บทน�ำ

“ดวงลูกสาวโยมน่ะ จะว่ามีบญุ วาสนาดีก็ได้ แต่ก็มกี รรมเก่า

ให้ลำ� บากอยู่บ ้าง ไม่ใช่จะมีความสุขหรือราบรื่นมากมายนัก”
เสียงจากพระสงฆ์แก่ พรรษาเอ่ยขึ้นหลังรับการถวายสังฆทาน
จากหญิงสาวนางหนึ่งทีอ่ มุ ้ ลูกน้อยผิวสีนำ�้ ผึ้งอ่อนนวลใส ทีเ่ จ้าตัวน้อย
หัวเราะร่าเริงในห่อผา้ สีชมพู น่ ารักน่ าเอ็นดู จนท่านอดภาวนาจิตมอง
ไม่ได้ และพอเอ่ยปากบอกกับคนเป็ นแม่กบั ตาและยายก็ดูจะมีสหี น้า
กังวลขึ้นมา
“อย่าห่วงนักเลย ยายหนู น่ะมีบญ
ุ วาสนาดีกว่าแม่นะ แต่คนเรา
ก็มกี รรมติดตัวมาทัง้ นัน้ แหละโยมเอ๊ย”
“แลว้ หลวงพ่อว่ายายแพรมีบุญวาสนาดี แต่ ท ำ� ไมก็ยงั ล�ำบาก
ไม่ราบรื่นคะ” คนเป็ นแม่อย่างไรก็อดห่วงใยลูกไม่ได้
“อาตมาบอกไม่ได้เหมือนกันนะ มองเห็นแค่ยายหนู จะมีชวี ติ ทีด่ ี
แต่ ก็ มีอุ ป สรรคอยู่ บ า้ ง จนกว่ า จะพบผู ช้ ายที่จิต ใจแข็ง แกร่ ง และ
เด็ดเดี่ยวกว่ามาคอยช่วยเหลือ และอยู่ท่ยี ายหนู เขาด้วยว่าจะไปเจอ
ติกาหลัง 5

คนทีอ่ ยู่ในสายขาวหรือสายด�ำ” บอกเล่าแล ้วพระก็พยักหน้าไปส่งยิ้มให ้
ยายตัวเล็กที่มองตามาหาแป๋ ว “โยมคงเขา้ ใจว่าโตไปลู กก็เลือกชีวติ
ของเขาเอง แต่ถา้ โยมคอยดูแลใกล้ชดิ ไม่ยดั เยียดใหเ้ ขามากนัก เขา
ก็คงไม่ไปทางสายด�ำหรอก จ�ำไว้ว่าอย่าพยายามยัดเยียดหรือตีกรอบ
ให ้เขานัก เขามีจติ ใจทีด่ ตี ดิ ตัวมา อย่างไรเขาก็เป็ นอภิชาตบุตรของโยม
แน่นอน”
ภิกษุ สงฆ์ผู้ถือศี ลและอยู่ ในคุณธรรมมาหลายพรรษาไม่อาจ
บอกกล่าวอนาคตใครได้ เพียงแค่ มีภาวนามองดู วิถีแห่ งบุญกรรม
เลือนรางเท่านัน้
“อภิชาตบุตร ไม่ใช่เพียงเป็ นลูกที่ดีของบุพการีเท่านัน้ แต่เขา
ต้องเป็ นคนดีของผู้อ่ืนด้วย โยมสบายใจเถอะว่ายายหนู เขาจะไม่นำ�
ความเดือดร้อนมาให ้อย่างแน่นอน”
“ค่ะ หลวงพ่อ”
หญิ ง สาวที่ไ ด้แ ต่ ก อดลู ก สาวตัว น้อ ยแนบอกรับ ค�ำ พร้อ ม
ยกมือไหวพ้ ระสงฆ์อย่างไม่งามนัก แต่ ก็รู้สกึ ว่าต่อไปหล่อนต้องดูแล
แก้วตาดวงใจอย่างดีทส่ี ุดเท่าทีแ่ ม่คนหนึ่งจะท�ำได้ ให้ไม่แตกต่างจาก
ที่ได้รบั ความรักจากบิดามารดาของตนเอง ซึ่งมองมาและรับฟังอย่าง
ห่วงใยไม่ต่างกัน

วันเวลาทีเ่ ดินไปไม่หยุดนิ่ง จากวันเป็ นเดือน จากเดือนเป็ นปี

และจากหนึ่ ง ปี ก็ เ ข า้ สู่ ปี ท่ีเ จ็ ด ของชี วิต เด็ ก หญิ ง ตัว น้อ ยแสนน่ า รัก
แพรพรรณวา วรเดชา เป็ นอภิชาตบุตรสมกับค�ำบอกกล่าวจากหลวงพ่อ
ทีห่ ล่อนและบุพการีนบั ถือ และทุกปี หล่อนก็พาลูกสาวไปกราบไหว ้ท�ำบุญ
กับ ท่ า นสัก สามสี่ค รัง้ แล ว้ แต่ โ อกาส ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ ก็ ไ ม่ เ คยขาดใน
วันคล ้ายวันเกิดของลูกสาวหล่อนเอง และปี น้ ีดูเหมือนจะเป็ นคืนทีต่ อ้ ง
คิดหนักเหลือเกิน
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“พ่อไม่เห็นด้วยนะฟ้ า ทีจ่ ะให ้ยายแพรไปอยูก่ บั ทางโน้น ถึงจะใช้
นามสกุลพ่อก็เหอะ”
ค�ำ ของคนเป็ น พ่ อ และตาที่เ จือ ความโกรธเคือ งและเจ็บ ปวด
ท�ำใหห้ ล่อนที่กำ� ลังปิ ดประตูหอ้ งนอนของยายหนู ตวั น้อยวัยเจ็ดขวบ
ก็นำ�้ ตาซึม ใครอยากใหล้ ูกออกห่างจากอกไป แต่ถา้ หล่อนยังดันทุรงั
จะดูแลเอง ลูกก็อาจจะไม่มโี อกาสได้รำ� ่ เรียนหรือมีการศึกษาสู ง เพือ่
ดูแลตนเองให้ได้ดกี ว่าในอนาคต อยู่กบั หล่อนก็อาจจะเป็ นได้แค่แม่คา้
จนๆ หรือพอมีพอเก็บ ไม่ได้สุขสบายกว่าหล่อน ถึงหล่อนกับพ่อแม่
จะไม่ลำ� บาก แต่เด็กคนหนึ่งก็ต ้องเติบโต และต้องมีของกินของใช้จ�ำเป็ น
ในชีวติ ประจ�ำวันมากกว่า ทีผ่ ่านมาก็ยงั มีเงินค่าเลี้ยงดูจากคนได้ช่อื ว่า
เป็ น พ่อ ของแพรพรรณวาส่ ง เสีย ไม่ข าด ทว่า หากหล่อ นไม่ยิน ยอม
รับเงื่อนไขใหล้ ู กสาวไปอยู่ในการดู แลของเขา การจุนเจือเลี้ยงดู จะ
ยังคงเดิมหรือไม่กไ็ ม่แน่ใจได้
“พรุ่งนี้ถามความเห็นแพรดีกว่าจ้ะพ่อ” นภาตอบไปแล ้วก็เงียบกัน
หมด
หญิงสาวร่างบางทีด่ ูจะติดผอมเสียหน่อยสบตากับพ่อแม่ของตน
ทีค่ รุ่นคิดไม่แตกต่างกัน “หนู แค่อยากให ้แพรได้เรียนสูงๆ อยู่ในสังคม
ที่ดีกว่านี้ ถา้ แพรยังจมอยู่ กบั เราก็ไปได้ไม่ไกลนัก ถึงแพรเรียนดี
แต่สภาพแวดล ้อมไม่ได้ช่วยให ้แพรไปได้ดขี ้นึ กว่าเรานะ เขามาให้โอกาส
เราเองนะพ่อ โอกาสของแพรด้วยไม่ใช่ของเรา และยังไงเขาก็รบั รองบุตร
และให ้แพรใช้นามสกุล มีช่อื พ่อกรอกในใบเกิดนะจ๊ะ”
“จริงนะพี”่ คนเป็ นยายเอ่ยส�ำทับ ก่อนถอนหายใจเบาๆ “ยังไง
แพรก็ลูกตาพัฒนาเขา ใหเ้ ป็ นลูกนอกสมรส แต่เขาก็รบั รองบุตร และ
แพรก็ได้ช่อื ว่าเป็ นลูกคนโต ลูกสาวยายเมียแต่งเป็ นน้องของยายแพร
ตัง้ หลายปี ”
“แล ้วท�ำไมแกสองคนคิดว่ายายเมียแต่งจะไม่รงั แกลูกหลานเรา”
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บุรุษคนเดียวของบา้ นไมห้ ลังงามว่าขึ้นด้วยความหงุดหงิดใจ “ใหอ้ ยู่
กับเราไม่ได้สุขสบายมากมายนัก แต่ก็ไม่ตอ้ งโดนใครรังแกหรือพูดจา
ใหเ้ จ็บปวดใจ เรามีบา้ นมีท่ีทาง และร้านอาหารของเราเอง ไม่ตอ้ ง
ไปเป็ นขี้ข ้าใครด้วย”
“แพรไม่ให้ใครรังแกหรอกตา” เด็กหญิงตัวเล็กเดินออกจาก
ห ้องนอนมายืนท�ำปากยู่ ก่อนจะเอ่ยต่อพลางถอนหายใจเบาๆ ทีบ่ พุ การี
มองเธออย่างตกใจ “คุยกันขนาดนี้แพรนอนไม่หลับหรอก”
ผูใ้ หญ่สามคนส่ายหน้ายิ้มๆ ก่อนจะถอนหายใจด้วยความอ่อนล ้า
จากทุ ก ด้า นในชี วิต ของคนในสัง คมระดับ กลางที่พ อมีพ อกิ น ที่มี
เหลือเก็บก็ใช่จะมีมากมาย แต่ยงั โชคดีทเ่ี ด็กน้อยของบ ้านสร้างรอยยิ้ม
และความสุขใจให้ได้เสมอ แพรพรรณวาไม่เคยก่ อเรื่องหรือมีอะไร
มาท�ำ ให ค้ นในบ า้ นร้อ นใจเลยสัก นิ ด เดีย ว มีแ ต่ ค วามน่ า ยิน ดีจ าก
การเรียน และค�ำชมจากครูอาจารย์ที่ให้ร่วมกิจกรรมเสมอ
“เวลาพ่อมารับไปซื้อของ ไปเที่ยวด้วย น้าศิเขาก็ไม่ได้แกลง้
แพรนะ อีกอย่างน้องก็เพิง่ สองขวบเอง ก�ำลังซนและอ้อนเก่ง” เด็กหญิง
เล่าเรื่องที่แทบไม่ค่อยเอ่ยปากบอกคนบา้ นนี้ เพราะไม่มใี ครชอบบิดา
ของเธอนัก แต่เธอรู้ดีว่าผู้ใหญ่ทางบ้านโน้นไม่ได้รงั เกียจเธอ แต่ก็คง
แค่รู้สกึ หมั่นไสห้ รือร�ำคาญบิดาของเธอบา้ ง จนมาพูดจิกกัดให้ได้ยนิ
บ่อยครัง้ “น้าศิเขาก็บน่ พ่อแบบแม่อะ”
“ผู ้ชายโลเล” นภาต่อว่าพร้อมยกมุมปากหยัน ยามนึกถึงอดีตสามี
และพ่อของลู ก ที่ท้ งิ หล่อนไปแต่ งงานกับลู กสาวเศรษฐี ทัง้ ที่อยู่กิน
กับหล่อนอย่างออกหน้าออกตาหลายปี จนหล่อนตัง้ ครรภ์ลูกสาวคนนี้
“อือ...” เด็กหญิงพยักหน้ารับค�ำ “ถ ้าแพรไปอยู่กบั พ่อแล ้วให ้เขา
ส่งเสียแพรเรียน แพรก็เก็บค่าขนมไว ้ฝากธนาคารได้ ทุกปี แพรก็มเี งิน
ให ้แม่กบั ตายายไง”
“ยายแพร...” บุพการีสามคนอุทานพร้อมกันด้วยความเอ็นดู
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ขณะทีเ่ จ้าตัวน้อยยิ้มแป้ น
“ก็เขาบอกเองว่าถา้ ตกลงไปอยู่ กบั เขาก็ ได้เงินเดือนด้วยนี่นา
แพรก็จะได้เงินให้แม่ได้” ความฝันของเด็กน้อยก็เพียงอยากใหแ้ ม่และ
ตายายของตนสุขสบายขึ้น “เขาคงไม่ใช้งานแพรมากนักหรอก แม่บ ้าน
เขาก็ มี หรือ ให แ้ พรไปอยู่ ก บั พวกแม่ บ า้ นแพรก็ ส บายใจดี เพราะ
ป้ าแตงอ่อนกับพีๆ่ ในครัวน่ารักจะตาย เหมือนมียายอีกคนเลยนะ”
“ถ ้าคนอืน่ รังแกล่ะ” คนเป็ นตาอย่างไรก็ห่วง “แพรต้องโทรศัพท์
บอกตานะ”
“ตายอมแลว้ นะ” เด็กหญิงยิ้มออกมาเพราะค�ำพูดของตาก็คือ
ตกลงกับเรื่องที่ใหเ้ ธอย้ายไปอยู่กบั ทางพ่อแล ้ว “แพรจะคุยกับพ่อให ้
รูเ้ รื่องว่าการใช้ชวี ติ ของแพรทีบ่ ้านโน้นจะเป็ นยังไงต่อให้ดคี ่ะ”
“อือ...แม่รูว้ ่าลู กฉลาด ขอใหล้ ู กเอาตัวรอดและเจริญๆ นะ”
นภาบอกพร้อมกอดร่างอวบของลูกสาวสุดที่รกั แน่ น มีมอื จากพ่อแม่
ของหล่อนที่เอื้อมมาลู บศี รษะหลานสาวด้วยเช่ นกัน “ไม่ว่าบา้ นนัน้
จะท�ำร้ายแพรยังไง อย่าลืมว่าบ ้านนี้ยงั รอแพรเสมอ”
“แพรจะบอกพ่อว่าทุกศุ กร์เสาร์อาทิตย์แพรขอกลับมาบา้ นนี้
เหมือนที่พ่อก็ตอ้ งคอยมารับแพรไปหาที่บา้ นโน้น ต่อไปก็แค่สลับกัน
เพราะแพรคิ ด ถึง แม่ ก บั ตายายเหมือ นกัน ” เธอบอกเสีย งใสแจ๋ว
จนบุพการีย้ มิ กว ้างตาม
แพรพรรณวาเข ้าใจสิง่ ทีแ่ ม่ของเธอต้องการให ้เธอได้รบั การศึกษา
ทีด่ กี ว่าโรงเรียนวัดระดับกลางทีอ่ ยู่ใกล ้บ ้านนี้ ถึงเธอจะเรียนเก่งก็ตาม
เพราะถ า้ เธอไปอยู่ ก บั คนเป็ น พ่ อ สิ่ง ที่ก ารัน ตี ได้ดีคื อ การร�ำ่ เรี ย น
ในโรงเรียนที่ดีกว่าและเทียบเท่าลูกสาวจากเมียแต่งของท่านแน่ นอน
ด้วยตัง้ แต่จำ� ความได้ เธอมีรถยนต์คนั โก้มารับไปบ ้านใหญ่ราวคฤหาสน์
ทุกสุดสัปดาห์ ทุกคนที่นั่นต้อนรับและดู แลเธออย่างดี มีเพียงช่วงที่
ยาศินตี งั้ ครรภ์แรกๆ ทีเ่ ธอไม่ได้ไปหา ด้วยคงกังวลจะกระทบกระเทือน
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แต่ พอเขา้ สู่เดือนที่หา้ ของน้าสาวคนนัน้ ตัง้ ครรภ์เธอก็ได้ไปเช่ นเดิม
โตมาหน่อยถึงรูว้ า่ เพราะเด็กในครรภ์เป็ นผูห้ ญิง ความตื่นเต้นจึงลดลง
และพวกเขาต้อ งการให เ้ ธอไปดู แ ลน้อ งสาว เพื่อ ให ร้ ู ว้ ่ า มีพ่ีน อ้ ง
พ่อเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดี สิ่งที่ทางนัน้ น�ำขอ้ เสนอมาให ้ อาจเพราะ
ตอนนี้พราวพรรณรายตามติดเธอแจ

คฤหาสน์หลังใหญ่ท่ีมหี อ้ งครัวถึงสองหอ้ ง แมจ้ ะมีอุปกรณ์

ท�ำครัวคล ้ายกัน แต่ก็แตกต่างตรงทีห่ อ้ งครัวประจ�ำของแพรพรรณวา
มักอยูด่ ้านหลังและมีหน้าต่างมองเห็นสวนกว ้าง เคาน์เตอร์และโต๊ะเก้าอี้
ครบครันให้ใช้ทำ� อาหารหรือน�ำงานเอกสารมานั่งท�ำก็ได้ เป็ นมุมทีท่ ำ� ให ้
เธอท�ำอาหารและใช้ชีวติ อยู่ในครัวได้อย่างสงบสุ ข เวน้ เสียแต่ เวลา
น้องสาวมาตามพัวพันไม่ห่างอย่างวันนี้
“พี่แ พรไปเที่ย วกับ พราวเหอะ อยู่ แ ต่ ใ นครัว ไม่ เ บื่อ เหรอ”
เสีย งกระเง า้ กระงอดจากหญิง สาวบ่น พลางยืน กระทืบ เท า้ เล็ก น้อ ย
อยู่ใกล ้ๆ ร่างเพรียวบางของพีส่ าวทีก่ ำ� ลังใช้ชอ้ นตักชิมรสชาติของซอส
สีแดงสวยทีจ่ ะราดเสน้ สปาเกตตีเงียบๆ “อาหารก็ทำ� เสร็จแล ้ว ออกไป
ห ้างกันแป๊ บเดียวเอง”
“คุ ณ แพรไปกับ คุ ณ พราวสิค ะ จะได้ไ ปซื้อ ของใช้ด ว้ ยกัน ไง”
แตงอ่อนช่วยพูด จนคุณหนู คนเล็กยิ้มแป้ น “เรือ่ งอาหารอืน่ ๆ ป้ าจัดการ
ต่อได้ค่ะ”
“แล ้วจะให้พท่ี ำ� สปาเกตตีซอสไก่ใส่เห็ดให ้ท�ำไม ถ ้าพราวจะออกไป
ขา้ งนอก” ค�ำถามที่ดงั ขึ้นท�ำใหห้ อ้ งครัวเงียบกริบ พอแพรพรรณวา
สบตาใสๆ ของน้องสาวเอาแต่ใจเจ้าตัวก็ทำ� หน้าสลดก้มหน้าหลบตา
ทันที “เงินก็ยงั หาใช้เองไม่ได้ เบิกแต่เงินน้าศิไปใช้ทุกสัปดาห์ สิ้นเปลือง
สุดๆ น่ะเรา”
“พีแ่ พรอะ...บ่นกว่าแม่อกี ” คนโดนต่อว่าท�ำปากยืน่ และท�ำสีหน้า
10 ชะตารัก พลิกหัวใจ

เศร้าสร้อย ก่อนเดินไปกอดร่างอวบของแตงอ่อนแทน “ป้ าแตงดูพแ่ี พรสิ
พอชวนไปเทีย่ วก็ไม่ไป คนอืน่ เขาว่าเป็ นนางซินก้นครัวกันหมดแล ้ว”
“ช่างเขาสิ พีก่ ็สนุ กดีเวลาท�ำกับขา้ วหรือขนมในครัว” บอกแล ้ว
เธอก็ ย กยิ้ ม และยัก ไหล่ เ ล็ ก น้อ ย ส่ ว นอี ก คนท�ำ สะบัด ตัว ไปมา
จนป้ าแตงอ่อนและพีๆ่ ในครัวหัวเราะขัน “อยู่ติดบา้ นบา้ งมันจะตาย
หรือไงนะพราว”
“ก็พราวเบือ่ อะ” คนขี้เบือ่ บ่นออกมา แล ้วก้าวไปนั่งบนเก้าอี้บาร์
ของเคาน์เตอร์ห ้องครัว “โปรเจ็กต์จบพราวส่งไปแล ้ว จะผ่านไหมไม่รูน้ ะ
แต่พราวท�ำเต็มทีแ่ ล ้ว พราวเลยอยากไปซื้อชุดใหม่ไปปาร์ต้ วี นั เกิดเพือ่ น
พรุ่งนี้”
“ตอนคุณแพรเรียนจบตรีทำ� ไมไวจังคะ พี่แก้มว่าไม่นานแบบ
คุณพราวเลย” แก้มยุย้ ถามขึ้นด้วยสงสัย
“ก็พ่ีแพรเรียนคณะที่ชอบอะ พราวไม่ชอบ...” คนอยากพูด
นิ่งไปนิดก่อนจะถอนหายใจแรง เพราะตนเองรูด้ วี า่ เคยปรึกษาพีส่ าวแล ้ว
“พราวน่าจะท�ำตามทีพ่ แ่ี พรบอก”
“เธอพลาดตัง้ แต่ ม อปลายที่เ ลือ กเรี ย นสายวิท ย์แ ล ว้ พราว”
แพรพรรณวาส่ายหน้าเอ่ ยด้วยเสียงอ่ อนใจไม่ต่างจากน้องสาวที่นั่ง
พยักหน้ารับหน้าหงอย “ทุกเรื่องเธอเอาแต่ใจหมดนะ แต่แปลกทีเ่ รียน
กลับไม่รูว้ า่ ควรเรียนในสิง่ ทีต่ วั เองชอบมากกว่าคนอืน่ บอกว่าดี”
ค�ำพูดของแพรพรรณวาท�ำใหค้ นฟังทัง้ หมดเงียบไป ไม่ต่างจาก
ผู้ก ำ� ลัง เดิน มาหาบุต รสาวที่ว่า จะมาชัก ชวนพี่ส าวของตนเองไปเดิน
ห ้างสรรพสินค้าด้วยกันก็ยนื นิ่งงันไปทันที
‘ใช่...บางทีพวกหล่อนก็โดนค�ำพูดเรียบง่ายเช่นนี้จากแพรพรรณวา
แทงใจเสมอ’
“พราวก็ไปชวนแม่...”
“โอ๊ย...ชวนแลว้ แม่ใหม้ าชวนพี่แพรนี่แหละ แม่บอกขี้เกียจ
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ลาพักร้อนเพื่อพักผ่อน แม่ว่างี้มา” คนฟังรีบสวนทันควันทัง้ ที่พ่สี าว
ยังเอ่ยไม่จบ จนทุกคนหัวเราะตาม “ไปกับพราวหน่อย เดีย๋ วขับรถให ้
นิ่มๆ เลยนะ”
“ไปกับน้องหน่อยสิแพร” เสียงอ่อนโยนตามประสายาศินีดงั ขึ้น
พร้อมการเดินเขา้ สู่หอ้ งครัวด้วยรอยยิ้ม “น้าเบือ่ ไปเดินกับนาง เดีย๋ ว
จะไปทางนัน้ เดีย๋ วก็ไปทางนี้ แก่แล ้วเวียนหัวลูก”
“น้าศิยงั เวียนหัวแล ้วแพรไม่เวียนเหรอคะ” คนต้องไปเวียนหัว
แทนท�ำหน้ามุย่ แล ้วเอ่ยออกไป จนความเงียบเกิดขึ้นก่อนจะหัวเราะขึ้น
ด้วยกันอีกรอบ เพราะคนก่อเรื่องเวียนหัวยืนสะบัดตัวอีกระลอก
“งัน้ ซื้อเสื้อผา้ พราวเสร็จ เธอต้องลงไปเดินซื้อของกับพีท่ ซ่ี ูเปอร์
มาร์เก็ตก่อนกลับบ ้านด้วยนะ” คนใจอ่อนบอกอย่างหนักแน่น และท�ำให ้
คนมีเพือ่ นไปเทีย่ วนอกบ ้านพยักหน้าหงึกๆ ทันควัน
“งัน้ พราวไปหยิบกระเป๋ าก่อนนะ เดีย๋ วขับรถมารับพีแ่ พรถึงบันได
หน้าบ ้านเลยค่า...” บอกแล ้วก็รบี วิง่ ออกไปพร้อมตะโกนดีใจทันที
“เฮ้อ...ท�ำไมแก้มยุ ้ยเลี้ยงมาได้ดดี กะโหลกขนาดนัน้ ” ยาศินหี นั ไป
เอ่ยกับพีเ่ ลี้ยงบุตรสาวตนเอง จนเจ้าตัวหัวเราะร่วน ไม่ต่างจากคนอืน่
ทีส่ ่ายหน้าขันด้วยกัน “เหมือนเธอสินะ”
“ค่ะคุณผู ้หญิง” รับค�ำอย่างไม่รงั เกียจรังงอน จนยิง่ มีเสียงหัวเราะ
ร่วมกันหมด
“แพรก็ไปเตรียมตัวสิลูก”
“น้าศิน่าจะรูว้ ่า การหยิบกระเป๋ าของพราวคือการเลือกกระเป๋ า”
เธอบอกขึ้น ก่ อนจะยกยิ้มหน้าแป้ นใหผ้ ู อ้ าวุโสที่น่ิงคิดไป และค่ อย
พยักหน้าตามเธอ
“แต่เราก็ตอ้ งไปล ้างหน้าทาแป้ ง ไปๆ อาหารให้ป้าแตงเขาท�ำต่อ”
พอคิด ได้ห ล่อ นก็ ไ ล่ลู ก สาวคนโตของสามีอ อกจากครัว ท่ า มกลาง
เสียงหัวเราะของคนอืน่ แต่เจ้าตัวท�ำหน้ามุย่ มาให ้ แต่กย็ อมเดินออกไป
12 ชะตารัก พลิกหัวใจ

หลังถอดผา้ กันเปื้ อนคืนที่แลว้ “สองคนพี่นอ้ งจะว่าเหมือนก็เหมือน
ไม่เหมือนก็ไม่เหมือนนะ”
“ป้ าดีใจนะคะ ทีพ่ วกคุณหนู รกั กัน” แตงอ่อนบอกด้วยรอยยิ้ม
“ดีใจทีค่ ุณผู ้หญิงเอ็นดูคุณแพรแกด้วย”
คนฟังยักไหล่ “เด็กเกิดมาบริสุทธิ์หมดทุกคน เขาจะรับสีอะไร
ลงไปก็จากคนโตๆ แล ้วรอบด้าน อีกอย่างต้องยอมรับน�ำ้ ใจแม่ของแพร
เขา ทีไ่ ม่เคยใส่อคติใดๆ ให ้ลูกเลย ไม่งนั้ แพรจะไม่ใช่เด็กน่ารักแบบนี้”
“ก็เหมือนคุณผู ้หญิงแหละค่ะ ทีไ่ ม่ใส่อคติให ้คุณพราวเธอ”
ค�ำพูดคนอาวุโสที่สุดท�ำใหเ้ กิดรอยยิ้มร่ วมกันเงียบๆ ภายใน
หอ้ งครัวที่อบอวลด้วยกลิน่ อายอบอุ่น และการจัดแต่งที่นุ่มนวลจาก
ดอกไม ้ ภาพวาดสีน�ำ้ ประดับ ผนัง ซึ่ง เป็ น ฝี มือ ของแพรพรรณวา
จนทุกครัง้ ทีใ่ ครได้เข ้ามาร่วมท�ำครัวด้วยก็จะสุขกายสบายใจเสมอ

“เดีย๋ วพีแ่ พรเข ้าหอ้ งน�ำ้ เสร็จแล ้วยืนรอตรงประตูทางออกก็ได้

พราวขึ้นไปเอารถลงมารับเอง” คนเป็ นน้องสาวเอ่ ยเพราะเธอไม่ได้
อยากเขา้ หอ้ งน�ำ้ และคิดว่ากว่าจะขึ้นลิฟต์ไปยังลานจอดรถ ขนของ
ใส่ท ้ายรถแล ้ว พีส่ าวคงยืนรอแล ้วนั่นเอง
“เอางัน้ เหรอ” แพรพรรณวาถามกลับ แต่ก็พยักหน้ารับเพราะ
น้องสาวท�ำท่าทางหงุดหงิดแล ้ว
“แบบนี้ แ หละ กว่ า พราวจะไปถึง ลานจอดรถ ขนของใส่ ร ถ
พี่แพรก็น่าจะเขา้ หอ้ งน�ำ้ มารอแลว้ ” ว่าแลว้ เธอก็โบกมือให้พ่สี าวและ
หันไปจับเข็นรถใส่วตั ถุดบิ ท�ำอาหารและขนมของพีส่ าว กับถุงกระดาษ
แบรนด์เนมดังของตนเองไปยังลิฟต์

แพรพรรณวาท�ำธุระส่วนตัวเรียบร้อยก่อนที่นอ้ งสาวจะขับรถ

ลงมาที่ประตู ดา้ นทางออกจริงอย่ างว่า เธอเดินออกมายืนอยู่ ใกลๆ้
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ขอบกัน้ ที่มตี น้ ไม้จัดสวนไว้ให้ร่มเงา เป็ นทางที่มสี ่วนเวา้ ใหร้ ถเขา้ มา
จอดได้สกั ครู่หนึ่ง ไม่นานนักดวงตาสีนิลก็แลเห็นรถยนต์สดี ำ� เงางาม
ประดับดาวสามแฉกขับใกล ้เข ้ามา และมีการชะลอยามมาใกล ้ๆ จุดที่
เธอยืน เธอจึงก้าวเดินออกไปและเปิ ดประตูข้นึ ไปนั่งข ้างคนขับทันที
“คุณ!” เสียงหา้ วจากอีกคนดังขึ้น ก่อนจะหันมองหน้าหญิงสาว
ร่ า งเพรีย วบางในชุด เดรสแบบเรีย บๆ แต่ ดู ดี และสะพายกระเป๋ า
แบรนด์เ นมที่ข้ ึน มานั่ ง อย่ า งถือ วิส าสะ แต่ แ ล ว้ อีก ฝ่ ายก็ ต าโตและ
ร้องเสียงหลง
“วา้ ย!” เสียงตกใจไม่ต่างจากอีกคนทีแ่ พรพรรณวาไม่รู้จกั แต่
เขาดูอาวุโสกว่าจนเธอยกมือไหวแ้ ละรีบเปิ ดประตูลงจากรถทันทีดว้ ย
ความอับอาย
“ขอโทษค่ะ ขึ้นรถผิด”
หญิงสาวหลับตาปี ๋ และรีบวิ่งไปยืนหลบมุมตามเดิม รู้สึกอาย
อย่างที่สุด ดีท่วี ่าไม่มรี ถยนต์ลงจากลานจอดตามหลังเจ้าของรถยนต์
ที่ม องผ่ า นๆ แล ว้ เหมือ นรถยนต์ข องที่บ า้ นนัก อีก อย่ า งเจ้า หน้า ที่
รักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้ทนั มองดูสง่ิ ทีเ่ ธอท�ำ ไม่เช่นนัน้ เธอคงยืนเขิน
อยู่อกี นาน แต่ความเคอะเขินก็ไม่จบลง เพราะเขาเลือ่ นรถไปจอดแอบ
อยู่ไม่ไกล ไม่รูร้ อรับใครหรือไม่ แต่ตอนนี้เธอแน่ใจแล ้วว่ารถคันทีเ่ ธอ
ต้องขึ้นก�ำลังขับมาใกล ้ เพราะตอนนี้เธอเพ่งสายตามองดูทะเบียนทันที
“เฮ้อ...”
“เป็ น อะไรพี่แ พร” คนขับ รถมารับ พี่ส าวถาม เพราะอีก ฝ่ าย
ถอนหายใจออกมาเหมือนโล่งอก
“เมือ่ กี้พข่ี ้นึ รถผิด” เธอตอบน้องสาวทีต่ าโตหันมามอง ก่อนรีบ
หันไปมองเส ้นทางทีก่ ำ� ลังจะออกจากห ้างสรรพสินค้า “ก็รถเหมือนรถเรา
เลยอะ พีไ่ ม่ได้มองทะเบียน พอขึ้นไปนั่งเขาก็รอ้ ง พีก่ ็รอ้ ง รีบขอโทษ
แล ้วลงมาเลย”
14 ชะตารัก พลิกหัวใจ

“ตายแล ้ว ถ ้าเขาขับไปเลยพีแ่ พรท�ำไงเนี่ย” พราวพรรณรายเอง
ก็ตกใจ ก่อนจะเพ่งมองกระจกหลัง “ใช่คนั ทีต่ ามหลังเราไหมอะ เบนซ์
รุ่นเดียวกับเราเลย ทะเบียนก็สวยนะ”
คนเป็ นพี่สาวเหลียวหน้าไปมองกระจกหลัง ก่ อนหันกลับมา
พยักหน้ากับน้องสาว “ใช่แหละ”
“เขาถูกใจพี่ปะ เห็นจอดอยู่ นึกว่ารอใครก็ไม่มใี ครขึ้นรถนะ
พราวเห็นเขาขับตามมาเลย” เธอว่ากับพีส่ าว ขณะที่อกี คนก็ส่ายหน้า
และยกมือปิ ดแก้มตนเอง จนได้แต่นกึ ขัน “เป็ นเรือ่ งตลกอีกเรือ่ งนะเนี่ย”
“นั่นสิ พี่ไม่น่ารีบเลยอะ ต่ อไปต้องมองทะเบียนตลอดแลว้ ”
บอกแล ้วเธอก็ส่ายหน้าหัวเราะเบาๆ กับน้องสาวได้

เมื่อสองสาวพี่นอ้ งกลับมาถึงบา้ นก็ตอ้ งแปลกใจกับรถยนต์

ที่คุน้ ตา จนได้แต่เหลียวมองหน้ากันด้วยความนิ่งงันอย่างพูดไม่ออก
ระหว่า งที่พ ราวพรรณรายควบคุ ม สติข บั รถเข า้ ไปยัง โรงรถ เพราะ
แก้ม ยุ ย้ ก็ เ ดิน ลงมาเพื่อ จะช่ ว ยถือ ของตามปกติท นั ทีอ ยู่ แ ล ว้ และ
แพรพรรณวาเองก็นั่งครุ่นคิดว่าอาจจะจ�ำผิด
“ใช่ไหมอะพราว”
“ใช่นะพีแ่ พร”
สองสาวพี่น อ้ งมองหน้า กัน ด้ว ยรอยยิ้ม แต่ ค้ ิว ขมวดเล็ก น้อ ย
ขณะทีแ่ ก้มยุย้ ยิ้มรับเมือ่ เปิ ดทา้ ยรถขึ้นและก�ำลังจะยกถุงผา้ สองใบโต
กับถุงกระดาษไปให ้คุณหนู ของตนเอง
“พีแ่ ก้ม รถคันนัน้ แขกของใคร” พราวพรรณรายถามพีเ่ ลี้ยงของ
ตนพร้อมควงแขนอีกฝ่ ายไว ้
“อ๋อ...คุณพลวัฒน์ แขกคุณท่านค่ะ”
“คุณตามีแขก...” คนฟังทวนค�ำอย่างสงสัย ก่อนจะมองดูพส่ี าว
ที่ชะเงอ้ คอมองดู ทะเบียนรถ “ใช่ แหละพี่แพร พราวจ�ำทะเบียนได้
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เราเข ้าหลังบ ้านกับพีแ่ ก้มกันเหอะ”
“อือ ๆ...” เธอรับ ค�ำ แล ว้ ก็ ย กยิ้ม กับ น้อ งสาวที่อีก ฝ่ ายหัน ไป
เกาะแกะพีเ่ ลี้ยงตนเอง และช่วยหิ้วของกันไป โดยมีเธอเดินตาม แต่แล ้ว
ทุกคนก็ตอ้ งสะดุง้
“อ้าว...นี่ไงพล หลานสาวสองคนของอา” เสียงทุมห
้ ้าวของประมุข
ของบ ้านดังขึ้นระหว่างทางเดินทีเ่ ชื่อมไปห ้องครัวด้านหลัง
“พีแ่ พร...” คนเป็ นน้องกัดฟันเรียกพีส่ าวทีย่ นื ตัวแข็งหันหลังใกล ้
ต้นเสียงทันที ระหว่างนัน้ เธอเองก็ตอ้ งปล่อยแก้มยุ ้ยเดินถือของหลบไป
ทางห ้องครัวด้านหลังบ ้าน
“นี่ ค นนี้ พราวพรรณราย ลู ก สาวของยายศิ เ ขา ส่ ว นคนนี้
แพรพรรณวา ลูกคนโตของตาพัฒนากับแฟนคนแรกของเขาน่ะ พีน่ อ้ ง
ไปหา้ งกันมา ทันเจอแขกตาพอดีเลย” คนเป็ นตาของหลานสาวแนะน�ำ
ระหว่า งมองสองฝ่ ายสลับ กัน ไปมาก็ ไ ด้แ ต่ ย้ ิม ที่เ หมือ นว่า ชายหนุ่ ม
จะมองดู ห ลานคนโตนิ่ ง ซะผิด สัง เกต “คุ ณ พลวัฒ น์เ ขาเป็ น ลู ก ชาย
ของท่านพงศกรน่ะลูก เวลามาทีบ่ ้านเราไม่ค่อยเจอหลานสองคนหรอก
วันนี้ดจี ริงๆ ได้เจอกันสักที”
“อ๋อ...” พราวพรรณรายร้องรับยิ้มแห ้งๆ ก่อนจะยกมือไหว้อกี ฝ่ าย
ที่อาวุโสกว่าหลังเห็นพีส่ าวยกมือไหวเ้ รียบร้อยเงียบๆ น�ำไปก่อนแล ้ว
โดยไม่เอ่ยอะไรเลย
“เดีย๋ วแพรไปเตรียมอาหารว่างใหน้ ะคะคุณตา” แพรพรรณวา
ยิ้มเจือ่ นกับคนทีจ่ ้องเธอนิ่ง แถมยกยิ้มมุมปากให ้ จนเธอท�ำอะไรไม่ถกู
ก่ อนจะรีบหันหลังเดินก้าวรวดเร็วไปยังด้านหลังบา้ น ไม่รอจังหวะ
ให้ใครเอ่ยอะไรอีกแล ้ว
“อ้าวพี่...แพร...” คนเป็ นน้องหันมายิ้มแป้ นใหแ้ ขกผู ม้ าเยือน
ก่อนหันไปยิ้มให ้คุณตาของตน “พราวไปล ้างมือล ้างไม ้ก่อนนะคะ”
“อ๋อ...จ้ะๆ” ตอบแลว้ เขาก็ได้แต่ ส่ายหน้าไปมา “เด็กสมัยนี้
16 ชะตารัก พลิกหัวใจ

ก็แบบนี้แหละนะ ไม่ค่อยอยากสุงสิงกับคนแก่”
“อาศักดิ์กไ็ ม่ได้แก่สกั เท่าไรเลยครับ” พลวัฒน์เอ่ยยิ้มๆ ระหว่าง
เดิน ตามเจ้า บ า้ นเข า้ สู่ ห อ้ งรับ รองขนาดเล็ก เป็ น ส่ ว นตัว ที่ม องเห็น
สนามหญ้าด้านขา้ งคฤหาสน์ ซึ่งจัดตกแต่งสวนไวอ้ ย่างดีดว้ ยดอกไม ้
ใบหญ้าหลากหลายชนิด
“ที่ ว่ า หลานสาวคนโตเป็ นลู ก ของพี่พ ฒ
ั นากับ แฟนคนแรก
นี่ทค่ี นเขาชอบพูดในวงสังคมกันว่าเป็ นลูกนอกสมรส ทีไ่ ปท�ำสาวทอ้ ง
แต่หนีมาแต่งงานกับพีศ่ นิ ่ะรึฮะ” ชายหนุ่มเอ่ยเสียงเรียบ แต่มนี ยั จิกกัด
อยู่บา้ ง หากเขาก็ยกยิ้มปกติยามอีกฝ่ ายมองมาแลว้ พยักหน้าพร้อม
ถอนหายใจ
“ใช่ สงสารยายแพรเหมือนกัน คนชอบพูดแบบนัน้ ทัง้ ทีส่ มัยก่อน
อยู่กนั ก่อนแต่งเยอะแยะ” บอกแล ้วศักดิ์ก็ถอนหายใจอีกรอบ เพราะ
ตนเองเสียมากกว่าทีท่ ำ� ให ้เกิดเสียงนินทาเหล่านัน้ “จริงๆ อาคงผิดด้วย
ทีใ่ ห ้ยายศิแต่งงานกับเขา จนเหมือนเขาต้องเลือกนะ แต่ตอนนัน้ อาไม่รู ้
ว่าเขามีลูกเมียอยู่ อาคิดแค่วา่ เขาเลิกกันแล ้วไม่ได้ยุ่งกันอีก แต่สุดท ้าย
อาก็สะเพร่าเองทีไ่ ม่สบื ให้ดดี ว้ ย เชื่อค�ำตาพัฒนาเสียหมด”
“ผู ช้ ายโลเลเองมัง้ ครับ แบบนี้” ชายหนุ่ มบอกแลว้ นิ่งไปนิด
คนฟังพยักหน้าแลว้ ส่งเสียงหัวเราะในล�ำคอออกมาเหมือนเห็นด้วย
“ขอโทษครับ ผมไม่ควรยุง่ เรือ่ งครอบครัวใคร ตัวเองก็เอาไม่รอดมาแล ้ว”
“ไม่หรอก อาว่าจริงแบบพลบอก ยายศิเขาก็พดู บ่อยๆ ว่าพัฒนา
โลเลไม่มนั่ คง อะไรก็ตามน�ำ้ ไปหมด” ว่าแล ้วเขาก็สา่ ยหน้าทีเ่ ลือกลูกเขย
มาผิด “แต่ ดีตรงที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนอะไรใหค้ นอื่นนี่แหละ
ส่วนพลก็จดั การได้อยู่แล ้วนี่ ไม่มอี ะไรวุน่ วายเสียหน่อย”
“ก็คงไม่กลา้ วุ่นวายเพราะจริงๆ ผมไม่ได้จดทะเบียนกับเขา
เหมือนกัน อีกอย่างเขาก็ได้เงินไปเยอะแล ้ว ส่วนลูกก็ไม่ได้เรียกร้อง
จะไปหาแม่หรืออะไรด้วย” ชายหนุ่ มบอกเล่าแล ว้ ส่ ายหน้ายิ้มอ่ อน
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บางอย่างระอาใจกับเรื่องราวทีผ่ ่านมาของตนเอง “ก็ไม่คดิ หรอกนะครับ
ว่าจะเจอปล่อยท ้องมาเรียกร้องการแต่งงานหรือเลี้ยงดูแบบในละคร”
“เอ้า...” คนแก่อาวุโสกว่าได้แต่อุทานแล ้วขบขัน “ก็ถา้ บา้ นเธอ
ไม่รวยก็ไม่มมี าหาหรอก แล ้วเธอก็เพลย์บอยด้วยแหละ ทางนัน้ ถึงหา
ช่องทางได้”
“ผมก็โชคดีท่เี จ้าเพชรมันไม่เกเรเท่าไร ส่วนทางคุณอาก็ดตี รง
สาวๆ เขาดูเข ้ากันได้ดดี ว้ ยนะครับ” เขาเอ่ยยิ้มๆ ซึง่ ผู ้อาวุโสก็พยักหน้า
และยิ้มตาม
เขานัง่ นิ่งฟังคุณตาของหญิงสาวเล่าเรือ่ งความแตกต่างของหลานๆ
ให้ฟงั เงียบๆ พลางนึกถึงความน่ารักของแพรพรรณวา ตัง้ แต่วนิ าทีแรก
ที่พบเธอยามขึ้นรถผิดคัน และมีท่าทางขัดเขินและอับอายอย่างที่สุด
จนแก้มแดงปลั่งและพยายามยืนหลับตาหลบหน้าตัวลีบเล็ก “คนพี่
น่ารักดีนะครับ”
“อ้าว...มาหลงเสน่หห์ ลานอาซะแล ้ว อาก็หวงนะพ่อคุณ...” แซวแล ้ว
ศักดิ์ก็หวั เราะ พลางมองดู ชายหนุ่ มที่ดูจะจริงจังเสียแลว้ ด้วยความ
หนักใจ แต่ก็คงจะหา้ มปรามอะไรไม่ได้ถา้ หนุ่ มสาวจะจีบและชอบพอ
กันไปเอง “คนนี้เขาละมุนละไม ชอบงานครัวมาก พลต้องดูนานๆ มัง้
อาจจะไม่ใช่สไตล์ท่จี ะไปเที่ยวกลางคืนหรือไปปาร์ต้ ีดว้ ยนะ อีกอย่าง
ตาก็ ห่ ว งแพรเหมือ นกัน ถึง ไม่ใ ช่ ห ลานสาวแท ๆ้ แต่ เ ขาน่ า รัก และ
รูก้ าลเทศะมากๆ ทางบ ้านแม่เขาสอนสั่งมาดีทเี ดียว”
“อือ...ผมจองแล ้วกันครับคุณตา” เขาเย้ากลับด้วยค�ำเรียกขาน
ตามหลานสาว จนอีกฝ่ ายตาโตมอง “ก็เขา้ ออกตามประตู บอกกล่าว
ผูใ้ หญ่ไว ้ เผือ่ มาหาบ่อยๆ จะได้ไม่สงสัย”
“งัน้ พลต้องคุยกับแพรเขาเองแล ้วแหละ” บอกแล ้วศักดิ์กส็ า่ ยหน้า
ทีอ่ กี ฝ่ ายดูจริงจังเกินคาด “อีกอย่างแพรมีแม่กบั ตายายทีต่ อ้ งกลับไปหา
ทุกสุดสัปดาห์ดว้ ย ทางนัน้ คงห่วงและหวงเขามากกว่ามากๆ นะ”
18 ชะตารัก พลิกหัวใจ

“ผมจะพยายาม” เขารับค�ำแล ้วก้มศีรษะให้อกี ฝ่ าย ระหว่างนัง่ คุย
เรื่องธุรกิจทีจ่ ะมาปรึกษาผู้ใหญ่ท่านนี้ต่อ และหมดหวังทีจ่ ะได้พบหน้า
แพรพรรณวาอีกรอบ เพราะเป็ นแม่บ ้านน�ำอาหารว่างและน�ำ้ ชามาเสิรฟ์
แทน แต่โอกาสพบหน้าก็ยงั มีอกี ในครัง้ ต่อไป เพราะเขาขอเปิ ดทางจาก
ประมุขของบ ้านนี้ไว ้แล ้ว
เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้ แต่คงเป็ น
ลิขติ จากใครสักคนที่ขดี ใหเ้ ขากับเธอได้พบกัน แมจ้ ะจากเหตุการณ์
ประหลาดๆ แต่กเ็ รียกรอยยิ้มและหัวใจเต้นแรงได้ไม่ยากเลย
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1

“อะไรนักหนาวะ!”

เสียงโวยวายและเสียงของแตกท�ำใหห้ ญิงสาวผิวสีนำ�้ ผึ้งอ่อน
นวลเนียนในชุดเดรสแขนตุก๊ ตาตัวยาวลายช่อดอกไม้โทนสีม่วงสะดุง้
สุดตัว หันหน้ามองไปทางประตูหอ้ งครัวเสียจนเสน้ ผมที่มดั รวบเป็ น
หางม ้าสูงผูกริบบิ้นเส ้นใหญ่ปลิวตามแรง และท�ำทัพพีในมือหลุด ด้วย
ความตกใจที่อยู่ๆ ความเงียบก็เกิดเสียงโวยวายขึ้นมา ก่ อนเธอจะ
เหลียวมองหน้าสมาชิกในห ้องครัวทีก่ ต็ กใจนัง่ หน้าตาตื่นไม่แตกต่างกัน
“คุณพ่อโวยเรื่องอะไรอีกแล ้วเนี่ย” เสียงใสๆ จากแพรพรรณวา
อ่อนอาวุโสทีส่ ุดเอ่ยอย่างอ่อนใจ
“เดีย๋ วป้ าไปดูเองค่ะ คุณแพรอยู่ในครัวก่อนนะคะ อย่าออกไป
เดีย๋ วจะโดนลูกหลง” แตงอ่อนส่ายหน้าด้วยความระอาใจเช่นกัน พลาง
วางมือจากการหั่นผักสดไว ้แนมขนมจีนแกงเขียวหวานลง
“ป้ าแตงก็ระวังนะคะ” เธอว่าตามหลังร่างอวบในชุดเสื้อลูกไม้สขี าว
กับผา้ ถุงทอลายโทนสีนำ�้ เงินที่กา้ วฉับๆ อย่างกระฉับกระเฉงออกไป
20 ชะตารัก พลิกหัวใจ

ซึง่ อีกฝ่ ายก็หนั มาพยักหน้าให ้ด้วยรอยยิ้ม
“คุณผูช้ ายเขาวัยทองหรือเปล่าคะ โวยวายเก่งมาก” นวลผ่อง
ส่ายหน้าพลางบ่น
“พี่นวลก็...” หญิงสาวผู้มีสถานะเป็ นเจ้านายส่งเสียงเอ็ดแต่
ไม่ได้จริงจังนัก ก่อนเธอจะส่ายหน้ายิ้มๆ ทีส่ าวๆ ในครัวท�ำปากยู่และ
ท�ำหน้าทีต่ นเองต่อ “บางทีคุณพ่อก็อารมณ์เสียง่ายเกินไป สงสารน้าศิ
เหมือนกันทีต่ อ้ งคอยใจเย็น”
“คุณแพรก็ใจดีเกินไปนะคะบางที พีแ่ ก้มว่าแว ้ดๆ แบบคุณพราว
บ ้างก็จะดี” แก้มยุย้ พูดออกมาบ ้าง
“อ้าว...” หญิงสาวอุทานเบาๆ แล ้วท�ำหน้ามุย่ ให ้คนเอ่ย
“ใจดีมากๆ ก็โดนเอาเปรียบอะค่ะ คุณแพรก็ลูกคุณผูช้ ายนี่นา
แต่ ใหท้ ำ� งานเหมือนหัวหน้าแม่บา้ น แลว้ ดู คุณพราวไม่เห็นท�ำอะไร
เป็ นชิ้นเป็ นอัน เที่ยวเล่นใช้เงินสุขสบาย ถึงพวกคุณรักกันดูแลกันดี
แต่บางทีพก่ี ว็ า่ คุณแพรชอบเอาแต่หมกตัวในครัวเกินไปนะคะ” แก้มยุย้
บ่นแล ้วก็ถอนหายใจ ก่อนจะยกมือไหว ้หญิงสาวทีอ่ ่อนอาวุโสกว่า แต่
อย่ างไรก็เป็ นเจ้านายอีกคนของตัวเองที่ยืนฟังอยู่ ขา้ งๆ เคาน์เตอร์
หลังเธอท�ำแกงเขียวหวานไก่เสร็จเรียบร้อยแล ้ว
“แพรก็แค่อยากท�ำตัวให้มปี ระโยชน์” เธอบอกแล ้วก็ถอนหายใจ
ตาม หลัง รับ ไหว้ อีก ฝ่ ายที่ส ถานะเหมือ นลู ก จ้า งในบ า้ นหลัง ใหญ่
แต่สำ� หรับเธอก็คงไม่แตกต่างจากทุกคนนัก เป็ นนางสาวก้นครัวอย่าง
พวกหล่อนบอก
“ยอมเป็ นคุณหนู กน้ ครัวมันก็ไม่เจอหนุ่มๆ สิคะ พีน่ วลอยากให ้
คุณแพรแต่งงานออกไปอยู่ทอ่ี ่นื อยากรูจ้ ริงๆ ถา้ ไม่มคี ุณแพรทุกคน
จะวุ่นวายแค่ ไหน เพราะไม่มใี ครรู้ใจหรือคอยช่ วยทุกเรื่องค่ ะ พวก
พีน่ วลก็แค่ทำ� หน้ามึนใส่” นวลผ่องเสริมต่ออีกยาวแล ้วหัวเราะในล�ำคอ
จนถูกเจ้านายสาวค้อนแต่กย็ ้ มิ ขันกันได้
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“แพรคงหาหนุ่มๆ ไม่ได้หรอกค่ะ อยู่แต่ในครัว”
“ก็ใช่ไงคะ” แก้มยุย้ ร้องบอก
“ออกไปเที่ยวบา้ งเหอะ อายุย่สี บิ หกแล ้ว จะสามสิบไม่ก่ีปีแล ้ว
นะคะ” นวลผ่องประสานเสียงเรื่องเทีย่ วต่อ
“ไม่เอาอะ เตรียมเปิ ดร้านกาแฟ ขนมอบ แล ้วก็อาหารง่ายๆ เสริม
ทีร่ า้ นแม่ดกี ว่า หาเงินหาอะไรท�ำตอนแก่ๆ แพรว่าน่าสนุกออก” เธอบอก
ยิ้มๆ จนถูกนวลผ่องกับแก้มยุย้ ถอนหายใจและกลอกดวงตาไปมาใส่
“คุณผูช้ ายโดนตัดบัตรเครดิตค่ ะ” แตงอ่อนเดินเขา้ มาแลว้ รีบ
ท�ำเสียงกระซิบบอกข่าว “คุณท่านตัดไปไม่ได้บอกก่ อน เลยมาพาล
กับคุณผู ้หญิง”
“อ้า ว...” คนเป็ น ลู ก สาวอุท านแล ว้ ท�ำ ปากยื่น ขมวดคิ้ว สงสัย
“คุณพ่อเขาใช้ซ้อื อะไรคะ คุณตาศักดิ์ถงึ ตัด”
“พักหลังๆ เห็นไม ้กอล์ฟมาใหม่เยอะเลยนะคะ ป้ าว่าคงไม่ไหว
แล ้ว” คนแก่ทส่ี ุดในครัวเล่าก่อนเม ้มริมฝี ปากยิ้มเล็กน้อย
“แล ้วเสียงอะไรแตกคะ”
“อ๋อ...กรอบรู ปอันเล็กที่วางอยู่ บนโต๊ะขา้ งประตู ค่ะ ป้ ากวาด
ไปแล ้ว” เล่าแล ้วก็ส่ายหน้ายิ้มๆ “เดีย๋ วคุณท่านกลับมาก็คงมีอกี ยก”
“แพรว่าคุณพ่อไม่กล ้าวีนตอนคุณตาศักดิ์อยู่หรอกค่ะ” หญิงสาว
บอกยิ้มๆ อย่างรู ก้ นั อยู่ “เราต้มไข่ดว้ ยดีไหมอะป้ าแตง หรือว่าแค่น้ ี
พอแล ้ว”
“โอ๊ย...พอแล ้วค่ะคุณแพร ทัง้ ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ หมูทอด
กระเทียมพริกไทย กุนเชียง แค่น้ ีก็ของแนมเยอะแล ้วค่ะ” แตงอ่อน
รีบปรามที่คุณหนู คนโตของหล่อนชอบคิดเมนู อาหารขึ้นมา “คุณแพร
ไปพักเถอะค่ ะ ที่เหลือพวกป้ าจัดการเอง คุ ณท่ านกับคุ ณพราวคง
กลับมาก่อนมื้อเย็นไม่เท่าไรแหละค่ะ”
“โอเคค่ะ งัน้ แพรไปเอนหลังบนห ้องก่อน” เธอรับค�ำด้วยรอยยิ้ม
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โดยทุกคนก็พยักหน้าเห็นด้วย

แพรพรรณวากลับสู่หอ้ งนอนกวา้ งบนชัน้ สองของคฤหาสน์

แมเ้ ธอจะได้รบั การดู แลเลี้ยงดู มาอย่างดีตงั้ แต่อายุเจ็ดขวบจนตอนนี้
ก็ ใ กล จ้ ะยี่สิบ เจ็ด ปี แ ล ว้ แต่ ห ลายๆ สิ่ง ก็ จ ริง อย่ า งคนในบ า้ นชอบ
พูดกันว่า เหมือนบิดาน�ำพาเธอมารับหน้าทีด่ ูแลคณะแม่บ ้าน ท�ำให ้เธอ
เหมือนหัวหน้าแม่บา้ นมากกว่าจะพาออกหน้าออกตา ทว่าคิดแล ้วเธอ
ก็สบายใจทีไ่ ม่ตอ้ งคอยไปฟังค�ำซุบซิบนินทาของวงสังคมทีช่ อบวุ่นวาย
เรื่องของผูอ้ น่ื และพอพบหน้าค่าตากันก็ทำ� ยิ้มหวานตาใสให้กนั
“แม่...อยากกินอะไรไหม เดีย๋ วแพรท�ำกลับไปให ้พรุ่งนี้” หญิงสาว
ทีอ่ อกจากห ้องน�ำ้ หลังล ้างมือล ้างไม ้ และล ้างใบหน้าจนสดชืน่ ขึ้น ออกมา
นอนคุยโทรศัพท์มอื ถือกับมารดาบนโซฟาตัวยาวตรงมุมห ้องนอน
“ท�ำอะไรก็ได้ลูก แม่กบั ตายายกินได้หมดแหละ ฝี มอื อร่อยๆ
ของเราน่ะ”
“แหม...เดีย๋ วตัวลอยหมด” เธอว่ากลัว้ ขัน ก่อนจะเอ่ยต่อ “พรุ่งนี้
แพรว่าจะโทร.ไปนัดดูตกึ แถวหน้าซอยบ ้านเราตอนบ่ายโมง แม่บอกตา
ไปด้วยกันนะ ทีเ่ ขาติดขายอะค่ะ”
“ลูกมีเงินซื้อเหรอ หรือจะกูธ้ นาคาร”
“กูธ้ นาคารสิแม่ แพรไม่ได้รวยนะ แค่ เครดิตดีนิดนึง” เธอว่า
พลางหัวเราะเบาๆ “แพรท�ำเอกสารการเงินเตรียมไวแ้ ลว้ และก็ขอ
ใบหักภาษีจากคนจ้างงานแปลกับวาดภาพประกอบอาหารแล ้ว”
“ได้ลูก แม่บอกตาให ้ พรุ่งนี้เจอกันจ้ะ”
“แม่ยุ่งใช่ไหม ขายดีไหมวันนี้” เธอถามกลับด้วยรอยยิ้มเพราะ
ได้ยนิ เสียงลูกค้าสั่งกับข ้าวราดอยู่ไกลๆ น่าจะเป็ นตากับยายรับแขกอยู่
“ก็เรื่อยๆ ตามปกติลูก ยังไม่เทีย่ งคนไม่ค่อยแน่น”
“โอเคจ้ะ แพรไม่กวนแล ้ว พรุ่งนี้เจอกัน” เธอบอกแล ้วก็ทำ� เสียง
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จุบ๊ ๆ ให ้มารดาก่อนกดวางสาย ซึง่ ท่านก็หวั เราะกลับมาเป็ นปกติ
นอนนิง่ ครุ่นคิดแล ้วเธอก็โชคดีอยูม่ ากทีส่ องบ ้านไม่ได้โกรธเกลียด
ชิง ชัง กัน มากมายนัก จนไม่ส ามารถติด ต่ อ หรือใช้ชีวิต ปกติไ ด้ แต่
ความแตกต่างจากฐานะการเงินก็ทำ� ใหเ้ ธอรู้ดีว่าน้องสาวของเธอจะมี
อนาคตทีเ่ ดินไปได้ไกลและพบโอกาสมากมายกว่าแน่นอน เพราะอย่างไร
เธอก็ตอ้ งรับผิดชอบงานก้นครัว และท�ำงานรับจ้างเป็ นชิ้นๆ ตามโอกาส
ที่รบั มาท�ำได้ แมบ้ างชิ้นเงินจะดีแต่ ก็ไม่ได้เป็ นงานประจ�ำ หากเธอ
ก็สบายใจทีจ่ ะท�ำงานอิสระแบบนี้เองด้วย ไม่เช่นนัน้ จะไม่มเี วลาท�ำงาน
บ ้านแน่นอน
“แต่งรูปต่อดีกว่า จะได้ส่งงานให ้ตรวจก่อน” แพรพรรณวาพึมพ�ำ
กับตนเอง ก่ อนจะบิดขี้เกียจไปมาบนโซฟาตัวใหญ่ และค่ อยลุกขึ้น
เดินไปนั่งบนเก้าอี้ท่มี มุ ท�ำงานอีกด้านของหอ้ ง เพื่อเปิ ดคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์วาดภาพต่างๆ ให้เรียบร้อย เตรียมท�ำชิ้นงานที่ตนเอง
รับไว ้

บุ รุษร่ างสู งก�ำย�ำในชุดสู ทเรียบโก้สีเทา เสื้อเชิ้ตด้านใน

ปลดกระดุมลงสามเม็ดอวดร่องกล ้ามหน้าอกร�ำไรพอใหค้ นเหลียวมอง
ยามเขาก้าวขายาวๆ เดินผ่าน ใบหน้าเรียบนิ่งคมเข ้มด้วยไรหนวดเครา
จางๆ ทีท่ ้งิ รอยหลังโกนไปนิดหน่อย ดวงตาสีนิลดุจพญาเหยีย่ วมองดู
ตูโ้ ชว์โมเดลคอนโดมิเนียมหรูหราทีต่ งั้ กลางโถงอาคารนิ่ง ก่อนหันไปหา
คนทีเ่ ดินตามหลังเข ้ามาในอาคารโชว์รูมของโครงการ
“เห็นว่าเหลือเพนต์เฮาส์สองห ้องทีย่ งั ไม่มใี ครจอง”
“ใช่ครับคุณพล สร้างเสร็จน่าจะมีคนสนใจเพราะได้เห็นห ้องจริง
และวิวจริงๆ”
พลวัฒน์ยกมุมปากด้านหนึ่งพลางครุ่นคิดกับตนเองจนคิ้วเขม้
ขมวดเขา้ หากันเล็กน้อย ก่ อนคลายออก มองรอบด้านที่มลี ู กค้าอยู่
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สีห่ า้ คน คุยอยู่กบั พนักงานขายทีแ่ ยกกลุม่ อธิบายตามมุมต่างๆ ทีจ่ ดั
หอ้ งตัวอย่างไว้ให้ชม ระหว่างเขายืนเอามือลว้ งกระเป๋ ากางเกงมองดู
โมเดลต่อ “ท�ำไมโครงการก่อนขายหมดก่อนสร้างเสร็จนะ”
“อาจจะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ได้ดมี ากหรือเปล่าครับ” ลูกน้องคนสนิท
เอ่ย และยกยิ้มนิดหน่อยทีเ่ จ้านายพยักหน้ารับ
“ก็คงจริง แบงก์ปล่อยกูย้ ากขึ้น บางคนอาจจะมีหนี้อน่ื อยู่ดว้ ย”
เขาเอ่ยเสียงเรียบ ก่อนเดินดูตามมุมต่างๆ พลางพยักรับการยกมือไหว ้
จากพนักงานทีห่ นั มาพบเขาโดยไม่ได้ตอบอะไรกลับไป
ชายหนุ่มมาหยุดยืนมองดูมมุ เคาน์เตอร์กาแฟส�ำหรับรับรองแขก
ทีม่ าเยีย่ มชมโครงการซึง่ ตัง้ อยู่มมุ ในของโชว์รูมขนาดใหญ่แห่งนี้ ข ้างๆ
มีบนั ไดสู่ชนั้ สองที่จดั เป็ นหอ้ งนอนตัวอย่างขนาดต่างๆ จนเขานึกถึง
เรื่องที่วนั ก่ อนสนทนากับศักดิ์ข้ นึ มาได้ จึงเหลียวไปหาลู กน้องที่ยืน
ส�ำรวมอยู่ไม่ไกล
“ทีใ่ ห ้ค้นประวัตลิ ูกสาวคนโตพีพ่ ฒ
ั นาได้ความอะไรบ ้าง” เสียงห ้าว
จากคนทีส่ นใจแพรพรรณวาถามไปเรียบๆ แต่กค็ าดหวัง
“ได้เรื่องบา้ นแม่กบั สิ่งที่เธอก�ำลังสนใจครับ ผมว่ายังไม่เยอะ
เลยยังไม่ได้สง่ ไฟล์ให ้คุณพล” เขาตอบและก้มศีรษะต�ำ่ ทีเ่ จ้านายมองมา
แล ้วโคลงศีรษะเล็กน้อย “เดีย๋ วส่งอีเมลให ้เลยครับ”
“เออ...จะน้อยจะมากก็สง่ มาให ้กูก่อนเหอะ” คนรอรายงานส่งเสียง
สะบัดใส่แลว้ จิป๊ ากเล็กน้อย ก่อนเดินเขา้ ไปใกลเ้ คาน์เตอร์กาแฟเพื่อ
สั่งเมนู ใหต้ นเอง และหันไปส่งเสียงบอกคนสนิทแล ้วจึงเดินเลีย่ งไปนั่ง
ที่โซฟารับรองตัวเดี่ยวใกลๆ้ “อเมริกาโน่ เย็นแก้วนึง มึงจะดื่มอะไร
สั่งเอง”
“เหมือนกันก็ได้นอ้ ง” บอกแล ้วเขาก็พยักหน้ายิ้มๆ ให ้คนเตรียม
บดกาแฟ
“วัน นี้ คุ ณ พลดู ห งุด หงิด นะพี่ช า้ ง” เจ้า หนุ่ ม น้อ ยกระซิบ บอก
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มือก็ทำ� กาแฟไปด้วย
“ปกติแหละ”
“เหมือนกูหูหนวกเนอะ” ชายหนุ่มส่งเสียงพร้อมสายตามองไปยัง
สองหนุ่มทีค่ ยุ ถึงเขาอยู่ จนสองคนถึงกับยกมือไหว้ทว่ มหัว เขาส่ายหน้า
ยกยิ้มขันมุมปาก ก่อนจะหยิบโทรศัพท์มอื ถือมาเปิ ดดู อเี มลเพื่ออ่าน
ข ้อมูลทีต่ นเองก�ำลังพุง่ ความสนใจอยู่เงียบๆ
ชายหนุ่ ม อ่ า นรายละเอีย ดทัง้ วัน เกิด การศึ ก ษา ความถนัด
ที่เกี่ยวกับแพรพรรณวา ซึ่งเป็ นขอ้ มูลพื้นฐานที่ไม่มีอะไรพิเศษนัก
แล ้วยิง่ เกิดความสนใจในตัวหญิงสาวคนนี้มากขึ้นอย่างอธิบายได้ล�ำบาก
เพราะเขาผ่านผู ้หญิงมามากมาย มีทงั้ ดารา นางแบบ คนดังในวงสังคม
สวยงามมากหน้าหลายตาใหเ้ ลือกสรรคั่วควงหรือเล่นสนุ กด้วยอย่าง
ไม่เคยอดอยาก แต่เขารูส้ กึ ถูกชะตากับเธอคนนี้มากเป็ นพิเศษ จนเหมือน
คนเพ อ้ ถึง ความรัก ตามประสาวัย รุ่ น ทัง้ ที่อ ายุ ใ กล จ้ ะแตะเลขสี่อ ยู่
ไม่ก่ีเดือนแล ้ว ยิ่งรูว้ ่าเธอถูกก�ำหนดใหเ้ ป็ นเหมือนหัวหน้าแม่บา้ นของ
ตระกูลธรรมาคุณก็ให้รสู้ กึ นึกอยากดึงเธอออกมา
“กาแฟครับคุณพล” คชา หรือช้าง เข ้ามายืนก้มศีรษะและโน้มตัว
ลงส่งแก้วกาแฟใหเ้ จ้านาย ทีพ่ ยักหน้ารับพร้อมยื่นมือมารับไปจิบจาก
ฝาปิ ดแก้วพร้อมดืม่
“มึงสั่งดอกไม้โทนสีชมพูหวานๆ ช่ อกลมๆ ไม่ตอ้ งใหญ่ มาก
แต่ใช้ดอกไม ้ดีๆ ไปส่งใหค้ ุณแพร ให้ร้านเขียนการ์ดว่า แด่ คุณแพร
ผู้อ่อนหวานเหมือนกุหลาบสีสวย จาก พลวัฒน์ ที่บา้ นคุณอาศักดิ์
หน่ อยดิ ช้าง” เขาเอ่ยขึ้นเมือ่ คิดวางแผนจีบสาว ก่อนกดปิ ดหน้าจอ
โทรศัพท์มอื ถือเพื่อเก็บลงกระเป๋ าด้านในเสื้อสู ทพลางพยักหน้ายิ้มๆ
ใหล้ ูกน้องคนสนิทที่รบั ค�ำและเดินไปโทรศัพท์ยงั มุมเคาน์เตอร์กาแฟ
ทีม่ เี ก้าอี้บาร์ให้นั่งพักได้
26 ชะตารัก พลิกหัวใจ

แ พรพรรณวายืนกะพริบตาถี่ดว้ ยความมึนงงและสับสน

ท่ า มกลางสายตาสงสัย จากบุ พ การี พ ร้อ มสมาชิ ก ภายในคฤหาสน์
ตระกูลธรรมาคุณ เมื่อผู้รกั ษาความปลอดภัยด้านหน้ารัว้ ขี่จกั รยาน
น�ำช่อดอกกุหลาบโทนสีชมพูหลากหลายขนาดทีจ่ ดั ตกแต่งเป็ นพุม่ กลม
ห่อกระดาษสาและผูกริบบิ้นสวยงามมาส่งให ้
“เป็ นมอเตอร์ไซค์ของทางร้านดอกไม ้อะครับ เขาแจ้งว่ามีคนสั่ง
ให ้น�ำมาส่งให ้คุณแพรพรรณวา”
“ไม่มกี าร์ดรึ ตาชาติชาย” ศักดิ์เอ่ยถามคนเก่ าแก่ ของตนที่นั่ง
ประจ�ำป้ อมรักษาความปลอดภัยด้านหน้าคฤหาสน์ ซึง่ สร้างเป็ นห ้องพัก
ติดเครื่องปรับอากาศ
“ผมไม่เห็นเขายืน่ อะไรให ้เลยครับคุณท่าน”
คนถือช่อดอกไม้ไว้น่ิงๆ ได้สติจงึ พลิกดูและพบว่ามีการ์ดเจาะรู
ผูกริบบิ้นเส ้นน้อยติดไว ้ “มีค่ะคุณตาศักดิ์”
“ใครส่งมายายแพร”
“แด่ คุณแพรผูอ้ ่อนหวานเหมือนกุหลาบสีสวย จาก พลวัฒน์
อุ๊ย ...ตาคุ ณ น้า คนนัน้ อะนะพี่แ พร!” พราวพรรณรายที่ข ยับ ตัว ไป
ชะโงกหน้า มองและอ่ า นออกเสีย งอุท านตกใจปิ ด ท า้ ย พลางสบตา
ทีเ่ บิกโตของพีส่ าว ซึง่ มีอาการไม่ต่างกันนัก
“เอาจริงเหรอนี่” คนกลางอย่างศักดิ์พมึ พ�ำมองหลานสาวทีห่ นั มา
หาทันควัน “เขาบอกตาว่าจะจีบเราน่ะแพร”
“คะ!” คนโดนจีบอุทานลั่นอย่างตกใจ ก่อนจะท�ำสีหน้าเหยเก
ทีค่ ุณตาพยักหน้ารับจริงจัง คนอืน่ ยกยิ้มในหน้ากันหมด
“ก็ ดี เผื่อ ขายออกนะ” พัฒ นาบอกยิ้ม ๆ กับ บุต รสาวคนโต
ก่อนเขาจะเอื้อมมือไปกดศีรษะแพรพรรณวาเบาๆ ทีเ่ จ้าตัวท�ำหน้ามุ่ย
“พลวัฒน์ไม่ได้ข้เี หร่อะไร ตระกูลเขาร�ำ่ รวย พ่อก็เป็ น ส.ส. เสียด้วย”
“คุณพ่อว่าเขาจริงจังแค่ ไหน” ยาศินีหนั ไปถามบิดา เมื่อเห็น
ติกาหลัง 27

อาการหนัก ใจของหญิง สาวที่เ หมือ นเป็ น ลู ก ตนเองอีก คน แต่ ส ามี
ดูยนิ ดียง่ิ
“ก็คงจริงจัง แต่...” ผูอ้ าวุโสทีส่ ุดเอ่ยพลางหันไปมองหลานสาว
คนโต “พลก็มธี ุ รกิจผับบาร์น่ะนะแพร ท�ำงานด้านอสังหาฯ ก็รำ� ่ รวย
แต่ตาก็กงั วลเรื่องผับบาร์เขานะ ว่าจะยังไงบ ้าง”
“อือ...น้าก็เห็นเขาควงสาวเยอะมาก ดารา นางแบบ ก็มขี า่ วซุบซิบ
ให ้เห็นบ่อย” ยาศินีเอ่ยอย่างเป็ นห่วง
“ใช่ๆ พราวนึกออกแลว้ เวลาไปเที่ยวกับเพื่อน ตาคุณน้าพล
นี่แหละทีน่ วั สาวๆ บนชัน้ วีไอพีตลอด”
“เรามองชัดหรือเปล่า ไปกล่าวหาเขา” บิดาขัดขึ้น
“คุณพ่อก็...มันก็มไี ฟวิบๆ วับๆ น่ะ” บอกแล ้วเธอก็ทำ� ปากยืน่
ไปหา ก่อนมองดูพส่ี าวทีอ่ มุ ้ ช่อดอกไม้น่ิงไป “พีแ่ พรว่าไงอะ”
คนโดนถามส่ายหน้าแล ้วถอนหายใจ “ดอกไม ้สวย ไม่ได้ผดิ อะไร
เอาไปจัดแจกันแล ้วนะ แพรเข ้าครัวต่อนะคะ”
แพรพรรณวาพูดจบก็เดินกอดช่อกุหลาบราคาคงแพงหูฉ่ีไปยัง
ด้านหลังบา้ น พร้อมกับมีสาวๆ เดินตามกันไปเช่ นขาออกมาเพราะ
เป็ น ที่ฮือ ฮากัน ใหญ่ หลัง ชาติ ช ายมาส่ ง ดอกไม แ้ ละทุ ก คนอยากรู ้
อยากเห็น ไม่มใี ครนึกกันหรอกว่าจะเป็ นของเธอ...คนที่อยู่กน้ ครัว
จนใครๆ ก็กลัวจะหาคู่ไม่ได้
“สรุปว่านางซินก้นครัวมีหนุ่มมาจีบก่อนเรานะพราว”
“คุณพ่ออะ...” คนโดนบิดาแซวสะบัดตัวไปมา จนบุพการีทงั้ หมด
หัวเราะขัน
“ก็เราดีดกะโหลกแบบนี้ ความประทับใจแรกเขาคงพังไม่เป็ นท่า
น่ะนะแม่วา่ ” เอ่ยแล ้วหล่อนก็หวั เราะพลางส่ายหน้าทีล่ ูกสาวท�ำปากยืน่
มาให ้ “แล ้วคุณพ่อคิดว่าจะเปิ ดทางให ้พลเขาจีบแพรไหมคะ”
“เขาก็ไม่เสียหายแบบตาพัฒนาบอกนะศิ พ่อก็ห่วงเรื่องธุ รกิจ
28 ชะตารัก พลิกหัวใจ

สีเทาๆ ของเขาอยู่ พูดว่าแพรไม่ค่อยชอบออกงาน ไม่ค่อยไปปาร์ต้ ี
กับเพือ่ นๆ อยู่ติดบา้ นมากกว่า เขาก็ยนื ยันว่าสนใจแพร พ่อเลยไม่รู ้
จะว่าอะไร แต่คิดแล ้วเรื่องผับบาร์เขาก็ทำ� มานาน ไม่เห็นมีเรื่องมีราว
หรือข่าวเสียหายอะไร คงต้องรอดูต่อไปแหละ” บอกแล ้วเขาก็ส่ายหน้า
ยิ้มๆ “ดีแล ้วทีเ่ ขาเปิ ดเผย ไม่ทำ� อะไรลับๆ ล่อๆ ให ้แพรหรือครอบครัว
เราเสียหาย”
“คิดแลว้ พราวว่าเรื่องนี้พรหมลิขติ มากๆ ค่ ะ” ว่าขึ้นมาพร้อม
รอยยิ้มกว ้าง
“พรหมลิขติ อะไร ยายพราว” มารดาเอ่ยถามด้วยสีหน้างุนงง
“เพิง่ เจอกันเมือ่ วันก่อนทีบ่ ้านเรา มาเจอแล ้วปิ ง๊ ๆ แม่วา่ ไม่พรหมลิขติ มัง้
แต่ตาคุณพลเขาจะลิขติ ตัวเองนี่แหละ”
“บางทีเราก็ไม่โรแมนติกเลยนะ ยายศิ” ศักดิ์ส่ายหน้ายิ้มขัน
บุตรสาวคนเดียว ระหว่างที่ลูกเขยกับหลานสาวก็พยักหน้ายิ้มๆ จน
ยาศินีทำ� หน้างอนใส่พวกเขา
พราวพรรณรายยิ้มกับมารดา พลางมองบุพการีอกี สองคน และ
เอ่ยปากเล่าเรื่องที่พ่สี าวของตนเองขึ้นรถยนต์ผดิ คันเมือ่ วันก่ อนที่ไป
ห ้างสรรพสินค้าด้วยกันให ้บุพการีฟงั จนทัง้ หมดนึกแปลกใจกับเรือ่ งราว
ทีเ่ กิดขึ้น และเห็นจะจริงอย่างทีเ่ ธอเอ่ย แต่อนาคตก็ตอ้ งรอดูกนั ต่อไป
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พ ลวัฒน์น�ำพาตนเองมาเยือนคฤหาสน์ธรรมาคุณอย่ าง

หน้าซือ่ ตาใส เขามาพร้อมกระเช้าผลไม ้จากต่างประเทศ ไวน์แบรนด์หรู
ทีเ่ ก็บมาหลายปี และชุดผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวชัน้ น�ำทีจ่ ดั ชุดมาทัง้ ใหญ่เล็ก
อย่ า งรู้ดีว่า เจ้า นายของบ า้ นก็ ต อ้ งแบ่ง ปันผู้ใต้บ งั คับ บัญ ชาแน่ น อน
จนศักดิ์ท่สี นิทสนมกับเขามากกว่าใครได้แต่ย้ มิ อย่างหาทางไปไม่เป็ น
ทีเดียว คงจะรูแ้ ล ้วว่าสิง่ ทีเ่ ขาพูดเป็ นความจริงจังทีส่ ดุ อีกทัง้ การจีบสาว
ของคนอย่างชายหนุ่ มคนนี้ก็พร้อมสรรหาทุกสิ่งทุกอย่างมาก�ำนัลให ้
ทัง้ หญิงสาวทีต่ นเองสนใจ และคนรอบด้านของเธออย่างทีส่ ุด
“เดีย๋ ว เด็กน�ำน�ำ้ มาเสิรฟ์ แล ้วอาให้ไปตามยายแพรให ้นะ” ประมุข
ของบ ้านเอ่ยยิ้มๆ ระหว่างพาแขกเดินไปยังห ้องนั่งเล่น
“ไม่เป็ นไรก็ได้ครับ ผมขอฝากทอ้ งมื้อเย็นค่อยเจอทีโ่ ต๊ะอาหาร
ก็ได้” ชายหนุ่ มบอกด้วยรอยยิ้มแป้ น พลางนึกขันอยู่ในใจที่ผูอ้ าวุโส
ดูประหลาดใจกับสิง่ ทีเ่ ขาท�ำ “อาศักดิ์ยุ่งอยู่หรือเปล่าครับ”
“ไม่หรอก คนเกษียณแลว้ ก็ว่างงานมากๆ หน่ อย” ตอบแลว้
30 ชะตารัก พลิกหัวใจ

เขาก็ย้มิ มองดูแตงอ่อนท�ำหน้าทีย่ กถาดน�ำ้ ดืม่ สีสวยและขนมอบมาเสิรฟ์
“แตงอ่อน...แพรเขาท�ำอะไร ยุ่งอยู่ไหม”
“อ๋อ...คุณแพรอ่านฉลากครีมให ้สาวๆ หนุ่มๆ อยู่น่ะค่ะคุณท่าน
แก้มยุย้ บอกว่าคุณท่านใหแ้ บ่งกัน” ตอบตรงไปตรงมาหลังขยับไปยืน
กอดถาดส�ำรวมอยู่ พลางเหลือบมองชายหนุ่ มหน้าตาคมเขม้ แต่งกาย
เรียบหรูดว้ ยรอยยิ้มอ่อนบางอย่างรูส้ กึ ชอบใจ
“ถา้ ใช้แล ้วชอบบอกกันได้นะครับ ผมเอามาฝากอีก” เสียงหา้ ว
จากคนน�ำของก�ำนัลมาเอาหน้ารีบบอกทันที
“แหม...ขอบคุณนะคะ” แตงอ่อนก้มศีรษะและบอกด้วยรอยยิ้ม
“แตงอ่อนบอกแพรว่า คุณพลจะรับมื้อเย็นด้วยแล ้วกัน ท�ำกับข ้าว
เพิม่ จากเดิมสักอย่างสองอย่าง”
“ได้ค่ ะ คุ ณ ท่ า น” รับ ค�ำ เสร็ จ ก็ ค อ้ มกายลงเล็ก น้อ ยเพื่อ เดิน
ออกจากห ้องนั่งเล่นเล็กไปในครัวตามเดิม
“ดูๆ แล ้วคุณแพรเขาเหมือนท�ำงานในครัวเลยนะครับ คุณอา”
คนเห็นสิง่ ทีส่ มาชิกครอบครัวปฏิบตั กิ บั หญิงสาวและแววตาของแตงอ่อน
ทีว่ ูบไหวยามได้ยนิ ค�ำสั่งจากศักดิ์เอ่ยนิ่งๆ พลางยกแก้วน�ำ้ กลิน่ ใบเตย
รสหวานอ่อนๆ กินและมองดูแก้วน�ำ้ อย่างสนใจ
“เขาชอบท�ำอาหารมาตัง้ แต่เด็ก คงได้วชิ าจากทางแม่เขามา แต่
เขาก็ชอบวาดรูปมากๆ วาดสวย ตอนประถมกับมัธยมก็ประกวดวาด
ได้รางวัลบ่อย เขาเลยเลือกเรียนปริญญาตรีจิตรกรรมที่ศิลปากรน่ ะ
แลว้ พอเขาจบตรีก็มาขอไปเรียนที่ OHAP ของโอเรียนเต็ลเพิ่มอีก
สองปี เรื่องการท�ำขนมอบ กับอาหารนานาชาติ อาก็เห็นเขาชอบและ
ทุ่มเทมากๆ อาก็ส่งเสริมให้ได้เรียน เหมือนเขามาทางสายศิลปะ การ
ท�ำอาหารก็เหมือนศิลปะ จัดจาน จัดชุดอาหาร เขาท�ำได้ดมี าก...
“อีกอย่างก็ลาภปากอากับคนในบ ้านด้วย รสมือแพรเขาดี และก็
คิดหาประยุกต์เมนู เก่ง อ๋อ...เห็นรับวาดรู ปอาหารประกอบเมนู หรือ
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วาดรู ปตกแต่งร้านตามคนสั่งท�ำนองนี้ดว้ ยนะ เรียนวาดรู ปมาไม่เสีย
ค่ าเทอมเลยแหละ เขาเก็บเงินเก่ ง อากับพ่อเขาใหเ้ งินเดือนก็ไม่เห็น
จะไปช็อปปิ้ งทีไ่ หนเหมือนยายพราวเลย” ศักดิ์เล่าด้วยรอยยิ้มอย่างภูมใิ จ
หลานสาวคนโต ไม่ได้คิดว่าอีกฝ่ ายที่มองเขา้ มาในครอบครัวตนเอง
รู้สึกต่ อว่าที่เขาดู แลหลานสาวคนนี้เหมือนคนงานในบา้ น ด้วยลึกๆ
ตนเองก็รกั และห่วงใยแพรพรรณวาเช่นกัน
ชายหนุ่ มฟังแล ้วนึกทึ่งที่เธอร�ำ่ เรียนจริงจังในด้านการท�ำอาหาร
และขนม เพราะเขาเองก็รบั รูจ้ ากพรรคพวกในวงสังคมอยู่ว่าการเรียน
หลักสู ตรเพิ่มเติมที่โอเรียนเต็ลเปิ ดสอนเป็ นคอร์สระยะเวลาหนึ่งปี
ใหเ้ ลือก แพรพรรณวาลงเรียนถึงสองสาขา และอดทนในการเรียน
การสอนทีไ่ ม่ได้นงั่ ทัง้ วัน เพือ่ ฝึ กปฏิบตั ใิ นห ้องครัวโรงแรมเช่นบุคลากร
จริงๆ แสดงว่าหญิงสาวคนนี้ถงึ จะร่ างบางน่ าทะนุ ถนอม แต่ ใจและ
ร่างกายเธอแกร่งพร้อมสู้กบั สิง่ ทีต่ งั้ เป้ าหมายไวอ้ ย่างมาก ซึง่ ท�ำใหเ้ ขา
ยิง่ อยากรู้จกั เธอมากขึ้น
“เห็นตัวเล็กๆ ไม่คดิ ว่าจะอดทนเรียนทีโ่ อเรียนเต็ลได้” เขาเอ่ยขึ้น
พร้อมพยักหน้ากับตนเอง ซึง่ ผู ้อาวุโสกว่าก็พยักหน้ารับ “ลูกหลานไฮโซ
ทีเ่ จอกันตามงานสังคมบางคนก็อยากไปเรียนให้ได้ใบประกาศนียบัตร
ไปเปิ ดร้าน แต่ ก็สู้ไม่ไหวเพราะเห็นว่าที่นั่นไม่ให้นั่ง และสอนแบบ
ใหป้ ฏิบตั จิ ริง จนเลิกเรียนกันดื้อๆ เยอะเลยนะครับ ผมเห็นคุณแพร
เธอตัวเล็กๆ แต่เรียนสองสาขานี่แสดงว่าเธอเอาเรื่องอยู่นะครับ”
“แพรมีความตัง้ ใจมากกว่าพราวเยอะ” คนเป็ นตาของหลานๆ
เอ่ยด้วยรอยยิ้ม “มีความเป็ นพีแ่ ละรูจ้ กั การจัดการดูแลคนอืน่ พอๆ กับ
ดูแลตัวเองได้ดี อาก็อยากใหเ้ ขาไปออกงานหรือไปไหนๆ นะ แต่เขา
ก็ชอบเป็ นนางซินก้นครัว หรือเพราะเขาเห็นว่าท�ำอะไรใหอ้ ากับทุกคน
เรียบร้อยดีแล ้วเขาสบายใจมัง้ ก็ปกติทค่ี นเราจะชอบอยู่ในทีท่ อ่ี ยู่แล ้ว
สบายใจ”
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ชายหนุ่ มฟังแลว้ ก็นึกคลายใจเรื่องที่นึกกังวล แต่เพราะความ
เคยชินของทุกฝ่ ายนี่เองทีท่ ำ� ให ้เธออยู่กน้ ครัว “คงเคยชินกันแหละครับ
ถึงเป็ นนางซินก้นครัวของทุกคนในบ ้าน”
“ก็คงจริง” ศักดิ์รบั ค�ำแล ้วส่ายหน้ายิ้มขัน “เออ...ลีลาวดีสชี มพู
ที่พ่อของพลส่งใหอ้ าเมื่อเดือนก่ อนมันออกดอกสวยเชียว เดินไปดู
กันไหม”
“อ๋อ...ได้สคิ รับ จะได้ถา่ ยรูปส่งให ้พ่อดูดว้ ย” ชายหนุ่มพยักหน้า
รับค�ำด้วยรอยยิ้มในหน้า ก่อนจะลุกตามเจ้าบา้ นที่เดินน�ำทางออกไป
ทางประตู ดา้ นหลังของคฤหาสน์ ซึ่งท�ำใหเ้ ขาได้ยินเสียงพูดคุยและ
หัวเราะของคุณแพรกับสาวๆ ในครัวจากด้านหลังแว่วมาบ ้าง จนยกยิ้ม
คนเดียวได้

แพรพรรณวารู้สึกประหม่าอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นกับสายตาคมกริบ

ของบุรุษร่างสู งใหญ่กว่าเธอมาก แถมรอยยิ้มกรุม้ กริ่มของเขาก็ทำ� ให ้
เธอจัก๊ จี้ประหลาด จะพูดว่าเขาหล่อเหลาก็ดูเกินเลยไปเสียหน่อย เพราะ
เธอรูส้ กึ ว่าใบหน้าคมเข ้มมีไรหนวดเคราจางๆ ทีโ่ กนเรียบร้อยดูจะน่ากลัว
อยูม่ าก เพราะดวงตาเขาดุถ ้าอยูน่ ่งิ ๆ หากบุคลิกท่าทางและการแต่งกาย
กับการวางตัวของเขาก็ทำ� ใหเ้ ขาดู ดีมเี สน่ หอ์ ยู่มาก ทว่าเธอไม่เขา้ ใจ
ทีเ่ ขาจีบเธอและแสดงออกเปิ ดเผยเช่นนี้เลย
“หลบหน่อยได้ไหมคะ” คนตัวเล็กทีส่ ายตาเธออยู่ระดับไหปลาร้า
ของเขาเอ่ยเสียงแผ่ว หัวใจเธอเต้นไม่เป็ นส�ำ่ กับร่ องแผงอกของเขา
ทีพ่ ้นสาบเสื้อเชิ้ตซึง่ ปลดกระดุมลง ระหว่างทีอ่ อกมาตัดใบเตยทีห่ ลังบ ้าน
แลว้ เขามายืนกอดอกพิงสะโพกสอบกับผนังทางเดินด้านหนึ่งจนปิ ด
ทางเดินกลับไปยังห ้องครัวมองเธอนิ่งๆ ด้วยรอยยิ้ม
“ผมว่ า ก็ มีท างเดิน ไปได้น ะครับ ” พลวัฒ น์เ อ่ ย กวนๆ ด้ว ย
รอยยิ้มมุมปาก พลางเลิกคิ้วเข ้มขึ้นเล็กน้อยเมือ่ หญิงสาวตวัดสายตาขึ้น
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มองค้อนเขาอย่างลืมตัว
“นิสยั ...” เธอพึมพ�ำเบาๆ ด้วยความหงุดหงิด เมือ่ เขาหัวเราะ
ในล�ำคอและขยับกายใหญ่โตยืนหันหลังชิดผนังหลบทางให ้ เธอจึงรีบ
ก้าวเดินผ่านหน้าเขาไปทันควัน
“นิสยั ดีใช่ไหมครับ” คนได้ยนิ เธอต่อว่าเดินตามพร้อมส่งเสียงถาม
อย่างยียวน
“แล ้วแต่จะคิดเถอะค่ะ” เธอท�ำหน้ามุ่ยระหว่างเดินเร็วๆ โดยมี
เขาเดินตามมา
“ว ้าว...ดอกไม ้สวยจังเลยนะครับ” เสียงห ้าวจากผู ้มาเยือนส่งเสียง
ปลาบปลื้มใจทันทีเมือ่ ก้าวตามคนตัวเล็กสู่หอ้ งครัวกว ้างขวาง และพบ
ช่อดอกไม้ทต่ี นเองสั่งใหส้ ่งมาปักอยู่ในแจกันแก้วทีม่ นี ำ�้ หล่อเลี้ยงตัง้ ไว ้
บนโต๊ะกลาง จนแม่บา้ นสามสาวสะดุง้ และหันมายกมือไหว ้เขา ซึง่ เขา
ก็รบั ไหว ้เงียบๆ ด้วยรอยยิ้ม
“ดู เหมือนคุณแพรจะชอบนะครับ ผมจะส่งใหท้ ุกวันเลยนะ”
เขาเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงร่าเริงสดใส จนเธอส่งสายตาค้อนมาให ้
“แล ้วแต่เถอะค่ะ” เธอตอบค�ำเดิม และไม่อยากหันไปมองเขาอีก
เพราะเธอเองก็ขดั เขินอยู่ มาก ท�ำไมเธอต้องพบเจอคนหน้าเป็ นมา
ตามจีบ หรือเขาอยากแกล ้งเธอกลับทีข่ ้นึ รถเขาผิดเมือ่ วันก่อนกันแน่
“พูดได้แต่คำ� นี้เหรอครับ” เขาแสร้งท�ำเสียงแผ่วและถอนหายใจ
ระหว่างเดินไปยืนพิงสะโพกมองดูคนก้มหน้าก้มตามัดใบเตยที่ล ้างน�ำ้
ใส่ลงหม ้อต้ม “จะท�ำอะไรหรือครับ คุณแพร”
คนถูกเสียงหา้ วๆ เรียกชื่อขนลุกจนหลับตาปี ๋ คนเดียว พลาง
คลายออกและหันไปเงยหน้ามองคนถามที่ดูจะสนใจหมอ้ ต้มของเธอ
“จะท�ำวุ ้นใบเตยเป็ นของหวานค่ะ”
“อ๋อ...ต้องต้มใบเตยจริงๆ เลย” เขาถามด้วยตาโตทีป่ ระหลาดใจ
“ก็ตอ้ งต้มสิคะ จะได้หอมใบเตย” เธอพยักหน้าแลว้ ตอบนิ่งๆ
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ระหว่างมองเขาทีก่ พ็ ยักหน้ารับ “คุณไปคุยกับคุณตาศักดิ์เถอะค่ะ”
“คุณอาคุยโทรศัพท์กบั เพือ่ นอยู่ ผมไม่อยากรบกวน” เขาตอบ
ยิ้มๆ พลางยืนมองเธอต่อ
หญิงสาวผ่อนลมหายใจเบาๆ “เลยย้ายทีม่ ารบกวนในครัวแทน
เหรอคะ”
“อ้าว...” เขาอุทานออกมาแลว้ ยืนตัวตรงมองเธออย่างแสร้งท�ำ
หน้าสลด “ไม่รบั แขกเลย”
“ในครัวไม่ใช่ทร่ี บั แขกนี่คะ” เธอบอกแล ้วมองเขานิ่งๆ จนเห็นเขา
ยิ้มมุมปาก
“งัน้ ไม่เป็ นแขกก็ได้ อยากเป็ นพัดลม...”
“หือ...” คนฟังขมวดคิ้วหันมองคนพูดทันที ก่อนจะกลอกดวงตา
ไปมาทีส่ องสาวรับมุกของเขาทัน
“อยากเป็ นแฟน...” แก้มยุย้ กับนวลผ่องประสานเสียงรับมุกของ
ชายหนุ่ม เขาหันมายกนิ้วโป้ งให้ทงั้ สองข ้างและยิ้มให ้อย่างชอบใจ

“อ้าว...พล” เสียงของยาศินีทเ่ี ดินมาพร้อมถุงผ ้าใบหนึ่ง ท�ำให ้

ทุกคนรีบสงบนิ่งและส�ำรวมทันควัน
“สวัสดีครับพี่ศิ” คนมาเยือนขยับกายยืนอย่ างส�ำรวม ก่ อน
ยกมือไหว้อกี ฝ่ ายทีอ่ าวุโสกว่า พลางมองดูแตงอ่อนทีน่ ำ� กล่องอาหารเสริม
ออกจากถุงผ ้า
“มาถึงในครัวเชียวนะพล” เอ่ยพลางมองดูชายหนุ่มทีม่ าเยือนและ
เลยไปมองหลานสาวทีท่ ำ� หน้าตายู่ยม่ี าให ้จนหล่อนนึกขัน “ตัวเราก็ใหญ่
นะพล เกะกะยายแพรเขาหรือเปล่า”
“เกะกะค่ ะ” คนได้ทรี ีบตอบทันควันกับประโยคปลายเปิ ดของ
ยาศินี จนชายหนุ่มอ้าปากค้างก่อนเอ่ยค�ำ “แพรก็บอกให ้คุณเขาออกไป
คุยกับคุณตาศักดิ์ ก็ไม่ออกไป น้าศิพาแขกออกไปนั่งเล่นดีกว่าค่ะ”
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ยาศินีหวั เราะขันที่แพรพรรณวารีบบอกอย่างรวดเร็ว ระหว่าง
ผูม้ าเยือนท�ำหน้ามุ่ยมองหญิงสาวกับหล่อนสลับกันไปมา แต่เหมือน
อีกฝ่ ายจะไม่สนใจใดๆ เพราะมัวแต่ยุ่งกับการท�ำอาหารหน้าเตา
“ออกไปคุยเรื่องกอล์ฟกับคุณพัฒนาไหมพล ปล่อยแพรเขา
ท�ำอาหารก่ อนก็ได้” พูดแลว้ ก็หนั ไปยิ้มกับสาวๆ สามวัยที่ย้ ิมกริ่ม
ในหน้ามองชายหนุ่มไม่ต่างจากหล่อน “มีเวลาจีบอีกเยอะน่ะ”
“น้าศิ...” คนกลางตกใจทันทีท่เี หมือนทุกคนจะเปิ ดทางใหเ้ ขา
มาจีบเธอกันหมด
“อือ...ก็จริงฮะ” เขายิ้มใหค้ นโวยวายทีต่ วัดสายตามองค้อนเขา
ทันที ก่อนจะเดินตามเจ้าบ ้านออกไปจากห ้องครัวด้วยอารมณ์ผอ่ นคลาย
ที่สุด เพราะเขาได้รบั การต้อนรับจากสมาชิกในบา้ นอย่างมาก แถม
หญิงสาวทีเ่ ขาต้องตาต้องใจก็มกี ารวางตัวทีด่ ี ไม่ได้เล่นง่ายๆ อย่างที่
เขาเคยเจอมา

“ท�ำไมทุกคนต้องเขา้ ขา้ งเขาด้วย!” หญิงสาวส่งเสียงขัดใจ

พลางเหลียวมองสมาชิกในครัวทีห่ วั เราะคิกคักกัน
“ก็เขาหล่อ เท่ ดูดี แถมสูงเหมือนนายแบบด้วยนะคะคุณแพร
พี่เ ชีย ร์สุ ด ๆ” นวลผ่ อ งเอ่ ย ก่ อ นหัน ไปตีมือ กับ แก้ม ยุ ย้ ที่พ ยัก หน้า
หงึกๆ รับ
“ป้ าก็ว่าเขาดีมากนะคะทีเ่ ข ้ามาหาผู้ใหญ่ให้รบั รู ้ แถมส่งดอกไม ้
มาให ้คุณแพรก็แบบเปิ ดตัวเลยว่าจะจีบ” แตงอ่อนเอ่ยด้วยรอยยิ้มเอ็นดู
คนแก้มแดงกว่าปกติ “กลายเป็ นคุณแพรจะมีแฟนก่อนคุณพราวนะคะ
เนี่ย”
“ป้ าแตงก็ เ ป็ น กับ เขาไปด้ว ย” เธอว่ า คนอาวุ โ สที่สุ ด ในครัว
จนหล่อนหัวเราะร่วมกับอีกสองสาว “แพรไม่ได้รู้จกั เขาสักหน่อย แค่
บังเอิญเจอตอนวันไปห ้างเมือ่ วันพุธกับพราวเอง”
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“หือ...” สามสาวสามวัยอุทานงุนงง ก่ อนจะนิ่งฟังค�ำบอกเล่า
เรือ่ งทีแ่ พรพรรณวารูส้ กึ อับอายอย่างมากทีข่ ้นึ รถยนต์ผดิ คันเพราะไม่ได้
มองเลขทะเบียน แต่พวกหล่อนลงความเห็นกันว่าคือชะตาลิขติ ทีท่ ำ� ให ้
สองคนได้เจอกัน
“ความประทับใจแรกพบแน่ ๆ คุณพลเขาถึงหลงเสน่ หค์ ุณแพร
ไงคะ” แก้มยุย้ บอกด้วยรอยยิ้มกว ้างขวาง
“ชะตารักของคุณแพรแน่ๆ” นวลผ่องเสริม
“เฮ้อ...เชียร์กนั จัง” คนกลางอย่างแพรพรรณวาส่งเสียงกลัว้ ขัน
ก่ อ นจะส่ า ยหน้า ยิ้ม ๆ กับ ทัง้ สามคนสนิ ท และหัน ไปท�ำ หน้า ที่ข อง
แต่ละคนต่อ เพือ่ เตรียมอาหารมื้อเย็นให ้เสร็จสมบูรณ์

ห้องนั่งเล่นประจ�ำครอบครัวดูจะมีของว่างตามมุมหอ้ งต่างๆ

มากกว่าหอ้ งนั่งเล่นเล็กที่ไว้รบั รองแขกคนสนิท พลวัฒน์ยกมือไหว ้
พัฒนา และรับไหว ้พราวพรรณรายทีน่ ั่งดูโทรทัศน์กนั อยู่เงียบๆ พลาง
ทรุดนั่งบนโซฟาตัวเดี่ยวตามการเชื้อเชิญจากเจ้าของบา้ น ก่อนสบตา
หญิงสาวทีอ่ ่อนอาวุโสกว่าเพราะเธอจ้องนิ่งๆ
“จีบพีแ่ พรแล ้วจะหลอกฟันพีแ่ พรไม่ได้นะคะคุณน้าพล”
“ยายพราว!”
บิดามารดาส่งเสียงเรียกบุตรสาวอย่างตกใจ ส่วนคนถูกเรียกขาน
ยักไหล่แลว้ จ้องตาคนหน้านิ่งที่ลอบยิ้มมุมปากต่ ออย่างไม่ละสายตา
ไปไหน แม ้เขาจะดูมาดดุอยู่มากก็ตาม
“พราวพูดจริงๆ อะ ก็อยู่ๆ มาจีบพี่แพร แลว้ ก็ไปเกาะแกะ
ตามติดด้วย” เธอว่าแล ้วท�ำปากยื่น “พีแ่ พรยิ่งไม่ค่อยทันใครเขาด้วย
พราวต้องคอยช่วยสกรีนหนุ่มๆ สิคะ”
“หวงพี่สาวมากเลยนะฮะ ลู กสาวพี่ศิเนี่ย” เขาเลีย่ งไปพูดกับ
คนเป็ นแม่แทน
ติกาหลัง 37

“ติ ด พี่ต งั้ แต่ เ กิ ด แล ว้ คนนี้ ” ยาศิ นี ห วั เราะเบาๆ พลางมอง
คนหน้ามุย่
“พีส่ าวดุกว่าพ่อแม่อกี นะ ถ ้าพลจีบยายแพรติดน่าจะเหมือนได้แม่
อีกคน” พัฒนาเย้าหยอกชายหนุ่มและเลยไปถึงบุตรสาวคนโต
“เมื่อ กี้เ ขาก็ เ อ็ด ผมอยู่ ” เขาว่า กลัว้ ขัน พร้อ มพยัก หน้า เข า้ ใจ
จนท�ำให ้คนฟังหัวเราะตามไม่เว ้นแม ้แต่หญิงสาว “พรุ่งนี้ทเ่ี ดอะฟันไนต์
มีปาร์ต้ ฉี ลองเรียนจบทีห่ ้องวีไอพีสอง ใช่เพือ่ นหนู พราวหรือเปล่า”
“ใช่ค่ะ พราวก็ไปแหละ” ตอบแลว้ เธอก็มองเขาที่พยักหน้ารับ
“พีแ่ พรไม่ไปหรอกนะคะ”
“ก็คิดว่าคงไม่ไปหรอกฮะ เพือ่ นคนละกลุ่มคนละรุ่น แค่จะให ้
เด็กเขาจัดเครือ่ งดืม่ กับอาหารว่างไปเสริมให ้น้องสาวของว่าทีแ่ ฟนหน่อย”
เจ้า ของผับ เดอะฟัน ไนต์บ อกกล่า วด้ว ยรอยยิ้ม เจ้า เล่ห ์ จนอีก ฝ่ าย
เบิกตาโตมองเขา
“แหม...ติดสินบนพราวเหรอ” เธอหัวเราะคิกคักแลว้ ยักไหล่
เล็กน้อย “ต้องดูความสม�ำ่ เสมอก่อนนะคะ”
“เรานี่กเ็ ห็นแก่กนิ จริงๆ” บิดาส่ายหน้าระหว่างบ่นด้วยรอยยิ้มขัน
ซึง่ ผู ้มาเยือนก็ย้ มิ ตาม
“ที่ผบั มีปญ
ั หาอะไรไหมพล พี่ว่าเธอต้องคุยกับแพรด้วยนะ”
คนห่วงบุตรสาวคนโตของสามี ที่เปรียบเป็ นเหมือนหลานของตนเอง
เอ่ยอย่างจริงจัง
“ผมไม่ได้มอี บายมุขหรือยาเสพติดอยู่แล ้วนะฮะพีศ่ ิ” พลวัฒน์
มองออกว่าผู้ใหญ่ ห่ ว งและกัง วลสิ่ง ใดจึง บอกตามตรง “คนเข า้ ผับ
ผมก็ตรวจละเอียด และต้องมีบตั รสมาชิกหรือไปกับสมาชิกด้วย”
“ถึง ว่า เวลาไปตีก อล์ฟ คนชอบคุ ย ว่า ลู ก หลานไปที่ผ บั คุ ณ พล
กันหมดเพราะปลอดภัย” พัฒนาว่าขึ้นยิ้มๆ
“ผมน�ำเขา้ ไวน์ดว้ ยมัง้ ฮะพี่พฒ
ั นา หลายคนก็ชอบไปนั่งโซน
38 ชะตารัก พลิกหัวใจ

จิบไวน์ฟงั เพลงแจ๊ส ส่วนวัยรุ่นแบบหนู พราวหรือคนวัยท�ำงานหน่ อย
ก็ไปโซนแดนซ์ๆ ดืม่ กินและเต้นๆ กัน” เขาบอกเล่าลักษณะสถานบันเทิง
กึ่งผับบาร์ของตนเอง
“ทีน่ ั่นอาคารใหญ่โต ทางหนีไฟอะไรชัดเจนค่ะ พราวคอนเฟิ รม์ ”
หญิงสาวผู้ไปสังสรรค์กบั เพือ่ นบ่อย และเป็ นสมาชิกทีเ่ ดอะฟันไนต์กนั
ทัง้ กลุม่ ทีส่ นิทสนมกันเอ่ยบอกด้วยรอยยิ้ม พร้อมยกนิ้วโป้ งชื่นชม
“อีกอย่างผมก็ไม่กล ้าท�ำอะไรผิดกฎหมายใหเ้ สียถึงพ่อหรอกฮะ
เราก็ ท ำ� ธุ ร กิจ หลากหลายเพื่อ จะได้เ งิน และก�ำ ไรตามสิ่ง ที่เ ราลงทุน
กับ ความชอบนี่ แ หละ โชคดีห น่ อ ยตรงปู่ ย่ า ตายายจนถึง พ่อ แม่เ ขา
มีรากฐานมั่นคงไว้ให้” เขาบอกด้วยรอยยิ้มอ่อนบาง และท�ำใหค้ นฟัง
พยักหน้ารับรู้กนั อย่างเขา้ ใจมากขึ้น ก่อนเขาจะนั่งสนทนาเรื่อยเปื่ อย
กับทัง้ สามคนพ่อแม่ลูก เพือ่ รอเวลาอาหารเย็นอีกครู่ใหญ่

แพรพรรณวายกยิ้มระหว่างทีม่ พี ลวัฒน์คอยตักอาหารมาใส่จาน

ข ้าวของตนเอง ด้วยการเปิ ดโอกาสจากทุกคนในบ ้านใหช้ ายหนุ่มมานั่ง
บนเก้าอี้ขา้ งๆ เธอแทนพราวพรรณรายที่ขยับไปนั่งด้านเดียวกับบิดา
มารดาของเจ้าตัว แถมประมุขของบ ้านนี้กด็ ูจะชอบใจเขาอยู่มาก
“คุณรสมือดีอย่างคุณอาบอกจริงๆ ไม่แปลกใจที่หลายปี มานี้
คุณอากับพวกพีศ่ ิ พีพ่ ฒ
ั นาไม่ไปออกงาน เพราะมีอาหารอร่อยๆ จาก
คุณแพรที่บา้ นนี่เอง ต่ อไปผมคงจะขอหน้าหนาแวะมาฝากทอ้ งด้วย
บ่อยๆ นะครับ” เสียงหา้ วจากคนคิดเขา้ หาหญิงสาวเอ่ยอย่างจริงจัง
พร้อมยิ้มกริ่มชอบใจทีค่ นอื่นๆ พยักหน้ารับกันทั่ว แต่คนข ้างกายเขา
กะพริบตาปริบๆ นิ่งไป
“หน้าหนาอะไรกันเล่าพล มาได้เลย อาก็เหงาๆ อยู่บ ้าน เกษียณ
แล ้วแถมเมียหนีตายไปก่อนอีก พ่อเราเขาถึงส่งต้นไม้ใบหญ้ามาให ้ดูแล
แก้เซ็งบ่อยๆ ด้วย นึกว่าใหล้ ู กชายมาชมดอกผลแทนแลว้ ไปเล่าให ้
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ตาพงศกรเขาฟังแลว้ กัน” ศักดิ์เอ่ยอย่างอารมณ์ดี แต่ก็มแี ววคิดถึง
ภรรยาทีเ่ สียชีวติ ไปก่อน หากเขาก็ปลงได้ด้วยมีลูกหลานดูแล พลางมอง
หลานสาวคนโตทีน่ งั่ รับประทานอาหารเงียบๆ และมีชายหนุ่มมาดเท่คอย
เอาใจใส่ดว้ ยรอยยิ้มชอบใจ “พาตาเพชรแวะมาเล่นด้วยก็ได้นะ”
พลวัฒน์น่ิงไปทันทีกบั ชื่อของบุตรชาย “ครับ เพชรคงจะติด
คุณแพรเหมือนหนู พราวหรือเปล่าไม่รูน้ ะ เห็นว่าคุณเลี้ยงเด็กเก่ง”
“แต่กไ็ ม่ได้รกั เด็กทุกคนหรอกนะคะ” เธอเอ่ยขึ้นแล ้วถอนหายใจ
เบาๆ ยามนึกถึงเด็กเอาแต่ใจมากๆ จนบางทีเธอยังร�ำคาญยามไปเจอ
ทีใ่ ดก็มกั เดินหนี
“เพชรคือลูกคุณน้าทีเ่ คยมีขา่ วน่ะเหรอ” พราวพรรณรายถามอย่าง
ไม่มั่นใจ แต่เธอก็สงสัยมากจนตัดสินใจถามไถ่ดู
“ใช่ ตอนนี้จะเก้าขวบแลว้ ” เขาตอบตามตรง มองดู คนถาม
ที่พยักหน้ารับเงียบๆ และมองคนขา้ งกายที่เหลือบสายตามามองเขา
ชัด เจน จนเขายกยิ้ม มุม ปากได้ท่ีเ ธอก็ ส นใจ “เดีย๋ วผมพาแวะมา
ท�ำความรู้จกั คุณแพรนะครับ”
“ตามสะดวกเถอะค่ ะ” เธอตอบเรียบๆ จนคนฟังอื่นๆ เมม้
ริมฝี ปากกลัน้ ข�ำกันทัว่ หน้า แต่เธอก็ทำ� ไม่ใส่ใจและรับประทานอาหารต่อ
ร่วมกับทุกคน และเขาก็ยงั เอาใจใส่เธอเกินเหตุจนเธอแทบจะอิม่ กับข ้าว
ทีเดียว
ดวงตากลมโตสีนิลลอบมองชายหนุ่มทีอ่ าวุโสกว่าเธออยู่หลายปี
เป็ นระยะ เขาดู เท่ มีมารยาท การแต่ งกายหรือกลิ่นน�ำ้ หอมจางๆ
ท�ำให้รับรู้ว่าเป็ นคนเจ้าส�ำอาง แต่ไม่ได้ทำ� ใหเ้ ขาดูน่าร�ำคาญนัก เพราะ
การแสดงออกและบุคลิกที่พอดี มีกาลเทศะท�ำใหเ้ ขาดู ลงตัวมีเสน่ ห ์
แถมการรุกจีบเธออย่างตรงไปตรงมาก็ทำ� ใหเ้ ธอขอ้ งใจที่เขาเขา้ มาหา
หากก็ยงั ไม่กลา้ จะเอ่ยถามออกไป คงต้องใช้เวลาและรอดู ว่าเขาจะ
สม�ำ่ เสมอหรือไม่อกี สักพัก
40 ชะตารัก พลิกหัวใจ

ความจริงเธอก็กลัวจะมีชวี ติ แบบมารดาทีม่ องความรักสวยงาม
จนตัง้ ทอ้ งเธอกับผู เ้ ป็ นบิดา โดยไม่มสี ่ิงการันตีว่าชีวติ คู่ จะสวยงาม
ราบรื่น ตลอดไป อีก อย่ า งเขาน่ า จะเข า้ ใจเพราะตนเองก็ มีบุต รชาย
นอกสมรสจนมีขา่ วโด่งดังเมือ่ หลายปี ก่อนทีเ่ ลือนรางไปแล ้ว แต่เมือ่ ครู่
ก็ถกู ขุดขึ้นมาใหเ้ ธอระลึกถึงได้ และเขาก็ดูจะสะดุดไปเล็กน้อยเช่นกัน
เธอคงต้องใจแข็งไม่ให้ใจเขาง่ายเกินไป
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พลวัฒน์เอนหลังเหยียดขาพาดไปบนโต๊ะกลางของชุดโซฟา

ที่ตนเองนั่งอยู่ ดว้ ยใบหน้าเคร่ งขรึม โทรทัศน์ท่ีเปิ ดเพียงท�ำใหห้ อ้ ง
ไม่เงียบเท่านัน้ เพราะเขาไม่ได้สนใจเนื้อหาใดๆ ของข่าวสารรอบโลก
เลย ก่ อนจะเหลือบสายตามองไปที่กรอบประตูหลังมีเสียงเคาะและ
เปิ ดออก
“ว่าไง เพชร” ชายหนุ่มทักทายบุตรชายทีเ่ ดินท�ำหน้าเศร้าคอตก
กอดสมุดเล่มบางๆ ในอ้อมแขนมาหาเขา เขาขยับตัวและยกขาลงนั่ง
ให้ดี
“อาจารย์บอกให้ส่งให้ผู้ปกครอง หนู เอาใหค้ ุณปู่แล ้ว แต่คุณปู่
บอกว่าให ้พ่ออ่านด้วย” เด็กชายวัยเก้าขวบพูดจาชัดเจน รูปร่างสูงเพรียว
สมส่วน ผิวเข ้มเหมือนบิดา เค้าโครงหน้าก็คมสันไม่ต่างกันนัก
“แล ว้ ท�ำ ไมต้อ งท�ำ หน้า เหมือ นไม่ อ ยากให พ้ ่ อ อ่ า นสมุด พก”
ถามแล ้วเขาก็ส่ายหน้ายิ้มๆ พลางเอื้อมมือไปหยิบสมุดพกมาเปิ ดหน้า
ที่มีเ ทปเพจมาร์ก เกอร์ติ ด ไว้ ใ ห้ เ ปิ ด ง่ า ยๆ “อ๋อ ...โดนหัก คะแนน
42 ชะตารัก พลิกหัวใจ

ความประพฤติ”
“แค่เรียกเพือ่ นว่าไอ้บา้ เอง แต่อาจจะใส่อารมณ์ไปหน่ อย ไม่รู ้
อาจารย์เ ขาได้ยิน เป็ น ค�ำ อื่น เปล่า แต่ ม นั กวนประสาทหนู ก่ อ นอะ”
บอกแล ้วก็ทำ� หน้ามุย่ และนั่งขัดสมาธิบนโซฟาตัวเดียวกับบิดา
“ฮะ...แล ้วเพือ่ นเรียกแกว่าอะไร” เขาถามกลับด้วยรอยยิ้มขบขัน
“ไอ้เวรดิพ่อ” ตอบแลว้ ก็ส่ายหน้าท�ำจิป๊ าก สีหน้าสีตาจริงจัง
ยามบอกเล่าถึงเรื่องราวในชัน้ เรียนกับอาจารย์ประจ�ำชัน้ “ก็ผู ้ชายแมนๆ
คุยกัน อาจารย์จนั ทร์ฉายชอบอ่อนไหว”
“แกก็ขำ� เนอะ ไอ้พล” เสียงทุม้ จากบุรุษสูงวัยดังมาพร้อมร่างสูง
ทีอ่ วบอิม่ เล็กน้อยตามวัย
“เอ้าพ่อ...มันก็เรื่องปกติแบบไอ้เพชรมันบอก หนู ก็พดู กูๆ มึงๆ
ไอ้เวร ไอ้บา้ ไอ้บอกับเพือ่ นเหมือนกันแหละ พ่อเองก็พูดเหอะ ท�ำมา
อ่ อ นไหว” ชายหนุ่ ม ย้อ นบิด าไปบ า้ ง ก่ อ นสบตาบุ ต รชายตัว น้อ ย
ทีพ่ ยักหน้าเห็นด้วยจริงจัง ซึง่ เขาก็พยักหน้าด้วยกันกับแก
“เดีย๋ วแม่แกกลับมาฉันจะใหอ้ บรมมารยาทเพิ่มเติมเสียหน่ อย
ทัง้ ลูกทัง้ หลานเลย” ว่าพลางทรุดกายนัง่ บนโซฟาตัวเดีย่ วใกล ้ๆ สองหนุ่ม
สองวัยมองค้อนกันทันที “ได้ขา่ วแกไปจีบลูกสาวคนโตตาพัฒนา”
“อือ...ใครบอกพ่อ คุณอาศักดิ์ หรือไอ้ชา้ ง” คนไปจีบยอมรับ
ตามตรง แต่กอ็ ดสงสัยไม่ได้
“ทัง้ สองคนแหละ” บอกแลว้ เขาก็ขมวดคิ้วหรี่ตามองบุตรชาย
“คนนี้คอื มัน่ ใจจริงๆ จังๆ หรือจะเล่นๆ อีก อย่าลืมว่าไอ้เพชรโตแล ้วนะ”
“ไม่เอาแบบแสดงเก่ง แล ้วก็หว่ งสวยนะพ่อ หนู รำ� คาญ” เด็กชาย
ว่าแล ้วแบะปากคว�ำ่ อย่างนึกถึงสาวๆ ของบิดาทีเ่ คยเจอ
“เออ...คนนี้โคตรดี แม่บ ้านแม่เรือน ท�ำอาหารกับขนมโคตรอร่อย
พ่อยืนยัน” เขาหันไปบอกบุตรชายด้วยสีหน้าจริงจังและยกนิ้วโป้ งขึ้นมา
อย่างการันตี ก่อนหันไปมองบิดาทีท่ ำ� เสียงในล�ำคอ “หนู ถกู ใจคุณแพร
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เขามาก พ่อก็ลองแวะๆ ไปเยีย่ มคุณอาศักดิ์สิ จะได้เจอตัว”
“แล ้วแกไปเจอเขาทีไ่ หน” ถามแล ้วเขาก็นึกขึ้นได้ “วันทีพ่ ่อฝาก
รังนกจากจีนไปให ้อะนะ”
“ใช่แลว้ หนู เจอเขาที่หา้ งก่ อน เขายืนรอน้องสาวแต่ข้ นึ รถผิด
แลว้ ท่าทางอายๆ ดู น่ารักมาก หนู ก็เลยขับรถตาม พอขับไปเรื่อยๆ
ก็เห็นไปทางเดียวกับบ ้านคุณอาศักดิ์   หนูกเ็ ลยให้ไอ้ช้างมันค้นทะเบียนรถ”
เล่าแล ้วก็ยกั ไหล่ระหว่างบิดากับบุตรชายส่งเสียงในล�ำคอและพยักหน้า
เข ้าใจ “นี่จริงจังเห็นมะ พ่ออย่ามาหาว่าหนู ไม่จริงจัง”
“เออๆ ให้มนั จริงจังได้แลว้ จะสี่สิบขวบอยู่ แลว้ ” บอกแลว้
คนเป็ นบิดาก็ส่ายหน้าหัวเราะขัน “แก่ขนาดนี้แทนตัวเองว่าหนู พ่อว่า
เขาต้องแอบข�ำแน่ๆ”
“อ้าว...คุณปู่ก็แทนตัวเองว่าหนู กบั คุณทวด ตอนท่านยังไม่เสีย”
เจ้าตัวแสบเอ่ยขึ้นก่อนจะหันไปหาบิดา “เราก็พดู ตามบุพการีไม่ใช่เหรอ
พ่อ”
“ใช่ เราก็ทำ� ตัวน่ารักแบบพ่อง...” ชายหนุ่มยิ้มกับบุตรชาย ก่อนจะ
ลงท ้ายด้วยความกวนประสาทกลับไปบ ้าง
“ไอ้เวร!”
“เนี่ย...ค�ำเบสิกมากเลย ท่านเลขาธิการพรรคอย่างท่านพงศกร
ยังพูด” ชายหนุ่มเย้าบิดากลับหน้าตาย ก่อนหันไปพยักหน้ากับเด็กชาย
พชร ผู เ้ ป็ นบุตรของตน “เดีย๋ วพ่อเขียนกลับไปเองว่าท�ำไมอาจารย์
ต้องอ่อนไหวด้วยครับ ผู ช้ ายแมนๆ เขาก็พูดจากับเพื่อนกันแบบนี้
โอเคไหมไอ้เพชร”
“โอเคสุดๆ เลยพ่อ” ว่าแล ้วเด็กชายก็ปรบมือและยกนิ้วโป้ งให้บดิ า
คนเป็ นปู่ส่ายหน้ายิ้มๆ

เช้าวันศุกร์แพรพรรณวาจะเตรียมอาหารมื้อเช้า และเตรียม
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ท�ำอาหารมื้อกลางวันมากขึ้นเช่นปกติ เพราะจะเดินทางกลับไปนอนค้าง
ที่บ า้ นเรื อ นไม้สีช มพู ข องทางมารดาเป็ น กิ จ วัต รในช่ ว งสุ ด สัป ดาห์
ซึง่ ยามเป็ นเด็กจะได้รบั การดูแลจากสมนึกขับรถยนต์ไปรับไปส่งเสมอ
จนเธอเติบโตเรียนขับรถและสอบใบขับขีไ่ ด้เรียบร้อย ก็ได้รบั ของขวัญ
เป็ นรถยนต์คนั หรูจากบิดาและภรรยาของท่าน เพือ่ ไว้ให้เธอได้ใช้สอย
และเดินทางสะดวก นับว่าสิ่งที่เธอกับมารดาตัดสินใจเมื่อตอนเธอ
เจ็ดขวบก็เป็ นสิง่ ดีทท่ี ำ� ให ้เธอมีโอกาสร�ำ่ เรียนสูงๆ และในสาขาทีช่ น่ื ชอบ
พร้อ มทัง้ มีคุ ณ ภาพชีวิต ที่ดีข้ ึน มากจากทุก คนรอบด้า นที่เ กื้อ กู ล กัน
โดยเฉพาะศักดิ์ท่สี ่งช่างไปซ่อมแซมบา้ นใหค้ รอบครัวของมารดาเธอ
อย่างดี ท�ำให ้บ ้านไม ้แข็งแรงและไม่ทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลามากนัก
“ถ ้าคุณพลเขามาหาอีกล่ะคะ” แตงอ่อนเอ่ยถามยิ้มๆ
“ก็ไม่เจอไงคะ” เธอตอบแล ้วยิ้มแป้ นไปหา
“คุณแพรก็...” หล่อนได้แต่ขนั เบาๆ
“พีว่ ่าเขาคงส่งดอกไมม้ าแหละค่ะ เห็นคุณพราวว่าคืนนี้มปี าร์ต้ ี
ทีผ่ บั ของคุณพลเขา” แก้มยุย้ บอกเล่าถึงเรื่องทีค่ ุณหนู ทเ่ี ธอดูแลพิเศษ
บอกมา
“อือ...ถ ้าเขาส่งดอกไม ้มาป้ าปักแจกันไว้ให้ค่ะ เดีย๋ วถ่ายรูปส่งให ้
ชมก่ อนด้วย” คนแก่ กว่าบอกด้วยรอยยิ้ม และสองสาวพยักหน้ารับ
เห็นด้วย “ขับรถดีๆ นะคะ”
“ป้ าแตงก็ไม่ตอ้ งกังวลเรื่องเขาหรอกค่ ะ แพรว่าเขาก็หยอดไป
แบบนัน้ ” เธอบอกยิ้มๆ หันไปหยิบปิ่ นโตขนาดใหญ่เจ็ดชัน้ เจ็ดสีใส่ถงุ ผ ้า
ให ้เรียบร้อย มีนวลผ่องคอยช่วยหิ้วไปให ้ “แล ้วเจอกันวันจันทร์นะคะ”
“ค่ะ” แตงอ่อนกับแก้มยุย้ รับค�ำ พร้อมโบกมือใหค้ ุณหนู อกี คน
ของบา้ นด้วยรอยยิ้มตามปกติ ระหว่างมองนวลผ่องหิ้วถุงผา้ ใส่ป่ิ นโต
อาหารเมนู พเิ ศษทีแ่ พรพรรณวาจะปรุงไปเสริมทีร่ า้ นขายอาหารของทีบ่ ้าน
มารดาทุกวันศุกร์จากทีน่ ่ี
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“พีน่ วลอย่านอนดึกนะ” หญิงสาวเอ่ยยิ้มๆ อีกฝ่ ายหัวเราะออกมา
“ค่ะ ขับรถดีๆ นะคะคุณแพร” เจ้าตัวรับค�ำแล ้วโบกมือให ้คุณหนู
ของตนขับรถบรอนซ์เงางามคันหรูออกไป

เรือนไมค้ รึ่งปูนทาสีชมพูพาสเทล มีเนื้อทีใ่ ช้สอยด้านหน้าบา้ น

เป็ นสนามหญ้ากวา้ งขวาง และลานคอนกรีตที่เทเป็ นทางรถวิ่งจาก
ประตู ร วั้ แบบเลื่อ นเปิ ด เพื่อ ขับ รถเข า้ ไปจอดใต้ห ลัง คาโรงรถข า้ ง
ตัว บ า้ นได้ ซึ่ง สนามส่ ว นหน้า ได้ร่มเงาต้นไม้ ใ หญ่ ห ลากหลายพัน ธุ ์
และขนาด จนเย็นสดชื่นยามลมพัด และใช้ตน้ ไทรเกาหลีปลู กเป็ น
แนวรัว้ กัน้ บดบังสายตาบริเวณตัวบา้ นพักอาศัยกับส่วนทีใ่ ช้ขายอาหาร
อย่างลงตัวไม่ใหย้ ุ่งเกี่ยวกัน แพรพรรณวาจอดรถยนต์คนั หรูแบรนด์
ยุโรปข ้างหน้ารถญี่ป่ นุ คันเก่าแก่ของตาทีส่ ภาพยังสวยงามด้วยการดูแล
รักษาอย่างดีของท่าน ข ้างกันก็มรี ถกระบะสีป่ ระตูรุ่นกลางเก่ากลางใหม่
ส�ำ หรับ ขับ ไปขนของมาเข า้ ร้า น กับ มอเตอร์ไ ซค์สีห วานที่มีไว้ข่ีไ ป
จ่ายตลาดง่ายๆ ได้คล่องตัว
หญิงสาวเข ้าบ ้านเก็บกระเป๋ าและเตรียมตัวออกไปช่วยทีห่ น้าร้าน
ซึง่ เป็ นบ ้านน็อกดาวน์ชนั้ เดียวขนาดสองห ้องนอน หนึง่ ห ้องสุขา ทีบ่ พุ การี
เลือกแบบไม่ตอ้ งกัน้ ผนังห ้องต่างๆ ตามแบบ เพือ่ ให้กนั้ ห ้องครัวส�ำหรับ
ปรุงอาหารเมนู ตามสัง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในแต่ละวัน มีเคาน์เตอร์บาร์ยาว
วางตูก้ ระจกใส่ถาดกับข ้าววันละห ้าถึงหกเมนู ให ้ลูกค้าได้เลือกสัง่ ราดข ้าว
อีกมุมบนเคาน์เตอร์บาร์มเี มนู เครือ่ งดืม่ ชงสดให ้เสริมด้วย พื้นทีใ่ ช้สอย
จึงมากกว่าการกัน้ ห ้องนอนตามต้นฉบับ
เฉลียงของร้านมีชดุ โต๊ะนั่งรับประทานอาหารได้สช่ี ดุ ภายในร้าน
ติดเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย มีโต๊ะเก้าอี้แบบสีท่ น่ี ั่งอยู่หา้ ชุด มีโต๊ะ
กับเก้าอี้บาร์แบบนั่งคนเดียวหรือกับเพื่อนมองออกไปด้านนอกผ่าน
หน้าต่ างกระจกได้ และบริเวณสนามก็มีท่ีนั่งอีกพอสมควร นับว่า
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กิจการ ‘ร้านขา้ วแกงไฮโซ’ ที่ลูกค้าเรียกขานติดปากจากพื้นฐานนิสยั
น่ ารักมีมารยาท พร้อมฐานะที่ไม่ ได้ย ำ� ่ แย่ และที่ทางกว า้ งขวางของ
บา้ นหลังงามสีชมพู จนน�ำมาตัง้ ชื่อร้านของทางมารดาเธอก็ไปได้ดี
มาเนิ่นนาน แมจ้ ะไม่ได้เป็ นร้านหรู หราราคาแพง แต่ก็ทำ� ให้มรี ายได้
จุนเจือครอบครัวมาเสมอ
“หนู แพรมาแล ้ว เมนู พเิ ศษอะไรจ๊ะวันนี้”
หญิงสาวยิ้มสดใสรับค�ำทักทายจากลูกค้าขาประจ�ำทีจ่ ำ� หน้าจ�ำตา
กันได้ ซึง่ ก็เป็ นคนวัยเกษียณทีจ่ ะมาฝากทอ้ งกับร้านอาหารของมารดา
เธอตัง้ แต่ ช่ ว งสายที่เ ปิ ด ร้า นแทบทุก วัน และเธอก็ ย กมือ ไหว อ้ ย่ า ง
อ่อนน้อม ยกถุงผา้ ไปส่งใหม้ ารดาที่หลังเคาน์เตอร์ ค�ำทักทายท�ำให ้
ลูกค้าทีก่ ำ� ลังเลือกเมนู และยังไม่ได้ตดั สินใจรอฟังกันหลายคน
“วันนี้ทำ� แกงกะหรี่หมูชาบูมาค่ะ เป็ นแกงกะหรี่แบบญี่ป่ นุ นะคะ
ไม่รูจ้ ะชอบกันไหม” แพรพรรณวาตอบด้วยรอยยิ้ม ระหว่างหยิบ
ผา้ กันเปื้ อนสีหวานมาสวม เพื่อจะช่ วยท�ำหน้าที่อีกคน “เดีย๋ วแพร
ใส่หม ้ออุ่นสักครู่นะคะ ราคาชุดละเจ็ดสิบเก้านะคะคุณป้ า”
“โอเคเลย ป้ าสั่ ง หนึ่ ง จานกิน ที่ร า้ นเลยจ้ะ ” บอกแล ว้ หล่อ น
ก็ย้ มิ แป้ น
“นั่งรอสักครู่นะคะ” คนท�ำอาหารใส่ป่ิ นโตเถาใหญ่มาบอกด้วย
รอยยิ้ ม และหัน ไปช่ ว ยมารดาในครัว ที่ ก �ำ ลัง น�ำ แกงกะหรี่ เ ทลง
หม ้อหุงข ้าวขนาดกลางเตรียมยกออกตัง้ อุ่นทีด่ า้ นหน้าเคาน์เตอร์
“แม่ทำ� ได้ลูก แพรเขียนป้ ายบอกลูกค้าเลย” นภาบอกบุตรสาว
คนเดียวด้วยรอยยิ้ม
หญิงสาวมองดูมารดายกปิ่ นโตแต่ละชัน้ เทลงหม ้อก็นึกได้
“จริงๆ แพรน่าจะตักใส่ถงุ ใบใหญ่มาทีเดียวเนอะ ในใจคิดแต่วา่
ลดโลกร้อน แต่กเ็ ปลืองน�ำ้ เวลาล ้างปิ่ นโตหลายๆ ชัน้ อยู่ด”ี
“อือเนอะ...” หล่อนคิดตามค�ำบุตรสาวแล ้วก็รบั ค�ำยิ้มๆ มองดู
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อีก ฝ่ ายพยัก หน้า ก่ อ นเดิน ออกไปหยิบ ปากกาเมจิก เขีย นบอร์ด ตัง้
เคาน์เตอร์บอกเมนู พเิ ศษประจ�ำวันศุกร์ แถมวาดภาพประกอบน่ ารัก
ตามความถนัดของตนด้วย “แพรเป็ นอภิชาตบุตรของแม่จริงๆ แหละ”
แพรพรรณวาต้อนรับลูกค้ากับผู เ้ ป็ นยายที่ดา้ นหน้าเคาน์เตอร์
มีหลายคนรอรับเมนู พเิ ศษประจ�ำวัน ส่วนผูเ้ ป็ นตาก็รบั เมนู เครื่องดื่ม
และท�ำ ด้ว ยความช�ำ นาญอยู่ ใ นส่ ว นของเคาน์เ ตอร์บ าร์น�ำ้ ซึ่ง เธอ
ก็ ร บั รายการอาหารพลางหัน มาตัก กับ ข า้ วใส่ จ านอย่ า งคล่อ งแคล่ว
เพราะช่วยค้าขายมาตัง้ แต่เด็ก พอหม ้อหุงข ้าวทีอ่ ่นุ แกงกะหรี่เริ่มเดือด
เธอก็ตกั ลงบนจานข ้างๆ ข ้าวสวยหอมมะลิทใ่ี ช้ถ ้วยลายดอกไม้ตกั วางไว ้
อย่างดี โดยหญิงสาวช่วยขายจนเลยเวลาเทีย่ งวัน เพราะลูกค้าเดินทาง
มาเรื่ อ ยๆ ไม่ได้พ กั มากมายเท่ า ไรตัง้ แต่ เ ธอมาถึง ร้า นในช่ ว งสาย
จนเกือบบ่ายสองโมงลูกค้าก็เลยซาเช่นปกติ เธอจึงมีเวลานั่งพักและ
พูดคุยกับบุพการีได้บ ้าง หลังเก็บจานชามล ้างกันเรียบร้อยแล ้ว

พ ลวัฒน์จอดรถที่ริมก�ำแพงรัว้ เมื่อขับเคลื่อนรถยนต์เลย

ประตูรวั้ ทีเ่ ลือ่ นเปิ ดกว ้างไปเล็กน้อย หลังเขามองเข ้าไปแล ้วพบเรือนไม ้
หลังสวยสีชมพูอ่อนไกลๆ มีรวั้ กัน้ เป็ นไทรเกาหลีแบ่งอาณาเขตกับ
บริเวณส่วนหน้า ที่ตงั้ บา้ นน็ อกดาวน์ชนั้ เดียวกวา้ งขวางพอสมควร
เปิ ดเป็ นร้านข ้าวแกงไฮโซมีป้ายติดบอกอย่างน่ารัก ภายในร้านมีลูกค้า
นั่งอยู่บนเก้าอี้บาร์รบั ประทานอาหารหันหน้าออกมาด้านหน้าอยู่สามคน
เขามองแลว้ ก็คิดว่าแพรพรรณวาไม่ได้ยากไร้ เพียงแค่ พ้ ืนฐานของ
ทางมารดาเธอเป็ นบุคคลระดับกลางทีไ่ ม่ได้รำ� ่ รวยมากมายนัก พัฒนา
ถึงหันเป้ าหมายยินยอมจะไปแต่งงานกับยาศินีท่เี ป็ นถึงทายาทเศรษฐี
ตระกูลดังอย่างธรรมาคุณ
เขามองแล ้วรู้สกึ ชื่นชมครอบครัวฝั่งมารดาของหญิงสาวมากขึ้น
เพราะใช้พ้ นื ที่ของบา้ นพักอาศัยได้อย่างคุม้ ค่ า จัดหาบา้ นน็อกดาวน์
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มาท�ำตัวร้านได้สวยงามและลงรากฐานมั่นคง สายตาคนช�ำนาญงาน
ด้านนี้มองแลว้ ไม่มีอะไรจะติเลย แถมเขายังชอบใจกับการกัน้ เขต
บา้ นพักกับส่วนขายของด้วยต้นไทรเกาหลีท่ปี ลูกและตัดแต่งสวยงาม
เป็ นระเบียบมาก
ชายหนุ่มอยูใ่ นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้าอ่อนทีป่ ลดกระดุมลงตามปกติ
กับกางเกงสแล็กสีเทาเขม้ พร้อมหอบช่อดอกไม้โทนสีชมพูม่วงช่อโต
กว่าเมื่อวานที่จดั ส่งให้กบั หญิงสาวเดินเขา้ สู่ภายในรัว้ บา้ น ยามเขา
ก้าวเข ้าสูต่ วั ร้านทีเ่ ปิ ดเครื่องปรับอากาศจนเย็นฉ�ำ่ เสียงกระดิง่ ทีบ่ อกว่า
มีลูกค้าท�ำใหเ้ ธอและบุพการีส่งเสียงทักทายสวัสดี แต่ ก็เงียบกันไป
เมือ่ หันมองเขา
“คุณ...” แพรพรรณวาอุทานตกใจตาโต ยามเงยหน้าจากการ
นั่งวาดภาพในไอแพดอยู่หลังเคาน์เตอร์ของร้านแล ้วพบชายหนุ่มร่างสูง
มาดเท่เดินเข ้ามาด้วยรอยยิ้มมุมปาก และช่อดอกไม้ในอ้อมแขนของเขา
ข ้างหนึ่ง
“มาส่งดอกไมต้ ามสัญญาครับ คุณแพร” เสียงหา้ วจากเขาเอ่ย
พร้อมก้าวไปหาและยืน่ ช่อดอกไม้ให้คนตัวเล็กกว่าทีย่ นื กะพริบตาปริบๆ
มองมาด้วยความประหลาดใจ พอเธอรับไปอุมไว
้ ้ เขาก็หนั ไปยกมือไหว ้
ผู ้อาวุโสกว่าทัง้ สามคน “สวัสดีครับ ผมชือ่ พลวัฒน์ เรียกพลเฉยๆ ก็ได้
นะครับ”
“เอ่อ...จ้ะ” นภารับไหวพ้ ร้อมรับค�ำอย่างงุนงง ไม่ต่างจากบิดา
มารดาทีม่ องด้วยสีหน้าแปลกใจ และหันมองแพรพรรณวาด้วยกันเงียบๆ
“มาถูกได้ยงั ไง” เธอพึมพ�ำ ระหว่างวางช่อดอกไม้กบั โต๊ะด้านหลัง
ทีม่ พี ้นื ทีว่ าง แต่เขาก็ยกยิ้มแป้ นมาหา
“ไม่ ย ากซะหน่ อ ย” เขาตอบยิ้ม ๆ พลางหัน ไปยิ้ม กับ ลู ก ค้า
ที่ซุ บ ซิบ กัน อย่ า งอิจ ฉา ก่ อ นเขาจะมองดู บ อร์ด ที่ต งั้ ไว ้ และมองดู
กับขา้ วในตูก้ ระจกที่เหลือไม่ก่ีอย่าง แลว้ จึงหันไปถามหญิงสาวด้วย
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รอยยิ้ม “เมนู พเิ ศษยังเหลือไหมครับ ผมหิวข ้าวมากเลย”
คนถูกถามพยักหน้ารับเรียบๆ “ได้อกี จานพอดีค่ะ คุณมาคนเดียว
หรือมากับคนของคุณ จะรับอย่างอืน่ ด้วยไหม”
“มาคนเดียว” เขาตอบยิ้มๆ นึกชอบใจทีเ่ ธอห่วงใยคนอื่นด้วย
ใจจริง “อ๋อ...ผมก�ำลังจีบคุณแพรอยู่ครับ คุณแม่กบั คุณตาคุณยาย
ไม่ตอ้ งห่วง ผมมารายงานตัวให้รจู้ กั นะครับ”
“คุณนี่! พูดจาเรือ่ ยเปื่ อย” คนก�ำลังตักข ้าวลงถ ้วยดอกไม ้ส่งเสียง
ตกใจ และหันไปมองคนพูดหน้าตาเฉยด้วยสายตาค้อนๆ จนเขาหัวเราะ
ไม่ต่างจากบุพการีทต่ี อนแรกตกใจ แต่กข็ บขันกิรยิ าของเธอแทน
“อ๋อ...ตาก็วา่ หนุ่มทีไ่ หนหอบช่อดอกไม ้มาให ้แพรกันนะ” ฉัตรชัย
เอ่ยกับหลานสาวและหันไปยิ้มมุมปากกับชายหนุ่ มมาดดีร่างสู งนิ่งๆ
“จีบกันก็อย่าท�ำให ้ยายแพรเสียใจล่ะพ่อหนุ่ม”
“คุณตาไม่ตอ้ งห่วงครับ ผมจะท�ำตัวน่ารักๆ ใหค้ ุณแพรเห็นใจ”
คนเขา้ ทางผู้ใหญ่ส่งเสียงอ่อนและท�ำตาปริบๆ จนทุกคนหัวเราะร่วน
เว ้นแต่หญิงสาวทีต่ กั อาหารมาเสิรฟ์ ให ้เขาทีม่ องตาขวาง
“ค่าอาหารเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะ” เธอบอกเสียงเรียบ เขานิ่งงันไป
เธอจึงเอ่ยถามและบอกกล่าวต่อตามปกติ “รับเครือ่ งดืม่ ไหมคะ ถ ้าไม่รบั
มีตูก้ ดน�ำ้ ดืม่ ฟรีทางนัน้ ค่ะ”
“เอ่อ...” คนโดนปฏิบตั แิ บบลูกค้าอึ้งไปนิด ก่อนมองดูบอร์ดภาพ
และชื่อเมนู ทต่ี ดิ ผนังอีกด้าน “ขออเมริกาโน่นำ�้ ผึ้งเย็นแก้วนึงครับ”
“เป็ นหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทค่ ะ” บอกราคาอย่ างว่องไวและเธอ
ก็ยกยิ้มใหเ้ ขาเล็กน้อย จนเขาพยักหน้ารับและหยิบกระเป๋ าเงินออกมา
หยิบธนบัตรใบละหา้ ร้อยบาทมาจ่ าย เธอจึงหันไปท�ำหน้าที่ต่อตรง
เครื่องแคชเชียร์
“พ่อหนุ่มไปนั่งก่อนจ้ะ เดีย๋ วตาท�ำกาแฟเสร็จแล ้วยายเสิรฟ์ ให้”
คนเป็ นยายเอ่ยยิ้มๆ เมื่อเห็นหลานสาวทอนเงินเรียบร้อยแลว้ และ
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ชายหนุ่มก็ยนื มองยิ้มกริ่มในหน้า
แพรพรรณวาค้อนคนฉวยโอกาสจับมือเธอตอนทอนเงินตาขวาง
จนยายของเธอเอ่ยเชื้อเชิญใหเ้ ขาไปนั่งรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
เขาถึงก้มศีรษะและเดินไปนั่งที่เก้าอี้บาร์โต๊ะติดผนังกระจกด้านหน้า
เคาน์เตอร์คนเดียว ลู กค้าอีกสามคนที่นั่ งบริเวณเก้าอี้บาร์ตรงโต๊ะ
ริมกระจกอีกด้านเริ่มดู ดน�ำ้ หวานในแก้วหลังรับประทานอาหารกัน
หมดแลว้ เช่นกัน ต่อไปคงเหลือเขานั่งอยู่คนเดียวแน่ นอน ยิ่งมองดู
เวลาก็ใกล ้จะสีโ่ มงเย็นทีจ่ ะเริ่มเก็บร้านแล ้ว เธอก็นึกหมั่นไส ้เขาไม่นอ้ ย
ที่เขาเหมือนเลือกมาเวลาได้ดีมากในช่ วงไม่ค่อยมีลูกค้าคนอื่น และ
ยังสืบเสาะรูว้ า่ สุดสัปดาห์เธอกลับบ ้านนี้อกี ด้วย
“แลว้ มาถูกได้ยงั ไงกันจ๊ะ ไปที่บา้ นใหญ่มารึ” สมใจผูเ้ ป็ นยาย
ของแพรพรรณวาเอ่ยถามอย่างอ่อนโยน ระหว่างน�ำแก้วอเมริกาโน่
น�ำ้ ผึ้งเย็นไปเสิรฟ์ ให้ถงึ ทีน่ ั่ง
“อ๋อ...สืบข ้อมูลจากคุณอาศักดิ์มาน่ะครับ” เขากลืนอาหารลงคอ
ก่อนตอบเลีย่ งๆ เพราะเขาไม่ได้ถามไถ่เรื่องราวของเธอจากใคร แต่
ดู อิน สตาแกรมของเธอ จากชื่อ บัญ ชีข องน้อ งสาวเธอเอง ซึ่ง เคย
ลงภาพและแท็กชือ่ ผับของเขาไว ้ และบัญชีของพวกเธอก็เปิ ดสาธารณะ
พร้อมกับให ้คชาสืบหาข ้อมูลเพิม่ เติมอีกนิดหน่อย พลางมองเลยผู ้อาวุโส
ไปหาหญิงสาวทีเ่ ก็บถาดอาหารอยู่หลังเคาน์เตอร์ดว้ ยรอยยิ้มอ่อนบาง

“เดีย๋ วแม่ลา้ งเอง ไปคุยกับคุณเขาเถอะแพร อย่าทิ้งแขกไว ้

คนเดียว” นภาออกมาบอกบุตรสาวยิ้มๆ เมื่อเห็นว่าเธอก�ำลังเก็บ
ถาดอาหารทีห่ มดออกจากตูก้ ระจก เพือ่ ทิ้งเศษอาหารติดก้นถาด ก่อน
ถามไถ่เรื่องที่บุตรสาวคุยเมื่อวาน “แพรโทร.ไปบอกเจ้าของตึกเขา
หรือยังว่าไม่ไปดูตกึ แล ้ว”
“ลืมบอกแม่ เขาโทร.หาแพรตอนหัวค�ำ่ เมือ่ วานว่ามีคนมาซื้อแล ้ว”
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เธอบอกยิ้มๆ ก่ อนท�ำท่าครุ่นคิด “แพรว่า เราขยับขยายร้านที่บา้ น
ก็ได้นะ ไม่ตอ้ งไปเสียเงินเช่าทีใ่ ครด้วย”
“ก็จริงนะ เราก็ขายได้ดไี ม่ได้ขาดทุนด้วยลูก” บอกแล ้วหล่อน
ก็ ย้ ิม กับ บุต รสาวที่พ ยัก หน้า ยิ้ม ๆ แต่ ก็ ท ำ� ไม่ส นใจแขก “แต่ แ ม่ว่า
แพรไปรับแขกเถอะ”
“ใช่ ไปรับแขกตัวเองไป๊ ...” คนเป็ นตาเอ่ยไล่อกี คน ก่อนหันไป
ยิ้มใหช้ ายหนุ่ ม และพยักหน้ากับสมใจที่กลับเขา้ มาช่ วยจัดการงาน
ตามปกติ
แพรพรรณวาถอนหายใจแรงออกมากับบุพการีทงั้ สามทีเ่ ปิ ดทาง
ใหเ้ ขาจีบเธออย่างมาก ไม่แตกต่ างจากทุกคนที่คฤหาสน์ธรรมาคุณ
สักนิด พอเดินออกจากเคาน์เตอร์ไปยืนมองเขานิ่งๆ ชายหนุ่มก็ย้มิ แป้ น
จนเธอหมั่นไส ้ ดูเขาจะผ่อนคลายและมีความสุขเหลือเกิน
“ไม่ทำ� งานเหรอคะ”
“ประชุมเสร็จแลว้ เซ็นเอกสารหมดแลว้ ก็เลยไปซื้อดอกไม ้
มาใหค้ ุณตามสัญญาไงฮะ” เขาบอกเล่าเรียบๆ หลังรับประทานอาหาร
รสอร่อยหมดจานอย่างรวดเร็ว ก่อนยกแก้วกาแฟขึ้นดื่มสองสามอึก
ระหว่างเธอเก็บจานไปให ้มารดาทีเ่ คาน์เตอร์เพือ่ น�ำไปล ้างอีกใบ “คุณกิน
ข ้าวเทีย่ งหรือยัง”
“เรียบร้อยแล ้วค่ะ” เธอเดินกลับไปหาเขาพร้อมกล่องใส่กระดาษ
ทิชชูแบบแผ่นเล็ก “เมือ่ กี้ทชิ ชูหมดเลยเอาไปใส่ แล ้วลืมเอามาวาง”
“ขอบคุณฮะ” เขาตอบยิ้มๆ พลางดึงออกมาเช็ดริมฝี ปากเบาๆ
ก่อนทิ้งลงถังขยะใต้โต๊ะ “อยู่ช่วยปิ ดร้านได้ไหม เผือ่ ฝากทอ้ งมื้อเย็น
ด้วย”
คนถูกถามกะพริบตาถี่ ก่อนจะท�ำปากยืน่ เล็กน้อยแล ้วส่ายหน้า
“คุณนี่หน้าไม่อายนะ”
“เอ้า...” เขาอุทานด้วยเสียงกลัว้ ข�ำ “ด้านได้อายอด จีบสาว
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ก็ตอ้ งตือ๊ แบบนี้แหละ”
“งัน้ ก็นั่งพักไปก่อนค่ะ เพิง่ กินอิม่ ๆ เดีย๋ วจุกเอา ฉันจะเก็บร้าน”
เธอบอกแล ว้ ส่ า ยหน้า ยิ้ม อ่ อ นบาง ก่ อ นเดิน ไปหยิบ ชุด ไม ก้ วาดกับ
ทีต่ กั ผงไปอีกมุมของร้าน หลังเห็นตาของเธอเดินไปเลือ่ นประตูรวั้ บ ้าน
ปิ ดเรียบร้อยแล ้ว
“ผมช่วยนะครับ” พลวัฒน์ลกุ ไปทีเ่ คาน์เตอร์เพือ่ ช่วยคุณตาของ
เธอจัดการเช็ดและวางภาชนะต่างๆ ทีส่ ่งออกมาจากด้านหลังทีเ่ ป็ นครัว
เมือ่ คุณยายและมารดาของเธอล ้างสะอาดแล ้ว “คุณแพรเขาไม่ให้วนุ่ วาย
กับเขา”
“อ้าว...ได้ๆ พ่อหนุ่ม” ฉัตรชัยส่ายหน้ายิ้มๆ แต่กไ็ ม่ปฏิเสธน�ำ้ ใจ
เขาส่งผา้ ขนหนู ผนื เล็กใหช้ ายหนุ่ม เพือ่ ช่วยกันท�ำงานใหเ้ รียบร้อยและ
เสร็จไวขึ้น

คนมาเยือนมีความสุขที่ได้เห็นวิถชี ีวติ เรียบง่ายแต่อบอุ่นของ

แพรพรรณวากับ ครอบครัว มารดา ที่น่ า จะสนิ ท สนมและมีค วาม
ผ่อนคลายมากกว่าทีค่ ฤหาสน์หลังใหญ่โตสวยงามแห่งนัน้ เขาเห็นเธอ
ออดอ้อนมารดากับคุณยายอย่างน่ารัก มีหลายครัง้ ทีเ่ ธอหันมาค้อนเขา
ที่เอ่ยแซวหรือส่งเสียงคุยถูกคอกับคุณตาของเธอเรื่อยๆ แถมเขายัง
ได้รับค�ำเชิญให้ร่ ว มอาหารมื้อ เย็น ด้ว ยกัน ทัง้ ที่ห ญิง สาวเพิ่ง ว่า เขา
หน้าไม่อายไปหยกๆ จนเขายิ้มแป้ นและยืดอกภูมใิ จใส่เธอไป
“เอารถเขา้ ในรัว้ บา้ นเถอะพ่อหนุ่ ม เย็นๆ คนเขากลับบา้ นกัน
รถอื่นจะเฉี่ยวเอา” ฉัตรชัยเอ่ยระหว่างสมาชิกทัง้ หมดออกจากตัวร้าน
และปิ ดล็อกเรียบร้อยแล ้ว
“แพรไปดูคุณพลเขาหน่ อยลูก จะได้ช่วยเปิ ดปิ ดรัว้ ด้วย ยังไง
ก็บ ้านเรานะ เขาเป็ นแขก” นภาบอกบุตรสาวยิ้มๆ
“ชิ...” เธอหันไปยูป่ ากใส่มารดาทีส่ า่ ยหน้ายิ้มขันมาให ้ ก่อนหันไป
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ส่งเสียงใส่ชายหนุ่มทีย่ นื ยิ้มอยู่ใกล ้ๆ
“ดีใ จนะฮะที่คุ ณ ชอบดอกไม้” เขาเอ่ ย ระหว่า งเดิน เคีย งข า้ ง
คนตัว เล็ก ที่ห อบช่ อ ดอกไม้ ไ ว้ ไ ปยัง ประตู ร วั้ บ า้ น ระหว่ า งผู ้ ใ หญ่
ทัง้ สามคนเดินกลับไปยังตัวบา้ นพักอาศัย จนเธอค้อนท�ำใหเ้ ขาถึงกับ
หัวเราะเบาๆ
“จะให้ฉนั ทิ้งดอกไม ้เหรอคะ มันไม่ผดิ อะไรนี่นา” เธอย้อนแล ้ว
ท�ำไม่สนใจ เดินไปเลือ่ นรัว้ ด้วยมือเดียว ก่อนเขาจะช่วยดันจนท�ำให ้
เหมือ นมาโอบเธอจากด้า นหลัง เธอจึง รีบ ขยับ ตัว หลบและยืน มอง
คนฉวยโอกาสหน้ามุย่
“หึ. ..” ชายหนุ่ ม ส่ ง เสีย งในล�ำ คอและก้า วออกจากรัว้ เพื่อ ไป
ขับรถยนต์คนั หรูของตนเข ้าสู่รวั้ บา้ น และปิ ดประตูรวั้ ใหอ้ ย่างดี ก่อน
เดินไปกับเจ้าบา้ นที่ทำ� หน้ามุ่ยใหเ้ ขาตลอดจนเขา้ สู่บา้ นหลังงามน่ ารัก
ของครอบครัวทีเ่ ขายังนึกชื่นชม
ครอบครัวอบอุน่ และมีความสุขไม่ได้ข้นึ อยูข่ นาดบ ้านหรือเงินทอง
ใดๆ เพียงแค่ รู้จกั ท�ำมาหากิน มีกินมีใช้มเี หลือก็เก็บไวย้ ามฉุ กเฉิ น
สิ่งที่เขาได้เห็นจากครอบครัวฝั่งมารดาของแพรพรรณวาท�ำให้รู้สึก
ประทับใจมากกว่าเดิม และคิดว่าตนเองโชคดีทต่ี าถึง...

บ า้ นไม้ท่ีชนั้ ล่างเป็ นปูนทาสีขาวกับชมพูอ่อนดู สว่างสดใส

สวยงามน่ า อยู่ ขนาดบ า้ นสองชัน้ กว า้ งขวางทีเ ดีย วส�ำ หรับ สมาชิก
ครอบครัวสามถึงสี่คน พลวัฒน์คาดคะเนตัวบา้ นคงมีเนื้อที่ไม่ตำ� ่ กว่า
ยี่สบิ หา้ ตารางวา และพื้นที่ใช้สอยทัง้ หมดของอาณาเขตบา้ นนี้ก็มกี ว่า
หา้ สิบตารางวา เพราะมีสนามหญ้า มีพ้ นื ทีข่ องพื้นคอนกรีตไว้ใช้สอย
ได้มากมาย
ชายหนุ่มมองชัน้ หนึ่งของบ ้านทีพ่ อเปิ ดประตูไม ้บุกระจกบานใหญ่
สองบานประกบออกก่อนเปิ ดประตูมงลวด
ุ้
เขาก็ได้รบั การเชื้อเชิญเข ้าสู่
54 ชะตารัก พลิกหัวใจ

ด้านในทีด่ ูโล่งโปร่งสบาย ด้วยเปิ ดหน้าต่างกระจกไว้มหี น้าต่างมุงลวด
้
ท�ำหน้าทีป่ ้ องกันแมลงต่างๆ อย่างดี มุมขวาของชัน้ ล่างมีชดุ นั่งโซฟาไม ้
สีขาวแบบวินเทจบุเบาะหนังสีเทาอ่ อนครบด้วยโซฟาตัวยาวสองตัว
และโซฟาเดี่ยวสีต่ วั ที่จดั วางไวเ้ ขา้ มุมของผนังสองด้าน ท�ำให้มพี ้ นื ที่
ด้านหน้าว่างไวส้ ำ� หรับสมาชิกนั่งดู โทรทัศน์จอแบนที่ตงั้ อยู่บนโต๊ะไม ้
สีขาวทีด่ ูเข ้ากัน
มุมด้านในบา้ นอีกด้านใกลๆ้ ประตูบานเลือ่ นไมบ้ ุกระจกมีชุด
โต๊ะรับประทานอาหารขนาดหกที่นั่งตัง้ ไว ้ พร้อมชัน้ วางของแบบเปิ ด
ติดผนัง ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ของบา้ นเป็ นไมท้ าสีขาวสไตล์วนิ เทจสวยงาม
นับว่าสมาชิกบ ้านนี้มรี สนิยมดีทเี ดียว อีกอย่างสีขาวก็ทำ� ใหบ้ ้านดูโปร่ง
และสะอาดด้วย
“โซฟาชุดนี้กบั โต๊ะวางทีวแี ก่กว่ายายแพรอีกนะพ่อหนุ่ม” เสียงเล่า
จากเจ้าของบ ้านดังขึ้นด้วยความภูมใิ จ ระหว่างเดินปิ ดหน้าต่างกระจก
กับหลานสาว เพือ่ เปิ ดเครื่องปรับอากาศต้อนรับแขก “ตาซื้อมาตอนจะ
จัดงานแต่งงาน ยายเขาชอบมากๆ ตอนนัน้ มันสวยสุดๆ แล ้ว นี่ทาสีใหม่
ไปรอบนึงมันเลยดูใหม่อกี รอบ”
“รักษาของดีจงั เลยครับ บา้ นนี้ก็สวยมาก ทาสีสว่างแลว้ ท�ำให ้
บา้ นสดใสและกวา้ งทีเดียว” ผูม้ าเยือนชื่นชมตามจริง และก้มตัวรับ
การเชิญนั่งของเจ้าบ ้าน สามสาวของบ ้านเดินไปด้านหลัง และเลือ่ นปิ ด
ประตูบานไมบ้ ุกระจก เพื่อกันไม่ใหค้ วามเย็นของเครื่องปรับอากาศ
หายไป
“บ ้านนี้ตาสร้างตอนแต่งงานกับยายแหละ ได้ทด่ี นิ จากตาของตามา
เขาก็ให ้เป็ นของขวัญมาเพราะเราจะสร้างครอบครัว ตอนนัน้ ราคาค่างวด
ไม่เท่าไรเลยพ่อคุณเอ๊ย มาปัจจุบนั นี้อะไรๆ ก็แพงไปหมด โชคดีทต่ี า
มีทม่ี บี ้านนะ ไม่งนั้ คงล�ำบากกว่านี้ และก็ดดี ้วยทีย่ ายเขาท�ำกับข ้าวอร่อย
เลยท�ำอาหารขายกันมาตลอด” เล่าแล ้วคนแก่ก็ยกยิ้ม ก่อนหันไปยิ้ม
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กับคู่ชวี ติ ทีน่ ำ� น�ำ้ ดืม่ มาเสิรฟ์ ตนเองกับแขก
“อุย๊ ...ขอบคุณครับคุณยาย” ชายหนุ่ มตกใจและรีบลุกไปช่วย
ยกถาดไม้ทม่ี แี ก้วน�ำ้ เย็นๆ มาเอง และวางให ้ผู ้อาวุโสกว่ากับตนเองด้วย
รอยยิ้ม “คุณตาสร้างบ ้านได้ดี วางรากฐานดี บ ้านถึงอยู่มาได้ถงึ ตอนนี้
ผมว่าคงเกินสามสิบปี แล ้ว”
“บา้ นนี้สส่ี บิ เก้าปี แล ้วจ้ะ” สมใจทีน่ ั่งลงบนโซฟาตัวยาวขา้ งสามี
ตอบด้วยรอยยิ้ม “แก่กว่ายายฟ้ าแม่ยายแพรปี หนึ่งพอดี”
“โห...ได้ช่างดีนะครับ” เขาตาโตและชมเชยออกไปด้วยรอยยิ้ม
“เราต้อ งดู แ ลรัก ษาและคอยซ่ อ มแซมด้ว ยแหละ ไม่ง นั้ บ า้ น
ก็โทรมและพังไว นี่ก็ซ่อมใหญ่ ไปรอบและทาสีใหม่ตอนจะติดแอร์
ในบา้ นนี้แหละ ตาศักดิ์เขาก็ช่วยเหลือนะ คงกลัวหลานทางนี้รอ้ นน่ ะ
เขาก็เอ็นดู ยายแพรอยู่มาก เลยส่งช่างมาช่วยใหญ่ ตอนแรกทางเรา
ก็แค่บน่ ว่าช่างทีถ่ ามๆ ไม่วา่ งเลย ทางนัน้ ส่งมาให ้เสร็จสรรพ” ฉัตรชัย
บอกเล่าด้วยรอยยิ้ม มองคนฟังทีพ่ ยักหน้ายิ้มตาม “ร้อนไหมพ่อหนุ่ม
ตาเร่งแอร์ให้”
“ไม่เป็ นไรครับ ยีส่ บิ ห ้าองศาดีแล ้ว บ ้านเย็นนะครับ ไม่ได้อบมาก
ต้นไม ้เยอะช่วยได้ด”ี เขาบอกและมองดูรอบด้านทีม่ กี รอบรูปประดับไว ้
จนได้เห็นความน่ ารักของแพรพรรณวาตัง้ แต่แบเบาะจนเติบโต และ
ได้เห็นภาพเธอในชุดครุยรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดัง
ก็นึกชื่นชม ก่อนจะรู้สกึ ว่าที่น่ีมภี าพของหญิงสาวกับพ่อแม่ครบเพียง
รูปเดียวเท่านัน้
“คุณพลกินเผ็ดได้ไหมคะ ถา้ กินไม่ได้จะได้ใส่พริกน้อยหน่อย”
เสียงใสๆ ดังขึ้นจากการก้าวออกมาจากกรอบประตูบานเลือ่ น เพราะ
เธอก�ำ ลัง จะเตรี ย มท�ำ กับ ข า้ วมื้อ เย็ น อยู่ ก บั มารดา “ว่ า จะผัด เผ็ด
หมูสามชัน้ แม่กำ� ลังท�ำต้มจืดอยู่ค่ะ”
“กินเผ็ดได้ครับ ผมชอบอาหารไทย” เขาตอบด้วยรอยยิ้ม ก่อน
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สบตาเธอทีพ่ ยักหน้ารับแล ้วหันกลับไปทันที จนเขานึกขันออกมา
“เจอกันที่บา้ นใหญ่ รึ ถึงมาบอกว่าตามจีบเขาน่ ะ” คนเป็ นตา
ทักด้วยรอยยิ้มมุมปาก
“ก็ใช่ครับ เขาน่ารักดี ผมก็ขอจีบหน่อย คิดอะไรไม่ออกก็เลย
กะว่าจะส่งดอกไม้ให้ทุกวัน บางวันไม่ว่างก็ใหท้ างร้านดอกไมส้ ่งให ้
แต่ไม่รูเ้ ขาจะใจอ่อนไหม” เขาเล่าอย่างขัดเขินที่กำ� ลังเหมือนมานั่งให ้
ผู้ใหญ่ สมั ภาษณ์ “ผมไม่ได้ปิดบังอะไรเขา ก็พยายามเป็ นตัวเองให ้
เขาเห็น ผมมีลูกคนนึงแล ้วนะครับ”
“หือ...” สองคนตายายอุทานเบาๆ เมือ่ ฟังเรือ่ ยๆ ยิ้มๆ มาก็ตกใจ
“มีแค่ลูกนะครับ ไม่ได้มแี ม่ของลูกอยู่ดว้ ยหรือติดต่อกัน เพราะ
มีปญ
ั หาทีไ่ ม่ค่อยดีเท่าไร ลูกก็เลยอยู่ในความดูแลของผมทีพ่ ร้อมและ
มีรายได้มากกว่า” เขาเล่าตามตรงเพราะต้องการใหท้ กุ คนเปิ ดทางและ
เข ้าใจสิง่ ทีจ่ ะตามมา “อีกอย่างผมว่าคุณแพรคงจะเข ้าใจลูกผมมากกว่า
ผม เพราะตาเพชรก็เป็ นลูกนอกสมรส”
“อ๋อ...” คนแก่รอ้ งรับพร้อมกันพลางพยักหน้า
“โลกเหวี่ยงคนมาใหเ้ จอกันแปลกดี” สมใจเอ่ยเสียงอ่อนและ
ยกยิ้มในหน้า “ยายก็ไม่ได้ว่าอะไรที่คุณมาจีบยายแพรนะ เรื่องของ
ความรักคงไม่ยุ่งกัน แต่ ดีใจที่คุณมาแนะน�ำตัวมาให้ผู้ใหญ่ได้รู้จกั
ได้เห็นกัน ไม่หลบๆ ซ่อนๆ ก็ดมี ากแล ้ว”
“อือ...ตาก็คดิ แบบนี้ ถึงรูส้ กึ ดีทค่ี ณ
ุ กล ้ายอมรับว่าจีบ มาแนะน�ำตัว”
บอกแล ้วเขาก็ย้ มิ “แค่อย่าท�ำอะไรใหย้ ายแพรเสียใจอีกก็พอ อนาคต
มันไม่มใี ครรูห้ รอกจะเกิดอะไร สองคนรักกันอยู่กนั จนแก่แบบตายาย
ก็ ดี ม าก แต่ ถ า้ ไปไม่ ร อดก็ อ ย่ า ท�ำ ร้า ยกัน จนเจ็ บ ปวดหรื อ ท�ำ ร้า ย
ร่ างกายกัน และถา้ คุณบอกว่าลู กชายเป็ นลู กนอกสมรส และแพร
จะเข ้าใจมากกว่า คุณก็ควรเข ้าใจด้วยว่าพวกแกคงโดนคนนินทาเยอะ
แหละ แต่ต่อหน้าไม่แสดงออกหรอก มันเป็ นปมเล็กๆ น่ะคุณ”
ติกาหลัง 57

“ผมเข ้าใจครับ” เขาพยักหน้ารับก่อนเอ่ยบอก “แต่ไม่ตอ้ งเรียก
คุณหรอกนะครับ เรียกพลเฉยๆ ก็ได้”
“ก็ได้จ้ะ หลานพล” ฉัตรชัยเย้ากลับ จนคนฟังสองคนหัวเราะ
ร่วมกัน ก่อนจะนัง่ คุยกันเรือ่ งบ ้านและการงานของชายหนุ่มว่าทีห่ ลานชาย
อีกคนระหว่างรออาหาร จนรับรูว้ า่ ร�ำ่ รวยมากและเป็ นลูกของนักการเมือง

58 ชะตารัก พลิกหัวใจ

