บทน�ำ

เ สียงเครื่องยนต์ของรถไถขนาดใหญ่ จ�ำนวนสี่คนั ที่ก�ำลัง

ขับเคลือ่ นไถร่องดินแปลงสุดทา้ ยจากจ�ำนวนหลายสิบไร่ดงั จนไม่อาจ
พูดคุยกันได้ในระดับเสียงสนทนาปกติ อีกทัง้ แสงแดดยามสายที่เริ่ม
สาดส่องความร้อนเพิม่ ขึ้นกว่ายามเช้ามืดก็ย่งิ ท�ำใหเ้ หงือ่ ไหลไคลย้อย
มากขึ้น ท�ำใหค้ นงานกลุ่มผู ท้ ำ� หน้าที่เตรียมหน้าดินเริ่มหยิบหมวก
ปี กกวา้ งทีม่ ผี า้ คลุมใบหน้าขึ้นมาสวมกันอย่างคล่องแคล่ว ก่อนหันไป
ดึงพลาสติกสีดำ� จากมว้ นแลว้ พากันเดินไวๆ คลุมหน้าดินของแปลง
ที่ไ ถร่ อ งไปแล ว้ และมีก ลุ่ม ที่ค อยยกเสีย มตัก เศษดิน ขึ้น ไปไม่ ใ ห ้
แผ่นพลาสติกสีดำ� ปลิวลม
บนเนินที่ถมดินเป็ นทางสัญจร ริมรัว้ กัน้ แบ่งขอบเขตถนนและ
ทีด่ นิ พื้นใหญ่ของไร่น้ ี มีบรุ ุษร่างสูงใหญ่ผูส้ วมเสื้อเชิ้ตสีเข ้มกับกางเกง
ยีนส์ขาเดฟทับด้วยรองเทา้ บู ต๊ สั้นหนังกลับสีน�ำ้ ตาลเขม้ ยืนยกมือ
เทา้ เอวนิ่งอยู่ โดยมีคนงานยืนรอบด้านสี่หา้ คน เริ่มขมวดคิ้วหรี่ตา
หลังเลนส์สนี ำ�้ ตาลของแว่นกันแดดแบรนด์หรูมองภาพพื้นดินตรงหน้า
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เงียบๆ ก่อนจะพยักหน้าเมือ่ เห็นรถสองแถวบรรทุกคนงานเริ่มทยอย
เข ้ามาในไร่ตามปกติทกุ วัน
“ฉันกลับเข ้าบ ้านไปกินมื้อเช้ากับแม่ก่อน ยังไงฝากเก็บฝากล ้างรถ
ด้วย ดูแลคนงานด้วยว่างงกับเรื่องลงเมล็ดผักไหม เดีย๋ วฉันจะเข ้ามาดู
อีกที ถ ้าทีส่ ำ� นักงานไม่มเี อกสารอะไรแล ้ว” เสียงห ้าวจากคนตัวสูงใหญ่
หนาทีส่ ุดเอ่ยสั่งงานออกมาระหว่างหัวหน้าคนงานพยักหน้ารับกันอย่าง
เข ้าใจ ก่อนเขาจะก้าวขายาวๆ เดินไปถึงม ้าตัวโตทีย่ นื เล็มหญ้ารออยู่
“เสีย่ ใหญ่ทำ� ไมอยากท�ำไร่ผกั สลัดวะ”
“น่าจะวางแผนเรียกลูกค้าเพิม่ นะ” อีกคนบอก “เดีย๋ วนี้ไร่อ่นื ๆ
ก็เปิ ดเป็ นทีท่ ่องเทีย่ วด้วย มีไร่เรานี่แหละ เสีย่ ใหญ่ไม่ยอมเปิ ดสักที”
“ก็ แ กรัก สงบจะตาย” ว่ า แล ว้ ก็ ส่ า ยหน้า เพราะเขาก็รู้สึก ว่ า
อยู่ทำ� งานกันแบบนี้ก็ดแี ล ้ว “จริงๆ อยู่กนั แบบนี้ก็ดนี ะ เปิ ดเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วจะมีคนแบบไหนเข ้ามาวุน่ วายบ ้างก็ไม่รู ้ ดูแลยากอีก”
“รักสงบเกินนะ จะสีส่ บิ อยู่แล ้วยังโสด”
“เออ...กูก็ไม่เขา้ ใจท�ำไมไม่มแี ฟนกัน ทัง้ สองคนพี่นอ้ งเลยนะ
เงียบกริบมาก”
คนงานต่ างมองดู ร่างสู งใหญ่ หนาของเจ้านายที่เดินห่างไปยัง
บนเนินของถนนของไร่ แม ้จะสงสัยกันถึงเรือ่ งรักๆ ใคร่ๆ ของหนุ่มใหญ่
ผู้มีอำ� นาจของไร่ แต่ ก็ไม่ได้วุ่นวายไปจัดการหาสาวมาน�ำเสนอกัน
เพราะเจ้า นายของไร่ แ ห่ ง นี้ ร กั สงบและมีเ มตตากับ คนงานมาเสมอ
ชื่อเสียงและเงินทองไม่ใช่ประเด็นทีค่ นในพื้นทีเ่ ชียงรายเคารพพวกเขา
แต่เป็ นน�ำ้ ใจและความดีของพวกเขาทีส่ ง่ ให้อำ� นาจและบารมียงั คงอยูก่ บั
คนตระกูลนี้ สิรวิ ฒ
ั นานุกูล...

คนเป็ น ‘เสี่ยใหญ่’ ของคนงานในไร่นบั พันไร่ข่ีมา้ ตัวโปรด

กลับไปยังด้านทิวแถวของต้นสนสู งตลอดแนวสองขา้ งทางห่างไกล
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บริเวณท�ำไร่ไปเรื่อยๆ เจ้ามา้ สีนำ�้ ตาลตัวใหญ่ก็ดูร่าเริงยามได้ออกตัว
วิ่ง ไล่ ส ายลมโชยแสนสบายที่ท ำ� ให ข้ นแผงคอของมัน ปลิว ไปตาม
แรงเคลื่อนไหว ไม่ต่างจากเสน้ ผมดกหนาด�ำขลับเงางามของผู ค้ ุ ม
บังเหียน
ดวงตาสีน�ำ้ ตาลหลัง เลนส์แ ว่น กัน แดดหรี่ม องรถยนต์ค นั หรู
ทีไ่ ม่คนุ ้ ตาจอดอยูด่ ้านหน้าลานคอนกรีตของเรือนไม้สกั หลังใหญ่ ก่อนจะ
บังคับบังเหียนใหเ้ จ้าม ้าตัวโปรดชะลอฝี เทา้ และตวัดกายสูงใหญ่ลงจาก
หลังมา้ และจับจูงมันไปผูกไว้ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ซึ่งมีถงั น�ำ้ และกองฟาง
จัดให ้มันพักกินเงียบๆ
“โห...ยังมีคาวบอยขีม่ ้าด้วยอะแม่”
เสียงใสๆ ทีเ่ ปล่งออกมาอย่างตืน่ เต้นท�ำให ้เขาเงยหน้าเหลียวมอง
ขึ้นไปยังเฉลียงหน้าบา้ น ก่อนจะขมวดคิ้วนิ่วหน้ากับหญิงสาวผิวขาว
ที่ยืนเกาะขอบรัว้ เฉลียงโน้มตัวมองลงมา แต่ ใบหน้ามีเสน้ ผมสยาย
ปรกไว้จงึ มองไม่ชดั นักว่าเป็ นใคร แต่รอยยิ้มกว ้างจนเห็นฟันเรียงขาว
สะท ้อนมานัน้ ก็ถนัดสายตานัก
“ลู กหลานใครมาแต่ เช้าวะ” เขาบ่นพึมพ�ำพลางส่ายหน้าไปมา
ก่อนก้าวเดินไปยังบ ้านของตนเองเงียบๆ
เสียงสนทนาแว่วมาใหเ้ ขาได้ยิน ส่วนใหญ่จะเป็ นเสียงมารดา
ของเขากับผูห้ ญิงอีกคนที่คุน้ หูดี แต่พอเดินขึ้นบันไดชัน้ บนสุดมาถึง
เฉลียงหน้าบา้ นก็พบสาวน้อยร่ างเพรียวบางในชุดจั๊มป์ สูทสายเดี่ยว
คอสี่เ หลี่ย มผ า้ สปัน มัด ย้อ มสีพ าสเทลโทนชมพู ฟ้ า ขากางเกงยาว
บานพลิ้วทิ้งตัวจนคล ้ายกระโปรง แต่เพราะเธอเดินก้าวออกจากระเบียง
เฉลียง เขาจึงเห็นว่าเป็ นชุดจัม๊ ป์สูทท�ำให ้เธอดูออ่ นหวานแต่ทะมัดทะแมง
และทันสมัย แถมยังยืนมองเขาตาแป๋ ว ส่งรอยยิ้มแป้ นสดใสมาให ้
“หนู ไปเล่นกับม ้าได้ไหมคะ”
“หือ ...” เขาส่ ง เสีย งสงสัย ในล�ำ คอทัน ทีท่ีได้ ยิน ค�ำ ถามจาก
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คนแปลกหน้า ที่ดู อ่ อ นเยาว์ก ว่ า มาก เธอถามมาหน้า ตาเฉยพร้อ ม
รอยยิ้มกว ้างอย่างซุกซนกว่าเมือ่ ครู่ เขาก�ำลังเคลิ้มว่าเธอดูน่ารักน่าเอ็นดู
แต่ ความกลา้ ถามเรื่องมา้ ก็ทำ� ใหเ้ ขาชักจะประหลาดใจในความกลา้
ของเธอ
“กระต่ าย...สวัสดีคุณลุงเสี่ยใหญ่ สลิ ู ก” เสียงบอกกล่าวดังมา
พร้อมๆ กับร่างเพรียวระหงในชุดเดรสผา้ ฝ้ ายตัดเย็บเขา้ รู ปสวยงาม
ที่เดินมาโอบเอวบุตรสาว “คนนี้ลูกสาวฉันเอง ชื่อกระต่าย ลูกคนโต
ที่ไปเรียนอินเตอร์ท่กี รุงเทพฯ น่ ะ นี่กลับมาเขา้ มหาวิทยาลัยอินเตอร์
ทีบ่ ้านเรา”
“อือ...แล ้วใคร คุณลุง?” เขามองส�ำรวจหญิงสาวสองคนตรงหน้า
พลางมองคนเป็ นบุตรสาวทีต่ วั เล็กกว่ามารดา พร้อมรับค�ำก่อนหันหน้า
ไปจ้อ งคนก้า วออกมาจากโถงรับ แขก “ฉัน เป็ น ลุง ลู ก เธอตอนไหน
แสงดาว”
“เอ้า! ก็เธอแก่กว่าฉันปี นงึ นะ คุณเสีย่ ใหญ่” แสงดาวตอบทันควัน
“โอ๊ย...แล ้วผัวเธอแก่กว่าฉันกี่สบิ ปี วะ จะใหล้ ูกมาเรียกฉันว่าลุง
ได้ไง” เขาบ่นแล ้วพลางขมวดคิ้วมองสองสาวแม่ลูกนิ่ง ก่อนจะพิจารณา
คนเป็ นลูกทีย่ นื ท�ำปากยู่ยม่ี องคนนัน้ ทีคนนี้ที แต่ก็ยกมือพนมไหว ้เขา
เงียบๆ ซึง่ เขาก็รบั ไหว ้ตามมารยาทไปเช่นกัน
“ท�ำไมคุณลุงไม่เห็นเหมือนพี่ตฤณกับพี่เตเลยอะคะ” เธอถาม
เสียงอ่อยๆ
เสียงใสๆ จากคนเป็ นหลานสาวหน้าใหม่เอ่ยถามเบาๆ ก่ อน
มองเลยไปยังประตูหน้าบ ้านสบตากับชายหนุ่มร่างสูงโปร่งทีด่ ูสำ� อางและ
เหลียวมองคนมาใหม่ทด่ี ูสูงใหญ่กำ� ย�ำและโผงผางมากทีเดียว
“น่ ะ! เรียกไอ้ตฤณกับไอ้เตว่าพี่ แลว้ จะมาใหเ้ รียกฉันว่า ‘ลุง’
บ ้าไปแล ้ว!” เขายังโวยวายไม่เลิกด้วยน�ำ้ เสียงไม่พอใจ พลางตวัดสายตา
มองทัง้ แม่ทงั้ ลูกสาว จนเด็กสาวท�ำปากยู่และกอดแขนแม่ตนเองอีก
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เล็กน้อย “ฉันไม่ได้แก่ขนาดนัน้ เว ้ย!”
“เธอแก่กว่าฉัน แล ้วฉันมีลูกสาวโตอายุสบิ แปดแล ้วนะ”
“เอาเถอะนะ พอเถอะทัง้ สองคนเลย...เจอกันทีไรทะเลาะกัน
ไร้สาระเป็ นเด็กทุกทีเชียว” เสียงอ่อนใจของผูอ้ าวุโสเอ่ยขึ้น “แล ้วตุลย์
จะใหก้ ระต่ายเรียกว่าอะไรก็บอกไป เอาแต่โวยวายอยู่ได้ หลานตกใจ
หมด”
ค�ำว่า ‘หลาน’ ท�ำใหค้ นถูกตัง้ ค�ำถามเหลียวไปมอง ก่อนจะพบ
รอยยิ้มอ่อนหวานบนใบหน้าสะอาดสะอ้านของสาวน้อยที่ผสมผสาน
ทัง้ เค้าโครงจากมารดาและบิดามาอย่างลงตัว เขาบอกได้วา่ เธอสวยน่ารัก
ทีเดียว
“เรียกคุณตุลย์แลว้ กัน...” เขาว่าเรียบๆ แลว้ เดินเขา้ สู่ดา้ นใน
ตัวบ ้านทันที
“พีต่ ฤณ ชื่อว่าติณณภพ พีเ่ ต ชื่อเตชภณ แล ้วคุณตุลย์ช่อื จริง
อะไรเหรอคะ คุณป้ า” เสียงใสๆ จากสาวน้อยเอ่ยถาม
“แหม...คุณป้ า!” คนเพิง่ สลัดค�ำว่าคุณลุงออกไปจากตนเองได้
หันไปส่งสายตาค้อนมารดาตนเองทันที “แม่ยงั ไม่ใหเ้ รียกคุณยาย
เลยเหอะ”
“แหม...” คนเป็ นแม่ส่งเสียงพร้อมยิ้มขัดเขิน ก่ อนหันไปมอง
หลานสาวคนใหม่ “ตาคุณตุลย์เขาชื่อจริงว่าตุลยธรค่ะกระต่าย”
“คุณป้ ากับคุณลุงตัง้ ชือ่ ลูกเพราะจังค่ะ ตอเต่าหมดเลย” คนชอบใจ
ชมออกมาพร้อมรอยยิ้มสดใส

ตุลยธรเหลียวมองคนส่งเสียงแจ๋วๆ คุยกับมารดา พลางหันมอง

น้องชายคนรองที่ส่ายหน้ายิ้มอ่อนบางตามประสาเมื่อหันไปสบตากัน
หลังตนเองทรุดกายนั่งลงบนเก้าอี้ประจ�ำตัวของโต๊ะรับประทานอาหาร
ทรงกลมของครอบครัว ซึ่งใช้ตอ้ นรับแขกได้อีกสักสี่คน แลว้ ยิ้มให ้
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แม่บ ้านเก่าแก่ทร่ี นิ กาแฟด�ำให ้เงียบๆ ก่อนหล่อนจะเดินไปยืนรอบริการ
คนอืน่ อยู่มมุ ห ้อง
ดวงตาสีนลิ กลมโตแจ่มใส คิ้วเรียวโค้งได้รูปดกด�ำเหมือนเส ้นผม
ที่ยาวสยายครึ่งแผ่นหลัง แก้มเนียนป่ องเล็กน้อยดู น่ารักตามวัยสาว
จมูกโด่งรับริมฝี ปากเรียวสีหวานทีเ่ หมือนแค่ทาลิปกลอสไว ้ เธอพูดคุย
กับมารดาและน้องชายของเขาไม่หยุด แต่ ก็ไม่ได้น่าร�ำคาญเหมือน
เด็กสาวบางคน มองรวมๆ สวยสดใสไม่ต่างจากแสงดาวตอนวัยรุ่น
เหมือ นกัน แต่ เ ธอมีจุด เด่ น มากกว่า ที่เ ขาอธิบ ายไม่ไ ด้ อาจเพราะ
ส่วนผสมจากบิดาทีม่ เี ชื้อสายจีน ท�ำให ้เธอโดดเด่นขึ้นมาด้วยผิวขาวใส
อมชมพู ไม่ได้ซดี เหมือนพื้นเพคนทางเหนือแท ้ๆ นักก็เป็ นได้
“เดีย๋ วกินมื้อเช้าเสร็จแลว้ ไปดูไร่ชากับลุงกับพีเ่ ตไหมลูก ลุงว่า
จะไปคุยเรื่องใบชาหน่อยน่ะ” ทรงภพถามไถ่แขกตัวน้อยของบ ้านทีเ่ รียก
รอยยิ้มใหต้ นเองและสมาชิกในครอบครัวได้มากมาย เว ้นแต่บตุ รชาย
คนโตทีย่ งั ตีสหี น้านิ่งเฉย แต่แววตาดันวาววับยามมองเด็กสาว เขาได้แต่
เหยียดยิ้มกับท่าทางของบุตรชายเงียบๆ
“หนูอยากขีม่ ้า” เด็กสาวบอกเสียงใส ทุกคนมีสหี น้าแปลกใจ ท�ำให ้
เธอเหลือบสายตามองตุลยธร “คุณตุลย์ขม่ี ้ามาค่ะ เท่เหมือนคาวบอย
เลย หนู อยากเรียนขีม่ ้าบ ้าง”
“อ๋อ...” ประมุขของบ ้านร้องเข ้าใจ แล ้วยิ้มในหน้าหลังหันไปมอง
บุตรชายคนโตที่นั่งจิบกาแฟมองมาเงียบๆ เขาเองก็ได้แต่ย้ มิ ในหน้า
ไม่เอ่ยอะไร และผายมือเชื้อเชิญผู ้มาเยือนให้นั่งลง
“แล ้วเธอชื่อจริงว่าอะไร มาถามชื่อจริงคนอืน่ เขาหมด” เสียงห ้าว
จากตุลยธรเอ่ยห ้วนๆ พร้อมส่งสายตามองตรงไปหา จนคนตัวเล็กกว่า
ทีก่ ำ� ลังจะทรุดกายนั่งบนเก้าอี้ตรงข ้ามนิ่งไปนิด แต่กน็ ั่งลงใหเ้ รียบร้อย
ก่อนยกยิ้มให ้เขา
“หนู ช่ือ นางสาวสกาวเดือน เดชาสันต์ เป็ นลูกสาวคนโตของ
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แม่แสงดาวกับพ่อกวินทร์ค่ะ” เธอแนะน�ำตัวเต็มยศอย่างชัดถ ้อยชัดค�ำ
กับหนุ่ มใหญ่เพือ่ นมารดาที่ดูเท่และไม่แก่เท่าไร แถมรูปร่างก็สูงใหญ่
ก�ำย�ำมากจนยังแอบปลื้ม และการเอ่ยบอกเช่นนัน้ ก็เรียกเสียงหัวเราะ
จากทุกคนได้ทนั ที “ชื่อเล่นว่ากระต่ายค่ะ”
คนฟัง ที่ย้ ิม ขัน ตามคนในครอบครัว และเพื่อ นส่ า ยหน้า ไปมา
ก่อนหันไปมองคนเป็ นแม่ของสกาวเดือน “ลูกชายชื่อกระซู่ปะวะดาว”
“ไอ้บ ้า!” แสงดาวแว ้ดใส่ ขณะคนอืน่ หัวเราะขันกันอีกรอบ ไม่เว ้น
บุตรสาวหล่อนเอง “ลูกชายชื่อกระทิง ชื่อจริงสุทธินนั ท์”
“ครีเอทในการตัง้ ชือ่ เล่นลูกมาก” เขาว่าเสียงยาน ก่อนจะแบะปาก
ส่ายหน้าไปมา จนถูกค้อนและมารดาเอื้อมมือมาตีต ้นแขนเบาๆ “กระทิงนี่
สัตว์แบบกระต่าย หรือดอกกระทิง”
แสงดาวส่ายหน้ากับเพื่อนเก่ าแก่ คนนี้ ที่บางทีก็กวนประสาท
จนไม่แปลกใจทีไ่ ม่มสี าวๆ คนไหนอดทนจะคบหาจริงจังด้วยได้ เพราะ
ตอนวัยรุ่นตุลยธรก็เจ้าชูเ้ อาเรื่อง แต่พอโตและอายุมากขึ้นก็เติบใหญ่
ตามวัยวุฒจิ นท�ำให ้เขาเริ่มมีโลกส่วนตัวมากขึ้น
“กระทิงทีเ่ ป็ นสัตว์ ลูกชายจะได้แข็งแรงๆ ส่วนกระทิงชือ่ ดอกไม ้
มีไม่ก่ีคนหรอกมัง้ ที่รูน้ ่ ะ...นี่อุตส่าห์พาลูกมากราบสวัสดี เพราะคิดว่า
กลับมาอยู่บา้ นแลว้ ลูกจะได้รู้จกั เพื่อนเก่ าแก่ และผู้ใหญ่ท่แี ม่เคารพ
ไวบ้ า้ ง” แสงดาวเอ่ยอย่างตัดพอ้ แต่ก็ส่ายหน้าเหนื่อยหน่ าย “จริงๆ
ฉันไม่น่ามาทีบ่ ้านเลย ไปหาคุณป้ าฉัตรกับคุณลุงภพทีร่ สี อร์ตดีกว่าอีก”
หนุ่มใหญ่สา่ ยหน้าไปมา “แล ้วอยูๆ่ ท�ำไมกลับมาเรียนทีน่ ่ี ไม่เรียน
ทีก่ รุงเทพฯ”
คนก�ำลังจะจิบกาแฟอยู่ กะพริบตาถี่หลังช้อนมอง จนรีบวาง
ถ ้วยกาแฟลงบนจานรอง “หนู เบือ่ รถติดแล ้วก็อยากมาอยูใ่ กล ้ๆ ทีบ่ ้านค่ะ”
“ที่น่ีก็รถติดนะลู ก” เสียงประมุขของบา้ นบอกเรียบๆ พร้อม
รอยยิ้มบางเบาหลังนั่งมองลูกหลานอย่างสบายใจเงียบๆ มาพักหนึ่ง
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“เวลาวันหยุดยาว หรือฤดู ท่องเที่ยวนี่รถติดพอกับกรุงเทพฯ แหละ
หนู จะออกไปไหนต้องวางแผนดีๆ นะ”
“แต่หนู ชอบอยู่บา้ นค่ ะ น่ าจะโอเคหน่ อย” เด็กสาวตอบพร้อม
รอยยิ้ม
“รายนี้ตดิ บ ้านมากค่ะ ทีก่ รุงเทพฯ ก็อยู่แต่ในคอนโดฯ ไม่ค่อย
ออกไปไหนเลยค่ะ” แสงดาวเล่ายิ้มๆ “ชอบซื้อของออนไลน์ด ้วย ไม่ค่อย
ออกไปห ้างเลย”
“แม่ก็...ออกนะ” สกาวเดือนตอบแล ้วท�ำหน้าตายู่ยใ่ี ส่ “ออกไป
เรียนเต้นกับติวหนังสือไง”
“แหม...วีคละสองสามวันเนี่ยนะ” คนเป็ นแม่ส่ายหน้ายิ้มๆ อย่าง
เอ็นดูบตุ รสาว
“แล ้วมาเรียนคณะอะไร ทีไ่ หน” คนสงสัยยังคงถามต่อ พลาง
เหลียวมองพ่อแม่นอ้ งชายทีห่ นั มามองเขาเป็ นตาเดียว
“หนู มาเรียนมออินเตอร์ในจังหวัดเราค่ ะ เลือกบริหารธุ รกิจ
สาขาจัดการการท่องเทีย่ วค่ะ เผือ่ ได้เอาเรื่องทีเ่ รียนมาช่วยสวนดอกไม ้
พ่อกับร้านเสื้อผ ้าของแม่ดว้ ย” สกาวเดือนตอบด้วยรอยยิ้มพร้อมสบตา
สีนำ�้ ตาลเขม้ ของหนุ่ มใหญ่ท่ถี ามและมองเธอตรงๆ จนรู้สกึ หวั่นไหว
แต่เธอก็ได้แต่ย้ มิ ในหน้าและก้มลงรับประทานขา้ วต้มหมูรสอร่อยต่อ
เงียบๆ
“อือ...เรียนอินเตอร์มาสินะทีก่ รุงเทพฯ น่ะ ลูกเธอเก่งได้พ่อนะ
ดาว” คนชมเด็กสาวแต่กอ็ ดแขวะคนเป็ นแม่ไม่ได้ จนคนอืน่ ยังหัวเราะ
ขันเบาๆ
“ฉันก็เก่งย่ะ!” แสงดาวตวัดเสียงใส่ทนั ที
“แล ้วไม่มแี ฟนหรือไง หรือว่าเธออกหักถึงหนีเมืองกรุงกลับมา
เรียนทีเ่ ชียงรายเนี่ย” ถามจบเขาก็ตกั ข ้าวต้มเข ้าปากตนเอง
เด็กสาวทีถ่ กู ถามท�ำปากยูห่ รีต่ ามองอีกฝ่ ายทันที “หนู สวยเลือกได้
12 ตุลยธรอ้อนรัก

ยังโสดสนิทค่ะ”
ค�ำตอบของสกาวเดือนเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ใหญ่ ได้ทุกคน
ไม่เว ้นคนตัง้ ค�ำถามเรื่องแฟนทีส่ ่ายหน้าหัวเราะเบาๆ พลางมองเธอนิ่งๆ
“เลือกมากระวังไม่ได้อะไรเลยนะ แก่ข้นึ เรื่อยๆ จะหาแฟนยากไปอีก”
“แหม...หนุ่มๆ บ ้านนี้ก็แก่กนั แล ้วไม่เห็นมีแฟนเลยนี่นา คุณป้ า
บ่นอยู่” เด็กสาวต่ อค�ำจนคนแก่ หวั เราะขัน เวน้ แต่ หนุ่ มๆ ของบา้ น
ทีแ่ ทบจะส�ำลักกาแฟกันทัง้ หมด
“แก่แดดจริง...” ว่าเสียงเบาๆ พลางตวัดสายตามองเด็กสาวดุๆ
และเลยไปยังมารดาของเธอ จนแสงดาวยักไหล่ย้ มิ ขันมาให ้เขา
“ไม่ถกู ใจคนมาจีบรึลูก” ฉัตรสุดาถามยิ้มๆ กับหลานสาวคนใหม่
ทีน่ ่ารักสดใส
“ก็ดว้ ยค่ ะ หนู น่าจะชอบคนแก่ กว่าแหละค่ ะ แบบพ่อกับแม่
คนแก่กว่าไม่มางีเ่ ง่าใส่หนู แล ้วหนู ก็พง่ึ พิงขอค�ำปรึกษาได้ดว้ ย อ๋อ...
บางทีคนแก่ อาจมีทรัพย์สมบัติใหห้ นู เป็ นมรดกอีกนะ หึๆ” เธอตอบ
แล ว้ จบที่เ สีย งหัว เราะในล�ำ คออย่ า งเจ้า เล่ห ์ จนทุก คนหัว เราะตาม
ก่อนหันไปยิ้มแป้ นใหม้ ารดาทีไ่ ด้แต่ส่ายหน้ายิ้มขัน พร้อมเอื้อมมือมา
กดศีรษะเธอเบาๆ
“แล ้วไม่มรี ุ่นพีจ่ บี เหรอน้องกระต่าย” ติณณภพเอ่ยถามน้องสาว
คนใหม่ย้ มิ ๆ อย่างอ่อนโยน
“ก็มคี ่ะ แต่ก็อายุใกลๆ้ กัน ความเป็ นวัยรุ่นบางทีก็งเ่ี ง่าอะค่ะ
เป็ นเพือ่ นหรือรุ่นพีก่ นั ดีแล ้ว” เด็กสาวตอบยิ้มๆ
“ทีว่ า่ แบบพ่อแม่น่ี ชอบคนแก่เป็ นสิบๆ ปี น่ะรึ” เตชภณเอ่ยถาม
บา้ ง ก่ อนจะหัวเราะขันที่เด็กสาวพยักหน้ารับจริงจัง และหันไปหา
แสงดาวทีไ่ ด้แต่ส่ายหน้ายิ้มอ่อนอยู่ “เออเว ้ย...เลือดพีด่ าวแรงนะฮะ”
แสงดาวหัวเราะกับค�ำชมทีห่ ยอกเย้าทันควัน “ท�ำไมชอบคนแก่
แม่นึกว่ากระต่ายจะชอบคนทีต่ วั สูงๆ เป็ นลูกครึ่งคนนัน้ ซะอีก”
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“อือ...ทีแ่ ม่เจอนัง่ คุยกับหนู ตอนรอแม่ไปรับวันฟังผลสอบอะเหรอ
นัน่ เป็ นเกย์นะคะ เพือ่ นสาว” เธอท�ำท่านึกก่อนจะหัวเราะคิกคัก ผูใ้ หญ่
ได้ยนิ แล ้วอึ้งกันไปหมด จนหัวเราะตามกัน “หนู คงเหมือนพีเ่ ตบอกนะ
เพราะแม่ยงั ชอบพ่อเลยอะ”
“อือเนอะ” หล่อนส่งเสียงตอบบุตรสาวและได้แต่ย้ ิม ก่ อนจะ
ส่ายหน้าไปมาพลางตักข ้าวต้มเข ้าปากต่อ
“ที่กระต่ายบอกว่าคนแก่ เขาไม่งเ่ี ง่ามาก แต่ป้าว่าความจริงก็มี
มุมงีเ่ ง่ากันหมด ลุงภพยังมีเลยนะ” ฉัตรสุดาหันไปเอ่ยแซวสามีจนลูกๆ
ยังหัวเราะ
“เอ้า...เธอนี่กห็ นั มาแขวะพี”่ ทรงภพส่งเสียงว่าไม่ได้จริงจัง แล ้ว
ส่ายหน้ายิ้มๆ ให ้หลานสาวคนใหม่ทย่ี ้ มิ ให ้
เสียงคุยเงียบลงเนื่องจากโทรศัพท์เครื่องหรู ของตุลยธรดังขึ้น
หนุ่ มใหญ่ขยับกายลุกขึ้นควา้ ออกมาจากกระเป๋ ากางเกงยีนส์และมอง
ก่อนจะก้มศีรษะให ้ทุกคนตามมารยาทเพือ่ ขอตัวเดินห่างออกไปรับสาย
“พี่ตุลย์ดูยุ่งจังวีคนี้” น้องชายคนเล็กเอ่ยขึ้นเรียบๆ หลังมอง
แผ่นหลังร่างสูงใหญ่หนาของพีช่ ายคนโตทีเ่ ดินไปยังระเบียงบ ้าน
“ออกไปดูเขาไถหน้าดินเตรียมแปลงผักตัง้ แต่ตหี ้า” ติณณภพบอก
น้องชาย “แล ้วเห็นว่าเจ้าพิงค์ไดมอนด์กก็ ระวนกระวาย ไม่รูจ้ ะคลอดลูก
ไหม”
“อ่า...หมอพลอยเขามาดูมนั ยังอะพีต่ ฤณ” เตชภณถามพีค่ นรอง
“มาแล ้วนะ อยู่กบั มันตัง้ แต่เมือ่ คืนแล ้ว” ตอบแล ้วก็ย้ มิ ในหน้า
เหลือบมองน้องชายคนเล็กทีน่ ่งิ ไป “กินเสร็จแล ้วไปส่งข ้าวส่งน�ำ้ ทีค่ อกม ้า
ด้วยนะ”
“ท�ำไมผมต้องไปอะ เดีย๋ วพีต่ ลุ ย์กเ็ ข ้าไปดูเองแหละ”
“หึ...”
สกาวเดือนมองสองพี่นอ้ งที่เถียงกันเบาๆ ระหว่างมื้อเช้ายิ้มๆ
14 ตุลยธรอ้อนรัก

แต่ก็ไม่ได้สนใจเท่าพีช่ ายคนโตที่ลุกไปคุยโทรศัพท์ เขาเท่สำ� หรับเธอ
ตัง้ แต่ขม่ี ้าเข ้ามาทีห่ น้าบ ้านแล ้ว ยิง่ บุคลิกเด็ดเดี่ยว ท่วงท่าสง่าผ่าเผย
แต่งกายด้วยเสื้อผ ้าสบายๆ แต่เธอก็มองออกว่ามีแบรนด์ และเขายังถาม
ยังคุยกับเธอทีพ่ บกันครัง้ แรก ก็ยง่ิ ท�ำให ้ประทับใจ คนแก่ทเ่ี หมือนบิดา
ก็น่าจะมีตลุ ยธรคนนี้ให ้เธอเลือกพึง่ พิงได้

ร่ างสูงใหญ่ของคนที่คุยโทรศัพท์จบเดินกลับมานั่งที่เดิมและ

ยกถ ้วยกาแฟขึ้นจิบ พลางหันไปยกยิ้มเล็กน้อยให้บดิ ามารดาทีม่ องมา
“กิตติบอกว่าหมอพลอยเป็ นลม เพราะอยูก่ บั พิงค์ไดมอนด์ตงั้ แต่
เมือ่ คืน แล ้วคงเพลียด้วยเพราะกินแต่กาแฟ” หนุ่มใหญ่บอกเล่าเรียบๆ
ตามปกติ
เตชภณลุก พรวดขึ้น จากเก้า อี้ท นั ควัน ที่พ่ีช ายบอกจบ ท�ำ ให ้
ทุกคนสะดุง้ สุดตัว ก่อนเจ้าตัวจะรีบวิง่ ออกไป จนแขกผู ้มาเยือนได้แต่
ตาโตสบกันและเหลียวมองครอบครัวเจ้าบ ้านเงียบๆ ทีส่ า่ ยหน้ากันหมด
ทุกคน
“ปากแข็งเหมือนใครวะ ฉันก็ไม่ได้ปากแข็งซะหน่ อย” ทรงภพ
ว่าเรียบๆ
“เหมือนแม่แหละฮะ แม่ชอบพูดอ้อมๆ” ติณณภพบอกยิ้มๆ
จนมารดาค้อนมา ทว่าเขาก็ได้แต่ย้ มิ
“ตกลงไอ้เตมันชอบหมอพลอยจริงๆ เหรอ” ถามแลว้ ตุลยธร
ก็มองน้องชายคนรองนิ่ง จนถูกถลึงตามอง ไม่ต่างจากบุพการีทม่ี องมา
นิ่งแล ้วส่ายหน้าระอาใจ
“เขาได้กนั ไปแล ้วมัง้ พีต่ ลุ ย์” คนเป็ นน้องชายว่าเสียงสะบัดแล ้ว
ส่ายหน้าเหยียดยิ้ม “ไปอยู่ไหนมาอะฮะ”
ค�ำพูดของน้องชายท�ำใหค้ นฟังคนอื่นหัวเราะกันหมด ส่วนเขา
ได้แต่เหลือกตามองด้านบนและส่ายหน้าไปมา ก่อนมองเด็กสาวคนเดียว
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ทีย่ งั หัวเราะคิกคักไปด้วย จนอดไม่ได้ทจ่ี ะเอ่ยปากแซว
“รูเ้ รื่องได้กนั หรือไงเธอ หัวเราะคิกคักเชียว”
“เอ้า...ลูกสาวฉันก็ไม่ได้ซอ่ื บื้อนะ” แสงดาวเถียงแทนอย่างปกป้ อง
พร้อมท�ำแบะปากใส่เพือ่ นเก่าแก่
“หนู กโ็ ตแล ้วนะคะ จะสิบเก้าอยูแ่ ล ้ว” เธอว่าแล ้วท�ำปากยูเ่ ล็กน้อย
“เดีย๋ วผมไปดู ท่ีคอกมา้ ก่ อนนะพ่อแม่” คนถูกรุ มเอ่ ยเรียบๆ
ก่อนลุกขึ้นจากเก้าอี้
“ไปดูม ้าด้วยได้ไหมคะ” คนอยากเล่นกับม ้าก็ยงั พยายามท�ำใจดี
สู ้เสือเอ่ยถาม จนทุกคนยังตกใจ
“กระต่าย...” คนเป็ นแม่เรียกขานด้วยความแปลกใจทีล่ ูกสาวกล ้า
เอ่ยปากถามคนทีเ่ พิง่ พบกันครัง้ แรก
ตุลยธรเหลียวมองเด็กสาวทีก่ ล ้าถาม เห็นแววตาคาดหวังก็ได้แต่
ยกยิ้มมุมปาก “กล ้านั่งม ้าทีฉ่ นั ขีห่ รือไง ฉันต้องขีม่ ้ากลับไปคอก”
“ไปด้ว ยค่ ะ หนู ไ ปเล่น แป๊ บนึ ง นะแม่” สกาวเดือ นตาโตและ
พยักหน้ารับทันทีอย่างดีใจ ลุกขึ้นยืนหยิบแก้วน�ำ้ ขึ้นดื่มล ้างปากทันที
ระหว่างผูใ้ หญ่คนอืน่ ส่ายหน้ายิ้มขัน
“อย่าแกล ้งลูกสาวฉันนะเสีย่ ใหญ่!”
“เออ...” หนุ่มใหญ่ตอบเสียงตวัด พลางก้มหน้ามองดูทเ่ี ดินมาหา
และเงยหน้ามองเขาตาแป๋ วนิ่ง “เดินไปสิ”
“อะ...หนู เ อากระเป๋ าก่ อ นนะคะ” เธอว่ า แล ว้ รี บ วิ่ง น�ำ ไปยัง
โถงรับแขกเพื่อหยิบกระเป๋ าสะพายใบเล็กมาสะพายเฉี ยงและยืนรอ
หนุ่มใหญ่ให้นำ� หน้าลงบันไดเงียบๆ
“ดูกระต่ายอยากขีม่ ้ามากนะดาว”
“พ่อเขาหวงค่ะลุงภพ กลัวลูกก้นแตก” ตอบตามตรงจนทุกคน
นิ่งงันไป ก่อนจะปล่อยเสียงหัวเราะออกมา “หนู กบ็ อกค่ะว่าแผลหายแล ้ว
ก็ไม่มรี อยแล ้ว ทาโลชั่นบ่อยๆ ก็ได้”
16 ตุลยธรอ้อนรัก

“แต่ ผ มนับ ถือ น้อ ง กล า้ ต่ อ ปากต่ อ ค�ำ และขอไปกับ พี่ตุ ล ย์
หน้าตาเฉย ลูกหลานคนงานยังกลัวสายตาเสี่ยใหญ่เลยนะ” ว่าแลว้
ก็ส่ายหน้ายิ้มขัน พลางมองคนตัวสู งใหญ่กบั คนตัวเล็กๆ เพรียวบาง
ทีเ่ ดินคู่กนั ไป
“พ่อว่าพี่แกจะแพท้ างหลาน...มีหลานมาประจบประแจงน่ าจะ
อ่อนโยนขึ้นหน่อย” ทรงภพว่าแล ้วส่ายหน้า “เหลือแต่ให้มนั ไปหาแฟน
นี่แหละ”
“ยากเชียวค่ะ พ่อคนรักสงบโลกส่วนตัวสูงแบบนัน้ ”
คนเป็ นภรรยาและมารดาเอ่ยแล ้วส่ายหน้า เรียกเสียงหัวเราะขัน
ได้จากทุกคนทีเดียว

สกาวเดือนถูกคนตัวโตจับให้นั่งบนหลังมา้ มาด้วยกัน แต่เขา

ใหเ้ ธอนั่งด้านหน้าจะได้ไม่เจ็บกับการอยู่ขอบๆ บังเหียน “จริงๆ เวลา
ดูหนังดูละครแล ้วพระนางเขานั่งบนหลังม ้าด้วยกันเหมือนสบายเลยค่ะ
ตอนนี้เมือ่ ยมากเลย”
“หึ ก็มนั ละครนี่” เขาบอกกลัว้ ขัน แต่กร็ สู้ กึ ประหลาดใจทีส่ มั ผัส
ได้วา่ เด็กสาวตัวนุ่มนิ่มตรงหน้ามีกลิน่ หอมอ่อนๆ อย่างประหลาดโชยมา
ตามสายลม “ท�ำไมกล ้าตามฉันมา”
“ก็คุณตุลย์ใจดีออก” เธอว่ายิ้มๆ พลางเหลียวมองคนด้านหลัง
ทีเ่ หมือนโอบกอดเธอไว ้
“บางทีเธอก็สนิทกับคนไวไปนะ” เขาพูดยิ้มๆ แต่กไ็ ม่วา่ อะไรต่อ
เพราะม ้าวิง่ เหยาะๆ มาถึงบริเวณคอกด้านหลังของทีด่ นิ ของตัวบ ้านแล ้ว
ซึง่ อยู่ห่างจากพื้นทีไ่ ร่มาก “เธอต้องลงก่อน”
“อ่า...” เด็กสาวร้องรับและคิดตาม ก่อนจะค่อยๆ ขยับตัวกระโดด
นิดหน่ อยลงไปยืนทีพ่ ้ นื โดยมีมอื ใหญ่ของเขาช่วยยกเอวเธอพาลงไป
ยืนได้ หัวใจเธอเต้นตึ้กตัก้ จากความแข็งแรงของเขา ชายหนุ่มตวัดตัว
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ลงยืนได้คล่องแคล่วและจูงมา้ ใหค้ นงานไปเก็บ และหันมาพยักหน้า
ให ้เธอเดินตาม
ดวงตาสีนลิ ของสกาวเดือนมองดูบรรยากาศโดยรอบทีร่ ่มรื่นและ
แลเห็นทุง่ กว ้างทีม่ รี วั้ ไม้กนั้ บริเวณไว ้เพือ่ ให ้ม ้าได้เดินไปมาเล็มหญ้าและ
พักผ่อนอีกด้านของโรงเรือนทีท่ ำ� คอกไว ้ ซึง่ ดูแล ้วก็แบ่งสัดส่วนชัดเจน
ว่าด้านใดเป็ นที่อยู่ของมา้ ปกติ และมา้ ป่ วยไข ้ ก่ อนเธอจะเดินตาม
หนุ่มใหญ่ เห็นการช่วยส่งเสียงเบ่งลูกของม ้า เธอได้แต่ยนื ตะลึงตาโต
เพราะลูกม ้าตกต่อหน้าต่อตาเธอ
“กระต่าย...”
“หนู จะเป็ นลม”
ตุลยธรเบิกตากวา้ งทันทีท่ีหนั ไปเห็นเด็กสาวยืนตัวแข็งตาโต
และเอ่ ย เสีย งเครือ ท�ำ ท่ า ขาจะพับ ลงจนเขาต้อ งเข า้ ไปประคองไว ้
จนร่างเพรียวบางเอนซบมาในอ้อมแขนใบหน้าซีดกว่าปกติ และการได้
โอบกอดเธอไว้กท็ ำ� ให ้เขาเหมือนถูกกระแสไฟช็อร์ตทีเดียว พอประคอง
เธอให้ยนื ดีๆ เขาก็โอบเอวบางเดินออกจากโรงพยาบาลม ้าไปนั่งทีเ่ ก้าอี้
ตัวยาวใต้ตน้ ไม้ใหญ่ และได้แต่สา่ ยหน้ายิ้มๆ กับความอ่อนไหวของเธอ
“แล ้วอยากจะขีม่ ้า แค่เห็นม ้าคลอดลูกก็เป็ นลม”
“ก็อยู่ๆ ตกลงมาเลย แล ้วมีนำ�้ อะไรกับเลือดทะลักแบบนัน้ อะ”
เธอว่าปากยู่แล ้วส่ายหน้าไปมา พลางหยิบยาดมจากกระเป๋ าสะพายของ
ตนเอง จนถูกเขาหัวเราะขัน
“พกยาดมด้วย เธอนี่เป็ นวัยรุ่นจริงๆ เหรอ”
“คุณตุลย์ชอบแขวะจังเลย”
เธอตวัดสายตาค้อนเขา แต่กไ็ ด้แค่นนั้ เพราะดมยาต่อและได้แต่
ยกมุมปากยิ้มบางเบา
ทัง้ สองยิ้มให้กนั ตามวิสยั บรรยากาศรอบด้านผ่อนคลายกว่าเดิม
แม ้พบกันครัง้ แรกแต่กเ็ หมือนรูจ้ กั กันมานาน แปลกดีทส่ี ามารถสนิทใจ
18 ตุลยธรอ้อนรัก

กันได้ตงั้ แต่ชว่ งแรกทีไ่ ด้พบกัน ต่อจากนี้คงคบหากันได้อย่างทีค่ รอบครัว
ทัง้ สองก็สนิทสนมกันมา แต่จะพัฒนาสถานะกันไปอย่างไร พวกเขา
ก็ไม่อาจรู.้ ..
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1
ตุ ลยธรนั่งพิงหลังเอนกายบนเก้าอี้หนังบุนวมตัวใหญ่ พาด

ขายาวของตนเองไปบนโต๊ะท�ำงานอย่างผ่อนคลาย ดวงตาสีนำ�้ ตาลเข ้ม
จ้องมองหน้าจอโทรศัพท์มอื ถือในมือที่กำ� ลังเปิ ดหน้าของโปรแกรม
อัปเดตภาพถ่ายยอดนิยม ซึง่ ตนเองเลือกกดเข ้าไปดูในหน้าประวัตขิ อง
ร้านขายเสื้อผา้ แบรนด์ ‘the Moon & Star’ แบรนด์เสื้อผา้ สไตล์
ลา้ นนาท�ำจากผา้ ไหม ผา้ ฝ้ าย ผา้ มัดย้อม และผา้ สปัน ซึ่งเป็ นการ
ออกแบบของแสงดาว และกดตามไปยังบัญชีโซเชียลของสกาวเดือน
อย่างทีต่ งั้ ใจไว ้
เขามีภาพเด็กสาวคนนี้วนเวียนในความคิดมาหลายวันแล ้ว ตัง้ แต่
ครัง้ แรกที่ได้พบเจอกัน เขาก็สลัดภาพรอยยิ้มสดใสของเธอออกไป
ไม่ได้เลย จนวันนี้ได้ยนิ เสียงคนงานผู ้หญิงคุยกันถึงเสื้อผ ้าคอลเลกชั่น
ใหม่บนร่ างนางแบบใบหน้าสะสวยของแสงดาวที่โรงอาหาร และมี
หนุ่มๆ คนงานบอกเล่าว่าเป็ นลูกสาวของแสงดาวจนท�ำใหค้ นงานฮือฮา
กันยกใหญ่ เขาจึงได้แต่จดจ�ำว่าต้องกลับหอ้ งท�ำงานมากดดูให้ได้และ
20 ตุลยธรอ้อนรัก

ก็สมดังตัง้ ใจ
“กูเหมือนตาเฒ่าบ ้ากามปะวะ” หนุ่มใหญ่พมึ พ�ำกับตนเองหน้ามุย่
“มาหลงเสน่หส์ าวรุ่นลูก”
พูดกับตนเองไปเรื่อยเปื่ อย โดยที่สายตาและปลายนิ้วก็ไล่ดู
ภาพถ่า ยต่ า งๆ ในหน้า ประวัติข องสกาวเดือ น มีท งั้ ภาพถ่า ยเซลฟี่
ตัวเธอเอง มีคนอื่นถ่ายให ้ หรือถ่ายภาพอื่นๆ รวมกันอยู่ให้ได้เห็น
และมีคลิปซ ้อมเต้นมากมายหลากหลายแบบให ้เขากดดู ถึงเป็ นคลิปสัน้ ๆ
ไม่ถงึ นาทีแต่กท็ ำ� ให ้เขาตาโตอ้าปากค้างได้ไม่ยาก
“จะอ่อนหวานหรือเซ็กซีว่ ะ” เขาว่ากับตนเอง หลายคลิปซ ้อมเต้น
ของสกาวเดือนยั่วยวนกิเลสมากทีเดียว “หรือกูเองทีห่ น่ื ”
คิดไปคิดมาก็รู้สกึ ว่าตนเองหืน่ กามไม่นอ้ ย พึมพ�ำงึมง�ำคนเดียว
เหมือนคนบา้ อีกด้วย “เธอท�ำให้ฉนั ประสาทแดกมาก ยายคุณหนู
กระต่าย”
เสียงเคาะประตูหอ้ งท�ำงานดังในจังหวะปกติ แต่ ดนั ท�ำใหเ้ ขา
ถึงกับสะดุง้ จนเกือบตกเก้าอี้ ต้องตวัดขาลงจากโต๊ะและนั่งให้ดี ด้วย
ก�ำลังตัง้ ใจส่องสาวน้อยทีส่ ถานะก็เป็ นลูกหลานเขา ก่อนส่งเสียงอนุญาต
ให ้คนมาขอพบเข ้ามา
“พ่อเลี้ยงกวินทร์มาขอพบครับเสี่ยใหญ่ คุณหนู กระต่ ายกับ
น้องชายเธอก็มาด้วยครับ”
“หือ...” เขาส่งเสียงพร้อมกะพริบตาถีท่ นั ทีด ้วยความแปลกใจและ
ตกใจระคนกัน “เออๆ เชิญเข ้ามา แล ้วฝากให ้แม่บ ้านจัดน�ำ้ ชามารับแขก
ด้วยนะกิตติ”
“ได้ครับ” กิตติรบั ค�ำเรียบร้อยและออกไปจากห ้องเจ้านายเงียบๆ
หนุ่มใหญ่มองประตูห ้องทีป่ ิ ดลงแล ้วส่ายหน้าไปมา รูส้ กึ วุน่ วายใจ
อย่างประหลาดที่เอาแต่คิดถึงสกาวเดือน และในที่สุดเธอก็มาหาเขา
ถึงที่ แมจ้ ะมากับบิดาผูอ้ าวุโสและมีช่ือเสียงมากในจังหวัดพอๆ กับ
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ครอบครัวเขาก็ตาม
“สวัสดีเสี่ยใหญ่ ขอโทษที่มารบกวนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะ”
เสียงทุมห
้ ้าวของผู ้มาเยือนเอ่ยอย่างอ่อนโยน รอยยิ้มประดับใบหน้าขาว
ที่มีไ รหนวดเครามีเ ขีย วจางๆ ล อ้ มไว จ้ นดู เ ข ม้ ขึ้น ไม่เ หมือ นบุรุ ษ
เชื้อสายจีนทีเ่ ห็นทัว่ ไป ทัง้ ส่วนสูงและความก�ำย�ำของร่างกายทีไ่ ม่ปล่อยตัว
ไปตามวัยก็ยง่ิ ท�ำให ้กวินทร์ดูภมู ฐิ านและเท่อย่างมาก
“สวัสดีครับพ่อเลี้ยงกวินทร์” เจ้าของสถานที่รีบลุกยืนและก้าว
ออกไปพนมมือไหว ้ผู ้อาวุโสกว่า ก่อนหันไปยกยิ้มมุมปากบางเบาพร้อม
รับไหว ้เด็กสาวกับเด็กหนุ่มสองพีน่ อ้ งทีส่ วัสดีเขาอย่างอ่อนน้อมเงียบๆ
โดยมีสายตาบิดาของทัง้ คู่มองด้วยรอยยิ้ม
“สัปดาห์ก่อนที่ดาวพากระต่ายไปไหวเ้ จ้าสัวทรงภพกับแม่นาย
ฉัตรสุดาน่ ะ ผมติดนัดลูกค้ามารับต้นไม้กบั ดอกไมเ้ ลยไม่ได้ไปด้วย
กระทิงก็ช่วยงานอยู่กบั ผมก็เลยไม่ได้ไปกับแม่กบั พี่สาวเขา วันนี้ว่าง
เลยคิดจะมาหาแล ้วชวนไปกินข ้าวเย็นด้วยกันเสียหน่อย” กวินทร์เอ่ยปาก
บอกเล่าอย่างละเอียดเพื่อไม่ใหเ้ ขา้ ใจผิดพลาดกัน “นี่แวะไปรีสอร์ต
แต่สรุปมีนดั ประชุมกันหมดทุกคนเชียว แล ้วเห็นเสีย่ รองแกบอกว่ามีนดั
ตอนเย็นแล ้ว เสีย่ เล็กก็ดูยงุ่ ๆ เรือ่ งจัดห ้องสัมมนา แต่เจ้าสัวว่าเสีย่ ใหญ่
น่าจะว่าง เพราะไร่กบั ม ้าเข ้าทีเ่ ข ้าทางแล ้ว ผมก็เลยพาลูกๆ แวะมาหา”
“โธ่...พ่อเลี้ยงก็เลยเดือดร้อนเลยครับ ต้องตระเวนไปทั่ว”
หนุ่มใหญ่ผูอ้ ่อนอาวุโสกว่าส่งเสียงอย่างเข ้าใจพลางหัวเราะเบาๆ
ก่ อ นเชื้อ เชิญ แขกผู ม้ าเยือ นก้า วไปนั่ ง ยัง ชุด โซฟาหนัง สีน�ำ้ ตาลเข ม้
มุมรับรองแขก หลังแม่บ ้านเคาะประตูและยกถาดชุดน�ำ้ ชาเข ้ามา โดยมี
กิตติคอยช่วยเหลือ
“ลูกชายพ่อเลี้ยงก็ไปเรียนกรุงเทพฯ กับพีส่ าวเหรอครับ ไม่เห็น
หน้าเวลามีงานจังหวัดหรือเทศกาลต่างๆ เหมือนกัน” ตุลยธรทักถามด้วย
รอยยิ้มอ่อนบางประดับมุมปาก เหลือบสายตามองเด็กหนุ่มร่างสูงโปร่ง
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ทีถ่ อดแบบบิดามาอย่างดีอย่างนึกชมเชย ก่อนมองดูเด็กสาวทีต่ นเอง
คิดถึงมาหลายวันด้วยความเอ็นดู อย่างมาก เพราะเธอแต่ งชุดเดรส
ผา้ ไหมผสมฝ้ ายแบรนด์ของแสงดาวที่แบบและทรงของชุดนี้มารดา
ของเขาก็มอี ยู่หลายตัวแต่ คนละสี ซึ่งคนตรงหน้าก็เลือกสีสนั สดใส
เหมาะกับวัยอย่างมาก
“ครับ แต่กระทิงไปเรียนโรงเรียนประจ�ำตัง้ แต่ประถมเลยกลับมา
บ ้านทีกอ็ ยู่ในสวนน่ะนะ คราวนี้พส่ี าวกลับมาอยู่เลย ดาวเขาเลยคิดให ้
ไปท�ำความรูจ้ กั กันไว ้ ส่วนกระทิงถ ้าเปิ ดเทอมก็กำ� ลังจะขึ้นมอสีแ่ ล ้ว...”
คนเป็ นพ่อตอบยิ้มๆ และหันไปมองบุตรชายคนเล็ก “ไปเป็ นรุ่นน้อง
พวกเราไง”
“อ๋อ...แล ้วอยูค่ ณะอะไรล่ะ” ตุลยธรผูก้ ร็ ำเรี
� ่ ยนทีโ่ รงเรียนราชวิทยาลัย
แห่งนัน้ เอ่ยถามยิ้มๆ กับการแบ่งเด็กๆ เป็ นคณะต่างๆ ให้รุ่นพีแ่ ละ
อาจารย์ได้ดูแลใกล้ชิดเหมือนครอบครัวเดียวกัน แม้ปจั จุบนั อาจจะ
ไม่มกี ารฝึ กฝนเรือ่ งการเป็ นมหาดเล็กอีกแล ้ว แต่โรงเรียนก็ยงั มีชอ่ื เสียง
และเกี ย รติ ย ศให ก้ ล่ า วขานและเป็ นที่ต อ้ งการของกลุ่ ม ลู ก หลาน
ผู้มอี ำ� นาจจะได้เขา้ เรียน ซึ่งบางครัง้ เสน้ สายก็ไม่ได้ช่วยอะไร ต้องมี
ความรูแ้ ละความสามารถเองจริงๆ
“คณะดุสติ ครับ” เด็กหนุ่มตอบด้วยรอยยิ้มมุมปาก แต่กจ็ ริงใจ
และไม่มเี ล่หเ์ หลีย่ ม
“ยังมีใครปี นก�ำแพงหนีออกไปเทีย่ วเธ็คไหม”
“เอ่อ...เสีย่ ใหญ่ยงั เรียกเธ็คอยู่เลยเหรอครับ” เด็กหนุ่มถามพลาง
หัวเราะขันกับพี่สาวที่หลุดเสียงออกมาก่ อนแลว้ จนท�ำใหค้ นแก่ กว่า
ทัง้ สองคนนิ่งไปแลว้ หัวเราะตามเบาๆ “เรียกผับเรียกบาร์ผมยังว่า
ไม่ตลกนะ”
“เออเว ้ย...เราคงแก่มากแล ้วนะครับพ่อเลี้ยง” เขาว่าแล ้วส่ายหน้า
ขัน พลางเหลือบมองเด็กสาวทีแ่ ก้มแดงระเรื่อขึ้นอีกนิดหลังหัวเราะไป
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“ก็ไปแซวเสีย่ ใหญ่เขา ตากระทิง” คนเป็ นบิดาเอ็ดไม่ได้จริงจังนัก
เพราะก็ขนั ตามอยู่เล็กน้อยกับยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไป และมีคำ� เรียกขาน
สถานทีห่ รือค�ำสนทนาแปลกใหม่เกิดขึ้นเยอะจนเขาก็ตามไม่ทนั
“ผมว่า พ่อเลี้ยงไปกินข ้าวเย็นทีบ่ ้านผมดีกว่านะครับ น้าแขน่าจะ
เตรียมอาหารไว ้แล ้ว เพราะผมบอกจะกลับไปกิน เดีย๋ วให้กติ ติบอกแก
ว่ามีแขก จะได้เตรียมกับขา้ วเพิม่ อีกสองอย่าง” เขาบอกยิ้มๆ พลาง
หันไปมองเด็กสาวทีน่ ั่งมองมาตาแป๋ ว ระหว่างนัน้ น้องชายของเธอก็จ้ มิ
ขนมชัน้ เข ้าปากเคี้ยวเงียบๆ “แกขี้นอ้ ยใจ ผมว่าพ่อเลี้ยงไปกินมื้อเย็น
บ ้านผมดีกว่า จะได้ไม่ตอ้ งขับรถออกไปในเมืองด้วยครับ”
“ก็ได้ครับเสีย่ ใหญ่ ขอบใจมาก...แล ้วแขไขนี่น่าจะไปเจอแม่ผม
รายนัน้ ก็เริ่มงอแงแล ้วครับ” คนเป็ นบุตรชายเริ่มเปลีย่ นไปนินทามารดา
ตนเอง
“หนู จะฟ้ องย่าว่าพ่อนินทา” สกาวเดือนว่าเสียงหยอกเย้า พร้อม
ท�ำสีหน้าเอาจริงเอาจังจนบิดาหัวเราะขัน
“คุณย่าเกสรสบายดีนะครับ” ตุลยธรหัวเราะเบาๆ แต่ก็หนั ไป
ถามไถ่ถึงผู อ้ าวุโสที่คุน้ เคยกันมาและรู้จกั กันดีในจังหวัด ด้วยเป็ น
คนมีเงินมีทองและบริจาคช่วยการกุศลอยู่สม�ำ่ เสมอ
“สบายดีมากครับ คนไม่สบายหน่ อยคงเป็ นพ่อผม ฟังแม่บ่น
ทุกวัน” เล่าแลว้ ก็หวั เราะออกมา จนคนฟังยังหัวเราะตามได้ไม่ยาก
“คนแก่นะครับ แกก็ทำ� งานหนักไม่ได้แบบเก่า นี่ขนาดได้มาช่วยงาน
ในไร่ ในสวนเองบา้ ง ก็ยงั เหมือนไม่พอใจเท่าไร แต่ พอกลับเขา้ บา้ น
ก็บน่ ปวดเมือ่ ยกัน”
“จริงๆ พวกท่านแข็งแรงนะครับ ปู่ ย่าตายายผมสิจากกันไป
หมดแล ้ว” เขาว่ายิ้มๆ พลางส่ายหน้าไปมา “นี่พอก�ำลังจะสีส่ บิ ก็เหมือน
แบบ เราจะแก่ไปแบบไหนจริงๆ ครับ คิดแล ้วก็มนึ ๆ ทีต่ วั เองจะเข ้า
หลักสี”่
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“หือ...คุณตุลย์จะสีส่ บิ แล ้วเหรอคะ” คนตกใจถามเสียงดังทันที
พร้อมขมวดคิ้วแน่น ก่อนเธอจะรู้ตวั ยกมือปิ ดปากและขยับนั่งส�ำรวม
พร้อมก้มศีรษะให ้ “หนู ตกใจ เห็นแม่บอกว่าคุณตุลย์แก่ กว่าปี เดียว
ก็ไม่น่าจะขึ้นเลขสี”่
“แม่เขาก็จะสามสิบเก้าขวบเดือนหน้าแล ้วนะลูก” คนเป็ นพ่อบอก
อย่างแซวๆ ด้วยค�ำว่าขวบ พลางยิ้มขันจนลูกสาวท�ำท่าคิดแล ้วพยักหน้า
ยิ้มแห ้งๆ
“อือจริง...แม่เขายังดูวยั รุ่น หนู ก็ลมื ไป แต่พอมองแลว้ พ่อกับ
คุณตุลย์กเ็ ป็ นคนแก่ทย่ี งั เท่มากๆ นะคะ ไม่ลงพุงเหมือนคนอายุหลักสี่
หลักห ้าคนอืน่ ด้วย ดูดสี ุดๆ เลย” เธอบอกและยิ้มสดใสให้บดิ า พลาง
หัน ไปยิ้ม แป้ นให ห้ นุ่ ม ใหญ่ อีก คนอย่ า งประจบประแจง ที่เ ธอเอง
ก็หลงเสน่หอ์ ยู่บ ้างด้วย จนเขาแบะปากแต่ก็ยดื ตัวขึ้นอย่างโอ้อวดเสีย
เธอหัวเราะขันเบาๆ
“ก็ฉนั ออกก�ำลังกายทุกวันนะคุณหนู กระต่าย มีฟิตเนสในบา้ น
ครบครัน ฉันถึงไม่ชอบใจมากทีแ่ ม่เธอให ้เรียกว่าคุณลุง” เขาอวดตนเอง
ทันที ก่อนจะแขวะไปถึงแสงดาว จนเด็กสาวกับบิดาและน้องชายหัวเราะ
“ดาวก็ไปเล่าว่าเสี่ยใหญ่โวยวายมากๆ แถมบอกว่าผมแก่ กว่า
จะใหเ้ รียกลุงได้ยงั ไง” เล่าแลว้ กวินทร์ก็นึกขันและหวนคิดถึงอดีต
“แปลกนะครับ ตอนนัน้ ทีผ่ มเจอดาวก็อายุสส่ี บิ แล ้ว ดาวเพิง่ จะสิบแปด
สิบเก้าเอง แต่ เขาดันมาชอบผม แลว้ ยังไม่เสียใจที่ตอ้ งพักเรียนไป
คลอดลูกอีก”
“หึ...คงชอบคนแก่ กว่าและไม่งเ่ี ง่าจริงๆ แหละครับ” ว่าแลว้
ก็ส่ายหน้าไปมา “ตอนนัน้ ผมวัยรุ่นและงีเ่ ง่าเอาเรื่องเองแหละ เทีย่ วเตร่
คั่วผู ้หญิงอีก เขาคงไม่ทนหรอกครับ”
“หือ...” สองเด็กวัยรุ่นส่งเสียงทันทีทไ่ี ด้ยนิ บทสนทนา
“เสี่ย ใหญ่ เ คยเป็ น แฟนเก่ า แม่ เ ราน่ ะ ” กวิน ทร์เ ล่า แล ว้ ท�ำ ท่ า
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ยักไหล่ต่อ “แต่แม่เขาทิ้งเสีย่ ใหญ่มารักกับพ่อ”
“โห...” เสียงลู กๆ ร้องออกมาทันที พลางท�ำท่าปรบมือยินดี
ด้วยกัน เรียกเสียงหัวเราะขันไม่ยากเลยจากผูใ้ หญ่ทงั้ สองคน
“แสดงว่าเสีย่ ใหญ่เจ้าชูน้ ะครับเนี่ย แม่ถงึ มารักกับพ่อผมแทน”
ว่าแล ้วก็ย้ มิ ชอบใจ
“แต่ตอนนี้ฉนั โสดสนิทมาก” คนถูกต่อว่าเรื่องเจ้าชู้รีบออกตัว
เมือ่ เหลือบเห็นสายตาจากเด็กสาวมองมานิ่งๆ “ดูแลไร่ ดูแลม ้า ก็แทบ
ไม่มเี วลาออกไปไหนแล ้ว”
“เออ...พอพูดถึงม ้า กระต่ายบอกว่าเป็ นลมตอนเห็นม ้าคลอดลูก”
กวินทร์พดู ขึ้นด้วยน�ำ้ เสียงกลัว้ ขัน จนบุตรสาวตวัดมือตีตน้ แขนเขาเบาๆ
และท�ำหน้ามุย่ “พ่อจะขอบใจเสีย่ ใหญ่เขาทีด่ ูแลเราตอนเป็ นลม ขอบใจ
นะครับ”
“ไม่เป็ นไรครับ จริงๆ ก็เป็ นจังหวะซิทคอมนะครับ เพราะพอ
พาเขาเดินไปที่โรงเรือนมา้ ถุงน�ำ้ ก็แตกแลว้ ลูกมา้ ก็ตกมาบนกองฟาง
แลว้ ทุกคนก็เฮลั่น แลว้ น�ำ้ เลือดน�ำ้ คร�ำ่ ก็ไหลโชกเลย” คนเล่าอธิบาย
จนเห็นภาพพร้อมท�ำมือท�ำไม ้ ก่อนจะหัวเราะกันได้ทนั ที
“จริงค่ะ หนู ตกใจ” เด็กสาวตอบแล ้วท�ำหน้าตายูย่ ่ี ก่อนจะยกมือ
ปิ ดหน้าเล็กน้อย “นึกแล ้วก็ยงั เห็นภาพเลย”
กวินทร์หวั เราะบุตรสาวเบาๆ พร้อมยกมือกดศีรษะแกไปที ก่อน
หันไปหาหนุ่มใหญ่อกี คน “งัน้ เดีย๋ วผมพาลูกๆ ไปเดินเล่นรอเสีย่ ใหญ่
ก็ได้ครับ”
“อ๋อ...ผมพาไปดูตรงโรงเรือนปลูกสตรอว์เบอร์ร่ดี กี ว่า เผือ่ เด็กๆ
จะเก็บกิน” ผู ้เป็ นเจ้าบ ้านว่าพลางหัวเราะทีส่ องพีน่ อ้ งพยักหน้าหงึกๆ ด้วย
รอยยิ้มกว ้างและดวงตาโตสดใสไม่ต่างกันเลย “พ่อเลี้ยงขับรถตามผม
ไปจอดที่หน้าบา้ นเลยก็ได้ครับ เดีย๋ วผมพาเด็กๆ เดินลงไปนิดเดียว
ก็ถงึ โรงเรือนผลไม้”
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“ขอบใจนะเสีย่ ใหญ่” กวินทร์ตอบรับด้วยรอยยิ้ม พลางหัวเราะขัน
เบาๆ กับลูกๆ ทีต่ าโตชอบใจทันที

สกาวเดือนนั่งมาในรถยนต์กบั บิดาและน้องชายเช่นขาเขา้ มา

ในไร่ทรงกลดของครอบครัวผูถ้ กู เรียกขานว่าเสีย่ ใหญ่ คนทีเ่ ธอนึกถึง
ด้วยความปลื้มใจอย่างประหลาด เหมือนเข ้าไปหลงใหลเป็ นแฟนคลับ
ศิลปิ นสักคนก็วา่ ได้ และตุลยธรก็เป็ นเสีย่ ทีม่ เี ชื้อสายจีนตามบิดาอย่าง
เจ้าสัวทรงภพ แต่สว่ นผสมทีเ่ ธอรูส้ กึ ว่าเขามีเสน่หค์ งได้จากมารดาอย่าง
แม่นายฉัตรสุดาที่เป็ นลูกเสี้ยวไทย-ลาตินอเมริกาที่งดงามนัก ท�ำให ้
บุต รชายทัง้ สามคนดู โ ดดเด่ น ทัง้ ส่ ว นสู ง ใบหน้า คมเข ม้ ล อ้ มด้ว ย
หนวดเคราจางๆ และมาดแสนเท่ทถ่ี อดจากเจ้าสัวมาอีก จนการเรียก
พวกเขาสามคนพีน่ อ้ งว่า ‘เสีย่ ’ ลบภาพตาเฒ่าพุงพลุ ้ยออกจากหัวเธอ
ไปเลยทีเดียว
“ท�ำไมไร่ของบ ้านนี้ช่อื ทรงกลดล่ะคะพ่อ”
“ชือ่ มีตงั้ แต่ร่นุ คุณปู่ของเสีย่ ใหญ่แล ้วนะ และน่าจะมีมาตัง้ แต่ทวด
ด้วย พ่อเกิดไม่ทนั ตอนเขาตัง้ หรอก” ตอบแลว้ เขาก็ขนั เบาๆ ที่ถูก
บุตรสาวค้อน “ก็เหมือนสวนดอกไม ้เราไง...สวนเกษมศานต์”
“อือ...ตัง้ แต่คุณทวดตัง้ ” เด็กสาวเอ่ยเรียบๆ ก่อนหันมองบิดา
“แม่เขาตัง้ ชื่อแบรนด์เสื้อผ ้าเพราะท ้องหนู เหรอ”
“ก็ใช่ เขาบอกชื่อดาว ถา้ ตัง้ ว่าแสงดาวตามชื่อจริงก็ดูโหลดูเชย
แลว้ พวกเราก็เรียนและติดต่ อกับฝรั่งด้วย ใช้ภาษาอังกฤษที่ดึงค�ำ
ในชื่อลูกมาใส่ก็น่าจะโอเค เพราะเป็ นลูกสาว เผือ่ โตขึ้นจะอยากท�ำต่อ
ไม่ทำ� ต่อเขาก็วา่ คงมีหลานมาดูแลต่อเอง” เล่าแล ้วเขาก็ได้แต่ย้ มิ “หรือ
กระทิงอยากท�ำเสื้อผ ้ากับแม่”
“พ่อก็นะ...เอาจริงๆ เวลาพ่อกับแม่บอกว่าถา้ ผมจะมีเพศสภาพ
แบบไหนก็ขอใหบ้ อก ผมดีใจนะ...แต่ใหผ้ มเรียนชายล ้วน อยู่ประจ�ำ
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เห็นเพือ่ นเป็ นเกย์บา้ งอะไรบา้ งก็ไม่รู้สกึ อยากเป็ นนะครับ และเห็นใจ
บางคนทีค่ รอบครัวไม่เปิ ดรับ รูส้ กึ อึดอัดแทน”
“อือ...อึดอัดจริงๆ สมัยก่อนไม่ค่อยมี และก็ไม่มคี ำ� จ�ำกัดความ
เรื่อ งเพศอื่น เยอะแบบสมัย นี้ ด ว้ ย แต่ ก็รู้สึก ว่า เพื่อ นที่เ ป็ น แบบนัน้
จะช่วยงานกีฬาได้ดี เช่นเวลาออกแบบท่าเชียร์ เสื้อผา้ ลีดเดอร์อะไร
แบบนี้ เหมือนคนกลุม่ นี้เขามีพรสวรรค์เรือ่ งสวยๆ งามๆ นะ” คนแก่กว่า
ถอนหายใจขณะเล่า โดยลูกๆ ก็พยักหน้ารับค�ำตาม “สมัยนี้คนถึงเป็ น
โรคซึมเศร้าเยอะขึ้น ทัง้ การแข่งขันในสังคม และในครอบครัวด้วย
แต่ก่อนก็คงมี แต่มนั ไม่มโี ซเชียลให ้เห็นแบบนี้”
“สมัยก่อนคนฆ่าตัวตายเยอะไหมคะ” สกาวเดือนสงสัยจึงถาม
บิดาด้วยสีหน้าจริงจัง
“ไม่เยอะนะ แต่หนังสือพิมพ์ไทยก็ชอบเอาข่าวคนตายขึ้นหน้าหนึ่ง
มานานแลว้ อุบตั ิเหตุบา้ ง คนดังตายบา้ ง ท�ำนองนี้แหละ ไม่มอี ะไร
เปลี่ย น” เล่า แล ว้ เขาก็ ย กั ไหล่ ระหว่า งมองดู ท า้ ยรถยนต์ค นั ใหญ่
แบรนด์หรูของเจ้าบ ้านทีข่ บั น�ำอยู่
“พ่อคิดดูแล ้วก็แปลกใจทีเ่ สีย่ ใหญ่ไม่มแี ฟน”
“เขาคาใจเรื่องแม่ไหมอะพ่อ” บุตรชายถามอย่างสงสัย
“ไม่นะ จริงๆ เขาก็คั่วสาวมาเยอะ แต่หลายปี แล ้วทีไ่ ม่ออกไป
จากไร่เลย”
“งานเยอะไหมคะ ขนาดวันทีแ่ ม่พามา เขาก็วุน่ ตัง้ แต่เช้ามืดทีไ่ ร่
เข ้ามากินข ้าวก็ออกไปดูม ้าอีก”
“ก็น่าจะจริงแบบกระต่ายว่า” คนเป็ นบิดาเห็นด้วยกับบุตรสาว
“กระทิงเจ้าชู้ได้ แต่ตอ้ งไม่ไปหลอกใคร โอเคไหม”
“แหม...ผมเพิ่งสิบหา้ น่ ะพ่อ” ว่าแลว้ เด็กหนุ่ มก็ส่ายหน้ายิ้มขัน
จนคนเป็ นพีส่ าวหัวเราะตาม
รถยนต์สดี ำ� คันโก้ของหนุ่มใหญ่เจ้าบ ้านด้านหน้าเลี้ยวเข ้าไปจอด
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ยังโรงรถที่สร้างอย่ างมั่นคงอยู่ ดา้ นขา้ งของตัวบา้ นหลังงามใหญ่ โต
สมฐานะ โดยที่รถยนต์ของกวินทร์ก็ชะลอจอดที่ลานด้านหน้าที่ใต้
ร่ มไม้ใหญ่ ก่ อนเธอจะเห็นตุลยธรเดินกลับมาหา ขายาวๆ ของเขา
ก้าวมาเปิ ดประตูใหเ้ ธอทันที จนได้แต่กะพริบตาถีม่ องเขานิ่งๆ แต่เธอ
ก็กา้ วลงไปยืนและยกยิ้มให้อกี ฝ่ าย
“ขอบคุณค่ะ”
“อือ”
กวินทร์มองด้วยรอยยิ้มอ่อนบาง ไม่ได้คิดสิ่งใดเพราะรู้จกั กับ
ครอบครัวนี้มานาน ทุกคนเป็ นสุภาพบุรษุ และตรงไปตรงมา แต่กท็ ำ� ธุรกิจ
เป็ น แต่ สายตาบุตรชายที่มองแปลกๆ ท�ำใหเ้ ขาต้องมองท่าทางของ
บุ ต รสาวอี ก ครัง้ จนพบว่ า เด็ ก สาวมีอ าการประหม่ า และเก้อ เขิน
คนตัวสูงใหญ่ทเ่ี ดินน�ำหน้า
“ลูกสาวกูชอบเพือ่ นแม่เหรอวะ” คนเป็ นพ่อพึมพ�ำเบาๆ ก่อนจะ
ล็อกรถใหเ้ รียบร้อยและเดินไปกอดคอบุตรชายที่เดินรัง้ ทา้ ยรออยู่
เพือ่ ตามเจ้าบ ้านเข ้าสู่ดา้ นใน

“บ่าได้ป๊ะกั๋นเมินเลยเน้อเจ้า ป้ อเลี้ยงกวินทร์”

เสียงทักทายตามแบบฉบับสาวเหนือดังมาจากร่ างอวบอิ่มแต่
ไม่ อ วบอ้ว นของแขไข ผู เ้ ป็ น แม่ บ า้ นเก่ า แก่ ข องครอบครัว ตุล ยธร
คนถูกทักและเจ้าบ ้านได้แต่ย้มิ รับ ก่อนจะหันไปชมลูกสาวคนโตทีห่ ล่อน
มองด้วยความเอ็นดูวา่ สวย
“ลูกสาวคนเก๊างามขนาดเจ้า”
“แหม...” กวินทร์หวั เราะร่ วนชอบใจ คุยกับแขไขอย่างถูกคอ
และคิดถึงกัน
“รูเ้ รื่องไหม” เสียงหา้ วๆ จากหนุ่มใหญ่เจ้าบา้ นทักถามขึ้นทันที
ทีเ่ ขาหันไปเห็นร่างเพรียวบางของเด็กสาวยืนกะพริบตาปริบๆ ยิ้มอ่อนบาง
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มองบิดาคุยกับแม่บ ้านใหญ่
“ฟังรู เ้ รื่องอยู่ บา้ ง แต่ พูดไม่ได้ค่ะ” เธอตอบตามตรง พลาง
ยิ้มแห ้งๆ
“อือ...สาวหัวสมัยใหม่แหละนะ ไปเรียนที่กรุงเทพฯ มานาน
สงสัยจะติดนิสยั คนเมืองรักสบายมาเยอะ” เขาท�ำเป็ นตัดพอ้ เล็กน้อย
และยักไหล่เสียหน่อย พอเหลือบมองสกาวเดือนก็พบดวงตาสีนลิ กลมโต
มองมาหาตาแป๋ ว “ฉันก็พดู ความจริง”
“แลว้ แซะหนู เรื่องรักสบายเพราะไปอยู่กรุงเทพฯ กับเรื่องพูด
ค�ำเมืองไม่ได้น่ีมนั เกี่ยวกันตรงไหนเหรอคะ” เด็กสาวถามกลับอย่าง
จริงจัง
“เอ่อ...” คนที่ปากไวกว่าความคิดอึ้งไปนิดที่ถูกเธอสวนกลับ
ทันควัน
“คุณตุลย์ละ่ คะ พูดค�ำเมืองได้ไหม หนู ก็ไม่เห็นคุณพูดกับใคร
เลย” เธอถามออกไปตรงๆ อย่างสงสัย เพราะก็ไม่ได้ยนิ เขาพูดกับใคร
เลย จนเห็นเขานิ่งไปนิด ท�ำให ้เธอท�ำท่ายกยิ้มมุมปากข ้างหนึ่ง “ตัวเอง
ก็พดู ไม่ได้ ท�ำมาว่าคนอืน่ ”
“เอ๊ะ! เป็ นเด็กมาว่าผู้ใหญ่ได้ไงกัน” เขาท�ำขึ้นเสียงเอ็ดเล็กน้อย
พลางตวัดสายตามองดุๆ แต่กเ็ จออีกฝ่ ายท�ำหน้ามุย่ ปากยู่ ช้อนตามอง
มาหา “ยังจะค้อนอีก”
“แล ้วท�ำไมผูใ้ หญ่ตอ้ งมาว่าเด็กก่อนด้วย คุณแซะหนู ก่อน คิดว่า
โตกว่าแล ้วไงอะ นิสยั ไม่ดเี ลย แก่กว่าแล ้วจะถูกทุกเรื่องเหรอ เฮอะ!”
เธอว่าด้วยน�ำ้ เสียงไม่พอใจ พร้อมส่งสายตาค้อนอีกที ก่ อนจะเดิน
ขมวดคิ้วไปหาบิดา ด้วยรูส้ กึ หงุดหงิดกับหนุ่มใหญ่ทต่ี นเองมองว่าเท่และ
ปลื้มมาสักพัก จนเขามาพูดจาแบบนัน้ ก็ทำ� ให ้เธอไม่ชอบใจพอตัวทีเดียว
“พ่อคะ เรากลับบ ้านไปกินข ้าวกับแม่ดกี ว่าไหม เดีย๋ วแม่กง็ อนอีก”
เธอเอ่ยพร้อมยกมือกอดแขนล�ำ่ ของบิดาไวต้ ามประสาลูกสาวช่างอ้อน
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หากตวัดสายตาค้อนหนุ่ มใหญ่อกี คนเสียทีและเงยหน้าสบตากับบิดา
ทีม่ สี หี น้าแปลกใจ
“อ้าว...มีอะไรคะ” กวินทร์อทุ านและเอ่ยถามบุตรสาวคนโตอย่าง
งุนงง แต่กไ็ ม่ทนั ได้รบั ค�ำตอบ แขไขก็รบี ถามอย่างเอาใจเด็กสาว
“คุณหนู ...อยากกิน๋ อะหยังก่อเจ้า” แขไขรีบเอ่ยถามว่าเด็กสาว
ต้องการเมนู ใดทันที ด้วยตนเองก็เหงาหงอยมาสักพัก เนื่องจากสมาชิก
ครอบครัวนี้ทำ� งานกันหนักหลายเดือนแล ้ว ยิ่งสองเสีย่ หนุ่ มคนน้องๆ
ของบา้ นเริ่มไปติดสาวก็หายหน้าไป เสี่ยใหญ่ก็ทำ� งานหนักจนไม่ค่อย
เข ้ามาในบ ้าน
“เอ่อ...ไม่ได้อยากกินอะไรพิเศษค่ะ แค่หว่ งแม่นดิ หน่อย” ตอบแล ้ว
ก็มองคุณแม่บ ้านตาปริบๆ
“น้าแขเตรียมจัดส�ำรับด้วยแล ้วกัน อีกสักครึ่งชั่วโมงฉันกลับมา”
เสียงหา้ วของเจ้าบ ้านทีเ่ หลืออยู่คนเดียวสั่งเฉียบขาด โดยมีแขไขรับค�ำ
เสียงหวานตามฉบับสาวเหนือ “เดีย๋ วฉันพาเด็กๆ ไปดู โรงเรือนปลูก
สตรอว์เบอร์ร่กี ่อน”
“ขอหื้อม่วนๆ เน้อ”
เด็กสาวได้แต่ ย้ ิมในหน้าให้กบั แขไขและบิดาที่กม้ มายิ้มแป้ น
ใหเ้ ธอ ก่ อนจะหันไปพยักหน้ากับน้องชายที่ดูร่าเริงมากที่จะได้ไปดู
โรงเรือนปลูกสตรอว์เบอร์ร่ี จนเดินน�ำหน้าเธอเพือ่ ตามหลังร่างสูงใหญ่
ของเจ้าบ ้านไปติดๆ ระหว่างทีเ่ ธอก็นึกหงุดหงิดใจกับเรื่องเมือ่ ครู่
ท�ำไมคนที่แม่บอกว่าไปร�ำ่ เรียนต่อถึงเมืองนอกเมืองนาต้องมา
พูดกระทบเรือ่ งเด็กเรือ่ งผูใ้ หญ่ ไม่เห็นเหมือนพ่อเลยทีใ่ ห ้ลูกๆ พูดอะไร
ก็ได้ แค่ไม่มคี ำ� หยาบและอยู่ในฐานทีเ่ คารพกันและกัน เธอเริ่มไม่ปลื้ม
เสีย่ ใหญ่แล ้วละ...

โรงเรือนปลูกสตรอว์เบอร์รค่ี อื โครงเหล็กอย่างดีขงึ ผ ้าใบพลาสติก
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สีขาว และหลังคาของโรงเรือนก็สลับกับพลาสติกใสขุน่ ๆ เพือ่ ให ้แสงแดด
ด้านนอกส่องลงมาบ ้าง แต่กไ็ ม่ทำ� ให้รอ้ นมากไปนัก โรงเรือนทัง้ ห ้าหลัง
มีร่องน�ำ้ กัน้ ไว ้ คงมีการดึงน�ำ้ ที่ขุดร่ องน�ำ้ มาใช้ภายในไร่ สวนของที่น่ี
อย่างเป็ นระบบ ด้านในโรงเรือนทีเ่ ธอกับน้องชายเขา้ มาก็มแี ปลงปลูก
สตรอว์เบอร์ร่ีทอดยาวเป็ นแถวจนพวกเธอได้แต่ ยืนอ้าปากหวอกัน
เกือ บนาที ด้ว ยเธอก็ไ ม่ค าดคิด ว่า จะใหญ่ โ ตโอ่ อ่ า ทีเ ดีย ว เพราะมี
เครือ่ งท�ำละอองน�ำ้ และไอเย็นจนภายในโรงเรือนทีส่ ร้างเป็ นเรือนเพาะช�ำ
ขนาดใหญ่เย็นฉ�ำ่ ทีเดียว
“เสี่ยใหญ่รวยมากนะครับ มีโรงเรือนสตรอว์เบอร์ร่ีตงั้ หา้ หลัง
มีไร่ชาเป็ นพันไร่ มีฟาร์มมา้ มีสวนผัก มีรีสอร์ตอีก เนี่ยมหาเศรษฐี
ของแท ้เลย” เด็กหนุ่มเอ่ยออกมาอย่างนึกชืน่ ชม ท�ำให ้หนุ่มใหญ่หวั เราะ
และยกมือตบไหล่เขาเบาๆ
“หึ...ท�ำเหมือนตัวเองจนนะกระทิง กิจการครอบครัวที่ตกทอด
กันมาก็ตอ้ งดู แลไว ้ เกิดมามีแลว้ ก็ตอ้ งรักษาให้ได้ด้วย ไม่งนั้ ก็เสีย
ชาติเกิด หลายคนก็บอกไงว่า คนเราพื้นฐานต่างกัน ฉันก็ตอ้ งพยายาม
รักษาพื้นฐานชีวติ ไว้ให้มั่นคง” เขาบอกยิ้มๆ พลางพยักหน้าใหค้ นงาน
ส่งสัญญาณไปที่ตะกร้าใหน้ ำ� ตะกร้ามาใหเ้ งียบๆ ก่ อนส่งใหน้ อ้ งชาย
และพีส่ าวทีเ่ ดินทิ้งห่างพวกเขาเสียหลายก้าวจนต้องยืน่ แขนไปให ้
“ขอบคุณค่ะ” สกาวเดือนตอบรับเรียบๆ โดยไม่มองหน้าหนุ่มใหญ่
นึ ก เคื อ งใจตัง้ แต่ เ มื่อ ครู่ จึง ได้แ ต่ ก อดตะกร้า หวายสานใบเล็กไว้
ในอ้อ มแขนข า้ งหนึ่ ง และก้า วตามไปเงีย บๆ ขณะที่น อ้ งชายเด็ ด
ลูกสตรอว์เบอร์ร่ใี ส่ตะกร้าอย่างมีความสุขระหว่างทีต่ ลุ ยธรเล่าเรื่องราว
ต่างๆ ให้ฟงั
“ดินทีใ่ ช้ปลูกสตรอว์เบอร์รค่ี วรเป็ นดินร่วนปนทรายนะ และก็ต ้อง
มีความเป็ นกรดเล็กน้อย อีกอย่างต้องมีแสงสว่างส่องถึงแปลงปลูกด้วย
แต่ก็ตอ้ งไม่มากจนร้อนแรง และอากาศเย็นๆ จะท�ำใหส้ ตรอว์เบอร์ร่ี
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ออกดอกออกผลได้ดมี ากๆ เราเลยติดเครือ่ งไอเย็นช่วย...เพราะเดีย๋ วนี้
เชียงใหม่ก็ใช่จะเป็ นเมืองหนาวนัก” หนุ่ มใหญ่เล่าและยกยิ้มมุมปาก
พลางเหลือบมองร่างเพรียวบางด้านหลังทีเ่ ดินตามมาเงียบๆ ระหว่างนัน้
เด็กหนุ่มทีอ่ ยู่ใกล ้ๆ ก็เด็ดผลสตรอว์เบอร์ร่ตี ามทีเ่ ขาแนะน�ำ “ผลทีค่ วร
เด็ดกินสดๆ ก็ตอ้ งสีแดงแหละนะ แต่ถา้ เด็ดเพือ่ รอส่งขายก็จะสีแดง
ไม่สดมาก เผือ่ เวลารอสุกเล็กน้อยด้วย”
“อ๋อ...แล ้วไม่เปิ ดไร่จะขายทันไหมครับ” สุทธินนั ท์เอ่ยถามอย่าง
สงสัย เพราะไร่แห่งนี้ปิดตัวรักสงบไม่เหมือนไร่สวนอื่นๆ ในจังหวัด
ที่จะเปิ ดไร่ตอ้ นรับนักท่องเที่ยวเขา้ ไปเยี่ยมชมและซื้อสินค้าหารายได้
เสริมอีกทาง
“ก็ทนั นะ เราจะส่งไปที่หอ้ งครัว และแปรรู ปท�ำแยมกับน�ำ้ ขาย
ทีร่ สี อร์ต และส่งตามร้านประจ�ำทีร่ บั ด้วย” หนุ่มใหญ่เล่า
“เรื่องในไร่ มีแต่ คุณตุลย์ดูแลเหรอคะ” สกาวเดือนนึกสงสัย
จึงถามขึ้น เพราะไม่เห็นน้องชายอีกสองคนของเขาเขา้ มาที่สำ� นักงาน
หรือเดินเตร่ทไ่ี ร่ทส่ี วนเลย
“อือ...ตฤณกับเตจะดูเรื่องบริหาร การเงิน กับประสานงานเรื่อง
วัตถุดบิ จากไร่ไปทีร่ สี อร์ต” เขาตอบตามจริง ก่อนจะมองดูคนตัวเล็ก
กว่ามากทีห่ นั ไปก้มดูดอกสตรอว์เบอร์ร่ใี กล ้ๆ พร้อมยกโทรศัพท์มอื ถือ
ถ่ายภาพไปเงียบๆ จนเธอพอใจก็หนั มามองแลว้ เลิกคิ้วให ้ “ไม่เก็บ
สตรอว์เบอร์ร่รี ”ึ
“ไม่อะค่ ะ เดีย๋ วมีคนแขวะว่ามาเด็ดไปกินฟรีๆ” เธอว่าแลว้
ยิ้มอ่อนบาง จนน้องชายทีก่ ำ� ลังเด็ดสตรอว์เบอร์ร่หี ยุดกึก
“อือ...” สุทธินนั ท์หวั เราะแหง้ ๆ และเด็ดก้านผลสตรอว์เบอร์ร่ี
ที่กำ� ลังจะหักใหห้ ลุดออกมาเสียพลางใส่ตะกร้าเงียบๆ และยืนกอด
ตะกร้าไว้โดยไม่ขยับไปเก็บเพิม่ อีก
“ใครเขาจะมาแขวะ ก็ ม ากับ ฉัน ” คนพามาเอ็ด เสีย งเข ม้ ขึ้น
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พร้อมขมวดคิ้วแน่นหรีต่ ามองเด็กสาวทีท่ ำ� ปากยืน่ เล็กน้อยแล ้วเสสายตา
มองทางอืน่
“คนพามานี่แหละตัวแขวะเลย” เธอพึมพ�ำเบาๆ คนเดียวแลว้
เดินแยกไปอีกทางเมือ่ มีช่องว่างของแปลงปลูกสตรอว์เบอร์ร่ี พร้อมมือ
ทีห่ ยิบโทรศัพท์มอื ถือออกมาเก็บภาพตามชอบใจเรื่อยๆ
เจ้าบา้ นมองตามร่างเพรียวบางของเด็กสาวไปตามทางเดินของ
แปลงปลูก ก่อนจะหันไปบอกใหเ้ ด็กหนุ่มตามสบาย เดินดูเบือ่ เมือ่ ไร
ก็บอกกัน ส่วนเขาจะแยกไปหาคนเป็ นพีส่ าวของเจ้าตัว ซึง่ ก็กา้ วไม่เท่าไร
ก็ตามทัน เงาร่างสูงของเขาไปทาบทับจนเธอหันมามองและก้าวถอยหลัง
ไปนิด
“มีตรงไหนทีห่ นู ห ้ามเดินไหมคะ”
“ไม่มี แค่เดินมาดูวา่ เธอถ่ายรูปอะไร”
“หนอน...ตัวเล็กๆ สองตัวเดินสวนกันบนก้านที่มีดอกเล็กๆ
น่ารักดี” ตอบแล ้วก็อวดภาพทีต่ นเองถ่ายไว้ไปให ้เขามองหน้าจอ จนเห็น
เขากะพริบตาถีแ่ ละส่ายหน้ายิ้มขัน ก่อนจะพยักหน้ารับเข ้าใจ “ไม่ได้ใช้
ยาฆ่าแมลงเหรอคะ”
“ไม่ เราใช้ป๋ ุยอินทรีย ์ และพวกน�ำ้ ยาหมักจากผักผลไมแ้ ละ
เศษอาหาร” เขาเล่าระหว่างเดินเอามือไพล่หลังตามคนตัวเล็กกว่าทีน่ ำ� อยู่
ก้าวหนึ่ง “เวลาเก็บเตรียมไปส่งรีสอร์ตหรือเตรียมแปรรูปก็งา่ ยหน่อย
ล ้างน�ำ้ เปล่าเอาเศษดินทรายและใบหญ้าออก ไม่ต ้องกลัวสารเคมีตกค้าง”
“ดีจงั ” เธอชมเชย “กินข ้าวเย็นกี่โมงอะคะ หนู หวิ แล ้วอะ”
คนฟังค�ำถามนิ่งไปทันที ก่ อนจะหัวเราะร่ วนที่เด็กสาวหันมา
ท�ำหน้ามุ่ยและยู่ปากเล็กน้อยอย่างขัดเขิน แต่เขาก็ได้ยนิ เสียงน�ำ้ ย่อย
ในท ้องดังออกมาเล็กน้อย จนเธอส่ายหน้าหลับตาปี ๋แก้เก้อ
“ไปเลยก็ได้ กว่าจะเดินถึงตัวบา้ น” เขาว่าขันๆ และส่งเสียงไป
หาเด็กหนุ่ ม “กระทิง! กลับกันเถอะ จะได้ไปกินมื้อเย็น พี่สาวนาย
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ท ้องร้องแล ้ว”
“ได้ครับ พีก่ ระต่ายไม่ยอมกินข ้าวเทีย่ งอะ” ว่าไม่จริงจังและเดิน
หันหลังกลับไปยังทางเขา้ เหลือบมองพีส่ าวกับหนุ่ มใหญ่ท่เี ดินน�ำอยู่
อีกทางของแปลงปลูกสตรอว์เบอร์ร่ี
“อ้าว เดีย๋ วก็ปวดท ้อง” ตุลยธรหันไปเอ็ดคนตัวเล็กเบาๆ
“อาหารทีพ่ อ่ พาไปกินไม่อร่อยเลย ร้านทีเ่ ปิ ดใหม่ใกล ้มหาวิทยาลัย
อะค่ ะ พ่อบอกคนน้อยจะได้ไม่เสียเวลา แต่ มนั ไม่อร่ อยจริงๆ อะ”
เธอเล่าพลางท�ำปากเบ ้ “เหมือนเขาเก็บเนื้อสัตว์ไว ้นานจนเหม็นแล ้ว”
“เออ...พ่อเลี้ยงกวินทร์ก็กินง่ายเกินไปนะบางที” หนุ่ มใหญ่ว่า
ไปถึงอีกคน
“คุณกับพ่อห่างกันกี่รุ่นคะตอนเรียน”
“หลายรุ่นเลย พ่อเธอแก่กว่าฉันตัง้ กีส่ บิ ปี ” เขาว่าตาโตแล ้วหัวเราะ
ปิ ดท ้าย
“แหม...แต่พ่อก็ยงั แข็งแรงแล ้วก็ดูไม่แก่ดว้ ย ดูวยั ใกล ้คุณตุลย์
ด้วยซ�ำ้ ” เธอว่าแล ้วหัวเราะในล�ำคอจนโดนเขาตวัดสายตามองมา และ
ได้แต่หวั เราะคิกคัก
“เดีย๋ วฉันจะให ้น้าแขปรุงรสอาหารใหม่สำ� หรับเธอ หึ”
“คนแก่ชอบแกลง้ เด็กรึ” เธอว่าแลว้ ส่ายหน้าท�ำปากยื่น แลว้ ก็
ท�ำ หน้า ตายู่ ย่ีใ ส่ เ ขาก่ อ นจะรีบ เดิน ไปควงแขนน้อ งชายเดิน น�ำ ไปยัง
ทางเดินกลับคฤหาสน์หลังงามของเขาอย่างสดใสขึ้น ไม่ได้เหลียวไปมอง
หนุ่มใหญ่อกี

ตุลยธรได้แต่สา่ ยหน้ามองดูรา่ งเพรียวบางกับน้องชายทีส่ นิทสนม

กันดี แล ้วเขาก็ยกยิ้มเอ็นดูความร่าเริงสดใสตามวัยของเธอ แสงดาว
กับสามีเลี้ยงดู และอบรมลูกทัง้ สองคนมาอย่างดี เขายังไม่เห็นวี่แวว
อาการเหวีย่ งวีน เอาแต่ใจ หรือก้าวร้าวจากคุณหนู ทงั้ สองสักนิด แม ้
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เด็กๆ จะเกิดมาในครอบครัวที่รำ� ่ รวยและมีอำ� นาจวาสนา พ่อเลี้ยง
กวินทร์ก็มหี น้าตาในจังหวัดไม่แพท้ างแสงดาว แต่พวกเขาก็ปลูกฝัง
ความอ่อนน้อมและน่ารักสมวัยให ้ลูกๆ ได้อย่างดีทเี ดียว แตกต่างจาก
ลูกหลานคนรวยบางบ ้านทีเ่ อาแต่ใจตนเองและไม่เห็นหัวใครเลยแม ้เขา
จะอายุมากกว่าเพียงใด นับว่าเด็กสองคนทีเ่ ขาเพิง่ ได้รจู้ กั มีดอี ยูม่ ากกว่า
ฐานะ
น่าสนใจ...ยิง่ สกาวเดือนยิง่ น่าสนใจมาก...

36 ตุลยธรอ้อนรัก

2
สกาวเดือนนัง่ ขัดสมาธิโดยมีหมอนอิงใบโตรูปหัวแมววางบนตัก

ส�ำ หรับ เท า้ ข อ้ ศอก เด็ ก สาวก�ำ ลัง อ่ า นการ์ตู น เรื่ อ งโปรดที่อ ปั เดต
บนโปรแกรมยอดนิยมผ่านหน้าจอโทรศัพท์มอื ถืออยู่กลางเตียงนอน
ขนาดหา้ ฟุตที่ตงั้ ชิดผนังหอ้ งด้านหนึ่ง โดยมีหน้าต่างบุกระจกอยู่ทาง
ปลายเตียง ซึง่ รูดม่านปิ ดไว ้แล ้วยามค�ำ่ คืน แม้พ้นื ทีข่ องบิดาจะกว ้างขวาง
แต่ก็มคี นงานผูช้ ายหลายคนเดินเขา้ ออกหาบิดาบ่อยๆ ถา้ เงยหน้ามา
อาจจะเห็นภาพภายในห ้องทีเ่ ปิ ดไฟก็ได้ ด้วยตอนนี้ข ้างนอกมืดมิดแล ้ว
เสียงเคาะประตูดงั ขึ้นพร้อมเสียงมารดา เธอลุกไปปลดล็อกกลอน
เปิ ดประตูให ้มารดา และรับแก้วนมมาถือไว ้ จากนัน้ ก็กลับมานั่งทีเ่ ตียง
ตามเดิม โดยมีมารดาเดินตามมานั่งทีข่ ้างเตียงเป็ นปกติ
“น้องบอกว่ากระต่ายงอนเสีย่ ใหญ่” แสงดาวทักถามด้วยรอยยิ้ม
อ่อนบางประดับใบหน้านวลขาวใสทีอ่ ่อนเยาว์กว่าวัยใกล้สส่ี บิ
“กระทิงขี้ฟ้องนะ ปากยืน่ ปากยาวนัก” เด็กสาวตวัดเสียงว่าน้องชาย
จึงถูกปลายมือมารดาตีตน้ แขนเบาๆ เธอจึงตวัดค้อนใส่ “แม่อะ...”
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“ท�ำไมต้องไปว่าน้อง!”
“ขอโทษค่ะ” ว่าแล ้วเธอก็ทำ� หน้าสลด
“เฮ้อ...แล ้วไปงอนอะไรเสีย่ ใหญ่เขา เพิง่ จะเจอกันไม่นานไปงอน
อะไรเขา หือ...” คนเป็ นแม่เอ่ยเสียงอ่อนโยนและส่ายหน้าไปมามองดู
บุตรสาวดืม่ นมจนหมดแก้วใบเตี้ย
“เขาแขวะหนู ก่อน เรื่องพูดค�ำเมืองไม่ได้ แล ้วก็ว่าแบบนี้แหละ
สาวเมืองกรุง ไปอยู่กรุงเทพฯ จนเคยตัว หนู เลยถามว่าเขาพูดได้เหรอ
พอบอกไม่ได้หนู เลยบอกว่าตัวเองยังพูดไม่ได้แลว้ มาว่าคนอื่น เขา
ก็บอกเป็ นเด็กมาว่าผูใ้ หญ่ได้ยงั ไง...หนู กเ็ ลยบอกพ่อว่าอยากกลับบ ้าน...”
เล่าแล ้วเธอก็สา่ ยหน้าระอาใจ “ไหนแม่บอกเขาไปเรียนเมืองนอก ไม่เห็น
แฟร์เลยนะ ชอบอ้างว่าเป็ นผูใ้ หญ่กว่า”
แสงดาวถอนหายใจแล ้วส่ายหน้าขบขัน หล่อนนึกรูแ้ ล ้วว่าตุลยธร
ก�ำลังคิดจะท�ำอะไร การต่อปากต่อค�ำกับบุตรสาวหล่อนส�ำหรับคนแบบ
เสีย่ ใหญ่ไม่ได้มเี จตนาแบบผู้ใหญ่ธรรมดาแน่นอน
“กระต่ายก็อย่าไปต่อค�ำเสี่ยใหญ่เขามากนัก ค่อยๆ คุยกับเขา
แล ว้ กัน เวลาเจอ เขาเป็ น คนชอบพูด จากวนประสาทแบบนี้ ม านาน
แล ้วแหละ”
“แม่ถงึ เลิกกับเขาใช่ไหมตอนสาวๆ อะ พ่อบอกว่าตอนวัยรุ่น
แม่ไม่ทนเขาเพราะเจ้าชูด้ ้วย” คนเป็ นลูกสาวบอกแล ้วส่ายหน้าไปมาพลาง
ยกมุมปากยิ้มหยัน “หนู วา่ เขาขี้เก๊กมากด้วยแหละ”
“เรานี่กช็ อบแขวะคนอืน่ เขาเหมือนกันแหละ” ว่าลูกแล ้วคนเป็ นแม่
ก็ได้แต่ส่ายหน้า
“แม่...”
“เรื่องพูดจากวนประสาทนี่ก็มสี ่วน และตอนนัน้ เขาก็เจ้าชูแ้ บบ
เด็กหนุ่มผู ้ร�ำ่ รวยด้วย” เล่าแล ้วหล่อนก็ยกมุมปากยิ้ม “แบบ...กูรูปหล่อ
บ ้านรวย เป็ นแฟนดาวมหา’ลัย ไรงี้”
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“ขี้อวดนี่เอง” เด็กสาวว่าแล ้วส่ายหน้า จนเห็นมารดาหัวเราะขัน
“ท�ำไมแม่ชอบคนแก่มากกว่ามากๆ แบบพ่อล่ะ”
“เอ้า...พ่อเขาก็หล่อไหม และก็รวยไม่แพเ้ สี่ยใหญ่” บอกเรื่อง
ความหล่อเหลาที่กวินทร์ก็ไม่ได้แพ้ใคร แลว้ ก็กระซิบในตอนทา้ ยจน
บุตรสาวหัวเราะคิกคักตาม “แม่กไ็ ม่ได้ล�ำบากล�ำบนมานีน่ า แม่กไ็ ม่จำ� เป็ น
ต้องเลือกคบผู ช้ ายที่ดอ้ ยกว่า หรือต้องไปกัดก้อนเกลือกินด้วยกัน
แบบนัน้ มันคงมีแต่นยิ ายอะ แล ้วพ่อเขาก็เป็ นคนน่ารักด้วย ไม่ใช่คนรวย
ที่เห็นแก่ตวั หรือมองผูห้ ญิงเป็ นของเล่น ไม่มอี ะไรเสียหายที่จะคบหา
ในฐานะคนรัก เอาจริงตอนนัน้ พ่อเขาก็เขา้ มาตอนแม่ตดั สินใจจะเลิก
กับเสีย่ ใหญ่ พอรูว้ า่ พ่อเขาจะจีบจนพยายามดึงตัวแม่ไปใกล ้ๆ หลายงาน
ทีจ่ ดั เพราะอยากคบหาด้วย และพ่อก็ถามว่ารังเกียจคนแก่ไหม แม่เลย
คิดว่าพ่อจริงใจด้วยมากกว่าเสี่ยใหญ่ในตอนนัน้ ก็เลยไปบอกเลิกให ้
ถูกต้อง แล ้วมาท�ำความรูจ้ กั พ่อ และก็คบกับพ่อจนท ้องลูก”
“แม่ได้กบั พ่อเลยเหรอ” คนเป็ นลูกสาวถึงกับตาโตและถามออกไป
ก่อนจะรีบหุบปากเมือ่ ถูกมือเรียวของมารดาตีตน้ แขนเบาๆ อีกรอบ
“ฉันก็ไม่ได้ไวไฟขนาดนัน้ ก็คยุ กันคบกันสักพัก” แสงดาวเล่าแล ้ว
ก็รู้สกึ ขัดเขินเอง “ก็สองสามเดือนแหละ แล ้วก็ท ้อง ตอนนัน้ ใกล ้จะจบ
แล ้วด้วย แต่กท็ ้องโตก่อน เลยพักเรียนไปคลอดแล ้วกลับไปเรียนต่อ”
“แหม...ก็ไวไฟแหละ เป็ นสาวหัวสมัยใหม่” คนเป็ นลูกเอ่ยแซว
จนหัวเราะสนุกสนานทัง้ แม่ทงั้ ลูก
“กระต่าย...จะชอบผูช้ ายอายุเท่าไรก็ได้ แต่ตอ้ งแน่ใจว่าเขามีใจ
ใหเ้ ราด้วย เพราะถา้ เราเข ้าไปหาเขาก่อน หรือเราเปิ ดใจเปิ ดทางใหเ้ ขา
ก่อน แล ้วเขาไม่ได้ชอบหรือรักเราตอบจริงๆ เขาแค่อยากดอมดมเรา
เล่นๆ เราจะเหมือนสาวไวไฟในสายตาเขาและคนอืน่ ทันที” คนเป็ นแม่
บอกยิ้มๆ และส่ายหน้าถอนหายใจในตอนท ้าย หล่อนนึกรูว้ า่ เพือ่ นชาย
คนสนิท อดีตคนรักทีค่ บหากันคงก�ำลังอยากสานสัมพันธ์กบั บุตรสาว
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ของตัวเอง เพราะสกาวเดือนมีเสน่ หอ์ ย่างที่เพศเดียวกันยังชอบมอง
แล ้วบุรุษหนุ่มอายุจะเข ้าหลักสีอ่ ย่างเสีย่ ใหญ่จะไม่ชอบได้อย่างไร
“แม่ก็พูดเหมือนหนู จะเป็ นแบบนัน้ เลยนะ” คนฟังค�ำมารดา
หัวเราะขัน “ถึงหนู จะชอบแต่งตัวเปรี้ยวๆ หน่อย ก็ไม่ได้ชอบแต่งโป๊ ๆ
ไปอวดใครนะ”
“แม่รูน้ ่ ะ...ลู กสาวแม่สวยและน่ ารัก แต่ ยงั ไงผู ห้ ญิงก็ถูกมอง
เสียๆ หายๆ มากกว่าผูช้ ายอยู่ดนี ะในสังคมไทยน่ ะ และไม่ว่าสังคม
ชาติไหน ถ ้าถูกนินทาเรือ่ งอย่างว่าเวลาไปคบหากันก็เป็ นผู ้หญิงทีเ่ สียหาย
มากกว่าพวกผู ้ชายอยู่ด”ี หล่อนบอกยิ้มๆ ยามนึกถึงเรื่องตนเอง “ตอน
แม่ท ้องก่อนแต่งแล ้วต้องพักการเรียน มีแต่คำ� นินทา จนย่าเขาด่าแทน
ไปตัง้ เยอะ ถึงตอนแรกๆ ย่าเขาก็ไม่ค่อยพอใจสะใภ้หวั สมัยใหม่แบบแม่
เท่าไร แต่พ่อก็เทกแคร์ดูแลไม่ห่าง แม่ถงึ ผ่านมาได้ และตากับยาย
ถึงยอมใหแ้ ต่งงาน ความจริงจะเรียกยอมก็ไม่ได้ เพราะยังไงก็ตอ้ ง
ยอมให แ้ ม่ ก บั พ่ อ แต่ ง กัน อยู่ ดี แม่ เ องก็ โ ชคดี ท่ีพ่ อ แม่ ข องพ่ อ เรา
ไม่รงั เกียจเลย ครอบครัวเราถึงอบอุ่นแบบนี้”
“นัน่ สิ” คนฟังส่ายหน้าพลางยิ้มให ้มารดาทีย่ ้มิ ในหน้าและมีแววตา
สดใสยามเล่าเรื่องอดีตให ้เธอฟัง
“พ่อกับแม่หวั สมัยใหม่แหละนะกระต่าย ถ ้าวันนึงลูกจะไปคบหา
ชอบพอกับใครแลว้ ทดลองใช้ชีวติ ด้วยกัน ไม่ผดิ นะลูก...แต่หนู ตอ้ ง
ป้ องกันตัวเอง ยุคนี้ของคนรุ่นหนู สอ่ื โซเชียลมันปล่อยข่าวได้วอ่ งไวกว่า
ยุคพ่อกับแม่มาก เข ้าใจใช่ไหมคะ” เตือนแล ้วแสงดาวก็ได้แต่ย้ มิ เอ็นดู
เด็กสาวที่หล่อนอุม้ ทอ้ งและเลี้ยงดู มาอย่างดีกบั สามี แมจ้ ะตัง้ ครรภ์
ตัง้ แต่อายุยงั น้อยก็ตาม
“อือ หนู เข ้าใจค่ะ...” คนฟังรับค�ำแล ้วท�ำปากยืน่ ก่อนจะขยับไป
จุบ๊ แก้มท่านเบาๆ ตามประสาทีแ่ สดงความรักกันในครอบครัว “หนู งว่ ง
แล ้ว แปรงฟันก่อนนะแม่”
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“โอเค” หล่อนยิ้มให ้ ระหว่างถือแก้วนมออกไป โดยไม่ลมื หันไป
ตะโกนบอกบุตรสาวทีเ่ ข ้าไปในห ้องน�ำ้ เสียหน่อย “ปิ ดไฟนอนจริงๆ ล่ะ
ไม่ใช่เล่นโทรศัพท์”
“ค่ า...” เสียงจากคนในหอ้ งน�ำ้ ตอบกลับมาลากยาว ฟังแลว้
แสงดาวได้แต่ย้ มิ และปิ ดล็อกประตูหอ้ งนอนใหแ้ ละเดินกลับไปชัน้ ล่าง
เพือ่ จัดการบ ้านช่องให ้เรียบร้อยก่อนเข ้านอน

ตุลยธรเดินเปลือยกายท่อนบนอวดกล ้ามเนื้อได้รูปสมส่วนอย่าง

คนออกก�ำลังกายมาอย่างหนัก พลางผิวปากอย่างอารมณ์ดอี อกจาก
หอ้ งออกก�ำลังกายภายในบา้ นพร้อมผา้ ขนหนู ทพ่ี าดคอ เขาจับชายผา้
ซับเช็ดเหงือ่ มือหนึ่ง ส่วนอีกมือก็ถอื เสื้อยืดชุ่มเหงือ่ สีน�ำ้ เงินเขม้ ที่ใส่
ออกก�ำลังไว ้ ก่อนจะสะดุดไปนิดเมือ่ น้องชายสองคนเดินเลี้ยวมาจาก
ทางแยกของบา้ นหลังใหญ่ ในชุดเตรียมออกก�ำลังกายเช่ นกัน ท�ำให ้
ได้แต่เลิกคิ้วหากันเงียบๆ
“ท�ำไมพีต่ ลุ ย์รบี ออกก�ำลังกายจังวันนี้” เตชภณเอ่ยถามพีช่ าย
“เหนื่อย จะรีบอาบน�ำ้ นอนแล ้ว” พีค่ นโตตอบค�ำถามแล ้วโบกมือ
ให ้น้องชายสองคนลวกๆ พลางเดินผิวปากต่อไป เพือ่ ขึ้นบันไดด้านหลัง
สู่ชนั้ บน
“พีต่ ฤณว่าแกดูสดใสแปลกๆ ปะ”
“ก็คงสนุ กมัง้ วันนี้ได้คุยกับพ่อเลี้ยงกวินทร์และลู กๆ นี่นา”
ติณณภพคาดเดา พลางยักไหล่ใหน้ อ้ งชายคนเล็ก “แกว่าพีต่ ุลย์ชอบ
กระต่ายไหม”
“พีต่ ลุ ย์เขาชอบสัตว์เลี้ยงอะไรนอกจากวัว ควาย ม ้า วะพี!่ ”
“ไอ้บ ้า! ฉันหมายถึงคุณหนู กระต่าย ลูกสาวพีแ่ สงดาวกับพ่อเลี้ยง
เว ้ย!” พีค่ นรองส่งเสียงลั่นแล ้วส่ายหน้าไปมากับความซือ่ ของน้องชาย
คนเล็ก จนอีกฝ่ ายหัวเราะแห ้งๆ หลังตกใจไปนิด
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“นั่นรุ่นลูกเลยนะพีต่ ฤณ” ว่าแล ้วเขาก็หวั เราะในล�ำคอ “เออ...
พีด่ าวกับพ่อเลี้ยงก็ห่างกันยีส่ บิ ปี น่ีนะ”
“อือ...พีต่ ลุ ย์ก็ไม่ได้ดูแก่น่ีนา” บอกอย่างครุ่นคิดระหว่างวอร์ม
ร่างกาย “ฉันว่าพีช่ ายพวกเรามองเด็กคนนัน้ แปลกๆ ตัง้ แต่ท่เี จอกัน
วันแรกแล ้ว แถมพาขีม่ ้าไปดูทค่ี อกม ้าอีก น่าจะสนใจกระต่ายกว่าปกติ”
“น้าแขก็บอกว่า วันนี้เถียงกันเป็ นเด็กหลายรอบเลย ผมคิดว่า
แกเอ็นดูหลานๆ” ว่าแล ้วเขาก็ทำ� ท่านึกก่อนจะยักไหล่ย้มิ ขันยามคิดเรือ่ ง
พีช่ ายคนโต “เออ...วันแรกทีพ่ ด่ี าวพามา แล ้วแกพาหลานไปดูม ้าคลอด
จนตกใจเป็ นลม พีต่ ลุ ย์กอ็ มหลานหายไปเลยนะ
ุ้
ม ้งม ้ามาดูอกี ทีกเ็ กือบ
เย็นแล ้ว”
“ฉันว่าแกอย่าเรียกกระต่ายว่าหลานเลย ฉันคิดว่าฉันมองออกว่า
พีต่ ลุ ย์ชอบเด็กคนนัน้ ถา้ เขาจริงจังกับกระต่ายแกจะเรียกว่าทีพ่ ส่ี ะใภ ้
ว่าหลานไม่ได้ปะวะ ไอ้เต” พี่ชายคนรองว่าแลว้ หัวเราะขัน โดยมี
น้องชายหัวเราะตามกันสนุก
“เราเองก็เหอะคุณติณณภพ มองคนอื่นออกตลอด รู้ใจตัวเอง
แล ้วหาเมียสักที”
“แขวะกูจงั ไปวิง่ ไป๊ !” ติณณภพส่ายหน้าแล ้วตะโกนบอกน้องชาย
ด้วยรอยยิ้มอ่อนบาง ส่วนอีกคนเอาแต่หวั เราะขัน พลางเดินช้าๆ ขึ้น
ลูว่ ง่ิ และกดตัง้ ค่าให ้ตนเองเงียบๆ
คิดๆ แล ้วส่วนตัวเขาเองก็ยงั ไม่แน่ใจว่าจะมีคนทีน่ ึกชอบพอให ้
หยุดอยูท่ ค่ี นนัน้ ได้ไหม หรืออาจจะหลงคนอายุร่นุ หลานแบบว่าทีพ่ ส่ี ะใภ ้
ที่เขาคิดไว้ก็ได้ นึกแลว้ ก็ได้แต่ส่ายหน้าไปมา ระหว่างเตรียมนั่งเพือ่
ยกดัมบ์เบลที่อีกมุมของหอ้ งออกก�ำลังกาย มองดู นอ้ งชายคนเล็ก
ทีว่ ง่ิ ไปฟังเพลงไปในโลกส่วนตัว ก็หนั มาออกก�ำลังเงียบๆ เช่นกัน

ตุ ลยธรอาบน�ำ้ และสวมกางเกงผา้ ยืดขายาวสีเทาตัวเดียวเดิน
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ออกจากหอ้ งน�ำ้ ด้วยท่าทางผ่อนคลาย ผมดกหนาสีดำ� ถูกเป่ าเพียงแหง้
หมาดๆ เขาเดินไปนั่งบนเก้าอี้หลังโต๊ะท�ำงานมุมหอ้ งนอนกวา้ งแม ้
ใจอยากจะนอนบนเตียงก็ตาม เขายังต้องตรวจเช็กเอกสารการงานให ้
เรียบร้อย แต่พอกดรหัสเข ้าแล็ปท็อปหน้าต่างของเฟซบุก๊ ทีเ่ ปิ ดค้างไว ้
ก็เด้งโพสต์ของแสงดาวทีถ่ ่ายรูปสกาวเดือนอวดเสื้อผา้ คอลเลกชั่นใหม่
ของหล่อนขึ้นมา ท�ำใหเ้ ขาถึงกับมองนิ่งไป ก่ อนจะปิ ดคอมพิวเตอร์
แล็ปท็อป แล ้วหันไปหยิบโทรศัพท์มอื ถือเปิ ดดูภาพในอินสตาแกรมแทน
“กูผดิ ปกติปะวะ ท�ำไมหลงเสน่หเ์ ด็กคนนี้งา่ ยจัง” หนุ่มใหญ่พมึ พ�ำ
กับตนเอง พลางนั่งเอนหลังพิงพนักเก้าอี้หนังตัวใหญ่ ยกมือลูบคาง
ตนเองที่มเี คราขึ้นลอ้ มกรอบใบหน้าคม ดวงตาหรี่มองรอยยิ้มสดใส
ของเด็กสาวผิวขาวกระจ่างอมชมพูตรงหน้าอย่างครุ่นคิด ก่อนสะดุง้
เมือ่ โทรศัพท์มอื ถือในมือร้องเรียกและสั่นไปมา
แสงดาว
เมือ่ เห็นชื่อคนโทร.เข ้ามาหาตอนดึก แม ้จะไม่ได้ดกึ ดืน่ เทีย่ งคืน
แต่ ก็นึกแปลกใจได้ไม่นอ้ ย จึงกดรับสาย แต่ ไม่วายจะทักทายด้วย
ค�ำพูดยียวน
“ว่าไงคุณนาย”
“แหม...มือลั่นหรือยังไงยะเสีย่ ใหญ่ กดหัวใจภาพลูกสาวฉันน่ะ”
“ฉิบ...” เขาอุทานเบาๆ หลับตาปี ๋และส่ายหน้าไปมา “ก็...น่ารักดี”
“นี่จะท�ำจริงๆ ตามที่เคยพูดหรือไง” หล่อนถามแลว้ หัวเราะ
ในล�ำคอ “จะจีบลูกสาวฉันก็ไม่น่ากวนประสาทนางนะ”
เสีย งเพื่อ นที่เ อ่ ย ตอนท า้ ยดู ยีย วนไม่แ พ เ้ ขาเท่ า ไร แต่ ห ล่อ น
ก็จ้ ใี จด�ำเขาได้อยู่ “เธอจะได้รวู้ า่ ฉันรักษาสัญญา”
“หึ...นี่ฉนั นึกว่าจะปฏิเสธ”
“ไม่ละ ลูกสาวเธอน่าสนใจดี” เขาตอบตามจริง พลางเม ้มริมฝี ปาก
มองดูภาพถ่ายหลายภาพที่ถูกอัปเดตไว ้ “ก็บอกพ่อเลี้ยงด้วยแล ้วกัน
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ฉันจะพยายามใจเย็นไม่ไวไฟ”
“ก็ยงั วกมาแขวะฉันได้ นายนี่นะ” ว่าแล ้วหล่อนก็ถอนหายใจอย่าง
ระอา และหัวเราะในล�ำคออีกครัง้
“ลูกสาวเธอฟ้ องเรื่องฉันแขวะใช่ไหม”
“แน่ นอน ปากเสียมากๆ เด็กมันไม่สนใจหรอกนะว่าจะแก่กว่า
ยังไง” ว่าเขา้ ใหแ้ ลว้ หล่อนก็หวั เราะในล�ำคอ “ระวังกระต่ายไม่สนใจ
แล ้วจะรูส้ กึ ”
“ไม่สนใจคงไม่เล่าเรื่องฉันใหแ้ ม่ฟงั มัง้ หึ...” ว่าแล ้วหนุ่ มใหญ่
ก็หวั เราะออกมาเสียดื้อๆ เหมือนขบขันนักหนา “ฉันคิดว่าเธอต้องท�ำใจ
มีลูกเขยอายุมากกว่าสักปี กว่าแล ้วละ คุณนายแสงดาว”
“เฮ้อ...มั่นใจจริงพ่อคุณว่าจะจีบกระต่ายติด”
“ติดแน่ๆ ลูกสาวเธอก็กระต่ายตัวน้อยๆ...แค่น้ เี หอะ ง่วงนอนแล ้ว
เหนื่อย” น�ำ้ เสียงประชดประชันจากเพือ่ นสนิททีอ่ ดีตเคยควงกันอยูท่ ำ� ให ้
เขายิง่ รูส้ กึ อยากเอาชนะ แต่อยากเอาชนะใจเด็กสาวทีเ่ ข ้าตาเขามากกว่า
พูดจบจึงกดวางสายทันที ก่อนจะยิ้มมุมปากอย่างนึกขันทีต่ นเองก�ำลัง
รูส้ กึ กระชุ่มกระชวยเหมือนตอนเป็ นวัยรุ่นอย่างประหลาด

พอแสงดาวถูกวางสายใส่ดว้ ยถอ้ ยค�ำคล ้ายคลึงกับทีบ่ ตุ รสาว

บอกก็ทำ� ได้เพียงส่ายหน้า และขมวดคิ้วมองเครื่องมือสือ่ สารราคาแพง
ในมือ พลางเหลือบมองการแจ้งเตือนของบัญชีโซเชียลบนจอไอแพด
ของตนเองทีข่ ้นึ ชือ่ ตุลยธร ก่อนจะเงยหน้าไปมองสามีทม่ี กี างเกงผ ้าแพร
ตัวเดียวติดกาย เผยร่างกายก�ำย�ำช่วงบนที่แมจ้ ะหนาขึ้น แต่ก็ไม่ได้
มีไขมันส่วนเกินจนน่ าเกลียดเหมือนคนวัยเดียวกัน พ่อเลี้ยงกวินทร์
ก�ำลังนั่งพิงหลังกับพนักหัวเตียง เหยียดขายาวขา้ งหนึ่งโดยมีหนังสือ
เกี่ยวกับการจัดสวนอยู่ในมือและวางอยู่กบั เข่าทีย่ กชันอีกข ้าง ซึง่ ก�ำลัง
มองลอดแว่นสายตามาหาและหัวเราะในล�ำคอ
44 ตุลยธรอ้อนรัก

“คุณพีอ่ ยากได้ลูกเขยแบบเสีย่ ใหญ่จริงๆ เหรอคะ” พอโวยวาย
กับ เพื่อ นไม่ได้ก็ ห นั มาลงกับ สามีแ ทน พลางเดิน ไปทิ้ง ตัว นั่ ง แรงๆ
ทีข่ ้างเตียงหน้างอมองคนบนเตียงนิ่ง
“เอ้า...แล ้วเสีย่ ใหญ่ไม่ดยี งั ไงคะดาว” กวินทร์ถามภรรยาสาวกลับ
แลว้ หันไปวางหนังสือที่อ่านค้างไวบ้ นโต๊ะขา้ งหัวเตียงก่ อนถอดแว่น
สายตายาวไปวางด้านบน “เขาก็แค่แก่กว่ากระต่ายยีส่ บิ ปี เอ๊ะ...ก็พอๆ
กับคู่เรานะทีร่ กั เราตัง้ ยีส่ บิ สองปี ไม่เสียหายอะไรเสียหน่อย”
คนฟังได้แต่น่ิวหน้าและยู่ปากครุ่นคิดคนเดียว ก่ อนจะหันไป
มองสามีท่ขี ยับมาโอบกอดและก้มลงจูบหัวไหล่หล่อนเบาๆ หลายที
พอสบตากันก็ได้แต่รสู้ กึ วูบวาบแปลกๆ ต่อให ้สามีเธออายุมากขึ้นเท่าไร
แต่ ร่างกายเขาก็ยงั แข็งแรงจากการท�ำงานในสวนและออกก�ำลังกาย
แถมเรื่องบนเตียงก็ไม่เห็นจะเสือ่ มสมรรถภาพเหมือนคนแก่บางคนเลย
“พูดเหมือนจะปล่อยใหล้ ู กเราไปนอนกับเขาแลว้ เลยคุณพี่น่ี”
หล่อนว่าสามีเสียงกระเง ้ากระงอดด้วยใบหน้านิ่ว
“กระต่ายก็ไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆ นะดาว...ลูกโตเป็ นสาวแล ้ว
และรู้ดีรู้ชั่วแลว้ อีกอย่างลู กเราไม่เคยเกเรมีเรื่องน่ าปวดหัวสักนิด”
ว่าพลางก็ลูบต้นขาเนียนของหล่อนใต้ชดุ นอนกระโปรงสัน้ ไปมา
“เฮ้อ...ก็จริง ตอนหนู นอนกับคุณพีแ่ ค่สบิ แปดเอง กระต่ายเกิน
สิบแปดแล ้ว” ว่าแล ้วหล่อนก็สา่ ยหน้ายิ้มหยันตนเองเมือ่ วัยสาว “หนู แรด
เนอะ”
“เอ้า...ว่าตัวเองท�ำไม” คนเป็ นสามีหวั เราะตาม ก่อนจะก้มลงจุบ๊
ริมฝี ปากสีหวานเบาๆ และสบตากลมโตของภรรยานิ่งอย่างอ่อนโยน
“ขอบคุณทีห่ ลงรักหนู ไม่เคยว่าหนู แรดด้วย” แสงดาวบอกพลาง
ยิ้มแป้ นให ้สามีทห่ี วั เราะเบาๆ ก่อนจะจุมพิตต่อและผละออก
“ต้องขอบคุณพี่อีกอย่ างนะ...คนแก่ แบบพี่ก็ไม่ได้เซ็กส์เสื่อม
สักหน่ อย” หนุ่ มใหญ่ว่าแล ้วก็เลือ่ นสายชุดนอนของภรรยาคนสวยลง
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พร้อมมือใหญ่ท่ยี กขึ้นกอบกุมทรวงอวบอิ่มบีบคลึงไปมา “มีเมียเด็ก
ก็ตอ้ งหมั่นท�ำการบ ้าน ถูกไหม”
“อือ...คุณพีค่ ะ...”
“เสีย่ ใหญ่เขาคิดจะคบหาดูแลกระต่ายก็ดนี ะ พีจ่ ะได้แบ่งเงินมา
เปย์เมียได้อกี ทิ้งช่วงใหเ้ ขาเลี้ยงลูกสาวเราแทน” พูดจบก็หวั เราะร่วน
ทีถ่ กู ก�ำปัน้ จากภรรยาทุบบ่าหลายที แต่เขาก็ไม่หยุดจูบซับไปทั่วเนินอก
และขบเมม้ ยอดถันอย่างกระหายจนหล่อนเอนหลังลงกับเตียงและ
หายใจแรง
“เขาจะหาว่าเราขายลูกสาวนะ” ว่าไปเสียงสั่น ก่อนจะสะดุง้ เมือ่
สามีเลือ่ นฝ่ ามือหนาลงไปแทรกส�ำรวจทีก่ ลางกาย
“เราไม่ได้เรียกร้องเสียหน่ อย เสี่ยใหญ่เขาอยากจีบก็ปล่อยไป
ก็อยู่ในสายตาเราอยู่แล ้ว อีกอย่างลูกเราก็รกั ดี ไม่ได้ใจแตกไร้สตินะ
เรื่องแบบนี้มนั ก็ธรรมชาติชายหญิง และดาวคิดว่าลูกจะยอมเสีย่ ใหญ่
ง่ายๆ รึไง หือ...” ว่าจบหนุ่มใหญ่กข็ ยับกายแกร่งเข ้าไปจนภรรยาส่งเสียง
กระเส่า
“อือ...คุณพีน่ ่ี!” มือบางของแสงดาววางทาบกับแผงอกกว ้างของ
สามี ก่อนจะเปล่งเสียงครางเบาๆ ยามเขาขยับกายท่อนล่างไปมาไม่หยุด
พลางริมฝี ปากหนาก็จบู ซับดูดดึงยอดทรวงเธอไปมาจนอารมณ์หวามไหว
มาแทนทีค่ วามนึกคิดเรื่องบุตรสาวทีก่ ำ� ลังจะถูกหมาป่ าขย�ำ้ เมือ่ ใดก็ได้
ตามทีฝ่ ่ ายนัน้ เคยลั่นวาจาไว ้
กวินทร์ไม่เคยเบื่อหน่ ายการร่วมรักกับแสงดาว อาจเพราะเขา
ตกหลุมรักสาวน้อยวัยใสทีใ่ ส่ชดุ ไทยถือป้ ายชือ่ ของจังหวัดในงานพืชสวน
ประจ�ำปี เมือ่ หลายสิบปี ก่อน หล่อนน่ารัก ยิ้มหวาน มีกิรยิ าอ่อนน้อม
แต่ไม่ใช่หญิงสาวที่พูดคุยด้วยแลว้ น่ าเบื่อเหมือนสาวบางคนที่เอาแต่
ก้ม หน้า สงบค�ำ แสร้ง อ่ อ นหวานต่ อ หน้าผู้ใหญ่ แ บบสาวหลายๆ คน
ความตรงไปตรงมาแต่ น่ารักมีมารยาทคงถ่ายทอดไปถึงสกาวเดือน
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ทีไ่ ม่เคยกลัวอะไรถ ้าจะพูดความจริง และพูดด้วยมารยาททีม่ กี าลเทศะ
ต่ออีกฝ่ ายที่สนทนาด้วยเสมอ เขาถึงไม่อาจหยุดใจไม่ให้ดึงแสงดาว
เขา้ มาหา แม้รู้หลังจากนัน้ ว่าหล่อนก�ำลังคบหากับบุตรชายคนโตของ
เจ้าสัวทรงภพอย่างตุลยธร
“อือ...ผู ้ชายรักษาสัญญามันก็น่ายกลูกสาวให ้นะ” เขาเอ่ยเสียงพร่า
มือใหญ่จบั เอวคอดของภรรยาที่นอนบิดเร่าอยู่เบื้องล่างสอดประสาน
เรือนกายกันอย่างร้อนแรงไม่เคยเบือ่
“เขา...เขาต้องวางแผนอะไรแน่ ๆ” หล่อนบอกเสียงสั่น ก่อนจะ
ครางไม่เป็ นภาษากับความผ่าวร้อนทีส่ ามีเคลือ่ นไหวไม่ได้หยุด
“วางแผนจะปล�ำ้ สาวน้อยท�ำเมียแบบพี่ตอนหนุ่ มๆ ที่เจอดาว
แน่ นอน” กวินทร์เอ่ยเสียงหนักแน่ นก่ อนจะส่งกายแกร่งเขา้ หาความ
อบอุน่ กระชับแน่นของภรรยาจนเธอครางกระเส่าและเกร็งกายโอบรัดเขา
ไวจ้ นเขาเองก็กระหึ่มเสียงในล�ำคอปล่อยความสุ ขเอ่อลน้ ไม่ต่างกัน
กับหล่อน ก่อนจะขยับกายลงนอนกอดร่างนุ่มไว ้พร้อมคลอเคลียจูบซับ
แก้มอิม่ และขมับหล่อนไปมาเพือ่ พักหายใจ
“คุณพีก่ ร็ ูว้ า่ เสีย่ ใหญ่เจ้าเล่ห”์
“แต่ถ ้าเขารอลูกสาวเราโตจริงๆ ล่ะ”
“แหม...หมดไฟจะเทีย่ วมากกว่าค่ะ อายุขนาดนี้แล ้ว” หล่อนว่า
กระทบอีกฝ่ ายเสียงสะบัด ก่อนจะขยับกายหันตะแคงไปหาสามีท่เี ขา
ก็อ ้าแขนโอบกอดกระชับไหล่ไว ้ จนได้รบั จูบทีห่ น้าผาก “คุณพีว่ า่ เสีย่ ใหญ่
เลิกเจ้าชูแ้ น่นะคะ”
“ก็บอกเองว่าอายุขนาดนี้แล ้ว” เขาย้อนพลางจิ้มนิ้วชี้กบั ปลายจมูก
ของภรรยาจนหล่อนท�ำหน้ามุ่ย “เราก็เห็นกันนี่ว่าเขาไม่ควงใครและ
ไม่มใี ครกล ้ายุ่งด้วยมานานมากแล ้ว”
“อือ...หมกตัวอยูแ่ ต่ในไร่ คนอืน่ เปิ ดไร่กไ็ ม่ยอมเปิ ด” พึมพ�ำแล ้ว
ก็ส่ายหน้ากับบ่าสามี “ไปล ้างตัวดีกว่า ง่วงแล ้วค่ะ”
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กวินทร์ส่ายหน้ากับความคิดที่จบลงอย่างง่ายดายของภรรยา
แม ้รู้ดวี ่าหล่อนห่วงใยลูกๆ เช่นเดียวกันกับเขา แต่ก็มั่นใจว่าความรัก
และความห่วงใยที่พวกเขามอบใหเ้ ด็กทัง้ สองคนแบบพอดี ให้อิสระ
ในการคิดและพูดคุยกัน จะท�ำให ้เป็ นคนคิดดี จิตใจดี และเอาตัวรอดได้
อีกอย่างครอบครัวของเสีย่ ใหญ่ทเ่ี ขารูจ้ กั กันมานานนมก็ไม่ใช่คนใจร้าย
ใจด�ำสักนิดเดียว ก็ไม่มอี ะไรน่าห่วงถา้ จะเปิ ดประตูตอ้ นรับว่าทีล่ ูกเขย
คนโต

แสงสว่างยามเช้าเริ่มทอออกมาจากปลายขอบฟ้ าสุดลูกหูลูกตา

ซึง่ มีลานกว ้างสีเขียวขจีของแปลงต้นชาและพืชผักหลากหลายทีท่ อดยาว
หลายพันไร่อยู่เบื้องหน้าลดหลั่นเป็ นขัน้ บันได ตุลยธรยืนกอดอกมอง
ด้วยความสดชื่น เขาทุ่มเทให้ไร่ชาและพัฒนากิจการทีส่ บื ทอดของบิดา
มาถึงพืชผักชนิดอื่นจนงอกงาม ท�ำเงินและก�ำไรใหต้ ระกู ลมากมาย
ไม่ต่างจากกิจการรีสอร์ตและร้านอาหารของทางมารดา การเกิดมา
มีพร้อมสรรพก็คอื วาสนาอีกสิง่ ของคนเรา แต่ถ ้านั่งๆ นอนๆ ใช้เพียง
วาสนาก็คงไม่มอี ะไรน่านับถือ
“เสีย่ ใหญ่ครับ เจ้าสัวโทร.มาบอกว่าใหเ้ ขา้ ไปรับประทานมื้อเช้า
ก่อนเขา้ ส�ำนักงานครับ” กิตติเดินเขา้ มาบอกหลังกดวางสายโทรศัพท์
มือถือ คนเป็ นเจ้านายพยักหน้ารับรู ข้ ณะใช้โทรศัพท์มอื ถือถ่ายภาพ
บรรยากาศมุมกว ้างของไร่ยามเช้าไปหลายมุม
กิตติย้ มิ กับภาพเบื้องหน้า แทบทุกเช้าเจ้านายของตนจะมาตรวจ
ความเรียบร้อยและสอบถามเวรยามที่จดั ไวด้ ว้ ยตนเอง มีเพียงยาม
ป่ วยไขห้ รือไปต่ างแดนเท่านัน้ ที่จะไม่ได้มายืนดู พระอาทิตย์ข้ นึ เช่ นนี้
ซึง่ ก็แทบจะไม่มเี ลยหลังจากหนุ่ มใหญ่ทด่ี ูแลไร่ทรงกลดคนนี้เรียนจบ
ปริญญาโทถึงสองใบกลับมาจากสหรัฐอเมริกา
“ปะ...กลับบ ้าน” คนเป็ นเจ้านายเอ่ยแล ้วเดินน�ำไปทีร่ ถมอเตอร์ไซค์
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คันโตก่อนจะขีน่ ำ� คนสนิทไป

“ว่ าไงตาตุลย์...ขอสถานที่จดั งานเลี้ยงวันคลา้ ยวันเกิดให ้

หนู กระต่ายได้ไหม พ่อว่าก็ดนี ะ จะได้มงี านสนุกสนานใหค้ นงานด้วย”
เสียงถามอีกรอบมาจากประมุขของบ ้านทีเ่ ล่ารายละเอียดงานเลี้ยงทีท่ าง
พ่อเลี้ยงกวินทร์ปรึกษามา บุตรชายคนโตนิ่งงันไปนิด แต่หวั คิ้วขมวด
มากทีเดียว
“เด็กคนนี้ประหลาด” คนถูกถามพึมพ�ำเบาๆ อยู่กบั ความคิด
ตนเอง ใช่...เธอประหลาด
“ว่าหลานท�ำไมเรานี่!” คนเป็ นมารดาว่าพร้อมมือทีต่ วัดมาตีเบาๆ
“เอ้าแม่จะตีทำ� ไมเนี่ย...ก็ประหลาดคนไหม ชอบม ้า อยากจะไปดู
แม่ม ้าคลอด แต่กเ็ ป็ นลมตอนพาไปดู แล ้วทีน้ ีอยากจัดงานธีมคาวบอย
คาวเกิรล์ ใกลๆ้ คอกมา้ หรือทุ่งที่ปล่อยมา้ ไปพักผ่อน ไม่ประหลาด
เรอะ” เอ่ยตามที่คิดแลว้ เขาก็ส่ายหน้าไปมา “ผมให้จดั ก็ได้ แต่แขก
ของเขาที่เชิญมาต้องไม่เกินยี่สิบคนนะ เพราะคนงานเราก็มากแลว้
มาจัดงานก็แทบจะไม่ได้ทำ� งานกันแล ้วแหละวันจัดงานน่ะ”
“ไม่มากหรอก แค่ ครอบครัวกับเพื่อนสนิท ไม่ถงึ ยี่สบิ คนเลย
ด้วยนะที่พ่อเลี้ยงกวินทร์เขาโทร.มาบอกกล่าวไว ้ และฝากถามเรา
นี่แหละ” ทรงภพบอกยิ้มๆ มองดู บุตรชายคนโตที่เลิกคิ้วสงสัยหาก
ก็พยักหน้ารับเงียบๆ “แกใจดีกบั สาวน้อยทุกคนไหม หือ...ตุลย์”
“ไม่หรอกพ่อ...อย่ามาท�ำอ้อมถามเลย” คนเป็ นลูกยกยิ้มมุมปาก
สบตาบิดาทีห่ วั เราะในล�ำคอ ก่อนเขาจะมองมารดาและน้องชายอีกสองคน
ทีย่ กยิ้มมาให ้อย่างกับนัดไว ้ จนเขาได้แต่ส่ายหน้ายิ้มขัน
“ตอนแรกก็คิดว่าแกคงจะผ่อนคลายได้บา้ งถา้ มีหลานสาวมา
ประจบประแจง ฉันก็ไม่ได้คิดว่าแกจะเป็ นตาเฒ่าไปหลงสาวแบบนี้”
ว่าแล ้วคนเป็ นพ่อก็หวั เราะขัน
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“ผมก็กำ� ลังคิดว่ากระต่ายน้อยๆ น่าขย�ำ้ เล่นดี” ว่าแล ้วก็หวั เราะ
ในล�ำคอจนหนุ่มๆ ในบ ้านอีกสามคนส่ายหน้าหัวเราะตาม แต่แล ้วเขา
ก็โดนมือพิฆาตจากมารดาอีกรอบ
“พูดจาดีๆ นะตาตุลย์” ฉัตรสุดาเอ็ดบุตรชายคนโตทีช่ อบพูดจา
ห่ามๆ ไม่แพ้บดิ าตัวเองตอนหนุ่มๆ เลย แต่ดูจะห่ามมากกว่าด้วยซ�ำ้
จนต้องตวัดมือไปตีเสียอีกรอบ
“แม่ครับ เจ็บนะ!”
“เราแก่ แ ล ว้ นะตาตุล ย์ พูด จาแบบนี้ได้ย งั ไงกัน หลานไม่ใ ช่
ของเล่นนะ”
“อย่าเรียกหลานได้ไหมแม่! ผมก�ำลังวางแผนจะมีสะใภ้ให ้แม่เนี่ย
ลูกสาวพ่อเลี้ยงกวินทร์กบั คุณนายแสงดาวเลยนะ กิ่งทองใบหยกชัดๆ
ตามที่แม่อยากใหผ้ มมีเมียเลย” หนุ่ มใหญ่โอดครวญพลางยกมือลูบ
ต้นแขนไปมาเพราะโดนฟาดไปหลายที ส่วนบิดาและน้องชายเอาแต่
หัวเราะขบขันกันอย่างสนุกสนาน
“โอ๊ย...สะใภ ้คนโตรุ่นหลานฉันเนี่ยนะ!” ฉัตรสุดาบ่นพึมพ�ำพลาง
ส่ายหน้าเหนื่อยใจ “ท�ำไมพวกผูช้ ายถึงต้องไปหลงเด็กสาวๆ กันนัก
คุณทรงภพก็ดว้ ยเนี่ย ตอนจีบกันก็คดิ แบบนี้สนิ ะ”
“เอาน่า...ให้มนั จีบเขาติดก่อน นีม่ นั ก�ำลังมโนแจ่มอยู่ ฉัตรก็อย่าไป
ขัดจินตนาการแสนบรรเจิดของมันนัก” สามีปรามด้วยค�ำหยอกเย้าไปหา
ต้นเรื่อง จนเรียกเสียงหัวเราะได้จากบุตรชายอีกสองคนลั่น แต่ คน
ถูกแขวะตวัดสายตามองมาทันควัน
“พีต่ ฤณก็พดู อยูว่ า่ พีต่ ลุ ย์ดูแปลกๆ กับกระต่าย ไม่คดิ ว่าจะแม่น
ขนาดนี้” เตชภณบอกกลัว้ ขัน
“ไอ้ตฤณก็ชอบมองคนออกเก่ง มึงก็หาเมียสักที” ว่าแล ้วเขาก็แขวะ
น้องคนรอง
“แม่ชกั จะเบือ่ ละ มีแต่ลูกชายกับผัว พูดจากันกูมงึ แล ้วไม่สบายหู
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เลย” คนเป็ นคุณหนู และโตมาก็เป็ นคุณนายแถมมีสามีรำ� ่ รวยได้แต่
ถอนหายใจ แต่ ก็แค่ นนั้ เพราะสามีก็หา้ วและห่ามเนื่องจากต้องคุม
คนงานมากมายมาตลอด “นี่ก็ไม่ได้โลกสวยหรอกนะ แต่ แม่นั่งอยู่
ด้วยนะ พูดจากันให ้สบายหูสาวคนเดียวหน่อยเถอะพ่อคุณทัง้ หลาย”
“ขอโทษคร้าบ...แม่นายฉัตรสุดา” ว่าพลางตุลยธรก็อา้ แขนไป
โอบกอดร่างเพรียวสมส่วนของมารดาพร้อมถูไถศีรษะประจบประแจง
จนคนอืน่ หัวเราะขัน แต่คนถูกกอดแบะปากใส่
“คิดจะจีบเด็กน่ ะ เราก็อย่าไปหึงหวงงีเ่ ง่าใส่เขาเยอะล่ะ เราแก่
ผ่านอะไรมามากแลว้ กระต่ายเพิง่ จะเริ่มโตเป็ นสาว และก�ำลังจะเขา้
มหา’ลัย แม่เตือนนะว่าอย่าไปท�ำให ้น้องล�ำบากใจกับการใช้ชวี ติ ร่วมกับ
เพือ่ นๆ” หล่อนพอมองออกว่าผู ้ชายบ ้านนี้แต่ละคนมีโหมดขี้หงึ และหวง
ขนาดไหน
“ตอนพ่อจีบแม่ ท�ำไงอะครับ” พอครุ่นคิดตามค�ำมารดาเขาก็หนั ไป
ถามบิดา ก่อนจะนิ่งงันไปพร้อมน้องชายหลังได้คำ� ตอบ
“ฉันฉุดเข ้าห ้องพักทีร่ สี อร์ตเลย นอนคุยกันสนุกกว่า” ตอบแล ้ว
ก็ได้แต่ ยกั ไหล่ ระหว่างที่คนเป็ นภรรยาหันมาตีเขารัวๆ จนต้องรีบ
อ้าแขนกอดรัดไว ้ ท�ำให ้ทุกคนได้แต่หวั เราะขันกันรอบโต๊ะอาหารมื้อเช้า
ยกเวน้ สาวคนเดียวของบา้ นทีห่ น้าแดงก�ำ่ นิ่งไป “เนี่ย...ฤทธิ์เยอะแบบ
แม่พวกแกต้องฉุด”
“คุณพีน่ ่!ี ” คนถูกแซวส่งเสียงขัดใจ ก่อนจะค้อนสามีเสียอีกรอบ
ทีเ่ ขาก้มลงหอมแก้มเธอฟอดใหญ่ต่อหน้าบุตรชายทัง้ สามคนจนขัดเขิน
ไปหมด
เสีย งหัว เราะและพู ด คุ ย กัน ดัง ลั่ น ออกจากห อ้ งอาหารของ
ครอบครัวเป็ นเรื่องปกติของคฤหาสน์หลังนี้ เรียกรอยยิ้มจากคนงาน
ในหอ้ งครัว และด้านนอกที่กำ� ลังท�ำความสะอาดและดูแลสวนได้เช่น
ทุกวัน ความร�ำ่ รวยและเพียบพร้อมไม่ใช่ความสุขทีส่ ดุ ในชีวติ ครอบครัว
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แต่ความรักและเอาใจใส่กนั แบบที่ทุกคนในบา้ นนี้มอบให้กนั ต่างหาก
ทีพ่ เิ ศษกว่าเงินทอง และอ�ำนาจทีม่ ใี นมือก็เหมือนผลก�ำไรทีต่ ามมาเอง
เมือ่ พวกเขารูจ้ กั บริหารจัดการใช้อ�ำนาจในทางทีถ่ กู ทีค่ วรไม่เคยเอาเปรียบ
ผูใ้ ด...
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3
ส กาวเดือนยืนนิ่งงันไปนิดเมื่อเดินออกจากประตูดา้ นหลัง

บ ้านหลังน้อยทีม่ ารดาลงทุนสร้างไว ้เป็ นหน้าร้านและสตูดโิ อของแบรนด์
เสื้อผ ้า the Moon & Star แล ้วพบกับร่างสูงใหญ่หนาก�ำย�ำของตุลยธร
ที่มาในชุดล�ำลองกึ่งทางการอย่างที่ไม่เคยเห็น เพราะทุกรอบที่พบกัน
เธอเห็นแต่เขาแต่งกายสบายๆ เหมือนคาวบอยท�ำงานในไร่ในสวนเสมอ
เธอได้แต่กะพริบตาถี่ และอ้าปากหวอมองอย่างงุนงงกับภาพหนุ่มใหญ่
ที่ใส่นำ�้ มันแต่งผมหวีเสียเรียบแปล ้ ใส่แว่นกันแดด สวมเชิ้ตผา้ ไหม
ผสมฝ้ ายสีเทาอ่ อนพอดีตวั จนเธอแน่ ใจว่าเขาต้องมีกลา้ มแน่ นมาก
แน่นอน กางเกงสแล็กสีกรมท่าก็มเี ข็มขัดหนังคาดไว้ทเ่ี อวสอบเข ้าคู่กบั
รองเทา้ หนังสีดำ� มองแล ้วเหมือนนักธุ รกิจมาดเท่จนเธอนึกชอบในใจ
และต้องรีบเม ้มริมฝี ปากทีอ่ ้าหวอทันควัน เมือ่ เขายกมือถอดแว่นกันแดด
ออกและยกยิ้มมุมปากพลางก้าวเดินมาหาใกล้ข้นึ
“สวัสดี” เสียงห ้าวเอ่ยพร้อมยกมือรับไหว ้เด็กสาวทีม่ ที า่ ทางตกใจ
และแปลกใจระคนกัน ซึ่งพอเขาก้าวไปหาเธอก็พนมมือยกไหวเ้ ขา
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อย่างอ่อนน้อมมีมารยาท
“มาหาแม่เหรอคะ” คนก�ำลังจะกลับบา้ นเอ่ยถาม พลางเหลือบ
สายตามองหารถทีจ่ ะมารับแต่กไ็ ม่เห็น
“เปล่า มารับเธอกลับบ ้าน” ค�ำตอบของเขาท�ำให ้คนตรงหน้าทีก่ ำ� ลัง
มองบริเวณลานจอดเล็กๆ ตาโตและหันมามองทันที จนเขาหัวเราะ
ในล�ำคอและยักไหล่เล็กน้อย “แม่เธอบอกให ้มารับ และก็ถ ้าเธออยากกิน
อะไรก็พาไปเลี้ยงด้วย”
เด็กสาวเงยหน้ามองคนตรงหน้าตาโตอ้าปากหวออีกรอบ ก่อนจะ
ขมวดคิ้วนิ่วหน้าอย่างงุนงง เธอก�ำลังคิดว่าจะเอ่ยปากถามหรือหันกลับ
เข ้าไปในร้านและคุยกับมารดาให้รเู้ รือ่ ง เสียงประตูรา้ นก็ดงั และเปิ ดออก
ร่ างระหงของมารดาเดินมาพร้อมรอยยิ้มประดับมุมปากโดยสายตา
มองไปยังหนุ่มใหญ่จนเธอมองตาม
“แหม...ไม่คดิ ว่าเสีย่ ใหญ่จะมาจริงๆ” แสงดาวทักด้วยอาการแสร้ง
ใหบ้ ุตรสาวคลอ้ ยตาม พร้อมหันไปยิ้มใหล้ ูก “กระต่ ายกลับบา้ นกับ
เสีย่ ใหญ่นะคะ แม่แซวๆ ไปไม่คดิ ว่าจะมาจริง”
“อ้าว...” คนกลางกะพริบตาถีแ่ ละส่งเสียงอย่างสับสน พลางมอง
ผู้ใหญ่สองคนสลับไปมาแลว้ ได้แต่ทำ� ปากยู่ “แม่อำ� อะไรหนู เปล่าเนี่ย
นึกว่าพ่อจะให ้รถทีส่ วนมารับ”
“เปล่า พูดจริงๆ” คนถูกบุตรสาวท�ำท่างอนใส่สง่ เสียงทันที พลาง
กอดและก้มลงหอมกระหม่อมของแกเบาๆ
“ฉันมีประชุมกับพวกผู้ใหญ่ ท่ีศาลากลางเรื่องจัดงานพืชสวน
ประจ�ำปี พอเรียบร้อยก็เลยว่าจะแวะมาหาอะไรกินก่ อนกลับบา้ น”
คนแวะมาบอกเล่า สบตาสีนลิ กลมโตทีเ่ หลียวมามอง “ฉันคุยกับพ่อเลี้ยง
กวินทร์อยู่ แล ้วแสงดาวโทร.ไปหา พ่อเลี้ยงว่าเมียจิกให ้แวะรับเธอ”
“แลว้ ท�ำไมพ่อยังไม่เสร็จคะ” คนสงสัยถามตรงๆ ก่อนจะร้อง
ออกมาเอง “อ๋อ...พ่อส่งไลน์บอกว่าขอไปดูกล ้าไม ้ต่อ”
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“อือ...” หนุ่ มใหญ่รบั ค�ำขณะมองเด็กสาวที่มองมารดาหน้ามุ่ย
“ไปกันเลยไหม ฉันหิวมาก ไม่ได้กนิ มื้อเทีย่ ง”
“อ้าว...ท�ำไมไม่กนิ ล่ะคะ” ว่าแล ้วเธอก็ทำ� สีหน้าเบือ่ หน่าย
“กระต่ายก็ไปนั่งเป็ นเพือ่ นเสีย่ ใหญ่เขาก่อนแล ้วกัน” คนเป็ นแม่
บอกยิ้มๆ พลางสบตาเพือ่ นทีย่ ้ มิ กริ่ม “อย่าดื้อนะคะ”
“แม่ก.็ ..หนู ไม่ด้ อื ซะหน่อย” เธอส่งเสียงงอนๆ พลางค้อนมารดา
ไปที ก่อนจะหันไปมองหนุ่มใหญ่ทย่ี นื ยิ้มมองอยู่เงียบๆ “ไปคาเฟ่ ตรง
สีแ่ ยกทีเ่ ปิ ดใหม่ได้ไหมคะ หนู อยากไปหลายวันแล ้ว พ่อกับแม่ไม่วา่ ง
สักที”
“ได้ส”ิ รับค�ำแลว้ เขาก็ย้ มิ อ่อนบางที่เห็นเธอฉี กยิ้มสดใสมาให ้
พลางโบกมือให ้แสงดาวทีส่ า่ ยหน้ายิ้มๆ ยามลูกสาวโบกมือลาอย่างร่าเริง
และเดินน�ำหน้าเขาไปหลังจากเขาผายมือให ้เธอเดินไปทางรถยนต์คนั โก้
ทีจ่ อดอยู่ โดยไม่ลมื จะเอ่ยกับเพือ่ นสาว “ขอบใจ”
“อย่าท�ำลูกสาวฉันตื่นตกใจก็แล ้วกัน” คนเป็ นแม่เอ่ยอย่างจริงจัง
และท�ำสีหน้าดุๆ ใส่ โดยทีเ่ ขาก็พยักหน้ารับยิ้มๆ
แสงดาวมองตามทัง้ คู่ ตุลยธรกดรีโมตปลดล็อกรถยนต์และ
เปิ ดประตูดา้ นหน้าข ้างคนขับให้กบั บุตรสาวของหล่อน หลังจากปิ ดให ้
ก็เดินอ้อมไปอีกทาง ยังหันมาโบกมือให ้หล่อนเสียที แสงดาวพยักหน้า
ให ้เงียบๆ พอมองดูท ้ายรถทีแ่ ล่นออกไปก็ถอนหายใจแรงเสียเอง
“คิดถูกไหมนะทีเ่ ปิ ดทางให้อตี านั่นมาจีบลูกสาวแบบนี้” คิดแล ้ว
หล่อนก็ได้แต่ส่ายหน้าแล ้วยักไหล่คนเดียว “โทร.หาคุณพีด่ กี ว่า”

สกาวเดือนเหลือบมองคนขา้ งกายที่ขบั รถได้นุ่มนวลขัดกับ

บุค ลิก ห่ า มห า้ วปากไม่ค่ อ ยดี และสัม ผัสได้ถึง การรัก ความสะอาด
พิถพี ถิ นั ในการเลือกสีเบาะหนังและกลิน่ น�ำ้ หอมภายในรถยนต์คนั โก้
อย่าง BMW X5 ทีน่ ำ�้ หอมปรับอากาศไม่ฉุนจนแสบจมูก อาจเป็ นเพราะ
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เธอเองก็ชอบกลิน่ หอมเย็นอ่อนๆ เช่นนี้อยูแ่ ล ้วก็ได้ เพราะได้รบั อิทธิพล
จากคุณปู่ คุณตา และบิดา
และเธอก็คนุ ้ ชินกับรถยนต์เอสยูวจี ากพวกท่านทัง้ หมดทีบ่ ้านด้วย
ซึง่ เธอชอบทีม่ นั มีประโยชน์ใช้สอยมากกว่ารถยนต์ทวั่ ๆ ไป แต่รถคันโต
ยังคงความสปอร์ตและความสวยงามอยู่ ยิง่ ทางครอบครัวเธอมีกจิ การ
สวนไม ้ดอกไม ้ประดับ ความสมบุกสมบันทีล่ ยุ ได้มากกว่ารถยนต์ทวั่ ไป
หรือ สามารถบรรทุก สัม ภาระในการเดิน ทางได้ม ากขึ้น รวมไปถึง
เทคโนโลยีและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกสบายทีค่ รบครันก็มปี ระโยชน์มาก
ทีจ่ ะเลือกใช้รถยนต์อเนกประสงค์ และพอเห็นว่าตุลยธรเองก็เลือกจะ
ใช้รถอเนกประสงค์แบรนด์หรู ท่สี ามารถพับเบาะขยายพื้นที่ดา้ นหลัง
บรรทุกสิง่ ของได้มากขึ้น เหมือนทีบ่ ดิ า คุณปู่ คุณตาของเธอเลือกซื้อหา
มาใช้สอยก็รู้สกึ คุน้ เคยกับการนั่งรถมากับเขาได้ไม่ยาก และอาจเพราะ
เขาเป็ นเพือ่ นแม่ด ้วย ก็เลยไม่ค่อยประหม่าเท่าไรทีต่ ้องอยูก่ นั สองต่อสอง
แบบนี้
“น้องชายเธอไปไหนวันนี้ถงึ ไม่มาด้วยกัน” ตุลยธรถามไถ่ทำ� ลาย
ความเงียบในห ้องโดยสารเมือ่ ขับรถมาได้สกั พักหนึ่งแล ้ว
“กระทิงช่วยปู่ยา่ ตายายรับแขกทีแ่ ปลงต้นไม ้ค่ะ” ตอบแล ้วก็หนั ไป
ยิ้มให ้คนขับทีเ่ หลียวมามองและพยักหน้ารับ “ท�ำไมคุณตุลย์มารับหนู คะ
ไม่มเี พือ่ นไปกินข ้าวด้วยเหรอ”
“ก็ใช่ด ้วย” เขาตอบแล ้วหัวเราะในล�ำคอ พลางเหลือบมองเด็กสาว
ทีส่ ่ายหน้ายิ้มๆ “แล ้วแม่เธอก็ให ้มารับเธอแทนพ่อเลี้ยงกวินทร์ดว้ ย”
“แม่ก็ไม่บอกหนู ก่อนเลย นึกว่ารถที่บา้ นจะมารับ” เธอว่าและ
ส่ายหน้าไปมาคนเดียว ก่ อนหันไปมองหนุ่ มใหญ่ และยกมือไหวเ้ ขา
“เอ่อ...หนู ขอบคุณนะคะทีใ่ ห ้หนู จดั งานวันเกิดบริเวณคอกม ้า”
“เฮ้อ...เขา้ ทางพ่อฉันนี่นา” เขาพยักหน้ารับเงียบๆ แลว้ แสร้ง
ถอนหายใจ จนได้ยนิ เธอหัวเราะเบาๆ “ยังจะข�ำอีก”
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“พ่อติดต่อใหน้ ะ หนู ไม่ได้ขอร้องเสียหน่อย ตอนแรกหนู กะจะ
ถามเบอร์คุณตุลย์จากแม่แล ้วแหละ แต่พ่อบอกว่าต้องถามคุณลุงภพ
ก่อน ยังไงก็เป็ นไร่ของเจ้าสัวเขา ไม่ใช่ของเสี่ยใหญ่นะ” เธอเล่าด้วย
การเลียนเสียงทุมๆ
้ ของบิดาก่อนจะหัวเราะสดใสทีค่ นฟังก็หวั เราะตาม
“เนี่ยขอเบอร์คุณตุลย์ดกี ว่า เผือ่ หนู อยากไปขีม่ ้า”
หนุ่มใหญ่หวั เราะอย่างชอบใจ “เข ้าล็อกกูงา่ ยจังวะ”
“คุณตุลย์วา่ อะไรนะคะ”
“เปล่า...” เขารีบตอบเสียงดัง ก่อนจะบอกเบอร์โทรศัพท์มอื ถือ
ใหเ้ ธอกดบันทึกและกดโทร.ออกหา เพือ่ เขาจะได้มเี บอร์เธอเป็ นสาย
ค้างไว้บนั ทึกภายหลัง
“แหม...รู ปโปรไฟล์ไลน์เก๊กอย่างกับถ่ายแบบ” เสียงใสๆ จาก
คนที่เพิ่งบันทึกและกดดู โปรแกรมสนทนายอดนิยมและเห็นเพื่อนที่
เพิม่ มาใหม่ถงึ กับเอ่ยแซว ด้วยเขายืนกอดอกอยู่ทร่ี วั้ กัน้ โดยด้านหลัง
มีม ้าตัวโตสง่างามประกอบฉาก
“เดีย๋ วๆ...เดีย๋ วฉันจะดูภาพเธอบา้ งว่าจะเก๊กอย่างกับตัวสู งเป็ น
นางแบบไหม หึ...” เขาว่าแล ้วมาดหมายไว ้ “ทักมาด้วย จะได้รวู้ า่ ไลน์เธอ
อันไหน”
“ไม่ตอ้ งส่งสวัสดีวนั จันทร์วนั อังคารให ้หนู ทกุ เช้านะ” สกาวเดือน
เอ่ยทันที ก่อนจะหัวเราะร่วนทีถ่ กู เขาตวัดสายตามอง “คุณตุลย์ส่งแบบ
พวกผูใ้ หญ่คนอืน่ ไหมอะ”
เขาส่ายหน้ารัว “นี่ก็เคยบอกพ่อแม่ว่าส่งไรทุกวัน แต่ไอ้ตฤณ
บอกว่าอย่าไปห ้ามเขา คนแก่บางทีกเ็ หงา และก็แค่อยากส่งให้รูว้ า่ ตัวเอง
ยังอยู่นะ”
“อือ...” เด็กสาวท�ำท่าครุ่นคิด ก่อนจะท�ำหน้าตายูย่ แ่ี ละคลายออก
“แต่หนู ไม่เข ้าใจว่าพวกเขาเริม่ มายังไง ทุกคนส่งกันทุกวันเลยค่ะ แรกๆ
แม่ก็ไม่ส่งนะ แต่ พอเหมือนปู่ย่าตายายและพ่อส่งด้วย แม่เลยต้อง
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ท�ำภาพเสื้อผ ้าในร้านให ้ครบเจ็ดวันแล ้วส่งบ ้าง”
หนุ่มใหญ่หวั เราะขัน “แล ้วส่งรูปวนๆ ไปงี้ร”ึ
“แม่เขาก็ถ่ายใหม่แหละ เสื้อผา้ ในร้านออกแบบใหม่ๆ ก็ถ่าย
ไปเรื่อย แล ้วมาแต่งภาพเอา” เธอเล่าแล ้วส่ายหน้ายิ้ม “ก็คงเหงาจริงๆ
แหละ”
“เหงาแหละ ปู่ ย่ า ตายายท่ า นเคยท�ำ งานพบเจอเพื่อ นทุก วัน
พออยู่บ ้านก็เหงา มีเทคโนโลยีทพ่ี อเข ้าใจง่ายเข ้ามาให ้สามารถใช้ตดิ ต่อ
สือ่ สารกันง่ายขึ้นก็สง่ หาแบบง่ายๆ ว่ายังอยูน่ ะ ยังไม่เป็ นไร...” เขาบอก
เธอก็พยักหน้าเข ้าใจ
“คุณตุลย์พดู กับพ่อให ้ยอมให ้หนู เรียนขีม่ ้าได้ไหมคะ” เธอนึกได้
จึงขอร้องออกไป ระหว่างทีอ่ กี ฝ่ ายก�ำลังเลี้ยวรถเขา้ ช่องจอดด้านหน้า
อาคารพาณิชย์อย่างระวัง
“พ่อเลี้ยงกลัวก้นเธอแตกแบบแม่เธอบอกไง เดีย๋ วลองพูดให ้
แลว้ กัน” เขาว่าพลางส่ายหน้าหลังเห็นเธอท�ำหน้ามุ่ย เขาปลดเข็มขัด
นิรภัยและเธอก็ทำ� ตาม จนเขาดับเครื่องยนต์เธอก็เปิ ดประตูลงไปเอง
ท�ำใหเ้ ขายิ้มอย่างพอใจที่ไม่ตอ้ งบริการอะไรมากมายเหมือนหญิงสาว
บางคนทีต่ อ้ งรอให ้ผู ้ชายไปเปิ ดประตูให ้
เด็กสาวท�ำปากยู่แลว้ จับสายสะพายกระเป๋ าสานใบสวย พลาง
ก้าวเท ้าเดินไปหาหนุ่มใหญ่ร่างสูงทีท่ ำ� ท่าเอื้อมมือมาหาและกวักมือเรียก
ก่อนจะเดินคู่กนั กับเขาเขา้ ไปด้านในร้านทีต่ ดิ เครื่องปรับอากาศเย็นฉ�ำ่
การตกแต่งโปร่งสบายและมีกลิน่ หอมจากขนมอบกับกาแฟอบอวล
“นัง่ ตรงไหน” เสียงห ้าวจากคนแก่ทก่ี เ็ พิง่ เคยมาร้านอาหารกึง่ คาเฟ่
แบบนี้ถามคนตัวเล็กกว่าทีม่ องรอบด้าน และเธอก็ช้ ไี ปทีด่ า้ นในริมผนัง
ร้านทีเ่ ป็ นส่วนตัวหน่อย เขาพยักหน้าและผายมือให ้เธอน�ำไป

“อีกสักครู่มารับออร์เดอร์นะคะ” เสียงบริกรสาวของร้าน
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บอกกล่าวพร้อมรอยยิ้มหลังวางเมนู ลงบนโต๊ะเรียบร้อย
“เหมือนพี่ๆ ในร้านไม่รู้จกั คุณตุลย์” สกาวเดือนเอ่ยขึ้นพลาง
มองดูอกี คนตรงข ้ามทีเ่ ปิ ดเมนู อาหารดูเงียบๆ
“เอ้า...ฉันไม่ใช่ดาราที่ใครต้องรู้จกั นะ” หนุ่ มใหญ่เงยหน้ามอง
อีก ฝ่ ายแล ว้ บอกเสีย งกลัว้ ขัน “ดาราบางคนฉัน ยัง ไม่รู้จ กั ด้ว ยซ�ำ้
ถา้ ไม่ดงั จริงฉันนี่ไม่รูเ้ ลยว่าดาราใหม่ๆ มีใครบา้ ง ดาราบางคนก็แค่
คนปกติทด่ี ูสวยหล่อกว่าคนอืน่ นิดหน่อย”
“นิดหน่ อยเอง” เธอว่าเสียงสู งแลว้ ท�ำหน้าตายู่ย่ีใส่คนแก่ กว่า
ที่พยักหน้ารับจริงจัง จนเธอส่ายหน้าหัวเราะเบาๆ “แต่ ก็จริงนะคะ
ดาราใหม่ๆ เดีย๋ วนี้มเี ยอะมาก เหมือนเทคโนโลยียุคนี้ทำ� ให้ใครๆ ก็มี
ช่องทางน�ำเสนอตัวเอง แล ้วกลายเป็ นคนดังในโลกสังคมของพวกเขา
บางทีหนู กไ็ ม่รจู้ กั ดาราหรือคนดังใหม่ๆ นะ”
“ยุคนี้เหมือนทุกคนดังเพราะกระแสทัง้ ด้านดีและด้านเสือ่ มเสีย
พอกระแสซาก็ ห ายไปจากวงการ ไม่ เ หมือ นยุ ค ก่ อ นตอนฉัน เป็ น
เด็กวัยรุ่นที่ดาราดังจริงๆ คือมาจากการแสดงและผลงานที่คนพูดถึง
ต่อๆ กันในวงกว ้าง แล ้ววัดระดับความดังจากการไปออกงานแล ้วมีคน
ตามไปเฝ้ า ขีร่ ถตามเป็ นขบวน” เขาเล่าพลางยักไหล่
“จริงค่ะ เดีย๋ วนี้ใครก็ไม่รู ้ คนก็เรียกเน็ตไอดอล แล ้วเยอะมากๆ
ทีพ่ วกเขาไม่เห็นน่าเลียนแบบหรือท�ำตามเลย ไอดอลยังไง” เธอว่าแล ้ว
แบะปาก “ถ ้ามีความมุง่ มั่นตัง้ ใจท�ำตามฝัน และน่ารักมากๆ แบบลิซ่า
หนู ยงั เห็นด้วยทีจ่ ะเรียกว่าไอดอล”
“อือใช่ ลิซ่า แบล็กพิงค์ เก่งจริงๆ อายุแค่นนั้ แต่ทำ� ตามฝันได้
ขนาดนี้” หนุ่มใหญ่พยักหน้าเห็นด้วยทันที และท�ำให ้เธอตาโตมองเขานิ่ง
“ฉันรูจ้ กั น่ะ คนนี้ดงั จริง ดังระดับโลกเชียว ไม่รู้จักได้ไง”
คนฟังหัวเราะคิกคักชอบใจทันที “หนู ขอพ่อไปเรียนเต้นก็เพราะ
ลิซา่ ค่ะ แต่แม่บอกพ่อว่า ยอมจ่ายค่าเรียนให ้หนู แล ้วหนู จะไปเต้นหาเงิน
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มาให้ได้แบบเขาไหม”
“โธ่...แม่เธอนี่ก็คิดถึงแต่เรื่องรายได้เขา้ กระเป๋ านะ วิถคี ุณนาย
เจ้าการค้าจริงๆ” เขาส่งเสียงลอ้ เลียนและหัวเราะตามเธอที่เล่าให้ฟงั
พลางแขวะไปถึงแสงดาวจนเธอหัวเราะและพยักหน้าตาม “ฉันเลือกเมนู
ได้แล ้ว เธอจะกินอะไรก็สั่งเลย”
สกาวเดือนยิ้มและหัวเราะกับหนุ่มใหญ่ได้สนิทใจมากขึ้นกว่าเดิม
เธอเองก็ไม่รูว้ า่ ท�ำไมถึงกล ้ามากับเขาแบบนี้ อาจเพราะมีมารดานัดแนะไว ้
และอยู่ในสายตาของท่านก็เป็ นได้ เธอถึงผ่อนคลายและรูส้ กึ ว่าตุลยธร
ก็มมี มุ น่ารักทีย่ อมตามใจเธอมานั่งในคาเฟ่ เล็กๆ และมีแต่วยั รุ่นแบบนี้
ซึง่ ท�ำให ้เธอรับรู้ได้อกี ว่าเขาเป็ นคนสบายๆ และกินข ้าวทีไ่ หนก็ได้ ไม่ใช่
ต้องเป็ นร้านหรูราคาแพงเลย
“หนู ถา่ ยรูปก่อน!” เสียงใสๆ ร้องบอกทันทีเมือ่ บริกรน�ำเครื่องดืม่
มาเสิรฟ์ ให ้เธอกับเขาพร้อมกัน จนท�ำให ้เขาตกใจชักมือกลับนัง่ หลังตรง
ตาโต ส่วนบริกรสาวได้แต่ กม้ ศีรษะและลอบยิ้มขันก่ อนเดินจากไป
“ขอโทษค่ะ กลัวคุณตุลย์ยกไป”
“อือ” เขาตอบรับเรียบๆ พร้อมส่ายหน้าไปมาด้วยรอยยิ้มบางเบา
มองดูคนตัวเล็กทีถ่ งึ กับยืนขึ้นเพือ่ ยกโทรศัพท์มอื ถือถ่ายภาพจากมุมสูง
เขามีสหี น้าประหลาดใจกับสิง่ ทีเ่ ห็นจะจะวันนี้ “นี่ไม่เคยรูว้ า่ การถ่ายรูป
ของกินมันต้องล�ำบากขนาดนี้”
“มันก็แลว้ แต่ อะค่ ะ ว่าอยากถ่ายประมาณไหน แต่ กาแฟของ
คุณตุลย์กบั ลาเต้ทว่ี าดฟองนมของหนู มนั ก็ตอ้ งถ่ายมุมสูงพร้อมถาดรอง
น่ารักๆ ไง” เธอบอกเล่าเมือ่ นั่งลงกดดูภาพทีถ่ ่ายไว ้แล ้วยิ้มแป้ นใหเ้ ขา
พลางเลือ่ นจานรองไม้น่ารักรูปหัวแมวไปให ้เขา แล ้วตนเองก็หนั มาสนใจ
กาแฟลาเต้ตรงหน้า “น่ารักจนไม่อยากกินเลย”
“ฉันถ่ายรูปให้ไหม ผนังด้านหลังเธอมีกรอบภาพสวยดี” เขาอาสา
เธอพยักหน้ารับอย่างชอบใจ พลางยืน่ โทรศัพท์มาให ้เขาทันควัน ก่อนจะ
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ยกมือลูบเส ้นผมยาวให ้เข ้าทีจ่ นเขาได้แต่สา่ ยหน้าหัวเราะขัน และนับเวลา
กดชัตเตอร์ให้ไปหลายภาพหลายท่า และหยุดลงเมือ่ อาหารมาเสิรฟ์

“คุณตุลย์ถ่ายรูปสวยนะเนี่ย” เธอชมเสียงหยอกเย้าเมื่อรับ

โทรศัพท์มอื ถือกลับมาดู
“นางแบบสวยมัง้ รูปก็เลยสวยไปด้วย” ค�ำหยอดทีเ่ ขาชมออกไป
ท�ำ ให้ได้เห็นเด็กสาวนิ่ งไปนิดและยกยิ้มจนแก้มใสแดงขึ้นกว่าเดิม
เขายิ้มมุมปากอย่างพอใจ มองคนก้มหน้ามองจอมือถือและไล่ปลายนิ้ว
เลือ่ นไปมา “กินด้วย อย่ามัวแต่เล่นมือถือสิ”
“ค่ะ” คนโดนเอ็ดเล็กน้อยตอบรับเสียงแข็งและท�ำหน้ามุ่ย เขา
ยกมุมปากยิ้มระหว่างนัน้ มือใหญ่ก็จบั มีดและสอ้ มส�ำหรับรับประทาน
สเต๊กเนื้อสันใน โดยในปากของเขาก็เคี้ยวตุยๆ
้ อย่างสุภาพ เธอจึงหันมา
สนใจมินแิ ฮมเบอร์เกอร์ทจ่ี ดั มาสวยงามพร้อมเครื่องเคียงทัง้ มันบดและ
ผักสลัด “คุณตุลย์ทำ� ยังไงไม่ให ้อ้วนอะคะ”
“หือ...” หนุ่ มใหญ่ส่งเสียงในล�ำคอระหว่างเคี้ยวเนื้อสเต๊กและ
กลืนลงคอ “ก็ออกก�ำลังกายด้วย ท�ำงานในไร่ในสวนมันก็ใช้แรงด้วย
เป็ นการออกก�ำลังกายทางอ้อมเลยไม่อว้ นมัง้ ”
“อือ...พูดเหมือนพ่อเลย” คนเคี้ยวและกลืนแฮมเบอร์เกอร์ไป
ค�ำหนึ่งว่าพร้อมพยักหน้ารับรู ้ “พ่อบอกว่า พวกผู ้ชายบางคนชอบผู ้หญิง
หุ่นดีๆ พ่อก็ชอบผู ้หญิงทีห่ ่นุ สมส่วนไม่อว้ นไปผอมไป แล ้วท�ำไมผู ้ชาย
ถึง ต้อ งปล่อ ยตัว แถมผู ช้ ายบางคนดัน ปล่อ ยตัว พุง พลุ ย้ จนมีโ รค
ประจ�ำตัว ยังจะไปเรื่องมากชอบผู ้หญิงหุ่นดีๆ แล ้วไม่มองตัวเองอีก”
คนฟังหัวเราะ “จริงแบบทีพ่ อ่ เลี้ยงกวินทร์วา่ ฉันเองก็คดิ แบบนัน้
แหละ คนเราก็อยากมองเห็นอะไรสวยๆ งามๆ ทัง้ นัน้ แต่กไ็ ปว่าใครเขา
ไม่ได้หรอกนะกระต่าย เพราะบางคนเขาก็ชอบคนอวบๆ ท ้วมๆ ทุกคน
มีสไตล์ต่างกัน”
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“อือ...ก็จริงค่ะ” เธอพยักหน้าตามอย่างเข ้าใจ “ทุกคนมีความสวย
หล่อในตัวเองแหละค่ะ แต่ว่าจะน่ารักและจิตใจดีไหม ทัศนคติดไี หม
ก็อกี เรือ่ ง ส่วนเรือ่ งรูปร่างหน้าตาก็ตอ้ งดูแลให้ดี เพือ่ สุขภาพและบุคลิก
ตัวเองด้วยค่ะ”
“ถูกต้อง ฉลาดนะเธอเนี่ย” เขาตอบรับและชม พลางชี้มดี ไปหา
ก่อนจะก้มลงจัดการสเต๊กตรงหน้าต่อ
“คุณตุลย์น่ชี อบแกล ้งและแซวหนู จงั ” เธอว่าพร้อมส่งสายตาค้อน
เล็กน้อย
“อะไร ฉันแกล ้งตรงไหนเนี่ย” เขาว่าเสียงอู้อ้ เี พราะมีเนื้อในปาก
มองสบตาเธอแล ้วส่ายหน้าเหนื่อยใจ ระหว่างทีเ่ ด็กสาวท�ำปากยืน่ มาให ้
“ตัวเองก็ชอบท�ำปากยืน่ ปากยาวให ้คนอืน่ ”
“ถอนค�ำพูดที่ชมคุณตุลย์ถ่ายรู ปสวย” เธอว่าเสียงงอนๆ เขา
หัวเราะทันควันพร้อมยักไหล่แบะปากให ้ ก่อนเธอจะกัดแฮมเบอร์เกอร์
ชิ้นเล็กจนหมดและจับช้อนตักมันบดเข ้าปากเคี้ยวอย่างเอร็ดอร่อยต่อไป
เงียบๆ เช่นเดียวกับเขาทีจ่ ดั การสเต๊กชิ้นโตอย่างสบายใจ
“จะกินขนมหวานไหม” เขาเอ่ยถามเมือ่ ตนเองรับประทานเนื้อ
รสอร่ อยที่ถูกปากหมดจาน และก�ำลังจิบกาแฟอยู่ โดยเธอก็นั่งจิบ
กาแฟลาเต้ทม่ี ฟี องนมนุ่มๆ ต่อ พอจบค�ำถามของเขาอีกฝ่ ายก็พยักหน้า
หงึกๆ ระรัวทันที
“เอาอันนี้ค่ะ” เด็กสาวชี้ไปทีป่ ้ ายตัง้ โต๊ะซึง่ มีเมนู แนะน�ำประจ�ำเดือน
ของร้าน เป็ นไอศกรีมสีพาสเทลเจ็ดสีในถว้ ยแก้วทรงสูง ตกแต่งด้วย
น�ำ้ ตาลสีต่างๆ และน�ำ้ ตาลปัน้ ตัวยูนิคอร์น
“กินหมดเหรอ สายรุง้ เจ็ดสีเชียว ราคาก็แพงจัง” เขาว่าเมือ่ มอง
ตามเมนู พอหันมองคนตรงหน้าก็พบใบหน้ามุ่ยเล็กน้อย “กินไม่หมด
ฉันเอายีหวั เธอนะ”
“คุณตุลย์อะ” สกาวเดือนส่งเสียงงอนๆ แต่ ก็พยักหน้าอย่าง
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ไม่ใส่ใจค�ำขูข่ องเขาทีเ่ หมือนขูเ่ ด็กเล็กๆ “ก็อยากกิน เอาอันนี้แหละค่ะ”
“ฉันยีหวั จริงๆ นะ ถ ้าเธอจะกินไม่หมดน่ะกระต่าย” เขาว่าอีกครัง้
แล ้วจ้องสบตากับเด็กสาวนิ่ง มองดูปากสีหวานทีท่ ำ� ยู่ไปมา “ไม่ได้ขนู่ ะ”
“เนี่ยนะไม่ได้ขู่ ชอบแกล ้งหนู จงั เลยคุณตุลย์อะ” คนฟังท�ำเสียง
สะบัดใส่ พลางท�ำหน้ามุย่ ยกแขนขึ้นกอดอก “หนูกนิ หมดนะ คอยดูสคิ ะ”
“ค่ะ ฉันจะรอดูนะคะ” เขารับค�ำด้วยกิรยิ าล ้อเลียน พร้อมแบะปาก
ให ้เด็กสาวทีท่ ำ� หน้ามุย่ และสะบัดหน้าให ้เขา ระหว่างนัน้ เขาก็ยกมือเรียก
บริกรทีห่ นั มาพอดี เพือ่ ชี้เมนู สั่งตามทีอ่ กี คนต้องการ

ตุ ลยธรยกมุมปากยิ้มหยันเล็กน้อยกับท่าทางอิ่มมากจน

ไม่สามารถตักไอศกรีมและเครื่องเคียงในถ ้วยแก้วใบสวยเข ้าปากได้อกี
ของสกาวเดือน แต่เจ้าตัวก็พยายามจะท�ำให้ได้ตามที่ลั่นวาจาเมือ่ ครู่
หรือจะกลัวเขาเอายีหวั จริงๆ ก็ไม่อาจรู้ได้ หากเขาก็ไม่อยากเอ่ยอะไร
คอยดูวา่ เด็กสาวจะยอมแพ ้ขอให ้เขาช่วยรับประทานหรือไม่ ระหว่างนัน้
เขาก็นงั่ จิบกาแฟต่อเงียบๆ และเลือ่ นดูขา่ วสารในโทรศัพท์มอื ถือตนเอง
ไปพลางๆ
“คุณตุลย์คะ...” คนอิม่ จนเริ่มจุกเอ่ยเสียงแผ่ว พลางช้อนตามอง
อีกฝ่ ายทีก่ ม้ หน้ามองจอโทรศัพท์มอื ถือ ซึง่ เหลือบสายตามาสบตากับเธอ
นิ่งๆ และเลิกคิ้วเข ้มขึ้นเล็กน้อย “หนู อม่ิ มากๆ เลย ช่วยกินหน่อยสิคะ”
“หึ...” คนรอให้อกี ฝ่ ายเอ่ยค�ำร้องขอส่งเสียงในล�ำคอและยกยิ้ม
“ไหนว่ากินหมดไง คนเก่งเมือ่ กี้ไปไหนแล ้วนะ”
สกาวเดือนท�ำปากยูก่ ่อนจะบอกเสียงอ่อยๆ และหยิบช้อนอีกคัน
ส่งให ้เขา พร้อมพยักหน้าด้วยสีหน้าตาจริงจัง “ไม่ยหี วั ...ต้องช่วยกันกิน”
“ฉันอิ่มแลว้ ควบคุมน�ำ้ ตาลด้วย” เขาบอกตามจริง ก่ อนจะ
ส่ายหน้ายิ้มขันทีเ่ ห็นเธอท�ำหน้าสลด “ไว ้แบบนัน้ แหละ”
“เสียดายอะ” เธอบอกเสียงอ่อย มองดูถ ้วยไอศกรีมทีเ่ ริ่มละลาย
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อย่างนึกเสียใจ “ท�ำไมตอนอยากกินถึงรูส้ กึ ว่ามันนิดเดียวเอง”
หนุ่ มใหญ่หวั เราะร่ วน “เขาถึงมีคำ� บอกว่า อย่าสั่งอาหารตอน
หิวมากๆ ไง”
“อือ...ถ ้าไม่ใช่ไอติมก็เอากลับบ ้านได้” เธอพยักหน้าอย่างเห็นด้วย
กับเขา แล ้วได้แต่บน่ อย่างเสียดาย พยายามละเลียดไอศกรีมไปทีละนิด
“อิ่มก็พอ เดีย๋ วจุกแลว้ อ้วก” เขาบอกเรียบๆ ก่ อนจะมองดู
เด็กสาวทีพ่ ยักหน้าหงอยๆ “ตอนเย็นกินข ้าวอีกไหมเนี่ย”
คนฟังค�ำถามกะพริบตาปริบๆ และพยักหน้ายิ้มแห ้งๆ “ต้องกิน
สิคะ กินพร้อมกันทัง้ บ ้านแหละ บ ้านคุณตุลย์ไม่กนิ พร้อมกันเหรอ”
“กิน พร้อ มกัน เช้า เย็น แต่ บ างวัน ตอนเย็น ก็ ติด งานกัน ก็ จ ะ
ไม่ค่อยครบหรอก” เขาบอกพลางยิ้มอ่อนบาง มองดูคนตัวเล็กทีน่ ั่งพิง
พนักเก้าอี้และยกมือลูบพุงตัวเองไปมา “ฉันเห็นในไอจีท่แี ม่เธอแท็ก
ไปหา ฉันกดเขา้ ไปดู เห็นเธอเรียนเต้นจริงจังเลยนี่ แลว้ มากินอะไร
แบบนี้ไม่ตอ้ งคุมอาหารหรือไง”
“ไม่ค่ะ กินปกติแหละ หนูกเ็ ต้นและออกก�ำลังกายให้มนั เผาผลาญ
ไปหน่อย” เธอตอบแล ้วเอียงคอมองหนุ่มใหญ่น่ิงๆ “คุณตุลย์คุมอาหาร
เหรอ”
“ใช่ แก่แล ้วเดีย๋ วไขมันมา” เขาบอกแล ้วมองเธอทีม่ องตาปริบๆ
“ฉันกดติดตามไอจีเธอไป ไม่เห็นเธอกดตอบ”
คนฟังขมวดคิ้ว พลางมองเขาอย่างงุนงง ก่ อนจะก้มลงหยิบ
โทรศัพท์มอื ถือในกระเป๋ าสะพายของตนเองออกมาปลดล็อกหน้าจอและ
เข ้าโปรแกรมยอดนิยมอย่างอินสตาแกรม หันหน้าจอไปหาเขา “อันไหน
คุณตุลย์อะ คนมาตามเยอะแยะ”
“โอโห...เน็ ตไอดอลหรือเนี่ย” เขามองดู รายชื่อมากมายที่กด
ติดตามเธอแล ้วเอ่ยแซว
“ก็จากทีเ่ รียนเต้นกับร้านเสื้อผา้ แม่แหละ คุณตุลย์ยงั มาจากแม่
64 ตุลยธรอ้อนรัก

เลย” เธอบอกแล ้วหัวเราะเบาๆ ตอนท ้าย ก่อนจะพยักหน้าทีเ่ ขาชี้บญ
ั ชี
ของตนเองให ้
“โห...” เด็กสาวร้องอย่างตื่นเต้นพร้อมตาโตอ้าปากหวอ
“โห...อะไร” เขาเลิกคิ้วมองเด็กสาวทีห่ นั หน้าจอกลับไปหลังเขา
จิ้มอินสตาแกรมของตนเองให ้
“นี่นกั กล ้ามปะเนี่ย”
สกาวเดือนยังคงตาโตมองดูภาพถ่ายในหน้าโปรไฟล์ของหนุ่มใหญ่
มีหลายภาพทีเ่ ขาถอดเสื้ออวดกล ้ามเนื้อและหน้าทอ้ งทีข่ ้ นึ รูปเป็ นก้อน
พอเลือ่ นดู ก็เจอภาพเขาใส่กางเกงว่ายน�ำ้ นั่งขา้ งสระจนได้แต่ตาโตไป
อีกระลอก
“หือ...” สกาวเดือนส่งเสียงอย่างตื่นเต้น เมือ่ ไถปลายนิ้วเลือ่ นไป
เจอภาพของเขาถอดเสื้อสวมกางเกงยีนส์ขม่ี ้า เป็ นภาพทีเ่ ธอแทบไม่อยาก
เชื่อว่าหนุ่มใหญ่จะเท่ได้ขนาดนี้
“อุทานอะไรนักหนา” เขาถามกลับ ระหว่างเธอเงยหน้ามองเขานิ่ง
เหมือ นส�ำ รวจดู ก่ อ นก้ม ไปดู จ อมือ ถือ อีก รอบเงีย บๆ “อยากดู ไ หม
เดีย๋ วถอดเสื้ออวด”
“บ ้าบอ!” เธออุทานแล ้วท�ำตาโตมองเขา พลางกดติดตามเขาตอบ
“ดูแลตัวเองดีขนาดนี้ ท�ำไมไม่มเี มียเนี่ย”
“รอเธอโตมัง้ ” เขาหยอดทันที และท�ำให ้เด็กสาวถึงกับนั่งอ้าปาก
หวอไปทันที “มีคนคบด้วยหรือยังล่ะ”
คนถูกรุกอย่างจริงจังและรวดเร็วตะลึงตาโตอ้าปากหวอ ก่อนจะ
ส่ายหน้าด้วยความฉงนทันควันกับค�ำถามสุดทา้ ยจากเขา และได้แต่
กะพริบตาถีอ่ ย่างตกใจ ภายในอกซ ้ายสั่นไปหมด
“จะจีบหนู เหรอ” เด็กสาวถามอย่างไม่มนั่ คงด้วยความประหลาดใจ
ทีอ่ กี ฝ่ ายพูดจาเหมือนหยอดค�ำหวานเช่นนี้
“ใช่ ไม่มคี นคบ งัน้ ฉันก็จะจีบเธอ มาลองเป็ นแฟนกันไหมล่ะ”
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เขาพยักหน้าและบอกอย่างตรงไปตรงมา “หรือฉันแก่เกินสเปกทีเ่ ธอตัง้
เอาไว ้เกินไป”
“เปล่าค่ะ หนู แค่ตกใจ เดีย๋ วนะ...นี่คุณตุลย์จริงจังเหรอ” เธอ
ส่ายหน้าแลว้ ได้แต่กม้ หน้าตอบอ้อมแอ้ม เพราะรู้สกึ ขัดเขิน เมือ่ เขา
พยักหน้ารับอย่างจริงจัง “อยู่ๆ คุณตุลย์มาพูดแบบนี้ หนู เพิ่งเคยมี
คนมาพูดจาหยอดว่าจะจีบจะขอเป็ นแฟนตรงๆ”
“หึ...ฉันแก่ แลว้ ไม่อยากเสียเวลา รู้สกึ ถูกชะตาและชอบเธอ
ฉันก็ตอ้ งบอกว่าจะจีบ” เขาว่ายิ้มๆ เธอเงยหน้ามามอง “ว่าไง ลองเป็ น
แฟนกันไหม หือ...”
“อือ...” คนใจสั่นพยักหน้ารับค�ำเรียบๆ พลางท�ำปากยืน่ ก่อนจะ
ยกยิ้มขัดเขิน แต่คิดในใจว่า เขาจะจีบเธอไม่ได้ได้อย่างไร เพราะเธอ
ก็แอบมองเขาตัง้ แต่วนั แรกที่เจอกันแล ้วนี่นา แต่ไม่คิดว่าคนแบบเขา
จะมาสนใจเด็กก๋ากั่นแบบเธอ และเขายังตรงไปตรงมาใส่เธอขนาดนี้
“เดีย๋ วฉันจะบอกแสงดาวแล ้วกัน” เขาว่าแล ้วหัวเราะเบาๆ ทีเ่ ธอ
นิ่งงันไปทันที ก่อนเขาจะยกมือเรียกบริกรเพือ่ ให ้เก็บเงินค่าอาหารมื้อนี้
ทีเ่ ป็ นการออกเดตครัง้ แรก “นี่เดตแรกของเรานะ”
“แหม...เพิง่ บอกว่าจีบว่าคบเป็ นแฟนกันนะ” เธอเงยหน้า มองค้อน
เขานิ่งๆ “ตัวเองหิวต่างหาก มาเรียกเดตแรกได้ไง!”
“อะ...งัน้ เดีย๋ วพรุ่งนี้ฉนั ไปรับที่บา้ น พาไปเดตนะคะ” เขาตอบ
พลางยิ้ม กรุ ม้ กริ่ม เธอท�ำ หน้า ยู่ ย่ีแ ละพยัก หน้า รับ เงีย บๆ ก่ อ นจะ
หันมองบริกรทีน่ ำ� ใบเสร็จมาแจ้งราคา “รับบัตรเครดิตไหมครับ”
“รับค่ ะ” บริกรตอบและยืนรอลู กค้าที่ดูจะไม่ใช่ ญาติกนั ยิ้มๆ
ก่อนจะก้มศีรษะให ้เขาหลังได้รบั บัตรเครดิตมาบนถาดไม ้
“ถ ้าเขาไม่รบั บัตรเครดิตล่ะคะ”
“ก็ถามว่ามีให้โอนเงินไหม เพราะมีเงินสดอยู่ส่ีรอ้ ยบาทเนี่ย”
เขาตอบถามตรง และแหวกช่องใส่ธนบัตรของกระเป๋ าเงินให ้เธอดู
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สงสัย

“เสี่ยใหญ่แบบคุณตุลย์ไม่พกเงินสดเหรอ” เธอถามกลับอย่าง

“ตอนแรกว่าจะกดเงินตอนไปประชุม แต่โรงแรมทีไ่ ปหาตูเ้ อทีเอ็ม
ไม่ได้เลย ไม่รไู้ ปตัง้ ตรงไหน ถามคนทีน่ นั่ ก็ช้ไี ปทางนัน้ ทางนี้มวั่ ไปหมด”
เขาตอบแล ้วก็ส่ายหน้า
“เออ...โรงแรมบางแห่งทีน่ ่ที ำ� ไมไม่ทำ� ป้ ายติดบอกทิศทางก็ไม่รูค้ ่ะ
แลว้ จริงๆ หลายร้านในเมืองไทยน่ าจะมีให้โอนเงิน เพราะบางร้าน
ก็ไม่รบั บัตรเดบิต รับแต่บตั รเครดิต คนรุ่นหนู จะไปมีบตั รเครดิตได้ไง”
เธอบอกเล่าระหว่างรอบริกรเดินเขา้ มาใหห้ นุ่ มใหญ่เซ็นชื่อในใบเสร็จ
ก่ อ นจะยิ้ม รับ บริก รที่อ ายุ ม ากกว่า ไม่ก่ีปี ซ่ึง ก้ม ศี ร ษะให เ้ ขาและเดิน
จากไปเงียบๆ
“อยากไปไหนไหม” เขาถามระหว่างลุกจากโต๊ะนัง่ และเดินออกจาก
ร้านด้วยกัน
“ไม่อะ ก็ตอนแรกอยากกลับบา้ นไปจัดดอกไม้ไว้ในหอ้ ง เลย
จะกลับก่ อนแม่ค่ะ” เธอตอบยิ้มๆ ก่ อนจะเงยหน้ามองคนตัวสู งกว่า
ที่ใช้มือ ใหญ่ ด นั หลัง เธอเล็ก น้อ ย เพื่อ ให ห้ ลบคนเดิน สวนตรงลาน
ด้านหน้าร้าน
“อ๋อ...งัน้ ฉันไปส่งทีบ่ ้านเลยแล ้วกันนะ” เขาบอกและเปิ ดประตูรถ
ให ้เธอ เด็กสาวพยักหน้าก่อนก้าวขึ้นไปนั่ง
ดวงตากลมโตของสกาวเดือนเหลือบมองหนุ่มใหญ่มาดเท่ข ้างกาย
ที่ขบั รถอยู่แลว้ หันมานั่งเงียบๆ ยิ้มคนเดียว อยู่ๆ ก็กำ� ลังจะมีแฟน
เป็ น เสี่ย ใหญ่ ถ า้ ใครมาเรีย กเธอว่า เป็ น เด็ก เสี่ย ก็ค งไม่แ ปลกอะไร
คิดแล ้วก็หวั เราะคนเดียว จนเขาหันมามองแล ้วส่ายหน้าขบขัน พอเธอ
รูต้ วั ก็หนั มายิ้มแป้ นให ้...
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