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๑

ปลายนิ้วเรยีวแตะครมีเนื้อขาวข้นในกระปกุสเีงนิแต้มแผ่วเบาตาม
ใบหน้าและลำาคอ แล้วนวดคลึงไปจนทั่ว จากนั้นจึงแตะครีมรองพื้นเน้น 

คอนซลีเลอร์บรเิวณรอบดวงตาเป็นพเิศษเพื่อกลบร่องรอยอดิโรย ด้วยเมื่อ

คนืนี้นั่งอ่านบทละครเรื่องใหม่จนถงึตหีนึ่งแล้วนอนไม่หลบัเลยจนรุ่งเช้า 

รอยอดตี เป็นละครเรื่องใหม่ที่เธอได้รบัการทาบทามให้สวมบทบาท

นางร้ายเป็นครั้งแรก ทว่าเป็นบทเด่นที่สุดซึ่งจะพิสูจน์ความสามารถของ

นางเอกเจ้านำ้าตาอย่างเธอ หลงัจากแสดงมาแล้วหลายเรื่องจนได้รบัฉายาว่า 

‘นางเอกนำ้าตาสั่งได้’ เรื่องนี้เป็นละครฟอร์มยกัษ์แห่งปี ละครแนวย้อนยุค

ตบตีแย่งชิงที่มักครองใจชาวบ้านได้มากกว่าละครนำ้าดีหรือละครเสียดสี

การเมอืง เธอตกลงรบับทนี้ทนัททีี่ผูจ้ดัการส่วนตวับอกชื่อค่ายละครมา ทว่า

หลงัได้อ่านบทแล้วรู้สกึไม่ชอบใจบทตวัละครนี้นกั

แม่โฉมเฉลา...

เริ่มต้นเรื่องก็เริ่มหมั่นไส้ จะมีใครโง่บรมโง่เท่าเจ้าหล่อน ถูกเขา 

โขกสบั หลอกล่ออย่างไรกเ็ชื่อไปหมด ทว่าในตอนท้ายกด็แีตก กลายเป็น
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หญิงแพศยามากผัว แถมยังรังคัดรังแคเพื่อนที่ดีต่อตัวเองมาตลอดอย่าง

พมิพ์แข

ยิ่งอ่านเธอกย็ิ่งไม่อยากเล่นบทนี้เสยีแล้ว รำ่ารำ่าจะโทร.  ยกเลกิ แต่ขนื

ทำาอย่างนั้น พี่ลูกปลา...ผู้จัดการส่วนตัวของเธอคงด่ากลับมาแน่ บทนี้

นอกจากเรื่องค่าตัวที่จ่ายมากตามที่เรียกร้องแล้ว ชื่อเสียงก็จะวิ่งเข้ามาหา 

จากที่ดงัอยู่แล้วกจ็ะยิ่งดงัมากขึ้นไปอกี

บทโง่ๆ แล้วกลบัมาร้ายเอาคนืแบบนี้แหละ ทำาให้ดงัเป็นพลุแตกมา

นกัต่อนกัแล้ว

ดูเหมือนจะมีแต่เรื่องดี แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอถึงได้ร้อนรุ่ม ทน 

ไม่ได้ที่จะสวมบทแม่โฉมเฉลาแพศยาหน้าโง่ อีกทั้งเรื่องราวก็คุ้นเหลอืเกนิ 

คลบัคล้ายคลบัคลาว่าเคยได้ยนิได้ฟังมาจากที่ไหน บางครั้งบางคราหลงัอ่าน

บทบางตอน ความทรงจำาก็รางเลือนเหมือนภาพขาดวิ่นไม่ปะติดปะต่อ 

เหมอืนจะจำาได้ แต่ลมื คล้ายจะลมืแต่กลบัวาบในสมอง

“คงในนยิาย” หญงิสาวยดัคำาตอบให้ข้อสงสยั สว่นมากละครพเีรยีด

มกัปรบัแต่งจากนวนยิายดงัๆ มาก่อนเสมอ...แต่กน็ั่นแหละ เธออ่านนยิาย

แทบนบัครั้งได้ แล้วจะเหมารวมว่าความคลบัคล้ายคลบัคลาที่ว่านั้นมาจาก

นิยายได้อย่างไร...สมองขบคิดแต่มือตวัดแปรงไปทั่วพวงแก้ม กะพริบตา

ถีๆ่  เพื่อให้มาสคาราแห้ง วนันี้ต้องตื่นแต่เช้าทั้งที่นอนไม่หลบัเพราะเธอต้อง

ไปอดัรายการวาไรตรี่วมกบัพระเอกคู่ขวญัคนล่าสุด...ปกป้อง ณขเรศ

ปกตเิธอไม่ใส่ใจเรื่องหยมุหยมิว่าละครเรื่องไหนใครเป็นคนเขยีนบท 

ทว่าในยามนี้ความสงสยัใคร่รูอ้ดัแน่นจนทนไม่ได้ ตอ้งควานหาโทรศพัท์ใน

กระเป๋าสะพายใบสวยแล้วติดต่อผู้จัดการส่วนตัวที่กำาลังขับรถมุ่งตรงมา 

ที่บ้านของเธอ

“ขวญัอมุา กำาลงัจะไปรบัพอด ีเสรจ็หรอืยงัยะ” เสยีงแหวดงัจากปลาย

สาย เพราะรู้ดวี่ากว่านกัแสดงสาวในสงักดัจะตื่นกแ็ทบต้องใช้เสยีมแซะขึ้น

จากเตยีง “อกีไม่เกนิสองชั่วโมงต้องไปถงึแล้วนะ”
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“เรยีบร้อยแล้วค่ะ มารบัได้เลย”

คิ้วหนาดกดำาของผูจ้ดัการสาวครึ่งเดยีวเพราะอกีครึ่งเป็นหนุม่เลกิสงู

เหมือนไม่เชื่อหู ตอนที่เห็นว่าใครโทร.  มาก็หวั่นใจว่าเจ้าหล่อนจะทำาออด

แกล้งป่วยเพื่อถ่วงเวลาไปอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมง จึงเอ่ยดักคอเสียก่อน  

ไม่คดิว่าจะได้คำาตอบแบบนี้จากปากของ ขวญัอุมา จนัทรารกัษ์

“ฉนัได้ยนิผดิไปหรอืเปล่า เมื่อคนืหล่อนหยบิยาผดิกนิก่อนนอนหรอื

เปล่ายะ”

“เอ๊ะ! พี่ปลาจะเอายงัไงกนัแน่ ถ้าไม่พอใจขวญัจะกลบัไปนอนต่อ” 

สุ้มเสียงขุ่นนั้นทำาให้ผู้จัดการส่วนตัวร่างอวบห้ามเสียงหลง “อย่า 

นะยะ”

“งั้นกร็บีมา ขวญัมเีรื่องจะถามพี่ด้วย”

“เรื่องอะไร เรื่องค่าตวัหรอืยะ” ลูกปลาดกัคอ 

นกัแสดงสาวตดับท ทว่าเน้นเสยีงหนกั “เรื่องสำาคญั”

เท่านั้นปลายสายกร็บีบึ่งรถเข้ามาในซอยลกึ สองข้างทางมบี้านเรอืน

ประปราย นอกจากลูกปลาแล้ว คนในวงการไม่มใีครรู้ว่าบ้านสวนรกเรื้อไป

ด้วยไม้ประดบัหลงันี้เป็นของ ขวญัอุมา จนัทรารกัษ์ นกัแสดงสาวชื่อดงั

บ้านหลังสุดท้ายก่อนถึงบ้านของขวัญอุมาอยู่ห่างไปถึงห้าร้อยเมตร 

ดังนั้นบ้านไม้สองชั้นของนักแสดงสาวจึงตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว ก่อนถึงตัว

บา้นคอืกำาแพงสงูก่อด้วยอฐิมอญ ปลูกต้นพวงแสดเป็นรั้วออกดอกจนมอง

เห็นก้อนอิฐแค่บางส่วน ประตูใหญ่แทบเรียกว่าปิดตายเพราะทางเข้าออก

มักเป็นประตูเล็กด้านข้างที่พอให้คนลอดผ่านเข้าไปได้เท่านั้น แขกที่มาหา

ต้องจอดรถไว้ข้างนอก และไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าของบ้านเอารถเข้าไปได้

อย่างไรเพราะหญงิสาวไม่มรีถ

บอกไปใครจะเชื่อ ดาราสาวชื่อดงัไม่มรีถยนต์เป็นของตวัเอง

ใช่ว่าขวัญอุมาจะยากจนข้นแค้น ทว่าสาวเจ้าไม่นิยมขับรถเอง แต่

ชอบใช้คนอื่นขบัให้ เป็นต้นว่าใช้ผู้จดัการส่วนตวัหรอืแทก็ซี่มากกว่า และที่
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หลบลี้หนีหน้าผู้คนมาอยู่บ้านหลังนี้ก็เพราะเป็นคนสันโดษ ชอบเก็บตัวอยู่

ในโลกส่วนตวั นอกจากเธอแล้ว ไม่มคีนในวงการบนัเทงิผ่านเข้ามา หญงิ

สาวรู้วธิหีลบหลกีฝูงนกัข่าวได้อย่างน่าอศัจรรย์ 

ลูกปลาเคยค่อนขอด “กลวันกัข่าวขนาดนี้ มาเป็นดาราทำาไมยะ”

คนถูกถามเพียงยิ้ม ไม่โต้ตอบ รู้ว่าผู้จัดการส่วนตัวร่างอวบเริ่ม

หงุดหงิดที่เธอให้พาหลบนักข่าวออกมาทางด้านหลังโรงแรมหลังแถลงข่าว

ละครเรื่องใหม่เสรจ็ ทั้งที่นกัแสดงอื่นๆ พยายามฉวยโอกาสนี้ทำาตวัเองให้

ตกเป็นข่าว

“ขี้เกียจตอบคำาถาม” หญิงสาวยักไหล่ จึงโดนผู้จัดการส่วนตัว

สาธยายยาวเหยียดถึงหน้าที่ของบุคคลสาธารณะที่ดี เพื่อให้ยืนยงอยู่ใน

อาชพีนี้ได้นานที่สุด

ลกูปลาจอดรถยนต์สม่ีวงเปลอืกมงัคดุของตวัเองไว้ด้านหน้า แล้ว
เดนิข้ามถนนลาดยางสายเลก็ไปหยดุอยูห่น้าประตรูั้วพวงแสด ไม่ต้องรอให้

เจ้าของบ้านมาไขประตูให้เพราะมกีุญแจอกีดอกเกบ็ไว้กบัตวั 
ถดัจากประตูซุ้มพวงแสดเป็นทางเดนิเลก็แคบทอดไปสู่ตวับ้าน ยาว

เกอืบหนึ่งร้อยเมตร ทำาจากหนิกาบผสมก้อนกรวด มตี้นหญ้าญี่ปุ่นขึ้นแซม

ประปรายแต่ถูกเหยียบจนหงิกงอ สองข้างทางนอกจากเขียวขจีด้วยหญ้า

แล้ว ยงัเตม็ไปด้วยไม้ประดบัจนดูรกเรื้อเพราะเจ้าของไม่มเีวลาจดัแต่ง

“เดี๋ยวได้โดนงูกัดตายคาบ้านสักวัน” ผู้จัดการส่วนตัวบ่นกระปอด-

กระแปดขณะยำ่าเท้าซึ่งสวมรองเท้าส้นสูงยี่ห้อดงัเบอร์ใหญ่สุดไปตามทาง

มือหนาสีคลำ้าเอื้อมออกไปหมายจะไขกุญแจบ้านทว่ากลับไม่ได้ล็อก

จากด้านใน ผู้มาเยือนจึงส่ายหน้า นักแสดงสาวในสังกัดผู้นี้มีเรื่องให้บ่น 

ไม่เว้นแต่ละวัน “เดี๋ยวเถอะ...ไม่ถูกงูกัดตายก็ถูกโจรปล้นสวาทเข้าสักวัน 

บอกไม่เคยจำา” 

แม้จะบ่น แต่ก็บ่นด้วยความห่วงใยดุจพี่สาวแท้ๆ ห่วงใยน้องสาว 
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เมื่อเงยหน้าขึ้นมองกเ็หน็หญงิสาวสวยสง่าซึ่งสวมชุดผ้าฝ้ายสอี่อนส่งยิ้มให้ 

ยามเคลื่อนไหวกำาไลเงนิหลายอนัในแขนกระทบกนัดงักรุ๋งกริ๋ง

“มาเรว็จงัค่ะ” เธอทกั

“ทำาไมไม่ลอ็กบ้าน” 

“อย่าบ่นสิคะพี่สาวคนสวย” ขวัญอุมาผละลงบันไดมาอย่างรวดเร็ว

แล้วกอดเอวผู้มากวยักว่าไม่กี่ปีอย่างประจบประแจง ซึ่งมกัได้ผลเสมอ 

บรรดาเด็กในสังกัดที่ลูกปลาเคยดูแลมา เห็นจะมีขวัญอุมาที่เคมี

ลงตวักนัมากที่สุด 

ลูกปลาเป็นเดก็กำาพร้า เตบิโตมาในสถานสงเคราะห์ จงึรกัและเอน็ดู

ขวญัอุมาเหมอืนญาตสินทิคนหนึ่ง อะไรที่พอจะบอกและเตอืนได้เธอจงึทำา

เป็นสิ่งแรก

“ลืมค่ะ” หญิงสาวยักไหล่แล้วตอบอย่างไม่ใส่ใจ ในบ้านเธอไม่มี

สมบตัพิสัถานใดล่อตาล่อใจโจร มกีแ็ค่ความสวยของเจ้าบ้านที่อาจจะล่อโจร

ให้เข้ามาปล้นสวาทอย่างที่ลกูปลามกัค่อนขอด ทว่าเธอกลบัไม่รู้สกึกริ่งเกรง 

ยงัคงใช้ชวีติเรยีบง่ายเดยีวดายอยู่ในบ้านหลงันี้

ครอบครวัขวญัอุมาอยู่ต่างประเทศ มารดาแต่งงานกบัสามชีาวญี่ปุ่น

ตอนที่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยม พี่ชายก็ทำางานที่นั่น นานๆ ทีเธอถึงจะไป

เยี่ยมเยยีนพวกเขาที่โน่นสกัครั้ง ไม่ห่วงเพราะทั้งคู่มพีี่ชายและพี่สะใภ้ดูแล 

แต่หากท่านทนคดิถงึบตุรสาวคนเลก็ผูม้โีลกส่วนตวัสงูคนนี้ไมไ่หวกจ็ะเป็น

ฝ่ายมาหาเอง และทุกครั้งที่มาก็บ่นอย่างเป็นห่วงเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ ท่าน

เหน็ว่าที่นี่เปลี่ยวเกนิกว่าผู้หญงิสาวและสวยจะอยู่ตามลำาพงั ทว่าหญงิสาว

ยงัดื้อแพ่ง 

เธอถูกตาต้องใจบ้านหลังนี้ทันทีที่เห็น และเหมือนโชคเข้าข้าง จู่ๆ 

เจ้าของก็ประกาศขายด่วนในราคาที่เธอพอใจ หญิงสาวตัดสินใจซื้อทันที

อย่างไม่ลงัเลและไม่ยอมปรกึษาใคร 

บ้านสองชั้นหลังคาทรงแหลม ทำาจากไม้เกือบทั้งหลัง ด้านหลังมี
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ระเบยีงยื่นออกมารบัลม ตามขอบระเบยีงห้อยไม้กระถางประดบัสเีขยีวสด 

เจ้าของเดมินยิมไม้ประดบัมากกว่าไม้ดอก ทั้งบ้านจงึมแีต่สเีขยีวทั้งอ่อนและ

แก่ตดักบัสนีำ้าตาลเข้มของตวับ้าน

ภายในบ้านกว้างขวางพอใช้ นอกจากห้องโถงกว้างมีโต๊ะไม้ประดับ

มุกแกะลวดลายพญามังกรกับเก้าอี้เข้าชุดก็มีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายที่ดู 

ไม่เข้ากนัเท่าไรนกั ราวกบัว่าเจ้าของบ้านพบเหน็อะไรถูกใจกซ็ื้อมาเกบ็ๆ ไว้

โดยไม่สนใจว่าเข้าพวกกนัหรอืไม่ ขวญัอมุาไม่คดิเปลี่ยนแปลงอะไร หนำาซำ้า

ยงัซื้อหามาเพิ่มเสยีอกี

“ไร้รสนยิม” ลูกปลาเคยค่อนขอด หน้าเบ้

“แล้วแบบไหนเรยีกว่ามรีสนยิม” หญงิสาวย้อน ทว่าคนค่อนขอดตอบ

ไม่ได้ ขวญัอมุาจงึยิ้มอย่างมชียั “ให้พี่ปลาหามาได้ก่อนว่าแบบไหนมรีสนยิม 

แล้วจะเปลี่ยน”

เท่านั้นลูกปลากเ็งยีบเสยี และเมื่อมาบ้านนี้บ่อยครั้งเข้าจงึเกดิความ

คุ้นเคยและเริ่มเห็นว่าข้าวของที่ไม่เข้ากันเหล่านั้น พอจัดตกแต่งให้เป็น

ระเบยีบเรยีบร้อยกด็เูข้าทดีเีหมอืนกนั หรอืเธอจะไร้รสนยิมเหมอืนแม่ดารา

ตสิต์แตกคนนี้เสยีแล้วกไ็ม่รู้

“ไปกนัได้หรอืยงั” ลูกปลาส่ายหน้า เกอืบจะยิ้มแต่ฝืนทำาบึ้งตงึ

“อกีตั้งนาน มเีรื่องจะถาม”

“อะไร” ผู้จดัการส่วนตวัเลกิคิ้ว หย่อนสะโพกมโหฬารลงบนเก้าอี้ไม้

ประดับมุก ดูนาฬิกาข้อมือแล้วเห็นว่าสถานที่อัดรายการอยู่ไม่ไกลพอจะมี

เวลา

“เรื่องละครรอยอดตี”

“ทำาไม? ตกลงรบัเล่นแล้วไม่ใช่เหรอ มอีะไร” ลกูปลาขยบัตวัทั้งที่พงิ

พนกัเก้าอี้ หวั่นใจว่าแม่ดาราในสงักดัจะอารมณ์ตสิต์อะไรขึ้นมาอกี ค่ายไทย-

ละครเป็นค่ายใหญ่ค่ายดัง ใครเล่นเรื่องไหนก็ดัง หากไม่รับก็ถือว่าโง่มาก 

แถมค่าตวัยงัได้ตามที่เรยีกร้องไป
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“บทมนัดูขดัๆ” หญงิสาวให้เหตุผล

“ขดัยงัไง”

“ไม่รู้สคิะ แต่ขวญัคดิว่านางเอกต้องไม่ใช่แบบนี้ เขาไม่ได้ดอีย่างนี้ 

นางร้ายกไ็ม่โง่แบบนี้ ไม่ได้ร้ายแบบนี้” นกัแสดงสาวจกิเลบ็ลงกบัอุง้มอืของ

ตัวเอง เม้มปากแน่นเพราะหาเหตุผลมากล่าวอ้างไม่ได้...แต่เธอรู้ มันต้อง

ไม่ใช่แบบนี้

“อะไรของหล่อนยะ แม่ศลิปิน” ลูกปลาชกัหงุดหงดิ เดาว่าแม่ดารา

สาวไม่อยากเล่นขึ้นมาเลยหาเรื่องตติงิบทประพนัธ์

“จรงิๆ นะคะพี่ปลา บทนี่มนัไม่ถูกแน่ๆ”

“นี่หล่อนเป็นคนเขียนนิยายเรื่องนี้หรือไงยะ ถึงรู้ว่ามันไม่ถูก แล้ว

เรื่องนี้คุณไก่เป็นคนเขยีนบทโทรทศัน์ ฝีมอืระดบัเซยีน หล่อนจะเอาอะไร

อีก พูดกับหล่อนแต่ละเรื่องฉันปวดหัว” ลูกปลาค้อน...บทโฉมเฉลาใครๆ 

กอ็ยากเล่นกนัทั้งนั้น

“แล้วใครเขยีนคะ” หญงิสาวขยบัตวัอย่างสนใจ 

สหีน้าของลกูปลาเตม็ไปด้วยคำาถาม ไม่เคยเลยสกัครั้งที่ขวญัอมุาจะ

สนใจอะไรจรงิจงัแบบนี้

“ไม่รู้”

“อ้าว...”

“จะสนใจไปทำาไมเล่า เขาให้เล่นอะไรกเ็ล่นไปสยิะ เล่นเสรจ็รบัเงนิก็

จบ จะถามหาต้นตอที่มาทำาไมให้ยุ่งยาก ไม่ใช่เรื่องของเราสกัหน่อย”

“ไม่ได้!” ขวญัอมุาเผลอทำาฉนุเฉยีวทำาให้รมิฝีปากหนาเผยอค้าง หญงิ

สาวรู้สกึตวัจงึยิ้มเจื่อน วางมอืทาบไปบนหลงัมอืสคีลำ้า “หานยิายเรื่องนี้มา

ให้ขวญัได้ไหมคะ”

“ถามจรงิๆ เถอะ เกดิเพี้ยนอะไรขึ้นมา”

“ไม่ได้เพี้ยนอะไรสักหน่อย ขวัญแค่เห็นว่าละครเรื่องนี้ฟอร์มยักษ์ 

อยากทำาให้ดีที่สุด ถ้าได้อ่านจากบทประพันธ์จริงๆ เราก็จะเข้าถึงบทบาท
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ที่แท้จริงตามที่ผู้เขียนต้องการไม่ใช่หรือคะ” หญิงสาวกล่าวอ้าง หน้าซื่อ 

ตาใส ดวงตากลมโตสดีำาสนทิน่ามองกะพรบิปรบิ

“เกดิอะไรขึ้นล่ะยะ ถงึได้คดิจะเตม็ที่กบังานเอาตอนนี้”

“โธ่...” หญงิสาวลากเสยีงยาว “พอจะทำาดกีว็่า พอไม่สนใจงานกว็่า”

“ก็อย่างหล่อนน่ะหรือจะสนใจงานขนาดตามไปอ่านนิยายทั้งเล่ม  

แค่อ่านบทให้จบแต่ละวนักย็งัขี้เกยีจ” 

ลูกปลาค่อนขอด หญิงสาวจึงยิ้มแหย เพราะจริงเกินกว่าจะแก้ตัว 

เธออ่านบทแค่ผ่านๆ ตา แต่ไม่รู้ทำาไมพอถึงเวลาเล่นจริงมันกลับลื่นไหล

อย่างมอือาชพี

“ขวัญอยากได้ หาให้หน่อยนะ” หญิงสาวรบเร้า แววตาออดอ้อน 

ลูกปลาเหน็แล้วกต็้องใจอ่อนยอมพยกัหน้า

“ย่ะ”

“งั้นไปเถอะค่ะ ชกัช้าเดี๋ยวสายนะ” ขวญัอุมาเป็นฝ่ายเร่งเร้าแล้วเดนิ

ตวัปลวิออกไปก่อน ทิ้งไว้แค่กลิ่นหอมจางๆ ของนำ้าหอมราคาแพงและเสยีง

จากกำาไลข้อมอืที่กระทบกนั

ผู้จดัการส่วนตวัร่างใหญ่ถอนหายใจ ลกุขึ้นแล้วปิดประตลูอ็กให้อย่าง

มดิชดิ ไม่วายบ่นกระปอดกระแปดตามหลงั

นิ้วมือเรียวระไปตามสันหนังสือแต่ละเล่มเพื่อหานิยายที่ต้องการ 
ทว่าหาจนแทบหมดชั้นก็ยังไม่พบ จึงหยิบหนังสือจัดสวนมาแทน แต่ก็ 

ใจตรงกับใครคนหนึ่ง มือจึงวางทาบกันโดยบังเอิญ ขวัญอุมาช้อนตามอง 

เกดิความรู้สกึร้อนวูบจนต้องชกัมอืออกเช่นเดยีวกบัเขา

“ขอโทษครบั” 

เขาเป็นฝ่ายขอโทษ หนังสือจัดสวนเล่มที่ถูกใจมีเพียงเล่มเดียวจึง

ออกจะเสยีดายอยู่ไม่น้อย เขาเดนิหามาหลายร้านแล้วเพิ่งพบ ชายหนุ่มยื่น

มอืไปแตะหนงัสอือกีครั้งและกใ็จตรงกบัขวญัอุมาอกีนั่นเอง 
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หญงิสาวเหน็ภาพการตกแต่งสวนจากหน้าปกแล้วชอบ แม้ไม่มเีวลา

ว่างอ่านในช่วงนี้แต่กอ็ยากได้ไว้ก่อนจงึส่งเสยีงเข้ม

“ฉนัจบัก่อน”

ธรีชักำาลงัจะเอ่ยปากยกหนงัสอืให้เธออยูแ่ล้วหากไม่ได้ยนิเสยีงแขง็ๆ 

และดวงตาวาววับเอาเรื่องนั้นทอดมองมา ดังนั้นจึงเอ่ยตรงข้ามกับความ

ตั้งใจเดมิ

“ผมต่างหากที่จับก่อน ไม่อย่างนั้นมือคุณจะวางบนหลังมือผมได ้

ยงัไง”

“คุณนี่ไม่มคีวามเป็นสุภาพบุรุษเอาเสยีเลยนะ แย่งของกบัผู้หญงิได้

ยงัไง” หญงิสาวมองเขาอย่างไม่พอใจ ทว่าเขายงัไม่ยอมปล่อยหนงัสอืเล่ม

นั้นอยู่ดี

“ผมไม่ได้แย่งของของคุณ แต่ผมเจอหนังสือเล่มนี้ก่อน แล้วผมก็

ต้องการมนัจรงิๆ ไม่ใช่เอาไปวางหมกไว้เฉยๆ” 

เขาดกัคอราวกบันั่งอยู่กลางใจ แม้เขาจะคาดเดาถูกต้องเพราะถงึซื้อ

ไปเธอก็หาเวลาอ่านไม่ได้อยู่ดี แค่เห็นว่าปกสวยดีจึงอยากซื้อเก็บเอาไว้

เท่านั้น ทว่าหญงิสาวยงัดงึดนั “ฉนักอ็ยากได้มนัเหมอืนกนั”

“เอาละๆ ผมกไ็ม่อยากทะเลาะกบัผู้หญงินกัหรอก คุณเอาไปเถอะ” 

เขายอมแพ้ 

แต่เมื่อหญิงสาวเห็นพนักงานขนหนังสือนิยายใหม่ขึ้นชั้นก็ผละไป

ทนัท ีไม่สนใจหนงัสอืจดัสวนที่แย่งชงิกบัเขามาได้ ชายหนุ่มคว้าหนงัสอืเดนิ

ตามแล้วถอืวสิาสะยดัใส่มอืเธอ

“เอ๊ะ” หญงิสาวชกัฉุน

“อยากได้ไม่ใช่เหรอ”

“ฉนัเปลี่ยนใจแล้ว คุณเอาไปเถอะ” หญงิสาวบอกง่ายๆ คดิว่าเขาจะ

ดใีจที่เธอยอมปล่อยหนงัสอืที่เขาอยากได้นกัหนาไป 

ทว่าคนตวัโตกลบัยิ่งหงุดหงดิ “คุณคงทำาแบบนี้จนเคยตวัสนิะ” 
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สายตาหมิ่นแคลนทำาให้ใบหน้าสวยร้อนซู่ ตั้งแต่เกดิมาไม่เคยมใีคร

มองเธอด้วยสายตาแบบนี้ สายตาที่มองเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเธอเป็น

เดก็เลก็ๆ ที่ทำาผดิให้เขาดุว่า

“นาย!”

“พออยากได้ก็ดึงดันจะเอา ไม่สนใจว่าคนอื่นเขาอยากใช้ประโยชน์

จากหนงัสอืเล่มนี้มากกว่าตวัเองหรอืเปล่า แล้วพอไม่อยากได้กเ็หน็มนัไร้ค่า” 

เขาต่อว่าตรงๆ ดึงหนังสือที่เพิ่งจับยัดใส่มือเธอมาถือไว้แล้วเดินดุ่มไปยัง

เคาน์เตอร์เพื่อชำาระเงนิ

นกัแสดงสาวอ้าปากค้าง...อึ้งและคาดไม่ถงึ

“บ้าจริง” คนไม่เคยถูกใครขัดใจก้าวตามไปหมายจะเอาเรื่อง ถ้า

พนักงานสาวที่เห็นเหตุการณ์แต่แรกไม่เดินมาหาแล้วเบี่ยงเบนความสนใจ

เธอเพราะเกรงจะเกดิเรื่อง

“ไม่ทราบต้องการหนงัสอือะไรคะ ดฉินัจะช่วยหา”

หน้าซื่อๆ และคำาถามทำาให้ขวัญอุมาต้องยกผลประโยชน์ให้จำาเลย 

แล้วตอบคำาถามพนกังาน

“อยากได้นยิายเรื่องรอยอดตีค่ะ ของ...” ขวญัอมุายิ้มเจื่อนเพราะไม่รู้

ชื่อผู้เขยีน 

เสียงของหญิงสาวดังไปถึงคนที่เพิ่งรับเงินทอนจากพนักงานขาย  

ชายหนุ่มชะงกัมอื

รอยอดตี...ชื่อนี้คุ้นเหลอืเกนิ เขาเคยได้ยนิจากที่ไหน

“ถ้าเป็นรอยอดตี ของปราน หมดแล้วค่ะ ทางสำานกัพมิพ์กำาลงัพมิพ์

เพิ่ม หนงัสอืยงัไม่เข้า ต้องรอหน่อยนะคะ”

ขวัญอุมามีสีหน้าผิดหวัง อยากได้หนังสือเล่มนี้ใจจะขาด “จองไว้ 

ได้ไหมคะ”

“ได้ค่ะ รบกวนเขียนชื่อและเบอร์โทร. ให้ด้วยนะคะ” พนักงานสาว

เดนินำาไปยงัเคาน์เตอร์เพื่อให้หญงิสาวกรอกข้อมูล 
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ธรีชัเดนิมาใกล้แล้วบอกบ้าง “ผมจองด้วยครบั”

คนจองก่อนหนัขวบั...ขนาดหนงัสอืนยิายเขากย็งัแย่งเธอจอง ผู้ชาย

คนนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเธอหรืออย่างไรถึงได้ตามจองล้างจองผลาญ

กนัอย่างนี้

“นี่คุณ! จะหาเรื่องกนัหรอื”

“ผมแค่จองหนงัสอืเหมอืนคุณ ไม่ได้แย่ง เรยีกว่าหาเรื่องตรงไหน” 

ชายหนุ่มส่ายหน้าเมื่อสบตาวาววบัของสาวเจ้า 

แววตาที่เหมือนผู้ใหญ่มองเด็กทำาผิดทำาให้หญิงสาวร้อนวูบ...ถือด ี

ยงัไง!

คนไม่เคยถูกใครขัดใจฮึดฮัด หากลูกปลามาเห็นเธอตอนนี้คงลม 

แทบจับ เพราะแสดงกิริยาไม่ดีต่อหน้าสาธารณชน เป็นดาราจะต้องหมั่น

สร้างภาพ ทว่าขวญัอุมาไม่เคยทำา ถอืว่าตวัเองขายความสามารถ พอใจจ้าง

กเ็ล่น ไม่พอใจกไ็ม่เล่น 

“อย่ามองฉนัด้วยสายตาแบบนี้นะ”

“ห้ามกนัได้กระทั่งสายตาคนหรอืคณุ” ธรีชัส่ายหน้าและมองเธอด้วย

สายตาแบบเดมิ “มแีค่เดก็ที่ทำากนั”

“คุณ! มากเกนิไปแล้วนะ” หญงิสาวกำามอืแน่น แววตาเอาเรื่อง   

 พนักงานสามคนหันมามองหน้ากันด้วยสีหน้าไม่สบายใจ หวั่นเกรง

จะเกดิเรื่อง ร้านนี้อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ มนีกัแสดงเข้าออกกห็ลายคน แต่

ไม่เคยเหน็นกัแสดงโดยเฉพาะนางเอกทำาท่าจะมเีรื่องกบัผู้ชายแบบนี้...สลดั

คราบนางเอกเจ้านำ้าตาที่คนสงสารกนัทั่วบ้านทั่วเมอืง

“ผมไม่มีเวลาว่างจะทะเลาะกับคุณหรอกนะ ตกลงผมจองด้วยนะ

ครบั รอย...”

“รอยอดีตค่ะ” พนักงานบอกแล้วรีบส่งแบบฟอร์มให้ หวังอย่าง

ยิ่งยวดว่าหากคนใดคนหนึ่งเสรจ็ธุระแล้วจะรบีออกไปจากร้านเสยีที

ชายหนุ่มจดปากกาลงกับแบบฟอร์มการสั่งจองหนังสือ ขวัญอุมา
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ชะโงกหน้ามองชื่อเขา จำาขึ้นใจว่าผูช้ายคนนี้คอืศตัร ูเพราะศรศลิป์ไม่กนิกนั

ตั้งแต่แรกเหน็ 

ธรีชั คณาโรจน์

ธีรัชเงยหน้าขึ้นจากแบบฟอร์ม เห็นหญิงสาวยังไม่ยอมไปไหน ยัง

มองเขาตาวบัๆ อยู่เช่นเดมิ เขายกัไหล่ ไม่พูดอะไรอกีแล้วออกไปจากร้าน

“ไอ้บ้าเอ๊ย!” หญิงสาวกระทืบเท้าอย่างขัดใจ เมื่อเบือนหน้ามาเจอ

ลูกปลายนืเท้าสะเอวตหีน้ายกัษ์ใส่กส็ะดุ้ง แล้วยิ้มแหยๆ “มาเงยีบๆ”

“ไม่เงยีบหรอกย่ะ มานี่เลย” มอืใหญ่ๆ ดงึข้อมอืขาวให้อกีฝ่ายเดนิ

ออกมานอกร้าน ไปหลบอยู่ข้างซุ้มขายขนมหวานแล้วถลงึตาใส่ “เรื่องอะไร

ไปทำากริยิาแบบนั้นต่อหน้าคนตั้งเยอะ”

“เยอะที่ไหนคะ พนกังานในร้านไม่กี่คน ลูกค้าอกีนดิหน่อย”

“อย่ามาเถยีง ไอ้ไม่กี่คนนี่แหละจะปากต่อปากเป็นสบิเป็นร้อย โอ๊ย! 

ฉนัไม่เคยดูแลใครแล้วเหนื่อยเท่าหล่อนเลยนะยะ” ลูกปลาหงุดหงดิ

คนถูกว่าทำาหน้าหงกิ “กผ็ู้ชายคนนั้นหาเรื่องขวญัก่อน”

“ใครหาเรื่องใครก่อนไม่สำาคญั แต่เราเป็นดารา เป็นคนของประชาชน 

จะต้องมภีาพลกัษณ์ดเียี่ยม โดยเฉพาะหล่อนกำาลงัจะเล่นละครเรื่องใหม่” 

ผู้จัดการร่างอวบเตือน หญงิสาวจึงรับคำาเสียงอ่อยคล้ายสำานึก แต่

ตาพราวระยบัอย่างขบขนั

“ค่ะ”

“เชอะ!” ลูกปลาสะบดัหน้าแล้วเสยผมสั้นขึ้น รู้เท่าทนัเพราะทำางาน

ร่วมกนัมาหลายปี ใจอยากจะโกรธ แต่เมื่อเหน็แววตาออดอ้อนแล้วกโ็กรธ

ไม่ลงสกัที

“ผู้ชายคนนั้นหาเรื่องขวญัก่อนจรงิๆ นะคะ จะจำาจนวนัตายเลยด้วย 

ผูช้ายอะไรกไ็ม่รู ้ไม่มคีวามเป็นสภุาพบรุษุเอาเสยีเลย แถมยงัใช้สายตาแย่ๆ 

มองขวญัอกี อย่าให้เจอนะนายธรีชั” หญงิสาวจำาชื่อของเขาเอาไว้อย่างแม่นยำา 

แต่กห็วงัว่าคงไม่เจอคนแบบนี้อกี
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“ช่างหล่อนเถอะย่ะ แล้วนี่หาหนงัสอืเจอหรอืยงั”

“หมดค่ะ แต่ขวญัจองไว้แล้ว แล้วอตีาบ้านี่ยงัมาจองตามอกี จงใจ

ชดัๆ” หญงิสาวมองค้อนไปยงัทศิทางที่ธรีชัเพิ่งเดนิออกไป

ลูกปลาส่ายหน้าแล้วกอดอกมองเดก็ในสงักดั “แผนตื้นๆ”

“แผน?” ขวญัอุมาขมวดคิ้ว

“ก็แผนเข้าหาตัวเธอไงล่ะยะแม่คนไร้เดียงสา ผู้ชายคนนั้นคงชอบ

หล่อนแล้วหาเรื่องพูดคุยกบัหล่อน” 

หญงิสาวคดิตาม ไม่ค่อยเหน็ด้วยนกัเพราะสายตาของธรีชัยามมอง

เธอไม่บ่งบอกว่าเขาชอบและจงใจหาเรื่องพูดคุยกบัเธอเลยสกันดิ

“ด้วยการหาเรื่องเหรอคะ”

“เอ้า! ถ้าเขามาแบบ ‘น้องขวญัครบั น้องขวญัขา...’ หล่อนจะสนใจ

ไหมล่ะยะ ดูตอนนี้สิ หล่อนจำาชื่อเขาได้ด้วยซำ้า” ลูกปลาไม่เห็นเป็นเรื่อง

สำาคญั คว้าข้อมอือกีฝ่ายพาเดนิออกไปที่อื่น 

ขวญัอมุาเดนิตาม แต่ยงัครุน่คดิเรื่องของธรีชัและคลอ้ยตามลกูปลา

หน่อยๆ อย่างเข้าข้างตวัเอง...

อาจจะจรงิอย่างที่พี่ลูกปลาว่า ผู้ชายคนนั้นแค่หาเรื่องเข้าหาเธอ



ขวญัอมุายงัหมกมุน่อยู่กบับทโฉมเฉลาในละครเรื่องใหม่ รอยอดตี 
ยิ่งอ่านกย็ิ่งอยากเหน็บทประพนัธ์จรงิ แต่ไม่ว่าจะไปร้านหนงัสอืกี่ร้าน ค้นหา

ในอนิเทอร์เนต็กแ็ล้ว กย็งัไม่เจอ

“พี่ปลา”

หญงิสาวลากเท้าขึ้นบนัไดไปเคาะห้องผูจ้ดัการส่วนตวัร่างอวบที่วนันี้

มานอนค้างเป็นเพื่อน เพราะขบัรถมาส่งแล้วขี้เกยีจขบักลบั

ฝ่ายนั้นแต่งกายด้วยเสื้อคลุมผ้าขนหนู ใบหน้าใหญ่พอกด้วยโคลน

เหลอืแค่ตากบัปากเอาไว้

“อะไรยะ” ลูกปลาถาม หลุบตามองบทในมอืขวญัอุมา “ไม่เข้าใจตรง

ไหน”

“ถามคุณจี๊ดให้หน่อยได้ไหมว่าเขามีหนังสือเรื่องนี้หรือเปล่า ขวัญ

อยากได้ หากี่ที่ก็ไม่พบ ขวัญว่าเรื่องมันต้องไม่ใช่แบบนี้ค่ะ เขาบิดเบือน

แน่ๆ”

“เอ๊! นี่หล่อนจะอะไรนักหนากับนิยายเรื่องนี้ยะ นิยายนะ ไม่ใช่

๒
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พงศาวดาร จะได้ค้นหาความจรงิกนัอยูไ่ด้ ถงึเขาจะบอกว่าเขยีนจากเค้าโครง

เรื่องจริงก็เถอะ” ลูกปลาเท้าสะเอว ปกติขวัญอุมาไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้

เลย ช่วงนี้ไม่รู้เกดิเพี้ยนอะไรขึ้นมา

“บอกไม่ถูก แต่ขวัญรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ นะคะ” นักแสดงสาว 

ถอนหายใจแล้วเดนิเข้าไปนั่งบนเตยีง ปลายเท้าเขี่ยพื้นอย่างครุ่นคดิ 

อาการของเด็กในสังกัดทำาให้ลูกปลาดึงบทในมือของขวัญอุมามาดู

คร่าวๆ แต่ก็เห็นว่าทุกอย่างปกติดีไม่ต่างกับบทละครทั่วๆ ไป “หล่อน 

มปีัญหาอะไร”

“พี่ปลาไม่เข้าใจ” หญงิสาวถอนหายใจซำ้าซาก บอกไม่ถูกและไม่รู้จะ

อธบิายอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจ เธอยงัไม่อยากเล่นจนกว่าจะแน่ใจว่าคนเขยีน

บทโทรทัศน์ไม่ได้แต่งเติมจนบิดเบือนไปจากบทประพันธ์ของปราน และ 

บทประพนัธ์ไม่ได้บดิเบอืนไปจากความเป็นจรงิ

แล้วอะไรคอืความจรงิ?

หากมใีครสกัคนถามเธอด้วยคำาถามนี้ ขวญัอุมาคงได้แต่อึ้ง เพราะ

ตอบไม่ได้ รู้แต่แม่โฉมเฉลา...นางร้ายผู้น่าสงสารทำาให้เธอนอนไม่หลบัเลย

ทั้งคนื

“แล้วหล่อนเข้าใจตวัเองหรอืไงยะ ท่องบทให้ด ีวนัเปิดกล้องอย่าให้

มีปัญหา” นิ้วชี้อวบคลำ้าชี้มาใกล้ใบหน้าสวยแล้วเดินไปหย่อนตัวหน้าโต๊ะ

เครื่องแป้ง ปล่อยให้หญิงสาวถอนหายใจแล้วหยิบบทแม่โฉมเฉลาขึ้นมาดู 

แต่กย็งับอกตวัเองด้วยถ้อยคำาเดมิซำ้าซาก

มนัต้องไม่ใช่แบบนี้...

เสยีงล้อบดถนนดงักว่าปกตทิำาใหส้มาธขิองวยิาดาสะดดุลง มอืที่
กำาลังลากดินสอร่างภาพบนแผ่นเฟรมหยุดชะงัก ตรงหน้าคือภาพถ่ายของ

อรนภา นักแสดงสาวเจ้าบทบาทของวงการที่ใช้เป็นแบบวาดภาพ อันเป็น

งานหลกัของสตรวียัสี่สบิปลายทว่ายงัดูสาวกว่าอายุจรงิอยู่มาก  
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เสยีงเครื่องยนต์ดบัลงไม่นาน หลงัจากนั้นฝีเท้าหนกัๆ ดงักต็ามมา 

“นกึยงัไงมาเยี่ยมแม่ได้” วยิาดาดงึผ้าปิดเฟรม ถามโดยไม่หนัไปมอง 

เสยีงฝีเท้าหนกัแบบนี้มอียู่คนเดยีว

“คิดถึงสิครับ” บุตรชายเดินมาหยุดด้านหลังแล้วสวมกอด เท่านั้น

ใบหน้าที่ยงัมเีค้าความสะสวยกห็นัมาหาแล้วจดปลายจมูกลงข้างแก้ม

“ปากหวาน แล้วหงุดหงดิอะไรทำาไมถงึขบัรถเรว็แบบนี้”

“ไม่มอีะไรหรอกครบัแม่ ก่อนมามเีรื่องนดิหน่อย” ชายหนุ่มยกัไหล่

แล้วยื่นหนงัสอืการจดัสวนให้ เพราะรูด้ว่ีามารดาชอบอา่นหนงัสอืประเภทนี้

คลายเหงา แต่ก็เกือบไม่ได้ติดมือกลับมาฝากเพราะแม่ผู้หญิงไร้เหตุผล 

คนนั้น...ผู้หญงิอะไรกไ็ม่รู้ จติใจไม่สวยเหมอืนหน้าตา

“กำาลงันกึอยากได้อยู่พอด ีสวนบ้านเราชกัรกไม่เข้าตา” วยิาดาบอก

ทั้งที่บตุรชายยงัเหน็ว่าสวนทั้งด้านหน้าด้านหลงัจดัแต่งได้งดงามและห่างไกล

คำาว่ารกตา ทั้งสสีนัและรปูแบบเข้ากนักบับ้านหลงัใหญ่ทาสขีาวออกครมีโทน

สว่างทั้งหลงั

บ้านหลงันี้เก่าแก่อายุหลายสบิปี หรอือาจจะร้อยกว่าปีเขากไ็ม่แน่ใจ 

เป็นบ้านที่คุณตาของเขาซื้อต่อจากคนอื่นเพราะเจ้าของบ้านร้อนเงินขายให้

ในราคาไม่แพงนัก และหลังจากท่านเสียชีวิตก็ยกให้มารดาของเขาซึ่งเป็น

บุตรสาวเพียงคนเดียว หลังบิดาเสียชีวิต มารดาจึงย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้

อย่างถาวรกับยายชุ่ม...คนเก่าแก่ที่เลี้ยงมารดาของเขามาตั้งแต่ยังเล็ก ซึ่ง

ตอนนี้นางอายุแปดสบิกว่า เริ่มหลงๆ ลมืๆ บ้างแล้ว 

ธรีชัไปๆ มาๆ ระหว่างบ้านที่กรุงเทพฯ กบับ้านของมารดาซึ่งอยู่บน

เนื้อที่กว้างขวางหลายสบิไร่ในอำาเภอศรรีาชา ไกลออกไปไม่ถงึห้ากโิลเมตร

คอืท้องทะเลสเีขยีวมรกตและหาดทรายขาวละเอยีด

‘ตกึเยน็’ เป็นคฤหาสน์เก่าแก่ ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโรมนั

กบัไทย ประตูหน้าต่างเป็นรูปโค้ง ตบีานเกลด็ทำาจากไม้เลก็ๆ วางตามแนว

นอน ตวัหลงัคาเป็นทรงปั้นหยา ถดัมาคอืช่องลม ทำามุขด้านบนเป็นรูปดาว 
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คฤหาสน์ทั้งหลงังดงามน่าอยู่...ทว่าเขากลบัทนอยู่ไม่ได้

หลงัเรยีนจบเขาบรหิารงานโรงงานผลติอะไหล่รถยนต์ส่งออกต่อจาก

ผูเ้ป็นบดิา เดอืนละครั้งหรอือาจมากกว่านั้น จงึแวะเวยีนมาที่นี่ และทกุครั้ง

ที่มาเยอืน ความรู้สกึของเขากเ็หมอืนเดมิ

ร้อนรุ่ม...ร้อนจนทนอยู่ไม่ได้

“บ้านเงยีบจงัครบั ไปไหนกนัหมด” เขากวาดตามองหาสมาชกิในบ้าน 

เพราะปกตหิากได้ยนิเสยีงรถเขา ขนมเอยนำ้าหวานเอยจะยกตามกนัมาเป็น

ขบวน

“แม่ใช้ให้สดุใจไปจ่ายตลาด เอารถที่บ้านไป ส่วนยายชุม่นอนเอนหลงั

ในห้อง” 

สมาชิกในบ้านนอกจากมารดาแล้ว ก็มียายชุ่ม ป้าสุดใจบุตรสาว 

ยายชุ่มรับหน้าที่งานครัว แป้นทำางานบ้านทั่วไปและลุงหวายเป็นคนขับรถ 

เขาคดิจะหาเดก็รบัใช้มาเพิ่มให้แต่มารดากป็ฏเิสธ เพราะท่านไม่ชอบความ

วุ่นวาย

“ตามมานี่เถอะ แม่จะหาอะไรให้ทาน” 

แม้ปีนี้อายุจะสี่สบิปลาย ทว่ายงัประเปรยีวแขง็แรง ท่านเดนิไปตาม

ถนนเลก็แคบวางด้วยหนิกาบสมี่วงคล่องแคล่วกว่าเขาเสยีอกี ชายหนุ่มรบี

สาวเท้าตามผู้เป็นมารดาที่ทิ้งระยะห่างออกไปไกลจนลบัเข้าไปในตวับ้าน

เขานั่งรอไม่นาน สาคูไส้หมูร้อนๆ ก็วางลงตรงหน้าพร้อมนำ้าเย็นๆ 

แม้จะขบัรถมาตั้งหลายชั่วโมงเพราะแวะดงูานหลายที่กว่าจะมาถงึ ทว่าสหีน้า

ไม่อดิโรย เพราะเคยชนิกบัการขบัรถระยะทางไกลๆ เนื่องจากต้องเดนิทาง

ไปดูโรงงานสาขาต่างจงัหวดับ่อยๆ

“แล้วไปอาบนำ้าอาบท่าซะนะ จวนเยน็แล้ว ทานข้าวแล้วจะได้พกั”

“ไม่ง่วงเลยครบัแม่” เขาเงยหน้าจากขนมแล้วส่งเข้าปากไปอกีคำา เหน็

มารดานั่งลงตรงข้าม หนงัสอืนยิายแนวพเีรยีดวางอยู่ใกล้มอืจงึนกึถงึ ‘แม่

คนนั้น’ ขึ้นมาอกี
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“อยากอ่านหรอื” วยิาดาถามเมื่อเหน็บตุรชายมองหนงัสอือยูน่านอย่าง

สนใจ

“เปล่าครบั แม่กร็ูว่้าผมไม่ชอบอ่านหนงัสอืพวกนี้ แต่ผมตั้งใจซื้อเล่ม

หนึ่งมาฝากแม่ เสยีดายที่หมดแล้ว ผมกเ็ลยจองไว้ให้”

“หอื?” วยิาดาเลกิคิ้วอย่างแปลกใจ “นกึยงัไงคดิซื้อนยิายมาฝากแม่”

“ผมเหน็ชื่อเรื่องมนัน่าอ่านดคีรบั รอยอดตี” 

พอเอ่ยชื่อเรื่องออกไป ความรู้สึกบางอย่างก็แล่นเข้ามาจู่โจม ลม

หายใจตดิขดั

รอยอดตี

เสยีดายที่ไม่ได้หนงัสอืเล่มนี้ตดิมอืมาด้วย...เป็นครั้งแรกที่เขาสนใจ

อยากลองอ่านนยิายดูบ้าง

“ของใคร คุณปรานหรอืเปล่า”

“เอ...ไม่รู ้สิครับแม่ ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งจองไว้แล้วชื่อน่าอ่าน 

เลยนกึถงึแม่” ชายหนุ่มส่ายหน้า ยิ่งพูดถงึความเสยีดายกถ็าโถม

“ถ้าใช่ละก ็แม่มแีล้ว”

“มแีล้ว!” ชายหนุ่มตื่นเต้นยนิด ีประกายตาไหวระรกิเหมอืนทำาของ

มคี่าหล่นหายแล้วกำาลงัจะได้กลบัคนื “ผมขอดูหน่อยครบัแม่”

“จ้ะๆ”

แม้แปลกใจแต่วิยาดาก็ลุกขึ้นไปหยิบให้แต่โดยดี ชายหนุ่มทนรอ 

ไม่ไหวจึงเดินตามไปด้วย จนมาถึงห้องสมุดที่อยู่มุมสุดบริเวณปีกขวาของ

คฤหาสน์หลงัใหญ่อนัเป็นที่เกบ็หนงัสอืมากมายตั้งแต่เจ้าของเดมิยงัอยูแ่ละ

เจ้าของคนใหม่หามาเพิ่มเตมิ ทั้งห้องจงึแน่นขนดัไปด้วยหนงัสอืทั้งเก่าและ

ใหม่แยกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบยีบ

วิยาดากวาดตามองสันหนังสือครู่เดียวก็หยิบหนังสือนิยายเล่มหนา

ค่อนข้างเก่า ห่อปกด้วยพลาสติกใสอย่างคนรักหนังสืออย่างดีออกมา ตัว

ปกสนีำ้าตาลอมแดง ไม่มลีวดลายอื่นใดนอกจากตวัอกัษรสทีองหวดัๆ บอก
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ชื่อหนงัสอื และท้ายสุดคอืชื่อของคนแต่ง

ปราน

อกัษรสทีองชดัเจนราวกบัเรยีกร้อง ชายหนุ่มจงึเดนิเข้าไปหาแล้วรบั

หนงัสอืไว้ในมอื...ลูบไล้ผะแผ่ว

“ปราน...”

“จ้ะ นามปากกานี้แม่หามานานแต่กไ็ม่พบวา่เขาเขยีนเรื่องอะไรอกี มี

แค่เรื่องนี้เรื่องเดยีว น่าเสยีดาย เขยีนดมีาก สำานวนสละสลวย อ่านแล้ว

คล้อยตาม แต่แน่ใจหรอืเราว่าจะอ่านนยิาย” วยิาดาถาม ทว่าไม่มคีำาตอบ

จากปากของบุตรชาย

มือหนาวางทาบบนตัวอักษรสีทอง ความรู้สึกอุ ่นซ่านประหลาด

แทรกซึมผ่านฝ่ามือไหลวนมาตามเนื้อตัว พร้อมกันนั้นความเศร้าสร้อย 

บางอย่างกอ็วลลกึ

อาการของบตุรชายทำาให้วยิาดาชะงกัถ้อยคำาที่กำาลงัจะเอ่ยถาม ท่าทาง

ของธรีชัเหมอืนคนอยู่ในภวงัค์ วูบหนึ่งนั้นราวกบัไม่ใช่บุตรชายตวัเอง

“รชั...”

เสียงหวานของผู้เป็นมารดาทำาให้ชายหนุ่มสะดุ้ง ความเศร้าสร้อยที่

ครอบงำาอยู่เมื่อครู่จางลงจงึหนัไปยิ้มให้แต่ยงัจบัหนงัสอืไว้แน่น

“ผมยมืไปอ่านก่อนนะครบัแม่”

“จ้ะ”

แล้วบุตรชายเธอก็เดินดุ่มออกไปจากห้องสมุดเร็วจนเรียกเอาไว้

ไม่ทนั ความกงัวลองึอลอยู่ในใจ

แค่นยิาย...ใจหนึ่งบอก ทว่าอกีเสยีงค้านเอาไว้...ไม่ใช่นยิายธรรมดา

วยิาดาส่ายหน้าเรว็ๆ เพื่อขบัไล่ความฟุ้งซ่านออกไปจากสมอง 

รถที่นายหวายขบัพาสุดใจไปจ่ายตลาดแล่นเข้ามาจอดเทยีบ เธอจงึ

ปัดความไม่สบายใจทิ้งและไปช่วยสุดใจเข้าครัวทำาอาหารโปรดให้บุตรชาย 

เธอปิดประตูห้องสมุดแล้วบอกกบัตวัเอง
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คงไม่มอีะไร...

ธีรัชเอนกายพิงหัวเตียงในห้องนอนที่นานๆ ทีถึงจะกลับมานอน
เสยีครั้งหนึ่ง เตยีงนอนกว้างสี่เสาอยู่ใกล้หน้าต่าง มุ้งลูกไม้สขีาวสะอาดตา

ตลบขึ้นสูง เครื่องเรือนและการตกแต่งทุกอย่างในคฤหาสน์หลังนี้คงเดิม 

เอาไว้เกอืบทุกอย่าง แม้แต่เตยีงนี้...เตยีงที่ให้ความรู้สกึร้อนรุ่ม ไม่เคยเลย

ที่จะหลับอย่างเป็นสุขบนเตียงนอนหลังนี้ เมื่อเขาถือหนังสือเล่มนี้มาและ 

ตั้งท่าจะอ่าน ความรูส้กึเศร้าสร้อยกต็ามตดิจนทนไม่ได้ ต้องลกุขึ้นลากเก้าอี้

ไปรมิหน้าต่างแล้วนั่งอ่านแทน

แค่เปิดหน้าแรก ลมจากทุกทิศทุกทางก็พัดเข้ามาในห้องจนเศษ

กระดาษปลิวว่อน จึงได้สังเกตว่าหับหน้าต่างไว้ไม่สนิทลมจึงผ่านเข้ามาได้ 

แต่กไ็ม่น่าแรงจนทำาให้ข้าวของปลวิได้ ธรีชัเสยีเวลาเกบ็กระดาษให้เข้าที่อยู่

นานหลายนาทกีว่าจะย้อนกลบัมาเปิดหน้าแรกอกีครั้ง

หน้าแรกคอืคำานำาของผูเ้ขยีน ทว่าขาดไปกว่าครึ่งแผ่นเหมอืนโดนฉกี 

ทั้งหน้าจงึมแีค่คำาขึ้นต้นและเสี้ยวหนึ่งของคำาลงท้าย จากนั้นจงึลงชื่อผูเ้ขยีน

เอาไว้

สมุดบนัทกึเล่มหนึ่ง...ลุง...ไม่จบเรื่อง...

ข้อความไม่ปะติดปะต่อของคำานำาจากผู้เขียนทำาให้ชายหนุ่มเปิดข้าม

ไปบทที่หนึ่งที่บรรยายภาพคฤหาสน์ออกมาได้ใกล้เคยีงกบัที่ที่เขากำาลงัพำานกั

อยู่

คฤหาสน์รมย์ฤดมีเีจ้านายอยูส่ี่คน คอืพนัตรปีพนกบัคณุปฐมา...
ผูเ้ป็นภรรยาคูท่กุข์คูย่าก มโีซ่ท้องคล้องใจคอืปภาคนิกบัวรดาซึ่งอายุห่างกนั

เกอืบสบิปี  ปฐมาถอดใจคดิว่าจะมบีตุรชายโทนแค่คนเดยีวเสยีแล้วแต่กลบั

ได้แก้วตาดวงใจเพิ่มอกีหนึ่งคนตอนอายุมาก ดงันั้นวรดาจงึถูกตามใจเป็น

พิเศษ ที่เหลืออีกกว่าสิบชีวิตคือคนรับใช้ที่จัดสรรแบ่งงานกันทำาคนละไม้
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ละมอื เพราะแค่ดูแลคฤหาสน์หลงัใหญ่กง็านล้นมอื

วันนี้ผู ้คนในคฤหาสน์รมย์ฤดีกำาลังวุ ่นวายอยู ่กับการเตรียมตัว 

ตอ้นรบัปภาคนิ คณุชายใหญ่ของบ้านซึ่งเพิ่งกลบัจากไปศกึษาต่อที่ประเทศ

อังกฤษ พื้นที่กว้างขวางทางด้านหลังเป็นครัวแบบเปิดโล่ง ยามนี้ควันจาก

การประกอบอาหารคละคลุ้ง กลิ่นหอมชวนนำ้าลายสออบอวลเรียกนำ้าย่อย

ให้หลั่งออกมาทั่วกระเพาะอาหาร

ในครวักำาลงัวุน่ บนคฤหาสน์กไ็ม่แตกต่างกนั ปฐมาจดัแจงให้คนงาน

ย้ายโน่นเติมนี่ในห้องนอนของบุตรชายอยู่หลายรอบก็ยังไม่ถูกใจจนผู้เป็น

บตุรสาวคนเลก็ซึ่งปีนี้อายสุบิห้าปีต้องส่ายหน้า เดนิมาหย่อนตวัลงบนที่นอน

ของพี่ชาย 

ผู้เป็นมารดาร้องลั่นเมื่อเหน็ “เดี๋ยวยบั”

“โธ่...คุณแม่ละก ็ หลายวนันี้เอาแต่สนใจเรื่องของพี่ใหญ่ เลก็ชกัจะ

งอนแล้วนะคะ” หญิงสาวย่นจมูก ไม่สนใจเรื่องผ้าปูเตียงนอนยับย่น  

มิหนำาซำ้ายังแกล้งล้มตัวลงนอนกลิ้งไปมาเสียอีก จนชายผ้านุ่งสีเขียวสด 

ปักชายเกี่ยวกบัปลายเท้าเปิดขึ้นทำาให้เจ้าตวัรบีกระเด้งลุกมาตะครุบ

“ยายเลก็ เดี๋ยวเถอะ ลกุขึ้นมาเดี๋ยวนี้ นั่นที่นอนพี่ชายเรานะ” ปฐมา

ฉุดข้อมอืขาวให้ลุกขึ้น ทว่าคนชอบแกล้งขนืตวัจนมารดาอ่อนใจไปเอง

“จรงิๆ เลยยายคนนี้”

“แค่เตียงยับนิดหน่อยพี่ใหญ่ไม่ว่าหรอกค่ะ แล้วห้องนี้คุณแม่จะ

เปลี่ยนข้าวของอกีสกักี่รอบคะ ตอนแรกกส็วยอยู่หรอก พอคุณแม่หาโน่น

นี่มาเพิ่ม เลก็ว่ามนัรกตา” วรดาออกความเหน็ 

เท่านั้นมารดากห็น้าเสยี “จรงิเหรอ”

“ค่ะ” หญงิสาวพยกัหน้าจรงิจงั ต่อเมื่อเหน็สหีน้าของมารดาจงึปิดปาก

หวัเราะคกิ “เลก็ล้อเล่นหรอกค่ะ เลก็แค่อจิฉาพี่ใหญ่เท่านั้นแหละที่ดูจะดูด

เอาความรักของใครต่อใครไปจนหมด ไม่มีใครเหลือเศษเสี้ยวความรักให้

เลก็บ้างเลย”
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“ดูพูดเข้า แค่นี้ทำามาอจิฉาพี่ กพ็ี่ชายเราไปเรยีนต่อประเทศองักฤษ

ตั้งหลายปี ใครกต้็องคดิถงึ ลองเราไปบ้างแม่กค็ดิถงึเหมอืนกนั” ปฐมาค้อน

ให้ 

ผู้เป็นบุตรสาวจงึลุกจากเตยีงแล้วถลามาเกาะแขน

“งั้นคุณแม่ให้เลก็ไปองักฤษบ้างนะคะ หลงัจบมอแปดแล้วให้เลก็ไป

นะ” หญงิสาวออดอ้อนจรงิจงั เคยขอมาแล้วหลายหนแต่ไม่มใีครอนุญาต

ปฐมาส่ายหน้าแล้วหยกิหมบัไปบนต้นแขนกลมกลงึ “พดูกนัมาหลาย

รอบ เมื่อไรจะเข้าใจ”

“แล้วทพีี่ใหญ่ยงัไปได้” หญงิสาวบ่นอุบ ย่นจมูกทำาหน้างอน เพราะ

เป็นบุตรสาวคนเลก็ ถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจ อยากได้อะไรบดิามารดาย่อม

หามาให้หมด แต่เรื่องไปเรียนเมืองนอกไม่ว่าเธอจะเพียรขออย่างไรก็ไม่มี

ใครอนุญาต เพราะเหน็ว่าความคดิความอ่านของวรดาออกจะโลดโผนเกนิ

วยั

“มันไม่เหมือนกัน เราน่ะเป็นผู้หญิง แม่อนุญาตให้เรียนต่อมหา-

วทิยาลยักด็แีล้วนะ อกีหน่อยกอ็อกเรอืนไป ที่จรงิจบมอแปดกน็่าจะพอ”

“โธ่...จบแค่มอแปดจะไปได้เรื่องอะไรคะ ไม่เอาหรอก” วรดาหน้างอ 

นกึอจิฉาพี่ชายที่ได้ท่องโลกกว้างไปไกลถงึองักฤษ ไม่เหมอืนเธอที่ตดิแหงก็ 

อยู่ในโลกแคบๆ ใบนี้ด้วยเหตุผลว่าตัวเองเป็นผู้หญิง เธอภาวนาวันละ 

นบัสบิครั้ง ขอให้ชาตหิน้าเป็นผู้ชายจะได้ทำาอะไรได้ตามใจ

“ความคดิพลิกึคนจรงิเชยีว ดอูย่างหนกูนกแขเถอะ น้ากานต์ไม่ต้อง

ปากเปียกปากแฉะเหมอืนแม่ สั่งให้หนัซ้ายกห็นั หนัขวากห็นั ไม่เหมอืนเรา...

ตรงข้ามหมด” 

ปฐมาเปรยีบเทยีบยิ่งทำาให้ผูเ้ป็นบตุรสาวทำาหนา้ยุง่ แมน้้ากานต์หรอื

กานตมิากบัครอบครวัจะเพิ่งย้ายเข้ามาอยูซ่อยเดยีวกนัไม่กี่ปี ทว่าสนทิสนม

กับมารดาของเธอราวกับรู้จักกันมานานนม และเกิดติดอกติดใจบุตรสาว

บ้านนั้นเข้าเสยีอกี
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กนกแข หญงิสาวสวย กำาลงัศกึษาอยู่ชั้นมอแปด บุตรสาวคนเดยีว

ของกานตมิา ผู้ที่มารดาของเธอหมายมั่นปั้นมอือยากได้เป็นสะใภ้ใหญ่ของ

ตระกลูรมย์ฤด ีหากพี่ใหญ่ตกลงปลงใจจรงิๆ คนที่อกแตกตายกเ็หน็จะเป็น

เธอเอง  เพราะมารดาคงหาเรื่องเปรยีบเทยีบเธอกบัพี่สะใภ้จนหูชา

“นั่นมนัเรื่องของพี่แขเถอะค่ะ แต่เลก็จะเรยีนมหาวทิยาลยั คุณพ่อ

อนญุาตแล้วด้วย” วรดาเอาบดิามาอ้างแล้วขยบัตวัออกห่างก่อนเปลี่ยนเรื่อง 

“แล้วนี่คุณพ่อจะพาพี่ใหญ่กลบัมาถงึเมื่อไรคะ”

“คงจะเย็นๆ... แม่จะไปดูพวกในครัวสักหน่อยว่าทำาอะไรกันไปถึง

ไหนแลว้ ไปอยูเ่มอืงนอกเมอืงนามากห็ลายปีคงเบื่อนมเนยเตม็ทน” วา่แลว้

ปฐมากผ็ละออกไป 

วรดามองตามแล้วยกัไหล่ เกอืบห้าปีแล้วกระมงัที่พี่ชายเธอไปศกึษา

ต่อยงัต่างประเทศ

คนหนุ ่ม...แน่หรือจะพกเอาความโสดกลับมาด้วย อาจจะซุก 

เมยีแหม่มไว้กไ็ด้ใครจะรู้

หญงิสาวหนัมาตบที่นอนของพี่ชายให้เข้าที่แล้วผละออกไปบ้าง

กนกแขถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายหลังจากผู้เป็นมารดาบอก
ให้เธอเตรยีมตวัไปรบัประทานอาหารเยน็ที่บ้านรมย์ฤดใีนเยน็วนัพรุง่นี้ หวัใจ

ของเธอร้อนรุ่ม มหีรอืจะไม่รู้ว่ามารดาคดิจะจบัคู่ให้เธอกบับุตรชายบ้านนั้น 

ปภาคนิ รมย์ฤด ี

ชายหนุ่มที่ใครต่อใครในละแวกนี้ต่างบอกว่าเป็นหนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์ 

เป็นที่หมายปองของสาวๆ บ้านไหนก็อยากอ้าแขนรับเป็นลูกเขย เธอยัง 

ไม่เคยเหน็หน้าค่าตาเขา เพราะพระยาสารประดษิฐ์ผู้เป็นบดิาพาครอบครวั

ย้ายมาอยู่ที่นี่หลงัจากเขาไปศกึษาต่อที่ประเทศองักฤษได้เจด็เดอืน

คนแถวนี้รู้กันทั้งนั้นว่าตระกูลรมย์ฤดีรำ่ารวยแค่ไหน ปภาคินเป็น 

บุตรชาย แล้วสมบัติทั้งหมดจะไปไหนเสีย นอกจากนี้ชายหนุ่มยังรูปงาม  
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จบการศกึษาสูงจากต่างประเทศ คุณสมบตัคิรบครนั ทว่ากนกแขไม่สนใจ

แม้แต่น้อย หวัใจของเธอมเีพยีงธนา...ชายคนรกัเท่านั้น เขาเป็นแค่ครูสอน

นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาจนๆ คนหนึ่ง ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไรบดิา

มารดาถงึจะยอมรบั ตอนนี้เธอกบัเขาจงึต้องรกักนัแบบหลบๆ ซ่อนๆ 

หญงิสาวแต่งกายเรยีบร้อยด้วยชดุกระโปรงสอบสม่ีวงอ่อนลายดอก

สีขาว สวมสร้อยไข่มุกยาวถึงหน้าอก เหนือผมดัดลอนตามสมัยนิยมคือ

หมวกสานสีขาวเข้าชุดกัน ทว่ายังไปไม่ถึงไหน ประมวล...แม่นมวัยห้าสิบ

ปลายกร็้องเรยีก

“จะไปไหนคะคุณหนู”

หญงิสาวใจหายวาบ อุตส่าห์หลบออกจากทางด้านหลงัยงัมคีนเหน็  

 “ออกไปข้างนอก”

“ขอคุณแม่แล้วหรอืคะ”

“ขอแล้ว” หญิงสาวปด เหตุเพราะร้อนใจอยากไปพบกับธนาเต็มท ี

จงึลมืดูเวลาว่าตอนนี้บ่ายแก่แล้ว 

ประมวลเลกิคิ้ว “เยน็แล้วนะคะคุณหนู จะไปไหน”

“ไปหาฉตัร มธีุระสำาคญั” หญงิสาวอ้างถงึฉตัรชนก เพื่อนรกัเพื่อน

สนิทที่คบหากันมาหลายปีนับตั้งแต่เธอย้ายมาที่ศรีราชา เธอกับฉัตรชนก

อายเุท่ากนั แต่เพราะเธอเรยีนช้าไปหนึ่งปีจงึยงัเรยีนไม่จบ ส่วนฉตัรชนกนั้น

เป็นครูเช่นเดยีวกบัธนา 

“ถ้าอย่างนั้นให้นงัน้อยไปเป็นเพื่อนนะคะ”

“ไม่ต้อง แค่ให้คนรถไปส่งที่บ้านของฉัตรก็พอ” สุ้มเสียงหญิงสาว

ออกแววรำาคาญใจ เพราะโตจนป่านนี้แล้วทั้งมารดาทั้งประมวลทำาราวกบัเธอ

เป็นเดก็หญงิกนกแขที่ไม่รู้จกัโตอยู่เสมอ

หญงิสาวก้าวออกไปสั่งคนขบัรถพาเธอไปยงัที่หมาย 
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สตรีผู้เป็นเจ้าของบ้านไม้ชั้นเดียวหลังเล็กกำาลังหุงข้าวอยู่ในครัว 
ฉัตรชนกนุ่งซิ่นยาวเลยเข่าลงไปกับสวมเสื้อคอกระเช้าสีซีดก้มๆ เงยๆ  

หุงข้าวอยู่ เธออยู่บ้านหลังนี้กับมารดาแค่สองคนเพราะมารดาบอกว่าบิดา

เสยีชวีติไปตั้งแต่เธอยงัเลก็ บดิาหน้าตาเป็นอย่างไรเธอกจ็ำาไม่ได้เสยีแล้ว 
เสียงรถคุ้นหูจอดเทียบหน้าบ้าน ฉัตรชนกวางมือจากงานทั้งหมด  

ตกันำ้าจากโอ่งในครวัมาล้างมอืและเชด็กบัผ้าลวกๆ แล้ววิ่งออกไปรบัหน้า

“แข มาเสียเย็น อยู่ทานข้าวด้วยกันนะ” ฉัตรชนกเอ่ยชวนตาม

มารยาท รูอ้ยู่แล้วว่าอย่างไรเสยีเพื่อนคนนี้กค็งรบัประทานอาหารอย่างที่บ้าน

เธอกนิกนัไม่ได้

นำ้าพรกิผกัลวกกบัไข่ต้ม...คนอย่างคณุหนกูนกแข บุตรสาวคนเดยีว

ของพระยาสารประดษิฐ์กบัคณุกานตมิา ผูเ้กดิมาบนกองเงนิกองทองคงทน

กนิไม่ได้ บางทอีาหารเหลอืทิ้งของคนบ้านนั้นยงัดกีว่าอาหารที่เธอกบัมารดา

ต้องกินเข้าไป แต่ก็นั่นแหละ คนเราเลือกเกิดไม่ได้ ชาติที่แล้วกนกแขคง

สร้างบุญบารมมีามากกว่าเธอ

บางครั้งฉตัรชนกกน้็อยเนื้อตำ่าใจ ทว่ามารดากเ็อ่ยเตอืนสตทิำาให้หญงิ

สาวคิดได้ ถึงจะจน แต่เธอก็มีความสุขที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ มีความสุข

ท่ามกลางความยากจนเพราะมแีม่ที่รกัและเข้าใจเธอ อดทนส่งเสยีจนกระทั่ง

เธอเรยีนจบ มงีานดีๆ  ทำา

“ไม่เป็นไร ฉนั...” กนกแขมองไปยงัคนขบัรถที่ยนืรออยู่แถวนั้นแล้ว

ดงึแขนเพื่อนรกัให้หลบไปอกีด้านก่อนกระซบิ “ฉนัจะหลบไปทางหลงับ้าน

เธอ ช่วยหน่อยส”ิ

“แข เธอจะไปไหน อย่าบอกนะว่า...” ผู้เป็นเจ้าบ้านตกใจ เวลานี้เยน็

มากแล้ว หากปล่อยให้เพื่อนไปหาผูช้ายคำ่ามดื ถงึจะเป็นคนรกักนักด็ไูม่งาม

“ฉนัมเีรื่องสำาคญัต้องคุยกบัธนา เหน็ใจฉนัเถอะนะฉตัร” 

สหีน้าทุกข์ร้อนของเพื่อนรกัทำาให้หญงิสาวเลกิคิ้ว เป็นอกีครั้งหนึ่งที่

อดใจอ่อนไม่ได้ หลายครั้งแล้วที่เธอกลายเป็นข้ออ้างของคู่รกัคู่นี้
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กนกแขมักแอบอ้างชื่อเธอเสมอยามต้องการออกไปไหนมาไหนกับ

ชายคนรกั และเพราะเธอเคยไปบ้านของกนกแขหลายครั้ง กานตมิาจงึไว้ใจ

ให้บตุรสาวไปมาหาสูก่บัเธอแม้ฐานะจะแตกต่างกนัมากกต็าม ทว่ายงัวางตวั

บุตรสาวให้สูงกว่าเธอระดบัหนึ่งเสมอ

“ต้องเป็นตอนนี้หรอื”

“ใช่ เพราะพรุ่งนี้คุณแม่จะให้ฉนัไปรบัประทานอาหารที่บ้านรมย์ฤด ี

ลกูชายคณุน้าปฐมาจะกลบัมา ท่านต้องคดิจบัคูใ่ห้ฉนัแน่ๆ ฉนัร้อนใจอยาก

ปรกึษาธนา” กนกแขรวบมอืเพื่อนสนทิมาเขย่า นำ้าตาคลอ...

เธอรักธนามากเหลือเกิน หากชาตินี้ไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เธอคง 

ต้องตายแน่ๆ

“แล้วแม่เธอ...”

“ฉนัไม่ได้บอกท่าน ฉนัสญัญาว่าจะรบีไปรบีกลบั”

ฉตัรชนกถอนหายใจ ลงัเลครู่หนึ่ง “งั้นฉนัไปเป็นเพื่อน ไม่อยากให้

เธอไปคนเดยีว”

“ขอบใจมากนะฉตัร เธอเป็นเพื่อนคนเดยีวที่ดกีบัฉนัมาตลอด” 

กนกแขยิ้มออก รู้อยู่แล้วว่าบีบนำ้าตาสักหน่อย เพื่อนเธอจะต้อง 

ใจอ่อน ทกุครั้งที่อยากได้อะไร หากใช้ไม้นี้ไม่มทีางที่ฉตัรชนกจะกล้าปฏเิสธ 

เหมอืนเมื่อครั้งเธอรกักบัธนาใหม่ๆ

เธอรู.้..รูว้า่ธนามใีจให้ฉตัรชนก และเพื่อนรกัของเธอกม็ใีจตอบ ทวา่

เธอก็ดึงดันจะเอาเขามาเป็นของตัวเอง และเธอก็ทำาสำาเร็จ แค่บีบนำ้าตา 

นิดหน่อยฉัตรชนกก็หลีกทาง เช่นเดียวกับธนาที่เปลี่ยนใจมาหาเธอ และ 

ตอนนี้เธอมั่นใจว่าชายหนุ่มไม่มใีจให้ฉตัรชนกอกีแล้ว

ฉตัรชนก บตุรสาวแม่ค้าขายผกัหรอืจะสูค้ณุหนกูนกแข บตุรสาวคน

เดยีวของพระยาสารประดษิฐ์ได้ ถงึความสวยจะสูส ีแต่ชาตกิำาเนดิต่างกนั

ลบิลบั

“ฉนัไปบอกแม่ก่อนนะ” 
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ฉตัรชนกบอกแล้วหมนุกายออกไปจากตรงนั้น ไม่นานกก็วกัมอืเรยีก

ให้เพื่อนออกไปทางหลังบ้านอันเป็นทางลัดไปสู่ถนนเล็กแคบตัดเข้าสู่ซอย

บ้านของธนาที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกัน ก่อนไปกนกแขยิ้มทักทายนวลนงค์ 

มารดาของฉตัรชนก ทว่าไม่ยกมอืไหว้เพราะถอืตวัว่าเหนอืกว่า...จะให้ลกูสาว

ผู้ดอีย่างเธอยกมอืไหว้แม่ค้าขายผกักก็ระไรอยู่

“รีบกลับนะฉัตร อย่าให้มืดคำ่า” นวลนงค์บอกตามหลัง ความไม่

สบายใจฉายชดั หวั่นใจว่าเพื่อนสนทิคนนี้ของบตุรสาวจะนำาความเดอืดร้อน

มาให้

แม้กนกแขจะมาที่นี่บ่อยครั้งและบตุรสาวยอมรบัเป็นเพื่อนสนทิ แต่

เธอหนักใจ กลัวว่าบุตรสาวพระยาคนนี้จะก่อเรื่องอะไรเสื่อมเสียแล้วลาก

ฉตัรชนกไปข้องเกี่ยว มอีย่างหรอื จะมดืคำ่าอยูแ่ล้วยงัรำ่าร้องออกไปหาผูช้าย

ถงึบ้าน ธนากอ็กีคน จะคบหากนักไ็ม่ควรทำาลบัๆ ล่อๆ อย่างนี้

ดเีท่าไรแล้วที่ไม่ได้เป็นลูกเขยเธอ...

ผูช้ายจะดจีะชั่วอยู่ที่ความเป็นสุภาพบรุษุ เธอไมส่นความยากดมีจีน 

ขอแค่ให้ผู้ชายคนนั้นรักฉัตรชนกจริง เธอก็ยินดีจะยกให้โดยไม่คิดค่า

สนิสอด

นวลนงค์มองอาหารที่บตุรสาวทำาค้างเอาไว้ แม้จะเริ่มหวิแต่กย็อมหิ้ว

ท้องรอ อาหารพื้นๆ แต่กนิแล้วมคีวามสุข อย่างน้อยกม็ากกว่าตอนอยู่ที่...

สตรวียักลางคนปัดความคดิฟุง้ซ่านออกไปจากสมอง ถงึอย่างไรเธอ

กจ็ากที่นั่นมานานเกนิกว่าจะนกึถงึ แม้ลกึๆ จะรูส้กึผดิต่อบตุรสาวกต็าม ถ้า

ไม่เพราะเธอ อนาคตของฉตัรชนกกค็งจะดกีว่านี้ เธอพยายามทำาทุกทางเพื่อ

ไม่ให้ลกูด้อยกว่าคนอื่นจนเกนิไปนกั ถงึฉตัรชนกจะมแีม่เป็นแค่แม่ค้าจนๆ 

แต่การศึกษาต้องเทียมทัดกับคนอื่น คนการศึกษาน้อยอย่างเธอรู้ดีว่าการ

ศึกษาสำาคัญแค่ไหน เธอไม่เคยสอนให้ลูกนั่งรอนอนรอราชรถมาเกย  

จงึมอียู่หลายครั้งที่ใครๆ กค็่อนขอดแม่ค้าขายผกัยากจนอย่างเธอ

“แม่คนนั้นเขาหัวสูง ทำางานสายตัวแทบขาดส่งลูกเรียน เรียนแค่ 
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ปอสี่ปอหกกพ็อแล้ว ผูห้ญงิจะเรยีนอะไรกนันกัหนา จบมากต้็องให้ผวัเลี้ยง

เหมอืนกนั”

“ฉนักว็า่อย่างนั้นละ ดอูย่างนงัเรยีมลูกสาวฉนั จบแค่ปอสี่ แต่มนัได้

ผัวเป็นนายทหารเรือโก้ไป ผู้หญิงมีความสวยอยู่กับตัวดีกว่าเรียนจบ

ปริญญาเสียอีก” คนพูดยกลูกตนข่ม ในละแวกนี้ยังไม่เห็นว่าลูกสาวบ้าน

ไหนจะหาคู่ครองได้ดเีท่าลูกตวัเอง

“แต่ฉนัว่านงันวลมนัฉลาด”

“ฉลาดยงัไงวะ” คนเพิ่งยกยอบุตรสาวตวัเองเลกิคิ้ว

“อ้าว! ก็ยกศักดิ์ศรีลูกตัวเองให้ทัดเทียมกับลูกสาวพระยาสาร-

ประดษิฐ์ไงล่ะ เผื่อจะได้ลูกผู้ดตีาตำ่าสกัคนมาเป็นเขย”

คนออกความคดิค้อนลม หมั่นไส้บุคคลที่กล่าวถงึด้วยไม่อยากเหน็

ใครได้ดกีว่า และดูเหมอืนใครต่อใครจะเหน็ด้วยกบัความคดินี้

นวลนงค์ได้ยินแต่ไม่คิดใส่ใจ ใครจะรู้เหตุผลของเธอเท่ากับตัวเธอ

เอง ใครจะค่อนแคะอย่างไรก็ได้ แต่เธอมีหน้าที่เลี้ยงดูฉัตรชนกให้ดีที่สุด 

ให้มกีริยิาเรยีบร้อยอ่อนหวานและการศกึษาทดัเทยีมผู้อื่น 

ผู้ด.ี..อยู่ที่ไหนกต็้องเป็นผู้ดี

นวลนงค์ยอกแสยงในอก เจ็บปวดใจ เลือดของฉัตรชนกเป็นผู้ดี 

ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นไพร่ แต่ใครจะว่าบุตรสาวเธอไม่ได้ ดังนั้น

ฉตัรชนกจงึได้รบัการอบรมสั่งสอนให้ดพีร้อม



ฉัตรชนกอดทนนั่งรอคู่รักพรำ่าพลอดด้วยความกระวนกระวาย  

ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มตรง ท้องฟ้าแปรเปลี่ยนเป็นมดืสนทิ ไม่ควรเลยที่ปล่อย

ให้เพื่อนรกัพบปะกบัธนาในสวนสาธารณะยามเยน็เช่นนี้ หากใครมาเหน็เข้า

คงดูไม่ดี ฝ่ามือเรียวฟาดต้นแขนหลายที เสียงยุงกระพือปีกดังอยู่เหนือ

ศรีษะ แต่สมาธยิงัอยู่ที่เงาของคนสองคนที่อยู่ใต้ร่มเงาไม้

“ธนา...ถ้าเกดิคุณแม่ให้แขแต่งงานกบัผู้ชายคนนั้นจะทำายงัไง” 

กนกแขทุกข์ร้อน นำ้าตาไหลรนิ 

ชายหนุ่มใช้หลังมือเช็ดให้แผ่วเบาก่อนรวบมือคนรักกุมไว้แนบอก 

“ผมไม่มทีางยอมให้เป็นแบบนั้น”

“แขดอูอกว่าคณุแม่กบัป้าปฐมาคดิจะทำาอะไร ผูช้ายคนนั้นจะเป็นคน

ยงัไงกไ็ม่รู้” กนกแขคดิไปไกล ผู้ชายที่ผู้ใหญ่ต้องหาผู้หญงิให้ทั้งที่จบจาก

เมืองนอกโก้หรูมีเงินทองล้นฟ้า หากไม่หน้าตาขี้เหร่จนเกินรับ นิสัยใจคอ 

ก็คงแย่มากๆ...ที่เธอได้ยินมาว่าเขารูปงาม คงเป็นคำาพูดประชดประชัน

กระมงั

๓
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“ผมว่าแขอย่าเพิ่งคดิมากเลยนะ มนัอาจไม่ใช่อย่างที่คดิกไ็ด้ แขกบั

ผู้ชายคนนั้นยังไม่ได้พบกันไม่ใช่หรือ” ธนาปลอบใจ เขาไม่เคยเห็นหน้า 

บุตรชายบ้านหลังใหญ่นั้นเหมือนกัน จะเห็นก็แต่ผู้เป็นน้องสาวแต่ก็แค่ 

ผ่านตา เพราะฝ่ายนั้นนอกจากโรงเรยีนกบับ้านแล้วกไ็ม่ได้ไปไหน

“แขไม่อยากไปเลย”

“อย่างนั้นกไ็ม่ต้องไป” 

ชายหนุ่มสรุปง่ายๆ ผู้เป็นคนรกัจงึสะบดัค้อนให้

“ถ้าทำาได้ง่ายอย่างนั้นแขก็ไม่ดั้นด้นมาหาธนาหรอก แขเป็นลูก จะ

ขดัใจแม่ได้อย่างไร” กนกแขถอนหายใจแล้วจบัมอืหนากร้านเพราะกรำางาน

หนกัมาแต่เลก็มาแนบแก้ม “แขรกัธนา รกัธนาคนเดยีวเท่านั้น”

“ผมกร็กัแข หากท่านบงัคบัแข เราจะหนไีปด้วยกนั” ชายหนุ่มบอก

จรงิจงั

คนฟังกลนืนำ้าลาย ใจไม่กล้าพอ “หนเีหรอ”

“ใช่ เราจะหนไีปด้วยกนั แต่เอาไว้ก่อนเถอะ เพราะมนัอาจไม่ใช่อย่าง

ที่เราคดิกไ็ด้ แล้วพรุง่นี้หากแขไม่อยากไปกไ็ม่ต้องไป จะออกอบุายไม่สบาย

หรืออ้างฉัตรก็ได้นี่ เขาเต็มใจช่วยเราอยู่แล้ว” ชายหนุ่มแนะนำา ลากอดีต 

คนรกัอย่างฉตัรชนกเข้ามาเอี่ยว

เขากับฉัตรชนกเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก เรียนด้วยกัน โตมา

ด้วยกนัจนเกดิความผูกพนั ตวัเขาเองกค็ดิว่ารกัเธอจงึตดัสนิใจสารภาพรกั

ต่อเธอเมื่อปีที่แล้ว หญิงสาวเองแม้จะไม่ถึงขั้นรับไมตรีแต่ก็ไม่บ่ายเบี่ยง

ปฏิเสธ เพียงแต่ขอเวลาให้เรียนจบมีงานดีๆ ทำาก่อนเท่านั้น แต่หลังจาก 

ฉตัรชนกรู้จกัสนทิสนมกบักนกแขและทำาให้เขาได้รู้จกับุตรสาวพระยาสาร-

ประดิษฐ์คนนี้ ความน่ารักสดใสและค่อนข้างเปิดเผยความรู้สึกของตัวเอง

ของกนกแขทำาให้เขาตื่นเต้น หวัใจเต้นแรงทุกครั้งจนในที่สุดกไ็ขว้เขว

เวลานี้เขาแทบลืมฉัตรชนกเพราะกนกแขแทรกซึมเข้ามาในใจทีละ

น้อยจนเต็มพื้นที่ เขากระดากและละอายใจไม่น้อย อีกทั้งยังต้องรบกวน
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อดตีคนรกัทุกครั้งเพื่อลอบพบกบักนกแข ทว่าหญงิสาวไม่ปรปิากถามหรอื

ครำ่าครวญใดๆ ให้ได้ยนิ 

“จริงสิ แขจะบอกว่าฉัตรไม่สบาย หรือไม่ก็บอกว่าตัวเองไม่สบาย  

ไปไม่ไหว” กนกแขยิ้มออก 

คนถูกลากมาเอี่ยวกระแอมขดั ก่อนชะโงกหน้าออกมาจากมมุมดืแล้ว

ส่งเสยีง “แข ฉนัว่ากลบัเถอะ ทุ่มกว่าแล้วนะ ประเดี๋ยวคนของเธอจะสงสยั

เอานะ”

คู่รกัมองกนัตาละห้อยเป็นนานกว่าจะยอมปล่อยมอืจากกนั 

ฉตัรชนกมองภาพนั้นด้วยความรู้สกึแปลบปลาบในอก สะท้อนใจ...

สายตาที่ธนาเคยมองเธอ ความรักความห่วงใยที่เขาเคยมีให้เธอ บัดนี้ 

มอบให้คนอื่นไปจนหมดสิ้นแล้ว ไม่เหลอืแม้แต่เศษเสี้ยวเผื่อแผ่มาให้

คนเราหนอ...ช่างเปลี่ยนใจได้ง่ายดายราวพลกิฝ่ามอื เธอยงัจำาได้ถงึ

ถ้อยคำาที่ธนาเคยสญัญากบัเธอเมื่อสองปีก่อน...ก่อนที่เขาจะพบกบักนกแข

‘เราสญัญานะฉตัร ไม่ว่าจากวนันี้ไปอกีกี่วนั กี่เดอืน กี่ปี เราจะรกั

และรอฉตัรตลอดไป’ 

ชายหนุ่มผู้เติบโตด้วยกันมาแต่เล็กให้คำามั่น จับข้อมือเธอไว้ ทว่า

หญงิสาวเบี่ยงหลบอย่างละมุนละม่อมไม่ให้เขารู้สกึว่าถูกปฏเิสธ

‘ขอเวลาสักหน่อยนะธนา เรายังไม่อยากคิดเรื่องความรักจนกว่าจะ

เรยีนจบมอแปด เราอยากทำางานหาเลี้ยงแม่ให้สุขสบาย’

‘แค่ฉตัรไม่ปฏเิสธ นานแค่ไหนกจ็ะรอ’

‘ขอบใจมากนะธนา เธอคือผู้ชายที่เราให้ความสนิทสนมมากที่สุด’ 

หญิงสาวยิ้มรับ เวลานั้นหัวใจพองโตคับอก ยินดีที่เขามีใจตรงกัน ตั้งแต่

เล็กจนโต ธนาเป็นทั้งเพื่อนและพี่ชายของเธอ และต่อไปเขาก็คงจะกลาย

เป็นคนรกั

“ฉตัร” 

เสยีงเรยีกจากกนกแข สตรีผู้พรากธนาไปกระชากฉตัรชนกให้หลุด
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จากภวงัค์ ครู่หนึ่งจงึรวบรวมสตใิห้มั่นคงดงัเดมิได้

“เสรจ็หรอืยงั ไปเถอะ”

“ขอบใจมากนะฉัตร” ธนาเอ่ยเสียงผะแผ่ว สีหน้ากระดากอายและ

อดสู ทว่าสิ่งที่ได้รบัคอืรอยยิ้มอ่อนโยนดุจนางฟ้าใจดดีงัเดมิ

จะกี่ปีฉตัรชนกกย็งัเหมอืนเดมิ มแีต่เขาที่เปลี่ยนไป แต่จะทำาอย่างไร

ได้ หวัใจคนเราจะห้ามกนัได้อย่างไร

เขาหลงเสน่ห์ความร้อนแรงของกนกแขมากกว่าความเย็นชุ่มฉำ่าใจ

ของฉตัรชนก 

ธนาเดนิไปส่งสองสาวถงึบ้านของฉตัรชนก แต่ปฏเิสธไม่เข้าไปในบ้าน

ทั้งที่เมื่อก่อนเข้าออกบ้านหลงันี้ราวกบัเป็นบ้านของตวัเอง เพราะละอายใจ

เกินกว่าจะเผชิญหน้ากับนวลนงค์ นับตั้งแต่เขาตัดสินใจคบหากับกนกแข 

เขากไ็ม่ย่างเหยยีบมาที่บ้านหลงันี้อกี

บางครั้งบางครา...นกึถงึความอบอุ่นที่เคยได้รบัจากสองแม่ลูก

ชายหนุ่มปัดความฟุ้งซ่านออกไปให้พ้นสมองแล้วบอกลาสองสาว 

กนกแขหนัมาขอบคุณเพื่อนรกัอกีครั้ง โล่งใจที่คนขบัรถยงันั่งรออยู่

ในรถ “กลบัก่อนนะฉตัร”

“จ้ะ แน่ใจหรอืว่าจะไม่ทานข้าวด้วยกนัก่อน” ฉตัรชนกถาม 

กนกแขมองไปยังโต๊ะไม้ที่วางถ้วยนำ้าพริกผักลวกและไข่ต้มแล้วยิ้ม

แหยๆ

“ฉนักนิไม่เป็นหรอก กลบัก่อนนะ ไปแล้วนะคะคณุน้านวล” กนกแข

บอกลาแล้วเดนิตวัตรงออกไป 

ฉตัรชนกถอนหายใจเมื่อเสยีงเครื่องยนต์ดงัไกลออกไป

“แม่ไม่ชอบเลยนะลกูที่ทำากนัแบบนี้” นวลนงค์มองใบหน้าหวานเศร้า

ของบตุรสาวแล้วถอนหายใจ มหีรอืเธอจะไม่รูว่้าบตุรสาวคดิอย่างไรกบัธนา 

เธอเองกไ็ม่เคยรงัเกยีจ ตรงข้าม...กลบัเตม็ใจรบัฝ่ายนั้นเป็นลกูเขย แต่ผูช้าย

คนนั้นกลบัทำาให้บุตรสาวเธอชำ้าใจตั้งแต่ยงัไม่เริ่มต้นคบหา
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“ฉตัรเป็นห่วงแข จะปล่อยให้ไปคนเดยีวก.็..”

“เฮ้อ...เรากเ็ลยต้องกลายเป็นไม้กนัหมาให้เขาทุกท”ี นวลนงค์ลบูไหล่

บุตรสาวอย่างเข้าใจ เมื่อห้ามความหวังดีของบุตรสาวที่มีต่อเพื่อนรักไม่ได้ 

จงึเปลี่ยนเรื่อง “มาเถอะ แม่รอกนิข้าว”

เท่านั้นฉตัรชนกกย็ิ้มออก อาหารพื้นๆ แต่ทุกครั้งที่กนิข้าวกบัมารดา 

หวัใจของเธอเตม็ตื้น เชื่อว่าตวัเองมคีวามสขุมากกว่าคนที่กนิอาหารดีๆ  เตม็

โต๊ะอกีหลายคน

เสยีงเคาะประตหู้องขดัจงัหวะธรีชัซึ่งกำาลงัอ่านหนงัสอือยูอ่ย่างใจ
จดจ่อ เขาสะดุ้งเมื่อเสยีงเคาะประตูดงัระคนเสยีงไก่ขนั เหลอืบตาขึ้นมอง

นาฬิกาแล้วต้องตกใจ

หกโมงเช้า!

ชายหนุ่มรบีเปิดประตู 

“อะไรกนั” วยิาดาอทุานเมื่อบตุรชายยงัสวมชุดที่สวมเมื่อวาน ท่าทาง

อิดโรย สังเกตจากดวงตาแดงเรื่อเหมือนง่วงจัดจึงเดาว่าธีรัชไม่ได้นอน 

ทั้งคนื จติรกรวยัสี่สบิปลายมองหนงัสอืในมอืบตุรชายแล้วนิ่วหน้าขมวดคิ้ว 

ชายหนุ่มมองตามสายตานั้นแล้วยิ้มเจื่อน “เพลนิไปหน่อยครบั”

“ไม่หน่อยแล้ว ถงึขนาดต้องยกอาหารมากนิบนห้อง ไม่ยอมลงไปกนิ

กบัแม่ อะไร้...มาตดินยิายเอาตอนอายุปูนนี้”

“โธ่...ผมอายแุค่ยี่สบิหกนะครบัแม่ ทำาอย่างกบัผมแก่ไปได้” ชายหนุม่

กอดประจบแล้วหอมแก้มผู้เป็นมารดา

อกีฝ่ายเบี่ยงตวัหลบ “เหมน็”

ชายหนุ่มก้มลงดมตวัเองแล้วยิ้มแหย

“จรงิด้วยสคิรบั ดองเคม็มาตั้งแต่เมื่อวาน งั้นผมขอตวัอาบนำ้าก่อน

นะครบัแลว้จะลงไปทานข้าวด้วย” ธรีชัจบประโยคดว้ยการหอมแก้มมารดา

อีกฟอด วางหนังสือเอาไว้บนเตียงนอนที่ยังเรียบตึงก่อนคว้าผ้าขนหนูที่
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แขวนเอาไว้หน้าตู้เสื้อผ้าแล้วหายเข้าห้องนำ้าไป

วยิาดาส่ายหน้า เดนิไปหยุดอยู่เบื้องหน้าหนงัสอืนยิายเล่มนั้น ไม่น่า

เชื่อว่ามมีนตร์ขลงัถงึขนาดดงึดดูธรีชัให้โหมอ่านข้ามคนือย่างนี้ได้ ดเูถอะ...

ยงัไม่แตะอาหารเลยตั้งแต่เมื่อคนื

หลังรับประทานอาหารเสร็จ ธีรัชตั้งใจจะกลับขึ้นห้องไปอ่าน 
หนงัสอืต่อ ทว่าไม่ได้ทำาอย่างที่ตั้งใจ เพราะวยิาดาใช้ให้ขบัรถเอาภาพเขยีน

ไปส่งแกลอรใีนเมอืง ขากลบักแ็วะซื้อข้าวของหลายอย่าง กว่าจะกลบัมาถงึ

กบ็่ายแก่ และมารดากบัป้าสุดใจยงัคะยั้นคะยอให้เขานั่งปั้นขนมเป็นเพื่อน

จะได้พูดคุยให้หายคดิถงึ

น่าแปลก...เขากระวนกระวายอยากอ่านต่อให้จบเหลอืเกนิ

“คณุรชัน่าจะอยูน่านๆ นะคะ อะไรกนั เดี๋ยวกจ็ะกลบัแล้ว ยงัไม่หาย

คดิถงึ” แม่บ้านคนสนทิมองไปยงัใบหน้าหลอ่เหลาประดจุรปูหล่อสำารดิของ

ธรีชั บุตรชายเจ้านายที่เธอเหน็มาตั้งแต่เกดิ เธอกบันางชุ่มผู้เป็นมารดาอยู่

กบัครอบครวันี้มาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ และกค็งจะอยู่อย่างนี้ไปจนกว่าจะ

ตายจากกนัไป

“ผมงานยุ่งครบั เอาไว้เคลยีร์งานเสรจ็เมื่อไรจะมาอยู่สกัอาทติย์”

“กล็าพกัร้อนสคิะ” ผูม้ากวยักว่าออกความเหน็ ทำาให้ชายหนุ่มหวัเราะ

ออกมาเช่นเดยีวกบัมารดา 

“ผมเป็นเจ้าของกจิการ จะลางานกบัใครล่ะครบั”

“กล็ากบัตวัเองสคิะ” แม่บ้านคนสนทิค้อนให้ ป้ันแป้งทำาบวัลอยเผอืก

มือเป็นระวิง ก้อนกลมเกลี้ยงสวยขนาดเท่ากันทุกก้อน ช่างแตกต่างกับ 

มือใหม่ที่ปั้นก้อนใหญ่บ้างเล็กบ้าง แล้วยังเห็นเส้นหยักตามรอยพับทำาให้ 

คุณแม่บ้านฟาดให้แรงๆ ไปทหีนึ่ง

“จะเอาไปวดันะคะ ทำาสวยๆ”

“ยากชะมดั สู้กนิกไ็ม่ได้ ง่ายกว่า” ชายหนุ่มบอกแล้วเอนตวัลงหนุน
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ตกัมารดา ปล่อยให้สตรทีั้งสองนั่งปั้นขนมกนัไป เมื่อคนืเขาไม่ได้หลบัเลย

สกังบีจงึเผลอหลบัไปไม่รู้ตวั

ขวัญอุมาถอนหายใจยาวด้วยความเซ็ง คาดเดาเอาไว้อยู่แล้วว่า 
จะได้ยินคำาตอบนี้จากปากของผู้จัดการสาวครึ่งเดียว คำาตอบที่ว่าผู้จัด 

ให้นิยายคนเขียนบทไว้ แต่พอเขียนบทเสร็จแล้วก็จำาไม่ได้ว่าเอาหนังสือ 

ไปไว้ไหน

“พี่โทร. สอบถามไปทางสำานักพิมพ์ เขาบอกว่าฉบับพิมพ์ครั้งแรก

หาไม่ได้แล้ว กำาลงัพมิพ์ซำ้าอยู่ กว่าจะวางแผงกอ็กีสองสามอาทติย์”

“โอ๊ย...นานจัง” หญิงสาวนั่งลงบนโซฟา หลังเสร็จจากการฟิตติง

บทบาทของโฉมเฉลา ครูสาวผู้น่าสงสารที่ถูกเพื่อนรักทำาให้อกหักซำ้าแล้ว 

ซำ้าเล่า เรื่องนี้เธอสวมบทนางร้ายเจ้านำ้าตาแสดงร่วมกับปกป้อง พระเอก 

คู่ขวญัที่กำาลงัมาแรงพอๆ กนั

ปราน...พระเอกในเรื่องเป็นคุณชายรูปงามผู้แสนดี ผู้คิดว่าตัวเอง 

ไม่เคยได้รบัความรกัอย่างจรงิใจจวบจนเกอืบถงึวนิาทสีุดท้ายของชวีติ

โฉมเฉลา...นางร้าย หญงิสาวผู้งดงามทั้งร่างกายและจติใจ ถูกแย่ง

ชิงทุกสิ่งในชีวิตจนกลายเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น...เอาคืนคนที่ทำาร้ายตัวเอง

อย่างสาสม 

พมิพ์แข...นางเอกในเรื่อง หญงิสาวสวยผู้เปี่ยมไปด้วยไฟรษิยา รกั

ใครไม่เป็นนอกจากตวัเอง ในชวีติไม่มอีะไรที่อยากได้แล้วไม่ได้ ทว่าความ

รักก็ทำาให้หญิงสาวเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น ยอมให้อภัยคนที่ 

คดิร้ายต่อตวัเอง

ธนกฤต...ชายหนุ่มผู้อ่อนไหวเหมอืนไม้เลื้อย อยู่ใกล้ใครกโ็อนอ่อน

ไปหาคนนั้น ไม่มคีวามมั่นคงในจติใจ ทว่าสาวๆ ต่างคลั่งไคล้ใหลหลง

กแ็ค่ละครชงิรกัหกัสวาทธรรมดา ทว่าทำาไมเธอถงึทุกข์ร้อนอย่างนี้ 

รู้แต่ว่าบางอย่างมนัต้องไม่ใช่แบบนี้
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ปราน...ผู้เขียน ไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกับพระเอกในเรื่องหรือเปล่า 

แต่เธอจะต้องตามหาเขาให้พบ ทว่าจากที่ค้นข้อมูล ปรานมผีลงานแค่เรื่อง

นี้เรื่องเดยีว และนยิายเรื่องนี้กว็างแผงมานานมากแลว้ จนเดี๋ยวนี้หาในร้าน

หนงัสอืไม่เจอ ขนาดตามหาในร้านหนงัสอืมอืสองกย็งัหาซื้อไม่ได้

ซื้อ!

ดวงตาของหญงิสาววาววบั ก่อนที่ทางผู้จดัละครจะเอานยิายเรื่องนี้

มาทำาละครก็ต้องซื้อบทประพันธ์มาก่อน คนชื่อปรานจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ 

กต็้องมทีายาท

“พี่ปลา ช่วยพาขวญัไปหาคณุปรานหน่อยได้ไหม” หญงิสาวโพลง่ขึ้น 

ผู้จดัการส่วนตวัร่างใหญ่สำาลกันำ้าที่ทมีงานเอามาให้

“ปรานไหน”

“กป็ราน...คนที่เขยีนรอยอดตีไงคะ” นกัแสดงสาวบอกหน้าตาเฉย

คนฟังตาโตแบบไม่ต้องพึ่งบิ๊กอายส์ ทำาหน้าเหมือนโดนผีหลอก 

กลางวนั “จะบ้าเรอะ จะไปหาที่ไหน”

“แหม...ก็ถามทางผู้จัดหรือทางช่องก็ได้ว่าเขาไปซื้อเรื่องมาจากคุณ

ปรานหรอืวา่ทายาท นะ...ขวญัใจร้อน ให้รอจนหนงัสอืวางแผงไมไ่หวหรอก 

น้า...” ขวัญอุมาทำาสีหน้าเว้าวอน กะพริบตาปริบๆ เมื่อลูกปลาทำาหน้าเบ ้

พลางส่ายหน้าดกิกย็ื่นข้อเสนอใหม่ “ค่าตวัรอยอดตีห้าสบิ-ห้าสบิ คนละครึ่ง”

ข้อเสนอแสนงามทำาให้ลูกปลาหูผึ่ง ตาโต ถามยำ้า “เท่าไรนะ”

“ห้าสบิ-ห้าสบิ แต่มขี้อแม้ว่าพี่จะต้องตกลงภายในหนึ่งนาท ีห้ามคดิ

นาน” 

เท่านั้นลูกปลากส็ำาลกันำ้าอกีเป็นครั้งที่สอง รบีตอบโดยเรว็ 

“ตกลงๆ”

นกัแสดงสาวยิ้มพอใจ...รู้อย่างนี้ยื่นข้อเสนอให้ตั้งนานแล้ว



คนทั้งสองเดนิมาตามสะพานไม้แคบๆ เพื่อข้ามฝ่ังไปยงับ้านสวน
รมินำ้าที่มคีนบอกว่าเป็นบ้านของปราน เจ้าของบทประพนัธ์รอยอดตี

บ้านไม้หลังงามตั้งอยู่กลางสวนผลไม้ให้ร่มเงาร่มรื่น เบื้องหน้าคือ 

ธารนำ้าไม่กว้างนักที่ไหลมาจากแม่นำ้าลพบุรี บรรยากาศสงบเงียบ มีเสียง 

นกร้องและเสยีงแม่ไก่ร้องเรยีกคุ้ยเขี่ยอาหารให้ลูกเจี๊ยบ

สตรรี่างท้วมสวมเสื้อคอกระเช้า นุ่งผ้านุ่งสเีหลอืงอ่อนลายดอกชบา

หว่านเศษข้าวให้แม่ไก่ก่อนเบนสายตามองคนแปลกหน้าสองคนที่ข้าม

สะพานมาหยุดอยู่หน้าทางเข้าบ้านซึ่งปลูกต้นกระถินบ้านไว้โดยรอบ เมื่อ

แน่ใจแล้วว่าคนทั้งคู่มาบ้านตวัเองแน่ๆ จงึเดนิเข้าไปหา

“มาหาใคร” คราแรกนำ้าเสยีงค่อนข้างห้วน แต่พอเหน็หน้าขวญัอุมา

ชดัๆ กต็าโต “ดารา! คุณเป็นดารานี่คะ”

“ค่ะ เอ่อ...ที่นี่ใช่บ้านคุณปรานหรอืเปล่าคะ”

“ปราน? ปรานไหนคะ” หญงิร่างท้วมส่ายหน้า ขมวดคิ้ว “บ้านนี้มฉีนั

กบัลูกสองคน ไม่มคีนชื่อปรานหรอกค่ะ”

๔
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ขวัญอุมาครางในลำาคอด้วยความผิดหวัง วันนี้อุตส่าห์ยกเลิกงาน

ทั้งหมดดั้นด้นมาไกลถงึจงัหวดัลพบุร ีเพื่อมาตามหาปราน

“ไม่มหีรอืคะ”

“ค่ะ ไม่มีแน่ๆ ญาติพี่น้องฉันก็ไม่มีใครชื่อปรานเลยสักคน” สตรี 

ร่างท้วมปฏเิสธ 

ลูกปลาเห็นใบหน้าซีดๆ ของนักแสดงสาวในสังกัดก็เห็นใจ ทั้งที่ 

ไม่เข้าใจว่าขวัญอุมาเพี้ยนอะไรขึ้นมาถึงได้มาตามล่าหาความจริงจากนิยาย

ชงิรกัหกัสวาทอย่างนี้

“แน่ใจหรอืป้า แล้วเขาไม่ได้มาขอซื้อลขิสทิธิ์นยิายเรื่องรอยอดตีกบั

ป้าหรอกเหรอ” ลูกปลาถาม 

เจ้าของบ้านสวนขมวดคิ้ว ไม่ทนัได้พูดอะไรต่อ ผู้เป็นบุตรสาวกล็ง

จากบนัไดเรอืนแล้วเดนิเข้ามาหา

“ใครมาเหรอแม่” หญงิสาวร่างบางสวมเสื้อยดืกางเกงขาสั้นร้องถาม 

ชะงักเมื่อเห็นหน้าขวัญอุมา แต่เพราะติดตามข่าวบันเทิงอยู่บ้างจึงร้องทัก 

“คุณขวญัอุมา มาถ่ายละครแถวนี้หรอืคะ”

“เปล่าค่ะ ฉนัมาหาคุณปราน”

“ปราน อ๋อ...” เจ้าของบ้านอกีคนลากเสยีงยาวพลอยทำาให้นกัแสดง

สาวใจชื้น 

หญงิร่างท้วมผนิหน้าไปมองบุตรสาว “แกรู้จกัเหรอ”

“โธ่...กพ็่อไงแม่”

“พ่อแกชื่อภิรมย์ไม่ใช่เหรอ คุณดาราคนนี้เขามาหาคนชื่อปราน”  

เนื้อเยน็แย้งขึ้น 

ภารดีคร้านต่อปากต่อคำาจึงหันไปขวัญอุมา “นามปากกาคุณพ่อฉัน

เองค่ะ เหน็ว่าเรื่องรอยอดตีคุณขวญัรบัเล่นเป็นนางเอกหรอืคะ” 

ขวญัอุมายิ้มกว้าง ใจชื้นที่ไม่ต้องเสยีเวลาเปล่า “ใช่ค่ะ ฉนัดใีจที่สุด

เลยค่ะที่เจอบ้านคุณปราน” 
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สุ้มเสียงนักแสดงสาวบอกถึงความตื่นเต้นยินดีอย่างแท้จริงทำาให้

ภารดแีปลกใจ เมื่อเหน็ว่าคงสนทนากนัยาวจงึเชื้อเชญิแขกทั้งสองขึ้นเรอืน

“ไปคุยกนับนบ้านดกีว่านะคะ” ภารดเีดนินำา แต่แล้วกเ็ปลี่ยนใจพา

ทั้งคู่อ้อมไปยงัข้างเรอืนซึ่งมศีาลาท่านำ้า รบัลมเยน็สบาย บรรยากาศแบบนี้

ไม่น่าเชื่อว่ายงัเหลอือยู่ในยุคปัจจุบนั

เนื้อเยน็เหน็ว่าลูกสาวน่าจะสนทนาเรื่องสำาคญักบัแขกจงึเข้าไปในครวั 

ครู่ใหญ่ก็ยกถาดชมพู่ลูกโตสีแดงผ่าใส่จานมาให้พร้อมขวดนำ้าเปล่าแช่เย็น

และแก้วนำ้าสองใบ ขวัญอุมากับลูกปลายกมือไหว้ขอบคุณ นำ้าจากขวด 

หอมกลิ่นมะลเิยน็ชื่นใจ

“นำ้าลอยดอกมะลคิ่ะ มะลปิลูกเอง ไม่มสีารพษิ”

“เยน็ชื่นใจดจีรงิๆ ค่ะ บ้านคุณน่าอยู่มาก”

“จรงิสคิะ ลมืแนะนำาตวั ฉนัชื่อภารดคี่ะ” 

“คุณเป็นลูกสาวคุณปรานหรอืคะ แล้วไม่ทราบท่านอยู่หรอืเปล่า ฉนั

อยากพบท่านเหลอืเกนิค่ะ” ขวญัอุมาเอ่ยด้วยสุ้มเสยีงเว้าวอน

ภารดจีงึยิ้มเจื่อนๆ พลางส่ายหน้า “เหน็จะไม่ได้หรอกค่ะ”

“ทำาไมคะ ท่านไม่ชอบรบัแขกหรอื” หญงิสาวทำาหน้าผดิหวงั บางอย่าง

ที่ไม่รู้ว่าคอือะไรเร่งเร้าให้เธอมาที่นี่ เพื่อพบกบัปรานให้ได้

“ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะ เพยีงแต่ท่านเสยีไปห้าปีแลว้  ลขิสทิธิ์นยิาย

ของท่านตกมาเป็นของแม่กบัฉนัค่ะ แต่แม่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก”

“เสียแล้วหรือคะ” ไหล่ตรงผึ่งผายของนักแสดงสาวลู่ลง ผิดหวัง

รุนแรงราวกบัญาตผิู้ใหญ่เสยีชวีติไปกไ็ม่ปาน

ภารดเีหน็อย่างนั้นจงึเลกิคิ้ว ทำาหน้าประหลาด ลูกปลาเองกย็ิ้มแหย 

ชกัจะมั่นใจหน่อยๆ แล้วว่าดาราสาวในสงักดัของเธอเพี้ยนแน่ๆ 

“คุณขวญัมธีุระอะไรกบัคุณพ่อหรอืเปล่าคะ”

“เปล่าหรอกค่ะ คอื...” ขวญัอุมาไม่รู้จะบอกอย่างไร เธอเองกย็งัไม่รู้

ว่าอยากพบกับปรานไปทำาไม รู้แต่ว่าต้องพบ ต้องถามเขาให้รู้เรื่อง เขาม ี
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หลกัฐานอะไรถงึได้ให้ร้ายผู้หญงิคนหนึ่งผ่านตวัอกัษรอย่างนี้

“ในเมื่อคุณปรานเสยีชวีติไปแล้ว งั้นเรากก็ลบัเถอะ” ลูกปลาลูบแขน 

แม้เวลานี้เพิ่งบ่ายทว่าเมื่ออยู่ในศาลาที่อยู่ใต้เงาไม้ร่มครึ้มอย่างนี้ก็รู้สึกเย็น 

วงัเวงชอบกล อยากกลบักรงุเทพฯ เสยีเดี๋ยวนี้ แต่ดทู่าทางแลว้ขวญัอมุาคง

ปักหลกัอยู่นาน

“คุณขวญัอยากพบท่านเรื่องอะไรคะ” ภารดเีหน็ท่าทางของขวญัอุมา

แล้วก็ยิ่งแปลกใจ หญิงสาวดูเสียอกเสียใจยิ่งกว่าญาติของเธอบางคนเสีย

อกี

“ไม่มีอะไรหรอกค่ะ ขวัญแค่อยากได้หนังสือนิยายของท่านเท่านั้น 

แล้วกอ็ยากถามข้อสงสยับางอย่างด้วย แต่คงไม่มหีวงัเพราะท่านไม่อยูแ่ล้ว”

“ค่ะ” ภารดไีม่รูจ้ะพดูอะไรนอกจากยิ้มแห้งๆ ท่าทางอกีฝ่ายดูแปลกๆ 

เหมอืนคนอยู่ในภวงัค์จงึลอบสบตากบัลูกปลาที่วางสหีน้าไม่ถูกเช่นกนั

“อย่างนั้นคุณภารดีพอจะมีหนังสือนิยายเรื่องรอยอดีตอยู่ไหมคะ  

ฉันหาทุกที่แล้วไม่มีเลย ไปร้านไหนก็ขายหมด ทั้งมือหนึ่งมือสอง หากมี

เหลอืสกัเล่มฉนัขอซื้อกไ็ด้ค่ะ ราคาไม่เกี่ยง”

“มคี่ะ แต่ไม่ต้องซื้อหรอก เอาไว้คุณขวญัอ่านจบค่อยเอามาคนืกไ็ด้ 

ถ้าไม่สะดวกจะส่งทางไปรษณยี์กไ็ด้” 

ขวัญอุมารีบเอ่ยขอบคุณ ภารดีจึงเดินขึ้นเรือนเพื่อไปหยิบหนังสือ 

มาให้ แต่สกัพกักเ็ดนิลงมามอืเปล่า

ขวัญอุมาเห็นแล้วใจหายวาบ และยิ่งใจเสียเมื่อเจ้าของบ้านสาวยิ้ม

เจื่อน

“หาไม่เจอเลยค่ะ ไม่รู้ว่าแม่ให้ใครยืมไปหรือเปล่า ฉันไม่ชอบอ่าน

นิยายก็เลยไม่ได้สนใจ เหลือแต่เล่มอื่นของคุณพ่อ คุณจะเอาไปอ่านก่อน

ไหมคะ”

“ฉันอยากอ่านแค่เรื่องรอยอดีตเรื่องเดียวค่ะ แต่ไม่ยักทราบว่า 

คุณพ่อของคุณภารดเีขยีนหนงัสอืเล่มอื่นด้วย ฉนัหาข้อมูลไม่พบเลย”
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“ท่านใช้นามปากกาตามชื่อท่านค่ะ ภิรมย์ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเอา

นามปากกาปรานมาจากไหน ไม่เคยอ่านงานของพ่อตวัเองสกัเรื่องด้วยสคิะ”

“เสียดายจังนะคะ หากคุณภารดีหาเจอรบกวนแจ้งฉันด้วยนะคะ  

จะทิ้งเบอร์โทร. ไว้ให้” 

ขวญัอุมามองไปทางลูกปลา ผู้จดัการส่วนตวัร่างอวบจงึยื่นนามบตัร

ให้แล้วกระซบิ

“รบกวนหน่อยนะคะ ขวญัอุมาเขาอยากได้จรงิๆ ไม่รู้นกึเฮี้ยนอะไร

ขึ้นมา หรอืว่า...” ลูกปลาลูบไปตามเนื้อตวั 

ภารดจีงึกระซบิถาม “หรอืว่าอะไรเหรอคะ”

“ก็วิญญาณของคุณพ่อคุณจะดลใจให้ขวัญอุมาหลงใหลนิยายเล่มนี้

เป็นพเิศษไงคะ ประมาณว่ามคีวามลบัดำามดือะไรให้ค้นหา พูดแล้วขนลุก”

“อุ๊ย! พี่ลูกปลาพลอยทำาให้ฉันกลัว” ภารดีคิดตามแล้วทำาหน้า

หวาดเสยีว แม้เธอไม่ใช่คนกลวัผแีต่กย็งัรู้สกึเยน็เยอืกในอก

“กระซบิอะไรกนัคะ” ขวญัอุมาเลกิคิ้ว

“เปล่าสักหน่อย ก็แค่กำาชับให้คุณภารดีหาหนังสือเล่มนั้นให้เจอ 

เพราะเหน็ว่าเธออยากได้มาก อยากได้จนผดิปกตซิะด้วย” ลูกปลาค้อนให้ 

ยังหาเหตุผลของการกระทำาของขวัญอุมาไม่เจอ เพราะแม้แต่เจ้าตัวก็ยัง 

ตอบตวัเองไม่ได้

“ขอบคุณนะคะ ต้องขอรบกวนจรงิๆ”

“ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าเจอฉนัจะรบีแจ้งให้ทราบนะคะ” 

ขวญัอมุาสนทนากบัภารดต่ีออกีหลายประโยคจงึขอตวักลบั เนื้อเยน็

เหน็ว่าแขกออกไปแล้วจงึเดนิมาหาลูกสาว

“คุณดาราเขามาทำาไมเหรอ”

“มาหาหนงัสอืคณุพ่อ อยากได้ไปทำาไมไม่รูน้ะคะ ท่าทางอยากได้มาก

ซะด้วย”

“แม่วา่เขาดแูปลกๆ ถ้าไม่ใช่ดาราละก ็ต้องคดิวา่มาดลูาดเลาบ้านเรา
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แน่ๆ”

“ไม่มอีะไรหรอกค่ะ เขาคงอยากได้ไว้อ่านเพราะแสดงเรื่องนี้ อาจจะ

อ่านบทไม่เข้าใจเลยอยากมาถามคุณพ่อ เขาคงทุ่มเทกบังานนี้มาก” ภารดี

คาดเดา เนื้อเยน็กค็ล้อยตาม เพราะไม่มเีหตผุลอะไรมาขดัแย้งได้ดไีปกว่านี้

กานติมากับพระยาสารประดิษฐ์มารับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
ตามคำาเชิญของบ้านรมย์ฤดี ปฐมาออกมาต้อนรับด้วยสีหน้าแย้มยิ้มยินด ี

กวาดตามองหาผู้หญิงที่ตัวเองหมายมั่นปั้นมืออยากได้เป็นลูกสะใภ้ เมื่อ 

ไม่พบจงึเอ่ยปากถามหลงัยกมอืไหว้ทกัทายสามขีองเพื่อนรุ่นน้อง

“หนูแขล่ะจ๊ะ ไม่มาด้วยหรอื”

“กนกแขไม่สบายค่ะ ดฉินัเองกค็งอยูค่ยุด้วยได้ไม่นานเพราะเป็นห่วง

ลูก” กานตมิาออกตวั 

ปฐมาพลอยเป็นห่วงไปด้วย “เป็นอะไรไปจ๊ะ เป็นมากหรอืเปล่า”

“ไม่มากหรอกค่ะ ก.็..ปวดท้องของผู้หญงิ” 

ปฐมาถอนหายใจโล่งอก นึกเสียดายที่วันนี้ลูกชายเธอกับกนกแข 

ไม่ได้พบกนั

เถอะ...บ้านอยู่ใกล้กนัแค่นี้ วนัหลงักค็งได้เจอ

“มาเถอะจ้ะ อาหารเตรยีมไว้พร้อมหมดแล้ว” 

สตรสีองวยัผู้สนทิชดิเชื้อกนัราวกบัรู้จกักนันานปีจูงกนัเข้าไปในห้อง

อาหาร พนัตร ีปพน รมย์ฤด ีออกมาต้อนรบัขบัสู้ผู้สูงด้วยวยัและมากด้วย

ศกัดิ์กว่าอย่างพระยาสารประดษิฐ์

“ปภาคิน วรดา มากราบเจ้าคุณกับน้ากานต์ก่อนลูก” ปฐมาเรียก 

สองพี่น้องจงึผละจากการเลอืกเพลงเปิดในเครื่องเล่นแผ่นเสยีงประกอบการ

รบัประทานอาหาร ซึ่งเป็นเพลงที่ปภาคนิได้มาจากต่างประเทศ ท่วงทำานอง

แปลก แต่พระยาสารประดษิฐ์ฟังแล้วรื่นหูจนต้องเอ่ยปาก

“เพลงเพราะดจีรงิๆ”
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สองพี่น้องไหว้นอบน้อม พระยาสารประดษิฐ์พศิดชูายหนุม่เป็นพเิศษ 

บุรุษหนุ่มอนาคตไกล ยงัหนุ่มแน่นและได้ยนิว่าจบหมอจากองักฤษ ไม่เป็น

ทหารตามพ่อ 

ปภาคินเป็นคนหนุ่มรูปร่างสูง ใบหน้าออกเหลี่ยมผิวสองสี ดวงตา 

สีนิลรับกันได้ดีกับผมสีมะฮอกกานี ดวงตากลมลึกเข้ากับตาสองชั้นทำาให้

บุคลิกดูขี้เล่น ฉายแววอารมณ์ดีอยู่เป็นนิตย์ ดูสำารวยสำาอางอยู่ไม่น้อย 

ท่าทางแบบนี้เองเล่าถงึไม่ชอบเป็นทหารเหมอืนพ่อ

“ได้ยนิคณุพ่อเล่าถงึเจ้าคณุกบัคณุน้ากานต์ให้ฟังอยูบ่่อยๆ ครบั” ชาย

หนุ่มค้อมศรีษะให้ รมิฝีปากสอี่อนคลี่ยิ้มนอบน้อมก่อนผายมอืไปยงัเครื่อง

เสยีง “จงัหวะเรว็ๆ แบบนี้คงพอฟังได้นะครบั”

“ตามสบายเลยพ่อคุณ หน่วยก้านน่าชม น่าอจิฉาตระกูลรมย์ฤดทีี่มี

ลูกชายเอาไว้สืบสกุล ฉันสิมีแต่ลูกสาว รู้อย่างนี้น่าจะมีนังเล็กๆ สักคน 

สองคน” พระยาสารประดษิฐ์เอ่ยทเีล่นทจีรงิ ผู้เป็นภรรยาจงึค้อนขวบั

“ถ้าอยากมกีย็งัไม่สายหรอกนะคะเจ้าคุณ”

“โธ่...แม่กานต์ ถ้าท่านเจ้าคณุจะทำาจรงิคงไม่พดูต่อหน้าเธอหรอกจ้ะ” 

ปฐมาปิดปากหวัเราะเมื่อเหน็เพื่อนรุ่นน้องมสีหีน้าน้อยอกน้อยใจผู้เป็นสามี

“ว่าได้หรอืคะคุณพี่ ขึ้นชื่อว่าผู้ชาย”

“ผมไปเรยีนที่โน่นได้วชิาหนึ่งมาครบัคุณน้ากานต์” ปภาคนิแทรกขึ้น

ขณะเดนินำาไปยงัโต๊ะอาหารแล้วเลื่อนเก้าอี้ให้ กริยิาอย่างสุภาพบุรุษเตม็ขั้น

ที่ปฏบิตัติ่อสตรยีิ่งทำาให้กานตมิาชื่นชม 

“วชิาอะไรจ๊ะ น่าสนใจ”

“ดโูหงวเฮ้งคนครบั เท่าที่ผมด ูลกัษณะท่าทางอย่างท่านเจ้าคณุไม่ใช่

ผู้ชายเจ้าชู้ดอกครบั รกัเดยีวใจเดยีว” ชายหนุ่มบอกแล้วยิ้มทั้งปากทั้งตา

กานติมาค้อนให้ แล้วได้ยินเสียงหัวเราะร่าของผู้เป็นสามี “ผู้ชาย 

กเ็ข้าข้างกนัแบบนี้เสมอแหละ”

“ฮะๆ พ่อหนุม่นี่ฉนัถกูใจจรงิ น่าอจิฉาเหลอืเกนิที่มลีกูชายน่ารกัอย่าง
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นี้” พระยาสารประดษิฐ์เจอคนมามาก ทั้งลูกชายเพื่อนที่รบัราชการด้วยกนั

หรอืแม้แต่ข้าราชการรุ่นใหม่ๆ ซึ่งสนใจในตวักนกแขกไ็ม่น้อย ทว่าไม่เคย

เลยที่เขาจะถูกใจใครอย่างนี้

“อิจฉาก็รับไปเป็นลูกชายเสียอีกคนสิคะท่าน รับรองว่าไม่ผิดหวัง” 

ปฐมากรุยทาง 

พระยาสารประดษิฐ์กส็นองรบัแต่โดยด ี“เข้าท”ี

“คุณพี่ว่าอย่างไรคะ” กานตมิาแสร้งหนัมาถามทั้งที่รู้กนัดอียู่แล้วกบั

เพื่อนรุน่พี่ สตรทีั้งสองพดูคยุทเีล่นทจีรงิมาก่อนหน้านี้แล้วว่าอยากเกี่ยวดอง

กัน กานติมานั้นไม่รู้ระแคะระคายเลยว่ากนกแขผูกสมัครรักใคร่อยู่กับ 

ครูหนุ่มมานานนบัปี

“เรื่องแบบนี้ต้องถามคนกลางว่าเขาอยากมาเป็นลกูชายเราหรอืเปล่า” 

พระยาสารประดษิฐ์เปิดทางให้

ทว่าคนกลางอย่างปภาคินแสร้งไม่รู้เท่าทัน เพียงยิ้มในหน้า...ยิ้มที่

ไม่มใีครดูออกว่าแท้จรงิแล้วคดิอย่างไร

“ได้ยินมาว่าเจ้าคุณลุงมีลูกสาวคนหนึ่ง อายุน่าจะมากกว่าน้องเล็ก 

ไม่กี่ปี วันนี้ไม่มาด้วยหรือครับ” ปภาคินปล่อยให้ความเงียบครอบคลุม

สถานการณ์อยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยถาม เพราะหากไม่ถามอะไรออกไปเสียเลย 

กเ็กรงจะเสยีมารยาทเกนิไป 

เมื่อคนืนี้วรดาแอบมากระซบิให้รู้ตวั
‘พรุง่นี้เลก็คงได้พี่สะใภ้’ น้องสาวตวัดขีองเขาซึ่งถอืวสิาสะมานอนอ่าน

หนงัสอืเล่นบนเตยีงในห้องของเขาเอ่ยขึ้น

‘มไีด้อย่างไร พี่ไม่ได้พกแหม่มที่ไหนกลบัมานี่คะ’ ชายหนุ่มเลกิคิ้ว

ก่อนจะทอดเสยีงอ่อน ยามพดูจากบัน้องสาวหรอืผูห้ญงิมกัลงท้ายอ่อนหวาน

เช่นนี้เสมอเฉกหนุ ่มเจ้าเสน่ห์ที่ใครเห็นหรือได้ยินเสียงเป็นต้องหลง

เคลบิเคลิ้ม ทว่าเขายงัไม่พบคนที่ถูกใจ มบี้างที่คบหากบัผู้หญงิต่างชาตคิน
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สองคนในระหว่างศึกษาต่อแต่ไม่ได้คิดจริงจัง เธอเหล่านั้นก็คบหาเขาเป็น

เพื่อนเล่นคลายเหงาเช่นเดยีวกนั

‘ไม่ได้พกมานั่นละค่ะ เลยต้องมาหาที่นี่’

‘หอื? เลก็นี่พูดจามลีบัลมคมใน เฉลยให้พี่เข้าใจหน่อยได้ไหมคะ’

‘ตอนที่พี่ใหญ่ไปองักฤษใหม่ๆ เขาเพิ่งย้ายมาที่นี่ ตอนแรกคณุแม่ยงั

ไม่รูจ้กักบัคณุน้ากานต์ แต่ตอนนี้สนทิสนมกนัอย่างกบัเป็นพี่น้องคลานตาม

กนัออกมาแน่ะค่ะ’

‘แล้วยงัไงคะ พี่กย็งัไม่เข้าใจอยูด่’ี ชายหนุม่ขยบัเข้ามาใกล้ ขยบัแว่น

สายตาให้เข้าที่เพื่อมองสีหน้าทะเล้นของน้องสาวคนสวยให้ชัดๆ แล้วจับ

ศรีษะที่ปกคลุมไปด้วยผมสเีข้มนั้นโยกไปมา

‘กค็ุณน้ามลีูกสาวคนหนึ่ง สวยด้วยนะคะ ชื่อกนกแข มาที่บ้านเรา

บ่อยๆ แต่เล็กไม่ค่อยได้คุยกับเธอหรอกค่ะ มีการบ้านให้ทำาเยอะแยะ  

อีกอย่างเธอก็ชอบทำาแต่ขนมนมเนยหรือไม่ก็ร้อยมาลัยกับคุณแม่ น่าเบื่อ

ออกค่ะ เลก็กเ็ลยหลบ ไม่อย่างนั้นคุณแม่กใ็ห้นั่งขลุกด้วยทั้งวนั สู้ไปขี่ม้า

กบัคุณพ่อไม่ได้’ หญงิสาวเจื้อยแจ้วไม่วกเข้าสู่เรื่องที่เขาอยากรู้เสยีที

‘เอาแค่เนื้อกพ็อค่ะ’

‘แหม...กม็นัตดิลมนี่คะ คุณแม่อยากได้เธอเป็นลูกสะใภ้’

‘เล็กพูดจริงเหรอ ไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหม’ ปภาคินสำาลักนำ้าลาย ตาโต 

รวบตวัน้องสาวมาเผชญิหน้าแล้วเขย่า 

วรดาทำาหน้ายุ่งแล้วผลักพี่ชายออกห่าง ‘ตัวจะหักอยู่แล้ว อยากรู ้

กไ็ปถามคณุแม่สคิะ แต่จะบอกให้นะว่าพรุง่นี้เยน็ วา่ที่ภรรยาของพี่ใหญจ่ะ

มาที่นี่ ดูเองแล้วกนัว่าชอบไหม แต่...จะว่าไปพี่แขกส็วยดหีรอกค่ะ พี่ใหญ่

เหน็แล้วอาจจะชอบกไ็ด้’ 

หญงิสาวยกัไหล่แล้วหยบิหนงัสอืในห้องพี่ชายตดิมอืมาหลายเล่ม...

ในห้องนอนของปภาคินมีข้าวของเพียงไม่กี่อย่าง ส่วนใหญ่เป็น

หนงัสอื ราวกบัย่อเอาห้องสมุดมาไว้ตรงนี้ 



50   บ่ ว ง น ฤ มิ ต 

หนุ่มหล่อชวนฝัน ชอบวาดภาพ อ่านหนงัสอื 

เพื่อนๆ ของเธอแค่เห็นรูปถ่ายของพี่ชายที่เธอเอาไปอวดที่โรงเรียน

ต่างกก็รี๊ดกร๊าดกนัใหญ่ สมคัรเป็นพี่สะใภ้กนัทั่วหน้า เธอเองกม็องๆ ใคร

สกัคนอยู่เหมอืนกนั เพยีงแต่ไม่ใช่เพื่อนเท่านั้น

‘พี่ยงัไม่คดิมเีมยีตอนนี้หรอกค่ะ ยงัมงีานอกีมากรออยู่’

‘ไปพดูกบัคณุแม่เองเถอะค่ะ รายนั้นบ่นกบัคณุนมหอมทุกวนัว่าอยาก

อุม้หลานเตม็แก่ แล้วพอพี่ใหญ่ไม่อยูก่ม็าลงที่เลก็ รำ่ารำ่าไม่อยากให้เลก็เรยีน

มหาวิทยาลัย โอ๊ย...ไม่เอาหรอกค่ะ ถ้าจะต้องมานั่งเลี้ยงลูกอยู่กับบ้าน  

ขอออกไปทำางานนอกบ้านอย่างครูฉตัรดกีว่า’

‘ครูฉตัร? ผู้หญงิหรอื’

‘ใช่ค่ะ ครูฉัตรเป็นครูที่โรงเรียนของเล็ก เพิ่งมาสอนปีนี้เป็นปีแรก 

แต่ใจดชีะมดัเลย ใครๆ กร็กัครฉูตัรกนัทั้งนั้น ว่ากนัตามจรงิ เลก็กช็กัอยาก

ให้ครฉูตัรกบัพี่ใหญ่ได้พบกนัแล้วสคิะ แข่งกบัคณุแม่ว่าพี่แขของคณุแม่กบั

ครูฉตัรของเลก็ พี่ชายใหญ่จะรกัใคร’

‘แก่แดดใหญ่แล้วนะเรา ไม่ทนัไรคดิจะจบัคู่ให้พี่เสยีแล้ว ขอบอกไว้

ก่อนว่าพี่ยงัไม่คดิรกัใครตอนนี้ และคดิว่าคงอกีหลายปีทเีดยีว เพราะฉะนั้น

อย่าคดิจบัคู่เสยีให้ยาก’ ชายหนุ่มหยกิแก้มน้องสาวจอมแก่นอย่างหมั่นไส้ 

คนตวัเลก็กว่าทำาหน้ายุง่ ‘ไปบอกคณุแม่ดกีว่าค่ะ เพราะรายนั้นท่าจะ

เอาจรงิ ส่วนของเลก็แค่คดิเล่นๆ เท่านั้น’ หญงิสาวผละไปหยดุอยูห่น้าประตู

ห้องพี่ชาย ไม่วายหนัมาบอก ‘แต่ถ้า...ได้กด็’ี 

บอกแล้วกผ็ลุบหายออกไปจากห้อง ปภาคนิมองตามแล้วส่ายหน้า

“พ่อใหญ่” 
เสยีงเรยีกพร้อมกบัมอืที่วางบนหวัไหล่ทำาให้ชายหนุ่มสะดุ้ง

“ครู่นี้เจ้าคุณพูดถงึน้องแขให้ฟัง ทำาไมเงยีบไปล่ะจ๊ะ เหม่ออะไร” 

ปฐมาถามทำาให้ชายหนุม่ยิ้มเจื่อน เขาไม่ทนัฟังว่าพระยาสารประดษิฐ์
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พดูถงึลกูสาวหวัแก้วหวัแหวนว่าอย่างไร แต่จะตอบตามตรงกไ็ม่ได้ จงึตอบ

ตรงข้ามกบัความเป็นจรงิ

“ผมตั้งใจฟังครบั”

“ยายแขปวดท้องเลยมาด้วยไม่ได้ ไม่อย่างนั้นคงได้พบกนั คนบ้าน

ใกล้เรอืนเคยีงกนัควรรู้จกัมกัจี่กนัไว้ เผื่อวนัหน้าวนัหลงัได้ช่วยเหลอืกนั”

“ครบัเจ้าคุณลุง” 

ชายหนุม่ยิ้มรบัแต่โดยด ีไม่ซกัถามอะไรต่อผดิกบัที่ผูใ้หญ่คาดการณ์ 

ปฐมาจงึคดิอะไรขึ้นมาได้

“จรงิด้วยสคิะ ปภาคนิไปองักฤษกต็ั้งหลายปี แม่จดังานเลี้ยงต้อนรบั

พ่อใหญ่ดไีหมลูก” ปฐมาหนัมาถามลูกชาย 

วรดาแทบกรดีร้อง หวัใจพองโตคบัอก นานแล้วที่มารดาไม่ได้จดังาน

เลี้ยงที่บ้าน ครั้งสุดท้ายก็ตอนที่บิดาได้เลื่อนตำาแหน่ง พูดถึงเสียงดนตรี 

เพราะๆ และงานเต้นรำาก็ชักคิดถึง ทว่าคำาตอบของพี่ชายก็ทำาให้หญิงสาว

หน้าม่อย

“ผมว่าสิ้นเปลืองเปล่าๆ ครับคุณแม่ เราทานอาหารเป็นการภายใน

อย่างวนันี้กพ็อแล้ว”

“แต่น้าเห็นด้วยนะจ๊ะ ปภาคินไปเมืองนอกมาหลายปี ห่างหายจาก

เพื่อนฝูงเก่าๆ ไปกม็าก ควรจะจดังานเพื่อพบปะกนัสกัหน่อย ทั้งเพื่อนเก่า

เพื่อนใหม่ รู้จกักนัไว้กไ็ม่เสยีหาย” กานตมิาออกความเหน็บ้าง 

วรดาเกรงงานเลี้ยงจะถูกยกเลกิจงึยกมอืหรา “เลก็เหน็ด้วยค่ะ”

“ได้ทเีลยนะเรายายเลก็” บดิาโคลงศรีษะ 

เมื่อมคีนเหน็ด้วยเกนิสองเสยีง ชายหนุม่จงึต้องเลยตามเลยและเริ่ม

หนกัใจ...งานนี้ท่าทางแม่จะเอาจรงิ



ธีรัชลืมตาขึ้นเมื่อเจ้าของตักขยับตัว แล้วตกใจเมื่อเห็นว่าแดด
เปรี้ยงๆ กลายเป็นสหีมากสุกเสยีแล้ว จงึรบีลุกขึ้นนั่ง

วยิาดายิ้มให้ลกูชายแล้วถามเสยีงอ่อน “ท่าทางจะฝันด ีกรนด้วยแน่ะ”

ชายหนุ่มงุนงงครู่หนึ่งเพราะยงัจบัต้นชนปลายไม่ถูก ยงัแยกไม่ออก

ว่าตอนนี้อยู่ในความฝันหรอืความจรงิกนัแน่ “ที่นี่บ้านเราหรอืครบัแม่”

“หือ? ก็บ้านเราสิจ๊ะ ตื่นหรือยังเนี่ย” ผู้เป็นมารดาย้อนถามแล้ว

หวัเราะ 

ธรีชัเกาท้ายทอยเมื่อกวาดตามองไปรอบบ้านแลว้เหน็วา่ตวัเองยงัอยู่

ในศาลา เศษแป้งยงัตกอยูใ่กล้ๆ ป้าสดุใจลกุออกไปแล้ว คงเอาขนมเข้าครวั

ไป แต่มารดายงัลุกไปไหนไม่ได้เพราะเขานอนหนุนตกัอยู่

“ทำาไมแม่ไม่ปลุกล่ะครบั ตะครวิกนิแย่” เขายิ้มแหยแล้วพยุงมารดา

ให้ลุกขึ้น 

“เห็นหลับไปยิ้มไป ท่าทางฝันดีอย่างนั้นใครจะกล้าปลุก แล้วนี่หิว

หรอืยงั บวัลอยคงเสรจ็แล้ว ทานรองท้องซะก่อน” วยิาดาเกาะแขนบุตรชาย

๕
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เดนิลงบนัไดศาลากลบัเข้าบ้าน

“ยงัไม่หวิหรอกครบัแม่ ผมอ่านนยิายค้างไว้ ว่าจะเอาไปนั่งอ่านต่อ

สกัหน่อย” ธรีชัประคองมารดามาถงึห้องรบัแขก จำาได้ว่าตวัเองวางหนงัสอื

นิยายเอาไว้ก่อนออกไป เมื่อไม่เห็นจึงร้องถาม แต่ทุกคนก็พร้อมใจกัน 

ส่ายหน้า

“ไม่เห็นเลยค่ะ แป้นเก็บห้องนี้ก็ไม่เห็นนิยายสักเล่มเลยนะคะ 

นอกจากหนังสือพิมพ์กับนิตยสารของคุณผู้หญิง” แป้น สาวใช้ที่อยู่กับ 

วยิาดามานานปีเอ่ยขึ้น สหีน้ามั่นใจเพราะเธอเกบ็ของทุกอย่างเป็นระเบยีบ

ทุกเยน็ อะไรที่ไม่เข้าที่เข้าทางกเ็กบ็เข้าที่เดมิจงึไม่มอีะไรผ่านตาไปได้

“ถ้าอย่างนั้นผมขึ้นไปดทูี่ห้องก่อน” ชายหนุ่มร้อนใจ วิ่งขึ้นบนัไดตงึตงั

ไป วยิาดามองตามอย่างไม่สบายใจ หนัมาสบตากบัสดุใจที่ถงึขนาดออกปาก

“หนงัสอืนยิายอะไรคะคุณว ิท่าทางตดิเชยีว”

“หนงัสอืของฉนัเองละจ้ะ จู่ๆ เขากอ็ยากอ่านเรื่องนี้ขึ้นมา คงกำาลงั

ตดิลม ไม่มอีะไรหรอก” วยิาดายกัไหล่ คดิว่าไม่มอีะไร เพราะตวัเองกเ็คย

ติดนิยายอยู่พักใหญ่จึงละความสนใจเพียงเท่านั้น แต่ไม่นานบุตรชายก็วิ่ง

ลงมา สหีน้าบูดบึ้ง

“บนห้องกไ็ม่มคีรบั ก่อนไปผมจำาได้ว่าวางไว้ในห้องรบัแขก... แป้น 

แน่ใจเหรอว่าไม่เจอ”

“ไม่มีเลยค่ะคุณรัช เดี๋ยวแป้นจะหาใหม่อีกรอบนะคะ” แป้นเห็น 

ผู้เป็นเจ้านายคุกเข่าลงรื้อค้นชั้นหนังสือใกล้โซฟา แล้วทำาหน้าผิดหวังเมื่อ

หาไม่พบ

“แป้นกับป้าสุดใจช่วยหาด้วยนะครับ ผมต้องการหนังสือเล่มนั้น

จริงๆ” ชายหนุ่มยงัคงรื้อค้นหนงัสือที่แป้นจดัเอาไว้เรียบร้อยอกีเป็นรอบที่

สอง 

วยิาดาเรยีกคนในบ้านที่เหลอืมาถาม “มใีครเหน็หนงัสอืนยิายเล่มสี

นำ้าตาลอมแดงตวัหนงัสอืสทีองของคุณรชับ้าง”
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ทุกคนพร้อมใจกนัส่ายหน้า เพราะหน้าที่เกบ็กวาดบ้านหลงัใหญ่เป็น

ของแป้นจึงไม่มีใครเข้ามายุ่มย่าม วันนี้ก็ไม่มีแขกที่ไหนมาเยี่ยมเยียน  

ทุกคนกม็ายนืออกนัอยู่ตรงนี้ เหลอืกแ็ต่ยายชุ่ม...แม่ของสุดใจ ซึ่งปีนี้อายุ

แปดสบิกว่า เดนิเหนิไม่ค่อยสะดวกจงึนอนอยู่ในห้องเป็นส่วนใหญ่ นานๆ 

ทจีงึจะให้ลูกสาวพาเดนิเล่นในสวน

“เอาไปวางไว้ที่ไหนหรือเปล่าลูก วันหลังค่อยอ่านก็ได้นี่นา” วิยาดา

ทาบฝ่ามอืลงบนแผ่นหลงัของบตุรชาย เมื่อเหน็เขาร้อนใจเกนิเหต ุ“แค่นยิาย

นี่นารชั”

“แต่ว่ามัน...” ชายหนุ่มขัดใจ อยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็พูด 

ไม่ออก เหตุผลที่ร้อนใจติดอยู่แค่ริมฝีปาก แต่พอจะพูดออกไปกลับคิด 

ไม่ออกเสยีเฉยๆ 

ทุกคนมองท่าททีี่เปลี่ยนไปของชายหนุ่มด้วยความแปลกใจ

ธรีชัรู้สกึตวัจงึเอ่ยเสยีงอ่อน “ขอโทษทุกคนครบัที่ทำาให้ตกอกตกใจ 

ไม่มีอะไรแล้ว กลับไปทำางานต่อเถอะ บางทีผมอาจจะลืมเอาไว้ที่ไหนก็ได้ 

เดี๋ยวจะลองหาดูแถวนี้” 

ทุกคนแยกย้ายกันไปหมดแล้ว เหลือก็แต่วิยาดา สตรีมากวัยกว่า

แตะหวัไหล่บุตรชายแล้วจบัให้หมุนมาเผชญิหน้ากบัตวัเอง

“รัช...ติดใจอะไรในนิยายเรื่องนั้นมากนักหรือ” นำ้าเสียงทอดอ่อน 

ไรร้อยคาดคั้น ทวา่แววตาห่วงใย อาการของลูกชายชกัจะมากกวา่ตดินยิาย

ธรรมดาเสยีแล้ว

“ผม...”

“แม่อ่านมาแล้วไม่ตำ่ากว่าสองรอบ ไม่เห็นมีอะไรพิเศษไปกว่านิยาย

ชงิรกัหกัสวาทธรรมดานี่จ๊ะ ตดิใจสงสยัตรงไหนหรอื”

“บอกไม่ถูกหรอกครบัแม่ แต่ผมรูส้กึว่าหนงัสอืเล่มนี้น่าสนใจ เหมอืน

เป็นเรื่องจริงของคนคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จัก แต่ผมเพิ่งอ่านไปได้ไม่กี่หน้า 

อยากรู้เรื่องราวต่อจากนั้น มนัค้างคาใจครบั”
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“ที่แท้กต็ดินยิายเข้าแล้วนี่เอง จะให้แม่เล่าให้ฟังไหมล่ะจ๊ะ” วยิาดา

หวัเราะ สมยัตวัเองตดินยิายกอ็ย่างนี้ อ่านแล้วหยุดไม่ได้ อยากรู้เรื่องราว

จนถงึบรรทดัสุดท้าย

“โอ๊ะ! อย่าครับแม่ รู้ก่อนจะไปสนุกได้ยังไง ผมขอตัวไปอาบนำ้า 

นะครบั ถ้าหาหนงัสอืไม่เจอจรงิๆ แล้วจะขอให้แม่เล่า” ชายหนุ่มสวมกอด

มารดาหลวมๆ แล้วผละออกไป นกึเสยีดายที่ไม่ได้อ่านเรื่องราวต่อ 

มบีางอย่างที่เขาอธบิายไม่ถกู เมื่อตอนบ่ายเขาฝันเป็นเรื่องเป็นราวได้

ปะติดปะต่อกับหนังสือที่อ่านค้างเอาไว้ จนไม่น่าเชื่อว่าจะเก็บเอาไปฝันได้

เป็นตุเป็นตะอย่างนี้ ฝันเหมอืนจรงิเหลอืเกนิ คลบัคล้ายคลบัคลาทว่ากลบั

นกึไม่ออกว่าคุ้นกบัใคร ตรงไหนและอะไร เหมอืนบางครั้งในสมองมภีาพ

ขาดๆ วิ่นๆ ของใครคนหนึ่งในความทรงจำาอนัสลวัราง

ในความฝัน ปภาคนิ รมย์ฤด ีเป็นใคร แค่ตวัละครในนยิายแน่หรอื 

ทำาไมเขาถงึรู้สกึว่าตวัเองกบัผู้ชายคนนั้นมอีะไรเกี่ยวข้องกนั

หากบอกใครสกัคนถงึเรื่องที่เขากำาลงัคดิอยู่นี้ ไม่ใครกใ็ครคงกล่าว

หาว่าเขาเพี้ยนที่อินจัดจนคิดว่าตัวเองคือพระเอกในนิยาย และจู่ๆ ยาย 

ผูห้ญงิปากร้ายที่มเีรื่องกนัในร้านหนงัสอืกซ้็อนทบัเข้ามาในใบหน้าของผูห้ญงิ

ในฝัน...หรอืว่าเขาจะเพี้ยนไปแล้วจรงิๆ

ชายหนุ่มถอนหายใจ ปัดเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นออกจากสมอง 

ทว่ามนัยงัตามมาหลอกหลอนราวกบัเป็นส่วนหนึ่งในชวีติ หลงัอาบนำ้าเสรจ็

จงึลงมอืหาหนงัสอืเล่มนั้นอกีครั้ง แม้ห้องนี้จะเป็นห้องของตวัเอง แต่เพราะ

เขานอนที่นี่นับครั้งได้จึงเพิ่งสังเกตว่าตู้ไม้มะเกลือแกะสลักที่ตั้งอยู่ปีกซ้าย

ของห้องนอนบรรจุหนังสือเอาไว้จนเต็ม หนังสือเก่าหายากเสียด้วย ธีรัช 

ไล่ปลายนิ้วไปตามสันหนังสือ ส่วนใหญ่เป็นหนังสือแปลและบทกวีต่างๆ  

ไม่แน่ใจว่าเป็นหนงัสอืของเจ้าของเดมิหรอืของคุณตาซื้อมาเกบ็ไว้เอง 

โรมโิอกบัจูเลยีต

ชายหนุ่มหยิบหนังสือเล่มนี้มาดูอย่างสนใจ วรรณกรรมเลื่องชื่อ 
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แต่เขาไม่เคยอ่านมาก่อน แม้จะเก็บไว้ในตู้ไม้มะเกลือมานานปีทว่าหนังสือ

ถูกเกบ็รกัษาอย่างดแีละได้รบัการทำาความสะอาดเป็นประจำา 

ธรีชัถอืหนงัสอืไปนั่งรมิหน้าต่างมมุเดมิเช่นเมื่อวาน เมื่อเปิดหน้าแรก

กร็ู้สกึว่ามอีะไรบางอย่างสอดแทรกอยู่กึ่งกลางหนงัสอืเล่มโตจงึเปิดดู

ปัง!

อกีครั้งที่หน้าต่างบานเลก็เหนอืเตยีงนอนถกูลมตมีากระแทกกบัขอบ

หน้าต่าง แผ่นกระดาษแข็งเป็นมันปลิวหล่นลงพื้นจึงก้มลงหยิบขึ้นมาดู...

เป็นรูปถ่ายของชายหญงิคู่หนึ่ง

พระเจ้า!

เขาอุทานในใจด้วยคำาคำานี้ทั้งที่นับถือศาสนาพุทธ บุรุษและสตรี 

ในรูปถ่ายขาวดำาเหมือนบุคคลที่เขาเพิ่งฝันถึงเมื่อตอนกลางวันราวกับคน

เดยีวกนั

ปภาคนิ รมย์ฤด ีกบักนกแข

“นี่มันอะไรกัน” ชายหนุ่มพึมพำา ขนลุกซู่ไปทั้งตัว มือที่จับรูปถ่าย 

ใบนั้นสั่นระรกิ ความเจบ็ปวดที่ซุกซ่อนอยู่ในก้นบึ้งหวัใจถาโถม สตรใีนรูป

จ้องมองเขา รมิฝีปากดุจคลี่ยิ้มด้วยไมตร ีหวัใจของธรีชัเต้นแรงและเรว็จน

ต้องกุมอกเอาไว้ เขาบงัคบันำ้าตาที่แล่นมาคลอขงัในดวงตาไม่ได้ ท้ายที่สุด

มันก็รินไหลออกมา ต้องสอดรูปนั้นไว้ในหนังสือแล้วยัดเข้าตู้ไม้มะเกลือ 

ตามเดมิ ความเจบ็ปวดนั้นจงึค่อยๆ สร่างซา

ใคร? ทั้งคูเ่ป็นใครกนัแน่ แล้วเกี่ยวข้องอะไรกบัเรื่องราวในรอยอดตี

ชายหนุม่ขบคดิจนปวดศรีษะซึ่งหนกัอึ้งจนแทบระเบดิ ท้ายสดุจงึต้อง

ลงไปหยิบยาในตู้ยาที่อยู่ข้างล่างมากิน ปฏิเสธอาหารเย็นที่สุดใจอุตส่าห์

เตรยีมไว้ให้ พอหวัถงึหมอนกห็ลบัสนทิ

งานเลี้ยงต้อนรบัการกลบับ้านและฉลองวนัเกดิล่วงหน้าไปในคราว
เดยีวกนัของ ปภาคนิ รมย์ฤด ี ทำาให้วรดาตื่นเต้นยนิดยีิ่งกว่าผู้เป็นพี่ชาย
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เสียอีก หญิงสาวเป็นแม่งานบงการให้เด็กในบ้านจัดโน่นเตรียมนี่วุ่นวาย

ตั้งแต่เช้า

“ประดบัไฟตรงนี้นะ พุ่มดอกปีบเอาให้เยอะๆ แล้วนั่นโต๊ะจดัมุมนั้น 

ตรงนี้จะให้พี่ชายใหญ่เปิดฟลอร์เต้นรำา เครื่องเสยีงวางตรงนี้เดี๋ยวฉนัจะเป็น

คนเลอืกเพลงเอง” วรดาจดัแจงวุน่วายในขณะที่เจ้าของงานนอนอ่านหนงัสอื

อยู่บนเปลสบายไป หญงิสาวจงึเดนิลิ่วมาหา

“พี่ใหญ่มาช่วยกันบ้างสิคะ เอาแต่อ่านหนังสืออยู่ได้” วรดาแย่ง

หนงัสอืมาจากมอืพี่ชายแล้วทำาหน้าเบ้ “โรมโิอกบัจเูลยีต ผู้ชายอะไรชอบอ่าน

นยิายปรมัปรา”

“อ้าว...แล้วผูช้ายไม่มหีวัใจ ไม่มอีารมณ์สนุทรย์ีหรอืคะ” ผูเ้ป็นพี่ชาย

ย้อนถาม คนเป็นน้องทำาหน้ายุ่งแล้วหย่อนตวัลงบนเปลด้านตรงข้าม

“งานตวัเองแท้ๆ ไม่ช่วยบ้างเลย”

“กไ็ม่เหน็มอีะไรนี่คะ เดก็ในบ้านกท็ำาได้ มแีต่เลก็เองนั่นแหละวุน่วาย

ไปเอง ดูซ ิเหงื่อโซมไปหมดแล้ว” ชายหนุ่มหยบิผ้าเชด็หน้ามาซบัให้ กริยิา

อ่อนโยนค่อยทำาให้คนเป็นน้องยิ้มออก แต่ไม่วายค้อนให้

“เด็กจัดไปตามประสาจะไปได้เรื่องอะไร งานคืนนี้เล็กชวนเพื่อน 

ผู้หญิงมาตั้งหลายคน จัดงานเชยๆ ก็ขายหน้าเขาตายเลย ซุ้มอาหารเอย 

เครื่องดื่มก็ต้องจัดให้เป็นระเบียบ แล้วพี่ชายใหญ่เองก็ห้ามทำาให้เล็ก 

ขายหน้าด้วยนะคะ”

“หอื? พี่กเ็ป็นของพี่แบบนี้ เลก็จะให้พี่ทำาอะไร”

“กไ็ม่ยงัไงหรอกค่ะ แค่ทำาหน้าหล่อๆ ให้สมราคาคุยของเลก็กพ็อ”

“เราละก็ไปอวดอะไรไม่เข้าเรื่อง พี่ก็แค่ผู้ชายธรรมดาๆ คนหนึ่ง  

อกีอย่าง...เพื่อนเราแต่ละคนกย็งัเดก็อยู่ แก่แดดนกัเชยีว” 

พี่ชายยกมะเหงกให้ วรดาหลบว่องไวแล้วหวัเราะคกิ

“กแ็ค่พปัปีเลฟิเอาไว้ฝันหวานถงึนี่คะ แต่ถงึพี่ใหญ่จะรกัใครชอบใคร

ในกลุ่ม เลก็กไ็ม่ขดัหรอกค่ะ แต่...ไม่ได้ชอบใครเป็นพเิศษมากพอจะฝาก
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ชวีติของพี่ใหญ่ให้ดูแล” คนพูดทำาตาปรบิๆ ล้อเลยีน พี่ชายส่ายหน้าระอา

กบัความคดิโลดโผนของน้องสาว

“พี่ไม่นยิมคบหาเดก็ๆ อย่างเพื่อนๆ เราเสยีด้วยส”ิ

“โธ่เอ๊ย...พี่ไม่เคยได้ยนิหรอืไงคะว่าผู้หญงิแก่เรว็จะตาย พี่ใหญ่อายุ

ห่างจากเลก็แค่สบิปี เดี๋ยวกท็นักนัค่ะ แต่...”

“อะไรอกีล่ะแม่คนข้อแม้เยอะ”

“ก็คนที่เล็กอยากจะฝากฝังพี่ใหญ่เอาไว้ให้ดูแลอายุไล่เลี่ยกับพี่น่ะสิ

คะ” หญงิสาวทำาหน้าจรงิจงั เหลยีวหน้าเหลยีวหลงัเพราะเกรงบ่าวไพร่ได้ยนิ

แล้วแปลงร่างเป็นพรายกระซบิไปบอกมารดา

“ใคร ครฉูตัรชนกนั่นน่ะหรอื” ชายหนุม่ย้อนถาม น่าแปลกอยู่ไม่น้อย

ที่ได้ยนิชื่อนี้ผ่านหเูข้ามาแค่ครั้งเดยีวแต่กลบัจำาได้แม่นยำาจนแม้แต่วรดายงั

แปลกใจ

“จำาได้ด้วยหรอืคะ”

“ก.็..ชื่อแปลกด ีแปลว่าหญงิผู้มเีกยีรต”ิ

“แหม...นอกจากจำาชื่อได้แล้วยังรู้ความหมาย แบบนี้ไม่อยากพบ 

ตวัจรงิดูบ้างหรอืคะ ที่จรงิเลก็กว็่าจะชวนครูมาแต่กไ็ม่กล้า กลวัคุณแม่จะ

ว่าเอา”

“เอาเถอะ วนัหลงัจะไปส่งที่โรงเรยีน”

“จริงนะคะพี่ใหญ่ อย่างนี้ค่อยน่ารักหน่อย รับรองเลยนะคะว่าถ้า 

พี่ใหญ่ได้รู้จกัครูฉตัรชนก จะต้องชอบเธอแน่” หญงิสาวเจื้อยแจ้ว หวัข้อ

สนทนาต่อมาล้วนแต่เป็นเรื่องของฉตัรชนกจนเขาเองนกึอยากเหน็หน้าว่าจะ

สวยและดสีมคำาโฆษณาหรอืเปล่า

ชายหนุ่มพักความสนใจต่อครูสาวในดวงใจของวรดาเอาไว้เพียง

เท่านั้น หลงัจากดูเวลาแล้วเหน็ว่าใกล้จะได้เวลาเริ่มงาน 

คนืนี้เขาจะได้พบกบักนกแข สตรทีี่มารดาสาธยายสรรพคุณเหมอืน

อย่างที่วรดาเพิ่งทำาเมื่อครู ่ปีนี้เหน็ทจีะเจอเนื้อคูแ่น่ๆ คนรอบข้างยสุ่งขนาดนี้
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ฉตัรชนกมองชุดที่แขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วยิ้มในหน้า ชุดนั้นตดั
จากผ้าลูกไม้สีขาว เป็นชุดเสื้อแขนตุ๊กตา เย็บลูกไม้ติดชายแขนเสื้อเช่น 

เดยีวกบัชายกระโปรงพองจบัจบีด้านหน้าและด้านข้าง คาดรบิบิ้นสเีหลอืบทอง

ตรงเอว

มารดาตัดเย็บชุดนี้ให้เพื่อใช้สวมไปสมัครงาน แต่เธอก็ใช้เสียคุ้ม

เพราะเมื่อมีเหตุจำาเป็นต้องออกงานก็หยิบมาสวมตลอด จนคนเป็นเพื่อน 

ผู้มชีุดสวยๆ มากมายอย่างกนกแขค่อนแคะ

‘ชุดนี้อกีแล้ว ไม่เบื่อบ้างหรอืไง’

‘เบื่อทำาไมกนัจ๊ะ ฉนัไม่ค่อยได้ออกงาน อกีอย่าง...ชดุนี้แม่ฉนัเป็นคน

ออกแบบตัดเย็บเองกับมือ ฉันตั้งใจจะใช้ไปจนกว่ามันจะใช้ไม่ได้’ เจ้าตัว

บอกอย่างภาคภูมใิจพลางหมุนตวัไปมา 

กนกแขมกัมชีุดสวยๆ ออกแบบนำาสมยัจากร้านตดัเสื้อดงัๆ มาอวด

เสมอ ผ้าส่งตรงจากต่างประเทศนุ่มมอื แค่ราคาลูกไม้ที่ต่อกบัตวัชุดกแ็พง

กว่าของเธอทั้งชุดอยู่หลายเท่า แต่เธอก็ไม่คิดเปรียบเทียบให้ตัวเองต้อง 

น้อยเนื้อตำ่าใจ คนเราเกดิมาเหมอืนกนั แต่วาสนาไม่เหมอืนกนั

“ฉตัร” นวลนงค์แตะมอืหยาบกร้านเพราะกรำางานหนกัลงบนหวัไหล่

กลมกลึงของผู้เป็นบุตรสาว มองชุดที่เย็บให้ฉัตรชนกเองกับมือแล้วทอด

ถอนใจ “ชุดนี้มนัเก่ามากแล้วนะลูก แม่ว่าฉตัรซื้อผ้ามาให้แม่เยบ็ให้ใหม่สกั

ชุดสองชุดเถอะ”

“โธ่...ตดัทำาไมล่ะคะแม่ ฉตัรไม่ได้ออกงานกบัใครเขาบ่อยๆ และยิ่ง

งานคนืนี้ถ้ากนกแขไม่ขอให้ไปเป็นเพื่อน ฉตัรกค็งไม่ไปหรอก”

“งานที่ไหนนะลูก แม่ว่าจะถามแล้วลมื”

“งานที่บ้านรมย์ฤดค่ีะ คฤหาสน์สคีรมีที่อยูป่ากซอยใกล้หาดนั่นไงคะ 

แม่น่าจะเคยเห็น” หญิงสาวรายงานเสียงแจ้ว คฤหาสน์หลังใหญ่และสวย

ที่สดุในซอยนี้ เธอได้แต่แอบมองแต่ไม่เคยคาดฝันว่าจะได้ย่างเหยยีบเข้าไป 

จำาได้ว่าลูกศษิย์เธอคนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
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วรดา รมย์ฤดี

“อ้อ...” นวลนงค์พยกัหน้ารบัรู้ อดวติกกงัวลไม่ได้ เธอไม่อยากให้

บุตรสาวข้องเกี่ยวกับพวกผู้ดีเหล่านั้น เพราะกลัวบุตรสาวต้องเจ็บปวด

เหมอืนเธอ ทว่าเมื่อรู้สกึว่าตวัเองคดิมากไปเองจงึเลกิคดิเสยี มองชุดในมอื

บุตรสาวแล้วเดนิไปหยบิลูกปัดหลากสใีนกล่องเหลก็

“แม่จะทำาอะไรคะ” หญงิสาวเลกิคิ้ว 

“แม่ก็จะเนรมิตชุดเก่าให้กลายเป็นชุดใหม่ไงจ๊ะ ลูกปัดสีฟ้านี่แม่จะ

ปักไว้รอบคอกับปลายแขนเสื้อ น่าจะเด่นขึ้นนะ” นวลนงค์ยิ้มแล้วไขข้อ

ข้องใจ แย่งชดุจากมอืบตุรสาวแล้วปักลกูปัดลงไป ฉตัรชนกคอยเป็นลกูมอื 

มองมอืที่ปักเขม็เข้าออกของมารดาอย่างเพลนิตา

กนกแขให้คนไปรบัชดุที่สั่งตดัเป็นพเิศษจากห้องเสื้อไฉไล อนัเป็น
ห้องเสื้อที่ดงัที่สดุในศรรีาชา ผ้าและลกูไม้สั่งจากฝรั่งเศส แม้จะไม่เตม็ใจไป

งานคนืนี้ทว่าเธอไม่อยากเด่นน้อยหน้าใคร โดยเฉพาะฉตัรชนกผูม้คีวามงาม

พลิาสลำ้าไม่แพ้กนั

เธอรักฉัตรชนกและเต็มใจคบหาเป็นเพื่อนแม้ฐานะจะแตกต่างกัน

มาก เพราะอีกฝ่ายมักตามใจเธอทุกอย่าง และมีความด้อยไว้ให้เธอข่ม 

ยกเว้นกแ็ต่...ความสวย

แม้ฉัตรชนกเป็นเพียงลูกแม่ค้าขายผักในตลาด ทว่ารูปร่างหน้าตา

แล้วผวิพรรณกลบัสะสวยเหมอืนลกูผูด้มีตีระกลู หลายครั้งที่ไปไหนมาไหน

ด้วยกนั คนทั่วไปมกัคดิว่าฉตัรชนกเป็นลกูสาวพระนำ้าพระยาไม่ต่างจากเธอ 

บางครั้งบางคราวเธอกไ็ม่ชอบใจ ไม่อยากให้ใครยกย่องเพื่อนรกัเสมอเทยีบ 

แต่เมื่อนกึถงึความดขีองฉตัรชนก หวัใจของเธอกโ็อนอ่อน

ไม่เป็นไร...อย่างไรกเ็พื่อน

หญิงสาวบอกตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่า และคืนนี้ที่เธอต้องการให้ 

ฉตัรชนกไปด้วยกเ็พื่อทกุคนจะได้เหน็ว่าเธอเหนอืกวา่และเดน่กวา่ทกุอย่าง 
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ทั้งหน้าตา ฐานะ และชาตติระกูล

กนกแขสวมชดุที่ซกัรดีเสรจ็เรยีบร้อยแล้วและลงมอืแต่งหน้า ผมยาว

สลวยดดัลอนแนบตดิกบัศรีษะตามสมยันยิมส่งผลให้ดโูฉบเฉี่ยวและดเูป็น

สาวขึ้นทนัตา 

เสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นขัดจังหวะ สตรีที่ก้าวเข้ามาในห้องคือ 

กานติมาซึ่งแต่งกายเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยชุดผ้านุ่งยาวเลยเข่า สวมเสื้อ

ลูกไม้แขนพองเล็กน้อย สวมสร้อยไข่มุก และสวมหมวกสีเหลืองอ่อน  

ถอืพดัฉลุปักลวดลายนกยูงรำาแพน

“สวยจริงลูก” กานติมาเดินเข้ามาใกล้ ยืนเทียบเคียงกันแล้วมอง

กระจก 

สตรีสวยละม้ายกันทว่าต่างวัยมองแล้วยิ้มภาคภูมิใจ “สวยเหมือน

คุณแม่ไงคะ”

“อย่ามาปากหวานหน่อยเลย จะว่าไป...ลูกแขของแม่ปีนี้กโ็ตเป็นสาว

แถมยงัสวยมากเลยนะลูก อกีหน่อยกอ็อกเรอืนได้แล้ว”

หญงิสาวยิ้ม มองเงาสะท้อนในกระจก พอใจที่ถูกชมว่าเป็นสาวสวย

“แล้วถ้าลกูบอกว่าจะเรยีนต่อมหาวทิยาลยัล่ะคะ จะว่าอย่างไร” หญงิ

สาวหยั่งเชงิ ทั้งที่ไม่เคยคดิจะเรยีนต่อ เท่าที่เรยีนมาจนถงึมอแปดกเ็พราะ

ไม่อยากถูกมองว่ามกีารศกึษาน้อยกว่าฉตัรชนกที่เป็นเพยีงลกูแม่ค้าขายผกั

ในตลาด

“ตายแล้ว! อย่าพูดให้แม่ใจเสยีเหมอืนคุณป้าปฐมาไปอกีคน แม่หนู

วรดากบ็อกจะเรยีนต่อ จะเรยีนไปทำาไมตั้งมาก อกีหน่อยกต็้องอยู่บ้านให้

สามเีลี้ยง”

“แล้ว...ถ้าผู้ชายที่จะเป็นสามีของแขไม่รำ่ารวย ไม่ใช่ลูกผู้ลากมากดี

จากไหนเล่าคะ” กนกแขถามเสยีงเบา

นอกจากฉัตรชนกกับนวลนงค์แล้ว ไม่มีใครรู้ว่าเธอคบหากับธนา  

ครูหนุ่มฐานะธรรมดาทว่าเป็นผู้ชายที่เธอรักและอยากฝากชีวิตให้เขาดูแล 
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แม้ว่าภายภาคหน้าเธออาจลำาบาก แต่เชื่อว่าความรกัจะทำาให้เธอกบัเขาผ่าน

เรื่องร้ายไปด้วยกนัได้ 

ในยามนี้ความรกัมนัจุกอก ใครจะพูดถงึความดแีละความเหมาะสม

ของผู้ชายอกีคนแค่ไหน เธอกฟ็ังผ่านหูเท่านั้น

“ฮื้อ...พดูอะไรฟังไม่เข้าทเีลยลกู ไปรูจ้กัลกูชายป้าปฐมา...ปภาคนินะ

ลูก แม่กับเจ้าคุณพ่อเห็นเพียงครั้งแรกก็ถูกใจอัธยาศัยใจคอ หน้าตาหรือ 

กเ็ข้าท”ี

หญงิสาวทำาหน้ายุ่ง ถอนหายใจ เฝ้าคดิหาหนทางให้มารดาไดพ้บกบั

ธนา เชื่อว่าอย่างไรเสียความดีและความช่างเอาอกเอาใจของชายคนรัก 

จะต้องทำาให้มารดารกัเขาเหมอืนอย่างที่เธอรกัได้ในที่สุด

“แม่คะ เมื่อไรที่แขเรยีนจบ แขมบีางอย่างจะบอก”

“ตายจรงิ! จวนได้เวลาแล้วลูก” กานตมิาเหลอืบมองนาฬิกาบนผนงั

แล้วอทุาน รบีหยบิหมวกใบเก๋มาให้ลกูสาวแล้วจดัแต่งทรงผมให้ “ใบนี้สวม

แล้วงามเชยีวลูก เข้ากบัชุด ตั้งแต่ลูกแขของแม่ดดัผมเหมอืนตุ๊กตาแหม่ม 

กส็วยเข้าทไีปอกีแบบ”

พอมารดาพดูถงึความงาม หญงิสาวกปั็ดเรื่องของธนาออกไปโดยเรว็ 

หนัไปพนิจิใบหน้าสวยที่แต่งแต้มสเีข้มจดักว่าทกุครั้ง ฉดีนำ้าหอมพรมทั่วตวั

อกีครั้งแล้วแตะแขนมารดาให้เดนิไป


