
๑

ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ
“ผู้หญงิจะจบัผู้ชาย ไม่งั้นไม่ปล่อยท้องหรอก” 

ค�าพูดเหยียดๆ ที่ลอยเข้าหูขณะเดินผ่านกลุ่มวัยรุ่นท�าให้เจนสุดา

ชะงกัเท้า รมิฝีปากสชีาดเม้มเข้าหากนัอย่างสะเทอืนใจ ดวงตาโศกหรี่ลงด้วย

ความเจ็บแปลบที่หัวใจ เคยคิดว่าห้าปีที่ผ่านมาเธอลืมอดีตไม่น่าจ�าไปแล้ว 

เธอสามารถเดนิต่อและมชีวีติใหม่ได้แล้ว แต่ไยตอนนี้จงึหวั่นไหว เธอพร้อม

จะกลับมาที่นี่จริงหรือ หรือนี่เป็นแค่อาการเหนื่อยจากการเดินทาง ไม่ใช่

เพราะได้ยนิได้ฟังสิ่งที่เคยเกดิขึ้นกบัตวัเองเมื่อห้าปีก่อน

“ยายนี่ร่านจะตาย คดิจะจบัปีเตอร์ กเ็ขาหล่อนี่ เสยีดายนะ ก�าลงัรุ่ง

ต้องมาจบเพราะข่าวท�าผู้หญิงท้อง” ผู้หญิงอีกคนที่อยู่ในวงสนทนาแสดง

ความคดิเหน็ไม่ต่างจากคนแรก “เนี่ย ตอนแรกฉนัคดิว่านางจะแกล้งท้อง 

กลายเป็นท้องจริง แย่ชะมัด แต่คงต้องรอตรวจดีเอ็นเอ ถ้าใช่ลูกปีเตอร์

จริงละแย่เลย ปีเตอร์คงหมดอนาคตจริงๆ สงสารนะ ซวยแท้ๆ ไปเจอ 

ผู้หญงิแบบนี้”
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“นั่นน่ะส ิหมดอนาคตเลยนะ ท�าไมปีเตอร์ไม่โชคดเีหมอืนภมี อตริจุ

นะ” 

ชื่อที่ได้ยินท�าให้เจนสุดาแทบหยุดหายใจ ใครว่าคนไทยลืมง่าย 

สดุท้ายเมื่อเกดิเรื่องท�านองนี้ขึ้นอกี เรื่องในอดตีกจ็ะถูกยกขึ้นมาพดู ครั้งนี้

กเ็ช่นกนั 

“อันนั้นผู้หญิงถูกจับโป๊ะแตกได้ว่ากุข่าวท้อง ภีมเลยยิ่งดัง แต่

เสยีดายนะ หลงัจบหนงัเรื่องสุดท้ายเขากไ็ม่รบังานบนัเทงิอกีเลยทั้งที่ก�าลงั

ดงั หาเงนิได้อกีเยอะเลย”

“กค็รอบครวัเขารวย ไปท�าธุรกจิครอบครวัรวยกว่าอยู่แล้ว เขาเข้า

วงการบันเทิงแค่สร้างชื่อเสียง ท�าข�าๆ ตอนเด็ก พอโตก็ต้องไปท�าธุรกิจ

ครอบครวั แต่เอาจรงิๆ นะ ภมีน่ะตอนนั้นต่อให้ผู้หญงิท้องจรงิ ต้องออก

จากวงการบนัเทงิ ชวีติเขากไ็ม่แย่หรอก เพราะบ้านรวย ลูกชายคนเดยีว

ด้วย ปีเตอร์ส ิหมดอนาคตเลยนะ”

“ก็หวังว่าปีเตอร์จะโชคดี เด็กในท้องยายนั่นไม่ใช่ลูกปีเตอร์ ฉันไม่

เข้าใจเลย ผู้หญงิอย่างยายพะแพงน่ะ ป่านนี้เป็นยงัไงนะ หลงัจากเกดิเรื่อง

เหน็ว่าหนไีปอยู่ต่างประเทศนี่นา ชาตนิี้จะกล้ากลบัมาเมอืงไทยรเึปล่าไม่รู้”

“ท�าไมจะไม่กล้า หน้าด้านจบัผูช้าย ยอมกเุรื่องว่าท้องขนาดนั้นกต้็อง

กล้าอยู่แล้ว เนี่ยแค่นึกฉันก็สงสารเด็กแล้วนะ ถ้ายายพะแพงท้องขึ้นมา

จรงิๆ เดก็คงน่าสงสารที่มแีม่แบบนั้น เกดิมามแีม่ร่าน หาคนเป็นพ่อไม่เจอ 

แย่ชะมดั” 

“คุณแม่ขา” 

เสยีงใสๆ เรยีกสตเิจนสดุา หญงิสาวเบอืนหน้าจากกลุม่สาวช่างเมาท์

กลบัมาที่เดก็หญงิตวัน้อยที่เพิ่งตื่น แม่หนนู้อยชดุสชีมพนูั่งอยู่ในรถเขน็เดก็ 

แม้เพิ่งตื่นแต่เดก็แก้มชมพูกย็ิ้มแป้นอย่างคนอารมณ์ด ี

“แม่ แพง ขา” 

“อรุณสวสัดิ์จ้ะ แตงหวาน” คุณแม่วยัเบญจเพสสามารถสลดัความ
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ทุกข์ออกไปจากหัวได้เสมอเมื่อเห็นรอยยิ้มของเด็กน้อย คราวนี้ก็เช่นกัน 

“หนูจะเข้าห้องน�้ามั้ยคะลูก” 

เดก็หญงิส่ายหน้า ขยี้ตายงัคงงวัเงยี บอกว่าหวิ และทวงสญัญาที่จ�า

ได้ “หนูจะกนิส้มโอ จะกนิที่บ้านสวนค่ะ”

เจนสุดายิ้มกว้าง “โอเค งั้นไปบ้านสวนกนันะ แต่รอลุงโชตแิป๊บนงึ

นะจ๊ะ” 

แตงหวานพยกัหน้าจ๋อยๆ ที่ต้องรอ แต่แล้วเดก็หญงิกย็ิ้มแป้น “นั่น

ไง ลุงโชกมาแล้วค่ะ ไปกนิส้มโอกนั”

“โตขึ้นแล้วยงัเรยีกลุงโชกอกีเหรอแตงหวาน หนูต้องเรยีกว่าลุงโชติ

ส ิไหนมาอุม้หน่อยซ ิโตขึ้นแล้วหนกัขึ้นมั้ยนะ” ชายหนุ่มว่าพลางถลาเข้าไป

ยกตัวเด็กหญิงวัยสี่ขวบเกือบห้าขวบขึ้นสูง ท�าให้เธอหัวเราะเอิ๊กๆ อย่าง

ชอบใจ “ตวัหนกัขึ้นจรงิด้วย” 

โชติ คือชายหนุ่มหน้าตาดีที่ดูโดดเด่นจนสามารถเรียกสายตากลุ่ม

สาวนักเมาท์ที่อยู่บริเวณนั้นให้หันมอง ท�าให้เห็นภาพเหมือนครอบครัว

อบอุ่น พ่อมารับแม่และลูกสาวตัวน้อยที่สนามบิน ช่างเป็นภาพชวนมอง

เพราะหน้าตาดีกันทั้งบ้าน ดูเหมือนพวกหล่อนๆ จะไม่ได้เอะใจสักนิดว่า 

คุณแม่ยงัสวยคนนั้นคอืคนเดยีวกบัที่หล่อนพากนัพูดถงึอย่างเสยีๆ หายๆ 

และเด็กน้อยน่ารักสดใสคือเด็กที่เกิดขึ้นมาจริงๆ...เด็กที่พ่อของเขาไม่รู้ 

ด้วยซ�้าว่ามเีธออยู่ 

“ปะ งั้นกลบับ้านกนัเลย”

“แพงอยากไปที่โรงพยาบาลก่อนค่ะ แพงเป็นห่วงคุณยาย” นั่นคือ

สาเหตุที่ท�าให้เจนสุดาต้องกลบัมาเมอืงไทย และการกลบัมาครั้งนี้กเ็พื่ออยู่

อย่างถาวร อยู่ดูแลยายที่แก่มากแล้วและเริ่มป่วยถี่ขึ้น 

“แพงแน่ใจนะว่าพร้อมจะเผชิญความจริงแล้ว” โชติถามอย่าง

ระมัดระวัง “จริงๆ แล้วพี่ช่วยแพงดูแลยายได้นะ แพงไม่จ�าเป็นต้องท�า 

อย่างนี้กไ็ด้ถ้าแพงไม่พร้อม”
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“แพงพร้อมค่ะ เขามชีวีติของเขา และแพงกม็ชีวีติของแพง ทกุอย่าง

มนัจบแล้วค่ะ” 

โชตเิหน็แววตาที่เปลี่ยนไปของเจนสดุา ชายหนุ่มจงึคลายกงัวล “นั่น

สนิะ ตอนนี้แพงมชีวีติใหม่แล้ว และพี่กห็วงัว่าในชวีติใหม่ของแพงจะมพีี่อยู่

ด้วยนะ”

“ต้องมอียูแ่ล้วสคิะ กพ็ี่โชตเิป็นพี่ชายที่แสนดขีองแพง เป็นลงุโชกของ

แตงหวานนี่นา”

นั่นคอืสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแม้เวลาจะผ่านไปห้าปี เจนสดุาไม่เคยเปลี่ยน

ความรู้สกึที่มใีห้โชต ิเช่นเดยีวกบัที่โชตเิองกจ็ะไม่เปลี่ยนความรู้สกึรกั เขา

จะไม่มวีนัยอมแพ้ สกัวนัเขาจะเอาชนะใจเจนสุดาให้ได้ 

“จ้ะ พี่ชายที่แสนดกีไ็ด้” เขาพูดกบัเจนสุดาก่อนจะก้มลงพูดกบัเดก็

น้อย “ไปกนัเถอะแตงหวาน ลุงโชกจะพาหนูไปหาคุณยายทวดนะ” 

“ค่ะ ไปหายายทวดกนั ไปกนิส้มโอกนัค่ะ ลุย!”  

ภายในห้องชุดหรูวิวสวยริมแม่น�้าเจ้าพระยา แสงแดดยามเช้าสาด 
เข้ามาในห้องที่เปิดม่านไว้เพยีงเลก็น้อย เพื่อไม่ให้รบกวนการนอนของอตริจุ

ซึ่งยงัคงหลบัอยูบ่นเตยีงกลางห้อง เรอืนร่างเปลอืยเปล่ามเีพยีงผ้าห่มสขีาว

ที่ปกปิดของสงวนท่อนล่าง อาการหลบัสนทิไม่ใช่แคเ่พราะเพิ่งผ่านศกึหนกั

เมื่อคนืกบัสาวสวยซึ่งก�าลงัแต่งตวัอยูห่น้าโต๊ะเครื่องแป้ง แต่เพราะหลายวนั

ที่ผ่านมาเขาท�างานหนักและเพิ่งได้พัก จึงนัดคู่ควงออกเที่ยวแล้วจบลงที่ 

ห้องพกัของเธอ 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของทั้งคู่ แต่นี่ก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบคู่รักทั่วไป 

เรียกให้ถูกคงใช้ค�าว่า ‘คู่ควง’ คลายเหงา ต่างฝ่ายต่างต้องการกันแค่นั้น 

แล้วนั่นอาจเป็นเรื่องด ีเพราะท�าให้ทั้งคูร่กัษามติรภาพแบบนี้มากว่าห้าปีแล้ว

ตั้งแต่วนัที่ศรรีติาได้รูจ้กักบัชายหนุม่ที่มข่ีาวฉาว เรื่องราวของเขาเป็นทอล์ก 

ออฟเดอะทาวน์ว่าท�าสาวท้อง แต่คดพีลกิกลายเป็นว่าสาวเจ้าไม่ได้ท้องจรงิ 
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ท�าให้เขายิ่งโด่งดงั ได้รบัคะแนนสงสารจากคนที่ด่าไปก่อนหน้า ช่วงที่ดงัเป็น

พลแุตกชายหนุม่กลบัเลอืกหนัหลงัให้วงการบนัเทงิ ไปเรยีนต่อต่างประเทศ 

แล้วกลับมาบริหารธุรกิจโรงแรมและห้างสรรพสินค้าใหญ่ในไทยของ

ตระกูลที่ไม่มใีครไม่รู้จกั อย่างตระกูล ‘โสภณเมธากุล’ ผู้มั่งคั่ง 

หลังเหตุการณ์นั้น ทุกฝ่ายดูพอใจกับความเปลี่ยนแปลงของอติรุจ 

พอใจที่หลังเรื่องร้ายชายหนุ่มเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นผู้ใหญ่ แม้จะมีบาง

อย่างเปลี่ยนไปกต็าม จากคนอารมณ์ด ีมมีนษุยสมัพนัธ์กบัผู้คน กลายเป็น

คนจรงิจงักบัชวีติ วนัๆ แทบไม่ยิ้ม ชวีติสนใจแต่เรื่องงานที่บรษิทั ท�าตาม

ค�าสั่งของบดิาที่เสยีชวีติไปในช่วงที่เขาก่อเรื่อง 

‘คุณพ่อตายไปกเ็พราะทุกข์ใจเรื่องแก ท�าไมยงัไม่เข้าใจ! แกต้องให้

แม่เครยีดตายตามคณุพ่อไปใช่มั้ยถงึจะพอใจ ผูห้ญงิคนนั้นไม่ได้ดพีอจะให้

แกรกั แม่ขอได้มั้ย คดิว่าท�าเพื่อแม่ที่เลี้ยงดลูกูมา ไม่มคุีณพ่อแล้ว ภมีต้อง

เป็นเสาหลกัให้แม่และน้องทั้งสองนะลูก ลมืผู้หญงิคนนั้นซะ มชีวีติต่อ แม่

ขอลูกแค่เรื่องนี้ แล้วนับจากนี้แม่จะไม่บังคับลูกอีกเลย จะไม่ขอให้ภีมท�า

เรื่องฝืนใจตวัเองอกีแล้ว’

อตริจุให้อย่างที่มารดาขอ ท�าตวัให้แขง็แกร่งพอที่จะเป็นเสาหลกัแทน

บิดาที่เสียชีวิตไป เป็นที่พอใจของคนในครอบครัว สองสามปีที่เขาเข้ามา 

บรหิารงานอย่างจรงิจงัหลงัเรยีนจบ ท�าให้ธุรกจิด�าเนนิไปด้วยดแีละมั่นคง

เสยียิ่งกว่าตอนที่บดิาท�า สิ่งที่ท�าส่งผลให้เขามอี�านาจในการตดัสนิใจทุกอย่าง 

รวมถึงการตัดสินใจเรื่องตัวเอง เขาเลือกที่จะไม่แต่งงาน แม้มารดาและ 

น้องสาวจะพยายามจบัคู่ให้และตดัพ้อหลายครั้ง

‘อย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวผม ผมให้อย่างที่คุณแม่ขอ คุณแม่ก็ควรจะ

รกัษาค�าพดู จะไม่บงัคบัหรอืบอกให้ผมท�าสิ่งที่ผมไม่อยากท�า ถ้าผมพร้อม

จะแต่ง พร้อมจะรกัใคร ผมจะบอกเอง’

ถึงจะออกตัวไปอย่างนั้น ทว่าคนในครอบครัวก็ไม่ได้ยอมแพ้ แต ่

ไม่กล้าท�าแขง็เข้าใส่ ได้แต่หวงัว่าสกัวนัชายหนุ่มจะหลงรกัผู้หญงิสวย ชาติ
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ตระกูลด ีโพรไฟล์เยี่ยมที่วนเวยีนเข้ามาในชวีติ หนึ่งในนั้นอาจรวมศรรีติา 

หญงิสาวที่ดูเหมอืนอตริุจจะให้ความส�าคญัมากกว่าใครๆ ในเวลานี้ อย่าง

น้อยกม็สีมัพนัธ์ลกึซึ้งยาวนานที่สุด แต่กย็งัไม่นานพอจะให้ชายหนุ่มฝันถงึ

ในยามหลับ เพราะเวลานี้เขาก�าลังฝันถึงผู้หญิงที่ชื่อเจนสุดาถึงขั้นละเมอ 

ออกมา 

“แพง...พะแพง...เธออยู่ไหน อย่าทิ้งพี่ไป...อย่าทิ้ง...ได้โปรดกลับ

มา...”

ค�าอ้อนวอนที่คงไม่มทีางส่งไปถงึเจ้าของชื่อ เพราะมนัเกดิขึ้นแค่ยาม

ที่ชายหนุม่อยูใ่นความฝันเท่านั้น ทนัททีี่สะดุง้ตื่น ความรู้สกึว่าถกูทรยศจะ

ท�าให้เขาเปลี่ยนท่าท ีและบอกตวัเองว่าจะไม่มทีางอ้อนวอนผู้หญงิเลอืดเยน็

ออกไปอย่างนั้น ต่อให้ตายกไ็ม่มวีนัพูด ไม่มวีนัแสดงออกให้ใครเหน็ว่าเขา

อาลยัอาวรณ์เธอ 

“ปวดหวัชะมดั กี่โมงแล้วเนี่ย” 

ชายหนุม่พลกิตวัหนแีสงสว่าง บ่นกบัตวัเอง แต่กด็งัพอจะท�าให้เพื่อน

ร่วมห้องได้ยินและหันมามอง เห็นผู้ชายโป๊ที่เธอนอนกอดเมื่อคืนรู้สึกตัว

แล้ว 

“จะเก้าโมงแล้วค่ะ”

“ริต้า?” อติรุจพยายามลืมตาขึ้นมอง “คุณตื่นนานรึยัง แล้วนั่นจะ

แต่งตวัไปไหน ยงัเช้าอยู่เลยนะ” 

“เรียกชื่อถูกด้วย” หญิงสาวเดินเข้ามาใกล้ เธอติดต่างหูเสร็จแล้ว 

จึงนั่งลงบนเตียง เอื้อมมือแตะหน้าคนที่ยังมีอาการเหมือนโดนหมอนดูด 

ไม่มแีรงลุก “จะนอนต่อกไ็ด้นะคะ รติ้ามปีระชุมตอนสบิโมง ต้องออกไป

ก่อน” 

“ได้ไง” คราวนี้ร่างเปลอืยเปล่าผดุลุกขึ้นนั่ง ท�าเอาผ้าห่มหลน่ไปกอง

ที่ตัก เผยให้เห็นแผ่นอกกว้าง ซิกซ์แพ็กแน่น ถ้าเป็นสาวน้อยคงเขินอาย  

แต่คงไม่ใช่กบัศรรีติาที่ก�าลงัข�าอาการตหีน้าขรมึของคนโป๊ที่เริ่มโวย “แล้ว
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ใครจะอยู่กบัผม ไหนว่าคุณพร้อมเป็นผู้หญงิของผมตลอดเวลา หลอกให้

ผมหลงแล้วท�าอย่างนี้ได้ไง จะฟันแล้วทิ้งเหรอ ผมไม่ยอมนะ”

“อย่ามาท�าปากดีเลยค่ะ คุณน่ะเมื่อคืนยังละเมอเรียกชื่อเธอคนนั้น

อยู่เลย”

“ผมเปล่าซะหน่อย”

“เหรอคะ เมื่อกี้กย็งัละเมอเรยีกอยู่เลย ชื่ออะไรนะ...พะแพงใช่มั้ย 

คงเป็นฝันดสีนิะคะ”

“ฝันดบ้ีาอะไร” คนพดูหงดุหงดิขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั “อย่าพดูถงึผูห้ญงิ

คนนั้นให้ผมอารมณ์เสยีหน่อยเลย ผมไม่อยากได้ยนิชื่อ แล้วอย่าเรยีกให้

ได้ยนิอกี”

“คุณยังอารมณ์เสียที่พูดถึงเธอ แสดงว่าคุณยังไม่ลืมเธอ” ศรีริตา 

รู้ว่าคนปากแข็งไม่มีทางยอมรับ “คุณยังรักเธอ ไม่อย่างนั้นคุณก็คงยอม

แต่งงานกบัผู้หญงิดีๆ  ที่แม่คุณ น้องคุณพยายามจบัคู่ให้ หรอืไม่กย็อมขอ

รติ้าแต่งงานไปแล้ว เรารู้จกักนัมานานแล้วนี่ น่าจะแต่งกนัได้แล้วนะ” 

“แต่งเลยมั้ยล่ะ ผมจะได้ไปบอกคุณแม่ให้มาสู่ขอคุณ” 

ศรีริตารู้ว่าค�าพูดนั้นไม่ได้จริงจัง แต่เธอก็เล่นด้วย “ง่ายขนาดนั้น

เชยีว”

“ก็ไม่เห็นมีอะไรต้องยุ่งยากนี่ เราคบกันมานาน ถึงจะคบแบบไม่

ผูกมดักเ็ถอะ ถ้าแต่งกบัคุณ ทุกคนกค็งแฮปปี”

“ยกเว้นคุณ?”

“ผมกไ็ม่ได้เดอืดร้อน เหลอืแค่คุณ จะเอาไงล่ะ”

ศรรีติาเลกิคิ้ว ตหีน้าจรงิจงัก่อนจะหวัเราะ 

“ไม่ละค่ะ รติ้าไม่อยากแต่งกบัคนที่ไม่ได้รกัรติ้า แล้วที่ส�าคญัรติ้าก็

ไม่ได้รกัคณุ คณุน่ะแค่คูค่วงยามเหงาค่ะ อย่าส�าคญัตวัผดิ” เธอบอกพลาง

ก้มลงไปจุ๊บปากชายหนุ่มเหมือนผู้ปกครองจูบบ๊ายบายเด็กน้อยที่ก�าลังจะ

ถูกทิ้งไว้ที่บ้าน “ไปละนะคะ”
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“คุณจะทิ้งผมไว้อย่างนี้เหรอรติ้า” แววตาขี้อ้อนนี้ใช้ได้ผลเสมอ แต่

คงไม่ใช่กบัคราวนี้ 

“อย่างอแงสคิะที่รกั อ้อ รติ้าลมืบอกคุณ รติ้าต้องบนิไปองักฤษนะ

คะ จะอยู่ที่นั่นสองสามอาทติย์”

“คุณล้อผมเล่นใช่มั้ย แล้ววนัว่างสามสี่วนัที่เหลอืผมจะอยู่ยงัไง” 

“รติ้าว่าคุณคงต้องหาคนควงแก้เหงาใหม่แล้วละค่ะ บ๊ายบาย” 

ประตูห้องปิดลง อติรุจถอนหายใจ ขยับลงจากเตียง มองภาพ

สะท้อนของตวัเองในกระจก ดวงตาที่ดเูศร้ายิ่งท�าให้หม่นหมอง เหมอืนเคย

มีเหตุการณ์อย่างนี้ในอดีต เขาเคยมีวันที่ดี วันที่ตื่นขึ้นมาแล้วมีผู้หญิง 

คนหนึ่งเดนิเข้ามาโอบหลงั เรยีกชื่ออย่างอ่อนโยน 

‘ตื่นแล้วเหรอคะพี่ภีม เดี๋ยวแพงไปท�าอาหารเช้าให้ รอแป๊บนึงนะ

คะ...หอื?’

‘ไม่รอแล้ว จะกนิตอนนี้ พี่จะกนิพะแพงตอนนี้เลย หวิจะแย่ เมื่อคนื

ยงักนิไม่อิ่มเลย ใครกไ็ม่รู้หลบัไปก่อน’

‘เอ๊ะ ไม่นะคะพี่ภมี ปล่อยแพงค่ะ อย่าค่ะ ไหนว่าวนันี้มงีานไงคะ...

อย่า...’ 

เขาไม่เคยห้ามใจตวัเองยามอยูใ่กล้ผูห้ญงิในอ้อมแขนได้เลย ทั้งหมด

กเ็พราะรกั เขารกัเธออย่างที่ไม่เคยรกัใคร แต่ท�าไมเธอเลอืกที่จะทิ้งไป แล้ว

ท�าไมเขายังเฝ้าคิดถึง คิดถึงผู้หญิงที่กล้าฆ่าลูกของตัวเองเพียงแค่เงินสิบ

ล้าน!

“โธ่โว้ย!” ค�าสบถมาพร้อมเสยีงกระจกร้าวที่ถกูหมดัเหวี่ยงใส่เตม็แรง 

รอยร้าวปรากฏขึ้นพร้อมกบัเลอืดที่ไหลซมึจากก�าปั้น 

“เมื่อไหร่เธอจะออกไปจากหวัของฉนัซะท.ี..พะแพง เมื่อไหร่เธอจะไป

จากชวีติฉนัซะท!ี” 



๒

ณ บ้านต้นล�าพู บ้านเรอืนไทยประยกุต์หลงัใหญ่กลางสวนผลไม้ 
รมิคลองในอมัพวา

เสยีงบบีแตรหน้าประตทู�าเอาคนดแูลบ้านวยัเลยเกษยีณอายุซึ่งก�าลงั

ท�างานอยูห่น้าบ้านสะดุง้ตกใจ กระถางในมอืตกแตก ยงัไม่ทนัจะได้หนัหน้า

ไปดูแกกส็บถด่า เพราะคดิว่าเป็นลูกชายที่ออกไปข้างนอก แต่กร็บีเดนิไป

เปิดประตูไม้บานใหญ่ที่ทึบจึงไม่เห็นว่ารถที่จอดอยู่ข้างหน้าไม่ใช่รถกระบะ

เก่าๆ ของลูกชายแก แต่เป็นรถสปอร์ตหรูหราราคาแพง

“เออๆ รู้แล้ว เอง็จะบบีแตรเรยีกพ่อเอง็หรอืไงวะ” แกตะโกนออก

ไป ก่อนจะเปิดประต ูและเหน็ความจรงิว่าท�าพลาดร้ายแรง ใบหน้าเหี่ยวย่น

ซดีไปทนัท ี“คุณภมี! ซวยแล้วไอ้ชุม”

ถึงตอนนี้นายชุมภาวนาให้คนในรถไม่ได้ยินที่แกตะโกนด่าเมื่อครู่ 

แล้วดเูหมอืนค�าภาวนาของแกจะเป็นจรงิ หรอืไม่ชายหนุม่อาจจะแค่ไม่ถอืสา 

จงึให้สญัญาณบอกให้เปิดประตู แล้วเขากข็บัรถผ่านเข้าไปในตวับ้าน นาย

ชุมรีบวิ่งตามไปรับใช้อย่างที่เคยท�า นานเท่าไรแล้วที่เจ้านายบ้านนี้ไม่ได ้
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แวะมา ถ้าแกไม่เลอะเลอืนจนจ�าไม่ได้ นี่คงเข้าปีที่ห้า จะครบหกอกีไม่นาน

ห้าหกปีที่รั้วบ้านฝั่งหนึ่งสร้างใหม่เป็นก�าแพงสูงเกือบสามเมตรเพื่อ

ตดัขาดจากบ้านสวนที่อยู่ข้างๆ 

“สวสัดคีรบัคณุภมี ผมไม่ทราบว่าคณุภมีจะมา เดี๋ยวผมจะให้นงันวล

รบีไปท�าความสะอาดให้”

“ลุงกบัป้าสบายดนีะ ป้านวลยงัท�างานไหวอยู่เหรอ”

“พวกเราสบายดคีรบั ถงึนงันวลแก่มากแล้ว กพ็อๆ กบัผมละครบั 

แต่กย็งัท�างานไหว ครั้นจะรอให้นงันาตกบัผวัมนักลบัมาจากตลาดกก็ลวัว่า

จะช้าไป นงันาตกบัผวัมนัเอาของที่สวนไปส่งในตลาดน่ะครบั”

“ไม่เป็นไร ฉนัไม่รบี ว่าจะไปนอนเล่นที่ท่าน�้าซะหน่อย” ชายหนุ่มบอก

อย่างคุ้นเคยกบัที่นี่ดี

“เดี๋ยวผมจะเอาน�้าไปให้ ว่าแต่คุณภมีจะรบัอาหารเที่ยงเลยมั้ยครบั 

นังนวลท�าต้มย�าปลาทูไว้พอดี ผมจะได้ยกไปให้” นายชุมจ�าได้ว่านั่นเป็น

อาหารโปรดของอติรุจ แม้เขาจะไม่ได้เจอผู้เป็นนายมากว่าห้าปีแต่ก็จ�าได้ 

“ผมเกบ็ส้มโอไว้หลายลูก แล้วจะแกะไปให้นะครบั”

“ฉันยังไม่หิว แค่ส้มโอก็พอ” ชายหนุ่มบอกก่อนจะเดินแยกไป ทิ้ง

ชายชราไว้กบัความงุนงงเลก็น้อย 

“นั่นฉนัไม่ได้ตาฝาดใช่มั้ยไอ้แก่ นั่นคณุภมีไม่ใช่เหรอ” หญงิวยัเดยีว

กบันายชมุถอืตะหลวิเดนิตามเสยีงแตรรถก่อนหน้านี้มาถงึหน้าบ้าน เหน็รถ

และทนัเหน็หลงัชายหนุม่ที่เดนิเข้าสวนผลไม้ไปทางศาลารมิน�้าที่เหน็อยูไ่กล

ออกไป “เกดิอะไรขึ้น ท�าไมเธอมาที่นี่”  

“นั่นน่ะส ิ ตั้งแต่เกดิเรื่องคุณๆ ที่บ้านใหญ่กไ็ม่เคยมาที่นี่เลย” นาย

ชุมรู้สกึใจไม่ด ี

“ไม่ใช่ว่าคุณภมีแกจะมาบอกเราว่าจะขายที่นี่นะ ถ้าเป็นอย่างนั้นเรา

จะไปอยู่ที่ไหนกนัไอ้แก่” 

“เหลวไหล ถ้าจะขายแกคงขายนานแล้ว คณุนายใหญ่พยายามจะขาย
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ที่นี่ แต่คณุภมีแกกไ็ม่ให้ขาย” นายชมุให้เหตผุล “แต่ที่น่าแปลกใจ ท�าไมต้อง

มาช่วงนี้”

“ช่วงนี้ท�าไม” นางนวลยงัคดิไม่ทนั แต่ครู่ต่อมากท็�าตาโต “ตายแล้ว! 

หนูพะแพง”

ถึงตอนนี้สองสามีภรรยาก็หน้าซีด อดหวั่นใจไม่ได้เมื่อหวนนึกถึง

เรื่องราวเมื่อห้าปีก่อน 

“ไม่เป็นไรหรอกมั้ง” นายชุมว่า พยายามปลอบใจตัวเอง “ก็หนู 

พะแพงเขามลีูกมาด้วยนี่ ถงึจะบอกว่าสามใีหม่ตายแล้วกเ็ถอะ” 

“แกเชื่อจรงิๆ เหรอว่าหนพูะแพงมสีามใีหม่ที่เมอืงนอก แกไม่คดิบ้าง

เหรอว่าหนูแตงหวานเป็นลูกหนูพะแพงกบัคุณภมี ฉนัว่าหนูแตงหวานที่เรา

ไปเจอเมื่อวานหน้าเหมอืนคุณภมีนะ เหมอืนมากด้วย เดก็สี่ขวบกบัห้าขวบ

ต่างกันไม่มากนะแก อาจจะเป็นไปได้นะว่าที่มีข่าวว่าหนูพะแพงแกล้งท้อง 

หรือว่าข่าวไปท�าแท้งน่ะจะเป็นเรื่องไม่จริง คนอย่างหนูพะแพงน่ะเหรอจะ

กล้าท�าแท้ง เรื่องโกหกว่าท้องยิ่งเป็นไปไม่ได้”  

นายชมุพยกัหน้าคล้อยตามภรรยา แต่ยงัไมพ่ดูอะไร นางนวลกพ็ดู

ต่อ

“แล้วมาลองคดิกนัเล่นๆ นะว่า ถ้าหนแูตงหวานเป็นลกูคุณภมีจรงิๆ 

จะเกดิอะไรขึ้น คุณภมีจะท�ายงัไง” 

“ฉนัไม่รู้ว่าคุณภมีจะท�ายงัไง แต่ฉนัว่าทางบ้านใหญ่คงไม่อยู่เฉยแน่ 

แล้วที่ส�าคญัหนูพะแพงกบัหนูแตงหวานคงต้องวุ่นวายกนัอกีมาก” 

“แต่ฉันกลับไม่ได้กลัวพวกคุณๆ บ้านใหญ่นะ ฉันกลัวใจคุณภีม

มากกว่า” นางนวลบอก “เธอเจบ็เพราะหนพูะแพงมาก เจบ็จนเกลยีดไม่ยอม

ให้พดูถงึ ถ้ารูว่้าถกูหลอกอกีครั้งเรื่องลกู แกคงไม่ให้อภยัหนูพะแพง แลว้

ด้วยนสิยัแกตอนนี้ แกเล่นหนูพะแพงหนกัแน่” 

สองสามภีรรยาหน้าซดี รูส้กึสยอง ก่อนนางนวลจะตั้งสตไิด้ ผลกัหวั

สามอีย่างเคอืงๆ 
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“แกจะพูดให้น่ากลวัท�าไม หนูแตงหวานจะเป็นลูกคุณภมีไปได้ยงัไง 

ไอ้แก่เพ้อเจ้อ ฉนัไปโทร. ตามลกูให้มาท�าความสะอาดห้องให้คุณภมีดกีว่า” 

ว่าพลางเดนิหนไีปดื้อๆ “ไร้สาระเพ้อเจ้อ แก่แล้วแก่เลย”

“อ้าว...กเ็อง็ไม่ใช่เหรอที่เปิดประเดน็ขึ้นมา” นายชุมงงที่โดนโยนขี้ใส่ 

แต่กไ็ม่วายตะโกนไล่หลงัภรรยาไป “แกะส้มโอเป็นของว่างให้คณุภมีด้วยนะ 

ฉนัจะเอาไปให้แกที่ท่าน�้า” 

นายชุมขมวดคิ้วอีกครั้ง นึกภาพเมื่อวานที่ไปข้างบ้านเพื่อต้อนรับ 

เจนสดุากบัลกูสาว เหน็เดก็หญงิตวัน้อยที่กนิส้มโอหมดเป็นลกูๆ แล้วใจสั่น 

“ไม่หรอกมั้ง...เป็นไปไม่ได้...ต้องไม่ใช่...ต้องไม่ใช่ ไม่งั้นไฟไหม้ที่นี่

แน่ๆ” 

“สวสัดคี่ะ”
เสียงใสๆ ดังขึ้นพร้อมการถูกสะกิดแขน ท�าให้อติรุจซึ่งเผลอหลับ

ไปบนแคร่ยาวของศาลารมิน�้ารู้สกึตวั ลมืตาตื่น ภาพแรกที่เหน็คอืเงาร่าง

ของใครบางคนก�าลงัชะโงกหน้ามองเขา ใครบางคนที่สวมหมวกปีกกว้าง 

“หนูกนิได้มั้ยคะ หนูขอกนิส้มโอได้มั้ยคะ”

ค�าถามมาพร้อมน�้าลายเป็นฟองฝอยที่กระเซน็ใส่หน้าท�าให้ตื่นเตม็ตา 

เหน็คนตวัน้อยใบหน้ากลม แก้มยุ้ยขาวอมชมพูนั้นแทบจะปิดดวงตาด�านลิ 

ขนตายาวงอนกะพรบิไหวเมื่อเจ้าตวัยิ้มเหน็ฟันขาว มอืป้อมๆ จบัปีกหมวก

ไว้เมื่อมลีมเยน็พดัผ่าน 

“หนูกนิส้มโอได้มั้ยคะ” 

‘เดก็ที่ไหน’ นั่นคอืค�าถามแรกที่อตริจุถามตวัเอง ตามมาด้วยค�าถาม

ที่ว่าเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร หรือจะเป็นลูกหลานของคนงานในบ้านสวน อาจ

เป็นไปได้ เพราะเขาไม่ได้มาที่นี่ห้าปี คงเป็นหลานของลงุชุมกบัป้านวล แล้ว

ท�าไมมาที่ท่าน�้าคนเดยีว ปล่อยเดก็มาที่นี่ได้อย่างไร 

“หนูกนิได้มั้ยคะ” 
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ดเูหมอืนเจ้าตวัจ้อยจะสนใจส้มโอเนื้อขาวที่อยูใ่นจาน เธอกลนืน�้าลาย

ถีๆ่  เหมอืนอยากกนิหนกัหนา ดวงตากลมโตจ้องมองเนื้อขาวๆ นั้นไม่วางตา 

ส้มโอพวกนี้ลุงชุมหรอืป้านวลคงเอามาวางไว้ตอนที่เขาหลบัไป 

“ขอชิ้นนงึได้มั้ยคะคุณลุง” 

“ลุง?” เป็นเด็กที่หยาบคายมาก เรียกคนที่ยังไม่สามสิบดีว่าลุงได้

อย่างไร “ไม่ให้ นั่นของฉนั แล้วเธอเป็นใคร”

“เธอเป็นเดก็ค่ะ” ตอบเสยีงใสชี้ตวัเอง ยิ้มแป้นดงัเคย “ขอชิ้นนงึนะ

คะ”

“เป็นเดก็แล้วมาที่นี่กบัใคร” คนเป็นผูใ้หญ่เสยีงเข้ม คดิว่าวางท่าขรมึ

ไว้เจ้าตวัจ้อยจะเกรงใจ 

“เดก็มาคนเดยีวค่ะ ขอชิ้นนงึนะคะ” 

“มาเล่นรมิน�้าคนเดยีวได้ยงัไง ไม่รู้เหรอว่ามนัอนัตราย แถมมาขอ

ของกนิคนแปลกหน้าแบบนี้ได้ไง ไม่มใีครสอนรยึงัไง”

“สอนค่ะ อย่าไปกบัคนแปลกหน้า อย่ากนิหนมคนแปลกหน้า แต่นี่

ส้มโอ หนูชอบส้มโอ...ขอชิ้นนะคะ”

อตริจุรบีดงึจานออกห่างจากเจ้าตวัจ้อย ไม่ใช่เพราะเธอจะหยบิส้มโอ

ไป แต่เพราะกลวัว่าน�้าลายเธอจะหยดแหมะใส่จาน ถงึตอนนี้เขาจงึจ�าเป็น

ต้องหยบิส้มโอชิ้นหนึ่งให้ เจ้าตวัน้อยยกมอืไหว้ ร้องเย้ๆ อย่างดใีจ ก่อนจะ

ถอยไปนั่งเก้าอี้ กินส้มโอชิ้นนั้นอย่างเอร็ดอร่อย เผลอครู่เดียวก็หมดชิ้น 

จากนั้นก็หันมายิ้มแป้น มองตาแป๋ว ไม่ต้องเอ่ยปากชายหนุ่มก็รู้ว่าเจ้าตัว

น้อยอยากได้อกีชิ้น 

“คุณลุงชอบส้มโอมั้ยคะ ชอบเหมอืนหนูเลย”

อติรุจเลิกคิ้วมองเด็กหญิงอย่างพินิจ...เด็กตัวน้อยจัดว่าเป็นเด็ก

หน้าตาดมีาก ผวิขาว จ�าได้ว่านงนาตกไ็ม่ได้ผวิขาวขนาดนี้ หรอืจะได้ทาง

ฝ่ายพ่อ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าพ่อคงหน้าตาดีมาก จึงได้มีลูกหน้าตา 

น่ารกัน่าชงัขนาดนี้ 
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“บ้านหนกูม็ส้ีมโอเยอะค่ะ แต่คณุแม่ขาบอกให้พอก่อน กนิเยอะไม่ด”ี

“เธอกเ็ลยมาไถส้มโอฉนั”

“ไถ?” เดก็ตวัจ้อยไม่เข้าใจความหมาย “ไถกไ็ด้ค่ะ งั้นขอหนูอกีชิ้น 

นะคะ”

ท่าทางจะชอบเอามากๆ ยุง่แล้วไหมล่ะ...แต่มาคดิดอูกีท ีการมเีพื่อน

นั่งกนิของว่างด้วยกค็งดกีว่ากนิคนเดยีว แม้จะเป็นเดก็กเ็ถอะ 

“โอเค ฉนัจะยอมแบ่งส้มโอของฉนัให้ แต่รบัปากก่อนว่า ถ้าเธอได้

ส้มโอ เธอต้องเอามาแบ่งให้ฉนักนิด้วย สญัญาได้มั้ย” 

“สญัญาค่ะ” เดก็หญงิตอบรบัเสยีงหนกัแน่น 

จากนั้นปาร์ตส้ีมโอของคนสองวยักเ็ริ่มขึ้น เผลอครูเ่ดยีวส้มโอในจาน

กห็ายไปในพรบิตา เหลอืชิ้นสดุท้ายซึ่งเจ้าตวัจ้อยมองตาละห้อย แต่กไ็ม่กล้า

หยบิเหมอืนเกรงใจเจ้าของส้มโอ 

“เอาไปเถอะ ฉนัให้ แต่คราวหน้าชิ้นสุดท้ายต้องเป็นของฉนันะ”

เจ้าตวัจ้อยพยกัหน้า รบัเอาชิ้นสดุท้ายที่มอืใหญ่ยื่นให้ อตรุิจมองคน

ตวัน้อยด้วยแววตายิ้มๆ ก่อนจะเลอืนหายไปเมื่อหวนนกึถงึเรื่องของตวัเอง 

เดก็คนนี้อายเุท่าไรนะ สามหรอืสี่ปี คงไม่ถงึห้าปี เพราะเขาเคยเหน็เดก็อายุ

ห้าขวบคนหนึ่งดูโตกว่านี้ 

“คุณลุงเป็นอะไรคะ ท�าไมท�าหน้าเศร้า เสยีใจที่ส้มโอหมดเหรอคะ”

เสยีงใสดงึอตริุจออกจากภวงัค์ความคดิ “เปล่าหรอก ฉนัแค่สงสยั

ว่าเธออายุเท่าไหร่”

“สี่...อ้อ สามขวบค่ะ”

“สี่หรอืสามเอาให้แน่” ชายหนุ่มถามไม่ได้จรงิจงั ก่อนจะยิ้มเมื่อเหน็

แตงหวานท�าหน้าครุ่นคดิ “ไม่ต้องจรงิจงัขนาดนั้น ฉนัแค่ถามเล่นๆ” 

“เล่น?” ค�าว่าเล่นเหมอืนจะท�าให้เดก็ตวัจ้อยนกึอะไรได้ “หนูมาเล่น

ไกล เดี๋ยวโดนคุณแม่ขาดุ หนูกลบัแล้วนะคะ บ๊ายบายค่ะคุณลุง ไว้หนูมา

เล่นใหม่นะคะ จะเอาส้มโอมาฝากด้วยค่ะ บ๊ะบาย” 
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เดก็หญงิพดูรวัเรว็ แล้ววิ่งออกจากศาลาไปตามทางเดนิ ไม่ทนัไรร่าง

เลก็ๆ กถ็กูพุม่ไม้สงูบงัหายไป ทิ้งอตริุจไว้กบัความงนุงง แต่กเ็ดาเอาเองว่า

เดก็หญงิคงวิ่งเข้าบ้านไป 

“ยังไม่ทันได้ถามชื่อเลย” เขาพึมพ�ายิ้มๆ แต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเศร้า

เมื่อเสยีงในอดตีตามมาหลอกหลอน

‘ถ้าเป็นลกูชายแพงขอตั้งชื่อ แต่ถ้าเป็นลกูสาวแพงให้พี่ภมีเป็นคนตั้ง

นะคะ พี่ภมีจะให้ชื่อแตงหวานกไ็ด้ แพงไม่เถยีง แต่ถ้าเป็นลูกชายต้องชื่อ

พระพาย’ 

“บ้าจรงิ คดิถงึเรื่องนี้อกีท�าไมนะ ไร้สาระชะมดั ไอ้ภมีเอ๊ย! แกเลกิ

ฟุ้งซ่านซะท ีลูกแกไม่มจีรงิ มนัไม่มจีรงิ ไม่มทีางเป็นจรงิ...” 

บ้านต้นล�าพคู�่านี้ดวูุน่วายกว่าทกุวนัในรอบห้าปี ครอบครวัของนายชุม
อนัประกอบด้วยนางนวล ภรรยา นงนาต ลูกสาว และเอก ลกูเขย ต่างช่วย

กันท�าอาหารเย็นให้เจ้านายของบ้านซึ่งขึ้นไปอาบน�้าบนห้อง เมนูวันนี้มีกุ้ง

แม่น�้าเผา ปลาทูต้มย�า ปลาช่อนลุยสวนตวัใหญ่เป้ง ของหวานเป็นลูกจาก

ลอยแก้ว และที่ขาดไม่ได้คือส้มโอสายน�้าผึ้งแช่เย็น เมื่อตั้งโต๊ะเสร็จ 

นางนวลสั่งให้ลูกเขยขึ้นไปเรียกผู้เป็นนาย แต่ยังไม่ได้ขึ้นไปชั้นบน เจ้าตัว 

กล็งมาเสยีก่อน 

อตริจุอยูใ่นชดุสบายๆ เดนิมาที่ห้องอาหาร นงนาตเตรยีมตกัข้าว ใน

ขณะที่นางนวลรนิน�้าใส่แก้ว นายชมุและเอกอยู่ในห้องครวั โผล่หน้าออกมา

มองเป็นระยะๆ ทุกคนดูลุ้นว่าเจ้านายจะชอบสิ่งที่พวกเขาน�ามาเสิร์ฟหรือ

ไม่

“กับข้าวน่ากินมาก แต่ไม่คิดว่าเยอะไปเหรอส�าหรับคนเดียว” ชาย

หนุ่มเข้าไปนั่งมองของบนโต๊ะ จบัช้อนเตรยีมตกัข้าว แต่นกึอะไรได้จงึพูด

กบัทุกคน “ปกตใิครเป็นคนดูแลเดก็ในบ้าน” 

ทุกคนดูไม่เข้าใจค�าถาม อตริุจไม่คดิว่ามนัจะเป็นค�าถามที่เข้าใจยาก 
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แต่เมื่อเหน็ทุกคนยงัไม่ตอบจงึขยายความ 

“เมื่อกลางวนัฉนัเหน็ลกูสาวนาตอยูท่ี่ท่าน�้า ถงึจะอยูท่ี่นี่กนัตั้งแต่เกดิ

กไ็ม่ควรปล่อยเดก็ขนาดนั้นให้ไกลตานะ รมิน�้ามนัอนัตราย” 

“ลูกนาต?” คนถูกกล่าวหาว่ามลีูกยงัไม่เข้าใจ 

“เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ อายุสี่ห้าขวบที่วิ่งเล่นในบ้านเรา ไม่ใช่ลูกของ 

นงนาตแล้วลูกใคร ป้านวลแก่เกนิจะมลีูกแล้วมั้ง” 

คนถูกกล่าวหาว่าแก่ถงึกบัสะดุง้ แต่อาการของทกุคนท�าให้อตริจุคดิ

ได้ว่าเขาคงพูดอะไรผดิ 

“ถ้าไม่ใช่ลูกคนบ้านนี้ แล้วเดก็ที่ไหนล่ะ”

ทุกคนในบ้านสบตากนั โดยเฉพาะนายชมุกบันางนวล ทั้งสองดกูงัวล

เพราะพอจะเดาได้ว่าเด็กที่เอ่ยถึงน่าจะเป็นใคร แต่ที่น่าประหลาดใจคือ 

ท�าไมคนบ้านนั้นจงึปล่อยให้หลุดรั้วเข้ามาถงึบ้านนี้ได้ 

“คงเป็นเดก็ที่มาจากรสีอร์ตฝ่ังขวาของสวนมั้งครบั” เอกออกความเหน็ 

ชายหนุ่มเพิ่งมาอยู่บ้านนี้ได้ไม่ถึงสองปี จึงไม่รู้ความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดี

ระหว่างเจ้านายบ้านนี้กับบ้านฝั่งซ้ายเท่าไรนัก “บางทีนักท่องเที่ยวชอบมา

เดินเล่นริมคลอง คงจะเผลอแล้วเด็กเข้ามากวนคุณภีม ไว้ผมจะไปก�าชับ

คนที่รสีอร์ตให้นะครบั”

อตริุจนิ่งไปกบัค�าตอบที่ได้รบั ก่อนจะพยกัหน้าแล้วหนัไปกนิมื้อค�่า

ต่อ โดยไม่ทนัสงัเกตว่านางนวลค่อยๆ เดนิออกไปที่ครวั ลากนายชุมออก

ไปข้างนอก 

“หนแูตงหวานแน่ๆ เลยตาชมุ ตอนกลางวนัฉนัได้ยนิเสยีงนงัอ้อยพา

มาเล่นอยู่ข้างรั้ว”

“เป็นไปไม่ได้หรอก รั้วสงูสามเมตรแบบนี้ หนแูตงหวานจะข้ามมาได้

ยงัไง” 

“แล้วไอ้ด่างบ้านนั้นมนัข้ามมาท�านงัแดงบ้านนี้ท้องได้ยงัไงล่ะ หนูแตง-

หวานอาจจะเหน็ช่องนั้นแล้วคลานมาเล่นกไ็ด้”
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“บรรลยัแล้ว เดี๋ยวฉนัไปปิดช่องนั้นดกีว่า” นายชุมไม่พดูเปล่า ท�าท่า

จะไปท�าอย่างที่พูดเสยีนาทนีี้เลย 

“เดี๋ยวๆ นั่นแกจะไปไหน”

“กไ็ปปิดช่องนั่นไง” 

“มืดค�่าแล้ว พรุ่งนี้ก็ได้...ว่าแต่ไอ้แก่เอ๊ย แกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญ

หรือว่าโชคชะตาวะ ร้อยวันพันปีไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้ คุณภีมมาวันเดียว  

หนูแตงหวานมุดรั้วมาหา นี่ดนีะยั้งปากทนั ไม่ได้บอกว่าเป็นลูกคนบ้านนั้น  

ไม่อย่างนั้นฉนักน็กึไม่ออกเลยว่าจะเกดิอะไรขึ้น ท�าไมนะ ท�าไมคนบ้านโน้น

ไม่ขายที่หนไีปซะให้รู้แล้วรู้รอด ยงัจะอยู่ให้พวกเราใจหายใจคว�่าท�าไม”

“ยายฉวีแกไม่ทิ้งที่นี่หรอก นี่เป็นที่ผัวแก ถ้าแกยังไม่ตายแกคง 

ไม่ขาย แล้วคงไม่คดิว่าคุณภมีจะมาที่นี่ละมั้ง” นายชุมพยายามเดาก่อนจะ

ขยี้หวั “ไม่รู้แล้วโว้ย ไม่อยากคดิ อะไรจะเกดิกต็้องเกดิ”

“นั่นสนิะ แต่ไอ้แก่...ฉนัเสยีดาย อยากเหน็ภาพตอนที่คณุภมีเจอกบั

หนูแตงหวาน แกว่ามนัจะเป็นยงัไง”

“ไม่รู้ส ิคุณภมีกด็ูไม่ใช่คนชอบเดก็ ไม่งั้นแกกค็งไม่ท�าท่าเหมอืนจะ

ด่านงันาตที่ปล่อยเดก็ไปกวนแกหรอก”

“แกว่านั่นคอืการด่าว่าปล่อยหลานไปกวนเหรอ ฉนัว่าคณุภมีแกห่วง

เดก็ที่พวกเราปล่อยไปเล่นคนเดยีวมากกว่า”

“เออ แกว่ามเีหตุผล ชกัอยากเหน็ภาพนั้นแล้วส”ิ

“งั้นแกกอ็ย่าเพิ่งปิดรหูมาลอดนั่น” นางนวลมคีวามอยากเหน็เกนิกว่า

จะกลวั “พรุ่งนี้เหน็คนบ้านโน้นบอกว่าจะไปรบัยายฉวกีลบับ้าน คงปล่อย

หนแูตงหวานไว้ที่บ้านอกี ให้คณุภมีเจอหนแูตงหวานก่อนแล้วค่อยปิดช่องนะ” 

“เอางั้นเหรอ” คนเป็นสามเีหมอืนจะไม่แน่ใจ ภรรยาจงึบอก 

“ถ้าเขาเป็นพ่อลูกกันจริงๆ อย่างที่พวกเราสงสัย แกว่าไม่ใช่เรื่องดี 

เหรอที่จะให้พ่อลูกเจอกนั” 

“แต่มันจะไม่ท�าให้เป็นเรื่องใหญ่โตเหรอ” คนเป็นสามียังขลาดแม้
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อยากให้เป็นอย่างนั้น 

“อนัไหนล่ะที่ส�าคญักว่ากนั คนืนี้ฉนัให้เวลาแกคดิ พรุ่งนี้แกกเ็ลอืก

เอาว่าจะเปิดช่องไว้หรอืไปปิด”



๓

แสงแดดอ่อนยามเช้าทอล�าเข้ามาภายในห้องนอนบ่งบอกว่าสาย
มากแลว้ แต่เจนสุดายงัไม่รูส้กึตวั เพราะความเหนื่อยออ่นจากการเดนิทาง 

บวกกบัต้องวิ่งไปมาระหว่างบ้านกบัโรงพยาบาลอยูห่ลายวนั พอได้พกักห็ลบั

ยาว ซึ่งดเูหมอืนลกูสาวตวัน้อยจะรูค้วาม เธอไม่กวนมารดา ท�าเพยีงลกุขึ้น

มานั่งมองคนที่หลบัสนทิ เฝ้ารออย่างใจเยน็เพื่อที่จะ ‘คสิ’ ทกัทายยามเช้า

เป็นคนแรก อย่างที่มารดาของเธอท�าเสมอเมื่อครั้งอยู่เมอืงนอก 

“อา รุณ ซา หวดั ค่ะ คุณ แม่ ขา”

นั่นคอืค�าทกัทายใสๆ ที่ดงัขึ้นเมื่อเจนสดุารูส้กึตวั ตามมาด้วยการโผ

เข้ากอดของคนตวัน้อยซึ่งโน้มตวัเข้ามาจุ๊บปากมารดาอย่างอ่อนโยน 

“วนันี้หนูชนะแหละ หนูตื่นก่อนคุณแม่ขา” 

“อรุณสวสัดิ์จ้ะ คนดขีองแม่” 

เธอทักทายทั้งที่ยังคงงัวเงีย แม้จะยังลืมตาไม่เต็มที่ แต่ก็ยิ้มให้คน

ตวัน้อย สองแขนไม่ลมืโอบกอดลูกไว้ หอมแก้มอกีหลายฟอดก่อนจะชวน

ลูกลุกจากเตยีงเข้าไปท�าธุระส่วนตวัในห้องน�้า ระหว่างนั้นกพ็ูดคุยกนัอย่าง
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เคย ซึ่งสว่นใหญ่กจ็ะเป็นคนตวัน้อยที่ช่างเล่า คราวนี้เธอถ่ายทอดเรื่องราว

ที่ไปพบเจอเมื่อวาน ตอนที่คณุแม่ขาของเธอวุน่อยูท่ี่โรงพยาบาล เธออยูก่บั

พี่เลี้ยงตามปกต ิ แต่มชี่วงหนึ่งที่เธอพบทางหมาลอดโดยบงัเอญิ จงึมุดรั้ว

ตามไอ้ด่างเข้าไป แล้วกไ็ด้ไปเจอขุมทรพัย์ส้มโอ

“หนูเล่นอยู่ ด่างพาหนูไปเจอคุณลุง คุณลุงมสี้มโอเยอะเลย” 

“เหรอจ๊ะ” เจนสุดาไม่ได้เอะใจใดๆ เพราะปกติแล้วในบ้านเธอจะมี

คนงานแวะเวยีนเข้ามาเสมอ เป็นคนคุน้เคยที่ไว้ใจได้ อกีทั้งกบ่็อยครั้งที่เรื่อง

เล่าเกดิจากจนิตนาการของลกูน้อยเอง ชอบพดูถงึเทวดานางฟ้าที่มาเนรมติ

ของโปรดให้ “แล้วไงต่อจ๊ะ”

“คุณลุงหลบั หนูกเ็รยีกค่ะ ลุงจ๋า ขอหนูชิ้นนงึได้มั้ย”

“แล้วคุณลุงให้มั้ยคะ”

“ค่ะ” เดก็หญงิเล่าขณะเจนสุดาทาแป้งที่รกัแร้ให้ คนตวัน้อยค่อนข้าง

บ้าจี้จงึถดตวัหวัเราะ แล้วเล่าต่ออย่างอารมณ์ด ี“ทแีรกคณุลงุท�าหน้าด ุแต่

พอหนูยิ้มหวานอย่างคุณแม่ขาสอน คุณลุงกใ็จดแีบ่งให้ คุณลุงชิ้น หนูชิ้น 

กนิหมดเลย ชิ้นสุดท้ายคุณลุงใจดใีห้หนูด้วย”

“หนกูเ็ลยได้กนิเยอะเลยสคิะเนี่ย มน่ิาล่ะ พี่อ้อยบอกว่าตอนเยน็หนู

กนิข้าวนดิเดยีว”

“หนูกนิข้าวเยอะนะคะ กนิหมดจานเลย”

“เหรอคะ” เจนสดุามองตาอย่างรูท้นั คนตวัน้อยเลยยิ้มเก้อๆ รบีแก้ 

“เหลอืนดิเดยีวค่ะ” 

“คราวหลงัต้องกนิให้หมดนะคะ ว่าแต่หนขูอบคณุคณุลงุที่แบ่งส้มโอ

ให้รเึปล่าคะ”

แตงหวานท�าท่าคดิ แล้วท�าหน้าตกใจ “หนูลมื”

“ไม่ได้นะคะ เวลาผู้ใหญ่ให้ของต้องขอบคุณ” เจนสุดาพูดเสียงดุ  

แต่เมื่อเห็นสีหน้าจ๋อยๆ ของลูกก็รีบให้ค�าแนะน�า “ไว้เจอคุณลุงวันหลังก็

ขอบคุณด้วยนะ”
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“ค่ะ หนนูดัคณุลงุด้วย บอกว่าจะเอาส้มโอไปแบ่งให้ด้วยค่ะ วนันี้หนู

เจอคณุลงุได้มั้ยคะ คุณแม่ไปเจอคุณลุงกบัหนูนะคะ คณุแม่อยากเจอคุณลงุ 

มั้ยคะ”

“อยากเจอค่ะ แต่วนันี้แม่กบัลุงโชตต้ิองไปรบัยายทวดกลบัมาอยูบ้่าน 

ไว้วนัหลงันะคะ”

คนตัวน้อยพยักหน้าหงึกๆ “งั้นแตงหวานไปขอส้มโอพี่อ้อยหนึ่งลูก

นะคะ”

เจนสดุาไม่ได้ใส่ใจบทสนทนาของแตงหวานเท่าไรนกัจงึพยกัหน้า “แต่

ก่อนอื่นต้องทานข้าวให้ได้เยอะๆ โอเคมั้ยคะ แล้วหนูกอ็ย่าซนวิ่งไปมาเวลา

คุณทวดมาบ้าน เข้าใจมั้ยคะลูก”

“ค่ะ แตงหวานไม่ซนค่ะ” คนตวัน้อยรบัค�าแขง็ขนั วนันี้เธอแต่งตวั

สวย ชุดที่เพิ่งได้มาใหม่เป็นชุดผ้าไทย เสื้อสแีดงคอกระเช้า กระโปรงทรง

ผ้าถุงโจงกระเบน ผมยาวเกล้าสองจุกตดิโบน่ารกัชวนมอง 

“ไปค่ะ เรยีบร้อยแล้ว ไปกนิส้มโอกนั อ้อ กนิข้าวด้วยค่ะ” 

 

“จ๊ะเอ๋” 
เสียงทักทายใสๆ ท�าให้อติรุจเงยหน้าขึ้นจากแลปทอป สิ่งที่เห็นคือ 

เจ้าของร่างจ้อยในชุดผ้าไทยเสื้อคอกระเช้าสแีดง กางเกงผ้าถุงโจงกระเบน 

เกล้าผมมดัสองจุก 

“ซาหวดัดคี่ะ วนันี้ไม่มสี้มโอเหรอคะ” 

อติรุจรู้สึกประหลาดใจปนดีใจที่ได้เห็นเด็กหญิงอีกครั้ง ชายหนุ่ม

อมยิ้ม “จะมาไถส้มโอฉนัอกีเหรอวนันี้”

“เปล่าค่ะ มาขอบคุณค่ะ เมื่อวานหนูลมืขอบคุณที่แบ่งส้มโอให้หนู” 

เดก็น้อยว่าพลางเดนิเข้ามาหา อตริุจพนิจิมองเดก็หญงิตวัจ้อย ชุด

ของเธอดนู่ารกั แถมยงัสวมรองเท้าแตะคบี แต่ที่สะดุดตาคอืที่เข่ามรีอยดนิ

ตดิ 
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“ขอหนูนั่งหน่อยได้มั้ยคะ”

“ได้ส”ิ อตริุจขยบัให้เธอมานั่งข้างๆ “ท�าไมเข่าเปื้อนอย่างนั้น ไปท�า

อะไรมา”

“ไปท�าอะไรมาคะ” เดก็หญงิพูดสิ่งที่ท�าให้อตริุจต้องขมวดคิ้ว “เวลา

ตั้งค�าถามกบัคนอื่นต้องพูดเพราะๆ มหีางเสยีงค่ะ”

“ทีเมื่อวานยังไม่เห็นจะให้พูดแบบนี้เลย...นี่คะ” ค�าลงท้ายมาช้านิด

หนึ่ง แต่กย็อมท�าตามที่คูส่นทนาบอก “หรอืเพราะเมื่อวานมส้ีมโอ...แสดงว่า

ถ้าฉนัมสี้มโอ จะพูดยงัไงกไ็ด้งั้นเหรอ...คะ”

คนตวัน้อยยิ้ม “ค่ะ วนันี้ไม่มเีหรอคะ” 

“มีค่ะ” อติรุจปิดแลปทอปเมื่อเห็นว่าการสนทนานี้ท่าจะยาว “เดี๋ยว

คนของฉนักค็งเอามาให้...ค่ะ” 

“แบ่งหนูด้วยนะคะ”

อตริจุท�าเป็นคดิ เดก็หญงิกม็ท่ีาทางลุ้น สุดท้ายกย็ิ้มแป้นเมื่อผูใ้หญ่

ตกลง 

“ยงัไม่ตอบค�าถามฉนัเลยว่าหนไูปท�าอะไรมา ท�าไมถงึเป้ือนดนิอย่าง

นั้นล่ะ” 

“หนูลอดรั้วมาค่ะ” เดก็หญงิบอกเสยีงเจื้อยแจ้ว 

“ลอดรั้วมา? แล้วพ่อแม่อยู่ไหนคะ มานี่บอกใครไว้รเึปล่า”

“บอกพี่อ้อยไว้ค่ะ พี่อ้อยรู ้แม่หนไูปข้างนอก ส่วนพ่อหนไูปสวรรค์ค่ะ” 

“ไปสวรรค์...หมายถงึตายแล้วเหรอ...คะ” 

ค�าถามง่ายๆ แต่ท�าเอาเด็กตัวจ้อยขมวดคิ้ว ท�าให้อติรุจรู้สึกตัวว่า

อาจพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดออกไป 

“ไม่ได้ตายค่ะ แค่ไปอยู่กบัพระเจ้าค่ะ”

อติรุจดีใจที่เห็นเด็กหญิงตอบพร้อมกับยิ้มแป้น “ว่าแต่หนูชื่ออะไร

คะ”

“หนูชื่อ...คุณแม่ขาไม่ให้บอกชื่อคนแปลกหน้าค่ะ” 
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“อะไรนะ” ชายหนุม่อึ้งกบัค�าตอบที่ได้รบั “เจอกนัสองครั้งแล้ว แถม

เราก็เป็นฝ่ายมุดรั้วมาหาฉัน สรุปฉันยังเป็นคนแปลกหน้าอีกเหรอ...อีก 

เหรอคะ” 

เธอพยักหน้าหงึกๆ “คุณลุงบอกชื่อหนูก่อนสิคะ แล้วก็แทนตัวว่า 

คุณลุงด้วย ถงึจะไม่เป็นคนหน้าแปลกไงคะ”

“คนหน้าแปลก...คนแปลกหน้ารเึปล่า”

“ใช่ค่ะ คนแปลกหน้า หนูพูดผดิ”

“ฉนัชื่อ...คุณลุงชื่อภมีค่ะ”

“มชีื่อเดยีวเหรอคะ”

“ภมี อตริุจ ต้องเอานามสกุลด้วยมั้ยคะ” 

เดก็หญงิพยกัหน้า 

“ภมี อตริุจ โสภณเมธากุล” 

“หู้ นามสกุลยาวจงั” 

อตริจุบอกว่าถงึตาเธอบอกชื่อบ้างแล้ว เดก็หญงิท�าท่าคดิ แต่สดุท้าย

กย็อมบอก 

“หนูชื่อแตงหวานค่ะ เดก็หญงิแตงหวาน หวนัยหิวา ศริกิร ค่ะ”

“ตะ...แตงหวาน?” 

รอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้าของอตริุจเลอืนหายไปพร้อมกบัอาการตวัชา 

พดูได้เพยีงเท่านั้นกร็ูส้กึเหมอืนมอีะไรบางอย่างมาจกุที่คอ แต่ดวงตายงัคง

จับจ้องใบหน้าของเด็กหญิง มีค�าถามมากมายที่เขาอยากถามและอยากรู้ 

ค�าตอบ แต่ตอนนี้เขากลบัรู้สกึสมองตื้อไปหมด 

ประจวบกับคนบ้านฝั่งซ้ายดูจะรู้แล้วว่าแตงหวานไม่ได้อยู่ที่นั่น มี

เสยีงตะโกนเรยีกหา ท�าให้เจ้าตวัจ้อยรบีขานรบั 

“อยู่นี่ค่ะ แตงหวานอยู่นี่ค่ะพี่อ้อย” 

“น้องแตงหวาน...น้องแตงหวานอยู่ไหนคะ ตายแล้ว เข้าไปบ้านโน้น

เหรอคะ กลบัออกมาค่ะ ตายแล้ว เผลอแป๊บเดยีวเอง”
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“ค่ะ เดี๋ยวแตงหวานกลับเดี๋ยวนี้ค่ะ” เด็กหญิงตะโกนบอกพี่เลี้ยง 

แล้วหนัมาทางคณุลงุที่ยงัตกอยูใ่นภวงัค์ “หนกูลบัก่อนนะคะ ไว้วนัหลงัหนู

จะมาเล่นด้วยนะคะ คุณลุงภมี”

“เดี๋ยว...แตงหวาน” 

“คะ” 

“มะ...แม่ของหนูเป็นใคร ชื่ออะไร” 

“คณุแม่ขาชื่อพะแพงค่ะ แม่แพงค่ะ หนไูปนะคะ ไว้มาเล่นใหม่นะคะ 

คุณลุงภมี” 

“พะ...แพง...” อตริุจอยากรั้งเจ้าตวัจ้อยไว้ แต่ดูจะช้าเกนิไป เพราะ

เมื่อเขาขยบัตวัลกุได้ คนตวัน้อยกว็ิ่งหายไปแล้ว “ลกู? หนคูอืลกูของพะแพง 

...หนูเป็นลูกพ่อ?” 

‘แม่จะบอกให้เอาบุญนะตาภมี แกเลกิคดิถงึเดก็นั่น เลกิตามหามนั

ได้แลว้ แกเชื่อที่มนับอกสื่อว่าไม่ได้ท้องด้วยเหรอ มนัโกหกทั้งเพเพื่อรกัษา

หน้าตัวเองเท่านั้นแหละ ความจริงคือมันท้อง ไปท้องกับใครก็ไม่รู้ มัน 

ไม่กล้าเอาเดก็ไว้ เพราะเวลาตรวจดเีอน็เอ ความจรงิจะประจานมนั พอมนั

ได้เงนิจากครอบครวัเรา มนักไ็ปเอาลกูออก มนัฆ่าลกูมนัอย่างเลอืดเยน็ นี่

เหรอคนดขีองแก เลกิโง่คดิถงึมนัได้แล้ว เอามนัออกไปจากชวีติแกได้แล้ว 

เพราะถ้าเดก็นั่นเป็นลูกแกจรงิ ผู้หญงิคนนั้นกฆ็่าลูกแกไปแล้ว!’

แตงหวานวยัเท่านี้ กม็คีวามเป็นไปได้ที่จะเป็นลูกเขา

แต่สิ่งที่พะแพงบอกทุกคนก่อนหน้านี้ล่ะ คอือะไร

อตริุจสบัสนและไม่เข้าใจสิ่งที่เกดิขึ้น

แต่แน่นอนว่านบัจากนี้ เขาจะต้องหาค�าตอบเรื่องนี้ให้ได้! 

“ว่ายงัไง ค�าถามของฉนัเข้าใจยากนกัเหรอ” 
อตริจุเสยีงขรมึกว่าตอนแรก ยิ่งท�าให้นายชมุและนางนวลล�าบากใจ 

ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจค�าถามของผู้เป็นนาย แต่ทั้งสองไม่รู้จะพูดอย่างไรด ี
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“ถ้าถามว่าเด็กแตงหวานเป็นลูกของพะแพงกับใครแล้วตอบยากกัน

นกั ฉนัจะถามใหม่...ท�าไมลงุกบัป้ารูเ้รื่องของแตงหวานแล้วไม่บอกฉนั! เดก็

คนนั้นวิ่งเข้าออกบ้านหลงันี้ เดก็ที่ลุงกบัป้ากส็งสยัว่าจะเป็นลูกของฉนั แต่

ท�าไมไม่บอกฉนั!”

“พวกเราไม่กล้า” นางนวลเป็นคนตอบ ค่อยๆ เงยหน้าขึ้นสบตาผูเ้ป็น

นายที่ก�าลังเกรี้ยวกราด “คนที่บ้านใหญ่แสดงออกชัดเจนว่าไม่ยอมรับหนู

พะแพง ตวัคณุภมีเองกไ็ม่แม้แต่จะอยากได้ยนิชื่อหนพูะแพง เราเลยไม่กล้า 

เราคดิว่าคุณเกลยีดหนูพะแพง” 

“ใช่! ฉนัเกลยีดพะแพง!” ค�าว่าเกลยีดสะท้านไปทั้งห้อง “แต่นั่นไม่ได้

หมายถงึลกู...ลกูที่เกดิจากฉนัและผูห้ญงิที่ฉนัเคยรกั! ท�าไมไม่บอกว่ามเีดก็ 

ท�าไมปล่อยให้ฉันอยู่กับความรู้สึกว่าลูกของฉันตายเพราะมือผู้หญิงที่ฉัน

เคยรกั” 

“เราเองก็เพิ่งรู้นะคะคุณภีม” นางนวลกลัว “เราเพิ่งได้เจอหนูแตง-

หวานเมื่อไม่กี่วนั หนพูะแพงเพิ่งพาหนแูตงหวานกลบัมาจากเมอืงนอก แล้ว

เธอกบ็อกว่า หนูแตงหวานเป็นลูกของเธอกบัสามใีหม่”

“อะไรนะ สามใีหม่”

“ค่ะ สามทีี่พาเธอไปอยู่เมอืงนอก แต่สามเีธอเสยีไปตั้งแต่เธอคลอด

หนูแตงหวานได้ไม่ถึงปี เธออยู่ที่นั่นได้เพราะสมบัติที่สามีทิ้งไว้ให้ แต่ที่

ตัดสินใจกลับมาอยู่เมืองไทย เพราะยายฉวีเริ่มแก่มากและป่วยกระเสาะ-

กระแสะ เธอมายงัไม่ถงึอาทติย์ ยงัวุ่นวายอยู่กบัการตดิต่อรบัของที่ส่งมา

จากเมอืงนอกอยู่เลยค่ะ” 

อตริุจนิ่งไป เป็นอกีเรื่องที่เขาไม่เคยรู้และไม่ได้เตรยีมใจไว้ ไม่เคย

เตรียมใจว่าเจนสุดาจะมีสามีใหม่ แต่เมื่อย้อนคิด ท�าไมจะเป็นไปไม่ได้ 

เพราะถ้าเธอไม่ได้รกั ไม่ได้คดิถงึเขา กไ็ม่แปลกที่เธอจะไปมคีนรกัใหม่ แต่

เขาไม่เชื่อว่าหวนัยหิวาจะเป็นลูกของสามใีหม่ เดก็คนนั้นมบีางอย่างที่ท�าให้

เขารู้สกึถงึสายสมัพนัธ์ 
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“คุณภมีอย่าโกรธพวกเราเลยนะครบั” นายชุมบอกบ้าง “ไม่ใช่ว่าเรา

ไม่สงสยัว่าหน.ู..คณุหนแูตงหวานจะเป็นลกูคณุภมี แต่เราไม่กล้าคดิเป็นอื่น

ในเมื่อหนพูะแพงบอกมาอย่างนั้น ตอนคณุภมีบอกว่าเจอเดก็เมื่อวาน พวก

เราก็อดคิดไม่ได้ว่าอาจจะเป็นโชคชะตา เป็นสายสัมพันธ์ที่น�าพาคุณหน ู

แตงหวานมาเจอคุณภมี”

อตริุจยงัคงไม่พูดอะไร ยิ่งสร้างความกดดนัให้สองสามภีรรยา 

“คุณภมีจะลองไปคุยกบัหนูพะแพงมั้ยคะ ป้าจะนดัเธอให้ จะได้คุย

กนั” นางนวลลองแสดงความคดิเหน็ “ถ้าได้ถามกนัตรงๆ น่าจะดกีว่า” 

ไม่มคี�าตอบใดๆ อตริุจยงัคงก�ามอืแน่น จากนั้นจงึคว้าโทรศพัท์กด

โทร. ออก แล้วเดนิออกไปทางหน้าบ้าน 

“ฉนัเอง...ตดิต่อนกัสบืให้ฉนัด้วย ฉนัต้องการรู้ทุกอย่างของผู้หญงิ

คนหนึ่งตลอดห้าปีที่ผ่านมา” 

สองสามีภรรยาเดินตามออกมาทันได้ยินบทสนทนา ทั้งสองใจคอ 

ไม่ด ีไม่รูว่้าผูเ้ป็นนายจะท�าอย่างไรกบัเรื่องนี้ ดจูากสหีน้าแล้วคงไม่ใช่เรื่องด ี

แม้ที่ผ่านมาจะเป็นห่วงผู้เป็นนาย แต่ก็อดกังวลไม่ได้ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับ

เจนสดุา แต่ยงัไม่ทนัได้หนัไปปรกึษากนั อตริจุกส็ั่งให้นายชมุเอากญุแจรถ

มาให้ จากนั้นก็ขับรถออกไปโดยไม่บอกสักค�าว่าจะไปไหน หวังว่าคงจะ 

ไม่ได้ไปบุกบ้านข้างๆ สองสามภีรรยาเฝ้าภาวนา 

“เจ้าประคูน้ ขออย่าให้เกดิเรื่องร้ายๆ เลย ถ้าได้ อนีวลจะเอาหวัหมู

มาถวาย” ฝ่ายภรรยายกมอืไหว้ศาลพระภมู ิในขณะที่นายชมุเองกท็�าอะไร

ไม่ถูก ได้แต่ยกมอืตามแล้วบอกว่า 

“แถมไก่ต้มอกีสองตวัเลย ขออย่าให้เกดิเรื่องเถอะ ลูกช้างไม่อยาก

เหน็ไฟไหม้แถวนี้เหมอืนเมื่อห้าปีก่อนอกีแล้ว” 



๔

น�้าอ้อยผู้ดูแลหวนัยหิวา คอืเดก็สาววยัสบิแปดที่ไม่ได้รู้เรื่องราว
ในอดตีเมื่อห้าปีก่อน เพราะเธอเป็นสาวน้อยจากประเทศลาวที่มาท�างานใน

สวน ความขยนัท�าให้เธอได้มาท�างานบ้าน พอเจนสดุาและลกูสาวมาอยูเ่มอืง

ไทย เธอจึงได้รับหน้าที่ดูแลเด็กตัวจ้อย เธอเป็นสาวช่างฝัน ชอบดูละคร 

ชอบตามดารา ช่วงนี้มข่ีาวดงัเรื่องปีเตอร์ ดาราโปรดของเธอท�าสาวท้อง เธอ

จงึค่อนข้างตดิโทรศพัท์เพื่อตามข่าวสาร ท�าให้เผลอละสายตาจากหวนัยหิวา 

วันแรกน�้าอ้อยไม่รู้ด้วยซ�้าว่าหวันยิหวาหายไป ด้วยความกลัวว่าจะ

ถูกต�าหน ิจงึต้องนดัแนะกบัหวนัยหิวาว่าไม่ให้บอกคนอื่น 

“นะคะ ถ้าใครถามน้องแตงหวานต้องบอกวา่เลน่อยูก่บัพี่ออ้ยตลอด

เลย ไม่ได้ไปไหน”

“แต่หนูไปเล่นกบัคุณลุงภมี”

“คุณลุงภมี? บ้านนั้นมคีนชื่อคุณลุงภมีด้วยเหรอคะ พี่อ้อยรู้จกัแค่

ลุงชุม ป้านวล พี่นาต แล้วกพ็ี่เอก”

“มคีุณลุงภมีด้วยค่ะ เมื่อวานคุณลุงภมีใจดใีห้ส้มโอหนูกนิด้วย”
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“อ้อ คงจะเป็นเจ้านายของคนบ้านโน้น” เมื่อคดิได้อย่างนั้นกย็ิ่งกงัวล 

จงึต้องรบีก�าชบั “เราจะไปกวนคนบ้านโน้นไม่ได้นะคะ ไปวิ่งเล่นไม่ได้นะ”

“ท�าไมด่างไปได้ หนูตามด่างไปนะคะ”

“ไม่มใีครว่าหมาหรอกค่ะ” น�้าอ้อยตอบชดัเจน

“ไม่มใีครว่าเดก็หรอกค่ะ” คนตวัน้อยกม็ั่นใจอย่างนั้น

“ใช่ค่ะ ไม่มีใครว่าเด็ก แต่เขาจะว่าคนดูแลเด็กอย่างพี่อ้อย นะคะ 

น้องแตงหวาน อย่าบอกใครนะวา่พี่อ้อยปลอ่ยให้น้องแตงหวานไปบา้นโน้น 

นะคะๆๆ ถ้าคนอื่นรูพ้ี่อ้อยต้องโดนดแุน่เลย เผลอๆ โดนไล่ออกด้วย พี่อ้อย

กจ็ะไม่ได้เจอน้องแตงหวานอกี ต้องกลบัประเทศลาว โอ๊ย แย่แน่ๆ คนที่

บ้านพี่อ้อยกต็้องแย่ ถ้าพี่อ้อยไม่ท�างาน ที่บ้านกต็้องอด”

หวนัยหิวาไม่ได้เข้าใจสิ่งที่น�้าอ้อยพดูมาก แต่เธอเข้าใจค�าว่าอด “ไม่มี

ส้มโอกนิเหรอคะ”

“ไม่ใช่แค่ไม่มสี้มโอกนิ แต่ไม่มขี้าวกนิเลยละค่ะ”

“แย่จงัค่ะ”

“ใช่ค่ะ เพราะงั้นอย่าบอกใครนะคะ อย่าพดูเรื่องที่เจอคุณลงุภมีด้วย

นะคะ นะคะคนด ีท�าเพื่อพี่น�้าอ้อยนะ ไว้พี่น�้าอ้อยจะไปเกบ็ส้มโอมาให้เยอะๆ 

เลย”

“ค่ะ ถ้าไม่บอกหนูจะได้กนิส้มโอเยอะๆ ใช่มั้ยคะ” 

ตอนนี้น�้าอ้อยยิ้มแฉ่ง รู้แล้วว่าถ้าเกิดเรื่องจะใช้อะไรต่อรองกับ 

คุณหนูตัวน้อย ถึงกระนั้นเธอก็รู้แล้วว่าไม่ควรปล่อยหวันยิหวาให้คลาด

สายตา นกึโทษตวัเองที่มวัแต่ตามข่าว โชคดเีหลอืเกนิที่ไม่เกดิเรื่องร้ายแรง 

โดยหารูไ้ม่ว่าเธอได้พลาดครั้งใหญ่ไปแล้ว พลาดที่ปล่อยให้หวนัยหิวาไปเจอ

อตริจุซึ่งเริ่มหนักลบัมาขดุคุย้เรื่องราวในอดตีเพื่อหาความจรงิว่าหวนัยหิวา

เป็นลูกของเขาหรอืไม่ ถ้าใช่ รบัรองได้ว่านบัแต่นี้ เจนสุดาและคนในบ้าน

หลงันี้จะไม่ได้อยู่อย่างเป็นสุข 
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รถสปอรตหรูคันเดิมที่แล่นออกจากบ้านต้นล�าพูมาถึงจุดหมาย คือ 
‘คฤหาสน์บ้านโสภณเมธากุล’ คนขับรถเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอติรุจซึ่ง

เวลานี้มสีหีน้าเคร่งขรมึ ทนัททีี่รถจอดสนทิ คนในบ้านรบีออกมาต้อนรบั 

แต่เมื่อเหน็สหีน้าท่าทางของผูเ้ป็นนาย พวกเขากถ็งึกบัชะงกั นานเท่าไรแล้ว

ที่ไม่เหน็ผู้เป็นนายมที่าทางไม่น่าเข้าใกล้ ถงึกระนั้นกต็้องออกไปหา 

“ถ้าทนายสุพลมาถงึ พาไปหาฉนัที่ห้องท�างานได้เลยนะ” เขาสั่งโดย

ไม่หยุดเดนิ ชายหนุ่มมุ่งหน้าเข้าไปในบ้าน ผ่านโถงใหญ่ในห้องรบัแขก เขา

ไม่มองเข้าไปด้วยซ�้า จงึไม่รู้ว่ามคีนมารอพบอยู่ กระทั่งมารดาเรยีก

“ตาภมี กลบัมาแล้วเหรอลูก” 

ชายหนุ่มชะงกัเท้าก่อนจะขึ้นบนัได 

“หนูแพรไหมแวะมาหาน่ะลูก น้องเขาอยากไปดูหนงั ลูกพาน้องเขา

ไปหน่อยสจิ๊ะ”

“ผมไม่ว่าง ให้ยายภคัพาไปละกนัครบั” 

“ไม่ได้นะลูก จะให้น้องผู้หญงิไปดูหนงักนัสองคนมนัน่าเกลยีด หนู

แพรไหมอุตส่าห์มาชวน”

อตริจุคงปฏเิสธไปได้ง่ายกว่านี้ ถ้าตอนนี้แพรไหมไม่ได้ออกมายนือยู่

ข้างมารดา หญงิสาวยกมอืไหว้ 

“คณุป้าอย่ารบเร้าพี่ภมีเลยค่ะ ไว้วนัหลงักไ็ด้ วนันี้แพรไหมไปกบัภคั

ได้ค่ะ”

“ไม่ได้หรอกลูก ยงัไงซะวนันี้พี่ภมีกไ็ม่ได้มงีานอะไร” พสิมยัพูดกบั

แพรไหมก่อนจะหันกลับมาหาลูกชาย “แม่เช็กกับเลขาฯ ของลูกแล้ว ลูก 

บอกว่าสามสี่วนันี้งดรบังาน”

“คงเข้าใจผดิ ผมนดัทนายสพุลมาหาวนันี้” เขาบอกมารดาก่อนจะหนั

ไปสบตาแพรไหม “ไว้วนัหลงัพี่พาไปนะครบั วนันี้พี่มธีรุะจรงิๆ ต้องขอตวั”

“สญัญานะคะ”

อตริุจพยกัหน้าแล้วเดนิขึ้นชั้นบนไป พสิมยัท�าท่าจะรั้งไว้ แต่แพร-

์
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ไหมห้ามไว้เสยีก่อน 

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณป้า วันนี้พี่ภีมไม่ไป วันหน้าก็ได้ค่ะ พี่เขา

สญัญาแล้ว ยงัไงพี่เขากท็�าตามสญัญา อย่าไปเซ้าซี้พี่ภมีเลยค่ะ เขาจะร�าคาญ

เปล่าๆ”

“โถ ลูก น่ารักจริงๆ เข้าใจพี่เขาด้วย หนูแสนดีอย่างนี้ ป้าเชื่อว่า 

ไม่นานพี่ภมีจะต้องเหน็ความดขีองหนู” 

พสิมยัเชื่อเช่นนั้น เพราะหล่อนเหน็บางอย่างในตวัแพรไหม บางอย่าง

ที่เหมือนเจนสุดา ความน่ารักสดใส ความเรียบร้อย ถึงจะไม่ชอบผู้หญิง 

คนนั้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกชายไม่เคยลืมเธอ ถ้าจะหาใครสักคนที่จะ 

มาเอาชนะใจอติรุจได้ ก็ไม่เสียหายที่จะลองดูสาวบุคลิกอย่างแพรไหม ที่ 

แตกต่างกบัเจนสุดาตรงฐานะ ชาตติระกูลด ีการศกึษาเยี่ยม 

“พี่ภีมไปกินรังแตนที่ไหนมาคะ” ภัคธิดาซึ่งเพิ่งแต่งตัวเสร็จเดินลง

บนัไดมา ดูเหมอืนจะสวนทางกบัอตริุจ “หนูพูดด้วยกไ็ม่พูด แค่จะชวนไป

ดูหนงัด้วยกไ็ม่พูดกบัหนูสกัค�า”

นั่นคอืสิ่งที่พสิมยัสงสยัเช่นกนั แต่เมื่อมแีพรไหมอยูด้่วยกไ็ม่สะดวก

ที่จะคุยเรื่องนี้ 

“คงเรื่องงานนั่นละ ตาภมีไม่มเีรื่องอะไรให้กวนใจได้หรอกนอกจาก

เรื่องงาน” พสิมยับอก “ไปเถอะ ไปเที่ยวกนัให้สนกุนะ ไวแ้วะมาทานมื้อค�่า

ด้วยกนักด็นีะ ป้าจะบอกตาภมีไว้” 

แพรไหมยิ้มดใีจ แต่ภคัธดิาปฏเิสธเสยีก่อน “หนูมนีดัต่อค่ะ คงกลบั

ดกึๆ นะคะ” 

“งั้นไว้โอกาสหน้านะคะ” แพรไหมมมีารยาทกบัผู้สูงวยักว่า พสิมยั

จงึบอกว่า 

“งั้นนดัเป็นพรุ่งนี้เลยดกีว่านะ เป็นมื้อค�่า ป้าจะให้พี่ภมีเขาไปรบันะ

จ๊ะ” 

“ค่ะ ไว้แพรไหมจะรอนะคะ” 
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พิสมัยรอส่งสองสาวจนรถแล่นออกไป ก่อนจะหันกลับมาในบ้าน 

ครุ่นคดิถงึอาการหงุดหงดิของลูกชาย รู้ว่าอาการอย่างนี้ของอตริุจคงไม่ใช่

แค่เรื่องงาน 

“เกดิอะไรขึ้นนะ ท�าไมรู้สกึไม่สบายใจแบบแปลกๆ” 

‘ท้อง? แพงท้องงั้นเหรอ’ 
ค�าถามนี้ไม่ได้มาเพราะได้ยินสิ่งที่เจนสุดาบอกไม่ชัด แต่เป็นเพราะ

อาการตกใจ ไม่เคยเตรียมใจว่าจะมาฟังเรื่องนี้ ก่อนหน้านี้ที่หญิงสาว

โทรศพัท์มาหา บอกว่ามเีรื่องส�าคญัจะปรกึษา อยู่ๆ เธอกอ็าเจยีนออกมา 

แม้ไม่ได้เหน็ แต่เสยีงที่ส่งมาถงึกบ่็งบอกความทรมาน นั่นเป็นเหตผุลให้เขา

ทิ้งงานทุกอย่าง ขับรถไปอัมพวาด้วยความเป็นห่วง กลัวว่าคนรักจะเป็น

อะไรไป เมื่อมาถงึ เขากเ็หน็เธอนั่งหน้าซดีอยู่บนเตยีง มองเขาด้วยแววตา

เศร้า ในมอืถอืที่ตรวจครรภ์ แล้วบอกเขาว่าท้อง 

‘เป็นความจรงิเหรอแพง แพงไม่ได้หลอกพี่นะ’ 

เป็นอีกครั้งที่ค�าถามหลุดออกมาเพราะความตกใจ ไม่ใช่จะคาดคั้น

ให้หญิงสาวเป็นทุกข์ แต่มันท�าให้เธอร้องไห้โฮ พร�่าพูดแต่ค�าว่า ‘ขอโทษ 

แพงขอโทษ’ นั่นเองที่ท�าให้เขาได้สติ รีบตรงเข้าไปโอบกอดเธอไว้ กอด

แน่นๆ เพื่อปลอบโยน รู้ดวี่าเวลานี้คนรกัรู้สกึอย่างไร 

‘ไม่ต้องขอโทษพี่ ไม่มอีะไรที่แพงต้องขอโทษ พี่ต่างหากที่ต้องขอโทษ 

พี่ต่างหากที่เป็นคนท�าให้เกิดเรื่องนี้ พี่ท�าผิดกับแพง ผิดที่ไม่ห้ามใจจน

ท�าร้ายแพง’

เจนสุดายงัคงร้องไห้ เธอตวัสั่น พร�่าพูดสิ่งที่ท�าให้ทุกข์ ‘แพงจะท�า

ยงัไงดคีะ แพงจะบอกตากบัยายยงัไง แพงต้องท�ายงัไง พี่ภมี...ช่วยแพงด้วย 

แพงกลวั แพงไม่รู้จะท�ายงัไง’

‘แพงไม่ต้องท�าอะไร...แพง’ เขาพยายามบอก แต่เธอไม่ฟัง เอาแต่

พร�่าพูดสิ่งที่ทุกข์ใจ จนเขาต้องดันตัวเธอออกจากอก ใช้สองมือประคอง
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ใบหน้าเปื้อนคราบน�้าตาแล้วเรียกชื่อ แต่ดวงตาที่เคยสุกสกาวยังคงเลื่อน-

ลอยสบัสนไร้สต ิ เขาจงึดงึเธอเข้ามาประทบัจูบแผ่วเบา รมิฝีปากร้อนผ่าว

เหมอืนจะท�าให้อกีฝ่ายรู้ตวั 

‘พี่ภมี...’

‘ครับ นี่พี่ภีม ฟังพี่นะแพง แพงไม่ต้องกลัว ปัญหาทุกอย่างพี่จะ

จดัการเอง’

‘จดัการยงัไงคะ’ เจนสุดายงัมองไม่เหน็ทางออก 

‘พี่จะแต่งงานกบัแพง พี่จะรบัผดิชอบแพงกบัลูก’

‘ได้เหรอคะ พี่ภมีจะแต่งงานกบัแพงได้เหรอคะ’ 

ท่าทางหวาดกลวัระคนประหลาดใจ กบัท่าทางเหมอืนจะร้องโฮอกีหน

ของเจนสุดาท�าให้เขาหลุดข�า 

‘พี่ภมีหวัเราะท�าไมคะ พี่ภมีหลอกแพงเหรอ’ 

‘กแ็พงน่ารกัน่ะ’ ชายหนุ่มยงัไม่หยุดเย้า ‘ถามมาได้ไงคะว่าพี่ภมีจะ

แต่งงานกบัแพงได้เหรอคะ ท�าไมพี่จะแต่งงานกบัแพงไม่ได้ล่ะ กพ็ี่รกัแพง

และเรากก็�าลงัจะมลีูกด้วยกนั’ 

‘แต่พี่ภมีมงีาน...ทางบ้านพี่ภมีด้วย’ นั่นคอืปัญหา ‘แล้วถ้าเรื่องนี้แพร่

ออกไป พี่ภมีจะต้องเสยีหาย’

‘พี่ไม่เสยีหาย คนที่เสยีหายคอืแพง พี่ถงึต้องรบีท�าเรื่องนี้ให้ถูกต้อง 

พี่จะกลบับ้านไปบอกเรื่องนี้กบัคณุพ่อคณุแม่พี่ พี่จะให้พวกท่านมาสูข่อแพง 

เราจะแต่งงานกนัให้เรว็ที่สุด’

‘ได้จรงิเหรอคะ’ 

ดูเหมือนเจนสุดาจะยังไม่เชื่อ ก็ไม่แปลกที่เธอจะคิดเช่นนั้น แต่เขา 

ยังคงยืนยัน พยุงเธอยืนขึ้นก่อนที่เขาจะคุกเข่าลง เอ่ยค�าพูดที่เขาควรพูด 

มานานแลว้ ถ้าพดูก่อนหน้านี้ ผูห้ญงิที่เขารกักค็งไมต้่องทกุข์ใจ ร้องไห้จน

ตาบวม ถึงกระนั้นเขาก็ยังคงมองเห็นแต่ความสวย ความน่ารักที่เธอมี 

ไม่เคยเปลี่ยน
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‘พะแพงครบั’ เขามองตาหญงิคนรกัขณะคกุเข่า บบีสองมอืเธอเบาๆ 

พร้อมกบับอกสิ่งส�าคญั ‘แต่งงานกบัพี่นะ แต่งงานกบัพี่ภมีนะครบั’ 

แต่งงานกบัพี่ภมีนะครบั...

ค�าพดูที่อตริจุเคยพดูกบัผูห้ญงิคนเดยีว ผูห้ญงิคนเดยีวที่เขารกัและ

อยากใช้ชีวิตด้วย แม้เวลาผ่านไปกว่าห้าปี แต่ภาพของผู้หญิงที่เขาขอ

แต่งงานยังชัดในหัว ใบหน้าเธอเปื้อนคราบน�้าตา เธอสะอื้นไห้จนตัวโยน  

ไม่อาจตอบรับหรือปฏิเสธออกมาได้ แต่เขาก็ได้ค�าตอบที่ต้องการเมื่อเธอ

โผลงมากอดพร้อมกระซบิเสยีงสะอื้นว่า ‘ขอบคุณ’ ขอบคุณซ�้าๆ ไม่รู้กี่สบิ

กี่ร้อยครั้ง จากนั้นกห็ลบัไปในอ้อมแขนเขาเพราะความเหนื่อยลา้ บอกให้รู้

ว่าเธอคงทุกข์ใจเพราะเรื่องนี้มาหลายวันจนร่างกายแทบทนไม่ไหว กว่าจะ

รวบรวมความกล้ามาบอกความจรงิเขา นั่นยิ่งท�าให้เขารกั...รกัเธอมากขึ้น

กว่าที่เคยรัก รักจนไม่กลัวที่จะสูญเสียทุกอย่าง ขอแค่จะได้เป็นสามีและ

เป็นพ่อ

“พี่จะต้องรู้ให้ได้ว่าเธอท�าอย่างนี้ท�าไม ท�าไมเธอถึงได้ใจร้ายและ 

เลอืดเยน็กบัพี่นกั...พะแพง”

“เหลอืเวลาอกีตั้งชั่วโมงก่อนหนงัฉาย” 
ภคัธดิาเดนิออกมาจากร้านอาหารพร้อมแพรไหม หญงิสาวพยายาม

เอาใจอกีฝ่าย เพราะมารดาบอกว่าถ้าหาทางให้แพรไหมลงเอยกบัอตริุจได้ 

เธอจะได้รถคนัใหม่เป็นรางวลั นั่นคอืสาเหตทุี่ท�าให้เธอต้องทนอยู่กบัผู้หญงิ

น่าเบื่ออย่างแพรไหม ยอมเป็นเพื่อนกนิเพื่อนเที่ยวทั้งที่ไม่ชอบสกันดิ 

“แพรไหมแวะไปดูกระเป๋ากับภัคก่อนดีกว่านะ วันก่อนคุณนุชโทร. 

มาบอกว่าคอลเลก็ชนัใหม่เข้ามาที่ร้าน เผื่อแพรไหมสนใจ เดี๋ยวให้พี่ภมีซื้อ

ให้”

“น่าเกลยีดแย่ ท�าไมพี่ภมีต้องซื้อให้แพรไหมด้วยล่ะ”

“ไม่เหน็จะน่าเกลยีด แพรไหมเป็นว่าที่พี่สะใภ้ภคันี่นา ไปเถอะ”
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สองสาวเดินคล้องแขนกันมา แต่แล้วจู่ๆ ภัคธิดาก็ชะงักไปเมื่อเห็น

ใครบางคนที่คุ้นตาเดนิผ่านหน้า

“มอีะไรเหรอภคั” แพรไหมถาม มองตามสายตาภคัธดิาไป เหน็ผู้ชาย

กบัผู้หญงิคู่หนึ่งเดนิผ่าน เป็นใครนั้นเธอไม่รู้จกั “คนรู้จกัเหรอ”

ภคัธดิาไม่ตอบ เธอเดนิตามไป

“เดี๋ยวก่อน เธอน่ะ...พะแพง!”

เจ้าของชื่อที่ถูกเรยีกหนักลบัมา “ภคั...”

“เธอมาอยูท่ี่นี่ได้ยงัไง ไหนว่า...ไหนว่าจะไปให้ไกลจากพี่ภมีไง” ภคัธดิา

เสยีงดงัจนคนเริ่มหนัมอง แพรไหมเดนิเข้ามาห้ามเตอืนสต ิ “ไหนว่าเธอไป

อยู่เมอืงนอก กลบัมาท�าไม”

เจนสุดาค่อนข้างตกใจที่มาเจอคู่กรณีที่นี่ ถ้าเจอที่บ้านอัมพวาจะ 

ไม่ตกใจเท่านี้

“เธอกลบัมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ท�าไมไม่ตอบ” 

การที่เจนสุดาไม่ตอบ ยิ่งเป็นการกระตุ้นภัคธิดาให้หงุดหงิด ก้าว

เข้าหาอย่างไม่เป็นมติร แต่ก่อนจะเข้าถงึตวัอกีฝ่าย เธอกถ็ูกผลกัไหล่จนเซ 

“ไอ้โชต ิแกกล้าดยีงัไงมาผลกัฉนั”

“ผมกล้าท�ายิ่งกว่านี้ ถ้าคุณคดิจะท�าร้ายพะแพงอกี”

“ปกป้องกนัไม่เปลี่ยนเลยนะ คดิว่าฉนัจะกลวัแกเหรอ” ภคัธดิาท�าท่า

จะโผเข้าใส่ แต่แพรไหมดงึแขนไว้ พยายามห้าม 

“ไม่เอาน่าภคั ใจเยน็ คนมองเตม็แล้ว อายเขา”

“ท�าไมต้องอาย คนที่สมควรอายคือนังนี่ กับไอ้นี่” ภัคธิดาชี้หน้า 

เจนสุดาและโชติขณะพูดกับแพรไหม แล้วอยู่ๆ ก็ตบมือเรียกสายตา 

ทุกคนในบรเิวณนั้นให้หนัมอง “เจ้าข้าเอ๊ย ยงัจ�าเรื่องเมื่อห้าปีก่อนได้มั้ยคะ

ทกุคน เรื่องของผูห้ญงิหน้าด้านที่อยากจะจบัดารา สร้างข่าวว่าท้อง พอเขา

จบัได้กบ็อกว่าแท้ง พอเขาถามหาหลกัฐานกบ็อกว่าไม่ได้ท้อง แค่อยากรู้ว่า

ผู้ชายรกัตวัเองหรอืเปล่า คุ้นๆ มั้ยคะท่านผู้ชม คุ้นบ้างมั้ยคะ”
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“หยุดนะ ภัคธิดา” โชติเข้าไปกระชากแขน “อย่าพูดเรื่องไม่จริงที่

ท�าให้คนอื่นเสยีหาย”

“ท�าไม ปกป้องมนัดจีรงินะ ไอ้ผู้ชายหน้าโง่ รกัคนผดิแล้วแกน่ะ”

“ภคั!”

“ปล่อยฉัน!” ภัคธิดาสะบัด แต่ไม่หลุด เธอจึงตบหน้าชายหนุ่มไป

ฉาดใหญ่แล้วท�าท่าจะตบอีกครั้ง แต่เจนสุดาเข้ามาจับมือนั้นไว้ “แกจะท�า

อะไร! อยากโดนใช่มั้ย”

คราวนี้ภัคธิดาเปลี่ยนมาจะตบเจนสุดาด้วยมืออีกข้าง แต่ช้าไปเมื่อ

อกีฝ่ายตบสวนไปก่อนเสยีงดงัสนั่น ทุกคนที่ยนืมองเหตุการณ์อ้าปากหวอ 

ไม่คดิว่าคนที่ท่าทางเรยีบร้อยจะท�าอย่างนี้

“เลอืด...” คนโดนตบคว�่าหน้าชา เมื่อรู้สกึเจบ็ที่ปากและใช้มอืแตะดู

เหน็หยดเลอืดเหนยีวเหนอะกย็ิ่งโกรธ “แกกล้าตบฉนั!”

“มเีหตผุลที่จะต้องไม่กล้าด้วยเหรอคะ” เจนสดุาถามหน้านิ่งเฉย “ฉนั

กล้าท�ามากกว่าตบ ถ้าคุณยงัไม่หยุดคลั่งกดัคนเขาไปทั่ว”

“ต�่า!”

“ด่าตวัเองท�าไมคะ เว้นให้ฉนัด่าบ้างกไ็ด้นะคะ” 

ภคัธดิาโกรธ ไม่เคยเจอใครกล้าท�าอย่างนี้กบัเธอ จงึตั้งตวัไม่ทนั 

“ยุคสมัยเปลี่ยนแล้ว เลิกแสดงนิสัยที่ไม่ได้รับการอบรมออกมา

ประจานตวัเองได้แล้ว คุณเองกร็ู้นี่ว่าการกระท�าของคุณมนัต�่า ถ้าอยากรู้

ว่าฉนัมาอยูท่ี่นี่ท�าไม มาอยูไ่ด้ยงัไง ฉนักจ็ะตอบให้ ที่นี่เป็นประเทศบ้านเกดิ

พ่อแม่ฉนั ครอบครวัฉนัอยูท่ี่นี่ ฉนัจะกลบัมาอยู่เมื่อไหร่กไ็ด้ ไม่จ�าเป็นต้อง

ขออนุญาตพวกคุณ แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะคะ ยงัไงพวกเรากต็่างคนต่าง

อยู่ อย่างวนันี้ถ้าคุณไม่เสนอหน้ามาโดนตบเอง คุณกค็งไม่โดนหรอกค่ะ”

“แก...”

“ไม่ใช่แค่คุณหรอกที่เกลียดหน้าฉัน ฉันเองก็เกลียดขี้หน้าพวกคุณ

ไม่น้อยไปกว่ากนัหรอกค่ะ...จบนะคะ หวงัว่าจะไม่เจอกนัอกี”



40  l  อุ้ ม รั ก ป า ฏิ ห า ริ ย์

หลังตอกหน้าไป เจนสุดาหยุดรออยู่ครู่หนึ่งเผื่อว่าภัคธิดาจะแย้ง

อะไร แต่สุดท้ายเจ้าหล่อนกท็�าได้แค่กดัฟันกรอด บบีมอืแน่นแล้วกระทบื

เท้าอย่างขดัเคอืงใจ

“ไปเถอะค่ะพี่โชต”ิ

“คะ...ครับ” แม้แต่โชติเองก็ตกใจ ไม่คิดว่าเจนสุดาจะกล้าตอบโต้ 

ภคัธดิาอย่างที่ท�าก่อนหน้านี้ แต่เขากช็ื่นชมและภูมใิจ และเช่นเดยีวกนั เหล่า

ไทยมงุที่เหน็เหตกุารณ์ต่างกก็ูร้่อง บ้างปรบมอื เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบ

ดูการประจานคนอื่นอย่างที่ภคัธดิาท�า สิ่งที่หญงิสาวท�าถอืเป็นพฤตกิรรมที่

ต�่าในสายตาคนอื่นเช่นกนั 

นั่นคอืสาเหตทุี่ท�าให้ภคัธดิาและแพรไหมอบัอายจนต้องรบีวิ่งออกไป

จากตรงนั้น ตามมาด้วยเสียงโห่ไล่ จนโชติต้องหันกลับไปมอง ในขณะที่ 

เจนสุดาท�าเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น

“แพง...ท�าให้พี่แปลกใจมาก ไปกนิอะไรผดิส�าแดงมารเึปล่าเนี่ย” ชาย
หนุ่มชวนคุย “แพงโตขึ้นแล้วจรงิๆ พี่ยงักลวัๆ อยู่เลยว่าแพงจะรบัมอืกบั

อดตีไม่ได้ วนัหลงัสอนพี่บ้างนะ ลูกตบเมื่อกี้น่ะ”

ยงัไม่มเีสยีงใดๆ ตอบกลบัมา เจนสุดายงัคงเดนิดุ่มๆ ไป จนเขาต้อง

รั้งแขนไว้ การสัมผัสท�าให้รู้ว่าเจนสุดามือสั่นไปหมด บ่งบอกว่าหญิงสาว 

ไม่ได้แกร่งอย่างคนที่พร้อมจะสู้คน แต่เธอพยายามสู้ทั้งที่กลวั

“แพง...” โชติเห็นหยาดน�้าตาในดวงตากลมโตนั้น นั่นยิ่งท�าให้เขา

ภูมใิจ “อดทนได้เก่งมากเลยนะ”

“แพงจะไม่ให้คนพวกนั้นมาชี้หน้าด่าแพง จะไม่ยอมอยูเ่ฉยให้พวกเขา

ใช้ค�าพดูท�าร้ายแพงอกีแล้วค่ะ การหนไีม่ได้ท�าใหท้กุอย่างดขีึ้นเสมอไป สิ่ง

ที่ภคัท�าในวนันี้บอกแพงอย่างนั้น ถ้าแพงยงัต้องการอยูท่ี่นี่ แพงต้องไม่กลวั

พวกเขา...แพงจะไม่กลวัค่ะ”

“เก่งมาก พี่ภูมใิจในตวัแพง แล้วแพงไม่ต้องกลวันะ การสู้ของแพง
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จะมพีี่อยู่ด้วยเสมอ” ชายหนุ่มกุมมอืเจนสุดาไว้ “ให้พี่อยู่ข้างๆ แพงนะ”

เป็นอีกครั้งที่เจนสุดาท�าเพียงยิ้มให้ แล้วดึงมือออกอย่างไม่ให้ 

น่าเกลยีด แต่กย็นืยนัถงึความสมัพนัธ์ที่ชดัเจน ผู้หญงิคนนี้ไม่เคยเปิดรบั

ผู้ชายคนไหนเลยตั้งแต่ผดิหวงัจากอตริุจคราวนั้น 

“กลบับ้านกนัเถอะค่ะ”

“ยงักลบัไม่ได้ส ิยงัไม่ได้หาของขวญัวนัเกดิให้แตงหวานเลย” โชตยิงั

จ�าได้ ในขณะที่เจนสุดาลืม แต่เธอก็ไม่อยากกลับเข้าไปในห้างนั้นอีกแล้ว 

“แต่ไม่เป็นไรหรอกนะ วนัเกดิแตงหวานปลายเดอืนโน่น ไว้เข้ามากรุงเทพฯ 

อกีทคี่อยแวะมาดู”

“ค่ะ สิ้นเดอืนต้องพาคณุยายมาตรวจอกีครั้ง ไปซื้อตอนนั้นกไ็ดค่้ะ”

โชตพิยกัหน้าแล้วเดนิไปที่รถ ระหว่างนั้นกย็ิ้มน้อยยิ้มใหญ่จนเจน-

สดุาทกั เขาจงึให้เหตุผลว่า 

“พี่สะใจ เหน็หน้าภคัธดิาตอนโดนสวนแล้วสะใจชะมดั คงคาดไม่ถงึ

ละส ิ เมื่อก่อนเอาแต่รงัแกแพงนี่นา ตอนนั้นแพงกอ็ดทนเหลอืเกนิ ทนให้

รงัแก”

“จรงิๆ แล้วแพงกไ็ม่ได้ทนอะไรนะคะ แพงแคไ่มใ่สใ่จ คดิวา่การไม่

ถอืสาจะท�าให้อะไรดขีึ้น แต่เหมอืนบางทเีรื่องแบบนี้กใ็ช้ไม่ได้กบัทกุคน แพง

กลวัค่ะ กลวัว่าถ้าแพงปล่อยให้เขาท�าอย่างเดมิ เขาจะไม่รงัแกแค่แพง แพง

กลวัว่า...”

“เขาจะท�าร้ายแตงหวานสนิะ” โชตเิข้าใจเจนสุดา “ไม่ต้องห่วงนะ พี่

จะไม่ยอมให้ใครมารังแกแพงกับแตงหวานแน่นอน พี่ขอเอาชีวิตเป็น

ประกนั”

“ขอบคุณค่ะ” เจนสุดารู้สกึอุ่นใจที่มพีี่ชายคนนี้อยู่เคยีงข้าง คอยให้ 

ก�าลงัใจเธอเสมอมา



๕

“มนักล้าท�ากบัลูกขนาดนี้เลยเหรอ” 
เสยีงพสิมยัที่ดงัออกมาจากห้องนั่งเล่นท�าให้จรีภาซึ่งเพิ่งกลบัมาจาก

ท�างานรีบเดินไปหา แม้ยังไม่เห็นตัวแต่ก็พอรู้ว่าน่าจะเกิดเรื่อง นานแล้วที่

ไม่เหน็มารดาเสยีงสูงปรี๊ดแตกแบบนี้ 

“ดเูหมอืนไม่ใช่มนัสกันดิ นงัเดก็นั่นน่ะเหรอจะกล้าลงไม้ลงมอืกบัใคร 

อย่างมากมนักแ็ค่นั่งร้องไห้” 

“ถ้าภคัไม่เหน็กบัตา ไม่เจอกบัตวัเอง ภคักแ็ทบไม่อยากเชื่อ” ภคัธดิา

ที่ปากบวมเป่งยงัคงแค้น “แล้วนี่พี่ภมีอยู่ไหนคะ ภคัจะเอาหน้าไปให้พี่ภมีดู 

จะได้รู้ว่านงัพะแพงนั่นร้ายแค่ไหน”

“ไม่อยูแ่ล้ว คยุกบัทนายสพุลเสรจ็กอ็อกไปเลย บอกว่าจะไม่อยูบ้่าน

สกัอาทติย์ ดสู ิแม่อุตส่าห์นดัหนแูพรไหมให้ นี่คงต้องโทร. ไปขอโทษ ว่าแต่

หนูแพรไหมอยู่ด้วยไหมตอนที่ลูกโดนนงัพะแพงตบน่ะ”

“พะแพง...คุณแม่ว่าใครตบพี่ภคันะคะ” จรีภายงัคงจบัต้นชนปลาย

บทสนทนาของมารดากับพี่สาวไม่ได้ “พี่ภัคไปเจอพี่พะแพงเหรอคะ เจอ
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ที่ไหนคะ แล้ว...”

“แกจะถามท�าไม!” ภคัธดิาตวาดน้องสาวอย่างที่เคยท�า ยิ่งเหน็สหีน้า

ดีใจของอีกฝ่ายก็ยิ่งหงุดหงิด เพราะรู้ว่าที่ผ่านมาจีรภาไม่เคยช่วยเธอและ

มารดาจดัการปัญหาของเจนสุดาสกันดิ ออกแนวช่วยแก้ต่างให้ด้วยซ�้า แต่

เพราะเด็กสุดในบ้าน มีปากเสียงน้อยสุดจึงได้แต่เงียบ “แกอยากเจอมัน 

งั้นเหรอ!”

“เปลา่ค่ะ จแีค่แปลกใจที่ไม่มใีครเจอพี่พะแพงเลยตลอดห้าปี ไม่คดิ

ว่าพี่ภคัจะไปเจอ แถมปากเจ่อกลบัมา มนัน่าตกใจนะคะที่พี่ภคัโดนคนอื่น

เล่นงาน แล้วยิ่งบอกว่าเป็นฝีมือของพี่พะแพง จีแทบไม่อยากเชื่อ คิดว่า 

หูฝาดไปน่ะค่ะ”

จรีภาไม่ได้มเีจตนาจะเยาะเย้ยพี่สาว แต่ค�าพดูนั้นแทงใจภคัธดิา เธอ

ท�าท่าจะพุง่มาเล่นงานน้องสาวที่เพิ่งขยบัถอยอย่างเคยชนิ แต่ก่อนที่พี่จะถงึ

ตวั พสิมยักห็้ามไว้ก่อน 

“ไม่เอาน่าลกู อย่าเปลอืงมอืกบัยายจเีลย” บอกลกูสาวคนโปรด ก่อน

จะหันมามองตาเขียวใส่ลูกสาวคนเล็กที่ไม่เคยได้รับความสนใจ “แกจะไป

ไหนกไ็ป แลว้กโ็ทร. หาตาภมีด้วย ถามมาให้ได้วา่พี่ชายแกอยูท่ี่ไหน จะท�า

อะไร”

“ค่ะ” คนในบ้านนี้รูด้ว่ีา ถ้าจะมคีนที่คยุกบัอตริจุได้ด ีกค็งเป็นจรีภา 

“ท�าให้ได้ล่ะ แล้วกไ็ม่ต้องเอาเรื่องที่ยายภคัเจอนงัพะแพงไปบอกตา

ภมีล่ะ ไม่งั้นฉนัเอาแกตาย ไปได้แล้ว!” 

“ค่ะ” เมื่อเหน็มารดาเข้าไปโอ๋ลกูคนโปรด จรีภาจงึถอยออกไปเงยีบๆ 

นั่นคือสาเหตุที่ท�าให้พี่สาวเป็นคนไม่รู้จักโต เอาแต่ใจ ถ้าเป็นเมื่อก่อน 

เธอคงน้อยใจที่ไม่เคยได้รับการปกป้อง แต่เมื่อโตขึ้นก็มองโลกได้กว้างขึ้น 

นกึย้อนไปแล้วกร็ู้สกึดเีสยีด้วยซ�้าที่ไม่ถูกเอาใจจนกลายเป็นคนเอาแต่ใจ

“ฮัลโหลค่ะ พี่ภีม” จีรภาโทรศัพท์หาอติรุจเมื่อขึ้นมาบนห้องนอน  

คู่สายรบัสายเธอเสมอ 



44  l  อุ้ ม รั ก ป า ฏิ ห า ริ ย์

“ว่าไงจ ีโทร. หาพี่มอีะไรรเึปล่า”

“ไม่มอีะไรหรอกค่ะ พอดจีเีลกิงานกลบัมาถงึบ้านแล้วไม่เจอพี่ภมีเลย

โทร. หาค่ะ ว่าจะชวนออกไปหาอะไรกนิข้างนอก” เธอโกหกไม่ค่อยแนบเนยีน

อย่างเคย และนั่นกท็�าให้อตริุจรู้ทนั “ตอนนี้พี่ภมีอยู่ไหนคะ” 

“พี่ขับรถไปเขาใหญ่ นัดเพื่อนไปเดินป่ากันน่ะ” เขาให้ค�าตอบที่จะ 

ไม่ท�าให้จรีภาโดนเล่นงานแม้ต้องโกหก “นดักบัเพื่อนไว้นานแล้วละ ขอโทษ

นะ ไว้กลบัไปพี่จะชดเชยให้ ว่าแต่วนันี้เป็นไงบ้างไปท�างาน เริ่มคุ้นเคยกบั

เพื่อนร่วมงานรยึงั”

“กด็คี่ะ ท�างานที่ห้องสมุดไม่ค่อยมอีะไรตื่นเต้นหรอกค่ะ” 

อตริุจจะใจดกีบัจรีภาเสมอ ผดิกบัภคัธดิาที่เขาจะแสดงออกต่างไป 

คอืออกแนวต้องปรามมากกว่า 

“ก็ดีแล้ว พี่คงหายไปสองสามวันนะ ในป่าคงไม่ค่อยมีสัญญาณ

โทรศพัท์”

“ค่ะ ไว้จีจะบอกคุณแม่ให้นะคะ” น�้าเสียงที่ตอบเขากลับมามีความ

เศร้า คงเพราะใจหายที่พี่จะไม่ได้อยู่ใกล้ๆ 

“แต่ถ้าจมีเีรื่องด่วนกโ็ทร. มาได้นะ เผื่อมสีญัญาณ”

“ขอบคุณค่ะพี่ภีม” เสียงน้องสาวสดใสขึ้นทันที “ไว้จีโทร. หานะคะ 

ดูแลตวัเองด้วยค่ะ” 

จีรภาวางสาย ดวงหน้ามีรอยยิ้ม เธอมองออกไปทางประตู แล้ว

นกึถงึเรื่องที่ได้ยนิเมื่อครู่ 

“พี่พะแพงกลบัมาเมอืงไทยเหรอ...เราควรบอกพี่ภมีมั้ยนะ” 

อติรุจบอกจีรภาว่าไปเดินป่าที่เขาใหญ่ แต่ความจริงขับรถกลับบ้าน
ต้นล�าพู ถึงแม้สุพลจะแนะน�าให้เขาอยู่ห่างเจนสุดาและหวันยิหวาไว้ก่อน  

ไม่ควรท�าอะไรไปตอนที่ยงัไม่รูข้้อมลูของอกีฝ่าย ทนายหนุม่ขอเวลาไมเ่กนิ

สามวัน เขาสัญญาว่าจะเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับเจนสุดาในรอบห้าปีมาให้ได้  
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ถึงแม้จะรับปากไปแล้ว แต่สุดท้ายใบหน้าของหวันยิหวาก็ลอยขึ้นมากวน

จติใจให้ทนนิ่งเฉยไม่ไหว กว่าจะมาถงึบ้านเรอืนไทยประยกุต์หลงัใหญ่กด็กึ

มากแล้ว 

นายชุมและนางนวลรู้สึกโล่งใจที่เห็นผู้เป็นนาย แม้จะถูกปลุกหลัง

เที่ยงคืน ทั้งคู่ก็ไม่ได้หงุดหงิดสักนิด นายชุมลุกขึ้นมาเปิดประตู ขณะที่

นางนวลรีบไปต้มน�้าชงกาแฟให้ทันทีที่ผู้เป็นนายขอ กาแฟร้อนหอมฉุย 

ถูกน�ามาเสิร์ฟที่ห้องระเบียงฝั่งซ้ายซึ่งมองออกไปเห็นหลังคาข้างบ้านอยู่

ท่ามกลางดงไม้สูง 

“กลับไปนอนกันเถอะ ขอโทษนะที่ท�าให้ตื่นกลางดึก” อติรุจหันมา 

บอกสองสามภีรรยา แต่ก่อนที่ทั้งสองจะได้ออกไป ผู้เป็นนายกเ็หมอืนนกึ

อะไรขึ้นได้ “แตงหวานแวะมาบ้างมั้ย” 

“วนันี้ไม่เหน็เลยค่ะ นงัอ้อยคงพาไปเล่นที่สวนฝั่งโน้นค่ะ” นางนวล

ตอบ คอยสงัเกตสหีน้าผดิหวงัของผู้เป็นนาย ถงึมเีรื่องอยากถามมากมาย 

แต่สุดท้ายกไ็ด้แต่เกบ็ง�าไว้ เดนิออกไปพร้อมสาม ี

เมื่อถกูทิ้งให้อยู่ล�าพงั อตริจุลุกจากเก้าอี้ไปยนืพงิขอบระเบยีง ทอด

สายตาผ่านความมดืไปที่บ้านอกีหลงั แสงไฟที่กระจายอยูร่อบตวับ้านท�าให้

เห็นหลังคาที่บางส่วนถูกบดบังด้วยต้นไม้สูง ห้าปีก่อนต้นไม้ไม่ได้สูงอย่าง

ทกุวนันี้ ตอนนั้นเขายงัสามารถเหน็ระเบยีงห้องนอนของผู้หญงิคนหนึ่งที่เขา

รกัมาก...

ไม่ใช่ส ิตอนนี้เขาไม่ได้รกัผูห้ญงิคนนั้นแล้ว เธอกเ็ป็นแค่คนที่เขาเคย

รกัมาก 

แล้วเขาเริ่มหมดรกัเธอเมื่อไรกนั...นกึไม่ออก หรอืความจรงิแล้ว...

เขาไม่เคยหมดรกัเธอ 

‘คุณยงัอารมณ์เสยีที่พูดถงึเธอ แสดงว่าคุณยงัไม่ลมืเธอ คุณยงัรกั

เธอ ไม่อย่างนั้นคุณก็คงยอมแต่งงานกับผู้หญิงดีๆ ที่แม่คุณ น้องคุณ

พยายามจับคู่ให้ หรือไม่ก็ยอมขอริต้าแต่งงานไปแล้ว เรารู้จักกันมานาน
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แล้วนี่ น่าจะแต่งกนัได้แล้วนะ’

ใช่...เขาไม่เคยหมดรกัผู้หญงิคนนั้น แต่เขาโตพอจะรู้ว่าใครมคี่าพอ

ให้รกั 

“เธอไม่มคี่าพอจะให้ฉนัรกัหรอกเจนสุดา ผู้หญงิเลอืดเยน็อย่างเธอ

ไม่สมควรที่ฉันจะรัก ที่ผ่านมาฉันท�าถูกแล้ว ฉันมีชีวิตที่ดีได้โดยไม่มีเธอ 

แต่ไม่ใช่กบัแตงหวาน ถ้าแตงหวานเป็นลูกฉนั ฉนัควรได้ท�าหน้าที่พ่อ เธอ

ไม่มีสิทธิ์พรากความเป็นพ่อของฉันไปจากลูก แตงหวานมีสิทธิ์รู้ว่าพ่อของ

เขารักเขาแค่ไหน พ่อของเขาอยู่ตรงนี้ พ่อของเขาไม่ได้อยู่บนสวรรค์กับ

พระเจ้าอย่างที่แม่เลอืดเยน็อย่างเธอพร�่าบอก”

อตริจุได้แต่เฝ้ามอง ตั้งค�าถามมากมาย ย้อนถามตวัเองอยูซ่�้าๆ โดย

ไม่รูว่้าไกลออกไป บนระเบยีงห้องที่เขาเคยเฝ้ามองเมื่อห้าปีก่อน ผู้หญงิคน

เดิมยังคงออกมายืนอยู่ตรงนั้น เธอยังเฝ้าคิดถึงเรื่องของเขาอย่างที่เขาคิด

เรื่องของเธอ เพราะการพบเจอภัคธิดาเมื่อกลางวันท�าให้ความรู้สึกผูกติด 

ที่มต่ีอสามเีพยีงคนเดยีวหวนกลบัมาเด่นชดั มนัชดัเจนจนไม่อาจข่มตาหลบั

ได้ แม้อยู่ต่อหน้าคนอื่นจะท�าเป็นเข้มแข็ง แต่สุดท้ายก็อดหวั่นไหวไม่ได้ 

หวนนกึถงึเรื่องในวยัเยาว์... 

สบิปีก่อน
เดก็หญงิเจนสุดามกัออกมานั่งอ่านหนงัสอืที่ท่าน�้าเสมอยามที่ตายาย

ไปท�างานในสวนผลไม้ แม้จะเป็นเด็กที่โตมากับบ้านริมน�้า แต่เด็กหญิง 

ว่ายน�้าไม่เป็นเพราะมคีวามทรงจ�าเลวร้ายเกี่ยวกบัการเรยีนว่ายน�้าครั้งแรก

ในชวีติ การเรยีนที่ท�าให้พ่อจมน�้าไปต่อหน้าต่อตา แม้ไม่ได้ตั้งใจ แต่มนัก็

กลายเป็นปมในใจที่ท�าให้เธอไม่กล้าเรยีนว่ายน�้าอกีเลย เธอยอมป่ันจกัรยาน

ไปเรยีนวนัละเกอืบห้ากโิล แทนการนั่งเรอืข้ามฟากเพราะกลวั 

ด้วยความกลวันี้ท�าให้เธอไม่เคยย่างกรายเข้าใกล้รมิตลิ่ง อย่างมาก

กม็านั่งตรงศาลาอย่างที่ท�าทกุๆ วนั เพราะลมที่โชยผ่านผวิน�้าท�าให้เยน็สบาย 
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เดก็สาวอ่านหนงัสอืตรงนี้ได้ทั้งวนั ด้วยความที่เป็นเดก็ก�าพร้า เจนสุดาจงึ

ตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี ช่วยตายายท�างานบ้าน ท�างานเสร็จก็อ่านหนังสือ  

ไม่เคยออกไปวิ่งเล่นที่ไหน วนันี้กเ็ช่นกนั หลงัเสรจ็งานบ้าน เธอออกมานั่ง

อ่านหนงัสอือย่างสบายใจ กระทั่งการมาของเดก็ผู้หญงิสองคน หนึ่งในนั้น

เป็นคนชอบแกล้ง เจนสุดาจึงไม่ชอบ เมื่อเห็นก็คิดจะเดินเลี่ยงอย่างคน 

ไม่ชอบมปีัญหาด้วย 

‘เห็นฉันมาแล้วหนีเหรอ เอามานี่’ เด็กหญิงคนแรกเข้าไปกระชาก

สมุดการบ้านจากมอืเจนสุดา เธอพยายามจะคว้าคนืแต่ไม่ทนั ได้สมุดไปก็

ไม่เอาไปเปล่าๆ ยงัเปิดดูข้างใน ท�าให้รูปถ่ายใบหนึ่งตกลงพื้น ปลวิไปใกล้

ท่าน�้า

‘อย่าตกน�้านะ’ เจนสุดารบีก้มลงไปคว้า แต่ช้าไปเมื่ออกีฝ่ายเหยยีบ

มอืเธอเตม็แรง ‘โอ๊ย!’

ความเจบ็ท�าให้ดงึมอืกลบั แต่เดก็หญงิช่างแกล้งกแ็บะปากไม่ได้รูส้กึ

ผดิ ก่อนจะก้มลงหยบิรูปนั้นขึ้นมาดู

‘คนืรปูให้แพงเถอะค่ะ คณุภคั’ เธออ้อนวอนทั้งที่ยงัลบูมอืที่เจบ็ แต่

อกีฝ่ายกย็งัไม่มท่ีาทจีะคนืให้ ‘นั่นคอืรปูครอบครวัใบเดยีวที่แพงม ีขอเถอะ

นะคะ คนืให้แพงเถอะ’ 

‘คนืให้พี่พะแพงเถอะค่ะพี่ภคั’ 

‘อย่ายุ่งน่ายายจี! แล้วแกไปนับพี่น้องกับยายเด็กบ้านสวนนี่ท�าไม 

หรอือยากให้ฉนัตดัพี่ตดัน้องกบัแก!’ ภคัธดิาตวาดน้องสาวก่อนจะหนัมาท�า

หน้ายยีวนใสเ่จนสุดา ‘รปูนี้ฉนัเกบ็ได้ ฉนัจะท�าอะไรกไ็ด ้จะทิ้งกไ็ด้ จะฉกี

ทิ้งกไ็ด้’

‘อย่านะคะ’ เจนสุดาท�าท่าจะร้องไห้ จรีภาสงสารเลยช่วยพูด 

‘พี่ภคัอย่าเกเรสคิะ รูปของพี่พะแพงคนืให้เขาไปเถอะค่ะ’

‘แกอย่ามาเสอืกได้มั้ยยายจ ีอย่ารมิาสั่งฉนั!’

‘ถ้าพี่ภคัไม่คนืให้พี่พะแพง จจีะฟ้องคุณพ่อ’ 
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‘แกกล้าเหรอ ถ้าแกฟ้องคุณพ่อ ฉนัจะให้คุณแม่หวดแกให้ยบัเลย!’ 

ค�าขูก่ลบัได้ผล จรีภาดกูลวัจงึก้มหน้า ในขณะที่เจนสดุาได้แต่ยกมอื

ไหว้ แต่อกีฝ่ายไม่ได้สนใจ เดนิถอยไปใกล้ท่าน�้า แล้วปล่อยรปูนั้นลงไปในน�้า 

‘อยากได้กล็งไปเอา’

แม้จะห่วงรูปที่ลอยอยู่บนผิวน�้า แต่เจนสุดาก็รู้ว่าเธอว่ายน�้าไม่เป็น 

จึงมองหาไม้เพื่อเอาไปเขี่ยรูปใบนั้น ความที่มัวแต่ตั้งใจดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้า  

จงึไม่ทนัเหน็ว่าภคัธดิายกเท้าขึ้นถบีเธอเตม็แรง 

ตูม! 

เสียงน�้าแตกกระเซ็นดังขึ้นพร้อมเสียงกรีดร้องอย่างตกใจของเด็ก

หญงิสองคน มเีพยีงอกีคนที่ไม่ได้ใส่ใจ ยงัคงหวัเราะก่อนจะเดนิสะบดัก้น

ออกไป ท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่ได้สนใจอาการตะเกียกตะกายของ

เจนสุดา 

‘ช่วยด้วยค่ะ ช่วยด้วย คนจมน�้า ช่วยด้วยค่ะ พี่พะแพงจมน�้า’

นั่นคือเสียงสุดท้ายที่เจนสุดาได้ยิน เธอรู้สึกกลัว อึดอัด ส�าลักน�้า 

ร่างค่อยๆ จมดิ่ง ความทรงจ�าในวยัเดก็ผดุขึ้นมาให้หวาดกลวั เธอก�าลงัจะ

ตาย ก�าลงัจะจมน�้าตาย กลวั กลวัเหลอืเกนิ... 

พ่อขา แม่ขา คณุยาย ตาจ๋า ช่วยแพงด้วย ช่วยพะแพงด้วย แพงยงั

ไม่อยากตาย...ค�าอ้อนวอนที่ไม่มใีครได้ยนิ คนหวาดกลวัสิ้นหนทางไม่เหลอื

แรงตะเกยีกตะกายขึ้นหายใจแล้ว ไม่ไหวแล้ว 

ร่างเดก็น้อยเคราะห์ร้ายค่อยๆ ด�าดิ่ง ผวิน�้าด้านบนเริ่มนิ่ง 

‘ตรงนั้นค่ะ พี่ภมี พี่พะแพงจมลงตรงนั้น ตรงหน้าบนัไดนั่น!’

สิ้นเสียง ผิวน�้าถูกรบกวนอย่างแรง เด็กผู้ชายวัยรุ่นร่างสูงโปร่ง

กระโจนลงน�้า ด�าหายไปครู่หนึ่ง ก่อนจะขึ้นมาหายใจ แล้วด�าลงไปใหม่ 

คราวนี้กลบัขึ้นมาพร้อมร่างไร้สตขิองเจนสุดา

‘พี่พะแพงอย่าเป็นอะไรนะ พี่ภมี ท�าไมพี่พะแพงนิ่งไปแล้ว พี่พะแพง

ไม่หายใจแล้ว’
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‘พะแพง...จถีอยออกไปก่อน พี่จะช่วยผายปอด’ 

ในช่วงเวลาที่ความเย็นเกาะขั้วหัวใจของคนสิ้นหวัง สัมผัสจาก 

รมิฝีปากอุน่พร้อมลมที่เป่าเข้าปอดท�าให้รูส้กึตวั แรงกดที่หน้าอกท�าให้รบัรู้

ว่าถ้าต้องการอยู่รอดต้องพยายาม...พยายามหายใจด้วยตวัเอง 

‘พี่พะ...แพง พี่พะแพงฟื้นแล้ว...พี่ภมี พี่พะแพงรู้สกึตวัแล้ว’ 

สิ่งแรกที่เจนสุดาเหน็เมื่อลมืตาขึ้น คอืใบหน้าของรุ่นพี่คนหนึ่งที่เธอ

เพิ่งเหน็เป็นครั้งแรก ใบหน้าเปียกน�้าของเขามรีอยยิ้มแสนใจด ีตวัเขาเปียก

ไปหมด 

‘ปลอดภัยแล้วนะสาวน้อย ชื่อพะแพงใช่มั้ย เคยได้ยินยายจีพูดถึง 

ได้เจอตวัจรงิกว็นันี้ พี่ชื่อภมีนะ’

‘พี่ภมี...พี่ช่วยแพงเหรอคะ ขอบคณุนะคะ ขอบคณุที่ช่วยแพงแล้วพี่

ไม่ตาย...’ 

เจนสุดาร้องไห้โฮ สร้างความตกใจให้คนมาช่วยอย่างอติรุจรวมถึง

จรีภาไม่น้อย 

‘ขอบคุณที่พี่ไม่ตายเหมอืนพ่อ พ่อแพงช่วยแพงแล้วพ่อต้องตาย’

ในวันนั้นเจนสุดาไม่รู้ว่าท�าไมรุ่นพี่คนนั้นจึงดึงเธอเข้าไปกอดพร้อม

พูดปลอบประโลม ค�าพูดที่ท�าให้เธอหวัเราะออกมาได้ 

‘พี่ไม่เป็นไรหรอก อย่าร้องเลยนะ ร้องแบบนี้เดี๋ยวคนขบัเรอืผ่านไปมา

กเ็ข้าใจผดิว่าพี่แกล้งพะแพงหรอก’

นับตั้งแต่วันนั้นเจนสุดาก็ไม่เคยละสายตาไปจาก ‘พี่ภีม’ ได้อีกเลย 

แม้กระทั่งวนันี้ วนัที่เขาท�าให้เจบ็ปวด เธอกไ็ม่เคยรกัใครได้อกี ไม่เคยอยาก

อยูใ่กล้ใครเหมอืนพี่ชายคนนั้น ไม่เคยอยากให้ใครมาเป็นพ่อของลกูเท่ากบั

เขา แต่ดูเหมอืนเขาจะไม่ได้คดิอย่างเธอ เขาไม่ต้องการเธอ ไม่ต้องการลูก

“พอได้แล้วแพง อย่าไปคดิถงึเขาอกี เขาไม่ใช่พี่ภมีคนเดมิคนนั้นอกี

แล้ว” เจนสุดาบอกตวัเองอย่างขมขื่น ได้แต่ซุกหน้าสะอื้นไห้กบัเข่าตวัเอง  

แม้จะพยายามบอกตวัเองซ�้าๆ ให้ลมืสกัเท่าไร 
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แต่ใจยงัคงท�าไม่ได้เลยสกัครั้งเดยีว 

“แกว่าอะไรนะ” นางนวลไม่อยากเชื่อสิ่งที่น�้าอ้อยบอก “คุณหนูแตง-
หวานบอกว่าอยากมาหาคณุภมี ฉนัได้ยนิไม่ผดิใช่มั้ย เธอจะมาชวนคุณภมี

กนิส้มโอด้วยกนั?” 

ส้มโอที่เอ่ยถงึคอืส้มโอเนื้อขาวที่แกะใส่จานมาเตม็ มนี�้าอ้อยถอืจาน 

แล้วเด็กตัวจ้อยที่เอ่ยถึงก็ยืนเงยหน้ามองผู้ใหญ่สองคนคุยกัน ยิ้มแป้น 

เอียงคอไปมาเหมือนตุ๊กตาเด้งดึ๋งน่าเอ็นดู เข่าที่เปื้อนบ่งบอกว่าเพิ่งลอดรั้ว

ตรงทางหมาผ่านมา น�้าอ้อยก็มีชะตากรรมเดียวกัน แต่เธอดูจะล�าบาก

หน่อยเพราะตวัใหญ่กว่า ผมเผ้าจงึดูฟูๆ เพราะโดนกิ่งไม้เกี่ยว  

“ใช่ป้า ฉนักส็งสยั น้องแตงหวานตดิใจอะไรคุณลุงภมี ว่าแต่คุณลุง

ภมีนี่ใครเหรอป้า” น�้าอ้อยยงัออกอาการงง “ฉนัถามน้องแตงหวานกบ็อกแต่ว่า 

เป็นคุณลุงใจด”ี

“กเ็ป็นคุณลุงใจด ีแบ่งส้มโอให้แตงหวาน แตงหวานเลยเอาส้มโอมา

ฝากค่ะ”

“เหรอคะ” นางนวลยิ้มให้เด็กน้อย ก่อนจะหันมาถามน�้าอ้อย “หนู 

พะแพงรู้รเึปล่า”

“คุณแม่ขาอนุญาตค่ะ”

“ไม่จรงิมั้งคะ” นางนวลเหวอ น�้าอ้อยกส็่ายหน้าไม่แน่ใจ ในขณะที่

คนตวัจ้อยผงกศรีษะ 

“จรงิค่ะ แล้วคุณลุงภมีอยู่มั้ยคะ หนูจะมาหาคุณลุงภมีค่ะ” 

“เอ่อ...” นางนวลท�าอะไรไม่ถกู “คณุภมี...ยงัไม่ลงมาจากห้องเลยค่ะ”

พอบอกอย่างนี้หวนัยหิวากท็�าหน้ายุ่ง น�้าอ้อยเลยนั่งลงพูดด้วย 

“พี่อ้อยว่าเรากลับก่อนดีกว่านะคะ ฝากส้มโอไว้กับป้านวลก็ได้ ไว้ 

วนัหลงัค่อยมาใหม่”

“แต่แตงหวานอยากเจอคุณลุงภมีนี่นา” 
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นางนวลท�าท่าครุ่นคิด จะไปปลุกเจ้านายดีไหม แต่ยังไม่ทันคิดตก 

นายชุมก็โผล่หน้ามาเห็นเหตุการณ์เข้า สีหน้าแกตกใจไม่ต่างกัน นางนวล

เลยถอืโอกาสเข้าไปกระซบิถาม 

“เอาไง เธอมาหาคุณภมี ไปปลุกคุณภมีมาเจอมั้ย”

“ขนืไปปลุกกโ็ดนเตะน่ะส ิ คุณภมีเพิ่งจะนอนเมื่อรุ่งสางนี่เอง” นาย

ชมุกระซบิกบัภรรยา แต่ถงึอย่างไรคนอยูด้่วยกไ็ด้ยนิ โดยเฉพาะหวนัยหิวา 

“หนูไปปลุกเองค่ะ พาไปหน่อยสคิะ”

“ได้เหรอ” นางนวลถาม 

นายชุมบอก “แกกล้าปฏเิสธมั้ยล่ะ” 

ภรรยามองตาเขียว “งั้นแกก็พาไป ฉันจะอยู่คุยกับนังอ้อยหน่อย 

เผื่อรู้สถานการณ์ทางนั้น”

ถึงตอนนี้นายชุมก็คงมีทางเลือกไม่มากนัก หันมายิ้มแป้นให้หวัน-

ยหิวา 

“ไปครบั คุณหนแูตงหวาน ตาชมุจะพาไปหาคณุพะ...” ค�าว่าพ่อเกอืบ

หลุด แต่ยั้งปากได้ทนั “ตาชุมจะพาไปหาคุณภมีนะครบั” 

“ค่ะ ไปปลุกคุณลุงภมีกนัค่ะ”

หวนัยหิวาเดนิไปจบัมอืนายชมุให้จงูเธอเดนิเข้าบ้านไป ปล่อยนางนวล

ไว้กบัอาการเหวอ หน้าซดีแปลกๆ จนน�้าอ้อยต้องถาม 

“มอีะไรกนัรเึปล่าป้า สหีน้าลุงป้าแปลกๆ นะวนันี้”

“นงัอ้อย หนูแพงยงัไม่รู้ใช่มั้ยว่าคุณหนูแตงหวานมาบ้านนี้”

น�้าอ้อยคิดก่อนตอบ “ไม่แน่ใจ แต่ไม่น่าจะรู้ เพราะฉันบอกน้อง 

แตงหวานแล้วว่าอย่าบอกใครว่าแอบมาบ้านนี้ พอเธอบอกว่าจะมาหาคณุลงุ

ภมี ฉนับอกว่าไม่ได้ เธอกบ็อกจะไปขอคณุแม่ ฉนักลวัเปน็เรื่องใหญ่ บวก

กบัคุณพะแพงกย็ุ่งอยู่กบัการดูแลคุณยายฉว ีฉนัเลยพามา” 

“ว่าแล้ว...”

“ท�าไมเหรอป้า พวกป้าดูแปลกๆ นะ แล้วท�าไมอยู่ๆ ถงึเรยีกน้อง
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แตงหวานว่าคณุหนแูตงหวานล่ะ” ดเูหมอืนน�้าอ้อยจะเป็นคนช่างสงัเกต “เล่า

มาเลยนะ มอีะไรที่ฉนัควรรู้มั้ย” 

นางนวลท�าท่าคิดหนัก มองหน้าน�้าอ้อยที่แสดงออกชัดเจนว่าจะเอา

ความจรงิ 

“ความจรงิคอื...” ลากเสยีงยาว ยิ่งท�าให้น�้าอ้อยอยากรู้ “ไปคยุกนัใน

บ้านดกีว่านะ ไว้ฉนัจะเล่าให้ฟัง” 

เสียงเคาะประตูท�าให้คนที่เพิ่งหลับพลิกตัวอย่างหงุดหงิด ชายหนุ่ม
ดงึผ้าห่มขึ้นมาคลมุโปงหนเีสยีงรบกวน แต่ดเูหมอืนเสยีงเคาะจะยงัไม่หยดุ 

จงึผุดลุกหน้ายุ่งหวัยุ่ง เหลอืบมองประตูเหมอืนมองศตัรูคู่อาฆาต แต่ก่อน

ที่จะตวาดด่าออกไป เสยีงเรยีกใสๆ ที่ดงัขึ้นกท็�าเอาคนเพิ่งตื่นตื่นเตม็ตา 

“ถึงกับหูแว่วได้ยินเสียงแตงหวานเลยเหรอ” เขาพึมพ�า แต่การคิด

อย่างนั้นกท็�าให้ความหงดุหงดิก่อนหน้านี้คลายลง พ่นลมหายใจก่อนจะตอบ

ไป “มอีะไร” 

“คุณลุงขา...คุณลุงขาตื่นรยึงัคะ หนูมาเล่นเป็นเพื่อนคุณลุงค่ะ”

อตริุจได้ยนิเสยีงใสๆ นั้นเตม็หู แต่กย็งัไม่เชื่อ หวนัยหิวาจะขึ้นมา

บนนี้ได้อย่างไร หรือนี่คือความฝัน งั้นต้องพิสูจน์ บิดแก้มตัวเองจนต้อง

ร้อง 

“โอ๊ย เจบ็ชะมดั...ไม่ได้ฝัน” 

“ก๊อกๆๆ อยู่มั้ยคะ” คราวนี้เจ้าตวัจ้อยท�าเสยีงเคาะประตูเอง “คุณ

ลุงภมีขา”

“ขะ...ขา” คราวนี้ถงึกบัรบีลงจากเตยีง ความรบีท�าให้ผ้านวมพนัขา

ล้มโครม เสยีงดงัออกไปถงึข้างนอก 

“นั่นเสยีงอะไรคะ” เจ้าตวัน้อยถาม 

แต่ยงัไม่ทนัที่นายชมุจะตอบ ประตกูเ็ปิดออก นายชมุมองไม่เหน็ใคร

ในระดบัสายตา แต่หวนัยหิวากย็ิ้มแฉ่งให้คนในห้องที่ดูเหมอืนจะกึ่งคลาน
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กึ่งเดนิมาให้ถงึประตูไวๆ 

“อรุณซาหวดัค่ะ” 

“แตงหวาน”  

นายชุมข�าผู้เป็นนายเล็กน้อยกับท่าทางเปิดประตู ไม่เคยเห็นผู้เป็น

นายท�าอะไรเป่ินๆ แบบนี้ แต่กต้็องรบีหบุยิ้มทนัควนัเมื่อเหน็สายตาคมตวดั

มองอย่างคาดโทษ ก่อนจะรบีฉกียิ้มบอกความ 

“คุณหนูแตงหวานมาหาครบั เธอขอขึ้นมาปลุกคุณภมี ผมกเ็ลย...” 

“หนูเอาส้มโอมาฝากค่ะ แต่ต้องกนิด้วยกนันะคะ” 

“ค่ะ ไปกนิกนั” อตริจุยงัวางสหีน้าไม่ถกู แต่ดวงตาจบัจ้องคนตวัน้อย 

“เพิ่งตื่นต้องแปรงฟันก่อนนะคะ”

“ค่ะ งั้นขอเวลาพ่อ...เอ่อ ขอเวลาลงุภมี...ห้านาทนีะคะ เอ่อ สามนาที

พอ รอสามนาทกีพ็อค่ะ”

“ค่ะ หนูไปรอที่เดมินะคะ เรว็ๆ นะคะ” 

“ค่ะ” อยากแทนตวัว่าพ่อ แต่กต็้องยั้งไว้ “ไว้ลุงภมีจะรบีตามไปค่ะ” 

นายชุมมองผู ้เป็นนายยิ้มๆ นานเท่าไรแล้วที่ไม่ได้เห็นรอยยิ้ม 

อ่อนโยนนี้ รอยยิ้มที่เลอืนหายไปตั้งแต่ห้าปีก่อน รอยยิ้มที่หวงัว่านบัจากนี้

จะกลบัมาพร้อมความสุขที่มาพร้อมโซ่ทองคล้องใจอย่างหวนัยหิวา

“ไว้เจอกนัค่ะ” เธอบอกแล้วจะหนัไป แต่นกึอะไรได้ หนักลบัมา ใช้

สองมือจับไหล่คุณลุงภีมแล้วโน้มตัวเข้าไปหอมแก้มซ้ายทีขวาที สัมผัสที่

ท�าเอาคนถูกหอมอึ้ง 

“เกอืบลมืไป จุ๊บอรุณสวสัดิ์ค่ะ คุณลุงภมี” 

อตริุจเหมอืนถูกแช่แขง็ไปชั่วอดึใจ ก่อนจะตั้งตวัได้ 

“อรุณสวสัดิ์ค่ะ...แตงหวาน” 


