกักี่มากน้อย ไหนจะค่าเช่าบ้าน ค่าน�้า

ค่าไฟ เรามบี้านอยู่ ข้าวกม็กีนิ เงนิกไ็ม่ได้ใช้อะไรนกัหนา ให้มนัหยบิยมื 

นดิหน่อยคงไม่เป็นไร”

“อย่างแม่ขอยมืแล้วคนืสกัครั้งด้วยหรอืจ๊ะ เหน็มแีต่ขอลมืๆ ตลอด 

แม่เขาไม่ใช่เดก็ๆ แล้วนะยาย เขาควรจะรบัผดิชอบตวัเองไม่ใช่เอาแต่เกาะ

ยายอยู่แบบนี้”

“ยงัไงมนักแ็ม่แกนะกระถนิ แล้วตั้งแต่ออกจากคกุมา งานมนัหาง่าย

เสยีที่ไหน...” เอ่ยเท่านี้สไบทพิย์กปิ็ดปากฉบั เพราะไม่อยากตอกย�้าให้หลาน

สาวสะเทอืนใจ

“งั้นเอาแบบนี้ไหมจ๊ะ กระถนิจะเลกิเรยีน แล้วออกมาท�างานหาเงนิ 

เราจะได้มเีงนิไว้ให้แม่ใช้เยอะๆ ไง”

“เอ้ แกนี่ ไม่ต้องมาประชดประชนัยาย มหีน้าที่เรยีนกเ็รยีนไป เงนิ

ค่าเล่าเรยีนแกยายหาให้ได้ อกีอย่าง ไหนบอกทางมหา’ลยัเขาตอบรบัมาแล้ว 

จะไม่เรยีนได้ยงัไง”

“มหา’ลยัมนัไม่เหมอืนโรงเรยีนมธัยมนะยาย ต่อให้มทีนุกย็งัมค่ีาใช้-

จ่ายอย่างอื่นอีกไม่รู้เท่าไหร่ แล้วถ้ากระถินต้องย้ายเข้ากรุงเทพฯ ยายคน

เดยีวจะดแูลทางนี้ไหวหรอื ไหนจะส่งกระถนิเรยีน ไหนจะส่งแม่ กระถนิว่า

แค่วฒุมิอหกกระถนิกพ็อหางานท�าได้หรอก หรอืไม่กข็องานนายภมูทิ�าในไร่

นี่แหละ”

“เลกิพดูเหลวไหลได้แล้ว ยายคยุกบันายภมูกิบัคณุมิ้นท์แล้ว ถ้าแก

ต้องย้ายไปกรงุเทพฯ กใ็ห้ไปพกัที่บ้านคณุมิ้นท์นั่นแหละ ค่าใช้จ่ายขาดเหลอื

ยงัไงนายภมูเิขากย็นิดจีะช่วยเหลอื” สไบทพิย์กลบัมาเสยีงแขง็ ส�าหรบันาง
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ยอมได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องนี้ เพราะความผิดพลาดที่อบรมเลี้ยงดูลูกสาว

ไม่ดีพอ จนเตลิดเปิดเปิงสร้างปัญหาให้มากมาย สไบทิพย์จึงต้องการให้

หลานสาวเพียงคนเดียวมีอนาคตที่ดี และสิ่งที่หญิงชราท�าได้ก็มีเพียงแค่

สนบัสนุนเรื่องการศกึษา

“คณุมิ้นท์บอกว่าจะให้กระถนิไปอยูท่ี่บ้านหรอืจ๊ะ” กระถนิถามซ�้า แต่

กจ็�าได้ว่าเมื่อนานมาแล้วนายหญงิของบ้านเคยเปรยว่า หากเธอต้องย้ายไป

เรยีนหรอืหาที่ท�างานกใ็ห้ไปอยูก่บัอนงค์อรผูเ้ป็นมารดาได้ เพราะตวัมนิตรา

กบัลกูๆ ยงัต้องไปๆ มาๆ ระหว่างกรงุเทพฯ กบัเมอืงจนัท์ จงึเกรงว่ามารดา

จะเหงา

พูดถงึอนงค์อร กระถนิเคารพและชื่นชมสตรผีูน้ี้อยูไ่ม่น้อยเพราะเป็น

ผู้หญิงท�างานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อครอบครัว สมัยก่อนแม้มินตราจะ

เคยดื้อรั้นท�าตวันอกลูน่อกทาง แต่กไ็ด้อนงค์อรคอยเตอืนสต ิจนท�าให้ชวีติ

หญงิสาวเป็นอย่างทุกวนันี้ ความรกัที่มนิตราได้รบัจากอนงค์อรนั้นแสนน่า

อจิฉา เพราะเป็นความรกัของแม่แบบที่เธอคงไม่มวีนัได้สมัผสัจากแม่แท้ๆ 

ของตนเอง

“คณุมิ้นท์กอ็อกปากจะให้ทนุเล่าเรยีน แค่แกตั้งใจเรยีนให้จบมหา’ลยั

กพ็อ”

“แบบนี้จะไม่รบกวนคุณมิ้นท์กับนายภูมิเกินไปหรือยาย” ที่ผ่านมา

ถงึยายจะไม่พดู แต่เงนิที่นายใหญ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนให้ยาย กระถนิแน่ใจว่า

นั่นรวมถงึค่าแรงที่เธอช่วยท�างานต่างๆ ให้ รวมถงึค่าเล่าเรยีนทุกวนันี้ด้วย 

“กระถินเกรงใจ ถ้าต้องขอความช่วยเหลือมากกว่านี้กระถินจะชดใช้ไหว

หรอื”

“ถ้าเกรงใจ หรอือยากชดใช้กแ็ค่อย่าท�าให้คุณๆ เขาผดิหวงั” ผู้เป็น

ยายย�้า “คุณมิ้นท์น่ะเขารู้ว่าแม่แกเป็นยงัไง และคนใจต�่าบางคนมนัสรุปว่า 

แกคงไม่มทีางทิ้งรอยแม่ คุณมิ้นท์ถงึอยากให้แกได้ดบิได้ด”ี

เด็กสาวถอนใจหนัก คิดว่าอย่างไรก็ต้องหาโอกาสคุยกับนายหญิง
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ของบ้านจริงๆ จังๆ สักครั้ง เธอไม่อยากเป็นฝ่ายที่รอรับเพียงอย่างเดียว 

อย่างน้อยกต็้องหาทางตอบแทนอะไรกลบัไปบ้าง

“เอาเถอะจ้ะ แล้วนี่จะให้กระถนิเข้าไปโอนเงนิในอ�าเภอ หรอืแม่เขา

จะแวะมาเอาเอง”

“เห็นมันบอกจะแวะมาท�าธุระในอ�าเภอ” สไบทิพย์บอกสถานที่ที่

ลูกสาวนดัพบ “คงต้องออกแต่เช้าหน่อย”

“กไ็ด้จ้ะ”

“อ้อ เวลาเจอหน้าแม่ ถงึนงัเดอืนมนัจะพดูจาหมาๆ ยงัไง เราเป็นลกู

กอ็ดทนเอา อย่าไปต่อปากต่อค�าให้มาก”

กระถนิเพยีงยิ้มมมุปาก แต่ไม่ได้เอ่ยค�าใด...ท�าไมเธอจะไม่รู้ ในเมื่อ

แม่ย�้านกัย�้าหนาว่าเถยีงพ่อแม่บาปกรรมแค่ไหน แต่กแ็ปลกด ีแม่ท�าเหมอืน

รู้ผลของเวรกรรมทุกอย่าง แต่ไม่ยักเคยมองย้อนกลับว่าเคยท�าเวรกรรม

อะไรไว้กบัลูกบ้าง!

พอสไบทิพย์ออกไปแล้ว เด็กสาวจึงกลับไปดูแกงในหม้อต่อ ทว่า

จิตใจหลังจากนั้นกลับเลื่อนลอยไปถึงอนาคตง่อนแง่นของตัวเอง ตั้งแต่

มนิตราเข้ามาเป็นนายหญงิของที่นี่ หญงิสาวกค็อยสนบัสนนุเธออย่างด ีคาด

หวงัว่าเธอจะได้ร�่าเรยีนสูงๆ ให้สิ้นค�าครหาอย่างที่ยายบอก กระถนิเองกค็าด

หวังเช่นนั้น แม้จะไม่เกี่ยงงานว่าจะหนักจะเบา แต่หากการศึกษาจะเพิ่ม

โอกาสให้เธอได้ท�างานที่มั่นคง เลี้ยงดูตัวเองและยายได้ นั่นก็น่าจะดีกว่า

เป็นแค่ลูกจ้างรายวันที่ไร่ ทว่าอีกใจหนึ่งก็กลัวว่าตัวเองจะท�าให้คนที่คอย

ช่วยเหลอืผดิหวงั

เดก็สาวถอนใจเฮอืกจนไม่ทนัสงัเกตว่ามคีนเดนิเข้ามาในครวั กระทั่ง

เสยีงทุ้มดงัขึ้นเหนอืศรีษะ

“ท�าอะไรกนิ”

“อุ๊ย!” กระถนิสะดุ้งตกใจจนเกอืบจะท�าทพัพใีนมอืร่วง พอหนัไปก็

ปะทะเข้ากบัร่างสงูที่เข้ามายนือยูข้่างหลงัตั้งแต่เมื่อไรไม่รู ้“โธ่เอ๊ย คณุตะวนั 
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เป็นผหีรอืไงคะ มาไม่ให้สุ้มให้เสยีง แล้วนี่พี่เมฆกลบัมาด้วยกนัหรอืเปล่า

คะ”

“กต้็องมาส ิท�าแกงส้มเหรอ” ชายหนุม่ชะโงกหน้าเข้าไปดแูกงในหม้อ 

ยิ่งอยูใ่กล้ๆ ยิ่งสงัเกตว่าผวิขาวของชายหนุม่เป็นสชีมพจูดักว่าเคย แสดงว่า

ก่อนมาถงึคงดื่มไปไม่น้อย

“แกงส้มมะละกอค่ะ มทีอดมนัปลา ชะอมไข่ น�้าพรกิกะปิ แล้วกผ็กั

สดๆ จากสวนหลงับ้าน ไม่ต้องมาท�าหน้าแบบนั้นค่ะ ก่อนออกจากบ้านเมื่อ

เช้ากระถินก็ถามแล้วว่ากับข้าวเย็นจะให้ท�าอะไร แต่คุณตะวันบอกเองว่า

อะไรกไ็ด้ กเ็นี่ยแหละค่ะ อะไรกไ็ด้ ถ้าไม่ชอบกต็้องต้มมาม่ากนิเอง”

รมิฝีปากชายหนุม่ปรากฏรอยยิ้มขบขนัที่ท�าให้ใบหน้านั้นดูหล่อเหลา

บาดตา และยนืยนัว่าปรมิาณแอลกอฮอล์ที่สะสมในเลอืดคงจะมากเอาเรื่อง 

ไม่งั้นคงไม่ยิ้มง่ายแบบนี้

“ยงัไม่ได้ว่าอะไรสกัค�า” แต่พอเหน็เดก็สาวท�าหนา้คว�่า คล้ายฟอ้งว่า

อย่างเขาต่อให้ไม่พูดกด็่าทางสายตาได้! จงึถามต่อ “เผด็มากหรอืเปล่า”

“เผ็ดกลางๆ พอเลือดลมเดินแหละค่ะ แกงส้มไม่เผ็ดเลยมันจะไป

อร่อยตรงไหน”

“เอามาชมิหน่อยส”ิ

กระถนิใช้ทพัพตีกัน�้าแกงขึ้นมาก่อนส่งให้ แต่แทนที่เขาจะรบัไป มอื

หนากลบัคว้าข้อมอืบางไว้ ก่อนจะก้มลงมาเป่าน�้าแกงแล้วชมิรสพลางคราง 

อมืเบาๆ เดก็สาวกะพรบิตางุนงง ใช่ว่าตั้งแต่อยู่บ้านเดยีวกนัมาเขากบัเธอ

จะไม่เคยอยู่ใกล้ชดิกนัขนาดนี้ เพยีงแต่ว่ามนัเป็นความใกล้ชดิที่ไม่มคีวาม

พศิวาสใดๆ มาเกี่ยวข้อง เผลอๆ เกอืบเป็นอรกินัด้วยซ�้า แต่เมื่อครู่...ไม่ 

ไม่ ไม่จรงิหรอก เธอคงคดิมากไปเอง อย่างตะวนัคงไม่คดิจะอ่อยเธอหรอก 

เขาคงดื่มหนกัเกินไปสมองเลยท�างานสบัสน เพราะถ้าเขาคดิแบบนั้นจรงิๆ 

ฟ้าคงผ่าแน่ๆ

“กระถนิว่าคณุตะวนัไปอาบน�้าก่อนดไีหมคะ” พดูแล้วกแ็สร้งท�าจมกู
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ฟดุฟิดใกล้ๆ ก่อนยกมอืขึ้นบบีจมูก “แหวะ ทั้งกลิ่นเหล้า บุหรี่ กลิ่นน�้าหอม

ปรบัอากาศในรถ แล้วยงักลิ่นอะไรไม่รู้เลี่ยนๆ อกี เหมน็จะตายอยู่แล้ว”

“หอื...” ตะวนัเชดิคางขึ้น ตรงข้ามกบัแววตาที่หรี่แคบลง “อมื นั่นส ิ

วนันี้ตะลอนทั้งวนัเหนยีวตวัไปหมด”

“นั่นแหละค่ะ รบีไปอาบน�้าอาบท่าเถอะ”

ใช่จะพดูเปล่าแต่ยงัโบกมอืไล่อกีด้วย เหน็จากหางตาว่าร่างสงูท�าเสยีง

งมึง�ารบัก่อนจะยอมเดนิออกไปจากครวั แต่ยงัไม่ทนัจะได้ถอนใจด้วยความ

โล่งอก จู่ๆ ท่อนแขนแขง็แรงกลบัเกี่ยวคอเธอไว้จากด้านหลงั ถงึจะไม่ได้

ออกแรงมาก แต่กแ็ขง็แรงจนดิ้นไม่หลุด กระถนิได้แต่ร้องเอะอะตกใจ

“เมื่อกี้ว่าฉนัตวัเหมน็หรอื มานี่” ขูไ่ม่จรงิจงันกั พร้อมกบัดงึร่างเลก็กว่า

เข้าไปหา

“คณุตะวนัจะท�าอะไร หยุดนะ กรี๊ดดด!” มโีอกาสไดร้้องเทา่นั้นเมื่อ

ใบหน้าจมลงกบัแผงอกหนา แถมคอยงัถูกลอ็กแน่น ท�าได้แค่ส่งเสยีงร้อง

อู้อี้ประท้วง แต่ยิ่งดิ้นเท่าไร เสยีงหวัเราะจากชายหนุ่มกย็ิ่งฟังสาใจ

“เป็นไงหอมดไีหมหอื”

“โอ๊ย! ไม่เอา คุณตะวนัพอแล้ว กระถนิจะขาดใจตายอยู่แล้วนะ!”

ชายหนุ่มหวัเราะเตม็เสยีง ก่อนตอบโต้ด้วยค�าพูดที่ท�าให้คนฟังเนื้อ

ตวัร้อนผ่าว

“นี่ถ้ามคีนผ่านมาได้ยนิเข้า คงได้คดิว่าฉนัท�ามดิมีริ้ายเธอ ถงึขนาด

ต้องร้องขอชวีติ”

“ทเุรศ บ้าที่สดุ ปล่อยนะเว้ย!” กระถนิแทบกรี๊ด ใช้ก�าป้ันทุบอกีฝ่าย

ไปหลายตุบ

“เดี๋ยวนี้กล้าขึ้นวะขึ้นเว้ยหรอื ใครสั่งใครสอนฮะ”

หลงัจากพนัตูกนัอยู่อกีครู่ จู่ๆ คนที่ลอ็กคอเธอไว้กย็อมคลายท่อน

แขนออก ปล่อยให้เดก็สาวมโีอกาสเงยหน้าขึ้นหายใจ แต่พอเหน็ว่าอะไรเป็น

สาเหตุให้คนช่างแกล้งยอมหยุดกย็ิ่งหน้าร้อนวาบอย่างที่ไม่เคยเป็น เพราะ
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อกีด้านหนึ่งนั้น เมฆายนืพงิโต๊ะกบัข้าวในท่าสบายๆ พลางหยบิทอดมนัปลา

ใส่ปากเคี้ยวช้าๆ ยกเว้นสายตาที่จ้องมองมายงัทั้งคู่ดูจดจ่อเกดิเหตุ

กระถนิรบีถอยห่างจากคนตวัสงู แม้ลมหายใจจะยงัหอบ ผมหางม้า

ที่รวบเอาไว้หลุดลุ่ย แถมเหงื่อบางๆ เป็นมนับนหน้าผาก แต่ตวัต้นเหตุที่

เมื่อครู่ยงัดูเหมอืนคนเมากลบัถามเพื่อนด้วยน�้าเสยีงเกอืบจะปกติ

“นี่แกมายนืท�าอะไรเงยีบๆ วะ มอีะไรท�าไมไม่เรยีก”

“ฉนักเ็ดนิไล่หลงัแกมา ยงัจะมาถามอกี” เมฆาตอบ “แต่สงสยัฉนัจะ

บรรลุวชิาล่องหนหายตวั ใครต่อใครเลยมองไม่เหน็”

“เอ่อ พี่เมฆกับคุณตะวันไปอาบน�้าให้สบายก่อนดีไหมจ๊ะ แกงส้ม

เสรจ็พอดเีดี๋ยวกระถนิจะตั้งโต๊ะรอ” เดก็สาวรบีเอ่ยแทรกบรรยากาศแปลกๆ 

พร้อมกบัส่งสายตา ‘ไล่’ คนข้างๆ ไปด้วย คราวนี้แม้จะไม่เอ่ยปากแต่ชาย

หนุ่มกย็อมล่าถอยไปแต่โดยด ียกเว้นกแ็ต่สายตาแปลกๆ จากเมฆาที่มอง

เธอทิ้งท้ายอกีเลก็น้อย เหมอืนจะวเิคราะห์บางอย่าง

 

พ้นจากครัวไม่กี่ก้าวเมฆาก็ใช้ไหล่กระแทกเพื่อนจนฝ่ายนั้นเกือบเซ 
หนักลบัมาชกัสหีน้ากลบั

“อะไรของแก”

“นั่นมันค�าพูดของฉันต่างหาก แกกับกระถินสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่

วะ” เมฆาย้อนถาม เขาเคยแวะมาที่ไร่ไผ่สามสี่ครั้ง แต่กค็ุ้นเคยกบัคนใน

บ้านอยูบ้่าง สาวน้อยในครวัเมื่อครูแ่ม้จะไม่ได้สนทิอะไรกนั แต่ความที่เป็น

เด็กซื่อๆ ร่าเริง กระตือรือร้น เมฆาเลยนึกเอ็นดูเพราะเขาเองก็มีน้องสาว 

อายุไล่ๆ กัน ใครจะคิดว่าไม่เจอหน้ากันแค่ไม่กี่ปีตอนนี้เด็กสาวคนนั้นจะ

เตบิโตเป็นสาวขึ้นอย่างรวดเรว็ แถมยงัดูสนทิสนมกบัไอ้คุณชายเรื่อยเยอะ

อกี ไม่ส ิตั้งแต่รู้จกัตะวนัมา ถ้าไม่เกี่ยวกบัเรื่องบนเตยีง เขายงัไม่เคยเหน็

มนัท�าตวัสนทิชดิใกล้กบัผู้หญงิรายไหนทั้งนั้น

“อยูบ้่านเดยีวกนั แกไม่ให้ฉนัสนทิกบัคนในบ้านตวัเอง แล้วจะให้ฉนั
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ไปสนทิกบัใคร”

“น้องกระถนิเขาอยู่บ้านแกมานานแค่ไหนแล้ววะ” เมฆาตั้งข้อสงสยั 

เพราะรู้แค่ว่าเด็กสาวเป็นหลานของแม่บ้านเก่าแก่ที่นี่ แต่ก็พอจะดูออกว่า 

เจ้าตวัดมูคีวามส�าคญัเกนิกว่าเดก็รบัใช้ในบ้านทั่วไป “แล้วพ่อแม่ไปอยูไ่หน”

ตะวันไหวไหล่เล็กน้อย “ไม่รู้ รู้แค่แม่เอามาทิ้งไว้กับยายตั้งแต่ตัว

แดงๆ พี่ภูมสิงสารกเ็ลยรบัไว้”

“แม่เขาไม่กลบัมาเยี่ยมบ้างหรอื” เมฆาถามต่อ แต่กลบัเหน็รอยยิ้ม

หยนัจากเพื่อนแทน

“ไม่ต้องมาน่ะดแีล้ว เพราะถ้าขนืยงัหน้าด้านมา ฉนักก็ล้าไล่ตะเพดิ

เหมอืนกนั”

“เฮ้ย ยงัไงนั่นกแ็ม่น้องเขานะเว้ย”

“แล้วไง ไม่ใช่แม่ฉนันี่”

เมฆาฟังแล้วกไ็ด้แต่ถอนใจ แต่กย็งัไม่ตดัความเคลอืบแคลงทิ้ง หลงั

จากเข้าออกไร่มาสกัระยะ นอกจากเรื่องศกึสายเลอืดภายในบ้านหลงันี้ เขา

ยงัแอบได้ยนิวรีกรรมอื่นของตะวนัด้วย หนึ่งในนั้นกค็อืหลายปีก่อนตะวนั

เคยมเีรื่องชูส้าวกบัลูกสาวหวัหน้าคนงาน ก่อนจะบานปลายไปถงึขั้นผูห้ญงิ

ร่วมมอืกบัอาแท้ๆ ของตะวนัขนคนมาปล้นบ้าน ตะวนัถกูท�าร้ายจนเกอืบเอา

ชีวิตไม่รอด ยังดีที่ทุกอย่างคลี่คลายลงได้ แม้จะฟังแปลกๆ ตรงที่พวก

คนร้ายเกอืบทั้งหมดยอมมามอบตวัเอง เมฆาคาดเดาไปว่าบางทพีวกนั้นอาจ

จะยงัไม่รู้ ว่าต่อให้ใช้ชวีติอยู่กลางไร่สวน ทว่าครอบครวันี้กม็อี�านาจและมี

คนหนุนหลังอยู่พอตัว การจะจัดการศัตรูหรือคนที่ไม่หวังดีให้หายไปแบบ

เงยีบๆ ไม่ใช่เรื่องยากแน่ 

ได้ยินว่าหลังจากนั้นหญิงสาวคู่กรณีก็ถูกพ่อส่งไปอยู่ที่อื่น แถมภูมิ

เองกเ็ข้มงวดกบัพฤตกิรรมเสเพลของตะวนัมากขึ้น การส่งชายหนุ่มไปดแูล

รีสอร์ตที่ตราดก็น่าจะเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมความประพฤติน้องชาย 

แต่กเ็ท่านั้นแหละ ให้มนัย้ายไปอยู่ที่ไหนกไ็ม่ต่างกนัหรอก เพยีงแต่เจ้าตวั
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คงได้บทเรียนมากพอที่จะไม่ท�าอะไรเอิกเกริก ยกเว้นก็แค่มันไม่ยุ่งกับคน

ใกล้ตวัโดยเดด็ขาด

แต่ใครจะไปรู ้พอกลบัมาอยูไ่ร่ห่างไกลสาวๆ สนัดานเดมิๆ อาจกลบั

มากไ็ด้ แถมอยูบ้่านเดยีวกบัเดก็สาววยัขบเผาะ วนัๆ อยูแ่ต่ในไร่ในสวนจะ

ไปทนัเล่ห์เหลี่ยมผู้ชายอะไร...โดยเฉพาะผู้ชายอย่างนายตะวนั

“ตะวนั...” เมฆาเอ่ยน�้าเสยีงจรงิจงั “อย่างแกคงไม่ได้เข้าต�าราสมภาร

กนิไก่วดัใช่ไหม”

ตาคมปรายมองเพยีงเลก็น้อย ก่อนยิ้มขบขนักบัความคดิของเพื่อน

“พูดแบบนี้ แกรู้จกัยายตวัแสบน้อยเกนิไป”

 

 




