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๑

หญิงสาว  ตัวผอมบาง ร่างเล็กกะทัดรัด สวมเสื้อยืดคอปาด 

แขนสามส่วนสีดำสนิท ชายยาวคลุมสะโพกและกางเกงผ้ายืดเนื้อหนาแบบ 

พอดีตัวสีม่วงเม็ดมะปราง ก้าวลงจากรถยนต์แบบห้าประตูสีน้ำเงินสะท้อนแสง  

ก่อนเดินเร็ว  ๆ  ไปตามทางเดินปูหินแกรนิตแผ่นโตสีเทาริมสนามหญ้าสีเขียวของ 

อาคารโปร่งโล่งสีขาวที่ทอดตัวขนานไปกับถนนใหญ่

ภายในอาคารสามชั้นประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และซูเปอร์มาร์เก็ต  

อย่างที่เรียกว่าศูนย์การค้าชุมชนหรือคอมมูนิตี้มอลล์ ซึ่งผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด 

ทั้งในกรุงเทพมหานครชั้นในและชานเมือง และตอนนี้ความนิยมก็ระบาดมาถึง 

ตัวจังหวัดแล้ว ที่นี่เพิ่งสร้างเสร็จและเปิดให้บริการได้ไม่นาน ประกอบกับเป็น 

ยามบ่ายวันเสาร์  จึงมีคนในพื้นที่ เข้ามาจับจ่ายใช้สอยและพาครอบครัวมา 

รับประทานอาหารกันหนาตา

พัตรพิมลตรงเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตโดยไม่แวะดูร้านอื่นทั้ง  ๆ  ที่หางตา 

เห็นแวบ  ๆ  ว่าร้านเสื้อผ้าที่หัวมุมเพิ่งขึ้นหุ่นชุดกระโปรงสีสวยตัวใหม่ที่ด้านหน้า  

พลางบอกกับตัวเองว่าลำพังสมบัติส่วนตัวที่มีอยู่ก็จะทำให้เก็บของย้ายบ้านไม่ทัน 
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อยู่แล้ว ไม่ควรหาภาระเพิ่มให้ตัวเองอีก

เธอคว้ารถเข็นคันเล็กแล้วตรงไปที่ชั้นวางอุปกรณ์ทำความสะอาด เลือกของ 

ที่ต้องการใส่ตะกร้า ก่อนแวะไปที่แผนกอาหาร สั่งไส้กรอกชีสไก่และแฮมน้ำผึ้ง 

ชิ้นหนามาอย่างละสามขีด ขณะที่รอพนักงานบรรจุถุง โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเธอ 

ก็ส่งเสียงร้องดังมาจากในกระเป๋าสะพาย

“ขอสายคนสวยตัวเล็กเสียงหวานหน่อยคร้าบ”

เสยีงทุม้ทีด่งัมาตามสายเตม็ไปดว้ยความอบอุน่ ความรกั และคดิถงึ ทำเอา 

คนฟังยิ้มกว้าง แม้จะได้ยินคำพูดเชิงกระเซ้าเย้าแหย่เช่นนี้มานานปี แต่ความสุข 

ยังคงแผ่ซ่านไปทั้งหัวใจเช่นทุกครั้ง

“คนสวยไม่ว่างค่ะ ซื้อของอยู่”

ตอบพลางยื่นมือไปรับถุงไส้กรอกและแฮมจากพนักงาน แล้วเข็นรถด้วย 

มือเดียวไปตามทางเดินอย่างคล่องแคล่ว

“ซื้ออะไรจ๊ะ อีกไม่กี่วันก็จะบินแล้ว จะตุนของเพิ่มอีกเหรอ”

ปลายสายแซวเพราะรู้นิสัยคนรักดีว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใด ตู้เย็นของเธอ 

ต้องเต็มเสมอ แม้พัตรพิมลจะไม่ถนัดงานครัวเลยก็ตาม

“ของโปรดพี่ดนย์นั่นแหละค่ะ เห็นว่าไม่ชอบไส้กรอกกับแฮมที่โน่นเพราะ 

เค็มเกินไป เลยจะซื้อให้กินให้หนำใจช่วงที่กลับมานี่ แต่ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไร  

แพรจะได้คืนเขาไป”

“โอ๋  ๆ กินสิจ๊ะ แพรรู้ใจพี่จัง กลับไปต้องแจกหอมเยอะ  ๆ  เป็นรางวัล 

แล้ว”

“บ้า” คนจะได้หอมว่าเสียงเบาก่อนนึกได้ “แต่พี่ดนย์ไม่ต้องมาแจกหอม 

หรอกค่ะ แพรซื้อไปเองก็ได้ แถวนี้มีเป็นกอง เอาอะไรดีคะ หอมหัวใหญ่  

หอมเล็ก หรือว่าต้นหอม”

เธอผลักรถเข็นเข้าสู่ช่องชำระเงินที่ยังว่างอยู่ มือหนึ่งหยิบของวางบน 

เคาน์เตอร์คิดเงิน อีกมือถือโทรศัพท์ขณะที่ยังพูดไม่หยุด

“ไม่เอา! จะเอาหอมคนสวย”

เสียงโวยวายอย่างดื้อดึงทำให้พัตรพิมลหัวเราะคิกคักอย่างอารมณ์ดี
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“พี่ดนย์ถึงสนามบินนานแล้วเหรอคะ เช็กอิน โหลดกระเป๋าแล้วหรือยัง”

“เรียบร้อยจ้ะ มาเดินเล่นรอเครื่องออกในดิวตี้ฟรีแล้ว แพรอยากได้อะไร 

ไหม”

หญิงสาวคิดอยู่ครู่เดียวก่อนตอบ

“ไม่เอาละค่ะ อย่างที่พี่ดนย์ว่า อีกไม่กี่วันก็บินแล้ว ถ้าแพรอยากได้อะไร 

ไว้ไปดูเองตอนนั้นดีกว่า นี่แพรซื้อของเสร็จแล้ว จะขึ้นรถแล้วค่ะ”

“ขับรถระวัง ๆ นะจ๊ะ จากที่นั่นกว่าจะถึงกรุงเทพฯก็ตั้งสามชั่วโมง อย่าซิ่ง”

น้ำเสียงเป็นห่วงแกมสั่งทำให้พัตรพิมลตอบอย่างขบขัน

“ค่าคุณพ่อ เดินทางปลอดภัยเช่นกันนะคะ”

“จ้า พี่คิดถึงแพร รักแพรมาก  ๆ  เลยนะ”

สายตดัไปแลว้ พตัรพมิลชำระเงนิเสรจ็แลว้เดนิกลบัมาถงึรถพอด ี ระหวา่งที ่

ถ่ายของจากรถเข็นใส่ในถาดวางของท้ายรถ กลับรู้สึกคล้ายกับกำลังถูกจับตามอง 

จึงเงยหน้าขึ้น ทว่าเมื่อมองไปรอบ  ๆ  ก็เห็นแต่ผู้คนเดินขวักไขว่ ไม่มีใครสนใจ 

เธอเลยสักคนเดียว

หญิงสาวยักไหล่ บอกตัวเองว่าคิดมาก แต่ความรู้สึกแปลก  ๆ  ยังคงอยู่ 

จึงรีบจัดของจนเสร็จ นำรถเข็นไปคืนที่แล้วกลับมาขึ้นรถ

เพราะการจราจรในศูนย์การค้าค่อนข้างหนาแน่น เธอจึงแตะคันเร่งเบา  ๆ 

ให้รถออกตัวอย่างเชื่องช้า หลังจากเลี้ยวออกสู่ถนนใหญ่ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน 

จึงค่อยเร่งความเร็วตามรถคันอื่น  ๆ  บนถนน

พัตรพิมลกดปุ่มวิทยุเพื่อเล่นเพลงจากซีดี เสียงดนตรีในจังหวะค่อนข้างช้า 

ดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มของคนขับรถ เพราะมันเป็นเพลงแห่งความทรงจำเพลงแรก 

ระหว่างเธอกับคนรัก

‘Cause there’s somethin’ in the way you look at me

It’s as if my heart knows you’re the missing piece

You make me believe that there’s nothing in this world I  

can’t be

I never know what you see
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But there’s somethin’ in the way you look at me ๑

...เพราะสายตายามเธอจ้องมองฉัน

หัวใจพลันเต้นแรงและสั่นไหว

ทั้งกำซาบทั้งรู้ซึ้งถึงความนัย

เสี้ยวชีวิตที่หายไปนั้นคือเธอ...

เพลงรักเพลงนี้ ดนย์เปิดให้ฟังหลังจากสารภาพความในใจ และเธอนำมา 

แต่งเป็นกลอนแปดส่งให้เขาในวันถัดมา เท่าที่รู้คือดนย์ติดกระดาษเขียนกลอน 

แนบภาพถ่ายคู่กันไว้ที่หน้าโต๊ะทำงานที่อพาร์ตเมนต์ของเขา เพื่อจะได้มองหน้าเธอ 

และอ่านกลอนที่เธอแต่งให้ทุกวัน

พัตรพิมลรู้จักดนย์ครั้งแรกเมื่อเธอเริ่มปีการศึกษาที่สองของการเรียน 

ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียในนครลอสแอนเจลิส ดนย์เพิ่งก้าว 

เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมนักเรียนไทยในฐานะนักศึกษาปริญญาโทสาขา 

วิชาชีววิทยาทางทะเล ซึ่งในทัศนะของคนเรียนด้านภาษาศาสตร์เช่นเธอ เขาเป็น 

เหมือนพจนานุกรมทางชีววิทยาที่มีชีวิตจริง ทว่าสิ่งที่ดึงดูดเธอและเขาเข้าหากัน 

คือความชอบเพนกวินและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล พัตรพิมลชอบเจ้านก 

ตัวอ้วนที่บินไม่ได้เสียจนต้องหาโอกาสแวะไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งแปซิฟิก 

เพื่อเยี่ยมเพนกวินแมคเจลแลนอยู่บ่อย  ๆ และเมื่อเข้าร่วมทัวร์นั่งเรือออกไปชม 

วาฬบริเวณชายฝั่งของพิพิธภัณฑ์ก็ได้พบกับดนย์ซึ่งฝึกงานเป็นเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ 

วาฬและโลมาในเรือ ด้วยความสนใจสัตว์ใหญ่แห่งมหาสมุทรเป็นทุนเดิม และ 

ดนย์เป็นคนช่างอธิบายอยู่แล้ว ทั้งคู่จึงคุยกันถูกคอ ทัวร์ชมวาฬวันนั้นจบลง 

ด้วยการที่สาวน้อยรอจนดนย์เลิกงานแล้วไปกินอาหารมื้อเย็นด้วยกันที่ร้านเครป 

ชื่อดังในเมืองลองบีช

จากที่เคยไปไหนมาไหนกับเพื่อนที่เรียนระดับปริญญาตรีด้วยกัน วัน  ๆ 

มีแต่เรียน เที่ยว และเล่น แต่ดนย์เปิดโลกอีกด้านให้เธอได้รับรู ้ มันเป็นโลกของ 

ผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบ ชายหนุ่มช่วยงานที่พิพิธภัณฑ์ควบคู่ไปกับ 

 
๑  The way you look at me ขับร้องโดย Christian Bautista
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การเรียนปริญญาโทอันหนักหน่วง แต่ก็ยังเจียดเวลามาคุยกับเธอ ชวนเธอไป 

กินข้าว ซื้อของ และเที่ยวรอบ  ๆ  ลอสแอนเจลิสอย่างสม่ำเสมอ

และเพราะดนย์ใช้ชีวิตตามลำพังตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เขาจึง 

คอยให้คำแนะนำดี  ๆ  และให้กำลังใจเมื่อเธอท้อถอย เหนื่อยล้าจากการเรียน  

และหดหู่กับชีวิตอันแสนเงียบเหงาในต่างแดน ความชื่นชมและยกย่องในความ 

สุขุมเยือกเย็นเป็นผู้ใหญ่ของชายหนุ่มจึงแปรเปลี่ยนเป็นความประทับใจและพึงใจ 

จนสุดท้ายคือความรัก

เมื่อดนย์เรียนจบปริญญาโทในสองปีถัดมา ชายหนุ่มตั้งต้นทำงานใน 

พิพิธภัณฑ์ที่ เขาช่วยงานมาตลอดเพื่อจะได้อยู่ใกล้  ๆ  คนรักที่ยังเรียนไม่จบ  

ความตั้งใจเดิมของพัตรพิมลคือเรียนต่อปริญญาโททันทีและหางานแปลอิสระ 

ควบคู่ไปด้วย ทว่าเธอกลับต้องเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากรับปริญญา 

ได้เพียงวันเดียวเพราะพ่อกับแม่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

เมื่อนึกมาถึงครอบครัว หญิงสาวก็อดถอนใจหนัก  ๆ  ไม่ได้ อุบัติเหตุใน 

คราวนั้นเกิดขึ้นระหว่างที่พ่อกับแม่กำลังเดินทางไปสนามบินเพื่อมาร่วมงาน 

รับปริญญาของเธอที่สหรัฐอเมริกา พ่อของเธออยู่ในอาการโคม่าอีกกว่าหนึ่งสัปดาห์ 

นานพอที่จะให้ลูกสาวคนเล็กกลับมาทันดูใจก่อนสิ้นลม ส่วนแม่กลายเป็นอัมพาต  

พัตรพิมลจึงไม่อาจทิ้งมารดาไว้ตามลำพังได้ แม้จะมีพร้อมธวัชพี่ชายและรินรดา 

พี่สะใภ้อยู่ในบ้านเดียวกัน แต่เธอก็ไม่อาจขอให้ทั้งคู่เสียสละแทนเธอซึ่งเป็น 

ลูกแท้  ๆ

‘แพรจะไม่กลับไปเรียนต่อ’ ประโยคนี้เป็นคำตอบของเธอเมื่อพร้อมธวัช 

ถามน้องสาวภายหลังงานฌาปนกิจศพของพ่อสิ้นสุดลง ว่าเธอจะทำอย่างไรต่อไป

‘หมา่มา้ปว่ยแบบนี้ ตอ้งมคีนอยูด่ว้ยตลอดเวลานะคะ พีพ่รอ้มกต็อ้งดรูา้น’ 

เธอหมายถึงกิจการร้านอาหารขนาดใหญ่ของครอบครัว ‘ส่วนพี่รินก็มีงานประจำ 

อยู่ แพรไม่อยากจ้างคนอื่นมาดูแล ตอนนี้หม่าม้าเดินไม่ได้ คงอารมณ์เสีย 

ง่ายกว่าเดิม แพรจะดูแลหม่าม้าเอง หม่าม้าเหนื่อยมามากพอแล้ว’

เธอรู้ประวัติการต่อสู้ชีวิตของมารดา...เถ้าแก่เนี้ยอาภรณ์แห่งอาภรณ์โภชนา... 

ที่ผ่านร้อนผ่านหนาว ต้องแก้ไขปัญหาและอุปสรรคมากมายจนสร้างเนื้อสร้างตัว 
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ได้เป็นปึกแผ่นมั่นคงอย่างทุกวันนี้ ทั้งยังยึดถืออีกฝ่ายเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต 

มาโดยตลอด

อาภรณ์เติบโตมาในครอบครัวชาวจีนที่มีลูกมากถึงสิบคน ตาของพัตรพิมล 

เช่าแผงในตลาดสดเพื่อขายผัก รายได้ไม่เคยเพียงพอจุนเจือครอบครัวขนาดใหญ่  

ด้วยความเป็นลูกคนแรก  ๆ ที่ต้องช่วยพ่อแม่ทำมาค้าขาย อาภรณ์จึงเปี่ยมไปด้วย 

ทักษะในการดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อเอาชีวิตให้รอดตั้งแต่เด็ก

เพราะเป็นลูกสาว พ่อแม่จึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเรียนสูง อาภรณ์จำใจ 

ต้องจบการศึกษาไว้เพียงประถมสี่ แต่เพราะไม่ต้องการเป็นลูกไล่ของพี่ชายพี่สาว 

ในแผงผัก จึงออกหางานทำเองตั้งแต่อายุสิบสอง จากเริ่มต้นด้วยงานกรรมกร 

ก่อสร้างมาจนถึงเด็กล้างจานในครัว ซึ่งงานล้างจานนี้เองทำให้สามารถเรียนรู้ 

งานครัวอย่างครูพักลักจำ จนเมื่ออายุได้สิบแปดจึงตัดสินใจมุ่งหน้าสู่เมืองหลวง 

เพื่อหางานในร้านอาหาร ด้วยความหวังว่าจะได้ฝึกทำอาหารอย่างจริงจัง

หลังจากเริ่มต้นด้วยตำแหน่งเด็กเสิร์ฟ สาวน้อยจากต่างจังหวัดกลายเป็น 

ลูกมือแม่ครัวของสวนอาหารชื่อดังในกรุงเทพฯ สุดท้ายจึงรับหน้าที่แม่ครัวของ 

สวนอาหารนั้นหลังจากแม่ครัวเก่าลาออกไป ประสบการณ์ควงตะหลิวหน้าเตาไฟ 

เกือบสิบปีทำให้สาววัยสามสิบกว่ามั่นใจในฝีมือของตัวเองมาก เมื่อรวบรวมเงิน 

ได้ก้อนใหญ่พอสมควร อาภรณ์จึงลาออกแล้วกลับมาบ้านเกิดเพื่อเปิดกิจการ 

ร้านอาหารตามสั่ง ท่ามกลางคำปรามาสของคนในครอบครัว โดยเฉพาะอาวุธ... 

พี่ชายคนโตที่พูดอย่างไม่ไว้หน้าว่าไปไม่รอดแน่

‘ลื้อมันหาเรื่อง’ สีหน้าของอาวุธเยาะหยัน ไม่มีให้แม้แต่ความหวัง ความ 

เห็นใจใด ๆ ‘เป็นแม่ครัวร้านอาหารดี ๆ ไม่ชอบ ริอยากเป็นเจ้าของกิจการ ถ้าเจ๊ง 

ละก็ ไม่ต้องมาขอให้ช่วย บาทเดียวอั๊วก็ไม่ให้!’

อาภรณ์โกรธพี่ชายคนโตจนตัวสั่น พี่น้องคนอื่นไม่ต้องพูดถึง อยู่ใต้อาณัต ิ

ของเขากันทุกคน ไม่มีหน้าไหนเสนอความช่วยเหลือแม้แต่คนเดียว

หลังจากเสาะหาทำเลดี  ๆ  ไปทั่วอำเภอ อาภรณ์ก็เปิดกิจการร้านอาหาร 

ตามสั่งในห้องแถวเล็ก ๆ ขนาดหนึ่งคูหาในตลาด เจ้าของตึกยอมให้เช่าในราคาถูก 

เพราะเชื่อฝีมือการทำอาหาร ผลปรากฏว่าขายดิบขายดีเสียจนต้องเช่าคูหาข้าง  ๆ  
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เพิ่มในระยะเวลาเพียงสองปี ทำแผงข้าวแกงสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากรออาหาร 

ตามสั่งนาน ๆ รวมทั้งต้องจ้างลูกจ้างมาช่วยตักข้าวและเสิร์ฟ กระนั้นลูกค้าก็แน่น 

จนผัดกับข้าวมือเป็นระวิง สุดท้ายสาวใหญ่จึงประกาศรับสมัครผู้ช่วยแม่ครัว 

เพื่อทุ่นแรง

ผู้สมัครรายแรกและรายเดียวของตำแหน่งนี้เป็นชายหนุ่มผิวคล้ำหน้าเข้ม 

ที่อายุน้อยกว่าอาภรณ์หลายปี และมีประสบการณ์งานครัวไม่มากนัก แต่อาภรณ ์

ยอมรับเข้าทำงานเพราะอีกฝ่ายยืนยันว่าสามารถรับมือกับงานหนักและทำงาน 

ล่วงเวลาได้

พงศ์พิสูจน์ว่าทำได้ตามปากว่าจริง  ๆ เขาขยันขันแข็งและสู้งานหนัก จน 

เจ้าของร้านไว้วางใจให้เป็นพ่อครัวหลักแทนตัวเอง ทั้งยังหาลูกมือมาช่วยในครัว 

เพิ่มอีกสองคน ทว่าหลังจากรับพงศ์เข้าทำงานได้ไม่นาน ชายหนุ่มต้องเผชิญกับ 

มรสุมชีวิตครั้งใหญ่ เมื่อภรรยาสาวหนีตามชู้รักไปเพราะเขามัวแต่ทำงานจนไม่มี 

เวลาให้ ทิ้งลูกชายวัยไม่ถึงสี่ขวบไว้อย่างไม่ไยดี

อาภรณ์สงสารลูกน้องที่ยังไม่ทันได้ลืมตาอ้าปาก เมียก็มาหนีไป แถมยัง 

หอบทรัพย์สินเงินทองที่เก็บหอมรอมริบไปด้วยจนหมดเนื้อหมดตัว ไม่มีแม้แต่ 

เงินสำหรับจ่ายค่าเช่าบ้าน ประกอบกับไม่มีคนคอยดูแลลูกชายในเวลาทำงาน จึง 

อนุญาตให้พงศ์และลูกชายย้ายมาพักที่ร้านได้ โดยให้อาศัยในชั้นสามของตึก  

และตัวเองอาศัยในชั้นสี่ ยามนั้นสาวใหญ่ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการให้ความ 

ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน แต่เมื่อได้เห็นหน้ากันทุกวัน และความทุ่มเทให้กับงาน 

ของพงศ์ไม่ได้ลดลงเลย มีแต่จะเพิ่มขึ้นเพราะอยากใช้งานดับทุกข์ อาภรณ์จึงเริ่ม 

มองชายหนุ่มในแง่มุมที่ต่างออกไปจากความเป็นเจ้านายและลูกน้อง

สาวใหญค่ิดถงึอนาคต หากแกต่วัลงและพงศ์มี ‘วทิยายทุธ์’ แกก่ลา้ เกบ็เงนิ 

ได้มากพอที่จะตั้งตัวได้แล้ว เขาย่อมอยากมีกิจการเป็นของตัวเอง วิธีเดียวที่จะ 

ผูกให้พงศ์อยู่ทำงานด้วยไปตลอดคือต้อง ‘ร้อยกันไว้ใช้’

อาภรณ์อายุสามสิบห้าแล้วในเวลานั้น จึงไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าอายหากจะ 

ชวนผู้ชายมาร่วมหอลงโรงด้วย เมื่อออกปากเป็นเชิงถาม พงศ์ใช้เวลาคิดไม่ถึง 

ครึ่งนาทีด้วยซ้ำก่อนตอบตกลง เขาไม่ได้ตกหลุมรักเจ้านายที่มีอายุมากกว่ากัน 
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หลายปีอย่างหัวปักหัวปำหรืออยากเป็นหนูตกถังข้าวสาร แต่เพราะข้อเสนอของ 

อาภรณ์คือหลักประกันอันมั่นคงในชีวิต การเป็นสามีเจ้าของร้านย่อมดีกว่าลูกจ้าง 

ทั้งยังมีสิทธิ์มีเสียงในร้านมากยิ่งขึ้น และอีกฝ่ายก็เป็นสาวสวยที่รักสวยรักงาม  

ช่างแต่งตัวเสียจนดูสาวกว่าอายุจริง จะแต่งงานกันก็ไม่น่าเกลียด

จะมีก็เพียงเสียงคัดค้านของคนในครอบครัว  อาวุธด่าน้องสาวอย่าง 

ไม่ไว้หน้าเมื่อเจ้าตัวเข้าไปบอกข่าวมงคลกับทุกคนในบ้านเดิม

‘ลื้อโง่หรือบ้าวะ! แต่งงานทั้งที เสือกแต่งกับเด็กในร้าน แถมอายุน้อยกว่า 

ตั้งหลายปี ทุเรศ!’ เสียงของพี่ชายคนโตแผดคับบ้านหลังน้อยที่สมาชิกครอบครัว 

อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเบียดเสียด ‘แทนที่จะหาเสี่ยรวย ๆ มาแต่งด้วย ยังงี้อีกหน่อย 

มันก็ฮุบร้านลื้อหมด แล้วเอาเงินไปเลี้ยงเมียน้อย’

‘เหมือนที่ลื้อทำกับเมียตัวเองใช่ไหมล่ะ’ อาภรณ์สวนอย่างไม่เกรงใจ เลิก 

นับพี่นับน้องกับพี่ชายมาหลายปีแล้ว ที่มาบอกเรื่องแต่งงานก็เพื่อให้รับทราบไว้ 

เท่านั้น ‘วัน  ๆ  ปล่อยให้เมียเฝ้าแผง ตัวเองไปตะลอนอยู่กับเด็กอายุสิบแปด’

คนตะลอนไปกับเด็กสาววัยรุ่นโกรธจนหน้าแดง ตะโกนใส่น้องสาวเสียงลั่น

‘ลื้อกล้าย้อนอั๊วเหรอวะ อั๊วเป็นพี่นะโว้ย ที่เตือนก็เตือนเพราะหวังดี  

ไม่อยากให้ลื้อถูกไอ้หนุ่มที่ไหนก็ไม่รู้มันหลอกเอาจนหมดตัว’

‘หวังดีหรือหวังเงินกันแน่’ คนเป็นน้องตอบเสียงหยัน ตั้งแต่ร้านอาหาร 

ทำท่าว่าจะไปได้สวย อาวุธก็พยายามยื่นมือเข้ามา ขอร่วมลงทุนขยายร้านด้วย  

อาภรณ์รู้ทันพี่ชายว่าอยากลงเงิน แต่ไม่ลงแรง และต้องการส่วนแบ่งสูง จึง 

ปฏิเสธอย่างไม่ไยดี อาวุธโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงแต่ทำอะไรไม่ได้ แม้จะเปลี่ยนวิธี 

ส่งน้องคนอื่น  ๆ  มาขอช่วยงานที่ร้านแทน แต่อาภรณ์ไม่ตกลงสักเรื่องเดียว

พี่น้องแต่ละคนไม่เคยให้ความช่วยเหลือในยามยาก บางคนนิ่งเฉยไม่สนใจ 

หลายคนปิดประตูใส่หน้าเมื่ออาภรณ์ไปขอยืมเงินมาตั้งร้าน แต่พอเงินทองเริ่ม 

ไหลมาเทมา คนเหล่านั้นก็วิ่งกลับมาหา มาขอส่วนแบ่งจากน้ำพักน้ำแรงที่ได้มา 

อย่างยากลำบาก ทำเป็นลืมกันไปหมดว่าเคยดูถูกไว้ว่าอย่างไร

‘ถ้าลื้อยังจะดื้อแต่งกับไอ้ลูกจ้างนั่น อั๊วจะไม่ไปเหยียบงานลื้อ แล้วจะไม่ให ้

ทุกคนในบ้านไปงานลื้อแม้แต่คนเดียว’
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อาภรณ์ไม่กลัวคำขู่ของพี่ชาย เชิดหน้าตอบกลับไปว่า

‘เข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่า อั๊วแค่มาบอกว่าจะแต่ง ไม่ได้มาเชิญ!’

งานแต่งงานของเจ้าของร้านสาวใหญ่กับหนุ่มวัยยี่สิบปลายจึงมีแต่ลูกจ้าง 

และลูกค้าประจำ แต่ไม่มีสมาชิกครอบครัวของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวเลยแม้แต่ 

คนเดียว

หลงัจากพงศเ์ปลีย่นสถานะจากลกูจา้งมาเปน็นายจา้งอกีคนของอาภรณโ์ภชนา 

แม่ครัวหลักก็วางมือจากงานหน้าเตาแก๊สโดยสิ้นเชิง และเปลี่ยนมาเป็นคนคุมเงิน 

คุมลูกจ้างในร้าน ปล่อยให้สามีเป็นใหญ่ในครัวแต่เพียงผู้เดียว ทั้งยังช่วยดูแล 

ลูกติดสามีเป็นอย่างดี เปลี่ยนชื่อให้ใหม่จากเด็กชายพร้อมเป็นพร้อมธวัช จัดการ 

ให้เข้าโรงเรียนเอกชนชั้นดีประจำจังหวัด เด็กชายวัยเจ็ดขวบยอมรับแม่ใหม่โดย 

ไม่มีปัญหา และเมื่อน้องสาวคนเล็กเกิดหลังจากการแต่งงานใหม่ของพ่อถึงห้าป ี

เขาก็เติบโตเป็นหนุ่มน้อยที่สามารถดูแลน้องสาวได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

หลังจากพัตรพิมลเกิดได้ไม่นาน อาภรณ์โภชนากลับประสบกับปัญหาใหญ่ 

เพราะเจ้าของตึกแถวเสียชีวิตลง  และทายาทเห็นว่าร้านขายดีเป็นเทน้ำเทท่า 

เนื่องจากสัญญาเช่าที่เคยทำไว้ไม่รัดกุมพอ จึงขอขึ้นค่าเช่าอีกหลายเท่าตัว อาภรณ ์

พยายามต่อรองให้ขึ้นเป็นรายปีและขอใช้อัตราคงที่ แต่อีกฝ่ายไม่ยอมท่าเดียว 

เพราะคิดว่าร้านเป็นหมูในอวย จะอย่างไรเสียก็ต้องยอมเช่าต่อแน่

เพราะสัญญาเช่าไม่ได้ระบุเรื่องยกเลิกการเช่าไว้ อาภรณ์จึงตัดสินใจหักดิบ 

ซื้อตึกแถวที่เพิ่งสร้างใหม่นอกเมืองไว้สี่คูหา และย้ายร้านในชั่วระยะเวลาสามเดือน 

นับจากเกิดปัญหาค่าเช่า สาวใหญ่ใช้วิธีปิดประกาศแจ้งลูกค้า และเดินบอกเป็น 

รายโต๊ะด้วยตัวเองทุกวัน การย้ายร้านออกจากตลาดกลับกลายเป็นเรื่องดี เพราะ 

ร้านใหม่ตกแต่งสะอาดตา มีที่จอดรถกว้างขวาง ทำให้ลูกค้าแน่นยิ่งกว่าเก่า

ยิ่งกิจการเจริญก้าวหน้า อาภรณ์ก็ยิ่งทำงานหนักจนเริ่มไม่มีเวลาดูแลทั้ง 

ลูกเลี้ยงลูกตัว  เมื่อพร้อมธวัชเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่สามในโรงเรียนแล้ว 

เกรดเฉลี่ยไม่ดีพอที่จะเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย สาวใหญ่จึงส่งลูกเลี้ยง 

เข้าเรียนโรงเรียนพาณิชย์ใกล้บ้านเพื่อเรียนบัญชี และให้ช่วยเริ่มต้นช่วยงาน 

ที่ร้านไปด้วย โดยหวังว่าพร้อมธวัชจะรับช่วงดูแลกิจการต่อจากนางและสามีได้ 
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ในอนาคต ส่วนบุตรสาวคนเดียวเมื่อเรียนจบชั้นประถม อาภรณ์ก็ส่งเข้าโรงเรียน 

ประจำชั้นดีในกรุงเทพฯ

‘แพรเริ่มเป็นสาวแล้วนะ’ นางให้เหตุผลกับสามีเมื่อเขาแย้งว่าไม่อยากให ้

ลูกสาวคนเดียวไปอยู่ไกลตัว ‘ให้อยู่ในร้านตึกแถว มีลูกจ้างผู้ชายเป็นฝูงไม่ได้ 

หรอก มันอันตราย วัน  ๆ  เธอก็อยู่แต่ในครัว ฉันอยู่แคชเชียร์ ใครจะดูแลลูก 

ได้ตลอด จะให้ลงมาอยู่ในร้านทั้งวันก็ไม่ได้’

พงศ์คล้อยตามภรรยาเช่นทุกเรื่อง ยอมให้อาภรณ์ส่งลูกสาวสุดรักสุดหวง 

เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนชื่อดังที่รับเฉพาะนักเรียนประจำ และกลับมา 

เยี่ยมบ้านได้ในช่วงปิดเทอมเท่านั้น และเมื่อพัตรพิมลเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา  

มาขอพ่อแม่ไปเรียนต่อต่างประเทศ เพราะเอกหทัย...เพื่อนสนิทชวนให้ไปเรียน 

ด้วยกัน อาภรณ์ก็สนับสนุนเต็มที่

นางผลักดันตัวเองจากเด็กล้างจาน ผู้ช่วยแม่ครัว แม่ค้าร้านอาหารตามสั่ง 

จนกลายมาเป็นเถ้าแก่เนี้ยร้านอาหารขนาดใหญ่ที่คนแน่นที่สุดในอำเภอเมือง 

เมื่อบุตรสาวต้องการไปสหรัฐอเมริกาจึงไม่ขัด เพราะการส่งลูกไปเรียนเมืองนอก 

หมายถึงฐานะครอบครัวที่เป็นปึกแผ่น มั่งคั่งทัดเทียมบรรดาเศรษฐีเก่าในจังหวัด 

และลบคำสบประมาทที่เคยได้รับในอดีตจนสำเร็จ

ทว่าเพราะทำงานหนักมาโดยตลอด อาภรณ์จึงสะสมความเครียดไว้มหาศาล 

และยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นจนเข้าวัยทองทำให้อารมณ์ร้าย  ๆ ที่เคยกักเก็บไว้ในใจได้ถูก 

ปลดปล่อยออกมา นางจึงกลายเป็นคนหงุดหงิดง่าย โมโหได้กับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  

จนลูกจ้างในร้านขวัญผวาไปกับเสียงตวาดยามไม่ได้ดังใจ คนที่ต้องรับอารมณ์ 

ของอาภรณ์หนักที่สุดคือลูกเลี้ยงที่ช่วยคุมบัญชี แต่พร้อมธวัชไม่เคยปริปากบ่น  

ส่วนพงศ์เองก็กลัวภรรยาจนหงอ ไม่เคยกล้าเตือนหรือห้ามปราม

มีเพียงพัตรพิมล...ลูกสาวสุดที่รักเท่านั้นที่นางไม่เคยอาละวาดใส ่ แม้ยามนั้น 

จะหงุดหงิดสักเพียงไหนก็ตาม

เมื่อพงศ์เสียชีวิตลง และอาภรณ์อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง 

ได้ พัตรพิมลรู้ดีว่าเธอเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะดูแลแม่ แม้ว่าจะต้องอยู่ 

ห่างไกลจากคนรักที่เพิ่งจะเริ่มเรียนปริญญาเอกในสาขาวิชาเดิมที่มหาวิทยาลัย 
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แห่งแคลิฟอร์เนีย เมืองแซนตาบาร์บารา ดนย์ก็เข้าใจและคอยให้กำลังใจหญิงสาว 

มาตลอด โดยเฉพาะในเวลาที่พัตรพิมลต้องเผชิญกับอารมณ์แปรปรวนของแม่  

หญิงสาวทำหน้าที่พยาบาลควบคู่ไปกับการทำงานแปลอิสระอยู่เกือบสี่ปี อาภรณ์ 

ก็ล้มป่วยหนักเพราะติดเชื้อเนื่องจากแผลกดทับ และเสียชีวิตไปเมื่อครึ่งปีก่อน 

โดยทิ้งคำสั่งเสียไว้สองข้อ

‘หม่าม้าไม่อยากให้แพรไว้ทุกข์นาน รีบแต่งงานกับดนย์ ให้ดนย์ย้ายมาอยู ่

บ้านเรานะลูก ให้เขามาช่วยแพรดูแลร้านของเราให้ดี’

‘พี่พร้อมดูแลดีอยู่แล้วนะคะ’

จำได้ว่ามารดามองเมินเหมือนไม่ได้ยินคำพูดของเธอ แต่เอ่ยซ้ำด้วยน้ำเสียง 

แหบพร่า

‘ดูแลร้านของเราให้ดี’

หลังจัดการงานศพของมารดาเรียบร้อยและออกทุกข์แล้ว พัตรพิมลก็คุย 

กับพร้อมธวัชเรื่องคำสั่งเสียของแม่ที่ให้รีบแต่งงาน ซึ่งพี่ชายก็เห็นดีด้วย

‘ใครมานินทาว่าร้ายยังไงก็ไม่ต้องสนใจหรอกแพร คนมันละโมบ อยากได ้

อยากมีไม่สิ้นสุด พอไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เหมือนหมาจิ้งจอกกับองุ่นเปรี้ยว ต่อให ้

เราดีกับเขาแค่ไหน แต่ถ้าไม่ให้เงิน ไม่ให้ผลประโยชน์ ก็ด่าเราสาดเสียเทเสีย 

อยู่ดี’ เขาว่าเสียงขมปร่า ‘เราทำตามที่หม่าม้าสั่ง รู้กันเองเท่านี้ก็พอ แพรจะจัด 

งานยังไง เลี้ยงที่ไหน ให้ช่วยอะไรก็บอกพี่กับรินด้วยแล้วกัน’

คนว่าร้ายนั้นหนีไม่พ้นอาวุธ ที่เข้ามาเจ้ากี้เจ้าการตั้งแต่อาภรณ์เป็นอัมพาต 

ใหม่  ๆ พยายามยัดเยียดลูกชายจอมเกเรของตัวเองให้มาช่วยบริหารร้านด้วย 

เหตุผลที่ว่า

‘ไอ้พร้อมมันลูกเลี้ยง จะไว้ใจได้ยังไง’

แม้จะป่วยจนเคลื่อนไหวไม่ได้ แต่ฝีปากของอาภรณ์ยังคมกริบเหมือนเดิม 

นางโต้พี่ชายกลับไปว่า

‘ลูกเลี้ยงที่เลี้ยงมาเองอย่างดี รู้ไส้รู้พุงกันทุกอย่าง ยังไงก็ดีกว่าหลานติดยา 

เรียนไม่จบ เข้า  ๆ  ออก  ๆ  คุกเหมือนบ้านหลังที่สองละโว้ย’

อาวุธโกรธจัดกว่าทุกครั้ง ประกาศกร้าวว่าจะไม่มาเหยียบบ้านน้องสาว 
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ที่ออกปากลั่น  ๆ  ว่าจะตัดขาดมาหลายรอบอีกแล้ว แต่เมื่อพัตรพิมลโทรศัพท์ไป 

แจ้งข่าวการเสียชีวิตของมารดา ผู้เป็นลุงก็แล่นมาหาถึงวัดตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนพิธี 

รดน้ำศพ ทำท่าโศกเศร้าราวกับรักน้องสาวอย่างสุดสวาทขาดใจ แต่ปากซักไซ้ 

การจัดงานและรับซองละเอียดยิบ

ชายสูงวัยฉลาดพอที่จะไม่โวยวายเมื่อรู้ว่ารินรดาหลานสะใภ้เป็นคนจัดการ 

เรื่องเงิน  ๆ  ทอง  ๆ  ทั้งหมด แต่ทำท่าเตือนราวกับผู้ใหญ่ใจดี

‘พี่สะใภ้เราเขาทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้หรือเปล่า แพรต้องดูให้ละเอียดนะ 

อย่าให้รั่วไหลเข้ากระเป๋าใครไปได้’

หลานสาวนิ่ง ไม่ตอบโต้ว่ากระเป๋าใครที่ว่านั้นคงมีกระเป๋าของอาวุธอยู่ด้วย 

เขาฉวยโอกาสแสดงตัวเป็นผู้ใหญ่ในงาน รับซองเงินช่วยงานจากแขกแล้วงุบงิบ 

เก็บไว้เองหลายซอง ทั้งยังชักชวนเพื่อนฝูงมาตั้งวงไพ่ป๊อกโดยอ้างว่านั่งเล่น 

ระหว่างเฝ้าศาลาตอนกลางคืน เธอเห็นการกระทำทุกอย่างของลุงชนิดสิ้นไส้ แต่ 

ที่ไม่ได้ทักท้วงเพราะไม่อยากให้มีเรื่องต่อหน้าศพแม่

แต่เมื่ออาวุธมาพูดกระทุ้งอีกสองสามครั้ง เธอก็ตอบไปอย่างไม่คิดจะ 

รักษาหน้าอีกฝ่ายเลย

‘พี่รินไม่เอาเข้าพกห่อตัวเองหรอกค่ะ เขารู้ว่าหากินกับคนตายน่ะมันบาป!’

คนหากินกับคนตายหน้าม้าน เอาหลานสาวไปด่าลับหลังต่ออีกว่า

‘แพรมันจองหอง เตือนดี  ๆ  ก็หาเรื่องด่ากระทบ อั๊วจะไม่ยุ่งกับบ้านนี้อีก 

แล้ว’

ทว่าไม่กี่วันต่อมา อาวุธกลับแล่นมาหาหลานสาวถึงบ้าน จุดประสงค์มี 

ข้อเดียวคือ

‘หม่าม้าแพรเขาทำพินัยกรรมไว้หรือเปล่า’

แม้จะป่วยนานหลายปี  แต่อาภรณ์ไม่เคยวางแผนเรื่องมรดกไว้เลย  

พัตรพิมลเดาว่าที่ลุงกลืนน้ำลายตัวเองแล้วรีบมาหา คงเป็นเพราะมีคนไปเล่าให้ฟัง 

ว่าหากผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรม มรดกจะถูกจัดสรรให้กับทายาทโดยธรรม แต่ 

คนเล่าคงเล่าไม่หมด หรือไม่ก็มีความรู้ด้านกฎหมายเท่าหางอึ่ง จึงไม่ได้บอกว่า 

ทายาทโดยธรรมชั้นแรกประกอบด้วยคู่สมรส  และลูก  หลาน  เหลน  ลื่อ  
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หรือที่เรียกกันว่าผู้สืบสันดานเท่านั้น ชั้นรองลงมาจึงเป็นพ่อแม่ ตามด้วยพี่น้อง 

ร่วมบิดามารดาเดียวกัน ทายาทโดยธรรมชั้นแรกของอาภรณ์จึงมีแต่หญิงสาว 

เพียงคนเดียว

อันที่จริง อาภรณ์เคยคิดจะรับพร้อมธวัชเป็นลูกบุญธรรมให้ถูกต้องตาม 

กฎหมาย แต่ติดที่แม่ของชายหนุ่มหนีหายไปทำให้ไม่สามารถทำนิติกรรมได้  

อีกทั้งพงศ์ก็ไม่เคยคิดไปร้องต่อศาล ขอถอนอำนาจการปกครองในตัวบุตรชาย 

ของคนเป็นแม่ พร้อมธวัชจึงมีฐานะเป็นเพียงลูกติดสามีมาโดยตลอด จนเมื่อเขา 

อายุครบยี่สิบปี บรรลุนิติภาวะแล้ว ทั้งอาภรณ์และพงศ์ก็ลืมเรื่องนี้ไปจนสนิท 

แต่ชายหนุ่มไม่เคยแสดงท่าทีเดือดร้อน ยังให้ความเคารพนับถือแม่เลี้ยงเสมือน 

แม่แท้  ๆ  ตลอดมา

หลังจากผิดหวังเรื่องมรดกไป อาวุธยังไม่ละความพยายาม เสนอแกม 

ยัดเยียดลูกชายคนเดิมที่ไม่สามารถไปหางานที่ไหนได้อันเนื่องจากประวัติชวนสยอง 

ให้มาช่วยงานที่ร้าน พัตรพิมลบอกปัดว่าเธอไม่สามารถตัดสินใจได้ ให้อาวุธไปคุย 

กับพร้อมธวัชเอาเอง แน่นอนว่าชายหนุ่มไม่เคยชอบหน้าลุงของน้องสาว จะว่ากัน 

ตามจริงคือเขาเกลียดอาวุธเสียด้วยซ้ำที่คอยด่าทั้งเขาทั้งพ่อว่าเป็นปลิงคอยสูบเลือด 

สูบเนื้อแม่เลี้ยงอยู่บ่อย  ๆ เขาจึงปฏิเสธข้อเสนอของอีกฝ่ายไปอย่างไร้เยื่อใย

พร้อมธวัชไม่สนใจว่าอาวุธจะเอาเขาไปด่าลับหลังว่าอย่างไร และบอกกับ 

น้องสาวว่าไม่ต้องสนใจเสียงนกเสียงกา ให้เตรียมตัวแต่งงานตามคำสั่งเสียของ 

มารดาก็พอ

คำทำนายของชายหนุ่มแม่นยำยิ่งกว่าหมอดู เพราะทันทีที่รู้ข่าวแต่งงาน 

ของหลานสาว อาวุธก็เต้นผาง

‘นังเด็กอกตัญญู! แม่มันเพิ่งจะตายไม่กี่เดือน ก็อยากมีผัวจนตัวสั่นแล้ว’

หญิงสาวรู้ดีว่าลุงไม่พอใจที่สิทธิ์ในมรดกของเธอจะไปตกทอดสู่ดนย์เป็น 

ชั้นแรก แทนที่จะเป็นพี่ชายต่างแม่ และนั่นทำให้สิทธิในมรดกของอาวุธอยู่ 

ห่างไกลออกไปอีก

เมื่อรู้เช่นเห็นชาติของลุงแท้  ๆ เธอจึงเลิกใส่ใจว่าอีกฝ่ายจะพูดถึง  จะ 

นินทาว่าร้ายอย่างไร แล้วเบนความสนใจไปที่งานมงคลที่กำลังจะมาถึงแทน
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พัตรพิมล  ตกลงกับคนรักว่าจะจัดงานมงคลสมรสอย่างเรียบง่าย 

ที่สุด คือตักบาตรตอนเช้า ตามด้วยการจดทะเบียนสมรส พิธีหลั่งน้ำพระ- 

พุทธมนต์ และเลี้ยงฉลองสมรสในช่วงกลางวัน โดยผู้ร่วมงานมีเพียงลูกจ้าง 

ในร้านและเพื่อนสนิทสมัยมัธยมศึกษาของเธออีกไม่กี่คนเท่านั้น  ส่วนญาติ 

ฝ่ายดนย์นั้นส่วนมากอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา  และชายหนุ่มตัดสินใจไม่เชิญ 

ญาติในไทยแม้แต่คนเดียว

พ่อแม่ของชายหนุ่มแยกทางกันตั้งแต่เขาเพิ่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้น และแม่ซึ่งแต่งงานใหม่ทันทีแสดงออกชัดเจนว่าไม่ต้องการเอาตัวลูกชาย 

วัยรุ่นไปอยู่ด้วยเพราะเกรงใจสามีใหม่ พ่อจึงพาเขากลับไปหาปู่ชาวอเมริกัน 

ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเบเทสดา รัฐแมริแลนด์ ดนย์จึงใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นท่ามกลาง 

ความเอาใจใส่ของพ่อ ปู่และย่าชาวไทย แม้ว่าพ่อจะแต่งงานใหม่ก่อนเขาเรียนจบ 

ไฮสกูลได้ไม่นาน แต่เขาก็เข้ากับแม่เลี้ยงได้ดี ทั้งยังเข้มแข็งและไม่เก็บเรื่อง 

ครอบครัวแตกแยกมาเป็นปัญหา

ดนย์เริ่มใช้ชีวิตลำพังตั้งแต่เข้าเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ 
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โอไฮโอ...ห่างจากบ้านปู่และพ่อเกือบสี่ร้อยไมล์ แม้จะกลับไปเยี่ยมบ้านทุก  ๆ  

ปิดเทอม แต่ระยะเวลาที่อยู่ไกลบ้านกว่าสี่ปีทำให้เขาชินกับการอยู่คนเดียว และ 

เมื่อตัดสินใจย้ายไปทำงานและเรียนปริญญาโทในฝั่งตะวันตกของประเทศก็ไม่ม ี

ใครคัดค้าน

สำหรับงานสำคัญของชีวิต ดนย์จึงเห็นตรงกับคนรักว่าควรจัดตามประเพณ ี

ให้ครบถ้วนในเมืองไทย แต่จะไปเลี้ยงฉลองใหญ่ท่ามกลางเพื่อนฝูงและครอบครัว 

ของดนย์ที่สหรัฐอเมริกา ชายหนุ่มเป็นฝ่ายเตรียมงานเกือบทั้งหมดตั้งแต่หา 

สถานที่จัดงาน ซึ่งมาลงตัวที่สวนสาธารณะริมชายหาดของเมืองแซนตามอนิกา  

การ์ดเชิญก็ส่งไฟล์ภาพมาให้พัตรพิมลเลือก ส่วนอาหารนั้นได้เอกหทัยซึ่งปักหลัก 

ทำงานอยู่ในลอสแอนเจลิสเป็นผู้รับผิดชอบ ว่าที่เจ้าสาวมีหน้าที่เพียงเตรียม 

ชุดแต่งงานกับของชำร่วยสำหรับแจกในงานเท่านั้น

และที่ดนย์กำลังเดินทางลัดฟ้าข้ามซีกโลกมาหาเธอ ก็เพื่อเข้าพิธีมงคลสมรส 

ตามประเพณีไทยในอีกสามวันข้างหน้า โดยคืนนี้เธอจะไปพักที่อพาร์ตเมนต์ 

ซึ่งมารดาซื้อไว้สำหรับครอบครัวใช้พักอาศัยเมื่อเข้ากรุงเทพฯ รับดนย์ที่สนามบิน 

ในวันถัดไปและเดินทางกลับบ้านของเธอด้วยกัน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสมรสแล้ว 

ทั้งคู่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาทันที พร้อมธวัชและรินรดาเองก็อยากไปร่วมงาน 

เลี้ยงฉลองริมชายหาดด้วย แต่เพราะไม่สามารถทิ้งร้านไปไหนเกินกว่าสองวันได ้ 

จึงขออวยพรในงานเลี้ยงฉลองสมรสช่วงกลางวันที่ทั้งคู่จะเป็นเจ้าภาพให้แทน

หลังจากสมรสแล้ว เธอตั้งใจจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาจนกว่าดนย์จะเรียนจบ 

จากนั้นค่อยคิดวางแผนกันว่าจะทำอย่างไรกันต่อ ดนย์อาจจะอยากอยู่ในประเทศ 

ที่เขาคุ้นเคยมากกว่า ส่วนพัตรพิมลไม่ได้ห่วงกิจการที่บ้านเลย เธอตัดสินใจว่า 

จะยกอาภรณ์โภชนาให้เป็นสิทธิ์ขาดของพี่ชาย

นี่จึงนับเป็นเรื่องเดียวที่เธอไม่ได้ทำตามคำสั่งของแม่

แม้เธอจะยังคงโศกเศร้ากับการสูญเสีย และเสียดายที่ไม่มีทั้งบุพการีร่วมอยู่ 

ในงานสำคัญของชีวิต แต่เมื่อนึกถึงคนรักที่กำลังจะได้พบกันและงานแต่งงานที่จะ 

มีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า พัตรพิมลก็ยิ้มออกมาได้อย่างมีความสุข

ฟ้าหลังฝนของเธอช่างสดใส เพราะนอกจากชีวิตรักจะดำเนินไปด้วยดี  
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การงานของเธอก็ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ชื่อเสียงในฐานะนักแปลเริ่มเป็นที่ยอมรับ 

หลังจากแปลวรรณกรรมและนวนิยายไปได้หลายเรื่อง สำนักพิมพ์ก็เพิ่งเสนองาน 

ชิ้นใหม่ให้ นั่นคืองานแปลนวนิยายโรแมนติกแฟนตาซีจตุภาคที่กำลังโด่งดัง 

อย่างมากในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยให้เธอเป็นผู้แปลคนเดียวทั้งสี่เล่ม  

ซึ่งหมายความว่าเงินค่าแปลที่เธอจะได้รับก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

ทั้งการงาน การเงิน และความรัก ทุกอย่างล้วนสวยงามลงตัว ครบ 

สมบูรณ์จนเธอไม่คิดว่าชีวิตจะดีไปกว่านี้ได้อีกแล้ว

หลังจากขับรถมาได้เกือบหนึ่งชั่วโมง หญิงสาวเริ่มกระหายน้ำจึงเลี้ยวรถ 

เข้าสถานีบริการน้ำมัน แล้วเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ หญิงสาวยืนลังเลอยู่หน้า 

ตู้แช่เครื่องดื่มอยู่ครู่ใหญ่ สุดท้ายก็เลือกทั้งชาเขียวแบบไม่ใส่น้ำตาลและน้ำดื่ม 

ขวดเล็ก

กลับมาขึ้นรถแล้วขับออกสู่ถนนอีกครั้ง พัตรพิมลฮัมเพลงอย่างรื่นรมย์  

พลางเหยียบคันเร่งให้รถยนต์แล่นฉิวไปตามถนนที่โล่งว่าง  เส้นทางขึ้นเนิน 

เบื้องหน้าทำให้หญิงสาวกดคันเร่งลึกกว่าเดิมเพื่อรักษาความเร็ว

ทว่าทันทีที่พ้นเนินขาขึ้นและเท้าของเธอเลื่อนมาแตะเบรก รถกลับไม่ลด 

ความเร็วลงเลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้าม มันกลับพุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วย 

ความเร็วที่สูงขึ้นเรื่อย  ๆ

พัตรพิมลอ้าปากค้าง หัวใจเต้นระรัว มือสองข้างกุมพวงมาลัยเกร็งแน่น 

เมื่อเห็นว่ามีรถบรรทุกอยู่ในช่องจราจรด้านหน้าห่างออกไปไม่กี่สิบเมตร  เธอ 

เหลือบตามองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายแล้วหักออกอย่างรวดเร็ว  เท้าพยายาม 

เหยียบเบรกซ้ำ  ๆ ทว่ายังคงไร้ผล

แท่นเบรกไม่ทำงาน ยามเหยียบลงไปเสมือนกดด้ามปากกาที่ปราศจาก 

สปริง ไร้ซึ่งน้ำหนักและแรงดีดตอบสนอง

เธอหักพวงมาลัย พารถห้าประตูหลบหลีกรถคันที่สองและสามในช่อง 

จราจรเบื้องหน้า ปาดหน้ารถบรรทุกอีกหนึ่งคัน แล้วผ่อนลมหายใจออกเมื่อถนน 

ว่างเปล่า ทว่าเมื่อเห็นเส้นทางเบื้องหน้าแล้วกลับตกใจแทบสิ้นสติ

ทางโค้ง!
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พัตรพิมลรีบหักพวงมาลัยอีกครั้งเพื่อรักษาทิศทางเมื่อรถพุ่งเข้าสู่โค้งของ 

ถนน  ทว่าด้วยความเร็วเกือบหนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง  รถยนต์ 

สีน้ำเงินสะท้อนแสงจึงหมุนคว้างอย่างเสียหลัก หญิงสาวกรีดร้อง พริบตาเดียว 

ก็เกิดเสียงโครมสนั่นหวั่นไหว รถทั้งคันหมุนกลิ้งไปตามถนน ถุงลมนิรภัยดีดตัว 

ออกปะทะร่างของเธอจนหายใจไม่ออก ศีรษะสะบัดไปกระแทกกับกระจกด้านข้าง 

อย่างแรง

เมื่อรถพลิกคว่ำเป็นครั้งสุดท้ายและหยุดนิ่ง เธอพยายามปลดเข็มขัดนิรภัย 

ตะเกียกตะกายออกจากตัวรถที่บัดนี้กลายเป็นซากเหล็ก ทว่าความเจ็บปวดที่แล่น 

ไปทั่วสรรพางค์กายทำให้ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ สายตาเริ่มพร่าเลือนไป 

พร้อม  ๆ  กับเสียงตะโกนก้องในใจ

เธอยังไม่อยากตาย!

แก้มของเธอเจ็บร้าว ปวดระบมไปหมด เธอยกมือขึ้นแตะอย่างยากลำบาก 

และทันทีที่นิ้วสัมผัสผิวหน้า ความเจ็บปวดก็ทวีขึ้น ของเหลวอุ่น ๆ ทะลักท่วมนิ้ว 

จนกลายเป็นสีแดงฉาน

มือตกลงข้างกายอย่างสิ้นเรี่ยวแรง ความมืดมนค่อย  ๆ  สยายม่านลงมา 

ครอบคลุมคลองจักษุ แม้จะแทบมองไม่เห็นสิ่งใดแล้ว แต่หูยังแว่วได้ยินเสียง 

เอะอะเอ็ดตะโรรอบกาย จมูกได้กลิ่นเหม็นไหม้ของน้ำมันและควันไฟ เธอสูด 

ลมหายใจเข้าแผ่วเบาแล้วสำลักออก ร่างไหวน้อย  ๆ แต่เจ็บร้าวไปทั่วทั้งตัว

ทรมานเหลือเกิน ป๊า หม่าม้าคะ แพรเจ็บ แพรกลัว

พี่ดนย์จ๋า ช่วยแพรด้วย

ดวงหน้าของคนที่เธอรักปรากฏขึ้นในมโนสำนึก ความเจ็บปวดทวีขึ้น 

ทุกขณะ สิ่งสุดท้ายที่พัตรพิมลมองเห็นผ่านดวงตาที่พร่ามัวคือกระจกที่แตกร้าว 

เป็นเมล็ดข้าวโพด บางส่วนหลุดร่วงลงมากระจายไปทั่วบริเวณ ของเหลวอุ่น  ๆ  

ที่ไหลทะลักลงมาตามขมับจนอาบทั่วแก้มและพื้นถนนลาดยางอันแสนร้อนระอุ 

ยามเที่ยงวัน

ครั้นแล้ว สติสัมปชัญญะของเธอก็หลุดลอย
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ความทรมานทางกายจางหายไปในที่สุด

พัตรพิมลรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แสงสว่างที่ 

เล็ดลอดผ่านเปลือกตาทำให้เธอลังเล ก่อนจะกะพริบตาช้า  ๆ  เพื่อปรับสภาพ 

ดวงตาให้เข้ากับสภาพรอบกายได้

ภาพตรงหน้าทำให้เธอแทบจะอ้าปากค้าง แทนที่จะนอนนิ่งอยู่บนพื้นถนน 

หรือในโรงพยาบาล เธอกลับกำลังยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าโล่งกว้างตามลำพัง ทว่า 

เป็นทุ่งหญ้าที่งดงามสุดบรรยาย มีดอกไม้สีสวยสดใสแย้มกลีบบานแทบจะทั่ว 

ทุกตารางนิ้ว ไกลออกไปเบื้องหน้าคือเทือกเขาที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา ทิวเขานั้น 

สูงเยี่ยมเทียมเมฆ และแม้จะแหงนหน้าตั้งบ่าก็ยังมองไม่เห็นยอดของมัน

ภูมิทัศน์อันน่าอัศจรรย์ที่ปรากฏในสายตาทำให้ไม่อาจอยู่เฉย จึงก้าวขา 

ออกเดินเพื่อสำรวจตรวจตราอย่างใคร่รู้ น่าแปลกที่สุดเมื่อยามก้าวเดิน เท้า 

เปล่าเปลือยของเธอสัมผัสได้ถึงพื้นดินอ่อนนุ่มทว่าบางเบาประหนึ่งปุยเมฆ  

ให้ความรู้สึกล่องลอยเหมือนอยู่ท่ามกลางอากาศทั้ง  ๆ  ที่สองขานั้นเหยียบย่ำไป 

บนพื้นหญ้าสีเขียวมรกต

ทุกสิ่งทุกอย่างดูงดงามเกินกว่าจะเป็นโลกแห่งความจริง ทั้งทุ่งหญ้าและ 

ขุนเขา ส่วนหมู่ไม้ด้านขวามือก็ใหญ่โตเสียจนยี่สิบคนโอบไม่รอบ ราวกับจำลอง 

ต้นสนนายพลเชอร์แมนจากป่ายักษ์ของอุทยานแห่งชาติซิควอยอามาเลยทีเดียว  

ทว่าแม้ขนาดของมันจะใกล้เคียงกับต้นสนยักษ์  สัณฐานส่วนอื่นของมันกลับ 

ไม่คลับคล้าย กิ่งก้านสาขาที่แผ่ขยายให้ร่มเงาครึ้มนั้นดูเหมือนต้นจามจุรียิ่งกว่า 

พรรณไม้อื่น และเมื่อเธอสืบเท้าเข้าไปใกล้ ก็เห็นเงาร่างคล้ายมนุษย์เคลื่อนไหว 

อยู่รอบโคนต้นทั้งหลาย บ้างนั่งอยู่บนชิงช้าที่ประดิษฐ์จากเถาวัลย์และประดับ 

แซมด้วยดอกไม้ดอกเล็กสีชมพู เหลือง และฟ้า บ้างจับกลุ่มเริงระบำด้วยความ 

รื่นรมย์

เมื่อก้าวใกล้เข้าไปเรื่อย  ๆ  จึงเห็นชัดเจนขึ้นว่านอกจากกลุ่มคนที่กำลังเล่น 

ชิงช้าและเต้นรำอย่างสุขสดชื่น ยังมีสิ่งมีชีวิตน่าเอ็นดูอย่างกระต่ายสีขาวขนฟูตัวโต 

กระรอกสีน้ำตาลแดงหางยาวเป็นพวง และนกสีสวยนานาพันธุ์ที่บินถลาร่อนลม 

ไปมาอย่างไม่เกรงกลัวมนุษย์ เธอกะพริบตาถี่  ๆ  เพราะไม่แน่ใจว่าภาพอันแสน 
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งดงามประหนึ่งดินแดนแห่งเทพนิยายตรงหน้าจะเป็นเพียงฝันหรือไม่

ราวกับธรรมชาติรอบตัวจะรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิด พลันจมูกก็ได้กลิ่น 

ดอกไม้หอมจรุง มันมาจากดอกลิลี่หุบเขากอใหญ่ทางซ้ายมือ ดอกอันน้อยนิด 

และรูปทรงเหมือนระฆังคว่ำนั้นไม่น่าเชื่อเลยว่าจะให้กลิ่นหอมอย่างที่สุด และเมื่อ 

กลิ่นของลิลี่จางหายไป เธอจึงสัมผัสได้ถึงสายลมอบอุ่นเบาสบาย จากนั้นค่อย 

ได้กลิ่นของต้นหญ้าและน้ำจากลำธารที่อยู่ห่างออกไป เธอลองยกมือหยิกเนื้อ 

ตัวเอง และ...มันเจ็บ

ที่นี่คือที่ไหนกันแน่!

เธอจำอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ดี จำสภาพรถยนต์ห้าประตูที่พังยับเยิน 

กลิ่นน้ำมันและควันไฟ รวมทั้งความร้อนระอุของถนนได้ก่อนที่จะหมดสติไป แต ่

ทุกอย่างกลับเลือนหายไปหมดเมื่อเธอลืมตาขึ้น

ความปรารถนาที่จะได้รับคำตอบทำให้เธอเร่งฝีเท้าเข้าใกล้หมู่ไม้ใหญ ่ ทว่า 

เมื่อก้าวเข้าไปอยู่ท่ามกลางกลุ่มคน แต่ไม่มีใครสนใจเธอ แม้บางคนจะทอดสายตา 

ตรงมา แต่ก็กลับมองผ่านไปเสียเฉย  ๆ  ราวกับเธอมิได้ยืนอยู่ตรงนั้น

หญิงสาวจึงถือโอกาสจ้องมองคนเหล่านั้นอย่างพินิจพิเคราะห์ ในกลุ่ม 

ประกอบด้วยชายหนุ่มและหญิงสาว มีเด็ก ๆ จำนวนไม่มากนัก แต่ไม่มีใครอยู่ใน 

วัยชรา สีหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ร่างกายคล้ายมีรัศมีสีทองอ่อน 

เปล่งประกายฉายฉานออกมา ทำให้ดูสูงส่งเกินกว่าความเป็นมนุษย ์ ชวนให้เชื่อว่า 

น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีรูปกายคล้ายคนเท่านั้น

เธอกวาดตามองไปรอบ  ๆ หลังมองดูพวกเขาได้พักใหญ่เมื่อยังไม่มีใคร 

รู้สึกถึงตัวตนของเธอ จึงเดินลัดเลาะผ่านกลุ่มคนไปยังบรรดาชิงช้าที่แขวนลงมา 

จากกิ่งที่เตี้ยที่สุดของต้น กระนั้นยังสูงเหนือพื้นดินหลายเมตร คนส่วนมาก 

ที่โล้ชิงช้าอย่างสนุกสนานเป็นเด็กและหญิงสาว เสียงหัวเราะสดใสดังเป็นระยะ

ที่นี่เป็นดินแดนแห่งความสุขหรืออย่างไร ทำไมจึงมีแต่คนยิ้มและหัวเราะ

‘จะเรียกอย่างนั้นก็ได้’

เสียงดังมาจากเบื้องบนทำให้เธอชะงักเท้า  นึกโล่งอกว่าในที่สุดก็มีคน 

มองเห็นเธอแล้ว
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เธอเงยหน้าขึ้น เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งห้อยขาลงมาจากกิ่งไม้ที่สูงจาก 

พื้นดินขึ้นไปจากที่แขวนชิงช้า ร่างบอบบางดูงดงามเหนือคนอื่นในกลุ่ม ทั้งยัง 

แต่งกายด้วยชุดยาวสีขาวสะอาดตา ในขณะที่คนอื่น  ๆ  สวมเสื้อผ้าอย่างคนปกติ

และเพราะอีกฝ่ายส่งยิ้มอ่อนโยนมาให้ พัตรพิมลจึงเอ่ยตอบอย่างแจ่มใส

‘ดีใจจัง มีคนพูดกับแพรเสียที’

คนบนกิ่งไม้ขยับตัว เธอแน่ใจว่าหญิงสาวชุดขาวไม่ได้กระโดด เพียงแต่ 

ปล่อยมือและทำท่าเหมือนลุกขึ้นจากเก้าอี้ แต่กลับร่อนถลาลงสู่พื้นดินอย่าง 

นุ่มนวลราวกับนางหงส์ที่เหินขึ้นและร่อนลง

เธอแทบอ้าปากค้าง นี่ต้องไม่ใช่ความจริง คนเราจะ  ‘ร่อน’  แบบนั้นได้ 

ยังไงกัน

‘ได้สิ อยู่ที่นี่ จะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น ไม่แปลกหรอก’

‘แล้วที่นี่คือที่ไหนกันล่ะคะ’

เธอถามสิ่งที่ค้างคาในใจนับตั้งแต่ลืมตาขึ้น ทว่าอีกฝ่ายกลับยิ้มอ่อนโยน

‘ถามใจของเธอดู ประมวลความคิด แล้วจะได้คำตอบ’

ลมหายใจของเธอสะดุด ไม่สิ...เธอไม่ได้หายใจต่างหาก

พัตรพิมลค่อย  ๆ  ยกนิ้วชี้ขึ้นมา นิ้วของเธอ...ทั่วร่างกายของเธอสั่นระริก 

เธอวางนิ้วเหนือริมฝีปากช้า  ๆ รอรับ ‘สิ่ง’ ที่ยืนยันความมีชีวิตจากใต้จมูกของตัวเอง 

พลางภาวนาว่าอย่าให้เป็นอย่างที่คิดเลย

ไม่มีความเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยนิดหลุดลอดออกมา ไม่มีลมมากระทบนิ้ว 

ของเธอเลยแม้สักวูบหนึ่ง...วูบเล็ก  ๆ  แผ่วเบาก็ไม่มี!

เธอกัดริมฝีปาก พยายามกล้ำกลืนความจริงตรงหน้าอย่างเจ็บปวด ไม่จริง! 

เธอยังไม่ตาย เธอไม่อยากตาย เธอยังไม่พร้อมเลยสักนิด

ชีวิตของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นแท้  ๆ ทำไมต้องมาจบลงอย่างรวดเร็วด้วย

คนที่อยู่ข้างหลังเธอจะเป็นอย่างไรนะ พี่พร้อม พี่ดนย์ พี่ริน พวกเขา 

จะเสียใจและโศกเศร้าถึงเธอสักเพียงไหนที่เธอต้องจากมาทั้ง  ๆ  ที่ยังไม่สมควรแก่ 

วัยและกาลเวลา

‘เธอไม่อยากอยู่ที่นี่’



ดั่งสรวงสาป

21

เสียงเปรยนั้นเหมือนเสียดาย พัตรพิมลพยักหน้าอย่างเศร้าสร้อย ทว่า 

แม้จะเจ็บปวดและอยากร้องไห้จนอกแทบระเบิด น้ำตากลับไม่ยอมรินไหลเลย 

สักหยด

‘ที่นี่มีแต่ความสุข สงบ ไม่มีที่ให้กับน้ำตา เธอน่าจะดีใจไม่ใช่หรือ ที่มา 

พบกับความสวยงาม เย็นสบาย ไม่ใช่...อีกที่หนึ่ง ที่ที่เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้อง 

เปลวเพลิง และความร้อนเร่าทุรนทุราย’

น้ำเสียงเนิบช้า ทว่ากังวานเสนาะใสมีแววปลอบโยน แต่เธอกลับไม่รู้สึก 

ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อย

‘กรรมดีของเธอพาเธอมาที่นี่ แต่...’

หญิงสาวแสนสวยชะงักไป เงยหน้าขึ้นมองเบื้องบน ดวงตาเบิกกว้างและ 

คอเอียงนิด  ๆ  ราวกับมีใครมากระซิบบอกข้อความอยู่ข้างหู สุดท้ายจึงยิ้มอ่อน  ๆ 

สีหน้ามีแววกระจ่างแจ้ง

‘ไม่น่าเชื่อเลย พวกเขาบอกว่า ยังไม่ถึงเวลาของเธอ แปลกจริง ไม่เคย 

มีใครมาถึงที่นี่มาก่อนหากยังไม่ถึงเวลานี่นา’

พตัรพมิลเบกิตากวา้ง ‘พวกเขา’ นีห่มายถงึใครกนั และหากทีน่ีเ่ปน็แดนสรวง 

อย่างที่เธอเข้าใจจริง  ๆ ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เร้นลับหาคำอธิบายไม่ได้คอยกำกับ 

ดูแลและชี้นำอยู่เหนือดินแดนแห่งนี้ขึ้นไปอีกใช่หรือไม่

‘เธอมีสิทธิ์เลือก จะอยู่ หรือจะกลับไป’

‘อยู่...เพื่ออะไรคะ แล้วอยู่นานไหม’

เธอยังสงสัย ทว่าอีกฝ่ายตอบเฉพาะคำตอบข้อหลัง

‘อยู่นานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เธอได้ทำมา’

‘แล้วหลังจากนั้นล่ะคะ’

‘เธอก็จะกลับไปสู่สังสารวัฏอีกครั้ง กลับไปสั่งสมบุญและกรรม ทั้งดีและ 

ชั่ว จนหมดอายุขัย หากทำแต่สิ่งดีงาม ก็จะได้กลับมาที่นี่อีก’

เธอนิ่งไปครู่ใหญ่เพราะยังอาลัยชีวิตในชาตินี้อยู่มาก รู้สึกว่า ๒๕ ปีที่ผ่านมา 

ยังใช้ไม่คุ้มเลยสักนิด หากต้องอยู่ ‘ที่นี่’ โดยไม่ได้พบหน้าครอบครัวและคนรักอีก 

คงเป็นความทรมานแสนสาหัส
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เพราะยังมีห่วงหลายประการที่ตัดไม่ขาด เธอจึงตัดสินใจได้รวดเร็ว

‘แพรเลือกกลับไปค่ะ’

หญิงสาวชุดขาวมีสีหน้าเสียดาย ก่อนพูดเสียงนุ่มนวล

‘ถ้ากลับไปแล้ว เธอจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีก จนกว่าจะถึงเวลาดับสูญที่ 

แท้จริงของเธอ คิดให้ดีเสียก่อน ว่าหากเธอกลับไปแล้วรูปลักษณ์หรือสมรรถภาพ 

ทางกายเปลี่ยนแปลงไป เธอจะอยู่อย่างนั้นไปอีกแสนนานได้หรือไม่’

คนฟังไม่ทันนึกถึงกรณีอื่นนอกเหนือจากเสียโฉมเพราะจำได้ว่าแก้มถูก 

กระจกบาด หรือไม่...ก็อาจสูญเสียอวัยวะสำคัญ เป็นต้นว่าสูญเสียขา แขน  

หรือกระดูกสันหลังหักจนเดินไม่ได้

ความคิดนั้นทำให้อากาศแสนสบายรอบตัวกลับเย็บวูบ

‘หมายความว่าถ้ากลับไปแล้ว แพรอาจจะพิการหรือคะ’

‘ฉันตอบไม่ได้ ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จนกว่ามันจะเกิด’

ยากจริง! พัตรพิมลนึก แต่ถึงอย่างไร เธอก็ยังไม่พร้อมจะสละทุกสิ่ง 

มาอยู่ในดินแดนแห่งนี้ เธอยังไม่ได้แต่งงาน ยังไม่ได้ลิ้มรสชาติอันแสนหอมหวาน 

ของชีวิตคู่ และยังไม่ประสบความสำเร็จเรื่องงานอย่างแท้จริงเลย

‘แล้วถ้าแพรเลือกจะกลับไป ต้องทำยังไงคะ’

‘หลับตา’

เธอทำตามอย่างเชื่อฟังทันที

‘ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าเธอจะได้ยินอะไร หรือรู้สึกอย่างไร จงอย่า 

ลืมตา ฉันขอให้เธอโชคดี พึงระลึกไว้เสมอว่ากรรมดีพาเธอมาที่นี่ก็จริง แต่ 

ต่อจากนี้ไป หากเธอไม่สร้างกรรมดีเพิ่ม หรือกระทำแต่กรรมชั่ว เธออาจจะ 

ไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลย’

สิ้นเสียงของหญิงสาวชุดขาวที่บัดนี้พัตรพิมลแน่ใจว่าอีกฝ่ายน่าจะเป็น  

‘นางฟ้า’ สายลมนุ่มนวลเย็นสบายรอบกายก็พลันเปลี่ยนเป็นกระโชกรุนแรง 

ประหนึ่งพายุพัด ชั่วพริบตาเดียว พื้นดินที่เหยียบยืนอยู่ก็สลายวับ และร่างกาย 

ดิ่งวูบลงอย่างรวดเร็ว  เธอยกแขนโอบกอดตัวเองทั้ง  ๆ  ที่ยังหลับตา  ความ 

เสียดทานจากการตกจากที่สูงเพิ่มขึ้นทุกขณะ จนสุดท้าย ความกดดันที่รุนแรง 
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กว่าแรงโน้มถ่วงนับร้อยนับพันเท่าก็ฉุดกระชากสติของเธอให้หลุดลอยไปอีก 

ครั้งหนึ่ง

ในจิตของเธอเหลือเพียงความว่างเปล่า ครั้นแล้วร่างกายก็ชาดิก ปราศจาก 

ความรู้สึกใด  ๆ ราวกับเส้นประสาทไม่ได้ทำหน้าที่ของมันอีกต่อไปแล้ว

นานแสนนาน เธอค่อยกลับมามีความรู้สึกอีกครั้ง ความปวดร้าวที่ศีรษะเกิดขึ้น 

ทีละน้อย จากนั้นก็ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ สุดท้ายคือปวดจนอยากจะ 

กรีดร้อง หูเริ่มได้ยินเสียงกระซิบและพูดคุยแว่ว  ๆ  แต่จับใจความอะไรไม่ได้เลย

ชั่วครู่ต่อมา แสงก็เริ่มลอดเข้าเปลือกตา จากแสงนวลน้อยนิด กลายเป็น 

ความเจิดจ้าที่เร่งเร้าให้เธอลืมตาขึ้น

พัตรพิมลเปิดเปลือกตาขึ้นอย่างเชื่องช้า มองเห็นแต่สีขาวโพลน ความ 

ปวดแปลบในศีรษะยังคงอยู่ แต่ไม่มากเท่ากับเมื่อครู่ มือซ้ายของเธอเจ็บ หาก 

เมื่อขยับมือไปมาน้อย  ๆ  จึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะสายน้ำเกลือที่เสียบคาไว้  

เธอพยายามยกตัวขึ้นแต่ไม่สำเร็จ แม้แต่จะขยับปากยังรู้สึกว่ายากเย็นแสนเข็ญ

ลำคอของเธอแห้งเป็นผงจนอยากดื่มน้ำสักแก้ว เธอกลืนน้ำลายแล้วรู้สึก 

แสบร้อน ทว่าก็เปล่งเสียงออกมาได้ในที่สุด

“น้ำ...”

เสียงนั้นทั้งแหบและเบาเหมือนลูกแมวแรกเกิดร้องครวญคราง ทว่ามัน 

ทำให้ห้องที่เงียบสงัดเกิดโกลาหลขึ้นมาทันที

“แพร! แพรฟื้นแล้ว!”

พร้อม  ๆ  กับเสียงร้องตะโกนของผู้ชาย ร่างสองร่างก็ถลามาอยู่ข้าง  ๆ  เธอ 

คนหนึ่งเป็นสตรีวัยกลางคน อายุประมาณห้าสิบปี แต่งกายสะสวยทันสมัย 

ทว่าดวงหน้าค่อนข้างซีดเซียว ส่วนอีกคนเป็นชายหนุ่มอายุราวสามสิบกลาง  

เขามีเครื่องหน้าคมสันและผิวสีแทน ทั้งสองมีสีหน้าตื่นเต้นยินดี แต่นั่นทำให้ 

พัตรพิมลนิ่วหน้า

แปลกจัง สองคนนี้เป็นใคร แล้วมาเรียกชื่อเธออย่างสนิทสนมได้อย่างไรกัน

“ขอน้ำ”
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“จ้ะ ๆ” คนสูงวัยกว่ารับคำทันที ก่อนหันไปสั่งชายหนุ่มข้าง ๆ “พีร์ จัดการ 

ให้ทีนะจ๊ะ”

ครู่เดียว ชายหนุ่มก็ส่งน้ำแก้วที่ใส่หลอดพลาสติกสีขาวให้หญิงวัยกลางคน 

ซึ่งรับแก้วมายื่นหลอดให้พัตรพิมล ทั้งยังคอยประคองแก้วไว้ขณะเธออ้าปากดูดน้ำ 

อย่างกระหาย

น้ำในแก้วอุ่นพอดี ช่วยให้คอของเธอชุ่มและโล่งขึ้นมากทีเดียว มาก... 

จนกระทั่งสามารถเปิดปากพูดได้แล้ว

“ขอบคุณค่ะ”

ทั้งสองมองหน้ากันราวกับเธอเป็นสิ่งประหลาด พัตรพิมลได้แต่มองกลับ 

อย่างสงสัยว่าเธอพูดอะไรผิดไป

ทว่าคงเป็นเพราะสายตาที่ไม่เข้าใจของเธอ ทำให้หญิงวัยกลางคนที่ยืนนิ่ง 

อยู่ข้างเตียงถึงกับมีน้ำตาคลอหน่วยทีเดียว

“โถ! แพร” น้ำเสียงนั้นอ่อนโยนราวกับแม่ปลอบประโลมลูกรัก มือของ 

อีกฝ่ายแตะลงที่ศีรษะ แล้วลูบผมเธออย่างทะนุถนอม “หัวคงจะกระแทกแรง  

พูดจาเป็นคนละคนเลย”

พัตรพิมลสะดุ้งแล้วเบี่ยงตัวหลบ พานงงหนักกว่าเก่า เธอก็พูดของเธอ 

อย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ไม่เห็นจะแปลกตรงไหน

แม้ว่าอาภรณ์จะได้รับการศึกษาน้อย และพูดจามึงมาพาโวยกับคนใน 

ครอบครัว แต่เพราะทำงานด้านบริการตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งมาเปิดร้านอาหาร 

ของตัวเอง ทำให้มารดาของพัตรพิมลรู้ว่าคำพูดสุภาพและมีหางเสียงนั้นสามารถ 

สร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากเพียงไร นางจึงยึดหลักพูดจาไพเราะกับลูกค้า 

ให้มากที่สุด ความอ่อนน้อมและมีมารยาทเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาภรณ์โภชนา 

มีลูกค้าประจำเหนียวแน่น ส่วนพัตรพิมลเอง นอกจากได้รับการปลูกฝังจาก 

มารดาแล้ว หญิงสาวยังได้รับการศึกษาในโรงเรียนหญิงล้วนที่ขึ้นชื่อลือชาว่า 

เข้มงวดกวดขันเรื่องมารยาทและคำพูดคำจาเป็นอย่างยิ่ง วาจาของเธอจึงไพเราะ 

เสนาะหูผู้ฟังเสมอ

แต่สีหน้างุนงงของคนทั้งสอง ยังไม่สร้างความสงสัยให้เธอเท่ากับว่า พี่ชาย 
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พี่สะใภ้ และคนรักของเธอหายหน้าไปกันหมด

พวกเขาทิ้งให้เธออยู่กับคนแปลกหน้าพวกนี้ได้อย่างไรกัน!

ความสงสัยทำให้พัตรพิมลรีบซักทันที

“พวกคุณเป็นใครกันคะ”

คำถามนั้นเหมือนกับทิ้งระเบิดลงกลางวง สีหน้าของหญิงวัยกลางคน 

ตื่นตระหนก หันไปจับแขนชายหนุ่มไว้แล้วพูดเสียงสั่น

“พีร์! น้องจำเราไม่ได้ มันเป็นไปได้ยังไงกัน”

ชายหนุ่มที่หน้าตาหล่อเหลาเข้าขั้นดาราภาพยนตร์มีสีหน้าไม่ดีนัก เขามอง 

พัตรพิมลอย่างลังเล ก่อนถามเบา  ๆ

“แพร...อย่าเล่นแบบนี้สิ จำพี่กับแม่ไม่ได้หรือ”

อ้อ...สองคนนี้เป็นแม่ลูกกัน แต่ทั้งคู่เป็นญาติทางไหนของเธอกันล่ะ จะว่า 

ทางลุงวุธหรือป้า  ๆ  น้า  ๆ  พี่น้องของแม่ก็ไม่น่าใช่ ทางพ่อยิ่งแล้วใหญ่ เธอไม่เคย 

เจอญาติฝั่งพ่อเลยสักคนเดียว

“จำไม่ได้ค่ะ เราเป็นญาติกันหรือคะ”

‘แม่’  เริ่มสะอื้น น้ำตาไหลพราก  ๆ ส่วน  ‘พี่’  มีสีหน้าหนักใจมากทีเดียว

“แม่ใจเย็น ๆ ไว้ก่อนนะครับ ให้พีร์พูดเอง” เขาปลอบแล้วหันมาที่เธออย่าง 

ร้อนใจ “นี่แม่ของแพรไง ส่วนพี่...พี่พีร์...พี่ชายของแพร แพรจำไม่ได้หรือ”

เธอผวา เกือบจะตะโกนใส่ว่าพวกคุณเป็นบ้าไปแล้วหรือไง อยู่ ๆ มาตู่เอาว่า 

เธอเป็นลูกเป็นน้องหน้าตาเฉย แต่เพราะสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยให้ทำเช่นนั้น  

จึงได้แต่ตอบเสียงแหบพร่า

“แม่แพรตายไปแล้วค่ะ ส่วนพี่ชายของแพร...” เธอมองชายหนุ่มที่รูปร่าง 

สูงใหญ่ หน้าตาหล่อเหลาเข้าขั้นดารา แล้วเอ่ยต่ออย่างมั่นใจ “หน้าตาไม่เหมือน 

คุณสักนิด”

ฟังคำตอบแล้ว ‘แม่’ กลับร้องไห้หนักขึ้นไปอีก เสียงสะอึกสะอื้นดังไม่หยุด 

ในขณะที่  ‘พี่’  หมดความอดทน เอ็ดเสียงลั่น

“เลิกเล่นได้แล้ว! เห็นไหมว่าแม่ร้องไห้ใหญ่เลย เราสลบไปตั้งหลายวัน  

แค่นี้แม่ก็ใจเสียจะแย่ ยังจะมาเล่นบ้า ๆ อย่างความจำเสื่อมอีก ทำให้แม่เสียน้ำตา 
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มันบาปนะแพร”

สีหน้าของอีกฝ่ายถมึงทึงจนเธอไม่คิดว่าเขาล้อเล่น แต่เธอก็ไม่ได้ล้อเล่น 

กับพวกเขาเหมือนกัน

“คุณต่างหากพอได้แล้ว  แพรไม่รู้จักพวกคุณนะคะ  แล้วนี่ . . .พี่ดนย์  

พี่พร้อม พี่รินหายไปไหนกันหมด ทำไมทิ้งแพรไว้กับคนแปลกหน้าแบบนี้”

เสียงตอบโต้แม้จะแหบแห้ง แต่มันแข็งกร้าวและเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ 

เสียจนชายหนุ่มคลายความเคียดขึ้งในสีหน้าลงเล็กน้อย เขาถอยห่างออกไป จูง 

‘แม่’  ไปยืนกระซิบกระซาบอยู่บริเวณโซฟาข้างเตียงอย่างกลัดกลุ้ม

“ผมว่า...น้องอาจจะความจำเสื่อมจริง  ๆ  ก็ได้ ตะกี้ผมดุไปก็ไม่ได้ด่ากลับ 

เราเชิญคุณหมอมาดีกว่าไหมครับ ไหน  ๆ  ก็ฟื้นแล้วด้วย”

คนถูกตู่ว่าเป็นน้องได้ยินเต็มสองหู รวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดเท่าที่มี ตะเบ็ง 

สุดเสียงว่า

“ฉันไม่ใช่ลูก ไม่ใช่น้องพวกคุณนะ”

“ตามหมอเร็วพีร์”

‘แม่’  เขย่าแขนชายหนุ่มร่างสูง อีกฝ่ายปราดเข้ามาข้างเตียง กดปุ่มเรียก 

นางพยาบาลในขณะที่คนป่วยหอบหายใจเพราะใช้แรงเกินกำลังที่มีไปมาก

“แพร...ใจเย็น  ๆ  ลูก ค่อย  ๆ  หายใจนะ”

พัตรพิมลหายใจเข้าออกอย่างเหนื่อยอ่อน อยากโต้กลับใจจะขาดว่าเลิก 

เรียกเธอเป็นลูกเสียที แต่ในยามที่แม้แต่การหายใจยังยากเย็นแสนเข็ญ เธอจึง 

ทำอะไรไม่ได้นอกจากมองคนทั้งคู่อย่างหงุดหงิด

ดี! เรียกนางพยาบาลกับหมอมาเลย จะได้รู้ชัดลงไปว่าเธอไม่ได้มีความ 

สัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกับแม่ลูกคู่นี้!


