
๑
ปฐมบทแห่งพันธะ

“ลุงๆ มาแต่งงานกนัไหม”
ค�าถามนั้นท�าเอาชายหนุ่มวัยสามสิบห้าถึงกับตะลึง ดวงตาคมมอง

เด็กสาววัยใสที่ยืนอยู่หน้าโต๊ะท�างานของเขาในส�านักงานฟาร์ม ‘เพาะรัก’ 

ฟาร์มผกัออร์แกนกิย่านชานกรงุที่เขามาลงทนุเมื่อราวสบิปีก่อน ส่วนหล่อน

เป็นหลานสาวคุณนายเครอืวลัย์ เจ้าของสวนมะม่วงชื่อดงัที่อยู่ตดิกบัพื้นที่

ฟาร์มของเขา

นวนิดา เครอืฟ้า แต่ใครๆ กม็กัเรยีกหล่อนว่าน�้าผึ้ง...

ชื่อนั้นหวานหยดย้อยเหมือนพวกกุลสตรีในรั้วในวัง แต่ว่าวีรกรรม

หลายอย่างของแม่น�้าผึ้งหวานเล่าต่ออกีสามวนัแปดวนักไ็ม่จบ บางครั้งเขายงั

แอบคดิว่าหล่อนควรจะชื่อ ‘น�้าผึ้งบูด’ มากกว่า

หลายเดือนก่อน เด็กสาวเพิ่งจบมัธยมปลายมาหมาดๆ เขาคิดว่า 

ตอนนี้หล่อนน่าจะก�าลังจดจ่ออยู่กับการลุ้นผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่บ้าน 

ไม่นกึไม่ฝันว่าจู่ๆ หล่อนจะท�ามะม่วงน�้าปลาหวานมาฝากเขาถงึห้องท�างาน 

แล้วเปิดฉากขอแต่งงานแบบไม่อ้อมค้อม
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หากเขาไม่ได้หูเพี้ยน นวินดาคงก�าลังเสียใจเรื่องการตายของย่าจน

เพี้ยนแน่นอน!

“เพ้อเจ้ออะไร” เขตพนาเปิดฉากถามตรงๆ ก่อนจะเหน็หล่อนขมวด

คิ้วเลก็น้อยเหมอืนไม่ค่อยชอบใจนกัที่ถูกต�าหนดิ้วยถ้อยค�าแบบนี้  

“ไม่ได้เพ้อ น�้าผึ้งอยากแต่งงานจรงิๆ” 

ขณะที่เขตพนาก�าลังงุนงงอยู่นั้น เด็กสาวก็เลื่อนเก้าอี้ตรงหน้าโต๊ะ

ท�างานของเขาออกแล้วหย่อนก้นลงนั่งเพื่ออธบิายเหตุผล 

“ตั้งแต่พี่มดแต่งงานไปเป็นสะใภ้เจ้า น�้าผึ้งได้ยนิปู่เลก็กบัย่าเลก็พูด

อยู่บ่อยๆ ว่าอยากเหน็ลุงหมกีบัพี่หมกึแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝา พี่หมกึน่ะไม่

น่าเป็นห่วงเท่าไร แพรวพราวขนาดนั้นคงหาเมยีไม่ยาก ไม่เหมอืนลุงหม.ี..

วนัๆ ถ้าไม่ไปสอนหนงัสอืกข็ลกุอยูแ่ต่กบัผกัในฟาร์ม น�้าผึ้งอตุส่าห์เสยีสละ

มาช่วยแต่งงานเป็นภรรยาแสนด ีลงุยงัมาหาว่าเพ้อเจ้ออกี ปีนี้ลงุสามสบิห้า

แล้วนา...ถ้าไม่รบีจดังานแต่งตอนนี้จะรอจดังานแซยดิก่อนหรอืไงลุง”

เดก็บ้า! เขาเพิ่งอายุสามสบิห้าหยกๆ มอีย่างที่ไหนมาแช่งให้เขาจดั

งานแซยดิก่อนงานมงคลสมรส ถ้าเป็นน้องเป็นนุ่งละพ่อจะจบัตกี้นให้เขด็

“ไปเล่นไกลๆ ไป” เขตพนาพยักพเยิดไปยังประตูส�านักงาน เสียง

ห้วนตึงพอๆ กับสีหน้า “อีกอย่าง...ฉันจะแต่งงานเมื่อไรมันก็เป็นเรื่องของ

ฉัน เป็นเด็กเป็นเล็ก แทนที่จะคิดเรื่องแต่งงาน ไปคิดเรื่องเรียนต่อก่อน 

ดกีว่าไหม ถ้าผลสอบออกมาว่าไม่ตดิ มลีู่ทางส�ารองเอาไว้บ้างหรอืยงั”

“โนๆๆ” นวินดารีบยกมือเป็นเครื่องหมายกากบาทไขว้กันตรงกลาง 

“ไม่ใช่เวลาคุยเรื่องวิชาการ น�้าผึ้งไม่ใช่ลูกศิษย์ลุงหมี ไม่ต้องมาแนะแนว

ตอนนี้”

เขตพนาอึ้ง นอกจากดูแลพัฒนาฟาร์มผักออร์แกนิกซึ่งต่อยอดมา

จากธุรกิจร้านอาหารของครอบครัวแล้ว เขายังมีอีกสถานะหนึ่งคืออาจารย์

ประจ�าคณะเกษตรของมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง สอนนกัศกึษามาตั้งมากมาย 

ยงัไม่เคยเจอเดก็ที่ไหนแก่นแก้วกวนประสาทได้เท่าหล่อน! 
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“ที่ส�าคัญ...เรื่องเรียนต่อน�้าผึ้งมีแพลนไว้แล้ว เหลือก็แต่เรื่องหัวใจ 

นี่แหละ ลุงตอบรับมาค�าเดียว น�้าผึ้งจะไปเก็บเสื้อผ้าย้ายเข้าบ้านลุงเลย 

สนิสอดไม่ต้อง งานแต่งไม่จ�าเป็น ขอแค่ทะเบยีนสมรสใบเดยีวพอ” นวนิดา

ยิ้มหวาน ผิดกับคนวัยสามสิบห้าที่เริ่มคิดไม่ตกว่าหล่อนก�าลังมีแผนอะไร

กนัแน่

แรกทเีดยีวนั้นคดิว่ามาป่วนเขาเล่นๆ เหมอืนทกุครั้ง แต่ดทู่าทางแล้ว

ครั้งนี้น่าจะเอาจรงิ

“ออนเซลขนาดนี้...มจีุดประสงค์อะไรกว็่ามาเลยดกีว่า”

“สมกบัจบดอกเตอร์นะเนี่ย” นวนิดาชมเปาะ ประกายตาไหววบูนดิๆ 

ที่ถูกจบัได้ไล่ทนั แต่กย็งัมวิายยิ้มหวานยามแจกแจงเหตุผล “ข้อหนึ่ง...ลุง

จะได้มีน�้าผึ้งคอยเป็นไม้กันหมา ไม่ต้องทนฟังปู่เล็กกับย่าเล็กบ่นว่าเมื่อไร

จะหาสะใภ้เข้าบ้านเสยีท”ี

“ออกทะเล” น�้าเสยีงของเขตพนาราบเรยีบ ยอมรบัว่าตั้งแต่น้องสาว

คนเลก็ของเขาออกเรอืนไปเมื่อหลายเดอืนก่อน บพุการกีม็กัพดูกรอกหูเรื่อง

คู่ครองบ่อยๆ ซึ่งเขาก็ได้แต่บ่ายเบี่ยงไป เพราะยังไม่มีเรื่องนี้ในหัวสมอง 

แต่นั่นกไ็ม่เกี่ยวกบัเรื่องที่นวนิดาต้องมาชวนแต่งงานหรอก

“ข้อสอง...กนิเดก็เป็นอมตะ ถ้าลงุแต่งงานกบัน�้าผึ้ง รบัรองว่าหนุ่มๆ 

แถวนี้อจิฉาลุงแน่”

“ออกไปถงึมหาสมุทร”

“ข้อสาม...”

“ข้อสดุท้าย” เขตพนายื่นค�าขาด ดวงตาคมของเขาบอกเป็นนยัๆ วา่

ถ้านวนิดายงัไม่พายเรอืกลบัเข้าฝั่งดีๆ  เขาจะไม่รบัฟังหล่อนอกีต่อไป 

ดวงตาคู่งามมีประกายไหววูบ ริมฝีปากอิ่มเม้มเข้าหากันเล็กน้อย

เหมอืนก�าลงัคดิใคร่ครวญค�าตอบอย่างรอบคอบ

“น�้าผึ้งไม่เหลอืใครแล้ว อยากมคีนช่วยดูแลสวนคุณย่า” 

เสยีงอ่อยๆ นั้นท�าเอาเขตพนารูส้กึเหมอืนมก้ีอนหนิขนาดยกัษ์ทุม่ลง
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ตรงกลางศรีษะอย่างแรง 

ให้ตาย! หล่อนอยากได้เขาเป็นสาม ีหรอือยากได้ผู้จดัการสวนกนัแน่

“นะๆๆๆ” นวนิดาอ้อน “คุณย่าทิ้งน�้าผึ้งไปสบายแล้ว ไหนๆ ลงุกย็งั

ไม่มแีฟน ไม่คดิแต่งงานกบัใครในเรว็ๆ นี้ เพราะฉะนั้นเหน็แก่เดก็ตาด�าๆ 

อย่าใจร้ายใจด�านักเลย สวนคุณย่ากว้างขวางจะตาย น�้าผึ้งรับผิดชอบคน

เดยีวไม่ไหว แล้วเดก็อย่างน�้าผึ้งจะไปจ้างคนอื่นกไ็ม่ไว้ใจ ไม่เหมอืนลุงหมี

หรอก เหน็กนัมาตั้งหลายปี” 

เขตพนากลอกตามองเพดาน ไม่อยากเชื่อเลยว่าเหตผุลแค่นี้จะท�าให้

หล่อนมาขอเขาแต่งงานได้

“เอาเป็นว่าฉนัจะหาคนที่ไว้ใจได้ไปช่วยเธอดูแลสวนคุณย่าละกนั” 

เป็นความเอื้อเฟ้ือที่ท�าเอานวนิดาเหวอ กะพรบิตาปรบิๆ อย่างไม่คดิ

ไม่ฝัน

“น�้าผึ้งมาขอแต่งงานนะลุง ไม่ได้มาขอให้ช่วยหาผู้จดัการสวน” 

“แต่ที่เธออธบิายมานั่นมนัหน้าที่ผูจ้ดัการสวน ถ้ายงัไม่เกต็กก็ลบับ้าน

ไปนอนกนินมซะจะได้โตไวๆ ฉนัไม่มเีวลามาล้อเล่นกบัเดก็” เขตพนาตดับท

ด้วยการก้มลงตรวจเอกสารงานบญัชบีนโต๊ะต่อ แต่แล้วกช็ะงกัเพราะหล่อน

ยื่นมอืทั้งสองข้างมาวางทบัเอกสารของเขา 

“น�้าผึ้งไม่ได้ล้อเล่น!”

“งั้นเธอก็ยิ่งต้องรู้เอาไว้ว่า ปัจจัยที่ท�าให้คนแต่งงานกันจริงๆ มี

มากกว่าเหตุผลของเธอหลายข้อ อย่างน้อยกต็้องรกักนั ไว้ใจกนั อยากอยู่

ดว้ยกนั ไม่ใช่แค่อยากได้ไม้กนัหมา อยากให้ใครอจิฉา หรอืวา่อยากไดค้น

ช่วยดแูลสวน” ชายหนุม่ถอืโอกาสอบรมเป็นชุด และเพยีงแค่เดก็สาวอ้าปาก

เตรยีมจะโต้แย้ง เขากร็บีดกัคอหล่อนด้วยประโยคไม้ตาย “ที่ส�าคญัคอืเธอ

ยงัเดก็เกนิกว่าจะคดิเรื่องแต่งงาน หน้าที่ของเธอตอนนี้คอืเรยีนหนงัสอื”

“โห...นี่มนั พ.ศ. อะไรแล้วคะ” นวนิดาแย้ง สหีน้าเออืมระอาเขาทั้งๆ 

ที่เขาต่างหากควรต้องเออืมระอาหล่อน “ลุงจะเอาค่านยิมสมยัลงุหนุม่ๆ มา
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เป็นบรรทดัฐานได้ไง เดก็สมยันี้บางคนอายุแค่สบิสี่กม็ลีูกกนัอื้อ”

แก่แดด! หากเป็นน้องเป็นนุ่งจรงิๆ เขาจบัอบรมชุดใหญ่แน่นอน 

“ไม่รู้ละ” นวินดาตัดสินใจลุกขึ้นยืน ก่อนจะยื่นค�าขาดกับเขาอย่าง

เอาแต่ใจตามประสาเดก็ๆ “ถ้าลงุไม่ยอมแต่ง งั้นน�้าผึ้งไปแต่งกบัคนอื่นกไ็ด้  

น�้าผึ้งไม่ใช่คนตัวเปล่า เพิ่งรับมรดกคุณย่ามาตั้งแยะ คงมีแต่ลุงนั่นแหละ 

ที่ปฏเิสธเจ้าสาวเลี่ยมทองอย่างน�้าผึ้งได้ลง”

ร่างเลก็ๆ ในชุดเอี๊ยมยนีตวัเก่งหมุนตวัออกไปทางประตูห้อง ทิ้งให้

คนอายุมากกว่าได้แต่นั่งนิ่ง และต้องใช้ความพยายามไม่น้อยในการซ่อน

รอยยิ้มขบขนั

เดก็หนอ...มารยารุ่นอนุบาลคดิว่าเขารู้ไม่ทนัหรอืไง

ต่อให้เขาจะไม่ได้สนิทสนมกลมเกลียวอะไรกับหล่อน แต่แม่น�้าผึ้ง

บูดคงลืมไปแล้วว่าเขาสนิทกับย่าหล่อนแค่ไหน อีกอย่างเขาเห็นหล่อนมา

ตั้งแต่ยังผูกคอซองวิ่งเล่นกับลูกหมา มีหรือจะไม่รู้ว่าเป็นคนอย่างไร เชื่อ

ขนมกนิได้เลยว่าหล่อนกแ็ค่อยากให้เขายอมตามใจเท่านั้น 

เท้าน้อยๆ ที่เคลื่อนไหวช้าลงเมื่อใกล้ถึงประตูส�านักงานท�าให้คนที่

ผ่านประสบการณ์ชวีติมามากกว่ายิ่งมั่นใจในข้อสนันษิฐาน แล้วพอรู้ว่าเขาไม่

หลงกลจรงิๆ เดก็เจ้าเล่ห์กอ็ดไม่ได้ที่จะหนักลบัมามองค้อน

“น�้าผึ้งพูดจรงินะ”

“ไปเล่นข้างนอก”

นวนิดาเม้มปากแน่น แต่กย็งัดทีี่ไม่กระทบืเท้าปึงปังเหมอืนพวกเดก็

เอาแต่ใจในละคร หล่อนสะบดัหน้าพรดืออกไปจากส�านกังานไม้ไผ่ในฟาร์ม

เพาะรกั ก่อนจะขี่จกัรยานสชีมพหูวานมุง่หน้าไปทางสวนมะม่วงที่อยู่ห่างกนั

ไม่ถงึห้าสบิเมตร โดยไม่เหลยีวกลบัมามองเขาอกี แต่ถงึอย่างนั้นเขตพนาก็

มั่นใจว่าหล่อนเป็นเดก็ใฝ่ดเีกนิกว่าจะท�าตวันอกลู่นอกทาง และไม่มทีางคว้า

ใครมาท�าสามแีบบสุ่มสี่สุ่มห้า 

ที่จรงิแล้วเขาคดิว่านวนิดายงัอยูใ่นช่วงไว้ทกุข์ หล่อนไม่น่ามอีารมณ์
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มาแกล้งป่วนเขาแบบนี้ แต่ครั้นคิดว่าหล่อนอยากให้ช่วยดูแลสวนจริงๆ  

กย็งัมองความจ�าเป็นของการแต่งงานไม่ออก 

หรอืเดก็แสบของเขาก�าลงัมปีัญหาอะไร...

จักรยานสีชมพูหวานแล่นผ่านสวนมะม่วงมาหยุดตรงหน้าเรือนไทย
เก่าแก่ตดิรมิแม่น�้าเจ้าพระยา นวนิดาก้าวลงจากพาหนะคูใ่จและเอาขาตั้งลง

จอดให้เรยีบร้อย หน้านิ่วคิ้วขมวดที่ถกูปฏเิสธการขอแต่งงานอย่างไร้เยื่อใย 

หล่อนตรงขึ้นบันไดไปยังท่าน�้าหลังบ้านอย่างวาดหวังว่าสายลมเย็นๆ และ

บรรยากาศดีๆ  รมิน�้าจะช่วยพดัพาอารมณ์หงุดหงดิไปจากใจได้บ้าง

ที่จริงหล่อนก็พอเข้าใจอยู่หรอกว่าจู่ๆ ไปขอแต่งงานแบบนั้น ไม่ว่า

ผู้ชายที่ไหนก็ต้องตกใจเป็นธรรมดา แต่การที่หล่อนอุตส่าห์แกล้งประกาศ

ว่าจะไปแต่งงานกบัคนอื่นแล้วเขายงัไม่ง้อนี่ละที่น่าน้อยใจ

ตาลุงหมบี้า! มนี�้าผึ้งหวานๆ หล่นเข้าปากแล้วยงัอุตส่าห์คายทิ้งเสยี

อกี จบถงึดอกเตอร์แท้ๆ ท�าไมถงึซื่อบื้อขนาดนี้ ใช่ว่าหล่อนจะหน้าตาขี้ริ้ว

ขี้เหร่เสยีหน่อย หากแต่งงานกนัไปจรงิๆ เขามแีต่จะได้กบัได้ แต่จะว่าไป

หากไม่ใช่เพราะความจ�าเป็น...หล่อนก็คงไม่บากหน้าฉาบปูนซีเมนต์ไปขอ 

ดอกเตอร์หนุ่มแต่งงานแน่นอน

ทนัใดนั้น เสยีงฝีเท้าใครคนหนึ่งดงัขึ้นทางด้านหลงั 

หรอืตาลงุหมบ้ีาจะเปลี่ยนใจตามมาแล้ว...รมิฝีปากอิ่มคลี่ยิ้ม ดวงตา

กลมโตเปล่งประกายสดใส แต่พอหนักลบัไปมองจรงิๆ กผ็ดิหวงัที่เหน็เป็น

ร่างจ�้าม�่าของเดก็ชายวยัสบิสี่ปีคนหนึ่ง  

“เป็นไงบ้างพี่ผึ้ง ลุงหมยีอมแต่งงานด้วยไหม” เดก็ชายก้าวเรว็ๆ ลง

มายงัศาลาท่าน�้า ดวงตามปีระกายวบิวบัด้วยความหวงั กระทั่งสองเท้าหยดุ

ตรงหน้าหล่อน ถึงค่อยเริ่มสังเกตเห็นค�าตอบบนใบหน้าอีกฝ่าย “หน้าบูด

เป็นตูดลงิแบบนี้แสดงว่ากนิแห้วมาแหง”

“กเ็ออน่ะส”ิ นกึถงึท่าทางเยน็ชาเป็นหมขีั้วโลกของดอกเตอร์เขตพนา
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ตอนไล่หล่อนออกจากห้องท�างานแล้ว นวนิดากอ็ดระบายความอดัอั้นตนัใจ

ไม่ได้ “แก่แล้วยงัเล่นตวัชะมดั”

“แล้วแบบนี้พี่ผึ้งจะท�าไง” บื้อเริ่มเห็นใจอีกฝ่าย เพราะตั้งแต่เริ่มรู้

ความ...เด็กก�าพร้าอย่างเขาก็มีนวินดาคอยชี้แนะเรื่องต่างๆ และช่วยเหลือ

เกื้อกูลเหมือนเป็นพี่สาวแท้ๆ ทุกวันนี้เขาจึงสถาปนาตัวเองเป็น ‘ลูกสมุน’ 

ของหล่อน “ถ้าพี่ผึ้งต้องย้ายไปอยู่กบัคุณสุดารตัน์จรงิๆ บื้อคงเหงาแย่”

สุดารตัน์...ชื่อนั้นท�าเอาประกายตาคู่งามไหววูบ 

หญงิสาววยัสามสบิห้าปีคนนี้มศีกัดิ์เป็นแม่แท้ๆ ของหล่อน แต่ถ้าไม่

นบัเรื่องที่เคยให้ก�าเนดิหล่อนเมื่อราวๆ สบิเจด็ปีก่อน สดุารตัน์กแ็ทบจะไม่

เคยท�าอะไรที่คนเป็น ‘แม่’ ส่วนใหญ่เขาท�ากนัเลย

ตั้งแต่ยงัเตาะแตะหดัเดนิ...นวนิดาเหน็แม่เอาแต่นั่งๆ นอนๆ อยูก่บั

บ้าน พอตกค�่ากอ็อกไปท�างานร้องเพลงในไนต์คลบั ทั้งที่พ่อไม่ค่อยอยาก

ให้ไปยุ่งกบัสถานที่อโคจรมากนกั ทั้งสองจงึมกัจะมปีากเสยีงกนัเสมอ 

คนเป็นภรรยาอ้างว่าอยู่บ้านเฉยๆ กโ็ดนแม่สามดี่าว่าไม่ท�ามาหากนิ 

ถึงต้องออกไปร้องเพลงข้างนอก เพราะถ้าจะให้ไปขุดดินท�าสวนหรือว่า

ตดิต่อลูกค้าที่มารบัซื้อมะม่วง สุดารตัน์กไ็ม่เคยท�ามาก่อน 

กระทั่งนวินดาอายุห้าขวบ...แม่ก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าออกจากบ้าน

ไป 

ตอนนั้นเด็กหญิงนวินดากอดขาแม่เอาไว้แน่น ร้องไห้ปิ่มจะขาดใจ

เพราะอยากมแีม่เหมอืนเดก็คนอื่นๆ แต่แม่กเ็ลอืกที่จะผลกัไสหล่อนให้อยู่

กับย่า แล้วขึ้นรถยนต์คันหรูออกไปกับชายหนุ่มท่าทางภูมิฐานที่หล่อนไม่ 

รูจ้กัชื่อด้วยซ�้า รูแ้ต่ว่าเขาขบัรถสปอร์ตแบบที่เคยเหน็แค่ในจอโทรทศัน์ พอ

คนงานวิ่งไปส่งข่าวพ่อในสวน พ่อกไ็ม่รอช้าที่จะขบัรถกระบะคู่ใจตามแม่ไป

ทนัท ีทว่าเหตุการณ์นั้นกลบัท�าให้หล่อนต้องเสยีพ่อไปตลอดกาล   

คณุนายเครอืวลัย์ เครอืฟ้า ย่าแท้ๆ เล่าว่าพ่อประสบอบุตัเิหตรุถคว�่า 

เดก็หญงินวนิดาถามหาแม่หลายครั้ง แต่ย่ากบ็อกว่าแม่คงไม่กลบัมาอกี ซึ่ง
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หล่อนรู้ว่าย่าไม่ได้โกหก เพราะตลอดหลายวนัที่จดังานสวดอภธิรรมศพพ่อ 

นวนิดาไม่เหน็แม่มาเลยสกัวนัเดยีว 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ย่ากลายเป็นทั้งพ่อและแม่ของหล่อน กระทั่ง

ย่าจากไปด้วยโรคมะเรง็เมื่อสามสปัดาห์ก่อน แม่แท้ๆ กก็ลบัมาที่บ้านสวน

อกีครั้ง

สุดารัตน์เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนมาก มีคนขับรถประจ�าตัว

เหมอืนพวกคณุหญงิไฮโซ ทั้งยงัแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบรนด์ดงั ท่าทางดผููด้ี

ตั้งแต่ศรีษะจดเท้า หากไม่เหน็กบัตาว่าแม่เคยสวมเสื้อยดืตลาดนดั นุ่งผ้า-

ถุงเก่าๆ นอนอยู่บนเรอืน หล่อนคงไม่เชื่อด้วยซ�้าว่าอกีฝ่ายเคยเป็นภรรยา

ชาวสวนมาก่อนจรงิๆ

‘ฉนัรูว้า่แกโตที่นี่ จู่ๆ  จะต้องทิ้งไปแบบกะทนัหนัคงยงัปรบัตวัไมท่นั 

เอาเป็นว่าฉันจะให้เวลาแกได้อยู่จัดงานท�าบุญร้อยวันย่าของแกก่อนละกัน 

เสร็จแล้วฉันจะให้คนมารับ หวังว่าแกคงจะไม่ดื้อจนท�าให้ฉันต้องยุ่งยาก 

เพราะถงึยงัไง...ฉนักม็อี�านาจปกครองแกในฐานะแม่แท้ๆ อยู่ด’ี

ประโยคที่สดุารตัน์ทิ้งท้ายเอาไว้คอยรบกวนจติใจหล่อนมาตลอดสาม

สปัดาห์เตม็! 

นวนิดาพอจะรู้อยู่บ้างว่าพ่อกบัแม่ไม่ได้จดทะเบยีนสมรสกนั ต่อให้

แม่จะไม่ได้เลี้ยงดูหล่อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่อ�านาจในการปกครอง

บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายย่อมเป็นของสุดารัตน์แต่เพียงผู้เดียว หากว่า 

อกีฝ่ายยื่นเรื่องต่อศาล อย่างไรเสยีกต็้องมสีทิธิ์ในการรบัหล่อนไปเลี้ยงดู

แต่นวินดาไม่อยากไปอยู่กับแม่...หล่อนเชื่อว่าแม่ไม่ได้รักหรือหวังดี

กับหล่อนจริงๆ อย่างที่พยายามเกลี้ยกล่อม และมารับหล่อนด้วยจุด-

ประสงค์อื่นมากกว่า หล่อนยื่นค�าขาดว่าอย่างไรเสียก็ไม่มีทางย้ายออกไป

จากสวนของย่า ตอนนั้นสดุารตัน์ถงึได้ยกเอาข้อกฎหมายมาอ้างก่อนจะกลบั

ออกไป ซึ่งหากถูกบังคับจริงๆ นวินดาก็ยังไม่รู ้ว่าจะรับมือได้แค่ไหน 

อย่างไรเสียหล่อนก็ยังเป็นเด็ก การงัดข้อกับผู้ใหญ่คงไม่ใช่เรื่องง่าย โดย
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เฉพาะผู้ใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่บงัเกดิเกล้าของหล่อน  

ด้วยเหตุนี้...นวินดาถึงได้ต้องการหาผู้ปกครองคนใหม่ หรืออีกนัย

หนึ่งก็คือ ‘สามี’ เพราะถ้าหล่อนแต่งงานมีครอบครัวเสียแล้วก็เท่ากับว่า

หล่อนบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ถึงตอนนั้นสุดารัตน์ก็จะไม่มีสิทธิ์ใช้

อ�านาจปกครองอกี  

“ว่าแต่...” เด็กชายบื้อมีสีหน้าครุ่นคิด “ต่อให้ลุงหมียอมแต่งงาน

จรงิๆ แม่ของพี่ผึ้งจะยอมเหรอ”

“พี่มวีธิที�าให้คณุสดุารตัน์ยอม เหลอืกแ็ต่ลงุหมนีี่แหละ” นวนิดาถอน

หายใจเลก็ๆ เดนิไปเดนิมาอยู่ในศาลาท่าน�้าอย่างคดิไม่ตก “ท�าไงดนีะ”  

“เอ...” สมนุน้อยของหล่อนยกมอืขึ้นถคูางเบาๆ “งั้นถ้าลงุหมไีม่ยอม 

พี่ผึ้งลองถามลุงหมกึดไีหม” 

ค�าแนะน�านั้นท�าเอาสาวรุ่นพี่ชะงัก ประกายตาไหววูบยามนึกถึง

ใบหน้าหล่อเหลาของเขตชล ซึ่งมศีกัดิ์เป็นน้องชายแท้ๆ ของเขตพนา และ

ยงัคงสถานภาพโสดมาจนอายุสามสบิกว่าเช่นกนั

“ไม่เอา!”

“ท�าไมล่ะ” บื้อย้อนถามทนัควนั “ลงุหมกึใจด ีไม่ดเุหมอืนลงุหมด้ีวย 

บื้อว่าถ้าพี่ผึ้งบอกลุงหมกึตรงๆ เรื่องคุณสุดารตัน์ ลุงหมกึอาจจะยอมช่วย

กไ็ด้”

ยอมรบัว่าที่เดก็ชายพดูกม็เีหตผุล แต่ไหนแต่ไรเขตชลใจดกีบัหล่อน

มากกว่า หรอืว่าง่ายๆ กค็อืเขาเป็นคนมนษุยสมัพนัธ์ด ีเข้ากบัใครๆ ได้ง่าย 

แต่แค่ลองคดิว่าจะไปขอเขตชลแต่งงานเหมอืนอย่างที่เพิ่งขอเขตพนาเมื่อครู่ 

นวนิดากลบักระอกักระอ่วนใจ และมั่นใจว่าคงท�าอย่างนั้นไม่ได้แน่นอน

“ที่จรงิบื้อกส็งสยัอยู่เหมอืนกนั ท�าไมพี่ผึ้งถงึเลอืกลงุหม ีหรอืว่าจรงิๆ 

แล้วพี่ผึ้งแอบชอบ...”

“หยดุเดี๋ยวนี้เลยบื้อ!” นวนิดารบีถลงึตาด ุสวนทางกบัแก้มใสที่ก�าลงั

เริ่มเห่อแดงเล็กน้อย “อย่าพูดอะไรเพ้อเจ้อออกมาเชียว ที่พี่เลือกลุงหมีก็
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เพราะว่าพี่หมกึมแีฟนอยู่แล้วต่างหาก บื้อไม่เหน็เหรอ...ก่อนหน้านี้พี่หมกึมี

ข่าวคบอยู่กบัดารา แล้วผู้หญงิบ้านๆ อย่างพี่จะเอาอะไรไปสู้กบัดาราได้”

ที่จริงนวินดาไม่แน่ใจหรอกว่าเขตชลเป็นแฟนกับดาราจริงหรือเปล่า 

แต่ว่าหล่อนเคยเห็นข่าวซุบซิบตามคอลัมน์ในเฟซบุ๊กบ่อยๆ ว่าทั้งสองคน 

ไปไหนมาไหนด้วยกันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าดาราสาวจะให้

สมัภาษณ์ว่าเป็น ‘กลัยาณมติร’ กต็าม

“แต่บื้อเคยถามลุงหมกึ ลุงหมกึบอกว่าพี่เชรเีป็นแค่เพื่อนนี่นา”

“แหม...ท�าอย่างกับไม่เคยอ่านข่าวดารานะไอ้บื้อ” นวินดาปักใจเชื่อ

ไปเกินครึ่งแล้ว “เห็นบอกอย่างนี้กี่คู่ๆ สุดท้ายก็เปิดตัวเป็นแฟนกันทุกท ี

เผลอๆ ประกาศมาอกีทอีาจเป็นข่าวแต่งงานสายฟ้าแลบเลยกไ็ด้” 

“กจ็รงิแฮะ” สมุนน้อยเริ่มคล้อยตามค�าพูดของลูกพี่สาววยักระเตาะ 

“แล้วแบบนี้พี่ผึ้งจะท�าไง ลุงหมกึมแีฟนแล้ว ส่วนลุงหมกีด็นัเล่นตวั”

“ที่จรงิมนักพ็อมหีนทางอยู่ แต่มนัไม่ใช่วธิขีองนางเอกนี่ส”ิ

เดก็ชายขมวดคิ้ว ก่อนจะเบกิตากว้างเมื่อหาค�าตอบให้ตวัเองได้

“หา! พี่ผึ้งจะปล�้าลุงหมที�าผวั?”

“เฮ้ย!” นวินดารีบยื่นมือไปปิดปากอีกฝ่าย กวาดตามองไปรอบๆ 

เพราะอดกลัวไม่ได้ว่าจะมีคนงานผ่านมาได้ยินเข้า “พูดบ้าอะไรของแก  

เดี๋ยวใครได้ยนิเข้ากเ็ข้าใจผดิกนัหมด”

นวนิดาเอด็ ยอมรบัว่าหล่อนต้องการแต่งงานเป็นภรรยาของเขตพนา 

แต่กใ็ช่ว่าหล่อนต้องการปล�้าเขาจรงิๆ เสยีหน่อย สาวน้อยตั้งใจเอาไว้แล้ว

ด้วยซ�้าว่าหากดอกเตอร์หนุม่ยอมหลวมตวัจดทะเบยีนสมรสด้วยจรงิๆ ค่อย

หาทางบ่ายเบี่ยงเรื่องบนเตยีงทหีลงั

“อื้อออ” บื้อประท้วง พยายามแกะมอืลกูพี่สาววยักระเตาะที่ปิดแน่น

มาถงึจมูกจนเขาแทบหายใจไม่ออก “พี่ผึ้งจะฆาตกรรมบื้อหรอืไง”

“กใ็ครใช้ให้พูดจาซี้ซั้วล่ะ พี่เคยปล�้าใครที่ไหนกนั”

“ก็พี่ผึ้งพูดเองว่าไม่ใช่วิธีของนางเอก บื้อเห็นพวกนางร้ายในละคร
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เวลาที่อยากได้พระเอกจนตัวสั่นก็ใช้วิธีวางยานอนหลับแล้วจับปล�้าท�าผัว 

ทั้งนั้น” เดก็ชายโต้ตอบซื่อๆ ยงัคงไม่คดิว่าตวัเองพูดผดิด้วยซ�้า

นวนิดาไหวไหล่เลก็น้อย 

“นั่นมนัวธิขีองนางร้ายยุคดกึด�าบรรพ์”

“จะบอกว่าตวัเองเป็นนางร้ายยุคสี่จวี่างั้น”

“ร้ายอะไรเล่า พี่เป็นคนใสๆ” นวนิดายิ้มหวาน แต่แววตากลบัเจ้าเล่ห์

เสยีจนเดก็ชายที่วิ่งตามก้นหล่อนมาตั้งแต่เลก็ๆ อดขนลกุซูไ่ม่ได้ สมนุน้อย

ถึงกับกลืนน�้าลายลงคออึกใหญ่ ลงถ้าลูกพี่ของเขาพูดว่า ‘ใสๆ’ ทีไร 

เหตุการณ์ต่อจากนี้มแีต่จะ ‘ไสยๆ’ สถานเดยีว!



อาทิตย์อัสดงทอแสงลงตกกระทบบึงบัวขนาดใหญ่ย่านชานกรุง 
ตดิกนันั้นคอืเรอืนไม้ทรงไทยประยุกต์ ซึ่งมรีะเบยีงกว้างเปิดให้บรกิารเป็น

ร้านอาหารภายใต้ชื่อ ‘เรอืนกุมารกิา’ 

ดอกเตอร์พนสั พยคัฆา...บดิาของเขตพนาเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่ง

นี้ ทุกๆ เย็นหากไม่ติดธุระอะไร เขตพนากับเขตชลจึงมักกลับมากินข้าว

ฝีมือพ่อ ชวนกันคุยเรื่องสัพเพเหระตามประสาพี่น้อง บางครั้งถ้าลูกค้าไม่

เยอะมากนกั พนสักบัภรรยากจ็ะมานั่งร่วมโต๊ะด้วย แต่วนันี้คอ่นข้างพเิศษ

กว่าวนัอื่นๆ เพราะมน้ีองสาวคนสุดท้องกบัสามหีนุม่ราชนกิลุเดนิทางมาร่วม

รบัประทานอาหารด้วย

แม้แต่งงานไปนานเกอืบครึ่งปีแล้ว แต่กุมารกิากย็งัคดิถงึพอ่แมแ่ละ

พี่ชายทั้งสองจนอดไม่ได้ที่จะต้องขออนุญาตหม่อมราชวงศ์นพคุณมากิน 

ข้าวที่บ้านทกุเยน็วนัพธุ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคณุชายจะเป็นฝ่ายขบัรถพามาเอง 

เว้นเสยีกแ็ต่วนัที่ตดิงานส�าคญัจรงิๆ ถงึให้คนอื่นมาส่ง 

“อุ๊ย!” กุมารกิาอุทาน ดวงตาเบกิกว้างพลางยกมอืกุมท้องที่นูนกว่า

๒
ลุงหมีขั้วโลก
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ปรกต ิเพราะตั้งครรภ์มานานกว่าสบิแปดสปัดาห์ ท่าทางตกอกตกใจนั้นท�าให้

พี่ใหญ่ของบ้านอดห่วงไม่ได้

“เป็นอะไร มด” เขตพนาไถ่ถาม มองน้องสาวที่ก�าลงักะพรบิตาปรบิๆ 

อยู่บนเก้าอี้ตรงข้าม

“เหมอืนลูกจะเริ่มดิ้นแล้วเลยค่ะ”

“จรงิเหรอ...” หญงิวยักลางคนที่นั่งอยูห่วัโต๊ะมท่ีาทางตื่นเต้น “แบบนี้

เป็นสญัญาณที่ดนีะ ตอนแม่ท้อง...มดกช็อบดิ้นเวลาแม่กนิข้าวแบบนี้ละ”

“ไหน” หม่อมราชวงศ์นพคุณอดไม่ได้ที่จะยื่นมือไปคล�าท้องภรรยา 

ก่อนจะยิ้มน้อยๆ อย่างยินดีปรีดาที่สัมผัสได้ถึงแรงดิ้นเบาๆ ของลูกน้อย 

“จรงิด้วย”

“ไหนๆ” เขตพนารีบลุกจากเก้าอี้ประจ�าตัวไปย่อกายลงทางซ้ายมือ

น้องสาว “ขอลุงหมฟีังเสยีงหลานหน่อย”

ขณะที่พี่ชายคนโตเอยีงหูไปแนบลงกบัท้องน้องสาว พี่ชายคนรองก็

ลกุจากเก้าอี้ไปย่อกายนั่งลงทางขวามอืหล่อน โดยไม่ได้สนใจเลยว่าจะแทรก

เข้ากึ่งกลางระหว่างสามีภรรยา แม้หม่อมราชวงศ์นพคุณจะมีสีหน้าเหวอๆ 

แต่เขตชลกห็าได้แคร์ไม่ เขาก้มลงแนบหูกบัท้องของกุมารกิาเช่นกนั

“ไม่เหน็ได้ยนิเลย”

“อยู่ทางนี้” เขตพนาเงยหน้าขึ้น บุ้ยใบ้ให้น้องชายคนรองแนบหูลง

บรเิวณเดยีวกบัที่เขาลองฟังเมื่อครู ่ครั้นได้ยนิเสยีงดิ้นเบาๆ ของหลานชาย

ตวัน้อย เขตชลกย็ิ้มร่า

“จรงิด้วย!” ว่าแล้วชายหนุม่กเ็งยหน้าสบตาน้องสาวด้วยความตื่นเต้น 

“หลานลุงหมกึดิ้นแรงมาก”

“แบบนี้ท่าทางจะดื้อเหมือนแม่แน่ๆ” เขตพนาสัพยอกพลางก้มลง

แนบหูฟังเสียงหลานตัวน้อยอีกครั้ง กุมาริกาจึงอดข�าไม่ได้ที่พี่ชายทั้งสอง

ของหลอ่นมามะรุมมะตุม้อยู่ข้างๆ แย่งกนัฟังเสยีงหลานดว้ยอาการตื่นเต้น

เหมอืนเดก็เห่อของเล่น ทั้งๆ ที่อายุสามสบิสี่สามสบิห้ากนัแล้ว 
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แต่จะว่าไปก็ไม่แปลก...หล่อนเองก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันเพราะเพิ่ง

เคยท้องครั้งแรก และลูกของหล่อนก็เพิ่งจะส่งสัญญาณของการมีชีวิตให้รู้

เป็นครั้งแรกเช่นกนั

“พอแล้ว...” กุมารกิาอยากกนิข้าวต่อ “มดจะกนิข้าว”

“เดี๋ยวก่อนส ิพี่ยงัได้ยนิไม่ค่อยถนดัเลย” เขตชลยงัคงเห่อหลาน เขา

รอจังหวะที่เขตพนาเงยหน้าขึ้นแล้วแนบหูลงไปฟังเสียงหลานดิ้นอีกครั้ง 

หม่อมราชวงศ์นพคุณจงึอดกระแอมขดัไม่ได้

“แต่ผมว่าให้มดกนิข้าวก่อนดไีหมครบั”

“ใครถาม” เขตชลหนัไปหาเรื่อง เพราะแต่ไหนแต่ไรเขากไ็ม่ค่อยชอบ

หน้าอกีฝ่ายมากนกั “ลงุกบัหลานเขาจะคยุกนั เป็นคนนอกไม่ต้องออกความ

คดิเหน็”

“ใช่” เขตพนาสนบัสนุนน้องชาย “พูดมาก เดี๋ยวเอามดคนืเลย”

“เอ่อ...” หม่อมราชวงศ์นพคุณตะลงึ ก่อนจะหวัเราะน้อยๆ อย่างไม่

อยากเชื่อ “ผมเป็นพ่อของลูกมดนะครบั”

“พ่อของลูกแล้วไง” เขตชลเลกิคิ้ว ดวงตาวาววบัอย่างไม่สบอารมณ์

ที่อกีฝ่ายอ้างสทิธิ์เหนอืกว่า “ผมกบัพี่หมเีป็นคนเลี้ยงมดมาตั้งแต่เดก็ๆ ถ้า

ไม่มผีมกบัพี่หม ีมดคงไม่โตมาให้คุณชายขอไปเป็นเมยีได้ เพราะงั้นคงไม่

ต้องให้อธิบายว่าระหว่างผมกับพี่หมี และคุณชาย...ใครมีสิทธิ์ในตัวหลาน

มากกว่า”

“ดูมัน” ดอกเตอร์พนัสหัวเราะข�า ไม่อยากเชื่อเลยจริงๆ ว่าลูกสาว

ของเขาแต่งงานไปนานขนาดนี้ ลูกชายทั้งสองจะยังท�าตัวเป็นจงอางหวงไข่

เหมอืนเดมิ “คุณชายอย่าไปถอืสาเลยนะ พวกไม่มปีัญญาท�าเองกแ็บบนี้”

“พ่อ...” สองเขตลุกขึ้นยนืประสานเสยีงท้วง ไม่อยากเชื่อเลยว่าบดิา

จะเข้าข้าง ‘คนนอก’ อย่างหม่อมราชวงศ์นพคุณเสยีได้

“ก็มันจริงนี่หว่า!” ดอกเตอร์พนัสยืนกรานว่าไม่ได้พูดอะไรผิดไป 

“น้องจะเป็นแม่คนอยูแ่ล้ว แทนที่พวกแกสองคนจะหวงไม่เข้าเรื่อง เอาเวลา
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ไปหาลูกสะใภ้ให้พ่อดกีว่าไหม”

“นั่นน่ะสคิะ” กมุารกิาหวัเราะคกิคกั ก่อนจะถอืโอกาสแทก็ทมีกบัพ่อ

เสียเลย “พี่หมีกับพี่หมึกชอบท�าเหมือนมดเป็นเด็กอยู่เรื่อย ถ้าจะหวงมด

ขนาดนี้ ตอนนั้นยกให้คุณชายท�าไม”

“กถ็้าไม่ใช่เพราะไอ้...” 

เขตชลยงัพูดไม่ทนัจบประโยค เสยีงกระแอมเบาๆ ของมารดากท็�าให้

เขาชะงกั จ�าได้ว่าอกีฝ่ายไม่ชอบให้ใช้ค�าหยาบกบัราชนกิุลหนุ่ม เหตุผลคอื

ถงึแม้ไม่อยากให้เกยีรตคิุณชาย แต่กค็วรจะให้เกยีรติราชสกุลเขาบ้าง 

“ถ้าไม่ใช่เพราะคุณชายเป็นคนที่มดรัก คิดว่าพวกพี่อยากยกให้นัก 

เหรอ”

หม่อมราชวงศ์นพคณุยิ้ม มองหน้าภรรยาอย่างรูใ้จกนัดว่ีาลกึๆ แล้ว

สองเขตก็วางใจในตัวเขา เพียงแต่ที่ต้องท�าเข้มก็เพราะห่วงว่าเขาจะท�าให ้

กุมาริกาผิดหวัง ยิ่งตอนที่ภรรยาก�าลังตั้งท้องแบบนี้ เปอร์เซ็นต์ที่สามีจะ

แอบนอกใจมสีูง แต่ส�าหรบัเขาแล้วเรยีกว่าไม่มทีาง 

“พี่หม ีพี่หมกึ อย่าห่วงเลยครบั ผมไม่มทีางท�าให้มดเสยีใจแน่นอน”

“กห็วงัว่าจะไม่ดแีต่ปาก” น�้าเสยีงของเขตพนาราบเรยีบเช่นเดยีวกบั

สหีน้า แต่แววตากลบัมปีระกายเชอืดเฉอืนเบาๆ “ถ้าผมรูว้า่คณุชายแอบไป

มกีิ๊กตอนที่มดท้อง รบัรองศพไม่สวยแน่”  

“ถ้าพี่หมีไม่เชื่อผม งั้นลองถามมดดูเองดีไหมครับ” หม่อมราชวงศ์

หนุม่หนัไปหาภรรยา นยัน์ตาหวานหยดราวมดจะไต่ “ผมเลกิงานกก็ลบับ้าน

ตรงเวลาทุกวนั แถมยงัท�าการบ้านทุกคนืไม่เคยขาด แปลว่าไม่ได้แอบไปมี

กิ๊กที่ไหนหรอกเนอะ”

“คุณเก้า...” กุมาริกาหน้าร้อน อดไม่ได้ที่จะตีแขนสามีเบาๆ ที่พูด

เรื่องนี้ต่อหน้าพี่ชายสองคนของหล่อน แต่เวลาเดียวกันก็พอเดาได้ว่าเขา

อยากแกล้งเอาคืนบ้าง และดูเหมือนว่าจะได้ผลอย่างมากเสียด้วย ตอนนี้

สองเขตถงึได้ยนืนิ่งงนัเหมอืนถูกก�าปั้นหนกัๆ ชกเข้ากลางใจอย่างแรง!  
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“อะ...ไอ้คุณชาย!” เขตชลกัดฟันกรอดๆ พลางชี้หน้าอีกฝ่าย “มด

ท้องโตขนาดนี้ยงัไม่รู้จกัละเว้น นี่ถ้ามดแท้งขึ้นมาใครจะรบัผดิชอบ”

“หื่นพร�่าเพรื่อไม่รูก้าลเทศะ” เขตพนาร่วมต�าหนน้ิองเขย ก่อนจะหนัไป

อบรมน้องสาวด้วยอีกคน “มดก็อย่าไปตามใจคุณชายมาก ท�าอะไรคิดถึง

ลูกให้มากๆ รู้ไหม โอ๊ย...” 

สองเขตสะดุ้ง หันขวับไปมองประมุขหญิงของบ้านที่ลุกจากเก้าอี้มา

ดงึหูพวกเขาคนละข้างด้วยความหมั่นไส้ 

“เลิกเพ้อเจ้อได้แล้ว อายุตั้งสามสิบกว่าแล้วยังจะท�าตัวเป็นเด็กหวง

ของเล่นอยู่ได้” มุลลิาอบรมลูกชายตวัโตๆ ของหล่อนที่ชอบวางท่าข่มลูกเขย

อยู่เรื่อย

“แม่...” 

“ไปนั่งที่” เสยีงเข้มๆ นั้นบ่งบอกว่าไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะให้ประท้วง 

สองเขตจงึได้แต่ยนืนิ่ง ก่อนจะพร้อมใจกนัหนัไปมองคุณชายตาขุ่นราวกบั

จะบอกเป็นนยัๆ ว่า...วนัพระไม่ได้มหีนเดยีว! 

ร่างสูงราวร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรของสองหนุ่มขี้หวงเดินตามกัน

ไปนั่งลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม หม่อมราชวงศ์นพคุณจึงยิ้มขบขันนิดๆ ก่อน

จะหันไปตักแกงเขียวหวานเนื้อใส่ในจานของภรรยา เพราะจ�าได้ว่าหล่อน

โปรดปรานเป็นพเิศษ

“แล้วนี่หมอนดัอกีทเีมื่อไรจ๊ะ” มุลลิาเริ่มไถ่ถามบุตรสาว เมื่อเหน็ว่า

บรรยากาศดีๆ  บนโต๊ะอาหารเริ่มหวนกลบัคนืมาอกีครั้ง 

“พุธหน้าค่ะแม่” กุมาริกายิ้ม “มดก�าลังจะบอกอยู่เหมือนกันว่าคง 

ไม่ได้มากินข้าวเย็นด้วย แต่จะมาค้างวันงานครบรอบสิบปีฟาร์มพี่หมีแทน

นะคะ” 

หล่อนพยักพเยิดไปทางพี่ชายคนโตที่ก�าลังตักข้าวเข้าปาก จ�าได้ว่า

ฟาร์มเพาะรกัก�าลงัจะก้าวเข้าสู่ปีที่สบิแล้ว ซึ่งแต่ละปีพี่ชายคนโตของหลอ่น

มักจัดงานเลี้ยงเล็กๆ ตอบแทนพนักงาน เพราะถือว่าทุกคนมีส่วนท�าให้
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กจิการของเขาเตบิโต ส่วนกมุารกิากไ็ม่เคยพลาดที่จะไปร่วมขอบคณุเช่นกนั

“จ้ะ” มุลลิาตอบรบัเสยีงนุ่ม “เอาไว้แม่จะท�าความสะอาดห้องรอ” 

“ขอบคณุค่ะแม่” กุมารกิารบัประทานอาหารหมดจานกย็กแก้วน�้าขึ้น

ดื่ม 

หม่อมราชวงศ์นพคณุสงัเกตว่าคนอื่นๆ เองกเ็ริ่มอิ่มกนัแล้วจงึขอตวั

กลบั

“งั้นเดี๋ยวผมกบัมดขอตวักลบัเลยดกีว่านะครบั” 

หญงิวยักลางคนยิ้ม พอจะรูอ้ยูว่่าหม่อมราชวงศ์นพคณุมงีานต้องท�า

แต่เช้า จงึต้องรบีกลบัไปพกัผ่อนที่บ้าน 

“ขบัรถดีๆ  นะคะ คุณชาย”

“ครับ” ราชนิกุลหนุ่มไหว้ลาพ่อตาแม่ยาย แต่ส�าหรับพี่ชายสองคน

ของภรรยา...เขากลบัเพยีงแค่ยิ้มลาเฉยๆ เนื่องจากตวัเองอายุมากกว่าสอง

สามปีได้ “ผมพามดกลบัก่อนนะครบั พี่หม ีพี่หมกึ”

สองเขตเพยีงแค่พยกัหน้าน้อยๆ ไม่ได้พดูอะไรเพราะเกรงใจบพุการี

ที่ยงันั่งร่วมโต๊ะอยู ่แต่เมื่อกมุารกิาหนัไปกอดลามารดาและหอมแก้มหนึ่งท ี

ก่อนจะลกุมาหอมแก้มพวกเขาชนดิไม่ให้น้อยหน้า หวัใจของสองหนุม่กเ็ริ่ม

พองฟูด้วยความสขุ ต่างฝ่ายต่างรูส้กึว่าต่อให้กมุารกิาแต่งงานไปแล้ว หล่อน

กย็งัเป็นน้องน้อยคนเดมิของพวกเขาอยู่

“มดกลบัก่อนนะพี่หม ีพี่หมกึ วนังานเจอกนั” 

“อื้อ จะท�าอะไรกร็ะวงัๆ ด้วยล่ะ ไม่ได้ตวัคนเดยีวแล้ว อย่าซนมาก

รู้ไหม” เขตพนาลูบศรีษะน้องสาว ดวงตามปีระกายห่วงใยจนล้น 

“รู้แล้วค่า...พ่อ” หล่อนแกล้งตอบประชดเสียงใส ทุกคนจึงหัวเราะ

น้อยๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะบางครั้งเขาก็เจ้าระเบียบกับหล่อน

มากกว่าพ่อแท้ๆ เสียอีก จากนั้นก็ก้าวไปหอมแก้มดอกเตอร์พนัสเป็นคน

สุดท้าย “มดกลบัก่อนนะคะ” 

“รบีไปเถอะลูก เดี๋ยวจะถงึบ้านดกึ” 
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เป็นที่รู้กนัโดยทั่วไปว่าช่วงเยน็ๆ แบบนี้การจราจรค่อนข้างตดิขดั 

คล้อยหลังที่กุมาริกาก้าวลงบันไดร้านอาหารไปโดยมีสามีคอยดูแล

อย่างใกล้ชิด คนเป็นพ่อแม่ก็อดปลื้มใจไม่ได้ที่เห็นลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝา 

เหลอืกแ็ต่ลูกชายอกีสองคนนี่ละที่ไม่รู้จะหาฝั่งหาฝาได้เมื่อไร 

ล�าพงัเขตชลอาจจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนกั เพราะดเูหมอืนแคย่งัสนกุ

กบังานและยงัไม่เจอคนที่ใช่ ผดิกบัเขตพนาที่เคยผดิหวงักบัรกัครั้งแรกเมื่อ

หลายปีก่อนจนดูเหมอืนอยากครองตวัเป็นโสดตลอดไป

“แม่นะแม่...เมื่อกี้ท�าอะไรไม่ไว้หน้าผมกบัพี่หมบี้างเลย” เขตชลเปิด

ฉากพ้อ นกึถงึตอนถูกท�าโทษด้วยการดงึหแูล้วกย็งัขายหน้าคณุชายไมห่าย 

“นั่นสิครับ” เขตพนาเองก็แสนขัดอกขัดใจ “ทีกับลูกเขยละบอกให้

พวกผมให้เกยีรต ิฮ!ึ ล�าเอยีงเหน็ๆ”

“กค็ุณชายเขาไม่เกเรเหมอืนเราสองคนนี่ แล้วตกลงว่าไง...เมื่อไรจะ

หาลูกสะใภ้ให้แม่”    

“เอ่อ...ผมเพิ่งนกึได้ว่ามงีานที่รสีอร์ต ถ้ายงัไงผมขอตวัก่อนดกีว่านะ

ครบั” เขตชลไม่พดูเปล่า ยกนาฬิกาข้อมอืขึ้นมาดดู้วยสหีน้าจรงิจงั ก่อนจะ

ลุกออกไปทางหน้าร้านอาหารทนัท ี

ดอกเตอร์พนสักบัมุลลิาหนัขวบัมามองลูกชายคนโตเป็นตาเดยีวกนั

“ผมกท็�างานวจิยัค้างเอาไว้ครบั” เขตพนาไม่รอช้าที่จะลกุไปยงัประตู

หลังร้าน ซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อไปยังเรือนที่พักอาศัย คนเป็นมารดาจึงอด

ถอนหายใจไม่ได้

“ดูลูกพ่อส ิพูดเรื่องนี้ทไีรกร็บีชิ่งทุกท”ี 

“ลูกพ่อแล้วไม่ใช่ลูกแม่หรือไงล่ะ” พนัสกระเซ้า ก่อนจะลุกขึ้นยืน

พลางเรยีกพนกังานเสร์ิฟในร้านให้มาช่วยกนัเกบ็โต๊ะ ตั้งใจว่าอกีเดี๋ยวจะไป

ดูแลงานครวัต่อ 

มุลลิาลุกขึ้นตามสาม ี

“แม่ละอยากรู้จรงิๆ ว่าผู้หญงิแบบไหนถงึจะเอาเจ้าสองเขตอยู่ หรอื
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ว่าแม่จะจบัคลุมถุงชนกบัลูกสาวเพื่อนแม่ไปจรงิๆ เลยดคีะ”

“อย่าเพิ่งใจร้อนดีกว่า ลูกเราเป็นผู้ชาย รอให้สักสี่สิบก็ยังไม่สาย” 

พนสัพอจะเข้าใจนสิยัของหนุ่มๆ วยันี้ตามประสาคนที่เคยผ่านช่วงเวลารกั

อสิระมาก่อน “ของแบบนี้บทจะมากม็าเอง หรอืบางทอีาจจะมาเรว็ชนดิที่เรา

ตั้งรบัไม่ทนัเลยกไ็ด้นะ”

“ปู่เลก็ ย่าเลก็ขา” 

เสยีงหวานใสแว่วมากระทบโสต ดอกเตอร์พนสักบัภรรยาหนัไปมอง

ต้นเสยีงกพ็บว่านวนิดาก�าลงัก้าวขึ้นบนัไดเรอืนมา

“อ้าว หนูผึ้ง” มุลลิายิ้มทกั ตั้งแต่มาลงทุนเปิดร้านอาหารในละแวก

นี้เมื่อสิบกว่าปีก่อน หล่อนก็ได้รู้จักกับย่าของอีกฝ่ายที่เป็นคนกว้างขวาง 

หากพูดชื่อคุณนายเครือวัลย์ ชาวบ้านละแวกนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะ

นอกจากจะเป็นเจ้าของสวนมะม่วงชื่อดงัของจงัหวดัแล้ว ยงัเป็นเจ้าของที่ดนิ

อกีหลายผนื 

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา คุณนายเครือวัลย์ปล่อยให้ชาวบ้านเช่า

ที่ดนิท�ากนิในราคาถกู บางครั้งใครมปัีญหาเดอืดร้อนไปขอให้ช่วย หากไม่ใช่

เรื่องเหลือบ่ากว่าแรง คุณนายไม่เคยปฏิเสธเลยสักครั้งเดียว แม้กระทั่ง

หล่อนกบัสามเีองยงัเคยขอค�าแนะน�าจากคุณนายหลายเรื่อง ด้วยเหตุนี้เอง

สองครอบครวัจงึสนทิกนัมาก

“มาได้ยังไงจ๊ะ” หญิงวัยกลางคนเปิดฉากไถ่ถามทันทีที่เด็กสาวก้าว

มาหยุดตรงหน้า เพราะต่อให้สวนของนวนิดาจะอยูต่ดิกบัฟาร์มเพาะรกั แต่

กไ็กลจากเรอืนกุมารกิาประมาณห้ากโิลฯ ได้

“น�้าผึ้งได้ยนิพวกคนงานในสวนคยุกนัว่าเสาร์นี้ฟาร์มเพาะรกัจะจดังาน

ครบรอบสบิปี เลยเอาของขวญัเลก็ๆ น้อยๆ มาฝากค่ะ” นวนิดายิ้มหวาน

พลางยื่นกระเช้ามะม่วงให้ผู้ใหญ่ มทีั้งมะม่วงเขยีวเสวย มะม่วงแรด และ

มะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง “น�้าดอกไม้ก�าลังหวานกรอบ กินกับข้าวเหนียว 

ฟินมากค่ะย่าเลก็”
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“โถ...” หญงิวยักลางคนรบักระเช้าของขวญัมาอย่างไม่คดิไม่ฝัน ก่อน

จะส่งต่อให้เด็กในร้านช่วยเอาไปไว้ในครัว “ที่จริงหนูผึ้งไม่ต้องล�าบากก็ได้ 

ช่วงนี้ต้องดแูลสวนคนเดยีวน่าจะเหนื่อยอยูแ่ล้ว มอีะไรให้ย่าเลก็ช่วยกบ็อก

ได้นะจ๊ะ”

“ขอบคุณย่าเล็กมากเลยค่ะ แต่ที่สวนมีน้าแสนคอยช่วยอยู่แล้ว...” 

เดก็สาวหมายถงึหวัหน้าคนงานเก่าแก่ที่ท�างานให้ย่าแท้ๆ ของหลอ่นมานาน 

“ขี่จักรยานมาเพลินๆ ก็เหมือนได้ออกก�าลังกายไปด้วย น�้าผึ้งไม่ล�าบาก

หรอกค่ะ แต่อยู่บ้านคนเดยีวบางทกีแ็อบคดิถงึคณุย่า พอไม่มคีณุย่าสกัคน...

บ้านหลงัเดมิๆ มนักว้างใหญ่ขึ้นเยอะเลย”

สีหน้าเศร้าๆ นั้นท�าให้คนเป็นผู้ใหญ่กว่าอดไม่ได้ที่จะลูบศีรษะเพื่อ

ปลอบประโลม

“คุณย่าท่านไปสบายแล้ว อย่าคดิมากเลยจ้ะ” 

“น�้าผึ้งรูค่้ะ ที่จรงิตอนนี้กเ็ริ่มท�าใจได้แล้ว...” นวนิดารูส้กึอย่างที่พดู

จริงๆ เชื่อว่าถ้าวิญญาณของย่าเฝ้ามองอยู่คงไม่ชอบใจนักถ้าหล่อนเสียใจ

นานๆ “เอาเป็นว่าน�้าผึ้งขออวยพรให้กิจการของปู่เล็กกับย่าเล็กเติบโตยิ่งๆ 

ขึ้นไปนะคะ ตอนแรกกว็่าจะเอามาให้วนังาน แต่ได้ยนิมาว่าเป็นงานภายใน 

กเ็ลยเอามาให้ล่วงหน้าดกีว่า”

“จริงๆ แล้วถ้าหนูผึ้งสะดวกจะมาสนุกด้วยกันก็ได้นะ” ดอกเตอร์

พนสัถอืโอกาสเชื้อเชญิ 

ดวงตากลมโตไหวระริกด้วยความตื่นเต้น ก็เหตุผลแท้จริงที่หล่อน

หอบกระเช้าผลไม้มาฝาก ใช่อยากอวยพรอย่างเดยีวเสยีที่ไหนกนัล่ะ!

“เอ่อ...จะดเีหรอคะ” สาวน้อยวยักระเตาะรบีป้ันหนา้เกรงใจ เกรงวา่

อกีฝ่ายจะระแคะระคายเสยีก่อนว่าอยากเข้าไปใกล้ชดิลกูชายคนโตของท่าน

“ช่วงนี้หนูอาจจะยงัอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ แต่ถ้าคุณย่าของหนูยงัอยู่กค็ง

อยากเหน็หนูยิ้มได้มากกว่า” 

“นั่นสิจ๊ะ” มุลิลาเห็นด้วยกับสามีวัยใกล้เกษียณ “ถ้าหนูผึ้งว่างก็มา
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เถอะ แต่ถ้าไม่สะดวกใจจรงิๆ กไ็ม่เป็นอะไรนะ ย่าเลก็เข้าใจ”

“ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะ น�้าผึ้งเกรงใจมากกว่า” นวินดารีบออกตัว

เนิ่นๆ เพราะถ้าพลาดจากงานนี้แล้วแผนการหา ‘ผู้ปกครองคนใหม่’ ของ

หล่อนคงยากจะส�าเรจ็ง่ายๆ “น�้าผึ้งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกบัคนในฟาร์ม แล้ว

กไ็ม่ได้เป็นอะไรกบัปู่เลก็ย่าเลก็นี่คะ”  

“ฮื้อ? ใครสอนให้คดิแบบนี้กนั” หญงิวยักลางคนท้วง “ฟาร์มเพาะ-

รักเติบโตมาขนาดนี้ได้ก็เพราะได้คุณย่าหนูช่วยแนะน�าอะไรตั้งหลายอย่าง 

และย่าเลก็เองกร็กัหนูเหมอืนลูกหลานแท้ๆ”

“ยิ่งตอนนี้คุณย่าของหนไูปสบายแล้ว พวกเรายิ่งอยากจะดแูลหนใูห้

ดทีี่สุด” ดอกเตอร์พนสัช่วยยนืยนัอกีเสยีง “อย่าไปคดิว่าตวัเองเป็นคนอื่น

คนไกลอกีนะ”

นวนิดายิ้ม ดวงตามปีระกายตื้นตนัจากหวัใจจรงิๆ 

“ปูเ่ลก็กบัย่าเลก็ใจดจีงัเลยค่ะ งั้นถ้าสมมตุนิ�้าผึ้งอยากจะฝากตวัเป็น

ลูกสาวจรงิๆ จะไม่รงัเกยีจน�้าผึ้งใช่ไหมคะ” เผลอพดูออกไปแล้วกไ็ด้แต่เม้ม

ปากน้อยๆ ไม่แน่ใจเหมอืนกนัว่าผูใ้หญ่จะมองหล่อนแบบไหน แต่ลกึๆ ของ

หวัใจกอ็ยากเรยีกใครสกัคนว่า ‘พ่อกบัแม่’ มานานมากแล้ว

“รงัเกยีจอะไรกนัล่ะ” หญงิวยักลางคนหวัเราะน้อยๆ ด้วยความอาร ี

“มีหนูผึ้งมาเป็นลูกสาวอีกคน บ้านนี้คงยิ่งคึกคักมากกว่า วันไหนเบื่อๆ  

เหงาๆ อยากแวะมากนิข้าวกบัพี่หม ีพี่หมกึ กม็าได้เลยนะ คดิเสยีว่าเป็นบ้าน

ของหนูผึ้งอกีหลงั”

“ขอบคุณนะคะ ย่าเลก็”

“เรยีกแม่กไ็ด้นะจ๊ะ”

“ค่ะ แม่...” นวนิดาเบาใจที่รูว่้าผูใ้หญ่ทั้งสองรกัและเอน็ดูหล่อน ผดิ

กบัเขตพนาที่ชอบท�าตวัเยน็ชาเหมอืนหมขีั้วโลก แต่เชื่อเถอะว่าทางสะดวก

ขนาดนี้แล้ว...จบงานครบรอบสิบปีฟาร์มเพาะรักเมื่อไร เขาได้ตกลงไปใน

บ่อน�้าผึ้งของหล่อนจนหาทางขึ้นไม่เจอแน่นอน



บริเวณสนามหญ้ากว้างของฟาร์มเพาะรักในค�่าคืนนี้ถูกใช้เป็น
สถานที่จัดงานสังสรรค์ ฟ่อนฟางจ�านวนมากถูกน�ามาประยุกต์เป็นโต๊ะกับ

เก้าอี้ชั่วคราว ตลอดจนใช้ตกแต่งเวทสี�าหรบัด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ซึ่งหลงั

จากเขตพนากล่าวเปิดงานเรยีบร้อย เจ้าหน้าที่เกษตรประจ�าฟาร์มจงึก้าวขึ้น

ไปรบัหน้าที่พธิกีรโดยมคีู่หูเป็นหนุ่มหวัใจแหววจากแผนกบญัช ีเพราะต่าง

มคีวามสามารถพเิศษในการสร้างความบนัเทงิให้คนรอบข้าง 

“ปีนี้รปูแบบงานแปลกตาจงัเลยค่ะ พี่หม”ี กมุารกิายิ้มให้พี่ชายคนโต

ที่เพิ่งกลบัมานั่งร่วมโต๊ะ ดวงตากลมโตกวาดมองไปรอบๆ แล้วกรู้็สกึได้ถงึ

กลิ่นอายของบ้านไร่กลางขุนเขา ทั้งๆ ที่อยู่แค่ชานกรุงเท่านั้น “น่ารักดี 

นะคะ ใครเป็นต้นคดิเหรอคะ”

เขตพนาไม่ทนัได้ตอบค�าถาม สาวสวยคนหนึ่งกก้็าวมาร่วมวงสนทนา

เสยีก่อน

“สวสัดคี่า...” 

เสยีงใสๆ นั้นท�าให้ทกุคนพร้อมใจกนัหนัไปหา ภาพที่เหน็คอืลกูสาว

๓
บ่อน�้ำผึ้งหวำนเจี๊ยบ
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ผู้จัดการฟาร์มที่มาประจ�าอยู่บ้านพักพนักงานกับพ่อตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา 

พอเรยีนจบกเ็ข้าท�างานในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จดัการมาได้หกปีกว่าแล้ว 

“เป็นยงัไงบ้างคะ งานปีนี้ถูกใจคุณหมแีละทุกๆ คนหรอืเปล่า”

“น่ารกัมากเลยจ้ะ” มลุลิาเป็นตวัแทนตอบค�าถาม เริ่มเดาได้เลาๆ ว่า

ใครเป็นต้นคิดเรื่องเอาวัสดุอุปกรณ์ในฟาร์มมาประยุกต์ใช้ตกแต่งงานวันนี้ 

“ไอเดยีหนูเกดแน่ๆ”

“ค่ะ” การะเกดยิ้มหวาน แก้มแดงระเรื่อยามที่ผู้ใหญ่เอ่ยชม “เกด

เหน็ว่าฟาร์มของเราจดังานแบบเดมิมาตลอด ปีนี้เลยลองเปลี่ยนดบู้าง ไหนๆ 

กค็รบรอบปีที่สบิทั้งท.ี..เลยคดิว่าน่าจะจดัให้ดูพเิศษกว่าทุกๆ ปีน่ะค่ะ” 

มลุลิาเหน็ด้วย ลูกชายคนโตของหล่อนเองกเ็ตรยีมของขวญัพเิศษมา

จับฉลากแจกคนงานในฟาร์มเช่นกัน ถือเป็นการตอบแทนที่ช่วยกันดูแล 

รบัผดิชอบงานในส่วนของตวัเองอย่างดี

แต่ไม่ทนัที่ใครจะได้พูดคุยอะไรต่อ เสยีงผวิปากแซว็ของหนุ่มๆ ที่

นั่งอยู่โต๊ะแถวทางเข้างานก็ท�าเอาเขตพนาอดหันไปมองไม่ได้ ชายหนุ่มถึง

กับตัวชาไป เพราะไม่คิดไม่ฝันว่าจะเห็นเด็กแสบของเขาก้าวเข้ามาในงาน

พร้อมลูกสมุนร่างจ�้าม�่า 

นวินดาอยู่ในชุดกระโปรงสีขาว บนศีรษะผูกเชือกคาดผมประดับ

ดอกไม้เล็กๆ ดูน่ารักอ่อนหวานผิดเพี้ยนไปจากวันธรรมดาอักโข ใบหน้า 

น่ารกัก�าลงัชะเง้อชะแง้หาใครบางคน ก่อนที่มลุลิาจะยกมอืขึ้นเป็นสญัญาณ

ให้หล่อนรู้ตวั  

“นั่นมัน...น้องผึ้งนี่ครับ” เขตชลหันไปหามารดา คิ้วหนาๆ เลิกขึ้น

อย่างประหลาดใจ “แม่เป็นคนชวนมาเหรอ”

“จ้ะ” มุลลิายิ้มรบั ก่อนหน้านี้ไม่ทนัได้บอก เนื่องจากเวลาค่อนข้าง

กระชั้นชดิ อกีทั้งหล่อนเองกม็วัแต่วุ่นอยู่กบังานในร้านอาหาร “เหน็หนูผึ้ง

ตวัคนเดยีวแล้วแม่ไม่อยากให้เศร้านานๆ เลยชวนมาสนกุด้วยกนั อย่างน้อย

กน็่าจะช่วยให้หายคดิถงึคุณย่าได้บ้าง”
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“สวสัดคี่ะ” นวนิดาก้าวมาถงึโต๊ะกย็กมอืไหว้ผู้ใหญ่ 

รอยยิ้มหวานใสบนใบหน้าน่ารักท�าเอาเขตพนาถึงกับใจกระตุกไหว 

เพราะมันเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เห็นหล่อนสวมชุดกระโปรงที่ไม่ใช่ชุด

นกัเรยีน ทั้งยงัแต่งหน้าแต่งตาจนดูเป็นสาวเตม็ตวัแบบนี้ ยิ่งเหน็หล่อนใน

ระยะใกล้ๆ เขายิ่งไม่อยากละสายตาไปมองทางอื่น 

“ฮนัแน่...ลุงหมถีงึกบัตะลงึ พี่ผึ้งของบื้อสวยใช่ไหมล่ะลุง” เสยีงเย้า

ของเดก็จ�้าม�่าท�าเอาชายหนุ่มวยัสามสบิห้าหลุดจากห้วงค�านงึ

เขตพนารบีตหีน้าขรมึ ไม่แน่ใจตวัเองเหมอืนกนัว่าเมื่อครู่นี้เผลอมอง

หล่อนด้วยสายตาแบบไหน แต่ที่แน่ๆ คอืเขารู้สกึไม่ชอบเอาเสยีเลยเมื่อเหน็

ว่าพวกคนงานหนุ่มๆ ต่างพากนัมองหล่อน

“ไร้สาระ” น�้าเสยีงของเขตพนาราบเรยีบเช่นเดยีวกบัสหีน้า ก่อนจะ

เบี่ยงประเดน็เรื่องที่ว่าสวยหรอืไม่สวยด้วยการต�าหนนิวนิดา “เป็นเดก็เป็น

เลก็ไม่ต้องรบีแต่งหน้ากไ็ด้ ชอบล่อเสอืล่อตะเข้หรอืไง”  

“หม.ี..” คนเป็นมารดาตแีขนก่อนจะเอด็ “ไปว่าน้องแบบนั้นได้ยงัไง”

“นั่นสคิะ” กมุารกิาเหน็ด้วย ทั้งยงัแอบสงสารสาวรุ่นน้องเพราะเข้าใจ

หวัอกลกูผู้หญงิเวลาแต่งตวัสวยๆ กย่็อมอยากได้ยนิค�าชมเชยมากกว่า “มด

ไม่เหน็ว่าน้องผึ้งจะแต่งตวัล่อเสอืล่อตะเข้ตรงไหนเลย ชุดกไ็ม่ได้โป๊ หน้าก็

ไม่เข้มเกนิ น่ารกัสมวยัดอีอก”

นวนิดาพยกัหน้าหงกึๆ เพราะความจรงิแล้วหล่อนกไ็ม่ได้อยากล่อเสอื

ล่อตะเข้สักนิด เป้าหมายแท้จริงของหล่อนในค�่าคืนนี้คือ ‘หมียักษ์ขั้วโลก’ 

ต่างหาก

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่มด” สาวน้อยวัยกระเตาะชินกับการถูกพ่อหมี

บ่น “ลุงหมีเขาหัวโบราณ ชอบเอาค่านิยมสมัยตัวเองยังหนุ่มๆ มาเป็น

บรรทดัฐานอยู่เรื่อย ทั้งที่วนัก่อนน�้าผึ้งเพิ่งบอกไปหยกๆ ว่าเดก็สมยันี้อายุ

สบิสี่ก.็..”

เสียงกระแอมของเขตพนาดังขึ้น ดวงตาคมดุมองคาดโทษเด็กสาว 
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ที่ก�าลงัจะพดูจาไม่น่ารกัต่อหน้าผูใ้หญ่เตม็โต๊ะ แต่นอกจากหล่อนจะไม่ส�านกึ

ผดิแล้ว ยงัยิ้มทะเล้นอกีด้วย

“กห็ดัแต่งหน้ากนัแล้ว...” นวนิดาหวัเราะคกิ ไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบ

วันนั้นออกมาจริงๆ เสียหน่อย เพราะต่อให้หล่อนดูเหมือนเด็กก๋ากั่นใน

สายตาเขา แต่หล่อนกร็ูก้าลเทศะและรู้ว่าเวลาอยูต่่อหน้าผูใ้หญห่ลายๆ คน

ควรวางตัวอย่างไร “หมายถึงน�้ายาอุทัยทิพย์ไง ไอเท็มยอดฮิตของเด็กๆ  

มอต้นที่โรงเรยีนเลยนะ”

“หึๆ ” เขตพนาหวัเราะเบาๆ ในล�าคอ ไม่แน่ใจเหมอืนกนัว่าวนันี้หล่อน

จะมาไม้ไหน 

การะเกดร้อนรนในใจที่เหน็เขาเอาแต่หรี่ตามองเดก็สาวอย่างประเมนิ 

เพราะหากไม่นบัรวมกมุารกิาที่เป็นน้องสาวแท้ๆ ของเขาแล้ว หล่อนไม่อยาก

ให้ผู้หญงิคนไหนมตีวัตนในสายตาเขาเลย

เดก็ผ!ี ตั้งใจแต่งตวัสวยมาเพื่อดบัรศัมหีล่อนชดัๆ

แต่ไหนแต่ไรการะเกดไม่ค่อยชอบหน้าอกีฝ่ายอยูเ่ป็นทนุ เหตุผลคอื

สวยเกนิหน้าเกนิตาไปมาก ทั้งยงัรปูร่างดมีส่ีวนเว้าสว่นโค้ง ผดิกบัหลอ่นที่

แบนเรยีบจนต้องเสรมิฟองน�้าตลอด แย่กว่านั้นคอืหล่อนสูงแค่ร้อยห้าสบิ-

ห้า ดูไม่สง่างามยามยนืข้างกนั

“แต่พี่เกดเห็นด้วยกับคุณหมีนะ” การะเกดไม่รอช้าที่จะร่วมออก

ความคดิเหน็ รมิฝีปากขยบัยิ้มอ่อนโยน ทว่าแววตากลบัเยาะหยนัมากกว่า 

“น้องผึ้งยงัเดก็อยู่ ไม่ควรแต่งหน้าหรอกจ้ะ เป็นเดก็หน้าสดน่ะดแีล้ว รบี

เอาเครื่องส�าอางไปฉาบแบบนี้จะท�าให้ ‘หน้าแก่’ เกนิวยัเปล่าๆ ที่พดูนี่กไ็ม่ใช่

ว่าอยากท�าให้น้องผึ้งเสยีเซลฟ์นะจ๊ะ พี่เกดกแ็ค่เป็นห่วงเฉยๆ”

“ขอบคุณพี่เกดมากค่ะ แต่น�้าผึ้งไม่ได้แต่งหน้าทุกวันคงไม่แก่ง่ายๆ 

อีกอย่างปีนี้เพิ่งย่างสิบแปดเอง ยัง ‘เอ๊าะ’ อยู่เลยค่ะ” นวินดาแกล้งพูด

ตดิตลก แต่จงใจเน้นค�าว่า ‘เอ๊าะ’ ใส่หน้าคนอายุมากกว่าเกอืบสบิปีเตม็ๆ 

เล่นเอาการะเกดถึงกับขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เพราะรู้เท่าทันในเจตนาเด็กแสบ 
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แต่คนอื่นๆ ที่ไม่ได้คดิอะไรกลบัยิ้มแกมหวัเราะอย่างเอน็ดูเสยีอกี 

“เอาละ ทกัทายกนัพอหอมปากหอมคอแล้ว ให้หนผูึ้งกนิอะไรอร่อยๆ 

ดกีว่า” มุลลิาเหน็ว่าอกีฝ่ายเพิ่งเดนิทางมาถงึงานหมาดๆ น่าจะยงัไม่ได้กนิ

อะไรมาจากที่บ้าน หล่อนจงึหนัไปสั่งผูช่้วยผูจ้ดัการสาวที่ยนือยู่ใกล้ตวั “หนู

เกด ไปบอกเดก็เอาของว่างมาเสริ์ฟให้หนูผึ้งหน่อยจ้ะ”

“เกดเหรอคะ” หล่อนทวนถามอย่างอึ้งๆ ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะต้อง

บริการเด็กผี แต่สีหน้างงๆ ของเจ้านายก็ท�าให้ตระหนักได้ว่าตัวเองอยู่ใน

สถานะลูกจ้าง “เอ่อ...ค่ะ”

การะเกดยิ้มแก้เก้อนิดๆ เผลอลืมตัวไปเสียสนิทว่าตัวเองเป็นใคร 

เพราะอยากจะเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชกิครอบครวัพยคัฆาเตม็แก่ แต่เมื่อยงั

ไม่อาจเป็นได้ในตอนนี้ หล่อนจึงได้แต่หมุนตัวออกไปท�าตามค�าสั่ง แล้ว

ช�าเลอืงมองเดก็แสบอย่างหมายมาดว่าหากตวัเองเลื่อนขั้นเป็นภรรยาเจ้าของ

ฟาร์มเมื่อไรจะไม่ยอมให้อกีฝ่ายเฉยีดเข้ามาในเขตฟาร์มเพาะรกัแน่!

“หนูผึ้ง บื้อ นั่งก่อนสจิ๊ะ”

“ขอบคณุค่ะ แม่” นวนิดายิ้ม นั่งลงบนฟ่อนฟางใกล้ๆ กบัที่หญงิวยั

กลางคนนั่งอยู่ก่อนแล้ว โดยที่บื้อเองกน็ั่งลงข้างๆ ลูกพี่สาววยักระเตาะ 

สรรพนามที่นวินดาใช้เรียกผู้ใหญ่เมื่อครู่ท�าให้เขตพนาอดแปลกใจ

ไม่ได้ 

“แม่?” เขาถงึกบัทวนถาม เลกิคิ้วน้อยๆ เพราะคดิว่าตวัเองอาจเพยีง

หูฝาด แต่สีหน้าประหลาดใจของน้องๆ อีกสองคนก็ราวกับจะตอกย�้าว่า

ได้ยนิไม่ผดิจรงิๆ 

“อ้อ” มลุลิาหวัเราะ เพิ่งนกึได้ว่ายงัไม่ได้บอกลกูๆ เรื่องนี้ “แม่กบัพ่อ

ตกลงกันว่าจะรับหนูผึ้งมาเป็นลูกสาวอีกคน ไหนๆ เราก็เป็นคนกันเอง  

ช่วยเหลอืเกื้อกลูกนัมาตลอด ส�านกังานหมอียูใ่กล้ๆ สวนของน้อง ต่อไปนี้ก็

ช่วยสอดส่องดูแลให้น้องด้วยนะ”

เขตพนานิ่ง หนัไปมองหน้าเดก็แสบอย่างไม่แน่ใจนกัว่าหล่อนมแีผน



ผั ก บุ้ ง  l  33

อะไรในใจ คราวก่อนมาอ้อนขอแต่งงานกบัเขา พอไม่ส�าเรจ็กไ็ปอ้อนขอเป็น

ลูกสาวพ่อแม่เขาแทน ยิ่งเห็นแววตาเจ้าเล่ห์ๆ ของหล่อน เขายิ่งไม่อยาก

ไว้ใจสกันดิ

วนันี้ตาขวากระตกุตั้งแต่เช้าแล้ว โบราณว่าขวาร้ายซ้ายด.ี..สงัหรณ์ใจ

ว่าจะมเีหตุร้ายชอบกล! 

เสียงเพลงลูกทุ่งจากศิลปินมือสมัครเล่นของฟาร์มดังคลอเคล้า
บรรยากาศสนุกสนานในงานสงัสรรค์ หลงัจากที่นวนิดาถูกเชญินั่งร่วมโต๊ะ

ไม่นาน มลุลิากข็อตวัไปเข้าห้องน�้า สามขีองหล่อนจงึอาสาออกไปเป็นเพื่อน 

“พี่มด ไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงจังเลยค่ะ” นวินดาถือโอกาสชวนคุย 

เพราะครั้งล่าสุดที่เจอกนัในงานสวดอภธิรรมศพคุณย่า หล่อนยงัจมอยู่กบั

ความสูญเสยีจนไม่มแีก่ใจถามไถ่สารทุกข์สุกดบิใครมากนกั “พี่มดสบายดี

นะคะ น้องในท้องกี่เดอืนแล้ว”

“เกอืบห้าเดอืนแล้วค่ะ” 

“โห...” นวนิดาครางอย่างอึ้งๆ ดวงตากลมโตจ้องเป๋งไปยงัท้องของ

สาวรุ่นพี่ที่นูนออกมามากกว่าปรกตแิค่นดิเดยีวเท่านั้น “เกอืบห้าเดอืนแล้ว

เหรอคะ นี่ถ้าไม่บอก น�้าผึ้งคดิว่าแค่สองเดอืนเอง ว่าแต่...ผูห้ญงิหรอืผูช้าย

คะ น่าจะรู้เพศแล้วหรอืเปล่า”

“รู้ได้สามสปัดาห์แล้วค่ะ เป็นผู้ชายนะ”

“งั้นต้องหล่อเหมอืนคณุชายแน่ๆ” นวนิดายิ้ม ดวงตากลมโตมองไป

ทางหม่อมราชวงศ์หนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆ ภรรยาของเขาอย่างชื่นชม ไม่รู้ตัว 

สกันดิว่าก�าลงัท�าให้อารมณ์ของเขตพนาขุน่มวั กระทั่งบงัเอญิเหลอืบไปเหน็

พ่อหมยีกัษ์จ้องหล่อนตาไม่กะพรบิ นวนิดาจงึอดประหลาดใจไม่ได้ “ลุงหมี

มองน�้าผึ้งท�าไมคะ หรอืว่าหน้าน�้าผึ้งมอีะไรตดิอยู่”

ความระรื่นไงล่ะ! เขตพนาไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าท�าไมถึง

หงุดหงดิแบบนี้ ทั้งๆ ที่หล่อนกไ็ม่ได้ก่อกวนอะไรเขาเหมอืนเคย 
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“มองว่าเมื่อไรเธอจะหยดุพดูเสยีท ีตั้งแต่มาถงึกเ็หน็จ้ออยูค่นเดยีว”

“เอ้า!” นวินดาอุทาน ไม่คิดว่าตัวเองท�าอะไรผิด “ก็น�้าผึ้งเป็นคน

มนุษยสัมพันธ์ดี ไม่เหมือนลุงนี่ เอาแต่นั่งนิ่งๆ เป็นหมีขั้วโลก คงเพราะ

แบบนี้แหละถงึไม่มใีครหลวมตวัมาเป็นแฟนด้วย”

“เดก็บ้า...” ชายหนุม่ผรสุวาทลอดไรฟันเบาๆ “พดูแบบนี้หมายความ

ว่าไง”

“ไม่เหน็เข้าใจยากตรงไหน” หล่อนย้อนพลางพยกัพเยดิไปทางกมุารกิา 

“ดอูย่างพี่มดสคิะ อ่อนกว่าลงุตั้งเป็นสบิๆ ปี แต่งงานจะมลีกูอยูแ่ล้ว ลงุเป็น

พี่ชายคนโตแท้ๆ ปล่อยให้น้องแซงหน้าก่อนได้ไง ระวังน้า...ชักช้าอืดอาด 

มากๆ พี่หมึกแซงไปอีกคน แล้วจะเหลือลุงเป็นตาแก่เดียวดาย จัดงาน

แซยดิไม่มลีูกมเีต้ามนัเหงานะลุง”

เขตชลหวัเราะพรดื ตรงข้ามกบัพี่ชายคนโตที่นอกจากข�าไม่ออกแล้ว

ยงัหน้านิ่วคิ้วขมวดอกีด้วย

“กถ็้าโลกนี้มแีต่ผู้หญงิอย่างเธอ ฉนัขออยู่เป็นโสดดกีว่า” 

จงัหวะนั้นเสยีงเพลงลูกทุง่ของนกัร้องมอืสมคัรเล่นจบลงพอด ีหลาย

คนจงึพร้อมใจกนัปรบมอื ก่อนที่พธิกีรจะก้าวขึ้นสู่เวทอีกีครั้ง

“จบไปแล้วนะครบัส�าหรบัเพลงแรกในค�่าคนืนี้ และเมื่อครู่นี้มนีกัร้อง

สาวสวยแอบกระซิบมาว่าอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังบ้าง พร้อมจะพบกับ

เธอกนัหรอืยงัครบั ถ้าพร้อมแล้ว...ขอเสยีงปรบมอืต้อนรบัสาวน้อยหน้ามน

คนหน้าหวาน หลานสาวของคุณนายเจ้าของสวนมะม่วงชื่อดัง น้องน�้าผึ้ง

เดอืนห้า หน้าสวย เสยีงใสกระชากวญิญาณคร้าบบบ”

นวนิดาถงึกบัอ้าปากหวอ กะพรบิตาปรบิๆ อย่างไม่รู้เลยว่าหล่อนไป

กระซบิบอกพธิกีรตั้งแต่เมื่อไร 

หรอืจะเป็นฝีมอืบื้อ? ลกูพี่สาววยักระเตาะหนัไปมองต�าหนสิมนุน้อย

ที่นั่งกินขนมอยู่ข้างๆ แต่อีกฝ่ายกลับส่ายหน้าปฏิเสธเป็นพัลวันจนชักไม่

แน่ใจแล้วว่าเป็นฝีมือใคร ปรกติแล้วบื้อไม่เคยกล้าโกหกหล่อน กระทั่ง
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เหลอืบเหน็การะเกดยนืยิ้มมุมปากอยู่ใกล้ๆ เวท ีค�าตอบที่ค้างคาใจกแ็ล่น

เข้ามาในสมอง

ที่แท้กฝ็ีมอืผู้ใหญ่ไม่รู้จกัโตนี่เอง!

“มเีรื่องเข้าใจผดิอะไรหรอืเปล่า” 

ค�าถามของเขตชลเรยีกความสนใจของเดก็สาวให้หนัไปหา แต่เสยีง

ปรบมือของเหล่าพนักงานตามโต๊ะต่างๆ ก็ท�าให้หล่อนคิดว่าไม่ควรปฏิเสธ 

สุดท้ายจึงตัดสินใจพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการลุกขึ้นไปกระซิบข้างหู

เขตพนา

“เดี๋ยวรอดูนะลุง ว่าผู้หญิงอย่างน�้าผึ้งจะมีใครอยากหลวมตัวบ้าง” 

หล่อนก้าวตรงไปข้างๆ เวทเีพื่อนดัแนะกบัเจ้าหน้าที่เครื่องเสยีง ดวงตากลม

โตมิวายช�าเลืองมองการะเกดนิดๆ เพราะเดาได้ว่าอีกฝ่ายอยากแกล้งให้

หล่อนขายหน้า แต่คนอย่างนวนิดาไม่เคยกลวัอะไรง่ายๆ ตอนนี้ถงึได้ก้าว

ขึ้นไปบนเวทพีร้อมกนักบัที่เสยีงดนตรเีพลงลูกทุ่งยอดนยิมดงัขึ้น

บรรดาพนกังานในฟาร์มปรบมอืให้ก�าลงัใจกนัเกรยีวกราว โดยเฉพาะ

เหล่าลงุๆ น้าๆ ดจูะชอบอกชอบใจเป็นพเิศษ เพราะมนัเป็นเพลงที่ประพนัธ์

ขึ้นมาเอาใจคนอายุมากโดยเฉพาะ

มเีมยีเดก็...ไม่ต้องตรวจเชก็ร่างกาย

น้องมยีาสมุนไพรเตรยีมเอาไว้...ให้พี่

ไม่ต้องระแวงกลวัเรี่ยวแรง...ไม่มี

อย่าได้เกรงกลวั ในตวัของน้องมขีองดี

ขอเพยีงแต่พี่...มหีวัใจรกัน้องจรงิ

“โห...” เขตชลถึงกับอึ้ง ไม่อยากเชื่อว่านวินดาจะร้องเพลงได้จริงๆ 

แม้ไม่ไพเราะเทยีบเท่านกัร้องออกแผ่นเสยีง แต่กร็ื่นหไูม่เบา เหนอืสิ่งอื่นใด

คือหล่อนยังแกล้งยักคิ้วหลิ่วตามาทางเขตพนาตอนร้องจบท่อนแรกราวกับ
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จะบอกความในใจกลายๆ เล่นเอาการะเกดร้อนรนในใจราวกบัมใีครเอาไฟ

มาสุม “ไม่คดิรบัไมตรบี้างหรอืไง พี่หม”ี

“พดูอะไรของแก” น�้าเสยีงของเขตพนาราบเรยีบ คิ้วหนาเลกิขึ้นนดิๆ 

อย่างไม่เข้าใจ 

“เดก็มนัชดัเจนขนาดนี้ยงัต้องให้แปลอกีเหรอ...” คนเป็นน้องยกแก้ว

เครื่องดื่มสอี�าพนัขึ้นพลางหนัไปหาแนวร่วม “จรงิไหมคุณชาย”

หม่อมราชวงศ์นพคณุนิ่ง ไม่แน่ใจว่าเขาเกี่ยวอะไรด้วย แต่คงเพราะ

ไม่บ่อยนกัที่พี่ชายของภรรยาจะพดูจาดีๆ  กบัเขาแบบนี้ ราชนกิลุหนุม่จงึอด

ไม่ได้ที่จะยิ้มและตอบไปตามตรง

“ครบั”

“นั่นไง” เขตชลแทบตบเข่าฉาด “คุณชายยงัดูออกเลย”

“ไร้สาระ” 

เขตพนาส่ายหัวพลางยกแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มบ้าง ทั้งยังอดหงุดหงิด 

ไม่ได้ที่เห็นคนงานหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ในฟาร์มลุกไปร�าหน้าเวทีเพื่อสนุก 

กบันวนิดา บางคนพอมเีงนิเดอืนเหลอืใช้กย็งัยื่นธนบตัรสแีดงให้ทปิหล่อน

เสยีอกี และเขาไม่ชอบเอาเสยีเลยที่เหน็หล่อนยิ้มรบัหน้าระรื่น สุดท้ายเลย

ต้องเบอืนหน้าหนมีาทางวงสนทนา 

“อีกอย่างฉันไม่ได้คิดอะไร ไม่ใช่เฒ่าหัวงูเหมือนคุณชาย แก่ไม่อยู่

ส่วนแก่ ยงัเต๊าะเดก็นกัศกึษาได้ลง”

“อ้าว...” ราชนิกุลหนุ่มข�า ไม่อยากเชื่อเลยว่าเออออห่อหมกแค่ค�า

เดยีวสั้นๆ สุดท้ายแล้วงานจะเข้าเขาอกีจนได้ เพราะครั้งที่ตามจบีกุมารกิา

ใหม่ๆ หล่อนยงัเป็นเพยีงนกัศกึษาฝึกสอนในโรงเรยีนเขาอยู่เลย และด้วย

อายุที่ต่างกันค่อนข้างมาก กว่าจะฝ่าด่านอรหันต์ของสองเขตได้ก็ต้องใช้

ความจรงิใจอกัโข

“คนเราถ้ารกักนัเสยีอย่าง อายุห่างกนักี่ปีกไ็ม่ส�าคญัหรอกครบั” 

“พูดได้ดี” เขตชลหัวเราะชอบใจ และเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เขา
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ญาตดิกีบัน้องเขยแบบนี้ “ค่อยสมกบัที่ยกมดให้หน่อย”

“นี่แกแปรพกัตร์ตั้งแต่เมื่อไร”

“ยังครับยัง” เขตชลยืนยันว่ายังอยู่ข้างพี่ใหญ่ของบ้านเหมือนเดิม 

“แต่บางเรื่องที่มนัด ีผมกต็้องว่าด ี เหมอืนอย่างเรื่องที่น้องผึ้งเป็นคนน่ารกั 

ผมกว็่าน่ารกั น่ารบัประทาน...เอ้ย! น่ารบัไมตรไีงครบั”

“ฉนัไม่หวังูเหมอืนแก กบัเดก็มธัยมแท้ๆ ยงัคดิลามกได้ลง” 

“คร้าบ พี่หมคีนด ีไม่หวังูจรงิๆ กด็แีล้ว” เขตชลหวัเราะขบขนั เมื่อ

เห็นพี่ชายยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มราวกับอยากยุติบทสนทนาเต็มแก่ “เพราะถ้า

เกดิหลวมตวัขึ้นมาจรงิๆ ประเดี๋ยวจะเจอข้อหาพรากผู้เยาว์ได้” 

เขตพนาแทบจะส�าลกัพรวด แต่กย็งัดทีี่ยั้งตวัเองไว้ทนั

บ้าฉบิ! เขาไม่ได้คดิอะไรกบันวนิดาจรงิๆ เสยีหน่อย เหตใุดถงึรูส้กึ

เหมอืนมมีวลสารมากมายแล่นเข้ามากระแทกใจแรงๆ แบบนี้ แล้วพอหนัไป

เห็นหล่อนยืนร้องเพลงอยู่ท่ามกลางความสนใจของสายตาหลายคู่ก็รู้สึกไม่

ชอบเอาเสยีเลย แม้ว่าหล่อนจะก�าลงัมองมาที่เขากต็าม

มผีวัแก่...แต่เสน่ห์หลากหลาย

หนุ่มๆ น่ะชดิซ้าย ลูกเล่นแพรวพราย...ดยีิ่ง

เอาอกเอาใจ ไม่ต้องเฝ้าคอยท้วงตงิ

อยากกนิอะไรกห็ามาให้ยอดหญงิ

สารพดัทุกสิ่ง ดจีรงิๆ หนอ...พ่อคุณ

จู่ๆ  กร็ูส้กึเหมอืนหล่อนก�าลงัยั่วโมโหเขา เพราะค�าพดูที่หล่อนทิ้งท้าย

เอาไว้ก่อนขึ้นเวทกี�าลงัวนเวยีนเข้ามาในสมอง

‘เดี๋ยวรอดูนะลุง ว่าผู้หญงิอย่างน�้าผึ้งจะมใีครอยากหลวมตวับ้าง’

นวนิดายกัคิ้ว ดูเหมอืนก�าลงัชอบใจที่มลีุงๆ น้าๆ หลายคนไปร�าอยู่

เป็นเพื่อนตรงหน้าเวท ี
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หนูได้ผวัแก่ แต่เนื้อหนงัไม่หย่อนยาน

ตามสเปกที่ต้องการ รกัชุ่มฉำ่าหวาน...อบอุ่น

มผีวัคราวลุง ไม่ยุ่งยากเปลี่ยนรกัเป็นทุน

สมชายชาตร ีมหีวัใจเป็นนกับุญ

พลงัรกัไม่สิ้นสูญ ไม่ว้าวุ่น...หวัใจ

เขตพนายกแก้วเหล้าขึ้นดื่มอีกครั้ง แต่เมื่อพบว่าไม่มีของเหลวไหล

เข้าปากกย็ิ่งหงดุหงดิกว่าเดมิจนอดไม่ได้ที่จะกระแทกแก้วลงบนโต๊ะอย่างแรง

“บื้อ” 

“คะ...ครบั” เดก็ชายที่ก�าลงัเพลนิอยู่กบัการกนิถงึกบัสะดุง้ ไม่แน่ใจ

ในอารมณ์ของอกีฝ่าย ตลอดเวลาที่เขตพนาก�าลงัคบีน�้าแขง็ชงเหล้า บื้อจงึ

เฝ้ามองอย่างระมดัระวงัตวั 

“ไปบอกลูกพี่แกให้กลบัลงมาได้แล้วไป ร้องไม่ได้เรื่องแล้วยงัอยาก

จะร้องอกี”

“หา...!” บื้อถงึกบัอทุานด้วยสหีน้าเหลอืเชื่อ “ระดบัรางวลัชนะเลศิของ

โรงเรยีนนี่ยงัไม่ได้เรื่องอกีเหรอลุง”

“เออ” เขาตอบห้วนๆ พลางยกแก้วเหล้าขึ้นมาถอื 

แววตาคมดุคู่นั้นท�าเอาบื้อไม่กล้าขัด ร่างจ�้าม�่ารีบลุกจากโต๊ะไปทาง

เวท ีซึ่งเป็นเวลาเดยีวกบัที่สาวน้อยข้างฟาร์มก�าลงัร้องเพลงท่อนสุดท้าย

มผีวัแก่...แต่มหีน้ามตีา

ตกเยน็คำ่ามา จะเตรยีมยาดองของดใีห้

อยากให้ดื่มกนิ บำารุงกำาลงั...ภายใน

พี่จ๋าอย่ากลวั ใครอุ้มตวัน้องไป

ทั้งนา...นอก นาใน ให้พี่ไถดำาทำาทั้งปี๑

๑ เพลง “มผีวัแก่” ศลิปิน : นดิ ปวณีา
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ใครแต่งเพลงนี้วะ!

เขตพนาเผลอจนิตนาการตามเนื้อเพลงแล้วอดใจเต้นโครมครามไม่ได้ 

ยิ่งคนร้องเป็นนวินดาที่เพียรส่งสายตามาหา โลหิตในกายก็ยิ่งสูบฉีดอย่าง

บอกไม่ถูก เพราะบางครั้งเขากร็ู้สกึว่านอกจากยั่วโมโหแล้ว หล่อนยงัยั่วให้

เขาอยากกระโจนเข้าคุกอกีด้วย

หล่อนกแ็ค่ร้องเพลง แค่ร้องเพลง... 

เขตพนาพยายามบอกตัวเองไม่ให้คิดฟุ้งซ่าน เพราะอย่างไรนวินดา 

ก็เป็นแค่เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อให้หล่อนจะแอบเชื้อเชิญเขาจริงๆ 

อย่างมากเขากไ็ด้แค่มองเท่านั้นเองแหละ!




