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“ท�ำไมหอมจังนะ หรือกลิ่นน�้ำหอม” ร่ำงบำงชะโงกหน้ำอยู่เหนือตะกร้ำก่อนจะ

พยำยำมสูดดมเพ่ือหำค�ำตอบ เมื่อมันยังไม่ชัดเจนเธอจึงตัดสินใจหยิบเสื้อขึ้นมำ 

ตัวหนึ่งแล้วสูดดมอีกคร้ัง หำกไม่ได้ถูกกองเอำไว้ในตะกร้ำเสื้อผ้ำเธอคงคิดว่ำน่ีเป็น

เสื้อที่ยังไม่ได้ใส่แน่

“เธอชอบดมเสื้อที่ใส่แล้วเหรอ” เสียงทุ้มดังขึ้นจำกด้ำนหลัง

สมใจเบิกตำกว้ำง ก่อนจะหันขวับไปมองท่ีต้นเสียงก็พบว่ำเป็นแดนก�ำลังยืน 

พิงผนังมองมำทำงเธอด้วยสำยตำฉงนสงสัย

“แหะ คอืหนสูงสยัเฉยๆ น่ะจ้ะว่ำท�ำไมมนัมกีลิน่หอม” สมใจพยำยำมย้ิมสูอ้ย่ำง

ขัดเขิน เป็นเธอจะรู้สึกยังไงนะถ้ำมีคนมำดมเสื้อของเธอแล้วตัวเธอเองมำเห็น ถ้ำ 

เกิดขึ้นจริงเธอคงชกคนคนนั้นจนหน้ำหงำยแน่

“ถ้ำสงสัยเรื่องนั้นเธอต้องมำดมที่ตัวของฉัน”
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หลงัจากฝากผลงานแสนน่ารกัในเรือ่ง 'ดวงกลัยา' และ 'นางสาวอันดบัสอง' 

ไวแ้ล้ว ณวลัยกก็ลับมาอีกครั้งพรอ้มผลงานใหม่ 'รักประชดิหวัใจ' ที่ก�าลังอยู่ 

ในมือของนกัอ่านทุกท่านนี ้แน่นอนว่ายังคงคอนเซ็ปต์การถ่ายทอดเรือ่งราวอย่าง

สนกุสนานตามแบบฉบับของณวลยัเหมือนเช่นเคยค่ะ

'รกัประชิดหัวใจ' เป็นเรือ่งราวของ 'สมใจ' เดก็สาวจากต่างจงัหวดัท่ีหนมีายัง

กรงุเทพฯ เพราะไม่อยากถกูพีช่ายจอมโหดบังคบัให้เป็นนกัมวย แม้สมใจจะรู้ 

ว่าพี่ชายท�าไปเพราะหวังดี อยากให้เธอรุ่งโรจน์ในเส้นทางนักมวย แต่ใน 

ความเป็นจริงแล้วใครล่ะจะอยากถกูบงัคบั 

นอกจากอยากหลบหนจีากพีช่ายของตนเองแล้ว สมใจกยั็งต้องการมาหา

ชายผูเ้ป็นรกัแรก ซ่ึงเขาได้โยนกะละมงัสชีมพชู่วยชีวิตเธอเอาไว้ตอนเธอเกอืบ 

จมน�้าตายเพราะเป็นตะคริวเม่ือหลายปีก่อน ทว่าในกรุงเทพฯ ล้วนมีแต่คน 

แปลกประหลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ครอบครวัของคณุนายดวงท่ีเธอต้องมาอาศยั

อยู่ด้วยในฐานะเด็กรบัใช้ในบ้าน

แล้วงานนี้สมใจจะเอาตัวรอดจากความประหลาดของชาวกรุง และหา 

รกัแรกของตัวเองพบหรอืไม่ เลฟิขอเชิญชวนนกัอ่านทุกท่านลุน้ไปพร้อมๆ กนั

ในหน้าถดัไปเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส





ประวัตินักเขียน

'ณวลัย' เติบโตในย่านปริมณฑล ไม่เคยอยู่ในกรุงเทพฯ อย่างจริงจัง 

มาก่อน เริม่จบังานเขียนตัง้แต่อายุ 15 แต่ไม่เคยจบสกัทีจนเมือ่สองสามปีมานี้  

เดิมทีเป็นคนท่ีไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเพราะเม่ือยมากจริงๆ แต่หากว่าเป็น

นิยายหรือนิทานจะสามารถทนอ่านจนจบได้ จากนั้นก็อ่านทุกอย่างได้หมด

เพราะความเคยชิน แต่นอกจากจะได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนมาจาก 

การอ่านแล้วก็ยังได้มาจากการดูหนัง เล่นเกม เมื่อจับทุกอย่างมารวมกันได้

แล้วก็ใส่ไอเดียของตัวเองลงไปให้แตกต่าง แต่สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดคือผู้เขียน 

ต้องรู้สึกสนุกไปกับการเขียน เพราะเมื่อใดที่เรารู้สึกสนุก เชื่อว่าผู้อ่านก็จะรู้สึก

สนุกไปด้วย (หรืออาจจะคิดไปเองก็ได้ ̂ _^) 

หากอยากจะไปเม้าท์กับไรเตอร์ก็แวะไปเยี่ยมได้ที่ 

https://www.facebook.com/mustberead101 นะจ๊ะ

ณวลัย



นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยำย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/withlovebyjamsai

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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ตอนท่ียังเด็กกว่านี้สมใจเคยคิดว่าจะโตข้ึนเป็นนักมวยหญิงผู้ย่ิงใหญ่

ของหมู่บ้านห้วยต�าลึงให้ได้ แต่ตอนนี้เด็กหญิงได้เปลี่ยนความตั้งใจแล้ว  

ต่อจากนี้เธอจะขอโตไปเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นักมวย

เพราะอะไรน่ะเหรอ...

'สมใจ! เอง็ออกมาเดีย๋วนีน้ะ' เสยีงตะโกนดงัลัน่มาแต่ไกลท�าเอาสมใจ

สะดุ้งเฮือก เมื่อก่อนเธอรักพี่ชายคนนี้มาก ทุกย่างก้าวของสมจิตท�าให้เธอ

และคนในหมู่บ้านภูมิใจเสมอ แต่ตอนนี้พี่ชายของเธอกลับกลายร่างเป็น 

คนประสาทท่ีชอบบังคบัให้น้องสาวซ้อมมวยอยู่ตลอด และไม่มีใครช่วยเธอ

ได้เลย

'ถ้าเอ็งไม่ออกมาข้าจะให้เอ็งงดข้าวเย็นแล้วใส่ 'รองเท้าแตะคู่ใหม่'  

ไปวิ่งบนเขาอีกสามรอบ' พอได้ยินค�าพูดของสมจิตแล้วเด็กหญิงสมใจก็ 

ตัวสั่น ก้มมองรองเท้าแตะหนีบที่สายขาดข้างหนึ่งของตัวเอง 

ช่างมันเถอะ...ใครจะสนรองเท้าแตะคู่ใหม่กัน ในเมื่อใส่ไปก็ต้องขาด

อยู่ดีเพราะเธอต้องวิง่ข้ึนเขาวนัละสามรอบทุกเช้า รองเท้าท่ีไหนกท็นไม่ได้

ทั้งนั้นแหละ คิดแล้วก็อึดอัด 

บทที่ 1
สมใจ
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'ฉันไม่เอารองเท้าหรอก ยอมเดินเท้าเปล่าไปตลอดชีวิตยังดีกว่า'  

พอพูดจบเด็กหญิงก็เอามือปิดปากตนเองแน่น

ตายแล้ว คิดดังไปหน่อย

เสียงคิดดังเมื่อครู่นั้นสะท้อนอยู่ในโอ่งท่ีเด็กหญิงก�าลังแอบซ่อนตัว 

ถ้าไม่ใช่คนหูหนวกกต้็องได้ยินอย่างชัดเจน นัน่ท�าให้คนท่ีเกอืบจะเดนิออก

ไปไกลแล้วอย่างสมจติต้องเดนิกลบัมาท่ีต้นตอของเสยีง สิง่แรกท่ีชายหนุม่

เห็นคือน้องสาวของเขาก�าลังปีนออกจากโอ่งด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลน  

หลงัจากพยายามอยู่พักหนึง่ร่างเลก็กห็ลดุออกมาจากปากโอ่งได้ ในใจรูส้กึ

โล่งเพราะคิดว่าสมจิตพี่ชายของเธอคงจะเดินไปไกลแล้ว

'เอ็งจะไปไหนสมใจ' เสียงทีด่ังขึ้นด้านหลังท�าเอาเด็กหญงิสะดุ้งเฮือก 

เมื่อหันไปมองเธอก็เจอกับชายหนุ่มร่างสูง ผิวคล�้า ใบหน้ามึนตึงจ้องเขม็ง

มาท่ีเธอเหมือนก�าลังคาดโทษ พี่ชายของเธอไม่ได้ใส่เสื้อเหมือนทุกวัน  

อันท่ีจริงเขาไม่เคยใส่เสื้อเลย ท่อนล่างก็จะสวมกางเกงมวยอยู่ตลอดเวลา

จนบางครั้งชาวบ้านแถวนี้ก็คิดว่าสมจิตมีกางเกงแค่ตัวเดียว

'อ้าว! พี่สมจิต กลับมาแล้วเหรอ ฉันว่าจะไปซ้อมมวยอยู่พอดี'

'เมื่อกี้ไม่ได้ยินที่ข้าเรียกจริงๆ เหรอ'

'โอ๊ย ได้ยินที่ไหน ฉันเพิ่งมา'

สมจิตหรี่ตามองเด็กหญิงหน้าตามอมแมมด้วยสายตาจับผิด ใครๆ  

ก็บอกว่าเขาโง่ ทว่าตั้งแต่มีน้องสาวทุกคนก็เลิกพูดเรื่องนี้ เพราะสมใจ 

น้องสาวของเขามนัโง่กว่า แต่กย็งัมีข้อดีอยูบ้่างตรงท่ีอีกฝ่ายเป็นเดก็ผูห้ญิง

ท่ีถกึทน ตัง้แต่เกดิมายังไม่เคยป่วยเลยสกัครัง้ วิง่กเ็รว็ น�า้หนกัเท้าตอนเตะ

ก็ดี เรื่องใช้ก�าลังไม่ว่าจะสอนยังไงสมใจก็จ�าได้หมด มีอยู่เรื่องเดียวท่ี 

เป็นปัญหาคือ...มันไม่ชอบชกมวย

บ้าไปแล้ว...ทั้งที่มีพรสวรรค์ขนาดนั้น

เขาจะไม่ยอมให้น้องสาวของเขาต้องท้ิงพรสวรรค์นี้ไปอย่างเด็ดขาด 
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ต่อให้ต้องกลายเป็นไอ้พี่ชายใจทมิฬก็ตาม มือใหญ่จับเข้าท่ีคอเสื้อของ 

น้องสาวก่อนจะกึ่งลากกึ่งจูงไปยังลานซ้อมท่ีเขาสร้างข้ึนมาเอง ท่ีนี่มีท้ัง

กระสอบทรายและต้นกล้วย แม้ว่าต้นกล้วยทุกต้นจะถูกเตะจนล้มไป 

เกือบหมดแล้ว แต่ใครจะสนในเมื่อมันท�าให้สมใจแข็งแกร่งขึ้น

'วันนี้ถ้าเอ็งตั้งใจซ้อมดีๆ พรุ่งนี้ตอนเย็นข้าจะให้ไปเล่นกับเพื่อน 

ในหมู่บ้าน' ค�าพูดท่ีดูเหมือนจะเป็นการอนุญาตอย่างใจดี ท�าไมสมใจ 

ฟังแล้วเหมือนก�าลังถูกลิดรอนสิทธิของเด็กอย่างไรก็ไม่รู ้ แต่ในบ้าน 

ของเธอมีสมจติเป็นผูใ้หญ่เพยีงคนเดยีว ถงึจะไม่อยากท�าขนาดไหนยงัไงก็

ต้องเชื่อฟัง แค่หวังว่าพรุ่งนี้เขาจะไม่ผิดสัญญา

เย็นวันรุ่งขึ้น

สมใจอยากตาย...

เด็กหญิงมองเพื่อนหญิงชายวัยเดียวกันด้วยสายตาเลื่อนลอย สมจิต

ให้เธอมาเล่นกบัเพ่ือนในหมู่บ้านกจ็รงิ แต่ไม่ได้บอกว่าตวัเขาเองจะตามมา

ด้วย เด็กในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครท่ีไม่กลัว 'สมจิต จงจินตนาการเอาเอง'  

สักคน

ฟังไม่ผิดหรอก พี่ชายของเธอช่ือ 'สมจิต จงจินตนาการเอาเอง'  

เป็นทั้งชื่อจริงที่มาเปลี่ยนเอาทีหลังและชื่อในวงการมวย เธอไม่รู้ว่าใครมัน

อุตริตั้งให้ แต่เดาว่าคนคนนั้นมันคงจะเกลียดสมจิตพอสมควร มีครั้งหนึ่ง

ที่พี่ชายของเธอพยายามจะให้สมใจเปลี่ยนนามสกุลเดิมจาก 'ไกลกระโทก' 

เป็น 'จงจินตนาการเอาเอง' แต่โชคดีท่ีทางอ�าเภอพอจะมองเห็นสีหน้าท่ี 

ดูยังไงก็โดนบังคับมาของเธอจึงหาเหตุผลช่วยพูดจนสมจิตยอม

'สมใจ กลับไปซ้อมมวยเถอะ เอาไว้วันหลังค่อยมาเล่นแล้วกันนะ' 

สายรุ้ง เพื่อนสนิทท่ีเรียนห้องเดียวกันกับสมใจกระซิบ เดาว่าคงจะรู้สึก 

เกร็งมากที่สมจิตตามมายืนจ้องจนไม่กล้าเล่นอะไรแบบนี้

สมใจพยักหน้า รู้ตัวเองว่าชาตินี้หากยังมีสมจิตเป็นผู้ปกครองยังไง 



รักประชิดหัวใจ

10

ก็คงจะไม่มีอิสระ ตอนนั้นเธออายุแค่สิบขวบ อยู่ในวัยท่ีต้องเรียนหนังสือ

และเล่นกบัเพือ่น ถงึเธอจะโง่มากจนใครๆ บอกว่าไม่จ�าเป็นต้องไปโรงเรยีน

ก็ได้ แต่เหตุผลหลักท่ีสมใจชอบไปโรงเรียนก็เป็นเพราะว่ามีแค่ช่วงเวลานี้

เท่านั้นที่เธอไม่ต้องซ้อมมวย

สมจติดูร่าเรงิเม่ือเห็นว่าเดก็พวกนีเ้ล่นกนัอย่างฝืนๆ ไม่กล้าแม้แต่จะ

หัวเราะ ในความคิดของเขาเด็กพวกนี้น่าจะจับไปชกมวยให้หมด ให้สมกับ

ท่ีเป็นอนาคตของชาติ แต่ช่างเถอะ ปล่อยให้เล่นกันอย่างไร้สาระต่อไป 

ในขณะที่น้องสาวของเขาได้เป็นแชมป์มวยโลกแล้วกัน

แล้วสองพี่น้องก็พากันกลับไปซ้อมมวยต่อ...

มีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนท่ีสมใจจะข้ึนชั้นมัธยมในท่ีสุดสมจิตก็มีคนรักและ

ก�าลงัจะแต่งงาน วนัแต่งงานของพีช่ายสมใจถงึกบัร้องไห้โฮจนทุกคนคดิว่า

เธอหวงพี่ชายจนไม่อยากให้เขามีครอบครัว แต่ใครบ้างจะรู้ว่าสมใจดีใจ

ขนาดไหนที่ต่อไปนี้สมจิตจะมีครอบครัวแล้วไม่มาตั้งความหวังกับเธออีก

แต่ดีใจได้ไม่นานสมใจก็บังเอิญไปได้ยินเรื่องหนึ่งเข้า

'พี่จิต แจ่มเป็นหมันจ้ะ ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกก่อน' แจ่มใส ภรรยา

หมาดๆ ของสมจติสารภาพขึน้ในเยน็วันหนึง่ท่ีสมใจเพิง่กลบัมาจากโรงเรยีน 

สมจิตนิ่งไปก่อนจะลูบศีรษะภรรยา ใจหนึ่งสมใจก็นึกช่ืนชมพ่ีชายท่ีเป็น 

ลูกผู้ชายตัวจริงขนาดนี้ แต่ค�าพูดต่อมากลับท�าให้เธอตัวแข็งทื่อ

'ไม่เป็นไรแจ่ม เราเลีย้งสมใจเป็นลกูกไ็ด้ ลกูพีต้่องเป็นแชมป์มวยโลกหญิง'  

ดวงตาของสมจิตมองขึ้นไปบนฟ้าอย่างมีความหวัง เขาไม่ได้หวังจะมีลูก 

มหีลานเยอะแยะ แต่ขอแค่ใครสกัคนท่ีมีพรสวรรค์พอท่ีจะสานต่อความฝัน

ของเขาให้ส�าเร็จ ไม่นานหลังจากนั้นสมจิตก็เปิดค่ายมวยเล็กๆ ข้ึนใน

หมู่บ้านห้วยต�าลึง...

'ค่ายจงจินตนาการเอาเอง' 

'ช่ือค่ายกปั็ญญาอ่อนแล้วสมใจเอ๊ย' สายรุง้ว่าในขณะท่ีก�าลงัหยิบขนม
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ที่วางบนโต๊ะไม้เก่าๆ เข้าปาก สมใจกับสายรุ้งยังคงเป็นเพื่อนห้องเดียวกัน 

เพราะแต่ละระดับชั้นในโรงเรียนมีแค่ห้องเรียนเดียวเท่านั้น

จนขึ้นมัธยมศึกษาปีท่ีสองเพื่อนท่ีเรียนมาด้วยกันบางคนก็หายหน้า 

หายตาไป เลกิเรยีนบ้าง มสีามีก่อนวยัอันควรบ้าง ดงันัน้ตอนนีท้ั้งห้องเรยีน

ก็มีนักเรียนแค่สิบเก้าคนเท่านั้น ผู้หญิงสิบสี่คน ผู้ชายห้าคน

เด็กในวัยนี้เป็นวัยท่ีเริ่มอยากรู้อยากเห็นและสนใจในเพศตรงข้าม 

สมใจกับสายรุ้งก็อยู่ในจ�าพวกนั้น และเด็กหนุ่มท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของสาวๆ 

ทั่วทั้งหมู่บ้านก็คือ 'ขจร' ลูกชายของผู้ใหญ่บรรเจิด

ขจรถือเป็นเด็กหนุ่มท่ีหน้าตาดีท่ีสุดในหมู่บ้านห้วยต�าลึง ไม่ว่าจะ 

เดินไปไหนก็มีตั้งแต่เด็กเล็กไปยันสาวใหญ่เหลียวหน้าเหลียวหลังมอง  

ถึงแม้ว่าเด็กหนุ่มจะตัวผอมแห้งไปสักหน่อย ทรงผมเหมือนหงอนไก่ท่ี 

พบัไปด้านข้าง ท่ีมือใส่แหวนพลาสติกสเีขียวท่ีแถมมากบัขนมตดักบัสผีวิเข้ม 

ราวกับวิลล์ สมิธ และดูเหมือนเขาจะรู้ว่าตัวเองหน้าตาดี ไม่ว่าจะไปที่ไหน

เด็กหนุ่มก็มักจะเอียงคอส่งสายตาให้สาวๆ เสมอ วันนี้ก็เช่นกัน เขาเห็น

พวกผู้หญิงนั่งคุยกันอยู่ที่โต๊ะไม้ใกล้โรงอาหาร

ไม่ผิดท่ีเขาจะบริหารเสน่ห์สักหน่อย เม่ือคิดได้แบบนั้นเด็กหนุ่มก ็

ใช้มือเสยผมของตนให้รับกับแสงอาทิตย์ ท�าให้เห็นภาพราวกับพระเอกใน

ภาพยนตร์

'ไม่น่ามากินตรงนี้เลย ข้าจะอ้วกว่ะอีรุ้ง' เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้น

'บ้านมันไม่มีกระจกหรือไงวะ' เพื่อนอีกคนพูดเสริม

'ว่าไป เดี๋ยวสมใจมันก็โมโหหรอก ไปว่าสุดท่ีรักของมัน' สายรุ้งว่า 

ก่อนจะหันมามองสมใจพร้อมรอยยิม้ ในโรงเรยีนเลก็ๆ แห่งนีทุ้กคนรูก้นัหมด 

ว่าสมใจชอบขจร จะว่าสายรุ้งปากโป้งก็คงไม่ผิด ตอนที่อยู่ชั้นประถมสมใจ

แอบบอกความลับอย่างเรื่องคนท่ีชอบให้สายรุ้งฟัง พอวันรุ่งข้ึนก็รู ้กัน 

ทั้งโรงเรียน...
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แต่สมใจก็ไม่เคยโกรธเพื่อน นิสัยใจดีย้ิมอยู่ตลอดเวลาท�าให้เพื่อนๆ 

สบายใจท่ีจะคบหาด้วย ท่าทางท่ีใสซ่ือ ดูแล้วเหมือนไม่มอีะไรอยู่ข้างในเลย

ท�าให้คนอ่ืนมองออกง่าย นัน่อาจจะเป็นเหตผุลท่ีทุกคนชอบคบหากบัสมใจ

แม้อีกฝ่ายจะไม่ค่อยมีเวลามาเล่นด้วยก็ตาม

สมใจไม่ได้พูดอะไร ได้แต่ยิ้มอย่างขวยเขิน อาจจะเป็นตอนนั้นก็ได้ 

ที่เธอเริ่มชอบขจร ตอนที่เธอถูกสมจิตบังคับให้ไปว่ายน�้าฝึกความแข็งแรง

ในคลองอยู่ๆ เธอก็เป็นตะคริวเกือบจะจมลงไปในน�้า ถ้าหากไม่ได้ขจร 

โยนกะละมังลงมา ตอนนั้นเธอคงตายไปแล้ว

ทุกวันนี้สมใจยังเก็บกะละมังพลาสติกสีชมพูใบนั้นไว้อยู่เลย...

ขจรเองก็เหมือนจะรู้ตัวว่าสมใจนั้นแอบชอบเขาอยู่ เด็กหนุ่มรู้สึก 

ปลืม้ปริม่ท่ีมีคนมาชอบ แต่คนหน้าตาระดบัเขานัน้เหมาะกบัผูห้ญิงท่ีมีฐานะ

ทางสงัคมสงูกว่านี ้ไอ้ประเภทอดึถกึทนแบบสมใจเขาไม่เห็นว่าจะมตีรงไหน

ท่ีเหมาะสมกับตัวเอง อีกอย่างหลังจากจบมัธยมปลายพ่อผู้ใหญ่บรรเจิด 

ก็จะส่งเขาเข้าไปเรียนในกรุงเทพฯ ถึงตอนนั้นเขาจะหาผู้หญิงท่ีเหมาะสม

กับตัวเองแล้วใช้ชีวิตอันแสนสุขอยู่ที่กรุงเทพฯ ไม่กลับมาที่ห้วยต�าลึงอีก

'เช่ือข้าเถอะสมใจ ถ้าเอาไอ้จรอ่ะ เอ็งมีผัวเป็นกระสอบทรายดีกว่า' 

สายรุ้งว่าก่อนจะหัวเราะกับเพื่อนๆ คนอื่น สมใจไม่ได้ติดใจเอาค�าพูดของ

เพื่อนมาคิดมาก ส�าหรับเธอขจรนั้นดีที่สุดแล้ว

เมื่อเริ่มเข้ามัธยมปลายสมใจก็ยังคงวนเวียนอยู่กับการซ้อมมวย

เหมือนเดิม แต่ปีนี้พ่ีชายของเธอตั้งใจจะส่งสมใจลงแข่งในสนามมวย 

วัดห้วยต�าลึง ที่นี่มีนักมวยเก่งๆ จากจังหวัดอื่นๆ ลงแข่งกันเยอะ อาจจะ

เป็นเพราะบารมีช่ือเสียงของสมจิตท่ีเคยเป็นแชมป์ติดต่อกันถึงสามปีรวด 

ไม่ใช่เพยีงแค่สนามมวยนีเ้ท่านัน้ เขายังคว้าแชมป์อีกหลายรายการตดิๆ กนั 

ท�าให้ห้วยต�าลึงโด่งดังในวงการมวยขึ้นมาได้

สมใจลงแข่งมวยหญิงอายุไม่เกินสิบเจ็ดปี คู่ต่อสู้เป็นหญงิสาวรุ่นราว
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คราวเดียวกันจากต่างหมู่บ้านจ�านวนประมาณสามคน เป็นวัยรุ่นท่ีดูยังไง 

ก็เหมือนคนไม่ได้กินข้าวมาสามวัน อาจจะเป็นเพราะต้องลดน�้าหนักหรือ

อดนอนเพราะหิวจนนอนไม่หลับสมใจก็ไม่แน่ใจ

แต่แค่ไม่กีย่กคูต่่อสูข้องสมใจกล็งไปนอนหมอบเหมอืนคนหมดแรง...

ทั้งที่เธอยังไม่ได้ท�าอะไรเลย

ผลคือสมใจชนะ เป็นแชมป์มวยวดัห้วยต�าลงึ สมจติฉลองสามวันสามคนื  

จากนัน้กเ็ริม่ส่งเธอไปชกมวยท่ีต่างหมูบ้่าน ผลกเ็หมอืนเดมิคอืสมใจเอาชนะ

ได้ทุกงานตลอดเวลาสามปีจนกระท่ังจบมัธยมปลาย ซ่ึงเป็นเวลาท่ีสมใจ 

ทนไม่ไหวอีกต่อไป

เธอจะไม่ชกมวยอีกแล้ว!!

พอกันที...เธอจะเริ่มจากการเผานวมกับกระสอบทราย แต่พอจะ 

เริม่เผาเท่านัน้หญิงสาวกร็ูส้กึว่าตวัเองยังไม่ได้วางแผนอะไรสกัอย่าง ถ้าปฏวิตัิ 

ตอนนี้สมจิตก็จะรู้เรื่องแล้วต้องหาทางให้เธอกลับมาชกมวยอีกแน่

ไม่เอา!

"พรุ่งนี้แล้วกัน" สมใจบ่นก่อนจะเก็บข้าวของท่ีเตรียมมาเผาเอาไว ้

ท่ีเดิม คนืนีเ้ธอจะคดิแผนก่อน ถ้าไม่อยากถกูบังคบักต้็องหน ีแล้วจะหนไีป

ท่ีไหน หนีไปหาใคร ต้องไปปรึกษาเรื่องนี้กับสายรุ้งแล้วค่อยลงมือท�า 

จะดีกว่า

"พี่แจ่ม วันนี้ฉันขออนุญาตไปค้างบ้านรุ้งนะจ๊ะ เดี๋ยวรุ้งมันต้องไป

เรียนต่อ อีกหน่อยก็ไม่ได้เจอกันแล้ว" ตอนนี้สมใจเป็นสาวเต็มตัวแล้ว แต่

หน้าตากบัเสือ้ผ้ายังเลอะเทอะไปด้วยดนิกบัฝุน่ แจ่มใสเห็นแล้วกร็ูส้กึสงสาร 

พยายามหาเสื้อผ้าสวยๆ ให้น้องสามีใส่ แต่ไม่นานสมจิตก็ให้เปลี่ยนเป็น 

ชุดเดิม บอกว่ามันไม่เหมาะที่จะซ้อมมวย

"ได้ ไปสิ เดี๋ยวพี่จะบอกพี่จิตมันเอง" แจ่มใสว่า

"ขอบคุณจ้าพี่แจ่ม" หญิงสาวกล่าวขอบคุณ ก่อนจะวิ่งไปหยิบเสื้อผ้า
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ในห้องนอนยดัใส่กระเป๋าแล้วข่ีจกัรยานออกไปทันที พอนกึได้ว่าอกีไม่กีวั่น

สายรุ้งจะทยอยเก็บของย้ายไปอยู่หอพักที่กรุงเทพฯ แล้วก็ใจหาย

ไม่ใช่ว่าเพือ่นทุกคนในห้องจะได้เรยีนต่อกนัหมด มแีค่สีห้่าคนเท่านัน้

ที่ได้เรียนต่อ สายรุ้งกับขจรก็เป็นหนึ่งในนั้น สายรุ้งเรียนเก่ง ไม่แปลกที่จะ

เข้ามหาวทิยาลยัแถวปรมิณฑลได้ ส่วนขจรนัน้เพราะท่ีบ้านมเีงนิจึงสามารถ

เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพฯ ได้ ส่วนเธอท่ีเอาแต่ชกมวย 

ไปวันๆ ก็ต้องติดอยู่ที่นี่คนเดียว

ไม่ยุติธรรมเลย...เธอไม่ได้อยากชกมวยสักหน่อย

เม่ือมาถึงบ้านของสายรุ้งแล้วสมใจก็เริ่มปรึกษาเรื่องท่ีตัวเองคิด 

เอาไว้ สายรุ้งนั่งคิดอยู่สักพักก็ถามเรื่องญาติของสมใจท่ีชอบส่งพวกขนม

มาให้กนิท่ีท�างานเป็นแม่บ้านอยู่ในกรงุเทพฯ บางทีวนัหยดุยาวๆ ป้าสมทรง

กจ็ะหอบเอาของกนิเยอะแยะมาจากกรงุเทพฯ แต่ระยะหลงันี้ไม่ได้มาเพราะ

อายุเยอะเลยเดินทางล�าบาก

"เอ็งมีเบอร์โทรของป้าสมทรงไหมสมใจ"

"ไม่มีจ้า ป้าน่าจะเคยให้ไว้ แต่อยู่ที่พี่สมจิต" สมใจว่า

"แล้วพี่สมจิตเก็บไว้ที่ไหน"

"ไม่รู้เหมือนกัน" เห็นท่าทางสมองกลวงของสมใจแล้วสายรุ้งก็ได้แต่

ถอนหายใจ ถ้าเกิดชาติหน้าต้องมาเป็นเพื่อนกันอีก ขอให้สมใจมันมีสมอง

มากกว่านี้นิดหน่อยก็ยังดี แต่อย่ามีมากเกินไปจนเธอเอาเปรียบไม่ได้ 

แล้วกัน

"เอางี ้ต้องเอาเบอร์ป้ามาก่อน พรุง่นีก้ลบัไปท่ีบ้านด้วยกนั ข้าว่าพีส่มจติ 

ต้องมีเบอร์อยู่ในมือถือแน่" ข้อสันนิษฐานของสายรุ้งท�าเอาสมใจท่ึง เธอ 

ไม่เคยคดิมาก่อนเลยว่าจะต้องหาเบอร์โทรศพัท์ของป้าสมทรงจากโทรศพัท์

มือถือของสมจิต 

เช้าวันรุ่งข้ึนสายรุ้งมาท่ีบ้านของสมใจ สมจิตก�าลังจัดตารางการ 
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ซ้อมมวยให้น้องสาวด้วยท่าทางอารมณ์ดี ช่ือเสียงของสมใจตอนนี้ท�าให้

ค่ายมวยของเขาเริ่มมีเด็กผู้ชายตัวผอมแห้งสามสี่คนมาซ้อมมวยที่นี่แล้ว

"อ้าว เอ็งสองคนกินข้าวกันมาหรือยัง!" แจ่มใสตะโกนถาม

"กินมาแล้วจ้า" สายรุ้งตะโกนตอบ ก่อนจะมองข้ึนไปบนบ้านแล้วก็

เห็นสมจิตก�าลังเขียนอะไรบางอย่างอยู่ที่โต๊ะ เมื่อสองสาวเดินขึ้นไปสายรุ้ง

ก็ไม่ลืมที่จะเหล่มองมือถือของสมจิตที่วางอยู่บนโต๊ะตอนนี้

"สมใจ เอ็งชวนพี่สมจิตลงไปข้างล่างหน่อย" สายรุ้งกระซิบ

"ท�าไมล่ะ" สมใจกระซิบกลับ

"เออน่า ท�าตามที่ข้าบอก"

สมใจถอนหายใจเฮอืกใหญ่ อย่างเดยีวท่ีจะท�าให้สมจติขยับตวัออกจาก 

ตรงนั้นคือเรื่องซ้อมมวย เห็นสีหน้าจริงจังของพี่ชายแล้วเธอก็หนักใจ

"พี่สมจิต ฉันว่าจะให้พี่ดูท่าที่ฉันซ้อมมาหน่อย"

"ฮะ? เอ็งซ้อมมาเหรอ ไหนล่ะ ลงไปข้างล่างเลย" สมจิตมกัจะตืน่เต้น

ทุกครัง้ท่ีเป็นเรือ่งเกีย่วกบัมวย ทุกคนรูจ้ดุอ่อนข้อนีดี้ รวมถงึสมใจเองกด้็วย

เมือ่ทางสะดวกแลว้สายรุง้กห็ยบิโทรศพัท์ของสมจติขึน้มา คนทีว่นัๆ 

เอาแต่ชกมวยคงไม่ได้มีรหัสผ่านแน่ แต่พอสายรุ้งแตะที่หน้าจอเท่านั้นมัน

ก็ขึ้นว่าให้ใส่รหัสผ่าน!

ฉลาดขนาดนั้นเชียว! สายรุ้งหมดทางเลือกจึงตัดสินใจท�าบางอย่าง

"พี่สมจิต ฉันยืมมือถือโทรหาแม่หน่อยนะ"

"เออ!" สมจิตตะโกนตอบ

"รหัสอะไรจ๊ะ"

จากนั้นสมจิตก็บอกรหัสผ่านโดยไม่ได้คิดสงสัยเลยว่าอีกฝ่ายมีแผน 

สมใจท่ึงในไหวพริบของสายรุ้ง หากเป็นเธอก็คงจะคิดไม่ออกแน่ว่าจะ 

ท�าอย่างไร

สายรุ้งยิ้มกริ่มเมื่อเห็นรายชื่อ 'ป้าสมซง' อดข�าไม่ได้ที่เจ้าของมือถือ
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สะกดช่ือป้าแท้ๆ ผิดแบบนี้ หลังจากยิ้มอยู่สักครู่เธอก็รีบเอามือถือของ 

ตัวเองถ่ายรูปเบอร์โทรศัพท์ของป้าสมทรงเอาไว้แล้วก็รีบลากลับบ้านทันที

วันรุ่งข้ึนสมใจไปท่ีบ้านของสายรุ้งเพื่อจะโทรหาป้าสมทรงด้วยกัน  

ในช่วงเวลาท่ีรอสายเป็นช่วงเวลาท่ีสมใจแทบจะหยุดหายใจ นี่จะเป็น 

การกระท�าที่บ้าบิ่นที่สุดที่เธอเคยท�ามาเลยทีเดียว

"ฮัลโหล" ปลายสายรับแล้ว

"ฮัลโหล ฉันขอสายป้าสมทรงหน่อยจ้า" สมใจว่า

"ฉันนี่แหละจ้า จากไหนล่ะ"

"ป้าสมทรงเหรอจ๊ะ นี่ฉันสมใจนะ น้องพี่สมจิต"

"อ้าว! สมใจ เอง็เองหรอกเหรอ ข้าเพิง่บอกสมจติมนัอยู่เชียวว่าให้เอ็ง 

มาเท่ียวท่ีกรงุเทพฯ บ้าง มาอยูบ้่านคณุนายดวงก็ได้ คณุนายใจด"ี น�า้เสยีง

ของป้าสมทรงท�าให้สมใจคลายความกังวลไปได้เยอะ สิ่งที่เธอกลัวที่สุดคือ

กลัวว่าป้าสมทรงจะจ�าเธอไม่ได้หรือไม่ก็ไม่อยากให้ไปอยู่ด้วย

"ฉันก็อยากไปจ้ะ แต่ไม่รู้ว่าป้าอยู่ที่ไหน"

"แล้วนี่เบอร์ใคร ป้าส่งข้อความไปให้เอ็งที่เบอร์นี้ได้ไหมล่ะ" สิ้นเสียง

ของป้าสมทรงสมใจกหั็นไปกระซิบถามเพือ่นว่าได้ไหม เมือ่เห็นสายรุง้พยกัหน้า 

เธอก็รีบบอกกับปลายสายว่าได้

"รอแป๊บนะ" พูดจบป้าสมทรงก็วางสาย ก่อนที่ไม่นานข้อความระบุ 

ที่อยู่ในกรุงเทพฯ ของป้าสมทรงจะส่งมา สายรุ้งชะโงกหน้ามาดูก็เห็นที่อยู่

ถกูส่งมาแล้ว หญิงสาวเบิกตากว้าง ไม่รูจ้ะหงดุหงดิหรอืจะหัวเราะด ีเพราะ

ชื่อที่อยู่ของคนกรุงเทพฯ นี่มันแปลกเกินไป

'5253 แขวงดาวเทียม เขตดาวเลิก กรุงเทพฯ พัทยา 55555'
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"เสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณแดน" เสียงของสมทรงถามเจ้านาย

"อื้ม น่าจะมาถูกแล้วล่ะ"

"ขอบคุณมากค่ะ" สมทรงย้ิมน้อยย้ิมใหญ่ เธอเคยถามเรื่องท่ีจะให้

สมใจมาอยู่เพื่อเรียนต่อในกรุงเทพฯ หลายครั้ง แต่สมจิตก็รีบปฏิเสธ 

บอกว่าสมใจอยากเป็นนักมวยอยู่ที่หมู่บ้านและไม่อยากเรียนต่อ เธอเองก็

เป็นแค่ป้าเท่านั้นจึงไม่กล้าท่ีจะพูดอะไรมาก วันนี้สมใจติดต่อมาเองท�าให้

เธอดีใจมาก พอต้องส่งท่ีอยู่ไปให้หลานสาว มองซ้ายมองขวาก็ไม่มีใคร

นอกจากลกูชายคนโตของเจ้าของบ้านท่ีก�าลงันัง่อ่านหนงัสอื ฟังเพลง แล้ว

ก็เล่นเกมไปพร้อมกัน ดูท่าทางไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่เธอจึงตัดสินใจเอ่ยปาก 

ขอความช่วยเหลือให้พิมพ์ที่อยู่ของบ้านไปให้หลานสาวหน่อย

"ครับ" ชายหนุ่มตอบค�าเดียวก่อนจะหันไปท�ากิจกรรมท่ีค้างคาต่อ 

เสียงเพลงดังคลอไปกับเสียงทีวี เม่ือหน้าจอโทรทัศน์ก�าลังข้ึนดาวน์โหลด

ชายหนุ่มก็ก้มหน้าอ่านหนังสือ พอเริ่มเข้าเกมเขาก็หยุดอ่านหนังสือแล้ว

เล่นเกมต่อ สมทรงเป็นคนเก่าคนแก่ของบ้าน เห็นภาพผิดปกติแบบนี ้

จนชินเสียจนลืมไปว่าคงไม่มีมนุษย์บ้านไหนท�าแบบนี้

บทที่ 2
แดน เนรมิต
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กระทั่งเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้น...

สมทรงเดินไปหยิบโทรศัพท์มือถือของเจ้านายทันทีแล้วกดปิดเสียง 

ก่อนท่ีจะเดินออกไปท�างานในครัวต่อก็ไม่ลืมหันมาบอกอีกฝ่ายว่า "ป้า 

ปิดเสียงให้แล้วนะคะ สี่ทุ่มคุณแดนอย่าลืมโทรกลับนะ"

"ครับ"

ลูกชายคนโตของบ้านคนรวยหลังนี้ชื่อ 'แดน' เฉยๆ เป็นท้ังชื่อเล่น

และชื่อจริง เมื่อตอนยังเด็กคุณนายดวงผู้เป็นมารดาเคยตั้งช่ือจริงเอาไว้ 

ยาวเหยียดว่า 'แดนเนรมิต' แต่ถกูเปลีย่นในภายหลงัเพราะผูเ้ป็นบิดารบัไม่ได้  

และเขาเป็นจิตแพทย์ช�านาญการด้านจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

ในบ้านหลังนี้นอกจากแดนแล้วก็ยังมีความฝันหรือ 'คุณดรีม' เป็น 

น้องสาวของแดน คณุนายดวงผู้เป็นมารดาของท้ังสองคอืเจ้าของบ้าน สามี

ของคณุนายดวงเสยีชวีติไปเม่ือสบิกว่าปีก่อน ดงันัน้บ้านหลงันีจึ้งมีเจ้านาย

แค่สามคน นอกนั้นก็เป็นแม่ครัวกับคนงานในบ้าน สมทรงเป็นคนที่เก่าแก่

ท่ีสุด อยู่ท�างานท่ีนี่ตั้งแต่แดนเพิ่งเกิด จะเรียกว่ากลายเป็นญาติผู้ใหญ ่

ไปแล้วก็ว่าได้

ถึงคนบ้านนี้ไม่มีใครปกติ แต่ก็ใจดีมาก

แต่ว่าไม่ปกติยังไงน่ะหรือ

"คิกๆๆ" สมทรงได้ยินเสียงหัวเราะแหลมดังมาจากทางห้องนั่งเล่น 

เม่ือหันไปมองก็เห็นเจ้านายของบ้านคือคุณนายดวงก�าลังนั่งเล่นโทรศัพท์

มือถืออยู่บนโซฟา ถึงจะอายุมากแล้ว แต่คุณนายก็ยังก้าวทันเทคโนโลยี

เสมอ หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพราะคุณนายดวงเป็นนักธุรกิจจึงต้องใช้

ของพวกนี้เป็นเรื่องปกติ แต่เดาว่าคงไม่มีใครหัวเราะแบบนั้นกับเรื่องงาน

แน่

"เอ่อ รับน�้าไหมคะคุณนาย" สมทรงถาม

"คิกๆๆๆ" เสียงหัวเราะของอีกฝ่ายท�าหน้าที่เหมือนรหัสลับ
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"อ่อ สีค่รัง้หมายถงึไม่เอา" สมทรงพมึพ�ากบัตนเองก่อนจะเดนิออกไป  

ช่วงเวลาหลังเลิกงานของคุณนายดวงจะไม่มีใครกล้าเข้าไปเซ้าซ้ีถามอะไร

ทั้งนั้น ท�าได้แค่ทนฟังเสียงประหลาดเท่านั้น

"ดูก็รู้แล้วอ่ะ คนนี้เมะ* คนนี้เคะ** น่ารักอะไรแบบนี้" เสียงของ

คุณนายดวงยังคงพึมพ�าไปเรื่อยเปื่อย ยังดีท่ีช่วงนี้ความฝันไปเมืองนอก  

ไม่อย่างนั้นพวกแม่บ้านคงจะต้องนอนอย่างรื่นหูแน่เพราะสองแม่ลูกจะ 

ร้องโอเปร่ากันทั้งคืน

อันท่ีจริงชีวิตคนท่ีท�างานในบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้น่าสงสารไปเสียหมด  

ท่ีนีเ่งนิเดือนเยอะกว่าท่ีอืน่ ย่ิงอยู่มานานกมี็สวัสดกิารให้ มีวันหยุดพักผ่อน 

ถ้าใครมีลูกมีหลานคุณนายดวงก็สนับสนุนทุนการศึกษาอย่างเต็มที่ 

พอถงึเวลาสีทุ่่มแดนกเ็ลกิเล่นเกม ฟังเพลง และอ่านหนงัสอื เมือ่เดนิ

ออกมาก็เห็นมารดาก�าลังนั่งหัวเราะคนเดียวเหมือนทุกวัน ปีนี้เขาอายุ

สามสิบสองแล้ว มารดาของเขาก็อายุห้าสิบกว่า แต่ทุกวันนี้กลับดูเหมือน

หญิงสาวอายุสิบแปด 

ว่ากันว่าภายในจิตใจของมนุษย์ทุกคนมีความผิดปกติซ่อนอยู่กัน 

ทั้งนั้น แต่ดูแล้ว...

ไม่น่าเกี่ยวกับอาการทางจิตหรอก แค่รสนิยมส่วนตัว

"อ้าว! ลูกแดนเนรมิต"

"แดนเฉยๆ ครับ"

"เคร แดนเฉยๆ พรุง่นีแ้ม่ว่าจะชวนหมอพีมากนิข้าวท่ีบ้าน" คณุนายดวง 

ว่า

แดนหันหน้าไปมองมารดาครู่หนึ่ง ก่อนตัดสินใจท่ีจะไม่พูดอะไร 

มากไปกว่าค�าว่า "ครับ"

คุณนายดวงยิ้มกริ่ม...
* เมะ มาจากเซเมะร ุ(Semeru) เป็นค�าในภาษาญ่ีปุ่น แปลว่าโจมต ีรกุ ในท่ีน้ีหมายถงึผู้ชายท่ีรับบทบาทเป็นฝ่ายรุก
** เคะ มาจากอุเคะรุ (Ukeru) เป็นค�าในภาษาญี่ปุ่น แปลว่าตั้งรับ ในที่นี้หมายถึงผู้ชายที่รับบทบาทเป็นฝ่ายรับ
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"แดนชวนให้แม่หน่อยสิ นั่งรถมาด้วยกันเลย" เห็นรอยย้ิมมีเลศนัย

ของมารดาเขาก็พอจะเดาได้ว่าอีกฝ่ายก�าลังคิดจะท�าอะไร เรื่องนี้เป็นเรื่อง

น่ากงัวลอย่างหนึง่ของผู้หญิงสมัยนีท่ี้ชอบนัง่ดูผู้ชายสองคนนวัเนยีกนั แล้ว

ตอนนีมั้นกก็�าลงัลามมาถงึผูห้ญิงวยักลางคนท่ีช่ือดวงแล้ว ซ่ึงผูห้ญิงคนนัน้

ดันเป็นมารดาของเขา

มันอาจจะเป็นเรื่องดีส�าหรับคนท่ีพอใจในเพศเดียวกัน แต่เขาไม่ได้

ชอบผู้ชายสักหน่อย

"หมอพีย้ายโรงพยาบาลไปแล้วครับ"

"วันก่อนแม่โทรไปถามยังอยู่นะ"

"ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างหรอกครับ งานเยอะ"

"อุ๊ย สนิทกันน่าดูเลยนะ รู้ตารางงานกันด้วย" คุณนายดวงหรี่ตาแล้ว

ย้ิมประหลาด โชคดท่ีีเธอหน้าตาดถีงึได้คลอดลกูชายท่ีหล่อขนาดนีอ้อกมาได้  

เฮ้อ...คนหล่อก็ต้องคู่กับคนหล่อ

หมอพีนี่ล่ะเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นลูกสะใภ้

แดนส่ายหน้าด้วยความระอาก่อนจะรีบขึ้นไปยังห้องนอน วันนี้เขามี

หลายสายต้องโทรกลบั สายไหนไม่รบักช่็างหัวมนั แต่ท่ีแน่ๆ หากมสีายของ

หมอพีเขาจะไม่โทรกลับแน่นอน

รู้สึกตะขิดตะขวงใจแปลกๆ

อ่อ...มีอีกคน ครั้งล่าสุดที่โทรมาก็พูดจาไม่รู้เรื่อง

'หมอๆๆๆ ฉันท้อง ฉันว่าฉันท้อง ท�ายังไงดี บอกใครก่อน เฮ้ย  

ฉันเพิ่งบอกหมอคนแรกนี่หว่า จริงๆ ฉันต้องบอกผัวฉันก่อนปะ...' 

จ�าได้ว่ายังไม่ทันจบประโยคดแีดนกก็ดวางสายทันที ผูห้ญิงบ้าคนนัน้

เป็นภรรยาของคนไข้ของเขา เป็นคนประสาทท่ีชอบโทรมาปรึกษาตั้งแต่

เรื่องสากกะเบอืยนัเรือรบ ขนาดแตง่งานแต่งการไปแล้วก็ยงัไม่หยดุวุน่วาย 

แล้วยังมาโมเมว่าเป็นเพื่อนสนิทกับเขาอีก ประกาศไปท่ัวโรงพยาบาล 
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จนคนแอบไปลือกันว่าเขาไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้าน

พอกันที! นึกได้แล้วก็บล็อกซะเลย 

เช้าวันรุ่งข้ึนแดนไปท�างานด้วยความไม่สบายใจนัก บางทีเขาคง

ต้องหาคอนโดฯ อยู่เหมือนคนอ่ืนบ้างจะได้ไม่ต้องกลบัมาเจอกบัสถานการณ์

กดดันจากท่ีบ้าน ลูกชายคนอื่นคงถูกบังคับให้หาผู้หญิงท่ีจะแต่งงานด้วย 

แต่บ้านเขาต้องหาเมียเป็นผู้ชาย

"ว่าไงเสือแดน" เสียงทักของชายหนุ่มคนหนึ่งดังข้ึนพร้อมรอยย้ิมท่ี

เหมือนฤดูใบไม้ผลิของอีกฝ่าย หมอพีระเป็นกุมารแพทย์หนุ่มหน้าตาดี

ขวญัใจสาวแท้และสาวเทียมในโรงพยาบาล อายุห่างกบัเขาเพียงแค่ปีเดยีว 

พวกเขาไม่ได้เรยีนมหาวทิยาลยัเดยีวกนัเลยคดิว่าไม่จ�าเป็นต้องเรยีกใครพ่ี

ใครน้อง ปกติแดนเป็นคนท่ีสนิทกับคนยาก แต่เพราะหมอพีระเป็นคนท่ี

สนิทกับคนอื่นง่ายหรือบางทีอาจจะง่ายเกินไป คนเกือบทั้งโรงพยาบาลจึง

เป็นเพื่อนของหมอหนุ่มหมดตั้งแต่ผู้อ�านวยการยัน รปภ.

"ต้องรีบไปนั่งสมาธิ" แดนพูดขึ้นมาห้วนๆ

"อย่าเครียดดิ แม่นายก็พูดไปงั้นแหละ อีกอย่างเรื่องนี้ก็ตลกจะตาย 

ไม่ต้องเกร็ง" ค�าพูดของพีระบ่งบอกชัดเจนว่าเขารู้เรื่องท่ีคุณนายดวง

พยายามท�าอยู่ตลอด มันเป็นเรื่องตลกของคนท้ังโรงพยาบาลเลยก็ว่าได้ 

เขาเองก็อยากจะตลกด้วยถ้าไม่ได้รู้สึกเอือมระอาจนเกินไป

"ยังไงวันนี้ก็ติดรถกลับไปด้วยล่ะ ต้องไปทานข้าวกับแม่สามี ฮ่าๆๆ" 

พีระทิ้งระเบิดไว้ลูกใหญ่ก่อนจะรีบเดินแยกออกไปอย่างรู้งาน ไม่บอกก็รู้ว่า

คุณนายดวงโทรไปชวนเองแน่ๆ

เย็นวันนั้นเองท่ีเขาตัดสินใจไปนอนโรงแรม อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา 

ก็ซื้อคอนโดฯ ใกล้โรงพยาบาลที่ท�างานแล้วกลับบ้านเดือนละสองครั้งเพื่อ

สุขภาพจิตท่ีดี แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังต้องเจอกับคนไข้ท่ีมีสุขภาพจิตไม่ดี
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เท่าไหร่อยู่ทุกวัน

"ฉันรู้สึกเหมือนถ้ากินข้าวไปแค่เม็ดเดียวน�้าหนักก็จะข้ึนค่ะ" คนไข้

คนหนึ่งก�าลังเล่าเรื่องราวของตัวเอง เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติท่ีเป็นกันเยอะ 

ในหมู่ผู้หญิงที่กลัวอ้วน 

"อโนเร็กเซีย"* แดนพูดขึ้น

"คือฉันไม่ได้มีปัญหาทางจิตใช่ไหมคะ"

"เป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่งครับ เด๋ียวผมส่งรายงานกลับไปให้หมอท่ี 

ส่งคณุมาเอง ต่อจากนีต้้องไปฟ้ืนฟูร่างกาย ปรกึษานกัโภชนาการว่าคณุควร

ต้องทานอะไรเพิ่มบ้างแล้วค่อยมาบ�าบัด" พูดจบเขาก็ก้มหน้ามองแฟ้ม

ประวัติของหญิงสาว เธอผอมจนเหมือนมีแต่หนังหุ้มกระดูก ดูแล้วอาจจะ

ไม่ได้กินข้าวมาหลายมื้อ

"ฉันมาบ�าบัดกับหมอไม่ได้เหรอคะ" คนไข้สาวว่าพร้อมส่งสายตา

หยาดเย้ิมให้ ตอนแรกเธอมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกาย แต่ก็ถูกไล ่

ให้มาแผนกจติเวชเพราะไม่ยอมกนิอาหาร รูส้กึโมโหนดิหน่อยเพราะตวัเอง

คิดว่าแค่ไม่กินอาหาร ไม่ต้องถึงขนาดให้เธอมาพบจิตแพทย์ก็ได้

แต่ตอนนี้อยากอยู่นานๆ เลย ขอบอก

"ผมไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้" ชายหนุ่มว่า

"แล้วหมอเชี่ยวชาญทางด้านไหนคะ"

"ผมรักษานักโทษท่ีมีอาการทางจิตน่ะครับ พวกฆาตกรต่อเนื่อง"  

พอหมอหนุม่พดูจบหญิงสาวตัวผอมแห้งกหุ็บปากสนทิ ดเูหมือนเธอจะไม่รู้

ว่าการรักษานักโทษท่ีมีอาการทางจิตนั้นต้องเป็นจิตแพทย์ช�านาญการ 

ทางนิติจิตเวช ซ่ึงเขาไม่ใช่จิตแพทย์ท่ีช�านาญการในด้านนั้น หญิงสาว 

* อโนเรก็เซีย (Anorexia) คอืโรคกลวัอ้วน จดัอยู่ในกลุม่โรคท่ีมีพฤตกิรรมการกนิผดิปกต ิ(Eating Disorder) ในท่ีนี้ 
หมายถงึคนท่ีมนี�า้หนกัตวัต�า่กว่าเกณฑ์เพราะวติกกงัวลเร่ืองการกนิอยู่เสมอ เป็นโรคทางจติท่ีส่งผลต่อร่างกาย ท�าให้
ร่างกายขาดสารอาหารอย่างรุนแรง
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กล่าวอ�าลาหมออย่างสุภาพ ไม่กล้าท�าท่าทางก้อร่อก้อติกอีก 

เมื่อถึงเวลาพักเขาก็เดินออกมาจากห้องตรวจ พอเห็นสมทรงยืนยิ้ม

อยู่ก็ขมวดคิ้วแน่น เขาไม่ได้กลับบ้านสักพักแล้ว การท่ีสมทรงมาหาถึง 

โรงพยาบาลแบบนี้แสดงว่ามารดาของเขาคงจะส่งมาแน่

"ผมยังไม่พร้อมกลับบ้าน" ชายหนุ่มพูดทันทีท่ีหญิงวัยกลางคน 

เดินเข้ามาหา สมทรงยิ้มเพราะเข้าใจดีว่าท�าไมแดนถึงไม่กลับบ้าน ปัญหา

พวกนี้เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆ แล้วกลับไม่ใช่ คนที่ถูกมารดา

กรอกหูทุกวันว่าให้หาลูกสะใภ้เป็นผู้ชายคงจะมีความเครียดสะสมแน่

"ป้าเอาของมาให้ค่ะ คุณแดนออกมาแล้วไม่เอาอะไรออกมาเลย 

คุณนายเป็นห่วงมาก บอกว่าไม่เป็นไรถ้าคุณแดนยังไม่อยากกลับบ้าน  

แต่ถ้าเหงาคุณนายอนุญาตให้หมอพีมานอนคุยเป็นเพ่ือนได้ค่ะ" พูดจบ 

สมทรงกอ็ยากตปีากตนเอง แต่เพราะคณุนายสัง่ให้บอกแบบนีห้้ามตกหล่น

จึงได้แต่พูดเสียงเบาจนคนอื่นแทบจะไม่ได้ยิน

แดนไม่ได้พดูอะไร แต่ส่งบางอย่างให้สมทรงแทน นัน่คอืโบรชัวร์ของ

แผนกจติเวช ตอนแรกเขาแค่คดิว่ามารดาคงจะชอบเรือ่งนีเ้ป็นรสนยิมส่วนตวั  

แต่ตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นอาการหมกมุ่นไปแล้วก็ได้ น่าเป็นห่วง...  

"เอาไปให้คุณแม่นะครับ" 

สมทรงมองสิ่งท่ีอยู ่ ในมือสลับกับเจ้านายหนุ ่มแล้วถอนหายใจ  

คุณแดนเองก็ไม่เห็นจะเหมือนพวกชายรักชายตรงไหน คนเป็นแม่เอง 

ก็เหลือเกินที่มีความคิดแผลงๆ แบบนี้

"ช่างเถอะค่ะ คุณแดนกินข้าวกินปลาบ้างหรือเปล่าคะ ท�าไมผอมลง

แบบนี้" ในท่ีสุดสมทรงก็หันมาสนใจสุขภาพของแดน เธอนึกเป็นห่วง 

อยู่เชียวว่าคุณแดนของเธอจะต้องนั่งอ่านหนังสือหรือไม่ก็ท�าอะไรสักอย่าง

จนไม่ค่อยได้กินข้าวแน่ๆ

"ผมก็กินข้าวอยู่นะ แต่ปลายังไม่ได้กิน" เขาว่า
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เสียงพยาบาลหัวเราะกันคิกคัก ทว่าไม่ใช่เพราะมุกนั่นตลกอะไร แต่

เพราะความฝืดของมุกกับหน้าตายของหมอแดนต่างหาก ถึงจะเหมือน 

คนสติไม่ค่อยสมประกอบ แต่ด้วยความหล่อและรวยท�าให้พยาบาลสาวๆ 

เห็นว่าเป็นเรื่องน่ารักน่าชังแทน

"ป้าเอากับข้าวมาด้วย" สมทรงยื่นกล่องข้าวท่ีเตรียมมาให้กับ 

ชายหนุ่ม

"ขอบคณุครบั เอาไว้ถ้าคณุแม่อาการดข้ึีนแล้วผมจะกลบับ้านนะครบั"

"นานหน่อยนะคะคุณแดน" อีกฝ่ายยิ้มแหยๆ
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สิง่ท่ีท�าให้สมใจตัดสนิใจท่ีจะท้ิงห้วยต�าลงึไปได้มอียูส่ามเหตผุลใหญ่ๆ 

อย่างแรกคอืเธอไม่อยากชกมวย อย่างท่ีสองคอืเธออยากตามสายรุง้กบัขจร

ไป เพราะอีกคนก็เพื่อนสนิท อีกคนก็หนุ่มท่ีชอบ ส่วนอย่างสุดท้ายก็ 

เหมือนกับอย่างแรกคือไม่เอามวย! ไม่เอาอีกต่อไปตลอดชีวิตนี้!!

"ความจรงิเอ็งกเ็ก่งนะสมใจ จะท้ิงไปจรงิๆ เหรอวะ" สายรุง้ถามย�า้กบั

เพื่อน

"ไม่เอานะรุ้ง ยอมตายดีกว่าให้ชกมวยอีก"

"เอาเถอะ แล้วแต่เอ็ง มากลุม้ใจเรือ่งนีด้กีว่า ท่ีอยู่ท่ีป้าเอ็งส่งมาข้าว่า

มันไม่มีอยู่บนโลกแน่ๆ" 

"อาจจะมีก็ได้ คงหาไม่ยากหรอก ไปถึงแล้วเราก็ถามคนแถวนั้นเอา" 

สมใจพูดอย่างยิ้มแย้ม ทั้งเธอและสายรุ้งต่างไม่เคยเข้ากรุงเทพฯ มาก่อน 

มหาวิทยาลยัท่ีเพือ่นของเธอจะไปเรยีนนัน้กอ็ยู่แถบปรมิณฑลซ่ึงสายรุง้เอง

ก็มีญาติอยู่ที่นั่นเลยรู้สึกว่าไปได้ ไม่น่าจะหลงทาง แต่ในกรุงเทพฯ นั้นไม่รู้

ว่าจะเหมือนกันหรือไม่

คล้ายๆ กันแหละมั้ง...

บทที่ 3
งานหนีต้องมา
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สมใจวางแผนท่ีจะออกจากห้วยต�าลึงพร้อมกับสายรุ้ง เธอทยอย 

เอาเสื้อผ้ามาเก็บที่บ้านเพื่อน ระหว่างนั้นก็ยังคงต้องซ้อมมวยทุกวันไม่ให้

สมจิตรู้สึกสงสัย

"วันนี้วิ่งเสร็จแล้วเอ็งไปเตะต้นกล้วยตรงริมน�้าต่อ" สมจิตสั่งน้องสาว 

การไปเตะต้นกล้วยท่ีว่านัน้คอืการเตะจนกว่าต้นจะล้ม เธอไม่รูเ้หมือนกนัว่า

มันเป็นการฝึกประเภทไหน ไอ้ท่ีท�าอยู่เขาเรียกว่าการตัดไม้ท�าลายป่า 

ไม่ใช่หรือไง

"พี่จิต ลุงเจิดบอกว่าถ้าดงกล้วยนั่นล้มเตียนอีกที ลุงเจิดจะไล่พี่ 

ออกจากหมู่บ้านแล้วนะ" แจ่มใสเตอืน สมจติชอบไปท�าลายต้นกล้วยทุกต้น

ในหมู่บ้าน จะเว้นไว้ก็แต่ต้นกล้วยผูกผ้าสามสีท่ีชาวบ้านไปกราบไว้บูชา 

ขอหวย ถึงแม้จะไม่มีใครเคยถูกหวยหรือพิสูจน์ได้ว่าต้นกล้วยนี้แตกต่าง

จากต้นอื่นอย่างไรก็ตาม

"ฮะ? พูดอย่างนี้ได้ยังไงวะ ให้มันรู้หน่อยว่าใครเป็นคนสร้างชื่อเสียง

ให้หมู่บ้าน แชมป์มวยโลกอย่างสมจิตจะไปอยู่ท่ีไหนก็ได้โว้ย" ท่ีสมจิต 

หย่ิงผยองได้อย่างทุกวันนีก้เ็พราะถอืว่าตวัเองเป็นคนท�าให้ห้วยต�าลงึเป็นท่ี

รู้จักในวงการมวยโลก อันท่ีจริงแจ่มใสก็ไม่แน่ใจในเรื่องนี้นัก หากสาม ี

ของเธอดังระดับโลกจริงจะมาเปิดค่ายมวยอยู่ห้วยต�าลึงเพื่ออะไร

"อีแค่ต้นกล้วยต้นสองต้น" สมจิตเบะปาก

"สมใจมันเตะล้มไปเป็นร้อยต้นแล้วมั้ง กระสอบทรายก็มีจะให้ไปเตะ

ต้นกล้วยท�าไม" ผู้เป็นภรรยาว่า เธออดท่ีจะสงสารน้องสามีไม่ได้ สมจิต 

บ้าอ�านาจ เอาแต่ใจ ส่วนสมใจเป็นเด็กว่าง่าย ไม่มีปากมีเสียง โดนสมจิต

บังคับแบบนี้มาตั้งแต่เด็กสักวันเธอกลัวว่าจะเตลิดเอา

"แจ่ม เอ็งไม่เข้าใจหรอก นี่มันวิถีนักมวย" เขาหันมาพูดกับภรรยา

ก่อนที่จะชี้นิ้วสั่งสมใจต่อ หญิงสาวยิ้มให้พี่ชายบางๆ ก่อนจะกระตือรือร้น

วิ่งออกไป วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เธอจะท�าตามที่พี่ชายบอก หลังจาก
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วันนี้ไปสมจิตจะไม่ได้เห็นหน้าเธออีกจนกว่าจะถึงวันท่ีเธอเอาชนะใจขจร

และแต่งงานกันได้

ใช่แล้ว! ความฝันของเธอไม่ใช่การเป็นนักมวยหรืออะไรอย่างอ่ืนท่ี 

ย่ิงใหญ่กว่านั้น แต่เธออยากจะเป็นศรีภรรยาท่ีดีเหมือนนางเอกในละคร

เท่านัน้เอง แล้วพระเอกของเธอกค็อื 'ขจร' ผูช้ายท่ีหล่อท่ีสดุในหมูบ้่านและ

ในสายตาของสมใจ

หญงิสาววิง่ออกไปตามท่ีพ่ีชายสัง่ ไม่นานกถ็งึรมิน�า้ เธอเห็นต้นกล้วย

เล็กๆ ท่ีเพิ่งเติบโตได้ไม่นานแล้วก็ส่ายหน้า ต้นไม้ต้นเล็กแค่นี้เตะทีเดียว 

กล้็มแล้ว ถ้าจะสร้างความแตกตืน่หน่อยกต้็องเตะต้นท่ีใหญ่กว่านี ้ซ่ึงกม็อียู่

ต้นเดียวคือต้นที่ชาวบ้านมาขอหวยนั่นแหละ

"เอาวะ!" สมใจจดัการดงึผ้าสามสอีอกแล้วล้มต้นกล้วยนัน้ด้วยการเตะ

ในครั้งเดียว เธอดึงต้นกล้วยออกจากดินแล้วจัดการลากมันออกมาเรื่อยๆ 

จนถึงถนน เพราะริมน�้าที่ต้นกล้วยต้นนี้อยู่นั้นต้องเดินเข้าไปลึกพอสมควร 

กว่าจะมีคนเห็นแล้วเอาไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านก็น่าจะใช้เวลานาน เอาไว้ที่ถนน

ตรงนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุด

ไม่ค่อยโจ่งแจ้งเท่าไหร่หรอก...

จากนั้นสมใจก็ว่ิงไปเอากระเป๋าท่ีบ้านของสายรุ้ง การจะนั่งรถจาก

หมู่บ้านเข้าไปในตัวเมืองนั้นมีแค่รถสองแถวในตลาดแค่คันเดียว แล้ว 

คนขับรถสองแถวคันนั้นดันเป็นเพื่อนของสมจิตอีกต่างหาก ถ้าสมใจนั่งรถ

ออกไปด้วย สมจิตจะต้องรู้แน่ ดังนั้นเธอจึงต้องเบ่ียงเบนความสนใจของ

ทุกคนไปที่สมจิต 

หลงัจากได้กระเป๋ามาแล้วสมใจกร็ออยู่นานเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีคนมาเห็น

ซากต้นกล้วย คนแรกๆ เห็นแล้วกเ็ดนิจากไป ไม่มีใครสนใจว่าซากต้นกล้วย

นี้คืออะไร
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"ใกล้ลอยกระทงแล้วเหรอวะ" เสียงพวกคนแก่บ่นก่อนจะเดินผ่านไป

สมใจถอนหายใจ เหมือนเธอจะลืมอะไรไป ต้นกล้วยธรรมดาพวก 

ชาวบ้านไม่มีทางสนใจแน่ เธอวิ่งกลับไปเอาผ้าสามสีท่ีท้ิงเอาไว้ริมน�้ามา 

ผูกที่กลางล�าต้นแล้วไปแอบมองอยู่ด้านหลัง

พอชาวบ้านมาเห็นก็รีบเรียกคนอ่ืนมาดู ท่าทางแตกตื่นกันใหญ่  

ใครกันท่ีบังอาจมาท�าลายแหล่งขอหวยของชาวบ้านอย่างนี้ จากนั้นสมใจ 

ก็รีบแสดงตัว

"เกิดอะไรขึ้นจ๊ะ ฮ้า! ใครกันท�าแบบนี้ ไม่ไว้หน้าผู้ใหญ่เลยนะจ๊ะ"

"นี่นังสมใจ เอ็งเห็นบ้างไหมว่าใครไปแถวริมน�้าบ้าง"

"ไม่มีนี่จ๊ะ เอ๊ะ! แต่ก็มีพี่สมจิตคนเดียวท่ีไปซ้อมมวย แต่พ่ีสมจิต 

คงไม่ท�าอะไรพิเรนทร์แบบนี้หรอกจ้า" สมใจท�าท่าทางมีพิรุธจนสายรุ้ง 

ท่ีตามมาดูด้วยถึงกับกุมขมับ อยู่ดีๆ ก็ไปพูดเสียยืดยาวเหมือนก�าลัง 

ยัดข้อมูลอย่างนั้น ใครจะเชื่อกันล่ะ 

"อ๋อ ไอ้สมจิตนี่เอง ไปพวกเรา ถือต้นกล้วยไปด้วย ท�าให้มันรู้ว่ามัน

บาปหนักแค่ไหน!" ว่าแล้วพวกชาวบ้านก็พากันเดินไปทางบ้านของสมจิต 

ขณะท่ีสมใจเริ่มเป็นห่วงพี่ชายจึงจะสาวเท้าตามชาวบ้านไป แต่ถูกสายรุ้ง 

ที่ตามมาดึงเอาไว้ก่อน

"ไปกนัได้แล้ว" เธอว่าก่อนจะรบีลากเพือ่นออกมาจากตรงนัน้ ท้ังสองคน 

เดินไปที่ตลาดเพื่อที่จะขึ้นรถ ประนอม คนขับรถสองแถวที่เป็นเพื่อนของ

สมจติก�าลงันัง่เล่นโทรศพัท์อยู่ในรถ ไม่นานเขาก็ได้รบัโทรศพัท์จากแจ่มใส

ว่าสมจิตก�าลังเกิดเรื่อง แต่เนื่องจากลูกค้าบนรถรวมท้ังสมใจและสายรุ้ง 

นัง่กนัเตม็หมดแล้วเขาจงึต้องวานให้คนอ่ืนขับรถแทน ส่วนสมใจก็ใส่หมวก

ปิดหน้าปิดตาจนแทบมองไม่ออกว่าคือใคร

"อ้าว! นังรุ้ง จะไปแล้วเหรอ" หญิงแก่คนหนึ่งเอ่ยทัก ห้วยต�าลึงเป็น

หมู่บ้านเล็กๆ ท�าให้ทุกคนรู ้จักกันหมด การท่ีสายรุ ้งจะไปเรียนต่อท่ี
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กรุงเทพฯ แน่นอนว่าต้องรู้กันทั้งหมู่บ้านอยู่แล้ว แต่สิ่งที่คนอื่นน่าจะสงสัย

มากกว่าคือหญิงสาวที่นั่งข้างสายรุ้งเป็นใครต่างหาก

"จ้า นี่ญาติฉันมาจากกรุงเทพฯ มารับน่ะ กลัวไปไม่ถูก" สายรุ้งเห็น

สายตาสงสัยของพวกคนแกก่ร็บีพดูขึน้มากอ่น ทีน่ี่ไม่ค่อยมคีนนอกเข้ามา

นัก ที่อยู่กันทุกวันนี้ก็เป็นคนท้องถิ่น หากใครแปลกหน้ามาทุกคนก็จะรู้ได้

ทันที

"เออ ไปเรียนก็ตั้งใจเรียนล่ะ โชคดี แล้วนี่เอ็งจะกลับมาไหม หรือจะ

ท�างานโน่นเลย?" 

"ยังไม่ทันเรียนเลยยาย เด๋ียวค่อยคิด" ความจริงสายรุ้งไม่อยากจะ

เสวนากับผู้สูงอายุท่ีนี่มาก ยายๆ เหล่านี้ท�าหน้าท่ีเหมือนหน่วยข่าวกรอง

สหรัฐฯ หรือไม่ก็สายลับรัสเซีย แม้ภายนอกจะดูเป็นคนสูงวัยท่ีไม่ค่อย 

ทันสมัย แต่พอมีข่าวอะไรแล้วล่ะก็ จะสามารถแพร่กระจายไปได้เร็วยิ่งกว่า

โซเชียลเน็ตเวิร์กสมัยนี้เสียอีก ยิ่งหลังๆ เริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาท�าให ้

ลูกหลานซ้ือโทรศัพท์มือถือให้ผู้สูงวัยท่ีบ้านพร้อมอินเตอร์เน็ต หมู่บ้านนี้

มันอยู่ยากขึ้นทุกวันแล้ว...

การหลบหนีของสมใจผ่านมาได้อย่างล�าบากยากเย็น เธอแทบ 

ไม่หายใจด้วยซ�้าเพราะกลัวยายๆ พวกนั้นจ�าเสียงหายใจได้ แม้จะถึงท่ารถ

ไปกรุงเทพฯ แล้วสมใจก็ยังกังวลอยู่นิดหน่อยว่าสมจิตจะเป็นอย่างไรบ้าง 

เธอเห็นแก่ตวัเกนิไปหรอืเปล่าท่ีอยากจะมีชีวติของตวัเองท่ีไม่ต้องเกีย่วข้อง

กับมวย 

"ถ้าเอ็งโทรหาพีส่มจติตอนนีร้บัรองไม่ถงึกรงุเทพฯ เอาไว้เจอป้าสมทรง 

ก่อนแล้วค่อยติดต่อไป" เม่ือสายรุ้งพูดแบบนั้นสมใจก็พยักหน้ารับ เอาไว้

เธอเจอกับป้าสมทรงก่อนแล้วค่อยหาทางคุยกับสมจิตอีกที

ระหว่างทางก่อนท่ีจะถงึบ้านญาติของสายรุง้หญิงสาวท้ังสองต่างมอง

ข้างทางด้วยความรู้สึกตื่นเต้น แม้ว่าสายรุ้งจะเคยมาบ้านญาติอยู่บ่อยครั้ง 
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แต่ครั้งนี้ความรู้สึกกลับต่างกันโดยสิ้นเชิง เหมือนกับพวกเธอก�าลังเริ่มต้น

ชีวิตใหม่ในสถานท่ีแปลกตานี้ กว่าจะถึงบ้านญาติของสายรุ้งก็ปาเข้าไป

เกือบค�่าแล้ว สมใจนอนค้างกับสายรุ้งหนึ่งคืน พอเช้าวันรุ่งข้ึนท้ังสองคน 

ก็รีบลุกขึ้นมาแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปข้างนอก

เป้าหมายเดียวก็คือ...

'5253 แขวงดาวเทียม เขตดาวเลิก กรุงเทพฯ พัทยา 55555'

ท้ังสองพยายามสอบถามทุกคนท่ีสญัจรไปมาแล้วแต่ไม่มใีครรูว่้าท่ีอยู่นี ้

อยู่ท่ีไหน บางคนกหั็วเราะแต่ไม่ยอมบอก ท้ังสมใจกบัสายรุง้ต่างจนปัญญา

จนต้องมานั่งกินน�้าอัดลมอยู่ข้างทางเพราะเหนื่อยจัด

"ลองโทรหาป้าอีกทีไหม" สายรุ้งถามขึ้น

"อื้ม" สมใจพยักหน้า

สายรุ้งโทรไปหาสมทรงอีกครั้งโดยมีสมใจนั่งลุ้นอยู่ข้างๆ หลังจากท่ี

สมทรงรับสายแล้วสายรุ้งก็ถามเรื่องท่ีอยู่อีกครั้ง สมทรงขมวดคิ้วแน่น 

เมื่อคิดว่าโดนคุณแดนของเธอแกล้งเข้าเสียแล้ว จึงให้เด็กคนอื่นท่ีบ้าน 

ส่งที่อยู่ให้สายรุ้งกับสมใจอีกครั้ง

"ไอ้บ้าที่ไหนมันแกล้งวะเนี่ย" สายรุ้งบ่นอุบอิบ

"สงสัยคนที่ท�างานที่บ้านเหมือนกันหรือเปล่า"

"ถ้าเจอนี่เตะก้านคอมันเลยนะสมใจ เล่นไม่รู้เรื่องจริงๆ" ในใจของ

สายรุง้คดิไปถงึเดก็บ้าท่ีไม่มีอะไรท�านอกจากกวนประสาทชาวบ้าน ให้เจ้านาย 

ไล่ออกจากบ้านไปเลยยิ่งดี

กว่าสมใจจะเจอบ้านท่ีป้าสมทรงท�างานอยู่ก็ใช้เวลาเกินกว่าครึ่งวัน 

บ้านท่ีว่านี้เป็นบ้านหลังใหญ่อยู่ในซอยเดียวกับตลาดท่ีคนชอบไปจับจ่าย 
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ซ้ือของกัน เจ้าของบ้านชื่อคุณนายดวง เป็นเจ้าของตลาดและนักธุรกิจ 

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

สมใจฟังแล้วก็ขมวดคิ้ว

"อสงัหารมิทรพัย์คอือะไรอ่ะสายรุง้ เขาขายหอยเหรอ" หากไม่ใช่สมใจ

ท่ีแต่เล็กจนโตเอาแต่ซ้อมมวยจนฟั่นเฟือนก็ต้องเป็นสายรุ้งท่ีเป็นบ้าแน่  

สรุปสมใจไปท�าอะไรที่โรงเรียนกันแน่นะ

"เกี่ยวกับพวกบ้านและที่ดินน่ะ ให้เช่าหรือขายพวกนั้นแหละ" 

"อ๋อ" สมใจนึกออกแล้ว เหมือนเธอเคยได้ยินจากในละครนี่นา แต่ 

จ�าไม่ได้ว่าตอนไหน สมจิตไม่ชอบให้เธอดูทีวีเท่าไหร่นัก "สายรุ้งฉลาด 

จังเลย"

"ข้าไม่ได้ฉลาดหรอกสมใจ แต่เอ็งอ่ะ...เฮ้อ ช่างมันเถอะ"

สมใจกบัสายรุง้มาถงึหน้าบ้านหลงัใหญ่ตามท่ีอยู่ บ้านนี้ใหญ่โตกว่าท่ี

พวกเธอคิดเอาไว้มาก ท่ีห้วยต�าลึงบ้านหลังท่ีใหญ่ท่ีสุดคือบ้านของผู้ใหญ่

บรรเจิด แต่จะให้เทียบกับที่นี่นั้นขอบอกเลยว่าคนละเรื่อง 

"เหมือนบ้านคนรวยในละครเลยว่ะ" สายรุ้งว่า

"ใหญ่ขนาดนี้ท�าความสะอาดล�าบากแน่เลย" อีกคนว่า

"เอ็งสนใจแค่เรื่องท�าความสะอาดเหรอวะ เขาไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้น

หรอก ไม่อย่างนัน้จะจ้างแม่บ้านท�าไมล่ะ" ค�าพูดของสายรุง้ถกูต้องทุกอย่าง 

ไม่อย่างนั้นป้าสมทรงคงตกงานกลับไปอยู่บ้านตั้งนานแล้วถ้าเจ้าของบ้าน

ท�าความสะอาดบ้านเองได้

หลังจากกดกริ่งหน้าประตูบ้านแล้วสองสาวก็ยืนรออย่างสงบเสงี่ยม 

ไม่นานก็เห็นหญิงวัยกลางคนใบหน้าย้ิมแย้มคนหนึ่งเดินมาเปิดประตูให้ 

ทันทีที่เห็นใบหน้านั้นชัดเจนสมใจก็จ�าได้ทันทีว่าคือป้าสมทรง

"โอ๊ยตายแล้ว เอ็งเหรอเนีย่สมใจ โตขึน้เป็นกองเลย มาให้ป้ากอดหน่อย"  

ป้าสมทรงตรงเข้ามากอดหลานสาวด้วยความคิดถึง แต่ท�าไมหลานสาว 
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ของเธอถึงด�าขึ้นเป็นกอง อาจจะเพราะต้องตรากตร�าซ้อมมวยก็ได้

"ป้าจ๋า ฉันอยู่นีจ้่ะ นัน่สายรุง้เพือ่นของฉัน" สมใจท่ียืนอยู่ด้านหลงัว่า

สมทรงผละออกจากร่างของสายรุง้แล้วพยายามมองอีกครัง้ ก่อนพบว่า 

คนท่ีเธอกอดอยู่นี้ไม่ใช่สมใจจริงๆ ครั้งสุดท้ายท่ีเจอกับสมใจก็หลายป ี

ผ่านมาแล้ว ตอนนั้นหลานสาวของเธอยังตัวด�าเม่ียม ผอมแห้งอยู่เลย  

ผ่านมาไม่กี่ปีก็กลายเป็นหญิงสาวหน้าตาน่าเอ็นดูเสียแล้ว

เสยีอย่างเดยีวผวิพรรณหยาบกร้านไปหน่อย...อย่างนีแ้หละนะ โตมา

กับพี่ชายที่เผด็จการอย่างสมจิต
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ถ้าจะให้สมใจพูดถึงป้าสมทรงในความทรงจ�าแล้วก็คงเป็นเรื่องยาก 

ป้าท�างานท่ีบ้านหลังนี้มาตั้งแต่สาวๆ กลับไปเย่ียมบ้านปีละครั้งสองครั้ง 

หลังๆ อายุมากข้ึนก็เลิกเดินทาง ในบรรดาญาติท่ีสนิทกันก็เหลือหลาน 

แค่สองคนคือสมจิตกับสมใจ

เม่ือเห็นว่าเพือ่นได้เจอกบัป้าแล้วสายรุง้ก็ขอตวักลบั เสือ้ผ้าของสมใจ

มีไม่มากเพราะแอบหนีมา หลังจากยื่นทุกอย่างให้เพื่อนแล้วสายรุ ้งก ็

กลบัไป สมทรงจดัการหาห้องให้สมใจอยู่ พาเดนิแนะน�าสถานท่ีต่างๆ ในบ้าน  

แล้วพาไปกินอาหารเย็นในครัวกับแม่บ้านคนอื่น

"บ้านหลงันีน้อกจากป้าแล้วกมี็ไอ้เป็ด สายไหม สายบัว ป้าแพรว แล้ว

กล็งุม่อนผวัป้าแพรว" ป้าสมทรงพดู ท่ีนีห่น้าท่ีท�าครวัคือหน้าท่ีของป้าแพรว 

ลุงม่อนเป็นคนขับรถของคุณนายดวง สายไหมกับสายบัวเป็นลูกของ 

ป้าแพรว ยังเรยีนอยู่มัธยมต้น ท�าหน้าท่ีช่วยงานเลก็น้อยในบ้าน ส่วนเป็ดนัน้ 

ป้าสมทรงบอกว่าเมื่อก่อนแม่ของเป็ดเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาด แต่เป็นมะเร็ง

ตายไปตั้งแต่เป็ดอยู่ชั้นประถม คุณนายดวงสงสารก็เลยเอามาเลี้ยง ส่งเสีย

ให้เรียนหนังสือตั้งใจจะให้จบปริญญา แต่เป็ดหัวทึบเลยหยุดเรียนแค่ 

บทที่ 4
บ้านหลังนี้แปลกๆ นะ
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มธัยมปลายเท่านัน้ ตอนนีช่้วยดแูลสวนแล้วกป็ลกูผกัขายในท่ีดนิข้างๆ บ้าน

ของคุณนายดวง

"เงียบมากเลยนะจ๊ะ เหมือนไม่มีคนอยู่เลย" สมใจเอ่ยขึ้นเมื่อมองไป

รอบๆ แล้วไม่เห็นใคร

"ตอนนี้มีคุณนายดวงอยู่คนเดียว คุณแดนอยู่คอนโดฯ ใกล้ที่ท�างาน 

ส่วนคุณดรีมก็ไปคัดตัวละครเวทีท่ีเมืองนอกตั้งแต่เดือนท่ีแล้วยังไม่กลับ" 

บ้านหลังนี้แม้ว่าจะไม่เคยครึกครื้นอะไร แต่ก็ไม่เคยเงียบเหงาขนาดนี้  

หลังจากที่แดนย้ายออกไปบรรยากาศก็วังเวงมากขึ้นทุกที

"แล้วฉันอยู่ที่นี่ได้จริงๆ เหรอจ๊ะ ดูแล้วที่นี่ก็คนเยอะ"

"ได้สิ คุณนายท่านใจดี" สมทรงว่า เธอพูดแต่เรื่องความใจดีของ

คณุนายดวงอย่างเดยีว ไม่ได้บอกเรือ่งอืน่ เพราะดูแล้วสมใจคงจะไม่เข้าใจแน่  

ขนาดเธอท�างานอยู่ที่บ้านนี้มาสามสิบกว่าปียังไม่เข้าใจเลย

ถึงตอนเย็นลุงม่อนก็ออกไปรับคุณนายดวงที่หน้าปากซอย ถึงตรงนี้

สมใจก็ไม่เข้าใจว่าคณุนายไปไหนมาถงึได้ให้คนขับรถไปรบัแค่หน้าปากซอย

"คุณนายไปงานแฟนไซน์* น่ะพี่สมใจ" สายไหมว่า

"แฟนไซน์เหรอ"

"ใช่ ช่วงนี้มาถี่มาก คุณนายไปมาหลายงานแล้ว นั่งรถไฟฟ้าไปน่ะ 

บอกว่าลดโลกร้อน" ยิ่งสายไหมพูดออกมาเท่าไหร่สมใจก็ยิ่งรู้สึกงงเท่านั้น 

งานแฟนไซน์นีค่อืกจิกรรมอะไรกนัแน่ ท�าไมคุณนายดวงถงึต้องไปท่ีนัน่เอง 

แล้วพวกคนรวยในกรุงเทพฯ เนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องมีคนขับรถให้ตลอดเวลา

หรอกหรือ

กระท่ังคณุนายดวงกลบัมาถงึบ้านสมใจกพ็บคณุนายเจ้าของบ้านเสยีที 

ในความคิดของสมใจคุณนายดวงคงจะอายุมากพอสมควร อาจจะใส ่

สร้อยเพชร ท�าผมเป็นกะบังเหมือนคุณหญิงคุณนายในละคร แต่ใน 

* แฟนไซน์ (Fansign) คืองานแจกลายเซ็นของศิลปิน
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ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลย

คณุนายดวงดมีูอายุกจ็รงิ แต่ดจูากใบหน้าแล้วกพ็อเดาได้ว่าตอนสาวๆ 

สวยแค่ไหน ร่างกายไม่ได้ใหญ่เทอะทะ อันท่ีจริงหากมองข้างหลังก็เดา 

ไม่ออกว่าอายุเท่าไหร่แน่ๆ ใบหน้าสวยแย้มย้ิมให้ทุกคนอย่างเป็นมิตร  

ก่อนจะมาหยุดที่สมใจ

"หลานสาวของสมทรงใช่ไหม"

"ใช่ค่ะคุณนายดวง สวัสดคีณุนายดวงส"ิ ป้าสมทรงหันไปพูดกบัสมใจ 

จากนั้นหญิงสาวก็ยกมือไหว้เจ้าของบ้าน สายตาของคุณนายดวงที่มองมา

ท�าให้สมใจรูส้กึอุน่ใจอย่างประหลาด โดยเฉพาะตอนท่ีอีกฝ่ายวางมอืลงบน

ศีรษะของเธอ

"หน้าตาน่ารักเชียว อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ" 

"สิบเก้าแล้วจ้า"

"แหม นึกถึงตอนท่ีฉันยังสาวๆ อายุเท่าเธอเนี่ยผู ้ชายมาจีบกัน 

ตรมึเลย" พดูจบกหั็วเราะเสยีงดงัลัน่ก่อนจะจงูมือของสมใจไปนัง่ท่ีห้องนัง่เล่น  

ไม่กีว่นัก่อนสมทรงบอกเรือ่งท่ีหลานสาวอาจจะมาอยู่ท่ีนีเ่พือ่เรยีนต่อสกัพัก 

พอได้ยินว่าจะมีคนมาอยู่ในบ้านเพิ่มข้ึนคุณนายดวงก็ดีใจจนนอนไม่หลับ 

อย่างน้อยคงทดแทนความเงียบเหงาที่ขาดลูกชายไปได้บ้าง

"ขอบคุณคุณนายมากเลยนะจ๊ะท่ีให้ฉันอยู่ท่ีนี่ รับรองว่าฉันจะช่วย

ท�างานทกุวนั ไมข่ีเ้กียจแน่จา้" ดวงตาใสซือ่ของสมใจนัน้ถูกใจเจ้าของบ้าน

เป็นอย่างมาก เด็กแบบนี้ใครเห็นก็เอ็นดู ท่าทางท่ีแสดงออกมาก็ดูจริงใจ

จนคนมองไม่รู้จะหาเรื่องอะไรมาท�าให้รู้สึกอคติได้

"ไหนบอกมาซิว่าเธออยากเรียนอะไร หรือสอบติดท่ีไหนแล้ว 

หรือเปล่า" คุณนายดวงพูดเรื่องการศึกษาก่อนเป็นอย่างแรก เรื่องนี้ส�าคัญ

ที่สุด เด็กในบ้านนี้ได้เรียนโรงเรียนดีๆ ก็เพราะคุณนายดวง อย่างสายไหม

กับสายบัวก็ได้เรียนโรงเรียนเอกชนช่ือดังเพราะคุณนายดวงเป็นคนออก 
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ค่าเทอมให้ทั้งหมด 

"ไม่มีหรอกจ้า ฉันไม่ได้คิดว่าจะเรียนต่อ" สมใจยิ้มแหยๆ เธอไม่ได้

หัวดเีหมือนสายรุง้ ไม่ได้มีความฝันยิง่ใหญ่อะไรให้ต้องดิน้รนเรยีนให้ส�าเรจ็ 

เธอแค่อยากเป็นศรีภรรยาของขจรเท่านัน้เอง แต่เรยีนท�าอาหารกบัเย็บปัก

ถักร้อยก็ไม่เลวนะ เอาไว้ค่อยคิดทีหลังแล้วกัน

"ตายแล้ว ไม่ได้นะ เป็นเด็กก็ต้องเรียนหนังสือ"

"แต่ฉันไม่รูจ้ะเรยีนอะไรจ้ะ หัวทึบอย่างฉันเรยีนไปก็ไม่รอดหรอกจ้า"

"รอดไม่รอดก็ต้องเรียน อะไรก็ได้ลองไปคิดดูนะ ไม่ต้องห่วงเรื่อง 

ค่าเล่าเรียน ฉันรวยน่ะ" อาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวของคุณนายดวงไปแล้ว 

ท่ีชอบให้เดก็ทุกคนในบ้านเรยีนหนงัสอื หลงัจากล้มเหลวในการเคีย่วเข็ญเป็ด 

ให้เรียนต่อก็มาพยายามกับสายไหมและสายบัว ตอนนี้ก็เป็นสมใจ

"อ่อ จ้ะ" สมใจไม่กล้าขัดจึงรับปากไปก่อน หญิงสาวขมวดคิ้วอย่าง

สงสัยว่านอกจากเรื่องชกมวยแล้วเธอท�าอะไรได้อีกกันนะ

"เอาล่ะ ไปพักผ่อนได้ พรุ่งนี้มาบอกนะว่าจะเรียนอะไร" คุณนายดวง

สรุป

"ฮ้า" สมใจอ้าปากค้าง 

ให้คิดแค่วันเดียวเนี่ยนะ...

สมใจนอนคดิหัวแทบแตกว่าจะต้องเรยีนอะไร เธอมาปรกึษาป้าสมทรง 

เรือ่งเรยีนป้ากบ็อกว่าให้ตอบไปสกัอย่าง อะไรก็ได้ให้คณุนายท่านหายกงัวล 

ในเมื่อเธอคิดว่าในอนาคตจะต้องเป็นศรีภรรยาของขจร ดังนั้นก็ควรเรียน

เรือ่งท่ีเกีย่วกบัเรือ่งพวกนัน้ หลงัจากตดัสนิใจได้เธอกล็องโทรปรกึษาสายรุง้

โดยยืมโทรศัพท์ของป้าสมทรง

"คหกรรมเนีย่นะ" เสยีงปลายสายหัวเราะดงัลัน่ เพราะไม่เคยเห็นสมใจ

แตะงานบ้านงานเรือนมาก่อน 

"ฉันก็ไม่อยากเรียนหรอก แต่คุณนายบอกว่าต้องเรียน"
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"เอ็งก็ปฏิเสธไปสิ"

"แต่ฉันว่ามันก็ดีเหมือนกัน ฉันท�าอะไรไม่เป็นเลยนอกจากชกมวย" 

สมใจว่า

"ถ้าจะท�าเพราะอยากจะให้ไอ้จรมันชอบเนี่ย ขอบอกว่าอย่าเสียเวลา

เลยดีกว่า อย่างเอ็งหาผู้ชายที่ดีกว่านั้นได้สมใจ เชื่อข้าดิ" สายรุ้งว่า สมใจ

ไม่ได้หน้าตาข้ีริว้ข้ีเหร่ หากไม่ได้เป็นนกัมวยป่านนีผู้ช้ายในหมู่บ้านรมุจบีกนั 

ไปนานแล้ว แต่เพราะช่ือเสียงของสมจิตท่ีเข้มงวดไม่ยอมให้แม้แต่แมลง 

ตวัเดยีวเข้าใกล้น้องสาวได้บวกกบัผูช้ายพวกนัน้คงไม่อยากจะให้เมียมกี�าลงั

เหนือกว่า สมใจถึงรอดมาได้แบบไร้ราคีเหมือนทุกวันนี้

แต่ว่า...รอดมาเพื่อครองรักกับไอ้ขจรเนี่ยนะ! สายรุ้งรับไม่ได้

"ก็ไม่ชอบคนอื่นนี่นา จรเคย..."

"โอ๊ย พอแล้ว ไม่ต้องเล่า เรื่องกะละมังสีชมพูของเอ็งน่ะ" สายรุ้ง 

ฟังเรื่องนี้จนเบ่ือ ขจรมันก็แค่โยนกะละมังท้ิงเท่านั้นแหละ ไม่ได้คิดว่าจะ

ช่วยใครหรอก แม้แต่เด็กเล็กๆ ในหมู่บ้านยังรู้เลยว่าขจรเป็นคนเห็นแก่ตัว

ขนาดไหน หน้าตาก็ไม่ใช่ว่าจะหล่อ แถมยังหัวสูงอีกต่างหาก

"สมใจ กินข้าวได้แล้ว" เสียงของป้าสมทรงเรียก

"จ้า...แค่นีก่้อนนะสายรุง้ แล้วค่อยคยุกนัใหม่" หญิงสาวขานรบัผูใ้หญ่

แล้วบอกกับปลายสายก่อนจะกดวาง อาหารการกินของท่ีนี่ท�าให้สมใจ 

ตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษ อยู่กับสมจิตนั้นเธอได้กินแต่อาหารรสจืด ไม่ก็ผัก 

ผลไม้เพราะมันดต่ีอสขุภาพและกล้ามเนือ้ แต่อาหารท่ีนีมี่ท้ังกบัข้าว ท้ังขนม 

หลากหลาย พวกเค้กหรือคุกกี้ที่เธอไม่เคยกินมาก่อนก็มี

"สมใจ ท่ีเอ็งมาท่ีนี ่เอ็งไม่ได้บอกสมจติมันใช่ไหม" ป้าสมทรงถามข้ึน  

เธอรู้สึกแปลกๆ ตั้งแต่สมใจเดินทางมากับเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกันแล้ว 

อีกอย่างถ้าสมจติอนญุาตให้น้องสาวมาจรงิกต้็องตดิต่อมาบ้าง ท่ีจรงิดจูาก

นิสัยของสมจิตแล้วต้องบอกว่าไม่มีทางให้สมใจมามากกว่า
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สมใจก้มหน้างุด ก่อนจะพยักหน้าขึ้นลงเบาๆ 

"เฮ้อ ข้าก็กังวลอยู่แค่เรื่องเดียว"

"ป้าอย่าบอกพี่สมจิตนะจ๊ะ ฉันไม่อยากเป็นนักมวย ไม่อยากซ้อม 

อีกแล้ว"

"เออ ข้าเข้าใจ ไม่อย่างนั้นคงไล่เอ็งกลับไปตั้งแต่แรกแล้ว แต่เรื่อง

แบบนี้มันพูดยาก อีกกี่เดือนเอ็งถึงจะอายุยี่สิบล่ะ" สมทรงถามหลานสาว

"อีกสามเดือนจ้ะ ท�าไมเหรอจ๊ะ"

"ถ้าอายุยี่สิบแล้วก็ตัดสินใจท�าอะไรด้วยตัวเองได้แล้ว ไม่ต้องกลัวว่า

สมจติมันจะลากเอ็งกลบัไปไง แต่ในระหว่างสามเดอืนนีต้้องไม่ให้มนัหาเอ็ง

เจอ" เสียงของสมทรงต�่าลงกว่าปกติ ถึงตอนนี้สมใจรู ้สึกเหมือนว่านี ่

เป็นหนังฆาตกรรมอย่างไรก็ไม่รู้ เธอกับป้าก�าลังสมคบคิดท�าเรื่องอะไร 

ไม่ดีกันอยู่

"ถ้าฉันอายุยี่สิบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะ" สมใจก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี

"เอ็งก็จะบรรลุนิติภาวะ ไม่ต้องมีผู้ปกครองคอยตัดสินใจอะไรให้ 

แล้วไง"

"หมายความว่าฉันไม่ต้องถูกพี่สมจิตบังคับให้กลับไปชกมวยก็ได้ 

ใช่ไหมจ๊ะ"

"เออสิ"

สมใจเหมือนคนท่ีเพิ่งได้อากาศหายใจหลังจากด�าน�้าอยู่ในทะเล 

เป็นเวลานาน ตอนท่ีตดัสนิใจหนมีานัน้เธอไม่ได้คดิอะไรมากว่าในระยะยาว

จะท�ายังไง จะหลบหนีสมจิตไปได้นานแค่ไหน หรือจะท�าอะไรต่อจากนี้  

พอมาเริ่มคิดแล้วก็รู ้สึกปวดหัวตึ้บ เกิดมาไม่เคยใช้สมองเยอะขนาดนี ้

มาก่อน

เช้าวันรุ่งข้ึนเธอก็บอกกับคุณนายดวงเรื่องเรียน แต่มีปัญหาอยู่ท่ีว่า

ตอนมานั้นเธอไม่ได้เอาเอกสารอะไรมาเลยนอกจากบัตรประชาชนเพราะ 
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ไม่คิดว่าจะต้องใช้

"ยังมเีวลา กลบัไปเอาก็ได้" นีค่อืสิง่ท่ีคณุนายดวงบอกก่อนจะหัวเราะ

เสยีงดังลัน่เพราะก�าลงัดวูดิโีอในโทรศพัท์มือถอื ป้าสมทรงบอกว่าไม่ให้เธอ

ถามเซ้าซ้ีเพราะคณุนายดวงก�าลงัอยู่ในโลกส่วนตวัเนือ่งจากวนันีเ้ป็นวนัหยุด

"คุณนายเขาท�างานด้วยเหรอจ๊ะ" สมใจถาม ท่ีถามเพราะเธอเห็น 

ในละครว่าคนรวยนัน้ไม่ต้องท�างานก็ได้ แต่กอ็ดสงสยัไม่ได้ว่าไม่ท�างานแล้ว

เอาเงินจากที่ไหนมาใช้

"ท�าสิ แต่ไม่ได้ท�าทุกวันหรอก เม่ือก่อนคุณนายก็เหนื่อยมากกว่า 

ท่ีทุกอย่างมันจะลงตัว ท�างานไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย" เพราะท�างานอยู่ 

ท่ีนี่พอๆ กับอายุของลูกชายคนโตของบ้านจึงเห็นว่ากว่าท่ีสองสามีภรรยา

จะมวีนันี้ได้นัน้ต้องผ่านอะไรกนัมาบ้าง โดยเฉพาะตอนท่ีสามีเสยีชีวิต ลกูๆ 

ก็ยังเรียนไม่จบ คุณนายดวงผู้ท่ีเหมือนจะไร้สาระคนนี้กลับกลายเป็นคนท่ี

แบกรับทุกอย่างเอาไว้

ดังนั้นตอนนี้จึงเป็นช่วงคืนความสุขล้วนๆ

"เพราะเม่ือก่อนคุณนายไม่ได้เรียนหนังสือ ก็เลยอยากให้ทุกคน 

ได้เรียน เพราะฉะนั้นเอ็งไม่ต้องคิดมากหรอก มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเอ็ง

ท้ังนัน้ ระหว่างน้ีอยู่บ้านท่านกช่็วยงานกนัไปก่อน สายบัวสายไหมมันกย็งัเดก็  

ช่วยอะไรไม่ได้มาก ติดเล่นกันเสียมากกว่า" ถึงจะดูเหมือนการบ่น แต ่

น�า้เสยีงนัน้ก็ไม่ได้แสดงถงึความรูส้กึท่ีไม่ดเีลยแม้แต่น้อย ดแูล้วคนในบ้านนี้ 

ทุกคนก็เหมือนเป็นครอบครัวของป้าสมทรงไปแล้ว

"จ้าป้า ฉันจะช่วยทุกอย่างท่ีช่วยได้เลยจ้า" การอยู่ในบ้านนีก้ด็ูไม่ยาก

มากนกัส�าหรบัสมใจ แต่สิง่ท่ียากคอืสิง่ท่ีคณุนายดวงพดูต่างหาก เธอไม่มีทาง 

กลับไปห้วยต�าลึงเพื่อเอาเอกสารเกี่ยวกับการเรียนของเธอได้แน่ ในเมื่อ 

ท�าอะไรไม่ได้เธอจึงตัดสินใจปรึกษาผู้ที่เป็นเหมือนมันสมองของเธอ

สายรุ้งรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแม่ของสมใจก็ไม่ปาน เรื่องสากกะเบือ
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ยันเรอืรบของสมใจตอนนีก้ลายเป็นความรบัผิดชอบของเธอท้ังหมด นีอ่าจจะ 

เป็นเวรกรรมท่ีเธอชอบแกล้งเพื่อน ถึงต้องมาคอยแก้ปัญหาให้กับสมใจ 

ทุกเรื่องแบบนี้

"ไม่ต้องห่วง เรือ่งนีข้้าคยุกบัพีแ่จ่มไว้แล้ว พ่ีแจ่มจะส่งเอกสารของเอ็ง 

มาทางไปรษณีย์" สายรุ้งว่า เธอคิดเอาไว้แล้วว่าจะต้องเกิดเรื่องไม่คาดฝัน 

แต่คนที่ไม่ได้คิดว่าแจ่มใสจะรู้เรื่องกับเขาด้วยก็คือสมใจ

"พี่แจ่มรู้ด้วยเหรอ" 

"รู้ตั้งแต่ข้าหาเบอร์ของป้าสมทรงในโทรศัพท์มือถือของพี่สมจิตแล้ว 

แต่เขาไม่ให้บอกเอ็งเพราะกลัวว่าเอ็งจะท�าพิรุธ ตอนนี้พ่ีสมจิตสติแตก 

ไปแล้ว ไปตามหาเอ็งในโอ่งทุกใบในหมู่บ้านเลย" ปลายสายพูดด้วยน�า้เสยีง

ปกติ แต่คนฟังกลับรู้สึกแย่เอามากๆ เธอท�ากับสมจิตเกินไปหรือเปล่า  

ยังไงพี่ชายของเธอก็เลี้ยงเธอเหมือนลูกสาวมาตั้งแต่ท่ีพ่อกับแม่เสียชีวิต  

มีกันแค่สองคนพี่น้องเท่านั้น พอนึกภาพสมจิตเดินตะโกนหาเธออยู่ใน

หมู่บ้านสมใจก็รู้สึกปวดใจขึ้นมา

"หรือฉันควรจะกลับไปดี?"

"พูดบ้าอะไรของเอ็ง มาถึงขนาดนี้แล้ว ถ้ากลับไปก็ต้องชกมวย 

ไปตลอดนะ จะเอาอย่างนั้นเหรอ"

"ไม่เอา"

"ไม่เอาก็อยู่เฉยๆ ทุกคนหวังดีกับเอ็ง ไม่อยากให้เอ็งโดนพ่ีสมจิต

บังคับ เอาไว้เวลาผ่านไปพี่สมจิตมันก็คงเข้าใจเองล่ะว่าบังคับชีวิตใคร 

ไม่ได้" แม้จะดูใจร้ายหน่อยๆ แต่ถ้าปล่อยให้สมใจอยู่ท่ีนั่นก็เหมือนกับ

เป็นการปิดโอกาสหลายๆ อย่าง สมใจไม่เคยเจอโลกภายนอกเลยไม่รูว่้าควร

จะต้องฝันหรือคิดท�าอะไร

"ขอบใจมากนะสายรุ้ง เดี๋ยวฉันต้องไปช่วยป้าท�าความสะอาดก่อน 

เอาไว้คุยกันใหม่นะ" หญิงสาวว่าก่อนจะวางสาย การนึกถึงความผิดหวัง
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ของพีช่ายท�าให้สมใจรูส้กึผดิ แต่พอคดิว่าต้องกลบัไปท�าตามความฝันของ

สมจติหญิงสาวกแ็ทบอยากจะอาเจยีน เธออยากกนิไก่ย่าง อยากกนิขนมหวาน  

แล้วก็อยากกินหลายอย่างที่ยังไม่เคยกิน 

ต่อให้ตายก็ยอม...!!

เมือ่คดิได้แบบนัน้เธอกล็บความรูส้กึผิดนัน้ท้ิงไป อย่างไรพีช่ายของเธอ 

ก็ยังมีพี่สะใภ้คอยดูแล คงไม่เสียใจจนตายหรอก แต่ถ้าเธอกลับไปคนท่ี 

จะตายก็คือเธอ

ผ่านไปสามวนัเอกสารของสมใจกส่็งมาถงึ ด้านในมจีดหมายท่ีแจ่มใส

เขียนให้แนบมาด้วย พี่สะใภ้ของเธอเขียนเพียงข้อความสั้นๆ เอาไว้เท่านั้น

ว่า

'ไม่ต้องห่วงพี่สมจิตนะ อยากท�าอะไรก็ท�าเลย'

อยู่ๆ สมใจก็ร้องไห้น�้าตาแตก แจ่มใสไม่ใช่แค่พี่สะใภ้ แต่เป็นเหมือน

แม่ของเธอด้วย ทุกครั้งท่ีเธอถูกสมจิตดุด่าว่ากล่าว เธอก็จะมีแจ่มใส 

คอยปลอบใจเสมอ

"หุๆๆๆ น่ารกัจงุเบย" เสยีงของคุณนายดวงดงัลัน่มาจากช้ันบน สมใจ

ท่ีน�้าตานองหน้าหันไปทางสายบัวกับสายไหมท่ีเดินผ่านมาพอดี เม่ือเห็น

สมใจร้องไห้เด็กสาวทั้งสองคนก็พูดขึ้นว่า...

"พี่สมใจไม่ต้องร้องไห้หรอก พวกเราเคยร้องแล้ว แต่คุณนายก ็

ไม่หยุด"
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สมใจไม่ได้มีปัญหากับการท่ีคุณนายดวงเสียงดังหรือท�าตัวแปลกๆ  

ท่ีนี่เป็นบ้านของคุณนาย ไม่ว่าเจ้าของบ้านจะท�าอะไรเธอย่อมไม่มีปัญหา

อยู่แล้ว ปัญหาอย่างเดียวในตอนนี้คือเธอไม่สามารถหยุดกินได้ ไม่มีการ 

วิ่งออกก�าลังกายตอนเช้า ไม่มีการกินผักหรืออาหารท่ีไม่มีรสชาติ นี่ก็ 

ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วที่หญิงสาวหนีมาอยู่ที่นี่ การท�างานบ้านไม่ใช่เรื่อง

หนักหนาส�าหรับสมใจ นอกจากเรื่องงานบ้านแล้วเธอยังมีต�าแหน่งใหม่ 

พ่วงมาอีกหนึ่งอย่างคือตามคุณนายดวงไปท�างานที่บริษัท

"วนันีล้งุม่อนไม่สบาย พีเ่ป็ดเลยจะมาขับรถให้แทนจ้าคณุนาย" สมใจ

บอกกับคุณนายดวงท่ียังคงนั่งเล่นโทรศัพท์ เจ้านายของเธอสวมเสื้อยืด 

สีขาวมีลายสดใสกับกางเกงยีนสีซีดขาดๆ ตัวหนึ่ง สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว

มีลายการ์ตูนน่ารัก มองเผินๆ แล้วเหมือนเด็กวัยรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบ โชคดี

ที่คุณนายเป็นคนตัวเล็ก รูปร่างดี ไม่อย่างนั้นคงจะแปลกมากกว่านี้

"ทีหลังเรียกฉันว่าพี่ดวงก็พอนะสมใจ" คุณนายดวงว่า

"เอ่อ แต่ว่า..."

"พี่ดวง"

บทที่ 5
ติดโซเชียล
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"จ้ะ พะ...พี่ดวง" สมใจรู้สึกเหนื่อยขึน้มาทนัที เรียกแบบนี้เธอกลัวว่า

จะเป็นการลามปามมากกว่า แต่ถ้าคุณนายฟังแล้วมีความสุขเธอก็เต็มใจ 

จะเรียก

หลงัจากส่งคณุนายดวงท่ีบรษัิทสมใจกไ็ปนัง่กนิส้มต�ากบัเป็ดอยูข้่างตกึ  

ทุกครัง้ท่ีมาส่งคณุนายดวงท่ีท�างานลงุม่อนกจ็ะหาอะไรท�ารอเวลา เนือ่งจาก

เจ้านายท�างานแค่สามถึงสี่ช่ัวโมงจึงไม่ต้องรอท้ังวัน ส่วนตัวเป็ดไม่รู้ว่า 

ลุงม่อนหาอะไรท�าฆ่าเวลา แต่ส�าหรับเขานั้นคือการหาของกิน

"เป็นยังไงบ้างเรา มาอยู่ที่นี่ปรับตัวได้หรือยัง" เป็ดชวนคุย

ตอนท่ีได้ยินชื่อเป็ดครั้งแรกสมใจก็จินตนาการไปเองว่าเขาจะต้อง

หน้าตาเหมือนเป็ดแน่ หรือไม่ก็เสียงเหมือนเป็ด หรืออาจจะท้ังสองอย่าง

เลยก็ได้ ตอนอยู่ห้วยต�าลงึเธอกเ็คยเห็นเดก็ช่ือเป็ดมาก่อน เป็นช่ือท่ีไม่น่ารกั 

เอาเสียเลย หน�าซ�้าเจ้าของช่ือยังเป็นเด็กปากเสียตัวด�าล�่าเตี้ยอีก แต่เป็ด 

ท่ีบ้านของคณุนายดวงเป็นชายหนุม่อายุย่ีสบิกลางๆ สงูขาวตาโต ชอบปลกู

ต้นไม้ แม้ว่าเขาจะไม่ได้หน้าตาดีเท่าขจรของเธอ แต่หน้าตาแบบนี้คงจะ

เป็นที่นิยมในหมู่สาวๆ ในเมืองไม่น้อย

"จ้า ฉันชอบที่นี่มาก ของกินอร่อย" สมใจตอบ

"ที่อื่นก็อร่อยนะ ที่เรากินก็อาหารพื้นๆ เอง"

"อยู่ท่ีบ้านฉันไม่ได้กินของแบบนี้หรอกจ้ะ พ่ีชายให้กินแต่ของท่ีมี

ประโยชน์" หญิงสาวว่าก่อนจะก้มหน้าก้มตากินต่อ เธอชอบกินอาหารเผ็ด

แต่สมจิตไม่ยอมให้กิน ดังนั้นตอนนี้แม้ส้มต�าจานนี้จะเผ็ดสักแค่ไหน แต่

สมใจก็ไม่หยุดกินจนเหงื่อท่วมหน้า

"ค่อยๆ กินก็ได้ เอาไว้คราวหน้าพี่พาไปหาของกินอร่อยๆ อีก" เป็ด

ย้ิมให้ จากท่ีเขาเคยมีน้องสาวตัวยุ่งสองคนคือสายบัวกับสายไหม ตอนนี้ 

ก็เหมือนได้น้องสาวตัวโตมาอีกคนหนึ่ง 

"ขอบคุณจ้าพีเ่ป็ด" สมใจยกมือไหว้เป็ดท้ังท่ีช้อนยังคามอื ท�าให้น�า้ส้มต�า 
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ท่ีช้อนกระเด็นเข้าใบหน้าของชายหนุ่มอย่างจัง พอเห็นเป็ดสะดุ้งแล้วร้อง

ออกมาด้วยท่าทางทรมานหญิงสาวก็ลนลานท�าอะไรไม่ถูก เม่ือตั้งสติได ้

เธอกร็บีเอากระดาษทิชชูเช็ดท่ีหน้าของเป็ด แต่อาจจะเช็ดแรงไปหน่อยเลย

ท�าให้นิ้วของเธอกระแทกเข้าที่ตาของเขาอย่างจัง

"โอ๊ย!" เป็ดร้องเสียงดัง

"ขอโทษจ้าพี่เป็ด เจ็บมากไหม" 

"พอก่อนๆ" เป็ดโบกมือก่อนจะเบ่ียงหน้าหลบ เขาไม่สามารถเสีย่งให้

สมใจช่วยได้อีกแล้ว ไม่อย่างนัน้คงต้องเจบ็ตวัเพิม่แน่ เขาเทน�า้เปล่าในขวด

ออกมาล้างหน้าแล้วใช้แขนเสือ้เชด็ พอเห็นหน้าของสมใจกอ็ดท่ีจะหัวเราะ

เบาๆ ไม่ได้ หญิงสาวหน้าซีดเหมือนไก่ต้มราวกบัว่าตนเองท�าความผดิร้ายแรง 

เข้าให้แล้ว

"ไม่ต้องตกใจ แค่น�้าส้มต�าเข้าตา ไม่ตายหรอก"

"ถ้าตาพีเ่ป็ดบอดฉันจะดแูลพ่ีเป็ดเองจ้า" สมใจบอกด้วยสหีน้าจรงิจงั

"นี่ถ้าพี่ตาบอดจริงเราไม่ต้องแต่งงานกันเลยเหรอ" เป็ดแซวเล่น

"ไม่ได้จ้า ฉันต้องแต่งงานกับจรเท่านั้น" 

"จร? แฟนสมใจเหรอ"

"ยังจ้า ยังไม่ได้เป็น แต่อนาคตฉันต้องแต่งงานกับจรให้ได้"

"ท่าทางจะเป็นหนุ่มหล่อสินะ" เป็ดยิ้มแหยๆ เห็นสมใจท�าท่าเหมือน

ตวัละครในการ์ตนูแล้วกน็กึข�า สาวน้อยคนนีก้น่็ารกัใช้ได้ ผูช้ายท่ีเธอพูดถงึ

นั้นคงจะหล่อถึงท�าให้สมใจมีสายตาแบบนี้ได้

"หล่อจ้า หล่อมากๆ" 

"อยากจะเห็นแล้วสิ พี่ไม่ค่อยได้เจอใคร ท่ีเห็นหล่อท่ีสุดก็คุณแดน 

นั่นแหละ" เป็ดว่า

"คุณแดนเหรอจ๊ะ" สมใจรู้สึกคุ้นหูมาก 

"ก็ลูกชายคนโตของคุณนายไง ชื่อคุณแดน เป็นหมอ"
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สมใจเคยเจอหมออยู่บ้างตอนท่ีไม่สบาย เธอไม่เคยเห็นหมอใน 

โรงพยาบาลหล่อเลยสักคน หรืออาจจะเคยหล่อมาก่อนเม่ือสักสามสิบปี 

ท่ีแล้ว หมอส่วนใหญ่ก็อายุเยอะกันท้ังนั้น บางคนก็ดูเหมือนจะเจ็บป่วย

มากกว่าคนไข้เสียอีก

"ยงัไงก็ไม่หล่อเท่าจรหรอกจ้า" เธอพูดอย่างมัน่ใจ รปูลกัษณ์ภายนอก

ก็ไม่สูจ้ติใจท่ีด ีขจรท�าให้เธอมองคนท่ีเนือ้ในมากกว่ารปูร่างหน้าตาภายนอก 

เป็นความประทับใจต่อใครสักคนที่ยากจะลบเลือน

"โอเค เข้าใจแล้ว" เป็ดไม่มีอะไรจะพดูต่อ แต่รบัรองได้ว่าถ้าสมใจเห็น

คุณแดนเจ้านายของเขาแล้วจะต้องลืมผู้ชายที่บอกว่าหล่อคนนั้นแน่ๆ 

คุณแดนของเขานั้นถ้านิสัยปกติกว่านี้อีกสักหน่อยคงไม่มีทางโสด 

มาจนถึงตอนนี้แน่ ไม่ใช่แค่คุณนายดวงท่ีเป็นกังวลเรื่องการมีคู่ครองของ

ลูกชาย พวกเขาท่ีอาศัยอยู่ในบ้านก็กังวลด้วยเช่นกัน อย่างน้อยก็เรื่องท่ี

คุณนายดวงพยายามจะหาลูกสะใภ้เป็นผู้ชายจนลูกชายต้องหนีออกไป 

อยู่นอกบ้าน

พูดแล้วก็ใจหาย ไม่ได้เห็นหน้าคุณแดนมาสักพักแล้ว...

สมใจกับเป็ดรออยู่ไม่นานเจ้านายก็เสร็จงาน คุณนายดวงไม่ได ้

ตรงกลับบ้านแต่แวะท่ีห้างสรรพสินค้าก่อน เป็ดพอจะรู้เหตุผลท่ีคุณนาย 

พาสมใจมาด้วยอยู่ก่อนแล้ว มีแต่สมใจท่ีดเูหมือนจะเข้าใจไปเองว่าคณุนาย

คงจะพาเธอมาให้ช่วยท�างานอะไรสักอย่าง

"ช่วยหาชุดท่ีเหมาะกบัน้องคนนี้ให้หน่อยนะคะ" คณุนายดวงบอกกบั

พนักงานท่ีร้านเสื้อผ้าแบรนด์หรูแห่งหนึ่ง สมใจหันขวับทันทีท่ีนิ้วของ

คุณนายชี้มาทางเธอ

"คุณนายจ๊ะ"

"พี่" คุณนายดวงกดเสียงลงต�่า

"พะ...พี่ดวงจ๊ะ คือ...ฉันไม่เอาหรอกจ้า ใส่ไม่เป็น" สมใจว่าก่อนจะ
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ก้มมองเสือ้ผ้าของตวัเอง เธอสวมกางเกงยีนเก่าๆ ท่ีดเูหมือนจะเริม่พอดตีวั 

ท้ังท่ีก่อนหน้านีห้ลวมมานาน อาจจะเป็นเพราะอาหารท่ีนีท่�าให้เอวของเธอ

ใหญ่ขึ้น แต่ช่างมันสิ ใครจะสนกัน

"มีคนใส่เสื้อผ้าไม่เป็นด้วยเหรอ เอาล่ะ เข้าไปลอง" ท่าทางของ

คุณนายดวงไม่ได้ฟังท่ีสมใจคัดค้านเลยแม้แต่น้อย ซ�้ายังดันร่างของเธอ 

ให้พนักงานในร้านพากันเอาตัวไปลองชุด

ตัง้แต่เกดิมาสมใจไม่เคยคดิว่าตวัเองสวย แม้เพยีงวินาทีเดียวก็ไม่เคย 

เวลามองตัวเองในกระจกเธอเห็นแค่ผู้หญิงน่าเบ่ือคนหนึ่งท่ีผิวหยาบกร้าน 

บางครั้งก็ไหม้แดด แขนมีกล้ามอีกต่างหาก บางครั้งเธอรู้สึกเหมือนตัวเอง

เป็นผูช้ายมากกว่าผูห้ญิงเสยีอีก ถงึไว้ผมยาวกมั็กจะมดัหางม้าเอาไว้ตลอด

เพราะถ้าปล่อยผมเมื่อไหร่สมจิตก็จะเอากรรไกรมาตัดทันที เธอจึงรู้สึก 

คุ้นชินกับตัวเองที่ไม่เคยกังวลเรื่องความสวย

แต่วันนี้...เป็นครั้งแรกที่เธอชอบดูตัวเองในกระจก

"น่ารักจังค่ะน้อง สวยเหมอืนคุณแม่เลย" พนักงานที่ช่วยเลือกเสื้อผ้า

ให้เธอใส่พูดขึ้น สมใจหันไปมองคุณนายดวงท่ีอยู ่ด้านหลังแล้วเกิด 

ความรูส้กึประหลาดข้ึนมา พ่อกบัแม่ของเธอเสยีชีวติไปตัง้แต่เธอยังจ�าความ

ไม่ได้ เธออดคิดไม่ได้ว่าถ้าหากแม่ยังอยู่จะสวยและใจดเีหมือนคณุนายดวง

ไหมนะ

ได้ยินพนกังานพูดแบบนัน้คุณนายดวงก็ไม่ได้สนใจจะปฏเิสธ ส�าหรบั

ตนแล้วเด็กๆ ทุกคนในบ้านก็เหมือนลูกของเธอท้ังหมด กับสมใจเองเธอ 

ก็รู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็น แต่พอนึกถึงลูกสาวคนเดียวของตนแล้วก็ 

อดไม่ได้ท่ีจะส่ายหน้าเบาๆ หากเป็นความฝันแล้วล่ะก ็ไม่มีทางท่ีจะยอมถกู

จับแต่งตัวแบบนี้แน่ 

"เสื้อผ้าที่ฉันเลือกไว้เมื่อกี้เอาทั้งหมดเลยนะ" คุณนายดวงว่าก่อนจะ

ย่ืนบัตรเครดติให้กบัพนักงาน สมใจไม่ได้ตดิใจในความรวยของคณุนาย แต่
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ติดใจเรือ่งราคา เม่ือครูเ่ธอแอบถามพนกังานในร้านเรือ่งราคากต้็องแปลกใจ 

มากที่เสื้อผ้าชิ้นเล็กๆ พวกนี้มีมูลค่าหลายพันบาท

"พี่ดวงจ๊ะ ฉันไม่เอาดีกว่าจ้ะ มันแพงไป"

"อย่าดือ้นะ ฉนัอยากซือ้ของแบบนี้ตัง้นานแลว้ แตซ่ือ้ไปก็ไม่มีใครใส่

ให้ดู" พอคุณนายดวงพูดจบสมใจก็ยกมือข้ึนเกาศีรษะ ตั้งแต่เกิดมาเธอก ็

ไม่เคยเถียงใครเสียด้วยสิ พอได้ยินเจ้าของบ้านพูดอย่างหนักแน่นแบบนั้น

เธอก็ได้แต่ท�าตาม หลงัจากซ้ือเสือ้ผ้าเสรจ็คณุนายกส็ัง่ให้เป็ดขับรถกลบับ้าน  

ระหว่างทางที่ยังไม่ถึงบ้านคุณนายดวงก็ถอนหายใจออกมาเสียงดัง

"เป็ด วนัก่อนๆ ตอนฉันไม่อยู่คณุแดนกลบัเข้ามาท่ีบ้านบ้างหรอืเปล่า" 

ผู้เป็นนายถามขึ้น

"ไม่นะครบั ส่วนใหญ่ถ้าจะเอาอะไรป้าสมทรงจะเอาไปให้ท่ีโรงพยาบาล 

ครับ" เป็ดว่า แดนออกจากบ้านไปเป็นเดือนแล้ว ดูเหมือนว่าไม่มีท่าที 

ท่ีอยากจะกลับมาเลยแม้แต่น้อย หรือไม่ก็จนกว่าคุณนายดวงจะเลิกถาม

เรื่องหมอพีระนั่นล่ะ

"ลูกแดนไม่โทรหาฉันเลย" คุณนายบ่น

เป็นผมก็ไม่โทรหาหรอกครับ...เป็ดคิดในใจก่อนจะเหลือบมองสมใจ

ท่ีนัง่อยู่ข้างๆ หญงิสาวแอบหาวก่อนท�าท่าเหมอืนก�าลงัจะนอน วนันีค้ณุนาย

ควรจะสนใจสมใจสิ ไม่ใช่มาถามเรื่องคุณแดนกับเขา

"สมใจ" ในที่สุดคุณนายดวงก็เรียกหญิงสาว

"จ้าคุณนาย" สมใจลืมตาตื่นทันที

"ท�ายังไงดีสมใจ ลูกชายฉันไม่โทรหาฉันเลย" คุณนายดวงพูดคล้าย

จะขอค�าปรึกษา หรือไม่ก็แค่อยากจะบอกกับใครสักคนเฉยๆ ส่วนสมใจ 

ก็คิดอย่างตั้งอกตั้งใจก่อนจะเสนอว่า

"คุณนายก็ไปหาลูกชายเลยสิจ๊ะ"

"นั่นสิ เป็ด ขับไปโรงพยาบาลเลย" คุณนายดวงกระตือรือร้นขึ้นมา
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ทันทีจนสมใจงงว่าท�าไมถึงต้องมาถามเธอด้วยว่าควรท�ายังไง ปกติคนเรา

คิดถึงกันก็แค่โทรหาหรือไปหากันก็ได้นี่นา

เป็ดรู ้สึกไม่สบายใจนักเพราะรู ้ดีว่าแดนไม่ชอบให้มารดาไปหาท่ี 

โรงพยาบาล แต่เมื่อเป็นค�าสั่งจากคนท่ีเลี้ยงดูเขามาก็ต้องเลยตามเลย  

ใช้เวลาไม่นานก่อนจะมาถงึโรงพยาบาลท่ีแดนท�างานอยู ่อนัท่ีจรงิคณุนายดวง 

เองก็ไม่แน่ใจนักว่าลูกชายจะอยู่ท่ีโรงพยาบาลตอนน้ีหรือเปล่า จิตแพทย ์

ไม่เหมือนแพทย์ท่ัวไป บางครั้งอาจจะออกไปหาคนไข้ท่ีบ้านบ้าง อยู่ท่ี 

โรงพยาบาลอ่ืนบ้าง หรอือยู่ศนูย์บ�าบัดบ้างเป็นครัง้คราว ไม่มีใครในบ้านเลย 

ที่รู้ตารางงานที่แน่นอนของแดนเพราะเขาไม่เคยบอก 

"สมใจ เดีย๋วเข้าไปตรงนัน้แล้วบอกว่ามาพบหมอแดนนะ บอกว่าเป็น

น้องสาวก็ได้" คุณนายดวงว่าก่อนจะผลักร่างของสมใจออกไปจากรถ เป็ด

ที่เดินอยู่ข้างหลังส่ายหน้า สัมผัสได้ถึงเรื่องวุ่นวายที่ก�าลังจะเกิดขึ้น

สมใจเดนิไปท่ีเคาน์เตอร์ด้านหน้า มีพยาบาลสองสามคนก�าลงัยืนคยุ

กนัอยู่ แต่ทันทีท่ีเธอมายนือยู่หน้าเคาน์เตอร์เสยีงคยุกเ็งยีบลงก่อนท่ีท้ังสามคน 

จะหันมามองเธอกันเป็นตาเดียว

"สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่องอะไรคะ" พยาบาลคนหนึ่งพูด 

กับเธอ

"เปล่าจ้า ฉันมาหาหมอแดนจ้า เป็นน้องสาว" หญิงสาวพูดเหมือน

กับที่คุณนายดวงบอกเป๊ะ 

"ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวติดต่อคุณหมอโดยตรงเลยดีกว่านะคะ"

"จ้า" สมใจยิ้มแหยๆ ก่อนจะเดินกลับออกมาแต่โดยดี ท�าเอาคนสั่ง

ถึงกับกุมขมับ แต่เห็นหน้าใสซื่อของสมใจแล้วก็ไม่รู้จะต่อว่าอะไร

"ถ้าอย่างนั้นฉันไปเอง" คราวนี้คุณนายดวงเดินไปท่ีเคาน์เตอร์ด้วย 

ตัวเอง พวกพยาบาลเคยเจอคุณแม่ของหมอแดนสองสามครั้ง และเป็นที่

โจษจันกันท่ัวว่าคุณแม่ของหมอหน้าเด็กอมตะ ดูยังไงก็ไม่ใช่ผู้หญิงวัย 
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ณวลัย

ห้าสิบกว่าที่มีลูกโตขนาดหมอแดน

"คุณหมอแดนอยู่ไหมคะ"

"เอ่อ คุยกับคนไข้อยู่ค่ะ" พยาบาลว่า

"ถ้าอย่างนั้นฉันนั่งรอแล้วกันนะ" พูดจบคุณนายดวงก็ท�าท่าจะเดิน

ออกไป แต่ยังไม่ทันไรคนที่ถูกถามหาก็เปิดประตูออกมาเจอเข้ากับมารดา

ตนเอง คุณนายดวงเบิกตากว้างด้วยความตกใจ

"คุณแม่ ท�าไมถึงมาอยู่ท่ีนี่" แดนถามข้ึน เรื่องเดียวท่ีเขากลัวคือ 

การท่ีมารดามาวุ่นวายเรื่องเขากับหมอพีระท่ีโรงพยาบาล แล้ววันนี้มันก็ 

เกิดขึ้นจริง

"อุ๊ยตายแล้ว พอดีเลยลูก แม่พาสมใจมาให้ตรวจสักหน่อย น้องเขา

ติดโซเชียลน่ะลูก" ค�าพูดที่ไม่มีใครคิดว่าจะได้ยินหลุดออกมาจากปากของ

คุณนายดวง เธอรีบกวักมือเรียกสมใจที่ก�าลังยืนอึ้งกับค�าพูดนั้น

แดนเห็นเดก็คนหนึง่อายุน่าจะประมาณยีส่บิต้นๆ หรอืไม่ก็ไม่เกนินัน้

เดินเข้ามากับเป็ดเด็กที่บ้านของเขา แม้จะใส่เสื้อผ้าดูดีมีราคา แต่ท่าทาง

ของอีกฝ่ายไม่ได้ดูชินกับเสื้อผ้าพวกนี้เลย เห็นได้ชัดว่าคงเพิ่งเคยใส่อะไร

แบบนีเ้ป็นครัง้แรก ใบหน้าจิม้ลิม้น่ารกันัน่มองมาท่ีเขาเหมือนไม่รูว่้าจะต้อง

ท�าอะไรดี

"จริงๆ แม่ก็ไม่อยากมากวนลูกหรอก แต่สมใจน่ะสิบอกให้มา" 

สมใจหันขวับไปที่คุณนายดวงทันที...

แดนส่ายหน้าถอนหายใจก่อนจะพูดออกไปว่า

"ผมว่าคุณแม่มากกว่านะครับที่ติดโซเชียล"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/2M3VO4s

https://bit.ly/2M3VO4s

