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คำ�นำ�นักเขียน

ซรีส์ีชดุ “เดชพ่อตำ” แรกเร่ิมเดมิทมีำจำกควำมคิดว่ำ เรำอยำกได้ 

พระเอกที่เป็นตวัแทนจากภาคต่างๆ ซึ่งเหน็ชื่อเรื่องกค็งพอรู้แล้วใช่ไหมคะ

ว่าลิซเลือกภาคอะไร จากนั้นก็ค่อยมาคิดกันว่าจะเอาอย่างไรต่อไปด ี 

จะเชื่อมกนัด้วยอะไร พระเอกเป็นเพื่อนกนัดไีหม

แหม...มนักด็นีะ แต่ธรรมดาไปรเึปล่า

แล้วกค็ดิๆๆ จนมเีพื่อนคนหนึ่งเสนอขึ้นมาวา่ ถ้าพระเอกไม่ได้เป็น

เพื่อนกนั แต่มาจบีผู้หญงิที่เป็นพี่น้องกนัล่ะ

พอได้แนวคิดนี้แล้ว เรื่องพ่อตาสุดแสบที่หวงลูกสาวแสนสวยก็

ค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่างขึ้นค่ะ แต่พระเอกที่มาจากภาคต่างๆ ก็ลอยน�้า 

ป๋อมแป๋มไปเหมอืนกนั เหลอืแค่ภาคเหนอืกบัอสีานมั้ง ออิ ิให้ไปทายเอา

เองว่าใครเขยีนพระเอกอกีภาค

เป็นชุดที่คิดกันสนุกค่ะ ตลกมาก แล้วก็ตั้งใจว่าจะเขียนให้สนุก  

ให้อ่านแล้วข�า ฮา ท�าให้คณุผูอ่้านได้ผ่อนคลายไปกบัวธิกีารเอาชนะพ่อตา

ที่มอีทิธฤิทธิ์มากมาย

แต่สดุท้าย เรื่องมนตร์รกัน�้าพรกิหนุม่ดนัออกมาเป็นดรามามากกว่า

คอเมดเีสยีอย่างนั้น แต่เพื่อนๆ กใ็ห้อภยัค่ะ บอกว่านยิายชดุมหีลายรสกด็ ี

คนอ่านจะได้ไม่เบื่อ รอดตวัไป 55555

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฤทธิ์เดชของพ่อตาในเล่มที่สามนี้  

จะออกฤทธิ์ท�าให้คุณผู้อ่านทั้งสนุกสนาน ทั้งซาบซึ้งไปกับความรักของ

หนุ่มสาว และรกัที่พ่อมตี่อลูกด้วยเช่นกนั

โอม...จงสนกุ (แม่หมอส�าลรี่ายมนตร์)

 ลิซ



ผู้ที่มานั่งข้างกายเขา คอยกระซบิถาม ชวนคยุ ชวนดูการ

แสดงบนเวทคีอืนวพรรษ ส่วนคนที่เขาหมายตาน่ะหรอื...เธอย้าย

ไปนั่งที่เดมิของน้องสาวฝั่งตรงข้ามกบัเขา ท�าให้เขาเหน็เธอได้ชดั

ถนดัตา ทว่าเธอเล่า ท�าไมไม่ช้อนสายตาขึ้นมามองเขาบ้างเลย

“คณุธนากรไม่มแีฟนจรงิๆ เหรอคะ เอ...ไม่มแีฟน มแีต่กิ๊ก

รเึปล่าน้า”

ในขณะที่ผู้หญิงที่เขาอยากให้สนใจท�าเมินเฉย มองเขา

เหมือนเป็นอากาศธาตุ ผู้หญิงที่เขาไม่สนใจกลับเรียกร้องความ

สนใจได้ไม่หยดุหย่อน และเพราะความเป็นสภุาพบรุษุ ธนากรจงึ

จ�าต้องตอบกลบัเพื่อไม่ให้อกีฝ่ายเก้อ

“ไม่มหีรอกครบั ผมมแีต่งาน”

“ผูช้ายบ้างาน” นวพรรษเอ่ยกลั้วหวัเราะก่อนลดเสยีงลงจน

กลายเป็นเสยีงกระซบิ “ใหม่ชอบนะคะ”
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“ไม่ว่ำใครจะว่ำยังไง ใหม่ก็จะไป!”

เสยีงเกรี้ยวกราดดงัมาจากปากของหญงิสาวผู้หนึ่งที่นั่งหนา้งออยู่

ที่โต๊ะอาหารภายในบ้านซึ่งมกีลิ่นอายล้านนาเจอือยู่จางๆ

บ้านสองชั้นรูปทรงแปลกตาส�าหรับคนในบางยี่สุ่น หากมองจาก

ประตูใหญ่ของบ้านนางสบิสองจะตั้งอยู่ทางซ้ายมอื การที่บ้านหลงันี้เป็น

เรือนไทยสไตล์ล้านนาประยุกต์เพราะภรรยาคนที่สามของพลตรีสันติสุข 

ศรบี้านทุ่ง เป็นสาวชาวแพร่ คุ้นเคยกบับ้านทรงล้านนามาตั้งแต่เกดิ เมื่อ

เธอยอมตามมาอยู่ที่บางยี่สุ่น สามีซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพ่อตาจึงจงใจ

สร้างบ้านหลังนี้เพื่อประกาศให้พ่อของเธอทราบว่า เขารักเธอมากขนาด

ไหน

แต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าสามีจะแสดงท่าทางเอาใจใส่ภรรยาเพียงไร 

หรอืรกัเธอมากมายแค่ไหน เขากย็งัคงเข้าหน้าพ่อตาไม่ตดิมาตลอดระยะ

เวลายี่สบิสี่ปี ที่เป็นเช่นนั้นกเ็พราะวรีกรรมสมยัหนุ่มๆ ของเขานั่นเอง

เพราะความที่เป็นคนรปูหล่อ คารมด ีสนัตสิขุจงึก่อวรีกรรมมภีรรยา

ทีเดียวถึงห้าคน ช่วงแรกๆ ไม่มีภรรยาคนใดจับได้ไล่ทัน แต่เมื่อเกิด 

เหตรุ้ายขึ้นกบัเขาจนถกูส่งเข้าโรงพยาบาลด่วน ปราณซีึ่งไม่เคยรู้ตวัเลยว่า

ตกเป็นภรรยาคนที่สามของสามกีจ็ูงชวลัลูกชายวยั 7 ขวบ และแบกท้อง

1
บ้ำนนำงสิบสอง



8     มนตร์รักน้ำพริกหนุ่ม

ซึ่งมวีรรษชลลูกสาวที่ยงัไม่คลอดมาหาสามถีงึบางยี่สุ่น

ไม่มีใครคาดว่าความรักและความเป็นห่วงสามีจะท�าให้ผู้หญิง 

ทั้งห้าคนซึ่งรบีมายงัโรงพยาบาลในวนันั้นต้องเจบ็ช�้าไปตามๆ กนัเมื่อได้รู้

ว่า...ตนเองไม่ใช่ภรรยาเพยีงคนเดยีวของเขา

หลงัจากรู้เรื่อง ปราณซีึ่งเป็นภรรยาคนที่สาม แต่หากนบัตามอายุ

เธอเดก็ที่สดุกท็�าได้เพยีงกอดลกูชายร้องไห้ ขณะมองสามทีี่เจบ็หนกัเพราะ

ถูกเมยีคนที่สองอย่างมะเฟืองยงิด้วยความเจบ็ช�้า

แต่เจ็บใจแล้วอย่างไร ในเมื่อมีลูกเต้าด้วยกันแล้วเธอก็จ�าต้องทน 

ด้วยถูกเลี้ยงดูมาแบบโบราณ จึงถือนักเรื่องรักใครแล้วก็ต้องรักไปตลอด

ชีวิต เธอเคยสาบานรักกับสามีต่อหน้าพระธาตุช่อแฮแล้วว่าตลอดชาตินี้ 

ไม่ว่าจะยากดมีจีน ล�าบากหรอืสขุสบาย เธอกจ็ะไม่มวีนัทอดทิ้งเขา

เธอรกัเขาด้วยใจสตัย์ซื่อ รกัมั่นคง แม้สดุท้ายจะรู้ว่าเขาหลอกลวง

และไม่เคยซื่อสตัย์เลยแม้แต่น้อย เธอกย็งัคงมั่นในรกัอยู่นั่นเอง

ปราณียอมหอบลูกหนีพ่อมาอยู่กับสามีที่บางยี่สุ่นร่วมกับภรรยา

คนอื่นๆ ซึ่งเขาไปตามง้องอนให้มาอยู่ด้วยกนั แม้ว่าทกุอย่างจะไม่ได้เป็น

อย่างที่คิด และต้องแบ่งสามีให้แก่ผู้หญิงคนอื่น แต่เพราะอยู่ด้วยกัน 

ด้วยความเข้าใจและให้อภัย ครอบครัวศรีบ้านทุ่งจึงกลายเป็นครอบครัว

ใหญ่ที่ใครเห็นต่างก็ริษยา เนื่องจากบรรดาเมียของพลตรีสันติสุขนั้น  

รูปงาม นามเพราะ ลูกๆ ต่างกห็น้าตางดงามจนเป็นที่เลื่องลอื

ชื่อบ้านนางสิบสองได้มาก็เพราะลูกสาวทั้งสิบสองคนจากเมีย 

ทั้งห้านี่แหละ

สนัตสิขุสร้างบ้านให้เมยีทกุคนอย่างเท่าเทยีมโดยยดึความพงึพอใจ

ของบรรดาเมยีๆ เป็นหลกั บ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกบับ้านของปราณเีป็นบ้าน

ชั้นเดยีว หลงัเลก็กะทดัรดัของภรรยาคนสดุท้ายที่ชื่อตะวนัฉาย ตวัแม่นั้น

น่ารักดี แต่ลูกสาวซึ่งชื่อตะวันวาดแก่นเฮี้ยวเป็นที่สุด ฤทธิ์เดชของเธอ 

เลื่องลือกันไปไม่ใช่แค่เฉพาะภายในละแวกบ้าน แต่ดังกระฉ่อนไปทั่วทั้ง
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ต�าบลเลยทเีดยีว เรยีกว่าเจ้าวาดย่างกรายไปที่ไหน หนุม่ๆ เป็นต้องกระเจงิ

ราวกบัผึ้งแตกรงั ลกูสาวคนนี้จงึถกูใจพ่อยิ่งนกั เพราะเข้ากนัได้เป็นป่ีเป็น

ขลุ่ย

บ้านหลงัถดัจากบ้านตะวนัฉายคอืบ้านของภรรยาคนที่สี่...ทอฝ้าย 

บ้านนี้มีลูกสาว 3 คน แต่ละคนก็สวยระดับนางงามทั้งนั้น เนื่องจาก 

สมัยก่อนคนเป็นแม่เคยเป็นนางงามมาก่อน และตอนนี้ก็เปิดร้านตัดเสื้อ

อยู่ก่อนถงึตลาด ลูกบ้านนี้จงึมชีื่อออกแนวผ้าๆ กนัหมดตั้งแต่แพรจนัทร์ 

ไหมแก้ว และมดัหมี่ 

เรอืนไทยหลงัใหญ่ซึ่งอยูก่ึ่งกลางของที่ดนินั้นเป็นเรอืนไม้เก่าแก่ของ

พ่อภรรยาคนแรก...ดาวเรอืง จรงิๆ ที่ดนิซึ่งสร้างบ้านทั้งห้าหลงันี้เป็นของ

พ่อเธอ แต่เธอเป็นคนมนีสิยัโอบอ้อมอาร ีใจกว้างจงึไม่เคยรงัเกยีจรงังอน

ภรรยาคนอื่นๆ ของสามี และหันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรม เรือนใหญ่นั้น 

มลีูกสาวสามคนคอื มรินัต ีมลินิ และเมรยีา ทว่ามลินิบญุน้อย เสยีชวีติ

ไปนานแล้ว 

สุดท้ายเรือนไทยอีกหลังซึ่งอยู่ติดกับบ้านสไตล์ล้านนาเป็นของ

ภรรยาคนที่สอง...มะเฟือง หรอืที่ใครๆ ต่างกเ็รยีกกนัด้วยความเคารพว่า

แม่เฟื่อง เมยีคนนี้ของสนัตสิขุจดัอยู่ในขั้นสดุคอื เผด็ สวย ด ุจนกระทั่ง

สามยีงักลวัเกรง บ้านนี้มลีูกสาวสามคน มะนาว มะปราง และมะตูม

เมยีทั้งห้าสมคัรสมานสามคัค ีด้วยเข้าใจกนัดว่ีาทกุคนล้วนแต่ไม่ได้

ต้องการจะแย่งสามใีคร แต่สามขีองพวกเธอต่างหากที่มหีวัใจกว้างขวาง

เกินผู้ชายคนอื่น จึงมีเมียได้ทีเดียวถึงห้าคน เมื่อปลงได้ รับได้แล้ว  

บ้านนางสบิสองจงึเหมอืนชมุชนย่อมๆ ที่เตม็ไปด้วยผูห้ญงิ คอยช่วยเหลอื 

คอยดูแลกันอย่างเอื้อเฟื้อ ไม่เคยมีสักครั้งที่บรรดาเมียๆ จะออกอาการ

รษิยาหรอืไม่ถูกกนั...นบัว่าเป็นบญุของพลตรสีนัตสิขุจรงิๆ ที่รวบรวมเมยี

ซึ่งมนี�้าใจประเสรฐิแบบนี้เอาไว้ในครอบครองได้

บ้านหลงัอื่นนอกจากบ้านของเจ้าตวัแสบตะวนัวาดแล้วกม็กัจะอยู่
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กนัเงยีบๆ บรรดาแม่ดูแลลูกสาวของตนเองเป็นอย่างด ีแต่ส�าหรบับ้านซึ่ง

อยู่ตดิรั้วด้านหน้าทางซ้ายมอืนี้จะแปลกกว่าบ้านหลงัอื่นสกัหน่อย ตรงที่

ผู้กมุอ�านาจสทิธิ์ขาดภายในบ้านกลบัเป็นลูกสาวคนเลก็นามนวพรรษ

ที่เป็นเช่นนั้นกเ็พราะปราณเีป็นคนใจเยน็ ใจด ีเอะอะอะไรกเ็อาแต่

ยิ้ม เอาแต่บอกว่าไม่เป็นไร ทกุคนในบ้านนางสบิสองจงึรกัเธอที่สดุ ส่วน

วรรษชลลูกสาวคนโตกเ็หมอืนแม่ไม่มผีดิเพี้ยน และเป็นเพราะคนทั้งสอง

เป็นคนอ่อนโยนและใจเยน็ นวพรรษจงึกลายเป็นคนเอาแต่ใจ เอาเปรยีบ

แม่และพี่สาวตนเองโดยไม่เคยรู้สกึผดิ

คืนนี้ใบหน้าของคนซึ่งเป็นใหญ่ที่สุดในบ้านบูดบึ้ง ทว่าไม่อาจ

ท�าลายความงามของหญงิสาวไปได้

ลูกสาวคนเล็กของคุณปราณีได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นหนึ่งใน

ลูกสาวที่สวยที่สดุของบ้านนางสบิสอง นวพรรษอาจเป็นรองแค่มรินัตทีี่มี

มงกุฎจากการประกวดนางงามหลายเวที หลายสมัยเป็นเครื่องการันตี 

ความงามเท่านั้น

แต่ถ้าจะถามถงึความเหน็ส่วนตวัของนวพรรษที่ไม่ค่อยถกูชะตากบั

มรินัตเีท่าใดนกั เธอมกัจะพูดทั้งต่อหน้าและลบัหลงัพี่สาวคนโตเสมอว่า 

‘ถ้าเมื่อสบิปีก่อนใหม่ขึ้นเวทปีระกวดได้ละก ็พี่รนักอ็ย่าหวงัเล้ยวา่

จะได้มงกฎุ’

เพราะมั่นใจในตวัเองมาก แถมยงักล้าพูด กล้ามเีรื่อง ทั้งสองจงึ

มกัปะทะคารมเรื่องใครสวยกว่าใครอยู่เป็นประจ�าโดยไม่มใีครยอมใคร

ดทีี่ช่วงสี่ปีหลงันวพรรษไปเรยีนมหาวทิยาลยัในกรงุเทพฯ คนบ้าน

นางสบิสองจงึไม่ต้องร�าคาญหูเพราะคนหลงตวัเองทั้งสอง

“ได้ยนิไหม ใหม่บอกว่าใหม่จะไป!”

เมื่อแม่และพี่สาวยังนิ่งและกินข้าวเย็นต่อไปโดยไม่ได้ตอบหรือ

แสดงท่าทอีะไร คนเอาแต่ใจจงึส่งเสยีงเกรี้ยวกราดออกมาอกีหน แถมยงั

กระแทกช้อนส้อมลงกบัจานอกีด้วย
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วรรษชลเงยหน้ามองน้องสาวด้วยสายตาเรยีบเฉย ในขณะที่ลูกสาว

บ้านนี้คนหนึ่งเหมอืนไฟ อกีคนกลบัเหมอืนน�้า ยิ่งนวพรรษเอาแต่ใจมาก

เท่าไร พี่สาวกจ็ะนิ่งและสขุมุมากขึ้นเท่านั้น ที่เปน็เช่นนี้กเ็พราะ...ไม่มใีคร

สามารถรบัมอืกบัความเอาแต่ใจของอกีฝ่ายดเีท่าพี่สาวคนนี้น่ะสิ

ไฟ...ต้องดบัด้วยน�้า โดยเฉพาะกบัคนใจร้อนยิ่งต้องเยน็ใส่

“พี่ได้ยินแล้ว” รอจนน้องสาวกระทืบเท้าหลายครั้งใส่วรรษชลจึง

ยอมตอบ หญงิสาวมองหน้าแม่แล้วส่งสายตาบอกท่านว่า 

‘เดี๋ยวฝนจดัการเองค่ะ’

“ได้ยนิแล้วรบัรู้รเึปล่า!” เสยีงน้องสาวยงัดงัแว้ดๆ เพราะอารมณ์

ขึ้น แต่พี่สาวกลบันิ่งเฉยเหมอืนไม่รู้สกึรู้สา

“รบัรู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใหม่บอกเมื่ออาทติย์ก่อนแล้ว”

“แล้วไง” น้องสาวตบโต๊ะถาม “ใหม่จะไปนะ วนัมะรนืใหม่จะไป

เที่ยวเชยีงใหม่กบัเพื่อน”

“พี่กับแม่ก็บอกหลายครั้งแล้วว่าอยากไปก็ไป แต่ต้องไปขอพ่อ

ก่อน”

นวพรรษร้องวี้ดขึ้นมาเพราะความขัดใจ เธอกระแทกตัวขึ้นลงบน

เก้าอี้จนวรรษชลนกึขนัท่าทางหวัฟัดหวัเหวี่ยงแบบเดก็ๆ ของน้องสาว

“พ่อไม่มีวันยอมหรอก พ่อใจร้าย” มือทั้งสองของเด็กเอาแต่ใจ 

ทุบโต๊ะ ก่อนมองพี่สาวและแม่ที่...กินข้าวต่อโดยไม่สนใจอาการโวยวาย

ของเธอเลย

นวพรรษทุบโต๊ะอีกครั้งเพื่อเรียกความสนใจจากคนทั้งสอง “ไม่มี

ใครช่วยใหม่เลย ไม่มใีครรกัใหม่ ใจร้าย ใจร้ายกนัทกุคนเลย คอยดูนะ 

ถ้าใหม่ไม่ได้ไปเที่ยว ใหม่จะอาละวาดให้บ้านพงัเลย”

ได้ยินค�าขู่แล้ววรรษชลก็ถอนหายใจ เธอวางช้อนส้อมลงแล้วพูด

กบัน้องสาว “พี่กบัแม่บอกแล้วว่าพวกเราไม่มปีัญหา ถ้าใหม่อยากจะไป

เที่ยวก็ไปสิ แต่ต้องไปขอพ่อเอง ในเมื่อใหม่ไม่กล้าไปขอพ่อ แล้วจะมา
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อาละวาดอะไรกับพวกเรา ใหม่ไม่มีเหตุผล” เธอพูดยาว “โตสักทีเถอะ 

อายกุไ็ม่ใช่น้อยๆ แล้วนะ”

โต๊ะกนิข้าวที่น่าสงสารถูกทบุถี่ๆ  อกีหลายครั้ง มอืเธอเจบ็ไปหมด 

แต่อารมณ์โกรธเพราะไม่ได้ดั่งใจกลบัไม่ลดลงเลย 

“ใหม่ขอให้พี่ฝนกบัแม่ช่วย ท�าไมไม่ช่วย”

หวัคิ้วคนเป็นพี่ขมวด 

“สิ่งที่ใหม่ขอคอืให้พี่กบัแม่ช่วยใหม่โกหก ใหม่จะให้แม่กบัพี่ท�าบาป

โดยที่เราไม่ต้องการได้ยงัไง”

“โอ๊ย! แม่แก่” น้องสาวว่า “แค่โกหกนิดหน่อยจะบาปแค่ไหน 

กนัเชยีว”

“ไม่ว่าจะบาปเล็กหรือบาปใหญ่ก็ขึ้นชื่อว่าบาป พี่กับแม่ไม่คิดจะ

ท�าทั้งนั้น ใหม่ควรจะรบัรู้ได้แล้วนะว่าใหม่ไร้เหตผุล ท�าตวัเป็นเดก็มาก”

เมื่อพี่สาวเริ่มสั่งสอน นวพรรษกล็กุพรวดพราดขึ้น เธอปัดจานข้าว

ตรงหน้าลงจากโต๊ะ จานกระเบื้องแตกละเอยีด ข้าวเมด็ขาวสวยกระเดน็

เลอะพื้น

หญงิสาวเรยีกน�้าตาให้ขึ้นมาคลอที่สองตาได้อย่างง่ายดาย บทจะ

ต้องการอะไรขึ้นมา เธอกท็�าทกุอย่างได้ทั้งนั้น และเมื่อต้องการ ไม่มคีรั้ง

ไหนที่จะไม่ได้ ครั้งนี้กเ็ช่นกนั เธอต้องได้ไปเที่ยวเชยีงใหม่กบัเพื่อนๆ เพื่อ

เป็นการฉลองเรยีนจบ!

เมื่อแผนอำละวำดใช้ไม่ได้ผล นวพรรษก็เปลี่ยนมำใช้แผน

เจบ็ตวัแทน เช้าวนัรุ่งขึ้นเธอไม่ยอมลกุขึ้นจากเตยีง ไม่ยอมกนิข้าว ไม่ดื่ม

น�้าด้วย

วนัแรกปราณยีงัคงนิ่งได้ตามค�าสั่งลกูสาวคนโต แต่พอขึ้นวนัที่สอง

แล้วลูกรกัยงัดื้อรั้นเอาแต่ใจอยู่ น�้าตาของคนเป็นแม่กเ็อ่อคลอ และทนัที

ที่วรรษชลเหน็แววตาของแม่ เธอกร็ู้ว่าน้องสาวชนะอกีตามเคย
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นี่เธอกบัแม่เลี้ยงน้องมาผดิวธิใีช่หรอืไม่ เมื่อยอมหนหนึ่งกต้็องยอม

ตลอดไปอย่างนั้นหรอื

คดิแล้วหญงิสาวกถ็อนหายใจก่อนบอกแม่ว่า “ค่ะ ฝนจะไปพูดกบั

พ่อเอง”

คนเคยท�ำงำน เมือ่เกษยีณอำยรุำชกำรแล้วกม็กัจะเหงำ ดงันัน้

พลตรีสันติสุขจึงสรรหางานอดิเรกมากมายมาท�าเพื่อไม่ให้ช่วงเวลาใน

แต่ละวนัของเขาว่างเปล่าและขาดสสีนั

บางวนัเขากล็งสวน ดูผลหมากรากไม้ที่บางต้นปลูกขึ้นมาด้วยมอื

ของตนเอง บางวันแดดร้อนก็นั่งส่องพระอ่านหนังสือพระเครื่องพระบูชา 

หรอืไม่กน็ั่งขดัปืนประกอบปืนเล่น

แต่ในวัย 64 ปี เลือดนักสู้ของท่านนายพลยังแรงนัก ดังนั้นงาน

อดเิรกอกีอย่างที่ท่านชอบมากเข้าขั้นคลั่งไคล้เลยกค็อื...การชนไก่

เรือนนักสู้ของท่านนายพลตั้งอยู่ด้านซ้ายมือเรือนใหญ่ เรียกว่า 

เมื่อใดที่คดิถงึไก่ สนัตสิขุกส็ามารถลงมาพูดคยุกบับรรดาลูกๆ ของท่าน

ได้ทนัที

ลูกรักของสันติสุขมีหลายตัว แต่ละตัวก็ล้วนเก่งกาจ นิลพยัคฆ์  

โสภัคพิฆาต และองอาจชาญชัย ขึ้นสังเวียนไหนไม่เคยแพ้ รูปทรงได้

ลกัษณะไก่ชนพระนเรศวร สนนราคาแต่ละตวัน่ะหรอื...เรอืนแสน

ในเวลาแดดร่มลมตกเช่นนี้ เกือบทุกวันท่านนายพลซึ่งชอบสวม

เสื้อตาหมากรุกและคาดผ้าขาวม้าที่พุงจะลงจากเรือนใหญ่มาดูแลไก ่

ของท่าน วนันี้กเ็ช่นกนั

วรรษชลมองเห็นพ่อแต่ไกล ท่านก�าลังเอาน�้าลูบขนให้นิลพยัคฆ์

ลูกชายตวัโปรด สหีน้าพ่อแช่มชื่น เสยีงพูดกห็วานราวกบัก�าลงัออดอ้อน

บรรดาเมยีๆ

“ว่าไงหนูนลิพยคัฆ์ลูกพ่อ พ่ออาบน�้าให้สบายตวัไหมลูก”



14     มนตร์รักน้ำพริกหนุ่ม

หลังอาบน�้าเรียบร้อยท่านนายพลก็ใช้ผ้าเช็ดตัวยี่ห้อแพงจาก

ฝรั่งเศสเชด็ตามตวัให้ลกูรกั พร้อมจดัแต่งขนให้หล่อเหลา เพราะมวัแต่ให้

ความสนใจกบัลูกชายเช่นนี้ กว่าสนัตสิขุจะรู้ว่าลูกสาวเดนิเข้ามาหา เธอ

กเ็ดนิมาถงึตวัท่านแล้ว

“อ้าว! ฝน ว่าไงลูก มอีะไรถงึมาหาพ่อถงึนี่ได้”

วรรษชลนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ตวัยาวข้างๆ พ่อ ที่เธอเลอืกมาพูดกบัพ่อ

ตอนนี้ก็เพราะเห็นว่าท่านก�าลังมีความสุข และในมือก็อุ้มลูกชายเอาไว้ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านคงจะไม่อาละวาดใส่เธอ...ใช่ไหม

“ฝนมาขออนญุาตพ่อพาแม่กบัน้องไปเยี่ยมตากบัยายที่แพร่ค่ะ”

“อ้อ เหรอ จะไปเหรอ ไปสไิป อยากซื้ออะไรไปฝากตากบัยายหรอื

อยากได้ค่าขนมรเึปล่า” พ่อซึ่งเหน็ลกูเป็นเดก็น้อยเสมอเอ่ยอย่างใจดก่ีอน

จะขมวดคิ้วแล้วถาม “แต่เอ๊ะ เมื่อกี้ฝนบอกว่าใหม่กจ็ะไปด้วยเหรอลกู เออ 

แปลกนะ ปกตใิหม่ไม่ค่อยชอบไปหาตากบัยายนี่”

พ่อของเธอไม่ใช่คนฉลาดน้อย อีกทั้งถ้าเป็นเรื่องของลูกๆ ทุกคน 

ท่านจดจ�าได้ละเอยีดยบิ ดงันั้นหากคดิจะหลอกพ่อ ขอบอกเลยว่า...ยาก

เมื่อรู้เช่นนี้วรรษชลจึงเตรียมใจมาแล้วที่จะพูดความจริง เธอถอน

หายใจก่อนบอกพ่อว่า “จรงิๆ แล้วใหม่ไม่ได้อยากไปหาตากบัยายหรอก

ค่ะ ใหม่ตั้งใจจะแวะไปแพร่ก่อน แล้วค่อยขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่กับพวก

เพื่อนๆ ต่างหาก”

พลตรีสันติสุขหัวร่อลงลูกคอ “เห็นไหมล่ะ พ่อว่าแล้ว มันต้องมี

อะไรแอบแฝง จะไปเที่ยวกันต่องั้นเหรอ...” ผู้เป็นพ่อพยักหน้าก่อนถาม 

“จะให้พ่อเพิ่มเงนิค่าขนมให้ไหม”

แม้ใครจะว่าพ่อเข้มงวดจนเกินพอดี หวงลูกสาวจนเข้าขั้นน่าเป็น

ห่วง แต่ส�าหรบัวรรษชลแล้ว การที่พ่อเป็นเช่นนี้กเ็พราะท่านรกัลูกๆ มาก

นั่นเอง

หญงิสาวไม่เคยรูส้กึอดึอดักบักฎเกณฑ์มากมายที่พ่อขดีเส้นเอาไว้
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เหมอืนพี่น้องคนอื่นๆ เพราะโดยปกตวิรรษชลเป็นคนตดิบ้าน ชอบอยูบ้่าน

มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว กฎของพ่อจงึไม่เคยมปีัญหากบัเธอเลย

“เรื่องเงนิไม่ใช่ปัญหาหรอกค่ะพ่อ แต่ที่เป็นปัญหาใหญ่กค็อื...ใหม่

ตั้งใจจะขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่กับเพื่อนๆ ตามล�าพัง ไม่ให้ฝนหรือแม่ตาม

ไปด้วย”

รอยยิ้มอารมณ์ดขีองพ่อจางหายไปทนัททีี่ได้ยนิ เนื่องจากกฎเหลก็

ของพ่อข้อหนึ่งก็คือ ห้ามมิให้ลูกไปเที่ยวตามล�าพัง จะไปไหนต้องมีแม่ 

หรอืไม่กพ็ี่น้องอย่างน้อยหนึ่งคนตามไปเป็นเพื่อนเสมอ

“นี่หมายความว่าใหม่คดิจะหลอกพ่ออย่างนั้นเหรอ”

เพราะเสยีงของพ่อเข้มราวกบัก�าลงัโกรธ วรรษชลจงึรบียกมอืไหว้

ท่าน ขอโทษแทนน้องสาวเอาไว้ก่อน “พ่อคะ อย่าเพิ่งโกรธค่ะ ใหม่ยงัเดก็

แล้วกอ็ยู่ในวยัที่อยากท้าทาย ใหม่เพิ่งเรยีนจบเลยไม่อยากเป็นลูกแหง่ให้

เพื่อนๆ ล้อน่ะค่ะ”

“ไม่อยากให้เพื่อนล้อก็เลยมาโกหกพ่อนี่นะ มันเหตุผลอะไรกัน  

ไม่เข้าท่า!”

วรรษชลแตะแขนพ่อเอาไว้ก่อนรบีพูดในสิ่งที่จะท�าให้ท่านหายโกรธ 

“แต่พ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ฝนไม่มีวันปล่อยให้น้องไปคนเดียวอยู่แล้ว

ค่ะ ฝนจะตามไปด้วย”

ดวงตาของพ่อหรี่มองลูกสาวอย่างตริตรองอยู ่ครู่หนึ่งก่อนจะ 

พยกัหน้า “พ่อเชื่อฝน ฝนเป็นลูกที่ไม่เคยโกหกพ่อเลยสกัครั้ง ฝนรกัน้อง 

รกัแม่ รกัพ่อ ฝนต้องไม่ท�าให้พ่อผดิหวงัหรอืเป็นห่วงแน่ๆ ใช่ไหมลูก” เมื่อ

คดิได้เช่นนี้ สหีน้าของท่านกเ็ริ่มดขีึ้น

“ค่ะ ฝนไม่อยากหลอกพ่อเลยมาบอกพ่อเอาไว้ก่อน” หญงิสาวบบี

แขนพ่อแรงขึ้น “แต่พ่อต้องท�าเหมอืนไม่รู้เรื่องนะคะ ต้องยอมให้พวกเรา

ไปเหมอืนไม่รู้เรื่อง ไม่อย่างนั้นใหม่คงพยศอกี”

“พยศอกี” นายพลสนัตสิขุทวนค�าแล้วหวัเราะ “นี่ใหม่ท�าอะไรอกี 
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เหวี่ยง?” เพราะอยู่ในดงอสิตร ี ท่านนายพลจงึรู้ศพัท์ใหม่ๆ ทนัสมยัของ

สาวๆ เกือบทุกค�า และคนที่ชอบเอาค�าพวกนี้มาเผยแพร่ก็คือลูกสาว 

คนเลก็ตวัแสบขวญัใจพ่อ ตะวนัวาดนั่นเอง

วรรษชลยิ้มอ่อน “กน็ดิหน่อยค่ะ”

“มนี้องแบบนี้ฝนต้องล�าบากหน่อยนะ ใหม่น่ะอะไรกด็ ี เสยีอย่าง

เดยีว เอาแต่ใจเหลอืเกนิ” ผู้เป็นพ่อส่ายศรีษะแต่สหีน้ายิ้มละไม บ่งบอก

ชดัว่าเรื่องเอาแต่ใจของลูกสาวคนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนกัหนา

ส�าหรบัพ่อ ความเอาแต่ใจของนวพรรษดูเป็นเรื่องน่ารกัเสยีด้วยซ�้า 

ในขณะที่ผูซ้ึ่งต้องอยูก่บัคนเอาแต่ใจ คอยตามแก้ไขปัญญาอย่างวรรษชล

นั้นยิ้มจดืเจื่อนเตม็ทน

“เอาละ ในเมื่อฝนรบัปากว่าจะคอยตามดแูลน้อง พ่อกจ็ะอนญุาต

ให้ไป แต่ฝนต้องดูแลน้องให้ดจีรงิๆ นะ”

“ค่ะ”

ความไว้ใจของพ่อไม่ได้เป็นภาระหนักส�าหรับเธอ แม้น้องสาวจะ

เอาแต่ใจ แต่เธอกช็นิเสยีแล้ว และมวีธิจีดัการในแบบของตวัเอง
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หลังจำกได้เงนิค่ำขนมและค่ำของฝำกจำกพ่อมำแล้ว วรรษชล

กเ็ดนิกลบัมายงับ้านของตนเอง

เท้าเพิ่งแตะบนัไดขั้นแรก นวพรรษที่งอนไม่กนิข้าวไม่ดื่มน�้าตั้งแต่

เมื่อวานก็โผล่หน้าสดใสออกมาจากห้องครัวซึ่งตั้งอยู่ด้านล่างของบ้าน

พร้อมถาม

“เรยีบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ฝน”

วรรษชลพยักหน้า แม่น้องสาวจอมเอาแต่ใจจึงกระโดดโลดเต้น

อย่างมคีวามสขุไปทั่วลานบ้าน ท่าทางเป็นเดก็ๆ แบบนั้นท�าให้คนเป็นพี่

อ่อนอกอ่อนใจ

น้องสาวเธอคนนี้จะเรยีกว่าอย่างไรด ีตวัป่วน ตวัร้าย หรอื...แม่คน

น่ารกั

ไม่ว่านวพรรษจะท�าอะไรก็ดูดีไปเสียหมด แม้กระทั่งตอนท�าเรื่อง

ร้ายกาจน่าตีเอาไว้ แต่พอเธอยิ้มให้ เข้ามาออดอ้อน ประจ๋อประแจ๋  

ทกุคนกพ็ร้อมจะหายโกรธ และต�าหนเิธอไม่ลงเสยีทกุที

“นี่จะเป็นครั้งสดุท้ายที่พี่โกหกพ่อให้ใหม่” 

วรรษชลท�าเสียงเข้ม แต่คิดหรือว่าเธอจะกลัว หญิงสาวหน้าตา

งดงามวิ่งเข้ามากอดพี่สาวที่หน้าตาดี ทว่าเมื่อมายืนอยู่ข้างคนสวยเช่น

2
บุพเพสันนิวำส
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เธอ หน้าตาของคนเป็นพี่กด็้อยกว่าจนเหน็ได้ชดั ท�าให้คนหน้าตาดกีลาย

เป็นคนธรรมดาๆ ที่ไม่ได้สะสวยอะไร

“ใหม่จะไม่ลมืบญุคณุพี่ฝนเลย ใหม่รกัพี่ฝนฝดุๆ”

วรรษชลอดอมยิ้มไม่ได้กับกิริยาราวเด็กน้อยขี้อ้อนของน้องสาว  

ในตอนนี้น้องยงัไม่รูว่้าเธอไม่ได้โกหกพ่อ ยงัไม่รูว่้าเธอมแีผนจะตามตดิไป

เชยีงใหม่ด้วย ซึ่งเรื่องนี้จะบอกให้รูไ้ม่ได้ ขนืบอกมหีวงัอกีฝ่ายคงอาละวาด

อกี สู้เมื่อถงึเวลากต็ามตดิไม่ปล่อย จะโกรธจะงอนกต็ามใจแบบนี้ดกีว่า

ขนม ผ้ำผ่อน และของฝำกจำกเมืองกรงุท่ีแม่หอบหิว้มำนัน้ 

ส่งต่อให้ลูกสาวคนโตน�าไปจดัใส่กระเป๋าโดยมคีณุปราณคีอยเป็นลูกมอื

ลกูสาวคนโตยิ้มให้แม่ที่นั่งพบัเพยีบพบัผ้าผ่อนที่เธอขนออกมาจาก

ตู้เสื้อผ้า “แม่ไม่ต้องมาช่วยฝนก็ได้ค่ะ ฝนท�าได้ วันนี้แม่ออกไปซื้อ 

ของฝากทั้งวนั น่าจะเหนื่อยแล้ว”

คุณปราณียิ้มให้ลูกสาวอ่อนโยน ใบหน้าของหญิงวัย 49 ยังคง

ความงดงามเหมอืนเมื่อครั้งในอดตี

ใช่จะมีเพียงทอฝ้ายเท่านั้นที่เป็นอดีตนางงาม แม่เธอก็มีดีกรีเป็น

ถงึนางงามประจ�าจงัหวดัเช่นเดยีวกนั และการประกวดประขนัในครั้งนั้น

นั่นเองที่ท�าให้พ่อได้พบกบัแม่ ก่อเกดิความรกัที่สร้างทั้งสขุล้นและทกุข์ทน

เหลอืแสนในกาลต่อมา

แม่มกัจะเล่าถงึความรกัและความหลงัด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม มคีวาม

สุข โดยไม่เคยพูดถึงวันที่ท่านได้ทราบเป็นครั้งแรกว่า บุรุษที่ท่านรักมิได้

รกัเพยีงท่านแต่ผู้เดยีวเลยสกัครั้ง

เมื่อครั้งที่วรรษชลยงัเดก็กว่านี้เธอเคยถามแม่ว่า ท�าไมแม่ดไูม่โกรธ

พ่อเลยที่มีภรรยาหลายคน ท�าไมพ่อต้องท�าเช่นนั้น พ่อไม่กลัวแม่เสียใจ

หรอื พ่อรกัแม่เท่าที่แม่รกัพ่อหรอืไม่

หญงิสาวจ�าได้ว่าแม่ไม่ตอบค�าถามเธอ ท่านแค่ยิ้ม แล้วลูบศรีษะ
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เธอเบาๆ ก่อนบอกว่า 

‘ไว้โตกว่านี้ฝนจะเข้าใจ ค�าว่ารักมันสั้น ต่อเมื่อเราได้รักแล้วนั่น

แหละ เราจงึจะเข้าใจว่าความหมายมนัลกึซึ้งแค่ไหน’

แต่...เธออายุ 24 ปีแล้ว จนป่านนี้เธอกล้าพูดว่ายังไม่เข้าใจสิ่งที่ 

แม่บอก ท�าไมผู้หญิงต้องทน ท�าไมต้องยอมหากสามีไม่ได้รักเรา ไม่ได้ 

มเีราคนเดยีว เพราะรกั แค่ค�าว่ารกัค�าเดยีวน่ะหรอื

เธอไม่โกรธเคืองพ่อแต่อย่างใด ทว่า...ก็ไม่ได้ยกย่องเชิดชูท่าน

เหมือนคนนอกที่มักสัพยอกบ่อยๆ ว่าเก่งที่สามารถมีเมียได้ทีเดียวหลาย

คน และเมยีเหล่านั้นกเ็ข้ากนัได้ด ีแถมทกุคนต่างกร็กัพ่อ ดูแลพ่อราวกบั

เป็นราชา

เธอรกัพ่อเพราะพ่อรกัเธอ เชื่อฟังและเคารพพ่อเพราะท่านเป็นพ่อ

ของเธอ แต่เนื่องจากพ่อเป็นคนมากรักหลายใจ หญิงสาวจึงค่อนข้าง 

ไม่เชื่อใจผู้ชายคนอื่น

เธอกลวั...เธอไม่อยากมีชวีติแบบแม่ ชีวติที่ต้องแบ่งคนที่ตนรกัให้

ผูห้ญงิอกีหลายคน นั่นคอืค�าตอบที่ว่าท�าไมวนัๆ วรรษชลจงึหมกตวัอยูแ่ต่

ในบ้าน และไม่คดิจะออกไปเปิดหูเปิดตาเหมอืนกบัพี่น้องคนอื่นๆ

ส�าหรบัเธอความรกัเป็นเรื่องเข้าใจยาก ถ้ารกัแล้วต้องยอมทกุอย่าง 

เสยีสละทกุสิ่ง สู้ไม่รกัคนอื่น รกัแค่ตวัเองและครอบครวัน่าจะดทีี่สดุ

“แม่ไม่เหนื่อยหรอกจ้ะ ฝนสิที่เหนื่อย ไปพูดกับพ่อยังไงล่ะพ่อถึง

ได้ยอมให้เราไป พ่อจบัไม่ได้เหรอว่าฝนโกหกให้น้อง”

วรรษชลขยับมานั่งพับเพียบข้างแม่เพื่อกระซิบ “ฝนไม่ได้โกหก 

พ่อค่ะ ฝนบอกความจรงิไปทกุอย่าง และบอกพ่อด้วยว่า ใหม่จะไม่ได้ไป

เชยีงใหม่ตามล�าพงั ฝนจะตามไปด้วย”

คณุปราณหีวัเราะเบาๆ ก่อนจะหยดุมองหน้าลกูสาวคนโต แล้วร้อง 

“โอ๊ะ!” ออกมา

เสยีงร้องของแม่ท�าให้ลูกเลกิคิ้วขึ้นแล้วถาม “มอีะไรเหรอคะแม่”
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“เมื่ออาทติย์ก่อนแม่ไปหาแม่หมอส�าลมีา”

พอแม่เริ่มพูดเรื่องแม่หมอส�าลีซึ่งเป็นผู้น�าทางจิตใจของท่านมา 

เนิ่นนาน วรรษชลก็อยากจะถอนหายใจยาวๆ ตัวเธอนั้นเป็นคนยุคใหม่ 

ไม่เคยเชื่อเรื่องหมอดูหมอเดาอะไรนี่ แม้แม่หมอส�าลีจะเคยท�านายทาย

ทกัอย่างแม่นย�าเรื่องการตายของพี่ชายเธอ แต่เรื่องอื่นๆ นอกเหนอืจาก

นั้นกจ็รงิบ้างเทจ็บ้างสลบักนัไป

ทว่าส�าหรับแม่นั้นท่านเชื่อมาก จนไปหาแม่หมอส�าลีทุกสัปดาห์

เพื่อตรวจดูดวงชะตาเลยทเีดยีว

“แม่หมอทกัมาว่า...ปีนี้ดวงเนื้อคูข่องฝนกบัใหม่ขึ้นชดัมาก ต่างคน

ต่างส่งเสรมิกนั และทั้งสองคนจะได้เจอเนื้อคู่พร้อมๆ กนั แม่ไม่เคยเชื่อ

เลยนะจนกระทั่งวันนี้” คุณปราณียิ้มให้ลูกสาวที่เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต ่

ในบ้าน วันทั้งวันไม่เคยเจอผู้ชายหน้าไหน “ฝนก�าลังจะไปเที่ยวกับน้อง 

และการไปเที่ยวครั้งนี้คงท�าให้ฝนได้พบเนื้อคู่แน่ๆ”

วรรษชลส่ายหน้า “หมอดูก็คู่กับหมอเดาค่ะแม่ อย่าไปเอานิยาย

อะไรกบัแม่หมอส�าลมีากเลยค่ะ”

“ฝนอย่าพูดแบบนี้ส ิแม่หมอแม่นมากนะ ถ้าไม่เชื่อกด็ูกนัไป”

หญิงสาวคร้านจะขัดแม่ เธอจึงเลือกที่จะนิ่งเงียบตามนิสัย แต ่

ในใจนั้นคดัค้านสดุพลงั

หากนวพรรษจะเจอเนื้อคู่ เธอก็ไม่คิดหวงห้ามหรือกีดกัน เพราะ

เพียงแค่พ่อที่คงคัดค้านแบบหัวชนฝาเหมือนคราวพี่มะนาว พี่มะปราง 

และพี่เมรยีาที่เพิ่งแต่งงานไป น้องสาวกบัเนื้อคู่กค็งปวดหวัแย่แล้ว

ทว่าส�าหรับเธอ...ไม่เอาหรอกเนื้อคู่ที่ว่า ชีวิตเธอตอนนี้ดีมากอยู่

แล้ว ไม่ต้องการห่วงมาผูกคอ ไม่อยากหวาดหวั่นเพราะอนาคตที่ไม่

แน่นอน เธอคงเป็นลูกสาวเพยีงคนเดยีวกระมงัที่พ่อไม่ต้องปวดหวัเพราะ

เรื่องผู้ชายพายเรอื
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ตำของวรรษชลและนวพรรษเป็นอดีตผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก

จดัการทรพัยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ จงึมคีนนบัหน้าถอืตาและมอีทิธพิล

พอสมควรในจงัหวดั

หลงัจากเกษยีณ ท่านกร็บัเป็นผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษ ให้ค�าปรกึษาเรื่อง

การปลูกป่า ปลูกกล้าไม้สกั เรยีกว่าแม้จะไม่ได้ท�างานประจ�าแล้ว ท่านก็

ยงัไม่เหงา มงีาน มเีพื่อนมาคยุ มาขอค�าปรกึษาด้วยตลอดไม่มขีาด

และอาจจะเป็นเพราะตาของเธอเป็นที่นับหน้าถือตาเช่นนี้ การที่

ลกูสาวคนเดยีวของพวกท่านออกจากบ้านไปเพื่อเป็นเมยีคนที่สามของพ่อ 

จงึเป็นเรื่องที่ท่านคมุแค้นนกัหนา

แค้นจนแม้แต่พานขอขมาของพลตรีสันติสุขท่านก็เตะลอยออก

นอกชานเรอืนมาแล้ว ไม่ยอมรบั แถมไม่เคยยอมให้ลูกเขยเข้ามาเหยยีบ

บ้านด้วย ดงันั้นแทบทกุครั้งที่ปราณพีาลูกสาวกลบัมาเยี่ยมบ้าน ลูกเขย

ที่ไม่ได้รบัการยอมรบัจงึไม่ค่อยมาด้วยเพราะเกรงพ่อตา

บ้านตาอยู่นอกเมืองไปไม่ไกล ที่ตรงนี้ท่านเคยซื้อเอาไว้ทั้งเวิ้งใน

ราคาไม่กี่แสน แต่ตอนนี้กลบัท�าให้ท่านกลายเป็นเศรษฐยี่อมๆ เมื่อตกลง

ใจขายให้นกัพฒันาที่ดนิน�าไปสร้างหมู่บ้านจดัสรร

เรือนไทยแบบภาคเหนือตรงหน้ามีใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่วมีไม้ 

แกะสลักไขว้กันอยู่บนสันหลังคา ตัวเรือนด้านบนเป็นเรือนแฝดปลูกคู่

ขนานกัน ลักษณะคล้ายกับบ้านที่บางยี่สุ่นซึ่งพ่อจ�าลองแบบไปสร้างให้ 

แต่เรอืนเก่าหลงันี้ดูเก่าแก่กว่า และน่ากลวักว่ากนัเยอะ

คณุล้อมและคณุค�าเอื้อยเดนิลงมาจากเรอืนทนัททีี่ได้ยนิเสยีงแตร

รถดงัขึ้น หญงิและชายวยัเจด็สบิกว่าชะเง้อมองคนรบัใช้ซึ่งวิ่งไปเปิดประตู

รั้วออกกว้างเพื่อให้หลานของท่านขับรถเข้ามาจอดยังข่วงบ้าน1 ซึ่ง 
1 ข่วงบ้าน ลักษณะเป็นลานดินกวาดเรียบกว้างเป็นลานอเนกประสงค์ ใช้ท�า
กจิกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบรเิวณเล่นของเดก็ ลานตากพชืผลทางการเกษตร เป็น
ลานที่เชื่อมเส้นทางสัญจรหรือทางเดินเท้าเข้าสู่ตัวอาคาร และกระจายไปสู่ลาน
ในบ้านข้างเคยีงและถนนหลกั
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ตอนนี้สร้างโรงรถขึ้นมาแล้ว

นวพรรษซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังก้าวลงมาจากรถก่อนเป็นคนแรก เธอ 

ไม่ได้กระตอืรอืร้นที่จะมาพบตากบัยายหรอก เพยีงแต่นั่งงอก่องอขงิอยูใ่น

รถหลายชั่วโมงเลยเมื่อย และอยากลงมายดืเส้นยดืสายต่างหาก

สาวสมยัใหม่มองไปรอบกายแล้วย่นจมกูนดิๆ กบับรรยากาศบ้านนอก 

ที่เธอไม่เคยชอบ

แม้บ้านของตากบัยายจะมพีื้นที่กว้างขวาง มทีั้งสระบวั ศาลารมิน�้า 

รวมถึงตัวเรือนกาแลแบบเก่าซึ่งมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นจนผู้ที่ชื่นชอบ 

บ้านแบบโบราณมาขอดู ขอศกึษาบ่อยๆ ทว่านวพรรษกลบัไม่รู้ค่า และ

ไม่ชอบความโบราณของที่นี่เอาเสยีเลย

ปราณีและวรรษชลก้าวลงจากรถแล้วรับไหว้คนรับใช้ แม่สั่งให ้

สาวใหญ่ขนของที่อยูห่ลงัรถขึ้นไปไว้บนเรอืน โดยลกูสาวคนโตไม่รรีอที่จะ

ช่วยขน แต่นวพรรษน่ะหรอื เธอวิ่งตรงเข้าไปหาตากบัยายที่ยนืรออยู่บน

ชานบนัไดแล้วกอดพวกท่านแรงๆ หอมแก้มอกีคนละท ีก่อนหยอดยาหอม

ให้คนแก่ชื่นใจว่า

“ใหม่คดิถงึตากบัยายจงัค่ะ ไม่ได้เจอกนัตั้งนาน”

ได้ยนิลกูหลานพูดแบบนี้คนแก่ที่ไหนจะไม่ชื่นใจ ค�าเอื้อยยิ้มไม่หบุ

และให้หลานประคองขึ้นเรอืนไปแบบชื่นมื่น ส่วนคณุล้อมยงัรอลูกสาวและ

หลานคนโตอยู่ ณ ที่เดมิ

ของฝากที่ขนมามากมายจนต้องให้คนรับใช้ถึงสามคนช่วยกัน

ล�าเลียงขึ้นเรือนท�าให้เจ้าของบ้านส่ายหน้าและบ่นลูกสาวแทนการกล่าว

ต้อนรบั

“ซื้อมายะหยงัมากมายแม่ณ ีตี้นี่บ่ได้ขาดแคลนสกัหน่อย สิ้นเปลอืง

เปล่าๆ”

ปราณยีกมอืไหว้พ่อน�้าตารื้น เธอมกัจะรู้สกึอ่อนไหวทกุครั้งเมื่อได้

กลบัมาบ้าน และพอผู้เป็นพ่อเหน็กส็่ายหน้า แล้วบ่นอกี
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“เจอหน้าป้อแล้วร้องไห้ยะหยงั เสยีใจ๋ก่อ”

“ป้อเจ้า” ปราณีพ้อเป็นภาษาเหนือก่อนหัวเราะแล้วยกมือป้าย

น�้าตา “ณดีใีจ๋ตี้ได้ปิ๊กบ้านตะหาก”

“จะตื้นตันดีใจ๋อะหยังทุกครั้งฮึ” สัพยอกลูกสาวจบ ล้อมก็หันไป

มองหลานสาวที่วางของลงข้างกายก่อนจะยกมือไหว้ผู ้เป็นตาอย่าง

เรยีบร้อย

เขามีหลานสาวสองคนสองแบบ ตากับยายเห็นหลานคนโตบ่อย

กว่าคนเล็ก แต่หลานคนเล็กกลับสนิทสนมกับคนสูงวัยมากกว่าเพราะ

ความขี้อ้อนนี่แหละ

“ไป ขึ้นไปข้างบนกัน ยายท�าขนมไว้รอฝนตั้งแต่ตะวาแล้ว เขา 

คดิฮอดหลาน” เวลาพูดกบัหลาน ล้อมจะใช้ภาษากลาง ทว่าบางค�ากย็งั

คงติดภาษาเหนือมานิดๆ ซึ่งวรรษชลคิดว่าเป็นเสน่ห์ของชาวเหนือ  

เธอชอบ

หญิงสาวมองหาคนที่ตาบอกว่าคิดถึงเธอ แต่กลับกอดนวพรรษ

และพากนัขึ้นไปบนเรอืนก่อนโดยไม่สนใจเธอเลย  จงึอดไม่ได้ที่จะน้อยใจ

นดิๆ แต่กว็่าไม่ได้ ใครกนัจะไม่รกัไม่ชอบคนเป็นน้อง

เพรำะควำมช่ำงฉอเลำะของหลำนคนเลก็ ยำยจงึตดิหลำนคนนี้

ที่สดุ และรกัถงึขั้นที่พอนวพรรษพูดถงึขนัโตก แล้วบอกว่าไม่เคยกนิ ยาย

ก็สั่งให้คนครัวหยุดท�าอาหารเย็นทันทีเพื่อที่คืนนี้จะได้พาหลานสุดที่รัก 

ไปลองลิ้มชมิขนัโตกมื้อแรกที่ร้านอาหารชื่อดงัแห่งหนึ่งของเมอืงแพร่

วรรษชลแอบดุน้องที่ขออะไรไม่เข้าท่า ท�าให้ตาต้องรีบโทร. ไป

ส�ารองโต๊ะ ยายกเ็ดนิไปสั่งการวุ่นวายอยู่ในครวั

แต่แทนที่นวพรรษจะรู้ส�านกึ เธอกลบัหวัเราะร่วนและยกัไหล่ 

“ใหม่ไม่ได้เรยีกร้องนะคะ แค่พูดว่าไม่เคยกนิขนัโตก ยายกข็มขีมนั

อยากให้ใหม่ได้ไปลองกนิดู”
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พี่สาวยกนิ้วชี้หน้าน้องอย่างรู้ทนั “นี่ขึ้นเชยีงใหม่คงจะไปกนิขนัโตก

สนิะถงึได้ขอให้ยายพาไปก่อนแบบนี้”

“ช่าย” นวพรรษลอยหน้าตอบ “ก็อยากให้คนท้องถิ่นสอนว่ากิน 

ยงัไง แบบไหน ใหม่จะได้จ�าไว้สอนเพื่อนบ้าง”

“สดุท้ายกส็ารภาพ” วรรษชลหนัไปฟ้องแม่ที่ยิ้มนดิๆ แต่ไม่ว่ากล่าว

ตกัเตอืนอะไรลูกคนเลก็ แถมยงัพูดในท�านองเหน็ด้วยเสยีอกี

“ช่างเถอะฝน ให้ใหม่ไปลองกนิขนัโตกดูกด็เีหมอืนกนั สมยันี้หากนิ

ยากนะลูก ฝนเองกเ็คยไปแค่หนเดยีวไม่ใช่เหรอจ๊ะ”

“ฝนเกรงใจตากบัยายน่ะค่ะ ต้องวุ่นวายจองโต๊ะ ถ้าจองได้กต็้อง

ขับรถไปไกลเลย” พูดกับแม่จบ วรรษชลก็หันมาไล่เบี้ยน้องสาวอีกครั้ง 

“แล้วท�าไมต้องเป็นวันนี้ด้วยล่ะใหม่ ถ้ารอสักสองสามวันแล้วค่อยไป  

ทกุคนคงไม่ต้องวุ่นวายแบบนี้”

“พี่ฝนขี้ลืม ใหม่ต้องขึ้นเชียงใหม่พรุ่งนี้นะคะ ขืนไม่ไปกินวันนี้ 

กอ็ดน่ะส”ิ

“เอ๊ะ!” วรรษชลอทุานก่อนปรายตามองแม่และตาที่ยนืโทรศพัท์อยู่

ในห้องรบัแขกไม่ไกลจากเติ๋น2 ที่พวกเธอนั่งอยู่สกัเท่าไร “นี่หมายความ

ว่าใหม่จะอยู่ที่นี่แค่คืนเดียวงั้นเหรอ พี่ว่าไม่เหมาะหรอก อย่างน้อยควร

อยูส่กัสองสามวนัถงึจะด ีแล้วค่อยขึ้นไปสมทบกบัเพื่อนที่เชยีงใหม่ทหีลงั”

“โอ๊ย! ไม่เอาหรอก” 

นวพรรษปฏิเสธทันทีพร้อมมองไปรอบกาย ส�าหรับเด็กสมัยใหม่

แบบเธอ เรอืนกาแลคอืความเก่าแก่ โบราณล้าสมยัที่ดแูล้วน่ากลวัและไม่

สะดวกสบายอย่างที่สดุ หญงิสาวไม่ได้มาบ้านหลงันี้นานเกอืบสบิปีแล้ว

กระมงั แต่เธอยงัจ�าได้ว่ามาคราวก่อนห้องน�้ายงัเป็นส้วมซมึ แอร์คอนดชินั

2 เติ๋น คอืพื้นที่กึ่งเปิดโล่ง ยกพื้น ขนาดไม่เลก็กว่าห้องนอนเท่าใดนกั เปรยีบเหมอืน 
Living room หรอื Living Area ใช้งานสารพดั ตั้งแต่ท�างานต่างๆ นั่งพกัผ่อน ต้อนรบั
แขก ตลอดจนกางมุ้งนอน
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กไ็ม่ม ีล�าบากล�าบนจะตาย เพราะฉะนั้น...ไม่มทีางเสยีละที่เธอจะยอมอยู่

ที่นี่นานๆ

วรรษชลก�าลงัจะเอ่ยต�าหนนิ้องสาวและบงัคบัให้อยู่ที่นี่ แต่จ�าต้อง

หยุดค�าพูดเอาไว้ก่อนเนื่องจากผู้เป็นตาวางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วและ

ก�าลงัเดนิออกมาสมทบ

คณุล้อมเดนิยิ้มกริ่มอย่างพงึพอใจ เมื่อถงึเติ๋นกเ็ข้ามานั่งขดัสมาธิ

ตรงกลางระหว่างหลานสาวทั้งสองก่อนบอกว่า “ตาโทร. ไปจองโต๊ะ

เรยีบร้อยแล้วนะ ได้ที่หน้าๆ รบัรองเหน็การแสดงชดั”

“จองโต๊ะด่วนแบบนี้ยงัได้โต๊ะข้างหน้าอกีเหรอคะตา” วรรษชลถาม

ด้วยความประหลาดใจ

“ปกตกิค็งไม่ได้ แต่นี่รู้จกักนัอยู่เลยไม่มปีัญหา”

“จรงิๆ ฝนว่าเราโทร. ไปแซงควิคนอื่นแบบนี้นั่งโต๊ะไหนกไ็ด้ทั้งนั้น 

นี่ยงัไปขอโต๊ะหน้า แบบนี้เจ้าของร้านเขาจะล�าบากใจรเึปล่าคะ”

ผูเ้ป็นตายิ้มให้หลานคนโต เขารูด้ว่ีาหลานคนนี้ใจด ีมนี�้าใจ ห่วงใย

คนอื่น และไม่ชอบท�าตวัเป็นภาระให้ใคร เหน็ลกูสาวบอกว่า หลงัเรยีนจบ

บญัชจีากมหาวทิยาลยัแถวบ้านแล้ว เธอกร็บัผดิชอบท�าบญัชภีายในบ้าน

และดูแลค่าเช่าที่ของตลาดและห้องแถวต่างๆ ของเจ้าสนัตสิขุ

การที่ได้รบัความไว้วางใจให้เป็นคนดูแลเรื่องเงนิทอง ท�าให้หลาน

คนโตของเขาจะเป็นหลักให้แม่ได้ในอนาคต เธอเป็นหลานที่ท�าให้เขา

ภูมใิจยิ่ง

แต่...ความเป็นผู้ใหญ่เกนิตวัท�าให้เดก็อายแุค่ 24 ดูแก่กว่าวยัมาก 

เสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงขายาวสีอ่อน ผมก็รวบเป็น

มวย หน้าตาไม่แต่งเตมิผดิวสิยัสาวๆ ในวยัที่ก�าลงัผลบิานเป็นอย่างยิ่ง

ผดิกบัน้องสาวที่สวยสดด้วยชดุกระโปรงบานสเีหลอืง และแต่งหน้า

แต่งตาด้วยสสีนัสะดดุตา

ปราณีบอกว่าลูกคนเล็กชอบอะไรต่างกับลูกสาวคนโต วรรษชล
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ชอบที่จะอยู่เงยีบๆ นิ่งๆ ในบ้านไม่สมาคมกบัใคร แต่นวพรรษกลบัชอบ

ออกไปสังสรรค์กับผู้คน ชอบสนุกสนาน ไม่ค่อยชอบอยู่ในกรอบใน 

กฎเกณฑ์ที่พ่อวางเอาไว้

พอคดิถงึสนัตสิขุ ล้อมกห็งดุหงดิขึ้นมาทนัท ีไม่ใช่เพราะอคตหิรอก

ที่ท�าให้เขาไม่ค่อยชอบสามีของลูกสาว แต่เรื่องที่มันหวงลูกเกินไป และ

คดิจะผูกเดก็ๆ ให้อยู่กบัมนัไปตลอดกาลนั่นแหละที่น่าหมั่นไส้

‘ท�าตวัเป็นพ่อห่วงลูก หวงลูก กดีกนัลูกจากผู้ชาย ทตีอนมนัเป็น

หนุ่มเที่ยวหลอกสาวๆ ละไม่รู้จกัคดิ!’

ในเมื่อวันนี้หลานๆ มาอยู่กับเขา ก็เหมือนกับสวรรค์ประทานพร 

เขาคิดจะแนะน�าหลานให้รู้จักหลานชายของเพื่อนๆ อยู่แล้ว ยิ่งหลาน 

คนเลก็เกดิอยากกนิขนัโตกขึ้นมากเ็ข้าทางพอดี

แม่เลี้ยงเรอืนแก้วมร้ีานอาหารและเพิ่งจดัส่วนหนึ่งเป็นลานขนัโตก 

ไม่แน่ว่านี่คอืสิ่งที่ใครๆ ต่างกเ็รยีกว่าบพุเพสนันวิาสใช่หรอืไม่

ผู้เป็นตาอมยิ้มแล้วมองหลานคนโตกับหลานคนเล็ก คาดหมาย

อะไรบางอย่างในใจโดยที่ทั้งสองสาวไม่ได้รู้ตวัเลย
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นวพรรษหมนุตวัไปมำอยูห่น้ำกระจกบำนใหญ่ในห้องนอนแม่ 

วนันี้เธอดูสวยแปลกตาแบบสาวชาวเหนอื

เพราะผิวพรรณผุดผาดบาดตาอยู่แล้ว ยิ่งได้มาใส่ผ้าถุงยาวถึง

ตาตุ ่มและเสื้อแขนกระบอกสีนวลซึ่งเป็นเสื้อผ้าเก่าของแม่ก็ยิ่งงาม

ประหลาดจนปราณซีึ่งนั่งอยู่บนเตยีงยิ้มไม่หบุ

“สวยนะ สวยแปลก” เธอชมลูกสาวคนเลก็ก่อนเหลอืบมองประตู

ห้องน�้าที่เพิ่งแง้มออก

ผู้ที่ก้าวออกมาคือลูกสาวคนโตซึ่งแต่งเนื้อแต่งตัวคล้ายคลึงกับ 

ลกูคนเลก็ ผดิแต่ว่าผ้านุง่ของเธอนั้นเป็นสเีข้มกว่า ซึ่งเป็นสทีี่นวพรรษบอก

ว่าไม่สวยและไม่เลอืกไปสวม แต่เมื่อมาอยูบ่นตวัวรรษชลกลบัเหมาะเจาะ 

งดงาม

ผมที่รวบขึ้นเป็นมวยอยูก่ลางศรีษะกเ็ข้ากนัดกีบัชดุแบบสาวเหนอื 

เหน็แล้วปราณนีกึอยากเดด็ดอกไม้มาแซมมวยผมให้ลูกเหลอืเกนิ

“โอ้โห วนันี้พี่ฝนสวยจงั”

วรรษชลโดดเด่นเป็นพิเศษจนแม้กระทั่งน้องสาวที่ไม่เคยชมใคร  

ไม่เคยเหน็ว่าใครสวยกว่าตนเองยงัอดเอ่ยปากชมไม่ได้

“จริงเหรอ” คนฟังยิ้มขัน ด้วยไม่เคยเชื่อค�าชมของใครเนื่องจาก 

3
แรกพบ
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สิ่งที่ฝังอยู่ในจติใจกค็อื เธอไม่ได้เป็นคนสวย น้องเธอสถิงึจะเรยีกว่าสวย 

ดวงตากลมมองเงาตนเองในกระจกแล้วยิ้ม

ภาพที่สะท้อนอยูใ่นนั้นคอืตวัเธอ ไม่ได้แปลกหรอืแตกต่างจากปกติ

ตรงไหนเลยสกันดิเดยีว

นวพรรษเจ้ากี้เจ้าการดงึพี่สาวให้นั่งลงบนเตยีงก่อนประกาศ “มา

ค่ะ ใหม่จะแต่งหน้าให้พี่ฝนเอง วนันี้จะเอาให้สวยเฉยีบจนใครๆ ต้องมอง

เหลยีวหลงัเลย”

“ไม่เอา” คนที่ไม่ชอบแต่งหน้าแต่งตวัเท่าไรนกัปฏเิสธทนัที

“ท�าไมล่ะจ๊ะ นานๆ ท ีแต่งสวยๆ กด็นีะ จะได้ถ่ายรูปเกบ็เอาไว้

ด้วย เอาไว้ให้พ่อดูไงจ๊ะ”

พอแม่คะยั้นคะยอ วรรษชลถึงได้พยักหน้า ยินยอมเป็นตุ๊กตาให้

น้องสาวแต่งเล่นแต่โดยดี

“เอียงหน้ำหน่อยสิคะพี่ฝน ไม่ใช่ๆ ไม่ใช่ด้ำนนั้นสิ อีกด้ำน”

เสียงนวพรรษสั่งการแจ๋วๆ ให้พี่สาวเอียงหน้าท�าองศาที่สวยที่สุด

เพื่อให้เธอถ่ายรูปด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งปกติแล้วจะมีแต่รูป 

ของเธอเท่านั้น แต่วนันี้เป็นวนัพเิศษนดิหน่อย พี่สาว แม่ ตา และยายจงึ

ได้รบัเกยีรตใิห้มรีูปอยู่ในโทรศพัท์เครื่องนี้

“พอได้แล้วมั้งใหม่ พี่ถ่ายให้ใหม่บ้างดกีว่า” เมื่อถูกสั่งให้ลกุให้นั่ง 

หันซ้ายหันขวาจนเมื่อยแล้ววรรษชลก็เดินมาแย่งโทรศัพท์มือถือของน้อง

ไปถ่ายให้

ท่าทางการโพสแบบสาวสมัยใหม่ของนวพรรษดูขัดตานิดหน่อย 

เมื่ออยูใ่นชดุสาวเหนอืเช่นนี้ แต่คนสวย แม้จะขดัตาไปสกันดิ ทว่าโดยรวม

กอ็าจพูดได้ว่าภาพเหล่านั้นยงัคงงดงามอยู่ดี

ผูเ้ป็นตาปล่อยให้หลานๆ ถ่ายรปูเล่นกนัพกัใหญ่ รอจนพระอาทติย์

ลาลบัขอบฟ้าแล้วจงึเรยีกสาวๆ ขึ้นรถคนัใหญ่ที่เขาใช้ประจ�า และขบัพา



ลิซ   29   

หลานๆ ไปพบพรหมลขิติของตนเอง

ร้ำนอำหำรท่ีตำพำมำในคนืน้ีไม่ใช่ร้ำนเดมิทีท่่ำนเคยพำวรรษชล 

ไปกินขันโตกเป็นครั้งแรก หญิงสาวพอจะจ�าได้ว่าร้านเก่านั้นอยู่ไกลมาก 

เรยีกว่าไกลเหมอืนอยู่คนละจงัหวดัเลยทเีดยีว ตอนนั้นเธอยงัเดก็ เลยจ�า

ไม่ได้แล้วว่าจงัหวดัไหนกนัแน่ ล�าปาง ล�าพูน...แถวนี้แหละ แต่ร้านใหม่นี้

ยงัคงอยู่ภายในจงัหวดัแพร่

ตาเล่าให้ฟังในรถว่า เจ้าของร้านแห่งนี้เป็นคนเชยีงใหม่ พอแต่งงาน

กับเศรษฐีเมืองแพร่ เลยย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่จนกลายเป็นคนแพร่ 

ไปแล้ว

คณุเรอืนแก้ว หรอืแม่เลี้ยงเรอืนแก้วเป็นคนรสมอืด ีใครได้ลองลิ้ม

ชมิอาหารต่างกช็ื่นชมกนัทั้งนั้น ดงันั้นเธอจงึมคีวามคดิจะเปิดร้านอาหาร

มานานแล้ว ทว่าเพราะพ่อเลี้ยงธมสามกีลวัเธอจะเหนื่อยจงึไม่สนบัสนนุ 

คนธรรมดาที่ไม่สนทิสนมกบัครอบครวันี้จงึไม่มโีอกาสได้ชมิรสมอืของเธอ

สกัที

จวบจนสามีเสียไปนั่นแหละ คุณเรือนแก้วทนอยู่ว่างๆ อย่างเบื่อ

หน่ายไม่ไหวจงึเปิดร้านอาหารของตนเองขึ้นโดยใช้ชื่อว่า ‘เรอืนแก้ว’

แรกเริ่มเดมิทกีข็ายอาหารเหนอื อาหารภาคกลางตามปกต ิแต่เพิ่ง

สองปีนี้เองที่เธอน�าเอาการเลี้ยงขันโตกมาเป็นจุดเด่นของร้าน ท�าให้ 

แขกไปใครมาก็ต้องจองโต๊ะกินขันโตกที่ร้านนี้ ชนิดที่เรียกว่าต้องจองคิว

กนัข้ามเดอืนเลยทเีดยีว

“พ่อเลี้ยงธมกบัตาสนทิกนั พ่อเลี้ยงเป็นรุ่นน้องตา ตอนท�าป่าสกั

กใ็ห้ตาไปช่วยดู วนันี้เราเลยได้โต๊ะอย่างไรล่ะ”

พอพูดจบประโยครถกจ็อดสนทิที่หน้าร้านอาหารเรอืนแก้ว

นวพรรษมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วท�าปากเบ้นดิๆ ด้วยไม่เข้าใจ

ว่า ท�าม้ายท�าไม เมอืงเหนอืแบบนี้ถงึได้นยิมสร้างบ้านด้วยไม้ สร้างร้านอาหาร
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กด็้วยไม้ ไม่ชกิเลยสกันดิเดยีว

“สาวๆ ลงตรงนี้นะจ๊ะ น้องบอกละอ่อนว่าปี้จองโต๊ะเอาไว้แล้ว 

ประเดี๋ยวปี้เอารถไปจอดแล้วจะโตยเข้าไป” ประโยคท้ายตาพูดกับยาย

เป็นภาษาเหนือด้วยน�้าเสียงกะหนุงกะหนิง วรรษชลได้ยินทีไรเป็นต้อง

อมยิ้มเพราะคดิว่ามนัน่ารกัดทีกุครั้ง

แขกผู ้มาใหม่เดินตามพนักงานเสิร์ฟซึ่งสวมเสื้อแขนกระบอก 

สีฟ้าและซิ่นสีเดียวกันเข้ามายังลานกว้างซึ่งอยู่ด้านหลังร้าน ขณะนี้ยัง 

ไม่ถงึเวลาเลี้ยงขนัโตกจงึมแีขกนั่งอยู่ประปราย

แขกซึ่งนั่งอยู่บนเสื่อบางคนหันมาไหว้คุณค�าเอื้อยและทักทายกัน

พอเป็นพิธี วรรษชลกวาดตามองไปทั่วๆ เห็นว่าแขกที่นั่งอยู่บนเสื่อนั้น

แต่ละคนท่าทางดูดี คงไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาๆ เป็นแน่ หากไม่ใช่พวก

ข้าราชการมียศมีต�าแหน่งสูง อย่างน้อยก็ต้องเป็นพ่อค้าวาณิชมีสตุ้ง

สตางค์

เสื่อของพวกเธออยู่ด้านหน้าสุด เป็นที่นั่งที่ดี เห็นเวทีซึ่งจะมี 

การแสดงตลอดช่วงเวลาที่เลี้ยงขนัโตกชดัเจน

พนกังานสาวเชื้อเชญิให้พวกเธอนั่งก่อนแจงว่าวนันี้ขนัโตกมอีาหาร

อะไรบ้าง บนเวทีมีการแสดงอะไรบ้าง และจะเริ่มเมื่อไร จากนั้นจึง 

ยิ้มหวานแล้วพูดค�าเมอืงว่าขอให้ทกุคนมคีวามสขุกบัขนัโตกในคนืนี้

การต้อนรบัแสนอบอุน่ท่ามกลางบรรยากาศยามค�่าคนืซึ่งมลีมโชย

มาเบาๆ ผสานกับกลิ่นดอกราตรีท�าให้วรรษชลรู้สึกผ่อนคลาย เธอนั่ง 

พับเพียบอยู่ทางซ้ายมือของแม่ ส่วนนวพรรษนั่งทางขวาของแม่ ก�าลัง 

ขยบัตวัดกุดกิเพราะไม่ชนิกบัการนั่งพบัเพยีบบนพื้นเท่าไรนกั คณุปราณี

จงึตลีูกสาวคนเลก็เบาๆ หนึ่งทแีล้วเตอืน

“นั่งดีๆ  สใิหม่ ขยบัไปขยบัมาเสยีกริยิาจรงิ”

นวพรรษท�าปากยื่น “แหม กใ็หม่ไม่ชนิกบัการนั่งพบัเพยีบเรยีบร้อย

แบบนี้นี่นา”
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“ไม่ชินก็ต้องทน ใครกันที่ร�่าร้องอยากมากินขันโตก” วรรษชลว่า

น้องสาวก่อนข�าเมื่ออกีฝ่ายแลบลิ้นให้ “แม่คะ ฝนขอตวัไปล้างมอืที่ห้องน�้า

ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะรอรบัตามาที่นี่เลยด้วย”

จรงิๆ แล้วก่อนรบัประทานขนัโตกจะมขีนัให้ล้างไม้ล้างมอือยู่แล้ว 

ทว่าคุณปราณีรู้ว่าลูกสาวคงอยากไปรอรับผู้เป็นตามากกว่าจะอยากไป

ล้างมอืในห้องน�้าจรงิๆ เธอจงึพยกัหน้าอนญุาต

“ไปด้วยกนัไหมใหม่” วรรษชลถามน้องสาว แต่สิ่งที่ได้รบักลบัมา

คือการแลบลิ้นใส่อีกที พี่สาวหัวเราะเบาๆ ก่อนลุกขึ้นจากเสื่อแล้วเดิน 

ออกไปตามทางที่พนกังานสาวผู้นั้นพาเข้ามา

บรรยำกำศของร้ำนอำหำรเรอืนแก้วคล้ำยเรือนน้อยอยู่กลำงป่ำ 

ส่วนที่เป็นร้านอาหารอยูด้่านหน้าสดุตดิกบัลานจอดรถ แขกจงึเดนิไม่ไกล

นกักจ็ะถงึตวัร้านซึ่งเป็นเรอืนไม้สองชั้น ตกแต่งในแบบล้านนา

ส่วนบรเิวณที่เป็นลานขนัโตกนั้นอยูห่ลงัเรอืนไม้ด้านหน้า ระยะทาง

จากลานจอดรถมายงัด้านหลงัจงึต้องเดนิไกลพอสมควร ผนวกกบัรอบข้าง

ปลูกต้นไม้ใหญ่น้อยเอาไว้จนรกครึ้ม วรรษชลจึงตัดสินใจเดินออกมาหา

ตาเพราะเธอรู้ดีว่า คนแก่ส่วนมากสายตาจะแย่ลงในตอนกลางคืน เธอ

กลวัว่าตาอาจจะสะดดุล้มได้หากไม่มใีครคอยประคอง

ความรอบคอบของวรรษชลนี้ใครๆ ต่างกช็ื่นชม คนบ้านนางสบิสอง

ต่างรู้ดีว่าไม่เคยมีเรื่องยุ่งยากใดๆ เกิดขึ้นหากให้หญิงสาวเป็นผู้จัดการ 

เนื่องจากเธอมกัจะมแีผนหนึ่ง แผนสอง และแผนส�ารองเตรยีมแก้ไขปัญหา

เอาไว้เสมอ นี่เป็นข้อดทีี่เธอไม่คดิว่าเป็นเรื่องดอีะไร ออกจะรู้สกึร�าคาญ

ตวัเองเสยีอกีที่ชอบคดิโน่นคดินี่ กลวัโน่นกงัวลนั่นอยู่ได้ไม่จบไม่สิ้น

หญงิสาวเดนิมาจนถงึซุม้ม่านบาหลทีี่ปลกูเอาไว้เพื่อแยกร้านอาหาร

ออกจากโซนที่จดัเป็นลานขนัโตก

เธอใช้มอืแหวกรากของต้นไม้ที่ห้อยย้อยลงมาจนคล้ายกบัม่านออก
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เนื่องจากไม่อยากให้มันตกต้องใบหน้า จริงๆ ทางร้านนี้ก็รวบรากต้นไม้

และรดัเอาไว้ด้วยเชอืกปอ แขกจะได้ไม่ร�าคาญรากไม้เหล่านี้แล้ว แต่ไม่ได้

รวบเกบ็ทั้งหมด เพราะหากท�าเช่นนั้น ม่านบาหลกีค็งสิ้นไร้ความงดงาม

ตามธรรมชาตขิองมนัไป

ธนำกรมองผู้หญิงในชุดพื้นเมืองที่ก�ำลังเดินผ่ำนม่ำนบำหลี

ออกไปยังโซนร้านอาหาร จริงๆ เขาจับตามองตั้งแต่เธอเดินออกมาจาก

ลานขนัโตกแล้ว

สิ่งที่จบัใจเขาตั้งแต่แรกมใิช่หน้าตาของอกีฝ่าย เพราะตอนนั้นเธอ

ยงัอยูไ่กลเกนิกว่าที่จะมองเหน็ แต่เขาชมชอบอากปักริยิาของเธอต่างหาก 

วธิกีารเดนิ การแกว่งแขน ศรีษะที่มองไปทางซ้ายทขีวาท ีท�าให้รู้สกึเหมอืน

ก�าลงัแอบมองนางในวรรณคดเีดนิชมสวน

คิดๆ แล้วก็ขันตนเองจนอดหัวเราะออกมาเบาๆ ไม่ได้ ไม่เข้าใจ

เหมอืนกนัว่าคดิเช่นนี้ออกมาได้อย่างไร

เจ้าของร้านที่เพิ่งเดินออกมาจากโรงครัวซึ่งอยู่ขนานกับทางเดิน

จากลานขันโตกไปยังร้านอาหารเดินตามหญิงสาวคนนั้นมาเรื่อยๆ ใกล้

เธอมากขึ้นทีละนิด และยิ่งใกล้ร้านอาหารมากเท่าไร แสงจากดวงไฟ 

ตามทาง รวมทั้งระยะทางที่ย่นเข้ามา กท็�าให้เขาค่อยๆ พนิจิเสี้ยวใบหน้า

ของเธอ

จะว่าสวยกค็งพูดได้ไม่เตม็ปาก แต่จะว่าไม่งามกไ็ม่ใช่ เครื่องหน้าที่

อยู่ในวงหน้ารูปไข่นั้นออกจะสามัญธรรมดา คิ้วไม่โก่ง จมูกก็ไม่โด่ง  

รมิฝีปากรปูกระจบัน่าจะแต้มสชีมพูเอาไว้อ่อนบาง ดวงตาคูน่ั้นหลบุลงต�่า 

มองต้นไม้ ดอกไม้ ไม่ได้ประสานสายตากบัเขา ธนากรจงึไม่เหน็ว่าดวงตา

ของเธอสวยหรอืไม่

ชายหนุม่ก้าวเรว็ขึ้นอกีนดิเพื่อไปดกัมองเธอใหช้ดัๆ ที่หอ้งบญัชซีึ่ง

อยู่ข้างบันไดขึ้นไปยังชั้นสองของร้าน หากเธอเดินเข้ามาในร้าน ขึ้นไป 
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ชั้นบน หรอืออกไปยงัลานจอดรถกต็้องผ่านจดุนี้

ทว่าเขาต้องผิดหวัง ขัดใจ เมื่อสาวน้อยชมสวนคนนั้นไม่ได้เดิน

มายังร้านอาหารดังคาดคิด แต่กลับหยุดอยู่ที่ม่านบาหลีเพื่อเก็บเชือก 

เส้นหนึ่งที่หล่นอยู่บนพื้นขึ้นมา แล้วรวบม่านปอยหนึ่งซึ่งสยายลงมาขวาง

ผู้คน และผูกเชอืกให้อย่างเรยีบร้อย

ธนากรยิ้มออกมาอกีครั้ง และตดัสนิใจในนาทนีั้นว่า...เขาอยากรู้จกั

ผู้หญงิคนนี้

ความตั้งใจท�าให้ผู ้ชายซึ่งไม่เคยรุกใส่ผู ้หญิงคนไหนเปิดประตู 

ออกมาจากห้องบญัช ีก้าวตรงเข้าไปยงัซุ้มม่านบาหลี

“อ้าว ฝน”

เสียงทักของชายคนหนึ่งท�าให้หญิงสาวหันกลับมาพร้อมรอยยิ้ม 

เพยีงยิ้มเดยีวเท่านั้นกก็ระชากหวัใจธนากรให้กระเดน็กระดอนออกจากอก

ไปเป็นของเธอโดยที่สาวเจ้ายงัไม่ทนัรู้ตวั

เมื่อครูเ่ขาหลงคดิว่าเธอหน้าตาธรรมดาเสยีอกี แต่จรงิๆ แล้วไม่ใช่

เลย เธอสะสวย อ่อนหวาน งามละมนุละไมประหนึ่งนางในวรรณคดี

เท้าของเขาก้าวตรงไปข้างหน้าราวกับมันมีสมองมีความคิดเป็น

ของตนเอง ดวงตาธนากรจบัจ้องผูห้ญงิที่ยนือยูห่น้าซุม้ม่านบาหลแีน่แน่ว

แล้วเผลอยิ้มให้เธอ ทั้งๆ ที่กร็ู้อยู่ว่าเธอไม่ได้ส่งยิ้มมาให้เขา

“ท�าไมมายนือยูต่รงนี้ล่ะลกู” คณุล้อมที่เพิ่งเดนิมาจากลานจอดรถ

ทกัหลานสาว

“ฝนมารอตาค่ะ”

“มารอท�าไมลูก ตามาที่นี่หลายครั้งแล้ว เดนิไปถูกน่า”

วรรษชลยิ้มให้ตาแล้วเดนิไปเกาะแขนท่าน เธอไม่ได้หมายจะออดอ้อน

เหมอืนที่นวพรรษชอบท�า แต่เกาะเพื่อเป็นหลกัให้ตาเดนิได้อย่างมั่นคงขึ้น 

“แถวนี้ค่อนข้างมดืน่ะค่ะ ฝนกลวัตาจะล้ม”

ล้อมยิ้มให้หลานสาวก่อนจะเหลอืบไปเหน็ธนากรเดนิยิ้มแต้มาแต่ไกล
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“โอ๊ะ ป้อเลี้ยง บังเอิญเหลือเกิ๋น” คุณล้อมเอ่ยทักหนุ่มรุ่นหลาน

ก่อน ทว่าเป็นธนากรที่ยกมอืไหว้ผู้ใหญ่ตามธรรมเนยีม

“เฮอืนแก้วยนิดตี้อนฮบัครบั”

พอได้ยินผู้ชายพูดค�าเมืองใส่กันวรรษชลก็เผลอยิ้มออกมาเพราะ

ความน่ารกัของมนั เธอยิ้มให้ผู้ที่เดนิมาสนทนากบัตาก่อนจะเหน็หน้าเขา

เสยีอกี ทว่าทนัททีี่ตวดัสายตามองหน้าผูช้ายคนนั้นชดัๆ รอยยิ้มอ่อนหวาน

กห็บุฉบั

ผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้ายังหนุ่มอยู่เลย เขามิใช่เพื่อนร่วมรุ่นของตา

อย่างที่เธอเข้าใจ แถม...เขายังส่งยิ้ม และค้อมศีรษะให้นิดๆ เป็นเชิง

ทกัทายอกีด้วย

ตามมารยาท แม้จะไม่รูจ้กัแต่วรรษชลกย็กมอืไหว้เขา เนื่องจากแม้

อกีฝ่ายจะยงัหนุ่มกจ็รงิ ทว่ากน็่าจะอายมุากกว่าเธอ

ธนากรรบัไหว้ผูห้ญงิที่เขาตั้งใจจะมาท�าความรูจ้กั เป็นโชคของเขา

จริงๆ เพราะหากเดาไม่ผิด เธอน่าจะเป็นหลานของคุณล้อม หัวหน้า 

ป่าไม้เก่าซึ่งสนทิกบัครอบครวัเขา และตอนนี้ยงัเป็นที่ปรกึษาให้ปางไม้สกั

ของเขาอีกด้วย ดูเหมือนหนทางที่จะรู้จักเธอให้มากขึ้นไม่น่าจะเป็นเรื่อง

ยากแล้ว

“นี่ฝนครับพ่อเลี้ยง หลานสาวลุงเอง ฝน...นี่พ่อเลี้ยงธนากร เขา

เป็นเจ้าของร้านนี้แล้วกเ็ป็นเจ้านายของตาด้วย”

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัค่ะ”

“ยินดีที่ได้รู้จักครับ” ธนากรตอบกลับก่อนจะรีบดึงสายตาและ

ความสนใจมาจดจ่อที่คุณล้อม ด้วยยังไม่อยากให้ผู้เป็นตาจับได้ว่าเขา

สนใจหลานสาวจนออกนอกหน้า

ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปน่าจะดกีว่า

เพราะคิดเช่นนั้น ประโยคต่อๆ มาธนากรจึงพูดคุยกับคุณล้อม

เท่านั้น ก่อนจะพาแขกทั้งสองไปยงัลานขนัโตกด้วยตนเอง
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ดวงตำนวพรรษเป็นประกำยวำววำม เท้ำทีเ่หยยีดออกเพรำะ

เริ่มเป็นเหนบ็หดเข้ามาหาตวั หลงัที่งอเพราะความเมื่อยตั้งตรง ที่เธอรบี

วางท่าสวยเช่นนี้เพราะเหน็ว่ามชีายหนุม่รปูงามคนหนึ่งเดนิเคยีงมากบัตา

ของตน และเขาก�าลงัเดนิเข้ามาหาเธอ ใกล้ขึ้น...ใกล้ขึ้นเรื่อยๆ

‘ผู้ชายคนนั้นหน้าตาดจีงั ผวิขาวตามแบบฉบบัชาวเหนอื ขาวจน

ปากมสีแีดงจดั น่ารกั สเปกใหม่เลย!’

“นั่งโตยกั๋นก่อครบัป้อเลี้ยง”

“ยนิดคีรบั” 

เพราะอยากสนทิสนมกบัผู้หญงิที่หมายตา ธนากรจงึตอบรบัทนัที

แล้วประคองคณุล้อมให้นั่งขดัสมาธ ิก่อนหนัไปมองวรรษชลที่เดนิตามหลงั

มาตลอด ซึ่งเขาก็ท�าเหมือนไม่สนใจเธอ ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วใจจดจ่อ 

อยู่กบัเธอเท่านั้น

วรรษชลนั่งลงทางซ้ายมือของแม่ ซึ่งก็เท่ากับว่าเหลือที่ว่างเอาไว้

ให้ธนากรนั่งข้างเธอพอดี

ชายหนุ่มกราดยิ้มให้ทุกคนก่อนนั่งขัดสมาธิข้างคุณล้อม เมื่อนั่ง

เรยีบร้อยเขาจงึไหว้ทกัทายคณุค�าเอื้อยและคณุปราณตีามล�าดบั ก่อนจะ

รบัไหว้จากสาวสวยซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามกบัเขา

“นั่นใหม่ครบั หลานสาวคนเลก็” เมื่ออยูก่บัคนที่ไม่เคยใช้ภาษาเหนอื

เป็นภาษาแม่ คณุล้อมจงึพูดเป็นภาษากลาง

“สวสัดคีรบั” ชายหนุม่ยิ้มให้ ก่อนจะแย้มรมิฝีปากมากขึ้นเมื่อเหน็

หลานคนเลก็ของคณุล้อมส่งยิ้มให้อย่างมจีรติ

ธนากรจัดว่าเป็นผู้ชายเนื้อหอมอันดับต้นๆ ของเมืองแพร่ เพราะ

ทางบ้านมฐีานะ หน้าตาหล่อเหลา นสิยักด็ ีสาวๆ จงึมาทอดสะพานให้

ไม่ได้ขาด ซึ่งเขากเ็ลอืกเดนิข้ามสะพานบ้าง เมนิบ้างไปตามเรื่อง เพราะ

ไม่ใช่ผูช้ายเจ้าชูก้นิไม่เลอืก แม่สอนมาอย่างดว่ีาไม่ควรดถูกูผูห้ญงิ ดงันั้น

การจบีไปเรื่อย นอนกบัคนโน้นคนนี้ตามแต่อารมณ์ฝ่ายต�่าจงึไม่เคยเกดิขึ้น 
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เขาเลอืก จนผูห้ญงิที่ผดิหวงับางคนเอาไปพูดลบัหลงัว่าเขาไม่ใช่ผูช้ายแท้

เสยีด้วยซ�้าไป

น่าข�า ผู้หญิงสมัยนี้บางคนเหลือรับประทานจริงๆ กล้าแสดงตัว

เป็นเสอืเป็นสางคอยจบัผู้ชายกนิแบบไม่ละอาย ไม่สงวนเนื้อตวั หลอกลวง

ชายเล่น เขาไม่ชอบผู้หญงิแบบนี้เลย

เพราะไม่ชอบผู้หญิงเจ้าชู้ ดังนั้นไม่ว่านวพรรษจะสวยยวนตา 

ยวนใจเพยีงไร ธนากรกส็ามารถยิ้มให้เธอแบบสภุาพ พูดคยุกบัเธออย่าง

เป็นกนัเอง แต่กไ็ม่ทิ้งความหวงัให้สานต่อหรอืเข้าใจผดิแต่อย่างใด

แต่กับผู้หญิงเรียบร้อยที่นั่งอยู่ข้างกายนี่สิ เพียงแค่ชายผ้าถุงเธอ

แตะปลายเท้า เขากใ็จเต้นแล้ว ทว่า...เขาไม่ค่อยมโีอกาสได้พูดคยุกบัเธอ

เลย และเมื่อสามแม่ลูกลุกไปเข้าห้องน�้า แล้วกลับมาอีกครั้งต�าแหน่ง 

ในการนั่งกถ็ูกสบัเปลี่ยนไป

ผูท้ี่มานั่งข้างกายเขา คอยกระซบิถาม ชวนคยุ ชวนดกูารแสดงบน

เวทีคือนวพรรษ ส่วนคนที่เขาหมายตาน่ะหรือ...เธอย้ายไปนั่งที่เดิมของ

น้องสาวฝั่งตรงข้ามกับเขา ท�าให้เขาเห็นเธอได้ชัดถนัดตา ทว่าเธอเล่า 

ท�าไมไม่ช้อนสายตาขึ้นมามองเขาบ้างเลย

“คณุธนากรไม่มแีฟนจรงิๆ เหรอคะ เอ...ไม่มแีฟน มแีต่กิ๊กรเึปล่า

น้า”

ในขณะที่ผูห้ญงิที่เขาอยากให้สนใจท�าเมนิเฉย มองเขาเหมอืนเป็น

อากาศธาต ุผูห้ญงิที่เขาไม่สนใจกลบัเรยีกร้องความสนใจได้ไม่หยดุหย่อน 

และเพราะความเป็นสุภาพบุรุษ ธนากรจึงจ�าต้องตอบกลับเพื่อไม่ให้ 

อกีฝ่ายเก้อ

“ไม่มหีรอกครบั ผมมแีต่งาน”

“ผูช้ายบ้างาน” นวพรรษเอ่ยกลั้วหวัเราะก่อนลดเสยีงลงจนกลายเป็น

เสยีงกระซบิ “ใหม่ชอบนะคะ”

ชายหนุม่ยิ้มเฉยราวกบัไม่ได้ยนิ ไม่เหน็สะพานเสรมิคอนกรตีที่ทอด
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มาให้เขาข้าม แต่มองตรงไปยงัสตรทีี่ผนิหน้าหนัข้างให้เพื่อดกูารแสดงบน

เวทีแล้วถอนใจ แล้วหาทางเลี่ยงออกไปจากวงขันโตกก่อนที่นวพรรษ 

จะเข้ามาพวัพนัมากไปกว่านี้

โอกาสหน้ายังมี ในเมื่อรู้แล้วว่าเธอเป็นหลานสาวบ้านไหน เขา 

และเธอกค็งสานความสมัพนัธ์กนัไม่ยากหรอก...จรงิไหม
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ปีนี้ธนำกรอำยุ 32 ปีแล้ว จริงๆ อำยุเพียงแค่ 32 ส�ำหรับคน

สมยันี้ห่างไกลจากค�าว่าแก่มากนกั แต่ส�าหรบัแม่เขา ท่านเชื่อว่าลูกชาย

ก�าลงัจะขึ้นคาน หรอืไม่กห็มายที่จะอยู่เป็นโสดไปตลอดชวีติกระนั้นเลย

น่าขนัที่แม่คดิเช่นนั้น และพยายามอย่างยิ่งที่จะน�าพาสาวๆ สวยๆ 

ลูกสาวของเพื่อนฝูงมาให้เขาดูตวั มาให้เขาได้รู้จกั พอเขาบ่น ท่านกต็อบ

ตรงตามนสิยัว่า

‘ถ้าต้นเบื่อ กเ็ลอืกมาสกัคนสลิูก แม่อยากมหีลานแล้ว’

ชายหนุม่รูว่้าแม่ไม่มวีนับงัคบัให้แต่งงานกบัคนที่เขาไม่ชอบเดด็ขาด 

แต่ท่านจะสร้างความล�าบากใจให้เขาโดยการพาผู ้หญิงมาเรื่อยๆ  

ไม่มีเหนื่อยไม่มีท้อ เนื่องจากค�าว่าท้อ ไม่มีในพจนานุกรมของแม่เลี้ยง

เรอืนแก้ว

ดงันั้นถ้าอยากให้แม่หยดุ เขากต็้องลงเอยกบัผู้หญงิคนใดคนหนึ่ง 

ไม่จ�าเป็นต้องแต่งงานหรอก แค่ดูใจกนัอย่างเป็นทางการแม่กค็งพอใจแล้ว

ชายหนุม่อมยิ้มให้ตนเองที่รูว่้าควรท�าเช่นไร ทว่าหวัใจกลบัไม่ยอม 

รบัฟัง เขาเคยชอบผู้หญงิที่แม่พามาให้รู้จกัสองสามคน แต่เมื่อคบกนัได้

ไม่นานก็มีอันต้องจากลา เนื่องจากเขามีนิสัยเหมือนแม่ คือเป็นคนตรง  

ไม่ปด ไม่เรื่องมาก และไม่ชอบคนเรื่องมากด้วย

4
ไกด์กิตติมศักดิ์
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ผู้หญิงสมัยนี้เป็นอย่างไรกันหนอ เพียงแค่คบหาเพื่อดูนิสัยใจคอ 

คณุเธอแต่ละคนกม็กัจะแสดงฤทธิ์เดชออกมาให้เขาขยาดเสยีทกุคนไป

เธอจะเป็นแบบผู้หญงิพวกนั้นหรอืไม่หนอ...ฝน

แค่ลองเรียกชื่อเธอในใจ ธนากรก็อดยิ้มกว้างออกมาไม่ได้ รู้สึก

เหมอืนตวัเองกลายเป็นเดก็หนุม่ที่เพิ่งจะถกูใจสาวเป็นครั้งแรก ถกูใจขนาด

เมื่อคืนเก็บภาพเธอไปนอนฝัน และเช้ามาก็รีบตื่นเพื่อหาของฝากติดไม้

ตดิมอืไปให้เธอ

น�้าพริกหนุ่มคือสิ่งที่เขาเลือก เนื่องจากเมื่อคืนนี้เขาเห็นเธอกิน

แคบหมูจิ้มกบัน�้าพรกิหนุ่มบ่อยๆ เธอต้องชอบแน่

ธนำกรจอดรถหน้ำประตูรั้วบ้ำนป่ำไม้ล้อมแล้วลงจำกรถไป

กดกริ่ง ยนืรออย่างสภุาพ และยิ้มให้คนรบัใช้ที่รบีกลุกีจุอมาเปิดประตูรั้ว

ให้ทนัทเีนื่องจากจ�าเขาได้

เอาเข้าจริงบ้านหลังนี้ธนากรเคยตามพ่อมาตั้งแต่เด็ก พ่อกับลุง 

ทั้งสองของเขาสนิทสนมกับป่าไม้ล้อมเป็นอย่างดี เพราะมีงานไหว้วาน

และพึ่งพากันหลายอย่าง แต่แปลกเหลือเกินที่เขาไม่เคยพบวรรษชลที่ 

บ้านหลงันี้เลย เคยเหน็...แต่รูปของเธอที่วางอยู่บนชั้นในห้องรบัแขก

รูปใบนั้นคอืรูปถ่ายของสี่แม่ลูก หากจะให้เดา วรรษชลในตอนนั้น

น่าจะอายไุม่ถงึห้าขวบกระมงั เธอยิ้มจนเหน็ฟันหลอและยนืเท้าสะเอวอยู่

ด้านซ้ายมือของคุณปราณี ฝั่งขวาเป็นเด็กผู้ชายที่ยิ้มกว้างเช่นกัน ส่วน 

นวพรรษนั้นนั่งอยู่บนตักของแม่ ประหลาดเหลือเกินที่คุณล้อมไม่หารูป

ใหม่ๆ ของหลานมาตั้งเอาไว้ มเิช่นนั้นเขาอาจจะสละโสดไปนานแล้วกไ็ด้

ชายหนุม่ขบัรถไปจอดที่โรงจอดรถ แต่เพราะวนันี้มรีถเพิ่มขึ้นมาอกี

หนึ่งคนั เขาจงึต้องขยบัออกมาจอดใต้ต้นงิ้วที่ยนืตระหง่านอยู่ข้างๆ แทน

คณุล้อมเป็นคนรกัต้นไม้มาก พ่อเคยเล่าให้ฟังว่า ตอนท่านตดัสนิใจ

ซื้อที่ทางแถวนี้เอาไว้ทั้งที่ไกลจากตัวเมืองก็เพราะเห็นว่ามีไม้ใหญ่อยู่ใน
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พื้นที่มาก และเป็นเพราะคนที่คดิจะมาซื้อตดัหน้าท่านหมายจะโค่นต้นไม้

ออกทั้งหมดเพื่อตักหน้าดินไปขาย คนรักต้นไม้จึงอดรนทนไม่ไหว ต้อง

บ่ายหน้าไปขอยมืเงนิพ่อเขามากว้านซื้อที่นี่เอง โดยจดุมุง่หมายแรกกเ็พยีง

เพื่อเกบ็รกัษาต้นไม้เอาไว้

ไม่มีใครคิดหรอกว่าอีกสี่สิบปีต่อมา ที่ดินไร้ค่าตรงนี้จะท�าเงินให้

คณุล้อมมากมายจนเรยีกว่ากลายเป็นเศรษฐยี่อมๆ ไปแล้ว เมื่อขายที่ให้

นกัพฒันาที่ดนิน�าไปลงทนุสร้างหมู่บ้านจดัสรรและรสีอร์ตเชงิอนรุกัษ์ 

คนรับใช้สาวใหญ่เชื้อเชิญให้เขาขึ้นไปบนเรือนด้วยความคุ้นเคย 

เขาจงึพบคนที่อยากพบทนัที

วรรษชลก�าลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่เติ๋นตกใจเมื่อจู่ๆ คนรับใช้ก็เดิน

น�าผู้ชายที่เธอเพิ่งรู้จักเมื่อคืนขึ้นมาบนเรือน ดีนะที่วันนี้แต่งตัวเรียบร้อย

เพราะต้องออกเดินทางไปเชียงใหม่กับนวพรรษ และเมื่อครู่เธอก็นั่งอ่าน

หนงัสอืด้วยท่าทางไม่น่าเกลยีด จงึยิ้มและไหว้แขกได้อย่างสบายใจ

“สวัสดีค่ะคุณธนากร มาพบตาเหรอคะ” วรรษชลเห็นว่าตนเอง 

เดก็กว่าแขกหลายปีจงึเอ่ยต้อนรบัและถามเขาด้วยน�้าเสยีงสภุาพเรยีบร้อย

แม้ธนากรจะอยากพูดความจริงออกไปแค่ไหน เขาก็ไม่กล้าบอก

หรอกว่าไม่ได้มาหาตาของเธอ...แต่มาหาเธอต่างหาก

“ครับ” เขาเลือกที่จะเออออตามหญิงสาว ก่อนเดินเข้าไปยื่น 

ของฝากให้ “แคบหมูกบัน�้าพรกิหนุ่มครบั เมื่อคนืผมไม่ได้ถามคณุฝนว่า

จะกลบัเมื่อไหร่ เลยเอาของฝากมาให้วนันี้เลย เผื่อคณุฝนจะได้น�าไปฝาก

ทางบ้านหรอืเพื่อนๆ”

วรรษชลยิ้มก่อนรับถุงพลาสติกใสใบใหญ่ที่ภายในบรรจุของฝาก

น่าอร่อยเอาไว้เป็นชุดๆ แล้วส่งถุงต่อให้คนรับใช้ที่ยืนอยู่พร้อมสั่ง “ฟอง

เอาของฝากไปไว้ในครวัก่อนนะจ๊ะ แล้วรบกวนเรยีนตาด้วยว่า คณุธนากร

มาพบ”

คนรบัใช้รบัของไปและท�าตามค�าสั่ง ทิ้งวรรษชลกบัธนากรไว้ตาม
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ล�าพงั

“เชญิในห้องรบัแขกเถอะค่ะ” วรรษชลผายมอืไปด้านหลงัเพื่อเชญิ

แขกให้เข้าไปนั่งรอในห้องรบัแขก ทว่าธนากรส่งยิ้มที่หวานกว่าปกตใิห้คน

ที่อยากสนทิสนมด้วย แล้วเอ่ย

“ตรงนี้กไ็ด้ครบั แดดยงัไม่แรง นั่งรบัลมที่เติ๋นเยน็ด”ี

“ถ้าอย่างนั้นกเ็ชญินั่งเถอะค่ะ ดฉินัจะไปยกน�้ามาให้”

เมื่อเหน็ว่าคนที่อยากคยุด้วยก�าลงัจะเลี่ยงหนไีป ธนากรกร็บีหยดุ

เธอเอาไว้เสยีก่อน “ไม่ต้องหรอกครบั ผมยงัไม่กระหาย เอ่อ...” ชายหนุ่ม

คิดหาเรื่องคุย “คุณฝนจะกลับกรุงเทพฯ เมื่อไหร่ครับ คิดจะอยู่ที่นี่อีก 

กี่วนั”

“วันนี้ดิฉันกับน้องจะขึ้นเชียงใหม่ค่ะ” วรรษชลตอบค�าถามโดย 

ไม่คดิเลยว่า สิ่งที่เธอพูดท�าให้คนถามใจหาย

“ไปเชียงใหม่วันนี้เลยเหรอครับ ไหนป่าไม้บอกว่าเมื่อคืนเป็น 

การเลี้ยงต้อนรบัพวกคณุ”

“ค่ะ จรงิๆ เราเพิ่งมาถงึเมื่อวาน แต่ใหม่นดัเพื่อนเอาไว้ที่เชยีงใหม่ 

กเ็ลยต้องรบีขึ้นไป คงอยู่หลายวนัก่อนจะกลบัมาที่นี่อกีครั้งค่ะ”

“อ๋อ” ธนากรค่อยโล่งใจที่เขายงัมโีอกาสได้พบวรรษชลอกี หลงัเธอ

กลบัจากไปเที่ยวเชยีงใหม่แล้ว แต่...การที่เธอด่วนจากไปอย่างนี้ท�าให้เขา

รู้สกึผดิหวงัไม่น้อย

“อุ๊ย คณุธนากร!”

เสียงเรียกชื่อชายหนุ่มดังลั่นออกมาจากในเรือน ก่อนเสียงฝีเท้า

หนักๆ ของนวพรรษจะดังขึ้นเป็นจังหวะเมื่อเธอวิ่งมานั่งข้างๆ แขกที่มา

เยี่ยมเยอืน

ดวงตาหญิงสาวเปล่งประกายวาววามด้วยความพอใจ แหม... 

เมื่อคืนเธอรุกผู้ชายคนนี้ไปตั้งหลายกระบุง แต่ไม่ได้รับสัญญาณตอบรับ

อะไรเลย หลงคิดว่าเสน่ห์จะจืดจางไปแล้วเสียอีก แต่...มันไม่ได้ 
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เป็นแบบนั้นสนิะ

เพราะผูช้ายคนนี้ไม่ใช่เพื่อนนกัเรยีนนกัศกึษาแบบที่เธอเคยคบ แต่

เขามอีาชพี มคีวามมั่นใจ และมั่นคง เขาจงึชอบเป็นฝ่ายรกุสินะ ช่างเป็น

ผู้ช้ายผู้ชายจรงิๆ ฮ!ึ แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน เขากต็กหลมุเสน่ห์ของเธอ

จนต้องตามมาถงึบ้านอยู่ดี

นวพรรษเป็นคนที่มั่นใจในตนเองเป็นที่สุด แต่ความมั่นใจจนเกิน

พอด ีเรยีกอกีอย่างว่า...หลงตวัเองได้หรอืไม่หนอ

หญิงสาวชม้อยชม้ายชายตาพร้อมคิดว่าเธอจะเล่นกับเขายังไงด ี

ยิ่งคดิถงึความสนกุในการป่ันหวัผูช้าย ใบหน้านวพรรษกย็ิ่งมรีอยยิ้มหวาน

“ไปยงัไงมายงัไงคะนี่”

ธนากรหลุบตาลงมองมือของนวพรรษที่วางอยู่บนหัวเข่าเขาราว

สนิทสนม จึงเตือนเธอด้วยสายตาว่าก�าลังท�าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ทว่า

หญงิสาวกลบัท�าเฉยเหมอืนไม่รูเ้รื่อง ในขณะที่วรรษชลซึ่งนั่งอยูฝ่ั่งตรงข้าม

เป็นฝ่ายอดรนทนไม่ไหว ต้องเอ่ยปากเรยีกน้องสาวให้ถอยออกห่างจากแขก

เสยีเอง

“ใหม่ไปหาน�้ามารบัแขกหน่อยสจิ๊ะ”

ความหวังดีของพี่สาวไม่ได้รับการตอบรับเพราะนวพรรษยักไหล่

แล้วตอบ “พี่ฝนไปเอาสคิะ ใหม่จะอยู่รบัแขกเอง”

ไม่ว่าวรรษชลจะมกีริยิาอย่างไร ธนากรกร็ู้สกึว่ามนัต้องตาต้องใจ

ไปหมด ทนัททีี่เหน็สายตาเธอเข้มขึ้นและเสยีงซึ่งลงน�้าหนกัแสดงถงึความ

ต้องการของตนมากกว่าเดิม เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้หัวอ่อนดัง 

ที่คดิ เมื่อเธอมคีวามต้องการอะไรสกัอย่าง เธอกจ็ะสู้เพื่อสิ่งนั้นเตม็ที่

“ไปหาน�้าหาขนมมารบัแขกด้วยใหม่ เราเป็นเจ้าของบ้าน อย่าเสยี

มารยาท”

เมื่อพี่สาวสั่งด้วยน�้าเสยีงหนกัแน่นขึ้น นวพรรษกห็นัไปย่นจมูกใส่พี่

แล้วจงึหนักลบัมาพูดกบัธนากรว่า “รอใหม่แป๊บนงึนะคะ เดี๋ยวใหม่กลบั
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มาคยุด้วยค่ะ ตอนนี้ต้องท�าตามค�าสั่งแม่แก่ก่อน”

ชายหนุ่มยิ้มและรู้สึกโล่งอกเมื่อมือของอีกฝ่ายหลุดออกไปจาก 

หัวเข่า เขามองตามหญิงสาวซึ่งสวมชุดอยู่บ้านสบายๆ ทั้งบางทั้งสั้นวิ่ง

เข้าไปในครวั

“ดฉินัขอตวัไปช่วยน้องก่อนนะคะ อกีสกัครู่ตาคงออกมาพบคณุ” 

แม้วรรษชลจะรู้ว่าไม่ควรปล่อยแขกไว้เพียงล�าพัง แต่เธอมีเรื่องส�าคัญ 

เร่งด่วนต้องท�า จึงรีบลุกและเดินออกไปโดยไม่ยอมให้เขารั้งเธอเอาไว ้

อกี

“แม่แก่ตำมมำแบบนีต้้องมเีร่ืองมำบ่นใหม่แน่ๆ เลย” ทนัททีีเ่หน็

พี่สาวเดินเร็วๆ เข้ามาในห้องครัว นวพรรษที่ยืนกินขนมซึ่งคุณค�าเอื้อย

ก�าลงัถ่ายจากโถแก้วใบใหญ่ลงจานเลก็กพ็ูดขึ้น

ยายเงยหน้ามองหลานสาวคนโตแล้วยิ้มให้ “ท�าไมทิ้งคุณธนากร

มาแบบนี้ล่ะลูก”

“ฝนต้องมาเตอืนใหม่ค่ะ”

พอฟังค�าตอบของพี่สาว นวพรรษกย็ดัคกุกี้เข้าปากก่อนยกมอืขึ้น

ปิดห ูกริยิาของน้องสาวทั้งน่าขนัและน่ารกัจนคณุค�าเอื้อยอดหวัเราะเบาๆ 

ไม่ได้ จรงิๆ แล้วแม้กระทั่งแม่แก่แบบวรรษชลกย็งัอดอมยิ้มไม่ได้เหมอืนกนั

“ไม่ต้องมาท�าท่านี้เลย ไปเลย ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสยี ไม่รู้ว่าแต่งตวั

แบบนี้ออกไปพบแขกได้ยงัไง ขายหน้าจรงิๆ”

คนเป็นน้องยังไม่เลิกปิดหู แต่การที่เธอก้มหน้าลงมองเสื้อผ้าของ

ตนเองท�าให้ทุกคนรู้ว่า การปิดหูไม่มีประโยชน์อะไรเลย เธอยังได้ยินค�า

ต�าหนขิองพี่สาวชดัเจน

“ท�าไมอะ มีอะไรไม่ดีตรงไหน” นวพรรษเหวี่ยงตัวไปมาท�าให ้

เสื้อยดืที่ยาวจนปิดขาอ่อนไหวไปมาตามแรงเหวี่ยง

“เสื้อสขีาวตวันี้บางไป ยาวไป จนมองเหมอืนใหม่ไม่ได้ใส่กางเกง
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ไว้ข้างใน โป๊”

รมิฝีปากน้องสาวยื่นรบัค�าบ่นของพี่ “โบราณเต่าล้านปี ชดุแบบนี้

เขาก�าลงัฮติ”

“ใส่อยู่บ้านน่ะได้ แต่มนัไม่เหมาะที่จะใส่รบัแขก ไม่รูล้ะ ไปเปลี่ยน

เลย ไม่อย่างนั้นกไ็ม่ต้องออกไปอกี”

เมื่อวรรษชลสั่งเสียงเฉียบขาดแบบนี้ นวพรรษจึงรู้ว่าแข็งขืนไปก็

ไม่มีประโยชน์ ขืนมัวแต่ทะเลาะหมายจะเอาชนะความหัวโบราณของพี่ 

หนุ่มที่เธอหมายปองจะหลดุมอืไปเสยีก่อน

เพราะฉะนั้น เธอจะยอมแพ้ศกึเลก็ๆ นี้เพื่อไปชนะศกึใหญ่ข้างหน้า!

“กด็ะ” พูดจบ สาวร่างบางกว็ิ่งฉวิออกจากห้องครวัไปเพื่อเปลี่ยน

เสื้อผ้า ทิ้งให้สาวสองวยัยิ้มให้กนัด้วยความพอใจ

“เห็นแบบนี้แล้วยายก็เบาใจ” เมื่อหลานคนเล็กออกไปจากครัว 

คณุค�าเอื้อยกพ็ดูกบัวรรษชลที่ยกจานคกุกี้และผลไม้ลงถาดซึ่งวางแก้วน�้า

สชีมพูเอาไว้แล้ว “ใหม่น่ะ...ออกจะปราดเปรยีวไปสกัหน่อย ถ้ามฝีนคอย

ปรามกค็งไม่ท�าอะไรไม่งาม”

วรรษชลเงยหน้ามองยายของตนเอง ไม่ต้องถาม แค่มองตา หญงิสาว 

กร็ู้แล้วว่าท่านมองเหน็จติใจของหลานคนเลก็เหมอืนที่เธอเหน็

หญงิสาวเผลอถอนหายใจออกมา ผูเ้ป็นยายจงึยื่นมอืมาตบหลงัมอื

เธอเบาๆ เป็นเชงิให้ก�าลงัใจ

“ไม่มอีะไรหรอก ยายว่ายายเข้าใจสาวๆ สมยันี้ พอเหน็คนหน้าตาดี

กอ็ยาก...เจ๊าะแจ๊ะ”

ศพัท์สมยัใหม่ของยายท�าให้วรรษชลหวัเราะคกิ “ยายรู้จกัค�าว่าเจ๊าะแจ๊ะ 

ด้วยเหรอคะ”

“ที่นี่กม็โีทรทศัน์นะ” คณุค�าเอื้อยตอบ “ยายว่าพ่อเลี้ยงน่ะเป็นหนุม่

รูปงาม ใครเหน็ใครกช็อบ แม้คนของเราจะแสดงออกมากไปนดิ แต่ยาย

ว่า...พอใหม่ไปเชยีงใหม่ ไปเที่ยว ไปสนกุ เดี๋ยวกล็มื”
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วรรษชลพยกัหน้า “หวงัว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ พี่มะนาว พี่มะปราง 

แล้วกพ็ี่รเีพิ่งออกเรอืนไป กว่าจะตบแต่งกนัได้กย็ุง่วุน่วายไปทั้งบ้าน เพราะ...

พ่อไม่ค่อยพอใจนกั ถ้าวนันี้ใหม่มแีฟน มคู่ีอกีคน พ่อต้องอาละวาดหนกัอกีแน่ 

ฝนไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย พ่ออายุมากแล้ว โมโหมากๆ อาจเป็น

อนัตรายกไ็ด้”

คณุค�าเอื้อยส่ายหน้า “เรื่องนี้ณกีเ็ล่าให้ยายฟังเหมอืนกนั พ่อเรา

กแ็ปลกนะ ลูกสาวจะออกเรอืน จะไปหวงไปห้ามได้ยงัไง บาปกรรม”

“พ่อแค่เป็นห่วงน่ะค่ะ รกัมากกห็่วงมาก”

เมื่อเหน็วรรษชลแก้ตวัแทนพ่อ คณุค�าเอื้อยกย็ิ้ม “ห่วงกบัหวงมนั

แตกต่างกนันะ ไม่มใีครเป็นเจ้าชวีติใคร ทกุคนต่างกม็เีส้นทางของตวัเอง”

วรรษชลได้แต่ยิ้ม ไม่พูด ไม่แก้ตัวแทนพ่ออีก เธอรู้ดีอยู่แล้วว่า 

ตากบัยายมอีคตกิบัพ่ออย่างมาก ดงันั้นอะไรที่พ่อท�าจงึมกัจะขดัหูขดัตา

พวกท่านเสมอ

กว่ำวรรษชลจะถือถำดอำหำรว่ำงเดินออกมำจำกห้องครัว  

นวพรรษก็เปลี่ยนเสื้อเป็นสีเข้มขึ้นแล้วเข้าไปนั่งข้างๆ ตาเพื่อร่วมวงคุย 

กบัแขกเรยีบร้อยแล้ว

หญิงสาวเลือกนั่งบนเบาะรองนั่งข้างๆ ตา เธอเลื่อนของว่างและ

น�้าเยน็ไปให้แขกที่พูดขอบคณุเบาๆ

“พี่ฝน ใหม่เปลี่ยนใจแล้วละ ใหม่ไม่ไปเชยีงใหม่แล้ว”

ค�าประกาศของน้องสาวท�าผูเ้ป็นพี่เบกิตากว้างขึ้นนดิหนึ่งแล้วมอง

ตรงไปยงัน้องสาวที่นั่งอยู่ตรงข้ามกบัเธอด้วยความประหลาดใจ

เมื่อไม่กี่วันก่อนน้องยังท�าท่าจะตายเสียให้ได้หากไม่ได้ไปเที่ยว

เชียงใหม่ เมื่อคืนก็ยังคุยถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่คิดจะไปอยู่เลย แต่มา 

ตอนนี้ ท�าไมจู่ๆ ถงึได้เกดิเปลี่ยนใจขึ้นมาล่ะ

นวพรรษหัวเราะคิกเมื่อเห็นสีหน้าประหลาดใจของพี่สาว “ท�าไม
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ต้องตกใจขนาดนี้ด้วยล่ะคะ ก็พี่ฝนอยากให้ใหม่อยู่ที่นี่นานๆ ไม่ใช่เหรอ 

นี่ไง กย็อมอยู่แล้ว ใหม่จะอยู่เที่ยวที่นี่ โดยมคีณุธนากรเป็นคนพาเที่ยว”

ดวงตาที่จับจ้องใบหน้าน้องสาวตวัดมายังใบหน้าของชายหนุ่ม

ทันที วรรษชลเห็นเขาส่งยิ้มให้เธอ มีอะไรอยู่ภายใต้รอยยิ้มของเขา 

หรอืไม่ หญงิสาวพยายามสงัเกตแล้วแต่กไ็ม่พบอะไร

“รบกวนรเึปล่าคะ” เธอถามเสยีงเบา หวงัจะมอบโอกาสให้ธนากร

ได้ปฏเิสธ แต่เขากลบัยิ่งยิ้มกว้างอย่างจรงิใจจนดวงตายบิหยี

“ยนิดคีรบั”

“คณุธนากรอาสาเองนะพี่ฝน ใหม่ไม่ได้เซ้าซี้กวนใจอะไรเลย คณุ

ธนากรคงอยากให้พวกเรารู้จกัจงัหวดัที่เป็นบ้านเกดิของแม่”

จริงหรือที่นวพรรษไม่ได้เซ้าซี้ เธอยังไม่เชื่อ ทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้า 

คนอื่นแบบนี้ พี่สาวกไ็ม่คดิจะฉกีหน้าน้อง เธอมองผู้เป็นตากเ็หน็ท่านยิ้ม

เรื่อยๆ จงึแน่ใจว่า หากน้องสาวเซ้าซี้จรงิ กค็งไม่ได้น่าเกลยีดอะไร มเิช่นนั้น

ท่านคงห้ามปรามไปแล้ว

เอาเถอะ แค่ไปเที่ยวกนัครั้งสองครั้ง...คงไม่มอีะไรหรอกมั้ง

“ศำลหลักเมือง แต่เดิมนั้นชำวบ้ำนเรียกกันว่ำสะดือเมือง  

มีหลักเมืองเดิมเป็นรูปใบเสมา เรียกกันว่าศิลาจารึก ตอนนี้ย้ายไปตั้งไว้

ด้านหลังของเสาหลักเมืองนี้ครับ ส่วนเสาไม้ยมหินต้นนี้ เราได้รับ

พระราชทานมาจากองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัเมื่อ พ.ศ. 2537”

ไกด์กติตมิศกัดิ์ซึ่งรบัหน้าที่น�าเที่ยวให้สองสาวหน้าตาดเีล่าประวตัิ

ของศาลหลกัเมอืงให้พวกเธอฟังแบบง่ายๆ หลงัจากพามากราบเพื่อความ

เป็นสริมิงคลเป็นแห่งแรก

วรรษชลซึ่งนั่งพับเพียบอยู่หน้าเสาหลักเมืองมองไปรอบๆ และ 

เงยหน้ามองภายในศาลหลักเมืองที่น่าจะได้รับการปลูกสร้างและดูแล

รักษาเป็นอย่างดี เนื่องจากที่นี่ไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญเท่านั้น 



ลิซ   47   

แต่ยงัเป็นศูนย์รวมจติใจของชาวแพร่อกีด้วย

ธนากรมองวรรษชลตลอด จึงเห็นเธอแหงนหน้ามองเพดานศาล

ด้วยความสนใจ “ที่นี่ออกแบบและสร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา คุณฝน

คงแปลกตา”

นี่อาจจะเป็นครั้งแรกกว่็าได้ที่เขาเอ่ยปากพดูกบัเธอตรงๆ หลงัจาก

ที่ไปรับเธอและน้องสาวจากบ้าน หญิงสาวลดสายตาลงมามองคนถาม

แล้วยิ้มให้

“ค่ะ สวยมาก”

เขาไม่ได้คยุกบัเธอมากกว่านั้น เพราะนวพรรษที่นั่งพบัเพยีบขวาง

อยู่ตรงกลางระหว่างพี่สาวกับชายหนุ่มที่หมายปองยื่นมือไปเขย่ามือ

ธนากรแล้วชวน “ไปกนัเถอะค่ะ ที่นี่ไม่เหน็จะมอีะไรให้ดเูลยนอกจากเสา”

เปลอืกตาเจ้าถิ่นกะพรบิถี่เมื่อได้ยนิค�าพูดนั้น

จรงิอยูว่่าที่ศาลแห่งนี้ไม่มอีะไรให้ชื่นชมนอกจากเสาหลกัเมอืงและ

ศลิาจารกึ แต่...ที่นี่คอืสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ของชาวเมอืงแพร่

แม้แววแห่งความไม่พอใจจะปรากฏในดวงตาธนากรเพยีงแวบเดยีว 

ทว่าคนช่างสังเกตอย่างวรรษชลก็ยังเห็นและรีบเอ่ยปากแก้แทนน้องสาว

ว่า

“ศาลหลกัเมอืงอาจจะไม่มอีะไรน่าตื่นเต้น ไม่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่

เพราะเป็นสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ เป็นแหล่งรวมใจของผูค้น สิ่งที่ใหม่จะได้กค็อื

สริมิงคลจ้ะ มาเรว็ กราบลาอกีรอบแล้วเราค่อยออกไปกนั”

นวพรรษยักไหล่ แต่ก็ยอมปล่อยมือธนากรแล้วก้มลงกราบเสา

หลกัเมอืงตามพี่สาวอกีรอบอย่างว่าง่าย

หญิงสาวไม่รู้ว่าเมื่อเธอก้มลงกราบเสา สายตาของธนากรก็มอง

เลยไปยงัวรรษชลที่เพิ่งกราบเสรจ็และผนิหน้ากลบัมามองไกด์หนุม่รูปงาม

เช่นกนั

แววตาวรรษชลสั่นไหวอย่างคนที่ระมัดระวังตัวเมื่อเห็นสายตา 



ของเขาที่มองมา ไม่ค่อยมผีู้ชายคนไหนมองเธอแบบนี้ ท�าให้เธอ

รู้สกึอดึอดัอย่างประหลาด
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เพรำะสถำนทีถั่ดไปนัน้อยูไ่ม่ไกลจำกศำลหลกัเมืองเท่ำใดนกั

ธนากรจึงเอ่ยปากชักชวนสาวๆ ให้เดินไปแทนที่จะเอารถออก วรรษชล

ไม่มปัีญหาอะไรอยูแ่ล้ว ทว่าเป็นนวพรรษที่หาเรื่องพดูให้ไกด์ผดิหไูด้ตลอด

“ไม่เอาค่ะ อย่าเดนิกนัเลย ตอนนี้แดดอาจยงัไม่ร้อนกจ็รงิ แต่พอ

เราเดนิกลบัมากค็งร้อนแล้ว ใหม่ไม่อยากให้ผวิเสยี ขบัรถไปดกีว่า นะคะ

คุณธนากร” นวพรรษเกาะแขนชายหนุ่มแน่นขึ้นและเขย่าเบาๆ อย่าง 

ออดอ้อน

ธนากรต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ถอนหายใจด้วยความเบื่อหน่าย 

ผูห้ญงิ...ท�าไมถงึได้ยุง่แบบนี้ ร้อนนดิร้อนหน่อยกท็นไม่ไหว แล้วแบบนี้จะ

ไปทนอะไรได้

สายตาเขามองเลยหญิงสาวที่เกาะแขนไปยังผู้หญิงอีกคนแล้วยิ้ม 

ยงัดทีี่เธอไม่เรื่องเยอะ ไม่เรยีกร้องมาก ดูเป็นคนง่ายๆ อะไรกไ็ด้ และตั้งแต่

ร่วมทรปิกนัมา เขากย็งัไม่เบื่อหรอืร�าคาญเธอเลย

เป็นไปได้ไหมว่าเธออาจจะเสแสร้งแกล้งท�าตัวดีให้เขาต้องตา

ต้องใจ

...ค�าตอบคอืเป็นไปได้อยู่แล้ว ดงันั้นเขาต้องดูเธอต่อไป

5
สำวเปรี้ยว&แม่แก่
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“ทรำบกันไหมครับว่ำก่อนที่จังหวัดของเรำจะใช้ช่ือว่ำแพร่  

เรามีชื่อเดิมว่าเมืองพล พลรัฐนคร หรือบางครั้งก็เรียกว่าพลนครตาม

ต�านานเมอืงเหนอื”

เมื่อแอร์เย็นและรถเริ่มเคลื่อนตัวไปยังจุดหมายต่อไป ไกด์

กิตติมศักดิ์ก็เริ่มเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับจังหวัดของตนให้สองสาว

ฟัง แต่ดูเหมือนว่าสาวที่นั่งหน้าคู่กับเขาจะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไรนัก 

เนื่องจากความสนใจของเธอไปอยูท่ี่ช่องแอร์และการเตมิแป้งลงบนใบหน้า

เสยีมากกว่า

ธนากรเหลอืบมองกระจกมองหลงักเ็หน็วรรษชลนั่งอยูห่ลงัเขา และ

ผินหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างท�าให้ไม่เห็นว่าเธอสนใจสิ่งที่เขาพูด 

หรอืไม่

“แต่ในศลิาจารกึของพ่อขนุรามค�าแหงเรยีกจงัหวดัของเราว่าเมอืง

แพล หรอืเมอืงแป้ รู้ไหมครบัว่าแป้หมายความว่าอะไร”

ถามแล้วธนากรกเ็หลอืบตาไปที่กระจกมองหลงัอกีครั้ง อยากรู้นกั

ว่าเธอจะสนใจค�าพูดของเขาบ้างหรอืไม่ 

รออยู่อดึใจหนึ่งกม็เีสยีงจากด้านหลงัตอบกลบัมาว่า

“ชนะ...ใช่ไหมคะ”

รอยยิ้มของเขากว้างขึ้นก่อนตอบ “ใช่ครบั”

ขบัรถไปไม่นานกเ็หน็อาคารหลงัใหญ่ซึ่งเป็นจดุหมายปลายทาง

ตวัอาคารสองชั้นหลงันี้เป็นสขีาว แต่กรอบประตหูน้าต่างทาสเีขยีว

และโศก บนัไดทางขึ้นมคีราบสดี�าเกาะแต่กลบัท�าให้คุม้เจ้าหลวงเมอืงแพร่

แห่งนี้ยิ่งดขูลงั เวลา...อาจเปลี่ยนอะไรได้หลายอย่าง แต่ไม่สามารถเปลี่ยน

สถาปัตยกรรมที่งดงามโดดเด่นแห่งนี้ให้ดูด้อยลงได้

“คุม้แห่งนี้เคยเป็นจวนผู้ว่าราชการจงัหวดัมาก่อนครบั แต่ปัจจบุนั

คือพิพิธภัณฑ์ เชิญข้างในครับ” ธนากรเดินน�าขึ้นบันไดทางเข้าไปยัง 

ห้องโถงด้านใน แล้วเริ่มบรรยายต่อ “ตวัอาคารอาจสร้างด้วยอฐิกจ็รงิ แต่
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ไม่มกีารฝังเสาเขม็เหมอืนสมยัปัจจบุนั ช่างสมยัก่อนใช้ไม้เป็นฐานแทน”

“แบบนี้ไม่พงัง่ายเหรอคะ น่ากลวัอะ”

บางครั้งวรรษชลก็อยากจะยกมือปิดปากน้องสาวเหลือเกิน ปกติ

นวพรรษเป็นคนคดิจะพดูอะไรกพ็ดู ไม่เคยคดิหนา้คดิหลงั ไม่เคยดสูหีนา้

ใคร จรงิๆ มนัเป็นนสิยัที่ไม่ดนีกั เพราะการเป็นคนแบบนี้อาจท�าให้คนฟัง

เกลยีดขี้หน้าเราได้ แต่ส�าหรบัตอนนี้ การที่น้องมนีสิยัแบบนี้อาจเป็นเรื่องด ี

และเหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะเธอเห็นธนากรมีสีหน้าไม่พอใจ 

น้องสาวหลายครั้งแล้ว

กแ็น่ละ ใครจะพอใจเวลามคีนต่างถิ่นมาลบหลู่ ดูถูกสิ่งศกัดิ์สทิธิ์

หรือสถานที่ส�าคัญคู่บ้านคู่เมืองของตนเองกัน และพอเขาไม่พอใจ เขา 

คงจะไม่อยากสานต่อความสมัพนัธ์ เมื่อผู้ชายไม่สานต่อ นวพรรษกต็้อง

รามือไปเอง และเมื่อเป็นแบบนั้นพ่อก็ไม่ต้องปวดหัว ไม่ต้องลุกขึ้นมา

อาละวาดใส่ว่าที่ลูกเขยอกี

วรรษชลไม่ได้คิดว่าน้องสาวจะต้องเป็นโสดไปตลอดชีวิตหรอก  

แต่ตอนนี้น้องเธอเพิ่งเรยีนจบ เป็นโสดไปอกีนดิเพื่อพ่อจะเป็นอะไรไป

เมื่อคิดตกแล้วหญิงสาวก็เดินทอดน่องตามผู้ที่เดินน�า พยายาม 

เอาหไูปนาเอาตามองความงดงามของคุม้ไปเรื่อยๆ และปล่อยให้ปากของ

นวพรรษท�าลายตวัเองต่อไป

อำกำศภำยในคุม้ไม่ร้อนนกัเพรำะมีลมพดัเข้ำมำระบำยอำกำศ

อยูเ่ป็นระยะ นี่คอืภูมปัิญญาของช่างโบราณสนิะ วรรษชลยนือยูท่ี่ระเบยีง

บนชั้นสอง ปล่อยให้ลมพัดผมปลิวไปข้างหลัง และแม้จะไม่อยากฟัง  

แต่กย็งัได้ยนิเสยีงน้องสาวร้องเรยีกเธอแจ๋วๆ จนต้องเร่งฝีเท้าเดนิไปหา

“พี่ฝนถ่ายรูปให้ใหม่หน่อยสคิะ”

วรรษชลรบัโทรศพัท์มอืถอืของน้องสาวมาก่อนกลั้นหายใจ เมื่อเหน็

น้องกระชบัแขนที่กอดเอาไว้แน่นจนเธอมั่นใจว่าเนนิอกของน้องต้องสมัผสั
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แขนของธนากรแน่ๆ

โอ๊ย! วรรษชลอยากทิ้งกล้องและเดินเข้าไปตีน้องสาวหลายๆ ท ี

เป็นสาวเป็นนางท�าไมท�าตวัแบบนี้กไ็ม่รู้

เธอรีบกดถ่ายรัวๆ เพื่อน้องจะได้ปล่อยแขนชายหนุ่มเสียที แต่ 

ผดิคาด เพราะพอถ่ายมมุนี้เสรจ็นวพรรษกด็งึธนากรไปถ่ายมมุนั้น มมุโน้น

ต่อ โชคยงัดทีี่ดูเหมอืนเขาจะไม่ใช่ผู้ชายชอบฉวยโอกาส หลงัจากถ่ายรูป

ไปหลายรูปแล้วเขาก็ปลดมือน้องเธอออกจากแขนตัวเอง และบอกว่า 

จะถ่ายรปูให้แขกผูม้าเยอืนแทน พวกเธอจะได้มภีาพประทบัใจเกบ็เอาไว้ 

ในความทรงจ�าบ้าง

มันเป็นข้ออ้างที่ดี สมเหตุสมผลซึ่งนวพรรษปฏิเสธไม่ได้ และยัง

ท�าให้วรรษชลรู้สึกผิดขึ้นมาเล็กน้อยที่คิดกีดกันผู้ชายดีๆ ให้ห่างจาก 

น้องสาวของตนเอง

ผู้ชายดีๆ  สมยันี้หายากเสยียิ่งกว่างมเขม็ในมหาสมทุร ดงันั้นเมื่อ

ได้พบได้เจอแล้วปล่อยให้หลุดมือไป มันจะไม่เรียกว่าโง่หรอกหรือ หาก

คนทั้งสองเพยีงแค่คบหาดูใจกนั แต่ยงัไม่ต้องตกล่องปล่องชิ้น แบบนั้นก็

ไม่มอีะไรเสยีหายไม่ใช่หรอื

อนาคตข้างหน้ายังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร วันหนึ่งอาจมีใครคนใด

คนหนึ่งเบื่อเสียก่อน เมื่อเจอคนใหม่ที่ดีกว่าก็เลิกรากันไป หรือไม่...อาจ

รกัมั่นคงและคบหากนัถงึขั้นตบแต่งเลยกไ็ด้

เท่าที่ตาพูด ผู้ชายคนนี้ก็ดีทุกอย่าง ไม่มีอะไรเสียหาย นวพรรษ 

เสียอีกที่มีข้อเสียข้อติมากมาย หากแต่งงานกันไปจริงๆ คงต้องนับว่า 

น้องเธอโชคดแีล้ว จรงิหรอืไม่

เหน็ทวีรรษชลจะต้องถามน้องให้แน่ใจเสยีแล้ววา่จรงิใจ จรงิจงักบั

ธนากรมากแค่ไหน คิดจะควงเล่น หรือตั้งใจจะจริงจัง เพราะถ้าเป็น 

แบบหลงั น้องเธอต้องปรบัปรงุนสิยัอกียกใหญ่ทเีดยีว
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เครื่องปรับอำกำศเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำใหม่เพียงอย่ำงเดียว 

ในบ้านของคุณล้อม ท่านเรียกช่างมาติดตั้งเอาไว้หนึ่งห้อง เพราะเมื่อ 

หลายปีที่แล้วหลานสาวคนเล็กมา แต่ร้องจะกลับท่าเดียวเพราะร้อน 

จนเกนิทนไหว

คืนนี้ร่างในชุดนอนลายการ์ตูนนอนกางขาอยู่บนเตียง ในมือมี

โทรศพัท์มอืถอืที่เจ้าของก�าลงัอปัรูปลงเฟซบุ๊กอยู่

วรรษชลเดนิเข้ามาในห้องนอนแสนเยน็ฉ�่าแล้วมองนอ้งสาวที่นอน

ไม่เรยีบร้อยอยูบ่นเตยีง เธอส่ายหน้านดิๆ แต่กไ็ม่ว่าไม่เตอืนเพราะเหน็ว่า

อยู่ภายในห้องส่วนตวั จะกระโดกกระเดกนดิๆ หน่อยๆ กช็่างเถอะ

“พี่ฝนมาดูสิ คุณธนากรล้อหล่อ” นวพรรษยื่นโทรศัพท์มือถือ 

ของตนให้พี่สาว แต่ผู้เป็นพี่ส่ายหน้าแล้วยกผ้าขนหนูที่อยู่ในมือเช็ดผม 

ซึ่งเปียกหมาดๆ ให้แห้ง

“ไม่อยากดู”

“ท�าไมล่ะ” พอถูกขดัใจ นวพรรษกล็กุขึ้นมานั่งขดัสมาธ ิหน้าบูด

ขึ้นมานดิๆ “พี่ฝนว่าคณุธนากรไม่หล่อเหรอ”

“ไม่ได้ว่า”

“เอ๊ะยงัไง” คนบนเตยีงยกมอืขึ้นเท้าสะเอว หน้าบูดขึ้น แต่พอเหน็

พี่สาวอมยิ้มมองมา อารมณ์ร้อนๆ ของเธอกห็ายไป เธอเป็นคนโกรธง่าย

หายเรว็แบบนี้แหละ “พี่ฝนไม่ชอบคณุธนากรเหรอ”

รอยยิ้มของวรรษชลค่อยๆ จางไป ก่อนเธอจะถามน้องว่า “แล้ว

ใหม่ชอบคณุธนากรเหรอ”

“ชอบส”ิ น้องสาวยิ้มหน้าบานก่อนยื่นโทรศพัท์ให้พี่ดู “เพื่อนของ

ใหม่บอกว่าแฟนใหม่คนนี้หล่อกนัทั้งนั้น กรี๊ดสลบเพราะอจิฉากนัเป็นแถว

เลย พี่ฝนดูส”ิ

วรรษชลขมวดคิ้ว “แฟน นี่ใหม่บอกว่าคุณธนากรเป็นแฟนใหม่ 

งั้นเหรอ”
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น้องสาวคนสวยที่แม้ตอนนี้จะไม่มีเครื่องส�าอางบนใบหน้าก็ยัง 

สวยสดพยกัหน้าแรงๆ หลายท ีพี่สาวเหน็ดงันั้นกอ็ดรนทนไม่ไหวอกีต่อไป 

ลกุจากเก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งไปตแีขนอกีฝ่ายแรงๆ หนึ่งทแีล้วสั่ง

“น่าเกลียดจริง ลบเดี๋ยวนี้เลยนะ ถ้าคุณธนากรมาเห็นเข้าเราจะ

เอาหน้าไปไว้ที่ไหน”

“อ้าว! กเ็อาไว้บนคอไง จะให้ใหม่เอาไปไว้ที่ไหน” พูดจบพี่สาวก็

ตีน้องอีกที แต่นวพรรษยังหัวเราะได้เนื่องจากวรรษชลไม่ได้ตีเธอแรงเลย

สกันดิ

“ยวน” วรรษชลดุน้องสาวก่อนดึงโทรศัพท์มือถือของน้องมาแล้ว

ลบรูปที่เพิ่งอัปลงเฟซบุ๊กออก สายตาเธอไวพอจะอ่านข้อความใต้รูปนั้น

ก่อนลบ

หนุ่มเหนอืแฟนใหม่ฉนั 

ดูด๊นู้องเธอท�า เจอกนัเพยีงแค่สองสามวนักไ็ปตูว่่าเขาเป็นแฟนแล้ว 

เดก็สมยันี้ช่างกล้าอะไรแบบนี้

วรรษชลมองน้องสาวว่ายังเด็ก ทั้งๆ ที่ตัวเธอเองนั้นแก่กว่าน้อง

เพยีงแค่สามปีเท่านั้นเอง

ปีนี้วรรษชลอาย ุ24 ปี แต่เป็นเพราะต้องดูแลแม่และน้องสาวแทน

พี่ชายที่เสยีไปตั้งแต่เมื่อห้าปีก่อน หญงิสาวซึ่งอยูใ่นวยัสดสวยจงึท�าตวัแก่

กว่าอายมุาก

หน้าตาเนื้อตวัไม่เคยแต่งเพราะถอืว่าท�างานที่บ้าน ไม่มใีครมาเหน็ 

อีกทั้งเธอยังไม่คิดจะแต่งงานเนื่องจากต้องการอยู่เป็นหลักให้แม่และพ่อ 

ดังนั้นเธอจึงดูคล้ายคนแก่หง่อมส�าหรับน้องสาว แต่กลับเป็นลูกที่พ่อกับ

แม่เชื่อถอืและพึ่งพาได้

“ยวนที่ไหน คนไทยแต้ๆ” นวพรรษยงัยื่นหน้ามาพูดเล่นกบัพี่สาว 
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จงึได้รบัค้อนไปหนึ่งวงก่อนคนเป็นพี่จะตดัสนิใจพูดกบัน้องเรื่องที่เธอเป็น

กงัวล

“พี่ถามจริงๆ เถอะ ใหม่ชอบคุณธนากรจริงๆ หรือคิดจะเล่นๆ 

เหมอืนผู้ชายคนอื่นที่เคยคบ”

นวพรรษเป็นสาวสวย แถมขยนับรหิารเสน่ห์ เธอจงึรมิแีฟนตั้งแต่

ยังผูกคอซองอยู่เลย แต่พี่สาวและแม่คอยปรามตลอด อีกทั้งพ่อก็ขึ้นชื่อ

ว่าหวงลูกสาวมาก ดงันั้นในสมยัที่ยงัเรยีนมธัยมจงึได้แค่ลกัลอบมพีปัปีเลฟิ

ไปวนัๆ ไม่ได้จรงิจงัอะไรกบัผูช้ายที่เข้ามาจบี และความไม่จรงิจงันี้กต็ดิตวั

เธอมาจนถงึช่วงเข้ามหาวทิยาลยั

พอได้ไปอยู่ในเมอืงหลวง ไกลหูไกลตาพ่อ เธอจงึบรหิารเสน่ห์จน

เพลนิ เวลาวรรษชลและคณุปราณเีข้าไปเยี่ยมในเมอืงกรงุ กม็กัจะเหน็เธอ

พาผู้ชายมาให้รู้จกัไม่เคยซ�้าหน้า

ชื่อเสยีงเรื่องกนิผูช้ายเก่งของนวพรรษเป็นที่เลื่องลอืในมหาวทิยาลยั 

ทว่าพี่สาวและแม่ไม่เคยรบัรูเ้ลยเพราะเธอบอกทั้งสองว่า ผูช้ายพวกนี้กแ็ค่

คบเล่นๆ แก้เซง็เหมอืนผูช้ายที่คบสมยัมธัยมนั่นแหละ สามเดอืน หกเดอืน

เมื่อเบื่อแล้วหรอืไปเจอคนที่หน้าตาดกีว่า เอาใจมากกว่า หญงิสาวกพ็ร้อม

จะสลดัคนเก่าไปหาคนใหม่เรื่อยไปโดยไม่รู้สกึผดิ

จริงๆ แล้ว...เธอรู้สึกว่ามันโก้เก๋อีกต่างหาก ส่วนพวกสาวๆ ใน

มหาวิทยาลัยที่จับกลุ่มนินทาเธอน่ะหรือ ก็แค่พวกขี้เหร่แล้วยังขี้อิจฉา 

ทั้งนั้น

“ชอบนะ เขาหล่อด ีสเปกใหม่เลย”

ได้ยินค�าตอบแล้ววรรษชลก็ถอนหายใจก่อนนั่งลงบนเตียงข้าง 

น้องสาว 

“เราไม่ใช่เดก็แล้วนะใหม่ คณุธนากรเขากไ็ม่ใช่เดก็รุน่เดยีวกบัใหม่ 

เขารู้จกัตา ท�างานร่วมกนั ถ้าใหม่เล่นๆ กบัเขา คดิบ้างไหมว่าใหม่อาจ

ท�าให้ตากบัคณุธนากรมองหน้ากนัไม่ตดิหลงัจากใหม่หกัอกเขาแล้ว”
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“โห พี่ฝนคิดไปไกลจัง” นวพรรษหัวเราะร่วน “ใหม่กแ็ค่ชอบเขา 

อยากเกบ็เอาไว้ควงเล่น คนที่เป็นผูใ้หญ่ หน้าตาด ีโพรไฟล์ดแีบบนี้ใหม่ไม่เคย

คบเลย น่าสนกุออก”

“ใหม่เหน็ความรู้สกึ ความรกัของคนอื่นเป็นเรื่องตลกงั้นเหรอ”

นวพรรษยักไหล่ให้พี่สาวหัวโบราณของเธอ “ก็ตลกถ้าเรามองให้

มนัตลก”

วรรษชลมองหน้าน้องสาวนิ่ง ดวงตาเธอทอประกายผิดหวังและ 

ไม่เข้าใจจนคนที่ยิ้มหน้าระรื่นค่อยๆ หบุยิ้มลงแล้วถอนหายใจ

“พี่ฝนคดิมากไปนะ บอกเลยว่าตอนนี้ใหม่ยงัไม่คดิจรงิจงักบัผูช้าย

คนไหนหรอก ที่แล้วมากแ็ค่เล่นๆ เพราะไม่มใีครท�าให้ใหม่รู้สกึว่าขาดเขา

แล้วจะตายเลยสกัคน” นวพรรษยกัไหล่อกีหน “แต่กบัคณุธนากร เขาเท่ด ี

ไม่เหมือนผู้ชายที่ใหม่เคยคบ เขาท�าให้ใหม่รู้สึก...ตื่นเต้น อยากเอาชนะ

ในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน”

“เอาชนะงั้นเหรอ”

“งั้นสิ” คนเจ้าเสน่ห์ยอมรับตรงๆ “ยิ่งเขาไม่สนใจใหม่เท่าที่ควร

ใหม่กย็ิ่งอยากจะรกุ จะเอาชนะให้ได้ แต่...ถ้าเขาชอบใหม่แล้ว ใหม่อาจจะ

เบื่อเขาเหมอืนที่เบื่อคนอื่นๆ กไ็ด้”

“นี่มันไม่ใช่ความรักนะใหม่” ผู้เป็นพี่พยายามเตือนแต่น้องสาว 

กลบัยกัไหล่

“ใหม่กไ็ม่ได้บอกว่าใหม่รกัเขานี่ ใหม่แค่ชอบเขา อยากได้เขาเฉยๆ”

“ใหม่!” วรรษชลถึงกับอุทานด้วยความตกใจเมื่อได้ยินน้องสาว 

พูดในสิ่งที่เธอไม่คาดคดิ “พูดอะไรน่ะ น่าเกลยีดจรงิ พูดเหมอืนผู้หญงิที่

ไม่รกัตวัเอง”

นวพรรษเอยีงคอมองพี่อย่างไม่เข้าใจอยูห่ลายวนิาท ีทบทวนค�าพดู

ของตนเองแล้วก็ต้องหัวเราะเมื่อแม่แก่ของเธอคิดเยอะจนเข้าใจอะไร 

เกนิเลยไปใหญ่แล้ว
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“พี่ฝนอะคิดลามก” คนที่พูดสองแง่สองง่ามยังมีหน้ามาว่าคนฟัง 

“ไอ้อยากได้น่ะ ไม่ได้หมายความว่าใหม่อยากมีเซ็กซ์กะคุณธนากร 

ซะหน่อย อยากได้ที่ว่า คอือยากได้เอาไว้ควง เอาไว้เดนิไปเดนิมาด้วยให้

สาวๆ คนอื่นอจิฉาเล่นน่ะ”

ดวงตาวรรษชลเบิกกว้างจนแทบถลนเมื่อได้ยินน้องสาวพูดค�าว่า 

‘เซ็กซ์’ โอ๊ย! เธออยากจะบ้า ไม่เข้าใจเลยว่าน้องกล้าพูดแบบนี้ออกมา 

ได้อย่างไร ดนีะที่อยู่ด้วยกนัตามล�าพงั ขนืแม่มานั่งอยู่ด้วย คงเป็นลมไป

แล้วเพราะความตกใจ

“บ้าจรงิใหม่ พูดออกมาได้ยงัไง น่าเกลยีด!”

“น่าเกลยีด อะไรน่าเกลยีดอกีล่ะ” นวพรรษบ่นพมึพร้อมเอยีงคอ

ท�าท่าคิด แต่...คิดอย่างไรก็คิดไม่ออกว่าเธอพูดอะไรน่าเกลียด ต้องการ

จบีธนากรเพราะอยากเอาไปอวดเพื่อนน่ะหรอืน่าเกลยีด

“ก.็..เซก็ซ์” วรรษชลหน้าแดงก�่าเมื่อพูดค�านั้นออกมา “พูดออกมา

ได้ยงัไง เป็นสาวเป็นนาง”

เหน็พี่สาวเขนิอายกบัค�าธรรมดาแบบนี้นวพรรษกห็วัเราะร่วน 

“อ้าว ไม่ให้พูดค�าว่าเซก็ซ์ งั้น...พูดว่าอึ๊บได้มะ เอาละ พูดได้ไหม”

วรรษชลแทบจะยกมอืขึ้นปิดห ูแต่เธอรูด้ว่ีาขนืท�าแบบนั้นนอ้งกค็ง

ไม่หยดุพูดจงึจดัการตขีาสั่งสอนน้องแทน “หยดุนะ ห้ามพูด!”

“จะพูด จะพูด อึ๊บๆๆ” นวพรรษยิ่งแกล้งพี่ พูดค�าต้องห้ามระรวั

ก่อนครางออกมาเสยีงชวนสยวิ “อ้า อ้า อ๊างงง”

เมื่อยิ่งว่ากเ็หมอืนยิ่งยแุบบนี้วรรษชลจงึตดัสนิใจจดัการขั้นเดด็ขาด 

เธอเปลี่ยนจากการตเีป็นการจกัจี้แทน

ได้ผล พอนิ้วเธอจี้ถูกเอวน้อง ยายตัวแสบก็เลิกครางแล้วหันมา

หวัเราะคกิพร้อมดิ้นไปดิ้นมาอยู่บนเตยีง

“อย่านะพี่ฝน ไม่เอา พอแล้ว ไม่พูดแล้วกไ็ด้ อ๊าย! ไม่เอา” เสยีง

กลั้วเสยีงหวัเราะดงัลั่นห้อง และดงัออกไปยงัห้องที่อยูต่ดิกนัจนคณุปราณี
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ที่เพิ่งสวดมนต์จบอมยิ้มนดิๆ

การกลับบ้านเกิดครั้งนี้ดูจะสนุกและมีความสุขมากกว่าทุกครั้ง  

ลูกคนเลก็กไ็ม่ดื้อ ลกูคนโตกไ็ด้พกัผ่อนจากงานที่เคร่งเครยีด อกีทั้ง...ลกูๆ 

ยงัจะได้เจอเนื้อคู่อกี

ธนากร ผู้ชายคนนั้นคอืคู่ของลูกคนเลก็สนิะ แล้ววรรษชลล่ะ...ใคร

กนัที่จะช่วยเตมิความสดใสให้ชวีติของลูกสาวคนนี้ได้

คณุปราณลี้มตวัลงนอนโดยที่รมิฝีปากยงัมรีอยยิ้มประดบัอยู่


