
๑

พุทธศักราช ๒๕๐๕

เรอืนไม้ใต้ถนุสงู หลงัคามงุแฝกขนาดหนึ่งห้องนอน มชีานแยก

ห้องครัวกับเรือนนอนออกจากกัน ระเบียงหน้าห้องนอนเป็นที่นอน

ของหญงิชราวยัเจด็สบิกว่าซึ่งป่วยเป็นอมัพาต เคลื่อนไหวตวัเองได้

เพยีงส่วนบนของร่างกาย นางพอช่วยตวัเองได้แค่ช่วงแขนซ้าย–ขวา

เท่านั้น ส่วนล่างตั้งแต่บั้นเอวลงมากระดกิกระเดี้ยตวัไม่ได้เลย หาก

มคีนพยงุตวัให้ลกุนั่ง หญงิชรากพ็อนั่งได้

เรือนหลังเล็กปลูกอยู่ในสวนห่างหมู่บ้านใหญ่ออกมาติดชาย

ทุ่ง เขตสวนตดิกนัมบี้านอกีหลงัหนึ่งขนาดพอๆ กนัจงึดูไม่โดดเดี่ยว

นกั แวดล้อมด้วยต้นไม้ผลพื้นเมอืง เช่น น้อยหน่า มะม่วงกะล่อน 

ฝรั่งขี้นก และกล้วยน�้าว้า เฉพาะกล้วยน�้าว้าแทบจะห่มคลมุเรอืนหลงั

น้อยไว้ทั้งหลัง หากไม่มีชานยื่นออกมาให้มองเห็นบันไดขึ้นลงแล้ว 

คนที่เดินจากถนนดินนอกรั้วบ้านก็แทบจะมองไม่เห็นเรือนน้อยมุง

แฝกหลงันี้ เพราะสภาพดงกล้วยน�้าว้าแผ่ใบเรยีวคลี่คลมุ ยามลมพดั

สะบัดใบตองกล้วยดังพึ่บพั่บตลอดเวลา ยิ่งช่วงปลายฝนต้นหนาว
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ลมจะพัดค่อนข้างแรง ก้านใบกล้วยที่สานบังจึงเป็นราวปราการ 

ต้านลมแรงที่พรพูดัสูร่ะเบยีงเรอืนที่หญงิชรานอนไม่ให้ถกูลมโกรกจน

เกนิไป...

ขณะนั้นเป็นยามบ่ายใกล้สนธยา แดดอบอุ่นสาดส่องถึง

ระเบียงเรือนที่นอนหญิงชราได้รับไออุ่นจากแสงแดดอ่อน ควันไฟ 

จากเตาในเรือนครัวก็เบาบางลงแล้ว เมื่อบัวเรียวหญิงสาววัย 

กลางคนปรงุอาหารเยน็อนัมนี�้าพรกิ ผกัต้ม และแกงอ่อมฟักทองใส่

ปลาช่อนตวัขนาดนิ้วมอื ซึ่งเป็นปลาตกคลั่กที่นางและลูกชายจบัมา

จากนาตั้งแต่เมื่อวาน

หน้าบ้านตั้งแต่เชงิบนัไดไปจนจดประตูเข้าบ้าน สภาพสนาม

หญ้าแห้วหมูใบสีเขียวขึ้นคลุมดิน ครั้นขาดฝนหลายวันใบหญ้าเริ่ม

เปลี่ยนเป็นสีน�้าตาล ให้หัวเก็บอาหารสะสมไว้รอฝนปีหน้านั่นละ  

ใบสเีขยีวจะงอกงามเตม็ลานหน้าบ้านอกีครั้ง

เดก็หนุ่มสองคนเรอืนร่างขนาดสูงต�่าพอๆ กนั อกีทั้งหน้าตาก็

ละม้ายคล้ายคลงึราวกบัแกะออกมาจากคนคนเดยีวกนั ส่วนที่ท�าให้

แยกแยะเดก็หนุม่ทั้งสองออกจากกนัได้ชดัเจนคอืสผีวิ คนหนึ่งผวิคล�้า 

ดงัที่เรยีกว่าผวิสทีองแดง อกีคนผวิขาวเหลอืง ทั้งสองต่างผลดักนัรกุ

ผลดักนัรบัหมดัที่แลกกนัไปมา แรกๆ กด็ูเหมอืนแต่ละหมดัที่แยบ็ใส่

กนัเพยีงบางเบา แต่ครั้นแลกหมดักนัถี่ๆ  อย่างเมามนั แรงพุ่งแต่ละ

หมดัสูล่�าตวัหรอืใบหน้ากนัและกนักค่็อยๆ แรงขึ้นจนได้ยนิไปถงึเรอืน

ระเบยีง ขณะที่ผูเ้ป็นมารดายกส�ารบัอาหารมาวางไว้ใกล้ๆ หญงิชรา 

นางตั้งใจจะพยุงมารดาลุกนั่งกินข้าว แต่ต้องชะงักเมื่อได้ยินเสียง

แลกหมดัจากลูกชายคู่แฝด จงึเปลี่ยนเป็นยื่นหน้ามองลงไป

“เสียงเจ้าสองคนเล่นชกมวยอีกละสิ” หญิงชราเอ่ยถาม

ลูกสาว
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“หยอกกนั เล่นต่อยมวยกนัละแม่ เจ้าสองตวันี่ว่างเป็นไม่ได้”

คนเป็นลูกสาวตอบ ตอนท้ายพูดเชงิบ่น

ครั้นปะทะหมดัถี่เข้า น�้าหนกัหมดัค่อนข้างแรงด้วยเกบ็อารมณ์

ไม่อยู่ แต่ละหมดัที่ต่างปล่อยออกไปกค็่อยๆ แรงขึ้น

เมื่อเพชรแฝดน้องพุ่งหมัดขวาหมายล�าตัวของเหล็กจึงปล่อย

การ์ดหน้าว่าง ท�าให้หมัดขวาของเหล็กแฝดพี่พุ่งเข้าใส่ใบหน้าของ

เพชร หมดัสดุท้ายกระแทกปากครึ่งจมูกครึ่งอย่างจงั

ผลัวะ! เพชรหน้าหงายปลิวตามแรงหมัด พร้อมส่งเสียงร้อง

ด้วยความเจบ็

“โอ๊ย!” เพชรทิ้งตัวลงนั่งยองๆ กุมใบหน้าตัวเองอย่างรู้สึก

ตกใจ เพราะทั้งเลือดก�าเดาที่จมูกและเลือดที่ปากไหลออกมาแดง

เตม็มอื ขณะแฝดผู้พี่ยนืหวัเราะพลางส่งเสยีงขึ้นว่า

“เฮ้ย! นักมวยที่ไหนโดนต่อยแล้วร้องลั่นวะ” แฝดผู้พี่แหงน

หน้าหวัเราะ

“เอง็...ต่อยแรงนี่หว่า” แฝดผู้น้องท�าเสยีงเหมอืนจะร้องไห้

เหล็กหันหน้ามามองแฝดผู้น้อง เห็นเลือดแดงๆ เต็มสองมือ

น้องชายกต็กใจ รบีก้มลงประคองร่างน้องชายขึ้นยนืพลางส่งเสยีง

“เพชร...เพชร...พี่ขอโทษ! เลอืดมนัออกมาได้ยงัไง”

พี่ชายถามละล�่าละลกั คนเป็นน้องสะบดัหลดุถอยออกไปยนื

ห่างๆ มองแฝดผู้พี่ด้วยใบหน้าแดงก�่าอย่างมอีารมณ์โกรธ

“เพชร...เพชร...พี่ขอโทษ” เหลก็เดนิเข้าหาน้องชาย

ผูเ้ป็นน้องถอยหลงั ไม่ยอมให้แตะต้องตวั ใบหน้าเหยเกพร้อม

จะร้องไห้ออกมา

“เพชร...เพชร...นกัมวยเจบ็เขาไม่ร้องไห้นะ”

“ไม่! อย่ามาแตะตวัข้า เอง็แกล้งต่อยแรงๆ”
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เพชรถอยหลงัไม่ยอมให้เหลก็เข้าใกล้ ยกมอืป้ายปากที่มเีลอืด

ไหลออกมาไม่หยดุ

“ข้าขอโทษ...ข้าไม่ได้แกล้งเอง็นะ” เหลก็ร้อง

เสียงตอบโต้กันของแฝดพี่น้อง บัวเรียวผู้เป็นมารดาได้ยิน

ตลอด เพราะนางยนืดอูากปักริยิาของลกูชายทั้งสองอยูบ่นชานบ้าน

“พี่...ต่อยเบาๆ นะ” น�้าเสยีงเหลก็อ่อนลงอย่างขอโทษที่เหน็

น้องชายร้องไห้

“เบาอะไรกนั! เอง็ปล่อยหมดัเตม็แรง” เพชรเสยีงห้วน

“ไหน...พี่ขอดูหน่อย หยดุร้องนกัมวยเขาไม่ร้องไห้หรอก” 

เหล็กท�าเสียงเอาใจ เมื่อเหลือบมองไปเห็นคนเป็นมารดายืน

มองหน้าบึ้งอยู่บนชานบ้าน

“พี่...ขอดูว่ามนัแตกตรงไหน เลอืดจงึไหลไม่หยดุ”

“อย่ามาใกล้ข้า!” เพชรตะโกนพลางสะบดัตวัหลดุจากมอืแฝด

ผู้พี่

“ข้า...ไม่ได้ตั้งใจชกแรงนะเพชร” เหลก็น�้าเสยีงอ่อน

“อย่าพูดเลย เอ็งแกล้งชกแรงๆ” เพชรพูดพร้อมสะบัดหน้า 

น�้าตายงัไหลพรู

บวัเรยีวเหน็ว่าเรื่องเล่นจนกลายเป็นทะเลาะกนัของสองพี่น้อง 

เหน็ท่าจะลงเอยกนัไม่ง่ายนกั จงึท�าลายความเงยีบลงไปว่า...

“มา...มา ขึ้นมาบนบ้านทั้งสองคนนั่นแหละ” ตอนท้ายผู้เป็น

มารดาขงึตาเรยีกแฝดทั้งสอง

แฝดสองพี่น้องหน้าตาคมเข้มมีเค้าหล่อเหลาไม่เบาเดินขึ้น

บันได โดยมีเพชรก้าวขึ้นก่อน เหล็กก้าวตามมาติดๆ เมื่อนั่งลงต่อ

หน้ามารดา บวัเรยีวเอ่ยถามแฝดผู้พี่ว่า...

“เหลก็ เอง็ท�าอะไรน้อง” นางเสยีงเข้ม
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“เรา...เล่นชกมวยกนัครบัแม่”

“เอง็ชกน้องแรงน่ะส”ิ บวัเรยีวหน้าตงึ

“ไม่นะแม่ พอเพชรปล่อยหมัดหมายล�าตัว ผมหลบแล้วพุ่ง

หมดัขวาใส่ใบหน้าเพชรซึ่งปล่อยว่าง เข้าปากครึ่งจมูกครึ่ง”

“เอง็ต่อยน้องแรง แม่ยกส�ารบัอาหารให้ยายยงัได้ยนิเสยีงหมดั

กระทบใบหน้าน้องดงัผลวัะ แรงจนแม่และยายได้ยนิ”

เพชรได้จงัหวะเอ่ยเชงิฟ้องว่า

“ไอ้เหลก็...ต่อยผมแรงทกุหมดัเลยแม่”

บวัเรยีวสหีน้าไม่ด ีมองแฝดผู้พี่จนฝ่ายนั้นต้องหลบ

“แม่เคยบอกไม่ให้เล่นต่อยกนัมใิช่หรอื”

“ครบั!” เหลก็ตอบสั้นๆ เดก็หนุ่มไม่กล้าสบตามารดา

“ไหน...อ้าปากให้แม่ดูซ ิปากแตกตรงไหน”

บวัเรยีวหนัมาทางแฝดผู้น้อง จบัเรยีวหน้าลูกชายให้แหงนขึ้น 

พร้อมส�าทบัขึ้นว่า

“อ้า...อ้ากว้างๆ”

เพชรสะบดัหน้าหลดุจากมอืมารดา เอ่ยปนเสยีงร้องไห้

“เค้าเจบ็นะ ฮอื...ฮอื!”

หญงิชราพลอยสหีน้าไม่ด ี ที่เหน็หลานชายทะเลาะกนั ขณะ

บวัเรยีวพูดดแุฝดผู้น้องว่า...

“หยดุร้อง! นกัมวยอย่าใจเสาะ” เสยีงเข้มพลางจบัเรยีวหน้า

แฝดผู้น้องให้เงยขึ้น

“อ้าปาก...อ้ากว้างๆ!” นางส�าทบัอกี

เพชรยอมอ้าปากกว้างๆ เสยีงสะอื้นแผ่วเบายงัตามมาให้ได้ยนิ

บวัเรยีวยื่นหน้ามองในโพรงปากของเพชร

“กระพุ้งแก้มด้านซ้ายแตก จมูกเลอืดก�าเดาไหล”
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คนเป็นแม่พูดเสยีงเข้มสหีน้ายุ่งยากใจ 

“แม่เคยบอกไม่ให้เล่นชกมวยกนัมใิช่หรอื”

“ไอ้เหลก็มนัชวนผมก่อน” เพชรสะอื้นน�้าตายงัเปียกชุม่ขนตา

“เอ็งพูดดีๆ นะเพชร ข้าตักน�้าจนเต็มโอ่ง ก�าลังจะหาบคร ุ

หาบถงัขึ้นไปเกบ็ พอเดนิขึ้นบนัไดเอง็กเ็ตะก้นข้าก่อนนะ” 

เหล็กขึงตาใส่น้องชายคู่แฝด เขาก็ไม่ยอมเช่นกันที่เพชรฟ้อง

พร้อมโยนความผดิมาให้ตนแต่ฝ่ายเดยีว

“พอ...พอ...อย่าเถยีงกนั” คนเป็นมารดาร้องตดับท 

“เอาถงัตกัน�้าขึ้นไปเกบ็ แล้วไปหยบิยาแดงมาให้แม่” บวัเรยีว

เงยหน้าเอ่ยบอกแฝดผู้พี่ 

ใบหน้าบตุรชายท�าให้ภาพความทรงจ�าในอดตีของนางผดุขึ้น

อย่างแจ่มชดั...

หญงิสาววยัสามสิบต้นๆ ทีห่ลงตวัลมืตน เล่นกบัความรกั

ด้วยความลุ่มหลงในผู้ชายคนนั้น เขาเป็นหนุ่มหล่อข้าราชการ

กรมชลประทาน หล่อนได้พบสบตาครั้งแรกที่ลานวัดในคืนที่ผู้ใหญ่

บ้านเกณฑ์สาวๆ ชาวบ้านออกมาฟ้อนร�าต้อนรบั หลงัจากฝึกฟ้อน

ร�าจนสาวชาวบ้านแต่ละคนฟ้อนร�าสวยงามพอจะร�าโชว์ได้แล้ว เมื่อ

ทราบจากทางการแจ้งว่า หน่วยพัฒนาแหล่งน�้ากรมชลประทานจะ

มาขดุลอกคคูลองหนองน�้าธรรมชาตขิองหมูบ้่านที่ตื้นเขนิ เพื่อใช้เกบ็

กกัน�้าในฤดฝูนให้ได้ปรมิาณน�้าพอเพยีงต่อการอปุโภคบรโิภคส�าหรบั

ฤดูแล้ง ไม่แห้งขอดดนิแตกระแหง จนปูปลาและสตัว์น�้าถูกชาวบ้าน

จบัไปต้มแกง บ้างกจ็บัไปขายเช่นทกุปีผ่านมา

เมศ หนุ่มใหญ่ต�าแหน่งหัวหน้าชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนา 

แหล่งน�้าโบราณของหมูบ้่าน เพยีงได้พบสบตาครั้งแรก สาวบวัเรยีวก็
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จติใจไหวหวั่น ไม่เพยีงแต่หล่อน เมศเองกท็นความเรยีกร้องของหวัใจ

ตวัเองไม่ไหว เขาเกบ็วงหน้าเรยีวงามและท่าร�าฟ้อนอนัอ่อนช้อยใน

คนืนั้นไปนอนฝันในแคมป์พกัของหน่วยงานข้างหนองน�้าโบราณ ซึ่ง

ด้านเหนอืของหนองน�้าแห่งนั้นมดีงต้นมะเดื่อขึ้นร่มรื่น มศีาลเจ้าพ่อ

หลงัเลก็ๆ ที่คงปลกูสร้างนานแล้ว เพราะสภาพเรอืนไทยเก่าทรดุโทรม 

ทว่าร่องรอยการเซ่นไหว้ปรากฏเหน็ผนืผ้าเขยีว เหลอืง แดงผูกตาม

โคนเสา โคนต้นมะเดื่อ ก้านธูปล�าเทยีนที่หลงเหลอืครึ่งๆ กลางๆ ทั้ง

บายศรีเครื่องเซ่นยังหลงเหลือให้เห็น บอกให้รู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่

ชาวบ้านแห่งนี้เคารพนับถือกันมานมนาน ผู้ใหญ่บ้านแต่งบายศรี

เครื่องเซ่นน�าคณะกรมชลประทานบอกกล่าวขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง 

หากจะมกีารล่วงเกนิ และขอพฒันาหนองน�้าโบราณให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไป 

โดยปราศจากปัญหาและอปุสรรคใดๆ ก่อนจะลงมอืขดุลอกหนองน�้า

เกบ็กกัน�้าฝนในปีนั้น

ยามว่างเมศเข้าไปในหมูบ้่านสบืเสาะหาสาวงามนาม ‘บวัเรยีว’ 

ตามที่หัวใจเรียกร้อง เขาได้พบบัวเรียวสาวบ้านทุ่งผู้สวยบริสุทธิ์ 

ราวดอกบัวริมหนองอาศัยอยู่ในเรือนไม้หลังเล็กกับมารดาชรา เขา

แวะเวยีนไปหาจนสบโอกาสเผยความในใจที่มต่ีอบวัเรยีว เขาพร�่ารกั 

ค�าหวานต่อหน้าหล่อน และยงักล้าหาญชาญชยัเอ่ยบอกกบัยายแพง 

มารดาของหล่อนว่า “รกับวัเรยีวสดุหวัใจ”

สาวบ้านทุง่ซึ่งมหีวัใจพร้อมเปิดรบัอยูแ่ล้วตั้งแต่แรกพบสบตา

คนืนั้น ครั้นได้รบัสารภาพรกัซื่อๆ จากเขา หวัใจของบวัเรยีวกพ็ร้อม

อ้ารบัด้วยความเตม็ใจ

นั่นคอืแหล่งก่อเกดิแฝดหนุม่น้อย ‘เหลก็’ กบั ‘เพชร’ สองพี่น้อง

ที่ร่วมท้องเกดิยนัหวัยนัเท้ากนัออกมาดคูวามสวยงามสิ่งรอบตวั บ้าง

ก็มีสุขและทุกข์โศกคละเคล้ากันอันเป็นธรรมดาโลก ดังสมเด็จพระ
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สมัมาสมัพทุธเจ้ากล่าวไว้ว่า

“กมมฺนุา วตตฺตโีลโก (กมั–ม–ุนา วดั–ตะ–ต ีโล–โก) สตัว์โลก

ย่อมเป็นไปตามกรรม”

เหล็กกับเพชรวัยย่างเข้าสิบสองปี 

ทั้งสองเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ อันเป็นชั้นสูงสุดของ

โรงเรียนประชาบาลในสมัยนั้น ตั้งแต่เกิดกระทั่งเรียนจบชั้นประถม

บริบูรณ์ สองหนุ่มน้อยฝาแฝดไม่เคยพบหน้าค่าตาบิดาผู้ให้ก�าเนิด

ตน ครั้นเอ่ยปากถามแม่คราใดแม่ก็ท�าอ�้าอึ้งพานน�้าตาไหลทุกครั้ง 

หากเซ้าซี้ถาม บวัเรยีวจะเอด็ลูกแฝดของนางด้วยหวัใจบอบช�้าแทบ

แตกสลาย

“แม่กเ็คยบอกว่า...เขาตายไปแล้ว! ท�าไมต้องถามบ่อยๆ”

แม่ตอบด้วยความโกรธและร้องไห้อย่างนี้ทกุครั้ง ทั้งเหลก็และ

เพชรเคยหนัหน้าคยุกนั

“เหลก็...เอง็เชื่อตามที่แม่บอกไหมว่าพ่อของเราตายแล้ว”

เรยีวหน้าหล่อเหลาของเหลก็สงบนิ่งไม่ต่างจากน�้าในตุม่ดนิเผา

“เอง็ถามอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะเพชร”

พอถามยาย ยายกท็�าอ�้าอึ้งและบอกว่า

“พ่อเอ็งตายแล้วตั้งแต่แม่อุ้มท้องพวกเอ็ง อย่าถามยายบ่อย

นกั...พวกเอง็มแีม่ มยีายกน็่าจะพอใจ” ยายแพงกม็กัจะตอบหลาน

เป็นเชงิตดับทอย่างนี้และทกุครั้งแฝดสองพี่น้องกห็นัหน้าคยุกนั

“ข้าไม่เชื่อว่าพ่อตาย พ่อของเราต้องยงัมชีวีติอยู่ ข้าโตกว่านี้

จะออกตามหาพ่อ” 

เพชรเสยีงเข้ม เรยีวหน้าหล่อขาวนวลราวกบัผวิหน้าหญงิสาว

สงบนิ่ง ดวงตาสฟ้ีาซึ่งผดิแผกจากนยัน์ตาของพี่ชาย จนเพื่อนวยัเดก็
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บางคนเอ่ยชมว่า

“นยัน์ตาสฟี้าเหมอืนตาฝรั่ง ถ้ามผีมสแีดงเอง็เป็นฝรั่งได้เลย”

“คนมนัรูปหล่อกอ็ย่างนี้แหละวะ” 

เพชรตอบเพื่อนส่งเดช ก่อนจะมเีสยีงฮาป่าออกมา ซึ่งกเ็ป็น

เรื่องการหยอกล้อเล่นของเดก็ๆ วยัเดยีวกนั

“เอง็จะไปตามหายงัไง” เหลก็ถาม

“แม่เคยบอกกะข้าว่า พ่อชื่อเมศ เป็นคนกรงุเทพฯ ข้าจะไป

ตามหาพ่อที่กรงุเทพฯ”

“เขาว่ากรงุเทพฯ กว้างใหญ่เพราะเป็นเมอืงหลวง เอง็จะไปตาม

ยงัไงจงึจะพบ”

“เมื่อแม่ไม่มเีงนิส่งเรยีนต่อ ข้าจะบวชเรยีนธรรมะ เรยีนควบ

ทางโลกด้วย ยามเช้าออกเดนิบณิฑบาตตามตรอกซอกซอย ข้าอาจ

จะมโีอกาสได้พบบ้านของพ่อ” 

ตอนท้ายเพชรตอบเสยีงแผ่วเหมอืนไม่ค่อยจะมั่นใจนกั

“เอง็ยงัคดิว่าจะได้เรยีนอยู่หรอื” เหลก็ถามพลางถอนใจยาว 

เขาเองก็อยากเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา ทว่าความยากจน

ข้นแค้นท�าให้เดก็หนุ่มไม่อาจจะฝันถงึ

“ถ้าข้าบวชเณร หากมโีอกาสเข้าไปอยู่วดัในกรงุเทพฯ ต้องมี

โอกาสได้เรยีนแน่ๆ ค่าใช้จ่ายคงไม่มากมายนกั เป็นพระเป็นเณรอยู่

วดั บ้านไม่ต้องเช่า ข้าวไม่ต้องซื้อ เผื่อได้โยมอปุัฏฐากรวยๆ รกัเรา

เหมอืนลูกหลาน เหมอืนพระมหาศริลิูกชายลงุส�ารวย ข้ากม็โีอกาส

จะได้เรยีนต่อ”

เสยีงแม่ร้องส�าทบัขึ้นดงัๆ ท�าให้เหลก็ตื่นจากภวงัค์

“เหลก็...ไปหยบิยาหม่องในตะกร้าหมากยายมาให้แม่ซ ิแผล

ในปากคงใส่ยาแดงไม่ได้หรอก”



๒

“ไม่...ไม่ทายาหม่อง มันแสบนะแม่”

เพชรร้องสีหน้าปั้นยาก เสียงที่พ่นออกมาฟังงอแงเหมือน 

เด็กอ่อนพยศ แล้วยังพยายามดิ้นจะให้หลุดจากมือ จนคนเป็นแม ่

ชกัจะร�าคาญ ร้องขึ้นเอด็องึ...

“อย่าดิ้นนะเพชร! ท�าเป็นลกูผูช้ายหวัใจเสาะไปได้ มนัอยูไ่กล

หวัใจไม่ตายง่ายๆ ดอก”

“ก.็..ยาหม่องมนัแสบนี่” เพชรน�้าตาอาบแก้ม

“มนัแสบทั้งๆ ที่ไม่ทนัได้ทายาอย่างนั้นหรอื” แม่ร้อง

เหล็กค้นหาตลับยาหม่องในตะกร้าหมากของยาย มีตลับยา

หม่องอยู่สองสามตลบั บางตลบัใช้หมดแล้วยายกท็ิ้งไว้ บ้างกบ็รรจุ

ขี้ผึ้งไว้สปีาก ยามกนิหมากยายจะสขีี้ผึ้งด้วย เหลก็เลอืกเอาตลบัที่ดู

ใหม่ลองเปิดดกูเ็หน็มยีาหม่องอยูค่รึ่งตลบั เสยีงงอแงของเพชรท�าให้

ผู้เป็นยายชะเง้อหน้าไปมอง เหลก็ลกุเอาตลบัยาหม่องไปยื่นให้แม่

“อย่า...ไอ้เหล็ก อย่าเอายาหม่องให้แม่นะ” เพชรหันมาท�า 

ตาเขยีวใส่แฝดผู้พี่
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“ช้าไปแล้วต๋อย!” เหลก็ท�าหน้าล้อเลยีน 

คนเป็นมารดารบัตลบัยาหม่องจากแฝดคนโต

“หลอดยาดมก็มีเอาไหมแม่ เผื่อไอ้เพชรมันเป็นลม” เหล็ก

แกล้งกวนอารมณ์น้องชาย พลางยื่นหลอดยาดมที่หยิบมาด้วยให้

มารดา

“คงไม่ถงึกบัเป็นลมมั้ง” บวัเรยีวบอกลูกชายแฝดคนโต ขณะ

เสยีงฟ้องของเพชรดงัมา

“แม่...ไอ้เหลก็มนัท�าหน้าล้อเค้า”

“อย่าเรื่องมากเพชร อ้าปากขึ้น”

บัวเรียวใช้นิ้วป้ายเนื้อยาหม่อง หมายจะป้ายใส่แผลในโพรง

ปากลูกชาย

“ไม่...เค้าไม่ใส่ยาหม่อง มนัแสบนะ ฮอื...ฮอื” 

เพชรร้องไห้เสียงดังพลางยกมือปิดปากตัวเองแน่น ด้วย 

บัวเรียวล็อกคอแฝดผู้น้องไว้แน่น เพชรสะบัดหน้าหนีส่ายไปมา 

พลางออกแรงดิ้นฮดึฮดั ร่างบอบบางของมารดาแทบจะรั้งตวัลกูชาย

ไว้ไม่อยู่ เหลก็พยายามจะเข้าไปช่วยจบั โดนเพชรถยุน�้าลายปนเลอืด

ใส่หน้าอย่างจงั

“ถยุ!” 

เหลก็หลบไม่ทนั โดนน�้าลายน้องชายเตม็หน้า

“ดูส.ิ..ท�าไมท�าพี่อย่างนั้น!” บวัเรยีวร้อง เงื้อมอืหมายจะฟาด

กลางหลงัแฝดผูน้้อง อาการนั่งยองๆ กบัการหลบอย่างรวดเรว็ ท�าให้

เพชรถงึกบัล้มหงายท้อง คนเป็นมารดาชะงกัมอืค้างอยู่เช่นนั้น เมื่อ

เสยีงเหลก็ร้องห้ามอย่างขอร้อง

“แม่...แม่อย่าตนี้อง ผมกม็สี่วนผดิ” 

บวัเรยีวยกมอืค้าง
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เหลก็เป็นคนมนี�้าใจกบัน้องชายและผูอ้ื่นเสมอ หากสิ่งใดที่ตน

มสี่วนผดิ เขาจะยอมรบัการกระท�าของตนอย่างหน้าชื่นตาบาน

“ผมเคยเล่นชกมวยกบัเพื่อนตอนอยู่ ป.๔ พวกเขาว่าผมหมดั

หนกั จนพวกนั้นไม่อยากเล่นด้วย” 

บวัเรยีวลดมอืลง ยอมตามค�าขอร้องของแฝดผู้พี่ หล่อนเพยีง

แต่ชื่นชมลูกชายอยู่ในใจ

‘เหลก็มนี�้าใจเป็นนกักฬีากบัน้องและเพื่อนๆ เสมอ’

“เอ้า...อย่างนั้นกต็ามใจ ไม่ใส่กไ็ม่ใส่ ระยะนี้กนิข้าวกจ็ะแสบ

ปากอยู่นะ”

คนเป็นมารดาปล่อยร่างบตุรชายแฝดผู้น้อง

ยายแพง หญิงชราวัยเจ็ดสิบเศษ นอนฟังสามแม่ลูกตอบโต้

กันแต่ต้น ครั้นเห็นเรื่องจบลงโดยที่หลานชายทั้งสองต่างไม่เจ็บเนื้อ

เจบ็ตวั จงึเอ่ยส่งเสยีงมาว่า

“ทหีน้าทหีลงัจะเล่นกนักร็ะมดัระวงันะลูก”

“ครบั...ยาย”

เหลก็รบัค�า ขณะเพชรเดนิหน้าตงึเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นนุ่ง

ผ้าขาวม้าออกมา บวัเรยีวร้องส�าทบัไปว่า

“ลงไปอาบน�้าที่โอ่งข้างล่างซะ แล้วจะได้กนิข้าวเยน็”

“แม่ไม่บอกผมกจ็ะไปอาบอยู่แล้ว”

เพชรลากเสียงยาวยิ้มหน้าระรื่นกับคนเป็นมารดา ปล่อยทิ้ง

อารมณ์ขุ่นมวัเมื่อครู่ ท�าให้ผู้เป็นยายพลอยยิ้มออก ชื่นใจกบัความ

น่ารกัของหลานชาย

“เหลก็ พยงุยายลกุนั่งกนิข้าวซ ิแกงอ่อมฟักทองตกัใส่ถ้วยไว้

คงเยน็ชดืแล้วละ เอาไปอุ่นสกัหน่อยไหมแม่” บวัเรยีวบอกแฝดผู้พี่ 

ตอนท้ายนางหนัไปถามผู้เป็นแม่
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“ไม่ต้องหรอก คงอุ่นๆ พอด ีร้อนนกักก็นิยาก”

ยายแพงบอกกบัลูกสาว เมื่อเหลก็พยงุให้แกลกุนั่ง ซึ่งมสี�ารบั

อาหารเยน็วางอยู่ตรงหน้า

“ยาย...กนิข้าวนะ ผมจะไปอาบน�้าก่อน” เหลก็บอกกบัยาย

“เออ...ไปเถอะ ต่างคนต่างอาบนะ อย่าไปหยอกกนั”

“ครบั” เหลก็รบัค�าสั้นๆ แล้วเดนิเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน�้า 

ขณะบวัเรยีวคนเป็นมารดาเดนิเข้าครวั

แม้ยายแพงจะรักหลานทั้งคู่ แต่ระหว่างหลานแฝดสองคน 

มนักม็นี�้าหนกัมากน้อยกว่ากนัอยู่บ้าง 

แม้รูปร่างหน้าตาของหลานชายทั้งคู่จะน่ารักน่าเอ็นดู แต่

อปุนสิยัใจคอกต่็างกนัอยูไ่ม่น้อย คนเป็นยายสงัเกตรูไ้ด้อย่างเด่นชดั 

เหล็กผิวคล�้า มีความเข้มแข็ง อดทน ท�าไร่ไถนาช่วยแม่ได้

ตั้งแต่เรยีนชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ ความมนี�้าอดน�้าทน ขยนัขนัแขง็

ของเหล็กนั้นมีมากกว่าแฝดผู้น้อง ความรักที่ผู้เป็นยายมีต่อเด็กทั้ง

สอง ดเูหมอืนแฝดผูพ้ี่จะเหลื่อมล�้ากว่าแฝดผูน้้องอยูบ้่าง เพราะเหลก็

จะใกล้ชดิยายมากกว่ามาแต่เลก็แต่น้อย เหลก็จะนอนกบัยายแม้วยั

จะย่างเข้าสิบสอง ขณะเพชรแยกนอนกับแม่มาแต่ไหนแต่ไร จน

กระทั่งบดันี้ เพชรเคยต่อว่ายายด้วยความน้อยใจบางครั้งว่า

“ยายรกัไอ้เหลก็มากกว่า...ผมรู้หรอกน่า”

ครั้นถูกหลานชายเอ่ยเชิงต่อว่าดังนั้น ยายแพงยิ้มหัวพลาง

ตอบโต้หลานว่า

“เพชรเอาอะไรมาพูด ทั้งเหล็กและเพชรต่างเป็นหลานยาย 

ยายรกัทั้งสองคนนั่นแหละ”

“แต่ผมรู้ว่ายายรักไอ้เหล็กมากกว่าผมก็แล้วกัน” เพชรจ้อง

หน้ายายแล้วหวัเราะ
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เมื่อเห็นยายเงียบไป เพชรยิ่งมั่นใจว่า ยายรักเหล็กมากกว่า

ตนแน่นอน

“ไม่หรอก...ทั้งเหลก็และเพชรเป็นหลานยายกร็กัทั้งสองคน”

“รกัอยู่...แต่ไม่เท่ากนัใช่ไหมยาย” เพชรหวัเราะอกี

“แล้วเพชรเอาอะไรชั่งล่ะ ถงึว่ายายรกัเหลก็มากกว่า”

เด็กชายอึ้งไปครู่หนึ่ง เหมือนจะรวบรวมข้อมูลมาต่อว่ายาย 

ปล่อยโอกาสให้ผู้เป็นยายเอ่ยต่อมาว่า

“ยามค�่าคืนเหล็กก็นอนใกล้ๆ ยาย กว่าจะหลับก็คุยกันไป

เรื่อยๆ ส่วนเพชรก็เข้าไปนอนกับแม่ เพชรคงเอาข้อนี้มาว่ายายรัก

เหลก็มากกว่าเพชรละส”ิ

คราวนี้เพชรเป็นฝ่ายนั่งจ้องยาย แล้วคนขี้น้อยใจก็หาข้อมูล

มาต่อว่ายายจนได้

“ตอนเลก็ๆ ก่อนเข้า ป.๑ ยายเล่านทิานให้เหลก็ฟังมากกว่า

เพชร”

คราวนี้ยายแพงถงึกบัหวัเราะ ยกมอืลบูเส้นผมนุม่ๆ ของหลาน

ชาย

ตอนกลางวันบัวเรียวกับเหล็กไปนา ที่บ้านจึงมียายแพงกับ

เพชรอยูเ่ฝ้าบ้าน เพชรท�างานบ้านตั้งแต่ปัดกวาดถบู้าน ขนุหมสูองตวั

ที่เลี้ยงไว้ในคอกใต้ถนุยุ้งข้าว แล้วยงัมหีมาอกีสองตวั ทั้งเป็ด ไก่ ที่

คนอยูเ่ฝ้าบ้านต้องดแูล แล้วแม่ยงัเลี้ยงม้อนไว้ป่ันสาวเอาเส้นไหมไว้

ขายเป็นรายได้พอจนุเจอืครอบครวั

“นทิานยายกเ็ล่าให้ฟังพอๆ กนั ตอนกลางคนืยายเล่าให้เหลก็

ฟัง ยายเอานทิานกล่อมเหลก็ให้หลบั กลางวนัเมื่อเพชรท�างานบ้าน

เสรจ็มานั่งคยุด้วย ยายกเ็ล่านทิานเรื่อง ลูกนกแขกเต้า ให้ฟังเพิ่งจบ

ไปนั่นไง”
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เพชรนอนหนุนหมอนลายขิตแทนหนุนตัก เพราะยายเป็น

อมัพาต ขาไม่แขง็แรงพอที่เขาจะนอนหนนุเหมอืนตอนเป็นเดก็เลก็ๆ 

เพชรตวัโตเป็นหนุ่มน้อยนอนทบัขายายเลอืดลมเดนิไม่สะดวก

“ตะครวิจะลงขาหรอืยาย” เพชรต่อ

“ใช่” ยายตอบสั้นๆ 

ตั้งแต่วนัที่ยายบอก เพชรอยากให้ยายหายจากอมัพาตลกุนั่ง

เดนิเหนิได้ตามปกต ิ

เวลาอยูบ้่านตอนกลางวนั ยายกช่็วยงานบ้านได้มากมาย โดย

เฉพาะเลี้ยงตวัม้อนหรอืตวัไหมนี่ยายถนดันกั เลี้ยงแต่ละรุ่นกห็ลาย

กระด้ง ยายรูว่้าช่วงใดตวัไหมนอนหนึ่ง นอนสอง นอนสาม จนกระทั่ง

ตัวไหมสุกเก็บใส่จ่อให้ตัวไหมชักใยสีเหลืองหุ้มตัวของมัน แล้วลอก

คราบเป็นตวัดกัแด้

แต่ก่อนนั่งสาวไหมเอาเส้นไหมสีทองจากรังไหมยายถนัดนัก 

บวัเรยีวแม่ของแฝดหนุม่น้อยกเ็ลี้ยงตวัม้อนสบืต่อจากผูเ้ป็นยายนี่เอง

“ยายบอกแม่เลิกเลี้ยงม้อนได้ไหม” เพชรเอ่ยถามยายในวัน

หนึ่ง

“อ้าว! ท�าไมล่ะ เพชรขี้เกยีจหรอื” ยายแพงจ้องหน้าแฝดผูน้้อง

ฤดทู�านายายแพงกบัเพชรจะอยูเ่ฝ้าบ้าน ขณะบวัเรยีวกบัเหลก็

จะออกจากบ้านไปท�านา งานบ้านทกุอย่างจงึตกอยูก่บัเพชรและยาย 

สองปีมานี้ยายแพงป่วยเป็นอัมพาต พอดีเพชรเรียนจบชั้นประถม

ศกึษา แม่จงึมอบงานบ้านและดแูลยายเป็นหน้าที่ของเพชรทกุอย่าง 

นบัแต่ตกัน�้าใส่โอ่ง หงุข้าว ให้อาหารหมูหมาและเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้

“เปล่าครบั! ผมไม่ขี้เกยีจหรอก ไอ้วมึมนัว่าผมท�างานบ้านเป็น

ผู้หญงิ”

หญิงชราผู้เป็นยายหัวเราะเบาๆ “ไอ้วึมว่าท�างานเหมือน 
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ผู้หญงิหรอื”

“ครับ! งานอื่นผมก็พอท�าได้ แต่พายตะกร้าเข้าไปเก็บใบ

หม่อนในสวน ไอ้วมึเหน็มนัหวัเราะเยาะผมทกุทเีลย”

วึม หรือ ไอ้วึม เป็นเด็กหนุ่มวัยเดียวกับเพชร เรียนจบชั้น

ประถมศกึษาปีที่ ๔ รุ่นเดยีวกบัสองแฝด อยู่บ้านหลงัเดยีวที่มรีั้วตดิ

กบัสวนของเพชร

“เราท�างานช่วยแม่ท�าไมจะต้องอายล่ะ ไอ้วึมมันจะหัวเราะ

หรอืต่อว่าเรื่องท�างานช่วยครอบครวักช็่างมนั เพชรควรจะภูมใิจที่ได้

ช่วยแม่ซึ่งท�างานหนกัเลี้ยงลูกๆ เตบิโต ครอบครวัเราไม่มพี่อ คนใน

ครอบครวัช่วยกนัอย่างนี้ดแีล้วละ ไม่ต้องอายลูก”

ตอนท้ายผู้เป็นยายพูดเหมอืนปลอบใจ

ตัวม้อนรุ่นนี้ยังเล็กมาก เพิ่งแตกจากไข่ ผีเสื้อตัวไหม 

ที่ออกจากรังไหม เมื่อดักแด้แก่เต็มที่จะลอกคราบออกมาเป็นผีเสื้อ 

ที่เรยีกว่า ‘ตวับี้’ มนัมรีูปร่างคล้ายผเีสื้อ มปีีก มหีนวดคล้ายผเีสื้อ

กลางคืน ตัวสีขาวทั้งตัวผู้และตัวเมีย แต่บินไม่ได้ ตัวผู้ซึ่งเล็กกว่า 

ตัวเมียจะกระพือปีกวับแวบ หมุนตัวท�าก้นงอนไปแตะก้นบี้ตัวเมีย 

นั่นคอืการสบืต่อเผ่าพนัธุ์ของตวัม้อนหรอืหนอนตวัไหม

บัวเรียวจะแยกตัวบี้ออกจากรังไหมมาวางไว้ในกระด้งขณะที่

มนัยงัจบัคู่กนัอยู่ แล้วครอบไว้ด้วยตะแกรงช้อนปลาที่สานด้วยตอก

ไม้ไผ่รปูร่างคล้ายฝาช ีบวัเรยีวอาศยัยามค�่าคนืก่อนนอนดแูลตวัไหม

แต่ละรุน่ เพชรเตรยีมตะแกรงมาให้แม่ครอบตวับี้กนัหน ูจิ้งจก ตุก๊แก

ลงมาจบัตวับี้หรอืผเีสื้อตวัไหมกนิยามค�่าคนื ตวับี้จบัคู่กนัประมาณ

หนึ่งวนักบัอกีหนึ่งคนื บวัเรยีวกแ็ยกตวับี้ตวัผู้ออกจากตวัเมยี

แรกๆ ทั้งเพชรและเหล็กก็ตกใจพากันสงสารบี้ตัวผู้ บัวเรียว
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เหน็ลูกชายคะยั้นคะยอจงึเอ่ยเป็นเชงิตดับทว่า

“หมดหน้าที่ของมนัแล้ว โยนให้ไก่กนิเถอะ”

“กุ๊กๆ ไก่ มากนิตวับี้เรว็ มนัหมดหน้าที่แล้ว” 

เพชรโปรยบี้ตวัผูใ้ห้ไก่ ขณะเหลก็ยนืมองดไูก่แย่งกนั ตวัใดจกิ

ผเีสื้อตวัไหมได้ก่อนกข็ยอกลงท้องวิ่งลิ่วๆ หลบตวัอื่น จงึเกดิชลุมนุ

ขึ้นในฝงูไก่ที่เลี้ยงไว้ ไก่แม่ลกูอ่อนจะวุน่วายกว่าไก่รุน่กระทง ไหนจะ

ห่วงยื้อแย่ง ไหนจะห่วงลูกเจี๊ยบตวัเลก็ๆ ที่ต่างพากนัร้องเจี๊ยบๆ ดงั

ลั่นลานบ้าน

“ในวาระสดุท้ายบี้ตวัผู้กบ็�าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่น แล้วบี้ตวัเมยี

ล่ะแม่”

เพชรชะโงกหน้าถาม ขณะแม่เอาเศษผ้าสีขาวรูปสี่เหลี่ยม

จตัรุสัขนาด ๑๒ × ๑๒ นิ้ว วางในกระด้ง แล้วจบับี้ตวัเมยีท้องเป่งๆ 

ลงบนผนืผ้าเป็นรูปวงกลมอย่างมรีะเบยีบ

“ตวัเมยียงัต้องใช้ วางไว้ให้มนัไข่ในผนืผ้านี้”

บัวเรียวตอบลูกชาย แล้วใช้ผืนผ้าสี่เหลี่ยมซึ่งได้จากการเย็บ

ผ้าถงุผ้าขาวม้าเก่าๆ จนกลายเป็นผนืพอคลมุปิดกระด้งได้

เหลก็ซึ่งนั่งดูอยู่ข้างๆ เอ่ยขึ้นว่า 

“พอบี้ตัวเมียไข่หมดท้องแล้ว คงจะพบจุดจบเหมือนบี้ตัวผู้

แน่นอน”

“แหงเลย...เอ็งอยากเป็นบี้ตัวผู้หรือบี้ตัวเมีย” เพชรถามแฝด 

ผู้พี่

“ไม่เอาทั้งสองอย่าง” เหลก็ตอบพลางหวัเราะเบาๆ 

“ถ้าเลอืกไม่ได้ล่ะ” เพชรยงัต่อรอง

“เป็นตวัผู้ดกีว่า” เหลก็ตอบ

“ตายเรว็กว่า” เพชรพูด
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“ช่างมนั ยงัไงกไ็ด้บ�าเพญ็ประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้ว” เหลก็ตอบ

เมื่อผีเสื้อไหมตัวเมียไข่ออกติดผ้าที่รองจนเต็มผืน พวกมันก็

ถูกแยกออกจากไข่โยนลงบ้านเป็นอาหารไก่ ตามที่เหล็กท�านายไว้ 

ไข่เมด็เลก็สขีาวนวลบนผนืผ้าสี่เหลี่ยมถูกเกบ็ไว้ในกระด้ง มผี้าคลมุ

กนัหนู จิ้งจก ตุ๊กแกลงมากนิ ถูกยกขึ้นเกบ็บนหิ้งวางกระด้งที่ท�าไว้

หลายชั้น เป็นหิ้งวางกระด้งส�าหรบัเลี้ยงตวัไหมโดยเฉพาะ ขาหิ้งวาง

ถ้วยปล่อยน�้าขงั ป้องกนัมดขึ้นไปรบกวนหรอืกนิตวัไหม

ตวัไหมรุน่นี้เพิ่งแตกออกจากไข่ เป็นตวัหนอนเลก็ๆ เท่าปลาย

เขม็หมดุ

“ยาย...เดี๋ยวผมลงไปเก็บใบหม่อนมาให้ตัวม้อนก่อนนะ จะ

เกบ็ไว้คอยแม่ เผื่อให้แม่ขนุพวกมนัตอนกลางคนืด้วย”

“เอ้อ! ไปเกบ็ซะ นี่กค็งบ่ายแล้ว” คนเป็นยายบอก

เพชรผละจากยายเดนิไปเอาตะกร้าส�าหรบัใส่ใบหม่อนในครวั 

ลงจากบ้านเดนิเข้าสวนที่ปลูกต้นหม่อน 

ช่วงฝนตกเหลก็กบัเพชรช่วยกนัพรวนดนิรอบๆ ต้นหม่อน แล้ว

เอาปุ๋ยคอกใส่รอบๆ โคนต้น ต้นหม่อนได้รับความชุ่มชื้นและปุ๋ยจึง

งอกงามแตกยอดแผ่ใบเขยีวขจ ีบางต้นที่ปลกูไว้นานนบัสบิปี ตาปลกู

ไว้ตั้งแต่ตอนตายังมีชีวิต ก่อนที่เหล็กกับเพชรจะเกิด ต้นหม่อนใน

แปลงเก่าจงึมลี�าต้นสงูแตกกิ่งก้าน เพชรต้องปีนขึ้นเกบ็ใบหม่อนและ

พลางเก็บผลหม่อนสุกงอมจนเป็นสีด�าสดใสเข้าปากเคี้ยวกิน รส

หวานอมเปรี้ยวหน่อยๆ ผลหม่อนสกุเป็นอาหารของพวกนกปรอดที่

ส่งเสยีงร้อง “ปร๊อด...ปร๊อดๆๆ” บางครั้งฟังเหมอืน “กร๊อดๆๆ” ทั้ง

กินผลหม่อนสุกและหนอนแมลงที่จะหาได้บนต้นหม่อน บางคู่ช่วย

กนัท�ารงัออกไข่ ๒–๓ ฟอง พ่อแม่นกปรอดขนสฟีางแห้งช่วยกนักก

ไข่ประมาณ ๒ สัปดาห์ ลูกนกก็เจาะเปลือกไข่ออกมาอ้าปากขอ
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อาหารจากพ่อแม่นกซึ่งต้องขยันหาผลไม้สุกผลเล็กๆ หนอน และ

แมลงเลี้ยงลูก

หนอนและแมลงเป็นอาหารโปรตีนส�าหรับลูกเล็กๆ กินให้

เติบโตมีขนขึ้นเต็มตัว พร้อมจะออกจากรังฝึกบิน โดยมีพ่อแม่นก

ฝึกสอนและให้ก�าลงัใจอยู่เคยีงข้าง 

เพชรเก็บใบหม่อนเงียบๆ ช�าเลืองดูนกปรอดเลี้ยงลูกและ 

ฝึกบนิ

พ่อนกฝึกบนิให้ลูกๆ แม่นกปรอดคาบลูกหม่อนลูกเลก็ๆ และ

บ้างกต็วัหนอนตวัแมลงบนิไปเกาะข้างๆ ลกูนกซึ่งกระพอืปีกกางวบัๆ 

พลางอ้าปากส่งเสยีงขออาหารจากแม่นก

“ลูกนกปรอดยงัมพี่อแม่อยู่เคยีงข้าง แต่ท�าไมเรามแีต่แม่” 

ภาพพ่อแม่นกปรอดเลี้ยงลูกเลก็ๆ ท�าให้เพชรคดิถงึพ่อ

“เฮ้ยไอ้เพชร! เอง็น่าจะเป็นผูห้ญงินะ เข้าสวนเกบ็หม่อนเลี้ยง

ไหม” เสยีงตะโกนดงัข้ามรั้วมา


