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ท่ามกลางกองเพลิงที่ลุกไหม้ ดวงตาฝ้าฟางของชายชรา

วยัเจด็สบิปีจบัจ้องไปยงัร่างทั้งสองของผูท้ี่เขาคดิมาตลอดว่าคอืหลาน

สาวที่รักและเฝ้าทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็ก หลานที่เกิด

จากลกูสาวคนเดยีว ร่างผอมบางของเสรมิสั่นสะท้าน รมิฝีปากแตกแห้ง 

ขยบัพมึพ�า

‘ตาขอโทษ...’ น�้าตาเอ่อท้นจากดวงตา เสรมิสะอื้นไห้ยามนกึถงึ

ลูกสาว

‘ยี่โถ’ ช่างเป็นชื่อที่สมกบัลูกสาวเขาเหลอืเกนิ สวยงามเยน็ตา

ทว่า...มีพิษ ภรรยาผู้ล่วงลับของเสริมเป็นคนตั้งชื่อนี้นั่นเพราะตอน

คลอดลูก ดอกยี่โถหน้าบ้านบานสะพรั่ง เสรมิทกัท้วงแต่ผู้เป็นภรรยา

หาได้สนใจ

‘คนมนัจะดจีะเลวไม่ได้อยู่ที่การตั้งชื่อหรอกพี่เสรมิ’ คนที่ก�าลงั

จะไปพบภรรยาในโลกหน้าหลบัตาสะอื้น นางผูเ้ป็นดวงใจจะรูไ้หมหนอ

ลูกสาวตนนั้นได้กลายเป็นดอกไม้สวยที่มพีษิสงต่อคนใกล้ชดิ

มอืคล�้าแดดเตม็ไปด้วยรอยเหี่ยวย่นตามวยักระชบัรปูครอบครวั

ไว้แนบอก รูปถ่ายที่มพี่อแม่ลูกและหลานสาวอกีสองคน

รูปใบเดยีวที่ลูกสาวยอมถ่ายด้วย

บทน�ำ
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‘ฝากพ่อเลี้ยงไว้หน่อยนะ ฉนัจะไปหาเงนิมาเลี้ยงดมูนั’ ประโยค

นี้เสริมได้ฟังถึงสองครั้งท่ามกลางความยินดีที่มีสมาชิกใหม่เข้ามาใน

ครอบครวั ยี่โถพา ‘เทยีนกลัยา’ มาฝากไว้ตอนเก้าเดอืน ส่วน ‘ดาว-

เรือง’ มาตั้งแต่อายุสองเดือน เสริมไม่เคยเอะใจกับรูปร่างบอบบาง 

ที่ยงัคงงดงามของลูกสาวเลยสกันดิ เพราะมวัแต่ดใีจที่ได้มหีลานสาว

เพิ่มขึ้นอกีคน

เทียนกัลยามาอยู่ใหม่อาจมีร้องไห้โยเย แต่หลังจากนั้นก็เลี้ยง

ง่ายจนผู้เป็นตาและยายทั้งรักทั้งหลง ส่วนดาวเรืองไม่มีปัญหาเรื่อง

ต้องปรับตัวเพราะยังเล็กนัก หลังจากฝากลูกไว้กับพ่อแม่แล้วยี่โถ 

กห็ายตวัไป ไม่ส่งข่าวคราวหรอืแม้แต่เงนิทองมาอกีเลย ซึ่งเสรมิและ

ภรรยาก็ไม่ได้เดือดร้อน สองตายายท�าสวนดอกไม้เพื่อเลี้ยงดูหลาน

สองคนได้อย่างสบาย

กระทั่งผู้เป็นภรรยาล่วงลับไปสองปี เสริมจึงได้พบกับลูกสาว 

คนเดียวด้วยความบังเอิญ ดอกยี่โถผู้เป็นแก้วตาดวงใจยังคงสวย

สะพรั่งไม่เปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือแววตาและสีหน้าตระหนก

ตกใจพร้อมกบัอากปักริยิาร้อนรน เสรมิเฝ้าจบัตาดูลูกสาวที่มาพร้อม

กับเสี่ยใหญ่ผู้มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์ศฤงคารซึ่งมากว้านซื้อที่ดินแถวท้าย

หมู่บ้านซึ่งติดกับภูเขา ความเป็นอยู่อันสุขสบายของลูกสาวคนเดียว

ท�าให้เสรมิกงัขา เหตใุด...ยี่โถถงึได้ทอดทิ้งตนและหลานสาว

‘พ่อกลบับ้านไป! ไม่ต้องมาเจอกนัอกี’ น�้าเสยีงเกรี้ยวกราดยงั

ให้อกคนเป็นพ่อสะท้าน แต่เสี้ยวหนึ่งของใจ ก็ยังคงไม่เชื่อว่าลูกจะ 

รู้สกึอย่างนั้นจรงิๆ

‘เอง็ไม่คดิถงึลูกหรอื’

‘ไม่! มนัไม่ใช่ลูกฉนั พ่อกลบับ้านไปไม่ต้องมาที่นี่อกี เดี๋ยวฉนั

ให้คนส่งเงนิไปให้’ 

มุมปากเสริมจึงบิดขึ้นเป็นรอยเยาะหยัน ลูกที่ไม่เคยส่งเงิน
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แม้แต่บาทเดยีวนบัสบิกว่าปีบอกจะส่งเงนิให้

‘แค่เอง็ได้ผวัรวยเอง็ถงึกบับอกว่าเทยีนกบัดาวไม่ใช่ลูกเอง็เชยีว

หรอืวะยี่โถ’

‘ไม่ใช่! พวกมันไม่ใช่ลูกของฉันจริงๆ พ่อโง่หรือบ้าไปแล้วถึง 

ไม่สังเกตเห็นตอนที่ฉันเอานังเด็กนั่นไปฝากไว้ อ้อ ชื่อดาวงั้นเหรอ’  

คนที่หายตัวไปหลายปีทวนชื่อเด็กทารกตัวน้อยซึ่งครั้งหนึ่งเคยอุ้มมา

ฝากไว้ ‘ตอนนั้นฉันไม่ได้มีรูปร่างเหมือนคนเพิ่งคลอดสักนิด รวมถึง 

นงัเทยีนด้วย!’

ค�าสารภาพของลูกสาวเหมือนเข็มนับพันเล่มทิ่มลงกลาง

ใจเสริม ความเสียใจและเจ็บช�้าท�าให้เสริมหันไปหาเหล้า จากนั้นก็ 

พลั้งมอืทบุตหีลานสาวที่เข้ามาดูแลเพราะเหน็ผู้เป็นตาเมามาย

‘อย่ามายุ่งกบักู! พวกมงึไม่ใช่หลานกู!’

ความเจบ็ปวดรวดร้าวเกนิทานทนยงัให้สมองสั่งการให้ปากพลั้ง

เผลอท�าร้ายเดก็สองคน เสรมิสาดสใีส่ผ้าขาวทั้งสองก่อนที่สตสิดุท้าย

จะดึงรั้งตัวตนกลับคืนมา ดวงตาฝ้าฟางมองหลานสาวตัวน้อยซึ่ง

ใบหน้าเตม็ไปด้วยเลอืด ดาวเรอืงอยูใ่นอ้อมกอดพี่สาวที่ใบหน้าฟกช�้า

ไม่ต่างกนั

‘เทยีนเอ๊ย ตามชีวีติอยู่ต่อไปไม่ได้ ตาเจบ็ปวดเหลอืเกนิ’

‘ตาจ๋า...ตาเป็นอะไร ตาตีเทียนกับน้องท�าไม...’ เด็กหญิงวัย 

สบิสองปีถามเสยีงสั่นเทา เสรมิในวนันี้ลบภาพตาผู้ใจดไีปสิ้น ราวกบั

คนตรงหน้าเป็นใครอื่นที่เธอไม่เคยรู้จัก ตาเสริมของเทียนกัลยาและ

น้องเป็นคนใจดี ขยันท�างาน ตั้งแต่ยายเสีย ตาเป็นทั้งพ่อและแม่  

เทียนกัลยาไม่เคยรู้สึกว่าตนขาดความอบอุ่น เพราะมีตาที่รักและ 

เอน็ดูเธอกบัน้อง

‘ออกไปก่อนเถอะ ตาขออยู่คนเดยีว’



8  รักคือเธอ

‘ตา...ใครท�าให้ตาเสยีใจบอกเทยีนสจิ๊ะ’ คนที่ประคองน้องสาว

ไว้ในอ้อมกอดถาม 

ดาวเรืองถูกผู้เป็นตาทุบตีจนล้มไปโดนตะปูที่ตอกห้อยผ้า เกิด

บาดแผลบนแก้มขาวเป็นรอยยาว ศีรษะที่กระแทกผนังซ�้าท�าให้ 

เดก็น้อยวยัแปดขวบสลบไป

‘ยี่โถ...’ เสรมิพมึพ�าเสยีงสั่น เค้นชื่อลกูสาวออกมาอย่างยากเยน็

‘แม่เหรอจ๊ะตา ตาไปเจอแม่มาเหรอ’ เดก็ที่เฝ้ารอวนัพบแม่ผูใ้ห้

ก�าเนิด แม่ที่ตั้งแต่จ�าความได้เธอก็ไม่เคยได้เห็นหน้า เด็กหญิงจ�าได้

จากภาพถ่ายที่ตากบัยายน�ามาให้ดูเท่านั้น คราวที่ยี่โถน�าดาวเรอืงมา

ฝากไว้เทียนกัลยาหลับ...เด็กหญิงไม่รู้เลยว่าคนที่เรียกว่าแม่ไม่แม้แต่

จะถามหาเธอสกัค�า แม่น�าดาวเรอืงมาฝากไว้กบัตายายแล้วกร็บีขึ้นรถ

กลบัไปทนัที

‘ไม่ใช่...มนัไม่ใช่แม่พวกเอง็’ เจ้าของร่างผ่ายผอมบอก ‘เทยีน 

เอ็งฟังตานะ พ่อแม่ของเอ็งอยู่ที่...ส่วนพ่อของดาวคือเสี่ยธีรเมธ คน

ที่มากว้านซื้อที่หลงัหมู่บ้านนั่น’

‘ตา!’

‘ไปซะ เอ็งพาน้องออกไป ตาขอโทษ...ขอโทษแทนนังลูกชั่ว  

พาน้องออกไป...’ เสรมิส�าทบัด้วยหวัใจที่แตกสลาย เขามองเดก็หญงิ

สองคนด้วยแววตาขอลุแก่โทษ ยี่โถลูกสาวเขาบาปหนาเหลือเกิน  

เสรมิรู้สกึเหมอืนถกูผลกัลงสูน่รกอเวจจีากการได้รบัรูส้ิ่งชั่วช้าที่ลกูสาว

กระท�าไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ

ดวงตาฝ้าฟางที่มีน�้าจับคลอจ้องมองเด็กหญิงที่กรีดร้องและ

พยายามจะฝ่าไฟเข้ามาในบ้าน ใบหน้าที่เปรอะเปื้อนน�้าตาเสมือน

น�้ากรดที่รดราดกลางใจ เสริมรักเทียนกัลยาและดาวเรือง...รักอย่าง

ไม่มขี้อแม้ ถงึจะรู้ว่าทั้งสองไม่ใช่หลานกย็งัรกัท่วมท้นเตม็หวัใจ

เสียงตะโกนเรียกชื่อผู้เป็นตายังให้หัวใจแตกสลายแทบกลาย
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เป็นเถ้าผงธลุี

‘...เขาท�าอะไรลงไป’

เปลวไฟลุกโหม ควันขาวพวยพุ่งไปทุกพื้นที่ของบ้านเป็นภาพ

สดุท้ายที่เทยีนกลัยาได้เหน็...

เปลือกตาบางที่ล้อมด้วยแพขนตาชุ่มน�้าค่อยๆ ลืมข้ึน  

เด็กหญิงวัยสิบสองปีลุกขึ้นนั่งชันขา ซบหน้ากับเข่าสะอื้นไห้ เป็นอีก

หนึ่งคืนที่เทียนกัลยาถูกความฝันท�าร้าย ดวงตาสีน�้าตาลมองไป 

รอบๆ ก่อนจะซบหน้าร้องไห้อีกครั้ง ห้องนอนที่สวยงามเพียบพร้อม

กลับไม่ช่วยให้เธอรู้สึกมีความสุขได้สักนิด หลังจากถูกคนที่ฟาร์ม 

มากบารมีช่วยเอาไว้ เธอก็ไม่ได้รู้ข่าวทางบ้านอีกเลย การะเกดและ

หม่อมหลวงพรรษชลพยายามช่วยกันปกปิด แต่เทียนกัลยารู้ว่าเสริม

ได้จากไปแล้วท่ามกลางกองไฟ เธอเหน็ร่างผู้เป็นตายนืสั่นสะท้านอยู่

กลางบ้าน

ความจริงจากปากผู้เป็นตาท�าให้โลกทั้งโลกของเทียนกัลยา 

สั่นไหว ราวกับมันพรากทุกความสุขไปจากชีวิต เธอไม่ใช่ลูกของแม่  

ไม่ใช่หลานของตา ไม่ใช่พี่สาวดาวเรอืง แม่ที่เทยีนกลัยาเฝ้ารอเจอมา

ตลอดกลายเป็นผูห้ญงิร้ายกาจที่รอ่ิานขโมยลกูคนอื่นมาเพื่อแก้แค้น...

ช่างเป็นความจรงิที่ฆ่าเธอได้ทั้งเป็น

ตั้งแต่เติบใหญ่มาท่ามกลางความรักความเอาใจใส่ของผู้เป็น

ตาและยาย เทยีนกลัยาแอบหวงัมาตลอดว่าสกัวนัหนึ่งเธอจะได้พบแม่ 

แม้ไม่รู้สกึขาดความรกั แต่ใจกโ็หยหาความรกัจากผู้เป็นแม่ อยากได้

อ้อมกอดอุ่นๆ เหมือนที่กอดยายกับตา อยากให้แม่ไปส่งที่โรงเรียน

เหมอืนเพื่อนคนอื่นๆ บ้าง อยากให้แม่ท�าผัดผักบุ้งอร่อยๆ เหมือนที่

ยายท�าให้กนิ

อยากให้...แม่ท�าทกุๆ อย่างที่ยายเคยท�า!
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ใจดวงน้อยๆ ปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงความจรงิ เธอขอให้แม่

ไม่รกัเธอกบัน้อง ให้แม่มลีูกกบัครอบครวัใหม่จนลมืลูกยงัดกีว่าความ

จรงิที่แม่ขโมยเธอกบัน้องมา ‘ปมปรศินา’ เรื่องชาตกิ�าเนดิของตวัเอง

ที่ผู้เป็นตากล่าวทิ้งเอาไว้สร้างความเจบ็ปวดให้เดก็หญงิเหลอืเกนิ

ผ่านมาเกอืบสบิเอด็ปีแล้ว พ่อกบัแม่ที่แท้จรงิยงัต้องการเธออยู่

ไหมในขณะที่เธอเติบโตขึ้นกับอีกครอบครัวหนึ่ง พวกท่านใช้ชีวิตที่

เหลอืต่อไปอย่างไร

หลายค�าถามผดุขึ้นในหวัเดก็หญงิก่อนร่างทั้งร่างจะสั่นสะท้าน 

เรื่องปมปริศนาชาติก�าเนิดของตัวเองหาได้ส�าคัญเท่า...เรื่องของ 

น้องสาว!

เหมือนเคราะห์ซ�้ากรรมซัดเมื่อดาวเรืองถูกจับตัวไป แม้จะรู้ว่า

คนที่จับตัวไปคือพ่อแท้ๆ ของดาวเรือง แต่เทียนกัลยาก็อดห่วงน้อง 

ไม่ได้

‘ดาวกลวัจงัเลยพี่เทยีน’

‘อย่ากลวั พี่ไม่ยอมให้พวกมนัท�าอะไรดาวหรอก’

‘เราจะไม่พรากจากกนัใช่ไหมพี่เทยีน’

‘ใช่เราจะไม่พรากจากกนั’

เราจะไม่พรากจากกนั!

เป็นได้แค่สญัญาลมปาก เมื่อเธอพ่ายแพ้ต่อชายฉกรรจ์ที่เข้ามา

จบัตวัดาวเรอืง ใบหน้าเลก็แดงที่เอาแต่กรดีร้องเรยีกชื่อเธอเป็นความ

ทรงจ�าสดุท้ายซึ่งดาวเรอืงมแีก่พี่สาวเช่นเธอ

พรรษชลผู้รกัดั่งพี่ชายแท้ๆ พร�่าบอกให้เธอคลายความเป็นห่วง 

ธรีเมธหรอืเสี่ยเมธจะไม่ท�าร้ายดาวเรอืงอย่างแน่นอน เขาแค่ต้องการ

ชงิตวัลกูสาวกลบัคนื ถงึได้กระท�าการอกุอาจเช่นนั้น ลกึๆ เทยีนกลัยา

กังขาต่อการกระท�านั้น แต่คนรอบข้างทุกคนพยายามตอกย�้าให้เธอ

สบายใจ
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ดาวเรอืงคอืลูกของธรีเมธ

ดาวเรอืงปลอดภยั

ดาวเรอืงอยู่อย่างสขุสบาย

มือบางก�าแน่นจนเส้นเลือดปูดโปน เธอบอกตัวเองอย่างนั้น  

แต่ก็ยังอดห่วงน้องไม่ได้ ตาย�้าเสมอว่าเธอกับน้องมีกันสองคนให้รัก

กนัมากๆ เดก็หญงิจดจ�าได้อย่างขึ้นใจ
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เรอืนไม้หลงัเก่าแก่ตระหง่านอยูท่่ามกลางแมกไม้เขียวขจี 

ใบไม้แห้งบนพื้นหญ้าที่สงูเลยตาตุม่ขยบัปลวิยามสายลมพดั เศษใบไม้

ถมทับต้นคุณนายตื่นสายหน้าบ้าน เห็นเพียงแต่ดอกหลากสีที่โผล่ 

พ้นมาเบ่งบานรับแสงแดด มือขาวบางแตะประตูไม้เก่าแก่ซึ่งน่าจะ

มอีายเุท่ากบัตวับ้าน เสยีงโซ่เหลก็ซึ่งคล้องด้วยกญุแจดอกใหญ่กระทบ

กนัดงักรุ๊งกริ๊ง

ผู้มาใหม่มองแม่กุญแจและโซ่ที่สนิมจับเขลอะ บ่งบอกถึงกาล

เวลาที่บ้านหลังนี้ไร้ผู้คนอาศัย ดวงตาสีน�้าตาลล้อมกรอบด้วยขนตา

หนาซึ่งชุม่ด้วยน�้าตาเหลอืบมองป้ายเลก็ๆ ตวัหนงัสอืสทีองบนแผ่นไม้

นั้นจางจนอ่านไม่ออกว่าเขียนไว้อย่างไร มุมขวามีรูปดอกจ�าปาลาว 

สขีาวประดบั

“มาหาใคร” เสียงแหบพร่าเป็นภาษาท้องถิ่นดังจากด้านหลัง 

ท�าให้คนยนือยู่ก่อนสะดุ้ง ก่อนหนัไปสบตาหญงิชราผู้มาใหม่ 

ดวงตาเรยีวงามกวาดเรว็ๆ หญงิตรงหน้าสวมเสื้อผ้าฝ้ายสหีม่น

กบัผ้าซิ่นสดี�าตนีผ้าทอลายที่มกัเหน็ได้ทั่วไป

เทยีนกลัยารบีเชด็น�้าตา ส่งยิ้มเป็นทพัหน้า ดเีหลอืเกนิที่เธอมา

จากจังหวัดในภาคอีสาน ท�าให้การฟังการพูดภาษาบ้านพี่เมืองน้อง 

1
เทียนกัลยา
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ไม่เป็นปัญหา

“มาหาคนบ้านนี้ค่ะ” เธอตอบเป็นภาษาไทยอย่างลมืตวั ไม่กล้า

เอ่ยถงึ ‘บนัทะวง’ และ ‘ราตร’ี สองสามภีรรยาเจ้าของบ้าน ตากช็่าง

ใจร้ายเหลือเกิน บอกเพียงแต่ว่าเธอเป็นลูกของคนทั้งสอง เด็กหญิง 

วยัสบิสองปีตดัพ้อผู้เป็นตาในใจ

แต่ถงึอย่างนั้นกม็สีิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจ พอเอ่ยชื่อบนัทะวง ชาย

ที่มีภรรยาชาวไทยชื่อราตรี ผู้คนต่างล้วนรู้จักทั้งสองดีเหมือนที่รู้จัก 

คุ้มบุษบา เทียนกัลยาไม่ได้สอบถามคนในคุ้ม แต่สอบถามเจ้าของ 

โฮมสเตย์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นคนไทย

“บ้านนี้ไม่มคีนอยูเ่ป็นสบิปีแล้ว” พดูจบหญงิชราจงึใช้ไม้เท้าค�้า

เพื่อเดนิต่อ หวัคิ้วชนกนัจนเทยีนกลัยาไม่อาจปล่อยให้อกีคนเดนิผ่าน

ไปได้

“เขาไปไหนกนัจ๊ะยาย”

ร่างงองุ้มตามวัยแหงนใบหน้าเหี่ยวย่นมองเด็กหญิงที่วิ่งมายืน

ขวางทาง กวาดสายตามองใบหน้าเกลี้ยงเกลา ปากนดิจมกูหน่อยด้วย

ความรู้สกึคุ้นตา

เทยีนกลัยาเหน็ดวงตาของหญงิชราแดงก�่าจงึรบีเข้าไปประคอง 

พาอกีคนไปนั่งรมิทางซึ่งมต้ีนไม้ใหญ่ มอืน้อยๆ โบกพดัวใีห้ด้วยความ

ห่วงใย

“ยายเป็นอะไรไหมจ๊ะ”

“เป็นคนไทยเหรอเรา” คนถูกเข้าใจว่าจะเป็นลมถามเป็นภาษา

ไทย

“ค่ะ เอ่อ...ยายเป็นคนไทยเหรอจ๊ะ”

ใบหน้าเหี่ยวย่นส่ายไปมา มมุปากปรากฏรอยลกึ คล้ายจะยิ้ม

กไ็ม่ยิ้ม

“พอพูดได้ แต่ไม่ได้พูดนานแล้ว”
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“ยายเคยไปอยูเ่มอืงไทยเหรอจ๊ะ” เทยีนกลัยาชวนคยุเพื่อไม่ให้

อกีฝ่ายคดิเดนิหนอีกี

“เจ้านายเก่าเคยเป็นคนไทย แต่ตอนนี้ท่านย้ายไปอยูท่ี่อื่นแล้ว”

เด็กหญิงมองตามสายตาหญิงชรา บ้านไม้หลังที่เธอจ้องอยู่

จนถงึเมื่อครู่ หวัใจของเทยีนกลัยาเต้นกระหน�่า...

เสียงรถจักรยานยนต์ดังคั่นการสนทนา เด็กหญิงพบชายวัย

กลางคนขี่รถเข้ามาจอด เขาพูดกบัหญงิชราหลายค�า จบัใจความว่า

แม่ชอบเดนิมาที่นี่ อกีฝ่ายกลวัผู้เป็นแม่จะเป็นลมเป็นแล้งไป ก่อนพา

ผู้เป็นแม่ขึ้นซ้อนท้ายรถ

“ขอบใจหลายๆ เด้อนาง” เขาพูดแค่นี้กข็ี่รถออกไป

เทยีนกลัยาสบตาหญงิชราอกีครั้ง ใจที่เต้นแรงบดันี้คลายจงัหวะ

ลงจนเกอืบเป็นปกต ิมเีพยีงลมหายใจที่แผ่วล้าบอกความรูส้กึทั้งหมด

ทั้งมวล เด็กหญิงสูดลมหายใจเข้าปอดลึกยามหันกลับไปมองบ้าน 

หลงัเก่าอกีครั้ง

“เจอคนรู้จักไหมเทียน” สาวร่างเล็กที่มีส่วนสูงไล่เลี่ยกันถาม

หลงัจากดบัเครื่องรถจกัรยานยนต์เรยีบร้อยแล้ว เพราะยางรถอ่อนเธอ

จึงขี่ไปเติมลม โดยทิ้งให้เทียนกัลยารออยู่ที่นี่ สายน�้าผึ้งนิ่วหน้าเมื่อ

เห็นดวงตาแดงก�่าของเพื่อน “แล้วนั่นร้องไห้ท�าไม มีใครท�าอะไร”  

น�้าเสยีงร้อนรนท�าให้เทยีนกลัยารบีฉกียิ้ม

“ไม่มใีครท�าอะไรหรอกน�้าผึ้ง แค่...” เทยีนกลัยาหนักลบัไปมอง

บ้านหลงัเก่าอกีครั้ง

“ไม่มีคนอยู่ล่ะสิ” อีกคนชิงพูดขึ้นหลังจากเห็นประตูบ้านถูก

คล้องด้วยโซ่และกุญแจเก่าเขลอะสนิม สายน�้าผึ้งถอนหายใจ เธอ 

เป็นคนเดยีวที่รู้เรื่องของเทยีนกลัยา

“อือ มีคนบอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่หลายปีแล้ว คงตั้งแต่... 

ที่พวกเขาเสยีฉนัไปละมั้ง” เสยีงแหบพร่าท�าให้สายน�้าผึ้งรบีสวมกอด
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เพื่อน เทยีนกลัยาและเธอต่างได้รบัการอปุการะโดยครอบครวั ‘วงศ์-

บุษบา’ โดยมีราชพฤกษ์และราชาวดีท�าหน้าที่เป็นพ่อและแม่ให้ มี 

พี่น้องอกีสามคนคอืสนฉตัร กลัปพฤกษ์ และพฤกษ์ลดาซึ่งต่างไปเรยีน

ต่อที่ประเทศองักฤษ

เทียนกัลยาถูกพาตัวมาส่งหลังจากสายน�้าผึ้งมาอยู่ที่ ‘คุ ้ม

บุษบา’ ได้แปดปี หลานชายของราชพฤกษ์เป็นคนน�าเทียนกัลยา 

มาส่ง ทั้งเธอและเทยีนกลัยาได้เรยีนโรงเรยีนเดยีวกนัที่วงัเวยีง ราชาวดี

พยายามถามเทยีนกลัยาหลายครั้งว่าเหตใุดถงึอยากมาอยู่ลาว แถม

เจาะจงด้วยว่าต้องเป็นวงัเวยีง ทว่าไม่ว่าจะถามอย่างไร เทยีนกลัยา 

กไ็ม่ยอมพูดความจรงิ บอกแต่ว่าชอบที่นี่และอยากมาอยู่

สายน�้าผึ้งรูเ้หตผุลที่แท้จรงิเมื่อสปัดาห์ที่ผ่านมา หลงัจากเทยีน-

กัลยาเฝ้าฝันร้ายทุกคืนตั้งแต่มาที่นี่ ในคืนหนึ่งเพื่อนจึงยอมบอกเล่า

เรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟัง และสายน�้าผึ้งกย็นิดชี่วยเพื่อนสบืหาความ

จรงิ

“งั้นกก็ลบักนัเถอะ เราสองคนออกมานานแล้ว เดี๋ยวมคีนสงสยั” 

การตามหาคนที่ไม่เคยพบกันมาเป็นสิบปีเป็นเรื่องยาก สายน�้าผึ้ง 

คดิว่าทั้งเธอและเทยีนกลัยาต่างไม่มศีกัยภาพในการสบืค้น อย่าว่าแต่

อายยุงัน้อยเลย ประสบการณ์และเงนิกย็งัไม่พอด้วยซ�้า

“อมื ขอบใจมากนะน�้าผึ้ง”

“ไฮ้ ขอบจงขอบใจอะไร บอกแล้วไงว่าเพื่อนกนั ต้องช่วยเหลอื

กนั” 

ทั้งสายน�้าผึ้งและเทียนกัลยาต่างได้ประสบพบพานเหตุการณ์

โหดร้ายในชวีติ ทั้งสองจงึสนทิกนัอย่างรวดเรว็ ถงึอย่างนั้นกไ็ม่เคยมี

สกัวนัที่เทยีนกลัยาจะลมืดาวเรอืง

สายน�้าผึ้งหนัมายิ้มกรุม้กริ่มหลงัจากเทยีนกลัยาขึ้นซ้อนท้ายรถ

“ลองขี่ไหม ใกล้ๆ ถงึคุ้มค่อยเปลี่ยนกนั” 
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ใบหน้าเศร้าหมองค่อยๆ มีสีแดงเรื่อ “ไม่กลัวเราพาล้มเหรอ 

น�้าผึ้ง”

“กลวัจะยอมให้ขบัเรอะ เอาน่า...ค่อยๆ ขบัไป เดี๋ยวกเ็ป็นเอง” 

พูดจบคนที่นั่งหน้าจึงก้าวลงรถ ขยับตัวออกให้เทียนกัลยาไปประจ�า

ต�าแหน่งแทน ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มของสายน�้าผึ้งท�าให้เทียนกัลยา 

อดยิ้มตามไม่ได้ สายน�้าผึ้งท�าตวัเป็นครฝึูกสอนให้เธอขี่รถจกัรยานยนต์

คันนี้ ครั้งแรกที่ได้เห็นรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ของรถจักรยานยนต ์

ยี่ห้อเวสป้า เทยีนกลัยากต็กหลมุรกัมนัทนัท ีท�าเอาใจเธอละลาย แม้

ขี่ไม่เป็น แต่ถ้ามโีอกาสเทยีนกลัยามกัจะมาลูบๆ คล�าๆ มนัเสมอ จน

สายน�้าผึ้งแอบกระซบิบอกจะหดัให้ แต่ห้ามให้คนในบ้านรู้

เทียนกัลยาหันไปสบตาคุณครูมือใหม่ ฝ่ายนั้นยังคงฉีกยิ้มให้

ก�าลงัใจ พยกัพเยดิบอกให้เธอลอง

“ถ้าล้ม น�้าผึ้งอย่ามาโทษเรานะ”

“เอาน่า...ล้มไปก็ไม่มีใครว่า เดี๋ยวเราบอกว่าเราขับเอง แล้ว 

ถ้ารถพงักไ็ม่ต้องห่วง โทร. หา ‘พี่พรกิ’ แป๊บเดยีวเดี๋ยวรถกก็ลบัมาคง

สภาพฟรุ้งฟริ้งเหมอืนเดมิ”

‘พี่พริก’ หรือ ‘คุณพริก’ ที่คนในคุ ้มบุษบาเรียกขานก็คือ

กลัปพฤกษ์ ลกูชายคนรองของราชพฤกษ์และราชาวดทีี่ดแูลสายน�้าผึ้ง

มาอย่างตามอกตามใจจนผู้คนในคุ้มต่างทักท้วง เทียนกัลยายังไม่มี

โอกาสได้เจอชายหนุ่ม แต่ได้พบสนฉัตรพี่ชายใหญ่ของบ้านและ 

พฤกษ์ลดาแล้ว

“แล้วไม่กลวัพี่สนว่าเอาหรอืไง” 

ใบหน้าของสายน�้าผึ้งงอง�้าทนัท ีเป็นที่รู้กนัว่าในคุ้มบษุบา คน

ที่ดสุายน�้าผึ้งมากที่สดุกค็อืสนฉตัร และคนที่โอ๋สายน�้าผึ้งออกนอกหน้า

ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน กัลปพฤกษ์พ่วงด้วยพฤกษ์ลดา และหลายครั้งก็ 

ราชพฤกษ์ ราชาวดกีโ็อนอ่อนให้แก่สาวน้อยขี้อ้อนอย่างสายน�้าผึ้ง
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“ก็อย่าให้คุณสนรู้สิ โอ๊ย...เลิกพูดเถอะ” สายน�้าผึ้งโวยวาย

ประหนึ่งว่าเทียนกัลยาก�าลังท�าให้เสียขวัญ “ตกลงตัวจะขี่ไม่ขี่ ถ้า 

ไม่ขี่เราขี่เองกไ็ด้ ดซีะอกี จะได้ถงึคุ้มไวๆ คนอื่นจะได้ไม่สงสยั”

“ขี่สิ” เทียนกัลยารีบบอก โอกาสแบบนี้หาได้เสียที่ไหน ด้วย

ราชพฤกษ์ห่วงเธอออกนอกหน้าเรื่องหดัขี่รถ บอกให้รอกลัปพฤกษ์มา

ก่อนค่อยหดัทเีดยีว คนสูงวยัให้เหตผุลว่าลูกชายคนรองสอนด ีเพราะ

สปัดาห์เดยีวสายน�้าผึ้งกข็ี่ปร๋อไปทั่วคุ้ม หลงัจากนั้นสาวน้อยที่มาอยู่

ในอปุการะของครอบครวัวงศ์บษุบากไ็ด้มอเตอร์ไซค์คนัใหม่เอี่ยมเป็น

ของตวัเอง

เวสป้าสีครีมแล่นไปตามถนนลูกรังเลียบแม่น�้าซองซึ่งจะ

พาไปสู่คุ้มบุษบา อีกฟากแม่น�้าเป็นภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ขึ้นซ้อนกัน 

วงัเวยีงมสีมญานามว่า ‘กุ้ยหลนิเมอืงลาว’ เพราะเป็นเมอืงเลก็ๆ ใน

หบุเขา โอบล้อมด้วยป่าไม้ที่ยงัสมบรูณ์ มแีม่น�้าซองไหลผ่านหล่อเลี้ยง

ชาวเมือง เทียนกัลยาที่ตอนนี้เปลี่ยนมานั่งซ้อนแหงนหน้าสูดอากาศ

บรสิทุธิ์เข้าปอด เธอปฏเิสธไม่ได้เลยว่าชอบบรรยากาศที่นี่มาก แม้เป็น

เมอืงท่องเที่ยว แต่กเ็งยีบสงบ

วงัเวยีงมกีจิกรรมมากมายให้นกัท่องเที่ยวที่มาเยอืนเลอืก การ

ล่องห่วงยางเป็นกจิกรรมหนึ่งที่เทยีนกลัยาชอบ ตอนมาถงึใหม่ๆ เธอ

ไปล่องห่วงยางทกุวนัโดยมพีทุธชาดไปเป็นเพื่อน แก้มขาวอมชมพูขึ้น

สเีรื่อยามนกึถงึชายหนุ่มนามดอกไม้

“เออลืมไป ว่าจะถามตั้งแต่เช้าแล้วว่าตัวแกะพัสดุหรือยัง” 

สายน�้าผึ้งเอี้ยวหน้ามาถามแวบหนึ่งก่อนจะหนักลบัไปมองตรงเหมอืน

เดมิ

“แกะแล้ว”

“แล้วพี่พดุส่งอะไรมาให้ล่ะ”
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“ส่งโน้ตบุ๊กมาให้ บอกพี่เกดฝากมา”

“หือ?” หัวคิ้วของสายน�้าผึ้งย่นเข้าหากัน “พี่เกดอยู่ไทย แต ่

พี่พดุส่งมาจากสเปน แล้วบอกพี่เกดฝากมาเนี่ยนะ”

“ออื สงสยัซื้อที่สเปนมนัดกีว่ามั้ง”

“อ้อ” น�้าเสียงอือออเหมือนเข้าใจของสายน�้าผึ้งสะดุดหูเทียน-

กลัยา

“อ้ออะไรกนั”

“กอ็้อ...เข้าใจแล้วไงล่ะ”

“เราว่าไม่น่าใช่นะ” คนรู้ทันดักทาง ไม่ปล่อยให้สายน�้าผึ้งอ้อ

แบบปล่อยผ่าน

“เออน่า ตอนแรกเราแค่คิดว่าพี่พุดจะสปอยล์เทียนเหมือนกับ

ที่พี่พริกท�ากับเราเสียอีก” สาวน้อยที่รู้ตัวว่าเป็นคนโปรดของกัลป- 

พฤกษ์บอกเสยีงกลั้วหวัเราะ สายน�้าผึ้งรกักลัปพฤกษ์อย่างพี่ชายแท้ๆ 

มเีรื่องอะไรสาวน้อยมกันกึถงึชายหนุ่มก่อนใคร

“คณุพดุไม่มเีหตผุลต้องท�าแบบนั้นหรอกน่า”

“มีสิ อย่างพี่พริกตามใจเราก็เพราะเห็นเราเป็นน้องไง” สาย- 

น�้าผึ้งหยดุรถข้างทางก่อนจะถงึหน้าทางเข้าคุ้มบษุบา “นั่นแน่...ท�าไม

ต้องหน้าแดงด้วยล่ะ ตัวก็อยากให้พี่พุดท�าเหมือนที่พี่พริกท�ากับเรา 

ใช่ปะล้า...” สาวน้อยโลกสวยล้อเลยีนเพื่อน 

เทยีนกลัยายิ้มแห้ง...กบัการะเกดเธอรกัและเทดิทนูอย่างพี่สาว 

แต่กบัพทุธชาด เธอเองกไ็ม่มั่นใจ เหมอืนมเีส้นบางๆ ที่ท�าให้มองเขา

อย่างพี่ชายไม่ได้

“ฮื้อ อย่ามัวแต่พูดเรื่องไร้สาระน่า รีบๆ ขับรถเลย เดี๋ยวคน 

ที่คุ้มเป็นห่วง”

ความห่วงใยของคนในคุ้มที่เทียนกัลยายกขึ้นมาอ้างท�าให้

สายน�้าผึ้งรีบสตาร์ตเครื่องอีกครั้ง สองสาวต่างอยู่กันอย่างเกรงอก
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เกรงใจผู้คนในบ้าน ซึ่งข้อนี้ท�าให้ทกุคนรกัและเอน็ดูทั้งสองคน

บ้านไม้สักหลังใหญ่ตั้งอยู่กลางคุ้มบุษบาเป็นที่พักพิงของ

ครอบครวัวงศ์บษุบา โดยมช้ีองนางเป็นประมขุของบ้าน ราชพฤกษ์ซึ่ง

เคยพ�านกัอยู่ที่ประเทศอติาลพีาภรรยาย้ายกลบัมาอยูท่ี่นี่หลงัลกูๆ โต

และต่างแยกย้ายไปร�่าเรยีนที่ประเทศองักฤษ คนที่ยงัหล่อเหลาเหมอืน

สมัยหนุ่มๆ กลั้นหัวเราะเมื่อเห็นผู้เป็นภรรยาชะเง้อคอมองออกไป 

นอกบ้านครั้งแล้วครั้งเล่า

“พอเถอะแม่ช่อ แม่ละปวดคอแทนเรา” ช้องนางท้วงลูกสะใภ้

ด้วยสหีน้าขบขนั รู้ดว่ีาราชาวดทีั้งรกัทั้งหลงสายน�้าผึ้งและเทยีนกลัยา

ขนาดไหน เพราะตวัหล่อนเองกเ็อน็ดูสองสาวไม่น้อยไปกว่ากนั

“โธ่แม่แย้ม ช่อห่วง กลัวยายน�้าผึ้งจะท�าเก๋าไปหัดรถให้เทียน

น่ะค่ะ รายนี้เขาเหมอืนตาพรกิจนน่าเป็นห่วง” ราชาวดบี่นถงึลูกชาย 

แต่เดิมกัลปพฤกษ์มีชื่อเล่นว่าพฤกษ์ตามผู้เป็นลุง แต่ด้วยวีรกรรม 

อันแสบสัน ท�าให้ทุกคนต่างลงความเห็นว่าควรเรียกขานตามระดับ

ความแสบ

“ไว้ใจลูกเถอะน่าน้องช่อ ถ้าน�้าผึ้งหดัรถให้เทยีนจรงิ ล้มมาผม

เชื่อว่าลูกสาวคนที่สี่ของคณุจะเป็นคนรบัผดิเอง” ราชพฤกษ์ล้อผู้เป็น

ภรรยา เขามักเรียกสายน�้าผึ้งว่าเป็นลูกคนที่สี่ ส่วนเทียนกัลยาเป็น

ลูกสาวคนสดุท้อง

“ค่ะ! แล้วตาพริกก็จะแจ้นมาปลอบน้อง คุณจะได้เห็นหน้า

ลูกชายด้วยใช่ไหมคะ” คนรู้ทันดักสามี ช้องนางและราชพฤกษ์ต่าง

หวัเราะร่วน

“มากด็เีหมอืนกนันะ ตาพรกิยงัไม่เจอกบัเทยีนเลย แม่ว่าถ้าได้

เจอหน้ากัน ตาพริกคงถูกชะตาเหมือนที่แม่รู ้สึก” ช้องนางนึกถึง 

หลานชายที่ไม่ได้กลบัมาเยี่ยมหลายเดอืนแล้ว
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“ถูกชะตาก็ดีค่ะ แต่อย่าได้มาเอาอกเอาใจกันจนเสียคนอย่าง

ยายน�้าผึ้งเลย” ราชาวดบ่ีนเพราะความเอน็ดไูปอย่างนั้นเอง ความจรงิ

แล้วสายน�้าผึ้งอาศยัอยู่ในบ้านนี้อย่างสงบเสงี่ยมเจยีมตวั

“เทียนคงไม่เหมือนน�้าผึ้ง รายนั้นเขาเลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็กแต่

น้อย เออ...เรื่องที่แม่บอกว่าไง แม่ช่อบอกเด็กสองคนหรือยังเรื่อง 

เรียนต่อ” ช้องนางถามถึงเรื่องการศึกษาของเด็กหญิงทั้งสอง แม้จะ

ไม่มสีายเลอืดวงศ์บษุบา แต่คนสงูวยักต็ั้งใจจะส่งเสยีให้เรยีนเทยีบเท่า

ลูกหลาน

“บอกแล้วค่ะ สองคนเขาปฏิเสธเสียงแข็งเชียว เทียนน่ะไม่ 

เท่าไหร่ ช่อเข้าใจว่าเพิ่งมาอยู่ก็เลยเกรงใจ ไม่อยากให้เราเสียเงิน 

เสยีทองไปกบัแก แต่ยายน�้าผึ้งนี่ถงึกบัเป่าปี่บอกคณุแม่ไม่รกัไม่เอน็ดู

เหมอืนเดมิแล้ว ยกเหตผุลล้านแปดมาพูดจนช่อรู้สกึผดิที่คดิไล่ลูกให้

ไปเรยีนไกลถงึองักฤษ”

ราชพฤกษ์ได้ยินดังนั้นจึงระเบิดเสียงหัวเราะพร้อมกับช้องนาง

ที่ตบเข่าฉาดอย่างถูกใจ

“เฮ้อ...เอาเถอะ เขายงัไม่อยากไปกใ็ห้อยูก่บัเราก่อน แต่แม่ยอม

อกีแค่สามปีเท่านั้นนะ หลงัจากนั้นสองคนต้องไปอยู่กบัพี่ๆ  ที่องักฤษ 

บอกเขาว่าเราไม่ได้ให้เขาท�าเพื่อใคร แต่เพื่อตวัเขา อนาคตของเขาเอง

ทั้งนั้น ถ้ายังอ้างว่าเกรงใจก็ไล่ไปเลย บอกไปว่าถ้ายังเกรงใจก็แสดง

ว่าเขาไม่เหน็เราเป็นคนในครอบครวั” ช้องนางบอกเสยีงจรงิจงัซึ่งท�าให้

ทั้งลกูชายและลกูสะใภ้ยิ้มแก้มปร ิดใีจแทนเดก็ทั้งสองที่ได้รบัความรกั

และเอน็ดู

“สงสัยจะมากันแล้วครับ” ราชพฤกษ์บอกหลังจากได้ยินเสียง

รถมอเตอร์ไซค์แล่นมาจอด รถที่สายน�้าผึ้งเข้าใจว่าพี่ชายอย่างคณุพรกิ

ซื้อให้

“หายไปไหนกนัมา” ราชาวดถีามทนัททีี่เหน็หวัด�าๆ โผล่ขึ้นมา
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จากบนัไดหน้าบ้าน 

สายน�้าผึ้งยิ้มแฉ่งให้คนที่นั่งหน้าดอุยู่ตรงหอนั่ง ส่วนเทยีนกลัยา

ยิ้มแหยๆ ด้วยเพราะยังไม่คุ้นกับคุณแม่คนใหม่ ขนาดมาอยู่ที่นี่ได้

หลายเดอืนแล้วกต็าม

หลงัจากมาถงึที่นี่ได้หนึ่งวนั เธอกถ็ูกตามตวัมาพูดคยุ ราชาวดี

ยนืกรานจะให้เธอเรยีกแม่เหมอืนที่สายน�้าผึ้งเรยีก โดยเธอจะมรีาชาวดี

เป็นแม่ ราชพฤกษ์เป็นพ่อ และมีช้องนางเป็นคุณยาย สาเหตุที่ต้อง

เรียกช้องนางว่ายายเพราะพุทธชาดให้เหตุผลว่า เทียนกัลยาเป็น  

‘ฟาเบรกลาส’ หาใช่ ‘วงศ์บษุบา’ หากราชพฤกษ์และราชาวดเีปรยีบ

เสมอืนพ่อแม่ ฟาบโิอ้และลลีาวดกีเ็ป็นเช่นกนั

เทียนกัลยาซาบซึ้งในน�้าใจของครอบครัววงศ์บุษบาที่มีต่อเธอ 

คดิมาตลอดว่าตวัเธอโชคดตีั้งแต่ได้พบการะเกดและพรรษชล

“ขี่รถเล่นแถวๆ นี้แหละค่าแม่ช่อ” สายน�้าผึ้งเป็นคนตอบ

“ขี่รถเล่นอะไรตั้งสองชั่วโมง” ราชาวดดีเุสยีงไม่จรงิจงั

“มันเพลินไปหน่อยค่ะ ก็เทียนน่ะสิคะ ให้น�้าผึ้งพาไปนั่งเล่นดู

ฝรั่งแถวๆ ทางเข้าคุ้ม”

เทยีนกลัยาท�าหน้าเหลอพกัหนึ่ง ก่อนจะค้อนให้ลกูศษิย์ตวัแสบ

ของคุณพริกผู้เลื่องชื่อ ใครกันที่มักพาเธอไปส่องฝรั่งหล่อๆ ถ้าไม่ใช่

ยายน�้าผึ้งขม ทางเข้าคุ้มเป็นถนนเลยีบตดิแม่น�้าซองซึ่งเป็นเส้นทางที่ 

นกัท่องเที่ยวมกัมาพายเรอืคายคั ล่องห่วงยาง

“เกอืบจะเชื่ออยูแ่ล้ว ถ้าไม่มเีรื่องส่องฝรั่งหนุม่หล่อ” ราชพฤกษ์

กระเซ้าอย่างรู้ทนั ก่อนจะถูกสวมกอดโดยคนขี้อ้อน

“แหม...พ่อคูน น�้าผึ้งไม่อยากมองฝรั่งถอดเสื้อโชว์กล้ามเป็น

ลอนผวิขาวจั๊วะน่าเจี๊ยะจรงิๆ ค่า กแ็ค่พาเทยีนไปเปิดหูเปิดตาเท่านั้น

เอง”

ราชาวดค้ีอนปะหลบัปะเหลอืก “แม้แต่ค�าพดูยงัถอดตาพรกิมา 
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ช่อละกลุ้มใจ...” 

คนที่เหลือต่างพากันหัวเราะ ไม่เว้นแม้แต่เทียนกัลยา เธอชัก

อยากพบคุณพริกตัวเป็นๆ บ้างแล้ว ผู้ชายแบบไหนกันนะ...ที่พา 

น้องสาวไปนั่งส่องฝรั่งนุ่งน้อยห่มน้อยล่องห่วงยาง

“คงไม่ได้ไปไกลถึงบลูลากูนใช่ไหม” ราชพฤกษ์ถามอย่าง 

ห่วงใย บลูลากูนคือสถานที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 

วงัเวยีง ซึ่งอยู่ห่างจากคุ้มบษุบาเกอืบสบิกโิลเมตร

“ไม่ไดไ้ปทางนั้นจรงิๆ คะ่ แม้ว่าน�้าผึ้งจะชวน แตเ่ทยีนปฏเิสธ” 

คราวนี้เป็นเทยีนกลัยาที่ตอบค�าถามบ้าง 

สายน�้าผึ้งถลึงตาใส่เพื่อนทันที ราชาวดีเห็นเข้าจึงยิ้ม ดูท่า 

แม่น�้าผึ้งขมจะเจอคู่ปรบัเสยีแล้ว

“เอาเถอะ ถ้าไม่ได้ไปไหนไกลกด็แีล้ว ไปหาข้าวหาปลากนิกนัซะ  

จะบ่ายโมงแล้วคงหวิกนัแย่” ช้องนางตดับท ไม่ให้ลกูชายและลกูสะใภ้ 

บ่นหลานไปมากกว่านี้ 

สองสาวรีบคลานมากอดประมุขของบ้าน โดยที่เทียนกัลยา 

กอดแค่หลวมๆ เพราะยงัไม่คุ้นชนิเหมอืนสายน�้าผึ้งที่กอดแน่นจนคน

สูงวยัต้องท้วงด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้ม

เทียนกัลยาชอบที่นี่ ชอบผู้คน ชอบสถานที่ ชอบความสงบ

ท่ามกลางธรรมชาต ิแม้ว่าลกึๆ แล้วในหวัใจเธอเหมอืนมคีลื่นใต้น�้าที่

พร้อมจะพัดพาทุกความสุขไปจากชีวิต หากการเสียชีวิตของตาสร้าง

รอยร้าวในหัวใจ การพลัดพรากจากน้องสาวก็คงเหมือนมีดนับหมื่น

เล่มปักแทงใจ

ท่ามกลางความสขุความอบอุ่น เทยีนกลัยายงัรู้สกึขมขื่นเสมอ 

อดีต...ไม่เคยตายไปจากหัวใจ พอๆ กับความคิดถึงที่ไม่เคยสร่างซา 

ใบหน้าของดาวเรืองและเสริมยังคงผุดขึ้นมาทุกครั้งที่เธอมีโอกาส 

จมจ่อมอยู่กับห้วงอดีต ช่วงมาอยู่ใหม่ๆ ในแต่ละวันของเทียนกัลยา
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ช่างผ่านไปอย่างยากเย็น แต่ด้วยความรกัของทุกคน ท�าให้เด็กหญงิ 

ฮดึสู้

‘ถ้าเทยีนไม่รกัตวัเอง แล้วเทยีนจะรกัใครได้’

‘ฉันจะคอยอยู่เคียงข้างเทียนเสมอ จะเป็นพี่ เป็นเพื่อน หรือ 

เป็นใครกไ็ด้ที่เทยีนอยากให้เป็น ขอแค่เทยีนลกุขึ้นก้าวไปข้างหน้า’

ทุกค�าพูดของพุทธชาดซึมลึกไปถึงก้นบึ้งหัวใจสาวดอกเทียน  

ทุกครั้งที่คิดว่าไม่เหลือใครแล้ว ในหัวก็มักมีประโยคเหล่านี้ดังขึ้นมา 

เทยีนกลัยาก้มมองมอืตวัเอง มอืน้อยที่ครั้งหนึ่งเคยมมีอืหนาใหญ่คอย

เกาะกมุให้ความอบอุ่น ตลอดการเดนิทางจากเมอืงไทยมายงัวงัเวยีง 

มือน้อยๆ ของเธอถูกเขากอบกุมเอาไว้เสมอ ท่าทีเข้มแข็งที่แสดงให้

การะเกดเหน็ในทแีรกถูกทลายด้วยความห่วงใยของอกีคน

พทุธชาดพดูเหมอืนเข้ามานั่งอยูก่ลางใจ เขาไม่ไต่ถาม แต่คอย 

พร�่าปลอบ

‘ไม่ว่าหนทางข้างหน้าต้องเจอกับอะไร ขอให้เทียนจ�าเอาไว้  

ว่าเทยีนไม่ได้ตวัคนเดยีว อกีไม่นานหรอกเทยีนจะรูว่้าฉนัหมายถงึใคร

บ้าง คนที่จะคอยอยู่เคยีงข้างเทยีน คอยให้ก�าลงัใจ ห่วงใยกนัเหมอืน

อย่างที่คนในครอบครวัรู้สกึต่อกนั’

ชายหนุ่มพูดเอาไว้ไม่ผิด เพียงแค่ระยะเวลาไม่ถึงหกเดือนด ี

ชีวิตที่คิดว่าไม่เหลือใครเลยกลับมีผู้คนมากมายเข้ามาในชีวิตเทียน-

กลัยา นอกจากครอบครวัของราชพฤกษ์แล้ว กย็งัมคีรอบครวัฟาเบร-

กลาส และคนอื่นๆ อกีมากมายที่แสดงความห่วงใยเธอ

ตอนมาที่คุ ้มบุษบาใหม่ๆ สนฉัตรยิ้มให้เธออย่างอบอุ่นใน 

ครั้งแรกที่ได้เจอกนั ส่วนพฤกษ์ลดาตรงเข้ามาสวมกอด คนอื่นๆ กด็ู 

ใจดทีกุคน ยกเว้น...สายน�้าผึ้งที่ท�าหน้าง�้าตั้งแต่แรกเหน็ หน้างอง�้านั้น

ท�าให้ราชาวดอีดกระเซ้าไม่ได้ว่าลกูสาวกลายเป็นตวัอจิฉาเข้าเสยีแล้ว 

น�้าผึ้งหวานเลยกลายเป็นน�้าผึ้งบูดขมจนคนอื่นๆ ต้องคอยโอ๋ รวมถงึ



24  รักคือเธอ

สนฉัตรที่มักจะท�าหน้าดุด้วย ทุกคนในบ้านไม่ได้ท�าให้เทียนกัลยา

อดึอดัแต่อย่างใด แม้ว่าสายน�้าผึ้งจะมที่าทางมนึตงึ

เวลาผ่านไปไม่นาน ท่าทางมึนตึงแปรเปลี่ยนเป็นเห็นใจและ

ห่วงใย สายน�้าผึ้งพบเทียนกัลยาออกมานั่งร้องไห้ตรงนอกชานใน 

คืนหนึ่ง ชีวิตที่เคยพานพบความสูญเสียท�าให้ทั้งสองคนเข้าใจกันได้

เป็นอย่างดจีนกลายมาเป็นเพื่อนสนทิกนัในที่สดุ

“เทยีน...เทยีน! โทรศพัท์ดงัน่ะ” เสยีงของสายน�า้ผึง้ดงัคัน่

ภวงัค์ของเทยีนกลัยา เธอรบีล้วงโทรศพัท์มอืถอืในกระเป๋ากางเกง

“ยายเทยีน! ท�าอะไรอยู่เนี่ย พี่โทร. หาตั้งนานกว่าจะรบัสาย” 

การะเกดแว้ดมาตามสาย

เทยีนกลัยายิ้มแห้งให้โทรศพัท์ ตอนนี้สายน�้าผึ้งผละขึ้นบ้านไป

แล้ว “เทยีนคดิอะไรเพลนิๆ เลยไม่ได้ยนิเสยีงโทรศพัท์ค่ะพี่เกด”

“เฮอะ คิดถึงฝรั่งหนุ่มหล่อแถวนั้นหรือเปล่า ได้ข่าวว่าไปส่อง

หนุ่มกนัทกุวนั” แก้มอมชมพูของเดก็วยัสบิสองปีแดงก�่า

“ไม่จรงิซะหน่อย เทยีนแค่ไปล่องห่วงยาง ไม่ได้ไปส่องฝรั่งอย่าง

ที่ทกุคนเข้าใจ”

“ให้มนัจรงิเถอะ ว่าแต่นี่ท�าอะไรอยู่”

“เทยีนนั่งเล่นอยู่ท่าน�้าค่ะ”

“นั่งเหม่อเดี๋ยวตกน�้าตกท่าไปจะแย่เอา ทหีลงัอย่าไปนั่งคนเดยีว

นะ” เสยีงของคนที่ท�าตวัเป็นแม่แก่มากกว่าพี่สาวช่วยจดุรอยยิ้มกว้าง

บนใบหน้าหมองเศร้า

“พี่เกดขี้บ่นจงั เทยีนละสงสารอ้ายหมอน�้า”

“เชอะ ปากบอกสงสารอ้ายหมอ แต่พอชวนอยู่ด้วยกันไม่ยัก

ตอบรบั หนตีามพดุไปวงัเวยีงจนได้”

“หือ...เทียนหนีตามคุณพุดที่ไหน พี่เกดพูดอะไรก็ไม่รู้ พี่เกด 
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ต่างหากที่วานให้คณุพดุมาส่งเทยีน”

“ไม่หนีเล้ย แล้วใครกันที่จับมือพุดวิ่งขึ้นรถหนีไป” การะเกด

บอกเสียงกลั้วหัวเราะ ภาพเทียนกัลยาและพุทธชาดจับมือกันวิ่งหนี

เธอผดุขึ้นมา

“ก็ตอนนั้นพี่เกดท�าท่าจะอาละวาด แถมยังบอกจะขังเทียนไว้

ในห้อง เทยีนกลวัพี่เกดเปลี่ยนใจเลยให้คณุพดุพาหน ีเอ๊ย พาออกจาก

บ้านเรว็ๆ”

“ย่ะ แก้ตวักนัได้เป็นคุง้เป็นแควแบบนี้แสดงว่าสบายใจขึ้นแล้ว

ใช่ไหม” คนที่คอยโทร. มาสอบถามข่าวอยู่เสมอแสดงความห่วงใย

เหมอืนทกุครั้ง

“ดขีึ้นมากเลยค่ะ ตอนนี้เทยีนอยากพบคณุพรกิจงัเลยค่ะพี่เกด” 

ได้ยนิชื่อกลัปพฤกษ์หลดุออกจากปากสายน�้าผึ้งบ่อยเข้า เทยีนกลัยา

เลยนกึอยากเจอตวัจรงิของชายหนุ่ม

“อีกสองอาทิตย์คงได้เจอกันสักที ทีนี้ได้เจอกันทั้งตระกูลเลย 

ทเีดยีว”

“หืม ทุกคนจะมาที่นี่เหรอคะ แต่...ยังไม่ถึงวันเกิดยายไม่ใช ่

เหรอคะ” เทยีนกลัยาพูดถงึงานวนัเกดิของช้องนางที่จดัขึ้นทกุปี และ

ลูกหลานทั้งตระกูลจะมารวมตวักนั

“ใช่ แต่อัญจะแต่งงานน่ะ ลุงคูนบอกกับแม่พี่ว่าจะพาเทียน 

มาด้วย ไว้เราเจอกนัที่เชยีงรายนะ”

“เอ่อ ค่ะ”

“อ�้าอึ้งอะไร จะถามว่าพดุไปด้วยหรอืเปล่าใช่ไหม”

“โธ่พี่เกดน่ะ เทยีนรู้อยู่แล้วละว่ายงัไงคณุพดุกต็้องไป” เทยีน-

กัลยาโอดครวญอย่างไม่เข้าใจว่าท�าไมการะเกดถึงชอบแซวเธอเรื่อง

พทุธชาดนกั ถ้ารู้ว่าการจบัมอืพากนัวิ่งหนขีึ้นรถจะท�าให้การะเกดแซว

เรื่องนี้ไม่เลกิ วนันั้นเธอคงต่างคนต่างวิ่ง
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“ย่ะ งั้นเจอกนันะ”

“ค่ะ อ้อ...เดี๋ยวค่ะ ขอบคุณส�าหรับโน้ตบุ๊กนะคะพี่เกด เทียน

สญัญาว่าจะเอาไว้ใช้หาข้อมูลความรู้ ไม่เอาไปส่องหนุ่มเดด็ขาด”

“โน้ตบุ๊ก?”

“ค่ะ กโ็น้ตบุ๊กที่ฝากคณุพดุซื้อให้ไงคะพี่เกด”

“อ่า แม่ดอกเทียนแสนซื่อโดนพ่อดอกพุดจอมเจ้าเล่ห์ต้มเข้า

แล้ว” การะเกดครวญมาตามสายอย่างอารมณ์ดี

“หมายความว่าไงคะพี่เกด”

“ก็หมายความว่าพี่ไม่ได้ซื้อ เพราะถ้าพี่ซื้อ พี่ก็ส่งให้จากไทย 

เลยสิ แต่ไอ้ที่เราได้รับน่ะของพุดเขาซื้อให้ แล้วอะไรนะ...ที่รับปาก 

เมื่อกี้น่ะ จะไม่เอาไปส่องรูปหนุ่มเดด็ขาด หมายความว่ายงัไง”

“เอ่อ คุณพุดบอกพี่เกดสั่งค่ะ” คนถูกต้มเสียเปื่อยหน้าแดง  

เธอคงก�าลังรู้สึกเหมือนที่สายน�้าผึ้งรู้สึกต่อกัลปพฤกษ์ ‘...ว่าแต่สาย- 

น�้าผึ้งหน้าแดงด้วยไหมนะ’

“ฮ่าๆ กะแล้วเชยีวว่าพดุคงหาตวัตายตวัแทนหลงัจากพี่แต่งงาน 

อีกหน่อยพุดคงคุมเทียนแจ ทีนี้ละ...แม่ดอกเทียนเอ๋ย หาผัวยากค่ะ 

ฟันธง!” คนเคยโดนคมุตวัแจมาก่อนฟันธง

“พี่เกดน่ะ อย่ามาขู่เทยีนนะ แถวนี้ฝรั่งเยอะแยะ” เป็นเพราะ

คุ้นเคยและผูกพันกันมากกว่าเดิม เทียนกัลยาจึงกล้าต่อปากต่อค�า 

พูดท�านองนี้กบัการะเกด

“ว้าย...ตั้งแต่สนทิกบัยายน�้าผึ้งปากดขีึ้นเยอะ อกีหน่อยคงแผลง

ฤทธิ์ให้ป้าช่อกบัลงุคนูกลุม้ที่ลูกสาวสองคนสดุท้องจ้องแต่จะหาผวัฝรั่ง”

“พี่เกดดด...เทียนแค่พูดเล่นเท่านั้น ไม่อยากได้แฟนฝรั่งจริงๆ 

ซะหน่อย” คนโดนแซวเถยีงกลบัหน้าแดง แม้จะรู้ว่าการะเกดพูดเล่น 

แต่เธอหน้าแดงจรงิ เพราะยายน�้าผึ้งขมมกัพาเธอไปส่องหนุม่ฝรั่งบ่อยๆ 

ที่วงัเวยีงนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นฝรั่งมงัค่า ส่วนคนไทยและเกาหลี
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ก็เยอะพอกัน วันดีคืนดีสายน�้าผึ้งยังเคยชวนเธอไปเป็นผู้ช่วยไกด ์

น�าเที่ยวบรษิทัคนรู้จกักนัด้วย

การไปเป็นผู้ช่วยไกด์วันแรกท�าให้เทียนกัลยาถูกหนุ่มต่างชาติ

จบี แม้จะอายอุานามเพยีงสบิสองปี แต่ทั้งเทยีนกลัยาและสายน�้าผึ้ง

ต่างมีใบหน้าที่ฉายแววว่าอีกไม่กี่ปีจะกลายเป็นสาวสวย หลังจาก 

วนันั้นเทยีนกลัยากไ็ม่ไปเป็นไกด์น�าเที่ยวอกี สายน�้าผึ้งกเ็ลกิเหมอืนกนั 

เพราะสนฉตัรจบัได้และดคุ่อนข้างแรง

หลงัจากวางสายจากการะเกด เทยีนกลัยากห็นัมานั่งจ้องโน้ตบุก๊ 

ที่วางอยู่ข้างกายตาไม่กะพรบิ

“คุณพุดคงอึดอัดหากจะขอเป็น ‘พี่ชาย’ ตรงๆ” เด็กหญิง 

พึมพ�าก่อนจะยิ้มกว้าง ได้ยินสายน�้าผึ้งพูดถึงกัลปพฤกษ์บ่อยเข้า  

เธอกช็กัอยากมพีี่ชายเป็นของตวัเองบ้างแล้ว

รอยยิ้มหวานค่อยๆ หบุลงเมื่อใบหน้าของน้องสาวผดุขึ้นมาใน

ห้วงค�านึง ดวงตาสีน�้าตาลล้อมกรอบด้วยขนตาหนามีน�้าจับคลอ  

เทยีนกลัยาให้สญัญากบัตวัเองว่า นอกจากจะตามหาพ่อแม่ที่แท้จรงิ

แล้ว เธอจะพยายามตามหาดาวเรอืงด้วย

“พี่หวังว่าดาวน้อยของพี่จะมีความสุขกับครอบครัว หากมี

วาสนาต่อกนั...สกัวนัหนึ่งเราจะต้องพบกนัอกี พี่สญัญาว่าจะตามหา

ดาว จะกอดดาวแน่นๆ อย่างที่ดาวชอบให้พี่ท�า...พี่สญัญา”

สายลมพัดพาใบไผ่แห้งให้ปลิวตกลงไปบนผืนน�้า ไผ่ใบน้อย 

หมุนวนก่อนจะลอยเอื่อยไปตามกระแสน�้า ทิ้งให้คนใจลอยมองตาม

มนัไปจนลบัตา...
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แสงแดดอุ่นๆ ทอจับต้นชาเขียวขจีที่ปลูกโค้งตามสันเขา

ลดหลั่นเป็นขั้นบันไดยาวสุดลูกหูลูกตา เทียนกัลยาที่เดินทางมาร่วม

งานแต่งงานของอัญชันและเทียบศิขรพร้อมครอบครัวราชพฤกษ์จ้อง

มองเจ้าสาวในชุดไทยดุสิต ตัวเสื้อสีม่วงเม็ดมะปรางปักลวดลาย

ดอกไม้โบราณงามแปลกตา เทียนกัลยายอมรับกับตัวเองว่าเธอเห็น

ชดุแต่งงานมาไม่มากนกั แต่สิ่งที่มั่นใจตอนนี้คอืชดุที่อญัชนัสวมงดงาม

จนเธอประทบัใจ พธิแีต่งงานในวนันี้เป็นไปอย่างเรยีบง่ายใต้ต้นก้ามปู

ต้นใหญ่บนเนินซึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา ใช่ว่าชุดแต่งงานอัญชัน 

จะสวยอย่างเดยีว บรรยากาศรอบๆ กส็วยด้วย เป็นครั้งแรกที่เทยีน-

กลัยาได้มาร่วมงานแต่งงานกลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติ

สินสอดทองหมั้นเป็นอีกอย่างที่ท�าให้ผู้มาร่วมงานฮือฮาพูดกัน

ไม่ขาดปาก หลายคนแซวว่าพ่อเลี้ยงสงิห์แห่งไร่พนาลหีมดตวักค็ราวนี้ 

เอง เจ้าบ่าวยิ้มรับค�าแซวด้วยสีหน้าสดชื่น และที่ฮือฮาไปกว่านั้น

เหน็จะเป็น ‘รถล้อเลื่อน’ ที่เป็นหนึ่งในสนิสอด เทยีนกลัยาและสาย- 

น�้าผึ้งถึงกับหลุดหัวเราะตอนเห็นเจ้ารถล้อเลื่อนสี่คันมีกระป๋องนม 

ผูกรบิบิ้นสชีมพูหวานแหววห้อยท้าย

“พอร์ช บีเอ็มดับเบิลยู บีเอ็มเอกซ์นั่นพอรู้ แต่เอทีคืออะไร 

2
ตระกูลดอกไม้
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เทยีนรู้ไหม” สายน�้าผึ้งที่ตวัตดิกบัเทยีนกลัยากระซบิถาม

“ไม่รู้สิ รถยี่ห้ออะไรใช้อักษรย่อว่าเอทีบ้างล่ะ” เทียนกัลยา 

ส่ายหน้าแล้วเป็นฝ่ายถามคนื

“ไม่รู้เหมือนกัน รู้แต่ว่าแฟนพี่อัญนี่ตลกร้ายเนอะ ดูหน้าลุง 

ฟาบี้สแิด๊งแดง” 

เทยีนกลัยากลั้นยิ้มขบขนั เธอได้เข้าไปฝากเนื้อฝากตวักบัฟาบโิอ้ 

และลลีาวด ีรวมถงึญาติๆ  คนอื่นๆ ตั้งแต่เมื่อวาน และเป็นไปอย่างที่

พทุธชาดเคยพูดเอาไว้

เธอไม่ได้อยู่ตวัคนเดยีวอกีต่อไปแล้ว

“ซุบซิบอะไรกันสองสาว” เป็นเสียงของกัลปพฤกษ์ที่ท�าท่าจะ

โอ๋เทยีนกลัยาตั้งแต่แรกพบ ชายหนุม่พะเน้าพะนอถามว่าเธอขาดเหลอื

อะไรบ้าง เดี๋ยวพี่พริกจะจัดหามาให้ ครั้นเทียนกัลยาปฏิเสธ เจ้าตัว 

กท็�าหน้าหงอย บอกเทยีนกลัยาเหน็เขาเป็นคนอื่น

“เปล่าค่ะ แค่บอกว่าแฟนพี่อัญเป็นคนตลก” สายน�้าผึ้งพยัก- 

พเยดิไปทางรถล้อเลื่อน

“อ้อ” กลัปพฤกษ์ยิ้มก่อนจะหวัเราะในล�าคอ เขากอ็ดข�าไม่ได้

“ว่าแต่เอทแีปลว่าอะไรคะพี่พรกิ”

“เดก็โง่...กท็มีอญัชนัไงเล่า” 

เดก็สองคนที่โดนค่อนว่าโง่ยิ้มกว้าง ไม่ถอืสาเพราะรูว่้าชายหนุม่

พูดด้วยความเอน็ดู

“พี่สงิห์น่ารกัจงัเลยนะคะ” สายน�้าผึ้งชมเปาะ นอกจากเทยีบศขิร 

จะน่ารกัแล้วยงัหล่อมั่กมาก

“นี่แน่ะ!” มะเหงกลูกย่อมหล่นตุ้บที่กลางกระหม่อมสายน�้าผึ้ง 

“บอกกี่ทแีล้วว่าห้ามจ้องผู้ชาย”

“โอ๊ย! กต็ดิมาจากพี่พรกินั่นแหละ เทยีนเองกจ้็อง ท�าไมไม่แจก

มะเหงกบ้างล่ะ”
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เทยีนกลัยาหน้าเหลอ ยิ้มแห้งๆ ให้กลัปพฤกษ์

“ยังไม่สนิทมาก ขอเวลาอีกหกเดือน เดี๋ยวได้กินมะเหงก 

เท่ากนั”

“งั้นเทียนจะไม่สนิทกับพี่พริก” เทียนกัลยารีบออกตัว อมยิ้ม

เมื่อเหน็ใบหน้าเอาเรื่องของชายหนุ่มที่ตั้งตนจะเป็นพี่ชาย

“กล็องส ิคอยดูเถอะ เธอจะรกัพี่มากกว่าคนอื่นๆ เหมอืนยาย

น�้าผึ้ง” 

ทั้งเทียนกัลยาและสายน�้าผึ้งต่างหัวเราะ ลึกๆ เทียนกัลยา 

ชักชอบกัลปพฤกษ์ เขาเป็นกันเอง ชอบเอาอกเอาใจเหมือนเธอเป็น

น้องสาวจริงๆ แต่เรื่องที่จะ ‘รัก’ มากกว่าคนอื่นๆ นั้น เทียนกัลยา 

ยงัไม่แน่ใจ

ริมฝีปากอิ่มสีชมพูคลี่ยิ้มยามสานสบตากับพุทธชาด พอ

ชายหนุ่มพยักหน้าเป็นเชิงให้เข้าไปหา เทียนกัลยาก็ลุกแต่โดยดี จึง 

ไม่เห็นสีหน้าของกัลปพฤกษ์และสายน�้าผึ้ง พุทธชาดยืนรอเด็กหญิง 

อยู่ข้างซุ้มขนมไทยที่จดัวางได้อย่างน่ารบัประทาน

“กนิอะไรหรอืยงัเรา”

“เมื่อเช้ากนิข้าวมาแล้วค่ะ” เดก็หญงิวยัสบิสองปีตอบชายหนุม่

วยัยี่สบิเจด็ ท่าทางอดึอดัในครั้งแรกที่พบกนัค่อยๆ หายไป คงเหลอื

แต่รอยยิ้มและค�าตอบฉะฉานซึ่งยงัเจอืความขวยเขนิเอาไว้

“งั้นตักขนมไปกินกันทางโน้นเถอะ ตรงนี้คนเยอะเกินไป”  

ชายหนุม่ยื่นจานให้ ก่อนหนัไปหยบิเครื่องดื่มและเดนิไปนั่งรอ ‘ตรงโน้น’  

ซึ่งห่างออกไปพอสมควร พทุธชาดเลอืกนั่งตรงม้านั่งสขีาว ดวงตาคม

สีฟ้าทอดมองไปยังวิวกว้างด้านหน้า สีเขียวขจีของต้นชานับพันไร ่

บวกกบัอากาศที่เยน็ก�าลงัดสีร้างความรู้สกึปลอดโปร่ง

“มาแล้วค่ะคณุพดุ”
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พุทธชาดขยับให้ร่างบางที่สวมเสื้อผ้าไหมแขนทรงกระบอก

พร้อมกบันุ่งซิ่นลาวสชีมพูเหมอืนกบัตวัเสื้อ ดูแล้วน่ารกัสมวยัมานั่ง 

“เรยีนเป็นยงัไงบ้าง” ชายหนุ่มถามขึ้นหลงัจากที่ร่างบางนั่งลง

ข้างกาย

“กด็ค่ีะ ตอนแรกๆ กต้็องปรบัตวัเหมอืนอย่างที่เล่าให้คณุพดุฟัง

ทางโทรศพัท์” เทยีนกลัยาตอบพร้อมส่งยิ้มสดใสให้ชายหนุ่ม 

พุทธชาดเห็นดังนั้นจึงเบาใจ ยอมรับว่าหลายเดือนมานี้เขา 

ห่วงความรู้สึกของคนข้างๆ มาก แววตาโศกเศร้าหลอกหลอนให้เขา

นอนไม่หลบั แต่ได้เหน็เธอยิ้มอย่างนี้แล้วเขากส็บายใจ

พุทธชาดเห็นด้วยที่เทียนกัลยาได้ไปอยู่ในอุปการะของครอบ- 

ครวัผูเ้ป็นลงุ หากจะให้อยูก่บัการะเกดกเ็หน็ว่าไม่น่าจะดแูลกนัได้ดนีกั 

เพราะการะเกดเองกต้็องปรบัตวัหลายเรื่องหลงัจากแต่งงานกบัพรรษ-

ชล ตอนแรกน้องสาวฝาแฝดเสนอว่าให้เทียนกัลยาไปอยู่กับพ่อแม ่

เขาที่สเปน ชายหนุม่ยอมรบัว่าเหน็ดด้ีวย หากเจ้าตวัไม่ออกปากอยาก

มาอยูล่าวเสยีก่อน ซึ่งทกุอย่างมนัดกีว่าที่คดิไว้ เทยีนกลัยามสีายน�้าผึ้ง

คอยเป็นเพื่อน มคีรอบครวัใหม่...ที่ส�าคญัที่สดุคอืมรีอยยิ้มที่สดใส

“คณุพดุกนิลูกชบุไหมคะ เขาปั้นเป็นรูปดอกไม้ด้วย” มอืน้อย

ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลูกชบุรูปดอกทานตะวนัสเีหลอืงขึ้น พทุธชาดมองตาม

แล้วยิ้มมมุปาก

“เขาไม่ยกัปั้นเป็น ‘ดอกเทยีน’ บ้าง”

“คณุพดุอยากกนิลูกชบุดอกเทยีนเหรอคะ” ค�าถามใสซื่อยงัให้

ใบหน้าหล่อเหลามสีแีดงเรื่อ 

เทยีนกลัยานิ่วหน้าเมื่อเหน็ชายหนุ่มหน้าแดง พทุธชาดนบัเป็น

ชายหนุ่มรูปงาม เขาหล่อกว่าฝรั่งที่สายน�้าผึ้งพาเธอไปดูเสยีอกี “แต่

ดอกเทยีนคงป้ันเป็นลกูชบุยากนะคะ กลบีบางๆ คงป้ันยากน่าด”ู เธอ

พูดพลางนกึถงึลกัษณะดอกไม้ที่เป็นชื่อของตวัเอง ‘ดอกเทยีน’ ที่สวย
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เรยีบๆ และปลูกง่าย

“อร่อย” พทุธชาดบอกหลงัจากรบัลูกชบุมากนิ “ว่างๆ เรากไ็ป

หัดท�าบ้างสิ จะได้รู้ว่าลูกชุบดอกเทียนปั้นยากจริงไหม แล้วอย่าลืม

ถ่ายรูปส่งให้ดูด้วยล่ะ”

ใบหน้าน่ารักงอง�้า “เดี๋ยวเกิดเทียนปั้นไม่สวย แต่บอกว่ามัน

อร่อย คณุพดุกจ็ะหาว่าเทยีนโม้”

“งั้นกไ็ปหดัท�าเอาไว้ คราวหน้าเจอกนัจะได้ท�าให้ชมิ”

“คณุพดุสญั...เอ่อ รบัปากแล้วนะคะว่าจะชมิลกูชบุที่เทยีนท�า” 

ค�าพูดของเทยีนกลัยาสะดดุไปนดิพร้อมๆ กบัที่ใบหน้าสลดลง

“อมื ฉนัรบัปาก” มอืหนาเอื้อมไปยหีวัสวย ไม่ใช่การหยอกเย้า 

แต่เป็นการปลอบประโลม พทุธชาดรูว่้าเทยีนกลัยาฝังใจกบัค�าสญัญา

ที่ให้ไว้กับดาวเรือง เทียนกัลยาไม่ได้บอกใคร แต่การะเกดน้องสาว

ฝาแฝดของเขาได้ยินเด็กหญิงละเมอเพ้อหาผู้เป็นน้อง ตัดพ้อต่อว่า 

ตวัเองที่ไม่สามารถรกัษาสญัญาซึ่งให้ไว้แก่น้องสาว

ถงึกระนั้นพอการะเกดออกปากไต่ถามเรื่องราวเกี่ยวกบัผูเ้ป็นตา 

เทียนกัลยาก็ไม่เคยหลุดพูดออกมาแม้สักครึ่งค�า บอกแต่เพียงว่า 

ไม่ทราบ เธอเหน็แค่ไฟไหม้บ้าน และไม่ยอมปรปิากเล่าเรื่องที่คยุกบัเสรมิ 

ก่อนหน้าที่บ้านทั้งหลงัจะลกุไหม้

ตอนพาเทียนกัลยาไปส่งที่วังเวียง พุทธชาดคอยพร�่าปลอบ

เทยีนกลัยาตลอดการเดนิทาง หลงัออกจากบ้านการะเกด ท่าทเีข้มแขง็ 

ของเดก็หญงิกค็่อยๆ ทลายลง จนกระทั่งเหลอืเพยีงสหีน้าหวาดกลวั

และน�้าตา พุทธชาดเดาไม่ผิด...เด็กอายุสิบสองอย่างเทียนกัลยาหรือ

จะไม่กลวั ตวัจะไปไหน อยูก่บัใคร ชวีติต่อไปจะเป็นอย่างไร หลากหลาย 

ความรูส้กึที่พทุธชาดคดิแทนเดก็หญงิที่เกอืบตกอยูใ่นอปุการะ ถ้าเพยีง

เธอไม่ยนืกรานอยากไปอยู่วงัเวยีง

เพราะค�าปลอบที่พร�่ากล่อมตลอดการเดนิทางก่อนถงึคุม้บษุบา
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ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มวัยยี่สิบเจ็ดปีกับเด็กหญิงวัย 

สิบสองขยับเข้าหากันทีละนิด เทียนกัลยายึดเอาพุทธชาดเป็นหลัก 

ก่อนจะโผเข้าหาอ้อมกอดของครอบครัววงศ์บุษบา แม้จะเป็นเวลา 

น้อยนิดที่ยื้อยึดหนุ่มดอกไม้เป็นที่พึ่งทางใจ แต่เทียนกัลยาก็ไม่อาจ 

ลืมได้ ราวกับเหตุการณ์นั้นแทรกซึมลึกเข้าสู่ก้นบึ้งหัวใจ ท�าให้เธอ 

จารจ�ามนัได้อย่างขึ้นใจ

“คณุพดุคะ”

“ครบั” พทุธชาดเลกิคิ้ว มองใบหน้าน่ารกัที่ตอนนี้ขึ้นสแีดงก�่า 

ความเพยีรพยายามตดิต่อเทยีนกลัยาทกุสปัดาห์ไม่เสยีเปล่า...เธอไว้ใจ

เขามากขึ้น

“พี่พรกิรกัน�้าผึ้งอย่างน้อง เอ่อ...” เจ้าของเสยีงใสอกึอกั 

เทยีนกลัยาก้มหน้างดุหลบดวงตาคม พทุธชาดใช้นิ้วดนัปลาย

คางมนเลก็ขึ้น บงัคบัให้อกีฝ่ายจ้องตากนั...

“นายพรกิรกัน�้าผึ้งอย่างน้องแล้วยงัไง”

“คุณพุดจะรักเทียนอย่างที่พี่พริกรักน�้าผึ้งได้ไหมคะ” เพราะ 

ไม่เคยลมืวนัคนืที่มเีขาคอยอยูใ่กล้ๆ เทยีนกลัยาจงึพดูออกไปแบบนั้น 

ต่อให้มคีรอบครวัวงศ์บษุบาคอยอยูเ่คยีงข้าง แต่ไม่ว่าอย่างไร...คนแรก

ที่เทียนกัลยาอยากได้ความรักรองจากผู้เป็นตา ดาวเรือง การะเกด 

และพรรษชลกเ็หน็จะเป็นพทุธชาด

“แล้วเทยีนอยากให้ฉนัรกัเทยีนไหม” คนโตกว่าย้อนถาม

“อยากค่ะ เทียนอยากให้คุณพุดรักเทียน เพราะ...” ใบหน้า 

น่ารักก้มงุดอีกครั้ง ไม่รู้อย่างไร...เทียนกัลยารู้สึกว่าดวงตาคมสีฟ้า 

ที่สานสบวาววบัขึ้น

“เพราะอะไร” พทุธชาดเชยคางมนขึ้นอกีครั้ง

“เพราะ...เทยีนกจ็ะรกัคณุพดุเหมอืนกนั”
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งานแต่งงานที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายจบลงด้วยดี ทว่า 

ครอบครัวฟาเบรกลาสกลับเกิดเรื่องยุ่ง เมื่อมหาเสน่ห์น้องชายคน 

สุดท้องของบ้านดันปากโป้งคายความลับเรื่องที่ตนกับพี่ชายต้องการ

เปิดกาสโินต่อหน้าฟาบโิอ้ผูเ้ป็นพ่อ หลงัจากที่โวยวายกอดขาผูเ้ป็นพ่อ

เกี่ยวกบัเรื่องเงนิค่าผ่านประตูที่มแีต่แบงก์ยี่สบิ

“ไอ้เชี่ยเหน่ มสีกัเรื่องไหมที่มงึไม่ปากโป้ง” มหาโชคแฝดคนพี่

ง้างเท้าจะถบีน้องชาย 

“อย่าบอกนะว่าที่ไม่เรียนต่อเพราะจะไปท�าธุรกิจบ้าๆ นี่” คน

เป็นพ่อตวาดเสยีงดงัลั่น มองลูกชายสามแฝดวยัยี่สบิเอด็ด้วยสายตา

ดุดัน ฟาบิโอ้และลีลาวดีมีลูกด้วยกันทั้งหมดแปดคน บัวสวรรค์เป็น

ลูกสาวคนโต ตามด้วยบุษบา อัญชัน เจเรมี พุทธชาดกับการะเกด 

ซึ่งเป็นแฝดสอง และสามแฝดอย่างเฟอร์นนัโด มหาโชค ฟานซสิโคร์ 

มหาลาภ และฟิลลปิเป้ มหาเสน่ห์

“ไอ้เหน่เป็นคนต้นคดิครบั” มหาโชคตอบแล้วลกุวิ่งไปพร้อมกบั

มหาลาภ ทิ้งให้มหาเสน่ห์รบักรรมคนเดยีว

“ไอ้พี่บ้า รกักูจรงิจริ๊ง...” คนหนไีม่ได้โอดครวญ

พทุธชาดถูกตามตวัหลงัจากนั้น ชายหนุ่มนิ่วหน้ามองน้องชาย

ที่นั่งกบัพื้น โดยมมีอืของผูเ้ป็นพ่อยดึคอเสื้อด้านหลงัเอาไว้ เขาบรรยาย

สหีน้าของมหาเสน่ห์ตอนนี้ไม่ถูก เอาเป็นว่า...เหมอืนคนโดนจบักรอก

ยาเบื่อน่าจะใกล้เคียงที่สุด หนุ่มดอกไม้ยิ้มยามน้องชายส่งสายตา 

ออดอ้อนมา ถ้าท�าเสียงหงิงๆ ในล�าคอ เขาคงอดเดินไปลูบศีรษะ 

มหาเสน่ห์ไม่ได้

“โชคกบัลาภไปไหนครบั” พทุธชาดถามถงึคนที่น่าจะเกี่ยวข้อง

กบัเรื่องที่เขาต้องรบัรู้ต่อจากนี้

“หนไีปแล้ว” ฟาบโิอ้บอกเสยีงดุ

“แล้วคณุป๋าตามผมมามอีะไรหรอืเปล่าครบั”
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“ไอ้พวกนี้มนัจะเปิดกาสโิน”

คิ้วหนาที่พาดรับกับดวงตาเลิกขึ้น ก่อนจะเบนสายตาไปทาง

น้องชายคนสดุท้อง

“ก็เค้าชอบของเค้า” มหาเสน่ห์ออดเสียงอ่อย เขาและพี่ชาย

ฝาแฝดต่างชอบการพนนัขนัต่อมาตั้งแต่ยงัเลก็ ทั้งสามคนมคีวามฝัน

อยากเปิดกาสิโนเป็นของตัวเอง และวันนี้ก็ถึงเวลาต้องเริ่มสร้างฝัน 

ให้เป็นจรงิ

“แล้วยังไง นายชอบนายก็ไปเล่นได้ ไม่เห็นต้องไปท�าธุรกิจ 

แบบนี้” พทุธชาดไม่เหน็ด้วยที่น้องชายอยากเปิดกาสโิน ธรุกจินี้เสี่ยง

เกินไป แถมยังต้องแข่งขันกับคู่แข่งอีกมากมาย มันไม่ต่างอะไรกับ 

เดนิเข้าไปในดงมาเฟีย หรอืการไปเป็นมาเฟียนั่นละ

“แต่เหน่ไม่ชอบท�าธุรกิจโรงแรมอย่างเดียวไง ปรึกษากับโชค  

ลาภแล้วว่าจะเปิดเป็นโรงแรมกึ่งกาสโิน แล้ว...เหน่กจ็ะเปิดผบัเป็นของ 

ตวัเอง”

“สรปุว่าจะเลวกนัครบวงจร” ฟาบโิอ้แทรกขึ้นอย่างเหลอือด

“ใจเย็นก่อนครับคุณป๋า” พุทธชาดห้ามผู้เป็นพ่อ อย่างไรเสีย 

มหาเสน่ห์ก็น้องชาย เขาไม่อยากให้พ่อลงไม้ลงมือกับน้อง แม้ว่า 

เรื่องนี้มหาเสน่ห์สมควรจะโดนกระทบืกต็ามเถอะ

“ฝากพุดจัดการให้ด้วย ป๋าไม่อยากพูดกับมันตอนนี้ ยังไงป๋า 

กย็นืกรานไม่ให้ทนุ กจิการโรงแรมของป๋าเยอะแยะ ไม่เหน็จ�าเป็นต้อง

ไปท�าธรุกจิแบบนั้น” 

ความเสี่ยงจากธุรกิจที่สามแฝดหวังจะลงทุนท�าให้ผู้เป็นพ่อ 

ไม่เห็นด้วย หากสามหนุ่มยืนกรานจะท�า เขาก็จะไม่ให้ทุนไปสร้าง

สถานที่แบบนั้น ฟาบิโอ้เคยมีหุ้นส่วนในกาสิโนตอนยังหนุ่ม จึงรู้ว่า

ธรุกจิด้านนี้เสี่ยงขนาดไหน ศตัรูกเ็ยอะ คู่แข่งกแ็ยะ มแีต่เรื่องวุ่นวาย

ไม่หวาดไม่ไหว
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“เจมี่ช่วยด้วยนะ เหน่อยากสร้างกาสโินจรงิๆ” คล้อยหลงัผูเ้ป็น

พ่อ มหาเสน่ห์คลานเข่ามากอดขาพี่ชาย ใบหน้าหล่อเหลาน้อยกว่า 

พี่ชายแนบกับต้นขาแกร่ง ท่าทางอ้อนแบบเถื่อนๆ ท�าให้พุทธชาด 

ถอนหายใจ

“คณุป๋าไม่เหน็ด้วย พี่เองกไ็ม่เหน็ด้วย” คนใจเยน็บอก ยอมรบั

ว่าช่วงนี้นอกจากห่วงเทยีนกลัยากย็งัห่วงพวกมหาทั้งสามด้วย พกัหลงั

ทั้งสามคนชอบสุมหัวพูดคุยอย่างกับวางแผนก่อวินาศกรรม ซึ่งมัน 

กจ็รงิอย่างที่เขากลวั

สร้าง ‘กาสโิน’ นี่มนัหายนะชดัๆ!

“เจมี่...” มหาเสน่ห์ยงัคงออดอ้อน พี่น้องคนอื่นๆ มกัเรยีกชื่อ

เล่นพทุธชาดว่าพดุ แต่เขาเรยีกชื่อเล่นภาษาองักฤษเพราะเคยปาก

“จะเอาเงนิทนุที่ไหนมาสร้าง มนัไม่ใช่แค่ร้อยล้านหรอกนะเหน่” 

คนที่กมุบงัเหยีนดูแลธรุกจิโรงแรมของตระกูลบอกอย่างอ่อนใจ

“เพราะงั้นเค้าถงึต้องขอร้องพี่ชายอย่างเจมี่ไง คยุกบัคณุป๋าให้

น้องด้วยน้า...” คนทรงเสน่ห์ยงัคงออดอ้อนได้น่าขนลกุ 

พุทธชาดขยับขาออก หากเป็นตอนเด็กๆ สักสิบขวบเขาจะ 

ไม่ว่าเลย แต่นี่อายยุี่สบิเอด็ปี แล้วมหาเสน่ห์ยงัท�าหน้าอ้อนได้แบบ...

น่าขนลกุ!

สีหน้ากระอักกระอ่วนของพี่ชายยังให้คนทรงเสน่ห์ยิ้มแป้น 

อหีรอบนี้คงหนไีม่รอด ถงึจะไม่ได้สนทิกบัพทุธชาดอย่างมหาโชคและ

มหาลาภ แต่มหาเสน่ห์มั่นใจว่าพี่ชายรักและหวังดีกับพวกเขาไม่แพ ้

พี่น้องคนอื่นๆ

“เสียเวลาเปล่า ยังไงคุณป๋าก็ไม่ใจอ่อนหรอก ไปหาวิธีอื่นมา

เถอะ”
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ค�าพูดของพทุธชาดเสมือนการจดุชนวนระเบดิ มหาเสน่ห์

เข้าไปก่อกวนขอทนุจากบรรดาพี่เขยอย่างลกัษณะปรชีา คาว ีพรรษชล 

และเทียบศิขร ทุกคนต่างปฏิเสธเพราะไม่เห็นด้วยที่หนุ่มๆ อยากท�า

ธุรกิจนี้ คาวีถึงกับออกปากจะยกโคเนื้อให้ห้าร้อยตัว หากมหาเสน่ห์

ล้มเลกิความคดิ แล้วแบ่งที่ดนิให้น้องภรรยาเลี้ยงโคอยู่หลงัฟาร์ม แต่

ไม่ว่าอย่างไร สามมหากย็งัยนืกรานอยากท�าธรุกจิกาสโิน

เหตุการณ์ยกระดับความเลวร้ายขึ้นอีกเมื่อมหาเสน่ห์ดันออก 

ปากร้องขอให้ฟาบิโอ้แบ่งสมบัติ แถมยังขู่ตบท้ายด้วยว่าหากไม่แบ่ง 

สมบัติให้ ทั้งสามคนจะท�าตัวเสเพล ท�าเรื่องร้ายๆ ให้เสียชื่อเสียง 

วงศ์ตระกูล และสดุท้ายจะอยู่เป็นลูกแหง่งอมอืงอเท้าขอเงนิผู้เป็นพ่อ

ใช้ไปตลอดชวีติ

ฟาบโิอ้ถงึกบัต้องลากลูกชายกลบัสเปนก่อนก�าหนด พทุธชาด

แยกตัวมาลาทุกคน รวมถึงเทียนกัลยาด้วย ครอบครัวราชพฤกษ์จะ

กลับลาวในอีกสามวัน เพราะราชพฤกษ์ตั้งใจพาลูกหลานอยู่เที่ยว

เชยีงรายก่อน

“ไปช่วยพ่อจดัการกบัไอ้แสบพวกนั้นเถอะ เดี๋ยวลงุจะดแูลเทยีน

ให้เอง พดุไม่ต้องเป็นห่วงหรอก” ผู้เป็นลงุบอกแก่หลานชาย เข้าใจว่า

พทุธชาดห่วงเทยีนกลัยาเหมอืนที่กลัปพฤกษ์ห่วงสายน�้าผึ้ง

“ยงัไงกเ็บามอืหน่อยนะ อย่างไรเสยีพวกนั้นกน็้อง เกเรไปบ้าง

กต็้องค่อยๆ บอก ค่อยๆ สอนกนันะลูก” ช้องนางโอบกอดหลานชาย

ที่เข้ามาซบหน้ากบัอก

“มีน้องอย่างพวกมหาท�าเอาผมเหนื่อย” คนเป็นพี่ชายออด  

ชายหนุ่มท�าแบบนี้เฉพาะกับลีลาวดีและช้องนางผู้เป็นยายเท่านั้น  

คนอื่นๆ ได้เห็นเข้าถึงกับอดยิ้มไม่ได้ โดยเฉพาะเทียนกัลยาที่ยืนท�า 

ตาโต

“เอาน่า เราเป็นพี่ชายกต็้องดูแลน้อง”
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“น้องสาวดูแลง่ายกว่าน้องชายตั้งแยะ” หนุ่มดอกไม้บ่นอุบ  

อยู่ต่อหน้าช้องนางเขามกัรู้สกึเหมอืนกลบัไปเป็นเดก็

“ตอนนี้เหลอืแต่น้องชายแล้วที่พดุต้องดูแล น้องสาวพี่สาวเขา

มีคนดูแลหมดแล้ว ยังไงก็อดทนหน่อย ยายเชื่อว่าเรื่องทุกอย่างมัน 

จะคลี่คลายไปด้วยดเีพราะ...พดุ”

คิ้วหนาขมวดเข้าหากัน ก่อนแหงนใบหน้าสบตาผู้เป็นยาย  

แววตาอ่อนแสงที่เจอืความรกัและเอน็ดูท�าให้ชายหนุ่มคลี่ยิ้ม

“กต็้องเพราะผมอยู่แล้ว เพราะผมเป็นพี่ชายของพวกตวัแสบ”

ช้องนางลบูศรีษะหลานชาย พลางนกึต่อว่าหลานชายสามแฝด

ในใจ ขนาดมีแบบอย่างที่ดีอย่างพุทธชาด มหาโชค มหาลาภ และ

มหาเสน่ห์ก็ไม่เอาเป็นแบบอย่าง กลับท�าตัวนอกคอกเกเรกันสุดโต่ง

ราวกบัพี่ชายได้ช่วงชงิทกุอย่างที่ดงีามไปหมดแล้ว

“ดูแลน้องนะพุด แล้วก็อย่าลืมเหลียวมองผู้สาวไปด้วย ยาย

อยากเหน็หลานสะใภ้” ผูเ้ป็นยายกระเซ้าหลานชาย การะเกดแต่งงาน

ไปแล้ว หล่อนก็หวังให้พุทธชาดพบคนที่รัก หลังจากปกป้องดูแล 

น้องสาวมาหลายปี

“เกิดเรื่องขึ้นแบบนี้ อีกหลายปีกว่าผมจะมีเวลาเหลียวมองไผ 

ผู้สาวที่ยายว่าคงหนไีปแต่งงานกบัคนอื่นหมดแล้วละครบั” ชายหนุ่ม

ตอบกลบัเป็นภาษาท้องถิ่นที่มกัใช้พูดกบัผู้เป็นยายเสมอ

“กช็่วยน้องแก้ปัญหาไป มองไปส”ิ

พุทธชาดส่ายหน้าก่อนเบนสายตาไปยังสาวน้อยที่ยืนท�าตาโต

มองเขาอ้อนผู้เป็นยาย สหีน้าแปลกใจของเทยีนกลัยาท�าให้พทุธชาด

นกึข�า คนอื่นๆ ในครอบครวัคงเหน็ภาพนี้กนัชนิตา แต่เทยีนกลัยา...

คงให้ความรู้สกึประหลาดกระมงั ที่ได้รู้ว่าเขายงัมมีมุออดอ้อน

“ผมคงยงัไม่มองไผง่ายๆ ดอกครบัยาย บางท.ี..เนื้อคู่ผมคงยงั

ไม่เกดิ” เขาหนักลบัมาพูดกบัช้องนางด้วยเสยีงกลั้วหวัเราะ
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“บางทอีาจก�าลงักนินมแม่อยู่” กลัปพฤกษ์แทรกขึ้น ตามด้วย

เสียงหัวเราะคิกของสายน�้าผึ้ง โดยข้างกายมีสนฉัตรถลึงตาปราม 

สาวน้อยที่หวัเราะดงัจนดูไม่งาม

“ถ้านายรูท้ี่อยูเ่นื้อคูพ่ี่กม็าบอกด้วย เดี๋ยวจะให้คนไปรบัมาเลี้ยง

ดูอย่างด”ี พทุธชาดต่อล้อต่อเถยีงกบัญาตผิู้น้องอย่างนกึสนกุ

“อื้อหอื...พี่พดุจะ ‘เลี้ยงต้อย’ ครบัย่า” กลัปพฤกษ์หนัไปฟ้อง

ช้องนางด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เขาสนิทกับพุทธชาดพอๆ กับพี่ชายแท้ๆ 

อย่างสนฉตัร พทุธชาดนบัเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาดทีี่สดุในบ้าน แถม

ยงัมอีปุนสิยัแตกต่างกบัน้องชายอย่างสามมหาแบบคนละขั้ว เปรยีบ

ง่ายๆ กค็อืขาวกบัด�า แต่กลัปพฤกษ์รูว่้าด้านขาวๆ ของพทุธชาดพร้อม

จะมดืด�าได้หากมใีครแตะต้องคนในครอบครวั

“อย่างนั้นก็ดีสิ ถ้าได้ตัวมาแล้วเอามาฝากยายเลี้ยงก็ได้นะ 

รับรองยายจะเลี้ยงดูให้เป็นอย่างดี” ช้องนางร่วมวงสนทนาฮาเฮไป 

กบัหลานๆ โดยไม่เหน็แววตาวูบไหวของคนถูกแซว

‘เลี้ยงต้อย’ ค�านี้สะเทอืนถงึหวัใจพทุธชาด แต่นกึอย่างไรกน็กึ

ไม่ออกว่าเหตุใดต้องเดือดร้อนใจ กัลปพฤกษ์ก็แค่แซว มันไม่ได้เป็น

จรงิอย่างที่ญาตผิู้น้องพูด

เขาไม่ได้เอาเดก็ยงัไม่หย่านมแม่ไปฝากยายเลี้ยงเสยีหน่อย!

ฟาบิโอ้พาภรรยาและลูกกลับสเปนหลังจากที่พุทธชาด

ล�่าลาผูเ้ป็นยาย ชายหนุม่มเีวลาคยุกบัเทยีนกลัยาสองสามค�า โดยย�้า

ให้เทียนกัลยาเชื่อฟังราชพฤกษ์และอย่าท�าตัวก๋ากั่นแอบไปส่องหนุ่ม

ต่างชาติเหมือนสายน�้าผึ้งที่ถูกสนฉัตรดุต่อหน้าคนในครอบครัว โดย 

มกีลัปพฤกษ์คอยโอ๋

‘เรื่องหดัรถมอเตอร์ไซค์กเ็หมอืนกนั ห้ามให้น�้าผึ้งหดัให้เดด็ขาด 

แล้วเป็นผู้หญิงจะไปไหนสองต่อสองต้องระวังให้ดี อย่าลืมรับสาย 
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เกดด้วย พกัหลงัเกดบอกว่าเราไม่รบัสายบ่อยๆ จ�าไว้ว่าท�าอะไรต้อง

ระวงัตวั’

พุทธชาดอดยิ้มไม่ได้เมื่อนึกถึงค�าสั่งเสียของตัวเอง เขาก�าลัง

ท�าตัวเหมือนเป็นพ่อคนที่สองของเทียนกัลยาก็ไม่ปาน สั่งยืดยาวจน

ราชพฤกษ์เข้ามาห้าม บอกเป็นหน้าที่ของตนที่ต้องตกัเตอืนเทยีนกลัยา 

ส่วนเขา...กลบับ้านไปแก้ปัญหาให้น้องๆ

“ยายหนูเทียนน่ารักเหมือนกันนะพุด” ลีลาวดีหันมาพูดกับ

ลูกชาย ตอนนี้ในรถเต็มไปด้วยบรรยากาศเคร่งเครียด ทั้งสามีและ

ลูกชายอีกสามคนของเธอก�าลังมึนตึงใส่กัน มีเพียงพุทธชาดนี่แหละ 

ที่พอจะพูดคยุกนัได้ แล้วเรื่องของเทยีนกลัยากน็่าจะท�าให้ผ่อนคลาย

ได้ไม่น้อยทเีดยีว

“กลวัจะแสบเหมอืนยายน�้าผึ้งครบัแม่ เหน็แววตานายพรกิแล้ว

ผมไม่ไว้ใจเลย” พุทธชาดเอ่ยถึงกัลปพฤกษ์ เรื่องเอาใจและโอ๋จน

สายน�้าผึ้งเกือบเสียคนดังเข้าหูเขาเหมือนกัน สนฉัตรมักบ่นเรื่องนี้ให้

เขาฟังทกุครั้งที่เจอหน้ากนั

“พรกิรกัและเอน็ดนู้องกด็แีล้วละ ไว้พดุคอยเชก็ดเูรื่อยๆ ถ้าพรกิ

ตามใจมากไปกป็รามๆ ‘คนของเรา’ เอาไว้” ลลีาวดถีอืว่าเทยีนกลัยา

เป็นครอบครัวเดียวกัน การะเกดเคยโทร. มาปรึกษาเรื่องเทียนกัลยา 

ตอนแรกเธอหลงดีใจที่จะได้ดูแลเทียนกัลยา นั่นเพราะลูกๆ ต่างโต 

กนัหมดแล้ว แต่ในเมื่อเทยีนกลัยาเลอืกที่จะอยูก่บัครอบครวัราชพฤกษ์ 

เธอกไ็ม่อาจรั้งเอาไว้

“แม่เรยีกเทยีนแบบนั้น แสดงว่าเสยีดายที่เทยีนไม่ได้ไปอยู่กบั

แม่ล่ะส”ิ พทุธชาดเย้าผู้เป็นแม่ บรรยากาศในรถไม่ดเีอามากๆ การที่

แม่หนัมาคยุเรื่องเทยีนกลัยากบัเขาถอืว่าเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศ

ได้อีกอย่างหนึ่ง เพราะแวบหนึ่งพุทธชาดเห็นฟาบิโอ้ปรายตามอง 

ปฏกิริยิาสนอกสนใจเรื่องเทยีนกลัยาท�าให้ชายหนุ่มอมยิ้ม
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“เสยีดายมาก เทยีนหน้าตาน่ารกัขนาดนั้น แต่ไปอยู่กบัลงุคูน

ก็ไม่เป็นไร แม่ได้ข่าวว่าอีกไม่นานยายของเราจะส่งสองคนนั้นไป 

เรียนต่ออังกฤษอยู่ดี” ลีลาวดีหมายถึงเทียนกัลยาและสายน�้าผึ้ง  

ลกูหลานตระกูลวงศ์บษุบาต่างถูกส่งไปร�่าเรยีนที่ประเทศองักฤษทั้งสิ้น 

ที่นั่นมคีรอบครวัชยัพฤกษ์ พี่ชายคนที่สองของลลีาวดดีูแลอกีที

พุทธชาดยิ้มเห็นด้วยที่ว่าเทียนกัลยาหน้าตาน่ารัก “เห็นพริก 

เล่าให้ฟังว่าสองคนนั้นค้านกันหัวชนฝา แต่ผมว่าไม่มีใครขัดใจยาย 

ได้หรอกครบั” ชายหนุ่มบอกพร้อมหวัเราะ

“นั่นส ิว่าแต่...เทยีนยอมบอกพดุหรอืยงัว่าท�าไมถงึอยากไปอยู่

วงัเวยีง”

หนุม่ดอกพดุส่ายหน้า “ไม่ครบั เทยีนไม่เปิดใจให้ใครเลยแม้แต่

พี่หมอกับเกด ผมว่าเทียนคงมีเหตุผลที่จะไม่พูด หรือไม่...เทียนอาจ

อยากจะลมืเรื่องในอดตี”

“แต่ดูแล้วแม่ว่าไม่น่าจะใช่นะ” แววตาโศกในบางครั้งท�าให้ 

ลลีาวดไีม่ปักใจเชื่อ

“เทียนอาจลืมดาวเรืองไม่ได้ แต่ผมเชื่อว่าเทียนรู้ว่าต้องท�า 

ยังไง” พุทธชาดนึกถึงถ้อยค�าที่บอกแก่เทียนกัลยาในวันที่พาไปส่ง 

วังเวียง “อีกอย่าง...ตอนนี้ชีวิตเทียนคงวุ่นวายไปอีกพักใหญ่ เพราะ 

ได้ข่าวว่านายพรกิจะกลบัไปวงัเวยีงด้วย” ชายหนุ่มยิ้ม

“อมื ว่าแล้วกอ็จิฉาพี่คนูจงั ได้ลูกสาวเพิ่มตั้งสองคน” ผูเ้ป็นแม่

บ่นเสยีงไม่จรงิจงั คนเป็นลูกเลยสวมกอด ซบหน้ากบับ่าบอบบาง

“แม่กม็ผีมอยู่ทั้งคน”

“อกีหน่อยมสีาวแล้วกพ็ากนัลมืแม่”

“คงมเีวลาหาสาวละครบั ผมว่า ‘เรื่องนั้น’ คงไม่จบง่ายๆ แน่” 

ชายหนุ่มปรายตาไปยังหลังรถซึ่งน้องชายสามคนนั่งหน้างอง�้า โดยที่

หนึ่งในสามก�าลงัเงี่ยหูฟังเขากบัแม่พูดคยุกนั
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“กห็วงัว่าจะจบลงด้วยด ีแม่เบื่อฟังพ่อลูกทะเลาะกนัแล้ว นี่ถ้า

เบื่อมากๆ ก็ตั้งใจจะหอบผ้าหนีไปอยู่กับคุณยายที่วังเวียงเสียเลย” 

ลลีาวดพีูดเสยีงไม่เบานกั 

ฟาบิโอ้หันมาถลึงตาใส่ภรรยา ก่อนจะมองไปด้านหลังแล้ว

สะบดัหน้าพรดืกลบัไปทางเดมิ

พุทธชาดเห็นภาพนั้นแล้วแอบผ่อนลมหายใจ เขาไม่รู้ว่าจะ

คลี่คลายเรื่องนี้ได้อย่างไร ความมุง่มั่นของน้องชายท�าให้เขากลวั...กลวั

ว่าต้องสร้างกาสโินให้สามมหาจรงิๆ!

ความกลัวปนกังวลถูกขจัดไปเมื่อภาพใบหน้าน่ารักผุดขึ้น  

มุมปากสองข้างของชายหนุ่มยกขึ้นเป็นรอยยิ้มยามนึกถึงค�าถามที่

เทยีนกลัยาถามเขา พทุธชาดยงัไม่ได้ตอบเพราะถูกตามตวัเสยีก่อน

‘แล้วเทยีนอยากให้ฉนัรกัเทยีนไหม’

มันใช่ค�าพูดที่เขาควรพูดกับเทียนกัลยาหรือ ชายหนุ่มวัยยี่สิบ

เจ็ดปีได้แต่โคลงศีรษะให้ความไม่รู้จักคิดของตัวเอง ถึงอย่างนั้นหาก

ย้อนเวลากลับไปได้ พุทธชาดคิดว่าเขาก็คงย้อนถามเทียนกัลยา 

แบบนั้น เพราะค�าตอบที่ได้รับท�าให้ก้อนเนื้อในอกข้างซ้ายเต้นผิด

จงัหวะ

‘เทียนอยากให้คุณพุดรักเทียน เพราะ...เทียนก็จะรักคุณพุด

เหมอืนกนั’

ให้ตายเถอะ เขาคงไม่อาจละสายตาจากแม่ดอกเทียนได้เป็น

แน่ คนหลงมนตร์เดก็คดิอย่างขบขนัเมื่อนกึถงึตอนที่ต้องคอยไล่พวก

หนุ่มๆ เหมอืนคราวการะเกด

ทว่า...มสีิ่งหนึ่งที่พทุธชาดคาดไม่ถงึ เขาจะไม่มวีนัรู้เหน็เป็นใจ

ให้เทียนกัลยาได้ครองรักกับชายหนุ่มคนไหน เหมือนที่เคยท�ากับ

การะเกดและพรรษชล

ไม่มวีนั!




