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การย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของผู้มีพระคุณ ทำาให้ 'หวาน' ผู้หญิงที่มีชีวิตแสนเศร้า

ต้องตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ชวนให้หายใจไม่ออกค่ะ เพราะ 'ไม้เอก' และ 'ไม้โท' ลูกของ

คุณลุงที่เคารพไม่ชอบเธออย่างแรง 

ปกติมีคุณลุงอยู่ด้วยบรรยากาศก็ไม่ค่อยน่ากลัว แต่น่ีคุณลุงไปต่างประเทศ 

นานเป็นเดือนๆ นั่นทำาให้เธอต้องอยู่ในความดูแลของสองพี่น้อง คนนึงชอบบังคับให้เธอ

ทำานูน่ทำานี ่ส่วนอกีคนก็ทำาเหมอืนเธอเป็นอากาศธาต ุซึง่หวานไม่เคยรูเ้ลยว่าทำาไมพวกเขา 

ถึงไม่ชอบเธอนัก หรือแค่กำาลังแสดงเพื่อเก็บความรู้สึกที่แท้จริงไว้กันแน่ 

ความสัมพันธ์ซับซ้อนท่ีชวนอึดอัดนี้จะคลายออกได้อย่างไร ติดตามกันได้ใน 

'Unloveable รักต้องห้ามร้าย' ผลงานของ PinkPen กันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�

Pre Unioveable ��������������� .indd   3 25/9/2561 BE   10:08



จากใจนักเขียน

สวัสดีค่ะ นี่ขุ่นเจ้ PinkPen เองน้า ขุ่นเจ้กลับมาแล้ว ยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะคะ 

(^___^) 

ห่างหายไปนาน ในที่สุดก็คัมแบ็กล้าววว มีใครรออยู่มั้ย //เงียบบบ

วันนี้ขุ ่นเจ้พาผู้ชายในนิยายมาฝากสองคนค่ะ เมื่อพวกเขาตกหลุมรักผู้หญิง 

คนเดียวกัน การพนันจึงเกิดขึ้น ไม่ใช่! การแย่งชิงจึงเกิดขึ้นต่างหาก

คนแรกน่ีคือพระเอกในนิยายมากๆ มากแบบ ก ไก่ ล้านตวัจรงิๆ หรอืก็คอื 'พ่ีไม้เอก' 

ผู้ชายท่ีมีความแสนดีและเป็นพ่ีชายท่ีน่ารัก มีความอบอุ่น มีความเพอร์เฟ็กต์ครบสูตร

ผูช้ายส�าเรจ็รปูตามสเต็ปของพระเอกในนิยายเป๊ะเว่อร์ ส่วนอกีคนคอืพระเอกก็คอื 'ไม้โท' 

พระเอกแบบท่ีขุน่เจ้อยากหาได้ในชวิีตจรงิมากๆ ค่ะ คอืแบบไม่ได้ดไีปหมด แต่รกันางเอก 

ม้ากมาก รับรองว่าทุกคนจะหลงรักเขาแน่นอน 

ฮั่นแน่ เกริ่นมาขนาดน้ีคงรู้แล้วใช่มั้ยคะว่าเรื่องนี้เจ้มจ้นแน่นอน ลองอ่านแล้ว

พิจารณาดนูะคะว่าถ้าคุณเป็นนางเอกคุณจะเลอืกใคร ระหว่างหนึง่คนทีแ่สนดแีสนอบอุน่ 

กับอีกคนที่ไม่เคยหายไปไหนเลยเวลาที่คุณต้องการ 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนักอ่านท่ีน่ารักทุกคนมากๆ เลยนะคะที่ติดตามผลงาน 

ของ PinkPen และให้การสนับสนุนมาตลอด  ยังไงขุ่นเจ้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการ

อ่านนิยายมากๆ นะคะ

ใครท่ีต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของขุ่นเจ้ รวมถึงติดตามผลงานเรื่องอื่นๆ 

ได้ที่ 

Facebook Page :PinkPenWriter

รัก

PinkPen
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Intro

ห้าปีก่อน

"ไม่ต้องทอนนะคะ"

หลังจากส่งแบงก์ร้อยจ่ายเป็นค่าแท็กซ่ีเสร็จเรียบร้อย ฉันก็รีบว่ิง 

ตรงเข้าไปในโรงพยาบาลทันที โดยปกติแล้วฉันไม่น่ังแท็กซี่หรอกนะ มันแพง 

แต่วันน้ีมีเร่ืองด่วนก็เลยจ�าเป็นต้องใช้บริการจริงๆ

เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อน ฉันได้รับโทรศัพท์จากทางโรงพยาบาลแจ้งว่าแม่

ของฉันถูกรถชน ตอนน้ีก�าลังท�าการรักษาอยู่ในห้องฉุกเฉิน ให้ฉันรีบมาด่วน

ความร้อนใจท�าให้ฉันท้ิงทุกอย่างแล้วรีบมาที่นี่ แต่การจราจรบนท้อง

ถนนก็ท�าให้ฉันเสียเวลาน่ังกระสับกระส่ายอยู่บนแท็กซี่ร่วมครึ่งช่ัวโมง

"ขอโทษนะคะ คนไข้ที่เพ่ิงถูกรถชนมาตอนน้ีอยู่ท่ีไหนคะ อาการเป็น 

ยังไงบ้าง" ฉันถามเจ้าหน้าท่ีด้วยความร้อนใจ 

"ใช่คุณผู้หญิงอายุประมาณสี่สิบกว่าๆ รึเปล่าคะ"

"ใช่ค่ะ แม่อายุสี่สิบเอ็ด ชื่อนางอมรศรี" ฉันแจ้ง พ่ีเจ้าหน้าที่ส่งย้ิมให้ฉัน

ก่อนจะรีบก้มหน้าเช็กข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ให้ ไม่นานเธอก็เงยหน้ากลับขึ้น
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มามองฉันด้วยใบหน้าท่ียังคงเปื้อนไปด้วยรอยย้ิม

"ตอนน้ีอาการปลอดภัยแล้วนะคะ พักฟื้นอยู่ท่ีห้องวีไอพี 308 ค่ะ"

"คะ?" ฉนัถึงกับร้องเสยีงสงู ไม่ได้แปลกใจท่ีแม่อาการปลอดภัยหรอกนะ 

ออกจะโล่งใจและดีใจด้วยซ�้า แต่ท่ีสงสัยและคิดว่าน่าจะมีการเข้าใจผิดแน่ๆ 

ก็คือ...แม่ฉันเน่ียนะพักฟื้นอยู่ท่ีห้องวีไอพี

"ห้องพักวีไอพี 308 ค่ะ รอตรงนี้สักครู่นะคะ เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าท่ีพา 

ขึ้นไปค่ะ"

มีเจ้าหน้าท่ีพาข้ึนไปซะด้วย! โอ้โห น่ีโรงพยาบาลหรือโรงแรม 

จริงๆ ฉันเองก็แปลกใจตั้งแต่ตอนที่เจ้าหน้าท่ีโทรไปแจ้งว่าแม่ของฉัน

มารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลน้ีแล้วล่ะนะ เพราะรู้ว่ามันเป็นโรงพยาบาลเอกชน

ซึ่งอยู่แถวๆ บ้านฉันพอดี ดังน้ันฉันจึงรู้ดีว่าค่ารักษาต้องแพงระยับแน่ๆ แต่ก็

พยายามคิดในแง่ดีว่าในเวลาแบบน้ันเป็นใครก็คงต้องเลอืกโรงพยาบาลทีใ่กล้

ที่สุดเป็นเร่ืองธรรมดา

แต่! การท่ีแม่พักอยู่ห้องวีไอพี ฉนัว่ามนัต้องไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดามากๆ 

เลยด้วย

ไม่ได้การแล้วล่ะ ฉันว่ามันต้องมีการเข้าใจผิดอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแน่ๆ 

เพราะนอกจากแม่ฉนัจะไม่เคยท�าประกันสขุภาพหรอืประกนัอบุตัเิหตใุดๆ แล้ว 

แม้แต่ประกันสังคมแม่ก็ยังไม่มีเลย หลักประกันสุขภาพของแม่มีแค่บัตรทอง

เท่าน้ันเอง

แล้วน่ีฉันจะเอาเงินท่ีไหนมาจ่ายค่ารักษาแม่!

"เอ่อ ขอโทษนะคะพ่ี" 

ความกังวลท่ีก�าลังก่อตัวขึ้นในอกท�าให้ฉันตัดสินใจหันกลับไปขอค�า

ปรึกษาจากพ่ีประชาสัมพันธ์ด้านหลังเคาน์เตอร์อีกรอบ

"มีอะไรให้ดิฉันช่วยแจ้งมาได้เลยค่ะ ไม่ต้องเกรงใจ"

"คือหนูอยากสอบถามว่าอาการของแม่ปลอดภัยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต ์

ใช่มั้ยคะ"

"ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ" 

ท�าไมค�ายืนยันจากริมฝีปากสีชมพูนู้ดอิ่มๆ ของพ่ีประชาสัมพันธ์ไม่ได้
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ท�าให้ฉันรู้สึกโล่งใจเลยสักนิดนะ

"ถ้างั้น หนูขอพาแม่กลับไปรักษาตัวต่อท่ีบ้านเลยได้มั้ยคะ" ฉันกระซิบ

ถามเบาๆ

"เรื่องนั้นรบกวนญาติสอบถามกับคุณหมอเจ้าของไข้ได้เลยค่ะ แต ่

ทางท่ีดี แนะน�าให้นอนดูอาการท่ีโรงพยาบาลสักสองสามวันนะคะ ตอนน้ีอาจ

จะไม่เป็นอะไรมาก แต่พรุง่นีอ้าจมอีาการระบม ปวดกล้ามเนือ้หรอืปวดหวั อยู่

ใกล้ๆ คุณหมอไว้ก่อนจะดีท่ีสุดค่ะ" 

ค�าแนะน�าของพ่ีประชาสัมพันธ์ท�าให้ฉันได้แต่ย้ิมเจ่ือน ขืนต้องนอน 

โรงพยาบาลสองสามวันฉันคงต้องขูดเลือดขูดเน้ือตัวเองมาจ่ายค่ารักษาแน่ๆ 

"เอ่อ พ่ีคะ"

เอาน่า ขอถามอีกรอบ

"คะ?"

"ค่าห้องพักวีไอพีน่ีคืนละเท่าไหร่คะ"

"ห้องพักวีไอพีของที่น่ีแบ่งเป็นสามชั้นค่ะ คุณแม่ของคุณพักชั้นบนสุด 

ค่าห้องอยู่ท่ีคืนละสี่หมื่นหกพันบาทค่ะ"

สี่หมื่นหก!!! 

ฉันฝืนย้ิมท้ังท่ีในใจก�าลังกรีดร้องอย่างบ้าคลั่ง

"เจ้าหน้าที่มารับแล้วค่ะ เชิญเดินตามเจ้าหน้าท่ีไปได้เลยนะคะ"  

พ่ีประชาสัมพันธ์คนสวยยังคงพูดกับฉันด้วยใบหน้าที่ฉาบด้วยรอยย้ิม แต่มัน

ไม่ได้บรรเทาอาการช็อกของฉันหลังจากที่บวกลบคูณหารค่าห้องพักฟื้นของ

แม่เป็นเวลาสามวันเลยสักนิด

โธ่โว้ย ท�ายังไงดีวะเน่ีย!

ฉันก้มหัวให้พ่ีประชาสัมพันธ์คนนั้นแล้วก้มหน้าก้มตาเดินตาม 

เจ้าหน้าท่ีผู้ชายมาเร่ือยๆ น่ีถ้าฉันบอกว่าฉันก�าลังคิดจะพาแม่หนีออกจาก 

โรงพยาบาลมนัจะแปลกมัย้ บอกตรงๆ นะว่าไม่มเีงนิจ่ายแน่ๆ ค่าห้องพักอย่าง

เดียว ไม่รวมค่าหมอค่ายาก็ปาเข้าไปแสนกว่าบาทแล้ว

"อุ๊ย! ขอโทษค่ะ" 

ค�าขอโทษหลดุออกจากปากของฉนัทันทีท่ีเดินชนกับผูช้ายตวัสงูๆ ท่ีเดนิ
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เข้าไปในลิฟต์พร้อมกับฉัน เขาเองก็คงก�าลังจะขึ้นไปชั้นบนเหมือนกัน 

ฉันเบี่ยงตัวหลบออกมายืนด้านหลังของเขา โดยมีเจ้าหน้าท่ีของทาง 

โรงพยาบาลท่ีเดินน�าฉันมาเมื่อครู่รับหน้าท่ีกดลิฟต์ให้

การเคลือ่นตวัของลฟิต์ท�าให้ฉนัรูส้กึวูบโหวงในท้องแปลกๆ แต่ก็พยายาม 

จะต้ังสต ิคิดในแง่ดีว่าตอนน้ีขอแค่แม่ปลอดภยั เรือ่งอืน่ค่อยเอาไว้ว่ากนัทีหลงั 

แต่ทันทีท่ีสัญญาณลิฟต์ดังข้ึน บอกว่าเรามาถึงช้ันท่ีหมายแล้ว หัวใจของฉัน

ก็ย่ิงเต้นรัว

ฉันเดินตามเจ้าหน้าที่คนน้ันออกมาเงียบๆ พร้อมกับความรู ้สึกท่ี 

หนักอึ้งอยู่ในอก ไม่นานเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นสามครั้งเป็นสัญญาณการ 

ขออนุญาตเข้าไปในห้องพักผู้ป่วย ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดประตูให้ฉัน...และ

ใครอีกคนท่ีฉันไม่รู้จักเดินเข้าไปด้านใน

เขาคือผู้ชายคนน้ันท่ีอยู่ในลิฟต์กับฉัน ตลอดทางท่ีเดินกันมาฉันไม่รู้ตัว

เลยว่าเขาเองก็เดินมาทางเดียวกันด้วยเพราะมัวแต่ค�านวณตัวเลขค่าใช้จ่าย 

ว่าแต่...เขาเป็นใครกัน

เอ๊ะ! หรือฉันจะมาผิดห้อง

ฉันถึงกับต้องรีบถอยหลังกลับออกมาดูป้ายเลขห้องให้แน่ใจ แต่ก็ 

ไม่ผิดน่ีนา 'VIP 308'

"เชิญครับคุณผู้หญิง"

เสียงของเจ้าหน้าที่ชายดึงฉันออกจากห้วงภวังค์จนต้องรีบก้าวเท้ากลับ

เข้ามาภายในห้อง หลังจากน้ันประตูห้องก็ถูกปิดลง ตอนน้ีจะหันกลับไปถาม

อะไรก็ไม่ทันแล้ว

"มาแล้วเหรอโท เข้ามาสิลูก"

โท? น่ันไม่ใช่ชื่อฉันแน่ๆ แถมคนเรียกยังเป็นผู้ชายอีกต่างหาก ชีวิตฉัน

ตอนน้ีมีแค่แม่คนเดียว และแน่นอนว่าแม่ฉันเป็นผู้หญิง 

ทันทีท่ีฉันเงยหน้าข้ึนมองภาพเบื้องหน้า สองตาของฉันก็ต้องเบิกโพลง

ด้วยความตกใจ ต้องผิดแน่ๆ ฉันเข้าห้องผิดแน่ๆ

"เดี๋ยวก่อนสิหนู" ชายวัยกลางคนอายุสักประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปี 

คนน้ันร้องเรียกฉนัเอาไว้เมือ่ฉนัหมนุตวัเตรยีมจะเดนิกลบัออกมา ฉนัจงึจ�าเป็น
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ต้องชะงักฝีเท้าแล้วหันกลับไปมองเขาอีกคร้ัง

ฉันไม่รู้จักพวกเขาหรอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่เรียกฉันเอาไว้ซึ่งน่ังอยู่ที่

เก้าอี้ไม้ด้านข้างเตียง เขาใส่สูทผูกเนกไท เรียกได้ว่าทั้งหน้าตา ท่าทาง และ

การแต่งกายของเขาดูภูมิฐานและมีฐานะ

ด้านหลังของผู้ชายวัยกลางคนน้ันมีผู้ชายอีกคนยืนอยู่ใกล้ๆ เขาอยู่ใน

ชุดนักศึกษา เสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดตาเหมือนเพ่ิงซื้อมาใหม่ ชายเสื้อถูกทับเอา

ไว้ในกางเกงสแล็กส์สีด�าที่ดูผ่านการรีดมาเป็นอย่างดี สวมรองเท้าคัชชูหนังท่ี

ราคาของมันอาจแพงกว่าเสื้อผ้านักเรียนของฉันทั้งชุดก็ได้ และเท่าท่ีดูจาก

โครงหน้าท่ีหล่อคมคายละม้ายคล้ายกันของทั้งคู่แล้ว ฉันเดาว่าพวกเขาคงจะ

เป็นพ่อลูกกันไม่ผิดแน่ 

ส่วนผู้ชายอีกคนที่เพ่ิงจะเดินน�าฉันเข้ามาเมื่อครู่ เขาอยู่ในชุดเสื้อยืด

สีชมพูพาสเทลกับกางเกงยีนสีซีดขาดๆ เซอร์ๆ และรองเท้าผ้าใบย่ีห้อแพงที่

ฉันเคยได้ยินชื่อ โดยรวมดูเหมือนไม่มีอะไรสะดุดตา แต่ฉันกลับรู้สึกว่าเขาดู

ดีท้ังที่ใส่แค่เสื้อยืดธรรมดาๆ 

เมื่อครู่นี้ฉันได้ยินเขาถูกเรียกว่า 'โท' และน่าจะเป็นลูกชายอีกคนของ

คุณลุงคนน้ัน ซึ่งจนป่านน้ีแล้วพวกเขาทุกคนก็ยังเอาแต่มองฉันไม่เลิก

"ขอโทษค่ะ หนูแค่เข้าห้องผิด" ฉันรีบแก้ตัวออกไปเมื่อรู้สึกประหม่า

เพราะถูกจ้องด้วยสายตาถึงสามคู่ เท่าท่ีฉันสามารถสัมผัสได้ มีเพียงแววตา

ของผู้เป็นพ่อเท่าน้ันท่ีดูใจดี นอกน้ันมองเหมือนกลัวว่าฉันจะเข้ามาฉีดยาพิษ

ให้ญาติของเขาท่ีคงนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วย

"ถ้าหนูชื่อหวาน เป็นลูกสาวของอมรศรีที่นอนอยู่บนเตียงน่ี ก็ไม่ผิดห้อง

หรอก"

อ้าว! ท่ีนอนอยู่บนเตียงน่ันแม่ฉันหรอกเหรอ

"แม่!" ฉันร้องเรียกแม่ทันทีที่ชะโงกหน้าเข้าไปแล้วเห็นว่าเป็นแม่ของฉัน

ที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยจริงๆ 

ฉันรีบเดินเข้าไปแล้วดูอาการของแม่ด้วยความรู้สึกเป็นห่วง แต่สิ่งแรก

ที่รู ้สึกได้ตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าไปใกล้แม่ก็คือ...กลิ่นเหล้า ก็เพราะรู ้แบบน้ีไง  

ฉันถึงได้กังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องถามหาคู่กรณี เดาได้ตั้งแต่
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แรกที่รู้ว่าแม่โดนรถชนแล้วว่าแม่ต้องเมาแล้วก่อเรื่องอีกแน่ๆ เพราะน่ี...ไม่ใช่

ครั้งแรก 

"อีกแล้วนะแม่" ฉันก้มหน้าเอ็ดแม่เบาๆ ก่อนจะถอนหายใจออกมา 

เฮือกใหญ่

เท่าที่ดูอาการจากภายนอก แม่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วจริงๆ  

ไม่ได้ใส่เฝือก ไม่มีผ้าก๊อซพันท่ีหัว มีแค่รอยแผลถลอกท่ีแขนกับพลาสเตอร์ยา

แปะอยู่ท่ีหน้าผาก อย่างน้อยตอนน้ีอาการของแม่ก็น่าจะปลอดภัยแล้ว

"ยกมือไหว้คุณอรรณพซะสิลูก" แม่บอกด้วยเสียงแหบแห้งพลางส่ง 

รอยย้ิมอ่อนโยนมาให้ ซึ่งฉันรู้ดีว่ามันเป็นรอยย้ิมของคนท่ีก�าลังต้องการจะ

กลบเกลื่อนความผิด อีกอย่างสรรพนามที่เรียกฉันว่า 'ลูก' แถมยังพูดด้วยท่าที

อ่อนโยนแบบนั้นก็แปลกไปจากเดิมจนฉันไม่อยากจะเชื่อหูตัวเอง เพราะปกติ

แม่เรียกฉันว่า 'แก' เสมอ

ถึงจะยังสงสยัว่าเขาหรอืคณุอรรณพท่ีแม่เพ่ิงแนะน�าให้รู้จักเป็นใคร แต่

ฉันก็ท�าตามท่ีแม่บอกอย่างว่าง่าย

"หนตู้องขอโทษแทนแม่ด้วยนะคะ ไม่ทราบว่ามอีะไรเสยีหายมากรึเปล่า 

หนูยินดีรับผิดชอบค่ะ" ฉันบอกออกไปท้ังที่เงินในกระเป๋ามีอยู่แค่สองร้อย 

กว่าบาท 

แต่จะให้ท�ายังไงล่ะ ขืนโวยวายหรือหัวหมอจะเป็นฝ่ายเรียกร้องค่า 

เสียหายฉันก็มีแต่แพ้ หลักฐานคือกลิ่นเหล้าบนตัวแม่คลุ้งซะขนาดน้ีจะเอา

อะไรไปเรียกร้องเขา ไม่ต้องมีกล้องวงจรปิดหรือกล้องหน้ารถก็รู้ว่าแม่เมาแล้ว

เดินอยู่ข้างถนนแน่นอน ถนนมันไม่ใช่ที่ส�าหรับเอาไว้ให้คนเดิน เมื่อไหร่แม่จะ

จ�าบ้าง!

แม่ของฉันติดเหล้าน่ะ ทุกอย่างเร่ิมตั้งแต่เม่ือสองปีก่อนตอนท่ีพ่อทิ้ง

พวกเราไป แรกๆ แม่ก็ดื่มย้อมใจเพ่ือบรรเทาความเจ็บปวด แต่หลังๆ ก็ 

หนักขึ้นๆ จนตอนน้ีเร่ิมคุมไม่อยู่ ฉันและเพ่ือนบ้านต่างก็เอือมระอากันหมด 

เพ่ือนบ้านจะไม่มใีครคบอยู่แล้ว เพราะเวลาเมาแม่ชอบอาละวาดเสยีงดงัทกุที

"ไม่เป็นไรหรอกหนูหวาน ลูกชายลุงเองก็ไม่ทันมอง"

ฉันเดาไม่ผิดจริงๆ ว่าแต่คนไหนนะที่เป็นคนขับรถคันน้ัน
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"แม่เธอเมาแล้วเดินออกมาตัดหน้ารถฉัน" ผู้ชายที่อยู่ในชุดยูนิฟอร์ม 

นักศึกษาดูเนี้ยบตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าพูดข้ึนมาเสียงเรียบ นั่นแปลว่าเขา

เป็นคนขับ สีหน้าของเขาดูไม่พอใจนักกับเรื่องท่ีเกิดขึ้น แหงล่ะ เป็นฉันก็คง 

ไม่พอใจเหมือนกัน

"ขอโทษอีกทีค่ะ" ฉันบอกพร้อมกับรีบยกมือไหว้ 

"ดูแลหน่อยก็ดี"

"ไม่เอาน่าตาเอก ทัง้รถท้ังคนไม่ได้มใีครเป็นอะไรมากก็ดแีล้ว" ผูเ้ป็นพ่อ

เอ่ยปรามเมือ่ลกูชายของเขาต�าหนิฉนัเสยีงดัง แต่ฉนัจะท�าอะไรได้ล่ะนอกจาก

ก้มหน้ายอมรับค�าต�าหนิพวกน้ันโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

ฉันลอบมองเสี้ยวหน้าของผู้ชายที่ชื่อเอกนิดหน่อย อย่างที่บอกว่าเขามี

ใบหน้าละม้ายคล้ายกับพ่อของเขามากกว่าโท เรียกได้ว่าหล่อเหลาคมคายได้

พ่อมาเต็มๆ ในขณะท่ีโทจะมีโครงหน้าและสายตาท่ีดูหวานกว่า น่ีถ้าเขาย้ิม

สักนิดคงจะหล่อข้ึนอีกเป็นกอง

"ที่ลุงรอหนูอยู่ก็เพราะอยากจะพูดเรื่องของอมรศรี แม่ของหนูน่ะ หน ู

รู้ใช่มั้ยว่าแม่ของหนูติดเหล้า"

"ทราบค่ะ" ฉันบอกตรงๆ เพราะฉันรู้จริงๆ และรู้มานานแล้ว แต่ท่ีไม่รู้ก็

คือต้องท�ายังไงเท่าน้ันเอง

"ต้องได้รับการบ�าบัดรักษา"

"แม่ไม่ยอมไปค่ะ หนูพยายามแล้ว เคยพาไปแล้วสองคร้ังแต่แม่ก็หนี

ออกมา" ฉันบอกย้ิมๆ อย่างรู้สึกขอบคุณในความหวังดี เพราะน่ีไม่ใช่ครั้งแรก

ที่มีคนพูดเร่ืองน้ีกับฉัน

"แต่คร้ังน้ีแม่ของหนูยอมไป"

"คะ?" ฉันถามอย่างไม่อยากจะเชื่อหูตัวเอง

"แม่จะไปรักษาตัว แม่จะไปจริงๆ" แม่บอกเสียงสั่นพร้อมกับเขย่ามือ

ของฉันรัวๆ

"แม่พูดจริงเหรอ ท�าไมล่ะ หรือว่าพวกเขาขู่อะไรแม่ โอ๊ย แม่!" 

แม่หยิกแขนฉันจนฉันต้องกระโดดถอยออกมา ก่อนจะหันไปย้ิมแหยๆ 

เมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าไม่ได้อยู่กับแม่แค่สองคน และพวกเขาคงได้ยินเรื่องที่ฉัน
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เพ่ิงจะพูดไปเมื่อครู่กันหมดแล้ว

"ลุงไม่ได้ขู ่อะไรแม่ของหนูหรอก ไม่ต้องกลัว เราแค่ท�าข้อตกลงกัน 

นิดหน่อยน่ะ"

"ข้อตกลงอะไรคะ"

"ลุงกับแม่ของหนูตกลงกันว่าลุงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ รวมถึง

ยินดีท่ีจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแม่หนูท้ังหมดให้ แลกกับการที่แม่ของหนู

ต้องไปเข้ารับการบ�าบัดอาการติดเหล้า" 

น�้าเสียงนุ่มทุ้มเอ่ยบอก ถึงมันจะฟังดูดี แต่ฉันกลับไม่ค่อยอยากจะเชื่อ 

ไม่สิ ไม่เชื่อเลยดีกว่า

"ท�าไมคะ ท�าไมคณุต้องช่วยแม่ในเมือ่แม่ของหนูท�าให้พวกคณุเดอืดร้อน"

"เหอะ"

เสียงแค่นหัวเราะของโทท�าให้ฉันต้องหันไปมองหน้าเขาอย่างรู ้สึก 

ไม่ชอบใจนัก เพราะมันเหมือนเป็นการดูถูกเย้ยหยัน

"เพราะว่าลุงอยากช่วย เห็นแก่ท่ีพ่อของหนูเคยท�างานให้ลุง"

พ่อเหรอ

"พ่อเขาเคยท�างานเป็นคนขับรถของคุณอรรณพน่ะลูก ตอนนั้นหนูยัง

เด็กคงจ�าไม่ได้" แม่อธิบาย ซึ่งฉันก็จ�าไม่ได้จริงๆ น่ันแหละ 

"จ�าลงุไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ยังไงซะลงุก็ยังหวังดกัีบครอบครวัหนูเสมอนะ 

และเสียใจด้วยเรื่องที่พ่อกับแม่ของหนูต้องแยกทางกัน" คุณลุงคนน้ันบอก

อย่างใจดแีละยังยืนยันทีจ่ะหยิบย่ืนความช่วยเหลอืมาให้ น�า้เสยีงของเขาดอูบอุน่ 

และสายตาทีม่องมาก็ดเูหมอืนจะเอน็ดฉูนัอย่างทีพู่ด แต่ถงึจะรูส้กึซาบซึง้มาก

แค่ไหน ฉนัก็ไม่กล้าพอจะรับความช่วยเหลอืจากพวกเขาอยู่ดน่ัีนแหละ

"ไม่เป็นไรค่ะ หนูขอบคุณมาก แต่หนูกับแม่..."

"ไม่ได้ๆ แม่ต้องไป"

ค�ายนืยนัของแม่ท�าให้ฉนัต้องหนัหน้ากลบัไปมองแมพ่ร้อมกบัขมวดคิว้

แน่น แม่รบีเอือ้มมอืมาดงึฉนัให้กลบัเข้าไปยืนใกล้ๆ อกีครัง้ก่อนจะตบมอืสากๆ 

ของตัวเองลงบนหลังมือของฉันเบาๆ

"แม่ตั้งใจแล้วว่าจะรักษาตัวเอง ส่วนลูก..."
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"หนูต้องไปอยู่กับลุง"

"วะ...ว่าไงนะคะ"

หัวใจของฉันกระตุกวูบลงไปอยู่ท่ีตาตุ่มเมื่อได้ยินสิ่งท่ีคุณลุงคนน้ันพูด 

เราเพ่ิงท�าความรู้จักกันไม่ถึงย่ีสิบนาทีด้วยซ�้า ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแวบแรกที่

ได้ยินมันท�าให้ฉันมองเขาเป็นไอ้แก่ตัณหากลับ ภาพความใจดีและอ่อนโยน

เมื่อครู่ของเขาในสายตาฉันมลายหายวับไปในทันที

"หนตู้องย้ายไปอยู่กับลงุ เพ่ือเป็นหลกัประกันว่าลงุจะไม่เสยีเงนิฟร ีและ

ความตั้งใจดีของลุงจะต้องไม่สูญเปล่า"

"แต่หนูไม่ได้อยากได้เงินของคุณ"

"แต่แม่อยากได้"

"แม่!!!"

"ลุงตกลงกับแม่ของหนูไว้หมดแล้ว นอกจากแม่ของหนูจะได้เข้ารับการ

บ�าบัดอาการติดเหล้า ลุงยังจะเป็นคนรับผิดชอบส่งหนูเรียนต่อเอง"

"แต่ว่า..."

"ไปเถอะน่า ลูกจะได้เรียนสูงๆ แบบท่ีเคยบอกแม่เอาไว้ไงล่ะ"

"แม่!" บ้าจริง น่ีแม่ท�าแบบน้ีกับฉันได้ยังไงกัน

"เดี๋ยวลุงจะให้ลูกชายคนเล็กพาหนูกลับไปเก็บของที่บ้าน แล้วเดี๋ยวเรา

ค่อยกลับไปคุยกันต่อท่ีบ้านลุงก็แล้วกันนะหนูหวาน"

เดี๋ยวๆ ใครจะบ้าจี้ท�าตามง่ายๆ กันล่ะ

"แม่คะ แม่ แม่ต้องไม่ท�าแบบน้ีกับหนูสิ"

"ไปเถอะลูก ไม่ต้องห่วงแม่"

แม่เข้าใจอะไรผิดรึเปล่า มะ...แม่สิ แม่ต่างหาก เป็นแม่น่ันแหละที่ต้อง

ห่วงหนู!!!

ฉันยืนงงเป็นไก่ตาแตก มือไม้ชาดิกจนแทบกระดิกไม่ได้ ท�าได้เพียง 

หนัซ้ายหนัขวาอย่างพยายามหาทางออก กะพรบิตาปรบิๆ อยู่หลายครัง้เหมอืน

อยากให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความฝัน แต่ภาพตรงหน้ากลับยังชัดเจน

และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก้ีน้ีเลยสักอย่างเดียว

"หวานไม่ไปนะแม่"
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"แล้วแกจะให้ฉันติดคุกรึไง" แม่แผดเสียงถามฉันเสียงดังลั่นห้อง 

นี่แหละตัวตนท่ีแท้จริงของแม่ฉัน แม่อย่างน้ันแม่อย่างน้ี ลูกอย่างน้ัน

ลูกอย่างน้ีมันแค่ภาพลวงตา เผลอๆ ถ้าเมาหนักมากๆ ก็ขึ้นมึงขึ้นกูกับฉันเลย

ด้วยซ�้า

"ไม่ติดหรอกน่า โอ๊ย แม่ ตีท�าไมเน่ีย เจ็บ!"

"อย่าเสียมารยาท" แม่กัดฟันพูดกับฉัน ขึงตาใส่จนแทบจะถลนออกมา

จากเบ้า 

"ยัยหวานตกลงค่ะ" แล้วแม่ก็หันไปตอบตกลงแทนฉนัเสรจ็สรรพในขณะ

ที่ฉันได้แต่ยืนอ้าปากพะงาบๆ

"หวานบอกว่าหวานไม่ไปไงแม่"

"เขาจะเอาแกไปเป็นลูก แกจะได้เรียนสูงๆ จะได้มีเงินมีทองใช้ ท�าไม

แกถึงไม่ไป ยัยหวาน ยัยโง่" 

"หวานหรือแม่ท่ีจะได้มีเงินมีทองใช้ แล้วแม่แน่ใจได้ยังไงว่าเขาจะเอา

หวานไปเลี้ยงเป็นลูก เป็นลูกหรือเป็นเมียกันแน่! โอ๊ย แม่ เจ็บ โอ๊ย แม่!" 

ฉันร้องบอกแล้วขยับตัวเองถอยห่างออกมาจากเตียงจนแม่ไม่สามารถ

เอื้อมมือมาหยิกหรือตีฉันได้อีก แต่สายตาที่มองมาก็ยังดุและบังคับฉันอยู่

อย่างนั้น

"ท�าไมแม่ต้องไล่หวานไปอยู่กับเขาด้วย หวานเป็นลูกแม่นะ"

"เพราะฉันเกลียดแก ไสหัวแกไปซะ ไปอยู่กับคนที่เขาต้องการจะม ี

ลูกโน่น ฉันไม่ต้องการลูก แกมันตัวซวย"

แต่ไหนแต่ไรมาไม่ว่าแม่จะด่าจะว่าฉันยังไง ฉันก็ไม่เคยเสียใจเลย 

เพราะคิดว่าแม่พูดเพราะเมา ท�าไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ แต่วันนี้ เพียงแค ่

ค�าพูดไม่ก่ีค�าของแม่กลับท�าให้ฉันยืนน�้าตาตก ทุกค�าพูดทุกค�าถามที่อยู่ในหัว

ของฉันพลันมลายหายไปในทันทีท่ีแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องการฉัน

"เอามันไปเลยค่ะ ฉันยกให้ ต่อไปน้ีมันจะเป็นลูกสาวคุณ ไม่ใช่ลูกสาว

ฉันอีก"

"โท ดูแลน้องดีๆ ล่ะ"

"น่าจะปีเดียวกัน" โทพูดพลางมองฉันด้วยหางตา ดูจากสีหน้าท่าทาง
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แล้วไม่ว่าจะเอกหรือโท ฉันว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับความคิดของพ่อเขาเลย 

สักนิด

"แล้วถ้าหวานไม่ไปล่ะคะ"

"ฉันสั่งให้แกไปซะ"

"แต่แม่คะ..."

"ไม่ได้ยินรึไงว่านับจากวันน้ีไป แกไม่ใช่ลูกฉัน"
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Wann Part :

ปัจจุบัน

"เงยหน้าบ้างยัยหวาน แกจะสิงจอรึไง กินน�้ากินขนมก่อน เดี๋ยวตายคา

จอประกันไม่จ่ายนะเว้ย" เสียง 'ยัยแป้ง' เพ่ือนสนิทสะกิดพร้อมกับย่ืนขวดน�้า

มาให้

ฉันก�าลังเร่งท�ารูปเล่มวิจัยน่ะ เหลืออีกแค่นิดเดียว ถ้าเสร็จงานน้ี  

สอบเก็บคะแนนอีกนิดๆ หน่อยๆ ฉันก็จะคว้าปริญญามาให้แม่ได้แล้ว แม้ไม่รู้

ว่าแม่จะภูมิใจเหมือนได้นอนกอดขวดเหล้ามั้ยก็ตาม เฮ้อ~

"ยัยปูนไปไหน"

"เห็นว่าจะเดินไปเข้าห้องน�้า ฉันกลัวแกหิวเลยเดินกลับมาก่อน กินก่อน

ดิวะ วิจัยมันไม่หายหรอก นัดส่งตั้งอาทิตย์หน้า เสร็จวันนี้เราก็ไม่ได้จบก่อน

คนอื่นสักหน่อย" 

"เสร็จแล้วว้อยยย" ฉันร้องบอกหลังจากที่เพ่ิงจะกดส่งอีเมลต่อให ้

ยัยแป้งกับยัยปูนไปเรียบร้อย

EP 01

ข้อตกลงกับคนแปลกหน้า
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"โหว เทพวิจัยท่ีแท้ทรู ยอมใจแกเลย"

"ท่ีเหลือก็หน้าท่ีแกสองคนแล้วนะ อาทิตย์หน้า ห้ามลืม"

"เออ รู้แล้วๆ ตอนน้ีจะขี้ออกมาเป็นวิจัยอยู่แล้ว ใครจะลืม" ยัยแป้งบอก

พร้อมกับถอนหายใจออกมาอย่างแสนเซ็ง พูดจบ ยัยปูนก็เดินกลับเข้ามา 

ร่วมสมทบอีกคน 

แป้งกับปูนเป็นฝาแฝดกันน่ะ ต่างกันท่ีผิวกับตา เพราะแป้งจะขาวกว่า 

หมวยกว่า และส�าอางกว่า ส่วนปูนจะคล�้ากว่าแป้งนิดๆ (แต่ก็ยังขาวกว่า 

คนปกติท่ัวไปอยู่ดี) ตาโตกว่าหน่อยๆ นิสัยก็จะห้าวๆ ลุยๆ 

"ปิดแล็ปท็อปแล้ว แปลว่าเสร็จแล้วสินะยัยหวาน"

"เสร็จช้าก็ไม่ใช่ยัยหวานน่ะสิ โอ๊ย ยัยหวาน แกตบหัวฉันท�าไมเน่ีย  

ไม้ลูกชิ้นเกือบทิ่มคอฉันเลยนะ" ยัยแป้งโวยวาย ก็ฉันหมั่นไส้นี่นา อีกอย่าง

ตอนนีรู้ส้กึโล่งอกโล่งใจมากจนอยากจะกรีด๊ด้วยซ�า้ อดทนเรียนมาตัง้สีปี่ เดีย๋ว

ต้องแวะไปอวดแม่สักหน่อย

"อ้าวๆ เก็บของแล้วเหรอ แกจะรีบไปไหนวะ" 

ค�าถามของยัยปูนท�าให้ฉันต้องรีบละสายตาจากกระเป๋าแล็ปท็อปขึ้น

ไปฉีกย้ิมให้มัน

"ว่าจะแวะไปหาแม่หน่อยน่ะ" ฉันบอกพลางคล้องกระเป๋าเข้ากับแขน 

มือซ้ายคว้ากระเป๋าแล็ปท็อปข้ึนมาถือเอาไว้แน่น

"ไปหาแม่อีกแล้วเหรอ เด๋ียวแกก็โดน..."

"ไปเหอะหวาน ทางน้ีเดี๋ยวฉันกับยัยแป้งจัดการต่อเอง"

"ขอบใจนะ" ฉันบอกย้ิมๆ ยัยปูนตอบกลับรอยย้ิมของฉันมาด้วยการ 

ยักคิ้วให้ ส่วนยัยแป้งก็ยกมือข้ึนมาโบกลาท้ังที่สีหน้าไม่ดีนัก

และความจรงิก็คอื...ห้าปีแล้วทีแ่ม่ขายฉนัให้กับคณุลงุอรรณพแทนการ

จ่ายค่าเสียหายในวันน้ัน 

นับจากวันนั้นฉันก็ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหญ่ในฐานะลูกสาว

ของคุณลุงอรรณพอย่างไม่มีทางเลือกและไม่สามารถปฏิเสธได้ ซึ่งตั้งแต ่

วันน้ันจนถงึวนันี ้เวลาก็ได้พสิจูน์แล้วว่าคุณลงุอรรณพดแูลฉนัอย่างดใีนฐานะ

ลกูสาวมาโดยตลอด จนบางครัง้ฉนัก็แอบละอายใจทีเ่คยคดิว่าเขาจะหลอกฉนั 
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มาท�าเมีย ห้าปีที่ผ่านมาฉันไม่ปฏิเสธเลยว่าคุณลุงอรรณพเลี้ยงดูฉันดีมากถึง

มากที่สุด ทุกอย่างท่ีฉันได้รับจากคุณลุงเท่าเทียมกับที่คุณลุงมอบให้ลูกชาย

แท้ๆ ทั้งสองคนเสมอ ยกตัวอย่างเช่นการที่ฉันได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่นี่ 

เหมือนกันกับพวกเขาทั้งที่ฉันเป็นเพียงแค่ลูกสาวของอดีตลูกจ้างที่เคยท�างาน

ให้คุณลุงเท่านั้น ถึงคุณลุงจะบอกว่าพ่อฉันเป็นคนดี และตอนท่ีพ่อท�างานกับ

คุณลุงก็เคยช่วยคุณลุงเอาไว้หลายครั้ง แต่ส�าหรับฉัน ฉันคิดว่าพ่อคงท�าไป

เพราะหน้าท่ีมากกว่า ซึ่งคุณลุงไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องตอบแทนด้วยการรับฉันมา

เลี้ยงเลยด้วยซ�้า บุญคุณของคุณลุงท�าให้ฉันรู้สึกซาบซึ้งอยู่ในอก เพราะถ้า 

ไม่ได้คุณลุง ป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าชีวิตฉันจะเป็นยังไงบ้าง จะมีโอกาสได้เรียนหนังสือ

ต่อจนกระท่ังจบแบบวันน้ีรึเปล่าก็ยังไม่รู้

แต่! ถึงแม้ว่าฉันจะได้เรียนที่เดียวกันกับพวกเขา ก็ไม่ได้แปลว่าฉันเคย

บอกหรือเล่าให้ใครฟังหรอกนะ ไม่มีใครรู้ด้วยซ�้าว่าพวกเรารู้จักกัน แถมยัง

อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน ขนาดยัยแป้งกับยัยปูนยังรู้แค่เรื่องที่ฉันอาศัยอยู่

บ้านของคุณลุงเท่าน้ันเอง

Rrrr~

โทรศพัท์มอืถือซึง่อยู่ในกระเป๋ากระโปรงยาวประมาณเข่าสัน่จนฉนัต้อง

หยุดเดิน และทันทีท่ีเห็นชื่อของคนท่ีโทรเข้ามา ความรู้สึกอยากจะกลั้นใจตาย

ก็แวบเข้ามาในหัว ก่อนจะต้องสลัดมันทิ้งไปพร้อมกับลมหายใจที่ทอดออกมา

ยาวๆ

"สวัสดีค่ะพ่ีไม้เอก"

'พ่ีไม้เอก' เป็นลูกชายคนโตของคุณลุงอรรณพ เขาคือคนท่ีขับรถชนแม่

ของฉันในวันนั้น และแน่นอนว่าเขาไม่ชอบขี้หน้าฉันสักเท่าไหร่ ย่ิงคุณลุงดูแล

ฉันดีเท่าไหร่ เขาก็ย่ิงมองฉันด้วยสายตาจงเกลียดจงชังเท่านั้น 

อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเราเรียนที่เดียวกัน พ่ีไม้เอกอายุมากกว่า

ฉนักับไม้โทแค่ปีเดยีว เขาเรยีนจบวศิวะไฟฟ้าไปเมือ่ปีท่ีแล้ว และตอนน้ีก็ก�าลงั

ต่อ ป.โท อยู่ ลักษณะนิสัยของพ่ีไม้เอกจะค่อนข้างเงียบขรึม ดูดุๆ และมีความ

เป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูง น่ันท�าให้ฉันรู้สึกเกร็งเสมอเวลาที่ถูกเขาจ้องมอง ซึ่งถ้า

ไม่นับรวมเรื่องท่ีฉันรู้ดีแก่ใจว่าเขาไม่ค่อยชอบข้ีหน้าฉันแล้วล่ะก็ ฉันว่าเขามี
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คุณสมบัติท่ีจะเป็นพ่ีชายท่ีแสนดีคนหน่ึงเลยทีเดียว

[เย็นน้ีมาหาฉันท่ีห้องด้วย]

"มีเร่ืองอะไรเร่งด่วนรึเปล่าคะ"

[ถ้าจะพูดกันทางโทรศัพท์ ฉันคงไม่บอกให้เธอมาหาท่ีห้อง]

"ค่ะ แล้วหวานจะรีบกลับ" ฉันรีบตัดบทสนทนาให้สั้นลงเมื่อปลายสาย

ท�าน�้าเสียงไม่พอใจใส่ทั้งที่ฉันก็แค่ถามตามปกติ พูดจบ สายก็ถูกตัดไปดื้อๆ 

แบบไม่มีค�าบอกลาหรือลงท้ายสักนิด มันเป็นแบบน้ีเสมอตลอดห้าปีตั้งแต่ท่ี

ฉันย้ายเข้าไปอยู่ท่ีบ้านหลังน้ัน

ฉนัก�าโทรศัพท์เอาไว้ในมอืแล้วถอนหายใจซ�า้ๆ ก่อนจะเดนิทอดน่องคดิ

อะไรมาเรื่อยเปื่อย ถึงจะบอกว่ารีบแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องไปเดี๋ยวน้ีสักหน่อย 

เพราะเขาพูดเองว่าเย็นน้ี แต่ตอนน้ีนาฬิกาข้อมือเรือนแพงท่ีคุณลุงซื้อให้เป็น

ของขวัญวันเกิดเมื่อสองปีท่ีแล้วบอกว่าน่ีเพ่ิงจะบ่ายสอง

ฉันตั้งใจจะเดินไปรอรถเมล์ท่ีหน้ามหา'ลัยเหมือนปกติ ความจริงคุณลุง

จะซื้อรถให้ฉันขับมาเรียนเหมือนกันกับพ่ีไม้เอกแล้วก็ไม้โทนะ แต่ฉันปฏิเสธ 

ฉันเคยชินกับการใช้ชีวิตง่ายๆ ไม่ต้องตกเป็นเป้าสายตาของใคร (โดยเฉพาะ

พวกเขา) แบบน้ีมากกว่า

Rrrr~

"ว่าไง"

แล้ว 'ไม้โท' ก็โทรตามมาติดๆ 

[สามโมง]

"อืม เข้าใจแล้ว"

ฉันบอกสั้นๆ แล้วรอให้ไม้โทเป็นคนวางสายไปก่อน ซึ่งหลังจากที่ฉัน

พูดจบ เขาก็วางสายไปทันทีน่ันแหละ

'ไม้โท' อายุเท่าฉัน เขาเรียนอยู่คณะสถาปัตย์ (มหา'ลัยเดียวกัน) 

ไม้โทย้ายออกจากบ้านไปอยู่คอนโดฯ ตั้งแต่วันแรกที่ฉันก้าวเข้าไป 

ที่บ้านหลังน้ัน นั่นท�าให้เราไม่ค่อยได้เจอกันนัก แต่ถึงอย่างน้ันฉันก็ยังรับรู้

ความเคลือ่นไหวของเขาอยู่เสมอ สาเหตก็ุเพราะยัยแป้งกับยัยปนูเป็นแฟนคลบั 

พันธุ์แท้ของไม้โทยังไงล่ะ 
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ฉันรู้มาว่านอกจากต�าแหน่งเดือนคณะแล้ว เขายังรับงานถ่ายแบบด้วย 

หลายคร้ังที่ฉันรับรู้ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเขาจากการบอกเล่าของ

เพ่ือนทั้งสองคน นอกจากนั้นพวกมันก็ยังชอบเอารูปเขามาอวดฉันบ่อยๆ 

บรรยายโน่นนีน่ัน่ให้ฉนัฟังจนบางครัง้ฉนัก็แอบเผลอกร๊ีดกร๊าดเขาไปพร้อมกับ

พวกมันจนเริ่มสงสัยว่าบางทีตัวฉันเองก็อาจจะกลายเป็นแฟนคลับของเขาไป

แล้วโดยไม่รู้ตัว 

ส่วนเรื่องพฤติกรรมของไม้โทท่ีมีต่อฉันน่ะเหรอ อย่างท่ีบอกว่าเรา 

ไม่ค่อยได้เจอกันนัก แต่ถ้าจะให้อธิบาย ฉันว่าก็คงไม่ได้ต่างจากพ่ีไม้เอกสัก

เท่าไหร่ จะเรียกว่าแย่กว่าซะด้วยซ�้า เพราะถึงพ่ีไม้เอกจะไม่ค่อยพูดกับฉัน  

ไม่เคยเรียกแม้แต่ชื่อของฉัน และใช้สรรพนามแทนฉันและตัวเขาเองว่าเธอ

กับฉันเสมอ เขาก็ยังพูดกับฉันมากกว่าไม้โท

ไม้โทไม่เคยพูดกับฉันเกินสามค�า ไม่มีเธอ ไม่มีฉัน ไม่มีน้อง (เขาเกิด

ก่อนฉันเกือบปีแต่เราก็ยังเรียนรุ่นเดียวกันอยู่ดี รวมถึงคุณลุงอรรณพเคยบอก

ให้เขาเรียกฉันว่าน้องด้วย) ทุกครั้งท่ีเราพูดกันจะมีแค่ใจความส�าคัญของสิ่งท่ี

เขาจะพูดด้วย อย่างเช่นเมื่อครู่ที่เขาบอกว่าสามโมง มันหมายถึงเขาจะแวะ

ไปทีบ้่านตอนสามโมงน่ะ น่ันแปลว่าฉนัไม่ควรจะโผล่หัวกลบัไปในช่วงเวลาน้ัน 

หรือถ้าบังเอิญว่าฉันกลับบ้านก่อน ฉันก็ควรจะสิงอยู่ในห้อง อย่าโผล่ออกไป

ให้เขาเห็นหน้า

รู้ตัวอีกทีฉันก็ลงจากรถเมล์และก�าลังเดินเข้าซอยบ้านเก่าของตัวเอง 

ซะแล้ว ถึงจะย้ายไปอยู่ท่ีอื่น แต่ฉันก็ยังแวะเวียนมาเย่ียมแม่อยู่บ่อยๆ 

เท้าความเพ่ิมเติมเรื่องแม่ให้อีกสักเร่ืองก็แล้วกัน ก่อนหน้าน้ีหลังจากท่ี

แม่ขายฉันให้คุณลุงอรรณพ แม่ก็เข้ารับการบ�าบัดเหล้าอยู่สี่เดือนเต็มๆ ตาม

กฎของทางโรงพยาบาล 

คณุลงุส่งรถมารบัส่งแม่ไปกลบัโรงพยาบาลทกุวันตลอดระยะเวลาท่ีแม่

เข้ารับการบ�าบัดอาการติดเหล้า ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนแม่จะเลิกได้ ทุกอย่างดู

เหมือนจะดีข้ึน 

แต่...หลังจากท่ีแม่กลับมาอยู่บ้าน ได้เจอสภาพแวดล้อมเดิมๆ แม่ก็

กลับไปเป็นเหมือนเดิม ทั้งฉันและคุณลุงอรรณพต่างก็เอือมระอา เราต่าง 

Page_Unioveable ��������������� .indd   22 3/1/2562 BE   14:52



Unloveable รักต้องห้ามร้าย

23

ไม่อยากพูดถึงแม่อีก เพียงแต่ฉันเป็นลูกแท้ๆ ของแม่ จึงไม่สามารถปฏิเสธ

ความรบัผดิชอบในการดแูลแม่ได้เท่านัน้เอง ถึงแม้ว่าแม่จะคดิว่าไม่มลีกูอย่าง

ฉันแล้วก็ตาม

"มาอีกแล้วเหรอนังตัวซวย"

นัน่คอืค�าทกัทายจากแม่ทีห่นัมามองฉนัตาเย้ิมเพราะฤทธ์ิของแอลกอฮอล์

เพราะแบบนี้ไงยัยแป้งถึงไม่อยากให้ฉันกลับมาบ้าน มันกลัวฉันจะโดน

แม่ตบตีเหมือนนางเอกในละครหลังข่าวน่ะ เพราะฉันโดนเป็นประจ�า ร่องรอย

ทีแ่ม่ชอบฝากไว้บนใบหน้าของฉนัท�าให้ฉนัมสีกิลการแต่งหน้าราวกับช่างแต่ง

หน้ามืออาชีพ

"กินข้าวบ้างรึยังแม่"

"ไม่ต้องมายุ่งกับกู!" แม่ชี้หน้าด่าตั้งแต่ที่ฉันยังไม่ทันจะก้าวเท้าเข้าบ้าน

เลยด้วยซ�า้ สรรพนามท่ีมาเป็นภาษาพ่อขุนรามนีเ่ป็นตวัชีว้ดัระดบัแอลกอฮอล์

ในเลือดของแม่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งวันน้ีจัดอยู่ในขั้น...เมา-หนัก-มาก

ฉันได้แต่ถอนหายใจแล้วเดินผ่านแม่เข้าไปในบ้าน วันนี้ฉันไม่ได้อยาก

จะมาทะเลาะกับแม่หรอก แม้จะรู้ว่าเลี่ยงไม่ได้ก็ตาม

ฟุ่บ!

สมัภาระของฉนัถูกวางกองรวมกันเอาไว้ท่ีโซฟา เตรียมตวัจะไปล้างจาน

รวมถึงท�ากับข้าวเอาไว้ให้เหมือนทุกคร้ังท่ีแวะมาเย่ียม

โอ้โห น่ีแม่กินแล้วไม่คิดจะล้างบ้างรึไง ท�าไมถึงได้ปล่อยให้กับข้าวเน่า

คาจานแบบน้ีล่ะ

"ท�าอะไรของมึง"

"ล้างจาน แม่จะท�าอะไรก็ไปท�าเถอะ เดี๋ยวหวานท�ากับข้าวไว้ให้ เสร็จก็

จะกลับแล้ว" พดูจบฉันก็เดินเข้ามาในครัว เอื้อมมือไปคว้าผ้ากนัเปื้อนผืนเก่าๆ 

มาผูกเอาไว้เตรียมจะล้างจานก่อน ไม่อย่างนั้นคงไม่มีจานจะใส่กับข้าวแน่ๆ

"อะไรวะ เป็นลูกสาวเศรษฐี มึงมีเงินแค่น้ีเองเหรอ"

"แม่ท�าอะไรอ่ะ!" ฉันร้องถามด้วยความตกใจแล้วรีบว่ิงออกมาดู 

ชัดเลย เห็นคาตาว่าแม่ก�าลังขโมยเงินในกระเป๋าตังค์ฉันอีกแล้ว 

"แม่ เอาเงินหวานคืนมานะ"
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"ไม่คืน เดี๋ยวน้ีมึงกล้างกกับกูเหรอนังหวาน" แม่พูดท้ังท่ียืนโงนเงน 

"เอาคืนมานะแม่ น่ันค่าของ พรุ่งน้ีหวานต้องเอาไปจ่ายเพ่ือน"

"มึงก็ไปขอพ่อมึงใหม่สิวะ ไอ้แก่น่ันมันรวยจะตาย"

"หวานบอกให้แม่เอาคืนมา"

"เอ๊ะอีน่ี เงินแค่น้ีท�าหวงกับกู นังลูกเนรคุณ"

"แม่ เอาคืนมา"

ปั่ก!

"โอ๊ย!"

ได้เลือดจนได้ แม่ผลักฉันเซถลามาทางด้านหลัง ล้มลงมาหัวกระแทก

กับขอบโต๊ะพอดี แม้จะรู้ดีว่าหัวแตก แต่ฉันก็ยังพยายามจะลุกขึ้นไปย้ือแย่ง

เงินจากแม่ ซึ่งถึงมันจะแค่ไม่ก่ีร้อยบาท แต่เดี๋ยวฉันต้องใช้เป็นค่ารถกลับบ้าน

นะ อีกอย่างฉันจะไม่หวงแม่แบบนี้เลยถ้าแม่ไม่ได้ก�าลังจะเอามันไปซื้อเหล้า!

"แม่ เอาเงินหวานคืนมา"

เพียะ!

แล้วแม่ก็หันกลับมาพร้อมกับฟาดฝ่ามือลงบนแก้มฉันฉาดใหญ่  

ผลักฉันล้มลงหัวเข่ากระแทกพ้ืนซ�้าอีกรอบ บอกตรงๆ ว่าถ้าเป็นคนอื่น ฉันคง

สู้ไปแล้ว แต่น่ีแม่! เพราะเป็นแม่ไงฉันถึงยอม

ฉันถอนหายใจอย่างเหน่ือยหน่ายมองดูแม่ที่รีบว่ิงออกไปพร้อมกับ 

เงินสี่ร้อยกว่าบาทในมือ น�้าตาไหลออกมาเพราะความรู้สึกอึดอัด กดดัน  

เบื่อหน่าย และเร่ิมจะ...เกลียด มันไม่ได้ไหลออกมาเพราะความเจ็บปวดเลย

แม้แต่สักนิด

"แน่จริงมึงก็ตามมาเอาคืนสิ" แม่ยังไม่วายหันมาพูดกับฉันพร้อมชู 

แบงก์ร้อยในมือข้ึนโชว์ คงเพราะมั่นใจแล้วว่าฉันจะไม่ว่ิงตามออกไป ซึ่งมันก็

เป็นแบบน้ีทุกทีน่ันแหละ

"นี่เป็นคร้ังสุดท้ายท่ีแม่จะได้เงินจากหวาน" ฉันยกหลังมือขึ้นปาดน�้าตา

ปนเลือดท่ีก�าลังไหลย้อยลงมาตามรูปหน้าของฉันออกเร็วๆ พร้อมกับลุกขึ้น

ยืนแล้วจ้องมองแม่ด้วยแววตาของความผิดหวัง

"เรื่องของมึง คิดว่ากูง้อมึงเหรอนังหวาน ยังไงมึงก็ไม่ปล่อยให้กูอดตาย
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หรอก"

"แต่คราวน้ีหวานจะท�าจริงๆ ต่อไปน้ีหวานจะไม่ให้เงินแม่ใช้อีกแล้ว

แม้แต่บาทเดียว"

"กูจะรอดู" แม่พูดพลางเหยียดย้ิมก่อนจะเดินโซซัดโซเซออกไป ท้ิงฉัน

ไว้กับความผิดหวังและเสียใจซ�้าๆ

ท่ีผ่านมาคืออะไร การท่ีแม่ขายฉันให้คุณลุงอรรณพ มันเพ่ืออะไรกัน 

หรือแม่แค่ต้องการผลักไสให้ฉันไปจากท่ีน่ีเหมือนท่ีแม่พูดมันออกมาจริงๆ 

Rrrr~

โทรศัพท์ในกระเป๋ากระโปรงของฉันสั่นขึ้นอีกคร้ังท�าให้ฉันต้องรีบเก็บ

ความรู้สึกท้ังหมดเอาไว้ ก่อนจะหยิบมันออกมาแล้วกดรับทันทีเมื่อเห็นว่าคน

ที่โทรเข้ามาคือป้าขวัญ แม่บ้านของคุณลุงอรรณพที่ท�าหน้าท่ีดูแลฉันตั้งแต่

ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังน้ัน

"สวัสดีค่ะป้าขวัญ มีเรื่องด่วนอะไรรึเปล่าคะ" ฉันรีบถาม เพราะปกติ 

ป้าขวัญไม่ค่อยจะโทรหาฉันก่อน ยกเว้นแต่จะมีเรื่องส�าคัญหรือเร่งด่วน

[คุณผูช้ายให้โทรมาถามว่าคณุหวานเลกิเรยีนก่ีโมงค่ะ ถ้ายังไงเลกิเรยีน

แล้วให้รีบกลับบ้านนะคะ คุณผู้ชายมีเร่ืองส�าคัญจะคุยด้วยค่ะ]

"ได้ค่ะป้า หวานจะรีบไปเดี๋ยวน้ีเลยค่ะ" ฉันบอกก่อนจะกดวางสาย  

จากน้ันก็รบีเก็บข้าวของใส่กระเป๋า แล้วก็อดไม่ได้ทีจ่ะมองย้อนกลบัไปท่ีประตู

รั้วอีกครั้ง 

แม่นะแม่ ไม่รู้เหรอว่าต่อให้แม่กินเหล้าจนตาย พ่อเขาก็ไม่กลับมา…

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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