
๑
ประตูที่รอให้เปิด

ประตูรั้วไม้ซี่ที่ปิดลงท�ำให้หญิงสำวซึ่งเพิ่งเดินออกมำอดหันหลัง
กลบัไปมองไม่ได้ ควำมทรงจ�ำกว่ำค่อนชวีติของเธออยู่หลงัประตูบำนนั้น

ในอดตี เรอืนไม้แบบล้ำนนำอนัเก่ำแก่แห่งนี้เคยเป็นโรงเรยีนเอกชน 

ก่อตั้งโดยทำยำทของเจ้ำทำงเหนือที่หลบมำใช้ชีวิตบั้นปลำยอย่ำงเงียบสงบ

ในต�ำบลเลก็ๆ โรงเรยีนเปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศกึษำปีที่หนึ่งถงึหก 

ภำยหลงัปิดตวัไปเนื่องจำกทำยำทรุน่ต่อมำไม่สนใจด�ำเนนิกจิกำร มนัจงึถกู

ทิ้งร้ำงให้เป็นซำกผุพงัท่ำมกลำงพงไพรรกเรื้อ

หกปีที่แล้ว อำคำรโรงเรยีนได้รบักำรบรูณะใหม่ กลำยเป็นพพิธิภณัฑ์

ชุมชนประจ�ำต�ำบล มกีำรปรบัภูมทิศัน์ให้อยู่ท่ำมกลำงต้นไม้ที่ได้รบักำรตดั

แต่งอย่ำงสะอำดตำ เสำธงของโรงเรยีนอยูท่ี่เดมิ ธงไตรรงค์ผนืใหม่โบกพลิ้ว

ไปตำมสำยลมอ่อนยำมบ่ำยแก่ๆ 

มนตร์ขลังของสถำปัตยกรรมแห่งวันวำนผสำนไปกับเสียงเพลงจำก

เครื่องดนตรล้ีำนนำที่เปิดคลอไปทั่ว ชวนให้พรำวจนัทร์รู้สกึประหนึ่งได้ย้อน

เวลำกลับไปในวันที่เคยเป็นนักเรียนในสถำบันแห่งนี้ ต่อมำเธอก็รับหน้ำที่
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ชุบชวีติให้แก่มนัจนกลำยเป็นพพิธิภณัฑ์ชุมชนซึ่งรวบรวมประวตั ิเรื่องรำว

ของผู้คนที่อำศยัอยู่ในบรเิวณนี้ และภูมปิัญญำท้องถิ่น

ควำมงดงำมแห่งอดตีกำลร่ำยมนตร์ขลงัให้คนที่รู้คุณค่ำ แต่ส�ำหรบั

บำงคน ซำกอดตีเป็นเพยีงบนัไดให้เขำเหยยีบย�่ำและไต่ไปสู่อนำคต

พรำวจันทร์เลื่อนสำยตำไปยังตึกสี่เหลี่ยมขนำดสำมชั้น กรุกระจก

รอบด้ำน มคีวำมทนัสมยั ใหม่เอี่ยม แต่ไม่เข้ำกบัอะไรสกัอย่ำง โดยเฉพำะ

เมื่อมีป้ำยภำพขนำดใหญ่ของนำยกเทศมนตรีคนปัจจุบันแขวนอยู่เหนือ 

ทำงเข้ำอำคำร ประกำศว่ำเขำเป็นผู้สร้ำงและรเิริ่มก่อตั้งพพิธิภณัฑ์ชุมชน

ตรงบนัไดขั้นบนสุดของทำงเข้ำอำคำร ชำยหญงิคู่หนึ่งยนืเด่น พวก

เขำมองพรำวจนัทร์อยู่ก่อนแล้ว

ภำพเหตุกำรณ์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้ำผุดขึ้นอกีครั้ง... 

‘อย่ำค่ะ เดี๋ยวใครมำเหน็’

น�้ำเสียงสะเทิ้นอำยของผู้หญิงดังขึ้นตอนที่พรำวจันทร์ก้ำวเข้ำไปใน

อำคำรหลงัใหม่ เธอชะงกัฝีเท้ำ นิ่วหน้ำ สงสยัว่ำใครอุตรเิข้ำมำในตกึที่ยงั 

ไม่เปิดใช้งำน

‘เอ๊ะ อย่ำขี้โกงสคิะ’ ผู้หญงิคนเดมิร้องห้ำมอย่ำงไม่จรงิจงันกั ตำม

ด้วยเสยีงหวัเรำะแผ่วเบำของผู้ชำย 

พรำวจนัทร์ขมวดคิ้ว ขยบัขำแว่นตำหนำเตอะพร้อมกบัเม้มปำกแน่น 

...ใครก็ตำมที่บังอำจเข้ำมำท�ำเรื่องบัดสีในพิพิธภัณฑ์ของเธอ มันต้องได้

เหน็ดกีนัแน่!

เธอรวบชำยผ้ำซิ่นพื้นเมอืงเพื่อให้ก้ำวขำได้ยำวๆ และว่องไวขึ้น เสยีง

หวัร่อต่อกระซกิของคนทั้งสองดงัชดัขึ้นเรื่อยๆ หวัคิ้วภำยใต้กรอบหนำของ

แว่นตำกระตกุเข้ำหำกนั เรยีวปำกปรำศจำกเครื่องส�ำอำงแบะออกด้วยควำม

ขยะแขยง

แต่ก่อนที่พรำวจนัทร์จะเผยตวัให้ใครเหน็ เสยีงของผู้ชำยกด็งัขึ้น

‘ชื่นใจจงั ไอตมิรสอะไรครบัเนี่ยฮ้อมหอม’
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‘บ้ำ! บรมอะ’

น�้ำเสยีงและชื่อที่ได้ยนิส่งผลให้พรำวจนัทร์ชะงกักกึ 

ไม่มีวันที่เธอจะลืมเสียงนี้ บรม คือบุคคลที่อยู่ในห้วงค�ำนึงของ 

พรำวจนัทร์มำกกว่ำใครในโลก

หัวใจของหญิงสำวเต้นรัว เธอเสยผมด้วยมือสั่นเทำ ลืมไปว่ำรวบ

มวยตึงเปรี๊ยะจนไม่น่ำมีผมเส้นใดหลุดรอด หญิงสำวกลืนน�้ำลำยอย่ำง 

ฝืดคอ เธอขยบัขำแว่น แนบตวัเข้ำกบัก�ำแพง แล้วเยี่ยมหน้ำออกไปเพื่อดู

ให้ชดัๆ เผื่อว่ำตนจะจ�ำผดิ

‘ผมคิดถึงคุณจะตำยอยู่แล้ว นี่ก็รีบบึ่งมำจำกงำนเลี้ยงที่จวนผู้ว่ำฯ 

เลยนะ’ 

ไม่ผิดแน่แล้ว บรมจริงๆ นั่นแหละ สีหน้ำของเขำกรุ้มกริ่มอย่ำงที่ 

ไม่เคยเป็นกบัเธอ พรำวจนัทร์ยกมอืขึ้นปิดปำก สกดักั้นเสยีงอทุำนอนัแผ่ว

เบำทั้งที่มนัดงัมำกในควำมรู้สกึ

‘ไม่เชื่อ คุณกลบัมำหำแฟนมำกกว่ำ’

‘แฟนไหน ผมมแีต่คุณคนเดยีวเท่ำนั้นแหละ’

‘แล้วยำยจนัทร์ล่ะคะ คุณเอำไปไว้ไหน’

‘ยำยจนัทร์...’ 

‘พรำวจนัทร์ ภณัฑำรกัษ์ของที่นี่ไง’

‘อ๋อ จนัทร์เองเหรอ คุณกเ็รยีกซะอย่ำงกบัเป็นญำตผิู้ใหญ่’

‘ยำยนั่นดูเหมอืนญำตผิู้ใหญ่จรงิๆ นี่นำ’

‘แปลว่ำแก่เหรอ’

‘หรอืคณุไม่เหน็ด้วยล่ะ ตอนที่ไอตมิเจอยำยจนัทร์ครั้งแรก ยงัเข้ำใจ

ผิดเลยว่ำเขำเป็นพวกเดียวกับแม่อุ้ยพ่ออุ้ยข้ำงนอกนั่น ก็เลยยกมือไหว้ 

ที่ไหนได้เขำอำยุน้อยกว่ำไอตมิตั้งเยอะ’

‘จันทร์อำยุแค่ยี่สิบเก้ำเอง เด็กกว่ำผมปีหนึ่ง แล้วก็เด็กกว่ำคุณตั้ง 

สี่ปี แต่หน้ำปำเข้ำไปสี่สบิเก้ำห้ำสบิโน่นแล้ว’
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‘ว้ำย! ปำกคอเรำะรำย’

‘ผมพดูจรงินะ เวลำผมไปไหนกบัจนัทร์ ใครๆ กค็ดิว่ำพำยำยที่บ้ำน

มำจ่ำยตลำดทุกท’ี

‘ยำย...เพรำะตะกร้ำสำนที่เขำชอบถอืน่ะเหรอคะ’

‘คณุว่ำมนัไม่เหมอืนเหรอ ไอ้เสื้อผ้ำฝ้ำยกบัซิ่นเก่ำๆ นั่นด้วย น่ำอำย

ชะมดั เวลำผมพำเขำไปตดิต่องำนด้วย แทบอยำกเอำปี๊บคลุมหวั’

‘โถ น่ำสงสำร’ 

เสียงหัวเรำะของคนทั้งคู่บำดลึกเข้ำสู ่กลำงหัวใจของพรำวจันทร์

ประหนึ่งถูกมดีกรดีแทง เธอก�ำมอืแน่น กระบอกตำร้อนระอจุนปวดร้ำว แต่

ไม่มนี�้ำตำ

บริเวณที่พรำวจันทร์ยืนอยู่มีหน้ำต่ำงกระจกซึ่งส่องสะท้อนภำพของ

ตนเองรำงๆ เธออำจแต่งกำยแตกต่ำงจำกคนทั่วไป แต่เป็นเพรำะต้องกำร

อนุรกัษ์ผ้ำทอพื้นบ้ำน ทั้งยงัมเีหตุผลส่วนตวัอกีด้วย 

ยกตัวอย่ำงเช่นเสื้อกับผ้ำซิ่นผืนที่ใส่อยู่เป็นฝีมือของบรรดำแม่อุ้ย

ที่มำเป็นอำสำสมัครให้พิพิธภัณฑ์ ส่วนตะกร้ำใบที่ว่ำนั่น พ่ออุ้ยคนหนึ่งก็

อตุส่ำห์สำนให้กบัมอืทั้งที่สำยตำไม่ค่อยด ีทกุสิ่งล้วนเกดิจำกน�้ำใจและควำม

รกัซึ่งผู้อำวุโสมตี่อตน พรำวจนัทร์จะละเลยพวกเขำได้อย่ำงไร

หญิงสำวไล่สำยตำขึ้นมำยังใบหน้ำรูปไข่อันปรำศจำกเครื่องส�ำอำง 

อำจดจูดืชดืในสำยตำคนทั่วไป ทว่ำมำรดำเคยบอกเสมอว่ำผวิของชำวเหนอื

มคีวำมละเอยีดเนยีน ไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งเครื่องส�ำอำง ผมที่รวบตงึแล้วเกล้ำ

เป็นมวยนั้นก็เนื่องจำกเธอมีเจตนำจะประดับปิ่นซึ่งผู้เฒ่ำผู้แก่ท�ำมำให้อีก 

เช่นกนั และหำกเธอดสููงวยัเพรำะแว่นตำที่สวมอยู ่กช่็วยไมไ่ด ้สำยตำของ

เธอสั้นมำก และเธอไม่ชอบใส่คอนแทกต์เลนส์

พรำวจันทร์รู้ดีว่ำตนเองอยู่ห่ำงไกลจำกค�ำว่ำ ‘สวย’ ไปมำก แต่ไม่

เคยคิดว่ำจะถูกผู้ชำยซึ่งตนไว้วำงใจและมอบควำมรักให้ดูแคลนถึงเพียงนี้ 

เธอเพิ่งรู้ว่ำท�ำให้เขำอบัอำย
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ตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ เธอคงเข้ำใจผดิไปเอง

‘ถ้ำไม่มจีนัทร์ พี่ตำยแน่ จนัทร์รูใ้ช่มั้ยว่ำตวัเองเป็นคนส�ำคญัในชวีติ

พี่’

บรมเคยบอกเมื่อนำนมำแล้ว หลังจำกที่พรำวจันทร์ท�ำหน้ำที่เดิมๆ 

ตลอดหลำยปี คือนั่งฟังเขำคร�่ำครวญถึงผู้หญิงคนแล้วคนเล่ำที่หักอกชำย

หนุ่ม 

‘รอพี่หน่อยนะครับ ขอให้พี่ลืมเขำให้ได้ก่อน พี่จะเคลียร์หัวใจให้

จนัทร์คนเดยีว จนัทร์อย่ำทิ้งพี่ไปเหมอืนคนอื่นๆ จะได้มั้ย’

แน่ละที่เธอพยักหน้ำอย่ำงขวยเขิน ควำมหวังสว่ำงเรืองอยู่ในหัวใจ

ดวงน้อย

‘ดแีล้ว อย่ำไป อยู่กบัพี่ตรงนี้ด้วยกนัไปจนสุดทำงเลยนะ’

อีกครั้งที่พรำวจันทร์ผงกศีรษะด้วยควำมเขินอำย ไม่กล้ำแม้แต่จะ

สบตำเขำ เธอท�ำได้เพยีงมองมอืของบรมที่กุมมอืของเธอไว้ หวัใจเรงิระบ�ำ

ด้วยควำมสุขล้นปรี่

พรำวจนัทร์ท�ำตำมสญัญำด้วยกำรอยูเ่คยีงข้ำงบรม เธอไม่ลงัเลแม้แต่

นิดเดียวเมื่อเขำชวนมำร่วมบุกเบิกพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตำมที่นำยกเทศมนตรี 

ผู้เป็นบดิำของชำยหนุ่มต้องกำร

ทุกอย่ำงด�ำเนนิไปด้วยดจีนกระทั่งปีกว่ำๆ ที่ผ่ำนมำ หญงิสำวเริ่มมี

ควำมคดิเหน็ขดัแย้งกบัสองพ่อลูก หนึ่งในนั้นกค็อืกำรสร้ำงตกึสำมชั้นหลงั

ใหม่โดยไม่ดูสภำพควำมจ�ำเป็นและลักษณะกำรใช้งำนในพิพิธภัณฑ์ ตำม

ด้วยกำรจ้ำงบรษิทัออร์แกไนซ์ของอำรตมีำบรหิำรจดักำรพพิธิภณัฑ์ 

‘รูม้ั้ยว่ำวนันี้ยำยจนัทร์ก่อมอ็บคนหวัหงอกมำหำเรื่องไอตมิอกีแล้วค่ะ’

ดเูหมอืนว่ำอำรตจีะใจตรงกบัเธอเป็นครั้งแรก จงึพดูเรื่องเดยีวกบัที่

พรำวจนัทร์คดิ

‘อ้ำว เรื่องอะไรอกีล่ะ’

‘กเ็รื่องที่ไอตมิจะหกัหวัควิค่ำของที่พวกพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเอำมำขำยไงคะ 
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ยำยจนัทร์ไม่เหน็ด้วย บอกว่ำพวกนั้นมำเป็นวทิยำกร กน็่ำจะใหพ้วกเขำได้

ขำยของแลกกบัค่ำแรงที่เรำไม่มจ่ีำย แต่ไอตมิเหน็ว่ำไม่ไดม้ใีครมำเรยีนกบั

เขำทุกวนัสกัหน่อย พวกนั้นมำใช้สถำนที่ของเรำท�ำมำหำกนิ แล้วอกีหน่อย

เรำก็จะเปิดตลำดนัดให้คนมำเช่ำแผงขำยของในวันหยุด ถ้ำเรำจะเก็บเงิน 

คนอื่น กค็วรเกบ็ให้หมดทุกคนไม่ใช่เหรอคะ จะได้เป็นมำตรฐำนเดยีวกนั 

แถมยงัได้เงนิเข้ำพพิธิภณัฑ์อกี’

‘เรื่องนี้พ่อผมให้สทิธิ์ขำดไอตมิแล้วนี่ คุณจะท�ำอะไรกไ็ด้’

ควำมอดทนของพรำวจนัทร์สิ้นสุดลง 

‘ไม่ได้หรอกค่ะพี่บรม ตรำบใดที่จนัทร์ยงัอยู่ที่นี่!’

กำรปรำกฏตัวของพรำวจันทร์ท�ำให้คนที่ตระกองกอดกันอยู่อ้ำปำก

ค้ำง ผละออกจำกกนัอย่ำงรวดเรว็

‘จนัทร์ มำตั้งแต่เมื่อไหร่!’ บรมถำมเรว็ปรื๋อ

‘ตั้งแต่ก่อนทุกคนจะนินทำจันทร์นั่นแหละค่ะ’ พรำวจันทร์แค่นยิ้ม 

จ้องมองสหีน้ำแตกตื่นของทั้งสอง

‘ทหีลงัเธอเข้ำมำกบ็อกส ิแอบฟังคนอื่นอย่ำงนี้ไม่ดเีลยนะจ๊ะ’ อำรตี

ปรบัสหีน้ำเป็นปกตไิด้ก่อน

‘จนัทร์กว็่ำจะบอกเหมอืนกนั แต่เหน็ทุกคนก�ำลงัสนุก เลยไม่อยำก

ขดัจงัหวะ’

‘จนัทร์เข้ำมำในนี้ท�ำไม’ บรมถำมเสยีงเครยีด โหนกแก้มแดงก�่ำ

‘ประตูมนัเปิดอยู่ จนัทร์เลยเข้ำมำเชก็ดู’

‘อ้อ งั้นมนักไ็ม่มอีะไรหรอก จนัทร์จะไปท�ำอะไรกไ็ปเถอะ’ 

‘ค่ะ แต่ก่อนที่จะไป จนัทร์อยำกพูดอะไรสกัหน่อย’

บรมขมวดคิ้ว ขยับตัวอย่ำงกระสับกระส่ำย ผิดกับอำรตีที่กอดอก 

กำงขำออกเลก็น้อยรำวกบันกัเลงที่พร้อมจะต่อยต ี

พรำวจนัทร์เชดิคำงขึ้นอย่ำงไม่ยี่หระ

‘เรื่องพ่ออุ้ยแม่อุ้ย จนัทร์ไม่เหน็ด้วยที่เรำจะไปหกัค่ำหวัควิ พวกเขำ
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มำช่วยเรำตั้งแต่ตอนบกุเบกิก่อตั้งพพิธิภณัฑ์ ข้ำวของเครื่องใช้เก่ำๆ หลำย

อย่ำงก็ได้มำจำกกำรบริจำคของพวกเขำ และตลอดเวลำที่ผ่ำนมำพวกเขำ 

นี่แหละที่ช่วยมำเฝ้ำ มำดูแล มำถ่ำยทอดภูมปิัญญำท้องถิ่นให้เดก็รุ่นใหม่ 

พี่บรมจ�ำไม่ได้เหรอว่ำเดอืนแรกๆ พพิธิภณัฑ์เรำเงยีบอย่ำงกบัป่ำช้ำ จนเรำ

จดันทิรรศกำรตำมรอยภมูปัิญญำแล้วไปขอให้พวกเขำมำช่วยนั่นแหละ ที่นี่

ถงึได้มชีวีติจรงิๆ เสยีท’ี

‘อะไรๆ มนักเ็ปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นแหละค่ะ เธอจะมำมวันกึถงึบุญคณุ

โดยไม่พฒันำไม่ได้หรอกนะ’

‘เรำจะพัฒนำอะไรได้ล่ะคะในเมื่อคุณไม่ยอมให้ฉันท�ำอะไรเลยสัก

อย่ำง นทิรรศกำรศลิปะเรื่องต�ำบลของเรำ ฝีมอืศลิปินร่วมสมยัที่ฉนัเสนอ

ไป คุณก็ไม่เอำ ทั้งที่งำนนั้นน่ำจะดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ำมำในพิพิธภัณฑ์ 

และเกดินวตักรรมทำงควำมคดิ ชุมชนกม็สี่วนร่วมด้วย...’

‘เลกิพูดซะทเีถอะ ฉนัมหีวัข้อที่จะท�ำอยู่แล้ว’

‘เรื่องเก่ำเหมอืนที่ฉนัท�ำไปเมื่อสำมปีที่แล้วน่ะเหรอ ท�ำไมเรำต้องท�ำ

อะไรซ�้ำๆ กบัที่เคยท�ำด้วยล่ะ’

‘ซ�้ำเหรอ’ นยัน์ตำของอำรตกีลอกไปมำอย่ำงหลกุหลกิ ก่อนเจ้ำหล่อน

จะเชิดหน้ำ ‘ซ�้ำแล้วจะท�ำไม ฉันจะท�ำให้ดีกว่ำที่เธอเคยท�ำ ส่วนเธอไปดู

ทะเบยีนข้ำวของในห้องเกบ็ของดกีว่ำ’

‘จันทร์ พี่ว่ำเรำปล่อยให้คุณไอติมท�ำไปเถอะ คุณไอติมมีประสบ-

กำรณ์กำรท�ำงำนในบริษัทออร์แกไนซ์ที่รับจ้ำงบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ 

ทั่วประเทศเลยนะ ตอนนี้เธอออกมำเปิดบรษิทัของตวัเอง งำนกำชำดครั้ง 

ที่ผ่ำนมำที่คนชมกันเยอะๆ ก็ได้คุณไอติมเป็นคนจัด นับประสำอะไรกับ

พพิธิภณัฑ์เลก็ๆ ของเรำล่ะ อกีอย่ำง...ตอนนี้พี่ยงัไม่อยำกให้เรำท�ำนทิรรศ-

กำรใหญ่ๆ พี่อยำกรอตดิแอร์ให้ครบทกุห้อง แล้วกเ็อำพวกมลัตมิเีดยีมำเล่น

ในพพิธิภณัฑ์ให้มำกขึ้นด้วย ระหว่ำงนี้กจ็ะจดับรเิวณสนำมให้เป็นตลำดนดั

ไปก่อน’



14  l  พ ร ำ ว จั น ท ร์ ต ะ วั น ฉ ำ ย

‘จันทร์เห็นด้วยกับกำรเอำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ แต่พี่บรมวำงแผนไว้

แล้วเหรอคะว่ำจะเอำเทคโนโลยแีบบไหน มำเล่ำเรื่องอะไร เล่ำยงัไง และมนั

จะให้ประโยชน์อะไรแก่ผู้มำชมหรอืสงัคมบ้ำง’

‘เรื่องนี้คุณไอติมจะจัดกำรเอง ทีมงำนที่เธอจ้ำงมำก็มีตั้งหลำยคน 

แถมไฟแรงกนัทั้งทมีเสยีด้วย ไม่มอีะไรให้จนัทร์ตอ้งเป็นห่วงในพพิธิภณัฑ์

นี้อกีแล้ว’

ถ้อยค�ำและร่องรอยที่ผดุวำบในดวงตำของชำยหนุม่สะกดิใจภณัฑำ-

รกัษ์สำว เธอหรี่ตำมองเขำ หวัใจเต้นแรง

‘พี่บรมต้องกำรจะบอกอะไรคะ’

‘จนัทร์ยงัเดำใจพี่เก่งเหมอืนเดมิ’

อำรตกีระแอมดงัๆ เมื่อได้ยนิค�ำชมของชำยหนุ่ม บรมจงึรบีกุมมอื

ออร์แกไนเซอร์สำว

‘จนัทร์เป็นรุ่นน้องของผม ไม่มอีะไรมำกกว่ำนั้นหรอกครบั คุณอย่ำ

หงึส’ิ

อำรตตีวดัค้อน ประกำยตำเจดิจ้ำ สองหนุ่มสำวประสำนสำยตำกนั

และกนัรำวกบัไม่มพีรำวจนัทร์อยู่ในห้องนั้น

‘พี่บรมจะบอกอะไรจันทร์’ ภัณฑำรักษ์สำวก�ำมือแน่น สะกดกลั้น

น�้ำตำไม่ให้ไหล

‘ตอนแรกพ่อจะเป็นคนบอกเอง แต่เรื่องมนัมำถงึขนำดนี้แล้ว พี่พูด

เสยีเลยจะดกีว่ำ เรำได้จ้ำงบรษิทัของคณุไอตมิมำรนัพพิธิภณัฑ์นี้แล้ว จงึไม่

จ�ำเป็นต้องจ้ำงจนัทร์อกี’ 

แม้จะฉกุใจมำตั้งแต่ตอนที่บรมกล่ำวประโยคก่อนหน้ำนี้ แต่เมื่อเธอ

ได้ยนิค�ำประกำศชดัแจ้งขึ้นมำจรงิๆ พรำวจนัทร์กร็ู้สกึรำวกบัมสีำยฟ้ำฟำด

เปรี้ยงลงมำกลำงศรีษะ สรรพสิ่งรอบกำยคล้ำยจะหยุดชะงกั บรมพูดอะไร

อกียดืยำว แต่ไม่เข้ำหวัของพรำวจนัทร์แม้แต่นดิเดยีว

‘จนัทร์มอีะไรจะถำมพี่อกีมั้ย’
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หญงิสำวกะพรบิตำปรบิๆ ดงึสตกิลบัมำ แต่สิ่งที่คดิได้มเีพยีงค�ำถำม

ซึ่งวนซ�้ำไปมำในหวั

‘พี่บรมเคยคดิอะไรกบัจนัทร์บ้ำงมั้ย’ เธอหลุดปำก

บรมชะงกั เขำเหลอืบมองใบหน้ำดุๆ  ของอำรต ีกลนืน�้ำลำย แลว้จงึ

ตวดัสำยตำกลบัมำทำงพรำวจนัทร์

‘พี่คดิว่ำจนัทร์เป็นน้องสำว’

‘น้องสำว...’

‘ใช่ น้องสำว’

‘แล้วที่พี่บรมเคยบอกให้จนัทร์รอ...’

‘พี่เคยพูดด้วยเหรอ’

เธออึ้งไป

‘ถ้ำพี่เคยท�ำอะไรให้จันทร์เข้ำใจผิด ก็ขอโทษด้วย แต่พี่ไม่เคยคิด

อะไรกบัจนัทร์มำกไปกว่ำกำรเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในมหำ’ลยัเลย’

‘ถ้ำงั้น นี่กค็อืสุดทำงที่พี่บรมเคยบอกไว้’ พรำวจนัทร์พมึพ�ำ 

บรมพยกัหน้ำ เส้นทำงระหว่ำงพรำวจนัทร์กบัเขำสิ้นสุดลงพร้อมกบั

ที่ประตูไม้หน้ำพพิธิภณัฑ์ปิดตำยใส่เธอ

ตอนที่พรำวจันทร์เปิดประตูเข้ำไปในบ้ำนหลังน้อยในสวน ท้องฟ้ำก็
มดืแล้ว หำกไม่มเีสยีงของหรดีหริ่งเรไรร้องระงมเป็นเพื่อน เธอคงคดิว่ำตน

เป็นสิ่งมชีวีติเพยีงหนึ่งเดยีวในโลก

หญงิสำวเดนิผ่ำนห้องนั่งเล่น เข้ำครวั เปิดตู้เยน็ หยบิขวดน�้ำมำเท

ใส่แก้ว แล้วกลบัมำนั่งลงบนเก้ำอี้ไม้โยกซึ่งเคยเป็นที่นั่งโปรดของผู้เป็นตำ 

พรำวจันทร์จ้องมองรูปถ่ำยขำวด�ำของชำยชรำซึ่งสวมเครื่องแบบ

ข้ำรำชกำร ใกล้กับเขำเป็นภำพของยำยซึ่งแต่งเครื่องแบบเช่นกัน พวกเขำ

มองตอบมำ มเีพยีงยำยที่แย้มยิ้ม ขณะที่ตำยงัคงควำมเคร่งขรมึไม่ต่ำงจำก

มำรดำของเธอซึ่งมภีำพแขวนอยู่ถดัไปจำกยำย
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หญงิสำววำงแก้วลงบนโต๊ะข้ำงเก้ำอี้ เดนิเข้ำไปใกล้ภำพของผูล่้วงลบั

ทั้งสำมด้วยควำมคิดถึง น�้ำตำที่กักเก็บไว้เอ่อคลอ เธอรีบถอดแว่น ปำด

น�้ำตำออก หนัหลงัให้แก่รูปภำพ เกรงว่ำพวกเขำจะเหน็เข้ำและไม่พอใจ 

กำรหันหลังให้รูปบนผนังท�ำให้พรำวจันทร์เผชิญหน้ำกับกรอบรูปที่

เรยีงรำยอยูบ่นหลงัตู ้รมิขวำสดุเป็นภำพของตำยำยยนือยูห่น้ำโบรำณสถำน

ซึ่งทั้งสองเข้ำไปขดุค้นตำมหน้ำที่ของนกัโบรำณคด ีภำพต่อๆ มำเป็นกำรรบั

รำงวัลเชิดชูเกียรติตลอดชีวิตกำรท�ำงำนของพวกเขำ บ้ำงก็เป็นรูปคนทั้งคู่

กับสถำนที่ทำงประวัติศำสตร์อื่นๆ ทั้งยังมีรูปของมำรดำใส่เครื่องแบบ

ข้ำรำชกำรครูนั่งอยู่ท่ำมกลำงเดก็นกัเรยีนห้องต่ำงๆ ที่เธอเป็นครูประจ�ำชั้น

พื้นที่ทำงซ้ำยบนหลังตู้ นอกจำกจะมีเกียรติบัตรประเภทมำรยำท

เรยีบร้อยและควำมประพฤตดิเีด่นซึ่งพรำวจนัทร์ได้รบัตั้งแต่เดก็จนโตแล้ว 

ยงัมรีปูถ่ำยกบัใบปรญิญำเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่งที่ท�ำให้มำรดำภำคภมูใิจใน

ตวัเธอ

แต่จะมปีระโยชน์อะไร ในเมื่อเธอรู้สกึว่ำงเปล่ำเหลอืเกนิ

พรำวจันทร์ถอนหำยใจ จ้องมองกรอบรูปอันสุดท้ำย เป็นภำพ

ครอบครวั ประกอบไปด้วยตำ ยำย มำรดำ และเธอ หญงิสำวไล้ปลำยนิ้ว

ไปบนใบหน้ำของคนทั้งสำมด้วยควำมโหยหำ ชะงกัมอืเมื่อนกึขึ้นได้ว่ำไม่มี

ใครชอบคนอ่อนแอ

เธอสูดลมหำยใจลกึยำว ยดืหลงัตรงแน่ว เชดิหน้ำขึ้นเหมอืนที่เคย

ท�ำเสมอ ก่อนจะกลับไปนั่งบนเก้ำอี้โยก ยกมือขึ้นมำกัดเล็บตำมควำม

เคยชนิ กล�้ำกลนืน�้ำตำให้ไหลลงไปในหวัใจอนัแตกร้ำว

ไม่เคยมสีกัครั้งที่พรำวจนัทร์รู้สกึเคว้งคว้ำงถงึเพยีงนี้ ตั้งแต่เดก็จน

โตเธอเคยสูญเสยีหลำยสิ่งอนัเป็นที่รกั แต่กย็งัมสีิ่งอื่นให้จบัยดึเอำไว้ กำร

สญูเสยีครั้งลำ่สดุคอืตอนที่มำรดำจำกไปด้วยโรคร้ำย ทวำ่เธอมบีรม มงีำน

ในพพิธิภณัฑ์ และมเีพื่อนรกั ที่ช่วยให้ลมืควำมเศร้ำได้ชั่วขณะ

ณ ขณะนี้ไม่มอีะไรเหลอือยูเ่ลย ไม่ว่ำจะเป็นบรม งำนที่เธอรกั หรอื
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เพื่อนสนทิ 

ตำณอยู่ห่ำงไกลคนละทวปี แต่เธอต้องกำรค�ำปลอบของเขำ พรำว-

จนัทร์หยบิโทรศพัทม์อืถอื เปิดเฟซบุก๊เขำ้ไปในเพจอนัคุ้นเคย อดยิ้มไม่ได้

เมื่อเหน็ชื่อที่ตำณใช้ 

‘มสิเตอร์อี๊ดอี๊ดกุ๊กกุ๊ก Mr. EatEatCookCook’

เธอไม่ยอมเสียเวลำมองภำพอำหำรน่ำรับประทำนที่ตำณโพสต์หน้ำ

วอลของเขำ แต่กดเข้ำไปในกล่องข้อควำมทั้งที่ไม่แน่ใจว่ำบนเรือส�ำรำญ

กลำงทะเลแครบิเบยีนในยำมนี้เป็นเวลำเท่ำไร 

หญงิสำวเสี่ยงโทร. ผ่ำนแอปพลเิคชนัเมสเซนเจอร์ โชคดเีหลอืเกนิที่

ตำณกดรบั ใบหน้ำรกเรื้อด้วยหนวดเครำปรำกฏขึ้นบนหน้ำจอ

“หวดัดจีนัทร์ เรำก�ำลงัคดิถงึเธอพอด ีทะเลที่นี่สวยสุดๆ เรำอยำก

ให้เธอมำด้วยจัง เฮ้ย! ร้องไห้ท�ำไมวะ ใครท�ำอะไรเธอ บอกเรำ!” ตำณ

ชะโงกหน้ำเข้ำมำจนแทบตดิจอทเีดยีว สหีน้ำเคยีดขึ้งอย่ำงเหน็ได้ชดั

กำรได้คุยกบับคุคลเดยีวที่ตนสำมำรถแสดงควำมอ่อนแอได้ส่งผลให้

พรำวจนัทร์กลั้นน�้ำตำไว้ไม่อยู่

“พี่บรม...” 

“ไอ้บรมห่วยมนัท�ำอะไรอกี” ชำยหนุ่มกระชำกเสยีงถำม

“เขำไล่ฉันออก...” เธอเล่ำเหตุกำรณ์ทั้งหมดให้ฟังด้วยน�้ำเสียงสั่น

เครอื ใบหน้ำของตำณถมงึทงึรำวกบัยกัษ์ขมูขทีี่พร้อมจะฆ่ำคน

“เรำว่ำแล้วว่ำไอ้บรมห่วยแตกกบัยำยไอตมิสตรอว์ต้องมอีะไรกนัอยู่

แหงๆ พ่อของยำยนั่นก็คือเจ้ำของบริษัทรับเหมำที่ประมูลงำนก่อสร้ำงตึก

พิพิธภัณฑ์ได้ไม่ใช่เหรอ แล้วบริษัทออร์แกไนซ์ของยำยไอติมสตรอว์ก็

ประมูลงำนที่นั่นได้อกี เรื่องนี้คนเขำพูดกนัให้แซ่ดว่ำมกีลิ่นตุๆ เธอออกมำ

ได้กด็แีล้ว ถ้ำเกดิวนัข้ำงหน้ำมปีัญหำ เธอจะได้ไม่ต้องไปเอี่ยว”

“แล้วพ่ออุ้ยแม่อุ้ยกบัคนอื่นๆ ที่ท�ำงำนที่นั่นล่ะ เรำห่วงพวกเขำ”

“โอ๊ย! อย่ำมวัแต่ห่วงคนอื่นอยูเ่ลย ตอนนี้เธอควรห่วงตวัเองมำกกว่ำ
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นะเว่ย คดิไว้รยึงัว่ำจะท�ำอะไรต่อ”

“ยงั เรำถงึอยำกคุยกบัเธอไง”

“เรำดีใจนะเนี่ยที่เธอคิดถึงเรำ” ตำณกลับยิ้มกว้ำงท่ำมกลำงสีหน้ำ

หมองหม่นของพรำวจนัทร์ 

“แน่ละ เธอเป็นเพื่อนเรำนี่” 

“เออ เพื่อนสุดที่รกั เธอจะท�ำยงัไงต่อวะ”

“เรำอยำกรู้ว่ำ...ร้ำนก๋วยเตี๋ยวพ่อเธอจะรบัเรำเป็นเดก็เสริ์ฟมั้ย”

“ยำยบ้ำ!”

“เรำพดูจรงินะตำณ เรำยงัไม่รูเ้ลยว่ำจะเดนิไปทำงไหนต่อ เคยคดิมำ

ตลอดว่ำคงท�ำงำนจนแก่ตำยคำพพิธิภณัฑ์ แต่มนัคงเป็นไปไม่ได้อกีแล้ว”

“เธอจ�ำที่เรำเคยบอกได้มั้ย ค�ำพูดของ อเล็กซำนเดอร์ เกรแฮม 

เบลล์ ที่ว่ำ เมื่อประตูบำนหนึ่งปิดลง ประตูบำนอื่นๆ กเ็ปิดออก แต่คนเรำ

มักจะเสียใจอยู่กับประตูบำนเก่ำที่ปิดไปแล้ว จนลืมดูว่ำมีประตูบำนใหม่ๆ 

เปิดรอให้เข้ำไป...มปีระตูอกีตั้งเยอะแยะรอเธออยู่นะจนัทร์”

“ประตูอะไรกนัล่ะ” พรำวจนัทร์ท�ำหน้ำมุ่ย

ตำณกระตกุยิ้ม อ้ำปำกเหมอืนจะพดูอะไร ทว่ำมเีสยีงคนเรยีกชื่อเขำ

ขดัจงัหวะ ตำมด้วยภำษำต่ำงประเทศอกีชุดใหญ่

“เรำต้องไปแล้วว่ะ เดี๋ยวค่อยมำคยุกนัใหม่นะ” ชำยหนุ่มท�ำท่ำจะกด

ตดัสญัญำณ แต่กลบัหยดุชะงกั จ้องมองมำอย่ำงขงึขงั “จนัทร์ เธอมปีระตู

ที่อยำกเปิดเข้ำไปอยูแ่ล้ว ประตทูี่รอเธอมำตลอด แต่เธอไม่กล้ำเปิดมนัเอง”

หญงิสำวตวดัสำยตำไปที่รูปถ่ำยบนฝำผนงัโดยอตัโนมตัิ

“แม่เธอไม่อยู่แล้ว ไม่มีอะไรที่เธอต้องห่วงที่นี่ เธอควรตัดโซ่ที่ล่ำม

ตวัเองเอำไว้ซะท ีแล้วเดนิออกไป...แค่เดนิออกไปเท่ำนั้นแหละจนัทร์”

ตำณวำงสำยไปแล้ว ทิ้งให้พรำวจนัทร์นั่งกดัเลบ็พร้อมกบัเหม่อมอง

จอโทรศพัท์ เสยีงของชำยหนุ่มยงัดงัก้องอยู่ในหวั

‘แค่เดนิออกไป’ 
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ตำณจะให้เธอเดนิออกไปไหนกนัเล่ำ

พรำวจันทร์ไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำว่ำเผลอกดเข้ำไปในเฟซบุ๊กเพจของบุคคล

หนึ่งตำมควำมเคยชนิ 

ใบหน้ำสะสวยของสำวน้อยวัยยี่สิบต้นๆ ปรำกฏขึ้น พร้อมกับรอย

ยิ้มสดใสประดุจแสงตะวนัอนัเจดิจ้ำของเจ้ำหล่อน

ตะวนัฉำย หรอื ซนัไชน์ เป็น ‘อนิฟลูเอนเซอร์’ ผู้น�ำเทรนด์ในเรื่อง

สำรพนัควำมงำมและแฟชั่น ในวยัเยำว์เธอเคยเป็นที่คุน้หน้ำในโฆษณำสนิค้ำ

ส�ำหรบัเดก็ และยงัถ่ำยโฆษณำอกีประปรำยเรื่อยมำจนโตเป็นสำว จงึได้เล่น

มวิสกิวดิโีอของศลิปินดงั ผูค้นจงึกลบัมำสนใจเธอในฐำนะเนต็ไอดอลวยัใส 

ครั้นเข้ำมหำวทิยำลยั ตะวนัฉำยได้เป็นเชยีร์ลดีเดอร์และแสดงละครเวทขีอง

คณะ ก่อนจะผนัตวัเองไปอยูเ่บื้องหลงัด้วยกำรใช้ฝีมอืในกำรแต่งหน้ำ และ

เป็นบล็อกเกอร์กับกูรูด้ำนควำมงำมซึ่งมีผู้คนติดตำมเป็นอันดับต้นๆ ของ

ประเทศ

พรำวจนัทร์แบะปำก ซนัไชน์ หรอืตะวนัฉำย คอืทกุสิ่งที่อยูใ่นขั้วตรง

กนัข้ำมกบัเธอ ดุจดั่งพระอำทติย์กบัพระจนัทร์

แน่ละที่เธออจิฉำ ไม่ใช่เพรำะควำมสวยสะดุดตำของตะวนัฉำย แต่

เป็นเหตุผลอื่น

ฉบัพลนั หน้ำจอโทรศพัท์ปรำกฏถ้อยค�ำว่ำมคีนส่งข้อควำมมำ พรำว-

จันทร์เบิกตำกว้ำงเมื่อเห็นชื่อผู้ส่งซึ่งเป็นคนเดียวกับหญิงสำวเจ้ำของเพจที่

เธอแอบดูอยู่

‘สวสัดคี่ะพี่จนัทร์ พี่คงไม่รู้จกัหนู แต่หนูจ�ำพี่ได้เสมอนะคะ หนูชื่อ

ตะวนั เป็นน้องสำวของพี่ ที่หนูตดิต่อมำวนันี้ กเ็พรำะว่ำ...’ 

หัวใจของพรำวจันทร์เต้นแรง แทบกลั้นหำยใจขณะรอตะวันฉำย

พมิพ์

‘หนูมขี่ำวร้ำยมำบอกค่ะ...’

พรำวจนัทร์อุทำนทนัททีี่เหน็ข้อควำมต่อไป



๒
ความทรงจ�าหลังบานประตู

‘เธอเกลยีดวนัพ่อ!’
วนัที่ทุกคนตอกย�้ำให้นกึถงึคณุควำมดขีองผูช้ำยที่ให้ก�ำเนดิ ไม่มใีคร

สนใจว่ำเขำอำจทอดทิ้ง หรอื...ลมืไปแล้วว่ำมลีูกคนนี้อยู่ในโลก

ตอนที่พรำวจันทร์อำยุห้ำขวบเศษ เป็นปีสุดท้ำยที่เธอได้ร่วมฉลอง 

วันพ่อกับผู้ชำยคนนั้น...นำนจนเธอแทบลืมไปแล้วว่ำกำรมี ‘พ่อ’ ให้ควำม

รู้สกึเช่นไร 

ณ วนันี้เธออำยุสบิเอด็ปี เขำคงจ�ำเธอไม่ได้ แต่ไม่มวีนัไหนที่พรำว-

จนัทร์ไม่นกึถงึเขำ

เด็กหญิงขบริมฝีปำกจนเจ็บ เธอยกมือขึ้นขยับขำแว่นซึ่งมีฝ้ำขำวที่

เกิดจำกควำมชื้นของน�้ำตำมำบดบังจนแทบไม่เห็นหนทำงเบื้องหน้ำ แต่

กระนั้นเธอก็ไม่ยอมแวะพักริมทำง ยังคงปั่นจักรยำนไปบนถนนขรุขระให้

เรว็ที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้

ในวนัพ่อของทกุปี พรำวจนัทร์ปรำรถนำให้ทุกคนร่วมกนัแสดงควำม

จงรกัภกัดเีนื่องในวนัเฉลมิพระชนมพรรษำของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิ-
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ทรมหำภมูพิลอดลุยเดช ในฐำนะที่พระองค์ทรงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชำว

ไทย โดยไม่มกีำรเชื่อมโยงถงึบุคคลทั่วไปที่เป็นพ่อ 

วนัพ่อจะมคีวำมหมำยได้อย่ำงไร ส�ำหรบัคนไม่มพี่อ!

เสยีงเพลงจำกงำนเฉลมิฉลองของต�ำบลดงัแว่วมำ แม้เดก็หญงิจะขี่

จกัรยำนออกมำไกลแล้ว เธอไม่เคยอยำกไปร่วมงำน แต่ทำงสถำนศกึษำได้

เกณฑ์นกัเรยีนให้ไปท�ำบุญตกับำตรและร่วมพธิตี่ำงๆ ซึ่งนอกจำกจะมกีำร

แสดงควำมจงรกัภกัดต่ีอพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั รชักำลที่ ๙ แล้ว ยงั

มีกำรมอบรำงวัลพ่อดีเด่นและมีพิธีแสดงควำมกตัญญุตำต่อบิดำ โดยให้

ลกูๆ ได้ร่วมกนักรำบพ่อ แม้แต่ตำณซึ่งมคีวำมสมัพนัธ์ลุม่ๆ ดอนๆ กบับดิำ

ของเขำกย็งัอยู่ร่วมงำนด้วยควำมเตม็ใจ

พรำวจันทร์หลบออกมำตั้งแต่ตอนที่ตำณปลีกตัวเข้ำไปหำบิดำแล้ว 

พยำยำมไม่นกึว่ำจะเป็นอย่ำงไรหำกเธอได้กรำบบนตกัของ ‘พ่อ’ เหมอืนที่

คนอื่นท�ำ

เดก็หญงิกะพรบิตำไล่หยดน�้ำที่รื้นขึ้นมำบดบงัหนทำง เสยีงเข้มงวด

ของมำรดำดงัขึ้นในโสตประสำท ห้ำมไม่ให้เธอร้องไห้

พรำวจนัทร์ดงึแว่นตำออก จบัแฮนด์จกัรยำนด้วยมอืเพยีงข้ำงเดยีว 

เธอใช้แขนเสื้อปำดน�้ำตำ เชด็แว่นกบัชำยเสื้ออย่ำงลวกๆ แล้วสวมมนักลบั

ไปใหม่ สะกดกลั้นควำมอ่อนแอให้ไหลลงไปในซอกลกึสุดของหวัใจ ซึ่งมี

เพยีงพรำวจนัทร์เท่ำนั้นที่รูว่้ำมแีผลขำดริ้ว เลอืดไหลซบิ เพรำะไม่ได้รบักำร

รกัษำ และอำจไม่มวีนัหำย

ฝ้ำขำวผุดขึ้นตรงกระจกของแว่นตำอีกครั้ง ใกล้ถึงบ้ำนมำกแล้ว 

พรำวจนัทร์จงึไม่อยำกใส่ใจ เธอหกัเลี้ยวเข้ำไปในซอกซอยของหมูบ้่ำนตำม

ควำมเคยชนิ 

ทันใดนั้น ร่ำงเล็กๆ ในชุดกระโปรงบำนสีเหลืองนวลฟูฟ่องก็วิ่งเข้ำ

มำตดัหน้ำ พรำวจนัทร์หกัหลบไม่ให้ชนเดก็น้อย แต่จกัรยำนของเธอกลบั

เสยีหลกัล้มลงบนพื้นดนิ!
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เสียงอุทำนดังขึ้น ตำมด้วยเสียงฝีเท้ำ แต่พรำวจันทร์เจ็บจนต้อง

หลับตำปี๋ ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ำใครเป็นคนยกจักรยำนคันโตที่ล้มทับเธอออกไป 

ตำมด้วยมอือบอุ่นซึ่งมำเขย่ำร่ำง

“พี่...พี่จ๋ำ” เดก็น้อยเจ้ำของกระโปรงฟูฟ่องจ้องมำตำแป๋ว 

พรำวจนัทร์กะพรบิตำปรบิๆ ด้วยควำมงงงวย คุ้นๆ ว่ำเคยเหน็แม่

หนูในโทรทศัน์ หรอืไม่กต็ำมหน้ำโฆษณำสนิค้ำเดก็ในนติยสำร

“พี่เจบ็มั้ย”

“เจบ็” พรำวจนัทร์ขมวดคิ้ว ยงัคงนอนอยู่กบัพื้นอย่ำงลุกไม่ขึ้น

“หนูเป่ำให้” เดก็น้อยยื่นหน้ำเข้ำมำพร้อมท�ำปำกจู๋ กำรขยบัตวัท�ำให้

มอืเลก็ๆ กดขำของพรำวจนัทร์จนเธอร้องโอ๊ย

“ถอยไปก่อนซนัไชน์ ดสู ิพี่เขำเจบ็แย่แล้ว” ใครบำงคนที่ยกจกัรยำน

ออกไปทรุดกำยลงบนพื้น 

พรำวจันทร์เบิกตำกว้ำงเมื่อเห็นใบหน้ำของผู้หญิงซึ่งสวยที่สุดเท่ำที่

เธอเคยเห็นมำ หำกมีนำงฟ้ำอยู่ในชีวิตจริง เธอผู้นี้คงเป็นนำงฟ้ำ วงหน้ำ

งดงำมชะโงกมองมำท่ำมกลำงผนืนภำซึ่งมแีสงอำทติย์ทอประกำยอบอุน่ ผม

ด�ำขลบัซึ่งดดัเป็นลอนหลวมๆ ยำวสยำยรำวกบัเส้นไหม ตดักบัชุดเดรสสี

เหลอืงอ่อน ขำดกเ็พยีงปีกนำงฟ้ำเท่ำนั้น

“เจบ็มำกมั้ยลูก”

พรำวจันทร์ย่นหัวคิ้ว นอกจำกคนในครอบครัวแล้ว ไม่มีใครเคย

เรยีกเธอว่ำ ‘ลูก’ 

“แม่ พี่เจบ็ เป่ำๆ” แม่หนนู้อยเดำสหีน้ำครุน่คดิของพรำวจนัทร์ไปอกี

ทำง

“ตำยจรงิ! มอีะไรหกับ้ำงรเึปล่ำเนี่ย” นำงฟ้ำคนสวยกวำดตำมองไป

รอบๆ ตวัของพรำวจนัทร์อย่ำงร้อนรน 

“เลอืด!” 

ได้ยนิเดก็น้อยบอก พรำวจนัทร์จงึยนัตวัลกุขึ้นนั่งด้วยควำมทลุกัทเุล 
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เธอเพิ่งเหน็ว่ำมแีผลถลอกตำมแขนขำ

“อูย ต้องรบีท�ำแผลแล้วละ ซนัไชน์อยู่นิ่งๆ อย่ำเพิ่งยุ่งกบัพี่เขำ มำ

ช่วยแม่หยิบปลำสเตอร์ยำเร็ว” ‘นำงฟ้ำ’ สั่งกำรพร้อมเปิดกระเป๋ำสะพำย 

ใบโต คุ้ยค้นอุปกรณ์ปฐมพยำบำลซึ่งมคีรบครนัอย่ำงน่ำทึ่ง เธอใช้ส�ำลชีุบ

น�้ำเกลอืล้ำงแผลให้พรำวจนัทร์ด้วยควำมแคล่วคล่อง

“พี่แบลล์...พี่ซินเดอเรลลำ...พี่สโนไวต์...พี่แอเรียล...” เด็กน้อย

เจ้ำของชื่อ ‘ซนัไชน์’ เพ่งมองซองใส่ปลำสเตอร์ยำลำยเจ้ำหญงิในกำร์ตนูของ

วอลต์ดสินย์ี ซึ่งพรำวจนัทร์ไม่เคยรูม้ำก่อนว่ำมขีองสวยงำมเช่นนี้อยูใ่นโลก

“เรว็ๆ สคิะลูก อนัไหนกไ็ด้เลอืกมำ”

“หนใูห้พี่แอเรยีล” ‘ซนัไชน์’ ยิ้มกว้ำงพลำงยื่นปลำสเตอร์ยำลำยเงอืก

น้อยผมสสี้มแดงสดใส 

มำรดำของเจ้ำหล่อนกล่ำวขอบคณุ ก่อนจะตดิปลำสเตอร์ยำบนแผล

ที่เรยีวขำของพรำวจนัทร์ 

“เดี๋ยวพอลกูเข้ำไปในบ้ำนกต้็องล้ำงแผลอกีทนีะคะ บอกคณุแม่ด้วย” 

นำงฟ้ำยิ้มอ่อนโยน พรำวจนัทร์อดยิ้มตอบไม่ได้

“ขอบคุณค่ะ”

“พี่ไม่เจบ็แล้วเหรอ” ‘ซนัไชน์’ ถำม

พรำวจนัทร์ส่ำยหน้ำ และได้รบัรอยยิ้มสว่ำงไสวของแม่หนูน้อยตอบ

กลบัมำ

“ดจีงั พี่แอเรยีลช่วยให้พี่ไม่เจบ็แล้วแม่”

“แต่ลูกเป็นคนท�ำให้พี่เจบ็นะ ถ้ำหนูเชื่อฟังแม่ ไม่วิ่งออกไปตดัหน้ำ

รถ จกัรยำนของพี่กจ็ะไม่ล้ม”

“พี่ไม่เจบ็แล้ว” พรำวจนัทร์เอ่ยปำกเพรำะแม่หนนู้อยหนำ้เสยีจนเธอ

สงสำร

“ถึงยังไงหนูก็ต้องขอโทษพี่ค่ะลูก ว่ำไงคะซันไชน์...ตะวัน” ผู้เป็น

มำรดำใช้ปลำยนิ้วเกลี่ยลกูผมที่ตกลงมำระแก้มกลมๆ ของบุตรสำวออกไป
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ทดัหู

หนนู้อยก้มหน้ำงดุ ก่อนจะเงยหน้ำขึ้นมำสบตำพรำวจนัทร์อย่ำงกล้ำๆ 

กลวัๆ แล้วกระพุ่มมอืไหว้

“ขอโทษค่ะ”

“ไม่เป็นไรจ้ะ” พรำวจนัทร์คลี่ยิ้ม

เสยีงแผดกร้ำวของใครบำงคนดงัแหวกอำกำศ ตำมด้วยเสยีงปืนดงั

ปัง!

พรำวจนัทร์สะดุง้สดุตวั ‘ซนัไชน์’ หวดีร้อง โผกอดมำรดำซึ่งโอบแขน

รอบร่ำงลูกน้อยทนัท ี

คนกลุม่หนึ่งวิ่งกรอูอกมำจำกรั้วบ้ำนของพรำวจนัทร์ที่อยูห่่ำงออกไป

ไม่กี่เมตร เด็กหญิงเบิกตำกว้ำงเมื่อเห็นว่ำนอกจำกจะมีมำรดำของตน ตำ 

และยำย ยงัมผีู้ชำยซึ่งเธอจ�ำได้ไม่มวีนัลมื...

ผู้ชำยที่พรำวจนัทร์เรยีกว่ำ พ่อ!

“ออกไป อย่ำมำเหยยีบบ้ำนกูอกี!” ผู้เป็นตำตะโกนกร้ำว

“ฟังผมก่อนเถอะครบัคุณพ่อ ได้โปรด” 

พรำวจนัทร์ไม่อยำกเชื่อว่ำ ‘พ่อ’ มำอยู่ที่นี่ และอ้อนวอนขอร้องตำ

ด้วยท่ำทำงน่ำสงสำร เขำต้องกำรอะไร และท�ำไมตำจงึตวำดกลบัไปทนัที

“กูไม่ใช่พ่อมงึ!”

“คุณพ่อ...พมิพ์...” เขำเปลี่ยนไปอ้อนวอนมำรดำของพรำวจนัทร์ที่มี

สหีน้ำแขง็กร้ำวไม่แพ้ตำยำย

“อย่ำมำเรยีกชื่อฉนั ไปได้แล้ว อย่ำมำให้ฉนัเหน็หน้ำอกี!” พมิพ์ใจ

แหวใส่

“แต่พี่คดิถงึลูก ขอให้พี่ได้เจอลูกสกัครั้งเถอะ” 

หวัใจของพรำวจนัทร์กระตกุวำบ เธอได้ยนิไม่ผดิใช่ไหม ‘พ่อ’ อยำก

เจอเธอ?!

“ฝันไปเหอะ ลูกเป็นของฉนัคนเดยีว คุณไม่เกี่ยว”
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“แต่พิมพ์ก็รู้ว่ำเกี่ยว ลูกต้องมีพ่อนะ แล้วนี่ก็วันพ่อ พี่อยำกมำท�ำ

หน้ำที่พ่ออกีสกัครั้ง”

“ถุย! พ่ออย่ำงมึงไม่ต้องมีซะดีกว่ำไอ้เจตน์ กูนี่แหละจะเป็นพ่อให้

หลำนกูเอง” ตำตะคอก

“ผมรูว่้ำเป็นพ่อที่ชั่วมำก แต่ผมกป็รบัปรงุตวัแล้วนะครบั” เจตน์แย้ง

“สนัดำนมนัเปลี่ยนกนัไม่ได้หรอก โดยเฉพำะคนอย่ำงคุณ” พมิพ์ใจ

สวนกลบัไปทนัที

“กไ็ด้...” เจตน์ถอนหำยใจ “ต่อให้ทุกคนไม่เชื่อ ผมกย็งัเป็นพ่อของ

จนัทร์อยู่ด ีและผมกค็วรจะได้เจอลูก”

“ไม่มทีำง ลูกฉนัก�ำลงัมชีวีติที่ดตีั้งแต่ไม่มคีุณ”

“แน่ใจได้ยงัไง พมิพ์เคยถำมลูกบ้ำงมั้ยว่ำต้องกำรพ่อรเึปล่ำ”

“ไม่ต้องถำม ฉนักร็ู้!” 

ไม่นะ...พวกเขำทะเลำะกนัอกีแล้วหรอื พรำวจนัทร์ก�ำมอืแน่น เธอ

รู้สกึว่ำมนัสั่น และตวักส็ั่นเช่นกนั เดก็หญงิไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ำก้ำวเข้ำไปหำพวก

เขำช้ำๆ และนั่นกท็�ำให้บดิำหนัมำเหน็

“จนัทร์...จนัทร์ลูกพ่อ!” เขำยิ้มกว้ำง ทรดุกำยลง อำ้แขนรอรบั แสง

ตะวนัยำมสำยส่องสะท้อนให้เหน็ประกำยแวววำวคล้ำยมนี�้ำตำคลอหน่วย 

“พ่อ” พรำวจนัทร์หลดุปำกเรยีก แต่เสยีงที่ดงัออกมำกย็งัไม่เท่ำเสยีง

ของเดก็หญงิอกีคน

ก่อนที่พรำวจนัทร์จะไปถงึตวับดิำ ร่ำงน้อยในชดุสเีหลอืงนวลกส็ลดั

ตวัออกจำกมำรดำ วิ่งแซงพรำวจนัทร์เข้ำไปในอ้อมกอดของเจตน์เสยีแล้ว!

“พ่อจ๋ำ!” แม่หนูน้อยโอบรดัร่ำงเขำ 

เจตน์กอดตอบ อุ้มร่ำงเล็กๆ ขึ้นมำเหมือนกับที่เคยอุ้มพรำวจันทร์

เมื่อตอนเธออำยุพอๆ กบัเดก็คนนี้!

“ตะวนั...” 

“พ่อจ๋ำ หนูกลวั ท�ำไมเขำต้องดุพ่อด้วย แม่คะแม่ มำช่วยพ่อเรว็”
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หัวใจของพรำวจันทร์เย็นเยียบรำวกับจะจับตัวกันเป็นน�้ำแข็ง เธอ

ตะลงึมอง ‘นำงฟ้ำผู้งดงำม’ ก้ำวเข้ำไปสมทบกบัพ่อลูกทั้งสอง! 

“นี่ใช่มั้ย เมยีใหม่ของคุณ เดก็ไซด์ไลน์ที่ไหนอกีล่ะ” พมิพ์ใจแขวะ

“คุณรววิรรณไม่ใช่ผู้หญงิแบบนั้น พี่เจอเธอหลงัจำกเรำหย่ำกนัแล้ว

ตั้งเป็นปี เธอไม่เกี่ยวอะไรกบัเรื่องของเรำ” น�้ำเสยีงของเจตน์แขง็กร้ำวเป็น

ครั้งแรก

“หึ ปกป้องกันเสียจริง” พิมพ์ใจแดกดัน ควำมโกรธแสดงให้เห็น 

ชดัแจ้งจำกทรวงอกที่สะท้อนขึ้นลงตำมจงัหวะกำรหำยใจ “เธอนบัถอยหลงั

เอำไวเ้ลยนะ ไอ้หวังนูี่มนัไม่มวีนัทิ้งนสิยัชั่วๆ ของมนัหรอก อกีหนอ่ยมนัก็

ถบีหวัเธอส่งเหมอืนที่เคยทิ้งฉนันั่นแหละ แล้วเธอกบัอเีดก็นี่กจ็ะกลำยเป็น

หมำหวัเน่ำ”

“พมิพ์!” เจตน์เรยีกเสยีงเข้ม

“ท�ำไม ฉนัพูดแทงใจด�ำละส”ิ พมิพ์ใจแสยะยิ้ม แต่นยัน์ตำหำได้ยิ้ม

ไม่

พรำวจนัทร์ส่ำยหน้ำ มอืที่เคยก�ำกนัแน่นคลำยออก เปลี่ยนเป็นกดั

เลบ็หกัๆ จนเจบ็จี๊ดตรงปลำยนิ้ว บดิำมำรดำยงัคงตะโกนเถยีงกนั ไม่มใีคร

เหน็ว่ำเดก็หญงิร�่ำไห้อยู่ในใจ รู้สกึถงึรสชำตขิองโลหติซึ่งซมึเข้ำไปในปำก

“หยุดเถอะค่ะ ทั้งสองคนเลย!” รววิรรณตะโกน

เจตน์และอดตีภรรยำพร้อมใจกนัหนัขวบั

“ท�ำไมยะ ทนฟังควำมจรงิไม่ได้รไึง” พมิพ์ใจแหวใส่

“ฉนัไม่สนเรื่องนั้นหรอกค่ะ ฉนัสนแต่หนูจนัทร์ต่ำงหำก” 

กำรโต้กลบัของรววิรรณท�ำให้สำยตำทุกคู่พุ่งมำยงัพรำวจนัทร์ 

“พวกคุณไม่เห็นเหรอว่ำแกก�ำลังกลัว พ่อแม่ไม่ควรจะทะเลำะกัน 

ต่อหน้ำลูก หนูจนัทร์ หนูโอเคมั้ยคะลูก” 

ประโยคท้ำยสุดรวิวรรณถำมด้วยเสียงอ่อนลง ดวงตำคู่งำมที่จ้อง

มองมำเตม็ไปด้วยควำมห่วงใยจรงิจงั ส่งผ่ำนควำมอบอุน่ไมต่่ำงจำกสมัผสั
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ของมอืนุ่มซึ่งเพิ่งท�ำแผลให้พรำวจนัทร์เมื่อครู่ 

แม้รวิวรรณจะยืนอยู่ห่ำงออกไป เด็กหญิงกลับรู้สึกว่ำเธอเข้ำมำยืน

อยู่กลำงใจของตนมำกกว่ำผู้ใด

“อย่ำมำยุ่งกบัลูกฉนั!” 

พิมพ์ใจปรำดเข้ำมำกอดบุตรสำวไว้แน่นเสียจนพรำวจันทร์รู้สึกเจ็บ 

กำรขยับไหวของทรวงอกและไหปลำร้ำที่เคลื่อนขึ้นลงอย่ำงรวดเร็วเสียจน

น่ำตกใจของมำรดำท�ำให้เดก็หญงินิ่วหน้ำ

“แม่...”

“อย่ำไปฟังมัน อีนังนี่กับลูกมันแย่งควำมรักของพ่อไปจำกแก เขำ 

ไม่ได้ต้องกำรแกหรอก มแีต่แม่กบัตำยำยเท่ำนั้นที่รกัแกจรงิ”

“เหลวไหล! ไม่มใีครแย่งควำมรกัไปจำกใครได้หรอก” เจตน์ขดัขึ้น

“มสี ิกอ็ผีู้หญงิที่คุณท�ำมนัท้องไง มนัไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะ อย่ำบอก

นะว่ำคุณทิ้งมนัเพื่อมำเอำยำยนี่”

“พี่เลกิกบัเขำมำตั้งนำนแล้ว และเขำไม่ได้ท้องจรงิๆ เขำแค่อยำกให้

เรำเลกิกนั”

“แต่คุณกไ็ม่ต้องกำรฉนักบัลูกอยู่ด ี คุณบอกฉนัเองว่ำไม่รกัฉนัแล้ว 

คุณต้องกำรอสิรภำพ จะได้มั่วกบัผู้หญงิคนไหนในโลกกไ็ด้”

“พี่ขอโทษที่ไม่ได้รักเธออย่ำงสำมีภรรยำอีกแล้ว แต่พี่ก็ยังหวังดีต่อ

พิมพ์ในฐำนะพี่ชำยกับน้องสำว และที่ส�ำคัญพี่ไม่เคยไม่ต้องกำรลูก มีแต่

เธอเท่ำนั้นแหละที่เอำแต่กดีกนัไม่ยอมให้พี่ได้เจอลูกเลย” 

เจตน์จ้องมองบุตรสำวคนโต

“พ่อรกัลูกนะจนัทร์ ไม่มวีนัไหนที่พ่อไม่รกัลูก”

“อย่ำไปฟังเขำ! ถ้ำเขำรกัแก เขำกต้็องต่อสูเ้พื่อแกมำกกว่ำนี้ แต่นี่เขำ

ไม่เคยมำหำแกเลย”

“พี่มำ แต่ทุกคนไม่ยอมให้พี่ได้เจอลูก!”

พรำวจนัทร์มองมำรดำสลบักบับดิำอย่ำงสบัสน
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“คุณมำแค่ปีแรกๆ แล้วก็หำยหัวไปตั้งแต่มีอีเมียใหม่กับลูกใหม่นี่

แหละ แกดูสิจันทร์ เขำมีครอบครัวใหม่แล้ว เขำจะต้องกำรแกไปท�ำไม” 

พิมพ์ใจชี้กรำดไปยังแม่หนูน้อยที่กอดเจตน์แน่นด้วยควำมตื่นตระหนก 

ตลอดจนรววิรรณซึ่งจบัมอืเจตน์ไว้แน่น 

“จนัทร์เป็นคนในครอบครวัของพ่อเสมอนะลูก”

“ไม่จรงิ! ต่อให้แกเข้ำไปอยูใ่นครอบครวัเขำ แกกเ็ป็นได้แค่ส่วนเกนิ

เท่ำนั้นแหละ แกจ�ำข่ำวเรื่องอแีม่เลี้ยงที่เอำน�้ำร้อนมำรำดเดก็ไม่ได้เหรอ พ่อ

แท้ๆ มนักร็ู้ แต่ไม่สนใจจะช่วย เพรำะกลวัอเีมยีใหม่ ถ้ำแกไปอยู่กบัพวก

เขำ แกกจ็ะโดนอย่ำงนั้นแหละ”

“นี่มันมำกไปแล้วนะคุณ ฉันไม่ท�ำอะไรบ้ำๆ อย่ำงนั้นกับหนูจันทร์

หรอก” รววิรรณแย้งขึ้นมำทนัที

“ตอนนี้เธอกพ็ูดได้ แต่เอำเข้ำจรงิๆ เธออำจท�ำกบัลูกฉนัยิ่งกว่ำนั้น” 

พมิพ์ใจจบัคำงของบตุรสำวให้หนัไปมองเธอ “จนัทร์ ฟังแม่นะ อย่ำไว้ใจใคร

ทั้งนั้น ไม่มใีครรกัลกูเท่ำกบัแม่และตำยำยอกีแล้ว ถ้ำลกูไม่เชื่อแม่ วนัหนึ่ง

น�้ำตำกจ็ะเชด็หวัเข่ำอย่ำงที่แม่เคยเจอ”

พรำวจันทร์ขมวดคิ้ว ควำมเจ็บปวดที่มำรดำต้องเผชิญตลอดชีวิต

กำรแต่งงำนกับบิดำสะท้อนอยู่ในดวงตำ เด็กหญิงจ�ำได้ทุกกำรทุ่มเถียง

ระหว่ำงพวกเขำ ทุกกำรกระท�ำของบดิำ และทุกเสยีงสะอื้นไห้ของมำรดำที่

กอดเธอร้องไห้คนืแล้วคนืเล่ำ

“แม่...”

“ลูกรู้แล้วใช่มั้ยว่ำควรจะเชื่อใคร” พมิพ์ใจเผยอยิ้ม

“ไม่นะจันทร์ ลูกต้องฟังพ่อ พ่อไม่ใช่ผู้ชำยเลวๆ คนเดิมอีกแล้ว”  

เจตน์ขดั 

“อย่ำไปเชื่อเขำ เขำเคยบอกแม่มำไม่รู้กี่พันครั้งว่ำจะรักแม่คนเดียว

จนตำยจำกกนั จะเลกิเจ้ำชู้ จะปรบัปรุงตวัเพื่อลูก แต่เขำกไ็ม่เคยท�ำได้”

“นั่นมนัเป็นอดตีไปแล้ว!” เจตน์ตะโกน
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“อย่ำฟังเขำ กำรกระท�ำส�ำคญักว่ำค�ำพูดเสมอ” พมิพ์ใจย�้ำถ้อยค�ำที่

สอนบุตรสำวบ่อยๆ

“พมิพ์กใ็ห้โอกำสพี่ได้ใช้กำรกระท�ำพสิูจน์ให้ลูกเหน็ส ิพี่ขอแค่ได้มำ

เยี่ยมลกูบ้ำงเป็นครั้งครำว คยุโทรศพัท์กบัแกบ้ำง เขยีนจดหมำยหำกนั พำ

แกไปเที่ยว อย่ำงน้อยๆ กใ็นวนัพ่อ...เท่ำนั้นเอง”

“กเูป็นทั้งตำทั้งพ่อของหลำนแล้วโว้ย ไม่จ�ำเป็นต้องมมีงึ!” ตำตะโกน

“เห็นมั้ยจันทร์ เขำขอแกแค่นี้ แสดงว่ำเขำไม่ได้ต้องกำรให้แกกลับ

ไปอยู่ในชวีติเขำจรงิๆ เสยีหน่อย แกเป็นส่วนเกนิของครอบครวัเขำ”

“พี่ขอแค่นี้เพรำะเกรงใจเธอต่ำงหำกพมิพ์ ถ้ำพี่บอกว่ำขอพำลูกกลบั

ไปอยู่ด้วยบ้ำงในช่วงปิดเทอม เธอกไ็ด้ด่ำพี่น่ะส”ิ

“ฉนัไม่ให้!”

“กร็ู้ว่ำไม่ให้ ถงึได้ไม่ขอ หรอืเธอจะให้พี่ฟ้องศำล ขอเป็นผู้ดูแลลูก

อกีคน ฮ”ึ เจตน์ขึ้นเสยีงกลบั หนูน้อยในอ้อมแขนของเขำเบะปำกและเริ่ม

ร้องไห้

“อย่ำเอำกฎหมำยมำขู่ฉันนะ เรำตกลงกันแล้วว่ำลูกต้องอยู่กับฉัน 

เพรำะคุณเป็นคนผดิ”

“พี่รู้ แต่ไม่คดิว่ำเธอจะกดีกนัพี่อย่ำงนี้นี่”

“หยดุทะเลำะกนัซะทเีถอะค่ะ เหน็ไหมว่ำเดก็ๆ กลวัจนร้องไห้แล้ว!” 

รววิรรณตะโกนห้ำม เธอกอดลกูตนเองในอ้อมอกของสำมพีร้อมกบัจ้องมอง

มำยงัพรำวจนัทร์

เดก็หญงิไม่รู้ตวัด้วยซ�้ำว่ำน�้ำตำไหล

“หยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะจนัทร์” พมิพ์ใจดุ

“พ่อขอโทษ” เจตน์เอ่ยกับพรำวจันทร์พร้อมกับกอดปลอบบุตรสำว

คนเลก็ไปด้วย

“เหน็รยึงัว่ำไม่มทีี่ว่ำงส�ำหรบัแก ไล่เขำไปซะ อย่ำให้เขำมำยุ่งกบัแก

อกี” พมิพ์ใจกระซบิเสยีงต�่ำ กอดพรำวจนัทร์ไว้อย่ำงหวงแหน 
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เด็กหญิงรู้สึกถึงควำมสั่นสะท้ำนซึ่งไม่รู้ว่ำจำกร่ำงของตนเองหรือ

มำรดำ แต่ที่แน่ๆ มำรดำหำยใจหอบมำกขึ้นอย่ำงน่ำหวั่นใจ

“เรว็สจินัทร์ ไล่เขำไป”

“เอำอกีแล้ว คณุสอนเดก็แบบนี้ไม่ได้ เขำเป็นพ่อลกูกนันะ” รววิรรณ

ต�ำหนิ

“บอกเขำว่ำแกไม่ต้องกำรเขำแล้ว ให้เขำออกไปจำกชีวิตของเรำซะ” 

พมิพ์ใจไม่ฟัง

“แม่...” พรำวจนัทร์อกึอกั หวัใจบบีรดัรุนแรง 

เธอจะพดูได้อย่ำงไรในเมื่อเธอคดิถงึพ่อทกุวนัทกุคนื และเขำกม็ำหำ

เธอในวนัพ่อ...พ่อไม่ได้ลมืเธอ!

“เขำหลอกแก” รำวกบัพมิพ์ใจเดำควำมคดิของบุตรสำวออก “เขำมี

อสีองคนนั่นแล้ว เขำไม่ต้องแกไปเป็นส่วนเกนิหรอก” 

มือของมำรดำจิกแน่นบนต้นแขนของบุตรสำว แต่ไม่น่ำกลัวเท่ำกับ

กำรหำยใจหอบถี่ซึ่งน่ำหวั่นวติกว่ำพมิพ์ใจอำจขำดใจตำยได้ทุกเมื่อ 

“เฮ้ย! ยำย หยบิยำพ่นให้พมิพ์เรว็” ตำตะโกนสั่ง ปรำดมำประคอง

พมิพ์ใจไว้

“พมิพ์...” เจตน์เอ่ยเสยีงเครยีด

พรำวจนัทร์ละล้ำละลงั

“ไล่เขำ...ไป...ไล่เขำ...เรว็!” มำรดำอ้ำปำกพะงำบๆ รำวกบัปลำซึ่งอ้ำ

ปำกงับลมหำยใจเมื่อถูกโยนขึ้นมำอยู่บนบก นัยน์ตำที่จ้องมองบุตรสำว

เหลอืกถลน 

พรำวจันทร์ครำง น�้ำตำคลอ เธอได้ยินเสียงร้องไห้อย่ำงหวำดกลัว 

ทั้งที่ข่มใจไม่ให้มเีสยีงสะอื้นหลุดรอดออกมำ

“อย่ำร้องไห้สลิูก พ่ออยู่นี่”

พรำวจนัทร์เหลอืบมองบดิำ เขำไม่ได้ปลอบเธอ แต่พูดกบับุตรสำว

คนใหม่ที่อยู่ในอ้อมกอดต่ำงหำก!
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‘ซนัไชน์’ กอดบดิำแน่น และเจตน์เองกล็บูศรีษะพร้อมกบัจมุพติเดก็

น้อยด้วยควำมอ่อนโยนอย่ำงที่เขำไม่เคยท�ำกับพรำวจันทร์มำนำนนักหนำ

แล้ว!

“บอก...เขำ...ว่ำ...แกเกลยีดเขำ” เสยีงสั่นเครอืแต่เดด็ขำดของมำรดำ

ดงัขึ้น

พรำวจนัทร์สบตำผู้หญงิที่กอดร่ำงตนไว้โดยไม่เคยทิ้งไป เธอบบีมอื

ทั้งสองของตนเองแน่น จกิเลบ็นิ้วโป้งข้ำงหนึ่งบนหลงัมอืจนเจบ็ แล้วหนัไป

เผชญิหน้ำบดิำ

“หนู-เกลยีด-พ่อ!”

“จนัทร์!” บดิำตกตะลงึ เช่นเดยีวกบัรววิรรณที่อทุำนด้วยควำมตกใจ

“หนไูม่อยำกเหน็หน้ำพ่ออกี พ่อไปเถอะค่ะ อย่ำมำยุง่กบัเรำ” พรำว-

จนัทร์กล่ำว ทุกๆ ค�ำให้ควำมรู้สกึไม่ต่ำงจำกหวดแส้ใส่ตนเองทลีะแผล

“ลูกไม่ได้คดิอย่ำงนี้จรงิๆ หรอก” เจตน์ส่ำยหน้ำ

“หนูคิด พ่อไปได้แล้ว” เธอเบือนหน้ำกลับมำมองมำรดำเพื่อเรียก

ควำมมั่นใจ

มำรดำยิ้มตอบ ขณะที่บดิำเงยีบงนัอยู่นำน

“พ่อจ๋ำ พี่โกรธเหรอ” ‘ซนัไชน์’ ในอ้อมกอดเจตน์ถำมเสยีงสะอื้น

“พี่ไม่ได้โกรธหรอกจ้ะ แต่เอำไว้วนัหลงัเรำค่อยมำหำพี่เขำใหม่ จนัทร์ 

วนัหลงัพ่อจะมำใหม่นะลูก”

“ไม่!” พมิพ์ใจปฏเิสธแทนบุตรสำว

พรำวจันทร์ไม่กล้ำหันกลับไปมองบิดำ เธอได้ยินเสียงเขำและ

ครอบครัวใหม่เดินจำกไป น�้ำตำที่เธอเก็บกักไว้หยดเผำะลงมำบนร่ำงของ

มำรดำ

“ดีมำกลูก อย่ำไปร้องไห้ให้ศัตรูเห็น น�้ำตำมีไว้ส�ำหรับคนอ่อนแอ

เท่ำนั้น” พมิพ์ใจใช้ปลำยนิ้วปำดน�้ำตำบนแก้มของเธอให้

พรำวจันทร์พยักหน้ำ เธอกล�้ำกลืนน�้ำตำกลับไป แต่อดไม่ได้ที่จะ
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ช�ำเลอืงมองผู้ชำยที่เธอคดิถงึทุกคนืวนัเป็นครั้งสุดท้ำย

เขำเดนิไปไกลแล้วกจ็รงิ แต่หนัหลงักลบัมำมองเธอรำวกบัรู ้ใบหน้ำ

ของบดิำเศร้ำสร้อยพอๆ กบัรววิรรณ มเีพยีง ‘ซนัไชน์’ หรอื ‘ตะวนั’ เท่ำนั้น

ที่ยงัยิ้มได้ ทั้งยงัโบกมอืมำให้อกีด้วย

พรำวจนัทร์ก�ำมอืแน่น เมนิหน้ำหน ีทั้งที่ไม่อยำกละสำยตำจำกพวก

เขำ

นั่นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่เธอได้เจอน้องสำว...และเธอ

ก�ำลงัจะได้เจอตะวนัฉำยอกีครั้ง!



๓
ตะวันฉาย

พรำวจนัทร์ยนืเคว้งคว้ำงอยู่ในวดัซึ่งตั้งอยูใ่จกลำงควำมเจรญิของ
เมอืงหลวง มรีถไฟฟ้ำแล่นผ่ำน ช่ำงแตกต่ำงจำกถนนลูกรงัในต�ำบลเลก็ๆ 

อนัเงยีบสงบของจงัหวดัล�ำพูนซึ่งเธอเพิ่งจำกมำ

ทุกสิ่งรอบกำยช่ำงแปลกแยก หรอืไม่กเ็ป็นเธอที่ผดิแผกไปเอง

ในวัยยี่สิบตอนปลำย พรำวจันทร์กลับรู้สึกเหมือนเป็นเด็กหลงทำง 

สญูสิ้นทกุสิ่งอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็นควำมรกั หน้ำที่กำรงำน รวมไปถงึ...ครอบครวั

หญิงสำวลอบมองผู้ชำยที่เคยเป็นหนึ่งในสมำชิกครอบครัว...‘พ่อ’  

ไม่ได้ยิ้มทั้งน�้ำตำพร้อมกับอ้ำแขนรอรับเหมือนเมื่อตอนเธออำยุสิบเอ็ดป ี

อกีแล้ว พรำวจนัทร์ไม่มโีอกำสได้เหน็ตวัเขำด้วยซ�้ำ 

‘พ่อ’ นอนอยู่ในโลงที่ผู้คนก�ำลงัเวยีนศพรอบเมรุในขณะนี้!

พรำวจนัทร์เลื่อนสำยตำจำกโลงศพไปยงัสำวน้อยผวิขำวผ่องรำวกบั

มแีสงออร่ำเปล่งประกำย เธอจ�ำตะวนัฉำยได้ทนัท ีในอ้อมแขนของน้องสำว

ต่ำงมำรดำมกีรอบรูปของบดิำที่น่ำจะถ่ำยเมื่อไม่นำนนี้เอง

เจตน์ดูแก่ลงไปจำกควำมทรงจ�ำของบุตรสำว แต่ยังคงควำมหล่อ-
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เหลำภูมฐิำนสมวยั แม้จะผ่ำยผอมไปจำกตอนที่พรำวจนัทร์เจอเขำเป็นครั้ง

สุดท้ำยในงำนศพของมำรดำ

เขำกบัรววิรรณมำร่วมงำนตลอดห้ำวนัที่มพีธิสีวดอภธิรรมจนถงึงำน

ฌำปนกจิ ทั้งยงัเสนอตวัว่ำจะมำดูแลเธอ ในวนันั้นพรำวจนัทร์ยงัโศกเศร้ำ

ต่อกำรจำกไปของมำรดำ และสับสนจนปฏิบัติตนต่อบิดำซึ่งห่ำงหำยกันไป

นำนไม่ถูก เธอจงึได้แต่นิ่งเฉยทั้งที่ในใจโหยหำเขำยิ่งกว่ำที่คดิ

พรำวจันทร์ยังอยำกเชื่อเหมือนที่มำรดำพร�่ำบอก หำกไม่มีรวิวรรณ

กบัตะวนัฉำย บดิำอำจกลบัมำหำตน เพรำะหลงัเขำจำกไปในวนัพ่อปีที่เธอ

อำยุสบิเอด็ปี เจตน์กไ็ม่เคยตดิต่อมำ นั่นน่ำจะเป็นหลกัฐำนชั้นดวี่ำ ค�ำพูด

ของเขำเชื่อถอืไม่ได้ 

ทว่ำในงำนศพของมำรดำ รววิรรณท�ำให้หญงิสำวประหลำดใจ เมื่อ

ฝ่ำยนั้นเข้ำมำแสดงควำมห่วงใยด้วยกำรส่งน�้ำ อำหำร กระดำษซับน�้ำตำ 

หรอืแม้แต่ยำดมแก้วงิเวยีนรำวกบัรววิรรณแอบมองมำอยู่เกอืบตลอดเวลำ

ว่ำเธอต้องกำรอะไร แต่มมีำรยำทพอที่จะไม่มำรบกวนอย่ำงโจ่งแจ้ง พรำว-

จนัทร์ไม่อยำกยอมรบัว่ำตนรู้สกึขอบคุณทั้งที่ไม่อยำกขอบคุณ ซำบซึ้งทั้งที่

ต้องกำรเกลยีด

ก่อนที่บิดำกับรวิวรรณจะเดินทำงกลับไปหลังพิธีฌำปนกิจเสร็จสิ้น 

รวิวรรณเข้ำมำคุยกับเธอว่ำไม่มีวันไหนที่เจตน์ไม่คิดถึงเธอ แต่มีเหตุผล 

บำงประกำรที่ท�ำให้เขำไม่สำมำรถตดิต่อเธอได้ รววิรรณขอร้องให้เธอเปิดใจ

รบับดิำกลบัเข้ำสู่ชวีติอกีครั้ง พรำวจนัทร์ไม่ได้รบัปำก และกไ็ม่กล้ำหวงัว่ำ

ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตนกบับดิำจะเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดขีึ้น 

รววิรรณจำกไปด้วยสหีน้ำผดิหวงั และนั่นกท็�ำให้พรำวจนัทร์รู้สกึผดิ

เมื่อรู้ในภำยหลังว่ำเจตน์กับรวิวรรณประสบอุบัติเหตุรถคว�่ำขณะเดินทำง

กลบั รววิรรณเสยีชวีติ ขณะที่เจตน์บำดเจบ็ พรำวจนัทร์ไม่ทรำบเรื่องเลย

จนกระทั่งเวลำผ่ำนไปหลำยเดอืน บดิำจงึตดิต่อมำ เล่ำเรื่องที่เกดิขึ้นให้ฟัง 

เขำโทร. หำเธออกีหลำยครั้ง ก่อนจะหำยไป และไม่เคยตดิต่อมำอกีเลย
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หญิงสำวเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่วันนี่เองว่ำ บิดำต้องเผชิญควำมทรมำนจำก

โรคมะเรง็ที่ปอด และเพิ่งเสยีชวีติก่อนวนัที่ตะวนัฉำยส่งข้อควำมมำถงึตน 

พรำวจันทร์ลังเลอยู่หลำยวันทีเดียวว่ำควรมำร่วมงำนหรือไม่ เธอ

อยำกรอตำณ แต่ชำยหนุ่มยังท�ำงำนอยู่อีกซีกโลก เขำเกือบทิ้งภำระหน้ำที่ 

บนิกลบัมำ หญงิสำวรบีห้ำมไว้ ก่อนจะตดัสนิใจเกอืบนำทสีดุท้ำยว่ำควรมำ

ร�่ำลำบดิำ เพรำะไม่มโีอกำสอกีแล้ว

กว่ำพรำวจนัทร์จะคดิได้กล่็วงเข้ำมำในวนัฌำปนกจิศพ หญงิสำวลอบ

มองพธิกีำรอยูเ่งยีบๆ จนกระทั่งมกีำรยกโลงขึ้นไปตั้งบนเมรุ ตะวนัฉำยยื่น

รูปของบดิำให้เจ้ำหน้ำที่น�ำไปวำงบนขำตั้ง มผีู้ชำยท่ำทำงตุ้งติ้งกบัหญงิสำว

รุ่นรำวครำวเดยีวกนักบัตะวนัฉำยยนือยู่ด้วยไม่ห่ำง

เครื่องแต่งกำยโก้หรูของคนทั้งสำมช่ำงแตกต่ำงจำกเสื้อผ้ำฝ้ำย

คอกลมและซิ่นสดี�ำของพรำวจนัทร์เสยีเหลอืเกนิ เช่นเดยีวกบัแขกที่มำงำน

ซึ่งต่ำงกแ็ต่งกำยทนัสมยั ถอืกระเป๋ำ สวมรองเท้ำ ที่คงจะมรีำคำแพงกว่ำ

เงนิเดอืนทั้งปีของพรำวจนัทร์รวมกนัเสยีอกี

กำรจดังำนกเ็ช่นกนั แค่วดัแห่งนี้กม็คีวำมหรูหรำกว่ำวดัแถวบ้ำนของ

เธอ กำรตกแต่งเมร ุแม้จะเรยีบง่ำย แต่ดำรดำษไปด้วยดอกไม้สดตั้งแต่รำว

บนัไดขั้นบนสดุของเมรลุงมำถงึด้ำนล่ำง หญงิสำวได้ยนิคนในงำนคยุกนัวำ่ 

เพื่อนฝูงของตะวนัฉำยที่คณะศลิปกรรมศำสตร์ช่วยกนัท�ำให้

พรำวจนัทร์ถอนหำยใจ เธอช่ำงแปลกแยกสิ้นด ี

หญงิสำวรวบรวมควำมกล้ำอยู่นำนทเีดยีวกวำ่จะตดัสนิใจเดนิเข้ำไป 

อำศัยจังหวะที่เพื่อนสองคนของตะวันฉำยลงไปจำกเมรุ ทิ้งน้องสำวต่ำง

มำรดำไว้ตำมล�ำพงั

ตะวันฉำยยืนซบหน้ำอยู่ข้ำงโลงศพระหว่ำงรอเวลำที่แขกส่วนใหญ่ 

จะมำร่วมพธิฌีำปนกจิในอกีหนึ่งชั่วโมงข้ำงหน้ำ น้องสำวไม่รบัรู้กำรมำของ

พรำวจนัทร์เสยีด้วยซ�้ำ 

หญงิสำวลงัเลอยู่ครู่หนึ่ง ขยบัขำแว่นตำ และกระแอมเบำๆ
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ผู้เป็นน้องหันขวับ ดวงตำที่แต่งแต้มเครื่องส�ำอำงอย่ำงประณีตเบิก

กว้ำงขึ้นเมื่อเหน็เธอ ทนัททีี่สองพี่น้องประสำนสำยตำกนั น�้ำตำกร็ื้นออกจำก

ดวงตำคู่สวยของตะวนัฉำย ไหลลงมำอำบแก้มนวลช้ำๆ

“พี่จนัทร์...”

พรำวจนัทร์พยกัหน้ำ ก่อนจะอทุำนด้วยควำมตกใจเมื่อตะวนัฉำยโผ

เข้ำมำกอด แล้วร้องไห้โฮ!

“พี่...พี่มำแล้ว หนูรอพี่ทุกวนัเลย”

ตะวันฉำยสะอึกสะอื้น โอบรัดร่ำงของพี่สำวแน่นจนเธอหำยใจแทบ

ไม่ออก เล็บยำวๆ จิกเข้ำมำในเนื้อผิวของพรำวจันทร์โดยที่เจ้ำตัวอำจไม่รู้ 

ร่ำงเพรยีวสั่นสะท้ำนเพรำะแรงสะอื้น แต่ไม่มกีำรคลำยอ้อมแขนออกรำวกบั

ตะวนัฉำยกลวัพรำวจนัทร์จะหนไีป

“พี่จนัทร์ หนูจะบ้ำตำยอยู่แล้ว หนูเกลยีดเวลำที่มคีนจำกไป ครำว

ก่อนกแ็ม่ ครำวนี้กพ็่อ หนูไม่อยำกอยู่คนเดยีว หนูกลวั...”

พรำวจนัทร์ยนืนิ่งอึ้ง ท�ำอะไรไม่ถูก เธอได้แต่ปล่อยให้น้องสำวพร�่ำ

พรรณนำสลบักบัร้องไห้จนตวัโยน และกอดยดึตนแนบแน่น ทั้งที่พวกเธอ

เป็นเพยีงคนแปลกหน้ำ

น่ำแปลกที่พรำวจันทร์ไม่อึดอัด ในทำงตรงข้ำม...เธอเพิ่งรู้ว่ำตัวเอง

โหยหำอ้อมกอดของใครสกัคนเช่นกนั

“หนูไม่เหลอืใครอกีแล้ว...นอกจำกพี่จนัทร์”

ถ้อยค�ำของน้องสำวกระแทกเข้ำสู่กลำงใจ พรำวจนัทร์ชะงกังนั ควำม

รูส้กึเควง้ควำ้งรำวกบัเดก็หลงทำงนั้นถูกแทนที่ด้วยควำมอบอุน่จำกเจ้ำของ

อ้อมแขน พรำวจันทร์ไม่อยำกยอมรับว่ำหัวใจที่เธอเคยคิดว่ำมันแตกเป็น

เสี่ยงๆ ตั้งแต่วนัที่ถูกบรมหกัหลงั ค่อยๆ ประกอบร่ำงขึ้นมำใหม่อย่ำงช้ำๆ

มอืที่เคยเกรง็แน่นคลำยออก พรำวจนัทร์ลูบแผ่นหลงักลมกลงึของ

น้องสำวด้วยท่ำทำงเก้ๆ กงัๆ 

“ซนัไชน์ร้องไห้ท�ำไม” เสยีงของผูห้ญงิคนหนึ่งดงัขึ้น เพื่อนสนทิของ
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ตะวนัฉำยนั่นเอง

“ซนัไชน์มนัร้องไห้ทกุวนันั่นแหละ แค่น�้ำค้ำงระเหยจำกยอดหญ้ำมนั

กร็้องแล้ว” เพื่อนผู้ชำยท่ำทำงตุ้งติ้งเอ่ย 

“แต่มนัไม่เคยร้องไห้โฮๆ แบบนี้นี่นำ” 

“สวัสดีครับคุณป้ำ” ชำยหนุ่มไม่ต่อควำมกับเพื่อนรัก เขำก้มศีรษะ

ไหว้พรำวจนัทร์อย่ำงชดช้อย

“อุย๊ หนกูรำบขอโทษค่ะที่เสยีมำรยำท เป็นห่วงซนัไชน์มำกไปหน่อย” 

ผู้หญงิคนนั้นกระพุ่มมอืไหว้พร้อมยิ้มแหย

“คุณป้ำเป็นญำตทิำงคุณพ่อแน่เลย หน้ำเหมอืนคุณพ่อเลยครบั” 

“เอ...แต่คุณพ่อเป็นลูกก�ำพร้ำไม่ใช่เหรอแก” 

แม้หญงิสำวจะกระซบิ พรำวจนัทร์ซึ่งยนือยู่ใกล้ๆ กไ็ด้ยนิ เส้นเลอืด

บนขมบัของเธอเต้นตุ้บๆ ตั้งแต่ได้ยนิค�ำว่ำ ‘ป้ำ’ แล้ว

“นี่ไม่ใช่ป้ำฉนั แต่เป็นพี่สำวของฉนัต่ำงหำก” ตะวนัฉำยโพล่งขึ้นมำ 

“หำ พี่สำว!” สองหนุ่มสำวอ้ำปำกค้ำง

“พี่จนัทร์ พี่สำวคนเดยีวของฉนั ที่ฉนัเคยบอกพวกแกไง จ�ำไดร้ยึงั” 

ตะวนัฉำยกอดพรำวจนัทร์ด้วยสหีน้ำภำคภูมใิจ

“ว้ำย ตำยแล้ว!” ชำยหนุ่มกบัเพื่อนผู้หญงิอุทำนพร้อมกนั 

“ขอโทษแทนเพื่อนๆ ด้วยนะคะพี่จนัทร์ นี่เพื่อนสนทิของหนูค่ะ ชื่อ

เอว”ี

“เอ-อำวุธ ว-ีว่องไวค่ะ กรำบขอโทษ เอ่อ...ซสิ...มำกๆ เลยนะคะ” 

ชำยหนุ่มท�ำควำมเคำรพอย่ำงงดงำม 

“ไม่เป็นไร” พรำวจนัทร์ไหว้ตอบ

“แล้วนี่กบ็นันี่ หรอืบณันรคี่ะ” ตะวนัฉำยผำยมอืไปทำงเพื่อนสำวที่

พนมมอืไหว้พรำวจนัทร์ทนัที

“ท�ำไมแกร้องไห้โฮขนำดนั้น เสียใจเรื่องคุณพ่อมำกเหรอ ท�ำใจดีๆ 

ไว้นะ” บณันรลีูบหลงัเพื่อน
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“ฉนัแค่ดใีจที่พี่จนัทร์มำ” ตะวนัฉำยอธบิำยด้วยหน้ำแดงๆ

“ดใีจ แล้วท�ำไมต้องร้องไห้” บณันรงีุนงง

“ฉนัคดิถงึพ่อ เหน็พี่จนัทร์กเ็หมอืนเหน็พ่อ ฉนัไม่เหลอืใครอกีแล้วนี่

นอกจำกพี่” ตะวนัฉำยเขย่ำมอืพี่สำว จ้องมองพรำวจนัทร์อย่ำงอ้อนๆ

ส�ำหรับคนเป็นพี่แล้ว เธอบอกไม่ถูกว่ำควรรู้สึกเช่นไร แต่ไม่น่ำจะ

เป็นควำมรู้สกึเดยีวกนักบัตะวนัฉำยแน่ๆ

“แกจะไม่เหลอืใครได้ยงัไง แล้วพวกฉนัล่ะ” บณันรโีวย ขณะที่อำวธุ

พยกัหน้ำหงกึๆ

“ฉนัรู้ว่ำมพีวกแก แต่ฉนัหมำยถงึคนในครอบครวัต่ำงหำก ถงึไม่มี

พ่อแม่ ฉนักไ็ม่หวัเดยีวกระเทยีมลบีอกีแล้ว เพรำะมพีี่จนัทร์” ตะวนัฉำย 

ซบหน้ำลงกบัมอืของพี่สำวอย่ำงประจบ

หัวคิ้วของพรำวจันทร์กระตุก นี่มันมำกเกินไปแล้ว เธอดึงมือออก 

ขยับไปข้ำงหลังก้ำวหนึ่ง และนั่นก็ท�ำให้ตะวันฉำยหน้ำเสีย ขณะที่บัณนรี

ขมวดคิ้วมุ่น

“ซิสคะ ซิสยังไม่ได้ไปกรำบคุณพ่อเลยใช่มั้ยคะเนี่ย” อำวุธช่วยแก้

สถำนกำรณ์ด้วยกำรเปลี่ยนเรื่อง

“จรงิด้วย ฉนักม็วัแต่ร้องไห้ ขอบใจที่เตอืนนะเอว ีพี่จนัทร์คะ ไปหำ

พ่อกนั พ่อต้องดใีจแน่ๆ” ตะวนัฉำยกุมมอืพี่สำวหมบั จงูไปใกล้โลงศพ และ

เคำะข้ำงโลง “พ่อจ๋ำ พี่จนัทร์มำแล้ว พ่อเหน็แล้วใช่มั้ย ตะวนับอกแลว้วำ่พี่

ต้องมำ พี่จนัทร์ทกัพ่อสคิะ” 

อำวุธกุลกีุจอจุดธูปมำยื่นให้พรำวจนัทร์หนึ่งดอก หญงิสำวรบัไปถอื

ไว้ ไม่รู้จรงิๆ ว่ำควรกล่ำวอะไรกบับดิำผู้ล่วงลบัทั้งที่มสีำรพดัเรื่องที่อยำก

พูดมำตลอดสบิกว่ำปี แต่ในวนันี้เธอท�ำได้เพยีงมองรูปภำพของเขำ ดวงตำ

ซึ่งเธอจดจ�ำได้แม้ในยำมฝันจ้องตอบมำ

‘พ่อ...จนัทร์ขอโทษที่มำช้ำ ขอให้พ่อไปสูส่คุตนิะคะ อะไรที่เรำเคยท�ำ

ไม่ดตี่อกนั จนัทร์ขออโหสกิรรม’ เธอกล่ำวในใจ ปักธูปลงในกระถำง ฝำก
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ถ้อยค�ำไปกบัสำยลมที่พดัแผ่ว ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ำบดิำจะได้ยนิหรอืไม่

“พ่อรอพี่ทุกวนั...รอมำตลอดชวีติ ตอนนี้พ่อคงสมหวงัแล้ว” น�้ำตำ

ของตะวนัฉำยไหลคลออกีครั้ง

“หยุดร้องไห้ก่อนเถอะซันไชน์ แขกก�ำลังมำแล้ว เดี๋ยวเมกอัปหลุด

หมด” บณันรเีตอืน

“เมกอปัหลดุไม่น่ำกลวัเท่ำมำสคำรำไหลเยิ้มเป็นยำยหน้ำผหีมแีพนดำ 

แกรบีเชด็ซะเรว็ๆ เดี๋ยวพี่ตุลย์มำเหน็เข้ำหรอก” อำวุธยื่นกระดำษเชด็หน้ำ

ให้เพื่อนรกั

พรำวจนัทร์ขมวดคิ้วเมื่อได้ยนิชื่อบุคคลที่ถูกกล่ำวถงึ

“ไม่หลุดหรอก ฉนัใช้มำสคำรำกนัน�้ำอย่ำงด ีต่อให้ฝนถล่มฟ้ำทลำย 

มำสคำรำกไ็ม่เลอะ” ตะวนัฉำยซบัน�้ำตำอย่ำงบรรจง

“แกนี่ไม่เจยีมตวัเลยนะนงัเอว ีไม่รู้ซะแล้วว่ำพูดอยู่กบัใคร อนำคต

เมกอปัอำร์ทสิต์ระดบัทอ็ปทรขีองโลกเลยนะยะ” บณันรแีขวะใส่

“ย่ะ! ยำยคอสตูมถึก แกอย่ำมำเถียงเรื่องผมเผ้ำกับแฮร์สไตลิสต์ 

มอืหนึ่งอย่ำงฉนักแ็ล้วกนั” อำวุธเท้ำสะเอว

“เอ๊ะ! นงันี่” บณันรเีงื้อแขนขึ้น

“เลกิทะเลำะกนัซะทเีถอะน่ำ อำยพี่จนัทร์เขำ” ตะวนัฉำยปรำม

“อุ๊ปส์!” อำวุธยกมอืขึ้นปิดปำก “อรรถรสน่ะ เรำไม่ได้ตบกนัจรงิๆ 

หรอกค่ะพี่จันทร์ ถ้ำเอำจริง หนูไม่ตบ เดี๋ยวเสียมือที่ท�ำเงินท�ำทองให้ 

กระทบืมนัเลยดกีว่ำ”

“นงัเอว!ี” บณันรที�ำเสยีงเข้ม

“พอได้แล้ว นี่เพื่อนนะ” ตะวนัฉำยดุอย่ำงไม่จรงิจงันกั

เพื่อนทั้งสองหลุดหัวเรำะ ตะวันฉำยจึงขบขันไปด้วย เห็นได้ชัดว่ำ

พวกเขำสนทิสนมจนล้อเล่นกนัเป็นปกติ

พรำวจันทร์มองรอยยิ้มหลังน�้ำตำของน้องสำวต่ำงมำรดำอยู่เงียบๆ 

ขนำดร้องไห้มำอย่ำงหนัก ควำมสวยสดใสของตะวันฉำยก็ยังโดดเด้งทะลุ
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ครำบน�้ำตำประหนึ่งมสีปอตไลต์ส่วนตวัส่องอยู่ตลอดเวลำ

“เรำลงไปรับแขกกันเหอะ นี่ก็ทยอยกันมำเยอะแล้ว แกไปตบแป้ง 

ซะหน่อยนะซนัไชน์ เดี๋ยวจะสวยสู้ฉนัไม่ได้” อำวุธแกล้งยั่ว

“ย่ะ” ตะวันฉำยรับค�ำและคว้ำมือพรำวจันทร์อย่ำงสนิทสนม “ไป

ห้องน�้ำเป็นเพื่อนหนูหน่อยนะ เสรจ็แล้วเรำไปรบัแขกกนั มคีนอยำกเจอพี่

จนัทร์เพยีบเลยค่ะ”

“แต่พี่ไม่อยำกเจอใคร” 

“ไม่ได้หรอกค่ะ พี่เป็นลูกพ่อนะ มำค่ะ ไปข้ำงล่ำงกนั”

น้องสำวไม่รอให้เธอปฏเิสธซ�้ำ กฉ็ุดมอืพรำวจนัทร์ลงไปจำกเมรุ

โชคเข้ำข้ำงพรำวจนัทร์ 
มแีขกเหรื่อมำร่วมงำนอย่ำงคบัคั่งจนตะวนัฉำยต้องคอยวิ่งวุน่ต้อนรบั 

ผู้เป็นพี่สำวจึงถือโอกำสหลบออกมำยืนอยู่ตำมล�ำพังบริเวณสวนหย่อม

ระหว่ำงศำลำ ห่ำงจำกเมรุมำกพอสมควร แต่ก็ยังเห็นโลงศพของบิดำอยู่

ไกลๆ 

หญงิสำวอยำกจะใช้เวลำช่วงสั้นๆ สงบสตอิำรมณ์ เธอรู้มำตลอดว่ำ

ห่ำงเหินจำกบิดำมำกเพียงไร แต่กำรที่ได้มำเห็นตะวันฉำยสนทนำกับแขก

มำกหน้ำหลำยตำซึ่งต่ำงกค็ุ้นเคยกบับดิำ และเหน็คนเหล่ำนั้นมที่ำแปลกใจ

ที่รูว้ำ่เจตน์มบีตุรสำวอกีคนหนึ่ง ส่งผลให้พรำวจนัทร์ตระหนกัถงึควำมเป็น

คนนอกขึ้นมำอกีครั้ง 

เธอไม่รู้เรื่องของบดิำเลย ไม่ทรำบด้วยซ�้ำว่ำหลงัเขำจำกเธอไป เกดิ

อะไรขึ้นบ้ำง เธอไม่อำจตอบค�ำถำมเรื่องกำรตำยของเจตน์ตำมที่แขกบำงส่วน

ซกัไซ้ เธอเกลยีดสำยตำประเมนิของพวกเขำ มนัท�ำให้พรำวจนัทร์รู้สกึเป็น

ส่วนเกนิ

หญงิสำวอยำกออกไปจำกงำนให้รูแ้ล้วรูร้อด แต่นี่เป็นโอกำสสดุท้ำย

ที่เธอจะได้อยู่กับบิดำในขณะที่เขำยังมีร่ำง แม้ว่ำร่ำงนั้นจะนอนอยู่ในโลง



แ พ ร ณั ฐ  l  41

กต็ำม

ควำมเครยีด กำรอดนอน และควำมสะเทอืนใจส่งผลให้ท้องไส้ของ

พรำวจนัทร์ปั่นป่วน ทั้งยงัรู้สกึเวยีนหวั

หญงิสำวหนัหลงัให้โลงศพของบดิำบนเมรุ ตั้งใจจะหำที่นั่งพกั เธอ

เปิดกระเป๋ำสำน ควำนหำยำดมซึ่งอยู่ตรงไหนสกัแห่ง แต่ยงัไม่เจอ

พรำวจนัทร์ขยบัขำแว่นตำ ก้มหน้ำ เพ่งมองเข้ำไปในกระเป๋ำ พร้อม

กบัก้ำวไปยงัทศิทำงซึ่งมเีก้ำอี้วำงอยู่ เธอไม่เหน็ขั้นบนัไดเตี้ยๆ หญงิสำวจงึ

ก้ำวพลำด ถลำไปข้ำงหน้ำ กระเป๋ำสำนหล่นลงกับพื้น ข้ำวของและยำดม 

ร่วงกรำว!

แต่ก่อนที่เธอจะล้มลงไปด้วย ใครคนหนึ่งกม็ำรบัไว้



๔
หัวใจไม่เคยจาก

โอย...แย่แล้ว...มนัต้องเจบ็มำกแน่ๆ!
พรำวจนัทร์หลบัตำปี๋ แต่นอกจำกเธอจะไม่รู้สกึเจบ็แล้ว ยงัมคีวำม

มั่นคงอนัหอมละมุนรองรบัอยู่อกีด้วย

หญงิสำวลมืตำโพลง แม้แว่นตำจะเอยีงกระเท่เร่อยู่บนดั้งจมูก เธอ

ก็ยังมองเห็นว่ำตนซุกหน้ำอยู่กับแผงอกกว้ำงของชำยหนุ่มวัยสำมสิบเศษ 

หน้ำตำหล่อเหลำรำวกบัดำรำ และมดีวงตำแวววำวรำวกบัจบัหมู่ดำวที่พร่ำง

พรำวอยู่บนท้องฟ้ำมำไว้ในนั้น

หวัใจของพรำวจนัทร์เต้นแรงอย่ำงไม่เคยเป็นกบัใคร แม้แต่บรม 

นะ...นี่มนั...พี่ตุลย์ของเธอไม่ใช่หรอื?!

ไม่สิ ไม่ใช่อีกแล้ว...แต่ชำยหนุ่มในชุดสูทสีด�ำหล่อเนี้ยบคนนี้คือ  

ตุนทรพัย์ นบัทรพัย์มหำศำล บุคคลที่เพื่อนของตะวนัฉำยกล่ำวถงึเมื่อครู่ 

เขำคอืผู้กุมบงัเหยีนบรษิทันบัทรพัย์มหำศำล จ�ำกดั (มหำชน) อนัยิ่งใหญ่

ระดบัภูมภิำคเอเชยี ซึ่งสบืทอดกจิกำรมำถงึสี่ชั่วอำยุคนแล้ว 

ตอนเดก็ๆ ยำมที่พรำวจนัทร์คดิถงึบดิำ เธอกน็กึถงึตนุทรพัย์ไปด้วย 
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แต่เขำกไ็ม่ต่ำงอะไรกบัเจตน์...ไม่เคยตดิต่อมำ ไม่คดิถงึเธอ และคงจ�ำเธอ

ไม่ได้ มเีพยีงเธอเท่ำนั้นที่เฝ้ำนกึถงึเขำ 

พรำวจันทร์แอบติดตำมข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกบัชีวติของบิดำ รวมถึง

เรื่องของบรษิทันบัทรพัย์มหำศำลซึ่งเจตน์ท�ำงำนอยู่จนถงึวำระสุดท้ำย เธอ

ได้ทรำบว่ำตุนทรัพย์เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งซีอีโอต่อจำกเจ้ำสัวนับทองตั้งแต่

เมื่อหลำยปีก่อน มีรูปกับบทสัมภำษณ์ของชำยหนุ่มอยู่ในสื่อต่ำงๆ แม้ว่ำ

พรำวจนัทร์จะน้อยเนื้อต�่ำใจ แต่กย็นิดใีนควำมส�ำเรจ็ของตุนทรพัย์

หลำยครั้งที่ตะวนัฉำยลงรปูถ่ำยซึ่งมชีำยหนุม่หรอืบคุคลในครอบครวั

เขำอยูด้่วยพร้อมกบัแทก็ชื่อตนุทรพัย์ในโซเชยีลมเีดยี พรำวจนัทร์ตำมลงิก์

เข้ำไปดู ทว่ำตุนทรัพย์ตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวไว้ จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ชมเฉพำะ

คนที่เป็นเพื่อนในทกุช่องทำงของโซเชยีลมเีดยี เธอจงึไม่อำจล่วงล�้ำเข้ำสูโ่ลก

ของเขำได้

นี่ถอืเป็นครั้งแรกในรอบยี่สบิกว่ำปีที่พรำวจนัทร์ไดเ้ข้ำใกลต้นุทรพัย์

มำกที่สุด ใกล้จนแทบจะถูกหมู่ดำวระยิบระยับในดวงตำของเขำดึงดูดให้

เคลบิเคลิ้มหลงใหล

เรยีวปำกหยกัซึ่งมไีรเครำจำงๆ ขยบัยกขึ้นเป็นรอยยิ้มมำให้ พรำว-

จนัทร์เกอืบจะยิ้มตอบ หำกไม่ได้ยนิเสยีงใครอกีคนถำมขึ้นดงัๆ

“คุณป้ำเป็นลมเหรอครบัเจ้ำนำย”

ห้วงอวกำศซึ่งมดีวงดำวสุกสกำวงดงำมถูกระเบดิท�ำลำยล้ำงดงับึ้ม!

พรำวจนัทร์ทะลึ่งพรวดจำกอ้อมแขนแกร่ง ผลกัอกของชำยหนุ่มใน

สูทสดี�ำหล่อเนี้ยบออกไปอย่ำงแรง เธอได้ยนิเสยีงตุนทรพัย์อุทำนเบำๆ

หญิงสำวเพิ่งสังเกตเห็นผู้ชำยอีกคนซึ่งสวมชุดซำฟำรียืนอ้ำปำกค้ำง

อยู ่ในมอืของเขำมกีระเป๋ำสำนที่เจ้ำตวัคงเกบ็มำให้ ก่อนเขำจะโวยวำยเสยีง

ดงัลั่น

“ค่อยๆ ครบัคุณป้ำ เอำยำหอมมั้ยครบั ใครมยีำหอมบ้ำง เอำมำให้

คุณป้ำเรว็”
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ระเบดิอกีลูกแผดก้องในหวัของพรำวจนัทร์! 

เธอไม่กล้ำแม้แต่จะเหลือบมองตุนทรัพย์ผู้เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มหล่อ

รำวกบัเจ้ำชำยในฝัน หญงิสำวคว้ำกระเป๋ำสำนจำกมอืคนพดู พมึพ�ำขอบคณุ 

แล้วก้มหน้ำงุด จ�้ำพรวดหนไีปด้วยควำมอบัอำย

ตุนทรพัย์ยงัอยู่ในงำน ซึ่งมนัแน่อยู่แล้ว เขำสนทิกบับดิำของเธอมำ
แต่ไหนแต่ไรแล้ว ครอบครวัของเขำกเ็ช่นกนั

เจ้ำสัวนับทองและคุณนำยสร้อยเพชร บุพกำรีของชำยหนุ่มอยู่ตรง

เก้ำอี้ประธำน น้องๆ ของนบัทองนั่งอยู่เก้ำอี้ถดัไป ต่อด้วยตุนทรพัย์ และ

ตะวนัฉำย

พรำวจันทร์กัดเล็บด้วยควำมกลุ้มใจ เธอไม่กล้ำสู้หน้ำชำยหนุ่มอีก

แล้ว โทษฐำนที่ซุ่มซ่ำม แล้วยังปล่อยเนื้อปล่อยตัวอยู่ในอ้อมกอดเขำเป็น

นำน แถมยงัถูกผู้ตดิตำมของเขำเรยีกว่ำ ‘ป้ำ!’

น่ำอำยชะมดั ใครจะคดิว่ำเธอจะกลบัมำเจอเขำอกีครั้งในสถำนกำรณ์

เช่นนี้ เธอขำยหน้ำเสยีจนไม่กล้ำให้ชำยหนุ่มเหน็เป็นครั้งที่สอง

เธอคงกลบัไปหำตะวนัฉำยไม่ได้อกีแล้ว!

หญิงสำวลอบมองตุนทรัพย์กับน้องต่ำงมำรดำ บทสนทนำระหว่ำง

ตะวนัฉำยกบัเพื่อนๆ ตลอดจนแก้มแดงๆ ที่ไม่น่ำจะเกดิจำกสขีองบรชัออน 

บนนวลแก้มของตะวันฉำยน่ำจะบ่งบอกได้ว่ำ ทั้งคู่มีควำมสัมพันธ์ที่พิเศษ

ต่อกนั

พรำวจนัทร์ยิ้มขื่นๆ ระหว่ำงที่เธอไปมชีวีติใหม่อยูก่บัมำรดำที่ล�ำพนู 

บดิำกม็ภีรรยำกบับตุรสำวคนใหม่ ตนุทรพัย์เองจงึได้มน้ีองสำวคนใหม่ด้วย

เช่นกนั 

เขำคงลมืเธอไปแล้ว เหมอืนที่บดิำเธอเองกล็มื 

หลำยปีที่ไม่มีเธออยู่ ควำมแน่นแฟ้นระหว่ำงพวกเขำคงพัฒนำไกล

ไปมำกกว่ำกำรเป็นพี่น้องกนัธรรมดำ ตุนทรพัย์กบัตะวนัฉำยช่ำงเหมำะสม
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กนัรำวกบักิ่งทองใบหยก ผูช้ำยหล่อเนี้ยบรำวกบัพระเอกหนงัย่อมคูก่บัสำว

น้อยผู้งดงำมผ่องใสประดุจดวงอำทติย์เจดิจ้ำซึ่งสะกดสำยตำทุกผู้คน 

พรำวจันทร์เบี่ยงตัวหลบหลังเสำต้นใหญ่ทันทีที่เห็นว่ำตุนทรัพย์

เหลอืบมองมำทำงนี้ เป็นธรรมดำของดวงจนัทร์ซึ่งต้องเร้นกำยอยู่ในควำม

มดื 

หญงิสำวหลบเลี่ยงพวกเขำไปจนตลอดพธิฌีำปนกจิศพ แม้จะสงัเกต

เห็นว่ำตะวันฉำยและเพื่อนรักทั้งสองชะเง้อมองหำตน เธอแฝงตัวเดินตำม

ผู้คนกลุ่มใหญ่ที่ขึ้นไปบนเมรุตอนเผำหลอก เพื่อน�ำดอกไม้จนัทน์ใส่ในเตำ

เผำศพของบดิำ โชคดทีี่ไม่มใีครสนใจ

ทว่ำในช่วงเวลำแห่งกำรเผำจรงิ ตุนทรพัย์กบับุพกำรอียู่ร่วมพธิดี้วย 

พรำวจนัทร์จงึไม่กล้ำขึ้นไปบนเมร ุหญงิสำวเกลยีดตนเองที่อบัอำยเกนิกวำ่

จะเผชญิหน้ำ จงึได้แต่ยนืส่งบดิำอยู่ไกลๆ

หญิงสำวร�่ำไห้อยู่เงียบๆ ปล่อยให้น�้ำตำไหลริน ทั้งที่เธอพยำยำม

ควบคุมสุดควำมสำมำรถ

กลุ่มควันที่ลอยจำกปล่องไฟของเตำเผำศพคือร่องรอยสุดท้ำยของ

บดิำ และอกีไม่ช้ำร่ำงของเขำกจ็ะเหลอืเพยีงเศษเถ้ำธุลี

ไม่มอีกีแล้ว ‘พ่อ’ ที่เธอโหยหำ ไม่มแีม้แต่ค�ำร�่ำลำระหว่ำงกนั

ม่ำนน�้ำตำไหลลงมำบดบังจนพรำวจันทร์มองไม่เห็นควันที่พลุ่งออก

จำกปล่องไฟ เธอใช้หลงัมอืเชด็น�้ำตำ แต่ยิ่งเชด็ น�้ำตำกย็ิ่งหลั่งไหลมำกขึ้น

“ผ้ำเชด็หน้ำครบั”

เสียงนุ่มทุ้มเรียกให้หญิงสำวเงยหน้ำขึ้นมองไปยังคนพูดโดยพลัน 

ตุนทรพัย์ยื่นผ้ำเชด็หน้ำมำให้พร้อมกบัรอยยิ้มอ่อนโยน ดวงดำวในดวงตำ 

ทอประกำยอบอุ่นรำวกบัต้องกำรปลอบประโลมเธอ

“เอำไปสคิรบั” ชำยหนุ่มคะยั้นคะยอ

พรำวจันทร์ยื่นมือออกไปอย่ำงลังเล ทว่ำยังไม่ทันรับผ้ำเช็ดหน้ำ 

ผู้ชำยสวมชุดซำฟำรคีนเดมิกว็ิ่งเหยำะๆ มำพร้อมส่งเสยีงโหวกเหวก
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“คุณป้ำมำอยู่นี่เอง ผมหำยำหอมมำให้ได้แล้วครับ แต่ว่ำหำคุณป้ำ 

ไม่เจอ นี่ครบัยำหอม”

พรำวจันทร์ชะงักกึก เธอเบิกตำกว้ำงมองผู้ชำยคนนั้นสลับกับมอง

ตุนทรพัย์ด้วยควำมอบัอำยแทบมุดแผ่นดนิหน ี

“ขอโทษค่ะ”

หญงิสำวพดูเรว็ๆ และรบีหนไีป ทิ้งตนุทรพัย์ไว้กบัผ้ำเชด็หน้ำผนืนั้น

พรำวจันทร์หลบไปซ่อนตัวเงียบๆ จนกระทั่งแน่ใจว่ำตุนทรัพย์กับ
บุพกำรเีดนิทำงกลบัไปแล้ว เธอจงึขึ้นไปไหว้ลำบดิำบนเมรุอกีครั้ง

ตะวันฉำยยืนนิ่งสงบอยู่หน้ำเตำเผำ ใบหน้ำหวำนอำบน�้ำตำ แต่ยัง

งดงำม

“หนูคดิว่ำพี่จนัทร์กลบัไปแล้วซะอกี”

“ยังหรอก พี่จะมำลำพ่อก่อน” พรำวจันทร์พนมมือไหว้ที่เตำไฟ 

หลบัตำกล่ำวลำบดิำในใจ แล้วจงึลมืตำขึ้น

“หนูตำมหำพี่ตั้งนำน เจ้ำสวักบันำยหญงิอยำกเจอค่ะ”

“พี่ไม่พร้อมจะเจอใคร ขอโทษด้วย”

เสยีงเรยีบๆ ของเธอท�ำให้ตะวนัฉำยชะงกังนั ก่อนเจ้ำตวัจะพยกัหน้ำ

“ค่ะ หนูเข้ำใจ”

พรำวจันทร์ผงกศีรษะให้น้อง บรรยำกำศเคร่งเครียดเสียจนเธอ

ตัดสินใจว่ำควรต้องไปจริงๆ หญิงสำวผินมองเตำเผำเป็นครั้งสุดท้ำย แต่

เท้ำทั้งสองไม่ยอมก้ำวออกไป

“พรุ่งนี้เรำมำเกบ็อฐัพิ่อได้ตั้งแต่เชำ้ หนูว่ำจะฝำกท่ำนไว้ข้ำงๆ แม่ใน

ห้องเกบ็อฐัใินสสุำน พี่จนัทร์...มำกบัหน.ู..ได้มั้ยคะ” คนถำมจบัมอืเธออย่ำง

อ้อนวอน น�้ำตำเอ่อคลอ “นะคะ หนูคงมำคนเดยีวไม่ได้ ถ้ำไม่มพีี่”

“เพื่อนๆ เธอล่ะ”

“เพื่อนกไ็ม่เหมอืนพี่ นี่พ่อนะคะ...พ่อของเรำสองคน” 
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ไม่รูว้ำ่เป็นเพรำะค�ำพดูหรอืดวงตำเว้ำวอนของน้องสำวกนัแนท่ี่ท�ำให้

พรำวจนัทร์จ�ำต้องกลนืค�ำปฏเิสธลงไป

“กไ็ด้ พี่จะมำ”

“ขอบคุณค่ะ” ตะวนัฉำยโผกอดเธอด้วยรอยยิ้มผสมน�้ำตำ

พรำวจนัทร์นิ่วหน้ำพลำงแกะมอืนุม่นิ่มของนอ้งสำวออก ทวำ่ตะวนั-

ฉำยยงัคงใช้มอืทั้งสองกอดเอวเธอไว้

“พ่อต้องดใีจแน่ๆ ที่พี่จะมำด้วย” ตะวนัฉำยหนัไปสะอกึสะอื้นกบัเตำ

เผำศพ “พ่อขำ พรุง่นี้พี่จนัทร์จะมำรบัพ่อด้วยอกีคนนะคะ เรื่องที่พ่อฝำกไว้ 

ตะวนัจะจดักำรให้ พ่อไม่ต้องห่วง”

พรำวจันทร์รู้สึกสะกิดใจกับค�ำพูดของน้องสำว เธอย่นหัวคิ้วมอง

ตะวนัฉำยด้วยควำมสงสยั

“พ่อสั่งเอำไว้นำนแล้วค่ะ ให้หนูบอกพี่จันทร์ให้ได้ ไม่งั้นพ่อคง... 

นอนตำไม่หลบั” 

“พ่อสั่งว่ำอะไร” 

“พี่จนัทร์กลบับ้ำนกบัหนนูะคะ คนืนี้ไปค้ำงด้วยกนั แล้วหนูจะบอก”

“เธอบอกพี่ที่นี่กไ็ด้” มนัจะได้จบๆ พรำวจนัทร์ต่อประโยคเองในใจ

“ไม่ได้หรอกค่ะ มันเป็นค�ำสั่งเสียที่พ่อเขียนไว้ หนูเก็บไว้ที่บ้ำน พี่

ต้องอ่ำนมันเอง...นะคะพี่จันทร์ กลับบ้ำนเรำด้วยกันเถอะนะ” ตะวันฉำย

เขย่ำมอืเธออย่ำงอ้อนๆ 

“บ้ำนของเธอคนเดยีว ไม่ใช่ของพี่” พรำวจนัทร์แก้ค�ำผดิ

“ของพี่จนัทร์ด้วยค่ะ พ่อท�ำพนิยักรรมยกบ้ำนให้พี่กบัหนูคนละหลงั

กนั”

“คนละหลงั...” พรำวจนัทร์ขมวดคิ้ว

“ค่ะ” ตะวนัฉำยพยกัหน้ำ “บ้ำนมสีองหลงั ของเรำสองคน ถ้ำพี่จนัทร์

กลบับ้ำนกบัหนู กจ็ะเข้ำใจเอง”
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ตอนที่แม่พำพรำวจันทร์ออกไปจำกบ้ำนหลังนี้ เธอไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ำจะ
ไม่ได้กลบัมำ นั่นคอืเมื่อยี่สบิกว่ำปีที่แล้ว

บ้ำนหลังน้อยซึ่งพรำวจันทร์จ�ำได้รำงๆ ไม่เปลี่ยนไปจำกเดิมนัก สี

ของอำคำรที่ยงัใหม่บ่งบอกว่ำผู้อยู่อำศยัดูแลมนัอย่ำงด ี

สิ่งที่เปลี่ยนไปนอกจำกต้นไม้ซึ่งเติบโตจนร่มรื่นไปทั่วบริเวณแล้ว 

พื้นที่ว่ำงที่แต่ก่อนเคยเป็นสนำม บดันี้มีบ้ำนอีกหลังหนึ่งตั้งอยู่ ขนำดของ

มนัใกล้เคยีง หรอือำจเลก็กว่ำบ้ำนหลงัเก่ำเสยีด้วยซ�้ำ

“นั่นบ้ำนหนูค่ะ พ่อสร้ำงใหม่ตอนแต่งงำนกับแม่ หลังเดิมของพี่

จนัทร์ พ่อเกบ็ไว้ให้พี่” 

ตะวันฉำยเล่ำด้วยรอยยิ้มติดจะเศร้ำสร้อยหลังจำกที่พรำวจันทร์ขับ

รถพกิอปับโุรทั่งของตำมำจอดเคยีงข้ำงรถมนิคินัหรขูองตะวนัฉำยในโรงรถ 

และออกมำยนืบนสนำมหญ้ำด้วยกนั

“ปกติแล้วไม่มีใครอยู่ในบ้ำนพี่จันทร์หรอกนะคะ แต่เรำก็ท�ำควำม

สะอำดอำทติย์ละสองครั้ง พ่อมกัจะหอบงำนไปท�ำในนั้น หนูให้คนท�ำควำม

สะอำดทกุวนัตั้งแต่ตอนที่เรำคยุโทรศพัท์กนั เผื่อพี่จนัทร์จะกลบัมำค้ำง หรอื

ถ้ำพี่อยำกไปนอนบ้ำนโน้นด้วยกนักไ็ด้นะคะ หนใูห้เขำท�ำห้องพกัแขกไว้แล้ว

เหมอืนกนั”

“ขอบใจจ้ะ ถ้ำค้ำงพี่ก็จะค้ำงในบ้ำนหลังนั้นแหละ” พรำวจันทร์บุ้ย

ปำกไปยงับ้ำนเดมิของเธอ “แค่คนืเดยีว พรุ่งนี้พี่กไ็ปแล้ว”

เธอตำฝำดไปเองหรอืไม่ที่เหน็ตะวนัฉำยมสีหีน้ำผดิหวงั 

“เรำเข้ำไปกนัเถอะค่ะ” น้องสำวชวนและหนัไปสั่งแม่บ้ำนจำกประเทศ

ใกล้เคยีงให้น�ำกระเป๋ำเดนิทำงใบน้อยของพรำวจนัทร์ตำมมำ 

พรำวจันทร์หยุดยืนหน้ำประตู รอให้ตะวันฉำยไขกุญแจ กำรมอง

ประตบูำนเดมิที่เปิดออกอกีครั้งสร้ำงควำมตื่นเต้นพอๆ กบัท�ำให้เธอรู้สกึจกุ

แน่นในอก คดัขึ้นมำถงึจมูก อดัท้นสู่กระบอกตำที่ร้อนผ่ำว และพร้อมจะ

กลั่นน�้ำตำให้ร่วงรนิ
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ภณัฑำรกัษ์สำวไม่เคยรูม้ำก่อนว่ำกำรเข้ำมำในบ้ำนจะให้ควำมรูส้กึทั้ง

เตม็ตื้นและโหวงเหวงระคนกนั แต่ที่แน่ๆ เธอเพิ่งตระหนกัว่ำตนคดิถงึบ้ำน

หลงันี้มำกเพยีงไร

หรือบำงที...สิ่งที่เธอคิดถึงอำจไม่ใช่บ้ำน ข้ำวของเครื่องใช้ หรือ

บรรยำกำศเดมิๆ แต่เป็นบุคคลซึ่งเคยอำศยัอยู่ด้วยกนัต่ำงหำก

หญงิสำวก้ำวเข้ำไปในบ้ำนและเหน็จรงิดงัที่ตะวนัฉำยบอก...ทกุอย่ำง

ยังคงสภำพเดิมเฉกเช่นวันสุดท้ำยที่พรำวจันทร์จำกไป เธอจ�ำไม่ได้ชัดเจน

หรอก แต่ควำมรู้สกึและควำมทรงจ�ำจำงๆ ในหวับอกเช่นนั้น

พรำวจนัทร์มองห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นส่วนหน้ำสดุของบ้ำน มโีซฟำที่บดิำ

มกันั่งดโูทรทศัน์ มำรดำอ่ำนหนงัสอื แล้วเธออยู่ไหนน่ะหรอื กน็อนหนุนตกั

พ่ออยูน่่ะส ิบำงทกีน็ั่งบนโต๊ะเลก็ๆ ตดิประตกูระจกตรงนั้น หนัหน้ำออกไป

ชมสวนดอกไม้

หญิงสำวโน้มกำยลง ไล้ปลำยนิ้วไปบนโต๊ะซึ่งมีตัวอักษร ก ถึง ฮ 

พร้อมภำพกำร์ตนูประกอบอย่ำงที่เดก็ในรุน่เธอคุน้เคยกนัด ี‘พอ่’ เคยสอน

เธอปั้นดินน�้ำมัน วำดรูป และเล่นตัวต่อซึ่งกล่องของมันยังคงวำงอยู่บนตู้

ข้ำงหน้ำต่ำง

พรำวจนัทร์เปิดฝำกล่อง หยบิตวัต่อสสีวยออกมำพศิมองด้วยควำม

ประหลำดใจที่บดิำยงัเกบ็ไว้ เธอก�ำตวัต่อในมอืแน่น ปล่อยให้ปุม่เลก็ๆ กด

อุ้งมอื รำวกบัต้องกำรประทบัควำมรู้สกึในวนัวำนให้ขึ้นใจ

เสียงกระแอมที่ดังขึ้นดึงสติของพรำวจันทร์กลับสู่ปัจจุบัน เธอเห็น

ตะวนัฉำยมองมำอย่ำงเกรงใจ

“ขอโทษนะคะพี่ หนูจะขอตัวไปหยิบพินัยกรรมกับของที่พ่อฝำกไว้

ให้พี่แป๊บหนึ่ง เดี๋ยวจะรบีมำ เชญิพี่ตำมสบำย” ตะวนัฉำยก้ำวออกไป ก่อน

จะหนัหลงักลบัมำใหม่ “กระเป๋ำเดนิทำง หนใูห้เอำขึ้นไปไว้บนห้องนอนแล้ว

นะคะ แต่ถ้ำพี่เปลี่ยนใจไปนอนบ้ำนโน้นด้วยกนักไ็ม่มปัีญหำค่ะ ตำมสบำย

นะคะ นี่คอืบ้ำนของพี่เหมอืนกนั”
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น้องสำวเดินออกไปแล้ว ทิ้งพรำวจันทร์ให้ยืนเคว้งคว้ำงด้วยควำม

รู้สกึเหมอืนเดก็หลงทำง แม้จะอยู่ในบ้ำนซึ่งเคยอำศยั

เธอมองไปรอบๆ มทีั้งควำมหดหู่จนอยำกวิ่งหนอีอกไป แต่กระนั้น

กร็ู้สกึโหยหำจนไม่อยำกลำจำก หญงิสำวส�ำรวจไปรอบๆ ชั้นหนึ่งของบ้ำน

ด้วยควำมรูส้กึป่ันป่วน ก่อนจะก้ำวขึ้นบนัได และตรงเข้ำไปตำมทศิทำงของ

ห้องนอนซึ่งเธอจ�ำได้เลำๆ

ห้องนอนใหญ่กไ็ม่ต่ำงจำกบรเิวณอื่นซึ่งแทบไมเ่ปลี่ยนไปจำกเดมิ มี

เตียงขนำดคิงไซซ์ของบิดำมำรดำตั้งอยู่กลำงห้อง และเตียงเล็กๆ อีกหลัง

หนึ่งของเธอเอง

พรำวจนัทร์เปิดผ้ำคลุมเตยีงลำยกำร์ตูนออก คลี่ยิ้มเมื่อเหน็ดวงตำ

กลมแป๋วคู่หนึ่งจ้องตอบมำ

มันคือตุ๊กตำฮิปโปโปเตมัสสีเทำอ่อน ขนฟู นุ่มนิ่ม ท้องป่องอย่ำง 

น่ำขนั หญงิสำวหยบิมนัขึ้นมำ เจ้ำฮปิโปอ้ำปำกกว้ำงรำวกบัยิ้มทกัทำยเธอ

ด้วยควำมยนิดี

“หวดัด ี พี่ปำกอ้ำ” หญงิสำวกอดเจ้ำฮปิโปแนบแน่น ซุกหน้ำลงกบั

ศรีษะนุ่มนิ่มของมนัพร้อมกบัหลบัตำ 

นี่คอืเพื่อนที่เธอรกัมำกที่สุด รกัพอๆ กบั ‘คนให้’ และตดิมนัพอๆ 

กบัที่เธอตดิเขำ

ตอนที่พรำวจนัทร์ได้มนัมำ เธอตดิมนัมำก พำไปด้วยทุกที่ นอนกอด

ทกุคนื แต่ยำมที่มำรดำพำเธอหนอีอกจำกบ้ำนหลงัจบัได้ว่ำบดิำท�ำผูห้ญงิอื่น

ตั้งครรภ์ และผูห้ญงิคนนั้นมำอำละวำดทวงสทิธิ์ถงึบ้ำน มำรดำกร็บีเกบ็ของ

เท่ำที่จ�ำเป็น แล้วอุ้มเธอขึ้นรถทวัร์ โดยไม่ได้เอำตุ๊กตำสุดที่รกัตวันี้ไปด้วย 

พรำวจนัทร์ร้องไห้หำมนัทุกวนั พอๆ กบัที่ร�่ำไห้คดิถงึบดิำ 

ผูเ้ป็นตำต้องขบัรถขึ้นเชยีงใหม่ไปหำตุก๊ตำที่คล้ำยกนัมำทดแทน แม้

จะเหมือนกันเป๊ะ แต่ก็ให้ควำมรู้สึกแตกต่ำง พรำวจันทร์จึงยังร้องไห้จน

มำรดำโกรธ และยื่นค�ำขำดให้เธอตดัใจจำกมนั เช่นเดยีวกบัที่ต้องตดัใจจำก
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บดิำ

ในวยัห้ำขวบเศษ พรำวจนัทร์ยงัไม่เข้ำใจว่ำเกดิอะไรขึ้น ไยเธอจงึต้อง

ทิ้งทุกคนและทุกสิ่งอันเป็นที่รักเพื่อไปใช้ชีวิตใหม่ที่ล�ำพูน แม้จะรับรู้ว่ำ

มำรดำสะเทอืนใจอย่ำงหนกั กอดเธอร�่ำไห้ทกุวนัคนื คร�่ำครวญถงึบดิำ สลบั

กบัด่ำทอ 

พรำวจันทร์เพิ่งมำเข้ำใจตอนโต ตั้งแต่จ�ำควำมได้ บิดำมำรดำก็

ทะเลำะเบำะแว้งเสยีงดงักนัเป็นปกต ิไม่มวีนัไหนที่พวกเขำไม่ทุม่เถยีง สร้ำง

ควำมหวำดกลวัให้แก่พรำวจนัทร์จนเธอเกบ็ควำมเครยีดของผูใ้หญ่มำใส่ตวั 

บิดำมำรดำอำจเคยรักกันตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษำ พวกเขำพบกันใน

งำนกีฬำมหำวิทยำลัยซึ่งจัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยควำมที่คนหนึ่งอยู่

กรงุเทพฯ อกีคนเป็นสำวเหนอื พวกเขำจงึคบกนัทำงไกล ไม่ได้รูจ้กักนัมำก

พอก่อนตดัสนิใจใช้ชวีติคู่ร่วมกนั วนัที่พวกเขำมพีรำวจนัทร์ ควำมรกัใกล้

จบสิ้นลงแล้ว ลูกไม่ใช่โซ่ทองคล้องใจของใครเลย

นกึมำถงึตรงนี้ พรำวจนัทร์จงึกอดเจ้ำปำกอ้ำแน่นขึ้นอย่ำงยดึเป็นที่

พึ่งเหมอืนที่เคยท�ำในวยัเดก็

ใบหน้ำของเดก็ชำยซึ่งมอบมนัให้หลงัจำกเขำไปเที่ยวสวนสตัว์เขำดนิ

ด้วยกนักบัเธอ และรู้ว่ำพรำวจนัทร์ตดิใจฮปิโปโปเตมสั เขำท�ำหน้ำแปลกๆ 

ตอนเธอขอให้เขำตั้งชื่อให้มนั หลงัคดิอยูน่ำนหลำยนำท ีเขำกส็รปุที่ชื่อ ‘ปำก

อ้ำ’

ภำพของเด็กชำยซึ่งเป็นดั่งผู้พิทักษ์ดูแลเธอผุดขึ้นในห้วงควำมคิด 

ก่อนจะถูกแทนที่ด้วยใบหน้ำปัจจุบนัอนัหล่อเหลำ

‘พี่ตุลย์’ คงลืมไปแล้วว่ำเคยมีเธออยู่ในโลก...พรำวจันทร์ค้อนใส่ 

เจ้ำปำกอ้ำ เอำมนัวำงลงบนเตยีงตำมเดมิ

เสยีงเคำะประตูดงัขึ้น ตะวนัฉำยเยี่ยมหน้ำเข้ำมำ

“พี่อยู่นี่จรงิๆ ด้วย ขออนุญำตนะคะ” 

น้องสำวต่ำงมำรดำยิ้มพลำงเปิดประตกูว้ำงขึ้น ในอ้อมแขนตะวนัฉำย
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มกีล่องใบโตซึ่งตกแต่งลวดลำยด้วยกรรมวธิเีดคพูำจ ด้ำนหลงัยงัมแีม่บ้ำน

หอบลงัพลำสตกิขนำดใหญ่กว่ำเดนิตำมมำ 

“ของที่พ่อฝำกไว้ให้ค่ะ” 

ตะวนัฉำยยิ้มเศร้ำ เธอวำงกล่องใบสวยลงบนเตยีงใหญ่ สั่งให้สำวใช้

วำงลงัไว้บนพื้นข้ำงเตยีง และยื่นซองเอกสำรสนี�้ำตำลให้พรำวจนัทร์

“พินัยกรรม พี่ลองอ่ำนดูนะคะ หลักๆ ก็คือพ่อยกบ้ำนหลังนี้ให้พี่ 

อกีหลงัให้หนู แล้วกม็ทีรพัย์สนิอื่นอกีนดิหน่อย กบัเงนิในธนำคำร”

“เธอเกบ็ไว้เถอะ พี่ไม่เอำ”

“แต่พ่อตั้งใจให้พี่นะคะ ท่ำนสั่งเอำไว้ละเอยีดยบิเลย แม้แต่เรื่องบ้ำน

ทั้งสองหลงั ถ้ำพี่จนัทร์ไม่สบำยใจกก็ั้นรั้วระหว่ำงกนัได้ พ่อท�ำประตทูำงออก

ไว้ให้บ้ำนแต่ละหลังเรียบร้อยแล้ว จะได้ไม่มีปัญหำทีหลัง ถ้ำหำกว่ำพี่

จนัทร์...เอ่อ...อยำกขำย” วงหน้ำของตะวนัฉำยหมองหม่นลง

“พี่ยงัไม่คดิเรื่องนั้นหรอก” พรำวจนัทร์เอ่ย

“ค่อยยงัชั่วหน่อย” ตะวนัฉำยยิ้มโล่งอก

“พรุ่งนี้หลงัเกบ็อฐัขิองพ่อ พี่กจ็ะกลบัล�ำพูน”

“พี่ไม่อยำกอยู่กบัหนูอกีสกัหน่อยเหรอคะ”

พรำวจันทร์เกือบถำมไปแล้วว่ำท�ำไมเธอจึงต้องอยู่ แต่ใบหน้ำเศร้ำ

สลดของน้องสำวท�ำให้เธอเกบ็ถ้อยค�ำไว้

“ไม่เป็นไรค่ะ หนูเข้ำใจ พี่จนัทร์คงต้องรบีกลบัไปท�ำงำน” 

หำกไม่ใช่เพรำะสีหน้ำทุกข์ระทมของตะวันฉำยที่ไม่น่ำเป็นกำรเล่น

ละคร พรำวจนัทร์เกอืบต่อว่ำไปแล้วว่ำน้องสำวต้องกำรเยำะเย้ยคนตกงำน

อย่ำงตนหรอืไร

ตะวันฉำยไม่น่ำจะรู้ว่ำเธอไม่มีงำนให้ต้องลำอีกแล้ว...ไม่มีที่ให้ไป 

ด้วยซ�้ำ...

พรำวจนัทร์ฝำกบ้ำนไว้กบัพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่พ�ำนกัอยู่ใกล้กนั บอกพวก

เขำว่ำอกีหลำยวนักว่ำจะกลบัไป เธอตั้งใจจะอยู่กรุงเทพฯ เพื่อจดักำรธุระ
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บำงอย่ำงที่ปรำรถนำจะท�ำมำนำนแล้ว แต่ไม่มโีอกำส หรอืจะพูดให้ชดัๆ ก็

คอื เธอไม่กล้ำที่จะท�ำ 

ณ วนันี้ไม่มใีครหรอือะไรรออยู่ อำจถงึเวลำที่เธอควรเดนิออกจำก

โซนปลอดภยั เพื่อเดนิตำมควำมฝันของตวัเองเหมอืนที่ตำณพร�่ำบอก

ตะวนัฉำยเหน็พี่สำวเงยีบไป จงึมสีหีน้ำหมองไหม้ยิ่งขึ้น

“ไม่เป็นไรค่ะ ถ้ำพี่จนัทร์ต้องรบีกลบั หนูกเ็ข้ำใจ แต่ว่ำตอนนี้พี่ลอง

อ่ำนพนิยักรรมของพ่อดูอกีทนีะคะ หนูท�ำก๊อบปี้ไว้ให้แล้ว พี่เอำกลบัไปได้

เลย หนขูอไปอำบน�้ำแป๊บเดยีว เหนยีวตวัมำตั้งแต่เช้ำแล้ว เดี๋ยวจะรบีกลบั

มำ ไหนๆ เรำกม็เีวลำอยู่ด้วยกนัแค่คนืเดยีว มำใช้ให้คุ้มค่ำกนัดกีว่ำ”

ตะวันฉำยโอบเอวพี่สำว พรำวจันทร์ได้แต่ยืนตัวแข็งตอนที่น้องซบ

หน้ำลงกบัต้นแขนของตนอย่ำงประจบ

“เดี๋ยวหนูมำนะ พี่อย่ำลมืดูของในนั้นด้วย พ่อก�ำชบัว่ำให้พี่เปิดดู”

พรำวจนัทร์มองประตทูี่ปิดลง แล้วจงึผนิหน้ำไปยงักล่องและลงั ก่อน

จะขมวดคิ้ว เธอไม่สนใจพนิยักรรมด้วยซ�้ำ แต่เอื้อมมอืไปเปิดฝำลงัพลำสตกิ 

บนพื้นเนื่องจำกอยู่ใกล้มอืที่สุด


