บทน�ำ

ความเศร้าสลดกับการจากไปของผู้เป็นบิดาถูกลดทอน
เมือ่ ความเครียดเข้ามาแทนที่ ห้องทัง้ ห้องเงียบกริบไม่มเี สียงพูดจาใดๆ
ออกจากปากผู้รบั ฟัง ทนายประจ�ำตระกูลเว้นช่วงการอ่านเพื่อประวิง
เวลาให้ทายาทของราชสกุล ‘กุลวารี’ ได้ตั้งตัว
หม่ อ มราชวงศ์ ช ลธาร กุ ล วารี และหม่ อ มราชวงศ์ ช ลาลั ย
กุลวารี นัง่ นิง่ บนโซฟาสีนำ�้ ตาลอ่อน ดวงตาแดงก�ำ่ สองคูจ่ ากทีเ่ คยฉาย
แววอาลัยตอนนี้เคลือบไปด้วยแววประหลาดใจอย่างท่วมท้น...
“เป็นไปได้ยังไงคุณวิโรจน์” คุณหญิงชลาลัยถามทนายด้วย
เสียงแผ่วเบา
ดวงตาหวานซึง้ กวาดมองไปรอบๆ ห้องทรงพระอักษรของหม่อมเจ้านที กุลวารี เป็นที่รู้กันดีว่าราชสกุล ‘กุลวารี’ ร�ำ่ รวยเหนือราชสกุล
อืน่ ทีเ่ ป็นเครือญาติกนั ทว่าบัดนีท้ รัพย์สมบัตทิ เี่ คยคิดว่าชาตินคี้ งจะใช้
ไม่หมดกลับไม่มเี หลือ กิจการ หุน้ ส่วน แม้แต่บา้ นทีค่ นอืน่ เรียกว่า ‘วัง’
ก็ไม่มเี หลือ ลายพระหัตถ์ทที่ นายประจ�ำตระกูลช่วยยืนยันว่าทุกอย่าง
คือเรื่องจริง ทนายวิโรจน์ยงั คงอ่านพินัยกรรมต่อไป ยิ่งฟังยิ่งเกิดเสียง
อื้ออึงประหนึ่งสมองก�ำลังจะระเบิด
หม่อมราชวงศ์ชลธารกุมมือน้องสาวเอาไว้อย่างปลอบประโลม
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ชลาลัยมองพี่ชายคนเดียวผ่านม่านน�้ำตา ยิ่งทนายอ่านพินัยกรรม
หม่อมราชวงศ์หญิงยิ่งอยากจะลุกขึ้นอาละวาด พินัยกรรมบ้าบอคอ
แตก พิลึกพิลั่นที่สุดตั้งแต่เธอเคยพบเจอมา มีอย่างหรือ ตอนนี้เธอ
หมดตัวไม่เหลืออะไร มีเพียงเงินในบัญชีหลักล้านต้นๆ แล้วยังต้องให้
พี่ชายไปแต่งงานกับผู้หญิงไร้หัวนอนปลายเท้าที่ไหนก็ไม่รู้
โอ...คุณพระ! ใครก็ได้ช่วยลุกขึ้นมาบอกเธอทีว่าเรื่องทั้งหมด
เป็นแค่การจัดฉาก ก�ำลังมีกล้องแอบถ่ายหลายตัวแอบซ่อนอยู่รอบๆ
ห้อง แล้วสุดท้ายความจริงก็ถูกเปิดเผย...ท่านพ่อของเธอแกล้งตาย!
หม่อมราชวงศ์หญิงน�้ำตานองหน้า ความจริงก็คือความจริง
หม่อมเจ้านทีสิ้นชีพตักษัยแล้ว แถมยังทิ้งพินัยกรรมพิลึกพิลั่นเอาไว้
ในพินยั กรรมระบุวา่ หากทายาททัง้ สองต้องการรักษาวังกุลวารีเอาไว้ก็
มีอยู่สองทาง
ทางแรก...นัน่ คือหม่อมราชวงศ์ชลธารต้องแต่งงานกับ ‘นางสาว
รยาพร’ พร้อมกับมีซองจดหมายสีนำ�้ ตาลอีกหนึง่ ซอง ซึง่ พีช่ ายเธอต้อง
น�ำไปมอบให้แก่พ่อแม่ของหญิงผู้นั้น
อีกทาง...ก็คือทั้งสองต้องหาเงินจ�ำนวนห้าร้อยล้านมามอบให้
หม่อมอรุณ วนัสบดี
“ห้าร้อยล้าน!” ชลาลัยอุทานดังลัน่ หลังจากหาเสียงตนเองเจอ
จุกจนพูดไม่ออกมาราวๆ ครึง่ ชัว่ โมงได้กระมัง “ท่านพ่อต้องบ้าไปแล้ว
แน่ๆ” หม่อมราชวงศ์หญิงส่ายหน้ารัวอย่างไม่นึกเชื่อ
มีอย่างหรือ...เมื่อวานร�่ำรวยจนล้นฟ้า พอเปิดพินัยกรรมของ
บิดาทีส่ นิ้ ชีพตักษัยไปด้วยโรคมะเร็ง ตอนนีเ้ ธอกับพีช่ ายกลายเป็นคน
ไร้บา้ น รถคันหรู คอนโดฯ บ้านพักตากอากาศ เงินในบัญชีโดนยึดหมด
“ชลาลัย” เสียงทุ้มลึกของผู้เป็นพี่ชายเอ่ยห้ามหลังจากที่เงียบ
มานาน
คุณหญิงชลาลัยเม้มริมฝีปากแน่น มองพีช่ ายน�ำ้ ตาคลอ ต่อไปนี้
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จะท�ำอย่างไร บ้านก็ไม่มี เงินก็ไม่มี กิจการที่แสนจะเป็นปึกแผ่น
ทัง้ หลายตอนนีก้ ลายเป็นของผูอ้ นื่ เสียแล้ว พระญาติของท่านพ่อคงได้
ตีปีกกันพึ่บพั่บ เพราะกิจการใหญ่น้อยต่างกระจัดกระจายไปเป็นของ
คนนั้นทีคนโน้นที ยกเว้นแต่ทายาทสืบสกุลทั้งสอง!
นี่มันเรื่องซ�ำเหมาห่วยแตกอะไรกัน ใครช่วยบอกเธอที...
ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยาย ใครเลยจะคิดว่าชีวิตพี่ชายเธอยิ่งกว่า
นิยายน�้ำเน่าที่เคยฉายในช่องหลายสีหรือตีพิมพ์ในกระดาษสีอ่อน
ถนอมสายตา หม่อมราชวงศ์หนุ่มตกอับต้องแต่งงานกับสาวนิรนาม
ไร้หัวนอนปลายเท้าเพื่อรักษา ‘สมบัติ’ และ ‘วัง’ อันเป็นที่รักของ
หม่อมแม่
อุเหม่...เธออยากจะลุกขึ้นกรีดร้องให้ลั่นวังสักที จะมีพี่ชายเป็น
พระเอกในนิยายน�้ำเน่าเสียก็ทีนี้!
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1
คุณหญิงคุณชายไร้วัง

หลังจากเปิดพินัยกรรมได้สองวัน ทายาทราชสกุลกุลวารี
จ�ำต้องระเห็จออกจากวังซึ่งไม่ได้กลับมานานมากแล้ว ตราบเท่าที่
หม่อมวิมลเสียชีวติ ไปเลยทีเดียว ข้าเก่าคนแก่ของวังยืนส่งคุณชายคุณ
หญิ ง ทั้ ง น�้ ำ ตานองหน้ า ไม่ มี ใ ครคิ ด ว่ า เจ้ า ของวั ง ท่ า นจะทรงท� ำ
พินยั กรรมพิลกึ พิลนั่ แบบนี้ เพราะทุกคนต่างทราบถึงความรักทีห่ ม่อมเจ้านทีมีให้แก่บุตรทั้งสอง
บนรถทัวร์สายอีสาน สองพี่น้องก�ำลังมุ่งหน้าไปยังจังหวัดซึ่ง
เปรียบเสมือนประตูทางเข้าสู่ภาคอีสาน ต้นราชพฤกษ์และต้นลีลาวดี
ออกดอกเหลืองสดนวลตาไปตลอดทาง สองหนุ่มสาวต่างอยู่ในภวังค์
ของตนเอง
ชลาลัยนัน้ คิดเรือ่ งหาเงินห้าร้อยล้าน ซึง่ เป็นเงือ่ นไขทีบ่ า้ บอคอแตกมาก กับอีแค่อยากจะให้ลูกชายแต่งงานกับหญิงสาวชาวบ้าน
คนหนึ่ง ท่านพ่อไม่เห็นต้องท�ำแบบนี้เลย
ส่วนชลธารก�ำลังคิดถึงแม่สาวนิรนามที่กำ� ลังจะมาเป็นเจ้าสาว
ของตน เหตุใดท่านพ่อถึงเจาะจงให้เขาแต่งงานกับหญิงสาวคนนั้น
ท่านรู้จกั เธอดีแล้วหรือถึงได้หมายมั่นปั้นมือให้เป็นสะใภ้ของกุลวารี
ชายหนุ่ ม เบนสายตามองไปยัง ด้ า นข้ า งซึ่ง มีน ้ อ งสาวนั่ง ติด
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กระจก ใบหน้าสวยหวานที่ฉายแววเคร่งเครียดท�ำให้เขาอดเอื้อมมือ
ไปยีผมสลวยเล่นไม่ได้ อีกคนหันมายิ้มน่ารักซบหน้าลงบนหัวไหล่
กอดกระชับร่างสูงสมชายเอาไว้แน่น
ผู้โดยสารที่นั่งบนเบาะข้างๆ ต่างท�ำสีหน้าประดักประเดิด ยัง
ผลให้หม่อมราชวงศ์หนุ่มหัวเราะในล�ำคอ ใครที่เห็นภาพนี้ก็คงคิดว่า
หนุ่มสาวก�ำลังพลอดรักกัน กระนั้นถ้ามองดีๆ ก็จะเห็นว่าทั้งเขาและ
น้องสาวมีใบหน้าละม้ายคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ต่างกันที่ว่า
ชลาลัยมีดวงตาที่ดุกว่า ซึ่งได้รับถ่ายทอดมาจากหม่อมเจ้านที
พระญาติของบิดาต่างเคยพูดให้ฟังบ่อยๆ เมื่อครั้งยังเล็กว่า
ลูกชายของหม่อมเจ้านทีนั้นเหมือนหม่อมของท่าน ส่วนคุณหญิง
ชลาลัยลูกสาวคนเล็กนัน้ ถอดแบบบิดามาเหมือนแกะพิมพ์กนั มา แถม
ยังมีคนเคยพูดให้ฟังว่า หม่อมเจ้านทีและหม่อมของท่านนั้นมีพักตร์
คล้ายคลึงกัน เพราะท่านเป็นเนื้อคู่กัน เมื่อก่อนเขาเคยแค่นหัวเราะ
บ่อยๆ แต่พอเติบใหญ่ขึ้นก็ชักจะเห็นจริงดังว่า
หม่อมวิมลนั้นมีหน้าตาละม้ายคล้ายคลึงหม่อมเจ้านที ใบหน้า
ของทัง้ สองมักมีรอยยิม้ ละมุนคอยสะกดหัวใจผูพ้ บเห็น อีกทัง้ วาจาของ
ทั้งสองก็หาได้ลดเหลี่ยมกัน ท่านเป็นนักพูดทั้งสองคน แต่ไม่พูดมาก
จนถกเถียงกัน หม่อมวิมลนั้นช่างเจรจาต่อเมื่ออยู่กับเพื่อน ท่านชาย
นทีกเ็ ช่นกัน ซึง่ สิง่ เหล่านีม้ เี พียงชลาลัยเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ถ่ายทอดมา ส่วน
ชลธารนั้น หม่อมวิมลเคยพ้อว่าหน้าตาเหมือนท่าน แต่ไม่ช่างเจรจา
เหมือนท่านสักนิด ถูกท่านพ่อท่านแม่และน้องหญิงแย่งพูดจนหมดหรือ
อย่างไร
ชลธารหัวเราะน้อยๆ ในล�ำคอ เมื่อคิดถึงเรื่องราวครั้งยังเล็ก
ครอบครัวเขามีความสุข เป็นครอบครัวเล็กๆ ที่มีเพียงพ่อแม่ลูก ส่วน
พระญาติของบิดาไปมาหาสู่กันทุกเดือน ที่สนิทสุดก็คงเป็นครอบครัว
ของหม่อมอรุณ หรือหม่อมอุ่น ลูกพี่ลูกน้องของคุณหญิงคุณชาย
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กุลวารีท่สี มรสกับท่านชายราชสกุลวนัสบดี
มีพระญาติหลายคนท�ำงานในกิจการต่างๆ ของหม่อมเจ้านที
กินเงินเดือนปันผลจนสุขสบาย ตัวเขาและชลาลัยถูกส่งไปเรียนอังกฤษ
ตัง้ แต่ชนั้ มัธยมต้น มีบดิ าและมารดาตามไปดูแลอยู่ทางโน้นด้วย จวบ
จนหม่อมวิมลเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตอนกลับมาท�ำธุระที่เมืองไทยกับ
หม่อมเจ้านทีเพียงสองคน เขาและน้องสาวจึงต้องอยู่กันตามล�ำพัง
สองพี่น้องนับตั้งแต่บัดนั้น ส่วนบิดาปลีกวิเวกไปอยู่ในที่ห่างไกล
เนื่องจากเสียพระทัยและโทษว่าตนเองเป็นเหตุให้หม่อมท่านเสียชีวิต
หม่อมเจ้านทีประทานเงินให้ลูกๆ ใช้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
ชลาลัยจึงเติบโตขึ้นเป็นสาวไฮโซที่มากด้วยรูปทรัพย์คุณสมบัติเกรด
พรีเมียม สวย เลิศ เชิด หรู คือสโลแกนของคุณหญิงน�ำ้ วีรกรรมเธอ
เลื่องลือระบือไกลจนเข้าพระกรรณผู้เป็นบิดา
ความถือตัวที่ถ่ายทอดจากบิดาท�ำให้หนุ่มๆ ไฮโซแตกกระเจิง
ไปเสียหลายราย แม้จะเฉิดฉายอยูแ่ ถวหน้าของวงการไฮโซ แต่กไ็ ม่เคย
มีข่าวกับหนุ่มหน้าไหนสักคน
กระนั้นแล้ววีรกรรมของคุณหญิงน�้ำก็ไม่ท�ำให้ผู้เป็นบิดาหนัก
พระทัยเท่าข่าวคราวของหม่อมราชวงศ์ชลธาร เพราะชายหนุ่มมัวแต่
สนใจท�ำธุรกิจและดูแลน้องสาว ไม่สนใจสาวน้อยสาวใหญ่ทคี่ อยให้ทา่
ทอดสะพานอยู่ปลายเท้าสักนิด ชายหนุ่มเงียบขรึม พูดน้อย และมัก
ชอบคิดมากกว่าพูด สร้างความหนักพระทัยแก่หม่อมเจ้านที ด้วยเกรง
ว่าจะไม่มที ายาทสืบสกุลและผู้หญิงคนนั้นจะไม่ดีพอ ท่านจึงทรงจอง
ตัวหญิงสาวคนหนึ่งไว้ให้บุตรชาย...
รถทัวร์แล่นเข้ามาจอดในสถานีขนส่งประจ�ำจังหวัด ทัง้ สองเดิน
หารถประจ�ำทางเพื่อไปต่ออีกอ�ำเภอหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไปอีกหลายสิบ
กิโลเมตร ตลอดทางชลาลัยบ่นกระปอดกระแปดไม่หยุด จะหยุดบ้าง
ก็ตอนพักกินน�้ำและพักหายใจ
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“หญิงไม่เข้าใจท่านพ่อจริงๆ” หม่อมราชวงศ์หญิงเริ่มบ่นอีก
ครัง้ ...เมือ่ เริม่ ชุม่ คอจากการดืม่ น�ำ้ และอมลูกอมฮอลล์รสน�ำ้ ผึง้ “มีอย่าง
ทีไ่ หน ให้พชี่ ายไปแต่งงานกับใครก็ไม่ร”ู้ ชลาลัยยังคงบ่นไปเรือ่ ย “หรือ
ว่าตลอดเวลาที่ปลีกตัวมาอยู่คนเดียว ท่านพ่ออ่านนิยายมากเกินไป”
ความคิดทะลึ่งทะเล้นหลั่งไหลเข้ามาในสมองหญิงสาว
อืม...ท่าจะจริงเสียกระมัง ไม่งั้นคงไม่ท�ำพินัยกรรมพิลึกพิลั่น
แบบนี้หรอก แล้วมีอย่างหรือว่า ต้องแต่งงานหรือหาเงินห้าร้อยล้าน
มาก่อนสามเดือน ถ้าไม่แต่งหรือหาเงินมาไม่ได้ วังจะตกเป็นของ
พระญาติ
“ชลาลัย...หยุดพาดพิงถึงท่านพ่อเสียที” เสียงทุ้มปรามขึ้นอีก
อย่างอดไม่ได้ “ท่านจะตายตาไม่หลับ เพราะหญิงบ่นหาวันละหลาย
รอบนี่แหละ”
หม่อมราชวงศ์หญิงอมยิ้มเมื่อสบตาพี่ชาย “ตายตาไม่หลับสิดี
จะให้ ลุ ก ขึ้ น มาชี้ แ จงให้ ห ญิ ง รู ้ เ สี ย ที ว ่ า ท�ำ พิ นั ย กรรมแบบนี้ ท�ำ ไม”
ชลาลัยว่าทีเล่นทีจริง เรียกให้คนเป็นพี่มอบมะเหงกลูกโตให้
“โอ๊ย! พี่ชายนี่ใจร้ายจริง ไม่สงสารน้องสาวที่เป็นก�ำพร้าบ้าง
เลย” กระเง้ากระงอดต่อว่า ผ่านความทุกข์โศกมาก็เกือบเดือนแล้ว
เวลานีค้ งต้องรับความจริงกันสักที ว่าตอนนีไ้ ม่มบี ดิ าและมารดาอยูบ่ น
โลกใบนี้ แต่ถงึ อย่างนั้นท่านทั้งสองก็จะยังคงอยู่ในใจลูกๆ อยู่เสมอ
“หญิงยังมีพี่อยู่ พี่จะดูแลหญิงเอง”
หญิงสาวอมยิ้มนัยน์ตาพราว นี่ละคุณชายชลธาร...พูดน้อยแต่
หนักแน่นทุกค�ำ ตอนนีเ้ ธอชักอยากรูจ้ กั ว่าทีพ่ สี่ ะใภ้เสียแล้วสิวา่ จะเป็น
คนแบบไหน ถ้าพูดน้อยเหมือนพีช่ ายละก็เห็นจะไปกันไม่รอด มันต้อง
พูดเป็นต่อยหอย มีชวี ติ ชีวาแบบเธอนี่ ถึงจะฉุดพีช่ ายให้ขนึ้ มาจากห้อง
อันมืดมิดที่เจ้าตัวมักหลบซ่อนตัวอยู่ในนั้นเสมอ
หม่อมราชวงศ์หญิงก้มหน้าซ่อนรอยยิ้มเศร้า การสูญเสียผู้ให้
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ก�ำเนิดได้สร้างบาดแผลในใจ โดยเฉพาะลูกชายทีร่ กั และเทิดทูนหม่อม
แม่มากอย่างหม่อมราชวงศ์ชลธาร
รถประจ�ำทางจอดข้างทาง สองหนุ่มสาวที่มีสัมภาระมา
คนละใบยืนอ่านป้ายบอกทาง เลี้ยวซ้ายไปไหนไม่รู้ รู้แต่ว่าตรงไปนั่น
คือจุดหมายของพวกเขา
ชลธารมองถนนลูกรังแล้วระบายลมหายใจอันหนักอึ้งออกมา
บ้านโคกอีเม้ง คือจุดหมายของเขา ตัวหนังสือและเลขบอกระยะทาง
ขาดๆ หายๆ บนป้ายท�ำให้ชายหนุ่มต้องเขม้นมอง เวลานี้พระอาทิตย์
ก�ำลังขึน้ ตรงหัวพอดี มีปา้ ยไวต์บอร์ดอันเล็กติดเบอร์โทรศัพท์รถรับจ้าง
เอาไว้
“เดินไปหรือรอโบกรถพีช่ าย แต่แถวนีไ้ ม่เห็นมีรถรับจ้างเลย เดิน
ไปดีกว่านะ เห็นป้ายแล้วคงอีกไม่ไกลหรอก” คุณหญิงชลาลัยสรุปให้
พี่ชายเสร็จสรรพ
คนเป็นพี่ไม่ค้าน แม้จะไม่เห็นด้วย แต่ต้องเดินตามเพราะน้อง
สาวเดินจ�้ำอ้าวน�ำหน้าไปแล้ว เขารู้ว่าชลาลัยก�ำลังร้อนใจ อยากรู้เนื้อ
ความในจดหมายทีแ่ นบไว้กบั พินยั กรรม ความจริงหญิงสาวร�ำ่ ร�ำ่ ขอร้อง
ให้เขาเปิดอ่านอยูห่ ลายรอบ แต่เขาไม่ยอมเปิด เพราะไม่อยากขัดค�ำสัง่
ผู้เป็นบิดา...
“โอ๊ย!...อะไรเนี่ย เมื่อไหร่จะถึงสักที” หญิงสาวบ่นกระปอด
กระแปดเมื่อดวงตะวันเคลื่อนต�่ำลง หลังจากที่เดินๆ หยุดๆ มาหลาย
ชั่วโมง
โอ...คุณพระ เธอไม่อยากจะเซดเลยว่ามันกี่ช่ัวโมง เอาเป็นว่า
ตั้งแต่ตะวันส่องแสงแบบร้อนแทบตับปลิ้นจนตะวันจะลาลับ ละทิ้ง
หน้าที่เพื่อไปฉายแสงที่อื่นและจะมาใหม่ในวันพรุ่ง
“พีบ่ อกแล้วว่าให้กลับไปรอทีท่ างเข้า” ชลธารว่าขึน้ บ้าง ตาวิบวับ
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เพราะเห็นหลังคาบ้านคนอยู่ไกลๆ แต่ยังไม่แจ้งให้น้องสาวได้รู้ รอให้
คุณหญิงบ่นจนหมดแรงเสียก่อนเห็นจะดี ความใจร้อนมุทะลุนี้รักษา
ไม่หายสักที แบบนี้คงต้องแกล้งต่อไปอีกพักจะได้เข็ด คราวหน้าจะได้
ไม่ผลีผลามตัดสินใจอะไรเร็วๆ แบบนี้อีก
“เชอะ” ผู้เป็นน้องได้แต่ทำ� เสียงขึ้นจมูกตบท้าย ค้อนขวับให้
หลายทีตดิ กัน แข้งขาล้าจนตะคริวกินมาครึง่ น่องแล้ว จบกันแข้งขาอัน
เรียวงามที่เคยภาคภูมิใจและใครหลายคนต่างอิจฉา มาวันนี้คงมีลูก
ตุ้มประดับให้คนครหาว่าคุณหญิงชลาลัยตกอับจนต้องมาปั่นสามล้อ
ถีบหาเงินยาไส้!
“ไม่เอาน่า” เมือ่ เห็นน้องสาวเงียบไปจึงปลอบอย่างอดไม่ได้ “พี่
เห็นหลังคาบ้านคนแล้ว อีกไม่เกินห้าร้อยเมตรคงจะถึงแล้ว” ชลธารยี
ผมสลวยให้ยุ่งอย่างที่ชอบท�ำ
ชลาลัยได้แต่ส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดวิ่งหนีน�ำหน้าไปก่อนเพื่อหลบ
หลีก เธอปราศจากสัมภาระตั้งแต่เดินมาได้ครึ่งทางแล้ว
“พีช่ ายเห็นแล้วก็ไม่ยอมบอก นีก่ ะจะแกล้งหญิงละสิ” หญิงสาว
ต่อว่าอย่างรู้ทัน แล้วต้องฉีกยิ้มกว้างอย่างพึงใจเมื่อเห็นใบหน้าเรียบ
ขรึมประดับไปด้วยรอยยิ้มเก๋ เผยลักยิ้มบุ๋มทั้งสองข้าง ดวงตาคมสีดำ�
สนิทมีม่านแสงดาวพราวระยับอยู่ข้างใน
โอเทวา...หน้าแบบนี้ละที่เธอต้องการเห็นบ่อยๆ พี่ชายชลหล่อ
แบบสุดลิ่มทิ่มประตูไปเลย
หม่อมราชวงศ์หญิงที่วิ่งน�ำไปก่อนหุบยิ้มท�ำหน้าเจ้าเล่ห์ อยาก
เห็นผูห้ ญิงทีท่ า่ นพ่ออยากได้มาเป็นสะใภ้ เธออยากให้พชี่ ายยิม้ แบบนี้
ให้อีกฝ่ายดูบ้าง ดูสิว่าจะทนความหล่อออร่าของพี่ชายเธอได้หรือ
เปล่า แม้แต่เธอที่เป็นน้องก็ยังมิอาจต้านทานความหล่อได้ นี่คงเป็น
อีกหนึง่ สาเหตุทเี่ ธอยังไม่ยอมคบหาใคร เพราะผู้ชายทีจ่ ะยืนเคียงข้าง
ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหม่อมราชวงศ์ชลธาร ไม่ว่าจะเป็นรูปทรัพย์
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นิสัยใจคอ แต่เอ...พูดมากกว่านี้หน่อยก็คงจะดี ไม่งั้นชีวิตนี้คงอับเฉา
เดิมทีชลธารไม่ใช่คนเงียบขรึมปานนี้ แต่หนักข้อขึ้นตั้งแต่ที่
มารดาเสียและบิดาปลีกตัวไปอยู่คนเดียว เขาจึงเป็นที่พึ่งให้น้องสาว
มาโดยตลอด เงินทองมากมายทีบ่ ดิ าหามากองก็ไม่อาจเทียบความรัก
จากครอบครัว
ครอบครัว ซึ่งไม่มีอีกแล้ว...
ป้ายบอกชื่อหมู่บ้านท�ำให้สองพี่น้องถอนหายใจอย่างโล่งอก
ร้านค้าหน้าหมู่บ้านที่มองเห็นไม่ไกลจากสายตาท�ำให้ทั้งสองเร่ง
ความเร็วในการเดิน
“เป๊ปซี่สองถุงค่ะ”
หม่อมราชวงศ์หนุ่มนึกข�ำเมือ่ เห็นน้องสาวยืน่ หน้าเข้าไปในร้าน
พร้อมกับร้องสัง่ น�ำ้ อัดลมมาดืม่ แก้กระหาย ความจริงน�ำ้ ทีซ่ อื้ จากเซเว่น
ก็ยังมี แต่หม่อมราชวงศ์หญิงบ่นว่ามันไม่เย็น ดื่มแล้วไม่ชื่นใจ
จ่ายเงินแล้ว หญิงสาวรับถุงน�้ำอัดลมมาดูดอย่างกระหาย
ชลธารนัง่ ลงตรงม้าหินอ่อนหน้าร้าน ในขณะทีช่ ลาลัยยืนเลือกลูกชิน้ ที่
ตั้งขายอยู่อกี ด้าน
“พี่ชายเอาปูอดั กับไส้กรอกนะ หญิงจะกินฮ่อยจ๊อ”
ชายหนุ่มพยักหน้าแอบข�ำเมื่อแม่คนช่างจ้ออยากกินฮ่อยจ๊อ
กินไปเถิดแม่คณ
ุ จะได้มีแรงพูดเป็นต่อยหอย
สองพี่น้องกินลูกชิ้นตรงม้าหินอ่อนซึ่งขออนุญาตจากเจ้าของ
ร้านแล้ว ท่ามกลางสายตาหลายคู่ที่ท้งั ฉายแววสงสัยว่าสองหนุ่มสาว
เป็นใครและชื่นชมรูปลักษณ์ ฝ่ายชายรึหล่อเหลาดูแพงเกรดพรีเมียม
เสียแต่ชอบวางหน้าเคร่งขรึม ส่วนหญิงสาวยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งแต่มา
ถึงยังพูดไม่หยุดสักที พูดจนแอบสงสัยว่าหายใจทางผิวหนังหรือมี
เหงือกซ่อนไว้ที่หลังหู ท�ำไมถึงได้พูดอะไรยืดยาวออกมาได้ปานนั้น
แถมส่วนใหญ่จะเป็นค�ำบ่นโน่นบ่นนี่เสียด้วยซ�ำ้
14 อุบายร่ายรัก อุบายซ่อนรัก

สองหนุ่มสาวที่ไม่มีคนกล้าเข้าไปถามว่าเป็นอะไรกันกินลูกชิ้น
อยู่ท่ามกลางมวลชนกลุ่มหนึ่งที่เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
เพศหญิงซึง่ อยูใ่ นวัยก�ำดัด สาวแรกรุน่ หลายนางพยายามส่งสายตาหวาน
จ๋อยให้ผู้ชายหุ่นดี ผิวขาว นัยน์ตาคมเข้ม ริมฝีปากบางหยักสีชมพู
และเครื่องหน้าหล่อเหลากระเดียดไปทางสวยเหมาะเจาะ จนสาวๆ
หลายนางนึกอายและกังขาไปด้วย
‘ชายจริง’ หรือว่า ‘อีแอบ’ ที่นั่งกินลูกชิ้นอยู่ตรงม้าหินอ่อน
ชลธารมองเห็นสายตากังขาหลายคู่ก็นึกโกรธ ใบหน้าขาวแดง
ก�ำ่ ขึน้ ชลาลัยเองเห็นท่าไม่ดี จึงลุกขึน้ ไปถามทางเจ้าของร้านร่างท้วม
สาวนางนั้ น นึ ก สงสั ย ว่ า สองหนุ ่ ม สาวจะไปท� ำ อะไรที่ บ ้ า น
‘ผูใ้ หญ่เสือ’ จะว่าเป็นญาติกไ็ ม่นา่ จะใช่ เพราะผูใ้ หญ่เสือแห่งบ้านโคกอีเม้งนัน้ มีใบหน้าคล้ายกับนายจันหนวดเขีย้ ว คือมีหนวดเล็กๆ หวีปัด
ให้งอนทั้งสองด้าน ยังดีที่มีลูกสาวสวยเป็นที่เชิดหน้าให้
เจ้าของร้านได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้และบอกทางหญิงสาว
ขอบคุณเจ้าของร้านแล้ว สองพีน่ อ้ งก็มงุ่ หน้าไปยังบ้านผูใ้ หญ่เสือ
ที่อยู่ไม่ไกลตามค�ำบอกกล่าว
‘ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้าน’ ป้ายไม้แผ่นก�ำลังพอดีเขียนด้วยตัว
หนังสือสีขาวโดดเด่นอยู่ตรงทางเข้าบ้าน มีป้ายเล็กๆ ห้อยต่องแต่ง
เขียนด้วยตัวหนังสือสีเดียวกันว่า ‘ผู้ใหญ่เสือ’
ชลธารแหงนหน้าขึน้ มองเรือนไม้สกั หลังใหญ่ จะว่าใหญ่ทสี่ ดุ ใน
หมู่บ้านก็ว่าได้ เพราะเท่าที่เดินเข้ามา เขาคิดว่าเรือนหลังนี้ใหญ่ที่สุด
หน�ำซ�ำ้ ยังมีอาณาบริเวณรอบบ้านกว้างใหญ่ ด้านหลังยาวสุดลูกหูลกู ตา
คาดคะเนไม่ได้ว่ากินเนื้อที่ไปกี่สิบไร่ ด้านข้างทั้งสองดารดาษไป
ด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรืน่ ทีส่ ะดุดตาก็เห็นจะเป็นต้นมะขามซึง่ เกิด
เคียงกันมีแคร่ไม้ไผ่ต้ังอยู่ หน้าบ้านมีไม้ดอกไม้ประดับขึ้นอยู่สองข้าง
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ทาง ถนนโรยกรวด กระนั้นก็ยังมีหินสวยก้อนเล็กปะปน บริเวณใกล้
บันไดลาดด้วยซีเมนต์ เลยไปจนถึงใต้ถุนของบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของห้อง
ครัว โต๊ะกินข้าวตัวใหญ่แวววาวบ่งบอกฐานะเจ้าของบ้าน
“ท่าจะรวยไม่ใช่เล่น” เสียงหวานเปรยขึ้น
ชลธารนึกเห็นด้วยกับค�ำพูดของน้องสาว สมัยนี้ถ้าไม่รวยจริง
คงไม่มีบ้านไม้สกั หลังใหญ่ขนาดนี้ แถมอาณาบริเวณบ้านก็กว้างเกิน
คาดคะเน แต่จะรวยถึงขนาดซื้อวังกุลวารีซึ่งเป็นวังเก่าแก่ได้หรือไม่ก็
สุดรู้ เพราะที่นั่นก็สวย หรืออาจจะสวยกว่าด้วยซ�้ำ
“ลูกสาวเจ้าของบ้านหลังนี้เหรอที่พี่ชายต้องแต่งงานด้วย”
น�ำ้ เสียงทีพ่ ดู ถึงว่าทีพ่ สี่ ะใภ้ดขี นึ้ เพียงนิด ด้วยเข้าใจแล้วว่าหญิงสาวผูน้ นั้
คงไม่ใช่คนไม่มีหัวนอนปลายเท้า ถึงจะไม่ใช่คนมีนามสกุลเก่า แต่
ฐานะทางบ้านคงไม่ขี้ริ้ว ไม่เหมือนกับเธอตอนนี้ที่มีสายเลือดสีนำ�้ เงิน
นามสกุลเก่าและโด่งดัง ทว่า...มีแต่ตวั กับหัวใจอันห่อเหี่ยว
สองหนุ่มสาวตะโกนเรียกเจ้าของบ้านได้ไม่ทนั ไร ก็มผี ้ชู ายหน้า
โหดไว้หนวดเหมือนนายจันหนวดเขี้ยวนุ่งผ้าขาวม้าสีแดงลายตาราง
ถือลูกซองออกมายืนตรงระเบียงบ้าน ชลาลัยถึงกับกรี๊ดวิ่งหลบไปอยู่
ด้านหลังพีช่ าย หญิงสาวนึกว่าหมดยุคทีจ่ ะมาถือปืน นุ่งผ้าขาวม้ากัน
แล้ว
โอ...ชีวิตหม่อมราชวงศ์ชลธารชักน�้ำเน่าเคล้ายุงลายขึ้นมา
ทุกขณะ อย่าบอกนะว่าพ่อตาพี่ชลหวงลูกสาว
หม่อมราชวงศ์หญิงคาดเดาไม่ผิดเสียทีเดียว เจ้าของบ้านชัก
สีหน้าท�ำท่าทางฮึดฮัดเหมือนไม่เต็มใจต้อนรับหลังจากทัง้ สองแนะน�ำ
ตัว ชลธารลอบสังเกตเจ้าของบ้าน เขาจ�ำได้ว่าเคยเจอผู้ใหญ่เสือใน
งานศพของท่านพ่อ ผู้ชายหน้าตาลักษณะแบบนี้มักเป็นที่จดจ�ำแก่
ผู้พบเห็น
ขึน้ มานัง่ บนเรือนแล้วสองหนุม่ สาวยังรูส้ กึ หายใจไม่ทวั่ ท้อง เมือ่
16 อุบายร่ายรัก อุบายซ่อนรัก

เจ้าของบ้านเอาแต่จอ้ งเขม็งด้วยสายตาดุดนั แลดูคล้ายก�ำลังไม่พอใจ
เป็นก�ำลัง ประมาณว่าอยากจะลัน่ ไกปืนใส่หวั แขกทีม่ าเยือนเสียเต็มแก่
ขนาดยกมือไหว้งามๆ ก็ยังสะบัดค้อนรับกันเลยทีเดียว
‘โอ๊ย!...เรื่องมันชักจะยุ่งกันไปใหญ่’ ชลาลัยโอดครวญอยู่ในใจ
จากตอนแรกที่ปรึกษากันว่าจะมาขอร้อง ‘รยาพร’ ให้ช่วย
แต่งงานหลอกๆ เพือ่ ให้ได้วงั กับทรัพย์สมบัตคิ นื มาก่อน ตอนนีด้ ทู า่ จะ
เหลว เพราะแม่สาวทีย่ งั ไม่พบหน้าค่าตานัน่ มีพอ่ หวง แถมยังหวงมาก
อีกด้วย!
หายใจติดขัดได้ไม่นาน ออกซิเจน เอ๊ย! ภรรยาของผู้ใหญ่เสือ
ก็ปรากฏตัวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มประหนึ่งดีใจที่เห็นหน้าพวกเธอ ชลธาร
มั่นใจขึ้นมาทันทีที่เห็นหน้าจ�ำเนียร ในงานของท่านพ่อ ผู้หญิงคนนี้
ร้องไห้อยู่ข้างผู้ใหญ่เสือที่นั่งท�ำตาแดงเช่นกัน
“มาเร็วกว่าที่คิด...”
ภรรยาเจ้าของบ้านเปรยพร้อมถามสารทุกข์สุกดิบหนุ่มสาว
แต่ประโยคแรกทีว่ า่ ‘มาเร็วกว่าทีค่ ดิ ’ ท�ำให้สองพีน่ อ้ งเลิกคิว้ มองหน้ากัน
ด้วยความสงสัย กระนั้นแล้วก็ท�ำได้เพียงครู่ เพราะรู้ว่าเป็นการเสีย
มารยาท
จ�ำเนียรมองชายหนุ่มตรงหน้าอย่างชื่นชม เหมือนแม่ไม่มีผิด
เพี้ยน รูปหน้าสวยกว่าคนน้องที่เป็นหญิงเสียอีก ผิวพรรณผ่องแผ้ว
สะอาดตาจนตอนแรกนึกว่าเป็นหญิง ถ้าไม่มีกายก�ำย�ำอุดมไปด้วย
มัดกล้ามและกรามแข็งแกร่งแล้วละก็ คงนึกว่าเป็นผูห้ ญิงทีเ่ คยรูจ้ กั มักจี่
เมื่อครั้งยังสาว
หม่อมราชวงศ์หนุม่ ยืน่ ซองสีนำ�้ ตาลให้ผใู้ หญ่ทงั้ สอง หญิงสูงวัย
ขยับตัวเข้าไปนั่งใกล้สามี คุณหญิงคุณชายกุลวารีนั่งรอทั้งสองอ่าน
เนื้อความในจดหมาย เห็นจ�ำเนียรท�ำหน้าเหมือนคนจะร้องไห้ ผู้ใหญ่
เสือนั้นเพียงแค่ตาแดง ชลาลัยที่เงียบมานานเห็นลายพระหัตถ์บิดาก็
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น�ำ้ ตาไหลบ้าง หันเบือนหน้าหนีซ่อนรอยน�ำ้ ตา มีเพียงชลธารเท่านัน้ ที่
นั่งหลังตรงในท่าเดิม
‘ใจแข็ง!’ จ�ำเนียรแอบค่อนขอดว่าที่ลูกเขยในใจ แต่ก็นกึ ชื่นชม
ไม่นอ้ ย ตัง้ แต่หม่อมวิมลเสีย เธอและสามีรบั รูเ้ รือ่ งราวของคุณชายคุณ
หญิงคู่นี้มาตลอด ไม่แปลกหรอกที่ชายหนุ่มจะเติบโตขึ้นมามีนิสัย
เคร่งขรึม ด้วยเพราะต้องเลี้ยงและดูแลน้องสาวมากันเพียงสองคน
คนรับใช้ในวังที่ติดตามไปอังกฤษไม่มีใครเข้าถึงคุณชายคุณหญิง
‘ถือตัว ถือดี’ ค�ำนี้เธอเคยได้ยินจากโอษฐ์หม่อมเจ้านทีบ่อยๆ
สามีเธอยังแอบระอาคนพูด ท�ำหน้าเหมือนต่อว่าต่อขาน แต่ในกระแส
เสียงช่างอ่อนหวานเอ็นดูเหลือคณานับ...จ�ำเนียรจัดการพับกระดาษ
แล้วเก็บเข้าซองดังเดิม แล้วลุกขึน้ ไปหาน�ำ้ หาท่ามาให้แขก จัดห้องหับ
ให้อยู่จนเรียบร้อย
“มาเหนื่อยๆ อาบน�้ำอาบท่าเสียเถอะ ถึงเวลากินข้าวจะไป
เรียก”
ห้องที่สองหนุ่มสาวเข้าพักอยู่ปีกซ้ายของเรือน ลมเย็นๆ พัด
เอื่อยเข้ามาทางหน้าต่าง ทั้งสองพักผ่อนบนฟูกที่ปูเคียงกันในห้อง
ความจริงเจ้าของบ้านจัดให้พกั คนละห้อง แต่ชลาลัยขัดขึน้ เพราะอยาก
นอนห้องเดียวกับพี่ชาย
“ค่อยหายใจโล่งหน่อย หอมดอกอะไรนะพี่ชาย” หญิงสาวสูด
ลมหายใจเข้าลึกแล้วบ่นปอดแปดไปเรื่อย
จ�ำเนียรลงไปท�ำกับข้าวเย็น ส่วนผู้ใหญ่เสือตาลีตาเหลือกวิง่ ลง
เรือนไปทางไหนก็ไม่รู้ ก่อนไปยังมิวายหันมาค้อนให้ชลธาร
“ดอกปีบจ้ะ ก�ำลังบานเต็มต้นเลย” หม่อมราชวงศ์หนุ่มตอบ
พร้อมมองไปยังต้นปีบหรือกาสะลองหลังบ้าน ซึ่งมีมากถึงสี่ต้นเลย
ทีเดียว “เดี๋ยวกลางคืนคงได้กลิ่นดอกวาสนาละหญิงน�้ำ” ชายหนุ่ม
ว่าต่อเมื่อเห็นต้นวาสนาซึ่งอยู่ห่างออกไป
18 อุบายร่ายรัก อุบายซ่อนรัก

“หือ...กลิ่นมันคงตีกันพิลึก” ชลาลัยว่า
“ไม่หรอก พี่ว่าคงหอม”
บรรยากาศดีๆ พร้อมกลิน่ หอมของดอกไม้ทำ� ให้สองพีน่ อ้ ง
พักผ่อนกันจนลืมเวลา จวบจนเจ้าของบ้านมาเคาะประตูเรียก ทัง้ สอง
จึงต้องออกไปรับประทานอาหารเย็น จนกระทัง่ กินเสร็จก็ปลีกตัวมานัง่
เอกเขนกอยูน่ อกชานอีกด้านของบ้าน บ้านหลังนีป้ ล่อยชานบ้านให้โล่ง
ด้านข้างเป็นห้องหับต่างๆ ส่วนปีกซ้ายติดระเบียงสร้างเป็นชานเล็กๆ
ไว้นั่งเล่น
เจ้าของบ้านทัง้ สองนัง่ ปรึกษากันสักครูจ่ งึ เรียกให้หนุม่ สาวเข้าไป
หา ผูใ้ หญ่เสือยังคงท�ำหน้าถมึงทึง ส่วนจ�ำเนียรมีสหี น้าผ่อนคลายมาก
ขึ้น แต่ก็ยงั เจือรอยกังวลนิดๆ
“คุณชายคงรู้เรื่องพินัยกรรมของท่านชายแล้ว”
“ครับ” ชลธารรับด้วยโทนเสียงราบเรียบ
“อวดดี” เสียงห้วนขัดขึน้ ก่อนจะโดนภรรยาปราม ผูใ้ หญ่เสือได้
แต่สะบัดหน้าหนี
ชลาลัยที่นั่งอยู่ข้างพี่ชายหน้าเสีย เมื่อรู้แล้วว่าผู้ใหญ่เสือ ว่าที่
พ่อตาพี่ชายไม่ชอบหน้าว่าที่ลูกเขยเสียเต็มก�ำลัง
แหม...หนังม้วนนี้ ยิง่ ได้ชมยิง่ เน่าจริงๆ รอให้ถงึ ตอนพระนางได้
เจอหน้ากันแทบไม่ไหว
“ก่อนสิน้ ท่านเคยมาสู่ขอลูกตาลให้คณ
ุ ชาย” จ�ำเนียรว่าต่อแต่
โดนขัดอีกจนได้ หากคราวนี้เป็นชลธารที่ขัดขึ้น
“แม่จ�ำเนียรเรียกผมว่าชายอย่างเดียวเถอะครับ อย่าเรียกคุณ
น�ำหน้าเลย”
คนโดนขัดยิ้มพอใจ
“หึ!” มีเสียงขึ้นจมูกดังประท้วง
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“เรียกพ่อชลได้ไหม” จ�ำเนียรที่ทดสอบความถือตัวและอวดดี
ของหม่อมราชวงศ์หนุม่ แลเห็นดวงตาคูค่ มวูบไหว ก็เกิดความพึงพอใจ
รูก้ นั ไม่กคี่ นว่าหม่อมวิมลเรียกลูกชายคนโตว่า ‘ชล’ ส่วนคนเล็ก
เรียก ‘น�้ำ’ ตามชื่อเล่น ส่วนคนอื่นๆ มักเรียกคุณชายคุณหญิงกัน
ติดปาก
“ได้สคิ รับ เรียกผมว่าชลก็ได้ แล้วแทนตัวว่าพ่อกับแม่เถอะครับ”
กระแสเสียงอ่อนลงไม่มีแววถือดีสะกิดสะเกาหัวใจใครบางคน
ที่นั่งขัดปืนให้คนั ยุบยิบ
“งัน้ เข้าเรือ่ งต่อ ท่านพ่อของชลท่านมาขอลูกสาวแม่ไว้นานแล้ว
ตอนแรกพ่อผู้ใหญ่ค้านเพราะเกรงว่าจะเป็นการคลุมถุงชน”
ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ชลธารคิด
“ท่านบอกว่ามีวธิ ที ำ� ให้ลกู ท่านเต็มใจ” แน่ละ...วังทัง้ วังเขาหรือ
จะปฏิเสธได้ “แม่กับพ่อผู้ใหญ่ตกลงยกลูกตาลให้พ่อชลแล้ว แต่พ่อ
ผู้ใหญ่แกขอทดสอบพ่อชลก่อน” จ�ำเนียรเว้นวรรค แอบค้อนเมื่อเห็น
สายตาเหี้ยมๆ ของสามี “เราไม่อยากได้ลูกเขยเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ พ่อ
ชลเข้าใจเรานะ ลูกตาลเป็นลูกสาวคนเดียว พ่อกับแม่รักและอยากให้
ลูกได้แต่งกับคนดี”
ชลธารไม่ขดั ข้องเรือ่ งทีผ่ ใู้ หญ่ทงั้ สองต้องการทดสอบ แต่ตอนนี้
ชายหนุม่ ก�ำลังตกใจเมือ่ เห็นน้องสาวคนเดียวก�ำลังนัง่ น�ำ้ ตาไหลพรากๆ
อยู่เคียงข้าง มุมปากหยักกระตุกเมื่อคิดถึงสิ่งที่ทำ� ให้คุณหญิงชลาลัย
ร้องไห้...
พีช่ ล หรือพีช่ ายชล ชือ่ ทีไ่ ม่ได้เรียกมานานแสนนานตัง้ แต่มารดา
สิ้น เพราะคุณหญิงน�้ำเรียก ‘พี่ชาย’ แทน เพื่อปิดกั้นความเสียใจ
เพราะคิดถึงคนที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ วันนี้เหมือนมีใครเอาไม้ไป
สะกิดแผลที่กลัดหนองมานานจนรู้สึกเจ็บบริเวณแผลเก่า
“...พี่ชล” เสียงหวานสั่นเทา ก่อนชลาลัยจะโผเข้ากอดชลธาร
20 อุบายร่ายรัก อุบายซ่อนรัก

แล้วร้องไห้โฮต่อหน้าต่อตาผู้ใหญ่ทั้งสอง
จ� ำ เนี ย รนั้ น ก้ ม หน้ า ซั บ น�้ ำ ตา ส่ ว นผู ้ ใ หญ่ เ สื อ สู ด น�้ ำ มู ก โดย
ปราศจากน�้ำตาพร้อมหันไปมองทางอื่น...

ทักษาวารี 21

2
แรกพบ...สบตาในรูป

เป็นอีกหนึง่ วันหลังจากสูญเสียผูใ้ ห้กำ� เนิดทีห่ ม่อมราชวงศ์
หญิงร้องไห้ พูดคุยตกลงกันถึงเรือ่ งพินยั กรรมพิลกึ พิลนั่ แล้วได้ข้อสรุป
ว่า ทางคุณชายชลธารเต็มใจทีจ่ ะแต่งงานและยอมรับการทดสอบจาก
ผู้ใหญ่เสือ สองพี่น้องจึงขอตัวลงมานั่งเล่นที่ใต้ต้นมะขามคู่ซึ่งเติบโต
ขึ้นได้อย่างเหมาะเจาะเอามากๆ
หญิงสาวนั่งเช็ดน�้ำตา สูดน�้ำมูก ก่นด่าตัวเองในใจเป็นพักๆ
โอละหนอ...เสียภาพลักษณ์คณ
ุ หญิงผูเ้ ลอโฉมกันก็คราวนี้ แค่โดน
สะกิดแผลเก่านิดเดียวเธอถึงกับเป่าปี่เป็นชั่วโมงเลยหรือนี่
“ห้ามหัวเราะหญิงนะ” หญิงสาวหันไปแฟดๆ แก้ขวยกับพี่ชาย
ชลธารยิ้ม ยีผมนุ่มลื่นสลวยเล่นอย่างที่มักชอบท�ำ “ไม่หัวเราะ
หรอก ออกจะเอ็นดูด้วยซ�้ำ” คนเป็นพี่ว่าพลางหัวเราะ
“เนีย่ นะไม่หวั เราะ เอ็นดูเหลือเกิน๊ ...ยิม้ เห็นฟันครบสามสิบสอง
ซี่เลย ชิ!”
“ไม่หัวเราะ แค่ข�ำนิดหน่อย”
“โหย...นิดหน่อยตายละ ตาวาวเสียอย่างนัน้ ” คนเป็นน้องค้อน
ให้อย่างอดไม่ได้ ก่อนจะหันกลับมาท�ำหน้าจริงจัง ตอนทีท่ กุ คนคุยกัน
เธอก�ำลังร้องไห้กระซิกๆ อยู่กับอกพี่ชาย กระนั้นแล้วหูและสมองก็ยัง
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ท�ำหน้าที่ฟังและจดจ�ำได้อย่างดีเยี่ยม
ผูใ้ หญ่เสือรักลูกสาวมาก หญิงสาวมีชอื่ เล่นว่า ‘ลูกตาล’ แหม...
ชื่อหวานเชียว ตัวจริงจะหวานเหมือนชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ คุณหญิงน�ำ้
แอบค่อนขอดในใจก่อนนึกถึงว่าที่พี่สะใภ้ต่อ
ตอนนี้รยาพรไม่อยู่บ้าน เห็นว่าไปต่างจังหวัดอีกหลายวันกว่า
จะกลับ ผูใ้ หญ่เสือจึงถือโอกาสนีข้ อทดสอบว่าทีล่ กู เขยทีเ่ ป็นถึงหม่อม
ราชวงศ์ สีหน้าจริงจัง ไหนจะแววตาดุดนั นัน่ ท�ำให้ชลาลัยนึกเป็นห่วง
พี่ ช าย มองปราดเดี ย วก็ พ อทราบว่ า อี ก ฝ่ายไม่ ยิ น ดี ย กลู ก สาวให้
แต่ไม่รู้ท่านพ่อไปหว่านล้อมไว้อีท่าไหนถึงได้ยอม
“พี่ชาย เรากลับอังกฤษกันไหม” หญิงสาวลองหยั่งเชิง พี่ชาย
เธอไม่ได้ส้นิ ไร้ไม้ตอกเสียทีเดียว แต่ที่ยอมมาที่นี่เพราะอยากจะมาให้
เห็นว่าท่านพ่อต้องการให้พชี่ ายเธอแต่งงานกับใคร และเพราะอะไรถึง
ได้เขียนพินัยกรรมแบบนั้นขึ้นมา ส่วนตัวเธอนั้นก็พอจะมีแผนการ
หาเงินห้าร้อยล้านบาท แต่ไม่กล้าบอกพี่ชาย เกรงว่าจะถูกคัดค้าน
เอิ่ม...ไม่สิ ไม่ใช่เกรง เพราะถ้ารู้ พี่ชายไม่มีวันยอมเด็ดขาด
มันอาจจะแผลงไปนิด ก๋ากั่นไปหน่อย แต่เธอเชื่อว่าจะท�ำส�ำเร็จอย่าง
สวยสดงดงามแน่นอน
ชลธารส่ายหน้าปฏิเสธ นอกจากจะไม่ยอมเสียวังและกิจการใน
ครอบครัวไป สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือเขาอยากรูเ้ หตุผล...อีกทัง้ กลับไปอังกฤษ
ตอนนีก้ ใ็ ช่วา่ เขาจะมีงานท�ำ ท่านพ่อปลดเขาออกจากต�ำแหน่ง ตัวเขา
ไม่มีสิทธิ์ในกิจการของครอบครัวอีกต่อไป นอกเสียจาก...
หม่อมราชวงศ์หนุ่มท�ำหน้านิว่ กังขาเรือ่ งพินยั กรรมทีบ่ ดิ าเขียน
ไว้ไม่น้อย
จริงหรือ...ทีท่ า่ นจะยอมให้วงั และธุรกิจของครอบครัวตกเป็นของ
คนอื่น
จริงหรือ...ที่ท่านจะทอดทิ้งลูกที่รักดั่งแก้วตาดวงใจทั้งสองให้
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เป็นคนไร้ท่อี ยู่อาศัย
“ไม่กลับ พี่เชื่อว่าท่านพ่อมีเหตุผล และผู้หญิงที่ท่านเลือกให้ก็
ต้องดีพอส�ำหรับพี่” น�ำ้ เสียงหนักแน่นท�ำให้ชลาลัยเบาใจ แม้จะไม่ได้
เต็มใจ แต่กด็ ูไม่ฝืนใจจนช�้ำ
“แล้วจะรักเขาได้เหรอ” คนเป็นน้องถามอุบอิบ
“รักได้ส”ิ คนตอบยิม้ จนเห็นฟันขาวทีเ่ รียงตัวอย่างสวยงาม เกิด
มาเขายังไม่เคยรักผู้หญิงคนไหน หากผู้หญิงคนนั้นดีจริง ท�ำไมเขาจะ
รักเธอไม่ได้ “ถ้าเขาดีพอ พี่เชื่อว่าท่านพ่อมองคนไม่ผดิ หรอก”
“เห็นแล้วเหรอถึงว่าดี” ชลาลัยถามงอดแงดอย่างคนหวงพี่
“ยัง แต่รู้ว่าดี” คนเป็นพี่มองอย่างรู้ทัน “ถ้าพี่รักเขา พี่สัญญา
ว่าจะรักหญิงเท่าเดิม ไม่น้อยลง” ให้คำ� สัญญาอย่างรู้ใจ เรียกรอยยิ้ม
น่ารักจากคนเป็นน้อง
“ดี หญิงก็สัญญาว่าถ้ามีคนรัก หญิงก็จะรักพี่ชายเท่าเดิม
เหมือนกัน” หญิงสาวซบหน้ากับหัวไหล่แกร่ง แหงนหน้ามองดวงดาว
บนท้องฟ้า “บ้านเราเห็นดาวไม่ชัดเหมือนที่นี่เลยเนอะพี่ชล” ดวงตา
งามมีน�้ำคลอ ดาวนับร้อยบนม่านก�ำมะหยี่สีด�ำในคลองจักษุเริ่มจะ
พร่ามัว หญิงสาวสูดกลิ่นดอกวาสนาที่โชยมากับสายลม
“หอมจังเลย บ้านนี้ปลูกต้นไม้เยอะแยะเหมือนที่วัง” นึกถึงวัง
น�้ำตาก็พานไหล วังที่ไม่ได้กลับไปนานหลายปี วังที่เต็มไปด้วยภาพ
ความทรงจ�ำในวัยเด็ก
“เอาไว้พจี่ ะกลับไปปลูกให้เยอะกว่านัน้ หญิงก็กลับไปปลูกด้วย
กันนะ”
สองพี่น้องยิ้มให้กัน การที่ไม่เคยกลับไปที่วังเลยตั้งแต่มารดา
เสียชีวิต นั่นเพราะมีเหตุผลอยู่อย่างเดียวคือท�ำใจไม่ได้ที่ต้องกลับไป
เห็นภาพในอดีตต่างๆ มากมาย ทุกวันนีย้ งั นึกเสมอว่าอยากให้การตาย
ของบิดามารดาเป็นแค่ฝันร้าย
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ถึงอย่างไร...ความจริงก็คอื ความจริงวันยังค�ำ่ อะไรทีผ่ า่ นมาแล้ว
ไม่เคยมีใครย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ ถ้าท�ำได้จะไม่ยอมให้มารดากลับ
เมืองไทย จะไม่ยอมให้บิดาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหลังจากที่มารดาเสีย
ชีวิต ชีวติ มันก็แบบนี้ ตราบเท่าที่มีลมหายใจก็ต้องลุกขึ้นสู้
“จะเศร้าอีกนานไหม ชลาลัย”
เป็นค�ำถามทีต่ อบยากและกวนโมโหทีส่ ดุ ในโลก หม่อมราชวงศ์
หญิงนั่งตัวตรง จิกตาเขียวขุ่น
“หญิงเล่นบทนางเอกผูร้ นั ทดไม่ขนึ้ หรอก ดับเสียเปล่า” คนเป็นพี่
บอกด้วยน�้ำเสียงกลั้วหัวเราะ ตาพราวระยับราวกับขบขันเสียเต็ม
ประดา “มาหาทางช่วยพีใ่ ห้ผ่านบททดสอบดีกว่านะ คุณหญิงก๋ากัน่ ”
เฮ้อ...ก็อย่างนีท้ กุ ที นีล่ ะคุณชายชลธาร คนก�ำลังซึง้ ชอบขัดคอ
กันเรื่อย
“ท�ำเป็นเอาบททดสอบมาอ้าง จริงๆ แล้วอยากเห็นตัวจริงใจจะ
ขาดละซี”้ หญิงสาวว่าประชดให้หนึง่ ดอก รูห้ รอกว่าเห็นรูปรับปริญญา
ที่ข้างฝาบ้านแล้วตะลึง หน้าตาแฉล้มเครื่องหน้ากระจุ๋มกระจิ๋มน่ารัก
เอาการท�ำให้พี่ชายเธออึ้งไปพักใหญ่ อึ้งนานไม่นานก็มีเสียงกระแอม
กระไอของผู้ใหญ่ขัดจังหวะ
อินเลิฟ แหม...ดูท่า ‘อุบาย’ ของท่านพ่อจะได้ผล จับลูกชาย
คลุมถุงชนกับผู้หญิงหน้าตาสวยใช้ได้ คุณสมบัตขิ องอีกฝ่ายก็ใช่ย่อย
อายุแค่ยสี่ บิ สองปี จบตัง้ ปริญญาโท แถมตอนนีย้ งั ท�ำงานเป็นอาจารย์
พิเศษสอนในมหาวิทยาลัยในจังหวัดอีกด้วย เกียรตินยิ มทีแ่ ปะอยูข่ า้ งฝา
ท�ำให้เธอร้องอื้อหืออยู่ในใจทีเดียว เก่งใช่ย่อย...คนที่จบเท่ากันและ
ได้เกียรตินิยมมาเหมือนกันชื่นชมว่าที่พี่สะใภ้ในใจ
ชลธารยิ้มรับน้อยๆ นึกถึงสาวหน้าตาน่ารักที่สามารถหยุดลม
หายใจเขาได้ชั่วขณะ เป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆ ที่เขามองผู้หญิงนาน
ขนาดนี้ แถมยังมองรูปอีกต่างหาก เหมือนมีบางอย่างดึงดูดเอาไว้
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“คิดแผนให้พ่ผี ่านบททดสอบมา” ตาคู่คมฉายแววเจ้าเล่ห์ ถึง
ชลาลัยไม่ช่วย เขาก็ต้องฝ่าฟันเพื่อให้ได้พบกับเธอผู้นั้นจนได้
ผู้หญิงอะไรท�ำให้เขาลืมเลือนความขุ่นเคืองเรื่องพินัยกรรมไป
จนหมด ตอนนี้อยากแต่จะเอาชนะว่าที่พ่อตาที่ชอบจ้องมองเขาจน
หนวดกระดิกขึ้นมาตงิดๆ
“หือ...จริงจังนะเนี่ย” คนเป็นน้องว่าพลางยิ้ม เบาใจที่พี่ชายมี
เป้าหมายขึ้นมาบ้าง ไม่ใช่สักแต่ว่าจะรักษาวังอันเป็นที่รักและธุรกิจ
ของครอบครัว
อุเหม่...ยายลูกตาลนั่นเป็นแม่มดหรือเปล่านี่ ถึงได้ชักน�ำใจ
ผู้ชายใจแข็งที่มีชื่อเป็นสายน�้ำ ทว่าชลธารสายนี้ไม่ได้เย็นสดชื่นดังชื่อ
สักนิด ออกจะเยือกเย็นเกินไปในยามปกติ และร้อนแรงดั่งลาวาเมื่อ
โกรธ
รอยยิม้ เจ้าเล่หท์ ปี่ ระดิษฐ์ขนึ้ บนใบหน้าส่งผลให้ดวงตาหวานซึง้
เบิกกว้างขึ้น แบบนี้เขาเรียกรักแรกได้หรือเปล่าหนอ
เอ...แต่วา่ รักแล้วหรือ ท�ำตาลอยๆ ยิม้ เจ้าเล่หแ์ บบนี้ ท่าจะเรียก
ว่าถูกใจมากเสียกระมัง
ชลาลัยนั่งมองคนที่ไม่เคยชายตามองผู้หญิงคนไหน ต่อให้สาว
สวยกว่าในรูปก็ไม่เคยมอง ดูทา่ ลูกสาวผูใ้ หญ่เสือจะมีของดี ถึงได้ทำ� ให้
ชลธารสายนี้อบอุ่นไม่เยือกเย็นดังเช่นเคย...
ทางฝัง่ สาวนัยน์ตากลม เจ้าของดวงหน้าน่ารักก�ำลังนัง่ มอง
ดาวอยูท่ รี่ ะเบียงหลังบ้าน ‘บ้านสายน�ำ้ ’ ซึง่ เจ้าของบ้านเพิง่ จากไปด้วย
โรคมะเร็ง ตอนนี้เธอมาอยู่ที่นี่เป็นการชั่วคราวแถมยังฉุกละหุกมาก
เนื่องจากเมื่อตอนเย็น จู่ๆ พ่อผู้ใหญ่ก็วิ่งมาบอกให้เธอเก็บตัวอยู่ที่นี่
โดยมี มะกอก เด็กชายวัยสิบสองกับแม่ไสวอยู่เป็นเพื่อน
“เฮ้อ...” คนนัง่ มองดาวถอนหายใจเมือ่ คิดถึงเจ้าของบ้านทีเ่ พิง่
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จากไป เธอเดินทางไปร่วมงานศพ ได้พบเห็นเจ้าใหญ่นายโตหลายคน
ตอนที่รู้ว่า ‘ลุงที’ ของเธอเป็นถึงหม่อมเจ้าเธอตกใจแทบแย่ ยังดีที่พ่อ
กับแม่บอกว่าลุงทีอยากใช้ชวี ติ เป็นสามัญชนเงียบๆ เพือ่ มองลูกๆ ของ
ท่านเติบโตและคิดถึงภรรยาที่จากไป
รูปครอบครัวหลายรูปยังคงติดบนผนังบ้านไม้หลังขนาดกลาง
เช่นเคย บ้านหลังนีถ้ กู สร้างขึน้ เมือ่ สิบสองปีทแี่ ล้วหลังจากทีห่ ม่อมของ
ท่านเสียไปเพียงไม่ถึงปี รยาพรไม่เคยเห็นตัวจริงของลูกๆ ลุงที แต่ลุง
มักจะน�ำรูปลูกชายลูกสาวมาอวดให้ดูเสมอ
ใบหน้าจิม้ ลิม้ แดงก�่ำ...หม่อมราชวงศ์ชลธาร กุลวารี ลูกชายคน
โตของลุงเป็นชายร่างสูงก�ำย�ำผิวขาว ใบหน้าเหมือนภรรยาของลุงอย่าง
กับแกะออกมาจากพิมพ์ ดวงตาสีดำ� สนิทของเขามักดึงดูดสายตาเธอ
ให้จอ้ งมองอยูน่ านๆ เสมอ นาน...จนบางครัง้ ลุงแอบแซ็วว่าตกหลุมรัก
ลูกชายท่านแล้วหรือ หน�ำซ�้ำยังพูดเล่นอีกว่าจะยกให้ แต่เธอค้านหัว
ชนฝาว่า ‘ไม่อ๊าววว’
ถึงวันนีก้ ย็ งั คัดค้านอยู่ แม้ตอนก่อนทีล่ งุ สิน้ เธอจะเผลอรับปาก
ไปแล้วว่าจะแต่งงานกับลูกชายท่าน แหม...ก็ตอนนั้นมันจวนตัว คน
จะสิ้นลมอยู่ตรงหน้า อยากได้อะไรเธอก็รับปากไว้ก่อน ไม่เคยคิดว่า
ลุงจะแสบสันถึงขนาดร่างพินัยกรรมพิลึกพิลั่นทิ้งไว้ ที่รู้เพราะลุงเขียน
จดหมายบอกไว้
ก่อนหน้านี้ ลุงฝากกล่องไม้ฉลุลายไทยลวดลายสวยไว้กับเธอ
บอกว่าลุงตายเมือ่ ไรให้เปิดออกดู ตอนนัน้ เธอได้แต่หวั เราะ รูส้ กึ เหมือน
จันทโครพได้ผอบมาไว้ในมือ ไม่คิดว่าแค่ไม่กี่เดือนต่อมา ลุงก็ตาย
ไปจริงๆ
เนือ้ ความในจดหมายช่าง...น่าหมัน่ ไส้นกั ! ทัง้ ขอร้องและล�ำเลิก
บุญคุณแบบทีเล่นทีจริง ซึ่งท�ำให้เธอนึกละอายแกมโกรธอยู่มากโข
แถมยังขู่ด้วยว่าถ้าอยากเห็นลูกชายลูกสาวอันเป็นทีร่ กั ของท่านกลาย
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เป็นคนไร้บา้ น ไม่มเี งิน แถมท้ายด้วยว่าบางทีคณ
ุ หญิงชลาลัยทีเ่ คยใช้
ชีวติ อย่างฟุง้ เฟ้ออาจจะผูกคอตายหนีอาย ก็ให้เธอปฏิเสธการแต่งงาน
ไปเสีย ลูกๆ ของท่านจะได้กลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัว
ถ้าไม่เห็นแก่ความผูกพันทีม่ ตี อ่ กันมาถึงสิบสองปี เธอจะปฏิเสธ
ไปตัง้ แต่ได้อา่ นเนือ้ ความในจดหมายเลย มีอย่างทีไ่ หนจับลูกคลุมถุงชน
ยกวังและสมบัตมิ าต่อรอง และสุดท้ายคนทีซ่ วยทีส่ ดุ ก็เป็นใครไปไม่ได้
นอกจากเธอ...หุ่นเชิดผู้น่าสงสาร
หญิงสาวเคยมีความคิดแผลงๆ อยู่หลายครั้งว่าอยากจะไปหา
หมอผี คนทรงเพื่อติดต่อสอบถามถึงเนื้อความในจดหมายกับลุง แต่
แหม...มันออกจะเป็นความเชื่อที่เหลวไหลไปบ้าง ถ้ามีใครรู้เข้า อาจ
ครหาว่าเธองมงายก็เป็นได้ มีอย่างทีไ่ หน คนตายไปแล้วยังปลุกขึน้ มา
ให้พูดด้วย
“เฮ้อ...” หญิงสาวถอนหายใจแรงๆ อีกครัง้ การทีพ่ ่อรีบบอกให้
เธอมาพักอยู่ท่นี ี่ อาจเป็นเพราะพวกเขาคงมาถึงแล้ว
ดวงตากลมโตมองรอบๆ ตัวบ้านที่มีไฟดวงเล็กประดับเพื่อให้
แสงสว่าง ตรงทีเ่ ธอนัง่ นีค้ อื ระเบียงหลังบ้านทีม่ นี �้ำตกไหลผ่าน “ท�ำไม
ต้องเป็นแบบนีด้ ว้ ยนะ” หญิงสาวพึมพ�ำอยูค่ นเดียว กลิน่ หอมของดอก
ประยงค์ไม่ได้น�ำพาให้ความสดชื่นแต่อย่างใด
หญิงสาวยังคงมองไปที่ตัวบ้าน บ้านไม้ที่ลุงทีบอกว่าสร้างจาก
ภาพวาดส่งครูประจ�ำชั้นของลูกสาวท่านในสมัยเรียนชั้นอนุบาล ซึ่ง
คุณหญิงชลาลัยตัวน้อยเคยขอท่านพ่อว่าอยากมีบา้ นหลังเล็กๆ แบบนี้
อยู่ริมน�้ำตก
ส่วนคุณชายชลธารที่แก่กว่าน้องสาวหลายปี บอกอยากมี
ระเบียงหลังบ้านกว้างๆ เพื่อนอนดูดาวและฟังเสียงน�้ำตก ลุงทีเลย
หลอมรวมจินตนาการของลูกทั้งสองออกมาเป็น...บ้านไม้หลังขนาด
กลางทีม่ หี อ้ งนอน ห้องครัว และห้องน�้ำอย่างละหนึง่ พืน้ ทีภ่ ายในบ้าน
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ที่เหลือปล่อยเป็นห้องโถงเพื่อรับแขก ซึ่งก็ไม่ค่อยมีแขกคนไหนได้รับ
เชิญให้เข้ามา นอกจากครอบครัวของผู้ใหญ่เสือ
“พี่ตาลๆๆ” เสียงมะกอกเอะอะโวยวายมาก่อนตัว เด็กชายวิ่ง
กระหืดกระหอบเข้ามาหาลูกพี่
“อะไร” รยาพรท�ำเสียงเบื่อหน่ายเมื่อโดนดึงจากภวังค์
“มาแล้วๆ คุณๆ ในรูปมาถึงบ้านพ่อผู้ใหญ่แล้วพี่”
คิว้ โก่งเลิกขึน้ ก่อนหญิงสาวจะพยักหน้า ไม่แสดงอาการตืน่ เต้น
แต่ใจเต้นโครมครามจนอกแทบระเบิด
“อือ...”
“อือ? แค่อือน่ะหรือ ผัว เอ๊ย! ว่าที่สามีมาทั้งที เย้ยย!” มะกอก
กระโดดผลุงเผ่นแน่บไปอีกด้านเมื่อเท้าบอบบางวาดใส่อากาศหวังจะ
ท�ำร้ายตน “แหม ล้อเล่นหน่อยเดียว ท�ำจริงจังไปได้พตี่ าลน่ะ” เด็กชาย
หัวเราะแหะๆ ตบท้าย
รยาพรชี้หน้าไอ้ตัวแสบ “อย่ามาทะลึ่งนะ เดี๋ยวเจอมะเหงก”
“โอ๊ย! กลัวแล้วจ้า บอกแล้วไงว่ามะเหงกน่ะขอเก็บไว้เป็นชื่อ
น้อง พี่ชื่อมะกอก น้องชื่อมะเหงก โก้ซะไม่มี ฮ่าๆ” คนพูดระเบิดเสียง
หัวเราะเมื่อเห็นอีกคนท�ำหน้าปูเลี่ยน
“ไปไกลๆ ไอ้ลูกกรอก” หญิงสาวเอ่ยปากไล่ส่งๆ หันหน้ามอง
ไปทางอื่น อดคิดถึงคนที่เพิ่งมาถึงไม่ได้ เขาจะว่ายังไงบ้างที่ต้อง
แต่งงานกับเธอ หญิงสาวถอนหายใจพรืด ถ้าเป็นเธอคงโกรธน่าดู...
“โหย...โกรธทีไร มะกอกกลายเป็นลูกกรอกทุกทีเลย” ตัวแสบ
ของพีล่ กู ตาลบ่นงึมง�ำพร้อมท�ำหน้าประจบ “ตอนปัน่ จักรยานผ่านร้าน
เจ๊หวาน เห็นพวกพี่เบิร์ตก�ำลังก๊งเหล้ากันอยู่ พี่เบิร์ตถามถึงพี่ด้วย”
อารมณ์ที่ขุ่นมัวอยู่แล้วยิ่งขุ่นขึ้นไปอีก เมื่อได้ยินชื่อ ‘โรเบิร์ต’
หรือ ‘ไอ้เบิรต์ ’ ขาโจ๋ประจ�ำหมูบ่ า้ นทีช่ อบบังคับให้ใครๆ เรียกชือ่ ตัวเอง
เหมือนฝรั่งมังค่า แถมบางทียังกดขี่ให้ลูกน้องออกเสียงเบิร์ตให้มี
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‘รอเรือ’ ควบกล�ำ้ เธอเคยลองเรียก แต่กไ็ ม่เห็นจะท�ำได้สกั ครัง้ ลูกน้อง
โรเบิร์ตเองก็ไม่มีใครท�ำได้ สร้างความขุ่นเคืองให้ลูกพี่ยิ่งนัก
“ฝากความคิดถึงมาให้ด้วย”
ขวับ...หนังสือเล่มบางลอยหวือกลางอากาศ
“เย้ย...พี่ตาลเล่นแรงงง” มะกอกก้มหลบทันอย่างเส้นยาแดง
ผ่าแปด ลูบหัวป้อยๆ ราวกับก�ำลังเรียกขวัญตัวเอง หน้าตาเอาจริงของ
หญิงสาวท�ำให้เด็กชายไม่กล้าล้ออีก จะว่าล้อก็ไม่ถูก ก็พี่โรเบิร์ตฝาก
มาบอกจริงๆ นี่นา นี่ขนาดยังไม่ได้ขยายค�ำพูดให้ฟังเลย ไอ้มะกอกก็
เกือบโดนจับไปท�ำลูกกรอกเสียแล้ว
คนที่โดนกล่าวถึงตอนนี้ก�ำลังนั่งก๊งเหล้าสรวลเสเฮฮาอยู่
ที่ร้านค้ากลางหมู่บ้าน “น้องหวานจ๋า เอากับแกล้มมาให้พี่โรเบิร์ต
หน่อยแร้ว...”
หวานใจ ลูกสาวเจ้าของร้านขายของช�ำได้แต่สา่ ยหน้า ค้อนปะหลับปะเหลือกให้อย่างแง่งอน
“ท�ำไมไม่เรียกนังลูกตาลมาท�ำให้เล่า” ต่อว่าทัง้ ทีต่ วั เป็นเจ้าของ
ร้าน “เมื่อตะกี้ยังเห็นฝากความคิดถึงไปกับไอ้มะกอกมัน” หญิงสาว
สะบัดก้นเดินเข้าไปในครัวหลังร้าน ที่ร้านขายของช�ำก็จริง แต่เพราะ
ขายเหล้ายาด้วยจึงต้องท�ำกับแกล้มให้ขาใหญ่บางคนที่มานั่งกินตรง
แคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นมะยมหน้าร้านด้วย
“แหม...ท�ำเป็นน้อยใจไปได้ พี่มีน้องหวานคนเดียวน้า เอิ๊ก...”
เรอออกมาก่อนจะหัวเราะร่า หันไปกระซิบกระซาบกับลูกน้อง “กูนี่
ฮอตจริงๆ ผู้หญิงแม่งรุมรัก” คนพูดหัวเราะในล�ำคอจนไหล่ไหว นัง่ ขัด
สมาธิแล้วตบเข่าฉาด เมื่อลูกน้องผลัดกันชมความหล่อของตนซึ่งเป็น
ลูกชายคนเดียวของพ่อก�ำนันดินแห่งบ้านโคกอีเม้ง
“ก็พเี่ บิรต์ เอ๊ย พีโ่ รเบิรต์ ” กระดกลิน้ รัวรอเรือ “หล่อทีส่ ดุ ในโคก30 อุบายร่ายรัก อุบายซ่อนรัก

อีเม้งแห่งนี้ไงจ๊ะ สาวๆ ถึงได้รุมตอม อุ๊ย! รุมรัก”
เจ้าตัวหัวเราะชอบใจ...
“ไอ้ลอย เอ็งมันรู้ใจข้า” ตบไหล่คนสนิทดังป้าบๆ “กูรู้หรอกน่า
มึงไม่ต้องเสริม เดี๋ยวน้องหวานจะถอนตัวจากกูไม่ได้”
หวานใจแก้มแดงก�่ำส่งค้อนน้อยๆ เดินสะบัดหน้าเข้าบ้านหลัง
จากวางจานถั่วทอดแล้ว อย่างนี้ทุกทีสิน่า เมาแล้วอะไรก็น้องหวานๆ
ตอนไม่เมาเห็นเรียกหาแต่ลูกตาลๆๆ หญิงสาวหยุดเดิน หันมาจิกตา
มองลูกชายก�ำนัน
“สักวันเถอะ อีหวานคนนี้จะไปเป็นสะใภ้ของพ่อก�ำนันให้ได้”
เป็นที่รู้กันดีว่าโรเบิร์ตมักพูดคุยกับเธอเหมือนหมาหยอกไก่
เท่านัน้ ไม่ได้จริงจังอะไร คนทีล่ กู ชายก�ำนันจริงจังนัน่ คือรยาพร ลูกสาว
ผูใ้ หญ่เสือต่างหาก รักชอบมาแต่ไหนแต่ไร เพราะลูกสาวผูใ้ หญ่นนั้ ขึน้
ชื่อว่าน่ารัก รยาพรเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับเธอมาตั้งแต่เด็ก แต่พอจบ
มั ธ ยมปลายหญิ ง สาวสอบติ ด มหาวิ ท ยาลั ย ชื่ อ ก้ อ งของเมื อ งไทย
จ�ำต้องเดินทางไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ ไปเรียนแค่ห้าปีก็กลับมาพร้อม
ปริญญาสองใบ
ห้าปีทรี่ ยาพรไม่อยู่ โรเบิรต์ ก็เทียวไล้เทียวจีบเธอทุกเย็นย�่ำ จวบ
จนลูกสาวผูใ้ หญ่เสือกลับมาบ้าน ไอ้พเี่ บิรต์ คนโก้แห่งโคกอีเม้งก็กลาย
เป็นอื่น ได้แต่หยอกบ้างแต่ลับหลังผู้คน
“เชอะ” หวานใจสะบัดหน้าหนีอย่างเคียดแค้น จากที่เคยเป็น
หนึ่ง เดี๋ยวนี้ต้องกลายเป็นสอง...
หญิงสาวเชิดหน้าแล้วต้องยิ้มเมื่อคิดถึงเรื่องที่เพื่อนสาวเอามา
เล่าให้ฟงั ว่ามีหนุม่ หล่อน่าลากมาบ้านผูใ้ หญ่เสือ ริมฝีปากสีแดงฉ�ำ่ ยิม้
ถ้าหล่อกว่าไอ้พเี่ บิรต์ ละก็ อีหวานจะปาไอ้พเี่ บิรต์ ทิง้ แบบไม่ไยดี เหมือน
เพลงลูกทุ่งของ สาว สมภาร ที่ร้องว่า...
ป๋าผัวซะบ้อ ป๋าซะบ้อๆ ล้าลา...
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คนที่ก�ำลังก๊งเหล้าเห็นท่าทางอารมณ์ดีของสาวหวานใจก็นึก
แปลกใจ
“นังหวานมันอารมณ์ดอี ะไร ทุกทีเห็นพีเ่ บิร์ตพูดถึงลูกตาลมีแต่
โมโห”
โรเบิรต์ ทีเ่ คีย้ วถัว่ ทอดเหล่ตามองหวานใจทีเ่ ดินเชิดหน้าเข้าบ้าน
“ไม่รู้ ไม่ต้องไปสนใจมันหรอก” ปากบอกไปอย่างนั้น แต่ยังไม่
ละสายตากลับมา...
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3
บททดสอบ

เสียงไก่ขันท�ำให้ชลาลัยพลิกตัวบนฟูกอย่างเกียจคร้าน
นานแล้วที่ไม่ได้ตื่นเช้าแบบนี้ เหลียวมองไปยังฟูกข้างตัวก็เห็นว่าไม่มี
คนนอนอยูแ่ ล้ว หม่อมราชวงศ์หญิงลุกขึน้ พับผ้าห่ม หยิบผ้าขนหนูเดิน
เข้าห้องน�ำ้ เพือ่ ล้างหน้าแปรงฟัน เรือนหลังนีไ้ ม่เพียงแต่ใหญ่ แต่สะดวก
สบายยิ่งนัก มีห้องน�ำ้ ในตัวแบบนีถ้ ูกใจเธอนักแล ไม่ต้องไปใช้ร่วมกับ
คนอื่น รอยน�้ำท�ำให้หญิงสาวรู้ว่าพี่ชายคงเพิ่งใช้เสร็จใหม่ๆ
ในขณะที่น้องสาวก�ำลังอาบน�้ำอย่างสุขสบายใจ คนพี่อย่าง
ชลธารก็ก�ำลังโดนบททดสอบแบบไม่รู้ตวั ใบหน้าขาวบัดนี้ซีดเซียวจน
เห็นได้ชดั ผิดกับผู้ใหญ่เสือที่ผิวปากฮัมเพลงอย่างอารมณ์ดี
“เอ้า ไปซี้ เข้าไปเก็บไข่ออกมา” คนทีก่ ำ� ลังเช็ดขนให้ไก่ชน
ตัวโปรดชีไ้ ปยังเล้าไก่ซงึ่ ตัง้ อยูห่ า่ งออกไป ปากหนากดลึกเล็กน้อยเมือ่
เห็นท่าทางเหยาะแหยะของหนุ่มเมืองนอก
ทันทีที่หม่อมราชวงศ์หนุ่มเหยียบย่างเข้าไป แม่ไก่ขันกระโต๊ก
กระต๊ากแตกตืน่ เหงือ่ เม็ดเล็กเม็ดน้อยผุดพรายขึน้ บนหน้าขาว ชลธาร
ใช้หลังมือปาดเหงื่อ เขาไม่เคยกลัวไก่และไม่เคยเก็บไข่ไก่เช่นกัน
ขบกรามหนาเข้าหากันอย่างเจ็บใจที่ผู้ใหญ่เสือคิดบททดสอบบ้าๆ นี้
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ขึ้นมา

เก็บไข่ไก่ไม่ได้แล้วคุณสมบัตลิ กู เขยเกรดพรีเมียมของเขาจะลด
ลงหรืออย่างไร หม่อมราชวงศ์หนุ่มไม่ได้เย่อหยิ่ง แต่รู้ถึงขีดความ
สามารถของตัวเอง ต่อให้ไม่มีสมบัติของบิดา เขาก็สามารถสร้างเนื้อ
สร้างตัวด้วยน�้ำพักน�ำ้ แรงของตัวเองได้
ดวงตาคูค่ มมองแม่ไก่ทกี่ ำ� ลังนัง่ กกไข่ในรังอย่างหวาดระแวง มัน
ไม่ได้มีแค่ตวั เดียว แต่มีอยู่ถึงเจ็ด แต่ละตัวต่างแยกย้ายจับจองกันท�ำ
รังจากกองฟางทีเ่ จ้าของบ้านเอามาโปรยไว้ ทีส่ ำ� คัญ ตอนนีท้ กุ ตัวต่าง
มองเขาด้วยสายตาระแวดระวังภัย ให้ตาย...เขาเริ่มจะกลัวมันแล้ว!
สายตาจิกหวงแหนยังผลให้ชายหนุม่ เก้ๆ กังๆ คิดว่าถ้าเอือ้ มมือ
ไปหยิบไข่มนั จะใช้ปากจิกมือเขาหรือไม่ ครัง้ แรกในเล้าไก่และการเก็บ
ไข่ท�ำให้คุณชายชลธารถึงกับใช้หลังมือปาดเหงื่อ เคยแต่จับปากกา
จับเมาส์ ไม่นึกว่าตัวเองจะตกอับจนต้องมาเก็บไข่ไปทอดกินเหมือน
นางเอกในละคร ซึ่งในที่นี้เขาคงก�ำลังสวมบทนางเอก ส่วนพระเอกก็
มีลุคโหดๆ ไว้หนวด ชอบเลี้ยงไก่ ที่สำ� คัญชอบทรมานคน!
“เอ้า เมือ่ ไหร่จะได้กนิ ข้าวเช้าละนี่ มัวแต่กลัวอยู่นนั่ แหละ พวก
ผูด้ นี เี่ หยาะแหยะกว่าทีค่ ดิ ไว้เสียอีก” เสียงผูใ้ หญ่เสือตะโกน โดยมีไอ้โต้ง
โก่งคอขันรับเป็นลูกคู่
ชลธารได้แต่ถอนหายใจ มองมือขาวๆ ของตนเองทีไ่ ม่แน่ว่ามัน
อาจจะมีแผลในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า ครั้นหันไปเห็นสีหน้าว่าที่พ่อตา
ซึ่งก�ำลังมองมาอย่างคนอารมณ์ดีเขาจึงต้องเก็บสีหน้าไม่พอใจเอาไว้
ขณะเดียวกันสมองอันชาญฉลาดก็เริ่มประมวลผล
คนอย่างผูใ้ หญ่เสือเป็นคนจริง ถ้าเขาไม่ท�ำตามก็อาจกลายเป็น
ข้ออ้างได้ว่าเขาขาดคุณสมบัติของลูกเขย และนั่นคงเป็นหายนะ
ส�ำหรับเขา
นอกจากจะไม่ได้เป็นลูกเขย แม้แต่หน้าลูกสาวผู้ใหญ่เสือก็คง
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ไม่อนุญาตให้เขาได้เจอ!
หม่อมราชวงศ์หนุ่มเริ่มจดจ�ำรายละเอียดคุณสมบัติว่าที่พ่อตา
ผู้ใหญ่เสือชอบไก่ชน มีตัวโปรดอยู่หนึ่งตัวคือ ‘ไอ้เสือโคร่ง’ เชิงจัด กัด
แหลก แข้งจริง...ตัวนี้รักถึงขนาดปลูกเพิงให้อยู่ กางมุ้งให้นอน แถมมี
คนนอนเฝ้าอีกต่างหาก
เสียงไก่ร้องดังแตกตื่นไปทั่วเล้าเมื่อมือขาวเอื้อมไปหยิบไข่ใส่
ตะกร้า ไม่นานก็เก็บจนหมด ชลธารท�ำแบบทดสอบแรกผ่านฉลุย แลก
กับเลือดเพียงเล็กน้อย นั่นเพราะแม่ไก่ตัวสุดท้ายตกใจจนหันมาจิก
หลังมือ ได้เลือดมานิดหน่อยแล้วยื่นตะกร้าให้ว่าที่พ่อตา
“วางไว้ก่อน ไปหยิบผ้านั่นมาสิ” ผู้ใหญ่เสือสั่งแบบไม่มองหน้า
ขณะนั่งยองๆ อยู่หน้าเตาไฟแล้วยื่นไอ้เสือโคร่งลูกรักให้ “เช็ดหน้าให้
ลูกข้าหน่อย”
คนที่เพิ่งโดนแม่ไก่จิกหลังมือมาถึงกับมือสั่น จะแปลกอะไร...
ยามทีเ่ ราถูกอะไรท�ำร้ายมาหมาดๆ ก็ยอ่ มกลัวเป็นธรรมดา เมือ่ มาเจอ
สปีชีส์เดิมแต่บ๊กิ เบิ้มกว่ายิ่งทวีความกลัวมากขึ้น
ชลธารสบตากับเสือโคร่ง แอบคิดพิเรนทร์ว่าถ้าเอาไปต้มย�ำจะ
แซ่บเหมือนทีเ่ คยกินหรือเปล่า ได้ข่าวว่าตัวนีร้ าคาเป็นแสน ไหนจะตัว
อืน่ ทีล่ กู น้องผูใ้ หญ่กำ� ลังเช็ดหน้าให้อกี ราคาหลักหมืน่ ทัง้ นัน้ ชายหนุม่
เหลือบมองป้ายไม้ซึ่งเขียนด้วยตัวหนังสือสีขาวที่ห้อยติดตอไม้
เสียเหงื่อเพราะไก่ ดีกว่าเสียเวลาเพราะยาเสพติด
...อินเทรนด์กบั เขาด้วย
ชายหนุม่ ท�ำตามค�ำสัง่ ทุกอย่าง จนล่วงเข้าเวลาสาย ผูใ้ หญ่เสือ
จึงชักชวนออกไปดูนาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวบ้านสักเท่าใด
คนที่โดนใช้ให้เช็ดหน้าไก่ กวาดบ้านไก่ ใช้หลังมือเช็ดเหงื่อบน
หน้าผาก...จะเป็นลูกเขยผู้ใหญ่เสือไม่ง่ายเลยจริงๆ
“เอาไอ้เสือโคร่งไปใส่สุ่มไว้ แล้วไปล้างหน้าล้างตา ข้าจะไปรอ
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ที่แคร่หน้าบ้าน” ผู้ใหญ่เสือที่ใครๆ ต่างรู้จักเดินผิวปากเอาผ้าขาวม้า
พาดบ่าไปหน้าบ้านอย่างอารมณ์ดี
ดวงตาคมของราชนิกลุ หนุ่มฉายแววเจ้าเล่ห์ ดูท่าเขาจะเจอบท
ทดสอบบทใหม่อีกแล้ว ถ้าขืนยังยอมต่อไปแบบนี้เรื่อยๆ ดูท่าอีกฝ่าย
คงได้ใจ แบบนี้ต้องหาอะไรมาขัดใจเสือบ้าง
อะไรหนอ...ปราบพยศเสือได้
ค�ำตอบคือลูกตาลแสนหวานนั่นอย่างไรเล่า!
“อีกกี่วันลูกตาลจะกลับครับพ่อ” หม่อมราชวงศ์หนุ่มยิง
ค�ำถามขณะทีเ่ ดินตามว่าทีพ่ อ่ ตาต้อยๆ เขายิม้ กว้างอวดไรฟันขาวและ
ลักยิ้มทั้งสองข้าง
ผู้ใหญ่เสือตาลุกวาว เสือที่ก�ำลังจะโกรธมองตาค้างเมื่อเห็น
ใบหน้าหล่อเหลาคมคาย ก็มันน่ามองน้อยเสียเมื่อไร ยิ้มที่เหมือน
สายน�้ำเย็นกระตุกหัวใจคนมองไม่น้อย
“ไม่รู้!” เสือว่ายน�้ำไม่เก่งได้แต่เดินฮึดฮัดน�ำหน้า ความโกรธ
แล่นขึ้นมาเป็นริ้วๆ โกรธที่ตัวเองใจอ่อนยวบเมื่อเห็นรอยยิ้มจริงใจ
จะเป็นเพราะความเอ็นดูทมี่ อี ยูก่ อ่ นพบหน้าหรืออะไรก็ตาม แต่ตอนนีเ้ ขา
จะต้องเก็บมันฝังไว้ให้ลึก
“ผมอยากเจอหน้าว่าทีเ่ จ้าสาว ผมว่าเราควรได้ทำ� ความรูจ้ กั กัน
ก่อนแต่งงาน” คลื่นน�้ำยังสาดซัดไม่เลิก
เสือ (ดุ) ถึงกับส�ำลักน�ำ้ ด้วยเพราะไม่เคยมีใครเตือนว่าหม่อมราชวงศ์หนุ่มมีมุมนี้กับเขาด้วย ก็ไหนว่าเคร่งขรึม ถือตัว ไม่ค่อยพูด
ค่อยจากับใครไงเล่า แต่ไอ้ที่อยู่ตรงหน้านี่มันเพลย์บอยชัดๆ
คนสูงวัยกว่าหยุดยืนบนคันนา กวาดสายตามองทุง่ นาอันกว้าง
ใหญ่ไพศาล ต้นข้าวก�ำลังตั้งท้องเขียวขจีไปทั่วทุกหัวระแหง
“หอยเชอร์รกี บั หญ้ามันขึน้ เยอะ” ปรายตาไปยังหอยทีม่ อี ยูเ่ พียง
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น้อยนิดและหญ้าที่ขึ้นแซมบ้างแต่กไ็ ม่มาก “เก็บมันออกให้หมด ข้าว
มันจะได้สมบูรณ์กว่านี”้ เสือเกือบจมน�ำ้ ผุดขึน้ มาผงาดบนผิวน�ำ้ อย่าง
สวยงาม
ชลธารเบิกตากว้างมองผืนนาเขียวขจีกว้างใหญ่ กี่ไร่กันหนอ...
ดูจากอาณาเขตที่ไกลสุดลูกหูลูกตาน่าจะหลักสิบหรือเข้าหลักร้อย
“ท�ำเสร็จเมื่อไหร่จะยอมให้เจอลูกตาล”
เสือตะกายน�้ำขึ้นฝั่งไปแล้ว ทิ้งให้สายน�้ำเย็นฉ�่ำร้อนระอุขึ้น
เนือ่ งจากโดนแสงแดดแผดเผา คนทีเ่ ดินหนีกลับบ้านไปอย่างสบายใจ
เฉิบไม่ได้อยู่รอเห็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์
ชลธารจ้องหอยเชอร์รีและหญ้าที่ขึ้นแซมอยู่เพียงนิดบริเวณที่
ผู้ใหญ่เสือชี้เมื่อสักครู่ด้วยตาเป็นประกาย
ยามตะวันขึ้นตรงหัว เสียงเอะอะดังขึ้นที่หน้าบ้านผู้ใหญ่
เสือ ลูกบ้านนับสิบยืนออกันที่ประตูทางเข้าบ้าน สีหน้าแต่ละคนล้วน
แต่กังวล
“ผู้ใหญ่เสือๆ” หนึ่งในนั้นตะโกนเรียกเจ้าบ้าน
“มาท�ำอะไรกันพวกเอ็ง” เจ้าบ้านนุง่ ผ้าขาวม้าผืนเดียว ประแป้ง
เสียลายพร้อยเต็มตัว ยื่นหน้าออกมาทางระเบียง
“ฉันจะมาถามว่าผู้ใหญ่ให้คนไปถอนข้าวออกจากนาท�ำไม มัน
ก�ำลังตั้งท้องไม่ใช่หรือ”
“เฮ้ย! เมื่อไหร่ ข้าไม่ได้สั่ง” ผู้ใหญ่เสือแย้งเสียงหลง
“ไม่ได้สงั่ อะไร ไอ้หนุม่ หน้าหล่อนัน่ มันไปตามคนมาช่วยอยู่ พวก
ฉันแปลกใจเลยมาถามผู้ใหญ่ก่อน” คนที่ก�ำลังจะไปรับจ้างถอนข้าว
ด้วยบอก
ไม่มีเสียงตอบรับจากเจ้าบ้านนานทีเดียว ก่อนจะ...
“อ๊ากกก!...ไอ้คณ
ุ ชาย!” คนสูงวัยวิ่งตึงๆ ลงจากเรือน จ�้ำอ้าว
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ตรงไปยังนาข้าวที่อีกไม่นานก็จะถึงฤดูเก็บเกี่ยว
รถเก็บเกีย่ วและรถไถติดเครือ่ งรอ ขณะทีล่ กู บ้านหลายคน
ปักหลักรออยู่หน้านา ท�ำเอาผู้ใหญ่เสือถึงกับเป็นลมหงายหลังตึงทัง้ ที่
ยังไม่เห็นสภาพนาของตนเพราะรถบังเอาไว้ ชาวบ้านทีเ่ ดินตามมาต่าง
วิ่งเข้าไปประคองผู้ใหญ่เสือเอาไว้
หัวตาของคนที่ท�ำนามาตั้งแต่เรียนจบร้อนผ่าว เมื่อภาพอันน่า
สยดสยองผุดพราย โอ้...นาทีร่ กั ข้าวจ๋าพ่อขอโทษ นึกถึงสภาพนากว่า
ร้อยไร่แล้วก็เป็นลมล้มพับไปอีกรอบ ลูกบ้านหลายคนจึงหามผู้ใหญ่
ไปพักใต้ร่มไม้
“คิดยังไงถึงจะตัดต้นข้าวที่ก�ำลังตั้งท้องทิ้ง ผู้ใหญ่”
คนเพิง่ ฟื้นขึน้ มาอีกรอบท�ำปากพะงาบๆ หวังจะปฏิเสธ และไม่
กล้ามองไปยังผืนนา
“นีย่ งั ดีนะทีว่ า่ ทีล่ กู เขยพ่อผูใ้ หญ่คดั ค้านเอาไว้ ไม่งนั้ พวกฉันเอา
รถลงไปลุยแล้ว”
เสือก�ำลังจะขาดใจตายเหมือนได้อากาศหายใจ ลุกขึน้ นัง่ พร้อม
เหลียวมองไปยังผืนนากว้างใหญ่ที่ยังอยู่ดี มองเลยไปยังว่าที่ลูกเขยที่
ชาวบ้านพากันกล่าวขานถึง
ชลธารยิ้ม ในมือมีถังที่ใส่หอยเชอร์รีกับต้นหญ้าอีกก�ำมือ
“เอิ๊กกก!...ข้าวกูยังอยู่”
เป็นลมไปอีกแล้ว...
หม่อมราชวงศ์หนุ่มเห็นดังนั้นจึงละจากงาน รับอาสาแบกว่าที่
พ่อตากลับบ้านเอง ไกลออกไปมีสายตาสองคู่จบั ตาเฝ้ามองตัง้ แต่เช้า
จนกระทั่งบ่าย
“แฟนพี่ตาลโคตรแสบ แบบนี้ปราบพ่อผู้ใหญ่ได้แหงๆ”
รยาพรหันมาค้อน รู้สึกเป็นห่วงพ่อที่เป็นลมล้มพับอยู่เป็นพักๆ
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แก้มนวลแดงปลั่งเมื่อเห็นสภาพการแต่งตัวของพ่อ มีอย่างที่ไหน
นุง่ ผ้าขาวม้าผืนเดียววิง่ โทงๆ มานา ป่านนีล้ กู บ้านคงได้เอาไปพูดคุยกัน
สนุกเชียว
“เขาไม่ใช่แฟนพี่ แค่คนรู้จักก็ยังไม่ได้เป็น” หญิงสาวแย้งหน้า
แดงก�่ำ
“คุณเขาหล่อเนอะพี่ตาล” มะกอกท�ำตาลอย...“หุ่นงี้ล�่ำ แต่
เอ๊ะ!...นั่นใช่พี่หวานหรือเปล่า” เด็กชายชี้มือไปยังสาวร่างอวบที่กำ� ลัง
เดินถือร่มตามหนุ่มหล่อที่มาวันแรกก็ท�ำเอาสาวๆ ในหมู่บ้านแตกตื่น
ตั้งแต่เช้ามีแต่คนพูดถึงเรื่องชายหนุ่ม
“ใช่ ยายหวานจริงๆ ด้วย”
เกิดความรูส้ กึ แปลกๆ แล่นแปลบไปทัว่ ร่าง ใจมันร้อนๆ เมือ่ เห็น
ภาพหวานใจคอยเดินถือร่มตามชลธารที่ก�ำลังอุ้มผู้เป็นพ่อกลับบ้าน
คิ้วโก่งขมวดมุ่น ปัดความรู้สึกบ้าๆ ออกจากใจ รยาพรเดินกลับบ้าน
โดยทิ้งระยะห่างจากกลุ่มคนด้านหน้า ถึงหน้าบ้านแล้วก็ได้แต่ชะเง้อ
คอมองเข้าไป เพราะโดนพ่อสั่งห้ามกลับบ้านเด็ดขาด จึงได้แต่สั่งให้
มะกอกเข้าไปสืบข่าว
“กรี๊ดดด!...”
เสียงกรีดร้องที่ดังมาจากบนบ้านท�ำให้รยาพรที่แอบดูลาดเลา
อยู่ด้านล่างวิ่งขึ้นไปดู
ชลาลัยกรีดร้องเมื่อเห็นสภาพของพี่ชาย รอยแดงจากแสงแดด
แผดเผาปรากฏอยู่บนใบหน้าหล่อเหลา เนื้อตัวรึก็มอมแมมเหมือน
ลูกหมาตกน�ำ้ เท้ายังเลอะไปด้วยคราบโคลน ทีส่ ำ� คัญ อาร์มานีตวั ทีเ่ ธอ
ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดตอนนี้เต็มไปด้วยคราบสกปรก
เนือ้ ตัวสกปรกมอมแมมหญิงรับได้ แต่เสือ้ ทีซ่ อื้ ให้เป็นของขวัญ
เปื้อนนี่สิ หญิงรับไม่ได้!
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หม่อมราชวงศ์หญิงกรีดร้องไม่หยุด ใช้มอื ปัดคราบสกปรกออก
จากเสื้อพี่ชายเหมือนคนเสียสติ โดยมีชลธารขอโทษน้องสาวที่ทำ� เสื้อ
ตัวโปรดเลอะ
เสียงกรีดร้องปลุกให้ผู้ใหญ่เสือที่เป็นลมได้สติ
“พ่อผู้ใหญ่ฟื้นแล้วจ้า” หวานใจตะโกนบอกทุกคน
ผู้ใหญ่เสือสะอื้น...เมื่อคิดไปว่าตัวเองเกือบจะเสียนาที่มีข้าว
ตั้งท้องไปกว่าร้อยไร่
“แม่จ�ำเนียรจ๋า มาเรียกขวัญพี่หน่อยเร้ว...”
จ�ำเนียรหน้าแดงแต่ก็ยอมลูบหลังสามี แบบนี้สติยังมาไม่เต็ม
ร้อยแน่ๆ ถึงได้เผลออ้อนภรรยาให้ชาวบ้านได้ชม ผูใ้ หญ่เสือในสายตา
ลูกบ้านคือคนดุ แต่กับภรรยาและลูกมักจะอ้อนเก่งแบบนี้เสมอ
“ท�ำเกินไปแล้ว แบบนี้หญิงไม่ย้อมมม” ชลาลัยยังคงตีโพยตีพายไม่เลิก
ตั้งแต่เกิดมา ไม่เคยมีครั้งไหนที่เธอรู้สึกตกต�่ำเท่าวันนี้ นี่เป็น
ครัง้ แรกทีไ่ ด้เห็นพีช่ ายคนเดียวในสภาพทีด่ ไู ม่จดื แค่วนั แรกทีม่ าถึงยัง
โดนขนาดนี้ ขืนอยู่ต่อไปอีกหลายวันคงมีสภาพย�่ำแย่กว่านี้
“กลับอังกฤษ หญิงไม่อยู่แล้ว” หม่อมราชวงศ์หญิงสั่งพี่ชายที่
นั่งท�ำหน้านิ่งไม่บ่งบอกความรู้สึก
“หญิงฟังก่อน”
“ไม่! เรื่องอะไรที่ต้องยอมให้คนพวกนี้กดขี่” คุณหญิงน�้ำส่าย
หน้าดิก มองพี่ชายด้วยแววตาปวดร้าว ตั้งแต่สูญเสียผู้ให้ก�ำเนิด
เธอก็มพี ชี่ ายคอยอยูเ่ คียงข้างเสมอ ถึงคราวทีพ่ ชี่ ายพบเจอเรือ่ งล�ำบาก
น้องสาวอย่างเธอก็ไม่ควรนิ่งเฉย
คนพวกนีท้ ำ� หน้าตึง โดยเฉพาะจ�ำเนียรทีส่ ง่ สายตาต�ำหนิให้สามี
เธอไม่เห็นด้วยกับบททดสอบและท่าทางกีดกันของสามี เรื่อง
แต่งงานผู้หลักผู้ใหญ่คุยกันจบไปแล้ว จากนี้ไปควรจะปล่อยให้เด็กๆ
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ได้ศึกษาดูใจกัน หากไม่รักไม่ชอบกันจริงๆ ก็ตกลงกันดีๆ ว่าจะเอา
อย่างไรต่อ
“นี่ขนาดยังไม่แต่งงานยังโดนขนาดนี้ ถ้าพี่ชลไปเป็นเขยจริงๆ
ไม่ต้องโดนเขาใช้ให้ถูบ้านเรอะ”
เกิดเสียงเซ็งแซ่จากลูกบ้านที่ตามมาส่ง หลายคนรู้ว่าชายหนุ่ม
เป็นว่าทีล่ กู เขยผู้ใหญ่เพราะชลธารได้แนะน�ำตัวเองกับคนอืน่ ๆ ไป แต่
ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบ หนึ่งในนั้นคือหวานใจที่เอาแต่เบิกตา
กว้าง ก่อนจะตวัดสายตาเขียวขุ่นไปทางรยาพรด้วยความอิจฉา
“ชลาลัยหยุด!” ชลธารสัง่ เสียงเข้ม เขารูว้ า่ ผูใ้ หญ่เสือแค่ตอ้ งการ
ทดสอบเขาเล็กๆ น้อยๆ และเขาก็ตอบแทนท่านไปหนักพอสมควร
จนถึงขั้นเป็นลมหมดสติไปแล้ว หม่อมราชวงศ์หนุ่มรู้สึกผิดอยู่ไม่น้อย
“ไม่หยุด พี่ชายอย่าคิดว่าหญิงไม่รู้นะว่าพี่โดนพ่อผู้ใหญ่ใจร้าย
ท�ำอะไรบ้าง เก็บไข่เอย เช็ดหน้าให้ไก่เอย” คุณหญิงน�้ำหยุดหายใจ
“ข้าวก็ยังไม่ได้กินตั้งแต่เช้า ตั้งแต่เกิดมาเราเคยถูกใครท�ำแบบนี้ไหม
พี่ชายอย่าลืมสถานะของเราสิ”
เสียงซุบซิบจากผูช้ มเริม่ ดังขึน้ เรือ่ ยๆ ต่างมองสาวงามทีย่ นื ผงาด
อยู่กลางเรือน สวยแต่หน้าตาเอาเรื่องจนไม่มีใครกล้าสู้หน้า ขนาด
ผู้ใหญ่เสือแห่งบ้านโคกอีเม้งก็ยังเป็นกับเขาด้วย
“แต่พี่ชายไม่ต้องกลัวไปหรอกนะ หญิงแก้แค้นให้แล้ว” คุณหญิงน�้ำกดเสียงเหี้ยม หันไปทางเจ้าของเรือน จนผู้ใหญ่เสือชักจะ
หนาวๆ ร้อนๆ
“เมื่อตอนเช้ากินไข่ไก่ไปแล้ว เย็นนี้ลองต้มไก่เสือโคร่งดูหน่อย
ปะไรพ่อผู้ใหญ่”
“ฮ้า!” พ่อไอ้เสือโคร่งร้องเสียงหลง ก่อนลงไปนอนชักแหง็กๆ
ตาค้าง...
“ชลาลัย!”
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อีกแล้ว...โกรธทีไรเป็นต้องเรียกชื่อจริงทุกครั้ง หม่อมราชวงศ์
หญิงเชิดหน้าโต้สายตากับดวงตาคู่คม
“ขอโทษพ่อผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้” คนเป็นพี่สั่งเสียงแข็ง ท�ำใจเอาไว้
แล้วว่าอย่างไรเสียคนอย่างคุณหญิงชลาลัยก็ไม่มวี นั ขอโทษใคร ถ้าคิด
ว่าตัวเองไม่ผดิ
ทว่าผิดคาด...ร่างบางระหงยอบตัวนัง่ บนพืน้ ไม้ ประนมมือกราบ
เจ้าของเรือนทั้งสอง
จ�ำเนียรถึงกับอดครางอย่างเวทนาไม่ได้เมื่อเห็นประกายใน
ดวงตาถือดี
“หญิงจะขอโทษในสิง่ ทีท่ �ำไป แต่จะกล่าวโทษพ่อผูใ้ หญ่ดว้ ยว่า
ท�ำไม่ถูก”
น�ำ้ เสียงเยือกเย็นท�ำให้ผ้ใู หญ่เสือทีเ่ พิง่ ฟื้นหลับตาลงอย่างอ่อน
ล้า ฟังข้อกล่าวหาแบบเข้าหูซา้ ยทะลุหขู วาด้วยความอาลัยลูกชายทีร่ กั
เสือโคร่งของพ้อออ...
“หญิงน�้ำ”
“หญิงท�ำในสิ่งที่พี่ชายต้องการแล้ว หญิงลุกขึ้นได้หรือยัง”
หม่อมราชวงศ์หนุม่ ท�ำหน้านิว่ นีเ่ องคือสิง่ ทีท่ า่ นพ่อหนักพระทัย
ชลาลัยเหมือนม้าปราดเปรียวทีม่ รี ปู ร่างสง่าสวยงาม แต่หญิงสาวเป็น
ม้าป่าที่พยศจัดเหลือเกิน
เหตุการณ์ว่นุ วายดูจะคลีค่ ลายลง เมือ่ ลูกน้องผู้ใหญ่เสือเข้ามา
บอกว่าเห็นเจ้าเสือโคร่งลูกรักของพ่อผู้ใหญ่ในเล้าหมู เนื้อตัวไก่ชน
ราคาเรือนแสนเต็มไปด้วยขี้หมู แถมยังมีรอยปากกาเคมีเขียนรอย
ตะขาบปาดที่เหนือตา เช็ดทีเดียวไม่ออก คงต้องค่อยๆ เช็ดและอีก
หลายวันกว่าจะจาง
ชลธารอมยิม้ ...สบตาน้องสาวทีย่ นื เคียงข้าง พบไก่ในเล้าหมูเขา
ไม่แปลกใจหรอก เพราะตัวเขาเป็นคนแอบเอามันไปโยนไว้ทนี่ นั่ แต่ไอ้
42 อุบายร่ายรัก อุบายซ่อนรัก

รอยขี้หมูกับรอยปากกานี่เห็นจะเป็นฝีมือคุณหญิงก๋ากั่นน้องรัก
สองพีน่ อ้ งลอบยิม้ ให้กนั ...ดูทา่ บททดสอบนี้ หม่อมราชวงศ์หนุม่
คงสอบผ่านฉลุย!
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แรกพบสบตา

หม่อมราชวงศ์หนุ่มมัวแต่ห้ามปรามน้องสาว จนไม่ทันได้
เห็นคนที่ผู้ใหญ่สั่งห้ามกลับมาที่บ้าน
รยาพรเห็นฤทธิเ์ ดชของคุณหญิงจอมแก่นแล้วขนลุก นึกถึงค�ำพูด
ของลุงที ตัวจริงไม่ได้ต่างจากที่คนเป็นพ่อเป็นห่วงสักนิด ส่วนอีก
คนก็...หญิงสาวรีบปัดความคิดเลื่อนเปื้อนออกจากหัว หันไปสนใจ
ผู้เป็นพ่อ
“ลูกตาล...ช่วยน้องด้วย ไอ้เสือโคร่งน้องรักของหนูโดนรังแก๊...”
หญิงสาวหน้าตาน่ารักหยิบยาดมให้ผเู้ ป็นพ่อ คว้าพัดใกล้มอื ขึน้
มาโบก เมือ่ เห็นสีหน้าซีดเซียวเหมือนคนก�ำลังจะเป็นลมของพ่ออีกครัง้
รยาพรได้แต่ย้มิ แหยๆ ตอนนี้ผู้เป็นพ่อยังไม่รู้ว่าไอ้เสือโคร่งน้อง
รักของเธอปลอดภัยแล้ว มันยังมีลมหายใจ ที่เพิ่มเติมคือมีรอยเปื้อน
จากปากกาเคมี
เสียงโอดครวญทีด่ งั ไม่เลิกท�ำให้หม่อมราชวงศ์ชลธารหันไปมอง
ดวงตาคมหรี่ลงเมื่อเห็นเจ้าของใบหน้าน่ารักที่คอยหลอกหลอนอยู่ใน
ความฝันเกือบค่อนคืน ต่อเมื่อเธอหันมาค้อนน้อยๆ ให้ ก็รู้ว่าตนไม่ได้
ฝันกลางวันแต่อย่างใด
หม่อมราชวงศ์หนุม่ กดยิม้ มุมปากอย่างพึงใจ คิดไว้แล้วเชียวว่า
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ลูกสาวผู้ใหญ่ต้องอยู่แถวนี้ หวงลูกสาวขนาดนี้คงไม่กล้าปล่อยให้ไป
ไหนไกลๆ อย่างต่างจังหวัดหรอก
รยาพรหันไปค้อนให้คนท�ำหน้ายิ้มอีกที ชลาลัยเห็นอาการของ
หนุ่มสาวแล้วถึงกับอยากร้องกรี๊ดดด
เจ้าข้าเอ๊ย!...พระเอกเจอนางเอกแล้ว
คุณหญิงน�ำ้ เม้มริมฝีปากจนเป็นเส้นตรงเก็บกลัน้ อาการกรีดร้อง
ความจริงแล้วเธอก็ไม่ได้โกรธอะไรผู้ใหญ่เสือมากมายนักหรอก
แค่ฟิวส์ขาดไปตั้งแต่เห็นอาร์มานีเปือ้ นขี้ไก่ตั้งแต่เช้าแล้ว ครั้นเห็น
พีช่ ายเอาเจ้าเสือโคร่งไปโยนในเล้าหมูกเ็ ลยหาปากกาเคมีแบบลบยาก
ไปวาดรอยแผลให้มันดูน่าเกรงขาม ให้สมกับฉายา...เชิงจัด กัดแหลก
แข้งจริง ล็อกฝังโคนคอ ร้อยปีกจัด วิง่ ฟัดกัดตี ไม่หว่ งหาหัว อืม...อะไร
อีกนะ อ้อ ตีสวาป ทุบหลังอาชีพอะไรเทือกนั้น เหมือนนักมวยไม่มีผิด
ยังดีที่ไม่มจี ระเข้ฟาดหาง ก้านคอกัด
“ไอ้โคร่งของพ่อปลอดภัยแล้วจ้ะ ลุงผินก�ำลังเอามันไปใส่สุ่ม”
หญิงสาวไม่กล้าบรรยายสภาพลูกรักหรือน้องรักของเธอให้พ่อฟัง เอา
เป็นว่ามันไม่ตายก็บุญโขแล้วนะ
“อย่าเรียกน้องยังง้าน...เรียกชื่อเต็มสิลูกตาล เรียกแบบนี้น้อง
เสียหาย” คนทีส่ ติยงั ไม่เต็มร้อยโอดครวญกับลูกสาว ไม่ทนั เห็นหน้าตา
ลูกบ้านแต่ละคนที่ก�ำลังจับตามองแบบไม่กะพริบตา
“คนนีจ้ ะมาเป็นลูกเขยพ่อผูใ้ หญ่เหรอ” หวานใจคนกล้าถามขึน้
อย่างสงสัยแกมริษยา ยิ่งได้เห็นรอยยิ้มเจ้าเสน่ห์ของชายหนุ่ม เธอยิ่ง
รู้สึกชังน�้ำหน้าเพื่อนสาวที่ไม่สนิทมากขึ้นทุกที
“เอ่อ...” จ�ำเนียรอึกอัก หันไปทางสามีทยี่ งั ไม่ได้สติดี “ใช่ นีพ่ ่อ
ชล เป็นว่าที่ลูกเขยของฉัน” คนเป็นแม่บอกไปโดยไม่เห็นแก้มแดงๆ
ของลูกสาว เห็นแต่ชลธารที่ยิ้มกว้างอย่างพึงพอใจ
ก่อนที่ชาวบ้านจะซักถามอะไรมากไปกว่านี้ เจ้าบ้านก็เอ่ย
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ปากขอร้องให้กลับไป ทุกคนยอมกลับด้วยท่าทางไม่เต็มใจสักเท่าใด
มีเพียงหวานใจที่ยังปักหลักอยู่ที่เดิม
“ไปรักกันตอนไหน ท�ำไมไม่เห็นรูข้ า่ ว” หวานใจถามอย่างกังขา
ไม่อยากเชือ่ ว่านังลูกตาลจะหาแฟนได้ดกี ว่าเธอ เคยคิดมาตลอดว่าไอ้
พีโ่ รเบิรต์ นัน้ แสนเลิศเลอ...แต่พอมาเจอพีช่ ลก็แทบอยากจะปาผัว เอ๊ย!
กิ๊กทิ้งไปเลยทีเดียว
เธอไม่รู้จะเปรียบเปรยสองหนุ่มอย่างไร เอาเป็นว่าเหมือนรถ
สปอร์ตกับรถกระป๋องก็แล้วกัน!
“แล้วท�ำไมเธอต้องรู้” ลูกสาวผู้ใหญ่อดไม่ได้จึงถามกลับ
เป็นที่รู้กันดีว่ารยาพรกับหวานใจเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่
เด็ก หวานใจหาเรือ่ งแก่งแย่งชิงดีกบั เธอมาตลอด สิง่ เดียวทีเ่ ธอไม่แย่ง
คือโรเบิรต์ ลูกชายก�ำนันทีค่ อยตามขายขนมจีบให้หลายปีแล้ว เพิง่ จะ
หยุดไปช่วงที่เธอไปเรียนต่อนี่เอง แต่พอกลับมาอยู่บ้าน ฝ่ายนั้นก็มัก
หาเรื่องมาเจอ ไม่ก็ฝากความคิดถึงมากับมะกอกบ่อยๆ
“เอ๊ะ! นังลูกตาล ฉันก็แค่อยากรู้” คนอยากรู้แหวใส่อย่างเสีย
หน้า เมื่อเจอค�ำถามชนิดที่ท�ำให้หน้าม้าน...เหมือนเธอไปสอใส่เกือก
เรื่องของมัน
“ไม่บอก” รยาพรเชิดหน้าตอบ หันไปปรนนิบัติผู้เป็นพ่อต่อ
ตั้งใจว่าจะไม่สนใจใคร ถ้าไม่ได้ยินเสียงหัวเราะขึ้นมาเสียก่อน
ชลธารเลิกคิ้ว หัวเราะในล�ำคอ ยืนกอดอกตาพราวพลางมอง
ดวงหน้าหวานน่ารัก ดูท่าว่าว่าที่เจ้าสาวเขาคงจะเฮี้ยวไม่ใช่เล่น
ไม่ตา่ งจากชลาลัยทีย่ มิ้ พอใจพลางคิด ก็ไม่ได้แหยอย่างทีค่ ดิ ไว้
แบบนี้คงพอฟัดพอเหวี่ยงกับพี่ชายเธอ
กว่าผูใ้ หญ่เสือจะมีสติเต็มร้อยก็ปาเข้าไปตอนพระอาทิตย์
ตกดิน สองพี่น้องโดนเจ้าของบ้านไล่ให้ไปนอนที่กระท่อมท้ายสวน
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เพราะสภาพของลูกชายคนโปรดท�ำให้ผู้ใหญ่เสือฟิวส์ขาด
ชลาลัยนัน้ หัวเราะจนตัวงอก่องอขิง ไอ้เสือโคร่งคงซ่าไม่ออกไป
อีกนาน จากราคาหลักแสนตอนนีร้ อ้ ยหนึง่ ก็ไม่มใี ครอยากซือ้ เอ๊ะ! ถ้า
เอาไปต้มย�ำแซ่บๆ ไม่แน่ว่าร้อยหนึ่งอาจจะมีคนอยากซื้อ
รยาพรท�ำหน้าแหย...มองสองพี่น้องหอบกระเป๋าระเห็จไปอยู่
กระท่อมท้ายสวน ส่วนพ่อเธอน่ะเหรอ ก�ำลังอาลัยอาวรณ์ความสง่า
งามของลูกชายสุดที่รัก จะว่าไปแล้ววันนี้พ่อก็ท�ำเกินไปอย่างที่แม่บ่น
หญิงสาวชะเง้อคอมองคนไม่ได้กนิ ข้าวตัง้ แต่เช้า ท�ำหน้าครุน่ คิด
เพียงครู่ ในที่สุดก็จัดกับข้าวใส่ปิ่นโตแล้วให้มะกอกวิ่งเอาไปให้
“จะดีเหรอแม่ ที่ให้พวกคุณๆ เขาไปอยู่กันที่นั่น” รยาพรอุบอิบ
ถามผู้เป็นแม่เมื่อขึ้นบ้านมาแล้ว ตอนนี้พ่อเธอลงไปโอ๋ลูกชายที่รัก
“คงต้องอยู่ไปก่อน ไว้พ่อเย็นลงแล้วแม่จะช่วยพูดให้” จ�ำเนียร
ส่ายหน้า รู้สกึ ระอากับสามีอยู่ไม่น้อย
คนเป็นแม่ไม่ลมื ลอบสังเกตหน้าสีระเรือ่ ของลูกสาว ท่าทางเป็น
ห่วงเป็นใยอีกฝ่ายทัง้ ทีเ่ พิง่ พบกันท�ำให้คนสูงวัยพอใจ อย่างน้อยๆ เรือ่ ง
การแต่งงานก็ไม่เข้าข่ายว่าคลุมถุงชนมากนัก เพราะทางฝัง่ เธอเหมือน
จะเต็มใจ อาจเป็นเพราะรยาพรได้คลุกคลีกับหม่อมเจ้านทีมานานถึง
สิบสองปี ท่านชายทรงเอ็นดูลกู สาวเธอเหมือนลูกหลาน ทัง้ คอยพร�ำ่ สอน
และคอยให้ค�ำปรึกษา ส่วนรยาพรก็เป็นเด็กดีชอบไปฟังลุงทีพูดถึง
ลูกๆ หม่อมเจ้านทีทรงขอร้องให้เธอกับสามีปกปิดเรื่องฐานันดรศักดิ์
เอาไว้ เพราะท่านชายอยากใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบ ซึ่งท่านก็ได้ตาม
พระประสงค์จวบจนสิ้นชีพตักษัย
ถึงอย่างนัน้ ก็ไม่วายก่อเรือ่ งยุง่ ใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายให้เป็น
ประโยชน์ ด ้ ว ยการขอร้ อ งให้ ลู ก สาวเธอแต่ ง งานกั บ บุ ต รชายท่ า น
ลูกสาวเธอตกปากรับค�ำเพื่อให้อีกฝ่ายตายตาหลับ การสิ้นชีพตักษัย
ของหม่อมเจ้านทีท�ำให้รยาพรร้องไห้เสียใจนานนับเดือน
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กระท่อมท้ายสวนไม่ได้เลวร้ายอะไรนัก ตัวกระท่อมยกพืน้
สูงขึ้นเพียงเข่า ด้านในมีฟูกสองหลังวางอยู่ มุ้งหมอนผ้าห่มครบ ด้าน
นอกกระท่อมเป็นระเบียงทอดยาวท�ำเป็นครัว มีโอ่งมังกรใบเล็กวางตัง้
ส่วนห้องน�้ำตั้งห่างออกไป
ชลาลัยท�ำหน้าแหยขณะมองไปรอบด้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้
ชมพูเ่ อย ล�ำไยเอย มะม่วงเอย ห่างออกไปอีกนิดจะเป็นศาลาทอดยาว
ลงไปในสระบัว
“สงบดี” ชลธารเปรยหลังจากเดินส�ำรวจรอบๆ แล้ว
“ไม่เห็นจะดี ไม่ได้ยินเหรอคะว่าเราต้องหุงข้าวกินเอง” ใบหน้า
สวยบิดเบี้ยวเมื่อเห็นพี่ชายชื่นชมบรรยากาศแสนจะเงียบสงบ เธอไม่
เข้าใจสักนิด แบบนี้ดีตรงไหนกัน ส�ำหรับเธอแล้วมันออกจะวังเวง
น่ากลัวด้วยซ�้ำไป
“แบบนี้สิดี หญิงเคยหุงไม่ใช่เหรอ ตอนเด็กๆ ไง” คนเป็นพี่เห็น
เป็นเรื่องสนุก หลังจากผ่านความสูญเสียและได้มาเจออะไรใหม่ๆ
ท�ำให้ชายหนุ่มอยากอยู่ในที่ที่สงบเงียบเพื่อคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆ
ที่เกิดขึ้น
ชลาลัยส่ายหน้าหวือ “จ�ำไม่ได้แล้ว แต่เอ๊ะ! มันมีหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้านีน่ าพีช่ ล โธ่...ไฟฟ้าก็ม”ี คุณหญิงน�ำ้ คลายใจไปได้อกี เปลาะเมือ่
เห็นอุปกรณ์ครัวครบครัน ขาดก็แต่เพียงเตาแก๊ส เพราะกระท่อมท�ำจาก
ไม้ไผ่คงไม่มใี ครเมตตาเอาแก๊สมาตั้งไว้ให้
สองพีน่ ้องยกกระเป๋าขึน้ ไปเก็บ ไม่นานมะกอกก็นำ� ปิ่นโตมาส่ง
มือ้ เย็นเลยไม่ตอ้ งหุงข้าวท�ำกับข้าวกินเอง กินข้าวเสร็จแล้วชลธารก็ลกุ
ไปน�ำเสื้อผ้าออกมาแขวนในตู้เสื้อผ้าซึ่งท�ำจากโครงอะลูมิเนียม มี
ผ้าลายหวานแหววคลุมทับอีกที
“หญิงไม่จดั ผ้าล่ะ เดี๋ยวมันยับนะ”
“เดี๋ยวค่อยท�ำ พี่ชลมาดูดาวด้วยกันเถอะ”
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คนเป็นน้องปฏิเสธ เรียกพี่ชายให้มานอนดูดาวด้านนอก ชาย
หนุ่มล้มตัวลงนอนบนเสื่อผืนใหญ่ที่น้องสาวเป็นคนปู
“ตรงนี้เห็นดาวชัดกว่าใต้ต้นมะขามเสียอีก”
“ฮื่อ”
“พี่ชล อยู่ที่นี่ได้หรือเปล่า” ร่างเพรียวบางนอนตะแคง ตั้งศอก
รองรับศีรษะ “ว่าไงคะ อยูไ่ ด้ไหม” หญิงสาวถามซ�ำ้ เมือ่ ยังไม่ได้คำ� ตอบ
“อยู่ได้” ชลธารแหงนหน้ามองดาว ความจริงแล้วที่นี่ก็ไม่ได้
ล�ำบากล�ำบนอะไรมากนัก หากไม่มีเรื่องบทสอบ เขาคงอยู่ได้สบาย
จะอึดอัดนิดหน่อยก็เรื่องไม่ได้ท�ำงานและเรื่องแต่งงานนั่นละ
“แน่นะ” ชลาลัยย�้ำให้ได้ค�ำตอบอีกครั้ง
คนเป็นพี่เลยหัวเราะหึๆ ใช้มือยีผมสลวยเล่นโดยที่เจ้าตัวไม่
อิดออดต่อว่าเหมือนเช่นเคย
“ท�ำไม อยู่ไม่ได้แล้วหญิงจะพาพี่ไปอยู่ไหน” ถามเสียงกลั้ว
หัวเราะ ดวงตาพราวระยับ
“เปล่า ยังไม่มที ี่ไป แต่หญิงอยากให้พี่ชลอดทน” ชลาลัยบอก
เสียงขึงขังจริงจังจนคนเป็นพีเ่ ลิกหัวเราะ มองน้องสาวด้วยสายตาเอือ้
เอ็นดู
“อยู่ได้ สบายด้วย” หม่อมราชวงศ์หนุ่มย�้ำค�ำตอบหนักแน่น
“กระท่อมเนี่ยนะ”
“อื้อ กระท่อมนี่แหละ พี่ชอบ...หญิงจ�ำไม่ได้เหรอเมื่อตอนเด็ก
เราเคยวาดบ้านไม้ แล้วพี่บอกอยากมีระเบียงยาวๆ ไว้นอนดูดาว ที่นี่
ก็มี ขาดก็แต่เสียงน�้ำตกเท่านั้น”
ดวงตาหวานซึ้งเอ่อคลอไปด้วยหยาดน�้ำตา “ใช่สิ หญิงเกือบ
ลืม พี่ชลความจ�ำดีจริง” ชลาลัยวางศีรษะเกยบนท่อนแขนแข็งแกร่ง
เธอไม่เคยลืมสักนิด แต่ตอ้ งปกปิดความอ่อนแอเอาไว้บา้ ง พีช่ ายจะได้
ไม่เป็นห่วง
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“ยายลูกตาลนั่น ตัวจริงน่ารักเนอะ” หญิงสาวเปลี่ยนเรื่องเพื่อ
หันเหความสนใจ เมื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างได้แล้ว
มุมปากหยักจุดรอยยิ้ม “ฮื่อ...แต่คงแสบน่าดู”
กระแสเสียงรืน่ เริงท�ำให้หม่อมราชวงศ์หญิงมัน่ ใจว่าพีช่ ายจะอยู่
ที่นี่ได้โดยไม่มีเธอ ดวงตาร้อนผ่าวขึ้นจนเจ้าตัวต้องรีบหลับตาลงเพื่อ
สะกดกลั้นหยาดน�้ำตา
“ไม่เกินมือคุณชายชลธารหรอกมัง้ ” หญิงสาวเย้าหยอกทีเล่นทีจริง
เพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกเศร้าที่ก�ำลังกัดกร่อนหัวใจ
สองพี่น้องนอนดูดาวกันจนดึก น�้ำค้างลงมากจึงชักชวนกัน
เข้าไปนอน ท่ามกลางความมืด สาวร่างบางนัง่ มองคนเป็นพีท่ นี่ อนหลับ
สนิท ดูทา่ ทุกอย่างจะไม่เป็นอย่างทีค่ ดิ ไว้ จากทีจ่ ะมาขอร้องให้รยาพร
ช่วยแกล้งแต่งงานหลอกๆ คราวนี้คงมีลุ้นให้เป็นเรื่องจริง คุณชาย
ชลธารคงหลงเข้าไปติดกับ ‘อุบายร่ายรัก’ ของหม่อมเจ้านทีเสียแล้ว
นับว่าท่านพ่อทรงวางแผนมาค่อนข้างดีทเี ดียว ท่านมองออกว่า
ผู้หญิงแบบไหนทีจ่ ะท�ำให้พชี่ ายชลสนใจได้ และมันก็ไม่ผดิ จากทีท่ ่าน
คาดสักเท่าไร พีช่ ายเธอคงนึกชอบแม่ลกู ตาลอะไรนัน่ ตัง้ แต่เห็นรูปตรง
ฝาบ้าน เจ้าตัวคงจะรู้ตัวดี ถึงได้เดินลุยหน้าตามอุบายที่ท่านพ่อทรง
วางหมากเอาไว้...
แบบนีห้ รือเปล่าหนอ...ทีเ่ ขาเรียกว่า ‘รักแรก’ แล้วแม่สาวลูกตาล
นั่นเล่า จะถูกใจพี่ชายเธอบ้างไหม ยิ่งได้รู้ว่าเธอท�ำอะไรกับน้องชาย
สุดทีร่ กั แล้วจะชังน�ำ้ หน้าพีช่ ายเธอจนกลายเป็น ‘เกลียดแรก’ หรือเปล่า
หนอ...
ชลธารลุกขึ้นไปดูไก่ชนให้ผู้ใหญ่เสือตั้งแต่เช้าตรู่อย่างที่
เคยรับปากไว้ ชายหนุ่มรับปากจะตื่นมาเช็ดหน้าไก่ให้ทุกวัน ทว่าเจ้า
เสือโคร่งไม่ยอมให้ชายหนุ่มอุ้ม จนต้องรามือไปจับตัวอื่นมาท�ำแทน
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เช้านีผ้ ใู้ หญ่เสือไม่ได้ลงมาดู เพราะยังท�ำใจกับสภาพของลูกชายไม่ได้
เห็นว่าเมื่อคืนร�่ำร�่ำจะเอาขึ้นไปนอนบนบ้านด้วย ถ้าไม่โดนจ�ำเนียรดุ
เอาไว้ก่อน
ลุงผินและคนงานในบ้านคุยดีกับชายหนุ่ม ไม่ได้นึกโกรธแค้น
เรื่องเจ้าเสือโคร่งเหมือนผู้ใหญ่เสือ สายหน่อยชลธารจึงเดินกลับไปที่
ท้ายสวน หลังจากชะเง้อมองหาลูกสาวเจ้าของบ้านไม่เห็น ไอ้ครั้นจะ
ขึ้นไปบนเรือนก็เกรงจะโดนไล่ตะเพิดออกมาอีก
ฝั่งลูกสาวเจ้าของบ้านก�ำลังขับรถไปส่งชลาลัยที่ปากทาง
เข้าหมู่บ้าน หลังจากถูกขอร้องให้พาไปส่ง ตอนแรกหญิงสาวปฏิเสธ
แต่สุดท้ายก็แพ้ลูกตื๊อของหม่อมราชวงศ์หญิงจนได้
“นั่งรถสายเดียวกับที่เคยนั่งมาไปลงที่สถานีขนส่ง แล้วพี่น�้ำก็
ตีตั๋วรถทัวร์กลับกรุงเทพฯ ได้เลยค่ะ” รยาพรบอก หลังจากได้พูดคุย
กับชลาลัยแล้วเธอรูส้ กึ ถูกชะตา แม้ตอนแรกจะนึกกลัวตาดุๆ ปากจัดๆ
ของคุณหญิงน�้ำไม่น้อย
ชลาลัยยิม้ แอบพิจารณาสาวน้อยน่ารัก แบบนีพ้ ชี่ ายเธอไปไหน
ไม่รอดแน่ๆ
“ขอบใจลูกตาลมากนะ ส่วนเรื่องของพี่ชลกับลูกตาล...ไว้คุย
กันเองนะ” จากตอนแรกที่จะเป็นคนพูดเรื่องที่จะให้รยาพรแต่งงาน
หลอกๆ กับพี่ชาย ตอนนี้เธอกลับพูดไม่ออกเสียแล้ว เพราะดูท่าทุก
อย่างจะผิดแผนไปเสียหมด เห็นแววตาลอยๆ ของพีช่ ายแล้วเธอได้แต่
อึ้ง ปล่อยให้ท้งั สองคนตกลงกันเอง
เรื่องหัวใจใครก็ปล่อยให้เจ้าตัวจัดการเองดีกว่า...
กระท่อมเงียบเชียบไร้คน บนแคร่ไม้ไผ่ด้านหน้ามีปิ่นโต
วางตั้ง ชลธารที่เพิ่งกลับมาถึงเดินขึ้นไปข้างบน มองหาน้องสาว ทว่า
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ความเงียบท�ำให้ชายหนุ่มสังหรณ์ใจไม่ดี
“หญิงน�ำ้ ๆ” หม่อมราชวงศ์หนุ่มตะโกนเรียกน้องสาวเมือ่ ไม่พบ
หญิงสาวในกระท่อม
กระดาษสีขาวที่วางบนหมอนตอกย�้ำลางสังหรณ์ในทางร้าย
ชายหนุ่มเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมา ใจหายเมื่อมองหากระเป๋าเสื้อผ้า
ของน้องสาวไม่พบ
ถึงพี่ชายชลที่รักและเคารพ...
ตอนที่พี่ชลอ่านจดหมายนี้ หญิงคงนั่งรถรับจ้างไปถึงสถานี
ขนส่งเรียบร้อยแล้ว ที่หญิงตัดสินใจหันหลังให้ เพราะหญิงทนให้ใคร
มาดูถูกเหยียดหยามไม่ได้ ปฏิบัติเหมือนเราเป็นคนไร้ที่พึ่ง ถึงแม้มัน
จะเป็นเรือ่ งจริงก็ตาม หญิงจะไปหาเงินห้าร้อยล้านมาไถ่ตวั พีช่ าย อุย๊ !
หรือว่าจะไถ่ ‘หัวใจ’ ดี ฮ่าๆ หญิงล้อเล่น แต่หญิงจะไปหาเงินมาจริงๆ
หาด้วยวิธขี องหญิงเอง...รับรองจะไม่ปล้นธนาคารหรือไปหลอกใครค่ะ
สัญญาด้วยเกียรติของเนตรนารี
พีช่ ลอย่าได้หว่ งหญิงเลยนะคะ หญิงสัญญาว่าจะดูแลตัวเองให้ดี
ดีเท่าที่เคยมีพี่ชลดูแล อ้อ...อย่าโทรศัพท์หาหญิงนะคะ หญิงจะปิด
เครื่อง พอถึงอิตาลีแล้วหญิงจะติดต่อหาเอง (ไม่กล้าฟังเสียงคนหล่อ
กลัวหัวใจอ่อนแอ อิอิ) เมื่อเช้าหญิงแวะไปคุยกับลูกตาล หญิงว่าเธอ
เป็นคนดีไม่น้อย ลูกตาลให้หญิงยืมเงินค่ารถด้วย เพราะที่นี่ไม่มีตู้กด
เงิน หญิงตัง้ ใจจะฝากพีช่ ลไว้กบั ลูกตาล แต่ไม่รลู้ กู ตาลจะยอมรับปาก
ดูแลให้หรือเปล่า
หญิงอยากกระซิบบอกพี่ชลว่า ลูกตาลของพ่อผู้ใหญ่เสือเนี่ย
ท่าจะหวานไม่เบา เอาชนะใจเธอให้ได้นะคะ อย่าแต่งงานเพราะทรัพย์
สมบัตเิ ลย หญิงอยากให้พชี่ ลมีความสุขกับชีวติ คูแ่ ละอยากให้ทา่ นพ่อ
สมหวัง...
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สุดท้ายนีห้ ญิงกราบลา...หญิงจะไปหาเงินมาไถ่วงั คืน พีช่ ายจะ
ได้ไม่โดนคนครหาว่าแต่งงานเพราะอยากรักษาวัง เหลือเวลาอีกสอง
เดือนกว่าคงจะทัน หวังว่าจะได้รับข่าวดีในช่วงนั้น
				
รักและจะคิดถึงพี่ชลทุกวัน
ชลาลัย กุลวารี
ปล. ย�้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องห่วงหญิงนะคะ หญิงดูแลตัวเองได้
อีกสองเดือนพบกันค่ะ
ชลธารถอนหายใจอย่างแรง...ล้มตัวนอนบนฟูกแล้วเอามือก่าย
หน้าผาก ใจอยากจะขับรถตามน้องสาวไป แต่ปัญหาทางนี้ก็ยังไม่
คลี่คลายดี ผู้ใหญ่เสือยังโกรธเรื่องไก่ชนและนาข้าวไม่หาย ดูจากที่ไม่
ยอมลงมาเมื่อเช้าก็พอรู้ แถมตอนนี้เขายังมีแม่สาวหน้าแฉล้มมาคอย
ก่อกวนหัวใจอีกด้วย
ชายร่างสูงลุกขึน้ นั่งหลังจากคิดไม่ตก คิดหาวิธตี ามน้องสาวได้
หน่อยเดียว แม่สาวแก้มเยอะก็โผล่มาก่อกวนหัวใจอีกแล้ว ต่อเมื่อนึก
อะไรไม่ออก ชายหนุม่ จึงเดินออกมาดูปน่ิ โตทีต่ งั้ วางด้านหน้ากระท่อม
ในนั้นมีข้าวและกับข้าวอีกสามอย่าง น�้ำพริกแนมผักหน้าตาน่ารับประทานเรียกร้องให้ชายหนุ่มลงมือจัดการ เพราะเริ่มปลงตกเรื่อง
น้องสาวได้บ้างแล้ว...ต่อให้ไปห้ามตอนนี้ ชลาลัยก็คงไม่ยอมฟัง
ชายหนุ่มกินข้าวไปหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านซ�้ำอีกรอบก็ได้แต่
ยิ้ม กวนๆ แก่นๆ แบบนี้ละคุณหญิงชลาลัย ไม่รู้ผู้ชายโชคร้ายคนไหน
กันที่จะได้น้องสาวเขาไว้เป็นศรีประดับดวงใจ คิดแล้วชายหนุ่มก็ข�ำ
จะมีใครกล้าปราบม้าพยศปราดเปรียวบ้างหนอ เห็นอารมณ์ดีแบบนี้
เวลาร้ายละก็...ใครก็เอาไม่อยู่
ใบหน้าแป้นที่เยี่ยมๆ มองๆ อยู่หลังต้นไม้ทำ� ให้ชายหนุ่มต้อง
หยุดกินข้าว
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“นั่นใคร”
มะกอกส่งยิ้มเป็นทัพหน้าแล้วค่อยๆ เดินออกจากหลังต้นไม้
ริมฝีปากหยักยกยิม้ จ�ำได้วา่ เด็กคนนีต้ ดิ ตามรยาพรมาเมือ่ วาน
“มาท�ำไม มีอะไรหรือเปล่า” ชายหนุม่ แสร้งถาม ทัง้ ทีใ่ นใจแอบคิดเข้า
ข้างตัวเองว่าเจ้านายเจ้าหนูนี่คงให้มาสอดส่องเขา และเริ่มมั่นใจอีก
อย่างว่าข้าวในปิ่นโตเถานี้เป็นฝีมือแม่สาวพ่อหวง...
“มาเก็บปิ่นโตจ้ะ”
“ยังไม่ได้ลา้ งเลย” ชลธารกวักมือเรียกให้มานัง่ พับจดหมายใส่
กระเป๋า ตั้งใจเอาปิ่นโตไปล้างเมื่ออิ่มแล้ว
“ไม่ต้องจ้ะ พี่ลูกตาล เอ๊ย! แม่จ�ำเนียรสั่งว่าไม่ต้องล้าง”
ชือ่ ทีห่ ลุดออกมาส่งผลให้ชายหนุม่ คลีย่ มิ้ “ท�ำไมคนท�ำไม่มาเอง
ล่ะ”
“พ่อผู้ใหญ่ไม่ให้มา อุ๊บ!” มะกอกยกมือปิดปากเมื่อเผลอคาย
ความลับ สร้างรอยยิ้มข�ำให้ชายหนุ่มที่มะกอกคิดว่าหล่อเหมือน
เทพบุตรจุติ
“ไม่ต้องปิดหรอก ไม่รู้หรือว่าฉันจะมาเป็นเขยผู้ใหญ่เสือ”
มะกอกพยักหน้าหงึกๆ “รู้จ้ะ แต่พ่อผู้ใหญ่สงั่ ไม่ให้พลี่ กู ตาลมา
ยุ่งกับคุณนี่นา”
ดวงตาคู่คมฉายแววเจ้าเล่ห์ “แล้วสั่งเราหรือเปล่า”
มะกอกส่ายหน้า คิดทวนดูแล้วพ่อผูใ้ หญ่ไม่ได้สงั่ ห้ามเขาสักค�ำ
เดียว ห้ามแต่พี่ลูกตาล ทั้งห้ามทั้งหวงเลยทีเดียว
“งั้นก็ดี ต่อไปนี้เรามาหาฉันบ่อยๆ เดี๋ยวมีค่าขนมให้”
เด็กชายตาลุกวาวเมื่อได้ยินว่าจะได้ ‘ค่าขนม’ ดูท่าของเล่นที่
ตลาดนัดจะมาอยู่ในมือมะกอกในเร็ววันนี้
“แต่ว่า...” มะกอกอิดออดเมื่อนึกถึงลูกพี่ของตน
“เถอะน่า ลูกตาลคงไม่ว่าอะไร เธอคงเข้าใจ เพราะอยู่ที่นี่ฉัน
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ไม่มีเพื่อน”
มะกอกคิดตามก็เห็นดีดว้ ย “ก็ได้ เดีย๋ วจะไปขออนุญาตพีล่ กู ตาล
เอ่อ...มะกอกเรียกคุณว่าพี่ชลได้ไหม”
ชลธารยิม้ กว้างให้แทนค�ำตอบ “พีล่ กู ตาลของเราไปสอนวันไหน
บ้าง ไปยังไง แล้วสอนวิชาอะไร” ชายหนุ่มเริ่มซักประวัติว่าที่เจ้าสาว
ที่ชอบมาก่อกวนหัวใจ
“โหย...ถามยาว” มะกอกโอดครวญด้วยสีหน้ายิม้ กริม่ “แต่เดีย๋ ว
จะตอบให้หมด พี่ลูกตาลไปสอนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ พ่อผู้ใหญ่ไปส่ง
และรอรับกลับ สอนวิชาอะไรก็จ�ำไม่ได้ รู้แต่ว่าพี่ลูกตาลเป็นอาจารย์
พิเศษ ไม่ได้ท�ำประจ�ำ”
ประวัตขิ องเจ้าสาวในอนาคตถูกถ่ายทอดออกจากปากเด็กชาย
มะกอกแห่งบ้านโคกอีเม้ง ชลธารพบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาว
น่าสนใจน้อยเสียเมื่อไร เธอเป็นลูกสาวคนเดียวของผู้ใหญ่เสือกับ
จ�ำเนียร เป็นไข่ในหินทีผ่ ใู้ หญ่เสือประคบประหงมแถมยังหวงเอามากๆ
หญิงสาวเรียนหนังสือเก่ง แต่คงเฮีย้ วไม่เบา เพราะมีบางช่วงทีม่ ะกอก
เล่าถึงวีรกรรมแสบๆ ของหญิงสาว อย่างเช่นเคยต่อยปากผูช้ ายทีเ่ ข้ามา
จีบ
หม่อมราชวงศ์หนุม่ ยิม้ ข�ำเมือ่ พบว่า ตนชอบฟังเรือ่ งของแม่สาว
ลูกตาลที่ไม่รู้จะหวานสมชื่อหรือไม่
จนเที่ยง กว่ามะกอกจะเอาปิ่นโตไปส่งเรือนใหญ่ได้ หาย
ไปไม่ถงึ ชัว่ โมงก็กลับมาพร้อมปิน่ โตเถาใหม่ ชลธารจึงมีเพือ่ นคุยทัง้ วัน
โดยไม่เบื่อ เพราะมะกอกคอยแต่จะเล่าเรื่องของลูกพี่สาวให้ชายหนุ่ม
ฟัง
“พีโ่ รเบิรต์ ลูกก�ำนันน่ะ โก้ทสี่ ดุ ในหมูบ่ า้ นแล้ว” และแล้วมะกอก
ก็เล่ามาถึงเรื่องส�ำคัญอีกเรื่อง ซึ่งก็คือเรื่องหนุ่มๆ ที่มาขายขนมจีบให้
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นั่นเอง

“โก้ยังไง”
“เอ๊า...ก็หล่อรวยไรงี้ หน้าตาดีที่สุดในหมู่บ้านละมั้ง” มะกอก
บอกอย่างไม่แน่ใจ เพราะเคยส่องกระจกแล้วเห็นเด็กผูช้ ายทีอ่ กี สีห่ า้ ปี
คงหล่อกว่าโรเบิร์ต...ฮิ้ววว
“ท�ำไมต้องมีมั้ง”
“ก๊อ...ตอนนี้มีพี่ชลไงเล่า พี่ชลน่ะหล่อกว่าตั้งเยอะ ว่าแต่รวย
กว่าด้วยหรือเปล่า ลูกชายก�ำนันดินจะได้ตกกระป๋อง”
ชลธารท�ำท่าครุ่นคิดบ้าง ถ้าเป็นเมือ่ ก่อนเขาคงรวยกว่าโรเบิร์ต
หนุ่มบ้านโคกหลายขุม แต่เดี๋ยวนี้ฐานะยอบแยบเหลือเกิน หม่อมราชวงศ์หนุ่มคิดถึงเงินในบัญชีแล้วจึงตอบ
“รวยกว่า”...มั้ง ชายหนุ่มว่าต่อในใจ ไม่รู้ว่าเงินหลักล้านนั่นจะ
พอท�ำให้รวยกว่าหรือไม่ คิดเรือ่ งนีแ้ ล้วชายหนุม่ ก็ได้แต่ขนุ่ เคืองใจ เงิน
ในบัญชีเขาถูกท่านพ่อสัง่ อายัดไว้ทงั้ หมด รวมถึงต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงาน
อีกด้วย
“โห งัน้ ก็ดซี ี้ งานนีพ้ หี่ วานใจคงชักดิน้ ตะแหง่วๆ เพราะพีล่ กู ตาล
จะได้ผัวรวยกว่าหล่อกว่า ฮ่าๆ”
ชลธารหัวเราะตามมะกอก ไม่ได้สะใจทีผ่ หู้ ญิงชือ่ หวานใจจะชัก
ดิน้ ตะแหง่วๆ แต่กำ� ลังสะใจทีต่ นดูทา่ จะเหนือกว่าไอ้หนุม่ บ้านนาทีม่ ชี อื่
เหมือนฝรั่งมังค่านั่น!
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