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“ถึงเสียที” 

ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่ง ผมตัดสั้น ในชุดเสื้อยืดสีขาวกับ

กางเกงยีนสีซีด ก้าวออกจากอาคารของสนามบิน ในเช้าวันเสาร์

กลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการเดินทางแบบปัจจุบันทันด่วน ภาย

หลงัได้รับค�าชวนจากเพือ่นรกัทีไ่ม่ได้เจอหน้ากนัแรมปีตัง้แต่จบการ

ศึกษา

เจ็ดเดือนนับต้ังแต่วันที่เขาก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย 

เพทายรบัรูถ้งึความโชคดขีองตวัเอง กราฟชวีติของเขาพุ่งข้ึนสูงแบบ

ฉดุไม่อยู ่เขาได้งานท�าทนัททีีเ่รยีนจบ ในบรษิทัชัน้น�าของเมอืงไทย  

เงินเดือนที่ได้มากกว่าที่ขอไป ท�าให้หนทางข้างหน้าดูสดใส รวมถึง

ความรกักบัแฟนสาวทีค่บกนัมาตัง้แต่สมยัเรยีน กก็�าลงัไปได้สวย จน

เขาเริ่มมองอนาคตร่วมกันไว้ แต่ดูเหมือนโชคของเขาจะหมดเพียง

แค่นั้น ท�าให้ทุกอย่างหายไปภายในชั่วข้ามคืน

เพราะอยากเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์คนรัก เพทายจึงโกหก

บทน�ำ
สัญญำ
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ว่าเขาต้องไปต่างจังหวัดเป็นเพื่อนมารดาด่วน ดูเหมือนความ

สามารถทางการแสดงของเขามีมากพอจะเป็นนักแสดงได้ คนรัก 

ของเขาจึงไม่เอะใจสักนิด เพทายไขกุญแจเข้าไปในคอนโดมิเนียม

ของคนรกั ภาพทีเ่หน็คอืผูจ้ดัการแผนกทีเ่ขาท�างานอยู่ นอนเปลอืย

อยู่บนเตียงกับหญิงสาวที่มองยังไงก็คือแฟนของเขา

เสยีคนรกัว่าหนกัแล้ว ความคดิทีจ่ะทนจนกว่าจะหางานใหม่

ได้ปลิวหาย เมื่อเขาถูกเจ้านายบีบให้ออกจากงาน เป็นช่วงชีวิตที่

เสง็เคร็งท่ีสุดของเพทาย ดงันัน้เมือ่เพือ่นรกัโทร.มาชวนให้ขึน้ไปหา 

เขาจึงตอบตกลงทันที

…

“มาแล้วเหรอ เดนิทางเป็นไงบ้าง” ผงิยิม้กว้าง เดนิมารอเพือ่น

อยู่ข้างรถ

“ดี” ชายหนุม่จ่ายเงนิให้คนขบัรถทีด่ัน้ด้นมาส่งถึงต่างอ�าเภอ

“ขอโทษนะที่ไม่ได้ไปรับ” น�้าเสียงคนพูดรู้สึกผิดชัดเจน

“ขอโทษท�าไม ผมมาเองได้” เพทายยิ้มให้เพื่อน ผิงนัดไปรับ

เขาที่สนามบิน แต่ติดธุระด่วนเรื่องงานในสวน จึงไม่สามารถไปได้

ผิงเป็นลูกสาวเจ้าของสวนส้มในจังหวัดเชียงใหม่ สอบติด

มหาวทิยาลัยในกรงุเทพฯ เรยีนจบแล้วกข็ึน้มาช่วยกจิการของทีบ้่าน 

นอกจากเขากับผิงแล้ว ก็ยังมีคีย์อีกคนที่เป็นเพื่อนรักกัน

“งัน้เข้าบ้านก่อน เพจะได้ล้างหน้าล้างตา พ่อกบัแม่อยูใ่นสวน 

เย็นๆ โน่นถึงจะกลับ”

“อืม” ชายหนุ่มพยักหน้า เดินตามผิงเข้าไปในบ้าน 

จากนีเ้ขาจะพกัให้หายช�า้จากพายทุีซ่ดักระหน�า่เข้ามา ปล่อย

ทุกอย่างไว้ข้างหลัง มีแรงเมื่อไหร่ค่อยกลับไปสู้ใหม่ 
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เข้าสู่วันที่เจ็ด

เพทายเริ่มชินกับชีวิตชาวสวน เขาตื่นเช้า นอนเร็ว พยายาม

ช่วยงานเพื่อนเท่าที่พอจะท�าได้ เขาเข้ากับทุกคนที่นี่ได้เป็นอย่างดี 

และยังยิ้มได้แม้ในวันที่คิดถึงความซวยที่ผ่านมา

“ผิง ผมไปตลาดในหมู่บ้านนะ”

“ให้ไปด้วยไหม”

“ไม่เป็นไร ท�างานไปเถอะ เด๋ียวผมมา จะเอาอะไรหรอืเปล่า”

“ไม่เอา กุญแจรถอยู่บนโต๊ะ”

“อืม” 

...

เพทายขบัรถเข้าไปในหมูบ้่าน มีตลาดเลก็ๆ แห่งหนึง่ เปิดให้

นักท่องเท่ียวที่มาชมสวนส้มในละแวกน้ีได้จับจ่ายซื้อหาผลผลิต

ทางการเกษตรกลับไป ใกล้กันมีร้านกาแฟเล็กๆ ชื่อร้านริมนา เป็น

ร้านประจ�าที่เขามักแวะไปนั่งเล่น

ชายหนุ่มเลือกจอดรถข้างทาง ตรงจุดกึ่งกลางระหว่างตลาด

กับร้านกาแฟ จะได้ไม่ต้องย้ายรถ เดินนิดหน่อยถือว่าเป็นการออก

ก�าลังกาย 

หมับ!

เพทายรู้สึกถึงแรงดึงที่ขากางเกงเขาจึงก้มลงมอง เด็กชายตัว

เล็กอายุน่าจะไม่เกินสามสี่ขวบ เงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยดวงตากลม

โต เด็กชายรูปร่างผอมบาง ผมสีน�้าตาลเข้มเป็นลอนเล็ก ดวงตา 

สีน�้าตาลอ่อน ท�าให้ดูแตกต่างจากเด็กแถวนี้ชัดเจน

ลูกนักท่องเที่ยวเหรอ เพทายย่อตัวลงนั่ง ยิ้มให้เด็กชาย

“สวัสดีครับ”

เด็กชายจ้องตาเขาแต่ไม่ยอมตอบ
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“ชื่ออะไรครับ”

“ม่ายพูดกาบคนแปกหน้า”

“หึๆ” คนไม่อยากพูดจับกางเกงเขาเสียแน่น

“มากับใครครับ พ่อแม่อยู่ไหน”

“โปม่ายพูด”

ท่าทางจะหลงกับครอบครัว เพราะเขาไม่เห็นใครแถวน้ีเลย 

เด็กอาจจะเดินมาจากตลาดก็เป็นได้ ชายหนุ่มลุกขึ้นยืน

“อาจะเข้าไปที่ตลาด อยากไปด้วยกันไหมครับ”

เด็กชายพยักหน้า

“งั้นก็ไปกันเลย”

เพทายเดินช้าๆ ปล่อยให้เด็กชายที่จับกางเกงของเขาเดิน

ตาม

…

“ขอโทษครับ เคยเห็นเด็กคนนี้ไหม ทราบไหมครับว่ามากับ

ใคร” ชายหนุ่มตัดสินใจหยุดถามแม่ค้าที่ตั้งแผงอยู่ด้านหน้า เผื่อจะ

เห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมา

“อยูน่ีเ่อง” คนพดูมสีหีน้าตกใจ แต่อย่างน้อยชายหนุม่กอ็ุน่ใจ

ว่ามีคนรู้จักเด็กชาย

“ผมจะพาเด็กไปส่งให้พ่อแม่ได้ที่ไหนครับ”

“น้องอาโปมากับพี่เลี้ยง เมื่อกี้เห็นตามหาอยู่ ไปไหนแล้ว” 

หญิงกลางคนกวาดตาไปรอบๆ 

“เอ ไม่รู้อยู่ไหนแล้ว เอาไงดี คุณโทร.เข้าไปที่สวนได้ไหม เขา

จะได้โทร.บอกพี่เลี้ยงเด็ก”

“ได้ครับ เบอร์อะไรครับ”

“เดีย๋วนะ ป้ากไ็ม่มเีหมอืนกนั” หญงิกลางคนตะโกนถามเพือ่น
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ที่อยู่แผงใกล้กัน 

เพทายโทร.ไปยังเบอร์ที่ได้มา ผู้หญิงคนหนึ่งรับสาย เมื่อเขา

แจ้งให้ทราบว่าเดก็ชายอาโปอยูก่บัเขา กเ็กดิเสยีงโหวกเหวกขึน้ทนัที 

เพียงครู่เดียวเสียงทุ้มก็ดังขึ้น

“คุณอยู่กับอาโปเหรอ”

“ครับ ผมอยู่ที่ตลาดการเกษตรในหมู่บ้าน ผมเจอ...”

“ขอผมคุยกับลูกหน่อย” เสียงทุ้มพูดแทรกขึ้นมา

“ครับ” ชายหนุ่มอดนิ่วหน้าไม่ได้ ไม่ฟังกันสักหน่อยเหรอ

จากทีเ่ขาจบัใจความได้ ผูช้ายคนนัน้น่าจะถามเดก็ชายว่าเป็น

อะไรหรือเปล่า มีใครท�าอะไรไหม ดีเหมือนกัน จู่ๆ เขาก็กลายเป็น

ผู้ต้องสงสัยเสียอย่างนั้น ครู่เดียวเด็กชายก็ส่งโทรศัพท์คืนให้

“ครับ” เพทายกรอกเสียงลงไป

“คุณอยู่ตรงไหน”

“อืม” เพทายมองไปรอบๆ เขาไม่รู้ว่าใครจะมารับ ใช่พี่เลี้ยง

คนที่ว่าหรือเปล่า แล้วตอนนี้ไปไหนแล้ว ออกไปหาไกลจากตลาด

หรือยัง

“เอาเป็นที่ร้านกาแฟริมนาก็ได้ครับ รู้จักไหม” 

“รู้จัก รออยู่ตรงนั้น ผมก�าลังไป”

“ครับ”

“เดี๋ยว ผมขอคุยกับลูกหน่อย”

“ได้ครับ”

หลงัจากเดก็ชายคยุจบ เพทายเกบ็โทรศพัท์ในกระเป๋ากางเกง 

เขาย่อตัวลงคุยกับเด็กชาย

“คุณพ่อบอกแล้วใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวจะมารับ”

เด็กชายพยักหน้า



12

~ Babysitter สัญญำรักฉบับพี่เลี้ยง เล่ม 1 ~

“ถ้าอย่างนั้นเราไปรอคุณพ่อกัน” ชายหนุ่มยื่นมือออกไปหา 

เด็กชายมองมือเขาครู่หนึ่งก่อนมือเล็กจะยื่นมาจับ 

…

“สวัสดีครับ” เพทายทักทายเจ้าของร้านที่เริ่มคุ้นหน้ากันแล้ว

“คุณเพท�าไมมากับหนูอาโปได้คะ” คนถามมีสีหน้าแปลกใจ

“พี่นงค์รู้จักเหรอครับ”

“รู้จักค่ะ”

“ผมเจอแถวตลาดครับ หลงกับพี่เลี้ยง เดี๋ยวคนที่บ้านก�าลัง

จะมารับ ผมเลยพามารอที่นี่”

“คุณสารินเหรอคะ”

“สาริน?” เพทายเลิกคิ้วขึ้น เขาไม่คุ้นกับชื่อนี้

“คุณสารินที่เป็นเจ้าของสวนดอกไม้พัดพารัดชาไงคะ ท่ีอยู่

ใกล้ๆ กับสวนส้มคุณผิง”

“อ๋อ ผมจ�าได้แล้ว” ชายหนุ่มขับรถผ่านทางเข้าสวนดอกไม้

บ่อยๆ ด้วยชื่อที่แปลกหูจึงสะดุดตาเขาตั้งแต่แรก ผิงให้ค�าตอบว่า 

พัดพารัดชาคอืชือ่ของอญัมณชีนดิหนึง่ มสีส้ีมอมชมพ ูเป็นอญัมณี

ที่หายาก 

“ผมขอกาแฟเหมือนเดิมแก้วหนึ่งครับ แล้วก็ขอช็อกโกแลต

เย็นให้อาโปด้วย”

“ได้ค่ะ เดี๋ยวพี่เอาไปเสิร์ฟให้”

“ขอบคุณครับ”

...

เสยีงเปิดประตูหน้าร้านเรยีกสายตาของเพทายให้หนัไปมอง 

ชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ ผิวแบบคนออกแดด ใบหน้าคมสัน ดวงตา

ดุ เดินตรงเข้ามา 
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“พ่อ” เด็กชายอาโปเรียกเสียงดัง สีหน้าตื่นเต้น ดีใจ

“ไงเจ้าลกูลงิ ไปซนทีไ่หนมา” ใบหน้าผูเ้ข้ามาใหม่อ่อนโยนลง

ทันที

“โปม่ายโซน” เด็กชายส่ายศีรษะแรงๆ

“ไม่ซนแล้วจะหลงกับพี่สายได้ยังไงครับ”

“โปม่ายหลงคับ อาโคนนี้หลง โปมาฉ่ง”

!!! 

เพทายได้ยินเสียงเจ้าของร้านหัวเราะเบาๆ เขาก็เพ่ิงรู้ตัว 

ตอนนีว่้าเขาหลงทาง แสดงว่าฟังทีเ่ขาพดูกับเจ้าของร้านทกุค�า เหน็

เดก็ชายหน้าตาน่ารกั รปูร่างบอบบาง เขานึกว่าจะเป็นเด็กเรยีบร้อย

เสียอีก เอาเรื่องเหมือนกันแฮะ แต่ก็น่ารักดี 

มือใหญ่ลูบลงบนหัวเล็ก ก่อนเงยหน้าขึ้นมามองเขา

“สวัสดีครับ” เพทายทักก่อนตามมารยาท เพราะเขาน่าจะ 

เด็กกว่า

“สวัสดี ขอบคุณมากที่ช่วย” 

“ไม่เป็นไรครับ แกน่ารักดี” 

“ผมไม่เคยเห็นคุณเลย”

“ผมเพิ่งมาครับ พักอยู่สวนส้มปองรักที่อยู่ใกล้ๆ สวนคุณ”

“ผมชื่อสาริน” มือใหญ่ยื่นมาหา เพทายจึงยื่นมือไปจับ

“ผมเพทายครับ”

“คุณมาท�างานที่ปองรักเหรอ”

“เปล่าครบั ผมเป็นเพือ่นกบัผงิ รูจ้กัไหมครบั” ร่างสงูพยกัหน้า  

“ขอบคุณอีกครั้ง ผมต้องกลับก่อน”

“เชิญครับ” 

เพทายมองร่างสูงก้มลงอุ้มลูกชายขึ้น เป็นพ่อลูกที่ดูต่างกัน
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มาก พ่อดูแข็งแรง ร่างกายก�าย�า แต่ลกูชายดบูอบบางเหมอืนตุก๊ตา 

ชักอยากเห็นแล้วสิว่าแม่ของเด็กจะหน้าตาเป็นอย่างไร

“สวัสดีครับ” 

ชายหนุ่มแปลกใจเล็กน้อย เมื่อสารินแวะมาหาเขาที่สวนส้ม 

ท้ังท่ีเพ่ิงแยกกนัได้ไม่นาน คนงานมาบอกเขาทีห้่องว่าอกีฝ่ายมาหา

“สวัสดี”

“เห็นบอกว่ามาหาผม มีอะไรหรือเปล่าครับ”

“ผมเอาของมาขอบคุณ”

“ขอบคุณครับ แต่ไม่ต้องก็ได้” เพทายรับกล่องของขวัญมา

วางไว้บนโต๊ะ

“นั่งก่อนสิ” 

“ครบั” เพราะท่าทางน่าเกรงขามของอกีฝ่าย ท�าให้เพทายลมื

ไปว่าทางโน้นเป็นแขก ไม่ใช่เขา

“เห็นผิงบอกว่าช่วงนี้คุณว่างงานอยู่”

“ครับ?” คิ้วของเพทายเลิกขึ้น 

“คุณจบเกียรตินิยมมาใช่ไหม” 

“ครับ” ชายหนุ่มยิ่งสงสัยหนักขึ้นไปอีก ดูเหมือนอีกฝ่ายจะ

เดาได้จากสีหน้าของเขา จึงอธิบายที่มาที่ไป

“ผมโทร.ไปถามผิงเรื่องของคุณมา”

“ท�าไมถึงต้องถามครับ” 

“ผมสนใจอยากให้คุณมาเป็นพี่เลี้ยงอาโป”

“พี่เลี้ยง?”

“ไม่ใช่พี่เลี้ยงเต็มตัว ผมมีคนคอยช่วยคุณด้วย แค่ดูแลอาโป 

กึ่งๆ คุณครู”



15

~ Darin ~

“แต่ผมไม่ได้จบด้านนี้มา ไม่ลองติดต่อคนที่จบสอนเด็กเล็ก

มาโดยตรงล่ะครับ”

“ผมเคยแล้ว แต่ที่นี่มันไกล อยู่ได้ไม่นานก็ลาออกกัน  ที่ผ่าน

มาผมใช้เด็กในสวนมาช่วยดแูลอาโป กอ็ย่างทีเ่หน็วนันี ้พาอาโปไป

ตลาดโดยไม่ขออนุญาตผมจนเกิดเรื่องขึ้น อีกอย่าง…ผมอยากได้

คนที่มีความรู้พอจะสอนลูกผมได้”

เพทายพยักหน้า ฟังแล้วก็พอจะเข้าใจ

“เหน็ผงิบอกว่าคณุจะอยูอ่กีสักพกัใหญ่ สนใจจะมาท�างานกบั

ผมไหม”

“คือผมไม่ได้คิดว่าจะมาหางานท�าที่นี่ครับ แค่อยากมาพัก”

“ลองฟังข้อเสนอผมก่อนดีไหม”

เพทายฟังข้อเสนอทีอ่กีฝ่ายยืน่ให้ เขาพยายามเกบ็อาการเมือ่

ได้ยนิจ�านวนเงนิเดอืนทีไ่ด้รบั มนัมากพอๆ กบัทีเ่ขาได้จากทีท่�างาน

เก่า ที่พักฟรี อาหารฟรีสามมื้อ เท่ากับเขาจะได้เก็บเงินแบบเต็มๆ 

มันน่าสนใจจนเพทายไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้

“แต่ผมมีข้อแม้”

เขาก็คิดอยู่แล้ว ว่าข้อเสนอแบบนี้ต้องมีเงื่อนง�าแน่

“ถ้าคุณตกลง ต้องเซ็นสัญญาหนึ่งปี”

“เซ็นสัญญา?” ชายหนุ่มเลิกคิ้วขึ้น 

“อย่างที่บอก แถวนี้มันไกล คนมาอยู่ไม่นานก็ลาออก อาโป

ต้องเสียเวลาปรับตัวกับพี่เลี้ยงใหม่ การเรียนไม่ต่อเนื่อง ผมเลย

อยากตัดปัญหา”

“อ๋อ เข้าใจแล้วครับ”

“ตกลงสนใจหรือเปล่า”

“ผมขอคิดสักนิดได้ไหมครับ”
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“ผมเพิง่ให้สายออกไป ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้คณุตดัสนิใจ

เลย”

“อย่างนั้นเหรอครับ” เพทายเริ่มคิดว่ารับหรือไม่รับข้อเสนอ

ด ีหนึง่ปีไม่ถอืว่านานเกนิไป ดกีว่าเขาพกัทีน่ีไ่ปวนัๆ อกีอย่าง…เขา

ก็ยังไม่อยากกลับกรุงเทพฯ รู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อม ถ้าคิดว่า

เป็นการเก็บเงินก็เข้าท่าไม่น้อย เด็กก็ดูน่ารักดี พ่อก็ดูน่าเชื่อถือ

“ตกลงครับ” เพทายตัดสินใจในที่สุด

“คุณพร้อมจะท�างานเลยไหม ต้องย้ายไปอยู่ที่สวนผม”

“พรุ่งนี้ได้ไหมครับ”

“ได้ นี่สัญญาของคุณ ผมให้คนเตรียมไว้ให้แล้วเผื่อจะตกลง”

“ให้เซ็นตอนนี้เลยเหรอครับ” ชายหนุ่มเลิกคิ้วขึ้น 

“ใช่”

“ครับ” เพทายอ่านเอกสารจนแน่ใจจงึเซน็ชือ่ลงไป เขาแปลก

ใจนดิหน่อยทีอ่กีฝ่ายดเูร่งรบี แต่คงเพราะอยากท�าให้เสรจ็เรยีบร้อย

ไปเลย หรือไม่ก็กลัวเขาจะเปลี่ยนใจ ขี้เกียจไปหาพี่เลี้ยงคนใหม่

“พรุ่งนี้ผมจะให้คนมารับ” สัญญาถูกเก็บเข้ากระเป๋ากางเกง 

เขาได้ส�าเนามาฉบับหนึ่ง

“ขอบคุณครับ”

เพทายลกุขึน้ยนื เขาเดนิไปส่งร่างสงูทีร่ถ อดแปลกใจไม่ได้ว่า

ท�าไมอีกฝ่ายถึงมั่นใจที่จะให้เขาช่วยเลี้ยงลูกชาย

“คุณสารินโทร.ไปหาผิงที่ออฟฟิศ บอกว่าจะส่งของมา

ขอบคุณเพแต่ไม่ได้ขอเบอร์ไว้ เลยติดต่อมาทางนี้แทน ผิงก็บอกไป

ว่าเพเป็นเพือ่นสนทิ เรยีนมาด้วยกนั ดแีล้วทีเ่พเป็นคนเจออาโป ได้

คุยกับคุณสารินนิดหน่อย ทางโน้นเลยรู้ว่าเพว่างงาน ถามผิงว่าเพ
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สนใจจะไปท�างานด้วยไหม ผิงบอกให้มาคุยกันเอง แต่ไม่คิดว่าจะ

มาเร็วขนาดนี้ เลยไม่ได้โทร.มาเล่าให้ฟัง ยุ่งๆ อยู่ด้วย กะว่าเย็นนี้

ค่อยคุยกัน”

ในที่สุดเพทายก็รู้ที่มาที่ไป 

“เพอยากลองท�าดูก็ตามใจ ดีเหมือนกันจะได้ไม่เบื่อ”

“อืม”

“แต่ถ้าท�าแล้วไม่ชอบก็กลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิม ยังไม่ต้อง

รีบกลับกรุงเทพฯ พ่อแม่ผิงโอเค ชอบด้วยซ�้าที่เพอยู่”

“เลิกกลางคันไม่ได้ เซ็นสัญญาไปแล้ว ทางโน้นให้ท�าสัญญา

หนึ่งปี คงกลัวผมอยู่ไม่ทนมั้ง”

“เพเซ็นสัญญาไปแล้วเหรอ!!!” ดวงตาของผิงเบิกกว้าง

“อืม ท�าไม มีอะไรหรือเปล่า”

“เปล่าๆ ท�าไมถึงตัดสินใจเซ็นล่ะ” 

“ถ้าไม่เซ็นก็ไม่ได้งานนี้ ผมดูแล้วว่างานมันโอเค ปีหนึ่งก็ไม่

นานเกินไป ก�าลังดีเลย”

“เหรอ...งั้นก็...คิดซะว่าเก็บเงินละกันเนอะ ปีเดียว ทนไว้”

“คดิแบบนัน้เหมอืนกนั จู่ๆ  กไ็ด้งาน ครบปีคงมเีงนิเก็บพอไป

เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ บางทีโชคร้ายของผมอาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะ” 

ชายหนุ่มยิ้มให้ผิง เขารู้สึกแบบนั้นจริงๆ 

“อืม สู้ๆ นะ”

เพทายไม่ได้สงัเกตสายตาของเพือ่น เขาจงึไม่รูว่้าโชคร้ายของ

เขายังไม่หมดลงอย่างที่คิด



~ Babysitter สัญญำรักฉบับพี่เลี้ยง เล่ม 1 ~

ตอนที่ 01
เมื่อรู้สึกตัวก็...

เพทายสดูลมหายใจเข้าลกึๆ เขายนือยูท่ีร่ะเบยีงห้องนอน 

มองเห็นวิวภูเขาสุดลูกหูลูกตา

“ไม่คิดว่าจะได้ห้องพักดีขนาดนี้” ชายหนุ่มเดินกลับเข้ามาใน

ห้อง เพื่อนรักนั่งอยู่บนเตียง ผิงตามมาด้วยเพราะอยากเห็นความ

เป็นอยู่ของเขา

“น่าอยู่ดี” ผิงพยักหน้า 

เพทายพักอยู่บ้านเดียวกับสาริน เป็นบ้านไม้ผสมปูน ที่

ออกแบบมาได้อย่างลงตัว

“ขาดเหลืออะไรก็โทร.ไปบอกนะ”

“อืม เดี๋ยววันหยุดไปหาที่บ้าน” เพทายได้หยุดทุกวันอาทิตย์

ของสัปดาห์

“แล้วนี่เพเริ่มงานวันนี้เลยหรือเปล่า”

“ยัง เห็นว่าคุณสารินติดธุระ พรุ่งนี้ค่อยเริ่มงานเพราะคุณ 

สารินอยากอยู่ดูด้วย บอกแต่ว่าให้จัดข้าวของตามสบาย หรือจะ 
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ไปท�าความรู้จักอาโปไว้ก่อนก็ได้”

“งั้นเรากลับดีกว่า เพจะได้เตรียมตัว มาดูให้หายห่วงเท่านั้น

เอง”

“ขอบใจมาก”

“เพ”

“หือ?”

“สู้ๆ นะ”

“หึๆ ท�าเหมือนผมจะไปออกรบ อาโปดูเป็นเด็กฉลาด ไม่น่า

จะสอนยากเท่าไหร่”

“อืม” ผิงพยักหน้า มองเพื่อนด้วยสายตาให้ก�าลังใจ เอาน่า

เธอคงคิดมากไปเอง เพทายเป็นคนเก่ง เรื่องแค่นี้คงไม่เหลือบ่า 

กว่าแรง 

…

“คุณเพเก็บของเสร็จหรือยังคะ”

“เสร็จแล้ว” เพทายส่งยิ้มให้คนที่เปิดประตูเข้ามา มะลิเป็น

เด็กสาวอายุสบิแปด เป็นลกูของคนงานในสวน ท�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง

อาโปคูก่บัสายพีเ่ลีย้งทีถ่กูให้ออกไป ได้ข่าวว่าเดก็สาวกลบัไปท�างาน

ในสวนเหมือนเดิม 

“คุณหนูอาโปเล่นอยู่ในห้องหนังสือค่ะ หนูรอคุณเพจัดของ

เสร็จก่อน” มะลิเดินน�าเขาไปตามทางเดิน

“ห้องนี้ค่ะ” มะลิหยุดยืนหน้าห้อง “เดี๋ยวกลางวันหนูมาตาม

ไปทานข้าวนะคะ แล้วจะพาเดินดูบ้านด้วย”

“อืม” เพทายพยักหน้า เขาผลักประตูเข้าไป กวาดสายตาไป

รอบๆ ทั้งห้องว่างเปล่า มีเพียงของเล่นที่กองอยู่บนพรมหน้าโซฟา

ตัวหนานุ่ม 
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“มะลิ อาโปไปไหน”

“ไม่อยู่ในห้องเหรอคะ” ท่าทางของมะลิไม่ได้ดูตื่นตระหนก 

แต่ดูกังวลและกลุ้มใจมากกว่า

“ไม่อยู่” 

“คุณเพรีบหาเถอะค่ะ ซ่อนอยู่ในบ้านนี่แหละ” 

“เดี๋ยว” เพทายเรียกมะลิเอาไว้ เขามีบางอย่างที่สงสัย

“คะ?”

“ท�าไมมะลิถึงไม่ตกใจที่อาโปหายไป”

“คือ...” สายตาของมะลิเหมือนคนก�าลังคิดหนักว่าจะพูดดี

หรือไม่ ร่างเล็กขยับเข้ามาใกล้เขาอีกนิด กระซิบเสียงเบา

“โดนทุกคนค่ะ”

“โดนอะไร”

“โดนคุณหนูอาโปแกล้งสิคะ ครูพี่เลี้ยงมากี่คนโดนหมด แอบ

ไปซ่อน คุณเพก็รีบหาเถอะค่ะ”

เพทายยืนนิ่ง

“ไม่ไปเหรอคะ”

“ตอนเช้าอาโปทานข้าวหรือยัง ทานมากไหม”

“คะ?”

“ตอบมาเถอะ”

“ทานแล้วค่ะ แต่ไม่มาก”

“อมื ถ้าอย่างนัน้ฝากมะลิไปบอกทีห้่องครวัทว่ีา ถ้าอาโปโผล่

มาทานข้าวเที่ยง ให้คนมาตามผมด้วย”

“ค่ะ!”

“ผมจะอยู่ในห้องหนังสือ ฝากให้ใครมาตามด้วย แต่อย่าให้

อาโปรู้”
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“คุณเพจะไม่ไปตามหาเหรอคะ” สีหน้ามะลิกลุ้มใจอย่างเห็น

ได้ชัด

“ไปท�าไม เดีย๋วกม็าเอง เชือ่ผมเถอะ ถ้าขนืตามกค็งหนทีกุวนั”

“คุณเพรู้ได้ยังไงคะ ไม่เป็นอันเรียนกันเลยค่ะ”

“มะลิรีบไปบอกเถอะ”

“ได้ค่ะ”

เพทายเดินกลับเข้ามาในห้อง นั่งลงบนเก้าอี้หลังโต๊ะท�างาน

ตัวใหญ่ เขาหยิบสมุดบันทึกติดมือมาด้วย เตรียมไว้จดการเรียน 

การสอน ชายหนุ่มกางสมุดออก เริ่มลงมือเขียน

…

“ครูคนใหม่เหรอ” เสียงที่ถามเป็นของผู้หญิงในวัยไม่ถึง

สามสิบ นุ่งกระโปรงทรงแคบเหนือเข่า เสื้อชีฟองพลิ้วไปกับตัว ยืน

พิงขอบประตูห้องหนังสือ

“สวัสดีครับ” เพทายลุกขึ้นยืนตามมารยาท 

“แค่แวะมาดูหน้า อย่าเพิ่งรีบออกล่ะ” 

คนพูดไม่รอให้เขาตอบโต้ ริมฝีปากสีแดงสดเหยียดยิ้มก่อน

เดินจากไป เพทายหันไปมองมะลิ

“คุณมุกค่ะ เมียคุณภูษิต ลูกพี่ลูกน้องคุณสาริน”

“คณุภษูติ” ชายหนุม่ไม่คุน้ชือ่สกันดิ “อยู่บ้านน้ีเหมอืนกันเหรอ 

ผมยังไม่เคยเจอ”

“อยู่อีกหลังค่ะ ที่สร้างเป็นตึกอยู่ริมรั้ว คือ...” มะลิหันซ้าย 

หันขวากระซิบเสียงเบา “คุณภูษิตเป็นลูกชายของน้าคุณสารินค่ะ 

คุณแม่คุณสารินรับมาเลี้ยงตั้งแต่เด็ก เพิ่งเสียไปเมื่อปีก่อน เดิมอยู่

บ้านหลังนี้ด้วยกันทั้งหมด พอคุณภูษิตเสีย คุณสารินเลยสร้างบ้าน

โน้นขึ้นมา เพราะคุณมุกไม่ยอมย้ายกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ กลัวว่า
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อยู่บ้านหลังเดียวกันจะไม่งาม”

“อ๋อ” เพทายพยักหน้า

“โชคดีที่คุณเพเป็นผู้ชาย ไม่อย่างนั้น...” มะลิเม้มปากเข้าหา

กัน “หนูชักพูดเยอะไปแล้ว เอาเป็นว่าระวังไว้หน่อยก็ดีค่ะ คุณมุก

ชอบเข้ามายุ่มย่าม ท�าเหมือนเป็นเจ้าของบ้านอีกคน”

“ขอบใจนะที่บอก”

เพทายเริ่มคิดว่างานของเขาคงไม่ง่ายอย่างที่เข้าใจ

“อร่อยไหมครับ”

เด็กชายตัวน้อยสะดุ้งโหยง จ้องเขาตาโต เพทายน่ังลงตรง

ข้าม มองตอบเด็กชาย

“ไปเล่นมาสนุกไหม”

“โปม่ายด้ายเล่น”

“หึๆ งั้นไปท�าอะไรมาครับ”

เด็กชายเม้มปาก “โปม่ายเลียน”

เพทายท�าเป็นไม่ได้ยนิเสยี  “อาชือ่เพทาย หรอืจะเรยีกอาเพ

ก็ได้”

เด็กชายเอียงคอมองเขาด้วยสายตาสนใจ รอยย้ิมเล็กๆ 

ปรากฏขึ้น 

“โปก้อเป็นอาเหมือนกาน นี่อาโป”

“หึๆ ” เพทายอดยิม้ให้แก่ความฉลาดของหนูน้อยไม่ได้ เข้าใจ

เปรียบเทียบ

“อาเพิง่มาถงึวันแรก ยงัไม่รูเ้ลยว่าห้องไหนเป็นห้องไหน อะไร

อยู่ตรงไหน อาโปรู้หรือเปล่าครับ”

“ลู้ฉิ โปเก่ง”
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“จะเชือ่ดไีหมนะ” เพทายท�าหน้าคดิ “ถ้าอย่างน้ันอาโปพาอา

เดินดูบ้านได้ไหมครับ”

“ด้ายๆ โปท�าด้าย” เด็กชายพยักหน้า

“ขอบคณุครบั อาต้องพึง่อาโปแล้ว ทานข้าวเสรจ็แล้วเราค่อย

ไปจะได้มีแรงเดิน”

“กินก่อน” เด็กชายอาโปตักข้าวเข้าปากค�าโต 

มะลิลอบสบตากับเขาด้วยสีหน้าโล่งใจ เพทายส่งย้ิมให ้

อีกฝ่าย ไหนๆ พ่อเด็กก็บอกเอง ว่าวันนี้ให้ท�าความรู้จักกันไปก่อน 

ก็ใช้วิธีนี้แล้วกัน 

…

“อานนี้ห้องโป อานนี้ห้องพ่อ” 

เพทายมองประตูห้องที่อยู่ติดกัน เขาเพิ่งรู้ว่าห้องพักของเขา

อยู่ติดกับห้องของอาโป และเด็กชายไม่ได้นอนกับผู้เป็นพ่อ

“อาขอเข้าไปดูในห้องของอาโปได้ไหมครับ”

“ด้าย” เดก็ชายพยกัหน้าอนญุาต มะลเิป็นคนเปิดประตใูห้เขา

ห้องนอนของเด็กชายตกแต่งเรียบง่าย มีเฟอร์นิเจอร์ไม่กี่ชิ้น 

มีคอกกั้นขนาดใหญ่เอาไว้นั่งเล่นนอนเล่น ติดกันเป็นตู้ใส่ของเล่น

กับหนังสือนิทานที่มีของอยู่ล้นตู้

เพทายกวาดสายตาไปรอบๆ ต่อไปเขาต้องเข้ามาในห้องน้ี

บ่อยๆ ในฐานะครูพี่เลี้ยงของเด็กชายอาโป

“ปายดตูนูตนูมัย้” เดก็ชายอาโปเอยีงหน้ามองเขา ไปดกูาร์ตนู

อย่างนั้นเหรอ 

“เอาสิครับ” เพทายพยักหน้า เด็กชายยิ้มกว้าง

“ปายกาน”

“มาค่ะ พี่มะลิอุ้ม ลงบันไดเองไม่ได้นะคะ”
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“โปลงด้าย ลิน่าเบื่อ”

เพทายขมวดคิ้วเข้าหากัน เมื่อได้ยินเด็กชายอาโปพูดกับพี่

เลี้ยง เห็นทีว่าต้องสอนกันใหม่ตั้งแต่ต้น

“มะลิจะไปไหนเหรอ” เพทายถามเม่ือมะลิไม่ได้เลี้ยวไปยัง

ห้องนั่งเล่นที่อยู่ชั้นล่าง

“ไปดูตูนตูนไงคะ”

“เดี๋ยวนะ ตูนตูนคืออะไร”

“ลูกวัวค่ะ เลี้ยงไว้ในคอก”

เพทายเพิ่งถึงบางอ้อว่าตูนตูนคืออะไร แต่เมื่อพูดแล้วก็ต้อง

ไป

…

“มาท�าอะไรตรงนี้!”

เสียงดุดังข้ึนด้านหลัง เขาค่อยๆ หมุนตัวกลับไปมองคุณ

เจ้าของสวนดอกไม้

“พ่อ” เด็กชายอาโปยิ้มดีใจ “โปพาอาเพมาลู้จากตูนตูน”

สายตาของคนตัวสูงอ่อนลงเมื่อคุยกับลูกชาย “แดดมันร้อน 

เอาไว้เย็นๆ ค่อยลงมาครับ”

“ลู้จากกานแล้ว”

รอยยิม้ทีมี่ให้ลูกชายจางหายไป เม่ือเงยหน้าขึน้สบตากับเขา

“พาอาโปกลับเข้าบ้านได้แล้ว”

“ค่ะ คุณสาริน”

มะลรีิบอุม้อาโปขึน้ เพทายมองเลยไปทางด้านหลงัชายหนุ่ม 

บ้านสขีาวหลงัเล็กต้ังอยูบ่นเนนิเขา ห่างออกไปไม่ไกล บ้านของคณุ

มุกเป็นตึก แล้วบ้านหลังนี้ของใคร

“ขอโทษนะคะ มะลิไม่ทราบว่าคุณอยู่”
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“ไปเถอะ”

เพทายหรีต่าลง ยอมรบัว่าสงสยัในบทสนทนาของท้ังสองคน

“คุณเพคะ” มะลิเรียกเขาด้วยน�้าเสียงร้อนใจ เพทายจึงออก

เดินตาม เขารู้โดยสัญชาตญาณว่ามีสายตาดุๆ มองตามหลังมา

...

“อะไรเหรอมะลิ” เพทายจ�าเป็นต้องถาม เขาจะได้รู้ว่าเกิด

อะไรขึ้น อะไรที่ควรท�าไม่ควรท�า

สายตาของมะลิหลุบลงมองเด็กชายอาโป เพทายพยักหน้า

ให้รู้ว่าเขาเข้าใจแล้ว ว่ามะลิไม่อยากพูดต่อหน้าเด็กชาย 

ชายหนุม่รอจนกลบัเข้ามาในบ้าน มะลใิห้เดก็ชายอาโปนัง่เล่น

ในห้องรับแขก กวักมือเรียกเขาเดินห่างออกมา

“เดีย๋วคณุสารนิกค็งเรยีกคณุเพคยุค่ะ เรือ่งรายละเอยีดต่างๆ”

“รวมทั้งเรื่องเมื่อกี้ด้วยหรือเปล่า”

“ค่ะ คือ...คุณเห็นบ้านสีขาวตรงนั้นใช่ไหมคะ” สุดท้ายมะลิก็

อดบอกเขาไม่ได้

“อืม”

“เราเรียกกันว่าเรือนเล็กค่ะ คุณสารินอยู่ที่นั่นเวลามีแขกมา

หา”

เพทายขมวดคิ้ว เขายังไม่เข้าใจสัญญาณที่มะลิส่งมาให้

“คือ...” มะลิมีสีหน้าล�าบากใจ “คือคุณสารินไม่อยากให้มา

ยุ่มย่ามบนเรือนใหญ่ค่ะ กลัวอาโปเห็น คือ...”

“ขอบใจมากมะลิ ผมพอรู้แล้ว”

“ค่ะ” สีหน้าของเด็กสาวโล่งใจที่ไม่ต้องอธิบายให้เขาฟัง 
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“คุณเพคะ คุณสารินให้ไปพบที่ห้องท�างานค่ะ”

“ขอบใจ” 

เพราะเดินส�ารวจบ้านมาแล้ว เขาจึงรู้ว่าห้องท�างานอยู่ตรง

ไหน เพทายเคาะประตูห้องเบาๆ

“เข้ามา”

“ขอบคุณครับ”

“นั่งสิ เป็นยังไงบ้าง”

เพทายนั่งลงหน้าโต๊ะท�างานของร่างสูง เขาย้ิมให้เจ้านาย 

คนใหม่

“ดีครับ วันนี้ผมแค่ท�าความรู้จักกับอาโป ยังไม่ได้เริ่มงาน”

“ดแีล้ว ค่อยเริม่พรุง่นี ้ขาดเหลอือะไรกบ็อกมะลิให้จัดการให้”

“ครับ” เพทายรู้จากเพื่อนรักมาว่าชายหนุ่มตรงหน้าอายุ

สามสิบปี มากกว่าเขาแปดปี 

“ที่นี่อยู่กันแบบพี่น้อง แต่ก็ต้องเคารพกัน”

“ครับ”

“ส่วนเรือ่งงานกต็ามทีผ่มคยุกบัคณุไปแล้ว มอีะไรรายงานผม

โดยตรง”

“ครับ”

“มีข้อห้ามอยู่สองสามข้อที่ผมอยากให้คุณรู้ไว้ หนึ่ง อย่าพา

อาโปไปทีบ้่านสขีาวทีอ่ยูต่รงเนนิเขาเป็นอนัขาด ไม่ว่าผมจะอยูท่ีน่ัน่

หรือไม่”

“ครับ”

“ข้อสอง อย่าซอกแซกอยากรูอ้ยากเหน็ ผมจ้างคณุมาเป็นครู

พี่เลี้ยง ไม่ได้จ้างให้เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของผม”

ชายหนุม่สะอกึ รูส้กึโมโหขึน้มานดิๆ แต่พยายามบอกตวัเอง
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ว่ากฎทุกกฎตั้งขึ้นมาอย่างมีเหตุผล ก่อนหน้าน้ีอาจมีอะไรเกิดขึ้น

ก็ได้ 

“ข้อสุดท้าย ห้ามมีความสัมพันธ์กับคนในบ้าน หรือคนงาน

เป็นอันขาด เว้นแต่จะรักใคร่กันจริงๆ”

“ครับ”

“ที่นี่นอกจากผมกับคนในบ้านแล้ว ยังมีภรรยาของพี่ชายผม

ชื่อมุก เอาไว้วันหลังผมจะแนะน�าให้รู้จัก”

“ผมเจอแล้วครับ”

ชายหนุ่มตรงหน้าชะงัก เขาเห็นความเหนื่อยใจอยู่ในดวงตา

คู่นั้น

“อืม เอาเป็นว่าผมอยากให้คุณให้เกียรติเธอในฐานะภรรยา

พี่ชายของผม แต่ไม่จ�าเป็นต้องท�าตามทั้งหมดที่เธอสั่ง”

“ครับ” เพทายคิดถึงค�าพูดของมะลิที่บอกเขาว่า คุณมุกชอบ

เข้ามายุ่มย่าม ท�าเหมือนเป็นเจ้าของบ้านอีกคน คงเพราะแบบนั้น

คนตรงหน้าจึงสั่งเขาแบบนี้

“ผมมีเรื่องอยากจะพูดแค่นี้ ยังไงก็ฝากดูแลอาโปด้วย”

“ครับ”

“ไปพักเถอะ”

“ขอบคุณครับ” เพทายเดินออกจากห้องท�างาน

เป็นหนึ่งวันที่เขาใช้พลังงานไปมากพอสมควร การได ้

อาบน�า้ท�าให้ร่างกายสดชืน่ขึน้ เพทายเลกิผ้าคลุมเตยีงออก เขาผงะ

ถอยหลังเมื่อมีบางอย่างขยับไปมาอยู่บนเตียงกว้าง

ไส้เดือนกว่าสิบตัวดิ้นไปมาทั่วผ้าปูสีขาว แม้เขาจะเป็นผู้ชาย 

แต่ภาพที่เห็นก็ชวนสยองอยู่ไม่น้อย ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นฝีมือใคร
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…

“มะลิ” 

“คะ? คุณเพ”

“ฝากขอผ้าปูเตียงกับผ้าห่มผืนใหม่ให้สักชุดสิ”

“อ่า...” สีหน้าแหยๆ ของมะลิท�าให้เพทายถอนใจยาว 

“นี่ก็โดนกันทุกคนอีกแล้วใช่ไหม”

“ค่ะ หนูว่าจะเตือนคุณเพแต่ก็ลืม”

“ไม่เป็นไร แล้วก็ขออะไรมาใส่ไส้เดือนด้วยนะ”

“ไส้เดือนเหรอคะ ยังดีนะคะ”

“ยังดีงั้นเหรอ” ชายหนุ่มหัวเราะเบาๆ

“ค่ะ คนก่อนหน้าเจองูเข้าไปร้องลั่นบ้านเลยค่ะ”

“อาโปจับงูมาได้ยังไง”

“เปล่าค่ะ ให้คนงานในสวนจับมาให้ งูตัวเล็กไม่มีพิษ”

“อย่างนั้นเหรอ”

“คุณเพไปรอที่ห้องเลยค่ะ เดี๋ยวหนูเอาของไปให้”

“ขอบใจมาก”

...

ในที่สุด เขาก็เข้าใจสีหน้าตกใจของเพื่อนรักเมื่อรู้ว่าเขาเซ็น

สัญญาไปแล้ว สัญญาที่เขาอ่านทวนอย่างดี ไม่ได้ซ่อนเงื่อนง�าใดๆ 

เอาไว้ คนในบ้านหลังนี้ต่างหากที่ท�าให้เขาปวดหัว เมื่อวานนี้ค�าว่า

หนึง่ปีฟังดรูวดเรว็ส�าหรบัเขา แต่วันนีเ้ขาชกัไม่แน่ใจ ขอให้ไม่มอีะไร

มากไปกว่านี้เถอะ 

เพทายหยิบสัญญาออกมาเปิดอ่าน หากต้องการยกเลิก

สัญญา เขาต้องชดใช้เงินสิบเท่าของเงินเดือน เขาได้เงินเดือน 

เดือนละสองหม่ืนห้าพันบาท สิบเดือนก็สองแสนห้าหมื่นบาท 
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เพทายเก็บสัญญาลงในล้ินชัก ล้มตัวลงนอนหงายบนเตียงที่เพิ่ง

เปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนใหม่ยกชุด ตามองขึ้นไปบน

เพดาน

ในตอนนี้ เพลงท่อนนี้ดังอยู่ในหัวของเขา

 เมื่อรู้สึกตัวก็สายเสียแล้ว 
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ตอนที่ 02
เด็กชำยอำโปกับเพื่อนเล่น

“คุณเพคะ หนูพาคนมาสารภาพผิดค่ะ”

เพทายมองเดก็ชายวยัประมาณเจด็ขวบ รปูร่างสงูผอม ตดัผม

สั้นที่มะลิจับบ่าอยู่ เด็กชายมีสีหน้าจ๋อย

“สารภาพอะไร” ชายหนุ่มอยู่ในห้องครัว เขาเข้ามาดูอาหาร

เช้าของอาโป เพราะเมื่อวานได้ยินว่าเด็กชายกินน้อย

“บอกคุณเพสิ” มะลิกระตุ้นเด็กชาย

“ผมเป็นคนเอาไส้เดือนไปวางไว้บนเตียงคุณเพเองครับ”

เพทายเห็นความซื่อในดวงตาคู่นั้น

“ท�าไมถึงเอาไปวาง”

“ผม...ผมเป็นคนเอาไปวางเอง” 

เพทายมองเด็กชายด้วยสายตาเอ็นดู ชอบที่เด็กชายไม่โยน

ความผิดให้ใคร เขาจึงไม่คิดจะซักเด็กชายให้ใจเสียไปมากกว่านี้

“ขอบใจนะที่มาบอก เราชื่ออะไร อาจะได้เรียกถูก”

“ขุนครับ”



31

~ Darin ~

“ขุน” เพทายทวนค�า

“เป็นลกูคนงานในสวนค่ะ พีพ่นาผูจ้ดัการไร่รบัมาเล้ียงแต่เด็ก 

เล่นเป็นเพื่อนคุณหนูอาโป”

“ผมขอโทษครับ” เด็กชายขุนยกมือขึ้นไหว้เขา 

เพทายยิ้มให้เด็กชาย แม้อาโปไม่ได้ท�าเอง แต่ก็ถือว่ามีส่วน

อยู่มาก ไม่เช่นนั้นเด็กซื่อๆ อย่างขุนคงไม่ท�า

“ไม่เป็นไร อาไม่ได้โกรธ แต่วันหลังอย่าเอาสัตว์มาเล่นแบบ

นี้ มันก็รักชีวิตของมันเหมือนกัน”

“ผมระวังแล้วครับ”

“อารู้ ตอนอาเจอมันยังดิ้นอยู่เลย แต่ก็เท่ากับเราทรมานมัน

อยู่ดี เข้าใจไหมครับ”

“เข้าใจแล้วครับ” เด็กชายขุนคอตก

“กินอะไรมาหรือยัง”

“ยังครับ”

“ก�าลังจะกินที่ครัวคนงานค่ะ มะลิพามาก่อน”

“ถ้าอย่างนั้นก็อยู่กินข้าวด้วยกัน ปกติให้กินพร้อมกันได ้

ใช่ไหม” เพทายถามให้แน่ใจ เขาไม่รูว่้าเจ้าของสวนแบ่งฐานะหรอืไม่

“ได้ค่ะ ปกติถ้าคุณสารินอยู่ก็ให้กินด้วยกัน แต่คุณครูไม่ค่อย

ชอบให้ขุนขึ้นมายุ่งค่ะ”

“อืม มะลิไปปลุกอาโปเถอะ อาบน�้าให้เรียบร้อย จะได้ลงมา

ทานข้าวเช้า” เพทายเปล่ียนสรรพนามที่ใช้เรียกตัวเองกับมะลิเมื่อ

สนิทสนมกันมากขึ้นแล้ว

“ค่ะคุณเพ” มะลิเดินออกจากห้อง เพทายหันไปหาแม่ครัวที่

ยืนอยู่ 

“ป้าครับ ผมขออาหารให้ขุนอีกที่หนึ่ง”
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“ได้ค่ะ”

“มาเถอะ” เพทายเรียกขุนให้เดินตามออกมา เขาตรงไปยัง

ห้องทานข้าว บอกเด็กชายให้นั่งลง

“ขุนต้องไปโรงเรียนไหม อากลัวไม่ทัน”

“วันนี้โรงเรียนหยุดครับ”

“จรงิสิ อาลมืไป” เพราะไม่ได้ท�างานประจ�าแล้ว เพทายจึงลมื

ว่ามันเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เขานั่งลงตรงข้ามกับเด็กชาย

“เห็นมะลิบอกว่าก่อนหน้าอาเคยมีคนเจองูด้วยเหรอ” ชาย

หนุ่มถามด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เพื่อไม่ให้เด็กชายกลัว 

“ครับ” ขุนพยักหน้า หลบสายตาเขา

“บอกอาได้ไหม ว่าท�าไมอาโปถึงไม่ค่อยชอบครู อาจะได้

ท�าตัวถูก ยังไม่อยากเจองูหรือไส้เดือนอีก”

“ไม่มีแล้วครับ ผมไม่ได้จับไว้”

“หึๆ” เพทายชอบความซื่อของขุน “ตกลงจะบอกอาได้ไหม”

“คือ...” เด็กชายกลืนน�้าลายลงคอ “อาโปไม่ได้บอกผมครับ 

ชวนแกล้งครูอย่างเดียว แต่ผมคิดว่าเพราะคุณสารินงานยุ่งมาก 

บางทีอาโปก็เหงา ถ้าครูไม่อยู่ คุณสารินจะท�างานอยู่บ้าน เพราะ

ต้องสอนหนังสืออาโปไปด้วย”

ในที่สุดเขาก็เข้าใจ ว่าเพราะอะไรเด็กชายอาโปถึงบอกว่าไม่

อยากเรียนหนังสือ ที่จริงไม่ใช่ไม่อยากเรียน แต่อยากเรียนกับพ่อ

เท่านั้นเอง

“ขุนรู้ไหมว่าคุณสารินท�างานอยู่ที่ไหน”

“ที่ออฟฟิศครับ อยู่ด้านหน้าสวน เอาไว้รับรองลูกค้าที่มา

ติดต่อด้วย”

“ขอบใจมากที่เล่าให้อาฟัง” เพทายรู้สึกถูกชะตากับขุน เด็ก
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ชายเป็นผู้ใหญ่เกินวัย ทั้งวิธีพูดจาและความคิดความอ่าน 

ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนเมื่อเห็นสารินเดินเข้ามาในห้องทาน

ข้าว ร่างสูงนั่งลงข้างลูกชายคนละด้านกับเขา เพทายจึงย้ายไปนั่ง

ข้างขุนแทน

มะลช่ิวยคนงานเสร์ิฟข้าวต้มกุง้ เดก็ชายอาโปท�าท่าไม่อยาก

กนิ หยบิช้อนเข่ียไปมา แต่เม่ือมะลิวางจานใบเลก็ใส่หมหูยอ็งลงตรง

หน้า เด็กชายก็มองตาโต

“ทานกับข้าวต้มครับ อร่อย” เพทายบอกเด็กชาย เขาขอให้

แม่ครัวใส่จานมาให้ด้วย

เดก็ชายตวัเลก็ใช้ช้อนตกัหมหูยอ็ง พอท�าหกกร็บีเงยหน้าขึน้

มองเขา เพทายส่งยิ้มให้เขา ไม่ดุและไม่ได้บอกให้เก็บ เด็กชายจึง

เริ่มตักใหม่อีกครั้ง ใส่ลงไปในถ้วยข้าวต้ม และตักขึ้นกินพร้อมกัน

“อาหย่อย” หนูน้อยยิ้มกว้าง

“อร่อยก็ทานเยอะๆ ครับ”

“ขุน อาหย่อย” เด็กชายอาโปดันจานหมูหย็องไปตรงหน้า

เพื่อนเล่น ดวงตาสดใส 

“อาโปกินเลย พี่ไม่กิน”

“กินโด้ยกาน”

ขุนเหลอืบมามองเขาด้วยสายตาเกรงใจ เพทายจงึหนัไปเรยีก

มะลิ

“ช่วยเอาหมูหย็องให้พี่อีกจาน”

“ได้ค่ะ”

“ขุนทานเลย เดี๋ยวค่อยเอาจานใหม่ให้อาโป” เพทายบอก 

เด็กชาย
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“ทานเลย อาหย่อย” อาโปส�าทับค�าพูดของเขา ยิ้มหวานให้

เด็กชายตัวสูงเก้งก้าง

“ขอบคุณครับ” ขุนตักหมูหย็องทาน เด็กชายคลี่ยิ้มออกเมื่อ

ได้ลองชิม ท�าให้รอยยิ้มของเด็กชายอาโปกว้างขึ้น

เพทายมองเด็กชายทั้งสองด้วยสายตาเอ็นดู เขาคิดว่าบางที

การสอนเด็กชายอาโปอาจไม่ใช่เรือ่งน่าปวดหวันัก เพยีงแต่เขาต้อง

ท�าความเข้าใจเด็กชายให้มากกว่านี้

สายตาของเพทายสะดุดทีด่วงตาคมเข้ม เขาชะงกัเมือ่เหน็ว่า

อีกฝ่ายก�าลังมองเขาอยู่ ดวงตาสองคู่จึงสบกันนิ่ง ก่อนที่เพทายจะ

ละสายตามามองเด็กชายอาโป

“เด็กๆ อยากเล่นอะไรกันครับ” เพทายเห็นสายตาที่มองมา 

แต่เขาท�าเป็นไม่เห็นเสีย

“วันนีข้นุไม่ต้องไปโรงเรยีนเพราะเป็นวนัหยดุ อาเลยคดิว่าเรา

มาเล่นเกมกันดีไหม”

“ม่ายต้องเลยีนเหลอ” เดก็ชายอาโปแอบมองพ่อ ก่อนหนัมา

มองเขาตาแป๋ว เดาว่าเด็กชายคงโดนพ่อก�าราบมา

“ไม่ต้องครับ วันนี้นักเรียนทุกคนได้หยุดพัก เอาไว้พรุ่งนี้เรา

ค่อยเรียนกัน หรือว่า...” ชายหนุ่มยิ้มพราย สบตากับเด็กชาย “อา

โปไม่อยากเล่นครับ”

“เล่น โปหยักเล่น”

“ถ้าอย่างนั้นก็ต้องทานข้าวเยอะๆ จะได้มีแรง เดี๋ยวอดเล่น

ทั้งวันนะ” เพทายหลอกล่อเด็กชาย

“กนิ โปกนิเยอะเลย ขนุกนิเยอะๆ เล่นกาน” เดก็ชายตวัน้อย

มีแก่ใจหันไปบอกเพื่อนเล่น

“ครับ” ขนุค่อยๆ ตักข้าวต้มทาน พยายามระวงัไม่ให้หก เป็น
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เด็กที่ดูเจียมเนื้อเจียมตัว ยิ่งเห็น...เพทายก็ยิ่งชอบเด็กชายมากขึ้น

“คุณสารินก็อยู่เล่นด้วยกันสิครับ”

ดวงตายาวหรี่ลง สายตาที่มองเขาท�าเอาเพทายหนาวๆ 

ร้อนๆ แต่เขาไม่แสดงออกให้อีกฝ่ายเห็น

“มะลิบอกว่าวันนี้คุณสารินจะอยู่ดูการเรียนการสอน ถ้า 

อย่างนั้นก็อยู่เล่นด้วยกันก่อนสิครับ”

ดวงตาของเด็กชายอาโปมองพ่อด้วยความหวัง ริมฝีปากอิ่ม

เผยอน้อยๆ สารินหันไปมองลูกชาย ดวงตาดูอ่อนโยนทันที

“เอาสิ เดี๋ยวพ่ออยู่ด้วย”

“เย่ๆ! ขุนกินเลวๆ โปหยักปายเล่นแล้ว”

“กินเร็วไม่ดีครับ จะท�าให้ปวดท้องแล้วจะไม่สบาย พอไม่

สบายก็จะอดเล่น” เพทายอธิบายให้เด็กชายฟัง เขาเลือกที่จะไม่สั่ง

ห้ามเพียงอย่างเดียว จากการสังเกตเด็กชายอาโปเป็นเด็กฉลาด  

ถ้าบังคับเด็กชายจะต่อต้าน ชายหนุ่มจึงใช้วิธีให้เหตุผลแทน

เด็กชายอาโปชะงักมือ เงยหน้าขึ้นสบตาพี่ชายตัวสูง ขุน 

พยักหน้า

“จริง”

“โปค่อยๆ กิน” เด็กชายอาโปหันไปบอกพ่อ เพทายเพิ่งได้

เห็นรอยยิ้มของสารินก็วันนี้

“เก่งมากครับ”

“โปเก่ง” หนูน้อยยิ้มแก้มพอง ดีใจที่พ่อชม หันไปตั้งใจตัก

ข้าวต้มกิน

เพทายลอบถอนหายใจเบาๆ อย่างน้อยวันแรกก็น่าจะผ่าน

ไปด้วยดี 
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เพทายเดินเล่นรอบบริเวณบ้าน

เขาใช้เวลาช่วงทีอ่าโปนอนกลางวนัท�าความคุน้เคยกับบ้านท่ี

ต้องอยู่ไปอีกหนึ่งปีเต็ม

เฉพาะส่วนทีพ่กัอาศยักนิพืน้ทีก่ว่าสามไร่ มบ้ีานอยูส่ามหลงั 

เรือนใหญ่สูงสองชั้น เป็นบ้านไม้ผสมปูน ท�าให้ตัวบ้านดูทันสมัย 

แต่ยงัแฝงกลิน่อายของชนบทได้ด ีตึกสามชัน้เป็นของคณุมกุ ภรรยา

ของคณุภูษติลกูพีล่กูน้องของคณุสารนิ บ้านสขีาวทีต่ัง้อยูบ่นเนนิคอื

เรือนเล็ก เป็นเรือนรับรองแขกของเจ้าของบ้าน มีคอกเลี้ยงสัตว์ บึง

กว้าง และแปลงเกษตร รวมทั้งสวนดอกไม้ที่เป็นเหมือนแปลงเพาะ

ต้นแบบด้วย ไกลออกไปเป็นสวนดอกไม้กว้างสุดลูกหูลูกตา เห็น

เรือนพักคนงานอยู่ลิบๆ

ชายหนุ่มมองไปยังบ้านสีขาวบนเนิน เขาสะดุดตากับร่าง

ระหงทีย่นือยูบ่นระเบยีงบ้าน แม้จะมองจากระยะไกล แต่ก็มัน่ใจว่า

เป็นผูห้ญงิทีส่วยมาก หรอืว่าผูห้ญงิคนนีจ้ะเป็นว่าทีเ่จ้านายคนใหม่

ของเขา

“มะลิ พี่ถามอะไรหน่อยสิ”

“ได้ค่ะ”

“คุณเรือนเล็กใช่แฟนใหม่คุณสารินไหม”

“ไม่น่าจะใช่นะคะ” เด็กสาวส่ายหน้า “ถ้าเป็นแฟนคุณสาริน

คงพามาแนะน�าแล้ว คนที่มาพักเรือนเล็กมีทั้งแขกผู้หญิงแล้วก็ 

เพื่อนฝูงค่ะ คุณสารินไปเรียนที่กรุงเทพฯอยู่นาน เพ่ือนเลยเยอะ  

มาเที่ยวหากันเป็นประจ�า”

“ท�าไมถึงไม่ให้เพื่อนพักบนนี้”

“มันมีที่มาที่ไปค่ะ เม่ือประมาณปีก่อนมีเพ่ือนคุณสารินมา
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พักที่บ้าน มากันกลุ่มใหญ่เลยค่ะ แล้วก็มีผู้หญิงมาด้วย พวกหนูก็

แอบเดาๆ กันว่าน่าจะเป็นแฟนใหม่คุณสาริน ตอนแรกก็ไม่มีอะไร 

ก่อนกลบัไม่กีว่นั ผูห้ญงิหอมแก้มคณุสารนิต่อหน้าอาโปเลยค่ะ หนู

ก็เห็น แทบช็อก แถมเข้ามากอดซะตัวแนบกันเลย คุณหนูอาโปซึม

ไม่พดูไม่จาไปหลายวนัเลยค่ะ ตอนหลงัมารูว่้าผูห้ญงิคนน้ันแอบพูด

กับคุณหนูอาโปด้วยว่าจะมาเป็นแม่ใหม่ พอเห็นแบบนั้นเข้าก็คง

กังวลตามประสาเด็ก”

“อืม”

“คณุสารนิเลยตดัปัญหาค่ะ สร้างเรอืนเลก็ขึน้มาเอาไว้รบัรอง

แขก จะได้ไม่มาวุ่นวายบนเรือนใหญ่”

“แล้วผู้หญิงคนที่ว่า ใช่คนที่อยู่เรือนเล็กตอนนี้ไหม”

“ไม่ใช่ค่ะ หนูก็ไม่รู้ว่ายังไง แต่ต้ังแต่คราวนั้นก็ไม่เห็นมาอีก

เลย ส่วนคนที่เรือนเล็กหนูไม่รู้จักค่ะ หนูท�างานอยู่แต่บนเรือนใหญ่ 

พี่เภาเป็นคนดูแลเรือนเล็ก”

“ขอบใจมากที่เล่าให้ฟัง พี่ถามเพราะจะได้วางตัวถูก”

“มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะ”

“หือ?”

“ผูห้ญงิคนนัน้เคยทะเลาะกบัคณุครดู้วยค่ะ หาว่าคณุครใูห้ท่า

คุณสาริน ท�าเอาโกรธจนลาออกไปเลย”

“อาโปเปลี่ยนครูบ่อยเหรอ”

“บ่อยค่ะ แต่ก็น่าเห็นใจนะคะ เรื่องมันมาจากครูคนแรกๆ  

สอนอยู่ดีๆ ก็เกิดอยากเป็นแม่แทนพี่เลี้ยงขึ้นมา อย่างว่า...คุณ 

สารินทั้งหล่อ ทั้งรวย”

“เพราะแบบนี้หรือเปล่า อาโปถึงไม่ค่อยชอบครูเท่าไหร่”

“ใช่ค่ะ คนที่ไม่เป็นก็มีนะคะ แต่หนูว่าคุณหนูอาโปคงฝังใจ 
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พอครูมาก็ต่อต้านไว้ก่อน ครูบางคนก็ทนความแสบของคุณหนู 

ไม่ไหว เลยลาออกไป” 

เพทายเดาว่าเพราะเหตุนี้ สารินถึงเปลี่ยนมาจ้างเขาที่เป็น

ผูช้ายแทนเพือ่ตดัปัญหา เขาคดิว่าเขารูเ้หตผุลของเดก็ชายอาโปแล้ว 

เพราะเรื่องที่มะลิเล่าและเพราะอยากอยู่ใกล้พ่อด้วย ถึงท�าให้ 

เด็กชายท�าตัวแสบกับครูพี่เลี้ยงได้ถึงขนาดนี้

“แปลว่าพีอ่าจจะโดนแกล้งอกีใช่ไหม” ชายหนุม่พดูด้วยเสยีง

กลั้วหัวเราะ เขาข�ามากกว่ากังวล

“แต่หนูดูแล้วคุณเพผ่านได้สบายๆ ค่ะ หนูเอาใจช่วยเต็มที่

เลย”

“ขอบใจ”

เมื่อลาออกไม่ได้ ขอยกเลิกสัญญาก็ไม่ได้ ก็มีแต่ต้องลอง 

สู้กันดูสักตั้ง เขาไม่ใช่คนยอมแพ้อะไรง่ายๆ  จะปราบทั้งแสบเล็ก

แสบใหญ่ให้ดู


