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ก่อนท่ีเราจะรู้จักใครอย่างลึกซ้ึงน้ัน ด่านแรกท่ีต้องผ่านให้ได้ 
คือเปลือกที่ถูกสร้างขึ้นมา บางคนข้างนอกกับข้างในไม่ต่างกัน แต่บางคน 

ก็แต่งแต้มสีสันของเปลือกให้ดูดี น่านิยมชมชอบ เพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริง

ข้างในซึ่งไม่งดงามดังที่เห็น การดูคนที่ภายนอกเป็นเรื่องที่ง่ายดาย ทว่าการ

จะดูที่ภายในจิตใจของคนนั้นยาก เพราะใจคนยากแท้หยั่งถึง ดังคำาที่ว่า  

‘รู้หน้าไม่รู้ใจ’

เจ้าบ่าวค้างสต็อก เป็นนิยายที่มีเนื้อหาสอดแทรกแง่คิดว่าไม่ควร

ตัดสินคนที่ภายนอก สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่จะตามมาหากคนรัก 

ไม่ซื่อสัตย์และไว้ใจกัน ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของครอบครัวและ

มิตรภาพระหว่างเพื่อน

เมื่อหนุ่มใหญ่อยากแต่งงานใจจะขาด แต่เหมือนฟ้าไม่เป็นใจ กลั่น

แกลง้ใหร้กัลม่กอ่นลงเอยทกุครัง้ สาเหตกุเ็พราะเพือ่นๆ ตวัดทีีพ่ากนับงัคบั

ขูเ่ขญ็ใหเ้ขารบัสมอา้งเปน็แฟนกบัเมยีนอ้ยเพือ่หลอกเมยีหลวง เขาจงึเกลยีด

พวกเมียน้อยเข้าไส้ กระทั่งวันหนึ่งมีเหตุให้เขาต้องใช้ชีวิตร่วมกับเมียน้อย 

และเธอก็ทำาให้เขาหวั่นไหว แต่อคติที่มีทำาให้เขาไม่อาจยอมรับเธอได้ ขณะที่

หัวใจเขากำาลังสับสนนั้น ก็มีชายปริศนาที่มุ่งร้ายเขาคอยป่วนอยู่ตลอดเวลา 

จึงไม่มีอะไรง่ายดายสำาหรับความรักครั้งนี้

เขาจะก้าวข้ามกำาแพงอคติไปได้หรือไม่ คนร้ายคือใคร หาคำาตอบ 

ได้ใน เจ้าบ่าวค้างสต็อก

 พิมพ์คำาสำานักพิมพ์





คราวนี้แหละ เขาจะต้องขอแต่งงานให้ได้...เขาจะแต่งงานให้ได้!
นวนิให้คำามั่นกบัตวัเอง ภายในอกกว้างเต้นรวัดว้ยความตื่นเต้นและ

ความหวงั เขาคบหาดูใจหล่อนมาหกเดอืน ซึ่งเป็นหกเดอืนที่เปี่ยมไปด้วย

ความหมาย เตม็ไปด้วยการเรยีนรู้และความเข้าใจ เขาจงึมั่นใจหนกัหนาว่า

หล่อนต้องตอบตกลงแน่ ขอเพยีง ‘เหตุการณ์บ้าๆ’ ไม่เกดิขึ้นอกี!

หนุ่มวัยสามสิบตอนปลายที่ดูเหมือนสามสิบตอนต้นสูดหายใจเข้า 

ปอดลกึๆ ดวงตายามนี้เป็นประกายวบิวบัเหมอืนเต้นระบำาได้ รมิฝีปากสสีด

คลี่ยิ้มน้อยๆ กับช่อกุหลาบสีชมพูในมือ ก่อนจะชะงักไปเล็กน้อยเมื่อ

สญัชาตญาณบางอย่างทำางานขึ้นมาเสยีดื้อๆ

‘เหตุการณ์บ้าๆ’ กำาลงัจะเกดิขึ้น?

ชายหนุ่มเหลยีวมองไปรอบกายด้วยความหวาดระแวง ครู่หนึ่งกพ็่น

ลมหายใจออกมาด้วยความโล่งใจ เมื่อพบว่าภายในร้านอาหารสุดหรูที่เขา

ยนือยู่นั้นไม่มลีูกค้าคนอื่นเลย

เขายิ้มขำาที่ตัวเองคิดมากเกินไป ในเมื่อเขาเหมาชั้นนี้ทั้งชั้นเสีย 

บทนำ�
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ขนาดนี้แล้ว ไอ้ ‘เรื่องบ้าๆ พรรค์นั้น’ จะเกดิขึ้นได้อย่างไร

เมื่อชายหนุ่มปัดเรื่องที่รบกวนความรู้สกึออกไปได้แล้ว ที่เหลอืกค็อื

ความหวงัและความชุ่มชื่นในหวัใจ เขาสูดหายใจลกึๆ อกีครั้ง แล้วก้าวเดนิ

ด้วยความมั่นคง

หล่อนมารอเขาอยู่ก่อนแล้ว ท่าทหีล่อนดูสบายๆ ยนืกอดอก ศรีษะ

พงิกระจกใสและทอดสายตาไปยงัทวิทศัน์ด้านนอก แต่เขารู้ว่าหล่อนกำาลงั

ตื่นเต้นและรอคอย เพราะเมื่อหล่อนได้ยินเสียงฝีเท้าเขา ก็เกร็งตัวขึ้น 

นดิหน่อย

เขาก้าวไปหยดุยนืข้างหลงัหล่อน ได้กลิ่นนำ้าหอมรวยรนิจากร่างระเหดิ

ระหงนั้น

“คุณมนครบั”

“คะ” หล่อนสะดุ้งเลก็น้อย แล้วค่อยๆ หนัมามองเขาคล้ายประหลาดใจ 

หนกัหนา ถงึแม้เขาจะดูออกว่าหล่อนแสร้งทำา แต่กน็่าเอน็ดูไม่หยอก

นวนิยื่นดอกไม้ไปตรงหน้าพลางทรุดกายลงคุกเข่าด้วยขาข้างหนึ่ง

หญงิสาวยกมอืขึ้นปิดปาก ตาเบกิกว้างขึ้นเลก็นอ้ยอย่างไม่อยากเชื่อ

“แต่งงานกบัผมนะครบั” เขาเอ่ยประโยคนั้นพร้อมทั้งส่งสายตาหวาน

หล่อนยังคงเอามือปิดปาก ดวงตาที่ฉายแววตื่นเต้นและปลาบปลื้ม

นั้นปรากฏหยาดนำ้าเอ่อคลอ ก่อเกดิประกายแวววาวน่ามอง

“คณุแน่ใจแล้วหรอืคะ” หล่อนย้อนถามด้วยนำ้าเสยีงสั่นเครอืหลงัจาก

เอามอืลง

“ผมไม่เคยแน่ใจขนาดนี้มาก่อน ตั้งแต่เจอคุณวนัแรก ผมกร็ู้แล้วว่า

เราสองคนเกดิมาเพื่อกนัและกนั” เขาพูดเสยีงทุ้มน่าฟัง

หญงิสาวร้องไห้เงยีบๆ ขณะค่อยๆ โน้มตวัลงมาจมุพติแผ่วเบาที่แก้ม

ของเขา

“ขอบคุณค่ะคุณวนิ ตก...”

“เฮ้ย ไอ้วนิ มาอยูท่ี่นี่เองเหรอวะ พี่ตามหานายแทบแย่” เสยีงร้อนรน
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ของชายคนหนึ่งดังขึ้น ก่อนที่เจ้าตัวจะถลามาถึงตัวนวินภายในเวลาไม่กี่

วนิาท ีนอกจากชายวยัสี่สบิตอนปลายผูน้ั้นแล้วกย็งัมผีูห้ญงิเดนิตามมาตดิๆ 

อกีสองคน

คู่รกัหนุ่มสาวสะดุ้ง หญงิสาวยดืกายขึ้น ขณะที่นวนิยงัคงนั่งท่าเดมิ

พร้อมทั้งขบกรามแน่น

นี่เขาจะหนไีอ้เรื่องบ้าๆ นี่ไม่พ้นจรงิๆ ใช่ไหม!

“เอ่อ...ขอโทษที่มาขัดจังหวะนะครับคุณ พอดีผมมีธุระกับน้องชาย

น่ะครับ” ผู้มาขัดบรรยากาศแสนหวานหันไปยิ้มให้สาวสวยที่ได้แต่ยืนนิ่ง 

ด้วยความแปลกใจ จากนั้นเขาก็หันมาทางนวินที่ตอนนี้ยืดกายขึ้นยืนเต็ม

ความสูงพลางกำามอืแน่น แล้วกล่าว “เฮ้ย วนิ พี่พาเดก็นายมาส่ง”

“อะไรนะคะ!” หญิงสาวที่กำาลังจะตอบตกลงแต่งงานร้องถามอย่าง 

ไม่อยากเชื่อหู “เดก็คุณงั้นเหรอ นี่มนัหมายความว่าไงคะวนิ”

“มน มนัไม่ใช่อย่างที่คุณคดินะ” นวนิพยายามข่มความโมโหแล้วหนั

ไปอธบิายกบัหล่อน แต่หญงิสาวกลบัหนัไปมองผูห้ญงิสองคนที่มากบัผูช้าย

คนนั้น พบว่าคนหนึ่งซึ่งแก่กว่านั้นรูปร่างท้วม หน้าบึ้งจัดและกำาลังมอง

สำารวจทุกคนด้วยสหีน้าจรงิจงั ส่วนอกีคนเป็นเดก็สาววยัสบิแปด แต่งตวั

เปรี้ยว แต่งหน้าเข้มเกินวัย ท่าทางกร้านโลกและไม่แคร์อะไรบนโลกใบนี้ 

ท่าทางของหญงิทั้งสองนอกจากไม่รูจ้กักนัแล้ว คล้ายจะไม่พอใจกนัและกนั

อกีด้วย

“แล้วเดก็คนนี้ใครคะ” มนถามเสยีงสั่น

“ผมไม่...” นวนิรบีส่ายหน้า

“ก.็..เดก็นายวนิเขาแหละครบัคณุ พอดผีมเจอยนืเคว้งอยูแ่ถวนี้ เลย

โทร. ถามลกูน้องนายวนิให้ว่ามนัอยูท่ี่ไหน แล้วกอ็าสาพามาส่งนี่แหละครบั” 

ผู้มาใหม่อธิบายแทรกด้วยนำ้าเสียงร้อนรน “ไม่เชื่อก็ถาม...ถาม...น้องเขาดู

ได้เลย”

“ใช่ค่ะ หนูเป็นคนรกัของคุณอาวนิ” เดก็สาวตอบฉะฉาน เดนิเข้ามา
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ใกล้นวนิแล้วคล้องแขนเขาหมบั เงยหน้ามองเขาด้วยสายตาหลงใหลพลาง

กล่าว “คบกนัมานานแล้วด้วย”

“โก...” นวนิอ้าปากจะร้องค้าน แต่เมื่อบงัเอญิมองไปที่หญงิร่างท้วม

และเหน็สายตาที่เตม็ไปด้วยความหวั่นใจระคนเจบ็ปวดของหล่อน กไ็ด้แต่

หุบปากเงยีบ ไหล่กว้างงองุ้มลงเลก็น้อย

“ว่าไงคะวนิ ที่เดก็คนนี้พูดเป็นเรื่องจรงิหรอืคะ”

แม้ใจหนึ่งมนจะเชื่อเดก็สาวไปแล้ว แต่อกีใจกย็งัหวงัว่านวนิจะปฏเิสธ

“จรงิส”ิ ผู้มาเยอืนยนืยนัอกีครั้ง “ภาพกฟ็้องอยู่”

เพยีงเท่านั้นช่อดอกไม้ทั้งช่อกถ็กูฟาดลงบนใบหน้าหล่อเหลาของนวนิ 

ก่อนที่หล่อนจะหมุนตวัแล้วเดนิแกมวิ่งจากไปด้วยนำ้าตานองหน้า ชายหนุ่ม

ขยบัตวัจะก้าวตาม แต่เดก็สาวกลบักอดแขนเขาไว้แน่น

“อย่าไปนะคะคุณอา”

“ปลอ่ยแขนฉนันะ” ชายหนุม่กระชากแขนออกอย่างรงัเกยีจ เดก็สาว

ทำาหน้างอและไม่ยอมทำาตามคำาสั่งของเขา

“แหม ไม่ต้องเขนิหรอกค่ะ คุณอาขา...ใครๆ เขากร็ู้ทั้งนั้นว่าเราน่ะ

กิ๊กกนัอยู่”

“เอ่อ...คุณนวล ผมว่าเรากลับกันดีกว่านะ ป่านนี้ลูกๆ รอแย่แล้ว 

ปล่อยให้พวกเขาอยู่กนัตามลำาพงัเถอะ”

นวินยังไม่ทันได้พูดอะไร ผู้มาเยือนซึ่งนำาความพินาศมาให้เขาก็

เตรยีมเผ่นหนเีสยีแล้ว

หญงิร่างท้วมยอมขยบัตวัตามแรงรั้งของสาม ีแต่ยงัไม่วายหนัไปมอง

สองหนุ่มสาวด้านหลังด้วยสายตาพิจารณา คล้ายต้องการความแน่ใจ 

บางอย่าง ครั้นเห็นว่านวินพยักหน้าพร้อมส่งยิ้มให้ หล่อนจึงยิ้มออกและ

ก้าวตามสามไีปด้วยความมั่นคงขึ้น

ทันทีที่สองสามีภรรยาคล้อยหลังไป นวินก็กระชากแขนออกจาก 

มอืเรยีวที่เกาะเกี่ยวไว้แน่นหนา ทำาให้เดก็สาวค้อนปะหลบัปะเหลอืก
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“รงัเกยีจอะไรหนนูกัหนาคะคณุอาสดุหล่อ” หล่อนทำาสายตาเจ้าชูส่้งให้

นวนิ

“ไม่ใช่แค่รงัเกยีจธรรมดานะ แต่ฉนัรงัเกยีจผูห้ญงิแบบพวกเธอมาก” 

นวนิตะคอกเสยีงกร้าว ดวงตาวาวโรจน์ “กี่ครั้งแล้วที่พวกเธอทำาให้ความรกั

ของฉนัพงั กี่รอบแล้วที่ฉนัต้องโดนผู้หญงิตบหน้าน่ะ”

“คณุอาพดูอะไรอะ หลายครั้งอะไร หนเูพิ่งเจอคุณอาครั้งแรกเองนะ” 

เดก็สาวทำาหน้างงพลางก้าวถอยหลงัด้วยท่าทหีวาดๆ 

“แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันต้องรับสมอ้างว่าเป็นคนรักของผู้หญิงหน้า

ด้านอย่างพวกเธอ” เขายิ่งพดู เสยีงกย็ิ่งดงั “เธอรูไ้หม ฉนัใกลจ้ะสมหวงักบั

ความรักทีไร เพื่อนฉันไม่คนใดก็คนหนึ่งเป็นต้องโดนเมียหลวงจับได้ว่ามี

เมยีน้อยหรอืไม่กก็ิ๊กทกุท ีและพวกเขากเ็อาตวัรอดด้วยการยดัเยยีดผู้หญงิ

หน้าด้านพวกนั้นให้เป็นผู้หญงิของฉนัเหมอืนเมื่อกี้”

“เอ่อ...” เดก็สาวเหลอืบมองซ้ายทขีวาทดี้วยหวงัว่า ถ้าผู้ชายสุดหล่อ

ตรงหน้าเกิดคลุ้มคลั่งทำาร้ายหล่อนขึ้นมา จะมีคนมาช่วยหล่อนได้ทันกาล 

แต่กต็้องใจแป้ว เมื่อพบว่าไม่มใีครอื่นอยู่ในบรเิวณนี้เลย “คะ...คุณอาพูด

จริงเหรอ แต่ของแบบนี้จะมาโทษพวกหนูฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกนะ ถ้าพวก

เพื่อนๆ ของคุณอาซื่อสัตย์กับเมีย ไม่หื่น ไม่มักมาก ผู้หญิงแบบหนูก ็

ไม่เกดิขึ้นหรอก”

“ยงัมหีน้ามาพดูอกี” นวนิตวาดลั่นจนหล่อนสะดุง้อกีรอบ ผูช้ายอะไร

หนอ ยามอยู่เฉยๆ หล่อกระชากใจเป็นบ้า แต่ยามโมโหละก ็น่ากลวัได้โล่ 

“ใช่ ส่วนหนึ่งก็เพราะเพื่อนของฉันที่มันมักมาก แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะ 

ผู้หญงิอย่างพวกเธอที่ชอบอ่อย ชอบยั่วให้พวกตาแก่ตบะแตกไง”

“อุ๊ย! แต่คุณอายงัไม่แก่นะ” เดก็สาวชม หวงัว่าเขาจะอารมณ์ดขีึ้น 

ขณะที่เท้ากก็้าวถอยหลงัเรื่อยๆ “ยงัหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอยู่เลย ยิ่งตอนไม่ดุ

นะ หนูนกึว่าลุงก้อง สหรถั”

“ฉนัไม่ใช่คนบ้ายอนะ! ไป กลบับ้านไปได้แล้ว แล้วฉนักข็อสั่งห้าม
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เด็ดขาดเลยนะแม่สาวน้อย เลิกยุ่งกับพี่โรจน์ซะ ไม่อย่างนั้นจะหาว่าฉัน 

ไม่เตอืน”

“ไปบอกเพื่อนคุณอาโน่น ว่าเลิกยุ่งกับหนูซะที คนบ้าอะไรไม่รู้  

ขี้เหนียวเป็นบ้า...หนูอยากเลิกกับเขาตั้งนานแล้ว ไม่อย่างนั้นไม่ร่วมมือ 

เล่นละครเมื่อกี้ด้วยหรอก สงสารป้า เอ๊ย! เมยีเขา ขนืหนูปฏเิสธว่าไม่ใช่ 

เดก็ของอา ยายป้านั่นเป็นลมแน่ๆ” 

“อ้อ ยงัมสีำานกึ” นวนิกดัฟันกรอดๆ “แต่มนัจะดกีว่านี้ ถ้าเธอเลกิยุ่ง

กบัคนมเีมยีแล้ว”

เดก็สาวยกัไหล่คล้ายไม่ยอมรบัคำาพูดของเขา จากนั้นกห็มุนตวัเพื่อ

เดนิจากไป แต่เมื่อนกึอะไรออกจงึหนักลบัมาหาเขาอกีครั้ง

“โชคดีนะคะคุณอา ขอผู้หญิงแต่งงานคราวหน้าขอให้สมหวัง ไม่มี

มารมาผจญกแ็ล้วกนั”



สองปีผ่านไป
นบัจากวนันั้นกไ็ม่ม ี‘เหตุการณ์บ้าๆ’ นั่นเกดิขึ้นอกี แต่นวนิกย็งัโสด 

เพราะภาพลกัษณ์ ‘เพลย์บอย’ ที่เพื่อนๆ พี่ๆ  ยดัเยยีดให้มานั้น ทำาให้ไม่มี

ผู้หญงิดีๆ  คนไหนอยากคบหาเขาอย่างจรงิใจ อนัที่จรงิมหีญงิสาวมากมาย

เดินเข้ามาให้เขาเลือก แต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าพวกเธอดีพอสำาหรับเขา นวินก็ 

ไม่อยากเสยีเวลาด้วย

ถึงกระนั้นเขาก็ยังมีความหวังว่าจะได้สละโสดเสียที ซึ่งตอนนี้ 

ความหวงันั้นกำาลงัจะเป็นจรงิในอกีไม่กี่นาทข้ีางหนา้ เพราะใครคนนั้นกำาลงั

จะมาถงึ...ผูห้ญงิดีๆ  ที่เขาใช้เวลานานหลายเดอืนกว่าหล่อนจะยอมเปิดใจให้

“พี่โรจน์ไปต่างจงัหวดั พี่ศรมปีระชุมผู้ถอืหุ้น พี่มาตรมคีดใีหญ่ต้อง

จดัการ...” ชายหนุม่ไล่เรยีงรายชื่อเพื่อนรุน่พี่ที่มกั ‘ใช้บรกิาร’ เขาบ่อยๆ เพื่อ

ความมั่นใจ “สว่นพี่กอบอยู่ซดินย์ี เอ่อ...รายหลงันี้เราจะนบัทำาไมวะ พี่กอบ

ไม่เคยมปีัญหาเหมอืนพี่ๆ  คนอื่นนี่หว่า”

นวนิถอนหายใจยาวด้วยความโล่งใจ เขาฮมัเพลงเบาๆ ขณะสำารวจ

๑
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ความเรียบร้อยของโต๊ะอาหารซึ่งถูกจัดวางไว้ริมสระนำ้าภายในบ้านของเขา

เอง โดยมหีว้า เดก็สาวมาดทอมบอยคอยทำาตามคำาสั่ง เมื่อเขาแน่ใจว่าไม่มี

อะไรขาดตกบกพร่องแล้ว จงึขยบัตวัเพื่อขึ้นไปอาบนำ้าเปลี่ยนเสื้อผ้า

“เจ้านายฮะ” เด็กสาวเรียกนวินไว้ “ให้หว้าว่าโปรยลีลาวดีลงสระ 

สกัหน่อยดไีหมฮะ จะได้ดูโรแมนตกิมากขึ้น” เดก็สาวเสนอความเหน็พลาง

เงยหน้ามองต้นลีลาวดีที่กำาลังออกดอกสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ 

ลอยไปในอากาศ ก่อนจะพดูต่อ “แล้วเดี๋ยวหว้าเอาเทยีนหอมมาลอยในสระ

ให้ด้วย”

นวนิขมวดคิ้วทำาหน้าทึ่ง “นี่แกคดิอะไรโรแมนตกิแบบนี้เป็นด้วยเหรอ”

“แหม ใครจะเหมือนเจ้านายล่ะฮะ ปุ่มโรแมนติกสลายไปตามอายุ” 

เดก็สาวพูดจบกถ็อยกรูดเมื่อเหน็เท้าเจ้านายเริ่มกระดกิ 

“ผู้หญงินะเจ้านาย ไม่ว่าจะวยัไหนกช็อบความโรแมนตกิทั้งนั้น แต่

เจ้านายต้องโรแมนติกให้สอดคล้องกับอายุพวกเธอด้วยนะ” หว้าพูดต่อ

ประหนึ่งผู้เชี่ยวชาญ

นวนิหวัเราะหึๆ  อย่างอดไม่ไหว

“ถามจรงิๆ แกใช้ไอ้ความโรแมนตกิจบีสาวสำาเรจ็มากี่รายแล้ววะ”

“โอ๊ย ถ้าหว้าตั้งใจจบีจรงิๆ ละก ็ กี่รายๆ กไ็ม่พ้นมอืไอ้หว้าหรอก” 

เดก็สาวโอ่

นวนิส่ายหน้าด้วยความหมั่นไส้

“อย่ามวัโม้อยูเ่ลย แกไปเฝ้าหน้าบ้านโน่นไป ถ้าคณุรดามาถงึแลว้ฉนั

ยงัไม่ลงมา กพ็าเธอมานั่งรอที่นี่นะ...อ้อ! แล้วเรื่องเทยีนหอมกบัดอกลั่นทม

นั่นน่ะ อย่ารเิอาลงไปในสระนำ้าฉนัเชยีวนะ สกปรก!”

หว้าส่งค้อนให้คนที่ ‘ปุ่มโรแมนตกิสลาย’ ครั้งหนึ่ง แล้วหมุนตวัวิ่ง

ออกไปทำาตามคำาสั่งทนัที
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เมื่อนวินกลับลงมาข้างล่างอีกครั้งในชุดกางเกงผ้าฝ้ายขายาวกับ 
เสื้อยืดแขนสั้นลายขวางราคาแพงระยับ ก็ได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาจอด 

ที่นอกรั้วบ้านพอดี เขาจึงตะโกนสั่งให้หว้าไปรอที่ริมสระ เขาจะออกไป 

รอรบัคนรกัที่หน้าบ้านด้วยตวัเอง

แต่แล้วคิ้วเข้มก็ขมวดเข้าหากันเมื่อเห็นว่ารถที่กำาลังแล่นตีโค้งอ้อม

มาจอดหน้าบ้านนั้นเป็นรถแทก็ซี่

เอ๊ะ! หรือหล่อนมารถแท็กซี่ ก็ดีเหมือนกัน ขากลับเขาจะได้ไปส่ง

หล่อนที่บ้าน...ชายหนุ่มนกึอย่างครึ้มใจ

ทว่าผู้ก้าวลงจากรถไม่ใช่คนที่เขารอคอย ซำ้ายงัเป็นคนที่เขาไม่คดิว่า

จะอยู่ที่นี่ในเวลานี้

“อ้าว พี่กอบ กลับจากซิดนีย์เมื่อไร ไหนว่ากำาหนดกลับมะรืนนี้ 

ไงครบั” เขาเอ่ยทกัพลางมองหนุ่มใหญ่ร่างท้วมที่เดนิหน้าเครยีดมาหาด้วย

ความประหลาดใจ

“พี่มเีรื่องอยากให้นายช่วย” กอบทรพัย์ไม่ตอบคำาถาม แต่รบีเอ่ยด้วย

นำ้าเสยีงร้อนรนพลางตวดัสายตาไปยงัรถแทก็ซี่ครั้งหนึ่ง

นวนิมองตามแล้วกต้็องขมวดคิ้วอกีหน เมื่อเหน็เงาผูห้ญงิคนหนึ่งนั่ง

อยู่ทางด้านหลังรถ บวกกับเห็นว่ากอบทรัพย์ยังอยู ่ในชุดเดินทางอัน 

แสดงว่าเพิ่งมาจากสนามบนิ เขากย็ิ่งแปลกใจ

พี่กอบพาใครมาด้วยล่ะนั่น?

“ช่วยอะไรพี่ นี่อย่าบอกนะว่าจะให้ผมช่วยเรื่องเมยีน้อยน่ะ” ชายหนุ่ม

แซวด้วยเสยีงหวัเราะขำา เพราะสำาหรบัผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าแล้ว เขาเลื่องชื่อ

เรื่องความรกัลูกรกัเมยีนกั อย่าว่าแต่ในกลุ่มกนัเองเลย ถ้ามกีารจดัอนัดบั

คนรกัครอบครวัระดบัประเทศ เขาว่ากอบทรพัย์ตดิอนัดบัต้นๆ แน่นอน

“เอ่อ...คอื...พี่...พี่พาวาณมีาจากซดินย์ี...มาแบบกะทนัหนั เลยอยาก

ฝากเธอไว้กบันายก่อน” กอบทรพัย์อกึอกั

“วาณ?ี” นวนิทวนชื่อ สงัหรณ์ร้ายแวบเข้ามาอย่างช่วยไม่ได้ “ผูห้ญงิ?”
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“ออื” กอบทรพัย์พยกัหน้า สหีน้าทั้งเคร่งเครยีด ละอาย และหวั่นใจ

ผสมปนเปกนัไปหมด

นวนินิ่งอึ้ง มองคนตรงหน้าพลางคาดคั้นขอคำาตอบ “นี่พี่กำาลงัจะบอก

อะไรผม”

“คอืวาณ.ี..คอื แม่เธอเพิ่งเสยี ต้องอยู่ตวัคนเดยีว พี่กเ็ลย...”

“ตั้งตวัเป็นมลูนธิช่ิวยเหลอืสตรผีูต้กยาก?” นวนิต่อคำาให้ด้วยนำ้าเสยีง

ผดิหวงัและเสยีศรทัธา “ให้ตายเถอะ ผมไม่นกึเลยว่าพี่จะมาดแีตกเอาตอนนี้ 

นี่พี่...โอ๊ย นี่พี่เป็นเหมอืนคนอื่นๆ ได้ยงัไง ผมเพิ่งนกึชมพี่เมื่อกี้นี้เอง พี่ทำา

แบบนี้ได้ยงัไงกนั”

“มันไม่ใช่อย่างที่วินคิดหรอก แต่พี่ยังพูดอะไรตอนนี้ไม่ได้” กอบ-

ทรพัย์บอก สหีน้าอดึอดัลำาบากใจ

“ไม่ใช่อย่างที่ผมคิดแล้วมันยังไงกันล่ะ...เอางี้ พี่เลิกกับแม่คนนี้ซะ 

แล้วผมจะเกบ็ทกุอย่างไว้เป็นความลบั จะไม่บอกพี่แบมและไม่ให้ตาโกยกบั

ยายออมรู้ โอเคไหม” นวนิยื่นข้อเสนอที่พอจะนกึออกในตอนนี้

“ไม่ได้! พี่ตดัขาดกบัวาณไีม่ได้”

กอบทรพัย์ส่ายหน้าอย่างแรง ทำาให้นวนิยิ่งโกรธ

“เลิกไม่ได้? นี่พี่กล้าพูดคำานี้ออกมาเลยเหรอ...ถ้าพี่รักเธอขนาดนั้น

ละก ็ พาเธอออกจากบ้านผมแล้วย้ายไปอยู่ด้วยกนัเลยส.ิ..อ้อ! แล้วกต็้อง

เลกิกบัพี่แบมด้วยนะ”

“ไม่ได้! กบัแบมพี่ยิ่งเลกิไม่ได้” กอบทรพัย์ส่ายหน้าแรงกว่าเดมิ

“งั้นกต็้องเลกิกบัผู้หญงิในรถนั่นซะ” นวนิวกกลบัไปที่ข้อเสนอเดมิ

“วนิ นายยงัไม่เข้าใจ พี่ตดัขาดกบัวาณไีม่ได้” คนสูงวยักว่าทำาเสยีง

ระทดท้อก่อนอ้อนวอนต่อ “นะ วนิ พี่ไว้ใจนายมากกว่าใครเพื่อน นอกจาก

นายจะเก็บความลับเก่งแล้ว ที่นี่ไม่ค่อยมีใครไปมาหาสู่ แถมคนบ้านนาย 

กน็้อย เป็นส่วนตวัด ีเหมาะมากที่จะให้วาณอียู่ที่นี่”

“โอ้โห รอบคอบซะด้วย น่าชื่นชมเป็นบ้า นี่คดิมาตั้งแต่อยู่ที่ซดินยี์ 
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เลยหรอืเปล่า” นวนิประชดด้วยความหมั่นไส้

“ใช่ และไม่ว่าพี่จะคิดสักกี่ครั้ง คนที่ช่วยพี่ได้ก็มีแค่นายคนเดียว

เท่านั้น...น่า พี่ฝากไว้ไม่กี่เดอืนหรอก พอทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง พี่กจ็ะมารบั

วาณไีป”

“เป็นเดอืน?” นวนิทวนคำาเสยีงสูง “โห ทำาไมพี่กล้าขอวะ คดิว่าผม

จะให้หรอืไง แค่คนืเดยีวบ้านผมกเ็ป็นกาลกณิแีย่แล้ว” 

“วาณีย้ายจากเมืองไทยไปอยู่ที่ออสเตรเลียตั้งแต่เด็กๆ กลับมาจึง

ไม่มเีพื่อนหรอืคนรูจ้กัที่ไหน” คนขอความช่วยเหลอืเว้นช่วงไปนดิหนึ่ง ก่อน

เอ่ยถ้อยคำาที่ไม่เคยคิดว่าจะเอ่ยออกมาได้ ทว่าวันนี้เขาจำาเป็น “นายจำาได้

ไหม เมื่อก่อนตอนที่นายไม่เหลอือะไรตดิตวั พี่ยงัเคยช่วยนาย แล้วทำาไม

เรื่องแค่นี้นายถงึช่วยพี่ไม่ได้วะ”

นวนิถงึกบัอึ้งเมื่อกอบทรพัย์ทวงบุญคุณ

แปดปีก่อนครอบครัวของเขาประสบชะตากรรมหนักหน่วง โรงงาน

ผลติเฟอร์นเิจอร์ขนาดใหญ่ล้มละลาย เพราะพ่อตดิการพนนั หอบเงนิก้อน

สุดท้ายหนีไปอยู่กับเมียน้อย ทิ้งหนี้ก้อนโตไว้ให้แม่กับเขาตามชดใช้ ทั้ง 

หนี้ธนาคารและหนี้นอกระบบ จึงเป็นหน้าที่ลูกชายคนเดียวอย่างเขาที่ต้อง 

หาทางใช้หนี้ให้เรว็ที่สดุ เขาขายบ้านและที่ดนิทั้งหมดที่มใีนตอนนั้น แต่กย็งั

ไม่พอใช้หนี้ เพื่อนรุ่นพี่กลุ่มนี้จึงยื่นมือเข้ามาช่วย บางคนให้ยืมเงินใช้หนี้ 

บางคนให้ยมืเงนิตั้งตวัใหม่ บ้างกไ็ปเซน็คำ้าประกนัตอนเขากูเ้งนิจากธนาคาร 

ที่มอีำานาจหน่อยกไ็ป ‘เจรจา’ กบัเจ้าหนี้นอกระบบทั้งหลายให้ 

กอบทรพัย์เองกเ็คยให้ที่พกัอาศยัเขากบัแมอ่ยูช่่วงหนึ่ง ก่อนที่เขาจะ

ลมืตาอ้าปากได้ และกลายเป็นเจ้าของโรงงานผลติเฟอร์นเิจอร์รายใหญ่อย่าง

ทุกวนันี้

นวินไม่เคยลืมบุญคุณของทุกคน พอๆ กับที่ทุกคนก็ไม่เคยลืม 

เช่นกนั ทำาให้เขาต้องจำาใจรบับท ‘ผู้รบัสมอ้าง’ หลายต่อหลายครั้ง แต่ไม่เคย

มกีารทวงบุญคุณครั้งไหนที่ทำาให้เขาเจบ็ปวดเหมอืนครั้งนี้
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“พี่กอบ...” นวินครางนำ้าเสียงหดหู่ “นี่พี่...พี่ไม่เหมือนคนที่ผมเคย

รู้จกัเลย พี่...โธ่เว้ย!” เขาสบถ

“ถ้าไม่จำาเป็นจริงๆ พี่ก็ไม่ทำาแบบนี้หรอกน่า...ขอบใจมากนะวิน”  

กอบทรัพย์สรุปเอาเองเสร็จสรรพว่ารุ่นน้องยอมทำาตามคำาขอร้องของเขา  

จงึเอื้อมมอืไปตบบ่านวนิสองสามที

“อย่ามามดัมอืชกเสยีให้ยาก” นวนิผลกัมอืกอบทรพัย์ออกแรงๆ ก่อน

จะกล่าวแดกดนัตามแรงอารมณ์ “ผมไม่มวีนัทรยศพี่แบมเหมอืนพี่หรอก”

จังหวะนั้นเองที่ประตูรถแท็กซี่เปิดออก เรียวขากลมกลึงในกางเกง

เลกกงิสดีำาซึ่งมกีระโปรงยนีสั้นสวมทบั ก้าวลงมายนืข้างรถ ตอนแรกนวนิ

ยงัไม่คดิจะหนัไปมอง สายตาขุ่นเคอืงยงัคงจบัจ้องที่เพื่อนรุ่นพี่ แต่เพราะ

ความสว่างวาบจากเสื้อยดืสเีหลอืงสดใสทำาให้เขาต้องหนัไปดู จงึสบเข้ากบั

ดวงตาสนีำ้าตาลเข้มซึ่งกำาลงัจ้องเขาอย่างไม่ชอบใจระคนแปลกใจ

นวินกวาดตาสำารวจใบหน้าและรูปร่างของหล่อนอย่างรวดเร็ว อายุ

หล่อนประมาณยี่สบิต้นๆ ใบหน้ารูปไข่ คิ้วเรยีว จมูกโด่งได้สดัส่วนรบักบั

ใบหน้า รมิฝีปากอิ่มสแีดงระเรื่อ ผมสนีำ้าตาลเหยยีดตรง ท่าทางมั่นอกมั่นใจ

อย่างคนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ แต่หล่อนกลับทำาให้เขาแปลกใจด้วยการ

ยกมอืไหว้เขาด้วยท่าทนีอบน้อม แล้วจงึเงยหน้าขึ้นสบตาเขาอกีครั้ง

“ทำาไมต้องรุนแรงด้วยคะคุณอา” หญิงสาวถาม นำ้าเสียงเปี่ยมด้วย

ความมั่นใจในตัวเอง ก่อนที่ร่างระหงนั้นจะก้าวไปยืนใกล้ ‘สามี’ เหมือน

พร้อมจะปกป้องหากเขาทำาอะไร

“สำาหรับคนทรยศ ฉันควรทำามากกว่านี้ด้วยซำ้า” นวินเอ่ยเสียงลอด

ไรฟันพลางมองหญงิสาวอย่างดูถูก

“คนเราผิดพลาดกันได้นี่คะ และเราทุกคนก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

เหมอืนกนั” หญงิสาวกล่าวเสยีงเรยีบ

“จะให้ฉันเชื่อว่าเธอเสียใจงั้นเหรอ เฮอะ คนเสียใจเขาไม่วิ่งแร่ตาม

สามคีนอื่นมาถงึนี่หรอกแม่หนู”
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แทนที่วาณจีะโกรธ เธอกลบัขมวดคิ้วมองเขาด้วยท่าทคีรุน่คดิ “วิ่งแร่

แปลว่าอะไรคะ”

“กแ็ปลว่า...”

“อย่าไปสนใจเลยวาณี” กอบทรัพย์รีบเอ่ยแทรกก่อนที่นวินจะบอก

ความหมายของคำานั้น จากนั้นจึงหันไปสบตานวินตรงๆ “พี่เสียใจที่ทำาให้ 

วินผิดหวังในตัวพี่ แต่พี่ขอรับผิดเพียงคนเดียว วาณีไม่ผิดอะไรเลย เธอ 

ไม่เกี่ยว”

นวินเบ้ปาก นึกหมั่นไส้กอบทรัพย์ที่ทำาตัวเป็นสุภาพบุรุษปกป้อง 

เมยีน้อย

“มันไม่ได้ทำาให้พี่ดูดีขึ้น แล้วก็ไม่ได้ทำาให้ผู้หญิงคนนี้ดูมีค่ามากขึ้น

ด้วย...เอาละ ผมขอยำ้าเป็นครั้งสุดท้ายว่า ผมจะไม่ช่วยปกปิดความเลวของ

พี่เด็ดขาด พี่พาคนของพี่กลับไปได้แล้ว แขกสำาคัญของผมกำาลังจะมา”  

ชายหนุ่มเน้นยำ้าทุกถ้อยคำาอกีครั้ง

“แขกสำาคญั...คณุรดาสนิะ” กอบทรพัย์ย้อนถามด้วยรูเ้รื่องราวในชวีติ

ของอกีฝ่ายด ีก่อนจะยิ้มเจ้าเล่ห์ขณะเอ่ย “เอาส ิถ้านายไม่ยอมให้วาณอียู่ 

ที่นี่ พี่จะทำาให้คุณรดาเข้าใจนายผิด ทีนี้นายก็จะต้องเป็นผู้ชายค้างสต็อก 

ไปอกีหลายปี”

สิ้นประโยคนั้นนวินก็ได้ยินเสียงเหมือนคนสำาลักดังมาจากหญิงสาว 

ครั้นเขาหนัขวบัไปมอง หล่อนกท็ำาสหีน้าเรยีบเฉย ทว่านยัน์ตาสนีำา้ตาลเข้ม

กลบัไหวระรกิด้วยความขบขนั

ชายหนุ่มรีบหันหน้าหนีก่อนจะระงับอารมณ์ไม่ไหว กระชากคอเสื้อ

หญงิสาวแล้วตะคอกใส่หน้าว่า ที่เขาต้องกลายเป็นสนิค้าค้างสตอ็กกเ็พราะ

ผู้หญงิหน้าด้านเช่นหล่อนนี่แหละ

“พี่กอบ อย่าทำาอะไรบ้าๆ นะ” นวนิเอ่ยห้ามเสยีงลอดไรฟัน

“พี่มทีางเลอืกให้นายแค่ทางเลอืกเดยีวเท่านั้นวนิ” กอบทรพัย์พูดขึ้น

อย่างผู้ที่มองเหน็ชยัชนะอยู่รำาไร
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“ไม่มทีาง” นวนิพดูจบรถเก๋งของทพิรดากแ็ล่นผ่านรั้วบ้านเข้ามาพอด ี

เขาตาเหลอืก หนัมาเร่งเพื่อนรุน่พี่ทนัท ี“ฉบิหาย คณุรดามาแลว้...พี่กลบัไป

ก่อน เรว็เข้า เราจะคุยเรื่องนี้กนัวนัหลงั”

“แต่พี่อยากคุยตอนนี้ว่ะ ไอ้น้องรกั” กอบทรพัย์ตอบอย่างไม่ยี่หระ

พลางเหลอืบมองรถที่กำาลงัแล่นตรงมาด้วยท่าทไีม่เดอืดร้อนสกันดิ

“ผมขอร้อง”

“ถ้าพลาดจากคณุรดา นายกจ็ะค้างสตอ็กอกีประมาณสองปีเป็นอย่าง

ตำ่า เพราะกว่านายจะเจอผู้หญงิถูกใจ กว่าจะจบี กว่าจะดูใจกนั ถงึตอนนั้น

นายกน่็าจะอายปุระมาณสี่สบิสอง...โอ๊ย แก่ขนาดนั้นจะเลี้ยงลกูไหวไหมเนี่ย 

โอ๊ะ! อย่าว่าแต่เลี้ยงเลย ผลติลูกจะไหวหรอืเปล่า” กอบทรพัย์ยั่วเย้านวนิ 

อย่างอารมณ์ด ีเพราะมั่นใจว่าเขาชนะแน่

“พี่พาคนของพี่เข้าไปรอในห้องทำางานก่อน เราจะคยุเรื่องนี้กนัอกีครั้ง

หลงัจากรดากลบัไปแล้ว”

ความเครียดของนวินสลายไปทันทีที่เห็นใบหน้าหวานละมุนของ 
ทพิรดา หล่อนเป็นหญงิสาววยัสามสบิกว่า รูปร่างอรชรอ้อนแอ้น เรยีบร้อย

และอ่อนหวานตรงตามแบบฉบบัผู้หญงิที่เขาชอบทุกประการ

ก่อนทิพรดาจะตกลงคบหาดูใจกับเขา หล่อนเพิ่งเลิกรากับคนรัก 

ที่คบกันมาสิบกว่าปี เพราะจู่ๆ ต่างฝ่ายต่างก็พบว่าความรักแบบหนุ่มสาว 

ลดน้อยลง ถงึขนาดพอคยุเรื่องแต่งงานแล้วเกดิความอดึอดัแปลกๆ จงึถอย

คนละก้าว กลบัมาเป็นเพื่อนกนัเหมอืนเดมิ

‘รดาคดิว่า ต่อไปจะไม่คบใครนานๆ แบบนี้อกีแล้วค่ะ ถ้ารดารู้ตวัว่า

รดารกัเขา และเขากร็กัรดา ถ้าเขาขอรดาแต่งงาน รดากจ็ะแต่งกบัเขาทนัท’ี

คำาพูดของทิพรดาในวันนั้นทำาให้เขาตั้งใจจะขอเธอแต่งงานในวันนี้ 

หลงัจากคบหาดูใจกนัมาได้ครึ่งปี

“คุณมแีขกอยู่หรอืเปล่าคะ เมื่อกี้รดาเหน็รถแทก็ซี่จอดอยู่” ทพิรดา
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ถามอย่างเกรงใจเมื่อเดนิมาถงึรมิสระนำ้า

“ไม่ใช่แขกหรอกครบั พี่กอบน่ะ” นวนิตอบสั้นๆ พลางเลื่อนเก้าอี้ให้

หล่อน

“อ้าว แล้วพี่เขาไม่มาทานข้าวกบัเราด้วยหรอืคะ” หญงิสาวมองจาน

บนโต๊ะก่อนเอ่ยถามด้วยความแปลกใจ

“ไม่หรอกครบั” ชายหนุม่เดนิอ้อมไปนั่งลงตรงข้าม ก่อนจะพยกัหน้า

ให้หว้าจดัการรนิเครื่องดื่มทนัที

ทิพรดาขมวดคิ้วสงสัย แต่ก็ไม่เซ้าซี้อะไรต่อ เพราะถือว่าเป็นเรื่อง

ส่วนตวั

หลังจากนั้นสองหนุ่มสาวก็ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุข สำาหรับ

นวนิแล้ว ยามนี้ทพิรดาคอืโลกทั้งใบของเขา ชายหนุม่ลมืเรื่องของกอบทรพัย์

กบัเมยีน้อยคนนั้นไปเสยีสิ้น

เมื่อถงึเวลาที่เหมาะสม นวนิกไ็ล่หว้าให้เข้าไปในครวัและยำ้าว่าไม่ต้อง

ออกมาคอยรบัใช้อกี ถ้าไม่ได้เรยีก จากนั้นเขากล็ุกจากเก้าอี้พร้อมกบัล้วง

มอืเข้าไปในกระเป๋ากางเกง กำาลงัจะหยบิกล่องแหวนออกมา แต่จู่ๆ  ทพิรดา

กล็ุกขึ้นยนื

“อ้าว คุณรดาจะไปไหนหรือครับ” นวินถามพลางดึงมือออกจาก

กระเป๋ากางเกงโดยปราศจากกล่องแหวน

“ห้องนำ้าค่ะ”

“เชญิครบั เดี๋ยวผมไปส่ง”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ รดาไปเองได้” หญิงสาวยิ้มหวาน แววตาเปล่ง

ประกายความสุข จากนั้นจงึเดนิจากไป

คนที่เก้อเพราะว่าที่เจ้าสาวผิดคิวมองตามไปครู่หนึ่ง ก่อนจะหันมา

ซกัซ้อมการขอแต่งงานอกีครั้งด้วยความตื่นเต้น ความวาดหวงัของเขากำาลงั

จะสมัฤทธผิลโดยไม่มอีะไรมาขดัขวางได้อกี

ประมาณสามนาทีต่อมา ทิพรดาก็เดินแกมวิ่งกลับมาด้วยสีหน้า 
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บูดบึ้ง คนที่เดนิตามหลงัหล่อนมาด้วยท่าทตีกใจคอืหว้ากบัวาณ.ี..

วาณ?ี

เอ๊ะ!



สงัหรณ์ร้ายว่าเหตกุารณ์จะซำ้ารอยแล่นปรดูปราดกบัภาพตรงหน้า 
ทว่านวนิกเ็บาใจว่าจะสามารถทำาให้ทพิรดาเข้าใจได้ กอบทรพัย์คงไม่ใจร้าย

เหมอืนพี่คนอื่นๆ

“เข้าห้องนำ้าเรว็จงัรดา” เขาเอ่ยทกัด้วยสหีน้าปกต ิพยายามอย่างยิ่ง 

ที่จะไม่มองไปที่สเีหลอืงๆ ที่อยู่ข้างหลงันั่น

“ห้องนำ้าที่นี่ ‘สกปรก’ ฉันจะกลับบ้าน” ทิพรดาเน้นเป็นพิเศษตรง 

คำาว่าสกปรก แล้วเอื้อมมอืไปหยบิกระเป๋าบนโต๊ะ

“จะรีบไปไหนครับรดา เราตกลงกันว่าคุณจะอยู่ที่นี่นานๆ ไงครับ” 

ชายหนุม่ยงัคงใจเยน็ด้วยการยิ้มกรุม้กริ่มอย่างที่เคยทำาให้ทพิรดาใจละลาย

มาแล้ว

“คงไม่จำาเป็นมั้งคะ คณุมคีนที่อยากให้อยูท่ี่นี่ด้วยกนัแล้วนี่” ทพิรดา

ปรายตาไปทางวาณี

นวนิไม่ได้มองตาม สายตาเขาจบัจ้องใบหน้างดงามของคนรกัเท่านั้น

“คุณคนเดียวเท่านั้นที่ผมอยากให้อยู่ที่นี่ อยู่นานๆ อยู่ตลอดไปได้

๒
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ยิ่งด”ี เขาพูดเสยีงทุ้ม แววตาหวานซึ้งไม่ปกปิดความรู้สกึ

“อ๋อ...หมายความว่าคุณจะให้คนอื่นอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวสนิะคะ” ทพิ-

รดาย้อนทนัควนั คราวนี้เสยีงหล่อนสั่น นำ้าตารื้น

“ไม่มคีรบั ผมไม่มใีครนอกจากคุณ”

“เลกิแสร้งทำาหน้าซื่อได้แล้วค่ะคณุนวนิ ฉนัน่าจะเชื่อคำาเตอืนของคนอื่น

ที่ว่าคุณไม่เคยจริงใจกับผู้หญิงคนไหน แล้วก็ซ่อนผู้หญิงเอาไว้มากมาย  

แต่ที่ทำาให้ฉันผิดหวังมากที่สุดก็คือ ฉันไม่นึกว่าคุณจะกล้าซ่อนผู้หญิงไว ้

ในบ้านทั้งที่นดัฉนัมาทานข้าวด้วยแบบนี้ คณุมนั...” ทพิรดาพรั่งพรคูวามรูส้กึ

พลางมองเขาด้วยสายตาผดิหวงั 

“คุณกำาลงัเข้าใจผดิค่ะ” วาณเีอ่ยแทรกขึ้น “ฉนัไม่ใช่ผู้หญงิของ...”

“เธอเงียบไปเลย ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉัน” นวนิหนัไปสั่งห้ามด้วย

นำ้าเสยีงเชงิตำาหนิ

“แต่ฉนักำาลงัช่วยคุณอานะ” วาณยีงัไม่ยอมแพ้ 

“ฉนับอกให้เงยีบไง” เขาตะคอกเสยีงดงัด้วยความหงุดหงดิที่ทบทว ี

จนทุกคนในที่นั้นสะดุ้ง

นวนิรงัเกยีจวาณเีป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว พอหล่อนขดัคำาสั่งเขาด้วยท่าทาง

ไม่เกรงใจ กเ็ลยยิ่งไม่ชอบใจหล่อนเข้าไปอกี “ไอ้หว้า เล่ามาว่าเกดิอะไรขึ้น”

“คณุทพิรดาเจอพี่วาณทีี่หน้าห้องนำ้า คณุทพิรดาถามว่าพี่วาณเีป็นใคร 

พี่วาณบีอกว่ามากบัลุงกอบ แต่คุณทพิรดาไม่เชื่อ คดิว่าเป็นกิ๊กของเจ้านาย 

กเ็ลยเดนิออกมานี่แหละฮะ” หว้าตอบ

“ความผิดอยู่ที่เธอ” นวินหันมาชี้หน้าวาณีจนนิ้วเกือบทิ่มตาหล่อน 

“เป็นบ้าอะไรถึงไปตอบแบบนั้น ทำาไมไม่บอกไปตรงๆ ล่ะว่าเป็นเมียน้อย 

พี่กอบน่ะ จะพูดกำากวมทำาไม”

“กำากวม?” วาณทีวนคำาด้วยความงนุงงแล้วเอ่ยถาม “แปลว่าอะไรคะ” 

นวินนับหนึ่งถึงสิบในใจเพื่อให้เวลาตัวเองทำาใจให้เย็น ไม่ลากวาณี

ออกไปทิ้งนอกบ้าน
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“มันจะแปลว่าอะไรก็ช่างเถอะ แต่เธอตอบคำาถามฉันมาซิว่า ทำาไม 

ไม่พูดตรงๆ ตั้งใจให้รดาเข้าใจฉนัผดิใช่ไหม”

“พอท!ี เลกิแสดงละครได้แล้วคุณนวนิ ฉนัจะกลบัละ” ทพิรดาเอ่ย

แทรกด้วยท่าทหี่างเหนิเยน็ชา หลงัจากจบัตาดูทั้งคู่มาสกัพกั

“ไม่นะรดา คุณยังไปไหนไม่ได้ คุณต้องฟังความจริงก่อน ผู้หญิง 

คนนี้ไม่ได้เป็นอะไรกับผมนะ เธอเป็นคนของพี่กอบ” นวินที่รู้ตัวว่ามัวแต่

เอาผดิกบัวาณนีานเกนิไป รบีหนัมาอธบิายให้คนรกัฟังด้วยนำ้าเสยีงร้อนรน

“พี่กอบ? กไ็หนคุณเคยบอกฉนัว่าพี่กอบตดิอนัดบัผู้ชายซื่อสตัย์กบั

ครอบครัวระดับประเทศไงคะ แล้วทำาไมจู่ๆ เขาถึงดีแตกล่ะ น่าแปลกใจ

จรงิๆ” หญงิสาวพูดกึ่งเยาะกึ่งประชดประชนั

“ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วน่ะสิ ผมเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพี่กอบ

จะกลายเป็นคนแบบนี้”

ทพิรดาเงยีบไปสองสามวนิาทกีย็ิ้มสมเพช “ฉนักไ็ม่นกึเหมอืนกนัว่า

คุณจะเป็นคนแบบนี้ คุณไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเอาเสียเลย โยนบาปให้

เพื่อนได้หน้าตาเฉย”

“ผมไม่ได้โยนบาปให้ใคร แต่มนัเป็นเรื่องจรงิ ผมรกัคุณ ผมมคีุณ

เพยีงคนเดยีวเท่านั้น” นวนิว่าพลางเอื้อมมอืไปหมายจะจบัมอืคนรกั

“อย่าแตะเนื้อต้องตัวฉันอีก คุณน่ากลัวกว่าที่ฉันคิด คุณไม่ใช่คน

สุภาพอ่อนโยนอย่างที่แสดงออกสักนิด” ทิพรดาดึงแขนตัวเองออกด้วย

ท่าทางรงัเกยีจ

“นี่คุณพูดอะไรน่ะรดา เรื่องแม่คนนี้ยงัไม่จบ คุณหาเรื่องใหม่ให้ผม

ได้แล้วหรอื” ชายหนุ่มตดัพ้อ

“มนัเป็นเรื่องเดยีวกนัค่ะ เพราะมนัทำาให้ฉนัตดัสนิใจที่จะเลกิกบัคณุ

ได้เดด็ขาดขึ้น...กริยิาที่คณุแสดงกบัเธอเมื่อครูน่ี้มนัหยาบคาย คกุคาม และ

น่ากลวัมาก ฉนัอยู่กบัคนแบบนี้ไม่ได้จรงิๆ”

“ไม่ใช่นะ ผมไม่ใช่คนแบบนั้น ถามพี่กอบได้เลย พี่กอบรู้จกัผมด.ี..



24    เ จ้ า บ่ า ว ค้ า ง ส ต็ อ ก

เออ ใช่ คุณต้องคุยกบัพี่กอบ เขาจะช่วยยนืยนัว่าคุณกำาลงัเข้าใจผดิ” แล้ว 

นวนิกห็นัไปทางวาณแีละออกคำาสั่ง “ไปตามพี่กอบมาซ”ิ

“ไปตามที่ไหนคะ” วาณีทำาหน้าเหลอหลา ยิ่งเพิ่มความหงุดหงิดให้

ชายหนุ่มทบทว ีเพราะเขามองว่าหล่อนกำาลงัยั่วโมโหเขา 

“เขาอยู่ที่ไหน” เขาตะคอกถาม แต่นึกขึ้นมาได้ว่าคนรักกำาลังจับตา

มองอยู่ จึงปรับนำ้าเสียงและสีหน้าให้เป็นปกติ “พี่กอบอยู่ที่ไหนก็ไปตาม 

ที่นั่นแหละ”

“แต่ฉนัไม่รู้นี่คะว่าเขาอยู่ที่ไหน”

“แม่หนู นี่ไม่ใช่เวลามาเล่นลิ้นนะ ฉนับอกให้ไปตามกไ็ปส.ิ..เดี๋ยวนี้”

“พี่วาณไีม่ได้เล่นลิ้น ลุงกอบกลบัไปแล้วฮะเจ้านาย” หวา้รบีทำาหน้าที่

ผู้ช่วย เพราะไม่อยากให้เจ้านายหนุ่ม ‘เสยีอาการ’ ต่อหน้าคนรกัมากไปกว่านี้

“ว่าไงนะ! กลบัไปตั้งแต่เมื่อไร ทำาไมฉนัไม่รู้ แล้วกลบัไปได้ยงัไง ฉนั

บอกให้รอไงล่ะ” นวินตะคอกใส่หน้าหว้าราวกับเธอคือกอบทรัพย์ ทำาให ้

ทพิรดาส่ายหน้าไปมาด้วยความผดิหวงัอกีครั้ง

“กลบัไปตั้งนานแล้วฮะ ตอนลุงกอบกลบั เจ้านายคงกำาลงัมคีวามสุข

มากจนไม่ได้ยนิอะไรฮะ อย่างที่เขาว่ากนัว่า...ความรกัทำาให้คนหูหนวก”

“หูหนวกบ้านแกส ิเขามแีต่ความรกัทำาให้คนตาบอดเว้ย” เขาดุแล้วก็

เอ่ยต่อว่า “ไม่เป็นไร ฉนัโทร. หากไ็ด้...รอแป๊บนะรดา ผมจะให้คุณคุยกบั 

พี่กอบ” ตอนท้ายเขาหนัไปขอร้องคนรกั แต่หญงิสาวส่ายหน้าปฏเิสธ แววตา

เดด็เดี่ยวมั่นคง

“ไม่ค่ะ พอกนัท ีฉนัไม่อยากสิ้นศรทัธาในตวัคุณมากไปกว่านี้ ลาก่อน

ค่ะนวนิ หวงัว่าเราจะไม่ได้พบกนัอกี” ทพิรดาหมนุตวัวิ่งจากไปทนัททีี่พดูจบ 

ปล่อยให้นวนิยนือึ้ง มนึงงเหมอืนปลาช่อนถูกทุบหวั

“อะไรกนัวะเนี่ย”

“คุณทิพรดาเข้าใจผิดเรื่องเจ้านายกับพี่วาณี แถมยังผิดหวังที่เห็น 

เจ้านายตะคอกพี่วาณ ีเพราะเธอนกึว่าเจ้านายเป็นคนสุภาพอ่อนโยน” หว้า
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ทำาหน้าที่สรุปความทั้งที่คนเป็นนายไม่ได้ร้องขอ

“แกไม่ต้องยำ้าเลยไอ้หว้า” นวินตะคอก ก่อนจะหันขวับไปทางวาณ ี

แลว้ชี้หน้าหลอ่นอกีครั้ง “ทกุอย่างเป็นความผดิของเธอ” เขาพดูจบกว็ิ่งตาม

คนรกัไป

วาณยีกัไหล่อย่างไม่ใส่ใจนกั

นวนิวิ่งตามทพิรดาไป กระทั่งเหน็หล่อนก้าวขึ้นรถจงึหยุด ปล่อยให้
หล่อนไปตามที่ใจหล่อนต้องการ ด้วยรูด้ว่ีาหล่อนปักใจเชื่อว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้

หยาบคายเสียแล้ว อธิบายอะไรไปก็คงไม่มีประโยชน์ อย่างที่รู้กันอยู่ว่า

หล่อนไม่ใช่คนแรกที่ด่วนตดัสนิเขาแบบนี้ ซึ่งเขากห็ยิ่งและเหนื่อยเกนิกว่า

จะตามไปอธบิายด้วยถ้อยคำาซำ้าๆ กบัเรื่องเดมิๆ

เขาจะรอให้หล่อนใจเยน็กว่านี้ หรอืไม่กค็งรอให้กงล้อแห่งโชคชะตา

หมุนพาหล่อนกลบัมาหาเขาเอง 

ชายหนุ่มถอนหายใจยาวก่อนจะหมุนตวักลบัเข้าบ้าน มอีกีเรื่องที่เขา

ต้องจัดการให้เรียบร้อย...เรื่องของหญิงสาวที่เป็นต้นเหตุให้เขาต้องผิดหวัง

ในครั้งนี้กบั ‘สาม’ี ของหล่อน

“ไอ้หว้า ไอ้หว้าโว้ย” ชายหนุ่มเดินเข้ามาถึงห้องโถงกว้างก็เรียกหา 

เดก็สาวเสยีงลั่น ไม่นานหว้ากว็ิ่งกระหดืกระหอบมา 

“หว้านกึว่าเจ้านายตามคุณรดาไปเสยีอกีฮะ”

“ฉนัยงัไม่ไปตอนนี้ หรอือาจจะไม่ไปเลย” เขาตอบสั้นๆ

“อ้าว ทำาไมล่ะฮะ เจ้านายทำาแบบนี้เหมือนไม่รักคุณรดาเลยนะฮะ”  

เดก็สาวมองหน้านวนิอย่างไม่เข้าใจ “ไหนเจ้านายบอกว่าเธอคอืคนที่เจ้านาย

รอมานานไงฮะ”

“แล้วเขารอฉนัหรอืเปล่าล่ะ เผ่นแน่บไปโน่นแล้วเหน็ไหม” นวนิย้อน

ถามเสยีงดุก่อนจะโบกมอืไล่ “แกไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้ว ไปตามแม่นั่นมา

ให้ฉนัท”ี



26    เ จ้ า บ่ า ว ค้ า ง ส ต็ อ ก

“แม่นั่น?”

“อย่ามายั่วโมโหฉันอีกคนนะ ฉันรู้ว่าแกรู้ว่าฉันหมายถึงใคร” เขา 

ชี้หน้าหว้าอย่างคาดโทษ “ให้แม่นั่นไปพบฉนัที่ห้องทำางานภายในห้านาท”ี

เขาพูดจบก็เดินไปยังห้องทำางาน ระหว่างนั้นก็กดโทรศัพท์หากอบ-

ทรพัย์ไปด้วย ทว่าอกีฝ่ายทำาให้เขาหงุดหงดิยิ่งขึ้นด้วยการไม่ยอมรบัสาย

ห้องทำางานของนวินอยู ่ด้านในสุดของตัวบ้าน มองออกไปเห็น 

สวนหย่อมด้านหลงัซึ่งปูหญ้าเขยีวขจ ี ตกแต่งด้วยไม้ประดบัอย่างสวยงาม 

มศีาลาหลงัเลก็ซึ่งเขาใช้นั่งพกัผ่อนหย่อนใจเวลาอ่านหนงัสอืหรอืเลน่ดนตรี

น้อยคนนักที่จะรู้ว่านักธุรกิจผู้เอาการเอางานเช่นนวินเล่นดนตรีเป็น 

แถมยังเล่นได้หลายชนิดอีกด้วย แต่ที่ถนัดที่สุดคือกีตาร์ ทว่าสิบปีหลังนี้

กตีาร์ตวัโปรดนอนนิ่งอยู่กบัที่โดยไม่เคยถูกหยบิขึ้นมาเล่นอกีเลย

ชายหนุ่มยืนโดยใช้สะโพกพิงโต๊ะ แล้วทอดสายตาไปยังสวนหย่อม 

ความผดิหวงัและความเสยีดายยงัฉายชดัผ่านทางสหีน้าและแววตา วบูหนึ่ง

เขารู้สึกอยากหยุดทุกอย่าง...หยุดตามหา หยุดไขว่คว้า และหยุดต้องการ

ชวีติครอบครวั

ไม่! เขาจะไม่ยอมหยดุง่ายๆ เขาต้องการใครสกัคนเคยีงข้าง ต้องการ

ทายาทเอาไว้สบืสกุล อยากให้ในบ้านมเีดก็ตวัเลก็ๆ เพื่อให้บ้านมชีวีติชวีา 

เขาต้องการครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อม และจะไม่ยอมตายอย่างโดดเดี่ยว

เดยีวดายแน่ๆ

แค่นวินคิดภาพตัวเองนอนตายตามลำาพังในห้องนอนกว้าง ไม่ม ี

ลูกหลานคอยให้กำาลงัใจ เขากร็ู้สกึแย่จนแทบทนไม่ได้แล้ว

เสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้ง จากนั้นประตูก็เปิดจากด้านนอก  

เผยให้เหน็ผู้มาเยอืน

“เธอควรรอให้ฉันเอ่ยปากอนุญาตก่อนค่อยเข้ามา” ชายหนุ่มละ

สายตาจากสวนหย่อมมายงั ‘ต้นเหตุที่ทำาให้รกัร้าว’ วนันี้

“ฉนัไม่ได้เป็นฝ่ายขอพบคุณอานี่คะ คณุอาเป็นคนขอพบฉนัเอง” วาณี



ส ลิ ล า    27

ตอบเสียงดังฟังชัด “ซำ้ายังยำ้าว่าให้มาภายในห้านาทีด้วย ขืนรอให้คุณอา

อนุญาตกค็งเกนิเวลา” 

นวนิหน้าร้อนผ่าวตั้งแต่ประโยคแรกแล้ว พอจบประโยคที่สองเขาก็

ร้อนไปทั่วสรรพางค์กายด้วยความโกรธ

“ทอีย่างนี้เถรตรงเชยีวนะ”

“เถรตรง?” วาณทีวนคำาพลางพยายามทำาความเข้าใจ และหล่อนกพ็อ

เดาได้ เนื่องจากมีคำาที่เข้าใจความหมาย คือ คำาว่า ‘ตรง’ อยู่ด้วย “กับ 

พี่ผู้หญงิคนนั้นฉนักเ็ถรตรงนี่คะ แต่พี่เขาไม่เชื่อเอง”

“บอกว่ามากบัพี่กอบเนี่ยนะตรง” 

“ค่ะ แล้วมนัไม่ตรงหรอืไง” หญงิสาวย้อนถาม “แต่ฉนัว่าปัญหามนั

ไม่ได้อยู่ที่ฉันพูดอะไรหรอกค่ะ มันอยู่ที่ผู้หญิงคนนั้นไม่เชื่อคำาพูดของฉัน 

เพราะไม่เชื่อใจคุณอามากกว่า”

นวนิอึ้งไปครูห่นึ่งก่อนขบกรามแน่น “ฉนับอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งเรื่อง

ของฉนั”

“ฉันไม่ได้ยุ่ง มีแต่คนของคุณอาที่มาทำาให้ฉันวุ่นวาย แล้วเมื่อกี้ 

คุณอากเ็ป็นคนเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนด้วย” วาณเีถยีงอย่างไม่ลดละ

ชั่วแวบหนึ่งนวนิรูส้กึว่าหล่อนแขง็กระด้างเกนิกว่าจะเป็นเมยีน้อยใคร

ได้ แต่กน็ั่นแหละ ความรู้สกึจะมาสู้ความจรงิที่เหน็อยู่ตรงหน้าได้อย่างไร

“ที่ฉนัเรยีกเธอมากเ็พื่อคยุเรื่องของเธอกบัพี่กอบ” ชายหนุม่ตดัสนิใจ

พูดเรื่องที่ตั้งใจ ก่อนจะทะเลาะกันบานปลายอยู่ตรงนี้ “ฉันให้เธออยู่ที่นี่ 

ไม่ได้หรอกนะ”

“ค่ะ ฉนัรู้” หญงิสาวพยกัหน้ารบัง่ายๆ หล่อนสมัผสัได้ว่าเขารงัเกยีจ

ตั้งแต่ครั้งแรกที่สบตากนั “ความจรงิฉนักบ็อกเขาแลว้วา่ไมอ่ยากอยูก่บัใคร 

อยากอยูค่นเดยีว แต่เขากบ็อกว่า คณุอาเป็นน้องชายเพยีงคนเดยีวที่เขารกั

และไว้ใจให้ดูแลฉนั”

...เจริญละไอ้พี่กอบ ไว้ใจให้เราดูแลเมียน้อย ทั้งที่รู้ว่าเราเกลียด 
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ผู้หญงิพวกนี้อย่างกบัอะไรดเีนี่ยนะ

“ด!ี ท่าทางเธอเข้าใจอะไรง่ายดนีี่ ถ้าอย่างนั้นฉนัขออกีอย่าง ขอให้

เธอเลกิกบัพี่กอบซะ เพื่อเหน็แก่ครอบครวัของเขา” 

วาณีอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่าง ทว่าเสียงโทรศัพท์มือถือของนวิน

ดังขึ้นเสียก่อน ครั้นชายหนุ่มเห็นชื่อที่แสดงอยู่บนหน้าจอก็ขมวดคิ้วอย่าง

แปลกใจ ก่อนจะตดัสนิใจกดรบัสาย

“ไง น้องออม...ว่าไงนะ!” นวนิยดืกายขึ้นเตม็ความสูง ท่าทางตกใจ

เป็นอันมาก ระหว่างนั้นเขาก็ชายตามองวาณีตลอดเวลา “โอเค อาจะไป 

เดี๋ยวนี้”

เขาวางสายแล้วเดินแกมวิ่งออกจากห้องทันที โดยไม่สนใจวาณีอีก 

เพราะถอืว่าเขาพูดกบัหล่อนรู้เรื่องแล้ว

เมื่อนวินเดินมาถึงห้องโถงกลางบ้าน เขาก็เรียกหาใครคนหนึ่งเสียง

ดงัลั่น

“พี่นาง พี่นาง”

ไม่นานหญงิร่างผอมบางในชดุผ้าถงุกบัเสื้อคอบวัแขนจบี ผมสั้น สวม

ผ้ากนัเปื้อน ในมอืถอืทพัพ ีกเ็ดนิหน้าตาตื่นมาจากห้องครวั

“มอีะไรคะคุณวนิ”

“พี่รู้เรื่องเมยีน้อยพี่กอบแล้วใช่ไหม” เขาพูดเสยีงเบาลงกว่าเดมิ

“ค่ะ คณุกอบมาฝากฝังพี่ให้ช่วยดแูลหนคูนนั้น” ช้องนางตอบ สหีน้า

เตม็ไปด้วยความผดิหวงัไม่ต่างกบันวนิ

“ลมืคำาฝากฝังของพี่กอบไปได้เลย ผมให้แม่คนนั้นเลกิกบัพี่กอบและ

ออกจากบ้านแล้ว แล้วเธอกต็กลงแล้วด้วย ที่ผมจะบอกพี่นางกค็อื ช่วยให้

คนขบัรถไปส่งเธอหน่อย อยู่เมอืงนอกตั้งแต่เดก็ ไม่รู้ทาง เดี๋ยวหลงไปเจอ

พวกมจิฉาชพีจะแย่เอา” 

“แล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหนคะ”

“ไม่รู้ส ิกค็งจะอยู่โรงแรมก่อนละมั้ง ผมไม่ได้สนใจ ตกลงตามนี้นะ 



ส ลิ ล า    29

ผมต้องรบีไป” นวนิตอบปัดแบบไร้ความใส่ใจ  

“ไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอืคะคุณวนิ”

“พี่นางกร็ูว่้าผมเกลยีดพวกเมยีน้อยอย่างกบัอะไรด ีให้อยู่ในบ้านเป็น

ชั่วโมงนี่กถ็อืว่ากรุณามากแล้ว” คนที่กำาลงัจะผละจากไปหนัมาตอบ “แถมยงั

ทำาให้การขอแต่งงานของผมล่มไม่เป็นท่าอีก อัปมงคลแบบนี้ ไปจากบ้าน 

เรว็เท่าไรยิ่งด”ี

“คุณวนิ” ช้องนางดุพลางมองหน้านวนิอย่างตำาหน ิทำาให้นวนิมที่าที

อ่อนลงเลก็น้อย

ช้องนางเป็นญาตห่ิางๆ ทางพ่อ และมาอยู่กบัครอบครวัเขาตั้งแต่เริ่ม

เข้าสู ่วัยรุ ่น ช่วยแม่ของเขาดูแลงานบ้าน รวมทั้งช่วยเลี้ยงเขา ตอนที่

ครอบครวัเขาประสบปัญหา ช้องนางกไ็ม่ทิ้งไปไหน อยู่สู้เคยีงบ่าเคยีงไหล่ 

ซำ้ายงัเอาเงนิเกบ็ที่เกบ็มาตั้งแต่สาวๆ มาให้เขาจ่ายหนี้อกีต่างหาก แมจ้ะเป็น

เงนิเพยีงเลก็น้อย แต่กท็ำาให้นวนิซึ้งในนำ้าใจและเกรงใจช้องนางมากขึ้น  

“ผมพดูผดิตรงไหนพี่นาง จะให้ผมทนอยูก่บัผูห้ญงิไร้ยางอายคนนั้น

น่ะเหรอ ฝัน-ไป-เถอะ” เขาเน้นเสยีงหนกัแน่น

“ไม่ให้เธออยู่ที่นี่ แล้วถ้าวนัหนึ่งหนูคนนั้นเกดิบ้าขึ้นมา ไปแสดงตวั

กบัคุณแบมโดยที่เราไม่รู้ล่ะคะ จะทำายงัไง อกีอย่างคุณวนิแน่ใจได้ยงัไงว่า

เธอยอมเลิกกับคุณกอบจริงๆ คิดเหรอคะว่าเธอจะทำาตามที่คุณต้องการ

ง่ายๆ ขนาดนั้น” ช้องนางชี้จุดที่คดิว่านวนิมองข้ามไป 

นวนิอึ้งไปอย่างนกึได้...จรงิส ิ ถ้าวาณไีปอยู่ที่อื่น เขาจะรู้ได้อย่างไร

ว่าหล่อนจะยอมเลกิกบักอบทรพัย์อย่างที่เขาต้องการ

“สู้เราเอาเขาไว้ใกล้ตัว จะได้คอยห้ามคอยปราม แถมยังคอยกัน 

คุณกอบได้ด้วย แบบนี้ไม่ดกีว่าเหรอคะ” ช้องนางโน้มน้าว

“แต่ผม...” นวินลังเล ไม่แน่ใจว่าการให้วาณีอยู่ร่วมบ้านจะเป็น

ทางออกที่ดจีรงิๆ

“อย่าลืมสิคะว่าคุณแบมเป็นโรคหัวใจ แล้วหนูออมก็รักพ่อของแก



30    เ จ้ า บ่ า ว ค้ า ง ส ต็ อ ก

มากด้วย แกจะเสยีใจแค่ไหนที่พ่อผูเ้ป็นฮโีรกลายเป็นคนไมซ่ื่อสตัย์แบบนี้”

“พอๆ พี่นาง ผมยอมแล้ว ยงัไงพี่กด็แูลเธอใหด้ด้ีวยกแ็ลว้กนั ให้อยู่

ในที่ที่ควรอยู่และทำาตัวให้เหมาะสมด้วย ถ้าทำาให้ผมรำาคาญใจละก็ ผม 

ไล่ออกไปแน่” นวนิคดิทบทวนอยู่ครู่หนึ่งจงึยอมตกลง

ช้องนางยิ้มอย่างพอใจก่อนเอ่ยถาม “ว่าแต่คณุวนิจะไปไหนหรอืเปล่า

คะ เมื่อกี้พี่เหน็ท่าทางคุณรบีร้อน”

“ตายแล้ว! มัวแต่คุยกับพี่นาง ลืมไปเลย...พี่กอบประสบอุบัติเหตุ 

รถควำ่า” นวนิลดเสยีงให้เบาลงอกี ตาเหลอืบมองไปทางห้องทำางานแวบหนึ่ง

ราวกบักลวัคนข้างในนั้นจะได้ยนิ

“ตายจริง! แล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะ” แม่บ้านสาวใหญ่ยกมือ

ทาบอกด้วยความตกใจ

“ยังไม่รู้เลยครับ ตอนนี้กำาลังนำาตัวส่งโรงพยาบาล...พี่นางอย่าเพิ่ง

บอกแม่นั่นนะ ผมกลวัจะแล่นออกไปเยี่ยม ทำาให้เรื่องวุ่นวายมากไปกว่านี้”

“ค่ะ รบีไปเถอะ ไม่ต้องห่วงทางนี้” ช้องนางรบัปากแขง็ขนั พอนวนิ

เดินจากไป เธอก็พนมมืออธิษฐานขออย่าให้กอบทรัพย์เป็นอะไรมาก แต่

แล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงเอะอะโวยวายดังขึ้น ก่อนที่วาณีจะวิ่งผ่าน

หน้าเธอไปพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าในมือ โดยมีคนรับใช้สองคนวิ่งหน้าตาตื่น

ตามหลงั ปิดท้ายด้วยหว้าซึ่งมที่าทางตกใจไม่แพ้กนั



“คณุวาณ ีกลบัมาก่อนค่ะ ไปไม่ได้นะคะ...คณุแม่บ้านช่วยหน่อยค่ะ 
คณุวาณจีะไปแล้ว” สาวใช้ชื่อจนิดาร้องขอความช่วยเหลอืให้ช้องนางช่วยจบั

วาณทีี่เดนิมุ่งหน้าไปยงัประตูรั้ว

ช้องนางไม่รอช้า รบีก้าวตามวาณไีปทนัที

ทั้งหมดวิ่งมาทนัวาณตีรงบนัไดเตี้ยๆ หน้าบ้าน

“คุณวาณ ี คุณจะไปไม่ได้นะคะ คุณต้องอยู่ที่นี่” จนิดาเอ่ยนำ้าเสยีง

เหนื่อยหอบ

“ฉันคุยกับเจ้าของบ้านแล้ว เขาไม่ต้องการให้ฉันอยู่บ้านเขา” วาณี

หยุดเดนิแล้วหนักลบัไปเผชญิหน้าทุกคน

“แต่คุณกอบยำ้ากับพวกเราว่าต้องดูแลคุณให้ดี ไม่ให้คุณไปจากที่นี่ 

เพราะฉะนั้นคณุต้องอยู”่ สาวใช้อกีคนที่ออกอาการหอบไม่แพ้กนัให้เหตุผล

“คุณกอบไม่ใช่เจ้าของบ้านหลังนี้สักหน่อย ยังไงฉันก็จะไป” วาณี

ยนืยนัคำาเดมิ

“แล้วหนูจะไปอยู่ที่ไหนจ๊ะ” ช้องนางเอ่ยถามพลางแทรกตวัเข้าไปยนื 

๓
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ข้างหน้าสาวใช้ทั้งสองเพื่อให้ได้เหน็หน้าหญงิสาวชดัๆ

“จะหาโรงแรมพกัก่อนค่ะ หลงัจากนั้นกค่็อยหางานทำา หาอพาร์ตเมนต์

อยู”่ วาณตีอบเสยีงอ่อนลง อาจเป็นเพราะสมัผสัความอ่อนโยนและเอื้อเอน็ดู

ในแววตาคู่นั้นได้กระมงั ต่างกนัเหลอืเกนิกบัสายตาของเจ้าของบ้าน

“แต่หนูไม่รู้จกัใครที่เมอืงไทยไม่ใช่เหรอ”

“ตอนที่ไปอยู่เมอืงนอกใหม่ๆ หนูกบัแม่กไ็ม่รู้จกัใครมาก่อนเหมอืน

กันค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่ปัญหาสำาหรับหนู” หญิงสาวตอบอย่าง

มั่นใจ

“ตอนนั้นหนูมแีม่ แต่ตอนนี้หนูตวัคนเดยีวนะ” ช้องนางโน้มน้าวต่อ

อย่างไม่ยอมแพ้

“ก็มีคุณกอบไงคะคุณแม่บ้าน” จินดาโพล่งขึ้น แล้วก็ต้องหุบปาก 

ทำาตวังอคอหดเมื่อเจอสายตาตำาหนขิองช้องนาง

“เอาเป็นว่า ฉันคิดว่าเอาตัวรอดได้ก็แล้วกันค่ะ ยังไงรบกวนเรียก 

รถแทก็ซี่ให้ฉนัหน่อยนะคะ” วาณตีดับท

“อย่ายอมให้ไปนะคะคุณแม่บ้าน” จนิดาร้องห้ามเสยีงหลง กระโดด

ลงบนัไดไปอกีขั้นเพื่อจบัตวัหญงิสาวเอาไว้เป็นแม่นมั่น

“เอ...นงัจนิ ทำาไมป้ารูส้กึว่าแกดจูะเชื่อคณุกอบมากเป็นพเิศษ มอีะไร

หรอืเปล่า” ช้องนางอดรนทนไม่ได้ ต้องถามออกไป ซึ่งกต็รงใจวาณพีอด.ี..

สาวใช้สองคนนี้ประหลาดที่สุด ตอนแรกที่เห็นหล่อน ต่างก็มีสายตาดูถูก

และไม่เป็นมติร แตต่อนหลงักลบัเข้ามาพูดจาดดีว้ย แถมตอนนี้ยงัทำาในสิ่ง

ที่หล่อนกน็กึไม่ถงึอกีต่างหาก

“เอ่อ...คอื...” จนิดาหนัไปสบตากบัเพื่อนอย่างขอความเหน็วา่ควรจะ

ทำาอย่างไรดี ช้องนางจึงใช้สายตาคาดคั้นจนจินดายอมปล่อยมือจากวาณี

แล้วเอ่ยเสยีงอ่อยว่า “คุณกอบจ้างพวกเราให้คอยดูแลคุณวาณใีห้ดคี่ะ”

“พร้อมกบัสั่งว่า อย่าให้คณุวาณอีอกไปจากที่นี่เดด็ขาด แม้วา่คณุวนิ

จะไม่ให้อยู่กต็าม” สาวใช้อกีคนที่ชื่อสมเพยีรช่วยอธบิายต่อ
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“เท่าไร”

“คนละสองพนัจ้ะ แล้วจะให้เพิ่มอกีถ้าคณุวาณอียู่ที่นี่จนกว่าคณุกอบ

จะให้ย้ายออก” 

“แล้วแกล่ะไอ้หว้า คุณกอบเขาจ้างแกด้วยหรอืเปล่า” ช้องนางหนัไป

ทางเดก็สาวที่ยนืเงยีบมานาน

“เปล่าฮะ หว้าเห็นพี่ๆ เขาวิ่ง ก็เลยวิ่งตามมาดู” เด็กสาวส่ายหน้า 

“และตอนนี้เราคงต้องวิ่งกนัอกีรอบแล้วฮะ”

“ทำาไมวะไอ้หว้า” จนิดาถามงงๆ

“พี่วาณวีิ่งไปโน่นแล้วฮะ” เดก็สาวตอบพลางชี้มอืไปทางหน้าบ้าน

ทุกคนหันขวับ ก่อนจะหันมาสบตากันแล้ววิ่งจำ้าตามหญิงสาวไป 

อกีครั้ง

“หยุดก่อนคุณวาณ ี กลบัมาก่อน” จนิดาวิ่งเรว็กว่าทุกคน ทว่ากย็งั 

ช้ากว่าวาณีอยู่ดี หล่อนจึงต้องหาตัวช่วย “เฮ้ย ไอ้หว้า ถ้าแกจับคุณวาณี

กลบัมาได้ ฉนัจะให้แกห้าร้อย”

หว้าได้ยินดังนั้นก็วิ่งสุดชีวิต พุ่งไปข้างหน้าเหมือนธนูพุ่งออกจาก 

คนัศร พอตามไปทนักค็ว้าข้อมอืวาณหีมบั

“ปล่อยนะ พวกคณุไม่มสีทิธิ์กกัขงัหน่วงเหนี่ยวฉนั ปล่อย! ไม่อย่างนั้น

ฉนัจะฟ้องพวกคุณ” หญงิสาวยกกฎหมายขึ้นมาอ้าง 

“อย่ายอมนะไอ้หว้า ห้าร้อยเชียวนะเอ็ง” จินดาที่ตามมาทันรีบยำ้า 

เมื่อเหน็หว้าเริ่มมที่าทอี่อนลง

ความละโมบเข้าครอบงำาหว้าอกีหน เดก็สาวจงึกระชบัมอืแน่น

“ฉนัให้หนึ่งพนับาท ถ้าคุณยอมปล่อยฉนั” วาณยีื่นข้อเสนอพลางดงึ

แขนออก เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่เดก็สาวยอมปล่อยมอื ผลกค็อืวาณเีสยีหลกั

หงายหลงัล้มและสลบไปทนัท ี

“คุณวาณ!ี”



34    เ จ้ า บ่ า ว ค้ า ง ส ต็ อ ก

หน้าห้องฉุกเฉิน ครอบครัวของกอบทรัพย์กับเพื่อนอีกสองคน ซึ่ง
แน่นอนว่าทั้งสองคนต่างกเ็คย ‘ใช้บรกิาร’ ของนวนิมาแล้ว ยนืออกนัอยู่

กลุ่มของนวนิก่อนหน้านี้มถีงึหกคน แต่ตอนนี้เหลอืเพยีงห้า เพราะ

โกสนิทร์ ๑ หนึ่งในกลุ่มมปีัญหาชวีติจนถงึขั้นฆ่าตวัตาย ปัญหาซึ่งคนนอกรู้

เพยีงว่าเขารกัภรรยามาก เมื่อภรรยาประสบอบุตัเิหตุเสยีชวีติ เขากต็รอมใจ

และทนใช้ชีวิตโดยไม่มีภรรยาไม่ได้ แต่คนในอย่างพวกเขารู้ดีว่ามีอะไร

มากกว่านั้น

พวกเขาทั้งหมดสนทิสนมกลมเกลยีวกนัมานานกว่ายี่สบิปี มกีนัหลาย

ช่วงอายุ ตั้งแต่ห้าสิบกว่าลงมา จนถึงวัยอ่อนที่สุดคือนวิน โดยอายุแล้ว 

นวนิต้องเรยีกเพื่อนบางคนว่าอาด้วยซำ้า แต่ไม่มใีครยอม ประกาศชดัเจนวา่

เรยีกพี่ดกีว่าเยอะ

เวลาพวกเขาจะไปไหน ถ้าว่างตรงกันเป็นต้องเฮโลไปกันหมดแก๊ง  

ซึ่งไม่เพยีงรุน่พ่อแม่เท่านั้น ลกูๆ ของพวกเขากส็นทิสนมกนัเป็นอย่างดด้ีวย 

แม้จะมีบางคู่ที่เป็นเหมือนคู่กัดกัน แต่ก็เป็นการกัดที่ไม่ได้มาจากความ

เกลียดแต่อย่างใด แม้ในตอนนี้เด็กๆ บางคนจะไปเรียนต่อที่เมืองนอก  

และบางคนกแ็ยกย้ายไปมคีรอบครวัแล้ว แต่เมื่อใดกต็ามที่กลบัมาเจอกนั 

กย็งัสนทิสนมกลมเกลยีวกนัเหมอืนเดมิ

นวนิกวาดตามองหาวรภรณ์เป็นคนแรก เพราะเป็นคนที่น่าห่วงที่สุด

เนื่องจากเป็นโรคหวัใจ แล้วเขากเ็หน็ว่าเธอนั่งร้องไห้เงยีบๆ อยูท่างด้านหนึ่ง 

โดยมอีอมเงนิ ลกูสาวคนเลก็คอยจบัมอืปลอบอยูข้่างๆ นวนิไม่เหน็โกยทอง 

ลูกชายคนโตของเธอ จงึมองหา ก่อนจะนกึได้ว่าโกยทองไปเที่ยวอติาลกีบั

สาวคนรกัเมื่อสองวนัที่แล้ว และมกีำาหนดกลบัในอกีสามวนัข้างหน้า  

“อาวนิ” ออมเงนิเรยีกพลางยื่นมอืข้างหนึ่งมาหานวนิทนัททีี่หนัมาเหน็

เขา

๑ ตวัละครสำาคญัคนหนึ่งจากเรื่องเล่ห์วาร ีของสลลิา
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นวินรีบกระชับมือหลานสาวแล้วบีบเบาๆ จากนั้นจึงหันไปพูดให้ 

กำาลงัใจวรภรณ์ 

“ไม่เป็นไรนะพี่ ถงึมอืหมอแล้ว” 

“พี่กห็วงัอย่างนั้นเหมอืนกนั” วรภรณ์ตอบเสยีงเครอื

“อาวนิรู้ไหมคะ ว่าพ่อเป็นอะไร” ออมเงนิถามขึ้นด้วยนำา้เสยีงยำ่าแย่ 

สหีน้าเคร่งเครยีด

“เอ่อ...อาก็กำาลังจะถามพอดีว่าพี่กอบไปทำาอีท่าไหนถึงรถควำ่าได้” 

นวนิแกล้งย้อนถามกลบั

“พ่อดูเครยีดๆ ตั้งแต่กลบัจากบ้านอาแล้วค่ะ พอมาถงึบ้าน นั่งพกั

ยังไม่ทันไรก็ขับรถออกไปอีก ถามว่าจะไปไหนก็ไม่ยอมบอก จนรถควำ่า 

นี่แหละค่ะ ออมเลยสงสยัว่าพ่อมเีรื่องไม่สบายใจอะไรหรอืเปล่า”

“อาไม่รู้จริงๆ ออม” ชายหนุ่มเลือกที่จะโกหก ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่า 

กอบทรพัย์เครยีดเรื่องอะไร แต่เขาจะให้วรภรณ์กบัเดก็ๆ รู้เรื่องวาณไีม่ได้ 

ไม่ว่าตอนนี้หรอืตอนไหน เขาตั้งใจไว้แล้วว่าจะหาทางให้กอบทรพัย์กบัวาณี

เลกิกนัให้ได้ แล้วกเ็ป็นการเลกิกนัแบบเงยีบๆ เรยีบร้อยที่สุดด้วย “พี่กอบ

ไม่ได้พูดอะไรกบัผมเลยครบัพี่แบม พอดผีมเองกม็เีรื่องยุ่งๆ ด้วย พอเอา

ของฝากมาให้ พี่กอบกก็ลบัเลย เลยไม่ได้คุยกนั”

วรภรณ์พยกัหน้าเชื่ออย่างง่ายๆ เพราะตลอดระยะเวลาที่รู้จกักนัมา 

นวนิเป็นคนด ีและหวงัดกีบัครอบครวัของเธอราวกบัเป็นครอบครวัของเขา

เอง เธอจงึมั่นใจว่าเขาไม่มอีะไรปกปิดเธอ ออมเงนิเองกไ็ว้ใจเขาเช่นเดยีว

กบัผู้เป็นแม่ จงึไม่มใีครคาดคั้นอะไรอกี

นวินได้แต่ลอบถอนใจด้วยความเครียดระคนหวาดหวั่น นี่ถ้าเขา

จัดการเรื่องกอบทรัพย์กับวาณีไม่ได้ แล้วเรื่องแดงออกมา มีหวังเขาต้อง

กลายเป็นคนไว้ใจไม่ได้สำาหรบัครอบครวันี้ไปแน่ๆ

ไม่นานประตูห้องฉุกเฉนิกเ็ปิดออก ทั้งหมดพร้อมใจกนักรูเข้าไปหา

นายแพทย์
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“ตอนนี้คนไข้ยงัไม่ได้สตนิะครบั อาการที่พบคอืกระดกูไหปลาร้าและ

หลงัหกั ศรีษะได้รบัการกระทบกระเทอืน สมองบวม แต่หมอให้ยาลดบวม

ไปแล้ว ต้องรอดูอาการอกีสกัวนั ถ้าอาการบวมลดลงกค็งไม่มอีะไรน่าห่วง”

คนืนั้นกว่านวนิจะกลบัถงึบ้านกด็กึมากแล้ว เนื่องจากพอกอบทรพัย์
รู้สึกตัวตื่น เขาก็พบว่าร่างกายทุกส่วนขยับไม่ได้ ขยับได้ก็เพียงดวงตา 

ที่กลอกไปกลอกมาเท่านั้น

วรภรณ์เป็นลมล้มพับกับอกของเขา หลังจากนั้นคนก็ถูกแบ่งเป็น 

สองกลุ่ม เพื่อดูแลคนเจ็บกับคนป่วย โดยในคืนนี้ได้ข้อสรุปว่า ปิยะภัสร์ 

ลูกสาวคนเลก็ของไกรศร เพื่อนในกลุ่มจะอยู่เฝ้าวรภรณ์เป็นเพื่อนออมเงนิ 

ส่วนกอบทรพัย์นั้นเป็นหน้าที่ของสมมาตร นายตำารวจชั้นผู้ใหญ่ 

“ทำาไมคุณกอบถึงโชคร้ายอย่างนี้นะ เวรกรรมอะไรกันนี่” ช้องนาง 

ที่รอคอยการกลบัมาของนวนิอุทานด้วยสหีน้าสลด หลงัจากทราบเรื่องแล้ว

“ถ้าพูดถงึเวรกรรม กค็งเป็นเวรกรรมที่ทรยศลูกเมยีนั่นแหละพี่นาง 

เรว็ทนัใจดจีรงิๆ” นวนิเค้นเสยีง “แล้วนี่แม่คนนั้นเป็นยงัไงบ้าง”

“เข้านอนแล้วค่ะ พอคุณออกไป เธอกจ็ะออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นค่ะ 

กว่าจะกล่อมให้ยอมอยู่ต่อได้ เล่นเอาเหนื่อยเหมอืนกนั”

“กถ็้าเธออยากไปนกั พี่จะรั้งไว้ทำาไมเล่า” หนุ่มใหญ่ทำาเสยีงไม่พอใจ 

“น่าจะปล่อยให้ไปซะ”

ช้องนางค้อนนวินด้วยความหมั่นไส้ ก่อนเอ่ยถามในสิ่งที่อยากรู้  

“แล้วนี่คุณวนิจะบอกเธอเรื่องคุณกอบหรอืเปล่าคะ” 

“ไม่! คอยดูนะ ผมจะใช้โอกาสนี้แหละ ทำาให้สองคนนั้นเลิกกัน 

ให้ได้” ชายหนุ่มประกาศกร้าว “แล้วเรื่องที่นอนจดัให้เธอนอนที่ไหน ใกล้

ห้องไอ้หว้าหรือเปล่า” เขาพยักพเยิดไปทางห้องครัว ซึ่งมีห้องแถวของ 

คนงานอยู่ไม่ห่าง

“ใกล้...ห้องคุณวนิค่ะ”
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“ว่าไงนะ! นี่พี่เฮี้ยนอะไรถงึจดัห้องให้ใกล้ผม ให้เกยีรตแิม่เมยีน้อย

เกนิไปหรอืเปล่า ไปเลยพี่ ไปสั่งเดก็ให้ย้ายของลงไปอยูก่บัไอ้หวา้เลย” นวนิ

โวยวายเสยีงลั่น  

“ไม่ทันแล้วค่ะ ตอนนี้หนูวาณีคงหลับไปแล้ว อีกอย่างพี่ว่าคนเราก็ 

มเีกยีรตมิศีกัดิ์ศรเีท่าเทยีมกนัหมดนั่นแหละ”

“แต่ผมว่าพี่อาการหนกัแล้วนะ ถามจรงิๆ เถอะ แม่คนนั้นเป่ามนตร์

อะไรใส่พี่ พี่ถงึเอน็ดูเธอนกั”  

“กห็นูวาณเีธอน่าเอน็ดูจรงิๆ นี่คะ แถมยงัน่าสงสารด้วย ต้องมาอยู่

ในที่ที่ไม่คุ้นเคยกบัเจ้าของบ้านที่แสนจะใจแคบ” ตอนท้ายสาวใหญ่อดไม่ได้ 

ที่จะเหนบ็แนมนวนิด้วยความหมั่นไส้

“ผมไม่ใช่พ่อพระอยู่แล้ว โดยเฉพาะกับพวกเมียน้อยไร้ยางอาย  

ยิ่งพูดกย็ิ่งเจบ็ใจไอ้พี่กอบ แหม มนัน่าประจานให้คนอื่นรู้เรื่องดแีตกนี่นกั  

เอาให้สู้หน้าใครไม่ได้ไปเลย” 

“ที่จริงมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณกอบนะคะ เราเข้าไปยุ่งมากไป 

จะกลายเป็นลำ้าเส้น อาจมองหน้ากันไม่ติดเอาได้” ช้องนางปรามพร้อมให้

ข้อคดิ ทว่าอกีฝ่ายไม่ยอมเปิดใจรบัฟัง

“ถ้าไม่อยากให้ผมลำ้าเส้น พี่กอบก็ไม่ควรพาผู้หญิงคนนั้นมาฝากไว้ 

ที่บ้านผมตั้งแต่แรก เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าผมแอนตเีรื่องแบบนี้แค่ไหน และ

ถ้าผมอยู่เฉยโดยไม่ทำาอะไร กเ็ท่ากบัผมทรยศพี่แบมกบัเดก็ๆ เหมอืนพี่กอบ 

น่ะส”ิ

“พี่ดใีจที่คุณวนิใส่ใจความรูส้กึของคนอื่น แต่อย่าลมืว่าผูห้ญงิที่นอน

อยู่ห้องข้างๆ คุณกต็้องการความใส่ใจไม่ต่างกนันะคะ เพราะเธอกเ็ป็นคน

เหมอืนพี่ เหมอืนคุณวนิ” 

ช้องนางพูดจบก็หมุนตัวเดินขึ้นบันไดตรงไปยังห้องนอนซึ่งอยู่ฝั่ง 

ตรงข้ามห้องของนวนิและวาณ ี

นวนิถอนหายใจด้วยความหงุดหงดิ อดึอดั คบัข้องใจ ก่อนจะเดนิ
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กระแทกเท้าไปยงัห้องนอนของตวัเองบ้าง แล้วกอ็ดไม่ได้ที่จะมองไปยงัประตู

ห้องข้างๆ รำ่ารำ่าจะไปเคาะปลุกคนที่นอนอยู่ข้างใน แล้วบอกให้ย้ายห้องเดี๋ยวนี้ 

แต่ในที่สุดกต็ดัสนิใจไม่ทำา ได้แต่เดนิหงุดหงดิเข้าห้องของตวัเองไป

เช้านี้นวินตั้งใจว่าสิ่งแรกที่จะทำาก็คือการไป ‘บอก’ แม่เมียน้อยให้ 
ย้ายลงไปอยู่ที่เรือนคนใช้ หลังจากนั้นก็จะให้คนเอาผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม 

ปลอกหมอนของห้องที่หล่อนนอนเมื่อคืนนี้ไปซักให้สะอาดเอี่ยมอ่อง ทว่า

เมื่อออมเงนิโทร. มาบอกว่า อาการของวรภรณ์ทรุดหนกั เนื่องจากแอบหนี

ลกูหลานไปหาสามทีี่ห้อง พอเหน็อาการของสามกีใ็จเสยีจนส่งผลต่อร่างกาย 

เขากเ็ปลี่ยนความตั้งใจ

นวินออกจากบ้านได้ไม่นาน วาณีก็อาบนำ้าแต่งตัวเตรียมออกไป 

ข้างนอกบ้าง โดยให้เหตุผลว่า หล่อนอยู่เฉยๆ ไม่เป็น 

“หนูจะไปหางานทำาค่ะ ให้หนูไปเถอะนะคะ” วาณอี้อนวอนช้องนาง

จินดากับหว้ายืนเรียงหน้ากระดานเป็นกำาแพงมนุษย์กั้นหล่อนเอาไว้

ไม่ให้ออกนอกบรเิวณบ้านได้

“ทำาไมต้องทำางานคะ คุณกข็อเงนิคุณกอบใช้ส ิคุณเป็นเมยีเขานี่ เขา

คงไม่ปล่อยให้คุณอดตายหรอกมั้ง” จินดาโพล่งอย่างใจคิด ด้วยไม่อยาก

ให้วาณีออกไปนอกบ้าน เพราะอาจทำาให้กอบทรัพย์ไม่พอใจ และหล่อนก็

จะชวดเงนิพเิศษ 

“แต่หนูไม่ต้องการเงินของคนที่ชื่อกอบทรัพย์อะไรนี่เลย หนูอยาก

ทำางานหาเงนิด้วยตวัเองมากกว่า มนัจะทำาให้หนูภูมใิจมากกว่า”

“แหม ถ้าคดิแบบนี้ได้แต่แรกกค็งไม่ต้องมาเป็นเมยีน้อยเขาหรอกค่ะ

คู้ณ...” จนิดากล่าวด้วยความหมั่นไส้ “ทนีี้ทำาเป็นสำานกึได้”

วาณไีด้ยนิอย่างนั้นกช็ะงกัและมสีหีน้าเศร้าลงไปถนดัตา

“พอเสยีทนีงัจนิ” ช้องนางปรามจนิดาพลางถลงึตาใส่ “ลมืไปแล้วหรอื

ว่าหล่อนได้ค่าจ้างจากคุณกอบน่ะ แล้วมายนืด่าคนของเขาได้ยงัไง”
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“ขอโทษค่ะคณุแม่บ้าน กม็นัอดไม่ได้นี่คะ” สาวใช้ปากเปราะสารภาพ

เสยีงอ่อย

“ป้าเห็นด้วยเรื่องหนูอยากทำางานหาเงินด้วยตัวเอง แต่ต้องรอถาม 

คุณนวนิก่อนว่าจะอนุญาตหรอืเปล่า” ช้องนางหนัไปเอ่ยกบัวาณดี้วยสหีน้า

และท่าทางอ่อนโยน

“ทำาไมต้องรอเขาล่ะคะ ชวีติของหนู หนูมสีทิธิ์ตดัสนิใจ” วาณยี้อน

ถามงงๆ 

“อย่าลืมว่าคุณนวินเป็นเจ้าของบ้าน เขามีสิทธิ์ทุกตารางนิ้วของที่นี่ 

และมสีทิธิ์เหนอืคนที่อยู่ในบ้านหลงันี้ทุกคนด้วย”

“แบบนี้ถ้าเขาสั่งให้ไปฆ่าคน ทกุคนกต้็องไปสนิะคะ” หญงิสาวประชด

อย่างไม่ชอบใจ “หนไูม่ใช่คนของเขา เขาไม่มสีทิธิ์มาสั่งหรอืมาห้ามหนู” วาณี

พูดจบก็เดินแหวกทุกคนออกไป ก่อนจะหันขวับมาเอ่ยเสียงเครียดว่า  

“ไม่ต้องห้าม ไม่ต้องตามมา เพราะหนูตดัสนิใจแล้ว และจะทำาอย่างที่ตั้งใจ

ไว้ด้วย”

ทั้งสามคนที่ตั้งท่าจะขยับตัวตามชะงัก แล้วมองหน้ากันไปมาอย่าง

อ่อนใจ

“ทำาไมถงึดื้ออย่างนี้นะ ทั้งดื้อทั้งบ้า” จนิดาเอ่ยอย่างอดรนทนไม่ได้ 

“มคีนคอยส่งเงนิให้ใช้สบายๆ ไม่เอา อยากลำาบากซะงั้น สตดิหีรอืเปล่า”

“กห็นูบอกแล้วไงว่าไม่อยากได้เงนิเขา” วาณเีริ่มโกรธขึ้นมาบ้าง

“แต่...”

“เอาละๆ” ช้องนางรบีร้องห้าม “เอาอย่างนี้ พวกเราจะไม่ห้าม แต่จะ

ขอให้คนของเราตามคุณไปด้วยก็แล้วกัน คุณจากเมืองไทยไปตั้งแต่เด็กๆ 

ควรจะมเีพื่อนไปด้วยสกัคน”

“แต่หนูไม่อยากรบกวนใคร ทุกคนมีงานต้องทำาทั้งนั้นไม่ใช่หรือคะ 

ที่สำาคญัหนูไม่อยากทำาให้เจ้าของบ้านไม่พอใจด้วย”

“ถ้าคณุวนิอยู่ เขากต้็องพดูเหมอืนป้านี่แหละ คณุวนิอาจจะดเูหมอืน
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คนใจดำาไปสกัหน่อย แต่นั่นเป็นเพราะเขารกัความถูกต้องและเกลยีดเรื่อง 

การนอกใจมาก แต่เนื้อแท้แล้วไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำาอะไรหรอกค่ะ เมื่อวาน

ตอนที่ให้หนอูอกจากบ้าน เขายงัมาสั่งป้าเลยว่าให้คนของเราไปส่งหนูหน่อย 

เพราะกลวัหนูจะถูกหลอก”

“แต่...”

“ขอร้องเถอะค่ะ อย่าอวดดดีื้อรั้นจนเกนิไปนกั เพราะถ้าคุณเป็นอะไร

ไป ไม่ใช่แค่คุณที่เดอืดร้อน พวกเราทุกคนกจ็ะพลอยเดอืดร้อนไปด้วย”



วรภรณ์เอาแต่ร้องไห้ครำ่าครวญ เพราะยังทำาใจรับเรื่องที่เกิดขึ้น 
ไม่ได้ ไม่ว่าใครจะปลอบใจอย่างไรก็ไม่ทำาให้เธอคลายความเสียใจได้ แต่

เธอสงบมากขึ้นเมื่อโกยทอง ลกูชายหวัแก้วหวัแหวนบนิด่วนจากอติาลมีาหา 

ไม่นานเธอกห็ลบัไปอกีครั้งเพราะฤทธิ์ยา ทั้งหมดจงึย้ายขบวนไปยงัห้องของ

กอบทรพัย์

อาการของกอบทรัพย์ยังคงเหมือนเดิม คือขยับได้แค่ลูกตาเท่านั้น 

พอทุกคนเข้าไปถงึ กอบทรพัย์กม็องนวนิตลอดเวลาจนโกยทองสงัเกตเหน็  

“ผมว่าคณุพ่ออยากคยุกบัคณุอานะครบั” ชายหนุม่หนัมาเอ่ยหลงัจาก

พยายามอ่านภาษากายของผู้เป็นพ่ออยู่ครู่หนึ่ง นวินจึงขยับเข้าไปยืนข้าง

เตียงด้านหนึ่งใกล้กับโกยทอง อีกด้านเป็นออมเงินกับปิยะภัสร์ ส่วน

สมมาตรที่อยู่เฝ้าเมื่อคนืกลบับ้านไปแล้ว

“พี่กอบมอีะไรจะพูดกบัผมหรอืพี่” นวนิก้มหน้าลงไปถามใกล้ๆ

กอบทรัพย์พยายามอ้าปากจะพูด แต่เปล่งเสียงได้แค่อือๆ อาๆ  

ในลำาคอเท่านั้น

๔
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“เอาอย่างนี้ ผมจะเป็นคนถาม แล้วพี่ตอบด้วยการกะพริบตานะ  

ถ้าใช่ ให้พี่กะพรบิตาสองครั้ง...พี่เป็นห่วงพี่แบมกบัลูกๆ ใช่ไหม” 

ดวงตาคู่นั้นนิ่งค้างและจ้องเขาเขมง็

“ไม่ได้ห่วงแม่กบัพวกเรา งั้นพ่อห่วงงานเหรอครบั” โกยทองถามขึ้น

บ้าง “ไม่ต้องห่วงนะครบั ผมสญัญาว่าจะดูแลบรษิทัของเราให้ด ีให้เหมอืน

ตอนที่พ่อทำาเลยครบั”

กอบทรพัย์ยงัคงนิ่ง ไม่กะพรบิตาแม้แต่ครั้งเดยีว

“ถ้าอย่างนั้นคุณพ่อจะพูดอะไรกนัแน่” ออมเงนิเงยหน้ามาเอ่ยพลาง

มองพี่ชายสลบักบัมองนวนิอย่างขอความเหน็

นวนิส่ายหน้าเพราะจนปัญญาเช่นกนั

“คุณพ่อยงัมองคุณอาอยู่เลย แสดงว่าคงมอีะไรอยากพูดอยากบอก

คุณอาจรงิๆ นั่นแหละครบั”

“จรงิส ิก่อนที่คณุพ่อจะรถควำ่า คณุพ่อกลบัจากบ้านอาวนินี่นา มเีรื่อง

อะไรหรอืเปล่าคะ บางทคีุณพ่ออยากจะคุยเรื่องนั้นหรอืเปล่า”

คำาพูดของออมเงินดุจแสงเทียนที่ถูกจุดในความมืด นวินรู้แจ้งแล้ว

ว่าเรื่องที่คนนอนแบบ็เป็นผกัอยากพูดกบัเขาคอืเรื่องอะไร

หนอ็ย ไอ้พี่กอบ จะตายอยู่แล้วยงัไม่สำานกึ คดิห่วงแต่แม่เมยีน้อย

ข้ามชาตนิั่น...นวนิโวยวายในใจ 

“ไม่มีนี่” นวินบอก “อาคิดว่าพี่กอบคงไม่มีอะไรจะพูดกับอาหรอก  

ใช่ไหมพี่กอบ” ตอนท้ายเขาก้มหน้าลงไปใกล้กอบทรพัย์และลอบส่งสายตา

ตำาหนไิปให้

กอบทรพัย์ยงัคงมองนวนิ แววตาเปลี่ยนเป็นน้อยใจ และยิ่งน้อยใจ

มากขึ้นเมื่อเหน็นวนิยดืกายกลบัไปยนืตวัตรง

“อาว่าแยกย้ายกันไปพักเถอะ ออมกับแอ๊นท์เหนื่อยมาทั้งคืนแล้ว  

ให้โกยกับพยาบาลพิเศษรับช่วงต่อก็แล้วกัน อ้อ! แต่โกยไม่ต้องฝืนนะ  

ถา้ง่วงหรอืไม่ไหวกก็ลบัไปนอนพกั ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอะไรไปอกีคนละก ็
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จะยิ่งแย่” 

“ครับอาวิน ขอบคุณครับ...ขอบคุณป้าแอ๊นท์ด้วยนะ ที่มาอยู่เป็น

เพื่อนน้องออม” ตอนท้ายชายหนุ่มหันไปทางปิยะภัสร์ที่ยืนเงียบมาตลอด 

คนที่ถูกเรยีกว่าป้า ทั้งที่วยัแค่ยี่สบิตอนปลาย แถมยงัสวยมาก ส่งค้อนให้

เขาครั้งหนึ่งโดยไม่พูดอะไร แล้วจงึหนัไปทางนวนิ

“ไปกนัหรอืยงัคะอาวนิ อามนีดัรบัผลประมูลตอนสบิโมงไม่ใช่หรอืคะ 

เดี๋ยวไม่ทนันะคะ”

“กถ้็าไม่ต้องไปส่งป้า กค็งทนัแหละ” โกยทองอดไม่ได้ที่จะแซว เพราะ

จากการคยุกนัก่อนหน้านี้กค็อื นวนิจะไปส่งปิยะภสัร์ที่บ้านก่อน แล้วจงึค่อย

เลยไปทำางาน เนื่องจากเมื่อวานปิยะภัสร์มากับไกรศรผู้เป็นพ่อ แต่ตอนนี้

ไกรศรกลบัไปแล้ว

“หรอืนายจะไปส่งเราล่ะ” ปิยะภสัร์ย้อนถามพลางทำาหน้ามุ่ย ก่อนจะ

หนัไปทางนวนิอกีท ี“ไปกนัเถอะค่ะอาวนิ ขนือยู่ตรงนี้นานแอ๊นท์ได้ด่าคนที่

ทรปิหวานเพิ่งล่มให้ชวีติยิ่งขมแน่” 

คำาแซวนั้นทำาให้โกยทองนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะแยกเขี้ยวให้คนพูด 

“ด่าคนเป็นด้วยเหรอป้า อ้าปากพูดยงัไม่ทนัใครเขาเลยแท้ๆ”

“เฉพาะกบันายนี่แหละ”

“ทะเลาะกันต่อไปนะ ออมกลับก่อนละ” ออมเงินเอ่ยแทรกขึ้นด้วย

นำ้าเสียงทั้งระอาทั้งรำาคาญ “ทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนโต เรื่องไร้สาระแค่นี้ 

กย็งัทะเลาะ”

“กน็ายโกยหาเรื่องพี่ก่อน ออมเหน็ปะล่ะ” ปิยะภสัร์ไม่ยอมแพ้

“พอกันทั้งสองคนนั่นแหละ” นวินเอ่ยเสียงกลั้วหัวเราะ “เอ้า ไป 

เคลื่อนขบวนกนัได้แล้ว พี่กอบจะได้พกัเสยีท”ี

สองหนุ่มสาวยอมสงบศึก ก่อนที่โกยทองจะเดินไปส่งทุกคนที่หน้า

ห้อง แล้วจงึย้อนกลบัเข้ามายนืข้างเตยีงอกีครั้ง ครั้นเหน็ว่าผู้เป็นพ่อยงัคง

มองไปทางประตดู้วยสายตาละห้อย ชายหนุม่กย็ิ่งมั่นใจวา่ท่านมเีรื่องที่ต้อง
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คุยกบันวนิแน่ๆ แต่นวนิไม่อยากคุย? 

ทั้งสองมคีวามลบัอะไรอย่างนั้นหรอื?

นวินส่งปิยะภัสร์เรียบร้อยแล้วก็ขับรถไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อฟัง
ผลการประมูลผลิตเครื่องเรือนสำาหรับคอนโดมิเนียมที่บริษัทของเขายื่น

ประมูลไว้

เมื่อเขาไปถึงก็พบว่ารัฐภูมิ หัวหน้าฝ่ายขายมือหนึ่งของเขามารออยู่

แล้ว และกำาลงัคุยกบัผู้ผลติรายหนึ่งอยู่อย่างคุ้นเคย ผู้ผลติส่วนมากกเ็ป็น

คนคุ้นหน้าคุ้นตากนัทั้งนั้น เพราะเคยเจอกนัมาหลายงานแล้ว สลบักนัได้

สลบักนัชวดมาเรื่อย

“พี่วนิ สวสัดคีรบั” ชายหนุ่มวยัสามสบิต้นๆ ที่กำาลงัยนืคุยกบัรฐัภูมิ

หนัมาเหน็เขาจงึรบียกมอืไหว้ 

“สวสัดอีทิธิ์ สบายดหีรอื” นวนิทกัทายกลบัด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม 

อทิธกิรเป็นลกูชายคนโตของผูผ้ลติเฟอร์นเิจอร์รายใหญร่ายหนึ่งที่มี

กลุ่มลูกค้าระดบัสูงถงึระดบักลาง เป็นคู่แข่งอนัดบัหนึ่งของนวนิเลยกว็่าได้ 

แต่กไ็ม่เคยบาดหมางหรอืเป็นศตัรกูนั บ่อยครั้งที่เขากบัพนิจิ พ่อของอทิธกิร

ไปออกรอบตกีอล์ฟด้วยกนั

“โอ๊ย ใครจะสบายเหมอืนพี่ล่ะครบั คอนโดมเินยีมกลางกรงุกป็ระมลู

ได้ แถมก่อนหน้านั้นยังได้งานแบบเทวดาจับวางอีกต่างหาก” อิทธิกรมอง

นวนิอย่างชื่นชม 

งานแบบเทวดาจับวางที่อิทธิกรว่า คืองานผลิตเครื่องเรือนตกแต่ง

คอนโดมิเนียมขนาดกลางรายหนึ่ง ซึ่งเจ้าของเลือกนวินเป็นผู้ผลิต โดย 

ไม่ต้องมีการประมูล เพราะพอใจในคุณภาพสินค้าจากโรงงานของเขา 

เป็นอย่างมาก แม้ไม่ใช่คอนโดมิเนียมหรูหราใจกลางเมือง แต่สนนราคา 

กไ็ม่น้อยทเีดยีว

“นี่นายรู้เรื่องนี้ด้วยหรือ” นวินถามไม่จริงจังนัก มันไม่ใช่ความลับ
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อะไรหรอก เพยีงแต่เขาไม่นกึว่าอทิธกิรจะรู้ จะว่ารฐัูภูมเิป็นคนบอกกไ็ม่น่า

ใช่ รายนี้ไว้ใจเรื่องความลบัของบรษิทัได้

“แหม วงการของเรามนัไม่ได้กว้างขนาดนั้นหรอกพี่ และผมกด็ใีจกบั

พี่ด้วย...แต่งานวนันี้ผมคงไม่ใจดกีบัพี่เหมอืนที่แล้วมานะ” อทิธกิรยิ้มแบบ

มเีลศนยั

นวนิส่งยิ้มแบบเดยีวกนักลบัไปพร้อมกบัแววตาท้าทาย

“ได้ และถ้าฉนัจะใจร้ายกบันายอกีครั้ง หวงัว่านายคงจะไม่เคอืงฉนั

เหมอืนกนั”

อทิธกิรหวัเราะถูกใจก่อนกล่าว “งั้นมาดูกนัครบั งานนี้ใครจะได้ไป”

จากนั้นทั้งคู่ก็ชวนกันเดินเข้าไปในห้องซึ่งขณะนี้ผู้ประมูลหลายราย

เข้านั่งประจำาที่แล้ว ไม่นานเจ้าของคอนโดมิเนียมและทีมงานก็มาถึง  

หลงัจากนั้นไม่ถงึชั่วโมงผลกอ็อกมาว่าคนที่ได้ไปคอือทิธกิร ซึ่งทุกบรษิทัก็

แสดงสีหน้าผิดหวังอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งนวินด้วย แต่เขาก็ถือคติว่า  

ของอย่างนี้ต้องผลดักนัได้ผลดักนัเสยี การแข่งขนัถงึจะสนุก

เมื่องานประกาศผลจบลง รฐัภูมขิอตวักลบัโรงงานด่วน เพราะมงีาน

ต้องจัดการ ส่วนนวินตั้งใจจะไปพบลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม 

ขนาดกลางรายหนึ่ง เป็นการพบกนัในลกัษณะเพื่อนไปพบเพื่อนมากกวา่ไป

ขายของ ซึ่งวธิเีหล่านี้เขาใช้ได้ผลดทีเีดยีว เมื่อลูกค้าเริ่มสนทิและไว้ใจเขา 

เขากจ็ะส่งรฐัภูมไิปปิดการขาย

“ฉนัไม่เข้าโรงงานนะ วนันี้ฝากนายดูแลด้วย”

เมื่อรฐัภมูริบัคำาและเดนิจากไป นวนิกห็ยบิโทรศพัท์ขึ้นมาโทร. ถามไถ่

อาการกอบทรพัย์กบัวรภรณ์ เมื่อทราบว่าวรภรณ์อาการดขีึ้นแล้วกส็บายใจ 

จากนั้นจึงเดินไปรอลิฟต์ ระหว่างนั้นสายตาเขาก็เหลือบไปเห็นอิทธิกรเดิน

จบัมอืทพิรดา

นวินขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจและจับตามองทั้งสองชนิดตาแทบ

ไม่กะพรบิ
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ทพิรดา ‘สนทิ’ กบัอทิธกิรตั้งแต่เมื่อไรกนั?

เมื่ออิทธิกรเห็นเขาก็ส่งยิ้มให้ ขณะที่ทิพรดาหน้าเสียไปเล็กน้อย  

นวนิขบกรามแน่น ก่อนจะทำาสหีน้าให้เป็นปกติ

“พี่วนิจะกลบัโรงงานแล้วหรอืครบั” อทิธกิรเอ่ยทกัขึ้นก่อน 

“ออื” เขาตอบสั้นๆ ก่อนหนัไปทางทพิรดา “สวสัดคีรบัคุณทพิรดา”

“สวัสดีค่ะคุณนวิน วันนี้มาฟังผลด้วยตัวเองเลยเหรอคะ” หล่อน 

ทกัตอบไม่เตม็เสยีงนกั 

นวนิแสยะยิ้ม

“ครบั ออกมาทำางานเองบ้าง หูตาจะได้กว้างไกล ไม่เป็นกบในกะลา” 

เขาเน้นเสยีงหนกัตอนท้าย

ทพิรดายิ่งหน้าเสยี ก่อนจะแก้เก้อด้วยการฝืนยิ้ม “ค่ะ เสยีใจด้วย 

นะคะที่ไม่ได้งาน”

“ไม่เป็นไรหรอกครับ มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดา ถือเสียว่าสมบัติ

ผลดักนัชม” เขาเอ่ยเสยีงเยาะ

ทพิรดากดัรมิฝีปากล่างแรงๆ เชดิหน้าขึ้นเลก็น้อย

“พี่วนิกบัรดารูจ้กักนัด้วยหรอืครบันี่ รดาไม่เหน็เคยเล่าให้ผมฟังเลย” 

อทิธกิรเอ่ยอย่างแปลกใจ มองหน้าทั้งคู่สลบักนัไปมา

“ก็พอรู้จักน่ะอิทธิ์ แต่ไม่ได้สนิทอะไร” นวินทำาหน้าที่อธิบายความ

สมัพนัธ์ด้วยมาดสงบนิ่ง ทว่าแววตาเชอืดเฉอืนจนทพิรดาหน้านิ่ว “แต่ท่าทาง

เราสองคนดูสนทิกนัมากนะ”

“คณุพ่อผมกบัคณุพ่อของรดารูจ้กักนัมานานแล้วครบั แต่เราสองคน

เพิ่งจะมาสนทิกนัเมื่อไม่นานมานี้เอง” ชายหนุ่มพูดยิ้มๆ 

“อ๋อ...” นวนิลากเสยีงยาว ก่อนจะปรายตาไปทางหญงิสาวที่ยนืหน้าซดี

ด้วยแววตารงัเกยีจ ด้วยเข้าใจอะไรๆ แจ่มแจ้งขึ้นมาทเีดยีว “อ้อ! ผมจำาได้

ว่าคุณรดาชอบทำาบุญ เดี๋ยวนี้ยงัทำาอยู่หรอืเปล่าครบั”

“คะ?” ทพิรดาเลกิคิ้วสูง มองเขาด้วยสายตาหวาดระแวง
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“หมายถงึทำาบุญไถ่ชวีติโคกระบอืน่ะครบั เมื่อวานผมยงัเหน็ ‘ควาย’ 

ตัวหนึ่งวิ่งตามขอกินหญ้าจากคุณรดาอยู่เลย ไอ้ผมก็นึกว่าคุณโกรธมัน  

คดิว่ามนัมคีนอื่น แต่ที่แท้คณุกแ็ค่หาเรื่องทิ้งมนัไปหาควายตวัอื่นเท่านั้นเอง” 

เขาพูดด้วยรอยยิ้มทรงเสน่ห์ แต่ทำาเอาหญงิสาวสะอกึ

“เอ๊ะ! เมื่อวานรดาไปทำาบุญมาหรอืครบั” ทั้งที่อทิธกิรรบัรู้ได้ว่าทั้งคู่

ดูแปลกไป แต่เมื่อไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจงึถามออกไปอย่างนั้น

“เอ่อ...” ทพิรดาอกึอกั หน้าที่ซดีอยู่แล้วยิ่งซดีขึ้นไปอกี ได้แต่มอง

นวนิอย่างวงิวอน

นวินไม่สนใจ ยังคงล้วงกระเป๋าด้วยท่าทีสบายๆ แล้วเอ่ยต่อไปว่า 

“ท่าทางคุณรดาจะซื้อชวีติควายหลายตวัด้วยส”ิ เขาเน้นคำาว่า ‘ควาย’ ขณะ

มองหน้าชายหนุ่มผู้อ่อนวยักว่า “แต่ตอนนี้ควายตวัเมื่อวานฉลาดแล้ว แล้ว

กเ็ป็นอสิระแล้ว ห่วงก็แต่ควายตัวอื่นนั่นแหละ ท่าทางจะจมปลกัอกีนาน” 

นวินจบประโยคด้วยเสียงหัวเราะสะใจปนสมเพชตัวเองกับหนุ่มรุ่นน้อง  

เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่ลฟิต์มาถงึ เขาก้าวเข้าไปก่อนโดยไม่ลำ่าลาทั้งคู่ 

ทพิรดากบัอทิธกิรตั้งท่าจะก้าวตาม แต่กลบัต้องชะงกัเมื่อพบว่าประตู

เลื่อนปิดเสยีก่อน

“ขอโทษ ฉนัต้องการเวลาส่วนตวั” นวนิพูดจบประตูลฟิต์กป็ิดสนทิ

พอดี

“อะไรของเขา” อทิธกิรทำาหน้างงก่อนหวัเราะขำา “สงสยัเสยีใจเรื่องแพ้

ประมูลจนสตแิตก ฮะๆๆ”

ทพิรดาลอบถอนหายใจแล้วฝืนหวัเราะเบาๆ ร่วมไปกบัเขา 

  

วาณไีด้ผู้ตดิตามเป็นเดก็สาวสดุห้าวที่พดูไม่หยดุปากนบัแต่รถแทก็ซี่
แล่นออกจากบ้าน หญงิสาวเลยได้รู้ประวตัหิว้าไม่น้อย หว้าเป็นลูกสาวของ

คนเก่าคนแก่ของครอบครัวนวิน พออายุได้หกขวบ แม่ก็เสียชีวิตด้วย

อุบัติเหตุ ส่วนพ่อทิ้งแม่กับหว้าไปนานแล้ว แม่ของนวินสงสารเลยเอามา
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เลี้ยงในฐานะกึ่งหลานกึ่งลูกจ้าง ส่งเสยีให้เรยีนหนงัสอื ซึ่งตอนนี้หว้าอยู่ใน

ช่วงปิดเทอมปีสาม เตรยีมตวัจะขึ้นปีสี่ในปีการศกึษาหน้า

“ถ้าไม่ได้คุณยาย แม่ของเจ้านาย ชีวิตหว้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ พอ 

คุณยายเสยีชวีติ เจ้านายกร็บัดูแลหว้าต่อ โดยมหีน้าที่หลกัคอืเรยีนหนงัสอื 

เวลาว่างถงึคอยดูแลและรบัใช้เจ้านายฮะ”

“เจ้านายของเธอก็ดูเป็นคนดีเหมือนกันนะ” วาณีเอ่ยเหมือนรำาพึง 

หลงัจากฟังจบ

“เป็นคนดีมากที่สุดเลยฮะ” นำ้าเสียงของเด็กสาวเต็มไปด้วยความ

ชื่นชมล้นปรี่ “เรยีกว่าใครได้เจ้านายหว้าไป เหมอืนได้พระเครื่องเก่าแก่อายุ

พนัปีโน่นแหละฮะ ห้อยคอไว้จะแคล้วคลาดจากภยัทั้งปวง”

วาณหีวัเราะออกมาได้นดิหน่อยกบัคำาพูดนั้น “ฟังดูแปลกๆ เหมอืน

ไม่ใช่คำาชมแฮะ”

“ชมฮะชม พระรุ่นนี้เป็นของหายาก ราคาสูงลิ่ว ผู้มีวาสนาเท่านั้น 

ที่จะได้ไปครอบครอง” หว้ายงัไม่เลกินำาเสนอของดี

“แต่ได้ข่าวว่าอายุสี่สบิกว่าแล้วยงัไม่แต่งงานเลยนี่นา”

“โอ๊ย เรื่องนี้มนัมเีหตผุล มทีี่มาที่ไปฮะ แต่เรื่องมนัยาว เอาไว้วนัหลงั

หว้าจะเล่าให้ฟัง...ว่าแต่พี่วาณจีะไปไหนบ้างฮะ” 

“ไปแลกเงนิ เสรจ็แล้วไปกนิข้าว จากนั้นกไ็ปหาที่พกั”

“หาที่พกั? หาทำาไมฮะ ป้านางบอกว่าเจ้านายยอมให้พี่อยู่ที่บ้านแล้ว

ไงฮะ” หว้าถามอย่างไม่เข้าใจ

“แต่ฉันจะอยู่บ้านนั้นตลอดไปไม่ได้หรอกหว้า วันหนึ่งฉันก็ต้องไป

อยู่ด”ี

“ให้ถงึวนันั้นก่อนแล้วค่อยไปสฮิะ ตอนนี้กอ็ยู่ที่นี่ไปก่อน พี่วาณยีงั

ไม่คุ้นกบักรุงเทพฯ ออกไปอยู่คนเดยีวทั้งเหงาทั้งอนัตรายนะฮะ” เดก็สาว

พยายามหว่านล้อม

วาณียิ้มอย่างคนถือมั่นในความคิด แต่ไม่พูดอะไรออกมาอีก 
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นอกจากนั่งคดิแผนชวีติในอนาคตต่อไปเงยีบๆ

ระหว่างกินข้าว หญิงสาวค้นหาอพาร์ตเมนต์จากอินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศัพท์มือถือไปด้วย เมื่อเห็นว่าที่ไหนน่าสนใจก็จะโทร. ไปถามก่อนว่ามี

ห้องว่างหรอืเปล่า ถ้ามหีล่อนจะบนัทกึไว้ หลงัจากได้ประมาณสามสี่ที่กจ็ะ

เข้าไปดูสถานที่จรงิ โดยเลอืกทำาเลใกล้ๆ กนัเพื่อสะดวกในการเดนิทางไปดู

เดก็สาวพยายามทกัท้วง แต่ยามนี้วาณไีม่ฟังใครทั้งสิ้น

“ฉนัอดึอดัที่จะต้องอยู่บ้านคนแปลกหน้า หว้าอย่าห้ามฉนัเลย”

“โธ่ เดี๋ยวกช็นิ อกีอย่างเจ้านายกไ็ม่ใช่คนแปลกหน้าอะไร สนทิกบั

ลุงกอบจะตายไป”

“นั่นสนิะ คงสนทิกนัมาก ไม่อย่างนั้นคงไม่เอาฉนัมาฝากไว้ที่นี่ หว้า

เล่าเรื่องพวกเขาให้ฉนัฟังหน่อยส”ิ

 

หลงัจากวาณพีาหว้าเดนิออกจากร้านอาหาร หญงิสาวกเ็ดนิหน้าเรื่อง
อพาร์ตเมนต์ ทำาให้หว้าต้องบ่นกระปอดกระแปดด้วยนกึว่าสามารถเปลี่ยน

ความคดิวาณไีด้แล้ว

“หว้าอุตส่าห์เล่าเรื่องเจ้านายกับลุงกอบว่าสนิทกันมากแค่ไหน และ

ยนิดชี่วยเหลอืกนัยงัไง พี่วาณกีย็งัไม่เปลี่ยนใจอกีเหรอฮะ”

“ใครบอกล่ะ ยิ่งรู ้อย่างนี้ฉันยิ่งต้องออกจากที่นั่นให้เร็ว เพราะ 

ไม่อยากให้พวกเขาต้องบาดหมางกนัเพราะเรื่องของฉนั” 

“เป็นงั้นไป” 

อย่างไรกต็าม การหาอพาร์ตเมนต์ดีๆ  และถูกใจวาณนีั้นไม่ใช่เรื่อง

ง่ายเลย ผ่านไปสามที่แล้ว แต่วาณกีย็งัไม่พอใจสกัที่ 

“ที่แรกห้องกว้างด ีแต่ดูโทรมไปหน่อย แถมสภาพแวดล้อมไม่ค่อย

น่าอยู่ด้วย” วาณีวิจารณ์ให้หว้าฟัง ขณะนั่งอยู่ในรถแท็กซี่ด้วยกัน “ส่วน 

ที่สองกบัที่สาม ห้องกว้าง ไม่โทรม แต่ไม่มรีะเบยีง อดึอดัตายเลย”

“หว้าบอกแล้วว่าไม่มทีี่ไหนเหมาะกบัพี่วาณเีท่าที่บ้านเจ้านายอกีแล้ว” 
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หว้าได้ท ีรบีกล่อมวาณอีกีครั้ง

ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้น เด็กสาวทำาตาโตเมื่อมอง 

หน้าจอ ก่อนจะกดรบัด้วยสหีน้าหวั่นใจ

“ฮะเจ้านาย...ฮะ...เอ่อ...อยู่กับพี่วาณีข้างนอกฮะ...อะไรนะฮะ กลับ

เดี๋ยวนี้เลย” หว้าหนัมาสบตากบัวาณซีึ่งวางสหีน้าเรยีบเฉย “ฮะ เดี๋ยวหว้า

จะรบีกลบัฮะ”

“หว้ากลับไปก่อนเลยนะ เดี๋ยวพี่ขอไปดูอพาร์ตเมนต์อีกสองสามที่” 

วาณเีอ่ยทนัททีี่หว้าวางสาย

“อ้าว ไม่กลบัพร้อมกนัเหรอฮะ เจ้านายบอกว่าให้รบีกลบันะฮะ”

“หว้ากลับคนเดียวเหอะ พี่ไม่ใช่คนของเขาซะหน่อย” หญิงสาว 

ยกัไหล่น้อยๆ

“แต่พี่ไปคนเดยีวมนัอนัตรายนะฮะ แล้วจะกลบับ้านถูกเหรอ” หว้า

อดห่วงไม่ได้

“พี่แค่ไปอยู่เมอืงนอกตั้งแต่เดก็ แต่ไม่ใช่เดก็น้อยที่ไม่รู้ประสปีระสา

นะ” วาณหีวัเราะเบาๆ อย่างเหน็ขนั “ไปเถอะ หว้านั่งรถแทก็ซี่คนันี้กลบับ้าน

ไปเลย เดี๋ยวพี่ลงต่อรถคนัใหม่เอง” วาณพีูดจบกไ็ม่รอให้หว้าทกัท้วงอะไร

อกี รบียื่นหน้าไปบอกให้คนขบัจอด จากนั้นจงึรบีเปิดประตกู้าวออกไป โดย

ไม่ลมืยดัเงนิค่าโดยสารใส่มอืเดก็สาวด้วย

 

อพาร์ตเมนต์หลงัที่สี่ถูกใจวาณหีลายอย่าง ทั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดนิ 
ห้องกว้าง สะอาด มรีะเบยีงอย่างที่ชอบ และค่อนข้างเงยีบเพราะตั้งอยูก่ลาง

ซอย ราคาค่อนข้างแพง แต่วาณกีค็ดิว่าเหมาะสมกบัทำาเลแล้ว

วาณีตัดสินใจวางเงินมัดจำาล่วงหน้า เพราะมั่นใจว่าตัวเองจะต้องหา

งานทำาได้แน่นอน หญิงสาวเดินออกจากอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นแล้วก็โบก 

รถแทก็ซี่ให้ไปส่งที่ห้างสรรพสนิค้าต้นซอยลาดพร้าวเพื่อเลอืกซื้อเสื้อผ้าและ

ของใช้ส่วนตวัที่จำาเป็น 
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ความสวยที่มากับความมั่นใจ บวกกับการแต่งตัวที่เข้าสมัย ทำาให้

วาณีตกเป็นเป้าสายตาของผู้ที่เดินสวนไปมา โดยเฉพาะพวกผู้ชาย แม้ 

พวกเขาเหล่านั้นจะมหีญงิสาวเดนิเคยีงอยู่แล้วกต็าม

ขณะที่วาณีกำาลังเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเสื้อผ้า ก็รู้สึกว่ามีใคร 

บางคนจบัจ้องอยู่ จงึหนัไปมอง และสบเข้ากบัสายตาพงึพอใจของชายหนุม่

คนหนึ่ง เขารบีส่งยิ้มให้หล่อนหวงัผูกไมตร ีแต่วาณรีบีดงึสายตากลบัอย่าง

ไม่ใสใ่จ เพราะจำาได้ว่าหล่อนกบัเขาเดนิเข้าร้านพร้อมกนั โดยเขามหีญงิสาว

หน้าตาสะสวยเดนิเคยีงข้าง ซึ่งตอนนี้หญงิสาวคนนั้นคงกำาลงัลองเสื้อผ้าอยู่ 

เขาจงึกล้าส่งสายตาให้หล่อน แถมยงัใจกล้าเดนิเข้ามาทกัอกีต่างหาก

“สวสัดคีรบั”

วาณีแขวนเสื้อเข้าชั้นเหมือนเดิม แล้วจึงหันมาทักตอบตามมารยาท 

“สวสัดคี่ะ”

“ผมขอแนะนำาตัวก่อนนะครับ ผมชื่อนภดล เป็นเจ้าของโมเดลลิง 

เอน็โอพ”ี เขาว่าพลางยื่นนามบตัรมาตรงหน้า

คราวนี้วาณีหันมามองเขาอย่างสนใจมากขึ้น ก่อนจะหยิบนามบัตร

นั้นขึ้นมาพจิารณา

“โมเดลลิงของผมมีดารา-นางแบบดังๆ อยู่หลายคน” จากนั้นเขาก็

เอ่ยชื่อผู้หญงิคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นคนดงัอย่างที่เขาว่า “ผมสนใจคุณ เอ่อ...

หมายความว่าผมอยากได้คุณมาอยู่ในสงักดัของผมน่ะครบั”

วาณีนิ่งไปด้วยท่าทีครุ่นคิด ระหว่างหางานประจำาหล่อนควรทำางาน

อื่นไปด้วย เผื่อต้องรองานประจำานาน เพราะเงนิก้อนที่หล่อนกบัแม่สะสม

กนัมากไ็ม่ได้มากมายอะไร

แต่หล่อนจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาไม่ใช่พวกมจิฉาชพี?

“คุณไว้ใจผมได้ ผมอยู่ในวงการนี้มานาน คนในวงการกร็ู้จกัผมด”ี 

เขาดูออกว่าหล่อนคดิอะไร จงึรบีพูดขึ้น

ขณะนั้นเอง หญิงสาวที่มากับเขาก็เดินออกมาจากห้องลองเสื้อผ้า
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พร้อมกบักวาดตามองหาเขา เมื่อเหน็ว่าเขาอยูก่บัสาวสวยกร็บีก้าวฉบัๆ ตรง

ไปหา

“พี่นภ” กระแสเสยีงนั้นเตม็ไปด้วยความหวงแหน หญงิสาวกวาดตา 

มองวาณอีย่างพจิารณาและประเมนิอยู่ในท ี“ใครคะ เพื่อนพี่นภเหรอ”

“เปล่าจ้ะ พี่กำาลงัตดิต่อคณุคนนี้มาอยูใ่นโมเดลลงิเดยีวกนักบัเราน่ะ” 

ตอนที่เขาพดู สายตายงัไม่ละจากวงหน้าสวยของวาณ ีในสายตาของแมวมอง

ที่ครำ่าหวอดในวงการมานาน นภดลบอกตัวเองว่า ผู้หญิงตรงหน้ามีความ

สมบูรณ์แบบที่เขาไม่ได้พบบ่อยนกั ใบหน้าหล่อนสวยสะดุดตา และยิ่งพศิ

กย็ิ่งสวย แขนขาหล่อนเรยีวแต่ตงึแน่นและเกลี้ยงเกลา ท่าทางมั่นอกมั่นใจ

ในตัวเองจนดูดื้อรั้น แต่ขณะเดียวกันก็มีความละมุนละไมบางอย่างที่น่า

เข้าหา

“แล้วเธอตกลงหรือยังล่ะคะ ถ้าตกลงแล้วก็ไปจ่ายเงินเถอะค่ะ มด

เลอืกชดุได้แล้ว” หญงิสาวไม่พดูเปล่า มอืเรยีวคล้องที่แขนเขาหมบั ประกาศ

ความเป็นเจ้าของทนัท ี 

“ว่าไงครบั คุณ...” นภดลหนัมาทางวาณอีย่างลุ้นๆ “ถ้าคุณสนใจ ไป

พบผมที่บรษิทั แล้วผมจะหางานให้คุณทนัท ีเดก็ของผมเป็นที่ต้องการของ

ตลาดเสมอ”

วาณหีผูึ่ง แต่กย็งัไม่อยากตดัสนิใจเรว็จนกลายเป็นพลาด “ขอฉนัคดิ

ดูก่อนกแ็ล้วกนัค่ะ ยงัไงจะตดิต่อกลบัไปนะคะ” 


