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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี
นวนิยายเรื่อง ‘โสนบานเช้า คัดเค้าบานเย็น’ นี้ แต่งขึ้นเพื่อแสดง
ให้เห็นกำเนิดของผูท้ไี่ม่มหีวันอนปลายเท้า ไร้ทมี่าทีไ่ป เปรียบเทียบกับผูท้ี่
มีชาติกำเนิดสูงส่ง ระยะเวลาคือช่วงใกล้และอยูใ่นระหว่างสงครามโลกครัง้ที่๒
จนถึงระยะเปลีย่ นแปลงสังคมและระบอบปกครองในภายหลัง
เรื่องราวทั้งหมดกล่าวถึงการแสดงอำนาจของสิ่งที่มองเห็นและไม่เห็น
ในสังคมระดับไพร่-ผู้ดี ที่แม้บ่งบอกว่าคนไทยบางกลุ่มในยุคนั้นเริ่มสนใจ
เรื่องประชาธิปไตยกันครึกโครม แต่ตัวละครตัวหนึ่งยังคงเอ่ยว่า “…ทฤษฎี
ละก็ไม่เกี่ยง แต่ตามความจริงมันก็อดแบ่งแยกแตกต่างกันไม่ได้…”
ทั้งที่มีทีท่าอาการต่อต้านศักดินา พยายามเข้ากลุ่มแนวคิดใหม่ที่เพิ่ง
เปลี่ยนในสังคมไทยแล้วก็ตาม แต่กลับยังคงประพฤติตนเจ้ายศเจ้าอย่างอยู่
เหมือนเดิม
มุมมองอันชวนคิดของ โสน หรือ นังโน๋ตัวเอกของเรื่อง จึงมุ่ง
ให้เห็นถึงการดำรงชีวติ เสมือนสุญญากาศในสังคมทีแ่ วดล้อมตนอยู่ แม้ตราบ
กระทั่งด้วยพรหมลิขิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้วันหนึ่ง นังโน๋กลายเป็น
คุณหญิงเรือนงาม แต่ชวีติ ของเธอก็ไม่อาจหลีกหนีจาก ‘คุณคัดเค้าผูส้งูศักดิ’์
ผู้เป็นเชื้อสายของเจ้าพระเดชนายพระคุณไปได้!
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“คุณหญิงเรือนงาม…โฮ้ย! อกจะแตก นางคนนีเป็
้ นคุณหญิง ดูเถอะ
…ตาธี คนเราเดีย๋วนีมั
้นขีค้รอกเดินถนนจริงจริง๊ ป้าถึงอยากหลบไปเดินเสียใน
ตรอก ไม่อยากกระทบกับคนพวกนี้ โอ๊ย…น่ากลุม้กับพวกยาจกตืน่มีพวกนี”้
เสียงแจ้วๆ มาตามสายได้ยนิ ชัดเจนเหมือนคนพูดพูดอยูใกล้
่ ๆ ทัง้ๆ ที่
ปลายสายทางโน้น คืออพาร์ตเมนต์ชานกรุงลอนดอน
ธีปตินึกขัน ขณะรับฟัง นี่คือคุณหญิงคัดเค้าผู้ที่คิดว่าเธอเหมาะสม
กับการเป็นคุณหญิง ด้วยชาติตระกูลอันสืบมาจากตระกูลขุนนางศักดินาหลาย
ชัว่คน ด้วยฐานะของตระกูลอันมัง่คัง่มาแต่กาลก่อน และสามารถรักษาสมบัติ
ของตระกูลทำให้งอกเงยขึ้นมาได้อีกมากมาย
เกิดมาไม่รูว่
้าความยากจนเป็นอย่างไร เพียงแต่นึกอยากจะนินทาใคร
ก็โทรศัพท์ข้ามทวีปมานินทาเสียยืดยาว จากอเมริกา จากยุโรป จากอังกฤษ
ซึง่เดินทางเป็นว่าเล่น เพราะซือ้ บ้านไว้ทัง้สามแห่ง แม้จะเป็นเพียงอพาร์ตเมนต์บ้าง บ้านเล็กๆ บ้าง แต่ราคาคิดเป็นเงินไทยฟังแล้วก็ขนลุกสำหรับคน
ที่ได้แต่มองดูเงินคนอื่นอย่างเขา
“ตาธี”
“ครับผม”
“ป้าจะอกแตก จริงๆ นะ ไม่นึกว่านางคนนัน้ จะได้เป็นคุณหญิงขึน้ มา
เธอรู้ไหมตาธี พื้นเพมันเป็นยังไง เด็กเขาเก็บมาเลี้ยงแท้ๆ พ่อแม่อยู่ไหน
ก็ไม่รู้”
“ยอพระกลิ่นหรือครับ คุณป้า” ธีปติทำเสียงขันๆ
“เธออย่าพูดเป็
นเล่นไปหน่อยเลย ตาธี จริงๆ นะ ดูเหมือนป้าเคยเล่า
ให้เธอฟังแล้วไม่ใช่เรอะ เมือ่ ก่อนนีตอน
้ เด็กๆ น่ะ เรียกกันว่านังโสน เมียน้อย
พ่อ ป้าเขาเก็บมาเลี้ยง คุณพ่อคุณแม่ก็พิลึกยอมให้ใช้นามสกุล แล้วไง…
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แล้วก็เลอะๆ เทอะๆ ไปสอนหนังสือก็ไปได้กับฝรัง่มังค่าแถวนัน้ นังโสนก็เลย
เปลี่ยนเป็นมาดามเรือนงาม ยืดคอเป็นมาดาม แต่ก็ยังจนอยู่นะ ตอนผัว
ตายยังสอนหนังสือเลี้ยงลูกอยู่เลย เพิ่งจะมาขายที่บ้านเก่าของผัวได้ เลย
กลายเป็นคุณหญิงเรือนงามไปแล้ว ป้าจะอกแตกตาย…”
สาม ‘อกจะแตก’ แล้ว…ธีปติคิดขันๆ แต่ปากพูดไปว่า
“คุณหญิงแยะจังนะครับ คุณป้า”
“นัน่ซี ป้าถึงว่า ป้ากลุม้ทีจะ
่ ต้องเดินกระทบกับบางคนอย่างคุณหญิง
เรือนงาม” ทำเสียงประชดประชันแล้วก็พูดต่อไปอีกยืดยาวล้วนแต่‘สวด’
เกี่ยวกับเรื่องคุณหญิงเรือนงาม…จนกระทั่งธีปติรู้สึกว่าหูจวนจะชา…
“ตาธี”
“ครับผม”
“ช่วยดูแลยายพิสให้ป้าหน่อยนะ อย่าปล่อยให้มีเรือ่ งยุง่ๆ อีก คราวที่
แล้วกว่าจะปลดออกมาได้ ก็แทบจะอกแตกตาย”
‘อกแตก’ อีกแล้ว คำนี้ดูจะติดปากคุณป้าคัดเค้าเสียจริงๆ
ธีปตินึกถึง ‘ยายพิส’ หลานยายของสตรีที่เขาเรียกว่าคุณป้าโดยไม่ได้
เกี่ยวข้องเป็นเครือญาติกันอย่างไร ชั่วแต่ว่าเป็น ‘ก๊ก’ นามสกุลผู้ดีเก่าๆ ที่
บรรพบุรุษรู้จักกันมาก่อนเป็นอย่างดี
คุณหญิงคัดเค้าไว้วางใจเขา…นอกเหนือจากการรูจ้กัเทือกเถาเหล่ากอ
ของเขาแล้ว ยังมีบางสิง่บางอย่างในตัวเขาทีคุ
่ ณหญิงคัดเค้าตลอดจนผูห้ญิง
อีกหลายต่อหลายคนคิดว่าเขาเป็นคนที่ปลอดภัยอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิง
ธีปตินึกถึง ‘ยายพิศ’ หลานรักหนึ่งในสองคนของคุณยาย คุณหญิง
คัดเค้ามีหลานยายผู้ที่จะรับสืบทอดมรดกล้นเหลืออยู่เพียงสองคน
พัชรมณี กับ พิสชา
นิสยัใจคอและพฤติการณ์แตกต่างกัน เหมือนไม่ใช่พีน่ อ้งท้องเดียวกัน
ทั้งๆ ที่เติบโตมาด้วยกัน
พิสชาดูมีแต่เรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับความรักหวือๆ หวาๆ ไม่รู้จบ
ถ้าหล่อนไม่ใช่หลานคุณหญิงคัดเค้าผู้รวยล้นเหลือ หล่อนคงจะเป็น
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ศิลปินหรือนักร้องไปแล้ว เพราะอารมณ์อันหวือหวา รักง่าย หลงง่าย
หล่อนเคยหลงดารา ถึงขนาดขับรถตามไปนั่งรอนอนรอเขาที่บ้าน!
“ตาธี…ป้ายังมีธุระอยู่ที่นี่อีกหลายวัน แล้วจะต้องบินไปอเมริกาอีกตั้ง
อาทิตย์ ฝากดูๆ ยายพิสให้บ้างนะ”
“ครับผม ผมจะดูๆ ให้ แต่ก็ได้แค่ดูๆ เท่านั้นนะครับ คุณป้า ผมคง
สอดมากไปกว่านั้นไม่ได้ ถ้าเธอจะมีอะไรๆ ขึ้นมาอีก”
“เตือนๆ กันบ้างซีจ๊ะ เธอก็เหมือนพี่ชายเขา เตือนๆ ไว้บ้าง นิดๆ
หน่อยๆ ก็ยังดี”
ธีปติหัวเราะ…เตือนผูห้ญิงอย่างพิสชาน่ะรึ? เหมือนยิง่ว่า ยิง่ยุ…เห็น
มาหลายครั้งหลายหนแล้ว แม้แต่ยายแท้ๆ ยังเตือนอะไรหล่อนไม่ได้
“นึกว่าเห็นแก่ป้า ป้าอดเป็นห่วงไม่ได้”
คุณหญิงคัดเค้าถอนหายใจเบาๆ ดังมาตามสาย
“เมื่อไหร่ถึงจะแต่งงานไปกับใครที่พอสมน้ำสมเนื้อกันไปให้หมดเรื่อง
หมดราวเสียทีก็ไม่รู้”
…หัวอกคนเป็นยาย…ธีปตินึกขันๆ…ยายของหญิงสาวซึ่งหากพูดกัน
ตรงๆ โดยไม่เกรงใจก็ต้องว่าเจ้าชู้นั่นแหละ…
ธีปติเหลือบดูนาfิกา คราวนีค่
้ าโทรศัพท์คงจะหมดเป็นหมืน่ ไม่ใช่แค่
พัน!
“เท่านั้นแหละนะตาธี ขอบใจที่อุตส่าห์ฟังป้าบ่นเสียยืดยาว”
“ไม่เป็นไรครับ คุณป้า”
จะไปเป็
นอะไรล่ะ เขาไม่ใช่คนออกเงินค่าโทรศัพท์นีนา…กะ
่ อีแค่ฟังเฉยๆ
ธีปติวางหูโทรศัพท์ลงบนแป้น ยังไม่ถึงครึ่งอึดใจ เสียงสัญญาณก็ดัง
ขึ้น เขายกหูขึ้นฟัง
“ครับ”
“พี่ธีรึคะ โอ้โฮ…พูดกับใครน่ะ…นานจัง พิสต่อตั้งหลายครั้ง”
ธีปติอดหัวเราะไม่ได้…พอคุณยายวางหู คุณหลานก็โทร. มา ช่างใจ
ตรงกันดีเหลือเกิน
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“พูดกับคุณยายคุณพิสน่ะซี”
“คุณยายโทร. มาจากอังกฤษเรอะคะ โอ้โฮ…มีธุระอะไรนักหนา”
“ไม่มีอะไรมากหรอกครับ สั่งให้ผมทำอะไรให้นิดหน่อยเท่านั้นเอง”
พิสชาไม่ได้ซักต่อ หล่อนเป็นคนไม่อยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของใคร
แม้แต่ของคุณยายของหล่อน หล่อนเคยพูดกับธีปติว่า
‘รูมาก
้ ก็เรือ่ งมาก มากเรือ่ ง คนเรารูแต่
้ เรือ่ งของตัวเองคนเดียวก็พอรู้
จริงไหมคะ พี่ธี’
‘คงจริงสำหรับคุณพิส แต่สำหรับผม…อุ๊ย…มันอยากรู้ไปทุกเรื่องนั่น
แหละ’
เมือ่ เด็กและเมือ่ รุน่ๆ ธีปติก็ไม่ได้พูดจาแบบมีจริตจะก้านอย่างนี้ หลัง
จากไป ‘ชุบตัว’…ต้องเรียกว่าอย่างนัน้ เพราะเท่ากับเขาไป ‘ชุบตัว’ มาจริงๆ
เพราะไม่ได้ปริญญาอะไรมา ได้เพียงภาษาและได้ชอื่ ว่าเคยไปอยูอั
่งกฤษ…ก็
ไปเฝ้าบ้านให้คุณหญิงคัดเค้านั่นแหละ!
“ใช่ซี…ถึงได้คุยกับคุณยายรู้เรื่องไงล่ะ” พิสชาหัวเราะ
“ว่าแต่วันนีพิ
้ สเหงาจัง หาทีกิ
่ นข้าวอร่อยๆ โรแมนติกพอสมควร ไป
กินกับพิสหน่อยได้ไหม”
“เทพพิมานไงครับ” เขาหมายถึงโรงแรมทีคุ
่ ณหญิงคัดเค้าถือหุน้ใหญ่…
เรียกว่าเจ้าของว่างั้นเถอะ
“บ้าซี…ยิ่งอยากจะหนีให้ไกลอยู่ด้วย อย่าพูดเป็นเล่นไปน่ะพี่ธี พิส
เหงาจริงๆ นะ”
“เพื่อนฝูงไปไหนหมดล่ะครับวันนี้”
“เบือ่ ” เป็นคำตอบสัน้ ๆ ง่ายๆ “ไม่รูเป็
้ นยังไง พิสเบือ่ ไปหมดตอนนี้
รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นสวะอะไรก็ไม่รู้ ลอยละล่องไปตามเรื่อง”
‘เพราะสบายเกินไปละกระมัง แม่คณุ …’ ธีปตินึกอยูใน
่ ใจ ‘สบายเกินไป
จนไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร หรืออีกทีก็หิวความรัก!…’
อย่างไรก็ตาม ธีปติอดรู้สึกสงสารหล่อนไม่ได้
พิสชาไม่สะสวยนัก หล่อนมีรูปลักษณ์เพียงแค่ทีเรี
่ ยกกันว่าพอดูได้อาศัย
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การแต่งหน้าแต่งกายทันสมัยเข้าช่วย รวมทัง้ลักษณะอันประเปรียว เชือ่ มัน่
ตนเอง…แต่ดูเหมือนหล่อนจะไม่มีเสน่หเท่
์ าใดนักสำหรับผูช้าย หรืออาจเป็น
เพราะผู้ชายที่แผ้วผ่านหล่อนมาแล้วมีแต่เห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นก็เป็นได้…
“เดี๋ยวมารับพิส หรือจะให้พิสมารับพี่ธี?”
“บังเอิญคืนนี้ผมมีงานต้องไปเสียด้วย…” ธีปติพูดเสียงอ่อนๆ
“…รับปากกับเขาแล้วว่าจะไป จำเป็นจริงจริ๊งครับ คุณพิส”
“นัดใคร พิสไปด้วยได้ไหม? เพือ่ นๆ แวดวงของพีธี
่ พิสรูจ้กัตัง้หลาย
คน คงไม่เป็นไรมั้ง ถ้าพิสจะขอไปจอยด้วย”
ลงหล่อนตั้งใจอย่างนี้แล้ว เขาคงปฏิเสธยาก
“เพื่อนผม คุณพิสไม่รู้จักหรอก เขาจะฉลองคุณหญิงให้แม่เขา”
“คุณหญิง…คุณหญิงอะไร?”
“คุณหญิงเรือนงามครับ”
“ชื่อเสียงพิลึก ไม่เห็นเคยได้ยิน”
“คุณพิสไม่สนใจเอง…ที่จริงเขาก็ไม่ได้เป็นคนดังอะไรมากนัก สังคม
คนละแวดวงกับคุณยายของคุณพิส”
“ฮือ่ ก็คงยังงัน้ สมัยนีคุ
้ ณหญิงไม่ใช่เมียเจ้าคุณอย่างเดียว จะได้รูจ้กั
กันไปทัว่ๆ ว่าใครเป็
นใคร คุณหญิงเดีย๋วนีมี
้ อาชีพต่างๆ เมียคนโน้นคนนีเยอะ
้
แยะ…ว่าแต่…พิสไปด้วยได้ไหม?”
“ผมจะบอกเขาว่าไงดีล่ะเอ่ย?”
คุณหญิงคัดเค้าไม่ชอบคุณหญิงเรือนงาม เคยนินทาเรือ่ งอดีตของคุณหญิงเรือนงามให้เขาฟังหลายครั้ง…ตอนนี้ยิ่งไม่ชอบ เพราะเกิดขึ้นมาเป็น
คุณหญิงเทียบเท่าจนเกิดความรู้สึก ‘ทนไม่ได้!’
ก็ไม่รูเหมื
้ อนกันว่า ‘คุณหญิง’ เรือนงามนัน้ จะไม้เบือ่ ไม้เมากับคุณหญิง
คัดเค้า เช่นเดียวกันหรือเปล่า?”
พาพิสชาไปด้วย…ถ้ารู้ว่าเป็นหลานคุณหญิงคัดเค้าจะว่าอย่างไรบ้าง
ยังไม่รู้อีกเช่นกัน…เฮ้อ…

๒
ธีปติยังแต่งตัวไม่เสร็จ เมือ่ได้ยนิเสียงสัญญาณนกร้องจากการกดเรียก
กุ๊กกูๆ …กุ๊กกูๆ …กุ๊กกูๆ …ถี่ๆ แสดงความใจร้อนของผู้มาหา
“ได้ยินแล้วจ้า…ได้ยินแล้ว…” เขาร้องบอกออกไปขณะเดินออกจาก
ห้องนอนข้ามห้องโถงซึ่งแบ่งสัดส่วนออกไปเป็นห้องรับแขก นั่งเล่น กิน
อาหารพร้อมสรรพ ทั้งๆ ที่รู้ว่าคนข้างนอกคงไม่ได้ยินเนื่องจากประตูเป็น
ไม้สักหนาทึบ
“อะไร?…ยังแต่งตัวไม่เสร็จอีก?” คนมาหาทักเสียงใส เสียงเพราะพูด
ชัดเจน แต่รัวเร็ว พลางก้าวเข้าห้อง…
…ร่างประเปรียว แต่งเนื้อแต่งตัวดูจะตามสบายมากกว่าตามแฟชั่น
เสื้อคอถ่วงแดงชาดชั้นใน กระโปรงดำ รูดเอวยาวถึงแข้งคลุมทับด้วยเสื้อ
หนุนไหล่สีดำ แขนยาวแค่ศอก ปล่อยเปิดง่ายๆ ไม่ได้ติดกระดุม ชุดแบบนี้
คนอืน่ สวมใส่อาจดูรุม่ร่าม แต่เมือ่คนสวมเป็
นสาวน้อยร่างโปร่งงาม ผมดำขลับ
ยาวสลวยเคลียไหล่สบายๆ เช่นเดียวกับเครือ่ งแต่งกาย ทำให้เห็นเก๋ เครือ่ งประดับของหล่อนมีชิ้นเดียว คือทับทิมล้อมเพชรสีแดงชาดตรงติ่งหู
“เหาะมาหรือยังไงครับ คุณพิส” ธีปติถามแทนตอบ
“วางโทรศัพท์ยังไม่ทันหายอุน่มาถึงแล้ว…เชิญครับ เชิญนัง่เป็นเกียรติ
สักประเดี๋ยว”
พิสชาหัวเราะ
“พูดยังกับพิสไม่เคยมา” หล่อนเดินตามธีปติไปถึงห้องนอน แต่ไม่ได้
เข้า คงยืนอยูเพี
่ ยงประตู มองดูเขาหยิบสร้อยห้อยเหรียญทีมี
่ ชอื่ ย่อของใคร
คนหนึ่งลงยาประดับเพชรขึ้นคล้องคอ ถามสัพยอกว่า
“เครื่องรางหรือไง?”
ธีปติยิ้มแต่ไม่ตอบ มองเงาตัวเองในกระจกพลางทำท่าเอี้ยวตัวนิดๆ
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“หล่อหรือยังครับ คุณพิส”
“หล่อลากคอนกรีตไปเลย” หล่อนตอบแล้วก็หัวเราะ
“จะแต่งกันไปถึงไหน สวมสร้อยห้อยจีแข่
้ งจนผูห้ญิงอาย…เหรียญนัน่
พระนามย่อเจ้านายองค์ไหนล่ะ พี่ธี…หรือต้นตระกูล? ซื้อเขามาหรือมรดก
ตกทอดจากบรรพบุรุษ?” เสียงถามสัพยอกแกมปลงนิดๆ
ธีปติไม่ถือสา ชินกับความไม่แคร์ใครของหล่อน ปากพิสชาเป็นอย่าง
นี้เอง หล่อนมักจะแคะไค้ค่อนขอดอะไรๆ ด้วยอารมณ์สนุกขบขันเสมอ
“ชือ่ ใครไม่ทราบเหมือนกันครับ เจอทีร้
่านเพชร เห็นเข้าท่าดี ก็เลย
ซื้อมาคล้องบอกยี่ห้อผู้ดีเก่ากับเขาเสียหน่อย”
คนตอบหัวเราะนิดๆ เห็นฟันสวยขาวสะอาด
“ตัวเองก็เป็นผู้ดีเก่าเหมือนกัน ทำไมไม่หาของบรรพบุรุษมาแขวน
สมัยนี้เขาสมัยอวดเชื้อสายแข่งกัน…โก้ทั้งนั้น” หล่อนหัวเราะ
“มีเชื้อสายผู้ดีก็โก้ ไม่มีเชื้อสายก็โก้อีกเหมือนกัน มันอยู่ที่ความดัง
ของคนอวด อย่างพี่ธีก็อวดได้นี่ ดังเหมือนกัน”
“อุ๊ย! ดังอย่างผม…ขี้เกียจสะเออะ!”
ธีปติเดินออกมาจากห้องนอน พิสชาหมุนตัวตาม ธีปติหันมากล่าว
กับหล่อนว่า
“นี่คุณพิส…ผมจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่ง…ที่คุณพิสจะไปงานเขาน่ะ
ถามนิดเถอะ เคยรู้จักคุณหญิงเรือนงามเขาหรือเปล่า?”
“ก็ทำไมจะต้องรูจ้กั? ชือ่ แปลกดีนะ…เรือนงาม…เป็
นใครล่ะ? คุณหญิง
ตั้งเยอะแยะตั้งหลายวงการ ใครจะไปรู้จักทั่ว”
“แต่คุณป้าท่านรู้จัก แล้วก็รู้สึกว่าท่านไม่ใคร่จะชอบกันด้วย”
“งั้นเหรอ? ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันนี่ คุณยายน่ะ ไม่ชอบใครต่อใคร
เยอะแยะไปหมด ชอบก็มี ไม่ชอบก็มี บางทีแค่ไม่ถูกชะตากัน ท่านก็ไม่
ชอบแล้ว ไม่เห็นแปลก…”
“คุณป้าท่านอาจไม่ชอบใจ ถ้าทราบว่าคุณพิสไปงานคุณหญิงเรือนงาม
โดยที่เขาไม่ได้เชิญ”
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“งั้นพิสตามไปนั่งกินอีกโต๊ะต่างหากก็ได้…เขาเลี้ยงกันแค่ลูกๆ หลานๆ
เท่านั้นไม่ใช่รึ”
“คนอื่นด้วยมั้ง…เขาเลี้ยงเหมาห้อง ไม่ใช่เลี้ยงแค่โต๊ะยาว”
“โอ๊ย…งัน้ จะกลัวอะไร ลงแบบนีก็
้ เลีย้ งบุฟเฟ่ตน่
์ ะแหละ แปลว่าเชิญ
แขกแยะ ลูกหลายคนละซี เพือ่ นลูก เพือ่ นเขย สะใภ้ เพือ่ นหลาน…แถม
พิสอีกสักคนคงไม่เป็นไร…ไปกันเถอะน่ะพีธี
่ เผือ่ ไง ถ้าขีเ้กียจเข้าไปในงาน
ฉลองเชยๆ พิสอาจนั่งอยู่แถวๆ นั้น”
หล่อนลากแขนชายหนุม่รูปงามซึง่ค่อนข้างจะมีชอื่ เสียง เป็นทีรู
่จ้กักัน
อยู่ในแวดวงสังคมเกี่ยวกับสวยๆ งามๆ และเป็นที่นินทาคิกๆ คักๆ กันว่าเขา
เป็น ‘ตุ๊ด’ หรืออะไรทำนองนั้น
หล่อนลากเขาไปยังรถของหล่อน
“ไปรถพิสดีกว่า อย่าลากอีเต่าไปเลย”
“แหม…มาว่าของเขาอีเต่า”
“ก็จริงๆ นี่ สุขุมทั้งคนขับทั้งรถ”
“ไปให้ถึงงานนะคุณพิส” ธีปติกำชับก่อนก้าวขึน้ นัง่คู่ ยังไม่ทันปิดประตู
รถก็กระชากออก ธีปติร้อง…ว้าย! เบาๆ บ่นว่า
“เดีย๋วแข้งขาหักหมด เมือ่ ไหร่จะเลิกนิสยัใจร้อนใจไฟเสียทีนะ เพราะงี้
น่ะสิ…”
เขาหยุดชะงักเพียงแค่นั้น อีกฝ่ายหันมาพูดต่อทันว่า
“แฟนถึงทิง้หมด…ใช่ไหม?” เสียงหัวเราะค่อนข้างขมขืน่ เป็นครัง้แรก
พอหันกลับไป รถถูกเร่งให้เร็วขึ้น แซงรถคันหน้าขึ้นไปอย่างรวดเร็ว
“ช้า…ช้าคุณพิส” ธีปตินึกเสียใจจริงๆ ทีไม่
่ ควรจะไปสะกิด ‘แผล’ ของ
หล่อนเข้า
“ขอโทษครับ…ขอโทษทีปาก
่ หมาไปหน่อย เดี๋ยวจะให้ตบหน้าสักฉาด
แต่อย่าให้ถึงตายเลย…เจ้าประคุณ…ตายก็ยังดี เดี๋ยวเสียโฉมด้วยกันทั้งคู่ละ
ก็เจ๊งแน่ๆ หน้าผมยิ่งหล่อๆ อยู่”
เสียงของเขาทำให้พิสชานึกขัน จึงเบาเครื่องให้ช้าลงเล็กน้อย
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“กลัวไม่หล่ออย่างเดียวเท่านั้นแหละนะ พี่ธีน่ะ”
“โธ่…ผมก็รูปเป็นทรัพย์เหมือนกันนี่ครับ” เขาพูดทีเล่นทีจริง พิสชา
ไม่ตอบ ถึงจะสนิทกับเขามาแต่เด็ก ตัง้แต่ก่อนไปเรียนอังกฤษจนกระทัง่กลับ
มาลอยละล่องฟ่องฟ้าเพราะไม่รู้จะทำอะไร กลับมาสนิทกับเขาอีกครั้งหนึ่ง
หล่อนก็ยังไม่รู้จักธีปติลึกซึ้งถึงขนาดด้วยตัวของหล่อนเอง ไม่รู้ว่าที่จริงแล้ว
เขาเป็นอย่างที่ใครต่อใคร ‘นินทา’ เขาหรือเปล่า
แต่เท่าที่เห็นกิริยาท่าทาง วิธีพูดจา ตลอดจนอาชีพเจ้าของร้านเสื้อ
ของเขา พิสชาออกจะเชื่อตามคำ ‘นินทา’ มากกว่าไม่เชื่อ
…น่าเสียดาย ความคมคายของหน้าตา และรูปกายอันงามผึง่ผายสม
บุรุษอาชาไนยของเขา…
***
ห้องจัดงานเลีย้ งขนาดเล็ก มองเข้าไปเห็นโต๊ะยาว วางอาหารจัดแต่ง
ประดับประดา ขวางอยูกลาง
่ ห้อง เลยเข้าไปทางส่วนลึก มียกพืน้ เล็กๆ เป็น
เวที วางอิเล็กโทนอยู่หนึ่งตัวด้านหนึ่งมองเห็นชัดเช่นกัน
หลังเวทีเหนือขึน้ ไป มีอักษรสีทองแขวนขึงว่า ‘ขอแสดงความยินดีกับ
คุณหญิงเรือนงาม’
พิสชาหัวเราะคิกคัก กระซิบกระซาบกับธีปติเพียงคำเดียวว่า
“เชย!”
พลางนัยน์ตามองปราดไปยังคนหลายคนที่ยืนยิ้มแย้มทักทายกันอยู่
หน้าประตูล้ำเลยเข้าไปในห้อง
นัยน์ตาสบกับนัยน์ตาคมบนดวงหน้าโด่งๆ สะดุดตาแบบใบหน้าลูกครึง่
เข้าพอดี
ต่างคนต่างชะงักสายตาทีพบ
่ กันนัน้ เพียงครึง่อึดใจ เจ้าของดวงหน้า
โด่งๆ ก็เดินออกมาทักทายธีปติ
“เฮ้ย…ธี เรานึกว่าจะไม่มาเสียแล้ว”
นัยน์ตามองดูพิสชาอีก ยิ้มให้กันทั้งๆ ที่ยังไม่มีการแนะนำ
“มาซี เลยชวน…เพือ่ นมาด้วย เพือ่ นครึง่ๆ ญาติน่ะ เธอแวะมาหาเรา
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พอดี คุณพิสชา…นี่ยันต์ครับ ลูกชายคุณหญิงเรือนงาม”
“ยินดีครับ ขอบคุณมากที่กรุณามา”
“ไปไหว้คุณแม่กันก่อนเถอะ” ธีปติว่า
“คุณแม่นัง่อยูโน่
่ น เชิญครับ คุณพิสชา…ชือ่ แปลกนะครับ พิสะชา”
“แปลว่าดอกบัวน่ะค่ะ” ตอบด้วยสีหน้ายิม้ แย้ม นัยน์ตาวาววับ ธีปติ
ชำเลืองดูหล่อนพลางอดนึกอยู่ในใจไม่ได้…
‘เอาอีกแล้วไง?…ยังไม่ทันหายช้ำดี เริ่มจะหาเรื่องอีกแล้วไง’
‘คุณแม่’…คุณหญิงเรือนงาม วัย ๖๕ ยังดูสวยงาม ผิวขาวอย่างผิว
คนจีน รูปร่างก็ยังดีอยู่ แม้จะหนาอย่างคนมีอายุ ก็ยังมีองค์เอว หน้าท้อง
ไม่หนา จึงแต่งตัวได้เต็มที่ นุ่งยกทองจีบหน้านางทับเสื้อแขนยาวคอตั้ง
คาดเข็มขัดทองหัวเพชรซีกวูบวาบอันเบ้อเริ่ม คอห้อยสร้อยและจี้เพชรซีก
อันเบ้อเริม่เช่นกัน กลัดตราตรงอกต่ำลงมาจากบ่าเล็กน้อย…แต่งตัวเต็มที…
่
นัยว่าเพิ่งกลับออกมาจากวัง แล้วก็เลยไม่เปลื้องเครื่องแต่งกาย รอมางาน
เลี้ยงฉลองเลย…
พิสชาขยับจะวิจารณ์ตามความเคยชินของปาก แต่แล้วก็ชะงักไว้ได้
ก้มลงไหว้อย่างสวยงามเมื่อลูกชายของคุณหญิงเรือนงามแนะนำ
“คุณธี…นึกว่าจะไม่มาเสียแล้ว…เชิญนะคะ เชิญตามสบาย ยันต์พา
คุณธีกับคุณ…อะไรนะคะ…พิสชาเรอะคะ…ไปนัง่ตามสบายเถอะ เพือ่ นๆ ของ
ยันต์มากันหลายคนแล้วนี่”
“นัง่กับเราดีกว่า นัน่…โต๊ะนัน้ พรรคพวกเรานัง่อยูที
่นั
่ น่ ขอตัวสักประเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวเรามานะธี”
แขกมาร่วมงานสักร้อยคนได้ แยกกันนัง่ตามโต๊ะ สำหรับโต๊ะ ‘คุณหญิง
เรือนงาม’ เห็นจะเป็นเพื่อนฝูงในวงสังคมหรือไม่ก็เพื่อนเก่ารุ่นเดียวกัน
โต๊ะที่ยันต์พาธีปติไปนั่งล้วนแต่หนุ่มสาวนั่งอยู่ก่อนแล้วห้าคน ทุกคน
รู้จักธีปติ
อย่างพิสชาไม่ยากทีจะ
่ ทำความคุน้เคยกับผูร่
้วมงานในแวดวง…ไม่นาน
นักก็คุยสนุกสนานตามนิสัยของหล่อน…

๓
นึกอยู่แล้วเชียวว่าพิสชาจะต้องไม่กลับบ้าน หรือพูดให้ถูกก็คอนโดมิเนียม ซึง่หล่อนเหาะขึน้ไปอยูถึ
่ งชัน้บนสุดชัน้ที่๑๙ หล่อนให้เหตุผลบ๊องๆ
ตามนิสัยของหล่อนว่าจะได้ออกมาโบกมือกับนักบิน!
คอนโดมิเนียมทีคุ
่ ณหญิงคัดเค้าจัดทำเป็นรายแรกๆ ตัง้แต่ยังไม่สจะ
ู้ มี
คนรู้จักว่ามันคืออะไร
ชั้นบนสุดเป็นชั้นพิเศษ ตกแต่งราวกับยกเอาบ้านทั้งหลังไปวางไว้บน
ยอดตึก พอดีพิสชากลับจากอังกฤษ หล่อนเพิง่เลิกควงกับหนุม่อาหรับเนือ่ง
จากคุณยายตีโพยตีพายไม่ยอมให้หล่อนไปเป็นมาดามอยู่แถบทะเลทราย
คุณยายก็เลยทำขวัญด้วยการยกชั้นบนสุดของคอนโดมิเนียมให้หล่อนไปอยู่
อย่างอิสระ
“คุณหญิงเรือนงาม หน้าตาดีนี่” หล่อนหัวเราะคิกคัก เมื่อทิ้งตัวลง
บนเก้าอี้นวมหนานุ่ม ทำให้ยวบลงไปเมื่อหล่อนชักเท้าขึ้นนั่งพับเพียบ จึง
ดูราวกับว่าหล่อนจมลงไปถึงสะโพก
“แม่หน้าตาเจ๊กนิดๆ แต่ลูกเหมือนลูกครึ่งฝรั่ง ตลกดี”
“ลูกๆ เขาเหมือนไปทางพ่อหมด พ่อเลือดแรงกว่า”
ธีปติเดินไปที่หลังบาร์เหล้า ถามว่า
“คุณพิสจะดื่มอะไร”
“ยินโทนิคแล้วกัน ออกหวานนิดๆ ด้วยนะ พี่ธี”
ธีปติจัดการผสมเหล้าให้หล่อน พิสชาถามอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่
อ้อมค้อมว่า
“คุณยันต์เขามีแฟนแล้วยังน่ะ พี่ธี”
“มีก็เห็นแล้วซีครับ” ธีปติตอบทีเล่นทีจริง ล้ออย่างสนิทสนมจนรู้จัก
รู้ใจกัน

ศรีฟ้า ลดาวัลย์
๑๘

“ติดใจเข้าแล้วละซี”
“หน้าตาหล่อดีนะ อะไรกัน ป่านนี้ยังไม่มีแฟนอีกเรอะคะ”
“เพราะหล่อมั้ง หล่อแล้วก็รวยด้วย จะแต่งกับใครเลยต้องเลือกมาก
หน่อย”
“รวยเรอะ” พิสชายักไหล่ขวานิดๆ ขณะทีมื
่ อทัง้สองประคองแก้วเหล้า
อยู่
“เบื่อจะตาย”
“ก็แน่ละซี เกิดมาก็มีจนล้นฟ้าอย่างคุณพิสนี่ อะไรทีมาก
่ เกินไปมันก็
อดเบื่อไม่ได้ แต่สำหรับผมยังตาโตกับเงินอยู่ บอกตรงๆ”
“ไม่จริงหรอก”
“อะไรไม่จริงครับ คุณพิส”
“ทีว่
่ามีอะไรมากแล้วเบือ่ น่ะซี คนบางคนมีเมียเยอะแยะยังไม่เห็นเบือ่
ผู้หญิง คนบางคนมีเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักเบื่อ ยิ่งมียิ่งโลภ”
หล่อนยักไหล่ขวาอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็วางแก้วเหล้าลงบนโต๊ะข้างๆ
“ไม่งัน้ คงไม่มีการแข่งขันกันค้าขาย โลภโมโทสันโกยกันจนกลายเป็น
ระบบการเงินธุรกิจบ้าๆ อย่างทุกวันนี้ ทำให้เศรษฐีไม่รูจ้กัพอ หัวใจวาย อายุ
สั้นไปตามๆ กัน เพราะคิดแต่เรื่องเงิน”
หล่อนเปลีย่ นเรือ่ งพูดได้ในทันที เหมือนอารมณ์ซึง่ไม่สจะ
ู้ คงที่ หล่อน
ว่า
“พิสอยากพบกับคุณยันต์อีก พี่ธีช่วยพิสหน่อย…ชวนเขามากินข้าว
ด้วยกันได้ไหม ที่ไหนก็ได้”
“สบายอยู่แล้ว” ธีปติหัวเราะ
“ยันต์มากินข้าวกับผมบ่อย ก็ที่นี่ใกล้ภัตตาคารนิดเดียว รู้จักกันดี
เขาบริการยกมาให้เสมอ ว่าแต่…ผมอยากเตือนอะไรนิดเดียว”
“อะไรคะ?”
“ถ้ารู้จักกัน ชอบกันนิดๆ หน่อยๆ แค่หวือๆ หวาๆ ไม่เป็นไร จริงจัง
กันนักคงไม่ได้…เตือนไว้ก่อน”
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“ทำไม?”
“เพราะคุณยายคุณไม่ชอบคุณหญิงเรือนงามน่ะซีครับผม”
พิสชาหัวเราะอย่างไม่เอาใจใส่นัก
“คุณยายไม่ชอบใครต่อใครออกเยอะแยะไป คุณยายน่ะชอบคนเท่าผืน
หนัง ชังคนเท่าผืนเสือ่ …เสือ่ ใหญ่ๆ ด้วยนะ ขนาดเสือ่ โตสองเท่าทีเขา
่ ปูเล่น
ไพ่ตองกันน่ะ!”
“มีแต่เขาว่าคนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสือ่ คุณพิสเอามาพูดกลับ
กันเสียนี่”
“นั่นแหละ เหมือนกันละ อย่าไปห่วงกับคุณยายเลย ไม่ว่าพิสชอบ
ใคร คบใคร ท่านก็ไม่ชอบทัง้นัน้ แหละ เป็
นมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ไม่เหมือน
พี่พัชร คบใครชอบใคร คุณยายอี๋อ๋อด้วยหมด”
“แต่สำหรับคุณหญิงเรือนงามนี่ รูส้กึคุณยายจะมีเหตุผลไม่เหมือนคนอืน่
นะครับ ผมว่าท่านออกจะดูถูกเอาทีเดียว!”
“ก็อีกนั่นแหละ คุณยายท่านดูถูกคนเก่งจะตายไป”
“ไม่ถามผมหรอกรึว่าท่านดูถูกคุณหญิงเรือนงามเรื่องอะไร”
“ไม่อยากรู้” เป็นคำตอบสั้นๆ
“พิสคบลูกชาย ไม่ได้คบแม่ แค่รู้ว่าเขายังไม่มีแฟน มีความรู้พอที่
จะคุยกันได้ ไปไหนมาไหนด้วยกันได้…พอแล้ว”
เสียงสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะใกล้มือดังขึ้น ธีปติหยิบ
ขึ้นมาฟัง
พอได้ยินเสียงจากทางโน้น เขาก็ปิดช่องพูดไว้ด้วยฝ่ามือ กล่าวกับ
พิสชาด้วยเสียงแกมหัวเราะ
“พอปู่กระสันถึงไก่ ก็ได้ยินเสียงขันทันที”
นัยน์ตาดำขลับที่แวววาวด้วยชีวิตชีวาอยู่เสมอ เปล่งประกายวับขึ้น
มากว่าเดิมเล็กน้อย
“คุณยันต์เหรอ”
ธีปติพยักหน้า พลางพูดโทรศัพท์
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“เออ…มาถึงบ้านแล้ว ว่าไง”
เขานิ่งฟังประเดี๋ยวเดียวก็หัวเราะเบาๆ พูดตอบไปว่า
“ตอนนี้เธอก็อยู่ที่นี่ อยากคุยกับเธอไหมล่ะ”
ธีปติฟังเสียงจากทางโน้นแล้วก็ส่งเครื่องโทรศัพท์ให้พิสชา…หล่อนรับ
มากรอกเสียงลงไปว่า
“พิสชาพูดค่ะ นั่นคุณยันต์อยู่ที่ไหนคะนั่น” หนุ่มสาวยุคนี้คุ้นเคยกัน
เร็ว สมกับเป็นยุคคอมพิวเตอร์และไฮเทค ทุกอย่างทันทีทันใจไปหมด
“บ้านครับ โทร. ไปหานายธีเขา ตัง้ใจจะถามถึงคุณพิสชา พอดีคุณพิส
อยู่ที่นั่น ต้องขอโทษด้วยนะครับ ในงานเมื่อสักครู่นี้ จำเป็นต้องทิ้งคุณพิส
บ่อยๆ เกือบจะไม่ได้นั่งคุยด้วยเลย”
“โอ๊ย…ไม่เป็นไรหรอกค่ะ คุณยันต์เป็นเจ้าของงาน จะมานัง่ปักหลัก
คุยกับใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวได้ยังไง”
เสียงหัวเราะเบาๆ ดังมาตามสาย
หนุ่มลูกครึ่งผู้นี้มีเสน่ห์ แม้แต่น้ำเสียงอันทุ้มนุ่มยามพูดและหัวเราะ
“ขอบคุณครับ คุณพิสชาคงจะสนิทกับนายธีมากนะครับ”
“เหมือนพี่น้องกันแหละค่ะ…” หล่อนหัวเราะเบาๆ ถือว่าทั้งเขาและ
หล่อนต่างสนิทกับธีปติด้วยกัน กล่าวว่า
“ผู้หญิงสนิทกับพี่ธีไม่เป็นพิษเป็นภัย”
ยันต์หัวเราะเบาๆ มาตามสายอีก
“ครับ ทุกคนไว้ใจนายธีได้ ทั้งผู้หญิงผู้ชาย” ที่จริงคำพูดนั้นออกจะ
มีนัยอยู่บ้าง
“นายธีเขาเป็นคนดี ผมกับเขาเรียนหนังสือมาด้วยกัน แต่พอเข้า
วัยรุน่ ต่างคนต่างก็แยกกันไป เพิง่จะโคจรมาพบกันอีกเมื่อ ๗-๘ ปีนีเ่อง
เลยกลับมาซี้ปึ้กกันยิ่งกว่าเก่าเสียอีก…”
ยันต์เลี่ยงขึ้นมาพูดโทรศัพท์บนห้องนอนของเขา ปล่อยมารดาไว้กับ
พีๆ่ น้องๆ ซึง่ตามแม่กลับมาจากงาน แล้วก็ยังพากันห้อมล้อมมารดาราวกับ
ว่ารู้สึกชื่นชมยินดีด้วยไม่รู้จบ
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คุณหญิงเรือนงามนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นกว้างขวางแยกออกมาจากห้อง
รับแขก ด้านหนึ่งเปิดออกไปยังสระว่ายน้ำ
เป็นคฤหาสน์ในทีด่ นิ เกือบสองไร่แถบชานเมือง ราคาก่อสร้างรวมทัง้
ทีดิ
่ นเกือบยีส่ บิ ล้าน เพิง่สร้างยังไม่ทันถึงห้าปี หลังจากขายบ้านหลังทีอยู
่ มา
่
ดั้งเดิม แถบถนนสีลมในราคากว่าร้อยล้าน!
ลูกสาวคนโตของคุณหญิงเรือนงาม นั่งอิงแอบอยู่กับลูกเขยรูปงาม
หล่อนชือ่ ยิง่ดาว อายุ๓๕ เพิง่แต่งงานได้เพียงสองปี ผัวของหล่อนชือ่ บัดดล
ซึง่ยอดชายลูกชายคนทีสอง
่ ของคุณหญิง มักจะเรียกเขาลับหลังว่า ไอ้สปัดน!
พอๆ กับทีบั
่ ดดลแอบเรียกเมียคนทีสอง
่ ของยอดชายว่า อีสุมิดี เพราะ
หล่อนชื่อ สุมิดา
ที่มานั่งอยู่พร้อมหน้า คือลูกสาวคนโต กับลูกเขย ลูกสะใภ้ เมีย
ลูกชายคนโต กับหลานสองคน ชายหนึง่ หญิงหนึง่ อายุ๗ กับ ๕ ขวบ
ตามลำดับ อิงแอบอยูสอง
่ ข้างแม่ แล้วก็ลูกสาวคนเล็กของคุณหญิงเรือนงาม
ชื่อเยาวดี อายุเข้าเบญจเพสพอดี…
พีน่ อ้ง ลูกๆ ของคุณหญิงเรือนงาม ดูก็คล้ายกับว่ายังรักใคร่สมัครสมาน
กันอยู่เหมือนเมื่อกาลก่อนโน้น เมื่อต่างคนต่างยังไม่เป็นผู้ใหญ่
ผู้เป็นมารดาเท่านั้นที่รู้ว่าพวกลูกๆ ต่างมีความรู้สึกเหินห่างและกันท่า
กันอยู่ในที…
โดยเฉพาะกับลูกสะใภ้เพียงคนเดียว ผู้ยังอยู่กับแม่ผัว ทั้งๆ ที่สามี
แยกไปอยู่กับเมียคนใหม่ ตั้งแต่ลูกคนเล็กอายุเพียงสองขวบกว่า…ลูกสะใภ้
ของคุณหญิงเรือนงามจึงมักจะพูดอยูเสมอ
่ ว่า หล่อนเป็
นคนหัวเดียวกระเทียม
ลีบ!
“ยังไม่พาลูกไปนอนอีกรึ แม่ออ” ยิ่งดาวถามน้องสะใภ้
“ดูท่ายายน้อยแกง่วงแล้ว”
“หนูยังไม่ง่วง” เด็กหญิงปรือตาขึ้นเถียง
“อะไรยังไม่ง่วง นัยน์ตาจะหลับอยู่แล้ว” คุณป้าว่า
“ไปนอนเสียไป๊”
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ขาดเสียงคุณป้า เด็กหญิงก็แผดเสียงกรี๊ด
“เขายังไม่ง่วง เขาไม่นอน”
“จะบ้าเรอะ!” คุณป้าถมึงตาใส่
“โตแล้วยังจะร้องไห้กรี๊ดๆ อยู่ได้”
ผูเป็
้ นมารดาไม่พูด ทว่าสีหน้าแสดงให้รูว่
้าไม่พอใจนักทีคุ
่ ณป้าขูหลาน
่
ดังนั้น หล่อนนิ่ง เพราะรู้ว่าหล่อนไม่ต้องพูด คุณย่ามักจะเข้าข้างหลาน…
ซึ่งก็จริง คุณหญิงเรือนงามปรามลูกสาวว่า
“ช่างมันเถอะน่า มันยังไม่นอนก็…”
“คุณแม่ตามใจเด็กไม่เข้าเรื่อง” ยิ่งดาวว่า ผู้เป็นมารดาเหลือบมองดู
หล่อนอย่างรำคาญ รำคาญทัง้เรือ่ งหลาน ซึง่ดูเหมือนผูเป็
้ นป้าจะไม่นึกเอ็นดู
เอาเสียเลย ทัง้ยังรำคาญลักษณะการแสดงความรักอันเปิดเผย อิงแอบแนบ
ชิดกันตลอดเวลาของลูกสาวใหญ่กับสามีรูปงามของหล่อนด้วย…

๔
เด็กชายหญิงทั้งสองมองหน้าป้า พลางค่อยๆ ลุกขึ้นเดินมาหาคุณย่า
คุณหญิงเรือนงามกอดเอาไว้ข้างละคน ผู้เป็นป้ามองดูอย่างขวางๆ
“คุณแม่ละก็ ตามใจหลานจนเกินไป”
ย่าไม่พูดอะไร ไม่อยากให้หลานรูส้กึว่าทีได้
่ รับความสงสารจากย่าเพราะ
พ่อมันทิ้งไป กอดหลานเอาไว้ทั้งซ้ายขวา ถ่ายทอดความสงสารเอ็นดูจาก
การสัมผัสกอดรัดแทนการพูดจาปลอบโยน
“หนูขึ้นนอนนะลูกนะ คนดีของย่า”
“ไปเถอะ ลูก หนูเชื่อคุณย่านะจ๊ะ” มารดาพูดเรียบๆ
“เชื่อคุณย่า หมั่นประจบคุณย่าเอาไว้ อีกหน่อยคุณย่าจะได้ยกมรดก
ให้” ยิ่งดาวทำเสียงประชด
วาจาของลูกสาวใหญ่คุณหญิงเรือนงาม เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร
พูดคำประชดคำจนกระทัง่กลายเป็นความเคยชินทีไม่
่ มีผูใด
้ ถือสา ตรงข้ามกับ
สามีรูปงามซึง่พูดหวานขานเพราะอยูเสมอ
่ กิรยิาท่าทางดูภายนอก ถ่อมเนือ้
ถ่อมตัวและยกย่องภรรยา เป็นที่น่ารักแก่คนทั้งปวง ซึ่งมักจะวิจารณ์ว่า
“เมียขี้เร้ขี้เหร่ แต่ดูผัวเขาเอาอกเอาใจน่ารักน่าเอ็นดู”
“น่าเอ็นดูใคร?” คนปากมากถาม
“โธ่เอ๊ย…น่าเอ็นดูผัวน่ะซี รูปหล่อออกยังงั้น ดูเอาใจเมีย รักเมีย
น่ารักออกจะตาย”
“เชอะ!” คนปากมากทำเสียง ว่าต่อไปอีกเรื่อยๆ
“ทำไมจะไม่เอาใจ แม่ยายรวยออกยังงั้น ขายที่ได้ตังเกือบสองร้อยล้านมั้ง อยู่ก็อยู่กับเมีย ทำอะไรแม่ยายออกทุนให้หมด ทีแรกก็ลงทุนกับ
เพื่อนตั้งบริษัททัวร์…เจ๊ง ตอนนี้ทำผับก็ทำท่าจะเจ๊งอีก”
ลูกสะใภ้ของคุณหญิงเรือนงามนั้น ลักษณะเป็นคนเงียบๆ เรียบๆ
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ทว่าดูจะซ่อนความแข็งและดือ้ รัน้ เอาไว้ไม่น้อย ทีสำคั
่ ญก็คือ ความรูส้กึต่างๆ
ของหล่อนมักจะปรากฏออกมาทางสีหน้าและแววตายิ่งกว่าคำพูด
หล่อนลุกขึน้ เดินจูงลูกสองคนออกไปจากห้องนัง่เล่น เลีย้ วเข้าห้องโถง
บันไดขึน้ ชัน้ บน ลูกสาวคนโตของคุณหญิงเรือนงามมัวแต่มองน้องสะใภ้อย่าง
ขวางๆ ไม่ได้สังเกตเห็นสายตาของสามีที่ชำเลืองมองดูน้องสะใภ้ของหล่อน
แต่คุณหญิงเรือนงามสังเกตเห็น
ไม่ได้คิดอะไรมากดอก
‘สันดาน’ ผู้ชายเจ้าชู้ก็อย่างนี้แทบทั้งนั้น อดและเล็มไม่ได้แม้เพียง
สายตาก็ยังดี
ลูกสะใภ้ของคุณหญิงเรือนงามสวยกว่าลูกสาวใหญ่หลายเท่านัก ยิง่ดาว
นั้นเป็นลูกผสมที่ออกไปทางขี้เหร่ ไม่ยักเหมือนกับลูกๆ อีกสามคน ซึ่งเป็น
ลูกผสมแบบออกมาสวย สามีคุณหญิงเรือนงามผูเป็
้ นอังกฤษ โทษขึน้ ไปถึง
ทวดโน่น บอกว่ายิ่งดาวเหมือนทวดซึ่งเป็นฝรั่งขี้ริ้ว! โดยเฉพาะจมูกที่โด่ง
และใหญ่จนเกินงาม ปากเล็กเกินไป ดูน่าขัน เพราะมันไปตัดกับจมูกใหญ่
ในห้องเหลือแต่ลูกสาวคนโต ลูกเขย กับลูกสาวคนเล็กสุดท้อง อายุ
ห่างกันเพียง ๑๐ ปี
“เธอนี่พูดอะไรยังงั้น” คุณหญิงเรือนงามทำเสียงตำหนิลูกสาวใหญ่
“พูดกับหลานแบบนั้นต่อหน้าแม่เขาได้ยังไงกัน”
“อุย๊…ทำไมจะไม่ได้ ทุกวันนีคุ
้ ณแม่ก็เลีย้ งเขาอยู่ เลีย้ งทัง้เขาทัง้หลาน
ไม่เห็นจะน่าเกรงใจอะไรนักหนา”
“ก็เพราะมันเป็นหลานน่ะซีถึงได้เลี้ยง เลี้ยงหลานแล้วก็ต้องเลี้ยงแม่
ของหลานด้วย ว่าทีจริ
่ งฉันก็เลีย้ งทัง้นัน้ เลีย้ งทุกคน ไม่เห็นน่าจะพูดอะไร
ให้มันกระเทือนใจกันเปล่าๆ”
“คุณแม่คิดไปเองว่าเขาจะกระเทือนใจ เขาอาจจะไม่รูส้กึอะไรเลยก็ได้”
ลูกสาวใหญ่เถียง
มารดามองดูหล่อนอย่างระอาเล็กน้อย ทว่าก็มีความสมเพชและเห็นใจ
แฝงอยู่ไม่น้อย
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คนเรามีปมด้อยกันได้ทัง้นัน้ คนขีร้วิ้บางทีก็มีปมด้อย โดยเฉพาะขีร้วิ้
ที่ด้อยทั้งสติปัญญา…
“ถึงคิดเขาก็ไม่พูด” เยาวดีลูกสาวคนเล็กขัดขึ้น
“พี่ออเขาเคยพูดอะไรที่ไหน พี่ยิ่งน่ะพูดดีนัก พูดไปพูดมาเข้าเนื้อ
ตัวเองเปล่าๆ”
“เข้าเนือ้ …เข้าเนือ้ ยังไง?” พีสาว
่ ถาม จ้องมองน้องสาวอย่างพร้อมที่
จะเอาเรื่อง เยาวดีหัวเราะ แหย่ว่า
“รู้ๆ อยู่ยังจะถาม…”
“เดี๋ยวเถอะแก…”
คุณหญิงเรือนงามถอนใจ ขณะที่ลูกเขยขัดขึ้นด้วยเสียงนุ่มนวลกลั้ว
หัวเราะ
“ไม่เอาน่า คุณ…เดีย๋วใครไม่รู้ จะนึกว่าเด็กอายุ๔-๕ ขวบ ทะเลาะ
กันหรอก ไปกันดีกว่า”
สองผัวเมียลุกขึ้นอีกคู่หนึ่ง คุณหญิงเรือนงามจึงพลอยลุกขึ้นอีกคน
ลูกสาวเล็กเดินตามหลังไปติดๆ พอถึงห้อง มารดาก็ถามว่า
“จะเอาอะไรอีกล่ะ?”
“หนูว่าจะขอยืมชุดทีคุ
่ ณแม่แต่งหน่อย…ไม่ยักเคยเห็น คุณแม่ซือ้ ใหม่
ทั้งชุดเลยหรือคะ?”
“ขอยืมแล้วเมื่อไหร่ถึงจะส่งคืน เผื่อฉันต้องแต่งอีก”
“คืนน่า…คุณแม่จะใช้เมื่อไหร่ หนูก็จะคืนให้”
ลูกสาวเดินตามเข้าไปในห้องด้วย
“วันนี้คุณแม่หรูมากนะ รัศมีคุณหญิงจับแพรวพราวไปเลย”
“รัศมีเครือ่ งเพชรกับเงินน่ะซี” คุณหญิงเรือนงามพูดเรือ่ ยๆ ขณะปลด
เครื่องประดับ
“แกอย่าเพิง่เอาไปเลย จะเอาไปเก็บไว้ทำไมกัน เวลาจะใช้ค่อยมาเอา
ดีกว่า”
“แหม…คุณแม่ เดีย๋วพียิ
่ ง่มาฉกเอาไปก่อน หนูเอาไปยังอยูที
่หนู
่ แต่
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ถ้าพี่ยิ่งเอาไปละก็สูญเสียนะจะบอกให้ เดี๋ยวเอาไปทูนหัวให้ผัวหมด”
“แกละก็…เป็
นสาวเป็
นนาง ปากคอเราะราย ไม่รูจ้กัมองคนในแง่ดีเสีย
บ้าง”
“โธ่…คุณแม่” ลูกสาวหัวเราะ
“หนูคอยระวังคนที่คอยทึ้งคุณแม่ต่างหาก คนหนึ่งก็ทึ้งไปประเคนผัว
อีกคนหนึ่งก็ทึ้งไปประเคนเมีย แล้วคุณแม่ก็ใจอ่อนเสียด้วย เห็นใจแข็งอยู่
หนเดียวเท่านั้น”
ลูกสาวหัวเราะคิกคัก
“ตอนกล้าตบยายสุมิดา!”
คราวนี้คุณหญิงเรือนงามอดหัวเราะไม่ได้ ตัดบทว่า
“อย่าเพิง่เอาไปเลย ไว้จะใช้ค่อยมาเอา แกมันดีแต่ว่าคนอืน่ เขาทึง้แม่
แกน่ะทึ้งมากกว่าใครทั้งนั้น แบ่งก็แบ่งให้เท่าๆ กันแล้ว”
“ไม่จริงหรอกคุณแม่ อย่านึกว่าหนูไม่รูนะ
้ คุณแม่ ทีคุ
่ ณแม่แถมให้พียิ
่ ง่
แล้วก็ยังพี่ยันต์ลูกรัก ยังลูกสะใภ้คุณแม่ อยู่ดีๆ ก็มานั่งชุบมือเปิบ”
นัยน์ตาคุณหญิงเรือนงามมีแววเสียใจนิดๆ ไม่ถึงกับขื่นขม ทว่าก็ดู
ทอดอาลัย…
อดรูส้กึไม่ได้ว่า…จริงๆ เสียทีเดียวหนอ สัจปรัชญาข้อนี…
้ ทรัพย์สมบัติ
เงินทองทำให้เกิดความโลภ!
…ทำให้คนใจดำ ขาดความเมตตา…แม้แต่กับหลานของตัวเองและ
ลูกผู้หญิงด้วยกันที่ประสบความทุกข์…
ทว่า…ถึงอย่างไร ทัง้ยิง่ดาวและเยาวดีก็เป็
นลูกในไส้ จะอย่างไรก็ต้อง
รัก แม้มีสิง่ใดไม่ดีงามในนิสยั คนเป็
นพ่อแม่บางทีก็ต้องเอาหูไปนาเอาตาไปไร่
เสีย
คุณหญิงเรือนงามจึงเพียงแต่ย้อนถามว่า
“แล้วแกจะให้ฉันทำยังไง ไล่เขาออกจากบ้าน เอาแต่หลานไว้งั้นรึ
นึกหรือว่าเขาจะยอม? แล้วทีจ่ ริงพีชาย
่ แกเองน่ะมันเลว ฉันถึงต้องเลีย้ งเขา
เลี้ยงหลานชดเชยให้พี่ชายแก”
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“มีเมียใหม่ ใครๆ ก็มี ไม่ถึงกับจะเรียกว่าเลวหรอกคุณแม่ คุณแม่ก็
เข้าข้างพี่ออเกินไป”
“ทิง้ลูกทิง้เมียน่ะเรอะไม่ใช่ความเลว” มารดาย้อนถามพลางถอนใจยาว
“ยายเยาว์เอ๋ยยายเยาว์ อย่าว่าแม่แช่งเลยนะ เรื่องพรรค์นี้ไม่ถึงตัว
ใครก็ไม่รูส้กึหรอก คำหนึง่ก็ว่าไปง้อทำไม เขามีได้ เราก็มีได้ สองคำก็ว่า
สิน้ คิด เขาไปมีใหม่แล้ว มานัง่งอมืองอเท้าอยูทำไม…พุ
่
ทโธ่เอ๋ย…มันน่าจะ
สรรเสริญเขาด้วยซ้ำไปว่าเขาเห็นแก่ลูกตาดำๆ เขายังสาวยังสวย จะว่าไป
แล้ว คนอย่างเขาคงจะหาผัวได้ไม่ยากหรอก…”
“เอาละ…เอาละ ลืมไปว่าลูกสะใภ้ของแม่เป็นคนวิเศษ ใครแตะไม่ได้”
ลูกสาวตัดบท
“แต่ฉลาดเป็นกรด ไม่งั้นแม่ผัวคงไม่หลงขนาดวิ่งเข้าไปตบหน้าเมียน้อยแทนลูกสะใภ้”
“ฉันทำในสิ่งที่ควรทำต่างหาก” มารดาอดนึกขำตัวเองไม่ได้ นัยน์ตา
จึงมีแววยิ้ม
“ยอดมันทำไม่ถูก เอาเมียน้อยมาหยามน้ำหน้าเมียหลวงถึงบ้าน”
“เขายังไม่ทันได้เข้าบ้านสักหน่อย แม่วิ่งออกไปตบหน้าเขาถึงรถ ดี
แต่เขาไม่แจ้งตำรวจจับฐานทำร้ายร่างกายเขาเข้า”
“ก็ให้มันรู้ไปว่าใครมันจะเป็นฝ่ายอาย”
“อายเรอะคุณแม่” ลูกสาวหัวเราะชอบใจ
“ใครบอกว่าเดีย๋วนีคน
้ เป็นเมียน้อยเขารูจ้กัอาย? ชอบน่ะไม่ว่า จะได้
ประกาศตัวเองเสียเลย ไปๆ มาๆ เมียหลวงหายเข้ากลีบเมฆไปเอง อย่าง
พียอด
่ ไง พีออ
่ จะยอมหย่าหรือไม่ยอม เขาก็ควงกันออกหน้าออกตา…” เยาวดี
หัวเราะอีก
“เสียแรงอุตส่าห์ออกไปตบ ผัวเขาเลยยิ่งสงสาร โอ๋ใหญ่”
“เลิกพูดถึงเรื่องนี้ทีเถอะ แม่จะนอนละ” คุณหญิงเรือนงามตัดบท
ลูกสาวสัพยอกว่า
“นอนหลับเร้อ กำลังอิ่มใจได้เป็นคุณหญิง น่ากลัวจะหลับไม่ลงเสีย
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มากกว่า ถามหน่อยเถอะ คุณแม่ดีใจไหมที่ได้เป็นคุณหญิง?”
“แกว่าน่าดีใจหรือเปล่าล่ะ? สำหรับฉันเห็นจะดีใจอยู่นิดเดียวตรงที่ได้
เลิกเป็นนางอย่างชาวบ้านธรรมดาๆ”
คุณหญิงเรือนงามยิ้มนิดๆ กล่าวเหมือนปรารภกับตัวเองมากกว่าจะ
ตั้งใจพูดกับลูกสาว
“ใครจะคิดบ้างว่า คนอย่างฉันจะได้เป็นคุณหญิงกับเขา”
“ทำไมจะเป็นไม่ได้” ลูกสาวขัด
“คนอืน่ ๆ เขายังเป็นตัง้เยอะแยะ คุณแม่ไม่มีข้อเสียหายอะไรสักนิด…
เว้นแต่…” ลูกสาวหยุดหัวเราะล้อเลียน
“…คราวก่อนโน้น ถ้าเกิดเขาแจ้งให้ตำรวจจับไปโรงพัก คนเขาคงจำ
ได้ พอได้เป็นคุณหญิง คงจะมีคนเท้าความว่าคุณหญิงคนนีไง
้ ทีหนั
่ งสือพิมพ์
เคยลงข่าวเรื่องตบกันจนขึ้นโรงพัก”
มารดาเพียงแต่ยิม้ นิดๆ ลูกสาวมองตามมารดาเก็บเครือ่ งประดับราคา
ร่วมล้านเข้าในเซฟ กำชับว่า
“คุณแม่อย่าให้ใครยืมเป็นอันขาดนะคะ นอกจากหนู อีกสองอาทิตย์
หนูจะแต่งไปงานใหญ่”
แล้วก็ทำท่าเหมือนเพิ่งนึกอะไรขึ้นมาได้
“คุณแม่ คุณแม่รู้จักคุณหญิงคัดเค้าหรือเปล่า”
“ถามทำไม?”
“ที่งานเมื่อกี้ คุณแม่จำผู้หญิงใส่เสื้อแดงที่มากับนายธีปติได้หรือเปล่า
นัน่แหละหลานยายคุณหญิงคัดเค้าแกละ หลานคนเล็กเห็นมาในงานกับนาย
ธีปติก็เลยนึกว่าคุณแม่รู้จักกับคุณหญิงคัดเค้า”

๕
คุณหญิงคัดเค้าน่ะหรือ
เรือนงามรู้จักยิ่งกว่า ‘รู้จัก’ เสียอีก เรียกว่ารู้ไส้รู้พุงกันดีทุกอย่างจะ
ถูกต้องมากกว่า แต่เรือนงามไม่เคยเล่าให้ใครฟัง ไม่ว่าจะเป็นยอร์จหรือยศ
สามีที่ตายไปแล้ว หรือพวกลูกๆ
จะว่าเป็นปมด้อยของหล่อนเองก็ว่าได้
หล่อนเคยตั้งใจจะลืมอดีต เพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับคน
อย่างหล่อน เมื่อก่อนนี้หล่อนยังไม่มีปมเด่นเหมือนในปัจจุบันพอที่จะลบ
ปมด้อยในอดีตได้
คุณหญิงเรือนงามตอบลูกสาวเนือยๆ ว่า
“เคยรูจ้กัมาตัง้แต่ยังสาว ยังไม่ได้แต่งงานกับพ่อแก แต่มันนานมาแล้ว
นานนับเป็นสิบๆ ปีแล้วที่ไม่เคยพบปะกัน…ก็อย่างว่านั่นแหละ เราอยู่กันคน
ละสังคม ได้แต่เฉียดกันไปเฉียดกันมาห่างๆ”
“ไม่เห็นคุณแม่เคยบอกมาก่อนเลยว่ารู้จักคุณหญิงคัดเค้า”
“ทำไม แกไปตื่นเต้นอะไรกับคุณหญิงคัดเค้าด้วย”
“ก็เขาเป็นคนดังออกจะตายไป หนูไม่ได้ตืน่ เต้นอะไรกับเขาหรอก แต่
ไม่คิดว่าคุณแม่จะรู้จักกับยายคุณหญิงคัดเค้าน่ะ หนูไม่มีอะไรหรอก แต่กับ
หลานสาวยายคุณหญิงที่ชื่อพัชรมณีน่ะ…หมั่นไส้!”
มารดาเหลือบมองลูกสาว ไม่สนใจอยากถามนักว่าเพราะอะไร…เรือ่ ง
หมัน่ไส้ใครต่อใครของลูกสาวคนเล็กดูจะเป็
นเรือ่ งธรรมดาๆ เสียแล้ว โดยเฉพาะ
กับผู้หญิงที่หล่อนคิดว่าสวยกว่า เด่นกว่าหล่อน
“ไม่ถามหนูเรอะว่าหมั่นไส้เรื่องอะไร”
“เรื่องอะไรล่ะ”
“เรื่องผู้ชายที่เขาแต่งงานด้วยน่ะซี รู้จักกับหนูมาก่อน ยายพัชรมณี
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มาจากไหนไม่รู้ ชิ่งตัดหน้าเอาไปเลย”
“จะบอกเรอะว่าเขาชอบแกก่อนแม่คนนั้น”
“มันน่าจะเป็นยังงั้น หนูเป็นผู้หญิง หนูต้องรู้ว่าใครคิดยังไงกับหนู”
“ผูห้ญิงบางคนก็มักคิดอะไรเข้าข้างตัวเอง เพราะเข้าใจว่าตัวนัน้ มีเสน่ห์
แค่ผู้ชายมองก็ทึกทักเอาว่าเขารัก” มารดาพูดเรื่อยๆ แล้วก็ถามว่า
“ก็เมื่อเขาชอบแก ทำไมถึงปล่อยเขาไปเสียง่ายๆ ล่ะ”
“ก็ตอนนัน้ หนูมีอะไรล่ะ?” ลูกสาวย้อนถามอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา
“คุณแม่เป็
นครูเพิง่เกษียณ ธรรมด๊า…ธรรมดา ลองเป็
นคุณหญิงเศรษฐินี
มีเงินร้อยล้านอย่างตอนนี้ซี ยายนั่นคงโฉบเอาไปไม่ได้หรอก”
สายตาคุณหญิงเรือนงามมีแววสมเพชนิดๆ ถามว่า
“ผู้ชายคนนั้นมีค่าถึงขนาดนั้นเชียวเรอะ”
“คุณแม่จะพูดซีว่า เขาเห็นแก่เงิน ก็ไม่เชิงหรอกคุณแม่ เพราะเขา
ก็มีเงินเหมือนกัน แต่ก็อย่างว่าแหละค่ะ คนมันก็ต้องอยากแต่งงานกับคนที่
เสมอน้ำเสมอเนือ้ กัน เรามันต๊อกต๋อยนักตอนนัน้ จะเอาอะไรไปเทียบกับหลาน
คุณหญิงคัดเค้า…ตอนนี้ซี…คุณหญิงคัดเค้าก็คุณหญิงคัดเค้าเถอะ”
“ก็เทียบกับเขาไม่ได้อีกน่ะแหละ” มารดาพูดเรื่อยๆ
“คุณหญิงคัดเค้าเขาลูกผู้ดีมีตระกูลเก่าแก่ มีทรัพย์สมบัติสะสมกันมา
นานแต่ครั้งปู่ครั้งพ่อ เรามันเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาอ้าปากหายใจ”
“ถึงงัน้ ก็เป็
นคุณหญิงเท่ากันแล้ว ยังไงๆ ก็เชิดกับเขาได้แล้วละน่ะ สำคัญ
แต่ว่าคุณแม่อย่าหลงลมลูกเขยลูกสะใภ้ หรือลูกรักคนไหนให้ปอกลอกจนหมด
ตัวก็แล้วกัน”
“แกคิดว่าแม่โง่ถึงขนาดนั้นเชียวเรอะ”
“คุณแม่ไม่โง่หรอก แต่อาจหลง เขย สะใภ้คุณแม่แต่ละคนล้วนจ้อง
กระเป๋าคุณแม่ตาเป็นมันด้วยกันทั้งนั้น”
“ถ้าเขยละก็อาจเห็นด้วย แต่สะใภ้นี…
่ ถามจริงๆ เถอะ แกไม่นึกสงสาร
เขาบ้างเชียวหรือ?”
“นีซี
่ทีหนู
่ กลัวนัก กลัวความสงสารของคุณแม่ ขนาดวิง่ออกไปตบหน้า

