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ค ำน ำ 

 
แพรวพิกลุ เป็นนิยายร่วมสมยั อิงประวัติศาสตร์ ที่

ผูเ้ขยีนท าการค้นคว้าหาขอ้มลูเป็นเวลานาน โดยตวัละครหลกั
ของเรื่องใช้ชวีติอยู่ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ในพ.ศ. 
๒๕๐๐ การด าเนินเรื่องจะมเีรื่องราวทางการเมอืงแทรกเป็น
เบื้องหลงั แต่เน้นเรื่องความรกั และรูปแบบการใช้ชวีติของตวั
ละครที่สอดคล้องกับสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
วฒันธรรมต่างๆ ในยคุสมยันัน้  

แรงบนัดาลใจในการเริม่เขยีนนิยายเรื่องนี้มาจาก ‘ลุง
บอล’ ผู้ใหญ่ที่เคารพ ซึ่งเคยประสบอุบตัิเหตุทางรถยนต์ และ
สูญเสียความทรงจ าจริง หลังจากฟ้ืนจากโคม่า ลุงบอลจ า
เรื่องราวในปัจจุบันไม่ได้ คิดว่าตัวเองยังอยู่ในวัยเรียน ซึ่ง
ยอ้นกลบัไปนับสบิปีก่อนหน้า ผู้เขยีนคดิว่าเป็นเรื่องทีน่่าสนใจ 
จงึน ามาเป็นจดุเริม่ในการแต่งนิยายเรือ่งนี้ 

ผู้เขียนขอขอบคุณครอบครวัที่ให้ค าแนะน าและเป็น
ก าลงัใจใหเ้สมอ และขอขอบพระคุณ คุณสุดา บุลสุข หรอืป้าตุ๊ก 
ที่ให้ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับชีวิต และเรื่องราวของ
กรุงเทพฯ ในสมยัอดตี ไม่ว่าจะเป็นวถิชีวีติ ความคดิความอ่าน 
ค่านิยม รวมไปถงึรา้นรวงชื่อดงัในสมยันัน้  

ท้ายสุดผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่
ตดิตามอ่านมา ตัง้แต่ในเวบ็ไซด์ DEK-D.COM และผู้อ่านใหม่ 
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หวงัว่าทุกท่านจะมคีวามสุขในการอ่านนิยายเรื่องนี้ อย่างไรก็
ตาม แพรวพกุิล เป็นนิยายเรื่องแรกที่ผู้เขยีนท าเป็น E-BOOK 
ดว้ยตวัเอง หากผดิพลาดประการใด ตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

 
ดว้ยรกั 

  ภทัราธปิ 
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บทน ำ 
  

หญิงสาวใบหน้าขาวซีดรูปร่างผอมจนเหลือแทบ
กระดูกลมืตาขึน้มาอย่างมนึงง เธอรูส้กึปวดรา้วและเมื่อยขบไป
ทัง้ตวั เธอพยายามขยบัตวัแต่ก็ท าได้ยากล าบากเหลอืเกินใน
เมื่อคอของเธอถูกเฝือกอ่อนรัง้เอาไว้รอบคอ แขนทัง้สองข้าง
เตม็ไปดว้ยรอยแผลตกสะเกด็แหง้ทีใ่กลห้ายเตม็ท ีโดยแขนขา้ง
หนึ่งมสีายระโยงรยางคไ์ปทีเ่สาน ้าเกลอืขา้งเตยีง จมกูของเธอมี
ท่อบางอยา่งตดิเอาไวซ้ึง่ท าใหเ้ธอรูส้กึระคายคอ  

หญิงสาวพยายามลุกขึ้นนัง่ เพียงแค่ขยบันิดเดียวก็
ปวดรา้วไปทัง้ร่างกาย แทบไม่มเีรีย่วแรงพอจะลุกขึน้นัง่ เธอจงึ
ได้แต่มองไปโดยรอบห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ไม่คุ้นเคย ห้อง
สี่เหลี่ยมที่ดูทนัสมยัแบบฝรัง่ก่อสร้างจากอิฐและปูน ทาสขีาว
สะอาดตา  กรอบหน้าต่างสีเหลืองอ่อนพร้อมทัง้ผ้าม่านสี
เดยีวกนัดสูดใสรบักบัแสงแดดในยามเชา้  

ประตูห้องถูกเปิดออกพร้อมกบัหญิงสาววยั ๒๐ ตอน
ปลายในชุดขาวสะอาด เธอเดนิเขา้มาในหอ้งดว้ยสหีน้าตกตะลงึ 

“อย่าเพิ่งขยับตัวค่ะ” พยาบาลสาวร่างผอมใบหน้า
อ่อนหวานตะโกนออกมาอย่างตกใจ ก่อนจะวิง่กลบัออกไปรอ้ง
เรยีกคุณหมอใหเ้ขา้มาดอูาการคนไขซ้ึง่เพิง่ฟ้ืนขึน้หลงัจากสลบ
ไปนาน  
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ในระหว่างที่พยาบาลทิ้งให้เธออยู่เพยีงล าพงั เธอมอง
ไปยงัโต๊ะไมข้า้งเตยีงคนไข ้เหน็หนังสอืพมิพซ์อ้นกนัเป็นตัง้ จงึ
เอือ้มมอืทีส่ ัน่เทาหยบิหนงัสอืพมิพอ์อกมาฉบบัหนึ่ง  

ขา่วใหญ่บนหน้าแรกของหนงัสอืพมิพแ์สดงถงึอุบตัเิหตุ
ร้ายแรงทางรถยนต์ที่ท าให้ผู้โดยสาร นายโกสน ไพรพล 
หลานชายเจา้ของห้างใหญ่ในบางล าพูเสยีชวีติคารถยนต์ยีห่้อ
เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น ๑๙๐ เอสแอล รถหรูสคีรมีเปิดประทุน
กลายเป็นซากเศษเหลก็ หลงัจากพุ่งเขา้ชนเสาไฟบนถนนเจรญิ
กรุงในยามค ่าคนื ทว่าผูข้บัขีร่ถยนต์หรคูนันัน้ไมไ่ดเ้สยีชวีติในที่
เกดิเหตุ หากแต่เธออาการสาหสัและพกัรกัษาอยู่ทีโ่รงพยาบาล 
โดยเธอมชีื่อว่า นางสาวแพรวพกุิล ทองด ี 

“เป็นไปไม่ได้!” หญงิสาวปล่อยหนังสอืพมิพฉ์บบันัน้ตก
ลงบนพืน้เมือ่เหน็ชื่อของตวัเอง 

  
หลังจากได้ร ับการตรวจร่างกายจากคุณหมออย่าง

ละเอยีดแลว้ แพรวพกุิลกไ็ด้แต่งุนงง คุณหมออธบิายใหเ้ธอฟัง
ว่าเธอได้รบัอุบตัิเหตุทางรถยนต์อาการสาหสั กระดูกต้นคอ
เคลื่อนและก้านสมองช ้า หมดสตนิานถงึ ๒๕ วนั และจากนี้ไป
เธอต้องท ากายภาพบ าบัดไปอีกหลายอาทิตย์ถึงจะกลับมา
เดนิเหนิไดอ้ยา่งปกต ิ

“ตอ้งมกีารเขา้ใจผดิอะไรแน่ ฉันขบัรถยนต์ไม่เป็น... ไม่
ส.ิ.. ฉันไม่เคยนัง่รถยนต์มาก่อนเลยด้วยซ ้า” แพรวพกุิลยกมอื
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ขึน้กุมศรีษะตวัเอง ผมของเธอสัน้ลงไปมาก ตัง้แต่เดก็จนโตเป็น
สาวเธอไม่เคยไว้ผมสัน้ขนาดนี้มาก่อน ผมเส้นสดี าความยาว
ประบ่าหงกิงออยา่งน่าแปลกใจ  

“คุณแพรวพกุิลสลบไปนาน คุณคงหลงลมือะไรไปบ้าง
ไม่มากก็น้อย ประเดีย๋วก็คงจะเริม่จ าอะไรได้ขึ้นมาบ้างครบั ” 
คุณหมอสูงวัยเอ่ยก่อนจะออกจากห้องไป เหลือเพียงแต่
พยาบาลสาวชื่อสมร ทีก่ าลงัก้มลงเกบ็หนังสอืพมิพท์ี่ตกอยู่ขา้ง
เตยีง 

“ขอฉนัอ่านหนงัสอืพมิพอ์กีไดไ้หมจะ๊” คนไขข้อรอ้ง 
พยาบาลสมรแสดงสีหน้าวิตกกังวล ก่อนจะเก็บ

หนังสือพิมพ์ทัง้หมดออกจากโต๊ะข้างเตียงไปไว้ในอ้อมแขน 
“อยา่เลยค่ะ” 

“ใครคือคุณโกสน ไพรพลหรือจ๊ะ ”  คนไข้ซักถาม 
นัยน์ตาของเธอมนี ้าตาคลอเบ้า “ฉันเหน็ชื่อเขาในหนังสอืพมิพ์
... เขาตายเพราะฉนัหรอืจะ๊” 

พยาบาลสาวไมต่อบ เพยีงแต่ส่ายศรีษะชา้ๆ “บางทมีนั
อาจดกีว่าถา้คุณจะจ าเรือ่งบางอยา่งไมไ่ด้” 

 
เวลาผ่านไปหนึ่งวนั ไม่มใีครแวะมาเยีย่มหาแพรวพกุิล

เลย เธอเริม่คดิถงึพ่อกบัแม่ และอยากกลบับา้นสวนที่คลองบาง
ระมาดใจจะขาดแลว้ บา้นไมย้กพืน้สูงหลงัขนาดใหญ่ส าหรบัเธอ
มหีอ้งนอนสองห้อง หอ้งหนึ่งส าหรบัพ่อกบัแม่ และอกีหอ้งเป็น
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ของเธอ ห้องที่มขีนาดใหญ่มเีพยีงฟูกบางและมุง้สขีาวหนึ่งตวั 
หญิงสาวคดิถึงผ้าห่มผนืบางสขีาวขุ่นที่เธอใช้ห่มมาตัง้แต่เด็ก 
ห่มสบายกว่าผ้าห่มสขีาวผนืใหม่สะอาดสะอ้านซึ่งเต็มไปด้วย
กลิน่น ้ายาฆ่าเชือ้ของโรงพยาบาลแห่งนี้ เวลาผ่านไปนานเท่าไร
แล้ว เธอไม่รูว้่าตวัเองขาดเรยีนไปกี่วนั เธอใกล้จะเรยีนจบมอ
แปดแล้ว ป่านนี้คุณครแูละเพื่อนๆ ทีโ่รงเรยีนคงจะเป็นห่วงกนั
น่าด ู

ประตูห้องคนไข้ถูกเปิดออก เด็กผู้ชายวยั ๖ ขวบเดนิ
เขา้มาในหอ้งพรอ้มรอยยิม้ 

“น้าตื่นแล้วหรอื” เดก็ผู้ชายคนนัน้เอ่ยถาม แต่สิง่ที่ท า
ใหแ้พรวพกุิลแปลกใจคอื เขาเรยีกเธอว่า ‘น้า’ 

“เรยีกพีก่พ็อจะ้ พีย่งัไมแ่ก่ขนาดนัน้เสยีหน่อย” 
เดก็ชายขมวดคิว้ “น้าดูจะอายุไล่เลีย่กบัแม่ ผมไม่เรยีก

ป้ากบ็ุญเท่าไรแลว้” 
แพรวพกุิลนึกโมโหเดก็น้อยที่หาว่าเธอหน้าแก่เกินวยั 

แต่เธอก็พยายามคดิในทางบวกแทน “แม่ของหนูตัง้ท้องตัง้แต่
อาย ุ๑๓ ขวบหรอืจะ๊” 

เดก็ชายขมวดคิว้ แต่เธอก็ไม่ใส่ใจที่จะต่อความยาวกบั
เดก็น้อย เพราะคงไมม่ปีระโยชน์อนัใด 

ไม่กี่นาทีจากนั ้นเมื่อแม่ของเด็กชายเข้ามาในห้อง 
แพรวพกุิลกไ็ดแ้ต่ส่ายหวั พยาบาลสมรคอืแม่ของเดก็ชายซึง่อยู่
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ในวยั ๒๐ ตอนปลาย แก่กว่าเธอรว่มสบิปีแน่ โดยเดก็น้อยคงจะ
แยกแยะอะไรไมเ่ป็น เธอจงึไมถ่อืสาหาความ 

“นี่คุณคดิว่าคุณอายุเท่าไรเชยีว ถึงอยากให้ตาสน ลูก
ชายฉนัเรยีกคุณว่าพี”่ พยาบาลสมรหวัเราะ 

“ฉันเพิง่จะอายุครบ ๑๘ ปีเอง เรยีนมอแปดใกล้จะจบ
แลว้ แต่ใบหน้าฉนัคงดแูก่กว่าวยักระมงั” 

พยาบาลสมรหยดุหวัเราะในทนัท ี“คุณว่าอะไรนะคะ” 
แพรวพกุิลส่องกระจกบานเลก็ทีพ่ยาบาลสมรส่งให ้เธอ

ถลงึตามองใบหน้าของผู้หญงิคนที่สะท้อนอยู่ในกระจกเงาด้วย
ความตกใจจนแทบสิน้สต ิ 

“ฉนัดแูก่เสยีจรงิ” หญงิสาวกรดีรอ้ง 
ใบหน้าของเธอดูเปลี่ยนไปจากเดมิมาก เธอดูโตขึน้จน

แทบจ าไม่ได ้แก้มยุย้บนใบหน้ารปูไข่หายไป แต่ผวิพรรณทีซ่ดี
เซยีวเพราะต้องนอนป่วยอยู่นาน แลดูผุดผ่องเนียนเรยีบและ
ขาวสว่างขึน้อย่างน่าแปลก รอยกระด่างกระด าจากการช่วยพ่อ
ท าสวนหายไปจนหมดสิน้ มอืทัง้สองขา้งของเธออ่อนนุ่มผดิจาก
เมื่อก่อน ผมที่เคยยาวตรงกลบัสัน้เท่าบ่าและหงกิงอ นึกแปลก
ใจที่แม่ยอมใหเ้ธอตดัผมเส้นด าขลบัซึ่งเคยยาวถงึกลางหลงัมา
ตลอด อกีทัง้เธอไปหาเงนิมาจากไหนถงึไดด้ดัผมหยกิเป็นลอน
น าสมยัเช่นนี้ 

พยาบาลสมรกลัน้หวัเราะ “คุณคงจะอายุน้อยกว่าฉัน
ไมก่ีปี่กระมงั” 
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“ฉนัเกดิปีพุทธศกัราช ๒๔๗๕ จะ้“  
“เช่นนัน้ คุณกอ่็อนกว่าฉนัสามปี ปีนี้ฉนัอายคุรบ ๒๘ ปี

แลว้” สิน้ค าพดูของพยาบาลสมร แพรวพกุิลกแ็ทบลมจบั 
“ปีนี้พุทธศกัราชอะไรนะจะ๊”  
พยาบาลสมรเหน็แพรวพกุิลถอดสหีน้ากพ็อจะเดาไดว้่า

เธอคงหลงลมือะไรไปหลายอย่างจากอุบตัเิหตุรถชนในครัง้นัน้
เป็นแน่ “พุทธศกัราช ๒๕๐๐ ค่ะ” 

“เป็นไปไม่ได้!” แพรวพกุิลอ้าปากค้างเมื่อพยาบาลสาว
ยื่ นหนั ง สือพิมพ์ที่ มีข่ า ว อุบัติ เ ห ตุของ เ ธอ ให้ดู อีก ครั ้ง 
หนังสอืพมิพ์เสรสียาม ฉบบัวนัพุธที่ ๒ มกราคม พุทธศกัราช 
๒๕๐๐ ขึน้สองค ่า เดอืนสอง ปีวอก  

เวลาของเธอหายไปไหนถงึ ๗ ปีดว้ยกนั! 
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๑ 
 

แพรวพกุิลนอนไม่หลบัทัง้คนื เธอเฝ้าแต่คดิกงัวลถงึ
วนัเวลาทีห่ายไปถงึ ๗ ปี เกดิอะไรขึน้กบั๗ ปีทีเ่ธอสญูเสยีความ
ทรงจ าไปบ้าง เหตุใดถึงไม่มใีครมาเยี่ยมหาเธอที่โรงพยาบาล
เลย 

“ฟ้ืนแลว้หรอืนางแพศยา” เสยีงเขม้ของผูห้ญงิสูงวยัคน
หนึ่งดังขึ้นเมื่อประตูห้องคนไข้เปิดออกในช่วงสายของวัน 
ผูห้ญงิทีแ่ต่งตวัเหมอืนผูด้ ีสวมเสือ้ลูกไมน้อกกบัผา้ถุงลวดลาย
ประณีตแต่เป็นสดี าทัง้ชุด เธอเดนิเขา้มาพรอ้มกบัผูห้ญงิอ่อนวยั
กว่าอกีคนซึ่งแต่งกายดัง่เช่นแหม่มชาวตะวนัตก เธอสวมใส่ชุด
กระโปรงสุ่มสดี า และมองมายงัแพรวพกุิลดว้ยสหีน้าและแววตา
ทีไ่มเ่ป็นมติร 

แพรวพกุิลไม่รู้จกัผู้หญิงสองคนนี้มาก่อน แต่การเดิน
เขา้มาจกิด่าผูอ้ื่นแบบนี้ถอืว่าไมม่มีารยาททีสุ่ด  

“เมื่อครู่ฉันได้ยนิไม่ถนัด ยายเรยีกใครว่าแพศยาหรอื
จะ๊”  

“ไฮ้... ใครเป็นยายของหล่อนกนั” คนทีถู่กเรยีกว่ายาย
เอ่ยด้วยสหีน้าเคยีดแค้น “หล่อนนัน่แหละนางแพศยา ลูกชาย
ของฉันปรนเปรอใหเ้มยีน้อยอย่างหล่อนไมเ่พยีงพอหรอือย่างไร 
เหตุใดหล่อนถงึตอ้งฆา่ลกูชายฉนั”  
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แพรวพกุิลหนัไปหาพยาบาลสมรทีเ่ขา้มาพูดคุยดว้ยแต่
เชา้อยา่งตกใจ “คงมกีารเขา้ใจอะไรผดิแลว้ล่ะจะ้” 

‘เพีย้ะ’  
ฝ่ามอืของหญิงสูงวยัฟาดลงบนใบหน้านวลของหญิง

สาวซึง่ยงัสวมเฝือกอ่อนทีค่ออยู ่ 
แพรวพกุิลเจบ็แก้มขา้งซ้ายรา้วไปถงึกระดูกคอ ตัง้แต่

เกดิมาเธอไมเ่คยโดนใครตบมาก่อน เพราะเธอไมใ่ช่คนทีจ่ะกลา้
ใช้ก าลังท าร้ายหรือต่อสู้กับใคร อย่างมากก็แค่ถกเถียงกับ
เดก็ผูช้ายละแวกบา้นทีม่ารงัแกเพื่อนของเธอจนชนะเท่านัน้  

พยาบาลสมรรบีเขา้มาห้ามก่อนที่คนไข้ของเธอจะถูก
ซอ้มจนเป็นอะไรไปมากกว่านี้  

“ถงึคุณแพรวพกุิลจะเป็นคนขบัรถในคนืนัน้ แต่เธอคง
ไม่ตัง้ใจจะฆ่าคุณโกสนหรอกค่ะ และจากผลเลอืดตรวจพบว่ามี
ปรมิาณแอลกอฮอล์ในเลอืดของทัง้สอง ซึ่งแสดงว่าในคนืนัน้
คุณๆ ทัง้สองคงจะดื่มเครื่องดื่มมนึเมาจนไม่ได้สติ อีกทัง้คุณ
แพรวพิกุลเองก็ได้รบับาดเจ็บสาหสัจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
เช่นกนันะคะ”  

“ฮ.ึ.. หล่อนน่าจะตายแทนพ่อโกสนไป” ผูห้ญงิสูงวยัเอ่ย
ทัง้น ้ าตาโดยไม่สนใจค าพูดของพยาบาลสาวที่พยายามแก้
ตวัแทนแพรวพกุิล “ลกูชายของฉันยงัหนุ่มยงัแน่นแท้ๆ  แลว้เขา
ยงัมลีกูชายตวัน้อยๆ อกีสองคน เขาไมน่่าด่วนจากไปเลย” 
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ผู้หญงิที่อ่อนวยักว่าอยู่ในชุดกระโปรงสดี าแบบแหม่ม
ชาวตะวนัตกเทขา้วของออกมาจากกระเป๋าใบใหญ่ไวก้ลางหอ้ง 
ซึง่ลว้นมแีต่เสื้อผา้สวยแปลกตาอย่างแหม่มชาวตะวนัตกหลาก
สี รวมไปถึงกระเป๋า รองเท้า ครีมบ ารุงและเครื่องส าอาง
มากมาย 

“ฉันเอาข้าวของของหล่อนมาคืน” หญิงสาวในชุด
กระโปรงสดี าวยั ๓๐ เอ่ยด้วยเสยีงแหลมสูงแสบแก้วหู “ฉันจะ
ขายบ้านเช่าหลงันัน้ทีคุ่ณพีเ่คยให้หล่อนเช่าอยู่ จากนี้ไปหล่อน
ก็ไสหวัไปเสยี อย่าได้กลบัมาเหยยีบที่ดินของคุณพี่โกสนอีก 
และอย่าหวงัว่าคุณพีจ่ะเหลอืเงนิทองอะไรไวใ้หห้ล่อนล่ะ เพราะ
สมบตัิของคุณพี่ทัง้หมดต้องตกเป็นของลูกเมยีที่ถูกต้องตาม
กฎหมายของเขาเท่านัน้” 

แพรวพกุิลรู้สึกเจบ็ปวดไปถึงหวัใจ เธอแทบไม่เชื่อหู
ตวัเองว่าเธอเคยยอมไปเป็นเมยีน้อยของผู้ชายที่ชื่อโกสนซึ่งมี
ลูกมเีมยีแล้ว น ้าตาของเธอเอ่อล้นขอบตา ท าไมเธอถงึยอมไป
คบหาสมาคมกบัผูช้ายแบบนัน้โดยขดักบัจรยิธรรมประเพณไีด้ 

“ฉันเสยีดายความสวยความสาวของหล่อน เรยีนมาก็
สูงแต่ไม่น่าใฝ่ต ่าคดิชัว่มาเป็นเมยีน้อยเลย” หญงิสูงวยัเอ่ยทิ้ง
ทา้ย ก่อนจะเดนิออกจากหอ้งไป  

ทว่าภรรยาของโกสนกลบัจ้องมองหญงิสาวซึ่งสวมใส่
เฝือกคออยา่งแปลกใจ “หล่อนจะไมแ่กต้วัอะไรเลยร”ึ 
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แพรวพิกุลเงยหน้าขึ้นมามองภรรยาที่ถูกต้องทาง
กฎหมายของโกสน ก่อนจะยกมอืขึน้ไหวข้อโทษ แต่หญงิสาวใน
ชุดด ากห็นัหลงัเดนิออกจากหอ้งตามแมส่ามไีปทิง้ใหแ้พรวพกุิล
อยู่กบัความเสยีใจในการกระท าของตนเองที่เธอไม่เหลอืความ
ทรงจ าอะไรเลย 

พยาบาลสมรส่ายศรีษะก่อนจะช่วยเกบ็ขา้วของต่างๆ ที่
ภรรยาของโกสนน ามาทิง้ไวใ้หแ้ก่แพรวพกุิล 

“ฉันเคยมีเสื้อผ้าแบบนี้ด้วยหรือ” หญิงสาวบนเตียง
คนไขเ้อ่ยอย่างสะอกึสะอื้น เธอเอื้อมไปจบัเนื้อผา้นุ่มมอืหลากสี
อยา่งแปลกใจ ก่อนจะหยบิลปิสตกิและตลบัแป้งต่างๆ ซึง่เธอไม่
เคยได้สมัผสัมาก่อนในชวีติ “เครื่องส าอางพวกนี้ ฉันเคยน ามา
แต่งแตม้บนใบหน้าจรงิๆ หรอืนี่” 

พยาบาลสมรหยบิขวดครีมบ ารุงหลายขวดออกมาดู
พร้อมกบัท าตาโต “บนัไดสามขัน้แห่งความงาม เครื่องส าอาง
เมลินอร์แมน นี่คุณต้องไปซื้อมาจากห้างไนตงิเกล-โอลมิปิกที่
ถนนลาดหญา้แน่ๆ”  

แพรวพกุิลไมรู่ว้่าพยาบาลสาวพดูถงึอะไร เธอไมเ่คยได้
ยนิชื่อเครือ่งส าอางต่างประเทศยีห่อ้นี้มาก่อนในชวีติ พลางมอง
ขา้วของเครื่องใชข้องตวัเองอย่างตกตะลงึ เพราะเท่าทีจ่ าความ
ได้ เธอไม่เคยมเีสื้อผ้าดีๆ  แบบนี้มาก่อน อกีทัง้ครีมบ ารุงหรอื
เครือ่งส าอางเธอกไ็ม่เคยใช ้ในละแวกบา้นสวนรมิคลองของเธอ 
ไม่มใีครแต่งหน้าทาปาก กระโปรงบานเหล่านี้กไ็ม่เคยเหน็ใคร
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สวมใส่ ในตูเ้สือ้ผา้ของเธอมผีา้ถุงสามตวั และเสือ้อกีหา้ตวั ซึง่ก็
ถอืว่าเยอะกว่าใครๆ ในละแวกนัน้แลว้ เพราะแมข่องเธอรบัจา้ง
เยบ็ผ้า และมกัจะตดัเสื้อผ้าให้แก่เธอ เธอจ าได้ว่าเดก็สาวขา้ง
บ้านในวยัเดียวกันที่ชื่อกานดา มเีสื้อและผ้าถุงเพยีงอย่างละ
สองตวั และใส่สลบักนัทุกวนัเท่านัน้  

“คุณเจบ็มากหรอืไม่” พยาบาลสมรถามอย่างเป็นห่วง
เมื่อเห็นแก้มซ้ายของเธอเป็นสีแดง “คนก าลงัเจบ็ก าลงัไข้อยู่
แท้ๆ  ตบเสยีแรงเชยีว ถา้กระดกูคอเคลื่อนอกีคงแย่” 

“ฉันไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่สมร” แพรวพกุิลยกมอืขึ้นจบั
แก้มซ้ายของตวัเองซึ่งอาบไปด้วยน ้าตา “สมควรแล้วที่ฉันโดน
แบบน้ี ฉนัไปยุง่กบัคนมเีจา้ของแลว้ไดอ้ยา่งไรกนั”  

“ช่างเรื่องในอดตีปะไร หากตอนนี้คุณคดิได้แล้วก็อย่า
กลบัไปท าเรื่องแบบนัน้อีกเป็นพอ ผดิลูกผดิผวัคนอื่นมนัเป็น
บาปนกั” พยาบาลสมรยกมอืขึน้แตะไหล่ของคนไขเ้บาๆ  

น ้าตาของผู้ได้รบัการสัง่สอนไหลรนิลงมาไม่ขาดสาย 
“ฉันคงก าลังชดใช้กรรมกระมงั ถึงได้ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว
เช่นนี้ ฉันไม่รูว้่าเกดิอะไรขึน้ใน ๗ ปีทีผ่่านมา ท าไมถงึไม่มใีคร
แวะเวยีนมาเยีย่มหาฉันเลย แมก้ระทัง่พ่อและแม่ของฉัน พวก
ท่านหายไปไหน ท าไมถงึไมม่าดดู าดดูลีกูสาวคนน้ีบา้งเลย” 

ไหล่ของคนไขซ้ึ่งก าลงัรอ้งไหส้ะอกึสะอื้นจนตวัโยนถูก
บบีโดยมอืของพยาบาลสมร “ใช่ว่าคุณจะอยู่คนเดียวปะไร ที่
ผ่านมาเคยมคีนมาเยีย่มหาคุณอยู่บา้ง” 
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แพรวพกุิลรบีเชด็น ้าตาดว้ยแววตามคีวามหวงั “พ่อกบั
แมข่องฉนัหรอืจะ๊ หรอืว่าเพื่อนๆ ทีโ่รงเรยีน” 

พยาบาลสมรส่ายหน้า “คงจะเป็นญาติของคุณ หล่อ
เฟ้ียวเชียวล่ะ ชื่อคุณประพันธ์ เขาเป็นคนจัดการจ่ายค่า
รกัษาพยาบาลให้คุณ และคอยมาดูอาการของคุณบ้างเป็นครัง้
คราว” 

แพรวพกุิลขมวดคิ้ว เธอนึกไม่ออกว่าคนที่ชื่อประพนัธ์
คือใคร หรือว่าเขาจะเป็นผู้ชายที่เข้ามาติดพันเธออีกคน 
โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนทีร่าคาแพงลบิลิว่ เขา
คนนัน้คงจะมเีงนิทองมากมายถงึไดจ้า่ยค่ารกัษาพยาบาลใหเ้ธอ
ร่วมเดอืน เมื่อคดิได้เช่นนัน้เธอก็รูส้กึกลวัตวัเองขึ้นมาอีกครัง้ 
เวลา ๗ ปีที่ผ่านมา เธอได้กลายเป็นผู้หญิงเลวร้ายขนาดไหน
กนัแน่ 

 
ในขณะที่หญงิสาวใบหน้าหวานนอนอยู่บนเตียงคนไข้

อยา่งไรค้วามหวงั ประตูกถ็ูกเปิดออก 
“กานดา!” แพรวพกุิลตะโกนเรยีกชื่อเพื่อนขา้งบา้นซึง่ดู

โตขึน้มาก  
ผู้หญิงร่างผอมแห้งที่ชื่อกานดาเดินเข้ามาพร้อมกับ

ชะลอมในมอือย่างกล้าๆ กลวัๆ แต่ใบหน้าของเธอเคร่งเครยีด 
เธอจอ้งเขมง็มาทีค่นไขบ้นเตยีงอยา่งไมเ่ชื่อสายตา “พกุิลจรงิร”ึ 

คนไขบ้นเตยีงพยกัหน้า “เราเองจะ้” 
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“ฉันพาลูกชายคนโตมาหาหมอ บงัเอญิเหน็ชื่อเธอหน้า
ห้อง ก็เลยลองเขา้มาดู ไม่คดิว่าจะเป็นเธอจรงิๆ” กานดาเอ่ย
ด้วยเสียงสัน่ เธอเดินเข้ามามองดูผู้ป่วยใกล้ๆ อย่างไม่เชื่อ
สายตาก่อนจะวางชะลอมลงบนโต๊ะขา้งหวัเตยีง 

“กานดาตวัจ าเราไมไ่ดห้รอื แลว้นี่ตวัมลีกูตัง้แต่เมือ่ไร นี่
เราไมไ่ดเ้จอกนัมานานแค่ไหนแลว้” 

“เธอลมืไปแล้วหรอืว่าท าอะไรไว้บ้าง” กานดามองหน้า
ของเพื่อนรกัในวยัเดก็ซึ่งอาศยัอยู่ขา้งบ้านของเธออย่างแปลก
ใจ “หลงัจากทีน้่าไมแ้ละน้าผกาเสยี เธอกเ็ปลีย่นไป” 

รมิฝีปากบางของแพรวพกุิลสัน่ระรกิ น ้าตาแห่งความ
โศกเศรา้เสยีใจได้พรัง่พรูออกมา “ไม่จรงิใช่ไหม พ่อกบัแม่ตาย
ไปตัง้แต่เมือ่ไร” 

เมื่อกานดาได้พบความจริงว่าเพื่อนข้างบ้านที่โต
ดว้ยกนัมาความจ าเสื่อมกล็งัเลใจ แต่กย็อมเล่าความจรงิออกไป
ว่าพ่อแม่ของแพรวพกุิลถูกโจรยงิตายเมื่อเกอืบเจด็ปีก่อน และ
หลงัจากนัน้เธอกย็า้ยเขา้ไปเรยีนต่อทีพ่ระนคร 

แพรวพิกุลนัง่กอดเข่าตวัเองร้องไห้อย่างสะอึกสะอื้น 
เธอต้องเผชญิกบัความสูญเสยีครัง้ยิง่ใหญ่เมื่อพบว่าพ่อและแม่
จากไปแลว้ เธอแทบสิน้สตเิมื่อพบว่าขาดเสาหลกัในชวีติไปแลว้ 
และไม่รูว้่าตวัเองได้กลายเป็นคนเลวรา้ยตัง้แต่ตอนนัน้หรอืไม่ 
หากแต่น่าแปลกที่กานดาเล่าให้เธอฟังว่าเธอย้ายเขา้พระนคร
ไปเรยีนต่อ  
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“เราไดเ้รยีนต่อในมหาวทิยาลยัเลยหรอืจะ๊ เราไปหาเงนิ
มากมายมาจากไหน ค่าเล่าเรยีนคงแพงน่าดู ว่าแต่เรายา้ยไป
อยู่กบัใครทีพ่ระนคร ตวัพอจะรูไ้หม” แพรวพกุิลเอ่ยอย่างสะอกึ
สะอืน้ เสยีงของเธอสัน่เครอืจนแทบฟังไมรู่เ้ร ือ่ง 

“เธอได้เงนิก้อนโตจากผู้ชายคนหนึ่ง เขาอุปการะเธอ 
ส่งเสยีให้เธอเล่าเรยีนจนจบ” กานดาเอ่ยด้วยสีหน้าและท่าที
ฉุนเฉียว ซึ่งแพรวพกุิลเขา้ใจว่ากานดาคงจะรูส้กึน้อยเนื้อต ่าใจ
เพราะเธอจบแค่ ป.สีเ่ท่านัน้  

“มคีนอุปการะเราหรอื” แพรวพกุิลยิ้มออกมาทัง้น ้าตา 
เธอคลายกังวลว่าชายคนที่ส่งเสียเธอเล่าเรยีนคงจะไม่ใช่คน
ทีม่าตดิพนัเธอในทางชูส้าว 

“ถ้าหากฉันเป็นเธอ ฉันจะไม่ขอบคุณเขาหรอกนะ” 
กานดาเอ่ยอยา่งโมโห “เพราะเขาคอืคนทีท่ าใหเ้ธอเสยีคน” 

แพรวพกุิลเบกิตาโต “เราเสยีคน... อยา่งไรหรอืจะ๊” 
“เธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยล่ะ พิกุล” ผู้หญิงร่าง

ผอมเอ่ยก่อนจะหยบิชะลอม และหนัหลงัเดนิกลบัไป 
“ประเดีย๋วก่อน หากเราเคยท าอะไรไมด่กีบัตวัไว ้เราขอ

โทษ...” แพรวพกุิลพยายามรัง้เพื่อนขา้งบา้นเอาไว ้”เรารูด้วี่าตวั
จะใหอ้ภยัเรา เพราะตวัเป็นเพื่อนรกัทีแ่สนใจดขีองเรา” 

กานดาหนัหลงักลบัมาในทนัท ี“เพื่อนหรอื... หลงัจาก
ยา้ยไปพระนครเธอก็ไม่นับผู้หญงิบ้านนอกอย่างฉันเป็นเพื่อน
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ของเธอ เพราะตอนนั ้นเธอบอกว่าฉันเป็นเพียงลูกชาว ไร่
ชาวสวนจนๆ ไรก้ารศกึษากเ็ท่านัน้” 

แพรวพิกุลอ้าปากค้าง “เราเคยพูดจาดูถูกดูแคลนตัว
ขนาดนัน้เลยหรอื กานดา” 

“ น้อยไปสิ”  กานดาชายตามองเพื่อนในวัยเด็กที่
เปลี่ยนไปแล้วอย่างเย็นชา กานดาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ย่าน
เยาวราชใหห้ญงิสาวทีจ่ าอะไรไมไ่ดฟั้ง  

เมื่อห้าปีก่อนกานดาเข้าไปยังพระนคร และพบกับ
แพรวพกุิลทีเ่ยาวราชซึง่ก าลงันัง่กนิบะหมีพ่รอ้มกบัเพื่อนๆ ของ
เธอ กานดาจงึเขา้ไปทกัอย่างดใีจ เพราะตัง้แต่เธอยา้ยเขา้พระ
นครกไ็ม่ไดต้ดิต่อกนัอกีเลย ทว่าเธอกลบัมองกานดาทีนุ่่งผา้ถุง
และเสื้อสตุ่ีนตวัเก่าด้วยสายตารงัเกยีจเดยีดฉันท์ เธอบอกกับ
เพื่อนนักศึกษาของเธอว่าไม่เคยสนิทกบักานดามาก่อน เป็น
เพียงแค่คนที่แสร้งมาสนิทกับเธอเพื่อยกระดบัตวัเองเท่านัน้ 
จากนัน้เธอกเ็จยีดเงนิโยนใหก้านดาก่อนจะเดนิจากไปพรอ้มกบั
กลุ่มเพื่อนระดบัสงูของเธอ 

“ตัง้แต่เธอกลายเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผัน
ตวัเองเป็นผูด้มีเีงนิ เธอกแ็ทบเหน็ฉนัเหมอืนหมาตวัหนึ่งเลยล่ะ” 
เสยีงของกานดาสัน่เครอืดว้ยความโกรธ 

สายตาของหญงิสาวทีถู่กกล่าวหาว่าผนัตวัไปเป็นผูด้มี ี
เง ินได้แต่จ้องมองไปที่ชะลอมในมือของเพื่อนซึ่งเคยถูกเธอ
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พดูจาว่ารา้ยอยา่งเศรา้สรอ้ย “เรากลายเป็นคนเลวรา้ยขนาดนัน้
เลยหรอืกานดา... อภยัใหเ้ราดว้ยนะ” 

กานดาถอนหายใจเสียงดังอย่างเวทนาต่อเพื่อนที่
สูญเสยีความทรงจ าไป เธอตดัสนิใจเดนิกลบัมาวางชะลอมไว้
บนเตยีงให้หญงิสาว “ถ้าหากเธอลมืความเย่อหยิง่ไปแลว้ ก็คง
จะกลบัมากนิปลาเคม็ไดแ้ลว้กระมงั” 

“ปลาสลดิของโปรดเราเลยน่ี” แพรวพกุิลเปิดกระดาษที่
ห่อชิน้ปลาเคม็ในชะลอมซึง่ส่งกลิน่หอมฉุยขึน้มาเตะจมกู “หอม
น่ากนิเหลอืเกนิ ขอบใจนะจะ๊กานดา” 

“ฉันไปล่ะ ประเดีย๋วลูกชายฉันจะรอนาน” กานดาส่งยิม้
น้อยๆใหห้ญงิสาวใบหน้าสะสวยทีดู่เหมอืนจะกลบัมาเป็นเพื่อน
ของเธออกีครัง้ก่อนจะเดนิออกจากหอ้งไป 

แพรวพิกุลได้ทานอาหารกลางวนัของโรงพยาบาลที่
จ าเจมานานหลายวนัแต่วนันี้เธอมปีลาเคม็รสชาตอิร่อยที่แสน
คุน้เคย เธอได้ทานปลาเคม็ฝีมอืแม่ของกานดามาตัง้แต่เดก็จน
ตดิใจ  

“พีส่มรแบ่งปลาเคม็ไปกนิสจิะ๊” แพรวพกุิลแบ่งปลาสลดิ
เคม็แสนอร่อยให้พยาบาลที่คอยดูแล พาไปท ากายภาพบ าบดั
จนสนิทชดิเชือ้ และเขา้มาพูดคุยเป็นเพื่อนทุกวนัตัง้แต่เธอฟ้ืน
ขึน้มา 
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“ขอบคุณค่ะ” พยาบาลสมรรบัชิน้ปลาเคม็ในห่อกระดาษ
เอาไวก่้อนจะส่งยิม้ให้น้อยๆ “ของโปรดของตาสน ลูกชายของ
ฉนัเลย” 

แพรวพิกุลยิ้มดีใจที่ได้แบ่งปันให้แก่คนอื่น พยาบาล
สมรเป็นแมห่มา้ย เพราะสามขีองเธอเสยีชวีติไปดว้ยโรคทีร่กัษา
ไม่หายเมื่อหลายปีก่อน เธอจงึต้องเลี้ยงลูกชายเพยีงล าพงัและ
มกัจะพาลกูชายมาทีท่ างานดว้ยเสมอ 

 
ในช่วงบ่าย แพรวพกุิลคดิถึงพ่อและแม่ที่จากไปอย่าง

ไม่มวีนักลบั โดยที่เธอจ าเรื่องราวการตายของพวกท่านไม่ได้
แมแ้ต่น้อย เธอจ าไม่ได้ว่าท าบุญงานศพกี่วนั เผาศพพวกท่าน
อย่างไร เถ้ากระดูกของพวกท่านอยู่ที่ไหน และเธอร้องห่ม
รอ้งไหเ้สยีใจกบัการจากไปของพวกท่านอยูก่ีว่นั  

หญิงสาวดวงตาบวมช ้าได้แต่ถอนใจ เวลา ๗ ปีที่เธอ
สญูเสยีความทรงจ าไป เธอกลบักลายเป็นคนไมด่แีละกลายเป็น
เมยีน้อยของคนอื่น จนผู้คนต่างรงัเกียจเธอไปหมดแม้กระทัง่
เพื่อนขา้งบา้นทีโ่ตมาดว้ยกนั  

แพรวพกุิลหลบัตาลง เธอพยายามนึกถงึเรื่องทีย่งัอยูใ่น
ความทรงจ าของเธอ 

เธอเป็นลกูสาวคนเดยีวของพ่อไมแ้ละแม่ผกา อาศยัอยู่
ในบ้านไม้ยกพื้นสูงรมิคลองบางระมาด พ่อไม้เป็นชาวสวนมี
สวนผลไมห้ลายไรอ่ยูห่ลงับา้นในขณะทีแ่มผ่การบัจา้งเยบ็ผา้อยู่
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ที่บ้าน ทัง้สองช่วยกันท ามาหากินจนสามารถส่งเสียเธอเล่า
เรยีนไดส้งูถงึมอแปดซึง่กถ็อืว่าดทีีสุ่ดในคุง้น ้านัน้แลว้ เพราะพ่อ
น าผลไมใ้นสวนแบ่งไปขายในตลาด และฝีมอืการเยบ็ผา้ของแม่
ก็ประณีตงดงามไม่เหมอืนใคร มพีวกคุณนายจากคุ้งน ้าอื่นมา
จา้งตดัเยบ็เสือ้ผา้เป็นประจ า ครอบครวัของเธอจงึมรีายไดเ้ยอะ
พอสมควร ผดิกบัชาวบ้านละแวกนัน้ที่ไม่ค้าขายอะไรมากนัก 
ปลูกผักผลไม้และจับปลากินเองเสียส่วนใหญ่ อีกทัง้ยังส่ง
ลกูหลานเรยีนถงึแค่ ป.สีเ่ท่านัน้  

แพรวพิกุลสนิทกับกานดาซึ่งเป็นลูกสาวของคนข้าง
บา้น เธอมพีีช่ายซึง่อายมุากกว่าสามปี ชื่อ กติติ ในวยัเดก็แพรว
พกุิลมกัจะเล่นกับกิตติมากกว่าเพราะเธอชอบเล่นทโมนโจน
ทะยานเหมอืนเดก็ผูช้าย ปีนป่ายต้นไมเ้พื่อเกบ็ผลไมใ้นสวนมา
กนิและน าไปแบ่งคนอื่น อกีทัง้ยงักระโดดน ้าคลองเล่นกนัทัง้วนั 
และเมือ่เธอกลบับา้นมาในตอนเยน็ดว้ยเนื้อตวัทีฟ่กช ้าด าเขยีวก็
มกัจะโดนแม่ดุบ่อยๆ ในขณะทีก่านดาเป็นเดก็เรยีบรอ้ย เธอไม่
กลา้ปีนตน้ไมห้รอืเล่นอะไรแผลงๆ ดัง่เช่นแพรวพกุิลเลย  

‘พกุิล ระวงัจะตกลงมานะจ๊ะ’ กานดาเอ่ยเตอืนเพื่อนที่
ปีนขึน้ต้นมะรุม ในขณะที่พี่ชายของเธอปีนต้นละมุดขึน้ไปเก็บ
ผลลงมากนิ 

แพรวพกุิลในวยั ๑๑ จบัผา้ถุงตวัเองมดัเป็นโจงกระเบน
ปีนต้นไมสู้งเพื่อสอยผลมะรุม ‘ไม่ต้องห่วงหรอกน่า เราเปรีย้ว
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ปากอยากกินแกงส้มมะรุมฝีมอืป้าชื่นจะแย่ ’ ป้าชื่นคอืแม่ของ
กติตแิละกานดาผูม้ฝีีมอืในการท าอาหารเป็นเลศิ  

‘ระวงัเถดิ กิง่มะรุมมนัอ่อน ประเดีย๋วจะตกลงมาแขง้ขา
หกั แล้วจะหาว่าพีไ่ม่เตอืน’ กติตหิวัเราะก่อนจะสอยละมุดและ
โยนลงไปใหน้้องสาวทีร่อรบัอยูด่า้นล่าง 

‘พีก่ติตแิช่งฉันเรอะ’ แพรวพกุิลควา้มะรุมขวา้งใส่กติตทิี่
อยู่บนต้นละมุดถดัไปจากต้นมะรุมของตน แต่ขว้างเท่าไรก็ไม่
โดนกติตเิสยีท ี

‘เปรีย๊ะ’  
‘กรีด๊’ 
‘ตุบ้’ 
‘โอ๊ย’ แพรวพกุิลรอ้งลัน่สวนเมื่อกิง่มะรุมหกั เธอตกลง

มาบัน้ทา้ยกระแทกพืน้อย่างแรง 
กิตติรบีปีนลงมาจากต้นไม้อย่างตกใจ เขาถามเพื่อน

ของน้องสาวอย่างห่วงใยเมื่อเธอยกมือขึ้นลูบบัน้ท้ายตัวเอง
ป้อยๆ ‘เป็นอยา่งไรบา้งพกุิล เจบ็มากหรอืไม่’ 

แพรวพกุิลรบีลุกขึน้ยนืดว้ยความช่วยเหลอืของกานดา 
‘เจบ็ส ิกน้ตอ้งช ้าเป็นแน่’ 

‘แขง้ขาไม่หกักด็แีลว้ พีไ่ม่อยากถูกน้าไมเ้ฆีย่นตี’ กติติ
เอ่ยก่อนจะช่วยพยงุเดก็สาวใบหน้าหวาน 

‘พ่อไม่ตพีี่กิตตหิรอก ถ้าพี่กติตจิะช่วยอุ้มฉันกลบับ้าน 
ฉันเจบ็ขอ้เทา้ดว้ย’ แพรวพกุิลแสรง้ท าทเีดนิไม่ไหว และกติตกิ็
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ตอ้งยอมใหเ้ธอขีห่ลงักลบัไปยงับา้นโดยรบีเดด็ผลมะรุมทีร่ว่งลง
มาพรอ้มกบักิง่ทีห่กัไปใหแ้มข่องเขาท าแกงสม้แสนอรอ่ยใหก้นิ  

เมื่อถึงหน้าบ้านของเด็กชายและเด็กหญิงข้างบ้าน 
แพรวพกุิลก็กระโดดลงจากหลงัของเดก็ชายและรบีวิง่ขึน้บนัได
ไปพรอ้มกบัมะรมุในมอืดว้ยความหวิ  

‘อะไรกัน พิกุลไม่เจ็บข้อเท้าแล้วหรือไร ’ กิตติได้แต่
โวยวายตามหลงัเมือ่รูต้วัว่าโดนเดก็สาวหลอกเขา้ใหแ้ลว้ 

บา้นไมย้กพื้นสูงขนาดเลก็มพีื้นที่เปิดโล่งด้านหลงัเป็น
ครวัทีผู่เ้ป็นแม่ใชท้ ากบัขา้วและเป็นสถานทีท่ีเ่ธอจะใชเ้วลาส่วน
ใหญ่ของวนัอยูท่ีน่ี่  

ในระหว่างที่ชื่นก าลังท ากับข้าวอยู่นัน้ กานดาใช้มีด
ปลอกเปลอืกละมดุใหพ้ีช่ายของเธอและแพรวพกุิลไปพลางๆ  

‘ขอบใจนะกานดา’ เด็กสาวก้นช ้าหยบิละมุดเข้าปาก
อยา่งเอรด็อรอ่ย 

‘ไม่เหน็ต้องขอบใจอะไรเลย เราสติ้องขอบใจตวั ผลไม้
จากสวนของตวัแท้ๆ ’ 
  แพรวพิกุลมกัจะน าผกัผลไม้ในสวนแบ่งให้บ้านของ
กิตติและกานดาเสมอ ในขณะที่แม่ของพวกเขาก็มักจะน า
อาหารทีป่รงุเสรจ็แลว้มาแบ่งใหบ้า้นของเธอเป็นการแลกเปลีย่น 
 ‘วนันี้ป้ามปีลาสลดิเคม็ตากแห้งใหเ้อง็ด้วยนะพกุิล ’ ชื่น
เอ่ยถงึอาหารโปรดของเดก็สาวขา้งบา้นทีท่ าตาโตดใีจ ‘ฝากเอา
ไปใหแ้มผ่กาดว้ยล่ะ’ 
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 ‘ขอบใจจะ้ป้าชื่น’ แพรวพกุิลแสดงสหีน้าดใีจ วนันี้ถงึแม้
เธอจะเจบ็ก้นจากการตกต้นไม้ แต่ก็ได้กินของอร่อยๆ หลาย
อยา่งจนลมืความเจบ็ไปเลยทเีดยีว 

แต่เมือ่เวลาผ่านไป เดก็ทัง้สามโตขึน้เป็นหนุ่มสาว กติติ
ก็สมคัรเข้าเป็นทหารและย้ายไปอยู่ในค่ายทหารที่ปราจนีบุร ี
แพรวพกุิลจงึจ าเป็นต้องลดความทโมนลง เพราะมกีานดาผูแ้สน
เรยีบรอ้ยเป็นเพื่อนสนิทเพยีงคนเดยีว จากปีนต้นไม ้กระโดด
น ้าคลอง แข่งว่ายน ้า ขีม่้าส่งเมอืง ตี่จบั เธอจงึเหลอืเพยีงการ
เล่นขายของ โยนหมากเกบ็ และจ ้าจีม้ะเขอืเปาะ การละเล่นของ
เดก็ผูห้ญงิทีก่านดาสนใจเล่นเพยีงเท่านัน้  

ในช่วงระหว่างเรียนในชัน้มัธยม แพรวพิกุลนัง่เรือ
ออกไปเรยีนที่โรงเรยีนวดัในเขตบางกอกน้อยทุกเช้า ทิ้งให้
กานดาอยู่กบับ้านรอเธอกลบัมาในตอนเยน็ ซึ่งทุกเยน็กานดา
จะนัง่ดูแพรวพกุิลท าการบ้านที่ท่าน ้า และแพรวพกุิลก็จะสอน
หนงัสอืกานดาซึง่ไมม่โีอกาสไดเ้รยีนต่อไปในตวั 

ทุกวนัหยุดสุดสปัดาห์ เพื่อนที่โรงเรยีนของแพรวพกุิล
มกัจะนัดกนัไปเดนิเล่นแถวย่านบางล าพู ในขณะที่แพรวพกุิล
ต้องช่วยแม่เยบ็ผา้อยู่ทีบ่้าน อกีทัง้ยงัต้องช่วยพ่อท าสวนพรวน
ดนิ เธอสวมใส่เสือ้ผา้ทีแ่ม่เป็นผูต้ดัให ้ในขณะทีเ่พื่อนๆ ไดส้วม
ใส่เสื้อผ้าโก้หรูที่ตัดจากร้านตรงข้ามส าเพ็ง ในตอนนัน้แพรว
พกุิลที่เริม่โตเป็นสาวและอยากจะรกัสวยรกังามบ้างรู้สกึมปีม
ดอ้ย เพราะเธอไม่เคยไดแ้ต่งตวัสวยออกไปเทีย่วกบัคนอื่นเลย 
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และทุกต้นสปัดาห์เธอได้แต่รอฟังเพื่อนๆ เล่าถึงห้างร้านเปิด
ใหม ่ทรงผมยอดนิยม ภตัตาคารจนี โรงหนงั และงานเตน้ร า ซึง่
เธอได้แต่ฝันและจนิตนาการไปถงึความสวยงาม หรูหรา ของ
ยา่นเฟ่ืองฟูในพระนคร     

ความทรงจ าในวยัเด็กของแพรวพิกุลท าให้เธอคดิถึง
เพื่อนๆ และพ่อกบัแมข่องเธอเหลอืเกนิ 

 
ประตูหอ้งผูป่้วยถูกเปิดออกอกีครัง้ และขายาวของชาย

คนหนึ่งได้ก้าวเขา้มาในห้อง แพรวพกุิลจอ้งมองชายคนนัน้ตา
คา้ง เขาแต่งตวัโก้เหมอืนนายหา้งฝรัง่ ใส่สูทสคีรมี ผูกเนคไทน์ 
สวมรองเท้าหนังสนี ้าตาล ชายคนนัน้ถอดหมวกราคาแพงใบสี
เดียวกับสูทออกเผยให้เห็นทรงผมถูกจัดแต่งทรงมาอย่าง
เรยีบรอ้ย เขาคงใส่ครมีแต่งผมจนเรยีบสนิท ไม่มผีมสกัเสน้เดง้
ออกมาปรกใบหน้าเลยแม้แต่เส้นเดียว ผิวพรรณผ่องแผ้ว
เหมอืนผู้รากมากดทีี่ไม่ต้องกร าแดดจากการท างานในไร่สวน 
คิว้หนาของเขาด าสนิทถูกยกขึน้ จมกูโด่งราวกบัเหยีย่วและรมิ
ฝีปากหยกัเหยยีดออกเลก็น้อยเมือ่ดวงตาคู่คมโตสถ่ีานจอ้งมอง
มาที่เธอ โดยรวมแล้วใบหน้าของเขาคมเข้มหล่อเหลายิง่กว่า
พระเอกในโรงลเิก  

แพรวพิกุลจ้องมองไปในดวงตาคมเข้มสีถ่านอันน่า
หลงใหลคู่นัน้แล้วเธอก็จ าเขาได้ในที่สุด เขาคอื ‘คุณประพนัธ์ 
ศรยัสวสัดริกัษ์’  
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‘ประพนัธ ์ศรยัสวสัดริกัษ์’ มอีายุมากขึน้กว่าเดมิจาก
ตอนทีแ่พรวพกุิลพบเจอเขาล่าสุด แต่เธอกย็งัจ าเขาไดด้ ีเขาคอื
คนที่มกัจะมาเยีย่มหาแม่ของเธอบ่อยครัง้ตัง้แต่เธอยงัเล็ก แต่
ปัจจุบนัเขาคอืคนที่จ่ายค่ารกัษาพยาบาลใหแ้ก่เธอ และคอยมา
เยีย่มดอูาการของเธอตามทีพ่ยาบาลสมรกล่าวไว ้

ประพนัธ์ เป็นลูกของพระยาสุรศกัดศิรยั พ่อไมแ้ละแม่
ผกาของแพรวพกุิลเคยท างานอยู่ในบ้านของท่านมาก่อน พ่อ
ของเธอเป็นคนสวน ในขณะที่แม่ของเธอรบัหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
ดแูลประพนัธต์ัง้แต่เกดิ  

แพรวพิกุลยงัจ าวันแรกที่พบเจอกับเขาได้ ประพนัธ์
เดนิทางมาหาแม่ของเธอทีบ่า้นสวนรมิคลอง ในตอนนัน้เขาอายุ
เพยีง ๒๖ เพิง่เรยีนจบกลบัมาจากเมอืงนอกไดไ้มน่าน กป็ฏเิสธ
ทีจ่ะเขา้รบัราชการเหมอืนกบัพ่อและญาตพิีน้่องของตวัเอง แต่
กลบัลงทุนสรา้งกจิการหนงัสอืพมิพข์องตวัเองโดยไมย่อมใชเ้งนิ
ของครอบครวั ทว่าโชคไม่เขา้ขา้ง ชายหนุ่มต้องประสบปัญหา
ธุรกจิลม้ กจิการหนงัสอืพมิพข์องเขาไปไมร่อด  

ในตอนนัน้แพรวพกุิลอายุได้เพยีง ๑๑ ปี เธอลอบมอง
ชายหนุ่มในวยั ๒๖ รปูร่างสูงโปร่ง ใบหน้าหล่อคมเขม้ทีเ่ตม็ไป
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ด้วยความเหนื่อยล้า ที่พึ่งของเขาในตอนนัน้คอืแม่ผกาซึ่งเคย
เลีย้งดเูขามาแต่เลก็   

‘ไม่เป็นไรนะคะคุณประพนัธ์’ ผกาใหก้ าลงัใจเขาโดยยก
มอืขึน้ลูบศรีษะของชายหนุ่มในวยั ๒๖ ทีน่อนหนุนตกัเธอพรอ้ม
น ้าตา ‘คนเราล้มแลว้กต็้องลุกขึน้มาใหม่ คุณยงัหนุ่มยงัแน่นยงั
มแีรงสูต่้ออกีไกล เชื่อผกาเถอะค่ะ’ 

 ผกาเอื้อมไปหยบิกล่องสงักะสใีต้เตยีงนอนของตนซึ่ง
ครัง้หนึ่งเคยเป็นกล่องใส่ขนมอบของฝรัง่ ภายในบรรจุเงนิไว้
จ านวนมาก เงนิที่เธอสะสมมาทัง้ชวีติ เธอหยบิธนบตัรจ านวน
หนึ่งซึง่ถูกมดัรวมกนัอยูห่ลายปึกมอบใหเ้ขา 

ประพนัธ์รบีลุกขึน้นัง่ก่อนจะจบัมอืของผกาเอาไว้ ‘เงนิ
พวกนี้ แม่ผกาเกบ็เอาไวใ้ชเ้ถดิ ลูกสาวแม่ผกายงัเลก็คงตอ้งกนิ
ตอ้งใชอ้กีมาก’ 

ผกาได้แต่ส่ายหน้า ‘มนัเป็นเงนิจ านวนไม่มากมายนัก 
เพราะเมื่อปีที่แล้วมนี ้าท่วมใหญ่ต้นทุเรยีนหลายต้นยนืต้นตาย 
แต่เงนิทีเ่หลอือยู่นี้มนัคอืเงนิทีผ่กาสะสมมาทัง้ชวีติ ไม่ตายผกา
กห็าใหมไ่ด ้ตอนน้ีคุณประพนัธจ์ าเป็นตอ้งใชเ้งนิ ผกาจงึมอบให้
คุณน าไปฟ้ืนฟูกจิการ ได้ก าไรคนืมาเมื่อไรค่อยน ามาคนืผกาที
หลงั’ 

ประพนัธ์ก้มลงดูเงนิจ านวนไม่ถึงพนับาททัง้น ้าตา มนั
เป็นเงนิจ านวนไมม่ากส าหรบัเขา ทว่ากลบัมคีุณค่าทางจติใจต่อ
เขามากมายเหลอืเกนิ เพราะมนัคอืเงนิทีผ่กา หญงิซึง่เขาเคารพ
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นับถอืเหมอืนแม่แท้ๆ อีกคนเป็นผู้มอบให้ ซึ่งเขามัน่ใจว่าเงนิ
กอ้นน้ีจะน าความโชคดมีาใหแ้ก่เขา เหมอืนพรอนัศกัดิส์ทิธิจ์าก
ผูม้พีระคุณทีจ่ะท าใหเ้ขามแีรงและก าลงัใจลุกขึน้มาใหมอ่กีครัง้ 

แลว้กเ็ป็นจรงิอย่างทีว่าดหวงั ดว้ยเงนิจ านวนไม่ถงึพนั
ทีผ่กามอบใหใ้นวนันัน้ ประพนัธส์ามารถตัง้หลกัขึน้มาใหม ่และ
น าเงินทัง้หมดไปคืนเธอได้ภายในปีเดียว โดยสร้างกิจการ
หนงัสอืพมิพจ์นใหญ่โตมาถงึปัจจบุนั  

หลงัจากนัน้เขาก็แวะมาเยีย่มหาผกาทุกๆ สองถงึสาม
เดือนพร้อมกับของฝากมากมาย แต่แพรวพิกุลก็ไม่เคยได้
พดูคุยกบัเขา เพยีงยกมอืไหวแ้ลว้รบีหลบไปเท่านัน้ 

 
ประพนัธใ์นวยั ๔๐ เดนิมายงัเตยีงของหญงิสาวทีย่งัคง

สวมเฝือกอ่อนทีค่อ  
“ฟ้ืนแลว้หรอืแพรวพกุิล ฉันเพิง่กลบัมาถงึพระนครเมื่อ

ช่วงสาย พอไดข้่าวจากโรงพยาบาลทีแ่จง้ว่าเธอฟ้ืนมาหลายวนั
แลว้กร็บีมาหาเธอทนัท”ี  

หญงิสาวรูส้กึว่าหวัใจของตวัเองเต้นรวั ชายผูม้ใีบหน้า
หล่อเหลาก าลงัแสดงท่าทเีป็นห่วงเป็นใยเธออย่างน่าแปลกใจ 
เพราะเธอไม่เคยพูดคุยกบัเขามาก่อน อกีทัง้เธอยงัจ าไดว้่าเขา
แต่งงานแล้ว เธอควรจะหลีกเลี่ยงผู้ชายที่แต่งงานแล้วเป็นดี
ทีสุ่ด  
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ชายร่างสูงเดินเข้ามาแตะแขนของเธออย่างอ่อนโยน 
“เธอเป็นอยา่งไรบา้ง เจบ็ตรงไหนหรอืไม่” 

หญงิสาวรูส้กึรอ้นวาบไปทัง้ตวั มอืใหญ่ของเขาทีก่ าลงั
จบัแขนของเธออยู่ท าให้เธอหวาดหวัน่ในใจ ความรู้สกึแบบนี้
เธอไม่เคยมใีห้ใครมาก่อน มนัเป็นครัง้แรกที่เธอรู้สกึประหม่า
ขนาดนี้ 

เมื่อเธอไม่ตอบ เขาก็บบีแขนของเธอแน่นขึน้และนัน่ก็
ยิง่ท าใหห้วัใจของเธอสบูฉีดแรงขึน้มากกว่าเดมิ  

“เป็นอะไรไปเล่า ท าไมถึงไม่ตอบฉันบ้าง เธอคงจะ
ตกใจมากกบัเรือ่งทีเ่กดิขึน้ และคงเจบ็มากใช่ไหม” เสยีงของเขา
ฟังดนุู่มนวลเหลอืเกนิ 

“เอ่อ... ฉันยงัเจบ็ตน้คออยูบ่า้ง ส่วนเรือ่งแขนขากย็งัไม่
แขง็แรงด ีต้องฝึกกายภาพบ าบดัไปอกีหลายวนักว่าจะกลบัมา
เดนิไดด้งัเดมิ” แพรวพกุิลตอบเสยีงเบา 

“ไม่เป็นอะไรมากกด็แีลว้” ท่าทเีป็นห่วงเป็นใยของชาย
วยั ๔๐ กลบัเปลี่ยนไปเป็นเยน็ชา แล้วเขาก็เริม่ต่อว่าเธอด้วย
ท่าทโีมโหทนัท ี“เธอกล้าขบัรถด้วยความมนึเมาจากสุราจนท า
ใหเ้กดิอุบตัเิหตุไดอ้ยา่งไร”  

หญงิสาวอ้าปากคา้ง เธอตกใจทีถู่กต่อว่าอยา่งไม่ทนัตัง้
ตวั  

“เธอท าใหโ้กสนตอ้งตาย มหิน าซ ้าชื่อของเธอยงัหราอยู่
บนหน้าหนังสอืพมิพ์เกือบทุกฉบบั พอข่าวการตายของโกสน
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แพร่ออกไป ภรรยาของเขาก็ประกาศให้คนในสงัคมรูก้นัทัว่ว่า
เมยีเกบ็ของเขาคอืใคร” 

แพรวพกุิลเมม้ปากแน่น เธอไม่พอใจทีเ่ขาท าตวัเหมอืน
เป็นผูป้กครองของเธอถงึกลา้มาต่อว่าเธอไมห่ยดุแบบนี้ ทัง้ๆ ที่
เธอและเขาไม่ไดส้นิทสนมอะไรกนัแมแ้ต่น้อย เขาเป็นเพยีงคน
ที่แม่ของเธอเคยเลี้ยงดู อีกทัง้ยงัมายมืเงนิแม่ของเธออีกด้วย 
แลว้ท าไมเธอจะตอ้งทนฟังเขาต่อว่าเสยีๆ หายๆ ดว้ย 

หญงิสาวจอ้งตาแขง็กรา้วของเขากลบั “ช่างปะไร ไม่มี
ใครรูจ้กัสนใจฉันอยู่แลว้นี่ ฉนักเ็ป็นแค่เดก็ผูห้ญงิโง่ๆ  คนหนึ่งที่
ไมรู่ว้่าอะไรเขา้สงิถงึไดท้ าเรือ่งขดัจรยิธรรมลงไปแบบนัน้”  

“ยงัมหีน้ามาเถียงฉันอีก คนเขาพูดกนัไปทัว่พระนคร
อย่างสนุกปากได้เกือบเดือนแล้ว ต่อไปนี้เธอคงไม่มทีี่ยนืใน
สงัคมนี้แล้วกระมงั” เสยีงเขม้ของประพนัธด์งักกึก้องไปทัว่หอ้ง
สีเ่หลีย่ม  

แพรวพกุิลไดแ้ต่ขมวดคิ้ว “คุณพูดราวกบัว่าฉันเป็นคน
เด่นคนดงัในสงัคมเยีย่งนัน้ล่ะ” 

ชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่เดินเข้ามาใกล้เธอขึ้นเรื่อยๆ 
“ดาวเด่นในยามราตรอียา่งเธอก าลงัถ่อมตวัอยา่งนัน้หรอื” 

หญงิสาวยกนิ้วขึน้ชีต้วัเอง “ฉนันะหรอืดาวเด่น” 
“ทุกงานเต้นร าในพระนคร ต้องมีเธอเป็นดาวเด่น 

เพราะเธอจะสวมชุดที่สวยที่สุด แพงที่สุด และเต้นร ากบัผู้ชาย
แทบทุกคนในงาน” 
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“แลว้ท าไม... ฉนัถงึจ าอะไรดีๆ  แบบนัน้ไมไ่ดเ้ลยล่ะ”  
แพรวพกุิลอ้าปากค้างอกีครัง้ เธอไม่อยากเชื่อหูตวัเอง

เลย นี่เธอเคยเป็นคนเด่นคนดงั มเีงนิทองมากมายขนาดซือ้ชุด
แพงๆ ใส่เลยหรอื อกีทัง้เธอไม่เคยเรยีนเต้นร าเลยด้วยซ ้า แต่
ในใจก็อยากรู้ถึงความรู้สึกของการเป็นดาวเด่นอยู่ไม่น้อย 
เพราะตัง้แต่เกดิมาเธอก็เป็นเพยีงสาวชาวสวน อย่างมากก็ขึน้
ต้นไม้เก่งและเถียงกบัเด็กผู้ชายที่มาระรานกานดาได้ การได้
เป็นที่รู้จ ักและชื่นชมของคนในสังคมคงจะเป็นเรื่องที่ น่า
เหลอืเชื่อเกนิไปส าหรบัเธอ 

“นี่เธอความจ าเสื่อมจรงิๆหรอืแพรวพกุิล” ชายใบหน้า
หล่อเหลาเอ่ยอย่างตกใจ “อย่างทีคุ่ณหมอกลวัว่าเธอจะสูญเสยี
ความทรงจ าไปหลงัจากทีเ่ธอหมดสตไิปนาน” 

แพรวพกุิลจอ้งมองผูช้ายทีพู่ดพร ่าอยู่คนเดยีวอย่างเสยี
สติ “ฉันจ าอะไรไม่ได้เลยจรงิๆ แม้กระทัง่การตายของพ่อแม่
ของฉนั... ว่าแต่คุณมาสนิทกบัฉนัตัง้แต่เมือ่ไร” 

ประพนัธ์เดินไปนัง่บนเก้าอี้ด้วยมาดโก้แบบนักเรยีน
นอก “ฉันเคยเป็นผู้ปกครองของเธอ หลงัจากที่พ่อแม่ของเธอ
เสยี ฉนักม็อบเงนิกอ้นใหเ้ธอและส่งเสยีเธอเล่าเรยีน” 

“แค่นัน้ใช่ไหมคะ” หญิงสาวถามย ้าอีกครัง้เพื่อความ
แน่ใจในความสมัพนัธ์ของเธอและเขา เพราะเขาแต่งงานแล้ว 
เธอหวงัว่าคงไม่ได้ไปมสีมัพนัธล์กึซึง้กบัผูช้ายที่มพีนัธะอกี แต่
ความรูส้กึในใจที่เธอมต่ีอเขาตัง้แต่แรกพบในวนันี้ท าให้เธอไม่
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มัน่ใจเลย ท าไมหวัใจของเธอถงึสัน่ไหวขนาดนี้ คลา้ยกบัว่ามนั
ก าลังเรียกร้องให้เธอจดจ าเรื่องราวบางอย่างในอดีตที่เธอ
หลงลืมไปจนหมดสิ้น เธอกลวัเหลือเกินว่าเธอจะเคยรู้จกักับ
ความรกัและเขาคอืคนทีเ่ธอรกั  

ประพนัธพ์ยกัหน้าตอบ “ใช่ เพราะฉนัเหน็แก่แม่ผกาซึง่
เป็นผูม้พีระคุณของฉนั” 

“ถ้าแค่นัน้ก็แล้วไป ฉันก็แค่กลวัว่า... ฉันกบัคุณ... เรา
จะเคย...” แกม้ของหญงิสาวกลายเป็นสแีดงทนัท ี

“ฉันกบัเธอ เราไม่เคยมอีะไรกนั และไม่มวีนัจะมอีะไร
แบบที่เธอก าลงัคดิด้วย” ประพนัธ์เอ่ยเสยีงดุ ก่อนจะกระแอม
ออกมาดว้ยท่าทปีระหมา่ 

แพรวพิกุลลอบถอนหายใจ อย่างน้อยเธอก็คงจะมี
ความสมัพนัธก์บัชายเพยีงแค่คนเดยีวทีเ่สยีชวีติไปแลว้ 

“อย่างไรก็ตาม เธอไม่ได้เห็นฉันเป็นผู้ปกครองหรอก” 
ชายหนุ่มยนืขึน้ก่อนจะจดกระดุมเสื้อสูทของตวัเอง “เพราะฉัน
เอ่ยหา้มอะไรเธอกไ็มเ่คยฟัง ทัง้ยงัคบเพื่อนไมด่จีนเสยีคน” 

ประพนัธ์ทิ้งให้หญิงสาวคิดกังวลถึงนิสยัของตัวเองที่
เปลีย่นไป เพราะเธอไปคบเพื่อนทีไ่มด่อียา่งนัน้หรอกหรอื 

 
ผู้มาเยีย่มไขร้ายถดัไปในวนันัน้คอื หญงิสาวที่แต่งตวั

ดว้ยชุดกระโปรงสุ่มสชีมพู เธอสวมรองเทา้สน้สูงสขีาวทีดู่จะท า
ใหเ้ธอเดนิเหนิล าบาก ผมสัน้ของเธอถูกดดัเป็นลอนสวยเหมอืน
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แหม่มฝรัง่ และยงัทาปากด้วยลปิสติกสชีมพูสดเข้ากบัชุดของ
เธออกีดว้ย 

“พอฉันรู้ข่าวจากยายรตีเมียของคุณโกสนที่ ป่าว
ประกาศไปทัว่ว่าเธอฟ้ืนแลว้ ฉันกร็บีมาหาเธอทนัท ีนี่เธอรูไ้หม
ว่ายายรตนีัน่มนัสาปแช่งเธอทุกวนั เอาเธอไปพูดนินทาสาดเสยี
เทเสยีหมด ดนีะทีเ่ธอดวงแขง็ยงัไม่ตายไปเสยีก่อน” ผูห้ญงิใน
ชุดกระโปรงสชีมพูสดเดนิมานัง่บนเตยีงคนไข้ของเธอก่อนจะ
ยกมอืขึน้ดสูเีลบ็ของตวัเองทีท่ามาใหม่ 

แพรวพิกุลมองหญิงสาวแสนสวยตรงหน้า “คุณเป็น
เพื่อนของฉนัหรอืจะ๊” 

“นี่สมองเธอกระทบกระเทอืนจนความจ าเสื่อมหรอืไง” 
ผู้หญิงแสนสวยหนัมามองหน้าซีดเซยีวของผู้ป่วยอย่างงุนงง 
“ฉนัร าไพ เพื่อนสนิทของเธอไง” 

แพรวพิกุลจ้องมองเพื่อนสนิทของตัวเองด้วยความ
แปลกใจ ไมอ่ยากจะเชื่อว่าเธอเคยมเีพื่อนแบบนี้ดว้ย 

“นี่เธอนอนสลบไปกี่วนัจนสมองกลับไปแล้วหรือนี่ รู้
ไหมว่าที่ห้างต.เงก็ชวน น าเขา้น ้าหอมจากเมอืงฝรัง่ใหม่ๆ มา
เต็มไปหมด” เธอพยายามยื่นข้อมือมาให้คนป่วยดมกลิ่น
น ้าหอมใหมข่องเธอ 

จู่ๆ  ร าไพกท็ าจมกูฟุดฟิดเมือ่ไดก้ลิน่อะไรบางอย่าง  
“กลิน่อะไรเหมน็จรงิ” 
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แพรวพกุิลหนัไปมองต้นตอของกลิน่ในห่อกระดาษที่
ไดม้าจากกานดา “ปลาเคม็จะ้ ฉันยงัเหลอือกีหนึ่งชิน้ เธอเอาไป
กนิเสยีส”ิ 

“อะไรกนัแพรวพกุิล เธอกนิอะไรแบบนี้ด้วยหรอื เหมน็
จะตาย” ร าไพยกมอืขึ้นปิดจมูกตวัเอง แล้วรบีลุกขึ้นจากเตียง
ก่อนจะลว้งมอืไปหยบิของบางอยา่งในกระเป๋าของเธอ 

ร าไพหยบิบุหรี ่๒ มวนและไฟแชคออกมาจากกระเป๋าสี
ขาวใบเลก็ ก่อนจะยืน่บุหรีใ่หแ้พรวพกุิลหนึ่งมวน  

คนป่วยรบีส่ายหน้าปฏเิสธ เธอตกใจที่ตวัเองเคยกล้า
สูบบุหรี่ ท าตวัเป็นสาวเปรี้ยวเหมอืนกบัร าไพได้ขนาดนี้ เมื่อ
ร าไพตัง้ท่าจะสบูบุหรีก่ลางหอ้ง แพรวพกุิลกร็บีหา้ม  

“เอ่อ... เธอออกไปสูบขา้งนอกไดไ้หมจ๊ะ ฉันก าลงัป่วย
อยูไ่มอ่ยากดมกลิน่” 

ร าไพหวัเราะออกมา “แต่ก่อนฉันเหน็เธอป่วยเป็นไขก้็
ยงัหยบิบุหรีม่าสบูน่ี” 

แพรวพกุิลอ้าปากคา้งอกีครัง้ นี่เธอเป็นผูห้ญงิแบบไหน
กนั ไมร่กัษาสุขภาพของตวัเองเอาเสยีเลย 

“ง ัน้ฉันไปล่ะ นัดกับคุณเดชเอาไว้ เขาจะพาไปกิน
บะหมี่เป็ดตุ๋นร้านจี้จงหว่อที่วงับูรพา และจะไปดูหนังกนัต่อที่
โรงหนังควนีส์ แลว้สุดสปัดาหน์ี้เขาจะพาฉันไปหวัหนิดว้ยล่ะ นี่
ฉันต้องไปพาหุรดัพรุ่งนี้ ต้องหาผ้าใหม่ๆ ไปจา้งห้องเสื้อนภา
ตดัอกี”  
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“สามขีองเธอใจดจีงั” แพรวพกุิลเอ่ยพรอ้มรอยยิม้อย่าง
ตื่นเต้น เธอไม่เคยไปวงับูรพา ไม่เคยไปดูหนังในโรงมหรสพ 
หรอืแมแ้ต่ไปเทีย่วต่างจงัหวดัเลยสกัครัง้เดยีว 

ร าไพหวัเราะพรดืออกมา “ใครจะเอาคนแบบนัน้เป็นผวั 
อว้นกอ็้วน แก่กแ็ก่ ฉนักแ็ค่คบเล่นๆ เท่านัน้ เพราะตอนนี้ธุรกจิ
รา้นทองของเขาก าลงัรุง่เรอืง”   

ร าไพหนัหลงัเดนิออกจากหอ้งไปทัง้ๆ ทีป่ากของเธอยงั
คาบมวนบุหรี่เอาไว้ “ว่าแต่คุณโกสนทิ้งสมบตัิอะไรไว้ให้เธอ
ก่อนตายมากพอหรอืเปล่า” 

เมื่อแพรวพกุิลส่ายหน้า ร าไพก็คายบุหรี่ออกมาใส่มอื
ตวัเอง “แม่เจา้โว้ย... เมยีคุณโกสนคงจะเคม็น่าดู แต่ช่างเถอะ
เธอยังสวยยังสาว โชคดีที่หน้าของเธอไม่ได้เสียโฉมจาก
อุบตัเิหตุรถชน ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไรกค็่อยหาผูช้ายรวยๆ 
คนใหมก่แ็ลว้กนั”  

แพรวพิกุลยกมือขึ้นทาบอกอย่างตกใจ เธอกลัว
เหลอืเกนิว่าทีผ่่านมาเธอจะมนีิสยัเหมอืนกบัเพื่อนสนิทคนนี้ของ
เธอ ดูจากการพูดการจาที่โจ๋งครึ่มไม่สุภาพเรยีบร้อย ท่าทาง
การแต่งตัวที่เปรี้ยวจนเข็ดฟัน อีกทัง้การมาเยี่ยมเยยีนของ
ร าไพยงัไม่มกีาละเทสะ เพราะเธอไม่ถามถงึสุขภาพของแพรว
พกุิลเลยแมแ้ต่น้อย  

แพรวพกุิลอยากจะรูว้่าเวลาที่ผ่านมา๗ปีนัน้ เธอได้ท า
อะไรลงไปบ้าง ท าไมเธอถึงกลายเป็นคนนิสยัไม่ดอีย่างนี้ ถ้า
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หากพ่อและแม่ของเธอยงัมชีีวิตอยู่และได้ล่วงรู้ว่าเธอท าตัว
เหลวแหลกแค่ไหน พวกท่านคงใจสลาย 

 
ในทุกเช้า พยาบาลสมรจะคอยพาแพรวพิกุลไปฝึก

กายภาพบ าบดั โดยประพันธ์จะแวะมาเยี่ยมหาเธอก่อนเข้า
ท างานพรอ้มกบัหนังสอืพมิพ์เสรสียามจากส านักพมิพ์ของเขา
ใหเ้ธอเอาไวอ่้านเล่นแกเ้หงา เขามกัจะรอดเูธอกนิขา้วเชา้ เสรจ็
แลว้กจ็ากไปโดยทัง้สองไมไ่ดพ้ดูคุยอะไรกนัมากมาย เพราะเธอ
ไม่รู้จ ักเขาดีและไม่รู้ว่าควรจะพูดเรื่องอะไรกับเขา โดยบท
สนทนาของทัง้สองมเีพยีงแต่การถามตอบสัน้ๆ ในเรื่องสุขภาพ
ของเธอในแต่ละวนัเพยีงเท่านัน้ 

หญงิสาวพลกิหน้าหนังสอืพมิพอ่์านข่าวทุกบรรทดั เธอ
อ้าปากค้างเมื่อเหน็ข่าวของในหลวงรชักาลที่ ๙ ทรงมพีระราช
โอรสและพระราชธดิาถงึ ๓ พระองคแ์ลว้ 

ประพนัธ์วางแก้วกาแฟในมอืตวัเองลง “ในตอนนี้พระ
ราชชนิีก าลงัทรงพระครรภอ์ยูด่ว้ย” 

“ขอพระองค์ทรงพระเจรญิ” แพรวพิกุลยกมอืขึ้นไหว้
เหนือศรีษะ “ช่างเป็นขา่วทีน่่ายนิดปีรดีาเสยีจรงิ” 

ความทรงจ าล่าสุดของเธอเกี่ยวกบัพระมหากษตัรยิน์ัน้
ยงัเต็มไปด้วยความโศกเศร้า พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระ
บรมศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในปลายเดือน
มนีาคม พุทธศกัราช ๒๔๙๓ ถงึแมจ้ะไดค้ลายความโศกไปบา้ง
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เมื่อไดท้ราบข่าวการจดัพระราชพธิรีาชาภเิษกสมรสของสมเดจ็
พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชกบัหม่อมราชวงศ์สริกิติิ ์กติยิากร 
ในช่วงปลายเดอืน เมษายน ๒๔๙๓ 

“ฉันยังจ าได้ว่าในวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช 
๒๔๙๓ พระองคท์รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหต้ัง้
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราช
ประเพณี และพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า ‘เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว
สยาม’’’ 

“ความทรงจ าของหล่อนดเีลศินัก จ าได้ชดัเจนอย่างนัน้
เลยหรอื แต่ฉันลมืไปหมดแล้วล่ะ เรื่องมนัผ่านมานานถงึ ๗ ปี
แลว้” ประพนัธล์ุกขึน้ยนือย่างไม่ใส่ใจ ก่อนจะเดนิออกจากหอ้ง
ไปท างานตามปกตทิุกเชา้ 
 ทว่าในความทรงจ าของหญิงสาว เรื่องราวน่าจดจ า
เหล่านี้เหมอืนกบัเกดิขึน้เมื่อวาน ถงึแมเ้วลาจะผ่านล่วงเลยไป
ถงึ ๗ ปีแลว้กต็าม 
 

พยาบาลสมรเดนิเขา้มาในช่วงบ่าย เหน็ท่าทขีองคนไข้
ที่เริม่มญีาติมาเยี่ยมหาหลายคนแล้วแต่กลบัซมึเศร้าลงก็เป็น
ห่วง  

“ฉันมีบางอย่างจะเตือนคุณ” พยาบาลสมรเอ่ยขึ้น 
“เพราะความทรงจ าของคุณหายไป ท าให้คุณจ าอะไรไม่ได้ใน



๓๘ | ภั ท ร า ธิ ป  

 

หลายๆ เรื่อง ฉันจงึอยากจะเตอืนคุณว่าอย่าไว้ใจใครมาก และ
อยา่เพิง่บอกใครว่าคุณความจ าเสื่อม” 

“พี่สมรพูดอย่างกบัว่าฉันมศีตัรูเยอะแยะอย่างนัน้ล่ะ ” 
แพรวพกุิลยิ้มอ่อน ในขณะที่พยาบาลสมรได้แต่ส่งสายตาเป็น
ห่วงเป็นใยมาแทน 

“ก็แค่เตือนให้คุณระวังเอาไว้  สังคมที่คุณอยู่ไม่ได้
สวยงามเหมอืนเมือ่ ๗ ปีก่อนโน้นหรอกนะคะ”  

ค าเตือนของพยาบาลสาวท าให้แพรวพิกุลนึกขนลุก
ขึ้นมาทันที สังคมแบบไหนกันที่เธอได้เคยใช้ชีวิตอยู่จน
กลายเป็นคนนิสยัไมด่แีบบนัน้ได ้

 
เมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าแพรวพิกุล ฟ้ืนและ

ปลอดภยัแล้ว โดยยงัไม่เสยีโฉม ก็มผีู้คนมากมายมาเยี่ยมหา
เธอ ทว่าแต่ละคนกลับดูไม่น่าไว้วางใจอย่างที่พยาบาลสมร
เตอืนเธอเอาไวจ้รงิ 

ผู้ชายมากหน้าหลายตาผลัดกันมาเยี่ยมหาเธอ และ
พดูจาเกีย้วพาราสจีนเธอรูส้กึหน้าชา 

“เมื่อไหรคุ่ณแพรวพกุิลจะออกจากโรงพยาบาลครบั ผม
จะไดช้วนคุณไปเต้นร า” ชายร่างสนัทดัใบหน้าขาวเหมอืนมเีชือ้
สายจนีเอ่ย 

คนป่วยรบีหนัไปหาพยาบาลสมรที่มาอยู่เป็นเพื่อนให้
ช่วยในทนัท ี
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“แค่เดนิยงัไม่ค่อยจะคล่องเลย จะเอาอะไรกบัเต้นลลีาศ
ล่ะคะคุณยทุธนา คงต้องใชเ้วลาอกีหลายเดอืนค่ะ” พยาบาลสมร
เอ่ยตอบใหแ้ทน 

“อกีหลายเดอืนเชยีวหรอื” ยุทธนาโพล่งออกมา “โอ... 
ไอ้ตวัผมน่ะ ไม่เท่าไรหรอก แต่ไอ้โยธนิ น้องชายของผมน่ะซ ี
มนัคงชกัดิ้นชกังอเป็นแน่หากรู้ว่าคุณแพรวพิกุลเจบ็หนักจน
เดนิแทบไม่ได้อย่างนี้ แต่คงไม่ต้องจดหมายไปบอกมนัหรอก 
เพราะมนัคงจะกลบัมาถงึไทยในอกีสองสามเดอืนกระมงั” 

หญงิสาวทีย่งัเดนิแทบไมไ่หวไมรู่ว้่าน้องชายของเขาคอื
ใคร และอยู่ทีไ่หน เหตุใดถงึต้องเขยีนจดหมายไปบอกกล่าวถงึ
อาการของเธอด้วย แต่เธอไม่กล้าถาม ไม่แม้กระทัง่จะสบตา
ชายร่างสนัทดั เขาแต่งตวัประหลาดใส่กางเกงผ้าหนาสนี ้าเงนิ
แบบพอดตีวั ทัง้ยงัสวมเสื้อยดืตวัใหญ่ๆและคลุมด้วยเสื้อนอก
ท าจากหนังสตัว์ ทรงผมของเขาก็ดูแปลกพกิล คงเพราะใส่เจ
ลแต่งผมเสยีจนมนัเยิม้ 

“นี่เป็นการแต่งตวัตามสมยันิยม เขาคงมดีาราในดวงใจ
เป็นเจมส ์ดนีกระมงั” พยาบาลสมรกระซบิบอกหญงิสาวทีแ่สดง
สหีน้างนุงง 

แพรวพิกุลยกมอืขึ้นป้องปาก สอบถามสิ่งที่สงสยักับ
พยาบาลคนสนิททนัท ี“ใครคอื เจมส ์ดนี หรอืจะ๊” 

ชายหนุ่มรบีโอ้อวดกางเกงเดนิมตวัโปรดของเขาเมือ่สบ
โอกาส “นี่คอืกางเกงยนีส์ยีห่้อ Lee รุ่นเดยีวกบัที่เจมส์ ดนี ใส่
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ถ่ายหนังใหญ่เรื่อง เจ้าแผ่นดิน (Giant) ผมเคยพาคุณแพรว
พกุิล และคุณสุรยี์ เพื่อนของคุณไปดูหนังเรื่องนี้ที่ศาลาเฉลิม
ไทยอยา่งไรครบั” 

หญงิสาวแสรง้ท าทวี่าจ าหนังเรื่องนัน้ได ้“อ๋อ... เรื่องนัน้
นี่เอง แต่ฉันจ า เจมส์ ดนี ไม่ค่อยได้หรอกค่ะ เอาไว้หนังเรื่อง
ต่อไปของเจมส ์ดนี เขา้เมือ่ไร ฉนัค่อยไปดกูแ็ลว้กนั” 

พยาบาลสมรเอื้อมมอืมาแตะแขนของแพรวพกุิลเพื่อ
ปรามแต่กไ็มท่นัเสยีแลว้ 

“คุณแพรวพิกุลครบั” ยุทธนาแสยะยิ้มออกมาน้อยๆ 
“เจมส ์ดนี ขบัรถชนตายไปเมือ่ปีกว่าๆ โน้นแลว้ครบั เราคงไม่มี
โอกาสไดด้หูนงัของเขาแลว้ล่ะครบั” 

แพรวพกุิลแสดงสหีน้าไม่ถูกเมื่อโดนจบัได้ว่าความจ า
ของเธอไม่อยู่กบัร่องกบัรอย พยาบาลสมรจงึต้องช่วยแสรง้ท าที
ว่าต้องพาคนไข้ไปท ากายภาพบ าบัดเพื่อเป็นการไล่ผู้เยี่ยม
กลบัไป 

เมื่อยุทธนาเดินออกไปจากห้อง แพรวพิกุลก็ถอน
หายใจเสยีงดงั “ฉันอยากออกจากโรงพยาบาลเตม็ทน ไม่อยาก
แสรง้ท าทวี่าจ าความได้ และปั้นหน้าคุยกบัคนพวกนี้อกีแล้วล่ะ
พีส่มร” 

พยาบาลสมรรีบเดินไปปิดประตูห้องก่อนจะเข้ามา
กระซบิกระซาบกบัผู้ป่วยบนเตียง “นายยุทธนานัน่เป็นนักเลง
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โตแถววงับูรพา ขึน้ชื่อว่าเป็นอนัธพาลใหญ่ เกกมะเรกเกเร น่า
กลวัเหลอืเกนิ” 

“นี่ฉันเคยคบหาสมาคมกับพวกนักเลงด้วยหรือจ๊ะ ” 
แพรวพกุิลอยากจะเป็นลมกบัเพื่อนทีเ่ธอเลอืกคบในช่วงเวลา ๗ 
ปีทีผ่่านมา 

 
เยน็วนัหนึ่งในขณะที่แพรวพกุิลก าลงันัง่ดูหนังสอืพมิพ์

ที่ประพนัธ์น ามาให้อ่านทุกวนั ผู้ชายหลายคนก็เดนิเข้ามาใน
หอ้ง พวกเขาต่างมหีน้าตาน่ากลวั บ้างก็ไว้หนวดเครา สวมใส่
แว่นตาด า มีรอยสัก แต่ทุกคนต่างแต่งตัวคล้ายกันคือสวม
กางเกงยนีส ์และเสือ้ยดืตวัใหญ่พรอ้มกบัเสือ้นอก  

ชายคนหนึ่งเดนิเขา้มาทีเ่ตยีงของหญงิสาว ก่อนจะถอด
แว่นตาด าออกเผยใหเ้หน็ถงึสายตาแพรวพราวของเขา “พียุ่ทธ
ใหพ้วกเรามาดแูลคุณแพรวพกุิลครบั” 

คนป่วยเขา้ใจทนัทวี่า พียุ่ทธ ของพวกเขา คอื ยุทธนา 
นกัเลงโตทีม่าเยีย่มหาเธอเมือ่วนัก่อน 

ผูช้ายพวกนัน้ต่างน าห่ออาหารสารพดัอยา่งมายื่นใหแ้ก่
เธอ “พียุ่ทธใหพ้วกเราไปตระเวนซือ้อาหารทีคุ่ณแพรวพกุิลชื่น
ชอบมาทัว่ทัง้พระนครและฝัง่ธนฯ หมีก่รอบจนีหลจีากตลาดพลู 
สตูว์ลิน้ววัจากรา้นฟูมุ่ยกี่ บะหมีเ่ป็ดตุ๋นจากภตัตาคารจจีงัหว่อ 
เนื้อสะเต๊ะจากตรอกสะเต๊ะ และ...” 
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“ประเดีย๋วก่อนค่ะ ฉันจะกินหมดได้อย่างไร เยอะแยะ
อย่างนี้” แพรวพกุิลมองดูห่ออาหารต่างๆ ด้วยตาเบกิโต กลิน่
หอมของอาหารที่มหีน้าตาแปลกประหลาด เธอไม่เคยกนิของ
พวกนี้เลย เพยีงแต่เคยไดย้นิเพื่อนๆ ในโรงเรยีนมธัยมเคยเอ่ย
ถงึเท่านัน้ 

“คุณแพรวพิกุลไม่ต้องกินทัง้หมดก็ได้ ชิมให้ครบทุก
อย่างเป็นพอ แค่นี้ผมก็ดใีจแย่แล้วครบั” ยุทธนาเดนิเข้ามาใน
หอ้งพรอ้มรอยยิม้อยา่งเจา้เล่ห ์

เมื่อแพรวพกุิลรู้ว่าเขาจะให้คนเอาอาหารไปเททิ้งเอง
หากเธอรบัประทานไม่หมด เธอก็นัง่เกรง็ฝืนทานอาหารตรง
หน้าทีร่สชาตดิไีม่น้อย หากแต่บรรยากาศในหอ้งท าใหเ้ธอแทบ
กลนือะไรไม่ลง เพราะยุทธนาและลูกน้องของเขาต่างจอ้งมอง
เธอเป็นตาเดยีว ทัง้ยงัสบูบุหรีก่นัในหอ้งผูป่้วยอยา่งไรม้ารยาท 

ยุทธนายื่นแผ่นกระดาษมาใหเ้ธอ ในนัน้มขีอ้ความเชญิ
ชวนใหเ้ลอืก จอมพล ป. พบิูลสงคราม จากพรรคเสรมีนังคศลิา 
เป็นนายกรฐัมนตรใีนสมยัต่อไป ซึ่งจะมกีารเลอืกตัง้ในอกีสอง
อาทติยข์า้งหน้า 

“ถ้าคุณแพรวพิกุลหายดีแล้ว อย่าลืมไปลงคะแนน
เลอืกตัง้ใหจ้อมพลป. พบิูลสงคราม นะครับ” เสยีงของเขาฟังดู
เหมอืนข่มขู่มากกว่าชกัชวน ซึ่งท าให้หญงิสาวรูส้กึถงึความไม่
ชอบมาพากล 
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หญิงสาวจ าความได้ว่าจอมพลป. พิบูลสงครามเป็น
นายกรัฐมนตรีมานาน ตัง้แต่สมัยที่เธอยังเยาว์วัย ท่านได้
เปลีย่นแปลงทุกอย่างมากมายเหลอืเกนิ ไม่ว่าจะเป็นการบงัคบั
ให้คนเลกิกินหมาก ห้ามปลูกต้นหมาก และบงัคบัให้ใส่หมวก
และรองเทา้เวลาออกจากบา้น ในตอนนัน้พ่อแมข่องเธอบ่นกร่น
ด่ ากันเหลือ เกินว่ ายุ่ งยากวุ่ นวาย คงไม่มีใครชอบการ
เปลี่ยนแปลง เธอเองก็เช่นกัน แต่การเปลี่ยนแปลงของเธอ 
เกดิขึน้อยา่งกะทนัหนัเสยีเหลอืเกนิ 

แพรวพกุิลนึกอยากใหพ้ยาบาลสมรอยู่เป็นเพื่อนเธอใน
เยน็วนันี้ พยาบาลที่กลายเป็นเหมอืนพี่สาวคนสนิทของเธอคง
จะช่วยอะไรเธอไดบ้า้ง อย่างน้อยกค็งช่วยไล่พวกนักเลงเหล่านี้
ใหอ้อกไปจากหอ้งได ้

ทนัใดนัน้เธอก็เหลือบไปเห็นร่างสูงของชายที่เป็นดัง่
ผูป้กครองของเธอ เขากา้วเทา้เขา้มาในหอ้งเพยีงขา้งเดยีว และ
เมื่อเห็นยุทธนาและลูกน้อง เขาก็จ้องเขม็งมาที่เธอเหมือน
อยากจะต่อว่า  

เพยีงเสี้ยววนิาทเีธอก็รู้ว่าเขาไม่พอใจอย่างมาก ทว่า
เขากลบัละสายตาเยน็ชาที่คล้ายกบัว่าเขาอยากจะดุด่าสัง่สอน
เธอก่อนจะถอยกลบัและปิดประตูลง 
 แพรวพกุิลอยากจะเอ่ยอะไรเพื่อฉุดรัง้เขา ในตอนนี้เธอ
ต้องการใครสกัคนที่จะช่วยพาเธอออกจากเหตุการณ์อนัน่าอดึ
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อดัเช่นนี้ออกไปได ้แต่เขากลบัจากไปโดยไม่สนใจทีจ่ะช่วยเธอ
เลย 

เพียงไม่กี่นาทีจากนั ้น ประตูก็ถูกเปิดออกอีกครัง้ 
พยาบาลหลายคนต่างวิง่กรูกนัเขา้มาด้วยท่าทหีวาดกลวั พวก
เธอเพียงเอ่ยเชิญให้เหล่านักเลงออกไปจากห้องผู้ ป่วยอย่าง
สุภาพ เพราะผู้ป่วยต้องการพักผ่อน และควันบุหรี่ย ังเป็น
อนัตรายต่อรา่งกายทีย่งัไม่แขง็แรงของผูป่้วย นักเลงเหล่านัน้จงึ
ยอมจากไปแต่โดยดใีนทีสุ่ด 
 แพรวพิ กุ ล ส่ ง อ าหาร ให้ เ หล่ าพยาบาลแบ่ ง ไป
รบัประทาน เพราะเธอคงไม่สามารถรบัประทานอะไรลงอกีแล้ว 
ในตอนนัน้เธอได้แต่เฝ้ารอชายร่างสูงใหญ่กลบัมา แต่เขาก็ไม่
กลบัมาอกีเลยเป็นเวลาหลายวนั 
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๓ 
 

ประพนัธเ์ปิดประตูเขา้ไปในหอ้งผูป่้วยเยน็วนัหนึ่งซึง่
ภายในหอ้งนัน้เตม็ไปดว้ยผูช้ายมากหน้าหลายตา และควนับุหรี่
ทีค่ละคลุง้ไปทัว่ 
 ชายวยั ๔๐ จ้องเขมง็ไปยงัหญิงสาวที่นัง่อยู่บนเตียง 
เธอมสีหีน้าซดีเซยีวและไม่ค่อยสู้ดนีัก ผู้ชายเหล่านัน้บ้างก็นัง่
อ่านหนังสอืพมิพ์ บ้างก็ยนืคุมอยู่ข้างเตียงโดยในมอืของพวก
เขาต่างคบีบุหรีไ่ปดว้ย ประพนัธจ์งึถอยออกมาและเดนิไปเรยีก
พยาบาลอยา่งโมโหทนัท ี
 “ฉันล่ะอิจฉาคนไข้หญิงนัน่จรงิ ขนาดสมองเสื่อมยงัมี
ผูช้ายมาหาไม่ซ ้าหน้านับสบิราย” พยาบาลร่างผอมคนหนึ่งเอ่ย
ขึน้ 
 “ก็หล่อนสะสวยปานนัน้ แต่ก่อนหล่อนเป็นดาวเด่นใน
สงัคมมาตลอด ทัง้ๆ ที่ไม่มใีครรู้ว่าหล่อนเป็นลูกเศรษฐีบ้าน
ไหน” พยาบาลร่างอวบอกีคนเสรมิขึน้ก่อนจะหยบิขนมตาลเขา้
ปาก 
 “ลูกเศรษฐตีระกูลไหนไม่รู ้รูแ้ต่ว่าหล่อนคบหาสมาคม
กบัผูช้ายรวยๆ มเีงนิใหห้ล่อนสบูเยอะๆ เพยีงเท่านัน้” พยาบาล
วยักลางคนเอ่ยก่อนจะหวัเราะเสยีงดงั   
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“แต่น่าแปลกนะที่หล่อนก็คบหากบัอนัธพาลข้างถนน
ด้วย” พยาบาลร่างผอมถามอย่างแปลกใจ พลางใช้ไมจ้ิ้มขนม
ตม้เขา้ปาก 

“อย่างนี้หรอืเปล่าที่เขาเรยีกว่าคบผู้ชายไม่เลอืกหน้า” 
พยาบาลรา่งอวบตอบพรอ้มกบัเสยีงหวัเราะของพยาบาลในหอ้ง
ทัง้หมด 
 ประพนัธ์ยนือยู่หน้าประตูห้องกลางซึ่งมนีางพยาบาล
หลายคนก าลงันัง่รวมตวัทานขนมกนัอยู ่ชายวยั ๔๐ ก ามอืของ
ตวัเองแน่น แลว้เขากท็ุบลงไปทีป่ระตูซึง่ถูกเปิดทิง้ไวอ้ย่างแรง 
จนพยาบาลทัง้หลายต่างสะดุง้ตกใจ ท าขนมตกกระจายเตม็พืน้ 
 “พยาบาลสมรไปไหน” เขาถามเหล่าพยาบาลอย่าง
ฉุนเฉียว  

“พยาบาลสมรกลบับา้นไปแลว้ค่ะ วนันี้เธอขอกลบัก่อน
เพราะว่าลูกชายของเธอป่วยค่ะ” พยาบาลร่างเลก็คนหนึ่งตอบ
ด้วยเสยีงสัน่  เพราะสหีน้าของชายร่างสูงใหญ่คนนี้ที่ดุเหมอืน
เสอื 

ประพนัธถ์อนหายใจก่อนจะโวยวายใส่พยาบาลร่างเลก็
ทนัท ี“แลว้ท าไมคุณหรอืพยาบาลคนอื่นถงึไม่ไปดแูลแพรวพกุิล 
ปล่อยใหพ้วกโก๋เขา้มาเป็นโขยงทัง้ยงัมาสบูบุหรีใ่นหอ้งอกี” 

“พวกเราไม่อยากมเีรื่องกบันักเลงหรอกค่ะ อีกทัง้คน
พวกนัน้แค่มาเยี่ยมไขคุ้ณแพรวพกุิล โดยที่คุณแพรวพกุิลเอง
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อาจจะพึงพอใจก็ได้” พยาบาลร่างอวบอีกคนแทรกขึ้นพร้อม
รอยยิม้มมุปาก 

“แพรวพิกุลจะพึงพอใจหรอืไม่ ก็ไม่ได้หมายความว่า
พวกคุณจะเอาแต่ขีเ้กยีจ นัง่สุมหวันินทาคนไข ้ไม่ยอมออกไป
ดแูลคนไขห้รอกนะครบั” เสยีงเขม้ของประพนัธด์งักกึกอ้งไปทัว่ 
และนัน่กท็ าใหเ้หล่าพยาบาลสาวต่างวิง่กนัไปยงัหอ้งของแพรว
พกุิล และไล่พวกโก๋ออกไป 

ในขณะที่ประพนัธ์คอยมองพวกอนัธพาลเดนิออกจาก
โรงพยาบาลดว้ยความไม่พอใจ เขาไดแ้ต่ก ามอืตวัเองแน่น รูส้กึ
หงุดหงดิฉุนเฉียวอยู่เพยีงล าพงั ก่อนจะเดินไปขึ้นรถสปอร์ต
เปิดประทุนคนัหรูสดี า ยีห่้อ Porsche รุ่น ๓๕๖ และขบัออกไป
อยา่งรวดเรว็ 
 หลงัจากวนันัน้แพรวพกุิลกไ็ม่เหน็หน้าคาดตาประพนัธ์
หลายวนัจนเธอเริม่เป็นห่วงเขาขึน้มา น่าแปลกทีเ่ธอเฝ้ารอการ
มาเยีย่มของเขามากกว่าใครๆ อาจเป็นเพราะเขาเป็นผูป้กครอง
ของเธอ และเป็นคนเดยีวที่ท าให้เธอรู้สกึปลอดภยัจรงิๆ เวลา
อยูด่ว้ย 
 “ก าลงัคดิถงึคุณประพนัธ์อยู่หรอืคะ” พยาบาลสมรเอ่ย
ถามพรอ้มรอยยิม้เมือ่เหน็คนไขช้ะเงอ้คอ เฝ้ารอการมาของเขา 
 “ไม่ใช่เสยีหน่อยพี่สมร ฉันก็แค่อยากอ่านหนังสอืพมิพ์
เฉยๆ” หญงิสาวตอบเสยีงแขง็เป็นการแกต้วั 
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“ใกล้จะถึงช่วงเลือกตัง้นายกฯ แล้ว มีแต่เหตุการณ์
ความไม่สงบ คุณประพนัธค์งมขีา่วใหต้้องเขยีน ต้องตดิตามจน
ไมม่เีวลามาเยีย่มคุณ” พยาบาลสมรเอ่ยอยา่งปลอบใจ 
 “มเีรือ่งอะไรเกีย่วกบัการเลอืกตัง้หรอืจะ๊”  

“พวกนักเลงอันธพาล ที่รฐับาลเรียกว่าผู้กว้างขวาง 
ออกข่มขู่ชาวบ้านไปทัว่ใหเ้ลอืกพรรคที่ตวัเองชอบ หากใครขดั
ขนืก็จะโดนด ีเหน็ว่าเล่นสกปรกถงึขัน้เอาอุจจาระไปป้ายตาม
ประตูบา้นทเีดยีว” 

“ น่ากลัวจริง ”  หญิงสาวเอ่ยอย่างเหม่อลอย หาก
เหตุการณ์บา้นเมอืงยงัเป็นอยู่อย่างนี้ ประพนัธก์ค็งจะหายหน้า
หายตาไปอกีหลายวนั  

ทนัใดนัน้หญิงสาวก็รบีส่ายศีรษะไปมาเมื่อเธอรู้ตวัว่า
เธอก าลงัคดิถงึเขาอยูจ่รงิๆ 
 

ประพนัธม์าเยีย่มหาเธออกีครัง้ในช่วงสุดสปัดาห ์เธอจงึ
เชดิหน้าใส่เขาอย่างไม่พอใจ เพราะเขาปล่อยให้เธอเฝ้าชะเง้อ
รอคอยอยูห่ลายวนั  

หญงิสาวหน้าหวานที่ก าลงัฝึกเดนิอยู่เพยีงล าพงัจงึหนั
หลงัใหช้ายรา่งสงูเมือ่เขายา่งกรายเขา้มาในหอ้ง   
 “ไม่พอใจฉันเรื่องอะไร หรอืไม่พอใจที่วนันัน้ฉันท าให้
พวกอนัธพาลนัน่ถูกไล่ตะเพดิกลบัไป” ชายวยั ๔๐ เอ่ยถามดว้ย
น ้าเสยีงยยีวน 



แ พ ร ว พิ กุ ล  | ๔๙ 

 

“ฝีมอืคุณนัน่เอง” หญงิสาวใบหน้าหวานหนักลบัมาชอ้น
ตามองเขาด้วยความไม่พอใจ “แล้วคุณไปพูดอะไรกบัพวกพี่ๆ 
พยาบาล ตัง้แต่วนันัน้พวกพี่ๆ  ถงึมที่าทแีปลกไป ไม่ค่อยเขา้มา
คุยเล่นกบัฉันเหมอืนแต่ก่อน โชคดทีีพ่ีส่มรไม่ไดท้ าตวัแปลกไป
อยา่งคนอื่นๆ มเิช่นนัน้ฉนัคงน ้าลายบดูเป็นแน่” 

“อย่าโทษคนอื่นเลย โทษตวัเองดกีว่า ยงัไมห่ายดเีดนิก็
ยงัไม่คล่อง แต่ก็มผีู้ชายมาหาถงึที่ไม่ซ ้าหน้าทุกวี่ทุกวนัจนคน
เขาลอืกนัเสยีๆ หายๆ ไปทัว่โรงพยาบาลแลว้” 

“คุณประพนัธ์!” แพรวพกุิลเมม้ปากตวัเองแน่น แต่แล้ว
เธอก็ถอนหายใจออกมา “ฉันก็คงต้องโทษตวัเองที่สวยเกนิไป 
พวกผูช้ายถงึเขา้หาตลอด” 

“เป็นสาวเป็นนางกล้าพูดจาถงึเพยีงนี้เลยหรอื ถ้าหาก
เธอเป็นน้องสาวของฉนั คงตอ้งโดนเฆีย่นจนหลงัลายเป็นแน่” 

“โชคดทีี่ฉันไม่ใช่น้องสาวของคุณ เพราะฉันไม่ยอมให้
คุณเฆีย่นตหีรอก” หญงิสาวต่อปากต่อค า “และถ้าคุณเฆีย่นฉัน 
ฉนักจ็ะไปแจง้สนัตบิาล”   

“ต ารวจเป็นยิง่กว่าเพื่อนสนิทของฉัน พวกเขาไม่จบัฉัน
เขา้ตารางหรอก” ประพนัธเ์อ่ยอยา่งวางมาด 
 หญิงสาวนึกค าเถียงต่อไม่ได้จงึแลบลิ้นปลิ้นตาใส่เขา
แทนดัง่เช่นเด็กๆ เพราะในความคดิของเธอ เธอยงัอายุเพยีง 
๑๘ ปีเท่านัน้ 
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 “หยุดประเดีย๋วนี้ ” ประพนัธ์ยกมอืขึน้ชี้หน้าหญงิสาวที่
แลบลิ้นปลิน้ตาใส่เขา ก่อนจะย่างสามขุมเขา้ไปหาเดก็สาวจอม
ดือ้ร ัน้ 
 แพรวพกุิลตกใจเมือ่เขามาถงึตวัและจบัขอ้มอืเธอเอาไว้
แน่น เธอรบีสะบดัขอ้มอืแลว้ตัง้ท่าจะวิง่หนี แต่เขากลบัสวมกอด
เธอเอาไวแ้ทน ทนัใดนัน้หวัใจของเธอกเ็ต้นรวัอกีครัง้ ออ้มกอด
ของเขาคงอบอุ่นเกนิไปจนท าใหเ้ธอรอ้นวาบไปทัง้ตวั 
 หญงิสาวดิ้นหนีสุดก าลงั เธอตดัสนิใจศอกใส่ชายโครง
ของเขาจนหลุดออกจากวงแขนแกร่งได้ในที่สุด แต่แค่เธอก้าว
เท้าออกไปได้เพียงไม่กี่ก้าว เธอก็ล้มลงไปกับพื้น  เพราะ
กลา้มเนื้อขาของเธอยงัไมแ่ขง็แรงพอ 
 ทว่าประพนัธก์ลบัยนืเฉย ปล่อยใหเ้ธอลม้กน้จ า้เบา้  

“ท าเป็นเก่ง ไม่ดูสังขารตัวเองเสียเลย” ชายร่างสูง
หวัเราะลัน่หอ้ง 
 แพรวพกุิลยกก าปั้นขึน้ชกหน้าแขง้ของชายร่างสูงทนัท ี
“ใจรา้ย รูท้ ัง้รูว้่าฉันยงัไม่หายด ีท าไมไม่ช่วยประคองฉันเอาไว้
ไมใ่หล้ม้ ฉนัเจบ็นะรูไ้หม” 
 หญิงสาวชายตาขึ้นมองชายร่างสูงอย่างปั้นป่ึงก่อนจะ
ยื่นมอืให้เขาช่วยประคองเธอลุกขึน้ แต่เขาหนัหลงัเดนิกลบัไป
นัง่บนเกา้อีอ้ยา่งสบายใจแทน  

“ลม้เองกล็ุกขึน้มาเองส”ิ 
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 “ใจด าชะมดั” หญงิสาวหน้าสวยโมโห เธอพยายามลุก
ขึ้นช้าๆ พลางยกมือขึ้นลูบบัน้ท้ายของตัวเองที่กระแทกพื้น
อยา่งแรงไปเมือ่ครู ่ปากกข็มบุขมบิกรน่ด่าชายหนุ่มไมเ่ลกิ  
 

ในช่วงสายของวันหนึ่ง แพรวพิกุลพบว่าเธอมเีพื่อน
สนิทอกีคนชื่อว่าสุรยี ์อา้งตวัว่าเป็นเพื่อนทีเ่รยีนมาพรอ้มกบัเธอ
ในมหาวทิยาลยั 

สุรยี์เป็นผู้หญิงร่างอวบอ้วนแต่งหน้าจดัจ้าน และแต่ง
กายสฉูีดฉาดดว้ยเสือ้ผา้ทีดู่มรีาคา เขา้มาเยีย่มหาเธอพรอ้มกบั
ถุงกระดาษขนาดใหญ่ในมอื   

“ฉันเหน็ข่าวของเธอในหนังสอืพมิพก์็ตกใจแทบแย่ แต่
พอรูว้่าเธอฟ้ืนขึน้มาแล้วกร็บีมาเยีย่มหาเธอเลย” หญงิสาวร่าง
อวบยื่นหนังสอืพมิพฉ์บบัต้นเดอืนซึ่งมขี่าวอุบตัเิหตุรถชนที่ท า
ให้แพรวพิกุลสูญเสียความทรงจ า ทว่าแพรวพิกุลกลบัเบือน
หน้าหนี  

“ฉันไม่อยากอ่านมนัหรอก” คนป่วยเอ่ยด้วยเสยีงเศรา้ 
เธอไม่อยากเหน็ข่าวการตายของผู้ชายทีเ่ธอเคยไปตดิพนัด้วย
อกีแลว้ 

สุรีย์รีบยดัหนังสือพิมพ์ฉบับนัน้ลงในกระเป๋าถือของ
ตวัเองอย่างรวดเรว็ “ฉันขอโทษนะจ๊ะ ฉันไม่ไดต้ัง้ใจ ฉันไม่รูว้่า
เธอยงัสะเทอืนใจกบัข่าวการตายของคุณโกสนอยู่ ฉันนี่มนัโง่
จรงิๆ” 
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หญงิสาวร่างอวบอ้วนยกมอืขึ้นตีหวัตวัเองเป็นการท า
โทษ ซึง่ท าใหแ้พรวพกุิลตอ้งยกมอืขึน้หา้ม  

“มนัไม่ใช่ความผิดของเธอหรอก ก็เธอไม่รู้นี่  อย่าตี
ตวัเองอกีเลย” 

สุรยีห์ยุดมอืในทนัทพีรอ้มกบัจอ้งมองคนป่วยดว้ยท่าที
หวาดกลัวก่อนจะวางกระเป๋าถือลงและหยิบกล่องบางอย่าง
ออกมาจากถุงกระดาษใบใหญ่  

“หวิไหมจ๊ะ ฉนัซือ้ขนมปังสงัขยามาจากรา้นปั้นลีเ่บเกอ
รีแ่ถวเจรญิกรุงมาฝาก” หญงิร่างอวบอ้วนยื่นกล่องกระดาษมา
ใหเ้ธอ “อบใหมร่อ้นๆ เลย ฉนักนิไปสองชิน้แลว้” 

แพรวพิกุลยิ้มกว้างเมื่อเห็นเพื่อนสมยัเรยีนคนนี้ที่ดูมี
น ้ าใจกับเธอมากกว่าเพื่อนสนิทที่ชื่อร าไพที่พบเมื่อวันก่อน 
“ขอบใจจะ้” 

ทว่าสุรยี์ที่ก าลงักระวกีระวาดหยบิขนมออกมาวางบน
จานกลบัหยุดมอืและเงยหน้าขึน้มองแพรวพกุิลเหมอืนกบัเหน็ผ ี
“เมือ่ตะกีเ้ธอพดูว่าอะไรนะ ฉนัไดย้นิไมถ่นดั” 

แพรวพกุิลแปลกใจกบัท่าทขีองหญงิร่างอวบอ้วน แต่ก็
ยิม้ตอบอกีครัง้อย่างใจเยน็ “ฉันบอกว่าขอบใจจ้ะที่เธออุตส่าห์
ซือ้ขนมมาฝาก หอมน่ากนิทเีดยีว” 

น ้าตาของสุรีย์เอ่อคลอสองเบ้า ก่อนจะจ้องมองจาน
ขนมปังที่ตัง้ใจซื้อมาฝากคนป่วย “ฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบกินขนม
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พวกนี้มากนักหรอก เพราะมนัจะท าให้หุ่นเธอเสยี เธอเคยบอก
ฉนัแลว้แต่ฉนักล็มืเสยีทุกท”ี 

แพรวพกุิลยกมอืขึน้แตะไหล่ของเพื่อนร่างใหญ่ เธอไม่รู้
ว่าก่อนหน้านี้เธอกลวัอ้วนมากแค่ไหน แต่ขนมปังที่ดูราคาแพง
เหล่านี้เธอไม่เคยมเีงนิซือ้กนิมาก่อน และหน้าตาของมนัก็ดูย ัว่
น ้าลายไมน้่อย “แต่วนัน้ีฉนัอยากลองกนินะจะ๊” 

หญงิสาวร่างผอมบนเตยีงคนไขไ้ม่พูดพร ่าท าเพลง เธอ
หยบิขนมปังอุ่นๆ เขา้ปากอยา่งเอรด็อรอ่ย  

“มนัอร่อยแบบนี้นี่ เอง” เธอรู้สึกว่าขนมปังชิ้นแรกใน
ชีวิตของเธอมรีสชาติอ่อนนุ่ม ไส้สงัขยาใบเตยด้านในก็หอม
หวานละมนุลิน้เหลอืเกนิ 

แพรวพกุิลทานขนมปังหมดไปถงึสองก้อนก่อนจะส าลกั
และไอออกมา ในขณะเดยีวกนัสุรยี์ก็กระวกีระวาดเทน ้าลงใน
แก้วและรบียื่นใหเ้พื่อนร่างผอมในทนัท ีโดยมอืของสุรยีช์่วยลูบ
แผ่นหลงัของคนป่วยขึน้ลงอยา่งเบามอื  

“ขอบใจจะ้สุรยี ์เธอช่างดกีบัฉนัเหลอืเกนิ” 
และค าพูดของแพรวพกุิลก็ท าให้สุรยีร์อ้งไห้ออกมายก

ใหญ่ “ฉันไม่รู้ว่าเธอก าลงัแกล้งหลอกให้ฉันดใีจหรอืเปล่า แต่
ตอนน้ีฉนัดใีจทีสุ่ดเลย” 

แพรวพกุิลงงเป็นไก่ตาแตก เธอแค่กล่าวขอบคุณเพื่อน
ที่แสนดีกับเธอ แต่ท าไมสุรยี์ถึงได้ร้องห่มร้องไห้เป็นเผาเต่า
ขนาดนี้ 



๕๔ | ภั ท ร า ธิ ป  

 

“ที่ผ่านมา เธอไม่เคยเอ่ยขอบอกขอบใจฉันมาก่อนเลย 
เธอท าเหมอืนกบัว่าฉันไม่เคยมตีวัตนมาก่อนเลยด้วยซ ้า” สุรยี์
เอ่ยอย่างสะอกึสะอื้น “ที่ฉันยอมเดนิตามเธอ ท าทุกอย่างเพื่อ
เธอมาตลอด กเ็พราะว่าฉันอยากจะเป็นที่ยอมรบัในแวดวงของ
ผูด้ ีทีท่ ัง้สวย ทัง้รวยอยา่งเธอ” 

แพรวพกุิลแทบจะตกเตยีงเมื่อได้ยนิสุรยี์เอ่ยว่าเธออยู่
ในแวดวงผู้ด ีสวยและรวย นี่หูของเธอไม่ได้ฝาดไปใช่หรอืไม่ 
เดก็สาวชาวสวนจะกลายเป็นผูด้ไีดอ้ยา่งไรกนั 

แพรวพกุิลเฝ้านึกกงัวลในใจทีห่ญงิสาวร่างอวบอ้วนผูม้ ี
ท่าทางเจีย๋มเจีย้มคนนี้กระวกีระวาดท าทุกอย่างใหเ้ธอ และดูที
ท่าว่าจะกลวัเธอเป็นอย่างมาก เมื่อเธอกล่าวขอบคุณ สุรยี์ก็
แทบจะรอ้งไห้ เพราะเธอไม่เคยกล่าวขอบคุณสุรยีม์าก่อนเลย 
สุรยีค์งเป็นเหมอืนลูกไล่ของเธอเสมอมา เมื่อเธอสัง่ให้สุรยีท์ า
อะไร สุรยีก์จ็ะยอมท า แต่สิง่ทีเ่ธอเคยท ากบัสุรยีช์่างเลวรา้ย เธอ
คงไม่เคยเหน็สุรยี์เป็นเพื่อน หลอกใช้งานสุรยี์สารพดั ทัง้ๆ ที่
สุรยีแ์ค่อยากเป็นทีย่อมรบัเท่านัน้  

สุรยีเ์ป็นคนน่าสงสารเสยีจรงิ และในอดตีที่ผ่านมานัน้
แพรวพกุิลเองกเ็ป็นคนทีโ่หดรา้ยเหลอืเกนิ 

 
แพรวพิกุลฝึกออกก าลังกล้ามเนื้ อแขนและขาจน

คล่องแคล่วขึน้มาก โดยมพียาบาลสมรคอยช่วยเหลอืดแูลทุกวนั 
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“ถ้าคุณออกจากโรงพยาบาลแลว้ คุณจะท าอะไรเป็นสิง่
แรกหรอืคะ” 

หญิงสาวใบหน้าหวานยิ้มอย่างมคีวามหวงั “ฉันจะไป
ท าบุญ อุทศิส่วนกุศลให้พ่อกับแม่ที่จากไป และท าบุญให้คุณ
โกสนด้วย เพราะฉัน... เขาถึงต้องตาย ฉันเหมอืนเป็นฆาตกร
จรงิๆ” 

“อย่าโทษตวัเองแบบนัน้สคิะ” พยาบาลสาวพยุงคนไข้
ไปนัง่บนเตียง “มนัเป็นอุบตัเิหตุเท่านัน้ เพราะคุณทัง้สองเมา
มาก” 

แพรวพิกุลไม่สามารถคิดในแง่ดีตามที่พยาบาลสาว
แนะน า เธอไดแ้ต่โทษตวัเอง โดยไม่รูว้่าสิง่เลวรา้ยทีเ่ธอเคยท า
ลงไปมอีะไรบ้าง และเธอได้ท าให้ใครต้องเดือดเนื้อร้อนใจไป
บา้ง 

“แล้วคุณจะไปพกัอยู่ที่ไหนหรอืคะ เห็นว่าบ้านที่คุณ
โกสนเคยให้คุณเช่าอยู่ถูกภรรยาของคุณโกสนยดึคนืไปแล้ว” 
พยาบาลสาวเอ่ยถามอยา่งเป็นห่วง 

“ฉันจะกลบับ้านจะ้” หญงิสาวหน้าสวยตอบ “บ้านสวน
ของพ่อกบัแมข่องฉนัทีค่ลองบางระมาด” 

“เธอไปอยู่ที่นัน่ไม่ได้หรอก บ้านสวนของแม่ผกาคงจะ
ช ารุดทรุดโทรม เพราะไม่มใีครไปดูแล ปล่อยใหร้กรา้งมาหลาย
ปีแลว้” เสยีงเขม้ของประพนัธเ์อ่ยดงัขึน้เมื่อเขาย่างกรายเขา้มา
ในหอ้งผูป่้วย 
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หญิงสาวได้แต่ขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจ “ฉันจะไปอยู่ที่
นัน่ ฉนัจะซ่อมแซมบา้นของพ่อแมฉ่นัเอง” 

“เดนิยงัไม่ค่อยจะไหว จะไปปีนป่ายถอืคอ้นตอกตะปไูด้
อย่างไร” ชายร่างสูงกล่าวถึงเหตุผลที่ท าให้แพรวพิกุลต้อง
ยอมรบัว่าเธอคงไม่มแีรงทีจ่ะซ่อมบา้นด้วยตนเองได ้อกีทัง้เธอ
ยงัไมม่เีงนิสกัแดงเดยีวส าหรบัจา้งคนงานมาช่วยซ่อมแซม 

“คุณกลบัไปบา้นสวนของพ่อแม่ของฉันครัง้ล่าสุดเมือ่ไร
หรอืคะ” 

ประพนัธ์นึกถึงครัง้ล่าสุดที่เขาไปเหยยีบบ้านสวนรมิ
คลองหลงันัน้ เขาไปร่วมงานศพของแม่ผกา ผูห้ญงิทีเ่ขาเคารพ
รกัยิง่ เธอคอืที่พกัใจของเขานับตัง้แต่เกิด ไม่ว่าเขาจะมเีรื่อง
ทุกขร์อ้นเพยีงใด ค าพูดอ่อนหวานและตกัอุ่นของแม่ผกาจะเป็น
เหมอืนสายน ้าไหลเยน็ที่ท าให้เขาได้สตแิละมกี าลงัใจที่จะสู้กบั
ปัญหาต่อไป วนัที่เขาสูญเสยีแม่ผกาท าให้เขาเหมอืนขาดเสา
หลกัในชวีติ บ้านสวนรมิคลองหลงันัน้เป็นสถานที่ที่เขามกัจะ
แวะเวยีนไปเสมอเมื่อมปัีญหาใดๆ แต่เมื่อแม่ผกาไม่อยู่ที่นัน่
แล้วเขาก็ไม่มคีวามจ าเป็นต้องไปที่นัน่อกี งานศพของแม่ผกา
และสามขีองเธอจดัขึน้ที่วดัใกล้ๆ  ในละแวกนัน้ งานศพเป็นไป
อยา่งเรยีบงา่ยและสิน้สุดอยา่งรวดเรว็ 

“เกือบเจ็ดปีมาแล้วล่ะ” ชายใบหน้าคมเข้มตอบ “และ
เธอก็ไม่ได้ไปเหยียบที่นัน่ นับตัง้แต่เธอย้ายออกไปเรียนใน
มหาวทิยาลยั...” 
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“แต่ฉันอยากกลบัไปอยู่ที่นัน่จรงิๆ” หญงิสาวตอบด้วย
น ้าเสยีงหนกัแน่น เป็นเพราะว่าเธอไม่มทีีจ่ะไปแลว้ต่างหาก ถงึ
ตอ้งนอนในหอ้งทีห่ลงัคารัว่เธอกต็อ้งทนใหไ้ด้ 

พยาบาลสมรทอดสายตามองไปยงัชายหนุ่มรา่งสูงทีน่ัง่
เครง่เครยีดเหมอืนขบคดิอะไรบางอยา่งอยูบ่นเก้าอีไ้ม ้ 

“ถ้าคุณแพรวพิกุลไม่รงัเกียจ จะไปพกัที่บ้านของฉัน
ก่อนกไ็ดน้ะคะ” พยาบาลสาวผูใ้จดเีสนอใหค้นป่วยทีด่แูลใกลช้ิด
มาเป็นเวลาเกอืบสองเดอืนไปพกัฟ้ืนทีบ่า้นของเธอ 

ประพนัธ์ลุกขึ้นยนืก่อนจะจดกระดุมเสื้อนอกของเขา 
“ไม่ได้หรอก ผมไม่อยากล าบากคนอื่นให้ต้องมาดูแลคนใน
ปกครองของผม” 

แพรวพกุิลเลกิคิ้วอย่างตกใจเมื่อเขาเอ่ยออกมาว่าเธอ
คอืคนในปกครองของเขา  

“ระหว่างที่เธอยงัไม่แขง็แรงดพีอ ไปอยู่ที่บ้านของฉัน
ก่อน ทีน่ัน่มคีนรบัใชค้อยดแูลเธอไดไ้มใ่หล้ าบากหรอก” 

“ฉันไมไ่ดห้่วงเรื่องความล าบากหรอกค่ะ แต่...” ใบหน้า
ของเธอแดงเป็นลูกต าลงึ เขาก าลงัชวนเธอให้ไปอยู่ด้วยกนัที่
บา้นของเขา และทัง้สองกจ็ะไดใ้กลช้ดิกนัมากขึน้ 

“กลวัอะไร” ประพนัธถ์ามเมื่อหญงิสาวท าท่าละล ่าละลกั
คอยจะปฏเิสธ “ฉันไม่ไดพ้ศิวาสเธอเหมอืนผูช้ายคนอื่น ไม่ต้อง
กลวัไปหรอก” 
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แพรวพกุิลอยากจะชกปากผูช้ายคนนี้สกัหมดัเหลอืเกนิ 
พูดจาอะไรแต่ละครัง้เหมอืนจะประชดประชนัเหน็บแนมเธออยู่
ร ่าไป พลางนึกสนุกในใจขึน้มาว่าหากเขาเปลี่ยนใจพศิวาสเธอ
ขึน้มาล่ะก ็อยา่หาว่าเธอไมเ่ตอืนกแ็ลว้กนั  

“ยิ้มอะไร” เขาเอ่ยเมื่อเห็นเธอกระหยิม่ยิ้มย่องเพียง
ล าพงั “ที่ฉันเฝ้าท าดกีบัเธอ ก็เพยีงเพราะบุญคุณของแม่ผกา
เท่านัน้ ฉันไม่อยากเหน็ลูกสาวของแม่ผกาต้องตกระก าล าบาก
ไปมากกว่านี้หรอก” 

“รูแ้ลว้เจา้ค่ะ เอะอะกเ็อาแม่ผกาของฉันมาอ้าง ถ้าหาก
ว่าฉันไม่ใช่ลูกสาวของแม่ผกาแท้ๆ  คุณคงจะทิ้งฉันให้นอนขา้ง
ถนนกระมงั” 

ประพนัธ์ขมวดคิ้ว เขาถอนหายใจเสยีงดงัคล้ายกบัว่า
เหน็ดเหนื่อยเหลอืเกนิทีต่อ้งต่อลอ้ต่อเถยีงกบัคนอยา่งเธอ 

 
แพรวพกุิลต้องฝึกท ากายภาพบ าบดัอยู่ในโรงพยาบาล

อกีหลายวนัก่อนจะออกจากโรงพยาบาลได ้ดว้ยสุขภาพทีย่งัไม่
สมบูรณ์ เธอจงึต้องจ าใจตกลงไปพกัฟ้ืนทีบ่า้นของประพนัธ ์ใน
ทแีรกเธอไม่ไวใ้จเขาสกัเท่าไร แต่เขาเป็นเพยีงคนเดยีวทีย่ ืน่มอื
เขา้มาช่วยเหลอืโดยไม่มที่าทวี่าจะหวงัผลตอบแทน เพยีงแต่ท า
ไปเพราะเขาเคยเป็นหน้ีบุญคุณแมข่องเธอเท่านัน้ 

ในคืนสุดท้ายที่เธอต้องนอนที่โรงพยาบาล เธอกลับ
นอนไม่หลบั วนัรุ่งขึน้เธอจะไดอ้อกไปเจอกบัโลกแห่งความจรงิ
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นอกโรงพยาบาลที่เธอไม่คุ้นเคย โลกที่ไม่มพี่อกับแม่ โลกที่
พยาบาลสมรเตือนว่าโหดร้าย แต่มันคือโลกที่เธอจะต้อง
เผชญิหน้าสูก้บัมนัใหไ้ด ้

หญงิสาวหลบัตาลงและเขา้ไปในความฝันทีเ่หมอืนจรงิ
จนท าใหเ้ธอตื่นขึน้กลางดกึพรอ้มทัง้น ้าตา  

ในฝันเธอเห็นภาพของแม่ที่ส ัง่ให้เธอดบัตะเกียงและ
หลบอยู่แต่ในห้อง ในขณะที่พ่อของเธอเดนิลงบนัไดเรอืนไม้
แบบยกสูงเข้าไปในสวนพร้อมกับปืนยาวในมือ แม่ของเธอ
ออกไปยนืรออยู่ตรงระเบยีงพรอ้มกบัมดีท าครัว เด็กสาวหน้า
หวานนัง่ขดตวัอยู่ทีมุ่มหอ้งในความมดืเพยีงล าพงัตามทีแ่ม่ของ
เธอสัง่ จากนัน้เพยีงไม่กี่นาท ีเธอได้ยนิเสยีงปืนดงัขึน้หลายนัด 
เสยีงปืนแต่ละนัดก้องอยู่ในหวัของเธอ เธอกลวัจนตวัสัน่ได้แต่
ยกมอืขึ้นปิดหูในช่วงหวัค ่ารอคอยการกลบัมาของพ่อและแม่ 
แต่ทัง้สองก็ไม่กลบัมา เดก็สาวสะดุง้สุดตวัเมื่อไดย้นิเสยีงฝีเท้า
ของคนหลายคนที่เดนิขึ้นมาบนชานเรอืน และประตูห้องของ
เธอกถ็ูกเปิดออกจากภายนอก เดก็สาวกรดีรอ้งลัน่เมือ่คนทีเ่ปิด
ประตูเขา้มาไมใ่ช่พ่อและแมข่องเธอ  

ดวงตาคมเข้มสีถ่านที่ดูอ่อนล้าจ้องมองมายงัเธอไม่
กะพรบิ ผมที่มกัจะถูกหวแีละใส่เจลแต่งผมจนเรยีบปรกลงมา
บนใบหน้าหล่อเหลาคมเขม้ทีเ่ตม็ไปดว้ยคราบเหงือ่และร่องรอย
ของน ้าตาของชายหนุ่มที่ชื่อ ประพนัธ์ ในวยั ๓๓ กระทบกับ
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แสงไฟจากตะเกยีงน ้ามนัก๊าดที่เขาถอืมาด้วย โดยเบื้องหลงัมี
ชายสวมใส่เสือ้ผา้สกีากตีามเขา้มา 

‘แพรวพกุิลใช่ไหม’ ชายหนุ่มค่อยๆเดนิเขา้มาทีมุ่มหอ้ง
และย่อตวัลงตรงหน้าเดก็สาวที่นัง่ตวัสัน่งนังก เขายื่นมอืมาให้
เธอก่อนจะเอ่ยดว้ยเสยีงนุ่ม ‘ฉนั...ประพนัธเ์อง ไมต่อ้งกลวั’ 

แพรวพกุิลในวยั ๑๘ ค่อยๆ ยื่นมอืไปใหเ้ขา เธอรูส้กึถงึ
ความอบอุ่นของฝ่ามอืใหญ่ทีแ่ขง็แกร่ง เขาบบีมอืของเธอเอาไว้
แน่นก่อนจะประกาศข่าวรา้ยว่าพ่อและแม่ของเธอถูกโจรที่หนี
การไล่ล่าของทางการเขา้มาในสวนยงิจนเสยีชวีติ และต ารวจ
หลายนายทีเ่ดนิขวกัไขว่ในสวนหลงับา้นของเธอในตอนนี้ก าลงั
ตามจบัโจรอยู ่ 

เดก็สาวร้องไห้ฟูมฟายด้วยความเสยีใจและหวาดกลวั 
เธอต้องสญูเสยีพ่อและแมไ่ปอย่างกะทนัหนัในเวลาเดยีวกนั อกี
ทัง้เธอยงัไม่เหลอืที่พึ่งใดๆ ในชวีติอกีแล้ว และในตอนนัน้ชาย
หนุ่มร่างสูงกลบัสวมกอดเธอเอาไวแ้น่น มอืขา้งหนึ่งของเขาลูบ
แผ่นหลงัของเธอขึน้ลงอย่างเบามอื เธอซุกหน้าลงกบัอกกว้าง
ของเขาทีเ่ตม็ใจรองรบัน ้าตาและความโศกเศรา้ของเธอทัง้หมด
เอาไวเ้พยีงผูเ้ดยีว 

ชายหนุ่มทีม่กัจะน าของฝากตดิไมต้ดิมอืมาเยีย่มแม่เธอ
ยืน่มอืเขา้มาดูแลเธอและสญัญาว่าจะเป็นเสาหลกัใหแ้ก่เธอแทน
พ่อและแม่ที่เสียไป เขาช่วยจดัการทุกอย่างเรื่องงานศพใน
ขณะทีเ่ธอไดแ้ต่รอ้งไหฟู้มฟายแทบเสยีสต ิ 
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ในวนัเผาศพของพ่อและแม่ ชายหนุ่มใบหน้าหล่อเหลา
เขา้มาโอบอุม้หญงิสาวทีห่มดอาลยัตายอยากในชวีติ 

‘แพรวพกุิล ฉันสญัญาต่อหน้าศพแม่ผกาว่าจะดูแลลูก
สาวของท่านใหด้ทีีสุ่ด ดงันัน้เธอไม่ต้องกลวัอะไรแลว้ จากนี้ไป
ฉันจะเป็นผู้ปกครองให้เธอเอง’ เสยีงของชายหนุ่มใบหน้าหล่อ
เหลาเอ่ยในขณะโอบไหล่หญิงสาวที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นจนตัว
โยนต่อหน้าไฟทีลุ่กโชนทัว่รา่งของพ่อและแมข่องเธอ  

เด็กสาวเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มร่างสูงทัง้น ้าตา เมื่อ
เขามอบเงนิก้อนโตให้แก่เธอ และสญัญาว่าจะส่งเสียเธอเล่า
เรยีนใหจ้บมหาวทิยาลยั  

 
แพรวพิกุลลุกขึ้นมานัง่กอดเข่าของตัวเองบนเตียง

คนไข้ในความมืด เธอร้องไห้ไม่หยุดเมื่อภาพในความฝันที่
เหมอืนจรงิยงัคงวนเวยีนอยู่ในหวัของเธอ และเธอกเ็ขา้ใจว่าฝัน
นัน้คอืความทรงจ าทีค่่อยๆ กลบัมานัน่เอง  
 


