
ทักษาวารี   5

ความเศร้าสลดกับการจากไปของผู้เป็นบิดาถูกลดทอน 

เมื่อความเครยีดเข้ามาแทนที่ ห้องทั้งห้องเงยีบกรบิไม่มเีสยีงพดูจาใดๆ 

ออกจากปากผู้รบัฟัง ทนายประจ�าตระกูลเว้นช่วงการอ่านเพื่อประวงิ

เวลาให้ทายาทของราชสกลุ ‘กลุวาร’ี ได้ตั้งตวั 

หม่อมราชวงศ์ชลธาร กุลวารี และหม่อมราชวงศ์ชลาลัย  

กลุวาร ีนั่งนิ่งบนโซฟาสนี�้าตาลอ่อน ดวงตาแดงก�่าสองคูจ่ากที่เคยฉาย

แววอาลยัตอนนี้เคลอืบไปด้วยแววประหลาดใจอย่างท่วมท้น...

“เป็นไปได้ยังไงคุณวิโรจน์” คุณหญิงชลาลัยถามทนายด้วย

เสยีงแผ่วเบา

ดวงตาหวานซึ้งกวาดมองไปรอบๆ ห้องทรงพระอกัษรของหม่อม-

เจ้านท ีกลุวาร ีเป็นที่รู้กนัดวี่าราชสกลุ ‘กลุวาร’ี ร�่ารวยเหนอืราชสกลุ

อื่นที่เป็นเครอืญาตกินั ทว่าบดันี้ทรพัย์สมบตัทิี่เคยคดิว่าชาตนิี้คงจะใช้

ไม่หมดกลบัไม่มเีหลอื กจิการ หุน้ส่วน แม้แต่บ้านที่คนอื่นเรยีกว่า ‘วงั’ 

กไ็ม่มเีหลอื ลายพระหตัถ์ที่ทนายประจ�าตระกูลช่วยยนืยนัว่าทกุอย่าง

คอืเรื่องจรงิ ทนายวโิรจน์ยงัคงอ่านพนิยักรรมต่อไป ยิ่งฟังยิ่งเกดิเสยีง

อื้อองึประหนึ่งสมองก�าลงัจะระเบดิ

หม่อมราชวงศ์ชลธารกุมมือน้องสาวเอาไว้อย่างปลอบประโลม 

บทน�ำ
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ชลาลัยมองพี่ชายคนเดียวผ่านม่านน�้าตา ยิ่งทนายอ่านพินัยกรรม 

หม่อมราชวงศ์หญิงยิ่งอยากจะลุกขึ้นอาละวาด พินัยกรรมบ้าบอคอ

แตก พิลึกพิลั่นที่สุดตั้งแต่เธอเคยพบเจอมา มีอย่างหรือ ตอนนี้เธอ

หมดตวัไม่เหลอือะไร มเีพยีงเงนิในบญัชหีลกัล้านต้นๆ แล้วยงัต้องให้

พี่ชายไปแต่งงานกบัผู้หญงิไร้หวันอนปลายเท้าที่ไหนกไ็ม่รู้

โอ...คุณพระ! ใครก็ได้ช่วยลุกขึ้นมาบอกเธอทีว่าเรื่องทั้งหมด

เป็นแค่การจัดฉาก ก�าลังมีกล้องแอบถ่ายหลายตัวแอบซ่อนอยู่รอบๆ 

ห้อง แล้วสดุท้ายความจรงิกถ็ูกเปิดเผย...ท่านพ่อของเธอแกล้งตาย!

หม่อมราชวงศ์หญิงน�้าตานองหน้า ความจริงก็คือความจริง 

หม่อมเจ้านทีสิ้นชีพตักษัยแล้ว แถมยังทิ้งพินัยกรรมพิลึกพิลั่นเอาไว้ 

ในพนิยักรรมระบวุ่าหากทายาททั้งสองต้องการรกัษาวงักลุวารเีอาไว้ก็

มอียู่สองทาง

ทางแรก...นั่นคอืหม่อมราชวงศ์ชลธารต้องแต่งงานกบั ‘นางสาว

รยาพร’ พร้อมกบัมซีองจดหมายสนี�้าตาลอกีหนึ่งซอง ซึ่งพี่ชายเธอต้อง

น�าไปมอบให้แก่พ่อแม่ของหญงิผู้นั้น

อีกทาง...ก็คือทั้งสองต้องหาเงินจ�านวนห้าร้อยล้านมามอบให้

หม่อมอรณุ วนสับดี

“ห้าร้อยล้าน!” ชลาลยัอทุานดงัลั่น หลงัจากหาเสยีงตนเองเจอ 

จกุจนพดูไม่ออกมาราวๆ ครึ่งชั่วโมงได้กระมงั “ท่านพ่อต้องบ้าไปแล้ว

แน่ๆ” หม่อมราชวงศ์หญงิส่ายหน้ารวัอย่างไม่นกึเชื่อ 

มีอย่างหรือ...เมื่อวานร�่ารวยจนล้นฟ้า พอเปิดพินัยกรรมของ

บดิาที่สิ้นชพีตกัษยัไปด้วยโรคมะเรง็ ตอนนี้เธอกบัพี่ชายกลายเป็นคน

ไร้บ้าน รถคนัหรู คอนโดฯ บ้านพกัตากอากาศ เงนิในบญัชโีดนยดึหมด

“ชลาลัย” เสียงทุ้มลึกของผู้เป็นพี่ชายเอ่ยห้ามหลังจากที่เงียบ

มานาน 

คณุหญงิชลาลยัเม้มรมิฝีปากแน่น มองพี่ชายน�้าตาคลอ ต่อไปนี้
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จะท�าอย่างไร บ้านก็ไม่มี เงินก็ไม่มี กิจการที่แสนจะเป็นปึกแผ่น 

ทั้งหลายตอนนี้กลายเป็นของผูอ้ื่นเสยีแล้ว พระญาตขิองท่านพ่อคงได้

ตปีีกกนัพึ่บพั่บ เพราะกจิการใหญ่น้อยต่างกระจดักระจายไปเป็นของ

คนนั้นทคีนโน้นท ียกเว้นแต่ทายาทสบืสกลุทั้งสอง!

นี่มนัเรื่องซ�าเหมาห่วยแตกอะไรกนั ใครช่วยบอกเธอท.ี..

ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยาย ใครเลยจะคิดว่าชีวิตพี่ชายเธอยิ่งกว่า

นิยายน�้าเน่าที่เคยฉายในช่องหลายสีหรือตีพิมพ์ในกระดาษสีอ่อน

ถนอมสายตา หม่อมราชวงศ์หนุ่มตกอับต้องแต่งงานกับสาวนิรนาม 

ไร้หัวนอนปลายเท้าเพื่อรักษา ‘สมบัติ’ และ ‘วัง’ อันเป็นที่รักของ 

หม่อมแม่

อเุหม่...เธออยากจะลกุขึ้นกรดีร้องให้ลั่นวงัสกัท ีจะมพีี่ชายเป็น

พระเอกในนยิายน�้าเน่าเสยีกท็นีี้!
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หลังจากเปิดพินัยกรรมได้สองวัน ทายาทราชสกุลกุลวารี

จ�าต้องระเห็จออกจากวังซึ่งไม่ได้กลับมานานมากแล้ว ตราบเท่าที่

หม่อมวมิลเสยีชวีติไปเลยทเีดยีว ข้าเก่าคนแก่ของวงัยนืส่งคณุชายคณุ

หญิงทั้งน�้าตานองหน้า ไม่มีใครคิดว่าเจ้าของวังท่านจะทรงท�า

พนิยักรรมพลิกึพลิั่นแบบนี้ เพราะทกุคนต่างทราบถงึความรกัที่หม่อม-

เจ้านทมีใีห้แก่บตุรทั้งสอง

บนรถทัวร์สายอีสาน สองพี่น้องก�าลังมุ่งหน้าไปยังจังหวัดซึ่ง

เปรยีบเสมอืนประตูทางเข้าสู่ภาคอสีาน ต้นราชพฤกษ์และต้นลลีาวดี

ออกดอกเหลอืงสดนวลตาไปตลอดทาง สองหนุ่มสาวต่างอยู่ในภวงัค์

ของตนเอง

ชลาลยันั้นคดิเรื่องหาเงนิห้าร้อยล้าน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่บ้าบอคอ-

แตกมาก กับอีแค่อยากจะให้ลูกชายแต่งงานกับหญิงสาวชาวบ้าน 

คนหนึ่ง ท่านพ่อไม่เหน็ต้องท�าแบบนี้เลย

ส่วนชลธารก�าลังคิดถึงแม่สาวนิรนามที่ก�าลังจะมาเป็นเจ้าสาว

ของตน เหตุใดท่านพ่อถึงเจาะจงให้เขาแต่งงานกับหญิงสาวคนนั้น 

ท่านรู้จกัเธอดแีล้วหรอืถงึได้หมายมั่นปั้นมอืให้เป็นสะใภ้ของกลุวาร ี

ชายหนุ่มเบนสายตามองไปยังด้านข้างซึ่งมีน้องสาวนั่งติด

1
คุณหญิงคุณชายไร้วัง
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กระจก ใบหน้าสวยหวานที่ฉายแววเคร่งเครียดท�าให้เขาอดเอื้อมมือ

ไปยีผมสลวยเล่นไม่ได้ อีกคนหันมายิ้มน่ารักซบหน้าลงบนหัวไหล่  

กอดกระชบัร่างสูงสมชายเอาไว้แน่น

ผู้โดยสารที่นั่งบนเบาะข้างๆ ต่างท�าสีหน้าประดักประเดิด ยัง

ผลให้หม่อมราชวงศ์หนุ่มหัวเราะในล�าคอ ใครที่เห็นภาพนี้ก็คงคิดว่า

หนุ่มสาวก�าลังพลอดรักกัน กระนั้นถ้ามองดีๆ  ก็จะเห็นว่าทั้งเขาและ

น้องสาวมีใบหน้าละม้ายคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ต่างกันที่ว่า 

ชลาลยัมดีวงตาที่ดกุว่า ซึ่งได้รบัถ่ายทอดมาจากหม่อมเจ้านที

พระญาติของบิดาต่างเคยพูดให้ฟังบ่อยๆ เมื่อครั้งยังเล็กว่า 

ลูกชายของหม่อมเจ้านทีนั้นเหมือนหม่อมของท่าน ส่วนคุณหญิง

ชลาลยัลูกสาวคนเลก็นั้น ถอดแบบบดิามาเหมอืนแกะพมิพ์กนัมา แถม

ยังมีคนเคยพูดให้ฟังว่า หม่อมเจ้านทีและหม่อมของท่านนั้นมีพักตร์

คล้ายคลึงกัน เพราะท่านเป็นเนื้อคู่กัน เมื่อก่อนเขาเคยแค่นหัวเราะ

บ่อยๆ แต่พอเตบิใหญ่ขึ้นกช็กัจะเหน็จรงิดงัว่า

หม่อมวมิลนั้นมหีน้าตาละม้ายคล้ายคลงึหม่อมเจ้านท ีใบหน้า

ของทั้งสองมกัมรีอยยิ้มละมนุคอยสะกดหวัใจผูพ้บเหน็ อกีทั้งวาจาของ

ทั้งสองกห็าได้ลดเหลี่ยมกนั ท่านเป็นนกัพูดทั้งสองคน แต่ไม่พูดมาก

จนถกเถยีงกนั หม่อมวมิลนั้นช่างเจรจาต่อเมื่ออยู่กบัเพื่อน ท่านชาย

นทกีเ็ช่นกนั ซึ่งสิ่งเหล่านี้มเีพยีงชลาลยัเท่านั้นที่ได้รบัถ่ายทอดมา ส่วน

ชลธารนั้น หม่อมวิมลเคยพ้อว่าหน้าตาเหมือนท่าน แต่ไม่ช่างเจรจา

เหมอืนท่านสกันดิ ถกูท่านพ่อท่านแม่และน้องหญงิแย่งพดูจนหมดหรอื

อย่างไร 

ชลธารหัวเราะน้อยๆ ในล�าคอ เมื่อคิดถึงเรื่องราวครั้งยังเล็ก 

ครอบครวัเขามคีวามสขุ เป็นครอบครวัเลก็ๆ ที่มเีพยีงพ่อแม่ลูก ส่วน

พระญาตขิองบดิาไปมาหาสู่กนัทกุเดอืน ที่สนทิสดุกค็งเป็นครอบครวั

ของหม่อมอรุณ หรือหม่อมอุ่น ลูกพี่ลูกน้องของคุณหญิงคุณชาย 
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กลุวารทีี่สมรสกบัท่านชายราชสกลุวนสับด ี

มีพระญาติหลายคนท�างานในกิจการต่างๆ ของหม่อมเจ้านท ี

กนิเงนิเดอืนปันผลจนสขุสบาย ตวัเขาและชลาลยัถกูส่งไปเรยีนองักฤษ

ตั้งแต่ชั้นมธัยมต้น มบีดิาและมารดาตามไปดแูลอยูท่างโน้นด้วย จวบ

จนหม่อมวิมลเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตอนกลับมาท�าธุระที่เมืองไทยกับ

หม่อมเจ้านทีเพียงสองคน เขาและน้องสาวจึงต้องอยู่กันตามล�าพัง

สองพี่น้องนับตั้งแต่บัดนั้น ส่วนบิดาปลีกวิเวกไปอยู่ในที่ห่างไกล

เนื่องจากเสยีพระทยัและโทษว่าตนเองเป็นเหตใุห้หม่อมท่านเสยีชวีติ

หม่อมเจ้านทีประทานเงินให้ลูกๆ ใช้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 

ชลาลัยจึงเติบโตขึ้นเป็นสาวไฮโซที่มากด้วยรูปทรัพย์คุณสมบัติเกรด

พรเีมยีม สวย เลศิ เชดิ หรู คอืสโลแกนของคณุหญงิน�้า วรีกรรมเธอ

เลื่องลอืระบอืไกลจนเข้าพระกรรณผู้เป็นบดิา 

ความถือตัวที่ถ่ายทอดจากบิดาท�าให้หนุ่มๆ ไฮโซแตกกระเจิง

ไปเสยีหลายราย แม้จะเฉดิฉายอยู่แถวหน้าของวงการไฮโซ แต่กไ็ม่เคย

มขี่าวกบัหนุ่มหน้าไหนสกัคน

กระนั้นแล้ววีรกรรมของคุณหญิงน�้าก็ไม่ท�าให้ผู้เป็นบิดาหนัก

พระทัยเท่าข่าวคราวของหม่อมราชวงศ์ชลธาร เพราะชายหนุ่มมัวแต่

สนใจท�าธรุกจิและดแูลน้องสาว ไม่สนใจสาวน้อยสาวใหญ่ที่คอยให้ท่า

ทอดสะพานอยู่ปลายเท้าสกันดิ ชายหนุ่มเงยีบขรมึ พูดน้อย และมกั

ชอบคดิมากกว่าพดู สร้างความหนกัพระทยัแก่หม่อมเจ้านท ีด้วยเกรง

ว่าจะไม่มทีายาทสบืสกลุและผู้หญงิคนนั้นจะไม่ดพีอ ท่านจงึทรงจอง

ตวัหญงิสาวคนหนึ่งไว้ให้บตุรชาย...

รถทวัร์แล่นเข้ามาจอดในสถานขีนส่งประจ�าจงัหวดั ทั้งสองเดนิ

หารถประจ�าทางเพื่อไปต่ออีกอ�าเภอหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไปอีกหลายสิบ

กโิลเมตร ตลอดทางชลาลยับ่นกระปอดกระแปดไม่หยดุ จะหยดุบ้าง

กต็อนพกักนิน�้าและพกัหายใจ
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“หญิงไม่เข้าใจท่านพ่อจริงๆ” หม่อมราชวงศ์หญิงเริ่มบ่นอีก

ครั้ง...เมื่อเริ่มชุม่คอจากการดื่มน�้าและอมลกูอมฮอลล์รสน�้าผึ้ง “มอีย่าง

ที่ไหน ให้พี่ชายไปแต่งงานกบัใครกไ็ม่รู้” ชลาลยัยงัคงบ่นไปเรื่อย “หรอื

ว่าตลอดเวลาที่ปลกีตวัมาอยู่คนเดยีว ท่านพ่ออ่านนยิายมากเกนิไป” 

ความคดิทะลึ่งทะเล้นหลั่งไหลเข้ามาในสมองหญงิสาว

อืม...ท่าจะจริงเสียกระมัง ไม่งั้นคงไม่ท�าพินัยกรรมพิลึกพิลั่น

แบบนี้หรอก แล้วมีอย่างหรือว่า ต้องแต่งงานหรือหาเงินห้าร้อยล้าน

มาก่อนสามเดือน ถ้าไม่แต่งหรือหาเงินมาไม่ได้ วังจะตกเป็นของ 

พระญาติ

“ชลาลัย...หยุดพาดพิงถึงท่านพ่อเสียที” เสียงทุ้มปรามขึ้นอีก

อย่างอดไม่ได้ “ท่านจะตายตาไม่หลบั เพราะหญงิบ่นหาวนัละหลาย

รอบนี่แหละ”

หม่อมราชวงศ์หญงิอมยิ้มเมื่อสบตาพี่ชาย “ตายตาไม่หลบัสดิ ี

จะให้ลุกขึ้นมาชี้แจงให้หญิงรู ้เสียทีว่าท�าพินัยกรรมแบบนี้ท�าไม” 

ชลาลยัว่าทเีล่นทจีรงิ เรยีกให้คนเป็นพี่มอบมะเหงกลูกโตให้

“โอ๊ย! พี่ชายนี่ใจร้ายจริง ไม่สงสารน้องสาวที่เป็นก�าพร้าบ้าง

เลย” กระเง้ากระงอดต่อว่า ผ่านความทุกข์โศกมาก็เกือบเดือนแล้ว 

เวลานี้คงต้องรบัความจรงิกนัสกัท ีว่าตอนนี้ไม่มบีดิาและมารดาอยูบ่น

โลกใบนี้ แต่ถงึอย่างนั้นท่านทั้งสองกจ็ะยงัคงอยู่ในใจลูกๆ อยู่เสมอ

“หญงิยงัมพีี่อยู่ พี่จะดูแลหญงิเอง”

หญงิสาวอมยิ้มนยัน์ตาพราว นี่ละคณุชายชลธาร...พูดน้อยแต่

หนกัแน่นทกุค�า ตอนนี้เธอชกัอยากรูจ้กัว่าที่พี่สะใภ้เสยีแล้วสว่ิาจะเป็น

คนแบบไหน ถ้าพดูน้อยเหมอืนพี่ชายละกเ็หน็จะไปกนัไม่รอด มนัต้อง

พูดเป็นต่อยหอย มชีวีติชวีาแบบเธอนี่ ถงึจะฉดุพี่ชายให้ขึ้นมาจากห้อง

อนัมดืมดิที่เจ้าตวัมกัหลบซ่อนตวัอยู่ในนั้นเสมอ 

หม่อมราชวงศ์หญิงก้มหน้าซ่อนรอยยิ้มเศร้า การสูญเสียผู้ให้
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ก�าเนดิได้สร้างบาดแผลในใจ โดยเฉพาะลกูชายที่รกัและเทดิทนูหม่อม

แม่มากอย่างหม่อมราชวงศ์ชลธาร

รถประจ�าทางจอดข้างทาง สองหนุ่มสาวที่มีสัมภาระมา

คนละใบยนือ่านป้ายบอกทาง เลี้ยวซ้ายไปไหนไม่รู้ รู้แต่ว่าตรงไปนั่น

คอืจดุหมายของพวกเขา 

ชลธารมองถนนลูกรังแล้วระบายลมหายใจอันหนักอึ้งออกมา 

บ้านโคกอเีม้ง คอืจดุหมายของเขา ตวัหนงัสอืและเลขบอกระยะทาง

ขาดๆ หายๆ บนป้ายท�าให้ชายหนุ่มต้องเขม้นมอง เวลานี้พระอาทติย์

ก�าลงัขึ้นตรงหวัพอด ีมป้ีายไวต์บอร์ดอนัเลก็ตดิเบอร์โทรศพัท์รถรบัจ้าง

เอาไว้

“เดนิไปหรอืรอโบกรถพี่ชาย แต่แถวนี้ไม่เหน็มรีถรบัจ้างเลย เดนิ

ไปดกีว่านะ เหน็ป้ายแล้วคงอกีไม่ไกลหรอก” คณุหญงิชลาลยัสรุปให้

พี่ชายเสรจ็สรรพ

คนเป็นพี่ไม่ค้าน แม้จะไม่เหน็ด้วย แต่ต้องเดนิตามเพราะน้อง

สาวเดนิจ�้าอ้าวน�าหน้าไปแล้ว เขารู้ว่าชลาลยัก�าลงัร้อนใจ อยากรู้เนื้อ

ความในจดหมายที่แนบไว้กบัพนิยักรรม ความจรงิหญงิสาวร�่าร�่าขอร้อง

ให้เขาเปิดอ่านอยูห่ลายรอบ แต่เขาไม่ยอมเปิด เพราะไม่อยากขดัค�าสั่ง

ผู้เป็นบดิา...

“โอ๊ย!...อะไรเนี่ย เมื่อไหร่จะถึงสักที” หญิงสาวบ่นกระปอด

กระแปดเมื่อดวงตะวนัเคลื่อนต�่าลง หลงัจากที่เดนิๆ หยดุๆ มาหลาย

ชั่วโมง

โอ...คุณพระ เธอไม่อยากจะเซดเลยว่ามันกี่ชั่วโมง เอาเป็นว่า

ตั้งแต่ตะวันส่องแสงแบบร้อนแทบตับปลิ้นจนตะวันจะลาลับ ละทิ้ง

หน้าที่เพื่อไปฉายแสงที่อื่นและจะมาใหม่ในวนัพรุ่ง

“พี่บอกแล้วว่าให้กลบัไปรอที่ทางเข้า” ชลธารว่าขึ้นบ้าง ตาวบิวบั
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เพราะเหน็หลงัคาบ้านคนอยู่ไกลๆ แต่ยงัไม่แจ้งให้น้องสาวได้รู้ รอให้

คุณหญิงบ่นจนหมดแรงเสียก่อนเห็นจะดี ความใจร้อนมุทะลุนี้รักษา

ไม่หายสกัท ีแบบนี้คงต้องแกล้งต่อไปอกีพกัจะได้เขด็ คราวหน้าจะได้

ไม่ผลผีลามตดัสนิใจอะไรเรว็ๆ แบบนี้อกี

“เชอะ” ผู้เป็นน้องได้แต่ท�าเสียงขึ้นจมูกตบท้าย ค้อนขวับให้

หลายทตีดิกนั แข้งขาล้าจนตะครวิกนิมาครึ่งน่องแล้ว จบกนัแข้งขาอนั

เรียวงามที่เคยภาคภูมิใจและใครหลายคนต่างอิจฉา มาวันนี้คงมีลูก

ตุ้มประดับให้คนครหาว่าคุณหญิงชลาลัยตกอับจนต้องมาปั่นสามล้อ

ถบีหาเงนิยาไส้!

“ไม่เอาน่า” เมื่อเหน็น้องสาวเงยีบไปจงึปลอบอย่างอดไม่ได้ “พี่

เหน็หลงัคาบ้านคนแล้ว อกีไม่เกนิห้าร้อยเมตรคงจะถงึแล้ว” ชลธารยี

ผมสลวยให้ยุ่งอย่างที่ชอบท�า 

ชลาลัยได้แต่ส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดวิ่งหนีน�าหน้าไปก่อนเพื่อหลบ

หลกี เธอปราศจากสมัภาระตั้งแต่เดนิมาได้ครึ่งทางแล้ว

“พี่ชายเหน็แล้วกไ็ม่ยอมบอก นี่กะจะแกล้งหญงิละส”ิ หญงิสาว

ต่อว่าอย่างรู้ทัน แล้วต้องฉีกยิ้มกว้างอย่างพึงใจเมื่อเห็นใบหน้าเรียบ

ขรมึประดบัไปด้วยรอยยิ้มเก๋ เผยลกัยิ้มบุ๋มทั้งสองข้าง ดวงตาคมสดี�า

สนทิมมี่านแสงดาวพราวระยบัอยู่ข้างใน

โอเทวา...หน้าแบบนี้ละที่เธอต้องการเห็นบ่อยๆ พี่ชายชลหล่อ

แบบสดุลิ่มทิ่มประตูไปเลย

หม่อมราชวงศ์หญงิที่วิ่งน�าไปก่อนหบุยิ้มท�าหน้าเจ้าเล่ห์ อยาก

เหน็ผูห้ญงิที่ท่านพ่ออยากได้มาเป็นสะใภ้ เธออยากให้พี่ชายยิ้มแบบนี้

ให้อีกฝ่ายดูบ้าง ดูสิว่าจะทนความหล่อออร่าของพี่ชายเธอได้หรือ 

เปล่า แม้แต่เธอที่เป็นน้องก็ยังมิอาจต้านทานความหล่อได้ นี่คงเป็น

อกีหนึ่งสาเหตทุี่เธอยงัไม่ยอมคบหาใคร เพราะผู้ชายที่จะยนืเคยีงข้าง

ต้องมคีณุสมบตัเิทยีบเท่าหม่อมราชวงศ์ชลธาร ไม่ว่าจะเป็นรูปทรัพย์ 
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นสิยัใจคอ แต่เอ...พูดมากกว่านี้หน่อยกค็งจะด ีไม่งั้นชวีตินี้คงอบัเฉา

เดิมทีชลธารไม่ใช่คนเงียบขรึมปานนี้ แต่หนักข้อขึ้นตั้งแต่ที่

มารดาเสียและบิดาปลีกตัวไปอยู่คนเดียว เขาจึงเป็นที่พึ่งให้น้องสาว

มาโดยตลอด เงนิทองมากมายที่บดิาหามากองกไ็ม่อาจเทยีบความรกั

จากครอบครวั

ครอบครวั ซึ่งไม่มอีกีแล้ว...

ป้ายบอกชื่อหมู่บ้านท�าให้สองพี่น้องถอนหายใจอย่างโล่งอก 

ร้านค้าหน้าหมู่บ้านที่มองเห็นไม่ไกลจากสายตาท�าให้ทั้งสองเร่ง

ความเรว็ในการเดนิ

“เป๊ปซี่สองถงุค่ะ” 

หม่อมราชวงศ์หนุ่มนกึข�าเมื่อเหน็น้องสาวยื่นหน้าเข้าไปในร้าน 

พร้อมกบัร้องสั่งน�้าอดัลมมาดื่มแก้กระหาย ความจรงิน�้าที่ซื้อจากเซเว่น 

กย็งัม ีแต่หม่อมราชวงศ์หญงิบ่นว่ามนัไม่เยน็ ดื่มแล้วไม่ชื่นใจ

จ่ายเงินแล้ว หญิงสาวรับถุงน�้าอัดลมมาดูดอย่างกระหาย 

ชลธารนั่งลงตรงม้าหนิอ่อนหน้าร้าน ในขณะที่ชลาลยัยนืเลอืกลกูชิ้นที่

ตั้งขายอยู่อกีด้าน

“พี่ชายเอาปูอดักบัไส้กรอกนะ หญงิจะกนิฮ่อยจ๊อ” 

ชายหนุ่มพยักหน้าแอบข�าเมื่อแม่คนช่างจ้ออยากกินฮ่อยจ๊อ  

กนิไปเถดิแม่คณุจะได้มแีรงพูดเป็นต่อยหอย

สองพี่น้องกินลูกชิ้นตรงม้าหินอ่อนซึ่งขออนุญาตจากเจ้าของ

ร้านแล้ว ท่ามกลางสายตาหลายคู่ที่ทั้งฉายแววสงสยัว่าสองหนุ่มสาว

เป็นใครและชื่นชมรูปลักษณ์ ฝ่ายชายรึหล่อเหลาดูแพงเกรดพรีเมียม 

เสยีแต่ชอบวางหน้าเคร่งขรมึ ส่วนหญงิสาวยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งแต่มา

ถึงยังพูดไม่หยุดสักที พูดจนแอบสงสัยว่าหายใจทางผิวหนังหรือมี

เหงือกซ่อนไว้ที่หลังหู ท�าไมถึงได้พูดอะไรยืดยาวออกมาได้ปานนั้น 

แถมส่วนใหญ่จะเป็นค�าบ่นโน่นบ่นนี่เสยีด้วยซ�้า
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สองหนุ่มสาวที่ไม่มีคนกล้าเข้าไปถามว่าเป็นอะไรกันกินลูกชิ้น

อยู่ท่ามกลางมวลชนกลุ่มหนึ่งที่เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ 

เพศหญงิซึ่งอยูใ่นวยัก�าดดั สาวแรกรุน่หลายนางพยายามส่งสายตาหวาน

จ๋อยให้ผู้ชายหุ่นดี ผิวขาว นัยน์ตาคมเข้ม ริมฝีปากบางหยักสีชมพู 

และเครื่องหน้าหล่อเหลากระเดียดไปทางสวยเหมาะเจาะ จนสาวๆ 

หลายนางนกึอายและกงัขาไปด้วย

‘ชายจรงิ’ หรอืว่า ‘อแีอบ’ ที่นั่งกนิลูกชิ้นอยู่ตรงม้าหนิอ่อน

ชลธารมองเห็นสายตากังขาหลายคู่ก็นึกโกรธ ใบหน้าขาวแดง

ก�่าขึ้น ชลาลยัเองเหน็ท่าไม่ด ีจงึลกุขึ้นไปถามทางเจ้าของร้านร่างท้วม

สาวนางนั้นนึกสงสัยว่าสองหนุ ่มสาวจะไปท�าอะไรที่บ้าน  

‘ผูใ้หญ่เสอื’ จะว่าเป็นญาตกิไ็ม่น่าจะใช่ เพราะผูใ้หญ่เสอืแห่งบ้านโคก- 

อเีม้งนั้นมใีบหน้าคล้ายกบันายจนัหนวดเขี้ยว คอืมหีนวดเลก็ๆ หวปีัด

ให้งอนทั้งสองด้าน ยงัดทีี่มลีูกสาวสวยเป็นที่เชดิหน้าให้

เจ้าของร้านได้แต่เกบ็ความสงสยัเอาไว้และบอกทางหญงิสาว

ขอบคณุเจ้าของร้านแล้ว สองพี่น้องกม็ุง่หน้าไปยงับ้านผูใ้หญ่เสอื

ที่อยู่ไม่ไกลตามค�าบอกกล่าว

‘ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้าน’ ป้ายไม้แผ่นก�าลังพอดีเขียนด้วยตัว

หนงัสอืสขีาวโดดเด่นอยู่ตรงทางเข้าบ้าน  มปี้ายเลก็ๆ ห้อยต่องแต่ง

เขยีนด้วยตวัหนงัสอืสเีดยีวกนัว่า ‘ผู้ใหญ่เสอื’ 

ชลธารแหงนหน้าขึ้นมองเรอืนไม้สกัหลงัใหญ่ จะว่าใหญ่ที่สดุใน

หมู่บ้านกว็่าได้ เพราะเท่าที่เดนิเข้ามา เขาคดิว่าเรอืนหลงันี้ใหญ่ที่สดุ 

หน�าซ�้ายงัมอีาณาบรเิวณรอบบ้านกว้างใหญ่ ด้านหลงัยาวสดุลกูหลูกูตา 

คาดคะเนไม่ได้ว่ากินเนื้อที่ไปกี่สิบไร่ ด้านข้างทั้งสองดารดาษไป 

ด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น ที่สะดดุตากเ็หน็จะเป็นต้นมะขามซึ่งเกดิ

เคียงกันมีแคร่ไม้ไผ่ตั้งอยู่ หน้าบ้านมีไม้ดอกไม้ประดับขึ้นอยู่สองข้าง
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ทาง ถนนโรยกรวด กระนั้นกย็งัมหีนิสวยก้อนเลก็ปะปน บรเิวณใกล้

บนัไดลาดด้วยซเีมนต์ เลยไปจนถงึใต้ถนุของบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของห้อง

ครวั โต๊ะกนิข้าวตวัใหญ่แวววาวบ่งบอกฐานะเจ้าของบ้าน

“ท่าจะรวยไม่ใช่เล่น” เสยีงหวานเปรยขึ้น 

ชลธารนึกเห็นด้วยกับค�าพูดของน้องสาว สมัยนี้ถ้าไม่รวยจริง

คงไม่มบี้านไม้สกัหลงัใหญ่ขนาดนี้ แถมอาณาบรเิวณบ้านกก็ว้างเกนิ

คาดคะเน แต่จะรวยถึงขนาดซื้อวังกุลวารีซึ่งเป็นวังเก่าแก่ได้หรือไม่ก็

สดุรู้ เพราะที่นั่นกส็วย หรอือาจจะสวยกว่าด้วยซ�้า

“ลูกสาวเจ้าของบ้านหลังนี้เหรอที่พี่ชายต้องแต่งงานด้วย”  

น�้าเสยีงที่พดูถงึว่าที่พี่สะใภ้ดขีึ้นเพยีงนดิ ด้วยเข้าใจแล้วว่าหญงิสาวผูน้ั้น

คงไม่ใช่คนไม่มีหัวนอนปลายเท้า ถึงจะไม่ใช่คนมีนามสกุลเก่า แต่

ฐานะทางบ้านคงไม่ขี้ริ้ว ไม่เหมอืนกบัเธอตอนนี้ที่มสีายเลอืดสนี�้าเงนิ 

นามสกลุเก่าและโด่งดงั ทว่า...มแีต่ตวักบัหวัใจอนัห่อเหี่ยว

สองหนุม่สาวตะโกนเรยีกเจ้าของบ้านได้ไม่ทนัไร กม็ผีูช้ายหน้า

โหดไว้หนวดเหมือนนายจันหนวดเขี้ยวนุ่งผ้าขาวม้าสีแดงลายตาราง

ถอืลูกซองออกมายนืตรงระเบยีงบ้าน ชลาลยัถงึกบักรี๊ดวิ่งหลบไปอยู่

ด้านหลงัพี่ชาย หญงิสาวนกึว่าหมดยคุที่จะมาถอืปืน นุ่งผ้าขาวม้ากนั

แล้ว

โอ...ชีวิตหม่อมราชวงศ์ชลธารชักน�้าเน่าเคล้ายุงลายขึ้นมา 

ทกุขณะ อย่าบอกนะว่าพ่อตาพี่ชลหวงลูกสาว

หม่อมราชวงศ์หญิงคาดเดาไม่ผิดเสียทีเดียว เจ้าของบ้านชัก

สหีน้าท�าท่าทางฮดึฮดัเหมอืนไม่เตม็ใจต้อนรบัหลงัจากทั้งสองแนะน�า

ตัว ชลธารลอบสังเกตเจ้าของบ้าน เขาจ�าได้ว่าเคยเจอผู้ใหญ่เสือใน

งานศพของท่านพ่อ ผู้ชายหน้าตาลักษณะแบบนี้มักเป็นที่จดจ�าแก่ 

ผู้พบเหน็

ขึ้นมานั่งบนเรอืนแล้วสองหนุม่สาวยงัรูส้กึหายใจไม่ทั่วท้อง เมื่อ



ทักษาวารี   17

เจ้าของบ้านเอาแต่จ้องเขมง็ด้วยสายตาดดุนั แลดคูล้ายก�าลงัไม่พอใจ

เป็นก�าลงั ประมาณว่าอยากจะลั่นไกปืนใส่หวัแขกที่มาเยอืนเสยีเตม็แก่ 

ขนาดยกมอืไหว้งามๆ กย็งัสะบดัค้อนรบักนัเลยทเีดยีว

‘โอ๊ย!...เรื่องมนัชกัจะยุ่งกนัไปใหญ่’ ชลาลยัโอดครวญอยู่ในใจ

จากตอนแรกที่ปรึกษากันว่าจะมาขอร้อง ‘รยาพร’ ให้ช่วย

แต่งงานหลอกๆ เพื่อให้ได้วงักบัทรพัย์สมบตัคินืมาก่อน ตอนนี้ดูท่าจะ

เหลว เพราะแม่สาวที่ยงัไม่พบหน้าค่าตานั่นมพ่ีอหวง แถมยงัหวงมาก

อกีด้วย!

หายใจตดิขดัได้ไม่นาน ออกซเิจน เอ๊ย! ภรรยาของผู้ใหญ่เสอื

กป็รากฏตวัด้วยสหีน้ายิ้มแย้มประหนึ่งดใีจที่เหน็หน้าพวกเธอ ชลธาร

มั่นใจขึ้นมาทันทีที่เห็นหน้าจ�าเนียร ในงานของท่านพ่อ ผู้หญิงคนนี้

ร้องไห้อยู่ข้างผู้ใหญ่เสอืที่นั่งท�าตาแดงเช่นกนั

“มาเรว็กว่าที่คดิ...”

ภรรยาเจ้าของบ้านเปรยพร้อมถามสารทุกข์สุกดิบหนุ่มสาว  

แต่ประโยคแรกที่ว่า ‘มาเรว็กว่าที่คดิ’ ท�าให้สองพี่น้องเลกิคิ้วมองหน้ากนั

ด้วยความสงสัย กระนั้นแล้วก็ท�าได้เพียงครู่ เพราะรู้ว่าเป็นการเสีย

มารยาท 

จ�าเนียรมองชายหนุ่มตรงหน้าอย่างชื่นชม เหมือนแม่ไม่มีผิด

เพี้ยน รูปหน้าสวยกว่าคนน้องที่เป็นหญิงเสียอีก ผิวพรรณผ่องแผ้ว

สะอาดตาจนตอนแรกนึกว่าเป็นหญิง ถ้าไม่มีกายก�าย�าอุดมไปด้วย 

มดักล้ามและกรามแขง็แกร่งแล้วละก ็คงนกึว่าเป็นผูห้ญงิที่เคยรูจ้กัมกัจี่

เมื่อครั้งยงัสาว

หม่อมราชวงศ์หนุม่ยื่นซองสนี�้าตาลให้ผู้ใหญ่ทั้งสอง หญงิสูงวยั

ขยับตัวเข้าไปนั่งใกล้สามี คุณหญิงคุณชายกุลวารีนั่งรอทั้งสองอ่าน

เนื้อความในจดหมาย เหน็จ�าเนยีรท�าหน้าเหมอืนคนจะร้องไห้ ผู้ใหญ่

เสอืนั้นเพยีงแค่ตาแดง ชลาลยัที่เงยีบมานานเหน็ลายพระหตัถ์บดิาก็
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น�้าตาไหลบ้าง หนัเบอืนหน้าหนซ่ีอนรอยน�้าตา มเีพยีงชลธารเท่านั้นที่

นั่งหลงัตรงในท่าเดมิ

‘ใจแขง็!’ จ�าเนยีรแอบค่อนขอดว่าที่ลูกเขยในใจ แต่กน็กึชื่นชม

ไม่น้อย ตั้งแต่หม่อมวมิลเสยี เธอและสามรีบัรูเ้รื่องราวของคณุชายคณุ

หญิงคู่นี้มาตลอด ไม่แปลกหรอกที่ชายหนุ่มจะเติบโตขึ้นมามีนิสัย

เคร่งขรึม ด้วยเพราะต้องเลี้ยงและดูแลน้องสาวมากันเพียงสองคน  

คนรบัใช้ในวงัที่ตดิตามไปองักฤษไม่มใีครเข้าถงึคณุชายคณุหญงิ

‘ถือตัว ถือดี’ ค�านี้เธอเคยได้ยินจากโอษฐ์หม่อมเจ้านทีบ่อยๆ 

สามเีธอยงัแอบระอาคนพูด ท�าหน้าเหมอืนต่อว่าต่อขาน แต่ในกระแส

เสียงช่างอ่อนหวานเอ็นดูเหลือคณานับ...จ�าเนียรจัดการพับกระดาษ

แล้วเกบ็เข้าซองดงัเดมิ แล้วลกุขึ้นไปหาน�้าหาท่ามาให้แขก จดัห้องหบั

ให้อยู่จนเรยีบร้อย

“มาเหนื่อยๆ อาบน�้าอาบท่าเสียเถอะ ถึงเวลากินข้าวจะไป

เรยีก”

ห้องที่สองหนุ่มสาวเข้าพักอยู่ปีกซ้ายของเรือน ลมเย็นๆ พัด

เอื่อยเข้ามาทางหน้าต่าง ทั้งสองพักผ่อนบนฟูกที่ปูเคียงกันในห้อง 

ความจรงิเจ้าของบ้านจดัให้พกัคนละห้อง แต่ชลาลยัขดัขึ้นเพราะอยาก

นอนห้องเดยีวกบัพี่ชาย

“ค่อยหายใจโล่งหน่อย หอมดอกอะไรนะพี่ชาย” หญงิสาวสูด

ลมหายใจเข้าลกึแล้วบ่นปอดแปดไปเรื่อย 

จ�าเนยีรลงไปท�ากบัข้าวเยน็ ส่วนผูใ้หญ่เสอืตาลตีาเหลอืกวิ่งลง

เรอืนไปทางไหนกไ็ม่รู้ ก่อนไปยงัมวิายหนัมาค้อนให้ชลธาร

“ดอกปีบจ้ะ ก�าลังบานเต็มต้นเลย” หม่อมราชวงศ์หนุ่มตอบ

พร้อมมองไปยังต้นปีบหรือกาสะลองหลังบ้าน ซึ่งมีมากถึงสี่ต้นเลย 

ทีเดียว “เดี๋ยวกลางคืนคงได้กลิ่นดอกวาสนาละหญิงน�้า” ชายหนุ่ม 

ว่าต่อเมื่อเหน็ต้นวาสนาซึ่งอยู่ห่างออกไป
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“หอื...กลิ่นมนัคงตกีนัพลิกึ” ชลาลยัว่า

“ไม่หรอก พี่ว่าคงหอม”

บรรยากาศดีๆ พร้อมกลิน่หอมของดอกไม้ท�าให้สองพ่ีน้อง

พกัผ่อนกนัจนลมืเวลา จวบจนเจ้าของบ้านมาเคาะประตเูรยีก ทั้งสอง

จงึต้องออกไปรบัประทานอาหารเยน็ จนกระทั่งกนิเสรจ็กป็ลกีตวัมานั่ง

เอกเขนกอยูน่อกชานอกีด้านของบ้าน บ้านหลงันี้ปล่อยชานบ้านให้โล่ง 

ด้านข้างเป็นห้องหับต่างๆ ส่วนปีกซ้ายติดระเบียงสร้างเป็นชานเล็กๆ 

ไว้นั่งเล่น

เจ้าของบ้านทั้งสองนั่งปรกึษากนัสกัครูจ่งึเรยีกให้หนุม่สาวเข้าไป

หา ผูใ้หญ่เสอืยงัคงท�าหน้าถมงึทงึ ส่วนจ�าเนยีรมสีหีน้าผ่อนคลายมาก

ขึ้น แต่กย็งัเจอืรอยกงัวลนดิๆ

“คณุชายคงรู้เรื่องพนิยักรรมของท่านชายแล้ว”

“ครบั” ชลธารรบัด้วยโทนเสยีงราบเรยีบ

“อวดด”ี เสยีงห้วนขดัขึ้นก่อนจะโดนภรรยาปราม ผูใ้หญ่เสอืได้

แต่สะบดัหน้าหน ี

ชลาลยัที่นั่งอยู่ข้างพี่ชายหน้าเสยี เมื่อรู้แล้วว่าผู้ใหญ่เสอื ว่าที่

พ่อตาพี่ชายไม่ชอบหน้าว่าที่ลูกเขยเสยีเตม็ก�าลงั

แหม...หนงัม้วนนี้ ยิ่งได้ชมยิ่งเน่าจรงิๆ รอให้ถงึตอนพระนางได้

เจอหน้ากนัแทบไม่ไหว

“ก่อนสิ้น ท่านเคยมาสูข่อลกูตาลให้คณุชาย” จ�าเนยีรว่าต่อแต่

โดนขดัอกีจนได้ หากคราวนี้เป็นชลธารที่ขดัขึ้น

“แม่จ�าเนียรเรียกผมว่าชายอย่างเดียวเถอะครับ อย่าเรียกคุณ

น�าหน้าเลย” 

คนโดนขดัยิ้มพอใจ

“ห!ึ” มเีสยีงขึ้นจมูกดงัประท้วง
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“เรียกพ่อชลได้ไหม” จ�าเนียรที่ทดสอบความถือตัวและอวดดี

ของหม่อมราชวงศ์หนุม่แลเหน็ดวงตาคูค่มวบูไหว กเ็กดิความพงึพอใจ 

รู้กนัไม่กี่คนว่าหม่อมวมิลเรยีกลกูชายคนโตว่า ‘ชล’ ส่วนคนเลก็

เรียก ‘น�้า’ ตามชื่อเล่น ส่วนคนอื่นๆ มักเรียกคุณชายคุณหญิงกัน

ตดิปาก

“ได้สคิรบั เรยีกผมว่าชลกไ็ด้ แล้วแทนตวัว่าพ่อกบัแม่เถอะครบั” 

กระแสเสียงอ่อนลงไม่มีแววถือดีสะกิดสะเกาหัวใจใครบางคน

ที่นั่งขดัปืนให้คนัยบุยบิ

“งั้นเข้าเรื่องต่อ ท่านพ่อของชลท่านมาขอลกูสาวแม่ไว้นานแล้ว 

ตอนแรกพ่อผู้ใหญ่ค้านเพราะเกรงว่าจะเป็นการคลมุถงุชน” 

ซึ่งตอนนี้กไ็ม่ต่างกนัเท่าไหร่ ชลธารคดิ 

“ท่านบอกว่ามวีธิที�าให้ลูกท่านเตม็ใจ” แน่ละ...วงัทั้งวงัเขาหรอื

จะปฏิเสธได้ “แม่กับพ่อผู้ใหญ่ตกลงยกลูกตาลให้พ่อชลแล้ว แต่พ่อ

ผู้ใหญ่แกขอทดสอบพ่อชลก่อน” จ�าเนยีรเว้นวรรค แอบค้อนเมื่อเหน็

สายตาเหี้ยมๆ ของสาม ี“เราไม่อยากได้ลูกเขยเหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อ พ่อ

ชลเข้าใจเรานะ ลูกตาลเป็นลูกสาวคนเดยีว พ่อกบัแม่รกัและอยากให้

ลูกได้แต่งกบัคนด”ี

ชลธารไม่ขดัข้องเรื่องที่ผู้ใหญ่ทั้งสองต้องการทดสอบ แต่ตอนนี้

ชายหนุม่ก�าลงัตกใจเมื่อเหน็น้องสาวคนเดยีวก�าลงันั่งน�้าตาไหลพรากๆ 

อยู่เคยีงข้าง มมุปากหยกักระตกุเมื่อคดิถงึสิ่งที่ท�าให้คณุหญงิชลาลยั

ร้องไห้...

พี่ชล หรอืพี่ชายชล ชื่อที่ไม่ได้เรยีกมานานแสนนานตั้งแต่มารดา

สิ้น เพราะคุณหญิงน�้าเรียก ‘พี่ชาย’ แทน เพื่อปิดกั้นความเสียใจ 

เพราะคดิถงึคนที่จากไปอย่างไม่มวีนักลบั วนันี้เหมอืนมใีครเอาไม้ไป

สะกดิแผลที่กลดัหนองมานานจนรู้สกึเจบ็บรเิวณแผลเก่า

“...พี่ชล” เสียงหวานสั่นเทา ก่อนชลาลัยจะโผเข้ากอดชลธาร
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แล้วร้องไห้โฮต่อหน้าต่อตาผู้ใหญ่ทั้งสอง

จ�าเนียรนั้นก้มหน้าซับน�้าตา ส่วนผู ้ใหญ่เสือสูดน�้ามูกโดย

ปราศจากน�้าตาพร้อมหนัไปมองทางอื่น...
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เป็นอกีหนึง่วันหลงัจากสญูเสยีผูใ้ห้ก�าเนดิทีห่ม่อมราชวงศ์

หญงิร้องไห้ พูดคยุตกลงกนัถงึเรื่องพนิยักรรมพลิกึพลิั่นแล้วได้ข้อสรปุ

ว่า ทางคณุชายชลธารเตม็ใจที่จะแต่งงานและยอมรบัการทดสอบจาก

ผู้ใหญ่เสือ สองพี่น้องจึงขอตัวลงมานั่งเล่นที่ใต้ต้นมะขามคู่ซึ่งเติบโต

ขึ้นได้อย่างเหมาะเจาะเอามากๆ 

หญงิสาวนั่งเชด็น�้าตา สูดน�้ามูก ก่นด่าตวัเองในใจเป็นพกัๆ

โอละหนอ...เสยีภาพลกัษณ์คณุหญงิผูเ้ลอโฉมกนักค็ราวนี้ แค่โดน

สะกดิแผลเก่านดิเดยีวเธอถงึกบัเป่าปี่เป็นชั่วโมงเลยหรอืนี่

“ห้ามหวัเราะหญงินะ” หญงิสาวหนัไปแฟดๆ แก้ขวยกบัพี่ชาย

ชลธารยิ้ม ยผีมนุ่มลื่นสลวยเล่นอย่างที่มกัชอบท�า “ไม่หวัเราะ

หรอก ออกจะเอน็ดูด้วยซ�้า” คนเป็นพี่ว่าพลางหวัเราะ

“เนี่ยนะไม่หวัเราะ เอน็ดเูหลอืเกิ๊น...ยิ้มเหน็ฟันครบสามสบิสอง

ซี่เลย ช!ิ”

“ไม่หวัเราะ แค่ข�านดิหน่อย”

“โหย...นดิหน่อยตายละ ตาวาวเสยีอย่างนั้น” คนเป็นน้องค้อน

ให้อย่างอดไม่ได้ ก่อนจะหนักลบัมาท�าหน้าจรงิจงั ตอนที่ทกุคนคยุกนั

เธอก�าลงัร้องไห้กระซกิๆ อยู่กบัอกพี่ชาย กระนั้นแล้วหูและสมองกย็งั

2
แรกพบ...สบตาในรูป
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ท�าหน้าที่ฟังและจดจ�าได้อย่างดเียี่ยม

ผู้ใหญ่เสอืรกัลกูสาวมาก หญงิสาวมชีื่อเล่นว่า ‘ลกูตาล’ แหม...

ชื่อหวานเชยีว ตวัจรงิจะหวานเหมอืนชื่อหรอืเปล่ากไ็ม่รู้ คณุหญงิน�้า

แอบค่อนขอดในใจก่อนนกึถงึว่าที่พี่สะใภ้ต่อ

ตอนนี้รยาพรไม่อยู่บ้าน เห็นว่าไปต่างจังหวัดอีกหลายวันกว่า

จะกลบั ผูใ้หญ่เสอืจงึถอืโอกาสนี้ขอทดสอบว่าที่ลกูเขยที่เป็นถงึหม่อม

ราชวงศ์ สหีน้าจรงิจงั ไหนจะแววตาดดุนันั่น ท�าให้ชลาลยันกึเป็นห่วง

พี่ชาย มองปราดเดียวก็พอทราบว่าอีกฝ่ายไม่ยินดียกลูกสาวให้  

แต่ไม่รู้ท่านพ่อไปหว่านล้อมไว้อที่าไหนถงึได้ยอม

“พี่ชาย เรากลบัองักฤษกนัไหม” หญงิสาวลองหยั่งเชงิ พี่ชาย

เธอไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกเสยีทเีดยีว แต่ที่ยอมมาที่นี่เพราะอยากจะมาให้

เหน็ว่าท่านพ่อต้องการให้พี่ชายเธอแต่งงานกบัใคร และเพราะอะไรถงึ

ได้เขียนพินัยกรรมแบบนั้นขึ้นมา ส่วนตัวเธอนั้นก็พอจะมีแผนการ

หาเงนิห้าร้อยล้านบาท แต่ไม่กล้าบอกพี่ชาย เกรงว่าจะถูกคดัค้าน 

เอิ่ม...ไม่สิ ไม่ใช่เกรง เพราะถ้ารู้ พี่ชายไม่มีวันยอมเด็ดขาด  

มนัอาจจะแผลงไปนดิ ก๋ากั่นไปหน่อย แต่เธอเชื่อว่าจะท�าส�าเรจ็อย่าง

สวยสดงดงามแน่นอน

ชลธารส่ายหน้าปฏเิสธ นอกจากจะไม่ยอมเสยีวงัและกจิการใน

ครอบครวัไป สิ่งส�าคญัที่สดุคอืเขาอยากรูเ้หตผุล...อกีทั้งกลบัไปองักฤษ

ตอนนี้กใ็ช่ว่าเขาจะมงีานท�า ท่านพ่อปลดเขาออกจากต�าแหน่ง ตวัเขา

ไม่มสีทิธิ์ในกจิการของครอบครวัอกีต่อไป นอกเสยีจาก...

หม่อมราชวงศ์หนุม่ท�าหน้านิ่ว กงัขาเรื่องพนิยักรรมที่บดิาเขยีน

ไว้ไม่น้อย

จรงิหรอื...ที่ท่านจะยอมให้วงัและธรุกจิของครอบครวัตกเป็นของ

คนอื่น

จริงหรือ...ที่ท่านจะทอดทิ้งลูกที่รักดั่งแก้วตาดวงใจทั้งสองให้
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เป็นคนไร้ที่อยู่อาศยั

“ไม่กลบั พี่เชื่อว่าท่านพ่อมเีหตผุล และผู้หญงิที่ท่านเลอืกให้ก็

ต้องดพีอส�าหรบัพี่” น�้าเสยีงหนกัแน่นท�าให้ชลาลยัเบาใจ แม้จะไม่ได้

เตม็ใจ แต่กด็ูไม่ฝืนใจจนช�้า

“แล้วจะรกัเขาได้เหรอ” คนเป็นน้องถามอบุอบิ

“รกัได้ส”ิ คนตอบยิ้มจนเหน็ฟันขาวที่เรยีงตวัอย่างสวยงาม เกดิ

มาเขายงัไม่เคยรกัผู้หญงิคนไหน หากผู้หญงิคนนั้นดจีรงิ ท�าไมเขาจะ

รกัเธอไม่ได้ “ถ้าเขาดพีอ พี่เชื่อว่าท่านพ่อมองคนไม่ผดิหรอก”

“เหน็แล้วเหรอถงึว่าด”ี ชลาลยัถามงอดแงดอย่างคนหวงพี่

“ยงั แต่รู้ว่าด”ี คนเป็นพี่มองอย่างรู้ทนั “ถ้าพี่รกัเขา พี่สญัญา

ว่าจะรกัหญงิเท่าเดมิ ไม่น้อยลง” ให้ค�าสญัญาอย่างรู้ใจ เรยีกรอยยิ้ม

น่ารกัจากคนเป็นน้อง

“ดี หญิงก็สัญญาว่าถ้ามีคนรัก หญิงก็จะรักพี่ชายเท่าเดิม

เหมอืนกนั” หญงิสาวซบหน้ากบัหวัไหล่แกร่ง แหงนหน้ามองดวงดาว

บนท้องฟ้า “บ้านเราเหน็ดาวไม่ชดัเหมอืนที่นี่เลยเนอะพี่ชล” ดวงตา

งามมีน�้าคลอ ดาวนับร้อยบนม่านก�ามะหยี่สีด�าในคลองจักษุเริ่มจะ

พร่ามวั หญงิสาวสูดกลิ่นดอกวาสนาที่โชยมากบัสายลม

“หอมจงัเลย บ้านนี้ปลูกต้นไม้เยอะแยะเหมอืนที่วงั” นกึถงึวงั

น�้าตาก็พานไหล วังที่ไม่ได้กลับไปนานหลายปี วังที่เต็มไปด้วยภาพ

ความทรงจ�าในวยัเดก็

“เอาไว้พี่จะกลบัไปปลกูให้เยอะกว่านั้น หญงิกก็ลบัไปปลูกด้วย

กนันะ”

สองพี่น้องยิ้มให้กัน การที่ไม่เคยกลับไปที่วังเลยตั้งแต่มารดา

เสียชีวิต นั่นเพราะมีเหตุผลอยู่อย่างเดียวคือท�าใจไม่ได้ที่ต้องกลับไป

เหน็ภาพในอดตีต่างๆ มากมาย ทกุวนันี้ยงันกึเสมอว่าอยากให้การตาย

ของบดิามารดาเป็นแค่ฝันร้าย
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ถงึอย่างไร...ความจรงิกค็อืความจรงิวนัยงัค�่า อะไรที่ผ่านมาแล้ว

ไม่เคยมใีครย้อนเวลากลบัไปแก้ไขได้ ถ้าท�าได้จะไม่ยอมให้มารดากลบั

เมืองไทย จะไม่ยอมให้บิดาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหลังจากที่มารดาเสีย

ชวีติ ชวีติมนักแ็บบนี้ ตราบเท่าที่มลีมหายใจกต็้องลกุขึ้นสู้

“จะเศร้าอกีนานไหม ชลาลยั”

เป็นค�าถามที่ตอบยากและกวนโมโหที่สดุในโลก หม่อมราชวงศ์

หญงินั่งตวัตรง จกิตาเขยีวขุ่น

“หญงิเล่นบทนางเอกผูร้นัทดไม่ขึ้นหรอก ดบัเสยีเปล่า” คนเป็นพี่

บอกด้วยน�้าเสียงกลั้วหัวเราะ ตาพราวระยับราวกับขบขันเสียเต็ม

ประดา “มาหาทางช่วยพี่ให้ผ่านบททดสอบดกีว่านะ คณุหญงิก๋ากั่น”

เฮ้อ...กอ็ย่างนี้ทกุท ีนี่ละคณุชายชลธาร คนก�าลงัซึ้ง ชอบขดัคอ

กนัเรื่อย

“ท�าเป็นเอาบททดสอบมาอ้าง จรงิๆ แล้วอยากเหน็ตวัจรงิใจจะ

ขาดละซี้” หญงิสาวว่าประชดให้หนึ่งดอก รู้หรอกว่าเหน็รปูรบัปรญิญา

ที่ข้างฝาบ้านแล้วตะลึง หน้าตาแฉล้มเครื่องหน้ากระจุ๋มกระจิ๋มน่ารัก

เอาการท�าให้พี่ชายเธออึ้งไปพกัใหญ่ อึ้งนานไม่นานกม็เีสยีงกระแอม

กระไอของผู้ใหญ่ขดัจงัหวะ 

อนิเลฟิ แหม...ดูท่า ‘อบุาย’ ของท่านพ่อจะได้ผล จบัลูกชาย

คลมุถงุชนกบัผู้หญงิหน้าตาสวยใช้ได้ คณุสมบตัขิองอกีฝ่ายกใ็ช่ย่อย 

อายแุค่ยี่สบิสองปี จบตั้งปรญิญาโท แถมตอนนี้ยงัท�างานเป็นอาจารย์

พเิศษสอนในมหาวทิยาลยัในจงัหวดัอกีด้วย เกยีรตนิยิมที่แปะอยูข้่างฝา

ท�าให้เธอร้องอื้อหืออยู่ในใจทีเดียว เก่งใช่ย่อย...คนที่จบเท่ากันและ 

ได้เกยีรตนิยิมมาเหมอืนกนัชื่นชมว่าที่พี่สะใภ้ในใจ

ชลธารยิ้มรับน้อยๆ นึกถึงสาวหน้าตาน่ารักที่สามารถหยุดลม

หายใจเขาได้ชั่วขณะ เป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆ ที่เขามองผู้หญิงนาน

ขนาดนี้ แถมยงัมองรูปอกีต่างหาก เหมอืนมบีางอย่างดงึดูดเอาไว้
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“คดิแผนให้พี่ผ่านบททดสอบมา” ตาคู่คมฉายแววเจ้าเล่ห์ ถงึ

ชลาลยัไม่ช่วย เขากต็้องฝ่าฟันเพื่อให้ได้พบกบัเธอผู้นั้นจนได้ 

ผู้หญิงอะไรท�าให้เขาลืมเลือนความขุ่นเคืองเรื่องพินัยกรรมไป

จนหมด ตอนนี้อยากแต่จะเอาชนะว่าที่พ่อตาที่ชอบจ้องมองเขาจน

หนวดกระดกิขึ้นมาตงดิๆ

“หอื...จรงิจงันะเนี่ย” คนเป็นน้องว่าพลางยิ้ม เบาใจที่พี่ชายมี

เป้าหมายขึ้นมาบ้าง ไม่ใช่สักแต่ว่าจะรักษาวังอันเป็นที่รักและธุรกิจ

ของครอบครวั

อุเหม่...ยายลูกตาลนั่นเป็นแม่มดหรือเปล่านี่ ถึงได้ชักน�าใจ

ผู้ชายใจแขง็ที่มชีื่อเป็นสายน�้า ทว่าชลธารสายนี้ไม่ได้เยน็สดชื่นดงัชื่อ

สักนิด ออกจะเยือกเย็นเกินไปในยามปกติ และร้อนแรงดั่งลาวาเมื่อ

โกรธ

รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่ประดษิฐ์ขึ้นบนใบหน้าส่งผลให้ดวงตาหวานซึ้ง

เบกิกว้างขึ้น แบบนี้เขาเรยีกรกัแรกได้หรอืเปล่าหนอ

เอ...แต่ว่ารกัแล้วหรอื ท�าตาลอยๆ ยิ้มเจ้าเล่ห์แบบนี้ ท่าจะเรยีก

ว่าถูกใจมากเสยีกระมงั

ชลาลยันั่งมองคนที่ไม่เคยชายตามองผู้หญงิคนไหน ต่อให้สาว

สวยกว่าในรูปกไ็ม่เคยมอง ดทู่าลกูสาวผูใ้หญ่เสอืจะมขีองด ีถงึได้ท�าให้

ชลธารสายนี้อบอุ่นไม่เยอืกเยน็ดงัเช่นเคย...

ทางฝ่ังสาวนยัน์ตากลม เจ้าของดวงหน้าน่ารกัก�าลงัน่ังมอง

ดาวอยู่ที่ระเบยีงหลงับ้าน ‘บ้านสายน�้า’ ซึ่งเจ้าของบ้านเพิ่งจากไปด้วย

โรคมะเร็ง ตอนนี้เธอมาอยู่ที่นี่เป็นการชั่วคราวแถมยังฉุกละหุกมาก 

เนื่องจากเมื่อตอนเย็น จู่ๆ พ่อผู้ใหญ่ก็วิ่งมาบอกให้เธอเก็บตัวอยู่ที่นี่

โดยม ีมะกอก เดก็ชายวยัสบิสองกบัแม่ไสวอยู่เป็นเพื่อน

“เฮ้อ...” คนนั่งมองดาวถอนหายใจเมื่อคดิถงึเจ้าของบ้านที่เพิ่ง
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จากไป เธอเดนิทางไปร่วมงานศพ ได้พบเหน็เจ้าใหญ่นายโตหลายคน 

ตอนที่รู้ว่า ‘ลงุท’ี ของเธอเป็นถงึหม่อมเจ้าเธอตกใจแทบแย่ ยงัดทีี่พ่อ

กบัแม่บอกว่าลงุทอียากใช้ชวีติเป็นสามญัชนเงยีบๆ เพื่อมองลกูๆ ของ

ท่านเตบิโตและคดิถงึภรรยาที่จากไป

รูปครอบครัวหลายรูปยังคงติดบนผนังบ้านไม้หลังขนาดกลาง

เช่นเคย บ้านหลงันี้ถกูสร้างขึ้นเมื่อสบิสองปีที่แล้วหลงัจากที่หม่อมของ

ท่านเสยีไปเพยีงไม่ถงึปี รยาพรไม่เคยเหน็ตวัจรงิของลูกๆ ลงุท ีแต่ลงุ

มกัจะน�ารูปลูกชายลูกสาวมาอวดให้ดูเสมอ

ใบหน้าจิ้มลิ้มแดงก�่า...หม่อมราชวงศ์ชลธาร กลุวาร ีลกูชายคน

โตของลงุเป็นชายร่างสงูก�าย�าผวิขาว ใบหน้าเหมอืนภรรยาของลงุอย่าง

กบัแกะออกมาจากพมิพ์ ดวงตาสดี�าสนทิของเขามกัดงึดูดสายตาเธอ

ให้จ้องมองอยูน่านๆ เสมอ นาน...จนบางครั้งลงุแอบแซว็ว่าตกหลมุรกั

ลูกชายท่านแล้วหรอื หน�าซ�้ายงัพูดเล่นอกีว่าจะยกให้ แต่เธอค้านหวั

ชนฝาว่า ‘ไม่อ๊าววว’

ถงึวนันี้กย็งัคดัค้านอยู ่แม้ตอนก่อนที่ลงุสิ้น เธอจะเผลอรบัปาก

ไปแล้วว่าจะแต่งงานกับลูกชายท่าน แหม...ก็ตอนนั้นมันจวนตัว คน

จะสิ้นลมอยู่ตรงหน้า อยากได้อะไรเธอก็รับปากไว้ก่อน ไม่เคยคิดว่า

ลงุจะแสบสนัถงึขนาดร่างพนิยักรรมพลิกึพลิั่นทิ้งไว้ ที่รู้เพราะลงุเขียน

จดหมายบอกไว้

ก่อนหน้านี้ ลุงฝากกล่องไม้ฉลุลายไทยลวดลายสวยไว้กับเธอ 

บอกว่าลงุตายเมื่อไรให้เปิดออกด ูตอนนั้นเธอได้แต่หวัเราะ รูส้กึเหมอืน

จันทโครพได้ผอบมาไว้ในมือ ไม่คิดว่าแค่ไม่กี่เดือนต่อมา ลุงก็ตาย 

ไปจรงิๆ

เนื้อความในจดหมายช่าง...น่าหมั่นไส้นกั! ทั้งขอร้องและล�าเลกิ

บุญคุณแบบทีเล่นทีจริง ซึ่งท�าให้เธอนึกละอายแกมโกรธอยู่มากโข 

แถมยงัขูด้่วยว่าถ้าอยากเหน็ลกูชายลกูสาวอนัเป็นที่รกัของท่านกลาย
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เป็นคนไร้บ้าน ไม่มเีงนิ แถมท้ายด้วยว่าบางทคีณุหญงิชลาลยัที่เคยใช้

ชวีติอย่างฟุง้เฟ้ออาจจะผกูคอตายหนอีาย กใ็ห้เธอปฏเิสธการแต่งงาน

ไปเสยี ลูกๆ ของท่านจะได้กลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตวั

ถ้าไม่เหน็แก่ความผกูพนัที่มต่ีอกนัมาถงึสบิสองปี เธอจะปฏเิสธ

ไปตั้งแต่ได้อ่านเนื้อความในจดหมายเลย มอีย่างที่ไหนจบัลกูคลมุถงุชน 

ยกวงัและสมบตัมิาต่อรอง และสดุท้ายคนที่ซวยที่สดุกเ็ป็นใครไปไม่ได้ 

นอกจากเธอ...หุ่นเชดิผู้น่าสงสาร

หญงิสาวเคยมคีวามคดิแผลงๆ อยู่หลายครั้งว่าอยากจะไปหา

หมอผ ี คนทรงเพื่อตดิต่อสอบถามถงึเนื้อความในจดหมายกบัลงุ แต่

แหม...มันออกจะเป็นความเชื่อที่เหลวไหลไปบ้าง ถ้ามีใครรู้เข้า อาจ

ครหาว่าเธองมงายกเ็ป็นได้ มอีย่างที่ไหน คนตายไปแล้วยงัปลกุขึ้นมา

ให้พูดด้วย

“เฮ้อ...” หญงิสาวถอนหายใจแรงๆ อกีครั้ง การที่พ่อรบีบอกให้

เธอมาพกัอยู่ที่นี่ อาจเป็นเพราะพวกเขาคงมาถงึแล้ว 

ดวงตากลมโตมองรอบๆ ตัวบ้านที่มีไฟดวงเล็กประดับเพื่อให้

แสงสว่าง ตรงที่เธอนั่งนี้คอืระเบยีงหลงับ้านที่มนี�้าตกไหลผ่าน “ท�าไม

ต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะ” หญงิสาวพมึพ�าอยูค่นเดยีว กลิ่นหอมของดอก

ประยงค์ไม่ได้น�าพาให้ความสดชื่นแต่อย่างใด 

หญงิสาวยงัคงมองไปที่ตวับ้าน บ้านไม้ที่ลงุทบีอกว่าสร้างจาก

ภาพวาดส่งครูประจ�าชั้นของลูกสาวท่านในสมัยเรียนชั้นอนุบาล ซึ่ง

คณุหญงิชลาลยัตวัน้อยเคยขอท่านพ่อว่าอยากมบ้ีานหลงัเลก็ๆ แบบนี้

อยู่รมิน�้าตก

ส่วนคุณชายชลธารที่แก่กว่าน้องสาวหลายปี บอกอยากมี

ระเบียงหลังบ้านกว้างๆ เพื่อนอนดูดาวและฟังเสียงน�้าตก ลุงทีเลย

หลอมรวมจินตนาการของลูกทั้งสองออกมาเป็น...บ้านไม้หลังขนาด

กลางที่มห้ีองนอน ห้องครวั และห้องน�้าอย่างละหนึ่ง พื้นที่ภายในบ้าน
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ที่เหลือปล่อยเป็นห้องโถงเพื่อรับแขก ซึ่งก็ไม่ค่อยมีแขกคนไหนได้รับ

เชญิให้เข้ามา นอกจากครอบครวัของผู้ใหญ่เสอื

“พี่ตาลๆๆ” เสยีงมะกอกเอะอะโวยวายมาก่อนตวั เดก็ชายวิ่ง

กระหดืกระหอบเข้ามาหาลูกพี่

“อะไร” รยาพรท�าเสยีงเบื่อหน่ายเมื่อโดนดงึจากภวงัค์

“มาแล้วๆ คณุๆ ในรูปมาถงึบ้านพ่อผู้ใหญ่แล้วพี่”

คิ้วโก่งเลกิขึ้นก่อนหญงิสาวจะพยกัหน้า ไม่แสดงอาการตื่นเต้น 

แต่ใจเต้นโครมครามจนอกแทบระเบดิ

“ออื...”

“ออื? แค่ออืน่ะหรอื ผวั เอ๊ย! ว่าที่สามมีาทั้งท ีเย้ยย!” มะกอก

กระโดดผลุงเผ่นแน่บไปอีกด้านเมื่อเท้าบอบบางวาดใส่อากาศหวังจะ

ท�าร้ายตน “แหม ล้อเล่นหน่อยเดยีว ท�าจรงิจงัไปได้พี่ตาลน่ะ” เดก็ชาย

หวัเราะแหะๆ ตบท้าย

รยาพรชี้หน้าไอ้ตวัแสบ “อย่ามาทะลึ่งนะ เดี๋ยวเจอมะเหงก”

“โอ๊ย! กลัวแล้วจ้า บอกแล้วไงว่ามะเหงกน่ะขอเก็บไว้เป็นชื่อ

น้อง พี่ชื่อมะกอก น้องชื่อมะเหงก โก้ซะไม่ม ีฮ่าๆ” คนพูดระเบดิเสยีง

หวัเราะเมื่อเหน็อกีคนท�าหน้าปูเลี่ยน

“ไปไกลๆ ไอ้ลูกกรอก” หญงิสาวเอ่ยปากไล่ส่งๆ หนัหน้ามอง

ไปทางอื่น อดคิดถึงคนที่เพิ่งมาถึงไม่ได้ เขาจะว่ายังไงบ้างที่ต้อง

แต่งงานกบัเธอ หญงิสาวถอนหายใจพรดื ถ้าเป็นเธอคงโกรธน่าดู...

“โหย...โกรธทไีร มะกอกกลายเป็นลูกกรอกทกุทเีลย” ตวัแสบ

ของพี่ลกูตาลบ่นงมึง�าพร้อมท�าหน้าประจบ “ตอนป่ันจกัรยานผ่านร้าน

เจ๊หวาน เหน็พวกพี่เบริ์ตก�าลงัก๊งเหล้ากนัอยู่ พี่เบริ์ตถามถงึพี่ด้วย”

อารมณ์ที่ขุ่นมัวอยู่แล้วยิ่งขุ่นขึ้นไปอีก เมื่อได้ยินชื่อ ‘โรเบิร์ต’ 

หรอื ‘ไอ้เบร์ิต’ ขาโจ๋ประจ�าหมู่บ้านที่ชอบบงัคบัให้ใครๆ เรยีกชื่อตวัเอง

เหมือนฝรั่งมังค่า แถมบางทียังกดขี่ให้ลูกน้องออกเสียงเบิร์ตให้ม ี 



30   อุบายร่ายรัก อุบายซ่อนรัก

‘รอเรอื’ ควบกล�้า เธอเคยลองเรยีก แต่กไ็ม่เหน็จะท�าได้สกัครั้ง ลูกน้อง

โรเบริ์ตเองกไ็ม่มใีครท�าได้ สร้างความขุ่นเคอืงให้ลูกพี่ยิ่งนกั

“ฝากความคดิถงึมาให้ด้วย”

ขวบั...หนงัสอืเล่มบางลอยหวอืกลางอากาศ

“เย้ย...พี่ตาลเล่นแรงงง” มะกอกก้มหลบทันอย่างเส้นยาแดง

ผ่าแปด ลบูหวัป้อยๆ ราวกบัก�าลงัเรยีกขวญัตวัเอง หน้าตาเอาจรงิของ

หญงิสาวท�าให้เดก็ชายไม่กล้าล้ออกี จะว่าล้อกไ็ม่ถูก กพ็ี่โรเบริ์ตฝาก

มาบอกจรงิๆ นี่นา นี่ขนาดยงัไม่ได้ขยายค�าพูดให้ฟังเลย ไอ้มะกอกก็

เกอืบโดนจบัไปท�าลูกกรอกเสยีแล้ว

คนที่โดนกล่าวถึงตอนน้ีก�าลังนั่งก๊งเหล้าสรวลเสเฮฮาอยู่

ที่ร้านค้ากลางหมู่บ้าน “น้องหวานจ๋า เอากับแกล้มมาให้พี่โรเบิร์ต

หน่อยแร้ว...” 

หวานใจ ลกูสาวเจ้าของร้านขายของช�าได้แต่ส่ายหน้า ค้อนปะ-

หลบัปะเหลอืกให้อย่างแง่งอน

“ท�าไมไม่เรยีกนงัลูกตาลมาท�าให้เล่า” ต่อว่าทั้งที่ตวัเป็นเจ้าของ

ร้าน “เมื่อตะกี้ยงัเหน็ฝากความคดิถงึไปกบัไอ้มะกอกมนั” หญงิสาว

สะบดัก้นเดนิเข้าไปในครวัหลงัร้าน ที่ร้านขายของช�ากจ็รงิ แต่เพราะ

ขายเหล้ายาด้วยจึงต้องท�ากับแกล้มให้ขาใหญ่บางคนที่มานั่งกินตรง

แคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นมะยมหน้าร้านด้วย

“แหม...ท�าเป็นน้อยใจไปได้ พี่มีน้องหวานคนเดียวน้า เอิ๊ก...” 

เรอออกมาก่อนจะหัวเราะร่า หันไปกระซิบกระซาบกับลูกน้อง “กูนี่

ฮอตจรงิๆ ผูห้ญงิแม่งรมุรกั” คนพดูหวัเราะในล�าคอจนไหล่ไหว นั่งขดั

สมาธแิล้วตบเข่าฉาด เมื่อลูกน้องผลดักนัชมความหล่อของตนซึ่งเป็น

ลูกชายคนเดยีวของพ่อก�านนัดนิแห่งบ้านโคกอเีม้ง

“กพ็ี่เบร์ิต เอ๊ย พี่โรเบร์ิต” กระดกลิ้นรวัรอเรอื “หล่อที่สดุในโคก-
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อเีม้งแห่งนี้ไงจ๊ะ สาวๆ ถงึได้รมุตอม อุ๊ย! รมุรกั” 

เจ้าตวัหวัเราะชอบใจ...

“ไอ้ลอย เอง็มนัรู้ใจข้า” ตบไหล่คนสนทิดงัป้าบๆ “กูรู้หรอกน่า 

มงึไม่ต้องเสรมิ เดี๋ยวน้องหวานจะถอนตวัจากกูไม่ได้”

หวานใจแก้มแดงก�่าส่งค้อนน้อยๆ เดนิสะบดัหน้าเข้าบ้านหลัง

จากวางจานถั่วทอดแล้ว อย่างนี้ทกุทสีนิ่า เมาแล้วอะไรกน็้องหวานๆ

ตอนไม่เมาเหน็เรยีกหาแต่ลูกตาลๆๆ หญงิสาวหยดุเดนิ หนัมาจกิตา 

มองลูกชายก�านนั

“สกัวนัเถอะ อหีวานคนนี้จะไปเป็นสะใภ้ของพ่อก�านนัให้ได้”

เป็นที่รู้กันดีว่าโรเบิร์ตมักพูดคุยกับเธอเหมือนหมาหยอกไก่

เท่านั้น ไม่ได้จรงิจงัอะไร คนที่ลกูชายก�านนัจรงิจงันั่นคอืรยาพร ลกูสาว

ผูใ้หญ่เสอืต่างหาก รกัชอบมาแต่ไหนแต่ไร เพราะลกูสาวผูใ้หญ่นั้นขึ้น

ชื่อว่าน่ารัก รยาพรเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับเธอมาตั้งแต่เด็ก แต่พอจบ

มัธยมปลายหญิงสาวสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อก้องของเมืองไทย  

จ�าต้องเดนิทางไปเรยีนต่อที่กรงุเทพฯ ไปเรยีนแค่ห้าปีกก็ลบัมาพร้อม

ปรญิญาสองใบ

ห้าปีที่รยาพรไม่อยู ่โรเบร์ิตกเ็ทยีวไล้เทยีวจบีเธอทกุเยน็ย�่า จวบ

จนลูกสาวผู้ใหญ่เสอืกลบัมาบ้าน ไอ้พี่เบร์ิตคนโก้แห่งโคกอเีม้งกก็ลาย

เป็นอื่น ได้แต่หยอกบ้างแต่ลบัหลงัผู้คน

“เชอะ” หวานใจสะบดัหน้าหนอีย่างเคยีดแค้น จากที่เคยเป็น

หนึ่ง เดี๋ยวนี้ต้องกลายเป็นสอง...

หญิงสาวเชิดหน้าแล้วต้องยิ้มเมื่อคิดถึงเรื่องที่เพื่อนสาวเอามา

เล่าให้ฟัง ว่ามหีนุม่หล่อน่าลากมาบ้านผูใ้หญ่เสอื รมิฝีปากสแีดงฉ�่ายิ้ม 

ถ้าหล่อกว่าไอ้พี่เบร์ิตละก ็อหีวานจะปาไอ้พี่เบร์ิตทิ้งแบบไม่ไยด ีเหมอืน 

เพลงลูกทุ่งของ สาว สมภาร ที่ร้องว่า...

ป๋าผวัซะบ้อ ป๋าซะบ้อๆ ล้าลา...
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คนที่ก�าลังก๊งเหล้าเห็นท่าทางอารมณ์ดีของสาวหวานใจก็นึก

แปลกใจ

“นงัหวานมนัอารมณ์ดอีะไร ทกุทเีหน็พี่เบร์ิตพดูถงึลกูตาลมแีต่

โมโห” 

โรเบร์ิตที่เคี้ยวถั่วทอดเหล่ตามองหวานใจที่เดนิเชดิหน้าเข้าบ้าน

“ไม่รู้ ไม่ต้องไปสนใจมนัหรอก” ปากบอกไปอย่างนั้น แต่ยงัไม่

ละสายตากลบัมา...
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เสียงไก่ขันท�าให้ชลาลัยพลิกตัวบนฟูกอย่างเกียจคร้าน 

นานแล้วที่ไม่ได้ตื่นเช้าแบบนี้ เหลยีวมองไปยงัฟูกข้างตวักเ็หน็ว่าไม่มี

คนนอนอยูแ่ล้ว หม่อมราชวงศ์หญงิลกุขึ้นพบัผ้าห่ม หยบิผ้าขนหนูเดนิ

เข้าห้องน�้าเพื่อล้างหน้าแปรงฟัน เรอืนหลงันี้ไม่เพยีงแต่ใหญ่ แต่สะดวก

สบายยิ่งนกั มหี้องน�้าในตวัแบบนี้ถูกใจเธอนกัแล ไม่ต้องไปใช้ร่วมกบั

คนอื่น รอยน�้าท�าให้หญงิสาวรู้ว่าพี่ชายคงเพิ่งใช้เสรจ็ใหม่ๆ

ในขณะที่น้องสาวก�าลังอาบน�้าอย่างสุขสบายใจ คนพี่อย่าง

ชลธารกก็�าลงัโดนบททดสอบแบบไม่รู้ตวั ใบหน้าขาวบดันี้ซดีเซยีวจน

เหน็ได้ชดั ผดิกบัผู้ใหญ่เสอืที่ผวิปากฮมัเพลงอย่างอารมณ์ดี

“เอ้า ไปซี ้เข้าไปเกบ็ไข่ออกมา” คนทีก่�าลงัเชด็ขนให้ไก่ชน

ตวัโปรดชี้ไปยงัเล้าไก่ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไป ปากหนากดลกึเลก็น้อยเมื่อ

เหน็ท่าทางเหยาะแหยะของหนุ่มเมอืงนอก

ทันทีที่หม่อมราชวงศ์หนุ่มเหยียบย่างเข้าไป แม่ไก่ขันกระโต๊ก 

กระต๊ากแตกตื่น เหงื่อเมด็เลก็เมด็น้อยผดุพรายขึ้นบนหน้าขาว ชลธาร

ใช้หลังมือปาดเหงื่อ เขาไม่เคยกลัวไก่และไม่เคยเก็บไข่ไก่เช่นกัน  

ขบกรามหนาเข้าหากันอย่างเจ็บใจที่ผู้ใหญ่เสือคิดบททดสอบบ้าๆ นี้

3
บททดสอบ
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ขึ้นมา 

เกบ็ไข่ไก่ไม่ได้แล้วคณุสมบตัลูิกเขยเกรดพรเีมยีมของเขาจะลด

ลงหรืออย่างไร หม่อมราชวงศ์หนุ่มไม่ได้เย่อหยิ่ง แต่รู้ถึงขีดความ

สามารถของตวัเอง ต่อให้ไม่มสีมบตัขิองบดิา เขากส็ามารถสร้างเนื้อ

สร้างตวัด้วยน�้าพกัน�้าแรงของตวัเองได้

ดวงตาคูค่มมองแม่ไก่ที่ก�าลงันั่งกกไข่ในรงัอย่างหวาดระแวง มนั

ไม่ได้มแีค่ตวัเดยีว แต่มอียู่ถงึเจด็ แต่ละตวัต่างแยกย้ายจบัจองกนัท�า

รงัจากกองฟางที่เจ้าของบ้านเอามาโปรยไว้ ที่ส�าคญั ตอนนี้ทกุตวัต่าง

มองเขาด้วยสายตาระแวดระวงัภยั ให้ตาย...เขาเริ่มจะกลวัมนัแล้ว!

สายตาจกิหวงแหนยงัผลให้ชายหนุม่เก้ๆ กงัๆ คดิว่าถ้าเอื้อมมอื

ไปหยบิไข่มนัจะใช้ปากจกิมอืเขาหรอืไม่ ครั้งแรกในเล้าไก่และการเกบ็

ไข่ท�าให้คุณชายชลธารถึงกับใช้หลังมือปาดเหงื่อ เคยแต่จับปากกา 

จับเมาส์ ไม่นึกว่าตัวเองจะตกอับจนต้องมาเก็บไข่ไปทอดกินเหมือน

นางเอกในละคร ซึ่งในที่นี้เขาคงก�าลงัสวมบทนางเอก ส่วนพระเอกก็

มลีคุโหดๆ ไว้หนวด ชอบเลี้ยงไก่ ที่ส�าคญัชอบทรมานคน!

“เอ้า เมื่อไหร่จะได้กนิข้าวเช้าละนี่ มวัแต่กลวัอยูน่ั่นแหละ พวก

ผูด้นีี่เหยาะแหยะกว่าที่คดิไว้เสยีอกี” เสยีงผูใ้หญ่เสอืตะโกน โดยมไีอ้โต้ง

โก่งคอขนัรบัเป็นลูกคู่

ชลธารได้แต่ถอนหายใจ มองมอืขาวๆ ของตนเองที่ไม่แน่ว่ามนั

อาจจะมีแผลในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า ครั้นหันไปเห็นสีหน้าว่าที่พ่อตา

ซึ่งก�าลังมองมาอย่างคนอารมณ์ดีเขาจึงต้องเก็บสีหน้าไม่พอใจเอาไว้ 

ขณะเดยีวกนัสมองอนัชาญฉลาดกเ็ริ่มประมวลผล 

คนอย่างผูใ้หญ่เสอืเป็นคนจรงิ ถ้าเขาไม่ท�าตามกอ็าจกลายเป็น

ข้ออ้างได้ว่าเขาขาดคุณสมบัติของลูกเขย และนั่นคงเป็นหายนะ

ส�าหรบัเขา

นอกจากจะไม่ได้เป็นลูกเขย แม้แต่หน้าลูกสาวผู้ใหญ่เสือก็คง
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ไม่อนญุาตให้เขาได้เจอ!

หม่อมราชวงศ์หนุ่มเริ่มจดจ�ารายละเอียดคุณสมบัติว่าที่พ่อตา 

ผู้ใหญ่เสอืชอบไก่ชน มตีวัโปรดอยู่หนึ่งตวัคอื ‘ไอ้เสอืโคร่ง’ เชงิจดั กดั

แหลก แข้งจรงิ...ตวันี้รกัถงึขนาดปลูกเพงิให้อยู่ กางมุ้งให้นอน แถมมี

คนนอนเฝ้าอกีต่างหาก

เสียงไก่ร้องดังแตกตื่นไปทั่วเล้าเมื่อมือขาวเอื้อมไปหยิบไข่ใส่

ตะกร้า ไม่นานกเ็กบ็จนหมด ชลธารท�าแบบทดสอบแรกผ่านฉลยุ แลก

กับเลือดเพียงเล็กน้อย นั่นเพราะแม่ไก่ตัวสุดท้ายตกใจจนหันมาจิก 

หลงัมอื ได้เลอืดมานดิหน่อยแล้วยื่นตะกร้าให้ว่าที่พ่อตา

“วางไว้ก่อน ไปหยบิผ้านั่นมาส”ิ ผู้ใหญ่เสอืสั่งแบบไม่มองหน้า 

ขณะนั่งยองๆ อยู่หน้าเตาไฟแล้วยื่นไอ้เสอืโคร่งลูกรกัให้ “เชด็หน้าให้

ลูกข้าหน่อย” 

คนที่เพิ่งโดนแม่ไก่จิกหลังมือมาถึงกับมือสั่น จะแปลกอะไร...

ยามที่เราถูกอะไรท�าร้ายมาหมาดๆ กย่็อมกลวัเป็นธรรมดา เมื่อมาเจอ

สปีชสี์เดมิแต่บิ๊กเบิ้มกว่ายิ่งทวคีวามกลวัมากขึ้น

ชลธารสบตากบัเสอืโคร่ง แอบคดิพเิรนทร์ว่าถ้าเอาไปต้มย�าจะ

แซ่บเหมอืนที่เคยกนิหรอืเปล่า ได้ข่าวว่าตวันี้ราคาเป็นแสน ไหนจะตวั

อื่นที่ลกูน้องผูใ้หญ่ก�าลงัเชด็หน้าให้อกี ราคาหลกัหมื่นทั้งนั้น ชายหนุม่

เหลอืบมองป้ายไม้ซึ่งเขยีนด้วยตวัหนงัสอืสขีาวที่ห้อยตดิตอไม้

เสยีเหงื่อเพราะไก่ ดกีว่าเสยีเวลาเพราะยาเสพตดิ

...อนิเทรนด์กบัเขาด้วย

ชายหนุม่ท�าตามค�าสั่งทกุอย่าง จนล่วงเข้าเวลาสาย ผูใ้หญ่เสอื

จงึชกัชวนออกไปดูนาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตวับ้านสกัเท่าใด 

คนที่โดนใช้ให้เชด็หน้าไก่ กวาดบ้านไก่ ใช้หลงัมอืเชด็เหงื่อบน

หน้าผาก...จะเป็นลูกเขยผู้ใหญ่เสอืไม่ง่ายเลยจรงิๆ

“เอาไอ้เสอืโคร่งไปใส่สุ่มไว้ แล้วไปล้างหน้าล้างตา ข้าจะไปรอ
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ที่แคร่หน้าบ้าน” ผู้ใหญ่เสอืที่ใครๆ ต่างรู้จกัเดนิผวิปากเอาผ้าขาวม้า

พาดบ่าไปหน้าบ้านอย่างอารมณ์ด ี

ดวงตาคมของราชนกิลุหนุ่มฉายแววเจ้าเล่ห์ ดทู่าเขาจะเจอบท

ทดสอบบทใหม่อกีแล้ว ถ้าขนืยงัยอมต่อไปแบบนี้เรื่อยๆ ดูท่าอกีฝ่าย

คงได้ใจ แบบนี้ต้องหาอะไรมาขดัใจเสอืบ้าง

อะไรหนอ...ปราบพยศเสอืได้

ค�าตอบคอืลูกตาลแสนหวานนั่นอย่างไรเล่า!

“อีกกี่วันลูกตาลจะกลับครับพ่อ” หม่อมราชวงศ์หนุ่มยิง

ค�าถามขณะที่เดนิตามว่าที่พ่อตาต้อยๆ เขายิ้มกว้างอวดไรฟันขาวและ

ลกัยิ้มทั้งสองข้าง

ผู้ใหญ่เสือตาลุกวาว เสือที่ก�าลังจะโกรธมองตาค้างเมื่อเห็น

ใบหน้าหล่อเหลาคมคาย ก็มันน่ามองน้อยเสียเมื่อไร ยิ้มที่เหมือน

สายน�้าเยน็กระตกุหวัใจคนมองไม่น้อย

“ไม่รู้!” เสือว่ายน�้าไม่เก่งได้แต่เดินฮึดฮัดน�าหน้า ความโกรธ

แล่นขึ้นมาเป็นริ้วๆ โกรธที่ตัวเองใจอ่อนยวบเมื่อเห็นรอยยิ้มจริงใจ  

จะเป็นเพราะความเอน็ดทูี่มอียูก่่อนพบหน้าหรอือะไรกต็าม แต่ตอนนี้เขา

จะต้องเกบ็มนัฝังไว้ให้ลกึ

“ผมอยากเจอหน้าว่าที่เจ้าสาว ผมว่าเราควรได้ท�าความรูจ้กักนั

ก่อนแต่งงาน” คลื่นน�้ายงัสาดซดัไม่เลกิ

เสอื (ด)ุ ถงึกบัส�าลกัน�้า ด้วยเพราะไม่เคยมใีครเตอืนว่าหม่อม-

ราชวงศ์หนุ่มมีมุมนี้กับเขาด้วย ก็ไหนว่าเคร่งขรึม ถือตัว ไม่ค่อยพูด

ค่อยจากบัใครไงเล่า แต่ไอ้ที่อยู่ตรงหน้านี่มนัเพลย์บอยชดัๆ

คนสงูวยักว่าหยดุยนืบนคนันา กวาดสายตามองทุง่นาอนักว้าง

ใหญ่ไพศาล ต้นข้าวก�าลงัตั้งท้องเขยีวขจไีปทั่วทกุหวัระแหง

“หอยเชอร์รกีบัหญ้ามนัขึ้นเยอะ” ปรายตาไปยงัหอยที่มอียูเ่พยีง
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น้อยนดิและหญ้าที่ขึ้นแซมบ้างแต่กไ็ม่มาก “เกบ็มนัออกให้หมด ข้าว

มนัจะได้สมบรูณ์กว่านี้” เสอืเกอืบจมน�้าผดุขึ้นมาผงาดบนผวิน�้าอย่าง

สวยงาม

ชลธารเบกิตากว้างมองผนืนาเขยีวขจกีว้างใหญ่ กี่ไร่กนัหนอ...

ดูจากอาณาเขตที่ไกลสดุลูกหูลูกตาน่าจะหลกัสบิหรอืเข้าหลกัร้อย 

“ท�าเสรจ็เมื่อไหร่จะยอมให้เจอลูกตาล”

เสือตะกายน�้าขึ้นฝั่งไปแล้ว ทิ้งให้สายน�้าเย็นฉ�่าร้อนระอุขึ้น

เนื่องจากโดนแสงแดดแผดเผา คนที่เดนิหนกีลบับ้านไปอย่างสบายใจ

เฉบิไม่ได้อยู่รอเหน็รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ 

ชลธารจ้องหอยเชอร์รีและหญ้าที่ขึ้นแซมอยู่เพียงนิดบริเวณที่

ผู้ใหญ่เสอืชี้เมื่อสกัครู่ด้วยตาเป็นประกาย

ยามตะวันขึ้นตรงหัว เสียงเอะอะดังขึ้นที่หน้าบ้านผู้ใหญ่

เสอื ลูกบ้านนบัสบิยนืออกนัที่ประตูทางเข้าบ้าน สหีน้าแต่ละคนล้วน

แต่กงัวล

“ผู้ใหญ่เสอืๆ” หนึ่งในนั้นตะโกนเรยีกเจ้าบ้าน

“มาท�าอะไรกนัพวกเอง็” เจ้าบ้านนุง่ผ้าขาวม้าผนืเดยีว ประแป้ง

เสยีลายพร้อยเตม็ตวั ยื่นหน้าออกมาทางระเบยีง

“ฉนัจะมาถามว่าผูใ้หญ่ให้คนไปถอนข้าวออกจากนาท�าไม มนั

ก�าลงัตั้งท้องไม่ใช่หรอื”

“เฮ้ย! เมื่อไหร่ ข้าไม่ได้สั่ง” ผู้ใหญ่เสอืแย้งเสยีงหลง

“ไม่ได้สั่งอะไร ไอ้หนุม่หน้าหล่อนั่นมนัไปตามคนมาช่วยอยู ่พวก

ฉันแปลกใจเลยมาถามผู้ใหญ่ก่อน” คนที่ก�าลังจะไปรับจ้างถอนข้าว

ด้วยบอก

ไม่มเีสยีงตอบรบัจากเจ้าบ้านนานทเีดยีว ก่อนจะ...

“อ๊ากกก!...ไอ้คณุชาย!” คนสูงวยัวิ่งตงึๆ ลงจากเรอืน จ�้าอ้าว
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ตรงไปยงันาข้าวที่อกีไม่นานกจ็ะถงึฤดูเกบ็เกี่ยว 

รถเกบ็เกีย่วและรถไถตดิเครือ่งรอ ขณะทีล่กูบ้านหลายคน

ปักหลกัรออยู่หน้านา ท�าเอาผู้ใหญ่เสอืถงึกบัเป็นลมหงายหลงัตงึทั้งที่

ยงัไม่เหน็สภาพนาของตนเพราะรถบงัเอาไว้ ชาวบ้านที่เดนิตามมาต่าง

วิ่งเข้าไปประคองผู้ใหญ่เสอืเอาไว้

หวัตาของคนที่ท�านามาตั้งแต่เรยีนจบร้อนผ่าว เมื่อภาพอนัน่า

สยดสยองผดุพราย โอ้...นาที่รกั ข้าวจ๋าพ่อขอโทษ นกึถงึสภาพนากว่า

ร้อยไร่แล้วก็เป็นลมล้มพับไปอีกรอบ ลูกบ้านหลายคนจึงหามผู้ใหญ่

ไปพกัใต้ร่มไม้

“คดิยงัไงถงึจะตดัต้นข้าวที่ก�าลงัตั้งท้องทิ้ง ผู้ใหญ่”

คนเพิ่งฟื้นขึ้นมาอกีรอบท�าปากพะงาบๆ หวงัจะปฏเิสธ และไม่

กล้ามองไปยงัผนืนา

“นี่ยงัดนีะที่ว่าที่ลกูเขยพ่อผูใ้หญ่คดัค้านเอาไว้ ไม่งั้นพวกฉนัเอา

รถลงไปลยุแล้ว”

เสอืก�าลงัจะขาดใจตายเหมอืนได้อากาศหายใจ ลกุขึ้นนั่งพร้อม

เหลยีวมองไปยงัผนืนากว้างใหญ่ที่ยงัอยู่ด ีมองเลยไปยงัว่าที่ลูกเขยที่

ชาวบ้านพากนักล่าวขานถงึ

ชลธารยิ้ม ในมอืมถีงัที่ใส่หอยเชอร์รกีบัต้นหญ้าอกีก�ามอื

“เอิ๊กกก!...ข้าวกูยงัอยู่”

เป็นลมไปอกีแล้ว...

หม่อมราชวงศ์หนุ่มเห็นดังนั้นจึงละจากงาน รับอาสาแบกว่าที่

พ่อตากลบับ้านเอง ไกลออกไปมสีายตาสองคู่จบัตาเฝ้ามองตั้งแต่เช้า

จนกระทั่งบ่าย

“แฟนพี่ตาลโคตรแสบ แบบนี้ปราบพ่อผู้ใหญ่ได้แหงๆ” 

รยาพรหนัมาค้อน รู้สกึเป็นห่วงพ่อที่เป็นลมล้มพบัอยู่เป็นพกัๆ 
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แก้มนวลแดงปลั่งเมื่อเห็นสภาพการแต่งตัวของพ่อ มีอย่างที่ไหน  

นุง่ผ้าขาวม้าผนืเดยีววิ่งโทงๆ มานา ป่านนี้ลกูบ้านคงได้เอาไปพดูคยุกนั

สนกุเชยีว

“เขาไม่ใช่แฟนพี่ แค่คนรู้จกักย็งัไม่ได้เป็น” หญงิสาวแย้งหน้า

แดงก�่า

“คุณเขาหล่อเนอะพี่ตาล” มะกอกท�าตาลอย...“หุ่นงี้ล�่า แต่

เอ๊ะ!...นั่นใช่พี่หวานหรอืเปล่า” เดก็ชายชี้มอืไปยงัสาวร่างอวบที่ก�าลงั

เดินถือร่มตามหนุ่มหล่อที่มาวันแรกก็ท�าเอาสาวๆ ในหมู่บ้านแตกตื่น 

ตั้งแต่เช้ามแีต่คนพูดถงึเรื่องชายหนุ่ม

“ใช่ ยายหวานจรงิๆ ด้วย”

เกดิความรูส้กึแปลกๆ แล่นแปลบไปทั่วร่าง ใจมนัร้อนๆ เมื่อเหน็

ภาพหวานใจคอยเดินถือร่มตามชลธารที่ก�าลังอุ้มผู้เป็นพ่อกลับบ้าน 

คิ้วโก่งขมวดมุ่น ปัดความรู้สกึบ้าๆ ออกจากใจ รยาพรเดนิกลบับ้าน

โดยทิ้งระยะห่างจากกลุ่มคนด้านหน้า ถึงหน้าบ้านแล้วก็ได้แต่ชะเง้อ

คอมองเข้าไป เพราะโดนพ่อสั่งห้ามกลับบ้านเด็ดขาด จึงได้แต่สั่งให้

มะกอกเข้าไปสบืข่าว

“กรี๊ดดด!...” 

เสียงกรีดร้องที่ดังมาจากบนบ้านท�าให้รยาพรที่แอบดูลาดเลา

อยู่ด้านล่างวิ่งขึ้นไปดู 

ชลาลยักรดีร้องเมื่อเหน็สภาพของพี่ชาย รอยแดงจากแสงแดด

แผดเผาปรากฏอยู่บนใบหน้าหล่อเหลา เนื้อตัวรึก็มอมแมมเหมือน 

ลกูหมาตกน�้า เท้ายงัเลอะไปด้วยคราบโคลน ที่ส�าคญั อาร์มานตีวัที่เธอ

ซื้อให้เป็นของขวญัวนัเกดิตอนนี้เตม็ไปด้วยคราบสกปรก

เนื้อตวัสกปรกมอมแมมหญงิรบัได้ แต่เสื้อที่ซื้อให้เป็นของขวญั

เปื้อนนี่ส ิหญงิรบัไม่ได้!
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หม่อมราชวงศ์หญงิกรดีร้องไม่หยดุ ใช้มอืปัดคราบสกปรกออก

จากเสื้อพี่ชายเหมอืนคนเสยีสต ิโดยมชีลธารขอโทษน้องสาวที่ท�าเสื้อ

ตวัโปรดเลอะ 

เสยีงกรดีร้องปลกุให้ผู้ใหญ่เสอืที่เป็นลมได้สติ

“พ่อผู้ใหญ่ฟื้นแล้วจ้า” หวานใจตะโกนบอกทกุคน

ผู้ใหญ่เสือสะอื้น...เมื่อคิดไปว่าตัวเองเกือบจะเสียนาที่มีข้าว 

ตั้งท้องไปกว่าร้อยไร่

“แม่จ�าเนยีรจ๋า มาเรยีกขวญัพี่หน่อยเร้ว...”

จ�าเนียรหน้าแดงแต่ก็ยอมลูบหลังสามี แบบนี้สติยังมาไม่เต็ม

ร้อยแน่ๆ ถงึได้เผลออ้อนภรรยาให้ชาวบ้านได้ชม ผูใ้หญ่เสอืในสายตา

ลูกบ้านคอืคนด ุแต่กบัภรรยาและลูกมกัจะอ้อนเก่งแบบนี้เสมอ

“ท�าเกินไปแล้ว แบบนี้หญิงไม่ย้อมมม” ชลาลัยยังคงตีโพยตี-

พายไม่เลกิ 

ตั้งแต่เกิดมา ไม่เคยมีครั้งไหนที่เธอรู้สึกตกต�่าเท่าวันนี้ นี่เป็น

ครั้งแรกที่ได้เหน็พี่ชายคนเดยีวในสภาพที่ดูไม่จดื แค่วนัแรกที่มาถงึยงั

โดนขนาดนี้ ขนือยู่ต่อไปอกีหลายวนัคงมสีภาพย�่าแย่กว่านี้

“กลบัองักฤษ หญงิไม่อยู่แล้ว” หม่อมราชวงศ์หญงิสั่งพี่ชายที่

นั่งท�าหน้านิ่งไม่บ่งบอกความรู้สกึ

“หญงิฟังก่อน”

“ไม่! เรื่องอะไรที่ต้องยอมให้คนพวกนี้กดขี่” คุณหญิงน�้าส่าย

หน้าดิก มองพี่ชายด้วยแววตาปวดร้าว ตั้งแต่สูญเสียผู้ให้ก�าเนิด  

เธอกม็พีี่ชายคอยอยูเ่คยีงข้างเสมอ ถงึคราวที่พี่ชายพบเจอเรื่องล�าบาก 

น้องสาวอย่างเธอกไ็ม่ควรนิ่งเฉย

คนพวกนี้ท�าหน้าตงึ โดยเฉพาะจ�าเนยีรที่ส่งสายตาต�าหนใิห้สาม ี

เธอไม่เห็นด้วยกับบททดสอบและท่าทางกีดกันของสามี เรื่อง

แต่งงานผู้หลักผู้ใหญ่คุยกันจบไปแล้ว จากนี้ไปควรจะปล่อยให้เด็กๆ 
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ได้ศึกษาดูใจกัน หากไม่รักไม่ชอบกันจริงๆ ก็ตกลงกันดีๆ ว่าจะเอา

อย่างไรต่อ

“นี่ขนาดยังไม่แต่งงานยังโดนขนาดนี้ ถ้าพี่ชลไปเป็นเขยจริงๆ 

ไม่ต้องโดนเขาใช้ให้ถูบ้านเรอะ”

เกดิเสยีงเซง็แซ่จากลูกบ้านที่ตามมาส่ง หลายคนรู้ว่าชายหนุ่ม

เป็นว่าที่ลูกเขยผูใ้หญ่เพราะชลธารได้แนะน�าตวัเองกบัคนอื่นๆ ไป แต่

ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบ หนึ่งในนั้นคือหวานใจที่เอาแต่เบิกตา 

กว้าง ก่อนจะตวดัสายตาเขยีวขุ่นไปทางรยาพรด้วยความอจิฉา

“ชลาลยัหยดุ!” ชลธารสั่งเสยีงเข้ม เขารูว่้าผูใ้หญ่เสอืแค่ต้องการ

ทดสอบเขาเล็กๆ น้อยๆ และเขาก็ตอบแทนท่านไปหนักพอสมควร

จนถงึขั้นเป็นลมหมดสตไิปแล้ว หม่อมราชวงศ์หนุ่มรู้สกึผดิอยู่ไม่น้อย

“ไม่หยดุ พี่ชายอย่าคดิว่าหญงิไม่รู้นะว่าพี่โดนพ่อผู้ใหญ่ใจร้าย

ท�าอะไรบ้าง เก็บไข่เอย เช็ดหน้าให้ไก่เอย” คุณหญิงน�้าหยุดหายใจ 

“ข้าวก็ยังไม่ได้กินตั้งแต่เช้า ตั้งแต่เกิดมาเราเคยถูกใครท�าแบบนี้ไหม 

พี่ชายอย่าลมืสถานะของเราส”ิ

เสยีงซบุซบิจากผูช้มเริ่มดงัขึ้นเรื่อยๆ ต่างมองสาวงามที่ยนืผงาด

อยู่กลางเรือน สวยแต่หน้าตาเอาเรื่องจนไม่มีใครกล้าสู้หน้า ขนาด

ผู้ใหญ่เสอืแห่งบ้านโคกอเีม้งกย็งัเป็นกบัเขาด้วย

“แต่พี่ชายไม่ต้องกลัวไปหรอกนะ หญิงแก้แค้นให้แล้ว” คุณ-

หญิงน�้ากดเสียงเหี้ยม หันไปทางเจ้าของเรือน จนผู้ใหญ่เสือชักจะ

หนาวๆ ร้อนๆ

“เมื่อตอนเช้ากินไข่ไก่ไปแล้ว เย็นนี้ลองต้มไก่เสือโคร่งดูหน่อย

ปะไรพ่อผู้ใหญ่”

“ฮ้า!” พ่อไอ้เสือโคร่งร้องเสียงหลง ก่อนลงไปนอนชักแหง็กๆ 

ตาค้าง...

“ชลาลยั!”
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อีกแล้ว...โกรธทีไรเป็นต้องเรียกชื่อจริงทุกครั้ง หม่อมราชวงศ์

หญงิเชดิหน้าโต้สายตากบัดวงตาคู่คม

“ขอโทษพ่อผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้” คนเป็นพี่สั่งเสียงแข็ง ท�าใจเอาไว้

แล้วว่าอย่างไรเสยีคนอย่างคณุหญงิชลาลยักไ็ม่มวีนัขอโทษใคร ถ้าคดิ

ว่าตวัเองไม่ผดิ 

ทว่าผดิคาด...ร่างบางระหงยอบตวันั่งบนพื้นไม้ ประนมมอืกราบ

เจ้าของเรอืนทั้งสอง 

จ�าเนียรถึงกับอดครางอย่างเวทนาไม่ได้เมื่อเห็นประกายใน

ดวงตาถอืดี

“หญงิจะขอโทษในสิ่งที่ท�าไป แต่จะกล่าวโทษพ่อผูใ้หญ่ด้วยว่า

ท�าไม่ถูก” 

น�้าเสยีงเยอืกเยน็ท�าให้ผูใ้หญ่เสอืที่เพิ่งฟ้ืนหลบัตาลงอย่างอ่อน

ล้า ฟังข้อกล่าวหาแบบเข้าหซู้ายทะลหูุขวาด้วยความอาลยัลกูชายที่รกั 

เสอืโคร่งของพ้อออ...

“หญงิน�้า”

“หญงิท�าในสิ่งที่พี่ชายต้องการแล้ว หญงิลกุขึ้นได้หรอืยงั” 

หม่อมราชวงศ์หนุม่ท�าหน้านิ่ว นี่เองคอืสิ่งที่ท่านพ่อหนกัพระทยั 

ชลาลยัเหมอืนม้าปราดเปรยีวที่มรีปูร่างสง่าสวยงาม แต่หญงิสาวเป็น

ม้าป่าที่พยศจดัเหลอืเกนิ

เหตกุารณ์วุ่นวายดจูะคลี่คลายลง เมื่อลกูน้องผูใ้หญ่เสอืเข้ามา 

บอกว่าเห็นเจ้าเสือโคร่งลูกรักของพ่อผู้ใหญ่ในเล้าหมู เนื้อตัวไก่ชน

ราคาเรือนแสนเต็มไปด้วยขี้หมู แถมยังมีรอยปากกาเคมีเขียนรอย

ตะขาบปาดที่เหนือตา เช็ดทีเดียวไม่ออก คงต้องค่อยๆ เช็ดและอีก

หลายวนักว่าจะจาง

ชลธารอมยิ้ม...สบตาน้องสาวที่ยนืเคยีงข้าง พบไก่ในเล้าหมูเขา

ไม่แปลกใจหรอก เพราะตวัเขาเป็นคนแอบเอามนัไปโยนไว้ที่นั่น แต่ไอ้
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รอยขี้หมูกบัรอยปากกานี่เหน็จะเป็นฝีมอืคณุหญงิก๋ากั่นน้องรกั

สองพี่น้องลอบยิ้มให้กนั...ดทู่าบททดสอบนี้ หม่อมราชวงศ์หนุม่

คงสอบผ่านฉลยุ!
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หม่อมราชวงศ์หนุ่มมัวแต่ห้ามปรามน้องสาว จนไม่ทันได้

เหน็คนที่ผู้ใหญ่สั่งห้ามกลบัมาที่บ้าน 

รยาพรเหน็ฤทธิ์เดชของคณุหญงิจอมแก่นแล้วขนลกุ นกึถงึค�าพดู

ของลุงที ตัวจริงไม่ได้ต่างจากที่คนเป็นพ่อเป็นห่วงสักนิด ส่วนอีก 

คนก็...หญิงสาวรีบปัดความคิดเลื่อนเปื้อนออกจากหัว หันไปสนใจ 

ผู้เป็นพ่อ

“ลูกตาล...ช่วยน้องด้วย ไอ้เสอืโคร่งน้องรกัของหนูโดนรงัแก๊...” 

หญงิสาวหน้าตาน่ารกัหยบิยาดมให้ผูเ้ป็นพ่อ คว้าพดัใกล้มอืขึ้น

มาโบก เมื่อเหน็สหีน้าซดีเซยีวเหมอืนคนก�าลงัจะเป็นลมของพ่ออกีครั้ง

รยาพรได้แต่ยิ้มแหยๆ ตอนนี้ผู้เป็นพ่อยงัไม่รู้ว่าไอ้เสอืโคร่งน้อง

รกัของเธอปลอดภยัแล้ว มนัยงัมลีมหายใจ ที่เพิ่มเตมิคอืมรีอยเปื้อน

จากปากกาเคม ี

เสยีงโอดครวญที่ดงัไม่เลกิท�าให้หม่อมราชวงศ์ชลธารหนัไปมอง 

ดวงตาคมหรี่ลงเมื่อเห็นเจ้าของใบหน้าน่ารักที่คอยหลอกหลอนอยู่ใน

ความฝันเกอืบค่อนคนื ต่อเมื่อเธอหนัมาค้อนน้อยๆ ให้ กร็ู้ว่าตนไม่ได้

ฝันกลางวนัแต่อย่างใด

หม่อมราชวงศ์หนุม่กดยิ้มมมุปากอย่างพงึใจ คดิไว้แล้วเชยีวว่า

4
แรกพบสบตา
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ลูกสาวผู้ใหญ่ต้องอยู่แถวนี้ หวงลูกสาวขนาดนี้คงไม่กล้าปล่อยให้ไป

ไหนไกลๆ อย่างต่างจงัหวดัหรอก 

รยาพรหนัไปค้อนให้คนท�าหน้ายิ้มอกีท ีชลาลยัเหน็อาการของ

หนุ่มสาวแล้วถงึกบัอยากร้องกรี๊ดดด

เจ้าข้าเอ๊ย!...พระเอกเจอนางเอกแล้ว

คณุหญงิน�้าเม้มรมิฝีปากจนเป็นเส้นตรงเกบ็กลั้นอาการกรดีร้อง 

ความจรงิแล้วเธอกไ็ม่ได้โกรธอะไรผูใ้หญ่เสอืมากมายนกัหรอก 

แค่ฟิวส์ขาดไปตั้งแต่เห็นอาร์มานีเป้ือนขี้ไก่ตั้งแต่เช้าแล้ว ครั้นเห็น 

พี่ชายเอาเจ้าเสอืโคร่งไปโยนในเล้าหมกูเ็ลยหาปากกาเคมแีบบลบยาก

ไปวาดรอยแผลให้มนัดูน่าเกรงขาม ให้สมกบัฉายา...เชงิจดั กดัแหลก 

แข้งจรงิ ลอ็กฝังโคนคอ ร้อยปีกจดั วิ่งฟัดกดัต ีไม่ห่วงหาหวั อมื...อะไร

อกีนะ อ้อ ตสีวาป ทบุหลงัอาชพีอะไรเทอืกนั้น เหมอืนนกัมวยไม่มผีดิ 

ยงัดทีี่ไม่มจีระเข้ฟาดหาง ก้านคอกดั

“ไอ้โคร่งของพ่อปลอดภัยแล้วจ้ะ ลุงผินก�าลังเอามันไปใส่สุ่ม” 

หญงิสาวไม่กล้าบรรยายสภาพลูกรกัหรอืน้องรกัของเธอให้พ่อฟัง เอา

เป็นว่ามนัไม่ตายกบ็ญุโขแล้วนะ

“อย่าเรียกน้องยังง้าน...เรียกชื่อเต็มสิลูกตาล เรียกแบบนี้น้อง

เสยีหาย” คนที่สตยิงัไม่เตม็ร้อยโอดครวญกบัลกูสาว ไม่ทนัเหน็หน้าตา

ลูกบ้านแต่ละคนที่ก�าลงัจบัตามองแบบไม่กะพรบิตา

“คนนี้จะมาเป็นลกูเขยพ่อผูใ้หญ่เหรอ” หวานใจคนกล้าถามขึ้น

อย่างสงสยัแกมรษิยา ยิ่งได้เหน็รอยยิ้มเจ้าเสน่ห์ของชายหนุ่ม เธอยิ่ง

รู้สกึชงัน�้าหน้าเพื่อนสาวที่ไม่สนทิมากขึ้นทกุที

“เอ่อ...” จ�าเนยีรอกึอกั หนัไปทางสามทีี่ยงัไม่ได้สตดิ ี“ใช่ นี่พ่อ

ชล เป็นว่าที่ลูกเขยของฉัน” คนเป็นแม่บอกไปโดยไม่เห็นแก้มแดงๆ 

ของลูกสาว เหน็แต่ชลธารที่ยิ้มกว้างอย่างพงึพอใจ 

ก่อนที่ชาวบ้านจะซักถามอะไรมากไปกว่านี้ เจ้าบ้านก็เอ่ย
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ปากขอร้องให้กลับไป ทุกคนยอมกลับด้วยท่าทางไม่เต็มใจสักเท่าใด 

มเีพยีงหวานใจที่ยงัปักหลกัอยู่ที่เดมิ

“ไปรกักนัตอนไหน ท�าไมไม่เหน็รู้ข่าว” หวานใจถามอย่างกงัขา 

ไม่อยากเชื่อว่านงัลกูตาลจะหาแฟนได้ดกีว่าเธอ เคยคดิมาตลอดว่าไอ้

พี่โรเบร์ิตนั้นแสนเลศิเลอ...แต่พอมาเจอพี่ชลกแ็ทบอยากจะปาผวั เอ๊ย! 

กิ๊กทิ้งไปเลยทเีดยีว 

เธอไม่รู้จะเปรียบเปรยสองหนุ่มอย่างไร เอาเป็นว่าเหมือนรถ

สปอร์ตกบัรถกระป๋องกแ็ล้วกนั!

“แล้วท�าไมเธอต้องรู้” ลูกสาวผู้ใหญ่อดไม่ได้จงึถามกลบั 

เป็นที่รู้กันดีว่ารยาพรกับหวานใจเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่

เดก็ หวานใจหาเรื่องแก่งแย่งชงิดกีบัเธอมาตลอด สิ่งเดยีวที่เธอไม่แย่ง

คอืโรเบร์ิต ลกูชายก�านนัที่คอยตามขายขนมจบีให้หลายปีแล้ว เพิ่งจะ

หยดุไปช่วงที่เธอไปเรยีนต่อนี่เอง แต่พอกลบัมาอยู่บ้าน ฝ่ายนั้นกม็กั

หาเรื่องมาเจอ ไม่กฝ็ากความคดิถงึมากบัมะกอกบ่อยๆ

“เอ๊ะ! นงัลูกตาล ฉนักแ็ค่อยากรู้” คนอยากรู้แหวใส่อย่างเสยี

หน้า เมื่อเจอค�าถามชนิดที่ท�าให้หน้าม้าน...เหมือนเธอไปสอใส่เกือก

เรื่องของมนั

“ไม่บอก” รยาพรเชิดหน้าตอบ หันไปปรนนิบัติผู้เป็นพ่อต่อ 

ตั้งใจว่าจะไม่สนใจใคร ถ้าไม่ได้ยนิเสยีงหวัเราะขึ้นมาเสยีก่อน

ชลธารเลิกคิ้ว หัวเราะในล�าคอ ยืนกอดอกตาพราวพลางมอง

ดวงหน้าหวานน่ารกั ดูท่าว่าว่าที่เจ้าสาวเขาคงจะเฮี้ยวไม่ใช่เล่น 

ไม่ต่างจากชลาลยัที่ยิ้มพอใจพลางคดิ กไ็ม่ได้แหยอย่างที่คดิไว้ 

แบบนี้คงพอฟัดพอเหวี่ยงกบัพี่ชายเธอ

กว่าผูใ้หญ่เสอืจะมีสตเิตม็ร้อยกป็าเข้าไปตอนพระอาทติย์

ตกดิน สองพี่น้องโดนเจ้าของบ้านไล่ให้ไปนอนที่กระท่อมท้ายสวน 



ทักษาวารี   47

เพราะสภาพของลูกชายคนโปรดท�าให้ผู้ใหญ่เสอืฟิวส์ขาด

ชลาลยันั้นหวัเราะจนตวังอก่องอขงิ ไอ้เสอืโคร่งคงซ่าไม่ออกไป

อกีนาน จากราคาหลกัแสนตอนนี้ร้อยหนึ่งกไ็ม่มใีครอยากซื้อ เอ๊ะ! ถ้า

เอาไปต้มย�าแซ่บๆ ไม่แน่ว่าร้อยหนึ่งอาจจะมคีนอยากซื้อ

รยาพรท�าหน้าแหย...มองสองพี่น้องหอบกระเป๋าระเห็จไปอยู่

กระท่อมท้ายสวน ส่วนพ่อเธอน่ะเหรอ ก�าลังอาลยัอาวรณ์ความสง่า

งามของลูกชายสดุที่รกั จะว่าไปแล้ววนันี้พ่อกท็�าเกนิไปอย่างที่แม่บ่น 

หญงิสาวชะเง้อคอมองคนไม่ได้กนิข้าวตั้งแต่เช้า ท�าหน้าครุน่คดิ

เพยีงครู่ ในที่สดุกจ็ดักบัข้าวใส่ปิ่นโตแล้วให้มะกอกวิ่งเอาไปให้

“จะดเีหรอแม่ ที่ให้พวกคณุๆ เขาไปอยู่กนัที่นั่น” รยาพรอบุอบิ

ถามผู้เป็นแม่เมื่อขึ้นบ้านมาแล้ว ตอนนี้พ่อเธอลงไปโอ๋ลูกชายที่รกั

“คงต้องอยู่ไปก่อน ไว้พ่อเยน็ลงแล้วแม่จะช่วยพูดให้” จ�าเนยีร

ส่ายหน้า รู้สกึระอากบัสามอียู่ไม่น้อย 

คนเป็นแม่ไม่ลมืลอบสงัเกตหน้าสรีะเรื่อของลกูสาว ท่าทางเป็น

ห่วงเป็นใยอกีฝ่ายทั้งที่เพิ่งพบกนัท�าให้คนสงูวยัพอใจ อย่างน้อยๆ เรื่อง

การแต่งงานกไ็ม่เข้าข่ายว่าคลมุถงุชนมากนกั เพราะทางฝ่ังเธอเหมอืน

จะเตม็ใจ อาจเป็นเพราะรยาพรได้คลกุคลกีบัหม่อมเจ้านทมีานานถงึ

สบิสองปี ท่านชายทรงเอน็ดลูกูสาวเธอเหมอืนลกูหลาน ทั้งคอยพร�่าสอน

และคอยให้ค�าปรึกษา ส่วนรยาพรก็เป็นเด็กดีชอบไปฟังลุงทีพูดถึง 

ลูกๆ หม่อมเจ้านทีทรงขอร้องให้เธอกับสามีปกปิดเรื่องฐานันดรศักดิ์

เอาไว้ เพราะท่านชายอยากใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบ ซึ่งท่านก็ได้ตาม 

พระประสงค์จวบจนสิ้นชพีตกัษยั

ถงึอย่างนั้นกไ็ม่วายก่อเรื่องยุง่ ใช้ลมหายใจเฮอืกสดุท้ายให้เป็น

ประโยชน์ด้วยการขอร้องให้ลูกสาวเธอแต่งงานกับบุตรชายท่าน 

ลูกสาวเธอตกปากรับค�าเพื่อให้อีกฝ่ายตายตาหลับ การสิ้นชีพตักษัย

ของหม่อมเจ้านทที�าให้รยาพรร้องไห้เสยีใจนานนบัเดอืน
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กระท่อมท้ายสวนไม่ได้เลวร้ายอะไรนกั ตวักระท่อมยกพืน้

สูงขึ้นเพยีงเข่า ด้านในมฟีูกสองหลงัวางอยู่ มุ้งหมอนผ้าห่มครบ ด้าน

นอกกระท่อมเป็นระเบยีงทอดยาวท�าเป็นครวั มโีอ่งมงักรใบเลก็วางตั้ง 

ส่วนห้องน�้าตั้งห่างออกไป 

ชลาลัยท�าหน้าแหยขณะมองไปรอบด้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้ 

ชมพูเ่อย ล�าไยเอย มะม่วงเอย ห่างออกไปอกีนดิจะเป็นศาลาทอดยาว

ลงไปในสระบวั

“สงบด”ี ชลธารเปรยหลงัจากเดนิส�ารวจรอบๆ แล้ว

“ไม่เหน็จะด ีไม่ได้ยนิเหรอคะว่าเราต้องหงุข้าวกนิเอง” ใบหน้า

สวยบดิเบี้ยวเมื่อเหน็พี่ชายชื่นชมบรรยากาศแสนจะเงยีบสงบ เธอไม่

เข้าใจสักนิด แบบนี้ดีตรงไหนกัน ส�าหรับเธอแล้วมันออกจะวังเวง 

น่ากลวัด้วยซ�้าไป

“แบบนี้สดิ ีหญงิเคยหงุไม่ใช่เหรอ ตอนเดก็ๆ ไง” คนเป็นพี่เหน็

เป็นเรื่องสนุก หลังจากผ่านความสูญเสียและได้มาเจออะไรใหม่ๆ 

ท�าให้ชายหนุ่มอยากอยู่ในที่ที่สงบเงียบเพื่อคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆ 

ที่เกดิขึ้น

ชลาลยัส่ายหน้าหวอื “จ�าไม่ได้แล้ว แต่เอ๊ะ! มนัมหีม้อหงุข้าว

ไฟฟ้านี่นาพี่ชล โธ่...ไฟฟ้ากม็”ี คณุหญงิน�้าคลายใจไปได้อกีเปลาะเมื่อ

เหน็อปุกรณ์ครวัครบครนั ขาดกแ็ต่เพยีงเตาแก๊ส เพราะกระท่อมท�าจาก

ไม้ไผ่คงไม่มใีครเมตตาเอาแก๊สมาตั้งไว้ให้

สองพี่น้องยกกระเป๋าขึ้นไปเกบ็ ไม่นานมะกอกกน็�าปิ่นโตมาส่ง 

มื้อเยน็เลยไม่ต้องหงุข้าวท�ากบัข้าวกนิเอง กนิข้าวเสรจ็แล้วชลธารกล็กุ

ไปน�าเสื้อผ้าออกมาแขวนในตู้เสื้อผ้าซึ่งท�าจากโครงอะลูมิเนียม มี

ผ้าลายหวานแหววคลมุทบัอกีที

“หญงิไม่จดัผ้าล่ะ เดี๋ยวมนัยบันะ”

“เดี๋ยวค่อยท�า พี่ชลมาดูดาวด้วยกนัเถอะ”
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คนเป็นน้องปฏิเสธ เรียกพี่ชายให้มานอนดูดาวด้านนอก ชาย

หนุ่มล้มตวัลงนอนบนเสื่อผนืใหญ่ที่น้องสาวเป็นคนปู

“ตรงนี้เหน็ดาวชดักว่าใต้ต้นมะขามเสยีอกี”

“ฮื่อ”

“พี่ชล อยู่ที่นี่ได้หรอืเปล่า” ร่างเพรยีวบางนอนตะแคง ตั้งศอก

รองรบัศรีษะ “ว่าไงคะ อยูไ่ด้ไหม” หญงิสาวถามซ�้าเมื่อยงัไม่ได้ค�าตอบ

“อยู่ได้” ชลธารแหงนหน้ามองดาว ความจริงแล้วที่นี่ก็ไม่ได้

ล�าบากล�าบนอะไรมากนัก หากไม่มีเรื่องบทสอบ เขาคงอยู่ได้สบาย 

จะอดึอดันดิหน่อยกเ็รื่องไม่ได้ท�างานและเรื่องแต่งงานนั่นละ

“แน่นะ” ชลาลยัย�้าให้ได้ค�าตอบอกีครั้ง 

คนเป็นพี่เลยหัวเราะหึๆ ใช้มือยีผมสลวยเล่นโดยที่เจ้าตัวไม่

อดิออดต่อว่าเหมอืนเช่นเคย

“ท�าไม อยู่ไม่ได้แล้วหญิงจะพาพี่ไปอยู่ไหน” ถามเสียงกลั้ว

หวัเราะ ดวงตาพราวระยบั

“เปล่า ยงัไม่มทีี่ไป แต่หญงิอยากให้พี่ชลอดทน” ชลาลยับอก

เสยีงขงึขงัจรงิจงัจนคนเป็นพี่เลกิหวัเราะ มองน้องสาวด้วยสายตาเอื้อ

เอน็ดู

“อยู่ได้ สบายด้วย” หม่อมราชวงศ์หนุ่มย�้าค�าตอบหนกัแน่น

“กระท่อมเนี่ยนะ”

“อื้อ กระท่อมนี่แหละ พี่ชอบ...หญงิจ�าไม่ได้เหรอเมื่อตอนเดก็

เราเคยวาดบ้านไม้ แล้วพี่บอกอยากมรีะเบยีงยาวๆ ไว้นอนดูดาว ที่นี่

กม็ ีขาดกแ็ต่เสยีงน�้าตกเท่านั้น”

ดวงตาหวานซึ้งเอ่อคลอไปด้วยหยาดน�้าตา “ใช่สิ หญิงเกือบ

ลืม พี่ชลความจ�าดีจริง” ชลาลัยวางศีรษะเกยบนท่อนแขนแข็งแกร่ง 

เธอไม่เคยลมืสกันดิ แต่ต้องปกปิดความอ่อนแอเอาไว้บ้าง พี่ชายจะได้

ไม่เป็นห่วง
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“ยายลูกตาลนั่น ตวัจรงิน่ารกัเนอะ” หญงิสาวเปลี่ยนเรื่องเพื่อ

หนัเหความสนใจ เมื่อตดัสนิใจอะไรบางอย่างได้แล้ว

มมุปากหยกัจดุรอยยิ้ม “ฮื่อ...แต่คงแสบน่าดู”

กระแสเสยีงรื่นเรงิท�าให้หม่อมราชวงศ์หญงิมั่นใจว่าพี่ชายจะอยู่

ที่นี่ได้โดยไม่มีเธอ ดวงตาร้อนผ่าวขึ้นจนเจ้าตัวต้องรีบหลับตาลงเพื่อ

สะกดกลั้นหยาดน�้าตา

“ไม่เกนิมอืคณุชายชลธารหรอกมั้ง” หญงิสาวเย้าหยอกทเีล่นทจีรงิ

เพื่อกลบเกลื่อนความรู้สกึเศร้าที่ก�าลงักดักร่อนหวัใจ

สองพี่น้องนอนดูดาวกันจนดึก น�้าค้างลงมากจึงชักชวนกัน

เข้าไปนอน ท่ามกลางความมดื สาวร่างบางนั่งมองคนเป็นพี่ที่นอนหลบั

สนทิ ดทู่าทกุอย่างจะไม่เป็นอย่างที่คดิไว้ จากที่จะมาขอร้องให้รยาพร

ช่วยแกล้งแต่งงานหลอกๆ คราวนี้คงมีลุ้นให้เป็นเรื่องจริง คุณชาย

ชลธารคงหลงเข้าไปตดิกบั ‘อบุายร่ายรกั’ ของหม่อมเจ้านทเีสยีแล้ว

นบัว่าท่านพ่อทรงวางแผนมาค่อนข้างดทีเีดยีว ท่านมองออกว่า

ผูห้ญงิแบบไหนที่จะท�าให้พี่ชายชลสนใจได้ และมนักไ็ม่ผดิจากที่ท่าน

คาดสกัเท่าไร พี่ชายเธอคงนกึชอบแม่ลกูตาลอะไรนั่นตั้งแต่เหน็รูปตรง

ฝาบ้าน เจ้าตัวคงจะรู้ตัวดี ถึงได้เดินลุยหน้าตามอุบายที่ท่านพ่อทรง

วางหมากเอาไว้...

แบบนี้หรอืเปล่าหนอ...ที่เขาเรยีกว่า ‘รกัแรก’ แล้วแม่สาวลกูตาล

นั่นเล่า จะถูกใจพี่ชายเธอบ้างไหม ยิ่งได้รู้ว่าเธอท�าอะไรกับน้องชาย

สดุที่รกัแล้วจะชงัน�้าหน้าพี่ชายเธอจนกลายเป็น ‘เกลยีดแรก’ หรอืเปล่า

หนอ...

ชลธารลุกขึ้นไปดูไก่ชนให้ผู้ใหญ่เสือตั้งแต่เช้าตรู่อย่างที่

เคยรบัปากไว้ ชายหนุ่มรบัปากจะตื่นมาเชด็หน้าไก่ให้ทกุวนั ทว่าเจ้า

เสือโคร่งไม่ยอมให้ชายหนุ่มอุ้ม จนต้องรามือไปจับตัวอื่นมาท�าแทน 



ทักษาวารี   51

เช้านี้ผูใ้หญ่เสอืไม่ได้ลงมาด ูเพราะยงัท�าใจกบัสภาพของลกูชายไม่ได้ 

เห็นว่าเมื่อคืนร�่าร�่าจะเอาขึ้นไปนอนบนบ้านด้วย ถ้าไม่โดนจ�าเนียรดุ

เอาไว้ก่อน 

ลุงผินและคนงานในบ้านคุยดีกับชายหนุ่ม ไม่ได้นึกโกรธแค้น

เรื่องเจ้าเสือโคร่งเหมือนผู้ใหญ่เสือ สายหน่อยชลธารจึงเดินกลับไปที่

ท้ายสวน หลงัจากชะเง้อมองหาลูกสาวเจ้าของบ้านไม่เหน็ ไอ้ครั้นจะ

ขึ้นไปบนเรอืนกเ็กรงจะโดนไล่ตะเพดิออกมาอกี

ฝั่งลูกสาวเจ้าของบ้านก�าลังขับรถไปส่งชลาลัยที่ปากทาง

เข้าหมู่บ้าน หลงัจากถูกขอร้องให้พาไปส่ง ตอนแรกหญงิสาวปฏเิสธ 

แต่สดุท้ายกแ็พ้ลูกตื๊อของหม่อมราชวงศ์หญงิจนได้

“นั่งรถสายเดียวกับที่เคยนั่งมาไปลงที่สถานีขนส่ง แล้วพี่น�้าก็

ตตีั๋วรถทวัร์กลบักรงุเทพฯ ได้เลยค่ะ” รยาพรบอก หลงัจากได้พูดคยุ

กบัชลาลยัแล้วเธอรูส้กึถกูชะตา แม้ตอนแรกจะนกึกลวัตาดุๆ  ปากจดัๆ 

ของคณุหญงิน�้าไม่น้อย

ชลาลยัยิ้ม แอบพจิารณาสาวน้อยน่ารกั แบบนี้พี่ชายเธอไปไหน

ไม่รอดแน่ๆ

“ขอบใจลูกตาลมากนะ ส่วนเรื่องของพี่ชลกับลูกตาล...ไว้คุย

กันเองนะ” จากตอนแรกที่จะเป็นคนพูดเรื่องที่จะให้รยาพรแต่งงาน 

หลอกๆ กับพี่ชาย ตอนนี้เธอกลับพูดไม่ออกเสียแล้ว เพราะดูท่าทุก

อย่างจะผดิแผนไปเสยีหมด เหน็แววตาลอยๆ ของพี่ชายแล้วเธอได้แต่

อึ้ง ปล่อยให้ทั้งสองคนตกลงกนัเอง

เรื่องหวัใจใครกป็ล่อยให้เจ้าตวัจดัการเองดกีว่า...

กระท่อมเงียบเชียบไร้คน บนแคร่ไม้ไผ่ด้านหน้ามีปิ่นโต

วางตั้ง ชลธารที่เพิ่งกลบัมาถงึเดนิขึ้นไปข้างบน มองหาน้องสาว ทว่า
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ความเงยีบท�าให้ชายหนุ่มสงัหรณ์ใจไม่ดี

“หญงิน�้าๆ” หม่อมราชวงศ์หนุม่ตะโกนเรยีกน้องสาวเมื่อไม่พบ

หญงิสาวในกระท่อม

กระดาษสีขาวที่วางบนหมอนตอกย�้าลางสังหรณ์ในทางร้าย 

ชายหนุ่มเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมา ใจหายเมื่อมองหากระเป๋าเสื้อผ้า

ของน้องสาวไม่พบ

ถึงพี่ชายชลที่รักและเคารพ...

ตอนที่พี่ชลอ่านจดหมายนี้ หญิงคงนั่งรถรับจ้างไปถึงสถานี

ขนส่งเรยีบร้อยแล้ว ที่หญงิตดัสนิใจหนัหลงัให้ เพราะหญงิทนให้ใคร

มาดูถูกเหยียดหยามไม่ได้ ปฏิบัติเหมือนเราเป็นคนไร้ที่พึ่ง ถึงแม้มัน

จะเป็นเรื่องจรงิกต็าม หญงิจะไปหาเงนิห้าร้อยล้านมาไถ่ตวัพี่ชาย อุย๊! 

หรอืว่าจะไถ่ ‘หวัใจ’ ด ีฮ่าๆ หญงิล้อเล่น แต่หญงิจะไปหาเงนิมาจรงิๆ 

หาด้วยวธิขีองหญงิเอง...รบัรองจะไม่ปล้นธนาคารหรอืไปหลอกใครค่ะ 

สญัญาด้วยเกยีรตขิองเนตรนารี

พี่ชลอย่าได้ห่วงหญงิเลยนะคะ หญงิสญัญาว่าจะดแูลตวัเองให้ด ี

ดีเท่าที่เคยมีพี่ชลดูแล อ้อ...อย่าโทรศัพท์หาหญิงนะคะ หญิงจะปิด

เครื่อง พอถงึอติาลแีล้วหญงิจะตดิต่อหาเอง (ไม่กล้าฟังเสยีงคนหล่อ 

กลวัหวัใจอ่อนแอ ออิ)ิ เมื่อเช้าหญงิแวะไปคยุกบัลูกตาล หญงิว่าเธอ

เป็นคนดไีม่น้อย ลูกตาลให้หญงิยมืเงนิค่ารถด้วย เพราะที่นี่ไม่มตีู้กด

เงนิ หญงิตั้งใจจะฝากพี่ชลไว้กบัลกูตาล แต่ไม่รูล้กูตาลจะยอมรบัปาก

ดูแลให้หรอืเปล่า

หญิงอยากกระซิบบอกพี่ชลว่า ลูกตาลของพ่อผู้ใหญ่เสือเนี่ย 

ท่าจะหวานไม่เบา เอาชนะใจเธอให้ได้นะคะ อย่าแต่งงานเพราะทรพัย์

สมบตัเิลย หญงิอยากให้พี่ชลมคีวามสขุกบัชวีติคูแ่ละอยากให้ท่านพ่อ

สมหวงั...
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สดุท้ายนี้หญงิกราบลา...หญงิจะไปหาเงนิมาไถ่วงัคนื พี่ชายจะ

ได้ไม่โดนคนครหาว่าแต่งงานเพราะอยากรักษาวัง เหลือเวลาอีกสอง

เดอืนกว่าคงจะทนั หวงัว่าจะได้รบัข่าวดใีนช่วงนั้น

       รกัและจะคดิถงึพี่ชลทกุวนั

                                     ชลาลยั กลุวารี

ปล. ย�้าอีกครั้งว่าไม่ต้องห่วงหญิงนะคะ หญิงดูแลตัวเองได้  

อกีสองเดอืนพบกนัค่ะ

ชลธารถอนหายใจอย่างแรง...ล้มตวันอนบนฟกูแล้วเอามอืก่าย

หน้าผาก ใจอยากจะขับรถตามน้องสาวไป แต่ปัญหาทางนี้ก็ยังไม่

คลี่คลายด ีผู้ใหญ่เสอืยงัโกรธเรื่องไก่ชนและนาข้าวไม่หาย ดูจากที่ไม่

ยอมลงมาเมื่อเช้ากพ็อรู้ แถมตอนนี้เขายงัมแีม่สาวหน้าแฉล้มมาคอย

ก่อกวนหวัใจอกีด้วย

ชายร่างสูงลกุขึ้นนั่งหลงัจากคดิไม่ตก คดิหาวธิตีามน้องสาวได้

หน่อยเดยีว แม่สาวแก้มเยอะกโ็ผล่มาก่อกวนหวัใจอกีแล้ว ต่อเมื่อนกึ

อะไรไม่ออก ชายหนุม่จงึเดนิออกมาดป่ิูนโตที่ตั้งวางด้านหน้ากระท่อม 

ในนั้นมีข้าวและกับข้าวอีกสามอย่าง น�้าพริกแนมผักหน้าตาน่ารับ-

ประทานเรียกร้องให้ชายหนุ่มลงมือจัดการ เพราะเริ่มปลงตกเรื่อง 

น้องสาวได้บ้างแล้ว...ต่อให้ไปห้ามตอนนี้ ชลาลยักค็งไม่ยอมฟัง

ชายหนุ่มกินข้าวไปหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านซ�้าอีกรอบก็ได้แต่

ยิ้ม กวนๆ แก่นๆ แบบนี้ละคณุหญงิชลาลยั ไม่รู้ผู้ชายโชคร้ายคนไหน

กันที่จะได้น้องสาวเขาไว้เป็นศรีประดับดวงใจ คิดแล้วชายหนุ่มก็ข�า  

จะมีใครกล้าปราบม้าพยศปราดเปรียวบ้างหนอ เห็นอารมณ์ดีแบบนี้ 

เวลาร้ายละก.็..ใครกเ็อาไม่อยู่

ใบหน้าแป้นที่เยี่ยมๆ มองๆ อยู่หลังต้นไม้ท�าให้ชายหนุ่มต้อง

หยดุกนิข้าว
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“นั่นใคร” 

มะกอกส่งยิ้มเป็นทพัหน้าแล้วค่อยๆ เดนิออกจากหลงัต้นไม้

รมิฝีปากหยกัยกยิ้ม จ�าได้ว่าเดก็คนนี้ตดิตามรยาพรมาเมื่อวาน 

“มาท�าไม มอีะไรหรอืเปล่า” ชายหนุม่แสร้งถาม ทั้งที่ในใจแอบคดิเข้า

ข้างตัวเองว่าเจ้านายเจ้าหนูนี่คงให้มาสอดส่องเขา และเริ่มมั่นใจอีก

อย่างว่าข้าวในปิ่นโตเถานี้เป็นฝีมอืแม่สาวพ่อหวง...

“มาเกบ็ปิ่นโตจ้ะ”

“ยงัไม่ได้ล้างเลย” ชลธารกวกัมอืเรยีกให้มานั่ง พบัจดหมายใส่

กระเป๋า ตั้งใจเอาปิ่นโตไปล้างเมื่ออิ่มแล้ว

“ไม่ต้องจ้ะ พี่ลูกตาล เอ๊ย! แม่จ�าเนยีรสั่งว่าไม่ต้องล้าง” 

ชื่อที่หลดุออกมาส่งผลให้ชายหนุม่คลี่ยิ้ม “ท�าไมคนท�าไม่มาเอง

ล่ะ”

“พ่อผู้ใหญ่ไม่ให้มา อุ๊บ!” มะกอกยกมอืปิดปากเมื่อเผลอคาย

ความลับ สร้างรอยยิ้มข�าให้ชายหนุ่มที่มะกอกคิดว่าหล่อเหมือน 

เทพบตุรจตุิ

“ไม่ต้องปิดหรอก ไม่รู้หรอืว่าฉนัจะมาเป็นเขยผู้ใหญ่เสอื” 

มะกอกพยกัหน้าหงกึๆ “รูจ้้ะ แต่พ่อผูใ้หญ่สั่งไม่ให้พี่ลกูตาลมา

ยุ่งกบัคณุนี่นา”

ดวงตาคู่คมฉายแววเจ้าเล่ห์ “แล้วสั่งเราหรอืเปล่า”

มะกอกส่ายหน้า คดิทวนดแูล้วพ่อผู้ใหญ่ไม่ได้สั่งห้ามเขาสกัค�า

เดยีว ห้ามแต่พี่ลูกตาล ทั้งห้ามทั้งหวงเลยทเีดยีว

“งั้นกด็ ีต่อไปนี้เรามาหาฉนับ่อยๆ เดี๋ยวมคี่าขนมให้”

เด็กชายตาลุกวาวเมื่อได้ยินว่าจะได้ ‘ค่าขนม’ ดูท่าของเล่นที่

ตลาดนดัจะมาอยู่ในมอืมะกอกในเรว็วนันี้

“แต่ว่า...” มะกอกอดิออดเมื่อนกึถงึลูกพี่ของตน

“เถอะน่า ลูกตาลคงไม่ว่าอะไร เธอคงเข้าใจ เพราะอยู่ที่นี่ฉนั
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ไม่มเีพื่อน”

มะกอกคดิตามกเ็หน็ดด้ีวย “กไ็ด้ เดี๋ยวจะไปขออนญุาตพี่ลกูตาล 

เอ่อ...มะกอกเรยีกคณุว่าพี่ชลได้ไหม”

ชลธารยิ้มกว้างให้แทนค�าตอบ “พี่ลูกตาลของเราไปสอนวนัไหน

บ้าง ไปยงัไง แล้วสอนวชิาอะไร” ชายหนุ่มเริ่มซกัประวตัวิ่าที่เจ้าสาว

ที่ชอบมาก่อกวนหวัใจ

“โหย...ถามยาว” มะกอกโอดครวญด้วยสหีน้ายิ้มกริ่ม “แต่เดี๋ยว

จะตอบให้หมด พี่ลูกตาลไปสอนเฉพาะเสาร์-อาทติย์ พ่อผู้ใหญ่ไปส่ง

และรอรบักลบั สอนวชิาอะไรกจ็�าไม่ได้ รู้แต่ว่าพี่ลูกตาลเป็นอาจารย์

พเิศษ ไม่ได้ท�าประจ�า”

ประวตัขิองเจ้าสาวในอนาคตถกูถ่ายทอดออกจากปากเดก็ชาย

มะกอกแห่งบ้านโคกอีเม้ง ชลธารพบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาว 

น่าสนใจน้อยเสียเมื่อไร เธอเป็นลูกสาวคนเดียวของผู้ใหญ่เสือกับ 

จ�าเนยีร เป็นไข่ในหนิที่ผูใ้หญ่เสอืประคบประหงมแถมยงัหวงเอามากๆ  

หญงิสาวเรยีนหนงัสอืเก่ง แต่คงเฮี้ยวไม่เบา เพราะมบีางช่วงที่มะกอก

เล่าถงึวรีกรรมแสบๆ ของหญงิสาว อย่างเช่นเคยต่อยปากผูช้ายที่เข้ามา

จบี 

หม่อมราชวงศ์หนุม่ยิ้มข�าเมื่อพบว่า ตนชอบฟังเรื่องของแม่สาว

ลูกตาลที่ไม่รู้จะหวานสมชื่อหรอืไม่

จนเที่ยง กว่ามะกอกจะเอาปิ่นโตไปส่งเรือนใหญ่ได้ หาย

ไปไม่ถงึชั่วโมงกก็ลบัมาพร้อมป่ินโตเถาใหม่ ชลธารจงึมเีพื่อนคยุทั้งวนั

โดยไม่เบื่อ เพราะมะกอกคอยแต่จะเล่าเรื่องของลูกพี่สาวให้ชายหนุ่ม

ฟัง

“พี่โรเบร์ิตลกูก�านนัน่ะ โก้ที่สดุในหมูบ้่านแล้ว” และแล้วมะกอก

กเ็ล่ามาถงึเรื่องส�าคญัอกีเรื่อง ซึ่งกค็อืเรื่องหนุ่มๆ ที่มาขายขนมจบีให้



56   อุบายร่ายรัก อุบายซ่อนรัก

นั่นเอง

“โก้ยงัไง”

“เอ๊า...ก็หล่อรวยไรงี้ หน้าตาดีที่สุดในหมู่บ้านละมั้ง” มะกอก

บอกอย่างไม่แน่ใจ เพราะเคยส่องกระจกแล้วเหน็เดก็ผูช้ายที่อกีสี่ห้าปี

คงหล่อกว่าโรเบริ์ต...ฮิ้ววว

“ท�าไมต้องมมีั้ง”

“ก๊อ...ตอนนี้มีพี่ชลไงเล่า พี่ชลน่ะหล่อกว่าตั้งเยอะ ว่าแต่รวย

กว่าด้วยหรอืเปล่า ลูกชายก�านนัดนิจะได้ตกกระป๋อง”

ชลธารท�าท่าครุ่นคดิบ้าง ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงรวยกว่าโรเบริ์ต

หนุ่มบ้านโคกหลายขุม แต่เดี๋ยวนี้ฐานะยอบแยบเหลือเกิน หม่อม-

ราชวงศ์หนุ่มคดิถงึเงนิในบญัชแีล้วจงึตอบ

“รวยกว่า”...มั้ง ชายหนุ่มว่าต่อในใจ ไม่รู้ว่าเงนิหลกัล้านนั่นจะ

พอท�าให้รวยกว่าหรอืไม่ คดิเรื่องนี้แล้วชายหนุม่กไ็ด้แต่ขุน่เคอืงใจ เงนิ

ในบญัชเีขาถูกท่านพ่อสั่งอายดัไว้ทั้งหมด รวมถงึต�าแหน่งหน้าที่การงาน

อกีด้วย

“โห งั้นกด็ซีี้ งานนี้พี่หวานใจคงชกัดิ้นตะแหง่วๆ เพราะพี่ลกูตาล

จะได้ผวัรวยกว่าหล่อกว่า ฮ่าๆ”

ชลธารหวัเราะตามมะกอก ไม่ได้สะใจที่ผูห้ญงิชื่อหวานใจจะชกั

ดิ้นตะแหง่วๆ แต่ก�าลงัสะใจที่ตนดทู่าจะเหนอืกว่าไอ้หนุม่บ้านนาที่มชีื่อ

เหมอืนฝรั่งมงัค่านั่น!


