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เวลาเที่ยงตรงของวันนั้น อากาศในเมืองกรุงช่างร้อนระอุ 

จากดวงอาทิตย์ที่สาดแสงส่องลงมา โดยที่ไม่มีต้นไม้สักต้นคอยให ้

ร่มเงา รถยโุรปสบีรอนซ์เงางามสดุหรกู�าลงัพุง่ทะยานไปตามท้องถนน

ด้วยความเร็วในระดับหนึ่ง เพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาที่

ก�าหนด แล้วไม่นานนกักต้็องหยดุนิ่งชะงกักบัการจราจรที่แสนจะตดิขดั

“เฮ้อ” สารถหีนุม่ถอนหายใจเบาๆ แม้ครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกกบั

การมาเยือนกรุงเทพฯ แล้วต้องเจอปัญหาจราจรติดขัด แต่กระนั้น 

‘แดนดนิ’ กย็งันกึเบื่อหน่ายมนัอยู่ดี

ชายหนุ่มวัยยี่สิบเก้าปีเหลือบมองเจ้านายที่นั่งอยู่บนเบาะหลัง

ผ่านกระจกเป็นระยะ เขาไม่อาจรู้เลยว่าเจ้านายของตนรูส้กึนกึคดิอะไร

อยู่ คงเพราะแว่นกันแดดสีด�าอันโตปิดบังดวงตาคมดุกร้าวนั่นไว้ 

ดวงตาที่ไม่ว่าใครได้เหน็เป็นต้องสะท้านไหวกลวัไปตามๆ กนั

“อาจจะไปถึงช้าสักยี่สิบนาทีนะครับคุณเมฆ จากที่ผมลอง

ประเมนิระยะทางดูแล้ว” เขากล่าวรายงานเจ้านายหนุ่ม 

“อืม...ไม่เป็นไรหรอก ฉันไม่ได้ รีบขนาดนั้น” เจ้าของเสียงทุ้ม

ห้าวตอบกลบัอย่างไม่ใส่ใจนกั 

แดนดินตรวจเอกสารส�าคัญที่จะน�าไปใช้อย่างละเอียดถี่ถ้วน 

บทน�ำ
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อกีครั้งในระหว่างรอรถตดิ โดยจดุหมายปลายทางที่ว่ากค็อื ‘โรงงาน

ปุณยภักดิ์’ โรงงานขนมรักสุขภาพเลื่องชื่อซึ่งก�าลังเป็นที่นิยมอย่าง 

แพร่หลายไปทั่วประเทศ และเจ้านายของเขาก�าลังเดินทางไปเซ็น

สญัญาการค้ากบัเจ้าของโรงงานดงักล่าวในวนันี้

“คุณเมฆแน่ใจแล้วใช่ไหมครับว่าจะตกลงเซ็นสัญญาเป็นคู่ค้า

กบัคณุณรงค์”

“ถ้าไม่แน่ใจแล้วฉันจะถ่อลงมาจากเชียงใหม่ท�าซากอะไรเล่า 

ถามไม่เข้าเรื่องจรงิๆ เลยแกเนี่ย”

ลูกน้องคนสนิทหัวเราะแหะๆ ก็เจ้านายของเขาคนนี้ใช่ว่าจะ

ตกลงท�าการค้ากับใครง่ายๆ เสียที่ไหน ทั้งบริษัทต่างๆ และพ่อค้า

คนกลางรายใหญ่ที่เซ็นสัญญาท�าการค้าด้วยก็น้อยจนแทบจะนับคน

ได้ แต่ละคนล้วนผ่านการคดักรองแล้วคดักรองอกี เพราะผลผลติที่แบ่ง

ไว้ส�าหรบัท�าการค้ากบับคุคลอื่นมเีพยีงสี่สบิเปอร์เซน็ต์เท่านั้น ส่วนอกี

หกสบิเปอร์เซน็ต์ที่เหลอืน�าส่งออกไปขายทั้งในและต่างประเทศในนาม

ของไร่วรานกุรเอง

“มันก็ดีนี่ ได้เป็นคู่ค้ากับเจ้าของโรงงานขนมยอดฮิตที่ท�าก�าไร

หลกัร้อยล้านต่อปี” รมิฝีปากหนารูปกระจบัคลี่ยิ้มอย่างมเีลศนยั

“และแก้แค้นคนที่พยายามจะตดัหน้าไร่ของเราด้วยใช่ไหมครบั” 

แดนดนิต่อให้ด้วยรู้เท่าทนัแผนการเบื้องลกึของเจ้านาย

“อย่าเรียกว่าแก้แค้นเลย พวกแมลงหวี่แมลงวันอย่างไร่ของ 

ไอ้ปัดไม่มทีางมาสูเ้ทยีบชั้นไร่ของเราได้ ต่อให้มนัพยายามจะเสนอหน้า

แย่งคู่ค้าของฉนักเ็ถอะ”

“แต่กป็ระมาทไม่ได้เลยนะครบั ช่วงสองเดอืนที่ผ่านมาไร่พนา-

รกัษ์ขยายตวัขึ้นมากทเีดยีว”

“ฉนัไม่กลวั ถงึไร่มนัจะขยายใหญ่อกีสกัแค่ไหน แต่ผลผลติไม่ได้

คณุภาพดเีท่าเรากไ็ม่มปีระโยชน์” 
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บุรุษหนุ่มผู้เป็นดั่งราชันปกครองอาณาจักรการเกษตรอย่างไร ่

วรานกุรไม่มที่าทหีวั่นกลวัต่อศตัรูคู่แข่งแต่อย่างใด

แดนดนิรูส้กึรกัและเทดิทนูเจ้านายของตนกเ็พราะเหตนุี้ ห้าวหาญ 

เด็ดขาด มีความเป็นผู้น�า ไม่เคยหวั่นเกรงต่อศัตรูคู่แข่งจึงปกครอง 

คนงานนบัหลายร้อยชวีติได้ 

บางทเีขากอ็ดคดิเล่นๆ ไม่ได้ว่า ผู้หญงิแบบไหนกนันะที่จะมา

ท�าให้หัวใจแกร่งดั่งหินผาของผู้ชายที่ชื่อ ‘เมฆา’ ต้องมีอันสั่นคลอน 

และมีคุณสมบัติเพียบพร้อม คู่ควรแก่การเป็นภรรยาและแม่ของลูก  

ไม่แน่ว่าหากกลบัจากเซน็สญัญาในคราวนี้ เจ้านายของเขาอาจจะพบ

ผู้หญงิคนนั้นแล้วกเ็ป็นได้

“คณุเมฆครบั ครั้งที่แล้วที่ผมไปดูโรงงานปณุยภกัดิ์มา...”

“แล้วยงัไง” คิ้วหนาขมวดเข้าหากนัเมื่อลกูน้องคนสนทิเว้นช่องไฟ

ในการเล่าเสยีนาน

“ลูกสาวเจ้าของโรงงานสวยมากๆ เลยนะครบั” 

เมฆาคลายความสงสัยลง หัวเราะในล�าคอน้อยๆ พลางสั่น

ศรีษะ หมั่นไส้ความไม่เจยีมตนของไอ้แดนดนิที่รจิะท�าตวัคล้ายส�านวน 

‘กระต่ายหมายจนัทร์’

“แกปิ๊งเขาว่างั้นเถอะ เล่นของสูงเกนิไปหรอืเปล่าหา ไอ้ดนิ” 

“โอย ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครบั ผมมคีนรกัแล้ว ที่พูดให้คณุเมฆ

ฟังกเ็ผื่อว่าคณุเมฆจะสนใจ”

“ไม่ละ ชวีตินี้ฉนัเจอผูห้ญงิสวยมาไม่รูก้ี่คนต่อกี่คน ขอบใจที่ยงั

อตุส่าห์กรณุาหามาให้ดูตวั” เขาประชด

“แต่คนนี้สวยมากเลยนะครับ สวยมากๆ สวยหยาดฟ้ามาดิน 

ถงึจะไม่แซ่บเบอร์ลมืตามสเปกของคณุเมฆ แต่กส็วยแบบหวานๆ สวย

เหมอืนนางฟ้า...” แดนดนิพรรณนาความงามของหญงิสาวที่ได้พบเจอ

เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนด้วยแววตาเคลิ้มฝัน แต่ไม่คิดหวังเล่นของสูง 
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เพยีงแค่มองไว้เป็นอาหารตาเท่านั้น

“เว่อร์แล้ว เดี๋ยวถ้าฉนัเจอตวัจรงิแล้วไม่สวยอย่างที่แกว่านะ ฉนั

จะหกัเงนิเดอืนแกไอ้ดนิ”

“ถ้าไม่สวยตามปากของผมว่า ให้หกัเลยครบั แต่ถ้าเกดิถูกใจ 

ปิ๊งปั๊งสานสัมพันธ์ขึ้นมา คุณเมฆก็เตรียมขึ้นเงินเดือนให้ผมได้เลย 

ฮ่าๆ”

ไอ้แดนดนิจอมงกถงึขั้นยอมเอาเงนิเดอืนของตวัเองมาวางพนนั 

คงจะมั่นใจมากว่าเขาต้องถกูตาต้องใจผูห้ญงิคนดงักล่าวอย่างแน่นอน 

เมฆาชกัอยากรู.้..ลกูสาวเจ้าของโรงงานขนมร้อยล้านจะสวยสด

งดงามปานนางฟ้าอย่างที่ลูกน้องของเขาได้กล่าวขวญัเอาไว้หรอืไม่

“พ่อจะรออยู่ทีห้่องท�างาน พอคุณเมฆมาถงึ จนัทร์ออกไป 

ต้อนรบัเขาให้พ่อหน่อยนะ”

“ค่ะ” เสยีงหวานน้อมรบัค�าบญัชาจากบดิาอย่างว่าง่าย หญงิ

สาวเหลือบมองนาฬิกาวินเทจโบราณที่ติดอยู่ข้างฝาผนัง ก่อนจะพ่น

ลมหายใจออกมาเบาๆ “จนัทร์ว่าแขกของพ่อคงจะมาสายแล้วละค่ะ”

“รถตดิน่ะลกู ลกูน้องคณุเมฆเพิ่งจะโทร. บอกพ่อเมื่อกี้ มาสาย

นดิหน่อยไม่เป็นไรหรอก” ต่อให้ต้องรอนานกว่านี้อกีสกักี่ชั่วโมง เขา 

กร็อได้ เพราะการตดิต่อเจรจาให้อกีฝ่ายมาท�าการค้าร่วมกนันั้นไม่ง่าย

เลย เขาต้องรอการตอบรบัอยู่หลายเดอืนจนกระทั่งมโีอกาส และคน

อย่างเถ้าแก่ณรงค์จะไม่มวีนัยอมเสยีมนัไปแน่นอน

ก๊อกๆๆ

เสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้ง ก่อนพนักงานชายคนหนึ่งเปิด

ประตูเข้ามา

“แขกของเถ้าแก่มาถงึโรงงานแล้วครบั” 

“งั้นเหรอ...โอเค ขอบใจมาก” 
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“ครบั” พนกังานค้อมศรีษะเลก็น้อยแล้วเดนิจากไป

“ไปลกู ไปต้อนรบัว่าที่คูค้่าของพ่อแล้วพาเขามาที่นี่ด้วย” เถ้าแก่

ณรงค์ยิ้มบาง มอบหน้าที่ส�าคัญให้บุตรสาวผู้ซึ่งมีอัธยาศัยดีเยี่ยม 

พูดจาไพเราะอ่อนหวาน เป็นที่ชื่นชมของบรรดาคนรู้จักโดยเฉพาะ 

คนใหญ่คนโตและพวกคุณหญิงคุณนาย ไม่ว่าใครเห็นเป็นต้องเอ็นดู

ลูกสาวคนนี้ของเขา จงึเหมาะแก่การต้อนรบัคนส�าคญัเพื่อสร้างความ

ประทบัใจแรกเริ่ม

ม่านพระจนัทร์พยกัหน้ารบัน้อยๆ ลกุไปเปิดประตอูอกจากห้อง

ท�างานของบิดาที่สร้างเอาไว้ในตัวโรงงานส�าหรับรับแขก หรือตรวจ

สอบบัญชีและท�าธุรกรรมต่างๆ ส่วนบริษัทนั้นอยู่แยกห่างจากตัว

โรงงานหลายร้อยเมตร

หญงิสาวสดูลมหายใจเข้าลกึ เพราะภาพตรงหน้าท�าเอาเธอเริ่ม

หายใจตดิขดั

บุรุษหนุ่มร่างสูงใหญ่ สง่างามดุจดั่งพญาราชสีห์ก�าลังเดินเข้า

มาในโรงงาน ตามด้วยผูต้ดิตามหนึ่งคน รงัสคีวามน่าเกรงขามแผ่ขยาย

เข้ามาหาตวัเธอเรื่อยๆ จนขนกายลกุชนั

‘เขาช่างน่ากลวัเหลอืเกนิ’ เธอคดิ ชายตรงหน้าเหมอืนกบัพวก

มาเฟียในละครหลงัข่าว

ม่านพระจันทร์ชั่งใจที่จะเดินออกไปปะทะกับผู้ชายคนนี้ตรงๆ 

อยู่นานจนต้องหาที่หลบมมุอยู่สกัครู่ รอจงัหวะที่เขาจะเดนิเข้ามาถงึ

“แกแน่ใจนะว่าถูกโรงงานแล้ว ฉันไม่เห็นมีใครออกมาต้อนรับ

พวกเราสกัคน ไม่ส่งใครมารบัแบบนี้ จะให้เดนิหาเจ้าของโรงงานเอง

หรอื” เมฆาเอ่ยเสยีงเยน็ชา ถอดแว่นกนัแดดของตนออก พลางมอง

ส�ารวจไปรอบๆ โรงงานกว้างใหญ่ มีเพียงพนักงานโรงงานที่ก�าลัง

ท�างานกนัอย่างขะมกัเขม้น

“ใจเยน็ๆ ครบัคณุเมฆ ผมเคยมาที่โรงงานนี่หนหนึ่งแล้ว ห้อง
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เจ้าของก็อยู่ในตัวโรงงานนี่แหละครับ เพียงแต่น่าจะอยู่ลึกหน่อย

เท่านั้นเอง” 

“งั้นฉนัจะกลบัขึ้นไปรอบนรถ เขาส่งใครมารบักค่็อยมาตามแล้ว

กัน เสียอารมณ์ชะมัด” บุรุษหนุ่มสั่นศีรษะ เตรียมจะหันหลังกลับ  

แต่แล้วกต็้องชะงกัเมื่อได้ยนิเสยีง

“สวสัดคี่ะคณุเมฆา” 

เสียงนั้นหวานนุ่มลึกคล้ายเป็นคาถาสะกดให้เมฆาต้องหันไป

หาเจ้าของเสยีงอย่างรวดเรว็ เป็นวนิาทสีั้นๆ ที่ลมหายใจของเขาสะดดุ 

ก้อนเนื้อในอกข้างซ้ายกเ็ต้นรวัเรว็อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะภาพ

หญงิสาวตรงหน้า...

เหน็ทคีราวนี้ เขาคงต้องขึ้นเงนิเดอืนให้ไอ้ดนิเสยีแล้ว
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“ผมยนิดีมากครับท่ีได้มีโอกาสท�าธรุกจิร่วมกบัคณุ” เถ้าแก่

โรงงานยิ้มอย่างยนิดทีนัททีี่ปลายปากกาของชายหนุม่จดลงบนหนงัสอื

สญัญา

“ครับ สิ้นเดือนนี้ผมจะให้ลูกน้องผมจัดคนงานขับรถส่งผลไม้

มาที่โรงงานตามข้อตกลงของเรา”

“ผมเคยได้ยนิชื่อเสยีงของไร่วรานกุรมานานแล้ว เรื่องที่ผลผลติ

ในไร่คณุภาพดเียี่ยมโดยไม่ต้องพึ่งสารเคม”ี

“จะพดูว่าไม่มสีารเคมเีลยกด็จูะเป็นการโฆษณาเกนิจรงิไป กม็ี

ใช้บ้างครับ เพราะบางวันผลผลิตไม่พอตามที่ตลาดต้องการ แต่ขอ

ยนืยนัว่าใช้น้อยที่สดุ และเรากม็โีซนผกัผลไม้ออร์แกนกิที่ไม่ใช้สารเคมี

เลย ซึ่งจะรอนานและราคาแพงกว่าโซนธรรมดาทั่วไปครบั ส่วนใหญ่

ผักผลไม้พวกนี้ผมก็กินกันเองในครอบครัว แจกจ่ายคนงาน ไม่ก็ 

ส่งขายให้กบัผู้นยิมบรโิภคอาหารคลนี” 

ชายวยักลางคนถกูใจในความตรงไปตรงมาของคูค้่าหนุม่รุน่ลกู 

การพูดการจาหรือก็ฉะฉาน ช่างสมเป็นนักธุรกิจหัวใจเกษตรจริงๆ  

จนเขารู้สกึอยากจะสานสมัพนัธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

“ถ้าไม่รังเกียจ ขอเชิญคุณเมฆกับลูกน้องรับประทานอาหาร

1
แรกพบ สะกดใจ
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เที่ยงที่นี่เลยนะครบั”

เมฆาชั่งใจกับค�าชวนนั้นอยู่สักครู่...พลันนัยน์ตาก็ตวัดไปมอง

ทางหญงิสาวที่นั่งจดัดอกไม้อยู่ตรงมมุโซฟา 

นั่นแหละ คอืค�าตอบของเขา 

“ถ้าอย่างนั้นรบกวนด้วยนะครบั”  

“จนัทร์ลูก ช่วยไปโทร. สั่งอาหารจากโรงแรมตาเก้ามาท”ี ณรงค์

บอกลกูสาวที่ก�าลงัตดัเลม็ก้านดอกกหุลาบใส่แจกนั อกีฝ่ายกล็กุไปท�า

ตามค�าสั่งอย่างว่าง่าย 

“ลูกสาวคนเดยีวของคณุณรงค์เหรอครบั” บรุษุหนุ่มเอ่ยถาม

“โอ้ เปล่าหรอกครบั ผมมลีูกสามคน มลีูกชายคนโตเรยีนอยู่ที่

องักฤษ คนเลก็สดุยงัเรยีนมธัยมอยู่ ส่วนลูกคนนี้เป็นลูกคนกลาง”

“งั้นเหรอครบั เธอชื่ออะไร” 

ชายหนุม่หลดุปากถามต่อด้วยความอยากรู ้เถ้าแก่เจ้าของโรงงาน 

ท�าหน้าประหลาดใจนิดๆ ที่เขาดูเหมือนจะสนอกสนใจในตัวลูกสาว 

คนนี้เหลอืเกนิ แต่กต็อบออกมาอย่างไม่ลงัเล

“ชื่อจนัทร์ครบั ชื่อเตม็จรงิๆ คอืม่านพระจนัทร์” 

“ม่านพระจนัทร์...” เมฆาทวนชื่อของหญงิสาวแผ่วเบา แล้วยก

ยิ้มมมุปากเลก็น้อย เมื่อนกึถงึเหตกุารณ์ที่ได้พบเจอกบัเธอเป็นครั้งแรก

...

‘สวสัดค่ีะ ขอโทษนะคะที่ท�ำให้รอนำน’ หญงิสาวในชดุกระโปรง

ยาวกระพุ่มมือไหว้อย่างอ่อนช้อย ทันทีที่เธอเงยหน้าขึ้นมา เขาก็ได้

ประจกัษ์แก่ใจแล้วว่าค�าพูดของลูกน้องคนสนทิเป็นจรงิทกุประการ

ดวงตากลมโตหวานซึ้งรบักบัคิ้วสวยได้รูป เลอืดฝาดประดบัระ

เรื่อที่แก้มขาวดูน่ามอง ผมสดี�าขลบัถกัเปียเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ทว่า

สิ่งส�าคญัที่สดุเลยคอืรอยยิ้มของเธอ 

รอยยิ้ม...ที่กระชากหัวใจของเขาให้จดจ่อทุกวินาทีราวกับต้อง
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มนตร์สะกด 

แต่เมื่อไล่มองตั้งแต่ศีรษะจดเท้า อารมณ์ของชายหนุ่มก็มีอัน

ต้องสะดดุ เพราะเธอกค็อืแม่ชดีีๆ  นี่เอง! 

เสื้อสเวตเตอร์แขนยาวลงมาถงึข้อมอืและกระโปรงผ้าชฟีองยาว

คลมุเข่าล้วนเป็นสขีาว เธอไม่ใส่เครื่องประดบัใดๆ นอกจากต่างหเูพชร

เมด็เลก็ ถงึจะไม่แซ่บตามสเปกผูห้ญงิที่เขาถกูใจ แต่หญงิสาวกด็สูวย

สะอาดสะอ้านตาอย่างบอกไม่ถูก อารมณ์ความรู้สึกบางอย่างก่อตัว

ขึ้นในหวัใจของเมฆาอย่างที่ไม่เคยเกดิกบัผู้หญงิคนใดมาก่อน

...

ไม่นานนัก อาหารชั้นเลิศจากโรงแรมระดับห้าดาวซึ่งถูกจัดใส่

จานดูน่ารับประทานก็มาเสิร์ฟ แดนดินปฏิเสธการร่วมโต๊ะอาหารกับ

เจ้านาย แล้วออกมานั่งเล่นโทรศพัท์มอืถอือยูท่ี่โซฟาแบบห่างๆ สงัเกต-

การณ์อยู่เงียบๆ พลางนึกกระหยิ่มยิ้มย่องในใจ รู้ว่าคนเป็นเจ้านาย 

สนอกสนใจลูกสาวของเถ้าแก่โรงงาน 

สุดท้ายแล้วเจ้านายสุดหล่อของเขาก็แพ้พ่ายให้แก่นางฟ้าบน

ดนิตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอ

“คณุเลขาฯ คะ น�้าส้มค่ะ ถงึไม่ทานข้าว ดื่มน�้าส้มสกัแก้วกย็งั

ดนีะคะ” 

ม่านพระจันทร์ยื่นแก้วน�้าส้มให้ชายหนุ่ม พร้อมกับเรียกเขา

อย่างสภุาพว่า ‘คณุเลขาฯ’ 

“ขอบคุณครับ” ชายหนุ่มค้อมศีรษะอย่างนอบน้อม ขณะรับ

แก้วน�้าส้มมาดื่ม หางตาก็ยังเหลือบไปเห็นสายตาพิฆาตของใคร 

บางคนที่มองมายงัเขา

แดนดินหันไปส่งยิ้มแห้งให้เจ้านายที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ 

สื่อท่าทางเป็นนยัๆ ว่า ‘ผมไม่ยุ่งกบัสาวที่คณุเมฆเลง็ไว้หรอกครบั’

ม่านพระจันทร์เดินกลับมานั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับ
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บุคคลทั้งสองเช่นเดิม บิดาของเธอและผู้ชายที่ชื่อเมฆาคนนี้ดูจะพูด

คุยกันถูกคอนัก ทั้งที่เพิ่งจะเจอกันได้ไม่นาน นับเป็นโชคดีที่ความ

สมัพนัธ์เป็นไปได้โดยราบรื่น 

ขณะตักอาหารเข้าปาก ดวงตาของบุรุษหนุ่มผู้มีใบหน้าหล่อ

เหลาคมเข้มกจ็บัจ้องมายงัเธออยู่เป็นระยะ ท�าให้เธอรู้สกึอดึอดัอย่าง

บอกไม่ถูก จนเวลาล่วงเลยผ่านไปสกัพกัใหญ่

“อ้อ! ได้เวลาแล้วสนิะเนี่ย ผมลมืได้ยงัไงกนั” ชายวยักลางคน

หวัเราะเบาๆ พลางลกุจากโต๊ะ “ขอโทษที่เสยีมารยาทนะครบั พอดี

ผมต้องรีบพาภรรยาของผมไปโรงพยาบาล หมอนัดตรวจความดัน 

น่ะครบั”

“เดี๋ยวจนัทร์พาแม่ไปเองกไ็ด้ค่ะ” ม่านพระจนัทร์ รบีอาสา อยาก

จะพาตวัเองออกไปจากตรงนี้เหลอืเกนิ

“ไม่ได้หรอกลูก ลงุปองแกลากลบับ้านที่สกลนคร” พ่อของเธอ

หมายถงึลงุสมปองซึ่งท�าหน้าที่เป็นคนขบัรถประจ�าบ้าน

“และที่ส�าคญัลูกกย็งัขบัรถไม่เป็น” 

ค�าพูดติดตลกท�าเอาบุคคลที่สามหลุดเสียงหัวเราะเบาๆ เมื่อ

เหน็ใบหน้างดงามเปลี่ยนเป็นสแีดงเพราะความอาย จงึเกบ็กลั้นความ

รู้สกึขบขนัเอาไว้ในใจ

“ลกูอยูค่ยุกบัคณุเมฆไปพลางๆ ก่อน เสรจ็จากพาแม่ไปหาหมอ

แล้วพ่อจะแวะเข้ามาที่โรงงานอกีท”ี เขาก�าชบักบัลกูสาวก่อนจะหนัไป

บอกลาแขกคนส�าคญั

“ไว้โอกาสหน้าค่อยพบกนัใหม่ ผมคงต้องขอตวัลาก่อน สวสัดี

ครบัคณุเมฆ”

“สวสัดคีรบั” เมฆายกมอืไหว้ลาผู้อาวโุสกว่า 

ทันทีที่ลับร่างของชายวัยกลางคนแล้ว ชายหนุ่มก็หันไปส่ง

สญัญาณให้ลูกน้องตวัแสบออกไปข้างนอก
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“เอ่อ...ผมขออนญุาตออกไปคยุโทรศพัท์ด้านนอกสกัครูน่ะครบั

คณุเมฆ” เมื่อได้รบัสญัญาณ แดนดนิจงึรบีท�าหน้าที่ลูกน้องดเีด่น โดย

ปล่อยให้เจ้านายได้มโีอกาสพูดคยุกบัหญงิสาวตามล�าพงั

สิ้นเสยีงประตถููกปิดลง ความเงยีบกเ็ข้าปกคลมุภายในห้องกว้าง 

ทนัท ีอาหารรสเลศิจากโรงแรมห้าดาวจดืเจื่อนลงไปถนดั บดิาของเธอ

คดิอย่างไรกนัถงึได้ให้เธอนั่งคยุกบัผูช้ายแสนน่ากลวัคนนี้ แม้หญงิสาว

อยากจะชวนคยุเพื่อท�าลายความเงยีบ แต่กไ็ม่รูว่้าควรเริ่มจากตรงไหน

ด ีการอยู่กบัเขาเพยีงล�าพงัท�าให้ยิ่งเกดิความรูส้กึประหม่ากว่าครั้งแรก

“คณุชื่อจนัทร์...ใช่ไหมครบั” บรุษุหนุ่มเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อน

“ใช่ค่ะ” หญิงสาวแย้มยิ้มบางๆ ก้มหน้าลงต�่าด้วยไม่กล้าสบ

ประสานกบัดวงตาดกุร้าวคู่นั้น

“คณุจนัทร์ บงัเอญิที่เราชื่อคล้ายๆ กนั” 

“คล้ายยงัไงเหรอคะ” มนัแทบไม่มส่ีวนคล้ายส่วนคล้องจองกนั

ตรงไหนเลย ‘จนัทร์’ กบั ‘เมฆ’ พยญัชนะไม่ได้ออกเสยีงเหมอืนกนั

ด้วยซ�้า

“ก.็..อยู่บนท้องฟ้าเหมอืนกนัยงัไงล่ะครบั” เขาเฉลย

“นั่นสินะคะ ท�าไมฉันถึงลืมนึกไปได้” หญิงสาวลูบท้ายทอย

เบาๆ แก้อาการเก้อเขนิ

“ผมขอโทษที่เสยีมารยาทเมื่อสกัครู่”

“เสยีมารยาทเรื่องอะไรคะ” เธอจ�าไม่ได้

“ผมหวัเราะเรื่องที่คณุขบัรถไม่เป็น” 

“ถ้าเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกค่ะ ใครมาได้ยนิกค็งหวัเราะกนัทั้งนั้น 

มนัน่าอายใช่ไหมคะ ทั้งที่ฉนัอายเุลยยี่สบิแล้ว แต่ยงัขบัรถไม่เป็น” 

“ไม่น่าอายหรอกครับ คนเราไม่จ�าเป็นต้องมีความสามารถ

เหมอืนกนัทกุอย่าง”

ค�าพูดที่ไปในทิศทางบวกท�าให้ม่านพระจันทร์คลายความรู้สึก
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เกรง็ลงได้มาก เธอจงึกล้าเงยหน้าขึ้นมองและยอมรบัว่า ใบหน้าคมเข้ม 

ของเขายามก�าลังฉีกยิ้มช่างเปี่ยมล้นด้วยเสน่ห์ แม้ท่าทีเป็นมิตรจะ 

สวนทางกบับคุลกิของเขาโดยสิ้นเชงิ

หากว่าเธอไม่ได้รักใครคนหนึ่งอยู่แล้ว ก็คงปล่อยให้เขาเข้ามา

มอีทิธพิลในหวัใจตามสไตล์คนหวั่นไหวง่าย

“คณุเมฆอิ่มแล้วใช่ไหมคะ ฉนัจะขออนญุาตเกบ็จานชาม”

“ครบั ได้เลย” เมฆาตอบรบัเมื่อรบัประทานอาหารจนอิ่มเตม็ที่

แล้ว

บุรุษหนุ่มนั่งสังเกตหญิงสาวแบบเงียบๆ ขณะที่เธอเก็บกวาด

โต๊ะอาหารอย่างช�านาญราวกบัเป็นแม่บ้านฝีมอืเยี่ยม แม้เมื่อครูจ่ะเอ่ย

ปลอบใจไปในทศิทางที่ด ีแต่ความจรงิเขากย็งัแอบหวัเราะอยู่ในใจ 

พอเห็นงานอดิเรกของเจ้าตัวตั้งแต่เข้ามาเหยียบห้องนี้ ทั้งถัก

ไหมพรม จัดดอกไม้ ประดิดประดอยงานฝีมือต่างๆ เขาไม่แปลกใจ

เลยเพราะเธอเองคงไม่ว่างเอาเวลาที่ไหนไปฝึกขบัรถ

‘แม่กลุสตรศีรสียาม’
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หากจะกล่าวถึงไร่ที่มีอาณาเขตกว้างขวางใหญ่โต ทั้งยัง 

อยู่ใกล้พื้นที่ป่าไม้อนรุกัษ์และมทีรพัยากรธรรมชาตอิดุมสมบูรณ์ รวม

ถงึคณุภาพอนัแสนยอดเยี่ยมของผลผลติต่างๆ ในไร่ ไม่ว่าจะเป็นผกั

หรอืผลไม้ซึ่งถูกเล่าขานกนัมานานหลายทศวรรษ เนื่องจากได้รบัการ

ดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากคนงานในไร่กว่าหลายร้อยคน ก็คงไม่มีใคร 

ไม่รู้จกั ‘ไร่วรานกุร’ ของตระกูลวรานกุร เศรษฐเีมอืงเหนอือนัดบัต้นๆ 

ของประเทศไทย

ถงึแม้ไร่วรานกุรจะมชีื่อเสยีงจนเป็นที่เล่าลอืมากสกัเพยีงใด แต่

กลับมีเพียงนักท่องเที่ยวหรือสื่อมวลชนจ�านวนน้อยเท่านั้นที่ได้เข้าไป

เยี่ยมชมและสมัผสับรรยากาศในไร่ เหตผุลกไ็ม่มอีะไรซบัซ้อน นอกจาก

เจ้าของไร่จะท�าให้มนัเป็นไร่ปิด เป็นพื้นที่ส่วนบคุคล 

ไม่มีทางที่รถของพวกพ่อค้าคนกลางธรรมดาๆ รับซื้อผักผลไม้

จะวิ่งเข้าวิ่งออกในไร่วรานกุรกนัอย่างสบายใจเฉบิ ถ้าไม่ใช่รถของคูค้่า

ที่ท�าสญัญากนัไว้ กไ็ม่มทีางได้แล่นเข้ามาในอาณาเขตของไร่ที่จดัเวร

ยามคอยคุม้กนัแน่นหนา ราวกบัเป็นอาณาจกัรขนาดย่อมๆ เลยทเีดยีว

เปรยีบเหล่าคนงานกว่าหลายร้อยคนเป็นประชาชนที่มคีณุภาพ

ชวีติดแีละเรยีบง่าย สขุสบายตามอตัภาพ เข้าออกในอาณาจกัรของ

2
ราชาแห่งไร่วรานุกร
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พวกเขาได้ตลอดเวลา แต่หากพ้นสถานภาพประชาชนของวรานุกร 

หรอืพูดง่ายๆ ว่าลาออกจากการเป็นคนงานของไร่แล้ว พวกเขากไ็ม่มี

สทิธิ์จะอาศยัอยู่ในไร่อกีต่อไป และต้องย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น

ถ้าหากมพีื้นที่อาณาจกัร มปีระชาชน ที่ขาดไม่ได้เลยกค็อืราชา

ผู้ปกครอง...ราชา ‘เมฆา’

“อะแฮ่ม นั่งเหม่อลอยเชียว คิดถึงใครอยู่เหรอครับคุณเมฆ” 

แดนดนิอดไม่ได้ที่จะเอ่ยแซวเจ้านาย ขณะเดนิมานั่งพกับนชานเรอืน

ทรงไทยประยกุต์ ซึ่งเป็นที่ประจ�าของเขา

“ฉันไม่ได้คิดถึงใคร” ราชาหนุ่มแห่งไร่วรานุกรปฏิเสธ พลาง

เอนกายนอนลงบนเก้าอี้หวาย ทอดสายตามองสวนส้มยาวสุดลูกหู 

ลูกตา 

“ปากแข็งใหญ่แล้วนายเรา ไหนบอกไม่ได้สนใจลูกสาวเถ้าแก่

โรงงาน พอได้เจอตวัจรงิเท่านั้นแหละ ถงึกบัหลงเสน่ห์” 

“ที่ว่าหลงเสน่ห์กอ็าจใช่เพยีงชั่วครู่...แต่ไม่ได้ชอบ เพราะถ้าฉนั

ชอบก็คงเดินหน้าจีบไปแล้ว ไม่มัวรอเวลาผ่านไปสองสามวันแบบนี้

หรอก”

“โธ่ น่าเสยีดาย คณุเมฆไม่ชอบเธอเลยสกันดิเหรอครบั ทั้งที่

เธอทั้งสวย อ่อนหวาน มเีมตตาสดุๆ” 

“แถมยงัแต่งตวัเป็นแม่ช ีกลุสตรศีรสียาม” 

เขาต่อให้ พลางส่ายศรีษะน้อยๆ 

“ถงึเธอจะสวย แต่กน็ุ่มนิ่ม หวัอ่อนเกนิไป ดูไปดูมากไ็ม่มอีะไร

น่าดงึดูด”

“แต่การกระท�าของคณุเมฆนี่มนัตรงค้ามตรงข้าม ทั้งที่บอกว่า

เธอไม่มีอะไรน่าดึงดูด แต่คุณเมฆกลับไล่ผมออกจากห้อง เพื่อจะได้

นั่งจ้องตากบัเธอสองต่อสองเนี่ยนะ” แดนดนิไม่เข้าใจในความย้อนแย้ง

ของเจ้านาย
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“ฉันก็แค่อยากจะท�าความรู้จักกับเธอเท่านั้นแหละ เธอดูเป็น

ของแปลกด”ี

“แล้วท�าไมคณุเมฆถงึ...”

“วะ! ถามมากจรงิไอ้ดนิ จบเรื่องผู้หญงิคนนี้สกัท ี มงีานอะไร 

กไ็ปท�าเสยีไป” 

บุรุษหนุ่มโบกมือไล่อย่างนึกร�าคาญที่ลูกน้องตัวแสบมัวมาท�า

หน้าทะเล้น ถามโน่นถามนี่ไม่หยดุ 

“ผมท�างานทกุอย่างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว” 

“พี่เมฆขา อยู่ไหมคะพี่เมฆ” 

ยงัไม่ทนัที่เมฆาจะได้พดูตอบอะไร เสยีงเลก็แหลมที่แสนคุน้เคย

กด็งัขึ้นมาจากโถงชั้นล่างอย่างชดัเจน เขาถอนหายใจอย่างนกึเบื่อหน่าย 

เกดิอาการปวดศรีษะขึ้นฉบัพลนั

“นี่ไง งานของแกอกีอย่างนงึ” เขาชี้นิ้วไปที่พื้นชั้นล่าง ก่อนจะ

ออกค�าสั่งเดมิๆ เป็นครั้งที่ห้าร้อยว่า...

“ช่วยไปจดัการยายแก้วตานี่ออกจากชวีติฉนัท!ี”

ท่ีโถงรับแขกชั้นล่างของบ้านหลังใหญ่ซึ่งตกแต่งด้วย 

เฟอร์นเิจอร์ชิ้นหรูหราทั้งหมด คณุนาย ‘เอื้องกลิ่น’ โบกพดัในมอืช้าๆ 

วางมาดเป็นผู้ดเีมอืงเหนอื โดยมหีญงิรบัใช้คนเก่าแก่นวดเฟ้นให้อย่าง

เอาอกเอาใจ

คุณนายเอื้องกลิ่นมีรูปร่างผอมสูง แก้มตอบ ตาโต ปากคว�่า 

คล้ายกบัคนที่ก�าลงัอารมณ์เสยีอยู่ตลอดเวลา นางมกัจะเกล้าผมมวย

ประดบัด้วยกิ๊บดอกไม้ เสื้อพื้นเมอืงทรงป้ายสสีดใสกบัผ้าซิ่นทอประณตี 

คอืเครื่องแต่งกายของคณุนายในทกุๆ วนั

“ท�าไมพ่อเมฆยังไม่ลงมาอีก ปล่อยให้หนูแก้วตามารอนานได้

ยงัไงกนั” 
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“ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณน้าเอื้อง หนูรอได้ค่ะ” ลูกสาวก�านันผู้

ร�่ารวยแสร้งท�าเสียงอ่อย ตีหน้าเศร้าน้อยๆ เพื่อเรียกคะแนนความ

สงสาร

“แย่จรงิ หรอืว่าพ่อเมฆอาจจะลงไปที่ไร่? นงัเฟ้ือง แกเหน็พ่อเมฆ

ลงไปที่ไร่หรอืเปล่า” นายหญงิของบ้านหนัไปถามหญงิรบัใช้คนสนทิ

“อาจจะลงไปที่ไร่ละมั้งคะคณุนายขา” 

“ถ้างั้นก็ยังไม่ต้องไปตามเขาหรอก ปล่อยให้ท�างานไปเถอะ” 

คณุนายวางพดัลง ประคองถ้วยน�้าชาบนโต๊ะขึ้นมาจบิ

“ว้า เสยีดายจงัเลยนะคะที่ไม่ได้เจอหน้าพี่เมฆ เพราะหนคูงต้อง

รบีกลบัก่อน...” สาวน้อยสอดมอืลงไปหยบิถงุกระดาษข้างโซฟาที่ตน

นั่งขึ้นมาวางไว้ตรงหน้า

“หนูเพิ่งจะกลบัมาจากกรงุเทพฯ ซื้อของฝากเลก็ๆ น้อยๆ มา

ให้คณุน้าก่อนลากลบัน่ะค่ะ เปิดดูสคิะ” 

แก้วตาใช้ไม้ตายเดมิเหมอืนทกุครั้งที่มกัจะได้ผลเสมอ เธอรูน้สิยั

ของหญงิแก่คนนี้ด.ี..ขี้เหนยีว เอาแต่ได้อย่างคณุนายเอื้องกลิ่น พ่ายแพ้ 

ให้แก่สิ่งที่เรียกว่า ‘กระเป๋าแบรนด์เนม’ เพราะเมื่ออีกฝ่ายเปิดดูก็ตา 

ลกุวาว เกบ็กลั้นอาการตื่นเต้นไว้ไม่อยู่

“แอร์เมสรุน่ล่าสดุที่หนไูปเลอืกมาเอง คณุน้าเอื้องชอบไหมคะ” 

“โอ๊ย! สวยขนาดนี้ไม่ชอบได้ยงัไงล่ะจ๊ะ แหม หนูแก้วตานี่รู้ใจ

น้าจรงิๆ เลอืกสทีี่น้าชอบมาด้วย”

“คณุน้าชอบ หนูกด็ใีจค่ะ” สาวน้อยยิ้มมมุปาก

“ยงัไม่ต้องรบีกลบัหรอกนะ อยู่รอเจอพ่อเมฆก่อน เดี๋ยวน้าให้

คนงานไปตามให้ เฟื้อง เอากระเป๋าไปเกบ็ไว้ในตู้ เกบ็ดีๆ  ให้เรยีบร้อย

เหมอืนกบัใบอื่นๆ ล่ะ”

“ได้เลยค่ะคณุนาย” 

นางเฟ้ืองรบัถงุกระดาษมา แล้วรบีกลุกีจุอเดนิขึ้นบนัไดไปที่ห้อง
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นอนของคณุนาย เปิดตู้กระจกใสตดิไฟสเีหลอืงนวลสว่างออก เผยให้

เห็นกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูหลากหลายยี่ห้อวางเรียงกันอย่างเป็น

ระเบียบ ซึ่งทั้งหมดก็เป็นของฝากจากลูกสาวก�านันคนสวยที่เทียวไป

เทยีวมาไร่นี้เป็นประจ�า ไม่มสีกัใบที่คณุนายเป็นคนซื้อเอง เพราะความ

ขี้งกเสียดายเงิน จึงไม่ยอมให้กระเด็นออกจากกระเป๋าแม้แต่สตางค์

แดงเดยีว หากไม่จ�าเป็นจรงิๆ 

“ไม่ต้องไปดหูมอ ข้ากท็�านายเองได้วะ ต�าแหน่งสะใภ้บ้านนี้คง

หนไีม่พ้นคนที่ขยนัซื้อพวกเอง็มาฝากคณุนายหรอก หึๆ ๆ”

นางเฟื้องหัวเราะขณะพูดกับเจ้าสิ่งไร้ชีวิต จัดเก็บของก�านัล 

ชิ้นใหม่ไปอยู่กบัเพื่อนๆ ของมนัในตู ้เมื่องานเสรจ็เรยีบร้อยแล้วจงึกลบั

ลงไปที่ห้องโถงใหญ่ดงัเดมิ

เมฆาหลบไปคุมงานท่ีสวนส้มพร้อมกับแดนดินเป็นเวลา 

เกอืบสองชั่วโมงเตม็ๆ เมื่อถงึเวลาพกัเที่ยงของเหล่าคนงาน บรุษุหนุม่

จึงกลับเข้ามาที่บ้านเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง กะว่าช่วงบ่ายจะ 

ออกไปที่ไร่อกีครั้ง

“เอาไปเกบ็ให้ท”ี เขายื่นหมวกปีกกว้างในมอืให้ลูกน้องคนสนทิ 

ตามด้วยรองเท้าบูตหนังสีน�้าตาลเข้ม “แกก็ไปพักกินข้าวเสียไป พอ

ตอนบ่ายถอยรถกระบะออกมารอฉันเลย ช่วยคนงานขนส้มไปไว้ที่ 

โรงคดั” 

“รบัทราบขอรบั” หนุม่จอมทะเล้นท�ามอืตะเบ๊ะเลยีนแบบทหาร 

สขุใจเหมอืนได้ขึ้นสวรรค์ เมื่อเจ้านายให้เวลาพกั ก่อนจะวิ่งเรว็จี๋ไปที่

ห้องครวัหลงับ้านโดยไม่รอช้า

ร่างสงูในชดุเสื้อเชิ้ตลายสกอตกบักางเกงยนีทะมดัทะแมงเปียก

ชุ่มไปด้วยเหงื่อ ทันทีที่ก้าวขาพ้นประตูเข้ามาในห้องโถงใหญ่ ภาพ 

ตรงหน้าก็ท�าให้เมฆาพ่นลมหายใจออกมาแรงๆ อย่างนึกเบื่อหน่าย
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เหลอืทน

‘สองชั่วโมงแล้ว ท�าไมยายปลงินี่ยงัไม่กลบับ้านกลบัช่องไปอกี!’

“พี่เมฆกลบัมาแล้วเหรอคะ แก้วตารออยูน่านมากเลยค่ะ” จอม

น่าร�าคาญลุกขึ้นมาเกาะแขนของเขาโดยอัตโนมัติ ไม่สนเลยว่าเขา

ก�าลงัร้อนและเหนื่อยแค่ไหน นี่แหละ ‘ปลงิ’ ของแท้

“ใครใช้ให้รอล่ะ บ้านช่องไม่มใีห้กลบัเหรอ ถงึมาอยู่นี่ได้ทกุวนั 

กลบัไปได้แล้ว เดี๋ยวก�านนัเขาจะเป็นห่วงเอา” 

ลกูสาวก�านนัไม่สะทกสะท้านกบัค�าพดูต่อว่าของบรุษุหนุม่ เพราะ

หนักกว่านี้เธอก็เจอมาแล้ว ด้วยความที่เธอชอบเขาเป็นทุน บวกกับ

ความโลภที่อยากจะนั่งต�าแหน่ง ‘แม่เลี้ยง’ เพื่อครอบครองทรพัย์สมบตัิ

มหาศาลของไร่วรานุกร ท�าให้แก้วตายอมหน้าด้านหน้าทน เทียวมา

หาเขาเกอืบทกุวนั

“พ่อเมฆ! พูดแบบนั้นกับน้องได้ยังไงกัน แก้วตาอุตส่าห์แวะ 

มาหาลูก แถมยงัมนี�้าใจซื้อของมาฝากแม่อกี” 

เมื่อเหน็ท่าไม่ด ีคณุนายเอื้องกลิ่นจงึรบีห้ามปรามลกูชาย เพราะ

กลวัว่าที่ลูกสะใภ้ในดวงใจจะขุ่นเคอืง

“หนูแก้วตาอยู่ทานข้าวด้วยกนันะจ๊ะ ไหนๆ พ่อเมฆกม็าแล้ว”

“เชญิทานกนัตามสบายเลยครบั ผมเหนื่อย อยากพกั”

ชายหนุม่เดนิออกจากห้องโถงใหญ่อย่างไม่สบอารมณ์นกั กลบั

มาเหนื่อยๆ แทนที่จะได้พักผ่อนให้สบาย กลับต้องมาเจอสิ่งมีชีวิต 

แสนน่าร�าคาญ แบบนี้คงมทีี่เดยีวในบ้านที่ไม่มใีครกล้าเข้าไปยุ่มย่าม 

เป็นสถานที่ที่จะท�าให้เขาได้พกัผ่อนอยู่อย่างสงบ

ไวเท่าความคดิ เมฆาเดนิเลี้ยวไปทางปีกซ้ายของตวับ้านซึ่งเป็น

ที่พ�านกัของคณุตา ‘ปราชญ์ วรานกุร’ ประมขุสงูสดุในตระกลูวรานกุร

“เป็นไงไอ้เสือเอ๊ย มากินข้าวมา” เสียงทุ้มอบอุ่นของชายชรา

วยัเจด็สบิสี่ปีเอ่ยทกัทายเหมอืนเช่นทกุครั้ง
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“เหนื่อยครับ” บุรุษหนุ่มนั่งลงบนตั่งเตี้ยข้างๆ กับคุณตาที่นั่ง 

รบัประทานอาหารอยู่ 

พื้นที่ปีกซ้ายของบ้านเป็นสถานที่พกัผ่อนของคณุตาของเขา ซึ่ง

ไม่ได้ตกแต่งอะไรมาก มีทีวีขนาดเล็กส�าหรับดูถ่ายทอดสดมวยไทย

ช่องโปรด เครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณส�าหรับฟังเพลงลูกกรุงเก่าแสน

ไพเราะ และปืนลูกซองรุน่เก๋าหลายขนาดที่แขวนไว้ตามฝาผนงั มทีั้งที่ 

ใช้การได้และใช้การไม่ได้

แค่นี้กค็งพอจะรู้แล้วว่าคณุตาของเขาเคยเป็นนกัเลงเก่า

“เหนื่อยอาไร้ พลงัแรงม้าอย่างเอง็เหนื่อยเป็นกบัเขาด้วยเหรอ” 

“เหนื่อยกายไม่เท่าไหร่ ผมเหนื่อยใจมากกว่า” 

“ฮ่าๆ เหนื่อยใจที่นงัเอื้องจะหาเมยีให้ละส”ิ คนอาบน�้าร้อนมา

ก่อนอย่างปราชญ์รู้ดวี่าลูกสาวจอมจุ้นก�าลงัจะหาเมยีให้หลานชาย

“ผมไม่เข้าใจแม่จรงิๆ แค่ยายแก้วตานั่นซื้อกระเป๋าแพงๆ มาให้

กร็กันกัรกัหนา อยากจะได้มาเป็นลูกสะใภ้” 

“แม่แก้วตาเขากม็คีวามพยายามดนีี่ จบีเอง็มาตั้งหลายปี ตาม

เทยีวไล้เทยีวขื่อ เอง็ไม่ใจอ่อนให้เขาบ้างเลยหรอื”

“ร�าคาญละสไิม่ว่า ผมชกัเหลอือดแล้ว” เมฆาบ่นอบุด้วยความ

รู้สึกหงุดหงิด หยิบแตงโมหั่นชิ้นสามเหลี่ยมพอดีค�าบนขันโตกขึ้นมา 

ใส่ปากเคี้ยวกร้วมๆ 

“ถ้าร�าคาญนักก็หาเมียแต่งไปเลยสิ ไม่เห็นจะยาก” ชายชรา

แนะน�า

“โธ่ คณุตาครบั ล�าพงังานในไร่กย็ุ่งหวัหมนุแล้ว ผมไม่มเีวลา

ไปหาเมยีหรอก”

“กเ็พราะเอง็ไม่หานี่ไงล่ะ แม่เอง็ถงึได้ขวนขวายหามาให้ อายุ

ก็สามสิบสองแล้วนาพ่อเมฆ ความจริงผู้ชายต้องแต่งงานตั้งแต่อาย ุ

ยี่สบิปลายๆ แล้ว”
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“ไม่ละครบั ผมสะดวกใจที่จะอยู่แบบนี้” บรุษุหนุ่มยนืยนัด้วย

น�้าเสยีงหนกัแน่น เพราะยงัไม่อยากจะหาห่วงมาผูกคอตวัเอง

“งั้นกเ็ตรยีมใจไว้ได้เลย ไม่พ้นปีนี้หรอก แม่เอง็จบัแต่งแน่” 

“คณุตาอย่าพูดอะไรเป็นลางแบบนี้สคิรบั” เขานกึเสยีวสนัหลงั

แปลกๆ 

“ถ้าพ่อเมฆไม่อยากแต่งงานกบัแม่แก้วตา กต็้องหาเมยีชงิแต่ง

ไปก่อน จะรวยจะจนกข็อให้เป็นคนด ีและที่ส�าคญัที่สดุต้องเป็นคนที่

เอง็รกัใคร่สมคัรใจด้วย”

รักหรือ...ตั้งแต่เกิดมาจนอายุปูนนี้ เขายังไม่เคยมีความรัก 

หวือหวาแบบหนุ่มสาวเลยสักครั้ง มีเพียงสัมพันธ์ทางกายชั่วข้ามคืน 

และไม่เคยมผีูห้ญงิคนไหนมาท�าให้ตกหลมุรกั หรอืท�าให้หวัใจของเขา

เต้นแรงเลยสกัคน 

นอกเสยีจากแม่กลุสตรศีรสียามที่เขาได้เจอเมื่อหลายวนัก่อน...
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มอืเรยีวนุม่จบัประคองเสือ้สเวตเตอร์สนี�้าเงนิเข้มใส่ลงใน

กล่องของขวญัอย่างทะนถุนอม หยบิการ์ดอวยพรวนัเกดิที่เขยีนขึ้นด้วย

ลายมอืบรรจงสวยงามของตวัเองขึ้นมาอ่านทวนซ�้าอกีครั้ง

สุขสันต์วันเกิดนะคะ ขอให้คุณเก้ำมีแต่ควำมสุขและประสบ

ควำมส�ำเร็จในชีวิต ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สม 

ปรำรถนำทกุประกำร

แก้มสาวแดงระเรื่อเมื่ออ่านจบ วางการ์ดกลิ่นหอมอ่อนๆ ลงบน

เสื้อสเวตเตอร์นั้นและปิดฝากล่องให้สนทิเรยีบร้อย

ของขวญัพเิศษ...ส�าหรบัคนพเิศษ

“จนัทร์ เสรจ็หรอืยงัลูก ไปกนัได้แล้วไป” ศภิาเดนิเข้ามาตาม

ลูกสาว เพื่อไปงานเลี้ยงวนัเกดิของ ‘นพกร’ ลูกชายของเพื่อนสนทิ

“เสรจ็แล้วค่ะ” หญงิสาวในชดุเดรสสชีมพูอ่อนขยบักายลกุขึ้น

จากเตยีง พร้อมกบัหยบิกล่องของขวญัมากอดไว้ในอ้อมแขน

“ลูกเอาของขวญัอะไรให้ตาเก้ากนัหอื” 

“เสื้อน่ะค่ะ จนัทร์ถกัเอง” 

“อ้อ...แม่กว็่าแล้ว เหน็นั่งถกัมาเป็นเดอืน” 

นางอมยิ้มเมื่อได้ฟังค�าตอบ นี่แหละหนา ‘ม่านพระจนัทร์’ ผู้ซึ่ง

3
ชอกช�้า
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ท�าทกุอย่างด้วยใจ ยิ่งถ้าเป็นคน ‘พเิศษ’ ส�าหรบัลูกสาวด้วยแล้วละก ็

ไม่มอีะไรที่ยากเกนิความสามารถเลย

และแล้ว...ความเจ็บแปลบก็แล่นเข้ามาที่หัวใจของคนเป็นแม่ 

เมื่อนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในงานเลี้ยง 

วนัเกดิคนืนี้

ยิ่งเพ่งพิศมองใบหน้าของลูกสาวผู้หัวอ่อนแล้วก็ให้นึกสงสาร 

แต่ท�าอย่างไรได้ ในเมื่อทกุอย่างถูกก�าหนดไว้แล้ว จะหลกีเลี่ยงไม่ให้

ไปเผชญิความเป็นจรงิกก็ระไรอยู ่สูใ้ห้รูแ้ละยอมรบัมนัไปเลยเสยีดกีว่า

“เราไปกนัเถอะ เดี๋ยวแม่ไปดูยายขวญัหน่อยว่าเสรจ็หรอืยงั”

“เดี๋ยวจนัทร์ไปตามขวญัเองดกีว่าค่ะ แม่ลงไปรอที่รถเถอะ”

“เอางั้นกไ็ด้ แม่ไปละ รบีตามลงมากนัเรว็ๆ นะ เดี๋ยวจะสาย”

เมื่อร่างของมารดาเดินลงบันไดเวียนไปจนลับสายตาแล้ว  

ม่านพระจนัทร์กเ็ดนิไปยงัห้องนอนที่อยูต่ดิกนั เป็นห้องของ ‘ขวญัฤทยั’ 

น้องสาวคนเดยีวของเธอ

ก๊อกๆๆ

“ขวญัเสรจ็หรอืยงัน่ะ พ่อกบัแม่เขาจะไปแล้วนะ” หญงิสาวเอ่ย

เรียกหลังจากที่เคาะประตูห้องสามครั้ง ไม่นานประตูก็ถูกเปิดออก 

พร้อมกบัร่างของน้องสาวในสภาพไม่สู้ดนีกั

“ขวัญไม่ไปได้ไหมคะ ขี้เกียจ” เด็กสาววัยสิบแปดปีพูดด้วย 

น�้าเสียงเบื่อหน่าย ทั้งที่ยังอยู่ในชุดเสื้อยืดกับกางเกงขาสามส่วน 

ธรรมดาๆ ไม่ได้ใส่ชดุเป็นทางการอย่างที่ควร

“ไปเถอะขวญั งานวนัเกดิพี่เก้าทั้งท”ี

“ถงึขวญัจะไปหรอืไม่ไป มนักไ็ม่มผีลอะไรทั้งนั้นแหละค่ะ แถม

เจ้าของวนัเกดิกใ็ช่ว่าจะต้อนรบัขบัสู้ขวญัเสยีเมื่อไหร่”

“เอาน่า เมื่อวานอารตัน์เขากถ็ามถงึ ถ้าขวญัไม่ไป อารตัน์คง

เสยีใจแย่ ไปเถอะนะ” 
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“เฮ้อ...กไ็ด้ ถ้าเพื่ออารตัน์ขวญัจะยอมไป พี่จนัทร์ลงไปก่อนเลย

ค่ะ เดี๋ยวขวญัตามไป ขอไปเอาโทรศพัท์ก่อน”

หญิงสาวยิ้มอย่างอ่อนใจ ในที่สุดก็หาเหตุผลดีๆ มาโน้มน้าว

ขวญัฤทยัได้ การที่จะชกัชวนให้คนเป็นน้องสาวออกงานสงัคมนั้นเป็น

เรื่องยากพอๆ กับการพยายามฝึกขับรถของเธอ ม่านพระจันทร์พอ

เข้าใจว่าแม่จอมดื้อก�าลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น ทั้งเฮี้ยว ทั้งแสบ แถมยัง 

ตั้งตวัเป็นอรกิบัผู้เป็นมารดามาตั้งแต่เลก็ๆ 

นี่คอืสาเหตทุี่เธอไม่ให้แม่เป็นคนมาตามขวญัฤทยั ไม่อย่างนั้น

ละกไ็ด้เกดิศกึสงครามเป็นแน่ 

“สวัสดีครับคุณอา ขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมงานวันเกิด

ของผมนะครบั” นพกรผูเ้ป็นเจ้าภาพงานวนัเกดิกล่าวทกัทายด้วยวาจา

สภุาพน่าฟัง ทนัททีี่ครอบครวัปณุยภกัดิ์เดนิทางมาถงึห้องอาหาร VIP 

ของโรงแรมยอเกียรติคุณ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงแบบเรียบง่าย

ส�าหรบัสองครอบครวัเท่านั้น

“นี่ของขวัญวันเกิดของอาสองคนนะตาเก้า ขอให้มีความสุข 

มากๆ นะ”

“ขอบคณุครบั” ชายหนุม่ยิ้มขอบคณุจากใจจรงิ พลางรบัของขวญั 

วนัเกดิแล้วส่งให้พนกังานน�าไปเกบ็ และปล่อยให้ผู้ใหญ่ทั้งสองเข้าไป 

ข้างในห้องอาหาร 

“เอ่อ...คือว่า...” ม่านพระจันทร์มองกล่องของขวัญในมือด้วย

ความรู้สกึเคอะเขนิ หวัใจดวงน้อยเต้นรวัเรว็เมื่อมาอยูต่่อหน้าคนที่เธอ

แอบเฝ้าหลงรกัมาเนิ่นนาน แต่ก่อนที่จะได้พูดอะไร น้องสาวที่ยนือยู่

ข้างๆ กข็ดัขึ้นเสยีก่อน

“ขวัญขอตัวเข้าไปข้างในก่อนนะพี่จันทร์” ร่างผอมบางเดิน

กระทบืเท้าปึงปังเข้าไปในห้องอาหารอย่างมไิยดเีจ้าภาพที่ยนือยู่
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“เฮ้อ...อย่าไปถือสาแกเลยนะคะ” หญิงสาวถอนหายใจเบาๆ 

นพกรกเ็ป็นอกีหนึ่ง ‘อร’ิ ที่น้องสาวไม่ถูกชะตาด้วยมาตั้งแต่ยงัเดก็

“ช่างยายขวญัเถอะ ผมชนิแล้ว ว่าแต่คณุจนัทร์มขีองขวญัอะไร

ให้ผมเหรอครบั”

“นี่ค่ะ” เธอยื่นกล่องของขวญัในมอืให้คนตรงหน้า “ลองเปิดดู

ก่อนสกันดิได้ไหมคะ จนัทร์ไม่แน่ใจว่าคณุเก้าจะชอบมนัหรอืเปล่า”

ชายหนุ่มรับไปเปิดออกดู และค่อยๆ หยิบสิ่งที่อยู่ในกล่องมา

คลี่กางออก เมื่อได้เหน็กถ็งึกบัยิ้มกว้างด้วยความรู้สกึยนิดี

“สวยมากเลยครบั ขอบคณุมาก” 

“จันทร์ดีใจที่คุณเก้าชอบ ใกล้หน้าหนาวแล้ว...หวังว่าคุณเก้า

คงได้ใส่มนั” 

“ไม่ต้องรอถงึหน้าหนาวหรอกครบั ถ้ากลบัถงึบ้านเมื่อไหร่ ผม

จะลองใส่แล้วถ่ายรูปส่งไปให้คณุดู”

“จะรอดูนะคะ” เธอตอบเสยีงแผ่วเบา 

“คร้าบ” เขายิ้มตาหยี

ม่านพระจันทร์สุขใจเหลือเกินในทุกครั้งที่ได้พบหน้า ได้พูดคุย

กับนพกร ได้เห็นรอยยิ้มของเขายามตื่นเต้นกับสิ่งที่เธอตั้งใจท�าเพื่อ

มอบให้ จนอยากจะหยดุทกุช่วงเวลาไว้ตรงนี้...ความรกัที่เธอเฝ้าถนอม

มาเป็นเวลาเนิ่นนานหลายปี อาจลงเอยด้วยความสขุตามที่ปรารถนา

เอาไว้ในอกีไม่นาน

งานเล้ียงวันเกิดเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเสียง

หัวเราะของบรรดาผู้ใหญ่วัยกลางคนซึ่งมารวมตัวกันพูดคุยเล่าเรื่อง

ความหลังให้บรรดาลูกหลานได้ฟัง ทว่าเห็นจะมีอยู่คนเดียวที่ไม่นึก

ร่วมสนกุด้วยกค็อื เดก็สาวผู้อ่อนวยัที่สดุบนโต๊ะอาหาร

“พี่ณฐัอยู่องักฤษเป็นอย่างไรบ้างเหรอนะ ช่วงหลงัๆ มานี่ไม่ได้
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ตดิต่อกนัเลย” 

ม่านพระจนัทร์ถามถงึพี่ชายแท้ๆ ของตนซึ่งก�าลงัเรยีนปรญิญา

เอกที่มหาวทิยาลยัชื่อดงัในกรงุลอนดอน ที่เดยีวกบั ‘นภติา’ น้องสาว

คนเดยีวของนพกรซึ่งเรยีนปรญิญาตรอียู่ด้วย

“พี่ณัฐก็เรียนหนักแล้วก็ไปเที่ยวกับสาว มีอยู่สองอย่างเท่านั้น

แหละค่ะ” เจ้าของรูปร่างอิ่มท้วมตอบอย่างขุ่นเคือง เมื่อพูดถึงอย่าง 

ที่สอง

หญิงสาวหัวเราะในล�าคอน้อยๆ รู้สึกเอ็นดูสาวน้อยผู้มีใจหลง

รกัพี่ชายเธอมาตั้งแต่ยงัเดก็ จนถงึขั้นขอตามไปเรยีนที่องักฤษ ถงึแม้

ฝ่ายนั้นจะแสดงออกชดัเจนว่าร�าคาญมากแค่ไหน นภติากไ็ม่เคยยอม

แพ้เลยสกัครั้ง

“นะอย่าไปยอมแพ้ส ิสกดัดาวรุ่งให้หมดทกุคนเลย”

“สกดัอยู่แล้วค่ะพี่จนัทร์ นะจะไม่ยอมให้ผู้หญงิคนไหนมาเป็น

แฟนพี่ณฐัเดด็ขาด” สาวน้อยพร้อมพุ่งชนอปุสรรคความรกัเสมอ

“ดีมากจ้ะ ต�าแหน่งสะใภ้ใหญ่ของบ้านพี่เปิดรอนะคนเดียว

เท่านั้น” เธอเอ่ยแซวยิ้มๆ เพราะยังไงเสียก็เชียร์ทีมของนภิตาให้เอา 

ชนะใจของพี่ชายเธอได้ในสกัวนัหนึ่ง

“เอ...แต่ถ้าเป็นต�าแหน่งพี่สะใภ้ของบ้านนะ กค็งจะเป็นพี่จนัทร์

ใช่มั้ยล่ะค้าาาา”

พอโดนแซวกลบับ้าง ม่านพระจนัทร์กถ็งึกบัไปไม่เป็น ใบหน้า

สวยหวานแดงซ่าน แอบช้อนตาขึ้นมองชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงข้ามกัน 

แม้ว่าเขาจะไม่ได้มองมาทางเธอเพราะคยุกบัผู้ใหญ่อยู่กต็าม

“ยงัไงคะเนี่ยพี่จนัทร์ ความจรงิเรากเ็ล่นกนัมาตั้งแต่เดก็ นะก็ 

ดูออกว่าระหว่างพี่กบัพี่ชายของนะมนัมซีมัทงิ” 

“ซมัทงิอะไรกนัเล่า ไม่มหีรอก คณุเก้ากบัพี่กแ็ค่...เป็นเพื่อนที่ดี

ต่อกนัเท่านั้นแหละ” 
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หากคนนอกฟัง กค็งคดิว่าหญงิสาวถ่อมตวัจนน่าหมั่นไส้ แต่จะ

ท�าอย่างไรได้เล่า ในเมื่อมนัเป็นแบบนั้นจรงิๆ ถงึเธอจะรกัเขาหรอืเขา

อาจจะรกัเธอ แต่กไ็ม่มสีถานะใดๆ มาก�าหนดความสมัพนัธ์ทั้งสิ้น 

“แหม กเ็หน็บางครั้งไปทานข้าวด้วยกนับ้าง พี่เก้ากไ็ปรบัไปส่ง

พี่จนัทร์ออกบ่อย เวลาพูดคยุกนัมนัเหมอืนกบัมแีสงวิ้งๆ ของความรกั

ระยบิระยบัในอากาศตลอดเวลา แบบนี้จะดไูม่มซีมัทงิได้ไงกนัล่ะคะ” 

นภติาวาดมอืในอากาศเป็นรูปหวัใจ ก่อนจะกะพรบิตาปรบิๆ ล้อเลยีน

“พูดกนัตามความจรงิ พ่อแม่ของพวกเรากจ็บัคูพ่ี่เก้ากบัพี่จนัทร์

มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แถมช่วงนี้ยังพูดถึงเรื่องแต่งงานกันบ่อยมาก 

ไม่แน่นะคะ อาจมเีซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสายฟ้าแลบ โดยไม่ต้องศกึษา

ดูใจในสถานะแฟนเลยกไ็ด้”

“ไม่หรอกน่า นะกพ็ูดเกนิไป แต่ความจรงิพี่ก.็..”

“ผมมเีรื่องส�าคญัจะประกาศครบั” 

เจ้าภาพวันเกิดประกาศลั่นขึ้นกลางโต๊ะอาหาร สมาชิกทุกคน

จงึเงยีบเสยีงลงเพื่อรบัฟัง

“เป็นอีกปีที่ตัวเลขอายุของผมเพิ่มมากขึ้น เมื่อหน้าที่การงาน

ทกุอย่างยอดเยี่ยมลงตวั เป้าหมายต่อไปของผมกค็อืการแต่งงานสร้าง

ครอบครวัครบั ผมได้ปรกึษากบัคณุพ่อและคณุแม่แล้วในการตดัสนิใจ

ครั้งนี้ และผมคิดว่าถึงเวลาเหมาะสมที่จะพูดกับคุณอาณรงค์อย่าง 

เป็นทางการ” 

หวัใจหญงิสาวบบีจงัหวะเรว็ขึ้น เมื่อเขาหนัไปกล่าวกบับดิาเธอ 

พร้อมกับหยิบกล่องก�ามะหยี่สีด�าออกมาจากสาบเสื้อสูท ความ

ปรารถนาเบื้องลกึของหวัใจที่เธอรอมาเนิ่นนานก�าลงัจะเป็นจรงิ

“ผมขออนุญาตคุณอาณรงค์และคุณอาศิภาหมั้นกับน้องขวัญ

ได้ไหมครบั”

และวินาทีนั้นเองที่โลกทั้งใบของม่านพระจันทร์พังครืนลงมา 
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ฝ่ามอืของเธอเยน็เฉยีบ ชาดกิไปทั้งร่างกาย เมื่อได้ฟังค�าพดูของผูช้าย

ที่เธอแอบรกัมาเป็นเวลานานหลายปี

เวลาเช้ามืดของวันใหม่ พระจันทร์เสี้ยวและหมู่ดาวเฉิด

ฉายอยู่บนท้องฟ้าสคีรึ้ม ก่อนจะลาลบัหายไปทลีะน้อย เมื่อดวงอาทติย์

โผล่พ้นขึ้นสู่ท้องฟ้าทางทศิตะวนัออก

ร่างบอบบางยงัคงนอนอยูบ่นเตยีงในห้องนอนมดื ดวงตาคูส่วย

แดงช�้าเพราะผ่านการร้องไห้มาทั้งคืน คราบน�้าตาเปรอะเปื้อนไปทั่ว

ใบหน้า ลมหายใจของหญงิสาวแผ่วเบาลงเรื่อยๆ 

อาการ ‘อกหกั’ มนัเป็นอย่างนี้เองหนอ...

ม่านพระจนัทร์หลบัตา นกึทบทวนสิ่งที่เกดิขึ้นเมื่อคนืในงานเลี้ยง

วนัเกดิ

‘ผมขออนญุำตคณุอำหมั้นกบัน้องขวญัได้ไหมครบั’

‘ถ้ำเก้ำจรงิใจกบัลูกสำวอำจรงิๆ อำกไ็ม่ขดัข้อง’

‘ขวญั หมั้นกบัพี่นะ’

ภาพที่นพกรสวมแหวนหมั้นให้น้องสาวของเธอฝังตดิตรงึในความ

ทรงจ�า หญิงสาวเจ็บลึกในอกราวกับมีมีดแหลมมากรีดหัวใจซ�้าแล้ว 

ซ�้าเล่า เขาช่างใจร้ายและเยน็ชากบัเธอเหลอืเกนิ ไม่สนว่าเธอจะรู้สกึ

อย่างไร นั่นยิ่งเป็นการตอกย�้าว่าที่ผ่านมาเธอคดิไปเองอยู่ฝ่ายเดยีว

ร่างบางหอบสะอื้นไห้จนตัวโยนพลางซบใบหน้าลงกับหมอน 

ใบใหญ่ ในความเจบ็ปวดกย็งัมคีวามไม่เข้าใจและค�าถามมากมายอกี

เป็นล้านๆ ค�า โดยที่เธอไม่ได้ปรปิากถามใครสกัคน

ท�าไมเขาจงึขอขวญัฤทยัหมั้น ทั้งที่ไม่เคยมท่ีาทรีกัใคร่คบหากนั

มาก่อน ออกจะเป็นคูอ่รกินัด้วยซ�้า ที่ส�าคญัญาตผิูใ้หญ่ทกุคนไม่มท่ีาที

ตกใจกับการประกาศหมั้นสายฟ้าแลบ ราวกับเตรียมการไว้ล่วงหน้า

อยู่แล้ว และค�าถามสดุท้ายในหวัใจ... 
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ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ระหว่างเธอกบัเขามนัคอือะไร...

ไปทานข้าวด้วยกนั ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ พูดคยุสนทิสนม

กว่าใครๆ ให้ของขวญักนัและกนัเมื่อถงึวนัพเิศษ ท�าทกุอย่างเหมอืน

คู่รกั หรอืจรงิๆ แล้วทั้งหมดนี่กแ็ค่ความสมัพนัธ์แบบ ‘เพื่อน’? 

แต่ไม่ว่านพกรจะมีเหตุผลอะไร เขาก็ไม่ได้เลือกเธออยู่ดี เขา

เลอืกน้องสาวของเธอต่างหาก เพราะฉะนั้นกต็้องหยดุสงสยัเพื่อไม่ให้

หวัใจบอบช�้าไปมากกว่านี้อกีแล้ว 

เมื่อคิดได้ดังนั้น ม่านพระจันทร์ก็ค่อยๆ ยันร่างกายในสภาพ

อิดโรยลุกขึ้นจากเตียง ไปที่ห้องน�้าก่อนจะช�าระร่างกายและแต่งกาย

ด้วยเสื้อผ้ามดิชดิเรยีบร้อย เพื่อจะออกเดนิทางไปในสถานที่ยดึเหนี่ยว

เยยีวยาจติใจให้สงบร่มเยน็

ร่างของหญิงสาวในชุดกระโปรงลูกไม้สีชมพูอ่อนเดินหิ้ว

ปิ่นโตกับตะกร้าใบเล็กๆ ลงจากศาลาวัด หลังจากที่น�ากับข้าวและ 

ขนมหวานที่ตนลกุมาท�าตั้งแต่เช้ามดืมาถวายให้พระภกิษสุงฆ์

เสียงนกกาเคล้าคลอเสียงระฆังที่ดังก้องกังวานภายในวัด ต้น

โพใหญ่หอบลมเยน็พดัเข้ามาทั่วบรเิวณ ท�าให้บรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ 

วดันี่แหละคอืสถานที่ยดึเหนี่ยวจติใจแห่งเดยีวที่ม่านพระจนัทร์ม ีใคร

รู้เข้าก็ต่างล้อเลียนว่าเธอควรโกนผมบวชชีไปเสีย ทั้งที่ความจริงแล้ว

การบวชมันเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรือ ได้อยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา 

ปฏบิตัธิรรมมุ่งหน้าสู่นพิพาน 

เธอก็อยากบวช...แต่ว่าเธอยังไม่สามารถละทางโลกได้ เธอยัง

คงมกีเิลส รกั โลภ โกรธ หลง เหมอืนปถุชุนคนธรรมดาทั่วไป 

“เฮ้อ...” เหมอืนที่เธอก�าลงัเป็นอยู่ตอนนี้อย่างไรเล่า ตดิอยู่ใน

ความรกั ความโกรธ ความหลง หาทางออกไม่ได้ นอกจากยดึพระธรรม

เป็นที่พึ่ง
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ม่านพระจันทร์เข้ามากราบพระประธานภายในอุโบสถ ฝ่ามือ

เรยีวสวยทั้งสองข้างประกบธูปเทยีนและดอกไม้เอาไว้แน่น พร้อมกบั

หลบัตาลง ตั้งจติอธษิฐานด้วยหวัใจมุ่งมั่น

‘ขอให้ลกูหลดุพ้นจากความรู้สกึผดิหวงัในครั้งนี้ ขอให้ได้พบเจอ

กับบุพเพสันนิวาสของตัวเอง ขอให้เขาคนนั้นเป็นคนดี ไม่ท�าให้ลูก

เสยีใจ มศีลีที่เสมอกนักบัลูกในทกุๆ ประการเทอญ’

“สาธ”ุ หญงิสาวยกมอืขึ้นไหว้ท่วมศรีษะ ปักธูปลงในกระถาง

ทรายเซรามกิ เสรจ็แล้วกว็างดอกบวัพบักลบีสวยงามลงบนถาดข้างๆ 

กนั



36  เล่ห์รักเมฆา

ในขณะท่ีม่านพระจนัทร์ก�าลงัจะลกุออกไปจากอโุบสถ จู่ๆ  

สายฝนกเ็ทกระหน�่าลงมา ทั้งที่ก่อนหน้านี้ท้องฟ้ากย็งัปลอดโปร่งสดใส 

ไม่ได้ตั้งเค้าส่อแววว่ามพีายเุลยแม้แต่น้อย

“มาตกอะไรตอนนี้นะ นึกอยากจะตกก็ตกเหรอ” หญิงสาว

พึมพ�ากับตัวเองเบาๆ และถอยกลับไปนั่งที่เดิม คงต้องติดอยู่ในนี้ 

สกัพกัจนกว่าฝนจะหยดุ

ดเูอาเถอะ แค่อธษิฐานขอให้ได้เจอเนื้อคูบ่พุเพสนันวิาส ฟ้าฝน

กเ็กดิวปิรติแปรปรวนอย่างหาสาเหตไุม่ได้ 

‘แบบนี้คอืสญัญาณที่ดใีช่ไหม’

เธอยิ้มเศร้าสร้อยพลางถอนหายใจ ชวีติของเธอในตอนนี้ไม่ได้

ต่างอะไรจากพายุฝนด้านนอกเลยสักนิด มันมืดครึ้ม เปียกชื้น และ

เหนบ็หนาว 

ผ่านไปหลายสบินาทกีไ็ม่มท่ีาทว่ีาฝนจะซา ม่านพระจนัทร์จงึใช้

ช่วงเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการบ�าเพญ็เพยีรภาวนาให้มสีตแิละ

สมาธิ เธอหันหน้าเข้าหาพระประธานองค์ใหญ่ภายในอุโบสถ นั่งใน

ท่าขดัสมาธ ิเอามอืประสานกนัไว้ที่ตกั ก�าหนดลมหายใจเข้าออก

ขณะที่อยู่ในสมาธิ ถึงเสียงฝนฟ้าจะดังสักแค่ไหน เธอก็ได้ยิน

4
บังเอิญฝนตก
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เสยีงฝีเท้าของใครบางคนดงัมาจากข้างหลงั และขยบัใกล้เข้ามาเรื่อยๆ 

จนสมัผสัได้ว่ามคีนมาทรดุนั่งอยู่ข้างๆ กนั

‘คงจะเป็นคนที่มาไหว้พระ’ หญงิสาวคดิ แปลกใจเหลอืเกนิว่า

ใครกนัที่ฝ่าพายฝุนเข้ามาไหว้พระถงึในอโุบสถ เธอจงึลมืตาแล้วหนัไป

มองต้นเสยีง

สาบานเลยว่าเธอตกใจยิ่งกว่าเหน็ผเีสยีอกี!!

“เป็นเรื่องบังเอิญมากเลยนะครับที่ได้เจอคุณที่นี่ คุณม่าน-

พระจนัทร์” 

บุรุษหนุ่มตรงหน้าซึ่งอยู่ในชุดเสื้อโปโลสีขาวยิ้มมุมปากที่เป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นรอยยิ้มที่ท�าให้เธอรูส้กึร้อนรุม่แปลกๆ เหมอืน

ครั้งแรกที่เจอกนักบัเขา

“คุณเมฆมาที่นี่ได้ยังไงคะ” ขณะที่ถามออกไปเสียงยังสั่น

ตะกกุตะกกั นี่เธอเป็นอะไรไป! 

“ผมมาท�าธุระที่กรุงเทพฯ ก่อนกลับก็เลยอยากมาท�าบุญสัก

หน่อย”

“มคีนแนะน�าให้มาวดันี้เหรอคะ”

“เปล่าหรอกครบั ผมกบัลูกน้องขบัรถผ่านวดันี้ กเ็ลยอยากเข้า

มาท�าบญุ”

เหมอืนมเีหตจุงูใจบางอย่างท�าให้เมฆารูส้กึอยากเข้ามาในวดันี้ 

ทั้งที่ไม่เคยรู้จกัมาก่อน พอขบัรถเข้ามาในวดั สกัพกัฝนกต็ก เขาจงึสั่ง

ก�าชบัให้ลกูน้องอยูร่อที่รถ ส่วนตวัเองกก็างร่มฝ่าสายฝนเข้ามาไหว้พระ

ในอุโบสถ แล้วได้พบกับหญิงสาว แม้จะไม่ได้เจอกันเป็นเวลาหลาย

สปัดาห์ เขากย็งัจดจ�าใบหน้าของเธอได้ขึ้นใจ

“ว่าแต่คณุ...มาท�าบญุตั้งแต่เช้าเลยเหรอ” เขาถามพลางเลื่อน

สายตาไปยงัปิ่นโตและตะกร้าใบเลก็ข้างๆ ร่างบาง

“ค่ะ วนันี้เป็นวนัพระ ท่านไม่ออกบณิฑบาต ฉนักเ็ลยท�าอาหาร
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กบัขนมมาถวายท่านตอนเช้า”

“รวมถงึดอกบวันั่นด้วยหรอืเปล่าครบั” เขาหมายถงึดอกบวัพบั

กลบีสวยงามที่วางอยู่บนถาดเพยีงช่อเดยีว 

“ใช่ค่ะ คอืว่าฉนัซื้อมนัมาพบักลบีตกแต่งเอง” เธอก้มหน้าตอบ

เสยีงแผ่ว

‘แม่ชกีลุสตรศีรสียาม’ บรุษุหนุม่กล่าวฉายาที่แอบตั้งให้หญงิสาว 

ในใจอกีครั้ง เขาแทบไม่อยากจะเชื่อว่าในยคุสมยัของความเจรญิทาง

เทคโนโลยสีดุล�้าเลศิ ยงัหลงเหลอืผู้หญงิแบบนี้อยู่อกี 

แต่กช็่างเป็นของแปลกที่น่าสนใจอย่างบอกไม่ถูก...

“เอ่อ คณุเมฆยงัไม่ได้ไหว้พระเลยนี่คะ นี่ค่ะ” เธอนกึขึ้นได้ว่า

มวัแต่พดูคยุกนัจนชายหนุม่ไม่ได้จบัธปูเทยีนไหว้พระเลย จงึน�าธปูสาม

ดอกที่จดุไฟเสรจ็สรรพส่งให้

“ขอบคณุครบั” เมฆาเอ่ยขอบคณุพร้อมกบัรบัธปูจากหญงิสาว

มาไว้ในมือ ก่อนจะเริ่มสวดมนต์เบาๆ ตามบทสวดเบื้องต้นที่สลักไว้

เป็นตวัอกัษรสทีองบนป้ายหนิอ่อน

ขณะที่บุรุษหนุ่มตั้งหน้าตั้งตาสวดมนต์ ม่านพระจันทร์ก็แอบ

ลอบมองส�ารวจตั้งแต่เส้นผม ใบหน้า รูปร่างลกัษณะ ไปจนถงึกริยิา

ท่าทาง

เส้นผมสีด�าสนิทถูกจัดทรงเอาไว้เป็นระเบียบ ขนคิ้วหนาเรียง

เส้นสวยรับกับดวงตาดุกร้าวอันทรงพลัง ดวงตา...ที่เธอรู้สึกประหม่า

ระคนหวั่นเกรงทกุครั้งเมื่อเผลอไปสบเข้า 

ใบหน้าหล่อเหลาคมเข้มดูสะอาดเกลี้ยงเกลา ไม่ได้รกครึ้มไป

ด้วยหนวดเคราแต่อย่างใด ทั้งรูปร่างของเขายังสูงใหญ่ล�่าสันซึ่งหาก

ยนืเทยีบกนั เธอสูงเพยีงอกของเขาเท่านั้นเอง ส่วนกริยิาท่าทางนั้นรึ 

กด็ูสงบเสงี่ยมด ีเมื่อมาอยู่ในสถานที่ที่ต้องส�ารวมกายวาจาใจเช่นนี้

ภาพรวมของเขาคงจะเพอร์เฟกต์มากกว่าเดมิ หากไม่ท�าท่าทาง
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หยิ่งยโสประหนึ่งตัวเองเป็นพระราชาเหมือนครั้งแรกที่พบกัน และ 

ไม่ได้สร้างความประทบัใจให้เธอเลยแม้แต่น้อย

‘คณุควรรู้ไว้ว่ำผมเป็นคนไม่ชอบกำรรอคอยนำนๆ และไม่ชอบ

กำรถูกละเลยควำมส�ำคัญ หำกผมให้โอกำสใครแล้วก็ให้ได้แค่ครั้ง

เดยีว ผมให้โอกำสโรงงำนของพวกคณุ แต่ท�ำไมพวกคณุไม่พยำยำม

รักษำมันไว้ ถึงได้กล้ำเสี่ยงท้ำทำยผมด้วยกำรละเลยในหน้ำที่ของ 

พวกคณุ’

เขาต�าหนชิดุใหญ่เพยีงเพราะเธอมาต้อนรบัเขาสาย...เป็นสาเหต ุ

ที่ท�าให้เธออึดอัดและกลัวเกินกว่าจะพูดคุยกับเขาตอนที่รับประทาน

อาหารร่วมกนั 

“รู้สกึว่าคณุจะจ้องผมอยูน่านมากเลยนะ มอีะไรหรอืเปล่าครบั

คณุจนัทร์” 

ร่างบางสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงของเขา เพิ่งรู้ตัวว่าก�าลัง

เหม่อลอยไปไกลแสนไกล

“เปล่าค่ะ” เธอยิ้มแห้งพลางเกาท้ายทอยแก้เก้อ ขณะที่เหน็เขา

ปักธูปเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว

“ฝนยงัไม่หยดุตก” ชายหนุม่พมึพ�าและมองไปด้านนอก สายฝน

กย็งักระหน�่าเทลงมา ไม่มที่าทวี่าจะซาลงเลย 

“คณุกลบัยงัไง”

“คอืฉนัเดนิมาน่ะค่ะ หมู่บ้านที่ฉนัอยู่มนัใกล้วดั แต่บงัเอญิฝน

ตกเสยีก่อน กค็งจะต้องตดิอยู่ในนี้ไปอกีสกัพกัจนกว่าฝนจะหยดุ” 

“งั้นผมไปส่งคณุเอง” 

“มะ...ไม่เป็นไรหรอกค่ะ คณุเมฆคงจะต้องรบีกลบั เดี๋ยวไม่ทนั

เครื่องนะคะ” เธอหมายถึงเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ที่สนามบิน

ดอนเมอืง

“คณุรู้ได้ยงัไงว่าผมต้องขึ้นเครื่อง”
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“ฉนัเดาเอาน่ะค่ะ” คนระดบัเขาไม่นั่งเครื่องบนิไปกลบักแ็ปลก

แล้ว

“เรื่องนั้นมนัเป็นการตดัสนิใจของผม เพราะบางครั้งผมกไ็ม่ได้

ขึ้นเครื่อง ผมผลัดกันกับลูกน้องขับรถกลับเชียงใหม่ หรือผมจะอยู่ 

ต่อที่นี่อีกสักกี่วันแล้วค่อยหาเที่ยวบินกลับก็ได้ ไม่ต้องห่วงว่าผมจะ 

ตกเครื่อง”

“แต่...”

“มาเถอะ ผมจะไปส่งคณุเอง” 

หวัใจหญงิสาวเต้นแรง เมื่อถูกฝ่ามอืใหญ่ฉดุรั้งที่เรยีวแขนของ

ตนให้ลกุขึ้นเดนิตามเขาออกไป เธอไม่เคยให้ผูช้ายคนไหนแตะต้องตวั

นอกจากบดิา แม้กระทั่งนพกรเองกไ็ม่เคยได้สมัผสัแม้แต่มอืของเธอ

“เดินไปพร้อมๆ กับผมนี่แหละ จะได้ไม่เปียก” ร่างสูงก้มลง 

หยบิร่มที่วางนอนไว้ข้างประตูอโุบสถตอนขามา ถอืวสิาสะจบัมอืขาว 

นุ่มนิ่มของคนข้างๆ เอาไว้แน่น 

“คือว่า...” ม่านพระจันทร์ก�าลังจะร้องทักท้วงว่าไม่ต้องจับมือ 

แต่กไ็ม่ทนั เมื่อเขาเอ่ยให้สญัญาณขึ้น

“ไป” เมฆาดงึให้หญงิสาววิ่งไปพร้อมๆ กนั จดุหมายปลายทาง

คอืรถยนต์ของเขาที่จอดอยู่ไม่ไกลนกั

แดนดินเห็นเจ้านายกลับมา แถมไม่ได้กลับมาตัวเปล่า แต่มี 

สาวสวยชดุกระโปรงสชีมพมูาด้วย เขาจงึรบีลงไปเปิดประตรูถให้อย่าง 

รู้งาน

“ขอบใจ รบีออกรถเถอะ”

“ครบัคณุเมฆ” เขาค้อมศรีษะรบัค�าสั่งของเจ้านาย ก่อนจะกลบั

ไปประจ�าที่สารถดีงัเดมิ และเมื่อเข้ามาอยู่ในรถ เขากเ็หน็ใบหน้าของ

หญงิสาวนรินามชดัเจนขึ้น จ�าได้ทนัทวี่าเธอเป็นใคร

“อ้าว คณุจนัทร์นั่นเอง! ท�าไมถงึมาเจอกบัคณุเมฆได้ครบัเนี่ย”
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“ฉันมาท�าบุญน่ะค่ะคุณเลขาฯ บังเอิญเจอคุณเมฆในโบสถ์” 

สาวสวยยงัคงความสภุาพเหมอืนครั้งแรกที่พบ

“พูดมากอยู่นั่นแหละไอ้ดิน บอกให้รีบออกรถ แล้วก็เอาผ้า

ขนหนูมาให้ฉนักบัคณุเขาเชด็ตวัด้วย”

“คร้าบ” แดนดนิลากเสยีงยาวล้อเลยีน 

‘พูดด้วยนดิพูดด้วยหน่อยไม่ได้ ไม่ค่อยจะหวงสาวเลย นายเรา

เนี่ย!’

“แล้วจะให้ผมขบัไปที่ไหนครบั” เขาเอ่ยถามพลางเปิดลิ้นชกัรถ 

หยบิผ้าขนหนูผนืเลก็ในห่อส่งให้คนเป็นเจ้านาย

“คณุจะให้ผมไปส่งที่ไหน” 

“ไปส่งที่โรงงานของฉนัค่ะ รบกวนด้วยนะคะ”

“ได้ยนิแล้วใช่ไหม ไปส่งคณุจนัทร์ที่โรงงาน”

“รับทราบครับ” หนุ่มทะเล้นน้อมรับค�าสั่ง แล้วเหยียบคันเร่ง 

พุ่งทะยานฝ่าพายฝุนออกไปด้วยความเรว็สูง

เมฆาเลื่อนสายตามาที่หญงิสาวซึ่งนั่งอยู่ข้างกาย เธอก�าลงัใช้ 

ผ้าขนหนูเชด็ใบหน้าที่เปียกชุ่มของตวัเอง ยิ่งเพ่งพศิมอง เขากย็ิ่งได้รู้

ความจริงที่เคยสงสัยว่า เธอเคยได้ใช้เครื่องส�าอางประทินโฉมบ้าง 

หรอืเปล่า กไ็ด้ค�าตอบแล้วว่าไม่

ใบหน้าขาวนวลเนยีนอมชมพ ูแพขนตายาวประดบัดวงตากลม

โตคู่สวย รมิฝีปากสอี่อนโดยธรรมชาตไิม่มเีคลอืบสสีนัใดๆ 

เมื่อเห็นบุรุษหนุ่มเงียบไปนาน เธอก็อดจะชวนคุยบ้างไม่ได้  

ในเมื่อเขาดีกับเธอมากขนาดนี้ หากเธอนั่งเงียบเฉยๆ ไม่พูดอะไรไป

จนถงึโรงงาน กค็งจะดูไม่มอีธัยาศยัต่อเจ้าของรถเลย

“คณุเมฆมไีร่อยู่ที่เชยีงใหม่เหรอคะ”

“ครบั” เขาตอบสั้นๆ 

“แล้วปลูกอะไรบ้างเหรอคะ”
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“กห็ลายอย่างครบั ส้ม สตรอว์เบอร์ ร ีองุ่น แอปเปิล และกพ็วก

ผกัสารพดั ยงัมฟีาร์มหนอนไหมอกี”

“ดจีงัเลยค่ะ ไม่มคีวามวุ่นวายแถมแสงสเียอะเหมอืนกรงุเทพฯ 

ใช้ชวีติความเป็นอยู่เรยีบง่ายกบัพื้นที่การเกษตรและธรรมชาต ิ คงจะ

มคีวามสขุไม่น้อยเลย” 

“แล้วคณุอยากไปอยู่หรอืเปล่าล่ะ”

“คะ?” เธอไม่เข้าใจ

“ผมหมายถงึไปเที่ยวน่ะ” 

“อยากไปสคิะ ที่เชยีงใหม่มสีถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอยู่เยอะ

มาก แต่ฉนักย็งัไม่มโีอกาสได้ไปสกัท”ี 

“คณุกอ็าจจะได้ไปในอนาคตอนัใกล้นี้แหละครบั”

เมฆาพดูแฝงความนยับางอย่างซึ่งแม่ชกีลุสตรศีรสียามของเขา

จะไม่มวีนัเข้าใจมนั จนกว่าจะถงึเวลาอนัเหมาะสม

เวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมง พายุฝนที่เคยโหมกระหน�่าก็หยุด

ลง แต่อากาศยงัคงหนาวชื้นและขมกุขมวั รถยโุรปสบีรอนซ์เงนิเตม็ไป

ด้วยหยดน�้าเกาะพราวแล่นมาจอดสนทิที่หน้าโรงงานปณุยภกัดิ์ 

“ขอบคุณนะคะที่คุณเมฆกรุณามาส่ง” ม่านพระจันทร์เอ่ย

ขอบคณุ ยกมอืไหว้ชายหนุ่มอย่างอ่อนช้อยงดงามตามความเคยชนิที่

จะท�าความเคารพนอบน้อมผู้อาวโุสกว่า 

“ไม่ต้องท�าเหมอืนผมมบีญุคณุอะไรกบัคณุขนาดนั้นหรอกน่า” 

เธอท�าให้ตวัเขาดูแก่อย่างไรพลิกึ

“ไม่ได้หรอกค่ะ...เพราะถึงยังไงฉนักท็�าให้คุณเสียเวลาเดินทาง 

ขอบคณุอกีครั้งนะคะ และกข็อบคณุคณุเลขาฯ ด้วยค่ะที่ขบัรถมาส่ง”

“โอ้ ไม่เป็นไรหรอกครบั เรื่องเลก็น้อยเอง” สารถหีนุ่มยิ้มตาหย ี

โบกไม้โบกมอืปฏเิสธเป็นพลัวนั เมื่อสาวสวยยกมอืไหว้ขอบคณุตน

ความรู้สึกประทับใจเกิดขึ้นเต็มล้นในใจของเมฆา เมื่อได้เห็น
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ภาพหญิงสาวยกมือไหว้พลางกล่าวขอบคุณลูกน้องของเขาโดยไม่

ถอืตวัเหมอืนกบัผู้หญงิคนอื่นๆ ที่เคยได้พบมา ทั้งที่เธอเป็นถงึลูกสาว

เศรษฐ ีแต่กลบัไม่ท�าตวัเจ้ายศเจ้าอย่าง รมิฝีปากหยกัหนาคลี่ยิ้มอย่าง

เป็นสขุใจเมื่อชายหนุ่มได้เฝ้ามอง

“ลาแล้วนะคะ สวสัดคี่ะ” 

หญิงสาวกล่าวลา ตั้งท่าเตรียมจะลงจากรถ แต่คนข้างตัวก็ 

รบีคว้าข้อมอืเรยีวเลก็เอาไว้ 

“เดี๋ยว...” 

“มอีะไรคะ”

ใบหน้าคมเข้มของชายหนุ่มช่างดูเว้าวอนเหลือเกินในยามนี้ 

นยัน์ตาของเขามรี่องรอยความรู้สกึลกึลบับางอย่างที่เป็นสายใยเชื่อม

ส่งถงึหวัใจของเธอให้บบีตวัแรงอกีครั้ง

“ผมจะได้เจอคณุอกีเมื่อไหร่”

“ท�าไมถงึถามแบบนี้ล่ะคะ” เธอแปลกใจ

“เปล่าหรอก เผื่อเดือนหน้าต้องมีธุระเรื่องผลไม้ที่จะส่งมาที่

โรงงานของคณุน่ะ” 

“อ้อ ถ้าอย่างนั้นกโ็ทร. มาที่เบอร์ของคณุพ่อได้เลยค่ะ คณุเมฆ

คงจะมเีบอร์ของคณุพ่อแล้วใช่ไหมคะ”

“มแีล้ว แต่ว่าผมจะขอเบอร์โทรศพัท์คณุเอาไว้ตดิต่อด้วย เผื่อ

กรณทีี่ตดิต่อพ่อของคณุไม่ได้” เมฆายื่นโทรศพัท์มอืถอืให้หญงิสาว

“ได้ค่ะ” นิ้วเรยีวจิ้มหมายเลขโทรศพัท์ของตวัเอง และกดบนัทกึ

เอาไว้ให้เสรจ็สรรพโดยที่ไม่ได้คดิอะไรมาก

“เรียบร้อยค่ะ งั้นฉันไปนะคะ” ร่างบางในชุดกระโปรงสีชมพ ู

เปิดประตกู้าวลงจากรถ และเดนิเข้าไปในโรงงานใหญ่จนลบัสายตา

“แหม คณุเมฆเนี่ยปากแขง็อกีแล้วนะครบั” เมื่อสาวสวยไม่อยู่

แล้ว แดนดินจึงได้โอกาสแซว หลังจากที่นั่งเงียบฟังมุกจีบสาวอัน 
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แนบเนยีนของเจ้านาย

“ปากแขง็อะไรของแก”

“ท�าเป็นเอาเรื่องธุรกิจมาอ้าง ทั้งที่ความจริงคุณเมฆแค่อยาก

จะพบหน้าคณุจนัทร์บ่อยๆ ไหนจะมกุขอเบอร์ตดิต่ออกี ผมรู้ทนัหรอก

นะ”

“แกเป็นตัวฉันหรือไง ถึงได้รู้ดีนัก” ราชาบ้านไร่ว่าเสียงขรึม 

วางมาดท�านิ่งโดยไม่แสดงอาการใดๆ ออกมาให้เจ้าลกูน้องจอมทะเล้น

จบัได้

“ยิ่งกว่ารู้ดอีกีครบั เพราะคณุเมฆไม่เคยมอีาการแบบนี้กบัผูห้ญงิ

คนไหน แต่ผมก็ไม่สงสัยเหตุผลที่คุณเมฆตกหลุมรักเธอหรอกครับ 

เพราะคณุจนัทร์น่ะสวยหยาดฟ้ามาดนิ พดูจาไพเราะ กริยิาท่าทางและ

มารยาทกเ็รยีบร้อย ผมเชยีร์สดุใจเลยครบั อยากได้คณุจนัทร์คนนี้มา

เป็นนายหญงิของผม ฮ่าๆ”

“เว่อร์ ฉนัไม่ได้ชอบคนเรยีบร้อยขนาดนั้น” 

เมฆาตอบปฏิเสธ ทั้งที่ความจริงเขาพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับใจ

มากที่สดุ 
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เรือนไม้ทรงไทยเก่าทรุดโทรมหลังเล็กๆ ตั้งตระหง่านอยู่

ท่ามกลางแมกไม้ในป่าใหญ่ กว่าจะเดนิทางเข้ามาถงึที่นี่ได้ไม่ใช่เรื่อง

ง่ายเลย ต้องจอดรถและเดนิต่อเข้ามาอกีหนึ่งกโิลเมตร

คณุนายเอื้องกลิ่นเดนิมาหยดุอยู่ที่หน้าบนัไดขึ้นเรอืนนั้นพร้อม

กบัชายฉกรรจ์ผูต้ดิตามอกีสามคน และคนรบัใช้คนสนทิอย่างนางเฟ้ือง

“ถอืดีๆ  ล่ะ ถ้าเป็นรอยแม้แต่นดิเดยีวละก ็ฉนัจะหกัเงนิเดอืน

พวกแก” คณุนายส่งกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแสนแพงให้หนึ่งในบรรดา

ลูกน้องถอืเอาไว้ ตบท้ายด้วยค�าขู่ที่ท�าเอาก้มหน้านิ่งเงยีบกนัทกุคน

“เฟื้อง แกขึ้นไปกบัฉนั” 

“ค่ะคณุนาย” นางเฟ้ืองรบีเดนิตามเจ้านายขึ้นบนัได ทนัททีี่ขึ้น

มาถงึบนเรอืน หญงิสาวรุน่ๆ แต่งกายด้วยชดุนุง่ขาวห่มขาวกเ็ดนิออก

มาต้อนรบัอย่างคุ้นเคย

“สวสัดเีจ้า คณุนายเข้ามาเต๊อะ แม่หมอก�าลงัคอยอยู่เลยเจ้า” 

เธอเอ่ยเชื้อเชญิเป็นภาษาถิ่น ก่อนจะเดนิน�าทั้งคู่ไปที่ห้องรบัรอง

หญิงสูงวัยอายุราวหกสิบเศษก�าลังนั่งเคี้ยวหมากอยู่บนเบาะ

รองนั่ง เมื่อเห็นลูกค้าเศรษฐินีขาประจ�าเดินเข้ามานั่งพับเพียบอยู่ 

ตรงหน้า จงึหยบิกระโถนข้างกายมาบ้วนหมาก 

5
ค�าสั่งเผด็จการ
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“เหมือนเดิมเจ้าค่ะแม่หมอ” คุณนายเอื้องกลิ่นเอ่ย ค�าว่า 

‘เหมอืนเดมิ’ ของนางคอืการดดูวงรายเดอืน ซึ่งนางจะมาดกูบัแม่หมอ

ผู้นี้เป็นประจ�าทกุๆ เดอืน ไม่ต้องเอ่ยถงึเรื่องความแม่นย�า เพราะถ้า

ไม่ดูแม่น นางคงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้นบัครั้งไม่ถ้วน

“อมื” แม่หมอส่งพานค่าครูให้คณุนาย แล้วจ�านวนเงนิที่ได้รบั

กลบัมาคอื ธนบตัรหนึ่งพนับาทสี่ฉบบั 

หญงิสูงวยัถงึกบัยิ้มออกเมื่อเหน็จ�านวนเงนิในพานนั้น ก่อนจะ

เริ่มท�านายดวงชะตาจากวนัเดอืนปีเกดิ และเส้นลายมอืควบคู่ไปด้วย

“เดือนนี้คุณนายราบรื่นดีทุกอย่าง ไม่มีอะไรมาท�าให้ขัดข้อง

หมองใจแน่นอน ทั้งการงาน กจิการที่บ้านกร็าบรื่น แต่ให้ระวงั อย่า

ประมาทศตัรูคู่แข่ง...”

“เหน็มั้ยนงัเฟ้ือง ฉนัว่าแล้ว ว่าพวกไร่พนารกัษ์มนัก�าลงัขยายตวั

แข่งกับเรา” คุณนายก้มลงไปกระซิบกระซาบกับหญิงรับใช้ที่นั่งอยู่

ข้างๆ กนั

“ใช่ค่ะคณุนาย แม่หมอนี่แม่นมากเลยนะคะ” 

“ไม่เสยีแรงที่ฉนัทุ่มเงนิ” 

“จรงิค่ะ” นางเฟื้องตอบเป็นลูกคู่ลูกรบัให้ แน่ละ เจ้านายของ

นางจะไม่ยอมเสยีเงนิโดยใช่เหตใุห้กบัเรื่องใดๆ นอกจากเรื่องดูดวง

“แต่เดี๋ยวก่อนนะคุณนาย...” เสียงร้องทักของแม่หมอท�าให้

คณุนายเอื้องกลิ่นรบีหนัหน้ากลบัมาถามอย่างร้อนใจ

“มอีะไรเจ้าคะแม่หมอ”

“ลูกชายของคณุนายก�าลงัมเีคราะห์นา” 

“อะไรนะเจ้าคะ! พ่อเมฆน่ะเหรอ”

“ใช่แล้วละ รบีเขยีนชื่อกบัวนัเดอืนปีเกดิมาให้ข้าดูด่วน”

คุณนายลนลานจดชื่อและวันเดือนปีเกิดของลูกชายลงบน

กระดาษด้วยความเป็นห่วง กลวัว่าลูกชายคนเดยีวจะมเีคราะห์ 
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“นี่เจ้าค่ะแม่หมอ”

“อมื” หญงิสูงวยัหลบัตาลง ท�าปากงมึง�าอยู่สกัครู่

“ลูกชายของฉนัจะมเีคราะห์อะไรเจ้าคะแม่หมอ”

“เคราะห์อุบัติเหตุ ไม่ตาย แต่ก็ถึงขั้นสาหัสขนาดเสียแข้งเสีย

ขา”

“แล้วแบบนี้จะท�ายงัไงดเีจ้าคะแม่หมอ มทีางแก้บ้างไหมเจ้าคะ” 

คณุนายถามเสยีงเครอื เป็นห่วงลกูชายเหลอืเกนิ เพราะพ่อตวัดเีพิ่งจะ

เดนิทางเข้าไปท�าธรุะในกรงุเทพฯ เมื่อวานซนื

“ทางแก้มทีางเดยีว นั่นคอืต้องหาคู่ครองมาตดักรรมและเสรมิ

บารม”ี

“หมายถงึแต่งงานน่ะเหรอเจ้าคะ!”

“ใช่ ต้องแต่งภายในเดือนหน้าด้วย เพราะเดือนถัดไปจะเป็น

ช่วงที่เคราะห์กรรมของลูกชายคณุนายก�าลงัตามมาสนอง”

“พ่อเมฆเขาจะไม่ยอมแต่งนี่สิเจ้าคะ อายุก็เข้าเลขสามแล้ว

ด้วย” นางหนกัใจกต็รงนี้ ลูกชายหวัดื้อเกนิกว่าจะรบัฟัง 

“คณุนายต้องจบัแต่งงานให้ได้ ไม่อย่างนั้นเขาจะต้องง่อยเปลี้ย

เสยีขา และจากที่ได้ตรวจดอูย่างละเอยีดถี่ถ้วนแล้ว เนื้อคูท่ี่จะมาเสรมิ

บารมใีห้กบัเขาคอื ลูกสาวของก�านนัสงิห์ค�า”

แม่หมอยนืยนัด้วยน�้าเสยีงหนกัแน่น สหีน้าของลกูค้าขาประจ�า

จงึเปลี่ยนจากเศร้าหมองเป็นยิ้มแย้มดใีจทนัทเีมื่อได้ยนิ

“โอ! หมายถงึหนูแก้วตาน่ะเหรอเจ้าคะ คอืเนื้อคู่ของพ่อเมฆ” 

คณุนายอทุานเสยีงหลง ดใีจเหลอืเกนิ ว่าแล้วไม่มผีดิ เซนส์ของนาง

บอกอยู่เสมอว่าแก้วตาคอืว่าที่ลูกสะใภ้ของนาง

“ใช่แล้ว เขาเป็นคู่กนัมาตั้งแต่ชาตปิางก่อน ถ้าได้แต่งงานกนั

ภายในเดือนหน้า ลูกชายคุณนายจะหมดเคราะห์ และจะร�่ารวยมี

อ�านาจชื่อเสยีงมหาศาลกว่าเดมิที่เป็นอยู่”
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“ขอบคณุมากเจ้าค่ะแม่หมอ” 

คณุนายเอื้องกลิ่นกบันางเฟ้ืองก้มลงหมอบกราบลาแม่หมอด้วย

ความเคารพบูชา เตรียมพร้อมจัดการงานแต่งงานทุกอย่างให้ทัน

ภายในเดอืนหน้า ถงึพ่อลูกชายหวัแก้วหวัแหวนไม่ยอม นางกจ็ะต้อง

ท�าให้ยอมให้ได้

“ฉนัลานะเจ้าคะแม่หมอ” 

“เอ้อ โชคดีๆ  พ้นทกุข์พ้นเคราะห์” แม่หมออวยพรส่งท้าย

หลังจากคุณนายเอื้องกลิ่นและหญิงรับใช้กลับไปแล้ว เสียง

โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าที่อยู่ข้างกายก็ดังขึ้น หญิงสูงวัยหยิบขึ้นมากด 

รบัสายทนัที

“ฮลัโหลค่ะ” นางกรอกเสยีงไปตามสาย

“เรยีบร้อยดไีหม”

“ทกุอย่างเรยีบร้อยดคี่ะคณุแก้วตา คณุนายเชื่อสนทิ” 

“ด ีหลงัจากงานนี้จบ ฉนัจะโอนเงนิให้อกีหนึ่งแสน”

ปลายสายหวัเราะร่า เพราะแค่เงนิหนึ่งแสนบาท มนักย็งัไม่ได้

ถึงเศษเสี้ยวของทรัพย์สมบัติที่ตนก�าลังจะได้ครอบครอง หากงานนี้

ส�าเรจ็

“โอ๊ย! ได้ค่ะได้ ขอบคณุนะคะคณุแก้วตา ไว้มอีะไรเรยีกใช้ได้

เสมอค่ะ” 

แม่หมอท�าเสยีงอ่อนเสยีงหวานประจบทิ้งท้าย ก่อนกดตดัสาย

ไปอย่างอารมณ์ดี นางได้ค่ามัดจ�าจากลูกสาวก�านันถึงห้าหมื่นบาท 

เยอะกว่าที่ยายคุณนายจอมขี้เหนียวนั่นให้เป็นไหนๆ ยังไม่นับรวม 

ค่าตอบแทนจ�านวนมหาศาลที่ก�าลงัจะได้ในอกีหนึ่งเดอืนข้างหน้า

หญงิสูงวยัจอมโลภเอนกายนอนลงบนเบาะนุม่ เตรยีมฝันหวาน

ถึงเม็ดเงินมหาศาล อาชีพนี้ช่างแสนสบาย กะอีแค่แต่งกายนุ่งขาว 

ห่มขาว แต่งห้องให้ดูขลงั เคี้ยวหมากพลูเหมอืนในละครและหลบัตา
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ท�าปากขมบุขมบิ เดามนัส่งๆ ไปกไ็ด้เงนิใช้อย่างสบายๆ แล้ว 

เมฆาเดินทางกลับมาถึงไร่วรานุกรในช่วงหัวค�่า พอเดิน

เข้ามาในบ้านก็นึกแปลกใจที่เห็นมารดาตั้งส�ารับกับข้าวรอท่า อีกทั้ง

ยังยิ้มหน้าระรื่นราวกับถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง ทั้งที่ปกติแล้วแม่ของเขา

เป็นเสอืยิ้มยาก มกัจะวางท่าตั้งตวัเป็นคณุนายผู้สูงศกัดิ์อยู่เสมอๆ

“กลับมาแล้วหรือพ่อเมฆ มากินข้าวกันเร็ว วันนี้แม่ลงครัวท�า

ของโปรดลูกไว้ตั้งหลายอย่าง”

“ความจรงิแม่น่าจะกนิไปก่อน ไม่ต้องรอผมกไ็ด้ ถ้าผมกลบัดกึ 

แม่คงไม่ต้องกนิข้าวกนัพอด”ี 

บรุษุหนุ่มว่าพลางเดนิมานั่งที่โต๊ะ มองดูอาหารหลายๆ อย่างก็

ยิ้มออก แต่ละเมนลู้วนแล้วแต่เป็นของโปรดของเขา แกงอ่อมหมู ไส้อั่ว 

แคบหมู และน�้าพรกิอ่อง ไม่บ่อยนกัที่เขาจะได้ลิ้มรสฝีมอืของมารดา 

ส่วนใหญ่แล้วนางเฟื้องจะเป็นคนท�า

“แล้วคณุตาล่ะครบั” เขาไม่ลมืถามหาประมขุของบ้าน

“คณุตากนิข้าวเสรจ็กน็อนไปแล้วละ อะ นี่จ้ะ กนิเยอะๆ เลย

นะ” นางตกัข้าวใส่จานส่งให้ลูกชาย

“ขอบคณุครบั” 

“พ่อเมฆ แม่ถามจรงิๆ พ่อเมฆกอ็ายสุามสบิสองแล้วนะ ไม่คดิ

จะแต่งงานแต่งการกบัเขาบ้างเหรอ” 

คิ้วหนาขมวดเข้าหากนัแน่น เมื่อมารดาพาเข้าเรื่องแต่งงานอกี

แล้ว และเขากย็นืยนัจะให้ค�าตอบเหมอืนเดมิ

“ผมยังไม่เจอใครที่ถูกใจครับ ที่ส�าคัญผมก็ไม่ได้นึกอยากจะ

แต่งงานด้วย ไม่มผีู้หญงิคนไหนคู่ควรกบัผมมากพอ”

“ท�าไมจะไม่มคีนที่คู่ควรล่ะ หนูแก้วตาอย่างไรเล่า”

จู่ๆ กับข้าวที่กินก็หมดความอร่อย เมื่อได้ยินชื่อของยายจอม 
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น่าร�าคาญ เมฆาพ่นลมหายใจแรงๆ ออกมาแทนค�าตอบ เพราะคร้าน

จะโต้เถยีง

“หนูแก้วตาทั้งสวย ทั้งฉลาด ฐานะดทีดัเทยีมเรา ที่ส�าคญัหนู

แก้วตาน่ะรกัพ่อเมฆมากนะ ขนาดเขาไปเรยีนไกลถงึกรงุเทพฯ กย็งัมี

แก่ใจแวะเวียนมาหาทุกครั้งที่กลับมาบ้านก�านัน” คุณนายเอื้องกลิ่น

สรรเสรญิความดขีองว่าที่ลูกสะใภ้ในอนาคต

“ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะแม่นั่นเอากระเป๋าแบรนด์เนมมาถวายแม ่

ทกุครั้งที่เจอหรอกเหรอครบั” เขาแย้งเสยีงเยน็

“เอ๊ะ! มนัไม่เกี่ยวอะไรกบักระเป๋าพวกนั้นเลยนะ” ใบหน้าของ

นางเปลี่ยนเป็นสีแดงจัด ก่อนจะเริ่มเข้าประเด็นโดยไม่อารัมภบทให้

เสยีเวลาอกีต่อไป 

“วนันี้แม่ไปดูดวงที่บ้านแม่หมอ ท่านบอกว่าพ่อเมฆก�าลงัจะมี

เคราะห์หนักถึงขนาดง่อยเปลี้ยเสียขา ทางแก้ทางเดียวคือลูกต้อง

แต่งงานกบัหนูแก้วตาซะ!”

เมฆาปล่อยหัวเราะออกมาเสียงดังเมื่อได้ฟัง มีที่ไหนสะเดาะ

เคราะห์ด้วยการแต่งงานกนั

“ข�าอะไรหา! นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะ แม่หมอท่านแม่นแค่ไหนลูก 

ก็รู้ ท่านยังบอกอีกด้วยว่าพ่อเมฆกับหนูแก้วตาเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่

ชาตปิางก่อน ต้องแต่งงานเพื่อเสรมิบารมใีห้กนั ลูกจะได้พ้นเคราะห์” 

“แม่อย่างมงายไปหน่อยเลยครบั หมอดมูนักค็อืหมอเดานั่นแหละ 

ท�ามารู้เป็นตเุป็นตะว่าผมเป็นเนื้อคู่กบัคนโน้นคนนี้ เหอะ น่าสมเพช 

หากนิบนความงมงายของคนอื่น” 

“หยุดลบหลู่แม่หมอเดี๋ยวนี้นะ!” คุณนายเอื้องกลิ่นขึ้นเสียง

อย่างเดอืดดาล “ยงัไงซะพ่อเมฆกต้็องแต่งงานในเดอืนหน้า แม่คยุกบั

ก�านนัเรื่องสู่ขอหนูแก้วตาแล้วด้วย ก�านนัเขากไ็ม่ขดัข้องอะไร”

“ท�าไมแม่ไม่ถามความสมคัรใจของผมเลยว่าผมอยากแต่งงาน
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หรอืเปล่า!” คราวนี้ลกูชายเริ่มโกรธมารดาขึ้นมาบ้าง ที่ผ่านมาอกีฝ่าย

แค่พยายามโน้มน้าวเขาให้เปิดใจกบัยายแก้วตานี่ แต่คราวนี้ข้ามเส้น

ถงึขนาดมดัมอืชกให้แต่งงาน

“ลูกก�าลังจะมีเคราะห์หนัก! จะให้แม่นิ่งเฉยโดยที่ไม่ท�าอะไร 

งั้นหรือ นี่คือทางแก้ปัญหาทางเดียวที่จะช่วยให้ลูกพ้นเคราะห์ และ 

แม่หมอยงับอกแม่อกีว่าทนัททีี่แต่งงาน ชวีติของพ่อเมฆจะดขีึ้น เพราะ 

มหีนูแก้วตาช่วยเสรมิบารมใีห้”

“ผมไม่อยากฟังเรื่องเคราะห์กรรมงี่เง่านั่น ผมไม่สน เพราะผม

ไม่เชื่อหมอดู ให้ตายยังไงผมก็ไม่มีทางแต่งงานกับยายแก้วตานั่น 

เด็ดขาด” เมฆายื่นค�าขาดแล้วผุดลุกขึ้นจากโต๊ะอาหาร เกิดอิ่มข้าว 

ทั้งที่กนิไปได้ไม่กี่ค�า

“ท�าไมถึงได้ดื้อด้านแบบนี้! ลูกต้องแต่งงาน! แม่เตรียมงาน

แต่งงานทกุอย่างพร้อมแล้วในเดอืนหน้า ยงัไงกต็้องแต่ง!”

“ผมไม่แต่ง! ถ้าแม่ยงัไม่เลกิบงัคบัผมอกีละก ็ผมจะหาเมยีแต่ง

เข้ามาเอง แม่จะได้เลิกเซ้าซี้ให้ผมไปแต่งงานกับยายนั่น” บุรุษหนุ่ม

รีบสาวเท้าเร็วๆ ให้พ้นไปจากห้องโถง ไม่อยากจะทะเลาะกับมารดา

ให้เป็นบาปเสยีเปล่าๆ 

ชีวิตเขาถูกล�้าเส้นเข้ามาทุกขณะ เห็นทีคราวนี้เขาคงต้องหา 

เมยีแต่งเข้ามาในบ้านเองตามค�าแนะน�าของคณุตาจรงิๆ เสยีแล้ว

“คุณนายกับคุณเมฆเขามีเรื่องทะเลาะอะไรกันน่ะแม่” 

แดนดินเอ่ยถามมารดา เมื่อได้ยินเสียงโหวกเหวกโวยวายดังมาถึง 

ครวัหลงับ้าน ซึ่งตนก�าลงันั่งกนิข้าวรวมกบัคนรบัใช้ทกุคนในบ้านใหญ่

“ข้าจะไปรู้เรื่องของเจ้านายไหมล่ะ ข้ากน็ั่งกบัเอง็อยูต่รงนี้” นาง

เฟื้องว่า แต่กม็วิายเดนิออกไปดู แล้วสกัครู่กก็ลบัเข้ามา

“คณุเมฆหนขีึ้นนอนไปแล้ว ข้าว่าต้องทะเลาะกนัเรื่อง...”
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“เรื่องอะไรเหรอจ๊ะป้า” หนึ่งในบรรดาสาวใช้ถามขึ้นบ้าง

“เรื่องที่คณุนายจะบงัคบัให้คณุเมฆแต่งงานกบัคณุแก้วตาน่ะส”ิ

“หา!” ทกุคนอทุานออกมาพร้อมกนั

“กว็นันี้ข้าตามคณุนายไปหาแม่หมอมา แม่หมอท่านทกัว่าคณุ

เมฆก�าลงัจะมเีคราะห์ ถงึขนาดง่อยเปลี้ยเสยีขาเชยีวนา และแม่หมอ

ยงับอกทางแก้มาอกีด้วยว่า คณุเมฆจะต้องแต่งงานกบัคณุแก้วตาเพื่อ

เสรมิบารม ี ขจดักรรม หากไม่แต่งภายในเดอืนหน้า คณุเมฆจะต้อง

ประสบอบุตัเิหตรุ้ายแรง”

“โอ้โห แม่หมอท่านรู้ลกึถงึขนาดนี้เลยหรอืจ๊ะ”

“อูย...น่ากลวัจรงิ ฉนัเคยได้ยนิว่าแม่หมอคนนี้เขาท�านายแม่น

มากเสยีด้วย” 

“นั่นส ิแล้วถ้าเกดิคณุเมฆพกิารขึ้นมาล่ะ อึ๋ย...”

“พอได้แล้วพวกเอ็งน่ะ เลิกเชื่อเรื่องงมงายไร้สาระนี่สักที มัน 

ไม่เกิดขึ้นจริงหรอก เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาวิตกจริตกันว่าคุณเมฆจะ

ง่อยเปลี้ยเสยีขา” แดนดนิว่าเข้าให้อย่างโกรธๆ เจ้านายของเขาไม่ได้

เป็นอะไรสักหน่อย ท�าไมต้องเอามาพูดกันสนุกปากให้เป็นลางไม่ดี 

แบบนั้น

“ชชิะ วอนซะแล้วไอ้นี่ อย่าได้ไปลบหลู่แม่หมอท่าน” นางเฟื้อง

ชี้หน้าลูกชายตวัดี

“แม่ก็เป็นไปกับคุณนายด้วยเหรอเนี่ย” ชายหนุ่มส่ายศีรษะ

พลางถอนใจเฮอืกใหญ่

“มนัไม่ใช่เรื่องงมงายนะโว้ย!” นางแย้งเสยีงดงั

“ไหนแม่อธบิายซวิ่ามนัไม่งมงายยงัไง ถ้าคณุเมฆจะมเีคราะห์

จรงิๆ ทางแก้กค็อืการท�าบญุท�าทาน ไม่ใช่มาแต่งงานเสรมิบารม ีแล้ว

มันจะไม่บังเอิญไปหน่อยเหรอ ที่ยายแม่หมอนั่นชี้เป้ามาที่ผู้หญิง 

คนเดยีวที่ตามตื๊อคณุเมฆมาหลายปี” 
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“แล้วแต่งงานกบัคณุแก้วตานี่เสยีหายตรงไหน ทั้งสวย ทั้งรวย 

เป็นลกูสาวผู้มอีทิธพิลในท้องถิ่นเรา เหน็ไหมว่าทดัเทยีมคณุเมฆเกอืบ

ทกุอย่าง แถมคณุนายกร็กัและเอน็ดูเธอมาก”

แดนดนินกึสมเพชในใจ ทั้งคนงานในไร่ นอกบ้านหรอืในบ้าน

ใหญ่ ใครๆ กร็ูท้ั้งนั้นว่าคณุนายเอน็ดลููกสาวก�านนัเพราะกระเป๋าราคา

แพง แม่เขากร็ู้ รู้ดกีว่าใครๆ ด้วยซ�้า เพราะหากคณุนายหมดอ�านาจ

ในบ้านหลังจากมีงานแต่งงานแล้ว แม่ก็จะพุ่งไปเกาะแข้งเกาะขา 

นายหญิงคนใหม่ต่อไป คนเป็นลูกอย่างเขาน่ะย่อมรู้ทันแผนการของ

คนเป็นแม่ทกุอย่าง

“แม่ก็รอดูต่อไปแล้วกัน ยังไงเจ้านายผมก็ไม่แต่งกับผู้หญิง 

คนนี้แน่”

“หึ แล้วเอ็งคิดว่าคุณเมฆจะฝืนค�าสั่งคุณนายได้จริงหรือ 

คณุนายท่านเป็นแม่”

“คณุเมฆไม่เคยขดัใจคณุนาย ยกเว้นเรื่องไม่เป็นเรื่อง เขาเดด็ขาด

แค่ไหน ที่ผ่านมาพวกเรากเ็หน็ๆ กนัอยู ่ยิ่งเป็นเรื่องละเอยีดอ่อนอย่าง

การแต่งงาน เขาไม่ยอมให้ใครมาบงัคบัแน่” ชายหนุม่รูน้สิยัของเจ้านาย

ผู้ซึ่งเป็นเหมอืนพี่ชายคนหนึ่งของตนอย่างดี

“อ้อ ผมจะบอกให้แม่ฟังอกีอย่าง คณุเมฆมสีาวชาวกรงุที่สนใจ

จะคบหาอยู่แล้วด้วย ไม่ต้องไปเชยีร์คนอื่นให้เสยีเวลาหรอก”

“โถไอ้นี่ ยอกย้อนข้าเรอะ เดี๋ยวปั๊ดตดี้วยสากกะเบอืเสยีเลย!” 

นางเฟื้องง้างสากที่ใช้ต�าพรกิอยู่ไปที่เจ้าลูกชายเป็นการขู่ 

“แบร่ เก่งจรงิกต็ามมาด ิโถ่ แม่วิ่งไม่ทนัผมหรอก” แดนดนิผละ

จากจานข้าวไปในเวลาอนัรวดเรว็ มวิายหนัมาล้อเลยีนมารดา ก่อนจะ

วิ่งตงึตงัหนไีปที่ห้องนอนของตวัเอง

“กวนตนีได้พ่อมนัจรงิๆ เลย” นางบ่นอย่างเออืมระอา

“อ้าวแม่เฟื้อง พูดให้มนัดีๆ  นา เกี่ยวอะไรกบัข้าล่ะ” บญุมาก
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ที่นั่งกนิข้าวอยู่ด้วยโต้เถยีงคนเป็นเมยีกลบั

“เกี่ยวส!ิ เพราะเอง็เป็นพ่อมนัไง ไม่รู้จกัสั่งสอนมนัให้มสีมัมา-

คารวะเหมอืนคนอื่นเขาบ้าง”

“เอง็เป็นแม่ เอง็นั่นแหละมหีน้าที่สอน วนัๆ มวัแต่บ่นๆ ด่าๆ 

แล้วมนัจะได้อะไรขึ้นมาวะ”

“หนอ็ยแน่แก กล้ายอกย้อนข้าเรอะตาบญุ!”

แล้วสงครามผัวเมียก็เกิดขึ้นภายในห้องครัวนั้น อีนุงตุงนัง

วุน่วายไปหมด เหล่าคนงานคนใช้ที่นั่งกนิข้าวกนัอยูต่่างกห็วัเราะเฮลั่น

กันสนุกสนาน ราวกับก�าลังเชียร์มวยคู่โปรด เป็นสีสันและความสุข

เลก็ๆ น้อยๆ ที่เกดิขึ้นภายในบ้านวรานกุร


