
“ผมบอกคุณแล้วนะ ว่าห้ามคน!”
เสียงทุ้มปรามลั่นครัว พร้อมมือแข็งแกร่งที่ซัดเผียะลงบนหลังมือ 

บอบบางของหนูจ๋า ทำเอาหญิงสาวหน้ามุ่ย เผลอถลึงตาใส่อีตาคุณครูสอน 

ทำอาหารซึง่เธอตัง้ใจไวแ้ลว้วา่จะพยายามออ่นนอ้มถอ่มตนกบัเขา หลกีเลีย่ง 

การปะทะ เพื่อให้ความมุ่งมั่นฝันใฝ่ของเธอบรรลุผล

คนเพิ่งถูกทำโทษพยายามข่มอารมณ์ขณะวางทัพพีลงในชาม ยืน 

ตวัตรงเพง่มองนำ้ตม้ยำทีก่ำลงัเดอืด เนือ้ปลาชอ่นทีใ่สล่งไปเมือ่ครูม่องดว้ย

ตาคนไมเ่คยเขา้ครวักร็ูว้า่ยงัไมส่กุ...กม็นัยงัดใูสๆ อยูเ่ลย หญงิสาวอดไมไ่ด ้

จึงบ่นไปไม่เต็มเสียงนัก

“บอกกันดีๆ ก็ได้ ไม่เห็นต้องตีเลย”

เท่าฟ้าคงไม่รู้หรอกว่าเมื่อครู่นี้มืออันนุ่มนวลของสาวน้อยผู้ไม่ค่อย 

เคยหยบิจบัอะไรอยา่งเธอเพิง่ตอ้งมอืชายเปน็ครัง้แรก...ไมน่กึเลยวา่จะเปน็ 

แบบนี้ เจ็บชะมัด แทนที่จะเป็นสัมผัสแผ่วชวนวาบหวามแบบในนิยายที่ 

เธอเคยอ่าน

๑
คุณครูขี้เก๊กปะทะเด็กข้างบ้าน



8   ร ส ลํ้ า ตํ า รั บ รั ก

“ก็คุณน่ะ กวนอารมณ์ผมอยู่เรื่อย เริ่มตั้งแต่หั่นตะไคร้แล้วรู้มั้ย  

ใครเขาหั่นสั้นขนาดนั้น ตามตำราดั้งเดิมน่ะต้องค่อนข้างยาว จะได้คัดออก 

บา้งถา้จำเปน็ อกีอยา่งนงึเราเอาตะไครไ้ปทบุดว้ย ยงัไงกลิน่กอ็อก เลยไมต่อ้ง 

หัน่ชิน้เลก็มากนะ จำไว ้นีถ่า้วญิญาณยา่นอ้มของผมมาเหน็คณุหัน่ตะไครส้ัน้ 

จนแทบเหมือนซอยละเอียดแบบนี้ มีหวังโดนค่อนขอดว่าเนื้อคู่คุณน่ะ 

อยู่ใกล้”

จ๊าก! ไม่นะ หนูจ๋าตะโกนลั่นในใจ ขอร้องละ จะอยู่ใกล้แค่ไหนก็ขอ 

อยา่ใหถ้งึขนาดอยูร่ัว้ตดิกนัเชยีว เธอไมอ่ยากใหป้ระวตัศิาสตรซ์ำ้รอย...ตอ้ง 

ไม่เป็นอย่างนั้น ไม่มีวันเด็ดขาด

กลิ่นหอมที่ปะปนกันทั้งตะไคร้ ใบมะกรูด และข่าแก่นั้นอบอวลไป 

ทัว่หอ้งครวั แตก่ไ็มช่ว่ยใหบ้รรยากาศแหง่ความตงึเครยีดคลายลงเลย แววตา 

แข็งกร้าวของเท่าฟ้าเลื่อนจากใบหน้าเธอสูงขึ้นไปอีกนิด ปากก็บอก

“แลว้คราวตอ่ไป ไอผ้มยาวๆ เนีย่ รวบซะดว้ย ไมใ่ชร่วบธรรมดานะ 

เกล้าเป็นมวยขึ้นไป เก็บผมให้หมด” 

ผูช้ายขา้งบา้นสัง่ดว้ยนำ้เสยีงจรงิจงั สายตาคมจอ้งมองเรอืนผมยาว 

สลวยสดีำอมนำ้ตาลเงางามของเธอจนหญงิสาวตอ้งยกมอืขึน้ลบูศรีษะ มัน่ใจ 

วา่ขณะนีผ้มเสน้เลก็นุม่ๆ ตอ้งยุง่เหยงิอยา่งไมเ่คยเปน็มากอ่น เพราะกจิกรรม 

ในครวัทีค่รหูนุม่ระดมสัง่ใหเ้ธอทำสารพดั เริม่ตัง้แตห่ัน่และลา้งเนือ้ปลาชอ่น 

คาวๆ กนัทเีดยีว ครัง้แรกเลยนะ ทีเ่ธอจำตอ้งใชม้อืสมัผสัเนือ้ปลาสดๆ ลืน่ๆ 

...มันใกล้เคียงกับคำว่าขยะแขยง แต่เพื่อบรรลุเป้าหมาย ยังไงหนูจ๋าก็สู้

“อะไรนะ ให้เกล้ามวยมาฝึกทำกับข้าวเนี่ยนะ” เธอแหวออกไป  

อย่างน้อยเขาควรรู้ว่าไอ้ที่ยอมมาตลอดเช้าน่ะ เธอจำฝืนใจหรอกน่า ใครๆ 

ก็ไม่อยากโดนวางอำนาจใส่ตลอดเวลาทั้งนั้น

“ใช่ นั่นเป็นคำสั่งที่คุณต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผมไม่ให้ใส่ 

หมวกคลุมไว้ก็บุญแล้ว เรื่องความสะอาดสำคัญมาก คิดดูว่าถ้าอาหารของ 

ร้านคุณมีเส้นผมตกลงไป ลูกค้าจะเสียความรู้สึกขนาดไหน ครั้งเดียวเขา 
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ก็บ๊ายบาย ไม่มาเหยียบร้านอีก”

จรงิอยู ่ไอท้ีพ่ดูมาทัง้หมดนัน่เปน็ความจรงิ แตว่ธิกีารอธบิายมนัไมใ่ช่ 

เลย กเ็คยไดย้นิมาหรอกนะ วา่หลานชายปูท่องเปน็คนด ุแตไ่มน่กึวา่จะกลา้ 

ทำกับเธอด้วย เขาลืมไปรึเปล่าว่าเธอเป็นหลานยายส้มจี๊ด กิ๊กเก่าของปู่ทอง 

ไมใ่ชแ่คเ่ดก็ขา้งบา้นทีเ่คยเลน่ดว้ยกนัสมยัยงัเลก็ เธอโตแลว้นะ ยงัไงกน็า่จะ 

เกรงใจกนับา้ง นีอ่ะไร เอาแตดุ่ๆ ๆ ตัง้แตเ่ริม่เขา้ครวัตอนแปดโมง จนปา่นนี้ 

จะเที่ยงแล้วยังบ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เลิก

“ตกลงจะทำตามที่ผมบอกมั้ย พรุ่งนี้เกล้าผมมาด้วยนะ เก็บให้ 

เรียบร้อย” เขาสำทับ ดวงตาสีนิลจ้องตาเธออย่างคาดคั้นไม่ลดละ

“ค่ะ”

หนจูา๋จำตอ้งตอบออกไปเบาๆ...เดีย๋วกอ่นเถอะ นีว่นัแรกยงัไมอ่ยาก 

แผลงฤทธิ ์เธอไมใ่ชผู่ห้ญงิทีจ่ะยอมใหใ้ครโขกสบักนังา่ยๆ หรอกนะ ถงึคนโขก 

จะหนา้ตาดจีนนา่หมัน่ไสก้เ็ถอะ ดสู ิมาสอนทำครวัดนัแตง่ตวัอยา่งกบัคณุชาย 

หลงยุค เสื้อคอโปโลสีน้ำตาลเข้มควรสวมกับยีนเท่ๆ ไม่ใช่กางเกงสแล็กส ์

สีครีมแบบนี้ นึกแล้วมันน่าแกล้งทำน้ำต้มยำกระเด็นใส่ซะจริง ได้ข่าวว่า 

เดี๋ยวต้องใส่น้ำพริกเผาด้วย จุดด่างดวงคงชัดดีพิลึก 

“เอาละ น้ำเดือดมาพักใหญ่แล้ว ทีนี้คุณลองสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่ม 

เปลี่ยนจากใสๆ เป็นสีขาว นั่นคือสัญญาณว่าสุกแล้ว เห็นมั้ย” เขาชี้นิ้วไป 

ในหม้อที่มีควันลอยออกมาตลอดเวลา

“คนได้รึยัง”

“คุณนี่! เป็นอะไรกับการคนของในหม้อนะ คันไม้คันมืออยากคน 

เสยีจรงิ บอกแลว้วา่ถา้รบีคนปลาจะคาว กนิไมอ่รอ่ย” ดวงตาคมของคนพดู 

สำรวจเนื้อปลาในหม้อจนมั่นใจว่าสุกทุกชิ้น จึงบอกต่อ “อะ ตอนนี้อนุญาต 

แล้ว คนเบาๆ ล่ะ แค่พอให้เนื้อปลาที่เราหย่อนลงไปกระจายตัว” เขาส่ง 

ทัพพีให้เธอ ก่อนบอกด้วยน้ำเสียงที่ถ้าฟังไม่ผิด เหมือนจะนุ่มนวลขึ้น...

นิดเดียว “คุณเริ่มได้กลิ่นของต้มยำแล้วใช่มั้ย ตะไคร้ ใบมะกรูด ข่าแก่  
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รวมทัง้หอมแดงบบุทีเ่ราใสล่งไปจะสง่กลิน่อบอวลเลย จะวา่ไปกน็า่ภมูใิจนะ 

แค่ต้มยำ เมนูง่ายๆ ของไทยเรา ฝรั่งได้กลิ่นไม่มีทางนึกออกว่าส่วนผสม 

มีอะไรบ้าง เสน่ห์ของอาหารไทยคือเครื่องปรุงและเครื่องเทศที่หลากหลาย  

จำเอาไว้ด้วย”

หนูจ๋าฟังไป มือก็คว้าทัพพีมาคนเบาๆ พอให้เนื้อปลาช่อนแยกออก 

จากกัน กลิ่นต้มยำหอมฉุยพาให้รู้สึกภูมิใจยังไงไม่รู้ นี่เป็นการเข้าครัว 

ครั้งแรกในชีวิต เธอทำได้ขนาดนี้ก็ควรรู้สึกดีไม่ใช่หรือ

“แล้วมะนาวใส่ตอนไหน...คะ”

อยูด่ว้ยกนัในครวัมาเกอืบสีช่ัว่โมง โดนดจุนหชูา หนจูา๋แทบไมอ่ยาก 

พูดคะขากับอีตานี่แล้ว คำสุดท้ายกว่าจะหลุดออกมาได้ บังคับปากแทบแย่

“ให้คุณลองเดาดีกว่า ตามความคิดคุณ น่าจะใส่มะนาวตอนไหน” 

ชายตัวโตยืนกอดอกถามอย่างเป็นต่อ ดวงตาทรงพลังจดจ้องบนใบหน้า 

ชื้นเหงื่อของสาวน้อย พร้อมอมยิ้มนิดๆ 

“นี่เนื้อปลาก็สุกแล้ว น้ำกำลังเดือด ใส่ลงไปเลยก็ได้มั้ง” หนูจ๋าเดา

“จำไวว้า่การทำอาหารตอ้งมหีลกัการ คำวา่ ‘มัง้’ นะ่ ตดัทิง้ไปได ้คณุตอ้ง 

รูล้กึ รูจ้รงิ อยา่งตม้ยำเนีย่ ถา้คณุบบีมะนาวลงไปในหมอ้เดอืดๆ สิง่ทีต่ามมา 

คอืความขม กลิน่และรสทีผ่ดิไป ไมส่ดใหม ่เอาเปน็วา่เราตอ้งทำอะไรตอ่ไป 

คุณตามมาดูเอง อ้อ หรี่ไฟก่อนก็ได้ เดี๋ยวน้ำขุ่นหมด”

‘พ่อจอมละเอียด’ หันมาสั่ง จุกจิกเสียจริงกับทุกขั้นตอน ถ้าบอกว่า 

อีตานี่เป็นเก้งแฝงตัวมา หนูจ๋าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ หญิงสาวหรี่ไฟ ก่อนหัน 

ไปยงัโตะ๊ไมก้ลางครวั ซึง่ใชเ้ปน็ทีจ่ดัเตรยีมอาหารกอ่นปรงุ ชายหนุม่รา่งสงู 

สงา่ไมเ่หมาะกบัสถานทีก่ำลงัควา้มะนาวทีล่า้งแลว้มาผา่ซกี เขาไมย่กัผา่ครึง่ 

เป็นสองชิ้น แต่กลับผ่าแบบเลี่ยงไส้ตรงกลาง

“การฝานมะนาวนีแ่ลว้แตค่นถนดันะ สำหรบัผม การผา่ครึง่แลว้บบี 

พร้อมไส้ทำให้เราต้องคอยระวังเม็ด ผมชอบฝานแบบไม่ติดเม็ดเลย เวลา 

ใช้ก็สะดวก อันนี้ไม่ใช่วิถีโบราณหรอก บางอย่างเราก็เลือกตามถนัด คุณ 
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เป็นลูกศิษย์ผม ก็ทำอย่างผมไปก่อนแล้วกัน ลองดูซิ ทำไปพร้อมๆ กัน 

เราต้องใช้มะนาวเยอะ ต้มยำปลาช่อนรสเปรี้ยวต้องนำ”

หนูจ๋าจำต้องรับมีดและมะนาวอีกลูกมาวางลงบนเขียงไม้ อันที่จริง 

เขาสาธติใหด้จูนจบกห็มดเรือ่ง ทำไมตอ้งใหเ้ธอลงมอืทำทุกขัน้ตอนมาตัง้แต่

เช้า ทำจนมือไม้เมื่อยไปหมด หญิงสาวจดคมมีดลงบนผิวลื่นๆ ของมะนาว 

การจะเฉือนไม่ให้โดนไส้ที่ติดเม็ดมาด้วยนั้นยากกว่าผ่าครึ่งตั้งเยอะ...

หาเรื่องเสียจริง

แล้วก็ได้เรื่อง เมื่อออกแรงลูกมะนาวก็หมุนติ้ว มีดที่ควรกรีดลงบน

ผิวมะนาวกลับกรีดผิวเธอเสียเอง

“โอ๊ย!”

หญิงสาวร้องลั่นครัว ยกนิ้วชี้ขึ้นดูก็พบว่ามีเลือดออกซิบๆ เท่าฟ้า 

รีบคว้ามือเธอไปสำรวจ แววตาเขาดูตื่นตระหนกไม่น้อย

“มีดบาดจนได้ รีบมาล้างมือก่อน”

ชายหนุ่มจูงเธอเดินไปยังอ่างล้างจาน เปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่านนิ้วชี้ 

คนเพิ่งโดนคมมีดแสบแผลจนน้ำตาไหล

“เกิดอะไรขึ้นเนี่ย นังหนูจ๋าของยายจี๊ดเป็นอะไรไป”

เสยีงยายสม้จีด๊มาพรอ้มรา่งผอมอนัแสนคลอ่งแคลว่ ผา้ถงุลายไทย 

ถูกถลกขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เดินได้ไวเท่าที่ใจต้องการ ไม่กี่วินาทีนางก็มาถึง 

อ่างล้างจานที่สองหนุ่มสาวยืนอยู่ก่อนแล้ว

“มดีบาดนะ่ครบัคณุยาย นดิเดยีวเอง ไมล่กึมาก” เทา่ฟา้หนัไปสง่ยิม้ 

เจื่อนๆ ให้หญิงสูงวัยก่อนที่มือแข็งแกร่งจะคว้ามือหนูจ๋าไปสำรวจใกล้ๆ

“โถ! นังหนูของยาย”

เสียงยายส้มจี๊ดเต็มไปด้วยความห่วงใยสงสาร ราวกับหลานสาวเพิ่ง 

โดนรถชนจวนสิ้นลม แต่พอเห็นว่ามือใหญ่ของชายหนุ่มกำลังเกาะกุมมือ 

บอบบางของหลานเท่านั้น นางก็ตัดใจหันหลังเดินออกจากครัว ตะโกน 

บอกคนรับใช้ที่ทำท่าจะวิ่งตามเข้ามา
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“ไม่มีอะไรต้องตกใจ นังเหงี่ยม แกวิ่งขึ้นไปเอากล่องยาสีแดงๆ บน 

บ้านมาให้คุณเท่าฟ้าทำแผลให้หนูจ๋านะ เสร็จแล้วก็รีบตามมานวดขาให้ข้า 

ต่อบนเรือน เข้าใจมั้ย” เจ้าของเรือนดอกรักสั่งการเสียงเข้ม

“เจ้าค่ะ คุณนายส้มจี๊ด” หญิงรับใช้วัยกลางคนถลาตามแรง 

กระชากแขนของเจ้านาย หายไปครู่เดียวก็กลับเข้ามาพร้อมกล่องปฐมพยาบาล  

ก่อนวิ่งออกไปจากห้องครัวอีกครั้งอย่างรวดเร็ว

ครหูนุม่พาลกูศษิยส์าวไปนัง่บนเกา้อีไ้มเ้กา่ๆ ตรงมมุหอ้ง ยกมอืซา้ย 

ทีม่บีาดแผลขึน้มาทายาให ้แลว้ปดิแผลดว้ยปลาสเตอรย์าอยา่งเบามอื กริยิา 

ทั้งหมดนั้นช่างตรงข้ามกับตอนเขาเป็นครูสอนทำอาหารเสียจริงๆ...รวมทั้ง

สายตาอ่อนโยนที่ส่งมาแวบหนึ่งนั่นด้วย

“โชคดทีีแ่ผลไมล่กึมาก เราไปปรงุรสตม้ยำกนัตอ่เลย” เสยีงออกคำสัง่ 

เข้มๆ กลับมาอีกครั้ง 

“อะไรนะ ขอพักแป๊บไม่ได้รึไง ฉันยังเจ็บนิ้วอยู่เลย” หญิงสาว 

โอดโอย

“อยา่ลืมวา่เรายงัไม่ไดป้ิดแกส๊ ขั้นตอนยงัคา้งคา แขง็ใจอกีนดิ ทำให้ 

เสร็จไปเลย คุณไม่อยากภูมิใจเหรอ ที่ทำต้มยำเป็นตั้งแต่วันแรกที่เข้าครัว 

น่ะ”

น้ำเสียงแบบปะเหลาะเด็กกับแววตาวับๆ ท่ีส่งมาทำเอาหนูจ๋าใจเต้นแรง 

...เธอไม่ได้คิดไปเองแน่ๆ มีแววเอ็นดูแฝงอยู่ในนั้น ชักอยากรู้ว่าอีตานี่ด ุ

อย่างปากและการกระทำที่ผ่านมาราวสี่ชั่วโมงนั่นหรือเปล่านะ

“ขอบคุณที่ทำแผลให้ ฉันก็อยากทำต้มยำให้เสร็จเหมือนกัน”

เธอลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้ ไม่อยากนั่งเคียงข้างเขานานๆ เพราะเริ่ม 

รู้สึกถึงไออุ่นๆ จากกายหนุ่ม ดูน่าอันตรายชอบกล เท่าฟ้าเดินตามมายืน 

ใกล้ๆ ตรงโต๊ะกลางห้อง

“เอาเป็นว่าผมฝานมะนาวและบีบให้เลย กลัวคุณแสบแผล เฮ้อ!  

วันแรกก็ได้เร่ืองเสียแล้ว” ปากบ่น แต่มือเขาบีบมะนาวลงชามอย่างแคล่วคล่อง  
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ก่อนหันมาอธิบาย

“จำไว้ว่าต้มยำต้องปรุงสดๆ ทีละชามเท่านั้น บีบมะนาวลงไปแล้ว 

ตามดว้ยนำ้ปลานดินงึ คณุจะสงัเกตวา่ในหมอ้บนเตานัน่ เราใสเ่กลอืลงไปแค ่

พอปะแลม่ เราเนน้ปรงุรสใหส้มบรูณแ์บบกนัในชามนี ่ดงันัน้ปรมิาณนำ้ปลา 

มะนาว พริกขี้หนูสวนจะเป็นตัวกำหนดรสชาติต้มยำกันชามต่อชามนะ”

“อ้าว! แล้วไม่ใส่น้ำพริกเผาเหรอคะ ฉันเห็นต้มยำส่วนใหญ่ใส่น้ำพริกเผา 

ด้วยนี่นา” 

ลูกศิษย์สาวถามขึ้น นอกจากเพื่อแสดงว่าเธอสนอกสนใจและมี 

ภมูคิวามรูอ้ยูบ่า้งแลว้ ยงัถามเพราะรูส้กึผดิหวงัอยา่งแรงทีน่ำ้ตม้ยำไมด่ขูน้ๆ  

เป็นสีแดงอมส้มอย่างที่คิด โหย! อดแกล้งทำกระเด็นใส่กางเกงสแล็กส์ 

สีอ่อนนั่นเลย

“ตม้ยำปลาชอ่นสตูรดัง้เดมิไมใ่สน่ำ้พรกิเผานะ จำไว ้ถา้เปน็ตม้ยำกุง้ 

น่ะถึงจะใส่ คุณก็ตักน้ำพริกเผาลงไปผสมกับมะนาว น้ำปลาและพริกขี้หน ู

ในชาม ปรุงรสทีละชามเหมือนเดิม ห้ามใส่ลงไปผสมในหม้อเด็ดขาด  

เข้าใจมั้ย” เขาย้ำราวกับเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติ

“เข้าใจค่ะ” เธอบอก รู้สึกทึ่งกับการปรุงโน่นนี่อันแสนคล่องแคล่ว 

ของชายหนุ่มตัวโตๆ ไม่น้อย เผลอแป๊บเดียวครูหนุ่มก็พาชามเครื่องปรุง 

ทีผ่สมไวไ้ปยนืหนา้เตา หญงิสาวเดนิตามไปดอูยา่งสนใจ เพิง่รูจ้รงิๆ นะเนีย่ 

ว่าต้มยำต้องปรุงสดๆ ทีละชาม อาหารไทยที่ใครคิดว่าง่าย กลับมีเทคนิค 

แพรวพราวแอบซ่อนอยู่อย่างไม่น่าเชื่อ

เท่าฟ้าตักน้ำต้มยำร้อนๆ จากหม้อใส่ลงในชามแล้วคนให้เข้ากับ 

เครื่องปรุงรสเข้มข้นในนั้น

“ผมสอนละเอียดนะ บอกเลยว่าไม่เคยทำแบบนี้กับใคร ทีนี้ลอง 

สังเกตสิ ตอนตักขึ้นมา ผมเริ่มจากน้ำก่อน แบบนี้ อย่าเพิ่งตักเนื้อปลากับ 

เห็ดฟางขึ้นมานะ มันจะเละหมด ผสมเฉพาะน้ำให้ได้รสชาติ เหลือที่ในชาม

ไว้ให้เนื้อปลากับเห็ดด้วย”
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ละเอียดไปมั้ย...หนูจ๋าค่อนขอดในใจ ก็เพราะนิสัยจู้จี้จุกจิกแบบนี ้

ละส ิอายแุตะเลขสามแลว้ถงึยงัไมไ่ดแ้ตง่งาน ทัง้ทีห่นา้ตาก.็.. ยอมรบัวา่ดารา 

ชิดซ้ายก็แล้วกัน จะว่าไปผู้หญิงเรานี่ก็ฉลาดนะเนี่ย ต่อให้หน้าตาดีแค่ไหน 

ถ้านิสัยไม่ใช่ เราก็มองข้าม ปล่อยให้เขาขึ้นคานไป

“หนจูา๋! ไดย้นิทีผ่มพดูมัย้ ไปเอาใบสะระแหนท่ีเ่ดด็เตรยีมไวบ้นโตะ๊ 

มาให้ผมหน่อย”

เสียงสั่งปนตะคอกนิดๆ ทำเอาหนูจ๋าก้าวยาวๆ พรวดเดียวไปถึง 

โต๊ะกลางห้อง ก่อนกลับมาพร้อมถ้วยใบสะระแหน่ซึ่งเธอเพิ่งรู้วันนี้เองว่า 

มันคือสิ่งเดียวกับใบมินต์

“นี่ค่ะ” เธอรีบยื่นถ้วยให้เขา มือไม้สั่น คิดแล้วอดเจ็บใจไม่ได้ที่ต้อง

มาเป็นเบี้ยล่างคนอื่นขนาดนี้ เกิดมาไม่เคยยอมใคร ขึ้นชื่อว่าคุณหนูจ๋าแห่ง 

เรือนดอกรัก มีแต่คนคอยเอาใจมาตั้งแต่เกิด เธอเป็นขวัญใจของทุกคน 

ในบา้นเรอืนไทยหลงังามรมิแมน่ำ้เจา้พระยา เปน็หลานรกัยายสม้จีด๊ ทีส่ำคญั 

...เป็นลูกที่ดีของพ่อถนอมกับแม่ตุ๊กตา

แค่คิดถึงพ่อกับแม่ที่เพิ่งล่วงลับไปได้เดือนกว่า น้ำอุ่นๆ ก็คลอ 

หน่วยตาทันทีอย่างห้ามไม่อยู่ ก็เพราะความรักแม่นี่แหละที่ทำให้เธอต้อง 

ยอมให้อีตาคนข้างบ้านโขกสับ แค่เริ่มเรียนวันแรกก็โดนจนน่วมแล้ว  

วนัตอ่ๆ ไปชะตากรรมของเธอจะเปน็เชน่ไร นกึไมอ่อกจรงิๆ หญงิสาวพยายาม 

ท่องไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในครัวว่า...ร้านตำรับไทยของแม่ตุ๊กตาต้องคงอยู่ 

เธอจะสานต่อให้ได้ จะพยายามตะเกียกตะกายไปให้ถึงฝั่งฝัน อย่างน้อย 

ก็เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็น ว่าสิ่งที่เธอลั่นวาจาต่อหน้าร่างไร้วิญญาณของแม่

ในวันนั้น เธอทำได้จริง

“เราจะโรยใบสะระแหน่ลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะ” เสียงทุ้มดึง 

เธอกลับมาที่ชามต้มยำ หนูจ๋ามองฝ่าม่านน้ำตาเห็นมือใหญ่หยิบใบหยักๆ 

สีเขียวสดโรยลงไปในชาม

“แล้วมันจะสุกเหรอคะ” เธอถามด้วยน้ำเสียงอู้อี้ พยายามกล้ำกลืน 
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น้ำตาที่คลอเมื่อสักครู่ไว้ แล้วเท่าฟ้าก็ไม่สังเกตเสียด้วย เขาคงละเอียดแต่ 

กบัเรือ่งอาหาร สว่นเรือ่งความรูส้กึของคนนี ่ไมเ่ขา้ทา่ทีส่ดุ ไมส่นใจเธอเลย 

ด้วยซ้ำ เห็นได้จากการที่เขาส่งเสียงค่อนขอด

“นีค่ณุไมเ่คยรูม้ากอ่นเหรอวา่ใบสะระแหนน่ะ่ เขากนิดบิได ้ไมจ่ำเปน็ 

ต้องสุก การกินสดๆ จะให้กลิ่นและรสชาติที่ยอดเยี่ยม เข้ากันกับน้ำต้มยำ 

ร้อนๆ ได้ดี อีกอย่างมันก็สวยด้วย มีใบเขียวๆ โรยหน้าแบบนี้ คุณดูสิ 

ภูมิใจในผลงานตัวเองมั้ย” เขายื่นชามที่มีควันฉุยพร้อมกลิ่นยั่วน้ำลายมา

ตรงหน้าเธอ

หนูจ๋าต้องเงยหน้าขึ้นสบตาชายหนุ่มเมื่อรู้สึกถึงหางเสียงปนเอ็นดู 

แบบไมน่า่เชือ่ เหน็สายตาเขามแีววอบอุน่สง่มาแวบหนึง่ แตม่นักจ็างลงอยา่ง 

รวดเร็ว เปลี่ยนเป็นดุๆ เหมือนเคย เธอจึงรีบหลบตา ก้มลงพิจารณา 

ผลงานของตัวเองตรงหน้า ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเธอรู้สึกภูมิใจ

“ฉันดีใจที่ทำได้ค่ะ” แม่ก็คงดีใจด้วย...ประโยคสุดท้ายเธอแค่รำพึง 

ในใจ ไม่อยากให้เท่าฟ้ารู้สึกว่าเธอกำลังทำดรามาให้เขาสงสาร

“ในฐานะครูสอนทำอาหารของคุณ ผมขอชมเชยการเรียนวันแรก  

ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่ใช้ได้นะ คุณมีความพยายามดี แม้ไม่มีพื้นฐานเลย 

หลายๆ อย่างต้องปรับปรุงต้องสอนกันอีกเยอะ แถมยังซุ่มซ่ามอีกต่างหาก 

ก็หวังว่าคุณจะพัฒนาตัวเองและมีความอดทนพอ”

งงไปหมดแล้ว นี่ตกลงเขาชมหรือติเธอกันแน่ หญิงสาวอดใจไม่ไหว 

ส่งค้อนไปให้เขาวงหนึ่ง ก่อนออกตัว

“ยายส้มจี๊ดคงบอกคุณแล้ว ว่าฉัน...เอ่อ...ไม่เคยเข้าครัว”

“นอกจากไมเ่คยเขา้ครวั คณุยงัไมรู่จ้กัสงัเกตอาหารทีก่นิเขา้ไป ทัง้ที ่

แม่คุณเป็นนักทำอาหารไทยมือฉกาจ ผมละไม่อยากเชื่อเลยจริงๆ” เขาพูด 

ขณะถอดผ้ากันเปื้อนลายทางสีฟ้าสลับขาวที่ยายส้มจี๊ดอุตส่าห์เย็บให้เอง  

แต่คงกะขนาดผิดจึงท้ังเล็กและส้ัน ไม่เหมาะกับหนุ่มร่างสูงใหญ่เกินมาตรฐาน 

ชายไทยคนนี้เลย แต่เท่าฟ้าก็ยังถนอมน้ำใจ ชมต่อหน้ายายว่าตัดเย็บได ้
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สวยดี

หญิงสาวจึงถอดผ้ากันเปื้อนลายดอกกระดังงาของเธอออกบ้าง  

นีย่ายสม้จีด๊รูห้รอืเปลา่วา่ความหมายของดอกไมน้ีไ่มเ่ขา้กบัหลานสาวแสนใส 

ไร้ประสบการณ์เรื่องผู้ชายอย่างแรง...แต่เธอก็ถนอมน้ำใจด้วยการชม 

ออกไปเหมือนกัน

“ขอบคุณมากนะคะคุณเท่าฟ้า”

หนจูา๋ยกมอืไหวค้รหูนุม่อยา่งนอบนอ้ม นาทนีีต้อ้งพึง่เขา จงึสะกดใจ 

ให้ยอมๆ ไปก่อน ทั้งที่ในใจขัดขืนตั้งแต่รู้ว่าเท่าฟ้าจะมาสอนทำอาหาร 

ใหแ้ลว้ คนบา้นโนน้ทำเรือ่งไวก้บัคนในเรอืนดอกรกัมาหลายรุน่ เธอไมม่วีนั 

ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรอก แต่ก็ไม่เข้าใจจริงๆ ว่าทำไมยายส้มจี๊ด 

ยอมให้เขามาสอนตั้งสัปดาห์ละห้าวัน เว้นแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้น เดาว่า 

เป็นเพราะยายของเธอรักร้านอาหาร ‘ตำรับไทย’ ไม่แพ้แม่ตุ๊กตา ท่านคง 

ไมอ่ยากใหร้า้นทีม่ชีือ่เสยีงมานานตอ้งปดิตวัลงเพยีงเพราะอบุตัเิหตคุรัง้นัน้

ซึ่งพรากทั้งพ่อและแม่ของหนูจ๋าไป

“ไม่ต้องไหว้ผมก็ได้ เราสอนแบบเป็นกันเองเถอะนะ ยังไงเราก็ 

เพื่อนบ้านรั้วติดกัน ถึงจะไม่ค่อยถูกกันนักก็เถอะ”

เขาพูดออกมาตรงๆ ก่อนระบายยิ้มเป็นครั้งแรกในวันนี้ แล้วบอก

“ผมน่ะ เห็นคุณวิ่งไปวิ่งมาตั้งแต่ยังเล็ก ไม่นึกเหมือนกันนะ ว่าคุณ 

จะกลายเปน็เภสชักรสาวไปแลว้ ยงัไงกย็นิดดีว้ย” ชายหนุม่เผยยิม้กวา้งขึน้อกี 

จนเห็นฟันขาวสะอาด ฟันเรียงสวยนั้นดูขาวมากกว่าปกติ คงเพราะมันตัด 

กับสีผิวที่ออกจะเข้มของเขา

“จบมา ทำงานแค่สี่เดือนก็ต้องลาออกแล้ว แทบไม่ได้ใช้สิ่งที่เรียน 

มาเลย แต่ช่างเถอะ ฉันเองที่ตัดสินใจแบบนี้” หนูจ๋าบอกเบาๆ ยอมรับว่า 

การเสียชีวิตของพ่อกับแม่สะเทือนขวัญเธอ ไม่มีวันจางหายไปง่ายๆ  

เหตุการณ์นั้นทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตเธอมากอย่างไม่น่าเชื่อ  

จากเภสชักรสาวเลอืดใหมข่องโรงพยาบาลซึง่พรอ้มนำความทนัสมยัสูร่ะบบ 
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การจา่ยยา กลบัตอ้งลาออกมาเพือ่สานตอ่กจิการของแม ่ปลอ่ยใหโ้ครงการ 

ต่างๆ เป็นหน้าที่ของเพื่อนร่วมงานไป

“ทำไมจะไมไ่ดใ้ช ้คณุเอาความละเอยีดในการปรงุยามาใชป้รงุอาหาร 

ได้นะ ผมเชื่อว่าคุณทำได้”

เทา่ฟา้สง่ยิม้มาอกีแลว้ เขาคงไมรู่ต้วัวา่รอยยิม้กวา้งบนใบหนา้คมสนั 

นั่น ละลายหัวใจสาวๆ ได้แทบทันที และเธอไม่อยากโดนละลาย ไม่มีทาง 

เด็ดขาด เพราะเดาได้ว่าจุดจบจะเป็นเช่นไร

“อะแฮ่ม! สอนเสร็จก็กลับไปได้แล้วนะ เท่าฟ้า” เสียงยายส้มจี๊ด 

ขดัจงัหวะขึน้ หญงิสงูวยัในชดุผา้ถงุลายไทย เสือ้คอกระเชา้เดนิมาฉดุขอ้มอื 

หลานสาวออกไปจากครัว

“ครับ คุณยาย ผมกำลังจะขึ้นไปลาพอดี วันนี้หนูจ๋าทำต้มยำเป็น 

แล้วนะครับ” เขาอวดราวกับนั่นเป็นผลงานชิ้นโบแดงของตน

“ตา๊ย! เกง่จรงิหลานชัน้ นีต่อ้งชมิกนัหนอ่ยแลว้ ไหนละ่ตม้ยำทีว่า่นะ่” 

ผู้เป็นยายถามขึ้นมาลอยๆ เสร็จก็หันไปสั่งหญิงรับใช้คู่ใจ “นังเหงี่ยม แก 

ไปยกกบัขา้วขึน้บนเรอืน ตัง้สำรบัไดเ้ลย ขา้วสวยกห็งุเตรยีมไวแ้ลว้นี ่ไมต่อ้ง 

ทำกับข้าวเพิ่มหรอก กินมันอย่างเดียวนี่แหละ สองคนยายหลานคงพอมั้ง”

“เอ่อ...ยายจ๊ะ” หญิงสาวสะกิดสีข้างผู้เป็นยาย คงดูเสียมารยาท 

ถ้าไม่เชิญแขกกินข้าวด้วย โดยเฉพาะแขกคนนั้นเป็นคนสอนเธอทำต้มยำ 

ทุกขั้นตอนจนสำเร็จ หนูจ๋ากระซิบข้างหูยาย “จะไม่ชวนแขกกินด้วยกัน 

เหรอจ๊ะ”

“พอดหีงุขา้วไวน้อ้ย เลยไมช่วนกนิดว้ยนะ เทา่ฟา้ กลบัไปกนิขา้วบา้น 

ก็แล้วกัน ตามข้อตกลงไม่ได้บอกไว้ว่าต้องเลี้ยงข้าวกลางวันทุกมื้อนี่นา 

จะสอนให้ฟรีๆ ในฐานะเพื่อนบ้านไม่ใช่เหรอ”

“ครับคุณยาย ผมเองก็ต้องกลับไปกินข้าวกับปู่ทองเหมือนกัน กลัว 

ท่านเหงา”

แค่ได้ยินคำว่า ‘ปู่ทอง’ ใบหน้าของยายส้มจี๊ดก็แดงระเรื่อขึ้นมา  
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หนจูา๋ลอบยิม้ ไมอ่ยากเชือ่วา่รกัแรกของยายจะฝงัใจมาจนอายปุนูนี ้คงเปน็ 

เพราะจรงิๆ แลว้แมอ้กหกั ผดิหวงัจากกนัไปชว่งหนึง่ แตท่ีส่ดุทัง้คูก่ก็ลบัมา 

โสด แถมอยู่บ้านติดกันอีก ก็คงมีสบตาปิ๊งปั๊งกันบ้าง...ต่อให้นานแค่ไหน 

ความรักก็ไม่จางไป...งั้นเหรอ?

“กร็บีไปส ิฝากขอบคณุปูท่องดว้ยละกนั ทีอ่ตุสา่หอ์นญุาตใหห้ลานชาย 

มาสอนทำอาหารถึงที่นี่ ก็อย่างที่รู้แหละ ฉันจนมุม ไม่รู้จะทำยังไง ไม่อยาก 

ให้ร้านอาหารของแม่ตุ๊กตาต้องปิดไป ไอ้ครั้นจะสอนเองก็จนปัญญา ฉัน 

ทำอาหารไม่เป็น เสียนิสัยเพราะมีผัวทำกับข้าวเก่งนั่นแหละ ตาสายเขา 

ปรุงแบบตำรับไทยแท้เชียวนะ แต่เสียดายเขามาชิงตายไปก่อน ฉันไม่ทัน 

ฝึกอะไรไว้เลย ยังดีที่เขาสอนแม่ตุ๊กตาลูกสาวคนโปรดเอาไว้แบบหมดไส้ 

หมดพุง ก็เลยเปิดร้านได้เจริญรุ่งเรืองขนาดนี้” ยายส้มจี๊ดร่ายยาวถึงอดีต

ของครอบครัว

“อย่าลืมให้คนไปซื้อของสดสำหรับสอนพรุ่งนี้นะครับ ผมให้ 

ใบรายการล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ไว้กับน้าเหงี่ยมแล้ว งั้นผมขอตัวกลับก่อน 

พรุ่งนี้จะมาใหม่นะครับคุณยาย” ชายหนุ่มตัดบทพร้อมยกมือไหว้อย่าง 

นอบน้อม

“ขอบใจจ้ะ เอ้อ...หนูจ๋า เดินไปส่งพี่เขาหน่อย ที่จริงก็ไม่ได้อยากให้ 

ไปนะ ระวังๆ ตัวไว้บ้าง” ประโยคท้ายๆ นั่นยายส้มจี๊ดใช้วิธีกระซิบ ยาย 

เคยเตือนเธอเสมอว่าถ้าไม่อยากอกหักอย่ารักชายบ้านโน้น 

“เดี๋ยวฉันเดินไปส่งคุณค่ะ” หญิงสาวบอกเท่าฟ้า ก่อนออกเดินนำ 

ไปยังท้ายสวนซึ่งเมื่อเช้าเธอเห็นเขาเดินมาจากทางนั้น แทนที่จะเข้ามาทาง 

ประตูรั้ว

“ผมชอบต้นมะขามใหญ่ท้ายบ้านนี่มาก ร่มรื่นดี ก็เลยมาเข้าออก 

ทางนี้ ไหนๆ โคนต้นก็ไม่มีรั้วกั้น ได้เดินมาชื่นชมทุกวันก็คุ้มแล้ว”

นี่เขาหรือ...ใช่คุณครูเท่าฟ้าหน้าเฮี้ยบจอมโหดคนเมื่อเช้าหรือเปล่า 

พอออกมาจากครัวเท่านั้น ก็เหมือนเขาพ้นคำสาป กลายเป็นคนละคน ดูสิ 
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ชวนเธอคุยราวกับเกลอเก่า

“ฉันก็ชอบ ตอนเด็กๆ มานั่งเล่นแถวนี้บ่อย แต่ยายคอยห้าม 

อา้งวา่ตน้มะขามเนีย่ มวีญิญาณบรรพบรุษุอาศยัอยู ่จะมาทำเปน็เลน่ๆ ไมไ่ด ้

ฉันเลยขยาดนิดหน่อย แต่ก็แอบมาบ่อยเหมือนกันแหละ”

“ส่วนผมน่ะ โดนปู่ทองห้ามเลย ไม่ให้มาวุ่นวายแถวนี้ อีกอย่าง 

ส่วนใหญ่ผมก็จากบ้านไปเรียนที่กรุงเทพฯ แล้วยังต่อด้วยปริญญาโทอีก  

ยาวเลยท่ีไม่ค่อยได้กลับบ้าน และไม่นึกว่าจะได้กลับมาอยู่ท่ีน่ีถาวรด้วยซ้ำ”

เขาหยดุพดูเพยีงเทา่นัน้ ราวกบัไมอ่ยากใหเ้ธอรบัรูเ้รือ่งสว่นตวัมากไป  

ซึ่งก็ดี หนูจ๋าไม่ได้อยากรู้สักหน่อย เธอเร่งฝีเท้ามาจนถึงโคนต้นมะขาม

“ฉันส่งแค่นี้นะ” เธอรีบบอก พอมายืนเผชิญหน้ากันใกล้ๆ หญิงสาว 

กลับทำอะไรไม่ถูก มือไม้มันเกะกะไปหมด

“ขอบใจ แล้วพรุ่งนี้อย่าลืมว่าเราจะต้องพบกับบทเรียนที่เข้มข้นขึ้น 

เตรียมตัวเตรียมใจให้ดี ที่สำคัญ อย่าปล่อยผมสยายยาวแบบนี้ให้ผมเห็น

อีก จำไว้” สั่งเสร็จเท่าฟ้าก็หันหลังกลับไป เขาก้าวช้าๆ มุ่งตรงสู่เรือนไทย 

หลังใหญ่ริมน้ำซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเรือนดอกรัก เรือนสองหลังเคียงคู่กัน 

มาแบบนี้นานหลายชั่วอายุคนตามที่ยายส้มจี๊ดบอก 

หนูจ๋าเดินจากมา เมื่อผ่านโคนต้นมะขามเธอก็รู้สึกเย็นยะเยือก 

แปลกๆ หญิงสาวแหงนมองใบเขียวชอุ่มและกิ่งก้านแข็งแรงสมบูรณ์ที่ 

แผ่กินอาณาบริเวณกว้าง จู่ๆ ก็รู้สึกใจหวิวๆ สายลมเย็นจัดพัดวาบผ่าน 

ความกลัวลึกๆ แล่นขึ้นมาจนต้องรีบเดินมุ่งกลับสู่ตัวเรือนอย่างรวดเร็ว



เทา่ฟา้หนักลบัไปมองรา่งบอบบางของหญงิสาวทีเ่ขาเพิง่เดนิจากมา  
เห็นแม่จอมยุ่งก้าวพรวดๆ ออกไปจากโคนต้นมะขาม ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามี 

วญิญาณบรรพบรุษุของทัง้สองบา้นอยูท่ีน่ัน่ จะจรงิไมจ่รงิไมรู่ ้แตเ่ขากถ็กูขู ่

มาตลอดตั้งแต่เด็ก ว่าไม่ให้ไปวุ่นวายเด็ดขาด 

ชายหนุ่มยิ้มน้อยๆ เมื่อหวนนึกถึงบรรยากาศการเรียนการสอน 

ทำอาหารวนัแรก...ยอมรบัวา่ประทบัใจเหมอืนกนั เขาคดิถูกแลว้ทีไ่มป่ฏเิสธ 

การช่วยเหลือสาวน้อยผู้น่าสงสารคนนั้น

“อ้าว! กลับมาแล้วเหรอเจ้าเท่าหลานปู่ เป็นไง สาหัสมั้ยล่ะ ได้ข่าวว่า 

นังหนูบ้านโน้นทั้งดื้อทั้งซน แถมไม่เคยเข้าครัวอีกต่างหาก” ปู่ทองร้องทัก 

เสียงดังเมื่อเท่าฟ้าขึ้นเรือนมาถึงโถงกลางบ้าน ชายหนุ่มยิ้มเป็นการตอบรับ 

ผูส้งูวยันัง่ขดัสมาธอิยูใ่กล้ๆ  สำรบักบัขา้วทีต่ัง้บนพืน้ไมข้ดัเงา รบีสัง่เดก็รบัใช้ 

ให้คดข้าวเพิ่มอีกจานแล้วกวักมือเรียกเขาเข้าไปหา

“มากินข้าวด้วยกันสิ เกือบกินไปก่อนแล้วมั้ยล่ะ ปู่นึกว่าทางโน้น

จะมีน้ำใจเลี้ยงข้าวกลางวันแก นี่กลับผลักไสให้มากินบ้านซะงั้น” คนบ่น 

๒
ความเจ็บที่ฝังจำ
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ใช้ผ้าขาวม้าที่พาดบ่าเช็ดเหงื่อบนหน้าผาก

“ก็ไม่เชิงหรอกครับปู่ ผมอยากกลับมากินข้าวกับปู่อยู่แล้ว” 

ชายหนุ่มนั่งลงตรงข้ามผู้เป็นปู่ กวาดสายตาผ่านกับข้าวบนสำรับ 

ก็เห็นแกงส้มดอกแคของโปรดที่ทำเอาเขาน้ำลายสอ ยังไม่รวมปลาช่อน 

แดดเดียวทอดร้อนๆ และดอกโสนผัดไข่กลิ่นหอมฉุยนั่นอีก

“ยงัไมต่อบปูเ่ลย วา่พอจะไหวมัย้ หนจูา๋ดือ้รเึปลา่” ปูท่องจอ้งหนา้เขา 

ราวกับตำรวจสอบสวนผู้ต้องหา

“ก็พอตัวครับ เธอดื้อเงียบ แต่ดูก็รู้ว่าจำต้องยอมผมทุกอย่าง  

เพราะอยากทำร้านอาหารต่อจากแม่ให้ได้”

“เป็นเพราะสงสารหรอก ถึงได้ยอมให้แกไปสอน ทั้งที่ทางนี้ก็เร่ง 

ก่อสร้างรีสอร์ต ก็อย่างว่าแหละนะ คนบ้านใกล้เรือนเคียง ไม่อยากใจไม้- 

ไสร้ะกำ แตย่งัไงกอ็ยา่ลมืทีปู่บ่อกนะ ตอ่ใหน้งัหนนูัน่นา่รกัขนาดไหน แกหา้ม 

ไปชอบเข้าทีเดียว แกรู้ใช่มั้ยว่าจะเกิดอะไรขึ้น”

“ครับปู่ ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอก ปู่ก็รู้ว่าผมยังเข็ดกับเรื่องรักๆ 

ใคร่ๆ ไม่หาย”

เขาคงขยาดจริงๆ อานุภาพแห่งรักรุนแรงเกินคาด แค่พูดขึ้นมา  

ใบหน้าคมสวยของดวงยิหวาก็ลอยเด่นอยู่ในสมอง และยังคงเป็นภาพเธอ 

สวมชดุเจา้สาวกรยุกราย ควงแขนเจา้บา่วทีแ่กค่ราวพอ่ ชา่งตดิตาเหลอืเกนิ 

สลัดอย่างไรก็ไม่หลุด

“ขอใหม้นัจรงิเหอะวะ นีไ่ดข้า่ววา่นงัคนทีห่กัอกแกกเ็พิง่เลกิกะผวัแก่ 

ไม่ใช่เหรอ พวกเด็กรับใช้มันอ่านหนังสือพิมพ์เจอ มาเล่าให้ปู่ฟังว่ามัน 

ทำซะผัวเศรษฐีหน้าแหกไปเลย เล่นให้สัมภาษณ์ว่านอกจากทัศนคติ 

ไมต่รงกนัแลว้ เรือ่งใหญค่อืผวัใหค้วามสขุกบัหลอ่นไมไ่ด ้ฮะ่ๆๆ ผวัคราวพอ่ 

เตะปี๊บไม่ดังแต่วันเชียว สู้ปู่ไม่ได้ ตอนนี้ก็ยังปึ๋งปั๋งอยู่”

ปู่ทองผู้คุยเก่ง มีอารมณ์ขันเป็นเลิศหัวเราะลั่นเรือนเมื่อได้ทับถม 

เศรษฐีที่เคยแย่งแฟนหลาน ชายต่างวัยสองคนเริ่มมื้ออาหารพร้อมหาเรื่อง 
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มาคุยสารพัด ก่อนที่เสียงโทรศัพท์มือถือของเท่าฟ้าจะดังขึ้น ชายหนุ่มคว้า 

มาดู เมื่อพบว่าเป็นชื่อที่เขาไม่ได้เห็นมานานก็กดตัดสาย

“อ้าว! ทำไมไม่รับล่ะ” ผู้สูงวัยถาม คิ้วขมวดเข้าหากัน

“ดวงยิหวาโทร. มาครับปู่ แต่ผมไม่อยากคุยด้วย ไม่อยากสานต่อ 

ทุกอย่างมันจบไปนานแล้ว”

“นานซะที่ไหน นังแมวยั่วสวาทนั่นเพิ่งแต่งงานไปได้แค่ปีกว่า 

หม้อข้าวยังไม่ทันดำเลย อย่าบอกนะว่าเลิกกับผัวปุ๊บจะหันกลับมาหาแก 

ปั๊บน่ะ” ปู่ทองดักคอ

“ไม่มีวันหรอกครับปู่ ผมไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่ เจ็บแล้วต้องจำ” 

เท่าฟ้ายืนยัน ยังไม่ลืมเหตุการณ์ในคืนนั้น หลังร่วมรักกับดวงยิหวา 

บนเตียง เสียงกระเส่าของเธอกระชากหัวใจเขาจนแทบหลุดจากขั้ว...

‘หวามีเรื่องสำคัญจะบอกกับเท่าจ้ะ อยากพูดมานานแล้ว แต่ไม่กล้า 

สักที’

‘มีอะไรเหรอ อย่าบอกนะว่าพร้อมแต่งงานกับผมแล้ว คบกันแบบ 

ต้องระวังสื่ออย่างนี้ไม่ไหวเหมือนกัน เมื่อไหร่คนจะเลิกคิดว่าดาราสาว 

ควรโสดสด’

เขาบ่นไปอย่างนั้นเอง อันที่จริงต้องยอมรับว่า การมีความสัมพันธ์ 

กันแบบลึกลับช่วยกระตุ้นความรู้สึกให้ตื่นเต้น เขาตื่นตัวทุกคราวเมื่อได ้

อยู่ใกล้เธอ โหยหาในสิ่งที่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ

‘คือ...จริงๆ แล้วหวาอยากบอกเท่ามานานแล้วว่าตอนนี้...หวาคบ 

คนอื่นอยู่ด้วย’ คนพูดก้มหน้านิ่ง ไม่ยอมสบตาเขา

‘อะไรกัน! อย่าบอกนะว่าข่าวกับพวกดาราหนุ่มที่คุณเคยยืนยันว่า 

ข่าวลือมันเป็นเรื่องจริง’ เขาผุดนั่ง อารมณ์โกรธและตื่นตกใจปะทุขึ้น 

พร้อมกัน บอกไม่ได้เลยว่าอย่างไหนรุนแรงกว่า

‘ขา่วพวกนัน้เปน็ขา่วลอื แตเ่รือ่งจรงิคอืหวาไปตกหลมุรกัผูช้ายอกีคน  

หวารักเขามากนะ มันเป็นความรักแบบแปลกใหม่ หวาเพิ่งรู้ว่าหวาชอบคน 
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สงูอาย ุหวารูส้กึอบอุน่ ปลอดภยั’ เธอขยบัมานัง่เผชญิหนา้กนั ทกุคำพดูชดัเจน 

แจ่มแจ้ง

‘อบอุ่น ปลอดภัย’ เท่าฟ้าทวนคำ แทบอ้าปากค้างกับสิ่งที่ได้ยิน 

ความเจบ็ปวดแลน่ปราดเขา้สูห่วัใจ ยงัไมเ่คยลมืวา่ชว่งทีค่บหากนัดวงยหิวา 

บอกเขานับสิบๆ ครั้งว่าอยู่ใกล้เขาแล้วเธอรู้สึก ‘อบอุ่น’ เหลือเกิน

‘ใชแ่ลว้ ทีส่ำคญัคณุมนใูหค้วามสุขหวาไดท้กุรปูแบบ เขาสญัญาแลว้วา่ 

หลังแต่งงานจะพาหวาเที่ยวรอบโลก เท่าก็รู้ว่านั่นคือความใฝ่ฝันของหวา’

ชายหนุ่มถึงกับพูดอะไรไม่ออก ได้แต่ถลาลงจากเตียง สวมเสื้อผ้า 

แล้วไปนั่งอยู่ตรงโซฟาริมหน้าต่าง พยายามสงบอารมณ์ ถามตัวเองว่านี่คือ 

ความฝันใช่ไหม อยากให้เป็นแค่ความฝันเหลือเกิน เขาถูกสลัดรักจาก 

หญงิสาวซึง่เพิง่อยูบ่นทีน่อนนุม่ดว้ยกนัทัง้คนื ทีส่ำคญั เธอเคยบอกวา่รกัเขา 

รักเท่าฟ้าเหมือนชื่อของเขานั่นแหละ

‘แลว้ไง หวากำลงัจะบอกเลกิกบัผมใชม่ัย้’ เขาฝนืเอย่ถามดว้ยนำ้เสยีง 

เลื่อนลอย ถามทั้งที่รู้คำตอบ ความรู้สึกในตอนนี้เหมือนโดนหมัดเข้าที่ 

ใบหน้าจนมึนงงไปหมด ร่างเปลือยเปล่าของหญิงสาวมายืนอยู่ต่อหน้าเขา 

เธอบอกอย่างเลือดเย็น

‘คงต้องเป็นแบบนั้นแหละเท่า คือว่า...หวาจะแต่งงานกับคุณมนู 

ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า หวาขอโทษนะ ยอมรับละว่าเท่าให้ความสุขหวาได้ 

สุขมากๆ ด้วย แต่ความรักกินไม่ได้ หวาเพิ่งแน่ใจเมื่อเขาปรนเปรอหวา 

ด้วยทุกสิ่งที่หวาอยากได้ หวามีความสุขมาก และจะสุขที่สุดถ้าได้เที่ยว 

รอบโลก หวามาจากดิน ลำพังตัวเองไม่มีทางไปถึงจุดนั้นได้’ 

ใบหน้าของดวงยิหวาขณะอธิบาย ไม่ได้มีความรู้สึกผิดแม้แต่น้อย  

นัยน์ตาเธอเต็มไปด้วยความหวังและความฝัน

‘คุณกลับไปซะ’  

เท่าฟ้าตะโกนไล่เสียงดังลั่น ไม่ปล่อยให้เธอพร่ำสร้างความเจ็บปวด 

อกีตอ่ไป เขาไมอ่ยากฟงัถอ้ยคำบาดใจใดๆ อกีแลว้ พอเสยีท!ี ชายหนุม่กำมอื 
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แน่น ขบกรามจนกล้ามเนื้อข้างแก้มเป็นสันนูน พยายามสะกดกลั้นทั้งที ่

ในใจเดือดพล่าน เขาถูกย่ำยีจิตใจ ศักดิ์ศรีสักนิดก็ไม่เหลือ แต่คนอย่าง 

เท่าฟ้าไม่มีวันประทุษร้ายผู้หญิง โดยเฉพาะหญิงสาวที่เคยรัก การไล่เธอไป

ให้พ้นหน้าเป็นหนทางที่ดีที่สุด

‘หวาขอโทษนะเท่า หวาตัดสินใจแล้ว’ 

หญิงสาวเอ่ยทิ้งท้ายก่อนจะคว้าชุดเดรสสั้นสีม่วงเนื้อผ้าบางเบา 

บนพืน้ขึน้มาสวม ไมม่นีำ้ตาบนใบหนา้แมเ้พยีงหยด ในขณะทีเ่ทา่ฟา้รูส้กึถงึ 

น้ำอุ่นๆ ปะทุมายังเบ้าตา ความปวดร้าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินรับไหว  

ดวงยิหวาเขี่ยเขาทิ้งเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลย...นี่หัวใจของเธอทำด้วยอะไร

‘ออกไปจากชีวิตผม แล้วอย่ากลับมาอีก’ เขาตะโกนสุดเสียง

ดาราสาวหอบขา้วของออกไปจากหอ้งพกัซึง่เคยเปน็รงัรกัลบัๆ ของเขา 

กับเธอ และไม่เคยติดต่อมาอีกเลย...จนวันนี้

เท่าฟ้าพยายามดึงตัวเองกลับมายังอาหารมื้อกลางวันกับปู่ทอง 

ในบ้านเรือนไทยอันแสนสงบ เขาตั้งสติ ตัดภาพความทรงจำเก่าๆ ออกไป  

บอกตวัเองวา่คดิถกูแลว้ทีก่ลบัมาอยูก่บัปู่ สานฝนัของทา่นซึง่อยากทำรสีอรต์ 

กึ่งโฮมสเตย์มานาน เขาต้องทำให้สำเร็จ และจะไม่หันกลับไปสู่ความวุ่นวาย 

ในกรุงเทพฯ อีกเป็นอันขาด

“ดีแล้วที่แกใจแข็ง ไม่ต้องไปติดต่อกันอีกหรอก ผู้หญิงเฮงซวย 

พรรค์นั้น” เสียงปู่ทองดังแทรกขึ้น มือเหี่ยวย่นลูบหลังไหล่นั้นทำให้เท่าฟ้า 

รูส้กึดขีึน้ “เลกิกนัใหเ้ดด็ขาดกแ็ลว้กนั แตท่ีส่ำคญั ปูไ่มอ่ยากใหแ้กอกหกัอกี 

ไม่ว่าจะกับใคร ขอเตือนเป็นรอบที่ห้าพันนะ...อย่าเผลอไปชอบนังหนูจ๋าเข้า

นะเว้ย เดี๋ยวจะเจ็บซ้ำสอง”

การเปลี่ยนเรื่องกะทันหันพร้อมเสียงกำชับทีเล่นทีจริงของปู่ทองซึ่ง 

พยายามสร้างบรรยากาศไม่ให้หม่นหมองเกินไปด้วยการปรามปนดักคอ 

เกี่ยวกับสาวข้างบ้าน ทำเอาเท่าฟ้ารู้สึกเหมือนข้าวในปากแห้งผากฝืดคอ 

จนกลืนไม่ลง ยอมรับว่าเหมือนถูกจี้จุดพิกล
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ปฏเิสธไมไ่ดว้า่เขาเกดิอาการหวัน่ไหวแปลกๆ อยา่งไมน่า่เชือ่ หลงัจาก 

ดา้นชากบัเรือ่งผูห้ญงิไปปกีวา่เพราะถกูทำรา้ยดว้ยนำ้มอืหญงิสาวซึง่เคยคดิ 

ว่าผูกพันรักใคร่...ความจริงแล้วอาจเป็นแค่ ‘ใคร่’ เท่านั้น ที่พันผูกเขาไว้ 

กับดวงยิหวา เขากับเธอเข้ากันได้ดีมากหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องบนเตียง 

จึงอยู่ร่วมห้องกันมานานเป็นปี จนกระทั่งวันนั้น เขาเจ็บช้ำปางตาย เพราะ 

หลงปักใจกับเธอ คิดเลยเถิดว่าจะถึงขั้นยอมสละโสด เขาอาจผลีผลาม 

เกินไปในเรื่องความรัก...มันต้องไม่มีแบบนั้นอีก

“คงอกีนานครบัปู ่กวา่ผมจะทำใจกบัเรือ่งรกัๆ ได ้ปูไ่มต่อ้งหว่งหรอก 

แล้วอีกอย่าง หนูจ๋าไม่ใช่สเปกผมเลย” ชายหนุ่มหันเหไปยังเรื่องเบาๆ  

ไม่อยากให้ท่านพลอยทุกข์ร้อนไปด้วย

“แหงละส ิสเปกแกมนัตอ้งหุน่สะบมึ สงูโปรง่ นงัหนขูา้งบา้นมนักะโปโล 

ออกจะตาย อยา่ไปสนเขา้นะ” นำ้เสยีงกำชบัฟงัดเูขม้งวดจรงิจงัจนชายหนุม่ 

ต้องรีบเอ่ยออกไป 

“ผมไม่สนหรอกครับปู่”

เป็นครั้งแรกที่เท่าฟ้าโกหกปู่ เขางุนงงกับความรู้สึกตัวเองมาตั้งแต่ 

เห็นหน้าหนูจ๋าเมื่อเช้า หลังจากเคยเจอเธอในสภาพเด็กหญิงหนูจ๋าเมื่อสิบปี 

มาแล้ว ยอมรับว่าตกตะลึงเลยทีเดียว แม้เธอไม่ได้สูงโปร่งหุ่นอวบอัด  

แต่ร่างกะทัดรัดสมส่วนในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนนั้นน่ารัก ดึงดูดใจจนบอก 

ไมถ่กู เมือ่รวมกบัใบหนา้หวานปากนดิจมกูหนอ่ย พรอ้มแววตาคมเอาเรือ่ง 

นั่นก็ยิ่งดูน่าปราบ กิริยาของสาวน้อยสร้างความแช่มชื่นได้ตลอดครึ่งวัน 

อยา่งไมน่า่เชือ่ หลงัจากหดหูห่วัใจมาแรมป ีทีส่ำคญั เขาสงัเกตวา่หลายครัง้ 

แววตามุ่งมั่นของหนูจ๋าปะปนความเศร้า ยิ่งเมื่อเรื่องเฉียดถึงบุพการีซึ่งเพิ่ง 

เสยีชวีติลงพรอ้มกนักะทนัหนั นำ้ใสๆ กค็ลอดวงตาอยา่งรวดเรว็...นา่สงสาร 

จับใจ

แต่อย่างที่รู้ เรือนดอกรักของเธอกับเรือนจันทร์กระจ่างฟ้าของเขา

เป็นคู่ปรับกันมานาน แม้ไม่ถึงขั้นทะเลาะกัน แต่ก็มองหน้ากันไม่ค่อยติด 
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ด้วยมีเรื่องวุ่นวายพันผูกกันมาหลายรุ่น แต่ละรุ่นล้วนลงท้ายด้วยความ 

เจ็บปวดของทางฝ่ายเรือนจันทร์กระจ่างฟ้า...แล้วเขาจะยังบ้าเสี่ยงเป็น 

คนต่อไปอีกหรือ

คงไม่ละ ยังเข็ดไม่หายเลยจริงๆ

ต้องเป็นเพราะคำเตือนของปู่ทองที่ย้ำแล้วย้ำอีกนับครั้งไม่ถ้วนแน่ๆ 
ทำให้เมื่อคืนเท่าฟ้าถึงขั้นนอนไม่หลับ!

เขาไม่ได้คิดถึงสาวน้อยคนนั้น...ชายหนุ่มบอกตัวเองอย่างมั่นใจ 

แบบนี้ไม่ใช่การคิดถึง แต่แค่รำคาญใจกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งช่างไม่มีความ 

สนอกสนใจในเรือ่งการครวัเสยีเลย ทัง้ทีแ่มข่องเธอจดัเปน็นกัทำอาหารไทย 

ช้ันครู ร้านอาหาร ‘ตำรับไทย’ ซ่ึงต้ังอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาจึงมีช่ือเสียงโด่งดัง 

ยังจำได้ว่าเขาประหลาดใจไม่น้อยเมื่อพลิกนิตยสารท่องเที่ยว 

ต่างประเทศฉบับหนึ่ง แล้วพบว่าผู้เขียนคอลัมน์ดั้นด้นบินลัดฟ้ามาชิม 

อาหารไทยแท้ในร้านตำรับไทย แถมยังนำไปเขียนชื่นชมจนเป็นที่ฮือฮา 

ไปทั่ว นับจากนั้น ปู่ทองก็มาเล่าให้เขาฟังว่ามีฝรั่งตาน้ำข้าวมาลิ้มรส 

อาหารไทยที่ร้านนั้นอย่างเนืองแน่น ขนาดว่าปู่ไม่ค่อยถูกกับบ้านโน้นยัง 

บอกด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจ อย่างน้อย ชุมชนเล็กๆ ริมน้ำเจ้าพระยาก็เริ่ม 

ถูกมอง เมื่อมีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ผลที่ตามมาคือเศรษฐกิจโดยรวมของ 

ชุมชนจึงดีขึ้นไปด้วย

แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ เมื่อเดือนก่อนคุณตุ๊กตา เจ้าของร้านและสามี 

ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปพร้อมกัน เท่าฟ้าได้ยินข่าวครั้งแรกก็ใจหาย  

‘น้าตุ๊ก’ เป็นผู้หญิงใจดี เธอเป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่างเรือนไทยสองหลัง 

ให้มิตรภาพที่มีต่อกันไม่ถึงกับขาดสะบั้น เธอมักทำอาหารอร่อยๆ มาส่ง 

ตรงขา้งรัว้ และยนืคยุกบัยา่นอ้มของเขานานๆ ดว้ยเรือ่งการปรงุอาหารไทย 

ซึ่งสองคนต่างก็สนใจเหมือนกัน

ใครจะนึกว่าวิธีการปรุงอาหารไทยชั้นเลิศของย่าจะถูกถ่ายทอดมา 
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ยงัเทา่ฟา้ เมือ่วนัหนึง่ ยา่นอ้มเรยีกเขาเขา้ไปในหอ้งนอน แลว้คยุอยา่งเปน็งาน 

เป็นการ ใบหน้าที่ถูกประด้วยแป้งและกลิ่นน้ำปรุงอ่อนๆ นั้นเท่าฟ้ายังจำได้ 

จนถึงวันนี้

‘ย่ามีหลานสาวก็เหมือนไม่มี เพราะแม่แกชอบส่งนับดาวไปอยู่กับ 

ยายทีก่รงุเทพฯ กต็อ้งแกนีแ่หละ เจา้เทา่ ทีจ่ะชว่ยสบืสานการทำอาหารของยา่ 

ย่าจะสอนแกจนหมดเปลือกเลยนะ แล้วก็เก็บเอาไว้เป็นความรู้ อย่าคิดว่า 

ไร้ประโยชน์ อย่างน้อยวันหลังก็ได้ทำกับข้าวให้เมียกินบ้าง ผู้ชายที่เก่ง 

การครัวน่ะ มีเสน่ห์รู้มั้ย’ 

ตอนที่ย่าบอกนั่น เท่าฟ้าเพิ่งหกขวบ ไม่เข้าใจอะไรหรอก นอกจาก 

เกรงว่าถ้าไม่ทำตามคำสั่งจะโดนย่าทำโทษ ดังนั้นเขาจึงยอมตามใจย่าน้อม 

เริ่มเป็นลูกมือย่าในครัวใต้ถุนเรือนตั้งแต่นั้นมา จนสามารถทำอาหารไทย 

ทุกเมนูที่ย่าอยากถ่ายทอดได้หมด ถึงขั้นจดลงสมุดตามคำบอกของย่า 

ดว้ยซำ้ เขาคอ่ยๆ มคีวามสขุกบัการเรยีนรู ้‘ศาสตร’์ นี ้และไมเ่คยนกึเลยวา่

ยา่จะจากไปไวกวา่ทีค่ดิ พอเขาเรยีนจบปรญิญาโทจากอเมรกิา ยา่กป็ว่ยหนกั 

และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ความคิดที่อยากเปิดร้านอาหารไทยเล็กๆ 

สักแห่งให้ย่าน้อมแก้เหงามีอันต้องพับไป ชายหนุ่มไม่มีกะจิตกะใจจะทำ 

กิจการร้านอาหารอีกเลยจึงหันเหไปทำธุรกิจส่งออกของครอบครัว พ่อ 

กับแม่ดีใจมากเมื่อเขาตัดสินใจใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ กับท่านตอนนั้น 

เท่าฟ้าไม่คิดยุ่งเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารอีก จนกระทั่งต้องมาสอน 

หญิงสาวคนหนึ่ง พยายามให้เธอสานต่อกิจการของแม่ตัวเองให้ได้...ทั้งที่ 

เจ้าหล่อนไม่เคยเข้าครัวมาก่อน!

ก็คงเป็นเพราะความหนักใจเรื่องนี้ จึงทำให้เขานอนไม่หลับเมื่อคืน  

ไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นที่จะได้พบหน้า ได้สอนสาวน้อยน่ารักทำอาหาร 

หรอก

น่ารักเหรอ!

เขาไม่สนใจสาวๆ มาเป็นปีแล้วหลังจากอกหักครั้งนั้น หนูจ๋าจึงเป็น
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ผู้หญิงคนแรกที่ทำให้ดวงตาเขาเริ่มมองเห็นความงดงามของสตรีอีกครั้ง...

ก็แค่ดวงตา ไม่ใช่หัวใจ เขาจะไม่บุ่มบ่ามกับเรื่องนี้ 

นบัตัง้แตแ่ตกเนือ้หนุม่ เทา่ฟา้มแีฟนมานบัครัง้ไมถ่ว้น ยิง่ไปเรยีนตอ่โท 

ที่ต่างประเทศ ช่วงนั้นเขาได้ประสบการณ์กับเรื่องสาวๆ ไม่น้อย เพื่อน 

หลายคนกล่าวหาว่าเขาเจ้าชู้ แต่จริงๆ เขาคบสาวทีละคนเท่านั้น แล้วไม่รู้ 

ทำไมพวกเธอจึงวนเวียนเข้ามาและจากไปเร็วจนน่าตกใจ เขารู้สึกอิ่มตัว

กับเรื่องนี้ถึงขีดสุด เมื่อถูกหักอกอย่างจังโดยดาราสาวที่ชื่อดวงยิหวา...

และคงเข็ดไปอีกนาน

ชายหนุม่พยายามสลดัความคดิวุน่วายในสมองทิง้ เขาตดินสิยัดำดิง่ 

สู่ความเจ็บปวดในอดีต ถึงเวลาต้องหลุดออกมาให้ได้ และการไปสอน 

ทำอาหารดูจะเป็นทางออกที่ช่วยให้เขาผ่อนคลาย งานนี้เขาทำเพราะปู่ทอง 

และยายสม้จีด๊ขอรอ้ง เขากต็อ้งทำใหด้ทีีสุ่ด การเปน็ครูสอนทำอาหารไมง่า่ย  

แต่ก็ไม่น่าจะยากเกินไป เขาคงรับมือไหวกับลูกศิษย์ที่ไม่ประสาอะไร 

สักอย่างแบบหนูจ๋า มั่นใจว่าต้องทำได้

เท่าฟ้าลุกจากเตียง ยังรู้สึกมึนศีรษะเล็กน้อยเพราะเมื่อคืนหลับ 

ไม่สนิท พอเคลิ้มๆ ก็เหมือนมีภาพใบหน้าหวานของสาวข้างบ้านลอยเด่น

ขึ้นมา ความเย็นยะเยือกแปลกๆ ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดินผ่านต้นมะขามไป 

เรือนดอกรักในตอนเช้านั้นเกิดขึ้นบนเตียงเมื่อคืนอีก เล่นเอาเขารู้สึกกลัวๆ 

เลยทีเดียว

หลังอาบน้ำเสร็จ ชายหนุ่มก็เลือกเสื้อผ้าสไตล์เดิมที่สวมไปเมื่อวาน 

พยายามให้ดูเป็นทางการเข้าไว้ เวลาสอนสั่ง หนูจ๋าจะได้จดจำทำตาม เขา 

คิดว่าภาพลักษณ์ของการเป็นครูก็สำคัญ ดังนั้นแทนที่จะสวมกางเกงยีน 

ตัวโปรด เขาจึงคว้ากางเกงสแล็กส์มาสวมกับเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายทาง 

สนีำ้ทะเล คาดเขม็ขดัเตม็รปูแบบแลว้เดนิออกมานอกหอ้ง เสยีงทกัของปูท่อง 

ดังขึ้นทันที

“จะไปแล้วเหรอนั่น ทำไมไปเช้าจัง”
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“สายๆ มันร้อนน่ะปู่ ผมก็เลยขอเลื่อนเวลา จากแปดโมงเป็นเจ็ดโมง 

เผื่อบางวันต้องออกไปดูของสดที่ตลาดอาจจะยังพอทัน”

“สอนละเอยีดตัง้แตเ่ลอืกของเลยหรอื” ปูท่องขมวดคิว้ สหีนา้จบัสงัเกต 

ในแบบทีเ่ทา่ฟา้เริม่คุน้เคย ทกุครัง้ทีค่ยุเรือ่งสาวขา้งบา้น ปูต่อ้งระแวดระวงั 

ชอบกล

“ครับปู่ ทำร้านอาหารถ้าซื้อของสดเองไม่เป็นผมว่าคงแย่ อย่างน้อย

ต้องดูออกว่าอันไหนสดใหม่ ผมคงต้องสอนหมดเลย เพราะหนูจ๋าเล่นไม่รู้

อะไรสักอย่าง เหลือเชื่อจริงๆ”

“กเ็ลีย้งกนัยงักะไขใ่นหนิ ไมค่อ่ยใหท้ำอะไรนอกจากเรยีน ตามใจมาก 

ดว้ย ดนีะทีไ่มเ่สยีเดก็ หนจูา๋เรยีนเกง่มาแตไ่หนแตไ่รแลว้ ถา้สอบหมอกค็ง 

ติด แต่แม่จี๊ดกลัวหลานเรียนหมอแล้วไม่มีเวลาหาผัวไม่ได้ ก็เลยให้เรียน 

เภสัชแทน”

เท่าฟ้านึกขำกับคำว่า ‘หาผัวไม่ได้’ ซึ่งคงห่างไกลจากสาวสวยน่ารัก 

ขนาดนั้น แค่นึกถึงใบหน้าหวานๆ พร้อมดวงตาแฝงแววดื้อรั้นเขาก็รู้สึก 

ผ่อนคลาย แถมยังนึกสนุกเอ่ยปากแซวผู้เป็นปู่เสียงกลั้วหัวเราะ

“ปู่กับคุณยายส้มจี๊ดนี่รู้ใจกันดีนะ หรือคุยกันบ่อย”

“โอ๊ย! คุยเคยอะไร ก็แค่ตะโกนทักกันบ้างตามประสาคนบ้านใกล้ 

เรือนเคียง อีกอย่างปู่ก็เคยรักกับเธอ จะให้ใจไม้ไส้ระกำปั้นปึ่งต่อกันคง 

ไม่ไหว ต่างคนต่างก็แก่แล้ว”

“และต่างคนก็ต่างกลับมาโสดด้วย”

“บ้าน่า ไอ้เท่า เดี๋ยวปั๊ดเตะ ปู่ไม่คิดอะไรแบบนั้นหรอก วิญญาณ 

ย่าน้อมของแกจะได้มาหักคอสิ”

“แต่ผมได้ข่าวว่าย่าบอกมาตลอดว่าถ้าย่าไปก่อน ให้ปู่สานต่อรักเก่า 

ได้เลย เพราะฝ่ายโน้นเป็นหม้ายมานาน” 

เทา่ฟา้ไดย้นิมาอยา่งนัน้จรงิๆ ยา่นอ้มเปรยกบัเขาอยา่งนอ้ยใจบอ่ยๆ  

วา่ปูท่องไมร่กั ปูอ่กหกัจากสาวขา้งบา้นแลว้ถกูจบัแตง่งานกบัยา่ และเพราะ 
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คิดว่าปู่ไม่รักนี่เอง ที่ทำให้ย่าน้อมมีลูกกับปู่แค่คนเดียว คือพ่อของเท่าฟ้า  

ทั้งที่สมัยนั้นนิยมมีลูกกันเป็นโขยง

“หยุดพูดเลย แก่กันจะลงโลงท้ังคู่ ข้ากับแม่จ๊ีดไม่ได้คิดแบบน้ันโว้ย”

ความรักนี่นะ ต่อให้นานแค่ไหน รักแรกก็ยังฝังใจอยู่ ก็ดูใบหน้า

ที่เต็มไปด้วยริ้วรอยของปู่ทองตอนนี้สิ แดงระเรื่อเลย ปิดอย่างไรก็ไม่มิด 

เท่าฟ้าหัวเราะเบาๆ ก่อนตัดบท

“ผมไปดีกว่า เดี๋ยวจะสาย แล้วกลางวันจะกลับมากินข้าวเที่ยงด้วย 

นะครับปู่ เพราะบ้านโน้นไม่ยอมเลี้ยงข้าวผม คุณยายส้มจี๊ดแกกันท่า 

สุดฤทธิ์”

“ก็ดีแล้ว แม่จี๊ดเธอทำถูก คงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ปู ่

เห็นด้วย” 

ปูท่องพดูเรือ่งนีอ้กีแลว้ เรือ่งในอดตีทีเ่ทา่ฟา้ยอมรบัวา่คดิขึน้มาทไีร 

ก็ทำเอาเขาเกรงๆ อยู่เหมือนกัน...อกหักมันไม่สนุกหรอกนะ และเขาก็ 

ไม่พร้อมจะโดนซ้ำในเวลาไล่เลี่ยกันด้วย

“บ่ายๆ ผมจะมาช่วยดูคนงานนะปู่ เรือนหลังสุดท้ายใกล้เสร็จแล้ว

นี่นา”

นึกภาพเรือนไทยกลางสวนสวยซึ่งสร้างอย่างประณีต มีเอกลักษณ ์

ด้วยช่างมากฝีมือคนเก่าคนแก่ก็ทำเอาเท่าฟ้ารู้สึกตื่นเต้น ต้องยอมรับว่า 

การได้รับผิดชอบกิจการตั้งแต่แรกเริ่มทำให้เขาเกิดความภูมิใจมากกว่าไป 

นั่งบริหารบริษัทของพ่ออยู่ในออฟฟิศด้วยซ้ำ ทั้งที่จริงๆ แล้วโครงการ 

รีสอร์ตกึ่งโฮมสเตย์นี้จัดเป็นกิจการเล็กมากเมื่อเทียบกัน

“แกว่าสร้างแค่สามหลัง มันจะพอเหรอวะเท่า” ผู้เป็นปู่เปรย

“เอาแคน่ัน้กอ่นเถอะปู ่ใจเยน็ๆ นะครบั ถา้กจิการดคีอ่ยเพิม่จำนวน 

ก็ได้ ที่ดินปู่ออกจะกว้าง ปู่อยากทำสไตล์กึ่งโฮมสเตย์ ดูแลทั่วถึงก็ควร 

เริ่มจากเล็กๆ ไปก่อน”

“อืม ตามใจแก ยังไงก็ต้องทำให้มันตลอดรอดฝั่ง เป็นความใฝ่ฝัน 



ด า ริ ย า       31

ของปู่นะ แล้วอย่าลืมว่าปู่จะรับหน้าที่เป็นคนพายเรือพาแขกไปดูหิ่งห้อย 

แถวๆ คุ้งน้ำ หน้าที่นี้ปู่จอง”

แววตามุ่งมั่นมีชีวิตชีวาของปู่ทองคือสิ่งที่เท่าฟ้าอยากเห็น เขามั่นใจ

ว่าการเริ่มทำรีสอร์ตกึ่งโฮมสเตย์จะเป็นหนทางหนึ่งซึ่งช่วยให้ท่านกระชุ่ม- 

กระชวยไปนานๆ

“แน่นอนครับ ผมรู้ว่าปู่ชอบพายเรือ ผมจะจองตำแหน่งนั้นไว้ให้ปู่”

เทา่ฟา้หลิว่ตา กอ่นยกมอืไหวล้าผูส้งูวยั ภาพเขาในวยัเดก็นัง่เรอืลำนอ้ย 

ที่ปู่ทองพายพาไปเที่ยวที่ต่างๆ ปรากฏขึ้นในสมอง จำได้ว่าปู่เคยพาไปไกล 

จนย่าน้อมต้องส่งคนไปตาม ปู่ทองหลงใหลการพายเรืออย่างยิ่ง

ชายหนุ่มลงบันไดเรือนไปด้วยความรู้สึกสดชื่น การกลับมาอยู่ 

เรอืนไทยรมินำ้ ทำงานทีน่ี ่เริม่ตน้ชวีติใหมอ่นัแสนสงบในบรรยากาศสบายๆ 

เปน็เรือ่งดทีีส่ดุสำหรบัเขา...หวงัวา่คงตดัสนิใจไมผ่ดิ และไมห่าเรือ่งใสต่วั...

ชายหนุ่มปรามตัวเองเมื่อใบหน้าหวานพร้อมดวงตาอันดึงดูดใจของ 

สาวข้างบ้านแวบขึ้นในสมองจนเขาต้องรีบสะบัดศีรษะ รำพึงเบาๆ

“ท่าจะบ้าไปแล้วเรา อย่าเชียวนะ”



จะบ้าตาย! 
หนูจ๋านั่งหน้ากระจกพร้อมเอ่ยคำนี้นับสิบรอบแล้ว เมื่อเธอพยายาม 

เกล้าผมตามคำสั่ง ‘คุณครูจอมพิฆาต’ ที่เอาแต่สร้างกฎระเบียบในการ 

ทำครัว...ใครจะนึกว่าหนึ่งในนั้นคือการกำหนดทรงผมเธออีกด้วย

“คุณหนูจ๋าคะ น้าเหงี่ยมว่าให้น้าเหงี่ยมเกล้าให้มั้ย เผื่อจะถนัดกว่า 

ดูท่าทางถ้าคุณหนูจ๋าเกล้าเอง ถึงเที่ยงอาจจะยังไม่เสร็จนะคะเนี่ย”

เสงีย่ม คนรบัใชเ้กา่แกเ่อย่ปากขณะขยบัตวัเขา้มาใกลโ้ตะ๊เครือ่งแปง้ 

อย่างนอบน้อม ผ้าถุงลายดอกโบตั๋นสีม่วงที่นางสวมอยู่สะดุดตาจนหนูจ๋า

ต้องมองซ้ำก่อนถาม

“ผ้าถุงใหม่เหรอคะน้าเหงี่ยม”

“ใช่ค่ะคุณหนู มาเถอะค่ะ น้าเหงี่ยมเกล้าผมให้นะคะ” เสงี่ยมยัง 

นำเสนอไม่เลิก

“แล้วน้าเกล้าผมเป็นเหรอคะ”

“คิดว่าพอได้ค่ะคุณหนู ก่อนมาเป็นคนใช้ น้าเหงี่ยมเคยเป็นลูกมือ 

๓
แจ็คผู้สูงส่ง
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ที่ร้านทำผมนะคะ”

พอได้ยินแบบนั้น หนูจ๋าก็ยื่นหวีให้เสงี่ยมทันที เธอเมื่อยแขน 

จะแย่แล้ว หลังอาบน้ำเสร็จก็นั่งปล้ำกับผมอยู่ตรงนี้เป็นครึ่งชั่วโมง เท่าฟ้า 

ช่างไม่รู้เลยว่าการสั่งให้เธอเกล้าผมเนี่ยก็เหมือนสั่งให้แมวออกไข่นั่นแหละ 

ตั้งแต่ไว้ผมยาวมา หนูจ๋าเคยเกล้าผมเสียที่ไหน เธอถนัดกับการปล่อยผม 

ให้ทิ้งตัวตามธรรมชาติ อย่างมากก็รวบไว้ด้านหลังหรือถักเปีย อย่าหวังว่า 

จะมานั่งประดิดประดอยทำอะไรยากๆ แค่ไว้ผมยาวได้ก็บุญแล้ว

“นา้เหงีย่มไมต่อ้งเกลา้แบบจะไปงานราตรนีะ เอาแคร่วบแลว้เกบ็ผม 

ขึ้นไปข้างบนก็พอ” เธอดักคอไว้ก่อน หากได้ทรงผมอลังการงานสร้างแบบ

โบราณละ แย่เลย

เสงี่ยมจัดการรวบผมแล้วจับหมุนวนๆ รอบฐาน ใช้กิ๊บเหน็บเก็บให้ 

เรียบร้อย คล่องแคล่วจนเหลือเชื่อ ทำเสร็จหนูจ๋าส่องกระจกดูก็พบว่า 

สวยดี...แต่มันไม่ใช่เธอเลยนะนั่น ผมเกล้ารวบตึงเนี้ยบ มองยังไงก็ไม่ใช่ 

แต่ก็เอาเถอะ ขืนเรื่องมากก็จะสาย โดนดุอีกนั่นแหละ

“ขอบคุณค่ะน้าเหงี่ยม รวบซะตึงเป๊ะเชียว คาดว่าพรุ่งนี้คงไม่ต้อง 

รบกวนน้าแล้วละ จ๋าเคยได้ยินว่าผมเกล้าง่ายๆ สมัยนี้มีตัวช่วย” หญิงสาว

เกิดพุทธิปัญญาขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั่งให้เกล้าผมแล้ว

“ตวัชว่ยอะไรเหรอคะคณุหน ูแลว้คณุหนจูะทำเองไดร้เึปลา่ ยิง่เปน็คน 

ไม่ค่อยชอบตกแต่งผมตัวเองอยู่ด้วย” 

คนเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กทำหน้าฉงนคล้ายๆ หนูจ๋าตอนที่เห็น 

‘ตัวช่วย’ ในมือเพื่อนเป็นครั้งแรกไม่มีผิด ใครจะนึกว่าถึงจุดหนึ่ง มนุษย์ 

ก็สรรหาเครื่องทุ่นแรงมาช่วยทำโน่นทำนี่สารพัด ไม่เว้นแม้การเกล้าผม

“ต้องได้สิ เดี๋ยวพรุ่งนี้น้าเหงี่ยมคอยดู จ๋าจะทำให้แจ่มไปเลย”

เสงี่ยมทำหน้าไม่เชื่อถือก่อนขอตัวไปทำงานอื่น หนูจ๋าคว้าโทรศัพท์ 

มือถือที่วางอยู่ตรงหัวเตียงแล้วกดเบอร์ทันที

“เออใช ่ฉนัเองนะยายนาว” เธอรบีบอกหลงัจากเพือ่นรกัรบัสายดว้ย
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นำ้เสยีงอูอ้ี ้รูส้กึถงึความงว่งงนุสดุขดี “รบกวนแกนดิส ิฉนัจนปญัญาจรงิๆ 

จำไดว้า่แกเคยนำเสนอไออ้ปุกรณเ์กลา้ผมทีม่นัรปูรา่งเหมอืนโดนตั แกเอาให ้

ฉันดูหนนึง อันที่ฉันไม่สนน่ะ” หนูจ๋าเท้าความ

“เออ แล้วไงเหรอ” เสียงปลายสายยังงัวเงีย ทำให้เห็นภาพมนัสวี... 

มะนาวสาวเปรี้ยวสมชื่อกำลังขยี้ตา อ้าปากหาว

“คือฉันต้องการมันด่วนเลย จะใช้พรุ่งนี้เช้าๆ ยืมก่อนนะ ช่วงนี้ 

แกคงไม่เกล้าหรอกใช่มั้ย เพิ่งไปดัดปลายอ่อนๆ แบบเกาหลีมานี่นา” หนูจ๋า 

โพล่งออกไปทั้งที่เกรงใจเพื่อนไม่น้อย

“รีบมากเหรอเนี่ย ถามจริง นี่แกลงทุนแหกขี้ตาตื่นมาตั้งแต่หกโมง  

แถมยังโทร. ปลุกฉันอีก อะไรมันจะคอขาดบาดตายขนาดนั้น” เพื่อนสาว 

บ่น

“โทษทนีะนาว มนัเรือ่งสำคญัสำหรบัฉนัจรงิๆ แหละ เพราะถา้ใหฉ้นั 

เกล้าผมรวบตึงต่ำๆ แก่ๆ แบบนี้ไปเรียนทำอาหาร มีหวังต้องไม่เป็นอันทำ 

อะไรแน่ๆ ฉันขาดความมั่นใจอะ”

“อธิบายละเอียดกว่านี้หน่อยได้มั้ย ฉันงงไปหมดแล้ว อีกอย่าง 

แกนึกบ้ายังไงถึงต้องเกล้าผมไปเข้าครัว”

“กอ็ตีาคณุครทูีส่อนฉนัทำอาหารนะ่ส ิโคตรเนีย้บ โคตรเรือ่งมากเลย 

แก สั่งให้ฉันเกล้าผมไปเรียนทุกวัน อ้างว่ากลัวเศษผมจะตกลงไปในอาหาร 

เฮ้อ นี่ถ้าไม่เป็นเพราะอยากทำร้านต่อจากแม่นะ ฉันไม่มีวันยอมโดนบังคับ 

ขูเ่ขญ็แบบนีห้รอก ผูช้ายบา้อะไร ทัง้ปากจดั จูจ้ีจ้กุจกิสารพดั ละเอยีดยิง่กวา่ 

ผู้หญิงอีก”

“เอาละๆ ฉนังว่งวะ่ บอกตรงๆ ตอ้งวางสายกอ่นแลว้นะจา๋ เอาเปน็วา่ 

ตอนพักเที่ยงฉันจะเอาที่เกล้าผมไปให้ก็แล้วกัน แกไม่ต้องห่วง พรุ่งนี้มีใช้ 

แน่” เพื่อนสาวตัดบท ไม่ยอมฟังเธอบ่นต่อ

จะว่าไปหนูจ๋าก็ไม่อยากรบกวนเพื่อนให้ขับรถจากโรงพยาบาลที่ 

เจ้าหล่อนทำงานอยู่มาถึงเรือนดอกรักนี่หรอก แต่มันจำเป็นจริงๆ มนัสวี 
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มาหาเธอจะง่ายกว่าเพราะฝ่ายนั้นขับรถคล่อง ในขณะที่เธอเพิ่งเริ่มให้ 

ชัยพฤกษ์พี่ชายช่วยฝึกขับรถไม่นานนี้เอง

“แล้วอย่าลืมมาสอนทำด้วยนะนาว ดูจากยูทูบฉันคงทำไม่เป็นหรอก 

แกก็รู้ว่าฉันไม่ชอบเลย ไอ้เรื่องมานั่งปั้นแต่งทรงผมเนี่ย”

“เออน่า ตกลงตามนั้น ฉันจะนอนต่อละ ได้อีกนิดก็ยังดี” แม่เพื่อน 

ตัวดีจอมขี้เซากดตัดสายทันที หนูจ๋ายังไม่ทันได้ระบายอย่างใจหวังเลย  

อยากเล่าให้ใครสักคนฟังถึงความอึดอัดในครัวสักหน่อย 

หญิงสาวนั่งมองผมมวยของตัวเอง ยังรู้สึกผิดไม่หายที่โทรศัพท์ไป

ปลุกมนัสวีแต่เช้า ช่วยไม่ได้นี่นา ถ้าไม่มีเครื่องทุ่นแรงคือเจ้าโดนัตอันนั้น 

เธอกเ็กลา้ผมเองไมไ่ด ้ตอ้งอาศยัเสงีย่มซึง่คงเกลา้ไดแ้ตแ่บบรวบตงึมวยตำ่ 

อยา่งนี ้ดสู ิมองกระจกทไีรหลอนทกุท ีผูห้ญงิในนัน้มนั ‘ครไูหวใจรา้ย’ ชดัๆ  

ทรงผมแบบนี้ตรงข้ามกับบุคลิก ทำร้ายจิตใจเธอเกินไป

แตห่นจูา๋กไ็มม่เีวลาแกไ้ขทรงผมแน่ๆ  เมือ่มองนาฬกิาไมแ้บบโบราณ 

บนข้างฝาพบว่านี่มันหกโมงครึ่งแล้ว คุณครูจอมเฮี้ยบจะมาถึงที่นี่ตอน 

เจ็ดโมง!

เสียงเคาะประตูดังขึ้น พร้อมเสียงยายส้มจี๊ดที่ฟังดูตื่นเต้นพิกล

“หนูจ๋าของยาย รีบออกมาจากห้องเร้ว มีใครมาหาแน่ะ”

“อะไรนะคะ มีแขกมาหาตั้งแต่ยังไม่เจ็ดโมง” ซึ่งถ้าหากไม่ถูกบังคับ 

ให้ตื่นมาเรียน เธอคงหลับอุตุอยู่ แล้วใครกันที่โผล่มาตอนนี้

“เออน่า นังเหงี่ยมบอกว่าหนูแต่งตัวเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอ ออกมา 

เร็วๆ สิลูก คนดีของยาย”

ได้ยินน้ำเสียงหวานเอาอกเอาใจผิดปกติหนูจ๋าก็สงสัยจนต้องรีบ 

แง้มประตูออกไปดูสีหน้าผู้เป็นยายเสียหน่อย อยากรู้ว่าอารมณ์ดีอะไร 

นักหนา แต่พอบานประตูเปิดออกเท่านั้นเธอก็ต้องอ้าปากค้าง เพราะยาย 

ไม่ได้ยืนอยู่คนเดียว ข้างกายท่านมีชายหนุ่มร่างสูงคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่ด้วย 

ผวิขาวของเขาราวกบัสะทอ้นแสงได ้รงัสคีวามขาวกระจา่งสอ่งเขา้ตาอยา่งจงั  
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ดวงตาคมมีแววขี้เล่นมองมายังเธอ

“รู้จักกันไว้สิ นี่ตาแจ็ค จักรพงษ์ ดาราดาวรุ่งพุ่งแรง เขาเป็นหลาน 

ของเพื่อนยายน่ะ”

อ้อ เป็นดาราเสียด้วย แต่หนูจ๋าไม่ค่อยชอบดูละครจึงยังนึกไม่ออก 

ว่าเคยเห็นหน้าเขาในโทรทัศน์บ้างหรือเปล่า ว่าแต่ดารามาหายายทำไม 

แต่เช้าขนาดนี้ ที่สำคัญมายืนยิ้มถึงหน้าห้องนอนเธอ แทนที่จะนั่งอยู่ตรง 

โถงรับแขกโน่น

“สวัสดีครับจ๋า เรียกผมพี่แจ็คก็ได้นะ จ๋าพอจะจำพี่ได้มั้ย” คนถาม 

ทำหน้าลุ้นเต็มที่ เขาถลกแขนเสื้อเชิ้ตขึ้นเหนือข้อศอก ยืดตัวตรง มือ 

ทั้งสองข้างแตะบริเวณกระเป๋ากางเกงรัดติ้ว

“อ๋อ ค่ะ สวัสดีค่ะ เอ่อ...พี่แจ็ค”

ตอบว่า ‘อ๋อ’ ทั้งที่ยังนึกไม่ออก สมองเธอจึงรีบแล่นฉิวค้นหาว่าเคย 

รู้จักคนชื่อแจ็คบ้างหรือไม่ กำลังทบทวนความจำหนูจ๋าก็รู้สึกว่าจักรพงษ์ 

ละสายตาไปจ้องมวยผมเธอ เห็นชัดว่าเขาอมยิ้มนิดๆ เธอจึงรีบออกตัว

“คือว่า จ๋าจำเป็นต้องเกล้าผม เก็บให้เรียบร้อย เพราะอีกประเดี๋ยว 

จะเริ่มเรียนทำอาหารแล้วค่ะ ครูบังคับให้เกล้า” หญิงสาวอธิบายเป็นพัลวัน

ทั้งที่อีกฝ่ายไม่ได้ถาม เธอยกมือขึ้นแตะมวยผมตรงท้ายทอยแก้เขิน

“ดีนะครับ จ๋าขยันจัง เรียนทำอาหารด้วย” ดาราหนุ่มเบนประเด็นไป 

จากทรงผม คงไม่อยากให้เธออายมากไปกว่านี้ แถมยังชวนเธอคุยต่ออีก  

“นี่พี่แวะมาแต่เช้าเพราะบังเอิญมาถ่ายละครแถวนี้ คิดถึงยายส้มจี๊ดก็เลย 

มาหา เดี๋ยวมีเข้าฉากตั้งแต่สายๆ จนเย็น พี่เลยมาซะเช้าไปหน่อย” 

เมื่อได้เห็นรอยยิ้มกว้างๆ แววตาและวิธีการพูด หญิงสาวก็เริ่ม 

คิดออกจึงส่งยิ้มให้

“จ๋าจำได้แล้วว่าเราเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนประถม”

หนูจ๋ามั่นใจว่าจำไม่ผิด เธอเคยรู้จักเขามาก่อน แต่ไม่ได้สนิทสนม 

ดว้ยนกั ตอนนัน้จกัรพงษเ์ปน็รุน่พีท่ีโ่ดง่ดงัในโรงเรยีน เขาทำกจิกรรมเยอะ 
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เรียนเก่งมาก ที่สำคัญหน้าตาดีสุดๆ ชนิดที่เป็นขวัญใจนักเรียนหญิงทั้ง 

โรงเรียนก็ว่าได้ 

“พีก่จ็ำจา๋ไดด้จีะ้ แตพ่อจบประถมพีก่ย็า้ยไปอยูก่รงุเทพฯ ไมค่อ่ยได ้

กลับมาหายายของพี่เท่าไหร่ แต่ที่แน่ๆ สมัยยังเด็กมากๆ ก่อนเข้าโรงเรียน 

เราเคยเลน่กนับา้ง เพราะเจอกนัทีว่ดับอ่ย ตอนตามยายไปทำบญุนะ่ ไมรู่จ้า๋ 

พอจะจำได้มั้ย” ดาราหนุ่มเท้าความไปถึงวัยก่อนอนุบาลโน่นเลย

“อ๋อค่ะ จำได้รางๆ ละ” 

หนูจ๋ารู้สึกคุ้นเคยกับจักรพงษ์อย่างรวดเร็ว นอกจากการรู้จักกัน 

ในสมัยเด็กๆ ยังเป็นเพราะท่าทางเป็นกันเองและวัยที่ไม่ต่างกันมาก ถ้าจำ 

ไม่ผิดเขาเรียนเร็วกว่าเธอแค่หนึ่งปี

“ไปนั่งคุยกันตรงโถงกลางบ้านโน่นดีกว่า นี่ยายก็พาแจ็คเดินสำรวจ 

เรอืนเราจนทัว่ ผา่นหนา้หอ้งหนจูา๋กเ็ลยพามาปลกุซะดว้ยกนั” หนจูา๋นิว่หนา้  

ยายไม่คิดเหรอว่าเธอจะเขิน แล้วถ้ายังอยู่ในชุดนอนล่ะ จะเอาหน้าไปไว้ 

ที่ไหน

“พี่สนใจเรือนไทยมาก ชอบความงามแบบเรียบง่าย แต่เสียดาย 

ตอนเดก็ๆ บา้นทีพ่ีอ่ยูอ่อกแนวทนัสมยั เลยไมม่ปีระสบการณด์ีๆ  ในเรอืนไทย 

ริมน้ำแบบจ๋าเลย” 

ชายหนุ่มร่างสูงผิวขาวสะอาดตาชวนคุยต่ออีก อันที่จริงจักรพงษ์ 

มแีววสงูมาตัง้แตต่อนประถมแลว้ จำไดว้า่ฉายาของเขาในหมูเ่ดก็หญงิรุน่นอ้ง 

คือ ‘แจ็คผู้สูงส่ง’ เพราะนอกจากจะไม่ฆ่ายักษ์แล้วเขายังดูสูงโปร่ง งามสง่า 

ร่ำรวย โดดเด่นไปเสียทุกด้าน

สองหนุ่มสาวเดินตามยายส้มจี๊ดมาจนถึงโถงกว้างกลางบ้านซึ่งเป็น 

ทัง้ทีน่ัง่เลน่ กนิขา้ว และทำโนน่ทำนีไ่ดห้มด จดัเปน็บรเิวณสารพดัประโยชน์ 

ก็ว่าได้

“นังเหงี่ยมตั้งสำรับเสร็จพอดี วันนี้กินเช้าหน่อยเพราะหนูจ๋าต้อง 

เริ่มเรียนทำอาหารตอนเจ็ดโมง เอาเป็นว่าพ่อแจ็คกินข้าวต้มหมูสับด้วยกัน



38   ร ส ลํ้ า ตํ า รั บ รั ก

ก่อนนะ พอมีเวลามั้ยล่ะ” ผู้เป็นยายถามขณะนั่งลงบนพื้นเรือน ตรงหน้า 

ของนางมีเครื่องปรุงทั้งน้ำปลา น้ำส้ม พริกป่นวางอยู่แล้ว

“ขอบคณุมากครบัคณุยาย ผมกำลงัหวิพอด ีเมือ่คนืถา่ยละครจนดกึ 

เหนือ่ยมาก ตืน่มากห็วิแลว้” ดาราหนุม่กวาดสายตาไปทัว่เรอืน กอ่นถามขึน้ 

“ผมจำได้ว่าจ๋ามีพี่ชายคนนึงใช่มั้ยครับ วันนี้พี่พฤกษ์ไม่อยู่บ้านหรือครับ 

คุณยาย”

“โอย๊! อยา่ไดถ้ามถงึมนัเชยีว เดีย๋วนีก้ลายเปน็ชาวสวนเตม็ตวัไปแลว้  

วันๆ ก็ไปขลุกอยู่แต่กับต้นมะนาว ไม่ค่อยกลับบ้านกลับช่องหรอก”

ผู้สูงวัยพยักพเยิดให้เสงี่ยมตักข้าวต้มร้อนๆ สามชามแล้วเสิร์ฟ 

ให้แก่ทุกคน หนูจ๋าเผลอยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูแล้วต้องตกใจ ใกล้เวลา 

ที่คุณครูจอมโหดจะมา เธอต้องทำเวลาแล้วสิ

“ท่าทางคุณครูจะดุนะครับ ดูจ๋าเร่งรีบมากเลย” ชายหนุ่มคนข้าวต้ม 

ในชามพลางออกปากแซวเธอพลาง รอยยิ้มกริ่มของเขาน่าประทับใจจริงๆ 

สมแล้วที่ได้เป็นดารา

“ดคุะ่พีแ่จค็ คณุครขูองจา๋ดทุีสุ่ดในสามโลก” หญงิสาวยนืยนัเสยีงดงั 

ก่อนจะเล่าต่อ “อีกอย่างก็จู้จี้จุกจิกมากด้วย ยิ่งกว่าผู้หญิงหลายๆ คน 

รวมกันเลยนะคะ จ๋าพยายามสังเกตว่าเป็นเกย์หรือเปล่า” 

หนจูา๋ไดท้รีบีนนิทาครเูสยียาวเหยยีด เธอหาโอกาสระบายมานานแลว้ 

แต่ไม่รู้จะพูดกับใคร การที่จักรพงษ์เคยเป็นรุ่นพี่โรงเรียนแล้วยังดูเป็น 

ผู้ฟังที่ดีทำให้เธอกล้าเล่าเต็มที่ ไม่ต้องหนีบๆ เหมือนตอนพูดกับยายส้มจี๊ด  

เพราะบ่นมากไปก็กลัวยายไม่ให้เรียนต่อ 

“ขนาดนั้นเลยเหรอ” ดาราหนุ่มเบิกตากว้าง ทำหน้าเลิ่กลั่กขณะมอง

ข้ามไหล่เธอไปข้างหลัง

“ใช่ค่ะ” หญิงสาวยังไม่ทันเล่าต่อก็ต้องอ้าปากค้าง เมื่อเริ่มไหวตัว  

ลองหนัหลงัไปดบูา้งกพ็บวา่คนทีเ่ธอเพิง่นนิทาจบกำลงัเดนิตรงมาหา นีเ่ทา่ฟา้ 

ขึ้นเรือนมาตั้งแต่เมื่อไร อย่าบอกนะว่าเขาได้ยินที่เธอพูดหมดแล้ว
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“อ้าว! เท่าฟ้า มาแล้วเหรอ ยังไม่เจ็ดโมงดีเลย”

ยายสม้จีด๊นอกจากไมช่วนแขกผูม้าใหมก่นิขา้วตม้ดว้ยกนัแลว้ยงัเริม่

ทกัทายดว้ยการตำหนนิดิๆ วา่เขามากอ่นเวลา นัน่ทำใหห้นุม่ขา้งบา้นหนา้เสยี 

แต่ยังฝืนยิ้ม ยกมือไหว้ผู้สูงวัย ก่อนหันมากระซิบที่ข้างหู น้ำเสียงชวน 

ขนลุก

“ผมลงไปรอในครัว เจ็ดโมงตรงจะเริ่มสอน”

เทา่ฟา้ยกนาฬกิาขอ้มอืขึน้ด ูหนจูา๋ดขูองตวัเองบา้งกพ็บวา่อกีหา้นาที 

จะเจ็ดโมง ซ่ึงจริงๆ ลูกศิษย์อย่างเธอควรพร้อมเรียนแล้ว เธอจึงรีบบอกเขา

“เดี๋ยวฉันจะตามลงไปเลยค่ะ คุณรอแป๊บเดียว”

หญงิสาวมองตามแผน่หลงักวา้งของครหูนุม่ไปขณะยกแกว้นำ้ขึน้ดืม่  

ได้ยินเสียงยายส้มจี๊ดบ่นเบาๆ

“นิสัยไม่ดี ไม่เห็นทักทายพ่อแจ็คเลย”

“ช่างเถอะครับคุณยาย เขาคงรีบน่ะ ใกล้เวลาสอนแล้ว”

“ทำเป็นเคร่งครัดไปได้ สอนสบายๆ ไม่เป็นรึไง นี่ถ้าไม่ติดว่าร้าน 

ตำรับไทยต้องคงอยู่ต่อไป ยายไม่มีวันให้หนุ่มบ้านโน้นมาป้วนเปี้ยนแถวนี้

หรอก เมื่อวานก็ได้ยินเสียงดุหนูจ๋าตลอดเลย”

ผู้เป็นยายทำท่าจะบ่นยาว หนูจ๋าจึงรีบตัดบท

“จา๋ขอตวักอ่นนะคะ วนันีไ้มรู่จ้ะโดนอะไร ทา่ทางคณุครอูารมณไ์มด่ี 

เลย ช่วยจ๋าภาวนาหน่อยว่าให้เขาไม่ได้ยินที่จ๋านินทาตะกี้” เธอหันไปบอก 

จักรพงษ์ รู้สึกห่วงกับประเด็นที่บังอาจนินทาครูในระยะเผาขน

“ไม่ทันแล้วละ พี่ว่าคุณครูของจ๋าได้ยินหมดแล้ว พี่เห็นเขาขึ้นเรือน 

มาตั้งแต่จ๋าเริ่มประโยค แต่ห้ามไม่ทัน”

หญิงสาวขนลุกซู่ ทำคอหด ละล่ำละลักบอก

“แยแ่นเ่ลย งัน้จา๋ไปกอ่นนะคะพีแ่จค็ ยายสม้จีด๊ หวงัวา่วนันีจ้ะไมโ่ดน 

ครูกินหัว”

จักรพงษ์และยายส้มจี๊ดหัวเราะพร้อมกันด้วยความเอ็นดู โดยไม่รู้ 
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เลยว่าวันนี้หนูจ๋าต้องพบกับอะไรบ้าง...ในครัว

“คุณสายไปสองนาที” เท่าฟ้าบอกเสียงเรียบ ขณะยืนกอดอกรออยู่ 
ใกล้เตา ลูกศิษย์สาววิ่งพรวดเข้าไปยืนตรงหน้าเขาแล้วบ่นเบาๆ

“อะไรจะซเีรยีสกบัเวลาขนาดนัน้ ยดืหยุน่นดิหนอ่ยไมไ่ดร้ไึง อกีอยา่ง 

แน่ใจเหรอว่านาฬิกาเราตรงกันน่ะ”

หนจูา๋อา้งไปสง่ๆ แตช่ายหนุม่กลบัเอาจรงิ เขาแบมอืขวายืน่มารอรบั 

บางอย่างจากเธอ

“เอานาฬิกาคุณมา ผมจะตั้งให้ ต่อไปนี้เวลาของเราต้องตรงกันเป๊ะ”

บ้าจริง! หนูจ๋านึกโมโหตัวเองที่ทำตามคำสั่งเหมือนถูกสะกดจิต  

เธอถอดนาฬิกาข้อมือให้เขาไปเฉยเลย ฝ่ายนั้นรับไปตั้งให้เวลาตรงกันกับ 

เรือนของตัวเอง ก่อนยื่นกลับมาใส่มือเธอ

“เอาละ ทีนี้เราก็ออกไปตลาดด้วยกัน”

“อะไรนะ! ต้องไปตลาดด้วยเหรอ คุณเล่นไม่บอกล่วงหน้า ฉันไม่ได ้

เตรียมตัวเตรียมใจ”

หนูจ๋าเผลอยกมือขึ้นแตะทรงผมครูไหวของเธอ จะให้ออกไปพบปะ

ผู้คนในตลาดด้วยลุคเกล้าตึงมวยต่ำแบบนี้เหรอ ไม่มีวันซะละ

“ฉันไม่ไป!”

หญงิสาวตะโกนลัน่ครวั กอ่นนกึขึน้ไดว้า่ตวัเองอยูใ่นสถานะลกูศษิย์

บวกลูกไก่ในกำมือ จึงเปลี่ยนท่าทีเสียใหม่ เธอลดเสียงลงแล้วบอกเขาดีๆ

“เอ่อ...คือ...ฉันยังไม่พร้อมไปตลาดวันนี้น่ะ อย่างที่บอกว่าไม่ได้ 

เตรียมตัวเตรียมใจ” เธอพูดกับพื้นครัว

“คณุเขา้ใจอะไรผดิหรอืเปลา่ ไปตลาดนะ ไมใ่ชไ่ปทำเรือ่งใหญโ่ตอะไร 

ต้องถึงขั้นเตรียมใจเลยเหรอ”

“โอ๊ย! บอกตรงๆ ก็ได้ วันนี้ฉันไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเอง 

โดยเฉพาะทรงผม”
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หนูจ๋าโพล่งออกไปแล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่าคิดผิด สายตาคมของชายหนุ่ม 

คอ่ยๆ เลือ่นจากใบหนา้เธอขึน้ไป...สงูขึน้อกีนดิจนถงึเหนอืหนา้ผาก เขาพนิจิ 

พิเคราะห์ผมรวบตึงด้านหน้าของเธอ ก่อนจะมองเลยไปตรงท้ายทอยซึ่ง 

มวยต่ำกองอยู่ตรงนั้น แล้วหัวเราะหึๆ...ไร้มารยาทสิ้นดี!

“คุณหัวเราะเยาะฉันเหรอ” หนูจ๋าแหวลั่นครัว

“คุณคิดไปเอง ผมเปล่านะ” คนปฏิเสธโบกไม้โบกมือประกอบด้วย

“แต่ฉันได้ยิน ตลกทรงผมฉันละสิ ชิ! ก็ใครล่ะเป็นคนสั่งให้ทำ” 

เธอแขวะทันควัน

“ผมว่าก็น่ารักดีออก ไม่เห็นต้องไม่มั่นใจเลย ถึงทรงผมจะแก่ แต่ 

หน้าคุณยังเด็ก จะกลัวไปทำไม”

หนูจ๋าใช้เวลาสองวินาทีในการคิด เธอควรโมโหที่เขาตำหนิทรงผม 

เธอว่าแก่หรือดีใจกับคำชมว่าเธอหน้าเด็กกันแน่ แล้วก็ปลอบใจตัวเอง 

ด้วยการเลือกประเด็นหลัง...ไม่อยากเชื่อว่าคำชมจะหลุดออกมาจากปาก 

เทา่ฟา้ ไหนจะตน้ประโยคทีป่ลอบใจวา่ ‘กน็า่รกัดอีอก’ นัน่อกี เหน็ชายหนุม่ 

ดูผ่อนคลายกว่าเมื่อวานเธอจึงเอ่ยเสียงอ่อนๆ

“ขอร้องละนะ วันนี้อย่าเพิ่งไปตลาดเลย เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ฉันจะ 

เตรียมตัวให้พร้อม เราไปตลาดกันพรุ่งนี้ดีกว่า นะค้า” หญิงสาวลงทุน 

ออดอ้อน บอกเลยว่าถ้าเป็นยายส้มจี๊ดต้องสำเร็จทุกครั้ง แต่นี่...

“ไม่ได้ คุณต้องไปตลาดกับผมวันนี้ แล้วก็เดี๋ยวนี้ด้วย เรามีเวลา 

ไมม่ากนะ อยา่มวัแตโ่ยกโย ้นีก่ช็กัสายแลว้ ผกัพืน้บา้นหลายๆ อยา่งขายหมด 

เร็ว เช้านี้ผมตั้งใจจะสอนให้คุณรู้จักผักต่างๆ ซึ่งเราต้องใช้ รู้รึเปล่าว่า 

ร้านอาหารของแม่คุณน่ะ ที่โดดเด่นมาก ส่วนหนึ่งเพราะหลายเมนูใช้ 

ผกัพืน้บา้นหายากมาทำ ไมใ่ชผ่กัดาษดืน่ตามทอ้งตลาดทีม่แีมก้ระทัง่ในหา้ง 

คุณต้องเรียนรู้อีกมาก ถ้าคิดจะเปิดร้านภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า”

คำพูดยาวๆ ที่บ่งบอกว่าครูหนุ่มของเธอทำการบ้านมาอย่างดีทำเอา 

หนจูา๋ตอ้งหยดุคดิ นีก่ารทีเ่ขาขอเมนรูา้นตำรบัไทยไปดลูว่งหนา้ตัง้แตอ่าทติย ์
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ที่แล้ว เขาก็ไม่ได้ขอไปเล่นๆ แต่กลับนำไปศึกษา เตรียมพร้อมสำหรับ 

การสอน จะวา่ไปเขากเ็ปน็ครทูีด่ไีมน่อ้ยเลยนีน่า...ไดส้ตดิงันัน้แลว้หญงิสาว 

จึงเอ่ยเบาๆ

“ไปก็ได้”

“ไม่ต้องห่วงนะ ต่อให้ทำผมทรงไหน คุณก็น่ารักอยู่ดี”

อะไรนะ! หนูจ๋าไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหม เท่าฟ้าชมเธออีกแล้ว! แม้ 

ตามดว้ยการทีเ่ขาหนัหลงัเดนินำออกจากครวั แตเ่ธอยงัรูส้กึไดว้า่นำ้เสยีงเขา 

ดูจริงใจ ไม่ได้แกล้งพูด 

หญิงสาวจึงเร่งฝีเท้าตามไปด้วยหัวใจอันพองโต...นี่เป็นครั้งแรกที่ 

ได้ยินคนชมว่าเธอน่ารักตอกย้ำติดๆ กันตั้งสองครั้งสองครา แถมชมแบบ 

ซึ่งๆ หน้าขนาดนี้ไม่ดีใจก็บ้าแล้ว...แม้ชมแล้วเดินหนีก็เถอะ

“ฉันขอไปบอกยายจี๊ดก่อนได้มั้ยคะ”

คำลงท้าย คะ ขา เริ่มมา เมื่อหญิงสาวรู้สึกว่าเท่าฟ้าก็ดูเป็นผู้ใหญ่ 

ที่น่าเชื่อถือ มองออกว่าสิ่งไหนน่ารัก ไม่น่ารัก

“ตามสบาย แต่เร็วหน่อยนะ ผมจะไปรอคุณในรถ”

เขาชี้มือไปยังรถเก๋งสีดำคันใหญ่ใต้ต้นชงโคข้างบ้าน เพิ่งรู้ว่าวันนี ้

เท่าฟ้าขับรถมา แทนที่จะเดินผ่านใต้ต้นมะขามท้ายบ้านเหมือนเมื่อวาน  

คงเพราะรู้ว่าต้องพาลูกศิษย์ออกไปตลาด ทุกอย่างที่เขาทำดูจะผ่านการคิด 

และวางแผนไว้อย่างดี

“โอเคค่ะ ขอเวลาแป๊บเดียว”

หนูจ๋าก้าวเท้าเร็วๆ ขึ้นบันไดเรือน ไม่กี่อึดใจก็โผล่หน้าไปร้องบอก

ผู้เป็นยาย

“จา๋ตอ้งไปตลาดกบัคณุครนูะคะยาย เขาจะสอนวธิเีลอืกซือ้ผกัพืน้บา้น  

ไปก่อนละค่ะพี่แจ็ค” หญิงสาวถือโอกาสลาแขกของบ้านไปด้วยเลย

“เออ แล้วก็ดูแลตัวเองดีๆ ล่ะ” ยายส้มจี๊ดตะโกนไล่หลัง

“จ้ะยาย ไม่ต้องห่วง จ๋าไปละ”
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อุตส่าห์รีบแทบแย่ พอวิ่งมาถึงใต้ต้นชงโค ก็พบว่าเท่าฟ้าไม่ได้เข้าไป 

นั่งสตาร์ตรถรออย่างที่เธอเดา เขายืนอยู่ข้างรถ ในมือถือโทรศัพท์ สีหน้า 

เคร่งเครียด

“ผมขอร้องละ อย่าโทร. มาอีก ถึงโทร. มาก็ขอให้รู้ว่าผมจะไม่รับ 

อีกแล้วนะดวงยิหวา แค่นี้ก่อน”

ไม่ได้แอบฟัง แต่หนูจ๋าได้ยินชัดเจนเต็มสองหู สงสัยจะเป็นเรื่องจริง 

กับข่าวที่ว่าดาราสาวชื่อดวงยิหวาที่เคยหักอกเท่าฟ้า ไปแต่งงานกับชายแก่ 

เศรษฐีอันดับต้นๆ ของเมืองไทยนั้น คุณเธอเพิ่งหย่ากับสามี พร้อมหวนคืน 

สู่คนรักเก่า

“ขึ้นรถสิ”

น้ำเสียงสั่งเกือบตะคอกจนหนูจ๋านึกน้อยใจ เธอเปิดประตูรถแล้ว 

เข้าไปนั่งบนเบาะข้างคนขับ อันที่จริงอยากกระแทกกระทั้นกว่านี้ แต่สังเกต 

ใบหน้าคมเข้มที่มีร่องรอยหงุดหงิดแล้วเธอก็ตัดสินใจสร้างความปลอดภัย 

ให้ตัวเองด้วยการไม่ระบายอารมณ์มากนัก ใช้วิธีนั่งเงียบๆ ไม่พูดไม่จา 

จนรถมาจอดที่หน้าตลาดสดของอำเภอ นี่ใจคอเขาจะไม่พูดกับเธอแบบนี้ 

ไปเรือ่ยๆ เลยเหรอ แลว้การเรยีนการสอนจะเปน็อยา่งไร หญงิสาวตดัสนิใจ 

บอก ตอนที่เขาดับเครื่อง

“ถ้าวันนี้คุณไม่มีอารมณ์สอน ก็ไม่ต้องสอนฉันแล้วก็ได้ ดูท่าทาง 

คุณหงุดหงิดมากเลยนะ”

“ผมไม่ใช้อารมณ์ในการทำงาน” เขาบอกเสียงเข้ม ยังไม่หันมาสบตา 

เธอ

“แล้วที่นั่งขับรถโดยไม่พูดกับฉันสักคำนั่นล่ะ” หนูจ๋าอดโพล่งไม่ได้

“ตอนนัน้ผมสงบสตอิารมณอ์ยู”่ เขาจอ้งหนา้เธอ นิง่ไปอดึใจกอ่นบอก 

ต่อ “แล้วตอนนี้ก็พร้อมสอนละ แค่หันมาเห็นหน้าคุณกับมวยต่ำนั่นก็ทำให้

ผมอารมณ์ดีขึ้น”

ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้ยินอะไรที่หักมุมขนาดนี้ในสภาวะตึงเครียด 
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หนูจ๋าเบิกตากว้างก่อนแหวลั่น

“อตีาบา้! ดสู ิหวัเราะเยาะฉนัอกีแลว้” เธอตะโกนดงัเกนิกวา่ทีต่ัง้ใจไว ้

ก็มันน่าโมโหมั้ยล่ะ ก่อนหน้านี้เท่าฟ้านั่งนิ่งมือจับพวงมาลัยแน่น สายตา 

จ้องบนถนน แต่พอหันมาเถียงกับเธอ เห็นหน้าเธอเข้าเท่านั้น เขาก็หัวเราะ 

พรืด...นี่ชื่อเธอยายตั้งให้จากหนังสือการ์ตูนสมัยเก่าที่ชื่อ ‘หนูจ๋า’ นะ ไม่ใช่ 

‘ขายหัวเราะ’!

“ผมไมไ่ดห้วัเราะเยาะ แตท่รงผมกบัใบหนา้คณุทำใหผ้มอารมณด์ขีึน้ 

น่ะ น่าดีใจมั้ยล่ะ”

“ดีใจตายละ” หญิงสาวประชดประชันขณะกอดอก ชูคอ ทำท่า 

เหมือนมั่นใจ ทั้งที่ภาพตัวเองในกระจกเมื่อเช้ากำลังตามมาหลอกหลอน

“เอาเปน็วา่ผมขอโทษนะ ทีห่งดุหงดิไปหนอ่ย สญัญาวา่จะไมม่อียา่งนี ้

อกีแลว้ เรารบีลงจากรถกนัเถอะ เดีย๋วผมจะพาเดนิไปดแูหลง่ขายผกัพืน้บา้น  

ชาวบ้านเก็บใส่กระจาดมาขายกันสดๆ เลย คุณเห็นแล้วต้องตกตะลึง”

นำ้เสยีงเทา่ฟา้คลา้ยๆ ผูใ้หญห่ลอกลอ่เดก็ไมม่ผีดิ แตห่นจูา๋กด็ใีจนะ 

ที่ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายได้บ้าง ข้อสำคัญ ความดีที่หน้ากับผมตลกๆ  

ของเธอในเช้านี้อาจเป็นอานิสงส์ให้เขาไม่ดุมากตอนอยู่ในครัวด้วยกัน...

หวังว่านะ

“เราจะเอาผักพื้นบ้านไปทำอะไรกันคะ” เธอตัดสินใจสงบศึกแล้ว 

ชวนเขาคุย

“เช้านี้ผมแค่จะพาคุณมาดู มารู้จักไว้ก่อน ถือเป็นการเรียนรู้นอก 

ห้องครัว ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรหรอก ชาวบ้านใจดี”

“อ้าว! แค่มาขอดู แม่ค้าไม่ด่าเอาเหรอ”

“บอกแล้วไงว่าไม่หรอกน่า ผมรับรองปลอดภัย อีกอย่าง ถ้าจะซื้อ

จริงเราต้องมาเช้ากว่านี้ สายๆ ผักบางอย่างก็หมด เอาเป็นว่าวันไหนจะซื้อ 

ผมต้องขอนัดคุณตีห้าครึ่ง เราจะได้มาถึงตลาดไม่เกินหกโมง”

“เอ่อ...ขอให้วันนั้นมาถึงช้าๆ นะคะ” หนูจ๋ารำพึงเบาๆ
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“ที่ไม่ซื้อวันนี้น่ะ มีอีกเหตุผลคือตามตารางที่ผมวางแผนการสอนไว้  

วันนี้เราจะทำแกงเผ็ดเป็ดย่างกัน ซึ่งยังไม่ต้องใช้ผักพื้นบ้านอะไร ผม 

ต้องการให้คุณได้เรียนรู้ไว้แค่นั้นเอง ที่สำคัญคือยังไงผมก็ต้องเข้าตลาด 

มาเอาเป็ดย่างร้านแป๊ะตี๋ที่โทร. สั่งไว้เมื่อวานอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงนะ วันนี้ 

เมนูง่ายๆ สอนแป๊บเดียวคุณก็ทำได้”

“ง่ายเหรอคะ! แกงเผ็ดเป็ดย่างเนี่ยนะ คุณแน่ใจเหรอว่าฉันจะทำได้ 

ฉันยังไม่เคยกินเลยด้วยซ้ำ” หญิงสาวโอดโอยเป็นชุด

“ได้สิ และคุณต้องทำให้อร่อยด้วย รู้บ้างมั้ยว่าเป็นเมนูเด็ดของร้าน

ตำรับไทยในสายตาคนต่างชาติเลยนะ โดยพื้นฐานน่ะฝรั่งชอบกินเป็ดย่าง 

กันอยู่แล้ว มาเจอแกงเผ็ดเป็ดย่างเข้าไป เขาถึงได้เอาไปเขียนลงคอลัมน์ 

ให้ร้านแม่คุณโด่งดังไง”

อันที่จริงเรื่องนี้หนูจ๋าเคยได้ยินมาบ้างแล้ว แต่เพราะสมัยนั้นเธอ 

เอาแต่เรียน ไม่เคยสนใจกิจการของแม่เลย อีกอย่างแกงเผ็ดเป็ดย่างใน 

สำรับอาหารที่บ้านเธอไม่เคยแตะ เพราะใจคิดว่ามันไม่น่าจะเข้ากันเลยกับ 

การเอาผลไม้ไปใส่ในแกง

“ไม่รู้แม่บรรจุเมนูสมัยใหม่นี่เข้าไปในร้านได้ไง ปกติเห็นเน้นแต่ 

อาหารออกแนวชาววัง โบราณๆ หน่อย”

“คุณไม่รู้อะไรซะแล้ว แกงเผ็ดเป็ดย่างเนี่ย ตามตำราบอกว่าเริ่มทำ 

มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแล้วนะ อาหารชาววังแท้ๆ เลย”

“จริงเหรอคะ” หนูจ๋าเริ่มนึกสนุก เธอไม่คิดเลยว่าอาหารไทยจะมี 

เรื่องราวน่าสนใจขนาดนี้

“ใช่สิ สมัยก่อนถึงขั้นปรากฏอยู่ในตำราอาหารในวังหลายสาย  

เป็ดย่างที่ใช้ถ้าจะให้ตรงตำราต้องเป็นเป็ดย่างแบบกวางตุ้งนะ”

เริ่มเรื่องมากอีกแล้ว...หนูจ๋าค่อนขอดอยู่ในใจ ไม่นึกเลยจริงๆ ว่า 

เรื่องกิน คนเราจะเรื่องเยอะกันได้ขนาดนี้ แต่ก็นะ ไม่งั้นการทำอาหารคง 

ไม่ถือเป็น ‘ศาสตร์’ อย่างหนึ่งหรอก
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“แล้วของแป๊ะตี๋นี่สูตรกวางตุ้งเหรอคะ”

“ใช่ เป็นร้านโปรดของปู่ทอง สนิทกับปู่มาก ปู่การันตีว่าสูตรกวางตุ้ง 

ขนานแท้ เจ้าของอพยพมาจากมณฑลกวางตุ้งโน่นเลย อีกอย่าง แม่คุณ 

ก็ใช้เป็ดย่างร้านนี้แหละ”

หญงิสาวไดแ้ตพ่ยกัหนา้รบัรู ้อดนกึไมไ่ดว้า่เธอเองเสยีอกี เปน็ลกูแท้ๆ   

แต่กลับรู้เรื่องราวร้านอาหารของแม่น้อยเหลือเกิน ดีที่แม่ตุ๊กตาสนิทสนม 

กับย่าน้อมของเท่าฟ้า หลายเรื่องจึงถูกถ่ายทอดมาถึงเธอในวันนี้จนได้

“เราไปกันเถอะ ผมมัวแต่ชวนคุณคุย เราต้องตรงไปทางโน้นก่อนที่

ตลาดจะวาย ไปดูผักพื้นบ้านด้วยกัน”

หนูจ๋าลงจากรถแล้วเดินเร็วๆ ตามร่างสูงสง่าไป เพิ่งสังเกตว่าเขา 

แต่งตัวผิดมนุษย์มนาแถวนี้ กางเกงสแล็กส์สุดเนี้ยบกับเสื้อเชิ้ตลายทาง 

นุ่งทับแถมคาดเข็มขัดเรียบร้อยอีก ดูๆ ไปเหมือนพวกทำงานในออฟฟิศ 

มาเดินตลาด ...เอ แต่จะว่าไปเธอก็ไม่ได้แปลกน้อยกว่าเขาหรอกนะ คง 

คล้ายคุณครูแก่ๆ ที่เข้าตลาดสดมาซื้อของเหมือนกัน หาความเป็นตัวของ 

ตัวเองไม่ได้เลย

เท่าฟ้าพาเธอมาเดินสำรวจพูดคุยกับชาวบ้านที่เอาผักพื้นบ้านหายาก 

มาขาย ต่างก็วางกระจาดแบกับดินไปตามทางเดินด้านข้างตลาด ดูเหมือน 

เขาสนิทกับทุกคนมาก ทักทายกันตลอดทาง คงจะมาบ่อย

“อุ๊ย! พ่อเท่า วันนี้พาสาวมาด้วย จะหาซื้อผักอะไรเป็นพิเศษรึเปล่า” 

แม่ค้าวัยกลางคนซึ่งมีกระจาดใหญ่ที่สุดในละแวกร้องทักอย่างสนิทสนม

“วันนี้คงไม่ซื้อนะป้า พาลูกศิษย์มารู้จักผักพื้นบ้านไว้บ้าง ขอผม 

ดูหน่อยว่ามีผักอะไรมา” ชายหนุ่มพยายามเน้นคำว่าลูกศิษย์ แต่อีกฝ่าย 

ดูไม่ใส่ใจ เอาแต่ยิ้มกริ่ม สังเกตเธอตาไม่กะพริบ

“เหลือไม่กี่อย่างแล้ว ลองดู ลองอธิบายกันเอาเองนะ ป้าไม่ถนัด”

หนูจ๋าขมวดคิ้วขณะมองผักในกระจาด ไม่มีอันไหนที่คุ้นตาเลย 

เท่าฟ้าคงเห็นหน้าฉงนของเธอ เขาจึงเริ่มอธิบายช้าๆ 
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“อนันีผ้กัแพวนะ บางทีก่เ็รยีกผกัไผ ่กลิน่จะฉนุนดินงึ ผมวา่คณุนา่จะ 

เคยเห็นมาบ้าง สมัยนี้นิยมกินกับอาหารรสจัดๆ แล้วก็แหนมเนืองของ 

เวียดนามที่กำลังฮิตน่ะ ถึงจะฉุนและรสเฝื่อนๆ แต่แคลเซียมเยอะมาก  

เป็นที่สองรองก็แต่เครือหมาน้อยเท่านั้น”

หนูจ๋าหลุดหัวเราะนิดหนึ่งกับชื่อผักชนิดหลัง ชายหนุ่มไม่สนใจ 

ยังคงอธิบายต่อ

“แล้วโน่น ยอดสะเดา คุณน่าจะรู้จักมาบ้างแล้ว มันขมก็จริง แต ่

กินกับน้ำปลาหวานแนมด้วยปลาดุกย่างอร่อยมาก วันหลังผมจะสอนให้ 

คุณทำ ส่วนนี่ ผักแส้ว”

“อะไรนะคะ” หญงิสาวถาม ดวงตาจอ้งมองยอดผกัสดออ่นๆ สเีขยีว 

ในกระจาดที่เท่าฟ้าชี้อยู่

“ผกัแสว้เนีย่ เอาไปยำกบัปลาทนูึง่ อรอ่ยทีส่ดุ สว่นนีก่ผ็กักดู ผกักดู 

นี่เป็นผักบอกสภาวะแวดล้อมได้รู้มั้ย ตรงไหนที่อากาศไม่ดี ดินไม่บริสุทธิ ์

มีสารเคมีเจือปน จะไม่ยอมขึ้นเลย ผักกูดเอาไปยำ หรือผัดน้ำมันหอย 

หรือแกงกะทิกับปลาย่างก็ได้ น่ากินเพราะเป็นผักปลอดสารพิษแน่นอน”

หนจูา๋เริม่รูส้กึสนกุกบัการเรยีนรู ้เธอเองจบเภสชัมากพ็อจะมคีวามรู้ 

พื้นฐานเรื่องพืชสมุนไพรบ้าง แต่ผักที่มีประโยชน์ของไทย เธอยังไม่เคย 

ศึกษา

“ขอบคุณนะครับป้า วันหลังผมถึงจะมาอุดหนุน ต้องรีบไปก่อน 

ละครับ” ชายหนุ่มบอกแม่ค้าขายผักอย่างสุภาพจนผิดหู ช่างแตกต่างจาก 

น้ำเสียงเวลาหันมาพูดกับเธอเหลือเกิน “ไปกันเถอะ ต้องเดินอีกพักนึง 

กว่าจะถึงร้านแป๊ะตี๋”

เขาคว้าข้อมือเธอออกเดิน แต่หนูจ๋ายังได้ยินเสียงแม่ค้าตะโกน 

ตามหลังมา

“แฟนสวยนะเนี่ย เป็นครูอยู่โรงเรียนไหนน้อ”

หญิงสาวรีบก้าวฉับๆ จากมา ความมั่นใจเริ่มหดหาย เธอพูดเบาๆ
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“ฉนัยนืรอคณุทีร่ถไดม้ัย้ ขีเ้กยีจไปทีร่า้นเปด็ยา่ง คอื...ฉนัเมือ่ยขานะ่” 

เธออ้างไปส่งๆ ขณะยกมือขึ้นแตะมวยผมตรงท้ายทอย

“ไม่ได้ เราต้องไปด้วยกัน ระหว่างทางผมจะชี้ให้คุณดูของสารพัด 

ในตลาด ซึ่งเชื่อเถอะว่าส่วนใหญ่คุณยังไม่รู้จัก ถ้าความรู้คุณน้อย เวลาสั่ง 

คนมาซื้อ คุณจะทำได้ยังไง ตามผมมา”

น้ำเสียงดุๆ พร้อมแววตาเคร่งขรึมทำเอาหนูจ๋าจำต้องเดินตามเขาไป  

ไม่อยากนึกเลยว่าวันนี้ในครัวจะเป็นวันอันเหนื่อยอ่อนขนาดไหน...แกงเผ็ด 

เป็ดย่าง!...แค่ได้ยินชื่อเมนูก็ขนหัวลุกแล้ว

ยังไม่รวมคุณครูจอมพิฆาตที่ดูจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนั่นอีก หวังว่า 

วันนี้เธอคงไม่ถูกฆ่าตายคาห้องครัวนะ



ไม่อยากเชื่อเลย ที่ซึ่งหนูจ๋าอาจโดนฆ่าตายกลับไม่ใช่ห้องครัว  
แต่เป็นหน้าร้านแป๊ะตี๋นี่เอง เมื่อเธอบังเอิญเจอพี่ชายจอมโหดเข้า ชัยพฤกษ์ 

ปรี่เข้ามาหา ทันทีที่เห็นเธอเดินเคียงคู่มากับเท่าฟ้าคู่ปรับเก่า

“หนูจ๋า นี่แกมาทำอะไรที่นี่เฮอะ แล้วทำไมมากับมัน”

มือใหญ่ของพี่ชายจอมใจร้อนคว้าหมับเข้าที่ข้อมือเธอแล้วกระชาก 

ร่างบอบบางออกห่างจากร่างสูงสง่าของเท่าฟ้า แค่นั้นยังไม่พอ ชัยพฤกษ์ 

ยังปรี่เข้าไปจะทำร้ายฝ่ายตรงข้ามจนหนูจ๋าต้องตะโกนลั่น

“อย่านะพี่พฤกษ์ ฟังจ๋าอธิบายก่อน”

“ไม่ฟังแล้วโว้ย นี่แกลืมไปแล้วเหรอว่าไม่ควรไปยุ่งกับคนบ้านโน้น  

แกอยากเจ็บใช่มั้ย” หนุ่มผิวขาวโกรธจนหน้าแดง หนูจ๋าชินเสียแล้วกับ 

ความเลือดร้อนของพี่ชาย เธอเร่งชี้แจงหวังให้ชัยพฤกษ์ได้สติ

“ยุ่งเยิ่งอะไรกันพี่ นี่พี่ไม่ได้กลับบ้านนานจนไม่รู้ว่าคุณเท่าฟ้าเค้ามา 

ช่วยสอนจ๋าทำอาหารนะ จ๋าอยากเปิดร้านตำรับไทยอีกครั้ง แล้วพี่ก็รู้ว่าจ๋า 

ไม่มีความรู้เรื่องอาหารเลย ยายจี๊ดขอร้องให้เขามาสอน”

๔
แกงเผ็ดเป็ดย่างกับกอดแรก
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หนูจ๋าพยายามอธิบายรวบรัดให้จบก่อนที่ชัยพฤกษ์จะเดือดดาลไป 

กว่าน้ี ท่าทางพ่ีชายจะคิดได้ เสียงบอกอ่อนลงเม่ือได้ยินคำว่า ‘ร้านตำรับไทย’

“งั้นก็แล้วไป แต่ทำไมแกต้องออกมาเดินควงกับมันในตลาดแบบนี้

ด้วย”

“ไปกันใหญ่แล้วพี่ จ๋าเนี่ยนะเดินควงกับเขา ถ้าพี่สังเกตดีๆ คงเห็น 

แล้วว่าเราเดินมาด้วยกันก็จริงแต่ห่างกันเป็นวา พี่คิดว่าจ๋าอยากหาเรื่อง 

ใส่ตัวรึไง ไม่เอาละ ไม่อยากเถียงกันตรงนี้ มีอะไรไปคุยกันที่บ้าน”

หนูจ๋าตัดบท เมื่อเห็นแล้วว่าชาวบ้านที่เดินไปเดินมาหน้าตลาดหันมา 

มองด้วยความสนใจ ยิ่งเห็นชายร่างสูงผิวสีน้ำผึ้งใบหน้าคมสันในชุดที่ดูด ี

กว่าคนทั่วไปกำลังจะถูกประทุษร้ายก็ยิ่งเข้ามามุงดูกันยกใหญ่

“ก็ได้ งั้นพี่กลับก่อน แล้วแกก็รีบกลับบ้านล่ะ” ชัยพฤกษ์บอกอย่าง 

จำยอมตามประสาพี่ชายที่รักน้องสาวยิ่งชีวิต แม้จะหวงแค่ไหนก็ไม่กล้า 

ขัดใจอยู่ดี

“ซือ้เปด็เสรจ็กก็ลบัแลว้พี ่ไมต่อ้งหว่งนา่” นอ้งสาวปลอบพีช่ายตวัโต 

ซึ่งแม้ไปขลุกอยู่ในสวนมะนาวเป็นเดือนก็ไม่ทำให้ผิวเขาคล้ำสักเท่าใด  

ครอบครัวเธอมีลักษณะเด่นคือสีผิวที่ออกขาว ผลพวงจากบรรพบุรุษ 

ส่วนใหญ่ล้วนผิวอ่อนใส ไม่เคยมีใครรับคู่ครองผิวเข้มเข้ามาผสมปะปน 

สักราย บอกได้เลยว่าความขาวอยู่ในสายเลือดกันทีเดียว

เมื่อพี่ชายผละจากไปหนูจ๋าก็ถอนใจโล่งอกแล้วเดินตามเท่าฟ้าเข้าไป 

ในรา้นแปะ๊ตี ๋อดแปลกใจไมไ่ดเ้มือ่เหน็ผูค้นพลกุพลา่นทัง้หนา้รา้นและภายใน  

กลิน่เปด็ยา่งหอมฉยุทำเอานำ้ลายสอ เพิง่รูว้า่ขา้วหนา้เปด็รา้นนีเ้ปดิแตเ่ชา้ตรู ่

มีลูกค้านั่งกินอยู่แล้วหลายโต๊ะ แป๊ะตี๋ยืนอยู่หน้าเขียงอันใหญ่เอ่ยทักทันที

“มารับเป็ดที่สั่งไว้ใช่มั้ยอาเท่า อั๊วให้เด็กเตรียมไว้รอแล้ว” ชายวัย 

กลางคนหน้าตี๋สมชื่อทักทายด้วยรอยยิ้มกว้างโชว์ฟันกระต่ายอันเป็น 

ลักษณะเฉพาะของเขา เสื้อยืดคอกลมสีขาวมอๆ ที่สวมอยู่เปียกชื้นด้วย 

เหงื่อ
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ลูกน้องแป๊ะตี๋รู้หน้าที่ หิ้วถุงเป็ดตัวโตมายื่นให้เท่าฟ้าพร้อมรับเงินไป 

อาแปะหน้าเขียงแม้วุ่นอยู่ยังอุตส่าห์ตะโกนตามหลังมา

“ทำแกงเผด็เสรจ็แลว้เอามาใหอ้ัว๊ชมิมัง่นะ หนุม่สาวชว่ยกนัทำ ระวงั 

จะออกหวานไปก็แล้วกัน” เจ้าของร้านปิดท้ายด้วยเสียงหัวเราะลั่น

“นีค่ณุปา่วประกาศไปทัว่เลยเหรอวา่สอนฉนัทำอาหารนะ่” เธอหนัไป 

ถามเสียงเขียว เท่าฟ้าเลิกคิ้ว ยักไหล่น้อยๆ ก่อนพูด

“ใครบอกล่ะ แป๊ะตี๋แกรู้ก็เพราะคุณนั่นแหละ ตะโกนอธิบายพี่ชาย 

ซะลั่นตลาดขนาดนั้น เฮ้อ พี่พฤกษ์นี่เคยใจร้อนยังไงก็ไม่เปลี่ยนเลยนะ  

ไม่รู้ตอนนั้นพี่สาวผมไปชอบพี่ชายคุณเข้าได้ยังไง แถมลงท้ายก็ต้องอกหัก

ไปตามระเบียบ” เขาพาออกนอกเรื่องย้อนไปถึงอดีต

“ถึงพี่ฉันใจร้อนแต่เขาก็เป็นคนดีย่ะ เวลาปกติพี่พฤกษ์น่ารักออก 

จะตาย ฉันว่าคุณก็น่าจะพอรู้ มีช่วงนึงคุณนั่นแหละที่ช่วยเป็นพ่อสื่อให้ 

พี่ดาวกับพี่พฤกษ์ ฉันจำได้”

“ก็จริง ตอนนั้นผมเห็นใจเพราะทั้งคู่โดนผู้ใหญ่กีดกันสุดชีวิตทั้งที่ 

รักกันมาก ก็เลยช่วยเท่าที่ช่วยได้ แล้วก็ต้องยอมรับว่าคิดผิด พี่ผมถูก 

หักอกยับเยิน” เขาทำหน้าเศร้าเหมือนอกหักเสียเอง

“ไมใ่ชส่กัหนอ่ย ฉนัวา่โชคชะตาพาไปตา่งหากละ่ คณุไมรู่ล้กึซึง้อยา่ง 

ฉนัหรอก พีพ่ฤกษก์เ็จบ็ปวดไมแ่พก้นั เขาไมไ่ดเ้ลวรา้ยอยา่งทีค่ณุกบัพีส่าว 

คิดหรอกนะ” 

หนูจ๋าปกป้องพี่ชาย อันที่จริงเธออยากแฉเบื้องลึกเบื้องหลังให้หมด 

เปลือก แต่ติดตรงสถานที่และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวย อีกอย่างเธอ 

ไม่อยากไปวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของชัยพฤกษ์ให้มากนัก แต่อย่างไรหนูจ๋า 

ก็มั่นใจว่าสักวันเท่าฟ้าต้องเข้าใจพี่ชายเธอ

“ความรกับางทกีว็ุน่วายนา่ปวดหวั ผมวา่เรารบีกลบัไปเรยีนทำอาหาร 

กันดีกว่า สนุกกว่าเยอะ” ชายหนุ่มตัดบทขณะเดินมาถึงรถ

นั่นสินะ หนูจ๋าต้องยอมรับว่าเธอใจจดใจจ่อกับการฝึกปรือ รู้สึก 
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สนุกมากขึ้นกับการทำอาหารซึ่งมีเทคนิควิธีการที่น่าสนใจไม่น้อย

เป็นเพราะเสน่ห์ของอาหารไทย ไม่ใช่เพราะครูที่สอนแน่ๆ เธอ 

มั่นใจ

 

“ใส่องุ่นเนี่ยนะ คุณแน่ใจเหรอ”
หนจูา๋สง่เสยีงลัน่ครวัเมือ่ครหูนุม่เริม่อธบิายสว่นผสมทีต่อ้งใชใ้นการ 

ปรุงแกงเผ็ดเป็ดย่าง แม้เคยเห็นแกงที่ปรุงเสร็จแล้วแวบหนึ่งว่าใส่ผลไม้ 

ลงไปด้วย แต่เธอไม่คิดเลยว่าจะมีองุ่นอยู่ในแกงเผ็ด

“ดูถูกกันเกินไปแล้ว รู้ไว้ด้วยว่าทุกสูตรที่มาสอนคุณ ไม่มีมั่ว ผม 

เป็นศิษย์มีครูนะ และย่าน้อมของผมก็เชี่ยวชาญอาหารไทยไม่มีใครเกิน  

ถ้าคุณไม่รู้ก็รู้ไว้เสียด้วยว่าท่านน่ะเคยเป็นแม่ครัวอยู่ในวังตอนสาวๆ ผม 

รับประกันว่าสิ่งที่สอนคุณคือตำรับอาหารไทยแท้ๆ ถึงได้บอกคุณตลอดว่า 

ถ้าจดได้ให้จด ผมจะไม่พูดและสอนซ้ำๆ มันน่าเบื่อ แล้วอีกอย่างก็มีเรื่อง

มากมายที่อยากสอน”

“ค่ะ”

พอเขาทำเสียงเข้ม เธอก็เริ่มสำนึก จะว่าไปเท่าฟ้าก็ค่อยๆ พิสูจน์ให้ 

เธอเห็นแล้วว่าเขาเชี่ยวชาญขนาดไหน โชคดีจริงๆ ที่เขายอมมาสอนเธอ  

คิดได้ดังนั้นแล้วลูกศิษย์สาวก็รีบทำตัวสงบเสงี่ยมทันที

“วันน้ีส่วนผสมเยอะมาก เพราะผมจะสอนคุณต้ังแต่การตำน้ำพริกแกง 

ด้วยตัวเอง ขอย้ำเลยว่าหากอยากให้ร้านคุณโดดเด่นต้องไม่ซื้อพริกแกง 

จากตลาดมาแกงให้ลูกค้า คุณต้องตำเอง ถ้าตำสดไม่ได้ทุกจานอย่างน้อย 

ก็ต้องตำแล้วเก็บไว้ในตู้เย็น ทำเครื่องหมายไว้ว่าเป็นน้ำพริกแกงชนิดไหน  

หากไม่อยากออกแรงเองคุณต้องหาลูกมือมาคอยตำและคุณเป็นคนบอก 

สตูรใหเ้ขา ยนืควบคมุนดินงึในระยะแรก” เขาแนะนำเสยีงขงึขงั กอ่นผายมอื 

ไปยังถ้วยใส่เครื่องปรุงสารพัดชนิด “คราวนี้ก็มาดู ฝั่งซ้ายมือของคุณ 

ทั้งหมดนี่คือเครื่องแกงที่ต้องใส่ลงไปตำด้วยกัน”
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หญิงสาวกวาดตาไปบนโต๊ะเตรียมอาหารฝั่งซ้ายแล้วแทบเป็นลม  

เมื่อเห็นว่าส่วนผสมเหล่านั้นเธอแทบไม่รู้จักชื่อเลย หนูจ๋ารีบคว้าสมุดคู่ใจ 

มาเตรียมจด มั่นใจว่าไม่สามารถจำได้หมดแน่ อีกอย่างถ้าวันต่อไปเธอ 

ทำแกงชนิดอื่น ก็คงใช้วัตถุดิบต่างกันไปอีก ต้องเกิดการสับสนแน่ๆ

ท่าทางครูหนุ่มจะพอใจ เขายิ้มน้อยๆ เมื่อเห็นสมุดในมือเธอ

“ดีมาก นั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำ เครื่องแกงของไทยเรายากแก่ 

การจดจำ โดยเฉพาะมือใหม่ คุณควรจดไว้ให้ละเอียดทุกครั้ง เวลาจะทำ 

แกงขายก็ค่อยเอาตำรามาเปิด ตำไปทีละอย่าง”

ไม่ได้ฟังผิดแน่ๆ น้ำเสียงของเท่าฟ้าปะปนไปด้วยความเห็นใจจน 

เธอต้องเงยหน้าขึ้นมอง เห็นสีหน้าเขาก็เป็นไปตามน้ำเสียงจริงๆ ด้วย

“ผมยอมรบันะ วา่ถา้ผมเปน็คณุกค็งหนกัใจมาก ยงัไงกอ็ยา่ทอ้ไปกอ่น  

ผมสัญญาว่าแรกๆ ที่เปิดร้านอีกครั้ง ผมจะมาช่วยคุณดูแลสักระยะ  

แต่คุณต้องรับปากว่าจะตั้งใจเรียนให้จบคอร์ส ไม่ท้อเสียก่อน”

“ฉันสัญญาค่ะ” หนูจ๋าตอบแบบไม่ต้องคิด ในเมื่อเขามีน้ำใจบอกว่า

จะมาช่วยในช่วงแรกซึ่งคงสาหัสสำหรับเธอ ทำไมเธอจะให้สัญญาไม่ได้ว่า 

จะตัง้ใจเรยีน เพราะอนัทีจ่รงินัน่เปน็สิง่ทีเ่ธอตอ้งทำอยูแ่ลว้ แคเ่ริม่วนัทีส่อง 

ก็เห็นหนทางขรุขระแสนยากลำบากข้างหน้า แต่อย่าหวังว่าเธอจะท้อ  

อย่างไรเสียร้านตำรับไทยก็ต้องเปิดรับลูกค้าอีกครั้งให้ได้ ไม่ว่าที่สุดแล้ว 

อาจใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่คิดไว้ก็ตาม

“นีอ่ะไรคะ” หญงิสาวถาม สายตาจดจอ้งไปยงัเครือ่งปรงุนำ้พรกิแกง 

ที่เป็นเม็ดรีๆ คล้ายข้าวสารบนโต๊ะ พยายามนึกชื่อมาพักหนึ่งแล้ว แต่ก็ 

นึกไม่ออก

“ยี่หร่า นี่คุณไม่รู้จักยี่หร่าเหรอเนี่ย”

น้ำเสียงเข้มๆ เริ่มกลับมา สีหน้าประหลาดใจของเท่าฟ้าทำเอาหนูจ๋า 

ต้องโวยออกไป

“คุณคิดว่ามีคนรุ่นใหม่กี่คนที่รู้จักยี่หร่า ดุซะตกใจเลย ยี่หร่านะ 
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ไม่ใช่กระเทียมหรืออะไรที่มันพื้นๆ ฉันจะได้รู้จักไปซะหมด”

ได้ผล เท่าฟ้าเสียงอ่อนลง แม้ใบหน้ายังเคร่งขรึมอยู่ก็ตาม

“คุณต้องจำไว้เลยว่าเจ้านี่ชื่อยี่หร่า ก่อนนำไปตำน้ำพริกแกงเราต้อง 

เอาไปคั่วให้หอมเสียก่อน เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆ กันทุกขั้นตอน จำไว้ว่า

ยี่หร่ามักใช้ร่วมกับลูกผักชีนี่เสมอ”

อะไรกนัเนีย่! ผกัชมีลีกูดว้ยเหรอ...หนจูา๋ตกตะลงึขณะมองตามนิว้ชี ้

ใหญ่ๆ ของครูหนุ่มที่แตะลงบนถ้วยลูกผักชีเม็ดกลมๆ สีอ่อนคล้าย 

เม็ดพริกไทย สาบานได้ว่านี่เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่เธอรู้จักเครื่องเทศ 

ชนิดนี้

“ตามสูตรดั้งเดิมมักนิยมใช้ลูกผักชีหนึ่งส่วนต่อยี่หร่าสองส่วน แต ่

ก็ต้องตามความชอบของแต่ละบ้านด้วย บางทีก็ปรับได้นะ” พอเห็นสีหน้า 

ตื่นเต้นปนมึนงงของลูกศิษย์ ชายหนุ่มก็ถอนใจยาว “ผมชักห่วงว่าเราจะไป 

กันรอดมั้ย อีกนานแค่ไหนคุณถึงจะทำอาหารไทยเก่ง”

ดูเหมือนครูหนุ่มจะท้อจริง สายตาเขาที่ทอดมองหนูจ๋าเหมือนเธอ 

เป็นคนน่าสงสารที่สุดในโลกนั้นทำเอาหญิงสาวฮึดสู้ บอกเขาเสียงดัง

“รอดแน่นอน ขออย่างเดียวคุณห้ามถอดใจ ช่วยสอนฉันไปจนจบ 

ฉันจะพยายามนะคะ ยากยังไงก็จะทำให้ได้” เธอยืนเผชิญหน้ากับเขา ส่ง 

คำอ้อนวอนจากหัวใจ

“ดีมาก หากคุณมุ่งมั่น ผมก็พลอยมั่นใจไปด้วย ถ้างั้นเราไปต่อ 

กันเลย จดเสร็จแล้วใช่มั้ย”

“ค่ะ”

“เริม่จากการคัว่ลกูผกัชกีบัยีห่รา่กอ่น พรอ้มแลว้คอ่ยตำนำ้พรกิแกง 

กัน”

หืดขึ้นคอ! คำนี้เหมาะที่สุดสำหรับบทเรียนวันนี้
แต่มันก็สำเร็จออกมาได้จริงๆ ด้วย ...หนูจ๋าทำแกงเผ็ดเป็ดย่าง 
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เปน็แลว้!... เธออยากตะโกนใหล้ัน่คุง้นำ้เจา้พระยาเมือ่เหน็แกงในหมอ้เดอืด 

ปุดๆ ส่งกลิ่นหอมฉุยพร้อมรับประทาน ไม่ได้คิดไปเองแน่ๆ กลิ่นนั้นช่าง 

เย้ายวนชวนกินเสียเหลือเกิน

“ฉันทำได้ด้วย ไม่อยากเชื่อเลย”

ลูกศิษย์สาวรำพึงกับหม้อเคลือบบนเตา เป็ดย่างตัวเดียวทำแกงได้ 

เปน็หมอ้ เธอลองคำนวณดคูรา่วๆ ถา้ตกัขายคงไดห้ลายชาม แบบนีก้ไ็มน่า่จะ 

ขาดทนุ มนิา่ละ่ แมตุ่ก๊ตาของเธอถงึไดห้ลงใหลการทำรา้นอาหาร แมจ้ะบน่วา่ 

เหนื่อย แต่การได้ทำในสิ่งที่รักแถมกิจการก็อยู่ได้แบบสบายๆ แม่จึงติดใจ

นักหนาและทำต่อเนื่องมานับสิบปี

“อย่าเพิ่งดีใจไป การเรียนของเรายังไม่เสร็จแค่นี้”

ชายหนุ่มเดินไปเปิดตู้เก็บจานชามในครัว เขาหยิบภาชนะที่ทั้งสีและ

รูปร่างสุดแสนธรรมดาขึ้นมาพินิจพิเคราะห์ ก่อนบอก 

“คุณช่วยพาผมไปดูจานชามที่ครัวของร้านตำรับไทยหน่อยได้มั้ย  

ผมตั้งใจว่าจะค่อยๆ สอนวิธีการจัดจานไปด้วยเลย ต้องใส่ใจไม่แพ้รสชาต ิ

อาหารนะ ผมให้ความสำคัญเรื่องรูปลักษณ์เป็นอันดับต้นๆ ด้วยซ้ำ”

แหงละสิ! ถ้าไม่ให้ความสำคัญกับความสวยความงามเขาก็คงไม่ไป

คว้าดารามาเป็นแฟนหรอก สาวน้อยหน้าตาธรรมดาอย่างเธอก็เลยโดนดุ 

เอาๆ แบบไม่มีถนอมน้ำใจ กว่าจะแกงเสร็จหูแทบชา

“แต่ฉันให้ความสำคัญกับรสชาติมากกว่านะ ต่อให้สวยยังไงถ้ากิน 

ไม่อร่อยก็ไม่มีใครมาอุดหนุนหรอก สวยแต่รูป ใช้ได้ซะที่ไหน” หนูจ๋า 

อดแขวะไม่ได้

“ถูกของคุณ เอาเป็นว่าเราเน้นทั้งสองอย่างให้ควบคู่กันไปจะดีที่สุด 

เอาละ คณุเชด็เหงือ่บนหนา้ผากใหห้มดแลว้เราออกไปหาจานชามทีร่า้นกนั”  

ดวงตาคมของคนออกคำสั่งสำรวจใบหน้าเธออย่างใส่ใจจนหญิงสาว 

หน้าร้อนผ่าว

“ทำไมต้องให้เช็ดเหงื่อด้วย” เธอหาเรื่องมาถามแก้เขินจนได้
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“ก็เผื่อต้องเจอยายคุณไง ผมไม่อยากให้คุณยายส้มจี๊ดเข้าใจว่าเอา 

หลานสาวมาทรมาน ท่านยิ่งทั้งห่วงทั้งหวงคุณซะขนาดนั้น อีกอย่างคุณ 

ควรจำไว้ด้วยว่าแม่ครัวไม่จำเป็นต้องโทรม หน้ามันย่อง ท่องไว้เลยว่า 

ทั้งอาหารและคนทำต้องสวยพอกัน”

เอ่อ...ตำราที่ไหนเนี่ย ทำไมละเอียดลออปานนี้ หนูจ๋าค่อนขอดขณะ 

รับทิชชูจากเท่าฟ้ามาซับใบหน้า เขายืนจ้องจนเธอทำอะไรไม่ถูก จึงเช็ดไป 

ส่งๆ แล้วรีบเดินนำออกมาจากครัว

“ฉันมีกุญแจอยู่กับตัว เราไปที่ร้านกันเลยดีกว่า นี่ก็เที่ยงแล้ว เลย 

เวลาสอนนานๆ ฉันเกรงใจ”

ชายหนุ่มไม่ตอบคำ เขาเดินตามหลังเธอมาเงียบๆ จนถึงเรือนไม ้

ชั้นเดียวติดชายน้ำ มีระเบียงกว้างให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหาร โต๊ะเก้าอี้ 

ซึ่งเคยเรียงเต็มพื้นที่ถูกเก็บไปวางรวมกันตรงมุมมีผ้าพลาสติกคลุมไว้ 

เห็นแล้วหนูจ๋าก็ใจหาย ยังไม่อยากเชื่อว่าแม่ได้จากไปแล้ว นี่เป็นเหตุผล 

ที่เธอไม่ยอมเฉียดมาที่นี่เลย เช่นเดียวกับทุกคนในเรือนดอกรักซึ่งไม่อาจ 

ทำใจกบัการจากไปอยา่งกะทนัหนัของพอ่และแม ่มเีพยีงเสงีย่มซึง่รบัหนา้ที่

พาเดก็เขา้มาทำความสะอาดใหเ้ปน็พกัๆ รา้นตำรบัไทยจงึยงัดสูะอาดสะอา้น 

ไม่รกร้างจนน่ากลัว

 

บานประตูหน้าร้านถูกผลักเข้าไป เสียงกระดิ่งที่แขวนไว้ดังกรุ๋งกริ๋ง  
สองหนุม่สาวกา้วเขา้สูต่วัรา้นซึง่พืน้ทีส่ว่นใหญใ่ชเ้ปน็ครวั ลกูคา้เกอืบทกุราย 

มกัเลอืกนัง่รบัประทานอาหารทา่มกลางบรรยากาศโลง่ๆ ตรงระเบยีงรมินำ้ 

มากกว่า ในร้านจึงมีเพียงเคาน์เตอร์คิดเงิน ห้องครัว และโต๊ะอาหารเพียง 

ไม่กี่โต๊ะเท่านั้น เผื่อไว้สำหรับรายที่อยากชมวิวสวน ซึ่งก็น้อยมาก

ทันทีที่หนูจ๋าเปิดประตูห้องครัว ชายหนุ่มก็ถึงกับอุทาน

“โอ้โฮ นี่ครัวทันสมัยขนาดนี้เลยเหรอ ดูดีมากเลยนะ” เขากวาดตา 

ไปทั่วห้องปรุงอาหารกว้างใหญ่ ตกแต่งแบบครัวสมัยใหม่เต็มรูปแบบ
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“ใช่ค่ะ แม่เพิ่งลงทุนทำใหม่ไม่นานนี้เอง หลังจากใช้ครัวเดิมมาเป็น 

สิบปีแม่ก็คิดว่าอยากได้ครัวแบบที่ทันสมัยหน่อย จะได้คล่องตัวด้วย  

เคาน์เตอร์พวกนี้พ่อเป็นคนออกแบบสั่งทำ บางส่วนท่านก็ลงมือเองด้วยซ้ำ 

พ่อฉันเก่งงานช่างมาก ร้านก็เลยดูเนี้ยบ ตกแต่งแบบไทยแท้ทั้งในร้านและ 

บริเวณระเบียง พ่อคุมงานเองเลยนะ ส่วนในครัวก็แอบทันสมัยนิดนึง 

เป็นอาณาจักรของแม่ก็ว่าได้ แม่อยู่ในนี้ทั้งวัน พ่อก็อยากให้สะดวกสบาย 

ดูเคาน์เตอร์ตรงกลางสิคะ หรูหราใช่ย่อย ตู้ใส่ของนี่มีชั้น มีตะแกรงแบ่ง 

ชนิดเครื่องครัวอย่างดีเลย”

หญิงสาวอธิบายแจ้วๆ มือก็เปิดตู้อวดภายใน เท่าฟ้าอมยิ้มเมื่อเห็น 

เธอทำตวัเหมอืนไกดน์ำชมรา้นของมารดาอยา่งเพลดิเพลนิ ความภาคภมูใิจ 

ฉายชัดในดวงตา อีกครู่หนูจ๋าก็เดินไปเปิดตู้เหนือศีรษะ สำรวจจานชาม 

หลากหลายรูปแบบวางเรียงเป็นระเบียบ

“คุณเลือกเอาตามสบายเลยค่ะ อยากใช้แบบไหนเราก็ขนเอาไปไว้ที่

ครัวใต้ถุนเรือนเลยก็ดี จะได้ไม่ต้องเดินมาที่นี่บ่อยๆ อันที่จริงถ้าไม่จำเป็น 

ฉันก็ไม่อยากมานักหรอก โดยเฉพาะช่วงนี้ ฉัน...ยังทำใจไม่ค่อยได้” 

เสียงเธอแผ่วลง

“ไม่เอาน่า เรื่องผ่านไปแล้ว อย่าเก็บมาทำร้ายตัวเอง ผมเชื่อว่า 

คุณพ่อคุณแม่ของคุณไม่อยากเห็นลูกสาวเศร้าสร้อยตลอดไปหรอกนะ  

เชื่อผมเถอะ” เขาปลอบ มือใหญ่ทำท่าจะแตะลงบนบ่าเธอ แต่ก็ต้องชัก 

กลับมา

“คงใช้เวลาอีกพักใหญ่ค่ะ มันกะทันหันมากสำหรับฉัน” น้ำเสียง 

ท้ายประโยคสั่นเครือ

“เอาละ เดี๋ยวผมจัดการเลือกจานชามเอง”

เท่าฟ้าตัดบทก่อนลองรื้อตู้เหนือศีรษะพบจานชามสวยๆ ซึ่งล้วน 

มเีอกลกัษณ ์ทัง้ถว้ยเบญจรงคส์สีนัสดสวยลวดลายวจิติร ทัง้ถว้ยลายคราม 

รปูทรงงดงาม ภาชนะบางชิน้กเ็ปน็แบบสมยัใหม ่เกไ๋มซ่ำ้ใคร เขาเลอืกเพลนิ 
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จนไดม้าเกอืบสบิใบ แลว้จงึหนัไปเหน็ลกูศษิยส์าวยนืเหมอ่มองผา่นหนา้ตา่ง 

ห้องครัวไปยังคุ้งน้ำ เท่าฟ้าตรงเข้าไปหา ยังไม่ทันถึงตัวดีเธอก็หันกลับมา 

ถามพร้อมส่งยิ้มจางๆ

“เลือกเสร็จแล้วเหรอคะ”

“ถ้าไม่เกรงใจจะเอาเยอะกว่านั้นอีก”

ชายหนุ่มชี้ไปยังกองจานชามที่เลือกไว้ กำลังจะเล่าว่าเลือกอะไร 

มาบ้างเสียงดังลั่นก็ขัดจังหวะเสียก่อน

“กรี๊ดดด! ช่วยด้วย”

ไม่รู้จิ้งจกตัวน้อยโผล่มาจากไหน มันวิ่งฉิวผ่านนิ้วเรียวของหนูจ๋า 

บนเคาน์เตอร์ หญิงสาวสะบัดมืออย่างแรงจนมันกระเด็นตกพื้น คราวนี้ 

เธอกซ็อยเทา้ถี่ๆ  กลวัมนัไตข่ึน้มาบนขา คงเพราะความตระหนกทำใหไ้มรู่ต้วั 

เลยว่าเผลอโผเข้าหาเท่าฟ้า กอดแขนเขาไว้แน่น 

“กลัวอะไรกับจิ้งจกนะ คุณนี่” เขาทำเสียงดุจนเธอได้สติ รีบปล่อย 

แขนแขง็แกรง่ใหเ้ปน็อสิระ กอ่นผละออกจากรา่งใหญ ่พรอ้มรกัษาระยะหา่ง 

ไว้ 

เทา่ฟา้อดคดิเปรยีบเทยีบไมไ่ด.้..คนืนัน้เขาแปลกใจมากเมือ่ดวงยหิวา 

ซึ่งเบียดร่างเปลือยเปล่าของเธอเข้ากับร่างเขาถามขึ้นมาอย่างมีจริต

‘เท่าว่าหวาควรกลัวอะไรดี เป็นดาราต้องมีกลัวอะไรจัดๆ สักอย่าง 

ถึงจะดูน่าสนใจ ช่วยหวาคิดหน่อย พรุ่งนี้ตอนให้สัมภาษณ์ออกทีวีหวา 

จะไดต้อบเนยีนๆ ไมส่ะดดุ’ คำถามนัน้ทำเอาชายหนุม่อึง้ไปพกัหนึง่ มอืใหญ่ 

ลูบไล้สะโพกกลมกลึงของเธอเล่นอย่างหลงใหล ก่อนบอก

‘ทำไมต้องโกหกคนดูด้วย อันที่จริงผมก็เคยสงสัยนะว่าทำไมพวก 

ดาราสาวต้องกลัวนั่นกลัวนี่แปลกๆ นี่แสดงว่าที่กลัวจริงก็มี กลัวแบบเฟก 

ก็มีเหรอเนี่ย’ 

เขาหัวเราะในลำคอ ณ ตอนนั้นแฟนสาวทำอะไรก็น่าเอ็นดูไปหมด 

ช่วงความรักกำลังผลิบาน มันทำให้คนตาบอดสนิทได้อย่างไม่น่าเชื่อ
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‘เท่าไม่รู้อะไร การกลัวสิ่งที่ดูงี่เง่าไร้เหตุผลบางครั้งก็ดูน่ารักนะ หวา 

เคยได้ยินบางคนกลัวแตงโม กลัวไก่ อะไรแบบเนี้ย น่ารักดีออก’

ลึกๆ แล้วเท่าฟ้าไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไรนัก...น่ารักตรงไหนกับ 

การกลัวจนผิดปกติ แถมพอรู้ว่าบางคนก็กลัวจริง บางคนอย่างดวงยิหวา 

ก็หลอก ถึงขั้นมาให้คนอื่นช่วยคิด ก็ยิ่งเริ่มรู้สึกว่าไร้สาระ แต่คืนนั้นเขายัง 

อุตส่าห์แสร้งใส่ใจ ช่วยเธอคิดจนได้ว่าควรกลัวมะละกอสุก

แต่สำหรับหนูจ๋าในตอนนี้คงไม่ใช่แล้ว สีหน้าและแววตาเธอไม่ได้ 

กลวัแบบหลอกๆ เธอขวญัหายจรงิๆ กบัเหตกุารณเ์มือ่ครู ่และกำลงัอธบิาย 

เหตุผล ปากคอสั่น

“มันเป็นสัตว์ที่ฉันทั้งเกลียดทั้งขยะแขยง คุณไม่เข้าใจหรอก” เธอ 

ทำคอย่น สองมือสะบัดรัวๆ ราวกับจิ้งจกเจ้าปัญหายังเกาะอยู่

เท่าฟ้าหัวเราะเบาๆ ด้วยความเอ็นดู 

“คุณบอกมาซิว่าจิ้งจกน่ากลัวตรงไหน ตัวก็เล็กนิดเดียว กัดก็ไม่กัด 

ด้วย” ไม่รู้ทำไมเขาถึงสนุกนักกับการต่อคำกับหญิงสาวคนนี้

“แตม่นัสลดัหางได”้ หนจูา๋เถยีงลัน่ “ตอนเดก็ๆ มนัเคยไตม่อืฉนัแบบ 

ตะกี้นี้แหละ แล้วพอฉันสะบัดมือแรงๆ มันก็ตกแอ้กลงบนพื้น หางขาด 

อีกต่างหาก แถมหางที่ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้ายังดิ้นกระแด่วๆ ด้วยนะ ในขณะที ่

ตัวมันเผ่นหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ คุณไม่เข้าใจหรอกว่าท่อนหางผีสิงนั่น 

น่าเกลียดน่ากลัวขนาดไหน อี๊”

หนูจ๋าพยายามที่สุดที่จะชี้แจงให้ชายหนุ่มเข้าใจว่าเธอไม่ได้กลัวแบบ 
ไรส้าระ เธอเลา่ถงึอดตีซึง่เปน็เหตใุหก้ลวัจิง้จกจนขึน้สมองดว้ยนำ้เสยีงจรงิจงั 

จนจบ ยังรู้สึกเสียหน้าไม่น้อยที่ทำตัวเป็นคนขี้กลัวต่อหน้าครูหนุ่ม ทั้งที ่

ตั้งใจไว้ว่าต้องให้เขาเห็นเฉพาะด้านที่เธอเก่งกล้า ก๋ากั่น แต่เพราะจิ้งจก 

เจ้ากรรมตัวนั้นแท้ๆ ที่ทำพิษ เธอจึงเผลอแสดงความกลัวสุดชีวิต แถมยัง 

เข้าไปเกาะต้นแขนเขาไว้เฉยเลย ช่วยไม่ได้นี่นา คนมันลืมตัว ถึงตอนนี้เธอ 
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ก็ยังเห็นภาพติดตาสมัยเด็กอย่างแจ่มชัดเหลือเชื่อ ขนแขนที่ตั้งชันยังไม่มี 

ทีท่าจะลู่ลงง่ายๆ 

เทา่ฟา้ขยบัมายนืเผชญิหนา้ในระยะประชดิ แววตาเขาปะปนระหวา่ง 

ความขบขันกับความเอ็นดู ซึ่งดูเหมือนอย่างหลังจะมากกว่าจนหญิงสาว 

เริ่มใจสั่น แล้วจู่ๆ เขาก็คว้าร่างบอบบางของเธอเข้าสู่อ้อมกอด แขน 

แข็งแกร่งที่โอบกระชับรอบเอวนั้นราวกับปราการช่วยสร้างความปลอดภัย  

มืออีกข้างหนึ่งลูบศีรษะอย่างนุ่มนวลเหมือนจะบอกว่าเขาเข้าใจว่าเธอ 

ขวัญเสียขนาดไหน ความอบอุ่นอ่อนโยนนั้นทำเอาหญิงสาวไม่คิดผลักไส  

แต่กลับเผลอไผลคิดว่าเป็นอ้อมกอดของพ่อถนอม...อ้อมกอดที่เธอใฝ่หา 

มาตลอดตั้งแต่ท่านจากไป 

“ทำอะไรกันน่ะ นั่นแกกอดน้องฉันเหรอไอ้เท่า” เสียงตวาดลั่นขึ้น  

ร่างสูงใหญ่ของชัยพฤกษ์ตรงปรี่เข้าไปหาเท่าฟ้า ผลักไหล่อีกฝ่ายจนเซ 

“อย่านะพี่พฤกษ์ คุณเท่าฟ้าไม่ได้จะทำอะไรจ๋าสักหน่อย เราแค่... 

มาเอาจานชามน่ะ” หนูจ๋าพยายามไม่พูดคำว่า ‘กอด’ ออกมา ทั้งที่สิ่งนั้น 

เกิดขึ้นจริง เธอยอมให้เขากอดได้อย่างไร ช่างน่าอายนัก

“มาเอาของแล้วทำไมแกต้องไปเกาะแขนมัน แถมยังยอมให้มันกอด 

ด้วย”

“เปลา่นะ ไมม่อีะไรขนาดนัน้หรอก พีค่ดิไปเองทัง้นัน้ จา๋แคก่ลวัจิง้จก

กเ็ลยเผลอไปเกาะแขนเขาเอง แลว้เขากไ็มไ่ดต้ัง้ใจกอดจา๋จรงิๆ จะ้ ไมเ่อาละ 

พี่พฤกษ์กลับไปบ้านก่อนเถอะ เดี๋ยวสักพักจ๋าจะขึ้นเรือนไปกินข้าวด้วย  

จา๋ทำแกงเผด็เปด็ยา่งดว้ยนะวนันี”้ หญงิสาวเบีย่งเบนประเดน็พรอ้มปะเหลาะ 

พี่ชาย รั้งแขนดึงตัวเขาให้ห่างจากเท่าฟ้าที่ดูจะงงๆ กับการหวงน้องสาว 

จนเกินเหตุของชัยพฤกษ์

“อย่าให้พี่รู้นะ ว่าแกริอ่านไปเข้าข้างมัน แก้ตัวให้มัน แล้วก็จำไว้ด้วย 

ว่าประวัติศาสตร์ต้องไม่ซ้ำรอย คราวนี้แกอาจเป็นฝ่ายเจ็บก็ได้ และพี่ 

จะไม่ยอมให้มันเป็นอย่างงั้น” พูดจบชัยพฤกษ์ก็เดินกระแทกเท้าจากไป
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คำพูดแฝงความห่วงใยนั้นทำให้หนูจ๋าเข้าใจพี่ชายมากขึ้น และเริ่ม 

เข้าใจยายส้มจี๊ด ซึ่งแม้อนุญาตให้เธอเรียนทำอาหารกับเท่าฟ้า แต่ก็ยัง 

หวาดระแวง คอยกันท่าไว้เสมอ นั่นเพราะทุกคนในเรือนดอกรัก ‘กลัว’ 

ในสิ่งที่จะตามมา หากเธอและเท่าฟ้าเกิดรักชอบกัน...เรื่องที่ยายส้มจี๊ดเคย

เล่าให้ฟังนั้นหญิงสาวยังจดจำได้ดี

‘แกคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วแหละ แต่วันนี้ยายต้องขอย้ำ ก่อนจะ 

เริ่มเรียนทำอาหารกับเท่าฟ้า’

น้ำเสียงผู้เป็นยายดูจริงจังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สองยายหลาน 

อยู่ตามลำพังในศาลาท่าน้ำ มีสายลมเอื่อยๆ พัดผ่านพอให้คลายร้อน

‘ยายเสีย่งมากทีเ่ปน็ฝา่ยไปขอรอ้งใหเ้ขามาสอนแก แตย่ายหมดหนทาง 

แล้ว ตัวเองก็ดันทำอาหารไม่เป็น น่าเจ็บใจนัก ตาสายที่ทำกับข้าวเก่งก็มา 

ดว่นจากไปเปน็ยีส่บิปแีลว้ พดูถงึตาขึน้มา ยายกอ็ยากเลา่ใหแ้กฟงัไวบ้า้งนะ 

เรือ่งวุน่ๆ สมยันัน้นะ่’ ยายสม้จีด๊สดูหายใจเหมอืนตดัสนิใจแลว้วา่รายละเอยีด 

ทั้งหมดควรถูกถ่ายทอดให้เธอรับรู้เสียที 

‘พอ่ของยายชอบเลน่การพนนั มเีงนิเทา่ไหรก่เ็ลน่จนหมดตวั ในทีส่ดุ 

ก็ไปยืมเงินพ่อตาสายมาก้อนใหญ่ กะว่าจะเอาไปแก้มือ แต่ก็หมดไปอีก  

เรือนดอกรักเกือบจะตกไปเป็นของเจ้าหนี้ แม่ของยายเสียใจมาก ท่านรัก 

เรือนหลังนี้ ชื่อเรือนท่านก็ตั้งเอง ยายเห็นแม่ร้องไห้ทุกวันก็สงสาร ในที่สุด 

ตัดสินใจบอกแม่ว่าถ้าจำเป็น ยายยอมแต่งงานกับตาสายโดยมีข้อแม้ต้อง 

ไม่ยึดเรือนดอกรัก เพื่อให้เราได้อยู่กันในเรือนนี้ต่อไป แต่งงานแล้วก็จะขอ 

อยู่ในเรือนดอกรักกับพ่อแม่ ทั้งที่ตอนนั้นยายรักอยู่กับปู่ทองของเท่าฟ้า  

แต่จำต้องแต่งงานล้างหนี้ แกคงนึกออกนะว่าปู่ทองเขาจะเสียใจแค่ไหน  

แถมแต่งงานเสร็จยายก็ยังอยู่เรือนติดกันเหมือนเดิม ปู่ทองอกหักเสียใจ 

จนแทบบ้า หนีไปอยู่กรุงเทพฯ พักใหญ่ กินเหล้าสำมะเลเทเมาจนพ่อแม่ 

เขาต้องเอาตัวกลับมา แล้วบังคับให้แต่งงานกับสาวสวยกิริยาเรียบร้อย 

แถมทำกับข้าวเก่งเพราะเติบโตมาในวัง ก็คือย่าน้อมของเท่าฟ้าไงล่ะ’



62   ร ส ลํ้ า ตํ า รั บ รั ก

‘ก็เลยต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองไป ทั้งที่ใจยังรักกัน’ หนูจ๋าสรุป

‘ใช่ ยายยอมรับว่าแรกๆ ทำใจไม่ได้เลย แต่ความดีของตาสายก ็

ชนะใจยายมาเรื่อยๆ ที่สุดก็ยอมรับความจริงกันไป แต่ทีนี้เรื่องมันไม่จบ 

เพราะเกดิเรือ่งทีรุ่น่หลานอกี กเ็จา้พฤกษก์บัหนนูบัดาว อยา่งทีแ่กรูน้ัน่แหละ 

คูน่ัน้กฝ็า่ยโนน้อกีแลว้ทีอ่กหกั ถกูทำรา้ยจติใจ พอเปน็แบบนีย้ายชกัระแวง 

ว่าหากมีคู่ที่สาม คราวนี้ฝ่ายเราซะละมังที่ต้องอกหักบ้าง และยายไม่อยาก 

ให้แกต้องเจ็บปวดนะหนูจ๋า ยายถึงได้เอาแกมานั่งคุยให้รู้เรื่องก่อนที่จะ 

เรียนทำอาหารกับเท่าฟ้า แกต้องระวังตัวที่สุดรู้มั้ย’

‘โธ่ ยายก็ เห็นจ๋าเป็นคนไวไฟไปได้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกค่ะ แค่ 

มาสอนทำอาหาร เดี๋ยวพอจ๋าทำเป็นก็จบแล้ว จ๋าสัญญาจะเรียนรู้ให้เร็วๆ  

เพือ่จะไดไ้มต่อ้งเจอกนันานนะคะยาย อยา่หว่งไปเลย’ เธอใหค้ำมัน่ ซุกหนา้ 

ลงกับอกยายอย่างที่ชอบทำมาตั้งแต่เด็ก

‘ไดย้นิแกรบัปากแบบนีก้ค็อ่ยสบายใจหนอ่ย ยายไดข้า่วมาวา่ทางโนน้ 

กห็ลอ่เหลาใชย่อ่ย เทา่ฟา้จากทีน่ีไ่ปเปน็สบิป ีเรยีนมธัยมทีก่รุงเทพฯ จนจบ 

ปรญิญาตร ีแลว้ยงัไปตอ่โทเมอืงนอกอกี ระยะหลงัเลยแทบไมเ่คยเหน็หนา้ 

แต่ยายได้ข่าวมาว่าย่ิงโตย่ิงหล่อนะ อีพวกคนใช้มันแอบเห็นแล้วมาเล่าให้ฟัง’

‘จ๋าไม่ชอบใครตรงที่เขาหล่อหรอกจ้ะยาย จ๋าโตแล้ว มีความคิดและ 

ก็เข้าใจอะไรพอสมควร ยายอย่าห่วงไปเลยนะคะ’ หญิงสาวเงยหน้าขึ้น 

สบตาผู้เป็นยายอย่างมุ่งมั่น

‘คอ่ยยงัชัว่หนอ่ย แบบนีก้เ็ริม่เรยีนกนัไดเ้ลยสนิะ เทา่ฟา้ดูจะตัง้ใจมาก  

พอยายขอร้องไป เขาก็เริ่มดำเนินการเลย วางแผนหมดว่าจะสอนอะไรบ้าง 

เห็นว่าจะฝากรายการที่ต้องซื้อแต่ละวันมากับนังเหงี่ยม ยายจะจัดการ 

ให้เด็กๆ มันไปซื้อส่วนผสมเครื่องปรุงตามสั่งที่ตลาด เตรียมไว้ให้ทุกเช้า  

แกก็แค่เรียนรู้วิธีการปรุง แกต้องทำให้ได้นะหนูจ๋า เพื่อร้านตำรับไทยของ 

แม่แก’

แค่พูดถึงแม่ น้ำตาของยายส้มจี๊ดก็คลอ หนูจ๋ากอดเอวผู้เป็นยาย 
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ไว้แน่น

‘จ๋าสัญญาจะทำให้ดีที่สุด เพื่อร้านของแม่ เพื่อยายด้วยนะจ๊ะ’

และเธอก็ทำตามสัญญาท่ีให้ไว้กับยายอย่างเคร่งครัด เพียงสองวันแรก 

หนูจ๋าก็ได้รับวิทยายุทธ์มากมายจากเท่าฟ้า... มากจนเธอทึ่งเลยทีเดียว

“นีค่ณุจะยนืเหมอ่อกีนานมัย้หนจูา๋ ผมบอกวา่ไปกนัไดแ้ลว้ ถว้ยชาม 

นี่หนักจะแย่ กลับกันเถอะ” เสียงครูหนุ่มดังลั่นดึงหนูจ๋ามาสู่ปัจจุบัน ในมือ 

เขามีตะกร้าหวายซึ่งเต็มไปด้วยจานชามใบสวย

“ไปค่ะ ป่านนี้ยายส้มจี๊ดชะเง้อรอแล้วละ”

หญิงสาวล็อกประตูร้านไว้อย่างดีแล้วเดินนำมุ่งตรงสู่เรือนดอกรัก  

พยายามไมห่นัไปมองรา่งสงูสงา่ทีห่ิว้ตะกรา้เดนิตามมา ถา้อยากใหย้ายสม้จีด๊ 

สบายใจเธอต้องไม่สนใจรูปลักษณ์ของเขา ทั้งใบหน้าคมสันและรูปร่าง 

อันแข็งแกร่งสมชายชาตรี ต้องอยู่ห่างๆ เข้าไว้ ไม่อยากโดนกระแส 

บางอย่างดึงดูดเหมือนเมื่อสักครู่ แรงประหลาดนั้นมหาศาลเหลือเชื่อ  

ช่างน่ากลัวจริงๆ แต่แล้วชายหนุ่มก็ทำสิ่งที่น่ากลัวกว่าด้วยการตะโกน 

ตามหลังเธอ เสียงทุ้มนั้นดังชัดเจน

“ทีค่ณุบอกพีพ่ฤกษไ์ปวา่ผมไมไ่ดต้ัง้ใจกอดคณุนะ่ อนัทีจ่รงิผมอยาก 

บอกคุณว่า...” หญิงสาวแทบกลั้นหายใจรอคำพูดต่อไปของเขา

“ผมตั้งใจนะ”


