
บทน�ำ

คุณเคยรู้สึกเกลียดชีวิตที่เป็นอยู่กันบ้างไหม ชีวิตที่เต็มไปด้วย
ความบดัซบ มแีต่เรื่องไม่ได้ดั่งใจเตม็ไปหมด หวยกไ็ม่ถูก ผวักไ็ม่ม ี ท�า

อะไรกไ็ม่ขึ้น ที่จะขึ้นกม็แีต่น�้าหนกั ท�าอะไรกม็อีุปสรรคเหมอืนมเีจ้ากรรม

นายเวรหลอกหลอน ดวงชะตาอาภัพ ดั่งราหูเข้าพระเสาร์แทรกเล็งกลาง

ศรีษะตลอดเวลา หากคณุเคยรูส้กึอย่างนี้...เราคอืเพื่อนกนั ในเมื่อคณุเกลยีด 

คณุจะทนใช้ชวีติอย่างนี้ไปท�าไมกนัล่ะ หากมวีธิทีี่จะท�าให้คุณหนพ้ีนจากชวีติ

อนัแสนอปัยศอดสนูี้ได้ คณุจะลองท�าดหูรอืเปล่า ค�าตอบของคณุเป็นอย่างไร

ไม่ทราบ แต่ส�าหรบัพรนารา เธอพร้อมจะลองท�าทุกวถิทีาง 

ลาก่อนชวีติอนัแสนห่วยแตก เธอเบื่อการเป็นเกษตรกรเตม็ทน ต่อ

จากนี้เธอจะรวยเป็นเศรษฐินี จะโด่งดังคับฟ้าเป็นซุป’ตาร์ จะมีแฟนไฮโซ

หล่อล�่าขยี้ทรวง หน้าซกีซ้ายเหมอืนดาราแดนมงักร หน้าซกีขวาเหมอืนดารา

แดนกมิจใิห้ชะนทีั่วประเทศอจิฉา พอกนัทกีบัต�าแหน่งเทพปัีกตะไคร้ประจ�า

หมู่บ้าน เธอจะไม่ยอมซงิจนคานไปทั้งชวีติ ไม่ยอมจรงิๆ ให้ดิ้นตาย!

‘เมาคลลี่าสตัว์ เมาคลลี่าสตัว์~’



8  l  พ ร น� า พ า

เสียงเพลง “เมาคลีล่าสัตว์” จากนาฬิกาในโทรศัพท์เป็นสัญญาณ 

บ่งบอกว่าถงึเวลาที่หญงิสาวต้องตื่นขึ้นมาท�าหน้าที่ประจ�าวนัได้แล้ว พรนารา

งัวเงีย โผล่ศีรษะขึ้นจากกองหมอนและผ้าห่มที่ยับยู่ยี่ มือเล็กควานหา

โทรศพัท์มอืถอืที่ข้างหวัเตยีงทั้งๆ ที่ตายงัปิด สะลมึสะลอืไม่ตื่นดี

อ้า...ชีวิตเส็งเคร็งด�าเนินไปอีกวัน ได้เวลาตื่นไปให้อาหารเหล่า

ปศุสตัว์แล้วสนิะ แต่เจ้าพวกนั้นตวัพองจะเป็นบลัลูนอยู่แล้ว กนิช้าไปบ้าง

ก็ไม่เห็นเป็นอะไร เธอขอนอนต่ออีกห้านาทีแล้วกัน พอคิดได้อย่างนั้น 

พรนาราจงึซุกศรีษะลงใต้หมอน เกยีจคร้านเกนิกว่าจะเอื้อมมอืไปปิดนาฬิกา

ปลุก แต่คนที่นอนข้างกนัคงร�าคาญเสยีงก่อกวนจงึต้องเอ่ยเตอืน

“พอลลี่ ปิดเสียงเพลงนั่นหน่อยได้ไหม เราท�าพี่หมดแรงเลยนะ 

เมื่อคนื พี่อยากจะนอนต่ออกีหน่อย”  

“ค่ะ ขอโทษค่ะ”

พรนาราพดูเสยีงอูอ้ี้ รบีเอื้อมมอืไปปิดเสยีงนาฬิกาปลกุอย่างเกรงใจ 

แล้วจงึฟุบหน้าลงกบัหมอนต่อ

“ขอบคุณครบั คนสวยของพี่” 

เสยีงเซก็ซี่ชวนใจละลายนั้นเหมอืนของชนิกฤต รกัแรกของเธอไม่มี

ผดิ...นี่เธอฝันถงึเขาอกีแล้วหรอื ให้ตายส ิ ฝันดชีะมดั! ในเมื่อนี่คอืความ

ฝัน ฉะนั้นเธอขอเป็นคนบาปสกัหน่อยจะเป็นอะไรไป อ้อนได้อ้อน ยั่วได้ยั่ว 

ในเมื่อชวีติจรงิมนันก กข็อกกในฝันกย็งัดลีะว้า!

“พี่ชนิคะ พี่ชนิขา” 

“ครบั ว่าไง”

“อากาศเย้นเยน็ พอลลี่หนาวจงัเลยค่ะ”

“หนาวหรือ งั้นมานี่สิ พี่จะกอดให้หายหนาว” ว่าแล้วชายหนุ่มก็ 

พลกิกายมากอดก่ายเธอไว้จากทางด้านหลงั 

กไ็ม่รู้ท�าไมคราวนี้ความฝันจงึได้เหมอืนจรงินกั เธอรู้สกึได้ถงึความ

อบอุ่นของเนื้อแนบเนื้อ...อุ่นมาก อุ่นจนร้อนรุ่มไปหมด และเพราะความ 
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ร้อนรุ่มนี่เองที่ท�าให้พรนารารู้สกึฉุกใจอะไรบางอย่าง เธอไม่เคยมคีวามฝัน

ที่เหมอืนจรงิเช่นนี้มาก่อนเลย 

“หายหนาวหรือยังครับ” ชายข้างกายกระซิบถาม ซุกซบใบหน้ากับ

ซอกคอของเธอจนซ่านสยวิ

เดี๋ยวก่อน...ท�าไมทั้งภาพ เสยีง และสมัผสัถงึชดัจดัเตม็ขนาดนี้ นี่ใช่

ความฝันแน่หรอื

พรนารารู้สึกไม่ชอบมาพากลจึงตัดสินใจพลิกร่างกลับมามองผู้ร่วม

เตียงแบบช้าๆ ใบหน้าซีกซ้ายที่โผล่พ้นกองหมอนขนห่านมีความละม้าย

คล้ายคลึงดาราดังฝั่งแดนมังกรอยู่ไม่มากก็น้อย ใบหน้าที่เธอหลงใหล 

ได้ปลื้มมาตลอดในช่วงวยัรุน่แบบนี้มคีนเดยีว นี่คอืชนิกฤตตวัจรงิเสยีงจรงิ

อย่างไม่ต้องสงสยั

บ้าน่า! ท�าไมชนิกฤตถงึมาอยูบ่นเตยีงเดยีวกบัเธอได้ ที่น่าตกใจกค็อื

ทั้งเธอและเขาไม่มีเสื้อผ้าติดกายสักชิ้นนี่สิ เพราะเสื้อผ้าทุกชิ้นมันกระจัด-

กระจายอยู่บนพื้น นี่มนัแค่ความฝันตดิเรต ๑๘+ หรอืคอืความจรงิกนัแน่!

หญงิสาวรบีหยกิแขนตนเองเพื่อพสิจูน์ แต่ความเจบ็จี๊ดและรอยแดง

ที่เกดิขึ้นกท็�าให้รูว่้านี่คอืความจรงิไม่ใช่ความฝัน พอตระหนกัได้เช่นนั้นเธอ

กต็กใจแทบสิ้นสต ิทะลึ่งตวัพรวดขึ้นมา คว้าผ้าห่มมาพนักาย ก่อนร้องกรี๊ด

สุดเสยีงทั้งๆ ที่หน้าแดงก�่าเป็นผลต�าลงึ

ล�าพังแค่ฝันหวานไปวันๆ ก็ยังพอทน แต่เมื่อความจริงถาโถมมา

กะทันหันเช่นนี้ เธอรับมือไม่ทันจริงๆ ใจหนึ่งก็จับต้นชนปลายเรื่องราว 

ไม่ถูก ส่วนอกีใจกร็ู้สกึเหมอืนถูกผหีลอกกลางวนัแสกๆ!

“พี่ชนิ พี่มาท�าอะไรที่นี่! แล้วมาอยู่บนเตยีงพอลลี่ได้ยงัไง!”

ชนิกฤตปรอืตาขึ้นมามอง ทั้งๆ ที่เส้นผมยงัยุ่งเหยงิ แต่กเ็ป็นความ

ยุ่งเหยิงที่ไม่ได้ท�าให้ความหล่อเหลาลดน้อยลงแต่อย่างใด เขาขยี้ตาแบบ 

ทั้งง่วงงุนและมนึงง 

“เป็นอะไรครบั พอลลี่ โวยวายอะไร”
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“ก็พี่ชินมาอยู่บนเตียงพอลลี่ได้ยังไง้ แล้วยัง...แล้วยัง...” หญิงสาว

ละล�่าละลัก มือไม้สั่นไปหมดเมื่อบั้นท้ายขาวๆ ของหนุ่มหล่อโผล่ออกมา

จากผ้าห่มอย่างที่เจ้าตวัไม่คดิจะปกปิดมนัสกันดิ “แล้วยงัมาแก้ผ้าอล่างฉ่าง

เป็นชเีปลอืยอกี!” 

“ถามแปลกๆ แล้วมใีคร ‘ท�า’ เรื่องนั้นโดยไม่แก้ผ้าบ้าง” ชายหนุ่ม

ตอบยิ้มๆ โดยไม่สนใจสหีน้าลมจะจบัของสาวเจ้าสกันดิ “แล้วถ้าจะถามว่า

ท�าไมพี่ถงึมาอยู่บนเตยีงเราได้ เรื่องนั้นต้องย้อนถามตวัเราเองแล้วละ”

“ย้อนถามตวัเอง? นี่พี่หมายความว่ายงัไง”

“กพ็อลลี่ไม่ใช่หรอืที่ชวนพี่ขึ้นเตยีงเอง”

“ฮ้า! พอลลี่เนี่ยนะ ชวนพี่ขึ้นเตยีง!”

“ใช่ นี่อย่าบอกนะว่าลมืเรื่องเมื่อคนืไปหมดแล้ว”

“เรื่องเมื่อคนือะไร พอลลี่ไม่รู้เรื่องด้วยนะ!”

“พูดจาห่างเหนิท�าเป็นคนอื่นคนไกลไปได้ มานี่มา คนสวยของพี่ พี่

จะเตือนความจ�าให้อีกรอบ” กล่าวเสร็จชินกฤตก็รวบร่างบอบบางเข้าไปใต้

ผ้าห่มด้วยกนั เตรยีมจะกดศรีษะเธอคลมุโปงแบบอ�ามหติอยูแ่ล้ว แต่หญงิ

สาวไม่ยอม รบีดดีตวัออกมา มอืน้อยยื้อยดุผ้าห่มจากเขามาพนักายตนเอง 

การกระท�าเช่นนั้นท�าให้ผ้าห่มปกปิดร่างของเธอได้กจ็รงิ แต่กท็�าให้ผ้าเลื่อน

หลดุจากร่างกายของชายหนุม่เช่นกนั ท้ายที่สดุ ‘อะไรต่อมอิะไร’ จงึอล่างฉ่าง

ปรากฏแก่สายตา

โอ้ว หมกไข่! ตาย...เธอตายแน่ ต้องเป็นตากุ้งยงิแน่แล้ว!

พรนารากรีดร้องสุดเสียง กลิ้งตัวหลบจากมือปลาหมึกของอีกฝ่าย

จนตกเตียง ผ้าห่มที่ห่อพันร่างไว้ท�าให้เธอมีสภาพไม่ต่างจากดักแด้ แต่

ดกัแด้อย่างเธอมหีรอืจะยอมแพ้ง่ายๆ รบีตะกุยตะกายลกุขึ้นยนื พอทรงตวั

ได้กร็บีเผ่นหนเีหมอืนก�าลงัหนผีหีนปิีศาจ แต่สิ่งที่ท�าให้หญงิสาวรู้สกึเหมอืน

โดนปิศาจเล่นงานซ�้าสองก็คือการที่เธอเพิ่งตระหนักว่า เธอไม่ได้อยู่ใน

กระท่อมปลายนาเหมือนอย่างเคย แต่กลับอยู่ในเพนต์เฮาส์หรูหราที่ไหน 
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กไ็ม่ทราบ 

ที่นี่ที่ไหนกนั ไม่ใช่กระท่อมน้อยปลายนาของเธอนี่นา!

“เจบ็ตรงไหนหรอืเปล่า แล้วนี่เราจะหนพีี่ไปไหนละ่ นี่พี่ไง พี่ชนิเอง”

“พอลลี่รู้ว่านี่พี่ชนิ แต่ขอเถอะ อย่าเพิ่งเข้ามาใกล้พอลลี่ตอนนี้ ขอ

เวลาให้พอลลี่ตั้งสตกิ๊อน!”

“ท�าไมละ่ พี่อยากรูว่้าเราเป็นยงัไงนี่นา เจบ็ตรงไหน มาให้พี่ดหูน่อย

สคิรบั พี่จะเป่าให้” 

ว่าแล้วพ่อชีเปลือยหน้าหล่อก็ตั้งท่าจะลุกจากเตียงเพื่อตามเธอมา 

ให้ได้ แต่ยิ่งท�าเช่นนั้นกย็ิ่งท�าให้หญงิสาวตื่นตระหนก รบีวิ่งหนเีขาไปให้ไกล

ที่สุด และเพราะอารามรบีร้อนนี่เองที่ท�าให้เธอวิ่งไปชนกบัก�าแพงมนุษย์เข้า

เจ้าดกัแด้ตวัน้อยเสยีหลกั เมื่อศรีษะโขกที่แผ่นอกล�่าๆ เปียกชื้นแต่

แขง็แรงเข้าเตม็เปา เกอืบจะหงายผลึ่งก้นจ�้าเบ้าอยู่แล้ว หากก�าแพงมนุษย์

ที่ว่าไม่ยื่นแขนออกมารองรบัเธอไว้

“เป็นอะไรไหม”

เจ้าของน�้าเสียงนุ่มถามไถ่อย่างห่วงใย เธอเองก็อยากจะขอบคุณ 

ในความช่วยเหลอืนี้อยู่หรอก หากดวงตาไม่บงัเอญิเหลอืบไปเหน็วา่อกีฝ่าย

นุ่งผ้าเชด็ตวัผนืเลก็กระจริดิอยู่ผนืเดยีว 

เดี๋ยวนะ ยงัมชีเีปลอืยอยู่อกีคนงั้นเรอะ!

“กรี๊ด! ปล่อยฉนันะ ไอ้คนลามกจกเปรต!”

สตอินัน้อยนดิของพรนารากระเจดิกระเจงิอกีรอบ เธอหลบัหูหลบัตา

ทุบหนุ่มตรงหน้าไม่ยั้ง ยื้อยุดชุลมุนกันอยู่ไม่กี่วินาที ผ้าห่มที่พันแข้งขาก ็

พาให้ร่างของคู่หนุ่มสาวล้มหงายไปบนพื้นด้วยกันทั้งคู่ และที่ท�าเอาช็อก

ตาตั้งหนักกว่าเดิมก็คงเป็นเพราะซีกหน้าด้านขวาของคนที่คร่อมทับเธอ 

อยู่นั้นมคีวามละม้ายคล้ายคลงึกบัดาราแดนกมิจ ิ เรยีกว่าทั้งหุ่นทั้งหน้าปัง

ปุริเย่วาตานาเบ้ไอโกะไม่แพ้กันเลย แต่ก็นั่นละ มันเป็นความปังที่คุ้นตา

อย่างไรชอบกล
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อย่าบอกนะว่า...!

“พอลลี่”

เธอควรจะจ�าเสียงนั้นได้ตั้งแต่วินาทีแรกแล้ว เพราะชีเปลือยอีกคน

ก็เป็นคนรู้จักของเธอเช่นกัน แม้ไม่ใช่รักแรกอย่างชินกฤต แต่ก็เป็นคนที่

เธอใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด รู้จกัเธอดทีี่สุด แม้สุดท้ายเคราะห์จะซ�้ากรรม

จะซดัให้ต้องพลดัพรากจากกนัไปหลายปีดดีกักต็าม

ไม่ผดิแน่ นั่น พนัฤทธิ์ หรอื พที เพื่อนสนทิในวยัเดก็ของเธอ!

“พที ท�าไมนายมาอยู่ที่นี่ นี่เมื่อคนืเราคงไม่ได้...”

เธอไม่อยากคดิต�่าตมกบัเพื่อนเลย แต่สภาพของพวกเธอตอนนี้ท�าให้

คดิในทางดไีม่ได้

“นี่เราคงไม่ได้...คงไม่ได้...”

“คงไม่ได้อะไร เมื่อคนืเธอเป็นคน ‘ท�า’ ฉนัเองแท้ๆ ยงัมหีน้ามาถาม

อกีหรอื”

“ฮ้า! ท�าอะไร อย่ามาพูดบ้าๆ เชยีวนะ ฉนัไปท�าอะไรนายมทิราบ!”

แต่ยงัไม่ทนัที่พนัฤทธิ์จะได้ตอบอะไร ปมผ้าขนหนบูนเอวสอบซึ่งผ่าน

สมรภูมิรบกอดรัดฟัดเหวี่ยงเมื่อครู่ก็ไปต่อไม่ไหว มันคลายออกอย่างได้

จังหวะพอดี ท�าให้ผ้าขนหนูผืนจ้อยเลื่อนหลุดจากท่อนล่างของเพื่อนชาย 

จงัหวะนรกแท้ๆ ที่สายตาของหญงิสาวพลนัไปสงัเกตเข้าพอดี

อื้อหอืใหญ่จงั อะฮ้าใหญ่จรงิ ตากุง้ยงิคณูสอง คราวนี้หมกไข่ห่อใหญ่

พเิศษกว่าเดมิไปอกี!

ดวงตาคูส่วยเบกิกว้างแทบถลน เธอเตรยีมจะกรี๊ดลั่น แต่พนัฤทธิ์ก็

เอื้อมมอืมาปิดปากเธอไว้ก่อน ท�าให้เสยีงกรดีร้องกลายเป็นเสยีงอู้อี้ภายใต้

มอืใหญ่

พรนาราทิ้งตัวลงกับพื้น รู้สึกเหมือนหัวใจก�าลังจะวาย ในขณะที่ 

ชินกฤตพุ่งเข้ามาหาเธอ ช่วยกันกับพันฤทธิ์เขย่าร่างบางไปมาเพื่อปลุกเธอ

ให้ได้สต ิเสยีงกดกริ่งรวัๆ ที่หน้าประตูกด็งัขึ้นพอดี
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“พอลลี่ มายเลด ีตื่นหรอืยงั ได้เวลาไปท�างานแล้วจ้า”

เสียงแหลมสูงของชายคนหนึ่งดังขึ้นที่หน้าประตูห้อง คราวนี้เธอ

แน่ใจว่าไม่ใช่เสียงของใครที่เธอรู้จักแน่นอน ซึ่งนั่นละปัญหา ในเมื่อเธอ 

ไม่รู้จกั แล้วเหตุใดฝ่ายนั้นจงึเรยีกเธออย่างสนทิสนมแล้วยงับอกให้เธอไป

ท�างานอกี ครั้นไม่เหน็เจ้าของห้องออกมาเปิดประตตู้อนรบั ชายคนดงักล่าว

ก็ถือวิสาสะกดรหัสผ่านเข้ามาเองโดยไม่ขัดเขิน ราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่เขา 

ท�าเป็นประจ�าอยู่แล้ว

“นอนอดือยู่หรอืไง นี่จวนจะถงึเวลาถ่ายงานอยู่แล้วนะ ต้องให้พี่มา

ปลุกอยู่เรื่อยเลย ตอนนี้พี่ไม่รู้แล้วนะว่าพี่เป็นผู้จัดการส่วนตัว หรือเป็น 

พี่เลี้ยงเดก็อนุบาลกนัแน่ กท็�าแทบทุกอย่างขนาดนี้”

ชายผูม้าใหม่เป็นหนุม่ใหญ่รปูร่างสนัทดั ผวิขาวเหลอืง ดูจากลกัษณะ

แล้วคงอายุมากกว่าเธอหลายปี เห็นได้จากริ้วรอยและเส้นผมตรงกลาง

กระหม่อมที่เริ่มบาง แต่คงเป็นคนที่ชอบแฟชั่นพอตัวเพราะเขาสวมเสื้อ 

แจ็กเกตยีนทันสมัยกับแว่นตาไร้กรอบสีสดใสแบบแฟชั่นด้วย เขาบ่นเป็น

หมีกินผึ้งไม่หยุดตั้งแต่เดินเข้ามา มาหยุดก็ตอนที่เดินมาถึงห้องนอนและ

เหลอืบเหน็พรนารานอนแผ่อยูใ่นกองผ้าห่มกบัหนุ่มหล่อสองคนนั่นละ ครั้น

เหน็สภาพวาบหววิของชายหญงิตรงหน้า ฝ่ายนั้นกอ็ึ้งไป ต่อเมื่อตั้งสตไิด้จงึ

ลนลานมาฉุดกระชากเธอยกใหญ่

“โอ๊ย เธอท�าบ้าอะไรกับชินกับพีทเนี่ย ยายเด็กผีพอลลี่ ลุกขึ้นมา

เดี๋ยวนี้เลยนะ ถ้าเรื่องนี้ไปถงึหนูกัข่าวจะท�ายงัไง บรรลยัแบบไม่ต้องเดาเลย

นะเว้ย!”

ล�าพงัแค่บ่นด่าและเปลี่ยนสรรพนามที่ใช้เรยีกขานยงัไม่เท่าไร แต่การ

ที่ฝ่ายนั้นเงื้อมอืไม้ฟาดเธอไปหลายทที�าให้คนถกูตทีนไม่ไหว แม้ไม่เจบ็มาก 

แต่กช็วนร�าคาญอยู่ไม่หยอก

“เดี๋ยวๆ พี่เป็นใครคะ แล้วมาตหีนูท�าไม เรารู้จกักนัด้วยหรอื!”

“หึ! ท�าไม...ได้เขมือบผู้ชายสองคนแล้วถึงกับอัลไซเมอร์กินเลย 
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หรอืไง พี่กพ็ี่ไตร ผู้จดัการส่วนตวัของเธอไง ยายเดก็เหลอืขอ ได้ผวัแล้ว

ลมืพี่เลยสนิะ!”

อะไรนะ ผู้จดัการส่วนตวั! 

นี่เธอฟังผิดไปหรือเปล่า เกษตรกรอย่างเธอจ�าเป็นต้องมีผู้จัดการ

ส่วนตวัที่ไหนกนัล่ะ นี่ต้องมกีารเข้าใจผดิกนัแน่ๆ

“เอ่อ...พี่คะ พี่ชื่อพี่ไตรใช่ไหม พี่ไตรหยดุตหีนกู่อน หนูว่าเรื่องนี้ต้อง

มใีครสกัคนเข้าใจผดิแล้วละ”

แม้จะไม่เข้าใจ แต่ไตรทศก็ยอมยั้งมือที่กระท�าการลงโทษหญิงสาว

ไว้ก่อนชั่วคราว

“ใช่ พี่เข้าใจผิดเองละที่คิดว่าเธอจะไม่สร้างปัญหา เผลอเป็นไม่ได้

เลยเชยีว นี่พวกเธอสามคนมรีสนยิม ‘หมู่’ กนัแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไร” 

พรนาราหน้าชา เธอรบัค�าว่าหมู่เหม่ออะไรนั่นไม่ได้เลย รู้สกึเหมอืน

ถูกใส่ความอย่างร้ายแรง เพราะตัวเธอเองยังจ�าเรื่องเมื่อคืนไม่ได้ด้วยซ�้า 

หรอืจะพูดให้ถูกกค็อื เธอยงัไม่เข้าใจเลยว่าเธอโผล่มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร

“เอิ่ม...เรื่องนั้นช่างมนัก่อนเถอะค่ะ ที่หนูก�าลงัจะบอกกค็อื พี่เข้าใจ

ผิดแล้วละ พี่ไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวหนู อันที่จริงตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยมี 

ผูจ้ดัการสกัคน ผูจ้ดัการส่วนตวัอะไรนั่นมนัมไีว้ส�าหรบัพวกดาราไมใ่ช่หรอื

คะ” 

“กใ็ช่ไง แล้วพี่พดูผดิตรงไหน เอาดีๆ  จะมาไม้ไหนอกี พี่ไม่มเีวลามา

เล่นด้วย” 

“กห็นไูม่เข้าใจนี่คะ หนไูม่ใช่ดารา แต่เป็นเกษตรกรธรรมดาๆ หนูจะ

มผีู้จดัการส่วนตวัไปเพื่ออะไร”

ไตรทศขมวดคิ้ว ยื่นมือไปอังที่หน้าผากของพรนาราอย่างกับจะ 

ตรวจสอบว่าเธอสบายดหีรอืไม่

“เกษตรกรบ้าบออะไร ไข้กไ็ม่ขึ้นนี่ ท�าไมพดูจาแปลกๆ หรอืว่า ‘โดน’ 

ไปหลายดอกจนสมองกลับ!” คุณผู้จัดการหันไปทางชีเปลือยหนุ่มทั้งสอง
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แบบเอาเรื่อง “พวกนายท�าอะไรน้องสาวพี่ เบามอืกบัเธอบ้างไหมฮ ึรู้ไหมว่า

ร่างกายของเธอมมีูลค่าเท่าไร ถ้าเธอบอบช�้าจนท�างานไม่ได้ขึ้นมา คดิดูสวิ่า

จะมแีฟนๆ ที่รอคอยผลงานผดิหวงักี่แสนกี่ล้านคนกนั!”

ก่อนที่ไตรทศจะอาละวาดหนักกว่านี้ หญิงสาวเลยต้องจับสองฝ่าย

แยกจากกนัเสยีก่อน ด้วยการอธบิายซ�้าว่าเธอไม่ใช่ดารา และไม่จ�าเป็นต้อง

มีผู้จัดการส่วนตัว แต่แทนที่จะยอมฟัง ไตรทศกลับอารมณ์เสียหนักกว่า

เดิม เขาเดินดุ่มไปหยิบเสื้อคลุมก�ามะหยี่ออกมาจากตู้เสื้อผ้าแบบบิลต์อิน

แล้วโยนมาให้เธอ

“โอเค ถ้าเธอยนืยนัว่าตวัเองไม่ใช่ดารา ถ้าอย่างนั้นสวมเสื้อคลุมให้

เรยีบร้อย แล้วตามพี่ออกมาที่ระเบยีง มาดใูห้เหน็กบัตาเธอเลยละกนัว่าเธอ

ไม่ใช่”

บอกตามตรงเลยว่าตั้งแต่ที่พรนาราลืมตาตื่นขึ้นมา เธอยังไม่เข้าใจ

สถานการณ์เลยสกัอย่าง มแีต่เรื่องงุนงงหาเหตุผลไม่ได้เตม็ไปหมด แต่ถงึ

อย่างนั้นเพื่อพิสูจน์ให้หายคาใจ เธอก็ยอมสวมเสื้อคลุมและตามไตรทศ 

ออกมาที่ระเบยีง 

ระเบยีงกว้างใหญ่ซึ่งยื่นออกไปบนชั้นที่ ๔๐ ถกูจดัแต่งเป็นสวนหย่อม 

สระว่ายน�้า และบาร์ให้นั่งเล่น นอกจากจะงดงามตามสไตล์ของที่พกัอาศยั

สมัยใหม่แล้ว ยังงดงามในด้านมุมมองอีกด้วย เพราะจากข้างบนนี้เธอ

สามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์ในมุมสูงของเมอืงหลวงได้ชดัเจน

เมืองหลวง...ที่นี่คือกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร แต่เธอมาอยู่ที่นี่ได้

อย่างไรกนัล่ะ!

ทว่าสิ่งที่ดงึดดูความสนใจของเธอไม่ใช่ความตระการตาของเมอืงหลวง 

แต่เป็นบรรดาป้ายโฆษณาบิลบอร์ดขนาดยักษ์ซึ่งถูกติดตั้งไว้ทั่วเมือง ทั้ง

ภาพบนหน้าจอแอลซดีตีามสี่แยก บนรถเมล์ กระทั่งรถไฟฟ้า ล้วนมใีบหน้า

ของเธอแปะหราอยู่ทั้งสิ้น 

“เหน็แล้วใช่ไหม ไม่ว่าจะภาพยนตร์ ละคร ร้องเพลง ถ่ายแบบ โฆษณา 
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วาไรต ีทกุงานในวงการบนัเทงิ ล้วนมแีต่ชื่อและหน้าของเธอเตม็ไปหมด ที่

เธอพดูอาจจะถกูกไ็ด้ พอลลี่ เธอไม่ใช่แค่ดาราหรอก แต่เธอน่ะ...” ไตรทศ

ยิ้มกริ่ม หนัมาตบบ่าทั้งสองข้างของเธออย่างภาคภูมใิจ “เป็นซุป’ตาร์เบอร์

หนึ่งของเมอืงไทยต่างหาก!”

โอ้ว ตาเถน ยายชี ขี่สกูตเตอร์! ซุป’ตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทย  

เฮลโหล...สาวบ้านนอกคอกนาอย่างเธอเนี่ยนะ!

พรนาราอ้าปากค้างอย่างตกตะลงึ รู้สกึหววิๆ เหมอืนลมจะจบั จน

ต้องยื่นมอืไปเกาะราวระเบยีงไว้เพื่อพยุงตวัไม่ให้ล้ม ที่ด้านล่างของเพนต์-

เฮาส์ เธอมองเหน็กลุม่แฟนคลบัมาดกัรอพบและให้ก�าลงัใจเธออย่างอุน่หนา

ฝาคั่ง บ่งบอกความโด่งดงัคบัฟ้าของเธอได้เป็นอย่างดี

“นี่มนัเรื่องอะไร หนฝัูนอยูห่รอื หนฝัูนอยูใ่ช่ไหมพี่!” หญงิสาวละล�่า-

ละลกัถามเสยีงสั่น ความรู้สกึหลากหลายพุ่งมาประดงัประเดเตม็ไปหมด

“พดูอะไรไม่รูเ้รื่อง ยงัไม่สร่างเมาเรอะ ฝันที่ไหนจะเหมอืนจรงิขนาด

นี้”

ก็นั่นน่ะสิ ฝันที่ไหนจะเหมือนจริงขนาดนี้ เธอหยิกตัวเองจนช�้าไป

หมดทั้งตัวแล้ว แต่ก็ไม่ตื่นเสียที พอตระหนักได้ว่าทั้งหมดคือความจริง 

ยิ่งกว่าจริง พรนาราก็แข้งขาอ่อน ล้มผลึ่งลงไป โชคดีที่ศีรษะของเธอไม่

กระแทกพื้น เพราะในจงัหวะนั้นหนุ่มหล่อทั้งสองในห้องตามออกมาสมทบ

ที่ระเบียงพอดี ยังดีที่ตอนนี้ทั้งคู่สวมเสื้อคลุมเรียบร้อยแล้ว มิเช่นนั้นเธอ

คงได้อิ่มหมกไข่อีกรอบ ทั้งชินกฤตและพันฤทธิ์ยื่นแขนออกมารองรับร่าง

เธอไว้พร้อมกนัโดยมไิด้นดัหมาย

ซูเปอร์สตาร์...เธอน่ะหรอื แถมเธอยงัเปิดฮาเรม็ท�าเรื่อง ‘สปัดน’ กบั

ผู้ชายสองคนโดยไม่รู้ตัวอีก แล้วให้ตายเถอะ คนหนึ่งเป็นรักแรกของเธอ 

ส่วนอีกคนก็เป็นเพื่อนสนิทในวัยเด็กของเธอเอง ถามจริงนี่มันเกิดเรื่องบ้า

อะไรขึ้น!

หลังจากคิดทบทวนจนสมองเกือบระเบิด ความทรงจ�าอันรางเลือน
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ในคนืพระจนัทร์สเีลอืด๑ กค็่อยๆ ผุดขึ้น 

พรนาราหน้าร้อนผ่าว กลนืน�้าลายเอื๊อก

ไม่จรงิน่า หรอืว่า...เรื่องทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกบั ‘พร’ เมื่อคนืนั้น!

๑ ปรากฏการณ์ที่ดวงจนัทร์กลายเป็นสแีดงหรอืสสี้มอฐิคล้ายเลอืด เกดิจากการที่ดวงอาทติย์ 

โลก และดวงจนัทร์โคจรมาอยู่ในระนาบเดยีวกนั ส่งผลให้แสงสแีดงจากดวงอาทติย์หกัเหผ่าน

บรรยากาศของโลกไปกระทบกบัดวงจนัทร์ ท�าให้ดูคล้ายสเีลอืด ในทางความเชื่อถอืว่าเป็นลาง

ร้าย บ่งบอกถงึการการสูญเสยี สิ่งลี้ลบั และโลกหลงัความตาย



หนึ่งสปัดาห์ก่อนหน้านั้น...
‘บ้าน’ คือ วิมานของเรา ค�ากล่าวนี้อาจจะจริงส�าหรับบางคน แต่

ส�าหรบัพรนารา ค�ากล่าวนี้ไม่จรงิสกันดิ ไม่ต้องถงึกบัเปรยีบเปรยให้สูงส่ง

ว่าที่นี่คอืวมิาน ขอแค่เปรยีบให้มนัใกล้เคยีงกบัค�าว่า ‘บ้าน’ ธรรมดาๆ ยงั

ไม่ได้เลยด้วยซ�้า เพราะในความเป็นจรงิที่แห่งนี้มนับุโรทั่งเหมอืนกระท่อม

ปลายนาเสยีมากกว่า 

ที่ซุกหัวนอนของหญิงสาวเป็นกระท่อมไม้ผสมปูนชั้นเดียว ยกพื้น 

สงูจากพื้นประมาณหนึ่งเมตร ตกแต่งผนงัด้วยวสัดธุรรมชาตอิย่างไม้ไผ่สาน 

เสริมหลังคาด้วยหญ้าแฝก หน้าบ้านท�าเป็นระเบียงมีม้านั่ง และมีทางเดิน

ไม้เชื่อมต่อไปยังมุมพักผ่อนริมบ่อน�้า ใครจะบอกว่ากระท่อมหลังนี้น่ารัก 

น่าอยู่อย่างไรกต็ามสบาย เพราะส�าหรบัเธอแล้ว เธอคดิเหน็ตรงกนัข้าม

เธอเกลยีดทุกอย่างที่นี่...เกลยีดชวีติใต้หลงัคาผุๆ แห่งนี้ที่สุด!

เพราะชีวิตที่นี่คือหลักฐานความล้มเหลวของบิดา ‘สินธร’ บิดาของ

เธอเคยเป็นนักธุรกิจผู้ร�่ารวย แต่หลังจากที่โดนเพื่อนโกงเงิน บริษัทก็ 

๑
เจ้าแม่สายมู
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ล้มละลาย เพยีงชั่วข้ามคนืพรนารากก็ลายเป็นราชนิตีกบลัลงัก์ ต้องลาออก

จากโรงเรียนเอกชนโก้เก๋ ย้ายออกจากคฤหาสน์หลังละร้อยล้านเพื่อมา 

เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบอัตคัดขัดสน ที่บ้านเกิดของมารดาซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว

ในดินแดนไกลปืนเที่ยงทางภาคอีสาน โดยยึดอาชีพเกษตรกร ปลูกผัก  

ปลูกหญ้า เลี้ยงสตัว์ไปตามประสา 

สินธรอาจจะรู้สึกว่าตนโชคดีแล้วที่อย่างน้อยพวกเธอก็ยังมีที่ซุก

หวันอนและยงัมงีานให้ท�า แต่เธอไม่คดิเช่นนั้น พ่อน่ะไม่มสีทิธิ์คดิว่าตนเอง

โชคดด้ีวยซ�้า จะมสีทิธิ์ได้อย่างไรในเมื่อตั้งแต่ธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างของท่าน

ลม้ละลาย ท่านกก็ลายร่างเป็นลุงขี้เมาที่วนัๆ เอาแต่นอนกอดขวดเหลา้ ไม่

ท�างานท�าการอะไรเลยสักอย่าง จนภาระในการหาเงินต้องตกเป็นของเธอ

อย่างเลี่ยงไม่ได้ หญิงสาวต้องดิ้นรนท�างานหนักเป็นเสาหลักให้ครอบครัว

มาตลอด กว่าจะส่งเสียตนเองเรียนจนจบ กศน. และสอบเทียบเข้า

มหาวทิยาลยัธรรมดาๆ ในตวัเมอืงได้กเ็ลอืดตาแทบกระเดน็ เธอเหนื่อยและ

เกลยีดชวีติที่เป็นอยูม่าก รูส้กึทั้งเวทนาและสมเพชตวัเองตลอดเวลา ดงันั้น

มนัจะเป็นอะไรไปเล่า หากเธอจะใฝ่ฝันถงึชวีติที่ดขีึ้น หนทางในการมชีวีติ

สุขสบายของคนจนอย่างเธอมนัจะมอียู่กี่อย่างกนัเชยีว...ถ้าไม่ใช่วธินีี้

“พทุธสัสะ มานมีามะ พทุธสัสะ สวาโหม สมัปะตจิฉาม ิเพง็ๆ พาๆ 

หาๆ ๆ โอมเพี้ยง!”

เมื่อบรกิรรมคาถาเรยีกเงนิล้านรอบที่ ๑๐๘ จบแล้ว หญงิสาวร่างเลก็

ซบูเซยีวซึ่งก�าลงันั่งยองๆ กร็วบธปูเทยีนก�าใหญ่ปักลงไปบนลานดนิหน้าบ้าน 

เสรจ็แล้วจงึยกมอืขึ้นพนมท่วมศรีษะแบบมุ่งมั่นสุดฤทธิ์

“ลกูช้างขออทุศิส่วนกศุลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ขอให้ท่านทั้งหลาย

เปิดทางให้ลูกช้างได้มีเงินทองไหลมาเทมา ลูกช้างไม่อยากเป็นคนเก่ง ลูก

ช้างเหนื่อย ลกูช้างแค่อยากเป็นคนโชคดทีี่ถกูหวย ดงันั้นช่วยดลบนัดาลให้

ลูกช้างถูกหวยรางวลัที่หนึ่งด้วยเถอะเจ้าค่ะ สาธุ!”

เมื่อไหว้ขอพรเรยีบร้อย ท่ามกลางควนัธปูโขมง พรนาราในชดุกางเกง
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ผ้าฝ้ายสีขาวอันเป็นสีมงคลของวันนี้ก็เงยหน้าขึ้นมาด้วยใบหน้าแช่มชื่น 

ท่ามกลางเส้นผมด�ายาวปิดหน้าปิดตาเหมอืนผญีี่ปุ่น เธอหลบัตาพริ้ม ยิ้ม

กว้าง กางมอืออกสองข้างแบบพร้อมรบัเงนิทองซึ่งก�าลงัจะโปรยปรายลงมา

จากฟากฟ้า

อุตส่าห์ตระเวนไปขอเลขเดด็จากหลายส�านกั บ่ายนี้ละที่เธอจะได้เป็น

เศรษฐนิเีสยีท!ี

เจ้าแม่สายมูในคราบเกษตรกรจดจ่อกบัความคดินี้ทุกวนัที่ ๑ และ 

๑๖ ของทุกเดอืน ต้องยอมรบัว่าการได้ฝันว่าเธอจะมโีอกาสกลบัไปร�่ารวย

เหมือนเก่า เป็นยาใจที่ช่วยท�าให้เธอทนใช้ชีวิตเส็งเคร็งนี้ได้โดยไม่เสียสต ิ

ไปก่อน บ่ายวนันั้นเธอรบีเคลยีร์งานในไร่แล้วไปปักหลกัอยูห่น้าจอโทรทศัน์

เพื่อดูการถ่ายทอดสดการออกสลากกนิแบ่งรฐับาล 

ลงทุนถือศีลกินเจมาหนึ่งสัปดาห์ ทั้งยังสวดคาถาจากหลวงพ่อดัง

ครบ ๑๐๘ จบตามต�าราเป๊ะ ต้องถูกรางวลัอะไรบ้างละว้า!

‘รางวลัที่ ๑ งวดวนัที่ ๑ กนัยายน เลขที่ออก...’

หญงิสาวสดูยาหอมเข้าเตม็ปอดเพื่อบรรเทาอาการวงิเวยีนจากความ

ตื่นเต้น ส่วนอกีมอืก�าชุดลอตเตอรี่ไว้แน่น ใจเต้นตึ้กตั้ก ในขณะที่หน้าจอ

ถ่ายทอดสดมาถงึรางวลัที่หนึ่ง

‘เลขที่ออก ๙๙๙๙๙๘ ฟังอกีครั้งค่ะ ๙๙๙๙๙๘’

คนลุ้นรางวลัอ้าปากค้าง ยิ่งกว่าการไม่ถูกหวย กค็อืการที่หวยออก

ไม่ตรงเลขเดด็ของทุกส�านกัเลยนี่ส ิเรยีกว่าเกง็ไม่เฉยีดเลยดกีว่า เลขเรยีง

ห้าตัวรวด...สองร้อยปีมีหนหนึ่งกระมัง ถามจริงๆ ใครมันจะไปซื้อเลข 

แบบนี้ ให้ฟรยีงัคดิหนกัเลย!

ฮึ่ย! บ้าที่สุด!

พรนาราเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันอย่างเจ็บใจ ขย�าลอตเตอรี่ในมือปาใส่ 

หน้าจอสุดแรงชุดหนึ่ง ส่วนอีกชุดก�าลังจะยัดมันเข้าปากเพื่อรับประทาน 

แทนข้าวเยน็วนันี้อยู่แล้ว หากตอนนั้นไม่มคีนขดัจงัหวะก่อน 
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“เอื้อยเฮ็ดหยังอยู่ ถืกเลขงวดนี้บ่คะ (พี่ท�าอะไรอยู่ ถูกหวยงวดนี้

ไหมคะ)” ส้มโอ เดก็สาวชาวอสีานร่างอวบผู้ท�าหน้าที่เป็นลูกมอืช่วยงานใน

ไร่เอ่ยถาม และกเ็หมอืนจะรู้ค�าตอบชดัโดยไม่ต้องตอบ เพราะจู่ๆ อกีฝ่าย

กย็ดัลอตเตอรี่ทั้งชดุเข้าปากเคี้ยวหงบุหงบัหน้าตาเฉย สม้โอตาลตีาเหลอืก

เข้าไปห้าม ทุบหน้าทุบหลงัปึกๆ “ฮ่วย! อย่าหาเฮด็เถาะเอื้อย มนัสแิค้น! 

(โอ๊ย อย่าหาท�าเถอะพี่ มนัจะตดิคอนะ)”

“ฮือๆๆ ปล่อยพี่ไปเถอะ ส้มโอ ให้มันติดคอพี่ตายไปเลย!” เธอ

โหยหวนเป็นภาษากลาง แม้จะมีมารดาเป็นคนอีสานแต่ท่านไม่ได้ใช้ภาษา

ถิ่นในครอบครวัเพราะบดิาเป็นคนภาคกลาง ท�าให้เธอไมไ่ดฝึ้กการใช้ภาษา

อีสานเลย ครั้นเมื่อย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ท�าได้เพียงพัฒนาทักษะเป็นการฟังออก 

แต่พูดไม่ได้อยู่ดี

“อย่าเว่าจั่งซั่น (อย่าพูดแบบนั้น)” ส้มโอกอดปลอบพรนาราที่ก�าลัง

โหยหวน พวกเธอท�างานด้วยกันมาหลายปี และสนิทสนมกันเหมือน 

คนในครอบครัว แน่นอนว่าส้มโอไม่อยากเห็นคนที่หล่อนรักเหมือนพี่สาว

แท้ๆ ต้องตายไปต่อหน้าต่อตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตายอนาถอย่าง 

ลอตเตอรี่ตดิคอ มหีวงัเป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกส�านกัแน่ “บ่ถกืเลขกบ็่เป็นหยงั 

เอื้อยบ่ต้องเสยีใจเด้อ งวดหน้าจั่งว่ากนัใหม่ วนัพระบ่ได้มมีื้อเดยีว (ไม่ถูก

หวยก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องเสียใจนะ งวดหน้าค่อยว่ากันใหม่ วันพระไม่ได้ม ี

วนัเดยีว)”

มันก็ใช่ที่วันพระไม่ได้มีวันเดียว แต่เธอท�าทุกอย่าง เก็งมาทุกงวด

แล้วแท้ๆ แต่โชคก็ยังไม่เข้าข้างเธอเลยสักครั้ง ต้องให้เธอรอไปถึงเมื่อไร 

หรือต้องรอจนแก่ตาย เกิดมาจนเข้าวัยเบญจเพสแล้วแท้ๆ รวยก็ไม่รวย 

พรหมจรรย์กย็งัไม่ถกูขยี้อกี แล้วเธอจะมหีน้าไปพบท่านยมบาลได้อย่างไร! 

คดิๆ แล้วกเ็ศร้าจบัจติ เหตุใดชวีติที่เคยเพอร์เฟกต์ของเธอต้องถูกท�าลาย

ไม่มชีิ้นดด้ีวยนะ เธอคดิถงึยคุทองของเธอจบัใจ ยุคทอง...ที่คงไม่มวีนัหวน

กลบัมาอกีแล้ว
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หลังจากส้มโอแยกไปท�างานของตัวเองแล้ว หญิงสาวจึงฟุบหน้าลง

กบัโต๊ะแบบหมดอาลยัตายอยาก ตั้งใจจะใช้ช่วงเวลาที่อยูก่บัตวัเองนี้ก่นด่า

ในโชคชะตาให้สมกบัความผดิหวงัที่ชวีติไม่เป็นไปดั่งฝัน 

ท�าไมชีวิตเธอถึงยังไม่ดีขึ้นอีก หรือเธอยังบนบานขอพรไม่มากพอ  

สิ่งศกัดิ์สทิธิ์ทั้งหลายจงึยงัไม่ให้โชค เธอต้องทุม่เทกบัการท�าบญุและบนบาน

ให้มากกว่านี้ เธอจงึจะได้ทุกอย่างที่ต้องการใช่ไหม

“พอลหล.ี..หลี่...ลี่ ลูกอยู่ที่หนาย เอิ๊ก...ปาย ปายซื้อเหล้ามาเพิ่มให้

พ่อหน่อย ปายเรว็ๆ”

เสียงยานคางของคนเมาดังมาแต่ไกลตามมาด้วยกลิ่นแอลกอฮอล์

คลุ้ง ไม่ต้องบอกกร็ู้ว่าเจ้าของเสยีงคอืใคร จะใครเสยีอกี ถ้าไม่ใช่บดิาของ

เธอ นี่ยงัไม่ทนัมดืค�่าท่านกเ็มาหวัราน�้าอกีแล้ว แล้วจะไม่ให้เธอหนกัใจได้

อย่างไร ในเมื่อชวีติของเธอมนัห่วย มแีต่ปัญหา พึ่งพาใครไม่ได้สกัคน

พรนาราท�าเป็นไม่ได้ยินค�าร้องขอนั้น เธอฟุบหน้านิ่งไม่ขยับเขยื้อน

ราวกบัซ้อมตาย แต่สนิธรไม่ยอมแพ้ ครั้นไม่ได้ยนิเสยีงตอบรบัจากบตุรสาว 

เขากเ็ซ้าซี้ไม่เลกิ จนหญงิสาวท�าเป็นเฉยต่อไม่ไหว 

“โอ๊ย พอสกัทเีถอะค่ะ ดื่มอะไรนกัหนาทกุวี่ทกุวนั เดี๋ยวกต็บัแขง็ตาย

พอด ีหนูไม่ซื้อให้พ่อหรอก!”

คนเป็นลกูโงศรีษะขึ้นมาตอบโต้ เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่บดิาในชุดเสื้อ

ม่อฮ่อมเดินกอดขวดเหล้าเซแซ่ดๆ เข้ามาในห้องพอดี เขาโน้มหน้าลงมา

ส�ารวจว่าคนที่ฟบุอยูบ่นโต๊ะใช่บตุรสาวของเขาหรอืไม่ และกช่็างเป็นโมเมนต์

ที่เธอเออืมจรงิๆ ทุกครั้งที่บดิาเมากลบัมา ท่านจะตกใจเธอทกุท ีราวกบัเหน็

ผเีหน็ปิศาจ 

“ตาเถนตลีงักา!” สนิธรสบถลั่น สะดุง้โหยงจนร่างผอมเกรง็ล้มไปนั่ง

แหมะบนพื้น “เหวอ! อะไรวะเนี่ย ผหีลอกกูกลางวนัแสกๆ เลยหรอืวะ!” 

“พ่อ!” คนถูกหาว่าเป็นผีขู่ฟ่อ ลุกขึ้นยืนอย่างหมายจะไปช่วยพยุง

บดิา แต่ยิ่งเข้าใกล้บดิากลบัยิ่งตกใจ ตะโกนลั่นปานจะถูกฆ่าแกง 
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“นงัผปีอบ อย่าเข้ามาเชยีวนะโว้ย กูมพีระ!” 

“ผปีงผปีอบอะไรเล่า ดูให้ดกี่อน นี่หนูเอง พอลลี่เอง!” 

“กูไม่เชื่อ ไปให้พ้นนะนงัผปีอบ นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหงั 

สมัมา สงัฆงันะมาม!ิ”

“สวดผดิแล้วพ่อ!”

“ฮนัแน่ มงึท้าทายกใูช่ไหม มงึเป็นผ ีจะมารู้ได้ยงัไงว่ากสูวดผดิหรอื

สวดถูก!”

“พ่อ!” หญงิสาวแหวลั่นแข่งกบัเสยีงสวดของบดิา “พอเลย ไปกนัใหญ่

อกีละ นี่พอลลี่ลูกพ่อไงคะ!”

“พอลลี่เรอะ”

“ใช่ หนูเอง ลูกสาวแสนกตญัญูของพ่อยงัไงล่ะ” 

เธอย�้าอีก จนบิดายอมเลิกสวดมนต์และขยี้ตาซ�้าๆ เพื่อมองดูเธอ 

ให้ชดัอกีครั้ง และกส็งบอาการได้เสยีท ีเมื่อภาพในสายตาเริ่มชดัขึ้น

“อ้าว พอลหล.ี..หลี่...ลี่ ลูกรกัของพ่อนี่เอง”

ลูกรกัของพ่อถอนหายใจหน่ายๆ ก่อนช่วยพยุงบดิาให้ลุกขึ้นยนื

“เลิกเสียทีได้ไหมคะพฤติกรรมตกใจหน้าลูกตัวเองเนี่ย แค่นี้หนูก็

เสยีเซลฟ์จะแย่แล้ว”

“พ่อขอโทษ เอิ๊ก พ่อแค่...” สินธรหัวเราะร่า เรอใส่หน้าบุตรสาว 

เพยีงแค่ได้กลิ่นกเ็หมอืนจะเมาตามไปด้วยแล้ว “ตาฝ้าฟางไปหน่อย ยงัง้าย

ยงังายลูกสาวของพ่อกส็วยที่สุดในโลก ไม่ต้องเสยีเซลฟ์ปายหรอกลูก”

“เฮ้อ ไม่เสียเซลฟ์ได้ยังไงล่ะคะ ก็ในเมื่อไม่ใช่พ่อคนเดียวที่ตกใจ

หน้าหนูนี่นา แต่บอกตรงๆ ต่อให้คนอื่นชอ็กกย็งัไม่เจบ็กระดองใจเท่าพ่อ

ตัวเองช็อก ดังนั้นหนูขอละ เลิกสักทีเถอะค่ะ ถ้าเหล้ามันท�าให้พ่อเป็น 

แบบนี้กห็ยุดดื่ม”

พรนาราไม่ได้รบัค�าตอบรบักลบัมาจากบดิา เพราะอกีไม่กี่นาทต่ีอมา

สนิธรกค็อพบัคออ่อนเมาหลบักลางอากาศไปเสยีอย่างนั้น นี่ไม่ใช่ครั้งแรก
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กจ็รงิ แต่เธอกไ็ม่อยากจะชนิกบัสภาพที่เป็นอยู่เลยสกันดิ

ดวงตากลมโตหม่นแสงลง ยามที่มองบดิาทไีร เธอกม็กัจะนกึถงึอดตี

ทุกครั้ง ใครจะคิดว่าเสี่ยสินธรจะมีสภาพน่าอเนจอนาถขนาดนี้ มือที่เคย 

จบัเงนิวนัละหลายล้านต้องมาจบัแต่ขวดเหล้า ชวีติคนเราไมม่อีะไรแนน่อน

จรงิๆ

หลังจากพาบิดากลับไปนอนที่เตียงแล้ว เกษตรกรสาวก็ขับรถ
กระบะคู่ใจเข้าเมือง ในเมื่อเธอยังไม่มีโชค เธอก็ต้องออกไปแสวงหาโชค 

เย็นวันนั้นเธอมุ่งหน้าไปส�านักทรงเจ้าเพื่อขอเลขเด็ดชุดใหม่ เมื่อจัดการ

เรียบร้อยจึงแวะเข้าไปในตัวเมืองเพื่อซื้ออาหารสัตว์มาใช้ในไร่เพิ่ม ยังดีที่

เจ้าของร้านคุ้นเคยกับเธออยู่แล้วจึงไม่ตกใจเมื่อเห็นหน้าเธอ ทว่ายังมิวาย

บ่นเลก็น้อยเพราะแทนที่เธอจะเดนิเข้าประตหูลงัของร้าน เธอกลบัเดนิดุม่ๆ 

เข้าไปทางประตูหน้าแทน และการท�าเช่นนั้นมนัท�าให้ลูกค้าคนอื่นเสยีขวญั 

อย่างน้อยกใ็นความเหน็ของเจ้าของร้านละนะ

ถามจรงิๆ เถอะ หน้าเธอมนัแย่ขนาดนั้นเลยหรอือย่างไร เหน็หน้า

ผีๆ  อย่างนี้ แต่ในอดตีเธอกเ็คยเป็นสาวพอปที่หนุ่มๆ ต่างหมายปองและ

ยื้อแย่งกนัอุตลุดเชยีวนะ

ครั้นขนกระสอบอาหารสัตว์ใส่ท้ายรถกระบะจนหลังเกือบยอกแล้ว 

พรนารากเ็ดนิข้ามฝั่งไปยงัร้านมนิมิาร์ตเพื่อซื้อน�้าดื่มแก้กระหาย แต่แทนที่

จะหยิบขวดน�้าส�าหรับตัวเองเพียงขวดเดียว เธอก็หยิบอมยิ้มรสโคลาที่ 

ตนชอบ เครื่องดื่มผสมคอลลาเจนที่ส้มโอชอบดื่ม และเครื่องดื่มแก้เมาค้าง

ส�าหรับบิดาด้วยอีกขวด ต่อให้ปากบอกว่าไม่สนใจ แต่พอเอาเข้าจริงเธอ

กลบันกึถงึพวกเขาก่อนเสมอ เพราะอย่างไรครอบครวักค็อืครอบครวั

“ทั้งหมดหกสบิบาทครบั ตายโหง!”

และก็เป็นอีกครั้งที่พนักงานแคชเชียร์ผงะเมื่อเห็นหน้าเธอ เธอละ

หน่ายกบัโมเมนต์นี้เตม็ทน
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“คนค่ะ ไม่ใช่ผ ีและยงัไม่ได้ตายโหงมาด้วยค่ะ” พรนาราบอกอย่าง

เซ็งๆ ในขณะที่พนักงานคนนั้นขยี้ตามองเธอซ�้าๆ “หกสิบบาทถ้วนใช่ไหม

คะ”

พนกังานพยกัหน้า แม้จะได้รบัการยนืยนัว่าไม่ใช่ผกีต็าม แต่เขากย็งั

ดูมีท่าทีหวาดๆ อยู่ดี รับเงินไปแล้วก็มือไม้สั่นจนท�าเศษเหรียญบาทและ

เหรยีญสตางค์ที่เธอยื่นให้ร่วงกราว บางส่วนกระเด้งกระดอนไปบนพื้น

“ขะ...ขอโทษครบั”

“ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวฉนัช่วยเกบ็ให้” เธอบอกอย่างใจกว้าง ก้มลงไป

ช่วยเก็บเหรียญอีกแรง ราวกับว่าความดีข้อนี้จะท�าให้อีกฝ่ายซึ้งใจจนเลิก

กลวัเธอได้ แต่กล็�าบากกว่าที่คดิเพราะเหรยีญบางสว่นกลิ้งหายเข้าไปใต้ชั้น

วางสนิค้า ท�าให้เธอต้องมะงุมมะงาหราอยู่บนพื้นพกัหนึ่ง ในระหว่างที่เธอ

ก�าลงัเพยีรพยายามล้วงเหรยีญออกจากใต้ชั้นนั้นเอง บานประตูของมนิมิาร์ต 

กเ็ลื่อนเปิดออก คงจะมลีกูค้าใหม่เข้ามานั่นละ เพราะเธอได้ยนิเสยีงกริ่งหน้า

ประตรู้านดงัขึ้นด้วย ลกูค้าใหม่เดนิตรงไปหยบิสนิค้าที่ตูน้�้าและเดนิมาหยดุ

ที่เคาน์เตอร์จ่ายเงนิ

“รอสักครู่นะครับ” แคชเชียร์บอกลูกค้าใหม่ คงจะรอให้เธอเก็บ

เหรยีญเสรจ็แลว้กลบัมาจ่ายเงนิก่อนตามควิกระมงั แต่เธอกย็งัเกบ็เหรยีญ

ไม่ครบเสยีท ี

“ขอโทษนะคะ ขอเวลาแป๊บหนึ่ง ฉนัเกอืบเกบ็เหรยีญที่เหลอืได้ครบ

แล้ว” หญิงสาวที่แนบหน้ากับพื้นพูดเสียงอู้อี้ ปลายนิ้วเกี่ยวเหรียญห้าสิบ

สตางค์เหรยีญสดุท้ายได้แล้ว แต่พอจะดงึมอืออกมากลบัดงึออกไม่ได้เพราะ

ตดิซอกใต้ชั้น “โอ๊ย แป๊บหนึ่งค่ะ มอืฉนัตดิ รอเดี๋ยว!”

แต่ค�าว่า ‘แป๊บหนึ่ง’ ของเธอคงนานเกนิกว่าจะรอคอย ในที่สดุลกูค้า

คนนั้นก็ตัดสินใจที่จะขอแทรกคิวเพื่อจ่ายเงินก่อน แต่ปัญหาคือเขาไม่ได ้

ท�าแค่นั้นน่ะสิ ไม่รู้ว่าทนสภาพน่าเวทนาของเธอไม่ได้หรืออย่างไร เขาจึง

ตดัสนิใจที่จะจ่ายเงนิในส่วนของเธอด้วย
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“ของลกูค้าคนนั้นยงัขาดอกีเท่าไรครบั” ลกูค้าหนุ่มเหลอืบมองสนิค้า

ที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ ก่อนจะบุ้ยใบ้ไปยังก้นโด่งๆ ของสาวเจ้าที่ก�าลัง

มะงมุมะงาหราบนพื้น แม้ไม่เหน็หน้าเพราะมชีั้นวางบงัตาอยู ่แต่เขากพ็อจะ

เดาสหีน้าของเธอตอนนี้ได้ เธอคงต้องก�าลงัล�าบากมากแน่ 

“ก.็..” แคชเชยีร์ก้มลงไปนบัเหรยีญในมอืของเขาในส่วนที่เกบ็มาได้ 

“ตอนนี้ขาดอกีห้าสบิบาทครบั”

“ถ้าอย่างนั้นช่วยน�าห้าสิบบาทนั้นบวกเพิ่มเข้าไปในบิลผมด้วยครับ 

เดี๋ยวผมจ่ายเอง”

แม้จะงุนงง แต่พนักงานก็ท�าตามที่ลูกค้ารายนั้นบอกแต่โดยดี พอ

จ่ายเงนิเสรจ็ ลูกค้าผู้มนี�้าใจกอ็อกจากร้านไป ไม่ถงึสองนาทตี่อมาพรนารา

ซึ่งเกบ็เหรยีญได้ส�าเรจ็แล้วกแ็จ้นกลบัมายงัเคาน์เตอร์ แต่กพ็บความจรงิว่า

มคีนช�าระเงนิในส่วนที่ขาดให้เธอแล้ว

“อะไรนะคะ ลูกค้าคนนั้นจ่ายเงนิให้ฉนัหรอื” เกษตรกรสาวทวนค�า

อย่างตกใจ “เขาไปทางไหนแล้วคะ!”

“เหน็เดนิเลี้ยวไปทางด้านโน้น” พนกังานชี้ไปยงันอกร้าน “คุณจะไป

ขอบคุณเขาหรอืครบั”

พรนาราไม่ตอบ แต่วิ่งออกมานอกร้าน เหลยีวมองซ้ายแลขวาอย่าง

ค้นหาลูกค้าหนุ่มคนนั้นแบบร้อนใจ เธอไม่รู้หรอกว่าเขาเพียงแต่ขี้เกียจรอ

คิวหรือนึกสงสารเธอ แต่เธอไม่ต้องการเงินเขาหรอก เธอไม่ได้น่าสมเพช

ขนาดนั้น เธอสอดส่ายสายตามองหาคนที่น่าจะใช่เขาเพื่อคนืเงนิให้ แต่คน

ที่เดนิถอืขวดเครื่องดื่มแถวนั้นกม็หีลายคนจนเธอไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหน ใน

ระหว่างที่ก�าลงัจะถอดใจแล้ว ดวงตากเ็หลอืบไปเหน็ชายหนุม่รปูร่างสงูใหญ่

คนหนึ่งหิ้วถุงพลาสติกซึ่งมีตราของมินิมาร์ตแห่งนี้เดินอยู่ริมทาง เขาดึง 

ขวดน�้าออกจากถงุขวดหนึ่งและยกขึ้นดื่ม ก่อนจะเดนิตรงไปขึ้นรถเอสยวูทีี่

จอดอยู่ใกล้ๆ

“คณุคะ เดี๋ยวก่อน!” พรนาราตะโกนเรยีก แต่กไ็ม่ได้ท�าให้ชายคนนั้น
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หันกลับมามองแต่อย่างใด แม้จะเห็นเพียงหลังไวๆ แต่สังเกตจากท่าทาง

และเสื้อผ้ารดักมุทนัสมยัที่เขาสวมใส่กไ็ม่ใช่คนแก่เสยีหน่อย เหตใุดจงึหตูงึ

ไม่ได้ยนิที่เธอเรยีกกนันะ “รอก่อนค่ะ มาเอาเงนิของคุณคนืไปเลยนะ คู้น...

กลบัมานี่ก๊อน คุณห้าสบิบาท!” หญงิสาววิ่งตามไปพลางร้องเรยีกไปพลาง 

แต่กไ็ม่ได้ท�าให้คุณชายห้าสบิบาทหนักลบัมา เขาขึ้นรถยนต์และขบัจากไป

ต่อหน้าต่อตา ทิ้งให้พรนาราหอบแฮ่ก สูดดมยาหอมด้วยความขุ่นเคอืง

บ้าที่สุด ไวจรงิๆ เลยนะคุณชายห้าสบิบาท!

ระหว่างที่ก�าลังคิดสาปแช่งอีกฝ่ายนั้นเอง สมาธิของพรนาราก็ถูก

หนัเหไปด้วยสายเรยีกเข้า เธอยกโทรศพัท์ขึ้นมารบั มนัเป็นสายของผูจ้ดัการ

สถานที่ของกองถ่ายละครที่เคยตดิต่อกบัเธอไว้ก่อนหน้านี้นั่นเอง กองถ่าย

ละครในช่องดังก�าลังจะยกกองกันมาใช้ไร่ของเธอเป็นสถานที่ถ่ายท�าละคร

เรื่องใหม่ชื่อว่า ‘เจ้าสาวไกลปืนเที่ยง’

“สวสัดคีรบั คุณพอลลี่ ผมเต้นะครบั โลเกชนัแมเนเจอร์ของกองฯ 

ที่เคยประสานงานกบัคุณไว้เมื่อคราวก่อน ไม่ทราบว่าจ�าผมได้ไหมครบั”

“ค่ะ จ�าได้ มอีะไรให้รบัใช้หรอืเปล่าคะคณุเต้” เธอปรบัน�้าเสยีงอย่าง

อ่อนหวาน เพราะตระหนกัได้ว่าอกีฝ่ายคอืลูกค้าชั้นด ีแน่นอนว่าในการเช่า

ไร่ของเธอเป็นสถานที่ถ่ายท�าจ�าต้องจ่ายเงนิค่าเช่ามากพอสมควร 

“คือผมจะโทร. มาคอนเฟิร์มเรื่องการเข้าไปใช้สถานที่ที่ไร่ของคุณ 

วนัมะรนืนี้น่ะครบั”

“เอ๊ะ! วนัมะรนืนี้หรอืคะ ไม่ใช่ว่าพวกคณุจะมากนัสปัดาห์หน้าหรอก

หรอื”

“เปล่าครบั เรามกีารเปลี่ยนแปลงควินดิหน่อย ลูกน้องของผมไม่ได้

ประสานงานกบัคุณพอลลี่หรอืครบั” 

“ไม่นะคะ ฉนักเ็พิ่งได้ยนิจากคุณเต้วนันี้นี่ละ”

“อ้อ ถ้าอย่างนั้นคงเกดิการสื่อสารผดิพลาดแน่เลย ต้องขอโทษดว้ย

นะครบั แต่เราขอเข้าไปใช้สถานที่วนัมะรนืนี้ได้หรอืเปล่า มนัฉุกเฉนิจรงิๆ 
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พอดวี่านกัแสดงน�าของเรื่อง คุณนานะเธอไม่มคีวิให้เรา เราเลยต้องเร่งวนั

ถ่ายท�าให้เรว็ขึ้นอกีหน่อย”

ไม่ใช่ว่าเธอไม่เข้าใจเหตุผลของผู้จดัการโลเกชนั เธอเข้าใจว่าการจดั

วางคิวมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่การที่เธอเพิ่งได้ยินชื่อ 

‘นานะ’ เป็นครั้งแรกท�าให้เธอตกใจมาก เพราะมันไปพ้องกับชื่อของเพื่อน

สมยัมธัยมซึ่งตอนนี้กลายเป็นนกัแสดงแถวหน้าของเมอืงไทยไปแล้ว 

“นานะที่คุณเต้พูดถึงนี่ใช่ นานะ นันทวดี หรือเปล่าคะ” พรนารา 

กลั้นใจถาม ก่อนหน้านี้เธอมัวแต่สนใจเรื่องเงินค่าเช่าสถานที่ ไม่ได้สนใจ

รายละเอยีดด้วยซ�้าว่านกัแสดงมใีครบ้าง แต่ตอนนี้คงต้องสนใจแล้วละ และ

กเ็หมอืนฟ้าผ่าลงมากลางใจเมื่อได้รบัการยนืยนัจากปลายสาย

“ใช่แล้วครับ คุณนานะ นันทวดี ซุป’ตาร์ของเมืองไทยคนนั้นละ  

อ้าว นี่คุณพอลลี่ยังไม่ทราบหรือครับว่าคุณนานะรับบทเป็นนางเอกของ 

เรื่องนี้”

นางเอก...ไม่อยากเชื่อเลยว่าสาวเฉิ่มที่สดุในโรงเรยีนเมื่อหลายปีก่อน

จะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของเมอืงไทยไปแล้ว ส่วนตวัเธอคนที่เคยพอปที่สดุ

ในโรงเรียนน่ะหรือ ตอนนี้มีแต่คนวิ่งหนีเพราะคิดว่าเป็นผี เหตุใดสวรรค์

ถึงใจด�ากับเธอนัก บางทีโลกก็ไม่ต้องกลมและพรหมก็ไม่ต้องลิขิตให้พวก

เธอสองคนกลับมาพบกันอีกก็ได้ หากมันจะท�าให้เธอต้องเจ็บช�้าน�้าใจและ

สงัเวชตวัเองขนาดนี้

“ผมรู้ว่ามันออกจะรบกวนคุณพอลลี่ไปหน่อย แต่ยังไงรบกวนคุณ

จดัเตรยีมสถานที่ให้เราด้วยได้ไหมครบั เราจ�าเป็นต้องใช้มนัภายในวนัมะรนื

นี้ กอ็ย่างที่รู้คุณนานะเธอควิทองมาก มนัเลี่ยงไม่ได้จรงิๆ ครบั”

“ค่ะ ฉนัเข้าใจ ถ้าอย่างนั้นฉนัจะจดัเตรยีมสถานที่ไว้ให้พร้อม พบกนั

วนัมะรนืนะคะ” พรนาราตกปากรบัค�าด้วยเสยีงแผ่วเบา แล้วรบีวางสายไป

ก่อนที่เธอจะหมดความอดทนที่จะยั้งน�้าตา ยิ่งกล่าวถงึนนัทวด ีเธอกย็ิ่งรูส้กึ

หดหู ่อดเปรยีบเทยีบตนเองกบัเพื่อนเก่าไม่ได้ เพราะเพื่อนมทีกุอย่างที่เธอ
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อยากได้อยากม ี ไม่ว่าจะรูปลกัษณ์ เงนิทอง ชื่อเสยีง และ ‘เขา’ คนนั้น 

นนัทวดมีเีขาคนนั้นอยู่เคยีงข้าง เขา...คนที่เป็นรกัแรกของเธอ

พรนาราเดินข้ามถนนกลับมายังรถกระบะของตนเองด้วยอาการ

คอตก ในร้านจ�าหน่ายอาหารสตัว์ เจ้าของร้านและครอบครวัก�าลงัฆ่าเวลา

ขณะเฝ้าร้านด้วยการดูโทรทัศน์ บนหน้าจอก�าลังฉายภาพของนันทวดี 

อกีแล้ว  ไม่ว่าจะภาพยนตร์ ละคร บนหน้าหนงัสอืพมิพ์ นติยสาร ป้าย

โฆษณาทั่วเมือง หรือกระทั่งในโลกออนไลน์ก็มีแต่หน้าและชื่อของหล่อน 

เตม็ไปหมด หล่อนสวยโดดเด่นทุกที่และเป็นที่รกัทุกที่เช่นกนั

หญงิสาวยนืเหม่อมองดูนนัทวดผี่านหน้าจอ ในโทรทศัน์ก�าลงัเสนอ

สกู๊ปข่าวน่ายินดีที่หล่อนหมั้นหมายกับแฟนหนุ่มอย่างเป็นทางการ และ 

ตอนนี้หล่อนก็ก�าลังยิ้มกว้างให้กล้อง ชูมือขึ้นอวดแหวนเพชรหลายกะรัต 

ที่ชนิกฤต ผู้เป็นคู่หมั้นสวมให้หล่อน ทั้งคู่ดูมคีวามสุขกนัมาก

ขอบตาของผู้เฝ้ามองร้อนผ่าว น�้าตาเอ่อปริ่ม เธอรู้ว่าตนเองนิสัย 

ไม่ด ีแทนที่จะยนิดไีปกบัภาพที่เหน็ เธอกลบัท�าใจไม่ได้ เพราะความทรงจ�า

เก่าๆ ผดุขึ้นมาหลอกหลอน ภาพที่ชนิกฤตยิ้มให้เธอ ดต่ีอเธอ จนเขาเข้ามา

นั่งในหวัใจของเธอยงัคงแจ่มชดัไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปี ที่ตรงนั้น...ตรงข้างๆ 

เขา มนัควรจะเป็นของเธอไม่ใช่หรอื 

ท�าไม...ท�าไมกนัล่ะ เธอท�าผดิอะไรนกัหรอื ท�าไมเธอถงึไม่มสีทิธิ์ที่จะ

มีความสุขเหมือนคนอื่นเขาบ้าง เธอเกลียดความอยุติธรรม เกลียดความ

โชคร้ายที่เธอพบ เกลยีดทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมอียู่ตอนนี้...เกลยีดที่สุด!

พรนาราประคองตนเองกลับมาขึ้นรถและขับออกไปตามทาง แต่

สุดท้ายเธอก็ฝืนตัวเองไม่ไหว ต้องจอดรถข้างไร่นาเพื่อจะฟุบหน้าร้องไห้

สะอกึสะอื้นเสยีให้พอ หากวนันั้นพ่อไม่ด่วนล้มละลาย หากเมื่อวนันั้นเธอ

ไม่ต้องออกจากโรงเรียนแล้วย้ายมาอยู่ในที่ไกลแสนไกล เธอคงจะได้มี

โอกาสโด่งดงัเป็นดาว ได้มโีอกาสสารภาพความรูส้กึกบัชนิกฤตและมคีวาม

สุขไปแล้ว คนที่ยนือยู่ตรงนั้นควรจะเป็นเธอไม่ใช่นนัทวดสีิ
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ครั้นร้องไห้มากกย็ิ่งรูส้กึเหนื่อยและกระหายน�้าขึ้นมาอกี พรนาราจงึ

สูดน�้าหูน�้าตาแล้วเอื้อมมือไปคว้าขวดน�้าที่ซื้อจากร้านมินิมาร์ตขึ้นมาดื่ม 

ท�าให้อมยิ้มรสโคลากลิ้งออกมาจากถุงด้วย อมยิ้มรสโคลาเป็นขนมที่เธอ

ชอบรับประทานตั้งแต่เด็ก ไม่เพียงแต่เป็นขนมในความทรงจ�า แต่ยังเป็น

ขนมที่ท�าให้นึกถึงเพื่อนเก่าอีกคนของเธอด้วย...เพื่อนสนิทในวัยเด็กซึ่งเธอ

พยายามหลบเลี่ยงไม่ตดิต่อมาหลายปีแล้ว 

‘อย่าร้องไห้ ยิ่งนายร้องไห้ไอ้พวกนั้นกย็ิ่งชอบใจน่ะส ิ เอ้านี่...ฉนัให้ 

กนิแล้วไม่ต้องร้องนะ เจ้าตวัเลก็’

ภาพของเดก็หญงิพรนาราผุดวาบขึ้นมา เธอยื่นอมยิ้มลูกกลมๆ ให้

เดก็ชายตวัเลก็ผอมแกรน็คนหนึ่งเพื่อเป็นการปลอบใจจากการถกูกลั่นแกล้ง 

เดก็ชายลงัเลอยูช่ั่ววนิาท ีก่อนจะรบัอมยิ้มไปดดูกนิทั้งๆ ที่ยงัสดูน�้าหนู�้าตา

‘อร่อยหรอืเปล่า’

เดก็ชายพนัฤทธิ์พยกัหน้าหงกึๆ และเริ่มยิ้มออก

‘อร่อย ขอบใจนะ พอลลี่’

‘ต่อไปถ้าใครมารังแกนายอีก บอกฉันนะ อย่ามัวแต่ร้องไห้แบบนี้ 

ฉนัจะลุยให้เอง’

‘ท�ายงัไง เธอจะไปต่อยกบัเจ้าพวกนั้นหรอืยงัไง’

‘ไม่อะ ฉนัมวีธิทีี่ดกีว่านั้นเยอะ’ 

‘วธิอีะไร’

‘ฉนัจะไปฟ้อง ผอ. ให้น่ะส ิพ่อฉนัเป็นเพื่อนกบั ผอ. บรจิาคเงนิให้

โรงเรียนนี้ตั้งเยอะแยะ ผอ. ยอมท�าตามที่ควีนพอลลี่บอกอยู่แล้ว ฉันจะ

บอกให้ ผอ. ไล่เจ้าพวกบ้านั่นออกให้หมดเลยคอยดู!’

เด็กชายอึ้ง ก่อนจะปล่อยเสียงหัวเราะออกมาดังลั่น เชื่อเขาเลย  

สมกบัเป็นควนีพอลลี่ผู้ทรงอทิธพิลจรงิๆ

‘หวัเราะอะไร นายไม่เชื่อฉนัเรอะ’

‘เปล่า ใครจะกล้าไม่เชื่อควนีพอลลี่กนัล่ะ’ 
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พรนารายิ้มกว้าง กอดเพื่อนของเธออย่างปกป้อง ตบหลงัเพื่อนแปะๆ

‘ต่อไปนี้ไม่ต้องกลวัอะไรอกีแล้วนะ ฉนัจะไม่ยอมให้ใครมารงัแกนาย

ได้อกี เจ้าตวัเลก็’

‘ขอบใจนะ แต่เลกิเรยีกฉนัว่าเจ้าตวัเลก็ได้แล้ว ฉนัมชีื่อนะ’

‘ท�าไมล่ะ กน็ายตวัเลก็กว่าฉนันี่ เป็นเจ้าตวัเลก็แบบนี้น่ารกัออก!’ 

‘คอยดูแล้วกนั สกัวนัหนึ่งฉนัจะตวัโตกว่าเธอให้ได้เลย พอลลี่’

‘หอื นายเนี่ยนะจะตวัโตกว่าฉนั’ พรนาราย่นจมูกเป็นเชงิไม่เชื่อ

‘ใช่ สกัวนั และอกีอย่างหนึ่งนะ...’

ใบหน้าของพันฤทธิ์ซับสีชมพู เขย่งเท้าขึ้นสุดตัวเพื่อยกแขนขึ้น 

โอบกอดตอบเพื่อนสาวอย่างเขนิๆ 

‘อกีอย่างหนึ่งฉนัอยากให้เธอรู้ไว้ สกัวนัหนึ่งในอนาคตข้างหน้า ฉนั

จะเป็นฝ่ายปกป้องเธอบ้าง พอลลี่’

เธอไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เพื่อนพูดหมายความว่าอย่างไร แต่นับแต่นั้น 

ก็ไม่มีใครกล้ารังแกเพื่อนของเธออีกจริงๆ อมยิ้มรสโคลากลายเป็นไอเท็ม 

ระหว่างเธอกับเพื่อนไปในที่สุด แม้พวกเธอจะขาดการติดต่อกันไปเพราะ 

สินธรล้มละลายเลยท�าให้เธอต้องระหกระเหินมาปักหลักในชนบทและเธอ 

ก็อายเกินกว่าจะติดต่อกับเขาอีก แต่เห็นสิ่งนี้ทีไรเธอก็นึกถึงเพื่อนของเธอ

ทุกครั้ง 

เจ้าตวัเลก็...ตอนนี้นายเป็นยงัไงบ้าง ที่อเมรกิาอากาศหนาวหรอืเปล่า

เธอรูว่้าการจากลาระหว่างเธอกบัพนัฤทธิ์ไม่น่าประทบัใจ ครั้งสดุท้าย

ที่พบกนั เธอพดูจาแรงๆ ใส่เพื่อไล่เขาไปด้วยซ�้า เธอจงึไม่ควรมหีน้าห่วงหา

ถงึเขาหรอก แต่อย่างว่าละบางครั้งคนเรากม็กัจะห้ามความรูส้กึตวัเองได้ยาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ของเพื่อนสนิทที่เติบโตมาด้วยกัน  

นานเพยีงใดกย็่อมจะห่วงใยกนั

หญิงสาวหยิบอมยิ้มมาแกะห่อและอมมันไว้ในปาก รสชาติหวานๆ 

ของมันท�าให้เธอรู้สึกดีขึ้นจากความเจ็บปวดและโศกเศร้า แม้จะเพียง 



32  l  พ ร น� า พ า

เล็กน้อย แต่ก็เพียงพอแล้วที่จะท�าให้เธอมีแรงที่จะปาดน�้าตาและขับรถ 

ต่อไปจนถงึบ้าน

เสียงเพลงอาร์แอนด์บีซึ่งดังกระหึ่มในหูฟังแบบไร้สายท�าให้ผู้นั่ง
อยู่หลังพวงมาลัยรถเอสยูวีคันหรูไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ จวบจนกระทั่ง

เพลงสดุท้ายในเพลย์ลสิต์ได้บรรเลงจบลง เขาจงึเพิ่งสงัเกตว่ามสีายโทรศพัท์

จากบิดาซึ่งเขาไม่ได้รับหลายสาย ชายหนุ่มลดความเร็วรถยนต์ลง และ 

ต่อสายกลบัไปยงับดิาทนัที

“ว่าไงครบั ท่านประธานพนสั มอีะไรให้ผมรบัใช้”

“อย่ากวนพ่อ เจ้าลูกคนนี้นี่ ท�าไมไม่รบัสาย พ่อโทร. หาตั้งหลายครั้ง

แล้ว”

ชายหนุ่มหวัเราะ การได้หยอกล้อบดิาบ้างกด็เีหมอืนกนั 

“ขอโทษครบั พอดผีมเปิดเพลงฟังเสยีงดงัเลยไม่ได้ยนิเสยีงโทรศพัท์ 

พ่อโทร. หาผมมเีรื่องอะไรหรอืเปล่า” 

“มน่ีะส ิพ่อว่าจะชวนแกมากนิข้าวที่บ้าน ค�่านี้มหีุน้ส่วนคนส�าคญัของ

บรษิทัแวะมาด้วย พ่ออยากให้แกได้ท�าความรูจ้กัเขา ไหนๆ แกกจ็ะขึ้นแท่น

เป็นผู้บรหิารในอกีไม่นานนี้แล้ว จ�าเป็นต้องท�าความรู้จกัคนไว้มากๆ”

“ผมทราบครับ แต่คงต้องไว้โอกาสหน้าแล้วละ ตอนนี้ผมอยู่อีสาน 

คงกลบัไปไม่ทนัมื้ออาหารค�่า”

“อสีาน?” พนสัทวนค�าอย่างแปลกใจ “ท�าไมแกลงพื้นที่เรว็นกัละ่ ถ้า

พ่อจ�าไม่ผดิ งานสุดท้ายของแกจะเริ่มสปัดาห์หน้าโน่นเลยไม่ใช่หรอื”

งานสุดท้ายที่บิดาว่าหมายถึงการฝึกงานครั้งส�าคัญ ก่อนที่เขาจะ

เปลี่ยนบทบาทเป็นรองประธานในบริษัท VVIP ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการ

รกัษาความปลอดภยั เขาหวงัสุดใจว่าความรู้และทกัษะซึ่งเขาฝึกฝนมาจาก

อเมรกิาคงจะช่วยพฒันาธุรกจิของครอบครวัได้บ้างไม่มากกน็้อย

“ใช่ครบั ที่จรงิงานเริ่มสปัดาห์หน้า แต่ลกูค้าของเราเปลี่ยนตารางงาน
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เป็นวนัมะรนืนี้ ผมเลยต้องเดนิทางมาเซอร์เวย์พื้นที่ก่อน”

“แน่ใจนะว่าที่ล่วงหน้ามาก่อนแบบนี้เพราะแค่เรื่องงานอย่างเดียว” 

พนัสถามอย่างเดาใจได้ ซึ่งก็ไม่ผิดจากที่คาดเพราะดูเหมือนบุตรชายจะม ี

จุดประสงค์อื่นในการเดนิทางมาก่อนก�าหนดเสยีมากกว่า

“ที่จรงิผมอยากแวะมาพบใครคนหนึ่งก่อนเริ่มงาน”

เพยีงแค่กล่าวเท่านั้นบดิากท็ราบแล้วว่าบุตรชายหมายถงึใคร

“เจ้าพีท” พนัสเรียกบุตรชายอย่างอ่อนใจ “ลืมไปแล้วหรือว่าเด็ก 

คนนั้นเป็นคนไล่แกเอง แล้วนี่จะไปพบเธออีกให้มันได้อะไรขึ้นมา เธอคง 

ไม่อยากพบหน้าแกหรอก”

“เธอไม่อยากพบผมกไ็ม่เป็นไร แต่ผมอยากพบเธอครบั”

ยามที่กล่าวถงึเดก็คนนั้นทไีร น�้าเสยีงของพนัฤทธิ์จะอ่อนโยนทกุครั้ง 

ไม่ได้มีแววโกรธเคืองใดๆ เลยด้วยซ�้า นั่นท�าให้ผู้เป็นพ่อต้องเลิกทัดทาน

และเปลี่ยนมาเป็นการอวยพรแทน

“ถ้าอย่างนั้นพ่อขอให้แกได้พบคนที่อยากพบแล้วกนั”

“ขอบคุณครับ” พันฤทธิ์ตอบรับค�าอวยพรของบิดาด้วยรอยยิ้ม  

หลงัจากวางสายโทรศพัท์ไป สารถหีนุ่มจงึมุ่งหน้าไปหาคนที่เขาถวลิหา มอื

ใหญ่เอื้อมหยิบอมยิ้มรสโคลาขึ้นมาแกะห่อและชิมรส รสชาติของมันยัง

หวานอร่อยไม่เคยเปลี่ยนไปจากความทรงจ�า

‘เจ้าตวัเลก็ เจ้าตวัเลก็’ เสยีงใสๆ ที่เรยีกเขายงัก้องในความทรงจ�า 

หากวันนี้เขาได้พบ ‘เธอ’ อีกครั้ง อมยิ้มนี้คงต้องยิ่งหวานล�้ากว่าที่เคยกิน

เป็นแน่แท้

พนัฤทธิ์ขบัรถมาจนถงึหมู่บ้านแห่งหนึ่ง แม้จะเสยีเวลาไปไม่ใช่น้อย

เพราะจีพีเอสน�าทางพาเขาหลงทางเข้ารกเข้าพง แต่ในที่สุดเขาก็มาถึง 

จุดหมาย ท่ามกลางทุ่งนาที่ขนาบสองข้างทาง เขาเลี้ยวรถเข้ามาบนถนน 

ดนิลูกรงัและจอดสนทิที่หน้าบ้านหลงัเลก็ๆ หลงัหนึ่ง

นานแค่ไหนแล้วนะที่เขาไม่ได้มาที่นี่...ช่วงเวลาที่ห่างจากเธอยาวนาน
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ราวกบัทั้งชวีติ

ชายหนุ่มก้าวลงจากรถ ดวงตาสีน�้าผึ้งมองบ้านหลังน้อยด้วยความ

คิดถึงจับใจ ไม่ใช่ตัวบ้าน แต่เป็นคนที่อาศัยอยู่ภายในนั้นต่างหาก หัวใจ

ของพนัฤทธิ์เต้นระรวัด้วยความตื่นเต้น

พอลลี่...ฉนักลบัมาตามสญัญาแล้ว!



การได้ระบายความน้อยเนื้อต�่าใจในชีวิตด้วยการร้องไห้บ้างก็ดี
เหมอืนกนั แม้มนัจะไม่ช่วยให้ปัญหาหายไป แต่กช็่วยระบายความเครยีด

ในใจลงบ้าง ท�าให้หญงิสาวมเีรี่ยวแรงท�างานต่อแม้จะด้วยอาการซงักะตาย

กต็ามท ี

หลงัจากน�าข้าวของที่ซื้อมาไปเกบ็และให้แก่คนที่ต้องการแล้ว พรนารา

ก็ปลีกตัวมาท�างานสุดท้ายของวันด้วยการให้อาหารสัตว์ที่โรงเรือนปลายนา 

ไร่ของเธอแม้ไม่ใหญ่โตแต่ก็มีการท�าเกษตรกรรมแบบครบวงจร กล่าวคือ 

มทีั้งการปลกูพชืและเลี้ยงสตัว์ ทั้งหม ูไก่ เป็ด ววั และควาย ผลผลติที่ได้

ก็ไว้กินไว้ใช้เองในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็แบ่งขาย ไม่ได้มีรายได้มากนัก 

เรยีกว่าแค่พออยูไ่ด้ ส�าหรบัคนอื่นอาจจะพอใจในความเป็นอยู่นี้ แต่ส�าหรบั

เธอไม่ใช่ เธอไม่เคยพอใจในความเป็นอยู่นี้เลย

ดังนั้นเวลารู้สึกน้อยเนื้อต�่าใจกับชีวิตเธอจึงชอบมานั่งปรับทุกข์กับ

พวกสตัวใ์นไร่ รู้ว่าพวกมนัฟังไม่เข้าใจ แต่อย่างน้อยกร็ูส้กึวา่มคีนรบัฟงั ก็

อย่างที่รู้บิดาก็มัวแต่เมา ส่วนส้มโอก็ฟังเรื่องเดิมๆ นี้และปลอบใจจนเบื่อ

๒
หนูอยากมีผัว!
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แล้ว เธอจึงเหลือแต่พวกสัตว์นี่ละเป็นเพื่อนปรับทุกข์ ซึ่งวันนี้ถึงคิวของ 

เจ้าหมูที่จะอยู่เป็นเพื่อนเธอ

“ขอบใจที่อุตส่าห์ฟังฉันบ่นนะ เจ้าอู๊ด พวกแกฟังฉันบ่นมาตั้งนาน 

คงจะเหนื่อยและหวิกนัแล้วสนิะ เอ้านี่ กนิเยอะๆ” เกษตรกรสาวเทอาหาร

ใส่รางให้หมนู้อยเป็นการตอบแทน พวกมนัส่ายก้นกลมดุก๊ดิ๊กสชีมพเูข้ามา

แย่งกนักนิอาหารอย่างหวิโหย ทั้งๆ ที่เพิ่งกนิมื้อก่อนไปได้ไม่กี่ชั่วโมง 

สบายใจจริงนะเจ้าพวกนี้...บางครั้งเธอก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ให้ได้

เหมือนอย่างพวกมันเหมือนกัน ที่แค่กินอิ่มและนอนหลับก็มีความสุขได้ 

ส่วนเธอน่ะหรอื ไม่ว่าจะกนิอะไรหรอืท�าอะไรกฝื็นๆ ไร้ความสขุไปหมด จงึ

ได้ซูบผอมลงๆ ราวกบัมพียาธแิย่งกนิสารอาหารอยู่เตม็ล�าไส้

เมื่อเทอาหารให้สัตว์ครบทุกตัวแล้ว พรนาราจึงเตรียมจะน�าภาชนะ

ไปเก็บล้าง แต่เพิ่งจะเดินออกมาที่หน้าโรงเรือนก็พบส้มโอที่วิ่งกระหืด- 

กระหอบมาตามเธอพอดี คงจะรีบร้อนมาตามมากเพราะในมือยังถือขวด

เครื่องดื่มผสมคอลลาเจนที่เธอซื้อมาให้อยู่เลย

“มอีะไร ส้มโอ เดี๋ยวกห็กล้มหรอก หนก่อนหน้าทิ่มดนิไปรอบหนึ่ง

แล้วยงัไม่เขด็อกีหรอืไง” พรนาราเตอืน เพราะคราวก่อนส้มโอลื่นล้มจนแขน

เดาะ ท�าให้เธอต้องรบั-ส่งพาไปหาหมออยู่พกัหนึ่งจงึรู้สกึเป็นห่วง 

“แหะๆ หนูฟ่าวมาน�าเอื้อยนี่ละ (หนูรบีมาตามพี่นี่ละ)”

“มาตามพี่ท�าไม มเีรื่องอะไรหรอืเปล่า” 

ส้มโอพยักหน้าแล้วชี้ไปยังอีกฟากหนึ่งของไร่ที่ซึ่งมองเห็นกระท่อม

หลงัน้อยของเธอลบิๆ

“มผีู้ซายผู้หนึ่งมาหาเอื้อย (มผีู้ชายคนหนึ่งมาหาพี่)”

“ผู้ชาย?”

“แม่นแล้วค่า หล่อแฮง (ใช่แล้วค่า หล่อมาก)” 

“หล่อมากด้วยหรอื ใคร”

“ฮิๆ  ไปเบิ่งเดี๋ยวเอื้อยกะฮู้เอง (ไปดูเดี๋ยวพี่กร็ู้เอง)”
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ก็ไม่รู้ท�าไมส้มโอจึงได้ท�าตัวน่าสงสัยนัก นอกจากไม่ยอมบอกว่า

ผู้ชายคนนั้นคือใครแล้วยังหัวเราะคิกคักอีกต่างหาก ถามอะไรก็ไม่ยอม

อธิบายเพิ่ม สุดท้ายหญิงสาวจึงต้องเดินไปพบแขกเองให้เห็นกับตา เมื่อ 

ไปถึงก็เห็นว่าผู้มานั่งรอเธออยู่ที่แคร่หน้ากระท่อม แต่บรรยากาศโดยรอบ 

มนัมดืเสยีจนเธอไม่แน่ใจว่าอกีฝ่ายเป็นใคร เพราะเหน็เพยีงเงาตะคุ่มๆ จงึ

ต้องใช้วธิกีารร้องทกัออกไปก่อน 

“มาหาฉนัหรอืคะ” 

แขกคนนั้นลุกขึ้นจากแคร่ และเดินตรงเข้ามาหา เมื่อเข้ามาใกล้ใน

ระยะที่รศัมแีสงจากโคมไฟส่องถงึ พรนาราจงึเหน็ใบหน้าของแขกคนนั้น มนั

เป็นใบหน้าที่ท�าให้เธอผงะไปชั่ววนิาท ี

ไม่จรงิน่า...เขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร!

“ลุงหมยั!” หญงิสาวจ้องมอง ‘สมยั’ ชายวยัห้าสบิกว่าซึ่งมตี�าแหน่ง

เป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างตกใจ นี่น่ะหรือผู้ชายหล่อมากของส้มโอ เธอโดน 

น้องสาวเล่นเข้าให้แล้วสนิะ “ลุงหมยัมาท�าอะไรที่บ้านหนูคะ!”

ลุงสมัยผู้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนผู้พันร้านไก่ทอดชื่อดังท�าหน้าเข้ม 

กระชับผ้าขาวม้าที่ผูกบนเอวด้วยท่วงท่าเป็นการเป็นงานเหมือนจะมาเจรจา

เรื่องส�าคญั ซึ่งไม่ได้ท�าให้เธอสบายใจเลย เพราะถ้าลุงสมยัโผล่มาทไีรต้อง

มีเรื่องให้ช่วยทุกที และส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่เธอไม่ค่อยพิศวาสที่จะท�า

ด้วยสิ

“ลงุสมิาขอให้พอลลี่ไปปักตะไคร้งานบวชลกูซายลงุแหน่ (ลงุจะมาขอ

ให้พอลลี่ไปปักตะไคร้ในงานบวชลูกชายของลุงหน่อย)”

นั่นไง...ภารกิจของเธอมาอีกแล้ว ไม่รู้ท�าไมตั้งแต่เธอย้ายมาอยู่ที่นี่ 

เธอกถ็ูกไหว้วานกึ่งๆ ยดัเยยีดให้ท�าหน้าที่ ‘เทพปีักตะไคร้’ ประจ�าหมู่บ้าน 

ทุกคนให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเธอสาวและสวยที่สุด แต่เธอคิดว่านั่นคือค�า 

โกหกชดัๆ เหตุผลจรงิๆ น่าจะแค่เพราะเธอเป็นคนเดยีวในหมู่บ้านที่ยงัหา 

‘สามี’ เป็นตัวเป็นตนไม่ได้ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัยมากกว่า ถ้าไม่นับ 
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ส้มโอที่ยงัไม่เตบิโตเป็นหญงิสาวเตม็ตวัน่ะนะ

“ปักตะไคร้อกีละ ถ้าลงุจะมาด้วยเรื่องนี้ละก.็..หนขูอผ่าน!” พรนารา

ปฏเิสธ ไม่ใช่วา่ไม่อยากจะช่วย แต่เธอท�าหน้าที่นี้มาหลายงานแลว้ เธอเบื่อ

หน่ายกบัมนัเตม็ทน มนัดทีี่ได้ช่วยเหลอืคนในหมู่บ้าน แต่ในขณะเดยีวกนั

มนักเ็ป็นการย�้าปมในใจเธอไปด้วยว่าจนป่านนี้เธอยงัหาสามไีม่ได้ “ท�าไมลงุ

หมยัไม่ไปขอให้ส้มโอช่วยแทนล่ะคะ ส้มโอกท็�าได้เหมอืนกนั”

“อสี้มโอมนับ่เอาทางนี้เลย กะเลยต้องเป็นหน้าที่ของพอลลี่นี่ละ มอื

วางอนัดบัหนึ่งในการปักตะไคร้ ขอร้องละ ซอยลุงแหน่เด้อ (ส้มโอมนัไม่เอา

ทางนี้เลย กเ็ลยต้องเป็นหน้าที่ของพอลลี่นี่ละ มอืวางอนัดบัหนึ่งในการปัก

ตะไคร้ ขอร้องละ ช่วยลุงหน่อยนะ)”

“ไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากช่วยนะคะ แต่หนูหน่ายกบัหน้าที่นี้จรงิๆ ท�าไม

ต้องเป็นหนูทุกท”ี

“เอ๋า กะในหมู่บ้านเฮา มพีอลลี่ผู้เดยีวที่บ่มไีผเอา (เอ๋า กใ็นหมู่บ้าน

เรา มพีอลลี่คนเดยีวที่ยงัไม่มใีครเอา)”

“ลุงหมยั เบาได้เบาค่ะ พูดแบบนี้หยบิมดีมาแทงกนัเลยดกีว่า!”

พอเหน็ว่าหญงิสาวหน้าง�้าหน้างอ ผู้ใหญ่บ้านกร็ู้ว่าตนมาผดิทางเสยี

แล้ว จงึหวัเราะกลบเกลื่อนรบีแก้สถานการณ์ด้วยการกล่าวขอโทษและยื่น

ข้อเสนอใหม่

“เอ่าจั่งซี่ ถ้าพอลลี่ยอมซอยลุง ลุงสิยอมแบ่งน�้าเซื้อบักอ๊อดมาให ้

อีโบเป็นจั่งได๋ล่ะ (เอาอย่างนี้ ถ้าพอลลี่ยอมช่วยลุง ลุงจะยอมแบ่งน�้าเชื้อ 

ไอ้อ๊อดมาให้อโีบเป็นยงัไงล่ะ)”

กว่็าจะท�าเป็นใจแขง็และส่งแขกกลบับ้านแล้ว แต่ครั้นได้ยนิข้อเสนอ

ของลุงสมยักจ็�าต้องหยุดไตร่ตรอง เพราะตอนนี้เธอก�าลงัอยากได้ลูกควาย

เพิ่มพอด ีหากไดน้�้าเชื้อจากควายพ่อพนัธุ์ดีๆ  อย่างพี่อ๊อดมาผสมแล้ว เชื่อ

ว่าน้องโบ ควายสาวของเธอต้องคลอดลูกควายที่มคีุณภาพ ขายได้ราคาดี

เป็นแน่แท้ 
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เอากเ็อา...หลบัหูหลบัตาอกีครั้งจะเป็นอะไรไป

พอคดิได้อย่างนั้นพรนาราจงึตอบตกลง แต่เนื่องจากงานบวชจะเริ่ม

ตั้งแต่ตอนเช้ามดืและบ้านของผูใ้หญ่สมยักอ็ยูห่่างไปพอสมควร ผู้ใหญ่สมยั

จึงชักชวนให้เธอไปนอนค้างที่บ้านของท่านในคืนนี้เพื่อความสะดวกในการ

ท�าพิธีและช่วยงาน โดยให้นอนในห้องของลูกสาวท่านที่ออกเรือนไปกับ 

ชาวต่างประเทศแล้ว เธอไม่ขดัข้องอะไรเพราะรูจ้กัมกัคุน้กบัครอบครวันี้และ

สนทิสนมกบัภรรยาของผูใ้หญ่บ้านด้วย แต่ที่ห่วงกค็อืบดิาที่นอนเมาแออ๋ยู่

ที่บ้านต่างหาก ยังดีที่ส้มโอรับปากว่าจะช่วยดูแลให้ในระหว่างที่เธอไม่อยู่

หนึ่งคนื เธอจงึคลายความวติกและจากมาได้

ครั้นพอหญิงสาวจากไปได้พักหนึ่ง ส้มโอซึ่งก�าลังอุ่นอาหารที่ 
พรนาราท�าเอาไว้ให้สินธรรับประทานก็ต้องรามือจากงานที่ท�ามาต้อนรับ 

แขกใหม่อีกราย แต่เป็นแขกหนุ่มที่ท�าให้เด็กสาวถึงกับมองตาค้าง เพราะ

ใบหน้าคมกระจ่างนั้นแม้จะมองในแสงร�าไรของโคมไฟก็ยังงดงามราวเทพ

สร้าง คิ้วไม่เข้มไม่บาง ทรงปากได้รูป จมูกโด่งก�าลังดี แนวกรามคมสัน 

แขง็แรง และที่สะกดสายตาที่สุดคงเป็นนยัน์ตาสนี�้าผึ้งชวนฝันคู่นั้น ขนาด

ส้มโอที่มรีสนยิมชอบสาวหล่อและไม่ได้รู้สกึเป็นพเิศษกบัเพศชาย ยงัแอบ

ชื่นชมในใจว่าเขามเีสน่ห์มากจรงิๆ ทั้งหล่อทั้งล�่าขนาดนี้แน่นอนว่าเขาไม่ใช่

คนในหมู่บ้าน เพราะหากใช่ สาวๆ ในหมู่บ้านก็คงจะรอกรี๊ดกร๊าดโอปป้า 

คนนี้กนัและคงไม่ยอมรบีออกเรอืนกนัตั้งแต่แตกเนื้อสาวแน่

“อ้ายมาหาผูไ้ด๋คะ (พี่ชายมาหาใครคะ)” เดก็สาวเดนิออกไปต้อนรบั 

เมื่อเหน็ว่าชายหนุ่มด้อมๆ มองๆ อยู่สกัพกัแล้ว ภาวนาไม่ให้อกีฝ่ายตอบ

กลับมาเป็นภาษาเกาหลี ไม่เช่นนั้นเธอคงต้องใบ้รับประทานเป็นแน่แท้ 

เพราะพูดอะไรไม่ได้เลยนอกจากค�าว่า ‘อนัยอง’ กบั ‘กมิจ’ิ  

“พี่มาหาพอลลี่ เธออยู่บ้านไหม พี่เป็นเพื่อนเธอ”

โล่งใจไปหน่อยที่พี่ชายคนนี้เป็นคนไทย นอกจากหน้าจะหล่อเป๊ะแล้ว 
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น�้าเสียงยังละมุนหูอีกด้วย ไม่นุ่มนวลเกินไป แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่

กระด้างเช่นกนั

“เอื้อยพอลลี่บ่อยู่ ไปซอยงานบวชลูกซายผู้ใหญ่บ้าน กลับมื้ออื่น 

อ้ายเป็นหมู่เอื้อยแม่นบ่ สใิห้โทร. หาหรอืเอาเบอร์ตดิต่อบ่คะ (พี่พอลลี่ไม่

อยู่ ไปช่วยงานบวชลูกชายผู้ใหญ่บ้าน กลบัพรุ่งนี้ พี่ชายเป็นเพื่อนพี่พอลลี่

ใช่ไหม จะให้โทร. หาหรอืเอาเบอร์ตดิต่อไหมคะ)”

พนัฤทธิ์เงยีบไปราวกบัครุ่นคดิอยู่ ใจจรงิที่เขาเดนิทางมาล่วงหน้าก็

เพื่อจะพบพรนาราและคุยกันเป็นการส่วนตัวก่อนเริ่มงาน แต่ในเมื่อคลาด

กนัอย่างนี้กช็่วยไม่ได้ แม้จะน่าเสยีดาย แต่เขากค็งต้องถอยไปก่อน

“ไม่เป็นไร พี่รู้นิสัยพอลลี่ดี เธอไม่ชอบให้น�าเบอร์เธอไปแจกใคร 

สุม่สี่สุม่ห้า เดี๋ยวพี่ขอเธอเองเมื่อเจอตวัละกนั ขอบใจนะ พี่กลบัก่อนดกีว่า” 

“ค่ะ สใิห้บอกเอื้อยบ่คะว่าผูไ้ด๋มาหา (ค่ะ จะให้บอกพี่พอลลี่ไหมคะ

ว่าใครมาหา)”

“ควีนพอลลี่” พันฤทธิ์ตอบยิ้มๆ ดวงตาดูอบอุ่นเมื่อกล่าวถึงเพื่อน

สาวคนสนทิ “แค่บอกอย่างนี้ไปกพ็อ เธอจะรู้เองว่าพี่เป็นใคร”

ห้องหับของลูกสาวผู้ใหญ่สมัยถือว่ากว้างขวางและมีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกหลายอย่าง แม้จะไม่หรหูราเท่าในเมอืงกรงุแต่กถ็อืว่าดกีว่าห้อง

ของเธอมากโขอยู ่ท�าให้เธอไม่มปัีญหาในการนอนค้างที่นี่เลย สว่นป้าอาภา 

ภรรยาของลุงสมยักด็ูแลเธอเป็นอย่างด ีท�ากบัข้าวกบัปลามาเลี้ยงไม่ให้เธอ

อดอยาก ดงันั้นพรนาราจงึตั้งใจว่าจะช่วยงานบวชของลกูชายพวกท่านอย่าง

ดทีี่สดุเป็นการตอบแทน เธอตื่นตั้งแต่เช้ามดืมาช่วยพวกท่านเตรยีมข้าวของ

ในงานมงคล แต่นั่นไม่ใช่ประเดน็ส�าคญัในการมาครั้งนี้ หลกัใหญ่ใจความ

มนัอยู่ตรงพธิปีักตะไคร้เสยีมากกว่า 

หญงิสาวคกุเข่าลงกบัพื้นกลางแจ้ง ในมอืมตีะไคร้และธปูก�ามอืหนึ่ง 

เธอยกมือขึ้นพนมและแหงนหน้ามองฟ้า ก่อนจะตั้งจิตอธิษฐานให้วันนี้
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อากาศดี ฝนไม่ตก เมื่ออธิษฐานแล้วจึงปักยอดตะไคร้ทิ่มลงดิน โดยเอา

โคนชี้ขึ้นฟ้า ไม่รูว่้าเป็นเหตบุงัเอญิหรอืพธิกีรรมของเธอได้ผล จากตอนแรก

ที่ฟ้าปิดและดูครึ้มๆ พอเธอปักตะไคร้เสรจ็เพยีงไม่นานฟ้ากเ็ปิด แสงแดด

สว่างไสว ครอบครัวผู้ใหญ่สมัยและเหล่าชาวบ้านที่มาช่วยงานต่างปรบมือ

ซวดๆ ให้เธอด้วยความชื่นชม

“ป๊าดๆ คกัขนาด สมต�าแหน่งเทพปีักตะไคร้ประจ�าหมู่บ้านเฮาอหีล ี

(โอ้โห สุดยอด สมต�าแหน่งเทพปีักตะไคร้ประจ�าหมู่บ้านเราจรงิๆ)”

โดยปกตแิล้วเมื่อคนเราได้รบัค�าชมเชย มนัควรจะดใีจ แต่เธอกลบั

ไม่ค่อยรูส้กึเช่นนั้น อาจเพราะเธอไม่ยนิดใีนความเป็นเทพอีะไรนี่ตั้งแต่แรก

กไ็ด้ 

“เก่งแถะ เอง็บ่ต้องเอาผวักะได้ พอลลี่ บ่มผีวับ่ตายตั้ว (เก่งแท้ เอง็

ไม่ต้องมผีวักไ็ด้นะ พอลลี่ ไม่มผีวักไ็ม่ตายนี่)” 

พวกผู้เฒ่าผู้แก่ในงานพูดกับเธอ ไม่รู้เพราะชื่นชมจริงๆ หรือแค่

อยากบชูายญัเธอเพื่อประโยชน์สขุของคนในหมูบ้่านกนัแน่ แต่จะเพราะอะไร

เธอกไ็ม่กล้าถามอยู่ด ีจงึได้แต่ยิ้มเจื่อน ทั้งๆ ที่ในใจตะโกนร�่าร้องเป็นชะนี

โหยแล้วว่า... 

‘ไม่นะ ใครไม่ตาย แต่หนูตายแน่ หนูอยากมผีวัใจจะขาด!’

ครั้นภารกจิทกุอย่างลลุ่วงพรนารากบ็อกลาผูใ้หญ่และมุง่หน้ากลบับ้าน 

แต่ในระหว่างเดินทางกลับส้มโอก็ต่อสายโทรศัพท์มาหาเธอ ตอนแรกที่ 

รบัสายเธออดกงัวลไม่ได้ว่ามเีรื่องอะไรเกดิขึ้นหรอืไม ่กลวัเหลอืเกนิวา่บดิา

ของเธอจะเมาแล้วไปก่อเรื่องอะไรอีก แต่สุดท้ายก็เพียงกังวลไปเองเพราะ

เหตุที่ส้มโอโทร. มานั้นคือการแจ้งว่าเมื่อคืนนี้มีแขกคนหนึ่งแวะมาหาเธอ 

แถมบอกว่าเขาเป็นเพื่อนเธออกีต่างหาก

เพื่อน...ใครกนั เพราะตั้งแต่เธอย้ายจากกรุงเทพฯ มาใช้ชวีติที่นี่ ก็

ไม่มีใครที่เธอจะเรียกว่าเพื่อนได้เต็มปากเลย นอกจากคนในหมู่บ้านซึ่งก็

รูจ้กัหน้าค่าตากนัดอียูแ่ล้ว แต่ครั้นถามส้มโอว่าอกีฝ่ายเป็นใครกไ็ม่ได้รู้อะไร
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มากขึ้น เพราะแขกคนนั้นไม่ได้ทิ้งชื่อเอาไว้ รู้เพยีงว่าเขาหล่อมากเท่านั้น

“หล่ออกีแล้ว ไม่ต้องมาแกงพี่เลยนะ ส้มโอ หนก่อนกบ็อกว่าหล่อ

มาก แล้วเป็นไง ลุงสมยัเนี่ยนะ หนนี้พี่ไม่เชื่อเธอหรอก”

“บ่ๆ เพิ่นหล่ออหีล ีหนบู่ได่ตั้วะ คอืจั่งดารา หล่อคกัหล่อแหน่ หล่อ

กระด้อกระเดี้ย (ไม่ๆ เขาหล่อจริงๆ หนูไม่ได้โกหก ยังกับดารา หล่อ

มากๆ)”

เพื่อนของเธอที่หน้าตาหล่อเหลา ทั้งยังหน้าตาเหมือนดาราอย่างนั้น

หรือ เธอนึกไม่ออกเลยสักคนจนกระทั่งส้มโอให้ข้อมูลใหม่ว่าฝ่ายนั้นทิ้ง 

ค�าพูดบางอย่างไว้ให้เธอด้วย

‘ควนีพอลลี่’

นั่นคือฉายาของเธอสมัยที่เธอยังเป็นสาวพอปอยู่ในโรงเรียนมัธยม

เอกชน หากเขารู้ฉายานี้กแ็ปลความได้ว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าสมยันั้น แต่ใคร

กนัล่ะ นิ่งคดิไปสกัครูภ่าพสองหนุม่หล่อประจ�าโรงเรยีนกผุ็ดขึ้นมาในความ

คดิ หนึ่งคอืเพื่อนสนทิของเธอ และอกีหนึ่งคอืรกัแรกของเธอ!

ปัญหาคอืหมายถงึใครกนัล่ะ แต่ไม่ว่าเป็นใคร เธอกไ็ม่เหน็เหตุผล 

ที่สองคนนั้นจะมาอยู่ที่นี่เพื่อตามหาเธอได้เลย พันฤทธิ์อยู่ที่อเมริกา ส่วน 

ชนิกฤตกค็งอยู่ที่กรุงเทพฯ เพื่อคอยพะเน้าพะนอคู่หมั้นอย่างนนัทวดี

เดี๋ยวนะ...นนัทวดงีั้นหรอื

ถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมที่เขาจะติดตามนันทวดีมาที่นี่ด้วย เพราะ

เจ้าหล่อนต้องมาถ่ายละครเรื่องใหม่ที่ไร่ของเธออยู่แล้ว เธอรู้ว่ามันเป็นข้อ

สนันษิฐานบ้าๆ แต่ถงึรู้เช่นนั้นความหวงัลมๆ แล้งๆ นี้กช็่วยเยยีวยาหวัใจ

ของเธอดเีหลอืเกนิ เขาบอกว่าเขาจะมาพบเธอใหม่ ซึ่งกแ็ปลความได้ว่าเขา

อาจจะแวะมาหาเธออกีครั้งในวนันี้กไ็ด้ พอตระหนกัได้ว่าหนุม่ในดวงใจอาจ

จะโผล่มา มนักช่็วยไม่ได้เลยที่พรนาราจะไม่เป็นตวัของตวัเอง และกระสบั- 

กระสา่ยตลอดทั้งวนั แม้จะมภีาระหน้าที่ที่ต้องจดัเตรยีมไร่ให้พร้อมส�าหรบั

กองถ่ายละครที่จะเดินทางมาถึงในวันพรุ่งนี้ แต่เธอก็ดึงสมาธิให้จดจ่อกับ
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งานแทบไม่ได้เลย ในหวัมวัแต่ครุ่นคดิเรื่องของชนิกฤต ส่วนดวงตากค็อย

แต่สอดส่ายมองหาเขา

เธออยากพบเขาอกี แต่อกีใจกก็ลวัเขาจะผดิหวงัที่เหน็สารรูปของเธอ 

เพราะตอนนี้เธอไม่เหลือเค้าของเด็กสาวแสนเพอร์เฟกต์สมฉายาควีน 

พอลลี่อกีแล้ว

“กองถ่ายหนงั เพิ่นสมิาถ่ายอยู่ไฮ่เฮามื้ออื่นแม่นบ่คะ (กองถ่ายหนงั 

เขาจะมาถ่ายท�าที่ไร่เราวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ)” ส้มโอถามในขณะที่ก�าลังช่วย 

พรนาราจดัเตรยีมสถานที่ในไร่ให้เรยีบร้อยอกีแรง เพราะสนิธรไมล่กุขึ้นมา

ช่วยท�าอะไรเลย นอกจากนอนเมาหมดสภาพอยู่ในบ้าน

“อมื มาพรุ่งนี้แล้ว ทมีงานเขาเลื่อนวนัน่ะ”

“ตื่นเต้นเด้ เอื้อยนานะ หนมูกัดาราผูน้ี้หลาย งามคกัหุน่ดแีฮง บ่นา่

ล่ะจั่งว่าเป็นสาวในฝันของผูบ่้าวเบดิประเทศ ขนาดเป็นผูห้ญงิคอืกนั หนูยงั

หลงฮกันางเลย เอื้อยเคยเป็นหมูก่บัเพิ่นอหีลบ่ีคะ (ตื่นเต้นจงั พี่นานะ หนู

ชอบดาราคนนี้มาก สวยและหุ่นดีสุดๆ ถึงว่าเป็นสาวในฝันของผู้ชายทั้ง

ประเทศ หนเูป็นผูห้ญงิเหมอืนกนัยงัหลงรกันางเลย พี่พอลลี่เคยเป็นเพื่อน

กบัเธอจรงิหรอืคะ)”

พรนาราป้ันหน้าแทบไม่ถกู เธอรูว่้านนัทวดสีวยไร้ที่ตสิมกบัค�าชื่นชม

จรงิๆ จงึไม่แปลกที่ส้มโอจะตื่นเต้น แต่ยิ่งเดก็สาวตื่นเต้น เธอกย็ิ่งสงัเวช

ตัวเอง สุดท้ายจึงตัดบทแบบไม่อยากจะสนทนาต่อ เพราะยิ่งพูดเธอก็ 

ยิ่งโกรธในโชคชะตามากขึ้นเท่านั้น

“จริง แต่ก็นานหลายปีแล้ว ตอนนั้นเธอยังไม่สวยเท่าตอนนี้หรอก 

เราหยุดคยุเรื่องนี้เถอะ เดี๋ยวจะท�างานเสรจ็ไม่ทนัเวลา ส้มโอท�าความสะอาด

ตรงบ่อน�้านะ เดี๋ยวพี่จะไปล้างคอกววัสกัหน่อย ถ้าปล่อยสกปรกจะดูไม่ด”ี 

กล่าวเสร็จหญิงสาวก็ก้าวฉับๆ จากมาทันที เร็วชนิดที่ว่าไม่ยอมให้ใครได้

มองเหน็แววตาเศร้าหมองของเธอเลย

เกษตรกรสาวจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ในไร่ทันเวลาก่อนฟ้ามืด แม้จะ
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ภมูใิจในผลงานแต่เธอกร็ูส้กึผดิหวงัอยูห่น่อยๆ เพราะไม่มใีครแวะมาหาเธอ

อย่างที่หวงั ไม่รู้ว่าท�าไม...แต่วนันี้กผ็่านไปโดยไร้เงาของคนที่เธอรอคอย

 

“พี่พที กระเรยีนขยบัปีกแล้วครบั”
พันฤทธิ์รับฟังการส่งข่าวจากทีมด้วยความสงบแต่ภายนอก แต่

ภายในเตม็ไปด้วยความเสยีดาย เมื่อวานเขาไม่พบพรนารา จงึตั้งใจว่าเช้านี้

เขาจะรีบออกจากโรงแรมในตัวเมืองแล้วไปหาเธออีกครั้ง แต่ทีมของเขาก็

รายงานมาว่า ‘กระเรียน’ ซึ่งเป็นโคดเนมที่ใช้เรียกลูกค้าของเขาเริ่ม

เคลื่อนไหวแล้ว ดงันั้นเขาจงึต้องเปลี่ยนแผนส่วนตวัและรบีออกไปรบัลกูค้า

ตามหน้าที่ก่อน เพราะงานนี้เป็นงานสุดท้ายแล้ว อกีทั้งลูกค้ากเ็ป็นเพื่อนที่

รู้จกักนัมาก่อน เขาจงึต้องท�าหน้าที่บอดกีาร์ดให้ดทีี่สุด ไม่ให้เสยีชื่อบรษิทั

ของครอบครวั

บอดกีาร์ดหนุม่ไม่ต้องบนิไปรบัลูกค้าวไีอพรีายนี้จากกรุงเทพฯ อย่าง

ที่ตกลงกันไว้ด้วยซ�้า เพราะดูเหมือนว่าเธอจะติดสอยห้อยตามคู่หมั้นที่

บงัเอญิมาตดิต่อธุรกจิเรื่องสาขาในจงัหวดัข้างเคยีงพอด ี เธอเลยถอืโอกาส

มาพร้อมกับเขาเสียเลย แผนการไปรับที่กรุงเทพฯ จึงเปลี่ยนเป็นไปรับที่

สนามบนิของจงัหวดัแทน โดยรบัช่วงต่อจากทมีลูกน้องซึ่งคอยดูแลเธอมา

ตั้งแต่ต้นทาง

“ไฮ~ พที ไม่ได้เจอกนัเสยีนานเลยนะ”

ขึ้นชื่อว่ากระเรยีน กม็บีุคลกินางพญาเชดิเรดิสมชื่อจรงิๆ ด้วยสาย

อาชพีของเธอท�าให้โดดเด่นกว่าผูโ้ดยสารคนอื่นในสนามบนิราวกบัมสีปอต-

ไลต์ส่องอยู่ตลอดเวลา จนพันฤทธิ์มองเห็นได้แต่ไกลโดยไม่ต้องใช้ความ

พยายามด้วยซ�้า

“นานะ”

นนัทวด ีสาวลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่นเปิดยิ้มเก๋ ยื่นมอืไปจบัทกัทายเพื่อน

เก่า ดาราสาวอยู่ในชุดมินิเดรสสีน�้าเงินฉลุลูกไม้ซึ่งตัดกับผมยาวประบ่า 
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สีแดงเบอร์กันดี เธอควงแขนมากับคู่หมั้นหนุ่มของเธอ...ชินกฤต และที่ 

รั้งท้ายท�าหน้าที่ลากกระเป๋าสมัภาระตามมาไกลๆ ราวกบัเป็นเบ๊คอื ไตรทศ 

ผู้จดัการส่วนตวัของเธอ

“การเดนิทางเป็นยงัไง ทมีของฉนัดูแลเธอดไีหม” 

“ดมีาก ฉนัแฮปปีนะ ทมีของนายท�างานได้ดกีว่าทมีจากบรษิทัเก่าที่

ฉนัเคยจ้างตั้งเยอะ รายนั้นไม่ไหวเล้ย ท�างานหละหลวม เหน็ข่าวใช่ไหมว่า

ฉนัโดนปาของใส่หน้าตอนไปโชว์ตวั แย่ที่สุด”

“เหน็แล้ว หมอนั่นเขาเป็นแฟนคลบัเธอนี่”

“แฟนคลบับ้าๆ บอๆ แบบนี้ฉนัไม่เอาหรอก มอีย่างที่ไหนปาเมลด็

ทานตะวนัอดัหน้าฉนัแล้วตะโกนชื่อตวัเองเพื่อให้ฉนัจ�าเขาได้” 

“สงสัยเขาเห็นหน้าเธอเหมือนแฮมทาโร่ละมั้ง ของอร่อยที่สุดก็คือ

เมล็ดทานตะวัน” ไตรทศแหย่นันทวดีด้วยการร้องเพลงประกอบการ์ตูน 

ล้อเลยีน แต่ดูเหมอืนดาราสาวจะไม่ข�าตามไปด้วย

“ไม่ไหวนะคะพี่ไตร หนูรบัไม่ได้จรงิๆ มเีมด็หนึ่งกระเดน็เข้าคอหนู

ด้วย ส�าลักจนหน้าเขียว เกือบติดคอตายไปแล้วเชียว ถ้าไม่ติดตรงต้อง

รักษาภาพพจน์นางเอก ป่านนี้หนูคงฟ้องมนัให้ล่มจมไปแล้ว” ดาราสาวเบ้

หน้า ก่อนจะหนัมาหาหวัหน้าบอดกีาร์ดคนใหม่ของเธอ “กอ็ย่างที่เล่าไป ฉนั

เลยต้องเปลี่ยนมาจ้างบรษิทันายแทนนี่ไง กห็วงัว่านายจะไม่ท�าให้ฉนัผดิหวงั

นะ”

บอดกีาร์ดหนุ่มพยกัหน้าอย่างให้ค�ามั่น 

“แน่นอน บรษิทัววีไีอพขีองเราดูแลความปลอดภยัของลูกค้าอย่างดี

ที่สุดอยู่แล้ว เธอวางใจเถอะ”

นนัทวดเีปิดยิ้มพอใจ ก่อนจะหนัไปผายมอืแนะน�าชายอกีสองคนซึ่ง

มาด้วยกนัอย่างเป็นทางการ นั่นคอืชนิกฤตและไตรทศ ส�าหรบัไตรทศ นี่

เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกัน จึงไม่มีค�าทักทายเป็นพิเศษมากไปกว่า 

ค�าว่า ‘สวสัด’ี และ ‘ยนิดทีี่ได้รูจ้กั’ แต่ในส่วนของชนิกฤตนั้น ในเมื่อนี่ไม่ใช่
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ครั้งแรกที่ได้พบกัน ตามหลักแล้วก็ควรจะมีประโยคทักทายมากกว่านั้น 

สักหน่อย แต่ครั้นเอาเข้าจริง พันฤทธิ์กลับนึกบทสนทนาอะไรไม่ออก  

เพราะลกึๆ แล้วนบัตั้งแต่สมยัเรยีนเขาเองกไ็ม่ได้ปลื้มรุ่นพี่คนนี้อยู่แล้ว มี

แต่พรนาราที่ชื่นชอบชินกฤตอยู่ฝ่ายเดียว และเขาเองต้องรับหน้าที่กลืน 

ไม่เข้าคายไม่ออก คอยเป็นกามเทพสื่อรักให้เพื่อนสาวและรุ่นพี่คนนี้อยู ่

บ่อยครั้ง

พันฤทธิ์มองชินกฤตอย่างประเมิน ฝ่ายนั้นไม่ได้ดูแตกต่างจากครั้ง

สุดท้ายที่เขาเหน็เมื่อหลายปีก่อน รปูร่างสงูใหญ่สมส่วน ส่วนใบหน้ารปูหวัใจ

กย็งัตดิแววหวานๆ เช่นเดมิ ที่เปลี่ยนไปบ้างกค็งจะเป็นการแต่งกายที่ดูมี

มาดเป็นผูใ้หญ่ขึ้น ท�าให้ความหวานในแบบเดก็หนุม่ถกูลดทอนลงไปกลาย

เป็นชายหนุ่มเตม็ตวั

“ไม่ได้เจอกนันานเลยตั้งแต่เรยีนจบไฮสกูล เป็นยงัไงบ้างล่ะ ได้ข่าว

ว่าเพิ่งกลบัมาจากอเมรกิาหรอื ดูดขีึ้นกว่าแต่ก่อนอกีนะ” ชนิกฤตเป็นฝ่าย

เริ่มต้นบทสนทนาตามประสาคนอัธยาศัยดี ทั้งหล่อ รวย และช่างเจรจา

ขนาดนี้ จงึไม่แปลกอะไรหากสาวๆ ต่างหลงเสน่ห์เขา

“ขอบคุณครบั พี่กเ็หมอืนกนั”

“ไม่หรอก พี่ไม่ค่อยได้ดแูลตวัเองเท่าไร ช่วงนี้ธรุกจิมนัยุง่ๆ ดว้ยส”ิ 

เขาเอ่ยอย่างถ่อมตวั เล่นเอาพนัฤทธิ์รูส้กึว่าตนไม่มมีารยาทไปเลย เพราะไม่

กระตอืรอืร้นที่จะต่อบทสนทนาด้วยสกัเท่าไร “ว่าแต่ขอบใจนะที่ตดัสนิใจมา

ช่วยดูแลความปลอดภัยให้นานะระหว่างที่ถ่ายท�าละครเรื่องใหม่” ชินกฤต

กล่าวต่อ หลงัจากพวกเขาเข้ามานั่งในรถตูส้ดี�าคนัหรทูี่พนัฤทธิ์จดัเตรยีมไว้

ให้แล้ว 

“ยนิดคีรบั มนัเป็นงานของผมอยู่แล้ว” สารถหีนุม่ตอบ เขาก�าลงัขบั

รถพาพวกนันทวดีออกจากสนามบินตรงไปยังโรงแรมที่พักร่วมกับทีมงาน

กองละครบางส่วนซึ่งเดนิทางมาถงึกนับ้างแล้ว

“พี่จะอยูท่ี่นี่กบันานะต่ออกีสองสามวนัก่อนกลบัไปท�างานที่กรุงเทพฯ 
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ระหว่างที่พี่ไม่อยู่ก็ช่วยดูแลเธอให้ดีด้วยแล้วกัน ห้ามท�าให้เธอมีอันตราย

แม้แต่ปลายเส้นผม เพราะเธอน่ะเป็นหวัใจของพี่ทั้งดวงเชยีวละ” ชนิกฤต

ฝากฝังกบัพนัฤทธิ์เสรจ็ กห็นัไปสบตาคู่หมั้นสาวอย่างหวานซึ้ง

“พี่ชนิละก.็..ฮิๆ  หวัใจทั้งดวงเลยหรอืคะ”

“ใช่น่ะส ิทั้งสี่ห้องหวัใจเลยละครบั คนสวยของพี่”

พันฤทธิ์บิดองศาของกระจกส่องหลังขึ้นเล็กน้อย พอให้ไม่เห็นฉาก

เลิฟซีนของคู่รักที่นัวเนียกันอยู่บนเบาะหลังของรถตู้ ไม่ใช่เพียงเพราะไม่

พสิมยัอยากจะดู แต่มนัท�าให้เขารู้สกึแย่แทนพรนารา เขารู้ว่าเธอเคยชอบ

ผู้ชายคนนี้มากแค่ไหน ถึงขั้นวางแผนจะสารภาพรักด้วยซ�้า เขาเองก็ช่วย

ตระเตรียมแผนการนั้นให้เธอด้วย แต่แล้วแผนการก็พังทลายไปก่อนจาก

ข่าวการล้มละลายของสนิธร ท�าให้พรนาราต้องลาออกจากโรงเรยีนกะทนัหนั 

และย้ายไปอยู่ที่อื่น

วันนั้นมันคือจุดจบความรักของพรนารา แต่ในขณะเดียวกันก็คือ

จุดจบความสมัพนัธ์ของตวัเขาและเธอด้วย นบัตั้งแต่วนันั้นพรนารากต็ตีวั

ออกหากจากเขา หลบเลี่ยงเขาทกุทาง เขาไม่รูว่้าเป็นเพราะอะไร อาจเพราะ

เธออาย อาจเพราะเธอไม่มั่นใจว่าใครจะยอมรบัสภาพเธอได้ แต่ส�าหรบัเขา 

เขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้น พรนารายงัเป็นพรนาราคนเดมิเสมอ ไม่ว่าจะยากจน

หรอืมั่งม ีเธอกเ็ป็น ‘ควนีพอลลี่’ ผูซ้ึ่งปกป้องเดก็อ่อนแอไม่เอาไหนอย่างเขา

มาตลอด 

ใช่...มแีต่เธอคนนี้คนเดยีวนี่ละที่เขามองว่าเป็นคนพเิศษ

พนัฤทธิ์ออกตามหาเพื่อนสาวของเขา จนในที่สุดกพ็บว่าเธอกบับดิา

ไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านไร่แถบอีสานซึ่งเป็นมรดกตกทอดของมารดาของเธอ

นั่นเอง เขาดใีจมากและรบีเดนิทางไปพบเธอ แต่นอกจากพรนาราจะไม่ดใีจ

ที่พบเขาแล้ว เธอยังโกรธและไล่เขาไป หาว่าการที่เขาเสนอตัวช่วยเหลือ

เป็นการดูถูกเธอ

‘นายตามฉันมาที่นี่ท�าไม เพื่อมาดูความตกต�่าของฉันงั้นหรือ ฉัน 
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ไม่ต้องการความช่วยเหลอือะไรจากนายทั้งนั้น กลบัไปในที่ที่นายควรจะอยู่

ได้แล้ว!’

‘ฉนัไม่ได้คดิอย่างนั้นเลย ฉนัแค่อยากช่วยเธอ’

‘ช่วยหรอื อย่าพดูให้ข�าดกีว่า นายกเ็ป็นเดก็เหมอืนกนักบัฉนั จะช่วย

อะไรฉนัได้มทิราบ เงนิหรอือ�านาจกไ็ม่มเีป็นของตวัเองสกัอย่าง ท�าอะไรก็

ต้องอยู่ใต้เงาของผู้ใหญ่ ดงันั้นนายช่วยฉนัได้ด้วยการไสหวัออกไปจากที่นี่ 

อย่าท�าให้ฉนัรู้สกึสมเพชตวัเองไปมากกว่านี้เลย ขอร้อง!’

‘แต่...’

‘ฉนัเกลยีดนาย ได้ยนิไหม พที ฉนัเกลยีดนาย!’

พนัฤทธิ์อึ้ง เพราะรู้ความหมายซึ่งว่อนอยู่ในการเรยีกชื่อเล่นของเขา

มากกว่าฉายา การเรยีกชื่อเล่นของเขามนัหมายความว่าเธอไม่อยูใ่นอารมณ์

ปกตนิั่นเอง

‘พอลลี่...’

‘ฉนัไม่ได้อยูโ่ลกเดยีวกบันายอกีแล้ว พที นายเข้าใจไหม ดงันั้นกลบั

ไปซะ กลับไปอยู่ในโลกของนายและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อย่ามาให้ฉัน

เหน็หน้าอกี!’

ค�าขบัไลไ่สส่งว่าหนกัแล้ว แต่ค�าว่า ‘เกลยีด’ ที่เขาไดร้บัจากพรนารา

ยงัคงตดิเป็นฝันร้ายในห้วงค�านงึของเขาตลอดมา มนัเจบ็ทกุครั้งที่นกึถงึ แต่

ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงขับเคลื่อนชั้นดีที่ท�าให้เขาอยากจะรีบกลับมาท�า

ตามสญัญาด้วยเช่นกนั 

‘พอลลี่ เธอรูไ้หมว่าฉนัเหมอืนบมูเมอแรง ยิ่งเธอขว้างฉนัไปแรง ฉนั

กจ็ะกลบัมาหาเธอเรว็เท่านั้น’

หากในช่วงวยันั้นเขายงัเป็นเพยีงเดก็หนุม่ที่ไม่มทีั้งเงนิทองและอ�านาจ

เป็นของตวัเองจงึไม่สามารถท�าอะไรเพื่อเธอได้ ถ้าเช่นนั้นเขาในวนันี้ละ่ เขา

ในวยัผูใ้หญ่เตม็ตวัมทีั้งเงนิทอง อ�านาจ และความพร้อมที่จะดแูลช่วยเหลอื

เธอทุกทางแล้ว เธอยงัจะปฏเิสธและผลกัไสเขาไปอกีไหม



น ว ต า  l  49

‘คนอย่างฉนัไม่ยอมแพ้ง่ายๆ หรอกนะ ฉนัสญัญาว่าจะกลบัมาหาเธอ

อกีครั้ง ในวนัที่ฉนัเตบิโตเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ มคีวามพร้อมมากกว่านี้ ฉนัจะ

กลบัมาในแบบที่เธอปฏเิสธฉนัไม่ได้อกี พอลลี่ และเมื่อถงึเวลานั้นเธอต้อง

เป็นฝ่ายรับฟังฉันบ้าง เพราะฉันก็มีความในใจที่อยากจะบอกให้เธอรู้มา

ตลอดเหมอืนกนั’

ค�าสญัญาที่เขาได้ให้เธอไปวนันั้น ไม่ใช่เพยีงค�าสญัญาเลื่อนลอยจาก

ผูผ้ดิหวงั แต่มนัคอืค�าสญัญาจากหวัใจของเดก็หนุม่ซึ่งเฝ้ารกัเฝ้ารอเดก็สาว

คนหนึ่งใต้เงาของมติรภาพมาตลอดต่างหาก 

กว่าพนัฤทธิ์จะส่งลกูค้าพร้อมผูต้ดิตามเข้าไปพกัในโรงแรมได้กห็มด

เวลาไปหลายชั่วโมง เพราะต้องตามประกบดาราสาวไปชอปปิงในตัวเมือง

และหาที่รบัประทานอาหารค�่า เขาอยู่จนกระทั่งแนใ่จวา่ลกูคา้ของเขาเข้าพกั

ในโรงแรมโดยปลอดภยัแล้วจงึค่อยแยกตวัออกมา แต่ครั้นจะไปพบพรนารา

ในวนันี้เลยกเ็กรงว่าจะเป็นการรบกวนเพราะดกึดื่นมากแล้ว เขาจงึตดัสนิใจ

ว่าจะรอจนถึงพรุ่งนี้เช้าดีกว่า เพราะอย่างไรก็ต้องเข้าไปที่ไร่เธอพร้อมกับ

นนัทวดแีละกองละครอยู่แล้ว

แน่นอนว่าการตัดสินใจหาโลเกชันคราวนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็น

ค�าแนะน�าจากเขาเอง เขาแนะน�าให้ทีมงานเลือกไร่ของพรนาราเป็นสถานที่

ถ่ายท�าละคร โดยการประสานงานผ่านทางนนัทวดนีั่นเอง เขาอยากท�างาน

ไปด้วยควบคู่กับการเห็นหน้าพรนาราไปด้วย เขาอยากท�าให้เธอเห็นว่า 

ตอนนี้เขามาไกลแค่ไหน และพร้อมแค่ไหนส�าหรบัการสร้างชวีติครอบครวั

กบัคนที่รกั

ชายหนุ่มเอนกายลงนอนบนเตียงในห้องพัก ดึงล็อกเกตจากล�าคอ

ขึ้นมาส่องกบัแสงไฟนอีอนในห้องเพื่อพจิารณา ในลอ็กเกตมรูีปถ่ายของเขา

และพรนาราในวยัเรยีนก�าลงัยิ้มแย้มกอดคอกนัอยู่

พอลลี่ ฉนัคดิถงึเธอจรงิๆ กลบัมาคราวนี้ฉนัหวงัว่าเธอจะรบัฟังสิ่งที่

ฉนัอยากบอกด้วยนะ...
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ต่อจากนี้เขาจะไม่เกบ็ง�าความรูส้กึและหลบอยูใ่ต้เงาของค�าว่า ‘เพื่อน

สนทิ’ เป็นไอ้ขี้ขลาดผู้เสยีสละตลอดกาลอกีแล้ว แต่จะขยบัความสมัพนัธ์

เข้าไปใกล้เธอให้มากกว่าเดมิตามที่หวัใจปรารถนา 

ไม่ใช่เพยีงเพื่อน แต่เป็น ‘แฟนหนุม่’ และลงท้ายด้วยการเป็น ‘สาม!ี’

ปกตแิล้วพรนารามกัไม่ค่อยฝนัสกัเทา่ไร เพราะความที่ท�างานใน
ไร่หนักตั้งแต่เช้าจดเย็น พอหัวถึงหมอนปุ๊บเธอก็จะหลับเป็นตายเกือบ 

ทกุครั้ง แต่คนืนี้แปลก...แทนที่จะหลบัเป็นตายเธอกลบัฝัน แถมยงัเป็นฝัน

ที่ประหลาดที่สุด!

หญงิสาวฝันว่าตนก�าลงัท�าหน้าที่เป็นเทพปัีกตะไคร้ช่วยงานมงคลของ

ชาวบ้านอยู่ดีๆ หลังจากที่เธอปักต้นตะไคร้ลงไปในดิน แทนที่ฟ้าจะเปิด

แสงแดดสว่างไสว ฟ้ากลบัด�าทะมนึ ฝนเทกระหน�่ายงักบัฟ้ารั่ว ทั้งฟ้าร้อง

ฟ้าผ่าดังอื้ออึงราวกับมีเหตุอาเพศอย่างไรอย่างนั้น เสียงท�านองเพลง

ประกอบละครแนวเสอืสมงิในยุค ๙๐ ลอยขึ้นมาในหวั

ท้องฟ้าวปิรติแปรปรวนทนัใด...พอลลี่~

สุดท้ายพายุก็เข้าและน�้าก็ท่วมทะลักยังกับเขื่อนแตก พรนาราถูก

กระแสลมกระแสน�้าพดัพาลอยไปไกล เธอพยายามตะเกยีกตะกายขึ้นจาก

น�้า แต่กท็�าไม่ได้ สุดท้ายกจ็มลงไปใต้น�้า แต่เธอไม่ได้ตาย เพราะในก้นบึ้ง

ของกระแสน�้าอนัเชี่ยวกรากมวีงแขนแขง็แรงของชายหนุม่คนหนึ่งซึ่งเธอมอง

ไม่เหน็หน้าโอบอุ้มเธอไว้อย่างแสนรกั

‘จบัตวัได้แล้ว’

เสียงนั้นฟังดูคุ้นหูมากราวกับใครบางคนที่เธอรู้จัก แต่ยังไม่ทันนึก 

ออกว่าเป็นใคร ฝ่ายนั้นกห็วัเราะร้ายใส่หน้า

‘ท้องฟ้าวปิรติแปรปรวนขนาดนี้กเ็พราะเธอนะ พอลลี่ ต่อจากนี้เธอ

อย่าปักตะไคร้ให้อายฟ้าดนิอกีเลย ทิ้งต�าแหน่งเทพนีั่นเสยี เพราะต่อจากนี้

ฉนัจะท�าให้เธอปักตะไคร้ไม่ได้อกี!’
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ปักตะไคร้ไม่ได้อกี! พรนาราเบกิตาโพลงอย่างตกใจ และก่อนที่จะ

ทนัได้ถามอะไรมากกว่านี้เธอกส็ะดุง้ตื่นจากความฝันเสยีก่อน หญงิสาวดดี

ตวัขึ้นนั่ง ทั้งๆ ที่หายใจหอบถี่ เหงื่อแตกพลั่ก ความฝันเมื่อครู่เหมอืนจรงิ

มากเสียจนเธอไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพียงความฝันจริงๆ หรือเปล่า หรือเธอ

เผลอฉี่ราดที่นอนหรอืไม่ เพราะจนป่านนี้ยงัจ�าความรู้สกึของสายน�้าเยน็ๆ ที่

ทะลกัทลายใส่หน้าจนส�าลกัและห่อหุ้มตวัเธอจนเปียกปอนได้อยู่เลย 

ฝันว่าปักตะไคร้แล้วเกดิเหตวุปิรติอาเพศ นี่มนัเป็นลางบอกเหตอุะไร

หรอืเปล่านะ โบราณกล่าวไว้ว่าความฝันที่เกดิขึ้นวนัเสาร์ในเวลายามสี่หรอื

ตั้งแต่ตสีามไปจนถงึหกโมงเช้า มนัแปลความได้ว่าความฝันจะเกดิขึ้นกบัตวั

คนที่ฝันเองและเป็นความจรงิ เป็นความจรงิงั้นหรอื ถ้าเช่นนั้นมนักต็คีวาม

ได้อย่างเดยีวสวิ่า...

พรนาราหน้าแดงก�่า จกิหมอนด้วยความขวยเขนิ แม้จะหวั่นๆ อยู่

บ้าง แต่หัวใจกลับฟูฟ่องล่องลอยอยู่ดี พรหมจรรย์ของเธอก�าลังจะถูกขยี้ 

และได้มสีามสีกัทใีช่ไหม!



“ท�าไมวนันี้อารมณ์ดขีนาดนี้ล่ะลูก เอิ๊ก...หรอืว่าถูกหวย” สนิธร
ซึ่งเพิ่งลุกขึ้นจากเตียงได้ไม่ทันไรหยิบเหล้ามาดื่มแล้วเดินหนีบขวดเหล้า 

สะโหลสะเหลเข้ามาเอ่ยถาม ก่อนทิ้งตวัลงนั่งที่โต๊ะไม้ทรงกลมตวัเลก็ๆ ซึ่ง 

พรนาราจดัไว้ส�าหรบัท�ากจิกรรมอเนกประสงค์ทั้งรบัประทานอาหาร ท�างาน 

และนั่งเล่น พอบดิามานั่งประจ�าที่ พรนาราในชุดกระโปรงผ้าฝ้ายพมิพ์ลาย

ใหมเ่อี่ยมสชีมพูกต็กัขา้วเชา้มาใส่ในจานให้ท่าน ทั้งๆ ที่ยงัยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ 

ฮมัเพลงไม่หยุด 

“เปล่าค่ะ หวยน่ะถูกกินอีกตามเคย ที่หนูอารมณ์ดีเพราะเมื่อคืนนี้

ฝันดตี่างหาก”

“ฝันด?ี ฝันเหน็เลขเดด็หรอื”

“ดกีว่านั้นอกีค่ะ หนูฝันว่าตวัเองปักตะไคร้ไม่ได้อกี”

“แล้วมนัดยีงัไง”

“อ้าว กด็ตีรงหนูก�าลงัจะมผีวัน่ะสคิะ!”

“หา!” สนิธรถงึกบัส�าลกัข้าวที่รบัประทานเข้าไปออกมา “ลกูพดูอะไร

๓
คนไม่น่าจดจ�า
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เนี่ย ลูกน่ะนะก�าลงัจะม.ี..”

“ใช่ค่ะ ถ้าปักตะไคร้อกีไม่ได้ กแ็ปลว่าไม่ใช่สาวพรหมจรรย์ ถ้าไม่ใช่

สาวพรหมจรรย์ กแ็ปลว่าหนจูะต้องมผีวัในไม่ช้ากเ็รว็ไงพ่อ มนัต้องเป็นฝัน

บอกเหตุแน่ๆ!”

“ไม่ใช่ว่าพ่อไม่ยินดีด้วยหรอกนะ แต่ช่วยเพลาๆ ค�าว่าผัวนี่หน่อย

เถอะ ฟังแล้วจั๊กจี้หูยงัไงพกิล”

“ท�าไมล่ะคะ ทีผู้ชายยังเรียกเมียได้คล่องปากเลย ท�าไมผู้หญิงจะ

เรยีกผวับ้างไม่ได้ ยุตธิรรมหน่อย ผวัๆๆ หนจูะมผีวัเป็นตวัเป็นตนแลว้คะ่ 

ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมอืนกนั แต่พ่อเตรยีมรบัลูกเขยไว้เลยนะ!” 

หญิงสาวร้องเป็นท�านองอย่างมีความสุขดั่งชะนีป่าหาคู่ บรรยากาศ

ในวนันี้ดสูดใสกว่าที่เคยเป็น แม้แต่ข้าวปลาฝีมอืเธอซึ่งปกตริสชาตดิกีว่าไม้

ดดีปากหน่อยหนึ่ง วนันี้กด็ูจะอร่อยเป็นพเิศษด้วย 

สนิธรส่ายหน้า กไ็ม่อยากจะขดัความฝันของบตุรสาวหรอก แต่ตั้งแต่

ย้ายมาอยู่ที่นี่ เขากย็งัไม่เหน็ว่าบุตรสาวจะได้ใกล้ชดิหนุ่มคนไหนเลย ที่จะ

เรยีกว่าใกล้ชดิได้กม็แีต่ ‘นลี’ ‘ไบรอนั’ ‘เคนนี่’ และ ‘ออสตนิ’ ที่ร้องอู๊ดๆ 

ก้าบๆ มอๆ อยู่ในโรงเลี้ยงนั่นละ นอกจากนั้นเขาไม่เห็นว่าพรนาราจะใช้

เวลาร่วมกบัมนุษย์เพศชายคนไหนสกัคน

“แล้ววนันี้กองถ่ายละครจะมาแล้วใช่ไหม” บดิาถามต่อ คงไม่อยาก

เปิดประเด็นโต้แย้งอะไรด้วย เพราะไม่อยากเสี่ยงโดนบุตรสาวคว�่าโต๊ะ 

อาหารทั้งๆ ที่ยงักนิไม่อิ่มดี

“ใช่ค่ะ ส้มโอตื่นเต้นจนออกไปยนืรอพวกเขาที่หน้าบ้านแล้ว เพราะ

เมื่อกี้ทมีงานโทร. มาบอกว่าอกีไม่เกนิสบิห้านาทนี่าจะมาถงึ”

“อมื แล้วพ่อต้องท�าอะไรไหม”

“ไม่ต้องท�าอะไรหรอกค่ะ พ่อแค่อย่าเมาแล้วก่อเรื่องกพ็อ อ้อ สวม

เสื้อตวัใหม่ที่หนูซื้อมาให้ด้วยนะคะ พ่อต้องแต่งตวัดีๆ  จะได้ไม่อายคนอื่น

เขา” ว่าแล้วหญงิสาวกห็ยบิเสื้อเชิ้ตตวัใหม่ซึ่งซื้อจากร้านในตวัเมอืงมาให้บดิา
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ผลดัเปลี่ยน 

พอเปลี่ยนแล้วสินธรก็ดูดีมีมาดขึ้นจนเกือบจะเหมือนนักธุรกิจ 

ผู้ร�่ารวยคนเดมิ หากตดัวงแขนที่หนบีขวดเหล้าและใบหน้าที่เมากรึ่มๆ นั่น

ออกได้กค็งจะยิ่งเพอร์เฟกต์ 

“ต้องแต่งขนาดนี้เลยหรอืลูก”

“ต้องสิคะ ทีมงานจากกรุงเทพฯ จะมาที่ไร่เราทั้งที ต้องแต่งตัวให้

เกยีรตแิขกหน่อย”

“แต่พ่อร้อน...เอิ๊ก ไม่แต่งไม่ได้หรือไง” สินธรส่ายหน้าเร่า ปลด

กระดมุที่คอออกเพราะรูส้กึร้อนจนเหงื่อแตก “พ่อไม่ได้สวมเสื้อผ้าแบบนี้มา

ตั้งนมนานแล้ว ไม่ชนิ”

“ใส่ไปสกัพกัเดี๋ยวกช็นิ ที่พ่อร้อนเพราะเหล้าค่ะ ไม่ใช่เพราะเสื้อผ้า 

ถ้าพ่อเลกิดื่ม พ่อกจ็ะหายร้อนเอง” พรนาราสวนกลบัทนัควนั เอื้อมมอืไป

กลดักระดุมกลบัเข้าไปใหม่ให้สนิธรอย่างเรยีบร้อย

เมื่อบดิารบัประทานอาหารอิ่มแล้ว เธอกด็งึท่านให้ลกุเดนิตามมาเพื่อ

ออกไปรอต้อนรับทีมงานที่หน้าบ้าน แต่ยากเอาเรื่อง เพราะพอเดินไปได้ 

ไม่กี่ก้าว ท่านกเ็ซแซ่ดๆ ล้มกลิ้งไปบนลานดนิ ท�าให้พรนาราซึ่งท�าหน้าที่พยงุ

ท่านมาพลอยสะดุดล้มตามไปด้วย เศษดินเศษผงเปื้อนเสื้อผ้าตัวใหม่ของ

พวกเธอจนมอมแมม

“พ่อ! ชุดเปื้อนหมดแล้ว!”

“ขอโทษ พ่อไม่ได้ เอิ๊ก...ตั้งจาย” สนิธรโบกไม้โบกมอื ปีนไปนอน 

บนแคร่หน้าบ้านทั้งๆ ที่เนื้อตวัยงัเป้ือนเศษดนิแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้น “พ่อ

จะนอนตรงนี้สกัหน่อย ลมมนัโกรกเยน็ด”ี

คนเป็นลกูตาเหลอืกเมื่อได้ยนิ รบีตรงเข้าไปทั้งดงึทั้งลากบดิาออกมา

จากตรงนั้น

“พ่อนอนตรงนี้ไม่ได้นะ เดี๋ยวทมีงานจะมากนัแล้ว!”

“ท�าไมจะไม่ได้ พ่อจะนอนตรงหนายก็ได้ที่พ่อพอใจ เพราะนี่มัน 
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บ้านเราไงลูก”

“พ่อจะนอนตรงไหนกไ็ด้ แต่ต้องไม่ใช่ตรงนี้และตอนนี้ค่ะ!” 

“ท�ามาย...ก็หนังท้องตึงแล้วหนังตามันก็หย่อนนี่นา พ่อง่วง พ่อจะ

นอนละ กูดไนต์”

“มากูดน้งกูดไนต์อะไรตอนเช้า ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลย พ่อต้องเข้าไป

เปลี่ยนเสื้อผ้า และที่ส�าคญัพ่อจะมานอนตรงนี้ไม่ได้เดด็ขาด!” พรนาราขู่ฟ่อ 

พอดึงบิดาลงจากแคร่ไม่ไหวจึงหันไปเรียกเด็กสาวซึ่งก�าลังวิ่งหน้าเริดมา 

แต่ไกลเพื่อขอแรงให้ช่วย “ส้มโอ มาช่วยพี่พยุงพ่อกลบัเข้าบ้านหน่อย!”

ส้มโอวิ่งหน้าเรดิมาหาเธอ แต่ไม่ใช่เพื่อช่วยพยงุสนิธรเข้าบ้าน แต่เพื่อ

แจ้งข่าวว่ากองถ่ายละครเดินทางมาถึงกันแล้ว เป็นจังหวะนรกแท้ๆ เธอ

อุตส่าห์เตรียมการทุกอย่างไว้อย่างดี แต่ทุกอย่างก็มาพังลงแบบไม่เป็นท่า

เลย สุดท้ายเธอก็ต้องทิ้งสินธรให้นอนอยู่ตรงนั้น แล้วรีบออกไปต้อนรับ 

ทมีงานในฐานะเจ้าบ้าน ไม่มเีวลาแม้แต่จะผลดัเสื้อใหม่ด้วยซ�้า ท�าได้เพยีง

ใช้มอืปัดเศษดนิเศษผงลวกๆ พอไม่ให้มนัดูน่าเกลยีดเกนิไป

รถตู้หลายคันแล่นเข้ามาจอดที่หน้าไร่ ขนกองทัพทีมงานฝ่ายต่างๆ 

พร้อมอุปกรณ์ส�าหรบัการถ่ายท�าเข้ามาปักหลกัใช้สถานที่ เกษตรกรสาวไม่รู้

ว่าใครเป็นใครด้วยซ�้า เธอยกมือไหว้แขกทุกคนด้วยใบหน้าที่พยายามยิ้ม

แย้มให้มากที่สดุ แต่ในใจกลบัยิ้มไม่ออก ไม่ใช่เพยีงเพราะอากปักริยิาที่แขก

ทุกคนสะดุ้งเฮอืกยามที่เหน็เธอ แต่สภาพอนัมอมแมมด้วยที่ท�าให้เธอรู้สกึ

ประหม่าและไม่มั่นใจ

ทั้งๆ ที่อยากจะสวยและดดูทีี่สดุในวนัพเิศษอย่างนี้แท้ๆ แต่เธอกค็ง

ท�าได้เพยีงเท่านี้จรงิๆ

“คณุพอลลี่ใช่ไหมครบั” ในระหว่างที่เกษตรกรสาวก�าลงัยนืคอตกอยู่ 

หนุ่มวยัสามสบิกว่า หน้าตาเรยีบๆ คนหนึ่งกเ็ดนิมาทกัเธอ เธอจ�าได้ว่าเขา

คอืโลเกชนัแมเนเจอร์จากรูปถ่ายที่เคยแลกเปลี่ยนกนัไว้ทางข้อความ 

“ค่ะ ฉนัเอง นี่คุณเต้ใช่ไหม”
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อกีฝ่ายพยกัหน้า ต้องยอมรบัว่าเขารกัษามารยาทได้ด ีถงึแม้จะตกใจ

จนผงะไปนดิหนึ่งที่ตวัจรงิของเธอดูโทรมกว่าในรูป แต่เขากพ็ยายามรกัษา

อาการ ไม่ท�าให้เธอเสยีหน้า 

“ขอบคณุนะครบัที่อนญุาตให้เราใช้สถานที่ถ่ายท�า ต่อจากนี้อกีสี่เดอืน

เตม็ คงต้องรบกวนคุณพอลลี่แล้ว”

“ด้วยความยินดีค่ะ ถ้ามีอะไรขาดเหลือก็บอกได้ ว่าแต่ทีมงานของ

คุณมาครบกนัแล้วใช่ไหมคะ”

“ครบแล้วครบั ก�าลงับรฟีกบัผู้ก�ากบัอยู่”

“อ้อค่ะ แล้วทมีนกัแสดง?”

“นักแสดงวันนี้มาเฉพาะคนที่มีคิวถ่าย น่าจะมากันเกือบครบแล้ว 

ขาดแต่คุณนานะคนเดยีวที่บอกว่าจะขอตามมาทหีลงั เพราะไม่ถนดัตื่นเช้า 

คุณพอลลี่ถามมอีะไรหรอืเปล่าครบั” 

“ไม่มอีะไรหรอกค่ะ ฉนัแค่อยากจะทราบ เพราะถ้ามากนัครบทุกคน

แล้ว ฉันจะได้ไปจัดน�้าจัดท่าและเตรียมของว่างให้ทุกคน” พรนาราตอบ 

รูส้กึใจชื้นขึ้นที่รูว่้านนัทวดยีงัไม่มาที่นี่ในเรว็ๆ นี้ เพราะเธอจะได้มเีวลากลบั

เข้าบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่และเตรยีมสิ่งต่างๆ ให้พร้อมกว่านี้ เธอจะได้

ไม่ขายหน้าเพื่อนเก่ามากนกั

อย่างไรกด็ ีแผนการของหญงิสาวกม็อีนัต้องสะดดุไป เพราะเมื่อเธอ

ก�าลงัจะกลบัเข้าไปในบ้านเพื่อช่วยส้มโอน�าน�้าและของว่างมาเสร์ิฟให้ทมีงาน 

‘กรแก้ว’ ผู้ก�ากบัหญงิกป็รี่เข้ามาพูดคุยกบัเธอก่อน เธอรู้ว่าหล่อนคงอยาก

ทักทายและขอบคุณเธออย่างเป็นทางการในฐานะเจ้าของไร่ที่อุตส่าห์ให้ยืม

ใช้สถานที่ แต่ยิ่งคุยก็ยิ่งติดลมยาว เธอหาช่องว่างในการปลีกตัวออกมา

จดัการธุระส่วนตวัไม่ได้เลย จนกระทั่งดาราใหญ่เดนิทางมาถงึ ผู้ก�ากบัจงึ

ยุตบิทสนทนาและปรี่ไปต้อนรบัผู้มาใหม่ในที่สุด

“นานะ มาแล้วหรอืที่รกั มาๆ พี่รอเธออยู่เลย!”

“สวสัดคี่ะ พี่แก้ว หนูคงไม่ได้มาช้าไปใช่ไหมคะ” นนัทวดเีดนิฉบัๆ 
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ตรงเข้ามาหาพร้อมกบัผู้จดัการส่วนตวั

พรนาราใจหล่นวูบ รูด้แีก่ใจว่ามนัสายเกนิกวา่จะวิ่งกลบัเข้าบ้านเพื่อ

แปลงโฉมแล้ว เธอได้แต่ยืนมือเท้าเย็นเฉียบเป็นหุ่นไล่กาอยู่ตรงนั้นและ

ภาวนาอย่างบ้าคลั่งให้นนัทวดไีม่เหน็เธอ

“ไม่ช้าๆ พวกพี่ต่างหากที่มาเรว็เกนิไป” 

“แหม พี่แก้วละก.็..” 

นันทวดีจีบปากจีบคอหัวเราะ วันนี้หล่อนสวมชุดแม็กซีเดรสสีครีม

กบัหมวกปีกสเีดยีวกนั เข้าคู่กบัรองเท้าส้นสูงห้านิ้ว แม้จะดูไม่ค่อยเข้ากบั

สถานที่เท่าไร เพราะดเูหมอืนจะไปเดนิแฟชั่นเสยีมากกว่า แต่กต้็องยอมรบั

ว่าหล่อนสวยสะกดจรงิๆ เป็นผู้หญงิที่ใช้ค�าว่า ‘สวย’ ได้สิ้นเปลอืงมาก ดู

ไม่เหมอืนเดก็สาวสุดเฉิ่มสวมแว่นตาหนาเตอะเมื่อสมยัเรยีนเลย หล่อนมา

ไกลมากจรงิๆ 

“เซตควิกบัฉากกนัพร้อมหรอืยงัคะพี่”

“ใกล้จะพร้อมแล้วละ ว่าแต่นี่เดนิทางมายากไหม จพีเีอสมนัไม่ได้พา

ไปเข้ารกเข้าพงนะ”

“ไม่ยากเลยค่ะ พอดบีอดกีาร์ดหนูเขารู้ทางเลยไม่ต้องพึ่งจพีเีอส”

“โชคดีไป พูดถึงบอดีการ์ด ได้ข่าวว่าเปลี่ยนบริษัทที่ดูแลเราใหม่

หรอื”

“ใช่ค่ะ เป็นบรษิทัของเพื่อนเก่าสมยัเรยีน เขาลงทุนมาดูแลหนูด้วย

ตวัเองเป็นเคสพเิศษเลยละ เอาจรงิๆ คงไม่มบีอดกีาร์ดของดาราคนไหนที่

มโีพรไฟล์เรดิ เป็นถงึลูกชายท่านประธาน ดกีรหีนุม่นกัเรยีนนอกแบบหนูแน่ 

ฮิๆ ก็อย่างว่าละนะ ซุป’ตาร์ระดับหนูจะใช้อะไรธรรมดาๆ แบบคนอื่นได้ 

ยงัไง”  

“อื้อหอื ร้ายกาจอกีแล้วนะเรา ใช้งานลกูชายท่านประธานด้วย” กรแก้ว

ยิ้มกว้าง ดูตื่นเต้นกบัเรื่องโอ้อวดนี้ตามไปด้วย “พูดขนาดนี้แล้วพี่ชกัอยาก

จะเหน็หน้าค่าตาบอดกีาร์ดคนนั้นแล้วส ิอยากรูว่้าหน้าตาจะเรดิเท่าโพรไฟล์
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ไหม”

“เดี๋ยวกไ็ด้เหน็ค่ะ ตอนนี้เอารถไปจอดอยู่ เดี๋ยวกต็ามมา ว่าแต่...” 

นางเอกสาวหนัมองพรนาราซึ่งยนืก้มหน้าก้มตาอยูใ่กล้ๆ แล้วผงะไป หล่อน

หรี่ตามองเธออย่างกับจะพินิจว่าใช่คนแน่แล้วหรือเปล่า เมื่อแน่ใจว่าใช่จึง

ถามต่อ “ไม่ทราบว่านี่ใครหรอืคะ”

“อ๋อ ลืมแนะน�าไปเลย นี่เจ้าของไร่ที่อนุญาตให้กองละครของเรา 

ยมืใช้สถานที่ถ่ายท�าน่ะ”

นนัทวดมีองเธอตั้งแต่หวัจดเท้า ก่อนกระตกุยิ้มปลอมๆ ให้ และหนั

หน้าไปทางอื่นแบบไม่สนใจจะทกัทายอะไรสกัค�า 

หล่อนจ�าเธอไม่ได้...ตอนนี้พรนาราไม่แน่ใจด้วยซ�้าว่าควรรู้สกึอย่างไร 

เสยีใจที่เพื่อนเก่าจ�ากนัไม่ได้ หรอืต้องดใีจที่ไม่ถูกทกัในฐานะคนรู้จกั เพราะ

สารรูปเธอตอนนี้กไ็ม่ไหวจรงิๆ

“ถ้าอย่างนั้นไปแต่งตวัแต่งหน้าเลยไหม เดี๋ยวจะได้มาซ้อมบท”

ดาราสาวพยักหน้าตามค�าแนะน�าของผู้ก�ากับ หล่อนก�าลังจะเดิน 

จากไปอยู่แล้วกพ็อดกีบัที่ชายหนุ่มคนหนึ่งเดนิเข้ามาสมทบ เขาละล้าละลงั

กับการคุยโทรศัพท์เรื่องงานอยู่จึงตามมาช้า ครั้นพอเสร็จธุระเขาก็ไม่รีรอ

เลยที่จะมาอยู่เคยีงข้างสาวคนรกัโดยเรว็ที่สุด

“พี่ชินมาพอดีเลย พี่เคยพบพี่แก้วผู้ก�ากับละครเรื่องนี้หรือยังคะ” 

นนัทวดกีวกัมอืเรยีกชายหนุม่ และเริ่มต้นแนะน�า “พี่แก้ว นี่พี่ชนิค่ะ คูห่มั้น

ของหนเูอง พอดหีนยูงัไม่ค่อยคุน้เคยกบัสถานที่ พี่เขาเลยแวะมาส่งและจะ

อยู่เป็นเพื่อนหนูสองสามวนัค่ะ”

หวัใจของพรนาราเต้นแรงจนแทบจะกระเดน็ออกมานอกอก เธอไม่รู้

ว่าทั้งสองฝ่ายแนะน�าตัวและพูดคุยอะไรกันบ้าง โสตประสาทของเธอ 

ดูเหมอืนอื้อดบัไปแล้ว เพราะความสนใจทั้งหมดพุ่งไปยงัหนุ่มผู้มาใหม่

ชนิกฤต...เขามาอยู่ที่นี่จรงิๆ ด้วย!

ดวงตาใต้เส้นผมยาวปรกหน้าของเกษตรกรสาวเป่ียมไปด้วยประกาย
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แห่งความหวงั ความหวงัที่มนัเคยถูกลบหายไปแล้วตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน

ถกูจดุขึ้นใหม่อกีครั้ง ในที่สดุเขากก็ลบัมายนือยูต่รงนี้ อยูต่่อหน้าเธอ...ใกล้

เพยีงแค่เอื้อม

พี่ชนิ...เจ้าชายเดนิดนิของเธอ เขายงัดูหล่อเหลาไม่เปลี่ยนเลย 

ปลายนิ้วของหญงิสาวขยบัเลก็น้อย เธออยากจะเอื้อมมอืออกไปหา

เขาเพื่อท�าให้เขาหนักลบัมามองเธอบ้าง แต่กร็ู้ดวี่าคงยาก เพราะในสายตา

ของเขามแีต่นนัทวดเีท่านั้น ชนิกฤตไม่เหน็เธอด้วยซ�้า จนกระทั่งผูก้�ากบัต้อง

เป็นฝ่ายแนะน�า เขาจงึเพิ่งสงัเกตว่าเธอมตีวัตนอยู่ตรงนี้ด้วยอกีคน

“อ้อ เกอืบลมืไป นี่เจ้าของไร่ที่ให้เรายมืใช้สถานที่จ้ะ”

ชนิกฤตเองกไ็ม่ได้แตกต่างจากทุกคนที่มที่าทตีกใจเมื่อเหน็เธอ แต่

ถึงอย่างนั้นเขาก็รวบรวมสติได้เร็ว เห็นได้จากรอยยิ้มและการทักทายเธอ

อย่างมมีารยาท

“สวสัดคีรบั”

นัยน์ตาคู่คมที่เพ่งมองมาท�าให้พวงแก้มของเจ้าของไร่ร้อนผ่าว มัน

แตกต่างจากตอนนนัทวดมีากนกั แม้สภาพของเธอจะย�่าแย่ แต่ครั้งนี้...เธอ

อยากให้เขาจ�าเธอได้จรงิๆ เพราะคนอย่างชนิกฤตคงไม่หวัเราะเยาะเธอแน่

“เอ่อ...คอืว่า...” ก่อนที่จะห้ามตวัเองทนั พรนารากเ็ป็นฝ่ายเริ่มต้นบท

สนทนา 

“ครบั?”

“คอืว่าจ�า...จ�ากนัได้ไหมคะ”

ราวกบัทุกนาททีี่เคลื่อนผ่านไปเนิ่นช้า พรนาราไม่รู้ตวัเลยว่าเธอฝาก

ความหวงัไว้กบัค�าตอบนี้มากเพยีงใด ยิ่งหวงัไว้มาก ยามที่ผดิหวงักย็ิ่งเจบ็

มากเท่านั้น

“เราเคยรู้จกักนัด้วยหรอืครบั”

พออกีฝ่ายตอบมาเช่นนั้น เจ้าของไร่สาวกไ็ปไม่เป็น ปลายนิ้วที่ขยบั

อย่างมีหวังถูกปล่อยทิ้งลงข้างล�าตัวด้วยท่าทางห่อเหี่ยว เธอเคยคิดว่าเขา
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แตกต่างจากนนัทวด ีเพราะเขาและเธอเคยใช้เวลาดีๆ  ร่วมกนั แต่สุดท้าย

แล้วเขาเองกไ็ม่ได้แตกต่าง เพราะเขาจ�าเธอไม่ได้เช่นกนั

“พี่ชนิ เราไปตรงโน้นกนัดกีว่าค่ะ เสยีเวลามากแล้ว เดี๋ยวนานะจะพา

พี่ไปแนะน�าให้ทุกคนในกองได้รู้จกั” นนัทวดชีกัชวน คงไม่อยากให้คู่หมั้น

เสยีเวลาคยุกบัหญงิอื่นนานนกั จงึเกาะแขนเขาพลางเร่งเร้าชวนไปหาทมีงาน

อกีด้าน 

“ขอตัวก่อนนะครับ” ชินกฤตขอตัวและเดินจากไปกับดาราสาว ทิ้ง

ให้พรนารายนือยูท่ี่เดมิด้วยหวัใจที่ร้าวราน เพราะเธอรู้ดว่ีารอยยิ้มที่เขามอบ

ให้นั้นมันไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษ เป็นรอยยิ้มห่างเหินแบบคน 

ไม่รู้จกักนั

พอคนเราผิดหวังมากเข้า จิตใต้ส�านึกก็บอกให้รู้จักชาชินและเจียม

ตัว พรนาราเดินคอตกมาหาบิดาซึ่งยังนอนหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวบนแคร่และ

ช่วยกันกับส้มโอพาท่านเข้าไปนอนในบ้าน ครั้นเมื่อหญิงสาวลับหายไป 

ไม่ทนัไร พนัฤทธิ์กเ็ดนิมาพอด ีเขาเหลยีวมองไปรอบบรเิวณราวกบัหวงัว่า

จะเหน็ใครคนหนึ่งที่เขาคดิถงึยนือยู่แถวนั้น แต่กไ็ม่พบ

“พที มวัท�าอะไรอยู่ มาตรงนี้กบัพวกเราส ิฉนัจะแนะน�าให้นายรู้จกั

ทุกคน”

เสยีงเรยีกของนนัทวดดีงัมาแต่ไกลบอดกีาร์ดหนุม่จงึจ�าต้องหนัหลงั

และเดินไปสมทบกับอีกฝ่าย คลาดสายตาของพรนาราซึ่งก�าลังมองผ่าน

หน้าต่างออกมาแบบเศร้าๆ เพยีงแค่ชั่ววนิาที

เกษตรกรสาวต้อนรบัแขกอย่างด ีเธอเตรยีมทั้งน�้าลอยดอกมะล ิ
น�้าอดัลม และขนมขบเคี้ยวเท่าที่จะหาได้ให้ทมีงาน แต่กใ็ช่ว่าทกุคนจะพอใจ

ในการบริการนี้ เพราะยังมีหลายคนซึ่งไม่พอใจกับของที่เธอจัดหามาให้ 

นางเอกสาวของกองละครอ้างว่าดื่มกินสิ่งที่เธอเตรียมไว้ให้ไม่ได้ หล่อน

ต้องการดื่มน�้าผลไม้สกดัเยน็เพื่อสขุภาพเท่านั้น ท�าให้ส้มโอต้องวิ่งหน้าแห้ง
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มาขอความช่วยเหลอืจากพรนารา เพราะรบัมอืกบัดาราสาวไม่ไหว

“คาดหวงัมากไปหรอืเปล่า ที่นี่จะไปหาเครื่องท�าน�้าผลไมส้กดัเยน็ได้

จากที่ไหนล่ะ” พรนาราส่ายหน้าระหว่างที่ก�าลังสาละวนกับการจัดข้าวของ 

ในครวั 

“หนบูอกไปแล้วว่าบ่มีๆ  แต่เพิ่นกะสเิอาให้ได้ แล้วเพิ่นกะมาเคยีดให้

หนอูกี หนลูะหนหวยเด้ (หนกูบ็อกไปแล้วว่าไม่มีๆ  แต่เขากจ็ะเอาให้ได้ แล้ว

ยงัมาโกรธใส่หนูอกี หนูละหงุดหงดิจงั)” 

“งั้นส้มโอไปถามเธออีกครั้งสิว่า เปลี่ยนเป็นน�้าผลไม้คั้นสดแทน 

ได้ไหม ถ้าแบบนั้นเราพอจะหาให้ได้”

ส้มโอพยกัหน้าแล้ววิ่งกลบัไปถาม ไม่ถงึสองสามนาทต่ีอมากว็ิ่งมาให้

ค�าตอบ

“เพิ่นบอกว่าได้ แต่ขอเป็นผลไม้ออร์แกนกิปลอดสารท่อนั้นค่ะ (เขา

บอกว่าได้ แต่ขอเป็นผลไม้ออร์แกนกิปลอดสารเท่านั้นค่ะ)”

เจ้าของไร่ผ่อนลมหายใจ แม้จะหน่ายใจอยูไ่ม่น้อยแต่ว่าอย่างไรกค็ง

ต้องว่าตาม เพราะในฐานะเจ้าบ้านเธอต้องรบัรองแขกให้ดทีี่สุด ยงัดทีี่เมื่อ

วนัก่อนเพื่อนบ้านน�าส้มเขยีวหวานปลกูเองมาฝากให้เธอเป็นกโิลฯ เธอจงึใช้

มนัแก้ปัญหาคราวนี้ได้ เพราะผกัผลไม้ในหมูบ้่านนี้ปลกูแบบเกษตรอนิทรย์ี

ปลอดสารกนัอยู่แล้ว หญงิสาวน�าผลส้มมาคั้นเป็น ‘น�้านางเอก’ แล้วรนิใส่

แก้วใบที่ดทีี่สุดในบ้านและจดัการยกไปให้นนัทวดดี้วยตนเอง เพราะส้มโอ

บ่นว่าไม่อยากออกไปหาแม่นางเอกคนนั้นแล้ว ดูท่านิสัยนอกจอโทรทัศน์

ของหล่อนคงท�าให้แฟนคลบัอย่างส้มโอผดิหวงัและขยาด

พรนาราน�าน�้าส้มคั้นไปให้ดาราสาว นนัทวดกี�าลงันั่งให้ช่างแต่งหน้า

อยูใ่นเตน็ท์โดยง่วนกบัการอ่านทวนบทไปด้วย เมื่อเหลอืบเหน็เจ้าของไร่มา

พร้อมกับแก้วน�้าส้ม หล่อนก็กระดิกนิ้วนิดหนึ่งเป็นเชิงเรียกให้เข้าไปเสิร์ฟ

ถงึมอื

“ขอบคุณ ไม่มหีลอดหรอื”
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“หลอด?”

“ดื่มแบบนี้ลปิสตกิกเ็ลอะแย่น่ะส ิป้าไม่มหีลอดให้หรอืคะ”

ยิ่งกว่าการถกูเพื่อนรุน่เดยีวกนัเรยีกว่า ‘ป้า’ กค็อืการที่นนัทวดปีฏบิตัิ

ต่อเธอราวกบัคนรบัใช้นี่ละ พรนารานกึขอบคุณเส้นผมยาวที่ปรกหน้าปรก

ตาเธอเอาไว้จริงๆ เพราะมันช่วยอ�าพรางสีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกใน

สถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างด ี

“ไปใช้คุณเขาท�าไมล่ะ ยายเด็กคนนี้นี่ เดี๋ยวพี่หยิบให้เองก็ได้ เอ้า  

นี่หลอด ทมีงานเรากม็”ี ไตรทศเข้ามาแก้ปัญหาให้ 

แต่ขึ้นชื่อว่านันทวดีแล้ว มีหรือจะมีแค่ปัญหาเดียว พอหล่อนใช้

หลอดที่รบัมาจากผู้จดัการดูดชมิน�้าส้มแล้วกห็นัมาสั่งพรนาราอกี

“รสชาตดินีะ ขอแบบนี้อกีสองแก้วนะคะป้า พอดอียากให้คูห่มั้นกบั

บอดีการ์ดได้ชิมด้วย” ว่าแล้วก็พยักพเยิดไปทางชินกฤตที่นั่งไขว่ห้างอยู่

ภายในเต็นท์ด้วย เขาไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองมาทางนี้เพราะมัวแต่จดจ้อง

โทรศพัท์มอืถอืเพื่อเทรดหุน้อยู่ ส่วนบอดกีาร์ดที่กล่าวถงึเธอกย็งัไม่เหน็ตวั

เลยด้วยซ�้า เพราะดเูหมอืนจะยงัตดิอยู่ในวงล้อมของทมีงานสาวๆ ที่พากนั 

รุมถามไถ่อยู่ไกลๆ จงึยงัปลกีตวัออกมาไม่ได้

“นานะ ไม่เอาน่า” 

ไตรทศจปุากใส่ดาราสาวเป็นเชงิปราม แต่หล่อนกไ็ม่สนใจ ลอยหน้า

ลอยตาหนัมาถามพรนารา

“ไม่ได้หรอืคะ นกึว่าเจ้าของไร่มหีน้าที่ดูแลแขกเสยีอกี”

ไตรทศตั้งท่าจะขอโทษแทน แต่พรนารากลับพยักหน้าเป็นเชิงว่า 

ไม่เป็นไร

“ไม่เป็นไรค่ะ อกีสองแก้วใช่ไหม เดี๋ยวจดัการให้ค่ะ”

หญงิสาวก้มหน้างดุๆ กลบัไปท�าน�้าผลไม้เพิ่มตามสั่ง เมื่อกลบัมาเธอ

กร็บียื่นส่งให้ชนิกฤต เขามมีารยาทดกีว่าคูห่มั้นหน่อยกต็รงที่ยงัรู้จกัยิ้มและ

ขอบคุณ ส่วนนันทวดีนั้นนอกจากจะไม่ขอบคุณแล้วยังชี้นิ้วสั่งเธอซ�้าแบบ
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ไม่รู้จกัเกรงใจอกีต่างหาก

“อกีแก้วป้าเอาไปให้บอดกีาร์ดหนูหน่อย เขาอยู่ตรงโน้นแน่ะ”

“เดี๋ยวพี่ไปเอง ไม่ต้องไปรบกวนคุณเจ้าของไร่เขาหรอก” ไตรทศ

เสนอตวั แต่ดาราสาวกแ็หวใส่ทนัควนั

“พี่ไตรน่ะอยู่กับหนูตรงนี้เลยค่ะ นักแสดงที่เข้าซีนกับหนูยังแต่งตัว

ไม่เสรจ็ หน้าที่ของพี่คอืคอยเป็นคู่ซ้อมบทให้หนู ห้ามไปไหนทั้งนั้น”

ไตรทศมองมาที่พรนาราอย่างไม่แน่ใจ แต่เมื่อเห็นว่าเธอพยักหน้า 

ให้เป็นท�านองว่าไปเองได้ เขาจึงยอมปล่อยให้เธอจัดการเรื่องนี้ หญิงสาว 

แยกตวัออกมาจากเตน็ท์ที่พกัดาราแล้วเดนิตรงไปยงัความวุน่วายย่อมๆ ที่

ลานดิน เธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุใดบอดีการ์ดของนันทวดีจึงพลอย 

พอปสุดๆ ไปด้วย ถงึขนาดที่ว่าทมีงานทั้งแบบสาวน้อยและสาวเหลอืน้อย 

ต่างพากันมะรุมมะตุ้มกรี๊ดกร๊าดชวนพูดคุยไม่หยุดหย่อน ทั้งหมดนี้เป็น

เพราะชื่อเสยีงของนนัทวดหีรอืเพราะเจ้าตวัเองกนัแน่กไ็ม่ทราบ 

แต่จะเพราะอะไรก็คงไม่ใช่ธุระของเธออยู่ดี รีบไปเสิร์ฟน�้าแล้วรีบ

ออกมาดกีว่า พรนาราตั้งมั่นในใจ แต่ในความเป็นจรงิท�าได้ยากยิ่ง เพราะ

บรรดาทีมงานที่พากันรุมล้อมบอดีการ์ดคนนั้นอยู่ยืนออกันอย่างหนาแน่น  

มิหน�าซ�้าพอเธอขอผ่านทาง แทนที่จะหลีกทางให้ดีๆ แม่ยกเหล่านั้นกลับ

เบยีดจนเธอเสยีหลกัล้มไปคลุกดนิ 

การจับกบต่อหน้าทุกคนก็ว่าแย่แล้ว ที่แย่ยิ่งกว่าก็คือน�้าส้มที่ถือมา

ด้วยดันหกราดดินและบางส่วนหกราดเสื้อผ้าของเธอด้วยนี่สิ พรนาราไม่รู้

จะท�าหน้าอย่างไรเลย เธอรบีก้มหน้าก้มตาเกบ็เศษแก้วบนพื้น พลางขอโทษ

ขอโพยไปด้วย 

“ขอโทษค่ะ ฉนัไม่ระวงัเอง”

หญงิสาวไม่เหน็หรอกว่าทกุคนก�าลงัก่นด่าในความสะเพร่าของเธอว่า

อย่างไร รูแ้ต่ต้องรบีออกไปจากวงล้อมนี้ให้เรว็ที่สดุ เธอไม่อยากเหน็สหีน้า

ตื่นตกใจราวกับเห็นผีของบอดีการ์ดยามที่เห็นหน้าเธออีก เพราะวันนี้เธอ
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เจอมามากพอแล้ว และเธอกไ็ม่เหลอืที่ว่างให้แก่ความรู้สกึแย่ๆ หรอืความ

หน่ายใจพรรค์นั้นด้วย 

อย่างไรกต็าม บอดกีาร์ดคนนี้คงเป็นคนดทีี่สดุเท่าที่เธอเคยพบมาใน

ช่วงนี้แล้ว เพราะนอกจากจะไม่ได้ต่อว่าเธอ เขายังอุตส่าห์มาช่วยเธอเก็บ

เศษแก้วและพยุงเธอลุกขึ้นจากพื้นอีก พรนารารู้สึกซาบซึ้งใจจึงอยากจะ

ขอบคุณเขา แต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมา เธอกลับเป็นฝ่ายประหลาดใจมาก 

เสียเองเพราะใบหน้าของคนตรงหน้าช่างคุ้นตา แม้จะไม่ได้พบกันนาน 

หลายปีแล้ว แต่เธอจ�าไม่ผดิแน่

นี่เจ้าตวัเลก็ไม่ใช่หรอื!

เจ้าตวัเลก็ของเธอไม่ใช่เดก็หนุม่เกรดเก้าตวัเลก็ๆ อย่างที่เคยเหน็ใน

ความทรงจ�าอีกแล้ว ตอนนี้เขาเติบโตกลายเป็นชายหนุ่มเต็มตัว รูปร่าง 

สงูใหญ่ก�าย�าแขง็แรง เขาสงูกว่าเธอมากโข ท�าให้เธอต้องแหงนหน้าเพื่อมอง

เขา แม้รปูลกัษณ์ภายนอกจะเปลี่ยนไปตามวนัเวลา แต่นยัน์ตาสนี�้าผึ้งคูน่ั้น

ยังเหมือนกับที่เธอเคยจ�าได้...เขาคือ ‘พีท’ เพื่อนสนิทในวัยเยาว์ของเธอ

นั่นเอง

หวัใจของพรนาราพองโตด้วยความดใีจ เธอมคี�าถามมากมายอยาก

จะถามเขา อยากจะถามว่าเขาสบายดไีหม กลบัมาเมอืงไทยเมื่อไร เขามาอยู่

ที่นี่และกลายเป็นบอดกีาร์ดของนนัทวดไีด้อย่างไร แต่ค�าถามทั้งหมดกถ็ูก

หยุดยั้งด้วยความจรงิอนัโหดร้ายที่ว่า...ถ้าเขาจ�าเธอไม่ได้ล่ะ

จะมีประโยชน์อะไรที่จะถามค�าถามเหล่านี้ หากพันฤทธิ์จ�าเธอไม่ได้

เหมือนกับคนอื่นๆ ล่ะ เธอจะท�าอย่างไร เธอเคยพยายามลองมาแล้วกับ 

ชนิกฤต แต่เขากจ็�าเธอไม่ได้อยูด่ ีพนัฤทธิ์เองกค็งเหมอืนกนั พวกเธอแยก

จากกนัไปนานหลายปีแล้ว และสภาพของเธอตอนนี้กไ็ม่เหลอืเค้าความสวย

น่ารกัเหมอืนเก่า 

ดังนั้นแทนที่จะตั้งค�าถามออกไปมากมาย กระทั่งถามว่าจ�ากันได้ 

หรือเปล่า พรนาราก็เพียงตัดใจและกล่าวออกไปสั้นๆ แบบคนที่ไม่อยาก 
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ตั้งความหวงัหรอืเสยีหน้าอกี

“ขอบคณุค่ะ” เธอบอกเขา ทั้งๆ ที่เนื้อตวัมอมแมม รบีปัดมอืเขาออก

จากการช่วยพยุง “เดี๋ยวจะไปเอาน�้าส้มแก้วใหม่มาให้นะคะ” พดูเพยีงเท่านั้น

กก้็มหน้างดุๆ วิ่งออกมาจากบรเิวณนั้น โดยไม่เปิดโอกาสให้พนัฤทธิ์ได้พดู

อะไรด้วยซ�้า

อนัที่จรงิเธอกแ็ค่...ไม่อยากฟังถ้อยค�าอนัห่างเหนิแบบคนไม่รู้จกักนั 

หรอืกระทั่งเหน็อาการตกใจยามที่เพื่อนสนทิเหน็หน้าเธอเท่านั้นละ เธอเจบ็

มามากพอแล้ว เธอไม่อยากแบกรบัความรูส้กึลบๆ เหล่านี้อกี...ไม่อยากเลย

จรงิๆ

ครั้นพอเกษตรกรสาววิ่งหนหีายไปแล้ว หนึ่งในทมีงานซึ่งยงัรุมล้อม

พนัฤทธิ์อยู่กพ็ยายามปลอบใจบอดกีาร์ดหนุ่ม

“อย่าไปสนใจเลยนะคะ คุณพที เธอเป็นคนแปลกๆ แบบนั้นละ”

“ใช่ นกึว่าผหีลอกกลางวนัแสกๆ นอกจากหน้าจะแปลกแล้วยงันสิยั

แปลกอกี เป็นผู้หญงิที่พลิกึพลิั่นจรงิๆ” 

คนอื่นๆ เริ่มผสมโรงในการวจิารณ์ แต่แทนที่จะรู้สกึดใีจหรอืขอบคุณ

ในการปลอบใจนี้ ชายหนุ่มกลบัต�าหนนิกัวจิารณ์

“ระวงัหน่อยครบั เธอเป็นเจ้าของไร่ที่อุตส่าห์ให้พวกคุณยมืใช้สถานที่ 

จะพูดจะท�าอะไรกค็วรให้เกยีรตเิธอด้วย”

“โธ่ คุณพที พวกเราพูดเรื่องจรงินี่นา”

“อะไรจรงิครบั ผมไม่เหน็ว่าเธอจะแปลกตรงไหน ในทศันะของผม

คนที่แปลกก็คือคนที่ไม่รู้จักมารยาท ไม่รู้จักกาลเทศะ และไม่ให้เกียรติ 

คนอื่นต่างหาก”

พอถูกสวนกลับนิ่มๆ ทีมนักวิจารณ์จึงพากันหุบปากสนิทและรีบ

สลายตัวกันไปทันที ปล่อยให้ชายหนุ่มยืนอยู่ที่เดิม ทิ้งสายตามองตาม

เจ้าของไร่สาวซึ่งวิ่งหายไปในบ้านหลงัน้อย
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“เอื้อยเป็นหยงับ่ (พี่เป็นอะไรไหม)”
พอกลบัเข้ามาในบ้านเพื่อท�าน�้าผลไม้แก้วใหม่ พรนารากไ็ม่อาจเลี่ยง

ค�าถามนี้พ้น ส้มโอคงจะเหน็สหีน้าและสภาพดไูม่ได้ของเธอจงึได้ถามไถ่ เธอ

ไม่ได้ตอบอะไรน้อง ได้แต่โบกมอืเป็นเชงิให้อกีฝ่ายไปจดัการงานของตวัเอง 

ครั้นพอเดก็สาวออกไปแล้ว เธอจงึมโีอกาสอยู่ตามล�าพงัเสยีที

พรนาราค�้าตัวเหนือโต๊ะด้วยความเหนื่อยอ่อน เพื่อนเก่าของเธอมา

รวมตวักนัที่นี่ มนัเป็นสิ่งที่เธอไม่ได้เตรยีมใจมาก่อนเลย ตอนนี้เธอไม่รู้ว่า

ควรรูส้กึอย่างไรแล้ว ทั้งตกใจ ดใีจ สขุใจ และเศร้าใจ ทกุอย่างมนัประดงั

ประเดเข้ามาเตม็ไปหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนัฤทธิ์...มาคดิๆ ดูแล้ว เธอ

เองไม่มีหน้าจะดีใจที่ได้พบเขาด้วยซ�้า หลังจากที่พูดจาร้ายกาจใส่เขาไป

ตั้งแต่คราวนั้น เธอไม่มสีทิธิ์ทกัทายเขาด้วยซ�้า

ใช่...เธอควรละอายใจบ้าง เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วละ ดีแล้วที่เขาจ�าเธอ 

ไม่ได้

หญิงสาวผ่อนลมหายใจ ก่อนหยิบผ้าชุบน�้าสะอาดมาเช็ดท�าความ

สะอาดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า ทว่าท�าไปยังไม่เสร็จดีก็ได้ยินเสียงเคาะประตู 

ดงัขึ้นเสยีก่อน เธอหนัไปมองตามเสยีงจงึเพิ่งเหน็ว่าส้มโอออกไปโดยไม่ได้

ปิดประตูบ้าน พนัฤทธิ์ยนือยู่ตรงนั้น แม้ประตูจะถูกเปิดค้างเอาไว้อยู่แล้ว 

แต่เขากย็งัมแีก่ใจเคาะมนัเพื่อขออนุญาตเธออกีครั้ง

“ขอเข้าไปได้ไหม”

เธอไม่รูห้รอกว่าเขาต้องการอะไร แต่กพ็ยกัหน้ารบั แม้เขาจะไม่ได้มี

ท่าทตีกใจเมื่อเหน็หน้าเธอกต็าม แต่กไ็ม่ได้ท�าให้เธอรู้สกึกงัวลน้อยลงอยู่ดี

“มีอะไรหรือเปล่าคะ หรือว่าจะมาเอาน�้าส้ม” เธอพยักพเยิดไปยัง

อปุกรณ์คั้นน�้าผลไม้ที่ยงัท�าค้างอยูบ่นโต๊ะ “ฉนัยงัจดัเตรยีมไม่เสรจ็เลย รอ

สกัครู่นะคะ ขอเวลาอกีห้านาท”ี

ว่าแล้วกล็งมอืคั้นน�้าผลไม้โดยเรว็ โดยพยายามไม่หนัไปมองคนตวั

โตที่ยืนอยู่ในห้องด้วย ราวกับกลัวว่าเขาอาจจะพูดอะไรร้ายๆ ใส่เธอ แต่
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สุดท้ายกเ็ปล่า เพราะพนัฤทธิ์ไม่พูดอะไรสกัค�า ได้แต่ก้าวเข้ามาข้างในและ

ยนืมองเธอเงยีบๆ

“เสรจ็แล้วค่ะ”

ราวกบัเป็นช่วงเวลาวดัใจ ในที่สดุเจ้าบ้านกท็�าน�้าผลไม้แก้วใหม่เสรจ็ 

เธอถอืมนัไปส่งให้เขาด้วยมอือนัสั่นเทา 

“ขอบคุณนะ” เขายื่นมอืออกมารบัและยกแก้วขึ้นดื่มรวดเดยีวหมด 

“อร่อยมากเลย”

พรนารารับแก้วเปล่าคืนมาแล้วค้อมศีรษะเป็นเชิงตอบรับ เพียงค�า

ขอบคุณและค�าชมจากเพื่อนเก่ากม็ากเกนิพอแล้ว เธอไม่เคยคดิฝันว่าจะมี

อะไรที่ดไีปกว่านี้เลย

“ดื่มน�้าเสร็จแล้วคุณก็ออกไปได้แล้วมั้งคะ เดี๋ยวคุณนานะจะไม่

สบายใจได้ถ้าไม่เห็นบอดีการ์ดอยู่ใกล้ๆ” เกษตรกรสาวพยายามจบบท

สนทนาให้เรว็ที่สุดแล้วตั้งท่าจะขอตวัออกมา แต่แทนที่จะปล่อยให้เธอเดนิ

ผ่านไปเฉยๆ มอืใหญ่กลบัคว้าข้อแขนบางของเธอไว้

“เธอจะท�าแบบนี้ไปถงึเมื่อไร”

“คะ?” 

“ฉนัถามว่าเธอจะท�าแบบนี้ไปถงึเมื่อไร” เขาย�้าค�าถามเดมิ พลกิร่าง

เล็กให้หันกลับมาเผชิญหน้ากับเขา...เผชิญหน้ากับนัยน์ตาสีน�้าผึ้งคมแต่

หวานคู่นั้น “ใจคอจะแกล้งท�าเป็นไม่รู้จกักนัอกีนานไหม พอลลี่!”

คนถูกเรยีกชื่อสะดุ้ง ดวงตาเบกิกว้างเตม็ไปด้วยความคาดไม่ถงึ 

“นาย...” เธอเอ่ยเสยีงแหบแห้ง หวัใจที่เคยแห้งแล้งพลนัสขุสดชื่นขึ้น

ทนัตา “นายจ�าฉนัได้ด้วยหรอื”

“จ�าได้ส ิท�าไมถงึคดิว่าฉนัจะจ�าเธอไม่ได้ล่ะ”

“เพราะฉนัไม่ได้สวยน่ารกัเหมอืนเดมิ ตอนนี้ฉนัมนักแ็ค่...”

“อย่าพูดแบบนั้น ในสายตาของฉัน เธอยังดูเหมือนเดิมไม่มีอะไร

เปลี่ยนไปเลย ต่อให้มองแค่ข้างหลงั ฉนักจ็�าเธอได้เสมอ”
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จ�าได้ทั้งในยามหลับและยามตื่น...เพราะเธอคนนี้คือคนที่อยู่ในห้วง

ความคดิของเขา ไม่มวีนัไหนที่เขาลมืเธอ

“เธอคอืควนีพอลลี่ คอืพอลลี่ของฉนั ฉนัคดิถงึเธอ”

ขอบตาของหญงิสาวร้อนผ่าวด้วยความตื้นตนั เธอเอื้อมมอือนัสั่นเทา

ของตนออกไป หมายจะแตะใบหน้าพนัฤทธิ์เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่อยูต่รงหน้า

ตอนนี้มตีวัตนจรงิ และเธอไม่ได้ฝันไป

“ใช่ ฉนัคอืพอลลี่ ส่วนนายกค็อื...” 

‘เจ้าตัวเล็ก’ ของควีนพอลลี่นั่นไง...เธออยากจะพูดแบบนี้ แต่ยัง

ไม่ทันได้ท�าอย่างที่ใจต้องการ เสียงหัวเราะของบุคคลที่สามก็ดังขัดจังหวะ

ขึ้นเสยีก่อน

“ตายแล้วๆ ว่าจะแค่มาหาที่เข้าห้องน�้าแท้ๆ แต่นกึไม่ถงึเลยว่าจะมา

ได้จงัหวะจนเหน็ซนีเดด็แบบนี้”

พรนาราหันไปมองตามเสียง ใจหล่นวูบไปอยู่ตาตุ่มเมื่อเห็นว่าแขก 

ผูม้าใหม่เป็นใคร นนัทวดแีละชนิกฤตยนือยู่ตรงทางเข้าซึ่งประตยูงัเปิดค้าง

อยู่ ชินกฤตมีสีหน้าเหมือนคนเห็นผี ส่วนดาราสาวก็มีสีหน้าแบบเดียวกัน 

เพยีงแต่เพิ่มเตมิด้วยรอยยิ้มหยนัๆ และอาการเดาะลิ้นแบบคนเพิ่งเจอเรื่อง

สนุกที่สุดในชวีติ

“โอ๊ะโอ เธอคอืควนีพอลลี่ สาวพอปของโรงเรยีนเราคนนั้นน่ะนะ!”

นั่นคือจุดเริ่มต้นเรื่องบันเทิงของนันทวดี แต่กลับกลายเป็นหายนะ

ของพรนาราโดยแท้จรงิ! 


