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"ถ้าพ่ีเอ็มมีสติสักนิด พ่ีเอ็มก็จะหาไม้กันหมาท่ีดีกว่าพ่ีโรสได้อีกค่ะ แต่ 

พ่ีเอ็มใจร้อนนี่นา สักแต่จะคว้าๆ ใครก็ได้ที่จู่ๆ ก็โผล่มาแบบไม่เช็กอะไรเลย มันก็ 

เสีย่งท่ีจะเละไม่เป็นท่าแบบนีไ้งคะ" สาวน้อยท�าทอีธิบายราวกับอาจารย์มหาวิทยาลยั

ก�าลังเลกเชอร์นักเรียนผู้ด้อยประสบการณ์ "แบบนี้เขาเรียกว่าไม่ดูตาม้าตาเรือนะ"

"ฉนัไม่ได้คว้าใครมามัว่ๆ เสยีหน่อย!" ชายหนุม่ยังปฏเิสธเสยีงแขง็อย่างดือ้ด้าน

"ค่าๆ แต่พ่ีเอ็มรู้ไหม ถ้าเป็นเต็มนะ พ่ีเอ็มไม่ต้องห่วงเรื่องเป็นชู้โดยไม่ตั้งใจ 

เลยนะ"

"หา?" ชายหนุ่มขมวดคิ้วไม่เข้าใจ

"ก็คนจืดๆ แบบเต็ม ไม่มีผู ้ชายท่ีไหนมาสนใจหรอกค่ะ ถ้าคบกับเต็มนะ  

พี่เอ็มจะได้รับเกียรติเป็นแฟนคนแรกของเต็มเลยนะจะบอกให้"
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เลิฟเช่ือว่าหลายๆ คนคงเคยมี 'เพ่ือนคนส�าคัญ' ซ่ึงท�าให้วัยเด็ก 

ไม่เงียบเหงานัก แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างอาจท�าให้ต้องห่างกันไป บางคน

จากกนัแล้วก็ไม่ได้พบกนัอีก แต่บางคนก็โชคด.ี..มีโอกาสได้กลบัมาพบกนัใหม่

และ 'เต็มเดือน' นางเอกจากเรื่อง 'กับดักดวงดาว' ที่เพื่อนๆ ก�าลังถืออยู่

ในมือตอนนี้ ก็คือหนึ่งสาวผู้โชคดี เมื่อ 'สุวิชฯ' นักเขียนใหม่แกะกล่องของเรา 

ได้ส่ง 'พี่ตัวสูง' เพื่อนคนส�าคัญที่เธอแอบคิดถึงกลับเข้ามาในชีวิต

แม้ 'เอ็มมานูเอล' จะลืมความทรงจ�าวัยเด็กเมื่อสิบสี่ปีก่อนไปเกือบหมด 

แต่เมื่อได้ใช้เวลาร่วมกัน ความผูกพันในวันวานก็ถักทอขึ้นมาอีกครั้ง

นอกจากสองพระ-นางท่ีจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวท่ีท้ังตลก น่ารัก 

และอบอุ่นด้วยสายใยรกัแห่งครอบครวัแล้ว เลฟิแอบใบ้ให้จบัตามองกนัไว้ให้ดีๆ  

เพราะบางทีหนุม่สาวท่ีโฉบไปโฉบมา อาจจะได้มีเรือ่งราวเป็นของตวัเองในอนาคต

เล็งกันไว้ให้ดีนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส

Pre ������������.indd   3 17/5/2562 BE   14:14



Pre ������������.indd   4 17/5/2562 BE   14:14



นามปากกา 'สวุชิฯ' นีอ้าจจะดชูวนเข้าใจผดิว่าเป็นนามปากกาของผูช้าย 
แต่ความจรงิแล้วสวุชิฯ เป็นผูห้ญิงนะคะ (ฮา) โดยเรามีช่ือเล่นจรงิๆ ว่า 'องิค์' (Ink) 
ค่ะ เป็นคนกรงุเทพฯ โดยก�าเนดิ พืน้ฐานเป็นคนนสิยัคยุไม่เก่ง โลกส่วนตวัสงู 
และไม่ใช่เด็กท่ีชอบออกไปเล่นซนนอกบ้านเท่าไหร่ ท�าให้กิจกรรมส่วนใหญ่ 
ท่ีชอบท�าตอนเป็นเดก็มอียู่ไม่กีอ่ย่างคอืดกูาร์ตนู วาดรปู และกอ่็านหนงัสอืค่ะ  
ซ่ึงการอ่านนีเ่องท่ีจดุประกายความฝันท่ีอยากจะเป็นนกัเขียนให้กบัเรา

เราเริ่มเขียนนิยายมาต้ังแต่ตอนท่ียังเรียนอยู่ช้ันมัธยมต้นจนถึงปัจจุบัน 
ท่ีเรยีนจบปรญิญาตรมีาได้ซักพกัแล้ว แต่เรากยั็งพยายามจะสร้างสรรค์ผลงาน
ของตัวเองออกมาให้ส�าเร็จควบคู่ไปกับท�างานเป็นนักวาดภาพประกอบอิสระ
ของตัวเองต่อไป แน่นอนว่าการมีหนังสือเป็นของตัวเองซักเล่มนั้นไม่ง่ายเลย 
เรยีกได้ว่าล้มลกุคลกุคลานกนัเลยทีเดยีว ท้ังเจอกบัความผดิหวัง ท้ังไม่ประสบ
ความส�าเรจ็อย่างท่ีใจนกึ แต่กระนัน้เรากพ็ยายามย�า้กบัตวัเองเสมอว่าอย่ายอมแพ้ 
แม้ความฝันมันจะดูริบหรี่เสียจนน่าท้อแท้ก็ตาม แต่เราก็ยังเช่ืออยู่เสมอว่า 
ซักวันความฝันมันจะเป็นจริงได้ และในที่สุดมันก็เป็นจริงแล้วค่ะ! โดยผลงาน
เรือ่ง 'กบัดกัดวงดาว' ท่ีท่านก�าลงัถอือยู่ในมือนีค้อืผลงานเล่มแรกอย่างเป็นทางการ
ของ 'สุวิชฯ' ค่ะ

สดุท้ายนีเ้ราขอขอบคณุทุกคนท่ีมีส่วนช่วยผลกัดนัให้นกัเขียนโนเนมคนนี้
สามารถเขน็ผลงานเรือ่งแรกในชีวติออกมาได้ส�าเรจ็ ท้ังทีมงานและ บ.ก. ของ
ส�านักพิมพ์แจ่มใสท่ีให้โอกาส ขอบคุณพ่อกับแม่ท่ีสนับสนุนและคอยช่วยกัน 
กดดันลูกสาวผู้ฝันเฟื่องคนนี้ให้ท�างานจนเสร็จได้ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน 
ท่ีให้ความรูแ้ละช่วยขดัเกลาวชิาการเขยีนให้กบัเดก็คนนี ้ ขอบคณุเพือ่นๆ ทุกคน 
ท่ีเป็นก�าลังใจให้กันเสมอ และขอบคุณนักอ่านทุกคนท่ีให้ความสนใจและ 
หยิบผลงานของเราขึ้นมาอ่านด้วยค่ะ

สามารถติดตามข่าวสารผลงานเล่มอื่นๆ หรือแวะมาพูดคุยกับเราได้ท่ี 
Facebookfanpage: สุวิชฯ (https://www.facebook.com/inksuvich) ค่ะ

สุวิชฯ

ประวัตินักเขียน
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai
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ยามใดท่ีมีคนไทยได้ดีไปโกอินเตอร์อยู ่ในวงการต่างๆ ท่ัวโลก  

คนไทยท้ังหลายจะภาคภมิูใจในตวับุคคลเหล่านัน้เป็นพเิศษ เช่น ดาราคนนี้

ได้ไปเล่นหนงัท่ีประเทศจนี เดก็หนุม่คนนัน้ได้ไปเป็นเดก็ฝึกท่ีค่ายเพลงยักษ์ใหญ่

ของเกาหลี นักแสดงมากความสามารถได้มีโอกาสไปเป็นหนึ่งในนักแสดง 

ละครเวทีของบรอดเวย์ แค่คิดก็ท้ังน่าภูมิใจและอดท่ีจะเอาใจช่วยคนไทย 

ด้วยกนัไม่ได้ แต่ส�าหรบั 'เอ็มมานเูอล ธนษิฐ์ กฤตกิร โคลม' นัน้ ดเูหมือนว่า

คนไทยท้ังหลายจะอยากสาปแช่งและไม่อยากจะรบัรูเ้ลยว่านกัร้องหนุม่คนนี้

มีสายเลือดความเป็นไทยอยู่ในตัวจากผู้เป็นแม่ ต่อให้ช่ือเสียงของวง  

'สตาร์ส แทรป' (Stars' Trap) วงบอยแบนด์สญัชาตอิเมรกินัจะดงัเป็นพลแุตก

แค่ไหน แต่ความขยันฉาวและขยันสร้างเรือ่งกท็�าให้ชายหนุม่ลกูเสีย้วอเมรกินั 

ฝรัง่เศส และไทยคนนี้ไม่เป็นท่ีชืน่ชมเท่าไหร่นกั

ก็ไม่มีอะไรมาก จดุเริม่ต้นความย�า่แย่มนัเริม่มาจากท่ีเจ้าตวัด่านกัข่าว

ไปแบบแสบจนถึงทรวง ท�าให้ภาพลักษณ์ของเอ็มมานูเอลนั้นติดลบไป 

สกัพกัใหญ่เลยทีเดยีว แต่ไม่นานเรือ่งนีก้ซ็าลงไปเพราะตอนนัน้เอ็มมานเูอล

ยังเป็นวัยรุน่อารมณ์แปรปรวนอยู่ ทว่าท�าตวัดไีด้ไม่กีปี่นกัร้องหนุม่กก่็อเรือ่งใหม่

บทนำ�
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อีกครัง้ โดยการไปเมาแล้วมเีร่ืองกับคนในงานปาร์ตีข้องไฮโซสาวช่ือดงัคนหนึง่ 

ล�าบากต้นสังกัดต้องตามล้างตามเช็ดปัญหากันจนหัวหมุน แล้วยังต้อง 

จ่ายค่าเสียหายและค่าชดเชยอีกไม่หวาดไม่ไหว สองปีต่อมาก็มีเรื่องฉาว 

ท่ีดังระดับโลกอีกครั้งเมื่อหนุ่มเสเพลเจ้าเสน่ห์มีเรื่องกับนักแสดงหนุ่มใหญ่

ช่ือดัง เพราะนกัร้องหนุม่ดนัทะลึง่ไปนวัเนยีกบันกัแสดงสาวคนหนึง่ท่ีก�าลงั

คบหาอยู่กับนักแสดงหนุ่มใหญ่คนดังกล่าว

ถึงแม้เรื่องจะเกิดจากความเมาในงานปาร์ตี้หลังงานประกาศ 

รับรางวัลประจ�าปีที่เป็นงานปิดก็ตาม แต่สุดท้ายข่าวก็รั่วออกไปจนได้และ

ท�าให้เรื่องฉาวนี้ถูกขย้ีเละเทะกันสนุกสนานอยู่นานมาก กว่านักข่าวและ

สงัคมจะเลกิโจมตีเอม็มานเูอลกต็อนท่ีนักแสดงสาวรายนัน้หาเรือ่งใส่ตวัเอง

ด้วยการนอกใจนักแสดงหนุ่มใหญ่ซ�้าสองไปกับนักการเมืองผู้มีอิทธิพล 

และมลีกูเมยีแล้ว ความฉาวท่ีขย้ีประเดน็กนัมาเป็นปีเลยเทไปอยู่ท่ีฝ่ายหญิง 

โดยปริยาย ดารา นักร้อง หรือนางแบบสาวคนอ่ืนๆ ในวงการท่ีเคยถูก 

นักแสดงหญิงคนนี้แย่งคนรักไปต่างก็แห่กันออกมาแฉเพราะต้องการ 

เหยียบย�่าหล่อนให้ตกต�่ามากกว่าเดิม

ว่าไปแล้ว ถ้าหากว่าเอม็มานเูอล โคลมไม่มีฝีมอืพอและฐานแฟนคลบั

ไม่เหนยีวแน่นจรงิล่ะก ็วงสตาร์ส แทรปท่ีค่ายเพลง IN อุตส่าห์ปลกุป้ันกนัมา

หลายปีคงจบเห่ไม่เป็นท่าตั้งนานแล้ว

หมอนี่มีดี แต่เหมือนมีแม่เหล็กดูดความวายป่วงเข้าหาตัวอยู่ร�่าไป

จะตัดหางปล่อยวัดไปเสียแต่แรกก็ท�าได้แต่ท�าไม่ลงเพราะวงนี้เป็น 

บ่อเงนิบ่อทองของบรษัิท แต่อะไรๆ กมี็จดุเดอืดของมนัเองท้ังนัน้ ซ่ึงครัง้นี้

มันเกินจะทน

ปีนี้เอ็มมานูเอลท�าเรื่องอีกครั้ง นั่นคือไปอยู่ในผับท่ีมีการเล่นยากัน

เกิดขึ้น!

ภาพของชายหนุ ่มท่ีมีสภาพเมามาย หน้าโทรม ถูกคุมตัวไป 
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สถานีต�ารวจท�าให้ภาพลักษณ์ท้ังหลายแหล่ท่ีแย่อยู่แล้วย่ิงตกต�่าลงไปอีก 

ต่อให้ผลตรวจปัสสาวะของชายหนุ่มจะไม่ออกมาเป็นสีม่วงก็ตาม แต ่

มนักต้็องมีบทลงโทษกนับ้าง เพราะสงัคมก�าลงัรอให้ทางค่ายเพลงท�าอะไร

กบัศิลปินในสงักดัคนนีส้กัที เนือ่งจาก IN ได้ปล่อยปละละเลยเรือ่งนีม้านาน

เกนิไปแล้ว ย่ิงแฟนคลบัวงนีส่้วนใหญ่เป็นเดก็สาววัยรุน่ด้วยกย่ิ็งปล่อยไปเฉยๆ 

ไม่ได้ แบบอย่างที่ดีของเยาวชนต้องไม่ใช่แบบนี้

เพราะเหตนุีห้้องประชุมเลก็จงึถกูใช้งานอย่างเร่งด่วนเพราะบอร์ดบรหิาร

ต้องมาร่วมกันพิจารณาและหาทางออกให้กับไอ้ตัวปัญหาจอมฉาวโฉ่ของ

พวกเขาที่ไปท�างามหน้าเอาไว้

"พวกนั้นถึงไหนแล้ว" 'มาร์ค โบนส์' ซีอีโอของค่ายเพลง IN  

หันไปถามเลขาฯ ชายวยักลางคนของเขาท่ีนัง่อยู่ทางขวามืออย่างหงดุหงดิ

'พวกนั้น' ท่ีมาร์คหมายถึงก็คือพวกสตาร์ส แทรป บอยแบนด ์

บ่อเงินบ่อทองของค่ายเพลงนั่นเอง เขานัดพวกนั้นมาฟังการประชุมครั้งนี้

ด้วย เนือ่งจากต้องการให้สมาชิกท้ังหมดมารบัฟังการตดัสนิบทลงโทษของ

เอ็มมานูเอลซึ่งจะมีผลกระทบต่อกิจกรรมและตารางงานทั้งหมดของวง

"รถตู้เข้ามาในบริษัทแล้วล่ะครับ"

ไม่ทันท่ีมาร์คจะตอบอะไร เสยีงเคาะประตกูด็งัข้ึน เนือ่งจากห้องทุกห้อง

ในตึกนี้ถูกสร้างและออกแบบให้เป็นห้องกระจกท้ังสี่ด้านอยู่แล้ว เลยท�าให้

สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมได้จากท้ังข้างนอกและข้างใน และสมาชกิท้ังสี่

ของสตาร์ส แทรปกม็าถงึด้านหน้าห้องประชุมเลก็แล้ว

ซ่ึงไอ้ตวัปัญหาท่ีเดนิรัง้ท้ายกม็าประชุมในสภาพท่ีโทรมสดุขีดตามคาด

ธีโอ ฟรานซิส แบรดลีย์ และเอ็มมานูเอลเดินเข้ามาและจับจองที่นั่ง

อีกฝั่งของโต๊ะประชุมตัวยาวที่ยังว่างอยู่ทั้งแถบอย่างรวดเร็ว

"ไงโคลม สภาพอย่างกับซอมบ้ีเลยนะ" มาร์คทักปนเหน็บแนม 

ชายหนุ่มร่างสูงโปร่งผู้มีผมยาวรุงรังสีด�าหยักศกเป็นลอนท่ีดูเปียกและมัน

Page ������������.indd   9 17/5/2562 BE   17:16



กับดักดวงดาว

10

เพราะไม่ได้สระมาหลายวันเป็นคนแรก

เอ็มมานูเอลเหลือบตามอง 'บอส' หรือก็คือคนท่ีปลุกปั ้นเขา 

และเพื่อนๆ มาจนประสบความส�าเร็จในทุกวันนี้อย่างเฉื่อยชา ดวงตาคม 

สนี�า้ตาลชอ็กโกแลตดูโทรมและแดงช�า้ เบ้าตากด็�าคล�า้ไม่ต่างจากหมแีพนด้า 

ทั้งยังลึกโหลนิดๆ จากการอดนอนเพราะปาร์ตี้และสูบบุหรี่จัด

"เข้าใจไหมว่าวันนี้ฉันเรียกพวกนายมาท�าไม" มาร์คท�าเป็นไม่สนใจ

สายตาประหนึง่ฆาตกรโรคจติของเอม็มานเูอลแล้วเริม่พดูเรือ่งท่ีนดักนัมาคยุ

ในวันนี้ทันที

"เรือ่งท่ีเอ็มไปก่อเอาไว้ครบั" 'ธโีอ พาร์สนั' ท่ีเปรยีบเสมอืนหัวหน้าวง

ตอบ

"หึ...เดีย๋วนะ" เอ็มมานเูอลแทรกขึน้มาด้วยเสยีงเนบินาบกวนประสาท 

"ก่อเรื่อง? ฉันก่อเรื่องอะไร ไอ้พวกเด็กเวรนั่นต่างหากท่ีก่อเรื่อง ฉัน 

ไม่มีเอี่ยวด้วย ผลตรวจฉี่ก็เห็นๆ กันอยู่ว่าฉันไม่ได้เล่นยากับพวกมัน"

"ฉันกบับอร์ดบริหารปรกึษากนัแล้วเร่ืองบทลงโทษ ฉันจะให้เอ็มมานเูอล

พกังานเจด็เดือน พวกนายท่ีเหลอืยังท�างานต่อไปได้ ฉันไม่มปัีญหาเรือ่งนัน้" 

มาร์คช้ีแจงอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ไม่ได้สนใจว่าหนุม่ลกูเสีย้วจะว่ายังไง

แต่ลึกๆ มาร์คก็ต้องยอมรับว่าไอ้ตัวปัญหานี่ยังมีดีอยู่บ้าง ถึงมันจะ

ขยันฉาวแค่ไหน แต่มันก็ไม่มีความคดิท่ีจะเล่นยาแบบท่ีคนอ่ืนๆ ท�ากนั ทว่า

อย่างไรเสียครั้งนี้เขาจะปล่อยปัญหาไปตามเรื่องเหมือนทุกครั้งไม่ได้

"เจ็ดเดือนเหรอครับ" 'ฟรานซิส รอย' ผู้มีใบหน้าอ่อนเยาว์และ 

อายุน้อยท่ีสุดถามพลางหันไปมองเพื่อนร่วมวงท่ีต้องรับบทลงโทษนี้ 

อย่างเป็นห่วง

เจ็ดเดือนไม่ใช่เวลาน้อยๆ เลย

"เจ็ดเดือนไม่นานขนาดนั้นหรอกฟราน" 'แบรดลีย์ บริงตัน' ว่า 

ก่อนจะหันไปหามาร์ค "แต่แฟนคลบัคงไม่ชอบนกัถ้าเราสามคนยังท�างานต่อ
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ขณะที่เอ็มถูกพักงานแบบนี้"

"พวกนายกค็ดิหาค�าตอบโลกสวยท่ีแสดงถงึมติรภาพของพวกนายไปสิ 

วัยรุ่นน่ะลืมง่ายจะตาย" มาร์คว่าอย่างไม่อินังขังขอบใดๆ

"เหอะ..."

มาร์คตวัดตาไปทางเอ็มมานูเอล "อย่ามาท�าเสียงแบบนั้นนะโคลม!  

นี่ถือเป็นบทลงโทษที่นายสมควรจะได้รับมาตั้งนานแล้ว!"

ชายหนุม่หน้าโทรมย้ิมหยันพลางหัวเราะในล�าคอ "เพราะกลวัโดนนกัข่าว

ประณามมากกว่าล่ะม้ัง เพิง่จะอยากสร้างภาพหรอืไง เมือ่ก่อนเห็นเห็นแก่เงนิ

ลกูเดียว"

"เอ็ม!" ธีโอปรามเพื่อนเสียงเข้ม

"เอาเป็นว่าตามนีแ้ล้วกนั ฉันเองกมี็งานเยอะแยะต้องท�า ไม่อยากมานัง่

เสยีเวลากบัปัญหาเดมิๆ ซ�า้ซาก" ผูท่ี้มีต�าแหน่งใหญ่ท่ีสดุกล่าวตดัจบห้วนๆ 

แล้วตัง้ใจจะเดนิออกไปจากห้องประชุมให้เรว็ท่ีสดุถ้าหากเสยีงแหบพร่าของ

ตัวต้นเรือ่งจะไม่ดงัขัดข้ึนมาเสยีก่อน

"เออ แบบนี้ก็ดีเหมือนกัน"

"หมายความว่าไง" มาร์คหยุดเดนิพร้อมกบัย้อนถามด้วยสหีน้าไม่วางใจ 

ด้วยเพราะน�า้เสยีงกวนประสาทแบบนัน้พร้อมกบัหน้าตาอ้อนหมดัอ้อนเท้า

ของเอ็มมานเูอลนัน้ท�าให้หนุม่ใหญ่รูส้กึเสยีวสนัหลงัแปลกๆ แต่เอ็มมานเูอล

ไม่คดิจะตอบค�าถามนัน้ สิง่ท่ีประธานค่ายเพลงได้รบักลบัมามแีค่รอยย้ิมเนอืยๆ 

อย่างไม่อินงัขังขอบใดๆ ท้ังสิน้
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'เอ็ม พ่อโกรธมาก แม่ว่าต่อให้ลูกถ่อสังขารมาถึงหน้าบ้าน พ่อก ็

ไม่เปิดประตูให้ลูกเข้าบ้านแน่ๆ เอาอย่างนี้นะ คุณยายบ่นหาลูกกับแม ่

มาหลายครั้งแล้ว ลูกบินไปอยู่กับคุณตาคุณยายท่ีไทยดีกว่า รายนั้น 

ต่อให้โกรธท่ีลูกท�าเรื่องเยอะเอาไว้แค่ไหนแต่ก็ไม่ไล่ลูกออกจากบ้านหรอก 

ไว้แม่คุยกับพ่อให้ใจเย็นเรื่องลูกก่อนแล้วลูกค่อยบินกลับอเมริกานะ'

นีค่อืค�าพดูของ 'ละอองดาว' แม่บังเกดิเกล้าของเอ็มมานเูอลท่ีพูดกบั

ลกูชายคนเดยีวของหล่อนหลงัจากเห็นข่าวพักงานถกูแพร่ออกไป โดยปกติ

เอม็มานเูอลกบัพ่อของเขา 'อองตวน โคลม' กมี็ความสมัพันธ์ท่ีเดีย๋วดเีดีย๋วร้าย

อยู่แล้ว เพราะคนเป็นพ่อไม่ชอบใจท่ีลกูชายเลอืกจะยึดอาชพีนกัร้องนกัดนตรี

แทนท่ีจะมาช่วยท�างานบรษัิทของครอบครวั ย่ิงเส้นทางชีวิตท่ีลกูชายเลอืก

เละเทะไม่เบาในไม่กี่ปีหลังมานี้ ก็ท�าให้พ่อลูกเข้าหน้ากันไม่ติดไปกันใหญ่  

ครั้งนี้จะเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดเลยก็ได้เพราะอองตวนถึงขนาดลั่นวาจา 

ไม่ขอต้อนรับลูกชายกลับบ้านแบบนี้

ด ้วยเหตุนี้ เอ็มมานูเอลจึงตีตั๋วเครื่องบินช้ันบิสิเนสคลาสมายัง 

ประเทศบ้านเกิดของมารดาอย่างไม่มีทางเลือก

บทที่ 1
กลับกฤติกร
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รถแท็กซ่ีสีเขียวเหลืองจอดลงท่ีรั้วไม้ระแนงบานใหญ่ มีป้ายประดับ 

ตวัอักษรไทยตวดัหางอ่อนช้อยท่ีชายหนุม่ผูโ้ดยสารจ�าได้ว่ามันคอืนามสกลุ  

'กฤติกร' นามสกุลเก่าของมารดาก่อนท่ีจะแต่งงานไปกับหนุ่มลูกครึ่ง

อเมริกัน-ฝรั่งเศสแล้วไปตั้งรกรากอยู่ที่นิวยอร์กด้วยกัน

เอ็มมานูเอลจ่ายเงินให้โชเฟอร์เสร็จก็คว้าเป้ใบใหญ่ลงจากรถ เขา 

ไม่ได้ขนของมามากมายเพราะไม่ชอบบ้าหอบฟางโดยเฉพาะกบัการเดนิทาง

ท่ีต้องเปลี่ยนเครื่องหลายเท่ียวกว่าจะมาถึงประเทศไทยแบบนี้ ชายหนุ่ม 

ขนมาแต่เสือ้ผ้าสามสีชุ่ดและของใช้จ�าเป็นเท่านัน้ โดยตัง้ใจว่าถ้าขาดเหลอือะไร

ค่อยไปหาซื้อเอาเมื่อเดินทางไปถึง

นิ้วเรียวยาวมีรอยไหม้นิดหน่อยเนื่องจากสูบบุหรี่เป็นประจ�ากดลงไป 

บนออดข้างประตร้ัูวไม้ ไม่ช้าก็มร่ีางอวบท้วมเดนิอุย้อ้ายมาเปิดประตูให้ หล่อน

เป็นหญิงมีอายุผมสดี�าแซมสดีอกเลามดัเป็นมวยเรยีบร้อย สวมเสือ้คอบัวสคีรมี

และกระโปรงทรงแปลกๆ ท่ีน่าจะเป็นผ้าของไทยสนี�า้เงนิเข้มยาวคลมุหน้าแข้ง

"คุณเอ็มมานูเอลใช่ไหมคะ" หล่อนพูดเป็นภาษาไทยช้าๆ ชัดๆ 

ชายหนุ่มพยักหน้าเนือยๆ เพราะง่วงและเจ็ตแล็กอย่างมาก เขาอยู่

อเมรกิามาย่ีสบิกว่าปี แต่กพ็อจะฟังภาษาไทยออกและพดูประโยคง่ายๆ ได้บ้าง

เพราะต้องใช้คยุกบัแม่เป็นประจ�า แต่ก็ไม่คล่องเท่าภาษาอังกฤษหรอืฝรัง่เศส

ที่มีโอกาสได้ใช้บ่อยกว่า

หญงิรบัใช้เชิญให้เอ็มมานเูอลเข้าบ้านก่อนจะเดนิน�าไปตามทางท่ีปูด้วย

หินกรวดสีขาวทอดยาวไปยังบ้านเรือนไทยประยุกต์หลังงามท่ีไม่ต่างจาก 

ในความทรงจ�าของเขาเท่าไหร่นกั มเีพยีงตวัเรอืนถกูต่อเตมิขยายออกไปมากข้ึน

กบัมห้ีองตดิกระจกดทัูนสมยัเพิม่เข้ามา ทว่ากไ็ม่ขัดตากบัความงามอย่างไทย 

ท่ีมีแต่เดมิอยู่แล้ว

"เชิญค่ะ คุณท่านรอคุณอยู่"

ชายหนุ่มเห็นหล่อนถอดรองเท้าแตะออกจึงถอดตามบ้าง สมองเริ่ม
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ทบทวนธรรมเนยีมของคนไทยและจ�าได้ว่าคนไทยไม่สวมรองเท้าเข้าบ้านกนั 

เขาเตะรองเท้าผ้าใบย่ีห้อดงัไปไว้ข้างๆ บันไดทางข้ึนแล้วเดนิตามร่างท้วมนัน่ไป 

กลางบ้านนั้นยังคงเปิดโล่งรับสายลมเย็นฉ�่าท่ีพัดมา มีศาลาพร้อมกับ 

พื้นยกสูงข้ึนไว้เป็นท่ีส�าหรับนั่งพักผ่อนอยู่กลางเรือน บนเบาะหนานุ่ม 

ตรงศาลานั้นมีร่างผอมบางของหญิงชราและร่างสันทัดของชายชราท่ีเขา 

จ�าได้ดีว่าเป็นใคร

'กันต์' และ 'นภา กฤติกร' คุณตาและคุณยายของเขานั่นเอง

"คุณท่านคะ คุณเอ็มมานูเอลมาถึงแล้วค่ะ"

สิ้นเสียงรายงาน นภาก็ละมือจากงานร้อยมาลัยตรงหน้ามามองหน้า

หลานชายท่ียืนเก้ๆ กังๆ อยู่ไม่ไกล ดวงตาสีด�าของหญิงชราสดใสข้ึน 

อย่างเห็นได้ชัด มอืบางเห่ียวย่นวางเข็มร้อยมาลยัลงบนพานข้างตวัก่อนจะ

กวักมือเรียกหลานชายคนเดียวของนาง "ตาเอ็ม มาหาตากับยายมาลูก"

'ตาเอ็ม' ค่อยๆ เดินก้มศีรษะไปหาก่อนจะนั่งขัดสมาธิข้างๆ กายของ

หญิงชราที่ตัวเล็กกว่าเขามาก

"สวสัดีฮะ..." ชายหนุม่เอ่ยสวสัดเีฉยๆ ก่อนท่ีจะนิง่ไปแล้วทักทายใหม่

ด้วยการยกมือสองข้างข้ึนประกบกนัท่ีระหว่างอกเม่ือเห็นสายตาเข้มๆ ของ

ผูเ้ป็นตาจ้องมา เขาก้มศรีษะลงไปด้วยเพือ่จะไหว้ผู้ใหญ่ท้ังสองตามประเพณไีทย

ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น แต่ท่าทางคงตลกและเก้กังเต็มที เพราะนภาถึงกับ

หัวเราะออกมาเบาๆ 

"ไหว้พระเถอะลูก เดินทางเหนื่อยไหม"

สมองล้าๆ ของเอ็มมานูเอลเค้นประโยคภาษาไทยออกมาโต้ตอบ 

คนเป็นยาย 

"เหนื่อยครับ อยากนอน"

แม้ค�าตอบจะดูห้วนแต่เห็นท่าทีครุ่นคิดแบบนั้นของหลานชายแล้ว 

คนเป็นตากับยายก็รู้ได้ทันทีว่าหลานคนนี้พูดไทยไม่คล่องเสียแล้ว แต่ก็ 
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ยังดีที่พอฟังออกว่าพวกตนถามว่าอะไร

"โทรมไปนะ ฉันเห็นข่าวแกหมดแล้ว แม่แกก็โทรมาบอกพวกฉันคร่าวๆ 

แล้วด้วย แกกอ็ยูน่ี่ไปให้สบายใจเถอะ" เสยีงแหบแต่เข้มด้วยนสิยัจรงิจงัดดุนั

ของกนัต์เอ่ย

หลานชายพยักหน้ารบัค�าแต่ไม่ได้คยุอะไรตอบเพราะไม่รูว่้าควรจะพูด

หรือเข้าหาผู้ใหญ่อย่างไร ต่อให้คิดถึงกันแค่ไหนแต่เอ็มมานูเอลก็ห่างเหิน

จากครอบครวัทางฝ่ังแม่มานานมากแล้ว ท�าให้เหมอืนมช่ีองว่างระหว่างกนั

จนพานท�าตวัไม่ถกู แต่ท่ีแห่งนีก้เ็ป็นท่ีเดยีวท่ีชายหนุม่รูส้กึว่าต้อนรบัเขาจรงิๆ 

เอ็มมานูเอลรู้ดีว่าตากับยายยังรักเขาอยู่โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ เพราะอย่างนี ้

แม่ถึงแนะน�าให้เขาหลบมาพักผ่อนที่นี่ซึ่งตัวเขาก็ไม่ปฏิเสธ

เพราะลึกๆ แล้วเขาเองก็คิดถึงตากับยายที่เมืองไทยมากเหมือนกัน

"แม่เนื่อง พาหลานฉันไปห้องเขาไป ยายจัดห้องใหม่ไว้ให้แล้ว  

ไปอาบน�า้พักผ่อนเถอะนะ เดีย๋วตอนเย็นมาทานข้าวด้วยกนั" หญิงชราสัง่กบั

แม่บ้านท่ีเป็นคนพาเอ็มมานเูอลเข้ามา หล่อนลกุขึน้เดนิน�าชายหนุม่ลกูเสีย้ว

ไปทางเรือนท่ีต่อเติมใหม่ทางฝั่งขวา แต่ท้ังสองคนก็ต้องหยุดฝีเท้าไป 

เมื่อมีเสียงเรียกจากด้านหลังมารั้งพวกเขาเอาไว้

"ป้าเนื่องคะ เห็นปุยฝ้ายไหม"

เอ็มมานูเอลหันหลังกลับไปมองตามเสียงนั้น เจ้าของเสียงเป็น 

เด็กสาวหน้าใส ผมด�ายาวตรง ผิวสีงาช้างในเสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้นกับ 

กระโปรงพลีตสีด�าแปลกตา คิ้วเข้มหนาสีด�าของชายหนุ่มขมวดเข้าหากัน

เลก็น้อย เพราะในสมองของเขานัน้รูส้กึคลบัคล้ายคลบัคลากบัเดก็สาวคนนี้

อย่างบอกไม่ถูก

"อ้าวคุณเต็ม! นังปุยฝ้ายช่วยนังแจ๋วอยู่ในครัวค่ะ"

เด็กที่ชื่อ 'เต็ม' พยักหน้ารับรู้ก่อนจะเบนสายตามาทางเอ็มมานูเอล 

เธอชะงักไปนิดหน่อยเม่ือเห็นหน้าเขาชัดๆ ท่าทางอย่างนั้นเอ็มมานูเอล 
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เห็นแล้วก็รู้ตัวทันทีเลยว่าเธอจ�าหน้าเขาได้ เดี๋ยวคงได้เอาไปโพนทะนา 

บนเฟซบุ๊กไม่กท็วติเตอร์แน่ๆ คดิแล้วชายหนุม่กก็ลอกตาสนี�า้ตาลของตวัเอง

อย่างเบื่อหน่าย

"เต็ม! มาหาปู่หน่อยมา!" เสยีงดงัแหบห้าวของกนัต์ร้องเรยีกเดก็สาว

อย่างคุน้เคยกนัดจีนคนเป็นหลานชายแท้ๆ ยังอดหันไปมองผูเ้ป็นตาไม่ได้ 

ร่างเลก็เหมือนเดก็มธัยมต้นเดนิเข้าไปหาชายชราท่ีแทนตวัเองว่า 'ปู่' 

กับเธออย่างนอบน้อม ทุกกิริยาของสามคนบนศาลานั้นอยู่ในสายตาของ

เอ็มมานูเอลท้ังหมด เด็กสาวนั่งลงบนเบาะท่ีชายหนุ่มเพ่ิงนั่งไปเมื่อครู่  

ก่อนจะไหว้ผูอ้าวุโสท้ังสอง ส่วนกนัต์และนภากร็บัไหว้อย่างย้ิมแย้ม ทักทาย 

ลูบศีรษะเด็กคนนั้นอย่างรักใคร่เอ็นดู

"คณุเอ็มคะ" 'แม่เนือ่ง' เรยีกชายหนุม่พร้อมกบัแตะมอืเห่ียวย่นลงบน

แขนของเขาไปด้วย

"What?" เขาหันไปพร้อมกับถามเป็นภาษาอังกฤษตามความเคยชิน

ถงึจะไม่รู้ภาษาเมืองนอกเมืองนา แต่แม่เนือ่งกย้ิ็มแป้นอ่อนโยนกลบัมา

แล้วพดูตอบชายหนุม่เป็นภาษาไทย "ยงัอยากไปห้องคณุอยูไ่หมคะ"

"เอ่อ...ไป...ไปฮะ" เอ็มมานูเอลตอบตะกุกตะกัก ก่อนจะตัดสินใจ 

ถามแม่เนื่องที่เดินน�าหน้าเขาอยู่ว่า "เด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเหรอครับ"

"เธอชื่อเต็มเดือนค่ะ เป็นหลานสาวของเพื่อนสนิทคุณท่าน"

ค�าตอบนัน้ไม่ได้ท�าให้ชายหนุม่พอใจเท่าไหร่ เขาอยากรูว่้าเพราะอะไร

เธอถึงดูสนิทสนมกับตายายของเขานัก เพราะจากค�าตอบของแม่เนื่อง 

หล่อนก็ไม่ได้เป็นหลานแท้ๆ เหมือนเขาเสียหน่อย

ก็แค่หลานของเพื่อน...

ห้องของเอ็มมานูเอลเป็นห้องท่ีตดิกระจกใสไว้รอบด้านท�าให้มองเห็น

เข้าไปภายในห้องได้อย่างชัดเจน มืออวบเห่ียวย่นของแม่เนื่องไขกุญแจ

พร้อมกับเชิญให้ชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของห้องได้เดินเข้าไป หล่อนช้ีบอก
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ต�าแหน่งสวิตช์ไฟและรีโมตเครื่องปรับอากาศให้ชายหนุ่มรู้คร่าวๆ ก่อนจะ

เอ่ยขอตัวเพื่อที่หลานชายของเจ้าของบ้านจะได้พักผ่อนตามล�าพัง

"ถ้าหากคุณเอ็มสงสัยเรื่องคุณเต็ม ไว้รอถามคุณท่านเย็นนี้ก็ได้ค่ะ  

คุณเต็มอาจจะอยู่ทานมื้อเย็นวันนี้ก็ได้"

ชายหนุม่ขมวดคิว้เป็นปมมากขึน้ เสีย้วหน้าคมเป็นเหลีย่มมมุชัดเจน

หันไปหาแม่เนื่อง "แล้วท�าไมคุณถึงบอกผมตอนนี้ไม่ได้"

"เรื่องของเจ้านายป้าพูดไม่ได้ค่ะ คุณเอ็มรอฟังจากปากคุณท่านเอง 

ดีกว่า"

อะไรเนี่ย?!

บ้านนี้มีความลับเยอะตั้งแต่เมื่อไหร่กัน

เอม็มานเูอลหลบัเป็นตายหลงัจากอาบน�า้เปลีย่นเสือ้ผ้าเสรจ็เรยีบร้อย 

ตื่นข้ึนมาฟ้าก็มืดเต็มทีแล้ว พอดีกับท่ีแม่เนื่องมาเคาะประตูห้องเขา 

เพื่อเรียกไปทานข้าวเย็น ชายหนุ่มเริ่มประมวลความทรงจ�าและจ�าได้ว่า 

ตอนนีเ้ขาอยู่บ้านของตากบัยายในประเทศไทยเพือ่พกัร้อนและสงบสตอิารมณ์

ตามท่ีแม่แนะน�า

ชายหนุ่มยันตัวข้ึนมาจากเตียงนอนอย่างงัวเงีย ก่อนจะเดินเข้าไป 

ล้างหน้าในห้องน�้าเพื่อให้ตาสว่างมากข้ึน อาการเจ็ตแล็กยังไม่หายไปนัก

แต่ก็ถือว่าโอเคข้ึนกว่าตอนลงจากเครื่องใหม่ๆ เมื่อไม่กี่ช่ัวโมงก่อนมาก  

มือขาวแข็งแรงลูบน�้าเย็นไปตามล�าคอ พลันนึกถึงใบหน้าเรียบๆ ของ 

เด็กคนนั้นขึ้นมาได้

ชื่ออะไรนะ...เท็น...เทม...

เทมส์เหรอ เทมส์แบบแม่น�้าเทมส์น่ะเหรอ

แต่เอ็มมานเูอลรูส้กึว่าแม่เนือ่งไม่ได้ออกเสยีงชือ่เดก็นัน่แบบนัน้นีน่า

แล้วท�าไมเขาต้องไปตดิใจสงสยัอะไรมากมายด้วย กแ็ค่คนแปลกหน้า 
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ท่ีเพิง่เคยพบกนั แปลกชะมดั...ในสมองลกึๆ ของเอ็มมานเูอลนัน้กลบัรูส้กึ 

คุน้หน้าเดก็คนนัน้อยู่ไม่น้อยเลย เหมอืนเคยเจอกนัมาก่อน แต่ย่ิงคดิมากเท่าไหร่

กย่ิ็งพานจะปวดหัวมากข้ึนเท่านัน้

ทว่าพอร่างสูงชะลูดเกือบแตะร้อยเก้าสิบเซนติเมตรของเอ็มมานูเอล

เดินตรงไปยังศาลากลางเรือน เขากลับไม่เห็นร่างผอมบางของเด็กนั่นเลย 

ท้ังท่ีนกึว่าเธออาจจะอยู่กนิม้ือเย็นด้วยแท้ๆ ชายหนุม่ลงไปถงึห้องรบัประทาน

อาหารท่ีใต้ถนุเรอืนกยั็งไร้วีแ่ววของเดก็คนนัน้ เอม็มานเูอลเห็นแค่ตากบัยาย

ของเขาเท่านัน้ บนโต๊ะมีส�ารบัอาหารมากมายท่ีจดัวางเอาไว้อย่างแน่นเอ้ียด

จนน่ากลวัว่าจะทานไม่หมด

"ยายเตรียมของชอบเราไว้ท้ังนั้นเลยนะตาเอ็ม ไม่รู ้เรายังจ�าได้ 

หรือเปล่า" นภาว่าก่อนจะตักกุ ้งตัวโตในต้มย�ากุ ้งสีสันน่ารับประทาน 

ให้หลานชายเพียงคนเดียวอย่างเอาใจ

เอ็มมานูเอลพอจะจ�าได้ว่าอาหารไทยแต่ละอย่างบนโต๊ะนี้เขาล้วน 

ชอบทานท้ังนัน้ บางอย่างอาจจ�ารสชาตไิม่ได้มากนกัแต่กพ็อคุน้หน้าตามัน

อยู่บ้าง มือใหญ่เรียวยาวใช้ช้อนกดตัดหัวกุ้งแม่น�้าออก มันกุ้งสีส้มอมแดง

ไหลทะลกัออกมาส่งกลิน่หอมมนัน่าทาน ชายหนุม่แกะเปลอืกตามตวักุง้ออก

อย่างเก้ๆ กังๆ และไม่ยอมให้ใครช่วยแกะเด็ดขาด ถึงจะแกะเองอยู่นาน 

แต่สุดท้ายเขาก็ได้ทานเนื้อกุ้งอวบๆ ร้อนๆ สมใจ

"เสียดายยายเต็มไม่อยู่กินมื้อเย็นกับเรานะแม่ฟ้า" กันต์ชวนคุย 

เพื่อไม่ให้บรรยากาศบนโต๊ะเงียบเกินไป

เอาอีกแล้ว ชื่อนี้อีกแล้ว

"ใครเหรอ...ครบั" ชายหนุม่ลกูเสีย้วเอ่ยถามออกไปและเกอืบจะลมืใส่

หางเสียงอีกตามเคย

"ก็เต็มเดือนไงจ๊ะตาเอ็ม" นภาตอบค�าถามพลางมองใบหน้ารกครึ้ม

ของหลานชายนิ่งนาน แต่สิ่งท่ีหญิงชราได้กลับมามีเพียงแค่ความเงียบ 
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และสีหน้าที่ฉงนงงงวยมากกว่าเดิมของเอ็มมานูเอล

"คงจะจ�าไม่ได้จริงๆ สินะ" หญิงชราร�าพึงออกมากับตัวเอง น�้าเสียง

คล้ายกับว่าผิดหวัง จนท�าให้เอ็มมานูเอลต้องพูดแก้ตัวออกไป

"ยาย ไม่ใช่ความผิดผมเสียหน่อยท่ีจ�าใครท่ีนี่ไม่ได้เลย ครั้งสุดท้าย 

ท่ีผมมาประเทศไทยก็ตอนผมสัก...สิบเอ็ดขวบได้ม้ัง" พอพูดจบชายหนุ่ม

กอ็ดประทับใจตวัเองไม่ได้ ดเูหมอืนว่าเขาจะยงัไม่ลมืภาษาบ้านเกดิของแม่ 

ไปซะทีเดยีว แต่กไ็ม่น่าแปลกใจนกัหรอก ปกตเิจอกบัละอองดาวผูเ้ป็นแม่ทีไร 

แม่ก็มักพูดไทยกับเอ็มมานูเอลเสมอ บางทีภาษาไทยมันคงฝังลึกอยู่ใน

สมองของเขามานานแล้ว แต่แค่ไม่ค่อยได้มีโอกาสแงะออกมาใช้เท่านัน้เอง

"สิบเอ็ดขวบแกก็ตัวโตเป็นหนุ่มแล้วนะ แต่เอาเถอะ ถ้าแกจ�าไม่ได้ 

ฉันกจ็ะแนะน�าให้แกรูจ้กัใหม่อีกครัง้ เดก็นัน่น่ะช่ือเตม็เดอืน เป็นหลานสาว

ของเพ่ือนสนิทฉันเอง" กันต์เป็นคนตอบค�าถามของเอ็มมานูเอลในท่ีสุด 

เมื่อเห็นว่าคนเป็นหลานชายจ�าอะไรไม่ได้จริงๆ

"แล้ว...เขาเกี่ยวอะไรกับบ้านเราเหรอครับ"

"กแ็ค่ฉันกบัปู่ของยายเตม็สนทิกนัมาก กไ็ปมาหาสูก่นับ่อยๆ นัน่แหละ"

"แต่ตาดูสนิทกับเด็กคนนั้นมากเลยนะ อย่างกับเป็นหลานแท้ๆ  

อย่างนั้นแหละ"

"ท�าไม อิจฉารึ!" ชายชราที่ดูหนุ่มกว่าอายุจริงถามเสียงกลั้วหัวเราะ

เอาล่ะสิ ไอ้หลานตัวโตวัยเบญจเพสมันน้อยใจตากับยายท่ีสนใจ 

เด็กอายุสิบเก้ามากกว่ามันที่เป็นหลานแท้ๆ

"ไม่! ก็ไม่ใช่ญาต ิเลยสงสยัว่าสนทิอะไรขนาดนัน้" ชายหนุม่แก้มร้อนวบู 

รูส้กึขายข้ีหน้านดิๆ ท่ีท�าตวัเหมือนเดก็ข้ีอิจฉา

"ตากับยายเอ็นดูยายเต็มมากก็เพราะปู่ของแกชอบเอาแกมาฝากไว้

ให้บ้านเราดูแลตั้งแต่เด็กน่ะจ้ะ" นภาตอบย้ิมๆ ก่อนท่ีสีหน้าของหญิงชรา

จะฉายแววเศร้าสร้อยข้ึนมาแทนเม่ือพูดประโยคต่อไป "จริงๆ แล้วปู่ของ 
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ยายเตม็เพิง่จะเสยีไปไม่นานด้วย นีก่เ็พิง่จะผ่านวนัเผามาได้อาทิตย์เดยีวเอง"

"เดก็คนนัน้ไม่มญีาตท่ีิไหนอกีแล้วหรอืครบั" เขาถามต่ออย่างสงสยัใคร่รู้

"มีสิ ฉันแค่เอ็นดูยายเต็มเพราะเหตุผลหลายๆ อย่างน่ะ" กันต์ตอบ

เสียงเรียบ

"เช่น?"

กนัต์ยิม้อ่อนๆ ให้หลานชายก่อนจะตอบออกไปว่า "กเ็ช่นว่าฉันหมายตวั

ยายเต็มไว้ให้แต่งงานกบัแกไงไอ้หลานชาย"
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เอ็มมานูเอลหัวเราะเสียลั่นบ้านจนคนเป็นตากับยายชักจะหน้าเจื่อน

และหงุดหงิดคนเป็นหลานอย่างไรพิกล 

สองสามีภรรยาสงูวยัมองหน้ากนัไปมา คนเป็นสามมีองภรรยาผูง้ดงาม

ตามวัยด้วยสีหน้าท่ีพร้อมจะยกเท้าถีบหลานชายวัยเบญจเพสได้ทุกวินาที 

สายตานีแ่ทบจะพดูออกมาแทนปากได้เลยว่า

ดู๊ดู แม่ฟ้า ดูหลานสุดสวาทของเธอมันหัวเราะเยาะคนแก่อย่างเราสิ 

ส่วนคนเป็นภรรยาก็มองคู่ชีวิตท่ีร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหลายปีด้วย

สีหน้าเหนื่อยใจกับหลานชายไม่แพ้กัน

"แกจะหัวเราะอะไรนักหนาเอ็มมานูเอล บอกไว้ก่อนนะว่าฉันพูดจริง 

เผื่อแกจะคิดว่าคนแก่อย่างฉันพูดเล่น!"

เออ ได้ผล! ไอ้หลานตัวสูงเป็นเปรตผมยาวรุงรังท่ีตอนแรกหัวเราะ

เสยีตวัสัน่ตอนนีก้ลบัหยุดข�าราวกบัมีใครไปกดปิดสวิตช์หัวเราะในตวัมนัเข้า 

เอ็มมานเูอลเสยผมเป็นลอนสดี�าของตวัเองไปด้านหลงัศรีษะพลางถอนหายใจ

ออกมาเสยีงดงัอย่างอารมณ์บูด ดวงตาคมสนี�า้ตาลช็อกโกแลตมองไปทาง

สองตายายสลบักนั สหีน้าพวกท่านกบ่็งบอกอยูแ่ล้วล่ะว่าไม่อยากให้หลานชาย

บทที่ 2
วัยเด็กสดใสเป็นสีชมพู
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ข�าขันกบัเรือ่งแต่งงานท่ีเอ่ยข้ึนมาอย่างไม่ให้ตัง้ตวันี้

ท่ีเขาหัวเราะน�าหน้าไปก่อนก็เผื่อว่าตากับยายจะล้อเล่น แต่ตอนนี ้

เขารู้แล้วล่ะว่าจะไม่มีการล้อเล่นกันเกิดขึ้นแน่ๆ

พอเจอแบบนีค้นจะถกูจบัแต่งงานกบัเดก็ท่ีไหนไม่รูก้เ็กดิรูส้กึสมองต้ือ 

คดิอะไรไม่ออกขึน้มาเสยีอย่างนัน้ หมดค�าจะพดู ได้แต่พยายามเค้นหัวสมอง

คิดค�าถามภาษาไทยท่ีควรจะถามออกไปเพื่อเคลียร์ความไม่เข้าใจนี้ให้ได้

มากที่สุด แต่สุดท้ายชายหนุ่มก็ท�าแค่เอาลิ้นดันกระพุ้งแก้มไว้อย่างเคยชิน

เท่านั้น

"ตาเอ็ม ยายกับตาไม่ได้จะบังคับให้แต่งกันวันพรุ่งนี้เสียหน่อยนะ  

อย่าท�าหน้าเหมือนจะไปตายอย่างนั้นสิ!" คุณนภาท่ีปกติจะเรียบร้อย  

พูดจาน่าฟัง วันน้ีกลับพูดจาห้วนๆ ใส่หลานชายด้วยอารมณ์กรุ่นโกรธ 

ตามสามีไปด้วยอีกคน เล่นเอาคนท่ีตดิตามรบัใช้มานานสะดุง้ไปตามๆ กนั

นภาเป็นคนเรียบร้อย ท่านเป็นคุณหนูคนรองของตระกูลเก่า 

อย่างตระกูลนพรัตน์ท่ีมีธุรกิจโรงแรมและสปาอีกหลายแห่งกระจายไปท่ัว

ประเทศไทยตัง้แต่เหนอืจรดใต้ แต่ถามหน่อยเถอะ คนท่ีอยู่กนิกบัคนปากร้าย

อย่างกันต์ กฤติกรมาได้เกือบห้าสิบปีมันจะไม่ซึมซับนิสัยเสียเล็กๆ น้อยๆ 

ของสามีที่รักมาบ้างเลยหรืออย่างไร

"ฟ้า เธอใจเย็นๆ หน่อย" กนัต์เอือ้มไปกมุมอืเห่ียวย่นตามวยัของภรรยา

อย่างใจเย็นแทน

"ขอโทษค่ะคุณพี่" นภากล่าวอ้อมแอ้มพลางกระแอมอย่างวางฟอร์ม

"ตากับยายคิดอะไรเพี้ยนๆ จะให้ผมแต่งงานกับเด็กมัธยมเนี่ยนะ!"  

ในที่สุดเอ็มมานูเอลก็หาเสียงของตัวเองเจอ

"มัธยมอะไรล่ะ น้องเขาเรียนมหาวิทยาลัยจะข้ึนปีสามอยู่แล้วนะ!" 

นภารีบแก้ความเข้าใจผิดของหลานชายทันควัน 

นี่หลานชายเห็นท่านเป็นคนแบบไหนกัน ไม่ไหวจริงๆ!
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"ไม่มีทาง! หน้าตาอ่อนๆ แบบนั้นน่ะนะอีกไม่กี่ปีจะเรียนจบอยู่แล้ว!"

"แกหน้าแก่เองหรอืเปล่าเอ็ม ยายเตม็มนักห็น้าตาสมวัยมันนัน่แหละ 

กลบัมาเข้าเรือ่งแต่งงานก่อนดกีว่า" กนัต์ดงึหัวข้อสนทนาให้กลบัมาเรือ่งเดมิ

เอ็มมานูเอลท�าหน้าบ้ึง "ผมไม่แต่ง เด็กนั่นจะอายุเท่าไหร่ก็ช่าง  

ผมไม่แต่ง อย่ามาบังคับผม!"

"ยังไม่ทันจะได้รู้จักกันจริงๆ จังๆ แกก็ปฏิเสธแล้วเหรอ"

"ท�าไมต้องรู้จักด้วย ผมไม่ชอบเด็ก เด็กผู้หญิงผมยิ่งไม่ชอบ แล้วนี่

จะให้ผมไปแต่งงานกับเด็กยิ่งแล้วใหญ่"

"เหรอ แต่ตอนสิบเอ็ดขวบท่ีเราเจอกับน้องคราวนั้น เราเฝ้าน้อง 

นอนกลางวันเสียยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยนะตาเอ็ม"

"What?!"

เฝ้าน้องนอนกลางวัน?!

คนแบบเอ็มมานูเอลเนี่ยนะจะท�าอะไรท่ีหน่อมแน้มแบบนั้น ต่อให ้

ตอนนัน้จะสบิเอ็ดขวบกเ็ถอะ แต่ชายหนุม่กจ็�าได้ว่าเขาเป็นเดก็อายสุบิเอ็ด 

ที่ทั้งดื้อ ทโมน และร้ายเอาเรื่องน่าดูเลยนะ

เรื่องอ่อนโยนแบบนั้นเขาไม่มีทางท�าเด็ดขาด... 

เอ๊ะ! หรือท�าวะ?

ย่ิงโดนเท้าความย้อนอดตีมากๆ เข้า ชายหนุม่กย่ิ็งรูส้กึว่าเขาเหมอืน

จะจ�าร่างอวบๆ ขาวๆ ตาหยีๆ  ได้ข้ึนมารางๆ อย่างไรชอบกล

"นี่แม่ฟ้า เอารูปมาให้ไอ้เอ็มมันดูหน่อยไหม เก็บไว้ไหนแล้วนะ"

"แม่เนื่อง ไปหยิบอัลบั้มรูปเก่าในห้องดูทีวีมาทีซิ จ�าได้ใช่ไหม"

"จ�าได้สิคะคุณท่าน"

เอม็มานเูอลอยากห้ามแม่บ้านร่างอวบไม่ให้ไปเอารปูความหลงัอะไร

กแ็ล้วแต่มากระตุน้ความจ�าของเขาท้ังนัน้ เอาจรงิๆ เขาไม่อยากจ�าอะไรใน

วัยเด็กได้ด้วยซ�้า ฟังจากท่ีสองตายายเล่าแล้วชายหนุ่มรู ้สึกว่าวัยเด็ก 
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ตอนสบิเอด็ขวบท่ีเมืองไทยของเขาดจูะเป็นช่วงสดใสสชีมพูในสายตาคนแก่

อย่างไรชอบกล

ท่ีเอ็มมานูเอลกลัวก็คือตอนนี้จิตใต้ส�านึกของเขาก็ดูจะเริ่มจ�าได้แล้ว

ด้วยว่าเขาเคยถูกเด็กผู้หญิงอายุสักสี่ห้าขวบคนหนึ่งเรียกว่า 'ปี้เอ็ม ปี้เอ็ม'

"นี่ค่ะคุณท่าน" แม่เนื่องเดินกลับมาพร้อมอัลบั้มเก่าปกฉลุลายลูกไม้

สีครีมหวานนวลตาในมือ

"ขอบใจจ้ะแม่เนือ่ง แหม...คณุพีด่นูีส่คิะ ตาเอ็มตอนเดก็น่ารกัมากเลย 

ผมหยิก ผิวขาว แก้มแดง ปากแดงอย่างกับเด็กผู้หญิงแน่ะ"

คนเหมือนเด็กผูห้ญิงเบะปาก ท�าหน้าสยองพลางใช้ส้อมเข่ียๆ ข้าวในจาน

ไปมา ชักจะกนิข้าวไม่ลงเสยีแล้วสิ

"พอเอามาเทียบกบัตอนมันโตแบบนีแ้ล้ว อืม...ฉันว่ามนัไม่น่าโตเลยนะ

แม่ฟ้า"

"อุย๊! คณุพี ่อย่าพดูแบบนีส้คิะ!" นภาตแีขนสามีเบาๆ พลางหัวเราะร่วน

เอ็มมานูเอลว่าตากับยายก�าลังแกล้งเขาอยู่! เขารู้สึกได้ แล้วคนแก่

สองคนนีคุ้ยกะหนงุกะหนงิกนัแบบนีต้ลอดเลยเหรอ อย่างกบัหนุม่สาวคยุกนั

ไม่มผีดิ หลานท่ีตัวโตเป็นยักษ์แบบเอ็มมานเูอลชักรูส้กึเป็นส่วนเกนิอย่างไรพิกล 

แล้วขอโทษเถอะ ไอ้ที่คุยกันอยู่นี่มันนินทากันอยู่ชัดๆ ว่าแล้วชายหนุ่มเลย

กระแอมไอแสดงความมีตัวตนให้คนสูงวัยลืมอายุได้รู้สึกตัว

"นี่ไงตาเอ็ม รูปของหลานกับน้อง" นภาหันมาย้ิมพิมพ์ใจพร้อมกับ

ยื่นอัลบั้มรูปมาให้เอ็มมานูเอล

ชายหนุ่มรับมันมาอย่างเสียไม่ได้ รู้สึกว่าอัลบ้ัมรูปท่ีถืออยู่ในมือนั้น

ช่างน่าหวาดหวั่นราวกับเป็นของต้องค�าสาป

รปูเก่าท่ีสเีริม่เพีย้นไปบ้างแต่กยั็งชดัเจนสดใสตามเทคโนโลยีสมยัใหม่สดุ

ในยุคนั้นจะบันทึกเรื่องราวเอาไว้ได้ ในรูปมีเด็กชายหญิงต่างวัยสองคน 

ยืนถ่ายรปูด้วยกนัอยู่ตรงสนามหญ้าหน้าบ้านท่ีเป็นเรอืนไทยประยุกต์หลงัหนึง่ 
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ดกูร็ูว่้าต่างไม่เตม็ใจจะถ่ายรูปกนัท้ังคู่ เพราะยืนห่างกนัเป็นคบื ในมือเดก็ผูช้าย

ผิวขาวผ่องอมชมพตูดักบัผมหยกิสดี�าสนทิยงัถอืเกมบอยคู่ใจท่ีแสนโปรดปราน

เอาไว้อยู่เลย ส่วนเดก็ผูห้ญิงตวัขาวอวบดนูุม่นิม่อย่างกบัก้อนแป้งนัน้กก็�าลงั

ถือกระดาษแผ่นใหญ่และก�าสีเทียนในมือเอาไว้จนแน่น

มันกแ็ค่รปูธรรมดาท่ัวๆ ไปท่ีเดก็สองคนถกูบังคบัให้มายืนถ่ายรปูคูก่นั 

เดก็ผูช้ายในรปูซึง่กค็อืเอ็มมานเูอลนัน้ก�าลงัท�าหน้าบ้ึงใส่กล้อง ส่วนเดก็ผูห้ญิง

ในชดุกระโปรงสแีดงเหลืองลายหมพีห์ูก็พอกัน ถึงจะไม่ได้ท�าหนา้บดูอะไร 

แต่เธอก็ไม่ย้ิมเลย หน�าซ�้าปากเล็กๆ นั่นติดจะเบะออกราวกับถูกบังคับ 

ให้กินยาขม

เอ็มมานเูอลคงไม่ตดิใจอะไรถ้าหากว่ารปูข้างๆ กนันัน้จะไม่เตะตาเขาเข้า

เสยีก่อน 

มันคือรูปถ่ายเดี่ยวๆ ของเต็มเดือนนั่นเอง ซ่ึงในรูปนี้เด็กหญิง 

ยอมยิ้มให้กล้องแต่โดยดีแล้ว และย้ิมนั่นส่งผลบางอย่างกับเอ็มมานูเอล 

เข้าอย่างจังจนยากจะอธิบายได้ แถมยังปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่าเวลายิ้มแล้ว 

เด็กนี่ก็ดูน่ารักไม่หยอกเลยจริงๆ

"ท�าหน้าตะลึงแบบนั้น คงเริ่มจ�าอะไรได้บ้างแล้วล่ะสิ" นภา 

ล้อหลานชายตัวดีที่เหมือนจะระลึกชาติขึ้นมาได้บ้าง

"จ�าไม่ได้!" เอม็มานเูอลยังปฏเิสธ ท้ังท่ีความจรงิเขาเริม่จะจ�าบางอย่าง

ข้ึนมาได้บ้างแล้ว แต่กแ็ค่รางๆ เท่านัน้ อกีอย่างต่อให้จ�าได้หมดทุกรายละเอียด

แล้วอย่างไรเล่า! ตอนเด็กก็คือตอนเด็ก มันเป็นอดีต เอามาปนกับปัจจุบัน 

ได้ที่ไหนกัน!

"จ�าไม่ได้ก็ไม่ได้ แต่ฉันอยากให้พวกแกได้เจอกันก่อนนะ คุยกัน 

สักค�าสองค�าก็ยังดี" เจ้าของบ้านกฤติกรเอ่ยแบบไม่สนใจว่าหลานชาย 

จะว่าอย่างไร

"ผมไม่อยากสนิทกับเด็กคนนั้น!"
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"เสยีใจด้วยหลานรกั ฉันเชิญยายเตม็กบัพ่อแม่เขามากนิข้าวท่ีบ้านเรา

พรุง่นีแ้ล้ว" กนัต์กล่าวต่อไปอย่างสบายใจ พลางตกักบัข้าวบนโต๊ะมาใส่จาน

ของภรรยาสุดที่รัก ไม่สนใจว่าหลานชายตัวดีจะโวยวายแค่ไหน

"ตา! ผมเป็นหลานตานะ!"

"ก็เพราะแกเป็นหลานฉัน ฉันเลยอยากแนะน�าผู้หญิงดีๆ ให้"

"นั่นมันเด็กผู้หญิงต่างหาก! ตาจะให้ผมติดคุกหรือไง!"

"นี่ตาเอ็ม อีกไม่กี่เดือนน้องก็จะย่ีสิบเต็มแล้ว ไม่เด็กแล้วจ้ะ"  

นภาแก้อย่างเหลืออดท่ีเอ็มมานูเอลดูจะย�้าแล้วย�้าอีกกับอายุท่ีไม่ได้ไปกับ 

หน้าตาของเต็มเดือนเสียเหลือเกิน

"ผมไม่กนิแล้ว!" เม่ือพดูอะไรไปก็ไม่มีใครสนใจ ชายหนุม่เลยเลอืกจะ

ท้ิงช้อนส้อม ลุกข้ึนเดินกระแทกเท้าปึงปังออกจากห้องทานอาหารเพื่อจะ

กลบัไปห้องนอนของตวัเอง กิริยาการก้าวเดินนัน้ลงน�า้หนกัอย่างแรงในทุกๆ ก้าว 

บ่งบอกว่าเจ้าตัวโมโหและหงุดหงิดขนาดไหน

คนเป็นยายได้แต่ถอนใจหลังเสียงปิดประตูกระแทกดังลั่นเรือน  

หญิงสูงวัยตักน�้าพริกกุ ้งสดใส่จานให้สามีอย่างท่ีเคยท�าให้กันเสมอมา  

"ความจริงตาเอ็มก็พูดถูกนะคะคุณพี่ ยายเต็มยังเรียนไม่จบด้วยซ�้า จะให้

แกรีบแต่งไปท�าไม"

"ฉนัก็ไม่ได้อยากให้มนัแต่งวนันีพ้รุง่นีเ้สยีหน่อยแม่ฟ้า ฉันอยากจบัคู ่

ให้พวกมันเท่านั้นเอง ให้มันชอบกันหรือหมั้นกันไว้ก่อนได้ก็ยิ่งดี"

"แต่หัวดื้ออย่างตาเอ็มคงไม่ยอมหรอกค่ะ เคยบังคับกันได้ท่ีไหน  

นิสัยเหมือนลูกสาวเราไม่มีผิด" หญิงชราว่าก่อนจะพูดดักทางสามี  

"อย่านึกว่าน้องไม่รู้นะคะว่าคุณพี่ไม่อยากให้หลานชายคนเดียวของคุณพี่

แต่งงานกับแหม่มท่ีนู่น คุณพี่อยากให้หลานชายแต่งกับคนไทยเพื่อจะได้

มาอยู่ใกล้ๆ เรามากขึ้นก็บอกมาเถอะค่ะ"

"อย่ามาจี้ใจด�าฉันน่าแม่ฟ้า ฉันยังแค้นไอ้ฝรั่งนั่นไม่หายท่ีมาขโมย
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ลูกสาวฉันไป อีกอย่างตอนเด็กไอ้เอ็มกับยายเต็มก็ตัวติดกันจะตาย  

ลองดูไปก่อนเถอะแม่ฟ้า ถ้าครั้งนี้ไม่รอดฉันก็จะลืมสัญญาของฉันกับสง่า

เสียที"

"คุณพี่ ตอนเด็กกับตอนโตเอามาปนกันได้ท่ีไหนคะ ตอนนั้น 

ตาเอ็มก็เจอน้องแค่ช่วงสั้นๆ เอง จากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเป็นสิบปี คุณพี่

ก็รับซ้ือท่ีดินจากยายเต็มไปเถอะค่ะ น้องก็ไม่ใช่ไม่อยากได้ยายเต็มเป็น

หลานสะใภ้หรอกนะ แต่ของแบบนี้บังคับกันไปก็ยุ่งยากเสียเปล่าๆ" นภา 

บ่นกระปอดกระแปด นกึสงสารเดก็สองคนท่ีต้องมาวุ่นวายเพราะผูใ้หญ่แท้ๆ

"เอาน่าแม่ฟ้า ให้ฉันลองจนถงึท่ีสดุเถอะ ฉันรบัปากสง่าเอาไว้แล้วว่า 

จะให้เราดองกันให้ได้"

"แต่พี่หง่าก็จากไปแล้วนะคะ"

"แต่ก่อนมันไป มันยังพูดถึงเรื่องสัญญาดองกันกับฉันอยู่เลยนะ  

ว่าถ้าไม่ซ้ือท่ีคืนไปก็ให้ยายเต็มแต่งเข้าบ้านเราซะ มันจับมือฉันเสียแน่น 

เล่นเอาฉันหลอนจนนอนไม่หลบั" กนัต์ท�าท่าหวาดหว่ันนดิหน่อยเม่ือนกึถงึ

เพือ่นรักท่ีจากไป "ไม่รูล่้ะ! ถ้าจนปัญญาจรงิๆ ฉันจะรบัซ้ือท่ีดนิตามท่ียายเตม็

และสง่าต้องการก็แล้วกัน"

"พี่หง่านี่ก็จริงๆ เลย คุณพี่ขายที่แพงขนาดนั้นให้ถูกๆ แล้วยังไม่รู้จัก

เอาไปท�าก�าไรอีก เก็บไว้จนป่านนี้ ไม่รู้ราคาขึ้นไปถึงไหนแล้ว" นภาบ่นอุบ 

สง่าและกนัต์นีก่แ็ปลก เป็นเพือ่นสนทิกนัแต่ชอบเกรงใจกนัเสยีเหลอืเกนิ

"สง่ามันเจียมตัว มันไม่กล้าใช้อะไรของฉันหรอก"

"เอ๊ะ! คุณพี่คะ แล้วอัลบั้มรูปไปไหนเสียแล้วล่ะ" นภาถามอย่างตกใจ 

เมื่อไม่เห็นอัลบั้มสีหวานนั่นเสียแล้ว

"หึ! หลานรักของเธอถือติดมือเอาเข้าห้องไปโน่นแล้ว" 

นภาตาโตก่อนจะหันตวัไปทางประตตูดิกระจกท่ีหลานชายเพิง่เดนิออกไป

เมือ่ครูน่ี้
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ชายชราย้ิมกริม่อย่างมีหวงัเลก็ๆ ว่าอาจจะท�าตามความปรารถนาของ

เพื่อนผู้ล่วงลับได้ส�าเร็จ

 

เอ็มมานเูอลเปิดแม็กบุ๊กของตวัเองวางบนตกั หลงัพงิหมอนท่ีเอามาตัง้

รองเอาไว้กบัหัวเตยีง บนหน้าจอความละเอยีดสงูก�าลงัเปิดใช้โปรแกรมสไกป์

เพือ่ต่อสายโทรหาเพือ่นร่วมวงท่ีเขาสนทิใจมากท่ีสดุอย่างฟรานซิส

"เดีย๋วๆ เอาใหม่ซิเอม็ ตานายจะจบันายท�าอะไรนะ" ใบหน้าอ่อนเยาว์

เหมือนเด็กอายุสิบหกของฟรานซิสฉายแววตลกขบขันเสียเต็มประดา  

เห็นหน้าอ่อนๆ อย่างนี้แต่ความเป็นจริงแล้วฟรานซิสนั้นอายุยี่สิบเอ็ดแล้ว

ต่างหาก

"ตาจะจบัคูฉั่นกบัเดก็ท่ีไหนก็ไม่รู"้ สิน้เสยีงของเอ็มมานเูอล ฟรานซิส 

ก็ปล่อยก๊ากออกมาทันที ท่าทางกวนประสาทเหมือนตอนท่ีเอ็มมานูเอล

หัวเราะตากับยายของตัวเองเมื่อตอนหัวค�่าไม่มีผิด

"เอ็ม นายหนีเสือปะจระเข้แท้ๆ แทนที่จะได้ไปพักผ่อน กลับต้องมา

เจอเรื่องไร้สาระกว่าเดิมเสียอีก"

"เออสิ! พรุ่งนี้เด็กนั่นจะมาทานข้าวที่บ้านตาฉันด้วย บ้าเอ๊ย!"

"สวยไหม"

"อะไรนะ"

"ถามว่าสวยไหม ก็นายบอกว่าเจอกันแล้วนี่ เจอแบบตอนโตแล้ว 

ไม่ใช่เด็กน้อยก�าสีเทียนตัวอวบๆ น่ะ"

เอ็มมานเูอลนัง่นกึทวนความทรงจ�าถงึใบหน้าตอนปัจจบัุนของเตม็เดอืน

ท่ีเขาได้เจอไปเม่ือตอนบ่าย

เดก็นัน่เคยตวัเลก็ยังไงกยั็งตวัเลก็อยู่แบบนัน้แหละ แต่รปูร่างในตอนนี้

ผิดกับตอนเป็นเด็กลิบลับ ตอนเด็กนั้นเต็มเดือนมีรูปร ่างอวบและ 

ผิวพรรณดูนุ่มนิ่มเหมือนก้อนซาลาเปา น่ามันเขี้ยวจนอยากฟัดเนื้อฟัดตัว
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วันละหลายๆ รอบให้เจ้าตัวร�าคาญและร้องไห้ไปฟ้องแม่ แต่ตอนนี ้

เธอผอมเกินไปจนดูเปราะบางอย่างไรชอบกล ผิวพรรณยังขาวเหลือง 

เช่นเดิม ใบหน้ารูปไข่ล้อมกรอบด้วยเส้นผมสีด�าอมน�้าตาลยาวเลยบ่า  

กับเครื่องหน้าที่เขาให้ค�าจ�ากัดความได้แค่ค�าว่า 'จืด'

ไม่ใช่สเป็กเลยโว้ย!

"จืดๆ อ่ะ"

"หืม? จรงิด ิโกหกหรอืเปล่าเนีย่ เขาว่าสาวไทยท้ังสวยท้ังฮอต ผวิแทนๆ 

ตัวเล็กๆ ผมด�ายาวเซ็กซ่ี" ฟรานซิสบรรยายสเตอริโอไทป์สาวไทยท่ีเป็น 

ที่ชินตาของชาวต่างชาติอย่างละเมอเพ้อฝัน

คนอายุมากกว่าอดกลอกตากบัความบ้าผูห้ญิงของไอ้หน้าอ่อนนี่ไม่ได้

ฟรานซิสมีใบหน้าอ่อนเยาว์ ดูน่ารักและเรียบร้อยท่ีสุดในวงก็จริง  

แต่เอ็มมานเูอลขอยืนยันและนอนยันเลยว่าฟรานซิสมันกแ็บดบอยดีๆ  นีเ่อง 

ในขณะท่ีคนอ่ืนบอกว่าเอ็มมานูเอลเป็นเสือร้าย แต่ความเป็นจริงแล้ว 

ฟรานซิสต่างหากท่ีร้ายย่ิงกว่าเขาเสียอีก ไม่งั้นพวกเขาสองคนจะสนิทกัน

ได้ยังไงท้ังท่ีอายุกห่็างกนัตัง้สีปี่ถ้าหากว่านสิยัของไอ้น้องเลก็นีมั่นไม่แก่แดด

เกินอายุจริง

หน้าหวานๆ ของฟรานซิสกเ็ป็นแค่หน้ากากเอาไว้อ�าพรางนสิยัเสอืซุ่ม

ของมันก็เท่านั้นเอง เพราะไม่ว่าจะเหล้าเอย บุหรี่เอย หรือปาร์ตี้ไหนๆ  

ขอให้บอกเถอะ ฟรานซิสเหมาหมดไม่มีพลาด

"คนไทยไม่ได้หน้าโทนนั้นกันท้ังประเทศนะ แม่ฉันก็ไม่ได้หน้าตา 

แบบท่ีนายว่าด้วย แม่ฉันไทยแท้นะจะบอกให้" เอม็มานเูอลแก้ความเข้าใจผดิ

ให้เพื่อนรุ่นน้องเสียใหม่

"อมื...แต่ถ้าจดือย่างท่ีนายว่า นายกค็งท�าใจชอบไม่รอดแล้วแหละเอ็ม"

"ฉันไม่อยากจะท�าใจให้ชอบ ไม่อยากสนิทด้วย โตๆ กันแล้ว 

ก็ต่างคนต่างอยู่เหอะ ไม่อยากเลี้ยงเด็ก" เอ็มมานูเอลโวยวาย ทอดถอนใจ
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อย่างหนักอกพลางคิดหาทางเอาตัวรอดไปด้วยอย่างหัวหมุน 

หรือว่าเขาควรจะหนีไปฝรั่งเศสดี พ่อมีบ้านพักตากอากาศที่นีซนี่นา 

แอบขอให้แม่เตีย๊มกบัคนดแูลบ้านท่ีโน่นแล้วกบ็นิหนไีปพกัสบายๆ น่าจะดกีว่า

ฟรานซิสยักไหล่ไม่ใส่ใจก่อนจะเปลีย่นไปคยุเรือ่งงานและสถานการณ์

ในบริษัทแทน "ช่วงนี้ก็ยังไม่มีงานอะไรเข้ามาหรอก พวกสื่อก็เล่นข่าว 

เรือ่งนายโดนพกังานมาได้สกัพกัแล้วล่ะ พวกแฟนๆ ท้ังทวตีกบัส่งข้อความ

หาพวกเรากนัใหญ่เลย ถามว่านายโอเคไหม เป็นยงัไงบ้าง มอืถอืฉันค้างไป

สามรอบแล้วเนี่ย ฉันต้องปิดแจ้งเตือนไปสักพักใหญ่เลยล่ะ"

"อืม ฉันก็ปิดแจ้งเตือนโซเชียลมีเดียของตัวเองไปนานแล้วล่ะ"  

เอ็มมานูเอลกล่าว อดไม่ได้ท่ีจะเบนสายตาไปมองสมาร์ตโฟนของตัวเอง 

ที่วางนิ่งๆ อยู่บนโต๊ะหัวเตียงมาหลายชั่วโมงแล้ว

"นายก็ตอบทวีตแฟนคลับบ้างสิ พวกเขารักนายนะ เป็นห่วงนายมาก

ด้วย"

"ไว้จะตอบวันหลัง" รับปากไปส่งๆ เท่านั้น หลายปีมานี้เอ็มมานูเอล

ร�าคาญทุกอย่างบนโลกโซเชยีลมีเดยีมาก บางทีข้อความท่ีแฟนคลบัส่งมาหา 

ชายหนุ่มก็ไม่แน่ใจว่าพวกเขาต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ จะเหน็บแนม  

หลอกด่า หรอือยากสาปแช่งกส็ดุรู ้อันท่ีจรงิข้อความดีๆ  มนักม็ ีแต่เรือ่งดีๆ  

ก็มักโดนเรื่องแย่ๆ กลบมิดไปเสียหมด

มันเริ่มตั้ งแต ่ ท่ี เอ็มมานู เอลไปทะเลาะด ่าทอ 'เจเรม่ี สมิธ'  

นักข่าวจากรายการข่าวบันเทิงช่องหนึ่งท่ีไม่ได้ดังมาจากไหน เป็นแค ่

ช่องข่าวบันเทิงออนไลน์ท่ีลงในยูทูบเท่านั้น แต่จากเหตุการณ์นั้นก็ท�าให้

ภาพลกัษณ์ของเอม็มานเูอลแย่ลงมาเรือ่ยๆ ไม่ว่าจะเพราะชายหนุม่ท�าตวัเอง

หรือเพราะนักข่าวนั่งเทียนเขียนใส่ร้ายจนเกินจริงก็ตาม และชายหนุ่ม 

ก็ไม่ใช่คนชอบแก้ตัวอย่างออกหน้าออกตา เพราะรู้สึกว่ามันตลก ร้อนตัว 

และดตูอแหลอย่างไรไม่ทราบ สูท้�านิง่ๆ ไม่หือไม่อือ ปล่อยให้เรือ่งมนัซาไปเอง
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ไม่ดีกว่าหรือ แต่ก็นั่นแหละ ดูเหมือนว่านักข่าวทุกคนจะผูกใจเจ็บกับ 

เอ็มมานูเอลมาก พอไม่ตอบโต้พวกนั้นก็ย่ิงได้ใจ เหมือนว่านักร้องหนุ่ม 

เป็นเป้านิ่งที่จะเล่นงานอย่างไรก็ได้

ตอนนัน้เอ็มมานเูอลไม่น่าปากไวเลย เขาควรจะฟ้องเจเรม่ี สมิธ ข้อหา

พดูจาหม่ินประมาทและเหยยีดเช้ือชาตแิทน ทุกวนันีช้ายหนุม่ยังจ�าค�าพดูใน

วนันัน้ของไอ้นกัข่าวนัน่ได้อยู่เลย สมิธพดูอย่างดถูกูเหยียดหยามว่าอองตวน

ไปซ้ือตวัละอองดาวมาแต่งงานด้วยผ่านเวบ็ไซต์หาคูร่าคาถกู จากนัน้ละอองดาว

กย้็ายตามสามีมาท่ีอเมรกิาเพือ่มาเป็นกาฝากอยู่ในประเทศมหาอ�านาจแห่งนี้ 

ท้ังท่ีแม่ของเอ็มมานเูอลนัน้เป็นผูห้ญิงท่ีมีเกยีรตแิละกมี็อาชีพอย่างถกูกฎหมาย

แท้ๆ

ตอนนัน้เอม็มานเูอลยอมรบัว่าเขาอารมณ์ร้อนจรงิๆ แต่ใครจะไปทนได้

ถ้าต้องมาฟังไอ้นกัข่าวสมัครเล่นไม่มีจรรยาบรรณพดูถงึพ่อกบัแม่ของตวัเอง

แบบนัน้ แค่มันเปิดปากพดูค�าแรกเท่านัน้ชายหนุม่กร็ูส้กึไม่ชอบหน้ามนัแล้ว 

ดูก็รู ้ว่ามันมาหาเรื่องให้เขาโมโหออกฤทธิ์ออกเดชให้ได้เห็นเป็นบุญตา  

เจเรมี่ สมิธคงอยากจะลองดีเพราะช่ือเสียงของนักร้องหนุ่มในตอนนั้น 

ก็ได้ช่ือว่าปากจดัอยู่แล้วด้วย และสดุท้ายเอ็มมานเูอลกก็ลายเป็นไอ้ปากหมา 

ใจร้อน ไม่มีความเป็นมืออาชีพสมใจพวกนักข่าวในที่สุด

ต่อให้เอม็มานเูอลจะท�าตวัดกีบัพวกแฟนคลบัยังไง แต่มันกย็งัมีคนขยัน

ส่งข้อความมาด่าเขาอยู่ได้ทุกวี่วัน แค่ชายหนุ่มไปยืนดูดบุหรี่อยู่หน้าบาร์  

พวกน่าร�าคาญกส็ามารถเอามาเหนบ็แนมได้แล้ว ทุกอย่างท่ีผ่านมามันท�าให้

เขาร�าคาญ ร�าคาญจนรูส้กึว่าเอาเถอะ ถ้าอยากให้เลวมากนกัเขากท็�าให้ดไูปเลย

แล้วกนั

"เอ็ม ฉันต้องไปแล้วนะ นายก็พักผ่อนซะ เรื่องคลุมถุงชนอะไรนั่น 

ก็ไม่ต้องคดิมาก ขยันปฏเิสธเข้าไว้หรอืไม่กห็าสาวไทยสวยๆ สกัคนมาควง

กันท่าไปก่อนก็ได้" ฟรานซิสเอ่ยลาท้ิงท้ายรวดเร็ว เอ็มมานูเอลรับค�าไป 
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ก่อนจะปิดโปรแกรมลงแล้วท่องอินเตอร์เน็ตเล่นไปเรื่อยเปื่อยตลอดคืน

เพราะได้นอนพักเต็มอิ่มไปแล้วตั้งแต่บ่าย

เม่ือเริม่เบ่ือชายหนุม่ลกูเสีย้วกห็ยิบอัลบ้ัมภาพท่ีถอืตดิมอืมาเปิดออกดู 

ด้านในเป็นรปูของเขากบัเต็มเดอืนเกอืบท้ังหมด ไม่รูว่้าตากบัยายไปแอบถ่าย

อยูต่รงไหนถงึได้รปูมาเยอะขนาดนี ้ รปูบางมุมนัน้เอม็มานเูอลเองกแ็ทบจะ

ไม่รูต้วัเลยว่าตัวเองก�าลงัถกูแอบถ่ายอยู่ ชายหนุม่เปิดไล่ดรูปูไปทีละหน้าๆ 

อย่างเพลดิเพลนิ พอได้กลบัมาย้อนดรูปูพวกนีอ้กีครัง้ ไอ้ท่ีบอกว่าลมืไปแล้ว 

กก็ลบัเริม่จะจ�าได้ข้ึนมาเสยีอย่างนัน้ คล้ายกบัมคีนเอาหนงัเก่ามาฉายซ�า้ในหัว

นานๆ ละอองดาวจะพาลูกชายกลับไทยสักที แล้วเอ็มมานูเอล 

ก็ได้กลบัมาเย่ียมตากบัยายของเขาตอนอายุสบิเอด็ขวบพร้อมกบัพ่อและแม่ 

ด้วยความเป็นหลานชายคนเดยีวท่ีนานๆ จะได้เจอหน้าท�าให้กนัต์และนภา

ต่างพะเน้าพะนอ เอาใจเอ็มมานเูอลมาก อยากได้อะไรก็ให้ อยากกนิอะไร

กไ็ด้กนิ อยูท่ี่นีเ่อ็มมานเูอลเหมือนเป็นเจ้าชายน้อยๆ พระองค์หนึง่เลยกว่็าได้ 

ท่ีชายหนุ่มจ�าได้อีกเรื่องก็คือหลายครั้งจะมีชายชราผิวสีแทนคล�้าแดด  

ตวัผอมสงูแต่ทะมดัทะแมงคนหนึง่หอบห้ิวหลานสาวตวัเลก็ๆ มาท่ีบ้านกฤตกิร

ด้วยเสมอ เม่ือมาถงึเด็กคนนัน้กจ็ะเอาแต่นัง่วาดรปูระบายสหีรอืไม่กด็กูาร์ตนู

ไปคนเดียว ไม่เคยรบกวนใครในบ้านเลย แม้แต่เด็กชายเอ็มมานูเอล 

ท่ีอยู่ในวัยพอจะเป็นเพื่อนเล่นได้มากท่ีสุดก็ยังไม่เคยถูกเด็กหญิงตื๊อให้ไป

เล่นด้วยสักครั้ง

เด็กนั่นเรียบร้อยมากแถมยังว่านอนสอนง่าย พูดอะไรก็เช่ือฟัง 

หน้าตาก็น่ารัก พวกผู้ใหญ่ต่างรักและเอ็นดูแม่ตัวอวบกันท้ังนั้นเพราะว่า

เลี้ยงง่ายและไม่เซ้าซ้ี ผิดกับเอ็มมานูเอลท่ีท้ังทโมนและซนอย่างกับลิง  

ท�าให้มกัจะถกูน�าไปเปรยีบเทียบกบัเดก็ท่ีชือ่เตม็เดอืนอยูบ่่อยครัง้จนเดก็ชาย 

อดท่ีจะหม่ันไส้อีกฝ่ายไม่ได้ เด็กชายลูกเสี้ยวก็เลยชอบไปก่อกวนน้อง  

ชอบเอาเท้าเลอะดนิท่ีย�า่สนามในอาณาเขตของกฤตกิรไปเหยียบผลงานศลิปะ

Page ������������.indd   32 17/5/2562 BE   17:16



33

สุวิชฯ

ช้ินเอกของเด็กห้าขวบให้เป็นรอยบาทาเลอะดินสกปรก หรือไม่เด็กชาย 

กจ็ะชอบไปร้องเพลงล้อเลยีนเจ้าหญงิแอเรยีลจากเรือ่ง 'The Little Mermaid' 

ท่ีก�าลงัร้องเพลงแหวกว่ายอยู่ในจอโทรทัศน์อย่างกวนประสาทเหมือนอย่าง 

ในรูปที่เขาก�าลังดูอยู่ในอัลบั้มนี้อย่างไรเล่า

เห็นแล้วก็นึกข�าตัวเองที่ท�าท่าสะดีดสะดิ้งขนาดนั้นลงไปได้

แต่ต่อให้จะโดนก่อกวนแค่ไหน แม่เด็กคนนั้นก็ไม่เคยท่ีจะวิ่งไปฟ้อง

ผู้ใหญ่เลยว่าโดนพี่เอ็มก่อกวนอะไรบ้าง รอยเท้าท่ีอยู่บนผลงานศิลปะ 

ชิ้นโบแดงกลายเป็นเพียงอุบัติเหตุที่เด็กชายไม่ได้ตั้งใจ ส่วนไอ้ท่าล้อเลียน

เงือกน้อยของเขาก็กลายเป็นว่า 'ปี้เอ็มอยากเล่นเป็นแอเรียลกับหนู' แทน 

เอ็มมานเูอลวัยสบิเอ็ดขวบกเ็ลยยิง่ได้ใจ จนกลายเป็น 'ตดิ' การแกล้งเดก็นัน่

ทุกวัน หรือไม่เด็กชายก็คงโรคจิตเพราะอยากท�าให้เด็กหญิงเต็มเดือน 

ผูเ้รยีบร้อยวนีแตกขึน้มาบ้าง ราวกบัว่าถ้าท�าเธอร้องไห้ได้ส�าเรจ็คงเหมอืน 

เขาชนะการแข่งกีฬาได้รางวัลเหรียญทอง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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