
ผักบุ้ง  7

1
ค�ำสัญญำ

“คุกชัดๆ” 

เสยีงห้าวเครยีดของคนที่ยนือยูต่รงหน้า ท�าเอาชายชราวยัเฉยีด

หกสบิค่อนข้างระคายหู คิ้วหนาขมวดมุ่น ดวงตาวาววบัด้วยอารมณ์

ขุ่นมวั

“ยกัษ์กพ็ูดเกนิไป พ่อแค่บอกให้แต่งงานกบัหนูนา ไม่ได้ให้ไป

ฆ่าแกงใครเสยีหน่อย”

“แต่เด็กนั่นยังไม่จบมอปลายด้วยซ�้านะครับ” ชายหนุ่มวัย

สามสบิห้าแย้ง อย่างไรเสยีเขากไ็ม่คดิมเีมยีในเรว็ๆ นี้ โดยเฉพาะ ‘เมยี

มธัยม’ ที่ใครบางคนก�าลงัพยายามจบัใส่พานมาให้

“ถ้ากลวัจะพรากผู้เยาว์ เรื่องนั้นยกัษ์ไม่ต้องห่วงหรอก ผูป้กครอง 

ของหนูนาเขายนิยอม และที่ส�าคญั...ยกัษ์เป็นลูกชายคนเดยีวของพ่อ 

ถ้ายกัษ์ไม่แต่งแล้วใครจะแต่ง พ่อรบัปากแม่เอาไว้แล้วว่าจะไม่ละเลย

ต่อค�าสญัญาที่แม่เคยให้เอาไว้กบัคนในครอบครวัเตชด�ารง”

สุทธิรักษ์ถอนหายใจระบายอารมณ์หงุดหงิด ร่างสูงในชุดเสื้อ

เชิ้ตลายสกอตกบักางเกงยนีตวัโปรดหมนุตวัไปทางระเบยีงเรอืนไม้สกั

ทองหลงังาม ดวงตาคมๆ นั้นทอดมองไปยงัอาณาจกัรสวนส้มบนเนื้อที่

อันกว้างใหญ่ไพศาล ปู่ของเขาเป็นผู้มาพัฒนาที่ดินเปล่าๆ แห่งนี้ให้



8  สมรสดรุณี

กลายเป็นแหล่งท�ากินของชาวดอย นอกจากส้มหลากสายพันธุ์ที่น�า

มาทดลองปลกูแล้ว ไร่ทอรกัยงัปลูกผกัผลไม้อนิทรย์ีอกีหลายชนดิ และ

มลูค่าของสิ่งเหล่านั้นกม็ากมายมหาศาล ดงึดดูให้คนบางกลุม่คดิฉวย

โอกาสเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์

เตชด�ารง...คนตระกูลนี้ท�าให้เขาหวัเสยีเป็นบ้า! 

“ค�าสญัญานั่นมนัตั้งนานมาแล้ว แม่เองกต็ายไปตั้งเกอืบสบิปี 

คนในตระกูลเตชด�ารงไม่ควรยดึถอืเป็นจรงิเป็นจงั หรอือย่างน้อยๆ ถ้า

จะทวงสัญญา ก็น่าจะรอให้เด็กที่ชื่อหนูนาอะไรนั่นเรียนจบก่อน มา 

อหีรอ็บนี้...” ชายหนุ่มหวัเราะในล�าคอ นยัน์ตาฉายแววดูหมิ่น “ขาย

หลานกนิชดัๆ”

มเีสยีงถอนหายใจดงัขึ้น พ่อเลี้ยงสรลัในวยัใกล้เกษยีณก้าวตาม

มายนืหลงับตุรชายที่ออกตวัแรงว่าไม่ปรารถนาเจ้าสาววยัดรณุ ี

“คณุเชาวลติเขาจะขายหลานกนิหรอืไม่กช่็าง สญัญาย่อมต้อง

เป็นสญัญา ในเมื่อทางนั้นเขาทวงถามมา ยกัษ์จะให้พ่อท�ายงัไง”

“พ่อก็บอกเขาไปสิครับว่าเรื่องนี้สมควรเป็นโมฆะ หรือถ้าคุณ

เชาวลติยงัดงึดนัจะขายหลานกนิให้ได้ กร็อให้เดก็นั่นเรยีนจบก่อนค่อย

มาคยุกนัใหม่ เพราะว่าผมไม่ชอบเดก็ อายแุค่สบิหกสบิเจด็...กระดูก

กระเดี้ยวยังอ่อนอยู่เลย แตะนิดแตะหน่อยคงร้องไห้อยากกลับไปหา

ลงุกบัป้าแล้วมั้ง” สทุธริกัษ์พยายามคดิหาเหตผุลต่างๆ นานามาอ้าง 

เชื่อว่าหากทอดเวลาออกไปอกีสกัหน่อย แม่หนนูาตวัน้อยอาจเจอใคร

ที่ถูกใจมากกว่าสามชีาวไร่ที่อายมุากกว่าเป็นเท่าตวัแบบเขา ถงึตอน

นั้น...พนัธะสมรสคงถูกยกเลกิไปเอง

“แล้วแกจะไปแตะอะไรหนูนาเขารุนแรง พ่อให้แกแต่งเมียนะ

ไม่ใช่ทาส พูดอย่างกบัว่าจะเอาเขามาต้มย�าท�าแกง นี่ถ้าแกคดิจะท�า

อะไรพเิรนทร์ๆ ที่เป็นการไม่ให้เกยีรตหินูนาละก.็..ลูกกล็ูกเถอะ พ่อจะ

เตะให้หวัทิ่ม!”
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ให้ตาย! ยงัไม่ทนัแต่งเข้าบ้านจรงิๆ พ่อกต็ั้งท่าจะกางปีกปกป้อง

ว่าที่ลูกสะใภ้เสยีแล้ว 

“อกีอย่าง...หนนูากก็�าลงัจะจบมอปลายอยูไ่ม่กี่วนันี้แล้ว สมยันี้ 

มหาวิทยาลัยเปิดกว้าง นิสิตบางคนแต่งงานมีลูกสามสี่ขวบแล้วค่อย

ไปเรยีนต่อกถ็มเถ” 

“แล้วถ้าผมไม่แต่ง” สทุธริกัษ์เชื่อว่าหากเขาไม่ให้ความร่วมมอื

เสียอย่าง พ่อคงไม่อาจจับเขาใส่กุญแจมือไปเข้าพิธีรดน�้าสังข์ และ

นายอ�าเภอเองกไ็ม่มทีางยอมจดทะเบยีนสมรสให้คูบ่่าวสาวที่ไม่เตม็ใจ

ด้วย 

“พ่อจะแต่งเอง” 

เป็นการแก้ปัญหาที่ท�าเอาสทุธริกัษ์ตะลงึ ประโยคนั้นดงัก้องอยู่

ในหัวสมองซ�้าไปซ�้ามา ก่อนที่เขาจะหันขวับไปมองร่างใหญ่เทอะทะ

ซึ่งยืนบอกความต้องการอยู่ด้านหลัง แววตามุ่งมั่นและเฉียบคมนั้น 

บ่งบอกให้รู้ว่าเขาไม่ได้หูฝาดหรอืได้ยนิอะไรผดิเพี้ยนไปสกัค�า 

“ถ้าแกไม่ยอมรบัหนนูาเป็นเมยี แกเตรยีมตวัรบัหนนูาเป็น ‘แม่

เลี้ยง’ ได้เลย” 

ราวกับมีก�าปั้นหนักๆ มาชกเข้ากลางใจอย่างแรง ปกติแล้ว 

พ่อเลี้ยงสรลัไม่ใช่พวกเฒ่าหวังูบ้าตณัหา ขนาดมารดาเขาเสยีชวีติไป

ร่วมสิบปี ท่านยังไม่เคยคิดมีสาวข้างกายสักคนเพื่อคลายเหงา นั่น

หมายถงึว่าพ่อก�าลงับบีบงัคบัเขาให้ยอมรบัการคลมุถงุชน

“พ่อ...” คนเป็นลกูต้องใช้เวลานานร่วมอดึใจในการรวบรวมสติ

ตวัเองกลบัคนื “เดก็นั่นเป็นลกูผมได้เลยนะ ขนืพ่อแต่งเองจรงิๆ มหีวงั

ได้ลงหน้าหนึ่งหนงัสอืพมิพ์ท้องถิ่นครบทกุฉบบั ถกูคนหวัเราะเยาะทั้ง

จงัหวดั พ่อไม่อายชาวบ้านหรอืไง แก่ปนูนี้แล้วยงัรอิยากกนิหญ้าอ่อน”

“การเป็นคนไม่รกัษาสจัจะต่างหากที่น่าอาย” พ่อเลี้ยงสรลัสวน 

น�้าเสยีงราบเรยีบทว่าแววตาเฉยีบคม ร่างสงูบกึบนึหมนุตวักลบัเข้าไป
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ในห้องรับรองของเรือนไม้สักทอง ทิ้งให้สุทธิรักษ์ได้แต่ยืนท�าหน้านิ่ว 

คิ้วขมวด ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันอย่างคดิไม่ตกว่าจะจดัการอย่างไรกบัปัญหา

ที่เกดิขึ้น 

เขาคงทนไม่ได้แน่ๆ ที่จะมแีม่เลี้ยงอายอุ่อนกว่าเกอืบยี่สบิปี แต่

ครั้นจะรบัหล่อนเป็นเมยีเสยีเองกไ็ม่ใช่เรื่องที่เคยอยูใ่นหวัสมองมาก่อน 

แม่หนนูาตวัยุง่...แค่ยงัไม่เคยเหน็หน้า พ่อยกัษ์กไ็ม่ถกูชะตาเสยี

แล้ว! 

“ครบั ไม่มปัีญหำครบั ทำงผมยงัไงกไ็ด้” ชำยวยัหกสบิสอง 

ปีวางโทรศัพท์จากพ่อเลี้ยงสรัล ดวงตาฉายแวววิตกกังวล แต่หญิง 

สงูวยัที่นั่งอยูด้่วยกนัในห้องโถงของบ้านหรยู่านใจกลางกรงุเทพฯ กลบั

ไม่ใส่ใจอากปักริยิาเหล่านั้น 

“พ่อเลี้ยงสรัลว่ายังไงบ้างคะคุณ ลูกชายของเขายอมตกลง

แต่งงานกบัยายนาหรอืเปล่า” คณุนายศรสีดุากระหายใคร่รู้ ไม่คดิว่า

อกีฝ่ายจะตดิต่อกลบัได้รวดเรว็ทนัใจแบบนี้ 

ทั้งที่ตอนหล่อนกับสามีเดินทางไปทวงถามสัญญาถึงแม่สาย  

ตาแก่เจ้าของไร่ยังมีอาการแบ่งรับแบ่งสู้ อ้างว่าขอปรึกษาเรื่องนี้กับ

ลูกชายดูก่อน เนื่องจากสทุธริกัษ์กบัดรณุไีม่เคยพบหน้าค่าตากนัเลย 

อกีทั้งยงัอายหุ่างกนัเกนิรอบ หากไม่ใช่เพราะตอนนั้นชายหนุ่มไปเป็น

วิทยากรด้านการเกษตรอยู่มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด รับรองเลยว่า

หล่อนจะไม่ล่าถอยกลบัมากรงุเทพฯ โดยไม่ได้ค�าตอบแน่

“คณุยกัษ์ปฏเิสธ...” เชาวลติบอกภรรยาตามตรง “เขาให้เหตผุล

ว่ายายนายังเด็ก น่าจะเรียนให้จบมหาวิทยาลัยก่อน ค่อยคุยเรื่องนี้ 

กนัใหม่”

“ไม่ได้นะคะ!” ศรสีดุาประท้วงเสยีงหลง ลกุขึ้นยนืเหนอืหวัสาม ี

“ท�าแบบนี้ไม่ได้ คณุกร็ู้ว่าตอนนี้ครอบครวัเราก�าลงัร้อนเงนิขนาดไหน 
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ไอ้เสี่ยก�าพลมนัส่งคนมาทวงหนี้ฉนัตั้งหลายครั้งแล้ว ขนืรอจนยายนา

เรยีนจบปรญิญา ไอ้เสี่ยนั่นมนัคงเอาฉนัตาย”

“จริงค่ะคุณพ่อ” บุตรสาวที่นั่งอยู ่ข้างศรีสุดาไม่รอช้าที่จะ

สนับสนุน “ตอนพวกมันขี่มอเตอร์ไซค์มาขนาบรถกี้กับคุณแม่เมื่อ 

หลายวนัก่อน กี้กลวัพวกมนัจะควกัปืนมายงิด้วยซ�้า ดนีะคะที่พวกมนั

แค่มาขู ่แต่คณุพ่อจะปล่อยให้กี้กบัคณุแม่ต้องอยูอ่ย่างอกสั่นขวญัแขวน 

แบบนี้ตลอดไปไม่ได้นะคะ ตอนนี้บตัรเครดติของกี้กถ็ูกระงบัไปหลาย

ใบเพราะค้างช�าระด้วย บอกตรงๆ เลยค่ะว่าถ้าเพื่อนๆ รู้เข้า กี้คงไม่รู้

จะเอาหน้าไปไว้ไหน”

เชาวลติถอนหายใจระอา ไม่อยากเชื่อเลยว่าสถานการณ์แบบนี้ 

สาวิกาจะยังมัวห่วงหน้าตาทางสังคมของตัวเองอยู่อีก แต่คงเป็น 

ความผดิของเขาเองที่มวัแต่ท�างานจนไม่มเีวลาให้ครอบครวั บตุรสาว

ถึงได้ติดนิสัยฟุ้งเฟ้อมาจากมารดา กว่าจะรู้ว่าทั้งสองพากันไปท�า

สญัญายมืเงนิมาจากพวกมาเฟียเงนิกู ้ดอกเบี้ยกบ็านตะไทจนเกนิค่า

เงนิต้นไปเกอืบสามเท่าตวั!

“ไม่รู้ละค่ะ ยงัไงๆ ตระกูลศรณัย์รกัษ์กต็้องท�าตามสญัญา ถงึ

ยายนาจะยังเด็ก แต่เด็กสมัยนี้มีผัวเร็วกันจะตาย ยิ่งมีผัวเป็นถึง

เจ้าของไร่ขนาดใหญ่ในเชยีงราย ฉนัว่าไม่ต้องรงไม่ต้องเรยีนไปให้เสยี

เวลาหรอกค่ะ คณุยกัษ์เองกอ็ายไุม่ใช่น้อยๆ แล้ว เกดิปีสองปีนี้ชงิมี

เมียตัดหน้าไปก่อน ยายนามิต้องกลายเป็นแม่สายบัวรอเก้องั้นหรือ” 

ศรีสุดาเอาแต่คิดหาเหตุผลมาสนับสนุนความต้องการของตัวเอง ไม่

ได้สนใจเลยสกันดิว่าก�าลงัสร้างความยุง่ยากให้คนอื่นเพยีงไร “คณุเอา

โทรศพัท์มาให้ฉนัเลยค่ะ ฉนัจะเป็นคนคยุกบัพ่อเลี้ยงสรลัเอง” 

“ใจเยน็ๆ ก่อนสคิณุ” ประมขุของบ้านเริ่มฉนุ เหนื่อยหน่ายกบั

นสิยัเหน็แก่ได้ของผู้เป็นภรรยาที่ยิ่งนานวนักย็ิ่งพอกพูน “ผมยงัพูดไม่

จบเลยว่าพ่อเลี้ยงสรลัเขาเสนอทางออกมาให้”



12  สมรสดรุณี

“ทางออก?” ศรสีดุางนุงง

“ทางออกอะไรคะคณุพ่อ” คนเป็นลูกสาวอยากรู้อยากเหน็ 

เชาวลติจงึนิ่งงนัไปนาน อนัที่จรงิแล้วเขาเองกไ็ม่คาดฝัน “พ่อ

เลี้ยงสรลัจะแต่งเอง”

“หา!” สาวกิาอทุานพร้อมๆ กบัที่มารดายกมอืขึ้นทาบอก 

“พ่อเลี้ยงสรลัจะแต่งกบัยายนา” 

“อี๋...แก่จนจะเข้าโลงอยู่แล้วยงัไม่รู้จกัเจยีมสงัขารอกี ดนีะคะที่

คนท�าสญัญาบ้าๆ นั่นไม่ใช่คณุพ่อ ไม่อย่างนั้นกี้ต้องบ้าตายแน่ๆ อยูด่ี

ไม่ว่าดต้ีองมามผีวัแก่” สาวกิาเบ้หน้ารงัเกยีจ ก่อนจะฉกุคดิบางอย่าง

ขึ้นได้ “ว่าแต่...แบบนี้ยายนามนัจะยอมเหรอคะ”

ตอนแรกที่ได้ยินว่ามารดาจะให้ญาติผู้น้องของหล่อนแต่งงาน

กบัเศรษฐภีูธร สาวกิายงัแอบเหน็ใจนดิๆ เพราะจนิตนาการภาพว่าที่

เจ้าบ่าวของญาตสิาวเป็นพวกบ้านป่าเมอืงเถื่อน อายสุามสบิกว่าแล้ว

ยงัไม่แต่งงานทั้งที่ฐานะร�่ารวยขนาดนี้ หากไม่หน้าตาอปัลกัษณ์จนเกนิ

ทน กค็งไม่พ้นนสิยัแย่แบบสดุโต่ง แต่อย่างไรเสยี เขากย็งัหนุม่ยงัแน่น 

ดรณุคีงไม่รงัเกยีจมากนกั ผดิกบัตอนนี้ที่หล่อนชกัไม่มั่นใจเท่าไร

“ไม่ยอมก็ต้องยอม” คุณนายของบ้านหมายมาดจะท�าให้ทุก

อย่างด�าเนนิไปในทศิทางที่ตนต้องการให้ได้ “แม่เลี้ยงยายนามาตั้งแต่

ที่มันยังเล็กๆ ตอนนี้ครอบครัวเราก�าลังตกที่นั่งล�าบาก ลองมันคิด

อกตญัญูแม่ส ิมนักบัแม่ได้เหน็ดกีนัแน่ ลูกกี้ไม่ต้องห่วง...เอาไว้แม่จะ

เป็นคนพูดกบัมนัเอง”

ศรีสุดายิ้มให้บุตรสาว ไม่ทันสังเกตเลยว่านัยน์ตาของสามี

แขง็กร้าวขึ้น

“คุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น” เสียงของเขาเข้มอย่างที่ไม่ค่อย

ได้ยนิบ่อยนกั สองแม่ลกูต่างสะดุง้เบาๆ “ผมเคยบอกกี่ครั้งแล้วว่าเรื่อง

นี้ผมจะเป็นคนพูดกับยายนาเอง และผมยังยืนยันค�าเดิมว่าห้ามคุณ
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หรือลูกพูดอะไรท�าร้ายจิตใจยายนาเด็ดขาด ไม่อย่างนั้น...ผมรับรอง

เลยว่าคุณจะไม่ได้เห็นงานแต่งของยายนากับคนตระกูลศรัณย์รักษ์

อกี!”

คุณนายของบ้านเม้มปากน้อยๆ ไม่เข้าใจเลยว่าเชาวลิตจะ

ปิดบงัเรื่องนี้เอาไว้ท�าไม เพราะไม่ว่าหล่อนหรอืเขาพดู ดรณุกีไ็ม่มทีาง

ปฏิเสธการแต่งงานได้ แต่พอนึกถึงสินสอดทองหมั้นที่จะได้รับใน

อนาคตอนัใกล้ ศรสีดุากไ็ม่อยากเสยีเวลาโต้เถยีง

“เอาเถอะค่ะ คณุจะเป็นคนพูดกบัยายนาเองกต็ามสบาย แต่

ขอบอกเอาไว้เลยนะคะว่าฉันจะไม่ยอมเสียเวลามากไปกว่านี้” 

ประกาศไม่ทันขาดค�า แม่บ้านเก่าแก่ที่ท�างานรับใช้คนในตระกูลเตช

ด�ารงมานานก็ทยอยถือกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่หลายต่อหลายใบ

ลงมาจากชั้นสอง 

เชาวลติมองหน้าภรรยาสลบักบัแม่บ้านอย่างงนุงง “นี่มนัอะไร

กนัน่ะคณุ”  

“ยายนาบอกว่าวันนี้มีสอบแค่ครึ่งวัน อีกเดี๋ยวก็คงจะกลับมา

แล้ว...” ศรสีดุายิ้มกริ่ม 

ไม่ทนัไร...เดก็สาวในชดุนกัเรยีนมธัยมปลายของโรงเรยีนเอกชน

ชื่อดงัแห่งหนึ่งกก้็าวเข้ามาในห้องโถง หล่อนถกัผมเปียสองข้าง ใบหน้า

อ่อนเยาว์มองทกุๆ คนอย่างไม่แน่ใจนกัว่าก�าลงัท�าอะไรกนัอยู่ 

“โน่นไงล่ะ พูดถงึกม็าพอด”ี 

เสยีงทกัของศรสีดุา ท�าให้เดก็สาววางกระเป๋านกัเรยีนลงบนพื้น 

ยกมือไหว้ผู้ปกครอง “สวัสดีค่ะคุณป้า คุณลุง พี่กี้” ดรุณีหันไปยิ้ม

ทกัทายแม่บ้านวยักลางคนเป็นล�าดบัสดุท้าย กระเป๋าสมัภาระมากมาย

ตรงตีนบันไดบ่งบอกสถานการณ์ที่ผิดเพี้ยนไปจากวันธรรมดามากโข 

“นี่เกบ็กระเป๋าจะไปไหนกนัเหรอคะ”

“ป้ากับลูกกี้ แล้วก็ลุงของแกจะไปธุระที่เชียงรายสองสามวัน  



14  สมรสดรุณี

แกกต็้องไปด้วยนะยายนา มาแล้วกไ็ปเลย...ไปโทร. เรยีกแทก็ซี่ให้ป้า 

แล้วก็รีบเก็บเสื้อผ้าของแกให้เสร็จภายในสิบนาที มัวแต่ชักช้าเดี๋ยวก็

ตกเครื่องกนัหมดบ้าน” ประโยคยาวเฟ้ือยที่ตดิจะเอด็อยูน่ดิๆ นั้นท�าให้

ดรณุหีน้าจ๋อย 

หล่อนเพิ่งมาถงึจะรูไ้ด้อย่างไรว่าป้ามธีรุะที่เชยีงราย เมื่อเช้าป้า

เองกบ็อกแค่สอบเสรจ็แล้วให้รบีกลบั ไม่ได้บอกว่าจะพาหล่อนเดนิทาง

ไกล แต่เรยีกร้องความยตุธิรรมไปกร็งัแต่จะสร้างความขุน่ข้องหมองใจ

เปล่าๆ ดรณุชีนิแล้วกบัการถูกดโุดยไม่มเีหตผุล 

“ค่ะ” เดก็สาวค้อมกายเดนิผ่านผู้อาวโุสไปยกหูโทรศพัท์ใกล้ๆ 

ชดุโต๊ะรบัแขก 

เชาวลติถอนหายใจเฮอืก มองดกูระเป๋าสมัภาระที่แม่บ้านขนลง

มาให้อย่างละอายแก่ใจ เพราะนั่นหมายถึงว่าต่อให้พ่อเลี้ยงสรัลไม่

ติดต่อกลับมาวันนี้ ภรรยาของเขาก็ตั้งใจจะพาหลานสาวไปประเคน

ให้คนตระกูลศรณัย์รกัษ์ถงึหน้าตกัโดยไม่รอค�าตอบรบัหรอืปฏเิสธอยูด่ี

สงสารก็แต่ดรุณีน้อย...ที่จริงหล่อนควรจะมีโอกาสเลือกสิ่งที่ 

ตวัเองต้องการ แต่มนษุย์เราจ�าเป็นต้องยอมรบักฎของความจรงิข้อหนึ่ง 

ว่า ‘บางครั้งคนเรากไ็ม่ได้เกดิมาเพื่อที่จะเป็นผู้เลอืก’

รถยนต์จำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติแม่ฟ้ำหลวงค่อยๆ 

แล่นไปตามถนนบนเนนิเขาที่แม้จะเทคอนกรตีอย่างด ีแต่กม็บีางช่วง

ที่เลี้ยวลดคดเคี้ยวจนต้องใช้ความระมดัระวงัมากเป็นพเิศษ ด้วยเหตุ

นี้ชาวกรงุที่ไม่ค่อยคุน้เคยกบัภมูปิระเทศทางภาคเหนอืส่วนใหญ่จงึมกั

วงิเวยีน ศรสีดุาถงึกบัต้องเอนกายหลบัตาไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ในขณะ

ที่บตุรสาวหยบิยาดมขึ้นมาแกว่งผ่านจมกูเป็นระยะๆ หน้านิ่วคิ้วขมวด

เพราะพะอดืพะอมเตม็แก่ ผดิกบัดรณุทีี่อาจจะมนึๆ อยู่บ้าง แต่ความ

ตื่นตาตื่นใจนั้นมมีากกว่า
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ทศันยีภาพของถนนบนภูเขาบางช่วงเป็นหน้าผาสูง มองลงไป

เหน็เมอืงเชยีงรายอยูล่บิๆ แต่บางช่วงกม็ต้ีนดอกเลาขึ้นกวดัแกว่งตาม

แรงลม ให้ความรู้สึกสดชื่นและโรแมนติก ยิ่งพอรถแล่นผ่านถนนที่

ขนาบด้วยต้นนางพญาเสือโคร่งออกดอกสีชมพูบานสะพรั่ง เด็กสาว

ถงึกบัยิ้มกว้าง อดเหลยีวหลงักลบัไปมองแนวดอกไม้แสนหวานเหล่า

นั้นไม่ได้

ตั้งแต่เกิดมาจนอายุย่างเข้าสิบแปด ดรุณีเพิ่งมีโอกาสได้มา

เที่ยวดอยครั้งแรก 

ไม่สิ เรียกว่ามาเที่ยวคงไม่ถูกเสียทีเดียวนัก เพราะถ้าเดาไม่

ผดิ...ป้าคงอยากพาหล่อนตามมารบัใช้มากกว่า และดรณุเีองกไ็ม่เคย

เหน็เป็นเรื่องเหลอืบ่ากว่าแรง บางทคีงเพราะหล่อนถอืคตทิี่ว่า ‘อยูบ้่าน

ท่านอย่านิ่งดดูาย ป้ันววัป้ันควายให้ลูกท่านเล่น’ ยิ่งช่วงสองสามปีหลงั

ที่สภาพคล่องทางการเงินภายในบ้านเตชด�ารงย�่าแย่จนต้องปลดคน 

รับใช้ออกไปทีละคนสองคน เด็กสาวยิ่งต้องท�าตัวให้เป็นประโยชน์ 

เพราะส�านกึในบญุคณุที่ศรสีดุาชบุเลี้ยง 

เมื่อรถชะลอเลี้ยวเข้าสู่ทางแยกถนนดินลูกรัง ซึ่งมีป้ายก�ากับ

ตรงหน้าทางเข้าว่า ‘ไร่ทอรกั’ ภาพของอาณาจกัรสวนส้มอนักว้างใหญ่

ไพศาลกป็รากฏแก่สายตาเดก็สาว 

ตลอดสองข้างทางเตม็ไปด้วยต้นส้มที่ก�าลงัผลดิอกออกผล เหน็

แล้วชื่นใจแทนคนปลกูเสยีเหลอืเกนิ กระทั่งล้อทั้งสี่ไต่ขึ้นเนนิมายงัถนน

หน้าเรือนไม้สักทองหลังใหญ่ ดรุณีก็ไม่รอช้าที่จะเปิดประตูรถลงไป

ช่วยสารถหีนุ่มยกกระเป๋าสมัภาระลงจากท้ายรถ

“ไม่ต้องหรอกยายนา ตามป้าไปสวสัดพี่อเลี้ยงสรลัดกีว่า” 

“เอ่อ...ค่ะ” ดรณุงีนุงงเลก็น้อย ปกตแิล้วป้าไม่เคยแนะน�าหล่อน

ให้รู้จกักบัเพื่อนมาก่อน แต่ถงึอย่างนั้น เดก็ในปกครองกเ็ลอืกจะเดนิ

ตามหลงัผูใ้หญ่ไปยงัเรอืนหลงังาม คนของพ่อเลี้ยงสรลัมายนืรอต้อนรบั 
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อยู่แล้ว 

“สวสัดเีจ้า คณุเชาวลติกบัภรรยาใช่ก่อ” หญงิวยักลางคนที่ดู

เหมอืนจะเป็นแม่บ้านยิ้มทกัทายตามอธัยาศยั ส�าเนยีงท้องถิ่นที่ตดิจะ

เนบิช้านั้นฟังดแูปลกหสู�าหรบัชาวกรงุอยูบ้่าง แต่กไ็ม่ถงึขั้นฟังไม่รู้เรื่อง 

“ครบั ผมมาพบพ่อเลี้ยงสรลั”

“ป้อเลี้ยงรออยู่แล้วเจ้า” อีกฝ่ายยิ้มพลางหันไปสั่งสาวใช้อายุ

ราวๆ สบิห้าสบิหกสองคนที่ยนือยู่ใกล้ตวั “อิ่ม เอม ตั๋ว1 สองคนไป

ช่วยกนัยกกระเป๋าแขกของป้อเลี้ยงไปไว้ที่ห้องพกั ส่วนคณุเชาวลติกบั

ครอบครวัเชญิทางนี้เลยเจ้า” 

ประโยคหลังแม่บ้านหันกลับมาหาอีกครั้ง ดรุณีจึงก้าวตามผู้

ปกครองขึ้นบนัไดไปบนเรอืนไม้สกัทองหลงังาม สวนกบัสาวใช้ฝาแฝด

สองคนที่ค้อมกายไปช่วยสารถหีนุม่เคลื่อนย้ายกระเป๋าสมัภาระลงจาก

ท้ายรถ

เมื่อก้าวผ่านประตูเข้ามาสู่ห้องโถง ดรุณีก็อดกวาดตามองไป

รอบๆ ไม่ได้ เรอืนหลงันี้ถูกออกแบบให้มเีพดานยกสูง ภายในห้องโถง

จงึดูโล่งโปร่งสบาย เฟอร์นเิจอร์ตามมมุต่างๆ ส่วนใหญ่ท�าด้วยไม้ ตดิ

กบัมมุรบัแขกด้านในเป็นประตกูระจกใสแบบบานเลื่อนที่ถกูเปิดกว้าง

ให้อากาศถ่ายเท ร่างสูงบึกบึนของใครคนหนึ่งก�าลังยืนหันหลังอยู่

บรเิวณนั้น

“ป้อเลี้ยง คณุเชาวลติกบัครอบครวัมาถงึแล้วเจ้า” เสยีงรายงาน

ของแม่บ้านคนสนิทท�าให้ชายสูงวัยรีบหันหน้ามาหา รอยยิ้มทักทาย

น้อยๆ ปรากฏบนรมิฝีปาก

“สวสัดคีรบัพ่อเลี้ยง”

“สวสัดคีรบัคณุเชาวลติ เชญินั่งกนัก่อน” พ่อเลี้ยงสรลัผายมอื 

1 ตั๋ว (ภาษาเหนอื) แปลว่า เธอ



ผักบุ้ง  17

ก้าวมานั่งลงที่โซฟาด้วยท่าทางเป็นกนัเอง 

ดรุณีประเมินจากสายตาคร่าวๆ อีกฝ่ายน่าจะอายุไม่ต่างจาก

ลงุของหล่อนมากนกั แต่กลบัดกูระฉบักระเฉงกว่ามาก บางทคีงเพราะ

ได้ใช้ชวีติอยูท่่ามกลางธรรมชาต ิอากาศสดชื่นกว่าในเมอืงหลวงซึ่งเตม็

ไปด้วยฝุ่นควัน ลุงของหล่อนเพิ่งเกษียณราชการมาสองปีเท่านั้น 

ใบหน้ากลบัหมองคล�้าเกนิวยั บ่งบอกถงึสขุภาพที่ไม่ค่อยจะดี

“ลูกกี้ หนูนา สวัสดีพ่อเลี้ยงสรัลเสียสิ” เชาวลิตบอกกับบุตร

และหลานสาว ก่อนจะแนะน�าให้เจ้าของเรือนรู้จัก “พ่อเลี้ยงครับ นี่

สาวกิา...ลกูสาวของผมกบัคณุศร ีส่วนนี่ดรณุ.ี..หลานสาวที่ผมเคยเล่า

ให้ฟัง”

“สวัสดีค่ะ พ่อเลี้ยงสรัล” สาวิกากระพุ่มมือไหว้ตามมารยาท 

ไม่ใคร่จะให้ความนบัถอืมากนกั เพราะปักใจเชื่อไปแล้วว่า อกีฝ่ายเป็น

ตาแก่ตณัหากลบัที่คดิอกศุลได้แม้กระทั่งกบัเดก็รุ่นราวคราวหลาน 

แต่ดรุณีไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง หล่อนจึงท�าความเคารพท่านด้วย

ความจรงิใจ

“สวสัดคี่ะ พ่อเลี้ยงสรลั”  

“ไหว้พระเถอะหนู” สรัลรับไหว้ มองท่าทางอ่อนน้อมของเด็ก

นกัเรยีนที่ถกัเปียสองข้างอย่างถกูชะตา “โตเป็นสาวแล้วนะ...เมื่อตอน

หนูเดก็ๆ ฉนักบัภรรยาเคยแวะไปคยุกบัพ่อของหนูที่บ้านสองสามครั้ง 

แต่หนูยงัเลก็มาก เหน็ทคีงจ�าฉนัไม่ได้”

“ค่ะ” ดรณุจี�าไม่ได้จรงิๆ และไม่กล้าพดูคยุอะไรมากเกนิจ�าเป็น

ด้วย หล่อนส�านกึตวัเองว่าแค่มาท�าธรุะเป็นเพื่อนลงุกบัป้า ผดิกบัคน

รอบข้างที่ต่างรู้ดวี่าหล่อนเป็นคนส�าคญัแค่ไหน 

“ว่าแต่นึกยังไงมากันปุบปับแบบนี้ล่ะ” เจ้าของไร่ทอรักหันไป

ถามเชาวลติกบัภรรยา สงัเกตจากเครื่องแบบนกัเรยีนที่ดรณุสีวมกเ็ชื่อ

ว่าน่าจะไม่มเีวลาได้เตรยีมตวัด้วยซ�้า “หนูนาปิดเทอมแล้วหรอื...บอก
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ตรงๆ เลยว่าฉนัแทบให้คนเตรยีมห้องพกัไม่ทนั”

“ต้องขอโทษด้วยจรงิๆ นะครบัที่ไม่ทนัได้บอกล่วงหน้า” เชาวลติ 

ค่อนข้างเกรงใจที่มาโทร. บอกอกีฝ่ายเอาตอนถงึสนามบนิแม่ฟ้าหลวง

ผดิกบัภรรยาของเขาที่มุ่งเข้าประเดน็แบบตรงไปตรงมา

“พอดยีายนาสอบวนันี้วนัสดุท้าย ตอนที่พ่อเลี้ยงโทร. มา ดฉินั

ก็เลยคิดว่าเราไม่น่าจะปล่อยให้อะไรๆ มันคาราคาซังนานเกินไปน่ะ

ค่ะ” ศรสีดุายิ้มให้เจ้าของเรอืน ใบหน้าเรยีวเสลาที่ยงัดอู่อนกว่าวยันั้น

หันไปสั่งหลานสาวที่นั่งอยู่ข้างกาย “ยายนา...ไปช่วยสาวใช้ของพ่อ-

เลี้ยงสรลัจดักระเป๋าเกบ็เข้าที่เข้าทางก่อนไป ถ้าเสรจ็แล้วกไ็ปเดนิเล่น

แถวๆ นี้ก่อนก็ได้ แต่อย่าไปเที่ยวซุกซนไกลๆ หรือท�าอะไรไม่เข้าท่า

เชยีวละ”

“ไม่เป็นไร” เจ้าของไร่กล่าวอย่างอารมณ์ด ี“คณุเชาวพล...พ่อ

ของหนนูาน่ะเพื่อนสนทิฉนั หนนูาเองกเ็หมอืนลกูหลานฉนัคนหนึ่ง อยู่

ที่นี่กท็�าตวัตามสบายเถอะ คดิว่าเป็นบ้านอกีหลงัของตวัเองได้เลย หลงั

บ้านน่ะมจีกัรยานของคนงานอยู ่ถ้าขี่เป็น จะเอาไปขี่เล่นรอบๆ ไร่กไ็ด้ 

ไปทางท้ายไร่ไม่ไกลจะมทีุง่ลาเวนเดอร์ ตอนนี้ก�าลงัออกดอกสวยเชยีว

ละ หรือถ้าอยากจะเก็บผลไม้อะไรในไร่กินก็ตามสบายเลยนะ ฉัน

อนญุาต”

ดวงตาของดรณุเีป็นประกายสกุสดใส ยกมอืไหว้รบัความเมตตา

จากชายสูงวยั 

“ขอบคณุค่ะพ่อเลี้ยง งั้นนาขอตวัไปเกบ็กระเป๋าให้ทกุคนก่อน

นะคะ” หญงิสาวมองหน้าผู้ปกครอง เมื่อลงุของหล่อนพยกัหน้าด้วย

ความอาร ีร่างแน่งน้อยในชดุนกัเรยีนมธัยมปลายจงึหมนุตวัไปทางห้อง

รบัรองที่สาวใช้แฝดสองก�าลงัช่วยกนัหิ้วกระเป๋าผ่านเข้าไป 

รอจนกระทั่งดรณุพ้ีนสายตาไปแล้ว ศรสีดุาจงึหนักลบัมาเปิดฉาก

เจรจากบัชายสูงวยัด้วยรอยยิ้มการค้า
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“มาถงึขั้นนี้แล้วคงไม่จ�าเป็นต้องอ้อมค้อมให้เสยีเวลาใช่ไหมคะ 

ยายนาน่ะแกเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย พ่อเลี้ยงเองก็น่าจะเห็นแล้วว่า

แกน่ารักแค่ไหน เรื่องงานบ้านงานเรือน แกก็เก่งทุกอย่าง ใครได้แก

เป็นภรรยากน็บัว่าโชคด ีเพราะฉะนั้น...ตรงๆ เลยนะคะ ดฉินัขอสนิสอด

เป็นเงนิสดเก้าสบิล้าน ทองค�าอกีเก้าสบิบาทค่ะ” 

เป็นการเรียกร้องที่ท�าเอาทุกคนรอบข้างถึงกับเหวอ ไม่เว้นแม้

กระทั่งผู้เป็นสามี แต่ยามที่ก�าลังร้อนเงินแบบนี้ ใครจะมองว่าขาย

หลานกนิกช็่าง 

ศรสีดุาชูคอพร้อมยิ้ม ไม่อยากคดิมากใหร้กสมอง เพราะแค่คดิ

ว่าเสี่ยก�าพลจะส่งคนทวงหนี้เมื่อไร หล่อนกแ็ทบบ้าตายอยู่แล้ว 

“หมั้นเช้าแต่งเยน็ ยิ่งเรว็เท่าไรได้ยิ่งดคี่ะ”
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2
คุณยักษ์สำยรุก VS เด็กนักเรียน

ดวงอำทติย์เคลือ่นคล้อยไปทำงทิศตะวนัตก สำดแสงสส้ีม

ลงอาบไล้แปลงสตรอว์เบอร์รีท้ายไร่ทอรักที่ปลูกไล่ระดับลงตามไหล่

เขา เหนือขึ้นไปทางด้านบนสุดเป็นที่ตั้งของเรือนไม้ซุงสีน�้าตาลเข้ม 

ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่มรีะเบยีงกว้างโอบล้อมรอบตวัเรอืน มใีต้ถนุสูง

ส�าหรับจอดรถได้สองคัน ซึ่งคนงานเก่าๆ จะรู้ดีว่านายยักษ์ใช้เรือน 

หลงันี้เป็นทั้งบ้านพกัและส�านกังานส่วนตวั หากไม่มธีรุะส�าคญั น้อยคน

นกัจะกล้าเข้ามายุ่มย่าม 

“ฮะ...ฮะ...ฮ่า!” เสยีงระเบดิหวัเราะของแขกไม่ได้รบัเชญิก�าลงั

ท�าให้เจ้าของส�านักงานหัวเสียไม่น้อย ไม่อยากเชื่อเลยจริงๆ ว่าเขา

เดอืดเนื้อร้อนใจขนาดนี้ เพื่อนซี้ที่เล่นหวักนัมาตั้งแต่เดก็ๆ จะยงัหวัเราะ

เยาะซ�้าเตมิกนัได้ 

“หวัเราะเข้าไปไอ้เสอื อย่าให้ถงึวนัที่แกมแีม่เลี้ยงเป็นเดก็มธัยม

บ้างละกนั”

“ท่าจะยาก” พยคัฆ์ยงัคงข�า “พ่อกบัแม่ฉนัยงัรกักนัเหนยีวแน่น 

ลองพ่อหาแม่เลี้ยงมาให้ฉนัเมื่อไร แม่ฉนัคงเอาพ่อตายก่อน”

คนฟังถอนหายใจฮดึฮดั หงดุหงดิเหมอืนยกัษ์ที่ก�าลงันอนหลบั

แล้วถูกสตัว์ป่าตวัเลก็ๆ ปีนมาไต่เล่นแถวปลายจมูก 
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“แต่ที่จริงฉันว่าก็ดีแล้วนะ...” พยัคฆ์ยิ้ม หย่อนกายลงนั่งบน

โซฟารับรองแขกอย่างสบายอารมณ์ “พ่อแกจะได้มีใครสักคนไว้คอย

ดแูลยามแก่ไง ยิ่งเป็นเดก็เอ๊าะๆ วยัก�าลงัขบเผาะแบบนี้ เนื้อแน่นกรบุ

กรอบก�าลงัด ี พ่อแกคงมคีวามสขุไปถงึสวรรค์ชั้นเจด็ ฟิตแอนด์เฟิร์ม

ทกุวนั อา...แค่คดิกฟ็ิน”

“ฉนัไม่ตลก” สทุธริกัษ์ไม่มแีก่ใจจะรบัมกุจรงิๆ “แกไม่คดิว่ามนั

น่าอายหรอืไง แก่จนปูนนี้แล้วยงัคดิกนิหญ้าอ่อนอยู่อกี บอกตรงๆ ว่า

ฉันอายแทน ไม่สิ! ฉันคงรับได้ถ้าพ่อจะรักใคร่ชอบพอเด็กนั่นจริงๆ 

ไม่ใช่จ�ายอมแต่งเพราะสญัญาบ้าๆ” 

“แต่สญัญาบ้าๆ ที่แกว่า...แม่แกกเ็ป็นคนท�าขึ้นมา ถ้าแกไม่อยาก 

ให้พ่ออาย แล้วท�าไมแกไม่แต่งเสยีเองวะธริกัษ์” 

“กม็นัไม่เกี่ยวกบัฉนัไง” สทุธริกัษ์แย้ง ยอมรบัว่าเขาไม่ใช่เดก็ๆ 

ที่เข้าใจอะไรยาก แต่เขาไม่เข้าใจพวกผูใ้หญ่เลยจรงิๆ ว่าเหตใุดถงึต้อง

คดิแทนลกูแบบนี้ โดยเฉพาะเรื่องระหว่างเขากบัดรณุ.ี..อายหุ่างกนัสบิ

แปดปี! ไม่ใช่คนที่สมควรเอามาเกี่ยวดองกนัเลย

“แต่ฉนัว่าเกี่ยว เพราะถ้าแม่แกไม่หนตีามพ่อแกมา แต่แต่งงาน

กบัคณุเชาวพลไปตั้งแต่สมยัสาวๆ ป่านนี้แกกอ็าจจะเป็นได้แค่ลูกอ๊อด

ตวัเลก็ๆ ที่ไม่มวีาสนาได้บกุเข้าฝังตวัในไข่ของแม่ แล้วกฝ่็อตายไปตาม

กาลเวลา ไม่ได้เป็นยกัษ์มายนืเกรี้ยว...เฮ้ย!” พยคัฆ์อทุาน หลบแทบ

ไม่ทันเมื่อจู่ๆ ก็เจอยักษ์พิโรธ หยิบเอาที่ทับกระดาษบนโต๊ะขว้างมา

ทางโซฟา “เล่นงี้เลยเหรอวะ”

“แกหบุปาก” สทุธริกัษ์เบื่อ แต่เวลาเดยีวกนันั้นกไ็ม่อาจปฏเิสธ

ได้ว่าพยคัฆ์พูดมเีหตผุล 

สมยัสาวๆ แม่ของเขาเคยคบหาดูใจกบัเชาวพลมาก่อน ไม่ใช่

เพราะความรัก แต่เพราะผู้ใหญ่ของทั้งสองครอบครัวเห็นดีเห็นงาม 

แรกทีเดียวนั้นแม่เองก็ไม่รู้สึกว่าเชาวพลมีอะไรเสียหาย เขาเข้ากับ 
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คุณตาคุณยายได้ ทั้งยังดีต่อแม่ทุกอย่าง กระทั่งสอบเข้าเรียนมหา-

วทิยาลยัและได้รู้จกักบัพ่อ แม่ถงึได้เรยีนรู้ว่ารกัที่แท้จรงิเป็นอย่างไร

แม้จะพยายามหักห้ามใจ ทว่ายิ่งห้ามกลับยิ่งรัก สุดท้ายเมื่อ

ตัดสินใจบอกผู้ใหญ่ตรงๆ แล้วไม่อาจทัดทานความต้องการของสอง

ครอบครัว แม่จึงตัดสินใจหนีมาหาพ่อที่ไร่ทอรักก่อนเข้าพิธีแต่งงาน

เพยีงไม่กี่วนั 

เหตุอื้อฉาวนั้นท�าให้คุณตาคุณยายโกรธมาก ประกาศตัดขาด

แม่ออกจากวงศ์สกุล นึกไม่ถึงว่าคนที่เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยจนคุณตา

คุณยายยอมยกโทษให้กลับกลายเป็นอดีตเจ้าบ่าวอย่างเชาวพล 

ทั้งหมดนั้นเพยีงเพราะอยากเหน็คนที่ตวัเองรกัมคีวามสขุ

พ่อกบัแม่ซึ้งน�้าใจเพื่อนมาก เมื่อไม่อาจแต่งงานเป็นครอบครวั

เดียวกันได้จริงๆ ทั้งสองจึงสัญญากันว่าหากมีลูกชายกับลูกสาวจะ 

ให้มาแต่งงานกันแทน แต่คงเพราะเชาวพลยังไม่อาจตัดใจจากแม่ 

หลายปีต่อจากนั้นถงึยงัไม่คบหากบัผูห้ญงิคนไหน กว่าจะพบรกักบัแม่

ของดรุณีและให้ก�าเนิดลูกสาว ช่วงนั้นสุทธิรักษ์ก็โตเกินกว่าจะมีใคร

นกึถงึค�าสญัญาในอดตีกนัแล้ว  

ก่อนหน้านี้สทุธริกัษ์เคยได้ยนิแม่เล่าให้ฟังมาบ้าง แต่ไม่เคยคดิ

ว่าจะมีใครยึดถือเป็นจริงเป็นจัง กระทั่งพ่อบอกว่าลุงกับป้าของดรุณี

มาทวงถามเรื่องสญัญาเมื่อเช้า เขาถงึหวัเสยีที่สองสามภีรรยาคดิเอา

สญัญาในวนัเก่ามาอ้างเพื่อตกัตวงผลประโยชน์ 

ใครๆ ก็รู้ว่าครอบครัวเตชด�ารงอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะสมบัติเก่า 

เชาวลติเป็นเพยีงเดก็ก�าพร้าที่พ่อของเชาวพลรบัมาอปุการะ และไม่มี

หวัด้านธรุกจิด้วยซ�้า หลงัจากพ่อของดรณุตีายไป กจิการจวิเอลรขีอง

ครอบครัวจึงไม่ได้รับการสานต่อ ส่วนตัวเชาวลิตท�างานในกระทรวง

แห่งหนึ่งมาตั้งแต่ยงัหนุม่แน่น ทกุวนันี้กนิเงนิเดอืนข้าราชการบ�านาญ 

แต่กไ็ม่เพยีงพอต่อความต้องการของภรรยากบับตุรสาวที่ท�าตวัฟุง้เฟ้อ 
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“ฉนักแ็ค่อยากให้แกลองคดิดอูกีท.ี..” เสอืหนุม่ถอนหายใจนดิๆ 

ไม่อยากให้สุทธิรักษ์รีบตัดรอนเด็กสาว “ที่ครอบครัวแกได้อยู่ด้วยกัน

พร้อมหน้าพร้อมตา มคีวามสขุมาตลอดหลายปี ส่วนหนึ่งกเ็พราะพ่อ

ของคณุหนูนาช่วยพูดกบัคณุตาคณุยายแกไม่ใช่เหรอ เพราะงั้นไม่ว่า

ลุงกับป้าคุณหนูนาจะอยากประเคนหลานสาวมาให้ด้วยเหตุผลอะไร 

แกก็น่าจะเมตตาคุณหนูนาสักหน่อย อย่างน้อยๆ ก็เห็นแก่พ่อคุณ 

หนูนาบ้าง” 

“สรุปว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับแก แกจะลองแต่งไปก่อนว่างั้น” 

สทุธริกัษ์ยอมรบัว่าเขายงัค่อนข้างมอีคตอิยูม่าก อย่างไรเสยีพ่อกบัลกู

กไ็ม่ใช่คนคนเดยีวกนั ยิ่งดรณุเีตบิโตในบ้านที่มแีต่คนฟุ้งเฟ้อแบบนั้น 

หล่อนกค็งไม่ต่างจากป้าหรอืพี่สาวเท่าไร 

“มนักอ็าจจะน่าอดึอดัใจอยู่บ้าง...” เสอืหนุม่ยอมรบัตามประสา

คนปากตรงกบัใจ “แต่ถ้าฉนัยงัไม่มผีู้หญงิที่รกั การลองท�าความรู้จกั

กบัเขาดสูกัหน่อยกไ็ม่ใช่เรื่องเสยีหาย งานแต่งใช่จะมวีนันี้พรุง่นี้เมื่อไร 

ถึงตอนนั้นถ้าลองคบแล้วไม่ถูกใจ แกกับคุณหนูนาค่อยลองคิดหา

ทางออกร่วมกนั บางทคีณุหนนูาเธออาจจะไม่ชอบแกเหมอืนกนักไ็ด้” 

เกรงว่าหนูนาจะกลายร่างเป็นปลงิสไิม่ว่า!

สุทธิรักษ์หาเหตุผลที่ดรุณีจะไม่ชอบเขาไม่ได้เลยจริงๆ เพราะ

เดก็สาววยัใสอย่างหล่อนไม่สมควรคดิเรื่องแต่งงานด้วยประการทั้งปวง 

หากไม่ใช่เพราะเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองของเขา มีหรือจะตกลงใจ

แต่งงานกบัคนอายมุากกว่าเป็นเท่าตวั ทั้งยงัไม่เคยเหน็หน้าค่าตากนั

มาก่อน

“เดก็นกัเรยีน?” 

เสียงอุทานเบาๆ ของพยัคฆ์ท�าให้สุทธิรักษ์หลุดออกจากห้วง

ค�านงึ 

เมื่อหันไปเห็นว่าเสือหนุ่มก�าลังหรี่ตามองตรงไปยังไร่สตรอว์-
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เบอร์รด้ีานนอกเรอืนไม้ซงุ เขาจงึมองตามไปบ้าง ภาพที่เหน็คอืนกัเรยีน

มธัยมปลายก�าลงัก้าวมาตามทางเดนิเลก็ๆ ระหว่างแปลงปลกู หล่อน

ถักผมเปียสองข้าง มองเห็นหน้าไม่ชัดเจนมากนัก ทว่าสังเกตจาก

เครื่องแบบนกัเรยีนที่เป็นเสื้อแขนยาวคอบวั สทุธริกัษแ์น่ใจไดว้่าไม่ใช่

นกัเรยีนบนดอย

“ลูกเต้าเหล่าใคร ท่าทางเหมือนไม่ใช่เด็กแถวนี้” พยัคฆ์

วเิคราะห์ตรงกนั ยกัษ์หนุ่มจงึยิ่งอดแปลกใจไม่ได้

ช่วงอาทิตย์อัสดงแบบนี้...คนงานน่าจะแยกย้ายกลับบ้านหมด

แล้ว หากพาใครเข้ามาเที่ยวเล่นก็ไม่น่าจะปล่อยทิ้งเอาไว้ อีกทั้งไร่ 

ทอรกัไม่เหมอืนไร่อื่นๆ ที่เปิดเป็นธรุกจิท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

คิ้วหนาขมวดมุน่ ร่างสงูลกุขึ้นยนืมองพฤตกิรรมเดก็นกัเรยีนต่าง

ถิ่น ทนัททีี่เหน็หล่อนย่อกายลงนั่งเกบ็ผลสตรอว์เบอร์รไีปใส่ผ้าเชด็หน้า

ที่กางแผ่อยู่ในมอื ขาทั้งสองข้างกก็้าวฉบัๆ ไปทางบนัไดไวเท่าความ

คดิ

เดก็ขี้ขโมย! รู้จกันายยกัษ์แห่งไร่ทอรกัน้อยไปเสยีแล้ว

ท่ำมกลำงแสงอำทิตย์สุดท้ำยที่ก�ำลังจะลับขอบฟ้ำ ดรุณี

อดไม่ได้ที่จะชื่นชมผลสตรอว์เบอร์รีสีแดงสดในมือตัวเอง ปกติแล้วที่

กรงุเทพฯ มกัไม่ค่อยมสีตรอว์เบอร์รผีลโตๆ แบบนี้ให้เหน็เท่าไร ในเมื่อ

พ่อเลี้ยงสรัลอนุญาตให้เก็บได้ เด็กสาวจึงตั้งใจจะห่อใส่ผ้าเช็ดหน้า

กลบัไปกนิที่บ้าน 

ท่าทางจะหวานกรบุกรอบมากแน่นอน 

“ท�าอะไร” เสียงห้วนๆ ฟังดูน่าคร้ามเกรงนั้นท�าเอาเด็กสาว

สะดุ้งวาบ 

ดรุณีหันขวับไปมองคนที่ก�าลังเดินลิ่วๆ ลงมาจากเรือนไม ้

สีน�้าตาลเข้มบนเนินเขา ดวงตาวาวโรจน์โกรธกรุ่นก�าลังมองตรงมาที่
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หล่อน บ่งบอกให้รู้ว่าไม่ได้พูดกบัคนอื่นแน่นอน 

“ฉนัถามว่าท�าอะไร” 

คนตัวโตเร่งฝีเท้าเลี้ยวมาตามทางเดินระหว่างแปลงปลูกแบบ

ขั้นบนัได เพยีงเสี้ยวนาทเีดยีวเขากม็าอยู่ในระยะประชดิ ความสงูใหญ่

ของเขาท�าให้ดรุณีตกใจ ผงะถอยหลังจนล้มหงายลงพื้นดิน สตรอว์-

เบอร์รสีามสี่ผลที่เกบ็ใส่ผ้าเชด็หน้าเอาไว้พลอยหล่นลงระเกะระกะด้วย 

แต่เด็กสาวไม่ได้สนใจมันอีก แววตาคาดโทษของคนตรงหน้าท�าให้

หล่อนร้อนรนลกุขึ้นยนืมากกว่า 

“เอ่อ...” ดรณุปัีดเศษดนิที่เลอะกระโปรง เงยหน้ามองสบตาเขา

อย่างอดคดิไม่ได้ว่าท�าไมต้องดกุนัด้วย “เกบ็สตรอว์เบอร์รคี่ะ” 

“ใครอนญุาต เป็นเดก็เป็นเลก็กร็จิะขโมยของคนอื่นแล้วหรอื” 

เป็นข้อกล่าวหาที่ท�าเอาดรณุตีะลงึ แต่เลก็จนโตยงัไม่เคยขโมย

ของใครมาก่อน หล่อนรบีสั่นศรีษะปฏเิสธทนัที

“ไม่ได้ขโมยนะคะ เจ้าของเขาอนญุาตแล้ว”

“เจ้าของ?” ชายหนุ่มแค่นหัวเราะ นัยน์ตาฉายแววดูหมิ่น 

“ท่าทางคงเพิ่งเคยมาแถวนี้ล่ะส ิถงึได้ไม่รู้ว่าฉนัเป็นใคร”

แล้วกนัส.ิ..ผู้ชายหน้ายกัษ์ตรงหน้าหล่อนเป็นใครนะ

ดวงอาทติย์ใกล้ลบัขอบฟ้าแบบนี้ ดรณุไีม่คดิว่าจะมคีนงานอยู่

เฝ้าสวนอกี แต่อนัที่จรงิเขากด็ูไม่เหมอืนคนงานเท่าไร ท่วงท่าการเดนิ

ที่ผึ่งผายของเขาเมื่อครู่ดูมสีง่าราศ ีดวงตาคมกรบิภายใต้คิ้วหนาๆ ที่

ย่นเข้าหากนัคู่นั้นกท็รงพลงัอ�านาจ ดูๆ ไปแล้วเขาเหมอืนเจ้าคนนาย

คนมากกว่า ยิ่งเมื่อน�าไปประกอบกบัลกัษณะการตั้งค�าถามที่ผ่านมา 

เด็กสาวเดาได้ไม่ยากว่า เขาน่าจะเคยชินกับการออกค�าสั่งมากกว่า 

คนหาเช้ากนิค�่าธรรมดาทั่วไป 

“ใจเย็นธิรักษ์” เสียงหนึ่งดังมาจากทางเดินเล็กๆ ถัดจากขั้น

บนัไดระหว่างแนวสตรอว์เบอร์รทีี่ดรณุถีูกสอบสวนอยู่ขึ้นไปหนึ่งขั้น
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เมื่อเด็กสาวหันหน้าไปมองก็พบว่าเป็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อ-

เหลาเอาการ เขาสวมเสื้อลายสกอตสีชมพูขาวกับกางเกงยีนขายาว

ตามแบบฉบบัชาวไร่ แต่ผวิพรรณกลบัดขูาวผ่องเป็นยองใย ไม่เหมอืน

ชาวไร่ทั่วๆ ไป จนอดจนิตนาการไม่ได้ว่าเป็นใครกนัแน่

ที่รกั...เมื่อครู่ได้ยนิเขาเรยีกผู้ชายดุๆ  ตรงหน้าหล่อนแบบนั้น 

หัวใจดวงน้อยๆ ไหววูบ รีบหันกลับมาประเมินมองชายหนุ่ม 

ตรงหน้าที่หล่อไม่แพ้กัน เขามีผิวค่อนข้างเข้ม รูปร่างสูงใหญ่ก�าย�า 

หนวดเคราที่รายล้อมรมิฝีปากของเขานั้นท�าให้ดมูเีสน่ห์แบบดบิๆ มอง

ปราดเดยีวกไ็ม่จ�าเป็นต้องสบืต่อเลยว่า คนไหนเป็นรกุ คนไหนเป็นรบั

พทุโธ่เอ๋ย...น่าเสยีดายจรงิๆ ที่ผูช้ายหล่อๆ สมยันี้นยิมหนัมากนิ

กนัเอง 

“ฉนัว่าค่อยๆ พูด ค่อยๆ จากนักไ็ด้ เหน็ไหม เดก็ตกใจหมด

แล้ว” พ่อหนุ่มสายรบัดูค่อนข้างมไีมตรมีากกว่า ระหว่างก�าลงัปราม

คู่รกัหนุ่มให้ใจเยน็ๆ เขายงัหนัมายิ้มให้หล่อนอกีด้วย

นี่ถ้าไม่ใช่เพราะเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่ามีรสนิยมชอบไม้

ป่าเดยีวกนั เจอรอยยิ้มอบอุ่นแบบนี้เข้าไป ดรณุอีาจใจละลายไปแล้ว 

“เดก็ขี้ขโมยแถมยงัโกหกแบบนี้ ใจดด้ีวยไม่ได้หรอก” ยกัษ์หนุม่

หน้าดโุต้อกีฝ่ายเสยีงห้วน “พ่อแม่เธอเป็นใคร บอกฉนัมาเดี๋ยวนี้” 

ดวงตาคมดขุองเขาท�าเอาผู้บกุรกุเริ่มใจเต้นไม่เป็นส�่า แต่เวลา

เดยีวกนัดรณุกีไ็ม่คดิว่าตวัเองท�าอะไรผดิ ในเมื่อพ่อเลี้ยงสรลัอนญุาต

ให้หล่อนเก็บผลไม้ได้ทุกอย่างจริงๆ หรืออันที่จริงแล้ว ที่ดินตรงนี้จะ

ไม่ใช่อาณาเขตของไร่ทอรกั

ก็อาจเป็นได้...หัวใจดวงน้อยๆ กระตุกไหว หล่อนไม่น่าปั่น

จกัรยานเลยจากทุง่ลาเวนเดอร์มาเลย สงัคมชนบทบางครั้งผูอ้ยูอ่าศยั

กไ็ม่ได้กั้นแนวรั้วแบ่งอาณาเขตชดัเจนเหมอืนอย่างสงัคมเมอืง 

“คอื...” ดรณุรีบัมอืไม่ถูก เริ่มคดิว่าตวัเองอาจกลายเป็นขโมย
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โดยไม่ได้ตั้งใจจรงิๆ “คอืหนขูอโทษค่ะ หนเูข้าใจว่าที่ดนิตรงนี้เป็นของ

ไร่ทอรัก เอาอย่างนี้ได้ไหมคะ หนูจ่ายค่าเสียหายให้คุณ เพราะหนู 

ไม่ได้ตั้งใจมาขโมยอะไรจรงิๆ” 

ดรุณีไม่พูดเปล่า ก้มลงหยิบกระเป๋าสตางค์ลายริลัคคุมะ รูป 

เจ้าหมีขี้เกียจชื่อดังจากญี่ปุ่นที่สอดอยู่ในกระเป๋ากระโปรงสีกรมท่า 

ออกมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบ หล่อนส่งธนบัตรสีเขียวให้เขา 

หนึ่งใบ ค�านวณคร่าวๆ แล้วว่า สตรอว์เบอร์รสีี่ผลกน็่าจะราคานี้

นกึไม่ถงึว่าจะเหน็ชายหนุ่มคู่กรณตีหีน้ายกัษ์ คว้ามอืข้างที่ถอื

ธนบตัรให้ตามเขาไปยงัทางขึ้นเนนิที่ตดัผ่านกึ่งกลางไร่สตรอว์เบอร์ร ี

“คณุ!” ดรณุอีทุาน ตกใจจนเผลอปล่อยกระเป๋าสตางค์หลดุมอื

เพื่อที่จะยื้อยดุเขา “ปล่อยนะคะ คณุจะพาหนูไปไหน”

“กถ็้าเธอไม่บอกดีๆ  ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใคร ฉนักต็้องพาเธอไป

คยุที่สถานตี�ารวจ คราวนี้พ่อกบัแม่เธอได้มาคยุกบัฉนัแน่ๆ” 

ดรณุใีจหายวาบ หากป้ารู้เรื่องที่หล่อนป่ันจกัรยานเพลนิจนออก

นอกเขตไร่ทอรัก แถมยังก่อเรื่องให้ป้าต้องอับอายไปขึ้นสถานีต�ารวจ 

ทั้งๆ ที่ป้าสั่งห้ามซกุซนแล้ว มหีวงัได้ถูกตไีม่ยั้งมื้อแน่นอน 

“คณุๆ ไม่เอานะ ไม่ไปหาต�ารวจ” ดรณุพียายามยื้อยดุ น�้าตา

จวนเจียนจะหยด แต่ยักษ์หนุ่มกลับกระชากหล่อนตัวปลิว ทั้งยังไม่

ยอมหันกลับมาฟังค�าอธิบายใดๆ ที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงค�าแก้ตัวใน

สายตาเขาด้วย สดุท้ายการต่อต้านของเดก็นกัเรยีนจงึท�าให้เท้าน้อยๆ 

พลาดไถลลงไปในแนวต้นสตรอว์เบอร์รดี้านล่าง “ว้าย!”

สทุธริกัษ์ตกใจ รบีหนัมาตะครบุกอดเดก็นกัเรยีนเอาไว้ไม่ให้ไถล

ลงไปในสภาพหงายหลงั เพราะหล่อนคงไม่ได้นอนโอดครวญอยูแ่ค่ขั้น

หรอืสองขั้นแน่ๆ แต่อาจจะกลิ้งตกไปนอนสลบเหมอืดด้านล่างสดุเลย

ทเีดยีว ซึ่งดรณุเีองกไ็ม่รอช้าที่จะตะครบุไหล่กว้างเอาไว้ตามสญัชาต-

ญาณ 
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หวัใจดวงน้อยๆ เต้นระทกึ กระทั่งแน่ใจว่าไม่ตกลงไปแล้วจรงิๆ 

ดรุณีจึงหันไปมองหน้าคนช่วยชีวิต นึกไม่ถึงเลยว่าจะเห็นใบหน้าเขา

อยู่ใกล้แค่ไม่ถงึคบื ดวงตาสองดวงสบประสาน ก่อนจะหายใจตดิขดั

เพราะรู้สกึได้ถงึลมหายใจของอกีฝ่าย

น่ารักแฮะ...ดวงตาแป๋วๆ ที่มีหยาดน�้าใสเคลือบขังก�าลังท�าให้

หวัใจยกัษ์หนุม่ป่ันป่วน เขาไม่แน่ใจว่าหยาดน�้าที่เกาะอยูต่ามหน่วยตา 

หล่อนก่อตวัขึ้นเพราะความหวาดกลวัจะกลิ้งตกลงไปตามแปลงสตรอว์- 

เบอร์รีเมื่อครู่ หรือหวาดกลัวที่เขาก�าลังจะลากตัวไปส่งต�ารวจ แต่ที่

แน่ๆ คือแววตาคู่นั้นดูไร้เดียงสาเสียจนอยากเชื่อว่าไม่ได้มีเจตนา 

ลกัขโมยจรงิๆ

สทุธริกัษ์สงัเกตว่าเดก็นกัเรยีนของเขาไม่ใช่คนสวยจดั แต่หล่อน

มดีวงตาสวยหวานราวกบัตากวาง มจีมกูเลก็น่ารกั รบักนักบัแก้มใสๆ 

ที่ตอนนี้เริ่มเจอืสแีดงเลอืดฝาด ส่วนรมิฝีปากเรยีวบางสชีมพรูะเรื่อนั้น

กอ็่อนหวานน่าทะนถุนอม 

น่าจูบมากด้วย...

แล้วกนัส!ิ เขาคดิไม่ซื่อแบบนี้กบัเดก็นกัเรยีนได้อย่างไรนะ 

ยักษ์หนุ่มท�าหน้านิ่ว รู้สึกเหมือนตัวเองก�าลังตกอยู่ท่ามกลาง

ห้วงอารมณ์ที่ไม่รู้จัก เวลาเดียวกันนั้นดรุณีเองก็เพิ่งฉุกคิดได้ว่าเขา

ก�าลงัจะลากหล่อนไปสถานตี�ารวจ ความหวาดกลวัจะถกูป้าตซี�้า ท�าให้

หล่อนรบีผละตวัออกจากอ้อมแขนของเขา เท้าน้อยๆ วิ่งหนขีึ้นไปตาม

เนนิเขา 

“เดก็นกัเรยีน!” สทุธริกัษ์สาวเท้าตามไปตดิๆ ไม่อยากเชื่อเลย

ว่าจะถูกเดก็นกัเรยีนใช้ความไร้เดยีงสามาล่อลวงให้ใจอ่อนแล้ววิ่งหนี

เอาทเีผลอ อกีทั้งหล่อนยงัหนไีวทายาด เสี้ยวนาทสีั้นๆ เท่านั้นกว็ิ่งไป

ถงึจกัรยานคนัเลก็ที่จอดอยู่ใต้ต้นจามจรุ ี

“ธริกัษ์ไม่ต้องตามหรอก” 



ผักบุ้ง  29

เสยีงท้วงของเพื่อนท�าให้ยกัษ์หนุม่ชะงกั เพิ่งฉกุคดิได้ว่าไม่ควร

จะวิ่งตามให้เหนื่อยเหมอืนกนั ประเดี๋ยวขบัรถตามไปเลยน่าจะดกีว่า 

อย่างไรเสยี ถนนที่หล่อนป่ันจกัรยานหนไีปหมาดๆ นั้นกเ็ป็นถนนในไร่

ของเขา 

“เดก็แบบนี้จะปล่อยไปง่ายๆ ไม่ได้ ไม่งั้นจะตดิเป็นนสิยั แล้ว

เก็บไปท�าผิดซ�้าๆ เพราะคิดว่าไม่มีใครท�าอะไร ยังไงวันนี้ฉันต้องรู้ให้

ได้ว่าพ่อแม่ของเดก็เป็นใคร จะได้พาไปให้พ่อแม่ตกัเตอืน” 

“แต่ฉนัว่าแกอาจจะเข้าใจผดิจรงิๆ กไ็ด้นะ” 

สุทธิรักษ์แปลกใจ ก้มลงมองบัตรใบหนึ่งที่พยัคฆ์ก�าลังยื่นให้ 

มืออีกข้างของเพื่อนถือกระเป๋าสตางค์ลายริลัคคุมะที่เขาพอเดาได้ว่า

เดก็นกัเรยีนน่าจะท�าหล่นเอาไว้ แต่ที่ไม่เข้าใจกค็อืพยคัฆ์หมายความ

เช่นไรกนัแน่

ทนัททีี่รบับตัรมาดูชดัๆ สทุธริกัษ์กพ็บว่ามนัเป็นบตัรประจ�าตวั

นกัเรยีนของสถาบนัแห่งหนึ่งในกรงุเทพฯ

“นางสาวดรุณี เตชด�ารง” สุทธิรักษ์งุนงง หวนนึกถึงสิ่งที่เด็ก

นกัเรยีนพยายามอธบิายว่าเจ้าของไร่อนญุาตให้เกบ็สตรอว์เบอร์รไีด้ 

หล่อนหมายถงึพ่อเขางั้นหรอื... 

ความรู้สึกผิดพุ่งเข้าจู่โจมหัวใจยักษ์หนุ่มทันที เขาด่วนสรุปตั้ง

ข้อหาจนท�าให้หล่อนตกใจกลวั เกอืบไถลตกเนนิเขาจนเจบ็ตวั ทั้งๆ ที่

หล่อนไม่ได้ท�าอะไรผดิ 

บ้าฉบิ! บางทคีงเพราะเขาไม่ทนัคดิว่าจู่ๆ  แม่หนนูาตวัยุง่จะมา

ปรากฏตวัที่นี่ ทั้งๆ ที่พ่อเพิ่งบอกเรื่องแต่งงานได้ไม่ทนัข้ามวนั

“ดูๆ  ไปเดก็นกัเรยีนของแกกน่็ารกัด ีเปลี่ยนใจรบัเป็นเมยีตอนนี้ 

กย็งัทนันะเพื่อน” พยคัฆ์สพัยอกด้วยการตบบ่าเบาๆ แต่กลบัท�าเอา

ยกัษ์หนุ่มหน้านิ่ว

เด็กนักเรียนของเขา...ไอ้เสือพูดออกมาได้อย่างไรไม่อายปาก 
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เขาไม่ใช่พวกโลลคิอนแบบมนัเสยีหน่อยถงึได้เหน็เดก็แล้วจะคดิทะลึ่ง

ตงึตงั ส่วนไอ้ที่เผลอคดิไปวูบหนึ่งเมื่อครู่นั้น คงเพราะเขาไม่ทนัระวงั

มากกว่า

จริงๆ นะ! ตลอดชีวิตสามสิบห้าปีที่ผ่านมา สุทธิรักษ์แทบไม่

เคยสนใจเรื่องผู้หญงิด้วยซ�้า ชายหนุ่มสนใจแต่การพฒันาไร่ หลายปี

ก่อนเวลาไปนั่งดื่มเป็นเพื่อนพยัคฆ์ตามไนต์คลับในตัวเมือง เขายัง

ร�าคาญพวกสาวๆ ที่มาเที่ยวล้อมหน้าล้อมหลงัด้วยซ�้าไป ตอนหลงัๆ 

กเ็ลยไม่ไปอกี เพราะสดุท้ายเสอืหนุม่กท็ิ้งเขาไว้กลางทางทกุท ีไม่อยาก

เชื่อเหมอืนกนัว่า ตั้งแต่ได้พบรกักบันสิติคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว เสอืจะสิ้น

ลายกลายเป็นแมว เฝ้ารอคอยสาวคนรกัเรยีนจบ แล้วจบัจดทะเบยีน

สมรสราวกบักลวัตวัเองจะแห้งเหี่ยวตายบนคาน

“อย่าคดิจะหาเพื่อนร่วมอดุมการณ์เสยีให้ยาก!”

ควำมมืดค่อยๆ โรยตัวลงกลืนกินแสงจำกดวงอำทิตย์ 

ดรณุเีร่งป่ันจกัรยานมาตามถนนดนิลกูรงัในไร่ทอรกั อากาศบนดอยใน

ช่วงพลบค�่าค่อนข้างเย็นกว่าเมืองหลวงมาก แต่กลับไม่สามารถ

แทรกซมึเข้าสู่หวัใจที่ร้อนรนได้เลย

ไม่รู้ว่าคุณยักษ์สายรุกจะตามมาจับหล่อนไปสถานีต�ารวจหรือ

เปล่า...ดรณุชีะลอความเรว็ลงเมื่อใกล้ถงึเรอืนไม้สกัทอง ก่อนจะจอด

รถจกัรยานเอาไว้ใต้ถนุเรอืน ใบหน้าอ่อนเยาว์เหลยีวกลบัไปมองถนน

ทางด้านหลงัไม่เหน็ยกัษ์ตามไล่ล่า ร่างบางกไ็ม่รอช้าที่จะก้าวเรว็ๆ ขึ้น

บนัไดไปทนัที

เดินผ่านห้องโถงไปทางปีกซ้ายไม่ไกลนักก็ถึงห้องรับรองเล็กๆ 

ที่พ่อเลี้ยงสรลัจดัเตรยีมไว้ให้ แต่พอจะหมนุลูกบดิประตูเข้าไป เสยีง

หนึ่งกลบัดงัขึ้นทางด้านหลงั

“ไปเถลไถลที่ไหนมายายนา ถงึได้กลบัมาเอาป่านนี้” 



ผักบุ้ง  31

คนมชีนกัตดิหลงัสะดุง้วาบ หนักลบัไปหาหญงิสูงวยัที่ไม่รู้ว่ามา

อยู่แถวนี้ตั้งแต่เมื่อไร แต่แววตาต�าหนนิั้นกลบัท�าให้ดรณุแีน่ใจว่าหาก

สารภาพตรงๆ เรื่องปั่นจักรยานเพลิน จนไปมีเรื่องกับยักษ์เฝ้าสวน 

สตรอว์เบอร์รใีกล้ๆ ป้าคงดหุล่อนชดุใหญ่ทเีดยีว

“แล้วดูซเินี่ย ท�าไมเนื้อตวัถงึได้มอมแมมไปหมด”

“นา...ขอโทษค่ะคณุป้า” เดก็สาวเลี่ยงที่จะตอบค�าถามตามตรง 

เพราะบางครั้งคนเรากไ็ม่จ�าเป็นต้องซื่อตลอดเวลา ไม่อย่างนั้นคงไม่มี

ค�ากล่าวของคนโบราณที่ว่า ‘รู้หลบเป็นปีก รู้หลกีเป็นหาง’ 

“เอาละ ช่างมนัเถอะ กลบัมาแล้วกร็บีไปอาบน�้าอาบท่า แต่ง

ตัวให้มันดีๆ ด้วย อีกครึ่งชั่วโมงจะได้เวลากินมื้อค�่าของที่นี่ อย่าให ้

พ่อเลี้ยงสรลัต้องรอละ เข้าใจไหม”

“ค่ะ” ดรุณีไม่อยากเสียมารยาทอยู่แล้ว “งั้นเดี๋ยวนาอาบน�้า

เสรจ็จะรบีไปนะคะ”

ศรีสุดาพยักหน้าน้อยๆ เด็กสาวจึงหมุนตัวเข้าห้องพักรับรองที่

พ่อเลี้ยงเมอืงเหนอืจดัเตรยีมไว้ให้ หล่อนปิดประตลูงกลอน ถอนหายใจ

เฮอืกใหญ่ 

รอดจากถูกป้าเอ็ดแล้ว ไม่รู้จะรอดพ้นจากเงื้อมมือคุณยักษ์ไร่

ข้างๆ หรอืเปล่า 

บางทีเขาอาจรู้จักกับพ่อเลี้ยงสรัลและตามมาเอาเรื่อง แต่พอ

หวนนึกถึงตอนที่หล่อนดิ้นรนจนลื่นไถลตกแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี

แบบขั้นบันได การยื่นมือมาช่วยแบบไม่ลังเลก็ท�าให้ดรุณีรู้สึกได้ถึง

ความอบอุ่นอ่อนโยนของเขา 

แล้วกนัส.ิ..ท�าไมจู่ๆ ถงึใจเต้นแรงแบบนี้ 

ดรณุพียายามสลดัความรูส้กึแปลกประหลาดออกไปให้พ้น ก่อน

จะก้าวเดนิไปท�าธรุะส่วนตวัในห้องอาบน�้า 

หวงักแ็ต่ว่าหล่อนจะไม่โชคร้ายซ�้าสอง
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3
หนียักษ์...เข้ำถ�้ำยักษ์

ดวงดำวน้อยใหญ่ส่องแสงระยิบระยับประดับเต็มท้องฟ้ำ

อ�าเภอแม่สาย ดรุณีอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดแซ็กสีเหลืองอ่อน

ส�าหรบัใส่อยู่บ้าน ช่วงบนเป็นเสื้อคอบวัแขนสั้น ส่วนกระโปรงยาวลง

มาครึ่งขา หล่อนไม่ได้เปลี่ยนทรงผมใหม่ เพราะเกรงจะท�าให้ผู้ใหญ่

ต้องรอนาน แต่พอเปิดประตหู้องนอนออกมา ดรณุกีลบัได้ยนิเสยีงคน

คยุกนัแว่วๆ ดงัมาจากห้องอาหารแล้ว

เท้าน้อยๆ รีบก้าวตรงไปทางนั้น ภาพที่เห็นคือผู้เป็นป้าก�าลัง

หัวเราะสนุกสนาน ไม่รู้ว่าเพิ่งคุยอะไรให้พ่อเลี้ยงสรัลฟัง แต่สีหน้า 

อกีฝ่ายเพยีงแค่ยิ้มรบัตามมารยาทเท่านั้นเอง

“อ้าว...ยายนา ป้าก�าลงัพูดถงึอยู่พอด”ี ศรสีดุาบงัเอญิเหลอืบ

มาเหน็หล่อน 

ดรุณีขมวดคิ้วเข้าหากันนิดๆ อดอยากรู้ไม่ได้ว่าหัวข้อสนทนา

ก่อนหน้านี้คอือะไร แต่เมื่อหญงิสูงวยัขยบักายลกุมารบั หล่อนจงึปัด

ความสงสยัทิ้งไปจากสมอง ก่อนจะพาตวัเองเข้าไปใกล้ๆ เพราะเกรง

จะถูกเอด็ 

“ขอโทษนะคะที่มาช้า นาเหน็ว่ายงัไม่ถงึเวลากเ็ลย...”

“ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ มาแล้วกไ็ปนั่งที่โต๊ะดกีว่า”
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แปลก...เป็นความรู้สกึแรกที่ก่อตวัในหวัใจดรณุ ี ปกตแิล้วป้ามี

แต่จะต�าหนิ หรือถ้าอารมณ์ดีก็พูดคุยธรรมดา ไม่มีหรอกที่จะพูดจา

ภาษาดอกไม้แบบนี้ แต่ดรณุกีไ็ม่ได้ขดั เมื่อผูป้กครองโอบเอวหล่อนไป

ยงัโต๊ะรบัประทานอาหาร 

พ่อเลี้ยงสรัลนั่งประจ�าอยู่หัวโต๊ะ ส่วนทางขวามือเป็นที่นั่งของ

ลงุกบัป้า หล่อนจงึถูกพามาทางซ้าย 

“เดี๋ยวนานั่งตรงนี้นะจ๊ะ จะได้คยุเป็นเพื่อนพ่อเลี้ยงเขา” เป็นที่

ว่างตดิกบัประมขุของบ้าน แม้ดรณุคีดิว่าเหมาะส�าหรบัผู้ใหญ่มากกว่า 

แต่เมื่อสาวกิาผูเ้ป็นพี่สาวได้เลอืกเก้าอี้ตวัที่สองไปแล้ว คนมาทหีลงัจงึ

ต้องนั่งลงบนเก้าอี้ตวัแรก

ความไม่คุ้นเคยท�าให้ดรุณีแอบเกร็ง แต่พอเจ้าของเรือนส่งยิ้ม

สบายๆ มาให้ เดก็สาวจงึยิ้มตอบเลก็น้อย

“เดี๋ยวรอพ่อยกัษ์อกีคน ตอนนี้กน็่าจะใกล้กลบัมาแล้วละ”

“ยกัษ์?” ดรณุอียากคดิว่าตวัเองหูฝาด เนื่องจากค�าว่า ‘ยกัษ์’ 

ท�าให้เผลอนกึถงึผู้ชายตวัโตหน้าดทุี่อยู่ไร่ข้างๆ

“ลูกชายลงุเอง ชื่ออาจจะดูน่ากลวัไปหน่อย แต่จรงิๆ แล้วเป็น

ยกัษ์ใจด”ี ประมขุของบ้านพูดตดิตลก

คนขี้ตื่นจงึหวัเราะคกิ เบาใจว่าคงไม่ใช่คนเดยีวกนัแน่แท้ เพราะ

ยกัษ์หนุม่ไร่ข้างๆ ยงัห่างไกลกบัค�าว่าใจดอีกัโข และเอาเข้าจรงิหล่อน

ยังไม่รู้ด้วยซ�้าว่าคุณยักษ์สายรุกชื่ออะไร ที่เรียกเขาว่า ‘คุณยกัษ์’ ก็

เพราะตวัใหญ่ล้วนๆ 

“นั่นไง พูดถงึกม็าพอด”ี พ่อเลี้ยงสรลัพยกัพเยดิไปยงัทางเข้า

ห้องรบัประทานอาหาร 

ดรุณีหันไปยิ้มทัก แต่แล้วใบหน้าที่เคยเปล่งปลั่งสดใสกลับซีด

เผอืดลงทนัตาเหน็ 

“ไง เดก็นกัเรยีน” 
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เดก็สาวกะพรบิตาปรบิๆ ไม่อยากเชื่อสกันดิว่าจะเหน็ยกัษ์เฝ้า

สวนสตรอว์เบอร์รกี�าลงัเดนิดุ่มๆ มาหา เขาเลื่อนเก้าอี้นั่งลงบนที่ว่าง

ฝ่ังตรงข้ามพ่อเลี้ยงสรลั แต่นยัน์ตาระยบิระยบักลบัมองตรงมาที่หล่อน 

“ปั่นจกัรยานเหนื่อยไหม”

ให้ตาย! เขาเป็นลูกชายของพ่อเลี้ยงสรลังั้นหรอื

ดรุณีเม้มปากน้อยๆ หล่อนหรือก็อุตส่าห์ปั่นจักรยานหนีตาตั้ง 

แต่สุดท้ายกลับหนียักษ์มาหลบในถ�้ายักษ์เสียได้ มิน่าเล่า เขาถึงไม่

ตามไล่ล่าหล่อน

“อ้าว นี่สองคนรู้จกักนัแล้วงั้นเหรอ” พ่อเลี้ยงสรลัแปลกใจ 

ชายหนุม่จงึหนัไปแถลงไขตามตรง “เจอกนัที่แปลงสตรอว์เบอร์รี 

น่ะครบั” 

พูดถงึสตรอว์เบอร์ร ีดรณุยีิ่งหวาดหวั่นใจลกึๆ อดกลวัไม่ได้ว่า

คุณยักษ์จะเอาเรื่องถึงโรงพักจริงๆ แต่จะว่าไป หากเขาเป็นลูกชาย 

พ่อเลี้ยงสรัล ย่อมหมายความว่าไร่สตรอว์เบอร์รีอยู่ในอาณาเขตของ

ไร่ทอรกั หล่อนไม่ได้เข้าใจผดิ และเขาเองต่างหากที่ด่วนสรปุเกนิไป 

นั่นสนิะ...ไม่เหน็มอีะไรต้องกลวั!

เมื่อคิดตรึกตรองตามหลักความเป็นจริง หนูนาตัวน้อยจึงเริ่ม

ผ่อนคลายมากขึ้น ดวงตากลมโตเหลอืบมองยกัษ์หนุม่คูก่รณ.ี..เขาเอง

กไ็ม่มที่าทอียากรื้อฟื้นอะไร

“แต่ไม่คดิเลยนะครบัว่าจู่ๆ พ่อจะชวนแขกมาบ้านเตม็ไปหมด

แบบนี้” เสยีงห้วนๆ นั้นดูเหมอืนคนไม่อยากต้อนรบัแขกเท่าไร

ดรุณีอดคิดไม่ได้ว่าเขาอาจยังโกรธหล่อนเรื่องเมื่อเย็น ถึงได้

พูดจาไม่น่าฟังกับคนในครอบครัวเตชด�ารง แต่พวกผู้ใหญ่ต่างรู้ดีว่า

อะไรเป็นสาเหตแุท้จรงิ เชาวลติกบัภรรยาถงึได้มสีหีน้าจดืเจื่อน ผดิกบั

สาวิกาที่ไม่ทันได้คิดวิเคราะห์แยกแยะใดๆ เพราะเอาแต่นั่งมอง 

ชายหนุ่มตาหวาน
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“พอดมีนักะทนัหนัไปหน่อย” ประมขุของบ้านพยายามช่วยแก้

สถานการณ์ ยิ้มให้แขกทุกๆ คนรอบโต๊ะแบบเป็นกันเอง “นั่นคุณ 

เชาวลิต พี่ชายของคุณเชาวพล ที่พ่อเคยเล่าให้แกฟัง ส่วนนั่นคุณ

ศรสีดุา...ภรรยา แล้วนั่นกห็นูสาวกิา...ลูกสาว”

สาวิกาถือโอกาสยิ้มโปรยเสน่ห์ แต่นอกจากสุทธิรักษ์จะไม่ยิ้ม

ตอบหรอืทกัทายสกัค�า เขากลบัมองผ่านเลยไปทางเดก็สาวผมเปีย 

“ส่วนนี่หนนูา เจอกนัแล้วกค็งไม่ต้องแนะน�าอะไรมาก” พ่อเลี้ยง

สรลัแนะน�าด้วยความเอน็ดู 

แม้สทุธริกัษ์จะไม่แสดงสหีน้ายนิดเีช่นเคย แต่กไ็ม่ได้ยนิร้ายหรอื

มองผ่านเลยจนสาวกิาอดหมั่นไส้ญาตสิาวไม่ได้

“ถอืว่าเป็นเกยีรตทิี่คณุเชาวลติกบัครอบครวัมาเยี่ยมครบั” ชาย-

หนุ่มหนัไปทกัทายหวัหน้าครอบครวัเตชด�ารงในที่สดุ แต่น�้าเสยีงกลบั

ฟังดูมะนาวไม่มนี�้า “พ่อบอกว่าหลายวนัก่อนคณุเชาวลติกบัภรรยาก็

มาครั้งหนึ่งแล้ว ต้องขอโทษด้วยนะครบัที่ผมไม่ทนัได้อยูต้่อนรบั เพราะ

ตดิงานเป็นวทิยากรอยู่ต่างจงัหวดั ไม่คดิเหมอืนกนัว่าคณุเชาวลติกบั

ภรรยาจะตดิอกตดิใจไร่ของเราขนาดนี้”

มีเสียงกระแอมจากประมุขของบ้านดังขึ้น เมื่อรู้สึกได้ถึงการ

เหนบ็แนมเบาๆ ของลกูชายตวัเองตรงค�าว่า ‘ตดิอกตดิใจ’ เขาพยายาม

รกัษาบรรยากาศด้วยการหนัไปสั่งแม่บ้านวยักลางคน 

“จนัทร์ฟอง ฉนัว่าตกัข้าวเลยดกีว่า ประเดี๋ยวกบัข้าวจะเยน็ชดื

เสยีก่อน”

“เจ้า ป้อเลี้ยง” แม่บ้านพยักหน้าสั่งสาวใช้ฝาแฝดให้ช่วยกัน

เสร์ิฟข้าว เปิดฝาถ้วยชามต่างๆ ในส�ารบัที่ตระเตรยีมเอาไว้บนโต๊ะนาน

แล้ว มทีั้งแกงฮงัเล แกงแค น�้าพรกิอ่อง และอกีหลายอย่างที่เป็นอาหาร

พื้นเมอืง

“ต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่ทันได้เตรียมอะไรไว้ต้อนรับ พอดีใน
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ครวัเขาเตรยีมไว้แต่อาหารพื้นๆ แต่ฉนัสั่งท�าอย่างอื่นเพิ่มแล้วละ หวงั

ว่าคงทานกนัได้” พ่อเลี้ยงสรลัพยกัพเยดิไปยงัผดัผกัรวมมติรกบัแกงจดื

ไข่น�้า 

เชาวลติยิ้มรบัไมตร ี“ต้องขอบคณุพ่อเลี้ยงมากกว่าครบัที่ให้การ

ต้อนรบัอย่างด”ี

ครั้นเจ้าถิ่นเริ่มลงมือรับประทานอาหาร ผู้มาเยือนจึงพร้อมใจ

กนัลงมอืบ้าง ดรณุมีองอาหารล้านนาหลายอย่างที่เคยเหน็ผ่านตาตาม

รายการโทรทัศน์ แต่ไม่เคยลิ้มรส ตอนนี้เลยอยากลองชิมไปหมดจน

เลอืกไม่ถูกว่าจะเริ่มที่เมนูไหนก่อนดี

ดวงตากลมโตมองไปยังต้มกระดูกหมูกับผักกาดกวางตุ้ง โรย

ด้วยพรกิแห้งทอด...เมนูนี้หล่อนไม่เคยเหน็มาก่อน 

“จอผกักาด เคยกนิไหมหนู” พ่อเลี้ยงสรลัแนะน�า เมื่อสงัเกต

เอาจากท่าทแีปลกตาของเดก็สาว 

ดรณุสี่ายศรีษะน้อยๆ “ไม่เคยเลยค่ะ” 

“ต้องลองดูนะ เมนูนี้ของป้าจนัทร์ฟองอร่อยอย่าบอกใคร น�้า-

พรกิอ่องกร็สเดด็ ไม่เผด็มาก ลองชมิดู”

ดรณุเีอื้อมมอืไปหยบิช้อนกลาง หมายจะลองชมิเมนจูอผกักาด

ตามค�าแนะน�า แต่เมื่อบงัเอญิสบตายกัษ์หนุม่เข้าอย่างจงั แววตาเรยีบ

นิ่งยากจะคาดเดาอารมณ์นั้นกท็�าเอาเดก็สาวหลบตาวูบ รู้สกึเหมอืน

มีมัจจุราชหายใจรดต้นคออย่างไรไม่รู้ เห็นทีว่าคุณยักษ์สายรุกจะไม่

ชอบหน้าหล่อนจรงิๆ

เวลาเดยีวกนันั้น สาวกิาเหน็ชายหนุม่เอาแต่จ้องญาตผิูน้้องของ

หล่อนตาไม่กะพรบิ ความหงดุหงดิจงึท�าให้หล่อนเม้มรมิฝีปากน้อยๆ 

อดไม่ได้ที่จะพยายามดงึความสนใจมาใส่ตวั

“จรงิสคิะ กี้ได้ยนิคณุพ่อเล่าให้ฟังก่อนมาที่นี่ว่า พ่อเลี้ยงไม่ค่อย

ได้ยุ่งกบังานในไร่แล้ว เพราะมคีณุยกัษ์คอยช่วยดูแล...” หญงิสาวยิ้ม
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ให้ผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่หัวโต๊ะเล็กน้อย ก่อนจะสลับไปมองลูกชายของเขา

ด้วยนยัน์ตาหวานฉ�่า “เก่งจงัเลยนะคะ ยงัหนุ่มยงัแน่นแท้ๆ แต่ดูแล

ไร่ใหญ่โตขนาดนี้คนเดยีวไหว”

สุทธิรักษ์ยิ้มมุมปากเล็กน้อย ไม่เคลิบเคลิ้มไปกับมธุรสวาจา

ง่ายๆ ทั้งยงัเอาแต่จ้องมองเดก็สาวผมเปียที่ดจูะเพลดิเพลนิกบัการชมิ

อาหารพื้นเมอืงโดยไม่สนใจใคร นั่นท�าให้เขาอดไม่ได้ที่จะลงมอืตกัแกง

ฮงัเลมาใส่จานตวัเองบ้าง 

“ของของเราถ้าไม่รู้จกัดแูล แล้วจะให้ใครมาดแูลล่ะครบั เดี๋ยวนี้ 

ยิ่งมีพวกหวังรวยทางลัด จ้องหาโอกาสตะครบุเอาผลประโยชน์ใส่ตัว

ยั้วเยี้ยเต็มไปหมด ขืนปล่อยปละละเลยมากๆ อีกหน่อยคงไม่เหลือ

อะไร” คราวนี้กวาดตามองไปรอบๆ โต๊ะราวกบัจะปรกึษาหารอื 

คนในตระกูลเตชด�ารงจึงหน้าซีดไปตามๆ กัน เว้นเพียงดรุณี

เท่านั้นที่ไม่รู้ว่าชายหนุ่มก�าลงัพูดถงึใคร 

หล่อนละมอืจากการตกัอาหาร กะพรบิตาปรบิๆ อย่างหมายมาด 

ว่าใครสักคนจะให้ความกระจ่าง แต่จู่ๆ คุณยักษ์กลับหันมาถาม 

ความคดิเหน็เสยีได้ 

“จรงิไหม เดก็นกัเรยีน” ประกายตาขบขนัของเขาท�าเอาดรณุี

เม้มปากน้อยๆ ไม่ชอบสรรพนามว่า ‘เดก็นกัเรยีน’ เอาเสยีเลย เพราะ

ต่อให้หล่อนจะเป็นเดก็นกัเรยีนจรงิๆ แต่ตอนนี้เขารูช้ื่อแล้ว การไม่เรยีก

ชื่อกเ็หมอืนปฏเิสธกลายๆ ว่าไม่อยากรู้จกั แล้วถ้าอย่างนั้นจะมาถาม

ความคดิเหน็ท�าไม 

“ค่ะ” ดรณุหีน้าคว�่า ตอบตามมารยาท เพราะไม่อยากให้อกีฝ่าย 

เสียหน้า อย่างไรเสียเขาก็ได้ชื่อว่าเคยช่วยหล่อนเอาไว้ แต่เวลา

เดียวกันก็ยังอดอยากรู้ไม่ได้ว่าเขาหมายถึงใคร หรือเขาจะหมายถึง

หล่อนที่ฉวยโอกาสไปเกบ็สตรอว์เบอร์รที้ายไร่โดยไม่ขออนญุาต

ไม่ใช่น่า! แค่สตรอว์เบอร์รสีี่ผลจะหาว่าหวงัรวยทางลดัเลยเชยีว
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หรอื หากคดิแบบนั้นกห็น้าเลอืดไปแล้ว 

กำรรับประทำนอำหำรด�ำเนินไปอย่ำงกระท่อนกระแท่น 

เพราะสุทธิรักษ์มักพูดจาขวานผ่าซากให้ทุกคนเสียบรรยากาศเสมอ 

แม้ดรุณีจะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ แต่ก็รับรู้ได้ว่าเขาไม่ค่อยจะยินดี

ต้อนรับคนตระกูลเตชด�ารงเท่าไร ผิดกับบิดาของเขาที่พยายามให้

ความเป็นกนัเอง สรรหาเรื่องสนกุสนานมาคยุตลอด ในฐานะคนเพิ่ง

รู้จกักนัใหม่ๆ ผู้ใหญ่อย่างพ่อเลี้ยงสรลัจงึได้ใจคนต่างถิ่นไม่ยาก 

มื้อค�่าสิ้นสุดลง...สาวิกาก็คว้ามือญาติผู้น้องกลับออกมาจาก

ห้องรบัประทานอาหาร ท่าทางร้อนรนนั้นท�าให้ดรณุแีปลกใจ แต่กย็อม

ก้าวตามมายงัห้องพกัโดยด ี

ครั้นประตูปิดสนิท ผู้เป็นพี่ก็หันมาคาดคั้นเสียงฉุน “เล่าเรื่อง

คณุยกัษ์มาเดี๋ยวนี้”

“คะ?” เดก็สาวอทุาน ไม่คดิว่าธรุะด่วนของสาวกิาจะกลายเป็น

เรื่องนี้ไปได้

“ยังจะมาท�าหน้างงอีก แกกับคุณยักษ์ไปท�าอะไรกันที่แปลง 

สตรอว์เบอร์ร ีคณุยกัษ์ถงึได้เอาแต่นั่งมองแกตลอด”

“เอ่อ...” ดรณุอีกึอกั ไม่รู้จะอธบิายอย่างไร แต่มาถงึขั้นนี้แล้ว

เห็นทีจะต้องรายงานทุกอย่างตามตรง “มีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อย

ค่ะ คุณยักษ์คิดว่านาแอบเข้าไปขโมยสตรอว์เบอร์รี เพราะไม่รู้ว่า 

พ่อเลี้ยงสรลัอนญุาตแล้ว แต่ตอนนี้กค็งรู้แล้วละค่ะ”

สาวิกานิ่ง หรี่ตามองเด็กสาวราวกับไม่เชื่อ “แน่ใจนะว่าไม่มี

อะไรมากกว่านี้”

“แน่ใจสคิะ นาจะโกหกพี่กี้ท�าไม” แม้จะกลวัถกูป้าเอด็ตอนแรก 

แต่เอาเข้าจริงดรุณีก็แทบไม่เคยโกหกอะไรคนในบ้าน อย่างมากก็แค่

เลอืกจะไม่พดูเพื่อยตุปัิญหามากกว่า ยิ่งตอนนี้คณุยกัษ์ไร่ข้างๆ กลาย
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มาเป็นลูกชายของพ่อเลี้ยงสรลัแล้ว ปัญหาระหว่างหล่อนกบัเขายิ่งไม่

น่ากงัวล

“ก็ฉันเห็นคุณยักษ์เอาแต่นั่งมองแกเหมือนอยากจะกลืนกินแก

เข้าไปแทนอาหารบนโต๊ะแบบนั้น ฉนักเ็ลยคดิว่าแกแอบให้ท่าเขาเอา

ไว้น่ะส”ิ 

เป็นข้อสันนิษฐานที่ท�าเอาดรุณีถึงกับเหวอ รีบส่ายหัวปฏิเสธ

ทนัที

“พี่กี้เข้าใจผิดแล้ว...” เด็กสาวละล�่าละลักอธิบาย หน้าร้อน 

ผะผ่าวเพราะไม่เคยคิดอะไรในทางชู้สาว ทั้งยังเชื่อว่าสุทธิรักษ์เองก็

ไม่มทีางคดิกบัหล่อนแบบนั้นด้วย “คณุยกัษ์เขาเหน็นาเป็นเดก็ขี้ขโมย 

ที่เขานั่งมองนา คงเพราะอยากจบัผดินามากกว่า” 

จรงิๆ นะ ตอนอยู่ที่โต๊ะอาหาร หล่อนหายใจตดิขดัเหมอืนจะ

ถูกยกัษ์งบัหวัอยู่รอมร่อ หากไม่ได้พ่อเลี้ยงสรลัช่วยชวนคยุเรื่องสนกุๆ 

สมยัเรยีนมหาวทิยาลยักบัพ่อของหล่อน ดรณุคีงกนิข้าวไม่ลงแน่นอน

“งั้นกแ็ล้วไป” สาวกิายกแขนขึ้นกอดอก ประกายตาพอใจอกัโข 

“แต่อย่าให้ฉันรู้ว่าแกแอบให้ท่าเขาเชียว ไม่อย่างนั้น...แกกับฉันได้

เหน็ดกีนัแน่ๆ”

“อย่าบอกนะคะว่าพี่กี้...” ดรณุไีม่กล้าพดู แต่รอยยิ้มบนใบหน้า

ของสาวกิากลบัตอกย�้าความคดิที่วนเวยีนในสมองหล่อน

“ใช่” อกีฝ่ายยอมรบั “คนนี้ฉนัจองแล้ว แกห้ามเสนอหน้ามา

แย่ง หรอืท�าตวัเป็นคู่แข่งเดด็ขาด” 

คู่แข่งงั้นหรือ...ดรุณีเม้มปากน้อยๆ หวนนึกถึงหนุ่มหล่อเสื้อ

สีชมพูที่มาช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างหล่อนกับคุณยักษ์เมื่อเย็น

มากกว่า 

“พี่กี้...” ดรณุไีม่อยากให้อกีฝ่ายผดิหวงั “คดิดแีล้วเหรอคะ” 

“ท�าไม” สาวิกากระชากเสียง จ้องมองญาติสาวด้วยนัยน์ตา
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ขุ่นๆ “หรอืว่าจรงิๆ แล้วแกโกหก แกเองกแ็อบเลง็คณุยกัษ์อยู่เหมอืน

กนัใช่ไหม”

“เปล่าค่ะเปล่า แต่ว่าคณุยกัษ์...” ดรณุไีม่รู้จะอธบิายอย่างไรดี

จรงิๆ ว่าสทุธริกัษ์มคีู่ควงอยู่แล้ว อกีทั้งคู่ควงของเขายงัเป็นชายหนุ่ม

รูปงาม “นาก็แค่เห็นว่าเราเพิ่งจะรู้จักเขา แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับ

กรงุเทพฯ”

“โอ๊ย! ยงัไม่กลบัเรว็ๆ นี้หรอก” น�้าเสยีงของสาวกิาเริ่มบ่งบอก

อารมณ์ร�าคาญ “พ่อเลี้ยงสรัลเพิ่งบอกเมื่อเย็นว่าจะไม่เอาฤกษ์ที่อื่น 

ต้องเอาจากพระที่แกนบัถอืเท่านั้น แต่ตอนนี้พระท่านไปธดุงค์ คงอกี

หลายวนันั่นละกว่าจะกลบั”

ฤกษ์? ค�าค�านี้ท�าเอาดรณุเีริ่มตงดิใจ 

ดวงตากลมโตมองตามหลงัญาตผิู้พี่ที่ก�าลงัเดนิไปเปิดตู้เสื้อผ้า

ใบเขื่อง เนื่องจากเจ้าของเรอืนจดัให้หล่อนกบัสาวกิาพกัห้องเดยีวกนั 

“คุณลุงกับพ่อเลี้ยงสรัลก�าลังจะท�าอะไรกันเหรอคะ ถึงได้ต้อง

ใช้ฤกษ์ด้วย”

คนเป็นพี่ชะงกั ท่าทางหลกุหลกิเหมอืนเพิ่งหลดุปากพูดอะไรที่

ไม่สมควรออกมา แต่ท้ายที่สดุกห็นักลบัมาชกัสหีน้าร�าคาญ 

“เรื่องของผู้ใหญ่ เดก็อย่างแกไม่จ�าเป็นต้องรู้หรอก แกอาบน�้า

แล้วก็รีบเข้านอนไปเลยยายนา แต่อย่าเสนอหน้ามานอนบนเตียงฉัน

เชยีวละ ฉนัไม่ชอบนอนเบยีดกบัใคร เอาหมอนลงไปนอนที่พื้นโน่น” 

ว่าแล้วร่างเพรยีวระหงที่เพิ่งหยบิชดุนอนมาม้วนไว้ในมอืลวกๆ กห็ลบ

เข้าไปท�าธรุะส่วนตวัในห้องน�้า ทิ้งให้ดรณุไีด้แต่ยนือยู่กบัความสงสยั 

แต่กไ็ม่กล้าถามอะไรให้โดนเอด็อกี 

คนอายุน้อยกว่าเดินไปหยิบหมอนกับผ้าเช็ดตัวของหล่อนมา 

จดัเป็นที่นอนเลก็ๆ บนพื้น แอบเดาไปเรื่อยเป่ือยว่าบางทลีงุอาจก�าลงั

อยากลงทุนท�าธุรกิจบางอย่างกับพ่อเลี้ยงสรัล เพราะตอนนี้ลุงพักอยู่
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บ้านเฉยๆ แม้จะมีเงินเดือนข้าราชการบ�านาญ แต่ภาระค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดในครอบครัวก็ตกอยู่ที่ลุงคนเดียว และเงินสะสมในบัญชีของ

ลุงก็เริ่มจะลดน้อยลงเรื่อยๆ ดรุณีรู้เพราะเคยถูกวานให้ไปเบิกเงินใน

บญัชใีห้

เด็กสาวระบายลมหายใจเล็กน้อย หากไม่ติดว่าอายุสิบเจ็ด 

หล่อนเองกอ็ยากลองหางานพาร์ตไทม์ท�าช่วงปิดเทอมเพื่อช่วยแบ่งเบา

ภาระลุง แต่จะว่าไป...อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันคล้ายวันเกิดแล้ว กลับถึง

กรงุเทพฯ และสอบ GAT/PAT เสรจ็เมื่อไร ดรณุอีาจลองคยุเรื่องงาน 

พาร์ตไทม์กบัป้า

เชื่อว่าหากสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าเทอมของตัวเองใน

ระดบัอดุมศกึษา ป้าคงไม่คดัค้านอะไร

ดรุณียิ้มน้อยๆ ปิดเปลือกตาลงโดยไม่รู้เลยสักนิดว่าโอกาสที่

หล่อนจะได้กลบัไปสอบเพื่อยื่นคะแนนสมคัรเข้าเรยีนต่อมหาวทิยาลยั

นั้นรบิหรี่เตม็กลนื

แสงสีทองเร่ิมโผล่พ้นเหลี่ยมเขำ ไอหมอกลอยละล่อง

ปกคลมุในอากาศ สทุธริกัษ์เพิ่งล้างหน้าแปรงฟันเสรจ็ จงึหยบิผ้าขนหนู

ผนืเลก็มาเชด็หน้าเบาๆ ก่อนจะเปิดประตูระเบยีงห้องนอนบนชั้นสอง

ออกมายนืยดืเส้นยดืสาย 

หวนนึกถึงมื้ออาหารค�่ากับพวกแขกไม่ได้รับเชิญเมื่อคืน ยักษ์

หนุ่มกย็งัอดหวัเสยีไม่ได้ 

หากเดาไม่ผดิ...พวกเตชด�ารงคงดใีจเนื้อเต้นที่พ่อของเขาตกลง

ใจจะท�าตามสญัญา ถงึได้รบีหอบผ้าหอบผ่อน พาหลานสาวมาประเคน 

ให้ถงึหน้าตกั

ก็ถ้าพ่อเขาเป็นฝ่ายเชื้อเชิญให้มาเอง อย่างไรเสียก็ต้องจัด

เตรยีมข้าวปลาอาหารไว้ต้อนรบั ผดิกบัเมื่อวานที่ดฉูกุละหกุไปเสยีหมด 
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ขนาดว่าที่เจ้าสาวเองยงัสวมชดุนกัเรยีน 

ฮ!ึ ไม่รู้ว่าอยากรบีมสีามแีก่ๆ จนตวัสั่น หรอืกลิ่นเงนิของพ่อเขา

มนัหอมหวนจนท�าให้ยางอายที่หน้ากระเดน็หายไปหมดกนัแน่

เผลอปรามาสไม่ทนัไร ภาพเหตกุารณ์ตอนที่เขาช่วยเดก็นกัเรยีน

เอาไว้จากการลื่นหงายหลงัในแปลงสตรอว์เบอร์รเีมื่อวานกว็นเวยีนใน

สมอง ดวงตากลมโตที่มีหยาดน�้าใสๆ ขังคลออยู่นั้นดูใสซื่อบริสุทธิ์  

บางครั้งชายหนุ่มอดคิดไม่ได้ว่า เขามองแม่หนูนาตัวยุ่งในแง่ร้าย 

เกนิไปหรอืเปล่า

ตลอดเวลาที่นั่งร่วมโต๊ะอาหาร ดรณุเีองกไ็ม่มทีที่าอยากหว่าน

เสน่ห์ใส่บิดาเขาเลยสักนิด ผิดกับคุณนายศรีสุดาที่พยายามน�าเสนอ

หลานสาวตวัเองทกุครั้งที่สบโอกาส มองปราดเดยีวกรู้็เลยว่าตั้งใจขาย

หลานสาวกนิจรงิๆ 

ส่วนสาวิกาก็ใช่ย่อย คงรู้ว่าเขาปฏิเสธดรุณีไปแล้วถึงได้ตั้งท่า

จะน�าเสนอตัวเองมาแทนที่ จริตมารยาของหล่อนท�าเอาเขาอยากลุก

จากโต๊ะอาหารอยู่หลายครั้งหลายหน แต่พอจะลุกขึ้นจริงๆ หนใด 

ใบหน้าหวานใสของเด็กสาวผมเปียที่ก�าลังเพลิดเพลินกับการชิมเมนู

ต่างๆ โดยไม่สนใจใครกลบัตรงึเขาเอาไว้ที่เก่า

บางทคีงเพราะเขายงัดไูม่ออกว่าดรณุเีป็นคนแบบไหน หวัใจถงึ

ได้อ่อนไหวไปกบัท่าทางไร้เดยีงสาของหล่อน

ไร้เดยีงสางั้นหรอื... 

บ้าฉิบ! สุทธิรักษ์ท�าหน้านิ่ว หงุดหงิดตัวเองที่เผลอมองเด็ก

นกัเรยีนในแง่ด ีผู้หญงิซื่อๆ ใสๆ แบบนี้ละอนัตรายนกั มองภายนอก

เหมือนดอกกุหลาบขาวบริสุทธิ์ แต่หากยื่นมือไปจับโดยไม่ทันระวังก็

คงไม่พ้นต้องถูกบาดเพราะหนามอนัแหลมคม 

ใช่ว่าเขาอยากตั้งป้อมอคติกับดรุณี แต่ถ้าหล่อนไม่ยินดีปรีดา

กบัการแต่งงานจรงิๆ มหีรอืจะไม่เดอืดเนื้อร้อนใจบ้าง หน้าตาท่าทาง
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ไม่เหน็เหมอืนคนถูกบงัคบั ขนาดถูกเปลี่ยนตวัเจ้าบ่าวเป็นคนแก่คราว

ลงุ หล่อนยงัไม่สะทกสะท้านเลยด้วยซ�้าไป

ทันใดนั้น ชายหนุ่มก็เหลือบไปเห็นร่างเล็กในชุดเอี๊ยมยีนสีฟ้า

อ่อนปั่นจกัรยานออกจากตวัเรอืนไปตามถนนดนิลูกรงัท้ายไร่ แม้มอง

เหน็หน้าไม่ชดัเจนเท่าไร ผมเปียสองข้างที่ห้อยต่องแต่งประบ่าด้านหลงั

กท็�าให้นกึถงึใบหน้าหวานใสของเดก็นกัเรยีน

แม่หนูนาตวัยุ่ง...ออกไปไหนแต่เช้า 

ยกัษ์หนุ่มขมวดคิ้วเข้าหากนันดิๆ กระทั่งฉกุคดิบางอย่างขึ้นได้ 

เขากห็นักลบัเข้ามาในห้องนอนตวัเองบนเรอืนไม้สกัทอง ดวงตาคมๆ 

มองตรงไปยงักระเป๋าสตางค์ลายรลิคัคมุะที่วางอยูบ่นโต๊ะข้างหวัเตยีง

ริมฝีปากหยักลึกกระตุกยิ้ม เห็นทีว่าเขาคงต้องถือโอกาสนี้

ท�าความรู้จกั ‘คณุแม่เลี้ยง’ วยักระเตาะเสยีแล้ว
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4
แม่เลี้ยงไร้เดียงสำ

หำยไปไหนแล้วนะ

ดรณุกี้มๆ เงยๆ อยู่แถวแปลงสตรอว์เบอร์รที้ายไร่ทอรกั มอง

หากระเป๋าสตางค์รลิคัคมุะใบโปรดที่หล่อนสนันษิฐานว่าน่าจะท�าหล่น

เอาไว้แถวนี้ เมื่อวานตอนป่ันจกัรยานกลบัเรอืนพ่อเลี้ยงสรลั หล่อนเอง

กล็มืไปเสยีสนทิ เป็นเพราะคณุยกัษ์หน้าดคุนเดยีวแท้ๆ ที่ท�าให้ตกใจ

กลัว กว่าจะรู้ตัวว่าเผลอท�าของส�าคัญหล่นหายก็ตอนตื่นมาอาบน�้า

เปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อครู่

ร่างบางในชุดเอี๊ยมยีนพยายามเดินสอดส่ายสายตามองหาไป

เรื่อย แต่เมื่อหาเท่าไรก็ไม่พบ ดรุณีจึงถอนหายใจระบายความ

กลดักลุ้ม

หรืออาจมีใครบางคนผ่านมาเจอเข้า เลยถือวิสาสะเก็บเอาไป

แล้ว 

ไม่น่าใช่ เช้าตรู่แบบนี้ยงัไม่มคีนงานมาดูแลรดน�้าผลผลติ เมื่อ

วานตอนเกดิเหตกุเ็ยน็มากๆ แล้ว เป็นไปได้หรอืไม่ว่าตอนที่สทุธริกัษ์

ฉดุกระชากหล่อนไปสถานตี�ารวจ กระเป๋าสตางค์อาจกระเดน็หล่นลง

ไปตามแปลงปลูกชั้นล่างๆ

เมื่อทอดสายตามองไล่ระดบัตามแปลงสตรอว์เบอร์รบีนไหล่เขา 
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หมอกในตอนเช้าที่ยงัค่อนข้างหนาท�าให้มองเหน็ไม่ชดัเจนมากนกั เหน็

ทว่ีาหล่อนควรต้องลองเดนิลงไปหาดใูกล้ๆ แต่พอหมนุตวักลบัหลงัหนั

ไปยงัทางลงเนนิเขา คนตวับางกลบัต้องสะดุง้เฮอืก เพราะเกอืบชนใคร

คนหนึ่งเข้าอย่างจงั

“คุณยักษ์!” ดรุณีอุทาน กะพริบตาปริบๆ อย่างไม่คาดฝัน 

“คณุ...มาได้ไงคะ”

“ไร่ของฉนั ท�าไมฉนัจะมาไม่ได้” เป็นการย้อนถามที่ท�าเอาดรณุี

ได้แต่เม้มรมิฝีปากน้อยๆ ไม่รู้จะตอบอย่างไรเลยทเีดยีว 

“ขอโทษค่ะ” หล่อนก้มหน้านิ่ง ตอนนั้นจงึไม่ทนัเหน็ว่าชายหนุม่

ท�าหน้านิ่ว หรี่ตามองหล่อนอย่างไม่เข้าใจ

“ฉนัยงัไม่ได้ว่าอะไรเธอสกัค�า จู่ๆ ขอโทษท�าไม”

“ก็...” ดรุณีค่อยๆ ช้อนตามองเขาอย่างไร้ค�าตอบ บางทีคง

เพราะแววตาเขาท�าให้รู้สึกเหมือนยืนผิดที่ผิดทางตลอด หล่อนก็เลย

อยากขอโทษไว้ก่อน เผื่อเขาเข้าใจอะไรผดิอกีจะได้ไม่ใจร้อนลากหล่อน

ไปสถานตี�ารวจแบบเมื่อวาน “หนไูม่อยากให้คณุโกรธนี่คะ ถ้ายงัไงหนู

ไม่รบกวนคณุแล้วดกีว่า”

เดก็สาวก้มหน้างดุ เดนิสวนคนตวัโตออกไปทางสนัแปลงที่เป็น

ทางกลบัขึ้นเนนิเขา

“หาเจอแล้วเหรอ กระเป๋าเธอน่ะ” เป็นค�าถามที่ท�าให้ดรณุชีะงกั 

หนักลบัไปมองสทุธริกัษ์อย่างเหนอืความคาดหมาย

เขารู้ได้อย่างไรว่าหล่อนมาตามหากระเป๋า 

ทนัใดนั้น กระเป๋าสตางค์ใบโปรดที่อกีฝ่ายยื่นให้กท็�าเอาเดก็สาว

เบกิตากว้าง รมิฝีปากเรยีวบางขยบัยิ้ม ก้าวเรว็ๆ กลบัไปตรงหน้าสทุธ-ิ

รกัษ์ทนัที

“ที่แท้กอ็ยู่กบัคณุนี่เอง หนูตามหาตั้งนาน...” ดรณุดีใีจ แต่ไม่

ลมืที่จะยกมอืไหว้เขา “ขอบคณุมากๆ นะคะคณุยกัษ์”
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ดวงตากลมโตเปล่งประกายสดใสยามรับของกลับไป สีหน้า

สบายใจเสยีจนคนเกบ็เอาไว้ให้ถงึกบัเผลอยิ้ม หวัใจยกัษ์หนุ่มพองโต

อย่างไม่น่าเชื่อ แต่พอเด็กสาวละสายตาจากริลัคคุมะในมือมาสบตา

เท่านั้น สทุธริกัษ์กร็บีตหีน้าขรมึ

“นายเสอืเขาฝากเอาไว้”

“นายเสอื?” ดรณุขีมวดคิ้วน้อยๆ ก่อนจะหวนนกึถงึพ่อหนุม่เสื้อ

ชมพู “อ้อ หนูจ�าได้ค่ะ ผู้ชายหล่อๆ ผวิพรรณดีๆ  ที่อยู่กบัคณุยกัษ์เมื่อ

วานใช่ไหมคะ”

“ใช่” สุทธิรักษ์ตอบเสียงเรียบ ไม่เข้าใจว่าท�าไมหล่อนต้อง

บรรยายรูปพรรณสณัฐานเสยีละเอยีดยบิ แต่จะว่าไปกไ็ม่แปลก พยคัฆ์

หล่อไร้ที่ตจิรงิๆ สาวคนไหนเหน็กห็ลงเสน่ห์จนเกบ็ไปฝันทั้งนั้น

หลงเสน่ห์? เกบ็ไปฝัน? จู่ๆ กร็ู้สกึขุ่นใจอย่างประหลาด บางที

คงเพราะดรุณีเป็นว่าที่แม่เลี้ยงของเขา หล่อนไม่ควรจะชื่นชมผู้ชาย 

คนอื่นแบบนี้

“แต่ทางที่ดีเธออย่าสนใจดีกว่า เพราะถึงยังไงเธอก็ไม่มีสิทธิ์

อยู่ด”ี

ดรณุอีมยิ้มน้อยๆ แปลอาการขงึขงัของคณุยกัษ์ว่าแอบหวงคน

รกัแบบออกหน้าออกตา

“หนูไม่ได้คิดอะไรเสียหน่อย คุณยักษ์สบายใจได้ค่ะ หนูก็แค่

หวงัว่าถ้ามโีอกาสคงได้ขอบคณุคณุเสอืบ้าง แต่ถงึยงัไงกต้็องขอบคณุ

คณุยกัษ์อยู่ด ี เพราะถ้าคณุยกัษ์ไม่รบัฝากเอาไว้ หนูคงไม่ได้กระเป๋า

คนืเรว็ขนาดนี้ ขอบคณุจรงิๆ นะคะ” ดรณุยีิ้ม 

แต่นอกจากคนตวัโตจะไม่ยิ้มตอบสกันดิแล้ว ยงัมองหล่อนด้วย

แววตาขุน่ๆ เหมอืนไม่สบอารมณ์ เขาเดนิสวนออกไปทางสนัแปลงโดย

ไม่พูดไม่จา 

เหน็ทคีณุยกัษ์จะไม่ชอบหน้า ไม่อยากเสวนากบัหล่อนจรงิๆ
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ดรณุคีอตก มองดูกระเป๋าสตางค์ลายรลิคัคมุะในมอืแล้วคดิว่า

ไม่มีความจ�าเป็นใดๆ ต้องอยู่ต่อ แต่ครั้นจะไปโดยไม่ลาก็รู้สึกเสีย

มารยาท หล่อนตดัสนิใจเร่งฝีเท้าตามขึ้นเนนิไป นกึไม่ถงึว่าจู่ๆ เขาจะ

หยิบตะกร้าอุปกรณ์บางอย่างในตู้ไม้บริเวณใต้ถุนเรือนสวนกลับออก

มา 

ค�าบอกลาทั้งหมดเหมือนติดอยู่ที่ริมฝีปาก ดวงตากลมโตมอง

ตามหลงัสทุธริกัษ์ด้วยความสงสยั ชายร่างสูงก�าลงัเดนิลงไปยงัแปลง

สตรอว์เบอร์รใีกล้ๆ ก่อนจะย่อกายลงส�ารวจใบและเถาของมนัราวกบั

ก�าลงัค้นหาอะไรบางอย่าง  

เมื่อพ่ายแพ้ต่อความอยากรู้ ดรุณีจึงอดไม่ได้ที่จะก้าวตามไป 

ไถ่ถาม

“คณุยกัษ์ท�าอะไรเหรอคะ” หล่อนชะโงกหน้าไปดูใกล้ๆ 

“ตรวจสตรอว์เบอร์รี” เป็นค�าตอบที่ชวนให้ดรุณีงุนงงเล็กน้อย 

“ดพูวกใบและล�าต้นที่ไม่สมบูรณ์ แล้วกด็วู่ามพีวกวชัพชืหรอืเปล่า ถ้า

มกีต็้องก�าจดัออก เพราะมนัจะเป็นแหล่งสะสมโรคและแมลง...ท�าให้

สตรอว์เบอร์รเีสยีหาย” 

เรื่องนั้นเดก็สาวพอรู้อยู่บ้าง เนื่องจากปกตแิล้วหล่อนเองกช็อบ

ปลูกผกัสวนครวัท�ากบัข้าวกนิเองบ่อยๆ แต่ที่ประหลาดใจคอืตอนนี้เพิ่ง

หกโมงกว่าเท่านั้น หมอกยงัค่อนข้างหนาอยูม่าก ขนาดพวกคนงานยงั

ไม่ออกมาท�างานกนัเลย

“คณุยกัษ์ต้องตรวจแต่เช้าเลยเหรอคะ” 

“ใช่” สทุธริกัษ์เงยหน้าขึ้นสบตาหล่อน “คดิจะเป็นนายคนต้อง

รู้จักวางตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี ฉันต้องตื่นมาตรวจงานแบบนี้ทุกวัน 

ไม่ตรวจสตรอว์เบอร์รีก็ตรวจส้ม ตรวจแปลงผักผลไม้อื่นๆ ไหนจะ

โรงงานแปรรูป งานบญัช ีตดิต่อลูกค้า ถ้าเธอคดิว่าเป็นเจ้าของไร่แล้ว

จะสบาย ได้นั่งกนินอนกนิอยู่เฉยๆ เธอล้มเลกิความคดิได้เลย เพราะ
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มนัเหนื่อยกว่าที่เธอคดิอกีมาก” 

จู่ๆ ดรุณีก็รู้สึกเหมือนถูกเขย่าขวัญอย่างประหลาด แต่เวลา

เดียวกันก็ไม่คิดว่าสุทธิรักษ์จะมีเหตุผลอะไรต้องมาข่มขู่กัน ในเมื่อ

หล่อนไม่ได้คดิจะมาเป็น ‘เจ้าของไร่’ เสยีหน่อย 

เหน็ทวี่าคงรู้สกึไปเองมากกว่า

ดรุณีไม่ได้พูดอะไรอีก กระทั่งเห็นชายหนุ่มก้มลงใช้กรรไกรใน

มอืตดัต้นสตรอว์เบอร์รทีี่ไม่สมบูรณ์ทิ้งลงในตะกร้าสาน ท่าทางคล่อง

มอืของเขาท�าให้อดชื่นชมไม่ได้ 

“งั้นหนูช่วยอกีแรงดไีหมคะ คณุยกัษ์จะได้ไม่เหนื่อย” ดรณุนีกึ

ครึ้ม สบตาชายหนุ่มที่เงยหน้ามองหล่อนอย่างไม่อยากเชื่อหู “ก็

ตอบแทนที่คณุยกัษ์อตุส่าห์เกบ็กระเป๋าเอาไว้ให้ไงคะ” 

โดยไม่รอให้ตอบรับหรือปฏิเสธ ดรุณีก็ลุกขึ้นวิ่งกลับไปทาง

ใต้ถนุเรอืนเพื่อหยบิตะกร้าอปุกรณ์อกีชดุหนึ่งกลบัมา หล่อนย่อกายลง

ตรงหน้าเขา หยบิกรรไกรเลก็ๆ ในตะกร้าขึ้นเตรยีมพร้อม

“พร้อมแล้วค่ะ” 

ท่าทางมุง่มั่นราวกบัจะไปออกรบกบัศตัรพูชืนั้น ท�าให้เกษตรกร

หนุ่มอดหวัเราะไม่ได้ “เพิ่งรู้ว่าท�าเป็น”

“เอ่อ...” ดรุณียิ้มเก้อๆ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะท�าได้ถูกต้อง

ตามแบบชาวไร่หรอืเปล่า “ที่จรงิกแ็ค่เคยปลกูผกัสวนครวักนิเองที่บ้าน 

แต่คดิว่าคงไม่ยากเกนิความพยายามหรอกค่ะ หรอืถ้าจะให้ด ีคณุยกัษ์

กส็อนหนูสคิะ หนูพร้อมฝากตวัเป็นลูกศษิย์อยู่แล้ว”  

สทุธริกัษ์นิ่งไปพกัหนึ่ง ดรณุจีงึอดประหม่าไม่ได้ว่าเขาจะปฏเิสธ

การช่วยเหลือของหล่อนหรือเปล่า เอาเข้าจริง ดรุณีไม่แน่ใจตัวเอง

เหมอืนกนัว่าอยากผกูมติรกบัคนไร้มนษุยสมัพนัธ์อย่างเขาท�าไม บางที

คงเพราะเขาเคยช่วยชวีติหล่อนเอาไว้ ลกึๆ ถงึได้รูส้กึว่าเนื้อแท้ของเขา

เป็นคนด ีและอยากท�าอะไรตอบแทนเขาบ้าง
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“ได้” 

การตอบรับนั้นท�าให้ดรุณียิ้มร่า ดวงตากลมโตเปล่งประกาย

สดใส 

“สตรอว์เบอร์รแีต่ละกอควรจะมไีม่เกนิสามถงึห้าต้น เลอืกดตู้น

ไหนที่ไม่สมบูรณ์ก็ให้ตัดออก แต่อย่าทิ้งเอาไว้ในแปลงปลูกเด็ดขาด 

เพราะมนัจะเป็นแหล่งสะสมโรค เวลาตดัออกให้ท�าแบบนี้”

ระหว่างฟังค�าอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญ ลูกศิษย์สาวก็สังเกตวิธี

การตัดแต่งใบและล�าต้นที่เขาก�าลังสาธิตให้ดูประกอบไปด้วย แรกๆ 

นั้นหล่อนอาจจะยงัท�าไม่ถนดัมอืนกั แต่พอลองฝึกไปสกัพกักเ็ริ่มเข้าที่

เข้าทางมากขึ้น

“อย่างต้นนี้ก็ต้องตัดทิ้งใช่ไหมคะ” ดรุณีตัดล�าต้นที่ค่อนข้าง

แคระแกรน็ออกมาให้ตรวจ 

สุทธิรักษ์ประเมินดูด้วยสายตาครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยปากชมเชย 

“หวัไวดเีหมอืนกนันี่”

เดก็สาวยิ้ม ดวงตาเรอืงรองด้วยความสขุสมหวงั ตอนนั้นเองที่

สทุธริกัษ์รู้สกึเหมอืนหวัใจก�าลงัเต้นแรงอย่างประหลาด เขาพยายาม

สลดัความรู้สกึแปลกๆ นั้นด้วยการขยบักายลกุขึ้นยนื 

“ถ้ายงัไง ท�าต่อคนเดยีวได้ไหม” สทุธริกัษ์มองสบตาเดก็สาวที่

มสีหีน้าแปลกใจ “พอดฉีนัตรวจงานบญัชคี้างไว้ที่ส�านกังาน ถ้ามคีน

ช่วยตรวจสตรอว์เบอร์รแีล้ว ฉนัจะได้ไปเคลยีร์บญัชใีห้เสรจ็”

แม้จะงงๆ อยูบ้่างที่เขาท�าราวกบัจะโยนภาระให้หล่อนดื้อๆ แต่

ดรณุกีเ็ตม็ใจช่วยเหลอื อย่างไรเสยีเขากเ็ป็นลูกชายแท้ๆ ของพ่อเลี้ยง

สรลั ทั้งยงัเคยช่วยชวีติหล่อนเอาไว้เมื่อวาน แค่ท�าหน้าที่พชิติศตัรูพชื

ในไร่สตรอว์เบอร์ร ีไม่เหน็เป็นเรื่องหนกัหนาสาหสัอะไร 

“สบายมากค่ะ” ดรณุยีิ้มรบั “คณุยกัษ์ไปดูบญัชไีด้เลย รบัรอง

ว่าหนูจะไม่ท�าให้คณุผดิหวงั”  
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แม่เล้ียงไร้เดียงสำ...อยำกรู้นักว่ำหล่อนจะเล่นบทนี้ได ้

แตกกระจยุแค่ไหน

มุมปากของสุทธิรักษ์โค้งขึ้น ร่างสูงหย่อนกายลงนั่งบนเก้าอี้

ท�างานบนเรอืนไม้ซงุ แต่ไม่ได้ก�าลงัตรวจเอกสารบญัชรีายรบัรายจ่าย

อย่างที่กล่าวอ้าง เพราะเขาก�าลังนั่งมองว่าที่แม่เลี้ยงตัดแต่งใบและ 

ล�าต้นสตรอว์เบอร์รตี่างหาก 

ผู้หญิงหิวเงินอย่างหล่อนจะเล่นละครเป็นคนดีมีน�้าใจไปได้สัก

กี่น�้า เชื่อขนมกนิได้เลยว่าพอลบัหลงัเขาไม่นาน หล่อนก็จะมที่าทาง

เกยีจคร้าน ไม่กระตอืรอืร้นที่จะช่วยงานจรงิๆ

“ท�าแบบนี้จะดีเหรอครับ” เลขาฯ หนุ่มวัยยี่สิบแปดยกแก้ว

กาแฟมาวางลงบนโต๊ะ ดวงตาที่มีแววเห็นอกเห็นใจนั้น เหลือบมอง

เดก็สาวผมเปียที่ถกูทิ้งเอาไว้กบัภาระงานในไร่สตรอว์เบอร์รเีพยีงล�าพงั 

“ผมว่าถ้าพ่อเลี้ยงรู้เข้า...” 

“แกไม่บอก แล้วใครจะบอกวะปรชัญ์” สทุธริกัษ์แย้ง หยบิแก้ว

กาแฟอุ่นๆ มาจิบอย่างสบายอารมณ์ ผิดกับชายหนุ่มอีกคนที่ยังคง

หนกัใจ

“แต่คณุหนูนาเธอก�าลงัจะเป็นว่าที่แม่เลี้ยงของนายนะครบั” 

“นั่นยิ่งสมควรต้องฝึกเอาไว้...” สทุธริกัษ์ยงัคงมเีหตผุลมารอง

รบัการกระท�าร้ายๆ “จะเป็นเจ้าคนนายคน ถ้ามวัแต่หยบิหย่งท�าอะไร

ไม่เป็น ใครเขาจะนบัถอื หรอืแกว่าไม่จรงิ” 

ปรัชญ์ถอนหายใจเฮือก “ไอ้จริงมันก็จริงแหละครับ แต่คุณ 

หนูนาเธอยงัเดก็อยู่เลย นายไม่สงสาร...”

“กเ็พราะว่ายงัเดก็อยูไ่ง ฉนัถงึอยากให้เรยีนรู้เอาว่าผวัรวยไม่ใช่

นิพพาน และไม่มีใครบนโลกนี้จะได้เงินมาฟรีๆ โดยไม่ต้องท�างาน” 

สุทธิรักษ์สวนทั้งๆ ที่อีกฝ่ายยังพูดไม่จบด้วยซ�้า “แล้วนี่ก็แค่เบื้องต้น

เท่านั้น ถ้าเดก็นั่นยงัคดิจะอยู่เป็นแม่เลี้ยงฉนัจรงิๆ เจอหนกักว่านี้แน่ 
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เดี๋ยวแกคอยจบัตาดูเอาไว้ หนกีลบัเรอืนเมื่อไรให้รบีบอกฉนั”

สทุธริกัษ์วางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะ เหลอืบตามองเดก็สาวผมเปีย

ที่ก�าลงัก้มหน้าก้มตาตรวจสตรอว์เบอร์ร ี“แต่ฉนัพนนัได้เลยว่าไม่เกนิ

สิบนาที” สุทธิรักษ์กระตุกยิ้มมุมปาก หยิบเอาเอกสารงานบัญชีมา

ตรวจรอไปพลางๆ เพราะคนอย่างเขาไม่เคยปล่อยให้เวลาผ่านไปโดย

ไร้ประโยชน์ 

ปรชัญ์ลอบถอนใจเบาๆ เดาได้ทนัทว่ีานายของเขาก�าลงัพยายาม

หาทางท�าให้ดรณุอีดึอดั และเมื่อไรกต็ามที่หล่อนทนอยูไ่ม่ไหว หอบผ้า 

หอบผ่อนกลับกรุงเทพฯ ไป พ่อเลี้ยงสรัลก็ไม่ต้องกลายเป็นคนผิด

สัญญา และไม่ต้องแต่งงานกับเด็กนักเรียนให้เป็นที่ซุบซิบนินทาของ

ชาวบ้านด้วย

จะว่านายของเขาฉลาดกค็งได้อยู่ละ แต่ฉลาดแบบนี้มนัเข้าข่าย 

‘รงัแกเดก็’ ชดัๆ!

เลขาฯ หนุ่มไม่เห็นด้วยเลยจริงๆ ที่อีกฝ่ายใช้วิธีการแบบนี้  

แต่ขนืพูดออกไปตามใจคดิ มหีวงัความซวยจะหล่นลงบนหวัเขาแทน

“ตดัเลยตดัเลยชบัๆๆ ตดัให้ขาดเลยชบัๆๆ”2 เสยีงใสๆ แว่วมา

จากแปลงสตรอว์เบอร์รี ดึงความสนใจจากสุทธิรักษ์ให้หันไปมองอีก

ครั้ง นกึไม่ถงึเลยว่าจะเหน็ดรณุกี�าลงัเพลดิเพลนิอยู่กบัการตดัแต่งใบ

และล�าต้น ริมฝีปากขยับร้องเพลงคลออย่างสุนทรี “อย่าไปเสียใจ...

ร้องไห้อยู่เลย” 

ท่าทางรื่นรมย์นั้นท�าเอาคนเพิ่งปรามาสหยกๆ เกิดอาการผิด

คาด ขณะที่ปรชัญ์ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการซ่อนรอยยิ้ม

ขบขนั

“ผมว่าคณุหนนูาท่าทางสนกุนะครบั...แบบนี้น่าจะไม่หนไีปไหน

2 เพลง: ชบั ชบั ชบั ศลิปิน: โฟร์-มด
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ง่ายๆ” 

“ใครสั่งให้แกออกความเหน็”

“เอ่อ...” ปรชัญ์อ้าปากค้าง ก่อนจะค่อยๆ ยกมอืขึ้นท�าท่ารดูซปิ

ปิดปากตวัเองสนทิ แล้วหนัหน้ากลบัไปเฝ้าดูพฤตกิรรมว่าที่นายหญงิ

อกีครั้ง ปล่อยให้คนเสยีหน้าเบาๆ ตหีน้าขรมึตรวจงานบญัชตี่อไป 

แต่สทุธริกัษ์กลบัไม่ค่อยมสีมาธ ิเพราะเสยีงร้องเพลงของหล่อน 

“ตดัเลยตดัเลยชบัๆๆ ตดัให้ขาดเลยชบัๆๆ” 

สทุธริกัษ์พยายามท�าเป็นไม่สนใจ และบอกกบัตวัเองว่าคณุหนู

เหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่ออย่างหล่อนคงสนกุกบังานในไร่ได้ไม่นานเท่านั้น แต่

การที่หล่อนยงัอารมณ์สนุทรย์ีไม่เลกิกลบัท�าให้เขาเริ่มหงดุหงดิงุน่ง่าน 

ดวงตาคมๆ เหลอืบมองไปทางแปลงสตรอว์เบอร์รเีป็นระยะๆ เพราะ

หวงัจะได้เหน็เดก็สาวหบุปาก หรอืไม่กเ็ริ่มขยะแขยงเศษดนิสกปรกๆ 

ในมอืบ้าง 

แตส่บินาทกีแ็ล้ว...ครึ่งชั่วโมงกแ็ลว้...ภาพที่เหน็กลบัมแีต่ความ

สดชื่นเบกิบาน

“บ่กล้าบอกครู...แต่หนูกล้าบอกอ้าย...อยากเป็นอะไร บอกให้

อ้ายรบัรู้ อยากเป็นคณุหมอ เป็นพยาบาล อยากเป็นครู อกีอย่างคอื

หนู...อยากเป็นแฟนอ้าย”3 

บ้าชะมดั! สทุธริกัษ์ท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด ไม่อยากเชื่อว่าหล่อนจะ 

เพลดิเพลนิกบัการตรวจวชัพชืจรงิๆ กระทั่งหมอกหนาๆ เริ่มสลายไป

เพราะแสงจ้าของดวงตะวนั ท่าทไีม่ทกุข์ร้อนใดๆ ของแม่หนูนาตวัยุ่ง

กท็�าเอายกัษ์หนุ่มชกัจะนั่งไม่ตดิเก้าอี้

เป็นไปไม่ได้! ร่างสูงลกุไปยนืจดๆ จ้องๆ มองดูหล่อนแทบชดิ

รมิประตกูระจกใสของส�านกังานที่เปิดกว้างรบัลมเหมนัต์ นอกจากไม่มี

3 เพลง: บ่กล้าบอกครู (แต่หนูกล้าบอกอ้าย) ศลิปิน: เอิ้นขวญั วรญัญา
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ท่าทางเบื่อหน่ายแล้ว ดรณุยีงัส่งยิ้มทกัทายพวกชาวเขาที่เริ่มทยอยมา

ลงแปลงสตรอว์เบอร์รอีย่างไม่ถอืเนื้อถอืตวัอกีต่างหาก 

หาพรรคหาพวก! 

จู่ๆ สุทธิรักษ์ก็ร้อนรนในอก แม้อยากให้หล่อนท�าหน้าที่ผู้ช่วย

ตรวจสตรอว์เบอร์รต่ีอไปจนกว่าจะทนไม่ไหว การที่หนุม่ม้งคนหนึ่งตรง

เข้าไปยื่นกระบอกน�้าให้หล่อนด้วยไมตรีจิต ในขณะที่อีกคนท�าท่าจะ

เสยีสละหมวกให้ ขาทั้งสองข้างของเขากก้็าวลงบนัไดเรอืนไปเสยีแล้ว

แสงอำทติย์ทีอ่ำบไล้แปลงสตรอว์เบอร์รช่ีวงเจด็โมงกว่ำๆ  

ยงัไม่จดัจ้ามากนกั บางทคีงเพราะอยูบ่นภเูขาด้วย อากาศจงึค่อนข้าง

เย็นสบายมากกว่าพื้นราบ ยิ่งได้ดื่มน�้าเย็นๆ ที่คนงานหนุ่มชาวม้ง 

อุตส่าห์มีน�้าใจแบ่งปันให้ ดรุณียิ่งชื่นใจจนหายเหนื่อย แล้วไหนจะ

หมวกใบน้อยที่เพื่อนของเขาอตุส่าห์ยื่นมาให้อกี

“ขอบคุณจริงๆ ค่ะ แต่พี่เก็บเอาไว้ดีกว่า หนูมาช่วยคุณยักษ์

แป๊บเดยีว อกีเดี๋ยวกไ็ปแล้วค่ะ” ดรณุปีฏเิสธที่จะรบัหมวกม้ง ทว่าหนุม่

ชาวเขากย็งัคะยั้นคะยอ

“ไม่เป็นไรครบั เดี๋ยวกลบัแล้วค่อยเอาคนืกไ็ด้ แดดมนัเริ่มร้อน

แล้...” ไม่ทนัพูดจบประโยค เสยีงกระแอมของใครคนหนึ่งกด็งัขึ้น 

เมื่อหนุ่มม้งทั้งสองหนัไปมอง ต่างกถ็งึกบัตะลงึ

“นาย!”

“ไม่มีงานท�าหรือไง” เป็นค�าถามเรียบๆ ที่ท�าให้พวกเขาแยก

ย้ายกนัไปคนละทางทนัท ี

ผดิกบัดรณุทีี่ยนืนิ่งอยู่กบัที่ กะพรบิตาปรบิๆ อย่างไม่แน่ใจนกั

ว่าเหตุใดสุทธิรักษ์ถึงต้องท�าหน้ายักษ์ใส่คนงานด้วย ทั้งที่พวกเขาก็

หวงัดมีนี�้าใจแท้ๆ 

แต่เมื่อดวงตาคมๆ คู่นั้นมองมาที่หล่อน ดรณุกีย็ิ้มหวานไปให้
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“คณุยกัษ์ท�าบญัชเีสรจ็แล้วเหรอคะ หนพูชิติศตัรพูชืได้ตั้งเยอะ

แน่ะ” 

เด็กสาวยกตะกร้าในมือขึ้นอวดได้ไม่ทันไร คนตัวโตกว่าก็คว้า

เอาตะกร้าไปถอืไว้เสยีเอง ส่วนมอือกีข้างดงึแขนหล่อนให้ก้าวตามออก

จากแปลงสตรอว์เบอร์รี

ดรุณีงุนงง ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะพาหล่อนไปไหน แต่เมื่อเขาส่ง

ตะกร้าให้คนงานหญิงที่อยู่ตรงสันแปลง แล้วสั่งให้ช่วยเอาไปจัดการ

ต่อ หล่อนก็ไม่ทันได้คิดถามอะไรอีก รู้สึกตัวอีกที...ก็ถูกจูงมือมาถึง

ระเบยีงกว้างบนเรอืนไม้ท่อนซงุแล้ว 

“ท�าอาหารเป็นหรอืเปล่า” สทุธริกัษ์ปล่อยมอืพลางหนัหน้ามา

ถาม 

แม้จะประหลาดใจอยู่มาก แต่แววตาจริงจังของเขาก็ท�าให้

หล่อนพยกัหน้าตอบรบัตามตรง “ค่ะ”

“ด”ี น�้าเสยีงของยกัษ์หนุม่ราบเรยีบ “งั้นท�ามื้อเช้าให้กนิหน่อย 

ในครวัน่าจะมขีองสดหลายอย่าง พอใช้ท�าอะไรได้บ้าง”

“เอ่อ...” ดรณุคีดิว่าตวัเองหูฝาด ยกมอืขึ้นชี้เข้าหาตวัเอง “หนู

เหรอคะ”

“หรอืฉนัควรเป็นคนท�าให้เธอกนิ”

“ปละ...เปล่าค่ะ” หล่อนสั่นหวัรวัเรว็ ไม่เข้าใจตวัเองเหมอืนกนั

ว่าท�าไมต้องกลวัคณุยกัษ์ด้วย บางทคีงเพราะเขาไม่ค่อยยิ้ม แค่มอง

นิ่งๆ กห็วัหดหมดแล้ว 

“ครวัอยู่ด้านหลงั” สทุธริกัษ์พยกัพเยดิไปทางประตูเลก็ๆ ด้าน

ข้างตัวเรือน ก่อนจะก้าวกลับไปนั่งลงที่โต๊ะท�างานพลางหยิบแฟ้ม

เอกสารที่ตรวจค้างไว้มาพจิารณาต่อ 

เดก็สาวเม้มปากน้อยๆ ไม่เข้าใจว่าท�าไมเขาต้องสั่งให้หล่อนเป็น

คนท�าด้วย ทั้งๆ ที่จันทร์ฟองก็น่าจะก�าลังเตรียมอาหารรออยู่ที่เรือน
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ใหญ่ 

ช่างเถอะ...ดรณุไีม่ชอบมปีัญหากบัใคร

เมื่อชายหนุ่มที่ยนือยู่ข้างโต๊ะท�างานของเขาส่งยิ้มน้อยๆ มาให้

ราวกบัจะมอบก�าลงัใจ ดรณุจีงึยิ้มตอบบางๆ ตามมารยาท แล้วหมนุ

ตวัไปทางครวัเลก็ๆ ด้านข้างส�านกังานโดยดี

เวลาเดยีวกนันั้น สทุธริกัษ์ค่อยๆ เงยหน้าขึ้นจากแฟ้มเอกสาร 

มุมปากโค้งขึ้นเล็กน้อย ร่างสูงเอนกายพิงพนักเก้าอี้อย่างไม่เข้าใจ 

ตวัเองเหมอืนกนัว่าจู่ๆ ไปลากหล่อนมาเตรยีมมื้อเช้าท�าไม 

“หวงเหรอครบันาย” 

ค�าถามจากเลขาฯ คนสนทิท�าเอาสทุธริกัษ์ใจกระตกุไหว แต่ครู่

เดยีวเท่านั้นเขากข็มวดคิ้วมุน่ ดวงตาคมๆ จ้องมองอกีฝ่ายในเชงิต�าหนิ

“เอ่อ...” ปรชัญ์ค่อยๆ ยกมอืขึ้นรูดซปิปากตวัเองอกีครั้ง

“แกมงีานอะไรกไ็ปท�าได้แล้วไป” สทุธริกัษ์ร�าคาญในความไม่รู้

กาลเทศะของอีกฝ่าย คนสนิทหนุ่มจึงไม่รอช้าที่จะค้อมกายผ่านออก

ไปทางประตูส�านกังานทนัที

ไร้สาระ! คนอย่างเขาน่ะหรอืจะต้องหวงเดก็แก่แดดแบบนั้น เหตุ

ที่เขาเปลี่ยนใจไล่หล่อนไปท�างานในครวัแทนงานในไร่กเ็พราะพวกคน

งานเริ่มทยอยกนัมาแล้วต่างหาก ขนืปล่อยว่าที่แม่เลี้ยงวยัใสให้ท�างาน

ตากแดดตากลมคนเดยีว มหีวงัหล่อนได้ใจพวกคนงานอกัโข เรื่องอะไร

เขาจะต้องยอมให้ผู้หญงิหวิเงนิกลายเป็นที่รกัของคนในไร่ด้วย หน้าที่

ของเขาคือการท�าให้หล่อนทนไม่ได้ จนเปลี่ยนใจยกเลิกพันธะสมรส

ต่างหาก

ท�าอย่างไรดนีะ 

คิ้วหนาขมวดเข้าหากนัน้อยๆ เมื่อเหน็ทวี่าแผนแกล้งให้ท�างาน

กลางแจ้งคงไม่ได้ผล ดรณุมีนี�้าอดึน�้าทนกว่าที่คดิ ซ�้ายงัฉลาดผูกมติร

กบัพวกคนงานเสยีอกี 
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เป็นเวลานานที่สทุธริกัษ์นั่งคดิวกวน กระทั่งแผนการบางอย่าง

เดินทางมาสู่สมอง มือหนาจึงหยิบอุปกรณ์สื่อสารขึ้นมาต่อสายหา

เลขาฯ หนุ่ม

“ปรัชญ์ ฉันมีงานด่วนให้แกท�า” ดวงตาของยักษ์หนุ่มพราว

ระยบั มมุปากโค้งขึ้นอย่างมั่นอกมั่นใจ ว่าคราวนี้เจ้าสาววยักระเตาะ

ของพ่อได้ยอมยกธงขาวแน่ๆ!
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5
ยกธงขำว

ควำมร้อนของน�้ำมันในกระทะเริ่มจะได้ที่ ดรุณีจึงหยิบ 

จานผักกาดกวางตุ้งที่ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยมาเทลงไป จับตะหลิว 

คลุกเคล้าวัตถุดิบอย่างคล่องมือ ไม่ถึงนาที...ผัดผักคลุกน�้ามันหอยก็

ถูกยกมาวางลงบนโต๊ะไม้อเนกประสงค์กลางครัว เคียงข้างไข่เจียว 

หมูสบั ต้มย�าปลากระป๋อง และแกงจดืวุ้นเส้นที่ท�าเสรจ็ก่อน

ดรุณีเดินยิ้มไปเปิดฝาหม้อหุงข้าวบนเคาน์เตอร์เพื่อส�ารวจด ู

ข้างใน เม็ดข้าวที่เพิ่งระอุก�าลังเรียงตัวสวย หล่อนจึงลงมือคดข้าว 

ใส่จาน แล้วมองหาภาชนะส�าหรบัจดัเรยีง 

ไม่นาน...มื้อเช้าของสุทธิรักษ์ก็ถูกยกออกมาเสิร์ฟที่โต๊ะริม

ระเบยีง

กลิ่นอาหารหอมฟุง้ท�าให้ชายหนุม่ที่นั่งตรวจบญัชอียูเ่งยีบๆ หนั

ไปมองหน้าเรือน เขาแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นว่าแม่ครัววัยใสก�าลัง

หยิบยกกับข้าวหลายจานวางลงบนโต๊ะ ท่าทางคล่องแคล่วกระฉับ- 

กระเฉง ทั้งๆ ที่เขาคดิว่าคณุหนูอย่างหล่อนจะท�าอะไรไม่เป็น 

หรอืแค่ท่าดไีปอย่างนั้น

เมื่อพ่ายแพ้ต่อความอยากรู้ ชายหนุ่มร่างสูงจึงลุกจากเก้าอี้

ท�างานไปพจิารณาดมูื้อเช้าฝีมอืดรณุ ีนกึไม่ถงึเลยว่าหล่อนจะมคีวาม
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สามารถในการเนรมิตวัตถุดิบง่ายๆ ให้เป็นอาหารหน้าตาน่ารับ-

ประทาน ทั้งยงัใช้เวลาไม่นานมากด้วย

“มื้อเช้าได้แล้วค่ะคณุยกัษ์” เดก็สาวหนักลบัมาร้องเรยีก ก่อน

จะต้องตกใจที่พบว่าเขายนือยู่ด้านหลงัในระยะประชดิ “ว้าย!”

ความไม่ทนัระวงัท�าให้หล่อนเสยีหลกัล้มหงาย มอืเกอืบปัดป่าย

อาหารบนโต๊ะกระจายตามประสาคนหาที่ยดึเหนี่ยว แต่สทุธริกัษ์กร็วบ

กายหล่อนเอาไว้ได้ กายบางจงึแนบชดิอยู่กบักายเขา 

หวัใจดวงน้อยๆ เต้นระทกึ กระทั่งแน่ใจว่าไม่มอีะไรเกดิขึ้น ดรณุี

ถงึค่อยๆ เงยหน้ามองอกีฝ่าย

แล้วกันสิ...ดวงตาคมๆ ของเขาท�าเอาหน้าร้อนผะผ่าวไปหมด 

ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะต้องมาติดอยู่ในความช่วยเหลือของเขาเป็นครั้งที่

สอง อกีทั้งกลิ่นหอมสะอาดจากกายของเขากท็�าเอาเลอืดสาวในกาย

ปั่นป่วน ดรณุไีม่แน่ใจว่าตวัเองเป็นอะไร หล่อนค่อยๆ หลบตา ขยบั

กายออกจากอ้อมแขนแขง็แกร่ง

“เอ่อ...ขอโทษค่ะ หนูไม่คดิว่าคณุยกัษ์จะมายนืตรงนี้” 

แก้มใสที่เจอืสแีดงระเรื่อของหล่อนท�าเอาสทุธริกัษ์ต้องใช้ความ

พยายามไม่น้อยในการควบคมุสายตาตวัเองไม่ให้จดๆ จ้องๆ รมิฝีปาก

หล่อนด้วยความรู้สกึเสยีดาย

เสยีดายงั้นหรอื เขาก�าลงัเสยีดายอะไรกนั บางทคีงเพราะว่าเขา

ไม่ได้ยุง่กบัผูห้ญงิมานาน พอสมัผสักายนุม่นิ่มเข้าหน่อย เปลวไฟแห่ง

ความปรารถนาจงึลกุลามโดยง่าย 

สทุธริกัษ์เสมองไปยงัอาหารมากมายบนโต๊ะ กระแอมเลก็น้อย

เพื่อขบัไล่ความรู้สกึนอกลู่นอกทางในหวัใจตวัเอง 

“เป็นแม่ศรเีรอืนกว่าที่คดินะเรา” 

“ถ้างั้น...” ดรณุแีอบเกรง็ “คณุยกัษ์ตามสบายนะคะ”

“หมายความว่าไง” ชายหนุม่ถามเสยีงห้วน ดวงตาคมดเุสยีจน
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เดก็สาวอดงนุงงไม่ได้

“ก.็..ที่เรอืนพ่อเลี้ยงน่าจะได้เวลามื้อเช้าแล้วเหมอืนกนันี่คะ ถ้า

หนไูปช้าคงโดนคณุป้าเอด็” หล่อนไม่แจงเหตผุลเปล่า แต่ยงัเหลอืบตา 

มองนาฬิกาเรือนใหญ่ที่แขวนติดอยู่กับผนังด้านหลังโต๊ะท�างานเขา 

ด้วย

“เธอเห็นฉันเป็นยักษ์จริงๆ หรือไง ท�ากับข้าวมาเยอะขนาดนี้ 

ใครจะไปกนิคนเดยีวหมด” 

เป็นข้อกล่าวหาที่ท�าเอาดรณุหีน้าเหวอ ไม่คดิว่าท�าอาหารหลาย

อย่างจะผดิ เพราะปกตแิล้วเวลาท�าให้คนที่บ้าน ไม่ว่าจะกนิกนักี่คน

ก็ตาม...หากท�าน้อยกว่าสี่อย่าง หล่อนมักจะถูกป้ากับพี่สาวไล่ไปท�า

เพิ่ม 

“ไปตกัข้าวมาอกีจาน แล้วช่วยฉนัรบัผดิชอบเดี๋ยวนี้”

“แต่...”

“หรอืบ้านเธอชอบกนิทิ้งกนิขว้าง”

ดรุณีเม้มปากเล็กน้อย บางครั้งเรื่องจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่สมควร

หยบิเอามาพูด เพราะมนัคงไม่ต่างอะไรกบัการสาวไส้ให้กากนิ 

ครนื...ครนื...

จู่ๆ เบื้องบนกส็่งเสยีงค�าราม ดรณุกีบัสทุธริกัษ์ต่างพร้อมใจกนั

เงยหน้า ไม่มีใครทันได้สังเกตมาก่อนเลยว่าเมฆครึ้มๆ เคลื่อนตัวมา

บดบงัท้องฟ้าตั้งแต่เมื่อไร 

“เหน็ไหม...เทวดายงัเข้าข้างฉนัเลย” ว่าแล้วชายหนุ่มกย็กจาน

ผดัผกักาดกวางตุ้งกบัไข่เจยีวหมูสบัเข้าไปในส�านกังาน ดรณุจีงึไม่รอ

ช้าที่จะรบีเกบ็จานอื่นๆ รวมใส่ถาดในมอื แล้วยกตามเข้าไปด้วย เพราะ

ขนืมวัแต่ชกัช้า มหีวงัได้อดกนิทั้งคู่
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ภำยใต้ท้องฟ้ำขมกุขมวัจนเกอืบจะมดืคร้ึม สำยฝนค่อยๆ 

โปรยปรายลงมาทลีะน้อย ก่อนจะเริ่มหนาเมด็ขึ้นเรื่อยๆ ในระยะเวลา

อนัรวดเรว็

พ่อเลี้ยงสรลัก�าลงันั่งคยุเรื่องดนิฟ้าอากาศอยูก่บัเชาวลติในห้อง

รบัประทานอาหาร ทั้งสองเพิ่งดูข่าวภาคเช้า ว่าจะมลีมมรสมุพดัผ่าน

ตอนเหนือของประเทศไทยในช่วงสองสามวันนี้ การมีฝนตกกระจาย

ในบางพื้นที่จงึไม่ใช่เรื่องแปลกนกั 

ส่วนศรีสุดาไม่ได้สนใจข่าวสารที่พวกผู้ชายก�าลังสนทนากัน

เท่าไร หล่อนชะเง้อชะแง้มองไปทางประตูหลายต่อหลายครั้ง สีหน้า

ระบายด้วยความวติกกงัวล

“ยายนาไปไหนนะ สายป่านนี้แล้วยงัไม่มาอกี” 

เสยีงบ่นพมึพ�าเบาๆ นั้นท�าให้ชายสงูวยัที่นั่งอยูข้่างๆ เริ่มเอะใจ

ตาม

“นั่นส.ิ..” เชาวลติยกนาฬิกาข้อมอืขึ้นมอง “ปกตยิายนาไม่เคย

ตื่นสาย หรอืมาเจออากาศเยน็ๆ เมื่อคนืเลยไม่สบาย”

ดวงตาของคนเป็นลงุมปีระกายห่วงใย เขาตดัสนิใจหนัไปถาม

ความเหน็สาวกิา “ลูกกี้...พกัห้องเดยีวกนัไม่ใช่หรอื น้องเป็นอะไรหรอื

เปล่า” 

“ไม่รู้สคิะ” สาวกิาแปลกใจตงดิๆ เหมอืนกนั “ตื่นมากไ็ม่เจอ

ยายนาแล้ว”

“เอ...หรอืว่าคณุหนนูาจะยงับ่ป๊ิก4 มาจากท้ายไร่เจ้า” จนัทร์ฟอง

ตั้งข้อสงัเกต ละมอืจากการช่วยสาวใช้เสริ์ฟอาหารเช้า 

พ่อเลี้ยงสรลัและแขกจากกรงุเทพฯ ต่างพร้อมใจกนัหนัหน้าไป

มอง คิ้วหนาดกด�าที่เริ่มมสีดีอกเลาแซมๆ นั้นเลกิขึ้นด้วยความแปลกใจ

4 ปิ๊ก (ภาษาเหนอื) แปลว่า กลบั
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“ท้ายไร่?” พ่อเลี้ยงเมืองเหนือประหลาดใจ “หนูนาจะไปท�า

อะไรท้ายไร่แต่เช้า”

“เมื่อเช้าช่วงที่ข้าเจ้ามาเตรยีมส�ารบั ข้าเจ้าบงัเอญิสวนกบัคณุ

หนูนาที่ห้องโถงเจ้า เปิ้นอู้5 ว่ากระเป๋าสตางค์หายตั้งแต่ตะวา6 สงสยั

ว่าจะเป็นตอนไปไร่สตรอว์เบอร์ร ีเป้ินกเ็ลยอยากลองไปหากระเป๋า แต่

ที่จรงิกน่็าจะป๊ิกมาตั้งนานแล้วนะเจ้า” แม่บ้านวยักลางคนสนันษิฐาน 

พลางมองออกไปยังสายฝนด้านนอกหน้าต่างด้วยความห่วงใย ตอน

นั้นเองที่พ่อเลี้ยงสรลัฉกุคดิบางอย่างขึ้นได้ 

ดวงตาคมๆ เหลอืบมองเก้าอี้อกีตวัที่ยงัว่างเปล่า ปกตแิล้วสทุธ-ิ

รกัษ์เองกไ็ม่เคยมารบัประทานอาหารเช้าล่าช้าเช่นกนั “แล้วนี่พ่อยกัษ์

ยงัไม่กลบัจากจอ็กกงิงั้นเหรอ”

“อ้อ...” จนัทร์ฟองยิ้มน้อยๆ “เช้านี้ คณุยกัษ์บ่ได้จอ็กกงิ แต่ว่า

ออกไปตรวจสตรอว์เบอร์รี ฝนตกจะอี้7 เห็นทีจะยะ8 มื้อเช้ากินเองที่

ส�านกังานแล้วละเจ้า”

เป็นไปไม่ได้...หลายปีมานี้สทุธริกัษ์มกัออกไปตรวจดผูลผลติใน

ไร่เองทุกเช้าก็จริง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงสายๆ มากกว่า จู่ๆ 

ลูกชายเขาวิ่งออกก�าลังกาย พอเหมาะพอเจาะกับที่ดรุณีออกไปหา 

กระเป๋าสตางค์ที่เผลอท�าหายตั้งแต่เมื่อวาน เชื่อขนมกนิได้เลยว่า การ

หายตวัไปของทั้งคู่ในเวลานี้ไม่ใช่เรื่องบงัเอญิ 

รมิฝีปากคนเป็นพ่อขยบัยิ้ม ผดิกบัสาวชาวกรงุที่เริ่มร้อนรนจน

แทบนั่งไม่ตดิเก้าอี้    

“งั้นเดี๋ยวกี้ไปตามยายนาดกีว่านะคะ” สาวกิาตั้งท่าจะลกุขึ้น 

5 อู้ (ภาษาเหนอื) แปลว่า พูด
6 ตะวา (ภาษาเหนอื) แปลว่า เมื่อวาน
7 จะอี้ (ภาษาเหนอื) แปลว่า แบบนี้
8 ยะ (ภาษาเหนอื) แปลว่า ท�า
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ทว่าประมุขของบ้านกลับท้วงไว้ “ไม่ต้องหรอกหนูกี้ ฝนตก 

แบบนี้จะไปได้ยังไงกัน” ดวงตาของผู้ใหญ่เจือไว้ด้วยความเป็นห่วง 

หญิงสาวจึงเพิ่งฉุกคิดได้ว่าหล่อนไม่มีรถยนต์ส่วนตัวไว้คอยอ�านวย

ความสะดวกเหมอืนอยู่กรงุเทพฯ 

“กี้...” หล่อนอกึอกัเลก็น้อย “กี้เป็นห่วงน้องนี่คะ หายไปตั้งแต่

เช้าแบบนี้ ไม่รูจ้ะมอีะไรเกดิขึ้นหรอืเปล่า ปกตยิายนาไม่ใช่คนเหลวไหล”

“ไร่ทอรักเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยมาก คนนอกไม่มีทาง 

เข้ามาง่ายๆ ส่วนคนในก็ไว้ใจได้ทั้งนั้น หนูนาไปหากระเป๋าแถวไร่ 

สตรอว์เบอร์รีก็น่าจะเจอกับพ่อยักษ์ เผลอๆ อาจติดฝนอยู่ด้วยกัน 

ที่ส�านักงานพ่อยักษ์นั่นละ อาว่าเราอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ดีกว่านะ  

ถ้าฝนหยดุแล้วหนูนายงัไม่กลบัมา อาจะให้คนงานไปตามหาให้เอง” 

พ่อเลี้ยงสรลัให้ค�ามั่นสญัญา สองสามภีรรยามที่าทเีหน็ด้วย

“จรงิอย่างที่พ่อเลี้ยงว่านะลกูกี้ น้องโตแล้ว ดแูลตวัเองได้แล้วละ 

หรอืถ้ามเีรื่องอะไรที่เราคาดไม่ถงึจรงิๆ คนของพ่อเลี้ยงเยอะแยะ กน่็า

จะมีใครสักคนให้ความช่วยเหลือยายนาได้” เชาวลิตวางใจในความ

ปลอดภยัของไร่ทอรกั 

คนเป็นลกูสาวจงึได้แต่เม้มรมิฝีปากน้อยๆ พยายามซ่อนอารมณ์

หงดุหงดิอย่างเตม็ความสามารถ 

แท้จริงแล้วหล่อนไม่ได้เป็นห่วงดรุณีมากมายนัก ห่วงก็แต่ว่า

หากสุทธิรักษ์อยู่ใกล้ชิดดรุณีมากๆ แล้วจะเปลี่ยนใจท�าตามสัญญา

ต่างหาก

กน้็องสาวของหล่อนหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่เสยีเมื่อไร หนุม่สาวอยูใ่กล้

กันก็เหมือนวางน�้ามันไว้ใกล้ไฟ ยิ่งฝนตกฟ้าร้อง...บรรยากาศเป็นใจ

แบบนี้ การรออยูเ่ฉยๆ มแีต่จะท�าให้หวัใจยิ่งร้อนรนราวกบัมใีครเอาไฟ

มาสมุละสไิม่ว่า
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ลุงกับป้ำก�ำลังเป็นห่วงหรือเปล่ำนะ

ดรุณีคดข้าวหอมมะลิใส่จานอีกใบหนึ่งตามค�าสั่งของสุทธิรักษ์ 

เสียงฝนที่ก�าลังตกกระทบหลังคาอย่างหนักหน่วงนั้นท�าให้หล่อนไม่

สบายใจเอาเสยีเลย ตอนแรกคดิว่ามาหากระเป๋าสตางค์แป๊บเดยีวเลย

ไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือติดตัวมาด้วย ไม่คิดว่าจู่ๆ จะต้องมาเจอฝน

หลงฤดูแบบนี้

หรอืจะลองยมืโทรศพัท์ของคณุยกัษ์ดลี่ะ

เด็กสาวกลัวๆ กล้าๆ รู้สึกว่าชายหนุ่มคุ้มดีคุ้มร้าย แต่อย่าง

น้อยๆ การที่เขาเคยช่วยหล่อนเอาไว้หลายครั้งกท็�าให้สมัผสัได้ว่าเขา

เป็นคนมมีนษุยธรรมในใจ แค่ยมืโทรศพัท์สองสามนาท ีคงไม่ใช่เรื่อง

หนกัหนาสาหสั

เมื่อปิดฝาหม้อหุงข้าวเรียบร้อย ดรุณีก็รวบรวมพลังความกล้า

ให้ตวัเองเพื่อออกไปเผชญิหน้ากบัคณุยกัษ์ในห้องโถง นกึไม่ถงึว่าพอ

ยกจานข้าวมาจริงๆ จะได้ยินเสียงชายหนุ่มก�าลังคุยโทรศัพท์อยู่ก่อน

แล้ว

“ครบั พ่อไม่ต้องเป็นห่วง” สทุธริกัษ์วางสายเรยีบร้อยกห็นัมา

มองหน้าเดก็สาวที่ก�าลงัยนืงง “ฉนัโทร. บอกพ่อแล้วว่าเธอตดิฝนอยู่

กบัฉนัที่ส�านกังาน คราวนี้กไ็ม่ต้องกลวัว่าลงุกบัป้าเธอจะด”ุ

ริมฝีปากเรียวบางขยับยิ้ม ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะเมตตา

หล่อนด้วย “ขอบคณุค่ะ” ดรณุกี้าวมานั่งลงบนโซฟาตวัยาวในมมุนั่ง

เล่น วางจานข้าวหอมมะลิลงบนโต๊ะไม้สีน�้าตาลเข้มตรงหน้า รอจน

กระทั่งสทุธริกัษ์ลงมอืตกัแกงจดืวุ้นเส้นไปใส่ในจานตวัเองแล้ว หล่อน

ถงึค่อยเริ่มหยบิช้อนกลาง

“อื้ม...” 

เสียงอุทานอย่างประหลาดใจนั้นท�าเอาดรุณีสะดุ้ง มือที่ก�าลัง

จะตักผัดผักกาดกวางตุ้งชะงัก เงยหน้ามองเขาอย่างอดหวั่นใจไม่ได้
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ว่าจะถูกต�าหน ิ

“เธอนี่กท็�าอาหารใช้ได้เหมอืนกนันะ” รอยยิ้มน้อยๆ บนใบหน้า

เขา น�าพาความผ่อนคลายเข้าสู่หวัใจเดก็สาว

“ขอบคุณค่ะ” ว่าแล้วคนขี้ตื่นก็ลงมือตักผักสีเขียวที่หมายตา

เอาไว้ต่อ 

“ขอบคณุค่ะ” เสยีงเข้มๆ นั้นท�าเอาดรณุชีะงกัอกีรอบ ดวงตา

ฉายแววงนุงงยามมองหน้าคนตวัโต “พดูเป็นอยูค่�าเดยีวหรอืไง อยูก่บั

ฉนัไม่ต้องเกรง็ขนาดนั้นกไ็ด้ ท�าอย่างกบัหุน่ยนต์ที่ถกูป้อนข้อมูลเอาไว้ 

หรอืกลวัว่าฉนัจะจบัหกัแข้งหกัขา กนิเธอเป็นอาหารแทนข้าว...หมื” 

หุน่ยนต์สาวหวัเราะคกิ ไม่คดิว่าคณุยกัษ์หน้าดจุะมมีกุตลกด้วย

“ค่ะ เอ้ย!” ตอบออกไปแล้วกต็ะลงึกบัความสิ้นคดิของตวัเอง 

ยิ่งเหน็สหีน้านิ่งๆ ยากจะคาดเดาอารมณ์ของเขา ดรณุยีิ่งกลวัถูกหกั

แข้งหกัขาจรงิๆ “คอื...หนูหมายถงึว่าจะไม่พูดอยู่ค�าเดยีวแล้วค่ะ ดใีจ

นะคะที่อาหารถูกปาก”

แม้จะเป็นหวัข้อสนทนาที่ดไูม่เข้าท่า อย่างน้อยกด็กีว่า ‘ขอบคณุ

ค่ะ’ อย่างเดยีว

“ฉันไม่คิดเลยว่าคุณหนูอย่างเธอจะมีฝีมือด้านนี้ ตอนแรกคิด

ว่าจะท�าเป็นแค่เมนูไข่เสยีอกี” สทุธริกัษ์ชวนคยุเรื่องทั่วๆ ไปพลางตกั

ต้มย�าปลากระป๋องฝีมอืหล่อนมาชมิ 

ดรุณีนึกขัน ไม่แน่ใจว่าเขาไปเอาความคิดพวกนั้นมาจากไหน 

บางทคีงเพราะศรสีดุากบัลกูสาวชอบออกงานสงัคมบ่อยๆ คนภายนอก

ก็เลยมองว่าครอบครัวเตชด�ารงมีชีวิตหรูหราฟู่ฟ่า ทั้งที่ความจริงแล้ว

ช่วงสองปีมานี้แทบไม่มเีงนิจ้างคนรบัใช้

“ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ ปกตแิล้วหนทู�ากบัข้าวกนิเองประจ�า แล้ว

กท็�าให้คนที่บ้านกนิด้วย”

“แบบนี้แม่ครวักว็่างงานแย่”
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“มเีสยีที่ไหนล่ะคะ” เผลอพูดออกไปแล้ว ดรณุกีลบัเพิ่งฉกุคดิ

ได้ว่าไม่สมควร เพราะหากป้ากบัพี่สาวรู้คงไม่พอใจ

“หมายความว่าไง” เป็นค�าถามที่ท�าให้ดรณุนีิ่งงนัไปนาน

“เอ่อ...” หล่อนไม่รู้จะพูดตรงๆ หรอืโกหกเขาด ีแต่เอาเข้าจรงิ

พวกสาวใช้ที่ถกูปลดออกไปหลายคนกใ็ช่จะไม่ปดูเรื่องในบ้าน เพื่อนๆ 

ที่โรงเรียนหล่อนยังรู้เลยว่าสภาพคล่องด้านการเงินของเตชด�ารงไม่ดี

เหมอืนก่อน ทั้งที่หล่อนไม่เคยเล่าให้ฟัง 

ไหนๆ กไ็หนๆ แล้ว...ดรณุคีดิว่ามนัไม่ใช่เรื่องน่าอายนกั 

“ที่จริงก็เคยมีค่ะ แต่ออกไปนานแล้ว ส่วนแม่บ้านที่ยังอยู่... 

รสมือไม่ค่อยถูกปากคุณป้ากับพี่กี้เท่าไร หนูก็เลยอาสาดูแลเรื่องใน 

ครัวเอง” หล่อนเลือกที่จะไม่ลงรายละเอียดเชิงลึก แต่ถึงอย่างนั้น 

สทุธริกัษ์กพ็อเดาได้

ศรีสุดากับลูกสาวคงไม่ได้เห็นดรุณีเป็นคนในครอบครัวเท่าไร 

ไม่อย่างนั้นก็คงไม่พาหล่อนมาประเคนให้พ่อเขาถึงที่นี่ ทั้งๆ ที่ควร 

ส่งเสริมให้เรียนหนังสือมากกว่า ส่วนดรุณีเองอาศัยบ้านคนอื่นอยู่ 

ก็ต้องท�างานตอบแทนบ้างเป็นธรรมดา เขาไม่แปลกใจที่หล่อนจะ 

รบัผดิชอบงานครวั แต่นั่นก�าลงัท�าให้เริ่มอดคดิไม่ได้ว่าเหตทุี่ดรณุยีอม

แต่งงานกบัพ่อเขา เป็นเพราะ ‘บญุคณุ’ หรอืเปล่า 

บ้าฉบิ! เขาก�าลงัมองหล่อนในแง่ดอีกีแล้ว 

สทุธริกัษ์ท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด สะกดจติตวัเองว่าดรณุกีแ็ค่ก�าลงั

พยายามสร้างภาพเป็นนางเอกที่น่าสงสารเท่านั้น ผูห้ญงิดีๆ  ที่ไหนจะ

ยอมแต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่รู้จัก ไม่ได้แต่งกับลูกก็จะแต่งกับพ่อ  

ต่อให้บญุคณุท่วมหวักเ็ถอะ หล่อนคงไม่ท�าหน้าระรื่นแบบนี้ 

ทันใดนั้น ดรุณีบังเอิญเหลือบไปเห็นบางสิ่งผิดปกติบนพื้น  

ดวงตาแป๋วๆ ของมนัท�าเอาหล่อนตะลงึ แวบแรกยงัคดิว่าตาฝาด แต่

พอเจ้าสิ่งนั้นขยบัตวัมาหา เดก็สาวกว็างช้อนลงทนัท ี
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“กรี๊ด!...” ดรุณีผุดลุกหนีจากโซฟา ร่างบางผงะไปชนชิดผนัง

ด้านหนึ่ง เล่นเอาเสยีสทุธริกัษ์พลอยตกใจไปด้วย “คะ...คณุยกัษ์ ช่วย

เอามนัออกไปทสีคิะ”

ชายหนุ่มมองตามสายตาเด็กสาว นึกไม่ถึงว่าจะเห็นตุ๊กแก

ขนาดเท่าท่อนแขนนอนเกาะอยู่บนพื้น ดวงตาสีเหลืองปูดโปนตัดกับ

ลายจุดสีแดงบนล�าตัว น่าเกลียดน่ากลัวจนแม้แต่เขาเองยังแอบ

สะเทอืนขวญัเบาๆ แต่เพราะเคยเหน็หน้าค่าตากนัมาตั้งแต่เดก็ๆ สทุธ-ิ

รกัษ์กเ็ลยท�าใจได้เรว็กว่า 

มุมปากของยักษ์หนุ ่มโค้งขึ้นนิดๆ เหลือบตามองท่าทีตื่น

ตระหนกของเดก็สาวที่แทบจะฝังร่างลงกบัผนงัแล้วจ�าต้องซ่อนรอยยิ้ม

อย่างเตม็ความสามารถ

“กแ็ค่ตุ๊กแก มนัไม่ท�าอะไรหรอกน่า จรงิไหม” แกล้งหนัไปถาม

ไม่ทนัขาดค�า เจ้าตุ๊กแกขนาดเท่าท่อนแขนกส็่งเสยีงตอบรบั ประหนึ่ง

ฟังภาษามนษุย์ได้

“ตั๊บแก! ตั๊บแก!”

“อ๊าย...” ดรุณีสะเทือนขวัญ เนื้อตัวสั่นสะท้านพลางหลับตา

แน่นปี๋ “คณุยกัษ์ช่วยเอามนัไปท.ี..”

เสียงเครือๆ ของหล่อนเหมือนคนใกล้ร้องไห้เต็มแก่ แต่อยาก

เป็นนายหญงิของไร่ทอรกักแ็บบนี้ละ หล่อนจ�าต้องรบัสภาพความเป็น

อยู่ในไร่ให้ได้

“อยู่ป่าอยู่ดอยกแ็บบนี้” สทุธริกัษ์แกล้งเขย่าขวญั ขยบักายลกุ

ขึ้นเดนิไปใกล้ๆ หล่อน “ที่จรงิเธอน่าจะฝึกท�าความคุ้นเคยกบัพวกมนั

ไว้นะ ยิ่งฝนตกแบบนี้...มันคงได้หาที่หลบฝนกันจ้าละหวั่น ไม่แน่ว่า

คนืนี้มนัอาจจะไต่ไปหลบที่ห้องนอนเธอกไ็ด้”

“ตั๊บแก!”

“อ๊าย...” 
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เสียงร้องของเจ้าตุ๊กแกท�าให้เด็กสาวตกใจ ถลาเข้ามากอดคน

ตวัโตเอาไว้โดยไม่ทนัยั้งคดิ “คณุยกัษ์ เอามนัออกไปทนีะๆๆ”

ชายหนุ่มตะลงึ ไม่คดิว่าจู่ๆ ดรณุจีะมาถงึเนื้อถงึตวัแบบนี้ และ

เขาอาจคดิว่าหล่อนก�าลงัให้ท่า หากมองไม่เหน็ว่าหล่อนตวัสั่นเทาจรงิๆ 

ให้ตาย แม่หนูนาตวัยุ่งกลวัตุ๊กแกขนาดนี้เชยีวหรอื

ความรู้สกึผดิพุง่เข้าจูโ่จมหวัใจของเขาอย่างไม่ทนัตั้งตวั เนื่องจาก

ความจริงแล้วตุ๊กแกไม่ได้หลบฝนมาจากข้างนอก แต่เป็นเขาเองที่

โทรศัพท์ไปสั่งให้ปรัชญ์จับมาปล่อยถึงเรือน เชื่อว่าร้อยละเก้าสิบเก้า

ของผู้หญงิกต็้องเกลยีดกลวัสตัว์เลื้อยคลานทั้งนั้น

สทุธริกัษ์อยากให้หล่อนกลวั...อยากให้ไปพ้นๆ จากไร่ทอรกัและ

พ่อของเขา แต่น่าแปลกที่พอหล่อนถลามาขอความช่วยเหลอือย่างแนบ

ชดิเช่นนี้แล้ว เขากลบัอยากให้แนบชดิยิ่งขึ้นอกี

ระย�าเอ๊ย! หล่อนก�าลงัจะเป็นเจ้าสาวของพ่อ

“เอาละๆๆ” สทุธริกัษ์พยายามขบัไล่ขบถในหวัใจตวัเองออกไป

ให้พ้น “เธอมาเกาะฉนัเป็นตุ๊กแกแบบนี้ ฉนัจะเอามนัออกไปได้ไง”

เมื่อดรณุผีละออกห่างราวกบัเพิ่งรวบรวมสตทิี่แตกกระเจงิกลบั

คนืมาได้ แก้มใสที่แดงระเรื่อเลก็ๆ นั้นกท็�าเอายกัษ์หนุม่ยิ่งร้อนวาบไป

ทั่วทั้งสรรพางค์กาย อดจินตนาการไม่ได้ว่าเขาจะรู้สึกแบบไหนหาก

หล่อนมสีหีน้าเขนิอายแบบนี้ยามอยู่ใต้ร่างเขา

เลวจริง! ยักษ์หนุ่มก่นด่าตัวเองอีกครั้ง เชื่อว่าหากเขายังอยู่

ใกล้ๆ แม่หนูนาตวัยุ่งนานกว่านี้ มหีวงัเขาคงได้จบัหล่อนกลนืลงท้อง

แน่นอน สทุธริกัษ์ตดัสนิใจคว้าแขนเดก็สาวไปยงัประตหู้องนอนด้านใน 

“หลบอยู่ในนี้ไปก่อน เดี๋ยวฉันจัดการตุ๊กแกเสร็จแล้วเธอค่อย

ออกมา” ชายหนุม่ก�าชบัก่อนจะปิดประตดูงัปัง หนัหน้าออกมาอกีทาง

พร้อมเป่าลมหายใจฟู่ 

เพิ่งรู้ว่าที่จรงิแล้ว ขบถในใจเขาน่ากลวักว่าตุ๊กแกเสยีอกี... 


