
รถกระบะสเีทากลางเก่ากลางใหม่แล่นไปบนถนนลาดยางที่เพิ่งท�า
เสรจ็ได้ไม่กี่วนั ทนัตแพทย์สาวป้ายแดงยงัคงชวนพี่ชายคุยจ้อจนคนนั่งฟัง

มาตลอดต้องเอ่ยแทรกบ้าง

“นี่ถามจรงิ ไม่เหนื่อยมั่งรไึง ตั้งแต่ขึ้นรถมายงัพดูไม่หยดุปากเลยนะ

เรา เรียนจบแล้วนึกว่าจะดูเป็นคุณหมอขึ้นมาบ้าง นี่เปล่าเลย ก็ยังเป็น 

ยายขวัญขี้โม้เหมือนเดิม” ชายหนุ่มหลังพวงมาลัยละสายตาจากท้องถนน 

ชั่วครู่แล้วยกมอืผลกัศรีษะขวญัระมงิค์เบาๆ อย่างเอน็ดู 

คนถูกหยอกท�าหน้ามุ่ย

“อะไรอะ พี่สิงห์ก็ คนเพิ่งหลุดจากความเครียดระดับสูงสุดก็ต้อง

ปลดปล่อยกนับ้างส ิหมอฟันน่ะ ใครไม่มาเรยีนไม่มทีางเข้าใจหรอก” รมิ-

ฝีปากอิ่มของสาวร่างเล็กเชิดขึ้นอย่างแสนงอน ดวงตากลมวาวราวลูกแก้ว

จ้องหน้าพี่ชายเพื่อขอความเหน็ใจ

“แต่ขวัญเล่าให้พี่ฟังตั้งแต่ตัวเมืองเชียงใหม่จนจะถึงบ้าน พี่ว่าพี่

ซาบซึ้งแล้วแหละ” น�้าเสยีงของสงิหาปกปิดความเอน็ดูสุดใจไว้ไม่มดิ

บทน�ำ
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“งั้นคุยเรื่องบ้านเราบ้างดีกว่า ไม่น่าเชื่อว่าขวัญไม่ได้กลับบ้านแค่ 

สี่เดอืน แถวบ้านเรานี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะ” 

ช่วงที่ศึกษาอยู่ในคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่หกนั้นขวัญระมิงค์

แทบไม่ได้กลบับ้านเลย เพราะทั้งเรยีนและฝึกท�าฟันอย่างหนกั

“ความเจริญมันไม่เข้าใครออกใคร พอถนนหนทางกลายเป็นถนน

ลาดยางคนก็มาอยู่เยอะขึ้น ตึกแถวร้านค้าผุดเป็นดอกเห็ด คราวนี้แหละ 

พี่ว่าความวุ่นวายคงมาเยอืนแล้วละ”

“กด็แีล้วไง ถนนด ีใครๆ กอ็ยากเดนิทางมาเที่ยว โครงการรสีอร์ต

ในฝันของพี่สงิห์จะได้เป็นจรงิซะท”ี

สิงหายิ้มกว้าง อดนึกถึงค�าพูดของแฟนสาวที่ก�าลังเรียนปริญญาโท

อยู่ต่างประเทศไม่ได้ หลังงานเลี้ยงส่งหล่อนไปเรียนต่อคืนนั้น เขาพา 

เนตรดาวไปนั่งคยุรมิระเบยีงหน้าบ้านหล่อน เสยีงใสราวระฆงัแก้วที่ดงัจาก

รมิฝีปากบาง ชายหนุ่มยงัจ�าได้ทุกถ้อยค�า

‘เนตรว่าบรรยากาศแถวบ้านเราเนี่ยเหมาะกับการท�ารีสอร์ตมากเลย 

ดอยสวยอากาศเยน็แบบนี้คนไม่เคยมาต้องปลื้มแน่ ความใฝ่ฝันอย่างหนึ่ง

ของเนตรคอืการมรีสีอร์ตเป็นของตวัเองนะคะ พี่สงิห์รู้รยึงั’

‘รูส้ ิเนตรเคยบอกพี่หลายหนแล้ว และพี่จะพยายามท�าให้มนัเป็นจรงิ

ให้ได้’

สิงหาคว้ามือนุ่มมากุมไว้ จ�าได้ดีว่าคืนนั้นเป็นคืนแรม ดวงดาวบน

ท้องฟ้าเปล่งประกายแข่งกบันยัน์ตาวบัวาวของแฟนสาว อากาศเยน็จดัของ

ฤดูหนาวในภาคเหนอืเป็นใจให้เขารั้งร่างเนตรดาวมาไว้ในอ้อมแขน

‘อะไรที่เนตรอยากได้ พี่จะหามาให้ทกุอย่าง เรยีนให้จบไวๆ นะคนด ี

แล้วรบีกลบัมาอยูบ้่านเรา พี่ว่าที่ดนิผนืใหญ่กลางหุบเขาแบบนี้เรายงัท�าอะไร

ได้เยอะ พฒันาให้เป็นรสีอร์ตได้สบาย พ่อพี่เปิดไฟเขยีวให้ท�าได้ตามที่เหน็

สมควรเลย’

‘งั้นพี่สิงห์วางแผนไว้เลยนะคะ เรียนจบจากอังกฤษเนตรจะกลับมา
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ช่วยงานแน่นอน’

‘ก่อนมาช่วยงานกต็้องแต่งงานกนัก่อนส ิรบีๆ จบแล้วบนิกลบัมาใช้

ชวีติกบัพี่ มาบรหิารรสีอร์ตด้วยกนันะ พี่จะให้ชื่อว่า ‘รสีอร์ตเนตรดาว’ ดมีั้ย’

‘โห! พี่สงิห์ฝันไปไกลกว่าเนตรอกี’ เนตรดาวซุกตวัองิแอบอกกว้าง

อย่างประจบ

‘ความฝันของเนตรคอืความฝันของพี่ด้วย พี่สญัญาจะท�าให้ได้เลย’

แล้วสงิหากท็�าตามสญัญาจรงิๆ เมื่อเนตรดาวจากไปเรยีนต่อปรญิญา

โท เขาค่อยๆ ศกึษาเตรยีมสานฝันเรื่องรสีอร์ตให้เป็นความจรงิขึ้นมา จน

เมื่อหล่อนใกล้ถึงก�าหนดกลับ เขาจึงถึงขั้นลาออกจากการเป็นอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยแล้วกลับมาเตรียมการท�าธุรกิจรีสอร์ต เริ่มจากปรับพื้นที่ซึ่ง

เป็นที่ดินผืนงามที่พ่อแม่แบ่งให้ ตามด้วยการจ้างเพื่อนสถาปนิกมือดีมา 

ช่วยคดิช่วยออกแบบภาพรวมของรสีอร์ต แม้ยงัอยูแ่ค่ในแผ่นกระดาษ แต่

ทุกอย่างก็พร้อมจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างทันทีหลังการแต่งงานของเขากับ

เนตรดาว

“ใจลอยไปถงึไหนแล้วคะพี่สงิห์ ขวญัถามว่าใกล้ผ่านบ้านพี่เนตรแล้ว 

พี่สงิห์อยากแวะหาแม่พี่เนตรมั้ย” เสยีงน้องสาวที่ดงัเจื้อยแจ้วดงึสงิหากลบั

มาสู่ภายในรถกระบะอกีครั้ง

“คงไม่ดกีว่า เหน็ว่าหลงัๆ มานี่พอเนตรไปเมอืงนอกป้ากุลแกเหงา ก็

เลยชอบไปอยู่กบัญาต ิไม่ค่อยจะอยู่บ้านสกัเท่าไหร่หรอก”

“อุ๊ย! แต่นั่น ขวัญเห็นพี่เนตรค่ะ ไม่ได้ตาฝาดแน่ จอดๆๆ เลย 

พี่สงิห์ แวะหาพี่เนตรกนั ขวญัคดิถงึจะแย่แล้ว”

สงิหาแตะเบรก คิ้วเข้มขมวดเข้าหากนั เป็นไปได้หรอื เนตรดาวกลบั

มาเมอืงไทยโดยไม่บอกเขาสกัค�า แม้ปกตแิฟนสาวจะชอบท�าเซอร์ไพรส์ให้

เขาประหลาดใจบ่อยๆ แต่ก็ไม่น่าถึงขนาดแอบกลับมาเงียบๆ ชายหนุ่ม

ใจหายวาบ อดเป็นหว่งไม่ไดว้า่อาจมเีรื่องดว่นเกี่ยวกบักลุนภาผูเ้ป็นมารดา

ของเนตรดาวซึ่งสุขภาพไม่ค่อยดี
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ลงจากรถแล้วสิงหาจึงเห็นว่าแฟนสาวซึ่งยืนรดน�้าต้นไม้อยู่ในสนาม

ข้างบ้านนั้นไม่ได้อยูค่นเดยีว เมื่อมองเข้าไปในบ้านเหน็กลุนภากวาดบ้านอยู่ 

ทุกอย่างดูปกตจินน่าประหลาดใจ

สองพี่น้องเดนิตรงเข้าไปหาหญงิสาวที่ยนืรดน�้าต้นกหุลาบอยู ่พอเหน็

ว่าเป็นสงิหา หล่อนกว็างสายยางลงตรงโคนต้นแล้ววิ่งหน้าตื่นมาหา

“พี่สงิห์! เนตรว่าจะไปหาตอนเยน็ ไปท�าเซอร์ไพรส์เสยีหน่อย พี่สงิห์

ดนัมาเหน็ซะก่อน แบบนี้กไ็ม่ตื่นเต้นกนัพอด ีเสยีดายจงั”

“เนตรกลบัมาเมื่อไหร่เนี่ย ท�าไมไม่บอกกนัเลย” สงิหาตรงเข้าไปแตะ

บ่าหญิงสาว นี่ถ้าไม่มีขวัญระมิงค์อยู่ด้วยเขาคงขอกอดแฟนสาวให้หาย

คดิถงึ

“เนตรอยากให้พี่แปลกใจเล่นค่ะ อ้าว! ขวญัมาด้วย นี่เรยีนจบแล้ว

ใช่มั้ยจ๊ะ” 

ท่าทางเป็นมติรอนัแสนอ่อนโยนยามเนตรดาวทกัทายน้องสาวเขานั้น 

สงิหาเหน็จนชนิตา ต้องยอมรบัว่าเขารกัทุกอย่างที่เป็นเนตรดาว หล่อนคอื

หญงิสาวผู้สมบูรณ์แบบในสายตาเขา

“เพิ่งจบสดๆ ร้อนๆ เลยค่ะพี่เนตร นี่พี่สงิห์ไปรบัขวญัมาจากหอคณะ 

ขนของกลบัมาเตม็ท้ายรถเลย” แม้เนตรดาวจะอายุมากกว่าขวญัระมงิค์แค่

ไม่กี่เดอืน แต่ขวญัระมงิค์กเ็ตม็ใจยกให้เป็นพี่ ด้วยรู้ดวี่าอนาคตเนตรดาว

จะมาเป็นพี่สะใภ้ของหล่อน

“เข้าไปในบ้านกันก่อนดีกว่า แม่ก�าลังง่วนกับงานบ้านเลยค่ะ เนตร

บอกให้พกักไ็ม่ค่อยเชื่อ”

หญิงสาวร่างระหงในชุดกางเกงขาสั้นกับเสื้อผ้าชีฟองสีมัสตาร์ด 

ตวับางวิ่งไปปิดก๊อกน�้า แล้วเดนิน�าเข้าสูต่วับ้านซึ่งหญงิสงูวยัยนืถอืไม้กวาด

อยู่ตรงโถงกลาง

สงิหาและขวญัระมงิค์ตรงเข้าไปท�าความเคารพเจ้าของบ้าน กุลนภา

ส่งยิ้มเจื่อนๆ แล้วรบีเชื้อเชญิให้ทั้งสองเข้าไปในห้องรบัแขกด้วยสหีน้าเป่ียม
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ด้วยความกงัวล

ทนัททีี่เข้ามาในห้องที่มโีซฟาสคีรมีจดัเรยีงไว้อย่างเป็นระเบยีบ ขวญั-
ระมงิค์ถงึกบัเบกิตากว้างเมื่อพบว่าในห้องนั้นมคีนนั่งอยู่ก่อนแล้ว และใคร

คนนั้นเป็นหนุ่มผมทองตาสฟี้าร่างผอมสูง เสื้อยดืกางเกงยนีเท่ๆ ยิ่งท�าให้

รู้สกึว่าเขาคอืวยัรุ่นสุดแสนมชีวีติชวีาน่าสนใจทเีดยีว

แต่เขาคอืใคร

จู่ๆ ขวัญระมิงค์ก็เกิดอาการใจเต้นแรง สังหรณ์ประหลาดท�าให้

หล่อนนึกถึงค�าพูดของตนกับพี่ชาย ขวัญระมิงค์ยังจ�าได้ วันที่สิงหาไปหา

หล่อนถงึคณะ นั่งเล่นกนัตรงม้าหนิใต้ร่มไม้หน้าหอ คุยเรื่อยเป่ือยไปจนถงึ

เรื่องเนตรดาว หล่อนอดใจไม่ไหวจงึออกปากเตอืนพี่ชายเรื่องส่วนตวั

‘พี่สงิห์ไม่คดิถงึพี่เนตรเหรอ ห่างกนัเป็นปี ท�าไมไม่บนิไปหาบ้างล่ะ

คะ ถอืว่าไปพกัผ่อน’  

‘เนตรเรยีนหนกัมาก พี่ไม่อยากไปรบกวนสมาธเิธอ อกีอย่างเราคุย

กนัผ่านหลายช่องทางมาตลอด สมยันี้อยู่ไกลกเ็หมอืนใกล้แหละขวญั’

‘ไม่ดมีั้งพี่สงิห์ ไม่เหมอืนได้เจอ ได้คุยตวัเป็นๆ หรอก เชื่อขวญัส ิ

ไม่รูท้�าไมขวญัเจอแต่คนใกล้ตวัมเีรื่องแบบรกัแท้แพ้ใกล้ชดิให้ปวดใจหลาย

รายแล้วอะ เรว็ๆ นี้กพ็ี่รหสัสุดสวยของขวญั รกักบัหนุ่มวศิวะมาตั้งแต่อยู่

มธัยม พออกีฝ่ายไปเรยีนต่อเมอืงนอกเท่านั้นแหละ ไม่นานกม็าบอกเลกิละ 

เพราะเจอคนใหม่ตามระเบยีบ’

‘เนตรไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอก พี่มั่นใจ’

ถึงจะพยายามมั่นใจตามพี่ชาย แต่ขวัญระมิงค์ยังอดระแวงไม่ได้  

เชื่อว่าความสวยหวานสดใสหน้าไทยแท้ของเนตรดาวต้องสะดุดตาหนุ่ม 

ตาน�้าข้าวไม่น้อย ความจรงิหล่อนแค่พดูขูห่วงักระตุน้สงิหา ไม่เคยคดิว่าเขา

จะต้องพบเจอเหตุการณ์เช่นนั้น และหล่อนก�าลงัภาวนาขอให้มนัไม่ใช่

ดเูหมอืนพี่ชายคนซื่อของหล่อนจะไม่เฉลยีวใจใดๆ ไม่มปีฏกิริยิาต่อ
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หนุ่มน้อยชาวต่างชาตเิมื่อเนตรดาวแนะน�าให้รู้จกักนั

“นี่อดัมค่ะพี่สิงห์ อดัมเป็นรุ่นน้องที่มหา’ลัย เราสนิทกันมาก เขา

อยากมาเที่ยวเมอืงไทย เลยขอตามเนตรมาด้วย”

สงิหากบัอดมัจบัมอืทกัทายกนั แล้วต่างกน็ั่งลงบนโซฟา ขวญัระมงิค์

ประหลาดใจหนักขึ้นไปอีกเมื่อวัยรุ่นฝรั่งตัวผอมนั่นเลือกนั่งลงข้างกาย 

เนตรดาวบนโซฟายาวตวัเดยีวกนัแบบใกล้ชดิสนทิแนบ ในขณะที่สงิหานั่ง

ข้างขวญัระมงิค์ตรงข้ามทั้งคู่

“เนตรกลบัมาหลายวนัมั้ยจ๊ะคราวนี้” 

เสียงทุ้มของสิงหายังดูเป็นปกติอย่างเหลือเชื่อ ในขณะที่หัวใจของ

ขวญัระมงิค์ไม่ปกตแิล้ว มนัร้อนรุม่เป็นเดอืดเป็นร้อนแทนพี่ชาย นี่อย่าบอก

นะว่าอดมัคอืแฟนใหม่ของเนตรดาว ถ้าเป็นอย่างนั้น ขวญัระมงิค์นกึไม่ออก

เลยว่าสงิหาจะทกุข์ตรมขนาดไหน หญงิสาวพยายามปลอบตวัเองว่าคงไม่ใช่

หรอกน่า แต่อาการของอดมัมนัฟ้องจรงิๆ ราวกบัเขาพยายามใช้ภาษากาย

ข่มพี่ชายหล่อน หนุ่มหน้าคมผมทองคุยไปหัวเราะไป บางจังหวะมีจับมือ 

ถอืแขนเนตรดาว บางคราวโน้มศรีษะอกีฝ่ายลงไปซบบ่า

แบบนี้ไม่ใช่รุ่นน้องธรรมดาแล้วมั้ง

“เนตรว่าจะพาอดมัเที่ยวสกัสองอาทติย์ถงึจะกลบัค่ะพี่สงิห์ กลบัไป

เรยีนอกีไม่ถงึสองเดอืนกจ็บ”

เห็นได้ชัดว่าเสียงของเนตรดาวแฝงความกังวล แววตารู้สึกผิดฉาย

ออกมาเป็นครั้งคราว ส่วนกุลนภาซึ่งมีสีหน้าจืดเจื่อนขอตัวออกจากห้อง

รบัแขก อ้างว่าจะไปพกัผ่อน

ความอึดอัดทวีคูณเมื่อเนตรดาวไม่เอื้อนเอ่ยความจริงออกมาเสียท ี

จนขวญัระมงิค์ตดัสนิใจบอก

“ขวัญเหนื่อย อยากกลับบ้านไปพัก เอาไว้วันหลังพี่สิงห์ค่อยมาคุย

กบัพี่เนตรอกีทลีะกนันะคะ”

“ถ้างั้นเราสองคนกลบัก่อนนะเนตร แล้วพี่จะมาหาใหม่” สงิหาล�่าลา
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โดยปราศจากความกงัขา ตรงข้ามกบัความรู้สกึของขวญัระมงิค์โดยสิ้นเชงิ 

เมื่อสองพี่น้องเข้ามาในรถ ขวัญระมิงค์จึงโพล่งออกมาด้วยความ

หงุดหงดิ

“พี่สงิห์ไม่รู้สกึว่ามอีะไรแปลกๆ มั่งเหรอ ทนนั่งคุยกบัฝรั่งนั่นอยู่ได้ 

สองคนท�าตวัสนทิสนมกนัจนน่าเกลยีด”

“ไม่หรอกน่า ขวญัคดิมากไปแล้ว คนต่างชาตเิขาแสดงออกกนัแบบนี้

แหละ”

เห็นชัดๆ ว่าพี่ชายหล่อนพยายามปลอบใจตัวเอง ขวัญระมิงค์จึง 

ไม่กล้าท�าร้ายจติใจพี่เสยีทเีดยีว จ�าต้องตอบไปว่า

“ขวญัอาจจะคดิมากไปจรงิๆ กไ็ด้”

แต่แล้วเพยีงแค่รถออกตวัแล่นผ่านหน้าบ้านเนตรดาว สองพี่น้องก็

ถงึกบัเบกิตากว้างเมื่อเหน็ภาพคู่หนุ่มสาวที่ยนือยู่ตรงระเบยีงด้านหน้า...

อดมับรรจงจุมพติลงบนเรยีวปากเนตรดาวอย่างนุ่มนวลแสนดูดดื่ม 

พร้อมโอบกอดแสดงความเป็นเจ้าของ!

“ท�าอะไรไม่อายฟ้าดนิ เลว! เลวทั้งคู่ ไม่นกึเลยว่าพี่เนตรจะเป็นคน

แบบนี้”

คนเป็นน้องตะโกนลั่นรถด้วยความเจ็บแค้นแทนพี่ ในขณะที่สิงหา

ท�าได้เพยีงนิ่งเงยีบ แต่ขวญัระมงิค์รู้ดวี่าเขาเจบ็ปวดเพยีงใด

น�้าตาที่รื้นขึ้นเต็มสองตาของพี่ชายนั้นบ่งบอกความปวดร้าวได้เป็น

อย่างดี



๑
ลูกปิงปองแห่งโชคชะตา

มือเรียวที่ล้วงลงไปจับลูกปิงปองอันมีความหมายต่อชีวิตนั้นสั่น
และชื้นเหงื่อ ขวัญระมิงค์ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าหลังจากบากบั่นเรียนมา

จนจบหกปี หล่อนจะต้องมาฝากชวีติไว้กบัลูกปิงปองในกล่องแบบนี้

เมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านญาตทิี่ฝ่ังธนฯ หล่อนได้รบัการเป่ากระหม่อม

อวยชัยให้พรราวกับจะไปออกศึก ยิ่งเมื่อมาถึงห้องประชุมของอิมแพ็ค 

เมืองทองธานี ได้เห็นหมอฟันจบใหม่จากทั่วประเทศที่มารอกันอยู่ ขวัญ- 

ระมิงค์ก็ถึงขั้นใจสั่น หล่อนแก้อาการตื่นเต้นด้วยการดึงชายเสื้อกาวน์สั้น 

ที่สวมอยูใ่ห้เรยีบร้อย ตามด้วยการกวาดตามองโต๊ะที่มป้ีายชื่อโรงพยาบาล

ทั่วประเทศตั้งเรยีงรายอยู่ในห้อง เฝ้าแต่ถามตวัเองว่า หลงัจากดวงซวยใน

การจบัฉลากทุกชนดิมาตลอดชวีติ หล่อนจะมาดวงดเีอาคราวนี้ไหม

ขวัญระมิงค์มีชื่อโรงพยาบาลในใจที่ต้องการไปท�างานอยู ่แล้ว 

แน่นอนว่าต้องเป็นโรงพยาบาลชมุชนในจงัหวดัเชยีงใหม่บ้านเกดิที่ไม่กนัดาร

เกนิไป ซึ่งดูแล้วรบัทนัตแพทย์ใหม่แค่สองคน แต่มคีนต่อแถวอยู่หน้าโต๊ะ

ที่มปี้ายชื่อโรงพยาบาลนั้นเป็นแถวยาวจนน่าขนลุก
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กตกิาเริ่มจากทกุคนสมคัรว่าต้องการไปใช้ทนุที่โรงพยาบาลใด ถ้าคน

สมคัรมากกว่าต�าแหน่งที่รบั ทกุคนกต้็องมาต่อแถวจบัฉลากกนั ในกล่องมี

ลกูปิงปองซึ่งมเีลข ๐-๙ ให้หยบิลูกปิงปองสองครั้ง ครั้งแรกคอืหลกัหนว่ย 

ครั้งที่สองคือหลักสิบ ดังนั้นคะแนนของแต่ละคนจะอยู่ในช่วง ๐๐-๙๙  

แล้วแต่โชคชะตา

ขวัญระมิงค์จับต่อจากจักรพันธ์เพื่อนสนิท ซึ่งลูกปิงปองลูกแรก 

(หลกัหน่วย) เขาจบัได้หมายเลข ๐ แต่ลกูที่สอง (หลกัสบิ) จบัได้ ๙ ดงันั้น

คะแนนของเขาจงึเป็น ๙๐ ซึ่งนบัว่าสงูมาก น่าจะได้แบบลอยล�า เพื่อนหนุ่ม

ร่างสูงยิ้มกว้างจนมุมปากเกอืบถงึใบหูขณะหนัมาส่งสายตาให้ก�าลงัใจ

เมื่อถงึคราวขวญัระมงิค์ หล่อนตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถกู เฝ้าแต่ภาวนา

ให้ได้ไปท�างานที่เดยีวกบัเพื่อน

หญงิสาวคว้าลกูปิงปองลกูแรกขึ้นมา และมนัคอืเลข ๐ แม้จะใจแป้ว 

แต่ยงัพยายามปลอบใจตวัเองว่าหล่อนอาจเหมอืนจกัรพนัธ์กไ็ด้ ถ้าลกูที่สอง

หล่อนจบัได้ตวัเลขสูงๆ หล่อนกม็สีทิธิ์ลอยล�าได้เหมอืนกนั

มือที่สั่นอยู่แล้วยิ่งสั่นหนักเมื่อจับลูกปิงปองลูกที่สอง เพราะมัน 

หมายถงึเลขหลกัสบิอนัส�าคญัต่อชวีติหล่อนอย่างยิ่งยวด หญงิสาวคว้าลูก

ปิงปองเยน็เฉยีบขึ้นมา

มนัคอืเลข ๐ !

จะมใีครซวยเท่านี้ สรุปแล้วหล่อนได้ศูนย์คะแนน ซึ่งคงไม่มใีครต�่า

กว่านี้อกีแล้ว

ขวญัระมงิค์จงึต้องผดิหวงัในการจบัฉลากรอบแรก หล่อนไม่มโีอกาส

ได้ท�างานใกล้บ้าน หญงิสาวเคว้งคว้างอย่างบอกไม่ถกู ระหว่างรอจบัรอบสอง

หล่อนจึงโทรศัพท์ไปหาอินทร์แปงผู้เป็นบิดา ไม่ได้ตั้งใจอ้อนเลย แต่เมื่อ 

พ่อรบัสาย หล่อนถงึขั้นปล่อยโฮ

“พ่อจ๋า ขวญัเคว้งไปหมดแล้ว รอบแรกจบัไม่ได้ที่ต้องการค่ะ แถม

โรงพยาบาลทางเหนอืที่เหลอืมแีต่อยูไ่กลสดุกู ่ขวญังงจนท�าอะไรไม่ถูก ไม่รู้
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ว่าควรเลอืกไปที่ไหนต่อในรอบสองเนี่ย” หญงิสาวพยายามตั้งสตแิล้วฟังค�า

แนะน�าของพ่อ

“เอาอย่างนี้นะขวัญ ท�าใจดีๆ ไว้ ขวัญลองดูว่าโรงพยาบาลแถวๆ 

ขอนแก่นมทีี่ไหนที่ไม่แย่งกนัมากบ้างมั้ย โอกาสได้มนัจะสงูหนอ่ย ลกูบอก

เองว่าถ้าคนเลือกน้อยกว่าต�าแหน่งก็ได้เลยโดยไม่ต้องจับ พ่อมีเพื่อนสนิท

อยู่ที่นั่น”

อนิทร์แปงคดิอยู่ครูห่นึ่งจงึตดัสนิใจเจาะจงบอกชื่ออ�าเภอที่เพื่อนเขา

อยู่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดมากนัก ให้ลูกสาวตรวจสอบว่ามีต�าแหน่ง

ไหม

“รบัคนเดยีวค่ะพ่อ มสีมคัรไปสอง”

“งั้นลองเสี่ยงดูนะลูก”

ตอนนั้นขวัญระมิงค์ขวัญกระเจิงจนคิดอะไรไม่ออก ได้แต่ท�าตาม 

ค�าแนะน�าของพ่อ

หล่อนเดนิเข้าไปจบัฉลากรอบสองอย่างเลื่อนลอย และใครจะเชื่อว่า

ลูกปิงปองลูกแรกที่จบัมาได้คอืเลข ๘ ส่วนลูกที่สองคอืเลข ๙ หล่อนได้

คะแนนตั้ง ๙๘ ซึ่งชนะอีกคนที่เลือกโรงพยาบาลเดียวกัน...ชนะแบบ

ขาดลอย!

ขวัญระมิงค์โทรศัพท์รายงานคนในครอบครัวด้วยน�้าเสียงตื่นเต้น 

ดีใจทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าการจากบ้านไปท�างานที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งนั้น 

หล่อนต้องเจอกบัอะไร และมนัเปลี่ยนชวีติหล่อนไปขนาดไหน

“ท�าไมพี่อนิทร์ถงึแนะน�าให้ลูกเลอืกลงที่ขอนแก่น แล้วดูส ิจบัฉลาก
ได้เสยีด้วย” น�้าเสยีงของแสงทพิย์แฝงความวติกกงัวล

“เวลาคิดมันน้อยน่ะ ลูกต้องตัดสินใจด่วนว่าจะลงรอบสองที่ไหน 

แถมทางเหนอืเหลอืแต่อ�าเภอไกลๆ ลกูบอกชื่อมาแต่ละที่กนัดารหนกัทั้งนั้น 

เราไม่ได้มญีาตอิยูต่่างอ�าเภอของเชยีงใหม่อกีเลย ตอนนั้นพี่กค็ดิได้แค่ว่าให้
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ลูกไปอยู่ในที่ที่พอจะมีคนรู้จักกันฝากฝังได้บ้างจะดีกว่า ชื่อมันก็บอกอยู่

แล้วว่าโรงพยาบาลชมุชน พี่เลยต้องพยายามคดิว่ามเีพื่อนคนไหนที่ไม่ได้อยู่

ในกรุงเทพฯ หรือหัวเมืองใหญ่ๆ ก็เห็นจะมีแต่ประชานี่แหละ ถึงจะอยู่

อ�าเภอไกลจากตวัเมอืงขอนแก่น แต่พี่จ�าได้ว่าน่าอยูม่าก แล้วยงัไงมนักเ็ป็น

เพื่อนสนทิพี่นะ”

“แต่เราไม่ได้เจอกันมานานมากแล้ว ไม่ค่อยติดต่อกันเลยด้วยซ�้า 

อยู่ๆ  จะให้ลกูไปท�างานแถวนั้น แถมฝากฝังให้เขาช่วยดแูลอกี จะไม่เป็น 

การรบกวนเกนิไปเหรอคะพี่อนิทร์”

แสงทพิย์จงใจละสาเหตทุี่หล่อนไม่เคยคดิจะไปเมอืงขอนแก่นอกีเลย

เอาไว้ ไม่อยากให้สามไีม่สบายใจ เพราะเรื่องกผ็่านมาเป็นสบิๆ ปีแล้ว

“ไม่รบกวนหรอกน่า พี่รู้จกัเพื่อนพี่ด ีมั่นใจว่าประชาเตม็ใจช่วย ถงึ

เราไม่ได้ไปหาที่บ้าน แต่พี่กโ็ทร. คยุกบัประชาอยูบ้่าง เพิ่งมาปีหลงัๆ ที่งาน

ยุ่งนี่แหละ เลยไม่ได้ติดต่อกัน เอาเป็นว่าทิพย์ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ เดี๋ยวพี่

ตดิต่อไปหาประชาเอง อย่างน้อยได้บอกเขาว่าหลานสาวจะไปอยูใ่กล้ๆ เผื่อ

มอีะไรจ�าเป็นเขาคงช่วยเหลอืได้”

อินทร์แปงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทร. หาเพื่อน แม้จะเป็นเบอร์

เดมิ แต่เสยีงที่รบัสายเป็นผู้หญงิ

“สวสัดคี่ะ ต้องการพูดกบัใครคะ”

เมื่อจ�าได้ว่าเป็นเสยีงรจนา ภรรยาของประชา อนิทร์แปงถงึกบัชะงกั

ไปนิดหนึ่ง อดไม่ได้จริงๆ ที่จะนึกถึงค�าพูดที่เคยคุยกับเพื่อนเมื่อทั้งคู ่

นัดเจอกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ ประชามาประชุม 

จงึอยากพบอยากคยุกนัประสาเพื่อนรกั แม้จะผ่านมาหลายปี แต่อนิทร์แปง

ยังจ�าได้ทุกค�า วันนั้นฤทธิ์แอลกอฮอล์หลายแก้วท�าให้ประชาเอ่ยกับเขา 

เสยีงอ้อแอ้

‘เอง็เชื่อมั้ยอนิทร์ ช่วงนี้ข้ากบัรจระหองระแหงกนัเฉยเลยว่ะ เราแยก

ห้องกนันอนนานแล้วนะ’
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‘อ้าว! ท�าไมล่ะ ทะเลาะกนัเหรอ’

‘เปลา่เลย’ ประชาก้มมองแก้วเหล้า เอ่ยต่อด้วยน�้าเสยีงปวดร้าว ‘ให้

ข้าได้ระบายหน่อยนะ เอง็เป็นคนเดยีวในโลกที่ข้าจะเล่าให้ฟัง’

‘อืม เล่ามาเลย เผื่อเอ็งจะสบายใจขึ้น ถ้ามันเป็นความลับข้าจะ

ปิดปากให้สนทิ’

อินทร์แปงตกใจมากเมื่อมันตามมาด้วยน�้าตาลูกผู้ชายที่ประชาหลั่ง

ออกมาแทบจะทนัทหีลงัตดัสนิใจจะบอกความในใจ

‘ข้ามันไม่ได้เรื่องว่ะ อยู่ๆ ก็มีปัญหา ให้ความสุขบนเตียงแก่เมีย 

ไม่ได้ ไปปรึกษาหมอที่เก่งแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ ข้าไม่นึกเลยว่าเรื่องนี้มันจะ

ส�าคญั แต่ส�าหรบัรจ มนัคอืเรื่องใหญ่ เธออายนุ้อยกว่า ยงัมคีวามต้องการ

มาก เราเลยมปีัญหากนัหนกัมาหลายปีแล้ว แต่กไ็ม่ยอมให้ใครรู้เลยนะ’

อนิทร์แปงถอนใจ เรื่องแบบนี้ใครไม่เจอคงไม่รูห้รอก เขาตบบ่าเพื่อน

ปลอบใจ

‘เอาน่า ของแบบนี้ข้าว่าสกัพกัพอรจท�าใจได้เธออาจจะเข้าใจแกกไ็ด้ 

มนัเป็นเรื่องธรรมชาตนิี่หว่า แกเองกย็งัรกัเธอเหมอืนเดมิ แต่คงต้องเอาอก

เอาใจหรือท�าอย่างอื่นทดแทนเรื่องบนเตียงแหละนะ เธอจะได้รักแกมากๆ 

จนมองข้ามเรื่องอย่างว่าไปได้ไง’

และใครจะรู้ว่านับตั้งแต่วันนั้น ประชาค่อยๆ ห่างการติดต่อกันไป 

เชื่อว่าเป็นเพราะพอมีสติ เขาคงจ�าได้ว่าเผลอเล่าเรื่องปมด้อยของตนให้ 

อินทร์แปงฟังไปหมดแล้ว ทั้งคู่จึงไม่ได้คุยกันอีกเลย แต่อินทร์แปงยังรัก

เพื่อน และเชื่อมั่นว่าการที่ลูกสาวไปท�างานในโรงพยาบาลใกล้บ้านประชา 

จะท�าให้คนเป็นพ่ออุ่นใจได้ในระดบัหนึ่ง ดกีว่าไม่มใีครเลย

“รจรเึปล่า นี่อนิทร์นะ” อนิทร์แปงออกจากภวงัค์แล้วรบีทกัไป

“อ้าว! พี่อินทร์ ดีใจจังที่โทร. มา คิดถึงพี่อินทร์กับทิพย์อยู่ แต่ 

ช่วงนี้รจวุ่นมาก มเีรื่องนดิหน่อย...”

ฟังจากเสียงสั่นพร่าแล้ว อินทร์แปงประเมินว่าไม่น่าใช่เรื่องเล็กๆ 
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อย่างภรรยาเพื่อนพูด

“มอีะไรเล่าให้พี่ฟังได้นะ ท�าไมประชาไม่โทร. มาบอกกนับ้าง”

“พี่ประชา...พูดไม่ได้แล้วละพี่อนิทร์”

“ยงัไงเหรอ พี่ไม่เข้าใจ” คิ้วเข้มของอนิทร์แปงขมวดมุ่น

“เมื่อสองเดอืนที่แล้วอยู่ๆ  พี่ประชากอ็าเจยีน ท้องร่วงแล้วทรดุหนกั 

ถงึขั้นเป็นอมัพาตไปเลย เรื่องมนักะทนัหนัจนรจตั้งตวัไมต่ดิ” คราวนี้รจนา

ถงึขั้นสะอื้น ความอดัอั้นทั้งหมดถกูระบายให้เพื่อนรกัของสามรีบัรู้ เมื่อเล่า

เรื่องราวอย่างละเอียดแล้ว หล่อนจึงปิดท้ายด้วยเสียงสั่นเครือ “รจยังท�า

อะไรไม่ถูก ปรบัตวัปรบัใจไม่ได้เลย”

พอรับรู้ว่าทางบ้านของประชาเกิดเรื่องวุ่นวายเช่นนี้ อินทร์แปงจึง

เปลี่ยนใจยังไม่พูดถึงประเด็นที่ลูกสาวของตนจะไปท�างานที่ขอนแก่น แต่

รจนาเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นมาพอดี

“รจมวัแต่เล่าเรื่องตวัเอง ลมืถามไปเลยว่าพี่อนิทร์โทร. มามธีรุะอะไร

รเึปล่า”

“พี่ตั้งใจจะโทร. บอกประชาว่าลกูสาวพี่จบัฉลากได้ไปท�างานใช้ทนุใน

โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านรจกบัประชานั่นแหละ”

“อุย๊! ดสีคิะพี่อนิทร์ ให้หลานมาพกัซะที่นี่กไ็ด้นะ จะได้เป็นเพื่อนกบั

ลูกสาวรจ คูนเพิ่งเรยีนโทจบกลบัจากอเมรกิาพอด ีอายุพอๆ กนัด้วย คง

คุยกนัสนุกเลย”

“คงไม่รบกวนขนาดนั้น แค่จะบอกให้รู้ไว้เฉยๆ”

“แล้วลกูชายคนโตพี่อนิทร์ล่ะ เหน็ว่าเป็นอาจารย์มหาวทิยาลยัใช่มั้ย”

“ตอนนี้ลาออกเสียแล้วละ น่าเสียดายอยู่เหมือนกัน...” ต่อจากนั้น

อินทร์แปงก็เป็นฝ่ายระบายความทุกข์ใจให้รจนาฟังบ้าง ช่วงนี้ชีวิตเขาก็ 

นบัว่าสาหสัใช่ย่อย ลกูทั้งสองประสบชะตากรรมโหดๆ กนัพอสมควรทเีดยีว

สงิหาถูกหกัอก เจบ็ปวดจนเปรยว่าอยากไปใช้ชวีติในอเมรกิากบัญาติ

ที่ท�าร้านอาหาร เลิกสานฝันในการท�ารีสอร์ตที่เตรียมการไปได้พอสมควร 
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ส่วนขวัญระมิงค์ก็ต้องระหกระเหินไปท�างานใช้ทุนห่างบ้าน นับเป็นเรื่องที่

ท�าให้คนเป็นพ่อทุกข์ใจอย่างยิ่ง

“น่าเหน็ใจจงั เรื่องลูกนี่เรื่องใหญ่กว่าเรื่องตวัเองซะอกีเนอะพี่อนิทร์ 

เอาอย่างนี้มั้ยล่ะ” น�้าเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกถึงความจริงใจมีแววกระตือรือร้น

ขึ้นมาจนอนิทร์แปงรบัรู้ได้ 

“ให้ลูกๆ ของพี่อินทร์มาขอนแก่นด้วยกันทั้งคู่เลย น้องขวัญน่ะคง

ต้องมาอยู่แล้ว เพราะท�างานที่โรงพยาบาลใกล้บ้านรจนี่เอง ส่วนตาสงิห์น่ะ 

พี่อินทร์กับทิพย์ควรเชียร์ให้มาเป็นเพื่อนน้องสักพัก ให้น้องชินกับที่นี่ 

ค่อยกลับไป แล้วยังได้ประโยชน์ทางอ้อมด้วยนะ สิงห์จะได้มาดูงานท�าไร่

ท�าฟาร์มของพี่ประชาที่นี่ด้วย จ�าได้ว่าเขากส็นใจทางนี้เหมอืนกนันี่ ใครจะรู้ 

สงิห์อาจจะเปลี่ยนใจไม่ไปอยูอ่เมรกิาเลยกไ็ด้ ถ้าเป็นรจนะ รจไม่ยอมให้ลกู

ไปตั้งรกรากเมอืงนอกแน่ เราต้องช่วยกนัค่ะพี่อนิทร์ รจเชื่อว่าพี่ประชากต้็อง

คดิเหมอืนรจนี่แหละ”

“พี่ขอเวลาไตร่ตรองดูสักหน่อย ที่จริงก็เป็นความคิดที่ดีนะ ยังไง

ขวญัไปอยู่ต่างถิ่นใหม่ๆ สงิห์ควรตามไปดแูลน้องสกัพกัอยูแ่ล้ว แต่ตดิตรง

พี่เกรงใจว่าต้องไปรบกวนพกัที่บ้านประชากบัรจนี่แหละ”

“ท�าไมพี่อนิทร์พดูแบบนั้นล่ะคะ อย่าลมืว่าเราสามคนรูจ้กักนัมาตั้งแต่

ยงัเป็นหนุม่เป็นสาว ถ้ารกักนัจรงิต้องเกื้อกลูกนัส ิแถมรจยงัมผีลพลอยได้

อกีนะ คอืถ้าขวญัมาอยู่ที่นี่อาจจะช่วยดูแลพี่ประชาได้บ้าง เพราะมคีวามรู้

เรื่องสุขภาพมากกว่ารจกบัลูกแน่ๆ”

“งั้นกข็อบใจมากนะรจ พี่ขอปรกึษาลูกเมยีให้ดกี่อน แล้วค่อยโทร. 

ไปยนืยนัอกีท”ี

“ฝากความคดิถงึทพิย์ด้วยค่ะ” รจนารู้จกัแสงทพิย์ดเีพราะอายุพอๆ 

กัน และสมัยยังสาวแสงทิพย์เคยไปขอนแก่นบ่อย เนื่องจากเพื่อนสนิท 

แสงทพิย์เป็นน้องสาวแท้ๆ ของประชา

อนิทร์แปงวางสายแล้วเล่าทกุอย่างให้แสงทพิย์ผูเ้ป็นภรรยาฟัง คูช่วีติ
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ของเขาเอ่ยปิดท้ายเพยีงเบาๆ

“ถ้าไม่ตดิเรื่องอดตีที่เกดิกบัทพิย์ที่ขอนแก่นละก ็ทพิย์คดิวา่มนัเป็น

หนทางที่ดีเหมือนกันนะ ได้แต่หวังว่าคงไม่มีใครรื้อฟื้นอดีตขึ้นมาอีก มัน

ผ่านมานานแล้ว อยากให้จบลงเพยีงแค่นั้น”

ดีแล้วละ เหมาะที่สุดแล้วที่หล่อนดวงจู๋จับฉลากได้โรงพยาบาลไกล
บ้านสุดกู่แบบอยู่คนละภาคกันเลย นี่เป็นหนทางหนึ่งในการช่วยสิงหา

เยียวยารักษาอาการบาดเจ็บจากการอกหัก...ขวัญระมิงค์เฝ้าแต่ปลอบใจ 

ตัวเองรอบแล้วรอบเล่า หลังแน่ใจว่าตนต้องจากบ้านไปไกลถึงขอนแก่น 

และพ่อกบัแม่วางแผนจะให้สงิหาตามไปอยู่เป็นเพื่อนหล่อนสกัพกั เพื่อให้

ความเศร้าเสยีใจที่โดนแฟนสาวทรยศบรรเทาลงโดยเรว็

เหตุการณ์ในวันที่สิงหาถูกตอกย�้าว่าไม่ได้เข้าใจผิดเกี่ยวกับอดัมนั้น 

ขวญัระมงิค์ไม่มทีางลมื

หลงัจากขวญัระมงิค์กบัสงิหาไปพบเนตรดาวโดยบงัเอญิที่บ้านหล่อน 

แล้วปิดท้ายด้วยการเห็นอดัมยืนจูบเนตรดาวอย่างดูดดื่มโดยไม่อายผีสาง

เทวดาแล้ว สายวันรุ่งขึ้น รถโฟล์กสีชมพูหวานก็แล่นมาจอดในสวนล�าไย

หน้าบ้านขวญัระมงิค์ คนขบัรถไม่ใช่เจ้าของรถสาวสวย แต่เป็นชายต่างชาติ

ร่างสูงโปร่งค่อนข้างผอมคนเดมิที่เจอกนัเมื่อวาน ขนาดมองไกลๆ ยงัเหน็

ว่าอีตาฝรั่งนั่นหล่อเหลาโดดเด่นเพียงใด ผมสีน�้าตาลทองของเขาสะท้อน

เปลวแดดเข้าตา ท่าทางปนขดัเขนิเลก็น้อยบ่งบอกว่าเขายงัผ่านประสบการณ์

ชวีติมาไม่มาก คะเนแล้วอายุไม่น่าเกนิยี่สบิด้วยซ�้า 

เนตรดาวลงจากรถแล้วจูงมือฝรั่งวัยรุ่นคนนั้นเข้าไปหาสิงหาซึ่งยืน

ตะลงึอยู่หน้าบ้าน คงไม่นกึว่าทั้งสองคนจะกล้าบุกมาตอกฝาโลงถงึถิ่นเขา

‘โชคดจีงัเลย มาเจอพี่สงิห์พอด ีนี่ก�าลงัจะออกไปไหนรเึปล่าคะ เหน็

ยนือยู่ข้างรถ’ 

เนตรดาวยิ้มหน้าระรื่นราวกับหล่อนไม่ได้ก�าลังเหยียบย�่าหัวใจใคร 
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มือเรียวกุมมือหนุ่มน้อยตาน�้าข้าวไว้แน่นเหมือนจงใจมาเฉลยทุกอย่างให้

เหน็ด�าเหน็แดงกนัไป ฝ่ายหญงิเอยีงศรีษะเข้าใกล้บ่าใหญ่ของหนุ่มรุ่นน้อง

แทบตลอดเวลาเพื่อแสดงความสนิทสนม ขวัญระมิงค์ซึ่งแอบมองมาจาก 

ในบ้านเหน็แล้วสงสารพี่ชายใจแทบขาด

‘ไม่ได้ไปไหนหรอก ก�าลงัคดิจะล้างรถเสยีหน่อย เมื่อวานเพิ่งไปช่วย

ขวญัขนของออกจากหอพกัอย่างที่บอกน่ะ’ สงิหาตอบไม่เตม็เสยีงนกั เหน็

ได้ชดัว่าพยายามเบอืนหน้าหลบ ไม่อยากมองภาพบาดตา

‘เอ่อ...พี่สงิห์คะ คอื...เมื่อวานนี้อดมัไม่ค่อยสบายใจค่ะที่เนตรไม่ได้

แนะน�าเขาให้เป็นเรื่องเป็นราวว่า จรงิๆ แล้วเขาเป็น...แฟนเนตร’

ขวญัระมงิค์หนัไปสงัเกตอาการพี่ชาย แสงแดดยามสายจดัจ้าราวกบั

จะขับให้เห็นความซีดบนใบหน้าสิงหา คนเป็นน้องใจหาย แทบอยากวิ่ง

เข้าไปกอดร่างใหญ่เพื่อปลอบขวญั ทว่าไม่อยากเสยีมารยาทเข้าไปขดัจงัหวะ 

จงึจ�าต้องทนยนืฟังต่อ

‘โอเคครบั คณุอดมั ผมเข้าใจสถานะของคณุสองคนแล้ว’ หนุ่มไทย

หนัไปคุยกบัอดมัเป็นภาษาองักฤษส�าเนยีงธรรมชาตมิาก ด้วยเคยไปเรยีน

ต่อที่อเมรกิาอยู่สองปี 

‘ผมดใีจนะที่คณุยอมรบัความจรงิง่ายๆ อนัที่จรงิเนตรกพ็ดูถงึคณุให้

ผมฟังบ่อยอยูเ่หมอืนกนั’ ฝรั่งร่างผอมสงูนยัน์ตาสนี�้าทะเลยดือก ยกไหล่ขึ้น

แสดงท่าทางเป็นต่ออย่างน่าหมั่นไส้ 

‘ผมสงสยันดิเดยีวนะ เธอเคยบอกคุณบ้างไหมว่าผมเป็นใคร’ 

ขวญัระมงิค์ไม่นกึเลยว่าค�าถามอนัแสนตรงจดุ บ่งบอกความอหงัการ

นี้จะออกจากปากพี่ชายผู้ประนปีระนอม

‘เนตรเล่าว่าคณุคอืรุน่พี่ที่สนทิกนัมากมาตั้งแต่เดก็ อาศยัอยูใ่นชมุชน

เดยีวกนั กแ็ค่รุน่พี่น่ะ’ อดมัเอ่ยย�้าค�าว่า ‘รุน่พี่’ น�้าเสยีงเยาะๆ ส�าเนยีงชาว

อังกฤษเต็มขั้นของเขาประกอบกับท่าทางเย่อหยิ่งท�าให้ขวัญระมิงค์เกิด

อาการเกลียดขี้หน้าอย่างแรง หล่อนไม่ได้คิดไปเองแน่ นายนั่นมองพี่ชาย
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หล่อนด้วยสายตาดูถูก!

‘เธอไม่บอกเหรอว่าผมกบัเธอคบกนัแบบแฟนมาเป็นสบิปี พอเนตร

ไปเรยีนต่อที่องักฤษเมื่อสองปีที่แล้วเธอกย็งัตดิต่อมาสม�่าเสมอเหมอืนไมม่ี

อะไรเกดิขึ้นที่โน่น’ 

ความโหดร้ายมนัอยู่ตรงนี้แหละ พี่ชายหล่อนควรระแคะระคายบ้าง

ก่อนโดนนอ็กอย่างเลอืดเยน็ นี่แหละหนา เขาว่ารู้หน้าไม่รู้ใจ ขวญัระมงิค์

ไม่เคยคดิเลยว่าสาวสวยใบหน้าหวานละมนุจะท�ากบัพี่ชายหลอ่นไดข้นาดนี้ 

นึกแล้วก็อยากกระโดดออกไปผสมโรงด่าให้รู้ส�านึกกันเสียบ้าง แบบนี้มัน

หลอกกนัชดัๆ  

‘ผมอยากให้คุณเห็นใจ เนตรกับผมรักกันมาก ที่ส�าคัญ เธอก�าลัง 

ตั้งครรภ์กบัผม’

ประโยคภาษาอังกฤษจากปากอดัมที่เพิ่งจบลงนั้นราวกับมีแรง

กระชากให้ขวัญระมิงค์เข้าไปมีส่วนร่วม ‘รู้สึก’ กับเหตุการณ์ตรงหน้ามาก

ขึ้นไปอีก หญิงสาวมั่นใจว่าหล่อนได้ยินไม่ผิดแน่ เนตรดาวท้องกับฝรั่ง 

รุ่นน้องคนนั้น! 

ให้ตายเถอะ! ไม่มอีะไรโหดร้ายไปกว่านี้แล้ว พี่ชายผูใ้ช้ชวีติเรยีบง่าย

ของหล่อนจะไปสู้หนุ่มหล่อชาวต่างชาตสิุดแซ่บคนนั้นได้อย่างไร 

ในที่สุดสงิหากถ็ูกควกัหวัใจออกไปขยี้...แต่แปลกนะ ที่ขวญัระมงิค์

เหน็อยูต่อนนี้คอืหนุม่ไทยผูก้ล้าแกร่ง ยงัคงยนืหลงัตรง เผชญิหน้าแฟนเก่า

ซึ่งตีสีหน้าฉอเลาะเอียงศีรษะไปพิงบ่ากว้างของสามี และในมดลูกหล่อนมี

เดก็ตวัน้อยอยู่ด้วย!

‘ดใีจด้วยนะเนตร เนตรเป็นคนรกัเดก็มาแต่ไหนแต่ไร คงดถี้าได้มี

ลกู’ พอจบประโยคภาษาไทยกบัเนตรดาวแล้ว สงิหากห็นัไปสื่อสารกบัหนุม่

ต่างชาตติ่อ ‘ผมยนิดดี้วย ขอให้คุณสองคนมคีวามสุขมากๆ นะครบั’

‘พี่สงิห์ แม่ให้มาตาม’ 

ขวญัระมงิค์ทนไม่ไหวแล้ว หล่อนตะโกนลั่นพร้อมก้าวฉบัๆ เข้าไป
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หาพี่ชาย กอดต้นแขนแข็งแกร่งไว้แน่นขณะจ้องมองเนตรดาวราวกับคน 

ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หล่อนรับการกระท�าของผู้หญิงคนนี้ที่มีต่อพี่ชาย 

แสนดขีองหล่อนไม่ได้จรงิๆ อยากมผีวัฝรั่งกม็ไีปส ิท�าไมต้องกลบัมาตอกย�้า

ท�าร้ายจติใจไม่รู้จกัจบสิ้น

‘ขวญั เป็นไงบ้าง เมื่อวานลมืถามไปว่าเรยีนจบแล้วไปท�างานที่ไหน’

ดูเอาเถอะ เนตรดาวยังมีหน้าหันมาชวนคุยแบบไม่สนใจความรู้สึก

ของสงิหาอกี หวัใจยายนั่นท�าด้วยอะไร ท�าไมถงึโหดร้ายแบบนี้นะ ขวญั- 

ระมิงค์หงุดหงิดจนไม่สนใจเรื่องมารยาทแล้ว หล่อนไม่ทักทายฝรั่งคนนั้น 

ท�าเหมอืนเขาไม่มตีวัตน แล้วตอบค�าถามด้วยอาการไม่เตม็ใจเป็นอย่างยิ่ง

‘ตอนแรกขวัญก็ว่าจะท�างานตามโรงพยาบาลในละแวกนี้แหละ แต่

ไม่แน่นะ บรรยากาศแถวบ้านชกัไม่ค่อยด ีอาจจะเปลี่ยนใจไปอยูไ่กลๆ แล้ว

ให้พี่สงิห์ตามไปอยูเ่ป็นเพื่อนสกัพกั’ ตอนนั้นขวญัระมงิค์พดูไปเรื่อย ไม่นกึ

หรอกว่าดวงจะซวยและต้องไปอยู่ไกลบ้านจรงิดงัที่ลั่นวาจาไว้

‘อ้าว! เหรอจ๊ะ พี่กบัอดมัว่าจะมาท�าธุรกจิแถวนี้ ขวญักจ็ะหนไีปอยู่

ที่อื่นซะแล้ว ถ้าอยู่ใกล้กนัจะได้พอมเีพื่อนคุยเหมอืนเดมิ’ 

หน้าหนาๆ ของยายเนตรดาวท�าด้วยอะไรนะ ท�าไมทนทานนัก 

ประชดอย่างไรกไ็ม่รู้สกึ 

‘แต่อะไรๆ คงไม่มทีางเหมอืนเดมิอกีแล้ว ที่ส�าคญั ขวญัไม่ต้องการ

เพื่อน!’ โดยเฉพาะ ‘เพื่อนรกัหกัอกพี่’ แบบนี้ ขวญัระมงิค์ต่อท้ายในใจขณะ

ลากแขนพี่ชายออกห่างจากเนตรดาว

‘ไปเถอะพี่สงิห์ พ่อกบัแม่รอกนิข้าวอยู่’

ขวัญระมิงค์ไม่สนใครหน้าไหนทั้งนั้น หล่อนลากตัวพี่ชายออกห่าง

จากคนใจร้าย ไม่อยากเชื่อว่าเนตรดาวจะท�ากบัคนดีๆ  อย่างสงิหาได้ลงคอ 

ความรักความผูกพันที่มีต่อกันมานับสิบปีไม่ได้ช่วยให้หล่อนเห็นใจเขาบ้าง

เลยหรอืไร 

เลือดรักครอบครัวของขวัญระมิงค์พุ ่งปรี๊ดติดเพดานเมื่อมาถึง 



ด า ริ ย า  l  25

โถงกลางบ้านแล้วพบว่าพ่อกับแม่ซึ่งนั่งรออยู่บนเก้าอี้ไม้มีสีหน้าหม่นหมอง

เพยีงใด หล่อนจงึตะโกนลั่นทั้งที่คนฟังยนือยู่ข้างกนัแท้ๆ

‘จ�าไว้นะพี่สงิห์ อย่าไปใส่ใจคนทรยศ อย่าเสยีใจไปเลย ใครไม่รกัพี่ 

แต่ขวญัรกั!’ สาวร่างเลก็จงใจแผดเสยีงราวกบัอยากให้คู่รกัที่เพิ่งเดนิไปที่รถ

ได้ยนิด้วย

‘เกิดอะไรขึ้น เล่าให้แม่ฟังซิ แล้วนั่นหนูเนตรกลับไปแล้วเหรอลูก’ 

แสงทพิย์ถามทั้งที่พอเดาสถานการณ์ได้ แต่แม่ของขวญัระมงิค์น่ะนสิยัเดยีว

กบัพี่ชายหล่อนนั่นแหละ ประนปีระนอมตลอด

‘เธอกแ็ค่พาสามลีะอ่อน๑มาอวด มาตอกย�้าให้กระจ่าง เชื่อเถอะว่าคง

แต่งงานกันด่วนแน่ เพราะพี่เนตรเกิดท้องขึ้นมา ขวัญไม่อยากเชื่อว่าเรื่อง

มันจะพลิกผันขนาดนี้ ท�าเอาขวัญเลิกเชื่อในความรักไปเลยนะคะเนี่ย 

อุตส่าห์คิดว่าพี่สิงห์กับพี่เนตรเป็นคู่ตัวอย่าง ที่ไหนได้ มันก็แค่ความรัก

ดาดๆ เหมอืนที่เคยได้ยนิได้ฟังมา’

‘อะไรกนั นี่หนเูนตรตั้งท้องด้วยเหรอ!’ คนเป็นแม่ตรงเข้าไปลบูหลงั

ลูบไหล่ลูกชาย ส่วนพ่อนั่งนิ่งแต่แววตาลุกโชน ด้วยทั้งโกรธและสงสาร  

‘ลูกบ่าว’๒ สุดที่รกั

‘ครบัแม่ แต่ไม่เป็นไรครบั ไม่ต้องห่วง ผมยงัไหว’

‘แต่ขวญัไม่ไหวหรอก มนัรบัไม่ได้อะ พ่อกบัแม่รูม้ั้ยคะ พี่เนตรหลดุ

ปากมาแล้วว่าเขาสองคนผัวเมียจะมาท�าธุรกิจแถวนี้อีกต่างหาก จะบ้าตาย 

แล้วพี่สิงห์จะทนได้ไง ขวัญต้องหาทางช่วย พี่สิงห์ไม่เจ็บปวดอยู่นานแน่ 

ขวัญจะพยายามหาทางออกให้ได้เลย คอยดูสิ’ ตอนนั้นขวัญระมิงค์โพล่ง

ออกไปเพราะความโกรธสุดขีด ไม่เคยคิดเลยว่าในเวลาต่อมาทุกอย่างจะ 

เข้าทาง เป็นไปตามที่หล่อนลั่นวาจาไว้ทั้งหมด

๑ ละอ่อน ภาษาเหนอื แปลว่าเดก็ 
๒ ลูกบ่าว ภาษาเหนอื แปลว่าลูกชาย
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‘พี่ไม่เป็นไรน่า’

‘ให้มนัจรงิเหอะ แต่บอกตามตรงนะว่าขวญัไม่เชื่อ’

และเพราะไม่เชื่อว่าพี่ชายไม่เจ็บ ขวัญระมิงค์จึงพร้อมอย่างยิ่งที่จะ

จากบ้านไปท�างานไกลถงึขอนแก่น โดยมพีี่ชายสุดที่รกัตดิสอยห้อยตามไป

ด้วย แม้จะไม่รู้เลยว่าต้องเผชญิกบัอะไรอกีบ้าง แต่กม็ั่นใจว่าต้องดกีว่าให้

สงิหาทนทุกข์ทรมานอยู่แถวบ้านอย่างแน่นอน



๒
หล่อโหด

หญิงสาวยืนมองแผ่นป้ายท�าจากขอนไม้ขนาดใหญ่ที่มีตัวอักษร
แกะสลกัลงสขีาวกระจ่างเด่นชดั

ไร่เสยีงแคน

เมื่อทอดสายตาเลยจากป้ายไปด้านหลงักพ็บสนามหญ้าโล่งกว้างเขยีว

ขจตีดัแต่งเรยีบกรบิ บ่งบอกว่าได้รบัการดแูลอย่างด ีต่อจากสนามหญ้าเป็น

บ้านปีกไม้สองชั้นหลังใหญ่บนเนิน ตัวบ้านดูงามสง่าโอ่โถงทว่าแฝงความ

อบอุน่ ด้วยมไีม้ใหญ่ให้ร่มเงา ชายคารอบบ้านชั้นลา่งแขวนไมด้อกกระถาง

เล็กน่ารักซึ่งก�าลังออกดอกหลากสีสวยสะพรั่ง...ดูร่มรื่นไม่แห้งแล้ง จนถ้า

บอกว่านี่คอืบ้านในไร่ที่อยูท่างเหนอืขวญัระมงิค์ยงัอาจจะเชื่อ ทั้งที่ความจรงิ

ผืนดินที่หล่อนยืนอยู่นี้คือที่ราบสูงภาคอีสาน อันเป็นดินแดนที่สาวเหนือ

อย่างหล่อนเคยจินตนาการไว้ว่าต้องแห้งแล้งสาหัส แถมด้วยผืนดินแตก

ระแหงร้อนผ่าวมใีห้เหน็ได้ทั่วไป

“ท�าไมบ้านดูเงี้ยบเงียบ เราลงจากรถมาตั้งนานไม่เห็นมีใครสนใจ  

คนขับรถก็หายตัวไปไหนแล้วไม่รู้ อย่าบอกนะว่าจะแค่ให้คนออกไปรับที่ 
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สนามบนิพามาบ้านแล้วกจ็บแค่นี้ ไหนพ่อว่าพวกไร่เสยีงแคนยนิดตี้อนรบั

เรานกัหนาไง” 

ขวัญระมิงค์หันไปบ่นเสียงดังกับพี่ชาย เริ่มไม่แน่ใจว่าตัดสินใจถูก

หรอืไม่ที่ท�าตามค�าแนะน�าและค�าโน้มน้าวของอนิทร์แปงในวนันั้น

‘อนัที่จรงิขวญัลองไปท�างานในโรงพยาบาลทางอสีานดบู้างกด็นีะ ไป

เจอประสบการณ์แปลกใหม่ซะบ้าง ที่ส�าคญัจะได้เป็นประโยชน์กบัสงิห์ด้วย 

อย่างที่รูแ้หละว่าพี่ชายเราน่ะ สาหสัเกนิคาดที่โดนหกัอก อตุส่าห์ลาออกจาก

ราชการมาเตรยีมจะลุยท�ารสีอร์ตตามที่เนตรดาวใฝ่ฝันแท้ๆ แต่เธอกลบัมา

เป็นคนดบัฝันเจ้าสงิห์ซะเอง พ่อสงสารลกูชายพ่อนะ เชื่อว่าการเปลี่ยนไปใช้

ชีวิตที่อื่นสักระยะ แถมได้ดูงานในไร่เพื่อนพ่อจะท�าให้สิงห์อาการดีขึ้นแน่ 

พ่อไม่อยากให้พี่ชายเราไปอยู่เมอืงนอกเลยละขวญั’

ต้องยอมรับว่าสิงหาท�าสิ่งที่ขวัญระมิงค์คาดไม่ถึงจริงๆ นั่นแหละ 

ใครจะนกึว่าแค่ผดิหวงัจากเนตรดาว พี่ชายหล่อนถงึขนาดเปรยๆ ว่าอยาก

ไปท�างานที่อเมรกิา ไม่ใช่พ่อกบัแม่เท่านั้นที่รบัไม่ได้ หล่อนเองกไ็ม่ต่างกนั 

พี่ชายหล่อนไม่สมควรต้องไปใช้ชีวิตที่เมืองนอก ตัดขาดจากครอบครัว

ตลอดไปเพยีงเพราะแฟนสาวแต่งงานกบัคนอื่นแล้วมาตั้งรกรากอยู่ใกล้บ้าน 

แต่นั่นแหละนะ ผูช้ายที่จรงิจงักบัความรกัแบบสงิหาย่อมเจบ็ปวดสาหสักว่า

คนทั่วไปอยู่แล้ว

‘ว่าแต่เราต้องไปพกัที่ไร่เสยีงแคนนั่นนานๆ พวกเขาจะยนิดตี้อนรบั

เหรอคะพ่อ’ นี่เป็นเรื่องที่ขวญัระมงิค์กงัวลมาตลอด

‘เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอก อาประชาใจดมีาก ขวญัคงพอจ�าได้เพราะ

เคยเจอกันอยู่บ้างตอนขวัญยังเด็ก อยู่กับเพื่อนพ่อน่ะไม่ล�าบากใจหรอก  

ถึงเขาจะเป็นอัมพาต แต่เห็นรจบอกว่ารู้เรื่องทุกอย่าง แค่เคลื่อนไหวได ้

ไม่ด ีพดูเป็นค�าไม่ได้ แต่หมอยนืยนัว่าอาการดขีึ้นได้แน่ถ้าขยนัท�ากายภาพ 

อีกอย่างพ่อกับอาประชาเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย 

ลูกไม่ต้องห่วงเลย ไอ้เรื่องที่เขาจะไม่เตม็ใจต้อนรบันี่เป็นไปไม่ได้ ที่ส�าคญั 
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เพื่อนพ่อมลีกูสาวรุน่ราวคราวเดยีวกบัขวญัด้วย ชื่อดอกคูน ลกูไม่เหงาแน่’

พ่อเล่าคร่าวๆ เพยีงเท่านั้น และขวญัระมงิค์ไม่สนใจเรื่องจกุจกิหรอื

ตั้งเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น หล่อนพร้อมยอมไปอยู่แปลกที่แปลกทางเพื่อพี่ชาย 

อย่างน้อยก็ในระยะแรก ก่อนจะย้ายไปพักในบ้านพักของโรงพยาบาลซึ่ง

เตรยีมไว้ให้ทนัตแพทย์ที่ไปท�างานในนั้นอยู่แล้ว

“แน่ะ! มคีนเดนิออกมาจากบ้านละ” 

แรงสะกิดบนท่อนแขนมาพร้อมเสียงของสิงหาที่แฝงความตื่นเต้น 

เมื่อเห็นหญิงสาวตาคมผมยาวผิวขาวกระจ่างเดินตรงเข้ามาหาพร้อมรอย 

ยิ้มหวาน สารภาพเลยว่าถ้าผูห้ญงิคนนี้ชื่อ ‘ดอกคนู’ ขวญัระมงิคก์ค็าดผดิ 

เสียฟอร์มอย่างแรงไม่แพ้การสะดุดขาตัวเองหัวคะม�าต่อหน้าธารก�านัลเลย 

ทีเดียว เพราะแทนที่หญิงสาวชื่อเชยๆ จะมีผิวคล�้า ใบหน้าออกแนวไทย

อสีาน โหนกแก้มสูง จมูกแบนพร้อมหน้าแป้นๆ ที่ไหนได้...นี่มนัสาวไทย

สวยเก๋คนหนึ่งชัดๆ เลย! จะว่าไปก็ดีเหมือนกันที่พ่อกับแม่ของหล่อน 

ไม่ค่อยยอมให้รายละเอยีดก่อนมา นอกจากเพราะเวลาเตรยีมตวัน้อยแล้ว 

ยงัเพราะท่านคงอยากให้สงิหากบัขวญัระมงิค์ตื่นเต้นประหลาดใจ ซึ่งได้ผล

มากทเีดยีว

“สวสัดค่ีะพี่สงิหา” ลูกสาวเจ้าของบ้านในชุดกางเกงยนีขาสามส่วนกบั

เสื้อผ้าฝ้ายขาวคอจนีตวัหลวมยกมอืไหว้อย่างนอบน้อม ตามด้วยการหนัมา

ทกัทายหล่อน “แล้วนี่คงเป็นขวญัระมงิค์ ฉนั คูน...ดอกคูนจ้ะ”

“คูนไม่ต้องเรียกพี่เต็มยศขนาดนั้นหรอก เรียกพี่สิงห์ก็พอ ส่วนนี่

ขวญัจ้ะ น่าจะอายุพอๆ กนั” รมิฝีปากได้รูปของสงิหาแย้มจนเหน็ฟันขาว 

เป็นรอยยิ้มเต็มที่ครั้งแรกหลังการโดนหักอกวันนั้น ท�าให้ขวัญระมิงค์

ปลาบปลื้มที่พี่ชายกลบัมายิ้มเป็นเสยีท ี

“เชญิค่ะ พี่สงิห์กบัขวญั เดนิทางมาเหนื่อยๆ เข้าไปในบ้านก่อน แม่

มอบหมายให้คูนต้อนรับแทนเพราะท่านออกไปธุระในเมือง อีกสักพักคง

กลับ เห็นแม่บอกว่าจะชวนให้พักที่นี่กันทั้งคู่ คูนเลยสั่งเด็กเตรียมห้องไว้ 
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ให้แล้ว แต่อยู่คนละปีกของบ้านนะคะ” ดอกคูนเดินน�าเข้าไปในตัวบ้าน 

สองพี่น้องลากกระเป๋าเดนิตามไป

“เกรงใจจังเลย แต่ขวัญตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกจ้ะ พอเรา 

สองคนปรับตัวจนคุ้นแล้วขวัญค่อยย้ายไปอยู่ที่บ้านพักในโรงพยาบาล 

ปล่อยพี่สิงห์ฝึกงานอยู่ในไร่ ขืนพักที่นี่ตั้งสองคนนานๆ คงไม่ไหวหรอก 

รบกวนเกนิไป เกรงใจน่ะ” ขวญัระมงิค์รบีออกตวั ไม่คดิเลยว่าเจ้าของบ้าน

จะตระเตรยีมการต้อนรบัดอีย่างนี้

ดอกคนูหนัมายิ้มกว้างจนเหน็ฟันเรยีงสวยซึ่งเข้ากนัอย่างยิ่งกบัจมกู

โด่งๆ ของหล่อน ดวงตาคมงามเปล่งประกายน่ามอง ภาพรวมของดอกคนู

สดใสน่ารักจนถึงขั้นสะกดให้ผู้หญิงด้วยกันอย่างขวัญระมิงค์ไม่อยากละ

สายตา หล่อนจงึหวงัว่าจะสะกดใจสงิหาได้เช่นกนั อยู่ๆ ขวญัระมงิค์กเ็กดิ

อาการมุ่งมั่น อยากให้พี่ชายเปิดตาเปิดใจมองผู้หญงิสวยคนอื่นๆ ในโลกนี้

ซึ่งมตีั้งมากมาย แถมยงัไม่ใจร้ายเหมอืนเนตรดาวอกีด้วย

“ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะขวัญ จะพักนานเท่าไหร่ก็ได้ แม่คูนน่ะ 

ตื่นเต้นดใีจจะแย่ที่มแีขกมาพกัด้วย แม่เหงาตามประสาคนสงูอาย ุยิ่งป๊ามา

ปว่ย แม่ยิ่งหงอยหนกั จรงิๆ แม่ยงัชอบให้มลูีกหลานเดนิไปเดนิมาในบ้าน

เยอะๆ ด้วยนะคะ แต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็มีแต่คูนนี่แหละที่อยู่บ้านกับแม่ 

ส่วนพี่แคนน่ะแทบไม่กลบัมาค้างบ้านเลย หมกตวัอยู่แต่ในไร่”

นี่ขวัญระมิงค์ตกข่าวใช่ไหม! หล่อนเพิ่งรู้ว่าประชาเพื่อนพ่อมีลูก 

สองคน ไม่เหน็มใีครบอกหล่อนเลย

“ขวัญอยู่ที่นี่คงล�าบากตรงที่ใครจะคอยรับ-ส่งขวัญไปท�างานก็ไม่รู้ 

แถวนี้มรีถโดยสารมั้ยคูน” ทนัตแพทย์สาวถามด้วยความเกรงใจ ไม่อยาก

ให้คนในไร่ต้องล�าบากไปส่ง

“ไม่มจ้ีะ แต่ไม่ต้องห่วงหรอก ไร่เรามคีนงานเยอะแยะ ต้องไปซื้อของ

ในตัวอ�าเภอทุกวันอยู่แล้ว รับ-ส่งคุณหมอฟันไปท�างานโรงพยาบาลทุกวัน

ได้แน่นอน เอาเป็นว่าเชญิเข้าไปทกัทายป๊ากนัก่อนดกีว่านะคะ”
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เจ้าของบ้านสาวเดินน�าเข้าไปในห้องพักของประชาซึ่งย้ายมานอน 

ชั้นล่างหลงัเกดิอาการอมัพาตเมื่อสองเดอืนก่อน

“ป๊าต้องดใีจแน่เลยที่ลูกเพื่อนสนทิมาพกัด้วย ถงึป๊าจะพูดและขยบั

ตวัไม่ถนดั แต่กฟ็ังรู้เรื่องทุกอย่าง คุยกบัท่านได้เตม็ที่เลยนะคะ”

เมื่อเห็นสภาพของคนป่วยบนเตียงที่นอนนิ่ง กลอกตาไปมา จะ 

ขยบัตวัแต่ละทต้ีองให้พยาบาลช่วยแล้ว ขวญัระมงิค์ใจหายอย่างบอกไม่ถกู 

สองพี่น้องยกมอืไหว้ท�าความเคารพประชาซึ่งพยาบาลช่วยเปลี่ยนท่ามาเป็น

นั่งเอนๆ ให้

“ป๊าดสู ิคนูพาใครมาด้วย” ดอกคนูซึ่งเปน็เสมอืนผูส้ร้างความสดใส

ประจ�าบ้านเอ่ยด้วยน�้าเสยีงสดชื่นขณะตรงเข้าไปกอดบดิาแล้วคุยต่อ “เนี่ย

พี่สงิห์กบัขวญั ลกูอาอนิทร์แปงกบัอาแสงทพิย์ ป๊าต้องจ�าได้แน่เลย ความจ�า

ป๊าดจีะตายไป”

มเีสยีงออือาในล�าคอ รมิฝีปากประชาขยบัคล้ายพยายามส่งยิ้ม

“ผมคงรบกวนอาศยัอยูส่กัพกัครบัอาประชา อยากศกึษาการท�าฟาร์ม

ของที่นี่ เหน็พ่อบอกว่ามรีะบบที่ดมีาก”

“ส่วนขวัญจับฉลากได้มาท�างานในโรงพยาบาลชุมชนแถวนี้พอดีค่ะ

คุณอา ที่จรงิมบี้านพกัให้ แต่คงมาอยู่ที่นี่ในระยะแรกเท่านั้นค่ะ อารจชวน

ให้พกัด้วยกนัทั้งสองคน”

ทั้งสามผลดักนัเล่าเรื่องราวต่างๆ อย่างออกรส ประชาฟังด้วยท่าทาง

ตั้งใจ จนกระทั่งรจนาผู้เป็นภรรยาซึ่งเพิ่งกลับจากท�าธุระในเมืองเข้ามาใน

ห้องพร้อมทกัทายแขกเรยีบร้อยแล้ว จงึหนัไปคุยกบัสามี

“แหม! วนันี้พี่ประชาดูดขีึ้นเยอะเลย ตอบสนองต่อค�าพูดอย่างมาก 

ช่วงก่อนเอาแต่นอนนิ่งน�้าตาไหล รจอยากให้พี่ท�าใจได้ไวๆ นะคะ ทุกคนรกั

พี่มาก ยนิดดีแูลพี่เตม็ก�าลงั พยาบาลที่จ้างมากค็ดัสรรอย่างด ีพี่อย่าคดิมาก 

ยิ่งมีลูกเพื่อนมาอยู่ด้วยยิ่งดีเลย หนูขวัญจบทันตะมาต้องมีความรู้ทาง

สุขภาพมากกว่าพวกเราแน่ คงพอจะช่วยๆ ดูกนัได้ ไม่ต้องห่วงนะคะ”
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คุยกนัพกัใหญ่ทั้งหมดจงึออกมาจากห้องเพื่อให้ประชาได้พกัผ่อน

“อาขอตวัไปอาบน�้าอาบท่าก่อนนะ วนันี้ชพีจรลงเท้ามาก เดี๋ยวต้อง

ออกไปงานแต่งงานลูกสาวเพื่อนอกีแล้ว หลานสองคนท�าตวัตามสบายเลย 

คูนกบัเกษจะช่วยดูแลแทนอานะจ๊ะ”

รจนาเรียกหัวหน้าแม่บ้านชื่อเกษมณีเข้ามาพบและท�าความรู้จัก  

หญิงวัยกลางคนร่างบอบบางสวมผ้าถุงทอมือกับเสื้อแขนกระบอกส่งยิ้มมี

ไมตรใีห้

“ยินดีต้อนรับคุณทั้งสองคนนะคะ มีอะไรให้น้าเกษรับใช้ก็เรียกได้

เลย”

“น้าเกษเป็นทุกอย่างของที่นี่ค่ะ ใครอยากได้อะไรขอให้บอก น้าเกษ

หามาได้หมด แต่ก่อนน้าเกษเป็นเลขาฯ ของพ่อค่ะ เพิ่งมารบัหน้าที่ดแูลบ้าน

ในระยะหลงันี่เอง” ดอกคูนเสรมิพร้อมกอดท่อนแขนเกษมณไีว้ 

“เอาละ สองพี่น้องตามสบายเลยนะ คดิเสยีว่าเป็นบ้านตวัเอง” รจนา

ส�าทบัอกีครั้ง 

ขวญัระมงิค์สงัเกตดีๆ  แล้วสรปุได้ว่า ดอกคนูหน้าเหมอืนแม่มากกว่า

พ่อ รจนาจัดเป็นผู้หญิงสวยคมสะดุดตาคนหนึ่ง ส่วนผิวขาวนวลของ 

ดอกคูนนั้นได้มาจากพ่อของหล่อนนั่นเอง ทุกอย่างสรรค์สร้างหญิงสาว 

สวยพร้อมคนหนึ่งขึ้นมาได้อย่างน่าอศัจรรย์

“ขอบคุณค่ะอารจ” ขวัญระมิงค์และสิงหายกมือไหว้ขอบคุณอย่าง

นอบน้อม ส่วนเกษมณขีอตวัไปเข้าครวัเพื่อเตรยีมอาหารเยน็ 

สองพี่น้องเดนิตามเจ้าของบ้านไปยงัห้องรบัรองแขกทางด้านขวาของ

ตวับ้าน ดอกคนูนั่งคยุกบัขวญัระมงิค์และสงิหาพกัใหญ่ด้วยท่าทางกระสบั-

กระส่ายขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดูคล้ายรอคอยอะไรบางอย่าง จน

กระทั่งเห็นว่าอาทิตย์ลับฟ้า ความมืดเข้าครอบคลุม จึงชวนทุกคนไปยัง 

ห้องรับประทานอาหารซึ่งได้จัดเตรียมอาหารไทยที่มีกลิ่นอายอีสานรอไว้ 

บนโต๊ะแล้ว 
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เมื่อลิ้มรสอาหารที่ปรุงอย่างพิถีพิถันไปได้สักพัก ทุกคนจึงค่อย 

ผ่อนคลาย ต้องยอมรบัว่าการชวนคยุและต้อนรบัอย่างอบอุน่เป็นกนัเองของ

ดอกคูนท�าให้ขวญัระมงิค์สบายใจอย่างยิ่ง จนกระทั่ง...

“วุ่นวายจริงนะคูน เพิ่งเห็นว่ามีมิสคอลตั้งเป็นสิบสาย รู้ๆ อยู่ว่าพี่ 

ไม่ชอบพกโทรศพัท์เข้าไร่ ทิ้งไว้ในรถเป็นประจ�าแหละ กบ็อกแล้วไงว่าไม่ลมื

หรอกน่าว่าวนันี้มแีขก”

เสยีงทุม้ดงัลั่นนั้นมาพร้อมร่างสงูใหญ่ที่เพิ่งก้าวเข้าประตูหน้าบ้านมา

พร้อมกบัเสยีงบ่นยาว ขวญัระมงิค์เงยหน้าขึ้นจากจานข้าว สบตาชายหนุ่ม

เข้าพอดี

อย่าบอกนะว่านายคนนี้คอื ‘เสยีงแคน’ พี่ชายที่ดอกคนูพดูถงึตั้งไม่รู้

กี่หนระหว่างการสนทนาเมื่อครู่ ชื่อแสนเชยของเขาช่างตรงข้ามกับหน้าตา

อย่างสิ้นเชิง เพราะที่ขวัญระมิงค์เห็นอยู่ตอนนี้มันหนุ่มลูกครึ่งชัดๆ ท�าไม

สองพี่น้องถงึหน้าตาต่างกนัได้ขนาดนี้...และกค็งรวมถงึนสิยัด้วย

“ไม่เอาน่าพี่แคน ไม่เหน็รไึงว่าก�าลงัมแีขก นี่คงโมโหหวิละส”ิ 

ดอกคนูหวัเราะเสยีงใสเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศเคร่งเครยีด หล่อน

ลุกไปรบัหน้าพี่ชายที่เพิ่งโยนหมวกปีกกว้างสคีรมีของตวัเองลงบนโต๊ะ คน

เป็นน้องรั้งท่อนแขนพาเขาไปนั่งเก้าอี้ข้างตน ซึ่งอยู่ตรงข้ามกบัขวญัระมงิค์

พอดบิพอด ีหญงิสาวจงึชูคอขึ้นโดยอตัโนมตั ิไม่ยอมเป็นฝ่ายทกัทายก่อน

เด็ดขาด มีอย่างที่ไหน มาถึงก็โวยวาย ไม่ดูตาม้าตาเรือว่ามีแขกนั่งอยู่ตั้ง

สองคน ไร้มารยาทสิ้นดี

“นี่พี่สงิหากบัขวญัระมงิค์ค่ะ เป็นแขกของป๊ากบัแม่ พี่สงิห์จะมาดงูาน

ในไร่แล้วกโ็ครงการรสีอร์ตของเรา ส่วนขวญัเพิ่งจบทนัตแพทย์ มาท�างาน

ในโรงพยาบาลอ�าเภอ ชาวบ้านต้องดใีจแน่เลยที่โรงพยาบาลแถวนี้มหีมอฟัน

คนสวยมาอยูแ่ล้ว เหน็ว่าทนัตแพทย์คนเดมิเพิ่งย้ายออกไปเพราะทนความ

เหงาไม่ไหว”

ดอกคนูนี่เก่งจรงิๆ หล่อนพยายามสร้างบรรยากาศผ่อนคลายบนโต๊ะ
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อาหารขึ้นมาใหม่ ทั้งที่เสียงแคนเพิ่งท�าลายทิ้งไปเมื่อครู่ เขาโผล่มาพร้อม

อารมณ์ฉุนเฉยีวราวพายุ เล่นเอาขวญัระมงิค์หมดอร่อยไปเลย

“ฝากตวัด้วยนะครบัพี่แคน ผมอยากศกึษาเรื่องการท�าไร่นาสวนผสม 

เอาไว้ไปใช้กบัที่บ้านทางเหนอืบ้าง พ่อมทีี่ดนิเปล่าอยู่พอสมควร ท่านอยาก

ใช้ชวีติบั้นปลายท�าสวนท�าไร่” 

สงิหาชวนคุย เจ้าของบ้านหนุ่มดูอารมณ์ดขีึ้นเมื่อพูดเรื่องงาน ส่วน

ขวัญระมิงค์นั้นแอบส่งค้อนให้พี่ชาย...ไม่ต้องถึงขั้นฝากตัวหรอกมั้ง จะไป

นอบน้อมกบัคนเถื่อนขนาดนั้นเพื่อ?

“คุณสิงห์จะไปช่วยท่านดูแลไร่รึไง ได้ข่าวว่าเป็นอาจารย์ในมหา’ลัย

ไม่ใช่เหรอ” 

หนุม่หน้าตาไม่รบัแขกส่งสายตาจบัสงัเกตราวกบักลวัสองพี่น้องจะมา

ล้วงความลับทางธุรกิจ ขวัญระมิงค์นั่งฟังเงียบๆ แต่สังเกตทุกอย่างแบบ

ละเอยีดยบิ โดยเฉพาะใบหน้าของคนนั่งตรงข้าม อตีาเสยีงแคนนี่ไว้หนวด

เคราจางๆ ซึ่งมนัรกตาคนไม่ชอบผูช้ายไว้หนวดเป็นอย่างมาก ท�าให้หน้าเขา

ดูดุ ไม่เหน็จะน่ามองเลย

“ผมเพิ่งลาออกครบั อนัที่จรงิคงยงัไม่ได้ช่วยพ่อดแูลไร่ในระยะใกล้ๆ 

นี้หรอก อาจจะท�าได้แค่เอาความรู้ไปถ่ายทอดให้พ่อด้วยซ�้า เพราะผม

วางแผนจะไปตั้งรกรากที่อเมรกิา”

“อ้าว! ท�าไมล่ะคะพี่สิงห์ แบบนี้ศึกษาไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ทันทีนี่ คูน 

นกึว่าพี่ลาออกจากอาจารย์มหาวทิยาลยัเพื่อจะท�ารสีอร์ตกบัดูแลไร่เสยีอกี” 

ดอกคูนท�าตาโตท่าทางประหลาดใจ ขวัญระมิงค์จึงรีบตัดบทเมื่อเห็นว่า 

เรื่องชกัจะเข้าใกล้การอกหกัซึ่งสงิหาไม่อยากพูดถงึ 

“เอาเป็นว่าขวัญกับพี่สิงห์คงขอรบกวนไม่นานนักหรอก พี่สิงห์คง

ศกึษาดูงานทั้งเรื่องไร่ สวน การเลี้ยงววันมแล้วกก็ารท�ารสีอร์ต ส่วนขวญั

ท�างานที่โรงพยาบาล คงไม่ได้มาวุ่นวายอะไรด้วย ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ” 

ขวัญระมิงค์สรุปลอยๆ ทั้งที่ความจริงแล้วเจาะจงบอกนายหน้านิ่ง
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แสนบึ้งตงึที่ชื่อเสยีงแคนโดยเฉพาะ แล้วดสู ินายนั่นนั่งหน้าจานข้าวตั้งนาน

แต่ยงัไม่เหน็ตกัเข้าปากสกัค�า

“ผมก็ไม่ได้ห่วง แค่ต้องบอกไว้ก่อนว่างานผมวุ่นๆ อาจจะสอนได้ 

ไม่เตม็ที่” 

ผู้ชายที่นั่งตรงหน้าขวัญระมิงค์ชูคอออกตัวเสียงเรียบ แถมไม่ยอม

ใช้ค�าแทนตวัเองว่าพี่ บอกเลยว่าท�าให้นกึเกลยีดขี้หน้าหนกัเข้าไปอกี ยิ่งเพิ่ง

มีเรื่องหนุ่มต่างชาติมาแย่งแฟนพี่ชาย แล้วยังมาเจอหนุ่มลูกครึ่งจอมหยิ่ง

คนนี้อกี เล่นเอาขวญัระมงิค์ไม่อยากมองหน้าไปเลย ช่วงนี้เกลยีดไปหมด

แหละ พวกที่หน้าตาออกแนวตะวันตกเนี่ย เกลียดคนมีเชื้อฝรั่งไม่ว่าหน้า

ไหน!

“ไม่เป็นไรครบัพี่แคน ผมจะพยายามเรยีนรู้เอง อาจจะขอให้น้องคนู

ช่วยบ้าง”

พี่ชายหล่อนนี่ก็แปลก ไม่รู ้สึกรู ้สาบ้างหรือไงว่าเจ้าของบ้านเขา

รงัเกยีจ ยงัจะไปเรยีกเขาว่า ‘พี่’ อกี ขวญัระมงิค์คนหนึ่งละที่ไม่ขอนบัพี่นบั

น้องด้วย ถงึพ่อหล่อนจะสนทิกบัพ่อแม่เขาขนาดไหนกต็าม

“ไม่ต้องเลย ผมสอนเอง ยายคูนจะไปรู้อะไร ไม่ค่อยได้ออกไปไร่ 

คงสอนใครไม่เป็นหรอก” เหน็ได้ชดัว่าเสยีงแคนพยายามกนัท่าขณะเริ่มตกั

อาหารราดลงไปบนข้าวในจานของตน พร้อมบอกเสยีงเรยีบ

“พี่จะตกัไปกนิในห้องป๊าเหมอืนเดมินะ คูนกนิกบัแขกไปละกนั”

“อ้าว! เห็นยอมนั่งเก้าอี้อย่างดี นึกว่าวันนี้พี่แคนจะยอมร่วมโต๊ะ 

กนิข้าวกบัคนอื่น นี่ยงัท�าเหมอืนเดมิอกีเหรอคะ” คนเป็นน้องท้วง ส่งสายตา

วงิวอนให้พี่ชายนั่งกนิด้วยกนั

“แน่นอน ไม่มใีครมาเปลี่ยนพี่ได้หรอก” 

ว่าแล้วเสียงแคนก็ตั้งอกตั้งใจโกยอาหารลงจานตัวเอง ขวัญระมิงค์

ไม่รูจ้ะท�าอะไรด ีจงึลอบสงัเกตหนุม่ลกูครึ่งตรงหน้าอย่างละเอยีดตอนที่เขา

ก้มหน้าก้มตาตกักบัข้าวปรมิาณมหาศาลราวกบัหวิโหย อาหารไม่ตกถงึท้อง
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มาหลายชาต ิ จะว่าไปหน้าตาอตีานี่กไ็ม่เหน็จะมอีะไรพเิศษ แค่ได้เปรยีบที่

มส่ีวนผสมจากตะวนัตก จมกูจงึโด่งเป็นสนัชดั ตาคมมาก และความคมสนั

ของใบหน้าโดดเด่นเนื่องจากกรอบหน้าถูกเน้นด้วยหนวดเคราจางๆ ท�าให้

ดูบกึบนึหนกัขึ้นไปอกี 

อืม ยอมรับก็ได้ว่าค�าแรกที่ผุดขึ้นมาในสมองอย่างห้ามไม่อยู่คือ...

หล่อโหด...นา่จะนยิามรูปลกัษณ์ของนายคนนี้ได้ด ีขวญัระมงิค์ ‘แมน’ พอ 

ที่จะมอบค�าว่า ‘หล่อ’ ให้ไป

แต่ชื่อสมควรปรบัปรุงนะ ไม่เข้ากบัหน้าอย่างแรง!

ชายหนุม่ผูถ้กูโจมตด้ีวยค�านนิทาในใจตกัอาหารราดข้าวจนพอใจแล้ว

เดนิออกไปจากห้องอาหาร มุง่สู่ห้องพกัของประชาโดยไม่สนใจแขกหน้าไหน

ทั้งสิ้น

ถ้าให้ขวัญระมิงค์เดา อีตานี่ต้องเป็นลูกของประชากับเมียแหม่มซึ่ง

อาจจะเป็นเมยีแรกที่ประชารกัมาก จนถงึขั้นตั้งชื่อไร่ตามชื่อลูกชายคนนี้...

ดลู�าเอยีงอย่างชดัเจน ถ้าขวญัระมงิค์เป็นดอกคนูละกค็งน้อยใจแย่ นี่แหละ

นะ การเป็นลกูคนโปรดท�าให้คนนสิยัเสยี คดิว่าจะเถื่อนกบัใครอย่างไรกไ็ด้

งั้นส ิ

เชอะ! ผู้ชายขวางไร่ ขออยู่ห่างๆ ไว้ก่อนเป็นดทีี่สุด

วนัรุง่ขึ้นขวญัระมงิค์จ�าต้องมาเผชญิหน้ากบัเสยีงแคนอกีครั้ง คราวนี้
เป็นในห้องรบัแขกซึ่งรจนาเรยีกตวัลูกชายมาพบ โดยมสีงิหา ขวญัระมงิค์ 

และดอกคูนนั่งอยู่ในห้องด้วย

“เรยีกผมมาท�าไมแต่เช้า ผมต้องรบีออกไปดงูานในไร่” คนพดูหน้าบึ้ง

จนความหล่อเหลอืศูนย์

“แม่ขอเวลาแป๊บเดยีว มเีรื่องจะให้แกช่วย” น�้าเสยีงรจนาดูห่างเหนิ 

ซึ่งกน็่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะเสยีงแคนคงไม่ใช่ลูกหล่อนแน่ๆ หน้าตาไม่มี

อะไรเหมอืนกนัสกันดิเดยีว
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“จะให้ผมท�าอะไรครับแม่” เจ้าของไร่หนุ่มลูกครึ่งขมวดคิ้ว ให้ตาย

เถอะ! มองอย่างไรขวัญระมิงค์ก็ไม่คุ ้นเสียทีว่าผู ้ชายหน้าตาแบบนี้ชื่อ 

เสยีงแคน

“แม่ขอมอบหมายหน้าที่รบั-ส่งหนูขวญัให้แคนนะ เธอต้องไปท�างาน

ที่โรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ ส่วนแคนน่ะต้องเข้าไปท�าธุระในตัวอ�าเภอเป็น

ประจ�าอยู่แล้ว คงไม่ล�าบากใช่มั้ย”

“แม่ครับ คือ...ผมไม่สะดวก” เสียงแคนปฏิเสธหน้าตาเฉยโดยไม่

เกรงใจบพุการแีละไม่เหน็แก่หน้าคนถกูปฏเิสธเลย เล่นเอาขวญัระมงิค์ต้อง

ชูคอประกาศลั่น

“เอาเป็นว่าขวญัไม่รบกวนใครดกีว่านะคะ ขวญัเปลี่ยนใจแล้ว จะไป

พกัที่บ้านพกัของโรงพยาบาลค่ะ ไม่ต้องล�าบากให้ใครรบั-ส่ง ถ้าพี่สงิห์คดิถงึ

ขวญักไ็ปหาละกนั” หญงิสาวโพล่งออกมาด้วยความเสยีหน้าที่โดนตั้งป้อม

รงัเกยีจ หล่อนเปลี่ยนแผนได้จรงิๆ นะหากไม่ได้รบัการต้อนรบัขนาดนี้

“ไม่ได้หรอกหนูขวัญ อาตั้งใจไว้แล้วว่าช่วงแรกอยากให้หนูมาพัก

สบายๆ ที่บ้านไร่ จะได้ค่อยๆ ปรบัตวั ได้เจอได้คุยกบัพี่ชายทุกวนัคงดกีว่า

ไปเหงาอยู่ในบ้านพกัข้าราชการ อุตส่าห์ให้สงิห์มาด้วยแล้ว พกัด้วยกนัเสยี

ที่นี่แหละ เฉพาะช่วงนี้กย็งัดนีะหนูนะ” 

น�้าเสียงและท่าทางเอื้ออารีของเจ้าของบ้านท�าเอาขวัญระมิงค์ปฏิเสธ

ไม่ลง ท�าได้แค่ส่งยิ้มเจื่อนๆ ให้หญงิวยักลางคน

“งั้นผมขอเป็นคนรับ-ส่งน้องเองครับ พี่แคนจะได้ไม่ต้องล�าบาก”  

สงิหารบีตดัปัญหา คงไม่อยากให้บานปลาย

“ก็ดี งานผมเยอะ หรืออย่างมากจะให้คนงานที่ไว้ใจได้คอยรับ-ส่ง 

กแ็ล้วกนั”

พูดเสรจ็เสยีงแคนกร็บีเดนิจากไป ท�าเอารจนาส่ายหวัพร้อมออกตวั

“อย่าไปถอืสาเลยนะ ช่วงนี้แคนงานยุ่งมาก ท่าทางจะเพี้ยนละ ปกติ

ไม่เหน็เป็นแบบนี้ ใช้ให้ท�าอะไรกท็�าหมด ได้ข่าวว่าเจอมาหลายเรื่อง โดย
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เฉพาะไอ้เรื่องววัแม่พนัธุ์ป่วยหนกัเนี่ย คงหงุดหงดิไม่สบายใจน่ะ”

รจนาแก้ตวัแทนลูกชาย ส่วนดอกคูนนั้นท�าไม่ต่างกนั

“นั่นสคิะ คูนขอโทษแทนพี่แคนด้วยค่ะ พี่แคนรกัแม่ววัตวันั้นมาก 

คงห่วงววัน่ะ แล้วช่วงนี้พี่แคนยงัหวัป่ันสุดๆ รบังานหลายด้าน เดี๋ยวมพีี่สงิห์

มาช่วยอาจจะดขีึ้นกไ็ด้นะคะ ส่วนเรื่องรบั-ส่งไม่มปัีญหาแน่นอน ขวญันอน

ค้างเสยีที่นี่เถอะ ตามแผนเดมินะ คูนอยากมเีพื่อนคุย”

“เป็นอนัตกลงตามนั้นนะจ๊ะ พกัเสยีที่นี่ทั้งพี่ทั้งน้องแหละ คดิเสยีวา่

เป็นบ้านตวัเอง อารบัปากพ่อของพวกเราไว้แล้วว่าจะดแูลหลานๆ ให้ดทีี่สดุ” 

รจนาสรุปปิดท้ายด้วยรอยยิ้มฝืนๆ คงเพราะต้องสะกดอารมณ์ไม่ให้

หงุดหงิดเสียงแคนที่จ้องจะหักหน้า ใช้ให้ท�าอะไรก็ไม่ท�า เสร็จธุระแล้ว

เจ้าของบ้านจงึขอตวัไปพกัผ่อน

ขวัญระมิงค์เริ่มเห็นเค้าไม่ค่อยดี แต่ยังพยายามปลอบใจตัวเองให้

อดทน หล่อนรกัสงิหามาก ท�าเพื่อพี่ชายได้ทุกอย่าง และไม่อยากให้เขาไป

ใช้ชวีติในต่างแดนตลอดไป การดงึคนอกหกัมารกัษาแผลใจที่นี่น่าจะดทีี่สดุ 

หล่อนไม่อยากให้มปัีญหาใดๆ จงึต้องยอมประนปีระนอม ไม่โวยวายเอากบั

เสยีงแคนจอมกวนประสาท 

หญิงสาวได้แต่หวังว่าการใช้ชีวิตชั่วคราวในบ้านปีกไม้หลังใหญ่นี้คง

ไม่อดึอดัใจมากนกั หล่อนต้องอดทนจนถงึที่สุด

เสยีงไก่ขนัในยามเช้าเป็นสิ่งที่ขวญัระมงิค์ไม่คุ้นเอาเสยีเลย ไม่ใช่ไก่
ตวัเดยีวเสยีด้วย แต่ดเูหมอืนมเีป็นเล้า ขานรบักนัเป็นทอดๆ โดยเริ่มตั้งแต่

ตสีาม!

หญงิสาวทนมาพกัใหญ่ ในที่สุดจงึลมืตาขึ้นมองเพดานไม้ขดัเงา รอ

จนแน่ใจว่านอนต่อไม่หลับแน่ๆ จึงตัดสินใจจะออกไปเดินเล่นรับอากาศ

บริสุทธิ์ยามเช้ามืด ขวัญระมิงค์ลุกจากที่นอน ล้างหน้าแปรงฟันแล้วเปิด

ประตหู้องออกไป เหน็คนรบัใช้สาวผวิเข้มที่ก�าลงักวาดโถงกลางบ้านยิ้มกว้าง
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ทกัทาย

“คุณขวญัตื่นเช้าจงัค่ะ นอนไม่ค่อยหลบัเหรอคะ”

“กห็ลบัดอียูจ้่ะ เพยีงแต่ตื่นเพราะเสยีงไก่ขนัน่ะ เดี๋ยวอยู่ๆ  ไปคงชนิ”

“ไก่ของคุณแคน เลี้ยงไว้หลายตัว เอาไว้กินไข่น่ะค่ะ คุณขวัญจะ 

ลงไปเดนิเล่นกไ็ด้นะคะ เช้าๆ อากาศด ีไม่ค่อยร้อน”

“ดีเหมือนกัน งั้นฉันไปก่อนนะตุ่ม” ขวัญระมิงค์เรียกชื่อเด็กสาว 

ตามที่ได้ยนิดอกคูนเรยีก

อากาศนอกบ้านเยน็สบายจรงิอย่างที่ตุม่บอก แสงทองจางๆ เริ่มทาบ

ทาขอบฟ้าทางทศิตะวนัออก ขวญัระมงิค์เพิ่งสงัเกตเหน็แนวทวิเขาที่โอบล้อม

อยู่ไกลๆ นับว่าไร่เสียงแคนอยู่ในต�าแหน่งดีมากอย่างที่พ่อของหล่อนเคย

บอกไว้ ที่ดินผืนใหญ่กลางหุบเขานี้เหมาะกับการท�าสวนท�าไร่ และยังม ี

ที่ราบกว้างไว้เลี้ยงสัตว์ เท่าที่รู้จากดอกคูน เสียงแคนเป็นผู้บุกเบิกการท�า

เกษตรต่างๆ ทั้งหมด เพราะเขาเรยีนจบมาทางนี้โดยตรง และก�าลงัพฒันา

ให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร โดยมทีางจงัหวดัให้การสนบัสนุน

เพื่อให้เกดิแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในชุมชน

ขวัญระมิงค์เดินเรื่อยๆ ออกมาจนถึงต้นก�าเนิดเสียงขันเจื้อยแจ้วที่

ปลกุหล่อนจากที่นอน ดจูากรปูร่างเจ้าไก่น้อยสสีนัสดใสนบัจ�านวนได้ไม่เกนิ

สบิตวัแล้ว เหมอืนว่ามนัไม่น่าจะท�าเสยีงดงัสนั่นได้ขนาดนั้น หล่อนก้มลง

ไปตั้งท่าจะแตะหงอนใหญ่สแีดงสดของมนัเล่น กไ็ด้ยนิเสยีงตะคอกดงัลั่น

จากด้านหลงั

“นั่นคดิจะท�าอะไรน่ะ! อย่าไปยุ่งกบัหงอนไก่นะ เดี๋ยวมนักไ็ม่ไข่กนั

พอด”ี

ขวญัระมงิค์สะดุง้โหยง หดมอืกลบัโดยอตัโนมตั ิไม่นกึเลยว่าแค่จบั

หงอนแดงๆ บนหวัไก่จะท�าให้มนัไม่ออกไข่ หญงิสาวขมวดคิ้ว เอาแต่จ้อง

มองไก่ที่เดนิคุ้ยเขี่ยหาอาหารบนพื้น จ้างให้กไ็ม่เงยหน้าขึ้นไปขอโทษหรอก 

หล่อนไม่ได้เจตนานี่นา ที่ส�าคญัยงัไม่ทนัได้แตะด้วย



40  l  ม น ต ร์ รั ก เ สี ย ง แ ค น

“แล้วท�าไมตื่นเช้าขนาดนี้ นี่ยงัไม่หกโมงเลย” 

ถามเข้าทางจรงิๆ ขวญัระมงิค์รบีบอก

“กไ็ก่คุณน่ะส ิ ขนัประสานเสยีงดงัลั่นจนหูแทบแตก ใครจะไปนอน

ต่อได้” พูดไปกค็้อนไก่ที่ไม่รู้อโีหน่อเีหน่ไปด้วย

เสยีงแคนหวัเราะหึๆ  ในล�าคอ ไม่รู้ข�าอะไรนกัหนา

“นี่ทางเหนอืไม่มไีก่รไึง เจอไก่ขนัแค่นี้ถงึกบันอนไม่หลบั”

“บ้านฉนัไม่ได้เลี้ยงไก่กไ็ม่ได้หมายความว่าทางเหนอืไมม่ไีก่ อสีานมี

อะไร เหนอืกม็ทีั้งนั้นแหละ”

กไ็ม่รู้หรอกว่าจะเถยีงกนัเพื่อภูมลิ�าเนาตวัเองให้ได้อะไรขึ้นมา แต่ที่

ได้แน่ๆ คือความสะใจ ยอมรับว่าใบหน้าคมสันพร้อมแววตากวนอารมณ์

นั้นยั่วยุให้ขวญัระมงิค์อยากป่วน เล่นมาท�าเป็นรงัเกยีจ ไม่อยากให้หล่อน

มาอาศยัด้วยดนีกั คอยดูเถอะ จะหาทางแก้แค้นให้แสบเลย 

“ไปอาบน�้าแต่งตวัได้แล้ว เดี๋ยวพาไปท�างาน” 

เสียงเข้มเปี่ยมไปด้วยการวางอ�านาจ แล้วไอ้ท่าประจ�าที่เห็นเขาท�า

บ่อยๆ คือการยกมือขึ้นจับปีกหมวกนั่นก็อีก นึกว่าเท่นักรึไง ถึงได้ท�าอยู่

เรื่อย ทกุอากปักริยิาของเจ้าของไร่หนุม่มนัช่างขวางหขูวางตาขวญัระมงิค์ไป

เสยีหมด

“อะไรนะ! ไหนคณุบอกว่าจะไม่ยอมรบั-ส่งฉนัไง” หล่อนแผดเสยีงสู้

“ผมเปลี่ยนใจแล้ว ไม่ต้องพูดมาก รีบไปสิ วันนี้ผมต้องไปอ�าเภอ 

แต่เช้าเลยถือโอกาสไปส่งคุณเอง จะได้ไม่ต้องเปลืองน�้ามันหลายรอบไง 

จรงิๆ ไม่อยากไปส่งนกัหรอกแต่เพื่อความประหยดั อาบน�้าแต่งตวัให้ไวด้วย

ล่ะ ผมไม่ชอบรอใคร เสรจ็แล้วไปเจอกนัที่รถเลย เข้าใจตามนี้นะ”

อันที่จริงขวัญระมิงค์ไม่อยากให้เสียงแคนไปส่งเลยสักนิด แม้แรก 

ทเีดยีวหล่อนจะเสยีหน้าที่เขาท�าเหมอืนรงัเกยีจ แต่เมื่อคนืพอมาคดิดูกลบั

เริ่มดีใจด้วยซ�้าที่เขาปฏิเสธการรับผิดชอบเรื่องรับ-ส่งหล่อน จะได้ไม่ต้อง

เจอหน้ากันบ่อยๆ แล้วนี่จู่ๆ เกิดบ้าอะไรขึ้นมา อีตาชื่อเชยเกิดเปลี่ยนใจ
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กะทนัหนัขึ้นมา ตามอารมณ์ไม่ทนัเลย

“เรว็ส!ิ ยงัไม่รบีไปอกี” เสยีงแคนเร่งเสยีงดงัจนแทบเป็นตะคอก...

ป่าเถื่อนที่สุด!

ขวัญระมิงค์จ�าต้องเดินกลับเข้าบ้าน สาวร่างเล็กจงใจกระแทกเท้า

เสยีงดงั แสดงอารมณ์ให้ชดัเจน จะได้รูก้นัไปเลยว่ารงัเกยีจมาก คนกระด้าง

พูดจาไม่เข้าหู ไม่มใีครอยากเข้าใกล้หรอก 

เกลยีด!



๓
ยายเตี้ย

คนอะไร เชื่อด้วยว่าไก่หงอนสวยขนาดนั้นจะออกไข่ ในเมื่อมนั
เป็นไก่ตวัผู้!

เสยีงแคนหวัเราะหึๆ  ในล�าคอขณะเดนิไปเตรยีมเครื่องตดัหญ้าที่ต้อง

เอาไปซ่อมในตวัอ�าเภอขึ้นรถ

“มี่ช่วยครบัคุณแคน” เสยีงใสปนแหบของวยัรุ่นก�าลงัแตกเนื้อหนุ่ม

ดังขึ้นพร้อมร่างตุ้ยนุ้ยที่พุ่งตรงมาถึงท้ายรถกระบะ แล้วกุลีกุจอช่วยยก

เครื่องตดัหญ้าขึ้น

“ดีมากไอ้มี่ แล้ววันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอ” ชายหนุ่มหันไปถาม 

เด็กชายขนุน ซึ่งชื่อเล่นเป็นภาษาอีสานแปลตรงตามชื่อจริงเป๊ะว่า ‘บักมี่’ 

แถมชื่อยังเข้ากันดีกับรูปร่างอันจ�้าม�่ามาตั้งแต่เล็ก จนป่านนี้ยังไม่มีทีท่าจะ

ซูบลงเลย

“ไปครบั แต่อกีแป๊บนงึกย็งัทนั มี่อยากช่วยคุณแคนก่อน”

“ไม่ต้องมาประจบเลย แล้วห้ามอู้เชียวนะเอ็ง ข้าไม่ชอบคนไป

โรงเรยีนสาย” เจ้านายขู่ฟ่อ 
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บักมี่เป็นเด็กเกิดในไร่ ตายายเป็นคนงานเก่าแก่ท�างานที่ไร่มานาน 

ส่วนแม่ตายไปตั้งแต่บกัมี่ยงัแบเบาะ พ่อไปมคีรอบครวัใหม่ ไม่มาหาลกูอกี

เลย ใจจรงิแล้วเสยีงแคนออกจะเอน็ดหูนุม่น้อยอายสุบิสามคนนี้มากทเีดยีว 

แต่ไม่อยากให้ได้ใจ จงึเก๊กดุใส่ตลอดเวลาไว้ก่อน

“คร้าบ รบัรองไม่สายแน่ อ้าว! นั่นคุณคนสวยมาแล้ว”

เสยีงแคนขมวดคิ้วกบัค�าว่า ‘คุณคนสวย’ ของวยัรุ่นตวัแสบ นี่มนั 

ตาบอดรึไง ถึงเห็นว่ายายเตี้ยนั่นสวย มีอย่างที่ไหน โตจนเรียนจบเป็น

ทนัตแพทย์แล้ว แต่ขนาดตวัยงัเท่าเดก็มธัยม แถมหน้าตาบดูบึ้งตลอดเวลา 

เหน็แล้วร�าคาญ

“ขึ้นรถเลย” ชายหนุ่มออกค�าสั่งลอยๆ ส่งผลให้คนสวยของไอ้บกัมี่

หน้าหงกิทนัควนั นี่คงนกึว่าเขาจะเปิดประตรูถให้แล้วอญัเชญิขึ้นไปนั่งแบบ

ในหนงัรไึง ฝันไปเถอะ บอกตามตรงว่าไม่ค่อยชอบนกัหรอกที่อยู่ๆ เพื่อน

พ่อกม็าขอความช่วยเหลอื ทั้งที่ปกตไิม่เหน็ได้ไปมาหาสู่กนัสกัเท่าไร

แต่นั่น! ไอ้จอมเสอืกถลาไปเปิดประตรูถให้ขวญัระมงิค์ขึ้นไปนั่งเฉย

เลย บริการขนาดนี้เดี๋ยวก็เสียนิสัยกันพอดี เสียงแคนรีบส่งสายตาพิฆาต 

ไปให้บักมี่จนมันหุบยิ้มแล้วล่าถอย แต่ยังได้ยินเจ้าของเสียงใสถามอย่าง

สนทิสนม เหน็ชดัว่าพยายาม ‘ตซีี้’

“ขอบใจนะ น้องชื่ออะไรจ๊ะ”

“ผมชื่อขนุนครบั เรยีกมี่กไ็ด้” 

ไอ้บกัมี่ใช้ค�าแทนตวัได้น่าหมั่นไส้ชะมดั ไม่เคยได้ยนิมนัเรยีกตวัเอง

ว่า ‘ผม’ มาก่อนเลยในชวีติ

“โอเคจ้ะมี่ แล้วเจอกนั”

เสียงแคนขึ้นรถ ปิดประตูปังใหญ่แล้วออกรถทันที และไม่น่าเชื่อ 

จากวนิาทนีั้น ยายเตี้ยไม่ยอมเจรจากบัเขาสกัค�า หล่อนนั่งนิ่งเป็นหุน่ เอาแต่

หนัไปมองววิผ่านกระจกด้านข้าง...ไม่พูดด้วยใช่มั้ย งั้นต้องเจอนี่...

“ขาสั้นขนาดนี้ จะเตะไอ้ที่บงัคบัหวักรอฟันบนพื้นถงึเหรอ แค่นั่งเก้าอี้
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ปกตขิากค็งลอยจากพื้นแล้วนะนั่น”

ได้ผล! ขวญัระมงิค์หนัขวบัมาท�าตาเขยีวปั้ด ท�าท่าจะกรี๊ด แต่แล้ว 

กลบัสงบอารมณ์ ส่งยิ้มเชอืดเฉอืน

“เตะถงึส ิก้านคอผู้ชายตวัสูงๆ กถ็งึนะ อยากลองมั้ย”

รอยยิ้มหวานเชื่อมแต่ปนความเป็นต่อสดุสะใจเกนิแปดสบิเปอร์เซน็ต์

ปรากฏบนใบหน้าหญงิสาว เสยีงแคนเพิ่งสงัเกตว่าเจ้าหล่อนสวมเสื้อกาวน์

ขาว นี่คงเป็นเหตุให้กรี๊ดไม่ออก เพราะต้องรกัษามาดคุณหมอฟันนี่เอง

“สกัวนัคงต้องลองแหละ เพราะมั่นใจว่าคุณโม้” 

ชายหนุ่มโต้แล้วแกล้งก้มลงมองขาสั้นๆ ของคนตัวเล็กก่อนจะ

หวัเราะในล�าคอ เป็นผลให้อกีฝ่ายหน้าแดง แน่นอนว่าไม่ใช่เพราะอายหรอก 

น่าจะเป็นโกรธเสยีมากกว่า จากนั้นขวญัระมงิค์กป็ิดปากเงยีบ จนรถมาถงึ

หน้าโรงพยาบาล

“จะให้ส่งลงตรงไหน” เสยีงแคนจ�าต้องหนัไปถามเมื่อทนัตแพทย์สาว

ยงัเอาแต่ชูคอนิ่งเฉย

“ฉนัเพิ่งมาวนัแรก ยงัไม่รู้ว่าที่ท�างานอยู่ตรงไหนเหมอืนกนั คุณส่ง

ด้านหน้านี่แหละ ขอบคุณนะ”

สาวร่างเลก็กระโดดลงจากรถแล้วจ�้าพรวดๆ ปะปนไปกบัฝูงชน เสยีง-

แคนเผลอมองตามว่าหล่อนเดนิไปทางไหน แต่กไ็ม่เหน็เสยีแล้ว

จะเหน็ได้ไง เตี้ยซะขนาดนั้น คนอื่นบงัมดิ

กว่าจะสยบความโกรธลงได้ก็เมื่อมาถึงหน้าแผนกทันตกรรมซึ่งอยู่
ค่อนมาทางด้านหลังของโรงพยาบาล ขวัญระมิงค์เตือนตัวเองรอบแล้ว 

รอบเล่าว่าต้องอดทน ข่มใจเมื่อจ�าต้องอยู่ใกล้นายจอมกวนนั่น เพื่อพี่ชาย

ที่รกัและเพื่อครอบครวั คอยดูเถอะ ถ้าพี่ชายหล่อนคลายเศร้าและล้มเลกิ

ความคดิจะไปอยูเ่มอืงนอกเมื่อไร หล่อนจะรบีแจ้นออกมาจากไร่เสยีงแคน

นั่นทันที ไม่ทนอยู่ให้ประสาทเสียหรอก คนอะไรไร้มารยาท เอาปมเรื่อง
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ร่างกายมาล้อ ถงึเตี้ยแล้วมนัหนกัหวัใครไม่ทราบ

“อุ๊ย! ขอโทษค่ะ”

ขวญัระมงิค์หลุดปากออกไปทนัทเีมื่อรูต้วัว่าเดนิชนเข้ากบัร่างสงูใหญ่

ของใครบางคนเข้าแล้ว เป็นเพราะหล่อนมวัแต่นกึโมโหและสาปส่งเจ้าของไร่

จอมกวนนั่น

“ไม่เป็นไรครบั” 

เสยีงทุม้ที่ตอบมานั้นแสนนุม่นวลชวนฝัน และชวนฝันหนกัขึ้นไปอกี

เมื่อขวญัระมงิค์เงยหน้าขึ้นสบตาเจ้าของเสยีงแล้วพบว่าเป็น...ชายหนุ่มสวม

เสื้อกาวน์ปักตวัอกัษรด้วยด้ายสเีขยีวที่หน้าอกด้านซ้ายว่า นพ. ทนิกร เวช-

ปราน ีดวงตาของเขาเปี่ยมไปด้วยความเมตตาสมกบัอาชพีและนามสกุล

“ผมหมอทินกรครับ น้องคงเป็นทันตแพทย์ใหม่ที่จะมาเริ่มงาน 

พรุ่งนี้” ชายหนุ่มลอบมองตวัอกัษรสมี่วงที่ปักบนอกเสื้อของหล่อนเช่นกนั

“อ๋อ ใช่ค่ะ ขวญัระมงิค์นะคะ คอื...ขวญัมาดูสถานที่ล่วงหน้าก่อน

ค่ะ” ขวญัระมงิค์ออกจะทึ่งเมื่อได้ยนิว่าการมาเริ่มงานของหล่อนมคีนรู้เยอะ

ขนาดนี้

“พวกเราตื่นเต้นกนัมาก โรงพยาบาลเราเพิ่งได้เก้าอี้ท�าฟันมาไม่นาน 

หมอฟันคนก่อนมาท�างานได้แค่ไม่กี่เดือนก็ย้ายไปกะทันหัน เราตั้งตารอ 

คุณหมอคนใหม่กนัเลยละครบั”

ขวญัระมงิค์ไม่รู้จะตอบอย่างไรด ี เริ่มรู้สกึประหลาดใจมากขึ้นทุกที

เมื่อเหน็ว่าคณุหมอหนุม่นอกจากคยุเก่งแล้ว นยัน์ตาของเขายงัเป็นประกาย

แฝงความจริงใจมีชีวิตชีวา ไม่นึกเลยว่าจะมีหมอบุคลิกแบบนี้อยู่ในโลก 

หญิงสาวผู้ชอบตั้งฉายาเล่นๆ ในแวบแรกที่พบผู้คนได้คิดชื่อให้คุณหมอ 

คนนี้ไว้แล้ว...‘คุณหมอโอปป้า’ เพราะสไตล์โดยรวมของทนิกรนั้นเกาหลจี๋า

มากเลย

“งั้นขวัญขอตัวก่อนนะคะอาจารย์” ทันตแพทย์สาวพยายามเลือก 

ค�าพูดเป็นทางการที่สุด หล่อนไม่ลืมค�าสอนในวันที่รุ่นพี่มาแนะน�าน้องๆ 
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ก่อนเรยีนจบและแยกย้ายกนัไปท�างานตามโรงพยาบาล...

‘พวกเราต้องจ�าไว้อย่างนงึนะ ส�าคญัมากด้วย ว่าพวกหมอตามโรง-

พยาบาลน่ะ นิยมให้ผู้ร่วมงานเรียกเขาว่า ‘อาจารย์’ อย่าไปเผลอเรียกว่า

หมอเอ หมอบ ีอนันี้ไม่ดแีน่ บางคนที่เรื่องมากเขากถ็อืนะ หาว่าเรยีกแบบ

ไม่ให้เกยีรต’ิ

‘ไม่ให้เกยีรตยิงัไงคะ’ ขวญัระมงิค์ถามสวนไป ด้วยตวัเองไม่คุ้นเคย

กบัแวดวงคนสาธารณสุข ไม่นกึว่าจะมพีธิรีตีองกนัขนาดนี้

‘มันจะเหมือนอาจารย์หมอเรียกนักศึกษาไง ตอนเรียนน่ะนักศึกษา

แพทย์ถูกเรียกว่าหมอแล้วตามด้วยชื่อ แต่พอเรียนจบก็จะถูกเรียกว่า

อาจารย์ พวกพยาบาลน่ะรู้ด ีเขาเรยีกหมอว่าอาจารย์กนัส่วนใหญ่ พวกเรา

จบใหม่ต้องปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อนพี่มันเคยเรียกหมออาวุโสท่านหนึ่งใน 

โรงพยาบาลเดยีวกนัว่าคณุหมอตามด้วยชื่อ โดนซะเละเลย หาว่าไม่ให้ความ

เคารพ’

เอ่อ...เรื่องมากไปมั้ย ตอนนั้นขวัญระมิงค์คิดแบบนั้น แต่ตอนนี้ก็

เริ่มเข้าใจ กฎบางเรื่องไม่ได้มีไว้แหก เขาท�ากันมาอย่างไรก็ท�าตามไปก่อน 

ยิ่งเป็นผู้น้อยยิ่งไม่สมควรฝืน

“โห! ไม่ต้องเรยีกพี่ว่าอาจารย์กไ็ด้ครบัน้องขวญั เรยีกพี่กรได้เลย” 

อ้าว! จรงิด ิแล้วที่หล่อนถกูแนะน�ามานั่นคอือะไร...หมอไม่ได้เหมอืน

กนัทั้งโลกนี่เนอะ หญงิสาวผู้ก�าลงังุนงงท�าได้แค่ตอบรบัเสยีงอ่อย

“อ๋อ ค่ะ พี่กร ขวญัขอตวันะคะ”

“มีอะไรให้ช่วยบอกพี่ได้นะ พี่อยู่ที่นี่มาหลายปีละ ไม่ต้องเกรงใจ  

โรงพยาบาลอ�าเภอเลก็ๆ แบบนี้หาตวักนัไม่ยากหรอก” รอยยิ้มของคุณหมอ

หนุ่มดูเป็นธรรมชาติและเป็นกันเองอย่างเหลือเชื่อ ท�าเอาขวัญระมิงค์ทึ่ง 

ไม่หาย 

“ค่ะพี่ ขอบคุณค่ะ” ทนัตแพทย์สาวก�าลงัจะผละจากไป

“เอ่อ...เดี๋ยวส ิไหนๆ ได้คยุกนัแล้ว ปกตพิี่จะขอเบอร์บคุลากรที่อาจ
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ต้องตดิต่อกนัไว้ เราเป็นสงัคมเลก็ๆ ถ้ารู้จกักนัไว้ได้จะดมีาก”

คล้ายโดนหลอกขอเบอร์เลย ถ้าเป็นคนทั่วไปขวญัระมงิค์ไม่มทีางให้

ง่ายๆ แต่นี่มาคิดดูก็มีเหตุผล โรงพยาบาลสามสิบเตียงจะมีบุคลากรทาง 

การแพทย์สักกี่คนเชียว รู้จักกันไว้ไม่เสียหลาย ทุกคนควรติดต่อกันได้ 

ทุกเมื่อยามฉุกเฉนิ

หญงิสาวจงึตดัใจบอกเบอร์ของตนให้ ‘คณุหมอโอปป้า’ โทร. เข้ามา

“เรยีบร้อยละ ขอบคุณมากนะครบั พรุ่งนี้เจอกนั”

ขวญัระมงิค์เดนิเลี่ยงออกมาแบบงงเลก็น้อยว่าอยูด่ีๆ  กใ็ห้เบอร์ผูช้าย

ไปแล้ว คงเป็นเพราะท่าทางเป็นมติรไม่มพีษิมภียันั่นแหละ หญงิสาวมุง่ตรง

สู่ป้ายที่เห็นอยู่ไกลออกไปว่าเป็นแผนกทันตกรรมด้วยความกระตือรือร้น 

อยากเหน็ที่ท�างานแรกในชวีติจะแย่แล้ว 

“สวสัดค่ีะ คณุหมอขวญัระมงิค์ หนชูื่อข้าวปุน้นะคะ เรยีกปุน้กไ็ด้ค่ะ 
หนูเป็นผู้ช่วยทนัตแพทย์หนึ่งเดยีวของที่นี่”

เสียงใสดังทักทายออกมาจากเคาน์เตอร์แผนกทันตกรรม เห็นหน้า

คนเพิ่งแนะน�าตวัเองแล้วขวญัระมงิค์ค่อยเบาใจ ข้าวปุ้นสวมเสื้อและกางเกง

ขาวของผู้ช่วยทันตแพทย์ เก็บผมยาวท�ามวยไว้ด้านหลังดูเรียบร้อยน่ารัก

สมวยั มองจากลกัษณะเบื้องต้นเชื่อว่าคงท�างานร่วมกนัได้ไม่ยาก

“งั้นเราคงคบกันได้ เพราะพี่ก็เป็นหมอฟันหนึ่งเดียวของที่นี่เหมือน

กนั” บอกแล้วหมอฟันสาวกย็ิ้มกว้างเป็นการผกูมติร ข้าวปุน้ค่อยผ่อนคลาย

หายเกรง็จนดูเป็นตวัของตวัเองมากขึ้นขณะชวนคุยต่อ

“ปุ้นวาดภาพไว้ว่าคุณหมอต้องดูเด็กและสดใส แต่ไม่นึกเลยว่าจะ 

สดใสเว่อร์วงัขนาดนี้ ดสูคิะ หน้าเดก็มากด้วย เล่นเอาปุน้ดูแก่กว่าคุณหมอ

ไปเลย”

“ใครว่าล่ะ เราสวยใสทั้งคูต่่างหาก” เสยีงหวัเราะประสานกนัดงัตามมา

“เฮ้อ! โล่งอก” จู่ๆ ข้าวปุ้นกโ็พล่งออกมา
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“ยงัไงเหรอ” ขวญัระมงิค์ขมวดคิ้วไม่เข้าใจค�าพูดของผู้ช่วยสาว

“ปุ้นสบายใจแล้วค่ะที่ได้คุณหมอคนใหม่น่ารักขนาดนี้ คือ...ไม่ได้

นินทานะคะ แต่คุณหมอผู้ชายคนก่อนที่มาอยู่ที่นี่ช่วงนึงแกดุมากเลยค่ะ 

เหมอืนแกอารมณ์เสยีที่ต้องมาอยู่โรงพยาบาลอ�าเภอเลก็ๆ แบบนี้ แต่คุณ

หมอขวญัดูมคีวามสุขด”ี

“อย่าเพิ่งวางใจ ต้องดกูนัไปอกีสกัพกั เอาเป็นว่าวนันี้ปุน้ช่วยแนะน�า

แผนกให้พี่คุ ้นเคยก่อนเริ่มงานพรุ่งนี้เนอะ อยากดูระบบฆ่าเชื้อแล้วก็ 

เครื่องไม้เครื่องมอืว่าพร้อมขนาดไหน จะได้รู้สโคปการท�างานว่าท�าอะไรได้

บ้าง ถ้าขาดอุปกรณ์หรอืวสัดุที่จ�าเป็นคงต้องเตรยีมท�าเรื่องของบ”

“ได้เลยค่า เชญิค่ะคุณหมอ”

“ไม่ต้องมามพีธิรีตีองเลย แล้วกเ็รยีกพี่ว่าพี่ขวญัได้นะ”

“ถ้างั้นปุ้นขอเรยีกง่ายๆ ว่าพี่หมอกแ็ล้วกนันะคะ”

ทันตแพทย์สาวกับผู้ช่วยช่างคุยเดินวนชมแผนกทันตกรรมพร้อม

ส�ารวจเครื่องมือในการท�าฟันอย่างละเอียด ตามด้วยการเรียนรู้ระบบรับ

คนไข้และบนัทกึการรกัษา เผลอแป๊บเดยีวกถ็งึเวลาพกักลางวนั

“ไปกินข้าวกันเลยดีมั้ยคะพี่หมอ เดี๋ยวปุ ้นพาชมโรงอาหารของ 

โรงพยาบาลเอง แต่บอกก่อนว่าเลก็มากนะคะ ร้านอาหารกน็้อย ส่วนใหญ่

คนนิยมเดินออกไปกินหน้าโรงพยาบาลมากกว่า มีร้านอร่อยมาเปิดเพียบ

เลยค่ะ”

“ดเีหมอืนกนั รู้จกัโรงอาหารไว้ก่อน แล้วหลงักนิข้าว พี่อยากให้ปุ้น 

พาไปดูบ้านพกัหน่อยได้มั้ย อยากเหน็ว่าอยู่ตรงไหน”

“ได้ค่ะ เริ่มจากโรงอาหารก่อนเลยนะคะ”

หลงัจากเดนิชมจนทั่วโรงพยาบาลแลว้ ขวญัระมงิค์กไ็ด้ข้อสรปุอย่าง
ไร้ข้อกงัขา

หล่อนโชคดีมากที่ได้มาท�างานในโรงพยาบาลชุมชนแห่งนี้ สภาพ 
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ที่ท�างานไม่ยุ่งเหยงิวุ่นวายเกนิไป เพราะเป็นโรงพยาบาลขนาดสามสบิเตยีง

เท่านั้น แต่ก็มีระบบที่ดีเกินคาด และเพิ่งมีแผนกทันตกรรมได้ไม่นานนัก 

เชื่อว่าถ้าหล่อนท�างานไปนานๆ อาจได้ชื่อว่าเป็นผูบ้กุเบกิทางทนัตกรรมของ

โรงพยาบาลแห่งนี้เลยทเีดยีว

“พี่จะกลบัละจ้ะ ขอบใจมากนะปุน้ พี่คดิว่าดจูนปรุไปหมดทุกที่แล้ว” 

ขวัญระมิงค์บอกขณะยืนอยู่หน้าบ้านแฝดซึ่งข้าวปุ้นพามาชี้ให้ดูว่าเป็น 

บ้านพักของทันตแพทย์คนเดิมที่ย้ายออกไป และเปลี่ยนมาเป็นของขวัญ- 

ระมงิค์ หล่อนสามารถย้ายเข้ามาได้ทุกเมื่อ

“พี่หมอไม่พกัที่บ้านพกัเหรอคะ”

“พกัจ้ะ แต่ช่วงแรกๆ นี่อาจจะพกัที่บ้านเพื่อนพ่อก่อน”

“อ๋อค่ะ ไม่เป็นไรหรอก เพราะยังไงบ้านพักก็เตรียมไว้เพียงพอกับ

คุณหมอทุกท่านอยู่แล้ว”

“ดูใหม่กว่าที่คดิด้วยนะ พี่ชอบเลยแหละ แล้วปุ้นพกัที่ไหนล่ะ”

“มีแฟลตพยาบาลอยู่หลังสุดติดรั้วเลยค่ะ ใหม่เอี่ยมสบายมาก

เหมอืนกนั”

“ดีๆ เอาเป็นว่าพี่ขอตัวก่อน ใกล้เวลาที่พี่นัดคนมารับหน้าโรง-

พยาบาลแล้วจ้ะ เดี๋ยวพี่เดนิไปเอง เจอกนัที่แผนกพรุ่งนี้นะ”

“ค่ะ พี่หมอ”

ข้าวปุ้นแยกตัวกลับแผนก ขวัญระมิงค์ยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกา เมื่อ 

เหน็วา่ยงัไม่ถงึบ่ายสอง จงึเดนิเอ้อระเหยไปยงัลานจอดรถหน้าโรงพยาบาล

ที่นัดเสียงแคนไว้ ยังไม่ทันถึงดี หญิงสาวก็ต้องเบิกตาโตกับภาพที่เห็น 

ตรงหน้า

อีตาลูกครึ่งใบหน้ารกครึ้มด้วยหนวดเครายืนคุยอย่างออกรสกับ 

หญิงสาวร่างสูงระหงสวมเสื้อกาวน์ปักตัวอักษรสีเขียวที่หน้าอกด้านซ้ายกับ

กระโปรงลายดอก

ที่ส�าคญั อตีานั่นยิ้มเป็นด้วย!
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รอยยิ้มกว้างนั้นดูขดัตานกั แถมท่าทเีขนิๆ ของชายหนุ่มยิ่งชวนให้

คดิไปไกลว่าสองคนนั้นมคีวามสมัพนัธ์มากกว่าแค่คนรู้จกัแน่นอน

ขวญัระมงิค์ตดัสนิใจยนืหลบมุมสงัเกตการณ์อกีพกัหนึ่ง จนกระทั่ง

ฝ่ายหญงิโบกมอืลาอย่างน่ารกัแล้วเดนิจากไป ทนัตแพทย์สาวจงึรบีเดนิไป

หาเสียงแคนซึ่งยืนอยู่ข้างรถโฟร์วีลของตน พอเห็นขวัญระมิงค์เข้าเท่านั้น 

รอยยิ้มเมื่อครู่กเ็หอืดหายไปอย่างรวดเรว็ ตามมาด้วยเสยีงเข้มๆ

“เอ้า! มาถงึแล้วกข็ึ้นรถส ิจะได้รบีกลบับ้าน”

ให้มนัได้แบบนี้ส!ิ สองมาตรฐานชดัๆ 

ขวัญระมิงค์ท�าได้แค่คิดในใจแล้วส่งค้อนให้ จากนั้นจึงกระโดดขึ้น

รถขับเคลื่อนสี่ล้อที่ไม่รู ้จะสูงไปไหน ท�าให้หล่อนขึ้นลงล�าบากยากเย็น  

หญงิสาวรดัเขม็ขดันริภยัแล้วนั่งนิ่งชคูอนดิๆ ไม่พดูไม่จา จนในที่สดุอกีฝ่าย

กท็นไม่ไหว

“นี่ท�าปากหล่นไว้ที่โรงพยาบาลรไึง”

“...”

“ยงัอกี เล่ามาซวิ่าที่โรงพยาบาลเป็นไงบ้าง”

ก�าลงัจะอ้าปากตอบอย่างเสยีไม่ได้ เสยีงเรยีกเข้าของโทรศพัท์หล่อน

ก็ดังขึ้นมาช่วยไว้ทัน ทั้งที่ปกติถ้าเห็นชื่อนี้บนหน้าจอแล้วขวัญระมิงค์คง 

ร้องยี้ และบางครั้งอาจไม่รบั แต่สถานการณ์ขณะนี้เป็นข้อยกเว้น

“แกโทร. มาท�าไมวะแจค็” หล่อนกรอกเสยีงลงไป

“อ้าว! กค็ดิถงึ โทร. ไม่ได้รไึง” เสยีงปลายสายฟังดูระรื่นนกั แน่ละ

ส ิเพราะแจค็ จกัรพนัธ์จบัฉลากได้ท�างานในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งของ

จงัหวดัเชยีงใหม่ที่มหีมอแย่งกนัอยากไปอยูเ่ป็นฝงูแต่รบัได้แค่สองคน แล้ว

เขาคอืหนึ่งในผู้โชคด ีส่วนขวญัระมงิค์อยู่ในกลุ่มผู้โชคร้าย

“โทร. ได้ แต่ตอนนี้ฉนัไม่ค่อยสะดวกคุย” หญงิสาวกระซบิ

“ท�าไมล่ะ กลวัคนรู้ว่ามคีนจบีอยู่เหรอ”

“เดี๋ยวเถอะแก๊! จีบเจิบอะไรวะ แล้วอีกอย่างก็ไม่มีใครสนใจฉัน
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หรอก” คราวนี้ขวญัระมงิค์ตวาดลั่น แน่ใจว่าในรถที่ปิดกระจกแถมไม่เปิด

เพลงนี่มันเงียบจนเสียงแคนได้ยินบทสนทนาทั้งหมดแน่นอน แม้รู ้ว่า

จักรพันธ์จีบจริง แต่จะมีกี่คนเข้าใจว่าหล่อนไม่มีทางยอมคบด้วยหรอก 

ผูช้ายที่เรยีนด้วยกนัมาตั้งแต่ชั้นอนบุาลจนจบปรญิญาตร ีสนทิกนัจนตบหวั

กนัได้ จะเอามาเป็นแฟนบางทกีก็ระดากใจนะ

“ถ้าไม่กลวัใครกค็ุยกนัต่อเลย อยากรู้ว่าขอนแก่นเป็นไงบ้าง แกได้

เหน็โรงพยาบาลที่จะไปท�างานรยึงั...”

แล้วต่อจากนั้นขวัญระมิงค์ก็ลืมไปเลยว่ามีชายหนุ่มลูกครึ่งหน้าเข้ม

ขับรถอยู่ หล่อนเมาท์แตกกับจักรพันธ์สารพัดเรื่อง จนกระทั่งได้ยินเสียง

กระแอมพร้อมสหีน้าเออืมระอาอย่างไม่ปิดบงั

“แค่นี้ก่อนนะแจค็ วนัหลงัค่อยคุยกนัใหม่”

แล้วหญิงสาวจึงรีบตัดสาย ยังไม่ทันอ้าปากเพื่อออกตัว เสียงเรียก

จากอีกสายหนึ่งก็ดังขึ้นมาแทรก พอเห็นชื่อที่หล่อนเพิ่งบันทึกไว้เมื่อเช้าก ็

ถงึกบัขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจ แต่จ�าต้องกดรบัสายอยู่ดี

“สวสัดคี่ะ ขวญัระมงิค์พูดค่ะ”

เสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่ดังมาจากคนนั่งหลังพวงมาลัย ขวัญ- 

ระมงิค์ส่งค้อนให้ขณะรอฟังเสยีงอกีฝ่ายมาตามสาย

“น้องขวัญ พี่ขอโทษนะที่โทร. มารบกวน คือ...จะแจ้งให้ทราบว่า 

พรุ่งนี้มปีระชุมแพทย์กบัทนัตแพทย์ตอนสบิโมงเช้าในห้องประชุมนะครบั”

“อ๋อ ค่ะ พี่กร” หญงิสาวอดแปลกใจไม่ได้ว่าเขาเชญิประชุมกนัทาง

โทรศพัท์แบบนี้เลยเหรอ

“พอดีมีวาระด่วนมาก อยากปรึกษากัน พี่เลยอาสาโทร. แจ้งน้อง 

ขวญัเอง”

“ได้ค่ะพี่ ยงัไงพรุ่งนี้ขวญัไม่ลมืแน่นอนค่ะ”

ก�าลังจะกดตัดสายเพราะรู้สึกถึงความร�าคาญอันเข้มข้นอัดแน่น

ราวกบัรอระเบดิซึ่งเสยีงแคนพยายามแสดงออก แต่ทนิกรกย็งัชวนคุยต่อ
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“แล้วน้องขวญัรู้รยึงัว่าห้องประชุมอยู่ตรงไหน”

“วันนี้ข้าวปุ้นพาขวัญตระเวนดูจนทั่วแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะพี่ที่โทร. 

แจ้ง” ทนัตแพทย์สาวตดับท

“เจอกนัพรุ่งนี้จ้ะ”

วางสายแล้วขวญัระมงิค์หนัไปสบตาเสยีงแคน บอกตวัเองให้ยดืตวั

ตรง อย่าไปกลวั หล่อนไม่มทีางเกรงหากหล่อนไม่ผดิ

แปลกแฮะ แทนที่จะต�าหนิ อีตาขี้เก๊กกลับนั่งเฉย สายตาจับจ้อง 

ท้องถนน จนกระทั่งรถมาจอดใต้ต้นชงโคในไร่เสยีงแคน เขาจงึเปิดปาก

“ถ้าคดิจะให้ผมรบั-ส่ง ห้ามคยุโทรศพัท์ขณะอยูใ่นรถเดด็ขาด เข้าใจ

มั้ย ร�าคาญ!”

แล้วเขากป็ิดประตูดงัปัง ทิ้งให้ขวญัระมงิค์ซึ่งเพิ่งกระโดดลงจากรถ

ยนืงงกบัการจากไปแบบพายุหมุน ทิ้งความเสยีหายเสยีหน้าไว้ในใจหล่อน

แย่มาก ผู้ชายอะไรไร้มารยาท บ้าอ�านาจ ป่าเถื่อนสิ้นด!ี



๔
ล�าดวน

ไร่เสียงแคนกว้างใหญ่กว่าที่สิงหาคิดไว้มาก เสียงอธิบายของ 
ดอกคูนดังเจื้อยแจ้วแทบตลอดเวลาที่เขาขับรถกระบะคันเก่าไปตามการ 

บอกทางของหล่อนเพื่อชมไร่ หญิงสาวตาคมสวยพยายามเล่าความเป็นไป

ของการพฒันาที่ดนิกว้างกลางหุบเขาได้น่าสนใจ ปิดท้ายด้วยค�าถาม

“พี่สงิห์อยากไปชมพื้นที่ที่พี่แคนปรบัไว้เพื่อเตรยีมท�ารสีอร์ตมั้ยคะ มี

บ้านพกัก�าลงัก่อสร้างอยูบ่นเนนิเลก็ๆ ตนีเขาด้วยค่ะ ท�าเสรจ็แล้วต้องน่ารกั

มากเลย”

ค�าว่า ‘รสีอร์ต’ กระทบใจสงิหาเข้าอกีแล้ว ชายหนุม่ปล่อยลมหายใจ

อย่างแรง เมื่อไรเขาถงึจะลมืผูห้ญงิที่เคยหมายมั่นป้ันมอืว่าจะท�ารสีอร์ตและ

ใช้ชวีติร่วมกนัได้เสยีท ีเนตรดาวสมควรตายไปจากใจเขาได้แล้ว

“แปลกเหมอืนกนันะ ที่พี่แคนวางแผนให้รสีอร์ตอยูท้่ายสดุของพื้นที่” 

ชายหนุ่มจากแดนเหนอืพยายามดงึตวัเองให้กลบัมาอยู่กบัปัจจุบนัด้วยการ

ออกความเหน็

“พี่แคนเน้นท�าไร่กบัเลี้ยงสตัว์มากกว่าน่ะค่ะ เขาไม่อยากย้ายทกุอย่าง
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ที่เคยอยู่เคยเป็นและลงตัวบริเวณหน้าปากทางเข้าไปไหน อีกอย่างนึง  

รสีอร์ตใกล้เนนิเขาข้างหลงัท�าให้ได้ววิสวย แล้วบงัเอญิมลี�าธารไหลผ่านหน้า

บ้านพักอีก เลยยิ่งเหมาะเข้าไปใหญ่ ตอนคุยกันคูนนึกภาพไม่ค่อยออก

หรอก แต่พอท�าออกมาแล้วมนัโอเคมากๆ เราไปดูกนันะคะพี่สงิห์”

ชายหนุ่มขบัรถไปตามทางมุ่งสู่ส่วนรสีอร์ต ก�าลงัคดิว่าจะหาอะไรมา

คุยต่อเพื่อท�าลายความเงยีบ ดอกคูนกช็่วยแก้สถานการณ์ขึ้นมา

“บางทคีนูยงัอดสงสารป๊าไม่ได้เหมอืนกนั ท่านชอบท�างาน มุง่มั่นมาก

เลยเรื่องรีสอร์ตเนี่ย ท่านสนับสนุนให้พี่แคนท�า ทั้งที่บอกตามตรงนะคะ  

พี่แคนไม่ได้อยากท�านักหรอก แต่ไม่อยากขัดใจป๊า ทีนี้พอรีสอร์ตเป็นรูป

เป็นร่าง กลบักลายเป็นป๊าเกดิไม่สบายขึ้นมา พี่แคนเลยรบับทหนกัละทนีี้”

“นั่นส ิพี่ว่าเขาดูเครยีดๆ นะ”

“อย่าไปถือสาเลยค่ะ พี่แคนเป็นคนแบบนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว 

เชื่อมั้ยคะ ตั้งแต่จ�าความได้ พี่แคนไม่เคยมาร่วมโต๊ะกนิข้าวกบัป๊า แม่ แล้ว

กค็นูเลย ถ้าจ�าเป็นต้องมาบ้านตรงมื้ออาหารพอด ีเขาจะกนิที่โต๊ะเลก็ในห้อง

ครวัตลอด เพิ่งจะตอนป๊าเป็นอมัพาตนี่แหละค่ะ ที่พี่แคนพยายามหาโอกาส

กลับบ้านบ่อยขึ้นแทนที่จะพักในบ้านไร่ แล้วเขายังยกจานข้าวไปกินเป็น

เพื่อนป๊าข้างเตยีงบ่อยๆ ช่วยป้อนข้าวให้ป๊าอกีต่างหาก ป๊ารกัพี่แคนมากเลย 

บางทคีูนยงัคดิว่ารกัมากกว่าคูนเสยีอกี”

สงิหาละสายตาจากถนนในไร่ไปมองคนพดู แต่ไม่เหน็ร่องรอยความ

น้อยใจใดๆ มแีต่แววขี้เล่นมากกว่า

“อย่าคดิมากเลยนะ พ่อแม่รกัลูกทุกคนเหมอืนกนัแหละ แต่ที่แน่ๆ 

พี่ดูออกว่าพี่แคนรกัคูนมาก”

“อนันี้ไม่ปฏเิสธเลยค่ะ คูนสมัผสัได้ว่าพี่แคนรกัคูน หวงน้องขั้นสุด

อกีต่างหาก”

พูดยังไม่ทันขาดค�า เสียงแตรจากรถโฟร์วีลสีด�าที่แล่นตามมาก็ดัง

สนั่นหวั่นไหว สงิหาเหน็ว่าคนขบัคอืเสยีงแคน จงึรบีแตะเบรกจนรถโฟร์วลี
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แล่นขึ้นมาเทยีบรถกระบะที่เขาขบัอยู่

“จะไปไหนกนั” พี่ชายดอกคูนตะโกนถามเสยีงเข้ม

“คูนพาพี่สงิห์ชมไร่ ชมรสีอร์ตคร่าวๆ ค่ะพี่แคน”

“ไม่ต้องเลย ลงจากรถเดี๋ยวนี้ มานั่งรถพี่ แล้วคุณน่ะ ขับตามมา 

อยากดูอะไรบอกได้”

“ท�าไมต้องยุง่ยากล่ะคะพี่แคน คนูนั่งกบัพี่สงิห์จะได้บอกทางไปด้วย

ไง” คนเป็นน้องแย้ง

“คูนไม่ต้องยุ่ง พี่ขบัน�าไปเอง นี่ก�าลงัจะไปไหนกนั” พี่ชายท�าเสยีงดุ

ไม่แพ้สหีน้า

“คูนจะพาพี่สงิห์ไปดูรสีอร์ตที่ก�าลงัก่อสร้างอยู่”

“โซนนั้นผู้หญิงไม่ควรไปนะ คนงานเยอะแยะ เอาเป็นว่ากลับบ้าน

ก่อน นี่กบ็่ายคล้อยแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พาเขาชมเอง คูนมาขึ้นรถพี่เรว็”

ดอกคูนจ�าต้องเปิดประตูลงจากรถกระบะแล้วไปขึ้นรถโฟร์วีลสีด�า 

พร้อมส่งสายตาขอโทษไปให้สงิหาซึ่งก�าลงังงกบัการจูโ่จมมาบงการของพี่ชาย

จอมหวงน้องสาว

ท�าเป็นหวง ทตีวัเองไปรบัไปส่งน้องสาวเขา สงิหายงัไม่ว่าอะไรสกัค�า 

คดิได้ดงันั้นแล้วหนุ่มเหนอืจงึไว้ลาย โต้กลบัไปบ้าง

“แล้วพี่แคนล่ะ รบัน้องสาวผมมารยึงั”

ได้ผล เสยีงแคนดูท่าทางอ่อนลง ตอบเสยีงเบา

“เอามาส่งไว้ที่บ้านโน่นแล้ว เข้าบ้านไปเรยีบร้อย ไม่มอีะไรบุบสลาย 

ไม่เชื่อไปดูเลย”

ในที่สุดทั้งสามจึงมุ่งตรงกลับสู่บ้านปีกไม้สองชั้นหลังใหญ่ สิงหาซึ่ง

ขับรถกลับคนเดียวส่ายหน้า ระอาอาการหวงน้องสาวไม่เข้าเรื่องของเสียง-

แคน

เหน็แบบนี้แล้วมนัน่าแกล้งให้อกแตกตายเสยีจรงิๆ
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อาหารไทยหลากหลายชนดิจดัวางไว้เตม็โต๊ะ และเช่นเคย ทุกคนนั่ง
ประจ�าที่เตรยีมตวัรบัประทาน ยกเว้นเสยีงแคน พอรจนาเชญิให้ทกุคนเริ่ม

ลงมือ ชายหนุ่มก็ลุกพรวด ตักกับข้าวราดลงไปในจาน แล้วเดินมุ่งตรงสู่

ห้องพกัของประชา

“วนันี้มแีขก มากนิด้วยกนัที่โต๊ะไม่ดเีหรอแคน” รจนาท้วงเสยีงแขง็

จนดอกคูนต้องรบีบอกพี่ชาย

“จริงด้วยค่ะ พี่แคนเปลี่ยนได้แล้ว มากินข้าวด้วยกันที่โต๊ะเถอะ  

ต่อไปนี้เรามแีขก กนิกนัหลายๆ คน คุยกนัไปด้วยสนุกด”ี

คนเป็นพี่ไม่ตอบน้องสาว แต่หนัไปชี้แจงกบัรจนา

“ผมไม่สะดวกจรงิๆ ครบัแม่ ต้องขอโทษด้วย ผมขอท�าอย่างที่เคย

ท�ามาตลอดก็แล้วกัน อีกอย่างจะได้ไปกินเป็นเพื่อนป๊าด้วย ทุกคนตาม

สบายนะครบั”

พอเสียงแคนลับตาไปพร้อมเสียงปิดประตูห้องประชา รจนาถึงกับ

ถอนใจ

“ขวางโลกละก็ไม่มีใครเกินพ่อคนนี้ ขวัญกับสิงห์อย่าถือสาเลยนะ 

นิสัยเขาเป็นแบบนี้แหละ อาเองไม่ค่อยจะเข้าใจเขาหรอก อย่างว่าแหละ  

เขาไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขอา บางทีก็เข้าไม่ถึง ยิ่งคุณประชามาป่วย แคน 

ยิ่งดูแปลกแยกหนกัเข้าไปอกี”

“ไม่มีอะไรหรอกค่ะ พี่แคนเป็นของเขาแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก เป็นคน

ปากตรงกบัใจมากนะคะ”

ใครว่าล่ะ...ขวัญระมิงค์เถียงอยู่ในใจ แบบนี้เขาไม่ได้เรียกปากตรง

กบัใจ แต่เรยีกว่า ‘ปากเสยี’ ต่างหาก 

ช่างปะไร ใครจะสน นาย ‘หล่อโหด’ ไม่อยู่เสยีคนยิ่งโล่งเลย นกึ

ภาพอีตาเถื่อนนั่นนั่งร่วมโต๊ะแล้วหล่อนคงเกร็งจนกินไม่ลงแน่ เสียดาย

อาหารอร่อยที่แม่ครวัอุตส่าห์ปรุงออกมาตั้งหลายอย่าง

ทุกคนเริ่มรบัประทานอาหารและสนทนากนัอย่างออกรส จนกระทั่ง
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ได้ยนิเสยีงรถของเสยีงแคนแล่นออกไป ดอกคูนจงึเปรย

“เอ๊ะ! พี่แคนออกไปไหนอกีเนี่ย ค�่าแล้ว”

“เหน็ว่าแม่ววัที่คุณแคนรกัมากก�าลงัป่วยหนกั ใกล้จะล้มเตม็ท ี เขา

เครยีดหนกั นี่คงรบีไปดวูวัแหละค่ะ” เกษมณ ีหวัหน้าคนดแูลบ้านและอดตี

เลขาฯ ของประชาเอ่ยแทรกขึ้นมา ท่าทางนอบน้อมเช่นเคย

“มิน่าล่ะ พี่แคนถึงได้ดูหงุดหงิดกว่าปกติ เดี๋ยวพอวัวอาการดีขึ้น 

คงอารมณ์ดเีอง”

เหน็ได้ชดัว่านอกจากประชาแล้ว คนที่รกัเสยีงแคนสดุหวัใจ ให้ท้าย

สุดชวีติกค็งเป็นดอกคูน น้องสาวคนสวยนี่เอง

ทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อน ขวัญระมิงค์เดินขึ้นบันไดตรงสู่ห้อง

ของตนทางปีกซ้ายของบ้าน เมื่ออาบน�้าเสร็จแล้วจึงมายืนทอดอารมณ์อยู่

ตรงหน้าต่าง ครูเ่ดยีวเสยีงโวยวายกด็งัขึ้น ต้นเสยีงมาจากหน้าเรอืนคนงาน

ซึ่งอยู่ห่างไปทางด้านหลัง แต่เพราะความเงียบสงัดของสรรพสิ่งยามหัวค�่า 

ท�าให้ได้ยนิเสยีงชายหนุ่มเจ้าของชื่อไร่ดงัชดัเจนกว่าใคร

“ไอ้มี่ ไปกบัข้า จะไปตามหมอมาดูนงัล�าดวน อาการมนัไม่ดเีลยว่ะ”

“คร้าบ คุณแคน มี่พร้อมไปได้เลย”

แล้วจงึตามมาด้วยเสยีงรถโฟร์วลีแล่นออกไปรวดเรว็จนเกดิฝุ่นโขมง 

ในเมื่อเกิดเหตุการณ์น่าตื่นเต้นขนาดนี้ ขวัญระมิงค์แน่ใจว่าตนคงไม่อาจ 

ข่มตานอนได้ จึงตัดสินใจเดินออกจากห้องโดยไม่ไปรบกวนพี่ชายซึ่งคง

อยากพักผ่อนมากกว่า หญิงสาวมุ่งตรงไปยังคอกวัวซึ่งเห็นแสงไฟสว่างจ้า 

มคีนงานมุงอยู่สบิกว่าคน โดยยงัไม่รู้ว่าตนจะช่วยอะไรได้ แต่ยงัหวงัว่าจะ

มสี่วนช่วยให้สถานการณ์ดขีึ้นบ้าง

เพยีงไม่ถงึสบินาท ีรถของเสยีงแคนกก็ลบัมาจอดข้างคอกววั เจ้าของ
รถกับบักมี่เดินน�าชายอีกคนมายังร่างใหญ่โตของวัวตัวเมียที่นอนตะแคง 

แน่นิ่งอยู่บนพื้น โดยมคีนงานรวมทั้งขวญัระมงิค์ยนืมุงดูอยู่ แต่คนหยาบ
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อย่างเสยีงแคนคงมองไม่เหน็หล่อน เขาเอาแต่สนใจอาการววัที่ก�าลงัสาหสั 

สตัวแพทย์วยักลางคนตรงเข้าไปตรวจอาการแล้วถงึขั้นส่ายหวั

“ท่าทางจะไม่ไหวแน่ละครับคุณแคน คงต้องปล่อยให้เขาไปสบาย  

เราพยายามเตม็ที่กนัหลายวนัแล้ว”

“ครับ คุณหมอ ผมรู้ทั้งรู้ก็ยังไปตามคุณหมอมาอีก รบกวนเวลา 

พกัผ่อน” 

“ไม่เป็นไรครบั ผมยนิด ี ว่าแต่ถ้าล�าดวนสิ้นใจแล้ว อยากให้ส่งร่าง

เขาไปให้ผมชนัสตูรสกัหน่อย สงสยัว่าเกดิจากอะไรกนัแน่ ดแูล้วมนัแปลกๆ 

เผื่อตดิเชื้อจะได้ระมดัระวงัตวัอื่นที่เหลอืด้วย”

“กด็คีรบัหมอ ผมอยากรูเ้หมอืนกนัว่าท�าไมอยู่ๆ  ววัที่แขง็แรงให้นมดี

ต้องมาตายแบบนี้ ผมจะเฝ้าจนกว่าล�าดวนจะไป แล้วค่อยเอาเขาขึ้นรถไป

ส่งให้คุณหมอนะครบั”

“โอเคครบั งั้นผมขอตวักลบัก่อน” สตัวแพทย์เกบ็เครื่องมอืตรวจลง

กระเป๋า

“ผมจะให้คนงานขบัไปส่ง ผมขออยู่ส่งล�าดวนก่อน” เจ้าของไร่หนุ่ม

หนัไปสั่งวยัรุน่ร่างท้วมที่ยนือยู่ไม่ไกล “ไอ้มี่ ไปบอกลงุแสงขบัรถพาคุณหมอ

ไปส่งท”ี

นั่นใช่นายหน้าโหดคนเดมิจรงิหรอื ขวญัระมงิค์อดประหลาดใจไม่ได้

เมื่อเห็นภาพชายหนุ่มร่างสูงใหญ่สวมชุดมอมแมมนั่งขัดสมาธิอยู่ข้างวัว 

ตัวมหึมาที่นอนสงบนิ่งบนพื้น แต่ดวงตายังหรี่ปรือและมีน�้าตาไหลออกมา

เป็นสาย แสงสเีหลอืงนวลจากหลอดไฟส่องให้เหน็ใบหน้าแสนเศร้าของหนุ่ม

ลกูครึ่ง มอืแขง็แกร่งของเขาลูบหวัววัอย่างอ่อนโยน ถ้ามองไม่ผดิหล่อนเหน็

ดวงตาคมของเสยีงแคนมนี�้าตารื้น ถงึกระนั้นเจ้าตวัยงัหนัไปตวาดเสยีงดงั

ใส่คนรอบตวั

“พวกเอง็มายนืมุงหาพระแสงอะไรวะ มธีรุะกไ็ปท�าซะ ทางนี้ข้าจดัการ

เอง ถ้าจะขอแรงช่วยพาล�าดวนขึ้นรถข้าค่อยไปตามอีกที ไปสิ! ไปกันให้
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หมด”

กลุ่มคนงานแตกฮือล่าถอยไปตามๆ กัน แต่ไม่ใช่ขวัญระมิงค์  

หญงิสาวยงัคงยนืมองเจ้าของไร่อยู่เงยีบๆ จนกระทั่งได้ยนิเสยีงทุ้มดงัลั่น

“คุณก็ไปซะ มายืนดูอยู่ท�าไม ไม่ใช่เรื่องของคุณเสียหน่อย พรุ่งนี้

ต้องไปท�างานแต่เช้า รบีไปพกัผ่อนส”ิ

“แต่ฉนั...อยากอยู่เป็นเพื่อนคุณ”

“ผมไม่ต้องการเพื่อน ไปซะ!”

เสียงไล่ซ�้าท�าเอาความน้อยใจท่วมท้นล้นใจอย่างรวดเร็ว ไม่น่าเลย 

ขวัญระมิงค์เฝ้าแต่ต�าหนิตัวเองว่าไม่ควรมายุ่งกับเรื่องของเขา เป็นเพราะ

ความอยากรูอ้ยากเหน็ แล้วตามมาด้วยความเหน็ใจว่าชายหนุ่มต้องสญูเสยี

สตัว์ที่เขารกัและผกูพนั หล่อนถงึได้มายนืเจ๋อให้เขาไล่เหมอืนหมเูหมอืนหมา

แบบนี้

ทันตแพทย์สาวหันหลังเดินจากไปอย่างรวดเร็ว อยากโกรธให้

มากกว่านี้ แต่พอเหน็แววตาเศร้าของคนที่เพิ่งตะโกนไล่หล่อนกโ็กรธไม่ลง

เสยีงแคนคงไม่อยากแสดงความอ่อนแอต่อหน้าใคร เชื่อเถอะว่าเมื่อ

อยู่ตามล�าพงักบัววัชื่อล�าดวนซึ่งก�าลงัจะสิ้นใจ...

ผู้ชายคนนั้นต้องร้องไห้ออกมาแน่ๆ


