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ผู้ปกครอง

“จะท�ำยังไงกันดีคะคุณภพ”

ค�ำถามของแม่บ ้านเก่าแก่อย่างสายหยุด ท�ำให ้ เอกภพ ฉัตรากานต์
ถึงกับนั่งเงียบกริบ เพราะไม่รูจ้ ะท�ำอย่างไรกับเรื่องราวที่กำ� ลังเป็ นอยู่
ในตอนนี้
“ดาว่าเราค่อยๆ คิดกันดีกว่านะคะ อย่าเพิง่ ตัดสินใจหรือด่วนสรุป
อะไรเลย พวกเราทุกคนเพิง่ ผ่านพน้ เรื่องเศร้ามาหยกๆ ดาว่าคุณภพ
คงคิดอะไรไม่ออกในตอนนี้หรอกค่ะ”
พนิดาเสนอความเห็น ก่อนจะหันไปมองคู่หมัน้ หนุ่มอย่างเอกภพ
ด้วยความเห็นใจ เพราะตอนนี้ปญ
ั หาหลายอย่างก�ำลังเขา้ มาในชีวติ
ของเขาพร้อมๆ กัน ท�ำให ้เอกภพค่อนข ้างเครียด
“ชื่ออะไรนะเรา” เอกภพหันไปถามเด็กสาวทีน่ ั่งพับเพียบอยู่ข ้าง
สายหยุด  พร้อมกับลอบพิจารณาด้วยความเอ็นดูแลสงสารในโชคชะตา
“หนู ช่อื แพรไหม ไพรแสงทอง ค่ะ” เด็กสาวเงยหน้าขึ้นมาตอบ
พร้อมกับมองหน้าพีช่ ายใหญ่ของฉัตรากานต์ดว้ ยความรู้สกึ เคว ้งควา้ ง
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เธอเพิง่ เรียนจบมัธยมต้นมาได้ไม่ถงึ สองสัปดาห์ แต่กลับต้องมาสูญเสีย
ทุกอย่างไปอย่างกะทันหันและไม่ทนั ได้ตงั้ ตัวใดๆ
เด็กสาววัยสิบหา้ กลืนความเจ็บช�ำ้ และพยายามท�ำตัวใหเ้ ข ้มแข็ง
เธอเพิง่ สูญเสียบิดาไปด้วยโรคประจ�ำตัวหลังเรียนจบ ค�ำสัง่ เสียของบิดา
คือให ้เธอมาหามารดาทีอ่ ยูบ่ ้านฉัตรากานต์  บ ้านคนรวยทีม่ ารดามาท�ำงาน
เป็ นแม่บา้ นหลังทิ้งเธอกับพ่อตัง้ แต่ แพรไหมอายุเพียงเจ็ดปี แต่ ใคร
จะคิดว่าวันนี้แพรไหมจะไม่มมี ารดาอยู่ให ้เธอพึง่ พาได้อกี ต่อไปแล ้ว
“ฉันเสียใจและขอโทษเธอด้วยนะแพรไหม ทีพ่ ่อฉันมีส่วนท�ำให ้
เธอต้องมาเสียแม่ไปโดยทีไ่ ม่มโี อกาสได้เจอกันสักครัง้ ฉันเองก็ตงั้ ตัว
ไม่ทนั เหมือนกัน ไม่คดิ ว่าเรื่องบ ้าๆ นี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเรา”
“แต่ยงั ไงเราก็ตอ้ งชดเชยใหเ้ ด็กนะครับพี่ แม่เขาตายทัง้ คน เรา
จะปล่อยให ้เด็กมันเคว ้งแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาด”
เอกราช ฉัตรากานต์ ทายาทคนเล็กวัยยีส่ บิ สีป่ ี ของตระกูลเสนอ
ความคิดเห็น เพราะพิมพ์ใจมารดาของแพรไหมไม่ได้ท�ำผิดอะไร เพียงแต่
โชคร้ายนัง่ รถไปกับบิดาของเขาในวันเกิดเหตุ  ท�ำให้ทงั้ คู่เสียชีวติ พร้อมกัน
ด้วยอุบตั เิ หตุรถคว�ำ่ ท่ามกลางความตกใจและโศกเศร้าของทุกคน
“แลว้ คุณราชจะให้รบั ผิดชอบยังไงกันคะ หรือจะใหอ้ ุปการะ
เด็กคนนี้ไว้ในบา้ นเหมือนกับแม่ของเธอกัน” พนิดาหันไปถามเอกราช
ด้วยน�ำ้ เสียงไม่พอใจ เพราะแค่ พมิ พ์ใจมารดาของเธอก็เกิดเรื่องยุ่ง
มากพออยูแ่ ล ้ว  จะให้รบั ลูกของนางมาเลี้ยงอีกคนก็ดูจะเกินไปสักหน่อย
“ก็ดนี ะครับพีภ่ พ สงสารเด็กมัน ให ้อยูใ่ นบ ้านคอยช่วยป้ าสายหยุด
ท�ำงานในบ ้านก็ได้”
เอกราชหันไปพูดกับพีช่ าย ไม่สนใจสายตาทีแ่ สดงออกถึงความ
ไม่พอใจของพนิดาเลยแมแ้ ต่นอ้ ย ทัง้ นี้เพราะร�ำคาญในความจุน้ จ้าน
ของพนิดา  ทีช่ อบมาวุน่ วายเจ้ากี้เจ้าการทุกอย่างในบ ้านราวกับเป็ นเจ้าของ
เสียเอง ทัง้ ทีย่ งั ไม่ได้แต่งงานกับเอกภพเสียหน่อย
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“ถ ้าอย่างนัน้ คุณราชก็รบั อุปการะไว ้เองเถอะค่ะ ท�ำไมต้องยกให ้
คุณภพรับผิดชอบเรื่องนี้คนเดียวด้วย”
เอกราชถอนหายใจ มองว่าที่พ่ีสะใภ ด้ ว้ ยความร�ำคาญอย่ าง
บอกไม่ถูก พีช่ ายของเขาเป็ นคนดีและใจเย็นทีส่ ุดในสามโลกนี้ก็วา่ ได้
แต่ ทำ� ไมต้องมาเจอผู ห้ ญิงที่หวั ร้อนเอาแต่ ใจแบบพนิดาก็ไม่รู ้ มันดู
ไม่เหมาะสมกันสักนิด
“ผมเพิง่ เรียนจบโทและยังไม่มอี ะไรเป็ นชิ้นเป็ นอันเลยสักอย่าง
คงไม่สะดวกทีจ่ ะรับเลี้ยงเด็กไวห้ รอกครับ เงินทองยังต้องขอพีภ่ พใช้
เลย” เอกราชบ่นอุบ เพราะเขาเพิง่ เรียนจบและเขา้ ไปท�ำงานในบริษทั
รับเหมาก่อสร้างของตระกูลได้ไม่นาน แม ้จะมีเงินเดือนจากบิดาให้ใช้ได้
สบายๆ แต่ดว้ ยทีอ่ ยู่ในวัยเทีย่ วเล่นและฟุ่มเฟื อยตามประสาหนุ่มโสด
มันก็มขี าดมือจนต้องขอพีช่ ายอย่างเอกภพบ ้าง
“มาอยู่กบั ฉันทีน่ ่ีไหมล่ะแพรไหม” เอกภพถามเด็กสาว
“ไม่ได้นะคะคุณภพ เรื่องอะไรที่เราจะต้องไปแบกรับภาระนัน้
ด้วยล่ะ” พนิดาโวยวายทันที ญาติกไ็ ม่ใช่ ท�ำไมเอกภพจะต้องรับเลี้ยง
เด็กคนนี้ดว้ ย อีกอย่างแพรไหมก็เป็ นเด็กผู ้หญิง ถึงจะยังเด็กมาก แต่
พนิดาก็ไม่อยากให ้มาใกล้ชดิ คู่หมัน้ หนุ่ม
“ป้ าว่าถามเจ้าตัวเขาก่อนเถอะค่ะ ว่าเขาอยากอยู่กบั เราไหม”
สายหยุดถอนหายใจ แอบร�ำคาญคู่ หมัน้ ของเจ้านายหนุ่ มอยู่
เนืองๆ แต่กไ็ ม่กล ้าแย้งอะไรออกไปมากนัก ก่อนจะหันไปมองเด็กสาว
ตัวผอมเก้งก้างวัยสิบห ้าปี ทน่ี ่าสงสารจับใจ
แพรไหมนิ่ งเงียบ เธอหวังมาเจอมารดาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่
หลังจากเสียบิดาไป แต่แล ้วก็ได้รบั ข่าวร้ายทีท่ ำ� เอาเธอช็อกจนท�ำอะไร
ไม่ถูก ได้แต่ นั่งก้มหน้ากลืนก้อนสะอื้นลงคอ พร้อมกับบอกตัวเอง
ให ้เข ้มแข็งทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะท�ำได้
พิมพ์ใจเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุรถคว�ำ่ พร้อม เอกพล ฉัตรากานต์
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เจ้าของคฤหาสน์หลังงามทีเ่ ธอก�ำลังอยู่ใต้ชายคาในตอนนี้  ทัง้ คู่เสียชีวติ
คาที่ และงานศพถูกจัดการโดยคนในตระกูลฉัตรากานต์ แพรไหมมาทัน
สามวันสุดท ้ายก่อนส่งมารดาไปสวรรค์  เพราะก่อนหน้านัน้ โทรศัพท์มอื ถือ
ของเธอเสียต้องส่งซ่อมหลายวัน ท�ำให ้คนทีฉ่ ตั รากานต์ตดิ ต่อเธอไม่ได้
แปดปี ท่พี มิ พ์ใจไม่กลับไปหาแพรไหมกับบิดาเลย แต่ก็ส่งเงิน
ไปให ้แพรไหมเรียนหนังสือและใช้จ่ายอยูบ่ ้าง แม ้จะไม่มาก แต่กพ็ อช่วย
แบ่งเบาภาระของบิดาที่ป่วยกระเสาะกระแสะมาตลอด แพรไหมเอง
ก็อยากมาหามารดาสักครัง้ แต่ พิมพ์ใจก็บ่ายเบี่ยงทุกครัง้ บอกว่า
ไม่จำ� เป็ นที่จะต้องพบกัน พร้อมกับบอกว่าโทร.คุยกันเป็ นครัง้ คราว
ก็เพียงพอแล ้ว
วันทีบ่ ดิ าเสีย พิมพ์ใจก็ไม่ยอมกลับมาอยู่เคียงข ้างเธอ ท�ำเพียง
โอนเงินมาให้จดั งานศพและแสดงความเสียใจกับเธอผ่านทางโทรศัพท์
มือถือเท่านัน้   แพรไหมเองได้แต่ก ้มหน้าจัดงานศพของบิดาตามยถากรรม
โดยมีเพือ่ นบ ้านและคนรูจ้ กั ของบิดาคอยช่วยเหลืออย่างมีนำ�้ ใจ
หลังจากเสร็จงานศพของบิดาไม่ก่วี นั โทรศัพท์มอื ถือเครือ่ งเก่าๆ
ทีม่ ารดาส่งมาให้ก็เสียจนต้องส่งซ่อม และพอมันใช้งานได้อกี ครัง้ เธอ
ก็ได้รบั ข่าวร้ายจากคนในตระกูลฉัตรากานต์ว่ามารดานัน้ ได้เสียชีวติ
ลงแล ้วด้วยอุบตั เิ หตุ เรียกว่าตามบิดาของเธอไปติดๆ อย่างน่าใจหาย
แพรไหมไม่รูจ้ ะท�ำอย่างไรต่อไปแล ้ว บ ้านทีเ่ ช่าอยู่กบั บิดาก็ไม่มี
ปัญญาจ่ายค่าเช่า  เนื่องจากเธอใช้เงินทีม่ อี ยู่จดั งานศพบิดาไปจนหมด
ท�ำให้มเี งินติดตัวอยู่ไม่ถงึ พันบาท จะไปหาทีอ่ ยู่ใหม่ทไ่ี หนได้ในตอนนี้
“ว่าไงแพรไหม เธอมีทไ่ี ปหรือเปล่า  หากไม่มกี อ็ ยูท่ น่ี ่ดี ้วยกันเถอะ
มีนำ�้ มีข ้าวให ้เธอกินไปทัง้ ชาติ ส่วนเรือ่ งเรียนต่อเดีย๋ วฉันจะจัดการให ้เอง
แถวนี้มโี รงเรียนเยอะแยะมากมายให ้เธอเลือกได้เลยนะ”
น�ำ้ เสียงอบอุ่นและแววตาอ่ อนโยนของเอกภพท�ำใหแ้ พรไหม
ซาบซึ้งใจ ทว่าแววตาของคนขา้ งๆ อย่างพนิดาท�ำใหเ้ ธอหวาดหวั่น
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อย่างบอกไม่ถกู รูส้ กึ ถึงความรังเกียจอย่างชัดเจนเลยทีเดียว
“หนู ...” เด็กสาวอึกอัก ไม่รูจ้ ะตัดสินใจอย่างไร บ ้านก็ไม่มใี ห ้กลับ
อยู่ทน่ี ่ีกเ็ กรงใจสายตาของพนิดาเหลือเกิน
“อยู่กบั ผมก็ได้ครับพีภ่ พ บ ้านผมยังขาดคนอยู่เป็ นเพือ่ นพอดี”
เสียงหนึ่งดังขึ้นที่หน้าประตู ก่ อนร่ างสู งในชุดกางเกงยีนส์กบั
เสื้อเชิ้ตสีดำ� ของ เอกฉัตร ฉัตรากานต์ จะเดินก้าวเขา้ มาหาทุกคน
ทีโ่ ซฟารับแขกด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่แสดงอาการใดๆ
แพรไหมเงยหน้าขึ้นสบตาชายหนุ่มผู ้มาใหม่ด ้วยความประหลาดใจ
เขาคนนี้คือบุตรชายคนรองของฉัตรากานต์ เป็ นคนทีแ่ พรไหมรู้สกึ ว่า
เขาช่างแตกต่างกับพีน่ อ้ งทัง้ สามคนมากทีส่ ุด ตลอดสามวันเธอเห็นเขา
แยกตัวออกจากทุกคน อยู่เงียบๆ และไม่สุงสิงกับใครตลอดในช่วง
จัดงานศพให้บดิ า
เธอไม่รู้จกั ใครในบา้ นนี้ และไม่รูว้ ่าใครเป็ นอย่างไรบา้ ง ตลอด
สามวันในช่วงจัดงานศพให ้มารดา แพรไหมเองก็เอาแต่เศร้าเสียใจและ
เงียบงันอยู่ตามล�ำพังเช่นกัน จะมีก็เพียงสายหยุดทีห่ มั่นมาถามว่าเธอ
ได้กนิ ข ้าวกินปลาบ ้างหรือเปล่า  หรือว่าต้องการให ้ช่วยอะไรเป็ นพิเศษไหม
“กินเหลา้ มาอีกแลว้ สิแก กลิ่นหึ่งเชียว” เอกภพบ่นน้องชาย
พร้อมกับส่ายหัวด้วยความระอา
“นิดหน่ อยตามปกติ” เอกฉัตรยักไหล่ ทรุ ดตัวนั่งลงที่โซฟา
แล ้วหันไปมองเด็กสาวร่างผอมแห ้งทีน่ ั่งพับเพียบข ้างสายหยุด
“ไม่ชวนเลยพีฉ่ ตั ร” เอกราชหันไปเย้าพีช่ ายคนรอง
“ตาราช” เอกภพหันมาเอ็ดน้องชาย  เวลาอย่างนี้สองพีน่ อ้ งยังท�ำตัว
เหลวไหลได้อกี ชอบชักชวนกันเถลไถลได้ตลอดเวลาจริงๆ
เอกราชหัวเราะเบาๆ จริงๆ ทุกคนตกอยู่ในความเศร้ากันทัง้ นัน้
แม ้แต่ตวั เขาและเอกฉัตรเองก็ตาม เพียงแต่ทกุ คนมีการแสดงออกและ
วิธบี ำ� บัดความเศร้าแตกต่างกัน และวิธที พ่ี ช่ี ายคนรองของเอกราชถนัด
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ก็คอื แอลกอฮอล์นั่นเอง
“เมื่อ ไรแกจะเลิก ท�ำ ตัว ส�ำ มะเลเทเมาสัก ทีฮ ะตาฉัต ร ตอนนี้
คุณพ่อไม่อยู่แล ้วนะ แกควรท�ำตัวให้ดใี ห ้เป็ นแบบอย่างกับน้องมันบ ้าง
อายุเท่าไรกันแล ้วไม่ใช่เด็กๆ” เอกภพได้ทกี ็บ่นเสียเลย เพราะตลอด
หลายวันมานี้เอกฉัตรไม่คุยกับใคร ไม่รูว้ า่ คิดอะไรอยู่กนั แน่
“พีภ่ พก็เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั น้องมันแล ้วนี่ครับ จะให ้ผมท�ำดี
ไปเพือ่ อะไรกัน  คุณพ่อเองก็ไม่อยูแ่ ล ้ว  พีค่ ดิ จะบ่นผมแทนท่านหรือไงกัน”
เอกฉัตรเอียงคอมองพีช่ ายด้วยแววตายียวน
“แกอย่ามากวนประสาทพีน่ ะตาฉัตร” เอกภพขึ้นเสียง  ท�ำเอาทุกคน
รอบข ้างถึงกับเงียบกริบ เมือ่ เห็นบรรยากาศเริ่มไม่สู้ดขี ้นึ มาอีกแล ้ว
“ดาว่าพอเถอะค่ะ ตอนนี้เราอย่ามาทะเลาะกันเองจะดีกว่า  คุณภพ
ก็ใจเย็นๆ นะคะ คุณฉัตรก็แค่แกล ้งพูดเล่นไปตามประสาเท่านั้นเอง
นี่ ย งั ไม่ ชิ น กัน อีก เหรอคะ” พนิ ด าถอนหายใจ เมื่อ เห็น พี่น อ้ งคู่ น้ ี
ถกเถียงกันอีกแล ้ว
“ก็ดูมนั กวนผมสิ มันน่าเตะสักทีไหม”
เอกฉัตรหัวเราะออกมา เมือ่ ได้ยนิ พีช่ ายใหญ่บอกจะเตะ คนอย่าง
เอกภพจะกล ้าเตะใครได้ แม ้แต่มดสักตัวยังไม่กล ้าฆ่าเลย นับประสา
อะไรกับน้องชายอย่างเขา
“หัวร้อนไปได้น่าพีภ่ พ บ่นเป็ นคนแก่ไปได้”
“แกไม่ตอ้ งมาประชดพีเ่ ลยตาฉัตร ว่าแต่ทพ่ี ูดว่าจะใหแ้ พรไหม
เขาไปอยู่ ด ว้ ยนี่ จริงเหรอ” พี่ชายคนโตเหล่ตามอง เพราะไม่คิดว่า
เอกฉัตรจะรับเลี้ยงใครได้ เพราะตัวเองก็เอาแต่เทีย่ วสนุกไปวันๆ ส่วน
งานในบริษทั ของบิดาก็แทบไม่เฉียดเข ้าไปใกล ้เลย
“ไปไหมล่ะแพรไหม บ ้านฉันไม่ใหญ่เท่าหลังนี้หรอกนะ แต่กม็ ที ่ี
ให ้เธอนอนได้สบายๆ มีผ ้ากองโตๆ ให ้เธอซัก มีครัวสกปรกๆ ให ้เธอ
ท�ำกับข ้าวกินด้วย”
10 ดวงใจในปกครอง

เอกราชหัวเราะเบาๆ เมือ่ พีช่ ายคนรองพูดจบ ก่อนจะหันไปมอง
สาวน้อยวัยใสทีน่ ่าสงสารจับใจ จริงๆ เด็กคนนี้ควรอยู่กบั พีช่ ายคนโต
ของเขามากกว่า  เพราะเอกภพเป็ นผู้ใหญ่ทน่ี ่ าเคารพและใจดีทส่ี ุดเลย
ก็ว่าได้ แต่สำ� หรับเอกฉัตรพีช่ ายคนรองนัน้ เอกราชเองก็แปลกใจว่า
ท�ำไมถึงอยากจะรับอุปการะเด็กคนนี้เสียเอง
“ว่าไงล่ะหนู แพร ไม่ได้ยนิ ทีค่ ุณฉัตรถามหรอกหรือ” สายหยุด
หันไปสะกิดเด็กสาว เมือ่ เห็นว่าเธอเอาแต่น่ิงเงียบไม่ยอมพูดยอมจา 
แถมยังเอาแต่มองคนนี้ทคี นนัน้ ทีดว้ ยแววตาสับสนและไม่แน่ใจ
“หนู ...”
“ไม่มที ไ่ี ปก็อยู่ดว้ ยกันเถอะ อายุแค่น้ ีจะออกไปใช้ชวี ติ คนเดียว
ได้ยงั ไง” สายหยุดบอกเสียงเขม้ เพราะเป็ นห่วงและกังวลกับความ
ปลอดภัยของแพรไหมมาก ลู กผู ห้ ญิงตัวคนเดียว จะใหเ้ ร่ ร่อนไป
โดยไม่มจี ดุ หมายก็ดูจะโหดร้ายเกินไป อีกอย่างพิมพ์ใจมารดาของเธอ
ก็ทำ� งานให้ฉตั รากานต์มาหลายปี   แถมยังมาเสียชีวติ เพราะติดตามเจ้านาย
อย่างเอกพลอีก คิดว่าอย่างไรฉัตรากานต์กค็ วรชดเชยให ้แพรไหมบ ้าง
“แล ้วแต่เธอนะ ถา้ จะอยู่ดว้ ยกันก็ตามฉันไปทีบ่ า้ นแล ้วกัน แต่
ถ ้าอยากอยู่กบั พีภ่ พก็คุยกันเอาเอง”
พูดจบเอกฉัตรก็ลกุ ขึ้นจากโซฟา ก่อนจะก้าวฉับๆ ออกจากบ ้าน
หลังใหญ่ของบิดากลับไปยังบ ้านส่วนตัวของตน ซึง่ ปลูกเอาไว้ในพื้นที่
เดียวกันตัง้ แต่สมัยมารดาของเอกฉัตรยังมีชวี ติ อยู่
แพรไหมมองตามแผ่นหลังของเอกฉัตรไปด้วยอาการลังเล เป็ น
เพราะเธอยังไม่เคยคุยกับเขาเลยตัง้ แต่ยา่ งก้าวเข ้ามาทีน่ ่  ี ผิดกับเอกภพ
และเอกราชที่เขา้ มาซักถามและคุยกับเธอบ่อยๆ แต่กบั เอกฉัตรแลว้
เขาแทบไม่คยุ กับใครเลยด้วยซ�ำ้   ท�ำให ้เธอค่อนข ้างกังวลกับการเผชิญหน้า
กับเขา
“ว่ายังไงล่ะหนู แพร หรืออยากจะอยูก่ บั คุณภพมากกว่า” สายหยุด
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เขา้ ใจไปอย่างนัน้ เพราะเอกภพเป็ นคนอบอุ่นและอ่อนโยนมาแต่ไหน
แต่ไร ไม่แปลกทีใ่ ครๆ ต่างก็อยากจะเข ้าหากันทัง้ นัน้
“ผมก็วา่ งัน้ เป็ นใครก็ตอ้ งเลือกพีภ่ พแน่นอน” เอกราชเห็นด้วย
แพรไหมหันไปสบสายตาอบอุ่นของเอกภพ ก่อนทีอ่ กี ฝ่ ายจะยิ้ม
ใหเ้ ธอด้วยความเป็ นมิตรและยินดี ทว่าอีกหนึ่งสายตาที่บ่งบอกถึง
ความไม่ชอบใจของหญิงสาวทีน่ ั่งอยู่ข ้างๆ เขา กลับท�ำให ้แพรไหมรูส้ กึ
ไม่สบายใจและตะขิดตะขวงใจอย่างไรชอบกล
“หนู ...หนู อยู่กบั คุณฉัตรก็ได้ค่ะ” เด็กสาวตัดสินใจ อยู่กบั คน
ทีเ่ ต็มใจจะใหอ้ ยู่จะดีกว่า  แม ้จะอยากอยู่กบั คนทีม่ คี วามเมตตาใหเ้ ธอ
มากกว่าก็ตาม
พนิดายิ้มออกมาเหมือนโล่งอก เมื่อเด็กสาวตัดสินใจออกมา
อย่างนัน้ ในขณะทีเ่ อกภพท�ำหน้าผิดหวังนิดหน่อย ทีแ่ พรไหมตัดสินใจ
ไม่อยู่กบั เขา และรูส้ กึ งงทีเ่ ธอเลือกทีจ่ ะอยู่กบั เอกฉัตรแทน
“งัน้ ก็ไปกันค่ะ เดีย๋ วป้ าจะเดินไปส่งทีบ่ ้านคุณฉัตรเอง” สายหยุด
หันไปบอกแพรไหม ก่อนจะลุกขึ้นและเดินน�ำออกไปจากบ ้านหลังใหญ่
ในขณะทีแ่ พรไหมรีบควา้ กระเป๋ าเป้ ใบกลางของตัวเอง แล ้วรีบวิง่ ตาม
สายหยุดไปอย่างรวดเร็ว
“พีฉ่ ตั รแกเลี้ยงเด็กได้แน่นะครับพีภ่ พ” เอกราชมองตามไปด้วย
แววตาวิตกกังวล ด้วยนิสยั ชอบอยู่คนเดียวของพี่ชายคนรอง ท�ำให ้
เขาไม่มั่นใจว่าอีกฝ่ ายจะดูแลเด็กผู ้หญิงอายุเพียงเท่านี้ได้
“ไม่รสู้ ิ แต่กต็ ้องปล่อยให ้ตาฉัตรมันจัดการไปก่อน ดูทา่ จะไม่ไหว
ยังไงก็ค่อยยืน่ มือเขา้ ไปช่วย” เอกภพถอนหายใจ ไม่เข ้าใจว่าน้องชาย
คิดอะไรอยู่กนั แน่ ถึงได้อยากจะดูแลเด็กคนนี้เอง
“อยู่กบั คุณฉัตรดีแล ้วค่ะ คุณภพเองก็จะได้ไม่ตอ้ งแบกรับภาระ
เอาไวด้ ว้ ย ล�ำพังแค่ งานในบริษทั ก็ยุ่งจะตายอยู่ แลว้ ดาว่าคุณภพ
อย่าหาเรื่องให ้ต้องล�ำบากขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะ”
12 ดวงใจในปกครอง

ขอ้ เสนอแนะของพนิดาท�ำใหเ้ อกราชถอนหายใจ หากตัดความ
จุน้ จ้านของพนิดาออกไป หญิงสาวก็ดูเป็ นผูห้ ญิงที่ใช้ได้คนหนึ่งเลย
ทีเดียว หากแต่ ก็ชอบวุ่นวายเรื่องในครอบครัวของเขาเสียเหลือเกิน
ท�ำให้ไม่อยากจะเสวนาด้วยสักเท่าไร

“อยู่ได้ใช่ไหม”

เจ้าของบ ้านหลังงามถามเธอด้วยสีหน้าไม่แน่ใจ เพราะหลังจาก
สายหยุดพาเธอมาส่งทีบ่ ้านให ้เขา แพรไหมก็ไม่พดู อะไรเลยสักค�ำ เอาแต่
เงียบและท�ำหน้าเศร้า  จนเขาต้องพาเธอเดินมาส่งทีห่ อ้ งนอนหอ้ งหนึ่ง
ในบา้ นของเขาที่บดิ าปลู กให ้ แยกออกมาจากบา้ นหลังใหญ่ของบิดา
ทีอ่ ยู่กบั ภรรยาคนแรก
เอกพลมีภรรยาสามคน คนแรกคือสินีมารดาของเอกภพ ซึ่ง
ตอนนี้ป่วยและนอนอยูใ่ นห ้องไม่ออกมาสุงสิงกับใคร แม ้กระทัง่ งานศพ
ของสามี นางก็ออกไปร่วมงานในวันฌาปนกิจเท่านัน้
คนที่ส องคื อ มารี น่ า  สาวลู ก ครึ่ ง ไทย-อเมริ ก นั มารดาของ
เอกฉัตรเอง ซึ่งเสียชีวติ แลว้ ตัง้ แต่ เอกฉัตรอายุเพียงสิบสองปี และ
เอกฉัตรก็ใช้ชวี ติ คนเดียวในบ ้านหลังนี้จนอายุยส่ี บิ แปด
คนที่สามคือรังรอง มารดาของเอกราช ซึ่งแยกทางกับเอกพล
ตัง้ แต่เอกราชเข ้าเรียนมหาวิทยาลัย และย้ายกลับไปใช้ชวี ติ ทีภ่ าคเหนือ
บ ้านเกิด โดยปล่อยให ้เอกราชอยู่ในความดูแลของบิดา ซึง่ เอกฉัตรเอง
ก็พอรูเ้ หตุผลดีวา่ เพราะสาเหตุอนั ใด  แม ้จะมีภรรยาถึงสามคนอยูใ่ นบ ้าน
แต่เอกพลก็ยงั เทีย่ วเตร่และมีผู ้หญิงเข ้ามาข ้องเกีย่ วตลอด อีกทัง้ สินเี อง
ก็คอยราวีเมียทุกคนของสามีไม่หยุดหย่อนจนมีแต่ปญ
ั หา คิดว่ารังรอง
คงเบือ่ หน่ายจนไม่อยากอยู่
“อยู่ได้ค่ะ” แพรไหมพยักหน้า  หอ้ งนอนใหญ่และหรูหราท�ำให ้
เธอแอบทึง่ ในใจ เธอเคยนอนห ้องเล็กๆ โทรมๆ มาตัง้ แต่เกิดแล ้ว จะให ้
โอบขวัญ 13

อยู่แบบไหนก็อยู่ได้ อีกทัง้ หอ้ งนี้มนั ดูเลิศเลอเกินไปส�ำหรับเธอด้วยซ�ำ้
ท�ำให ้เธอรูส้ กึ วางตัวไม่ถกู เอาเลย
“อยู่ได้ก็ดแี ล ้ว บา้ นนี้ฉนั อยู่คนเดียว ขา้ วของหอ้ งหับก็อาจจะ
รกนิดหน่ อย ยังไงฝากเธอจัดการเองก็แลว้ กัน อ้อ...ขาดเหลืออะไร
ก็หาเอาในบ ้านได้เลยนะ ไม่ตอ้ งเกรงใจ”
“ขอบคุณค่ะ” แพรไหมยกมือไหว ้ขอบคุณเขาจากใจ
“หิว ไหม ถ า้ หิว ก็ เ ข า้ ไปหาอะไรในครัว กิน ได้เ ลย แต่ ถ า้ ไม่มี
ก็ทำ� เอาเอง ในตู เ้ ย็นพอจะมีของสดใหเ้ ธอท�ำอะไรกินได้บา้ ง ปกติ
ฉันกินบ ้างไม่กนิ บ ้าง ก็เลยไม่ได้ซ้อื อะไรมาตุนเอาไว ้มาก”
เอกฉัตรบอกตามตรง เขาตัวคนเดียวย่อมถือเอาความสะดวก
สบายมากกว่า  อยากกินอะไรก็กินมาจากขา้ งนอก ขี้เกียจก็เดินไปหา
ของกินบ ้านพีช่ าย ในครัวจึงไม่มอี ะไรส�ำหรับท�ำอาหารมากนัก นอกจาก
ว่าสายหยุดจะใจดีเอามาใส่ตูเ้ ย็นไว้ให้
“ขอบคุณค่ะ”
“พูดอะไรได้มากกว่าค�ำว่าขอบคุณไหม” เอกฉัตรจ้องเธอด้วย
ความขบขันในใจ ไม่งา่ ยเลยส�ำหรับการจะดูแลใครสักคน แต่เขาก็ไม่คดิ
ว่ามันจะยากเกินไป หากเขาตัง้ ใจที่จะช่วยเหลือเด็กคนนี้ให้มอี นาคต
ทีด่ ขี ้นึ หลังจากสูญเสียบิดากับมารดา
“หนู ...”
“โอเคแพรไหม ต่ อไปนี้เธอจะอยู่กบั ฉันในบา้ นหลังนี้ในฐานะ
เด็กในปกครองของฉัน จริงๆ ฉันก็ไม่มั่นใจหรอกนะ ว่าจะดูแลเธอ
ได้ดอี ย่างทีต่ งั้ ใจเอาไว ้หรือเปล่า”
ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจเลยสักอย่าง แต่เพราะดวงตาทีเ่ ต็มไปด้วย
ความเศร้าและความเสียใจของเธอ ท�ำใหเ้ ขารู้สึกเหมือนเห็นตัวเอง
อย่างไรอย่างนัน้ เขากับเธอสู ญเสียเหมือนๆ กัน เขาจึงคิดว่าตัวเอง
น่าจะเข ้าใจเธอมากทีส่ ุด
14 ดวงใจในปกครอง

แพรไหมกะพริบตาปริบๆ ไม่เขา้ ใจว่าเขาก�ำลังหมายถึงอะไร
เขาไม่มั่นใจว่าจะดู แลเธอได้ไหม แต่ก็ชวนเธอมาอยู่ดว้ ยนี่นะ อะไร
ของเขากัน
“เธอพักผ่อนใหส้ บายไปแล ้วกัน พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ หอ้ งฉัน
อยู่ทางนัน้ มีอะไรก็ไปเคาะเรียกได้”
แล ้วเอกฉัตรก็เดินจากไป ทิ้งให ้แพรไหมได้มองตามแผ่นหลังเขา
ไปอย่างงงๆ จับต้นชนปลายไม่ถกู ว่าจะท�ำอย่างไรต่อไปดี
เอาเถอะ ชีวติ ของเธอไม่มอี ะไรจะต้องกลัวอีกแล ้วนี่นา  อยู่กบั
คนแปลกประหลาดอย่างเอกฉัตรก็ยงั ดีกว่าออกไปเผชิญโลกขา้ งนอก
ตามล�ำพัง ไม่มที งั้ ความปลอดภัยและอนาคต ไม่มใี ครใหเ้ ธอได้พง่ึ พา
อีกต่อไปแล ้ว
สาวน้อยเดินเขา้ หอ้ งแลว้ ปิ ดประตูลง วางกระเป๋ าเป้ แลว้ นั่งลง
บนเตียงด้วยความรูส้ กึ โหวงเหวง หากบิดายังอยูเ่ ธอคงไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว
แบบนี้ แต่ตอนนี้เธอไม่เหลือใครแล ้ว ชีวติ ของเธอจะเดินไปทางไหน
ก็ยงั ไม่รูเ้ ลย
แพรไหมสะอื้นออกมาอย่างสุดกลัน้ หลายวันมานี้เธอพยายาม
ท�ำตัวให ้เข ้มแข็งแต่กเ็ จ็บปวดเหลือเกิน การสูญเสียทีไ่ ม่ทนั ได้เตรียมใจ
มาก่อน มันช่างทรมานแสนสาหัส แต่ถ ้าจะให ้เธอร้องไห้ให ้ตายอย่างไร
มันก็ไม่อาจเรียกทุกอย่างกลับคืนมาได้
‘ใช้ชีวิตของลูกให้ดี จงอดทนและเข ้มแข็งกับทุกอย่างทีเ่ ข ้ามา’
นั่นเป็ นค�ำสั่งเสียของบิดาก่ อนจากไป แพรไหมจะท่องจ�ำและ
ท�ำให้ได้ แม้มนั จะยากเย็นแสนเข็ญเพียงใดก็ตาม เธอจะใช้ชวี ติ ให้ดที ส่ี ดุ
อย่างที่ท่านต้องการ จะอดทนและเขม้ แข็งกับทุกอย่างที่เขา้ มาในชีวติ
ให ้มากทีส่ ุด

อาหารตรงหน้าท�ำให ้เอกฉัตรนิ่งเงียบไปชัว่ อึดใจ ก่อนจะก้มหน้า
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ไปมองเด็กสาวที่นั่งพับเพียบและก้มหน้าอยู่ขา้ งๆ โต๊ะอาหารที่เขานั่ง
ดูสงบเสงีย่ มและเจียมเนื้อเจียมตัวจนน่าสงสารอย่างบอกไม่ถกู
“ขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ดว้ ยกันสิแพรไหม”
“ไม่ดกี ว่าค่ะ” เธอปฏิเสธทันควัน
“แต่ฉนั ไม่ได้ให ้เธอมาอยูด่ ้วยในฐานะเด็กรับใช้นะ” เอกฉัตรขัดใจ
“แต่หนู กนิ แล ้วค่ะ เชิญคุณฉัตรตามสบายเลย”
เอกฉัตรถอนหายใจ ส่งสายตาดุๆ ไปใหเ้ ด็กสาวด้วยความ
หงุดหงิดอยู่ในที หลังจากตื่นขึ้นมาในตอนเกือบเทีย่ ง เอกฉัตรก็พบว่า
ในบา้ นถูกท�ำความสะอาดจนดูเอี่ยมไปหมด โดยฝี มอื ของแม่บ ้านสาว
วัยสิบหา ้ และพอเขาถามว่ามีอะไรกินไหม เจ้าตัวก็รบี วิง่ เขา้ ไปในครัว
แล ้วยกอาหารออกมาเสิรฟ์ ให ้เขาอย่างกระตือรือร้น
ข า้ วสวยร้อ นๆ กับ แกงจื ด เต้า หู ห้ มู ส บั ท�ำ ให เ้ อกฉัต รแอบ
กลืนน�ำ้ ลายลงคอด้วยความรู้สกึ หิวผิดปกติ จะว่าไปแล ้ว การรับเลี้ยง
เด็ก คนหนึ่ ง ก็ ไ ม่เ ลวนัก หรอก อย่ า งน้อ ยๆ ก็ มีข า้ วเช้า ที่ก ลายเป็ น
ข ้าวเทีย่ งให ้เขากินแก้หวิ
ชายหนุ่ ม ตัก ขึ้น มากิน ด้ว ยความหิว โหย พึง พอใจกับ รสชาติ
จนเผลอยิ้มออกมาโดยไม่รตู้ วั ถึงจะเป็ นอาหารทีแ่ สนธรรมดาและง่ายๆ
แต่ รสชาติอร่ อยและถูกปากเขามากกว่าร้านอาหารหรู ๆ ที่เขาเคยไป
นั่งกินกับเพือ่ นเสียอีก
“ไปเอาวัตถุดิบมาจากไหนล่ะ” เอกฉัตรเอ่ยถาม เพราะตูเ้ ย็น
ในครัวไม่น่าจะมีวตั ถุดบิ ในการท�ำแกงจืดแน่
“หนู ออกไปช่วยป้ าสายจ่ายตลาดเมือ่ เช้ามาค่ะ ป้ าสายเลยแบ่งของ
มาให ้ หนู ไม่รูจ้ ะท�ำอะไร ก็เลยได้แกงจืดแค่อย่างเดียว”
“ออกไปตลาดกับป้ าสายเหรอ” เอกฉัตรเลิกคิ้ว หมายความว่า
แพรไหมคงตืน่ ตัง้ แต่ตสี ต่ี หี ้าได้กระมัง นี่เธอตืน่ เช้าได้ขนาดนัน้ เชียวหรือ
“ค่ะ หนู ไม่อยากอยู่ทน่ี ่ีฟรีๆ ก็เลยอยากท�ำตัวใหเ้ ป็ นประโยชน์
16 ดวงใจในปกครอง

ด้วย ป้ าสายก็เลยชวนไปตลาดด้วยกัน เดีย๋ วตอนบ่ายหนู ขออนุ ญาต
เอาเสื้อผ ้าของคุณไปซักให ้นะคะ”
ค�ำขอของเด็กสาวท�ำใหเ้ อกฉัตรพูดอะไรไม่ออก ได้แต่มองเธอ
ด้วยความรู้สกึ ทีย่ ากจะอธิบาย เขาใหเ้ ธอมาอยู่ดว้ ยเพือ่ ดูแลทุกอย่าง
หรือว่าให ้เธอมาเป็ นฝ่ ายดูแลเขากันแน่นะ ชักจะงงเสียแล ้ว
“จริงๆ เธอไม่ตอ้ งล�ำบากนะแพรไหม และฉันควรเป็ นฝ่ ายดูแล
เธอใหส้ ุขสบายมากกว่า  เพราะความประมาทของพ่อฉันท�ำใหเ้ ธอต้อง
เสียแม่ ฉันเองในฐานะฉัตรากานต์ตอ้ งชดใช้ให้เธอตามความถูกต้อง”
“แต่คุณเองก็เสียพ่อเหมือนกันนี่คะ”
ประโยคนัน้ ของแพรไหมท�ำใหเ้ อกฉัตรอึ้งไปหลายวินาที เห็น
ตัวแค่น้ ีแต่ก็มคี วามคิดความอ่านทีโ่ ตกว่าอายุจริงๆ อาจเป็ นเพราะว่า
ต้องสูช้ วี ติ มาตัง้ แต่เด็ก  ท�ำให ้เธอแกร่งและเข ้าใจโลกของผูใ้ หญ่ได้ดกี ว่า
คนอืน่ ในวัยเดียวกัน
“ฉัน...”
“ถ ้าคุณฉัตรอิม่ แล ้วก็เรียกหนู นะคะ เดีย๋ วหนู ขอตัวไปตากผ ้าก่อน
พอดีหนู ปั่นเสื้อผ ้าเอาไว้”
แลว้ คนตัวเล็กก็ลุกหนีแลว้ เดินจากไป ทิ้งใหเ้ จ้าของบา้ นอย่าง
เอกฉัตรได้แต่นั่งเงียบและจุกในล�ำคออย่างบอกไม่ถกู รู้สกึ เจ็บแปลบ
กับประโยคนัน้ ของเธออย่างแปลกประหลาด
เขาเองก็สูญเสีย...
ทัง้ มารดาและบิดาก็ไม่อยู่แล ้วทัง้ คู่ เอกฉัตรเองก็ไม่รูว้ ่าเขาควร
ร้องไหห้ รือคร�ำ่ ครวญเสียใจหรือเปล่า  เขาไม่สนิทกับบิดา  ห่างเหินกัน
ตัง้ แต่มารีน่าผูเ้ ป็ นมารดาจากไป เขาเขา้ กับครอบครัวไม่ได้เพราะเป็ น
คนเงีย บๆ หากแต่ พ อพู ด อะไรก็ เ หมือ นจะไม่ เ ข า้ หู ใ ครเลยสัก คน
โดยเฉพาะสินมี ารดาของเอกภพ ทีม่ กั จะค่อนขอดเขาว่าเกเรและดื้อเงียบ
อยู่เป็ นประจ�ำ
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เอกฉัตรก้มหน้ากินข ้าวต่อไปเพือ่ ไม่ใหเ้ ธอเสียน�ำ้ ใจ คิดมากไป
ก็ปวดหัวเปล่าๆ ปล่อยใหเ้ วลาเยียวยาทุกอย่างเอง สักวันทุกอย่างคง
ดีข้นึ และเขาก็ไม่ใช่ตวั คนเดียวอีกแล ้ว หากแต่มเี ด็กในปกครองต้อง
ดูแลอีกหนึ่งคน
ชายหนุ่ มอิ่มแลว้ ก็จดั แจงเก็บโต๊ะเอง เพราะไม่อยากรบกวน
แพรไหมทีย่ งั มีงานต้องท�ำอีก หลังจากเสร็จสิ้นก็เดินกลับเข ้าหอ้ งของ
ตัวเอง อาบน�ำ้ เปลีย่ นเสื้อผา้ แล ้วเดินออกไปหาเธอหลังบ ้าน อยากจะ
ถามว่าเอาอะไรไหมเพราะเขาจะออกไปข ้างนอก
ผา้ ที่ซกั ตากเสร็จเรียบร้อย แต่ไม่พบว่าแพรไหมอยู่บริเวณนัน้
เอกฉัต รวนกลับ เข า้ ไปในบ า้ นอีก ครัง้ แล ว้ ไปที่ห อ้ งของเธอ ได้ยิน
เสียงกุกกักในห ้องจึงถือวิสาสะเปิ ดประตูเข ้าไปทันที
“ฉันจะออกไปข ้างนอก เธอจะเอาอะไรไหม”
“คุณฉัตร!”
เสียงอุทานด้วยความตกใจของคนในห ้องท�ำให ้เอกฉัตรชะงักค้าง
ก่อนจะรีบปิ ดประตูห ้องลงตามเดิมแล ้วผงะถอยออกมาสองสามก้าวด้วย
ความตกใจเช่นกัน ก่นด่าตัวเองในใจแล ้วเดินหนีออกมาด้วยหัวใจทีเ่ ต้น
ไม่เป็ นจังหวะ
“บ า้ เอ๊ย !” ชายหนุ่ ม สบถออกมาอย่ า งหัว เสีย ภาพสาวน้อ ย
ในชุดกระโจมอกด้วยผา้ ขนหนู ทำ� ใหเ้ ขาสติกระเจิดกระเจิง นี่เขาท�ำบา้
อะไรลงไป จริงๆ ควรเคาะประตูห ้องก่อนตามมารยาทไม่ใช่หรือ
นีเ่ ขาลืมอะไรไปใช่ไหม  แพรไหมอายุสบิ ห ้าแล ้ว  จะว่ายังเด็กก็ไม่ใช่
เสียทีเดียว เด็กวัยนี้บางคนก็สาวสะพรั่งเต็มตัว บางคนก็โตก่อนวัย
จนมีแฟนไปหลายคนแล ้ว ถึงแพรไหมจะผมแหง้ และตัวเล็กนิดเดียว
แต่บางอย่างบนตัวเธอก็ใช่วา่ จะไม่โตเสียหน่อย
‘โอ๊ย! แกคิดบา้ อะไรวะไอ้ฉตั ร!’ หนุ่ มวัยยี่สบิ แปดสลัดศีรษะ
ไปมา  เพราะอย่างนี้สนิ ะ พนิดาจึงไม่ยอมใหเ้ อกภพดูแลเด็กคนนี้ดว้ ย
18 ดวงใจในปกครอง

ตัวเอง คงเพราะกลัวบางอย่างตามสัญชาตญาณของผู ห้ ญิงด้วยกัน
นั่นเอง
‘บ ้าฉิบ!’ สัญชาตญาณความเป็ นผู ้ชายก็น่ากลัวไม่ตา่ งกัน  เอกฉัตร
ตบหน้าผากตัวเองสองสามที แล ้วก้าวออกจากบ ้านไปยังรถยนต์สว่ นตัว
ขับออกจากบา้ นด้วยความคิดอันสับสนวุ่นวาย การเลี้ยงเด็กผู ห้ ญิง
สักคนในบ ้านเริ่มจะมีปญ
ั หาส�ำหรับเขาเสียแล ้ว แม ้สถานการณ์เมือ่ ครู่
จะเกิดขึ้นเพราะความไม่ตงั้ ใจและไม่คาดคิดก็ตาม แต่เอกฉัตรก็รสู้ กึ ผิด
และเสียใจกับการกระท�ำของตัวเอง แล ้วเจ้าตัวล่ะ ป่ านนี้จะไม่คดิ มาก
จนร้องไห้ข้มี กู โป่ งไปแล ้วหรือ
ไม่ได้การละ ในอนาคตคงมีใครนินทาหรือครหาแน่ๆ เอกฉัตร
รูส้ กึ กังวลขึ้นมาทันที เขาไม่อยากให ้แพรไหมต้องมาด่างพร้อยอะไรด้วย
ตัวเขาเองชินแล ้วกับการโดนต่อว่าหรือนินทา  แต่กบั แพรไหม เธอยังเด็ก
และมีอนาคตทีส่ ดใสรออยู่ และเขาจะท�ำให ้เธอเสือ่ มเสียไม่ได้เด็ดขาด

“ว่าไงนะคะ จะให ้หนูแพรไปเรียนโรงเรียนประจ�ำอย่างนัน้ เหรอ”

หลังจากได้ยนิ เอกฉัตรบอกพีช่ ายว่าจะส่งแพรไหมเขา้ โรงเรียน
ประจ�ำ สายหยุดก็ถงึ กับอุทานออกมาด้วยความตกใจ เพราะไม่คดิ ว่า
เอกฉัตรจะตัดสินใจแบบนี้ ทัง้ ที่เพิ่งรับแพรไหมมาอยู่ดว้ ยได้เพียง
สัปดาห์เดียวเท่านัน้
“นั่นสิตาฉัตร แน่ ใจแลว้ เหรอที่ตดั สินใจแบบนี้” เอกภพเอง
ก็แปลกใจ ไม่คิดว่าน้องชายจะมีความคิดแบบนี้ในหัว แต่เด็กก็ตอ้ ง
เรียนหนังสือต่อเพือ่ อนาคตทีด่   ี ท�ำให ้เขาคัดค้านน้องชายได้ไม่เต็มปาก
“ผลการเรียนดี  ไม่น่าจะมีปญ
ั หาในการเข ้าไปเรียนครับ  ผมปรึกษา
เพือ่ นทีม่ หี ลานเรียนอยู่ทน่ี นั่ แล ้ว  คิดว่าไม่น่าจะมีปญ
ั หาอะไร” เอกฉัตร
อธิบาย พร้อมกับหันไปมองแพรไหมที่ยนื เงียบอยู่ขา้ งสายหยุดอย่าง
ตัดสินใจ
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“ค่าเทอมแพงอยูน่ ะคะ คุณฉัตรจะไหวเหรอ เกิดแม่น่เี กเรหรือว่า
ใจแตกไม่ยอมเรียนจะท�ำยังไง คุณฉัตรจะไม่เสียเงินเปล่าหรือคะ”
ค�ำพูดของพนิดาที่สอดขึ้นมาท�ำใหส้ ายหยุดแอบค้อน ทุกเรื่อง
แม่คุณต้องได้สอดจริงๆ ทัง้ ๆ ทีก่ ไ็ ม่ใช่เรื่องของตัวเองเลย แล ้วมีอย่าง
ทีไ่ หนไปสบประมาทเจ้านายสุดหล่อของนางแบบนัน้ ด้วย
คนภายนอกมักจะมองเอกฉัตรว่าเกเรเหลวไหล วันๆ เอาแต่
เที่ยวเตร่ สำ� มะเลเทเมา  แต่ สำ� หรับสายหยุดแลว้ เอกฉัตรคือผู ช้ าย
ทีใ่ ช้ได้คนหนึ่งเลย ถึงจะไม่ใช่ลูกรักและได้รบั อะไรๆ จากบิดาเทียบเท่า
ลูกคนอืน่ แต่เอกฉัตรก็ใช่วา่ จะขัดสนเงินทอง เพราะนอกจากเงินเดือน
และเงินปันผลจากต�ำแหน่ งรองประธานบริษทั แลว้ เอกฉัตรยังได้รบั
มรดกจากทางคุณตาทีอ่ ยู่ต่างประเทศอย่างมหาศาลทีเดียว
ไม่มใี ครรู ว้ ่าผูช้ ายคนนี้รำ� ่ รวยแค่ ไหน นั่นเพราะมารีน่ามารดา
ของเขาถูกมองว่าเป็ นผูห้ ญิงไม่มหี วั นอนปลายเทา ้ ทีห่ อบผา้ หอบผ่อน
มาอยู่กบั เอกพลหลังจากตัง้ ทอ้ งเอกฉัตร และเมือ่ เธอเสียชีวติ ไปแล ้ว
ก็ไม่มใี ครสนใจความเป็ นไปของเธอกับลูกชายอีก แมแ้ ต่เอกพลเอง
ก็ไม่ได้ใส่ใจลูกชายคนรองเช่นกัน
เอกฉัตรเดินทางไปหาครอบครัวของมารดาหลังเรียนจบปริญญาตรี
และเขาตัดสินใจเรียนต่อทีน่ ั่นจนจบปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจ
เมือ่ ผู ้เป็ นตาเสียชีวติ จึงบินกลับเมืองไทยมาอยูก่ บั บิดาตามเดิม  พร้อมกับ
ท�ำงานในบริษทั ของบิดาในต�ำแหน่งรองประธานบริษทั โดยมีพช่ี ายใหญ่
อย่างเอกภพเป็ นประธานใหญ่ดูแลทุกอย่างแทนบิดาทีว่ างมือ
“เด็กผม ผมเลี้ยงเองได้ครับ และคิดว่าไม่น่าจะเดือดร้อนอะไร
ผมมั่นใจว่าแพรไหมเป็ นเด็กดี และไม่มที างท�ำใหผ้ มผิดหวังได้แน่ ”
เอกฉัตรบอกด้วยความมั่นใจ หลายวันทีอ่ ยู่ดว้ ยกัน แพรไหมท�ำให ้เขา
ประทับใจมาก ทัง้ ขยันท�ำงานบ ้านและคอยช่วยเหลือคนอืน่ อยู่ตลอด
“แล ้วแต่แกก็แล ้วกัน ในเมือ่ แกเป็ นผูป้ กครองของแพรไหมเขา
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แล ้วในตอนนี้” เอกภพถอนหายใจ คิดว่าคงต้องปล่อยน้องชายไปก่อน
เห็นท่าไม่ดอี ย่างไรก็ค่อยยืน่ มือเข ้าไปช่วย
แพรไหมคอตก นั่งฟังผู้ใหญ่คุยกันถึงเรื่องอนาคตของเธอด้วย
ความน้อยอกน้อยใจในโชคชะตา  เธอมันก็แค่ภาระที่ฉตั รากานต์ตอ้ ง
รับผิดชอบ เป็ นเด็กทีไ่ ร้ญาติขาดมิตรและตัวคนเดียว จะมีชวี ติ อย่างไร
ก็แล ้วแต่ผูป้ กครองจะจัดการให ้ เพราะอย่างไรเธอก็ตอ้ งพึง่ พาพวกเขา
เพือ่ มีชวี ติ ต่อไปให้ได้
หลังจากคุยรายละเอียดเกีย่ วกับการเรียนต่อของแพรไหมเสร็จสิ้น
แพรไหมก็เดินหนีมานั่งที่ริมสระบัวหลังบา้ นด้วยใบหน้าเศร้าสร้อย
เหลียวมองไปรอบๆ บริเวณบา้ นที่เธออาศัยด้วยหัวใจเหี่ยวเฉา  เธอ
ชอบทีน่ ่ีมาก และก็ไม่อยากไปอยู่ทอ่ี น่ื แต่ถ ้าเอกฉัตรต้องการแบบนัน้
เธอก็ตอ้ งท�ำตามค�ำสั่งของเขา
เสียงสะอื้นทีด่ งั มาจากร่างเล็กทีน่ งั่ กอดเข่าอยู่  ท�ำให้ร่างสูงถึงกับ
หยุดชะงักแล ้วมองแผ่นหลังเล็กๆ นัน้ ด้วยความรู้สกึ ผิดในใจ ก่อนจะ
ก้าวไปหาแลว้ นั่งลงขา้ งๆ ท่ามกลางความตกใจของอีกฝ่ ายที่เห็นเขา
โผล่เข ้ามาดื้อๆ
“คุณฉัตร” แพรไหมปาดน�ำ้ ตา  ไม่อยากให ้เขาเห็นว่าเธอก�ำลังรูส้ กึ
อย่างไรในตอนนี้ แต่มหี รือจะรอดพ ้นสายตาของเอกฉัตรไปได้
“ปล่อย” แพรไหมเบี่ยงหน้าหนี เมื่อจู่ๆ เอกฉัตรก็จบั ใบหน้า
ของเธอให้หนั ไปสบตาเขา
“ร้องไห ้ท�ำไม” ชายหนุ่มเอ็ดเธอ พร้อมกับไล ้ปลายนิ้วบนแก้มนุ่ม
เพือ่ เช็ดน�ำ้ ตาให ้ ในขณะทีแ่ พรไหมชะงักกึก อยูน่ ่งิ ๆ ไม่กล ้าขยับตัวใดๆ
เพราะมัวแต่ตกใจกับการกระท�ำของเขา
“หนู คดิ ถึงพ่อกับแม่” เธอตอบออกมาเมือ่ ตัง้ สติได้
“โกรธทีฉ่ นั จะส่งเข ้าโรงเรียนประจ�ำก็บอก”
“หนู เปล่า”
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“แววตาเธอมันบอก อย่ามาโกหกฉันเสียให ้ยาก”
แพรไหมหลบสายตา  เขาอ่านแววตาเธอออก แต่เธอกลับอ่าน
ความคิดเขาไม่ออกเลย เอกฉัตรพูดน้อยและเงียบขรึม ตลอดเวลา
ทีอ่ ยู่ดว้ ยกันจนถึงตอนนี้ เธอกับเขาคุยกันแทบนับค�ำได้ดว้ ยซ�ำ้ ท�ำให ้
เธอต้องหนีไปช่ วยงานสายหยุดที่บา้ นใหญ่ บ่อยๆ ได้คุยกับคนอื่นๆ
เพือ่ คลายความเหงาได้บ ้าง
“ทัง้ ๆ ทีร่ ู ้ว่าหนูคอื ภาระ แล ้วท�ำไมคุณฉัตรถึงรับอุปการะหนูละ่ คะ”
ค�ำถามตรงๆ จากปากของคนตรงหน้า  ท�ำให ้เอกฉัตรขมวดคิ้วเข ้ม
เข ้าหากันทันที ก่อนจะคลายออกแล ้วถอนหายใจออกมา เบือนหน้าหนี
จากวงหน้าหวานแล ้วหันไปมองดอกบัวบานในสระด้วยความวุน่ วายในใจ
“อาจเป็ นเพราะเราเหมือนกัน เธอกับฉันเราต่างโดดเดีย่ วอ้างว ้าง
กันทัง้ คู่ ตอนทีฉ่ นั เห็นเธอครัง้ แรก ฉันรูส้ กึ ว่าเหมือนเห็นตัวเองในอดีต
ตอนทีฉ่ นั เสียแม่ไป ฉันก็ไม่ต่างอะไรกับเธอในตอนนี้เลย”
แพรไหมมองเขาด้วยความไม่เข ้าใจ เขามองเห็นตัวเองในตัวเธอ
อย่ างนัน้ หรือ ท�ำไมกันล่ะ ในเมื่อเขาก็เพียบพร้อมไปหมดขนาดนี้
ต่างจากเธอทีต่ อ้ งเผชิญกับความล�ำบากมาตัง้ แต่เล็ก
“คุณ...เสียแม่ตอนไหนเหรอคะ” แพรไหมเอ่ ยถาม เมื่อเขา
เงียบไปเมือ่ พูดถึงมารดาของตัวเอง
“สิบสองปี ตอนนัน้ เราอยู่ดว้ ยกันอย่างมีความสุขเลยละ แม ้พ่อ
จะไม่ค่อยสนใจเราสองคนสักเท่าไร”
“ไม่สนใจเหรอคะ ท�ำไม...”
“เรื่องของฉันมันไม่มอี ะไรน่ าสนใจหรอก เธออย่ารู เ้ ลยดีกว่า 
เอาเป็ นว่าเตรียมตัวก็แล ้วกัน เดีย๋ วพรุ่งนี้ฉนั จะพาเธอไปดูโรงเรียนก่อน”
“ค่ะ” เธอพยักหน้ารับรู ้
“ตัง้ ใจเรียนนะแพรไหม เพือ่ อนาคตทีด่ ขี องเธอ”
“หนู รูค้ ่ ะ ขอบคุณคุณฉัตรที่ช่วยเหลือหนู นะคะ หากไม่มคี ุณ
22 ดวงใจในปกครอง

หนู คง...”
“เด็กโง่ นั่นคือสิ่งที่ฉตั รากานต์ทุกคนต้องชดใช้ใหเ้ ธออยู่แลว้
จ�ำเอาไว ้นะแพรไหม เธอไม่ใช่ภาระ ไม่ใช่คนรับใช้ของใครในฉัตรากานต์
แต่เป็ นเด็กในปกครองของฉัน จะมีแต่ฉนั ทีจ่ ดั การกับชีวติ ของเธอได้”
เอกฉัตรวางมือบนศีรษะของเธอแล ้วลูบเบาๆ เขา้ ใจความรู้สกึ
ของการถูกทิ้งของเธอได้เป็ นอย่ างดี แต่ เขาท�ำแบบนี้ก็เพื่ออนาคต
ของเธอเอง สักวันแพรไหมจะเขา้ ใจว่าทัง้ หมดที่เขาท�ำไปนัน้ ก็เพราะ
ความหวังดีจากใจจริง
“คุณจะไปเยีย่ มหนู บอ่ ยๆ ใช่ไหมคะ” เธอถามด้วยน�ำ้ เสียงเครือ
เธอเพิ่งได้เขาเป็ นญาติเพียงคนเดียว แต่ ก็ตอ้ งออกไปอยู่ ขา้ งนอก
คนเดียวตามล�ำพังแล ้วอย่างนัน้ หรือ
ไม่นานทีเ่ ธอมาอยูก่ บั เขา  แต่ความเหงาก็ทำ� ให ้เธอยึดเขาเป็ นทีพ่ ง่ึ
ของชีวติ ไปแล ้ว แต่เธอจะเรียกร้องอะไรจากเขาได้เล่า  ในเมือ่ ทุกอย่าง
อยู่ภายใต้การปกครองของเขาไปแล ้ว
“แน่นอน ปิ ดเทอมก็กลับมาบ ้านได้อยู่แล ้วนี่นา”
เอกฉัตรขยี้ผมเธอไปมา  ท�ำให ้แพรไหมได้แต่น่งิ เงียบและมองเขา
ด้วยความรู้สกึ หวั่นไหว ในดวงตาคมคู่ นนั้ ของเอกฉัตรแมจ้ ะเย็นชา
เหมือนไร้ความรู้สกึ ทว่ามืออันอบอุ่นของเขาทีว่ างอยู่บนศีรษะของเธอ
ก็ทำ� ให้รสู้ กึ อบอุ่นเหลือเกิน
“สัญญานะคะ” เธอย�ำ้ เหมือนหวาดกลัว กลัวว่าเขาจะทิ้งเธอและ
ไม่สนใจไยดีอะไรกันอีกหลังส่งเธอเข ้าโรงเรียนประจ�ำไปแล ้ว
“ท�ำไมเด็กฉันขี้แยแบบนี้นะ ไม่เอาสิ...อย่าร้อง”
เอกฉัตรยิ้มขัน ก่อนจะรัง้ ร่างเล็กนัน้ เข ้ามาสวมกอดเอาไวแ้ น่ น
ลูบแผ่นหลังทีไ่ หวสะท ้านเพราะแรงสะอื้นรุนแรง เมือ่ เจอค�ำพูดจี้ใจด�ำว่า
ขี้แยของเขาเข ้าไป
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“ครูทป่ี รึกษาโทร.มาสามรอบแล ้วค่ะ บอกว่าจะคุยกับคุณฉัตร”

รายงานจากสายหยุ ดเมื่อกลับมาถึงบ า้ นท�ำใหเ้ อกฉัตรได้แต่
ถอนหายใจ ก่อนจะทรุดตัวนั่งลงบนโต๊ะท�ำงาน แล ้วเอนกายหลับตาลง
ด้วยความอ่อนล ้าอย่างบอกไม่ถกู
“มีเรื่องอะไรอีกล่ะ” เขาถามหว้ นๆ เขาเหน็ดเหนื่อยมาทัง้ วัน
แต่ตอ้ งมารับรูเ้ รื่องชวนปวดหัวจากสายหยุดอีกอย่างนัน้ หรือ
“มีเรือ่ งกับเพือ่ นในห ้องค่ะ เห็นว่ามีการลงไม ้ลงมือกันด้วย ยังไง
คุณฉัตรไปดูหน่อยดีไหมคะ  ป้ าห่วงว่าหนู แพรจะมีปญ
ั หามากไปกว่านี้”
สายหยุดอ่อนใจ เพราะเอกฉัตรเอาแต่ทำ� งาน ไม่มเี วลาว่างไปเยีย่ ม
เด็กในปกครองเลยตัง้ แต่ส่งเขา้ โรงเรียนประจ�ำไป มาถึงตอนนี้เกือบ
ห ้าเดือนแล ้ว แพรไหมอาจจะน้อยใจและเสียใจมากจนเก็บกดก็ได้
“ยายเด็กคนนี้น่ีนะ” เอกฉัตรบ่นอุบ เรื่องงานก็ปวดหัวแลว้
ยังจะต้องมาปวดหัวกับเรื่องของเด็กในปกครองอีก คราวนี้ไปท�ำอะไร
เพือ่ นอีกล่ะแม่คุณ
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“งานน่ะ พักบ ้างก็ได้นะคะ จะรวยไปถึงไหน สนใจหนู แพรหน่อย
ประเดีย๋ วก็นอ้ ยใจไม่ยอมรับสายอีก สงสารแกหน่อยสิคะ”
“ป้ าสายก็ไปเยีย่ มเธอบ ้างสิครับ บอกว่าผมไม่วา่ ง งานยุ่งมาก”
“เหตุผลนี้มาจะครึง่ ปี แล ้วค่ะ ป้ าเองยังเบือ่ ฟังเลย นับประสาอะไร
กับหนู แพร”
สายหยุดพูดจบก็หนั หลังเดินออกจากห ้องท�ำงานของเจ้านายหนุ่ม
ไปทันที ทิ้งใหเ้ อกฉัตรได้แต่ ถอนหายใจครัง้ แลว้ ครัง้ เล่าด้วยความ
หนักใจ ใช่ ว่าเขาจะไม่สนใจไยดีแพรไหมอย่ างที่ใครๆ คิด หากแต่
มอบสิง่ ดีๆ ให ้เธอทุกอย่างเท่าทีผ่ ู ้ชายอย่างเขาจะท�ำได้ทงั้ หมด
เอกฉัตรหยิบโทรศัพท์มอื ถือมาต่อสายหาเด็กในปกครองทันที
ทว่าไม่มสี ญ
ั ญาณใดๆ จากฝ่ ายตรงขา้ ม เวลานี้แพรไหมน่ าจะรับสาย
เขาได้ แต่ทำ� ไมถึงโทร.ไม่ตดิ กันล่ะ
เอกฉัตรโทร.หาครู ท่ีปรึกษาของเธอแทน ซึ่งเป็ นรุ่นพี่ของเขา
สมัยเรียนปริญญาตรีท่ีเดียวกัน ปภาดาเป็ นครู สอนอยู่ ในโรงเรียน
แห่งนัน้ ด้วย เขาจึงไหว ้วานหล่อนให ้ช่วยดูแลแพรไหมให้อกี ทาง
“ว่าไงฉัตร” อีกฝ่ ายส่งเสียงทักทายเมือ่ รับสาย
“พีภ่ ายุ่งอยู่เหรอเปล่าครับ”
“ไม่จะ้ จะถามเรื่องแพรไหมละสิ”
“พีภ่ าก็รทู้ นั ผมทุกที” ชายหนุ่มหัวเราะเบาๆ บ่อยครัง้ ทีเ่ ขารบกวน
หล่อนเรื่องแพรไหม แต่ปภาดาก็เต็มใจใหค้ ำ� ปรึกษาและช่วยเหลือเขา
ตลอด
“คราวนี้ไม่มอี ะไรหรอก พีค่ ุยกับแพรไหมแล ้ว”
“ไปตีกบั เพือ่ นคนไหนอีกล่ะครับ”
ปภาดาหัวเราะมาในสาย เมื่อเอกฉัตรถามอย่างตรงไปตรงมา
เช่นนัน้
“โดนล ้อว่าไม่มพี อ่ ไม่มแี ม่กอ่ น  เจ้าตัวก็เลยด่ากลับ” ปภาดาอธิบาย
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“แต่จะใช้กำ� ลังแก้ไขปัญหาทุกอย่างไม่ได้นะครับพีภ่ า”
“ก็จะให ้ทนได้ยงั ไง ในเมือ่ อีกฝ่ ายเขาพาพวกมาท�ำร้ายก่อน”
“หา! ว่าไงนะครับ”
“ฝ่ ายนัน้ พาพวกมาหาเรื่องก่ อน จิกหัวแลว้ ตบหน้าไปหนึ่ งที
คราวนี้ฝ่ายเราก็ไม่ทนเอาสิ นี่คนเดียวเอาอยู่เลยนะ พวกนัน้ โดนกันไป
จนระบมเลย คิดว่าคงเข็ดอีกนาน”
คนเดียวเอาอยู่...
เออ...ให้มนั ได้อย่างนี้เถอะ เก่งเหลือเกินแม่คุณ แบบนี้เขาควร
ห่วงเธอหรือว่าห่วงคนพวกนัน้ ดีกนั นะ  อยากจะบ ้าตาย!  แบบนี้ผู ้ปกครอง
ของเด็กกลุม่ นัน้ จะไม่เอาเรื่องหรอกหรือ
“แพรไหมเจ็บตรงไหนไหมครับ”
แม ้จะโกรธและเครียดกับเธอ แต่ความห่วงใยก็ทำ� ให ้เขาหลุดปาก
ออกไปจนได้ ปภาดาส่งเสียงหัวเราะออกมาเหมือนขบขันเขาอยู่ในที
ก่อนจะบอกให ้เอกฉัตรให ้สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของเด็กในปกครอง
“วันอาทิตย์น้ เี ราอนุญาตให ้ผู ้ปกครองมารับเด็กออกไปข ้างนอกได้
ฉัตรแวะมาหาแกหน่อยสิ พีร่ สู้ กึ ว่าแกดูเหงาๆ นะ”
“ผมยังไม่รูว้ า่ จะว่างไหม”
“ท�ำตัวให ้ว่างบ ้างก็ได้ ฉัตรจะเอาเด็กมาทิ้งไว้ทน่ี ่แี ล ้วไม่สนใจไยดี
ไม่ได้นะ”
“ช่วงนี้ผมยุง่ จริงๆ ครับพีภ่ า เอาไว ้ผมจะหาเวลาไปเยีย่ มแพรไหม
ให้ได้กแ็ ล ้วกัน ว่าแต่ผมโทร.หาก็ไม่ตดิ เลย ไม่รูว้ า่ แพรไหมท�ำอะไรอยู”่
“เห็น ว่า มือ ถือ เสีย นะฉัต ร พี่เ องก็ ไ ม่ไ ด้ถ ามว่ า เอาไปส่ ง ซ่ อ ม
หรือยัง” ปภาดาบอกเหมือนนึกขึ้นได้
“เครื่ อ งโบราณมากแล ว้ ครับ จะซื้อ ให้ใ หม่ ก็ ไ ม่ เ อา  บอกว่ า
ไม่ได้จำ� เป็ นอะไร” เอกฉัตรอ่อนใจ แบบนี้เขาก็ตดิ ต่อเธอไม่ได้ เหมือน
อีกฝ่ ายจะรูว้ า่ เขาต้องโทร.ไปเอ็ดเธอเรื่องทีท่ ะเลาะกับเพือ่ นๆ แน่
26 ดวงใจในปกครอง

“ยังไงก็แวะมาให้ได้นะฉัตร เด็กขาดทัง้ พ่อและแม่ในช่วงเวลา
ส�ำคัญ พีก่ ลัวแกจะมีปญ
ั หามากไปกว่านี้”
“แลว้ เรื่องเรียนเป็ นไงบา้ งครับ” ชายหนุ่ มเอ่ยถาม ลุกขึ้นเดิน
ไปมองทิวทัศน์นอกหน้าต่ างด้วยความรู้สึกกังวลอยู่ ไม่นอ้ ยกับเด็ก
ในปกครองของเขา
“ไม่ตอ้ งห่วง แพรไหมหัวดีมาก แถมยังเก่งและมีมนุษยสัมพันธ์
กับเพือ่ นๆ เป็ นอย่างดี วันหยุดก็ชวนเพือ่ นเข ้าครัวท�ำอาหารกินด้วยกัน
บ ้างก็ปลูกผักปลูกต้นไม้ในสวนของโรงเรียน”
“ยังไงฝากพีภ่ าช่วยดูใหด้ ว้ ยนะครับ ถือว่าผมขอเป็ นกรณีพเิ ศษ
ก็แล ้วกัน”
“ไม่เป็ นไรหรอกจ้ะ ถึงฉัตรไม่ขอ พีก่ ็ตอ้ งดูแลแพรไหมอยู่แล ้ว
แกเป็ นลูกศิษย์ของพีน่ ะ อย่าลืม”
“ขอบคุณครับพี่ เดีย๋ วว่างวันไหนผมขออนุ ญาตเลี้ยงขา้ วเป็ น
การตอบแทนพีก่ แ็ ล ้วกัน”
เอกฉัตรบอกอย่างเกรงใจ  ก่อนจะคุยอีกสองสามค�ำแล ้ววางสาย
มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างใช้ความคิด ว่าตัวเองควรท�ำอย่างไรกับ
เด็กดื้อทีช่ อบหาเรื่องปวดหัวให ้เขาดี

“แพรไหม มีผู ้ปกครองมาเยีย่ มจ้ะ”

ค�ำบอกเล่าของปภาดาท�ำให ้แพรไหมทีก่ ำ� ลังนัง่ คุยกับเพือ่ นในช่วง
พักกลางวันลุกขึ้นจากเก้าอี้ แลว้ รีบวิ่งออกจากโรงอาหารตรงไปยัง
หอ้ งรับแขกของโรงเรียนทันที พร้อมกับรอยยิ้มทีผ่ ุดขึ้นมาบนใบหน้า
หวานด้วยความตื่นเต้นดีใจ
แต่แลว้ หัวใจดวงน้อยก็ห่อแฟ่ บ เมือ่ บุรุษร่างสู งที่นั่งรอเธออยู่
ที่โซฟานุ่ มไม่ใช่ใครบางคนที่เธอรอคอยมาตลอดหลายเดือน หากแต่
เป็ นอีกคนทีม่ รี อยยิ้มอบอุ่นให ้เธอทุกครัง้ ทีพ่ บหน้า
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“สวัสดีค่ะคุณภพ”
“สวัสดีสาวน้อย”
เอกภพยิ้ม ให แ้ พรไหม มองคนตัว เล็ก ในชุด เครื่อ งแบบของ
โรงเรียนแลว้ เผลอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตวั รู้สกึ เอ็นดู อย่างบอกไม่ถูก
เพราะแพรไหมดูน่ารักมากในชุดนักเรียนแบบนี้
“ท�ำไมท�ำหน้าแบบนัน้ ล่ะ” ชายหนุ่มยิ้มขัน เมือ่ เห็นสีหน้าเจือ่ นๆ
ของเธอทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้
“คือหนู ...”
“ผิดหวังทีฉ่ นั ไม่ใช่ผู ้ปกครองของเธอสินะ”
“หนู เปล่าคิดอย่างนัน้ นะคะ” แพรไหมรีบปฏิเสธ ทัง้ ทีใ่ นใจก็รสู้ กึ
แบบนัน้ จริงๆ
เธอคิดว่าเป็ นเขา  เอกฉัตร ฉัตรากานต์ ผู ช้ ายใจด�ำที่เอาเธอ
มาทิ้งไว้ทน่ี ่ี แล ้วไม่กลับมาดูดำ� ดูดเี ลยสักครัง้ ทัง้ ทีเ่ ขาสัญญากับเธอแล ้ว
ว่าเขาจะมาเยีย่ มเธอบ่อยๆ แต่เขาก็ผดิ สัญญา
“นายฉัตรไม่วา่ ง ก็เลยให้ฉนั มาแทน แล ้วนี่...”
เอกภพวางกล่องโทรศัพท์มอื ถือรุ่นใหม่ลา่ สุด กับถุงกระดาษทีม่ ี
ทัง้ ขนมและของใช้จำ� เป็ นหลายอย่างให ้เธอบนโต๊ะตรงหน้า
“ฉันซื้อขนมมาฝาก อร่อยๆ ทัง้ นัน้ เลยนะ ส่วนโทรศัพท์มอื ถือนี่
นายฉัตรฝากมาให ้ เห็นว่าเครื่องเก่าทีเ่ ธอใช้มปี ญ
ั หาไม่ใช่เหรอ”
“ขอบคุณมากค่ะ แต่หนู ขอรับแค่ขนมเท่านัน้ นะคะ ส่วนมือถือนี่
หนู ขอไม่รบั ก็แล ้วกัน อยู่ทน่ี ่ีกไ็ ม่ได้ใช้อะไรมากมาย ฝากบอกคุณฉัตร
ด้วยว่าถา้ มีเรื่องด่วนอะไร ก็ใหค้ ุณฉัตรโทร.มาที่เบอร์ของโรงเรียน
หรือว่าทีค่ รูปภาดาได้เลยค่ะ”
เอกภพเลิกคิ้ว มองเด็กสาวตรงหน้าด้วยความไม่เขา้ ใจในการ
กระท�ำของเธอ โทรศัพท์มอื ถือที่นอ้ งชายฝากมาใหเ้ ป็ นยี่หอ้ ที่ทงั้ แพง
และใช้งานได้ดี คิดว่าวัยรุ่นอย่างแพรไหมน่ าจะชอบและตื่นเต้นดีใจ
28 ดวงใจในปกครอง

ทว่าแพรไหมกลับท�ำให ้เขารูส้ กึ ประหลาดใจเป็ นอย่างมาก
“เธอโกรธอะไรน้องชายฉันหรือเปล่า” เขาตัดสินใจถาม  มองออก
ว่าแพรไหมมีความไม่พอใจอะไรบางอย่างอยู่ในใจ เพียงแต่ไม่พดู อะไร
ออกมาเท่านัน้
“เปล่าค่ะ”
“เอาเถอะ ฉันจะบอกให ้นายฉัตรมาเยีย่ มเธอบ ้างก็แล ้วกัน ช่วงนี้
หมอนัน่ ไม่ค่อยอยูบ่ ้าน งานการทีบ่ ริษทั ก็นานๆ เข ้าไปดูสกั ครัง้ ฉันเอง
ก็ไม่รูว้ า่ มันก�ำลังท�ำอะไรอยู่” เอกภพส่ายหัว เพราะพักนี้ไม่ค่อยได้เจอ
น้องชายคนรองเหมือนกัน หลังจากเอาของมาฝากให ้แพรไหม เอกฉัตร
ก็หายหัวออกจากบ ้านตามเคย
“ขอบคุณคุณภพมากเลยนะคะที่มาเยี่ยมหนู ” เธอยกมือไหว ้
ขอบคุณ เขาเป็ นพีใ่ หญ่ของบ ้านทีม่ จี ติ ใจดีจริงๆ แม้ไม่ใช่ธุระของเขา 
แต่กม็ นี ำ�้ ใจมาเยีย่ มเยียนเธอ
“ก็เป็ นห่วง กลัวจะเหงาเมือ่ มาอยู่ทน่ี ่ีคนเดียว มีอะไรขาดเหลือ
ก็โทร.หาฉันได้ตลอดเลยนะแพรไหม ไม่ตอ้ งเกรงใจฉันเลย ให้คิด
เสียว่าฉันเป็ นพีช่ ายคนหนึ่งของเธอเหมือนกัน”
รอยยิ้มอันอบอุ่นของเขาท�ำใหแ้ พรไหมยิ้มออกมาอย่ างซึ้งใจ
อย่างน้อยต่ อใหเ้ อกฉัตรไม่สนใจเธอ แต่ ก็ยงั มีเอกภพที่คอยมีนำ�้ ใจ
กับเธอบา้ ง หากไม่เป็ นเพราะสายตาเกลียดชังของคู่ หมัน้ สาวของเขา
ทีม่ ตี ่อเธอ แพรไหมอาจจะเลือกเขาเป็ นผู ้ปกครองให้ตวั เองไปแล ้ว

“อ้าวแพรไหม ยังไม่มผี ู ้ปกครองมารับกลับบ ้านหรอกเหรอจ๊ะ”

ค�ำถามของปภาดาท�ำใหแ้ พรไหมคอตก ก้มหน้ามองกระเป๋ า
สัมภาระใบเล็กของตัวเองด้วยความรู้สกึ เจ็บแปลบในอก เมือ่ ไม่มใี คร
มารับเธอกลับบ ้านเหมือนเพือ่ นคนอืน่ ซึง่ ตอนนี้กลับบ ้านกับผู ้ปกครอง
กันไปหมดแล ้ว
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ผ่านไปหนึ่งเทอมกับการมาเรียนทีน่ ่ี เธอสอบเสร็จและท�ำข ้อสอบ
ได้ดที กุ วิชา  จนได้รบั การกล่าวชมจากบรรดาคุณครูทกุ คน ทว่าคนทีเ่ ธอ
อยากให ้เขาชื่นชมมากทีส่ ุดกลับไม่เห็นแม ้แต่เงา
“ยังไม่มใี ครมาเลยค่ะครูภา”
“โถ  ทีบ่ ้านคงติดธุระอยูแ่ น่เลย  ถ ้าอย่างนัน้ เดีย๋ วครูนงั่ รอเป็ นเพือ่ น
นะจ๊ะ”
ปภาดาทรุดตัวนั่งลงข ้างลูกศิษย์ ก่อนจะเหลียวมองใบหน้าเศร้า
ของเด็กสาวด้วยความสงสารและเห็นใจ จริงๆ หล่อนย�ำ้ กับเอกฉัตรแล ้ว
ว่าใหม้ ารับเด็กในปกครองวันนี้ แต่จนถึงป่ านนี้เอกฉัตรก็ยงั ไม่โผล่มา 
ปล่อยให ้เด็กนั่งรอหลายชั่วโมงจนเพือ่ นๆ ทยอยกลับกันหมดแล ้ว
บางครัง้ ปภาดาก็ไม่เข ้าใจในตัวเอกฉัตร หากไม่อยากรับภาระนี้
มาตัง้ แต่แรก แล ้วท�ำไมถึงรับแพรไหมมาดูแลเอง ทัง้ ที่เอกภพก็ดูจะ
พร้อมมากกว่า  แต่กน็ นั่ แหละ ทุกอย่างมันเป็ นเรือ่ งภายในของครอบครัว
ฉัตรากานต์ คนนอกอย่างหล่อนก็ได้แต่มองอยู่ห่างๆ เพียงเท่านัน้
“นั่นไง มีคนมารับแล ้วจ้ะ” ปภาดายิ้มออกมา  เมือ่ เห็นรถยนต์
คันหนึ่งขับเข ้ามาบริเวณหน้าหอพักของโรงเรียน ก่อนจะจอดหน้าอาคาร
แล ้วมีคนเปิ ดประตูลงมา
“หนู แพร”
“ป้ าสาย”
แพรไหมยิ้มก่อนจะรีบก้าวเข ้าไปหาแล ้วกอดสายหยุดเอาไว ้แน่น
เช่นเดียวกับสายหยุดทีย่ ้มิ ออกมาอย่างยินดี เมือ่ ได้พบกับเด็กสาวทีน่ าง
เป็ นห่วงจับใจ
“คิดถึงเหลือเกินแม่คุณ” สายหยุดพึมพ�ำ หกเดือนทีน่ างไม่ได้
พบกับแพรไหมเลย ท�ำให้รสู้ กึ เป็ นห่วงมาก
“ขอโทษทีใ่ ห ้รอนะแพรไหม พอดีรถเสียน่ะ ท�ำให ้เธอต้องรอนาน
เลย”
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“คุณราช” แพรไหมยิ้มให ้เขา  พร้อมกับยกมือไหว ้ท�ำความเคารพ
ชายหนุ่มอย่างเกรงใจ เธอไม่คดิ ว่าจะเป็ นเอกราชและสายหยุดทีม่ ารับ
ท�ำให ้เธอแปลกใจและงุนงงอยู่ในที
ความหวังเพียงริบหรี่ของเธอสูญสิ้น...
แพรไหมลาปภาดาแล ้วเดินขึ้นรถไปกับทุกคน ท่ามกลางความ
ผิดหวังครัง้ แล ้วครัง้ เล่าทีเ่ กิดขึ้นกับตัวเอง แม้รูว้ ่าจะต้องผิดหวัง แต่
เธอก็ยงั จะหวังอยู่เสมอ
เอกราชมองร่ างเล็กผ่านกระจกหลังแลว้ หันไปสบตาสายหยุด
ต่ างคนต่ างก็รูว้ ่าเด็กสาวรู้สกึ อย่างไร วันนี้เป็ นวันแรกที่ได้กลับบา้ น
หลังจากเขา้ โรงเรียนไป แพรไหมคงอยากพบหน้าใครบางคนที่ไม่ใช่
เขากับสายหยุด และเมือ่ รูว้ า่ อีกฝ่ ายไม่มา  เจ้าตัวก็เลยออกอาการเหงาๆ
ซึมๆ อย่างทีเ่ ห็น
เอกราชเองมาเยี่ยมเธอหลายครัง้ พอๆ กับเอกภพทีแ่ วะมาหา
บ่อยๆ ทุกครัง้ แพรไหมดูเลือ่ นลอย แม ้จะยิ้มดีใจทีท่ กุ คนมาหาอย่างไร
แต่ในดวงตาของเธอกลับมีแววเศร้าทุกครัง้ ทีพ่ ดู คุยกัน
“พีฉ่ ตั รไปต่างจังหวัด เลยให้ฉนั กับป้ าสายมารับแทน อีกเดีย๋ ว
ตอนเย็นคงได้เจอกัน”
ประโยคนัน้ ท�ำให ้ดวงตาเศร้ามีแววสดใสขึ้นมาทันที ท�ำให ้เอกราช
อดทีจ่ ะยิ้มขันออกมาไม่ได้ แพรไหมออกจะน่ารักน่าสงสารขนาดนี้ ท�ำไม
พีช่ ายของเอกราชถึงได้ใจร้ายกับเธอแบบนี้ด ้วยนะ เอกราชเองก็ไม่เข ้าใจ
เหมือนกัน
“ป้ าท�ำขนมอร่อยๆ ไว้ให้กนิ ด้วยนะคะ กลับไปถึงต้องกินให ้หมด
ด้วยล่ะ” สายหยุดหันมาบอก พร้อมกับมองสาวน้อยด้วยรอยยิ้มเอ็นดู
แพรไหมเปลีย่ นไปมาก ดูมนี ำ�้ มีนวลขึ้นมากกว่าเดิม แถมยังผิวพรรณดี
เหมือนกับพิมพ์ใจผู ้เป็ นแม่ไม่มผี ดิ
ทุ ก อย่ า งที่ฉัต รากานต์ย งั เหมือ นเดิม หลัง จากเก็ บ กระเป๋ า
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ทีห่ ้องเดิมของตัวเองเสร็จ เธอก็เดินไปทักทายกับทุกคนในบ ้าน เอกภพ
ยังไม่กลับจากการท�ำงาน ท�ำให ้แพรไหมไม่เจอเขาเช่นเดียวกับเอกฉัตร
ซึง่ ก็ไม่รูว้ า่ ป่ านนี้ไปท�ำอะไรทีไ่ หนอย่างไร
แพรไหมเคาะประตูห ้องของสินีในตอนเย็น เพราะทุกคนยุ่งมาก
เธอจึงอาสาเอาอาหารเย็นมาเสิรฟ์ ใหน้ างด้วยตัวเอง และเมื่อได้ยิน
เสียงอนุญาตดังออกมาจากข ้างใน เธอก็หมุนลูกบิดประตูแล ้วเดินเข ้าไป
ในห ้องของสินีทนั ที
“อาหารเย็นค่ะคุณท่าน” แพรไหมพูดกับสินี ก่อนจะวางอาหาร
ลงบนโต๊ะทีต่ งั้ อยู่รมิ ห ้องทีก่ ว ้างขวางใหญ่โต ในขณะทีส่ นิ ีกำ� ลังยืนมอง
ทิวทัศน์นอกหน้าต่างหันหลังให ้เธอ
“ขอบใจ แล ้วนี่ตาภพกลับมาหรือยัง” สินีถามถึงลูกชายคนเดียว
ของตน
“ยังค่ะคุณท่าน”
เสียงไม่คนของเด็
ุ้
กเสิรฟ์ ท�ำให้สนิ หี นั กลับมามองด้วยความแปลกใจ
ก่อนจะเห็นเด็กสาววัยรุ่นในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนส์ขาสัน้ เงยหน้าขึ้นมา
ยิ้มให ้นางพอดี
“แก...นังพิมพ์ใจ” สินีหน้าซีดเผือด ก่ อนจะถอยออกมาด้วย
ความตกใจ ใบหน้าหวานที่ย้ มิ ใหก้ ลายเป็ นหน้าของใครบางคนที่นาง
เคยรูจ้ กั เป็ นอย่างดี
“นี่หนู เองค่ะคุณท่าน แพรไหมไงคะ ไม่ใช่แม่” แพรไหมก้าวไปหา
สินดี ้วยความตกใจเช่นกัน ทว่าอีกฝ่ ายกลับส่งเสียงกรีด๊ พร้อมกับวิง่ หนี
เธอไปหลบอยู่ทห่ี ลังผ ้าม่าน
แพรไหมขมวดคิ้ว หากัน ทัง้ งุน งงทัง้ ตกใจกับ อาการของสินี
จนท�ำอะไรไม่ถูก จนกระทั่งเอกราชกับสายหยุดวิง่ เขา้ มาในหอ้ งด้วย
อาการตื่นตกใจ หลังจากได้ยนิ เสียงกรีดร้องของสินี
“คุณป้ า  เป็ นอะไรครับ” เอกราชวิ่งไปหาสินี ในขณะที่เจ้าตัว
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มีอาการตัวสั่นงันงก มองหน้าแพรไหมคล ้ายหวาดกลัวอะไรบางอย่าง
“นังพิมพ์ใจ ฉันจะฆ่ามัน”
ฆ่า...
อะไรกัน นี่มนั เรื่องบ ้าอะไร แพรไหมงงไปหมดแล ้ว
สินีวง่ิ พรวดเข ้ามาหาแพรไหม ก่อนจะยกมือขึ้นบีบคอเหมือนจะ
เอาให ้ตาย ดีทเ่ี อกราชรีบวิง่ เข ้ามาดึงทัง้ คู่แยกจากกันเสียก่อน
“คุณป้ าอย่าครับ นั่นแพรไหมครับ ไม่ใช่นา้ พิมพ์ใจ”
“มัน...นังพิมพ์ใจ” สินีจอ้ งแพรไหมตาถลน ในขณะทีแ่ พรไหม
ลูบต้นคอไปมา เจ็บนิดหน่อยแต่ไม่เป็ นอะไร
“พิมพ์ใจที่ไหนครับคุณป้ า  นั่นแพรไหมไง คุณป้ าจ�ำแพรไหม
ลูกของน้าพิมพ์ใจไม่ได้เหรอครับ” เอกราชโอบประคองสินีเอาไวด้ ว้ ย
ความประหลาดใจไม่นอ้ ย แพรไหมหน้าตาเหมือนมารดาก็จริง แต่กใ็ ช่วา่
จะเหมือนกันราวกับแกะจนเข ้าใจผิดได้ขนาดนัน้
“หนู แพร ไปกับป้ าก่อน” สายหยุดรีบดึงแขนแพรไหมให ้ออกไป
ด้วยกันทันที ท�ำใหแ้ พรไหมจ�ำต้องทิ้งความสงสัยเอาไว ้ แลว้ ตาม
สายหยุดออกไปเพือ่ ไม่ให้สนิ ีอาการหนักมากไปกว่านี้
“คุณท่านเป็ นอะไรเหรอคะป้ า ท�ำไมถึง...”
“คุณท่านป่ วยนานแลว้ เพอ้ และก็โวยวายอยู่ บ่อยๆ จนต้อง
กักตัวเองอยูแ่ ต่ในห ้อง บอกว่าคนนัน้ คนนี้จะมาท�ำร้ายไปหมด จนคุณภพ
ต้องสัง่ ไม่ให้ใครขึ้นมาป้ วนเปี้ ยนข ้างบนนี้ ว่าแต่หนู แพรขึ้นมาได้ยงั ไงคะ
นี่ไม่มใี ครบอกเหรอว่าห ้ามมารบกวนท่านบนห ้องแบบนี้”
“น้ากุหลาบไม่ว่างค่ ะ หนู เลยอาสาขึ้นมาเอง” แพรไหมพูดถึง
กุหลาบทีเ่ ป็ นคนดูแลสินีอย่างใกล้ชดิ มาตลอด
“คราวหลังก็ไม่ตอ้ งอาสาขึ้นไปอีก เข ้าใจไหมคะ”
“ค่ะ” แพรไหมพยักหน้า  คิดว่าคงไม่มที างขึ้นมาบนห ้องนี้อกี แล ้ว
เพราะสินีดูน่ากลัวมาก
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แพรไหมกลับ เข า้ บ า้ นของเอกฉัต รก่ อ นหัว ค�ำ่ เธอท�ำ อาหาร
หลายอย่ างรอเขากลับบา้ นมากินด้วยความตัง้ อกตัง้ ใจ แมเ้ อกราช
จะชวนไปกินอาหารเย็นด้วยกันที่บ ้านใหญ่ แต่เธอก็เลือกที่จะปฏิเสธ
ออกไป เพราะรูว้ า่ ควรอยู่ในทีข่ องตัวเองมากกว่า
แต่จนแล ้วจนรอดเอกฉัตรก็ยงั ไม่กลับบา้ น  ท�ำให ้แพรไหมได้แต่
เฝ้ ารอด้วยความท ้อถอยในใจ จนกระทัง่ เวลาสามทุม่ กว่า  เอกฉัตรก็กลับ
เข ้าบ ้านมาด้วยอาการเมามาย โดยมีหญิงสาวคนหนึ่งขับรถมาส่งด้วย
“คุณฉัตร”
แพรไหมวิง่ เขา้ ไปประคองร่างสู งที่กา้ วลงจากรถแล ้วเซซา้ ยขวา 
ในขณะที่จีน่าคู่ ควงของเขาก็รีบวิ่งมาช่วยประคองด้วยความเป็ นห่วง
เช่นกัน
“คุณฉัตร” แพรไหมเรียกเขา  ทว่าเจ้าตัวไม่ได้สติ แถมยังหันมา
กอดคอเธอเอาไว ้แน่นอีกด้วย
“เธอเป็ นใคร” จีน่าหันมาถาม เมือ่ เห็นแพรไหมวิง่ ออกมาจากบ ้าน
ของเอกฉัตรก่อนหน้านี้
“หนู ...”
“วา้ ย!” จีน่าอุทานด้วยความตกใจ เมือ่ จู่ๆ เอกฉัตรก็อาเจียน
ออกมา ท�ำให ้เปื้ อนเด็กสาวทีก่ ำ� ลังประคองเขาอยู่จนเลอะเทอะไปหมด
“อี.๋ ..รีบพาคุณฉัตรเข ้าบ ้านไปเลยไป”
แลว้ จีน่ าก็เดินหนีข้ ึนรถและขับออกไปทันที ทิ้งคนเมาอย่ าง
เอกฉัตรใหอ้ ยู่ในความดูแลของแพรไหม ซึ่งกว่าจะพาร่างโงนเงนของ
ผู ้ปกครองหนุ่มเข ้ามาในบ ้านได้กท็ ลุ กั ทุเลจนเหนื่อยหอบไปหมด
“คราย...เธอเป็ นคราย” ชายหนุ่มปัดมือทีว่ นุ่ วายกับเนื้อตัวของเขา 
พร้อมกับพยายามมองหน้าคนตรงหน้าให้ชดั ๆ ทว่าแอลกอฮอล์ในร่าง
กลับท�ำให ้เขาตาลายไปหมด
“นี่สินะคะ ธุ ระที่ทำ� ใหค้ ุณยุ่งอยู่ทงั้ วัน จนไม่มเี วลาไปรับหนู
34 ดวงใจในปกครอง

ที่โรงเรียน” แพรไหมพูดขึ้นมาด้วยความน้อยใจ ปลดกระดุมเสื้อ
ทีเ่ ลอะเทอะออกมาจากคนใจร้ายทีเ่ ย็นชากับเธอทีส่ ุดในสามโลก
“หือ...แพรไหมเหรอ” เขาท�ำเสียงเหมือนตกใจ ก่อนจะนิ่งเงียบไป
โดยไม่พดู อะไรอีก
“ยังจ�ำเด็กคนนี้ได้อยู่ หรือคะ” แพรไหมเสียงสั่น ก่ อนน�ำ้ ตา
เจ้ากรรมจะไหลออกมาจากหางตา  เธอโกรธและน้อยใจเขามากจน
อยากจะหนีไปให้ไกล แต่กไ็ ม่อาจหนีหายไปไหนได้ เพราะชีวติ ของเธอ
ต้องพึง่ พาเขาจนกว่าจะดูแลตัวเองได้
“กินข ้าวหรือยาง...”
“จะกินได้ยงั ไงล่ะ ในเมือ่ หนู รอคุณอยู่ ท�ำกับขา้ วที่คุณชอบไว ้
ตัง้ เยอะ แต่คุณก็ไม่กลับมาสักที แถมยังกลับมาในสภาพนี้อกี คุณว่า
หนู ควรทิ้งคุณใหอ้ ยู่กบั อ้วกของคุณต่อไป หรือว่าควรท�ำยังไงกับคุณ
ต่อดี”
เอกฉัตรส่งเสียงหัวเราะเมือ่ เธอพูดจบ หลับตาลงแล ้วถอนหายใจ
ออกมาเหมือนคนเหน็ดเหนื่อย ในขณะที่แพรไหมปาดน�ำ้ ตา  แล ้วรีบ
ไปหาผ ้าชุบน�ำ้ มาเช็ดตัวให ้เขาทันที
อาหารเย็นของแพรไหมเป็ นหมัน เพราะเอกฉัตรเมามากจนท�ำให ้
แพรไหมพานกินอะไรไม่ลงไปด้วย หลังจากเช็ดตัวให ้เขาเสร็จเรียบร้อย
แล ้ว  เธอก็กลับเข ้าห ้องนอนของตัวเอง  พร้อมกับนอนคิดถึงเรือ่ งราวต่างๆ
ของตัวเองจนเผลอหลับไปในทีส่ ุด

“คุณฉัตรออกไปตัง้ แต่เช้าแล ้ว ป้ าเรียกก็ไม่ทนั ไม่รูว้ า่ รีบร้อน

ออกไปไหน”
ค�ำบอกเล่าของสายหยุดท�ำใหแ้ พรไหมสั่นสะทา้ นในใจ ก่อนจะ
เดินหนีออกไปนัง่ ริมขอบสระบัวหลังบ ้านทีเ่ ธอชอบมานัง่ เล่นเป็ นประจ�ำ
เมือ่ ครัง้ ทีย่ งั อยู่กบั เอกฉัตรเมือ่ หลายเดือนก่อน
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เธอไม่ควรมาทีน่ ่ี ไม่ควรตัง้ แต่แรก...
แพรไหมสะอื้นเบาๆ  เอกฉัตรท�ำแบบนี้กห็ มายความว่าเขาไม่อยาก
เห็นหน้าเธอ เขารังเกียจและไม่อยากรับภาระอย่างเธอเอาไว้อีกแลว้
อย่างนัน้ ใช่ไหม เขาถึงได้หลีกเลีย่ งทีจ่ ะเผชิญหน้ากับเธอเช่นนี้
“ท�ำไมมานั่งตรงนี้คนเดียวล่ะสาวน้อย”
เสียงของเอกภพที่ดงั ขึ้นจากด้านหลัง ท�ำใหแ้ พรไหมต้องรีบ
ปาดน�ำ้ ตาทิ้งไป ก่ อนจะหันมายิ้มเจื่อนๆ ใหเ้ ขาอย่างกล�ำ้ กลืน ทว่า
ก็ไม่อาจหลบซ่อนความเสียใจจากเอกภพไปได้
“ผูป้ กครองไม่สนใจสินะ” เอกภพยิ้มขัน ทรุดตัวนั่งลงขา้ งเธอ
แลว้ ถือวิสาสะรัง้ ใบหน้าเปื้ อนน�ำ้ ตานัน้ มาใกลๆ้ เช็ดน�ำ้ ตาใหเ้ ธอด้วย
สัมผัสทีอ่ ่อนโยนจนแพรไหมนิ่งงันไปชั่วขณะ
“นายฉัตรมันก็เป็ นแบบนี้ละ เธออยู่กบั มันต้องท�ำตัวให้ชนิ ”
แพรไหมกะพริบตาปริบๆ รีบถอยออกมาเมือ่ เขาปล่อยมือจาก
ใบหน้า รูส้ กึ แปลกๆ กับสัมผัสนัน้ จนหน้าแดงก�ำ่ หวนคิดถึงวันทีเ่ อกฉัตร
เช็ดน�ำ้ ตาให ้เธอตรงนี้เมือ่ หกเดือนก่อนขึ้นมาทันที
“หนู รูค้ ่ะ ว่าตัวเองควรอยู่ในจุดไหน”
“รูแ้ ล ้วก็ดี จะได้ไม่ตอ้ งมานั่งร้องไห้ข้มี กู โป่ งแบบนี้อกี ”
เอกภพดักคอ เพราะรู ว้ ่าแพรไหมก�ำลังน้อยใจผูป้ กครองของ
ตัวเอง เมือ่ คืนก็เห็นว่าเมากลับมา วันนี้นอ้ งชายตัวดีกห็ นีออกไปข ้างนอก
ตัง้ แต่เช้าตรู่อกี เป็ นใครก็ตอ้ งคิดมากเป็ นธรรมดา  และแพรไหมก็คง
คิดว่าเอกฉัตรไม่สนใจไยดีตวั เองเลย จึงได้แอบมานั่งร้องไหเ้ สียใจ
คนเดียวตามล�ำพัง
“จริ ง สิ ฉัน มีข องจะให เ้ ธอด้ว ยนะ” ชายหนุ่ ม ล ว้ งมือ เข า้ ไป
ในกระเป๋ ากางเกง แล ้วหยิบบางอย่างออกมาเหมือนนึกได้
“ยืน่ แขนมาสิ”
“คะ” แพรไหมท�ำหน้าแปลกใจ
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“วันนี้วนั เกิดเธอไม่ใช่เหรอ” เอกภพยิ้มอบอุน่   ท�ำให ้แพรไหมถึงกับ
เบิกตากว ้างด้วยความตกใจ  ไม่คดิ ว่าเอกภพจะรูด้ ว้ ยว่าวันนี้วนั เกิดเธอ
เอกภพดึงแขนเธอวางบนตัก เมือ่ เห็นเธอเอาแต่อ้ งึ อยู่อย่างนัน้
ก่อนทีน่ าฬกิ ายีห่ ้อดังสายหนังเล็กๆ จะถูกสวมลงไปให ้เธออย่างรวดเร็ว
“สุขสันต์วนั เกิด  เด็กน้อยของฉัน” เอกภพกล่าวออกมาหลังจากนัน้
ท�ำให ้แพรไหมรูส้ กึ ตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถกู รูส้ กึ ว่าตัวเองมีความส�ำคัญ
ขึ้นมาก็ตอนนี้
“นี่มนั ...แพงไหมคะ” แพรไหมกะพริบตามองด้วยความเกรงใจ
“รับไปเถอะไม่ตอ้ งเกรงใจ ฉันเต็มใจให้” ชายหนุ่มเข ้าใจว่าเธอคง
เกรงใจเขา  แต่ในเมือ่ เขาเต็มใจให ้ เรือ่ งราคาของมันก็ไม่สำ� คัญอะไรเลย
“ขอบคุณมากค่ะ”
สาวน้อยยกมือไหวข้ อบคุณ ท่ามกลางรอยยิ้มอย่างเอ็นดู ของ
คนให ้ อาจเพราะถูกชะตาเธอตัง้ แต่แรกพบ จึงท�ำใหเ้ อกภพเอ็นดูเธอ
เป็ นพิเศษ บวกกับความน่ ารักและขยันขันแข็งในการช่วยเหลือคนอื่น
เสมอ ท�ำ ให เ้ ขาอยากเห็น รอยยิ้ม ของเธอบ า้ ง แต่ จ นแล ว้ จนรอด
แพรไหมก็ยงั ไม่มรี อยยิ้มให ้เขาสักครัง้ จนถึงตอนนี้
“ไม่เป็ นไร มีอะไรไม่สบายใจก็คยุ กับฉันได้ ฉันเป็ นพีช่ ายคนหนึ่ง
ของเธอไม่ใช่เหรอ” เอกภพบอกเธอเสียงนุ่ ม มือใหญ่ยกขึ้นหมายจะ
ลูบศีรษะเล็กๆ ใหก้ ำ� ลังใจ ทว่าก็ตอ้ งชะงักเอาไว ้ เมือ่ มีเสียงของใคร
คนหนึ่งร้องเรียกเขาจากทางด้านหลัง
“คุณภพขา อยู่น่ีเองหรือคะ” พนิดาส่งเสียง ก่อนจะรีบปรี่เข ้ามา
หาคู่หมัน้ หนุ่มด้วยรอยยิ้มหวาน ทว่าในใจก�ำลังหงุดหงิดกับภาพทีต่ น
เห็นเมือ่ ครู่อยู่ไม่ใช่นอ้ ย และเมือ่ มองเห็นนาฬกิ าเรือนสวยบนขอ้ มือ
ของเด็กคนนัน้ ใจของหญิงสาวก็ยง่ิ ร้อนรุ่มไปด้วยไฟริษยา
วันก่ อนเขาชวนหล่อนไปเดินซื้อของที่หา้ งสรรพสินค้าด้วยกัน
ก่อนจะถามความเห็นหล่อนว่าสวยไหมเมือ่ เห็นนาฬกิ าเรือนนี้ในตู้โชว์
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หล่อนถามเขาว่าจะซื้อให้ใครหรือ เอกภพก็บอกว่าจะซื้อเป็ นของขวัญ
วันเกิดใหเ้ พือ่ นคนหนึ่ง หล่อนจึงไม่ได้สนใจซักถามต่อ ก็ไม่คาดคิด
มาก่อนว่าจะเป็ นแพรไหม
“อ้าวคุณดา  มาแต่เช้าเชียวครับ  มีธุระด่วนอะไรหรือเปล่า” เอกภพ
ลุกขึ้นยืน พร้อมกับยิ้มให ้คู่หมัน้ สาวทีเ่ ดินมากอดแขนเขา
“ดาออกมาท�ำธุ ระใหค้ ุณแม่ค่ะ ผ่านมาทางนี้เลยซื้อขนมที่คุณ
ชอบกินมาฝากด้วย”
“แหม  น่ารักจังครับ” เอกภพบีบแก้มคู่หมัน้ สาวด้วยความพึงพอใจ
“งัน้ เราเข ้าไปกินกันดีกว่าค่ะ”
“โอเคครับ”
เอกภพหันมาโบกมือใหแ้ พรไหม ก่ อนจะควงแขนคู่ หมัน้ สาว
เดินออกไป ทิ้งใหแ้ พรไหมได้แต่มองตามไปด้วยความรู้สกึ ไม่สบายใจ
เมือ่ มองเห็นแววตาขุน่ มัวของพนิดาทีจ่ อ้ งมายังเธอก่อนจากไป
แพรไหมเดินกลับเขา้ บา้ นอีกครัง้ แลว้ เก็บตะกร้าเสื้อผา้ ของ
ตัวเองกับของเอกฉัตรออกมาซักท�ำความสะอาด เมื่อคืนเขาเมามาก
แถมยังอาเจียนใส่เธอจนเลอะเทอะไปหมด คิดว่าเขาคงจ�ำอะไรไม่ได้แน่
ว่าท�ำอะไรไว ้เมือ่ คืนนี้
สายหยุดเอาขนมหวานมาใหเ้ ธอทีบ่ า้ นของเอกฉัตรในตอนเทีย่ ง
ก่ อ นทัง้ คู่ จ ะนั่ ง คุ ย ที่ร ะเบีย งบ า้ นตามประสาคนที่ไ ม่ ไ ด้พ บกัน นาน
หลายเดือน ซึง่ ก็ทำ� ให ้แพรไหมหายเหงาได้บ ้าง คิดว่าจะต้องอยูค่ นเดียว
ในบ ้านแล ้วเสียอีก เพราะเจ้าของบ ้านก็ดนั หนีออกไปข ้างนอกตัง้ แต่เช้า 
ท�ำราวกับว่าเธอคือตัวปัญหาทีน่ ่ารังเกียจส�ำหรับเขาอย่างไรอย่างนัน้
“คุณฉัตรออกไปข ้างนอกทุกวันเลยหรือคะป้ า” ว่าจะไม่ถามถึงเขา 
แต่ใจเจ้ากรรมก็เก็บง�ำความอยากรูเ้ อาไว้ไม่ได้
“จริงๆ ช่ วงนี้คุณฉัตรเองก็ไม่ค่อยกลับบา้ นหรอก หายไปที
เป็ นอาทิตย์กม็ ี ป้ าก็ไม่ได้ถามว่าไปท�ำอะไร คุณฉัตรเองก็ไม่วา่ งให ้ถาม
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ทุกคนในบ ้านก็ชนิ กันหมด เลยไม่ค่อยมีใครใส่ใจเรื่องคุณฉัตรนัก”
“เป็ นเพราะหนู หรือเปล่าคะป้ า คุณฉัตรถึงได้...”
“ไม่เอาน่ า  อย่าคิดแบบนัน้ ถึงคุณฉัตรจะเย็นชาไม่ค่อยแสดง
ความรูส้ กึ กับใครก็ตาม แต่ป้าก็มองออกว่าคุณฉัตรห่วงใยหนู แพรมาก
แต่เป็ นเพราะงานยุ่งจริงๆ คุณฉัตรถึงได้ไม่มเี วลาทีจ่ ะมาดูแลหนู ดว้ ย
ตัวเอง”
“แต่หนู รสู้ กึ ...” แพรไหมไม่รูจ้ ะอธิบายอย่างไรให ้สายหยุดเข ้าใจดี
มันอัดอัน้ ตันใจไปหมด จนอกแทบจะระเบิดออกมาอยู่แล ้ว
“หนู แพรไม่อยากอยู่กบั คุณฉัตรแล ้วเหรอ” สายหยุดหันมาถาม
แมจ้ ะรู ว้ ่าแพรไหมรู้สกึ อย่างไร แต่นางก็ได้แต่ปลอบใจเช่นนี้ เพราะ
นางก็ไม่รใู้ จเอกฉัตรเช่นกัน
“มันจะมีประโยชน์อะไรคะ ในเมือ่ คุณฉัตรไม่ได้อยากอยูก่ บั หนู น่”ี
เธอบอกเสียงสั่นๆ หวั่นไหวทุกครัง้ เมือ่ พูดถึงผู ้ปกครองของตัวเอง
“เด็กโง่ คนอย่างคุณฉัตรอยู่ตวั คนเดียวมาตลอด ไม่เคยใส่ใจ
ความเป็ นไปของใครสักคน แต่ คุณฉัตรกลับเลือกที่จะดู แลหนู แพร
นั่นก็เพราะคุณฉัตรเมตตาหนู แพรจริงๆ ถึงจะไม่เคยไปหาที่โรงเรียน
แต่คุณฉัตรก็สอบถามความเป็ นไปของหนู กบั ป้ าเสมอ ขาดเหลืออะไร
ก็หามาให ้ มีแต่หนู นั่นแหละทีไ่ ม่ยอมรับอะไรจากคุณฉัตรเลย”
“ก็หนู ...” จะบอกว่าน้อยใจ เลยประชดกลับด้วยการไม่รบั อะไร
จากเขาก็กลัวขายหน้าเหลือเกิน
“คุณฉัตรก็เหมือนหนูแพรนัน่ แหละ  ตัง้ แต่แม่ตายก็อยูต่ วั คนเดียว
มาตลอด เพราะพ่อไม่ค่อยจะใส่ใจสนใจเท่าไร ไม่เหมือนคุณภพกับ
คุณราชทีค่ ุณท่านดูจะสนิทสนมกันมากกว่า”
“ท�ำไมล่ะคะป้ า”
“พูดถึงเรื่องนี้แลว้ ก็สงสาร เพราะคุณท่านเป็ นคนมีเสน่ หแ์ ละ
รักสนุก จึงได้มผี ู ้หญิงมาเกีย่ วพันหลายคน ท�ำให ้แบ่งเวลาให้กบั ภรรยา
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ทุกคนได้ไม่เท่ากัน คุณมารีน่าแม่ของคุณฉัตรแกเป็ นคนสมัยใหม่
มีความคิดความอ่านตามประสาลูกครึ่งทีเ่ ติบโตในต่างประเทศ พอสามี
ไม่รกั ไม่สนใจ แกก็ออกไปใช้ชวี ติ สนุกๆ ของแกกับเพือ่ นฝูง บ่อยครัง้ เข ้า
ก็พาเพือ่ นๆ มาสังสรรค์ทบ่ี ้าน ท�ำให ้คุณท่านไม่พอใจ บานปลายจนเกิด
ค�ำครหาว่าแกคบชูส้ ู่ชาย”
“ตายจริง” แพรไหมตกใจกับสิง่ ทีเ่ พิง่ ได้รบั รู ้
“ป้ าว่าไม่จริงหรอกค่ะ คนอย่างคุณมารีน่าถึงจะรักสนุ กแค่ไหน
แต่แกก็ไม่เคยละเลยลูกชายหรือว่าท�ำอะไรทีเ่ ป็ นการท�ำร้ายจิตใจลูกเลย
แกขอเลิกกับคุณท่านแล ้วจะพาลูกชายกลับอเมริกาด้วยซ�ำ้   แต่วา่ คุณท่าน
ไม่ยอม จนกระทั่ง...”
น�ำ้ เสียงของสายหยุดเงียบลงไป แววตาบ่งบอกถึงความเศร้ากับ
เรือ่ งทีเ่ กิดขึ้นในอดีตจนยากจะลืมเลือน วันนี้เหมือนทัง้ โลกของเอกฉัตร
พังทลาย ไม่เหลือแม่ให้ได้กอดเหมือนคนอืน่ ๆ อีกต่อไปแล ้ว
“จนกระทั่งอะไรหรือคะป้ า”
“จนกระทั่งคุณมารีน่าเสียไปนั่นแหละค่ ะ ถึงได้หลุดพน้ จาก
วงจรชีวติ ของการเป็ นเมียคุณท่าน”
“ท่ านเสียได้ยังไงคะป้ า” แพรไหมสงสัย เธอรู ว้ ่ามารดาของ
เอกฉัตรเสียไปนานแล ้ว แต่กไ็ ม่มใี ครพูดถึงว่าเสียเพราะอะไร
“คุ ณ มารีน่ า แกเครีย ดค่ ะ ไม่รู ว้ ่า คิด อะไรยัง ไงในใจตอนนัน้
แกตัดช่องน้อยแต่พอตัวด้วยการฆ่าตัวตาย ทิ้งคุณฉัตรใหเ้ ผชิญกับ
ทุกอย่างในโลกเพียงล�ำพังตัง้ แต่ยงั เด็ก”
“ฆ่าตัวตายเหรอคะ” แพรไหมอุทานด้วยความตกใจ ไม่คิดว่า
มารีน่าจะคิดสัน้ ได้แบบนัน้ จริงๆ
“ผู ก คอตายค่ ะ ในห อ้ งที่ห นู แ พรพัก อยู่ น่ี แ หละ บ า้ งก็ ว่า แก
เครียดมาก บ ้างก็วา่ แกทะเลาะกับคุณท่านจนเกิดความน้อยใจ”
สายหยุดถอนหายใจยาว ในขณะทีแ่ พรไหมอึ้งจนพูดอะไรไม่ออก
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ไปชั่วขณะ เพราะไม่คิดว่าเอกฉัตรจะโชคร้ายตัง้ แต่เด็กไม่ต่างจากเธอ
เลยสักนิด
เธอดีกว่าที่พ่อรักและดู แลเธอด้วยความรักจนตายจากไป แต่
กับเขาล่ะ ได้รบั ความอบอุ่นจากคนเป็ นพ่อบา้ งไหม ในเมือ่ แม่ของเขา
ถูกตราหน้าว่ามีชูอ้ ย่างนัน้
“กลัวเหรอคะ” สายหยุดยิ้มขัน เมือ่ เห็นเด็กสาวท�ำหน้าแปลกๆ
ไปหลังจากฟังเรื่องทีน่ างเล่าให้ฟงั
“ไม่ค่ะ หนู แค่ตกใจและเห็นใจคุณฉัตรเท่านัน้ ”
“งัน้ ก็ทำ� ตัวดีๆ ตัง้ ใจเรียนใหจ้ บแลว้ กลับมาดู แลคุณฉัตรเป็ น
การตอบแทน คุณฉัตรอาจจะแสดงความรู้สกึ ไม่เก่ง แต่ว่าข ้างในเป็ น
คนอ่อนโยนและใจดีมากเลยนะ อืม...แลว้ ก็อย่าไปบอกใครว่าป้ าเล่า
เรื่องนี้ใหฟ้ งั ล่ะ คุณฉัตรไม่ชอบให้ใครพูดถึงแม่ และเรื่องพวกนี้ก็เป็ น
เรื่องในบา้ นที่ผ่านมานานแล ้ว ไม่ควรเอาไปพูดขา้ งนอกใหค้ นอื่นรับรู ้
มันจะดูไม่งาม”
“ค่ะป้ า หนู รูค้ ่ะ” แพรไหมพยักหน้าเข ้าใจ
อยู่ ก บั เอกฉัต รต้อ งเข า้ ใจและอดทนให ม้ ากสิน ะ แพรไหม
เตือนสติตวั เอง เขาเป็ นคนส่งเธอเรียนหนังสือและรับผิดชอบทุกอย่าง
เธอก็ควรเชือ่ ฟังและแบ่งเบาความเหน็ดเหนื่อยของเขาให ้เบาลงถึงจะถูก
ไม่ใช่คดิ จะเอาแต่ใจและแอบงอนเขาอยู่แบบนี้
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ผู้ชายเย็นชา

“กลับมาแล ้วเหรอคะ”

รอยยิ้มตืน่ เต้นดีใจของคนทีว่ ง่ิ มาหาเมือ่ เขากลับมาถึงบ ้าน ท�ำให ้
เอกฉัตรยืนนิ่งงันอยู่ครู่หนึ่งแล ้วสบตาเธอด้วยความรู้สกึ ที่บอกไม่ถูก
ไปชั่ ว ขณะ เพีย งเห็น ดวงตาหวานจ้อ งเขาราวกับ เห็น สิ่ง มหัศ จรรย์
ของโลกอย่างไรอย่างนัน้
“ดึกแล ้วท�ำไมยังไม่นอน” ชายหนุ่ มเอ่ยถาม ก่อนจะเดินไปนั่ง
ทีโ่ ซฟานุ่ม แล ้วเอนหลังพิงพนักโซฟาด้วยความเหนื่อยล ้าทัง้ กายและใจ
“หนู รอคุณฉัตรค่ะ”
“รอท�ำไม”
“ก็...”
ไม่รู้สิ แพรไหมก็ไม่รูว้ า่ เธอจะรอเขาท�ำไม แต่เธอท�ำอาหารเย็น
ไวห้ ลายอย่าง และอยากกินกับเขาด้วยกันสักมื้อ เนื่องจากวันนี้เป็ น
วันทีเ่ ธออายุครบสิบหกปี บริบูรณ์
“มีอะไรกินบ ้างไหม” ค�ำถามนัน้ ท�ำให ้แพรไหมตาโต รูส้ กึ ตื่นเต้น
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อย่างบอกไม่ถกู เลยทีเดียว
“หนู จดั โต๊ะไว ้รอแล ้วค่ะ งัน้ เราไปกินกันเลยไหมคะ”
เอกฉัตรยิ้มขัน ตอนนี้ส่ีทุ่มกว่าแลว้ แต่ เธอยังรอเขากลับมา
กินขา้ วด้วยอย่างนัน้ หรือ นี่แพรไหมหิ้วทอ้ งทนหิวเพื่อรอเขากลับมา
แม ้จะสีท่ ่มุ แล ้วก็ตามจริงๆ หรือ
เด็กน้อยเอ๊ย!
เอกฉัตรมองคนทีน่ งั่ คุกเข่าอยูต่ รงหน้าแล ้วถอนหายใจเฮือกใหญ่
แววตาสดใสที่เ ปล่ ง ประกายนัน้ ท�ำ ให เ้ ขารู ้ สึก ผิด อย่ า งบอกไม่ ถู ก
ตลอดเวลาที่ผ่ า นมาหลายเดือ น แพรไหมคงรู ้ สึก เหงาและคิ ด ว่ า
เขาทอดทิ้ง แต่ถงึ อย่างนัน้ เธอก็ยงั อยากกลับมาอยู่กบั เขาและท�ำกับข ้าว
ให้กนิ แบบนี้
“ไปกัน” ชายหนุ่ มบอกเธอ แลว้ ลุกตามแม่ครัวตัวน้อยไปยัง
โต๊ะอาหารทันที ก่ อนจะพบว่าแพรไหมท�ำกับขา้ วไวร้ อเขาเยอะแยะ
จนเต็มโต๊ะไปหมด
ชายหนุ่ มนั่งกินทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะ นั่นอาจเป็ นเพราะสายตา
ที่เต็มไปด้วยความคาดหวังของคนท�ำที่นั่งเทา้ คางมองเขาด้วยแววตา
ตื่นเต้น เป็ นเช่นนัน้ แล ้วเขาหรือจะกล ้าท�ำให ้เธอเสียน�ำ้ ใจไปได้
“อร่อยทุกอย่างเลย ขอบใจนะแพรไหม” เขากล่าวกับเธอด้วย
รอยยิ้มอบอุ่น ก่อนจะขอตัวกลับเข ้าห ้องเพือ่ อาบน�ำ้ เปลีย่ นเสื้อผา ้ แล ้ว
ปล่อยให ้แพรไหมจัดการเก็บโต๊ะอาหารต่อไปตามล�ำพัง
เอกฉัตรลว้ งกล่องของขวัญกล่องเล็กออกจากกระเป๋ ากางเกง
เพ่งมองแล ้วหัวเราะออกมาเบาๆ ด้วยความขบขันตามล�ำพัง เขารูอ้ ยูแ่ ล ้ว
ว่าวันนี้วนั เกิดเธอ จึงได้รบี ออกจากบ ้านไปแต่เช้าเพือ่ จะหาของขวัญให ้
แต่กต็ ดิ ธุระด่วนจนท�ำให ้กลับมาดึกดืน่ ป่ านนี้
แพรไหมคงไม่กลา้ บอกเขา  แต่ ก็ทำ� อาหารมากมายเพื่อรอเขา
กลับมากินด้วยกัน ทว่ามีแต่เขาคนเดียวที่กินอาหารพวกนัน้ เพราะ
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คนท�ำเอาแต่นั่งจ้องเขากินทีละอย่างด้วยแววตาตื่นเต้นดีใจ
เดีย๋ วค่อยเอาไปให ้แล ้วกัน...
ชายหนุ่ มควา้ ผา้ เช็ดตัวแล ้วเดินเขา้ หอ้ งน�ำ้ เพือ่ ช�ำระร่างกายให ้
สดชืน่ หลังจากทีอ่ อกไปท�ำงานมาตลอดทัง้ วัน ราวสิบนาทีได้กเ็ ปิ ดประตู
ออกมาด้วยความกระชุ่มกระชวย
“แพรไหม”
ร่ างเล็กสะดุง้ โหยงด้วยความตกใจ เมื่อหันมาเจอผู ป้ กครอง
ออกมาจากห ้องน�ำ้ ด้วยผ ้าเช็ดตัวพันเอวเพียงผืนเดียว ในขณะทีเ่ อกฉัตร
เท ้าเอวมองเธอด้วยสายตาต�ำหนิและไม่พอใจ
“เข ้ามาท�ำอะไรทีห่ ้องฉัน”
“เอ่อ...หนู เอาผ ้าห่มคุณไปซักมาค่ะ  เลยเอามาคืน” เธอหลบสายตา
เขา  รู้สกึ ใจเต้นแรงอย่างทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อน เมือ่ มองเห็นแผงอกล�ำ่ ๆ
ทีเ่ ต็มไปด้วยหยดน�ำ้ เกาะอยู่
“ขอบใจ”
“มะ...ไม่เป็ นไรค่ะ งัน้ หนู ขอตัวก่อนนะคะ”
“เดีย๋ วก่อนแพรไหม”
เสียงเรียกของเขาท�ำใหเ้ ธอชะงักฝี เทา้ ลงทันที ก่อนจะหมุนตัว
กลับมาเผชิญหน้ากับเขาด้วยอาการตืน่ ตระหนก  รูส้ กึ ตัวเล็กลงกว่าเดิม
อย่างไรชอบกล
เอกฉัตรเดินไปหยิบกล่องของขวัญทีว่ างเอาไว ้ก่อนหน้า  แล ้วเดิน
กลับมายืนอยู่ตรงหน้าเด็กในปกครองอีกครัง้ ไหนๆ เธอก็เข ้ามาแล ้ว
ให ้ของขวัญตอนนี้เลยแล ้วกัน จะได้ไม่ตอ้ งออกไปหาเธออีกรอบ
“ให้”
“คะ” แพรไหมท�ำหน้างุนงง เมือ่ เขาแบมือแล ้วยืน่ ออกมาตรงหน้า 
โดยมีกล่องก�ำมะหยีส่ แี ดงเล็กๆ อยู่บนฝ่ ามือของเขา
“อะไรคะ” เธอสบตาเขาด้วยแววตาตื่นเต้น อย่าบอกนะว่าเขา
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รูแ้ ล ้วว่าวันนี้วนั เกิดเธอ
ไม่ได้หวังจะใหเ้ ขาหรือใครใหค้ วามส�ำคัญ เพราะเธอเป็ นเพียง
ภาระที่พวกเขาต้องรับผิดชอบเท่านัน้ แต่ ว่า...ตอนนี้เธอกลับหวังว่า
มันจะเป็ นอย่างทีเ่ ธอคิดจริงๆ
“สุขสันต์วนั เกิด สาวน้อยของฉัน”
“คุณฉัตร”
แพรไหมเบิกตากว ้าง มองคนตรงหน้าด้วยหัวใจพองโต ในขณะที่
คนให้ย้มิ อบอุน่   แล ้วมองแววตาตืน่ เต้นของสาวน้อยด้วยความรูส้ กึ ขบขัน
แต่เมือ่ ร่างเล็กถาโถมเขา้ มากอดเขาด้วยอาการดีใจหลังจากนัน้
กลับท�ำใหเ้ อกฉัตรนิ่งอึ้งและท�ำอะไรไม่ถกู ไปชั่วขณะ พร้อมกับจังหวะ
ของหัวใจทีเ่ ต้นผิดปกติไปจากเดิม
“แพรไหม”
เอกฉัตรดันร่ างนัน้ ออกห่าง พร้อมกับมองเธอด้วยสายตาดุๆ
ทว่าเจ้าตัวกลับยิ้มแฉ่ งหน้าบาน ไม่สะทกสะทา้ นกับการดุของเขาเลย
แม ้แต่นอ้ ย
“จะเอาไม่เอา” ชายหนุ่มท�ำเสียงหงุดหงิด เบือนสายตาหนีรอยยิ้ม
หวานตรงหน้าเหมือนร�ำคาญ
“เอาสิคะ” แพรไหมรีบควา้ มันมาทันที ก่ อนที่เขาจะเปลีย่ นใจ
ไม่ให ้เธอเสียก่อน
หญิงสาวรีบเปิ ดดูทนั ที ท�ำตาโตเมือ่ เห็นของขวัญวันเกิดทีเ่ ขาให ้
สร้อยข ้อมือเล็กๆ ทีม่ ตี งุ ้ ติ้งเป็ นรูปหัวใจดูน่ารักมาก ทว่าก็ไม่น่ารักมาก
เท่ากับเจ้าของมันทีก่ ำ� ลังยืนอยู่ตรงหน้าเธอในตอนนี้
“ชอบไหม”
“ค่ะ” คนตอบยังไม่ละสายตาจากสร้อยทองทีไ่ ด้รบั จากเขา
“ค่อยยังชั่ว ฉันหาทัง้ วัน กลัวไม่ถกู ใจเธอจะแย่”
แพรไหมเงยหน้าขึ้นสบตาเขาด้วยความประหลาดใจทันที ทีเ่ ขา
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หนีหายตัวไปตัง้ แต่เช้า  ก็เพราะไปหาของขวัญใหเ้ ธออย่างนัน้ ใช่ไหม
ไม่ใช่เพราะอยากหลบหน้าเธอใช่หรือเปล่า
“นี่คุณฉัตร...” สาวน้อยพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ ไม่คดิ ว่าเธอ
จะเข ้าใจผิดและคิดน้อยใจเขาไปเอง
“มาเดีย๋ วฉันใส่ให้”
เอกฉัตรหยิบสร้อยข ้อมือขึ้นมา  ก่อนจะฉวยข ้อมือเล็กๆ ของเธอ
มาสวมให ้ แต่แล ้วข ้อมือข ้างซ ้ายของเธอกลับมีบางอย่างสวมอยูก่ ่อนแล ้ว
ท�ำให ้เขาถึงกับขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจทันที
“ไปเอามาจากไหน” เอกฉัตรเอ่ยถาม เมื่อเห็นนาฬกิ ายี่หอ้ ดัง
อยู่บนขอ้ มือของเธอ และมันก็แพงเกินกว่าที่เด็กในปกครองของเขา
จะกล ้าซื้อมาใช้
“คุณภพให ้ค่ะ”
ค�ำตอบนัน้ ท�ำใหค้ นตัวโตชะงักกึก ปล่อยมือเธอลงไป แลว้
ยัดสร้อยขอ้ มือใส่ฝ่ามือเธอแทน ก่อนจะท�ำหน้าแบบที่แพรไหมก็เดา
ไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่
“คงไม่จำ� เป็ นแล ้วสินะ”
“ใส่ขา้ งนี้ก็ได้น่ีคะ” เธอชูแขนขา้ งขวาใหเ้ ขาดู หากแต่ อีกฝ่ าย
กลับท�ำหน้าขรึมขึ้นกว่าเดิม
“ช่างเถอะ เธอออกไปได้แล ้ว ฉันจะพักผ่อน”
อะไรของเขา...
แพรไหมท�ำหน้าสลด เธออยากใหเ้ ขาสวมมันใหเ้ ธอด้วยตัวเอง
แต่พอเขาเห็นนาฬกิ าทีอ่ ยู่บนข ้อมือของเธอ เขากลับท�ำเหมือนไม่พอใจ
อย่างไรอย่างนัน้
เขาโกรธเธอหรือ...
“ขอบคุณนะคะ” แพรไหมยกมือไหวข้ อบคุณเขา  ทัง้ ทีย่ งั งงกับ
ปฏิกริ ยิ าของเขาไม่นอ้ ย
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หญิงสาวเดินหน้าจ๋อยออกมาจากห ้องของผู ้ปกครองพร้อมค�ำถาม
ทีเ่ กิดขึ้นในหัวมากมาย เอกฉัตรเป็ นอะไรไป ท�ำไมเขาถึงได้ทำ� เหมือน
โกรธเธอมากขนาดนัน้ ทัง้ ทีก่ ำ� ลังคุยกันอยู่ดๆี แท ้ๆ
หรือว่า...
แพรไหมมองนาฬกิ าบนขอ้ มือด้วยความครุ่นคิด ก่อนจะหยิบ
สร้อยข ้อมือทีเ่ อกฉัตรให ้เป็ นของขวัญขึ้นมามองด้วยความรูส้ กึ ทีอ่ ธิบาย
ไม่ถกู
คนอะไรขี้โมโหชะมัด แต่เขาก็น่ารักทีส่ ุด เขาบอกว่าออกไปหา
ของขวัญมาให ้เธอทัง้ วัน พร้อมกับกลัวว่าเธอจะไม่ชอบของขวัญชิ้นนี้อกี
โธ่เอ๋ย! เธอจะไม่ชอบได้อย่างไรกัน ในเมือ่ มันเป็ นของขวัญทีเ่ ธอได้รบั
จากเขาในวันส�ำคัญของตัวเอง ไม่ชอบก็บ ้าแล ้ว
คุณฉัตรของหนู ...
หญิงสาวยิ้มออกมาด้วยความตื้นตันใจ  ไม่วา่ เขาจะด้านชากับเธอ
อย่างไร เธอก็มเี ขาเป็ นคนส�ำคัญทีส่ ุดของชีวติ   

“จะไปไหนคะ”

มือเล็กๆ ทีเ่ ดินมาจับขอบประตูรถของเขาไว ้ท�ำให ้เอกฉัตรถึงกับ
ถอนหายใจ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเด็กในปกครองของตนด้วยความ
อ่อนอกอ่อนใจ
“ไปข ้างนอก”
“ไปไหนคะ”
“จ�ำเป็ นต้องบอกไหม” ชายหนุ่มเลิกคิ้วถาม
“หนู ไปด้วย”
“จะไปท�ำไม”
“ก็...” เจ้าตัวท�ำหน้ายุ่งๆ จับขอบประตูเอาไวแ้ น่ น ไม่ยอมให ้
ผู ้ปกครองหนุ่มทิ้งเธอไปไหนง่ายๆ
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“จะออกไปท�ำธุ ระ เธอมีอะไรก็ไปท�ำเถอะไป มาวุ่นวายอะไร
กับฉัน”
“หนู จะไปด้วย”
“แพรไหม” เขาเอ็ดเธอเสียงขุน่   ในขณะทีค่ นถูกเอ็ดท�ำหน้าหงอย
ทันที แต่กไ็ ม่ยอมปล่อยมือจากประตูรถของเขา
“หนู แค่อยากอยู่กบั คุณบ ้าง”
ประโยคนัน้ ท�ำให ้คนฟังพูดไม่ออกไปชั่วขณะ
“เอะอะคุณก็ออกไปขา้ งนอก กลับมาอีกทีก็คำ� ่ มืดดึกดื่น เมา
มาบ ้าง ผู ้หญิงมาส่งบ ้าง เราแทบไม่มเี วลาคุยกันเลย”
“เธอกับฉันมีเรื่องอะไรต้องคุยกันนักหนา” เอกฉัตรอ่อนใจ แล ้ว
เรือ่ งอะไรไปพาลเขาถึงเรือ่ งเมากับเรือ่ งผู ้หญิงกันล่ะ ยายเด็กจอมจุนจ้าน
้
เอ๊ย
“แต่ ห นู . ..” พูด ยัง ไม่จ บก็ ต อ้ งอุท านออกมาด้ว ยความตกใจ
เมือ่ ร่างเล็กถูกรัง้ ให ้ลงไปนัง่ บนตักของคนทีน่ งั่ ประจ�ำทีค่ นขับโดยไม่ทนั
ตัง้ ตัว
“คุณฉัตร”
“ไหน เธอมีอะไรจะคุยกับฉัน”
ใบหน้าหวานแดงก�ำ่ เงยหน้าขึ้นมองคนทีน่ ั่งก่ายเกยด้วยหัวใจ
ทีเ่ ต้นรัวและเร็ว เธอใกล้ชดิ เขาแบบนี้ แล ้วจะให ้เธอพูดอะไรออกไปได้
กันเล่า
“ตกลงจะเป็ นเด็กในปกครองหรือจะเป็ นแม่ฉนั กันแน่ฮ”ึ ชายหนุ่ม
ท�ำเสียงในล�ำคอ จ้องแก้มใสๆ ของคนบนตักด้วยอารมณ์หงุดหงิด
แกมขบขัน
“หนู ยงั ไม่แก่พอทีจ่ ะเป็ นแม่ของคุณได้สกั หน่อย” เธอบ่นอุบ ทัง้ ที่
เนื้อตัวก�ำลังร้อนผ่าว เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้ใกล้ชดิ กับเขา
แบบนี้ อาจเป็ นเพราะว่าเขาคงก�ำลังโกรธที่เธอเรียกร้องมากเกินไป
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ก็เป็ นได้
“ไม่แก่ แต่ ก็ทำ� ตัววุ่นวายจัง รู้ไหมว่าฉันมีงานต้องรีบจัดการ
รีบเคลียร์ให ้เสร็จ”
“หนู ทำ� อาหารเช้าไว้ให้คุณ ช่วยกินสักหน่ อยก่ อนไปก็ได้น่ีคะ”
เธอสบตาเขาแล ้วเถียงทันที
“ก็แล ้วท�ำไมต้องล�ำบาก”
“ไม่ลำ� บากอะไรเลยค่ะ วันๆ หนู แค่ช่วยงานบ ้านใหญ่กบั ท�ำอะไรๆ
ใหค้ ุณเท่านัน้ เอง มันไม่เหนื่อยเลยสักนิด ปิ ดเทอมทัง้ ที คุณจะใหห้ นู
นอนตีลงั กาเล่นอย่างเดียวหรือไงคะ”
เอกฉัตรหลุดหัวเราะออกมากับค�ำพูดของเธอ ก่ อนจะเลิกคิ้ว
แปลกใจเมือ่ ข ้อมือข ้างซ ้ายไม่มนี าฬกิ าเจ้าปัญหาเรือนนัน้ ทีท่ ำ� ให ้เขารูส้ กึ
ขุน่ ใจ  หากแต่มนั ถูกแทนทีด่ ้วยสร้อยทองเส ้นเล็กๆ ทีเ่ ขาให ้เป็ นของขวัญ
เมือ่ วานนี้ และทีส่ ำ� คัญข ้อมือข ้างขวาของเธอก็วา่ งเปล่าอีกด้วย
แพรไหมหลบสายตาเขาทันที คิดว่าเขาคงสังเกตเห็นแล ้วว่าเธอ
ไม่ได้สวมนาฬกิ าของเอกภพ หากแต่สวมสร้อยข ้อมือทีไ่ ด้จากเขาแทน
จะเพราะเหตุผลอะไรทีท่ ำ� ใหเ้ ขาโกรธก็ตาม แพรไหมก็พร้อมจะแก้ไข
และท�ำทุกอย่ างใหเ้ ขาหายขุ่นเคืองใจได้ทงั้ นัน้ แมจ้ ะชอบของขวัญ
ที่เอกภพใหม้ ากก็ตาม แต่ เธอก็ชอบของขวัญที่เอกฉัตรใหม้ ากกว่า 
มากกว่าจนเลือกทีจ่ ะสวมมันเพียงชิ้นเดียวเท่านัน้
เอกฉัตรมองสร้อยทองบนขอ้ มือของเธอแลว้ เงียบไปชั่วอึดใจ
รู้สกึ ผิดขึ้นมาในใจอย่างบอกไม่ถูก เมือ่ เห็นสาวน้อยยอมท�ำทุกอย่าง
เพื่อเอาใจเขาถึงขนาดนี้ ต่ างจากเขาที่หวั ร้อนและหงุดหงิดเอาแต่ ใจ
ตัวเองไปหมด
“เธอกินขา้ วหรือยัง” เขาถามอย่างอ่อนใจ กลายเป็ นว่าใหเ้ ธอ
นั่ ง บนตัก อยู่ อ ย่ า งใจเย็น และพูด คุ ย กับ เธอด้ว ยอารมณ์ท่ีต่ า งจาก
เมือ่ คืนนี้ลบิ ลับ
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“หนู จะกินพร้อมคุณ แต่ว่าคุณแอบหนีมาที่รถก่ อน หนู ก็เลย
ต้องรีบตามมา”
“ใจคอเธอจะเฝ้ าฉันตลอดยีส่ บิ สีช่ ั่วโมงให้ได้งนั้ เหรอ” เขาอดยิ้ม
ออกมาไม่ได้ ตกลงเขาเป็ นผูป้ กครองเธอหรือว่าเธอจะเป็ นผูป้ กครอง
ของเขากันแน่
“หนู ไม่รูจ้ ะคุยกับใคร กับคนในบ ้านใหญ่กไ็ ม่สนิทด้วย”
จริงๆ แล ้วแพรไหมเบือ่ ทีจ่ ะได้ยนิ คนในบ ้านนัน้ นินทาผู ้ปกครอง
ของเธอมากกว่า  บา้ งก็ว่าเขาเอาแต่ เที่ยวเตร่ สำ� มะเลเทเมา  บา้ งก็ว่า
เขาไม่สนใจการงานในบริษทั ของบิดา  เอาแต่ออกนอกบา้ นหายตัวไป
ทัง้ วัน โดยไม่รูว้ า่ ไปไหนท�ำอะไรอย่างไร
“เรียนพิเศษเพิม่ ไหม”
“ไม่เอาค่ะ เปลืองเงินคุณเปล่าๆ”
“กลัวฉันไม่มเี งินจ่ายเหรอ”
“ก็คนบา้ นนัน้ ซุบซิบว่าคุณไม่ค่อยไปท�ำงานที่บริษทั อีกหน่ อย
คงต้องแบมือขอเงินพีช่ ายใช้เหมือนคุณราชแน่ๆ”
เอกฉัตรหัวเราะทันที เมือ่ แพรไหมช่างเป็ นคนตรงไปตรงมาและ
กลา้ พูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กลา้ พูดแน่ นอน อาจจะเพราะเธอยังเด็กและ
ใสซือ่ ตามประสา คิดอย่างไรก็พดู ออกมาอย่างนัน้ ไม่มจี ริตจะก้านใดๆ
ให ้ต้องเสริมแต่ง
“ฉันไม่ใช่ประธานบริษทั เหมือนพีภ่ พ  ไม่มตี ำ� แหน่งหรือเงินเดือน
มากมายขนาดนัน้ ฉันถึงต้องออกไปท�ำงานขา้ งนอกทุกวันไงล่ะ แค่
เงินเดือนในบริษทั ไม่พอกินหรอก” เขาท�ำหน้าจริงจัง พร้อมกับลอบมอง
สีหน้าของคนบนตักด้วยความขบขันอยู่ในใจ
“คุ ณ ไม่ ค่ อ ยมีเ งิน แต่ ต อ้ งมารับ เลี้ย งส่ ง เสีย หนู อีก คุ ณ คง
ล�ำบากมากเลยใช่ไหมคะ” เธอท�ำหน้าเศร้าขึ้นมาทันที เพราะอย่างนี้สนิ ะ
เอกฉัตรถึงไม่ค่อยมีเวลาว่างไปหาเธอทีโ่ รงเรียนประจ�ำ เพราะเขาต้อง
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ท�ำงานหาเงินอยู่ตลอดเวลา
“ก็ลำ� บาก แต่ไม่เป็ นไรหรอก นานๆ จะมีเด็กหลงทางมาให ้เลี้ยง
สักคน”
เอกฉัตรยิ้มขัน ไม่ได้ย่หี ระกับการต้องเลี้ยงดูเธอเลยสักวินาที
เดียว หากแต่หนักใจเพราะไม่รูจ้ ะเลี้ยงดูเธออย่างไรมากกว่า  เนื่องจาก
เขาไม่เคยเลี้ยงเด็กที่ไหนมาก่ อน กับน้องชายอย่างเอกราชก็ต่างคน
ต่างโตมาด้วยการเลี้ยงดูจากมารดาของแต่ละฝ่ าย
“ต้องมาซื้อของขวัญใหห้ นู อีก แพงไหมคะ แลว้ ถา้ เอาไปขาย
คุณฉัตรจะเหนื่อยน้อยลงไหมคะ” เธอบอกด้วยสีหน้าเครียดๆ ก่อนจะ
มองสร้อยข ้อมือของตนด้วยความรูส้ กึ วิตกกังวล
“จะบ ้าเหรอไง ไม่ตอ้ งเลยนะแพรไหม ห ้ามขาย ห ้ามทิ้ง ห ้ามเอา
ออกจากตัวเด็ดขาด นี่เป็ นค�ำสั่ง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มันจะต้องอยู่
กับเธอตลอดไป”
“แต่ถ ้า...”
“ไม่มแี ต่ อะไรทัง้ นัน้ ถา้ รู ว้ ่าเธอทิ้งมันเมื่อไรละน่ าดู ” เขาข่มขู่
ก่อนจะจิ้มปลายนิ้วลงบนจมูกเล็กดื้อรัน้ ทีท่ ำ� ให ้เขารูส้ กึ มันเขี้ยวเหลือเกิน
“หนู ก็ไม่เคยคิดจะทิ้งสักหน่ อย” เธอย่นจมูกใส่ รู้สกึ สบายใจ
เมือ่ ได้คุยเล่นกับเขาอย่างสนิทใจบ ้าง ก่อนหน้านี้ดูสถานการณ์อมึ ครึม
อย่างไรชอบกล ท�ำให ้เธอคิดมากจนนอนไม่หลับเอาเลย
“คุณฉัตรไปกินขา้ วกับหนู ก่อนนะคะ” เธอรบเร้า  วางฝ่ ามือบน
แผงอกภายใต้เสื้อเชิ้ตสีนำ�้ ทะเล ก่อนจะเผลอลูบไล ้เบาๆ อย่างลืมตัว
เอกฉัตรตัวแข็งไปชั่วขณะ พร้อมกับความร้อนระอุบางอย่าง
ที่ลุกโชนขึ้นมาในกาย จู่ ๆ ความไม่ประสีประสาของเธอก็ทำ� ใหเ้ ขา
พลุง่ พล่านขึ้นมาอย่างไม่มเี หตุผลอีกแล ้ว
“หนู ทำ� งานช่วยคุณหาเงินยังไม่ได้ แต่หนู กท็ ำ� กับข ้าวให ้คุณกินได้
นะคะ” เธอสบตาเขาด้วยอาการเว ้าวอน ท�ำให ้คนทีก่ ำ� ลังขบกรามหักห ้าม
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ความชั่วร้ายของตัวเองถึงกับแทบคลั่ง
‘บา้ เอ๊ย! นีเ่ ด็กอายุสบิ หกนะ เด็กในปกครองด้วย นีแ่ กคิดบา้
อะไรวะไอ้ฉตั ร!’
“คุณฉัตรขา”
“โอเคๆ ยอมแลว้ ฉันยอมแลว้ ” ชายหนุ่ มยกธงขาว พ่ายแพ ้
เสียงหวานๆ นั่นยับเยิน นี่มนั เรื่องบ ้าอะไรกัน นับวันเขาก็ยง่ิ เลวทราม
ลงทุกวันเพราะเด็กในปกครองอย่างนัน้ ใช่ไหม
“เย่” แพรไหมท�ำเสียงดีใจ พร้อมกับยกแขนโอบรอบล�ำคอแกร่ง
แล ้วเด้งตัวไปมาบนตักแกร่ง หารูไ้ ม่วา่ มันก�ำลังสร้างความทรมานให้กบั
คนใต้ร่างมากมายแค่ไหน
“เพราะอย่างนี้ไง ฉันถึงไม่อยากอยู่ใกล ้เธอนัก” เอกฉัตรพึมพ�ำ
ออกมาเบาๆ
“ว่าไงนะคะ” หญิงสาวเอียงคอถาม เมือ่ ได้ยนิ เสียงเขาบ่นงึมง�ำ
ในล�ำคอ จับใจความไม่ได้ว่าเขาพูดอะไร
“ไม่มอี ะไร” เขาปฏิเสธทันควัน ก่ อนจะสลัดความวา้ วุ่นในใจ
ออกไปใหเ้ ร็วที่สุด ไม่อย่างนัน้ เขาอาจกลายเป็ นคนชั่วในสายตาเธอ
ก็เป็ นได้
“หายโกรธหนู แล ้วนะคะ”
“หือ ฉันไปโกรธอะไรเธอตอนไหนมิทราบ” เอกฉัตรเลิกคิ้วสงสัย
“ก็...หนู ทำ� ให ้คุณโกรธ”
“เรื่อง...” เขาไม่รูจ้ ริงๆ ว่าเธอหมายถึงเรื่องอะไรกันแน่
“นาฬกิ านั่น หนู ไม่ได้ใส่แล ้ว” เธอบอกอ้อมแอ้ม อยากเอาใจเขา 
ไม่อยากให ้เขาโกรธ จึงได้ถอดออกไป
“เปล่าโกรธ” เขาท�ำหน้าไม่รู้ไม่ช้ ี แต่ ก็รู้สึกพอใจมากที่เธอท�ำ
แบบนัน้ เขาเป็ นผู ้ปกครองของเธอ ย่อมต้องได้สทิ ธิ์มากกว่าใครคนอืน่ สิ
ถึงจะถูก
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“แน่นะคะ”
“ไปกินข ้าวกันดีกว่า” เขาเปลีย่ นเรือ่ งทันที เมือ่ เห็นสายตาคาดคัน้
ปนจับผิดของเด็กดื้อทีช่ อบงอแง
“ขี้โกง”
“ใครโกงไม่ทราบ” เขาท�ำเสียงกลัว้ หัวเราะ มองเด็กบนตักตาหยี
“คนแก่ข้โี มโหไง”
“หือ...ใครแก่” เอกฉัตรท�ำตาดุ ต่างจากคนตัวเล็กทีห่ วั เราะคิกคัก
ด้วยความชอบใจเป็ นอย่างมาก
“ไม่รูค้ ่ะ” เธอส่ายหน้ารัวๆ ทัง้ ทีก่ ำ� ลังหัวเราะเขาอย่างมีความสุข
เอกฉัตรค้อนใส่ แต่ ก็ดีใจที่เธอหัวเราะได้แบบนี้ เขาผิดเอง
ทีท่ อดทิ้งและไม่ไยดีเธอ ปล่อยให ้เธอเหงาและรูส้ กึ ตัวคนเดียวมาตลอด
แต่ทท่ี ำ� แบบนัน้ ก็เพราะมีเหตุผลของตัวเอง และหลังจากนี้อาจจะต้อง
ยิง่ ห่างมากกว่าเดิมด้วยซ�ำ้
ดวงตาคมทอดมองใบหน้าหวานด้วยความรูส้ กึ ประหลาดล�ำ้ ในใจ
แก้มใสๆ กับริมฝี ปากสีชมพูอม่ิ ท�ำให ้เขาหายใจติดขัด ยิง่ ดวงตากลมโต
คู่นนั้ ก�ำลังจ้องเขาด้วยความซุกซนอยู่แล ้ว ก็ย่งิ ท�ำใหเ้ ขาใจสั่นรัวมาก
ยิง่ ขึ้น
ฝ่ ามือใหญ่เลือ่ นขึ้นไปแตะที่แก้มเธอแผ่วเบา  ความเผลอไผล
ท�ำให ้เขาสูญเสียการควบคุมร่างกายไปชัว่ ขณะ แพรไหมกะพริบตาปริบๆ
มองเขาด้วยความงุนงงอยู่ในที คล ้ายถูกสะกดด้วยเปลวไฟในดวงตา
ของผู ้ปกครอง
“คุ ณ ฉัต ร” เธอพึม พ�ำ เบาๆ หัว ใจดวงน้อ ยแทบทะลุอ อกมา
นอกอก เมือ่ ปลายนิ้วใหญ่ถไู ถบนกลีบปากของเธอแผ่วเบา  พร้อมกับ
ดวงตาคมปลาบทีท่ ำ� ให ้เธอร้อนผ่าวไปแทบทัง้ ตัวเลยทีเดียว
“ท�ำอะไรกันอยู่ครับพีฉ่ ตั ร แพรไหม”
เสียงทักทว้ งทีด่ งั มาแต่ไกลท�ำใหเ้ อกฉัตรดึงสติกลับมา  ก่อนจะ
โอบขวัญ 53

ยกร่างเด็กในปกครองลงจากร่าง แล ้วลุกขึ้นก้าวออกจากรถด้วยสีหน้า
ทีเ่ คร่งเครียดเหมือนโลกก�ำลังจะพังทลาย ในขณะทีแ่ พรไหมหน้าแดงก�ำ่
ก้มหน้างุดยืนอยู่ข ้างๆ เอกฉัตรด้วยความสับสนงุนงงในใจ
“พีฉ่ ตั ร แพรไหม มีอะไรกันหรือเปล่าครับ” เอกราชมองทัง้ สองคน
สลับไปสลับมาด้วยความสงสัย เมือ่ เห็นพีช่ ายท�ำหน้าแปลกๆ ในขณะที่
แพรไหมตื่นตกใจเหมือนท�ำอะไรผิดมาอย่างไรอย่างนัน้
“ไปกิน ข า้ วด้ว ยกัน ไหม” เอกฉัต รเอ่ ย ถามน้อ งชาย ก่ อ นจะ
ปิ ดประตูรถแล ้วเดินหนีเข ้าบ ้านไปดื้อๆ เหมือนกับคนก�ำลังหิวมากจนรอ
ไม่ได้
“อะไรของเขากัน” เอกราชมองตามพีช่ ายไปด้วยความไม่เขา้ ใจ
ก่อนจะหันกลับมามองแพรไหมด้วยสายตาทีเ่ ต็มไปด้วยค�ำถาม
“ไปกินข ้าวกันค่ะ” แพรไหมหันมาชวนเอกราช ก่อนจะรีบก้าวตาม
ผูป้ กครองเขา้ ไปในบา้ นอย่างรวดเร็ว สร้างความงงงวยให้กบั เอกราช
มากขึ้น
สองคนนี้เป็ นอะไรกัน ชายหนุ่มถามตัวเองในใจ ก่อนจะก้าวตาม
ทัง้ คู่เข ้าไปในบ ้านทันที เขาก�ำลังหิวข ้าวพอดี เรื่องอะไรทีจ่ ะต้องปฏิเสธ
เก็บความสงสัยเอาไว ้ก่อน ให้อม่ิ ท ้องแล ้วค่อยว่ากันอีกที

“แพรไหม”

น�ำ้ เสียงอบอุ่นของคนทีเ่ พิง่ เดินเข ้ามาในบ ้านตอนสองทุ่ม ท�ำให ้
แพรไหมที่กำ� ลังเดินออกจากหอ้ งครัวของบา้ นฉัตรากานต์ชะงักฝี เทา ้
ก่อนจะยิ้มหวานให ้เขาเป็ นการทักทายเช่นกัน
“คุณภพ กลับมาแล ้วหรือคะ”
“อืม...ฉันชอบค�ำถามนี้ของเธอจัง”
สาวน้อยเอียงคอมองเอกภพด้วยความไม่เข ้าใจ ในขณะทีอ่ กี ฝ่ าย
เดิน เข า้ มาหาเธอด้ว ยใบหน้า สดชื่น ไม่เ หมือ นคนเพิ่ง เลิก งานและ
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กลับบ ้านมาอย่างเหนื่อยล ้า
“หนู มาช่วยป้ าสายหยุดเก็บครัวค่ะ ก�ำลังจะกลับบ ้านแล ้ว”
“งัน้ เหรอ ขอบใจมากเลยนะ จริงๆ ไม่เห็นต้องล�ำบากเลย เดีย๋ ว
ตาฉัตรก็มาบ่นว่าฉันใช้งานเธออีกหรอก”
“ไม่เป็ นไรหรอกค่ะ หนู เต็มใจช่วย”
เอกภพมองเธอแล ้วเอ็นดู เขารูว้ า่ แพรไหมมาช่วยงานทีบ่ ้านหลังนี้
ทุกวัน หลังจากท�ำงานบา้ นของเอกฉัตรเสร็จเรียบร้อยแล ้ว ท�ำใหเ้ ขา
ประทับใจเธอมาก แพรไหมไม่ใช่เด็กวัยรุ่นทีเ่ อาแต่รกั สนุกและสะดวก
สบาย หากแต่รจู้ กั ช่วยเหลือคนอืน่ อยู่ตลอดเวลาอย่างเต็มอกเต็มใจ
“แลว้ นี่กินอะไรบา้ งหรือยัง” เอกภพถามด้วยน�ำ้ เสียงห่วงใย
บางครัง้ เขาก็สงสัยในใจว่าตัวเธอเล็กขนาดนี้ หากแต่ ก็มแี รงท�ำงาน
มากมายในแต่ละวัน บ่อยครัง้ ทีส่ ายหยุดและเด็กในบ ้านมากล่าวชมเธอ
ให ้เขาฟังบ่อยๆ ท�ำให ้เขาเองพลอยรูส้ กึ ชื่นชมเธอไปด้วย
“ยังค่ะ รอคุณฉัตรกลับมาก่อน”
ประโยคนัน้ ท�ำให ้คนถามใจห่อแฟบลงโดยไม่รตู้ วั   แพรไหมใส่ใจ
ผู ้ปกครองของตัวเองก่อนใครเสมอ จนบางครัง้ เขาเองก็รู้สกึ อิจฉา และ
เมือ่ เขามองไปทีข่ ้อมือของเธอแล ้วเจอเพียงสร้อยข ้อมือเล็กๆ เส ้นเดียว
เท่านัน้ หัวใจของเอกภพก็ห่อเหี่ยวลงอย่างไรชอบกล หากเดาไม่ผดิ
เอกฉัตรคงซื้อให ้เธอในวันเกิดทีผ่ ่านมา
“ซื้อของหวานมาฝาก เอาไปลองชิมดูสิ เจ้านี้อร่อยมากเลยนะ”
เอกภพยืน่ ถุงของหวานสองสามอย่างให ้เธอ ตัง้ ใจให ้แพรไหมได้กนิ อะไร
อร่ อยๆ แบบที่เขาชอบบา้ ง อย่างน้อยเธอก็ช่วยงานบา้ นด้วยความ
ขยันขันแข็ง
“ขอบคุณค่ะ” แพรไหมยกมือไหว ้ขอบคุณ  ก่อนจะรับถุงของหวาน
มาดูด ้วยแววตาตืน่ เต้น ท�ำเอาคนให้ถงึ กับอดยิ้มออกมาด้วยความเอ็นดู
ไม่ได้
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“งัน้ หนู ขออนุ ญาตกลับบา้ นก่อนนะคะ เดีย๋ วคุณฉัตรมาไม่เจอ
จะหงุดหงิดเอา”
ผู ป้ กครองชอบเอ็ดเธอบ่อยๆ หากกลับมาบา้ นแลว้ ไม่เจอเธอ
อยู่ทบ่ี ้าน ดูเหมือนเขาจะไม่ชอบใหเ้ ธอมายุ่มย่ามในบ ้านใหญ่สกั เท่าไร
แต่ถงึ อย่างนัน้ แพรไหมก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังเขาหรอก บอกว่าอยู่ว่างๆ
จะไร้ป ระโยชน์เ อาได้ กลายเป็ น คนไม่ส ำ� นึ ก ในบุญ คุ ณ ที่ทุก คนใน
ฉัตรากานต์ใจดีกบั เธอ
“เดีย๋ วก่ อนสิแพรไหม” เอกภพฉวยขอ้ มือเล็กๆ ไว ้ เพราะยัง
อยากใหเ้ ธออยู่คุยด้วยกันก่อน ทว่าเขาคงออกแรงมากเกินไป ท�ำให ้
คนตัวเล็กปลิวเข ้ามาปะทะกับอกกว ้างของตนจนเซเสียหลักท�ำท่าจะล ้ม
ท�ำใหเ้ ขาต้องฉวยเอาเอวบางเขา้ มาไว้ในอ้อมกอดด้วยความเป็ นห่วง
ในทันที
“คุณภพ” แพรไหมอุทานด้วยความตกใจ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมอง
เอกภพด้วยสายตาตื่นตระหนก ในขณะที่เอกภพถอนหายใจออกมา
อย่างโล่งอก เมือ่ คว ้าตัวเธอได้ทนั ก่อนทีเ่ ธอจะล ้มลงไปเสียก่อน
“กรีด๊ !”
เสีย งกรี ด ร้อ งที่ด งั ขึ้น หน้า ประตู ท ำ� ให้ ท งั้ คู่ ช ะงัก แพรไหม
ใจหายวาบ เมือ่ มองเห็นพนิดาก�ำลังยืนกัดฟันกรอดมองเธอกับเอกภพ
ด้วยแววตาวาวโรจน์
แพรไหมรีบผละออกจากวงแขนของเอกภพทันที  เพราะสถานการณ์
ในตอนนี้ดูจะไม่สู้ดเี สียแลว้ เอกภพเองก็ถงึ กับหน้าเจื่อนลงเล็กน้อย
เมือ่ เห็นคู่หมัน้ สาวก�ำลังเข ้าใจผิดกับภาพทีเ่ กิดขึ้นเมือ่ ครู่น้ ี
“แก...นังแพรไหม นังเด็กอสรพิษ” พนิดาปรี่เข ้าไปหาทัง้ คู่ดว้ ย
ความคับแค้นใจ ก่ อนจะพุ่งเขา้ ไปหาแพรไหมแลว้ ฟาดฝ่ ามือลงไป
บนใบหน้าของเธอทันที ท�ำเอาคนทีไ่ ม่ทนั ระวังถึงกับหน้าหันและชาหนึบ
“คุณดา” เอกภพอุทานออกมาด้วยความตกใจ เพราะไม่คิดว่า
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คู่หมัน้ สาวจะใจร้อนได้ถงึ ขนาดนี้
“นัง สารเลว แกคิ ด ว่ า แกก�ำ ลัง ท�ำ อะไรอยู่ ” พนิ ด าปรี่เ ข า้ ไป
กระชากผมของแพรไหมเต็มแรง ท�ำให ้เจ้าตัวถึงกับส่งเสียงครางออกมา
ด้วยความเจ็บ ยกมือขึ้นจับแขนพนิดาเอาไว ้ ไม่ให้อีกฝ่ ายออกแรง
ดึงผมของเธอได้ง่ายๆ
“คุณดาอย่า! พอแล ้วครับ” เอกภพรีบควา้ ตัวคู่หมัน้ สาวเอาไว ้
ก่อนทีพ่ นิดาจะท�ำอะไรแพรไหมไปมากกว่านัน้   เพราะเพียงเท่านี้กร็ ้ายแรง
มากเกินพอแล ้ว
“คุณภพปล่อยดา” พนิดาหันมาตะคอกใส่คู่หมัน้ หนุ่มด้วยความ
เดือดดาล เพราะหล่อนอยากจะเล่นงานแพรไหมให ้หายแค้นมากกว่านี้
ข ้อหาทีแ่ พรไหมมาวุน่ วายกับคู่หมัน้ ของตัวเอง
“ไม่ปล่อย! คุณก�ำลังเข ้าใจผิดอยู่นะคุณดา”
“เข ้าใจผิดทีค่ ดิ ว่านังเด็กนี่มนั ไร้เดียงสาใช่ไหมคะ เพราะทีแ่ ท ้จริง
แล ้วมันทัง้ แรดและร่านไม่ต่างจากแม่ของมันเท่าไรเลย”
“คุณดา!” เอกภพอุทานออกมาด้วยความตกใจ ไม่คดิ ว่าพนิดา
จะเข ้าใจผิดและพาลไปถึงมารดาของแพรไหมได้
“คุณว่าอะไรนะคะ” แพรไหมเลือดขึ้นหน้า  ด่าว่าและท�ำร้ายเธอ
ยังไม่พอ พนิดายังกล่าวพาดพิงไปถึงผูใ้ ห้กำ� เนิดของเธออีกอย่างนัน้ หรือ
มันจะมากเกินไปแล ้ว
“ท�ำไม แกจะท�ำอะไรฉันนังเด็กเหลือขอ แค่คณ
ุ ฉัตรรับมาอุปการะ
เลี้ยงดู ก็คดิ ว่าตัวเองเป็ นคุณหนู ผู ้สูงศักดิ์จนลืมก�ำพืดต�ำ่ ๆ ของตัวเอง
อย่างนัน้ เหรอ”
“มันจะมากเกินไปแล ้วนะคะ” แพรไหมก�ำหมัดแน่น ถึงจะยากจน
ข ้นแค้นอย่างไรก็มศี กั ดิศ์ รีความเป็ นคนเท่ากัน  และเธอก็ไม่ได้ท�ำอะไรผิด
ด้วย ท�ำไมจะต้องยอมให ้คนอย่างพนิดามาดูถกู ไปถึงผู้ให้กำ� เนิด
“แพรไหมอย่า...” เอกภพส่งเสียงเตือนสติแพรไหม เมือ่ เห็นว่า
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เธอก�ำลังก�ำหมัดแน่นและเงื้อขึ้นมา  เหมือนก�ำลังจะตอบโต้และเอาคืน
คู่หมัน้ ของตน
“อย่านะแพรไหม”
“คุณฉัตร”
เสียงห ้ามจากอีกคนทีก่ า้ วเข ้ามาในบ ้านฉัตรากานต์ทำ� ให ้แพรไหม
ชะงักกึก ก่ อนจะลดก�ำปัน้ ลงด้วยความรู้สึกเจ็บปวดในใจ หรือว่า
คนต้อยต�ำ่ อย่างเธอจะไม่มสี ทิ ธิ์ปกป้ องแม ้แต่ตวั เองอย่างนัน้ หรือ
“เธอไม่ตอ้ ง ฉันเอง” เอกฉัตรสบถออกมาหลังจากนัน้ ก่อนจะ
ปรี่เขา้ ไปหาพนิดาด้วยแววตาดุดนั ประหนึ่งว่าอีกฝ่ ายคือศัตรู คู่แค้น
กันมาเป็ นชาติ
“เฮ้ย! ตาฉัตร อย่า...” เอกภพอ้าปากค้าง เมือ่ น้องชายวิง่ เข ้ามา
กระชากแขนพนิดาเต็มแรง แลว้ เงื้อมือขึ้นเหมือนจะตบหน้าเป็ นการ
เอาคืน
“กรีด๊ ...” พนิดาร้องสุดเสียง เมือ่ เห็นว่าเอกฉัตรก�ำลังจะท�ำร้าย
หล่อน ในขณะทีค่ ู่หมัน้ หนุ่มอย่างเอกภพรีบจับแขนน้องชายเอาไว ้แน่น
กลัวว่าน้องชายจะท�ำร้ายพนิดาจนหน้าหงายลงไปเสียก่อน
“คุณฉัตรอย่าค่ ะ” แพรไหมรีบเขา้ ไปจับแขนเอกฉัตรไว้อีกคน
ท่ามกลางอาการตกใจและไม่คาดคิดว่าเอกฉัตรจะโกรธและโมโหจน
ขาดสติได้มากขนาดนี้
“พีภ่ พ พีฉ่ ตั ร เกิดอะไรกันขึ้นครับ” เอกราชทีเ่ พิง่ กลับมาบ ้าน
รีบวิง่ เข ้ามาถามด้วยความตกใจ เมือ่ เข ้ามาเห็นภาพพีช่ ายคนรองก�ำลัง
จะต่อยพนิดาพอดี ซึง่ ก็ทำ� เอาเขาตกใจจนท�ำอะไรไม่ถกู เหมือนกัน
“คุณมันระย�ำ กล ้าท�ำร้ายแมก้ ระทั่งผูห้ ญิง” พนิดารีบวิง่ เขา้ ไป
อยู่ดา้ นหลังคู่ หมัน้ หนุ่ มทันที แต่ ก็ยงั มิวายด่าทอเอกฉัตรด้วยความ
โกรธแค้น
“แล ้วไง ทีคุณยังท�ำร้ายเด็กของผมได้เลย แบบนี้เรียกว่าระย�ำ
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เหมือนกันไหม”
“คุณฉัตร” แพรไหมเรียกผู ้ปกครองด้วยความตกใจ
“มันจะมากเกินไปแล ้วนะตาฉัตร นี่ผูห้ ญิงนะโว ้ย แล ้วเขาก็เป็ น
คู่หมัน้ ของพีด่ ว้ ย พอเถอะ! พอทัง้ คู่เลย พีข่ อร้อง”
เอกภพขอร้อ งน้อ งชาย ไม่ คิ ด ว่ า เอกฉัต รจะอารมณ์ร อ้ นได้
ขนาดนี้ ในขณะทีพ่ นิดาเองก็มอื ไวใจเร็ว ท�ำร้ายคนอืน่ โดยไม่ยอมรับฟัง
ความจริงใดๆ
“พีต่ อ้ งให ้คู่หมัน้ ขอโทษเด็กผมก่อน” เอกฉัตรไม่ยอมเช่นกัน
“ไม่มที าง เด็กคุณมาวุ่นวายกับคุณภพก่อน ฉันก็ตอ้ งสั่งสอน
ให้รูส้ ำ� นึกมันก็ถูกแล ้ว นังเด็กนี่จะได้ไม่กล ้ามาอ่อยคู่หมัน้ คนอื่นอีก”
พนิดาเชิดคอเถียงกลับอย่างไม่ละอายใจ
“อ่อยอย่างนัน้ เหรอ นี่คุณ...อย่าคิดว่าคนอื่นจะมีนิสยั เหมือน
ตัวเองสิ”
เอกราชแทบหลุดหัวเราะออกมา  เมือ่ ได้ยนิ พีช่ ายคนรองตอกกลับ
ว่าทีพ่ ส่ี ะใภอ้ อกไปอย่างได้รสชาติเช่นกัน ท�ำเอาพนิดาถึงกับร้องกรีด๊ ๆ
กระทืบเท ้าเต้นเร่าๆ
“กรีด๊ ...นี่คุณฉัตรด่าฉันเหรอคะ”
“เออ...ก็คุณท�ำร้ายเด็กผมก่อนนี่ แค่ ด่ายังน้อยไป เจ็บไม่เท่า
ทีค่ ุณตบหน้าแพรไหมหรอก”
เอกภพเอามือจับหน้าผาก เมือ่ น้องชายคนรองไม่ยอมรามือกับ
เรือ่ งนี้งา่ ยๆ ปกติไม่ค่อยเห็นเอกฉัตรอยากคุยกับพนิดาเท่าไรนักหรอก
แต่วนั นี้กลับเถียงกันฉอดๆ เลยทีเดียว
“คุณฉัตรคะ ไม่เป็ นไรหรอกค่ะ อย่ามีเรื่องกันเลย หนู ขอร้อง”
แพรไหมเขย่าแขนผู ้ปกครอง พร้อมกับส่งสายตาปรามเขาให้ใจเย็นลง
“ผมว่าเราค่อยๆ พูด ค่อยๆ จากันดีกว่านะครับ คนกันเองทัง้ นัน้ ”
เอกราชช่วยประนีประนอม รูว้ า่ พีช่ ายคนรองโกรธมาก ถึงได้ทำ� หน้าดุ
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ถมึงทึงอย่างทีเ่ ขาเองไม่เคยเห็นมาก่อน
“ใครจะอยากพูดดีกบั เด็กทีม่ นั บังอาจมายุง่ กับคู่หมัน้ ตัวเองได้คะ
คุณราช” พนิดาหันไปแขวะเอกราชตาขวางทันที
“ยุ่ งอะไรแพรไหม ไหนเธอลองอธิบายมาหน่ อย ว่าเธออ่ อย
พีช่ ายฉันเหมือนอย่างทีค่ ุณดาบอกจริงไหม” เอกฉัตรหันมาถามคนของ
ตัวเองทันที ทัง้ โมโหทัง้ หงุดหงิดเมือ่ มองเห็นรอยแดงบนแก้มใสของ
เด็กในปกครอง
“หนู เปล่านะคะ” แพรไหมส่ายหน้า
“เปล่าอะไร แกอย่ามาตอแหลนะนังแพรไหม ฉันเห็นเต็มตาว่า
แกก�ำลังกอดกับคุณภพอยู่ นี่ถา้ ฉันไม่เอาของฝากจากคุณแม่มาให ้
คุณภพในวันนี้ ก็คงไม่มที างรูว้ า่ แกแอบแทงข ้างหลังฉันอยู่ คงอยากรวย
ทางลัดสินะ ถึงได้กล ้าเอาตัวเข ้าแลกตัง้ แต่อายุเพียงเท่านี้”
“มันไม่ใช่แบบนัน้ หรอกคุณดา” เอกภพถอนหายใจ
“แล ้วมันแบบไหนกันครับพีภ่ พ” เอกราชเองก็อยากรู ้ และอยากฟัง
จากปากของพีช่ ายคนโตกับแพรไหมมากกว่า
“หนู เดินไม่ดีเองค่ ะ เลยเสียหลักจะลม้ ลงไปที่พ้ ืน แต่ โชคดี
ทีค่ ณ
ุ ภพเข ้ามาคว ้าตัวช่วยเหลือเอาไว ้ก่อน แต่คณ
ุ ดาเข ้ามาในจังหวะนัน้
พอดี เลยเขา้ ใจผิดคิดว่าหนู กอดกับคุณภพ” แพรไหมอธิบายตาม
ความเป็ นจริง เพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ และเธอไม่ได้แก้ตวั หรือ
หาค�ำมาโกหกเอาตัวรอด
“เป็ นอย่างทีแ่ พรไหมพูดทัง้ หมด เพราะพีต่ กใจมากในตอนนัน้
เลยรีบคว ้าตัวแพรไหมเอาไว ้แน่นโดยไม่ทนั ได้คิดอะไรจริงๆ” เอกภพ
อธิบาย ก่ อนจะสบตาคู่ หมัน้ สาวด้วยสายตาเอือมระอา  ที่หล่อนช่ าง
เอาแต่ใจและเอาแต่ระแวงเขาจนน่าร�ำคาญ
“งัน้ ก็เป็ นแค่ เรื่องเขา้ ใจผิดกันเท่านัน้ สินะครับ” เอกราชสรุป
ไม่อยากให ้ถกเถียงกันไปมากกว่านี้ เดีย๋ วจะทะเลาะกันบานปลาย
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“ยังไงคุณดาก็ตอ้ งขอโทษแพรไหม” เอกฉัตรไม่ยอมจบเรือ่ งง่ายๆ
เด็กของเขาเจ็บตัว อย่างน้อยก็ควรได้รบั การขอโทษจากคู่กรณี
“ไม่มที างค่ะ” พนิดาส่ายหน้า  แบะปากใส่แพรไหมเหมือนเป็ น
ของทีน่ ่ารังเกียจ
“คุณดา  ขอโทษแพรไหมไปเถอะครับ ยังไงคุณดาก็ผิดที่ไป
ท�ำร้ายเธอ” เอกภพหันมาบอกคู่หมัน้ สาวด้วยสายตาบังคับอยู่ในที
“ไม่เป็ นไรค่ ะ ช่างมันเถอะ หนู ไม่ได้เจ็บอะไรมาก” แพรไหม
พูดขึ้นมา  ไม่อยากใหท้ กุ คนต้องมาทะเลาะกันเพราะตัวเองเป็ นต้นเหตุ
เพียงเท่านี้เรื่องก็บานปลายไปมากแล ้ว
“แต่วา่ ...” เอกฉัตรหน้าตึง
“นะคะคุณฉัตร หนู ไม่เป็ นอะไรจริงๆ กลับบา้ นเรากันดีกว่า 
หนู ทำ� กับข ้าวทีค่ ุณฉัตรชอบไว ้เยอะแยะเลย”
“เธอนี่มนั ...” เอกฉัตรท�ำเสียงงึมง�ำในล�ำคอ ขัดใจที่แพรไหม
ยอมอ่อนข ้อให้อกี ฝ่ ายง่ายๆ โดยไม่ต่อสู ้อะไร
“ไปเถอะค่ะ หนู หวิ ข ้าวแล ้ว” แพรไหมวิงวอนเขาด้วยสายตา
“ถามจริงเถอะค่ ะ ที่ทำ� เป็ นโมโหร้อนนี่เพราะโกรธแทนเด็กมัน
จริงๆ หรือว่าเอาอารมณ์ส่วนตัวมาหาเรื่องฉันกันแน่”
พนิดาโพล่งขึ้นมา  ท�ำเอาทุกคนถึงกับเงียบกริบไปชัว่ ขณะ ก่อนที่
เอกฉัตรจะหันมามองหน้าพนิดาด้วยสายตาทีใ่ ครก็ไม่กล ้าคาดเดาว่าเขา
ก�ำลังรูส้ กึ อย่างไรอยู่
“ไม่เอาน่ าคุณดา” เอกภพปรามคู่ หมัน้ สาว เมือ่ พนิดาก�ำลังจะ
จุดชนวนระเบิดขึ้นมาอีกครัง้ ทัง้ ทีท่ กุ อย่างก�ำลังจะคลีค่ ลายลงไปได้แล ้ว
“ส�ำคัญตัวเองผิดไปหรือเปล่าครับคุณดา ว่างๆ ก็ทบทวนตัวเอง
ดูดๆี ด้วยนะครับ ว่าที่กำ� ลังเป็ นอยู่น่ีเขาเรียกว่ามโนหรือหลงตัวเอง
ให ้ตายสิ! คิดได้แบบนี้คอื ปัญญาอ่อนจริงๆ”
เอกฉัตรถอนหายใจ มองว่าทีพ่ ส่ี ะใภ ้เหมือนสมเพชอะไรสักอย่าง
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ก่อนจะรัง้ แขนเด็กในปกครองใหเ้ ดินตามออกไปจากบ ้านฉัตรากานต์
ในทันที ท่ามกลางเสียงกรีดร้องโหยหวนของพนิดาทีด่ งั ขึ้นหลังจากนัน้
แพรไหมถอนหายใจออกมาอย่ า งโล่ ง อก ก่ อ นจะเดิน ตาม
ผู ้ปกครองกลับบ ้านด้วยความรูส้ กึ ผิดในใจ ทีเ่ ป็ นสาเหตุให้พน่ี อ้ งต้องมา
ทะเลาะกันเพราะตัวเองเป็ นต้นเหตุ
ยิง่ ผู ้ปกครองเอาแต่เงียบและท�ำหน้าเครียดตัง้ แต่เดินออกมาจาก
บ ้านฉัตรากานต์ดว้ ยแล ้ว แพรไหมก็ยง่ิ รูส้ กึ ไม่ดเี อาเสียเลย แต่หากจะ
ถูกเขาดุหรือท�ำโทษ เธอก็พร้อมจะยอมรับผิดทุกอย่างโดยไม่มขี อ้ แม ้
เพราะรูด้ วี า่ เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นก่อนหน้านี้นนั้ ร้ายแรงมากจริงๆ
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