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คำนำนักเขียน

ผลงานสว่นใหญข่องนามปากกามลินัมกัออกแนวหวานอมขม 
มีฉากเรียกน้ำตาแทบทุกเรื่อง บางเรื่องเขียนเองร้องไห้เอง กว่าจะพิมพ์ถึง 
คำว่าอวสานเล่นเอาตาปูดตาบวมอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ กระท่ังน้องๆ นักอ่าน 
จากเว็บเด็กดีเคยคอมเมนต์แซวว่า ผู้เขียนเป็นเจ้าแม่นิยายหมวดรักเศร้าๆ

เจ้าสาวสิบเจ็ด แตกต่างจากผลงานเรื่องอื่นๆ ของผู้เขียน นางเอก 
กำพรา้อาภพักจ็รงิอยู ่แตเ่ธอมอีงครกัษพ์ทิกัษน์างเอกรวมตวักนัปกปอ้งเปน็ 
โขยง ใครเห็นใครก็เอ็นดูโดยเฉพาะเศรษฐีหนุ่มโสดเจ้าของไร่เรืองสิงห์ โดย 
รวมแลว้นา่อจิฉามากกวา่นา่สงสาร นางโกงมเีปน็แกง๊แตม่ไีวเ้พือ่สรา้งเสยีงฮา  
โดยเฉพาะคุณย่าของพระเอก นางเป็นสีสันสำคัญของเรื่อง เปรี้ยว แซบ ซ่า 
ทั้งเค็มทั้งเผ็ดครบรส 

ผู้เขียนเขียน เจ้าสาวสิบเจ็ด ด้วยความสุข เขียนไปอมยิ้มไป หวังใจ
ว่าผู้อ่านจะอ่านด้วยรอยยิ้มอันเพลิดเพลินเช่นกัน

นายสิงห์รูปหล่อย่ารวยกับหนูรุ้งหลานสะใภ้คนโปรดของคุณนาย 
สร้อยระย้าจอมแสบ รอท่านผู้อ่านอยู่ในเล่มนี้แล้ว โคแก่กับหญ้าอ่อนจะ 
น่ารักน่าลุ้นแค่ไหนต้องช่วยกันร่วมพิสูจน์

ขอบคุณที่อุดหนุนผลงาน ขอบคุณทุกๆ กำลังใจ ฝากผลงานเก่า 
ที่เคยตีพิมพ์กับ Sugar Beat ด้วยนะคะ เมียรายเดือน กับ วิวาห์พยาบาท 
สองเล่มสองรสค่ะ

มิลัน



“ถ้าต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเธออยู่ได้ไหม”

“รุง้...” เดก็สาวปากแหง้กะทนัหนั คำถามธรรมดาแตก่นินยั 

หลายอย่าง

“รุ้งอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะ” หล่อนตอบเลี่ยงๆ แต่หน้าแดงก่ำ 

และรู้สึกร้อนวูบวาบเอากลางดึก 

“ฉัน...” เขาดึงมือกลับไปกอดอกตัวเองแน่น อึกอักที่จะ 

พูดอะไรบางอย่างออกมา

“หมายถึง...อยู่กับฉัน เป็นเมียฉัน เป็นหลานสะใภ้คุณนาย 

สร้อยระย้า”

สาวน้อยอ้าปากค้าง ตกตะลึงพรึงเพริดกับคำพูดสุดระทึก 

ที่เพิ่งได้ยินกับหู 

“ฉนัไมอ่ยากใหใ้ครขม่เหงเธออกี พี่ๆ  ของเธอแตล่ะคนใจดำ 

กันทั้งนั้น” เขาพยายามยกเหตุผลมาอ้าง “ฉันคิดว่าดูแลเธอได้  

ถ้าเธอเชื่อมั่นในตัวฉันก็อย่ากลับกรุงเทพฯ เลยนะ”

รุ้งรำไพยังเหวอจนเกือบลืมวิธีหายใจ หล่อนเบิกตาโตอยู ่

อย่างนั้นกระทั่งสิงหราชยัดหลอดยาเข้าสู่อุ้งมือเย็นเฉียบ สัมผัส 

ของเขาทำให้หล่อนสะดุ้ง นี่มัน...ฝันหรือเรื่องจริงกันแน่
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สิงหราช สิงหคุณาวัฒน์ เป็นคนดุ ใครแรงมาเขาซัดแหลก 

หาคนที่กล้าต่อกรด้วยได้ยากเต็มที มีก็แต่คุณนายสร้อยระย้าแห่งไร่ 

เรืองสิงห์ที่กล้าบ่นกระปอดกระแปด แขวะเขาบ่อยๆ เรื่องไม่ยอมมีลูก 

มีเมีย ปีนี้ชายหนุ่มอายุสามสิบหก กำลังเท่และสมาร์ตในสายตาสาวๆ  

แต่ในสายตาคนแก่เขาควรจะมีครอบครัว มีเหลนทวดให้นางอุ้มได้แล้ว

“ชาวบ้านชาวช่องเขานินทากันให้แซด ว่าพ่อสิงห์กับพ่อเสือกิน 

กันเองถึงไม่สนใจผู้หญิง” หญิงชรากระแทกเสียงขุ่น หน้าหงิกเป็นจวัก  

นั่นเพราะหลานชายรูปงามเพิ่งปฏิเสธลูกสาวนายอำเภอ ไม่ยอมเออออ 

ห่อหมกตามที่นางนำเสนอ

“ไอ้อีคนไหนมันปากบอนย่าออกชื่อมาเลยดีกว่า ผมจะลากลิ้น 

มันออกมาสับ จะได้เลิกเสือกเรื่องผมกับไอ้เสือซะที วอนโดนตีนกันนัก”  

ไอเ้สอืคอืเพือ่นซีท้ีอ่ายเุทา่กนั ทศันคตคิลา้ยกนั และไมส่นใจผูห้ญงิยงิเรอื 

สนใจก็แต่เรื่องพัฒนาไร่เหมือนกัน

“อุ๊ย! นี่มันเรือนฉันนะยะ อย่ามาวางมาดนักเลง จะข่มคนงาน 

ในไร่ก็ข่มไป ข่มย่า...ย่าไม่กลัวพ่อสิงห์ดอก”

“โธ่ย่า! ข่มเขิ่มอะไรกัน ผมแค่รำคาญเต็มแก่ มาหาทีไรย่าก็คุย 

แต่เรื่องเดิมๆ” 

1
รวยเลือกได้
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“ก็ต้องคุยแต่เรื่องเดิมๆ สิ ใครไปมาหาสู่เขาก็ถามไถ่กันอึงมี่ว่า 

เมื่อไหร่พ่อสิงห์จะมีเมีย ย่าไม่อยากจะคิดอกุศลแต่บางทีก็อดคล้อยตาม 

ปากหอยปากปูไม่ได้ ว่าพ่อสิงห์กับพ่อเสือคงนิยมชนช้างกันกระมังถึง 

ไม่เคยเหลือบแลสาวงามบ้านไหน ลูกผู้ว่าก็แล้ว ลูกคุณหมอก็แล้ว เล่น 

ตัวยักท่าไม่มีใครเกิน บอกไว้ก่อนเลยนะถ้าจะเอาพ่อเสือทำเมียต้องรอ 

ให้ย่าตายเสียก่อน”

“เบ่ือ!” สิงหราชยกน้ิวนวดขมับ ดีท่ีแยกไปปลูกบ้านเด่ียวอยู่คนเดียว  

ขืนอยู่ร่วมชายคากับผู้เป็นย่ามีหวังประสาทแดกตายก่อนวัยอันควร

“ย่าจะเอายังไงก็ว่ามาเลย ผมเบื่อผู้หญิง เจ๊าะแจ๊ะน่ารำคาญ 

สะดีดสะดิ้งกันทั้งนั้น แต่เรื่องเป็นเกย์ผมไม่ได้เป็น ไอ้เสือมันก็ผู้ชาย 

ทั้งแท่ง แมนเต็มตัว ไม่ใช่คู่ขากันแน่ๆ”

“ย่าอยากอุ้มเหลน”

“ถ้าอยากจริงๆ ผมจะไปขอลูกบุญธรรมจากสถานสงเคราะห์”

“ไม่เอา! ต้องสายเลือดแท้ๆ จากแกเท่านั้น”

“วะ!” คนเปน็หลานรูส้กึหงดุหงดิขึน้มาบา้ง แตผ่ลคอืโดนชีห้นา้ดา่ 

กลับมาแทบจะทันที

“อยา่มาขึน้วะขึน้โวย้กบัยา่นะ หนอ็ย! เลีย้งมาตัง้แตต่นีเทา่ฝาหอย  

อีกไม่กี่ปีก็สี่สิบจะหมดน้ำยาผลิตลูกอยู่รอมร่อ จะหวงแหนความโสด 

ทำไมนกัหนา ถา้ไมอ่ยากมเีมยีกห็าผูห้ญงิใจงา่ยสกัคน นอนกนัหนสองหน 

พอใหต้ดิลกู พอคลอดออกมาแลว้จะเฉดหวัผูห้ญงิทิง้กเ็รือ่งของแก ไดเ้หลน 

เมื่อไหร่ย่าจะเลิกบ่น เลิกยุ่ง เลิกตอแย อยากจะหัวหกก้นขวิด อยากจะ 

เป็นเก้งเป็นกวางก็ตามสบาย คำน้อยจะไม่กระทบกระเทียบแดกดันให้ 

รำคาญใจอีกเลย” 

“พูดเป็นลิเก ผู้หญิงดีๆ ที่ไหนเขาจะยอม” 

“ถา้ไมม่ปีญัญาหายา่จะหาให ้หนา้หลอ่ๆ หุน่แนน่ๆ เงนิตงุกระเปา๋ 

อย่างพ่อสิงห์ อย่าว่าแต่เป็นเมียระยะสั้น แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็มีคน 
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อยากถวายตัวให้กกนับไม่ถ้วนแล้ว”

“ไม่ตกลงครับย่า จะเอาผู้หญิงระริกระรี้แบบนั้นมาอุ้มท้องลูกผม 

ผมไม่เอาเด็ดขาด”

“ก็แล้วถ้าอีแก่คนนี้หาแม่พันธุ์เหมาะๆ ให้พ่อสิงห์ได้ พ่อสิงห์จะว่า 

ยังไง” คุณนายสร้อยระย้าตาเป็นประกายวิบวับ ผิดกับหลานชายที่ 

หน้าเครียด หัวคิ้วย่น เส้นเลือดข้างขมับเต้นตุบๆ

“ถา้ยา่อยากมเีหลนจนตวัสัน่เอากเ็อา แตผ่มมขีอ้แมน้ะ ถา้แมพ่นัธุ ์

ไมถ่กูใจผมมสีทิธิป์ฏเิสธ ทีส่ำคญัผมจะยุง่ดว้ยจนกวา่จะทอ้ง พอทอ้งปุบ๊ 

จบปั๊บ ทางใครทางมัน ผู้หญิงคนนั้นจะมาขี้ตู่ว่าผมเป็นผัวไม่ได้”

“ย่ะ!”

“ที่ผมยอมก็เพราะผมรำคาญ ย่ากรอกหูทุกวัน พูด พูด พูด 

จนสมองผมเบลอไปหมดแล้ว”

“จะไปไหนก็ไปไป๊ ย่าจะนั่งคิดว่าจะจับใครใส่พานให้พ่อสิงห์ดี 

แหม...ตกปากรับคำมั่นเหมาะอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อย”

“หึ!” เจ้าของไร่ย่ำเท้าปึงปังลงจากเรือนไทย

เจา้ของเรอืนยิม้กริม่ กอ่นตายมแีววจะไดเ้หน็ทายาทสงิหคณุาวฒัน ์

คนใหม่ 

“อ๋อ! นึกออกแล้ว” หญิงชราตบเข่าตัวเองดังฉาด รีบต่อโทรศัพท์ 

มือไม้สั่น

“ว่าไงข้อเสนอของฉัน จะรับหรือไม่รับ” คุณนายสร้อยระย้า

ถามปลายสายเมื่อคุยกันได้สักพัก

“แหม...คุณนายขา ลูกสาวสามคนของดิฉัน ทั้งสวย ทั้งสาว กิริยา 

มารยาทก็ผู้ดี๊ผู้ดี ริ้นไม่เคยไต่ไรไม่เคยตอม จะให้ไปเป็นเมียประเดี๋ยว 

ประด๋าวของคุณสิงห์ มิขาดทุนป่นปี้หรือคะ” 

“จะขาดทุนได้อย่างไร ตั้งท้องแล้วพ่อสิงห์ไม่รับเป็นเมียก็ไม่ 
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เดือดร้อนดอก ฉันยังอยู่ทั้งคน แม่ของเหลนฉันไม่ปล่อยให้อดอยากแน่  

สมบตัพิสัถานฉนักเ็ยอะ ถา้ฉนัตายลงจะเปน็ของใครเลา่ แมพ่ริม้เพราลอง 

ตรองดูเถิด”

“ขอเวลาคิดหน่อยนะคะ ลูกๆ เป็นแก้วตาดวงใจของดิฉัน ต้อง 

ใคร่ครวญให้ถี่ถ้วน”

“ฉันใจร้อนกลัวพ่อสิงห์จะเปลี่ยนใจ ถ้าแม่พริ้มเพราต้องใช้เวลา 

ตรึกตรองอีกนาน ฉันว่า...ฉันยกข้อเสนอนี้ให้ลูกสาวบ้านอื่นก็ได้ เราเลิก 

คุยเรื่องเกี่ยวดองกันเถอะ คุยเรื่องหนี้สินจะดีกว่า เงินสองล้านที่กู้ไปว่า 

อย่างไรเล่า ทั้งต้นทั้งดอกทำไมถึงเงียบกริบ”

“เอ่อ...” คุณพริ้มเพราอึกอักทันที เมื่อคนสูงวัยเปลี่ยนมาซักถาม

เรื่องหนี้สิน

“อยา่มาเออ้อา้อกึอกั ฉนัไมช่อบ แมพ่ริม้เพราลมืแลว้หรอื โฉนดบา้น 

ของหล่อนอยู่ในมือฉัน”

“แหม แหม แหม ใจเยน็ๆ สคิะ เอาเปน็วา่พรุง่นีด้ฉินักบัลกูๆ ทัง้สาม 

จะไปเปน็แขกพเิศษของไรเ่รอืงสงิห ์คณุสงิหถ์กูใจคนไหน แมเ่พญ็ แมแ่พร 

หรือแม่พัชร ก็เลือกรื้อซื้อหาเอาเถิดเจ้าค่ะ”

“นี่! อย่ามาประชดฉันนะ ฉันรู้ทัน ว่าลึกๆ หล่อนแอบดีใจจน 

เนื้อเต้น ถ้าลูกสาวหล่อนท้อง หล่อนจะได้ปลดหนี้ปลดสินแถมขึ้นชื่อว่า 

เป็นยายของเหลนฉัน โอกาสกอบโกยผลประโยชน์มีเยอะแยะหลายทาง  

เผลอๆ จับพลัดจับผลูพ่อสิงห์หลงใหลลูกหล่อนจนยกเป็นเมียออกหน้า 

ออกตา มีหวังสบายไปสิบชาติ” นางว่าเสร็จก็กระแทกหูโทรศัพท์ลงกับ 

แป้นทองเหลืองอย่างขัดเคือง 

“เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับคุณนายสร้อยระย้า พ่อสิงห์ว่าแน่ๆ 

ยังต้องลงให้ ต่อปากต่อคำดีนัก ไม่ด่าไฟแลบก็บุญหัวแล้ว” 

เมื่อนัดแนะหญิงสาวมาให้หลานชายดูตัวเรียบร้อยแล้ว หญิงชรา 

ก็เรียกคนสนิทให้เข้ามาหา
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“แม่ฉวี แม่ฉวี” 

“ค่ะ คุณนาย”

“ไปเตรียมห้องพัก สี่คนเอาสองห้องก็พอ”

“ค่ะ” ฉวีวรรณยอบตัวรับคำสั่ง จากนั้นก็ผละไปทำงาน ปล่อยให้

คนแก่นั่งกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ตามลำพัง

“เสรจ็ยา่แนพ่อ่สงิห ์แกนะ่เกง่ แตฉ่นัอาบนำ้รอ้นมากอ่น คนไมเ่คย 

มีเมีย อดอยากปากแห้งเรื่องอย่างว่า พอเจอเนื้อนมไข่เข้าขี้คร้านจะหลง 

จนหัวปักหัวปำ กว่าแกจะเบื่อฉันคงฉีกผ้าอ้อมแทบไม่ทัน” จากนั้น 

มือเหี่ยวย่นก็คว้าวรรณคดี บทประพันธ์ของสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณี  

ตอนพระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชามาอ่าน 

ในเพลงปี่ว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ย ยังไม่เคยชมชิดพิสมัย

ถึงร้อยรสบุปผาสุมาลัย จะชืน่ใจเหมอืนสตรไีมม่เีลย

เพ็ญฤทัยกรี๊ดลั่นบ้าน แพรพลอยก็ออกอาการกระดี๊กระด๊า  

มีก็แต่พัชราภาที่ทำปากยื่นอย่างขัดใจ เพราะหล่อนมีคนรักอยู่แล้ว แต่ 

แอบคบกันอย่างลับๆ ไม่ให้มารดาระแคะระคาย 

“จริงหรือคะคุณแม่ ว้าว! ไม่อยากจะเชื่อ ถ้าเพ็ญได้เป็นเมีย 

คุณสิงห์ เพ็ญไม่ปล่อยให้เขาหลุดมือแน่ หล่อระเบิด รวยก็รวย กล้าม 

เป็นมัดๆ เซ็กซี่ที่สุด” ลูกสาวคนโตนั่งไม่ติดเก้าอี้ เมื่อนึกถึงครั้งที่เคยเจอ 

กับชายหนุ่มมาแล้วหนึ่งหน เสน่ห์ของเขากระแทกตากระแทกใจหล่อน 

เข้าอย่างจัง

“ใช่ จำไว้นะทั้งสามคน ไม่ว่าคุณสิงห์จะเลือกใคร ต้องจับให้มั่น 

เกาะใหห้นบึ ตอนนีแ้กลง้ไหลตามนำ้ไปกอ่น ทอ้งแลว้เรือ่งอะไรจะเลกิ มลีกู 

เป็นห่วงผูกมัดแล้วก็อย่าหวังว่าจะถีบหัวพวกเราส่งง่ายๆ” คุณพริ้มเพรา 

ยิ้มแย้มแก้มปริ เมื่อส้มหล่นใส่มือแบบฟลุกๆ
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“พัชรไม่ไปได้ไหมคะคุณแม่ ขี้เกียจ” ลูกสาวคนเล็กออกเสียงบ้าง 

ทว่าผลคือโดนคนเป็นแม่ตวาดกลับอย่างเดือดดาล

“ไม่ได้! ช่วยกันทำมาหากินหน่อยยายพัชร แกก็รู้ว่าตอนนี้บ้านเรา 

ง่อนแง่น รวยแต่เปลือก ไม่มีทั้งเงินและสมบัติเหลือแล้ว” 

“คุณแม่ขา ไม่ต้องห่วงนะคะ แพรชอบนักละผู้ชายพยศ จะปราบ 

ใหก้ลายเปน็แมวเชือ่งๆ เลยคอยด”ู ลกูสาวคนรองพนันิว้กบัเสน้ผมดดัลอน  

มั่นใจในความสวยยั่วยวนที่สุดในจำนวนสามศรีพี่น้องของตัวเอง

“จดักระเปา๋เสรจ็กนัหรอืยงั พรุง่นีจ้ะออกเดนิทางเชา้หนอ่ย สบิโมง 

ล้อหมุน”

“เสร็จแล้วมั้งคะ เพ็ญไม่ได้จัดเอง ให้นังรุ้งมันจัดให้” 

“แลว้นีย่ายรุง้ไปมดุหวัอยูไ่หน แมจ่ะบอกใหม้นัเตรยีมตวั จะเอามนั 

ไปด้วย”

“อา้ว! ใหม้นัไปดว้ยทำไมคะ เกะกะรถ” แพรพลอยแยง้ คอ้นมารดา 

จนตาคว่ำ

“นั่นสิคะ นังรุ้งผิวพรรณหมดจด หน้าตาสะสวยไม่หยอก พาไปก็ 

เท่ากับเพิ่มคู่แข่ง” เพ็ญฤทัยผสมโรง

“โอ๊ย! คิดลึกคิดไกลกันจัง นังรุ้งมันเพิ่งจะสิบเจ็ด ยังเด็กอยู่เลย 

คุณสิงห์ช่างเลือกอย่างกับอะไร คงไม่คว้าเด็กกะโปโลไปทำเมียหรอกค่ะ  

เอามันไปด้วยก็ดีแล้ว มีคนรับใช้ติดสอยห้อยตาม พวกเราจะได้ดูดี มีสง่า 

ราศีขึ้น” พัชราภาเถียงพี่สาวทั้งสองคน

“ยายรุง้ไมใ่ชค่นรบัใชน้ะ มนัเปน็หลานหา่งๆ ของแม”่ คณุพริม้เพรา 

เอ่ยกับลูกๆ แม้จะไม่ได้รักใคร่เอ็นดูแต่ก็เกลียดหลานสาวไม่ลง รุ้งรำไพ 

กำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก พอมาอยู่กับนางก็ขยันขันแข็ง ช่วยทำงานบ้าน 

ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอต 

“ห่างจนนับญาติไม่ถูก!” แพรพลอยยังแขวะไม่เลิก

“พอเหอะยายแพร แกจะค่อนแคะให้ได้อะไรขึ้นมา มันมาอยู่บ้าน 
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เราก็ทำงานแลกข้าวแลกน้ำ เป็นเบ๊ให้พวกแกโขกสับตั้งแต่เจ็ดขวบยันโต 

เป็นสาว” 

“เลิกค่อนแคะก็ได้ค่ะ แต่คุณแม่ห้ามให้มันเรียนต่อปริญญาตรี 

นะคะ ทั้งแพร พี่เพ็ญ แล้วก็ยายพัชรไม่มีใครเรียนจบสักคน ถ้านังรุ้งมัน 

ได้ดิบได้ดี ลูกๆ คุณแม่จะเสียหน้านะคะ” 

“กพ็วกแกไมร่กัเรยีนเอง ตดิผูช้ายบา้ง ตดิเทีย่วบา้ง ขีเ้กยีจตวัเปน็ขน 

จนโดนรไีทร ์จะไปอจิฉามนัทำไม ไมต่อ้งกนัทา่หรอกยะ่ ตอนนีแ้มก่รอบแกรบ 

ยอบแยบ หนี้สินอีนุงตุงนัง ไม่มีปัญญาส่งยายรุ้งเรียนต่อแน่ๆ” 

“แพรเขา้หอ้งละคะ่ จะไปพอกหนา้” คนสวยลกุหนทีนัททีีแ่มพ่ดูถงึ 

เร่ืองหน้ีสิน สำหรับหล่อนหน้ีไม่ยุ่ง มุ่งแต่ใช้เงินมือเติบ อีลุ่ยฉุยแฉกจมไม่ลง

“ว้าย! ไม่ได้การละ เดี๋ยวยายแพรสวยกว่า เพ็ญขอตัวไปทาสีเล็บ 

ก่อนนะคะ” เพ็ญฤทัยตามน้องสาวไปติดๆ 

“แกล่ะยายพัชร มีอะไรจะไปทำไหม”

“คะ่ พชัรจะไปเลน่เฟซบุก๊อยูพ่อด”ี ลกูสาวคนเลก็พดูจบ กเ็ดนิหนี 

เข้าห้องไปอีกคน

“เฮ้อ! ลูกหนอลูก” คุณพริ้มเพราบ่นพึมพำงึมงำอยู่คนเดียว  

หลังจากสามสาวแยกย้ายเข้าห้องใครห้องมันเรียบร้อยแล้ว 

“น้ำฟักทองค่ะคุณป้า รุ้งทำเอง” 

คนที่โผล่หน้ามาปรนนิบัติคือหลานสาวที่ไม่ได้ตั้งใจเลี้ยง แต่กลับ 

เป็นผู้เป็นคนยิ่งกว่าลูกทั้งสามของนางเสียอีก

“มาพอดี พรุ่งนี้ไปต่างจังหวัดกับป้านะ ป้าจะพาพวกพี่ๆ ไปให ้

เศรษฐีตากดูตัว ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับแกหรอก แต่อยากปิดบ้านเงียบสัก 

หกเจ็ดวัน เบื่อเจ้าหนี้ หมู่นี้มาทวงกันถี่เหลือเกิน” 

“ค่ะ” 

“สว่นเรือ่งเรยีนตอ่เบรกเอาไวก้อ่นนะ แกกร็ูว้า่ปา้กำลงัถงัแตก เอาไว้ 

เกี่ยวดองกับคุณนายสร้อยระย้าสำเร็จ ลืมตาอ้าปากได้เมื่อไหร่ แล้วค่อย 



14   เจ้าสาวสิบเจ็ด

มาคุยเรื่องเรียนกันใหม่” จบคำของผู้เป็นป้า นางก็เห็นหน้าเซียวๆ ของ 

หลานสาวจ๋อยลง

“รุ้ง...” 

“ถ้าอยากเรียนต่อมหา’ลัยนักแกก็หาผัวรวยๆ สิ พวกเสี่ยก็ได้ 

พวกนั้นมันชอบกินเด็ก แต่อย่ามาง้องแง้งใส่ป้า ลำพังแค่ป้ากับลูกๆ 

ยังเอาตัวไม่รอดเลย”

“รุ้ง...”

“เอ๊ะ! แกจะเซ้าซี้ฉันไปถึงไหน บอกว่าไม่ให้เรียน ก็ไม่ให้เรียน ไม่มี 

เงนิสง่ มแีตห่นี ้หนี ้หนี ้หหูนวกหรอืไงฮะ!” คณุพริม้เพราแผดเสยีงเขยีวขุน่ 

อารมณ์โมโหเดือดปุด ด้วยเข้าใจว่าหลานสาวดื้อรั้นจะเรียนต่อ 

“รุง้แคจ่ะถามคณุปา้วา่พรุง่นีจ้ะใสช่ดุไหน รุง้จะรดีใหค้ะ่” เดก็สาว 

นั่งพับเพียบกลัวจนตัวลีบอยู่บนพื้น 

“อ้อ...” เมื่อได้ยินดังนั้นอารมณ์กราดเกรี้ยวก็คลายลง นึกสงสาร 

รุ้งรำไพที่ถูกนางตวาดทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน

“ชุดสีม่วง ที่ปักกุหลาบขาวไว้เหนือกระเป๋าเสื้อ”

“ค่ะ” หลังจากรับคำ รุ้งรำไพก็พาตัวเองออกจากห้องนั่งเล่นอย่าง 

เงียบเชียบ 

“แม่จ๋าพ่อจ๋า รุ้งคิดถึงพ่อกับแม่” เด็กสาวกะพริบตาถี่ๆ เพื่อไล่ 

หยาดน้ำตาที่เอ่อคลอเบ้า อยู่บ้านหลังนี้บางวันแค่หายใจยังผิด

คณุพริม้เพราไมไ่ดร้า้ยกาจอะไรนกั ดบุา้งดา่บา้ง ตามอารมณท์ีข่ึน้ๆ  

ลงๆ แตน่างกร็บัเลีย้งหลานกำพรา้เมือ่บดิามารดาของรุง้รำไพเสยีชวีติจาก 

อุบัติเหตุ ให้ที่อยู่ที่กิน และให้เรียนหนังสือจนจบมัธยมปลาย ที่ร้ายจริงๆ  

คือสามใบเถา บุตรสาวของผู้เป็นป้าต่างหาก เพ็ญฤทัย แพรพลอย และ 

พัชราภา ไม่มีใครเห็นหล่อนเป็นญาติ มีแต่กดหัวให้ต่ำกว่าตัวเอง ข่มเหง 

ให้สำเหนียกถึงฐานะผู้อาศัย ใครถามก็แนะนำว่าเป็นลูกจ้าง เป็นสาวใช้ 

ผู้แสนต่ำต้อย เด็กสาวจึงทำได้แค่ก้มหน้ายอมรับชะตากรรม
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คุณนายสร้อยระย้าต้อนรับขับสู้แขกชาวกรุงอยู่บนเรือน  

สั่งให้สาวใช้จัดข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงระหว่างส่งคนไปตามหลานชาย  

มาเลือกแม่พันธุ์เฉพาะกิจ ใครก็ได้หนึ่งในสามอนงค์ คนโตอายุยี่สิบเก้า  

คนรองยีส่บิเจด็ และนอ้งสดุทอ้งยีส่บิหา้ วยักำลงัเหมาะ หนา้ตากล็ว้นแต ่

คมขำ สวยผุดผาดไม่แพ้คุณพริ้มเพราสมัยยังสาว

รุ้งรำไพถูกไล่ตะเพิดออกจากกลุ่ม ไม่ให้ร่วมสังสรรค์วงผู้ดีตั้งแต่ 

มาถึง หล่อนจัดข้าวของให้คุณป้าและพี่ๆ จนเสร็จเรียบร้อย ทว่าไม่มีใคร 

ห่วงใยว่าหล่อนจะเด๋อด๋า วางตัวไม่ถูกเพราะอยู่แปลกที่แปลกถิ่นแต่ 

อย่างใด 

ช่วงเย็นหลังแดดร่มลมตก บรรยากาศในไร่เรืองสิงห์น่าเดินเล่น  

เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรประจำจังหวัด ปลูกผลไม้หลาก 

หลายชนิด อาทิ ส้มโอ ส้มสีทอง ส้มสายน้ำผึ้ง ทับทิมศรีปัญญา  

น้อยหน่าผลโตๆ หรือแม้กระทั่งกล้วยไข่ กล้วยหักมุก กล้วยเล็บมือนาง 

นอกเหนือจากผลไม้ยังปลูกกุหลาบ ผักปลอดสารพิษ และผักออร์แกนิก 

ทั้งยังมีจุดให้กางเต็นท์นอนพัก และพื้นที่จัดกิจกรรมรอบกองไฟ รวมอยู่ 

ในอาณาจักรแห่งนี้บนพื้นที่ทั้งหมดสองร้อยห้าสิบสามไร่

จวนจะหกโมงเย็นหนุ่มเนื้อทองก็ยังไม่ปรากฏตัว กว่าเขาจะมา 

2
หนุ่มเนื้อทอง
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กว่าจะโอภาปราศรัยกันจบคงอีกนาน คงไม่เป็นไรถ้าคนไร้ค่าคนหนึ่งจะ

หาความสุขเล็กๆ น้อยๆ ใส่ตัวบ้าง คิดได้ดังนั้นรุ้งรำไพจึงตั้งใจจะออกไป

เที่ยวชมไร่เรืองสิงห์ตามลำพัง

“น้าคะ จักรยานคันที่พิงอยู่ใต้ต้นมะขาม ยืมไปขี่เล่นได้ไหมคะ  

แค่แป๊บเดียวค่ะ หนูจะรีบเอามาคืน” เด็กสาวถามคนงานหน้าตาท่าทาง 

ใจดี ที่เดินสวนมา 

“เอาไปเถอะจ้ะ ของไร่ ใครอยากขี่ก็ขี่” 

“ขอบคุณมากค่ะ” หล่อนโปรยยิ้มหวานเจี๊ยบให้คนงานผู้นั้น รู้สึก

ร่าเริงเหมือนนกได้ออกจากกรง

รุ้งรำไพทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ให้ตัวเอง ท่องไร่เรืองสิงห์โดยไม่ได้ 

รับอนุญาตจากเจ้าของ หล่อนปั่นจักรยานบุโรทั่งอย่างไม่มีจุดหมายและ 

ไม่สนใจทิศทาง หล่อนพยายามหลบเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่ แล้วมุ่งหน้า 

ไปสูบ่รเิวณทีเ่งยีบสงบ แตแ่คย่ีส่บินาทกีเ็ริม่ลา้ ปวดเมือ่ยนอ่ง เหงือ่กอ็อก 

จนชุ่มหลังไปหมด 

“นำ้ตกรกัแรก” หลอ่นอา่นตวัอกัษรบนปา้ยไมใ้กลก้บัจดุทีห่ยดุพกั  

“ชื่อเก๋จัง” 

เด็กสาวได้ยินเสียงน้ำตกจากที่สูงลงมากระทบโขดหิน ดังซู่ๆ จาก 

ดงไม้หนาทึบ ดึงดูดให้จอดพาหนะสองล้อเหมือนถูกสะกดจิต หล่อนเดิน 

ลัดเลาะไปตามทางดินซึ่งทอดยาวในลักษณะคดเคี้ยว สองข้างทางมี 

กล้วยไม้ป่าออกดอกกระจุ๋มกระจิ๋มสวยงาม พาให้อารมณ์สุนทรีย์

ทว่ารุ้งรำไพไม่รู้ว่าน้ำตกรักแรกเข้าได้สองทาง ด้านหน้าเป็นทาง 

โรยกรวดที่มีการปรับปรุงแล้ว มีลานจอดรถ ซุ้มขายเครื่องดื่ม และบริการ 

ห้องน้ำฟรี เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น ส่วน 

ด้านหลังคือทางดินที่หล่อนกำลังเดินอยู่ ซึ่งมีไม่กี่คนที่ใช้เส้นทางนี้ 

หลงัสีโ่มงเยน็คอืเวลาสำหรบัเกบ็ขยะ ทำนบุำรงุ และเคลยีรส์ถานที ่ 

จากนั้นหลังหกโมงเย็นเจ้าของไร่ออกกฎเหล็ก ห้ามใครหน้าไหนเข้าใกล้ 
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น้ำตกเด็ดขาด ยกเว้นเขากับนายเสือ สิขเรศ สิงควรรณ เจ้าของไร่พันดาว  

เพื่อนรักเพื่อนแท้ซึ่งผูกพันกันมาตั้งแต่เยาว์วัย

“สวยจงั” เดก็สาวเจอนำ้ตกสว่นบคุคลในทีส่ดุ มนัสงูลดหลัน่ลงมา 

หลายชั้น แทรกตัวอยู่กลางแมกไม้เขียวขจี ทำให้หล่อนตื่นตะลึงจนลืม 

สงัเกตสรรพสิง่รอบตวั ถา้ไมม่เีสยีงผดุทะลึง่ขึน้เหนอืผวินำ้ คงอกีนานกวา่ 

จะตระหนักว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ผิดที่ ในแอ่งน้ำใสแจ๋วมีคนกำลังดำผุด 

ดำว่ายคลายร้อนอยู่ และบัดนี้เขาประสงค์จะพาร่างเปลือยขึ้นฝั่ง

“ซวยแล้ว” รุ้งรำไพเบิกตาโพลง ไม่เคยเตรียมใจว่าจะเจอกับ 

สถานการณ์คับขันเช่นนี้มาก่อน

“อุ๊ย!” หล่อนก้าวถอยหลังอัตโนมัติ ก็ชนโครมเข้ากับแผงอก 

แข็งแกร่งของบุรุษผู้หนึ่ง

“เธอเป็นใคร” ชายผู้นั้นกระชากบ่าบอบบางให้หันมาเผชิญหน้า

กับเขา

“เด็ก” เขามองหน้า ปาก และทรวงอกสาวที่สะท้อนขึ้นลงภายใต้

เสื้อยืดอย่างพิจารณา 

“ปล่อยหนู!” หล่อนสะบัดตัวเต็มแรงแต่ไม่หลุด มือแกร่งจึงเลื่อน

มาจับต้นแขนขาวนวลแน่นอย่างพร้อมจะเอาเรื่อง

“ลูกหลานคนงานสินะ อยู่ไร่เรืองสิงห์เธอต้องรู้ ว่าหลังหกโมงเย็น

ห้ามใครมาเจ๋อแถวนี้ กล้าดียังไงมาแอบดูผู้ชายอาบน้ำ ถ้ำมองตั้งแต่ยัง 

เล็กมันน่าจับหวดก้นนัก”

“อะไรวะ” สิขเรศตะโกนถาม ขณะเช็ดเนื้อเช็ดตัวด้วยผ้าขนหนู 

อยู่บนโขดหิน

“เปลี่ยนเสื้อผ้าเหอะ เดี๋ยวจัดการเอง” ตะโกนบอกเพื่อนเสร็จก็หัน

มาสนใจนกัโทษในเงือ้มมอืตอ่ เจา้หลอ่นหนา้เซยีว โดนจบัไดจ้ะจะกแ็บบนี ้

ถ้าจับไม่ได้ป่านนี้คงใช้สายตาแทะโลมเพื่อนเขาจนเพลิน

“ไมใ่ชอ่ยา่งทีค่ณุเขา้ใจ หนแูคอ่ยากมาดนูำ้ตก เหน็เงยีบๆ ไมค่ดิวา่ 
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จะมีคนอยู่”

“ฟังไม่ขึ้น!” ชายหนุ่มตวาดลั่น “รถสองคันจอดโทนโท่อยู่หน้า 

ปากทาง แต่ถึงไม่มีรถจอดเธอก็ต้องรู้กฎ ที่นี่เป็นของฉัน เธอก็ต้องทำ 

ตามกฎของฉัน อย่ามาแถให้สีข้างถลอก”

“ไม่เห็นจะมีสักคัน ถ้ามีหนูคงไม่เดินทะเล่อทะล่าเข้ามา ใช่ว่าหน ู

ชอบที่ที่มีคนเยอะๆ หนูเองก็ต้องการความสงบ อยากไปในที่ที่ไม่มีคน 

เหมือนกัน”

“อุวะ! ผิดแต่ไม่ยอมรับผิด” คนพูดตาวาว กระดูกกระเดี้ยวยัง 

ออ่นแท้ๆ  กลบักลา้ตอ่ปากตอ่คำกบัเขา ไมรู่จ้กัเดก็ไมรู่จ้กัผูใ้หญแ่บบนี ้เปน็ 

ลูกเป็นหลานพ่อจะตีให้ก้นระบมเลย

“จะให้หนูทำยังไงคะ” รุ้งรำไพพยายามบิดแขนหนี แต่ผู้ใหญ่ 

หน้าโหดก็ไม่ยอมคืนอิสระให้ง่ายๆ 

“ลูกเต้าเหล่าใคร พ่อแม่เธอทำงานขึ้นตรงกับหัวหน้างานคนไหน”

“เอ่อ...”

“ตอบ!” 

“คณุ...คณุเปน็ใครคะ” เดก็สาวถามอยา่งกลา้ๆ กลวัๆ รูส้กึสงัหรณใ์จ 

ทะแม่งๆ ว่าที่คนตรงหน้าวางอำนาจบาตรใหญ่ขนาดนี้ หล่อนคงจุดไต้ 

ตำตอเข้าแล้วกระมัง

“นายสิงห์ เจ้าของไร่เรืองสิงห์ ไม่รู้จักเขาหรอกรึ” สิขเรศชิงตอบ 

และตั้งคำถาม หลังเพิ่งแต่งตัวเสร็จ 

รุง้รำไพอา้ปากหวอ มองสงิหราชตาคา้ง นีเ่องเปา้หมายทีค่ณุพริม้- 

เพราอยากให้ลูกสาวคนใดคนหนึ่งพิชิตใจ ระหว่างเดินทางมาที่นี่หล่อน 

ได้ยินสารพัดเรื่องราวและสารพัดวิธีอ่อยเขา

“ช่วงนี้ปิดเทอม คนงานอาจจะพาลูกหลานมาพัก อย่าถือสา 

หาความกบัเดก็เลยเพือ่น อาจจะเพิง่มาอยูใ่หม ่ปลอ่ยๆ ไปเหอะ หนา้จอ๋ย 

หมดแล้ว”
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ผู้ชายสองคนลักษณะนิสัยคล้ายคลึงกัน รูปร่างสูงใหญ่ไล่เลี่ยกัน 

ทว่าคนหนึ่งมองสาวรุ่นตาดุ แต่อีกคนกลับแก้ต่างให้ ด้วยกลัวเพื่อนรัก 

จะบีบแขนเล็กๆ หักเสียก่อน

“ขอโทษคุณสิงห์ซะ” สิขเรศช่วยไกล่เกลี่ย สงสารเจ้าของดวงตา 

แป๋วๆ ที่กำลังมองเพื่อนรักอย่างหวาดๆ 

“ขอ...ขอโทษค่ะ” รุ้งรำไพหน้ามุ่ย เมื่อสุดท้ายหล่อนกลายเป็น 

คนผิด

“จะค่ำแล้ว ป่านนี้ย่าสร้อยคงชะเง้อคอยาว ส่งคนมาตามตั้งแต ่

สี่โมงเย็นไม่ใช่เหรอ รีบไปเหอะ”

“ไม่รีบ เพราะไม่อยากไป” สิงหราชหลุบตามองเชลยในกรงเล็บ  

เหน็เดก็สาวแปลกหนา้ขยบัตวัยกุยกิใหห้ลดุจากเงือ้มมอืเขา ดดูีๆ  กน็า่รกั 

ไม่หยอก แก้มขาวน่าฟัด ปากแดงระเรื่อน่าจูบ ห่าเอ๊ย! คิดอะไรเฉียดคุก

“เห็นแก่นายเสือฉันจะไม่เอาโทษ คราวหน้าถ้าโผล่มาป่วนอีกละก็ 

จะจับโยนน้ำตกให้เปียกม่อลอกม่อแลกเป็นลูกหมาตกน้ำเลย” เจ้าของไร่ 

เรืองสิงห์ขู่สำทับ ก่อนจะปล่อยเด็กสาวให้เป็นอิสระ

“ขอบคุณนะคะ” รุ้งรำไพรีบไหว้สิขเรศเมื่อนิ้วแกร่งคลายออก  

ส่วนคนใจร้ายหล่อนไม่อยากมองหน้าด้วยซ้ำ 

“จะคำ่แลว้ รบีๆ กลบับา้นละ อยา่เถลไถลเดีย๋วพอ่แมจ่ะเปน็หว่ง”  

เจ้าของไร่พันดาวพูดจาดีอย่างผู้ใหญ่เตือนเด็ก 

เมื่ออยู่ใกล้ผู้ชายสองคนรุ้งรำไพรู้สึกเหมือนตัวเท่ามด หล่อนอายุ 

สิบเจ็ดไม่ใช่เจ็ดขวบ พวกเขาถึงได้พูดราวกับหล่อนเป็นเด็กเล็กๆ 

ร่างบางจ้ำอ้าวกลับไปทางเดิมโดยไม่เหลียวหลัง และไม่สนใจว่า 

อาจมีคนมองตาม ใกล้ค่ำแล้วป่านนี้สามสาวคงหงุดหงิดกันเต็มที่ ในเมื่อ

พ่อรจนาของพวกหล่อนยังเอ้อระเหยลอยชายอยู่ที่น้ำตก ไม่ยอมไปเสี่ยง 

พวงมาลัยเลือกแม่พันธุ์ที่ดั้นด้นมาจากกรุงเทพฯ เสียที

ชีวิตหล่อนเกิดมามีกรรม ต้องรองมือรองเท้าลูกๆ คุณพริ้มเพรา  



20   เจ้าสาวสิบเจ็ด

โอกาสเรยีนตอ่ระดบัปรญิญากร็บิหรีเ่ตม็ท ีจะหางานทำกห็ว่งคณุปา้ ไมม่ี 

หล่อนสักคนใครจะรับผิดชอบงานบ้านงานเรือน ลูกพี่ลูกน้องของหล่อน 

แต่ละนางหยิบหย่งจับจด ดีแต่กรีดกรายไปวันๆ สวยแต่รูปจูบไม่หอม 

ขนานแท้

รุ้งรำไพปั่นจักรยานมาถึงเรือนไทยหลังโอฬารเมื่อฟ้าเริ่มมืด 

“อ้าว! มาพอดี คุณพริ้มเพราหาตัวหนูอยู่แน่ะ” ฉวีวรรณส่งเสียง 

ทักเมื่อเห็นหล่อน 

“ขอบคุณค่ะ” 

เด็กสาวรีบล้างเท้าแล้วขึ้นบันไดไปบนเรือน ก็พบว่าคนกลุ่มเดิม 

ยงัตัง้หนา้ตัง้ตารอสงิหราชอยา่งไมร่ะยอ่ เพราะใครตอ่ใครอยากหอ้มลอ้ม 

เอาใจเขาจึงหยิ่งทะนงตัวว่าตนสำคัญ แค่อยากได้แม่ของลูกยังมีคนมา 

ยื่นใบสมัครหน้าสลอน ถ้าอยากได้เมียคงต้องแจกบัตรคิวเลยทีเดียว 

“ไปไหนมาฮะ!” หม้ายลูกสามถลึงตาใส่ทันทีที่หล่อนขึ้นมาถึงบน 

เรือน “ขับรถมาทั้งวันป้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมด จะเรียกให้มาบีบนวด 

ซะหน่อยแต่หาหัวไม่เจอ” 

“ใครล่ะนั่น” คุณนายสร้อยระย้าเขม้นมองเด็กสาวที่มาใหม่

“หลานห่างๆ ของดิฉันค่ะ เป็นกำพร้า พ่อแม่ตายตั้งแต่ยังเด็ก”

“อ้อ” หญิงชราพินิจดรุณีวัยกำดัด หล่อนนั่งพับเพียบลงบนพื้น 

เก็บปลายเท้ามิดชิด แล้วจึงเริ่มต้นปรนนิบัติคุณป้าขี้บ่นให้คลายเมื่อย 

ไม่ได้ทำตัวเสมอญาติๆ ซึ่งนั่งสบายอยู่บนเก้าอี้

“หนา้ตาจิม้ลิม้เอาการ เสยีดายยงัเดก็นกั ถา้อายไุลเ่ลีย่กบัแมพ่ชัร 

ฉันจะขอเพิ่มตัวเลือกให้พ่อสิงห์ จากสามคนเป็นสี่คน”

“แหม! คุณนายละก็ ยายรุ้งกะโปโลออกปานนี้คุณสิงห์คงไม่แล 

หรอกค่ะ ครองโสดมายันสามสิบหกแสดงว่าช่างเลือกช่างติ โน่นก็ไม่ดี 

นี่ก็ไม่ได้ ถ้าไม่เลือกป่านนี้คงมีลูกครึ่งโหลวิ่งเล่นเป็นพรวนแล้วมั้งคะ” 
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“นี่! อย่ามาว่าหลานฉันนะ พ่อสิงห์ช่างเลือกก็เพราะเขาเลือกได้ 

แมแ้ตห่ลอ่นยงัพาลกูๆ มาใหเ้ขาชีน้ิว้จิม้ถงึที ่หลานฉนั...ฉนัดา่ไดค้นเดยีว 

คนอื่นห้ามแตะ” 

ผู้มาเยือนหน้าเจื่อนกันถ้วนทั่ว ไม่เว้นแม้แต่รุ้งรำไพ 

“อีแก่” แพรพลอยทำปากขมุบขมิบ

“อุ๊ย! คุณสิงห์มาโน่นแล้วค่ะ” คุณพริ้มเพราชี้ไปยังร่างสูงที่กำลัง 

เดนิขึน้เรอืน สว่นสาวๆ แขง่กนัชะเงอ้คอยาว มคีนเดยีวทีพ่ยายามทำตวัลบี 

ไม่อยากเจอหน้าเขาสักนิด เพราะเพิ่งมีเรื่องกันมาหยกๆ 

“มา มานัง่ขา้งยา่ มารูจ้กัลกูสาวคณุพริม้เพรา สวยหยาดฟา้มาดนิ 

กันหมดทุกคน”

เดิมทีสิงหราชตั้งใจจะรวนใส่แขก แต่พอเหลือบไปเห็นเด็กหน้าตา 

บ้องแบ๊วที่เพิ่งเจอกันเมื่อครู่ก็เปลี่ยนใจ 

“สวัสดีค่ะคุณสิงห์ สบายดีนะคะ” คนเป็นแม่รีบปูทาง

“ครบั สบายด”ี ชายหนุม่เลอืกนัง่ในมมุทีม่องเหน็ดวงหนา้เรยีวเลก็ 

ถนัด

“แม่เพ็ญ แม่แพร แม่พัชร แนะนำตัวกับคุณสิงห์สิจ๊ะ”

“จำเพ็ญได้ไหมคะ เราเคยเจอกันแล้ว เพ็ญค่ะ เพ็ญฤทัย” 

“จำไม่ได้” สิงหราชตอบทันควัน อย่างไม่คิดจะรักษาน้ำใจ

“แพรค่ะ แพรพลอย ตัวจริงคุณสิงห์หล่อกว่าในรูปอีกนะคะ” 

หญิงสาวยิ้มหวานเย้ายวน รอยยิ้มของหล่อนกระชากใจชายมานักต่อนัก 

แล้ว

“ขอบคุณ” เขาตวัดสายตามองผ่านๆ ไม่ยิ้มตอบและไม่ชวนคุย 

ต่อ 

“พัชรค่ะ พัชราภา” ลูกสาวคนเล็กของคุณพริ้มเพรานึกชื่นชม 

ความหลอ่คมเขม้สมชายชาตรขีองชายหนุม่ แตก่น็ัน่แหละหลอ่นมแีฟนแลว้ 

ความสัมพันธ์เลยเถิดถึงขั้นเสียเนื้อเสียตัว แถมรสสวาทของแฟนหนุ่ม 
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ก็ติดอกติดใจจนยากจะไถ่ถอน

หลังสามสาวแนะนำตัวเสร็จ สายตาทุกคู่ก็จ้องเป๋งไปยังเด็กสาว 

ที่นั่งก้มหน้างุดอยู่บนพื้น นั่นเพราะบุรุษหนึ่งเดียวเพ่งความสนใจไปที่ 

ร่างบาง

“หลานสาวคณุพริม้เพรานะ่ ยงัเดก็อยูม่าก” คณุนายสงูวยับอกเลา่ 

ลอยๆ

“หลานห่างๆ” พี่คนรองกับน้องคนเล็กพร้อมใจกันขยายความ

“ผมแค่แวะมาบอกว่า สองทุ่มครึ่งจะมีโชว์นิดหน่อยจากทางไร่  

แขกชาวกรุงจะได้ไม่เหงา ผมสั่งจัดการแสดงที่ลานดินหน้าเรือนย่า พวก 

คนงานกำลังทยอยขนอุปกรณ์อยู่”

“ดคีะ่ ถา้คำ่แลว้ใหป้ดิประตหูนา้ตา่งนอนเงยีบพชัรคงอดึอดัใจตาย  

คนบ้านนอกชินแต่พัชรกับพี่ๆ ไม่ชินค่ะ พัชรชอบนอนดึกตื่นสาย ไม่ชอบ 

นอนหัวค่ำตื่นเช้า”

“ยายพัชร!” คุณพริ้มเพราอยากหยิกลูกคนสุดท้องเป็นกำลัง  

ที่พูดพล่ามเพ้อเจ้อพาให้คะแนนตก 

“มีโชว์อะไรบ้างคะ เพ็ญอยากดูจังค่ะ”

“ควงกระบองไฟ สัตว์แสนรู้ แล้วก็ศิลปะการต่อสู้ ระหว่างโชว์จะ 

เสิร์ฟเมนูปิ้งๆ ย่างๆ กับเครื่องดื่ม”

“ยอดไปเลยค่ะ แพรแทบรอถึงสองทุ่มครึ่งไม่ไหว แต่ละรายการ 

น่าตื่นเต้นทั้งนั้น” แพรพลอยรีบออเซาะฉอเลาะเรียกคะแนน

“แค่แวะมาบอก ข้าวปลาไม่กินเรอะ” หญิงชราถาม

“ครับ ผมยังไม่ได้อาบน้ำอาบท่า เหนียวตัวจะแย่อยู่แล้ว” 

“จะไปทำธุระส่วนตัวก็ไปเถอะ แต่คืนนี้หลังจบการแสดงแล้วนอน

กับย่าที่เรือนนี้ ไม่ต้องเทียวไปเทียวมาให้เมื่อยตุ้มหรอกนะ”

“บ้านผมกับเรือนย่าห่างกันแค่สี่กิโลฯ ปลูกสร้างอยู่ในรั้วเดียวกัน 

ขับรถแวบเดียวก็ถึง ผมไม่เม่ือยไม่เหน่ือยท่ีจะกลับบ้านตัวเองหรอกครับ”
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“แคค่นืเดยีวเทา่นัน้แหละ จะรกับา้นหว่งบา้นอะไรนกัหนา คนืนีค้า้ง 

กับย่า พรุ่งนี้กินข้าวเช้ากับสาวๆ จะได้รู้จักมักคุ้นกันยิ่งขึ้น ไอ้ที่ตกปาก 

รับคำย่าไว้จะได้สำเร็จลุล่วง”

เจ้าของไร่คอแข็งหน้าบึ้ง แต่คนอย่างคุณนายสร้อยระย้ามีหรือ 

จะหงอ

“ห้องหับของพ่อสิงห์ท่ีเรือนน้ีก็มี แม่ฉวีส่ังให้เด็กปัดกวาดเช็ดถูแล้ว”

“อย่าห่วงเลยครับ อะไรที่ผมรับปากผมไม่เบี้ยวแน่นอน”

“กด็ ีเปน็ลกูผูช้ายตอ้งรกัษาคำสตัย”์ ยา่หลานคยุกนัอยูแ่คส่องคน 

ไม่เปิดช่องโหว่ให้แขกชาวกรุงร่วมวง

“ผมขอตัวก่อนนะครับ เจอกันสองทุ่มครึ่ง”

เพ็ญฤทัยอ้าปากแต่ไม่ทันแพรพลอย ท่ีลุกพรวดไปหาสิงหราชอย่าง 

รู้งาน

“แพรเดินไปส่งที่รถนะคะ นั่งนานๆ กลัวเหน็บกินค่ะ”

ชายหนุ่มปรายตามองเด็กสาวตัวกะเปี๊ยกขณะกำลังเดินลงจาก 

เรือน อยู่ๆ ก็รู้สึกหงุดหงิดอย่างไม่มีเหตุผล เจ้าหล่อนเอาแต่นั่งก้มหน้า 

สงบเสงี่ยม ทำเหมือนไม่เคยเจอกันมาก่อน

“ฉันสั่งจัดห้องไว้ให้แค่สองห้อง ไม่รู้ว่าแม่พริ้มเพราจะพาหลาน 

มาด้วย เดี๋ยวจะเปิดห้องเพิ่มให้ จะได้นอนกันสบาย ไม่อึดอัดคับแคบ” 

“อุ๊ย! ไม่ต้องหรอกค่ะ ไม่ต้อง” คุณพร้ิมเพราโบกไม้โบกมือปฏิเสธ

“แค่สองห้องก็พอแล้วค่ะ แต่ละห้องกว้างขวาง เตียงก็ใหญ่ นอน 

ห้องละสี่ห้าคนก็ยังได้”

“เอางั้นรึ แต่จะว่าไปมาแปลกที่นอนรวมๆ กันก็ดี จะได้พูดคุย 

กระจุ๋งกระจิ๋งไม่เหงา เอาละ อีกแค่ชั่วโมงกว่าๆ ก็จะถึงเวลานัด แยกย้าย 

ไปพักผ่อนกันตามอัธยาศัยเถิด สองทุ่มครึ่งค่อยลงไปเจอกันที่ลานดิน” 

เจ้าของเรือนลุกขึ้นคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉงทั้งๆ ที่อายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้ว

“พชัรไมเ่อานะคะ นอนเบยีดเสยีดเตยีงละสามคน พชัรจะนอนหอ้ง 



24   เจ้าสาวสิบเจ็ด

เดยีวกบัคณุแม ่ใหพ้ีแ่พรกบัพีเ่พญ็ไปแยง่อากาศหายใจกบันงัรุง้” พชัราภา 

ออกฤทธิ์ออกเดชทันทีเมื่อลับหลังคุณนายสร้อยระย้า

“เอะ๊! เรือ่งอะไรโยนนงัรุง้มาใหพ้วกพี ่พีก่อ็ยากนอนสบายๆ เหมอืน 

แกนั่นแหละ” เพ็ญฤทัยสวนทันควัน

“แกสองคนนี่ยังไงกันฮะ! ยายรุ้งตัวเท่าลูกหมา ให้มันปูผ้านอน 

บนพื้นก็ได้ เรื่องหยุมหยิมปลาซิวปลาสร้อยแท้ๆ หัดปล่อยวางซะบ้าง 

แหกปากเถียงกันปาวๆ เคยนึกบ้างไหมว่าแม่จะปวดกะโหลก” 

“ไมรู่ล้ะ ยงัไงพชัรกจ็ะนอนกบัคณุแม ่พีเ่พญ็ พีแ่พร นงัรุง้ นอนหอ้ง 

เดียวกัน เป็นพี่ใหญ่หัดเสียสละบ้างสิ พัชรเป็นน้องเล็กต้องได้อภิสิทธิ์”

“อบีา้! เปน็นอ้งเปน็นุง่คดิจะปนีเกลยีว คอยดนูะ ฉนัไดด้บิไดด้เีปน็

เมียคุณสิงห์เมื่อไหร่แกอย่าหวังมาพึ่งใบบุญ แค่หางตาฉันก็จะไม่แล” 

“โอ๊ย! เหม็นขี้ฟัน ป่านนี้คุณสิงห์เสร็จพี่แพรไปแล้วก็ไม่รู้” 

“ยายเพ็ญ! ยายพัชร! ไปไป๊แยกย้ายกันได้แล้ว ไปอาบน้ำแต่งตัว 

สวยๆ ซะ” คนเป็นแม่ต้องออกโรงห้ามศึกสายเลือดคู่กรณีจึงยอมหยุด  

ต่างคนต่างสะบัดหน้าพรืดไปคนละทาง

“กินข้าวหม้อเดียวกัน คลานตามกันออกมาแท้ๆ แต่กัดกันอย่าง 

กับหมา เฮ้อ...เวรกรรมของป้าจริงๆ รุ้งเอ๊ย” 

รุ้งรำไพเห็นใจคุณพริ้มเพรายิ่งนัก ไหนจะเครียดเรื่องเงิน ไหนจะ 

เครยีดเรือ่งลกู สองปกีอ่น...สามขีองนางถกูเพือ่นรว่มกว๊นยงิตาย เหตเุพราะ 

ขดัใจกนัในวงเหลา้ กอ่นตายเขาสรา้งหนีส้นิไวบ้านตะไท สามสาวกเ็อาแต่ 

บ้าแฟชั่น ห่วงสวยห่วงงาม ไม่มีใครสนใจประกอบอาชีพเลยสักคน 

อะไรทีพ่อจะขายได ้หมา้ยลกูตดิกเ็กบ็ขายจนเกลีย้ง ยมืเงนิคนโนน้ 

ไปจ่ายคนนี้ หมุนเงินจนหมดปัญญา ข้อเสนอของคุณนายสร้อยระย้า 

จงึถกูใจนางยิง่นกั ดว้ยสงิหราชไมใ่ชช่าวไรต่าสตีาสา เขารำ่รวยกวา้งขวาง  

เป็นเศรษฐีอันดับต้นๆ ของจังหวัดตาก ถ้ามีหลานยายเป็นทายาทตระกูล 

ใหญ่ นางกับลูกๆ คงจะลืมตาอ้าปากได้
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แขกชาวกรุงตื่นตาตื่นใจกับการแสดงทุกชุด ส่งเสียงกรี๊ด 

กรา๊ดวีด้วา้ยดงัไมข่าดระยะ มกีแ็ตรุ่ง้รำไพทีเ่ทความสนใจใหเ้มีย่งปลาเผา 

กับบาร์บีคิวเสียบไม้ มื้อเย็นหล่อนไม่ได้ร่วมวงอาหารกับบรรดาญาติๆ 

เพราะมัวแต่ไปปั่นจักรยานเล่น เกือบๆ จะสามทุ่มจึงออกอาการหิวโซ

“มองแล้วมองอีก เสน่ห์หญ้าอ่อนทิ่มตารึไง” คุณนายสร้อยระย้า 

สะกิดแขนหลานชาย

“โน่น แม่สามคนโน้นเป้าหมายของแก นั่นน่ะเด็ก อยู่นอกบัญชี 

รายชื่อ”

“อยากมองผมกม็อง ไมไ่ดค้ดิลกึคดิไกลถงึขัน้จะกนิตบั ตาของผม 

ไม่ใช่ของย่า” 

“ยะ่! ตาของพอ่สงิห ์ระวงัเถอะตาจะพาตนีเดนิเขา้คกุ ขอ้หาพราก 

ผูเ้ยาวน์ะ่รูจ้กัไหม” คนแกร่บีเตอืน “แมเ่พญ็ แมแ่พร แมพ่ชัร ถกูใจคนไหน 

ก็เลือกเอาสักคน”

“ไม่ถูกใจสักคน กระแดะทั้งสามพี่น้อง”

“นี่! แกจะผิดคำพูดกับย่าใช่ไหม ย่าอุตส่าห์เสาะหาสาวสวยมา 

ใสพ่านประเคนใหถ้งึที ่ขอแคอุ่ม้เหลนกอ่นตายใหช้ืน่ใจไมไ่ดข้อใหแ้กมเีมยี 

ยังจะยึกยักหาทางบิดพลิ้ว มันน่าแพ่นกบาลให้หัวร้างข้างแตกนัก” 

3
นกขมิ้นวัยกระเตาะ
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“ผมพร้อมจะรับผิดชอบคำพูดของผมทุกคำ แต่ย่าก็ต้องไม่ลืม 

ข้อแม้ ถ้าแม่พันธุ์ไม่ถูกใจผมมีสิทธิ์ปฏิเสธ” สิงหราชยืนยันความต้องการ 

ของตัวเอง

“ถามจริงๆ เหอะ แกจะทำตัวเป็นลูกอีช่างติเพื่ออะไร นอนกัน 

แค่ครั้งสองครั้งเชิญให้ตาหนูยายหนูมาเกิด ไม่ได้ตกล่องปล่องชิ้นถาวร 

เสียหน่อย” คุณนายสร้อยระย้ารำคาญหลานชายตัวเองเต็มที

“ผมเป็นผู้ชายแต่ผมก็เลือกนะย่า ไม่ใช่คลำไม่มีหางเป็นฟาดดะ” 

“แล้วพ่อสิงห์จะเอายังไง ถ้าไม่ถูกใจสักนาง พรุ่งนี้ย่าจะคุยกับ

แม่พริ้มเพราให้เขาพาลูกพาหลานกลับกรุงเทพฯ จะได้ไม่เสียเวลามาก 

แล้วย่าจะติดต่อสาวบ้านอื่นให้ เผื่อจะฟลุกเจอคนที่พ่อสิงห์ถูกจริต” 

“อย่าเพิ่งด่วนใจร้อนเลยครับ เพิ่งเจอหน้ากันหยกๆ ผมไม่อยาก 

ตดัสนิใจปบุปบัวา่จะเอาใครไมเ่อาใคร” เขาพดูพลางชำเลอืงไปทางรา่งเลก็  

ก็เห็นเด็กสาวเอามือลูบพุง หน้าตาท่าทางบอกชัดว่าอิ่มแปล้

สองย่าหลานนั่งดูการแสดงต่อ คนหนึ่งเชิดคางคอแข็ง เริ่มไม่สบ 

อารมณ์นิดๆ ทว่าคนหนึ่งกลับสงบเยือกเย็นเพราะขัดคอกันบ่อย ถึงขั้น 

ทะเลาะทุม่เถยีงกนักเ็คย แตท่กุคนในไรเ่รอืงสงิหล์ว้นตระหนกัดวีา่คณุนาย 

สร้อยระย้ารักสิงหราชมากเพียงใด เขาเป็นแก้วตาดวงใจ และเป็น 

ความหวังเดียวที่นางจะฝากผีฝากไข้ 

สีทุ่ม่หลงัการแสดงจบลง รา่งสงูกถ็กูมะรมุมะตุม้จากสามศรี 

พีน่อ้งทีร่ว่มใจกนัมาออดออ้น ขอใหห้นุม่หลอ่สละเวลาเปน็ไกดก์ติตมิศกัดิ์

พาชมไร่กุหลาบในวันพรุ่งนี้ มีแค่สาวเดียวที่นั่งหงอย รู้สึกอยู่ผิดที่ผิดทาง 

และเป็นส่วนเกินที่ไม่มีใครสนใจ

ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น เจ้าของบ้านกับบรรดาแขกก็แยกย้ายกัน 

ไปพักผ่อนห้องใครห้องมัน คนงานชายหลายคนเร่งจัดเก็บข้าวของ ไม่ถึง 

ห้าทุ่มลานดินก็เตียนโล่งดังเดิม 
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“จะทำอะไร” แพรพลอยที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จ เห็นรุ้งรำไพในห้องของ 

ตัวเองก็กระชากเสียงถาม

“รุ้งจะเอาผ้าห่มมาปูนอนค่ะ” 

“อย่าแม้แต่จะคิด” หญิงสาวกระตุกผ้านวมออกจากมือบาง “ไป 

นอนห้องคุณแม่ สะเออะมาลอยหน้าลอยตาในห้องน้ี วอนโดนตบหรือไง”

“อะไรของแกฮะยายแพร นงัรุง้มนัจะนอนบนพืน้กป็ลอ่ยมนัส ิไลไ่ป 

ห้องคุณแม่ก็เท่านั้น ยายพัชรมันยอมซะที่ไหน เมื่อตอนค่ำยังแง่งๆ ใส่พี่ 

อยู่เลย” เพ็ญฤทัยที่นั่งเช็ดเครื่องสำอางหน้าโต๊ะเครื่องแป้งปรามด้วย 

ความรำคาญ

“ยอมไมย่อมกเ็รือ่งของยายพชัร แพรไมเ่กีย่ว แพรไมน่อนรว่มหอ้ง 

กับคนรับใช้หรอกนะ ขยะแขยง พาให้นอนไม่หลับ”

“นังรุ้งมันไม่ใช่...” 

“อยา่งนงัรุง้ ถา้ไมเ่รยีกวา่คนรบัใชจ้ะใหเ้รยีกวา่อะไร มนัทำงานงกๆ  

แลกขา้ววนัละจานสองจาน ทัง้ถพูืน้ ชงกาแฟ หรอืแมแ้ตข่ดัหอ้งนำ้ พีเ่พญ็ 

หุบปากเหอะ อย่าคิดแปรพักตร์เชียวนะ” แพรพลอยขึ้นเสียงใส่พี่สาว

“โอ๊ย! รำคาญ แกกับยายพัชรมาตะเภาเดียวกันเป๊ะ เป็นน้องแต ่

ทำตัวเหมือนเป็นแม่ อยากจะทำอะไรก็เชิญ พี่ไม่ยุ่งด้วยแล้ว” เมื่อเถียง 

สู้น้องไม่ได้เพ็ญฤทัยก็สะบัดหน้าเข้าหากระจก แล้วเช็ดเครื่องสำอาง 

ต่อ ปล่อยให้รุ้งรำไพโดนแกล้งต่อไป

“ไปสิ! ยืนหัวโด่อยู่ทำไม หอบข้าวหอบของของแกออกไปด้วย  

รูว้า่เกลยีดยงัจะมาปว้นเปีย้นอยูใ่กล้ๆ  อกี” แพรพลอยสวมบทนางมารรา้ย 

เต็มที่

เจ้าของดวงตาแดงระเรื่อหิ้วกระเป๋าและพาตัวเองออกจากห้อง 

อย่างไร้ปากเสียง ป่วยการจะร้องขอความเห็นใจจากหญิงสาวตรงหน้า  

ลูกสาวคนรองของคุณพริ้มเพราหาเรื่องจิกกัดหล่อนอยู่บ่อยๆ แม้จะมี 

รูปลักษณ์ดุจนางฟ้าแต่กิริยาวาจากลับตรงกันข้าม
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“มันทำอะไรให้แกจงเกลียดจงชังนัก” หลังเด็กสาวออกจากห้อง 

คนเป็นพี่ก็ถามน้องสาวทันที

“แหม...ทำเป็นถาม อย่างกับตัวเองเป็นแม่พระ”

“ก็ใช่ พี่ชอบข่มมัน ใช้มันทำนู่นทำนี่ แต่ก็ไม่โรคจิตเท่าพวกแก  

เกิดยายพัชรไม่เปิดประตูรับนังรุ้ง คืนนี้มันจะซุกหัวนอนที่ไหน” 

“ช่างปะไรแพรไม่สน ถ้าพี่เพ็ญห่วงมันนักก็ตามไปโอ๋มันสิคะ แพร 

ง่วงจะนอนละ” แพรพลอยพูดจบก็ล้มตัวลงบนเตียง 

เพ็ญฤทัยเหลือบมองประตูแวบเดียวก็ยักไหล่ ธุระไม่ใช่ ขี้เกียจ 

ทะเลาะกับน้องๆ แต่ละคนล้วนวาจาจัดจ้าน แทบจะขี่คอพี่คนโตอยู่ 

รอมร่อ

รุง้รำไพออกมายนืจอ๋งอยูห่นา้หอ้งพกัรบัรองแขก ไมอ่ยากเจอหนา้ 

พัชราภา ด้วยรู้นิสัยญาติห่างๆ ดี แต่อย่างน้อยยังมีคุณป้า ท่านไม่ใจไม้- 

ไส้ระกำกับหล่อนนัก

“คณุแมอ่าบนำ้อยู ่จะเอาอะไร” พชัราภาเปดิประตหูลงัไดย้นิเสยีง 

เคาะ ทว่าพอเหลือบมองกระเป๋าใบย่อมในมือเด็กสาวก็ทำปากเบ้ “อ๋อ... 

โดนไล่มาละสิ เสียใจย่ะ กลับไปหาพี่เพ็ญกับพี่แพรไป๊ ฉันไม่ให้แกเข้า”  

พดูจบกป็ดิประตปูงั ไมส่นใจวา่คนทีย่นือยูห่นา้หอ้งแทบจะปลอ่ยโฮ มนษุย ์

เหมือนกันเหตุใดจึงแล้งน้ำใจถึงเพียงนี้

ดึกสงัดอากาศเย็นจัด บ้านเรือนไทยหลังใหญ่ยังคงเปิดไฟ 

ไว้บ้างเป็นบางดวง มีร่างเล็กนั่งกอดเข่าอยู่บนพื้นนอกชาน อาศัยพิงหลัง 

กับเสาไม้สัก ป่านนี้ใครๆ คงหลับกันหมดแล้ว โธ่เอ๋ย! ก็ไหนว่าทำดีได้ดี 

รุง้รำไพทำดมีาตลอดทัง้ชวีติ แตผ่ลลพัธค์อืถกูรงัแกอยูร่ำ่ไป บางครัง้หลอ่น 

ก็ท้อใจ อยากเป็นคนเลวเสียให้รู้แล้วรู้รอด

“ตื่น!”

หลังจากผล็อยหลับไปด้วยความเพลียก็มีคนมาเขย่าแขนปลุก 
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รุ้งรำไพลืมตาอย่างงัวเงีย ทว่าหายสะลึมสะลือทันทีตอนเห็นใบหน้าคม 

เข้มชัดๆ ของสิงหราช หล่อนตกเป็นจำเลยให้เขาซักฟอกอีกแล้ว

“อธิบายมาซิ” ชายหนุ่มย่นหัวคิ้วเข้าหากัน หลังจากสัมผัสแขน 

เย็นเฉียบของเด็กสาว

“หนู...” ไม่รู้จะพูดอะไรดี

“หอบกระเป๋าเสื้อผ้าออกมานั่งตากน้ำค้างทำไม เล่นอะไรของ 

เธอ” 

รุง้รำไพกม้หนา้ตำ่ นำ้ทว่มปาก พดูออกไปรงัแตจ่ะสาวไสใ้หก้ากนิ 

ดีไม่ดีจะถูกมองว่าเป็นคนขี้ฟ้อง 

“ถา้ไมม่ทีีน่อน จะหาทีน่อนให”้ ชายหนุม่ดงึแขนหลอ่นใหล้กุขึน้ยนื 

อย่างถือวิสาสะ 

“เอ่อ...” เด็กสาวกลอกตาอย่างงงๆ อยู่ๆ ก็ได้รับความอาทรจาก 

คนที่เจอหน้ากันแวบแรกก็ทำท่าเหมือนจะหักคอ

“สรุปว่ามีหรือไม่มี ที่นอนน่ะ”

“ไม่...ไม่มีค่ะ” 

“เอามานี่” สิงหราชแย่งกระเป๋าเสื้อผ้าไปถือไว้เอง จากนั้นก็เดิน 

นำลิ่วๆ ให้เด็กสาวเดินตามหลัง 

“คืนนี้นอนที่นี่ พรุ่งนี้จะสั่งคุณฉวีจัดห้องใหม่ให้” เขาเปิดประตูไม ้

แกะสลัก เปิดเผยห้องกว้างแก่สายตาสงสัยของรุ้งรำไพ 

“ห้องใครคะ” หล่อนกวาดตาสำรวจภายในห้อง ข้างเตียงมี 

โต๊ะทำงาน ที่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและแฟ้มเอกสารวางอยู่

“ห้องฉัน”

“ห้องคุณ!” 

สงิหราชไมส่นใจนำ้เสยีงแตกตืน่ของเดก็สาว เดนิอาดๆ ผา่นกรอบ 

ประตูเข้าไปในห้องอย่างคนบริสุทธิ์ใจ 

“ฉันยกเตียงให้” เขาวางกระเป๋าเก่าปอนข้างตู้เสื้อผ้า ก่อนจะเดิน



30   เจ้าสาวสิบเจ็ด

ย้อนกลับมาสบตาซึ่งมีแต่คำถาม 

“แล้วคุณ...แล้วคุณล่ะคะ” หล่อนกลายเป็นคนติดอ่างขึ้นมา 

กะทันหัน อยู่ใกล้คนมั่นใจสูงทำให้รู้สึกตัวจ้อยกว่าปกติ 

“ฉนัจะกลบัไปนอนบา้น อยูห่า่งจากทีน่ีน่ดิเดยีว เธอนอนใหส้บาย 

เถอะ นี่ก็ดึกมากแล้ว นอนห้องฉันรับรองปลอดภัย ฉันรักษาเกียรติของ 

ตัวเองเท่าชีวิต ไม่ย่องกลับมาทำมิดีมิร้ายเธอแน่ๆ”

“คุณ...คุณหายโกรธหนูแล้วหรือคะ” หล่อนกลั้นใจถาม “ก็...”  

โหนกแก้มสูงปรากฏสีแดงระเรื่อเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ตอนเย็น

“ขอโทษที เมื่อเย็นฉันบ้าไปหน่อย เธอเป็นแค่เด็กหลงทาง ไม่ใช ่

พวกถ้ำมอง” 

รุง้รำไพยนืนิง่ขงึ เพญ็ฤทยั แพรพลอย และพชัราภา หรอืแมก้ระทัง่ 

คุณพริ้มเพรา คนเหล่านั้นไม่เคยเอ่ยปากขอโทษหล่อนสักครั้ง ต่างจาก 

สงิหราช เขาเปน็ผูใ้หญท่ัง้วยัวฒุแิละคณุวฒุ ิแมจ้ะเกดิกอ่นหลอ่นหลายป ี

มีอันจะกินล้นเหลือ แต่เขาก็กล้าลดศักดิ์ศรีให้แก่เด็กเมื่อวานซืน

“เอาเป็นว่าฉันจะแก้ตัว ระหว่างที่เธอพักอยู่ที่นี่ฉันจะเทกแคร์เธอ 

เป็นพิเศษ ต้องการอะไรหรืออยากได้อะไรบอกฉัน ฉันจะจัดหาให้”

“ไม่...ไม่เป็นไรหรอกค่ะ”

“ตอ้งเปน็ส ิไมง่ัน้เธอจะจำฝงัใจวา่ฉนันสิยัไมด่ ีเอาละนอนตอ่ไดแ้ลว้ 

พรุ่งนี้จะพาเที่ยว” ชายหนุ่มเดินไปที่โต๊ะทำงาน เก็บคอมพิวเตอร์พกพา 

ใส่กระเป๋าสีดำ และหอบแฟ้มเอกสารทั้งหมดกลับบ้านไปด้วย 

“ไปละ ง่วงเหมือนกัน” 

“ดะ...เดี๋ยวค่ะ” รุ้งรำไพรั้งชายหนุ่มเอาไว้เมื่อนึกอะไรขึ้นได้

“คณุเกบ็ของมคีา่ไวใ้นหอ้งหรอืเปลา่คะ หนกูลวัวา่ถา้มอีะไรหายไป 

หนูจะ...จะตกที่นั่งลำบาก”

“มีแต่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆ แบกไหวหรือเปล่าล่ะ” ดวงตาคู่คม 

สะท้อนแสงไฟ เห็นประกายล้อเลียนเต้นระริก
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“ห้องนี้เป็นห้องเก่าของฉัน ตั้งแต่แยกบ้านกับย่าฉันเคยมาค้างแค่ 

สองสามครั้ง ไม่มีของมีค่าอะไรให้ฉกฉวยหรอก แต่ถึงมีเธอก็คงไม่อยาก 

เสี่ยง ขโมยขโจรถ้าจับได้ฉันเอาถึงตาย” 

“ให้หนูนอนห้องคุณ จะดีหรือคะ” เด็กสาวยังลังเล

“อีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้ว จะคิดหยุมหยิมให้ปวดสมองทำไม”

“ก็...”

“นอนซะ” ชายหนุ่มเดินสวนกับร่างบางตรงหน้าประตู ไม่หยุดเอ่ย

ราตรีสวัสดิ์หรือแม้แต่สบตา 

ทว่าระหว่างที่เดินผ่านแขนเสื้อของสิงหราชสัมผัสโดนไหล่ของ 

เด็กสาวเบาๆ แค่นั้นฝ่ายหญิงก็สะดุ้งโหยง รู้สึกร้อนผะผ่าวตลอดลำแขน  

โลกแคบๆ ของหล่อนมีสีสันขึ้นอย่างประหลาด ผู้ชายที่เคยสนิทชิดเชื้อ 

มีเพียงพ่อ ซึ่งล่วงลับไปนานแล้ว

เสียงฝีเท้าเดินห่างออกไปเรื่อยๆ รุ้งรำไพอยากมองตามแผ่นหลัง 

ของเขาแต่ไม่กล้า กลัวเขาจะหันมาดุ จึงรีบเข้าห้อง รีบพักผ่อน พรุ่งนี้ยัง

ตอ้งรบัมอืกบัสามพีน่อ้งขาวนี ถา้พวกนัน้รูว้า่หลอ่นไดน้อนเตยีงนุม่ๆ ของ 

หนุ่มโสดเพอร์เฟกต์ที่หมายตาคงไม่แคล้วฟาดงวงฟาดงา เผลอๆ จะหา 

เรื่องแกล้ง โทษฐานทำตัวน่าหมั่นไส้

คณุนายสรอ้ยระยา้เบีย่งตวัหลบขา้งตูโ้ชว ์มอืขวายกขึน้ทาบ 

อกซา้ย หวัใจคนแกเ่ตน้ตึก้ตัก้เปน็จงัหวะฮารด์คอร ์ตาเถนตก! ยายชแีตก! 

สามเณรแดนซ์! นางไม่ได้ตาฝาด หลานสาวคุณพริ้มเพราก้าวออกจาก 

หอ้งนอนของสงิหราช เหลยีวซา้ยแลขวาลอกแลกกอ่นงบัประตปูดิ เวลานี้ 

เพิ่งจะเจ็ดโมงเช้า แสดงว่าเมื่อคืน... 

โถ โถ โถ พอ่คณุเอย๋ ชอบกนิเดก็กไ็มบ่อก มนิา่ละ่ นำเสนอหญงิสาว 

ให้กี่รายๆ ก็ปฏิเสธตลอด ที่แท้พิสมัยหญ้าอ่อน แต่ว่า...เด็กเกินไปไหม 

คุกตะรางจะถามหาเอาง่ายๆ
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เจ้าของเรือนยืนรอจนกระทั่งรุ้งรำไพเดินพ้นรัศมีสายตา จึงค่อย 

จดปลายเท้าออกจากที่ซ่อน ตรงดิ่งไปร่วมโต๊ะอาหาร

“ไง พ่อสิงห์” คุณนายสร้อยระย้าส่งเสียงทักหลานชายที่นั่งดื่ม 

กาแฟอยูก่บัหมา้ยลกูสาม สว่นเพญ็ฤทยั แพรพลอย และพชัราภา ตืน่สาย 

ตะวันโด่งเป็นกิจวัตร แม้จะโดนแม่ปลุกตั้งแต่เช้าตรู่และเอาหนุ่มหล่อเข้า

ล่อก็ไม่มีใครยอมลุกจากเตียง 

“หวัดดีครับย่า” 

“หน้าตาสดชื่นเชียวนะ เมื่อคืนแอบซดยาโด๊ปขนานเด็ดหรือไง” 

คนเป็นย่ากระเซ้าอย่างรู้ทัน 

“ผมไปวิง่ออกกำลงักายมา ไดส้ดูอากาศบรสิทุธิเ์ตม็ปอดก.็..กระปรี-้ 

กระเปร่าดีครับ” หลานชายตอบโดยไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรด้วย

“ออ้! ดตีรงบรสิทุธิ”์ คนแกพ่ยกัหนา้หงกึๆ ตคีวามหมายผดิไปไกล 

ก่อนจะหันมาถามหาสามสาวจากคนเป็นแม่ 

“สาวๆ ล่ะ ไปไหนกันหมด” 

“เอ่อ...เมื่อคืนลูกๆ ของดิฉันนอนดึก แปลกที่กันน่ะค่ะ ก็เลย...

ก็เลยยังไม่ตื่น”

“ยังไม่ตื่น!” เจ้าของเรือนร้องเสียงสูง

“พ่อสิงห์ของฉันจะนอนดึกแค่ไหนก็ตื่นเช้าเสมอ เขามีงาน มีภาระ 

หน้าที่ต้องรับผิดชอบ จะนอนกินบ้านกินเมืองตามสบายก็เฉพาะวันหยุด  

คนงานในไร่ยกให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดี ตัวฉันเองก็ตื่นเช้า และสอนลูก 

สอนหลานอยู่ตลอดให้ตื่นนอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้น”

“เอ่อ...” คุณพริ้มเพราพูดไม่ออก มีบุตรีขี้เกียจก็เหมือนมีส้วมอยู่

หน้าบ้าน

“แลว้หลานละ่ หลานแมพ่ริม้เพรานะ่ เมือ่กีเ้หน็หลงัอยูไ่วๆ กน็กึวา่ 

จะมากินข้าว หายตัวไปไหนแล้ว”

“ยายรุ้งไม่ร่วมโต๊ะกับพวกเราหรอกค่ะ อยู่ที่กรุงเทพฯ แกกินข้าว 
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ในครัว มาที่นี่ดิฉันกำชับไว้แล้วว่าอย่าทำตัวเป็นภาระ” 

“ไฮ้!” คุณนายสร้อยระย้าร้องเสียงแหลม ไม่ชอบใจอย่างแรง

“ที่ว่าเป็นหลานก็เป็นแค่หลานห่างๆ เท่านั้นค่ะ ดิฉัน...จะพูดยังไง 

ดีล่ะคะ ดิฉันไม่ได้เลี้ยงยายรุ้งเหมือนลูก แกทำงานบ้านให้ดิฉันน่ะค่ะ”  

คุณพริ้มเพราพยายามอธิบายให้คนสูงวัยเข้าใจ

“อ้อ...จะบอกว่าเลี้ยงหลานให้เป็นคนใช้” หญิงชราค่อนแคะ 

สิงหราชวางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะไม้ สีหน้าและแววตาเปลี่ยนทันที 

ทีน่กึถงึเหตกุารณช์ว่งคำ่คนืทีผ่า่นมา รุง้รำไพหวิจดัอยา่งเหน็ไดช้ดั หลอ่น 

ไม่สนใจการแสดง สนใจแต่อาหารปิ้งย่างตรงหน้า 

“ทีน่ีไ่มใ่ชบ่า้นของคณุทีก่รงุเทพฯ เดก็ทีช่ือ่รุง้พลดัถิน่มา จะกลา้ไป 

ขอข้าวพวกในครัวกินไหม ผมมั่นใจว่าแกไม่กล้า จะหลานห่างๆ หรือ 

หลานรักหลานโปรดก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหลาน คุณต้องดูแลแกบ้าง อย่างน้อย 

ก็ตามอัตภาพ” ชายหนุ่มว่ากล่าวคนแก่วัยกว่าอย่างไม่เกรงใจ ทำให้ 

คุณพริ้มเพราหน้าม้าน

“ดิฉัน...” 

“เมื่อคืนผมเจอหลานคุณที่นอกชาน นั่งกอดเข่าหลับอยู่ข้างเสา 

เป็นภาพที่เห็นแล้วชวนเวทนา เหมือนเด็กอนาถาถูกผู้ปกครองทิ้งขว้าง 

แกไมไ่ดพ้ดูอะไร แตผ่มเดาเอาเองวา่โดนแกลง้ มคีนบางคนใจรา้ยไมย่อม 

แบ่งห้องให้แกนอน” 

“คือ...”

“ใครอยู่ตรงนั้น มานี่ซิ” สิงหราชเรียกคนของคุณนายสร้อยระย้า  

“ไปบอกคณุฉวใีหห้าตวัหลานสาวคณุพริม้เพรา แลว้เชญิเธอมารบัประทาน 

อาหารเช้า บอกว่าฉัน ย่า และคุณพริ้มเพรารอเธออยู่” 

เศรษฐนิสีงูวยัมองหลานชายดว้ยสายตาทัง้อึง้และทึง่ ทีเ่ขาปกปอ้ง 

รุ้งรำไพ มีน้ำใจกับสาวน้อยผู้นั้นถึงเพียงนี้

หมา้ยลกูสามวางหนา้ไมค่อ่ยจะถกู ลกูหนอลกูกอ่เรือ่งขึน้อกีจนได ้
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ทำใหน้างโดนเจา้ของไรถ่อนหงอก เจา้ของเรอืนใชส้ายตาตเิตยีน นงัหลาน 

ตัวดีก็อีกคน ไม่น่าพามาด้วยเลย

“เรียกหาหนูหรือคะ” สาวรุ่นปรากฏตัวอย่างสำรวม

“นัง่ส ิกนิขา้วดว้ยกนั” คณุนายสรอ้ยระยา้ชีม้อืไปทีเ่กา้อี.้..ตวัทีอ่ยู่ 

ใกล้ชายหนุ่ม

รุ้งรำไพยืนนิ่งมองหน้าคุณป้า เพราะกลัวจะโดนดุ 

“นั่ง” สิงหราชลุกขึ้นยืน ก่อนจะเลื่อนเก้าอี้ให้ 

“ขอบคุณค่ะ” เด็กสาวแก้มแดงถึงใบหู รู้สึกเหมือนตัวเองเป็น 

สุภาพสตรี มีเกียรติและได้รับเกียรติที่ไม่เคยมีตั้งแต่จำความได้

เมื่อร่างเล็กนั่งลง ร่างสูงก็นั่งตาม คุณพริ้มเพราสงบปากสงบคำ  

ส่วนคุณนายสร้อยระย้าเริ่มต้นเก็บข้อมูล

“เมื่อวานฉันกับหนูไม่ได้คุยกันเลย แนะนำตัวหน่อยสิ” หญิงชรา 

เป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาบนโต๊ะอาหาร 

“หนชูือ่รุง้คะ่ รุง้รำไพ เพชรพนนิทร ์อายสุบิเจด็ยา่งสบิแปด เพิง่จบ 

ม. หก ค่ะ”

“สบิเจด็เทา่นัน้เอง” คนแกร่ำพงึเบาๆ กอ่นจะถามตอ่ “ปดิเทอมอยู่ 

ละสิ เปิดเทอมจะไปเรียนมหา’ลัยไหน กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด”

“หนู...”

“ยายรุง้ไมไ่ดเ้รยีนตอ่หรอกคะ่ การเงนิของดฉินัเปน็อยา่งไรคณุนาย 

ก็ทราบ” คุณพริ้มเพราพูดแทรกขึ้นมา

“อา้ว! ไมใ่หเ้รยีนหนงัสอืหนงัหา แลว้จะใหอ้ยูบ่า้นเฉยๆ อกีคนเรอะ 

ตามรอยแม่เพ็ญ แม่แพร แม่พัชร”

“คงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ คุณพริ้มเพราเพิ่งบอกเมื่อสักครู่ว่า  

รุ้งรำไพรับผิดชอบงานบ้าน” สิงหราชเป็นฝ่ายตอบแทน ด้วยน้ำเสียงติด 

จะไม่พอใจ 

“ระหว่างที่คุณพริ้มเพราเป็นแขกของไร่เรืองสิงห์ ห้องนอนผม 
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ผมยกให้รุ้งรำไพใช้ จะได้ไม่ต้องลำบากจัดห้องใหม่”

คุณนายชราอ้าปากจะพูดแต่ไม่ทันแม่ของสามสาว

“อย่าเลยค่ะ ดิฉันเกรงใจ” 

“ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ รุ้งรำไพนอนห้องผมต้ังแต่เม่ือคืนน้ีแล้ว” 

“อุ๊ยตาย!” คุณพริ้มเพรารู้สึกเสียดายแทนลูกสาวยิ่งนัก เพ็ญฤทัย

กับแพรพลอยก่อเรื่องโง่เขลาขึ้นแท้ๆ

“เมื่อคืนแกนอนบ้านโน้นรึ” ย่าถามหลาน

“ครับ”

“อ้อ...” เศรษฐินีลากเสียงยาวเหยียด ที่แท้ก็ไม่มีอะไรในกอไผ่  

ถ้าจะมีก็เป็นแค่หน่อไม้กับงูหนุ่มตัวเบ้อเริ่มเท่านั้น

เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วผู้หญิงสามคนสามวัยก็รับประทาน 

อาหารเช้า ส่วนสิงหราชดื่มกาแฟเสร็จก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ พลางลอบ 

มองดวงหน้าเกลี้ยงเกลาของคนอ่อนวัยเป็นระยะ รุ้งรำไพดูเป็นเด็ก 

ประพฤติดี ไม่ดื้อ ไม่ก๋ากั่น และไม่ก้าวร้าว

“อิ่มกันแล้ว เข้าไร่เลยไหมครับ” ชายหนุ่มถามคุณพริ้มเพราทันที

ที่ทุกคนรับประทานอาหารเสร็จ

“เอ่อ...สาวๆ ยังไม่ตื่นเลยค่ะ” 

“เวลาแต่ละนาทีของพ่อสิงห์เป็นเงินเป็นทอง แม่พริ้มเพราไปปลุก 

ลกูๆ เถดิ มาเทีย่วทัง้ท ีเอาแตน่อนเฝา้เตยีงมนันา่เสยีดายนะ” เจา้ของเรอืน 

แนะหญิงหม้าย

“เออ่...คอื...คอืวา่...” คณุพริม้เพราอกึอกั ถา้ลกูๆ ของนางปลกุใหต้ืน่ 

ง่ายๆ นางคงปลุกไปนานแล้วละ

“ถา้งัน้พกัผอ่นกนัตามสบายเถอะครบั ผมจะเขา้ไรก่อ่น สกัสบิเอด็ 

โมงจะส่งรถมารับ ถึงตอนนั้นคงตื่นกันหมดแล้ว”

“ดะ...ดี ดีค่ะ ดิฉันกับลูกๆ จะเตรียมตัวรอ” นางค่อยหายใจโล่ง 

เมื่อเห็นว่าเจ้าของไร่เข้าใจ
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“คุณพริ้มเพราจะเข้าชมไร่กุหลาบพร้อมลูกๆ ใช่ไหมครับ”

“ค่ะ”

“งั้นก็...” ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนเต็มความสูง ก่อนจะหันหน้าไปทาง 

รุ้งรำไพซึ่งนั่งสงบเสงี่ยมอยู่ข้างกาย

“ไปกันเถอะ”

“คะ?” เด็กสาวงงว่าหล่อนเกี่ยวอะไรด้วย

“ไหนๆ ก็ตื่นเช้าแล้ว เข้าไร่พร้อมฉันเลย ฉันจะแวะตรวจงานครึ่ง

ชั่วโมงจากนั้นจะพาเที่ยว”

“คุณสิงห์คะ อย่าลำบากเลยค่ะ เอาไว้สิบเอ็ดโมงค่อย...” คนเป็น 

ป้ารีบห้ามทันที

“สิบเอ็ดโมงผมจะส่งรถมารับพร้อมไกด์ เพราะผมจะไม่ย้อนกลับ 

ไปกลับมา อนุญาตให้รุ้งรำไพไปกับผมเถอะครับ วันนี้ผมจะดูแลหลาน 

คุณเอง” เขาพูดอย่างตรงไปตรงมา ทำให้หญิงหม้ายไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไร

“แต่...แต่ว่า...” 

“ให้เด็กมันเปิดหูเปิดตาบ้าง อีกตั้งนานกว่าจะสิบเอ็ดโมง แม่พริ้ม- 

เพรามงีานมกีารอะไรเรยีกใชค้นของฉนัแทนกแ็ลว้กนั” คณุนายสรอ้ยระยา้ 

จับสังเกตสิงหราชที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวหรือสุงสิงกับผู้หญิง แต่กับเด็กหน้าใส 

วัยกระเตาะคนนี้ดูเขาจะใส่ใจอย่างไรชอบกล

“ลุกสิ ฉันยืนรอเธออยู่นะ” เจ้าของไร่หันไปเร่งเร้าสาวน้อย 

รุ้งรำไพยังคงกริ่งเกรงคุณป้า นางไม่พูดแถมยังเม้มปากทำคอแข็ง 

ทวา่เจา้ของไรเ่ปน็ผูใ้หญ ่อายอุานามมากพอจะเปน็นา้เปน็อาของหลอ่นได ้ 

และเขายังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ไม่ดูแคลนว่าอยู่กันคนละสังคม จะเล่นองค์ 

ก็ดูไม่งาม

“ไปเถอะแม่หนู เที่ยวให้สนุก” หญิงชรายุส่ง 

“รุง้ไปนะคะ” คนเปน็หลานหนัไปบอกคณุพริม้เพรา กอ่นจะรบีเดนิ 

ตามสิงหราชลงจากเรือน
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หม้ายลูกสามเดือดปุดๆ อยู่ในใจ ถ้าอยู่ในที่ลับหูลับตาคนรุ้งรำไพ 

คงโดนหยกิแขนจนชำ้ไปแลว้ โทษฐานเสนอหนา้ประจอ๋ประแจจ๋นไดอ้ยูต่าม 

ลำพงักบัเจา้ของไรเ่รอืงสงิห ์รูท้ัง้รูว้า่นางคดิการใหญ ่ตอ้งการจะจบัสงิหราช 

เป็นลูกเขย

“ดูคุณนายไม่อนาทรร้อนใจเลยนะคะ คุณสิงห์ไม่สนยายเพ็ญ 

ยายแพร ยายพชัร แตก่ลบัพายายรุง้ออกไปเทีย่วตะลอน แถมยงัยกหอ้งให ้

นอนอีกต่างหาก” หลังจากหนุ่มสาวลับสายตา คุณพริ้มเพราก็เปิดฉาก 

สนทนาทันที

“ฉันต้องอนาทรร้อนใจด้วยเรอะ” 

“คุณนาย!” คนอ่อนวัยกว่าขัดใจยิ่งนัก

“มองมุมกว้างๆ แล้วตรองดูเถิด ถ้าพ่อสิงห์ไม่ไยดีลูกสาวทั้งสาม 

ของแมพ่ริม้เพรา ถงึจะแคผ่ลติลกูฉนักไ็มม่ปีญัญาขม่เขาโคขนืใหก้ลนืหญา้  

ที่พอจะทำได้คือเสาะหาสาวงามมาให้เขาเลือกคนแล้วคนเล่า จนกว่า 

เขาจะเห็นพ้องต้องกัน ถึงตอนนั้นแม่พริ้มเพราก็ต้องกลับบ้านมือเปล่า 

ไมไ่ดจ้ากฉนัสกัแดง แตถ่า้พอ่สงิหต์อ้งตาตอ้งใจแมห่นรูุง้จรงิๆ ถงึอยา่งไร 

แมพ่ริม้เพรากม็แีตไ่ดก้บัได ้แลว้อยา่งนีจ้ะกระฟดักระเฟยีดใสฉ่นัเพือ่อะไร”  

คุณนายสร้อยระย้าอธิบายอย่างใจเย็น

“แต่ยายรุ้งยังเด็กมากนะคะ”

“โอ๊ย! แก่ๆ กันแล้ว อย่าแสร้งซื่อใสจะดีกว่า แม่พริ้มเพรารู้ไม่ใช ่

ไมรู่ ้ผูช้ายสมยันีช้อบกนิเดก็ขาวๆ เอา๊ะๆ กนิแลว้กระชุม่กระชวย” เจา้ของ 

เรือนพูดต่ออย่างอารมณ์ดี

“แต่ดิฉันว่า...” 

“ฉันให้พ่อสิงห์เลือก อำนาจตัดสินใจอยู่ที่เขา” คนสูงวัยตัดบทฉับ 

น้ำเสียงเริ่มห้วน 

“ขอตัวก่อนละกัน วันนี้ฉันนัดลูกหนี้ไว้หลายราย ถึงจะแก่แต่ฉัน 

กม็ธีรุะเยอะ ไมไ่ดน้ัง่กนินอนกนิหายใจทิง้เลน่ไปวนัๆ” วา่เสรจ็แลว้กล็กุขึน้ 
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เดนิหน ีคนอยา่งคณุนายสรอ้ยระยา้ ไมใ่ชล่กูไกใ่หใ้ครไลต่อ้น จะวา่ไปนาง 

เริม่เอน็ดรูุง้รำไพนดิๆ หนา้ตาหมดจดและกริยิางดงาม เดก็หวัออ่นอยูท่ีไ่หน 

ก็อยู่ได้ พวกสวยเริดเชิดหยิ่ง เถียงคำไม่ตกฟากอย่างสามสาวนั่นต้อง 

ปล่อยขึ้นคานเสียให้เข็ด

คณุพริม้เพราถอนหายใจตดิๆ กนัหลายเฮอืก หนกัใจกบัหนีส้องลา้น 

ทีค่ำ้คอ ไหนจะภาระหนกัอึง้รออยูท่ีก่รงุเทพฯ ลกูๆ แตล่ะคนกพ็ึง่พาไมเ่คยได ้ 

วนัๆ นอนขึน้อดืกนัเพลนิ ไมแ่ยแสวา่แมจ่ะแบกทกุขห์นกัขนาดไหน ระหวา่ง 

หลานห่างๆ กับเลือดเนื้อเชื้อไขนางย่อมอยากให้บุตรีได้ดีมากกว่า แต่ถ้า 

จนตรอกและหมดทางใหด้ิน้จรงิๆ ขายรุง้รำไพเคลยีรห์นีเ้คลยีรส์นิยอ่มดกีวา่ 

ถูกยึดบ้าน สิงหราชร่ำรวยแถมยังหนุ่ม แม้จะเสียดายถ้าลูกสาวคนใด 

คนหนึ่งของนางไม่สามารถจับเขาได้ก็ตาม
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รุ้งรำไพนั่งร่วมรถกับสิงหราช หล่อนรู้สึกอึดอัดและวางตัว 

ไม่ค่อยถูก ทั้งกลัวทั้งเกรง เพราะเขาเป็นคนแปลกหน้า แถมเมื่อวานยังดุ 

หล่อนแรงๆ ต่อหน้าสิขเรศ ทว่าเมื่อคืนเขากลับใจดียกห้องให้นอน วันนี้ 

หล่อนจึงเดาไม่ถูกว่าเขาจะมาไม้ไหน 

“จะรออยู่บนรถ หรือจะลงไปด้วยกัน” ชายหนุ่มถามเมื่อกระบะ 

โฟร์วีลไดรฟ์จอดสงบใต้ต้นประดู่

“นานไหมคะ” 

“ครึ่งชั่วโมง”

“งั้น...หนูเดินเล่นอยู่แถวนี้ดีกว่าค่ะ” จะรอบนรถก็กลัวเปลืองแอร์ 

แต่จะติดตามทุกฝีก้าวก็กลัวไม่เหมาะ 

“มีสรรพนามอื่นไหมที่ไม่ใช่หนู” ชายหนุ่มถามเสียงเรียบ

“หนู...หนูเรียกตัวเองว่ารุ้งก็ได้ค่ะ”

“ดี” เขาพูดจบก็ลงจากรถ แล้วเดินดุ่มๆ ไปหากลุ่มหัวหน้าคนงาน 

รุ้งรำไพมองตามร่างสูงผ่านกระจก สิงหราชไม่ดับเครื่องยนต์ เปิด 

แอร์เย็นฉ่ำไว้ให้เพราะรู้ว่าหล่อนเกรงใจ เขามีมุมที่น่ารักและอ่อนโยน  

อีกทั้งยังใส่ใจหล่อนซึ่งเป็นเพียงเด็กกำพร้า

ไม่ถึงสามสิบนาที ร่างสูงก็กลับมานั่งหลังพวงมาลัย เขาถือหมวก 

4
ไกด์กิตติมศักดิ์
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ปกีกวา้งตดิมอืมาดว้ยสองใบ สำหรบัตวัเองและผูโ้ดยสารหนา้ใส จากนัน้ 

ทั้งสองจึงเดินทางกันอย่างเงียบๆ จนถึงอาณาบริเวณที่ปลูกกุหลาบ

“ได้กลิ่นอะไรไหม” สิงหราชลดกระจกรถลงทั้งหมด 

สาวน้อยสูดอากาศสดชื่นเต็มปอด แดดด้านนอกยังไม่แรง ต้นไม้ 

ใบหญ้าก็เขียวขจีจนสุดลูกหูลูกตา

“กลิ่นธรรมชาติค่ะ” 

คนขับหัวเราะร่วนจนเห็นฟันขาวเรียงตัวกันเป็นระเบียบ ดวงตา 

ทอประกายรืน่รมย ์เวลาเขายิม้หนา้เขม้ๆ ดเูดก็ลงหลายป ีเสนห่ข์องสงิหราช 

ลน้เปีย่มเกนิชาวไร ่ถงึไมม่เีงนิกไ็มน่า่จะขาดแคลนผูห้ญงิ ทีค่ณุปา้บอกวา่ 

เขาช่างเลือกก็คงจะจริง แต่จะว่าไปรูปลักษณ์ปานเทพบุตรแบบนี้ถ้าไม่ 

เลือกจะแปลกยิ่งกว่า

“เมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้ ใครขับรถผ่านไร่กุหลาบเป็นต้องเหยียบ 

คนัเรง่ กลิน่ยาฆา่หญา้ ยาฆา่แมลงโชยหึง่ ผูบ้รโิภคไดร้บัอนัตราย คนปลกู 

ก็แพ้สารเคมี แต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว ฉันกับนายเสือคนที่เธอเจอเมื่อวาน 

ช่วยกันพัฒนาดิน พลิกวิถีเกษตรแบบเดิมๆ สู่เกษตรแนวใหม่ ไร่เรืองสิงห์ 

คือความภาคภูมิใจของฉัน และไร่พันดาวคือชีวิตจิตใจของนายเสือ” เขา 

เล่าด้วยแววตาเปี่ยมสุข

“คณุกบัคณุเสอืสนทิกนัดนีะคะ” รุง้รำไพแกม้แดง เมือ่นกึถงึครัง้ที ่

เจอผู้ชายสองคนอยู่ด้วยกันที่น้ำตก คนหนึ่งแก้ผ้าอีกคนก็ต้องเห็น...ทะลุ 

ปรุโปร่ง โอ๊ย! แค่จิ้นก็เขินจะแย่ 

“ตายแทนกันได้” เขาเลิกคิ้วนิดๆ นึกเอะใจว่าคนข้างกายกำลัง 

คิดเตลิดไปไกล จึงรีบอธิบายให้หล่อนเข้าใจ 

“ฉันกับนายเสือแก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันตั้งแต่ยังเด็ก อะไรๆ ของ 

ไอ้หมอนั่นฉันเห็นจนเบื่อ ผู้ชายกับผู้ชายเขาไม่เหนียมกันหรอกนะ” 

หลงัจอดรถหนา้อาคารไมช้ัน้เดยีว ซึง่เปน็โรงงานขนาดเลก็ สำหรบั 

ผลิตกุหลาบอบแห้งส่งขายตามแหล่งท่องเที่ยว มินิมาร์ต ปั๊มน้ำมัน และ 
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หา้งสรรพสนิคา้ ในไรเ่รอืงสงิหเ์องกม็รีา้นขายของทีร่ะลกึถงึสามรา้น เพราะ 

เสาร์อาทิตย์จะมีกรุ๊ปทัวร์มาลง จึงมีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ค่อนข้างมาก

“นำ้กหุลาบคะ่” ธดิาตอ้นรบัเจา้ของไรด่ว้ยตวัเอง หลอ่นเปน็ผูจ้ดัการ 

โรงงาน ดแูลพนกังานหญงิจำนวนเกอืบครึง่รอ้ย ซึง่สว่นใหญเ่ปน็คนสงูวยั 

และอาศัยอยู่ในพื้นที่ภายในไร่ 

“คุณธิดาทำงานต่อเถอะครับ ผมกับรุ้งรำไพจะเดินดูโรงงานกัน 

เงยีบๆ ออ้...โทร. หาสงดัใหด้ว้ย บอกใหเ้ขาเตรยีมมา้สองตวั เอาตวัทีเ่ปรยีว 

ทีส่ดุกบัตวัทีไ่มค่อ่ยพยศมาผกูรอใตต้น้ไมห้นา้อาคาร จดัการใหเ้รยีบรอ้ย 

ก่อนสิบโมง ถ้าสายเกินแดดจะแรง ไม่เหมาะจะขี่ม้าเล่น” สิงหราชสั่ง 

ยาวเหยียด

“ได้ค่ะ” 

“มีเป้อยู่ที่เบาะหลัง ขออาหารกับเครื่องดื่มอย่างละนิดอย่าง 

ละหนอ่ย ผมจะเอาไปกนิกลางวนัทีต่นีเขา” เขายงัคงสัง่ตอ่แลว้สง่กญุแจรถ 

ให้ผู้จัดการโรงงาน

“ค่ะ นายสิงห์” ธิดายิ้มแย้มรับคำสั่ง แล้วรีบถอยฉากออกไป 

เพราะรู้นิสัยนายจ้างดี ว่าไม่ชอบคนจุ้นจ้าน 

“รุ้งขี่ม้าไม่เป็นนะคะ” รุ้งรำไพเอ่ยกับเขาทันทีที่ธิดาเดินจากไป

“ถ้าขี่ไม่เป็นจริงๆ จะให้ขี่ตัวเดียวกับฉัน” 

‘ก็โดนกอดเต็มๆ น่ะสิ แผ่นหลังเบียดแผ่นอก สะโพกชนหน้าขา  

โอ๊ย! เปลืองเนื้อเปลืองตัวสุดๆ ถ้าเป็นอย่างนั้น ยอมตกม้าคอหักตาย 

เสยีดกีวา่’ เดก็สาวแอบคดิในใจ ตัง้ใจวา่หากถงึเวลาจรงิๆ หลอ่นจะปฏเิสธ 

ไม่ยอมขี่ม้าตัวเดียวกับเขา

รุง้รำไพเกบ็เกีย่วความรูอ้ยา่งเพลดิเพลนิ ศกึษากรรมวธิอีบดอกไม ้

ให้แห้งด้วยซิลิกาทรายและซิกาเจล ได้ลงมือปฏิบัติบางขั้นตอนอย่าง 

สนุกสนาน ที่ชอบที่สุดก็คือตอนจบ สิงหราชพาไปยังห้องเก็บผลิตภัณฑ์ 
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ใหห้ลอ่นเลอืกกหุลาบแสนสวยในขวดโหลหลากไซซเ์ปน็ของทีร่ะลกึ แม้จะ 

อยากหยิบของฟรีหลายๆ ช้ินแต่ก็เกรงใจ หล่อนจึงเลือกแค่ช้ินเดียว 

“เอาไปไวท้ีร่ถผมหนอ่ย กญุแจรถอยูท่ีค่ณุธดิา” เขาสง่ถงุกระดาษ 

ดีไซน์เก๋พิมพ์โลโก้ ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของไร่เรืองสิงห์ให้คนงานมีอายุ 

หลังจากลูกจ้างรายวันออกจากห้องไป หนุ่มสาวจึงได้อยู่ด้วยกัน 

ตามลำพัง

“เอาอะไรอีกไหม ชากุหลาบ สบู่กุหลาบ สเปรย์กุหลาบก็มีนะ” 

“พอแล้วค่ะ แค่นี้รุ้งก็เกรงใจจะแย่”

“มักน้อยจัง งั้น...เอานี่ไป” เขาคว้ามือบางอย่างถือวิสาสะ แล้ว 

ยัดเยียดพวงกุญแจไม้แกะสลักรูปกุหลาบตูม บรรจุอยู่ในถุงแก้วใสแจ๋ว 

ให้หนึ่งอัน

“อุ๊ย!” เด็กสาวปล่อยของชิ้นเล็กร่วงลงพื้น ตกใจกับความใกล้ชิด 

ที่เกิดขึ้น 

สิงหราชนิ่วหน้า มองรุ้งรำไพสลับกับพวงกุญแจเหมือนไม่พอใจ 

“ขอ...ขอโทษคะ่” หลอ่นรบีทรดุนัง่อยา่งรวดเรว็ ตัง้ใจจะเกบ็สิง่ของ 

ที่ชายหนุ่มเพิ่งให้ 

“เฮ้!” 

ร่างสูงเซตามแรงดึง เพราะผมยาวๆ ของหล่อนพันกับหัวเข็มขัด 

ของเขาซึง่ทำจากโลหะสเีงนิ ยิง่หลานสาวคณุพริม้เพราพยายามจะลกุขึน้ 

ยนืสถานการณย์ิง่ยำ่แย ่ดวงหนา้เรยีวสวยตดิแหงก็อยูแ่ถวๆ เปา้กางเกงยนี 

ของชายหนุม่ พวงแกม้ออ่นใสดา้นซา้ยกำลงัถไูถอยูใ่กลก้บั...โอย๊! เวรกรรม 

อะไรของหล่อนก็ไม่รู้ 

“คณุสงิหค์ะ ผมรุง้ตดิ” รุง้รำไพอบัอายสดุขดี ถา้มเีวทมนตรห์ลอ่น 

จะเสกให้ตัวเองหายวับไปจากตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรก

“เออนะ! พลิกึพเิรนทรเ์สยีจรงิ” สงิหราชพน่ลมหายใจออกทางปาก 

เมื่ออยู่ๆ ดรุณีวัยกำดัดก็ซบหน้าใกล้บริเวณกึ่งกลางหว่างขาแค่คืบ 
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“อยู่นิ่งๆ” เขาประคองศีรษะเล็กด้วยสองมือ กำลังจะหาทางช่วย

“อยา่ขยบัหวันะ ฉนัเปน็ผูช้าย เดีย๋วจะมอีารมณเ์อางา่ยๆ” คนพดู 

ขู่เล่นๆ แก้เซ็ง แต่จะว่าไปใช่ว่าเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลย

“นายสิงห์คะ ม้าที่สั่งไว้...วะ...ว้าย!” ธิดาเปิดประตูผลัวะเข้ามา 

กเ็หน็เจา้ของไรย่นืหนัหลงั โดยมสีาวนอ้ยจิม้ลิม้คกุเขา่อยูด่า้นหนา้ ทา่ทาง 

ส่อให้เห็นว่ากำลังเข้าด้ายเข้าเข็มกันอย่างโจ๋งครึ่ม อึ๋ย! กลางวันแสกๆ 

แท้ๆ

“ดิ...ดิฉัน...ไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้น สาบานค่ะ ดิฉันจะไม่ปากโป้ง 

กุญแจรถอยู่บนหลังตู้กระจกนะคะ” พูดจบก็กระโจนพรวดไปที่ประตู  

ก่อนจะใส่เกียร์หมาโกยแน่บ โดยไม่คิดรอฟังคำอธิบายใดๆ

“เอา! เอาเข้าไป!” สิงหราชส่ายหน้าด้วยความหงุดหงิด

“คณุสงิหค์ะ เอามดีหรอืกรรไกรมาตดัผมรุง้กไ็ดค้ะ่” เดก็สาวนำ้ตา 

คลอ พยายามกระชากผมออกแต่ก็ไม่หลุด

“ใจเยน็ๆ มนัไมไ่ดแ้ยข่นาดนัน้” ชายหนุม่ปลอบเสยีงนุม่ คอ่ยๆ ดงึ  

ค่อยๆ แกะ เสียดายผมสลวยของหล่อน ไม่อยากให้ขาดหลุดร่วงแม้เพียง 

เส้นเดียว

“ได้แล้ว” หลังจากใช้เวลาสักพัก ในที่สุดความพยายามของเขาก ็

สำเร็จ

“รุ้งขอโทษค่ะ” รุ้งรำไพหน้าเบะ อยากร้องไห้เต็มแก่

“เกบ็ไวด้ีๆ  ละ่ ของทีร่ะลกึ” สงิหราชหยบิพวงกญุแจจากพืน้มาวาง 

บนมือบางเป็นครั้งที่สอง

“ไปเถอะ ฉันจะสอนขี่ม้า”

“คุณธิดาล่ะคะ จะไม่อธิบายให้เธอฟังหรือคะ”

“เรือ่งบางเรือ่งยิง่พดูกย็ิง่ลกุลาม ปลอ่ยใหเ้งยีบไปเองดกีวา่ คณุธดิา 

เปน็ผูใ้หญแ่ลว้ รูว้า่อะไรควรไมค่วร เธอไมโ่พนทะนาเรือ่งของเราแน”่ อยู่ๆ  

ก็มีคำว่าเรา คำสั้นๆ แต่มากความหมาย
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“แต่...แต่เธอเข้าใจผิด” สาวน้อยยังคงลังเล ด้วยกลัวว่าความ 

เข้าใจผิดของผู้จัดการโรงงานจะทำให้ชายหนุ่มและตัวหล่อนเสียชื่อเสียง

“กภ็าพมนัฟอ้งอยา่งนัน้ อธบิายเปน็คุง้เปน็แควกเ็สยีแรงเปลา่ ไปกนั 

ได้หรือยัง” ชายหนุ่มไม่ใส่ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น พลางเดินไปหยิบกุญแจรถ

โฟร์วีลไดรฟ์ยัดใส่กระเป๋ากางเกงตัวเก่ง

รุ้งรำไพถอนหายใจเฮือกใหญ่ เกิดมายังไม่เคยกอดไม่เคยจูบกับ 

ผูช้ายหนา้ไหนแลว้ทำไมฟา้ดนิตอ้งกลัน่แกลง้หลอ่น ใหโ้ดนเขา้ใจผดิแบบ 

เตม็ๆ โธถ่งักะละมงัรัว่! แคค่ดิยงัอายมว้นตว้น ถา้ทำจรงิสงสยัตอ้งขดุรอูยู ่

แตว่า่...ไอก้ารทีแ่กม้นุม่ๆ ไปแนบชดิอยูใ่กล้ๆ  จดุยทุธศาสตรข์องชายหนุม่ 

อยู่นานสองนานทำให้กล้าฟันธงว่า เจ้าของไร่เรืองสิงห์ไม่ได้เป็นเกย์ เขา 

มีอารมณ์กับผู้หญิงอย่างแน่นอน แถมยังตื่นตัวเร็วอีกต่างหาก

ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบดอกไม้ คุณพริ้มเพรากับลูกๆ ก็ชอบ  

หากแต่วันนี้ทั้งสี่คนกลับแข่งกันทำหน้าตูม สิบเอ็ดโมงเช้าสิงหราชส่ง 

ลกูนอ้งมารบัตามสญัญา ใหพ้าเทีย่วพากนิรวมถงึรบัหนา้ทีเ่ปน็สารถแีทน 

ตัวเขาซ่ึงไม่ว่าง ติดภารกิจสำคัญน่ันคือตามประกบหญ้าอ่อนไม่ให้คลาด

สายตา

กหุลาบหลากสแีขง่กนัแยม้กลบีบาน สวยสะพรัง่นา่ถา่ยรปูเกบ็ไวด้ ู

ถ้ามีเจ้าของไร่หนุ่มร่วมทริปด้วยบรรยากาศคงสดชื่นรื่นรมย์ ไม่น่าเบื่อ 

น่าหงุดหงิดเช่นนี้ กระทั่งแพรพลอยซึ่งทนไม่ไหวออกอาการพาล

“นงัรุง้มนัหกัหนา้แพร รูก้ร็ูว้า่แพรถอ่สงัขารมาตากเพือ่จดุประสงค ์

อะไร แต่มันกลับออเซาะฉอเลาะคุณสิงห์ คิดจะเนรคุณคุณแม่ที่อุตส่าห์

ชุบเลี้ยงมันมา” 

ทุกคนนั่งรวมกันอยู่ใต้ซุ้มดอกเห็ด ขณะที่ไกด์เฉพาะกิจขอตัวไป 

เข้าห้องน้ำ 

“สมน้ำหน้า!” เพ็ญฤทัยไม่คิดปลอบน้องสาว พลางต่อว่าด้วย 
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ความหมั่นไส้ “หวงห้องดีนัก ไม่ยอมให้นังรุ้งนอนด้วย แล้วไง พากัน 

ชวดฉลูขาลเถาะยกแก๊ง นังรุ้งส้มหล่นกลายเป็นม้ามืด ห้อตะบึงเกือบจะ 

ถึงเส้นชัยอยู่แล้ว เพราะแกคนเดียวยายแพร เพราะความดัดจริตของแก 

แท้ๆ เชียว”

“พี่เพ็ญ! มันจะมากเกินไปแล้วนะ ปากเน่าปากหนอนแบบนี้ 

ประเดี๋ยวก็เลือดกบปาก” แพรพลอยเถียงกลับอย่างไม่เกรงกลัว

“เอาสิ เอาเลย กล้าๆ หน่อยยายแพร ฉันกลัวแกตายละ กลัว 

จนตัวสั่น” 

“พอ! หยุดเห่าหยุดหอนกันซะที” คุณพริ้มเพราตบโต๊ะไม้ดังปัง  

ทำเอาแก้วกาแฟเย็นบนโต๊ะเกือบหกเลอะเทอะ 

“แม่นั่งหัวโด่อยู่ตรงนี้แท้ๆ พวกแกยังเถียงกันไปเถียงกันมา ถ้า 

คุณสิงห์คลิกกับยายรุ้งจริงๆ แม่ก็จะยกยายรุ้งให้เขา”

“คุณแม่!” ลูกคนโตกับลูกคนรองร้องเสียงหลง ส่วนลูกคนเล็ก 

ไมใ่สใ่จ กม้ๆ เงยๆ อยูก่บัโทรศพัทม์อืถอื เลน่เกมบา้ง คยุไลนบ์า้ง บางครัง้ 

ก็ใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปภาพส่งไปให้แฟนหนุ่มซึ่งอยู่กรุงเทพฯ 

“อยากมผีวัเท่ๆ  รวยๆ กง็ดักลเมด็เดด็พรายออกมา ถา้ไมม่ปีญัญา 

ก็ปล่อยให้ยายรุ้งเสวยสุขไป แม่เอาใจช่วยพวกแก อยากเห็นลูกๆ ได้ดี 

กว่าหลาน แต่ถ้าคุณสิงห์เขาไม่แลพวกแก ร้อยไม่เอาพันไม่เอา แม่ก็ต้อง 

ฝากความหวงัไวท้ีย่ายรุง้ ใหช้ว่ยปลดหนีส้องลา้น” คนเปน็แมบ่อกเหตผุล 

แก่ลูกๆ ทั้งสาม 

“ได้ไงคะ เพ็ญไม่ยอมนะ เพ็ญจองคุณสิงห์แล้ว”

“แพรก็ไม่ยอม นังรุ้งเป็นใคร แพรเป็นใคร คนละชั้นกันแท้ๆ”

“กอ่นจะดดีดิน้วา่ไมย่อม พวกแกเคยถามแมส่กัคำไหมวา่เหลอืเงนิ 

ติดบ้านอยู่กี่บาท กี่ครั้งกี่หนที่แม่ต้องบากหน้าไปขอกู้ยืมคนอื่น โดนทวง  

โดนด่า โดนเยาะเย้ยถากถางสารพัดก็เพราะเป็นหนี้ ข้าวสารไม่มีจะ 

กรอกหมอ้อยูแ่ลว้ยงัหลงระเรงิวา่ตวัเองเปน็ไฮโซ เมือ่ไหรพ่วกแกจะสำนกึ  
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หรือต้องรอให้แม่ลงหลุมไปก่อน” คุณพริ้มเพราน้ำตาซึม นึกเสียใจที่ 

เลี้ยงลูกมาแบบผิดๆ สุดท้ายนางจึงได้แต่ก้มหน้ายอมรับชะตากรรมโดย

ที่ทำอะไรไม่ได้

ไกด์จำเป็นโผล่หน้าเข้ามาในซุ้ม ก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศตึงเครียด

“หายเหนื่อยกันหรือยังครับ ถ้าหายเหนื่อยแล้ว ผมจะพาไปดูการ 

เพาะเลี้ยงกุหลาบแคระในขวดแก้ว กระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักมากเชียวครับ  

มันชื่อเบบี้โรส”

“ไปสคิะ ไดน้ัง่พกั คอ่ยหายเมือ่ยขาหนอ่ย” คณุพริม้เพราลกุคนแรก 

เพ็ญฤทัยจึงลุกตาม

“คุณแม่ไปรอที่รถก่อนนะคะ เดี๋ยวแพรตามไป ขอซับหน้าเดี๋ยว 

เดียวค่ะ” 

“อย่าช้านะ” 

แม่กับลูกสาวคนโตเดินตามไกด์ไปขึ้นรถ ภายในซุ้มจึงเหลือสอง 

พี่น้องอยู่ตามลำพัง 

“จะทำอะไรน่ะพี่แพร” พัชราภาเอียงคอถามด้วยความสงสัย เมื่อ

เห็นพี่สาวเทกาแฟเย็นออกจากแก้ว 

“เห็นแมงมุมที่เกาะอยู่ตรงนั้นไหม” พี่คนรองชี้ไปยังต้นไม้ ที่อยู่ 

ห่างจากซุ้มเพียงสองสามก้าว

“อี๋! ตัวดำเมี่ยมเชียว”

“นังรุ้งมันคิดเทียบชั้นกับพวกเรา ได้นอนห้องคุณสิงห์ ได้เที่ยวกับ 

คุณสิงห์ ไม่เจียมกะลาหัวว่าตัวเองต่ำต้อย เป็นแค่กาแต่ริจะเข้าฝูงหงส์  

พี่จะสั่งสอนให้มันนอนซม หมดแรงให้ท่าคุณสิงห์ไปอีกหลายวัน” 

“อยา่บอกนะวา่ พีแ่พรจะจบัแมงมมุไปกดันงัรุง้ เลน่กนัถงึตายเลย 

เรอะ” น้องคนเล็กเบิกตาโพลง กลัวมีความผิดในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิด 

“บ้าน่า! แตกตื่นไปได้ โดนแมงมุมไทยกัดอย่างมากก็ไข้ขึ้น  

ปวดแผลแคว่นัสองวนัเทา่นัน้แหละ ไมใ่ชแ่บลก็วโิดวน์ะ จะไดก้ดัแลว้ตาย 
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แหงแก๋”

“หวา! ไมเ่อาดว้ยหรอก พชัรไมร่ว่มมอืกบัพีแ่พรนะ พชัรชอบแกลง้ 

นังรุ้ง แต่แค่แกล้งเล่นสนุกๆ ไม่ได้เกลียดมันมากมายอะไร อย่างน้อยมัน 

ก็ซักผ้ารีดผ้า หุงข้าวทำกับข้าวให้พัชรกิน”

“พีพ่ดูสกัคำไหมวา่จะใหแ้กชว่ย ไมต่อ้งชว่ยไมต่อ้งยุง่ แคร่ดูซปิปาก 

ให้สนิทก็พอ รู้เห็นอะไรให้เหยียบเอาไว้ ถ้าแกทำตัวช่างฟ้องพี่จะบอก 

คุณแม่เรื่องที่แกแอบมีผัวลับๆ พี่รู้นะว่าพวกแกนัดแนะกันเข้าม่านรูดอยู ่

บ่อยๆ” แพรพลอยงัดเอาความลับของน้องสาวขึ้นมาขู่

“พี่แพร!” พัชราภาตกใจจนผงะ

“วันนั้นแกท้องเสีย รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเลยลืมปิดเมล พี่เข้าไป 

ไลอ่า่นทลีะฉบบัเลยไดรู้ไ้ดเ้หน็อะไรเยอะแยะ ถา้อยากเกบ็รกัษาความลบั 

ของแกกับไอ้หน้าปลาจวดก็อย่าขวางทางพี่ มือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำ 

หลีก!” พี่สาวเดินชนไหล่น้อง ถือแก้วไปครอบแมงมุมตัวเป้งโดยไม่ยี่หระ

ในความผิดที่กำลังก่อ

พชัราภามองตามรา่งระหง รูส้กึขยาดแทนรุง้รำไพ ถา้ถกูสตัวแ์ปดขา 

หนา้ตานา่เกลยีดกดัคงไมแ่คลว้ตอ้งปวดทรมานขา้มวนัขา้มคนื แพรพลอย 

นา่กลวัเกนิไปแลว้ ขนาดหลอ่นแรงพอตวัยงัตอ้งถอยฉาก นบัประสาอะไร 

กับเด็กอายุสิบเจ็ด กระดูกคนละเบอร์กันชัดๆ
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ม้าตัวเล็กขี่ง่าย เชื่องไม่พยศ พารุ้งรำไพมาถึงตีนเขาโดย 

ไม่สลัดหล่อนทิ้งลงกลางทาง สิงหราชขนาบข้างอยู่บนหลังม้าสีดำพันธุ์ดี 

ดแูลเทกแครใ์หห้ลอ่นรูส้กึอุน่ใจ เขาเปน็ผูใ้หญพ่อ ไมฟ่ืน้ฝอยเรือ่งหนา้แตก 

ให้เด็กสาวกระดากกระเดื่อง

“มุมโปรดของฉัน” ชายหนุ่มบอกหลังผูกม้าสองตัวไว้กับต้นตะแบก

“สวยจังค่ะ” เด็กกรุงเทพฯ ห่อปาก พลางเพ่งมองทุ่งดอกหญ้า 

ที่ขึ้นรายล้อมลานหิน เหนือขึ้นไปคือกิ่งก้านน้อยใหญ่ของต้นไม้หลายต้น 

สวยร่มเย็นจนน่าทึ่ง

“เหน็สวยๆ อยา่งนีก้นิไดน้ะ ทกุตน้ทกุสเีลย แตต่น้ทีอ่อกดอกสขีาว

รสชาตดิทีีส่ดุ มนัชอบขึน้อยูต่ามทีร่ม่ มแีสงแดดสอ่งบา้งพอรำไร นอกจาก 

ปรุงอาหารได้แล้วยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร บำรุงเลือด บำรุงสายตา 

บำรุงกำลังอีกด้วย” เขาหมายถึงต้นพืชซึ่งสูงไม่ถึงหัวเข่า

“ตน้อะไรคะ รุง้เพิง่เคยเหน็” เดก็สาวแตะปลายนิว้กบัดอกทรงกรวย 

สีม่วงเข้ม ม่วงอ่อน ขาว ขาวแซมม่วง เหลืองนวล และสีชมพูสด ที่ต่าง 

ชูช่อไสวตามแรงลม 

“ฉันเรียกอ่อมแซบ มันมีหลายชื่อ ตำลึงหวาน เบญจรงค์ห้าสี 

รัญจวนริมทาง ผักลืมผัวก็มีคนเรียก”

5
หมามุ่ยสื่อรัก
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“รุง้หลงรกัตน้หญา้พวกนีแ้ลว้ละคะ่” รุง้รำไพยิม้หวานเจีย๊บ นา่รกั 

น่ามองจนบุรุษหนุ่มต้องหรี่ตา

“ปลูกเยอะๆ ก็เก็บขายได้ ตอนนี้เริ่มมีวางขายบ้างแล้วตาม 

ซูเปอร์สโตร์”

“รุง้ไมม่ทีีด่นิ ถา้รุง้มทีีส่กัแปลงรุง้จะเลยีนแบบคณุสงิห ์ปลกูตน้ไม ้

ต้นใหญ่ๆ ล้อมเป็นวงกลม เอาชิงช้ามาตั้งตรงกลาง แล้วก็ปลูกอ่อมแซบ 

ทุกสีล้อมชิงช้าไว้ ให้เหลือทางเดินแค่นิดเดียว วันไหนว่างก็มานั่งดูดอก 

สวยๆ ของพวกมนั วนัไหนหวิไมม่เีงนิซือ้กบัขา้วกม็าเกบ็ยอดเกบ็ใบเอาไป 

ปรงุอาหาร สวยกส็วย แถมยงัมปีระโยชนเ์ยอะอกี ถา้มโีอกาสรุง้จะปลกูคะ่” 

เด็กสาวร่ายยาวถึงภาพในจินตนาการ

“แตง่งานกบัผูช้ายทีเ่ขามทีีด่นิส ิอยากปลกูอะไรจะไดป้ลกู” สงิหราช 

เผลอตัวแนะนำเหมือนคนละเมอ

“จะแต่งกับใครล่ะคะ รุ้งไม่คุ้นกับผู้ชายคนไหนสักคน” 

“ก็...” เขาจ้องกลีบปากสีชมพูอย่างหลงใหล แต่ต้องพยายาม 

เรียกสติของตัวเองให้กลับมาแล้วท่องซ้ำๆ ในใจว่า ‘ดอ-เอะ-กอ-เด็ก’

“หาอะไรกินกันเถอะ” คนพูดแข็งใจตัดบท เดินนำสาวน้อยไปนั่ง

บนลานหินขนาดใหญ่

หนุ่มสาวช่วยกันรื้อของออกจากเป้ที่ธิดาจัดน้ำและอาหารมาให้ 

เยอะพอสมควร มื้อเช้าสิงหราชดื่มแค่กาแฟแก้วเดียว มื้อกลางวันเขาจึง 

จดัหนกั รบัประทานทกุอยา่งทีข่วางหนา้อยา่งเอรด็อรอ่ย พลอยใหรุ้ง้รำไพ 

ลืมเขิน หยิบนู่นหยิบนี่เข้าปากจนอิ่มแปล้ 

“อรอ่ยไหม” ชายหนุม่ถามยิม้ๆ รูส้กึชอบผูห้ญงิไรจ้รติ อยากกนิกก็นิ 

ไม่ต้องกลัวอ้วน

“อร่อยค่ะ” 

“พรุ่งนี้มากินกลางวันที่นี่อีกไหม” แม้จะบอกตัวเองว่าไม่อยาก 

หลอกเด็ก แต่เด็กขาวสวยหุ่นเซียะขนาดนี้ ก็น่าหลอกชะมัดยาด
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“เอ่อ...” รุ้งรำไพอึกอัก ไม่กล้ารับคำเมื่อนึกถึงหน้าหงิกๆ ของ 

คุณพริ้มเพรา และเสียงแปร๋นๆ ของสามพี่น้องอักษร พ.

“ชาวไร่ส่วนใหญ่นอนหัวค่ำตื่นเช้า ฉันตื่นเช้าแต่นอนดึก เที่ยงคืน 

บ้าง ตีหนึ่งตีสองบ้าง หลังมื้อกลางวันบางทีก็ออกอาการง่วง หนังท้อง 

ตงึหนงัตาหยอ่น ตรงนีเ้ปน็ทีท่ีฉ่นัแอบมางบีประจำ บางวนัไมง่ว่งกม็านอน 

ฟังเสียงนกร้อง เพราะดี” สิงหราชเปลี่ยนบทสนทนา เมื่อเห็นเด็กสาว 

มีท่าทีอึดอัดกับคำชวนของเขา 

“เมื่อคืนคุณสิงห์นอนดึก ตอนนี้ง่วงหรือเปล่าคะ”

“นิดหน่อย”

“ง่วงก็นอนเถอะค่ะ รุ้งจะเดินเล่น ดูต้นไม้ดอกไม้อยู่แถวๆ นี้”

“เธอก็นอนดึกเหมือนกัน”

“คุณสิงห์คงไม่...คงไม่ชวนรุ้งนอนด้วยหรอกนะคะ” รุ้งรำไพโพล่ง 

คำถามออกมา พลันแก้มก็แดงเป็นลูกตำลึงสุก

“ไมช่วน รูว้า่ชวนยงัไงเธอกไ็มน่อน” เจา้ของไรม่องสาวนอ้ยตาวาว 

นึกอยากดึงแขนเล็กให้ร่างอ้อนแอ้นเกยขึ้นมานั่งบนตัก ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ 

เขาหา่งเหนิเรือ่งอยา่งวา่มานานเกนิไป หรอืเพราะดวงตาใสแจว๋คูน่ีก้ระตุน้ 

เลือดลมให้สูบฉีดแรง

“รุ้ง...รุ้งเก็บของให้ค่ะ” คนถูกมองรู้สึกมือไม้เกะกะ ต้องหางาน 

ทำเปน็การดว่น รบีเกบ็นำ้เกบ็อาหารทีเ่หลอืใสเ่ป ้แยกขยะใสถ่งุไวต้า่งหาก 

ด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว

“ขอครึ่งชั่วโมง” สิงหราชทอดตัวนอนหงาย เอาหมวกปีกกว้าง 

ปิดหน้า ครู่ต่อมาก็ประสานมือรองศีรษะแทนหมอน

รุ้งรำไพนั่งเงียบๆ รอจนได้ยินเสียงลมหายใจดังสม่ำเสมอจึงค่อย 

เดินลงจากลานหิน ชมนกชมไม้ไปตามเรื่องตามราว 

“อุ๊ย!” กิ้งก่าตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้า “ว้าว!” ครู่ต่อมาหล่อนก็อุทาน 

ด้วยความประหลาดใจเมื่อมองตามกิ้งก่าไปเจอเถาไม้เลื้อย มีลูกกลมๆ 



มิลัน   51   

สีเขียวสีเหลืองขึ้นเต็มเถา มันคือลูกกะทกรก หล่อนรู้จัก เพราะเคยเห็น 

รูปจากในหนังสือ 

หล่อนไม่ได้หิวโหยอะไรแต่อยากลองชิม ถ้าอร่อยจะได้เก็บไปฝาก 

คุณป้า แม้พื้นที่บริเวณนั้นค่อนข้างรก มีต้นหญ้าสูงท่วมหัวขึ้นอยู่หนาทึบ 

แตห่ลอ่นกม็ดุเขา้ไปเกบ็ผลจากตน้ทีเ่ชือ่วา่เปน็กะทกรก อาจเพราะยงัเดก็

อารมณ์สนุกซุกซนยังมีอยู่เต็มเปี่ยม จึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใด

“ไหนชิมซิ” รุ้งรำไพลองลิ้มรสลูกสีเหลือง เพราะคิดว่าเป็นผลสุก 

“แหวะ!” หล่อนรีบคายทิ้งทันที นึกสงสัยรสชาติที่บรรยายไม่ถูก รู้สึก 

แหยะๆ ลื่นๆ ทำไมไม่เหมือนในหนังสือที่เคยอ่าน 

จากนัน้จงึพาตวัเองกลบัสูท่ีโ่ลง่ ปดัแขนปดัขาเอาเศษใบไมใ้บหญา้

ออกจากตวั มรีอยขว่นสองรอยทีใ่ตท้อ้งแขน คงโดนหนามเกีย่วแตไ่มเ่ปน็ไร 

แค่แสบนิดๆ เท่านั้น

สิงหราชเป็นคนตรงต่อเวลา หลังจากนอนไปได้ครึ่งชั่วโมงเขาก็ตื่น 

อย่างแรกที่ทำคือเหลียวหาคนตัวเล็ก

“รุ้งรำไพ” 

เขากระโดดลงจากลานหินมาหาเจ้าของชื่อ รู้สึกเอะใจเมื่อเห็น 

มือเรียวเกาคอ เกาสีข้าง เกาคาง เกาต้นขาไม่หยุด 

“เรียกว่ารุ้งเฉยๆ ก็ได้ค่ะ” หล่อนยังมีแก่ใจบอกเขา มือก็เกา 

ไม่หยุด

“เป็นอะไร” เขาคว้าแขนเรียวหมับ ก็เห็นผื่นแดงเป็นปื้นกระจัด 

กระจายอยู่นอกร่มผ้า 

“ไม่รู้ค่ะ รุ้งคัน คันคะเยอไปหมดทั้งตัว” เวลานี้เด็กสาวหน้าแดง 

แก้มแดง ดวงตาก็แดงระเรื่อจากอาการคัน

“ไปทำอะไรมา”

“รุง้เจอลกูกะทกรกอยูต่รงโนน้ อยากลองชมิกเ็ลยมดุพงหญา้เขา้ไป 

เกบ็ หลงัจากนัน้สกัพกักเ็ริม่คนั ยิง่เกายิง่คนัคะ่ แสบๆ รอ้นๆ ไปหมดทัง้ตวั” 
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หล่อนบอกพลางชี้ไม้ชี้มือประกอบ

“แล้วทำไมไม่ปลุกฉัน ปล่อยให้นอนอุตุอยู่ได้” เจ้าของไร่ตะคอก 

เสียงกร้าว รู้สึกโกรธอย่างไม่มีสาเหตุ

“รุ้งเกรงใจ คุณสิงห์กำลังหลับสบาย”

“ปัดโธ่โว้ย!”

“ว้าย!” 

ร่างของเด็กสาวปลิวตามแรงกระชาก สิงหราชวิ่งเร็วสุดฝีเท้า 

รุ้งรำไพจึงต้องวิ่งตาม หลังจากวิ่งจนหมดแรงถึงได้รู้ว่าใกล้ๆ ลานหิน 

มีลำธารสายเล็กๆ ไหลผ่าน

“แก้ผ้าให้หมด ทั้งชั้นนอกชั้นในอย่าให้เหลือติดตัวสักชิ้น”

“แก้ผ้า! ไม่เอาค่ะ รุ้งไม่...” เด็กสาวรีบปฏิเสธพัลวัน

“อย่าเถียง!” เขาทำหน้าโหดใส่หล่อน “อาบน้ำล้างตัวให้สะอาด 

ผมเผ้าเอาจุ่มน้ำทั้งหมด เร็วๆ อย่ามัวโอ้เอ้” 

“จะแกผ้า้อาบนำ้ไดย้งัไงละ่คะ ลำธารตืน้นดิเดยีว ใครมองมากเ็หน็ 

รุ้งหมดทั้งตัว” รุ้งรำไพยังไม่ยอมแพ้ 

“ไม่มีใครเห็นทั้งนั้นนอกจากฉัน อย่าว่าแต่เห็นเลยนะ ฉันจะพอก 

ใบตำลึงทุบเละๆ ให้ทั่วตัวเธอ”

‘โอ๊ย! พูดออกมาได้ ใครจะยอม เป็นตายก็ไม่ยอม’ คราวนี้หล่อน

ไม่มีทางทำตามที่เขาสั่งแน่ คิดได้ดังนั้น จึงปฏิเสธเสียงแข็ง

“รุ้งไม่เอาด้วยแล้ว รุ้งจะกลับเรือนคุณนายสร้อยระย้า” 

“ยายเด็กดื้อ! จะรั้นทำไมนักหนาฮะ!” ชายหนุ่มโมโหควันออกห ู

เพราะเป็นห่วงหล่อน 

“ถ้าไม่แก้เองฉันจะแก้ให้ แก้เดี๋ยวนี้!”

“ไม!่ อยา่บงัคบัรุง้นะ รุง้ไมถ่อด รุง้ยอมคนั” สาวนอ้ยถอยหลงักรดู 

กำคอเสือ้ยืดของตัวเองเอาไวแ้น่น ขนาดตกใจสุดขีดยังคันยบุยิบ ทรมาน 

ก็ทรมาน โดนคุกคามก็โดน



มิลัน   53   

สงิหราชทำเสยีงจิจ๊ะ๊ในลำคอ ขนืชกัชา้ผวิสวยๆ จะเตม็ไปดว้ยรอย 

ถลอก หลานสาวคณุพริม้เพราเจอฤทธิห์มามุย่เขา้แลว้ สงสยัจะโดนเยอะ 

มือข้างท่ีว่างของหล่อนจึงอยู่ไม่สุข เด๋ียวเกาหน้าเด๋ียวเกาหลังให้ท่ัวไปหมด

“ว้าย!” คนตัวเล็กหงายหลังผลึ่ง ล้มก้นจ้ำเบ้าในลำธาร เพราะมี

คนโถมตัวเข้าคลุกวงในอย่างไม่ทันตั้งตัว

“อย่านะ! อย่าถอด คุณสิงห์บ้า! คุณสิงห์ใจร้าย คนผีทะเล รุ้ง 

จะเกลียดคุณ เกลียด เกลียด เกลียด” 

ทั้งสองต่างก็ล้มลุกคลุกคลาน เปียกปอนพอกันทั้งคู่ แต่เจ้าของไร่ 

ไม่สนใจ ตั้งหน้าตั้งตาแก้ผ้าเด็กสาววัยขบเผาะ นึกชังกางเกงยีนขาลีบ 

ที่หล่อนใส่ มันช่าง...ถอดยากถอดเย็นเหลือเกิน

“ฮือ...” รุ้งรำไพสะอื้น ไม่นึกไม่ฝันว่าจะต้องโป๊เปลือยต่อหน้า 

ผู้ชายตั้งแต่อายุสิบเจ็ด

“ล้างเนื้อล้างตัวซะ ฉันจะไปเก็บใบตำลึง” เขาอดเวทนาหล่อน 

ไม่ได้ อุตส่าห์ใจอ่อน ไม่ถอดกางเกงในตัวจ้อยติดมือมาด้วย

“มือถือรุ้งอยู่ในกางเกง มันเปียกหมดแล้ว” คนตัวเล็กกอดตัวเอง 

ด้วยสองแขน ร้องห่มร้องไห้ดูน่าสงสาร

“เดี๋ยวจะซื้อให้ใหม่” ชายหนุ่มทำตัวเป็นเจ้าบุญทุ่ม เดชะบุญของ 

เขาที่เก็บโทรศัพท์มือถือไว้ในรถ เพราะกลัวคุณพริ้มเพรากับลูกๆ จะ 

โทร. หา 

เขาถอดเสื้อเชิ้ตวางพาดไว้บนโขดหิน ยังเหลือเสื้อยืดสวมไว้อีก 

หนึง่ตวั พยายามไมม่องเนือ้สาวขาวเนยีนทีล่อกคราบเองกบัมอืถงึไดรู้แ้จง้ 

เห็นจริงว่ารุ้งรำไพไม่เด็กนักหรอก มีส่วนโค้งส่วนเว้ามากกว่าที่เขาคิด 

เสียอีก

สงิหราชชิง่ไปพรอ้มกบัเสือ้ผา้ของหลอ่น กลวัเดก็สาวหนเีตลดิเพราะ 

ความอาย วันนี้จะลองเปลี่ยนอาชีพดูหน่อย จากชาวไร่เป็นหมอสมุนไพร 

แม้คนไข้ไม่เต็มใจให้รักษาแต่เขาจะรักษาหล่อนเต็มที่
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สาวน้อยดวงซวยอยากเอาหัวโขกก้อนหินตาย ช่วงเช้าว่าซวยแล้ว 

ชว่งบา่ยกลบัซวยยิง่กวา่ เนือ้ตวัเตง่ตงึไมเ่ปน็ความลบัอกีตอ่ไป เจา้ของไร ่

มองบ้างไม่มองบ้างแต่เขาก็มอง ตาคมออกปานนั้น ป่านนี้คงจดจำได้ 

แทบทุกรายละเอียด 

“ดขีึน้บา้งไหม” หลงัจากหายไปพกัใหญเ่ขากก็ลบัมาพรอ้มคำถาม  

และหอบเถาตำลึงมาเต็มอ้อมแขน เห็นขึ้นตรงไหนก็ดึงกระชากมายกเถา 

ทั้งยอดอ่อนใบแก่เก็บมาเรียบ

“ค่ะ” รุ้งรำไพหยิบเสื้อเชิ้ตมาสวมแล้ว แต่หล่อนยังนั่งจุ้มปุ๊กอยู่ใน

ลำธาร ตาบวมจมูกแดงอย่างคนผ่านการร้องไห้มาอย่างหนัก 

“มานั่งตรงนี้” เขาตบมือลงบนโขดหิน แล้วนั่งลง

รุ้งรำไพอยากสะบัดหน้าพรืด ปฏิเสธความช่วยเหลือจากคนหวังดี 

แต่ขืนทำอย่างนั้นเรื่องจะยาว สิงหราชคงกระโดดตะครุบตัวหล่อนแน่

“รุ้งค่อยยังชั่วแล้วค่ะ”

“ถ้าไม่เอาใบตำลึงพอกเธอจะแสบๆ ร้อนๆ ไปอีกหลายชั่วโมง 

มาเถอะ แค่ห้านาทีเท่านั้น” 

เด็กสาวแหงนหน้า สบตาเข้มจัดแล้วเมิน คล้ายตัดพ้อ

“รุ้งแต่งตัวไม่เรียบร้อย”

“ถ้าอยากแต่งตัวมิดชิดเร็วๆ ก็มานั่งใกล้ๆ ฉัน พอกใบตำลึงให้เธอ 

เสร็จ ฉันจะควบม้าไปหาเสื้อผ้ามาให้ ชุดเก่าใส่ไม่ได้ ถ้าใส่อาจจะคันอีก”  

คนแก่กว่าพยายามอธิบายด้วยเหตุผล แต่สาวน้อยยังคงนั่งนิ่ง กระอัก- 

กระอ่วนเต็มกลืน

“เสื้อเชิ้ตเปียกน้ำมันปกปิดหน้าอกหน้าใจของเธอไม่มิดหรอกนะ 

จะโชว์ใช่ไหม ถ้าใช่ฉันจะตั้งใจดู” น้ำเสียงคนพูดขุ่นขึ้น หน้าตาก็เครียด

ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เกิดมาไม่เคยเอาใจใส่ใคร กับรุ้งรำไพถือว่าที่สุดของ

ที่สุดแล้ว

“เปล่านะคะ รุ้งไม่ได้อยากโชว์” 
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“ก็ลุกสักทีสิ พอกให้เสร็จๆ ซะ จะได้จบ” 

คนตวัเลก็นำ้ตาหยดเผาะ เดนิเซือ่งซมึไปหารา่งสงู เกดิชา้กอ็ยา่งนี ้

มีแต่คนจ้องจะดุ สั่งได้สั่งเอา 

“นั่งหันหลัง ห้อยขาลงไปในน้ำ” 

“ให้รุ้งพอกเองได้ไหมคะ”

“ไมไ่ด ้ใหฉ้นัทำใหจ้ะไดท้ัว่ถงึ เสรจ็เรว็ดว้ย” แมเ้หตผุลจะฟงัไมข่ึน้ 

แตเ่ดก็กก็ลวัผูใ้หญจ่นหงอ ไมก่ลา้ตะบงึตะบอนกบัเขาอกี เพราะชายหนุม่ 

จริงจังและมุ่งมั่นกับการทายาเอามากๆ 

สิงหราชใช้ก้อนหินจากลำธารเป็นตัวช่วย ทั้งทุบ ทั้งตำ ขยำ ขยี้ 

กระทั่งได้ใบตำลึงเละๆ มากพอสมควร จึงหันมาสั่งสาวน้อยข้างกาย

“ถอดเสื้อออก”

“รุ้ง...”

“ถอดออกเถอะ จะพอกใหเ้ฉพาะดา้นหลงั ดา้นหนา้เธอพอกเอาเอง” 

เขายอมผ่อนปรน เพราะสงสารเด็กสาวที่ไม่เคยต้องมือชายมาก่อน 

รุง้รำไพไมย่อมขยบัเขยือ้น เอาแตน่ัง่หนา้แดงแจอ๋ยูอ่ยา่งนัน้ มอืหนา 

จึงต้องดึงเสื้อหลวมโพรกให้หลุดพ้นลาดไหล่โค้งมน เมื่อผ้าเนื้อดีเลื่อน

ลงมากองอยู่ใต้เอวคอดกิ่ว เผยสะโพกขาวงามงอนให้เห็นเป็นบางส่วน 

ทำใหค้นมองหายใจแรงขึน้ ขนาดแผน่หลงับอบบางปรากฏรอยแดงเหอ่อยู ่

กระจัดกระจายเขายังนึกอกุศล อยากสอนสาวน้อยให้รู้จักฤทธิ์เดชโคแก่ 

ดว้ยวธิลีกึซึง้ ทีน่ิง่ๆ ขรมึๆ กแ็คภ่าพมายา ตวัตนจรงิๆ ของเขาตอนนีก้ำลงั 

ร้อน ร้อนมาก ร้อนจนแทบจะระเบิดอยู่แล้ว 

แก๊งสาวสวยรวยแต่เปลือกกลับถึงเรือนคุณนายสร้อยระย้า 

ตัง้แตบ่า่ยสอง ไมม่ใีครชอบแดด กลวัผวิเสยี กลวัเปน็ฝา้ กลวัเหงือ่ออกมากๆ 

แล้วตัวจะเหม็น และที่สำคัญพอไม่มีสิงหราชเป็นไกด์ก็หมดสนุก

เจา้ของไรก่บัสาวนอ้ยวยักระเตาะกลบัมาทหีลงั ในสภาพทีเ่หน็แลว้ 
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อึ้ง ทึ่ง เสียว

รุ้งรำไพสวมชุดผู้ชาย หลวมโพรกทั้งเสื้อและกางเกง ผมเผ้า 

เปยีกปอน ทา่ทางออ่นเพลยี ตาแดง จมกูแดง แสดงวา่เพิง่ผา่นการรอ้งไห้ 

มาหยกๆ เป็นไปได้ว่าอาจถูกปลุกปล้ำย่ำยี 

“นี่ไปได้ไปเสียกันมาแล้วเรอะ” หญิงชราโพล่งคำถามอย่างไม่คิด 

จะอ้อมค้อม ก็ใจมันร้อน ลุ้นตัวโก่งยิ่งกว่าหนุ่มๆ เวลาเชียร์บอลเสียอีก

“กลับห้องไปนอนพักผ่อนซะ เดี๋ยวจะหายาแก้แพ้ตามไปให้” 

ผูห้ญงิหา้คนอา้ปากคา้ง คดิลกึคดิไกลจนถงึชัน้บรรยากาศ ยาแกแ้พ ้ 

แพ้อะไร แพ้ท้องหรือเปล่า เอ๊ะ! หรือเขาจะพูดผิด หมายถึงยาคุมฉุกเฉิน 

กระมัง

สาวสิบเจ็ดหลบตาคุณป้าที่ตอนนี้เรืองแสงวับวามน่ากลัว ไหนจะ 

แพรพลอยทีจ่อ้งเขมง็อยา่งกบัจะกนิเลอืดกนิเนือ้ รบีพาตวัเองไปทีห่อ้งนอน 

ให้เร็วที่สุด ปล่อยให้สิงหราชอธิบายเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดแต่เกิดขึ้นแล้ว 

กับทุกคน

ใบตำลึงเป็นพืชออกฤทธิ์เย็น ช่วยดับพิษร้อนพิษคันได้ดีเยี่ยม 

ไม่ต้องเกาแกรกๆ เหมือนตอนอยู่ที่ตีนเขา แต่ถึงอย่างนั้นหล่อนก็อ่อน 

ระโหยโรยแรงเต็มที อยากหลับตานิ่งๆ บนฟูกนุ่มๆ สักสองชั่วโมง

เมื่อปิดประตูห้องนอนเรียบร้อย ก็ถอดเข็มขัดกับกางเกงตัวโคร่ง 

ออก ก่อนจะคลานขึ้นเตียงในสภาพค่อนข้างโป๊ ทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่เสื้อเชิ้ต 

ผู้ชายห่อหุ้มเนื้อสาวไว้หมิ่นเหม่ แต่จะว่าไป มันก็ยาวคลุมเข่า สั้นพอๆ  

กับชุดนอน ช่างเถอะ! พอตื่นแล้วค่อยลุกขึ้นมาหาชุดเปลี่ยน

เด็กสาวซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่ม พลันก็คิดถึงสิงหราชขึ้นมาอย่างไม่รู้ 

สาเหตุ เขาเห็นหล่อนแก้ผ้า เปลือยจะจะระยะประชิด ได้จับต้องลูบคลำ 

อีกต่างหาก ตอนพอกใบตำลึงให้เขานั่งซ้อนอยู่ข้างหลัง พ่นลมหายใจ 

อุน่รอ้นกระทบผวิเนือ้นวลผอ่ง แลว้นี.่..ตอ่ไปนีจ้ะมองหนา้เขาตดิไดอ้ยา่งไร  

หลอ่นอยากกลบักรงุเทพฯ อยากไปใหพ้น้จากไรเ่รอืงสงิหเ์สยีตอนนี ้เพราะ 
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อับอายขายหน้าเต็มกลืน หล่อนคิดมากจนเคลิ้ม จะหลับมิหลับแหล่แต่ 

จู่ๆ ก็มีคนมาเคาะประตูห้องนอนเสียก่อน

“รุ้ง เปิดประตูให้หน่อย ฉันเอายาแก้แพ้มาให้” 

รุ้งรำไพลุกพรวดขึ้นนั่ง สิงหราช! เขามายืนอยู่หน้าห้อง หล่อน 

ต้องรีบหาชุดมิดชิดมาสวมโดยด่วน

“อุ๊ย!” อยู่ๆ ก็เจ็บจี๊ด รู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่ม 

“รุง้รำไพ ไดย้นิหรอืเปลา่ เปดิประตเูรว็ๆ เขา้” คนทีร่ออยูห่นา้ประต ู

เสียงเริ่มแข็ง คงรำคาญที่หล่อนชักช้า

เด็กสาวตลบผ้าห่มออกจากตัว รู้สึกปวดหนึบๆ ร่วมด้วยอาการชา 

หล่อนถูกตัวอะไรสักอย่างกัด แต่มันช่างเป็นสัตว์ลามก กัดตรงไหนไม่กัด 

ดันมากัดจิ๊มิ

“กรีด๊...” เมือ่เหน็หนา้ตาสตัวล์ามกหวัใจหลอ่นกแ็ทบจะวาย แมงมมุ 

อปัลกัษณอ์วดโฉมอยูบ่นเตยีงอยา่งไมเ่กรงกลวัใคร คนตวัเลก็กระโดดผลงุ 

ลงไปยืนขาสั่นพั่บๆ อยู่บนพื้น ลืมสภาพล่อแหลมของตัวเอง ลืมกระทั่ง 

เจ้าของไร่ท่ียืนรออยู่หน้าห้อง และได้ยินเสียงหวีดร้องของหล่อนเต็มสองหู 

“รุ้ง! เกิดอะไรขึ้น เปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้” คนข้างนอกทุบประตู 

ปึงปังก่อนจะนึกขึ้นได้ ห้องเขา เขาย่อมมีกุญแจ

“จะนับหนึ่งถึงห้า ถ้าเธอไม่เปิดประตู ฉันจะเปิดเข้าไปเอง”

รุ้งรำไพหายใจแรงจนฟังเหมือนเสียงหอบ มองสัตว์ขาปล้องสลับ 

กบับานประต ูสงิหราชกลา้พดูกลา้ทำอยูแ่ลว้ เขานา่กลวักวา่เจา้ตวัดำปือ๋ 

เสยีอกี อยา่งนอ้ยขอใหห้ลอ่นสวมกางเกงเพิม่อกีสกัตวักย็งัด ีคดิไดด้งันัน้ 

ก็พยายามเดินลากเท้าไปยังตู้เสื้อผ้า ทว่ารู้สึกอ่อนแรง ปวดหัว และเหงื่อ 

ออกท่วมตัว 

“หนึง่ สอง สาม สี ่หา้” เจา้ของหอ้งไขลกูบดิดงัคลกิทนัททีีส่ิน้เสยีง  

ได้เชื้อใจร้อนมาจากคุณนายสร้อยระย้าเต็มๆ 

ภาพที่เห็นคือเด็กสาวนั่งแปะอยู่บนพื้นห้อง ห่างจากตู้เสื้อผ้าแค่ 
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สองก้าว โชว์ขาขาวจั๊วะน่าเจี๊ยะยั่วน้ำลายเขาอีกแล้ว ตั้งแต่แวบแรก 

ที่เจอหน้ากันจนถึงตอนนี้ หล่อนทำให้อะดรีนาลีนเขาพุ่งไม่หยุดจนแทบ 

จะหยุดไม่อยู่

“มีอะไร”

“แมงมุมค่ะ อยู่บนเตียง” คนตัวเล็กบอกเสียงเบา อยากลุกแต่ 

ไม่มีแรง

สิงหราชก้าวยาวๆ เข้าหาเจ้าตัวพ่นใย ใช้วิธีง่ายๆ จับสัตว์มีพิษไป 

โยนทิ้งออกนอกหน้าต่าง หันมองอีกทีรุ้งรำไพก็นอนราบลงบนพื้นแล้ว  

ร่างบางกะปลกกะเปลี้ยอย่างเห็นได้ชัด

“เปน็อะไรไปอกี” เขาชอ้นศรีษะเลก็พาดตน้ขา รูด้ว้ยสญัชาตญาณ 

ว่าใต้เสื้อเชิ้ตที่หล่อนสวมคือเนื้อแท้ ไม่มีปราการอื่นๆ ปกปิด โอ้แม่เจ้า!  

ตบะไม่แตกคราวนี้จะไปแตกคราวไหน

“ฉันถามว่าเป็นอะไร” ชายหนุ่มตบแก้มนุ่มเบาๆ รู้สึกเอะใจเมื่อ 

เห็นอาการของคนในอ้อมแขน

“แมงมุม...มันกัดรุ้ง” เด็กสาวพูดตะกุกตะกัก เริ่มหายใจไม่ค่อย 

สะดวก

“กัดนานหรือยัง”

“เพิ่งกัด กัดตอนคุณสิงห์เรียก”

“กัดตรงไหน” เขาพลิกแขน สำรวจขา หารอยบวมแดงแต่หา 

ไม่เจอ เจอแต่เนื้อหนังมังสาขาวอล่องฉ่อง

“ถามก็ตอบสิ มันกัดตรงไหน สนิมสร้อยอยู่ได้ อยากตายนักรึไง” 

เจ้าของไร่แผดเสียงดังลั่น ใจคอไม่ค่อยดีเมื่อเห็นหน้าสวยเดี๋ยวซีดเดี๋ยว

แดง

“รุ้งไม่เป็นไร ถ้าคุณสิงห์จะกรุณา ให้ใครหายาแก้ปวดให้รุ้งที” 

เด็กสาวหลบตาวูบ ทำท่าทางกระมิดกระเมี้ยนส่อพิรุธ

“ฉิบหายละ!” สมองประมวลผลปรูดปราด เร็วจี๋อย่างกับคอมพิว- 
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เตอร์ ได้คำตอบถูกต้องภายในเวลาอันรวดเร็ว

“ฉันรู้แล้ว เธอโดนกัดตรงไหน” 

“ระ...รู้ คุณรู้!” คนตัวเล็กหน้าซีดเหลือสองนิ้ว จะเคลื่อนศีรษะหนี 

แต่ผลคือโดนอุ้ม ตัวลอยหวือขึ้นจากพื้น

เจา้ของหอ้งตวัจรงิเดนิดุม่ๆ ไปทีเ่ตยีง ปากเมม้แนน่คิว้เขม้ผกูเปน็โบ 

ในใจนึกก่นด่าแมงมุมอุบาทว์ น่ากระทืบให้เละคาตีนไม่น่าปล่อยให้รอด 

ไปเลย อก เอว สะโพก แขน ขา มีที่ให้กัดเยอะแยะดันไม่กัด

“จะดดูพษิออกให”้ ชายหนุม่วางรา่งบอบบางลงบนเตยีง ตวัเขาเอง 

กน็ัง่ลงดว้ย จดัทา่จดัทางแบบหมอสตูฯิ กำลงัจะทำคลอด อะไรๆ ทีไ่มค่วร 

เห็นก็ได้เห็น 

“อย่า...อย่าค่ะ ไม่เอา รุ้งไม่เอา” คนพูดสะโหลสะเหล จะชักขาหน ี

กย็งัไมม่ปีญัญา นอกจากปวดแผลยงัเริม่คลืน่เหยีน วงิเวยีนศรีษะจนอยาก 

อาเจียน 

“นอนเฉยๆ เหอะ ร้องงอแงเป็นเด็กห้าขวบไปได้” เขาพูดพลาง 

สอดส่ายสายตาจนได้กระปุกไม้หนึ่งใบจากหัวเตียง เอาไว้ถ่มน้ำลาย

“โธ่...สงสารรุ้งเถอะค่ะ” หล่อนสะอื้น ถ้าห้าขวบจริงคงไม่อาย 

เท่านี้

“ไหนดซู”ิ คนฟงัไดย้นิแตไ่มห่ยดุ กลบัผลกัลำขาเรยีวเสลาแยกหา่ง  

แล้วพินิจหาร่องรอยสำหรับปฐมพยาบาล

ไม่มีแพทย์จากสถาบันไหนแนะนำให้ใช้ปากดูดพิษ แต่อีกข้อมูล 

ที่ต้องยอมรับก็คือไม่มียาหรือเซรุ่มสำหรับรักษาพิษแมงมุมโดยเฉพาะ 

ทำได้แค่ประคองอาการ และรอให้พิษหมดไปเอง

ชาวไร่มีวิธีของชาวไร่ หมอมีวิธีของหมอ สิงหราชเป็นชาวไร่ระดับ 

บัณฑิต เขามั่นใจว่าช่องปากตัวเองสะอาด ไม่มีแผล และที่สำคัญเขาไม่ 

รังเกียจรุ้งรำไพ อย่าว่าแต่ดูดพิษออกจากจุดซ่อนเร้น ให้ดูดดื่มหล่อน 

ทั้งตัวก็ยังได้ 
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“เจอแล้ว” ว่าแล้วก็ยื่นหน้าเข้าหาจุดสำคัญ รวดเร็วปานกามนิต 

หนุ่ม 

รุง้รำไพสะทา้นเฮอืก ขยำผา้ปเูตยีงแนน่ ถงึตอนนีจ้ะอายกเ็สยีเวลา 

เปล่า เขาเห็นเนื้อแท้แนบชิด และกำลังสัมผัสด้วยปากเลยเชียวละ

ส่วนสิงหราชที่ ‘ง่วน’ กับเนินเนื้อของอิสตรีกลับไม่อาย ไม่เขิน  

ไม่กระอักกระอ่วน ถ้าหายตัวได้เขาไม่หายแน่ๆ แต่จะปฏิบัติภารกิจฟิชโช 

ให้สำเร็จลุล่วง

“ทำอะไรกนันะ่!” เจา้ของไรไ่มไ่ดป้ดิประต ูทำใหค้ณุนายสรอ้ยระยา้ 

กับคนสนิทท่ีเดินมาดูเพราะได้ยินเสียงกร๊ีด เห็นเหตุการณ์ชวนสยิวเต็มตา 

“ว้าย! ถ้วย ถัง กะละมัง แตก” ฉวีวรรณย่นคอ ไม่เห็นอะไรเพราะ 

สิงหราชน่ังบัง แต่ท่ีรู้ๆ ชายหนุ่มก้มๆ เงยๆ อยู่กับจุดเร้นลับของสาววัยทีน

“พ่อสิงห์! แน่ะ! คาหนังคาเขายังไม่หยุดอีก จะเกินไปแล้วนะ”  

เจ้าของเรือนโหวกเหวกโวยวายอยู่หน้าประตู ไม่กล้าเข้าใกล้ กลัวเห็น 

หลานรัก ‘เล่นลิ้น’

หนุ่มมาดเข้มผงกศีรษะขึ้นมาบ้วนน้ำลายทิ้งเป็นรอบที่สาม ส่วน 

เด็กสาวไม่ค่อยเหลือสติมากนัก ใครจะมาใครจะไปหล่อนไม่รับรู้ สมอง 

เบลอ ท้องไส้ปั่นป่วน เม็ดเหงื่อผุดพราวทั้งๆ ที่อากาศค่อนข้างเย็น

“หน็อย! ไอ้คนเรื่องเยอะ ก็ไหนว่าเด็ก ไม่ได้คิดลึกคิดไกล ไม่ได้ 

อยากกินตับ แต่แอบมาซดหอยแครงหอยแมลงภู่ลับหลังย่า”

คณุหมอเฉพาะกจิดงึชายเสือ้เชิต้ลงมาปดิทอ่นลา่งของสาวละออ่น 

กันอุจาด ย่าหนอย่า คิดอะไรเป็นตุเป็นตะ เห็นเขาหื่นนักหรือไง ถ้าจะ 

เล่นจ้ำจ้ีมะเขือเปราะกะเทาะหน้าแว่น ย่าก็ย่าเหอะอย่าหวังจะได้ยล

“คณุฉว ีผมขอยาหมอ่งกบัหอมแดงทบุบบุๆ หวันงึ ตำเละๆ อกีหวันงึ  

แล้วสั่งใครไปขุดว่านแมงมุมมาให้ผมที เอารากหนาดคำกับน้ำมะนาว 

มาด้วย” เขาลงจากเตียงมาสั่งงาน เก๊กขรึมเหมือนเคย

“เออ่...คะ่...ไดค้ะ่” คนถกูสัง่อยากเกาะตดิสถานการณ ์แตม่ารยาท 
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ค้ำคออยู่ เลยต้องรีบแจ้นไปหาของโดยด่วน

“หยุดเลยย่า ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น ผมพูดเอง” สิงหราชเบรกย่า 

หัวทิ่ม

คุณนายชราหุบปากฉับ อุเหม่! ใครเป็นย่าใครเป็นหลานกันแน่

“รุ้งรำไพโดนแมงมุมกัด ผมดูดพิษออกให้ ไม่ได้ยกซดหรือทาสี 

อย่างที่ย่าเข้าใจ ผมรู้ว่ารุ้งรำไพยังเด็กไม่ใช่ไม่รู้” คนพูดคอแข็ง เสียงแข็ง  

แถมปากยังแข็งอีกด้วย

“กดัตรงไหน ตรงนัน้นะ่เรอะ” เจา้ของเรอืนขมวดคิว้นิว่หนา้ เรอืนชาน 

สะอาดสะอา้น อยูอ่าศยัมาหลายปดีดีกัตัง้แตส่าวยนัแก ่ทัง้นางทัง้บา่วไพร ่

ไม่เคยมีใครโดนสัตว์ชนิดนี้กัด งูเงี้ยวเขี้ยวขอยังพอว่า แต่นี่แมงมุม...

“ครับ ตรงนั้น”

“แล้วแกดูดตรงไหน”

“จะตรงไหนล่ะครับ ก็ต้องตรงนั้น” หลานชายกระแทกเสียงห้วน

“ไอค้ณุสงิห”์ นางจิม้อกแนน่ๆ ดว้ยปลายนิว้ “แกกบัยา่ตอ้งคยุกนั 

ยาว ไปคุยที่ห้องย่า”

“ผมจะเช็ดตัวให้รุ้งรำไพ รอของจากคุณฉวีด้วย ต้องพอกหัวหอม 

ผสมยาหม่อง ไหนจะว่านแมงมุมอีก ถ้าย่าอยากคุยผมจะคุย แต่ไม่ใช ่

ตอนนี้ อีกครึ่งชั่วโมงผมถึงจะว่าง”

“เฮอะ! รับผิดชอบหน้าที่ซะเหลือเกิน เก็บอาการบ้างเถอะพ่อ  

น้ำลายจะหยดแหมะๆ ลงพื้นเอา” นางค้อนควัก

“เอางี้ ให้แม่ฉวีรับหน้าที่ดูแลแม่หนูรุ้งต่อ ผู้หญิงกับผู้หญิงจะได ้

ไม่อายกันมาก แกเป็นผู้ชายไปเลิกผ้าเอาหน้าทิ่มของสงวนมันสมควรซะ 

ที่ไหน แล้วนี่ต้องพอกหอมแดงพอกว่าน ไม่แคล้วต้องคลำต้องคลึงด้วย 

นิ้วมือ มันไม่งามเลยนะ แกได้กำไรก้อนโต แต่เด็กมันขาดทุนยับ”

“อะไรๆ ของรุง้รำไพผมเหน็เตม็ตาหมดแลว้ ทัง้เหน็ ทัง้คลำ ทัง้คลงึ 

นั่นแหละ แค่ผมคนเดียวรุ้งรำไพก็อายจนตัวแดงเถือก คุณฉวียังไม่เคย 
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เห็นย่าจะให้เขาเห็นทำไม”

“วุย้! ไมเ่ถยีงดว้ยแลว้ เหตผุลบา้บออะไรของแก จะรกัษาอทีา่ไหน 

ก็สุดแท้แต่ใจเถอะ ขี้เกียจเป็นก้าง เสร็จธุระใต้สะดือก็เชิญเสด็จไปหาย่า 

ด้วย ถ้าไม่ไปย่าจะแช่งให้แกกินแห้ว” ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ อย่ามา 

หลอกคนแก่เสียให้ยาก ตัวชราแต่หัวสมองยังเฉียบคม ถ้าไม่ตายจะขอ 

เฟี้ยวเงาะไปยันร้อยขวบ 

รุ้งรำไพทรมานเพราะพิษแมงมุมแค่เพียงไม่นาน สมุนไพรไทย 

มีดีกว่าที่หลายคนคิด หอมแดงและว่านแมงมุมเมื่อนำมาพอกแผลช่วย 

ให้หล่อนทุเลาอาการปวด รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวขึ้น รากหนาดคำฝน 

กับน้ำดื่ม หรือเข้ายากับน้ำมะนาวช่วยให้อาเจียน ทำให้อาการมวนท้อง 

และพะอืดพะอมหายเป็นปลิดทิ้ง 

สิงหราชดูแลหลานสาวคุณพริ้มเพราเป็นอย่างดี เพราะสงสาร 

ที่หล่อนสะบักสะบอม เดี๋ยวโดนฤทธิ์หมามุ่ย เดี๋ยวโดนแมงมุมกัด มีแต่ 

เรื่องให้เจ็บเนื้อเจ็บตัว ญาติๆ ของหล่อนแต่ละคนก็ดูแปลก สะดีดสะดิ้ง 

เกินหญิงไม่น่าพึ่งพาได้

เมื่อย่าหลานมีเรื่องสำคัญต้องเจรจา ฉวีวรรณจึงได้รับมอบหมาย 

ให้คอยสกัดสี่แม่ลูก ห้ามทุกคนเหยียบเข้าไปในห้องนอนเจ้าของไร่ ถ้า 

กระสันอยากจะเข้าก็ต้องปะฉะดะกับเขาก่อน ซึ่งแน่ละว่าไม่มีใครกล้า  

เดก็สาวยงัออ่นเพลยีอยูม่าก เรีย่วแรงไมค่อ่ยม ีตอ้งพกัฟืน้ดว้ยการนอนพกั  

และหมั่นพอกว่านตำละเอียดที่ปากแผลทุกๆ สามชั่วโมง เขาไม่อยากให้ 

หล่อนโดนป่วนโดนกวน อยากให้หายเร็วๆ


