
บทนำ

เรือไม้ลำน้อยแล่นรี่ไปตามสายน้ำใหญ่ ชายชุดสีเข้มจ้วงไม้พาย 
สักพักก็ยกหลังมือปาดเหงื่อซึ่งไหลย้อยลงมา ครั้นพอเห็นดวงอาทิตย์ 

คล้อยต่ำลงมาก มือหยาบกร้านยิ่งพายพุ้ยน้ำมือเป็นระวิง ไม่นานก็มาทัน

เห็นแสงสุดท้ายของวันฉายลงมายังบ้านหลังหนึ่งซึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้เงาต้นไม้

รกครึ้มพอดี

อาคารสองชั้นที่หลายคนขนานนามว่า ‘ตึกฝรั่ง’ แห่งนี้เป็นภาพ 

ทิวทัศน์อันชินตาของผู้คนซึ่งแล่นเรือผ่านไปผ่านมา แม้ตัวบ้านจะผ่าน 

กาลเวลามากว่าสี่แผ่นดิน แต่ด้วยมนตร์เสน่ห์ของมันก็ยังคงสะกดสายตา 

ให้อดชื่นชมในความสวยงามไม่ได้ 

เรือนหลังใหญ่ตรงกลางนั้นเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสีเหลืองนวล  

สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียลในยุครัชกาลที่ ๖ ลักษณะเด่น 

คือหลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องว่าวสีน้ำตาลเข้ม ประดับไม้ฉลุ 

ตกแต่งตรงเชิงชายแบบขนมปังขิง ยกใต้ถุนสูง โถงรับแขกด้านหน้าเป็น 

ห้องโล่งขนาดใหญ่ มีหน้าต่างรายรอบเพื่อระบายอากาศในวันที่ร้อนจัด 
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และเพื่อชมทิวทัศน์บริเวณสวนด้านหน้า ทั้งยังตกแต่งช่องระบายอากาศ 

เหนือหน้าต่างด้วยไม้ฉลุลวดลายพันธุ์พฤกษาจากช่างฝีมือละเอียด ส่วน 

ชั้นสองมีระเบียงไล่ไปจนสุดความยาวของบ้าน

ถึงจะมีร่องรอยความเก่าแก่ปรากฏอย่างชัดเจน แต่นั่นก็ไม่ได้ 

บั่นทอนความสง่างาม กลับยิ่งเพิ่มมนตร์ขลังให้ตัวบ้านอย่างน่าประหลาด

แต่ที่นี่ก็ใช่จะมีเพียงความสวยงามแบบคลาสสิกเท่านั้น

ขนบนร่างกายเขาลุกซู่ เมื่อคิดถึงเสียงเล่าลือว่า...ทุกค่ำคืนจะมีเสียง 

เพลงบรรเลงจากแผ่นเสียงยุคเก่าแว่วจากตัวบ้าน บ้างก็ลือว่าทุกครั้งที่ 

สายลมพดัใหม้า่นพะเยบิพะยาบจะเหน็เงารางๆ ของผูค้นยงัคงเดนิขวกัไขว ่

ทั้งๆ ที่บ้านหลังนี้ปิดร้างมานานนับตั้งแต่ทายาทย้ายนิวาสสถานเข้าเมือง 

กรุงไป ทิ้งแต่รอยอดีตของผู้ล่วงลับนามว่า ‘ขุนพิทักษ์วารี’ หรือที่คน 

ส่วนใหญ่เรียกว่า ‘ขุนพิทักษ์’ ไว้ที่คุ้งน้ำแห่งนี้

ท่ามกลางแสงสลัวของยามสนธยา เงาของชายชราผู้ไว้หนวดโค้ง 

เรียวงาม ถือไม้ตะพด ท่าทางขึงขังก็ค่อยๆ ปรากฏขึ้นตรงบริเวณระเบียง 

ชัน้สอง แววตาอนัวาวโรจนจ์อ้งมองไปเบือ้งหนา้เหมอืนกำลงัรอคอยบางสิง่ 

โดยไม่เคยจากไปไหน



เรือนำเที่ยวสีเขียวเข้มแล่นมาตามลำน้ำ ผู้โดยสารต่างพากัน 
ชมทิวทัศน์สองฟากฝั่งด้วยความชื่นมื่น สายลมเย็นๆ และภาพวิถีชีวิต 

ของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งเป็นมนตร์เสน่ห์สำคัญซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ให้แห่แหนกันมาจนแม่น้ำสายนี้กลายเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวยอดฮิต 

สำหรับคนกรุงในช่วงวันหยุดสั้นๆ

ระหวา่งทีผู่โ้ดยสารกำลงัเพลดิเพลนิกบัการลอ่งเรอือยูน่ัน้ จู่ๆ  คนขบั 

ก็ชะลอเครื่องพร้อมกับเสียงบรรยายของผู้ชายวัยกลางคนดังแว่วมาจาก 

ลำโพงขนาดเล็กรอบเรือ

“ขอเชิญทุกท่านมองไปทางด้านซ้ายนะครับ นี่คือบ้านขุนพิทักษ์ 

ซึ่งเป็นอดีตขุนนางคนหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๖ ท่านเป็นบุคคลสำคัญ 

มผีลงานในการปราบปรามโจรผูร้า้ย มชีือ่เสยีงโดง่ดงัจนไดร้บับรรดาศกัดิ์ 

เป็นขุน ก็เลยเป็นที่มาของชื่อตำบลขุนพิทักษ์แห่งนี้ บ้านของท่านถือเป็น 

บ้านหลังแรกที่มุงด้วยกระเบื้องว่าวซึ่งทันสมัยมากในยุคนั้นครับ”

เมื่อได้ยินคำบรรยายของมัคคุเทศก์ สายตาของนักท่องเที่ยวก็มอง 

๑
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ตามการชีช้วนทนัท ีบา้นยคุเกา่หลงังามซึง่ตัง้ตระหงา่นอยูท่า่มกลางแมกไม้ 

สร้างความสนอกสนใจให้ใครหลายคน มีเสียงชื่นชมดังไปทั่วพร้อมกับ 

การยกกล้องถ่ายภาพขึ้นมาเก็บรูป

“โห! คลาสสิกสุดๆ ไม่น่าเชื่อว่าแถวนี้จะมีบ้านสวยๆ แบบนี้ด้วย”

“แต่ดูท่าจะไม่มีใครอยู่นะเนี่ย สวยๆ แบบนี้...เจ้าของไม่น่าปล่อย 

ร้างเอาไว้เลย” เสียงของใครคนหนึ่งบ่นด้วยความเสียดาย

ทกุคำพดู ทกุคำวจิารณใ์นทางทีด่นีัน้สรา้งความภาคภมูใิจใหป้รากฏ

บนใบหน้าของสาวสวยในชุดกระโปรงสั้นสีดำทันสมัย จนต้องหันไปส่งยิ้ม 

ให้เพื่อนร่วมเดินทางซึ่งมีรสนิยมการแต่งตัวตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง

“ผิดไปจากที่พูดหรือเปล่าล่ะมินต์”

สาวผมสั้นหัวเราะอย่างเก้อเขิน ก่อนจะออกตัวว่า “ก็มันไม่น่าเชื่อ 

จริงๆ นี่นาว่าบ้านของพราวจะถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรมล่องเรือนำเที่ยว  

แต่ฉันก็เริ่มสงสัยเหมือนกันว่าทำไมทายาทอย่างเธอถึงปล่อยให้ร้าง 

หรือว่ากลัวปลวกแถวนี้จะไม่อิ่ม”

เจ้าของบ้านยิ้มน้อยๆ พลางเหลือบมองไปยังตัวคฤหาสน์ยุคเก่า  

สายลมพัดปอยผมลอนสีน้ำตาลอ่อนปลิวมาปรกหน้า เธอจึงดึงแว่นตา 

กันแดดขึ้นไปคาดผม เผยให้เห็นโครงหน้ารูปไข่ซึ่งแต่งแต้มสีสันของ 

เครื่องสำอางชั้นดีอย่างเหมาะเจาะ ช่วยเสริมให้องค์ประกอบต่างๆ บน 

ใบหน้ายิ่งดูสวยจับตา ทั้งเส้นคิ้วที่โค้งลงมายังสันจมูกโด่ง โหนกแก้ม 

ซึ่งปัดสีชมพูระเรื่อเช่นเดียวกับปากหยักสวยของเจ้าตัว ทว่าสิ่งที่ดึงดูด 

ความสนใจของใครต่อใครมากที่สุดนั้นก็คือดวงตาที่ถูกล้อมด้วยแพ 

ขนตาหนา แต้มสีฟ้าและเน้นความกลมโตด้วยอายไลเนอร์จนคมกริบ 

แลดูเหมือนผีเสื้อแสนสวยที่มีชีวิตชีวายิ่งนัก 

‘พราวพิรุณ’ หรือที่เพื่อนเรียกจนติดปากว่า ‘พราว’ นั้น เป็นผู้หญิง 

ที่มีรูปร่างหน้าตาดี บุคลิกสง่างามเป็นธรรมชาติ จับตาผู้คน โดยเฉพาะ 

เมื่อสวมชุดกระโปรงด้วยแล้ว ยิ่งหาคนมาเทียบเรื่องความสวยความงาม 



ลี ฬ ว ร า       9

ได้ยาก ขนาดคนที่มีนิสัยห้าวๆ ไม่ใคร่จะใส่ใจเรื่องแต่งตัวอย่างรมิตา 

ยังอดมองด้วยความชื่นชมไม่ได้ เช่นเดียวกับสายตาของผู้ชายในละแวก 

นั้นที่เหลือบมองเธอเป็นตาเดียว แต่เหมือนเจ้าตัวจะจดจ่ออยู่กับบ้าน 

หลังงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

“ก็ฉันเพิ่งเป็นเจ้าของได้ไม่ถึงสามเดือนนี่นา”

“อ้าว! แล้วก่อนหน้านั้นเป็นของใครกันล่ะ”

“บ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดของคุณย่าใหญ่ซึ่งเป็นลูกสาวคนโต 

ของคุณทวดฉัน หรือท่านขุนพิทักษ์วารีที่ไกด์คนเมื่อกี้พูดถึง คุณย่าท่าน 

เพิ่งเสียไปเมื่อสี่เดือนก่อนนี่เอง”

“อ้อ...ที่แท้เธอก็เป็นทายาทสายตรงของท่านขุนพิทักษ์นี่เอง มิน่าล่ะ 

ถึงได้ใช้นามสกุลพิทักษ์วารี...พราวพิรุณ พิทักษ์วารี”

“ใช่...นามสกุลของบ้านฉันมาจากบรรดาศักดิ์ของท่าน” พราวพิรุณ

พูดพลางดึงสร้อยพระเส้นเล็กๆ ซึ่งสวมออกมาให้เพื่อนดู “พระที่ฉันสวม 

ติดคออยู่เนี่ยก็เป็นพระซึ่งคุณทวดสร้างขึ้นตอนแซยิด ด้านหลังจะสลัก 

นามสกุลพิทักษ์วารีเอาไว้ด้วย เห็นหรือเปล่า”

รมิตามองพระองค์เล็กๆ ในกรอบสีทองล้อมเพชรด้วยสายตา 

ทึ่งจัด “โห...นี่มีพระประจำตระกูลเลยเหรอเนี่ย แสดงว่าแต่ก่อนคุณทวด 

ของพราวเนี่ยจะต้องเป็นคนสำคัญของย่านนี้จริงๆ”

“แล้วขอบอกนะ ว่านี่ไม่ใช่พระธรรมดานะ เพราะผ่านพิธีปลุกเสก 

ด้วยพระเก้าวัด ขลังสุดๆ ไปเลย” พราวพิรุณโอ้อวดด้วยความภาคภูมิใจ

ก่อนจะเล่าถึงประวัติของครอบครัวตัวเองต่อไป

“คุณทวดท่านมีลูกสองคน คนโตคือคุณย่าใหญ่เจ้าของบ้านหลังนี ้

กับคุณปู่ของฉัน คุณย่าใหญ่ท่านไม่ได้แต่งงานก็เลยเขียนพินัยกรรม 

แบง่สมบตัใิหบ้รรดาหลานๆ พีแ่พรไดบ้า้นของทา่นทีอ่ยูก่ลางกรงุ” นำ้เสยีง

ของคนเล่าเจือความน้อยใจอยู่ลึกๆ เมื่อคิดถึงมูลค่าของทรัพย์สินที่ต่างกัน 

ลิบลับของพี่สาวคนโต จากนั้นก็เล่าต่อไปว่า “ส่วนฉันก็ได้บ้านหลังนี้  
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ตอนแรกฉันก็ไม่รู้หรอกว่าท่านมีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย จนตอนเปิดพินัยกรรม 

นั่นแหละ...ก็เลยงงอยู่พักใหญ่ว่าบ้านหลังไหน จะถามคุณปู่ ท่านก็เสียไป 

นานแล้ว ดีที่แม่ครัวของฉันเคยอยู่แถวนี้มาก่อนก็เลยพามาถูก พอเห็น 

ตัวบ้านจริงๆ ก็เลยรีบโทร. ไปหาเธอทันทีเลยยายมินต์”

คนฟังเกาหัวตัวเองดังแกรกๆ ด้วยความงุนงง “แล้วทำไมต้อง 

โทร. หาฉันด้วยล่ะ หรือว่าพราวอยากจะแบ่งสมบัติให้ฉันด้วย”

พราวพิรุณหัวเราะในความขี้เล่นของเพื่อนพลางตีอีกฝ่ายที่ต้นแขน  

“จะบ้าเหรอ ก็ฉันเห็นเธอทำงานเป็นสถาปนิก น่าจะชอบบ้านสวยๆ พูดแล้ว 

มันเหมือนโม้ใช่ไหมล่ะ จู่ๆ ฉันก็ได้เป็นเจ้าของบ้านสุดคลาสสิกอายุร่วม 

ร้อยปี ของแบบนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ฉันก็เลยต้องพามินต์มาพิสูจน์ให้

เห็นกันจะจะไปเลย”

ครัน้พอไดย้นิดงันัน้คนฟงักห็วัเราะในลำคอ “ไมล่งทนุไปหนอ่ยเหรอ 

เพื่อน”

“ก็เพราะคิดจะลงทุนน่ะสิ...” พราวพิรุณทอดเสียงเพื่อหยั่งเชิง ทว่า

อีกฝ่ายไม่มีท่าทางประหลาดใจดังที่คาดเอาไว้เลย

ก็แน่ละ...ถ้ารมิตาไม่ใช่เพื่อนรักที่คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม 

ก็คงตกอกตกใจไม่น้อย ทว่าคนอย่างพราวพิรุณก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหน 

แต่ไรแล้ว ลองเจ้าหล่อนคิดจะทำอะไรแล้วมักจะดันทุรังสุดกู่ เพราะฉะนั้น 

อย่าไปห้ามเสียให้ยาก

“คราวนี้จะทำอะไรอีกล่ะพราว” เสียงคนถามเนือยๆ ชอบกล 

จนพราวพิรุณเลิกคิ้ว แล้วก็คิดว่ามันเป็นผลมาจากความร้อนของแดด 

ยามบ่ายมากกว่าคำพูดของตัวเอง จึงจูงมือเพื่อนรักมานั่งใต้ร่มกันแดด 

คันใหญ่

“ฉันว่ามินต์นั่งลงก่อนดีกว่า ท่าทางงานนี้เราคงต้องพูดกันอีกยาว”

เมื่อเรือเริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้ง ไม่นานบ้านขุนพิทักษ์ก็เริ่มไกลสายตา  

กระทั่งเรือเลี้ยวโค้งตามลำน้ำ ทุกอย่างตรงนั้นก็พลันลับตาไป ทว่าก่อน 
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ที่สองสาวจะได้สนทนาถึงเรื่องที่คุยค้างเอาไว้ ชายหนุ่มท่าทางตุ้งติ้งก็ 

นำเครื่องดื่มมาบริการเสียก่อน โดยที่ทั้งสองไม่ต้องเอ่ยปากแต่ประการใด

“น้ำส้มเย็นเจี๊ยบค่ะคุณพราว คุณมินต์”

“ขอบใจมากนะต้อยติ่ง แหม กำลังคอแห้งอยู่พอดี”

“ยังรู้ใจนายเหมือนเดิมนะต้อยติ่ง” รมิตาหันไปทักคนสนิทของ 

เพื่อน

“ไม่ได้รู้แค่ใจหรอกค่ะ อย่างต้อยติ่งเนี่ย เขาเรียกว่ารู้ลึกไปถึง 

ไส้ติ่งต่างหาก ขนาดคุณพราวจะเข้าห้องน้ำเวลาไหน ต้อยติ่งยังรู้เลย”  

ต้อยติ่งอวดพลางรีบขยับหนีฝ่ามือของเจ้านายอย่างฉิวเฉียด

“รู้มากจริงๆ...” คนเป็นนายส่ายหน้าด้วยความระอา

“จะไปไหนก็ไปไป๊” ต้อยติ่งต่อประโยคให้จบ ก่อนขยับตัวออกห่าง

ด้วยท่าทางทะเล้น

รมิตาระเบิดหัวเราะเสียงดัง ทั้งขำทั้งหมั่นไส้ชายร่างเล็กแทนเพื่อน 

จากนั้นก็ดึงบทสนทนากลับเข้าเรื่อง

“เรามาคุยเรื่องนั้นให้จบก่อนดีกว่า พราวกำลังคิดจะทำอะไรเหรอ”

“ความจริงที่ฉันพาเธอมาที่นี่ไม่ได้แค่อยากจะโชว์บ้านหรอกนะ แต่ 

มีเรื่องสำคัญอยากจะปรึกษาต่างหาก”

สาวผมสั้นหุบยิ้มทันควัน รู้สึกสังหรณ์ใจอย่างประหลาด น้ำเสียง 

อ้อนๆ แบบนี้แหละที่มักจะนำเรื่องปวดหัวมาให้เสมอ 

“ฉันอยากทำรีสอร์ตน่ะมินต์ ฉันอยากจะแปลงบ้านหลังนั้นให้เป็น 

บูติกรีสอร์ตแบบเก๋ๆ”

คนฟังแทบจะสำลักน้ำที่เพิ่งยกดื่มเข้าไป พลางมองหน้าเพื่อนเพื่อ 

จะถามใหแ้นใ่จอกีครัง้ ครัน้พออกีฝา่ยพยกัหนา้รบักอ็ดถอนหายใจออกมา 

ไม่ได้

“เรื่องใหญ่นะพราว ทั้งเรื่องของเงินทุน เรื่องของการบริหารงาน 

ไหนจะเรื่องคนงานอีก บอกตามตรง ฉันว่าพราวยังเด็กไปสำหรับงานใหญ่
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ขนาดนี้ อันนี้ขอเตือนด้วยความหวังดีสุดๆ”

“ฉันนึกว่ามินต์จะเห็นดีเห็นงามด้วยเสียอีก” พราวพิรุณบ่นอุบอิบ 

ด้วยความผิดหวัง แล้วพยายามพูดชักจูงเพื่อนรักอีกครั้ง “ไม่เอาน่ามินต์  

เธอกเ็หน็วา่บา้นหลงันัน้แจม่แคไ่หน ตอนฉนัมาดคูรัง้แรกนะ บอกตามตรง 

ว่าในหัวฉันเห็นภาพแบงก์เรียงบนพื้นเต็มไปหมด มองไปตรงไหนก็เห็นแต่ 

โอกาสทำเงิน ฉันจะเนรมิตที่นั่นให้กลับไปในยุครัชกาลที่ ๖ เพื่อให้แขก 

ที่มาพักได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกในสมัยนั้น เก๋จะตาย”

“ใช่...จะตายตั้งแต่ตอนคิดแล้วแหละ ของแบบนี้มันไม่ใช่แค่จะมา 

นั่งจินตนาการว่าธุรกิจของฉันจะไปได้ด้วยดี ฉันจะเอาแบบนั้นจะเอา 

แบบนีน้ะพราว ถา้จะทำจรงิๆ งัน้ขอถามหนอ่ย พราวมแีผนธรุกจิแลว้เหรอ 

เงินทุนล่ะ พราวจะเอามาจากไหน ถ้าจำไม่ผิดพ่อของพราวประกาศว่าจะ 

ให้เงินทุนตอนขอทำร้านกาแฟนั่นเป็นครั้งสุดท้ายนี่นา ถึงพราวจะเซ้งมัน 

ให้คนอื่น ได้เงินคืนกลับมาบางส่วน แต่มันพอสำหรับโมเดลธุรกิจขนาดนี้

เหรอ”

พราวพิรุณหน้างอทันที เพราะชินกับการตามใจมากกว่าถูกคัดค้าน  

พอโดนเพื่อนเบรกความคิดสุดบรรเจิดจึงโพล่งออกมาเสียงแหลมว่า 

“เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วง คนอย่างฉันมีหัวคิดพอ”

“ฉันเป็นห่วงนะพราว ถ้าไม่หวังดีจริงก็คงยุส่งเดช ปล่อยให้ลุยดุ่มๆ  

ไปแลว้ จะเจง๊หรอืรุง่กช็า่งหวัมนั แตฉ่นัไมอ่ยากเหน็พราวเจบ็ปวดอกี ถงึได้ 

ห้าม” รมิตารีบออกตัวเมื่อเห็นท่าทีของเพื่อน

“ตอนร้านกาแฟ ฉันพลาดเพราะว่ายังอ่อนประสบการณ์ แต่ตอนนี้ 

ฉันโตขึ้นมาก ทำอะไรรอบคอบกว่าเดิมเยอะ ที่สำคัญฉันทำแผนการลงทุน 

ไปคุยกับทางธนาคารมาแล้ว เขายังบอกเลยว่าน่าสนใจ แถมยังเสนอเงินกู้ 

ก้อนโตให้ด้วย”

“เฮ้ย! นี่อย่าบอกนะว่าพราวจะกู้เงินมาลงทุน” รมิตายิ่งฟังก็ยิ่งปวด 

ขมับ
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“ใช่...ฉันตัดสินใจแล้ว จะใช้บ้านและที่ดินของคุณย่าใหญ่ค้ำประกัน

เพื่อเอาเงินมาลงทุนทำรีสอร์ต” พราวพิรุณประกาศอย่างมาดมั่น

“แล้วนี่พราวปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือยัง”

“พวกทา่นกไ็มเ่หน็ดว้ยตามเคย เพราะมองวา่ฉนัไมเ่กง่เหมอืนพีแ่พร  

แต่ถึงอย่างไรฉันก็จะทำ เพื่อพิสูจน์ว่าคนอย่างฉันไม่ได้แค่สวยอย่างเดียว 

แต่ยังมีความสามารถไม่แพ้ลูกรักของพวกท่านอีกด้วย”

รมิตาอ้าปากค้าง นึกในใจว่าขนาดพ่อแม่ห้ามแล้วยังไม่ฟัง แล้วใคร

หน้าไหนจะมีปัญญาคัดค้านความคิดในการสร้างรีสอร์ตของเพื่อนรักได้

“คนอย่างฉัน ถ้าคิดจะทำอะไรแล้วไม่มีวันถอยเด็ดขาด เพราะ 

ฉะนั้น...” คนพูดดึงมืออีกฝ่ายมากุมไว้แน่น “ฉันก็เลยอยากจะมีใครสักคน

คอยสนับสนุน เป็นกำลังใจ โดยเฉพาะเพื่อนรักอย่างเธอนะมินต์”

“ถ้าลาออกจากตำแหน่งนี้ยังทันหรือเปล่า”

“ไม่เอาน่ามินต์ ไหนเคยสัญญาว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปไง”

“นี่ยายพราว มั่นใจขนาดนี้แล้วจะมาหาคนสนับสนุนอีกทำไม 

มิทราบ”

“อย่าเอาแต่ต่อต้านสิ ลองฟังแผนธุรกิจของฉันก่อน แล้วค่อยติก็ยัง 

ไม่สาย” พราวพิรุณปิดทางหนีของเพื่อนด้วยการจับอีกฝ่ายฟังบรรยาย 

แผนธุรกิจอย่างละเอียดทันที โดยไม่สนใจไยดีกับสีหน้าของอีกฝ่ายที่ 

บ่งบอกว่ากำลังเซ็งสุดๆ

แม้ว่าเรือนำเที่ยวจะพาผู้โดยสารกลับมาส่งที่ท่าเรือแล้ว แต่การ 
สนทนาของสองสาวก็ยังไม่จบลงง่ายๆ หลังจากพราวพิรุณพยายาม 

โน้มน้าวใจเพื่อนรักจนเกือบจะกลายเป็นการสะกดจิต ในที่สุดรมิตาเริ่ม 

จะเห็นดีเห็นงามด้วย ที่จริงความคิดในการทำรีสอร์ตของพราวพิรุณ 

ก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คาด ด้วยวาทศิลป์ระดับแชมป์โต้วาทีสมัยเรียน... 

ภาพของรีสอร์ตซึ่งเจ้าตัวตั้งชื่อไว้อย่างสวยหรูว่า ‘วิมาน’ ก็เริ่มบรรเจิดขึ้น 
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เรื่อยๆ

พราวพิรุณวาดฝันถึงบ้านที่พาทุกคนย้อนไปสู่ยุคสมัยที่คนไทย 

มีวิถีชีวิตแบบนุ่มนวลชวนฝัน ไม่เร่งรีบแบบในยุคปัจจุบัน บรรยากาศ 

เก่าๆ ซึ่งชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยความประณีต ไม่ว่าจะเป็นอาหาร 

ไทยๆ สลักเสลาสวยงามจัดเรียงในจานกระเบื้องเคลือบขอบทอง กรุ่น 

กลิ่นชามะลิที่ตั้งรออยู่บนโต๊ะริมหน้าต่าง เคล้าคลอเสียงเพลงคลาสสิก 

จากเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่คอยขับกล่อมอารมณ์ให้สุนทรีย์ รื่นรมย์กับ 

ลมเย็นๆ จากสายน้ำ ช่วยดับความร้อนรุ่มของวันพร้อมกับการพูดคุย 

เรื่องสบายๆ ที่โต๊ะม้านั่งสีขาวในสวนสวย ทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นในบ้าน 

หลังใหญ่แบบตะวันตกที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีไทย

จากรีสอร์ตเล็กๆ ซึ่งจะมีห้องพักไม่กี่ห้องก็เพิ่มเป็นหลักสิบ และ 

หรูหราขึ้นไปเรื่อยๆ จนในที่สุดหลังจากนำเสนอจินตนาการไปเสียไกล 

จนจะกลายเป็นวิมานในอากาศอยู่รอมร่อ เจ้าของโพรเจกต์สาวสวย 

ก็ย้ำเป็นครั้งที่สิบเก้าว่า “มินต์ต้องเชื่อมั่นในตัวเรานะ”

เมื่อพราวพิรุณเห็นคนฟังยังมีแววลังเลอยู่ในสายตา ก็รีบคว้าข้อมือ 

เพื่อนมากุมไว้ ทำสีหน้าเศร้าอีกนิดหน่อย พร้อมทั้งพูดด้วยน้ำเสียงท้อแท้

แบบสุดๆ

“ถ้าเราล้มแล้วจะต้องถูกห้ามวิ่งไปอีกตลอดชีวิตหรือ...ก็ไม่ใช่ 

สักหน่อย แค่วิ่งอย่างระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้น สักวันมันก็จะต้องถึง 

เส้นชัยเองใช่ไหม”

พราวพิรุณพูดเพียงเท่านี้ก็สามารถตีจุดอ่อนของรมิตาเสียจน 

แตกกระจุย...สาวผมสั้นมักใจอ่อนเป็นพิเศษกับท่าทีน่าสงสารของเด็ก  

สตรี และคนชราที่ถูกรังแกหรืออะไรทำนองนั้น สุดท้ายก็มีเพียงเสียง 

ถอนหายใจเบาๆ เมื่อไม่รู้จะหาคำไหนมาห้ามคนหัวดื้อ

“เออ ก็ได้ ถ้านอกเหนือจากชวนลงหุ้นหรือยืมเงินแล้วละก็ มีอะไร 

ให้ช่วยก็บอกแล้วกัน” รมิตากัดฟันพูดหลังจากเห็นว่าไม่มีทางห้ามปราม 
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แล้วจริงๆ แม้ว่าในใจลึกๆ จะไม่เห็นด้วย แต่การปล่อยให้เพื่อนเผชิญ 

ชะตากรรมเพียงลำพังก็ไม่ใช่นิสัยของเธอเช่นกัน

“นึกแล้วเชียวว่ามินต์จะต้องเห็นด้วย เธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดในโลก 

จริงๆ” คนสมหวังดึงร่างสูงของเพื่อนรักมากอดอย่างตื้นตัน จากนั้น 

ก็รีบแจกแจงความต้องการของตัวเองทันที “เรื่องที่มินต์จะต้องช่วยเป็น 

อย่างแรกคือทำแปลนโรงแรมขนาดยี่สิบห้องให้หน่อย ขอด่วนๆ ด้วยนะ”

สาวผมสั้นผู้ตกเป็นเหยื่อความใจอ่อน ได้ยินดังนั้นก็ปวดหัวตุบๆ  

เพราะคำนวณในใจก็รู้ว่าตัวบ้านคงมีพื้นที่ใช้สอยไม่พอกับความต้องการ 

แน่ๆ

“ถ้าต้องการขนาดนั้น เราว่าพราวอาจต้องสร้างอาคารเพิ่มอีก 

สักหลังนะ”

“ฉันก็คิดแบบนั้นแหละ แต่ติดปัญหาตรงที่ว่า ถ้าสร้างใหม่มันจะด ู

เฟคๆ ไม่ขลังเหมือนบ้านเก่าน่ะสิ แล้วอีกอย่าง ไม่รู้มันจะต้องใช้เวลาสร้าง

นานแค่ไหน ยิ่งเปิดรีสอร์ตได้ช้า ดอกเบี้ยยิ่งบาน ฉันกลัวจะไม่ไหว”

“พราวคิดมากไปเองรึเปล่า เรามีอาคารหลักซึ่งเป็นของดั้งเดิมอยู่ 

แล้ว แค่สร้างเสริมเข้าไปอีกหลังเดียวเอง รับรองว่าฉันจะออกแบบให้ 

เหมือนของเก่าเปี๊ยบเลย ส่วนเรื่องระยะเวลาการก่อสร้างเนี่ยมันก็ต้อง 

ทำใจนะว่าของดีก็ต้องใช้เวลาหน่อย ถ้ายังไงลองคุยกับธนาคารเรื่องพัก 

ดอกเบี้ยช่วงก่อสร้างดูสิ อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้”

“เรื่องนี้ค่อยคุยกันวันหลังเถอะ” พราวพิรุณถอนหายใจยาวพลาง 

เหลือบมองไปรอบตัว ตอนนี้พระอาทิตย์เกือบลับขอบฟ้าแล้ว บรรยากาศ 

รอบข้างจึงเริ่มมืดลง “ใกล้ค่ำแล้ว กลับบ้านกันดีกว่า”

“ก็ดีเหมือนกัน ฉันรู้สึกเหนื่อยอย่างบอกไม่ถูก”

พราวพิรุณหันหาคนสนิทก็พบว่ากำลังยืนคุยกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ 

พอขยับจะเดินเข้าไปเรียก ต้อยติ่งก็เหมือนนกรู้ รีบปลีกตัวมาหาและไหว้

อย่างชดช้อย
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“จะกลับแล้วเหรอคะคุณพราว พอดีต้อยติ่งเจอญาติสนิทก็เลย 

อยากจะขออนุญาตค้างคืนที่นี่สักวันสองวันได้ไหมคะ”

ดวงตาคู่โตหรี่มองญาติหุ่นล่ำของต้อยติ่งอย่างจับผิด จนคนเป็น 

ลูกน้องขัดเขินขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก แต่ในที่สุดพราวพิรุณก็เอ่ยอย่าง 

เสียไม่ได้ว่า “อย่าไปค้างนานก็แล้วกัน ช่วงนี้ฉันมีงานเยอะเสียด้วยสิ”

“ขอบคุณค่ะ” ต้อยติ่งพูดจบก็รีบไปกับหนุ่มคนนั้นทันที

เวลานั้นย่านตลาดน้ำซึ่งเคยจอแจในยามบ่ายแทบจะร้างผู้คน

เดินเที่ยว พ่อค้าแม่ค้ากำลังสาละวนกับการเก็บร้านค้าเพื่อกลับบ้าน 

เมื่อต่างคนต่างแยกย้าย รถจึงติดตรงปากทางออกอยู่สักพัก กว่าพราว- 

พิรุณจะขับรถออกจากตลาดท่าเรือก็เป็นเวลาย่ำค่ำพอดี

รถเก๋งสีดำแล่นไปตามถนนคดเคี้ยวเลียบคันดินของสวนผลไม้ 

ข้างทางด้วยความเร็วปานกลาง คนขับก็มัวแต่เพลินกับการพูดคุยจน 

แทบไม่ได้สังเกตสิ่งรอบข้าง กระทั่งเพื่อนร่วมทางทักขึ้นมา

“เอ๊ะ! พราว เรารู้สึกว่าเธอขับรถผ่านศาลาริมทางนี่สองหนแล้วนะ”

คนถูกทักจอดรถชิดขอบถนน ก่อนชะโงกหน้ามองศาลาไม้เก่าๆ 

ที่ใกล้จะพังลงมาพลางเถียง “จำผิดเปล่ามินต์ ศาลาแถวนี้มันโขกมาจาก 

พิมพ์เดียวกันทั้งนั้นแหละ”

“แต่อันที่มันจะใกล้ถล่มแบบนี้คงไม่มีซ้ำสองหรอก แล้วดูรอบๆ สิ  

มีแต่สวนรกครึ้มไปหมด บ้านคนก็ไม่เห็นจะมีเลย แน่ใจนะว่าทางนี้  

ออกถนนใหญ่ได้”

ความมั่นใจของคนขับเริ่มสั่นคลอน ถนนสายนี้เปลี่ยวจริงๆ แถม 

ศาลาหลังนี้ก็ถูกทิ้งให้ทรุดโทรมมาก แต่พราวพิรุณไม่กล้าบอกเพื่อนว่า 

ยังไม่ชำนาญทาง เพราะทุกครั้งต้อยติ่งจะรับหน้าที่สารถีตลอด ด้วยกลัว 

เสียหน้าจึงแถต่อไป

“ฉันว่ามันต้องออกถนนใหญ่ได้”

“ทำไมพราวมั่นใจล่ะ” รมิตาถามด้วยความเคลือบแคลง ไม่ค่อย 
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เชื่อเพื่อนเท่าไร

“ก็ดูสิมินต์” พราวพิรุณพูดพลางชี้นิ้วไปยังสายไฟสีดำที่พันกันเป็น 

เปลาะใหญ่ “มีสายไฟเยอะแบบนี้แสดงว่าข้างหน้าต้องมีบ้านคนเพียบ 

อย่างแน่นอน”

“เอ่อ...ฟังดูมีเหตุผล แต่ฉันเคยได้ยินว่าให้ดูเส้นแบ่งถนนไม่ใช่

เหรอ ถ้ามันเป็นสีเหลืองก็จะเป็นถนนหลวง แต่ทำไมมันไม่เห็นมีเลย” 

รมิตาพูดแย้ง

ทัง้สองยงัไมท่นัไดข้อ้สรปุ จู่ๆ  กม็รีถขบัเคลือ่นสีล่อ้คนัใหญก่ะพรบิ

ไฟหน้าแล้วขับแซงไป พราวพิรุณเห็นทะเบียนก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจ

“นั่นไง! รถคันนั้นใช้ทะเบียนกรุงเทพฯ เหมือนกัน ฉันลองขับตาม 

ไปดีกว่า เผื่อเขาจะพาออกถนนใหญ่ได้”

“ดีๆ งั้นรีบขับตามไปเลย เดี๋ยวจะคลาดกัน”

พราวพิรุณรีบขับจี้ท้ายรถคันดังกล่าวทันที ไม่ว่ามันจะแล่นไปทาง 

ไหนก็ตามติดชนิดไม่ให้คลาดสายตา ในที่สุดรถคันหน้าก็เลี้ยวเข้าไปจอด 

ในซอยแห่งหนึ่ง รถของสองสาวก็ตามเข้าไป แต่แล้วก็ต้องเบรกเสียงลั่น  

เมื่อเห็นรถคันหน้าจอดอย่างกะทันหัน

เจ้าของรถคันดังกล่าวรีบลงมาด้วยท่าทางเอาเรื่อง ไม่เพียงเท่านั้น  

ในมือยังถือปืนพกเล็งตรงมายังทั้งคู่อีกด้วย!



สถานการณ์ไม่คาดฝันทำให้สองสาวตกตะลึง แม้จะอยู่ภายใต้ 
แสงสลวัของพระจนัทรข์า้งแรม แตก่ย็งัสามารถเหน็หนา้ตาดุๆ นัน้ไดอ้ยา่ง 

ชดัเจน ผูช้ายคนนีม้คีิว้หนาเขม้ ดวงตาคมกรบิบง่บอกความเดด็ขาด ไวห้นวด 

ไว้เคราเสียเต็มหน้า ผมเผ้าก็ยาวรุงรังพิกล

พราวพิรุณเกลียดผู้ชายแบบนี้เข้าไส้ เพราะฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆ  

แล้วว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของคนไม่ดี เมื่อเจอจังๆ ในสถานที่เปลี่ยว 

พร้อมกับการเล็งปืนข่มขู่ ก็รู้สึกหนาวไปทั้งสรรพางค์กาย

...นี่มันอาชญากรชัดๆ

“เอาไงดีล่ะพราว หน้าโหดๆ แบบนั้นเป็นโจรหรือเปล่าก็ไม่รู้” รมิตา 

เขย่าต้นแขนเพื่อนอย่างตื่นกลัว

“นีย่งัจะสงสยัอกีเหรอ” พราวพริณุหนัไปถามเพือ่นซึง่ปกตหิา้วหาญ  

แต่บัดนี้กลับกลายเป็นลูกแมวขี้กลัวไปเสียแล้ว

“เออ สงสัยอยู่...สงสัยว่าเราจะทำอย่างไรกันดี”

พราวพิรุณไม่ทันได้พูดอะไรต่อ เสียงตวาดก็ดังขึ้น ทำให้สองสาว 

๒
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สะดุ้งสุดตัว

“เฮ้ย ไอ้สองคนนั่น ลงมาพูดกันให้รู้เรื่องซิ ขับรถตามมาทำไม 

มีจุดประสงค์อะไร”

“ไอ้หยา ดุอย่างกับเสือเลย เอาไงดีอะพราว” รมิตาอยากจะร้องไห้ 

ออกมาดังๆ

“ใจเย็นๆ ตั้งสติให้ดีแล้วลองช่วยคิดหน่อยซิว่า ถ้าเรายิงไฟสูง 

ใส่ตาอีตานั่นแล้วรีบขับถอยหลังหนีไปจะไวกว่าความเร็วลูกปืนหรือเปล่า”

คนฟังเหลียวไปมองด้านหลังรถก็พบว่าถนนซอยนี้ทั้งแคบ ทั้งเต็ม 

ไปด้วยกิ่งไม้ยื่นเกะกะ ดูอย่างไรก็ไม่ใช่ทางหนีที่ดีจึงตอบเพื่อนไปตามจริง 

“เราว่าไม่รอดแน่ๆ แถมถ้ามันโกรธอาจจะยิงเราไม่เลี้ยง”

“ไม่ได้ยินที่พูดหรือไงฮะ” ชายคนนั้นตวาดอีกครั้ง

สิ้นคำสองสาวก็ค่อยๆ เปิดประตูรถลงมาโดยดี รมิตาจะยกมือขึ้น 

ทั้งสองข้างพลางเอ่ยปากขอร้องเสียงสั่นว่า “อย่าทำอะไรเราสองคนเลยนะ”

ชายคนนั้นทำท่าตกใจผสมกับงุนงงเล็กน้อยตอนได้เห็นคู่กรณีของ 

ตวัเองชดัๆ ซึง่มนักเ็ปน็ปฏกิริยิาเหนอืความคาดหมายของหญงิสาวสองคน 

เช่นกัน จนชวนให้คิดว่าบางทีอีกฝ่ายอาจจะไม่ได้มีเจตนาร้ายอย่างที่คิด

“พวกคุณเป็นผู้หญิงอย่างนั้นหรือ” น้ำเสียงเขาอ่อนลง แต่ปืนยังคง 

เล็งตรงมา

พราวพิรุณอยากจะตอบประชดกลับไปว่า ‘สวยอย่างนี้คงเป็น 

กะเทยมั้ง’ แต่ด้วยสถานการณ์ที่ตกเป็นรอง เลยจำใจตอบไปว่า “ก็ใช่น่ะสิ 

คุณอยากได้อะไรก็บอกมาตรงๆ ไม่ต้องเอาปืนจี้หรอก ลำพังเราสองคน 

คงไม่มีแรงสู้อะไรได้อยู่แล้ว” แม้ปากจะพูดไปอย่างนั้น แต่ตาก็สอดส่าย 

หาของที่จะฉวยมาเป็นอาวุธป้องกันตัว

“ผมไม่ใช่โจร” เขาประกาศตัวเสียงเรียบๆ ก่อนจะเก็บปืนไว้ที่เอว  

“เพียงแต่เห็นพวกคุณขับรถตามจี้มานาน ก็เลยสงสัยว่ามีเจตนาไม่ดี”

“พวกเราหลงทางน่ะ ก็เลยพยายามหาทางออกไปถนนใหญ่” รมิตา 
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อธิบายตามความเป็นจริง

“ดว้ยการขบัรถตามรถผมมาตลอดเนีย่นะครบั” พอเขาเดาเรือ่งออก 

ก็ตำหนิอย่างหัวเสีย “ผมว่าแซงขึ้นมาแล้วจอดถามกันดีๆ ก็ได้นี่นา ขับรถ 

จี้มาแบบนี้มันเหมือนมีเจตนาไม่ดีมากกว่าจะขอความช่วยเหลือนะครับ”

“เจตนาไม่ดียังไงไม่ทราบ ฉันก็แค่ขับตามไปเฉยๆ” พราวพิรุณ 

ซึ่งอารมณ์คุกรุ่นอยู่แล้ว ย้อนถามทันควัน

“มันทำให้ผมเข้าใจผิดว่าถูกคนร้ายตามอยู่น่ะสิครับ”

คำว่า ‘คนร้าย’ ทำให้ความอดทนพราวพิรุณขาดผึง

“คนรา้ย! พดูออกมาไดไ้มอ่ายปาก” พราวพริณุโพลง่เสยีงแหลมปรีด๊  

ถึงจะไม่ใช่คนหลงตัวเอง แต่มันก็เป็นเรื่องสุดจะทนจริงๆ ที่สาวสวย 

ระดับนางแบบยังชิดซ้ายต้องถูกกล่าวหาส่งเดชแบบนี้ “นี่! ลองใช้สมอง 

คิดดูนะ ถ้าคุณยังพอมีอยู่บ้าง ว่าระหว่างสาวสวยรูปร่างอ้อนแอ้นอรชร

อย่างพวกฉัน กับผู้ชายหน้าโจรไว้หนวดเคราหนาเป็นป่าดงดิบอย่างคุณ  

ฝ่ายไหนควรจะต้องกลัวมากกว่ากัน แล้วขอบอกนะว่า ไอ้หนวดเครา 

รกหูรกตาเนี่ยมันไม่ได้เท่อะไรเลย แถมยังทำให้ความหล่อลดน้อยลงไป 

สามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วย”

“ได้ทีใส่เป็นชุดเลยนะคุณ แล้วจะมาใส่ใจอะไรกับหนวดเคราของ 

ผมมิทราบ”

“ฉันก็แค่เตือนด้วยความหวังดี อ้อ! หรือว่าคุณไว้หนวดเคราเพื่อ 

ข่มศัตรู คงมีโจทก์เยอะละสิ ถึงได้กลัวจนประสาทขนาดคว้าปืนมาเล็ง 

ใส่คนมั่วซั่วแบบนี้ นิสัยเสื่อมจริงๆ”

คำพูดที่พ่นใส่ราวกับพายุทำให้หนวดเคราของชายหนุ่มกระตุก... 

เวรกรรมจริงๆ นี่เขาไม่ได้เผชิญหน้ากับคนร้าย แต่กลับเป็นคนปากร้าย 

ต่างหาก

“นี่! ผมสิต้องเป็นฝ่ายต่อว่ามากกว่านะครับคุณผู้หญิง เพราะ 

ขับรถกลับบ้านอยู่ดีๆ ก็มีรถใครก็ไม่รู้มาวิ่งตาม ขนาดเลี้ยวเข้าซอยตัน 
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ก็ยังขับจี้จนแทบจะชนท้าย แถมมืดๆ ค่ำๆ มองกระจกหลังก็ไม่เห็นหน้า 

อีกด้วย แล้วใครจะไปตรัสรู้ว่าพวกคุณมีจุดประสงค์อะไร”

“อย่างน้อยก็ควรถามไถ่ดีๆ ไม่ใช่เอาปืนมาชี้หน้ากันแบบนี้ ถ้า 

ปืนลั่นขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบไหวไหม” พราวพิรุณเถียงอย่างไม่ลดละ

เขาหวัเราะหึๆ  ในลำคอพลางเฉลย “นีม่นัปนืแกป๊ครบั ยงิใครไมต่าย 

หรอกคู้ณ”

พราวพิรุณได้ยินดังนั้นก็ยิ่งเดือดดาล จนอยากจะคว้าอะไรสักอย่าง 

เขวี้ยงหัวพ่อเคราดกเสียจริงๆ ที่บังอาจมาต้มคนฉลาดอย่างเธอเสียสุก

รมิตาซึ่งปกติเป็นคนใจเย็นจึงต้องห้ามทัพ ก่อนที่เรื่องจะลุกลาม 

บานปลายไปมากกว่านี้

“พอเถอะ ตอนนีเ้รากร็ูแ้ลว้วา่ไมม่ใีครคดิรา้ยตอ่กนั จะมาทะเลาะกนั 

ทำไมเนี่ย”

ชายหนุ่มเหลือบตามองสาวผมสั้น สัมผัสได้ถึงนิสัยอันแตกต่างกัน 

ระหว่างคนทั้งสอง ท่าทีจึงอ่อนลง “ผมก็ไม่อยากจะมายืนทะเลาะตรงนี้ 

เหมือนกัน เพราะไม่มีใครได้ประโยชน์อะไร นอกจากยุงที่มารุมตอม แต ่

เหมือนเพื่อนคุณจะไม่ยอมให้จบง่ายๆ”

“อ้าว พูดแบบนี้ได้ไง คุณเป็นคนผิดก็ต้องรับผิดชอบการกระทำ 

ของตัวเอง ได้ยินหรือเปล่า คุณต้องรับผิดชอบ” เธอโวยวายเสียงแหลม 

ปรีด๊ แตค่นฟงักแ็สรง้ไมไ่ดย้นิและไมส่นใจกริยิาเตน้แรง้เตน้กาของอกีฝา่ย  

ไม่เพียงเท่านั้นยังหันไปพูดกับรมิตาโดยเฉพาะ

“เอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกัน ที่เอาปืนมาขู่คุณ”

“ไมเ่ปน็ไรคะ่” รมติายิม้ใหอ้ยา่งเปน็มติร จนเพือ่นสาวทีย่นือยูใ่กล้ๆ  

ถึงกับถลึงตา เบ้ปาก

พราวพิรุณไม่เข้าใจว่าทำไมสองคนนี้ถึงได้ดีกันง่ายดายนัก

“แล้วนี่คุณจะไปไหนล่ะ ผมจะได้ช่วยบอกทางให้”

น้ำใจที่เขาหยิบยื่นให้นั้นทำให้สองสาวดีใจยิ่งนัก แต่พราวพิรุณก็ยัง 



22   เ ค ห า ส น์ ร้ อ ย รั ก

ไม่วายวางฟอร์มขึงขัง ยกหน้าที่ถามเส้นทางให้เพื่อนรับไปเพียงผู้เดียว  

ชายผู้นั้นเดินกลับไปยังรถตัวเองและหยิบกระดาษแผ่นเล็กๆ ขึ้นมาวาด 

แผนที่คร่าวๆ พร้อมกับอธิบายเส้นทางให้ฟังจนเข้าใจกันดี

แต่ก่อนจะขับรถแยกจากกัน ชายหนุ่มก็หันมาหาพราวพิรุณซึ่งยืน 

หน้าหงิกอยู่ข้างประตูคนขับ พร้อมกับเปรยขึ้นว่า “ผมจะบอกอะไรให้ด้วย 

ความหวังดีนะครับคุณผู้หญิง นิสัยขี้วีน ขี้โวยวาย ทำให้ความสวยลดลง 

สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยรู้ไหม”

หญิงสาวหน้าชา นึกหาคำโต้ตอบไม่ทัน ผู้ชายคนนั้นก็ขับรถหนีไป 

เสียแล้ว จึงได้แต่กระทืบเท้าเร่าๆ ร้องเสียงดังลั่น “นี่มันหลอกด่ากันชัดๆ 

กลับมาขอโทษฉันเดี๋ยวนี้นะ ได้ยินไหม กลับมาสิ”

ทว่ารถคันนั้นก็แล่นจากไป ทิ้งให้พราวพิรุณหัวเสีย ในขณะที่รมิตา 

ที่ยืนอยู่ข้างๆ พยายามกลั้นหัวเราะสุดฤทธิ์

พราวพิรุณเลี้ยวรถออกมาจากซอยแคบๆ พร้อมกับพร่ำบ่นไม่ขาด 
ปาก ตั้งแต่เธอเกิดมายังไม่เคยถูกใครลูบคมขนาดนี้มาก่อน แล้วผู้ชาย 

คนนั้นเป็นใคร กล้าดีอย่างไรมาทำกับเธอถึงขนาดนี้

ทว่าตัวต้นเหตุไม่อยู่ ทุกอย่างจึงไปลงกับสาวผมสั้นที่นั่งอยู่ข้างๆ 

แทน

“มินต์ไปพูดดีๆ กับเขาทำไมเนี่ย คนอะไรไม่หล่อทั้งหน้าทั้งนิสัย”

“อ้าว พราวนี่ก็พิลึกนะ เราต้องพึ่งเขาช่วยบอกทาง ไม่งั้นก็เชิญเธอ 

ขับรถตามคันอื่นไปเรื่อยๆ พรุ่งนี้เที่ยงวันคงถึงกรุงเทพฯ หรอก”

“นั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ไม่เกี่ยวกับที่เขาเอาปืนมาจ่อเรานะ ผู้ชาย 

อะไรไม่เป็นสุภาพบุรุษเลย ทำผิดก็ไม่รู้จักขอโทษ แถมยังมาว่าฉันไม่สวย 

อีกต่างหาก เสื่อมจริงๆ”

“เอ๊ะ! แต่ฉันว่าเขาขอโทษแล้วนะ แล้วอีกอย่าง หน้าแบบพราวเนี่ย 

ถึงสวยลดลงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังถือว่าหน้าตาดีอยู่นะ” รมิตาเย้าแหย่อย่าง 
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นึกขำ ไม่รู้ว่าเพื่อนโกรธเรื่องไหนมากกว่ากันแน่

“เขาขอโทษเธอคนเดียวต่างหากยายมินต์ ฉันเคืองจริงๆ นะเนี่ย”

“เอาน่า ถ้าเธอเลิกนิสัยขี้วีน ขี้โวย เดี๋ยวความสวยก็กลับมาเท่าเดิม

เองแหละ”

“นี่ตกลงเธอเป็นเพื่อนใครกันแน่ แก้ตัวแทนฝ่ายโน้นไปเสียทุกเรื่อง  

รู้ตัวหรือเปล่า” พราวพิรุณสะบัดหน้าหนีไปทางอื่น และในจังหวะนั้นเอง 

เธอก็เหลือบไปเห็นบางสิ่งข้างทาง

ภาพนั้นมีอานุภาพพอที่จะเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างกะทันหัน 

เช่นเดียวกับการหยุดรถของหญิงสาว จนรมิตาหน้าคะมำไปกระแทกกับ 

คอนโซลรถดังโครม

“อะไรอีกเล่า แค่พูดไม่ถูกหูต้องทำร้ายกันแบบนี้เลยเหรอ รู้ไหม 

มันเจ็บนะ”

“มินต์ เธอดูบ้านหลังนั้นสิ” พราวพิรุณไม่สนใจฟังคำโวย รีบเลื่อน 

กระจกรถดูให้จะแจ้ง

“ตอนนี้ขอดูหัวตัวเองก่อน เจ็บชะมัด” รมิตาลูบหน้าผากป้อยๆ

พราวพิรุณไม่สนใจคำประชดใดๆ เพราะมัวแต่ตื่นตะลึงในความ 

โอ่อ่าของบ้านซึ่งซ่อนอยู่หลังรั้วอัลลอยดัดสีขาวและแมกไม้รกครึ้ม แม้จะ 

อยู่ท่ามกลางความมืดมิดยามราตรี มีเพียงแสงไฟข้างตัวบ้านส่องให้เห็น 

รำไร แต่ก็ไม่อาจจะปกปิดความงดงามของบ้านได้ หัวใจหญิงสาวเต้น 

โครมคราม

“สวยมากเลยนะเนีย่ สวยไมแ่พบ้า้นขนุพทิกัษเ์ลย” รมติาชะโงกหนา้ 

มองตาม

“นี่แหละที่ฉันอยากได้” พราวพิรุณทำตาเคลิ้มฝัน วาดวิมานใน 

อากาศไปไกลจนแทบจะกู่ไม่กลับ

สถาปนิกสาวไล่มองไปตามตัวบ้าน ทั้งระเบียงกว้าง หัวเสาและ 

เชิงชายซึ่งประดับด้วยลายปูนปั้นอย่างวิจิตรบรรจง แล้วก็ถอนหายใจ 
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เพราะรู้ดีว่าไม่ใช่งานง่ายๆ “เดี๋ยวฉันจะลองแกะแบบให้แล้วกัน แต่นาน 

หน่อยนะ เพราะดูแล้วมีรายละเอียดเยอะเหลือเกิน”

“ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้” พราวพริณุหนัมาบอกเพือ่นแลว้ยำ้หนกัแนน่ “กบ็อก 

แลว้ไง ถา้ปลกูใหมม่นัดเูฟคๆ ฉนัอยากไดบ้า้นหลงันีเ้ลย พอจะมคีวามเปน็ 

ไปได้ไหมมินต์”

“ถ้าจะชะลอบ้านไปน่ะไม่ยากหรอก เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยียกบ้าน 

ไปได้ทั้งหลัง” รมิตามองรอบๆ ตัวบ้านเพื่อประเมินอะไรบางอย่างก่อน 

สรุป “แต่มันยากตรงที่เจ้าของบ้านจะยอมขายให้หรือเปล่า”

“แหม แถวนี้ก็มีแต่คนไร่คนสวน เราเชื่อว่าเสนอเงินให้มากหน่อย 

ขี้คร้านจะรีบขาย”

“อย่าประเมินคนอื่นต่ำไปสิพราว เจ้าของบ้านหลังนี้ต้องไม่ธรรมดา 

แน่ๆ เธอดูสิ รอบๆ ตัวบ้านออกจะกว้างขวาง แต่ดูแลได้สะอาดสะอ้าน 

สวยงาม ต้นหมากรากไม้ตัดตกแต่งอย่างดี เราว่าคงต้องจ้างคนงาน 

ไม่น้อย ถ้าเขาฐานะดีอยู่แล้ว คิดเหรอว่าจะยอมขายให้พราวง่ายๆ”

“อย่าพูดให้ใจเสียสิ ของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้” พราวพิรุณเชื่ออย่าง 

จริงจังว่าการที่อยู่ดีๆ ก็มาเจอบ้านหลังงาม ต้องเป็นเพราะบุพเพสันนิวาส 

ชักพา “เชื่อเหอะ ถ้าจ่ายหนักๆ ร้อยทั้งร้อยก็ใจอ่อนเองแหละ มินต์คอยด ู

ก็แล้วกันว่าฉันจะได้มันมาไหม” หญิงสาวประกาศอย่างมาดมั่น

รมิตาถอนหายใจยาวอีกครั้ง “เอ้า ถ้ามั่นใจนักก็ลองโชว์ฝีมือ 

การเจรจาให้ดูหน่อยซิ ว่าสาลิกาในปากเธอจะเทพแค่ไหนกันเชียว ถึงได้ 

มั่นใจขนาดนี้”

“อยา่งฉนันะ่รอ้ยสาลกิาลิน้ทองมารอ้งพรอ้มกนัยงัสูไ้มไ่ดเ้ลย ขออวด 

นะคะ” พราวพิรุณหัวเราะร่า ก่อนจะหักพวงมาลัยเลี้ยวรถออกไปจาก 

บริเวณนั้น

บ้านสวยซึ่งผ่านกาลเวลามาหลายทศวรรษนั้นค่อยๆ ลับตาไป 

ท่ามกลางแมกไม้ซึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาออกปกคลุม ละม้ายกับมือขนาดใหญ่ 
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ทีป่กปอ้งบา้นหลงันีเ้อาไว ้เวลาในบา้นหลงันัน้จงึเหมอืนหยดุอยูก่บัที ่ประหนึง่ 

รปูถา่ยซึง่หลดุออกมาจากกรอบแหง่วนัวาน ยนืตระหงา่นทา่มกลางยุคสมยั 

ที่เปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิง

 

หลังจากพราวพิรุณเคลียร์ธุระเรื่องเงินกู้กับธนาคารอยู่เกือบเดือน  
โดยอาศัยนามสกุลของตัวเองเป็นเส้นสายเล็กน้อย ในที่สุดก็ได้รับเงินทุน 

กอ้นใหญส่ำหรบัการดำเนนิธรุกจิ และสิง่แรกทีเ่ธอทำกค็อืขบัรถพาตอ้ยติง่ 

มายังบ้านซึ่งหมายตาเอาไว้เพื่อเปิดการเจรจาซื้อขายในทันที

บ้านที่ดูสวยงามมากตอนอาบแสงจันทร์ เมื่อได้เห็นชัดๆ ใต้ฟ้า 

สีครามเข้มและความเขียวชอุ่มของสวนสวยยิ่งดูมีเสน่ห์ขึ้นมาก แม้ว่าบ้าน 

หลังนี้มีความเก่าแก่ใกล้เคียงกับบ้านขุนพิทักษ์ แต่ทั้งสองหลังกลับมี 

หลายอย่างแตกต่างกันออกไป

บ้านมรดกของเธอนั้นโอ่อ่าตามแบบฉบับบ้านขุนนางผู้ร่ำรวยทั่วไป  

ส่วนบ้านที่อยู่เบื้องหน้าชวนให้นึกไปถึงปราสาทในเทพนิยายมากกว่า

อาคารกอ่อฐิถอืปนูสเีหลอืงนวลซึง่ตัง้อยูท่า่มกลางสนามหญา้สเีขยีว 

ตัดเรียบหลังนี้สูงสองชั้น ด้านหน้ามีบันไดทรงโค้งยื่นออกมาเพื่อนำไปสู่ 

ระเบียงหินอ่อนกว้างขวาง ข้างประตูบ้านบานใหญ่นั้นมีเสากลมสลักเป็น 

ลายเกลยีวเชอืกขึน้ไปรบักบัซุม้ทรงโคง้ประดบัดว้ยเชงิชายไมฉ้ลงุามวจิติร  

เชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกับบัวหัวเสาที่ทอดยาวไปตลอดจนสุดตัวบ้าน  

เชน่เดยีวกบัหนา้ตา่งบานเกลด็ไมส้เีขยีวเขม้ ตรงผนงัมลีายปูนปัน้รูปเถาวลัย ์

และดอกไม้เกาะเก่ียวอยู่ตามมุมต่างๆ ย่ิงเสริมให้ตัวบ้านดูอ่อนช้อยงดงาม

ส่วนที่ทำให้บ้านหลังนี้ดูงดงามต่างจากบ้านทั่วไปก็คือหอคอย 

ซึ่งตั้งอยู่ตรงมุมด้านซ้าย สร้างเป็นรูปแปดเหลี่ยมยื่นออก หลังคาส่วนนี้ 

เป็นทรงกรวยสูงขึ้นไปคล้ายหอคอยในยุโรป มีช่องระบายอากาศทำเป็น 

รูปจั่วเล็กๆ ตรงลาดหลังคาโดยรอบ ตรงส่วนปลายยอดมีประติมากรรม

รูปกามเทพตั้งอยู่
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“โอ้โห สวยเหมือนที่คุณพราวเล่าให้ฟังเลย” ต้อยติ่งตาโตเท่าไข่ห่าน 

อุทานลั่นอย่างตื่นตะลึง

“เพราะสวยอย่างนี้ไงล่ะ ฉันถึงต้องมาเจรจาด้วยตัวเอง ถ้าได้บ้าน 

หลังนี้ไป รีสอร์ตของฉันคงจะเป็นที่กล่าวขวัญน่าดู” พราวพิรุณหมายมั่น 

ก่อนจะเดินลงไปกดกริ่งตรงข้างประตูรั้ว

ไมน่านกม็ชีายหนุม่รา่งสงู แตง่ตวัดว้ยเสือ้เชิต้ปลอ่ยชายและกางเกง

ขายาวสีเข้ม วิ่งเหยาะๆ ออกมาชะโงกหน้ามองอย่างสนเท่ห์

“มาหาใครเหรอคู้ณ”

“ไม่ทราบว่าเจ้าของบ้านอยู่ไหมคะ”

“คุณมีธุระอะไรกับเขาเหรอ”

“ดิฉันชื่อพราวพิรุณ หรือจะเรียกว่าพราวก็ได้ค่ะ พอดีผ่านมาเห็น 

บ้านหลังนี้สวยมากๆ ก็เลยแวะลงมาขอดูหน่อยค่ะ ไม่ทราบว่าคุณเป็น 

เจ้าของบ้านหรือเปล่าคะ”

ชายคนนั้นพยักหน้าก่อนจะเดินเข้ามาพูดคุยที่หน้าประตู ทำให้เห็น 

ถนดัตาวา่อกีฝา่ยอายไุมม่าก นา่จะแกก่วา่พราวพริณุไมถ่งึสองปเีสยีดว้ยซำ้  

พอประเมินทุกอย่างแล้วหญิงสาวก็โล่งอกที่อีกฝ่ายดูไม่เขี้ยวลากดิน 

หรือตั้งท่าต่อต้านอะไร จึงเยินยอความสวยงามของตัวบ้านอีกสักนิดก่อน

จะเอ่ยเข้าเรื่องสำคัญ

“ดิฉันสนใจบ้านหลังนี้มาก อยากจะขอซื้อต่อน่ะค่ะ”

ครั้นพราวพิรุณประกาศเจตนารมณ์ออกไป เขาก็เหลือบมองเธอ 

ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า แล้วตอบเสียงเข้มว่า “บ้านหลังนี้เป็นมรดก 

ตกทอดของครอบครัวผม อยู่กันมาหลายรุ่นแล้ว คงไม่ขายให้คนนอก 

ง่ายๆ หรอกครับ”

ต้อยติ่งหน้าชาแทนพราวพิรุณ ตั้งแต่รับใช้กันมายังไม่เคยมีใคร 

กล้ามองเจ้านายสาวด้วยสายตาแบบนี้เลย

พราวพิรุณรีบรั้งมือคนสนิทเอาไว้ไม่ให้ทำอะไรบุ่มบ่าม พร้อมทั้ง 
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ข่มความรู้สึกโกรธซ่อนไว้ภายใต้รอยยิ้มหวานที่ดูเป็นมิตร

“คือฉันไม่ได้อยากได้ที่ดินหรอกค่ะ อยากได้แต่ตัวบ้าน ให้ราคาดี 

นะคะ คุณกับครอบครัวจะลองพิจารณาข้อเสนอก่อนไหม เผื่อว่าจะ 

เปลี่ยนใจ”

ชายหนุ่มขมวดคิ้ว บอกเป็นนัยว่ายังเคลือบแคลงในสิ่งที่เธอเสนอ  

มิหนำซ้ำยังปล่อยให้ทั้งสองยืนตากแดด ไม่ยอมเชิญเข้าบ้านสักที แต่ก็ 

ไม่เอ่ยปากขับไล่

พราวพิรุณจึงอนุมานว่าอีกฝ่ายยังลังเลใจ ไม่ตัดโอกาสการซื้อขาย

ครั้งนี้อย่างเด็ดขาด จึงต้องรุกเข้าไปอีกขั้น เรื่องผูกมิตรกับผู้ชายเป็นงาน

ถนัดของเธออยู่แล้ว

“แหม...พราวก็เสียมารยาทจัง เอาแต่ชวนคุยเรื่องบ้าน แต่ดันลืม 

ถามชื่อเจ้าของบ้านไปเสียได้”

“ชื่อของผมคงไม่สำคัญหรอกครับ เพราะถึงอย่างไรผมก็คงขายให้

คุณไม่ได้ กลับไปเสียเถิด”

“ไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรค่ะ แค่รู้จักกันไว้ก็พอ” หญิงสาวกรีดนิ้ว 

ยื่นนามบัตรให้พร้อมกับกำชับ “เก็บไว้นะคะ เผื่อคุณจะเปลี่ยนใจ”

เจ้าของบ้านรับนามบัตรมาด้วยสีหน้าอึดอัด รอกระทั่งรถคันหรู 

แลน่ไปพน้สายตาถงึไดก้ม้ลงมองกระดาษใบเลก็ๆ ในมอื ชือ่ของพราวพริณุ 

พิทักษ์วารี ซึ่งเด่นหราอยู่ตรงกลางนั้นไม่น่าสนใจเท่ากับจำนวนตัวเลข 

เจ็ดหลักที่เขียนอยู่ด้านล่าง

...นี่ผู้หญิงคนนั้นตีราคาบ้านเก่าๆ ไว้สูงขนาดนี้เลยเหรอ

ระหว่างทางกลับกรุงเทพฯ พราวพิรุณหยิบเครื่องดื่มซึ่งต้อยติ่ง 
เตรียมไว้ให้มาจิบพลางฟังเพลงโปรดอย่างสบายอารมณ์ ผิดกับคนขับ 

ที่หน้ามุ่ยมาตลอดทาง

“เสยีเวลาจรงิๆ แดดกร็อ้นจนเตน้เปน็ตวัยบิๆ...ประเดีย๋วเถอะ ผวิของ 
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คุณพราวก็เสียหมดพอดี” ต้อยติ่งบ่นอุบ ทั้งที่จริงๆ แล้วอากาศตอนนี้ 

ไม่ได้ร้อนจัดขนาดนั้น แต่ทั้งหมดเป็นเพราะเขากำลังอารมณ์เสียแทน 

เจ้านายซึ่งนั่งเงียบมาตลอดทางกลับบ้าน

“ฉันทาครีมกันแดดมาย่ะ” เจ้านายสาวโต้กลับ “แล้วก็ไม่ต้อง 

ทำหน้าเครียดไปหรอกน่า ประเดี๋ยวตีนกาจะขึ้นที่หางตาเป็นริ้วๆ นะ 

ต้อยติ่ง”

“ต๊าย...ลูกผู้ดีไม่พูดคำว่าตีนนะคะ มันหยาบ เรียกว่าหางหงส์ดีกว่า 

ค่ะคุณพราว...ถ้าไม่อยากให้ต้อยติ่งผู้แสนยากจนต้องเสียเงินซื้ออายครีม 

กระปุกละพัน ก็ช่วยแถลงให้ทราบทีสิคะว่าคุณพราวมีแผนจะทำอย่างไร 

ต่อไป ในเมื่อเจ้าของบ้านตั้งป้อมไม่ยอมขายให้เราอย่างนี้”

“ฉันคิดเอาไว้แล้วน่า ซื้อขายบ้านน่ะเป็นเรื่องใหญ่ อย่างไรเขาก็คง 

ไม่ตอบรับง่ายๆ หรอก แต่ฉันขอรับรองว่าไม่เกินสามวันเขาต้องโทร. 

กลับมาแน่”

“คุณพราวมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองขนาดนั้นเลยหรือคะ”

“ไม่ใช่แค่เสน่ห์ส่วนตัวหรอกที่ฉันไปหว่านเอาไว้ แต่มีเสน่หาเงินตรา 

ด้วยต่างหาก”

“โห...นี่ทุ่มทั้งตัว ทุ่มทั้งเงินเลยเหรอคะเนี่ย” ต้อยติ่งทำท่าขนลุก 

“กลัว...เอ๊ย! ปลื้มแทนอีตาคนนั้นจริงๆ หวังว่าเขาจะเจอเสน่ห์จุกอกจนรีบ

ขายให้เราแทบไม่ทันนะคะ”

“เรือ่งนัน้มนัแนอ่ยูแ่ลว้ เงนิทองเปน็ของหายาก ใครๆ กอ็ยากไดด้ว้ย 

กันทั้งนั้น ราคาที่ฉันให้ไปซื้อบ้านสวยๆ ดีๆ ที่กรุงเทพฯ ได้เลยนะ แถม 

นี่ยังเป็นราคาเฉพาะตัวบ้านไม่เกี่ยวกับที่ดินอีกต่างหาก”

ต้อยติ่งได้ยินดังนั้นก็รีบท้วงขึ้นมาว่า “เอ๋...คุณพราวขา แบบนี้ 

ก็เท่ากับว่าเรากู้เงินจากธนาคารมาซื้อบ้านเก่าๆ น่ะสิคะ”

“ใช่...ก็มันเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนทำรีสอร์ตวิมานของฉัน”

“แต่พนักงานธนาคารบอกว่า ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อธุรกิจมันแพงกว่า 
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ดอกเบี้ยเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะ”

“ยายต้อยติ่งเอ๊ย...ทำไมไม่คิดบ้างว่าบ้านเก่าขนาดนั้นค่าเสื่อมไม่กิน 

มูลค่าบ้านไปหมดแล้วเหรอ อย่าลืมนะบ้านเก่าราคาประเมินก็จะยิ่งต่ำ  

ดีไม่ดีธนาคารไม่ปล่อยกู้อีกต่างหาก เพราะฉะนั้นเราต้องทำเรื่องกู้เงิน 

มาลงทุนทำรีสอร์ตสิ ไม่ใช่กู้มาซื้อที่อยู่อาศัย มูลค่าที่ธนาคารประเมินมา 

คือมูลค่าของโครงการ ไม่ใช่แค่บ้านหรือที่ดิน”

“แต่ว่า...”

“นี่ตกลงใครเป็นเจ้านายกันแน่เนี่ย ตั้งหน้าตั้งตาสอนฉันเสียยิ่งกว่า 

แม่อีกนะ รู้ตัวหรือเปล่า” ผู้เป็นนายขัดขึ้นด้วยอารมณ์คุกรุ่น “อย่าลืมสิว่า 

ฉนัจบบรหิารมานะ ไมว่า่อยา่งไรกต็อ้งบรหิารกจิการรสีอรต์ใหด้ทีีส่ดุ กูม้า 

ตอนนี้ เดี๋ยวไม่นานก็คืนทุนเองแหละ แกคงไม่เคยได้ยินประโยคที่ว่า  

‘อสังหาริมทรัพย์คือราชาแห่งการลงทุน’ ละสิ”

“แต่ต้อยติ่งกลัวว่าจะได้ไม่คุ้มเสียนี่คะ ทุ่มเงินซื้อบ้านขนาดนั้น เรา 

อาจจะต้องลงทุนแบบยาจกมากกว่า เพราะยังไม่ทันได้เปิดรีสอร์ตเงิน 

ก็หมดพอดี คุณพราวอย่าลืมว่าเรายังต้องปรับปรุงบ้านของคุณทวด 

อีกนะคะ”

“ไมต่อ้งเปน็หว่งไปหรอก ฉนัคดิเผือ่เอาไวห้มดแลว้ ถงึไดก้ลา้ใหร้าคา 

ไปแบบนั้น แกน่ะไม่รู้อะไร บ้านหลังนั้นเป็นมรดกตกทอดมาหลายรุ่น 

เชียวนะ ถ้าไม่ให้ราคาสูงๆ ทายาทที่ไหนจะยอมขายให้เราฮึ”

ต้อยติ่งจนด้วยเหตุผล สะบัดหน้าอย่างคนขี้งอนแล้วเปลี่ยน 

เป้าหมายไปพูดโจมตีเจ้าของบ้านแทน “ต้อยติ่งยอมเข้าใจเรื่องยากๆ 

พวกนั้นก็ได้ แต่ที่ไม่เข้าใจคือเราจะต้องเสียศักดิ์ศรีไปงอนง้อตานั่นทำไม  

แหม...เห็นมันดูถูกคุณพราวแล้วของขึ้นจริงๆ ค่ะ มันคงไม่รู้ว่าบ้าน 

คุณพราวน่ะผู้ดีเก่าแท้ๆ เชียวนะ คนอะไรไม่หล่อแต่หยิ่งเหลือเกิน”

“บางเรือ่งเราจะเอาแตอ่ารมณไ์มไ่ดห้รอกนะตอ้ยติง่ เพราะเราตอ้งงอ้ 

เขา...ทอ่งไว ้เราอยากไดบ้า้นเขากต็อ้งพดูด ีทำดกีบัเขาใหม้ากๆ” พราวพริณุ 
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ทำเสียงขึ้นจมูก “ฉันเองก็ไม่ชอบใจตานั่นเหมือนกันแหละ ถ้าไม่ใช่เจ้าของ

บ้านหลังที่หมายตาก็คงด่ากลับไปแล้ว”

“ก็ได้ค่ะ ที่ยอมเนี่ยเพราะเห็นแก่คุณพราวนะคะ ไม่งั้นต้อยติ่งคง 

ข่วนหน้ามันให้ลายเสียยิ่งกว่าตีนกาบนหน้ายายเล็กเสียอีก หมั่นไส้!”

หญิงสาวหัวเราะคิกคัก เมื่อลูกน้องว่ากระทบไปถึงแม่ครัวที่บ้านซึ่ง 

เป็นไม้เบื่อไม้เมามาช้านาน ก่อนจะดักคออีกฝ่ายว่า “อ้าว ไหนบอกให้ฉัน 

เรียกหางหงส์ไงล่ะ”

“ขอยกเว้นยายเล็กไว้คนนะคะ คุณพราวขา” คำพูดนั้นเรียกเสียง 

หัวเราะของคนทั้งคู่ได้

พราวพิรุณกำลังมีความสุขกับกิจการใหม่นี้อย่างมาก ดวงตาคู่สวย 

เต็มไปด้วยความหวังเต็มเปี่ยมจนส่องประกายระยิบระยับชวนมอง ทว่า 

ความสุขนี้จะอยู่กับใบหน้าสวยใสไปอีกนานเท่าไรหนอ... 

แม้ว่าเจ้านายสาวจะแสดงความเชื่อมั่นในความคิดและการกระทำ 

เพียงใด แต่คนสนิทอย่างต้อยติ่งก็ยังอดกังวลไม่ได้ ด้วยติดตามรับใช้ 

กันมานาน จึงรู้ดีว่าเจ้านายของตัวเองมีอีโก้สูง และยังเดิมพันกับรีสอร์ต 

ครั้งนี้ไว้หมดหน้าตัก หากทำพลาดอีกครั้งชีวิตก็คงทลายราบไปและอาจ 

ไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้อีก

พอต้อยติ่งคิดถึงเรื่องความล้มเหลวของร้านกาแฟขึ้นมาทีไร  

เส้นเลือดตรงขมับก็ปูดขึ้นมาทุกที



พราวพริณุไมต่อ้งรอถงึสามวนัตามทีค่าด เพราะในเยน็วนัรุง่ขึน้ 
ก็ได้รับการติดต่อจากผู้ชายที่ชื่อ ‘ธีรธรรศ ชำนาญวาณิช’ ซึ่งแนะนำตัวว่า 

เป็นเจ้าของบ้านหลังงาม ก่อนจะถามย้ำถึงราคาให้แน่ใจอีกครั้ง

“คุณเข้าใจไม่ผิดหรอกค่ะ พราวรู้ดีว่ามันออกจะแปลกที่จู่ๆ ก็มี 

คนแปลกหน้ามาขอซื้อตัวบ้านในราคาสูงลิบ แต่ขอยืนยันว่าไม่ได้มา 

หลอกลวงอะไรทั้งสิ้น พราวชอบบ้านหลังนี้มาก ก็เลยอยากจะขอซื้อต่อ 

ในราคาตามที่เสนอไปค่ะ”

พอพราวพิรุณยืนยันตัวเลขซื้อขาย บรรยากาศของการสนทนาก็

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เสียงชายที่ชื่อธีรธรรศฟังดูค่อนข้างพอใจ 

กับข้อเสนอมาก พลางเล่าว่า “บ้านหลังนี้เป็นมรดกที่พ่อผมยกให้เป็น 

สิทธิ์ขาดแล้ว ผมสามารถตัดสินใจได้เลย แต่ผมยังมีข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่ง 

ถา้จะซือ้เฉพาะตวับา้น แลว้คณุจะแซะออกไปไดอ้ยา่งไร บา้นทัง้หลงันะครบั 

ไม่ใช่โมเดลที่จะย้ายไปย้ายมาได้ง่ายๆ”

“พอดีพราวมีเพื่อนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ เธอบอกว่าสามารถย้าย 

๓
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เฉพาะตวับา้นไดค้ะ่ คอืตอนนีพ้ราวกำลงัจะสรา้งบตูกิรสีอรต์ กเ็ลยอยากได้ 

บา้นเกา่ๆ แบบนีไ้ปทำทีพ่กัรบัรองลกูคา้เพิม่ วา่แตคุ่ณสนใจจะขายใหพ้ราว 

ไหมคะ”

“แล้วถ้าผมตกลง คุณจะมารื้อไปเมื่อไรครับ”

“กถ็า้คณุธรีธรรศไมต่ดิขดัอะไร พราวกอ็ยากจะยา้ยใหเ้สรจ็โดยเรว็ 

ที่สุดค่ะ เพราะว่าพราวค่อนข้างรีบ”

“งั้นเดี๋ยวผมส่งเอสเอ็มเอสชื่ออีเมลไปให้ คุณช่วยส่งสัญญาซื้อขาย 

มาให้ผมดูหน่อย ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ทำสัญญาซื้อขายศุกร์นี้ได้เลยครับ”

“ศุกร์นี้เหรอคะ!” คนฟังอุทานลั่น ไม่นึกว่าอีกฝ่ายจะตอบตกลง 

ง่ายดายปานนี้ ความรู้สึกแปลกๆ ทำให้เธอรั้งรอเพื่อคิดทบทวนทุกอย่าง

ด้วยความรอบคอบ แต่แล้วคำพูดต่อมาของคู่สนทนาก็ทำให้ความลังเลใจ

มลายหายไปในพริบตา

“หรอืวา่คณุตดิขดัอะไร กไ็หนวา่รบีไงครบั” ชายหนุม่หวัเราะเยาะชนดิ

ไมเ่กรงใจคนฟงั “ตวับา้นคอ่นขา้งเกา่แลว้นะครบั อายกุร็ว่มรอ้ยปเีหน็จะได ้

ถ้าคุณรีบใช้ก็ต้องเข้ามาซ่อมแซม ไหนจะต้องย้ายข้าวของต่างๆ อีก เรื่อง 

พวกนี้คุณต้องเผื่อเวลาไว้ทั้งนั้น ผมเองก็ไม่ค่อยว่าง ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆ 

คงไม่สามารถอำนวยความสะดวกหรือเปิดบ้านให้คุณได้บ่อยๆ นะ แล้ว 

ที่สำคัญก็คือผมไม่ชอบความวุ่นวาย ถ้าคุณจะเอาก็ต้องรีบทำให้มันจบ”

พอหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็เริ่มกลัวเจ้าของบ้านจะเปลี่ยนใจไม่ขาย 

จึงละล่ำละลักบอก “ได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวพราวจะจัดการทุกอย่างให้เสร็จโดยเร็ว 

ที่สุด แล้วไม่ต้องห่วงนะคะ ทางพราวจะเป็นฝ่ายดูแลความเรียบร้อย 

ทุกอย่างเอง ไม่ให้คุณธีรธรรศต้องลำบากอะไรเลยค่ะ”

“ดี ผมชอบคนพูดง่ายๆ แบบนี้ ทางผมเองก็ไม่เรื่องมากเช่นกัน 

พอทำสัญญาซื้อขายเสร็จ จ่ายเงินครบ คุณก็มาเอาบ้านหลังนี้ไปได้เลย”

เมื่อการเจรจาซื้อขายจบลง พราวพิรุณก็เบ้ปากใส่โทรศัพท์ เกลียด 

นสิยัชอบออกคำสัง่ของอกีฝา่ยยิง่นกั แตช่า่งหวัมนั ในเมือ่เธอไดค้รอบครอง 
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บ้านหลังงามสมใจ

“ห ึไมเ่หน็จะยากเลย มเีงนิเสยีอยา่ง ฮะๆๆ” หญงิสาวหวัเราะเสยีงใส 

แทบจะกระโดดตัวลอยด้วยความดีใจ ในที่สุดทุกอย่างก็ลงตัว นับเป็น 

ย่างก้าวสำคัญของโพรเจกต์บูติกรีสอร์ตที่วางแผนเอาไว้ และจากนี้ไป 

คงไม่มีใครกล้ามาดูถูกเธอว่าวาดฝันบนวิมานอีก

พราวพริณุมวัแตด่ใีจทีส่ามารถเจรจาซือ้ขายบา้นหลงัใหญไ่ดใ้นราคา 

ที่น่าพอใจ จนลืมนึกเฉลียวใจว่า ทำไมอะไรๆ มันถึงได้ดูง่ายไปเสียหมด 

แบบนี้

 

การซื้อขายที่มีเงินเจ็ดหลักกรุยทางนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสมใจ 
ทั้งคนซื้อและคนขาย แม้แต่คนรอบข้างยังตกใจจนร้องลั่นออกมาเมื่อ 

ทราบเรื่อง

“เฮ้ย! นี่ซื้อกรงหมากันหรือไง ถึงได้ไวเป็นแม็กเลฟ๑ แบบนี้” เสียง

ของรมิตาทำให้ทุกคนในร้านกาแฟหันมามองเป็นตาเดียว

พราวพิรุณตีต้นแขนเพื่อนเพื่อปรามให้เบาเสียงลง ก่อนจะเล่าต่อว่า 

“แหม...ก็คุณธีรธรรศ เจ้าของบ้านน่ะ เขาอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่าง 

ถึงกับเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินมาเซ็นหนังสือสัญญาซื้อขายถึงที่บ้าน 

เลยรู้ไหม”

“เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินมีบริการนอกสถานที่ด้วยเหรอเนี่ย...

แปลกจัง ปกติต้องไปทำที่หอทะเบียนเองไม่ใช่เหรอ”

“เห็นว่านายอำเภอสั่งการมาเป็นพิเศษน่ะ”

“ออ้! มเีสน้สายใหญโ่ตนีเ่อง” สาวผมสัน้พยกัหนา้รบัดว้ยความเขา้ใจด ี 

เพราะเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมชนบท คนรวยมักจะมีอภิสิทธิ์แบบนี้ 

๑ แม็กเลฟ (maglev มาจากคำว่า magnetically levitating) รถไฟพลังแม่เหล็ก 

ความเร็วสูง ทำสถิติโลกอยู่ที่ ๕๘๑ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
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เสมอ

“เจ้าหน้าที่คนนั้นยังอธิบายขั้นตอนการทำเรื่องขอย้ายอาคารให้ด้วย 

นะ แตเ่อกสารมนัคอ่นขา้งเยอะ แถมเรากไ็มช่ำนาญเรือ่งแบบนีอ้กีตา่งหาก”  

หญิงสาวหยิบพัดขึ้นมาโบกไล่ความร้อน ท่าทีบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้า 

ระอาใจแบบสุดๆ จากนั้นก็โยนเรื่องนี้ให้สาวผมสั้นดูแล

“ไหนๆ มนิตก์ห็าคนมายา้ยบา้นใหแ้ลว้นี ่งัน้กช็ว่ยไปดำเนนิการเรือ่ง 

เอกสารแทนเราหน่อยนะ มันไม่มีอะไรมากหรอก ก็แค่เดินเรื่องขอย้าย 

อาคารกับ อบต. จัดการประสานงานเรื่องทางผ่าน...อ้อ! ต้องหาคนมา 

ขนของออกจากบา้นดว้ยนีน่า เกอืบลมืไปเสยีสนทิเลย แลว้ยงัมอีะไรอกีหนอ 

...ใช่แล้ว! ต้องหาโกดังมาเก็บของด้วยนี่นา”

พราวพิรุณลองไล่รายการต่างๆ ที่ต้องทำออกมาคร่าวๆ แต่ยาว 

เหยียดในสายตาเพื่อนรัก แถมยังสำทับว่าทุกอย่างต้องเสร็จสิ้นในระยะ 

เวลาอันสั้นที่สุด ซึ่งเป็นงานที่ยากจนผู้รับผิดชอบโอดครวญ

“เฮ้ย! นี่ฉันเป็นเพื่อนนะพราว ไม่ใช่เบ๊”

“ไหนบอกวา่ถา้ไมใ่ชเ่รือ่งเงนิ มนิตย์นิดจีะชว่ยเราทุกเรือ่งไง ไมท่นัไร 

จะเบี้ยวกันแล้วเหรอ”

เมื่อพราวพิรุณทวงสัญญา รมิตาก็เข้าตาจน จำต้องรับงานนี้โดย 

ไมม่ทีางเลีย่ง ดว้ยนสิยัซือ่สตัย ์พดูคำไหนคำนัน้ กลายเปน็บว่งรดัคอใหด้ิน้ 

ไม่หลุด การสร้างรีสอร์ตวิมานจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยโครงการหินๆ อย่างการ 

ชะลอบ้านหลังงามอายุกว่าร้อยปีนี่เอง

เพยีงสปัดาหถ์ดัมาขา้วของตา่งๆ กถ็กูขนยา้ยออกมาพรอ้มกบัการขึน้ 
โครงเหล็กสำหรับยึดตัวบ้านให้แน่นหนา เตรียมไว้สำหรับการโยกย้ายบ้าน 

ครัง้สำคญั ทมีงานทีร่มติาจา้งมามแีผนจะใชไ้ฮดรอลกิขนาดใหญม่าชว่ยยก 

ตัวบ้านให้สูง เพื่อตัดโครงสร้างเดิมซึ่งเริ่มทรุดโทรมออก จากนั้นสอด 

โครงเหล็กตรงด้านใต้ ก่อนจะค่อยๆ เลื่อนไปลงแพขนานยนต์ที่เช่ามา 
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เพื่อการนี้โดยเฉพาะ แล้วนำบ้านล่องไปตามแม่น้ำ ก่อนจะขึ้นที่ท่าบ้าน 

ขุนพิทักษ์

ส่วนต้อยติ่งที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลเรื่องการขนของออกจาก 

ตัวบ้าน เริ่มจัดการงานต่างๆ ภายใต้ร่มเงาของเต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ตรง 

สนาม เนื่องจากพราวพิรุณผู้เป็นนายรับปากจะเป็นฝ่ายดูแลจัดการเรื่อง 

ย้ายบ้านนี้ โดยไม่ให้เจ้าของเดิมต้องลำบากใดๆ ผลก็คือรมิตากับต้อยติ่ง 

ต้องมานั่งตรากตรำดูแลแทนพราวพิรุณทุกอย่าง

ชายผู้มีหัวใจเป็นหญิงสวมหมวกปีกกว้างสีสด เดินกรีดกรายไปทั่ว 

เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยไปพร้อมกับการเหล่มองชายหนุ่มกล้ามโต 

ทำงานอย่างมีความสุข พอเห็นรถสิบล้อคันใหญ่ถอยหลังเข้ามาจะชนเต็นท์ 

ก็ร้องลั่น

“ตายแล้ว! ระวังหน่อยสิคะ เดี๋ยวก็เป็นบุคคลในข่าวด้วยกันหรอก” 

ตอ้ยติง่วา่ แตพ่อไดเ้หน็คนขบัรถสบิลอ้ชะโงกหนา้ออกมามอง กร็บีออกตวั 

ว่า “เอ่อ...เรื่องนี้เราขอเป็นฉายเดี่ยวดีกว่า คนอะไรหน้าโฮ้ด...โหด”

ส่วนพราวพิรุณก็วุ่นกับการทำบัญชีและถ่ายรูปข้าวของสำคัญต่างๆ  

ก่อนจะนำขึ้นรถย้ายไปเก็บชั่วคราวที่โกดังใกล้ๆ ซึ่งมีทั้งเครื่องเบญจรงค์ 

นำ้ทอง เครือ่งเคลอืบแบบจนี รวมไปถงึเครือ่งเรอืนราคาแพงตา่งๆ ลว้นแต่ 

เป็นของชิ้นงามๆ มองแล้วละลานตาไปหมด

ทว่าในบรรดาข้าวของทั้งหมดไม่มีสิ่งใดดึงดูดความสนใจได้เท่า 

ภาพถา่ยเตม็ตวัของชายสูงอายุทา่นหนึง่ แมว้า่สขีองภาพจะซดีจนกลายเปน็ 

สีน้ำตาลจางๆ แต่ก็ยังพอเห็นเค้าโครงหน้าที่บ่งบอกถึงความองอาจแบบ 

ขา้ราชการสมยัเกา่ ดวงตาขงึขงัคมด ุรวมไปถงึเรยีวหนวดงามตดัแตง่อยา่งด ี

เหนือริมฝีปากหนา ยิ่งมองก็ยิ่งละม้ายกับเจ้าของบ้านหนุ่ม ใต้ภาพนั้น 

เขียนด้วยตัวบรรจงว่า ‘หลวงชำนาญวาณิช’

ด้วยความทรงจำอันเป็นเลิศ พราวพิรุณก็นึกออกทันทีว่าเป็นชื่อ 

เดียวกับนามสกุลเจ้าของบ้าน และท่านผู้นี้คงจะเป็นบรรพบุรุษของเขา 
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กระมัง

‘คุณหลวงอะไรนี่ สมัยก่อนคงเป็นคนที่โก้ไม่หยอก’ เธอชื่นชมอยู่ 

ในใจ

จะว่าไปแล้ว ถ้าวัดจากความเก่าแก่ของภาพถ่าย รวมถึงตัวบ้านซึ่ง 

ปลูกสรา้งในรปูแบบคลา้ยคลงึกนั ทำใหพ้ออนมุานไดว้า่ บางทขีนุพทิกัษว์ารี 

กบัหลวงชำนาญวานชิอาจจะมชีวีติอยูใ่นชว่งเดยีวกนักเ็ปน็ได ้และดว้ยความ 

ช่างคิด พราวพิรุณจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าบุรุษทั้งสองเคยรู้จักกันหรือเปล่า

“คุณพราวขา มายืนทำอะไรตรงนี้เหรอคะ” เสียงดัดแหลมดังขึ้น 

ขัดจังหวะความคิด

“อ้อ! พอดีฉันเห็นภาพนี้น่าสนใจ ก็เลยหยุดดูน่ะ”

“รูปใครเหรอคะ เก๊า...เก่า” ต้อยติ่งทำหน้ามุ่ย “ดูสิ หน้าเหลืองไป 

หมด สงสัยจะทำงานหนักมากไปนะคะ”

พอต้อยติ่งพูดจบ ยังไม่ทันจะอ้าปากหัวเราะตามนิสัยขี้เล่น กิ่งไม้ 

แห้งก็ลอยมาโดนหัวเข้าอย่างจัง

“เฮ้ย! ใครเล่นเจ็บๆ วะ เดี๋ยวแม่ก็ด่าให้เสียสติหรอก” ต้อยติ่งหัน 

ไปโวยลั่นพลางมองหาคนรับผิดชอบ แต่ก็พบกับความว่างเปล่าเท่านั้น

“เป็นอะไรไปต้อยติ่ง”

“ใครก็ไม่รู้มาซุ่มโจมตีค่ะคุณพราว ดูสิ ปาใส่มาได้ กิ่งเบ้อเริ่มเลย 

ค่ะ”

พราวพิรุณหัวเราะคิกคัก “สงสัยโดนดีเข้าแล้วมั้งต้อยติ่ง”

“ลมพัดมากกว่ามั้งคะ” ต้อยติ่งฝืนหัวเราะตาม “ร้อยไม่เชื่อ พัน 

ไม่เชื่อ เรื่องแบบนี้หรอก อย่ามาหลอกให้กลัวเสียให้ยากเลยค่ะ”

นายสาวหลิ่วตาแบบรู้ทัน ลูกน้องคนนี้เป็นพวกปากกล้าขาสั่นมา 

แต่ไหนแต่ไร “ให้มันจริงเหอะ ยายคนเก่ง”

ระหว่างนั้นเอง รมิตาซึ่งแต่งตัวด้วยชุดทะมัดทะแมง สวมหมวก 

นิรภัยสีเหลืองสด ก็เดินเข้ามาสมทบพร้อมกับถามว่า “มีอะไรเหรอ”



ลี ฬ ว ร า       37

“อ้อ! เราดูรูปเจ้าของบ้านกันอยู่”

“อย่ามัวทำอะไรไร้สาระอยู่เลย เดี๋ยวเขาจะยกตัวบ้านขึ้นแล้วนะ รีบ 

ไปดูกันเถอะ” สาวผมสั้นตัดบทพร้อมกับรุนหลังเพื่อนไปอีกด้านทันที

เมื่อทั้งสามมาถึงหน้างาน พราวพิรุณก็พบว่าตอนนี้บ้านทั้งหลังถูก 

คลุมด้วยวัสดุกันฝุ่นสีเขียวตามระเบียบการของ อบต. คนงานกับวิศวกร 

กำลังเร่งมือทำงานขั้นสุดท้ายด้วยการตรวจสอบอุปกรณ์และความ 

เรียบร้อย ก่อนจะทำการยกบ้านโบราณหลังงามขึ้นจากฐานรากเดิม

ความเครยีดในการทำงานพุง่สงูขึน้ เนือ่งจากทกุคนทราบดวีา่ตวับา้น 

เก่ามีอายุกว่าร้อยปี ซ้ำยังมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก ข้อผิดพลาดเพียง 

เล็กน้อยอาจทำให้เกิดหายนะได้ เมื่อวิศวกรใหญ่ใช้วิทยุสอบถามความ 

พร้อมของทุกฝ่าย จู่ๆ ก็มีสายลมกระโชกแรง พัดใบไม้แห้งปลิวใส่คนงาน

จนแทบลืมตาไม่ขึ้น

“เฮ้ย! อะไรวะเนี่ย” เสียงใครบางคนตะโกนขึ้นด้วยความตกใจ

สิ้นคำบางสิ่งก็หล่นกระแทกพื้นดังสนั่น ตามมาด้วยเสียงโวยวาย 

ของเหลา่คนงานทัง้หลาย ความโกลาหลเกดิขึน้ไปทัว่บรเิวณ เมือ่มใีครตะโกน 

ว่าไฮดรอลิกที่นำมายกบ้านนั้นเกิดเสียขึ้นพร้อมกัน แถมยังเกิดอุบัติเหตุ 

ไม่คาดฝัน ลวดสลิงที่ดึงตัวบ้านเอาไว้ขาดกระจุยไปหลายจุด

รมิตาหน้าเครียด วิ่งไปดูที่เกิดเหตุ พบว่าเครื่องมือต่างๆ ซึ่งนำมา 

ใช้ในการเคลื่อนย้ายบ้านได้รับความเสียหายจนใช้งานไม่ได้ เหล่าคนงาน 

กำลังตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ จึงมีเสียงวิจารณ์ดังขึ้นอย่างเสียขวัญ

“เมือ่กีต้อนกำลงัเตรยีมดดีบา้นขึน้ จู่ๆ  ลวดสลงิมนัเกดิขาด แถมดดี 

กลับมาเกือบตัดคอข้าแล้ว โชคดีที่หลบทัน ไม่งั้นได้เป็นศพแน่ๆ”

“น่ากลัวฉิบหายเลย ข้านึกแล้วว่าบ้านเก่าๆ แบบนี้ต้องมีอาถรรพ์...

ไม่เอาแล้ว ข้าไม่อยากทำงานนี้แล้ว”

จากปัญหาเรื่องอุปกรณ์ก็ลุกลามไปถึงสภาพจิตใจคนงาน ทุกอย่าง 

หยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง ไม่มีใครกล้าแตะต้องเครื่องมือหรือกลับเข้าไป 
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ทำงาน เอาแต่หนีไปหลบแดดอยู่ตามเพิงชั่วคราว รอคำสั่งจากนายจ้างซึ่ง

กำลังยืนปรึกษากันอยู่

วิศวกรหนุ่มใหญ่พยายามระดมช่างซ่อมแซมไฮดรอลิก แต่จนแล้ว 

จนรอดก็ไม่มีวี่แววว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะกลับมาใช้ได้ตามปกติ เสียงเล่าลือ 

เกี่ยวกับอาถรรพ์เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป

ไม่มีใครนึกเฉลียวใจเลยว่าบนระเบียงชั้นสองมีสายตาคู่หนึ่งกำลัง 

จอ้งตรงมา รา่งนัน้เบาบางเสยียิง่กวา่หมอกในยามเชา้ เคลือ่นไหวเรว็ยิง่กวา่ 

สายลม เพียงพริบตาเดียวก็ลงมายืนข้างกายพราวพิรุณพร้อมทั้งแสยะยิ้ม

กว้างจนเห็นฟันสีดำเต็มปาก

พราวพริณุขนลกุซู ่สมัผสัไดถ้งึบางสิง่ทีม่องไมเ่หน็ จนตอ้งดงึสรอ้ย

ทีห่อ้ยพระประจำตระกลูออกมา วญิญาณลกึลบัตะลงึมองดว้ยความตกใจ 

ก่อนจะพ่ายความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องจนหายวับไปทันที

“คุณพราวเป็นอะไรไปคะ หน้าซี้ด...ซีด” ต้อยติ่งทักเสียงหลงพร้อม

กับเข้ามาประคองเจ้านาย

รมิตาเห็นดังนั้นก็รีบผละจากงานเข้ามาช่วยประคองอีกด้าน

“ไม่เป็นไร แค่จู่ๆ ก็รู้สึกร้อนๆ หนาวๆ วูบวาบพิกล ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว 

ละ” เธอฝืนยิ้มพลางหันไปถามเพื่อน “เอาไงดีมินต์ พวกคนงานเสียขวัญ 

กันใหญ่แล้ว แถมข้าวของก็ยังมาพังเสียหายแบบนี้ แล้วบ้านจะเป็นอะไร 

ไหมเนี่ย”

“ตกลงวา่พราวหว่งคนงาน หว่งของ หรอืหว่งบา้นกนัแน”่ รมติายอ้น 

ถาม

“ถามแปลกๆ ก็ต้องห่วงทั้งหมดนั่นแหละ ถ้าเป็นอะไรไปก็เงินทั้งนั้น 

เลย จะไม่ห่วงได้อย่างไรกันล่ะมินต์”

“ตอนนี้คงต้องหยุดทุกอย่างเอาไว้ก่อน เพราะพวกคนงานขวัญเสีย 

กันมาก คงไม่มีกะจิตกะใจทำงานอีกแล้ว อีกอย่างตอนนี้ก็บ่ายแก่ๆ แล้ว  

กว่าจะซ่อมเครื่องมือเสร็จก็คงใกล้ค่ำ หมดเวลาทำงานพอดี”
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“นีม่นัเกดิอะไรขึน้เหรอ เสยีงดงัไปถงึขา้งหลงัเลย” เสยีงโวยวายของ 

ชายคนหนึ่งดังขึ้น

พราวพิรุณไม่ต้องหันไปมองก็ทราบดีว่าคืออดีตเจ้าของบ้านหนุ่ม 

จอมเรื่องมากนั่นเอง

“พอดีเรามีปัญหานิดหน่อยค่ะคุณธีรธรรศ” ต้อยติ่งชี้แจงแทน 

ทุกคน

“ไหนคณุรบัปากวา่จะรบีทำทกุอยา่งใหเ้รยีบรอ้ยอยา่งไรละ่คณุพราว  

ไม่ทันไรก็เกิดปัญหานั่นนี่เต็มไปหมด แล้วจะย้ายบ้านเสร็จภายในหนึ่ง 

อาทิตย์ไหมครับ” ชายหนุ่มหันมาเล่นงานสาวสวยอย่างไม่ไว้หน้า

คนถกูตำหนนิกึฉนุ แตก่พ็ยายามอดกลัน้ไมโ่ตต้อบแบบเจบ็ๆ กลบัไป 

ปล่อยให้ต้อยติ่งเป็นหนังหน้าไฟรับทุกอย่างแทน

“รับรองด้วยเกียรติเลยค่ะ ว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เสียวไส้แบบนี ้

อีก คุณธีรธรรศไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ” ต้อยติ่งยืนยัน

“คุณก็อย่าไปจ้างทีมงานกระจอกๆ มาสิ ของถูกมักจะไม่ได้เรื่อง 

หรอก ก็เห็นๆ กันอยู่”

รมติาหนา้ชากบัคำปรามาส เริม่รูส้กึวา่อกีฝา่ยลำ้เสน้เกนิไปแลว้ แต ่

ยังเกรงใจเพื่อนจึงไม่โต้ตอบใดๆ ผิดกับพราวพิรุณที่เริ่มจะทนอีกฝ่าย 

ไม่ไหว จึงพูดออกมาว่า “ของถูก ต่อให้ไม่ได้เรื่องก็ยังมีดีที่ถูก แต่ถ้าแพง 

แล้วยังห่วยอีกเนี่ย ก็ถือเป็นคน...เอ๊ย ของที่ไร้คุณค่ายิ่งกว่าของถูกเสียอีก 

รู้ไหมคะคุณธีรธรรศ”

ทุกคนพากันกลั้นหัวเราะกับคำเปรียบเปรย ชายหนุ่มเม้มปากแน่น 

จอ้งหนา้สาวสวยตรงหนา้ราวกบัจะกนิเลอืดกนิเนือ้ พราวพรุิณเมนิหนา้หน ี

เพราะไม่มีความจำเป็นต้องง้องอนอีกฝ่ายแล้ว ขอแค่ย้ายบ้านออกไปก็ไม่

ต้องเจอกันอีก

ตอ้ยติง่เหน็ดงันัน้กพ็ยายามคลีค่ลายสถานการณ ์“คณุธรีธรรศอยา่ 

กงัวลใจไปเลยคะ่ เดีย๋วตอ้ยติง่จะดแูลอยา่งใกลช้ดิใหเ้อง ขอโทษดว้ยนะคะ 
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ที่ทำให้ตกใจ”

“ก็ดี...” เขาพูดเสียงดังคล้ายตะคอก ก่อนจะเดินกลับเข้าไปข้างใน

เมือ่เจา้ของบา้นหนุม่เดนิลบัตาไปแลว้ ตอ้ยติง่กเ็อามอืเทา้เอว พรอ้ม 

กับแอบนินทาด้วยความหมั่นไส้ “แหม...วางอำนาจบาตรใหญ่ ใช้คนอื่น 

อย่างกับเป็นขี้ข้า พิลึกคน”

“นั่นสิพราว เราว่าผู้ชายคนนี้เขามีอะไรแปลกๆ นะ” รมิตาเห็นด้วย

กับคนสนิทของเพื่อนรัก

“แปลกยังไงเหรอมินต์”

“ก็นี่มันบ้านของบรรพบุรุษแท้ๆ ทำไมดูท่าทางไม่ค่อยแยแสเท่าไร  

ไหนพราวเคยเล่าว่าเขาหวงบ้านหนักหนาไง แต่ดูตอนนี้สิ พอได้เงินแล้ว 

ก็เร่งวันเร่งคืนให้เราย้ายไปไวๆ ไม่เหมือนคนหวงบ้านเลยสักนิด”

พราวพิรุณคิดตามก็ยอมรับว่าแปลกจริงๆ ดังคำเพื่อน แต่ตอนนี้ 

ไม่ใช่เวลาจะมาใส่ใจเรื่องนี้ ในเมื่อมีปัญหาใหญ่กองตรงหน้า หญิงสาวเลย

ไม่อยากค่อนแคะนิสัยของคนอื่นเท่าไรนัก

“ช่างมันเถอะมินต์ อย่าไปสนคนนิสัยเสื่อมๆ แบบนั้นเลย อีกหน่อย 

พอย้ายบ้านเสร็จก็ไม่มีเรื่องต้องยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้ว เรามาถกปัญหาเรื่อง 

บ้านกันต่อดีกว่า”

“เรื่องบ้านไม่ต้องห่วงไปหรอกพราว ปัญหาแบบนี้แก้ไม่ยาก ฉันเจอ 

มาเยอะแล้ว” น้ำเสียงของคนพูดฟังละม้ายกับไม่ได้หวาดหวั่นกับปัญหานี้ 

เท่าไร เธอหยิบโทรศัพท์เคลื่อนที่ขึ้นมาโทร. หาใครบางคน เจรจาอยู่สักพัก 

กอ่นจะวางสาย จากนัน้กม็คีำตอบดีๆ  มาบอกคนทีเ่ปน็ทัง้เพือ่นและนายจา้ง 

ในคราวเดียวกัน

“เรื่องแบบนี้มันต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญมาจัดการรู้ไหม คนนี้เก่งจริง  

รับรองว่าหนักหนาแค่ไหนก็เอาอยู่”

“ผู้เชี่ยวชาญ?” พราวพิรุณทวนคำอย่างทึ่งๆ รู้สึกศรัทธาขึ้นมา 

ตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าเลยทีเดียว
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“ใช่ ท่านรับปากว่าพรุ่งนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาให้เรา พราวสบายใจ 

ได้เลย” สาวผมสั้นหันไปหาคนสนิทของเพื่อนรักพร้อมกับสั่งว่า “ต้อยติ่ง 

พาคุณพราวกลับไปก่อน เดี๋ยวฉันจัดการเรื่องทางนี้ต่อเอง”

ต้อยติ่งรอโอกาสนี้อยู่พอดี เมื่อรมิตาเปิดทางให้ก็รีบต้อนเจ้านาย

ให้ไปที่รถ “ไปกันเถอะคุณพราว อยู่ตรงนี้มันชวนให้รู้สึกหนาวๆ ร้อนๆ 

นะคะ”

“แต่ว่า...”

“ไปเหอะพราว เธออยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอก” รมิตาช่วยพูดอีกแรง

พราวพิรุณจึงจำใจไปขึ้นรถ แต่ไม่วายมองกลับไปยังบ้านหลังงาม 

ซึ่งตัวเองใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อจะได้ครอบครองด้วยความกังวล

...หรือจะมีอาถรรพ์บางอย่างที่บันดาลให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้น

บางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ธีรธรรศยอมขายบ้านง่ายๆ แล้วถ้าเป็น 

เช่นนั้นจริง...จะมีหนทางแก้ปัญหากับเรื่องชวนปวดหัวนี้ได้อย่างไร เพราะ 

คงไม่ดีแน่ ถ้าได้โปรโมชันซื้อบ้านแถมผีไปแบบนี้



แสงแห่งวันลับไปพร้อมกับความเหนื่อยอ่อนของทุกคน  
แผนการชะลอตัวบ้านในวันแรกล้มเหลวไม่เป็นท่า คฤหาสน์หลังงามยังคง 

ตั้งตระหง่านอยู่ในจุดเดิมอย่างมั่นคง ถึงไม่อาจอวดความสง่างามของ 

สถาปัตยกรรมชั้นยอดแห่งยุคได้ เพราะถูกล้อมด้วยวัสดุกันฝุ่นเอาไว้ แต ่

ก็ยังคงเป็นความภาคภูมิใจของใครบางคนไม่เสื่อมคลาย แม้ว่าตอนนี้จะ 

ไม่เหลือร่างไว้บนโลกมนุษย์แล้วก็ตาม

ท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมา วิญญาณของคนซึ่งเคยอาศัย 

และตายในบา้นหลงันีย้งัคงวนเวยีนและทำทกุอยา่งเหมอืนเมือ่ครัง้ยงัมชีวีติ

อยู่ ผิดแผกที่ทุกอย่างบังเกิดขึ้นในภพภูมิของคนตายเท่านั้น

เงารางๆ ของชายในชุดราชปะแตนสีขาวมองรูปถ่ายของตัวเอง 

ที่วางเด่นอยู่เหนือข้าวของต่างๆ แล้วก็หวนระลึกถึงวันวานเมื่อครั้งยัง 

มีชีวิตอยู่

ชายสูงวัยผู้นี้เกิดในยุคที่แม่น้ำยังคงใสสะอาดเช่นเดียวกับหัวใจ 

ของผู้คน แม้จะเป็นบุตรคนเล็กของผู้มีอำนาจในบ้านเมือง ร่ำเรียนมาสูง  

๔
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ทว่าก็ยังชื่นชอบวิถีชีวิตเรียบง่าย สงบร่มเย็นของผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำ ถึงได ้

เลือกที่แห่งนี้เป็นเรือนอยู่และเรือนตายในเวลาต่อมา

กาลสมัยผ่านไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลย้อนกลับ มีแต่ผู้ยึดติด 

เท่านั้นที่ยังคงยืนฝืนกระแสกรรมเอาไว้ ชีวิตหลังความตายจึงเหมือน 

หยุดนิ่งดั่งเช่นที่เคยเป็นมาในอดีต และจะคงไว้ตลอดไป ไม่ยอมปล่อยไป

ตามกระแสกาลเวลาเด็ดขาด

‘คุณหลวงขอรับ’ เสียงนายอ่ำ ทนายหน้าหอ๒ เรียกผู้เป็นนายเบาๆ

‘เวลามันผ่านไปนานเหลือเกินนะ’ หลวงชำนาญวานิชหรือที่ทุกคน 

ในบา้นเรยีกสัน้ๆ วา่ คณุหลวง ถอนหายใจยาว เมือ่เหน็ภาพถา่ยของตวัเอง 

ซีดจางลงไปมาก มันคือความจริงที่อิทธิฤทธิ์ของท่านไม่อาจฝืนกฎแห่ง 

ธรรมชาติได้

‘นั่นสิขอรับ กระผมยังรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนี้เอง  

พริบตาเดียวเจ้าของบ้านก็เป็นรุ่นเหลนของคุณหลวงเสียแล้ว’

‘พ่อธีระหลานข้ามันอาภัพ อายุขัยสั้นจนน่าใจหาย ดีที่ได้เจ้าธีร์ 

มาเป็นทายาทต่อ ข้าก็เบาใจ เพราะรู้ว่ามันรักบ้านหลังนี้ไม่ต่างกับข้า’

‘กระผมวา่ในบรรดาทายาททัง้หมด คณุธรีธรรศนีแ่หละขอรบั นสิยั 

เหมือนคุณหลวงที่สุด เห็นทีไรก็ชวนให้นึกถึงคุณหลวงตอนหนุ่มๆ ทุกที’

‘เหอะ คงจะเหมือนตรงที่เกิดเป็นชายเยี่ยงข้ากระมัง’ คุณหลวง 

กระแทกไม้ตะพดลงพื้น ‘เจ้าเหลนคนนี้เป็นพวกผ่าเหล่าผ่ากอก็รู้ๆ กันอยู่  

พ่อมันอุตส่าห์เสียเงินทองส่งให้ร่ำเรียนจนจบชั้นสูง แต่ดันไม่รักดีไปยึด 

อาชีพช่างภาพ เสียแรงที่มีโคตรเหง้าเป็นถึงพระยา หน้าตาก็ดูไม่ได้ ชอบ 

ไว้หนวดเครารุงรังเป็นพวกโจรห้าร้อย จะหล่อได้สักครึ่งของข้าก็หาไม่’

นายอ่ำคันปาก อยากจะบอกเหลือเกินว่าคล้ายกันตรงนิสัยดื้อรั้น 

นี่แหละ มิฉะนั้นคุณหลวงจะหนีเจ้าคุณพ่อมาสร้างบ้านเสียไกลถึงที่นี่หรือ  

๒ ทนายหน้าหอ หมายถึง หัวหน้าคนรับใช้ที่ใช้ออกหน้าออกตา, ผู้รับหน้าแทนนาย
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ทวา่เพราะเปน็บา่วรบัใชม้าตัง้แตม่ชีวีติจนถงึตอนตาย ไฉนเลยจะกลา้ขดัคอ 

เจ้านาย ได้แต่เออออไปตามประสา

‘ตอนเลก็ๆ คณุธรีก์ห็นา้ละมา้ยไปทางคณุนายมากกวา่จรงิๆ ดว้ยนะ 

ขอรับ โตขึ้นมากลับมองไม่ค่อยออกว่าหน้าเหมือนใคร’

‘ข้าถึงได้บอกว่ามันผ่าเหล่าผ่ากออยู่นี่อย่างไรเล่าไอ้อ่ำ’ คุณหลวง 

ถอนหายใจยาว ‘แลว้นีเ่จา้ธรีม์นัไปไหนเสยีละ่ ทำไมถงึไดป้ลอ่ยปละละเลย 

ให้ใครก็ไม่รู้มาวุ่นวายในบ้านข้า’

‘ไดย้นิวา่จะตอ้งรบีไปทำงานทีเ่มอืงอะไรกไ็มท่ราบขอรบั ชือ่แปลกๆ 

กระผมเองก็ฟังไม่ถนัดขอรับ แต่คงจะไปนานเหมือนทุกครั้ง คุณธีร์ก็เลย 

ให้คุณธัญช่วยดูแลเรื่องซ่อมบ้านแทนขอรับ’

‘พดูถงึเรือ่งนีแ้ลว้ขา้หนา่ยใจเหลอืเกนิ ทำไมคนสมยันีถ้งึไรก้ารอบรม 

ขนาดนี้ จะทำอะไรก็หาได้บอกกล่าวเจ้าของสถานที่ไม่ นึกว่าบ้านข้าเป็น 

ศาลากลางเมืองหรือไร จะเข้าออกอย่างไรก็ได้’ ดวงตาซึ่งกลวงลึกลงไป 

มีประกายไฟแห่งความโกรธสว่างขึ้นมาวูบหนึ่ง ‘มิหนำซ้ำ เจ้าบัณเฑาะก์๓ 

คนนั้นยังปากพล่อย หาว่าข้าหน้าเหลือง ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง’

‘กระผมใหไ้อป้รงุสัง่สอนเจา้คนปากเปราะนัน่ รวมไปถงึพวกคนงาน 

อื่นๆ แล้วขอรับ พรุ่งนี้คงรีบมาทำพิธีขอขมาแทบไม่ทัน’

‘ดีมาก พวกมันจะได้สำนึกว่าข้าไม่ใช่เพื่อนเล่นที่จะมาลบหลู่ได้ 

ง่ายๆ’ คุณหลวงหัวเราะในลำคอ

‘กระผมเองกป็ระหลาดใจกบัคนสมยันีเ้หมอืนกนัขอรบั แคซ่อ่มบา้น 

ทำไมตอ้งหอ่ผา้เขยีวๆ นีด่ว้ย มหินำซำ้ยงัใหผู้ห้ญงิมาคมุงานเหนอืผูช้ายอกี  

แล้วจะวางใจได้หรือขอรับ’

‘ข้าถึงไม่อยากให้พวกมันมาแตะต้องบ้านข้าอย่างไรเล่า เจ้าธัญมัน 

ยิง่ไมเ่อาไหน สูเ้จา้ธรีพ์ีช่ายไมไ่ดด้ว้ย พวกชา่งทีม่ากท็ำแตเ่รือ่งประหลาดๆ  

๓ บัณเฑาะก์ หมายถึง กะเทย
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ดึงนั่น ยึดนี่ วัดโน่น ดูไปดูมาแล้วข้านึกว่าจะมาทำลายบ้านมากกว่า 

ซ่อมแซมเสียอีกนะ’

‘นั่นสิขอรับ’

‘โชคดีที่ได้แม่หนูคนหนึ่งมาดูแลเรื่องข้าวของให้ ไม่งั้นสมบัติข้าคง 

จะแตกหักเสียหายเพราะพวกมือห่างตีนห่างเป็นแน่แท้’ 

ครั้นคุณหลวงพูดถึงผู้หญิงที่ใครต่อใครต่างก็เรียกอย่างยกย่องว่า  

‘คุณพราว’ แล้วก็อดนึกถึงใบหน้าสวยๆ นั้นไม่ได้ คะเนอายุอานามดูแล้ว 

น่าจะใกล้เคียงกับเหลนของตัวเอง กิริยาก็เรียบร้อย ดูมีสกุลรุนชาติ  

เสียอย่างเดียวคือผมสีน้ำตาล คงจะมีเชื้อสายต่างชาติ แต่ตัวคุณหลวงเอง 

ก็ร่ำเรียนมาจากต่างประเทศ ถึงจะไม่ใช่ฝั่งตะวันตกอย่างที่นิยม แต่การไป 

เรียนต่อที่ปีนังก็ทำให้คุ้นเคยกับพวกฝรั่งอยู่บ้าง จึงไม่ค่อยถือสาเรื่องนี้ 

เท่าไร เพราะการที่เหลนอายุยี่สิบปลายๆ แล้วยังหาเมียไม่ได้ ถือเป็นเรื่อง

ที่น่าหนักใจมากกว่า

หากว่าธีรธรรศได้เป็นฝั่งเป็นฝา มีทายาทสักคนสองคน คุณหลวง

คงจะคลายความกังวลต่ออนาคตของตระกูลชำนาญวานิชลงอักโข เพราะ 

ไม่มีเรื่องใดที่วิญญาณอย่างท่านจะห่วงเท่าการที่คฤหาสน์ตรงหน้าจะ 

ตกเป็นของคนนอกตระกูลอีกแล้ว

‘คุณหลวงกำลังพูดถึงแม่หญิงคนที่สวยเหมือนนางฟ้าหรือขอรับ’

‘ใช่ ข้าเห็นแล้วรู้สึกถูกชะตามาก ชักอยากจะให้เจ้าธีร์กลับมาเร็วๆ 

เสียแล้ว เอ็งพอมีทางไหมวะอ่ำ’

‘คุณธีร์เดินทางไปไกลเกินกว่าที่วิญญาณอย่างพวกเราจะตามไปได้

นะขอรับ นอกจากคุณหลวงจะส่งกระแสจิตสื่อไปถึง อาจจะพอดลใจให ้

คุณธีร์รีบกลับมาได้’

‘ไอ้เหลนคนนี้มันหัวแข็ง เกรงว่ารับกระแสจิตได้ก็ไม่ยอมกลับมา 

น่ะสิ’

‘ถ้าเช่นนั้นคุณหลวงก็รั้งตัวหล่อนเอาไว้ก่อนสิขอรับ รอจนกว่า 
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คุณธีร์จะกลับมาจากทำงานต่างเมือง สองคนนั้นจะได้พบหน้ากัน’

‘เออ เอ็งนี่หัวเสธ. ไม่เบา’ คุณหลวงชอบใจกับคำแนะนำของคนสนิท 

พลางเหลอืบมองอปุกรณข์า้วของตา่งๆ ทีว่างเกลือ่นกลาด รวมไปถงึขา้วของ 

บางส่วนที่ยังขนออกมาไม่หมด

งานทีค่า้งคงจะไมเ่สรจ็งา่ยๆ ในเรว็วนันีแ้น ่แตเ่พือ่ความไมป่ระมาท 

ท่านจึงกำชับคนสนิทว่า ‘ไอ้อ่ำ เอ็งไปจัดการเรื่องนี้ให้ข้าที ทำอย่างไรก็ได้  

อยา่ใหพ้วกมนัทำงานเสรจ็ในเรว็วนั ไมง่ัน้ขา้จะอดสวมบทกามเทพแผลงศร 

ใส่สองคนนั่น’

‘ได้ขอรับคุณหลวง กระผมจะรีบจัดการให้ตามที่สั่งขอรับ’

วญิญาณทัง้สองหวัเราะผสานเสยีงเยน็เยอืกดว้ยความพอใจ ในขณะที ่

คนงานซึ่งอาสาเฝ้าอุปกรณ์บังเอิญตื่นขึ้นมาได้ยินเข้า ถึงกับเอาผ้าห่มมา 

คลุมโปง สวดมนต์กับพระที่ห้อยเป็นพวงรอบคอด้วยความกลัวสุดขีด

ความเครียดทำให้พราวพิรุณนอนไม่หลับจนถึงรุ่งสาง เธอเดิมพัน 
กับกิจการบูติกรีสอร์ตแห่งนี้จนหมดหน้าตัก ตั้งชื่อเสียไพเราะว่า ‘วิมาน’  

และจะไม่ยอมให้มันต้องเปลี่ยนชื่อเป็น ‘วิมาร’ เด็ดขาด เรื่องอะไรจะให้ 

ฝันสลายไปต้ังแต่ยังไม่เร่ิมต้น เพียงเพราะเร่ืองไร้สาระอย่างภูตผีวิญญาณ

“ผีไม่มีจริงในโลก นั่นมันก็แค่บ้านเก่าๆ หลังหนึ่งเท่านั้น เจ้าของ 

เดิมเขาก็อยู่มาตั้งนานสองนาน ไม่ใช่บ้านร้างสักหน่อย” เธอย้ำกับตัวเอง 

เป็นรอบที่สิบเพื่อปลุกปลอบความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา ก่อนจะออกจาก 

ห้องนอนพร้อมกับพระเครื่องพวงใหญ่

เมื่อพราวพิรุณเดินลงมาถึงห้องอาหารด้านล่าง แพรพัตรา พี่สาว 

คนโตซึ่งนั่งตรงหัวโต๊ะเหลือบเห็นพอดี จึงร้องทักว่า “นี่มันแฟชั่นใหม่ของ 

สหัสวรรษหรือไง ถึงได้ห้อยพระเคร่ืองเป็นพวงแบบน้ี เก๋ไปอีกแบบนะเน่ีย”

คนสนทิทีเ่ขา้มาเสริฟ์ขา้วตม้เครือ่งมองตามกร็อ้งขึน้ “โห...นีต่อ้ยติง่ 

นึกว่าของตัวเองพวงใหญ่แล้วนะคะ ยังชิดซ้ายไปเลยเม่ือเจอของคุณพราว”
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“หุบปากไปเลยต้อยติ่ง” คนพูดหน้าหงิก รีบเก็บสร้อยให้มิดชิด 

กว่าเดิม

“นี่ขนมาห้อยจนหมดห้องพระหรือยังล่ะ ถ้าไม่พอพี่ให้ยืมอีกองค์ 

ก็ได้นะ” แพรพัตราพูดแซวพลางถอดสร้อยพระที่คอให้น้องสาว

“พี่แพร...พราวไม่ขำด้วยนะคะ” พราวพิรุณหน้ามุ่ย แต่ก็รับสร้อย 

พระไว้อย่างไม่ขัดศรัทธา “ต้อยติ่ง ไปเตรียมรถซิ ฉันจะไปแล้ว”

“ต๊ายแล้ว! คุณพราวจะรีบไปไหนคะ ข้าวปลายังไม่ได้ทานเลย” 

ต้อยติ่งถามอย่างแปลกใจ เพราะเจ้านายสาวไม่นิยมออกจากบ้านแต่เช้า  

“หรือว่ากลัวสภาวะโลกร้อนจะทำให้ตัวดำคะเนี่ย”

“ถ้ายังไม่ไปเตรียมรถอีก รับรองจะรับรู้ความน่ากลัวของสภาวะ 

โรคร้ายแทนแน่ๆ”

“ค่ะๆ ต้อยติ่งจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ” ชายใจหญิงรีบคว้าขนมปัง 

ใกล้มือมาใส่ปาก วิ่งปราดออกไปทำตามคำสั่งทันที โดยไม่ไยดีกับเสียงด่า

ของแม่ครัวที่ไล่หลังตามไป

“แหม...ถึงจะรีบขนาดไหนก็ไม่ทิ้งสันดานเดิมเลยนะ ต้องคาบไปกิน 

เหมือนตัวสี่ขาเลย เจ้านี่”

“ยายเล็กว่าต้อยติ่งซะเสียคนเลย ฮะๆๆ” แพรพัตราหัวเราะพลาง 

มองคนเปน็นอ้ง พบวา่อกีฝา่ยไมเ่ฮฮาไปดว้ยสกันดิ จงึสา่ยหนา้เบาๆ เพราะ

เดาออกทนัทวีา่งานของนอ้งคงจะมปีญัหา ถงึไดอ้อกอาการหงดุหงดิขนาดนี ้

“นี่ถ้าไม่บอกว่าจะไปดูรีสอร์ต พี่คงนึกว่าไปชายแดนแน่ๆ มีปัญหาอะไรกัน 

หรือ ถึงต้องห้อยพระกันขนาดนี้ พี่ยินดีให้คำปรึกษานะ”

“งานที่รีสอร์ต...พราวจ้างมืออาชีพมาช่วยดูแลแล้วค่ะ คงไม่ต้อง 

รบกวนเวลาของผู้บริหารใหญ่อย่างพี่แพรหรอก นี่ก็กำลังย้ายบ้านกันอยู่” 

พราวพิรุณปฏิเสธพลางบ่นอุบในใจว่า ทำไมพี่สาวถึงได้จมูกไว รับรู้ปัญหา 

ไดเ้รว็นกั แตเ่ธอกไ็มอ่ยากใหใ้ครยืน่มอืมาชว่ยทัง้สิน้ เพราะไมอ่ยากเสยีหนา้ 

ปัญหาแค่นี้เธอแก้เองได้
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“ย้ายบ้าน!” ยายเล็กผู้เป็นแม่ครัวถามแทรกขึ้นระหว่างที่นำจาน 

ผลไม้มาวางบนโต๊ะให้เจ้านายสาวทั้งสอง “ตกลงคุณพราวจะย้ายไปอยู่บ้าน

คณุทวดหรอืคะ แลว้จะอยูอ่ยา่งไร ลกูผูห้ญงิตวัคนเดยีว หวงัพึง่ไอต้อ้ยติง่ 

ไม่ได้หรอกค่ะ มันยิ่งไม่ค่อยได้เรื่องอยู่”

“ไม่ได้ย้ายบ้านแบบย้ายที่อยู่หรอกจ้ะยายเล็ก พอดีพราวไปซื้อบ้าน

ในยุคเดียวกันแถวๆ นั้นมาหลังหนึ่งเพื่อทำบ้านพักเพิ่ม ตอนนี้กำลังชะลอ

มาปลูกในที่คุณทวดอยู่จ้ะ”

“ชะลอบา้นหรอืคะ แหม...กเ็ปน็งานใหญเ่ลยส ิแบบนีย้ิง่ไวใ้จไอต้อ้ยติง่ 

ไม่ได้ใหญ่เลย แล้วถ้ารีสอร์ตสร้างเสร็จ คุณพราวจะย้ายไปอยู่ที่โน่นเลย

หรือเปล่าคะ”

“พราวคงต้องเทียวไปเทียวมาระหว่างสองบ้าน”

“เทยีวไปเทยีวมาอยา่งนัน้หรอืคะ!” แมค่รวัวยัชรารอ้งลัน่ดว้ยความ 

ตกใจ พลางเอามือทาบอกเหี่ยวๆ “คุณพราวพูดเหมือนจะเร่ร่อนเป็น 

เจ้าไม่มีศาลอย่างนั้นแหละค่ะ แล้วแบบนี้ใครจะดูแลเรื่องอาหารการกิน 

ที่หลับที่นอน ไม่ได้การแล้วค่ะ ขืนให้ไอ้ต้อยติ่งไปดูแลตามลำพัง มีหวัง 

คุณพราวได้ทานแต่มาม่าสามมื้อแน่นอน”

“ยายเลก็พดูเหมอืนอยากจะตามพราวไปอยูด่ว้ยเลย ตอนนีท้ีร่สีอรต์ 

ขาดแม่ครัวพอดีเสียด้วย”

แพรพตัราไดย้นิดงันัน้กแ็ทรกขึน้วา่ “ถา้พราวเอายายเลก็ไปอยูด่ว้ย 

แล้วใครจะทำอาหารที่นี่ล่ะจ๊ะ”

“ใหน้อ้ยทำแทนกไ็ดค้ะ่คณุแพร มนักร็สมอืดไีมแ่พอ้ฉินัคะ่” ยายเลก็

รบีเสนอหลานสาวทีท่ำงานเปน็ลกูมอืในครวัอยู ่กอ่นจะรบเรา้ดว้ยเหตผุลวา่ 

“ให้อิฉันไปเถอะนะคะ ตอนนี้พี่สาวคนโตที่บ้านก็ไม่ค่อยจะแข็งแรง ถ้าได ้

กลับไปอยู่ใกล้ๆ กัน มีปัญหาอะไรก็สามารถช่วยเหลือกันได้”

“ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจยายเล็กแล้วกัน” แพรพัตราตัดสินใจได้ทันที  

เพราะเธอรับหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยแทนมารดามานานแล้ว อีกอย่าง 
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ถ้ามีคนงานเก่าแก่ไว้ใจได้ไปช่วยน้องสาวอีกแรง ก็คงทำให้เบาใจขึ้นมาก

“ดีค่ะ พราวจะได้หมดห่วงเรื่องในครัว แล้วมาลุยกับเรื่องบริหาร 

รีสอร์ตเต็มตัว” พราวพิรุณเริ่มมีไฟในการทำงานอีกครั้ง อย่างน้อยการได้

คนรู้ใจมาเสริมทัพก็ทำให้เธอหมดกังวลไปอีกหนึ่งเรื่อง หญิงสาวยกน้ำส้ม 

ขึน้มาดืม่แลว้รบีตดับทวา่ “พราวตอ้งไปคุมคนงานชะลอบา้นตอ่ เรือ่งนีเ้อาไว ้

คุยกันวันหลังนะคะ ถ้าออกสายเดี๋ยวแดดจะร้อน”

จากนั้นพราวพิรุณก็เดินลิ่วออกไปทันที ไม่นานรถเก๋งคันหรูก็แล่น

ฉิวออกไปจากประตูบ้าน

แม่ครัววัยชราจึงเก็บสำรับพร้อมกับเปรยขึ้นว่า “คุณพราวนี่ไม่เคย 

เปลี่ยนเลยนะคะ พอได้อะไรถูกใจก็ร่าเริงเป็นเด็กๆ แต่ลองมีเรื่องขัดใจสิ 

อาละวาดบ้านแทบแตกทุกทีเลย”

“เพราะอย่างนี้ไงล่ะ คุณพ่อถึงได้เป็นห่วงมากๆ นี่ก็เห็นว่าไปซื้อบ้าน

เก่าของคนแถวนั้นมาด้วย ท่าทางคงจะหมดเงินไปเยอะทีเดียว”

“แถวนัน้มบีา้นเกา่สวยๆ ดว้ยหรอืคะ” ยายเลก็ฉงนใจ เพราะนางเปน็ 

คนแถวนั้นมาก่อน บ้านหลังงามๆ ก็เห็นจะมีเพียงบ้านขุนพิทักษ์กับเรือน 

ของหลวงชำนาญวานิช ซึ่งไม่มีทางขายให้คนของตระกูลพิทักษ์วารีอย่าง 

แน่นอน แล้วพราวพิรุณหมายถึงบ้านหลังไหนกันแน่

“พดูถงึเรือ่งบา้นเกา่ อฉินัเปน็หว่งคณุพราวเหลอืเกนิ กลวัวา่จะไปได ้

บา้นทีป่ระวตัไิมด่มีา แลว้คณุแพรทราบหรอืเปลา่คะ วา่คณุพราวไปซือ้บา้น 

ใครมา”

“พราวไม่ได้เล่าอะไรให้แพรฟังเลยค่ะ คงกลัวแพรจะเข้าไปเจ้ากี้ 

เจ้าการ”

แม่ครัวได้ยินดังนั้นก็ยิ่งกังวล นางเป็นคนเชื่อเรื่องลึกลับเหนือ 

ธรรมชาติ จึงไม่ชอบพวกบ้านมือสอง บ้านเก่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพราะ 

กลัวว่าวิญญาณไม่ดีในบ้านจะรังควาน ทำให้อยู่ไม่เป็นสุข แต่งานของ 

พราวพิรุณก็ใหญ่และไปไกลเกินกว่านางจะทักท้วง จึงได้แต่ภาวนาขอให้ 
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ขุนพิทักษ์ปกปักรักษากิจการของพราวพิรุณให้ไปรอดปลอดภัยด้วยเถิด

ต้อยติ่งขับรถพาพราวพิรุณออกจากบ้านมาไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงไซต์งาน  
เมื่อทั้งคู่เปิดประตูรถลงมาก็พบว่า แทนที่คนงานจะง่วนกับงานย้ายบ้าน  

ทั้งหมดกลับกำลังเตรียมการบางอย่างอยู่ พวกเขาปูเสื่อผืนยาวที่เต็นท์ว่าง  

จัดวางอาสนะ และตั้งโต๊ะหมู่บูชาเหมือนกำลังจะมีงานบุญเลี้ยงพระ

“อ้าว วันนี้มาแต่เช้าเลยนะพราว” รมิตาเดินเข้ามาทักเพื่อนสาว

“นี่มินต์จะทำอะไรกันเหรอ อย่างกับมีงานบุญแน่ะ”

“อ้อ พอดีเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษมาแก้ปัญหาให้พราว ก็เลย 

สั่งให้คนเตรียมการต้อนรับท่านหน่อย” สาวผมสั้นหัวเราะเสียงใสเมื่อ 

อกีฝา่ยทำหนา้ปเูลีย่นๆ “ไมเ่ชือ่อยา่ลบหลูไ่ปนะ ไดผ้ลชะงดัมาหลายไซตง์าน 

แล้ว แทบจะผูกขาดกับวัดนี้เลยแหละ”

พราวพิรุณอึ้งไป...นี่น่ะหรือการแก้ปัญหาด้วยผู้เชี่ยวชาญอย่าง 

ที่เพื่อนรักว่า ก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆ

“ไอ้เราก็นึกว่าจะเชิญคอนซัลต์เก่งๆ จากบริษัทก่อสร้างชั้นนำมา 

แก้ปัญหา แหม...เรียกเสียเว่อร์เชียวนะมินต์”

“อย่าดูถูกไปนะ อดีตนายช่างฝรั่งของฉันยังเชื่อเป็นบ้าเป็นหลัง  

มีปัญหาแบบนี้ทีไรเรียกหาแต่พระคุณเจ้า ทั้งๆ ที่ตัวเองนับถือศาสนาอื่น 

แท้ๆ”

“ถึงขนาดนั้นเลยเหรอ” พราวพิรุณยิ้มบางๆ พร้อมกับแอบจับพระ

ที่ซ่อนอยู่ในเสื้อตัวสวย ความกังวลที่เคยมีลดลงไปกว่าครึ่ง

งานทำบุญเลี้ยงพระสามารถเรียกขวัญและกำลังใจผู้คนได้ดียิ่งนัก 

น่าแปลกที่ไม่ว่าปัญหาเล็กใหญ่พระสงฆ์ผู้ศึกษาพระธรรมกลับช่วยปัดเป่า

ได้ทุกเรื่อง นับเป็นที่พึ่งทางใจได้ดีจริงๆ

เมื่อพระฉันอาหารเพล สวดมนต์ให้พรเสร็จแล้ว รมิตาก็รีบเข้าไป 

เชิญเจ้าอาวาสทันที
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“เชิญพระคุณเจ้าช่วยรดน้ำมนต์เป็นขวัญและกำลังใจให้คนงาน 

หน่อยนะคะ”

ทั้งวิศวกรใหญ่และคนงานต่างขยับเข้ามารวมกลุ่มกันโดยไม่ต้องให้ 

ใครเชื้อเชิญ พร้อมทั้งพนมมืออย่างนอบน้อม รอรับน้ำมนต์กันทั่วหน้า

เจ้าอาวาสหันไปหาลูกศิษย์ที่เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างรอไว้แล้ว ก่อน 

จะใช้กำคาจุ่มลงไปในขันน้ำมนต์ใบเขื่องแล้วสะบัดปลายใส่เหล่าคนงาน 

ที่พนมมือแต้ ทุกคนมีสีหน้าแช่มชื่นขึ้นมาก ประหนึ่งความเย็นของสายน้ำ 

ศักดิ์สิทธิ์ช่วยสลายความหวาดกลัวได้ชะงัด ไม่เพียงเท่านั้น เครื่องมือที่มี 

ปญัหาขดัขอ้งกพ็ลนักลบัมาใชง้านไดเ้ปน็ปกตอิกีดว้ย นบัเปน็เรือ่งอศัจรรย์ 

ยิ่งนัก น้ำเพียงขันเดียวสามารถแก้ปัญหาทั้งหลายได้หมด

รมิตายังเชิญเจ้าอาวาสไปประพรมตัวบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล

“ทา่นคะ พอดวีา่เพือ่นหนซูือ้บา้นหลงันีไ้วแ้ลว้ กะวา่จะเอาไปทำบา้นพกั 

ในรสีอรต์ กเ็ลยอยากจะรบกวนใหช้ว่ยพรมนำ้มนตป์ดัเปา่สิง่ไมด่ใีหห้นอ่ย 

ค่ะ กิจการของเพื่อนหนูจะได้ราบรื่น”

พระท่านมองไปรอบๆ สีหน้าครุ่นคิดละม้ายกับสัมผัสได้ถึงบางสิ่ง  

กอ่นจะหนัไปพยกัหนา้กบัลูกศษิยค์นสนทิ แลว้ประพรมตวับา้นดว้ยนำ้มนต์ 

ตามความต้องการของรมิตา

เพียงละอองน้ำกระเซ็นตามแรงสะบัดมือของเจ้าอาวาสไปกระทบ 

กับตัวบ้าน ก็กลับกลายเป็นแรงผลักมหาศาลใส่ดวงวิญญาณที่สิงสถิตให้ 

หลุดกระเด็นออกมาราวกับถูกถีบส่งเลยทีเดียว

‘ถึงที่นี่จะเคยเป็นที่ของท่าน แต่มันก็ไม่ใช่ของท่านอีกต่อไปแล้ว 

จงไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสมเถิด’ เสียงหนึ่งกังวานก้องขึ้นในโลกของวิญญาณ

เหล่าดวงวิญญาณซึ่งนอนกองรวมกันนอกตัวบ้าน ต่างเงยหน้ามอง 

ด้วยความงุนงง ก่อนที่ชายชราในชุดราชปะแตนสีขาว นุ่งผ้าม่วงสีกรมท่า 

จะใช้ไม้ตะพดยันตัวเองขึ้นมายืน

‘นี่มันอะไรกันเนี่ย ข้าถูกพวกมันไล่ออกจากเรือนของตัวเองหรือนี่’
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‘คุณหลวงเจ้าขา พวกมันจะทำอะไรกับเรือนของพวกเราหรือเจ้าคะ’ 

เสียงผีบ่าวไพร่ร้องกันเอ็ดอึง

คุณหลวงไม่สนใจสิ่งใด นอกจากพยายามลองกลับเข้าไปสิงในเรือน 

อนัเปน็ทีร่กั ทวา่รมติากลบัใหค้นเอาสายสญิจนม์าลอ้มรอบตวับา้นเสยีกอ่น  

วิญญาณของคุณหลวงจึงกระเด็นออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนนายอ่ำต้องรีบ 

เข้าไปห้าม

‘อย่าขอรับคุณหลวง ไม่มีประโยชน์อะไรขอรับ’

‘เอ็งปล่อยข้า ไอ้อ่ำ ข้าจะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านของข้า ใครหน้าไหน 

จะมาไล่ข้าแบบนี้ไม่ได้’ คุณหลวงตวาดลั่น

แต่แล้ววิญญาณทุกดวงก็ต้องชะงักเมื่อจู่ๆ บ้านที่ตั้งตระหง่านอย่าง 

มั่นคงมากว่าร้อยปีค่อยๆ ยกตัวสูงขึ้นจากรากฐานได้อย่างน่าอัศจรรย์  

จนเหล่าผีจากอดีตเห็นเข้าก็ถึงกับตกตะลึง บางตนรีบทรุดลงนั่งพนมมือ 

ไหว้ปลกๆ

‘ท่านเทวดาเจ้าขา ลูกช้างขออภัยที่ล่วงเกินนะเจ้าคะ’

‘เอ็งจะบ้าหรือไร อียี่สุ่น’ นายอ่ำหันไปดุเสียงเข้ม ‘ก็เห็นชัดๆ 

ว่าพวกมันเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เทวดาสักหน่อย’

‘แหม...พ่ออ่ำ คนที่ไหนจะสามารถยกบ้านทั้งหลังขึ้นได้ ต้องเป็น 

เทวดามาสิงร่างมนุษย์แน่ๆ มิน่าล่ะ ถึงได้สวยหยาดฟ้ามาดินแบบนี้ ลูกช้าง 

ต้องขออภัยที่ล่วงเกินท่านนะเจ้าคะ’ นางยี่สุ่นว่าพลางก้มกราบพราวพิรุณ 

ที่ยืนเด่นอยู่ด้านหน้าอย่างนอบน้อม

และโดยที่ไม่มีวิญญาณดวงไหนคาดคิด บ้านไม่เพียงแต่ลอยขึ้น 

เทา่นัน้ ทมีงานของรมติายงัใชเ้ทคโนโลยแีละวทิยาการสมยัใหมเ่คลือ่นยา้ย

คฤหาสน์หลังใหญ่ออกไปจากบริเวณที่ตั้งเดิมได้อีกด้วย

‘เฮ้ย! ดูสิ พวกนั้นกำลังจะเอาบ้านไปแล้ว’

คณุหลวงมองดบูา้นหลงังามซึง่คลมุปดิดว้ยผา้สเีขยีว มทีัง้สายสญิจน ์

และลวดสลิงผูกระโยงระยาง ค่อยๆ เคลื่อนห่างออกไปด้วยความเศร้า 
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สะเทือนใจอย่างรุนแรง ประหนึ่งกำลังมองบุคคลอันเป็นที่รักถูกห่อผ้า 

มัดตราสังแล้วพาขึ้นเชิงตะกอนก็ไม่ปาน

‘พวกมันทำเกินไปแล้ว บังอาจมาเอาเรือนของข้าไป มิรู้หรือว่าเรือน 

นั่นมิใช่แค่ที่คุ้มหัว หากมันคือชีวิตและจิตใจที่ข้าทุ่มเทลงไป เป็นทั้งเรือน 

อยู่และเรือนตายของข้า’ เสียงที่ดังขึ้นนั้นเจือแววปวดร้าว ทำให้วิญญาณ 

บ่าวไพร่ต่างเศร้าสลด เพราะรู้ดีว่าคฤหาสน์หลังนี้คือความภาคภูมิใจของ 

คณุหลวงไมแ่พบ้รรดาศกัดิท์ีไ่ดร้บัพระราชทาน และทกุดวงวญิญาณในทีน่ี้ 

ต่างก็รักและผูกพันกับบ้านหลังนี้มาก หากจะพรากบ้านอันเป็นที่รักไป  

สู้กระชากเอาจิตวิญญาณพวกเขาไปลงนรกเสียยังดีกว่า

‘คุณหลวงอย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปขอรับ ปัญหาใหญ่แบบนี้ต้องให้ 

คุณธีร์มาจัดการ คุณหลวงรีบไปตามกลับมาเถิดขอรับ ตอนนี้อาจยังทัน’  

ข้าเก่าเต่าเลี้ยงคนหนึ่งเตือนสติ

‘ถูกของพวกเอ็ง เหลนของข้าคงจะไม่ปล่อยให้ไอ้พวกนั้นเอาบ้านไป 

เด็ดขาด เจ้าธีร์มันรักบ้านนี้อย่างกับอะไรดี ต้องไปตามมันกลับมาโดยด่วน 

ก่อนทุกอย่างจะสายเกินแก้!’

คุณหลวงรวบรวมพลังจิต พยายามจะสื่อสารไปหาเหลนคนโต 

ซึ่งอยู่แดนไกล ไม่นานก็จับกระแสจิตของอีกฝ่ายได้ ทว่าสิ่งที่ตอบกลับ 

มาเป็นเสียงคำรามลั่นของสัตว์ใหญ่ ผีผู้เฒ่าถึงกับผงะหงายหลังด้วย 

ความตกใจ

“โฮกกก...”



ขณะที่ทีมงานของรมิตากำลังเคลื่อนย้ายบ้านหลังงามไปยัง 
ทา่นำ้เพือ่เอาขึน้แพขนานยนตท์ีม่าจอดรอรบั ชายผูอ้า้งตวัวา่เปน็ ‘ธรีธรรศ’  

เจ้าของบ้านชำนาญวานิชก็เก็บข้าวของใส่ท้ายรถกระบะป้ายแดง แล้วขับ 

ออกไปอย่างสบายอารมณ์ ไม่ไยดีกับบ้านหลังงามแต่อย่างใด

แสงตะวันใกล้จะลับขอบฟ้า วิญญาณคุณหลวงยิ่งร้อนใจมากขึ้น  

เพราะมองไม่เห็นทางที่จะนำบ้านตัวเองกลับคืนมาได้ แม้ว่าพยายามใช้ 

กระแสจิตติดต่อไปหาเหลนคนโตเพียงใดก็ตาม

ยามที่บ้านกำลังเกิดวิกฤติอย่างหนัก เหลนชายผู้มีนามว่า ‘ธีรธรรศ’ 

ตัวจริงนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่!?

อีกด้านของขอบฟ้า ที่ซึ่งแสงอรุณสาดส่องเหนือทุ่งหญ้าสีทองกว้าง 
ใหญส่ดุสายตา ผนืดนิปกคลมุไปดว้ยวชัพชืสนีำ้ตาล มไีมพุ้ม่เลก็ๆ กระจาย 

อยู่ทั่วไปสลับกับไม้ยืนต้น และภูเขาหินอันสูงชัน

รถจี๊ปสีเขียวเข้มคันหนึ่งแล่นไปตามทางเล็กๆ มันพาผู้ชายสามคน 

๕
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เดินทางเข้าไปในป่าซึ่งน้อยคนนักจะเคยย่างกรายมาถึง มือของหนึ่งในนั้น 

ถือกล้องพร้อมด้วยเลนส์ซูมขนาดใหญ่ส่องไปยังสัตว์ซึ่งเดินอยู่ห่างแค่ 

ห้าเมตร อันเป็นระยะที่อันตรายอย่างมาก และความปลอดภัยอยู่ห่างกัน

นิดเดียว

“เจ้าธีร์ อย่ามัวแต่ถ่ายภาพนะโว้ย เดี๋ยวสิงโตจะจับกินเป็นอาหาร 

เช้าเสียฉิบ”

“พีพ่อลอยา่เพิง่ใหพ้รผมส ิคนยิง่กลวัอยูด่ว้ย” ชายหนุม่กดชตัเตอรร์วั 

ก่อนที่สิงโตตัวใหญ่จะหันมาเห็นแล้วคำรามลั่น

“โฮกกก...”

ในวินาทีที่ชะงักไป เสี้ยวเวลานั้นจู่ๆ เขาก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งแล่นเข้าสู่

หัวใจจนชาวาบ ความห่วงหาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตทำให้เขาแทบ 

จะลืมทุกสิ่งตรงหน้า ลืมกระทั่งว่าเจ้าสิงโตตัวนั้นกำลังจะกระโจนเข้าหา 

พร้อมกับกรงเล็บแหลมคม!

คนขับรถเห็นท่าไม่ดี รีบขับรถคันโตออกจากพื้นที่อันตรายทันที  

พอพ้นไปได้ก็รีบเข้าไปดูอาการช่างภาพรุ่นน้องด้วยความเป็นห่วง

“เจ้าธีร์เป็นอะไรหรือเปล่าวะ ช็อกไปเลยเหรอ”

แรงเขย่าเรียกสติของชายหนุ่มให้กลับคืนมา ธีรธรรศหันไปมอง 

ช่างภาพรุ่นพี่กับเพื่อนร่วมอาชีพชาวต่างชาติด้วยสีหน้ากังวลใจ ก่อนจะ 

เอ่ยขึ้นว่า “พี่พอล เดวิด ผมอยากกลับบ้าน”

“เฮ้ย! เจอสิงโตคำรามใส่ทีเดียวถึงกับร้องไห้หาแม่เลยเหรอเจ้าธีร์” 

พชร หรือที่ธีรธรรศเรียกว่าพี่พอล ล้ออย่างขบขัน

“ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับพี่พอล ผมอยากกลับบ้านจริงๆ”

“เมื่อกี้ยังบ้างานจนเกือบเอาชีวิตไปทิ้งอยู่เลย ผีอะไรเข้าสิงกะทันหัน 

วะเนี่ย ขอร้องเถอะนะเจ้าธีร์ อย่ามาทำโฮมซิกตอนนี้ได้ไหม” พชรปลอบ 

รุ่นน้องตามประสาผู้ชายที่พูดหวานๆ ไม่เป็น “เรารอเวลานี้กันมานาน 

กว่าจะพรีเซนต์ให้ บก. เห็นด้วย จนได้งบมาที่นี่มันยากแค่ไหนแกก็รู้ ข้า 
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ไม่อยากกลับบ้านมือเปล่านะโว้ย เดี๋ยว บก. ด่าเปิง”

“แต่...” ธีรธรรศพยายามจะอธิบาย ทว่าพชรไม่ฟัง แถมยังตัดบท

“ตราบใดที่ข้าอยู่หลังพวงมาลัยและถือจีพีเอสอยู่ แกก็ยังกลับ 

ไม่ได้จนกว่าเราจะถ่ายภาพบิ๊กไฟว์จนครบ ตอนนี้ก็ได้เสือดาว ควายป่า 

และช้างมาแล้ว ถ้าแกถ่ายสิงโตตัวเมื่อกี้ทัน ก็เหลือแค่แรดดำเองนะเฟ้ย”

“แล้วภาพสัตว์มันถ่ายกันได้ง่ายๆ ที่ไหนล่ะครับพี่ ถ้ามีเงื่อนไข 

แบบนี้ กว่าผมจะได้กลับคงต้องรอเป็นอาทิตย์แน่ๆ”

“ทนอดหน่อยนะธีร์ บ้านไม่หนีไปไหนหรอกน่า”

“อดทนต่างหาก อย่าพูดสลับกันสิเดวิด” พชรรีบแก้คำพูดของเพื่อน 

ชาวต่างชาติให้ถูกต้อง พร้อมทั้งย้ำอีกครั้งว่า “ไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์หรือ 

เป็นเดือนก็ต้องรอโว้ย โตๆ กันแล้ว หัดมีความรับผิดชอบให้เท่ากับอาย ุ

หน่อย รู้ไหมเจ้าธีร์”

สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยให้ธีรธรรศทำอย่างที่ใจคิด เขาจำต้องเก็บ 

ความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ แล้วทำหน้าที่ช่างภาพอย่างสุดความสามารถ  

แม้ว่าความต้องการนั้นจะเพิ่มขึ้นจนอัดแน่นอกตามเสียงเรียกร้องที่ดัง 

แว่วมากับสายลม ซึ่งเป็นเสียงโหยหวนเหมือนเจ็บปวดเจียนขาดใจ

‘ธีรธรรศเหลนปู่...กลับมา...’

ตะวันลาลับฟ้าไปพร้อมกับบ้านหลังงามที่เคยตั้งตระหง่านอยู่ในเขต 
บา้นชำนาญวานชิถกูยา้ยออกไป คณุหลวงไมเ่คยรูส้กึสิน้หวงัอยา่งนีม้ากอ่น  

นับเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ท่านถือกำเนิดขึ้นจวบจนจากลาโลก 

มนุษย์ไป ยามนี้ท่านกับบริวารไม่มีแม้แต่ที่สิงสถิต กลายเป็นผีเร่ร่อน  

หันไปทางไหนก็พบแต่หนทางอันมืดมิด ความหวังเพียงหนึ่งเดียวก็ดัน 

ติดต่อไม่ได้เสียนี่

‘ไอ้ธีร์ ไอ้เหลนเวรตะไล เห็นอาชีพช่างภาพสำคัญกว่าบ้านชำนาญ- 

วานิชอย่างนั้นเหรอ ข้าไม่น่ามีทายาทไม่ได้เรื่องแบบมันเลย’
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‘ถา้ไมใ่ชค่ณุธรี ์บา้นกต็อ้งตกเปน็ของคณุธญัอยูด่นีะขอรบัคณุหลวง’  

นายอ่ำแย้งขึ้น

‘ไอ้หมอนั่นยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ ทำไมเรื่องเลวร้ายแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับ 

ข้า...หลวงชำนาญวานิชผู้เก่งกาจด้วยวะ’ วิญญาณอดีตขุนนางเก่าตีโพย 

ตีพายคล้ายหัวอกเจียนสลาย ‘แล้วพวกมันจะเอาบ้านข้าไปไหนกันแน่’

คุณหลวงกับบริวารติดตามบ้านของตัวเองไปเรื่อยๆ พบว่าสิ่งที่เกิด 

เมื่อครู่ จริงๆ แล้วเป็นแค่เพียงปากเหวแห่งความเลวร้ายเท่านั้น เมื่อแพ 

ขนานยนต์นำบ้านชำนาญวานิชไปขึ้นที่ท่าน้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งมีบ้านยุคเดียวกัน 

ปลูกอวดความสวยอยู่ริมน้ำ คุณหลวงก็แทบจะล้มทั้งยืน ในโลกนี้มีที่ทาง

อีกเป็นร้อยเป็นพันแปลง ทำไมต้องมาหยุดตรงนี้ด้วย!?

‘นี่หมายความว่าเป็นฝีมือของพวกมันอย่างนั้นหรือ!’ คุณหลวง 

ตะโกนลั่นด้วยความโกรธแค้นผสมกับความเจ็บปวดเหลือคณา ‘พวกเรา 

ลุยเข้าไปเลย ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเอาบ้านคืนให้ได้!’

เหล่าบริวารต่างบุกเข้าไปตามคำสั่งนาย แต่เพียงแค่ปลายสัมผัส 

ล่วงเข้าไปในอาณาบริเวณเท่านั้น แสงหนึ่งก็พวยพุ่งออกมาพร้อมกับ 

ผลักทุกร่างให้กระเด็นออกไป ล้มลงไปนอนเค้เก้ 

‘หยุดเดีย๋วนีน้ะ พวกเอง็หา้มลว่งลำ้เขา้มาเดด็ขาด’ เสยีงเตอืนดงักอ้ง 

พร้อมกับการปรากฏตัวของเหล่าวิญญาณเจ้าถิ่น โดยมีชายแก่ร่างสูง 

กำยำเป็นแกนนำ เขาแต่งกายแบบชาวบ้าน มีผ้าขาวม้าคาดพุง ถือไม้ตะพด 

ทา่ทอีงอาจ ดวงหนา้มรีอยแผลเปน็พาดตัง้แตข่มบัลงมาถงึมมุปากดา้นซา้ย  

อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้ผู้มาเยือนจำได้ติดตา...‘ขุนพิทักษ์วารี’ 

ผู้เก่งกาจเลื่องลือไปทั่วตำบล คู่ปรับเก่าของหลวงชำนาญวานิช

ตอนมีชีวิตอยู่ เขาเป็นบุรุษที่ขึ้นชื่อเรื่องเหี้ยมหาญและเด็ดขาด 

ต่อเหล่าร้ายที่ทางการหมายหัวเอาไว้ พอตายไปก็ยังไม่สิ้นลาย กลายเป็นผี

ทีด่จุนเลือ่งลอืไปทัง้คุง้นำ้ จนบา่วไพรฝ่า่ยคณุหลวงรูส้กึขยาดกลวัไปตามๆ  

กัน ต่างพากันหลบหลังเจ้านายเป็นทิวแถว
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‘โผล่หัวมาแล้วเหรอ ไอ้ขุนพิทักษ์ ไอ้ผีหน้าด้าน!’

‘คนทำบุญของผิดสำแดงมาให้หรือไง ถึงได้หาญกล้ามาด่าข้าเยี่ยงนี้ 

คุณหลวงก็น่าจะรู้นี่ คนอย่างขุนพิทักษ์ไม่ชอบให้ใครมาหยามศักดิ์ศรี’

ในโลกของวิญญาณ วิญญาณเจ้าที่เจ้าถิ่นนั้นมีอิทธิฤทธิ์และมีความ 

ชอบธรรมในการพิทักษ์ที่ของตัวเอง วิญญาณต่างถิ่นไม่อาจล่วงล้ำข้ามเขต 

กันได้ และขุนพิทักษ์ก็มีสิทธิ์นั้นอยู่เต็มเปี่ยม เพราะตายและสิงสถิตอยู่ที่นี่

‘สิ่งที่ข้าทำคงไม่เท่ากับที่คนบ้านนี้ทำหรอก เฮอะ มายึดบ้านคนอื่น 

ไปอย่างหน้าด้านๆ’

วิญญาณเจ้าถิ่นเหลือบมองบ้านหลังงามที่กำลังเคลื่อนย้ายเข้ามาใน 

เขตของตวัเองดว้ยความสะใจ กอ่นจะพดูกระแทกใสห่วัใจอกีฝา่ยใหแ้หลก 

สลายมากขึ้น

‘ในเมื่อทายาทตัวเองรักษาบ้านเอาไว้ไม่ได้ แล้วจะมาโทษลูกหลาน 

คนอื่น มันถูกต้องแล้วหรือคุณหลวงผู้มีชาติตระกูลสูงส่ง’

‘ไอ้ขุนบ้านนอก นี่เอ็งกล้าว่าข้าถึงขนาดนี้เลยรึ’

‘ทำไมจะไมก่ลา้ ตอนยงัมชีวีติอยูก่ไ็มเ่คยกลวั ยิง่ตอนตาย ไมม่บีารมี 

ใครมาคุ้มกะลาหัวเอ็งแล้ว ยิ่งกล้าใหญ่’ ขุนพิทักษ์พูดกลั้วหัวเราะ

‘งั้นมาลองดูว่ากบาลเอ็งกับกบาลข้าใครจะแข็งกว่ากัน’ คุณหลวง 

พูดจบก็ใช้ไม้ตะพดในมือฟาดเปรี้ยงไปที่กลางศีรษะของอีกฝ่าย ทว่า 

ขุนพิทักษ์ก็ใช้ไม้ตะพดของตัวเองรับเอาไว้ได้ทันเสียก่อน ซ้ำยังตวัดอาวุธ 

อีกฝ่ายไปอีกทาง ก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าประชิดจนคุณหลวงตกใจ เผลอ 

ถอยหลังหนีไปหลายก้าว

‘นึกว่าจะแน่ ที่แท้ยังปากกล้าขาสั่นไม่หายนะ สงสัยความขี้ขลาดมัน 

อยู่ในจิตวิญญาณจริงๆ ตอนเป็นคนเคยเป็นเยี่ยงไร ตายเป็นผีก็ยังเป็นผ ี

เยี่ยงนั้น’

พอสิ้นคำดูถูก เหล่าวิญญาณลูกน้องของขุนพิทักษ์ก็พากันหัวเราะ 

เยาะรับเป็นลูกคู่ให้เจ้านายเสียงลั่น 
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‘คนที่เขาร่ำเรียนมาสูงย่อมไม่ชอบวิถีแห่งความรุนแรง ผีบ้านนอก 

อย่างพวกเอ็งจะไปเข้าใจอะไร’

‘นั่นสินะ คงจะมีผีบ้านนอกเท่านั้นที่ชอบใช้กำลัง...เอ้า พวกเรา 

จัดการไปแบบไม่ต้องยั้งเลยนะ มีอะไรข้ารับผิดชอบเอง’

เมื่อได้ยินคำสั่งของเจ้านาย บริวารของขุนพิทักษ์ก็ปราดเข้าหา 

ผู้บุกรุก โดยไม่สนใจเสียงของพระภูมิซึ่งตะโกนห้าม

‘อย่าทะเลาะกัน ข้าขอร้องพวกท่าน อย่าหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ข้า 

เลย ได้โปรด’

ผบีรวิารทัง้หลายหาไดฟ้งัไม ่เพราะทกุตนถอืเอาคำพดูของขุนพทิกัษ์ 

เป็นสำคัญมากกว่าคำอ้อนวอนของเทวดาชั้นปลายแถว ผู้ไม่เคยมีความ 

สลักสำคัญใดๆ กับที่นี่

คนของคุณหลวงจำต้องล่าถอยออกไป เพราะรู้ดีว่าคงไม่มีทาง 

สู้วิญญาณหาญกล้าเหล่านั้นได้ ขณะที่ผู้เป็นนายได้แต่ฮึดฮัดอยู่นอกเขต  

เพราะยังไม่มีวิธีจะเอาบ้านที่เคยครอบครองคืนมา

‘ขอเตือนอีกครั้ง...ตรงนี้เป็นที่ของข้า ถ้าขืนยังพาพวกมากร่างอีก 

อย่าว่าข้าโหดร้ายก็แล้วกัน’

‘ก็ได้ ถือว่าวันนี้ข้าพลาดท่าให้พวกขี้โกง แต่ขอประกาศไว้ตรงนี้ 

เลยว่า พวกเอ็งไม่มีทางอยู่เป็นสุขแน่ ตราบใดที่ข้ายังไม่ได้บ้านคืน’

‘ข้าจะรอดูแล้วกัน ว่าวิญญาณเร่ร่อนอย่างพวกเอ็งจะมีปัญญา 

ทำอย่างที่พูดไหม’ ขุนพิทักษ์พูดทิ้งท้าย ก่อนจะหัวเราะดังก้องไปทั้งคุ้งน้ำ 

ทิ้งความแค้นแทบกระอักให้แก่คุณหลวง

บ้านซึ่งทรุดโทรมไปตามกาลเวลากลับฟื้นคืนสู่ความสวยงามอีกครั้ง  
เหมือนที่ขุนพิทักษ์เคยเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ทั้งหมดเป็นฝีมือของหญิงสาว 

ที่ยืนสั่งการอยู่ด้านหน้าบ้าน ท่านรู้สึกดีใจยิ่งนัก ในที่สุดก็มีทายาทกลับมา 

ที่บ้านหลังนี้เสียที
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ขุนพิทักษ์เคยนึกน้อยใจลูกหลานที่ปล่อยให้บ้านรกร้างเหมือน 

ไม่เห็นความสำคัญของมรดกอันเป็นที่รักแห่งนี้ ผิดกับเรือนคุณหลวงซึ่ง 

ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทว่าวันนี้ความรู้สึกนั้นได้หายไปจนสิ้น เพราะ 

การกลับมาบูรณะของเหลนสาวผู้มีนามว่า ‘พราวพิรุณ’ สายตาของท่าน 

จึงมีแต่ความชื่นชมยินดี โดยไม่ได้สังเกตเลยว่า สายตาที่พราวพิรุณมอง 

ไปยังบ้านมีแต่ผลกำไร

การก่อสร้างรีสอร์ตรุดหน้าไปอย่างราบรื่น ไร้อุปสรรคใดๆ สร้าง 
ความสบายใจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของยิ่งนัก

รมิตาระดมคนงานก่อสร้างฐานรากให้เรือนหลังใหม่ที่เพิ่งชะลอ 

มาปลูก พร้อมทั้งซ่อมแซมเรือนหลังเดิมจนไม่เหลือคราบบ้านที่ปล่อยร้าง

มาหลายสิบปี

การได้เห็นสิ่งที่ตัวเองวาดฝันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ทำให้พราว- 

พิรุณรู้สึกแช่มชื่นเสียยิ่งกว่าได้ครีมบำรุงชั้นยอดใดๆ มาชะโลมซะอีก  

ความเหน็ดเหนื่อยหายไปเป็นปลิดทิ้งแบบที่สปาฝีมือดีไหนๆ ก็ไม่อาจ 

ทำได้

“แหม...คุณมินต์นี่เก่งจริงๆ เนรมิตรีสอร์ตเราให้สวยไปทุกมุมเลย

นะคะเนี่ย” ต้อยติ่งชม

“เว่อร์น่า ตอนนี้ตกแต่งไปแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองนะ ยังสวยได้ 

มากกว่านี้อีกต้อยติ่ง”

“เหมือนความสวยคุณพราวหรือเปล่าคะ เพิ่มได้อีกเรื่อยๆ” ต้อยติ่ง 

หัวเราะคิกคัก

แม้พราวพิรุณจะพอใจกับลูกยอคำโตของต้อยติ่งอยู่ไม่น้อย แต่มัน 

ก็ทำให้คิดถึงคำพูดของใครบางคนที่ว่าเปอร์เซ็นต์ความสวยของผู้หญิง 

สามารถผันแปรได้ตามนิสัย จึงรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุ

...ก็คงมีแต่ผู้ชายรสนิยมต่ำเท่านั้นแหละที่มีมาตรวัดความงามไม่ได้
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มาตรฐานแบบนั้น

“ถงึอยา่งไรฉนักเ็ชือ่มัน่ในเสยีงของคนสว่นใหญ ่ตานัน่กเ็หมอืนหมา 

เหน็นางฟา้ทีช่อบพดูจาแบบองุน่เปรีย้ว” พราวพริณุเอย่ขึน้ลอยๆ เหมอืนจะ 

ย้ำให้ตัวเองมั่นใจ 

ตั้งแต่เล็กจนโตเป็นสาวเต็มตัว ทุกคนก็พากันชื่นชมว่าเธอเป็นคน 

สวยมาก ถึงได้มีแมวมองชักชวนให้ประกวดนั่นประกวดนี่เสมอมา แต่ติด 

ที่ทางบ้านห้ามปราม มิฉะนั้นคงจะมีนางงามชื่อพราวพิรุณขึ้นทำเนียบ 

ผู้หญิงสวยระดับประเทศไปแล้ว ด้วยเหตุนี้จะมาพูดว่าเธอสวยน้อยได้ 

อย่างไรกัน

“คุณพราวว่าอะไรนะคะ อยากกินองุ่นเปรี้ยวๆ เหรอคะ” ต้อยติ่ง 

ถามหน้าเหลอ

“ไม่รู้สักเรื่องจะได้ไหมต้อยติ่ง” พราวพิรุณเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์

“อุ๊ย! งั้นเปลี่ยนเรื่องดีกว่า ช่วงบ่ายๆ อย่างนี้ไม่ควรพูดเรื่องของกิน 

เดี๋ยวจะอ้วนนะคะ” ต้อยติ่งยิ้มแหยๆ พยายามนึกหาวิธีทำให้เจ้านายสาว 

หายอารมณ์บูด

ทวา่ในระหวา่งนัน้เอง คนงานคนหนึง่กว็ิง่หนา้ตืน่เขา้มาหาพราวพริณุ

พร้อมกับรายงานว่า “มีผู้ชายคนหนึ่งมาขอพบเจ้าของรีสอร์ตครับ”

“ใครกันตามั่น” ต้อยติ่งรีบถามกลับไป เพราะรู้ใจเจ้านายว่าไม่ชอบ 

เสวนากับคนงานระดับล่าง

“ไม่รู้เหมือนกันครับคุณเลขาฯ แต่หน้าตาท่าทางโหดๆ เหมือนจะ 

มาหาเรื่องเราเลยครับ”

“ต๊าย...นักเลงโตที่ไหนมาเปรี้ยวแถวนี้ ต้อยติ่งไปจัดการเองค่ะ 

คุณพราว”

คนขันอาสาขยับตัวไปได้นิดก็มองเห็นคู่กรณีที่ว่ายืนอยู่ตรงหน้า 

ทางเขา้บา้นนีเ่อง เขาเปน็คนรปูรา่งสงูใหญ ่ซำ้ยงัไวห้นวดเครารงุรงั สวมเสือ้ 

สีน้ำตาล คลุมด้วยเสื้อกั๊กสีเขียวเข้มซึ่งเต็มไปด้วยกระเป๋าเล็กๆ ท่าทาง 
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เหมือนโกรธใครมากจนสามารถระเบิดอารมณ์ได้ทุกเมื่อ

“พระเจ้าช่วย! เช๔ ยังไม่ตายจริงๆ ด้วย”

พราวพิรุณมองตามไปก็เห็นว่าแขกไม่ได้รับเชิญที่ว่าก็คือ ‘อีตา 

หน้าหนวด’ โจทก์เก่าที่สร้างความหงุดหงิดใจให้ทุกครั้งยามนึกถึงนั่นเอง

“อีตาบ้านั่นมาทำอะไรที่นี่!”

“คุณพราวรู้จักเขาด้วยเหรอคะ” ต้อยติ่งหันกลับมาถามเจ้านายด้วย 

ความแปลกใจ เนือ่งจากการรบัใชใ้กลช้ดิทำใหรู้จ้กัเพือ่นของเจา้นายทกุคน  

ยกเว้นคนนี้

“ฉันไม่อยากรู้จักคนแบบนั้นหรอก ไล่มันออกไปซิต้อยติ่ง”

“เจ้าค่ะ” ต้อยติ่งปรับสีหน้าให้โหดขึ้นกว่าปกติแล้วไปทำตามคำสั่ง 

เจ้านายทันที เพราะถ้าพราวพิรุณใช้สรรพนามว่า ‘มัน’ กับใครแล้วละก็... 

ตีความได้ทันทีว่ามีระดับความสัมพันธ์เข้าขั้นติดลบ เนื่องจากเธอจะ 

ใช้เรียกแมลงสาบและทุกอย่างที่เกลียดเข้าไส้เท่านั้น

ชายหัวใจหญิงเดินส่ายอาดไปหาผู้มาเยือน ก่อนจะวางก้ามกร่าง 

ด้วยการดุใส่ “มีธุระอะไรไม่ทราบ”

“ผมมีเรื่องสำคัญจะคุยกับเจ้าของที่นี่ ใช่คุณหรือเปล่าครับ”  

ธีรธรรศมองคู่สนทนาเพื่อประเมินสถานะ ทั้งๆ ที่รู้สึกตามสัญชาตญาณ 

ว่าคงไม่ใช่คนที่ต้องการเจรจาอย่างแน่นอน

“ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละ เจ้านายฉันให้มาบอกว่าไม่มีเรื่องจะคุยด้วย 

กลับไปซะ หรือไม่ก็ฝากข้อความไว้กับเลขาฯ อย่างฉันแทนก็ได้นะคะ”

“ผมมีเรื่องสำคัญ ต้องการคุยกับเจ้าของที่นี่เท่านั้น”

“เอ๊ะ! พูดไม่รู้เรื่องหรือไง ก็คุณเจ้าของไม่มีอะไรจะคุยด้วย หรือจะ 

คุยกับรูปแทนไหมล่ะ จัดให้ได้นะเธอ” ต้อยติ่งกล่าวยียวนตามนิสัย

๔ เช เกวารา เป็นนักปฏิวัติชื่อดังของโลก ซึ่งมีรูปลักษณ์ที่ผู้คนจดจำได้ดี นั่นก็คือ 

เคราดำ ผมยาวประบ่า มักจะพบเห็นภาพของเขาอยู่ท้ายรถบรรทุก
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“ผมไม่ใช่เพื่อนเล่นของคุณ ไปบอกเขาว่าผมมีตัวเลือกให้สองทาง  

จะออกมาคุยกันดีๆ หรืออยากคุยผ่านตำรวจ เลือกเอา!” ชายหนุ่มทำหน้า 

ขึงขังกว่าเดิม ส่งผลให้คู่สนทนาเริ่มแขยงกับใบหน้าสุดโหดของเขา

“หมายความว่ายังไงคะ” เสียงที่เคยแข็งกร้าวเริ่มอ่อนลง เมื่อเห็น 

อกีฝา่ยเอาจรงิ “คณุมเีรือ่งสำคญัอะไร ถงึกบัตอ้งขึน้โรงพกัเลยเหรอ ใจเยน็ 

ก่อนดีไหมคะพ่อรูปหล่อ” ต้อยติ่งพยายามพูดชมให้คลายความตึงเครียด  

แต่ดูเหมือนมุกชื่นชมความงามจะใช้ไม่ได้ผล เพราะอีกฝ่ายยังจ้องเขม็ง 

ไม่เลิก จึงต้องล่าถอยอย่างไว้เชิงไปสองสามก้าว แล้วหันหลังวิ่งอ้าวกลับ 

ไปหาเจ้านายคนสวย

พราวพิรุณฉุนมากเมื่อได้รับรายงาน เธอเคยชินกับการออกคำสั่ง 

มากกว่าการรับคำสั่ง แต่ก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับคำขู่ของผู้ชายคนนั้น จึง 

ออกมาหาอย่างเสียไม่ได้

“มีอะไรก็ว่ามา เวลาของฉันเป็นเงินเป็นทองรู้ไหม”

ชายหนุ่มชะงักไปนิด จำได้ทันทีว่าเคยเจอหญิงสาวตรงหน้าใน 

สถานการณ์แบบไหนมาก่อน แต่ก็ป่วยการจะรื้อฟื้นขึ้นมา เพราะมีธุระ 

สำคัญกว่านั้นต้องเจรจา จึงกล่าวอย่างไม่อ้อมค้อมว่า

“ผมมาทวงบ้านของผมคืน”

“บ้านของคุณ!?” พราวพิรุณทวนคำด้วยความงุนงง “เข้าใจอะไรผิด 

หรือเปล่า บ้านหลังนี้ฉันได้รับมรดกมาอย่างถูกต้อง อย่ามามั่วนิ่ม เพราะ 

ไม่งั้นคุณนั่นแหละต้องไปเจรจากับตำรวจแทนด้วยข้อหาหมิ่นประมาท”

“ที่นี่เป็นของคุณ ผมไม่เถียง แต่หลังนั้น” เขาชี้ไปยังเรือนหลังใหม่ 

ที่กำลังทาสีอยู่ “มันเป็นบ้านของผม คุณไม่มีสิทธิ์ชะลอมาปลูกในที่ของ 

ตัวเอง”

“บ้านของคุณอย่างนั้นเหรอ ช่างกล้าพูดได้ไม่อายปาก ฉันซื้อมา 

อย่างถูกต้องจากคุณธีรธรรศแล้วย่ะ” หญิงสาวเถียงอย่างไม่ลดละ พลาง 

กวาดตามองคนตรงหน้าอย่างไม่ปิดบังความรู้สึก
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“เหรอ...ซื้อมาเมื่อไร ทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลย”

“แล้วทำไมฉันต้องรายงานให้คุณทราบด้วยล่ะ”

“ต้องรายงานสิ ก็ผมเนี่ยแหละ ธีรธรรศ ชำนาญวานิช เจ้าของบ้าน

หลังนั้นตัวจริงเสียงจริง” 

เขาไม่เพียงยืนยันด้วยคำพูด หากยังควักบัตรประชาชนขึ้นมาให้ดู 

อีกต่างหาก หญิงสาวเหลือบมองอย่างไว้เชิง พอเห็นว่าชื่อที่พิมพ์อยู่บน 

บัตรใบเล็กๆ นั้นคือ ‘ธีรธรรศ ชำนาญวานิช’ จริงอย่างที่อ้าง ก็อดที่จะ 

เงยหน้าขึ้นมองใบหน้าอีกครั้งเพื่อเช็กว่าตรงกับในบัตรหรือไม่

“แน่ใจนะว่านายไม่ได้ปลอมบัตรประชาชนมาอ้างสิทธิ์ ฉันก็มี 

หลักฐานว่าซื้อบ้านหลังนี้มาจากคุณธีรธรรศแล้วเหมือนกันย่ะ”

“หลักฐานอะไร”

“สัญญาซื้อขายที่คุณธีรธรรศเซ็นเอาไว้ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 

ของเขา”

“สำเนาบัตรประชาชนอย่างนั้นเหรอ” จากความโกรธเริ่มเปลี่ยนเป็น 

ระอา ชายหนุ่มส่ายหน้าเหมือนไม่รู้จะจัดการกับผู้หญิงตรงหน้าอย่างไรดี  

“นี่คุณ! บัตรของผมมีลายน้ำของกรมการปกครองชัดเจนแบบนี้คุณกลับ 

หาว่าปลอม แต่กับกระดาษซีรอกซ์นั่นดันเชื่อถือเป็นจริงเป็นจัง”

“ก็เพราะฉันไม่เชื่อว่าหน้าอย่างนายจะเป็นเจ้าของบ้านสวยๆ  

สุดคลาสสิกหลังนั้นต่างหาก ถ้าบอกว่าเป็นกระท่อมเล็กๆ ปลายนาจะ 

ไม่เถียงเลย”

“ทำไมคุณชอบตัดสินคนจากใบหน้านักฮะ ก็เห็นๆ อยู่ว่าผมคือ 

ธีรธรรศ ชำนาญวานิช ตัวจริง และคุณต้องคืนบ้านให้ผม ก่อนที่ผมจะไป

แจ้งความจับคุณข้อหายักยอกทรัพย์!”

ตอ้ยติง่ถงึกบัสะดุง้โหยงกบัคำขู ่เหลอืบมองเจา้นายกพ็บวา่รมิฝปีาก 

สีสวยกำลังเม้มแน่น ดวงตาวาวโรจน์ โกรธจนแทบจะเอาไฟในดวงตาเผา 

ผู้ชายคนนี้ให้ไหม้เป็นจุณได้เลย


