
Sometimes it only takes one song to bring back a thou-

sand memories 

(Ouotes 101.net)

มนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีความทรงจ�าวัยเด็ก อินธรเองก็เชื่ออย่างนั้น 

แต่ท�าไมเขาถึงได้แตกต่างจากคนอื่น ความทรงจ�าในวัยเด็กเริ่มต้นขึ้นเมื่อ

อายแุปดขวบครึ่ง ตอนเข้าโรงเรยีนประถมที่เชยีงราย แม้จะเข้าเรยีนช้ากว่า

เพื่อนในห้องคนอื่น แต่อนิธรกลบัเรยีนทนัทกุคน พื้นฐานภาษาองักฤษของ

เขาดมีาก สามารถอ่าน ฟังและเขยีนได้คล่อง แถมยงัพูดภาษาองักฤษได้

คล่อง แต่ที่ต้องเข้าเรยีนช้ากว่าเดก็คนอื่นๆ นั่นกเ็พราะอุบตัเิหตุทางสมอง

พ่อเล่าให้ฟังว่าเขาตกจากต้นไม้ มีแผลแตกตรงศีรษะ สมองได้รับ

การกระทบกระเทอืนต้องรกัษาตวัในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน รอยแผลเป็น

ที่พาดอยู่ข้างขมับยาวประมาณสามเซนติเมตรบัดนี้ซ่อนอยู่ใต้ไรผมเพื่อ

ปกปิด อนิธรเบื่อเวลาทุกคนถามว่าได้แผลเป็นนี้มาได้อย่างไร เขาต้องเล่า

บทน�ำ
หนึ่งเดือนครึ่งก่อนหน้านี้
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เหตุการณ์เดมิซ�้าไปซ�้ามา แต่บางอย่างลกึๆ ในใจค้านว่าไม่ใช่

ท�าไมเขาถงึรูส้กึเหมอืนก�าลงัเล่าเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่ตวัเอง...มบีาง

อย่างขาดหายไป เพียงแต่อินธรไม่รู้ว่าคืออะไร...นอกจากอุบัติเหตุที่ท�าให้

เขาต้องรักษาตัว อินธรยังสูญเสียความทรงจ�าทั้งหมดก่อนหน้านั้นไปด้วย 

รู้เพยีงพ่อกบัแม่เลี้ยงดูเขามาด้วยความรกั

ยี่สบิปีที่ผ่านมาชวีติเรยีบง่าย เดก็หนุม่เรยีนเก่ง ร่างกายสงูใหญ่กว่า

เพื่อน หน้าตาหล่อเหลาจนเป็นขวัญใจของเด็กสาวทั้งโรงเรียน ทุกวัน 

มผีูห้ญงิเขยีนจดหมายมาสารภาพรกั บ้างกส่็งของขวญัแทนใจมาให้ อนิธร

ไม่เคยมีความรัก เขาอยากเรียนคณะเกษตรศาสตร์เพื่อน�าความรู้มาช่วย

บดิาดูแลกจิการในไร่

คนทั่วทั้งจังหวัดไม่มีใครไม่รู้จักไร่อินทรีทอง ซึ่งเป็นไร่กาแฟใหญ่

ที่สดุในจงัหวดัเชยีงราย พ่อเลี้ยงนฤมติรเริ่มต้นธรุกจิเมื่อสามสบิปีก่อน จาก

ที่ดินเพียงไม่กี่ไร่ขยับขยายเพิ่มขึ้นจนมีพื้นที่มากกว่าสองร้อยไร่ พื้นที่

ทั้งหมดตั้งอยูบ่นภเูขาสงูกว่าระดบัน�้าทะเล อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี บน

เขามีโรงงานเพื่อแปรรูปเมล็ดกาแฟเป็นสินค้าออกสู่ตลาด ไร่แห่งนี้เน้น

การเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันตื่นตัวเรื่อง 

สนิค้าออร์แกนกิไร้ยาฆ่าแมลง จงึท�าให้สนิค้าของไร่อนิทรทีองเป็นที่ต้องการ

ของท้องตลาด 

ก�าไรทั้งหมดมาจากการส่งออกเมล็ดกาแฟคุณภาพดีไปต่างประเทศ

ท�าให้พ่อเลี้ยงร�่ารวยเป็นเศรษฐี และเมื่อยี่สิบปีก่อนบริษัทแบรนด์สัญชาติ

อเมรกินัตกลงเซน็สญัญาซื้อกาแฟไปขายในร้านสาขา ท�าให้ยอดขายพุ่งขึ้น

กว่าเดิมหลายเท่าตัว หลังจากท�าไร่กาแฟจนร�่ารวย บิดาก็หันมาจับธุรกิจ

ด้านอื่นๆ ทั้งการซื้อที่ดินเก็งก�าไรและขายต่อ เอาก�าไรจากส่วนต่างมาซื้อ 

ผนืต่อๆ ไป บางครั้งขายที่ให้แก่บรษิทัสร้างบ้านจดัสรร นอกจากนั้นยงัมี

การปลูกข้าวและปลูกพชืเมอืงหนาว โรงงานแปรรูปผลติภณัฑ์ต่างๆ 

ในด้านการช่วยเหลอืสงัคม บดิาเปิดสหกรณ์รบัสนิค้าจากเกษตรกร
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เพื่อให้ทกุคนมช่ีองทางขายผลผลติ ไร่อนิทรทีองอาสาเป็นคนกลางที่ไม่หวงั

ผลก�าไร ช่วยให้สินค้าของชาวบ้านถูกส่งถึงมือผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ปัญหา

หลักของเกษตรกรในปัจจุบันก็คือไม่มีความรู้ด้านการผลิตท�าให้ต้นทุนสูง 

ส่วนใหญ่ไม่มทีี่ท�ากนิเป็นของตวัเอง อาศยัการเช่า อกีทั้งยงัท�าเกษตรโดย

ใช้ยาฆ่าแมลงท�าให้ต้นทุนสูงขึ้น แถมพอขายผลผลติกถ็ูกกดราคาจนต�่าจงึ

ขาดทุนมากกว่าก�าไร สหกรณ์เข้ามาตอบโจทย์ในจุดนี้ท�าให้ชาวบ้านได้มี

โอกาสลมืตาอ้าปาก เมื่อมรีายรบั คนเหล่านั้นกเ็ลี้ยงตวัได้ ไม่ต้องกู้หนี้ยมื

สนิ จงึไม่แปลกเลยที่ชาวบ้านรกัและเคารพพ่อเลี้ยงนฤมติรเป็นอย่างมาก 

หลายครั้งที่อินธรเห็นชาวบ้านน�าข้าวของมามอบให้เพื่อตอบแทน 

บญุคณุ แม้ไม่ใช่ของมรีาคาแต่ทั้งหมดเพื่อตอบแทนน�้าใจที่พ่อเลี้ยงนฤมติร 

ดแูลทกุคนประดจุสมาชกิในครอบครวั อนิธรอยากสานต่องานของบดิา แต่

ท่านกลบัยื่นค�าขาดว่าเขาต้องเป็นต�ารวจ

แม้ไม่เข้าใจ แต่ด้วยความกตญัญจูงึขดัพ่อไม่ได้ เขาจงึเปลี่ยนความ

ตั้งใจไปเข้าโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจแทน แม้จะเข้าเรยีนเพราะความประสงค์

ของพ่อแต่อนิธรกต็ั้งใจเรยีน ชายหนุม่เรยีนจบจากโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ

ด้วยคะแนนเป็นที่หนึ่งของรุ่น แถมยังได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ-

อเมรกิา เขาเคยเข้ารบัการฝึกในหน่วยปฏบิตักิารพเิศษ 

แล้ววันหนึ่งชะตาชีวิตก็เปลี่ยนไป อุบัติเหตุในคืนฝนตกได้เปลี่ยน

ชีวิตที่เคยรุ่งโรจน์ให้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ อินธรตกเป็นผู้ต้องหา 

ขับรถชนคนตาย เขาต้องออกจากราชการเพราะถูกตั้งคณะกรรมการสอบ

จนกว่าคดจีะสิ้นสุด

ชายหนุม่เงยหน้าขึ้น มองประตหูน้าห้องตรวจของโรงพยาบาลเอกชน

ประจ�าจงัหวดั เขานดัพบกบัใครคนหนึ่งเพื่อตามหาสิ่งที่ขาดหายไป สมยัยงั

เป็นต�ารวจ อินธรไม่มีเวลา เขามีภารกิจปราบปรามคนร้าย ต้องเตรียม

พร้อมรบัค�าสั่งด่วนที่จะเข้ามาตลอด แต่หลงัจากกลายเป็นผูต้้องหา เขากลบั

มเีวลาเหลอืเฟือ 
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“เชญิคุณอนิธรค่ะ”

เขาก้าวเข้าไปในห้อง เมื่อพบแพทย์สูงวยัจงึประนมมอืไหว้ 

“อ้าว ผู้กองอนิ ท�าไมวนันี้ถงึว่างมาหาลุงได้ล่ะ”

นายแพทย์อาวุโสนามว่าสวัสดิ์ เปรียบเสมือนญาติผู ้ใหญ่ของ

ครอบครัว ท่านเป็นเพื่อนกับพ่อเลี้ยงนฤมิตร นายแพทย์สวัสดิ์เป็นคน

เชยีงราย ไปท�างานที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เรยีนจบเฉพาะทาง เมื่อเกษยีณอายุ

ราชการจงึย้ายกลบัมาอยู่โรงพยาบาลเอกชนที่จงัหวดัแห่งนี้ เมื่ออ่านข้อมูล

ในแฟ้มกป็ระหลาดใจที่พบว่าครั้งสุดท้ายที่ได้พบอนิธรคอืเมื่อหลายปีก่อน 

“ผมไม่ใช่ผู้กองแล้วครบัคุณลุง ผมออกจากราชการแล้ว”

เรื่องราวที่ได้ยนิจากปากสร้างความประหลาดใจให้ไม่น้อย เพราะครั้ง

สุดท้ายที่เจอกัน อินธรยังเป็นร้อยต�ารวจหนุ่มอนาคตไกล แต่นึกไม่ถึงว่า

ตอนนี้ชะตาพลกิผนั แม้คดจีะยงัไม่จบและยงัอยูใ่นชั้นศาล แต่กต้็องถกูให้

ออกจากราชการไว้ก่อนจนกว่าคดีจะสิ้นสุด นายแพทย์อาวุโสรับฟังด้วย

ความเหน็ใจ

“ลุงขอโทษ ไม่ทราบข่าวเลย แล้วอนิโอเคไหม” 

“ผมท�าใจได้แล้วครับ ไม่ต้องห่วง อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ผมเลิก

เครยีดเรื่องนี้แล้ว” 

ช่วงแรกที่เกดิเรื่องนี้ อนิธรถงึกบัเสยีศนูย์ เขาใช้แอลกอฮอล์ดบักลุม้

จนบดิาต้องเตอืนสต ิหลงัจากตั้งหลกัอยูพ่กัใหญ่ เขาจงึพยายามท�างานเพื่อ

ให้ยุ่ง เมื่อชวีติมจีุดหมายใหม่ อนิธรจงึเลกิฟูมฟาย 

“ว่าแต่วนันี้มาหาลุง มอีะไรหรอืเปล่า พกันี้ปวดหวัอกีใช่ไหม”

นายแพทย์สวัสดิ์เป็นอายุรแพทย์ เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบ

ประสาท หรือที่เรียกกันว่า Neuro Medicine นอกจากนั้นท่านยังได้

วุฒบิตัรจติวทิยาอกีใบ 

หลงัจากตรวจอาการความจ�าเสื่อมเมื่อหลายปีก่อนกแ็นะน�าว่าควรจะ

รกัษาด้วยการสะกดจติ อาการหลกัคอืปวดศรีษะ ซึ่งมกัเป็นมากขึ้นถ้าชาย
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หนุม่พยายามคดิถงึเหตกุารณ์ในวยัเดก็ ดงันั้นอนิธรจงึเลอืกที่จะไม่คดิ แต่

พกันี้พอว่างงานเขากลบัฝันถงึเพลงเดมิซ�้าๆ ขึ้นมาอกี 

“ครบั มาเป็นระยะๆ แต่ที่ผมไม่เข้าใจกค็อืผมกลบัมาฝันถงึเพลงเดมิ

อกีแล้ว”

เนื้อเพลงมใีจความว่า...

Memory

All alone in the moonlight

I can smile happy your days (I can dream of the old days)

Life was beautiful then

I remember the time I knew what happiness was

Let the memory live again๑

อนิธรมั่นใจว่าไม่เคยได้ยนิเพลงนี้มาจากที่อื่น ทกุอย่างเริ่มจากความ

ฝัน น�้าเสียงหวานใสของคนร้องท�าให้เขาปวดหัวหนักขึ้น เมื่อถึงท่อนจบ 

ชายหนุม่กจ็ะสะดุง้ตื่นและปวดหวัมากขึ้นกว่าเดมิ เขาไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร

ตนเองถงึได้ฝันถงึเพลงนี้ซ�้าแล้วซ�้าอกี

“อินเคยถามแม่ไหมว่าชอบร้องเพลงนี้ตอนกล่อมนอนหรือเปล่า” 

มารดาของอนิธรชื่อปิยะนุช พ่อกบัแม่พบรกักนัตอนพ่อมาท�าไร่กาแฟก่อน

จะแต่งงานกนัในเวลาต่อมา อนิธรยงัมนี้องชายอกีคนชื่อว่าทชิาพงศ์

“ถามแล้วครบั แต่แม่ไม่รูจ้กั ขนาดเปิดให้ฟงัยงับอกวา่ไมเ่คยได้ยนิ

เลย” 

นายแพทย์สวสัดิ์ถอนหายใจ “หรอืว่าพ่อเลี้ยงร้องเพลงกล่อม เพลง

นี้สมยัก่อนดงัมากนะ ลุงเองกเ็คยเปิดฟังอยู่บ่อยๆ”

๑ เพลง “Memory” ศลิปิน : บาร์บรา สไตรแซนด์
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“ไม่ใช่แน่ครบั ผมถามพ่อหลายครั้งแล้ว”

“หรอืว่าอนิจะเคยได้ยนิมาจากที่อื่น”

“ถ้าเป็นอย่างนั้นผมคงไม่กลุม้ใจแบบนี้ บอกตรงๆ นะครบั ผมมั่นใจ

ว่าเพลงนี้ต้องเกี่ยวข้องกบัความทรงจ�าที่หายไปของผมแน่”

อินธรต่างจากคนอื่น นั่นก็เพราะเขาจ�าเรื่องราวก่อนอายุแปดขวบ 

ไม่ได้เลย และนั่นท�าให้ชายหนุ่มเป็นทุกข์ แม้คนในครอบครัวจะปลอบว่า

ไม่ส�าคญั แต่ชายหนุ่มกลบัปล่อยวางไม่ได้ 

“แต่พ่อเลี้ยงไม่อยากให้อนิรื้อฟื้นความทรงจ�าไม่ใช่หรอื”

พ่อเลี้ยงนฤมิตรเคยย�้ากับนายแพทย์สวัสดิ์หลายครั้งว่าไม่ต้องการ

ให้อินธรรักษา นายแพทย์สวัสดิ์เดาว่าสาเหตุที่ครอบครัวไม่อยากพูดถึง 

เพราะอุบตัเิหตคุรั้งนั้นท�าให้อนิธรอยูโ่รงพยาบาลนานมาก สมาชกิทกุคนใน

ครอบครวัคงสะเทอืนใจ ผดิกบัอนิธรที่หมกมุ่นเรื่องความทรงจ�า ทุกครั้งที่

คิดถึงก็มักจะปวดหัวขึ้นมา เมื่อรู้ว่าตนจะได้ไปเข้าร่วมการฝึกพิเศษ นาย

ต�ารวจหนุ่มจงึล้มเลกิความตั้งใจหนัไปโฟกสัที่อาชพีแทน 

“แต่พักนี้ผมฝันบ่อยมาก ฝันแต่เพลงนี้ซ�้าๆ ทุกคืน ลุงหมอช่วย

หน่อยเถอะครบั ถ้าไม่รู้ความจรงิผมคงไม่สบายใจ”

“แล้วอินไม่คิดบ้างหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ท�าให้อินเจ็บปวด 

สมองถงึได้พยายามลมืมนัไป”

ร่างกายกบัจติใจเชื่อมประสานเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ขณะที่จติเป็น

นาย ถงึขนาดมคีนบอกว่าถ้าสิ่งนั้นร้ายแรง จติใจกอ็าจจะเลอืกสั่งสมองให้

ลมืเพื่อให้ชวีติเดนิหน้าต่อ

“ผมรู้ แต่ผมกป็ล่อยวางมนัไม่ได้ ช่วยผมเถอะครบั”

นายแพทย์สวสัดิ์ถอนหายใจ เมื่อเหน็ถงึความมุ่งมั่นของคนตรงหน้า

กร็ู้ดวี่าคงขดัไม่ได้

“อนิแน่ใจใช่ไหม”

“ครบั”
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“ก็ได้ งั้นลุงก็จะรักษาให้ แต่เราต้องตกลงกันก่อน เพราะว่าความ

ปลอดภยัของอนิส�าคญัที่สุด การจะจ�าเรื่องในอดตีได้หรอืไม่มนัอกีเรื่อง”

ปัจจุบันคนไข้ที่มีปัญหาความจ�าเสื่อมจากสมองกระทบกระเทือนยัง

ไม่มีวิธีรักษาโดยตรง นอกจากรอให้สมองฟื้นตัวแล้วความทรงจ�ากลับคืน

มาเอง แต่สาเหตุที่นายแพทย์สวัสดิ์แนะน�าให้สะกดจิตก็เพราะเชื่อว่าจะ

รื้อฟื้นความทรงจ�าที่เกบ็อยู่ในส่วนลกึขึ้นมาได้ 

“ผมทราบครับ ลุงบอกผมหลายครั้งแล้ว และก็ทราบด้วยว่าลุง

รบัปากไม่ได้ว่าจะได้ผลหรอืเปล่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กบัตวับุคคล”

“เอาละ ถ้าเข้าใจดแีล้ว งั้นเรากม็าเริ่มกนัเลย เราเข้าไปหาที่นั่งสบายๆ 

ด้านในจะดกีว่า”

นายแพทย์อาวโุสพาอนิธรเดนิเข้าไปยงัห้องชั้นในซึ่งแยกเป็นสดัส่วน 

โซฟาหนังนุ่มสีด�าสนิทตั้งอยู่ ฝั่งตรงข้ามคือโซฟาเดี่ยวซึ่งหมอสวัสดิ์จะนั่ง

ประจ�า

“นั่งตามสบาย แล้วถ้าพร้อมกท็ิ้งตวัลงนอน เราจะเริ่มต้นรกัษา ถ้ามี

จดุไหนที่ลงุรูส้กึว่าอนิก�าลงัตกอยูใ่นอนัตรายละก ็ลงุจะหยดุทุกอย่างทนัท”ี

“ครบั ผมยกให้ลุงตดัสนิใจ ถ้าตรงไหนคดิว่าเสี่ยงผมกจ็ะไม่ฝืน”

“นอนลง ท�าตวัตามสบายนะ ทิ้งน�้าหนกัลงบนโซฟา นอนให้สบาย 

ขาสองข้างกางออกเลก็น้อย หงายมอืลงบนโซฟา ให้ผวิสมัผสัความเยน็ของ

เบาะ ลุงขอหรี่ไฟลงหน่อย บรรยากาศจะได้สงบมากขึ้น”

“ครบั”

“ต่อไปนี้อนิต้องท�าใจให้นิ่ง ผ่อนคลาย ทิ้งน�้าหนกัลงไปบนโซฟา รู้สกึ

เหมือนตัวเองจมลงไปในโซฟา วิธีที่เราจะใช้นี้คือการสะกดจิต ให้ร่างกาย

อยูใ่นสภาวะผ่อนคลายแต่ไม่ได้หลบั ท�าให้รูส้กึสบาย อกีทั้งยงัเพิ่มศกัยภาพ

ของสมอง ปัจจุบันเราใช้การสะกดจิตเพื่อแก้ไขพฤติกรรมต่างๆ แต่ลุงจะ 

ใช้วธินีี้ดงึความทรงจ�ากลบัมา”

“ครบั”



14  l  ก ร ง เ ล็ บ อิ น ท รี

“ปล่อยใจให้ว่าง รับรู้ถึงลมหายใจเข้า-ออกแล้วก็หลับตาลง อินฟัง

เสียงนี้ไว้ ถ้าลุงเรียกเมื่อไหร่ก็ลืมตา” นายแพทย์อาวุโสหยิบอุปกรณ์ที่มี

ลกัษณะคล้ายกบัอปุกรณ์ให้จงัหวะ เขาตเีบาๆ จนเกดิเสยีงดงักงัวานคล้าย

กบัระฆงั และท�าเป็นจงัหวะสม�่าเสมอ

“ทนีี้กห็ลบัตาลง ฟังเสยีงจงัหวะ รบัรูถ้งึลมหายใจที่ออกจากจมูกเรา

และเข้าทางจมูกเรา ทรวงอกที่เคลื่อนไหวเพราะมลีมเข้าและออก”

อินธรท�าตาม เขารู้สึกเหมือนรอบกายเงียบสงบลง มีเพียงเสียง

จงัหวะคล้ายระฆงักงัวาน แต่เป็นความกงัวานในความเงยีบและสงบ

“ปล่อยทุกอย่างให้ผ่านไป มแีค่ลมหายใจ เสยีงรอบๆ ตวัก�าลงัเบา

ลงเรื่อยๆ เหลอืเพยีงลมหายใจเข้าและออก”

อนิธรรูส้กึถงึความเบาสบายที่เข้าปกคลมุ ผวิกายเยน็เพราะความเยน็

จากเครื่องปรบัอากาศ น�้าเสยีงของแพทย์คนเดมิทุ้มนุ่มลกึ 

“ตดัความคดิทุกอย่างออกไป มเีพยีงลมหายใจเข้า-ออก หายใจเข้า 

หายใจออก รับรู้ถึงตัวเองที่จมดิ่งลงไปบนโซฟา ร่างกายที่ปลอดโปร่งเบา

สบาย”

ชายหนุ่มท�าตาม เมื่อใจนิ่ง เขากร็ู้สกึถงึความมดืรอบๆ ตวั ลมเยน็

ท�าให้ผวิกายผ่อนคลาย 

“ทนีี้ลองมองไปรอบๆ ว่าเหน็อะไรบ้าง ไม่ต้องลมืตา แต่ใช้จติมอง”

อนิธรท�าตาม สมองพลนัมองเหน็ภาพ เขาเหน็ผูห้ญงิคนหนึ่งนั่งร้อง

เพลงอยู่ข้างเตียง ขณะที่บนเตียงมีเด็ก ชายหนุ่มเพ่งมองใบหน้า แต่เห็น

หน้าไม่ชดั รบัรู้ได้แต่ว่าเสยีงของหล่อนช่างไพเราะราวกบัระฆงัแก้ว 

เพลงเดิมที่เขาได้ยิน แต่ตอนนี้ข้างๆ มีเสียงหายใจของใครบางคน

ด้วย เหมอืนมคีนอยู่บนเตยีง...แต่กี่คนกนันะ อนิธรเพ่งมอง เขาคดิว่าตน

อยู่ในห้องที่มเีตยีงนอนกว้างมาก ข้างๆ มเีตยีงเลก็อกีเตยีง เสยีงนั้นดงัมา

จากร่างเลก็ข้างๆ 

เสยีงกรน...
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เขาอมยิ้มเมื่อคดิถงึ แต่แล้วกต็้องประหลาดใจเมื่อคดิว่าร่างเลก็นั้น

โตเกนิกว่าจะเป็นทชิาพงศ์ อนิธรเพ่งมองให้ชดั เพราะต้องการรู้ว่าร่างเลก็

คอืใครกนั เจ้าของเสยีงกรนรวมถงึคนร้องเพลงกล่อมนี้ด้วย แต่แล้วจู่ๆ  เขา

กเ็หน็ภาพบางอย่างพุง่เข้ามา ความอดึอดัที่บบีเข้ามาจากทกุทศิทกุทาง รวม

ถึงแรงกระแทกของวัตถุแข็งๆ ตรงหน้าผาก แผลตรงข้างขมับเจ็บแปลบ

ราวกับจะฉีกขาด สมองอื้ออึง ศีรษะปวดจนเหมือนจะแตก นัยน์ตาพร่า 

แล้วชายหนุ่มกร็้องออกมาอย่างสุดเสยีง...

อนิธรขบัรถกลบับ้านด้วยความท้อแท้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ท�าการรกัษา
แล้วรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงจนหลุดจากภวังค์ แต่ครั้งนี้รุนแรงจนต้องนั่ง

พกัในห้องตรวจร่วมสบินาทกีว่าอาการจะดขีึ้น 

ทุกอย่างเหมือนจริง ทั้งความรู้สึกเหมือนคนจมน�้า ตามด้วยความ

รูส้กึเหมอืนถกูของหนกัๆ กระแทกตรงข้างขมบั แผลเป็นเจบ็แปลบราวกบั

ว่าเหตกุารณ์นั้นเพิ่งเกดิขึ้นเมื่อครูน่ี้เอง นายแพทย์สวสัดิ์เคยพดูกบัเขาหลาย

ครั้งว่า

‘เคสของอนิแปลกมาก ลุงไม่เคยเจอคนไข้แบบนี้มาก่อน’

ข้อสันนิษฐานที่คิดไว้ก็คือ อินธรน่าจะมีปมบางอย่างถูกฝังไว้ใน

จติใต้ส�านกึและเป็นตวัปิดสวติช์ทกุอย่าง ยิ่งพยายามรื้อฟ้ืน กลไกของสมอง

กย็ิ่งท�างาน แต่ท�าไมเรื่องแบบนี้ต้องเกดิกบัเขาด้วย อนิธรไม่เข้าใจว่าเพราะ

อะไรถงึได้สนใจความทรงจ�าก่อนแปดขวบ อาจเพราะปัญหาที่ประเดประดงั

เข้ามา ท�าให้เขาอยากจะรู้ว่าตนผ่านอะไรมาบ้าง

ร่างสงูราวร้อยแปดสบิห้าเซนตเิมตรจอดรถที่หน้าบ้าน เดนิและผลกั

ประตูเข้าไป ปิยะนุชนั่งอยู่ในห้องรบัแขก

“อ้าว อนิ กลบัมาแล้วหรอื แม่ก�าลงัเป็นห่วงอยู่พอด”ี

นบัตั้งแต่เกดิอบุตัเิหต ุมารดากก็�าชบัเสมอไม่ให้ขบัรถคนเดยีวเพราะ

กลวัจะเกดิอุบตัเิหตุขึ้นอกี วนันี้อนิธรจงึไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้า
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“พ่อล่ะครบั”

“ออกไปไร่แล้ว นี่อนิกนิข้าวเที่ยงมาหรอืยงั”

นาฬิกาบนผนังบอกเวลาบ่ายโมงกว่าแล้ว อินธรไม่หิว ตรงกันข้าม

เขากลบัเป็นห่วงบดิาเพราะทิ้งให้ท่านท�างานคนเดยีวตั้งแต่เช้า

“ยงัครบั ผมอยากไปช่วยงานก่อน พ่ออยู่ไหนครบั”

“เหน็ว่าจะไปที่แปลงทดลองนะ ถ้าลูกอยากเจอกใ็ห้คนงานขบัรถจี๊ป

ขึ้นไปส่งส”ิ มารดาหมายถงึแปลงพชืเมอืงหนาวที่ทางไร่อนิทรทีองก�าลงัเริ่ม

ปลูก หากได้ผลดจีะขยบัขยายเป็นช่องทางท�าก�าไรให้มากขึ้น 

“ผมขอเปลี่ยนชุดก่อน แล้วค่อยตามไป”

ชายหนุ่มเดนิขึ้นห้องแต่กลบัพบใครอกีคนเดนิสวนลงบนัไดมาพอด ี

ใบหน้าคมสนัของทชิาพงศ์บูดบึ้ง 

“นายอยู่บ้านด้วยหรอื”

สองพี่น้องควรจะรกัใคร่กลมเกลยีว แต่เปลา่เลย ทชิาพงศค์ดิเสมอ

ว่าพี่ชายคอืศตัรู บ่อยครั้งที่ทะเลาะกนัใหญ่โตจนปิยะนุชต้องห้าม 

“ถามแบบนี้หมายความว่ายังไง หรือพี่คิดว่าผมเอาแต่เล่น ไม่ช่วย

งานพ่องั้นส”ิ ทชิาพงศ์โต้กลบัเสยีงกระด้างอย่างหาเรื่อง 

อนิธรส่ายหน้า “พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น แต่ปกตนิายมกัจะมี

ธุระ”

ธุระของทิชาพงศ์คือการออกไปเที่ยวเตร่ และหาเรื่องใช้เงินไม่เว้น

แต่ละวนั ขณะที่อนิธรช่วยงานอยู่ในไร่ สองพี่น้องต่างกนัราวกลบัหน้ามอื

เป็นหลงัมอื ขณะที่อนิธรคอืลูกที่พ่อแม่ภมูใิจ แต่ทชิาพงศ์คอืลกูที่สร้างเรื่อง

เดอืดร้อน 

“แต่วนันี้ผมต้องท�างาน เพราะใครกไ็ม่รู้หายหวัไปตั้งแต่เช้า งานใน

ไร่ก็ยุ่งจนหัวหมุน แต่ไม่มีใครเหลียวแลสักคน เอาแต่ตะลอนๆ ออกไป 

ข้างนอก”

อนิธรไม่เถยีงเมื่อโดนประชด เพราะรูด้ว่ีายิ่งอธบิายน้องกจ็ะยิ่งโกรธ 
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หาเรื่องโวยวายไม่หยุด บ่อยครั้งที่ชายหนุ่มถามตวัเองว่าความบาดหมางนี้

เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ยิ่งนานวนัรอยร้าวกเ็หมอืนจะร้าวลกึขึ้น 

“พี่ขอโทษ วนันี้พี่ไปโรงพยาบาลมา”

“นี่ลกูปวดหวัอกีแล้วหรอื เป็นอะไรมากหรอืเปล่า ไปตรวจแล้วหมอ

ว่ายงัไงบ้าง” 

ปิยะนุชเอื้อมมอืมาแตะศอก ถามโพล่งขึ้น น�้าเสยีงห่วงใยอย่างเหน็

ได้ชดั สิ่งนี้เองที่สร้างความหงุดหงดิให้ทชิาพงศ์ เขาอดคดิไม่ได้ว่าตนเป็น

ส่วนเกนิของครอบครวั 

“เปล่าครบัแม่ ผมแค่แวะไปหาลุงหมอสวสัดิ์เฉยๆ” 

ชื่อของนายแพทย์ประจ�าตวัท�าให้ปิยะนุชหน้าซดีเผอืดยิ่งกว่าเดมิ 

“นี่ลกูไปให้คณุหมอสะกดจติอกีแล้วหรอื แม่สั่งแล้วไงว่าไม่ให้ท�า จ�า

ไม่ได้หรือ” ปิยะนุชเสียงแข็งขึ้นมาทันที ท่าทางเปลี่ยนไปราวกับคนละคน 

สิ่งที่มารดาพร�่าบอกนกัหนาคอืไม่อยากให้รื้อฟื้นความทรงจ�า

“เปล่าครบั ไม่ใช่”

ปิยะนุชถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก 

“จ�าที่แม่เคยขอร้องได้ไหม อนิไม่เหน็ต้องรื้อฟื้นอะไรเลย ชวีติตอน

นี้กด็อียู่แล้ว แค่ลมืความทรงจ�าก่อนอายุแปดขวบ ไม่เหน็ส�าคญัตรงไหน”

“ฮ.ึ..ถ้าดจีรงิจะถูกให้ออกจากราชการงั้นหรอื” ทชิาพงศ์ซึ่งยนืฟังมา

ตั้งแต่ต้นท�าหน้าเบ้ แค่นเสยีงออกจมูก น�้าเสยีงแดกดนั 

ปิยะนุชหนัไปเอด็ “ทดิ ท�าไมพูดกบัพี่เขาอย่างนั้น”

“กม็นัจรงินี่นา”

“แต่พี่ชายลูกไม่ได้ท�าอะไรผดิ”

“ผดิหรอืไม่ผดิผมไม่รู ้แต่ยงัไงตอนนี้เขากเ็ป็นผูต้้องหาคดฆ่ีาคนตาย 

ทุกคนในเชยีงรายกร็ู้กนัทั่ว แม่จะปกป้องเขาไปถงึไหน”

“ทดิ! พูดเกนิไปแล้วนะ เหลอืเกนิจรงิๆ ลูกคนนี้!” 

ปิยะนุชเอด็เสยีงดงั ขณะอนิธรหน้าตงึ ข่มความโกรธ
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“กแ็น่ส.ิ..คนอย่างผมท�าอะไรกผ็ดิ พดูความจรงิกโ็กรธ แม่ไม่เหน็ว่า

ผมเป็นลูกชายเลยด้วยซ�้า ผมไปท�างานดกีว่า อยู่ไปกม็แีต่คนร�าคาญ” 

ร่างสูงยกัไหล่อย่างไม่ยี่หระ พลางเดนิจากไป 

อนิธรเอ่ยขึ้น “นายมงีานอะไรด่วนงั้นหรอื” 

ทชิาพงศ์เบอืนหน้ามาจ้องตากลบั ตอบอย่างหาเรื่องเตม็ที่ “สมัภาษณ์

พนกังานใหม่ นี่กใ็กล้ถงึเวลานดัแล้ว”

“พ่อสั่งให้ท�าหรอื” แต่เดมิหน้าที่รบัคนงานในไร่กาแฟหรอืแม้แต่ส่วน

ของส�านกังาน ชดิชยัเป็นคนจดัการทั้งหมด

“ใช่...เพราะว่าไม่มคีนท�า...” ทชิาพงศ์ย�้าค�า “พี่อนิจะหาเรื่องอะไรอกี 

พูดมาตรงๆ ดกีว่า” 

เสยีงที่โพล่งขึ้นอย่างหาเรื่องท�าเอาอนิธรรบีปฏเิสธ

“พี่กแ็ค่ถาม ท�าไมต้องซเีรยีส”

“ใครจะไปรู้ ก็ปกติเห็นชอบจับผิด ถ้าไม่มีอะไรผมไปก่อน มัวแต่

โอ้เอ้แบบนี้ประเดี๋ยวไม่ทนักาลพอด”ี

ร่างสูงเดนิอาดๆ ไปขึ้นรถที่จอดอยู่ ก่อนสตาร์ตเครื่องแล้วกระชาก 

ออกไป ปิยะนุชมองตาม รวมถงึอนิธรที่ขมวดคิ้ว เขาหนัมาหามารดา

“ผมไม่ยกัรู้ว่าทดิกลบัมาสนใจงานในไร่แล้ว”

“เมื่อก่อนกไ็ม่สนหรอก แต่แม่ได้ยนิมาว่าวนันี้มผีู้หญงิมาสมคัรงาน

ห้าคน หน้าตาสวยเสยีด้วย” ปิยะนุชเอ่ยอย่างหนกัใจ หลายปีที่ครอบครวั

ต้องคอยตามแก้ปัญหาที่ลูกชายคนเล็กเป็นผู้ก่อ อย่างครั้งล่าสุดเรื่องถึง

ต�ารวจจนพ่อเลี้ยงนฤมติรต้องวิ่งเต้นเพื่อเคลยีร์

“เพราะแบบนี้เอง ถงึได้กระตอืรอืร้นนกั” 

อนิธรพูดพร้อมกบัถอนหายใจ

ปิยะนุชเอื้อมมอืมาแตะแขนอนิธร “ถ้าอนิพอมเีวลา ช่วยแวะไปดูที่

ส�านักงานได้ไหม แม่ไม่สบายใจเลย กลัวทิดจะก่อเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นมา

อกี”
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ชื่อเสียงของทิชาพงศ์ไม่ดีนัก โดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับผู้หญิง นั่นก็

เพราะเขาเป็นคนมอืไว คนงานสาวหลายต่อหลายคนต่างมาร้องเรยีนว่าถูก

นายจ้างลวนลาม ไหนจะแอบจบัก้น บ้างกแ็อบหอม ไม่นบัการเกี้ยวพาราส ี

หลายรายหนกัเข้าจนถงึกบัไล่ปลุกปล�้า ตอนนี้ทชิาพงศ์มคีดคีวามตดิตวัเรื่อง

นี้หลายคดดี้วยกนั 

“แต่นี่มนักลางวนัแสกๆ นะครบั ทดิคงไม่กล้าหรอกมั้ง”

“น้องชายลูกเหมือนคนอื่นที่ไหน ช่วยหน่อยเถอะ แวะไปดูหน่อย  

ถ้าไม่มอีะไรเสรจ็แล้วค่อยไปหาคุณพ่อกย็งัไม่สาย”

“ครับแม่ แต่ถ้าทิดอาละวาดขึ้นมา ผมไม่รู้ด้วยนะ แม่ก็รู้ว่าเขา 

ไม่ชอบขี้หน้าผม ขนืไปเป็นก้างจะยิ่งทะเลาะกนั”

“เอาน่า ถ้ามอีะไรแม่รบัผดิชอบเอง ถ้าทดิเหน็ลกู คงไม่กลา้ท�าอะไร

ผลผีลามตามใจตวัเองแน่”

“ครบั ผมจะพยายาม แต่ไม่รู้ว่าทดิจะยอมฟังบ้างหรอืเปล่า”

“ถอืเสยีว่าช่วยน้อง”

อนิธรจ�าต้องพยกัหน้า แม้ว่าลกึๆ แล้วทชิาพงศ์จะไม่คดิว่าเขาเป็นพี่

กต็าม แต่ในเมื่อมารดาขอร้องกจ็�าเป็นต้องท�า เขาไดแ้ต่ภาวนาขอให้ไม่เกดิ

เรื่องยุ่งยากตามมาจนท�าให้ครอบครวัต้องกลุ้มอกีกพ็อ



๑
พนักงานใหม่

ชายหนุ่มขึ้นห้อง เพื่อเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนส�าหรับ
ท�างานในไร่ และไม่ลืมหยิบหมวกติดมือไปด้วย แม้จะไม่อยากเป็นหนัง

หน้าไฟ แต่สุดท้ายกป็ฏเิสธมารดาไม่ได้อกีเช่นเคย 

ที่ผ่านมาน้องชายสร้างปัญหาให้แก่ครอบครวันบัครั้งไม่ถ้วน อย่างล่า

สุดทชิาพงศ์ท�าร้ายร่างกายคู่ขาจนเข้าโรงพยาบาล บดิาต้องทุ่มเงนิเป็นแสน

เพื่อขอให้เจ้าทุกข์ไม่เอาเรื่อง ครั้งนี้ก็เช่นกัน พอได้ยินว่าทิชาพงศ์มีนัด

สัมภาษณ์งาน อินธรก็แทบจะเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทันทีที่เปลี่ยนเสื้อ

เสรจ็กใ็ห้คนขบัรถกอล์ฟไปส่งที่ส�านกังานทนัท ี

ไร่อนิทรทีองแห่งนี้กว้างมาก ไร่กาแฟอยูบ่นเขา บนพื้นที่สงูกว่าระดบั

น�้าทะเล อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี อณุหภมูเิหมาะกบัการปลกูกาแฟและ

พืชเมืองหนาว คนงานมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นชาวเขาที่ท�างานตั้งแต่

รุน่พ่อ เมื่อกจิการมั่นคง บดิากส็ร้างโรงงานแปรรปูกาแฟขึ้นบนเขา ภายใน

โรงงานมีทุกอย่างพร้อมนับตั้งแต่การคัดแยกผลผลิต การตากกาแฟ การ

เกบ็เพื่อบ่ม การคั่ว แพก็ถงุเพื่อส่งออก ส่วนสหกรณ์อยูต่ดิกบัส�านกังานซึ่ง
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ใกล้บ้าน การเดินทางไปพื้นที่ส่วนต่างๆ มักจะใช้รถกอล์ฟเพื่อประหยัด

พลังงาน แต่ถ้าขึ้นเขา อินธรมักจะเลือกรถโฟร์วีลหรือรถจี๊ปที่มีแรงขับ

เคลื่อนสูงกว่าและเหมาะกบัพื้นที่สูงชนั ชายหนุ่มมองไปรอบๆ เหน็คนงาน

ไร่จ�านวนหนึ่งนั่งรถลงมาจากบนเขาเพื่อพักเที่ยง ทันทีที่จอดรถด้านหน้า

ส�านกังาน เสยีงเอะอะโวยวายกด็งัออกมา

“ถ้าคดิจะมั่วแบบนี้ ไม่ประกาศไปเลยล่ะว่ารบัแต่คนสวย หุ่นด”ี

หญงิสาวที่เพิ่งออกมาหน้างอง�้า ทั้งคูอ่ายรุาวยี่สบิปลาย แต่งตวัด้วย

สูทแบบท�างานและกระโปรงคลุมเข่า ต่างเดนิกระแทกส้นออกมา 

“ใช่ เจ้าของที่นี่ชกีอชะมดั แค่อ้าปากกเ็หน็ลิ้นไก่ว่าอยากเอาพนกังาน

ท�าเมยี”

อนิธรหน้าชา รู้ดวี่าคนที่ถูกพูดถงึคอืทชิาพงศ์ จุดอ่อนของน้องชาย

คอืไม่รู้จกัควบคุมตนเอง พนกังานสาวๆ ที่หน้าตาดกีถ็อืว่าเป็นขนมหวาน 

ที่จะเคี้ยวเล่นเมื่อไหร่กไ็ด้ 

พนกังานออฟฟิศอกีคนเดนิออกมาพอด ีอนิธรถามขึ้น

“นี่มนัเกดิอะไรขึ้นคุณชบา”

“คุณสองคนนี้ไม่พอใจคุณทิดค่ะ บอกว่าสัมภาษณ์งานไม่ยุติธรรม 

เพราะไม่สนใจประสบการณ์ แต่สนใจแค่สดัส่วน” 

อนิธรหน้าชาอกีรอบ มองสองสาว พวกหลอ่นคงจ�าไดว้า่เขาเป็นใคร

“หรอืไม่จรงิคะ มอีย่างที่ไหน ฉนัสองคนยงัไม่ทนัพดูอะไรกเ็อ่ยปาก

ไล่แล้ว อย่างนี้ไม่บอกแต่แรกว่าให้นุ่งบกินิมีาสมัภาษณ์จะได้จบๆ”

อนิธรถอนหายใจ เขาเคยเตอืนน้องชายหลายครั้งแต่อกีฝ่ายไม่สนใจ 

“ใจเยน็ๆ ครบัคุณ มอีะไรค่อยๆ พูดกนั”

“ไม่เย็นแล้วค่ะ บอกตรงๆ นะ ฉันผิดหวังมาก ไอ้เราก็เห็นว่าไร่

อินทรีทองรับสมัครพนักงาน ที่ไหนได้ มีจุดประสงค์อื่นแอบแฝง ทุเรศ

ที่สุด”

“แต่คณุคะ ไร่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะ เราเปิดรบัสมคัรงานเพราะ
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อยากได้คนมาร่วมงานจรงิๆ”

“แต่ที่ฉนัเหน็ไม่ได้เป็นแบบนั้น ไม่รูล้ะ ฉนัจะป่าวประกาศให้ทั่วเลย 

คนทั้งจงัหวดัจะไม่ได้หลงมาสมคัรเก้ออกี เสยีเวลาชะมดั”

ชบาจะท้วงแต่สองสาวสะบดัหน้าหน ีเดนิจ�้าไปยงัรถแลว้ขบักระชาก

ออกไป 

อินธรส่ายหน้า หันมาหาพนักงานสาว “ช่างเถอะ พูดตอนนี้ก็เปล่า

ประโยชน์”

“แต่ชื่อเสยีงเราเสยีหายนะคะคุณอนิ”

“แล้วจะท�าอะไรได้ มนักจ็รงิอย่างเขาบอก ทดิอยู่ไหน รู้บ้างไหมว่า

ท�าให้วุ่นวายขนาดไหน”

“ในห้องประชุมค่ะ ก�าลงัเซน็สญัญา เหน็บอกว่าได้คนที่ถูกใจแล้ว”

“ท่าทางเป็นยงัไงบ้าง” 

“สวย...แต่อย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะ คนหนึ่งดูไม่สู้งาน อีกคนหนึ่งวุฒิ

การศกึษาไม่ถงึด้วยซ�้า แถมยงั...” 

ชบายื่นแฟ้มมาให้ ต�าแหน่งที่ทิชาพงศ์เพิ่งรับคือผู้ช่วยของชิดชัย

นั่นเอง ส่วนอกีคนเป็นแผนกบญัช ีแต่จากประสบการณ์ที่ปรากฏอยูใ่นแฟ้ม 

ทั้งสองไม่มคีุณสมบตันิี้เลยแม้แต่น้อย

“พูดมาตรงๆ เถอะ ผมรบัได้”

“ท่าทางเหมอืนเดก็นั่งบาร์ค่ะ ส่วนคนแรกไม่หวอืหวามากแต่ดเูหมอืน

พวกจบใหม่ อายุจะถงึยี่สบิห้าหรอืยงักไ็ม่รู้”

“ทดิคดิอะไรของเขานะ ท�าเหมอืนเดก็เล่นขายของ รบัคนเข้ามามั่วๆ 

เดี๋ยวกต็้องมาตามแก้ปัญหากนัอกี”

“คุณชิดชัยพยายามท้วงแล้วค่ะ แต่ขัดคุณทิดไม่ได้ ทะเลาะกันอยู่

พกัใหญ่เลยค่ะ”

“ลุงชดิอยู่ที่ไหน”

“ยงัอยู่ในห้องประชุมค่ะ”
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อินธรเดินเข้าไปห้องประชุม สวนกับทิชาพงศ์ที่ผลักประตูออกมา

พร้อมกบัพนกังานใหม่ ชายหนุม่กวาดตามอง ทั้งคูถ่อืเอกสารสญัญาอยูใ่น

มือ นั่นหมายความว่าเขาคงคัดค้านอะไรไม่ได้อีกแล้ว ชิดชัยเดินตามมา 

หน้าเจื่อนสนทิ

“คุณอนิกม็าด้วยหรอืครบั”

“ครบั ทุกอย่างเรยีบร้อยแล้วหรอื”

“เอ่อ...ครบั คณุทดิสมัภาษณ์แล้วกใ็ห้เซน็สญัญาเสรจ็แล้ว พรุง่นี้เริ่ม

งาน ผมขอแนะน�าให้รู้จกันะครบั นี่ ธนพร ชื่อเล่น ฝน ต�าแหน่งพนกังาน

บญัช ีส่วนนี่ ราชาวด ีชื่อเล่นว่ายปิซ ีเธอจะมาท�างานเป็นผู้ช่วยของผม”

ผู้หญงิที่ชื่อฝนนั้นนุง่กระโปรงสั้นกดุชนดิที่เปิดมากกว่าปิด แถมท่อน

บนยังเป็นเสื้อสายเดี่ยวสีขาวแนบเนื้อ แม้จะมีเสื้อคลุมด้านนอกอยู่ แต่

หน้าอกหน้าใจที่ล้นทะลักดูแล้วช่างน่าหวาดเสียว คนนี้เองที่ชบาพูดถึงว่า

แต่งตวัหวอืหวาเหมอืนเดก็นั่งดรงิก์

“ยนิดทีี่ได้รูจ้กันะคะเถ้าแก่ หนชูื่อฝนค่ะ ฝากเนื้อฝากตวัด้วยนะคะ”

อนิธรหน้าบอกบญุไม่รบั ไม่ยื่นมอืออกไปสมัผสัแต่กวาดตามองจาก

หวัจดเท้าแทน นอกจากท่าทางเปรี้ยวจนเขด็ฟันแล้ว ธนพรยงัเหมอืนเดก็ที่

ต้องการหาล�าไพ่พิเศษด้วยการเป็นเมียใครสักคนมากกว่า เขาหันไปทาง

หญงิสาวอกีคนที่เรยีบร้อยกว่า หล่อนสวมสูทแบบกางเกง รูปร่างสงู อกีฝ่าย

ประนมมอืไหว้ อนิธรพยกัหน้าอย่างเสยีไม่ได้

“ฉนัชื่อราชาวดคี่ะ”

ชายหนุม่ประเมนิคนตรงหน้า หล่อนสวย หุน่นางแบบ ทั้งใบหน้ารูป

ไข่ชวนมอง ผมยาวรวบเป็นหางม้า นยัน์ตากลมโตและแพขนตางอนยาวเป็น

แพโดยไม่ต้องพึ่งมาสคารา แต่ท่าทางที่จ้องกลบันี่สทิี่ท�าให้หวัเสยี 

“หวังว่าคุณสองคนจะตั้งใจท�างาน เพราะไร่อินทรีทองของเราจะ 

ไม่ยอมเกบ็พนกังานที่เอาแต่เดนิกรดีกรายเอาไว้เดด็ขาด”

“พี่อินก�าลังดูถูกคนของผมอยู่นะ อะไรกัน แค่วันแรกก็ขู่กันแล้ว
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หรอื” ทชิาพงศ์ขึ้นเสยีง สหีน้าพร้อมหาเรื่องเตม็ที่

“พี่แค่ก�าลงัปฐมนเิทศพนกังานใหม่ต่างหาก ไร่เราเป็นอนัดบัหนึ่งของ

จังหวัด เราต้องการคนที่ตั้งใจท�างานจริงๆ ถ้าทั้งสองคนแน่ใจว่ามาด้วย 

จุดประสงค์นี้กไ็ม่เหน็ต้องกลวั จรงิไหม”

สาวอวบอัดหลุบตาลง แอบปรายตาไปยังทิชาพงศ์แบบขอตัวช่วย  

มเีพยีงราชาวดทีี่ยิ้มเยน็ๆ 

“แน่นอนค่ะ ฉันมาเพราะอยากท�างาน ได้ยินว่าไร่อินทรีทองก�าลัง

วางแผนจะเปิดตลาดพชืเมอืงหนาว พวกลูกพลบั สตรอว์เบอร์ร ีฉนัเคยมี

ประสบการณ์ท�างานที่สวน...มาก่อน หวงัว่าจะช่วยงานได้”

ชื่อที่หญงิสาวเพิ่งพดูถงึนั้นคอืสวนที่มชีื่อเสยีงในต่างประเทศ อนิธร

ขมวดคิ้วอย่างประหลาดใจ

“นี่คุณเคยท�างานที่นั่นงั้นหรือ” อคติท�าให้อดปรามาสไม่ได้ ผู้หญิง

ตรงหน้าดูเหมอืนนางแบบมากกว่า

“ใช่ค่ะ ฉันอยู่ที่นั่นสองปี ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ฉันขอตัวก่อนนะคะ  

จะต้องรบีไปเกบ็ของที่บ้าน”

อนิธรเลกิคิ้วอย่างประหลาดใจ ก่อนหนัไปหาชดิชยั 

“คือผมอนุญาตให้ราชาวดีมาอยู่ที่ตึกพนักงานน่ะครับ เธอต้องเริ่ม

งานแต่เช้า เดนิทางไปมาคงไม่สะดวกเท่าไหร่ ผมเองกต็้องการผู้ช่วย” 

ทุกวนัชดิชยัจะมาเริ่มงานตั้งแต่ตห้ีา เขารบัหน้าที่ดแูลความเรยีบร้อย

ทั้งหมดในไร่ ก่อนจะไปเริ่มท�างานในส�านกังานหลงัเก้าโมง ตกึที่ชดิชยัพูด

ถงึอยูห่่างจากบ้านเขาไปเพยีงไม่กี่ร้อยเมตร ตกึแบ่งออกเป็นสองฝ่ังคอืหญงิ

กบัชาย 

“นี่คุณจะมาพกัที่ไร่อนิทรทีองงั้นหรอื” 

“ใช่ค่ะ เพื่อความคล่องตัวในการท�างาน คุณอินธรคงไม่ว่าอะไรใช่

ไหมคะ”

“แต่บ้านพกัของเราอาจจะไม่เหมาะกบัคุณ” ชายหนุ่มปรามาส
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“ฉนักนิง่ายอยู่ง่าย ขอแค่มเีตยีง หมอน มุ้ง แค่นี้กพ็อแล้ว”

“แต่เราเป็นห้องพักรวม ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนห้องพักในเมือง 

คุณจะอยู่ได้หรอื” 

ผู้หญิงตรงหน้าดูบอบบาง ผิวกายละเอียดเหมือนคนไม่เคยท�างาน

หนกั อนิธรยงันกึภาพหญงิสาวท�างานในไร่ไม่ออกเลย 

ชดิชยัเอ่ยขึ้นแทน

“บงัเอญิมหี้องเดี่ยวว่าง รองหวัหน้าคนงานเพิ่งออกไป ผมให้เธอไป

พกัห้องนั้น ห้องเลก็หน่อยแต่พกัคนเดยีว”

อนิธรอึ้งกว่าเดมิเมื่อรูท้ี่พกัของหญงิสาว เพราะอะไรหล่อนถงึยนืยนั

จะพกัในไร่ขณะที่พนกังานส่วนใหญ่ชอบพกัในเมอืงและไปเช้าเยน็กลบั 

“พี่อนิจะซกัอกีนานไหม ผมเมื่อยแล้วนะ ถ้าไม่พอใจอะไรละก ็เข้าไป

เปิดห้องประชุมแล้วถามให้พอใจเลยเป็นไง” ทชิาพงศ์ซึ่งยนืฟังอยู่โพล่งขึ้น

“จะหงุดหงิดท�าไม พี่ก็แค่ถาม ต่อไปคุณสองคนนี้เขาก็ต้องมาเป็น

พนกังานของเรา คุยกนัให้เข้าใจตั้งแต่วนัแรกไม่ดกีว่าหรอื”

“ถ้าถามเฉยๆ ผมไม่ว่าหรอก แต่นี่จงใจจบัผดิทกุจดุเหมอืนกลวัเขา

จะมาปล้นเรางั้นละ แค่นี้น้องทั้งสองคนกเ็กรง็จะแย่อยูแ่ล้ว ถ้าหมดธรุะแล้ว 

ผมจะรบีไปส่งน้องสองคนนี้ที่ตลาด”

“เอาเถอะๆ พี่ไม่ถามแล้ว นายอยากท�าอะไรกท็�าเถอะ”

“งั้นกด็.ี.. เราไปกนัเถอะครบัน้องฝน น้องยปิ เดี๋ยวผมขออาสาเป็น

เจ้ามอืเลี้ยง อยากกนิอะไรบอกผมมาได้เลย”

“ฝนอยากกนิหมูกระทะค่ะคุณทดิ”

“ได้เลยครบั ผมรู้จกัหมูกระทะร้านอร่อยในตลาด เราไปนั่งที่นั่นกนั

เถอะครบั จะได้ฉลองที่คุณสองคนได้งานใหม่”

อินธรขับรถโฟร์วีลออกไปที่ไร่ตั้งแต่เช้าตรู่ กิจวัตรประจ�าวันคือคุม 
คนงานในไร่กาแฟ รายได้หลักของไร่อินทรีทองมาจากการปลูกกาแฟ ซึ่ง
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ปัจจบุนัถอืเป็นพชืการเกษตรส�าคญัของจงัหวดั และท�ารายได้ส่งออกสงูเป็น

อันดับต้นๆ แต่สิ่งส�าคัญที่ท�าให้กาแฟจากไร่อินทรีทองขายดีและเป็นที่

ตอ้งการของตลาดนั่นกเ็พราะคณุภาพของเมลด็กาแฟที่ปลกูได้ทดัเทยีมกบั

กาแฟจากแหล่งชั้นน�าของโลก

คนงานมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นชาวเขาจึงคุ้นเคยกับพื้นที่ภูเขา

สงูอยูแ่ลว้ ในอดตีพื้นที่บนดอยมกัจะใช้ส�าหรบัการท�าไร่เลื่อนลอยและการ

ปลกูฝ่ิน แต่หลงัจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที่เก้าพระราชทาน

เมลด็พนัธุก์าแฟที่มคีณุภาพด ีให้ผลผลติสงู ชาวเขาส่วนหนึ่งจงึหนัมาปลกู

กาแฟ 

ช่วงแรกมปัีญหาเรื่องตลาดจงึท�าให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเลกิปลกูและเผา

ต้นกาแฟทิ้ง แต่เมื่อพ่อเลี้ยงนฤมติรมาบุกเบกิการท�าไร่ เขากช็่วยหาตลาด

มารองรับผลผลิต เขาระดมนักวิชาการที่มีความรู้เกี่ยวกับต้นกาแฟมาให้

ความรู้แก่ชาวบ้าน เพื่อให้ทุกคนรู้จักการดูแลพืชชนิดนี้ดีขึ้น ทั้งการดูแล 

ระยะเวลาการปลูก จนถงึระยะเกบ็เกี่ยวผลผลติ 

เมลด็กาแฟที่ไร่แห่งนี้เกบ็ด้วยมอืไม่ใช่เครื่องจกัร ดงันั้นคนงานที่เกบ็

กาแฟจะต้องมปีระสบการณ์ถงึจะเกบ็ผลกาแฟที่สุกพอด ีหลงัจากนั้นเมลด็

กาแฟจะถกูน�ามากะเทาะเปลอืกภายในยี่สบิสี่ชั่วโมง กาแฟนี้จะเรยีกว่ากาแฟ

กะลา และท�าการหมกัสามวนั หลงัจากนั้นจะตากแดดเจด็ถงึแปดวนั เมื่อ

กาแฟมรีะดบัความชื้นที่เหมาะสมกน็�าไปใส่กระสอบบ่มอกีเจด็ถงึแปดเดอืน 

ระยะเวลานี้จะท�าให้กาแฟมคีณุภาพดทีี่สดุ ก่อนที่จะน�าไปคั่วจะต้องน�าเมลด็

กาแฟไปสีเพื่อขอดเปลือกออกกลายเป็นกาแฟสาร หลังจากนั้นจะถูกคัด

ขนาดด้วยเครื่องจกัร คดัด้วยมอืซ�้าอกีครั้งเพื่อความถูกต้อง กาแฟถูกคั่ว

อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของไร่ และบรรจุใส่ถุงฟอยล์สี่ชั้นที่มีวาล์ว

ระบายอากาศ ก่อนส่งถงึมอืผู้บรโิภค ท�าให้ได้กาแฟมคีุณภาพดเียี่ยม

ทุกวันคนงานจะดูต้นกาแฟโดยมีหัวหน้าคนงานคอยก�ากับอีกชั้น 

ภาพที่เห็นจนชินตาคือเหล่าคนงานสะพายตะกร้าไว้ที่ไหล่ เดินตรวจดูต้น
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กาแฟในแต่ละแถวเพื่อและเล็มกิ่ง ตรวจดูวัชพืชรวมถึงโรคของต้นกาแฟ

เพื่อแก้ไขได้อย่างทนัท่วงท ีแต่วนันี้สดุปลายสายตากลบัมใีครบางคนยนือยู่

ด้วย เมื่ออนิธรเดนิมาถงึ ชดิชยักเ็ดนิมาทกั แม้จะอายุมากแล้วแต่พ่อบ้าน

มาถงึไร่ตั้งแต่ก่อนตหี้าทุกวนั

“มาแต่เช้าเลยนะครบัคุณอนิ” 

ชายหนุ่มพยักหน้า ช�าเลืองมองหญิงสาวที่ยืนอยู่กับเหล่าคนงาน

ราวกับจะถามว่าราชาวดีมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ ผลก็คือสีหน้าแต้มยิ้มพร้อม 

ค�าบอกเล่าที่ว่า

“มาตั้งแต่ตหี้าแล้วครบั ท่าทางขยนัใช้ได้เลยคนนี้” 

อนิธรท�าหน้าเบ้ เขามอีคตกิบัหญงิสาวเพราะการเผชญิหน้าเมื่อวาน

นี้ “วนัแรก คงอยากท�างานเอาหน้ามากกว่ามั้ง”

“คงต้องดูกนัยาวๆ ครบั แต่ผมว่าคนนี้หน่วยก้านด ี ไม่เหมอืนฝน 

เห็นคนงานพูดกันว่าเมื่อคืนนี้เมาโวยวายอยู่บ้านคุณทิดนู่น ป่านนี้คงยัง 

ไม่ตื่น”

ไร่อินทรีทองแม้จะกว้างขวาง แต่ความเคลื่อนไหวทุกอย่างมักรู้กัน

ทั่ว โดยเฉพาะกิตติศัพท์ความเจ้าชู้ของทิชาพงศ์ที่มักจะพาผู้หญิงไปนอน

ค้างที่บ้านพกัส่วนตวัตรงตนีดอย เขาดื่มเหล้าหนกั หิ้วผู้หญงิมานอนด้วย

ไม่ซ�้าหน้า คนงานที่พกัอยูใ่กล้ๆ จะต้องได้ยนิเสยีงเมาอาละวาดอยู่บ่อยครั้ง

“พนนักนัไหมลุงชดิ ผมว่าท�างานได้ไม่เกนิอาทติย์กต็้องขอลาออก”

“คุณอนิมั่นใจอย่างนั้นเลยหรอืครบั” ชดิชยัเลกิคิ้ว

“ใช่ ไร่เรางานหนกั ไหนจะไม่สะดวกสบาย คนเคยท�างานเมอืงนอก

อยู่ที่นี่ได้ถงึเดอืนกแ็ปลกแล้ว”

“แต่ผมว่าหนูยิปดูสู้งานอยู่นะครับ เห็นลุยตั้งแต่มาถึงแล้ว ช่างซัก

ช่างถาม ดูเอาใจใส่ด”ี

“แสร้งท�ามากกว่ามั้ง”

ชดิชยัขมวดคิ้ว นบัตั้งแต่ท�างานกบัอนิธรมา เขาไม่เคยเหน็ชายหนุ่ม
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มอีคตติ่อใครมาก่อน 

เมื่อคนืนี้อนิธรขอเอกสารสมคัรงานของราชาวดมีาอ่านอย่างละเอยีด 

ยิ่งอ่านข้อมูลกย็ิ่งเกดิความสงสยั สวนผลไม้ที่ญี่ปุ่นซึ่งหญงิสาวเคยท�างาน

มชีื่อเสยีงระดบัโลก เงนิเดอืนที่ได้รบัสูงกว่าที่นี่สามเท่า แถมสวสัดกิารกด็ี

กว่าด้วย แต่เพราะอะไรหล่อนถึงยอมย้ายมาล�าบากที่ไร่ซึ่งความเจริญยัง 

เข้ามาไม่ถงึ 

“แถมยงัสวยเกนิไปด้วยใช่ไหมครบั”

“ไม่เหน็สวยตรงไหน หน้าตากง็ั้นๆ” 

ชายหนุ่มโต้ไปแกนๆ ทั้งที่จรงิแล้วราชาวดนี่ารกัชวนมองอยู่ไม่น้อย 

นับตั้งแต่เขาจอดรถก็มองเห็นผู้ช่วยพ่อบ้านโดดเด่นมาแต่ไกล ผิวขาวจัด

ของราชาวดีราวกับมีสปอตไลต์ส่วนตัว ด้วยรูปร่างที่สูงเพรียวจึงสะดุดตา

ไม่น้อย

“แต่หนุม่ๆ ในไร่คงไม่คดิแบบนั้นแน่ เมื่อเช้าไอ้แหวนกบัพรรคพวก

รุน่เดยีวกนัสี่ห้าคนผลดักนัเข้าไปป้อหนยูปิ แต่ไม่ทนัไรกโ็ดนเธอไล่ตะเพดิ

ให้ไปท�างาน หน้าหงายไปตามๆ กนัเลยครบั”

แหวนคือลูกชายของผู้คุมคนงานที่ขึ้นชื่อว่าเจ้าชู้พอๆ กับทิชาพงศ์

เลยทเีดยีว แต่เพราะเกรงใจอนิธรจงึไม่กล้าท�าอะไรออกนอกหน้า

“ดุอย่างนั้นเลย? หรอืว่ามทีี่หมายอื่นที่สูงกว่า”

ชิดชัยขมวดคิ้ว เขาจับได้ถึงความไม่พอใจในน�้าเสียง นับตั้งแต่

ท�างานด้วยกนัมาอนิธรไม่เคยตั้งแง่กบัใครมาก่อน แต่ครั้งนี้เมื่อพูดถงึกโ็ต้

กลบัมา

“นี่คุณอนิคดิว่าเธอจะเข้ามาสบืความลบัไร่เราหรอืครบั”

“แล้วลุงไม่สงสยับ้างหรอื”

ไร่กาแฟใหญ่ในจงัหวดันี้มด้ีวยกนัสองแห่ง ไร่อนิทรทีองของพ่อเลี้ยง

นฤมติรกบัไร่พฤกษาของพ่อเลี้ยงพเิชษฐ์ ทั้งสองเป็นไม้เบื่อไม้เมากนัมานาน 

สองไร่ปลกูกาแฟแต่กลบัไม่มอีะไรเหมอืนกนัเลยแม้แต่น้อย พ่อเลี้ยงนฤมติร 
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เป็นเจ้านายที่รักและดูแลลูกน้อง แต่พ่อเลี้ยงพิเชษฐ์นั้นขึ้นชื่อว่าเคี่ยว  

เอาเปรียบคนงาน กดค่าแรง ที่ผ่านมาไร่พฤกษาพยายามขอซื้อที่ดินของ 

ไร่อนิทรทีองที่ตั้งอยู่ตดิชายแดน แต่พ่อเลี้ยงนฤมติรไม่ยอมขาย 

“แต่จากประวตั ิ ผมยงัไม่เหน็ว่าเธอจะเกี่ยวอะไรกบัพ่อเลี้ยงพเิชษฐ์

เลยนะครบั”

“คนจะมาสบืความลบั คงไม่ยอมเผยไต๋ให้เราเหน็ง่ายๆ หรอก แต่

ผมอยากให้ลุงชดิจบัตาดูพนกังานใหม่ของเราให้ดีๆ  อกีไม่นานคงต้องเผย

พริุธอะไรออกมาให้เหน็บ้าง”

“ถ้าระแวงท�าไมคุณอนิไม่ตามดูเธอเองล่ะครบั”

“ผมเป็นนายจ้าง ท�าแบบนั้นคงไม่สะดวก ผมไม่อยากให้คนคิดว่า

ผมเป็นพวกสมภารชอบกนิไก่วดั” 

สิ่งที่อนิธรระวงัตวัอยู่เสมอคอืการใกล้ชดิคนงานผู้หญงิ นั่นกเ็พราะ

กติตศิพัท์ของทชิาพงศ์ท�าให้เขาไม่อยากให้คนอื่นเหมารวมว่าพี่กบัน้องนสิยั

เหมอืนกนั

“แล้วกต้็องให้คนแก่อย่างผมออกโรง เดี๋ยวเดก็ๆ มนัจะหาว่าผมเป็น

เฒ่าหวังูบ้างปะไร”

“ลุงชดิยงัไม่แก่อย่างนั้นสกัหน่อย แค่สอดส่องตามประสาหวัหน้า”

“ไม่แก่ยงัไงไหวครบั อกีไม่กี่เดอืนกจ็ะหกสบิแล้ว”

“หา...นี่ลุงชดิจะหกสบิแล้วหรอื”

“ครบั คณุอนิอาจจะลมืไปว่าผมท�างานกบัพ่อเลี้ยงมาตั้งแต่รุน่บกุเบกิ 

สมยันั้นไร่กาแฟยงัเลก็ๆ”

“ถ้างั้นลุงกร็ู้ว่าท�าไมพ่อถงึไม่ถูกกบัพ่อเลี้ยงพเิชษฐ์” 

ความขดัแย้งระหว่างสองไร่เกดิขึ้นตั้งแต่สมยัอนิธรยงัเป็นต�ารวจ เขา

จงึไม่เคยเอ่ยถามเรื่องนี้ แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทางไร่พฤกษากเ็คยมคีวาม

ขดัแย้งกบัไร่อนิทรทีองหลายครั้ง แต่ครั้งนี้ปัญหาคอืเรื่องที่ดนิ ซึ่งพอ่เลี้ยง

พเิชษฐ์ส่งคนมาเจรจาขอซื้อ 
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“พ่อเลี้ยงไม่อยากสุงสิงกับคนไร่นั้น เพราะไม่อยากพัวพันกับเรื่อง 

ผดิกฎหมาย”

ชดิชยัหมายถงึยาเสพตดิ การลกัลอบตดัไม้ท�าลายป่า ค้าสตัว์ป่าแบบ

ผดิกฎหมาย รวมถงึการล่องไม้ลงมาขายและการค้าอาวุธ

“นกัธรุกจิหลายคนกเ็อาการค้ามาบงัหน้า แต่กจิการที่แท้จรงิอยูใ่ต้ดนิ 

พ่อเลี้ยงพเิชษฐ์นี่แกขึ้นชื่อว่าครบครบั อะไรที่ผดิกฎหมายแกท�าหมด ทั้งไม้

เถื่อน ยาเสพตดิ บ่อนพนนั ผมเคยได้ยนิว่าแกขายอาวุธเถื่อนด้วย”

“เพราะอย่างนี้เอง พ่อถงึไม่ยอมขายที่” 

เมื่อสองอาทติย์ก่อนพ่อเลี้ยงพเิชษฐ์มาเจรจาขอซื้อที่ดนิอกีครั้ง แต่

บดิาปฏเิสธไป

“ครบั อาข่ากบัอาเจง็ด้วย สองพ่อลกูกค้็านหวัชนฝา ถ้าที่ดนิถกูขาย 

พวกนั้นกค็งต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น”

อาข่าคอืหวัหน้าชาวเขาซึ่งสนทิสนมกบัพ่อเลี้ยงนฤมติร พวกเขาเป็น

คนงานชุดแรกๆ ที่พ่อเลี้ยงชกัชวนมาท�าไร่กาแฟด้วยกนั หลงัจากอาข่ามา

ท�างานกช็กัชวนญาตพิี่น้องมาท�าไร่ด้วยกนั แม้ว่าตอนนี้จะมกีารแบ่งต�าแหน่ง

กัน แต่ลึกๆ ลงไปแล้วกิจการของไร่อินทรีทองก็ยังอยู่กันแบบครอบครัว 

ทุกคนต่างมหีุ้นในธุรกจิ เมื่อพ่อเลี้ยงได้ก�าไรกม็กีารปันส่วนแบ่งนี้เข้าไปใน

ชุมชน รวมถงึมกีารจดัตั้งมลูนธิเิพื่อดแูล นอกจากนั้นยงัมกีารให้ทนุเดก็ชาว

เขาซึ่งเป็นลูกของคนงานให้ได้มโีอกาสมกีารศกึษาสูงๆ อกีด้วย 

“พกันี้ผมไม่ค่อยเหน็อาข่าลงมาที่ไร่เลย ไม่รู้เป็นยงัไงบ้าง”

“เหน็ว่าไม่สบาย ความดนัขึ้น แถมยงัมปัีญหาเรื่องถงุลมโป่งพองด้วย 

แค่เดนินดิหน่อยกห็อบแล้ว ผมกเ็ลยให้แกพกัรกัษาตวัอยู่ที่บ้าน”

“เป็นอะไรมากหรอืเปล่า ต้องพาลงมาหาหมอในเมอืงไหม”

“เหน็วา่หอบหนกัอยู่ครบั ต้องตามพยาบาลขึ้นไปพน่ยาให้วนัเวน้วนั 

แต่ผมให้คนไปรบัหมอขึ้นไปดอูาการแล้ว ถ้าไม่ไหวจรงิๆ คณุหมอคงบอก”

“เอาไว้มะรืนนี้ถ้าผมมีเวลาว่าง ผมจะแวะขึ้นไปเยี่ยมแกที่หมู่บ้าน 
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สกัหน่อย เผื่อจะช่วยอะไรได้บ้าง”

ชดิชยัยิ้มอย่างดใีจ เอ่ยน�้าเสยีงเรยีบ “คณุอนิขึ้นไปเยี่ยมกด็เีหมอืน

กนั อาข่าคงดใีจมาก เหน็บอกว่ามเีรื่องอยากคุยกบัคุณอนิเยอะทเีดยีว”

อนิธรเดนิเคยีงกบัชดิชยัเพื่อตรวจดกูารท�างานของคนงานในไร่กาแฟ 
ทั้งสองชะงกัตอนที่เสยีงตะโกนโหวกเหวกโวยวายดงัขึ้น เมื่อเขามองไปกพ็บ

ว่าคนงานก�าลงัแบกคนงานคนหนึ่งออกมาจากไร่กาแฟ หน้าตาตื่น

“เกดิอะไรขึ้น”

“คนงานโดนงูกดัครบัคุณอนิ!”

คนงานวางร่างของชายหนุม่คนหนึ่งลงบนพื้น เจ้าตวัร้องครวญคราง

ด้วยความเจ็บปวด สีหน้าซีดเผือด เหงื่อกาฬแตกพลั่ก มือกดหน้าแข้ง 

เอาไว้ ผ้าที่พอกมเีลอืดซมึออกมานอกสมุนไพรแบบชาวเขาที่พอกอยู่ 

“งูอะไร เหน็ตวัไหม”

“เหน็ว่างูเห่า ตวัเท่าท่อนแขนเหน็จะได้”

“เราต้องรบีพาคนเจบ็ไปส่งโรงพยาบาล ไปขึ้นรถฉนั เดี๋ยวนี้”

อินธรชี้ให้คนงานอุ้มคนเจ็บไปที่รถ แต่แล้วผู้คุมคนงานซึ่งเป็นพ่อ

ของแหวนกลบัเรยีกเอาไว้

“เดี๋ยวครบัคุณอนิ ถ้าเกดิโดนงูเห่ากดั เรากต็้องเอาเชอืกขนัชะเนาะ

ให้แน่นๆ ก่อน ระยะทางจากนี่ไปถงึโรงพยาบาลตั้งไกลมหีวงัตายกนัพอด”ี

ผู้คุมคนงานหันไปหยิบอุปกรณ์มาเพื่อรดัขา พร้อมกับใช้ไม้เพื่อมัด

เชอืกให้แน่นขึ้น 

“ไม่ได้นะคะ อย่าท�าอย่างนั้น ห้ามเดด็ขาด!”

ราชาวดีนั่นเองที่วิ่งมาหน้าตาตื่น หล่อนทรุดตัวลงข้างๆ เพื่อห้าม 

ขณะที่ผู้คุมคนงานหนัไปจ้องหน้า

“คุณจะรู้อะไร เป็นผู้หญงิ เพิ่งมาใหม่ อย่ายุ่งดกีว่า”

“รู้สิคะ ฉันเคยเรียนวิธีปฐมพยาบาลมา คุณแค่หาไม้มาดามเพื่อ
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ป้องกนัคนเจบ็เคลื่อนไหวบรเิวณนี้เยอะ แต่อย่ารดัแนน่ เพราะไม่อย่างนั้น

ขาข้างนี้อาจจะไม่มีเลือดไปเลี้ยงส่งผลให้มีเนื้อตายได้ เผลอๆ คนป่วย 

จะต้องตดัขา”

“ใครสอนคุณ ชาวเขาเรากใ็ช้เชอืกขนัแน่นๆ กนัทั้งนั้นแม่คุณ ไม่รู้

เรื่องอย่ามายุ่งดกีว่า ไปยนืดูห่างๆ เถอะ” 

คนตรงหน้าโต้ แต่ราชาวดีไม่สน สีหน้าหล่อนเคร่งเครียดเมื่อเห็น 

คนงานก�าลงัพอกสมุนไพรลงไปบนแผลเพิ่ม

“สมุนไพรนั่นกต็้องล้างออกด้วยค่ะ เพราะอาจท�าให้แผลตดิเชื้อ” 

“ล้างออกกต็ายพอดสีคิุณ”

“ฉนับอกว่าล้างกล็้างสคิะ หรอือยากให้คนเจบ็ต้องตดัขา คุณรบัผดิ

ชอบไหวแน่นะ” พอเห็นผู้ช่วยพ่อบ้านมีน�้าเสียงขึงขัง ทุกคนก็พากันเงียบ 

อกีทั้งยงัเกรงใจอนิธรที่ยนืมองอยู่ ชายหนุ่มพยกัหน้า 

“ผมเหน็ด้วยกบัราชาวดนีะ เดี๋ยวนี้แพทย์สมยัใหม่เขาปฐมพยาบาล

แบบนี้”

หญงิสาวย่อตวัลง ใช้น�้าในขวดเทลงไปเพื่อล้างเอาสมุนไพรที่คนงาน

เคี้ยวแลว้พอกลงไปออก ก่อนจะเชด็ออกด้วยผ้าเชด็หน้าและพนัห้ามเลอืด

เอาไว้ ผู้คุมคนงานหน้าบึ้ง

“ผูห้ญงิแม่งไม่รูเ้รื่อง ประเดี๋ยวกต็ายห่ากนัหมดหรอก” ผูค้มุคนงาน

สบถ

“เชื่อฉนัเถอะ สมยัอยูท่ี่สวนฉนัเคยดแูลคนงานที่ถกูงกูดัมาก่อน เรา

ต้องรบีพาคนเจบ็ส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้”

อินธรมองอย่างส�ารวจ เขาเห็นราชาวดีใช้แผ่นไม้มาดามแผล ท�า 

ทุกอย่างด้วยความคล่องแคล่ว

“รบีพาคนเจบ็ขึ้นรถเถอะค่ะ เดี๋ยวฉนัจะไปเอาของก่อน”

“คุณจะไปเอาอะไร”

“คนงานเพิ่งตงีูได้ ฉนัจะเอาไปด้วย ไปถงึโรงพยาบาลคุณหมอต้อง
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ถามแน่ว่าถูกงูอะไรกดั เพราะเซรุ่มที่รกัษาไม่เหมอืนกนั”

คนงานอกีคนวิ่งตงึตงัเข้ามา เขาถอืถงุกระสอบที่มเีชอืกมดัปากถุงมา

ด้วย

“ได้แล้วครบัคุณยปิ ไอ้โซ่มนัตงีูมาให้แล้ว อยู่ในถุงนี้”

“งั้นรบีไปกนัดกีว่าค่ะ ขนืช้าจะไม่ทนั ฉนัจะพาคนเจบ็ไปที่โรงพยาบาล

เอง เผื่อมอีะไรฉุกเฉนิระหว่างทางจะได้ช่วยทนั”

คนเจ็บถูกน�าตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา แพทย์ที่ดูแลรักษาเอ่ย
ปากชมว่าทางไร่อนิทรทีองปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ดมีาก งูที่น�าใส่ถุงมาเป็น

งูเห่า แต่โชคดีที่มันเพิ่งกัดสัตว์อื่นไปท�าให้พิษส่วนใหญ่ถูกปล่อยออกไป

หมดแล้ว คนเจบ็ไม่มอีาการเกี่ยวกบัระบบทางเดนิหายใจและระบบประสาท 

การรักษาจึงแค่ประคับประคองไม่ต้องใช้เซรุ่มแก้พิษงู แพทย์จึงให้นอน 

โรงพยาบาลเพื่อสงัเกตอาการและให้ยาป้องกนัการอกัเสบของแผลที่ถูกกดั 

อนิธรกบัชดิชยันั่งรออยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉนิ ตลอดทางเขาสงัเกตเหน็

ว่าราชาวดมีสีต ิหล่อนรบัมอืได้อย่างดเียี่ยม เมื่อคนเจบ็ถกูพาเข้าไปในห้อง

ฉกุเฉนิ หล่อนกโ็ทร. แจ้งญาตใิห้ตามมาที่โรงพยาบาล เมื่อคนไข้ต้องนอน 

โรงพยาบาล หล่อนกส็อบถามเบอร์ห้องแล้วกลบัมารายงาน

“เรียบร้อยแล้วค่ะคุณชิด เดี๋ยวเมียของนายมั่นจะตามมาที่นี่ เรา 

ทุกคนน่าจะกลบัได้”

ชดิชยัยิ้มแบบชื่นชม เขาหนัมาหาอนิธร

“ไหนๆ กไ็ด้เข้าเมอืงแล้ว วนันี้ผมขอไปซื้อของหน่อยนะครบั คณุอนิ

กลบัก่อนเถอะ เดี๋ยวผมจะเรยีกรถไปส่งที่ไร่เอง”

“เอางั้นหรอืลุงชดิ ผมรอได้นะ วนันี้ไม่ได้มธีุระอะไร”

“อย่ารอคนแก่ชอปปิงเลยครบั ผมมเีรื่องต้องท�าอกีหลายอย่าง คุณ

อนิกลบัก่อนเถอะ”

“โอเค แต่ถ้าลุงหารถไม่ได้ โทร. หาผมนะ จะได้ส่งคนมารบั”
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“ไม่ต้องห่วงครบั แถวนี้ถิ่นผมอยูแ่ล้ว ผมฝากหนยูปิกลบักบัคณุอนิ

ด้วยแล้วกัน เธออาจจะยังไม่ค่อยชินทางแถวนี้” ชิดชัยอมยิ้ม มันเป็น 

รอยยิ้มแบบที่ชายหนุ่มไม่ชอบเอาเสยีเลย 

ราชาวดีปฏิเสธละล�่าละลัก “ไม่เป็นไรค่ะคุณชิด เดี๋ยวยิปกลับเอง 

ดกีว่า รถรบัจ้างแถวนี้มเียอะแยะ อย่าไปกวนคุณเขาเลย”

“กลบัด้วยกนั ไม่ได้ล�าบากอะไรสกัหน่อย”

อนิธรเอ่ยขึ้น น�้าเสยีงเคร่งเครยีด แม้ลกึๆ จะระแวงหญงิสาว แต่จะ

ให้หล่อนซึ่งเป็นคนของไร่กลับเองก็ดูจะไร้น�้าใจเกินไปหน่อย นับตั้งแต่มา

ถงึโรงพยาบาล เขาเหน็ราชาวดวีิ่งวุ่นเข้าห้องนั้นออกห้องนี้

“อย่าเลยค่ะ ฉนัเกรงใจ”

“จะเกรงใจท�าไม หรอืว่าคุณมอีะไรปิดบงัผมอยู่ ถงึได้นั่งรถไปด้วย

กนัไม่ได้” 

ค�าพูดดักคอท�าให้หญิงสาวเงยหน้าขึ้น นัยน์ตาเป็นประกายวูบหนึ่ง

บ่งชดัว่าไม่พอใจ

“เปล่าค่ะ”

“ถ้างั้นกอ็ย่าโยกโย้”

“กไ็ด้ค่ะ ถ้าเป็นค�าสั่งของเจ้านาย ฉนักค็งจะต้องกลบักบัคุณ”

อินธรสะอึกเมื่อโดนตอกกลับ ยิ่งมองใบหน้ายิ้มๆ ของหล่อนก็ยิ่ง

หงุดหงดิ เขามองตามและเหน็อกีฝ่ายยกัไหล่เดนิไปทางห้องฉุกเฉนิ ก่อน

หนัมาหาชดิชยัที่อยู่ด้วยกนั

“พนกังานใหม่ของลุงชดิร้ายไม่ใช่เล่นเลย ต่อปากต่อค�าเก่งนกั”

“อ้าว ก็คุณอินอยากไปตั้งแง่ใส่หนูยิปท�าไมล่ะครับ เอาน่า ยอมๆ 

เธอหน่อย อย่างน้อยวนันี้เธอกช็่วยจดัการเรื่องไปได้เยอะ”

อนิธรเถยีงไม่ออก เขายอมรบัว่าราชาวดชี่วยแบ่งเบาภาระไปได้มาก 

หลอ่นท�าทกุอย่างอย่างรอบคอบ ทั้งเรื่องตดิต่อหมอ รวมถงึแจ้งครอบครวั 

และค่าใช้จ่าย เมื่อแจ้งว่าจะกลบัไร่ หญงิสาวจงึไปหาพยาบาลเพื่อฝากเบอร์
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ตดิต่อเอาไว้ 

“เรยีบร้อยค่ะ ไปกนัเลยดไีหมคะ”

อนิธรมอง เมื่อครูน่ี้หล่อนยงัมท่ีาทางอดิออด แต่ตอนนี้กลบัเปลี่ยน

ไปเสยีอย่างนั้น 

“คุณนี่ชอบมอีะไรให้ผมประหลาดใจอยู่เรื่อยเลยนะ”

“ค่ะ ใครๆ กบ็อกว่าฉนัแปลก รบัรองว่าถ้าคุณอนิธรได้อยู่ใกล้ฉนั

บ่อยๆ คงต้องประหลาดใจอกีหลายเรื่องเลยทีเดยีว” 



๒
ยิปซีสาวเร่ร่อน

ค�าพูดเป็นนัยๆ รบกวนจิตใจอินธรอย่างบอกไม่ถูก ราชาวดี 
ไม่เหมอืนผูห้ญงิที่เขาเคยเจอ ทกุคนจงใจโปรยเสน่ห์ ตั้งใจทอดสะพาน แต่

หญิงสาวไม่ใช่ ในดวงตาคู่หวานมีบางอย่างซ่อนอยู่ เพียงแต่เขาไม่รู้ว่าคือ

อะไร ผู้หญงิคนนี้ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยพ่อบ้านธรรมดา หล่อนต้องมจีุดประสงค์

อื่นในการเข้ามาท�างานในไร่แห่งนี้เป็นแน่

“ท�าไมคุณดูไม่ตื่นเต้นเลย” ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นเหมือนชวนคุย แต่แท้ 

ที่จรงิแล้วต้องการเกบ็ข้อมูลของอกีฝ่ายให้มากที่สุด

“สมยัอยูญ่ี่ปุน่ หวัหน้าเคยฝึกเราให้รบัมอืเหตกุารณ์ฉุกเฉนิแบบนี้ค่ะ 

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นเมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้น

เราจะคุมสตไิด้” 

หญงิสาวหมายถงึการรบัมอืเรื่องฉุกเฉนิ ภยัพบิตั ิ การเกดิแผ่นดนิ

ไหว รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุระหว่างท�างาน อาจเพราะประเทศญี่ปุ่นมีภัย

ธรรมชาตเิกดิขึ้นบ่อยครั้ง การซ้อมแผนเป็นส่วนหนึ่งของการท�างาน อนิธร

กเ็คยไปดงูานด้านต�ารวจที่ต่างประเทศ และพบว่าทุกอย่างเป็นระเบยีบมาก 
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“เรื่องปฐมพยาบาลผมพอเข้าใจ แต่ตอนที่คุณจบังูออกจากถงุนี่ส ิมนั

แปลก”

ตอนที่แพทย์ตรวจอาการคนป่วย ราชาวดีเป็นคนน�าซากงูออกจาก

ถุงเพื่อให้แพทย์ตรวจสอบ น่าแปลกที่หล่อนไม่ร้องกรี๊ดเหมือนผู้หญิงคน

อื่นๆ เวลาเจอสตัว์เลื้อยคลานประเภทนี้ 

“กม็นัตายแล้วนี่คะ ถงึยงัไงมนักท็�าอะไรเราไม่ได้อยู่ด ีแต่ถ้ามนัยงั

เลื้อยอยู่ละก ็ฉนัคงไม่ไหวเหมอืนกนั”

ค�าตอบทื่อๆ ท�าให้ชายหนุ่มหลุดหวัเราะ 

“กจ็รงิของคุณนะ คุณท�างานที่ไร่นั่นกี่ปีนะ ผมจ�าไม่ได้”

“สองปีค่ะ”

หญิงสาวเล่าสบายๆ แต่อินธรกลับฟังอย่างสนใจ นับตั้งแต่วิธีที่

หล่อนสมคัรงานและเดนิทางไปอยูญ่ี่ปุน่เพยีงล�าพงั เขาจนิตนาการถงึตนเอง

หากต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง ที่ส�าคัญคือประเทศญี่ปุ่นคนไม่ค่อยนิยม

พดูภาษาองักฤษ นั่นหมายความว่าราชาวดต้ีองปรบัตวัครั้งใหญ่เลยทเีดยีว 

ไหนจะเรื่องภาษาและวฒันธรรม 

“แล้วเพราะอะไรจู่ๆ ถงึได้ลาออกมาอยู่ที่นี่”

“คณุอนิธรหมายถงึฉนัมจีดุประสงค์อะไรในการมาท�างานที่ไร่อนิทร-ี

ทองใช่ไหมคะ” 

อนิธรสะอกึ เขายอมรบัว่าตกเป็นลูกไล่ของหญงิสาวโดยไม่ได้ตั้งใจ 

แต่กโ็ต้กลบัได้ทนัควนั “ใช่ เพราะอะไรคนที่ได้เงนิเดอืนสูงๆ อย่างคุณถงึ

ยอมลาออก เป็นใครกต็้องสงสยั” 

หญงิสาวยิ้ม ดูไม่แปลกใจเลยที่อนิธรรู้ฐานเงนิเดอืนของหล่อน เขา

คงอ่านข้อมูลสมคัรงานมาเรยีบร้อยแล้ว

“ฉนัเป็นเดก็ก�าพร้า ป้าที่เลี้ยงฉนัมาตั้งแต่เลก็ไม่สบาย ฉนัจงึอยาก

กลบัมาดูแลท่าน แค่นี้พอไหมคะส�าหรบัเหตุผลของการลาออกจากงาน”

“ป้าคุณป่วยเป็นอะไรหรอื”
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“เส้นเลอืดสมองตบีค่ะ แต่ตอนนี้ดขีึ้นมากแล้ว”

“ถ้าแค่ดูแลป้า ท�าไมไม่จ้างพยาบาลพเิศษเสยีกส็ิ้นเรื่อง”

“การดูแลผู้ใหญ่ใช้แค่เงนิแก้ปัญหาไม่ได้หรอกค่ะ ท่านต้องการการ

ดูแลเอาใจใส่ ซึ่งคนนอกท�าได้ไม่ดเีท่าฉนัแน่ๆ”

“แต่คุณต้องท�างานที่ไร่ จะมเีวลากลบัไปหาป้าสกักี่วนักนั”

“อาทติย์ละสองวนัรวมวนัหยดุตามที่กฎหมายก�าหนด แค่นี้กพ็อแล้ว

ค่ะ ป้าฉนัเข้าใจดว่ีาฉนัต้องท�างาน และเราสองคนกต้็องการรายได้เลี้ยงปาก

เลี้ยงท้อง” หญิงสาวโต้กลับอย่างฉะฉาน “ที่ส�าคัญคือท�างานในเมืองไทย 

ยงัไงกส็บายใจกว่า ป้าไม่ต้องห่วงว่าฉนัจะอยู่คนเดยีว แต่ถ้าคุณอนิธรยงั

กงัวล แวะไปดูที่บ้านฉนัได้นะคะ คุณจะได้เจอกบัป้าด้วยตวัเอง จะได้เลกิ

ระแวงฉนัเสยีท”ี

อนิธรขบกรามแน่น ยอมรบัว่าเผลอแสดงความสงสยัออกนอกหน้า

มากเกนิไป สมยัเป็นต�ารวจ เขาต้องสอบสวนคนร้ายหลายรูปแบบ แต่ไม่

เคยรู้สกึเหมอืนโดนดกัคอแบบนี้เลย

“เป็นคุณจะไม่ระแวงงั้นหรือ ที่มีคนมาสมัครงานต�าแหน่งเล็กๆ ที่ 

ไม่ค่อยมคีนสนใจ”

“อย่าดูถูกไร่ตวัเองนกัสคิะ ไร่อนิทรทีองเป็นที่รู้จกัไปทั่วโลก กาแฟ

ของคุณมีขายในร้านแฟรนไชส์ที่ต่างประเทศ ทุกปีมีนักธุรกิจรายใหม่ 

เดินทางมาติดต่อขอรับกาแฟไปขายยอดหลายร้อยล้าน การที่ฉันได้เป็น 

ผู้ช่วยพ่อบ้านก็แสดงว่ามีโอกาสก้าวหน้า อีกไม่นานคุณชิดชัยก็จะเกษียณ

แล้ว ไม่แน่ฉนัอาจจะได้เลื่อนขั้นสูงกว่านี้กไ็ด้นะคะ”

“อย่าเพิ่งหวงัสูงไป คณุน่าจะถูกไล่ออกเพราะเผยธาตแุท้ออกมาเสยี

มากกว่า”

“ท�าไมต้องขู่กนัด้วย ถ้าคุณระแวงกจ็บัตาดูฉนัให้ดีๆ  สคิะ”

“นี่คุณท้าผมหรอื”

“เปล่าค่ะ ฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่าคนอย่างฉันไม่เคยคิดร้ายต่อคุณ
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หรอืไร่อนิทรทีอง สาเหตุที่ฉนัมาที่นี่กเ็พราะครอบครวัและเรื่องงานเท่านั้น”

“คุณอยากให้ผมเชื่อแบบนั้นจรงิๆ หรอื”

“ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าค่ะ แล้วคุณจะรู้ว่าฉันคือพนักงานที่

คุณควรจะรกัษาเอาไว้หรอืควรจะไล่ออกก่อนครบโปรฯ”

ราชาวดีงับประตูลงแล้วพ่นลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ แม้เป็น 
ช่วงเวลาสั้นๆ ที่ต้องนั่งในรถกบัอนิธรแต่กลบัท�าให้หวัใจเต้นโครมครามได้

อย่างไม่น่าเชื่อ หญิงสาวบอกตัวเองว่างานก�าลังก้าวไปอีกขั้น อย่างน้อย 

วันนี้หล่อนก็สร้างผลงานท�าให้เขาเริ่มวางใจมากขึ้น แต่สิ่งที่รบกวนจิตใจ

กลบัเป็นใบหน้าหล่อเหลาปานเทพบุตรนั่นต่างหาก 

ราชาวดไีม่เคยหวั่นไหวเพราะผู้ชายมาก่อน แต่พอได้เจออนิธรกลบั

รู้สกึประหม่า รูปถ่ายที่อยู่ในแฟ้มเทยีบไม่ได้สกักระผกีริ้นกบัตวัจรงิที่เหน็

อยู่ตรงหน้า เขาเป็นคนสูง กล้ามเนื้อตรงช่วงไหล่เป็นมดัๆ เป็นผลของการ

ท�างานในไร่ผนวกกับการออกก�าลังกายแทบทุกวัน แม้จะออกจากราชการ

แล้ว แต่ชายหนุ่มยังตัดผมสั้นรับกับท้ายทอยทุย แผลเป็นที่ซ่อนอยู่ใต ้

ไรผมถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็น ผิดกับทิชาพงศ์ที่ไว้ผมทรงวัยรุ่น นิสัยของ

สองพี่น้องต่างกันราวฟ้ากับเหว ขณะที่อินธรตั้งใจท�างาน ทิชาพงศ์กลับ 

เหลวไหลรกัสนุก ใช้ชวีติไร้สาระไปวนัๆ 

เสียงโทรศัพท์มือถือที่ดังขึ้นท�าให้ต้องหยิบขึ้นมาดู พอเห็นว่าเป็น

เบอร์ใครกร็บีผลกัประตอูอกไป หญงิสาวเหลยีวซ้ายแลขวา พอเหน็ว่าปลอด

คนจงึเดนิออกไปให้พ้นตวัตกึเพื่อรบัโทรศพัท์

“ท�าไมรบัโทรศพัท์ช้าจงัยปิ เป็นอะไรหรอืเปล่า”

“ยปิสบายดคี่ะ แล้วป้าล่ะคะ”

“สบายด ีทุกอย่างโอเคใช่ไหม”

“เรียบร้อยค่ะ ยิปเข้ามาอยู่ที่ไร่เรียบร้อยแล้ว งานก็โอเคนะคะ 

ท�างานตหี้า เลกิห้าโมงเยน็ วนันี้ยปิกลบัมาก่อนเพราะมคีนงานถูกงูกดั แต่
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ไม่เป็นอะไรมาก ป้าไม่ต้องเป็นห่วง”

“ระวงัตวัด้วยนะยปิ ป้าเป็นห่วง”

“ยิปทราบค่ะ ไว้สุดสัปดาห์นี้ยิปจะกลับไปหาป้านะคะ ดูแลตัวเอง

ด้วย”

ปลายสายพูดอกีสองสามประโยคแล้ววางสาย 

ราชาวดีน�้าตาคลอ หล่อนคิดถึงป้าไม่น้อย แต่เพื่อความสะดวกใน

การท�างานจงึต้องย้ายมาอยูใ่นไร่อนิทรทีอง บางทหีล่อนอาจจะหามอเตอร์ไซค์

สักคันเอาไว้เดินทางแทนที่จะเกาะรถของไร่ไปมาแบบนี้ให้เป็นจุดสังเกต  

ที่ส�าคญัจะท�าอะไรกจ็ะได้คล่องตวัขึ้น 

หญงิสาวมองไปรอบๆ ไร่ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง คนงานทั้งหมดจงึ

ออกไปที่ไร่ งานในไร่อนิทรทีองค่อนข้างเป็นระเบยีบ เพราะพ่อเลี้ยงนฤมติร

ได้วางรากฐานทุกอย่างเอาไว้อย่างดีแล้ว งานเริ่มตอนเช้าไปจนถึงเที่ยงซึ่ง

คนงานจะมเีวลาพกัหนึ่งชั่วโมง ก่อนเริ่มท�างานช่วงบ่ายและเลกิห้าโมงเยน็

แม้หล่อนจะเพิ่งเริ่มท�างานแต่กป็รบัตวัได้สบาย สิ่งที่ท�าให้หญงิสาว

กงัวลใจคอื ‘ภารกจิ’ ที่ต้องท�าต่างหาก 

‘พ่อเลี้ยงเกบ็หลกัฐานส�าคญัเอาไว้ในห้องท�างาน หนูต้องเอามาให้ฉนั’

ใช่...ราชาวดรีูจ้กัอนิธรมาก่อน อกีทั้งยงัรูอ้กีด้วยว่าการที่เขาต้องออก

จากราชการเป็นแผนสกดัดาวรุง่ เขาก�าลงัจะได้เลื่อนยศถ้าอบุตัเิหตไุม่มาดบั

ฝันเสยีก่อน

พวกมนัวางแผนมาอย่างดเียี่ยม นบัตั้งแต่การเลอืกคนืวนัฝนตกหนกั 

ถนนมดื ถนนมโีค้งอนัตรายหลายจดุ เหยื่อจงใจท�าให้ตวัเองถกูรถชน หลกั-

ฐานที่เตรียมเอาไว้และท�าให้อินธรถูกตั้งคณะกรรมการสอบคือระดับ

แอลกอฮอล์ในกระแสเลอืด 

แม้อินธรจะให้การว่าไม่ได้ดื่มเหล้าในวันนั้น แต่หลักฐานทาง

วทิยาศาสตร์ท�าให้เขาดิ้นไม่หลุด ในด้านของเหยื่อที่เสยีชวีติกม็เีงื่อนง�าเช่น

เดยีวกนั ราชาวดรู้ีมาว่าครอบครวัของเหยื่อก�าลงัล�าบาก เป็นหนี้ก้อนโตใกล้
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จะอดตาย แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ภรรยากับลูกของผู้ตายก็ย้ายไปอยู่ 

ต่างประเทศด้วยเงินก้อนโต ค�าตอบเดียวที่เป็นไปได้ก็คือครอบครัวเหยื่อ

ได้รบัเงนิค่าจ้างเพื่อหนไีปอยู่ที่อื่น

พ่อเลี้ยงนฤมติรดิ้นรนทกุทางเพื่อช่วยให้ลกูชายหลดุพ้นจากคด ีทาง

ครอบครวัพยายามหาหลกัฐานเพื่อยนืยนัว่าอนิธรไม่ได้ดื่มเหล้าในวนันั้น แต่

เทปบนัทกึกล้องวงจรปิดของทางร้านหายไป อกีทั้งพยาบาลที่ท�าหน้าที่ตรวจ

เลอืดและเกบ็รวบรวมหลกัฐานในวนัเกดิเหตจุู่ๆ  กห็ายตวัไปอย่างไร้ร่องรอย 

เขาจงึตกเป็นผู้ต้องหาในทนัที

หลงัถูกให้ออกจากราชการ อนิธรกเ็คว้ง เขาใช้เวลาตั้งหลกัอยู่นาน

พอด ูชายหนุม่เกบ็ตวัเงยีบอยูใ่นไร่ หลายคนบอกว่าเขาดื่มเหล้าเมาหวัราน�้า

และถูกกักบริเวณเพราะพ่อเลี้ยงกลัวว่าจะเกิดเรื่องขึ้นอีก ข้อมูลจากสาย 

อกีคนบอกว่าวนันี้ชายหนุ่มไปที่โรงพยาบาลเพื่อพบกบัแพทย์ประจ�าตวั

ภารกจิของราชาวดคีอืท�ายงัไงกไ็ด้ให้ได้รบัความไว้ใจ หลงัจากนั้นจงึ

แอบเข้าไปเอาของที่บ้าน แต่งานครั้งนี้ไม่ง่ายเลย อินธรฉลาด เขาเหมือน

พญาอนิทรทีี่จ้องตะครุบเหยื่อ แต่ราชาวดไีม่ใช่กระต่าย หล่อนเป็นเม่นที่มี

หนามแหลมคม...หล่อนพร้อมแล้วที่จะต่อกรกบัพญาอนิทร ีเพื่อท�าภารกจิ

ที่ได้รบัมอบหมายให้ส�าเรจ็ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรกต็าม

อนิธรมองน้องชายที่เดนิผมเผ้ายุ่งเหยงิเข้ามาในตกึส�านกังาน ข้างกาย
มีพนักงานสาวที่มีสภาพไม่ต่างกัน ไม่ผิดจากที่ชิดชัยเล่าให้ฟัง สภาพของ

ทั้งสองบ่งบอกให้รู้ว่าคงดื่มกันจนโต้รุ่ง เมื่อตื่นสายก็มาท�างานสายไปด้วย 

ใบหน้าชายหนุ่มบูดบึ้ง โพล่งออกไปเสยีงดงั

“ธนพร! ท�าไมเพิ่งมาเอาป่านนี้ รู้ใช่ไหมว่าไร่เราเริ่มงานกี่โมง!”

อนิธรเสยีงแขง็ ธนพรตกใจหน้าซดี รบีเกาะแขนทชิาพงศ์เอาไว้แบบ

หาตวัช่วย 

“เอ่อ คอืว่า...”
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“พี่อนิมอีะไร ท�าไมต้องมาดคุนของผมแต่เช้า ผมกบัฝนตื่นนานแล้ว 

แต่เราไปดูคนงานในไร่ต่างหาก”

“ดูคนงานที่ไหน ตั้งแต่กี่โมง”

“เอ๊ะ พี่อิน จะจับผิดอะไรอีกล่ะ ผมก็ขับรถขึ้นไปดูบนเขาไง เห็น

ท�างานกนัสบายด ีพี่อนิเสยีอกีที่หายตวัไป”

“ถ้านายไปจริงก็ต้องรู้สิว่ามีคนงานถูกงูกัด แล้วเราก็ช่วยกันพาส่ง 

โรงพยาบาล” 

ทชิาพงศ์อึ้งราวกบัคาดไม่ถงึ แต่กก็ลั้นใจเชดิหน้า 

อนิธรพูดต่อ “นายกบัผู้หญงิคนนี้เพิ่งตื่น ยงัจะโกหกอกี”

“เกนิไปแล้วนะพี่อนิ! จะหาเรื่องผมไปถงึไหน!”

ทิชาพงศ์ตะคอกกลับอย่างหมดความอดทน ใบหน้าของเขาแดงก�่า

ด้วยแรงอารมณ์ ขณะที่อนิธรพยายามสงบสต ิเขาเข้ามาที่ส�านกังานหลงัสง่

ราชาวด ีเพื่อเซน็เอกสารและมาพบบดิา

“พี่ไม่ได้หาเรื่อง แต่อยากให้แกระวงัตวับ้าง ผูห้ญงิคนนี้เป็นพนกังาน 

แกปล่อยปละละเลย งานการก็ไม่ท�า ถ้าอย่างนี้รับเข้ามาให้เสียต�าแหน่ง

ท�าไม”

“ไม่ท�าได้ยงัไง ฝนท�างานดอีอก”

“งานบนเตยีงละส.ิ..นายนี่มนัเหลอืเกนิจรงิๆ จนป่านนี้แล้วยงัจะสร้าง

เรื่องกลุ้มใจให้ไม่เว้นแต่ละวนั รู้จกัละอายใจบ้างไหม”

“พี่อนิ!”

อนิธรหนัไปมองธนพร ตะคอกเสยีงดงัลั่น “คุณไปท�างานได้แล้ว รบี

ไปรายตวักบัหวัหน้าว่ามาแล้ว และคณุต้องถกูหกัเงนิเดอืนโทษฐานที่มาสาย 

ต่อไปอย่าท�าแบบนี้อกี ไม่อย่างนั้นเดอืนต่อไปไม่ต้องมาท�างาน ผมจะไล่คุณ

ออก”

“ค่ะๆ คณุอนิธร หนไูม่กล้าแล้ว หนขูอโทษ” ธนพรคลายมอืออกเมื่อ

รูว่้าทชิาพงศ์คงช่วยอะไรไม่ได้ หล่อนกระวกีระวาดวิ่งเข้าไปในส�านกังานเพื่อ
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พบหวัหน้า 

ทชิาพงศ์หน้าบดูบึ้งอย่างหวัเสยี หนัมาตะคอกใส่พี่ชาย “สบายใจแล้ว

ใช่ไหมที่ข่มผมได้ พี่ต้องแสดงอ�านาจให้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเหนอืกว่า” 

ปมของทชิาพงศ์คอืรูส้กึว่าตวัเองเป็นลกูที่พ่อแม่ไม่รกั แต่แท้จรงิแล้ว

เพราะพฤติกรรมของเขาต่างหาก ที่ผ่านมาเขาสร้างปัญหาให้ครอบครัว 

หลายเรื่อง จนถูกพ่อเลี้ยงคาดโทษหลายครั้ง แต่ชายหนุ่มกไ็ปอ้อนมารดา

ให้ยกโทษให้

“พี่ไม่ได้ข่มนาย กแ็ค่เตอืน”

“แต่การเตอืนของพี่มนัคอืการหกัหน้าผมต่อหน้าทุกคน กเ็อาส.ิ..ถ้า

คิดจะท�าแบบนี้ละก็ ไม่ไล่ผมไปอยู่ข้างถนนเลยล่ะ ลูกคนโปรดอย่างพี่ 

จะได้สบายใจ”

“พี่ไม่ใช่ลูกคนโปรด” อนิธรพูดเสยีงอ่อย เขาพยายามหลกีเลี่ยงความ

ขดัแย้ง แต่นบัวนัรอยร้าวกย็ิ่งกว้างออกไป 

“หึ...งั้นก็คงเป็นลูกคนเดียว ส่วนไอ้ผมมันแค่เด็กเก็บมาเลี้ยง พ่อ

แม่ไม่รัก ก็เอาสิ อยากจะเฉดหัวผมไปเมื่อไหร่ก็เชิญ ผมยอมทุกอย่าง 

จะให้เกบ็ข้าวของไปวนันี้เลยไหมล่ะ”

“ทดิ เพ้อเจ้ออะไรน่ะ เกบ็มาเลี้ยงที่ไหนกนั นายคอืลกูของพ่อกบัแม่

เหมอืนๆ กบัฉนั”

“แต่พ่อกบัแม่ไม่เคยปฏบิตัติ่อผมเหมอืนพี่ ใช่ส.ิ..ผมมนัไอ้ตวัสร้าง

ปัญหา ท�าอะไรกผ็ดิไปหมด!”

“เลิกประชดได้แล้ว นายมีความรู้ ท�าไมไม่เลิกดื่มเหล้าแล้วตั้งใจ

ท�างานในไร่ล่ะ”

“ท�าไปท�าไม...สุดท้ายพ่อก็ยกทุกอย่างให้พี่อยู่ดี ทั้งไร่นี้ เงินใน

ธนาคาร บ้าน ส่วนผมมนัเป็นแค่ไอ้หมาหวัเน่า”

“ทดิ...พอเถอะ”

“ไม่พอ! ผมจะบอกอะไรให้นะ ผมเกลียดพี่ เกลียดพ่อ เกลียด 
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ทุกอย่างในไร่นี้! จ�าเอาไว้ สกัวนัหนึ่งผมจะไปให้พ้นๆ!”

ทชิาพงศ์ผลุนผลนัออกไป ทิ้งให้อนิธรยนือึ้งอยู่ เขารู้สกึหน่วงหวัใจ

อย่างบอกไม่ถูก แต่เมื่อหนักลบัมากพ็บว่ามใีครอกีคนยนือยู่

“พ่อ...มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครบั”

“กต็ั้งแต่ทดิเริ่มอาละวาดนั่นละ”

“งั้นพ่อกไ็ด้ยนิ...”

“ช่างเถอะ ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่หรอื เหน็บอกแล้วบอกอกีว่าจะไปจาก

ไร่ แต่สุดท้ายก็ไม่ไปเสียที...เข้ามาในห้องก่อนเถอะอิน พ่อมีเรื่องอยาก

ปรกึษา”

“นี่มนัจดหมายขู่นี่ครบัพ่อ”
อนิธรมองข้อความในจดหมายที่ถกูปิดผนกึและส่งมายงัไร่อนิทรทีอง 

ด้านนอกไม่มีชื่อผู้ส่งและไม่ได้ติดแสตมป์ นั่นหมายความว่ามีคนจงใจน�า

มาที่นี่

“ใช่...พ่อว่าเป็นฝีมอืของไอ้พเิชษฐ์”

พิเชษฐ์คือเจ้าของไร่พฤกษาที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับไร่อินทรีทองมา

ตั้งแต่ต้น เขาได้ส่งคนมาเจรจาเพื่อขอซื้อที่หลายครั้งแล้ว แต่นฤมติรปฏเิสธ 

“เขาจะกล้าท�าถงึขนาดนี้เลยหรอื”

ที่ดนิซึ่งพ่อเลี้ยงพเิชษฐ์ขอซื้ออยูใ่กล้ชายแดน แถมยงัเป็นพื้นที่สงูชนั 

บนนั้นนอกจากท�าการเพาะปลกูไม่ขึ้นแล้ว พื้นที่ยงักนัดาร แต่ทางไร่พฤกษา

อ้างว่าต้องการท�าไร่ซึ่งฟังไม่ขึ้น พ่อเลี้ยงนฤมติรบงัเอญิไปรู้ความจรงิว่าทาง

ฝ่ายนั้นท�าเรื่องผดิกฎหมาย 

“พวกมันคงหาวิธีระบายของเถื่อน ถ้าไม่มีพวกเราและพวกชาวเขา

เป็นก้าง จะท�าอะไรกค็งสะดวกขึ้น”

“พ่อจะท�ายงัไงต่อ ส่งเรื่องนี้ให้ต�ารวจดไีหม”

“ส่งไปก็เท่านั้น แกก็รู้ว่าพวกมันมีเส้นสาย ถึงเราส่งให้ต�ารวจแต่
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สุดท้ายกไ็ปไม่ถงึผู้ใหญ่ข้างบนอยู่ด”ี

นายต�ารวจต�าแหน่งผูก้�ากบัการประจ�าจงัหวดัสนทิกบัพ่อเลี้ยงพเิชษฐ์

เป็นอย่างมาก ดงันั้นเมื่อเกดิปัญหาขึ้นทุกอย่างจงึเหมอืนซุกอยู่ใต้พรม

“เราจะปล่อยให้โดนขู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ หรอืครบั”

“มนักแ็ค่ขู่ แต่คงไม่กล้าท�าอะไร”

“แล้วถ้ามนัเอาจรงิล่ะพ่อ อย่างนี้เท่ากบัว่าพ่อตกอยู่ในอนัตราย”

เนื้อความในจดหมายคอืขู่เอาชวีติ หากพ่อเลี้ยงนฤมติรไม่ยอมขาย

ที่ดินให้...ที่ผ่านมาพ่อเลี้ยงพิเชษฐ์เป็นคนจิตใจโหดเหี้ยม คนที่ขัดแย้งกับ

เขามักจะต้องพบจุดจบหรือไม่ก็ถูกบีบให้ย้ายออกไป สมัยที่อินธรยังรับ

ราชการอยู่ อย่างน้อยกพ็อมคีนเกรงใจอยู่บ้าง แต่พอตกเป็นผู้ต้องหา เขา

กไ็ม่ต่างอะไรกบัประชาชนธรรมดาคนหนึ่ง หลายครั้งยงัถูกจบัผดิมากกว่า

เดมิเสยีอกี

“มนัไม่กล้าหรอก”

“แต่ผมไม่ไว้ใจ ผมจะจ้างมอืดีๆ  มาคุ้มกนัพ่อ ช่วงนี้พ่ออย่าไปไหน

มาไหนคนเดยีว”

“นี่แกเหน็พ่อเป็นพวกขี้แพ้ตั้งแต่เมื่อไหร่ มคีนขบัรถ มคีนคอยเดนิ

ตาม ร�าคาญแย่”

“งั้นผมจะไปกบัพ่อเอง”

“ไม่ต้องห่วงน่าอิน พ่อดูแลตัวเองได้ เรากับไอ้พวกไร่พฤกษาก็ 

ขดัแย้งกนัมาตั้งนานแล้ว คงไม่มอีะไรหรอก ว่าแต่แกเถอะ เหน็แม่บอกว่า

ไปหาลุงหมอสวสัดิ์มาอกีแล้วหรอื”

บิดาไม่อยากให้รื้อฟื้นเรื่องในอดีต แต่เขาก็ห้ามตัวเองไม่ได้ พักนี้

ความฝันแบบเดมิๆ ผดุขึ้นมาบ่อยครั้งจนเขาต้องตื่นตั้งแต่ตสีี่ หลงัจากนั้น

กข็่มตาไม่ลงอกี 

“ผมแค่อยากรื้อฟื้นความทรงจ�า”

“ไม่ได้! พ่อสั่งแล้วไงว่าให้ลมืเรื่องนั้นไปให้หมด!” 
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พ่อเลี้ยงนฤมิตรเผลอตะคอก อินธรถึงกับตกใจกับท่าทางที่เปลี่ยน

ไป เมื่อครู่นี้ขนาดทิชาพงศ์อาละวาดพ่อยังท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่

ท�าไมตอนนี้...

“แต่พ่อครบั ผมกแ็ค่อยากรู้ว่าตอนเดก็ผมเป็นยงัไง”

“รูแ้ล้วจะมปีระโยชน์อะไร อย่าลมืสว่ิาตอนนี้แกโตแล้ว เรื่องในอดตี

กป็ล่อยมนัผ่านไปเถอะ”

“แต่ท�าไมผมถึงจ�าอะไรไม่ได้เลยล่ะครับ ผมจ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่าเกิด

อุบตัเิหตุอะไรขึ้น”

อินธรรู้เพียงตนตกต้นไม้จากที่พ่อเล่าให้ฟัง แต่น่าแปลกที่เขาไม่มี

ความทรงจ�าเรื่องอื่นหลงเหลอืเลย ทุกอย่างว่างเปล่า 

“พ่อเคยเล่าให้แกฟังหลายรอบแล้ว”

“ผมปีนขึ้นไปท�าอะไร ผมก�าลังเล่นอยู่กับใครหรือครับ ผมตกจาก

ต้นไม้ต้นไหน”

ทุกครั้งที่ถามมาถึงตรงนี้ บิดาจะตอบแบบขอไปที และหลายครั้ง

ข้อมูลกไ็ม่ตรงกนั นั่นเป็นเหตุให้อนิธรยิ่งสงสยั เขาคดิว่าบดิาก�าลงัปกปิด

บางอย่าง 

“แกจะฟื้นฝอยหาตะเข็บท�าไม สาเหตุที่แกจ�าไม่ได้ก็เพราะสมอง 

ได้รบัการกระทบกระเทอืน แกรกัษาตวัอยู่ตั้งปีกว่า สญูเสยีความทรงจ�าไป

กไ็ม่เหน็แปลก”

สิ่งที่ครอบครัวย�้าเสมอก็คืออินธรรักษาตัวอยู่ถึงปีครึ่ง หลังจากนั้น

ถึงจะกลับไปเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ นั่นเป็นเหตุให้ทุกคนจ�าเขาไม่ได้ 

แต่ที่ชายหนุ่มประหลาดใจก็คือเพราะอะไรเขาถึงไม่มีเพื่อนวัยเด็กอยู่ที่นี่

แม้แต่คนเดยีว แต่บดิากอ้็างว่าเขาเตบิโตและเข้าอนบุาลที่กรงุเทพฯ เพิ่งย้าย

กลบัมาหลงัเกดิอุบตัเิหตุ

“แล้วท�าไมผมถึงฝันถึงเพลงหนึ่งทุกคืน ท�าไมผมถึงคิดว่าผมก�าลัง

นอนอยู่กบัเดก็อกีสองคน”
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“พอได้แล้ว!” พ่อเลี้ยงนฤมติรตะคอก สหีน้าเครยีดขรมึ “พ่อบอก

แล้วไงว่านั่นมนัฝันไร้สาระ แกอย่าไปสนใจอะไรที่มนัไม่เป็นเรื่องเลย” 

คงเพราะเผลอออกแรงตะเบง็เสยีง นฤมติรจงึรูส้กึจกุแน่นในอก เขา

มีโรคประจ�าตัวคือโรคหัวใจ แพทย์สั่งเสมอว่าอย่าเครียด เขายกมือกุม

หน้าอกและเอามอืเกาะโต๊ะท�างานเอาไว้

“พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับ” อินธรปราดเข้าไปประคอง เขามอง 

ใบหน้าซดีๆ และเหงื่อที่ผุดออกมาตรงขมบัอย่างรู้สกึผดิ 

นฤมติรสะบดัมอืออก เบอืนหน้าไปอกีทาง “พ่อไม่เป็นอะไร แกไป

ไร่ก่อนเถอะ เดี๋ยวพกัสกัหน่อยแล้วพ่อจะตามไป”

“แต่พ่อครบั...”

พ่อเลี้ยงนฤมติรถอนหายใจเฮอืกใหญ่ ก่อนจะยื่นมอืมาแตะหวัไหล่

ลูกชาย

“ถ้าแกยังเห็นแก่พ่อ อย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยนะ ไร่เราตอนนี้ 

มปีัญหาให้แก้ไม่เว้นแต่ละวนั”

อนิธรหลุบตาลง สุดท้ายกพ็ยกัหน้า เขาจบัมอืบดิาเอาไว้ “ผมขอโทษ

ครบัพ่อ ผมไม่น่าเอาเรื่องเครยีดๆ มาพูดให้พ่อฟังเลย”

“พ่อเข้าใจนะว่าแกเครียดเพราะจ�าอะไรไม่ได้ แต่เรื่องในอดีตที่ 

ไม่ส�าคญักล็มืๆ ไปเถอะ พ่ออยากให้แกสนใจเรื่องคดตีวัเองมากกว่า จน

ป่านนี้เรากย็งัตามตวัพยานคนนั้นไม่เจอเลย”

“ผมปลงแล้วครบัพ่อ เธอคงตั้งใจหนจีรงิๆ เรื่องกลบัไปรบัราชการ

คงไม่มหีวงัแล้ว”

พยานคนส�าคญัในคดคีอืพยาบาลสาวที่ท�าหน้าที่เจาะเลอืด แต่หล่อน

หายตวัไปอย่างไร้ร่องรอย ตอนนี้หลกัฐานที่จะน�ามาแก้ต่างคดกีห็าไม่ได้เลย 

ทั้งเทปกล้องวงจรปิดรวมถงึพยานบุคคล

“อย่าเพิ่งท้อสอินิ พ่อว่ายงัมทีาง พ่ออยากให้แกได้เป็นต�ารวจเหมอืน

เดมิ” 
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“คงไม่มีโอกาสแล้วละครับ...พ่อพูดถูก เรื่องในอดีตตามหาไปก็

เท่านั้น ผมจะไม่ไปหาลงุหมอสวสัดิ์อกี พ่อจะได้ไม่ต้องกลุม้ใจ พ่อพกัก่อน

นะครบั บ่ายนี้ไม่ต้องขึ้นไปบนเขาหรอก ผมจะจดัการทุกอย่างให้เรยีบร้อย

เอง”

ชายหนุ่มพยุงบดิาให้นั่งลงที่เก้าอี้ หลงัจากนั้นกเ็ดนิออกจากห้องไป 

เขางบัประตูลง แต่ยงัมองผ่านประตูกระจกห้องท�างาน ภาพที่เหน็ผ่านช่อง

เลก็ๆ คอืใบหน้าของบดิาที่ยงัคงเคร่งเครยีดไม่ต่างจากเมื่อครู่ ท่านหนัไปที่

โต๊ะก่อนจะหยบิกุญแจไขลิ้นชกัที่อยู่ทางขวามอืสุด...

ทกุครั้งที่อนิธรกลุม้ใจเขามกัจะต้องโทร. หาใครคนหนึ่ง แต่วนันี้ปลาย
สายบอกว่าอยู่เชยีงราย ทั้งสองจงึนดัพบกนัที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยูไ่ม่ห่าง

จากไร่ ต่างคนต่างสั่งอาหารและกบัข้าวสี่อย่างมากนิด้วยกนั 

“ไม่ได้เจอกันนาน นายคล�้าไปหรือเปล่า” ชายหนุ่มที่มีใบหน้าหล่อ

เหลาซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเอ่ยขึ้นก่อน เขาคงไม่รู้ว่าตกเป็นเป้าสายตาของ 

ลกูค้าคนอื่นๆ ภายในร้าน เพราะการแต่งกายที่ราวกบัหลดุมาจากแคตวอล์ก 

กไ็ม่ปาน

“ท�างานในไร่กแ็บบนี้ละครบั ใครจะเหมอืนพี่ แต่งตวัอย่างกบัอยูบ่น

แคตวอล์ก”

“ท�าไม หนกัหวันายนกัหรอื” 

ธรรมทตัแกล้งแหย่ทเีล่นทจีรงิ เขาเป็นรุ่นพี่ของอนิธร เรยีนจบจาก

โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจและได้ทนุไปเรยีนต่อที่ต่างประเทศด้านการต่อต้าน

การก่อการร้าย Counter Terrorism อีกทั้งยังเคยเข้าอบรมด้านการใช้

อาวธุและยทุธวธิพีเิศษ ซึ่งขึ้นชื่อว่าฝึกหนกัและโหด จงึท�าให้แต่ละรุน่มผีูท้ี่

ส�าเรจ็การฝึกน้อยมาก 

ธรรมทตัสงักดัหน่วยจดัการผูก่้อการร้ายข้ามชาต ิเขาเป็นนายต�ารวจ

ในจ�านวนไม่กี่คนที่ส�าเรจ็หลกัสูตรอนัประกอบด้วย การต่อต้านการก่อการ
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ร้ายสากล หลกัสูตรทบทวนการต่อต้านก่อการร้าย การท�าลายวตัถุระเบดิ 

หลกัสตูรแม่นปืน และผูเ้ชี่ยวชาญด้านอเิลก็ทรอนกิส์ ในการออกปฏบิตักิาร

ทุกครั้งพวกเขาจะท�างานเป็นทมีและต้องปิดบงัใบหน้า อาวุธที่ใช้กค็อือาวุธ

ที่ร้ายแรงที่สุดของกองทพัซึ่งทรงประสทิธภิาพ 

แต่สิ่งที่ดงึดูดสายตาคอืการแต่งกายของอกีฝ่าย

“แหม กพ็ี่เล่นแต่งชุดจดัเตม็แบบนี้ ผมเขนิแทน”

“นายมายุ่งอะไรกบัเสื้อผ้าฉนั นี่มนัคอลเลก็ชนัล่าสุดเลยนะโว้ย ตา

ไม่ถงึอย่ามาจุ้นดกีว่า นายมนัไม่มเีซนส์”

แม้จะเป็นต�ารวจที่ต้องใช้ชีวิตเสี่ยงอันตรายตลอดเวลา แต่เขาก็ 

ชื่นชอบการแต่งกายตามแฟชั่นโดยเฉพาะเสื้อผ้าจากโอตกตูร์ู๒ “ไม่เคยได้ยนิ

หรอืว่าที่ไหนๆ กเ็ป็นรนัเวย์ได้ทั้งนั้น ถ้าใจเราให้”

ชายหนุ่มท�าท่าจะลุกขึ้นเดนิโชว์จนอนิธรต้องคว้ามอืเอาไว้ เขารบีเท

น�้าดื่มลงในแก้วอกีฝ่าย เพราะรู้จกักนัมานานจนรู้ว่าขนืท้า ธรรมทตัอาจจะ

ลุกขึ้นมาเดนิแฟชั่นตรงนี้เลยกเ็ป็นได้

“กช็ุดมนัขดัหูขดัตานี่นา ผมกลวัพี่ถูกควายขวดิคาทุ่งนา คราวหน้า

เรานดักนัในเมอืงดกีว่า”

“นดัในเมอืงแล้วไปได้งั้นส ิได้ข่าวว่าถูกกกับรเิวณ แล้วท�าเป็นโอ่” 

อกีฝ่ายโพล่งขึ้น น�้าเสยีงกลั้วหวัเราะ ถ้าเป็นคนอื่นคงโกรธ แต่อนิ

ธรยิ้มแห้งๆ 

“จรงิของพี่ ผมขบัรถเข้าเมอืงไม่ได้” อนิธรพูดเสยีงอ่อย เพิ่งนกึได้

ว่าหลังเกิดอุบัติเหตุ มารดาสั่งห้ามว่าไม่ให้ไปไหนมาไหนตามล�าพังโดย

เฉพาะกลางคนื

๒ เป็นค�าที่ถือก�าเนิดที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึงเสื้อผ้าที่ต้องตัดเย็บด้วยกรรมวิธ ี
ซบัซ้อน ใช้ช่างฝีมอืชั้นสูงในการเกบ็รายละเอยีดอย่างประณตี หรอืว่าสั่งตดันั่นเอง ส่วน
มากมกัจะมเีพยีงหนึ่งชุดเท่านั้น
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“เอาน่า อาหารที่นี่ก็ดูน่ากินใช้ได้ มากินที่นี่ก็ถือเสียว่าเปลี่ยน

บรรยากาศ เลกิยุ่งกบัเสื้อผ้าฉนัแล้วกก็นิเสยี” 

อาหารสี่จานที่ถูกน�ามาเสริ์ฟ คอืแกงป่ารสจดัจ้าน ปลาทอดน�้าปลา 

ย�ามะม่วง และต้มจดืเหด็ กลิ่นหอมท�าให้ทั้งสองลมืเรื่องเมื่อครู่เสยีสนทิ 

ธรรมทตัตกัอาหารอย่างแรกลงในจาน ทั้งสองคุยกนั

“งั้นมื้อนี้ผมเลี้ยงเอง ว่าแต่พี่มาท�าอะไรที่เชยีงรายหรอื”

“มาราชการ งานเพิ่งเสรจ็ พรุ่งนี้กก็ลบัแล้ว ก�าลงันกึถงึอยู่พอด ีจู่ๆ 

นายกโ็ทร. มา”

“แสดงว่าเราใจตรงกนั”

“คดขีองนายคบืหน้าไปถงึไหนแล้ว”

นับตั้งแต่เกิดเรื่อง ธรรมทัตเป็นคนหนึ่งที่รู้เรื่องราวตั้งแต่ต้น เขา

มั่นใจว่าอินธรไม่ได้ดื่มเหล้า แต่เมื่อหลักฐานมัดตัวจึงท�าให้ต้องออกจาก

ราชการ นายต�ารวจหนุ่มพยายามช่วยเหลือทุกอย่างเพื่อให้รุ่นน้องพ้นคด ี

แต่ดูเหมอืนยงัมเีงื่อนง�าบางอย่าง โดยเฉพาะพยานบุคคล

“เหมอืนเดมิ ยงัตามตวัพยานไม่เจอเลย”

“ฉันว่าเธอหนีออกนอกประเทศไปแล้วละ ผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่นาง

นกต่อ ยงัมตีวัการใหญ่อยู่เบื้องหลงั”

อนิธรกเ็คยคดิ เขามั่นใจว่าเป็นการจดัฉาก แต่เพราะอะไรนายต�ารวจ

ธรรมดาอย่างเขาถึงถูกวางแผนให้ออกจากราชการ นั่นคือสิ่งที่ชายหนุ่ม 

ไม่เข้าใจ หรอืว่าเขาเผลอไปเหยยีบตาปลาของใครเข้า...

“พี่ว่าจะเกี่ยวกบัพวกไร่นั้นหรอืเปล่า”

อนิธรเคยเล่าคร่าวๆ ให้ฟังเกี่ยวกบัพ่อเลี้ยงพเิชษฐ์ซึ่งมอีทิธพิล และ

ความขดัแย้งเดยีวที่พอเป็นไปได้กค็อืเรื่องที่ดนิ 

“ท�าไมนายสงสยั”

อนิธรเล่าเรื่องจดหมายขู่ที่บดิาได้รบั และข้อความที่อยู่ด้านใน รวม

ถึงเรื่องที่ดินติดชายแดนที่อีกฝ่ายเพียรขอซื้อด้วย เขาแน่ใจว่าพวกมันคง
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เริ่มจนตรอกจงึต้องหนัมาใช้วธิเีถื่อนๆ แบบนี้เพื่อข่มขู่

“ไอ้หมอนั่นต้องท�าธุรกจิสเีทาแน่ เอางี้ ฉนัจะถามเพื่อนที่ท�างานกบั

ต�ารวจชายแดนให้ว่ามีเบาะแสอะไรบ้างไหม แต่นายก็อย่าเพิ่งละความ

พยายาม ยงัไงกต้็องสบืหาพยานคนนั้นมาให้ได้ นายจะได้แก้ต่างให้ตวัเอง”

“ผมไม่หวงัแล้วพี่ ทกุอย่างมนัจบไปตั้งแต่ผลตรวจแอลกอฮอลอ์อก

มาแล้ว”

“อย่าเพิ่งคดิแบบนั้นสอินิ นายยงัมหีวงั”

“จะมีอะไรเหลือให้ต�ารวจที่ถูกออกจากราชการอย่างผมอีกล่ะ ถึง 

ต่อไปผมหาพยานคนนั้นเจอก็ใช่ว่าเธอจะยอมให้การเข้าข้างผม หลักฐาน 

ทุกอย่างมนัชี้มาที่ผม ทั้งผลเลอืดเอย ทั้งรูปคดเีอย สรุปว่าผมจบเห่”

ธรรมทตัเอื้อมมอืมาตบบ่า สหีน้าเคร่งเครยีด

“อย่าพดูแบบนี้ส ินายมคีวามสามารถ ฉนัเชื่อว่าสกัวนัคนดอีย่างนาย

ต้องได้ล้างมลทนิแล้วกลบัมารบัราชการต�ารวจอกีครั้ง”

อนิธรขมวดคิ้ว สกัพกักน็กึขึ้นได้จงึรบีถาม

“พี่ทตัพอรู้จกัมอืดีๆ  สกัสองสามคนไหม ผมอยากจ้างคนมาคุ้มกนั

พ่อ ผมกลวัว่าไอ้พวกไร่นั้นจะเล่นสกปรก”

“เดี๋ยวฉนัลองถามให้นะ พอรู้จกัอยู่บ้าง เอาไว้ได้เรื่องยงัไงฉนัจะส่ง

รายละเอยีดให้นายทางไลน์กแ็ล้วกนั”

“ขอบคุณครบัพี่”



๓
ลูกสาวพ่อเลี้ยง

อนิธรขบัรถกลบับ้าน หวัใจหนกัอึ้ง แม้จะดใีจที่ได้เจอรุ่นพี่ แต่
พอนึกถึงอนาคตของตัวเอง ความเครียดก็ผุดขึ้น เขารู้ว่าท�าอะไรไม่ได้ 

ทนายที่รบัท�าคดเีคยพูดว่าหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ท�าให้เขาตกเป็นผู้ต้องหา

ที่ดิ้นไม่หลุด ตอนนี้แค่รอให้คดถีงึจุดสิ้นสุดเท่านั้น 

เมื่อแก้ปัญหาส่วนตวัไม่ได้ ชายหนุม่จงึไม่พยายามหมกมุ่นกบัมนัอกี 

แม้เขาจะไม่มโีอกาสเป็นต�ารวจเหมอืนเดมิแต่กย็งัมงีานท�า เขามไีร่อนิทรทีอง 

มคีนงานจ�านวนมากที่รอการดูแลอยู่

ชายหนุม่ยอมรบัว่าเหงา นบัตั้งแต่ออกจากราชการ เขากต้็องอยูต่าม

ล�าพงั แม้งานจะยุ่งไม่เว้นแต่ละวนั แต่กย็งัคดิถงึสงัคมเดมิๆ อยู่ดี

ก่อนออกจากราชการเขาเคยเป็นต�ารวจดาวรุ่งและก�าลังจะได้เลื่อน

ยศ ชวีติส่วนใหญ่อยู่แต่ที่กรุงเทพฯ แต่พอทุกอย่างเป็นแบบนี้ อะไรๆ ก็ 

ไม่เหมอืนเดมิอกี เพื่อนที่เคยคุยเล่นหวักพ็ากนัไม่ยอมรบัโทรศพัท์ อนิธร

ไม่โทษใคร เขาเข้าใจดว่ีาไม่มใีครอยากยุ่งเกี่ยวกบัต�ารวจที่ตกเป็นผูต้้องหา

ในคด ีตอนนี้ชายหนุ่มแทบไม่เหลอืเพื่อน ชวีติทั้งหมดอยู่ที่ไร่อนิทรทีอง 
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ชายหนุม่ขบัรถเลี้ยวเข้ามาในไร่ นาฬิกาบอกเวลาสองทุม่แล้ว เขาขบั

รถผ่านตกึส�านกังาน ผ่านบ้านพกัคนงานที่ตั้งเรยีงรายอยู่ ก่อนจะจอดรถใน

โรงรถที่ไม่ห่างจากตวับ้าน 

บ้านหลงันี้ตั้งอยู่บนเนนิเขา เมื่อมองลงไปจงึเหน็เรอืนพกัคนงานอยู่

สดุสายตา ตกึแห่งนั้นสร้างเสรจ็เมื่อสามปีก่อน สภาพจงึยงัดูด ีห้องพกัแยก

เป็นสองฝั่งหญงิและชายแต่ใช้ห้องน�้าร่วมกนัที่ชั้นล่าง ถ้าเป็นช่วงหวัค�่าคน

จะพลกุพล่านเพราะคนงานต่างพากนัมาอาบน�้า แต่ตอนนี้ทกุคนต่างพกัผ่อน

อยู่ในห้อง เสยีงคุยอย่างสนุกสนานดงัลอดออกมา

หนุ่มร่างสูงกวาดมอง ปลายสายตาเหน็หญงิสาวคนหนึ่งถอือุปกรณ์

อาบน�้า...ราชาวดสีวมเสื้อยดืสขีาวกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ แม้บนใบหน้า

ไม่มเีครื่องส�าอางแต่หล่อนกย็งัดสูวย ดเูหมอืนเจ้าตวัจะไม่รูว่้ามคีนแอบมอง

อยู่ตรงนี้ หล่อนเดนิเข้าไปในห้องน�้า แต่แล้วจู่ๆ  กลบัมชีายสองคนถลนัออก

มาจากห้องน�้าอกีฝั่งหนึ่ง อนิธรเฝ้ามองว่าจะเกดิอะไรขึ้น...

“นี่นาย” 
ราชาวดพีดูได้แค่นั้นยอมรบัว่าตกใจที่จู่ๆ  มคีนโผลอ่อกมาขวางจาก

ห้องน�้าฝ่ังผูช้าย ห้องน�้าสองฝ่ังกั้นกนัด้วยแผ่นปูนที่ก่อขึ้นคล้ายก�าแพงเพื่อ

บงัสายตาเท่านั้น สองฝ่ังของก�าแพงคอือ่างล้างหน้าและกระจกบานใหญ่ของ

ฝั่งชายและหญิง ยามปกติคนพลุกพล่าน คนงานชายและหญิงมักจะเอ่ย

ปากแซวกนั

“สวสัดคีรบัคุณราชาวดคีนสวย จ�าผมได้ไหมครบั ผม...แหวนไง”

หญงิสาวขมวดคิ้ว จ�าได้รางๆ ว่าเคยเจอชายหนุม่มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ

เช้า เขากบัพวกเดนิเข้ามาแซวตอนที่หล่อนออกไปดูคนงานที่ไร่บนเขา

“นายนี่เอง มธีุระอะไรหรอืเปล่า”

แม้จะอายุน้อยกว่าแต่ราชาวดีถือว่าตนเป็นผู้ช่วยพ่อบ้าน หล่อนไม่

จ�าเป็นต้องพดูเล่นหวักบัคนงานทกุคนในไร่ ที่ส�าคญั...ผู้ชายตรงหน้ามท่ีาที
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ก้อร่อก้อตกิอย่างเหน็ได้ชดั แถมยงัสายตาโลมเลยีมนั่นอกี คงเหน็ว่าหล่อน

เป็นหญงิสาวและมาคนเดยีวจงึออกมาแซว 

“แหมๆๆ พูดเป็นทางการจงั ผมแค่อยากมาแนะน�าตวัอกีรอบ เผื่อ

คุณจะจ�าผมไม่ได้ ขอเรียกว่าน้องยิปก็แล้วกันนะครับ เพราะผมอายุ

มากกว่า แถมอยู่ที่นี่มาก่อน” ได้ทชีายหนุ่มกท็�าตวัตสีนทิ 

ราชาวดมีองคนตรงหน้าอย่างประเมนิอยู่ในท ี หล่อนไม่ได้กลวั แค่

ต้องการหลกีเลี่ยงการ ‘มเีรื่อง’ ต่างหาก แต่ถ้าจ�าเป็นหล่อนกพ็ร้อมสูไ้ม่ถอย

“ยนิดทีี่ได้รู้จกั แค่นี้ใช่ไหมคะ หลบหน่อย ฉนัจะอาบน�้า”

สาวร่างเพรยีวเดนิกระแทกไหล่อย่างไม่ยี่หระ แต่กลบัถูกแหวนคว้า

มอืเอาไว้

“เดี๋ยวสนิ้องยปิ คุยกนัก่อน พี่มเีรื่องส�าคญั”

หล่อนดงึมอืกลบั หนัไปจ้องหน้าเขาตรงๆ “มอีะไรกร็บีพูดมาดกีว่า 

นี่กม็ดืมากแล้ว ฉนัจะอาบน�้าและรบีเข้านอน พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้า”

“พี่แหวนแค่อยากรูจ้กัน้องยปิให้มากกว่านี้ตามประสาคนไร่เดยีวกนั 

ถ้ายงัไงพรุ่งนี้ตอนเยน็ให้พี่แหวนเลี้ยงข้าวสกัมื้อนะครบั”

“ฉนัไม่ว่าง มงีานต้องท�า ฉนังานยุ่ง คุณกร็ู้”

“แหม น้องยิปเพิ่งมาใหม่คงไม่รู้หรอกว่าคนงานในไร่นี้ พอตกเย็น

เขาก็เข้าร้านสังสรรค์ด้วยกันทั้งนั้น มันถือเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

อย่างหนึ่ง เวลาท�างานจะได้ราบรื่นยงัไงล่ะ น้องยปิมาใหม่คงยงัไม่มเีพื่อน 

พี่แหวนจะยอมเป็นเพื่อนกบัน้องยปิให้เอง”

สายตาโลมเลียมที่ป้วนเปี้ยนแถวเนินอกท�าให้ราชาวดีอดหงุดหงิด 

ไม่ได้ ถ้าเป็นเมื่อก่อนหล่อนคงชกหน้าอกีฝ่ายไปแล้ว 

“จริงของนาย ฉันคงไม่เหมาะกับคนที่นี่ ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม ฉัน

ขอตวั”

“เดี๋ยวสิ หยิ่งนักนะ ดีเด่มาจากไหนกัน ก็แค่ผู้ช่วย ท�ามาเป็นวาง

ก้าม”
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มือหนาเอื้อมมาคว้าข้อมือหญิงสาวอีกรอบ คราวนี้ราชาวดีไม่รอช้า 

หล่อนพลกิข้อมอืกลบัในทนัทแีละถอืโอกาสนั้นบดิข้อมอืของแหวน ก่อนจะ

ดดัไปด้านหลงัและใช้เข่าดนัตรงแผ่นหลงักดอกีฝ่ายลงกบัพื้น ทกุอย่างเกดิ

ขึ้นเรว็มากจนคนที่ไม่ทนัระวงัตวัถงึกบัร้องโอย เพื่อนที่มาด้วยถลนัมาช่วย

แต่ราชาวดีก็ฉวยโอกาสนั้นใช้ขันที่เตรียมมาอาบน�้าขว้างใส่ศีรษะ ผลของ

การกระแทกท�าให้ร่างหนาเซไป และยกมือกุมศีรษะด้วยความเจ็บปวด 

แหวนร้องโอดโอยเมื่อถูกกดลงกบัพื้น

“โอ๊ย น้องยปิ ปล่อย...ส ิพี่แหวนเจบ็นะ”

ราชาวดียังไม่ยอมขยับเข่า หล่อนบิดข้อมือแรงขึ้นอีกตามด้วยเข่าที่

กดกลางหลงัแรงขึ้น แค่นเสยีงเข้ม

“ถ้ารู้ว่าเจ็บต่อไปก็อย่าท�าแบบนี้อีก อย่าถือว่าตัวเองอยู่ที่นี่มาก่อน

แล้วจะท�าอะไรกไ็ด้ อย่าลมืว่าฉนัคอืผู้ช่วยพ่อบ้าน ขนืคุณยงัมาวอแวและ

ไม่ให้เกยีรตกินัละก ็ฉนัเล่นงานคุณแน่”

“น้องยิปท�าไมต้องซีเรียสด้วย พี่แหวนก็แค่อยากจะเป็นเพื่อนด้วย 

มนัผดิตรงไหน”

“เป็นเพื่อนไม่ผดิหรอก แต่ต้องรูจ้กัให้เกยีรตผิูห้ญงิ จู่ๆ  จะมาจบัมอื

ถอืแขนกนัมนัใช้ได้ที่ไหน” 

“แค่แตะนดิหน่อยท�าเป็นห่วง” แหวนโต้อย่างปากเก่ง หญงิสาวจงึกด

เข่าอย่างแรงเพื่อเป็นการลงโทษ คนถูกบังคับให้คุกเข่าร้องดังขึ้นกว่าเดิม 

พร้อมกบัชูมอือกีข้างอย่างยอมแพ้

“พอแล้ว...พอแล้ว เจบ็...โอ๊ย”

ราชาวดยีอมคลายมอืออก หล่อนยดืตวัตรง หนัมองชายสองคนด้วย

ท่าทางเอาเรื่อง แหวนถอยไปตั้งหลกัเช่นเดยีวกบัเพื่อนอกีคนที่ยกมอืกมุหวั

ที่ถูกเขวี้ยงขนัใส่ป้อยๆ 

“จ�าเอาไว้ อย่าท�าแบบนี้อกี ไม่อย่างนั้นฉนัจะฟ้องคุณชดิชยัว่าพวก

นายลวนลามผูห้ญงิ ฉนัได้ยนิมาว่าไร่นี้มกีฎที่เข้มงวดมาก โทษถงึขั้นไล่ออก”
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พอโดนขู่แหวนกห็น้าซดี พร้อมส่ายหน้า

“ไปกไ็ด้...ผู้หญงิอะไรมอืหนกัชะมดั”

ราชาวดีเงื้อมือขึ้น หล่อนยังมีตะกร้าใส่สบู่อาบน�้าคล้องแขนอยู่ 

แหวนยกมอืยอมแพ้แล้วรบีถอยร่นไปทนัท ีหญงิสาวเดนิไปหยบิขนัที่ตกอยู่ 

แต่พอยืดตัวขึ้นแล้วหันมาก็พบว่ามีสายตาของใครอีกคนที่ยืนกอดอกยิ้ม

มองมา

“ไม่ยกัรู้ว่าคุณเคยเรยีนศลิปะป้องกนัตวัด้วย”

ค�าพูดเรยีบๆ แต่ชวนสะอกึ คนมพีริุธรบีหลุบตาลง หล่อนจะท�าให้

อินธรสงสัยไม่ได้...เมื่อครู่นี้มัวแต่นึกถึงการป้องกันตัวจึงเผลอใช้วิชาที่มี

ตดิตวัจดัการกบัแหวนและพวก

“ฉนักแ็ค่รู้งูๆ ปลาๆ น่ะค่ะ”

“จรงิหรอื แต่ผมว่าท่าที่เมื่อครู่นี้คุณใช้น่าจะต้องฝึกมาเป็นปีๆ เลย

นะ ถงึได้คล่องขนาดนั้น”

หญิงสาวเถียงไม่ออก ก�าลังคิดว่าจะแก้ตัวยังไงดี สายตาที่มองมา

อย่างจบัผดิท�าให้ร้อนๆ หนาวๆ อย่างบอกไม่ถูก อนิธรเหน็ตั้งแต่เมื่อไหร่

กนันะ หรอืว่าเขาเหน็ทั้งหมดตั้งแต่แรก

“แหม คุณอนิธรคะ ฉนักต็้องรู้จกัป้องกนัตวับ้าง ท�าไมคะ หรอืว่า

ผดิกฎไร่”

“ไม่ผิดหรอก ผมแค่แปลกใจ ตอนแรกคิดว่าจะต้องมาช่วย แต่

ที่ไหนได้ คุณใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีจัดการไอ้สองคนนั้นซะอยู่หมัด ขนาด

เพื่อนผมที่เป็นต�ารวจหญงิบางคนยงัไม่คล่องเท่าคุณเลย”

“สมัยนี้ผู้หญิงก็ต้องรู้ท่าเด็ดๆ เอาไว้บ้างค่ะ เพราะโจรมันชุม อีก

อย่างผู้ชายสมยันี้ชอบหาเศษหาเลยกบัผูห้ญงิ บางคนกท็�าทเีหมอืนเป็นห่วง 

แต่ที่แท้ก.็..”

ราชาวดปีรายตามองชายหนุม่ เขาชกัสหีน้าตงึทนัทด้ีวยความหงดุหงดิ

“นี่คุณหมายถงึใคร ราชาวด”ี
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“เปล่าค่ะ ฉันก็แค่พูดลอยๆ ไม่ได้หมายถึงคุณอินธรสักหน่อย...

เพราะฉนัได้ยนิคนงานเขาพูดกนัว่าคุณเป็นสมภารที่ไม่ชอบกนิไก่วดั”

หญิงสาวร่างบางปราดเข้าไปยืนประชิด แถมยังยื่นหน้าเข้าไปใกล้ 

ใบหน้านวลอยูห่่างจากร่างสงูเพยีงไม่ถงึคบื นยัน์ตาที่จ้องอย่างยั่วยวนท�าให้

อนิธรผงะ เขาถอยหลงัหน ีจ้องหล่อนด้วยความระแวง

“คุณจะท�าอะไร”

“ฉนัแค่อยากจะขอบคุณที่อุตส่าห์เป็นห่วง” มอืบางประนมไหว้แนบ

อก แถมยงัเบยีดร่างเข้าไปชดิ 

อนิธรสะดุ้ง ผละออกทนัท ีสหีน้าเขาเคร่งเครยีด

“คุณท�าบ้าอะไร”

ราชาวดยีิ้มเยาะเมื่อรู้จุดอ่อนอกีอย่างของชายหนุ่ม อนิธรไม่เหมอืน 

ทชิาพงศ์ เขาค่อนข้างระวงัตวักบัท่าททีี่มตี่อลูกน้องในไร่ เรื่องนี้ชดิชยัเป็น

คนเล่าให้หล่อนฟังเอง

“นี่คุณอนิกลวัฉนัหรอืคะ”

“ท�าไมผมต้องกลวัคุณด้วย เสยีแรงที่ผมเป็นห่วง กลวัคุณถูกรงัแก 

ถ้าไม่เป็นอะไรกด็แีล้ว เชญิอาบน�้าตามสบาย”

ราชาวดปีระนมมืออกีครั้ง หล่อนเดนิเข้าไปในห้องอาบน�้าฝั่งผู้หญงิ

โดยมชีายหนุม่มองตาม เมื่องบัประตหู้องน�้าลง ครูห่นึ่งหญงิสาวจงึแอบแง้ม

ดแูละพบว่าอนิธรเดนิจากไปแล้ว เขาคงหงดุหงดิที่โดนตอกหน้าแบบนี้ คน

มพีริุธพ่นลมหายใจออกมาพรดืใหญ่ หล่อนพมึพ�า

“เกอืบไปแล้วยปิ คราวหน้าต้องระวงัตวัให้มากกว่านี้”

อินธรก�าลังจะออกไปดูคนงานในไร่เหมือนเช่นเคย หลังจากได้รับ
จดหมายขู่ เขาสั่งให้ชดิชยัตรวจตราดูแลให้มากขึ้น เกอืบอาทติย์มาแล้วยงั

ไม่มีอะไรผิดสังเกต ชายหนุ่มร่างสูงสวมชุดทะมัดทะแมงเดินออกมาหน้า

บ้าน เห็นรถโฟร์วีลคันหรูแล่นเข้ามาจอด พอเห็นว่าเป็นใครก็มีสีหน้า
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พพิกัพพ่ิวน มนุนิทร์ไม่ใช่คนแปลกหน้าส�าหรบัไร่นี้ แม้ว่าบดิาของหล่อนจะ

เป็นคนที่ไร่แห่งนี้ไม่ต้อนรับ แต่ลูกสาวต่างออกไป มุนินทร์เป็นรุ่นน้องที่

เรียนมัธยมมาด้วยกัน ก่อนที่หล่อนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยและไปเรียนที่

กรุงเทพฯ ทั้งคู่บงัเอญิได้พบกนัอกีครั้งตอนที่อนิธรไปดูงานที่ต่างประเทศ 

“พี่อินก�าลังจะออกไปไร่หรือคะ โชคดีจัง มุมาทันพอดี กินข้าวเช้า

ด้วยกนัก่อนนะคะ มุท�ามาหลายอย่างเลย”

ร่างเพรียวปราดเข้ามาเกาะแขนอย่างสนิทสนม หล่อนหิ้วปิ่นโตเถา

ใหญ่มาด้วย อนิธรดงึแขนออกอย่างช้าๆ

“แล้วนี่ใคร...”

“คนสนทิของคุณพ่อค่ะ ท่านฝากกระเช้ามาให้คุณพ่อพี่อนิด้วย แต่

บงัเอญิวนันี้คุณพ่อมธีุระต้องเข้าเมอืงกเ็ลยมาด้วยตวัเองไม่ได้”

คนที่เดนิมาด้วยกนันั้นสวมชุดซาฟารสีกีรมท่า ใบหน้าดุดนั เขารบี

ยกกระเช้าที่เต็มไปด้วยของราคาแพงขึ้นมา ส่วนกระเช้าอีกอันเป็นผลไม้ 

น�าเข้าจากต่างประเทศ คะเนด้วยสายตาราคาคงหลายพนับาทเลยทเีดยีว 

“ท�าไมต้องเอากระเช้ามาให้ คุณพ่อพี่ไม่ได้เป็นอะไรสกัหน่อย” 

มุนนิทร์เกาะแขนชายหนุ่มอกีครั้ง หล่อนพาอนิธรกลบัเข้ามาในบ้าน 

“แหม...พี่อนิก ็ท�าเป็นคนอื่นคนไกลไปได้ ไร่เรากอ็ยู่ตดิกนั ไม่เอา

ค่ะ อย่าซเีรยีส มไุม่ได้เจอพี่อนิตั้งหลายอาทติย์แล้ว มากนิข้าวด้วยกนัก่อน

นะคะ มอุตุสา่ห์เข้าครวัตั้งแต่เช้า ท�าของโปรดพี่อนิทั้งนั้น กนิหน่อยนะคะ”

หญิงสาวอ้อน วางปิ่นโตลงบนโต๊ะอาหารและเปิดออก ภายในมี

ข้าวต้มกุ้งแม่น�้าตวัโต ส่งกลิ่นหอมฉยุออกมา แถมยงัมกีบัข้าวอกีสามอย่าง 

อนิธรนิ่ง มองหญงิสาวด้วยความสงสยั เขาแน่ใจว่ากบัข้าวเหล่านี้คงไม่ใช่

ฝีมอืมุนนิทร์แน่ๆ บางทอีาจเป็นแม่บ้านของหล่อน

“ขอบคุณมากมุ งั้นพี่วางไว้ตรงนี้ก่อน บังเอิญพี่กินข้าวแล้ว เดี๋ยว

กลบัจากไร่ค่อยกนิ”

“นี่พี่อนิจะออกไปไร่แล้วหรอืคะ ท�าไมต้องรบีด้วยคะ ยงัเช้าอยูเ่ลย”
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“พี่ต้องออกไปดูคนงาน มุมอีะไรกบัพี่หรอืเปล่า”

เขามั่นใจว่าการที่จู่ๆ มุนินทร์มาพร้อมคนสนิทของพ่อเลี้ยง จุด-

ประสงค์คงไม่ใช่แค่เอาอาหารเช้ามาส่งเฉยๆ เป็นแน่ ชายหนุ่มยอมรับว่า

มุนินทร์เป็นคนเดียวที่ไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจเมื่อเขามีคดีติดตัว แถมยัง

พูดอกีว่า

‘ไม่เป็นต�ารวจกด็อีอกค่ะพี่อนิ จะได้ไม่ต้องเสี่ยงอนัตราย มุเป็นห่วง

พี่อนิ ท�าไมพี่อนิไม่ท�าธุรกจิเหมอืนคุณลุงล่ะคะ มุจะคอยสนบัสนุน’

ถงึจะไม่ชอบพฤตกิรรมของพ่อเลี้ยงพเิชษฐ์ แต่พ่อกบัลกูกค็นละคน

กนั หลงัเกดิเรื่องฟ้องร้อง มุนนิทร์ยงัคงท�าตวัเสมอต้นเสมอปลาย เขาจงึ

ถอืว่าหล่อนเป็นเหมอืนน้องสาวคนหนึ่ง

“งั้นขอพูดตรงๆ เลยแล้วกันนะคะ ที่มุมานี่ก็เพื่อมาเป็นตัวแทน 

คณุพ่อถามเรื่องที่ดนิ คณุพ่อท่านร้อนใจค่ะ กเ็ลยอยากให้เรื่องส�าเรจ็ลลุ่วง

โดยไว”

อนิธรหน้าตงึ ดงึแขนกลบัเช่นเคย หนัไปพูดกบัมุนนิทร์

“พี่คิดว่าคุณพ่อพูดชัดแล้วนะว่าเราไม่ขาย” หลังจากได้จดหมายขู่ 

พ่อเลี้ยงพเิชษฐ์กโ็ทร. มาหาด้วยตวัเอง แต่บดิาของเขาปฏเิสธไป “ถ้ามุเอา

กระเช้ามาด้วยเหตุนี้ พี่ต้องขอโทษ เพราะคงรบัไว้ไม่ได้”

“อ้าว ท�าไมล่ะคะ กไ็หนคุณพ่อบอกว่าคุยกบัคุณลุงรู้เรื่องแล้วไงคะ 

ที่ดนิบนดอยตอนนี้ทิ้งไว้ไม่ได้ท�าอะไร มแีต่ปล่อยให้ชาวบ้านอยู่กนัเปล่าๆ 

แต่ถ้าขาย คุณพ่อมุจะได้เอาไปท�ารีสอร์ต หรือว่าทางพี่อินติดเรื่องราคา 

เรื่องนี้เราตกลงกนัได้นะคะ”

“ราคาไม่ส�าคญั แต่พ่อพี่ไม่อยากขาย”

“ท�าไมคะ หรอืว่ามปัีญหาอย่างอื่น เราคยุกนัได้ ภาษค่ีาโอนทางมจุะ

รับผิดชอบเองทั้งหมด พี่อินกับคุณลุงแทบไม่ต้องท�าอะไรเลย แค่รอเซ็น

เอกสารอย่างเดยีวแล้วกม็เีงนิเข้ากระเป๋าสบายๆ”

“ไม่ว่าราคาไหนกไ็ม่ขายทั้งนั้นละ! ฝากไปบอกพ่อเธอด้วย!”
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พ่อเลี้ยงนฤมติรที่เดนิลงบนัไดมาพดูด้วยเสยีงดงัลั่น มนุนิทร์ถงึกบั

หน้าซดี ผดิกบัชายอกีคนที่มใีบหน้าเรยีบเฉย

“คุณลุงคะ...เอ่อ คอืว่า...สวสัดคี่ะ”

มุนนิทร์รบีประนมมอือย่างอหิลกัอเิหลื่อ

“ลุงได้ยินที่หนูพูดหมดแล้ว ฝากไปบอกคุณพ่อด้วยว่าลุงกับอิน 

ไม่ต้องการขายที่บนดอย ไม่ว่าจะได้ราคาสกัเท่าไหร่กต็าม”

“แต่คุณลุงคะ...”

“ไม่มแีต่ ลงุพดูค�าไหนค�านั้น ไหนๆ ไร่ของเรากรู้็จกักนัมานาน อย่า

ให้ต้องมคีวามบาดหมางเกดิขึ้นเลย”

น�้าเสยีงเฉยีบขาดท�าให้มุนนิทร์ถงึกบัจ๋อย ผดิกบัชายในชุดซาฟารทีี่

โพล่งขึ้น 

“พ่อเลี้ยงจะไม่ลองคิดดูอกีสกัหน่อยหรอืครบั คอืทางไร่พฤกษาเรา

อยากได้ที่ดนิผนืนั้นมากๆ ถงึจะเรยีกราคาเพิ่มอกีสองเท่าเรากย็นิดจ่ีาย ขอ

แค่ยอมตกลงกนัเท่านั้น”

“นายเป็นใคร”

“ผมชื่อวันเฉลิม เป็นมือขวาของพ่อเลี้ยง ส่วนนี่กระเช้าที่พ่อเลี้ยง 

พเิชษฐ์ฝากมาให้ ท่านสั่งมาจากกรุงเทพฯ เลยนะครบั ของดีๆ  ทั้งนั้น”

พ่อเลี้ยงนฤมติรหน้าตงึ มองกระเช้าด้วยหางตา แค่นตอบว่า “เอา

ของคุณกลับคืนไป ผมไม่รับ ผมขอย�้าอีกครั้งว่าเราไม่ต้องการขายที่ดิน  

ไม่ว่าวนันี้หรอืวนัไหนๆ เรากไ็ม่เปลี่ยนใจ”

“แม้ว่าข้อเสนอของเราจะสูงกว่าราคาตลาดถึงสองเท่างั้นหรือครับ  

พ่อเลี้ยงลองเกบ็ไปคดิดูหน่อยไม่ดกีว่าหรอื”

“ไม่ ผมไม่ต้องการเงนิ ที่ดนิผนืนั้นเป็นบ้านของชาวเขา พวกเขาช่วย

ก่อตั้งไร่อนิทรทีองตั้งแต่ยุคบุกเบกิ ยงัไงผมกไ็ม่ขาย”

“คุณก�าลังขัดใจพ่อเลี้ยงพิเชษฐ์อยู่นะครับ และผมว่ามันคงไม่เป็น

ผลดสีกัเท่าไหร่”
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ค�าพูดเรยีบๆ แต่เหมอืนค�าขู่กลายๆ ท�าให้นฤมติรหน้าแดงก�่าด้วย

ความโกรธ ทุกอย่างตอกย�้าข้อความในจดหมายว่าทางไร่พฤกษาต้องการ

ที่ดนิผนืนั้น ไม่ว่าจะได้มาโดยสุจรติหรอืไม่กต็าม หากไม่ยอมขายโดยดกี็

อาจจะต้องใช้ก�าลงั

“ถ้าคดิว่าพูดแค่นี้แล้วจะท�าให้คนอย่างผมกลวัละก ็คดิผดิแล้ว คน

อย่างนฤมิตรยืนหยัดในวงการนี้มาเป็นสิบๆ ปี ผมท�าธุรกิจด้วยความ

ซื่อสตัย์และไม่ยอมก้มหวัให้ใคร แต่ถ้ามคีนมารงัแกละก ็ ผมกพ็ร้อมจะสู้

ไม่ถอยเหมอืนกนั”

“ท�าไมต้องดื้อ ยอมตกลงง่ายๆ กส็ิ้นเรื่อง”

“ฝากไปบอกพ่อเลี้ยงตามนี้ว่ายงัไงผมกไ็ม่ตกลง ถ้าคดิจะบบีกนัจน

ไม่มทีางให้เดนิละก ็เราคงต้องลองกนัสกัตั้ง ถงึผมจะไม่ได้มเีส้นสายใหญ่

โต แต่กพ็อรู้จกัคนในกระทรวงอยู่บ้าง ไม่อย่างนั้นคงไม่อยู่มาจนถงึป่านนี้

หรอก คนที่เชยีงรายเขารู้ดวี่าผมเป็นคนยงัไง”

วนัเฉลมิหน้าเครยีดกว่าเดมิ เขาแสยะยิ้มเหี้ยมเกรยีม “พ่อเลี้ยงต้อง

เสยีใจที่พูดแบบนี้ การเป็นศตัรูกบัไร่พฤกษาไม่ใช่เรื่องดแีน่”

“กเ็อาส ิเราจะได้เหน็ดกีนั ฝากบอกนายคุณว่าตราบใดที่ผมยงัมชีวีติ

อยู่ละก ็ไร่พฤกษาจะไม่มวีนัได้ที่ดนิผนืนั้นไป”

อินธรหัวใจหนักอึ้ง มองตามมุนินทร์กับวันเฉลิมที่เดินออกจากบ้าน 
แม้จะไม่เหน็ด้วยที่บดิาจงใจประกาศตวัเป็นศตัรโูต้งๆ กบัไร่พฤกษาแต่กท็�า

อะไรไม่ได้อยูด่ ีเขารูว่้าบดิามใีจนกัเลง ท่านเป็นคนมจีดุยนืพดูค�าไหนค�านั้น 

และเพราะเหตุนี้เอง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้คนถงึได้เคารพนบัถอื 

“พ่อแน่ใจแล้วหรอืครบั”

“นี่แกไม่เหน็ด้วยงั้นหรอื”

“เปล่า ผมเข้าใจดีว่าท�าไมขายที่ผืนนั้นไม่ได้ แต่ผมแค่กลัวทางไร่

พฤกษาจะเล่นสกปรก” 
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“มนัไมส่�าคญัหรอกว่าเราจะพูดอะไร ยงัไงเสยีไอพ้เิชษฐก์ต็อ้งท�าทกุ

อย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการอยูด่ ีแต่การที่เราประกาศจดุยนืให้ชดั ต่อไปมนั

จะได้ไม่ต้องเอาของก�านัลมาให้อีก จะได้ไม่เกิดข่าวลือผิดๆ ว่าเราคิดจะ

ตกลงด้วย”

“ถ้างั้นเราก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อเราประกาศตัวเป็น

ศตัรูแล้ว ฝ่ายนั้นคงไม่ยอมอยู่เฉยๆ แน่”

พ่อเลี้ยงพเิชษฐ์เป็นผูม้อีทิธพิลอนัดบัหนึ่งของจงัหวดั คนที่มเีรื่องกบั

เขามักจะต้องประสบกับเคราะห์กรรม อย่างเมื่อปลายปีที่แล้วเขาต้องการ

ลูกสาวบ้านหนึ่งมาเป็นเมียน้อยก็ใช้ก�าลังฉุดคร่ามา อีกทั้งถ้าต้องการที่ดิน

ของใครก็ใช้อ�านาจมืดบีบเอาไป ครั้งนี้ที่ส่งคนมาเจรจาก็เพราะยังเกรงใจ 

พ่อเลี้ยงนฤมติรอยู่บ้าง 

“แกจัดการไปตามสมควรก็แล้วกัน อย่าลืมก�าชับชิดชัยว่าต้องระวัง

คนแปลกหน้าที่แฝงตัวเข้ามาในไร่เพื่อสร้างสถานการณ์ ในเวลาแบบนี้ 

ไอ้พเิชษฐ์ท�าได้ทุกอย่าง”

“ได้ครบัพ่อ ผมจะจดัการให้เรยีบร้อย..พ่ออยากให้ผมแจ้งเรื่องนี้กบั

อาข่าและอาเจง็หรอืเปล่าครบั” 

“ถ้ามีเวลาก็แวะไปสักหน่อย แต่ป่านนี้อาข่าอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่า 

ไอ้พเิชษฐ์ต้องการซื้อที่ ทางนั้นหูตาไวจะตาย”

“งั้นพรุง่นี้เช้าผมจะแวะขึ้นไปครบั ว่าจะไปดูอาการแกด้วย เหน็บอก

ว่าช่วงนี้หอบบ่อยๆ”

พ่อเลี้ยงนฤมติรตบบ่าลูกชาย น�้าเสยีงเคร่งเครยีด

“พ่อขอโทษด้วยที่ไม่ปรึกษาก่อน เมื่อครู่นี้พ่อโมโห นึกไม่ถึงว่า 

ไอ้พิเชษฐ์จะหน้าด้านเหลือเกิน รู้ทั้งรู้ว่าเราปฏิเสธยังคิดจะเอากระเช้ามา 

ตดิสนิบนอกี”

“ผมเข้าใจครบัพ่อ ผมเองกไ็ม่ชอบเขา แต่ผมแค่ห่วงความปลอดภยั

ของพ่อ”
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“ไม่ต้องกงัวลไปหรอกน่า พ่อสญัญาว่าต่อไปนี้เวลาไปไหนมาไหนจะ

ระวงัตวั อย่าลมืสวิ่าพ่อเองกม็ฝีีมอืพอตวั”

“ผมทราบครบั แค่พ่อสญัญาว่าจะระวงั ผมกเ็บาใจ”

“คนอย่างพ่อหนงัเหนยีว ไม่ตายง่ายๆ หรอก แกเองกต็้องระวงัตวั 

ไปไหนคนเดยีวต้องมอีาวธุไว้ป้องกนัตวั อย่าลมืว่าตอนนี้แกไม่ใช่ต�ารวจแล้ว 

ไม่ใช่แค่พ่อที่เสี่ยง แกเองกเ็สี่ยงเหมอืนกนั”

ความขุ่นมวัผนวกกบัต้องจดัการหลายเรื่อง ท�าให้กว่าอนิธรจะได้ขบั
รถออกไปที่ไร่กห็ลงัเที่ยง จงึเป็นช่วงพกัที่คนงานทั้งหมดลงมากนิอาหารที่

โรงครวั 

เขาจ�าไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่มาที่นี่คอืเมื่อไหร่ โรงครวัแห่งนี้พ่อสร้าง

ขึ้นเพื่อรองรับคนงานทั้งหมดในไร่ คนงานของไร่อินทรีทองนอกจากมี

สวัสดิการอย่างดี มีรถรับ-ส่งแล้ว ยังมีอาหารเลี้ยงวันละสองมื้อ ทุกเช้า 

แม่ครัวจะออกไปซื้อของสดมาท�าอาหารส�าหรับคนงาน เนื่องจากพนักงาน

ของไร่มีจ�านวนมาก ดังนั้นการพักเที่ยงจึงต้องแบ่งเป็นสามกะเพื่อชะลอ

ความแออดั เขาเหน็คนงานทั้งหญงิและชายนั่งคุยกนัอย่างออกรส ต่างนั่ง

พกัผ่อนเพื่อรอเวลาไปเข้างานรอบถดัไป อนิธรกวาดตามองหาคนที่ต้องการ

และกพ็บ ชดิชยันั่งกนิข้าวอยู่กบัผู้ช่วยสาวที่โต๊ะด้านในสุด 

“คุณอนิ ทางนี้ครบั”

พอเหน็อนิธร พ่อบ้านกโ็บกมอืเรยีก ชายหนุ่มก้าวยาวๆ ไปถงึโต๊ะ

และทรดุตวัลงนั่งฝ่ังตรงข้าม สายตาเหลอืบมองราชาวดทีี่ตกัข้าวจนพนูจาน

“กนิอะไรมาหรอืยงัครบัคุณอนิ เดี๋ยวผมไปตกัมาให้ดไีหม”

“ยงัเลย วนันี้มอีะไรอร่อยบ้าง”

“แกงเขยีวหวานกบัขนมจนี ผดัผกัและกท็อดมนั อร่อยใช้ได้อยู่นะ

ครบั ผมหมดไปหนึ่งจานแล้วก�าลงัจะจดัอกีหนึ่ง”

“กด็นีะ ไม่ได้กนิอาหารฝีมอืป้านิ่มนานแล้ว”
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“เดี๋ยวผมไปตกัมาให้นะครบั”

“ไม่เป็นไรลุงชดิ นั่งเถอะ ผมจดัการเองได้”

“โอ๊ย ไม่ได้ครบั ให้ผมบรกิารเถอะ นานๆ คุณอนิจะมาสกัท”ี

ชายร่างหนาผุดลุกขึ้นจากโต๊ะ ทิ้งให้อินธรอยู่กับราชาวดีตามล�าพัง 

หล่อนท�าเหมอืนไม่สนใจ ตกัข้าวเข้าปากค�าแล้วค�าเล่า

“กลวัจานข้าวหายหรอืไง ถงึได้รบีจ้วงเอาๆ แบบนี้”

คนถกูแขวะเงยหน้าขึ้นมา นยัน์ตาวาววบั “ใช่คะ่ ฉนัต้องรบีท�าเวลา 

ประเดี๋ยวเจ้านายอาจจะว่าเอาได้ว่านั่งอู้ กนิข้าวเกนิเวลา”

“งั้นหรอื คดิว่าอาหารที่ไร่อร่อยจนหยุดไม่ได้เสยีอกี”

“นั่นกใ็ช่ค่ะ ฝีมอืป้านิ่มรสจดัอร่อยขึ้นชื่ออยูแ่ลว้ แต่ส�าหรบัคณุไมรู่้

จะถูกปากเหมอืนข้าวต้มกุ้งแม่น�้าหรอืเปล่า”

อินธรสะอึก ชักสีหน้าอย่างไม่พอใจ ปัญหาก็คือหล่อนรู้ได้ยังไงว่า

มุนนิทร์เอาป่ินโตมาส่งที่บ้าน หรอืว่าหล่อนเหน็ถงึได้เอาเรื่องมาป่าวประกาศ

“อาหารอะไรผมก็กินได้ทั้งนั้นละ ไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงข้างทางหรือ 

อาหารหรูๆ ไม่เหมือนกับคุณที่คงเจริญอาหารเพราะได้เมาท์เรื่องเจ้านาย

สนิะ” 

“เสยีใจด้วยค่ะ คนอย่างฉนัไม่เคยเมาท์ใคร แถมยงัไม่ชอบยุ่งเรื่อง

คนอื่นด้วย”

“ไม่ยุ่ง แต่เที่ยวเอาเรื่องเจ้านายไปโพนทะนาจนทั่วงั้นส”ิ 

หญิงสาวหน้างอเป็นจวักที่จู่ๆ ก็โดนกล่าวหา แต่ถึงกระนั้นก็ยังโต้

กลบัอย่างไม่ลดละ “คณุผดิแล้ว ถ้าจะหาคนเริ่มต้องเริ่มจากแฟนคณุ มากนั

เป็นขบวน ใครไม่เหน็สแิปลก” 

นอกจากมุนินทร์และวันเฉลิมแล้ว ยังมีรถติดตามมาอีกสองคันจึง

ท�าให้สะดุดตา

“มุนนิทร์ไม่ใช่แฟนผม”

“แต่กห็อบหิ้วปิ่นโตมาฝากกนัถงึบ้าน อนัที่จรงิคุณไม่น่าจะลดตวัลง
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มากนิข้าวแกงเลยนะคะ กุ้งแม่น�้าตวัโตๆ ต้องหวานอร่อยกว่าไก่บ้านผอม

กะหร่องก่องในแกงเขียวหวานอยู่แล้ว ไหนจะอาหารหรูๆ อีกเต็มปิ่นโต 

ท�าไมไม่นั่งกนิที่บ้านให้พุงกางไปเลยล่ะคะ มานั่งทนร้อนที่โรงอาหารท�าไม” 

“รู้ละเอียดจริงนะว่าเมนูมีอะไรบ้าง ไหนว่าไม่ชอบสอดเรื่องเจ้านาย

ไง”

“ไม่ชอบสอด แต่บงัเอญิเรื่องดนัมาเข้าหเูอง ช่วยไม่ได้ ถ้าคณุอยาก

จะหาต้นตอของข่าวลือต้องลองถามป้าศรีนู่น เห็นยืนเมาท์กับป้านิ่มตั้งแต่

ก่อนเที่ยงแล้ว ตอนนี้คนทั้งไร่รูก้นัทั่วแล้วว่าคณุมสีาวสวยหิ้วป่ินโตมาฝาก”

ราชาวดบีุ้ยใบ้ไปยงัสาวใหญ่ที่ก�าลงัคุยกนัอย่างออกรส 

“งานนี้ไม่ใช่หนูยปิจรงิๆ ครบัคุณอนิ เรื่องนี้ผมเป็นพยานได้ ป้าศรี

แกคงเหน็กเ็ลยเกบ็เอามาเล่า เสยีงแกค่อยเสยีที่ไหน ตอนนี้ใครๆ กร็ู้กนั

ทั่ว” ชดิชยัที่เดนิกลบัมาทนัได้ยนิการโต้แย้งพอดพีูดขึ้น

“ใช้ไม่ได้จรงิๆ วนัหลงัต้องอบรมชุดใหญ่แล้ว”

“อย่าถอืสาแกเลยครบั ปกตคิุณมุนนิทร์กม็าที่นี่ออกจะบ่อย คนที่นี่

กค็ดิว่าสนทิสนมกบัคุณอนิ” 

“มุแค่มาธุระแทนพ่อ”

อนิธรเลอืกที่จะหยุดเอาไว้แค่นั้น ชดิชยัสหีน้าเคร่งเครยีด

“เรื่องเดมิหรอืครบั”

“ใช่...แต่ไม่ว่ายงัไงค�าตอบกย็งัเป็นค�าเดมิ คอืไม่ขาย”

เขาจงใจพูดเสยีงดงัให้ได้ยนิ ราชาวดลีอยหน้าลอยตา ชายหนุ่มจงึ

ยื่นหน้ามาใกล้

“ได้ยนิแล้วใช่ไหมราชาวด ีที่ผมบอกว่าไม่ขายที่ ไม่ว่ายงัไงกไ็ม่ขาย”

สหีน้าของหล่อนดูประหลาดใจ ก่อนจะขมวดคิ้ว

“แลว้คณุมาบอกฉนัท�าไมกนัคะ ต้องไปบอกแฟนคณุนูน่” หญงิสาว

ลอยหน้าลอยตายั่ว 

อนิธรเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน “บอกแล้วไงว่ามุนนิทร์ไม่ใช่แฟนผม”
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“งั้นก็ขอโทษด้วยค่ะ เพราะฉันไม่ได้สนิทกับคุณมุนินทร์เป็นการ 

ส่วนตวั เบอร์โทร. กไ็ม่ม ีถ้าคุณอยากจะฝากบอกอะไรเธอคงต้องไปบอก

เอง เข้าใจตรงกนันะคะ”

สาวร่างบางผุดลุกขึ้น แต่อนิธรคว้าข้อมอืหล่อนเอาไว้

“เดี๋ยวส ิจะรบีหนเีลยหรอื หรอืว่ากลวัความลบัจะแตกว่าคุณเข้ามา

ที่ไร่อนิทรทีองเพื่อเป็นสายสบื”

“ฉนัไม่มคีวามลบัอะไรทั้งนั้นค่ะคุณอนิธร ตอนนี้ฉนักนิข้าวอิ่มแล้ว 

เลยจะขอลกุขึ้นจากโต๊ะ อย่างนี้ผดิกฎระเบยีบข้อไหนของไร่อนิทรทีองหรอื

เปล่า หรอืว่าต้องนั่งต้อนรบัจนกว่าเจ้านายจะอิ่ม ถ้างั้นฉนัจะได้นั่งแช่นานๆ”

มือที่แตะชะงักก่อนจะคลายลง มองไปที่จานก็พบว่าว่างเปล่าแล้ว

จรงิๆ ชดิชยัมองการโต้เถยีงของทั้งคู่ด้วยสหีน้าแต้มยิ้ม

“ไหนๆ กจ็ะเอาจานไปเกบ็ งั้นตอนเดนิกลบัมาตกัขนมหวานมาเผื่อ

คุณอนิสกัจานนะหนูยปิ”

“ได้ค่ะลุงชดิ แต่ไม่รู้ว่าเจ้านายจะกนิลงหรอืเปล่า”

“กินลงอยู่แล้ว ถ้าเธอตักมาฝากด้วยความจริงใจ อะไรฉันก็กินได้ 

ทั้งนั้น”


