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'บ้าน' คือสถานที่สำาหรับพักอาศัย ก็เหมือนเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำารงชีวิต 

ใช่มั้ยคะ ความหมายของคำาว่าบ้านอาจรวมถึงสถานที่ปลอดภัย ที่ที่เราไว้พักผ่อน 

จากความเหน็ดเหนื่อย เป็นเหมือนจุดหมายให้เราได้กลับไปอีกด้วยค่ะ

แต่สำาหรับ 'แพทริก' พระเอกของเราในเรื่อง 'Check in นอน กิน Check out'  

ผลงานล่าสุดของ 'นางร้าย' นั้น บ้านกลับกลายเป็นปีศาจร้ายที่คอยหลอกหลอน 

ชีวิตของเขา ถึงแม้จะมีแฟนสาวอย่าง 'แพตตี้' คอยอยู่เคียงข้าง แต่แผลในใจเขา 

กลับไม่เคยจางหายไป เมื่อบ้านไม่สามารถเป็นบ้านได้ แล้วจุดหมายของการเดินทาง 

จะเป็นที่ใด พลิกหน้าต่อไปเพื่อหาคำาตอบกับพวกเขากันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�
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จากใจนักเขียน

สวัสดีค่า คิดถึงคนอ่านทุกๆ คนเลย *กอดเรียงคน* ส�าหรับใครท่ีเพ่ิงเคยรู้จักกัน

เป็นครั้งแรก ขอฝากเนื้อ ฝากตัว ฝากกาย ฝากใจไว้ด้วยนะคะ หวังว่าจะได้รับโอกาส 

ให้มาเจอกันอีกในเร่ืองต่อๆ ไปนะคะ <3

แอบเม้าท์ถึงแพทรกิกันดกีว่า เดิมทมีพีลอ็ตในใจมานานมากแล้วค่ะ ตัง้ใจให้เป็น

เรื่องที่สามของเซ็ต Phobia (เรื่องแรกคือ Crosswalk Phobia แนว JLS) จนวันนึง 

ได้รบัโอกาสจากทาง สนพ. ให้ร่วมในโปรเจก็ต์หวัข้อ Mental Illness ตืน่เต้นมากเลยค่ะ  

และแวบนั้นก็นึกถึงแพทริกทันทีเลย กลายเป็นว่าได้มาเขียนเป็นเร่ืองท่ีสองแทน  

(แพทรกิเลยกลายเป็นเดก็คลอดก่อนก�าหนดค่ะ ฮ่าๆ) ซึง่โปรเจก็ต์น้ีมชีือ่ว่า MAD OVERDOSE 

มีนิยาย 4 รสชาติจากนักเขียน 4 ท่าน ได้แก่ เจ้าหญิงผู้เลอโฉม, Porshenocchio,  

Chai_Hong และนางร้ายค่า นักเขียนทุกท่านตั้งใจกันเต็มที่เลยค่ะ แนะน�าว่าต้องอ่าน 

ให้ครบ เพราะว่า... (ยังไม่บอกดกีว่า อยากรูต้้องไปดนูะคะ อิๆ ) หวังว่านอกจากความฟิน 

ความบันเทิง จะได้รับความเข้าใจเล็กๆ น้อยๆ เก่ียวกับโรคทางใจเพ่ิมด้วยนะคะ

ท่ีตื่นเต้นอีกอย่างคือนี่เป็นนิยายที่เปิดประสบการณ์ครั้งแรกให้เยอะที่สุดเลยค่ะ 

เขียน JLS+ ครั้งแรก ท�าโปรเจ็กต์ครั้งแรก เขียนฉาก 18+ แนวชายหญิงครั้งแรก  

เขียนจบเร็วท่ีสุดคร้ังแรก #สนุกสนานประสบการณ์ใหม่ๆ XD

สดุท้ายนีอ้ยากขอบคณุทาง สนพ. แจ่มใสท่ีให้โอกาสมาเสมอ ดใีจมากจริงๆ ค่ะ 

ขอบคณุทมีกอง บ.ก. ทีมรไีรเตอร์ ทีมพิสจูน์อกัษร ทีมกราฟิก ทีมงานเบือ้งหลงัทุกๆ ท่าน 

รวมทัง้พ่ีนักวาด พ่ีๆ ในทีม MAD OVERDOSE ท�างานด้วยกันสนุกมากๆ หวัเราะกันจนอิม่ 

ทกุวนัเลย แต่เหนอืสิง่อืน่ใด ขอบคณุทีมนกัอ่านทีห่ยิบนิยายเรือ่งน้ีขึน้มา ขอบคณุมากๆ  

ที่ซัพพอร์ตคนเขียนตัวเล็กๆ คนน้ีนะคะ

ถ้าอยากพูดคยุเก่ียวกับนิยายเรือ่งน้ี โยนเข้าแฮชแทก็ #CheckInนอนกินCheckOut  

ได้เลยค่า

ถ้าอยากรูจ้กักันมากข้ึน มาเจอกันท่ี Facebook ได้นะคะ fb.com/nangraii.official

รักมากเลย!

นางร้าย
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เท่ียวบินท่ี PT001
น�ำท่ำนเดินทำงสู่ ✈ ท่ีท่ีชื่อยำวท่ีสุดในโลกใบน้ี

"แพท"

"..."

"พะละแลดแพทแพท"

"..."

"คุณแพทเดอะสล็อธ"

"..." ผมแกล้งหลับอยู่

"ลุกมาอาบน�้าได้แล้ว"

"..." เธอไม่น่าจะรู้นะ นอนคว�่าแบบน้ีคือท่านอนท่าเก่งของผมเลย ผม

มักจะหลับลึกทุกที และอย่างหนึ่งที่เธอรู้ก็คือ ถ้าผมนอนไม่พอผมจะโมโหร้าย

มาก

"ไฟไหม้!"

"..." ผมไม่ได้กลิ่นควันนะ

ป้าบ!

"ตื่น!"
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เมื่อก้ีโดนอะไรตีเข้าไปแถวๆ ขา "อือ…" ผมแกล้งงัวเงียลืมตา

"รู้น่ะ ว่าแกล้งหลับ"

เฮ้! เธอรู้ได้ไงน่ะ

"ไม่นะ หลับจริงเลย แพทฝันด้วย"

"ฝันว่า?"

"ฝันว่าเราอยู่ท่ีน่ีเท่ียวกันต่อ"

เธอถอนหายใจ แล้วหันไปจดัของชิน้เลก็ชิน้น้อยลงกระเป๋า "งัน้ก็ตืน่มา

เจอความจริงได้แล้วคุณ ถ้ามัวแต่เล่นเราจะตกเครื่องนะ ไปอาบน�้าได้แล้ว

สล็อธ ห้ามดื้อ"

ไม่ ผมจะดื้อ

ผมพลิกตัวนอนตะแคงไปทางซ้าย ใช้น้ิววาดรูปยีราฟบนที่นอน

"น่ีซีเรียสแล้วนะ" 

ไม่ เธอยังไม่ซีเรียสจริงๆ หรอก 

ผมพลิกตัวนอนตะแคงไปทางขวา วาดรูปบ้านหลังเล็กๆ ตามด้วย 

รอยขีดกากบาททับ 

"อาบน�้าๆ"

โอ๊ะๆ มีการดึงขา

ผมเลยลกุขึน้ปบุปับ แล้วดงึแขนเธอให้ถลาขึน้มาน่ังบนเตยีงด้วยกนั น่ะ  

มีคนโดนกอด

"สล็อธธธ โนนน เค้าไม่เล่นนน"

ผมโดนงับแขนเบาๆ ด้วย "ใครเล่นท่ีไหน แพทเอาจริงๆ...ง�่าๆ" ผม 

กอดเธอจากข้างหลังให้นั่งบนตัก และท�าปากง�่าๆ ท่ีคอ "เคยบอกแล้วใช่มั้ย 

ถ้าแพทนอนไม่พอจะโมโหร้าย ง�่าๆ"

เธอหัวเราะ

นีค่อืเสยีงทีเ่พราะท่ีสดุในโลกแล้ว ได้ยินทีไรต้องย้ิมตามทกุที อดใจไม่ไหว

เลยต้องขอฟังอกีที

"แพทโมโหแล้วนะ ง�่าๆ"

"ฮ่าๆ พอแล้ว...ไปอาบน�้าได้แล้ว"
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ผมโดนงับอีก ก็เหมือนอย่างที่คนพูดกัน ความสุขย่อมต้องแลกมาด้วย

ความเจ็บปวด...คือก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะ แค่คันๆ เหมือนแมลงกัด แต่ผมเป็น 

คนแสดงออกเก่ง

"โอ๊ย เจ็บจัง"

"อาบน�้าๆๆๆ"

"..." ผมหันข้าง แคะหูซ้าย

"เดี๋ยวไม่ทัน พูดจริงๆ นะคุณ"

"..." ผมหันอีกข้าง แคะหูขวา

"แพทรกิ" โอเค เธอเริม่ซเีรยีสแล้ว เวลาจรงิจงัทีไรเธอชอบเรยีกชือ่เตม็ๆ  

ของผมแบบน้ี

"แพตตี้" ผมเรียกชื่อเธอเต็มๆ บ้าง เวลาอยากให้เธออารมณ์ดีหรือย้ิม

ผมก็จะเรียกเธอด้วยน�้าเสียงซีเรียสแบบเดียวกันนี้

แต่ยังไม่ย้ิมแฮะ

เรียกศูนย์ เรียกศูนย์ ตรวจพบคนหน้าบึ้งอยู่ในระยะสิบเซนติเมตร  

ส่งหน่วยกอบกู้สถานการณ์มาด่วน เปลี่ยน / รับทราบ ก�าลังจะไปถึงภายใน

สองวินาที สอง หน่ึง…ผมกดจมูกลงบนแก้มเธอแรงๆ

ยังไม่หายอีกแฮะ ไม่กะพริบตาด้วย

"นาฬิกาปลุกมันดังเร็วไปนะ" ผมว่า

"ก็ใครปรับล่ะคุณ"

"อ้าว...อย่าบอกนะว่าท่ีน่ีม…ี" ผมกอดแพตตีแ้น่นขึน้พลางหนัซ้ายหันขวา 

"มี...วิญญาณเจ้าที่เหรอ"

"Yes! เจ้าท่ีแถวน้ีแหละ ดนีะท่ีห้องน้ีมคีนฉลาด รูท้นัเจ้าท่ีว่าแอบไปปรบั

ให้มนัเลต คนฉลาดเลยไปปรบักลบัให้มนัเรว็ขึน้" เธอว่าพลางเอานิว้จิม้ๆ ทีม่อืผม 

"ฟาดเจ้าท่ีๆๆๆ" แล้วเปลี่ยนมาเป็นตีเบาๆ รัวๆ

"ท�าเหรอ" ผมตีหน้าซื่อ แล้วตีมือข้างขวาตัวเอง "นี่ ละเมออีกแล้ว  

เกเรจริงๆ...ขอโทษเดี๋ยวนี้เลย" ผมก�าข้อมือตัวเองไว้เหมือนเล่นละครหุ่น แล้ว 

แกล้งท�าท่าขัดขืนนิดๆ ก่อนจะท�าคอตกเหมือนสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆ ท่ีส�านึกผิด  

จากนั้นมันก็หันมาโค้งให้เธอ "I'm so sorry Patty" ผมดัดเสียงเล็กๆ และ 
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ตามด้วยเสียงทุ้มตามปกติของตัวเอง "ดีมาก คราวหลังอย่าท�าอีกนะ"

น่ันไง เธอย้ิมแล้ว ถึงจะนิดเดียวก็เถอะ

"ไปจัดของต่อละนะ"

"ไม่เอา" ผมใช้มือเกเรกอดเธอไว้ หอมเร็วๆ ฟอดนึง และพาโยกตัว 

ส่ายดุ๊กดิ๊ก "คิดถึง"

"คิดถึงอะไร จะรวมร่างกันอยู่แล้ว"

"วันน้ีหมูแพตต้องกลับไทยแล้ว"

"ได้ข่าวว่ากลบัด้วยกันไม่ใช่เหรอคณุสลอ็ธ" สลอ็ธคอืฉายาท่ีเธอต้ังให้ผม 

เพราะหาว่าผมเป็นคนใจเย็นเกินพอดี ท�าอะไรก็ช้าไปหมด

"ครับหมูแพต แต่ก็คิดถึงอยู่ดี อยากกอดแบบน้ีไปเรื่อยๆ" ส่วนนี่ก็คือ

ฉายาทีผ่มตัง้ให้เธอ หมแูพต ไม่ใช่เพราะเธอน�า้หนักเยอะนะ แต่ฉายาน้ีมทีีม่าจาก

น้องหมชูือ่เบบ จากหนงัเรือ่ง Babe ปี 1995 ซึง่มนัพ้องเสยีงกับค�าท่ีมกัจะใช้เรยีก 

คนส�าคัญพอดี ผมจะใช้ค�าน้ันเรียกเธอก็ได้ แต่ชอบเรียกว่าหมูแพตมากกว่า

เธอเอี้ยวคอเพ่ือมองหน้าผม หรี่ตานิดๆ

"อะไรครับหมูแพต"

"สล็อธ" เธอสวน "ท่ีโอ้เอ้น่ี...วางแผนท�าให้ตกเครื่องกันใช่มั้ย"

"เปล่า" อันที่จริงผมก็คิดนิดนึงนะ "ก็ช่วงหลังๆ หมูแพตไม่ค่อยได้ 

เที่ยวต่างประเทศกับแพทเลย"

"โถ่สล็อธ นับเฉพาะต่างประเทศน่ี...ปีนี้ก็เกินสิบครั้งได้แล้วนะ"

"น้อยไปๆๆๆ" ผมกอดพาเธอโยกตัว "ก็คิดถึงๆๆๆ"

ผมเคาะน้ิวใส่แก้มตัวเอง

"แล้วจะไปอาบน�้า?"

"คับป๋ม"

หมูแพตจับแก้มผมยืดออกเบาๆ ไม่ยอมหอม ผมท่ีก�าลังจะงอแง 

เปลี่ยนเป็นรีบเม้มปากทันทีเมื่อเธอจุ๊บที่จมูกผมเร็วๆ แทน จนผมนึกอยากจะ

เล่นกระโดดดึ๋งๆ บนแทรมโปลีนแทน

"น่ะ ย้ิมใหญ่ๆ" เธอพูดพลางย้ิมข�า "ไม่ไปอาบน�้าอีกเนอะ"

"หนาวๆๆ ขอกอดอีกหน่อย ท�าไมลอนดอนถึงหนาวขนาดน้ี"
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"ห้องเปิดฮีตเตอร์อยู่"

"อาบให้หน่อย" ผมต่อรอง

"ม่าย" เธอยิม้และงบัแขนผมอกี "เห็นมัย้ว่าอาบแล้ว" เธอชี้ๆ  ทีเ่ส้ือผ้าตวัเอง 

"เดีย๋วจะรบีไปจดัของต่อละ"

"งั้นเป่าผมให้หน่อย"

"โน"

"นะๆ"

"แพทริก" เสียงเธอเอาจริงแล้ว

"น้า นะๆๆ นะครับหมูแพต"

เธอถอนหายใจนิดๆ "สล็อธนี่ดื้อจริงๆ" แต่ผมสาบานได้ว่าแอบเห็น 

มุมปากย้ิมนิดนึงนะ "ถ้าช้ากว่าน้ีจะไม่มีเวลาเป่าละนะ"

เยส!

"ก่อนอาบน�้าขออัดคลิปห้านาที"

"ห้านาทีนะ"

"คับป๋ม"

ผมปล่อยตัวเธอ แต่จังหวะก่อนจะปล่อยผมก็แอบขโมยหอมฟอดใหญ่  

ผมถูกลงโทษด้วยการโดนงับท่ีไหล่เบาๆ อีกหน่ึงครั้งถ้วน

หมูแพตไปจัดของต่อแล้ว

ส่วนผมใช้เวลาหนึ่งนาทีเต็มๆ ในการนอนกลิ้งจากหัวเตียงมาถึง 

ปลายเตียง และกลิ้งจากปลายเตียงกลับไปหัวเตียง หลังจากนั้นผมก็หยิบ

กล้องคอมแพ็กต์ข้ึนมากดเปิด…

"Good morning ฮะทุกคน เอ้กอเีอ้กเอ้ก ตืน่แล้วค้าบ วนันีเ้ป็นวันท่ีห้าแล้ว 

ทีเ่ราอยู่กันท่ีลอนดอน และเพ่ิงจะถึงครึง่ทางเท่านัน้เองส�าหรบัทรปินี ้ ขอกลิง้ก่อน

สองรอบ...ฟ่ึบ ฟ่ึบ กลิง้ท�าไม ต้องวอร์มร่างกายนดินงึครบั เพราะอากาศหนาว

มากกก และวันน้ีท้ังวันเราจะออกไปท�าภารกิจมนัส์ๆ เดีย๋วเดนิเดีย๋วกิน ยาวไป 

ยาวไป"

ไม่ต้องมองก็รู้ว่าหมูแพตหันขวับมาทางผม

ผมลุกข้ึนน่ัง พูดกับกล้องต่อ "แต่ก่อนอื่นนะครับ เห็นมีค�าถามถามกัน
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เข้ามาเยอะมากว่าในหลายๆ คลิปตลอดเกือบห้าปีมาน้ี ผมไปเท่ียวกับใคร 

ใครเป็นคนถือกล้องให้ วันนีม้เีฉลยครบั พร้อมนะ อ่ะ ไป...แถ่น แทน แท้น…"  

ผมค่อยๆ แพนกล้องไปหาหมูแพตท่ีก�าลังจัดของอยู่ "อ่ะ ซูมครับซูม"

ถ้าเป็นเมื่อสามสี่ปีก่อน เวลาผมแพนกล้องไปหาเธอแบบนี้ เธอจะ 

รีบเอามือปิดหน้า วิ่งหนีกล้อง หรือไม่ก็เข้ามาแย่งมันไปเลย แต่เดี๋ยวนี ้

เธอกล้าหนัสูก้ล้องเตม็ๆ แล้ว เพราะถงึยังไงเธอก็คอืคนตดัต่อคลปิให้ผม และ 

ผมก็สญัญาแล้วว่าจะไม่เอาคลปิฟุตเทจหรือคลปิแบบไหนก็ตามทีถ่่ายตดิเธอด้วย

ลงใน Vlog

สกิลการหลบกล้องของหมูแพตไม่เท่าไหร่หรอก แต่สกิลการถ่ายภาพ

และตดัต่อวดิโีอน่ีหาตัวจับยากจรงิๆ เพราะเธอเป็นถึงช่างภาพฟรแีลนซ์มอือาชพี 

เรียนจบมาทางด้านมัลติมีเดียอีกต่างหาก ผมแพนกล้องไปหาเธอแบบน้ี 

หลายครัง้แล้ว แต่ทกุครัง้เธอก็ยังสามารถแงบ็ซนีตวัเองออก และท�าให้ท้ังคลปิ

ไหลลื่นต่อไปได้ รวมถึงการใส่ซับไตเต้ิล ซาวนด์เอฟเฟ็กต์อะไรก็ดีไปหมด  

จนผมพูดได้เต็มปากว่าที่ช่อง Youtube พาเท่ียวตะลอนไปนู่นน่ีทั่วโลก 

ชื่อ NeverCheckout ของผมมีคนกดติดตามถึงสามล้านกว่าคน ก็เพราะ 

มีเธอน่ีแหละอยู่เบื้องหลัง

หมูแพตเป็นแบบน้ีแหละ เธอไม่ชอบออกสื่อ ไม่อยู่หน้ากล้อง เธอ

หลงใหลการมองภาพต่างๆ หลังเลนส์มากกว่า

"ดูกันไปยาวๆ นะครับทุกคน น่ารักมั้ยครับ ขนาดหน้าบึ้งยังน่ารักเลย

เนอะ"

หมูแพตหันหลบกล้อง "ฮื่อ ไม่เอาสล็อธ"

"โอ้ เธอพูดกับกล้องด้วย เสียงก็น่ารัก"

เธอไม่พดูอะไรแต่ท�านิว้ไขว้กนัเป็นกากบาทแล้วเอยีงมอืออกมาข้างตวั

ให้ผมเห็น

ที่ผ่านๆ มาในคลิปท่ีเธอถือกล้องให้ผม ถ้ามีจังหวะท่ีพูดคุยกัน เวลา 

เอาไปตัดต่อเธอก็ตัดเสียงตัวเองออกและใส่ซับไตเติ้ลแทน ท�าให้ทุกคลิป 

ในช่องของผมมีแค่ผมคนเดียว ซึ่งมันดีแล้ว ผมแค่ชอบแกล้งถ่ายเธอเล่น 

แค่น้ันแหละ ในความเป็นจริงคือผมอยากให้เรื่องส่วนตัวของเราเป็นแค ่
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เรื่องของเราเท่าน้ัน

"ไปดูกันดีกว่าครับทุกคน ว่าเธอท�าอะไรอยู่" ผมถือกล้องเข้าไปหาเธอ 

"โห ของเต็มกระเป๋าเลย จัดเสร็จแล้วเหรอครับเน่ีย" 

"..." 

"แนะน�าตัวกับทุกคนหน่อยครับ มองกล้องหน่อยยย" 

"...ถ้าตกเคร่ืองแพทริกจ่ายค่าตั๋วใหม่เนอะ" เธอพึมพ�า

"มองกล้องๆ"

เธอเงยหน้ามาย่นจมูกใส่กล้อง แล้วก็ฉกมันไปจากมือผมอย่างรวดเร็ว 

ผมฉกีย้ิมให้เธอ ขโมยหอมฟอดใหญ่ด้วยความรวดเรว็พอกัน "ไปอาบน�า้

แล้วครบัผม โอ๊ยๆ จะไม่ทนัแล้ว" ว่าแล้วก็ท�าเป็นร้อนรนเข้าไปอาบน�า้

ผมอาบน�้าด้วยความรวดเร็ว ไม่ใช่เพราะกลัวจะตกเครื่อง แต่เพราะ

อยากให้แพตตี้เป่าผมให้เร็วๆ อยากใช้เวลากับกิจกรรมน้ีนานๆ

แต่ในความรู้สกึผมมนัยังไม่นานพออยู่ดี กระเป๋าผมแทบไม่ต้องจดัการ

อะไร เพราะข้าวของส่วนใหญ่มักจะอยู่ในกระเป๋าเดินทางตลอดเวลาอยู่แล้ว 

หลังจากเป่าผมเสร็จ แต่งตัวเรียบร้อย ผมแกล้งเผาเวลาเล่นอีกนิดหน่อย 

โดยรวบตัวหมูแพตกอด และพาเธอหมุนๆ อยู่กลางห้อง จากนั้นค่อย... 

ภาษาไทยใช้ค�าว่าอะไรน้า กุลกุีจอ ใช่ ค่อยกลุกุีจอลากกระเป๋าลงมาเชก็เอาต์ 

ก่อนท่ีจะโดนเธองับอีก

แน่นอนว่าคลิปถ่ายเฮฮาในห้องใช้ไม่ได้ คลิปส่งท้ายทริปลอนดอน 

ที่ใช้ได้จริงๆ เราเร่ิมอัดกันตั้งแต่ท่ีล็อบบี้โรงแรมจนกระท่ังมาถึงสนามบิน

ตอนน้ีเราลงจากรถบัสมาอยู่ท่ีหน้าฮีตโธรว์ซึ่งเป็นสนามบินหลักของ

ลอนดอนแล้ว ทุกอย่างราบร่ืนด ี เราไม่ได้สายอย่างทีผ่มค�านวณไว้เป๊ะ นอกจาก 

ไม่สายแล้วยังมีเวลาเหลือพอให้ได้เก็บภาพบรรยากาศท่ีหน้าสนามบินด้วย  

เราเลยยังไม่เข้าไปข้างในอาคารทันที

นักท่องเท่ียวจะมาเยือนลอนดอนมากท่ีสุดในช่วงฤดูร้อน คือระหว่าง

เดือน มิ.ย. ถึง ก.ย. เพราะอากาศอบอุ่นก�าลังดี แต่เรามาตอนเดือน พ.ย. ซึ่ง

เป็นต้นฤดหูนาวแล้ว ผมรูส้กึว่าเราเป็นนกัท่องเทีย่วเกเรอยู่หน่อยๆ ซึง่คดิแล้ว 

ก็ชวนให้ย้ิมนิดๆ
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ขณะนีอ้ณุหภูม ิ11 องศา ท้องฟ้าสเีทา สายลมเย็นท�าตวัร่าเริงผ่านเราไป

เป็นระยะ

คราวน้ีหมูแพตเป็นคนถือกล้อง DSLR ส่วนผมพูดอะไรไปเรื่อยถึง 

ลมฟ้าอากาศ ความประทับใจในทริปน้ี พูดจนไม่รูจ้ะพูดอะไรแล้ว ผมก็ตบด้วย

ประโยคว่า "แล้วเจอกันใหม่นะ ลอนดอน"

ชาวภูฏานเคยบอกผมว่าภาษาของเขาไม่มีค�าว่า 'ลาก่อน' เพราะ 

พวกเขาเชือ่ว่าเราทุกคนจะได้เวยีนมาพบกันอกีในสกัวนัหน่ึง ผมประทับใจนะ  

ก็เลยจ�าประโยคน้ีมาใช้กับทุกสถานท่ีท่ีผมไป

ผมยังยืนน่ิงอยู่ท่ีเดิมเพ่ือให้สายลมของลอนดอนพูดอะไรสกัอย่างกับผม 

หรอือย่างน้อยกจ็ดจ�าผมไว้

"คุณแพทเดอะสล็อธ" แพตตี้คล้องแขนผม "ไปกัน"

ประโยคน้ีไม่ถูกต้องซะทีเดยีว ผมเลยใช้ความกล้าหาญเลก็ๆ พูดแก้ใหม่

"ไป หมูแพต กลับบ้านกันครับ"
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เท่ียวบินท่ี PT002
น�ำท่ำนเดินทำงสู่ ✈ ท่ีท่ีจะไม่กลับมำอีก

บ้าน บ้าน บ้าน

บ้านเตม็ไปหมด ซึง่ก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะตอนนีเ้ราก�าลงัขบัรถเข้ามาใน

หมูบ้่าน…

เฮ้! มนัฟังดเูกือบจะเป็นท่อนแรพ็ในเพลงระดบัทัว่ๆ ไปสกัเพลงได้เลยนะ 

แต่ผมก็ไม่ได้อยู่ในภาวะครึกคร้ืนพอท่ีจะคดิต่อให้เป็นเรือ่งเป็นราวขนาดน้ัน

บ้านทีเ่รียงรายอยู่ทัง้สองฝ่ังถนนก�าลงักดดนัผม พวกมนัดเูหมอืนปีศาจ 

ท่ีก�าลังหลับ หรือไม่ก็แกล้งหลับ และเฝ้าดูผู้ที่ก�าลังบุกรุกเข้ามาในอาณาเขต

ของพวกมัน ผมเลยขับช้าๆ ตั้งแต่ปากทางเข้าหมู ่บ้าน จดจ่อเพียงแค่ 

พ้ืนถนนตรงหน้า ข้ามเนินลกูระนาดแต่ละลกูอย่างเกรงอกเกรงใจ และหวังว่า 

รถ Audi TT Coupe ของผมจะดูเป็นมิตรมากพอในสายตาของพวกมัน 

ขณะนีบ้รรยากาศภายในหมูบ้่านค่อนข้างเงยีบสงบ มแีค่เสยีงน้องหมา 

เห่าทักทายจากทางนั้นทางนี้นิดหน่อย หมูแพตหลับอยู่ข้างๆ ผมตั้งแต ่

ออกจากสนามบินมาไม่นาน ตอนนี้ก็ยังหลับอยู่ ส่วนผมตื่นตัวเต็มท่ี ตื่นจน

ต้องแกล้งผิวปากเล่นพลางมองหาบ้านเลขท่ีที่ใช่
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น่ันไง ในท่ีสุดเราก็มาถึงบ้านท่ีแสนอบอุ่นแล้ว

ผมชะลอรถจอดน่ิมๆ ตรงหน้าบ้าน น่ีคือหลักการส�าคัญอย่างหน่ึงของ 

การมบ้ีานเลยนะ คอืต้องจอดรถให้ตรงหน้าบ้านตวัเอง ห้ามจอดหน้าบ้านคนอืน่ 

ยกเว้นกรณีจ�าเป็นและจอดชั่วคราวเท่าน้ัน

ผมก�าลังจะหันไปสะกิดปลุกแพตตี้ แต่เธอก็ตื่นจังหวะน้ีพอดี ผม 

เคยอ่านเจอนะว่าถ้าคนเราเผลอหลับไประหว่างทางกลับบ้านมักจะสะดุ้งตื่น

ตอนถึงบ้านพอด ีราวกับว่าในตวัคนเรามนีาฬิกาปลกุอยู่และมนัจะดงัป๊ีบๆ เสมอ

เมื่อถึงบ้าน หรือไม่ก็ตัวบ้านน้ันเองที่สะกิดเตือนเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง น่ีก็เป็น 

เรื่องลึกลับอีกอย่างหน่ึงของการมีบ้าน

"อือ...ถึงแล้วเหรอ" หมูแพตหันมองรอบตัว

ผมย้ิม "ถึงแล้วครับผม"

เธอย้ิม แล้วเปิดประตูลงจากรถ ยืดแขนตวัเองเลก็น้อยและมองบ้านตวัเอง

ผมกดเปิดกระโปรงท้ายรถแล้วตามลงไป ยอมให้ตัวเองมองตามเธอ

เข้าไปในตัวบ้านแวบนึง แค่แวบเดียวเท่าน้ัน ก่อนจะรีบไปยกกระเป๋าสีขาว 

ของเธอลง

หมูแพตหันมาย้ิมให ้ผม เป็นรอยย้ิมของคนที่กลับถึงบ ้านแล ้ว  

"มา เค้ายกเอง"

"ท�าไมพีทต้องไม่อยู่วันน้ีด้วยเนี่ย เลยไม่มีคนช่วยยกกระเป๋าเข้าบ้าน

เลย…"

"อ้าว น้องแพตตี้กลับมาแล้วเหรอ" เสียงดังจากบ้านหลังข้างๆ ท�าให ้

เราสองคนหันไปมองทันที ซึ่งใบหน้าเจ้าของเสียงท�าให้ผมนึกถึงอาหารท่ีผม

ไม่ชอบกิน

"อ้าว พ่ีเจ อยู่บ้านเหรอคะ"

"อยู่ครับ พ่ีได้ยินเสียงรถน่ะเลยออกมาดู ไม่มีใครอยู่บ้านนะ เห็นพีท 

บอกว่าพาป๊ากับม้าเราไปต่างจังหวัด"

"อ๋อค่ะ เฮียพีทบอกแล้วค่ะ"

ท�าไมอากาศเมืองไทยถึงร้อนขนาดน้ี ออกมายืนนอกรถแป๊บเดียว 

ร้อนไปถึงหัวเลย เราสามารถเรียกพ่อแม่ของคนข้างบ้านอย่างสนิทสนม 
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ได้อย่างน้ีเลยเหรอ แค่คนข้างบ้านเองนะ

ผมขยับตัวนิดหน่อย จงใจให้คนข้างบ้านเห็นชัดๆ ว่าผมยืนอยู่ตรงนี้

ซึ่งถ้าไม่เห็น เขาก็คงมีปัญหาสายตาระดับท่ีสาหัสมากแน่ๆ

"แพทริก" อีกฝ่ายย้ิมทักทาย "ไม่เจอกันนานเลย ดูดีขึ้นนะเน่ีย"

ผมไม่แน่ใจว่าน�้าเสียงแบบน้ีคือประชดหรือเปล่า ผมเลยย้ิมตอบ 

อย่างเป็นกันเองสุดๆ และตอบด้วยน�้าเสียงแปลกใจเหมือนว่าเพ่ิงเห็นเขา 

ยืนอยู่ตรงน้ัน

"อืม คุณก็ดูดีข้ึนเหมือนกัน"

"น่ีแกล้งชมกันรึเปล่า"

"คุณก็น่าจะรู้อยู่" ผมพูดเรียบๆ

"แกล้งชมแน่นอน...ให้น้องแพตตี้ตัดสินดีกว่า" เขาเดินออกจาก 

รั้วบ้านตัวเองมาแล้ว "แพตตี้ว่าไงครับ พ่ีดูดีขึ้นเปล่า"

"อ่า...อื้อ ดีค่ะ" เธอย้ิม "ยังไง...เดี๋ยวแพตตี้เข้าบ้านก่อนนะคะ"

เขาย้ิม "ครับ...โอ๊ะๆ แล้วน่ันยกเองเลยเหรอ แพทริกไม่ช่วยล่ะ"

"แพทริกเขาเจ็บข้อมืออยู่น่ะค่ะ" แพตตี้ตอบทันที น�้าเสียงลื่นไหล 

อย่างเป็นธรรมชาติ

"อ๋อ งั้นให้พ่ีช่วยยกมั้ย"

"ไม่เป็นไรเลยค่ะ เกรงใจ นิดเดียวเอง"

"เกรงใจอะไรกัน" เขาเดินเบยีดผ่านหน้าผมไป และท�าท่าจะจบักระเป๋า 

จากมือแพตตี้อย่าง...ค�าไทยเรียกว่าอะไรนะ วิสะ อะไรสักอย่าง คือเขา 

ท�าโดยยังไม่ทันได้รับอนุญาตน่ันแหละ

ผมเลยคว้าแขนเขาไว้ "เราจัดการกันเองได้"

"เจ็บข้อมืออยู่ไม่ใช่เหรอ ให้พี่ช่วยเถอะ" เขาก้มมองแขนตัวเองที่ถูกผม

จับอยู่

หมแูพตสบตากับผมแวบนงึ ซึง่ผมเข้าใจทนัทีว่าเธอไม่อยากให้มเีรือ่งมรีาว

ยืดยาว ผมเลยปล่อยมอืช้าๆ

"ขอบคุณนะคะ รบกวนแย่เลย" แพตตี้บอก

"แค่น้ีเองครับ ไม่มีปัญหา"
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หมูแพตเปิดประตูร้ัวบ้านเดินน�าเข้าไป โดยมีคนข้างบ้านลากกระเป๋า 

ใบใหญ่ตามเข้าไป ผมก้าวตามโดยอัตโนมัติ แต่ในก้าวต่อมาจังหวะท่ีจะ 

ข้ามประตรูัว้เข้าสู่อาณาเขตบ้านร่างกายผมก็ชะงกั เหมอืนแวมไพร์ท่ีเพ่ิงนกึได้ว่า

ก�าลังจะก้าวออกไปสู่แสงแดด

ผมเลยยอมถอยมายืนห่างจากประตูรั้วก้าวนึง ล้วงกระเป๋ากางเกง 

ทั้งสองข้าง และได้แต่มองแพตตี้เดินน�าหมอน่ันเข้าบ้านไป

บ้านแถวน้ีลักษณะคล้ายๆ กันไปหมด บ้านหมแูพตเป็นทาวน์โฮมสามชัน้

ขนาดกลางๆ ดูอบอุ่นซึ่งเหมือนกับบ้านหลังข้างๆ เป๊ะ แถมยังห่างกันแค่ 

รั้วอิฐบล็อกก้ัน

พวกเขาหายเข้าไปในตัวบ้านด้วยกันแล้ว

ระหว่างน้ีสมองผมยังพยายามนกึถึงค�าไทยค�านัน้อยู ่ อะไรนะท่ีหมายถึง

ท�าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต...วิสาสะ ใช่ ค�านี้แหละ นี่คือผลของการเรียนใน 

โรงเรยีนนานาชาติต้ังแต่เด็กท่ีแต่ละวนัแทบไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลย พอจบแล้ว 

กย็งัเรยีนต่อมหา'ลยัหลกัสตูรนานาชาตอิกี ท�าให้ทกุวนันีห้ลายๆ ครัง้ผมกน็กึ 

ค�าไทยบางค�าและส�านวนบางส�านวนไม่ค่อยออก

แต่ตอนน้ีผมนกึออกหลายค�าเลยทีเ่ก่ียวข้องกบัการต้องยืนอยู่นอกบ้าน

ตามล�าพัง แต่ช่างเถอะ จะท�าอะไรได้ล่ะ ค�าส�าคัญตอนน้ีมีอยู่ค�าเดียวก็คือ 

'รอ'

ผมก้มหน้าลง เอาเท้าเข่ียพ้ืนเล่น และเริ่มนับเลขในใจ

ผ่านไปย่ีสิบวินาทีแล้ว

ก๊ิงก่อง

ผ่านไปอีกสิบวินาทีก็ยังคงเงียบอยู่

ก๊ิงก่อง ก๊ิงก่อง

ผมรูด้ว่ีาการกดกริง่ซ�า้ๆ เป็นเรือ่งเสยีมารยาท แต่ผมรูส้กึว่าจ�าเป็นต้องท�า 

นะ เพราะนี่ผ่านมาเกือบหนึ่งนาทีแล้ว

ก๊ิงก่องๆๆๆๆ

นั่นไง หมูแพตเดินน�าออกมาแล้ว ระหว่างเดินมาเธอหันไปหัวเราะกับ 

มุกตลกบางอย่างจากคนข้างบ้าน ผมดูออกว่าแค่หัวเราะไปตามมารยาท แต่
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ผมก็ไม่ชอบอยู่ดี

"เด็กท่ีไหนมากดกร่ิงเล่นรึเปล่า" คนข้างบ้านพูด

ผมเลิกเอาเท้าเขี่ยพ้ืนเล่น ยืดตัวเต็มความสูงก่อนจะตอบ "ผมกดเอง" 

ผมยอมรับ

"...?"

ผมยักไหล่ ไม่ตอบอะไร

พ่ีเจก�าลังจะพูดต่อ แต่แพตตี้ขัดขึ้นก่อน "อ่า ขอบคุณมากนะคะพ่ีเจ" 

เขาเลยหันไปหาเธอแทน

"ไม่เป็นไรเลย มีอะไรให้พ่ีช่วยอีกมั้ย บอกได้เลยนะ"

"ไม่มีแล้วค่ะ" 

"ขอบคุณมาก" ผมพูด "จากน้ีผมจัดการต่อเองได้"

"งั้นก็…" พ่ีเจย้ิมพลางกระดิกน้ิวไปทางบ้านตัวเอง เหมือนจะบอกว่า  

งั้นกลับละนะ "...พ่ีเข้าบ้านเลยนะ"

หมูแพตพยักหน้าให้แทนค�าตอบ

เขาหันมาหาผม รอยย้ิมยังค้างบนใบหน้าเหมือนเพ่ิงได้พิชิตภารกิจ 

ที่น่าภูมิใจสักอย่าง

"ไว้เจอกัน แพทริก" เฮ้ น่ันเขาเพ่ิงพูดตามแบบชาวภูฏานเลยนะ

"ลาก่อน พ่ีเจ" ผมพูดตอบ และหวังว่าเราจะไม่เวียนมาพบกันอีก

เรามองตามหลงัพ่ีเจจนเขาเข้าบ้านไปแล้วค่อยหันกลบัมา ผมสบตากับ

หมแูพตแวบนงึก่อนจะก้มลงนิดๆ และฝืนไม่เอาเท้าเขีย่พ้ืนเหมอืนเดก็ ขณะที่

เธอกอดอกด้วยท่าทีจรงิจงัแบบผูใ้หญ่ และตะแคงศรีษะเพ่ือมองหน้าผมให้ชดั

"..." ผมเงยหน้า

"..." เธอจ้องหน้าผม

"ง้ัน…" ผมกระดกินิว้ไปทีร่ถ เลยีนแบบท่าของคนข้างบ้าน "...ไปกันเลย

มั้ย"

หมแูพตเม้มปากแน่น ดฝืูนทนสุดๆ แล้วในทีส่ดุก็ข�าออกมา ซึง่แน่นอนว่า 

ผมก็ข�าด้วย เรายืนข�ากันอยู่ราวๆ ครึ่งนาทีโดยท่ีไม่มีใครปล่อยมุกตลกอะไร 

เลย และอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ�้าว่าข�ากันเรื่องอะไร แต่ผมกับหมูแพตข�ากัน 
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อย่างไม่มีเหตุผลชัดเจนแบบน้ีบ่อยมาก ถ้าคนหนึ่งเริ่มข�า อีกคนก็จะข�าตาม 

แทบจะทันที เหมือนเป็นโรคติดต่อระหว่างเราที่ไม่มีทางรักษาหาย

"งั้น…" หมูแพตกระดิกนิ้วไปที่บ้าน เลียนแบบท่าของคนข้างบ้าน 

เหมือนกัน "...ขอไปหยิบของท่ีต้องใช้ตัดต่อวิดีโอแป๊บนึงนะ แล้วเดี๋ยวเรา 

ก็ไปกันเลย"

"ได้ครับผม"

หมแูพตกลบัเข้าไปในบ้าน ผมมองตามหลงัจนบ้านกลนืเธอหายเข้าไป 

ทั้งตัว แล้วค่อยย้ายตัวเองเข้ามานั่งในรถ ผมเรียกรถคันนี้ว่า Mr. TT Coupe 

(มิสเตอร์ทีทีคูป) ซึ่งก็เรียกตามชื่อรุ่นเป๊ะๆ ไม่อยากตั้งชื่อเฉพาะให้มันเพราะ

กลัวว่าจะผูกพันเกินไป ไม่อย่างน้ันเวลาไปต่างประเทศและนึกว่ามันถูกทิ้งไว ้

ท่ีจอดรถสนามบนิตามล�าพังผมคงจะเศร้า แต่ถึงอย่างนัน้ ผมก็คดิถึงมนับ่อยๆ 

นะ

นานมาแล้ว ผมเคยนึกภาพตัวเองขับรถเต่าสีเหลืองเดินทางไปทั่วทุกที่ 

เหมือนในหนังเก่าๆ บางเรื่องที่จะโกยสัมภาระขึ้นไปกองบนหลังคา และ 

ภายในรถต้องมีตุ๊กตาหัวสปริงติดอยู่ที่คอนโซลหน้า ซึ่งไม่ว่าจะขับไปไหน 

มันก็จะส่ายหัวด๊อกแด๊กโวยวายอยู่ตลอดเวลา

แต่พอโตข้ึน ผมกลับเลือกมาลงเอยกับรถสปอร์ตสีขาวสัญชาติยุโรป 

คันนี้

ตอนน้ีผมรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่นิดหน่อยแม้ว่าจะเข้ามานั่งในรถแล้ว  

บ้านทีเ่รยีงรายอยู่ท้ังสองฝ่ังยังส่งแรงกดดนัมาทีผ่ม พวกมนัยังดเูหมอืนปีศาจ 

ไม่ก็ตวัประหลาดทีแ่กล้งหลบั สายตาผมคอยแต่จะเหลอืบไปมองพวกมัน และ

อดนึกภาพตัวเองติดอยู่ในห้องใดห้องหน่ึงของมันไม่ได้

ไม่ อย่าไปนึก หาอะไรท�าฆ่าเวลาดีกว่า

ผมควักโทรศัพท์มือถือออกมา เตือนตัวเองไม่ให้เข้าไปเช็กอีเมล  

ดยูอดวิวคลปิ หรืออพัเดตโพสต์ในช่องทางโซเชยีลมเีดยีใดๆ ผมมกีฎเหลก็ของ 

ตัวเองว่าจะไม่เข้าโซเชียลตามอารมณ์ จะจัดการมันตามตารางเวลาที่วางไว้

อย่างแน่นอนเท่านั้น เพราะถ้าผมไม่ยึดกฎนี้ไว้ ทั้งค�าทักทายและคอมเมนต์

มหาศาลพวกน้ันจะเผาผลาญเวลาผมไปเกือบหมดโดยท่ีผมแทบไม่รูต้วัด้วยซ�า้

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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