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"แค่โกหกเฉยๆ เหรอ" นักเขียนหนุ่มถาม พอผู้ช่วยงุนงงก็ขยายความ "ผมว่าแค่

ให้พระเอกโกหกมันไม่ฟินหรอก ต้องท�าให้นางเอกเป็นเมียจริงๆ ด้วยสิ"

"จะบ้าเหรอ!" ออมพลอยส่งเสียงดังข้ึนมา ใบหน้าแดงซ่าน "พระเอกต้องเป็น

สุภาพบุรุษสิ ห้ามแตะเนื้อต้องตัวนางเอกเป็นอันขาด"

"แล้วที่จุ๊บตะกี้?"

"มันคือการผายปอด" ออมพลอยเน้นเสียง "เราจะให้พระเอกนางเอกต้ังใจ 

ท�าเรื่องแบบนั้นไม่ได้ แต่ถ้าบังเอิญล้มกอดกันจุ๊บกัน แบบนั้นท�าได้ไม่เป็นไร"

หญิงสาวยื่นกฎเหล็ก มิ่งเกล้าท�าหน้าเบื่อหน่าย

"พระเอกของคุณน่าสงสารชะมัด เป็นผมหน่อยไม่ได้"

"ยังไง ถ้าเป็นคุณจะเขียนยังไง"

"ผมจะเขียนให้พระเอกขย้ีปากนางเอกทุกวันน่ะสิ สวยด้วยความจ�าเสื่อมด้วย 

ผมไม่โง่ปล่อยไว้หรอก"
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คำ�นำ�

ไม่ได้มแีต่ดวงอาทิตย์เท่านัน้ท่ีขึน้ทางทิศตะวันออก เพราะนยิายเรือ่งนี.้..

ความรักก็ขึ้นทางทิศตะวันออกเหมือนกันค่ะ

พบกันครั้งนี้เลิฟขอทักทายด้วยผลงานของ 'สิปป์สิงห์' นักเขียนคุณภาพ

ที่มาร่วมงานกับ LOVE เป็นครั้งแรก กับนิยายที่ชื่อเรื่องอบอุ่นชวนให้ตีความ

อย่าง 'ความรักขึ้นทางทิศตะวันออก'

เมื่อ 'สายธาร' ลูกสาวที่พลัดหายไปหลายปีได้กลับคืนสู่บ้าน 'ออมพลอย' 

ท่ีถกูรับมาเลีย้งแทนจงึรูส้กึเป็นส่วนเกนิของครอบครวั การเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ 

ที่เกิดขึ้นในชีวิตของทั้งคู่ได้ท�าให้พบเรื่องราวน่ารัก น่าตกใจ และสนุกเข้มข้น

หลงัจากอ่านตัง้แต่ต้นจนจบ ความหมายของช่ือเรือ่งจะเผยออกมาพร้อมกบั 

รอยย้ิม จนอาจท�าให้ต้องแอบมองไปทางทิศตะวันออกทุกเช้าเลยก็ได้นะคะ 

ฉะนั้นมาร่วมลุ้นและหาค�าตอบด้วยกันในเล่มนี้เลยดีกว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

สิปป์สิงห์คือ

• ผูห้ญงิท่ีหลงใหลในตวัอักษรหลงัจากได้อ่านหนงัสอืเรือ่ง 'หุบเขากนิคน' 

ของอาจารย์มาลา ค�าจันทร์

• อดตีเดก็หอ ม.หอการค้าไทย โดยจบการศกึษาจากคณะมนษุยศาสตร์ 

สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เอกการประพันธ์

• อดีตกอง บ.ก. ส�านักพิมพ์ กอง บ.ก. นิตยสาร และ Copy Writer 

ปัจจุบันตัดสินใจลงหลักปักฐานกับอาชีพนักเขียนเป็นที่เรียบร้อย

• นามปากนี้มีที่มาจาก 'สิปป์' หมายถึงศิลปะ และ 'สิงห์' หมายถึงเดือน

สิงหาคม

• สปิป์สงิห์อ่านและเขียนหนงัสอืได้หลายแนว ตัง้แต่แนวใสๆ จนถงึแนว

ฆาตกรรม!

• ส่วนเรื่องท่ีไม่เกี่ยวกับหนังสือเลยคือสิปป์สิงห์เป็นทาสแมวด�า นิสัย

ไม่ขี้เหงา แต่เอาแต่ใจ (มาก) ชื่อว่ามะลิ

• นอกจากนี้ยังเป็นทาสของขนมเค้ก ชาเขียวลาเต้ ป้าย SALE รวมถึง

รอยยิ้มของกงยู :)

• หากต้องการพูดคยุตดิต่อ พบกนัได้ท่ี Facebook : ชมบุหลนั สปิป์สงิห์ 

Instagram และ Twitter : chombulan
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยำย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai
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บทนำ�

"สนใจหรือครับท่าน"

นายหน้าค้าท่ีดินต้ังค�าถามกับชายวัยห้าสิบแปดปีท่ีตนเป็นผู้น�าทาง

มาดท่ีูดนิแปลงสวยในจงัหวัดเชียงใหม่ ครัน้หนุม่ใหญ่บุคลกิท่าทางภูมฐิาน

ซ่ึงเป็นเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ตหลายแห่งละสายตาจากสาวน้อยหน้าตา

สะสวยผู้ก�าลังท�าความสะอาดโต๊ะอาหารที่อยู่ถัดไปไม่ไกล เขาก็พูดต่อ

"ไม่คิดว่าในร้านแบบนี้จะมีพนักงานหน้าตาอย่างกับดารา"

ร้านแบบนีห้มายถงึร้านอาหารพืน้เมอืงเลก็ๆ ท่ีทุกคนจ�าเป็นต้องแวะพัก 

ระหว่างทางกลับสู่อ�าเภอเมืองเพราะจู่ๆ เกิดฝนตกหนักท้ังท่ีช่ัวโมงก่อน

อากาศยังแจ่มใส เจ้าของนยัน์ตากรุม้กริม่มองหญิงสาวท่ีก้มๆ เงยๆ เช็ดโต๊ะ 

เผลอเผยน�า้เสยีงและสหีน้าน่าเกลยีดหลงัจากจดจ้องทรวงอกเต่งตงึภายใต้

เสื้อยืดรัดรูปสีด�าสนิท

"หรอืจะไม่ใช่ร้านขายอาหารธรรมดา แต่ขายอย่างอืน่ด้วย ถ้าท่าน..." 

ไม่ทันเสนอตวัว่าจะเป็นคนออกปากชักชวนหญิงสาวให้มากราบสวัสดผีูใ้หญ่ 

ผู้พูดกลับชะงักเมื่อคนที่มาด้วยกันอีกคนส่งสายตาดุ

"ไม่ต้อง"
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เสยีงเข้มของผูท่ี้เคยเป็นมือขวาเจ้าของโรงแรมท�าเอานายหน้าค้าท่ีดนิ 

หน้าเจือ่น เขาโล่งใจเม่ือโทรศพัท์มอืถอืดงัขัดจังหวะข้ึนมาพอด ีจึงรบีขอตวั

ไปคุยโทรศัพท์ยังบริเวณอื่น

ร่างเทอะทะจากไปโดยมีดวงตาดุเข้มแสดงความไม่พอใจมองตาม 

ครั้นพอหันมาทางเดิมก็ประหลาดใจท่ีอดีตเจ้านายท่ีตนเคารพรักเหมือน

ญาตผิูใ้หญ่คนหนึง่ยังให้ความสนใจจ้องมองพนกังานเสร์ิฟคนสวยไม่วางตา

"ขอโทษครับคุณชิน ผมไม่คิดว่าคุณชินสนใจเธอ จะให้ผม..."

"อย่าพดูเหมอืนไม่รูจ้กัฉัน ฉันไม่ได้สนใจเดก็คนนัน้แบบนัน้หรอกน่า"

ชินโชติบอกชายหนุม่หน้าตาคมสนั ท่ีแม้ปัจจบัุนเป็นถงึเจ้าของรสีอร์ต

ชื่อดังในอ�าเภอปราณบุรี แต่ก็ยังไปมาหาสู่และช่วยงานตนเสมอ เขาถาม

อย่างไม่แน่ใจนักเมื่อสาวเสิร์ฟเดินหายไปทางด้านหลังร้าน

"ก้องคิดว่าเด็กคนนั้นหน้าตาคุ้นๆ มั้ย"

ธิติขมวดคิ้วด้วยความไม่เข้าใจ ชินโชติขยายความ

"ฉันคดิว่าเด็กคนนัน้หน้าเหมือนมีน โดยเฉพาะดวงตา เหมือนกนัมาก"

"มีน? ใครหรือครับ"

"มีน รสริน ภรรยาของธีรภัทร เพื่อนรุ่นน้องของฉัน"

ธิติเข้าใจทันทีว่าชินโชติต้องการสื่ออะไร เขาหันขวับไปยังสาวน้อย 

หน้าคมท่ีเดนิออกมาจากทางท่ีเพิง่เข้าไป แวบหนึง่ตอนสบเข้ากบัดวงตางาม 

ตัวเขาก็เย็นวาบ หยุดหายใจไปชั่วขณะหนึ่ง

"เหมือนมากใช่มั้ย"

ชินโชตถิามย�า้ราวต้องการค�ายืนยัน ฟากคนถกูถามกลนืน�า้ลาย ยังตกอยู่ 

ในอาการตื่นตะลึง

"เหมือนครับ เหมือนมาก เธอเหมือนคุณรสรินไม่มีผิด!"

ธติิบอกอย่างเหลอืเช่ือ แล้วชายท้ังสองคนกหั็นไปทางหญิงสาวพร้อมกนั 

ขณะฝ่ายท่ีถกูจ้องมองอย่างเปิดเผยวางหน้าเฉยเมยราวชาชินต่อสายตาบุรษุ 
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โดยไม่รู้เลยว่าการมองคราวนี้แตกต่างจากทุกครั้ง เพราะมันไม่ใช่การมอง

อย่างลวนลาม ไม่ใช่การมองด้วยความใคร่ปรารถนา แต่เป็นการมองอย่าง

ต้องการค�าตอบ

ค�าตอบของค�าถามท่ีว่า...เธอใช่คนเดยีวกบัเดก็หญิงออมพลอย บุตรสาว 

คนเดียวของรสรินกับธีรภัทรที่หายตัวไปเมื่อสิบแปดปีก่อนหรือเปล่า
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'Happily ever after'

จู่ๆ ออมพลอยก็นึกถึงค�าพูดของเพื่อนหนอนหนังสือคนหนึ่งท่ีเคย

บอกว่าชีวิตเธอมีจุดเริ่มต้นเหมือนอย่างประโยคในตอนจบของเทพนิยาย

เธอจ�าได้ว่าแอบพยักหน้าเห็นด้วยในใจ แถมยังฝันหวานด้วยว่า 

นอกจากเทพนิยาย ยังอยากมีชีวิตอย่างในนิยายรักท่ีสนุกตื่นเต้น ได้พบ 

พระเอกสุดเท่แสนโรแมนติกอย่างเจ้าหลวงรังสิมันต์* หรือปาลี-นาคิม**  

แต่เอาเข้าจริงเม่ือเจอสถานการณ์ท่ีเรียกได้ว่าอย่างกับนิยาย ออมพลอย

กลับไม่พบความสนุกสักนิด ทั้งเธอยังรู้สึกหัวหมุนปั่นป่วนกับการโดนพายุ

ท่ีมีช่ือว่าความสับสนกระหน�่าซัด จะยินดีก็ยินดีได้อย่างไม่สนิทใจนัก 

เนือ่งจากถกูความวติกกงัวลเล่นงานอย่างหนกัหน่วง ซ่ึงเป็นความวิตกกงัวล

ท่ีเกดิจากการรูว่้าในนยิายเรือ่งนีเ้ธอไม่ได้เป็นนางเอก แต่จะได้เป็นตวัละครใด 

ก็ยังคาดเดาไม่ถูก

เสยีงรถยนต์ผ่านรัว้บ้านเข้ามาบีบหัวใจคนในห้องรบัแขกให้เต้นแรงขึน้ 

บทที่ 1

* พระเอกจากเรื่องดั่งดวงหฤทัย ประพันธ์โดยลักษณวดี
** พระเอกจากเรื่องเสราดารัล ประพันธ์โดยกิ่งฉัตร
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หญิงสาวร่างเล็กบนโซฟาหรูสีด�าชะเง้อไปทางหน้าต่างบานใหญ่ทั้งที่อยาก

ถลาไปยังกระจกเพื่อดูภาพด้านนอกให้ชัดเจน แต่ติดตรงที่มีอีกคนอยู่ด้วย

ดวงตากลมโตแอบช�าเลอืงมองเจ้าของมาดนิง่เฮ้ียบรปูร่างผอมสงูวัย

เจ็ดสิบเอ็ดปี อาการนั่งไม่ติดแบบนี้ออมพลอยไม่เคยเห็นจากดวงฤดีหรือ 

ผู้ท่ีตนเรียกว่ายายมาก่อน เสื้อผ้าท่ีสวมใส่อยู่ก็เช่นกัน ปกติเจ้าตัวมักใส่

เสือ้ผ้าโทนสเีข้ม ซ่ึงเธอเคยคดิว่าเป็นเพราะคนใส่ต้องการให้บุคลกิดนู่าเกรงขาม 

สมฐานะและสมกบัท่ีเคยเป็นอาจารย์คณะอกัษรศาสตร์ท่ีมีลกูศษิย์ลกูหาอยู่

ในต�าแหน่งหน้าท่ีการงานใหญ่โตมากมาย แต่เธอเพิ่งรู้ว่าแท้จริงแล้วการ

แต่งตวัด้วยสแีบบนัน้มาจากความโศกเศร้าต่างหาก และเวลานีค้วามทุกข์ตรม 

ก็ถูกขจัดไปหมดสิ้นแล้ว ผู้เป็นยายจึงได้สวมเสื้อลายดอกไม้เล็กๆ สีแดง  

อมส้มสดใสเพื่อต้อนรับการกลับมาของคนคนหนึ่ง

คนที่เป็นหลานแท้ๆ มีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกัน ไม่ใช่หลานที่ไม่ได้มี

ความสัมพันธ์ทางสายเลือดอย่างเธอ!

ไม่นานเสยีงเคาะประตกูด็งัข้ึน คนในห้องรบัแขกต่างรูส้กึได้ว่าคนเคาะ

ไม่ได้ต้องการขออนุญาต แต่เคาะเพื่อส่งสัญญาณให้รู้ว่าได้พาคนที่หายไป

นานถึงสิบแปดปีกลับบ้านแล้ว

จากนั้นประตูไม้แกะสลักจึงเปิดออก ชายหน้าคมเข้มรูปร่างสูงโปร่ง

อายหุ้าสบิสามปีเดนิน�าเข้ามาก่อน ตามด้วยผูห้ญิงไว้ผมซอยสัน้วยัใกล้เคยีง

กนัท่ีมีบุคลกิท่าทางแทบเหมอืนกนักบัดวงฤด.ี..และคนสดุท้ายคอืหญิงสาว

รุ่นราวคราวเดียวกับออมพลอย

"สายธารครับแม่"

ธรีภทัรทลายความเงยีบท่ีเกดิจากอาการตะลงึงนั เขาหันไปทางด้านหลงั 

ส่งสญัญาณให้สายธารก้าวมาทางด้านหน้า แต่เจ้าตวักลบันิง่เฉยราวกบัท�า

อะไรไม่ถูก

"สวัสดีคุณยายสิปลาทู"
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รจเรขบอกบทหลาน ร่างสงูเพรยีวได้ส่วนสดัท่ีอยู่ในชุดเสือ้ยืดแขนกดุ 

กับกางเกงยีนรัดรูปท�าตามค�าสั่งเหมือนหุ่นยนต์

"สวัสดีค่ะคุณยาย" สายธารไหว้คนท่ีนั่งอยู่บนโซฟาตัวยาวแล้วมอง

เลยไปยังโซฟาอีกตวั สบเข้ากบัดวงตาบนใบหน้ากลมเกลีย้งไร้เครือ่งส�าอาง 

เห็นผิวขาวสะอาดสะอ้านก็ไม่แน่ใจเท่าไรว่าเป็นสีผิวปกติหรือซีดผิดปกติ 

จากนั้นป้าก็จับตัวเธอนั่งลงข้างยาย

สายธารหายใจไม่ท่ัวท้องตอนมือเห่ียวย่นสมัผสัใบหน้า นกึกลวัว่าหาก

ดวงฤดีบ่อน�้าตาแตกร้องไห้โฮโผเข้ากอดรัดจะท�าอย่างไร โชคดีท่ีไม่เป็น

อย่างนั้น

"ปลาทู...หนูสวยเหลือเกิน"

ดวงฤดนี�า้ตาซึม เอ่ยด้วยเสยีงสัน่เครอืขณะแตะดวงตาคมงามราวก�าลงั

จบัต้องอัญมณลี�า้ค่า ล�าคอตบีตนัเม่ือรูส้กึเหมอืนมองเห็นใบหน้าของรสรนิ 

ลูกสาวที่เสียชีวิตด้วยโรคร้ายเมื่อสามปีก่อน

"ตาเหมือนมีนไม่มีผิดเลยนะคะคุณแม่" รจเรขเช็ดน�้าตาตอนเอ่ยชื่อ

น้องสาว ส�ารวจสายธารเตม็ตา "ถ้าเอาชุดยายมนีให้ใส่คงนกึว่าเป็นยายมีน 

คิดเหมือนกันมั้ยธี"

ธีรภัทรพยักหน้า ความปีติตื้นตันล้นปรี่ท�าให้คนพูดน้อยอย่างเขา

กลายเป็นย่ิงพดูไม่ออก ได้แต่เฝ้ามองดวงหน้าของลกูสาวท่ีคดิว่าจมน�า้ตาย

ไปตั้งแต่อายุเพียงสองขวบ

ผู้เป็นพ่อไม่เคยลืมภาพเหตุการณ์ร้าย ธีรภัทรจ�าได้แม่นว่าวันนั้น

ธนาคารท่ีเขาท�างานอยูเ่ป็นเจ้าภาพจดังานบุญใหญ่ท่ีวัดแห่งหนึง่ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เขาจึงพาภรรยากับลูกสาวไปร่วมงานด้วย และเพราะ

ลกูสาวร้องไห้โยเยขณะพระท�าพิธ ีตนกบัรสรนิจงึให้พ่ีเลีย้งพาลกูออกไปเดนิเล่น 

แล้วเพียงครูเ่ดยีวพีเ่ลีย้งกว็ิง่หน้าตืน่ฝ่าแขกเหรือ่ในพระอุโบสถ ตะโกนบอก

ข่าวร้ายว่าลูกสาวเขาตกน�้า
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'น้องออมอยากได้ดอกไม้ หนูแค่วางน้องแล้วหันหลังไปเด็ด แค่ 

แป๊บเดียวเอง ฮือๆๆ'

พี่เลี้ยงคร�่าครวญถึงเหตุการณ์ตอนวางตัวเด็กน้อยลงแล้วหันหลังไป

กระโดดดึงกิ่งไม้สูงลงมา ทว่าไม่ทันแตะโดนดอกไม้ เสียงดังตูมก็ท�าเจ้าตัว

หันขวบั ก่อนใจหายวาบหลงัรูว่้าลกูสาวนายจ้างตกน�า้ และเพราะว่ายน�า้ไม่เป็น 

จงึรบีวิง่มาขอความช่วยเหลอื ขณะธรีภทัรกบัรสรนิไม่มแีม้แต่เวลากล่าวโทษ 

ถึงความสะเพร่าของพี่เลี้ยงลูกเพราะวุ่นอยู่กับการตามหาลูกท้ังวันท้ังคืน 

กระท่ังจากวนัเป็นเดอืน จากเดอืนเป็นปี ในท่ีสดุเขากบัภรรยาจึงต้องยอมรบั

ท้ังท่ีไม่อยากยอมรับว่าลูกอาจเสียชีวิตไปแล้วเหมือนอย่างท่ีใครๆ บอก  

ถึงแม้ว่าจะไม่พบศพก็ตาม

แต่แล้วท่ามกลางชวีติท่ีสิน้แล้งความหวัง ชินโชต ิเพือ่นรุน่พ่ีท่ีเคารพ

ก็โทรมาเม่ือตอนต้นปี บอกเล่าถงึสิง่ท่ีท�าให้คนใจเย็นเช่นเขาเกดิอาการตืน่เต้น 

ตื่นตระหนก ใจเต้นรัว มองเห็นแสงสว่างในความมืดทึบ

'พีเ่จอเดก็เสร์ิฟคนนงึท่ีเชียงใหม่ อายุราวๆ ยีส่บิ หน้าตาเหมอืนมีนมาก 

ธีน่าจะขึ้นมาดูสักหน่อย'

หลงัได้รบัการตดิต่อจากเพือ่นรุน่พ่ีท่ีรูจั้กกนัมาเกอืบสามสบิปี ธรีภทัร

กร็บีออกเดินทางจากกรงุเทพฯ ไปเชยีงใหม่ในวันรุง่ข้ึนโดยมชิีนโชตอิ�านวย

ความสะดวกให้ทุกอย่าง และครั้งแรกท่ีได้พบกับสาวเสิร์ฟหน้าตาสะสวย  

กเ็ป็นครัง้แรกเช่นกนัท่ีธรีภทัรเข้าใจความหมายของค�าว่า 'ช็อก' อย่างแท้จรงิ

ราวกบัเห็นรสรนิอยู่ตรงหน้า ธรีภทัรเกอืบร้องไห้ออกมาแล้วถ้าเพ่ือน

รุ่นพี่ไม่รู้ทัน รีบแตะแขนเป็นเชิงเตือนเสียก่อน และหลังจากรับประทาน

อาหารเสรจ็ ชินโชตกิช็วนเขากลบัและแนะน�าว่ายังไม่ควรบอกเรือ่งนีก้บัใคร 

โดยเฉพาะดวงฤดี

ธรีภทัรเห็นด้วย จากนัน้เขาจ้างนกัสบืท่ีไว้ใจได้สบืประวตัขิองสาวเสร์ิฟ 

จนได้ความว่าชื่อจริงของเธอคือสายธาร ช่ือเล่นคือปลาทู รวมถึงประวัติ
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ความเป็นมาอ่ืนๆ ท่ีท�าให้รูว่้าเจ้าตวัเป็นเด็กก�าพร้า ลงุกบัป้าท่ีเลีย้งดมูาเสยีชีวิต 

หมดแล้ว อีกทั้งบัตรประชาชนที่น�ามาสมัครงานยังเป็นของปลอม!

ย่ิงประวัติของนางสาวสายธารคลุมเครือมากเท่าใด ธีรภัทรก็ยิ่งเกิด

ความมั่นใจมากขึ้นเท่านั้น ภายหลังเขาน�าเรื่องนี้ไปปรึกษากับรจเรข

'หยาดเข้าใจว่าธียังเสียใจเรื่องลูกกับยายมีนถึงได้เช่ือเป็นตุเป็นตะ 

แบบนี้'

รจเรขบอกทางโทรศพัท์และยังจะแนะน�าจติแพทย์ให้ ครัน้พอน้องเขย

เช่นเขายืนยันหนกัแน่นและยนืกรานจนรจเรขต้องยอมเดนิทางไปเชียงใหม่

ด้วยกัน เจ้าตัวก็เกิดอาการไม่ต่างกับเขาคือมองสายธารตาค้าง

'ไม่ต้องส่งต้องสืบแล้ว ตรวจดีเอ็นเอเลย'

'ผมก็อยากตรวจ แต่...'

'แต่กลัวผิดหวัง กลัวเด็กสายธารไม่ใช่ลูก'

ธีรภัทรจ�าได้ว่าตัวเองเงียบไป

'ตรวจซะ ถงึผลออกมาผดิหวงักย็งัดีกว่ามานัง่รอความหวังอย่างลมๆ 

แล้งๆ ไม่เข็ดกับความรู้สึกแบบนั้นหรือไง'

เสียงรจเรขสั่นเครือ ขณะธีรภัทรเองอยากตอบเหลือเกินว่าเพราะตน

ยังจดจ�ารสชาตกิารรอคอยลกูสาวอย่างมีความหวังได้ว่าเจ็บปวดแค่ไหนจงึ

ยังไม่กล้าตรวจดีเอ็นเอ เนื่องจากหากผลออกมาไม่ใช่ การเสียใจเรื่องเดิม

ซ�้าแล้วซ�้าอีกคงท�าให้จิตใจเขาพังทลาย

อย่างไรก็ตาม ในที่สุดธีรภัทรก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริง และเมื่อ

ผลตรวจออกมา...เขาก็ร้องไห้กับภาพของรสริน

'รออีกนิดนะมีน ผมก�าลังจะพาลูกของเรากลับบ้าน'

อีกคนท่ีร้องไห้ไม่แพ้กนัหลงัรูข่้าวคอืดวงฤด ีธรีภทัรไม่เคยเห็นแม่ยาย

ร้องไห้โฮแบบนี้มาก่อน ผิดกับสายธารที่พอรู้ผลตรวจกลับนิ่งเฉย

พ่อมองลูกสาวที่นั่งตัวเกร็งข้างยาย เห็นสีหน้าเคร่งเครียดก็เข้าใจว่า
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ต้องให้เวลาสายธารปรับตัวอีกสักพัก ไม่ต่างกันกับเขา รวมถึงทุกคนใน

ครอบครัว

"เล่าเรื่องของปลาทูให้ยายฟังหน่อยสิ"

ดวงฤดีลูบศีรษะคนข้างๆ ดุจดั่งเป็นเด็กหญิงตัวน้อย ฝ่ายคนถูกถาม

เอ่ยเสียงห้วนแข็งตามปกติ

"ฉัน..." สายธารหยุดนดิหนึง่ มองรจเรขท่ีมองมาเหมอืนเตอืนความจ�า 

ว่าเคยบอกให้ตนพูดจาอย่างไร "หนูเคยเล่าให้พ่อกับป้าหยาดฟังแล้ว"

"ใช่ ยายเคยฟังแล้ว แต่อยากฟังจากปากปลาทูอีก"

เจ้าของนยัน์ตางดงามเหมอืนแม่นิง่ครูห่นึง่ ไม่ใช่ด้วยความร�าคาญใจ 

แต่เพราะนึกไม่ออกว่าจะเริ่มอย่างไร ธีรภัทรจึงช่วย

"บอกคุณยายสิว่าปลาทูได้ชื่อสายธารมายังไง"

"ลุงกับป้าบอกว่าเก็บหนูได้จากแม่น�้า หนูติดกอผักตบชวามา ลุงกับ

ป้าเลยตั้งชื่อหนูว่าสายธาร"

"แล้วได้ชื่อปลาทูมายังไง อย่าบอกนะว่าเพราะชอบกินปลาทู" รจเรข

ชวนพูดคุย

"ใช่" หญิงสาวตอบ เห็นพวกผู้ใหญ่ต่างมองตนเหมือนเป็นเด็กอายุ

สองขวบกชั็กอดึอดัจงึเปลีย่นเรือ่ง "ลงุกบัป้าท�างานเกบ็ของเก่าขาย แกไม่รู้

ข่าวเรื่องลูกคุณหาย"

"เรื่องหนู เรื่องลูกพ่อหาย" ธีรภัทรแก้ให้

"นั่นแหละ พวกแกไม่รู้ เพราะบ้านเราจน ไม่มีทีวี มีแต่วิทยุเครื่อง

เก่าๆ ลงุชอบฟังเพลงของชาย เมืองสงิห์" ดวงตาสายธารหมองลงเม่ือคิดถงึ

ความหลัง

"ลุงเคยบอกปลาทูมั้ยว่าไม่ใช่ลุงกับป้าแท้ๆ" ดวงฤดีถาม

"บอกตอนสักเจ็ดขวบมั้ง" สายธารนึกถึงตอนเซ้าซี้ลุงกับป้าหลังจาก

ใครๆ บอกว่าหน้าเธอไม่เหมือนคนในครอบครัว
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"พวกเขาบอกหรอืเปล่าว่าพ่อแม่ของปลาทูเป็นใคร" ผูเ้ป็นยายถามต่อ

สายธารยักไหล่ "ลงุกบัป้าบอกไม่รู ้แต่หนูไม่แคร์ เพราะยงัไงส�าหรบัหน ู

ลุงกับป้าคือพ่อแม่"

ทุกคนในห้องรับแขกเงียบครู่หนึ่งก่อนรจเรขแทรกข้ึนมา เธอถาม 

แทนแม่

"ปลาทูไปอยู่เชียงใหม่ได้ยังไง"

คนถูกถามสูดลมหายใจลึก

"พอลุงตายตอนหนูอายุเก้าขวบ เราก็ล�าบากมาก ป้าเลยพาหนู 

ออกจากอยุธยาย้ายไปหากนิหลายจงัหวดั แต่ละท่ีอยู่ไม่นานหรอก" ผูพ้ดูหยดุ 

มองไปรอบๆ ไม่เห็นใครสงสัยสาเหตุจึงเอ่ยต่อ "พอหนูอายุสิบสาม ป้าก็

ตายไปอีกคน" สหีน้าสายธารเรยีบเฉยไม่ได้แสดงความโศกเศร้า "ตอนนัน้หนู 

ไม่มเีงนิสกับาท โชคดีมีเพือ่นชวนท�างานด้วยกนัเลยรอดตายมาได้ หนกู.็..

เป็นเดก็เสร์ิฟมาเรือ่ยๆ จนมาถงึเชยีงใหม่เนีย่แหละ ท่ีนัน่นกัท่องเท่ียวเยอะ 

ได้ทิปหลายบาท"

"แล้วปลาทูสมัครงานได้ยังไง ได้ยินว่าไม่มีบัตรประชาชนไม่ใช่หรือ"

ดวงฤดีขมวดคิว้ ถามสิง่ท่ีเคยฟังจากลกูสาวและลกูเขย สายธารตอบ

ตรงไปตรงมาเพราะรู้ว่าจะไม่มีใครเรียกต�ารวจมาจับตน

"ไม่มี แต่ตอนหลังมีได้ยังไงอย่าถามเลย เดี๋ยวคนที่ช่วยหนูจะซวย"

รจเรขสะดุง้ ขยับปากจะเตอืนว่าอย่าพดูจาไม่เพราะกบัยาย แต่ไม่ทัน

ท�าอย่างนั้น สายธารก็มองไปทางอีกคนที่นั่งติดกับธีรภัทร เธอจ้องคนผม

ยาวตรงสีด�าสนิท ไว้ผมม้าเสมอคิ้ว เห็นแววตาวูบไหวไม่กล้าสู้ตาก็มั่นใจ

ว่าที่เห็นผิวขาวซีดที่แท้คงมาจากอาการหน้าซีด

"คนนี้ใคร ใช่คนที่พวกคุณบอกว่าเอามาเลี้ยงแทนหนูหรือเปล่า"

ออมพลอยหน้าเสยี และเหมือนทุกคนในห้องรบัแขกจะเพ่ิงรบัรูไ้ด้ถงึ

การมีตัวตนของเธอจงึหันมองเป็นตาเดยีว ขณะท่ีผูเ้ป็นพ่อขยับตวัมาจับมอืเธอ 
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พูดด้วยเสียงอ่อนโยน

"ออม ออมพลอย ออมเพิ่งอายุยี่สิบเท่ากับปลาทู ตอนนี้ก�าลังจะขึ้น

ปีสอง คณะอักษรฯ" ธีรภัทรเอ่ยช่ือมหาวิทยาลัยท่ีดวงฤดีเคยท�างานเป็น

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ "ส่วนเรื่องออมพลอยมาเป็นคนในครอบครัวได้

ยังไง พ่อจะเล่ารายละเอียดให้ปลาทูฟังทีหลัง"

สายธารท�าหน้าเหมือนบอกว่าจะเล่าหรอืไม่เล่าก็ได้ จากนัน้ละสายตา

ไปยังออมพลอยท่ีนัง่ก้มหน้าท�าท่าเหมอืนถกูคนตวัใหญ่กว่ารงัแกก่อนหันไป 

ทางประตูห้องรับแขก

มีคนสองคนก้าวเข้ามา คนแรกเป็นชายรปูร่างสนัทัด หน้าตาคมคาย 

บุคลิกท่าทางทันสมัย ส่วนอีกคนเป็นผู้หญิงรูปร่างสมส่วน ไว้ผมดัดยาว 

หน้าสวยหวานเหมือนคนภาคเหนือ เธออยู่ในชุดกระโปรงแขนกุดสีชมพู

ยาวเท่าเข่า

"สายอีกแล้ววิน"

ธีรภัทรมองนาฬิกาตั้งพื้น เอ่ยกับน้องชายผู้มีอายุน้อยกว่าเจ็ดปีแต่

ท่าทางยังเหมือนวัยรุ่น ฝ่ายธาวินยักไหล่ เขาจูงมือคนรักวัยสามสิบแปดปี

เข้าไปสวัสดีดวงฤดี

หลังจากดวงฤดีรับไหว้ โศรดาก็บอกเสียงเบา

"พิงค์รอข้างนอกนะวิน"

"จะไปรอข้างนอกท�าไม"

"มันเป็นเรือ่งภายในครอบครวัวนิ" โศรดามองผูใ้หญ่ในห้องด้วยความ

เกรงใจพลางเหลือบตาไปทางสายธารแล้วส่งยิ้มให้ เธอขยับตัวขณะคนรัก

กระชับมือแน่น

"ไม่เห็นเป็นไร อีกหน่อยยังไงเราก็ต้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

อยู่ดี" ธาวินบอก ครั้นโศรดาท�าตาดุ เขาก็ยอมปล่อยมือเอ่ยเสียงทะเล้น

แบบเด็กๆ "ตามใจที่รักจ้ะ"
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พอโศรดาปิดประตู ธาวินก็ส่งยิ้มกว้างแบบที่ใครเห็นเป็นโกรธไม่ลง

"ขอโทษครับท่ีมาช้า ผมบ่ึงสุดชีวิตมาจากหัวหินเลยนะครับ" ผู้พูด

หมายถึงโรงแรมที่หัวหินซึ่งตนและคนรักพักค้างแรมตั้งแต่เมื่อวาน

"ตื่นสายมากกว่า คนไม่ต้องท�างานท�าการนี่ดีจริง อยากไปไหนก็ไป 

ตื่นกี่โมงกี่ยามก็ได้"

รจเรขเหน็บอย่างรู้ทัน แต่ธาวินไม่โกรธเคือง เขายังยิ้มกว้าง หันไป

ทางหลานสาวแท้ๆ ที่มองตนด้วยสายตาแปลกๆ จากนั้นเขาก็แทรกตัวเร็ว

ผ่านรจเรข ดึงสายธารที่ไม่ทันตั้งตัวขึ้นมากอดเต็มแรง

สายธารผลกัธาวนิออกด้วยความตกใจ ธรีภทัรยืนข้ึนก�าลงัจะต�าหนน้ิอง 

แต่ธาวินกลับแทรกขึ้นก่อน

"น่าน้อยใจจงั ทีตอนเดก็ๆ ไม่เห็นผลกัอาอย่างนี ้มแีต่ร้องขอให้อุ้มข่ีคอ"

ปากบอกน้อยใจ แต่ความจริงคนพูดไม่ได้น้อยใจสักนิด ธาวินมอง

หลานสาวที่ออกอาการตระหนกเต็มตา แววตาเขามีความภาคภูมิใจ

"สวยอย่างท่ีอาวนิคดิไว้ไม่ผดิ แถมยงัเปรีย้วเสยีด้วย" ธาวินมองสผีม

ออกแดงของทรงผมบ็อบสั้นเท่าคาง "หน้าเหมือนพี่มีนเป๊ะ แต่ตัวสูง  

ผวิเหมือนพ่อ อ้อ อาวนิไม่ได้ว่าปลาทูด�านะ อย่างนีเ้ขาเรยีกสแีทน ฝรัง่เห็น 

ต้องว้าว" ผูพ้ดูจ้องส�ารวจจนสายธารวางหน้าไม่ถกู "จบัแต่งหน้าแต่งตวัหรู

เข้าหน่อย รบัรองเป็นนางเอกละครได้สบาย ว่าไง สนใจมัย้เรา อยากเป็นดารา 

หรือเปล่า"

"ธาวิน"

การเรยีกช่ือจรงิคอืการส่งสญัญาณเตอืนอย่างหนึง่จากพีช่าย ธาวนิจงึ

จ�าต้องก้าวออกมานัง่ไขว่ห้างบนท่ีเท้าแขนของโซฟาตวัท่ีออมพลอยนัง่อยู่

"แล้วไงต่อครับ วันนี้เราจะไปเลี้ยงต้อนรับหลานสาวคนสวยที่ไหนดี"

"คิดแต่เรื่องแบบนี้" รจเรขส่ายหน้า

"ให้วนัๆ คดิแต่เรือ่งตวัเลขอย่างพีธ่ ีหรอืแผนการตลาดอย่างพ่ีหยาด
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กไ็ม่ไหวล่ะครบั" ธาวนิหมายถงึต�าแหน่งงานเป็นท่ีปรกึษาให้ธนาคารพาณชิย์ 

แห่งหนึง่ของพีช่าย กบัต�าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดผลติภณัฑ์ส�าหรบัเดก็ 

ของรจเรข "ว่าไงครับ จะไปกินที่ไหน"

"ยังไม่ไปไหนหรอกตาวนิ แม่อยากพาหลานไปเท่ียวบ้านก่อน" ดวงฤด ี

แทนตัวเองเหมือนอย่างที่ใช้กับธีรภัทร

ฝ่ายธาวินไม่ชักชวนอีก เขาสะกิดออมพลอย

"นั่งเฉยท�าไม ลุกพาพี่สาวไปเที่ยวบ้านยายสิ"

ออมพลอยอกึอักในตอนแรก ครัน้อาคะยัน้คะยออีกจึงจ�าใจจะลกุ ทว่า

ดวงฤดีแทรกเสียงเรียบเสียก่อน

"ที่ว่าอยากพาหลานเที่ยวบ้าน แม่หมายถึงหลานแท้ๆ"

บางอย่างจุกขึ้นมาในล�าคอ ออมพลอยไม่กล้าขยับตัวแม้แต่น้อย  

ธรีภทัรไม่พอใจ ขยับปากจะช่วยลกูสาว แต่รจเรขขึงตาห้ามเพราะไม่อยาก

ให้เรือ่งเลก็กลายเป็นเรือ่งใหญ่ โดยทุกสิง่ทุกอย่างท่ีเกดิขึน้นอกจากมองเห็น 

สายธารยังมองออกว่าท่ามกลางความสงบของครอบครัวที่ดูเผินๆ เหมือน

สมบูรณ์แบบ ที่แท้มีฟืนปะทุอยู่ใต้พรม และถ้าหากมีใครพัดกระพือสักคน 

ไฟคงจะลุกติดพรม ร้อนไปตามๆ กัน

กระท่ังสายธารตามดวงฤดีและรจเรขออกไป ธาวินจึงเปิดเผยความ

ไม่พอใจ

"เชอืดเฉือนชะมัด อย่างนีพ้ีธ่จีะท�าไง ขืนปล่อยให้เป็นแบบนีอ้อมพลอย 

กลายเป็นออมพังแน่"

"มันต้องใช้เวลา" ธีรภัทรลูบศีรษะลูกสาวที่ยังก้มหน้าเสียใจต่อค�าพูด

ของดวงฤดี "ออมให้เวลาคุณยายปรับตัวหน่อยนะ"

"พีธ่พูีดอย่างนีท้ั้งปี ตัง้แต่เอาออมมาเลีย้งกส็บิห้าปีแล้ว ไม่เห็นคณุแม่ 

ปรับตัวได้สักที" ธาวินลุกขึ้น เอ่ยเหมือนออมพลอยไม่ได้อยู่ในห้อง "ยิ่งพอ

หลานแท้ๆ กลับมา ไม่ต้องคิดหวังเลยว่าคุณแม่จะปรับตัว บอกตรงๆ  
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ถ้าผมเป็นออม ผมขอพี่ไปอยู่ข้างนอกแล้ว ไม่มัวอยู่ในครอบครวัท่ีมองเรา

เป็นคนอื่นหรอก"

"ธาวนิ!" เสยีงนัน้ท�าธาวนิชะงกั ธรีภทัรส่งเสยีงเข้มเหมือนสหีน้า "ไม่มี

คนอื่นในบ้านนี้ทั้งนั้น"

อึดอัดฮึดฮัดกันอยู่ครู่หนึ่ง ออมพลอยจึงเอ่ยขึ้นมาเพราะไม่อยากให้

สถานการณ์แย่ลงด้วยสาเหตุจากตน

"อาวนิไม่ได้ตัง้ใจพดูแบบนัน้หรอกค่ะพ่อ ส่วนเรือ่งคณุยาย ออมเข้าใจ 

ยิ่งในเวลานี้ด้วยแล้ว..." ออมพลอยพยายามบังคับน�้าตาไม่ให้ร่วงพรู "พ่อ

ไม่ต้องคิดมากนะคะ ออมรอคุณยายไหวค่ะ"

หญิงสาวเอ่ยประโยคสุดท้ายด้วยเสียงแผ่วเบา ธีรภัทรถอนใจยาว 

บอกบางสิ่งที่แม้แต่ตัวเองยังไม่มั่นใจ

"สักวันคุณยายจะยอมรับออม"

ธรีภทัรดงึตวัลกูสาวมากอดปลอบโดยมีธาวินสัน่ศรีษะอยูข้่างๆ อย่าง

ไม่เชื่อว่า 'สักวัน' จะมีจริง

หลังจากธีรภัทรออกไปคุยโทรศัพท์เรื่องงาน และธาวินไปส่งโศรดาที่

ร้านขายดอกไม้ที่เธอเป็นเจ้าของ ก็เหลือออมพลอยอยู่ในห้องรับแขกตาม

ล�าพัง

ร่างเล็กผอมบางในชุดกระโปรงแขนกุดสีอ่อนยาวกรอมเท้ายืนอยู ่

ตรงหน้าต่าง ดวงตากลมสีน�้าตาลเข้มหม่นหมอง แววตาปะปนด้วยความ

วิตกหวาดหวั่น ส่วนความยินดีนั้นหล่นร่วงไปตั้งแต่สบดวงตากระด้างของ

สายธาร และสูญหายหมดสิ้นหลังได้ยินค�าพูดของผู้เป็นยาย

'หลานแท้ๆ'

นี่เป็นค�าที่ทิ่มแทงใจมากว่าสิบปี ออมพลอยรู้เหมือนอย่างที่คนอื่นรู้

มาตลอดว่าตนไม่ใช่หลานแท้ๆ ของดวงฤดี และไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของธีรภัทร
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กบัรสรนิ เธอเป็นเดก็ก�าพร้า ถกูผูใ้ห้ก�าเนดิทอดท้ิงตัง้แต่แบเบาะ เธอจ�าได้

อย่างเลอืนรางว่าตอนเลก็ๆ เคยอยู่บ้านอีกหลงั บ้านหลงันัน้มีเพือ่นเยอะแยะ 

จนกระท่ังวนัหนึง่ตอนอายหุ้าขวบกมี็ผูช้ายกบัผูห้ญิงหน้าตาหล่อสวยท่าทาง

ใจดีคู่หนึ่งพาเธอมาอยู่บ้านหลังนี้

ถึงไม่ใช่ลูกที่แท้จริง แต่พวกเขาก็ให้เธอเรียกว่า 'พ่อ' กับ 'แม่' และ

เลีย้งดอูย่างดีจนออมพลอยคิดเหมือนกบัท่ีเพ่ือนบอกว่าชีวิตตนไม่ต่างจาก

ในนิทาน ที่แม้ในตอนต้นจะพบเรื่องราวหนักหนาสาหัส แต่สุดท้ายก็ได้รับ

พรวเิศษ พลกิเปลีย่นจากเดก็หญิงก�าพร้าท่ีอาศยัอยู่ในกระท่อมน้อยกลายเป็น 

เจ้าหญิงในปราสาทหลังใหญ่ และพบกับความสุขชั่วนิรันดร์

ทว่าในความเป็นจริงความสุขชั่วนิรันดร์ไม่มีจริง เพราะตลอดเวลาที่

ผ่านมา ถงึแม้มีชีวติท่ีสมบูรณ์พร้อมอย่างไร กยั็งมีอยู่สองเรือ่งท่ีสร้างความ

ทุกข์ใจแก่ออมพลอยเสมอ

เรื่องแรกคือเรื่องที่ยายไม่เคยยอมรับเธอ ไม่เคยเลยแม้แต่น้อย

เรื่องที่สองคือเรื่องที่พ่อกับแม่ไม่เคยมองว่าเธอเป็นเธอ

ออมพลอยเริม่จบัเรือ่งท่ีสองได้ตอนอยู่ช้ันมัธยมต้น ตอนนัน้พ่อกบัแม่ 

พาเธอไปเท่ียวเกาะสมุย แล้วเธอซุ่มซ่ามตกสระน�้าของโรงแรม ถึงแม ้

สระน�้าจะไม่ลึก แต่พ่อและแม่กลับตื่นตระหนก หวีดร้องหวาดผวาราวกับ

ความลึกของสระน�้าเหมือนดั่งความลึกของทะเล

และต่อๆ มา เธอจับได้จากค�าพูดของแม่

'เพราะตอนท้องแม่ชอบกินบะหมี่แน่ๆ ออมถึงได้ชอบกินบะหมี่นัก'

'ตอนรู้ว่าได้ลูกผู้หญิง แม่ก็คิดไว้แล้วว่าต้องให้ออมเรียนโรงเรียนนี้ 

เพราะคุณยาย ป้าหยาด แล้วก็แม่จบจากที่นี่ทุกคน อ้อ แล้วออมต้องเข้า

ชมรมห้องสมุดด้วยนะ พวกเราจะได้เหมือนกัน'

เพราะความอยากเหมือน อยากเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนใน

ครอบครวั ออมพลอยจงึเป็น จงึท�าตามอย่างท่ีลกูสาวของธรีภัทรและรสรนิ
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ควรจะเป็น เธอไม่อยากเป็นจุดสีด�าบนผ้าสีขาว ถึงแม้การกระท�าดังกล่าว

จะก่อให้เกิดความอึดอัด แต่มันก็ปลอดภัยส�าหรับเด็กก�าพร้าไม่มีทางไป

เช่นเธอ

อย่างไรก็ตามความปลอดภัยก็มีจุดจบ เมื่อวันหนึ่งพ่อบอกเธอว่า 

พบตัวลูกสาวที่แท้จริงแล้ว

ตอนรู้ข่าวออมพลอยกระโดดร้องไชโย เธอดีใจกับพ่อ ยาย ป้าหยาด 

และอาวินเหลือเกิน กระทั่งแอบเล่าข่าวดีให้ลินลาฟัง เพื่อนสนิทที่รู้จักกัน

ตั้งแต่ชัน้มธัยมปลายคนนี้กลับมองอีกอย่าง เธอบอกว่าออมพลอยก�าลังจะ

พบปัญหาใหญ่ ให้เตรียมตัวเตรียมใจโดนเขี่ยออกจากครอบครัว

จากดีใจจึงกลายเป็นความกังวล ทีแรกออมพลอยยังปลอบตัวเองว่า

ไม่มทีางถกูทอดท้ิง อีกท้ังผู้หญิงท่ีชือ่สายธารคงมีนสิยัน่ารกัเหมอืนพ่อกบัแม่ 

กระท่ังพบหน้า เห็นท่าทางกระด้างเย็นชา เธอก็รู้ว่าคาดการณ์ผิดไปมาก 

อย่างไรกต็ามแววตาของสายธารไม่ได้ท�าให้เธอหวาดวิตกไปกว่าแววตาของ

ทุกคนในครอบครวั ซ่ึงล้วนเป็นแววตาท่ีเธอไม่เคยเห็นมาก่อน มันเป็นแววตา 

ของคนท่ีมีความสุข...สุขสมหวังกับค�าอธิษฐานและปาฏิหาริย์ท่ีมีอยู่จริง

หญิงสาวหันกลับมาทางโซฟา กวาดมองปราสาทตาละห้อย รู้สึกเจ็บหน่วง

ตรงหัวใจหลงัจากเกดิค�าถามว่าเมือ่ออมพลอยตวัจรงิกลบัมาแล้ว จากนีเ้ธอ

จะกลายเป็นใคร

ใบหน้าคมสวยแหงนมองบ้านเดีย่วลกัษณะเรยีบหรท่ีูแตกต่างจากบ้าน

หลังแรกซึ่งเป็นแบบโมเดิร์น โดยบ้านทั้งสองหลังมีความสูงสองชั้นเท่ากัน 

แต่บ้านหลังนี้ขนาดเล็กกว่า สภาพก็เก่ากว่าเล็กน้อย ทว่าพื้นที่รอบๆ กลับ

กว้างขวางกว่าพอสมควรและร่มรื่นมากกว่าด้วย

สายธารมองพวงช่อของดอกเล็บมือนางริมรั้ว ในตอนแรกเธอคิดว่า

ต้องนัง่รถอีกไกลเพือ่ไปบ้านดวงฤด ีแต่ความจรงิกลบัไม่ต้องนัง่รถ ระยะทาง 
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ของบ้านท้ังสองหลังสามารถเดินถึงกันได้โดยไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะอยู่ใน

ซอยเดียวกัน ห่างเพียงบ้านสามหลังคั่นกลาง

ก้าวเข้าไปในบ้านกน็กึท่ึงในความเป็นระเบียบสะอาดสะอ้าน หญิงสาว

ไม่เห็นฝุ่นละอองตามพื้นหรือเฟอร์นิเจอร์แม้แต่น้อย เธอนึกเปรียบเทียบ

กับห้องพักขนาดเท่ารูหนูท่ีตนกับเพื่อนสาวเสิร์ฟเช่าอยู่ด้วยกันซ่ึงมักรก

เลอะเทอะด้วยทิชชูใช้แล้ว กล่องโฟม และขยะมากมายของรูมเมตจอม

สกปรก แต่อย่างไรกต็ามเรือ่งดงักล่าวล้วนกลายเป็นเรือ่งจิบ๊จ๊อยเมือ่เทียบ

กับเรื่องที่เพื่อนร่วมงานมักพาผู้ชายมานอนค้างในห้อง

สายธารยังคงมองไปรอบๆ ความจริงหญิงสาวไม่อยากเช่ือสายตา

เหมือนกันว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสอยู่ในบ้านแบบเดียวกับพวกผู้ดีอย่างท่ีเคย

เห็นในละครโทรทัศน์ และยังจะได้เป็นนางเอกอีกด้วย

หวนนกึถงึตอนพบธรีภทัรและชินโชต ิตอนแรกสายธารคดิว่าท้ังคูเ่ป็น

พวกเฒ่าหัวง ูชอบเลีย้งดูเด็กสาวเหมือนอย่างท่ีเคยเจอเสยีอีก ทว่าเมือ่พวกเขา 

มาที่ร้านบ่อยขึ้น ปฏิบัติต่อเธออย่างสุภาพกว่าปกติก็เริ่มเอะใจ เกิดกังวล

ว่าจะถกูจบัในเรือ่งผดิกฎหมายท่ีท�าไว้ จงึเริม่คดิหาทางหลบหนไีปอยูท่ี่อ่ืน

ทว่าไม่ทันขนย้ายข้าวของ ธีรภัทรกลับย่ืนข้อเสนอท่ีท�าให้ตกตะลึง 

คือการให้เธอตรวจดีเอ็นเอว่าตรงกับเขาหรือไม่

แรกทีเดียวเธอคิดว่าเป็นแค่เรื่องอ�า ไม่ก็เป็นมุกใหม่ของหนุ่มใหญ่ที่

ต้องการหลอกล่อตนไปเป็นเมียเกบ็ แต่ครัง้ต่อมาธรีภทัรยงัคงตือ๊แบบเดมิๆ 

แถมยังพาผูห้ญิงหน้าตาเรยีบๆ ท่าทางคล่องแคล่วอีกคนมาด้วย ซ่ึงเธอเคย

คิดว่าเป็นภรรยาของธีรภัทร

'พวกเรามีข้อเสนอให้ ถ้าหนูยอมตรวจดีเอ็นเอ นอกจากไม่เสียเงิน

สักบาท พวกเรายังจะให้ค่าเสียเวลากับหนูด้วย'

สายธารนึกถึงตอนรจเรขเปิดฉากเจรจาข้อตกลง ตอนนั้นเธอท�าเป็น

ลังเลเล่นตัวอยู่ครู่หนึ่ง
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'เท่าไหร่'

'หนูต้องการเท่าไหร่' ธรีภทัรพดูบ้าง สายธารไม่ทันตอบ รจเรขกพู็ดก่อน

'หนึ่งแสน'

สายธารตาโตก่อนท�าเป็นไม่รู้ไม่ช้ี เอ่ยต่อรองจ�านวนตัวเลขเล่นๆ 

พลางคิดว่าได้ก็เอา ไม่ได้ก็เอาแค่แสนหนึ่งก็ได้

'สามแสน'

'ตกลง' ธีรภัทรตกลงง่ายดาย

'งัน้กต็กลงเหมือนกนั แต่บอกไว้ก่อน ไม่ว่าผลตรวจเป็นยังไง พวกคณุ 

ต้องจ่ายสามแสน กินอยู่ฟรีทุกอย่าง แล้วพรุ่งนี้ต้องจ่ายมัดจ�าครึ่งนึงก่อน 

ไม่งั้นอย่าหวังว่าจะได้แม้แต่เส้นผมฉัน'

ท�าขู่ไปอย่างนัน้เอง เพราะแท้จรงิก่อนหน้านัน้สายธารเคยพดูออกเสยีง 

ช่ือและนามสกุลของธีรภัทรบนเว็บไซต์กูเกิลเพ่ือค้นหาประวัติเขาจนเห็น

ข่าวเก่าๆ เรื่องลูกสาว รวมถึงข่าวต�าแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตน่าเชื่อถือ 

ซึ่งยืนยันว่าเขาไม่ใช่มิจฉาชีพอย่างแน่นอน อีกทั้งรายละเอียดที่บอกว่าลูก

ของเขาหายไปกับสายน�้าก็ท�าให้สายธารอยากพิสูจน์ตัวตนเช่นกัน

จากนัน้สายธารเดนิทางมากรงุเทพฯ โดยมรีจเรขกบัธรีภัทรพาเธอไป

ยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และเม่ือผลตรวจออกมา สายธารก็ลืมเรื่องเงิน 

ค่าจ้างที่เหลือไปเลย

ร่างสงูเพรยีวก้าวตามดวงฤดแีละรจเรขมาถงึช้ันสองของบ้าน ก่อนรจเรข 

จะท�าท่าแปลกๆ คล�าตามเสื้อเชิ้ตและกระเป๋ากางเกงขายาว

"แย่จริง ลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่บ้านธี"

รจเรขบ่นตวัเอง เธอขอตวัลงไปชัน้ล่างเพือ่ใช้โทรศพัท์บ้านโทรถงึหทัย 

แม่บ้านท่ีท�างานให้กบัครอบครวัธรีภทัรและครอบครวัตนเพ่ือให้น�าโทรศพัท์

มือถือมาให้ ขณะดวงฤดีเปิดประตูห้องห้องหนึ่งที่อยู่ข้างห้องนอนตนเอง

ห้องนัน้เป็นห้องนอนเหมือนกบัห้องท่ีมกัจะเห็นในนติยสาร ไม่ตกแต่ง
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หวานจนเลี่ยนและไม่ดูโบราณเหมือนเฟอร์นิเจอร์อ่ืนภายในบ้าน ในนั้นมี

เตียงนอนขนาดหกฟุตตั้งอยู่มุมหนึ่ง ส่วนอีกมุมเป็นโต๊ะเขียนหนังสือ และ

มีชั้นหนังสือเล็กๆ ด้วย

เห็นสหีน้าสายธาร ดวงฤดกีพ็อใจ จงูหลานเข้ามาในห้อง นัง่ลงบนเตยีง 

ที่มีอัลบั้มรูปวางอยู่

"ห้องนีเ้คยเป็นห้องนอนของปลาทู เม่ือก่อนเวลาธงีานยุ่งกลบับ้านดกึ 

มนีจะพาหนมูาค้างท่ีนี"่ เจ้าของบ้านแสดงความเอ็นดรูกัใคร่ด้วยการทัดผม

บ็อบสัน้ของหลานเข้ากบัใบหู "ยายจ้างให้เขามาออกแบบใหม่ ปลาทูชอบม้ัย"

สายธารพยักหน้า ขยับตวัออกห่างดวงฤดเีลก็น้อยเพราะยงัไม่คุน้ชิน

กับการถูกสัมผัส

"ธที�าห้องไว้ให้ปลาทูเหมือนกนั เราคยุกนัว่าจะให้ปลาทูพกัท้ังสองบ้าน" 

พดูจบแค่นัน้ รจเรขท่ีเพิง่โทรศพัท์เสรจ็กเ็ดนิผ่านประตหู้องนอนเข้ามา เธอ

ถือหนังสือมาด้วยเล่มหนึ่งแล้วยื่นให้สายธาร

"รู้มั้ยใครเขียน" รจเรขถามยิ้มๆ

"ไม่รู้" สายธารตอบตามตรง พลิกหนังสือนิทานแป๊บเดียวก็วางลง

อย่างไม่สนใจ รจเรขสบตาดวงฤดีแล้วบอก

"พ่อเราไง"

คิ้วเหนือดวงตาคมสวยเลิกขึ้น ฝ่ายป้าเอ่ยต่อ

"ธีไม่ได้ท�างานเป็นที่ปรึกษาธนาคารอย่างเดียว ยังเป็นนักเขียนด้วย 

แต่นานๆ ถึงออกหนังสือสักเล่ม เป็นหนังสือเด็กทั้งนั้น ปลาทูเปิดดูสิ"

"ยังไม่อ่านตอนนี้" สายธารปฏิเสธ ครั้นรจเรขคะยั้นคะยอ เธอกลับ

หยิบอัลบ้ัมภาพข้างตัวข้ึนมา พลิกเปิดดูก็เห็นภาพเด็กชายหน้าตาดีกับ 

เด็กหญิงอีกสองคน

"ธี ป้าหยาด แล้วก็...มีน แม่ของหนู" ดวงฤดีบอก สายธารจ้องหน้า

เด็กหญิงถกัผมสองเปียหน้าตาสวยท่ีซ้อนจกัรยานธรีภทัร "ตอนเดก็ๆ ชอบ
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วิง่เล่นกนัสามคนนัน่แหละ อ้อ มีวนิอกีคน จนวินเอาแต่ดกูาร์ตนูและหยาด

เข้าชมรมกีฬา เลยเหลือแค่ธีกับมีน"

"สองคนนี้เขาเป็นพวกหนอน" รจเรขแทรก

"หนอน?" สายธารเงยหน้า ดวงฤดีอธิบาย

"หมายถงึหนอนหนงัสอื...ตอนนัน้ยายกบัปู่ของปลาทูมวัยุ่งกบังาน แล้ว

นกึว่าสองคนสนทิกนัแบบพีน้่องเลยไม่ทันสงัเกตหรอกว่าท้ังคูไ่ปชอบพอกนั

ตอนไหน มารูอี้กทีตอนธีใกล้เรยีนจบโทจากเมืองนอก เขาให้ปู่มาทาบทาม

มีนกบัยาย"

ผู้ใหญ่ท้ังสองคนย้ิมให้กับความทรงจ�า ขณะสายธารไม่รู้สึกอะไร  

เธอพลิกเปิดดูภาพไปเรื่อยๆ ผ่านภาพตอนรสรินเรียนมัธยม รับปริญญา 

งานแต่งงาน และคลอดลูก

หญิงสาวมองเดก็หญิงหน้าตาน่าเอ็นดวูยัขวบเศษบนชิงช้า พยายาม

นึกทวนว่าจ�าเหตุการณ์ดังกล่าวได้บ้างหรือไม่ ก็พบแต่ความว่างเปล่า เธอ

เปิดอีกหน้า พบรูปงานปาร์ตี้เล็กๆ ซึ่งจัดที่ชั้นล่างของบ้านหลังนี้ เธอมอง

ใบหน้าทุกคนท่ีล้วนแจ่มใส ส่วนตวัเธอนัน้ก�าลงักนิขนมเค้กอย่างเอรด็อร่อย

"งานวันเกิดของออมตอนอายุสองขวบ"

เมื่อหลานสาวหยุดให้ความสนใจกับภาพ รจเรขก็บอกขณะมองป้าย 

'Happy Birthday to Aomploy' ที่แขวนอยู่บนผนัง สายธารเงยหน้าจาก

อัลบั้มรูป แหงนมองป้าที่ยืนอยู่

"เมื่อก่อนออมพลอยคือชื่อของหนู?"

ไม่มีใครรู้ว่าขณะพูดสายธารรู้สึกอย่างไรเพราะสีหน้าแววตาของเธอ

เรียบเฉย รจเรขเองเสยีอกีท่ีหน้าเจือ่น ดวงฤดพูีดหลงัจากขึงตาดใุส่ลกูสาว

คนโต

"ใช่ เม่ือก่อนปลาทูช่ือออมพลอย เป็นช่ือท่ียายตั้งให้เอง เพราะว่า 

พ่อหนทู�างานธนาคาร ตอนแรกจะตัง้ว่าออมสนิหรอกนะ แต่คนใช้กนัเยอะแล้ว" 
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ผู้พูดเอ้ือมมือปิดอัลบ้ัมภาพ เอ่ยเสียงดังข้ึนด้วยความไม่ชอบใจต่อเรื่องท่ี

เกิดขึ้นในอดีต "ยายไม่เคยเห็นด้วยท่ีพ่อกับแม่หนูเอาช่ือออมพลอยไปตั้ง

ให้เดก็นัน่ และไม่เคยเห็นด้วยเรือ่งรบัเดก็ไม่รูหั้วนอนปลายเท้าคนนัน้มาเลีย้ง 

เป็นลกู เป็นหลานยาย เด็กคนนัน้มันหน้าซ่ือตาใส ชอบท�าท่าทางน่าสงสาร

เหมือนถกูรงัแก แต่จรงิๆ แล้วมันร้ายกาจ ขโมยได้แม้กระท่ังตวัตนของหลาน 

ชื่อของหลาน!"

"คุณแม่!"

รจเรขปรามแม่ไม่ให้แสดงความจงเกลียดจงชงัออมพลอยมากกว่านี้ 

แต่ดวงฤดีเข้าใจผิดคิดว่าถูกต�าหนิ

"ท�าไมยายหยาด แกอายท่ีจะให้ปลาทูรู้ความจริงหรือไงว่าแกก็เป็น

ส่วนหนึ่งที่ท�าร้ายปลาทู"

สายธารเลกิคิว้ ความจรงิเธอไม่ชอบสถานการณ์ท่ีด�าเนนิอยู่เท่าใดนกั 

แต่มันก็น่าสนใจไม่น้อย เธอต้องการรู้ตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับความเป็นมา

ของตนเอง และดูเหมือนตอนนี้ดวงฤดีจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่สักเท่าไร

"เพราะแกเป็นคนแนะน�าน้องให้รบัลกูบุญธรรมมาเลีย้ง เรือ่งถงึได้เป็น

แบบนี้ ถ้าตอนนั้นแกไม่พูดกับมีนกับธี วันนี้ทุกอย่างก็ลงตัว ไม่มีใครเป็น

ส่วนเกิน รกหูรกตา"

รจเรขอ้าปากจะแย้งวา่ออมพลอยไม่ใช่สว่นเกิน แตไ่ม่ทนัพูดก็ไดย้นิ

เสยีงโทรศพัท์มือถอืของตนดงัขึน้มาเสยีก่อน รจเรขจงึไม่พดูอะไรอกี หันหลงั 

เดินลงไปชั้นล่างเพื่อหยิบโทรศัพท์ที่มีคนน�ามาคืนให้แล้ว

ดวงฤดียังคงปากคอสั่นด้วยความโกรธ กระท่ังรู้ตัวว่าถูกมองอยู่ก ็

สงบสติอารมณ์ จับมือหลานสาวแน่น

"หลานยายมีปลาทูคนเดยีวเท่านัน้ แล้วอีกหน่อยยายจะตัง้ชือ่ใหม่ให้

ปลาทู เอาให้ไม่เหมือนใครแล้วยังเพราะที่สุด"

คนท่ีไม่ได้เห็นความส�าคัญของการมีช่ือใหม่พยักหน้าเออออตามน�้า 
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ฝ่ายยายมองด้วยความชื่นใจที่หลานสาวเป็นคนว่านอนสอนง่ายพลางบอก

ถึงแผนการที่วางไว้

"นอกจากชื่อใหม่ ยายอยากให้ปลาทูมีชีวิตใหม่ด้วย"

คิ้วสายธารขมวด เธอท�าหน้าไม่เข้าใจ

"ยังไง"

"อย่างแรกต้องเริ่มจากพูดจาให้ไพเราะก่อน เสียงต้องนุ่มนวล เวลา

พูดกับผู้ใหญ่ต้องมีค�าลงท้ายคะค่ะ"

หญิงสาวนิ่งอึ้ง เกิดอาการเกร็งด้วยไม่อยากยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ดวงฤดีเห็นปฏิกิริยาดังกล่าวก็ไม่ดุว่า ยังคงเอ่ยอย่างอ่อนโยน

"ยายไม่เรง่ปลาทหูรอก ค่อยเป็นค่อยไปก็ได ้แต่มอีกีสองเรือ่งทีย่งัไง

ยายคงต้องเร่ง"

"อะไร...คะ"

ดวงฤดียิ้ม พอใจที่สายธารเรียนรู้เร็ว แม้ยังท�าได้ไม่ดีนักก็ตาม

"ยายกบัพ่ออยากให้ปลาทูเรยีนหนงัสอื...ยายรูม้าว่าปลาทูไม่ได้เรยีน" 

ดวงฤดีมองหนังสือนิทานท่ีธีรภัทรเป็นผู้แต่ง รู้ว่าเม่ือครู่ท่ีสายธารปฏิเสธ

ไม่ยอมอ่านเพราะอ่านไม่ออกต่างหาก แต่ก็ไม่เอ่ยสาเหตุออกมาเพ่ือย�้า

ปมด้อย ผูเ้ป็นยายมองใบหน้าคมแดงก�า่ด้วยความอับอาย "ยายมลีกูศษิย์สนทิ 

อยู่คน คนนีเ้ขาเป็นเพ่ือนรุน่น้องของแม่ปลาทู มลีกูชายเป็นตวิเตอร์ดงัเชียวล่ะ 

ชื่อว่านิรันดร์ ยายไว้ใจครอบครัวนี้เลยจะให้เขามาสอนหนังสือหนู แล้วพอ

ปลาทูพร้อมค่อยไปเรียน กศน."

ฝ่ายยายอธิบายถึงแผนการในอนาคต พร้อมบอกสาเหตุท่ีไม่ได้เป็น 

ผู้สอนหนังสือแก่หลานสาวเองเพราะติดปัญหาเรื่องเวลา เนื่องจากต้อง

ประชุมกบัสมาคมท่ีตนเป็นกรรมการ อีกท้ังยังต้องการให้หลานรูจ้กัคนอ่ืนบ้าง 

สายธารฟังอย่างสนใจ เพราะใฝ่ฝันมานานว่าอยากเรียนหนังสือ กระท่ัง 

ดวงฤดบีอกเล่าเรือ่งเรยีนจบ หญิงสาวกถ็ามถงึอีกเรือ่งท่ีดวงฤดจี�าเป็นต้อง
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เร่งรัดตน

"เรื่องนี้อาจฝืนใจปลาทูบ้าง แต่ยังไงก็ต้องท�า" ผู้พูดหยุดนิดหนึ่ง 

"ความจริงธีไม่เห็นด้วยกับยาย แต่ยายคิดว่าเราคงห้ามความสงสัยของคน

ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ยายจงึจ�าเป็นต้องจ้างคนมาเป็นพ่อแม่ปลอมๆ ของปลาทู"

สายธารจับต้นชนปลายไม่ถูกในตอนแรก แต่เพียงครู่เดียวก็เข้าใจสิ่ง

ที่ดวงฤดีต้องการสื่อ

"คุณกลัวคนถามถึงอดีตของหนูเลยจะสร้างอดีตปลอมๆ ขึ้นมาเพื่อ

หลอกคนอื่นว่าหนูถูกเลี้ยงมาโดยพ่อแม่ที่คุณหามาให้?"

ดวงฤดีพยักหน้า

"ท�าไม"

"เพื่ออนาคตของปลาทู ให้คนคิดว่าปลาทูเป็นลูกชาวไร่ห่างไกล 

ความเจริญย่อมดีกว่าเป็นลูกเลี้ยงของลุงกับป้าเก็บของเก่าขาย...อีกอย่าง

ในสายตาคนทั่วไป...เด็กเร่ร่อนดูไม่ดีนักหรอก"

"...แล้วไม่กลัวคนอื่นรู้ความจริงเหรอ"

"ถ้าเราสร้างเรือ่งปลอมได้อย่างแนบเนยีนก็ไม่มีใครสงสยัหรอก ฉะนัน้

นบัจากนีเ้ป็นต้นไป ปลาทูต้องตัง้ใจเรยีน เชือ่ว่าตวัเองเป็นลกูของพ่อกบัแม่ 

ที่ยายหามาให้ เพราะยายจะเปิดตัวปลาทูกับทุกคนเดือนหน้า"

"เดอืนหน้า!" ดวงตาคมเบิกโต "ท�าไมต้องเดอืนหน้า มเีวลาเตรยีมตวั

นิดเดียวเอง"

"เพราะเดือนหน้าเป็นวันเกิดยาย เป็นจังหวะเหมาะพอดี ยายอยาก

เปิดตัวปลาทูวันนั้น"

สายธารออกอาการกังวลอย่างเห็นได้ชัด เธอต่อรอง

"ขอเวลาอีกสองสามเดือนไม่ได้เหรอ"

"ไม่ได้ ถ้านานเกนิไป เกดิข่าวพ่อแม่ปลอมรัว่ไหล พวกเราจะล�าบาก"

หญิงสาวจ�าใจต้องยอมรบั เธอกดัรมิฝีปาก รูส้กึว้าวุ่นกบัความวุ่นวาย
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ที่ไม่นึกว่าจะเกิดขึ้น เพราะคิดว่าพอตรวจดีเอ็นเอแล้วว่าใช่ ทุกอย่างก็จบ 

เธอจะมีชีวิตที่สุขสบายตลอดไป

"ความจริงยังมีอีกเรื่องนึง" ดวงฤดียังพูดต่อ

"ไหนบอกมีแค่สอง" น�้าเสียงสายธารกลับมาห้วนดังเดิม ดวงฤดีมอง

ท่าทางขัดใจของอีกฝ่ายด้วยความเอ็นดู

"เรื่องนี้ปลาทูไม่ต้องท�าอะไร เพราะยายจะเป็นคนท�าเอง"

"หมายความว่าไง...คะ" พอรูว่้าตนเองไม่ต้องท�าอะไร สายธารจึงค่อย

รู้สึกดีขึ้น ครั้นได้ฟังเรื่องที่ดวงฤดีบอก ดวงตาเธอก็เบิกโต

"ยายจะท�าพนิยักรรมใหม่ จะยกทรพัย์สนิส่วนใหญ่ให้ปลาทูเพราะมนั

เป็นของมีนอยู่แล้ว แต่ก่อนหน้านีห้ลงัมีนตาย ยายได้ยกให้ป้าหยาดท้ังหมด 

ส่วนที่ธียกให้ออมพลอยก็เหมือนกัน ยายจะพูดกับพ่อเราว่าให้ยกให้ปลาทู

คนเดียว"

สายธารตกตะลงึ กลนืน�า้ลายขณะนกึถงึเงนิก้อนโตท่ีมากกว่าสามแสน

ตั้งไม่รู้กี่ร้อยเท่าพลางเผลอร�าพึงออกมา

"เป็นไปได้เหรอนี่"

"เป็นไปได้สิ" ดวงฤดีเข้าใจว่าหลานสาวไม่เชื่อว่าตนจะท�าจริง "อย่าง

ออมพลอยจะยกสมบัติให้ท�าไม ไม่ใช่ลูกแท้ๆ สักหน่อย...ของหยาดก็

เหมือนกนั" ผูพ้ดูหยุดนดิหนึง่ ตดัสนิใจบอกความจรงิท่ีคดิว่าอย่างไรวนัหนึง่ 

สายธารต้องรู้อยู่ดี "ป้าหยาดไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของยายหรอก เป็นลูกของลูกพี่

ลกูน้องยาย ตอนนัน้ยายมีลกูยากเลยไปขอญาตมิาเลีย้ง แต่เลีย้งได้ไม่นาน

ยายก็ท้องแม่เรา ยายถึงได้จะท�าพินัยกรรมใหม่ เพราะยังไงลูกหลานในไส้

ก็ต้องได้มากกว่าพวกนอกไส้"

สายธารฟังผลประโยชน์ของตัวเองด้วยความสนใจ ท้ังยังเข้าใจถึง

สาเหตุท่ีรจเรขแนะน�ารสรินกับธีรภัทรเรื่องน�าออมพลอยมาเลี้ยง เพราะ 

เจ้าตัวคงเห็นว่าเป็นเรื่องคล้ายกับตัวเอง หญิงสาวฟังเรื่องทรัพย์สินของ 
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ดวงฤดีไปเรื่อยๆ กระท่ังครู่หนึ่งจึงเพิ่งสังเกตเห็นปลายเท้าของรจเรขตรง

บานประตูด้านนอกห้องที่เปิดอยู่

Princess LL : ตั้งชื่อไรอ่ะ งง

ออมพลอยท่ีเกบ็ตวัเงยีบอยู่ในห้องนอนหยิบโทรศพัท์มอืถอืข้ึนมาอ่าน

หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณเตือนว่ามีข้อความใหม่จากแอพพลิเคช่ันไลน์ 

เธอพิมพ์ตอบลินลา

Who am I? : ตั้งให้เข้ากับสถานการณ์

ออมพลอยส่งสติ๊กเกอร์เด็กผู้หญิงร้องไห้

ลินลาส่งสติ๊กเกอร์รูปหมีให้ก�าลังใจ

Princess LL : แย่ดิ เรื่องเป็นไง ยายปลาทูสวยหรือเปล่า เล่า!

Who am I? : สวยมาก หน้าเหมือนแม่เปี๊ยบเลย มิน่าลุงชินถึงจ�าได้

Princess LL : สวยกว่าเรามั้ย

Who am I? : ถามจริงหรือถามเล่นๆ เนี่ย

ออมพลอยพิมพ์ถาม ครั้นเพื่อนอ่านแต่ไม่ตอบก็พิมพ์ต่อ

Who am I? : เป็นดาราได้สบาย ลิปดาไม่อยู่เหรอ

หญิงสาวถามถึงน้องชายฝาแฝดของลินลา อีกฝ่ายส่งสติ๊กเกอร์แมว

ท�ารูปกากบาทมาให้
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Princess LL : นิสัยล่ะ โอป่ะ?

Who am I? : ไม่รู้สิ ยังไม่ได้คุยกัน อ้อ แต่เขาถามพ่อว่าเราเป็นใคร 

ใช่คนที่เอามาเลี้ยงแทนเขาหรือเปล่า

ลินลาส่งเครื่องหมายตกใจ

Princess LL : ว้าย แรงนะยะยายปลาเน่า

Who am I? : เขาชื่อปลาทู

Princess LL : สวยแต่นิสัยเสียก็สมควรเป็นปลาเน่าแล้ว

ออมพลอยไม่ได้ตอบ ลินลาจึงพิมพ์ต่อ

Princess LL : แล้วท�าไมถึงเปลี่ยนชื่อเป็น Who am I?

Who am I? : เพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร จะถูกเขี่ยอย่าง

ที่เธอบอกเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลย

Princess LL : บอกแล้วให้เตรียมใจ แล้วยังไง รู้ได้ไงว่าโดนเขี่ยแน่

ออมพลอยพมิพ์เล่าเรือ่งตอนท่ีรูจ้ากหทัยว่าป้าต้องการโทรศพัท์มือถอื 

คืนด่วน แต่หทัยยังติดพันกับงานในครัว เธอจึงอาสาเป็นคนน�าไปคืนให้ 

กระท่ังถงึบ้านของยายแล้วไม่พบใครท่ีชัน้ล่าง เธอเลยถอืวสิาสะข้ึนไปช้ันบน 

กระทั่งพบว่าประตูห้องนอนสายธารเปิดอยู่จึงจะเรียกป้า ทว่าไม่ทันเรียกก็

บังเอิญได้ยินสิง่ท่ียายก�าลงักล่าวหาเสยีงดงัว่าตนเป็นหัวขโมย ขโมยกระท่ัง

ชื่อของสายธาร เธอจึงเปลี่ยนใจกลับลงมาชั้นล่าง วางโทรศัพท์มือถือของ

ป้าไว้บนโต๊ะและออกมาอย่างเงียบๆ  ท้ังท่ีในใจก�าลังร้องไห้เสียงดังด้วย

ความเสียใจน้อยใจ
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Princess LL : มันก็จริงนะเรื่องเธอเอาชื่อเขามาใช้

คนอ่านสะอึก ก�าลังจะวางโทรศัพท์ไว้ที่เดิมถ้าลินลาไม่พิมพ์ประโยค

ถัดมาเสียก่อน

Princess LL : แต่มันไม่ใช่ความผิดเธอสักหน่อย เป็นเราหน่อยไม่ได้ 

จะตัง้ช่ือใหม่ให้เรดิท่ีสดุในสามโลกแล้วหอบผ้าไปอยู่ท่ีอ่ืนซะเลย ไม่เห็นแคร์

Who am I? : พูดเหมือนอาวิน

ลินลาส่งสติ๊กเกอร์รูปเครื่องหมายค�าถาม

Who am I? : อาวินบอกว่าเรื่องอะไรต้องทนอยู่ในครอบครัวที่มอง

เราเป็นคนอื่น

ออมพลอยน�้าตาคลอตอนกดรูปสติ๊กเกอร์เด็กหญิงร้องไห้

Princess LL : อย่างท่ีอาวินบอกก็น่าสนใจ ลองไปอยู่ท่ีอ่ืนสักพัก 

มั้ยล่ะ สบายใจค่อยกลับบ้าน ตอนนี้ปิดเทอมอยู่แล้วด้วย

Who am I? : ไม่กล้าไปหรอก เดี๋ยวพ่อเป็นห่วง

Princess LL : แน่ใจ? อย่าลืมสิ ตอนนี้ใครๆ ก็เห่อลูกเห่อหลานที ่

หายไปตั้งเกือบยี่สิบปี พวกเขาไม่มีเวลามาสนใจไยดีเธอหรอก

Who am I? : อย่าย�้าสิ เสียใจนะ

Princess LL : ย�า้ให้ยอมรบัความจรงิหรอกน่า เธอต้องยนืด้วยล�าแข้ง

ตวัเองได้แล้ว จะท�าตวัเป็นเจ้าหญิงเหมอืนเดมิไม่ได้ เห็นๆ อยูว่่าอีกไม่นาน

ต้องตกกระป๋องแน่ ดีไม่ดีไม่เหลืออะไรสักอย่าง
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Who am I? : พ่อไม่ใจร้ายกับเราอย่างนั้นหรอก

ออมพลอยพิมพ์ด้วยใจหวาดหวัน่ ทว่าข้อความต่อมาจากลนิลาท�าเอา

เธอใจแป้ว

Princess LL : ลุงธีไม่ใจร้ายแน่ แต่ยายล่ะ ประกาศตัวชัดว่าเกลียด

เธอมาตัง้สบิห้าปี พอเหอะ! กบัความคดิแบบนางเอกนยิายน�า้เน่าท่ีเธอชอบ

อ่าน ประเภทท�าความดีเพื่อเอาชนะใจแม่มดใจร้าย

Who am I? : อย่าว่ายายเราอย่างนั้นซี่

ลินลาส่งสติ๊กเกอร์รูปคนท�าท่าเหนื่อยหน่าย

Princess LL : ไหนๆ ก็ตั้งชื่อ 'Who am I?' แล้ว ไม่ลองออกไปค้นหา

ตัวเองดูหน่อยหรือไง

Who am I? : เรากลัว เราไม่กล้าหนีออกจากบ้าน

Princess LL : แล้วใครให้หนจ๊ีะแม่คณุ อมื...เอางีม้ั้ย เดีย๋วเราไปด้วย

คนข้ีกลวัเกดิความสนใจ เธอรบีพิมพ์สอบถามว่าจะไปพกัผ่อนท่ีไหนดี

Princess LL : เกาะรมย์ แม่เพื่อนเราที่คณะเปิดรีสอร์ตอยู่นั่น

Who am I? : เกาะใหญ่ๆ สวยๆ ที่กองถ่ายหนังฝรั่งเคยมาถ่ายนั่น 

น่ะเหรอ

ลินลาส่งสติ๊กเกอร์แมวเขียนเครื่องหมายถูก
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Princess LL : ใช่ เราเคยไปหนนึงตอนเด็กๆ เกาะอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 

ไปไม่ยากหรอก มีเครื่องบินลงที่จังหวัดนั้นด้วย

Who am I? : น่าสนใจ แต่พ่อคงไม่อนุญาตให้พวกเราไปตามล�าพัง 

เอางี้ ชวนลิปดาไปอีกคนดีมั้ย ถ้ามีผู้ชายไปด้วย พ่อน่าจะอนุญาต

Princess LL : ชวนลิปดาไปด้วยเนี่ยนะ น่าเบื่อตายชัก...เรื่องลุงธ ี

ไม่ต้องขออนญุาตหรอก เขียนโน้ตท้ิงไว้ให้กพ็อแล้ว ไม่งัน้ไม่มทีางได้เท่ียว

หรอก ลุงธีเคยให้เธอไปค้างต่างจังหวัดกับเพื่อนซะที่ไหน

Who am I? : แต่พ่อจะเป็นห่วงเรา

Princess LL : กลัวพ่อห่วงหรือไม่กล้าไปกันแน่...ไปด้วยกันเหอะน่า 

อายุตั้งย่ีสิบแล้วรู้จักแหกกฎกติกาซะม่ัง หนทางไกลหมื่นลี้ต้องเริ่มต้นท่ี 

ก้าวแรกนะจ๊ะ...ตกลงว่าไง ไปเปล่า เราจะโทรถามเพื่อนแล้วนะ

ลินลาจัดแจงสอบถามแล้วส่งรายละเอียดให้เพื่อนท่ียังตัดสินใจไม่ได้

สกัที ออมพลอยเดินไปเดินมารอบห้องด้วยความสบัสนลงัเล หยิบโทรศพัท์

ข้ึนมาอ่านข้อความท่ีคยุกบัลนิลาอีกครัง้ กระท่ังถงึตรงท่ีเล่าเรือ่งยาย น�า้เสยีง 

เกลียดชังบาดหูที่ได้ยินเองก็กรีดบาดลงบนหัวใจ

'เด็กคนนั้นมันหน้าซื่อตาใส ชอบท�าท่าทางน่าสงสารเหมือนถูกรังแก 

แต่จรงิๆ แล้วมันร้ายกาจ ขโมยได้แม้กระท่ังตวัตนของหลาน ช่ือของหลาน!'

นิ้วสั่นเทาเลื่อนลงไปยังข้อความสุดท้ายท่ีมีช่ือท่ีพักท่ีลินลาส่งให้  

ออมพลอยคลกิกดอ่านรายละเอียดในเวบ็ไซต์ ขณะหัวใจเหวอะหวะบอกว่า... 

บางทีนี่อาจถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องเติบโตบนเส้นทางของตนเอง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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