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ภายในห้องท�างานที่ครึกครื้นไปด้วยผู้คนและเสียงพูดคุย

เนื่องจากเป็นเวลาพักกลางวัน พนักงานหลายคนยังคงคุยกันอย่าง

สนกุสนาน แต่ทั้งหมดกห็ยดุสนทนา หนัมามองที่พวกเธอเป็นจดุเดยีว 

แสนรกักบัพวงมาศชะงกั เกรง็เมื่อเหน็สายตาคนรอบข้างที่ก�าลงัมอง

มา เสียงซุบซิบดังพร้อมกับการก้มหน้า ยกมือขึ้นปิดปาก เมินมอง 

ทางอื่น ดูอย่างไรกร็ู้ว่าทกุคนก�าลงัพูดถงึพวกเธอ

“อย่าไปสนใจเลยแก เดนิไปนั่งที่โต๊ะเถอะ”

แสนรักกระแซะไหล่เพื่อนสาวให้เดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะท�างาน  

โดยไม่สนใจพวกปากหอยปากปูที่สอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่น เธอ

ไม่เข้าใจเหมอืนกนั พวงมาศเพื่อนเธอเป็นคนรกัของไอ้สปินต...ขอเรยีก

ว่าไอ้เถอะ เพราะเธอไม่ได้ชื่นชอบแฟนหนุ่มของเพื่อนรักคนนี้เลย  

ทั้งคูไ่ปมาหาสูก่นัอยูพ่กัใหญ่ คนในแผนกกพ็อทราบเรื่อง พวงมาศโดน

แย่งแฟนชดัๆ แต่กลบัถูกนนิทาลบัหลงัว่าตั้งใจอ่อยแฟนของญาตคิน

สนทิของประธานบรษิทัเพื่อหวงัสบาย ท�าไมโลกนี้มนัอยูย่ากขึ้นทกุวนั 

คนผดิกลายเป็นถูก คนถูกกลายเป็นผดิ

“มองอะไรกนัคะ มเีรื่องอะไรกนัหรอืเปล่า อย่าได้แต่มอง พูด

ออกมาเลยค่ะ”
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แสนรักอดว่าแทนพวงมาศไม่ได้ กวาดตามองบรรดาพวก 

อยากรู้อยากเหน็ตาเขยีวขุ่น โทสะวิ่งแล่นไปทั่วตวั

“กอ็ยากจะพดูอะนะ แต่พดูไปแล้วกลวัผูห้ญงิหน้าด้านชอบแย่ง

แฟนคนอื่นจะไม่ส�านกึ พวกหน้าหนาหน้าทนพูดไปกไ็ม่รู้สกึรู้สาอะไร 

จรงิไหมพวกเรา” 

ไม่พดูเปล่า แต่สายตาเหยยีดหยนัมองไปที่พวงมาศ แสดงความ

รงัเกยีจอย่างชดัเจน

“เฮ้ย! พูดหมาๆ แบบนี้ได้ยังไง ก็รู้กันทุกคนว่าไอ้สิปนตมัน 

จบียายมาศอยู่ จะมาว่ายายมาศแย่งแฟนคนอื่นได้ยงัไง”

“ที่คณุสปินตสลดัเพื่อนเธอทิ้งกเ็พราะว่ารงัเกยีจยงัไงล่ะ”

หนึ่งในเพื่อนร่วมงานโพล่งขึ้น และกวาดตามองพวงมาศอย่าง

รงัเกยีจชดัเจน

“พูดแบบนี้หมายความว่าไง คนที่น่ารังเกียจก็คือไอ้สิปนตนั่น

ต่างหาก ไม่ใช่ยายมาศ”

“ต๊าย! เถยีงแทนเมยี อุ๊ยตาย! ไม่ใช่ส ิ เถยีงแทนเพื่อนรกัเธอ 

เหรอจ๊ะ แม่ผู้หญงิผดิเพศ”

ดวงตากลมโตลุกวาว แสนรักถลาเข้าไปหาแล้วผลักอกหญิง 

คนพดูอย่างแรง เดอืดร้อนพวงมาศต้องรบีถลาไปดงึแขนห้ามเพื่อนรกั

เอาไว้ เพราะรู้ว่ายามที่แสนรักบันดาลโทสะมันเป็นเช่นไร...เห็นช้าง 

ตวัเท่ามด

“ไม่เอาน่าแสน ช่างเขาเถอะ ใครอยากพูดกใ็ห้พูดไป เราไม่ได้

เป็นแบบนั้นเสยีอย่าง จะเกบ็มาเป็นอารมณ์ท�าไม ใจเยน็นะ เชื่อฉนั”

“แกไม่ได้ยนิที่มนัพูดหรอืไง มนัว่าฉนัผดิเพศ”

“กห็รอืไม่จรงิ คดิว่าปิดคนอื่นได้หรอืไง เขารู้กนัทั่วว่าพวกเธอ

สองคนน่ะเป็นผวัเป็นเมยีกนั คดิจะให้เมยีตวัเองจบัคณุสปินตเพื่อหวงั

สบายใช่ไหมล่ะ ดทีี่คณุสปินตไหวตวัทนั เลยสลดันงัดี้จอมมารยาทิ้ง 



พุดนํ้าบุษย์  9   

แล้วยงัมหีน้ามาโวยวายว่าผู้ชายไม่ด ีตวัเองนั่นแหละน่ารงัเกยีจ”

“โอ๊ย! ทนไม่ไหวแล้วโว้ย ปล่อยฉนันะมาศ แกจะยอมให้มนัว่า

เราฝ่ายเดยีวได้ยงัไง มนัพูดเรื่องโกหกชดัๆ ปั้นน�้าเป็นตวั”

แสนรกัตะโกนด้วยความแค้นที่อดัอั้น เตะปลายเท้ากลางอากาศ 

ในขณะที่โดนเพื่อนสาวรั้งไว้สดุก�าลงั หวงัว่าเท้าของเธอจะถกูนงัปากดี

คนนั้นบ้าง แต่สวรรค์กลบัไม่เข้าข้าง เตะได้เพยีงแค่อากาศวดืไปวดืมา

“แกเป็นแบบที่พวกเขาพูดหรอืไง ถ้าไม่ใช่เราจะเดอืดร้อนท�าไม

ล่ะ ปล่อยให้ปากหมูปากหมาพูดไปส”ิ

พวงมาศเอ่ยปรามเพื่อนสาว เธอรู้ดีทีเดียว ภายใต้เกราะที่ 

แสนรักสร้างขึ้นมาให้คนอื่นดูว่าแข็งแกร่ง ที่จริงแสนรักซ่อนความ 

เจบ็ปวดเอาไว้ เพื่อนสาวของเธอเคยถูกคนรกัสลดัทิ้งกด็้วยเหตนุี้ แค่

ถูกสะกดิปม แสนรกักแ็ทบควบคมุอารมณ์ไม่ได้

“ก็เพราะปากพล่อยๆ ของพวกมันท�าให้เราเสียหายไงล่ะมาศ 

ไอ้พวกดแีต่เห่ามนัต้องเจอแบบนี้”

“ใครปากพล่อย ใครดแีต่เห่า ที่นี่เขารูก้นัทกุคนว่าแกกบัพวงมาศ

เป็นผัวเมียกัน ท�าเป็นอยู่ห้องใกล้กัน กลัวคนอื่นรู้ โธ่...คิดว่าปิดพ้น

หรอืไง ยายทอมดี้”

สุดที่แสนรักจะทนไหว เธอง้างหมัดขึ้นสูง ในเมื่อเท้าเธอใช ้

ไม่ได้ผลก็ใช้หมัดนี่แหละ หวังจะจัดการปากดีๆ ของเพื่อนร่วมงาน 

ให้สะใจ แต่กต็้องชะงกัค้าง เพราะเสยีงเขยีวขุ่นดงัขึ้นเสยีก่อน

“นี่มนัเรื่องอะไรกนั!”

ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นขยับตัว ก้มหน้าลง ไม่กล้าสบตาคน

เดนิเข้ามาใหม่ ในขณะที่แสนรกัท�าเพยีงแค่ลดหมดัลง ปล่อยแขนลง

ข้างล�าตวั

“ที่นี่คอืที่ท�างาน ไม่ใช่สนามมวย ถ้าพวกเธอจะท้าตท้ีาต่อยกนั

กไ็ปที่อื่น ไม่ใช่ที่นี่ ให้เกยีรตสิถานที่ท�างานของพวกเธอบ้างส”ิ
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สมฤด ีหวัหน้างานเดนิมาหยดุตรงหน้าแสนรกั มองจ้องหญงิสาว

ด้วยแววต�าหนิ เพราะเห็นเต็มสองตาว่าแสนรักง้างหมัดขึ้นจะท�าร้าย

เพื่อนร่วมงาน

“ว่ายงัไง แสนรกั ฉนัเหน็เธอง้างไม้ง้างมอื คดิจะท�าร้ายเพื่อน

หรอืไง ถ้ากร่างขนาดนี้ ไปท�างานที่อื่นดไีหม”

“หวัหน้าคะ แอนแค่เย้าเล่นนดิเดยีว ไม่คดิว่าแสนเขาจะคดิมาก

ขนาดนี้ แอนขอโทษแล้วเขาก็ยังไม่หายโกรธ นี่แอนก็ไม่รู้จะท�ายังไง

แล้วค่ะ”

ทั้งแสนรกัและพวงมาศมองคนพดูตาลกุวาว โดยเฉพาะแสนรกั 

แทบอดใจไม่ให้ถลาไปดงึคนจบีปากจบีคอมาสั่งสอนไม่ไหว 

“เธอยงัไม่ได้ขอโทษแสนเขาด้วยซ�้าไป แอน”

“ฉนักก็�าลงัจะขอโทษอยูน่ี่ไง แต่เพื่อนเธอคดิจะท�าร้ายฉนัก่อน”

“ตอแหล!” แสนรกัโพล่งใส่หน้าแอนทนัควนั 

“แสนรกั! นี่ขนาดอยู่ต่อหน้าฉนัเธอยงัพูดขนาดนี้ เหน็ทเีรื่องนี้

คงต้องรายงานผู้ใหญ่เสยีแล้ว”

พวงมาศรบีถลาไปยนืตรงหน้าแสนรกั มองคนเป็นหวัหน้าอย่าง

วงิวอน “หวัหน้าคะ แสนไม่ได้ผดินะคะ มาศเป็นพยานได้ค่ะ”

“ฉนัไม่รู้ว่าพวกเธอมเีรื่องบาดหมางกนัตอนไหน แต่ฉนัจ�าเพาะ

แค่เหตกุารณ์ตอนที่เหน็กบัตา แสนรกัก้าวร้าวมากไปแล้ว”

“แต่คนพวกนี้ว่าแสนก่อนนะคะ แสนแค่จะขู่เฉยๆ ไม่ได้คิด

ท�าร้ายจรงิหรอกค่ะ”

“ไม่ต้องพูดหรอกมาศ ถึงจะพูดให้ตายเขาก็ไม่ฟังเราหรอก” 

แสนรกัเอ่ยปรามพวงมาศที่พยายามขอร้องคนเป็นหวัหน้า

“ตายแล้ว! นี่เธอว่าหวัหน้าหเูบาหรอืแสน เธอนี่มนัจรงิๆ เลยนะ 

ก้าวร้าวไม่เลอืกที่”

แสนรกัตวดัสายตามองแอนด้วยประกายวาววบั ในขณะที่อกีฝ่าย
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แอบยิ้ม แบะปาก เชดิหน้าท้าทายอย่างกวนอารมณ์

“แสนรักตามไปพบฉันที่ห้องเดี๋ยวนี้ คนอื่นแยกย้ายไปท�างาน 

อย่าให้ฉันเห็นเหตุการณ์แบบวันนี้อีก ถ้ามีใครเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ไล่

ออกทกุคน” พูดจบหวัหน้ากเ็ดนิออกไป 

พวงมาศจบัมอืแสนรกั สหีน้าร้อนรน “ท�าไงดลี่ะแสน”

แสนรักบีบมือเพื่อนสาว ยิ้มอ่อนให้ก�าลังใจ “ไม่เป็นไรหรอก

มาศ อย่างมากกแ็ค่ลาออก”

“ลาออก! เย้! พวกเราเตรยีมเลี้ยงฉลองให้ทอมแอนด์ดี้คูน่ี้หน่อย

จ้า” แอนพูดกลั้วหวัเราะ สหีน้าเยาะเย้ย ยิ้มราวกบัดใีจนกัหนา และ

ปรบมอืรวั

“ไม่เอาแสน ไปเจอหวัหน้าเถอะ”

แสนรกัถอนสายตาเขยีวขุน่จากเพื่อนร่วมงานแล้วมองพวงมาศ 

มมุปากบางยกขึ้น ตาเป็นประกาย เมื่อนกึวธิเีอาคนืคนปากดไีด้

“มาศ เดี๋ยวเลกิงานแกรบีไปหาหมอเลยนะ เอ...หรอืว่าลางาน

ไปตอนนี้กไ็ด้ บอกหมอว่ามาขอฉดียา เพราะโดนหมาบ้า...กดั”

ค�าว่า ‘หมาบ้า’ แสนรกัจงใจหนัไปที่แอน ทิ้งสายตากวนอารมณ์ 

เอยีงคอเลก็น้อยมองอกีฝ่ายอย่างท้าทาย 

คราวนี้เป็นแอนที่ทนไม่ได้ จึงถลึงตาแล้วถลาเข้าไปใกล้ แต่ 

ถงึอย่างนั้นกย็งัแอบหวั่น กลวัแสนรกัจะสวนกลบัมา

“แกว่าฉนัเป็นหมาหรอืไง นงัทอมผดิเพศ”

“เปล๊า นี่อย่าบอกนะว่า เธอคดิว่าตวัเองเป็นหมา โธ่...มนษุย์

หนอมนษุย์ ว่าตวัเองกไ็ด้”

“แกนี่มนั...”

“มาสิคะ คราวนี้แม่ต่อยคว�่า เอาให้ดั้งที่ไปเสริมมาใหม่หัก  

แหกทะลุหนังจมูกออกมาเลย ความจริงเธออย่าศัลยกรรมหน้าเลย 

นะแอน เปลอืงเงนิเปล่าๆ ตายไปกเ็อาไปไม่ได้ ไปศลัยกรรมจติใจดกีว่า 
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จติใจจะได้บรสิทุธิ์ผดุผ่อง เผื่อเจอท่านยมฯ ในนรกจะได้บอกกบัท่าน 

ได้ว่า อฉินัเคยบ�าบดัจติใจมาแล้ว”

พวกที่เป็นกลางไม่เข้าข้างใครก้มหน้าต�่า หวัเราะคกิคกั 

“แก...แก!”

“อ้าว...ตดิอ่างเสยีแล้ว เมื่อกี้ยงัเหน็ปากดอียูเ่ลย หดัไปวดัไปวา

เสยีบ้างนะแอน จติใจจะได้สะอาดดจุผ้าขาว มองคนอื่นด้วยใจ ไม่ใช่

สายตาที่ผดิเพี้ยน พานท�าให้ใจเธอผดิเพี้ยนไปด้วย”

กล่าวจบแสนรักก็เดินไปยังห้องท�างานของหัวหน้า ทิ้งให้แอน

ดิ้นเร่าๆ ราวกบัไส้เดอืนโดนขี้เถ้า มเีพยีงพวงมาศที่มองตามเพื่อนรกั

ไปด้วยความกังวล แสนรักจะเจออะไรบ้าง เธอห่วงจัง ด้วยนิสัยที่ 

ดูเหมือนแข็งแกร่ง แต่แท้จริงแล้วแสนรักสร้างเกราะป้องกันจิตใจ

เท่านั้น เนื้อแท้ของเพื่อนคนนี้แอบอ่อนไหว ตอนนี้เธอลมืความเจบ็ช�้า

ที่สปินตหกัหลงั ทิ้งเธอไปเลอืกคนที่ให้ผลประโยชน์แก่เขาได้มากกว่า

เธอเสยีสิ้น ความกงัวลห่วงแสนรกัเข้ามาแทนที่

แสนรักหันมองตึกสี่ชั้นที่กินพื้นที่กว้าง อันเป็นบริษัทแม่

ของฟาร์มโคนมเต้าใหญ่ ในชื่อ เต้าใหญ่ อนิดสัทร ีเธอเพิ่งเข้าใจเดี๋ยว

นี้เองว่าการท�างานโดยไม่มีเส้นสาย ไม่มีคนหนุนหลังมันดูไร้ค่า เมื่อ

เรื่องถงึลดัดาภา หวานใจคนใหม่ของนายสปินต เธอถูกส่งไปท�างาน

ที่ฟาร์มโคนมเต้าใหญ่ ในขณะที่แอนโดนแค่ภาคทัณฑ์ แสนรัก

แบะปาก นกึหยนัชะตากรรมของตวัเอง หญงิสาวหมนุกายหมายจะ

เดินออกไป แต่ก็ต้องเซแซ่ดๆ ลงไปกองกับพื้น ก้นกระแทกจ�้าเบ้า  

หน้าเหยเกด้วยความเจบ็

“โอ๊ย! อะไรกนันี่ จะรบีไปไหนฮ้า”

พอตั้งตัวได้ก็ตวัดสายตาขึ้นมองอีกฝ่าย สีหน้าบูดบึ้ง เตรียม 

พ่นค�าต่อว่าออกมาหากไม่สบตาคมกริบชนิดสะกดเธอให้ตกตะลึง 
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ดวงตาคู่คมฉายแววต�าหน ิ

หล่อ...นั่นคือค�าแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเธอยามที่เห็นหน้าชาย 

คนนี้ แต่เพยีงครูเ่ดยีวแสนรกักส็ลดัศรีษะทิ้งความคดิอนัน่าอายออกไป

“ลกุเองได้ไหม หรอืว่าต้องให้ช่วยเหมอืนนางเอกละคร”

เสียงหยันปนหงุดหงิดท�าให้คนที่ล้มก้นกระแทกพื้นตาลุกวาว 

ลกุขึ้นยนืเองอย่างฉบัไว ลมืความเจบ็ปวดอย่างรวดเรว็

“ไม่ต้อง! เพราะฉนัไม่ใช่นางเอก”

แสนรักตวัดเสียงใส่ นึกเหยียดในใจ ผู้ชายอะไร หน้าตาก็ด ี 

แต่นิสัยเสียสุดๆ ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษสักนิด ชนเธอแล้วยัง 

ไม่ขอโทษอกี แถมยงัมองหน้าเหมอืนเธอท�าให้เขาเสยีเวลา

“เชื่อ! เพราะแบบคณุต้องเป็นพระเอกถงึจะถูก...ใช่ไหม”

ถึงแม้สีหน้าคนพูดจะดูเฉยเมย แต่น�้าเสียงกับสายตาที่กวาด

มองตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าท�าให้คนถูกมองเหมือนโดนสาดด้วย 

น�้าร้อน ความเกบ็กดที่ถูกต่อว่าก่อนหน้านี้ปะทขุึ้นมา 

“จะเป็นพระเอกหรือนางเอก มันคงไม่เกี่ยวกับที่คุณชนฉันล้ม

ก้นกระแทกพื้นหรอกมั้งคะ ฉนัว่าแทนที่คณุจะถามฉนั ควรถามตวัเอง

มากกว่าว่าเป็นพระเอกหรอืนางเอก เพราะชนคนอื่นล้ม แต่ค�าขอโทษ

ไม่มสีกัค�า”

เธอเอียงคอกอดอก มองเขาด้วยท่าทางเดียวกัน เสื้อยีนซีด 

กางเกงยนีสเีดยีวกบัเสื้อ แว่นกนัแดดที่เสยีบไว้กบัสาบเสื้อ รองเท้าหนงั

สีน�้าตาลเข้มยาวหุ้มข้อ สวมทับชายกางเกงยีนเอาไว้ ถึงแม้จะด ู

กลางเก่ากลางใหม่ แต่มนับ่งบอกว่าเป็นของดมีรีาคา 

“ส�ารวจพอหรอืยงั ถ้าเป็นผูห้ญงิแท้ ผมจะยอมให้มอง เอาชนดิ

ที่ใกล้ประชดิสายตาเลย เหน็เนื้อแท้ข้างในเลยกไ็ด้ จะได้รู้ว่าส่วนไหน

ของร่างกายผมที่มนัใหญ่สะดดุตา แต่...”

พันทิศหยุดแค่นั้น และกวาดตามองอีกฝ่ายตั้งแต่ศีรษะจด 
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ปลายเท้าอย่างจงใจ ก่อนส่ายหน้าไปมาแล้วพูดประโยคต่อไป

“แต่...ไม่ใช่ผูห้ญงิแท้กอ็ย่ามองให้เสยีของ มนัจะพานให้ผมนกึ

รงัเกยีจคณุไปด้วย”

ครั้งที่สองแล้วส�าหรับวันนี้ กับค�าพูดและสายตาเหยียดหยัน  

คนคนนี้ไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้ากันมาก่อน กลับตัดสินด้วยสายตา 

ความเก็บกดจากค�าถากถางก่อนหน้านี้กับตอนนี้มันท�าให้แสนรัก 

ทนต่อไม่ไหว หวัตาร้อนผ่าว นกึน้อยใจในชะตากรรม

“นอกจากชนคนอื่นล้ม ไม่ขอโทษ ไม่เป็นสภุาพบรุษุ ยงัมหีน้า

มาว่าเขาอกี โลกนี้มนัเป็นอะไรนะ อยู่ยากขึ้นทกุวนั คนผดิกลบัไม่ผดิ 

คนถูกกลบัโดนท�าโทษ ฉนัอยู่ของฉนัดีๆ  กลบัมาด่าฉนั พอฉนัด่ากลบั 

คนผดิกลบัเป็นฉนั แค่ฉนัไม่ใช่คนประจบสอพลอ แค่ฉนัปกป้องเพื่อน

คนหนึ่ง แค่ฉนัตดัผมสั้น แค่ฉนัชอบใส่เสื้อผ้าหลวมสบาย แค่ฉนันสิยั

เหมือนผู้ชาย เอาใจใครไม่เก่ง ฉันต้องถูกบอกเลิก ท�าไมฉันต้องถูก 

ตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงผิดเพศ ถึงฉันจะเป็นทอมบอยจริง แล้วฉันผิด

มากหรอืไง ฉนัไปฆ่าไปแกงใครหรอืไง”

เสียงนั้นสั่นเครือจนเจ้าตัวไม่รู้ด้วยซ�้าว่าน�้าตาก�าลังคลอเต็ม

หน่วยตาทั้งสองข้าง วันนี้เธอโดนสะกิดหัวใจเต็มแรง เธอแทบจะทน

เข้มแขง็ไม่ไหว ภาพอดตีคนรกัชี้หน้าด่าทอหาว่าเธอเป็นทอมแต่แกล้ง

ท�าเป็นหญิงเพื่อเป็นข้ออ้างสลัดเธอทิ้งเพราะเขามีที่หมายใหม่ที่ 

ดกีว่าลอยวนเวยีนเข้ามา แผลที่เธอคดิว่าหายมนักลบัมเีลอืดซมึยาม

ที่ถูกสะกิด วันนี้เกิดเรื่องมากจนเธอทนต่อไม่ไหว ความอัดอั้นแตก

กระจาย

“ฉันไม่โกรธคุณหรอก เอาเป็นว่าฉันผิดที่เป็นแบบนี้ ฉันผิดที่

เดินชนคุณ ฉันผิดตั้งแต่คิดท�างานที่นี่ ฉันผิด ฉันผิดคนเดียว ฉัน

ขอโทษ”

เท่านั้นแสนรกักเ็ดนิออกไป มอืเลก็ยกขึ้นเชด็แก้มเมื่อรู้สกึว่ามี
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อะไรให้ร�าคาญอยู่บริเวณนั้น แต่พอยกนิ้วขึ้นมาดูจึงเห็นว่าเป็นหยด

น�้าไร้ส ีน�้าตาเธอนั่นเอง หญงิสาวยิ้มหยนัความอ่อนแอ สูดลมหายใจ

เข้าปอดเรยีกความเข้มแขง็ และก้าวเดนิไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

คราบน�้าตานั่นสะกิดหัวใจพันทิศอย่างแรง เขาไม่คิดว่าตัวเอง

จะไร้มารยาทแบบนี้ แต่พอได้เห็นหญิงสาวคนนั้น หัวใจของเขาก ็

เจบ็แปลบ อดตีอนัขมขื่นท�าให้เขาต่อต้านผู้หญงิประเภทนี้ หญงิสาว

คนรกั เพื่อนสนทิ คบกนัตั้งแต่สมยัเรยีนจนเกอืบจะตกลงแต่งงานกนั 

แต่จู่ๆ  เพื่อนคนนั้นกลบัเปิดเผยตวัตนที่แท้จรงิชนดิที่เขารบัไม่ได้ว่าเธอ

ไม่ได้ชอบผู้ชาย เธอชอบผู้หญิง และทุกวันนี้เพื่อนคนนั้นก็แต่งตัว 

เลียนแบบจนเกือบเหมือนผู้ชายคนหนึ่ง ถึงแม้เวลาจะผ่านมานาน  

แต่เขากย็งัได้ยนิข่าวคราวของเพื่อนคนนั้นเป็นระยะ เธอคนนั้นใช้ชวีติ

อยู่ที่ต่างประเทศกบัภรรยาและลูกบญุธรรมที่ขอมาอปุการะ 

แวบแรกที่ได้เหน็หญงิคนเมื่อครู ่เขารูส้กึเหมอืนเหน็เงาสะท้อน

ของเธอคนนั้น และนั่นท�าให้เขาแสดงกริยิาอนัน่าเกลยีดใส่ แรกที่ชน

ก�าลังจะขอโทษเพราะเขารีบขึ้นไปประชุม แต่พอเห็นคนที่ชนล้มเต็ม

สองตา ค�าขอโทษก็ถูกกลืนลงคอ แววตาเหยียดหยันมาแทน ถือว่า

เป็นโชคร้ายของผู้หญงิคนนั้นแล้วกนั 

พนัทศิสลดัศรีษะไล่ความคดิทั้งหมดเมื่อพนกังานที่เดนิผ่านมา

จ�าได้และยกมือไหว้เขา ชายหนุ่มรับไหว้แล้วเดินไปยังลิฟต์ผู้บริหาร 

กดขึ้นไปยงัชั้นสี่ซึ่งเป็นชั้นของผู้บรหิาร โดยปกตแิล้วพนัทศิจะจอดรถ

ที่ต�าแหน่งผู้บริหาร แต่วันนี้เขารีบเลยให้ รปภ. ไปจอดให้แทน และ 

รบีเดนิขึ้นมาให้ทนัประชมุพเิศษ 

ชายร่างสงูเอามอืล้วงกระเป๋า สหีน้าเคร่งเครยีด ภาพคราบน�้าตา

ยงัคอยก่อกวนอารมณ์ตลอดเวลา คิ้วหนาขมวดเข้าหากนั แค่เดนิชน

ล้มท�าไมต้องร้องไห้ด้วย ค�าพดูที่เธอต่อว่าเขานั้นเหมอืนประชดประชนั 

และเขาได้ยนิเตม็สองหูว่าเธอคดิผดิที่ท�างานที่นี่ มเีรื่องอะไรกนั 



16  ฤทธิ์รักพันใจ

ประตูลิฟต์เปิดออก รอยยิ้มของลัดดาภาลอยมาเป็นคนแรก 

ตามด้วยรอยยิ้มและการท�าความเคารพของพนกังานอกีสบิกว่าคน 

“สวสัดคี่ะคณุพนั” 

ลัดดาภายกมือไหว้ ก่อนจะเดินเข้าไปกอดแขนญาติผู้พี่เอาไว้

อย่างสนิทสนม เธอกับพันทิศเป็นญาติที่ห่างกันพอสมควร บิดาเธอ

กบัมารดาของเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกนั เธอจงึได้มาท�างานเป็นผูจ้ดัการ

ฝ่ายออกแบบผลติภณัฑ์ของบรษิทัเต้าใหญ่ อนิดสัทร ีแต่ไม่ใช่เพราะ

เส้นสายเพียงอย่างเดียวลัดดาภาถึงได้ท�างานที่นี่ เป็นเพราะความ

สามารถของตวัเธอเองด้วย คนอย่างพนัทศิไม่เลอืกคนมาท�างานเพราะ

เส้นสายเดด็ขาด

“วนันี้มาสายห้านาทนีะคะ ผดิวสิยัคณุพนั”

คนฟังยิ้มเพยีงนดิเมื่อได้ยนิค�าเย้าของลดัดาภา “พอดมีปัีญหา

นดิหน่อย เอ่อ...ต้องขอโทษทกุคนด้วยนะครบัที่ต้องเรยีกประชมุนอก

เวลางานในวนันี้ รบีประชมุกนัดกีว่าครบั จะได้ไม่เสยีเวลาของทกุคน”

พันทิศเดินน�าเข้าห้องประชุมก่อนเป็นล�าดับแรก ไม่นานการ

ประชมุพเิศษกเ็ริ่มขึ้นด้วยการรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของ

ปี ซึ่งท�าก�าไรเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถงึ 35% รวมไปถงึการวางแผนงาน

บริหารในไตรมาสที่สองซึ่งจะมีโพรเจกต์ใหม่เพิ่มขึ้นมา ใช้เวลาเกือบ

สองชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นการประชุม คณะผู้บริหารแยกย้ายกันกลับ  

มเีพยีงพนัทศิกบัลดัดาภาที่นั่งกอดอกพงิพนกัเก้าอี้อย่างเหนื่อยล้าจาก

การประชมุ

“ขอบใจนะลดั ที่จดัการเรยีกประชมุให้พี่น่ะ พกันี้ที่ฟาร์มงาน

ท่วมหัวเลย พี่ไม่อยากค้าง มาถึงก็รีบประชุมให้เสร็จจะได้รีบกลับ  

ห่วงบรรดาเมยีๆ ทั้งหลาย”

ลัดดาภายิ้มข�า เมียทั้งหลายของพันทิศนั่นก็คือเจ้าวัวน�าเข้า

ทดลองเลี้ยงของฟาร์มเต้าใหญ่นั่นเอง พันทิศดูแลประคบประหงม
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อย่างด ีชนดิที่ริ้นไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ลัดเข้าใจ คุณพันมาวันนี้ก็ดีค่ะ ลัดมีคน 

จะแนะน�าให้รู้จกั”

คิ้วหนาได้รูปของพันทิศเลิกขึ้น มองลัดดาภาอย่างแปลกใจ  

ใครกนัที่ญาตผิู้น้องคนนี้จะแนะน�าให้รู้จกั คงส�าคญัไม่น้อย

“ใคร พามาส”ิ

ลดัดาภายิ้มอย่างยนิดแีล้วเดนิไปเปิดประตหู้องประชมุ ไม่นาน

กม็ชีายหนุ่มหน้าตาดเีดนิเข้ามา 

“คนนี้ค่ะคณุพนั ชื่อสปินต เป็นเพื่อนสนทิลดัเองค่ะ”

พนัทศิมองคนที่ยกมอืไหว้เขาอย่างส�ารวจ สปินตคนนี้หน้าตาดี

เลยทเีดยีว สูง ขาว ดูสะอาดตา แต่แววตาดูมเีล่ห์เหลี่ยมชอบกล

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัครบัคณุ...”

“สปินตครบั”

เมื่อพันทิศไม่สามารถจ�าชื่อเขาได้ สิปนตก็รีบบอกชื่อตัวเอง 

ทนัควนั

“ครบั คณุสปินต”

“ลัดอยากให้คุณพันได้รู้จักนตไว้ค่ะ เพราะเขาเป็นพนักงาน

ออกแบบผลติภณัฑ์ที่เก่งที่สดุของบรษิทัเต้าใหญ่ อนิดสัทรเีลยทเีดยีว

ค่ะ”

“แหม...คณุลดัชมผมเกนิไปแล้วครบั ฝ่ายออกแบบผลติภณัฑ์

ของเรามเีจ้าหน้าที่เก่งหลายท่านครบั เราท�างานกนัเป็นทมี”

พนัทศิพยกัหน้า แล้วใบหน้าของใครคนหนึ่งกแ็วบเข้ามา

“ลดั พี่มเีรื่องอยากจะถามพอด ีพนกังานเรามใีครมปัีญหาบ้าง 

แบบว่าทะเลาะเบาะแว้งกนัน่ะ มบี้างไหม”

สปินตกบัลดัดาภามองหน้ากนั ประหลาดใจว่าท�าไมพนัทศิถงึ

ถามเรื่องนี้ เพยีงครูเ่ดยีวลดัดาภากห็นัไปท�าหน้าเครยีดใส่คนเป็นญาต ิ
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เอ่ยเสยีงเครยีดเช่นเดยีวกบัสหีน้า

“ท�าไมคณุพนัถงึถามเรื่องนี้คะ เหมอืนจะรู ้ลดัประหลาดใจมาก

ค่ะ ความจริงลัดไม่อยากจะรายงานคุณพันหรอกนะคะ เพราะลัด 

คดิว่ามนัเป็นเรื่องไร้สาระมากค่ะ แค่งานที่ฟาร์มกย็ุ่งยากมากพอแล้ว 

ไม่อยากให้เอาเรื่องงี่เง่าพวกนี้มารกสมอง”

“มเีรื่องอะไรเล่ามา เดี๋ยวพี่ตดัสนิเองว่าไร้สาระหรอืไม่”

สิปนตลอบสบตาลัดดาภานิด ในขณะที่ฝ่ายหญิงยกมือขึ้น

กอดอก สหีน้าเรยีบเฉย

“ต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกบันตเลย ผู้หญงิทะเลาะ

กนัเองแล้วดงึนตเข้าไปเกี่ยวด้วย คอืว่า...แฟนเก่านตน่ะค่ะ หลอกนต 

มาตลอดว่าเป็นหญิงแท้ ชอบผู้ชายอย่างนต แต่ที่ไหนได้กลับชอบ 

เพศเดยีวกนั นตจบัได้เลยบอกเลกิ แต่นงัทอม...เอ่อ แฟนของคนรกัเก่า

ของนตน่ะค่ะ กลบัโวยวายแทนฝ่ายหญงิ หาว่านตหลอกเมยีดี้ของมนั 

เจอที่หมายใหม่ที่ดีกว่าอย่างลัดเลยคิดสลัดของเก่าทิ้ง ทั้งที่ไม่จริง 

สกันดิ พวกนั้นตั้งใจจะจบันตเลยรวมหวักนัทั้งผวัทอมเมยีดี้ 

“เมื่อเรื่องมันแดงขึ้นมาพนักงานส่วนมากก็รู้ ได้ยินยายทอม 

นั่นว่าลัดกับนตเสียๆ หายๆ เลยทนไม่ได้และต่อว่าแทนลัดไป ยาย

ทอมนั่นมีโมโห ถึงขั้นเกือบชกต่อยกับพนักงานหญิงด้วยกัน ดีที่คุณ

สมฤดีหัวหน้าฝ่ายไปเจอเสียก่อนเลยห้ามไว้ทัน แต่มันก็ยังไม่วาย

พูดจาหยาบคายต่อหน้าหัวหน้า ลัดก็เลยตัดสินให้ยายทอมนั่นไป

ท�างานที่ฟาร์มเต้าใหญ่ เหน็ว่าที่นั่นก�าลงัขาดคนงานพอด ีแต่พนกังาน

อกีคนกโ็ดนภาคทณัฑ์เหมอืนกนันะคะ ลดัไม่ได้ล�าเอยีง”

ตลอดเวลาที่ลัดดาภาเล่าเรื่องทั้งหมด พันทิศมองสิปนตนิ่ง  

จนคนถูกมองยนืแทบไม่ตดิ 

“จรงิหรอืคณุสปินต”

“จริงครับ ผมจับได้ว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเลยบอกเลิก 
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พวกนั้นถึงได้โกรธ เพราะไม่คิดว่าผมจะสลัดเมียดี้ของมันทิ้ง เลยตั้ง

ข้อหาให้ผม หาว่าผมมทีี่หมายใหม่ที่ดอีย่างพี่ลดั เลยคดิสลดัมาศทิ้ง...

เอ่อ คนรกัเก่าของผมชื่อพวงมาศครบั ส่วนแฟนทอมชื่อแสนรกั จะให้

ผมคบยงัไงไหวล่ะครบั พวกผดิเพศทั้งนั้น”

“แน่ใจนะที่พูดน่ะ คณุสปินต”

“แน่นอนครับ ผมพูดความจริงทั้งหมด” สิปนตรีบพูดอย่าง 

ร้อนตวั กลวัอกีฝ่ายไม่เชื่อ

“ไม่ใช่! ผมหมายถงึว่า คณุจรงิใจกบัลดั ไม่ได้คดิจบัลดัเหมอืน

ที่คนพวกนั้นคดิใช่ไหม”

ดวงตาคมกรบิจบัจ้องสปินตเขมง็ ย�้าให้อกีฝ่ายรูว่้าเขาต้องการ

ค�าตอบที่แท้จรงิเท่านั้น 

สปินตหลบตาวูบ รบีปรบัสหีน้าให้เป็นปกต ิ“ความจรงินะครบั 

ตั้งแต่เริ่มคบกบัพี่ลดั ผมเตรยีมใจส�าหรบัค�าดูถูกของคนอื่นมาตลอด 

คงไม่มีใครเชื่อว่าผมจริงใจกับพี่ลัดจริงๆ ถึงพี่ลัดจะอายุมากกว่าผม

หลายปี แต่ความรกัมนัห้ามยากนี่ครบั คณุพนัทศิคงรู้ด”ี

“ผมไม่รู้หรอกครับ ผมไม่ได้ช�านาญเรื่องความรักดีขนาดนั้น  

ผมเป็นคนแยกประเภทครบั คนไหนเอาไว้ยามเหงา คนไหนคดิจรงิจงั 

หวังว่าลัดก็คงแยกแยะเป็นเหมือนกัน ว่าคนไหนเล่น คนไหนที่ต้อง

จรงิจงั” 

ทั้งสีหน้าและนัยน์ตาไร้แววหยอกล้อท�าให้รอยยิ้มของสิปนต

เจื่อนลง ก่อนมองลดัดาภาอย่างขอความช่วยเหลอื

“คณุพนัเย้านตเล่นหรอกน่า อย่าซเีรยีส”

ค�าพูดของลดัดาภาท�าให้มมุปากหนาของพนัทศิกระตกุข้างหนึ่ง 

และเอนตวัพงิพนกัเก้าอี้มองสปินตอย่างสบายอารมณ์

“จริงอย่างที่ลัดพูดนั่นแหละ ผมเย้าคุณเล่นน่ะ อย่าซีเรียสไป

เลย ว่าแต่ลดัควรบอกพี่ก่อนไหมว่าจะย้ายคนไปท�างานที่ฟาร์ม พี่จะ
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ได้เตรยีมคนถูก”

น�้าเสียงตั้งใจต�าหนิลัดดาภาอย่างชัดเจน จนคนถูกต�าหน ิ

หน้าเฝื่อนไปนดิ

“ลัดขอโทษค่ะ ที่ตัดสินใจโดยพลการ คราวหน้าจะไม่ให้เกิด

เหตกุารณ์แบบนี้ขึ้นอกีค่ะ”

พันทิศพยักหน้ารับ มองไปที่สิปนตอีกครั้ง และเอ่ยเสียงเข้ม

จรงิจงั

“ผมบอกอะไรให้อย่างนะครบั เวลาที่เอ่ยถงึคนรกัเก่าหรอืผูห้ญงิ

คนไหน เราควรให้เกยีรตคินเพศแม่ด้วยนะครบั เพราะอกีฝ่ายไม่ได้มี

โอกาสแก้ตวักบัค�าพูดของเรา...พี่ขอตวัก่อนนะ ขอไปเคลยีร์งานที่ห้อง

ท�างานนดิ ลดักลบัก่อนได้เลย” 

ท้ายประโยคเขาหันไปเอ่ยกับลัดดาภา ก่อนจะหมุนกายออก

จากห้องไป ทิ้งให้สปินตกบัลดัดาภาอยู่ในห้องเพยีงสองคน

“ดูท่าแล้วคณุพนัทศิคงไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูด”

น�้าเสียงเหมือนน้อยอกน้อยใจท�าให้ลัดดาภาเดินเข้ามาใกล้ 

ยกมอืขึ้นลูบไหล่หนาอย่างเอาใจ

“ไม่หรอกน่า คุณพันแค่เย้าเล่น เชื่อพี่สิ แต่ถึงใครจะว่ายังไง 

นตจรงิใจกบัพี่จรงิ นตจะสนใจอะไรกบัปากชาวบ้าน ยกเว้นนตจะคดิ

แบบคนอื่นคดิ คอืไม่จรงิใจกบัพี่”

สิปนตจับมือเล็กที่แตะไหล่หนาของตัวเองมากุมเอาไว้ มอง 

หญงิสาวอย่างเว้าวอน

“โธ่...ผมจะคิดอย่างนั้นกับพี่ลัดได้ยังไงครับ เมื่อคืนยังพิสูจน ์

ไม่พออกีหรอืครบั”

นยัน์ตาแพรวพราวมเีลศนยั พร้อมกบัการยกมอืที่กมุเอาไว้ขึ้น

มาจูบ สร้างความสะท้านไหวให้ลัดดาภา เธอเจอกับสิปนตที่ผับใน

ค�่าคืนที่หนาวเปลี่ยว จ�าแทบไม่ได้ด้วยซ�้าว่าสิปนตท�างานที่บริษัท
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เดยีวกนั ค�่าคนืที่เร่าร้อนท�าให้ลดัดาภาตดิอกตดิใจบทรกัอนัถงึใจที่เธอ

ไม่เคยอิ่มเอม ด้วยความที่อายมุากกว่ารวมทั้งหน้าตาเธอกไ็ม่ได้จดัว่า

สวยสกัเท่าไร แค่ดูดดี้วยองค์ประกอบหลายอย่าง การแต่งหน้า การ

แต่งตวั ในขณะที่สปินตเรยีกว่าหน้าตาด ีเลยท�าให้เธอหลงใหลเขามาก 

“พี่อยากให้นตพสิูจน์หนกักว่านี้อกีนดิจะได้ไหม” พูดพร้อมกบั

จงใจเบียดกระแซะ แนบหน้าอกตัวเองกับต้นแขนแข็งแรง ตามอง 

ชายหนุ่มอย่างท้าทาย

“ได้สคิรบั ส�าหรบัพี่ลดัผมยอมทกุอย่าง”

“ปากหวานจรงิ”

ปลายนิ้วเรียวเลื่อนมาไล้ที่เรียวปากล่างของสิปนต ตั้งใจทิ้ง

สายตาอย่างยั่วเย้า

“ผมว่าไม่ต้องรอถงึห้องของเราหรอกครบั ตรงนี้เลยจะดกีว่า”

พูดจบก็พลิกตัวขึ้น กางแขนกักขังหญิงสาวไว้ด้วยแขนทั้งสอง

ข้าง โน้มตวัเข้าใกล้ หมายจะปิดปากเย้ายวนนั้น แต่นิ้วเลก็ของลดัดา-

ภาสอดขึ้นมากั้นกลางเสยีก่อน พร้อมกบัผลกัอกหนาของสปินตเบาๆ

“นี่มนัที่ท�างาน เอาไว้พสิูจน์ในที่ของเราจะดกีว่า” 

ลัดดาภาเดินออกไปด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม ในขณะที่สิปนตถึง 

กับเป่าปากด้วยความโล่งอกที่เบี่ยงเบนความสนใจของลัดดาภาได้  

ถ้าเทยีบระหว่างลดัดาภากบัพวงมาศ เดก็กว่าอย่างพวงมาศน่ากนิกว่า

เป็นสบิเท่า แต่ท�าอย่างไรได้ ลดัดาภาให้ความสบาย ให้เงนิได้มากกว่า

พวงมาศ ที่ส�าคญัต�าแหน่งหวัหน้าที่เขาอยากได้คงไม่ไกลเกนิเอื้อม

แสนรกัลงจากรถโดยสารปรบัอากาศด้วยสีหน้าเคร่งเครียด 

ปลายเท้าเตะอากาศ เตะฝุ่น อย่างไม่รู้จะท�าอะไรดไีปกว่านี้ การเข้า

พบหวัหน้าในครั้งนี้ได้ข้อสรปุและบทลงโทษด้วยการย้ายเธอไปท�างาน

ที่ฟาร์มโคนมเต้าใหญ่ ในฐานะคนงานคนหนึ่ง บริษัทที่เธอท�าอยู่นี้ 
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เป็นบรษิทัขายผลติภณัฑ์เกี่ยวกบันมทกุอย่าง มหีลายชื่อ หลายยี่ห้อ 

แต่ทั้งหมดผลติภายใต้การควบคมุของบรษิทัเต้าใหญ่ อนิดสัทร ี

เธอจ�าได้ว่าครั้งแรกที่เหน็ชื่อบรษิทั ยงัอดคดิไม่ได้ว่าตวัเจ้าของ

ต้องแอบโรคจตินดิๆ ถงึได้คดิชื่อฟาร์ม ชื่อบรษิทัแบบนี้ ชื่ออื่นมเีป็น

ร้อยเป็นพนั ท�าไมต้องเป็นบรษิทัเต้าใหญ่ อนิดสัทร ี

แสนรักสลัดศีรษะทิ้งความคิดเหล่านั้นไป แล้วก็ต้องกระแทก 

ลมหายใจยาว วันนี้มันวันซวยอะไรของเธอนะ โดนผู้ชายไร้มารยาท

ชนล้ม ไม่ขอโทษสกัค�า แถมเธอยงัแสดงความอ่อนแอให้ผู้ชายคนนั้น

เหน็อกีต่างหาก น่าขายหน้าชะมดั เฮ้อ...เลกิคดิ 

เธอควรคดิว่าจะต้องท�าอย่างไรต่อไปกบัชวีติการท�างานมากกว่า 

ท�างานที่ฟาร์มโคนมเต้าใหญ่ เธอได้เจอเจ้าของเต้าใหญ่ อินดัสทร ี

ตวัจรงิเป็นแน่ ความจรงิแล้วเธออดภูมใิจแทนพนัทศิไม่ได้ เขาก่อตั้ง

บรษิทันี้ขึ้นมาด้วยทนุจดทะเบยีนมหาศาล ที่ส�าคญัที่สดุ มนัเป็นทนุ

ส่วนตวัทกุบาททกุสตางค์

พันทิศ นฤบาลบดินทร์ เจ้าของบริษัท เธอไม่เคยเห็นหน้า

ประธานบรษิทั ไม่เคยดขู่าวหรอืบทสมัภาษณ์ในนติยสารธรุกจิ เพราะ

ไม่เคยสนใจข่าวพวกนี้อยู่แล้ว มีเพียงค�าเล่าลือจากพนักงานปากต่อ

ปากเท่านั้นว่าคณุพนัทศิเป็นผู้ชายที่หน้าตาดมีาก หล่อเหลา คมเข้ม 

และที่ส�าคญั...ดมุาก 

เจ้านายของเธอคนนี้ไม่ค่อยเข้าบริษัทที่กรุงเทพฯ ท�างานหลัก

อยู่ที่ฟาร์มเต้าใหญ่เสยีมากกว่า จะเข้ามาที่บรษิทัสปัดาห์ละสองครั้ง

หรอืมากกว่านั้นถ้ามงีานเร่งให้ต้องตดัสนิใจ เพราะฟาร์มโคนมเต้าใหญ่

ตั้งอยู่ที่เขาใหญ่ ไม่ไกลจากกรงุเทพฯ สะดวกต่อการเดนิทาง เพยีงแค่

ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึง และเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีก็เยี่ยมยอด  

อีกทั้งผู้บริหารคนอื่นก็มากความสามารถ ตัดสินใจแทนพันทิศได ้

ในส่วนหนึ่ง 
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คิ้วเรียวขมวดเข้าหากัน หากลาออก งานก็หายาก แสนรัก 

ถอนหายใจยาว นกึแค้นเพื่อนร่วมงานปากดคีนนั้น เอาเถอะ...ดกีว่า

ลาออก ไปท�างานที่ฟาร์มเต้าใหญ่ก็ได้ ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศการ

ท�างาน 

เท้าเล็กชะงัก เมื่อเห็นพวงมาศยืนพิงประตูห้องพักของเธอ 

สหีน้าเพื่อนสาวเป็นกงัวล พวงมาศแทบถลาเข้ามาหา ยามเหน็แสนรกั

เดนิเข้าไปใกล้

“แสนเป็นไงบ้าง ฉนัท�างานไม่รู้เรื่องเลยวนันี้”

แสนรกัยิ้มอ่อน พยกัหน้าให้เพื่อนสาวแล้วเดนิเข้าไปในห้อง 

“อะไรนะ! แกพูดว่าอะไรนะ ขอฉันฟังชัดๆ อีกที” พวงมาศ 

ร้องถามอย่างตกใจ เมื่อแสนรกัเล่าให้ฟังว่าเกดิอะไรขึ้นกบัเธอ

“แกได้ยินไม่ผิดหรอก ฉันโดนย้ายไปท�างานที่ฟาร์มเต้าใหญ่ 

เริ่มอาทติย์หน้าเลย ที่นั่นก�าลงัขาดคนพอด ีค�าสั่งคณุลดัดาภา”

ชื่อนั้นท�าให้พวงมาศอดแบะปากไม่ได้ ถามว่าเสยีใจเรื่องสปินต

หรอืไม่ มนัเสยีความรูส้กึมากกว่า เพราะตลอดเวลาที่คบกนั มข่ีาวแว่ว

ในทางลบเกี่ยวกบัเรื่องของสปินตตลอดเวลา เธอฟังและคดิตามค�าพดู

ของคนรอบด้านด้วยสต ิให้โอกาสสปินตได้แก้ไขค�ากล่าวหาของทกุคน 

แต่สดุท้ายสปินตกลบัท�าให้ค�ากล่าวหาของทกุคนเป็นจรงิ 

“แค่ได้ยนิชื่อฉนักส็ยองแล้วแก คนอย่างสปินตไม่นานกอ็อกลาย 

สมแล้วที่ได้กนั เลกิพูดถงึคนสองคนนั้นเถอะ เดี๋ยวนะ ฟาร์มเต้าใหญ่ 

ถ้าอย่างนั้นแกไม่ต้องห่วงเลย ลุงเสริฐเป็นหัวหน้าคนงานอยู่ที่นั่น  

ที่ฉนัเคยเล่าให้แกฟังไง”

แสนรกัร้องอ๋อ นกึออกว่าพวงมาศเคยเล่าอะไรให้ฟัง “อ๋อ...ลงุ

ที่คิดจะฝากงานให้แกท�าที่ฟาร์มเต้าใหญ่ แต่แกกลับปฏิเสธ แล้วขอ

มาท�างานที่ออฟฟิศใหญ่ เพราะตอนนั้นตดิผู้ชาย ฉนัจ�าได้แล้ว”

พวงมาศตวดัค้อนคมใส่แสนรกัวงใหญ่ แหม...กเ็พื่อนตวัดเีลอืก
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จดจ�าในสิ่งที่ดทีั้งนั้น

“มนักไ็ม่ทั้งหมดหรอก แต่ฉนักลวัมากกว่า คนงานพดูกนัหนาหู

ว่าคุณพันทิศน่ะดุจะตาย คนงานกลัวกันทุกคน ว่ากันว่าเป็นคนตรง

ชนิดขวานผ่าซาก หน้าตาก็ไม่ค่อยจะยิ้ม ได้ข่าวว่าเคยอกหักชนิดที่ 

ไม่มองหน้ากันอีกเลย ฉันเลยไม่กล้าท�างานด้วย ส่วนเรื่องผู้ชายมัน 

ก็แค่ส่วนประกอบยิบย่อยแค่นั้นเอง แกเลือกจ�าใหม่นะ เอาสิ่งดีๆ  

ของเพื่อนหน่อย”

แสนรกัมองเพื่อนสาวที่พูดคยุ ยิ้มได้ หวัเราะได้ กค็ดิว่าความ

รู้สกึของพวงมาศคงดขีึ้น “แกดขีึ้นแล้วใช่ไหม”

พวงมาศสบตากับแสนรักอย่างจริงใจ “ดีขึ้นแล้วละ ผู้ชาย 

คนนั้นไม่ใช่คนดี อีกหน่อยก็คงเผยธาตุแท้ให้คนอื่นเห็น แกเลยต้อง 

มาเดอืดร้อนเพราะปกป้องฉนั”

แสนรกัส่ายหน้าปฏเิสธอย่างไว “เปล่า ไม่ต้องมองฉนัดขีนาด

นั้น ฉันป้องกันตัวเองต่างหาก มันหาว่าฉันเป็นทอม จิตไม่ปกต ิ 

ทอมบ้าอะไรจะนมใหญ่ขนาดนี้ แกว่าไหม”

พวงมาศพยกัหน้า เหน็ด้วยกบัค�าพูดของแสนรกั ความจรงิถ้า

แสนรกัสวมเสื้อผ้าเข้ารูป เน้นทรวดทรง หุ่นเพื่อนสาวของเธอกร็ะดบั

นางงาม แต่แสนรักเลือกสวมเสื้อผ้าโคร่งๆ มากกว่า หรือเสื้อผ้าใส่

สบาย บวกกับการตัดผมซอยสั้นแนวผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความมั่นใจ  

เลยท�าให้การเหน็ครั้งแรกทกุคนจะคดิว่าแสนรกัเป็นทอม 

“อื้อ ความจริงแกไปท�างานที่เต้าใหญ่ก็ดีนะ เต้าแกก็ใหญ ่

สมชื่อฟาร์ม”

เท่านั้นแก้มของแสนรักก็ร้อนวูบวาบ เมื่อเห็นสายตาของ 

พวงมาศที่ตกอยู่ที่หน้าอกของเธอ “บ้าาา...” 

“ว่าแต่แกไป ฉันคงเหงา” คนที่หัวเราะเมื่อสักครู่เปลี่ยนเป็น

เศร้าสร้อย
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“แกอยู่ได้ใช่ไหม”

พวงมาศพยกัหน้าเรว็ๆ ไม่อยากให้เพื่อนสาวเป็นกงัวล

“ฉนัจะโทร. หาแกบ่อยๆ วนัหยดุยาวจะลงมาอยูก่บัแกที่กรงุเทพฯ 

ดไีหม”

“ดทีี่สดุ ฉนัจะพยายามอยู่ที่นี่ให้ได้ โดยที่แกไม่ต้องเป็นกงัวล”

ทั้งสองพูดคุยอีกพักใหญ่ ก่อนจะแยกย้ายกันกลับไปพักยัง 

ห้องพกัของตวัเอง 

แสนรกัทิ้งตวันั่งลงบนเตยีงเลก็ ความกงัวลกลบัมาแทนที่ความ

สดใส การปรบัตวัใหม่กบัสถานที่ใหม่ คนใหม่ มนัเป็นเรื่องยากกว่า 

จะคุน้เลย พอฟังกติตศิพัท์เจ้าของฟาร์มด้วยแล้ว ยิ่งนกึหวาดๆ ชอบกล
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แก้วเหล้าที่อยู่ในมือถูกยกขึ้นจิบ สายตาเจ้าของมือนั้น

เหม่อมองไร้จุดหมาย เขาไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน ผ่านมาหนึ่งวัน 

หนึ่งคนื ท�าไมภาพเธอคนนั้นกบัรอยน�้าตายงัคงลอยเข้ามาในความคดิ

ยามที่เผลอไผล 

อาการครุ่นคิดของพันทิศตกอยู่ในสายตาของนพลดา สัตว- 

แพทย์สาวผู้รับผิดชอบเรื่องสุขภาพของแม่วัวนับพันตัว รวมไปถึง 

‘อาชีพ’ ที่เลือกไม่ได้คือเป็นเพื่อนสนิทไอ้เจ้าของฟาร์มเต้าใหญ่คนนี้ 

เธอกบัพนัทศิเป็นเพื่อนตั้งแต่สมยัเรยีนเตรยีมอดุม จนถงึมหาวทิยาลยั

จงึแยกคณะเรยีนตามสาขาที่ตวัเองอยากเรยีน และเธอกม็าตั้งรกราก 

ที่ฟาร์มนี้เมื่อพ่อแม่ตวัเองเสยีชวีติ ไม่เหลอืคนในครอบครวัให้ห่วง

“เป็นอะไรของแกคะ ไอ้คณุพนั กลบัจากบรษิทัคราวนี้ดแูปลก”

แปลกจริง...เพราะพันทิศกลับไม่ได้ยิน สายตายังมองตรง 

อย่างไร้จดุหมาย ตกอยู่ในภวงัค์ของตวัเอง

“ไอ้คณุพนั เมาหรอืไง เหม่อคดิอะไรอยู่”

อาจเพราะนพลดาเริ่มเสยีงดงั คนที่ตกอยูใ่นภวงัค์จงึสะดุง้สดุตวั 

หนัมองเพื่อนขวบั พอเหน็สายตาจบัผดิกก็ลบเกลื่อนด้วยการชกัสหีน้า

และเสยีงโวยวาย

2
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“อะไรของแกวะด้า อยูก่นัแค่นี้จะตะโกนท�าไม หนวกห”ู พนัทศิ

บ่น ท�าหน้าง�้า และจบิน�้าสอี�าพนัในแก้วอกึใหญ่

“กฉ็นัพูดกบัแกตั้งนาน นิ่งเงยีบ เหม่ออะไร ที่ออฟฟิศมปีัญหา

หรอืไง บอกฉนัได้นะ ถงึฉนัจะช่วยอะไรไม่ได้เยอะ แต่ฉนัเป็นเพื่อนฟัง

ที่ดไีด้”

พนัทศิส่ายหน้าปฏเิสธ หนัมองหน้าเพื่อนสาว ดใีจมากที่นพลดา

ตดัสนิใจมาท�างานด้วยกนั เพราะเธอรกัววัไม่ต่างกบัเขา จงึคยุกนัรูเ้รื่อง 

คอเดยีวกนั

“เปล่า งานไม่ได้มปีัญหาอะไรหรอก มปีัญหาเรื่องคน”

คิ้วเรียวของนพลดาขมวดเข้าหากัน ปัญหาเรื่องคน...คนไหน 

ที่ส�าคัญขนาดท�าให้คุณพันทิศแห่งฟาร์มเต้าใหญ่มานั่งคิดไม่ตกอยู ่

ตรงนี้

“อย่าบอกนะว่ายายลดัดาภาก่อเรื่องอกี”

ตาคมกริบของพันทิศมองสบตานพลดา ไม่ต้องมีค�าตอบ

สตัวแพทย์สาวกถ็งึบางอ้อได้

“จริงๆ ใช่ไหม นั่นไง! ฉันว่าแล้ว ฉันว่าฉันเปลี่ยนอาชีพจาก

สตัวแพทย์เป็นหมอดูดกีว่า ฉนัรุ่งแน่”

พนัทศิท�าเสยีงหใึนล�าคอ ส่ายหน้าเมื่อเหน็อาการของเพื่อนสาว 

และเปิดปากเตรียมจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟัง แต่เสียงนพลดา 

กลบัดงัขดัขึ้นเสยีก่อน

“เดี๋ยว! ฉนัขอใช้พลงัพเิศษของฉนัก่อน”

นพลดาใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างแตะน�้าลายแล้วยกขึ้นวนบนศีรษะ

เลียนแบบท่าคิดของการ์ตูนดัง เป็นเหตุให้พันทิศหัวเราะ ยกมือขึ้น 

ผลกัศรีษะของเพื่อนสาวเบาๆ

“ผมใช้งานคณุหนกัเกนิไปหรอืครบัคณุสดั-แพทย์ คณุถงึเพี้ยน

แบบนี้”
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นพลดาตวดัค้อนคมใส่คนปากด ีที่เรยีกต�าแหน่งเธอย่อเสยีจน

ฟังเพี้ยน 

“สัด-ตะ-วะ-แพด เรียกให้ชัดหน่อยนายพัน แก่แล้วนะเราน่ะ 

สอนตั้งหลายครั้ง ลมืง่ายเชยีว เดี๋ยวจะให้แม่นายหาปลาให้กนิเยอะๆ”

แม่นายก็คือมารดาของพันทิศ คนงานทุกคนที่นี่จะเรียกนวล-

พรรณว่าแม่นาย...คอืแม่ของนาย นั่นกค็อืพนัทศินั่นเอง

“แกด่าว่าฉนัโง่เหรอไอ้ด้า”

“โอ้ว! ฉลาดแล้วละ ถ้ารู้ขนาดนี้” นพลดาหัวเราะข�าท่าทาง 

ที่เขาอยากลงไม้ลงมอืกบัเธอเพราะไปกวนบาทา

“เรื่องผูช้ายอกีใช่ไหม” แววตาล้อเล่นหายไป นพลดาถามเพื่อน

หนุ่มเสยีงเครยีด ลดัดาภาเก่งทกุเรื่อง ท�างานเก่ง แต่เสยีอย่างเดยีว

คอืเรื่องผู้ชาย เธอถอนหายใจยาว

“มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอก แต่ฉันไม่ไว้ใจผู้ชายคนใหม่ของลัด 

คนนี้เลย ลดัเก่งทกุอย่าง ฉลาดทกุเรื่อง...”

“ยกเว้นเรื่องผูช้าย” นพลดาเป็นฝ่ายสวนขึ้นมา และยกแก้วน�้า

สอี�าพนัขึ้นจบิ

“ลดัลงโทษพนกังานคนหนึ่งให้มาท�างานที่นี่”

คิ้วเรยีวของนพลดาเลกิขึ้น ให้อกีฝ่ายได้พูดต่อ “แม่สาวคนนั้น

สวยหุ่นดใีช่ไหมล่ะ คณุเธอถงึได้มอีาการหมั่นไส้ออกนอกหน้า”

พันทิศส่ายหน้าปฏิเสธ พลันคิดถึงคนที่เขาก�าลังจะกล่าวถึง 

ในอกีไม่กี่นาที

“เปล่า” เขาพดูแค่นั้นกห็ยบิโทรศพัท์มอืถอืมาจิ้มๆ อยูส่องสาม

ครั้งกส็่งให้เธอดู 

แวบแรกที่เหน็ นพลดาช้อนตาขึ้นมองชายหนุ่มทนัท ีสหีน้าเธอ

เคร่งเครียดเมื่อเห็นอีกฝ่ายยกแก้วน�้าสีอ�าพันขึ้นจิบราวกับว่ามันคือ 

น�้าเปล่า
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“น่ารกัดนีี่หว่า อย่าบอกนะว่ายายลดัดาภาเปลี่ยนใจจากผู้ชาย

มาหายายทอมนี่”

พูดไปแล้วก็แทบอยากคืนค�า เพราะการจิบเหล้าเมื่อสักครู่

เปลี่ยนเป็นกระดกลงคอรวดเดยีวหมดแก้ว

“ฉนัว่า...สมยันี้ผมสั้นผมยาวไม่ได้วดัว่าเขาเหล่านั้นจะตรงเพศ

ที่ตวัเองเกดิไหม เราอย่ามองแค่ภายนอกดกีว่าเนอะ”

“ฉนัเจอคนในรูปแล้ว แต่งตวัเหมอืน...ทอม” ค�าว่าทอมนั้นเบา

หววิ ราวกบัคนพูดไม่อยากเอ่ยค�านั้นด้วยความรงัเกยีจ

“ฉนัว่าเสื้อผ้ากว็ดัไม่ได้หรอกเนอะ”

พันทิศละสายตาจากแก้วเหล้าในมือแล้วมองใบหน้าด้านข้าง

ของนพลดา เพราะหญิงสาวเป็นฝ่ายก้มหน้ามองแก้วเหล้าในมือที่

ก�าลงัหมนุเล่น

“ฉนัปากเสยีกบัเธอคนนั้น”

คราวนี้นพลดาหนัขวบัไปมองพนัทศิ ตาเบกิกว้าง ปากอ้าหวอ 

เพราะถ้าเพื่อนหนุ่มยอมรับว่าปากเสียนั่นหมายความว่าอาจจะมีการ

ปะทะคารมหรอืเข้าขั้นด่ากนัเกดิขึ้น

“ทั้งที่แกไม่เคยรู้จกัเธอมาก่อน?” 

พนัทศิพยกัหน้ารบั ในขณะที่นพลดาถงึกบัครางออกมา

“ไอ้คุณพันคะ เรื่องมันนานนมมากแล้ว ท�าไมไม่คิดจะลืมมัน

บ้าง จะแค้นฝังหุ่นอยู่ท�าไม ผู้หญงิไม่ได้เหมอืนกนัหมดนะคะ”

“ฉันไม่ได้แค้นฝังหุ่น ไม่ได้คิดจะจ�าเรื่องบ้าพวกนั้นด้วย แต่ 

เหน็แล้วขดัลูกตาว่ะ ฮะๆ ครบัๆ อยู่ได้ ทั้งที่ตวัเองเป็นผู้หญงิ”

เขาวางแก้วเหล้าลงบนโต๊ะอย่างแรง ขบฟันแน่น เอนกายพิง

เก้าอี้ไม้ตัวใหญ่ และยกปลายเท้าข้างหนึ่งพาดบนหัวเข่า ดวงตาคม

กรบิเขยีวปั้ด

“ผู้หญงิคนนั้นน่ะ ฉนั...ไปพูดดถููกเธอไปหน่อย มนั...ไม่สบายใจ”
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นพลดามองหน้าเพื่อนหนุม่ น้อยครั้งที่จะเหน็พนัทศิมานั่งกงัวล

ด้วยเรื่องคนอื่นแบบนี้

“ไม่หน่อยละมั้ง ตวัคณุถงึได้มานั่งกงัวลแบบนี้”

นพลดาพูดจบก็เอนกายนั่งในท่าเดียวกันกับพันทิศ ไม่สนการ

ปรายตามองของชายหนุ่ม

“นดิเดยีว เป็นทอมประสาอะไรวะ ว่านดิว่าหน่อยกน็�้าตาร่วง”

นพลดาลุกพรวดขึ้นยืน และชี้นิ้วตราหน้าคนท�าผิดราวกับ 

ร้ายแรง “ไอ้คณุพนั ฉนัจะฟ้องแม่นาย แกท�าผู้หญงิร้องไห้ ไอ้ผู้ชาย

นสิยัไม่ด”ี พูดจบกเ็ดนิสะบดัหน้าหนไีป 

พนัทศิมองอย่างงงๆ และยกมอืขึ้นเกาหวั สงสยันพลดาจะเข้า

สู่วยัทอง อารมณ์จงึแปรปรวนราวกบัพาย ุชายหนุ่มส่ายหน้าแล้วก้ม

ลงต�่า ปลอ่ยใจคดิไปเรื่อยเปื่อย แต่กไ็มพ่้นเรื่องของคนที่เขาท�าร้องไห้

คนนั้น มมุปากหนากระตกุ...กแ็ค่ทอมคนหนึ่ง 

หญิงสาวสวมชุดกระฉับกระเฉง สวมเสื้อยีนทับเสื้อยืด 

สีขาวคอวี สวมหมวกแก๊ป กางเกงยีนสีซีดมีรอยขาดบริเวณต้นขา 

และหวัเข่า รองเท้าผ้าใบสขีาวตอนนี้คลกุฝุ่น และสะพายเป้ใบใหญ่ 

แสนรกัมองแผ่นไม้ขนาดใหญ่ที่เขยีนชื่อ ‘ฟาร์มโคนมเต้าใหญ่’ 

บรรทัดล่างเขียนว่า ‘เต้าใหญ่ น�้าเยอะ ต้องฟาร์มโคนมเต้าใหญ่’  

ฟังยังไงก็สองแง่สองง่าม ‘น�้าเยอะ น�้าอะไรเยอะ’ เธอรู้สึกแหยง 

ความคดิของตวัเองจงึแบะปาก

“เจ้าของต้องโรคจติแน่ๆ” หญงิสาวงมึง�า กวาดตามองไปรอบๆ 

ไหนล่ะลงุเสรฐิของพวงมาศ เพื่อนสาวบอกว่าลงุเสรฐิจะออกมา

รับหน้าฟาร์ม เพราะทางเข้าฟาร์มอยู่ติดถนนใหญ่ รถโดยสารผ่าน 

ทกุสาย 

คิ้วเรียวขมวดเข้าหากันเมื่อเห็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อสีด�าคันใหญ่
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จอดนิ่งสนทิ...ไม่เหน็มคีนเลย แล้วกห็นัไปมองป้ายชื่อฟาร์ม เท้าเอว

เอยีงคอมองอย่างไม่หายข้องใจ

“ยงัไงๆ กโ็รคจติ” แสนรกัอดพมึพ�าไม่ได้ เธอมาท�างานที่ฟาร์ม 

ต้องมโีอกาสได้เหน็คนเป็นเจ้านายแน่

“จะเข้าฟาร์มใช่ไหม เราน่ะ”

แสนรักสะดุ้งอย่างตกใจ อยู่ดีๆ ก็มีคนโผล่จากด้านหลังท้าย

กระบะ ดวงตากลมเบกิกว้าง ถอยหลงัไปหลายก้าว นี่คอืลงุเสรฐิของ

พวงมาศเหรอ แสนรักพินิจมองผู้ชายตรงหน้า ใบหน้าที่ปกปิดด้วย 

แว่นกันแดด สวมหมวกคาวบอยหนังแท้สีน�้าตาลเข้มเกือบด�า ท�าให้

เธอไม่เห็นลักษณะเส้นผม เสื้อเชิ้ตลายตารางน�้าเงินขาวแขนยาว 

กางเกงยีนสีซีดพอดีตัว ดูคร่าวๆ สูงกว่าเธอเยอะ นี่ถ้าไม่รู้มาก่อน  

เธอว่าลงุเสรฐิอายสุามสบิกว่าแน่ๆ

“เอ่อ...คณุลงุเสรฐิหรอืคะ”

เท่านั้นคนที่นั่งอยู่บนท้ายกระบะก็กระโดดลงมาบนพื้น จ้อง 

ยายทอมตาถั่วผ่านแว่นกันแดดราคาแพง ถ้าไม่มีเลนส์แว่นขวางอยู่ 

ลูกตาของคนมองกแ็ทบถลนออกมา นี่เขาดูแก่ขนาดนั้นเลยเหรอ 

“สวสัดค่ีะ มาศไม่บอกเลยค่ะว่าคณุลงุจะดทูะมดัทะแมงขนาดนี้ 

คณุลงุยงัดูหนุ่มอยู่เลยนะคะ หนูชื่อแสนรกัค่ะ เรยีกแสนกไ็ด้ค่ะ”

แสนรักยิ้มน่ารักให้ลุงเสริฐ ที่พวงมาศบอกว่าใจดีและน่ารัก  

ลงุเสรฐิดใีจมากที่เธอจะมาท�างานและพกัอยู่ที่บ้าน

“อื้อ” 

คนที่ยอมรับว่าชื่อลุงเสริฐเดินไปเปิดประตูรถฝั่งคนขับแล้ว

เข้าไปนั่ง ทิ้งให้แสนรกัยนืมองตามด้วยความงง จนเสยีงแตรดงัขึ้นถี่ๆ  

หญิงสาวก็ถึงกับสะดุ้ง ท�าหน้าเลิ่กลั่ก และรีบขึ้นไปนั่งข้างคนขับ  

เมื่อรถแล่นไปได้สกัพกัแสนรกัจงึเอ่ยถามท�าลายความเงยีบ

“ลงุเสรฐิท�างานที่นี่นานหรอืยงัคะ”
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“อื้อ” 

แสนรักมองด้านข้างของใบหน้าลุงเสริฐ แล้วคนที่ถูกมองก็หัน

ขวบัมา หญงิสาวยิ้มแต้ให้ทนัทเีพื่อฝากเนื้อฝากตวั

“หนูเกร็งไปหมดเลยค่ะ ได้ข่าวเขาลือกันทั่วว่าคุณพันทิศด ุ 

คนงานในฟาร์มกลวักนัทกุคน”

รอยยิ้มเลอืนหายไป เมื่อลงุเสรฐิไม่ตอบ และมุ่งมั่นขบัรถอย่าง

เดยีว 

แสนรกัย่นจมูก เอนกายพงิพนกัเบาะรถ และเมนิมองทวิทศัน์

นอกรถ ไหนพวงมาศบอกว่าลงุเสรฐิใจด ีน่ารกั แต่ที่เธอเหน็ไม่ได้เป็น

แบบนั้นสกันดิ 

“ท�าไมถงึต้องมาท�างานที่นี่ล่ะ”

แสนรกัตาโต เมื่อฟังประโยคยาวๆ ที่พอจบัน�้าเสยีงได้ หนัมอง

คนถามด้วยความประหลาดใจ ท�าไมลงุเสรฐิเสยีงยงัดูหนุ่มอยู่เลย 

“ท�าไม มองอะไร”

“เสยีงลงุเสรฐิดูหล่อมากเลยค่ะ ฟังแล้วเหมอืนหนุ่มยี่สบิต้นๆ”

คนขบัรถหนัมามองหญงิสาวแล้วยิ้มเพยีงนดิ ก่อนเมนิกลบัไป

ขบัรถต่อ

“มาท�างานที่นี่ท�าไม ท�าอยู่ที่กรงุเทพฯ ไม่ใช่เหรอ”

คนถูกถามอมลมจนแก้มป่อง สีหน้าครุ่นคิด เอนกายพิงเบาะ

รถอย่างแรง ท�าให้คนถามต้องช�าเลอืงมอง

“มปีัญหานดิหน่อยค่ะ มาศบอกลงุเสรฐิแล้วนี่คะ”

“ผู้ใหญ่ถามกบ็อก ไม่ใช่ย้อนถาม”

“แสนไม่ได้ย้อนถามค่ะ แต่ไม่อยากเล่าซ�้า มันปวดใจ เรื่อง 

น่าปวดหวัทั้งนั้น”

“แย่งผู้หญงิกนัหรอืไง”

พูดไปแล้วเขากล็ุ้นค�าตอบ ในขณะที่คนฟังหนัมองคนถามด้วย
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ความไม่เข้าใจ 

“ลุงเสริฐอย่าพูดแซ็วเล่นแบบนี้สิ ได้ยินแล้วนึกถึงไอ้ผู ้ชาย 

ปากร้ายคนนั้นเลย คนอะไรไม่รู้ รู้จักกันหรือก็ไม่ สนิทกันหรือก็ไม่  

ยงัมหีน้ามาตดัสนิคนอื่นแค่สายตา วนันั้นคงเป็นวนัซวยของแสนจรงิๆ 

โดนย้ายงานอย่างไร้ความยตุธิรรม แถมยงัโดนกล่าวหาแบบน่าเกลยีด

ที่สดุ ถ้าวนันั้นแสนไม่จติตก คดิอะไรไม่ออก นายคนนั้นโดนต่อยแน่ 

เอาเลอืดปากออกสกัทกีค็งด”ี

คนขับรถถึงกับส�าลักน�้าลายตัวเอง ไอแค็กๆ พักใหญ่กว่าจะ

สงบลงได้

“ว่าแต่ฟาร์มนี้ท�าไมถงึชื่อเต้าใหญ่คะ หรอืว่า...” แสนรกัหยดุ

พดู ก่อนป้องปากกระซบิกระซาบกบัคนขบัรถ “หรอืว่าคณุพนัทศิแอบ

โรคจติหน่อยๆ แสนว่าแล้ว ชื่อฟาร์มมใีห้เลอืกตั้งเยอะ ดนัชื่อเต้าใหญ่”

เสยีงห้ามล้อลากยาว รถขบัเคลื่อนสี่ล้อหยดุทนัควนัจนฝุน่ตลบ 

แสนรกัถลาไปกองหน้ารถ ดทีี่ยนัคอนโซลรถไว้ได้ทนั

“รู้ไม่ใช่เหรอว่าคณุพนัทศิดมุาก ยงักล้านนิทา นี่ถ้าคณุพนัได้ยนิ

นะ มเีชอืดคอหมกศพไว้ข้างแปลงหญ้าแน่”

ดวงตากลมโตเบกิกว้าง แสนรกัยกมอืขึ้นปิดปาก ท�าหน้าเลิ่กลั่ก 

“บ้านเมอืงมขีื่อมแีป จะฆ่ากนัง่ายๆ แบบนี้ได้หรอืคะ”

“ที่นี่เงียบ คนหายไปสักสองสามคนก็ไม่แปลก กว่าจะหาเจอ

กระดูกกป็่นหมดแล้ว”

แล้วคนขับรถก็เกือบกลั้นยิ้มไว้ไม่อยู ่เมื่อเห็นหน้าซีดเผือด  

ตาฉายแววหวาดกลวัของเธอ

“ก็ในรถนี้มีแค่หนูกับลุงเสริฐแค่สองคน ลุงเสริฐคงไม่บอกคุณ

พันทิศหรอก...ใช่ไหมคะ” ค�าท้ายออกเสียงสูงเป็นการหยั่งเชิง และ 

ยิ้มแหยประจบคนที่อยู่ตรงหน้า

“ถึงไม่บอกคุณพันก็รู้ รถคันนี้เป็นของฟาร์ม ติดเครื่องดักฟัง 
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เอาไว้ และคนที่เปิดฟังได้กค็อืคณุพนัคนเดยีว”

แสนรักหันซ้ายหันขวา ยกมือขึ้นลูบคล�าบริเวณที่อยู่ใกล้ตัว 

พยายามหาไอ้เครื่องดกัฟังที่ลงุเสรฐิบอก 

“ไหนคะ เครื่องดักฟังอยู่ไหนคะ เราเอาไปทิ้งเสีย แค่นี้คุณ 

พนัทศิกไ็ม่รู้แล้วค่ะ”

“เครื่องดกัฟัง มแีต่คณุพนัทศิที่รู้ว่าซ่อนไว้ตรงไหน”

เมื่อได้ยินเช่นนั้น แสนรักก็ทิ้งตัวลงพิงเบาะรถอย่างหมดแรง 

และท�าหน้าเศร้า

“โธ่...แสนเอ๊ย ยงัไม่ทนัได้เริ่มงานกม็แีววถูกไล่ออกเสยีแล้ว” 

ทั้งสหีน้า แววตา และการกระท�าของหญงิสาวตกอยู่ในสายตา

พนัทศิตลอดเวลา ความจรงิวนันี้เขากไ็ม่ว่างหรอก ได้ยนิลงุเสรฐิบอก

เดก็ในฟาร์มว่าจะออกไปรบัญาตทิี่หน้าฟาร์ม เขากม็ั่นใจว่าเป็นแสน-

รักแน่ ข้อมูลที่ได้มาท�าให้รู้ว่าแสนรักคนนี้ค่อนข้างสนิทกับพวงมาศ 

หลานสาวลงุเสรฐิ จนมข่ีาวว่าทั้งคูเ่ป็นแฟนกนั เมื่อคดิถงึตรงนี้พนัทศิ

กต็าลกุวาว ความรงัเกยีจฉายในแววตา เขาจงึออกรถพุ่งไปข้างหน้า

อย่างแรง จนแสนรกัอดรู้สกึถงึความผดิปกตไิม่ได้

“คณุพนัของลงุเสรฐิจะฆ่าหนูไหมคะ”

“ฆ่าแน่!” ตอบเสยีงหนกัแน่น รวดเรว็ ไม่มกีารยั้งคดิสกันดิ

“งั้นลงุเสรฐิจอดรถตรงนี้เลยค่ะ แสนไม่เข้าฟาร์มแล้ว ถ้าคณุพนั

ขาโหดของลุงเสริฐถามถึงก็บอกไปว่าไม่เจอแสนนะคะ จอดเลยค่ะ

จอด”

ความเรว็ของรถยงัเหมอืนเดมิ เพิ่มเตมิคอืการกดลอ็กประตูรถ

ทางด้านคนขบั แสนรกัเบกิตากว้าง มองลงุเสรฐิอย่างคาดไม่ถงึ

“คดิหรอืว่าด่าฉนัขนาดนี้แล้วจะหนไีปได้ง่ายๆ ฝันไปเถอะ”

เสียงเข้มกับค�าเรียกแทนตัวท�าให้แสนรักตัวแข็งเกร็ง เบิกตา 

มองคนพูดจนแทบถลน ปากบางเผยอค้าง นิ่งจงังงัเหมอืนเป็นมนษุย์
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ตวัแขง็ ไม่รบัรู้ทกุสิ่งทกุอย่างรอบกาย กระทั่งรถคนัใหญ่จอดนิ่งสนทิ 

คนที่เธอคดิว่าเป็นลงุเสรฐิกล็งจากรถ ปิดประตอูย่างแรง หน้าตาถมงึทงึ 

บ่งบอกว่าอารมณ์ตอนนี้ไม่ค่อยปกตนิกั 

แสนรกันิ่งขงึอยู่ในรถ ไม่กล้าขยบัตวั มองผ่านกระจกรถอย่าง 

กล้าๆ กลัวๆ หญิงสาวแอบกลืนน�้าลายเมื่อเห็นคนงานหนุ่มสามคน 

ยืนเรียงกัน คนแรกถือพลั่ว คนที่สองถือจอบ ส่วนอีกคนยืนกอดอก

มองเข้ามาในรถเขมง็

‘ยะ...อย่าบอกนะว่าเตรยีมพาเราไปตดัตอน’

ใบหน้าหวานซีดเผือด มือเล็กบีบกันแน่น ขณะคิดว่าเธอควร 

ท�าอย่างไรประตรูถด้านเธอกเ็ปิดออกกว้าง แสนรกัถอยร่นไปจนเกอืบ

ถงึฝั่งคนขบั 

“ลงมา! ปากดีขนาดนั้นก็กล้าให้ตลอดสิ” พันทิศก้มหน้าลง 

มองเธอด้วยสหีน้าถมงึทงึ และเท้าแขนกบัหลงัคารถ

“ฉะ...ฉนั”

เขาไม่ฟังเสยีงตะกกุตะกกันั้นสกันดิ มอืหนาคว้ามอืเลก็ลากเธอ

ลงมายนืบนพื้น ไม่สนใจการขนืตวัรวมทั้งการที่หญงิสาวพยายามแกะ

ปลายนิ้วเขาออกจากข้อมือเธอ ตอนนั้นเองที่เธอเหลือบไปเห็นชาย 

วยัห้าสบิกว่าสวมเสื้อเชิ้ตกลางเก่ากลางใหม่กบักางเกงผ้าสเีข้ม มผี้า

ขาวม้าคาดเอว เดนิเข้ามาใกล้แล้วยิ้มให้คนที่รวบข้อมอืเธอไว้แน่น

“ขอบคณุนายมากนะครบั ที่เป็นธรุะไปรบัหนูแสนมาให้”

เท่านั้นก็เหมือนสวรรค์โปรด แสนรักพยายามบิดมือออกจาก 

มือหนา ส่งสายตาวิงวอนให้ลุงเสริฐตัวจริง “ลุงเสริฐช่วยแสนด้วย  

เขาจะเอาแสนไปฆ่า”

ค�าวิงวอนของหญิงสาวท�าให้คนงานที่อยู่ใกล้ก้มหน้าลง แต ่

แสนรกักลบัยิ่งรู้สกึแย่ไปใหญ่ คดิเตลดิไปว่านั่นคอืการหลบตา เพราะ

ไม่อยากเหน็สายตาขอความช่วยเหลอืของเธอ มแีต่ลงุเสรฐิที่ท�าหน้า
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ประหลาดใจ มองคนเป็นนายเหมอืนจะถามว่าเกดิอะไรขึ้น

“กฎของเรามีว่าไงลุงเสริฐ...คนที่คิดนินทาเจ้านาย ใส่ร้าย 

เจ้านาย มองคนที่เป็นนายในแง่ไม่ด ีที่นี่ต้องฆ่าอย่างเดยีว”

ทั้งน�้าเสียง สีหน้า และแววตาดุเข้มนั่นยิ่งท�าให้คนถูกจับกุม

พยายามดิ้นรนช่วยเหลอืตวัเอง

“ลงุเสรฐิช่วยแสนด้วย แสนกแ็ค่คดิว่าเขาเป็นลงุเสรฐิ แสนเลย

ว่าเรื่องชื่อฟาร์มนิดเดียว เป็นใครใครก็คิด ฟาร์มมีชื่อตั้งเยอะไม่ตั้ง  

มาตั้งว่า ‘เต้าใหญ่’ ฟังกร็ู้ว่าโรคจติ ต้องคดิถงึเต้าอื่นที่ไม่ใช่เต้านมววั

แน่ แสนผดิหรอืไงที่พูดในสิ่งที่คดิ” 

และที่เธอเหน็กค็อืการก้มลงซ่อนสหีน้าของทกุคน แถมบางคน

ยงัไหล่สะท้าน นั่นหมายความว่าเขาเหล่านั้นกลวัแทนเธอหรอื ถงึได้

ยนืตวัสั่น 

“เหน็ไหม แทนที่จะสลด กลบัพูดจ้อยๆ อย่างนี้มนัต้องรบีฆ่า 

จับหมกดงหญ้าท้ายไร่โน่นแล้วกันลุงเสริฐ อาจ ช�านาญ กล้า พา 

แม่คนนี้ไปจดัการท”ี

แสนรักหน้าซีด ตัวสั่น เมื่อถูกผลักมากลางวงล้อม แถมหนึ่ง 

ในสามที่แบกพลั่วไว้บนบ่ายงัขยบัเข้ามาใกล้ สหีน้าขงึขงั 

“ใครมาท�าอะไรป่าเถื่อนในฟาร์มฉนั ถ้ากล้ากเ็ข้ามา ตาพนันี่

ยงัไง แทนที่จะให้ความเป็นกนัเอง กลบัขู่ให้กลวัเสยีนี่” 

พนัทศิตวดัตาเขยีวขุ่นไปยงัคนที่ยนืยกัคิ้วอยู่ด้านหลงัมารดา 

ดูเหมือนแสนรักจะรู้ว่าใครพึ่งได้ หญิงสาวจึงวิ่งไปหลบหลัง 

คนที่ออกโรงปกป้องเธอ

“เป็นถึงนายคน ท�าไมถึงได้ชอบแกล้งคนให้กลัวแบบนี้นะ 

ตาพนั”

“แกล้งให้กลวัที่ไหนครบัแม่ ผมพูดจรงิท�าจรงิ ขนาดมาใหม่ยงั

กล้าว่าร้ายเจ้านายตัวเองแบบนี้ แม่จะให้เก็บไว้หรือฮะ ต้องปาดคอ
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หมกท้ายไร่หญ้าโน่น” 

อาการตัวสั่นของหญิงสาวที่หลบอยู่ข้างหลังนางท�าให้นวล-

พรรณยกนิ้วขึ้นชี้หน้าบตุรชาย และหมนุกายไปเผชญิหน้ากบัคนตวัสั่น 

หน้าซดี ก่อนยกมอืขึ้นจบัไหล่บอบบางอย่างปลอบโยน

“ไม่ต้องกลัวนะหนู ไม่มีใครท�าอะไรหนูหรอก ที่นี่ป้าใหญ่สุด 

หน้าไหนกล้าหอืกบัหนูให้บอก แม้แต่กบันายหน้ายิ้มไม่เป็นคนนั้น”

ค�าบอกเล่าของนพลดาท�าให้นวลพรรณต้องมาถงึฟาร์ม ความ

จรงิบ้านหลงัใหญ่ของนางอยูไ่กลจากฟาร์มนี่เกอืบกโิล ฟาร์มเต้าใหญ่

ตั้งอยู่บนเนื้อที่เกือบพันไร่ แบ่งเป็นโรงเรือนแม่นม โรงเรือนแม่พันธุ์  

โรงเรอืนอนบุาลส�าหรบัคดัแยกววัป่วย ตดิโรค โรงเกบ็หญ้าแห้ง ที่เหลอื

แบ่งเป็นไร่ปลกูหญ้าส�าหรบัใช้เลี้ยงววันมโดยเฉพาะ รวมไปถงึโรงเกบ็

อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ รถตัดหญ้า มีเรือนพักคนงาน โรงอาหาร  

และร้านค้าสหกรณ์ส�าหรบัคนงานในฟาร์มเต้าใหญ่โดยเฉพาะ ทกุอย่าง

จดัการอย่างเป็นระบบโดยบตุรชายของนาง พนัทศิ นฤบาลบดนิทร์ 

นางปล่อยมือทุกอย่าง หลังจากสามีเสียชีวิต กิจการทั้งหมด 

ก็ตกอยู่ในมือของพันทิศคนเดียว และเขาก็ไม่ท�าให้ผิดหวัง จัดการ 

ทกุอย่างได้ดเียี่ยม กจิการกว้างใหญ่ น�้านมจากฟาร์มเต้าใหญ่ถอืเป็น

น�้านมระดบัพรเีมยีม ที่ส�าคญัที่สดุคอื พนัทศิยงัสนบัสนนุมอบนมกล่อง

ให้แก่เดก็นกัเรยีนในถิ่นทรุกนัดาร รวมไปถงึละแวกใกล้เคยีง ทั้งหมด

ไม่เกี่ยวกบันมที่รฐับาลมอบให้ แต่บตุรชายของนางอยากให้เดก็นกัเรยีน

เตบิโตอย่างมคีณุภาพ

ที่นวลพรรณเข้ามาในฟาร์มกเ็พราะอยากเหน็คนที่ท�าให้บตุรชาย

นางส�านึกผิดเป็นคนแรก ค�าบอกเล่าของนพลดาท�าให้นางนึกอยาก

เหน็พนัทศิคนเดมิกลบัมา คนที่ยิ้มเก่ง มองคนในแง่ด ีไม่ตดัสนิคนจาก

สิ่งที่เห็น คนที่รักผู้หญิงคนหนึ่งได้โดยไม่ระแวง ไม่มีบาดแผลอะไร 

ในใจ นวลพรรณไล่มองทั่วใบหน้าอีกฝ่าย...หญิงสาวคนนี้หน้าหวาน 
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ทเีดยีว ที่ส�าคญั มเีค้าของคนที่ท�าให้พนัทศิมอีคตติ่อเพศแม่

“สวัสดีค่ะ พี่ชื่อนพลดา เรียกพี่ด้าได้เลย พี่ท�างานเป็นสัตว- 

แพทย์ของฟาร์มเต้าใหญ่ ส่วนคนนี้แม่นาย เป็นแม่แท้ๆ ของผู้ชาย 

วยัทองสองอารมณ์คนนั้น ดเีลย จะได้มาเป็นผู้ช่วยของพี่”

นพลดาแนะน�าเสยีงหวาน ส่งยิ้มหวานให้เพื่อนหนุ่มที่ขงึตาใส่

เธอ 

แสนรักยกมือขึ้นไหว้ตามค�าแนะน�า ยิ้มซีดเซียวอย่างผูกมิตร 

“สวสัดคี่ะแม่นาย พี่ด้า แสนชื่อแสนรกั เรยีกแสนกไ็ด้ค่ะ”

“อุ๊ยตาย! ชื่อหวานสมตัวเชียว จริงไหมหนูด้า” นวลพรรณ 

หนัไปถามนพลดาเพื่อหาพวก และไม่ผดิหวงัเมื่ออกีฝ่ายพยกัหน้าเรว็ๆ 

เหน็ด้วยกบัค�าพูดของนาง

“หวานเหรอฮะแม่ เหน็แวบแรกนกึว่าชื่อแสนบึ้ก แสนถกึ หรอื

แสนหล่ออะไรแบบนั้น”

เป็นครั้งแรกที่แสนรักได้มีโอกาสเห็นหน้าของคนพูดชัดๆ เมื่อ

เขาถอดแว่นกนัแดดออก แวบแรกที่เหน็ท�าให้เธอใจหายวาบ ปากเลก็

อ้าค้าง ตากลมเบกิกว้าง นี่มนัคนที่ว่าเธอในออฟฟิศที่กรงุเทพฯ วนันั้น 

แถมเธอยงัร้องไห้ต่อหน้าเขา แสดงความอ่อนแออย่างน่าอาย ใบหน้า

คมเข้ม คิ้วหนาได้รูป ดวงตาคู่นั้นคมกริบ ด�าขลับ ดูลึกลับ และ 

น่าเกรงขาม จมูกโด่งเรยีวรบักบัใบหน้า รมิฝีปากได้รูปสมชายชาตร ี

แสนรกัหลบตาคมกรบิอย่างอบัอาย คดิว่าเขากค็งจ�าได ้วนันั้น

เธอแสดงความอ่อนแอต่อหน้าเขา วันที่น�้าตานองหน้า วันที่เขา 

เหยยีดหยามเธอด้วยค�าพูดและแววตา 

“ปากเรารนึั่นน่ะคณุพนั”

เป็นนพลดาที่อดไม่ไหว เหน็อาการหลบตาของแสนรกัแล้วกน็กึ

หมั่นไส้พ่อคนขี้เก๊กปากเสียมากคนนี้ เมื่อเช้าลุงเสริฐผู้จัดการฟาร์ม 

มาขออนุญาตน�ารถไปรับแสนรักที่หน้าฟาร์ม แต่พันทิศกลับเสนอตัว 
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โดยอ้างว่าก�าลงัจะไปธรุะหน้าฟาร์มพอด ีเดี๋ยวไปรบัให้ จะได้ไม่เสยีเวลา

ตรวจงานของลงุเสรฐิ อกีฝ่ายยนิดแีละกล่าวขอบคณุหลายครั้ง 

พอคล้อยหลังคนงานไปแล้ว เธอจึงเอ่ยถามด้วยความสงสัย 

เพราะปกตพินัทศิไม่เคยสนใจด้วยซ�้า ใครมาใครไปแค่รายงานให้เขา

รบัทราบกพ็อ เพราะทกุส่วนมหีวัหน้างานจดัการอยูแ่ล้ว และที่ส�าคญั 

ใครที่จะท�างานในฟาร์มเต้าใหญ่ต้องท�าตามกฎ คนงานที่พกัในฟาร์มนี้

จะออกนอกฟาร์มไม่ได้ หากไม่ใช่วันหยุดหรือมีเรื่องคอขาดบาดตาย

จริงๆ ซึ่งทุกคนก็เคารพกฎนี้มาตลอด และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

งานเงนิด ีสวสัดกิารเยี่ยมแบบนี้มน้ีอย จงึไม่มใีครอยากออกจากฟาร์ม 

เพราะนั่นหมายถงึรายได้ที่ดจีะขาดไปด้วย

“เออ! ปากสวิะ คณุนพลดาเหน็เป็นตูดหรอืไงขอรบักระผม”

สิ้นค�าพูดของพันทิศ ตาเขียวขุ่นของนวลพรรณก็มองบุตรชาย 

เป็นเหตใุห้ชายหนุ่มเงยีบปาก 

“แม่นายดูสคิะ ปากเสยี แถมไม่ให้เกยีรตผิู้หญงิ หมิ่นเพศแม่

ชดัๆ ด้าจะไม่ทนแล้วนะคะ น้องแสนอยู่ฝ่ายพี่ไหม”

คนถูกชวนเข้าร่วมกลุ่มท�าหน้าเลิ่กลั่ก อกึอกั ไม่กล้าตดัสนิใจ

“เราบอกแม่ว่ายังไงคุณพัน ไหนล่ะหน้าที่สุภาพบุรุษ” นวล-

พรรณพาดพิงถึงเรื่องที่นพลดาเล่าให้ฟัง นางไม่พอใจอย่างมากเมื่อ

บุตรชายท�าให้ผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าเสียน�้าตา นางไม่เคย 

สอนให้ลูกมนีสิยัแบบนี้

“กไ็ปรบัแล้วนี่ครบั เป็นอนัว่าเรื่องนี้จบ เคลยีร์”

“ถ้าอย่างนั้นก็ดี ฉันขอน้องแสนมาเป็นลูกมือฉันแล้วกันนะ  

ว่าไงคะ น้องแสนโอเคไหมคะ”

แสนรกัแอบมองพนัทศิ เพยีงแค่สบตากร็บีหลบทนัควนั ความ

อับอายในวันนั้นยังคงมีอยู่ ลัดดาภาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพันทิศ ก็คง

เข้าข้างกนั เขาถงึได้ต่อว่าเธอ ดูถูกเธอเพยีงแรกเจอ
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“เดี๋ยวพี่พาไปเรอืนพกั ฉนัให้น้องแสนนอนข้างห้องฉนันะ ว่าง

พอด”ี

พดูจบทั้งสองกพ็ากนัเดนิคูก่นัไป คยุกนักะหนงุกะหนงิ เป็นเหตุ

ให้คนที่มองอยู่อย่างพนัทศิหมั่นไส้

“เออ ดจีรงิ พูดเองเออเอง ตดัสนิใจเอง ยงัเหน็ฉนัเป็นเจ้าของ

ไร่อกีหรอืไงวะไอ้ด้า” 

พันทิศชักสีหน้าหงุดหงิด สะบัดหน้าเดินออกไปจากตรงนั้น  

ทิ้งให้มารดามองตามอย่างหนักใจ จะมีใครที่ท�าให้บุตรชายของนาง

เปลี่ยนความคิดได้บ้าง รักครั้งเก่าบาดแผลใหญ่นัก เลยมองผู้หญิง 

ที่มลีกัษณะคล้ายคนรกัเก่าอย่างเป็นอร ิ

“อาจ ช�านาญ กล้า เตรยีมรถ ฉนัจะไปหาน้องๆ แก้เครยีดหน่อย 

เบื่อ!” 

“ครบั!” 

ทั้งหมดที่ถูกเอ่ยชื่อรบัค�าอย่างพร้อมเพรยีง สหีน้ายนิด ี น้องๆ 

ที่ ‘คณุพนั’ หมายถงึต้องขาวอวบ เนื้อนิ่ม ที่ร้านเจ๊ดวงเดอืนแน่ ถ้า 

จะคลายเครยีดกต็้องเป็นที่นั่น 

อาจท�าหน้าที่ขบัรถ ช�านาญกบักล้าวิ่งขึ้นท้ายรถอย่างกระตอื- 

รอืร้น ทิ้งเครื่องมอืท�างานไว้แถวนั้น 

“นี่อย่าบอกนะว่าลูกชายฉันจะไปเที่ยวร้านยายเจ๊ดวงดาว 

ดวงเดอืนนั่นน่ะ” 

เป็นที่รู้กันว่าร้านเจ๊ดวงเดือนก็คือร้านอาหารกึ่งอาบอบนวด  

มผีูห้ญงิบรกิาร ซื้อได้ทกุอย่างหากมเีงนิ แต่ทั้งหมดท�าอย่างถกูกฎหมาย 

ค�าถามของนวลพรรณท�าให้ลงุเสรฐิหวัเราะหใึนล�าคอ

“ไม่ใช่หรอกครับแม่นาย น้องๆ ที่นายหมายถึงน่ะคือ น้อง 

เจสสิก้า เบลล่า แมทตี้ มาร์กี้ คิมเบอรี่ แซนดี้ วิกกี้ พาเมล่า  

ครสิตนิ่า โน่นครบั ไอ้สามตวันั่นถูกหลอกแล้วละครบั” 
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นวลพรรณกบัลงุเสรฐิหวัเราะข�า เพราะบรรดาน้องๆ ที่ลงุเสรฐิ

พูดมานั้นคือวัวนมพันธุ์ใหม่จากต่างประเทศ เพิ่งน�ามาเลี้ยงเป็น 

แม่พนัธุส์�าหรบัขยายพนัธุใ์นอนาคต เป็นแม่พนัธุน์�้านมเยอะ เลี้ยงยาก

สกัหน่อย แต่ถ้าเลี้ยงได้รายได้กจ็ะเพิ่มขึ้นมาด้วย ตลาดก�าลงัต้องการ

อกีเยอะ 

แสนรกัมองหน้าคนทีก่�าลงัอธบิายรายละเอยีดภายในฟาร์ม

ว่าส่วนไหนอยู่ตรงไหน เวลารบัประทานอาหารของคนงานเริ่มเมื่อไร... 

มื้อเช้า กลางวนั และเยน็ นี่คอืสวสัดกิารที่พนัทศิให้แก่พนกังานทั้งหมด

อย่างเท่าเทียมกัน บ้านพักส่วนของชายและหญิงรวมถึงส่วนของคน 

มีครอบครัวถูกแบ่งไว้เป็นสัดส่วน แยกกันอย่างชัดเจนเพื่อความ

ปลอดภยั 

“ซ้ายมือของน้องแสนนั่นบ้านพักคนงานชาย เราท�าเป็นห้อง

กว้าง ห้องหนึ่งมีสองเตียง ตรงกลางเป็นบ้านพักคนงานมีครอบครัว 

เป็นบ้านน็อกดาวน์หลังพอประมาณ มีพื้นที่หน่อย เอาไว้ส�าหรับคน 

มลีูก ส่วนขวาเป็นห้องพกัคนงานหญงิ ห้องของน้องแสนถูกเตรยีมไว้

แล้วละ แต่ข้างห้องพี่ว่าง น้องแสนมาพกักบัพี่ดกีว่า”

“เอ่อ...จะดหีรอืคะ แสนพกัที่นั่นกไ็ด้ เดี๋ยวคณุพนัจะดเุอา”

“พกักบัพี่นี่แหละ ถ้าคณุพนัของน้องแสนจะดลุะก ็ดไุปนานละ” 

แสนรกัท�าหน้าตาตื่น รบีส่ายหน้าปฏเิสธ โบกมอืไหวๆ ประกอบ

การปฏเิสธของตวัเองด้วย

“ไม่เอาค่ะ ไม่ใช่คณุพนัของแสนค่ะ คณุพนัของทกุคน”

นพลดาข�าคิกเมื่อเห็นการปฏิเสธชนิดฉับพลันของแสนรัก ถ้า

พนัทศิรู้ว่าเป็นที่รงัเกยีจของแม่สาวคนนี้มหีวงัหน้าตงึ ตาถลนอกีแน่

“พี่ถามได้ไหมว่าท�าไมถงึกระเดน็มาถงึนี่”

แสนรักมองหน้าคนถาม สูดลมหายใจเข้าปอด คิดในใจว่า 
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พันทิศเป็นญาติของลัดดาภา ทุกคนที่นี่ก็ต้องรู้จัก ต้องไม่มีใครเชื่อ 

ในสิ่งที่เธอพูดเป็นแน่ 

ดูเหมือนคนถามจะจับสีหน้าของอีกฝ่ายได้ เสียงหัวเราะใน 

ล�าคอจงึดงัขึ้นอกี

“พี่ไม่ใช่พวกยายลดัดาภานั่นหรอก เพราะฉะนั้นเล่าได้ ปิดปาก

เงยีบ”

ประกอบค�าพดูด้วยท่ารดูซปิปาก เรยีกรอยยิ้มน่ารกัจากแสนรกั

ได้ทันที นพลดามองรอยยิ้มนั้นแล้วคิดว่า ผู้หญิงอะไรยิ้มหวาน ยิ้ม

สวย ยิ้มน่ามอง 

“น้องแสนยิ้มสวยจงั พี่ชกัชอบแล้วส”ิ

มือเล็กของนพลดาเอื้อมไปจับมือเล็กของแสนรักแล้วลูบไล้ 

เลก็น้อย ส่งสายตาหวาน ขยบิตาข้างหนึ่ง กดัปากพองาม ตั้งใจให ้

อีกฝ่ายได้เห็นว่าเธอจงใจอ่อยแค่ไหน ถ้าแสนรักเป็นชายในร่างหญิง

อย่างที่พนัทศิพูด 

แสนรักท�าหน้าปูเลี่ยน ดึงมือตัวเองออกอย่างแรงด้วยอาการ 

แหยงๆ และมองนพลดาอย่างหวาดหวั่น 

“พี่ด้าคะ แสนเป็นหญงินะคะ ไม่นยิมเพศเดยีวกนั”

“เอาเถอะน่า บอกพี่มาเถอะ ตอนนี้ไม่มใีครอยู่ พี่ไม่เคยบอก

ใครเลยนะว่าพี่ชอบแบบแสนอะ”

แสนรกัถอยหนไีปหลายก้าว ยกมอืขึ้นกางกั้นไม่ให้นพลดาเดนิ

เข้ามาในระยะประชดิซึ่งเป็นอนัตรายส�าหรบัเธอ

“พี่ด้า ถ้าเข้ามาอกีก้าว แสนต่อยนะคะ บอกแล้วว่าแสนเป็น

หญงิ ไม่ใช่ทอม ไม่ใช่เลสฯ จบนะคะ”

นพลดาข�ากลิ้ง ทั้งสีหน้าและแววตาที่ฉายความรังเกียจเธอ

อย่างชดัเจนของแสนรกันั้นคงไม่หลอก และยิ่งหวัเราะเสยีงดงักว่าเดมิ

เมื่อเหน็อกีฝ่ายท�าท่าขนลกุ แขยงจนตวัสั่น และลูบแขนตวัเองป้อยๆ 
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“ฮ่าๆ โอเคจ้า โอเค เข้าใจละ พี่กแ็ค่อยากทดสอบนดิหน่อย”

“เจ้านายพี่ด้าบอกว่าแสนเป็นอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ มอง 

คนแค่ภายนอกจรงิ”

“อ้าว พนัมานานแล้วเหรอ”

แสนรักสะดุ้งสุดตัว หน้าซีด และหันขวับไปตามสายตาของ 

นพลดา เมื่อเหน็ความว่างเปล่ากห็นัมาค้อนใส่คนหลอกเธออกีวงใหญ่

“พี่ด้าเล่นอะไรคะ แสนใจหายหมด ความเก่ายังไม่ทันหาย  

จะสร้างความใหม่อีกแล้ว เขายิ่งมองแสนไม่ดีอยู่ ยังไงคุณลัดดาภา 

กญ็าต ิเขาคงไม่เข้าข้างแสนหรอก”

รอยยิ้มของนพลดาเลอืนหายไป เมื่อคดิว่าท�าไมพนัทศิถงึแสดง

ความไม่ชอบหน้าแสนรกัเมื่อแรกเจอ

“คุณพันมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่ชอบแสนตั้งแต่เจอหน้า แต่ 

พี่ยืนยันว่าเขามีเหตุผลเสมอ ไม่เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งแน่นอน  

คุณลัดดาภาเป็นญาติก็จริง แต่ใช่ว่าคุณพันจะเข้าข้างไม่ลืมหูลืมตา 

เป็นเพราะคณุพนัรู้นสิยัญาตติวัเองด ีว่าแต่เราเถอะ เล่าได้หรอืยงัว่า

ไปขดัขาเจ๊ใหญ่ลดัดาภาได้ยงัไง”

ในที่สดุเรื่องทั้งหมดกถ็กูถ่ายทอดให้นพลดาฟัง ยกเว้นเรื่องของ

ต้นเหตุที่ท�าให้เธออารมณ์ขึ้นเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นทอม สัตวแพทย์

สาวถงึกบัส่ายหวัตั้งแต่ยงัฟังไม่จบด้วยซ�้า

“เพื่อนน้องแสนหมดเคราะห์แล้วละ ปล่อยให้เลวกบัเลวได้กนั 

จะได้เลวโคตรๆ กนัทั้งคู่ คนดอีย่างเราเตรยีมรอรบัสิ่งดกีนัจะดกีว่า”

“ตอนแรกแสนคิดจะหัก ออกก็ออก แต่งานมันหายาก แสน 

มคีวามจ�าเป็นต้องใช้เงนิเลยยอมมาที่นี่”

ใช่...เธอจ�าเป็นต้องเก็บเงิน เพื่อบ้านหลังเล็กแค่พออยู่กัน 

ครอบครัวเล็กๆ อย่างที่มารดาเธอฝันใฝ่ก่อนที่จะเสียชีวิต ถึงไม่มี

โอกาสได้อยู่ แต่เธอกอ็ยากให้มารดาได้เหน็บ้านในฝันที่ท่านอยากได้
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“ปกติลัดดาภาไม่มีสิทธิ์ไล่ใคร ส่งใคร หรือย้ายใครโดยไม่ได้

รายงานคณุพนั แต่เมื่อท�าไปแล้วกต้็องเลยตามเลย เหน็ว่ายายลดัดา- 

ภาก็โดนคุณพันต�าหนิไม่น้อย คาดโทษด้วย คุยกันแบบส่วนตัวให้

เกียรติในฐานะเป็นญาติ เพราะฉะนั้นแสนเชื่อได้เลยว่าคุณพันเป็น 

คนตรง ไม่เข้าข้างคนผดิแน่นอน พี่ยนืยนั”

ทั้งสองพูดคุยกันอีกพักใหญ่กว่านพลดาจะแยกออกมา ทิ้งให้

แสนรักได้จัดข้าวจัดของและพักผ่อนหลังจากเดินทางมาเหนื่อยๆ  

พรุ่งนี้จะเป็นวนัเริ่มงานวนัแรกของแสนรกั 

นพลดาขับรถกอล์ฟไฟฟ้าสีขาวคันใหญ่ไปยังคอกวัว  

วนันี้เธอต้องตรวจร่างกายแม่ววัใกล้คลอด ซึ่งเป็นแม่มอืใหม่ มปัีญหา

อกีเพยีบ แต่กไ็ม่ใช่ปัญหาใหญ่ส�าหรบัเธอ

“ไงครับ คุณสัด-แพทย์ แยกจากขวัญใจได้แล้วหรือครับ ผม 

นกึว่ามาท�างานไม่ถูกเสยีแล้ว”

นพลดายิ้มแล้วส่ายหน้าเมื่อเห็นการเหวี่ยงเล็กๆ ของพันทิศ...

ท�าเหมอืนเดก็ขี้อจิฉา

“ตดัใจอยู่ตั้งนานกว่าจะแขง็ใจแยกมาได้ คนอะไรน่ารกัชะมดั 

ยิ้มทีนะ ฉันแทบละลายเลยอะ คุณพัน ฉันคิดว่าฉันเจอทางของฉัน

แล้วละ”

“ใจง่าย เจอกันไม่ถึงสองชั่วโมงด้วยซ�้า ถ้าแกคิดจะชอบยาย

ทอมนั่น ฉนัไล่แกออกแน่”

“ถ้าเป็นค�าสั่งแม่นายฉนัจะไป แต่ถ้าเป็นค�าสั่งของผูช้ายคดิลบ

อย่างแก ฉนัไม่ไป”

พนัทศิมองหน้าคนที่ยื่นหน้าเข้ามาใกล้แล้วมองเขาอย่างท้าทาย 

ยกมอืทั้งสองข้างขึ้นเท้าเอว และสะบดัหน้าพรดื

“แกเห็นทรงผมน้องแสนไหม ทรงนี้น่ะทรงในฝันฉันเลย ถ้า 
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หน้าฉนัเข้ากบัผมสั้นนะ ฉนัไม่ไว้ยาวแบบนี้หรอก”

“ยาวกส็วยแล้วนี่ แกจะตดัสั้นท�าไม”

“ตายแล้ว! แกชมว่าฉนัสวย” นพลดาท�าหน้าตกใจ ไม่คาดคดิ

ว่าจะได้ยนิ ยิ่งเพิ่มความหมั่นไส้ให้พนัทศิอกีเท่าตวั

“ฉนัแค่ไม่ชอบผู้หญงิผมสั้นแบบผู้ชาย ผู้หญงิน่ะเหมาะกบัผม

ยาวที่สดุแล้ว เลอืกเอา แกจะเป็นผู้หญงิสวยหรอืขี้เหร่”

“ระวงัเถอะ เกลยีดแบบไหนจะได้แบบนั้น เกลยีดผู้หญงิผมสั้น 

จะได้สั้นแบบน้องแสน”

พนัทศิหน้าตงึเมื่อได้ยนิชื่อแสนรกั และชี้นิ้วใส่หน้านพลดา

“ถ้าฉนัชอบยายแสนหล่อนั่นเมื่อไหร่ ฉนัจะตดัผมทรงอนัเดอร์- 

คตั โมฮอว์ก โมหอกอะไรของแกเลย แต่ถ้าแกแพ้ แกต้องไว้ผมยาว 

จนถงึก้น โอเคไหม”

ไม่ตอบ แต่นพลดากลับยื่นมือมาตรงหน้าอย่างรวดเร็ว และ

พยกัหน้าให้พนัทศิจบัมอืเธอกลบัเพื่อรบัค�าท้า 

ชายหนุ่มกลอกตาขึ้นบน ก่อนจะจับมือท�าสัญญากับนพลดา

เป็นที่เรยีบร้อย 

หญงิสาวยิ้มอย่างเป็นต่อ และเขย่ามอืหนารวัๆ “แกเตรยีมหา

ร้านตดัผมได้เลยนายพนั ฉนัฟันเฟิร์มเลยค่ะ”

ฟันเฟิร์มของนพลดานั่นกค็อืฟันธงกบัคอนเฟิร์ม หนกัแน่นกว่า 

ชดัเจนกว่า


