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ร ถกระบะคอนขางเกา ดานหลังมีแตกระสอบขาวโพดและ

ตนกลวยวางเรียงรายจนเต็มขับหอมาจากถนนที่เปนดินแดง ทุกครั้ง
ที่ลอผานฝุนก็ตลบขึ้นมาจนมองแทบไมเห็นสีเดิมของลอรถ คนขับเปน
ผูชายตัวใหญ เขาสวมเสื้อยืดที่เกามาก มากจนตอนถอดออกวางไวหนา
บานเพื่อผึ่งลมใหแหงจากเหงื่อ หลานสาวตัวเล็กก็เอาไปเช็ดรองเทา
โดยไมสงสัยสักนิดวานั่นไมใชผาขี้ริ้ว ชายหนุมเปนคนผิวเขม หากสังเกต
ตรงขอมือที่สวมนาฬกาเรือนใหญราคาถูกไว จะเห็นวามีรอยสีขาวอยูหลัง
สายนาฬกา บอกใหรูวาจริงๆ ผิวเดิมของเจาตัวคอนขางขาวตามประสา
หนุมชาวเหนือทั่วไป หากการทํางานหนักและยืนตากแดดตลอดเวลา
โดยปราศจากการดูแลรักษาทาครีมกันแดด เลยทําใหทั้งตัวของเขาเปน
สีแทน ชายหนุมหมุนพวงมาลัยหักโคงเมื่อออกจากถนนดินแดงสูถนน
ใหญ เขาเพิ่งเขาไปตัดตนกลวยในไรที่ซื้อทิ้งไวของครอบครัวมา มันเปน
ที่ดินรกรางหางไกลจากตัวอําเภอคอนขางมาก และทางเขาก็ลําบาก
ซํ้าดานหลังยังติดลําหวย เวลาหนาฝนนํ้าจะเออขึ้นมาจนปลูกพืชอะไร
ไมได ชายหนุมเองเปนคนตัดสินใจซื้อที่ผืนนั้นไว และเขากับลูกนอง
นีแ่ หละทีเ่ อาหนอกลวยไปปลูก ดวยรูด วี า พืชชนิดนีต้ อ ใหปลูกทิง้ ๆ ขวางๆ
มันก็รอดและงอกงามแตกหนอแตกกอไดสบายๆ เมื่อวันกอนเขาลอง
เขามาดูแลว เห็นตนกลวยกําลังงาม เลยตัดเครือเก็บผลและปลีเอากลับ
ไรใหญ และวันนี้ตอนไปซื้อขาวโพดจากโรงสีเลยแวะมาตัดตนกลวย
ใสทายรถมากมาย เพื่อเอาไปสับทําอาหารไก
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ฝุนตลบดานหลังรถเริม่ จางเมือ่ ขับสูถ นนคอนกรีต ชายหนุม ขับรถ
เขาสูตัวเมือง เขากวาดสายตามองขางถนนกอนจะขมวดคิ้วเมื่อเห็นแผง
ขายขนมขางทาง รถเกาสังกะสีเกาะเลยจอดชิดริมทาง กอนที่รางสูงใหญ
และคอนขางลํ่าสันเพราะออกแรงทํางานหนักในไรจะลงจากรถมา
“พี่สัตยา”
เสียงของเด็กสาววัยสิบแปดสิบเกาปที่เฝาหนารานเรียกเขาอยาง
ยินดี มือไมมันเกงกางไปหมดเมื่อเห็นชายหนุมที่ลงจากรถมา
“ซื้อขนมหนอยสิ”
แมคา วัยกระเตาะเอียงอาย ทัง้ ทีอ่ กี ฝ ายนอกจากชีน้ วิ้ ไปยังแผงขนม
แลวก็ไมไดมีสายตาหวานเชื่อมมองมาทางตนเองเลย ก็จะไมใหอาย
ไดอยางไร ในเมื่อผูชายตรงหนาเปนหนุมที่ดังที่สุดในอําเภอเลยก็วาได
สาวนอยที่จบมัธยมปลายมาหมาดๆ แตไมไดเรียนตอเพราะออกมาชวย
แมทําขนม เวลาวางก็อานนิยายจากรานเชาใกลบาน พระเอกในเรื่อง
ที่คนเขียนบรรยายไวก็ตรงตามลักษณะของผูชายที่ยืนอยูตรงหนานี่
ไมใชเหรอ แลวเธอจะไมเขินไมอายไดอยางไร
“เอาอะไรดีคะพี่”
“เอาอยางละกลองก็แลวกัน” ชายหนุมบอกพลางลวงกระเปา
กางเกงยีนสหยิบธนบัตรยับยูออกมาคลี่ออก
“พี่สัตยากินเองหรือวาเอาไปฝากใครที่ไหนคะ”
สาวนอยถาม อาศัยความทีเ่ คยคุยกับเขาบางเล็กๆ นอยๆ เวลาเขา
แวะมาซื้อขนม รวบรวมความกลาถามชายหนุมเบาๆ
สัตยาไมไดตอบ เขาไมไดยมิ้ ดวยซํา้ คิว้ ทีห่ นามากๆ จนมองเหมือน
มีใครใชพูกันปายหมึกปาดเหนือดวงตายนเขาหากันนอยๆ และพอ
ลูกคาหนุมไมพูด แมคาวัยรุนเลยหนาเกอไป
“เทาไร”
“หกสิบคะ”
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เขารับถุงพลาสติกแลวก็เดินกลับขึน้ รถ พอรถคันเกาขับจากไปแลว
หญิงวัยกลางคนที่นั่งอยูดานในบานก็หัวเราะออกมา
“โอย อีแหวนเอย! เลิกฝนเฟองเหอะ เขาไมมองแกหรอก”
“เอะ! แมนี่ละก็ ทําไมเขาจะไมมองฉันละ เมื่อกี้เขาก็มองฉันอยู
แมไมเห็นเหรอ”
“อุบะ อีนี่...ขนาดลูกสาวนายอําเภอ เมื่องานกาชาดเอามาลัย
ไปคลองชวนเขาออกมารําวง เขายังตีหนาตายลุกเดินหนีไปแบบไมแยแส
แลวเอ็งเปนใครเขาจะมาสนใจเอ็งหือ เขารูกันทั่ววาเจาของฟารมไก
พอเพียงเปนคนยังไง ผูห ญิงสวยหยาดฟามาดินแคไหนก็ไมมอง แลวเอ็ง
นะ”
คนเปนแมเดินมาเอานิ้วชี้จิ้มหนาผาก
“เขาจะแลใหเสียสายตาเรอะ ไปเลย ไปลางจานไมตองมานั่งขาย
ขนมแลว”
คนเป น ลู ก ทํ า หน า งอ แต ก็ ลุ ก เดิ น ไปข า งในโดยดี ปลอยให
หญิงวัยกลางคนสับเปลี่ยนมานั่งขายขนมแทน คนที่ตกเปนเปาสนทนา
ไมไดรูเรื่องรูราวดวย เขาขับรถกระบะคันเกาที่บรรทุกของเต็มกลับเขา
ฟารมของตนเอง หลายปดีดักแลวที่สัตยาทํางานแทนบิดาอยางเต็มตัว
ตอนที่ตยาคีนองสาวของเขาแตงงาน พอก็คอยๆ วางมือจากงานทีละเล็ก
ละนอย โชคดีที่ชายหนุมวัยยี่สิบกวาปในตอนนั้นกระโดดลงมาชวยงาน
ตั้งแตอายุไดสิบสี่สิบหา ดังนั้นงานในฟารมทุกอยาง สัตยาจึงรูและทํา
ออกมาไดดีเยี่ยมไมตางจากพอตนเอง ทางเขาฟารมไมไดเปนหลุมเปนบอ
แลว ดวยปกอนชายหนุมลงทุนลาดยางมะตอยตั้งแตปากซอยแยกเขา
ฟารมไปถึงขางในดวยเงินสวนตัว ชายหนุม ขับรถผานปายไมทมี่ ตี วั อักษร
เขียนไววาฟารมพอเพียง
หกปกอน พอของเขาวางมือและพาแมยายไปอยูที่พะเยา สวนเขา
ก็ทํางานที่แพรตอ นองสาวกับนองเขยอยูกรุงเทพฯ แตก็ไปๆ มาๆ ที่นี่
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บอยๆ และไมวาจะผานมากี่ป สัตยาก็มีปญหาเรื่องการเรียกลําดับขั้น
ปรางคมีศักดิ์เปนอาเขา แตก็เปนนองเขยเขาดวย ตยาคียืนยันเสียง
หนักแนนวาเขาจะเรียกวานองมะปรางก็ได แตเขยขวัญของพอแมปาก
จะยิ้ม ตากลับวาววับเอาเรื่อง สัตยารูนิสัยอีกฝ ายดี เห็นหนาตาหวานๆ
ทาทางเรียบรอยอยางนั้น แตเอาเขาจริงปรางคนับไดวารายกาจใชเลน
ก็ถาไมรายจะเอาไอตัวแสบอยางตั้งไขนองสาวเขาอยูหมัดไดหรือ ดังนั้น
เขาเลยไมเหิมเกริมเรียกอีกฝ ายวานองมะปรางตามคําแนะนําของนองสาว
แตเรียกอีกฝ ายวาอาปรางคตามเดิม
รถขับเลยหนาบานพักเขาไปดานใน กอนจะจอดหนาโรงเก็บของ
ขนาดใหญไมไกลจากแนวตนลําไยแนนขนัดเทาไรนัก รางสูงใหญลงจาก
รถและปดประตูเสียงดังอยางเคยตัวตามนิสัยคนมือหนัก
“โต บอกใหลูกนองมาเอากลวยลงไป”
เสียงดังลัน่ ทําใหโต เด็กหนุม วัยสิบเกาปรบี กระโดดลงจากเปลญวน
ที่ผูกไวระหวางตนลําไยหนาตาตื่น
“ครับพี่ไก”
โตรีบขานตอบเพราะรูดีวาถาเงียบและไมมีเสียงตอบรับ คน
ขี้หงุดหงิดและใจรอนจะตองตะโกนเสียงดังลั่นกวาเดิมอีกครั้ง ตอนนั้น
วิ่งถลาไปก็เสี่ยงโดนเตะไดดวย
“มาแลวๆ” โตวิ่งถลามาพรอมกวักมือเรียกคนงานที่กําลังรดนํ้า
ตนลําไยอยูใหวิ่งมาอีกคนหนึ่ง เด็กหนุมมองผูชายตัวสูง ที่แมแตตนเอง
ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาเด็กอายุรุนราวคราวเดียวกันก็ยังตองแหงนคอมอง
อีกฝ ายแลวก็ยิ้มเอาใจ
“เดี๋ยวเอาตนกลวยลงแลวให ใครสับหยวกมันดวยนะ” เสียงหาว
ที่แหบนิดๆ เพราะวาตะโกนบอยและเจาตัวก็มักสูบบุหรี่เวลาเครียด
บอกรัวเร็ว
“ครับผม”
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“อาหารไกก็เอาเก็บที่โกดัง ไอเขมวาไง มาเอาไขไปหรือยัง”
ถามพลางแบมือรอ โตรีบดึงสมุดเลมบางที่ตนเองเหน็บในเสื้อ
ไวกับเอวกางเกงออกมาเปดและยื่นใหสัตยาดูอยางรวดเร็ว
คิ้วหนาเปนปนเหมือนมีคนเอาอะไรดําๆ เขียนไวขมวดเขาหากัน
ทําใหเกิดรอยยนบนสันจมูก ตาก็หรี่ลงเมื่อดูตัวเลขบนหนากระดาษ
ตรงหนา เขามอบหมายเรือ่ งการดูแลใหพอ คาคนกลางมารับไขไกในฟารม
ไปแกเด็กหนุม จริงๆ ฟารมเขาเนนการเลี้ยงไกเนื้อ แตเมื่อหลายปกอน
สัตยาก็เริม่ สนใจการเลีย้ งไกไขดว ยเชนกัน เมือ่ กอนถาจะบอกวาเงินรายได
ของฟารมมาจากการสงไกเนื้อใหลูกคาและคาไขเปนเหมือนของแถม
เล็กๆ นอยๆ กําไรไมกี่บาท ตอนนี้ก็ตองอวดอางอยางภูมิใจไดวา รายได
เกือบครึ่งของฟารมมาจากบรรดาไขพวกนี้นั่นเอง แถมแมไกปลดระวาง
ก็ยังขายไดอีกตอ
“จายเงินหรือยัง”
“ครับ ของงวดที่แลว” โตรีบควักเงินจากกระเปากางเกงให สัตยา
รับไปเดาะๆ เลนแลวพยักหนาโดยไมตรวจนับ เพราะรูดีวามันจะครบ
ทุกบาททุกสตางคหากผานมือของโตแลว เด็กคนนี้วิ่งเขาวิ่งออกฟารม
พอเพียงตั้งแตอายุแปดเกาปแลวกระมัง เปนลูกนองตัวเปยกแสนทโมน
ของตยาคี นองสาวเขาปวารณาตัวเปนลูกพี่ และคอยชวยเหลือทุกอยาง
นาเสียดายที่แมจะใหงานพิเศษทํา แตโตก็ไดเรียนแคมัธยมปลายและ
ลาออกมา เพราะวาพอและแมส้ินปญญาจะสงเรียนตอ เด็กหนุมที่
เฉลียวฉลาดและรักดีเลยมาของานที่ฟารมทําเปนเรื่องเปนราวเสียเลย
สัตยาจําหนาหงอยๆ เปนหมาเหงาของอีกฝ ายไดดี ตอนนั้นเขา
ถอนหายใจแลวก็บนพึมพํา
“จบมอปลายจะมาของานฉันทํา ในฟารมมีคนทํางานตั้งเยอะแลว
ฉันไมอยากได”
ตอนนั้นเด็กนี่หนาซีดเลยทีเดียว หากพอเขาพูดตอดวยนํ้าเสียง
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เอือมระอาอีกประโยค อีกฝ ายก็เบิกตากวางอยางไมอยากจะเชื่อหู
“ฉันอยากไดคนมาชวยทําบัญชี เห็นที่อื่นเขามีผูจัดการฟารมกัน
ชักอยากไดบา ง แตจบแคมอหกคงไมไหว โงตายชัก เอางีโ้ ต นายมาทํางาน
ที่ฟารม ฉันจะออกคาเรียนให เรียน มสธ.ไดนี่ใชไหม ถึงเวลาก็ไปสอบ
ขยันอานหนังสือหนอย ผูจัดการฟารมนี้ตองมีความรู อยางนอยเวลา
เถียงกับปศุสัตวจะไดเถียงแบบฉลาดๆ หนอย”
ครั้ น พอโต แ ย ง มาเสี ย งอ อ ยว า ไมอ ยากรบกวนเงิ น ของคนอื่ น
ชายหนุมหนาดุตาดุตัวดําก็หัวเราะเสียงหาว
“ใครบอกจะออกคาเรียนใหฟรี ขนาดรัฐใหทุนการศึกษายังให
กลั บ มาทํ า งานใช นายก็ ต  อ งทํ า งานใช ให ฟ าร ม พอเพี ย งเหมื อ นกั น
ทําสัญญามัดตัวไปเลย กูเงินเรียน แลวกลับมาทํางานใชทุน”
เปนอันวาจบเรื่องโตเถียง และเมื่อตนเทอมโตก็มีเงินจายคาเรียน
มหาวิทยาลัยอยางไมคาดฝนดวยประการฉะนี้
“เดี๋ยวใหคนเอาขาวโพดไปเก็บดวย ระวังดีๆ อยาใหชื้นเหมือน
คราวที่แลว”
“ครับ”
สัตยาพยักหนา เขาเดินดุมกลับไปทางบานไมสองชั้นหลังใหญ
ที่เปนที่พักของตนเอง เมื่อกอนบานหลังนี้อยูกันพรอมหนา แตพอพอ
และแมปลีกไปอยูกันสองคนตายายชราอยางหวานจี๋จาแลว ก็เหลือแค
ลูกชายคนโตอยางเขาที่อยูโยงกับฟารมพอเพียง
“ออ...พี่ไกครับ เมื่อเชาพี่ไขโทร.มานะ”
เทาใหญๆ ที่กําลังกาวเดินชะงัก คนหนาดุเหลียวตนคอมามอง
“วายังไงบาง”
“ก็บอกวาใกลจะปดเทอมแลว”
สีหนาของสัตยาเปลี่ยนไปนิด เขากลอกตาเร็วๆ แลวก็พยักหนา
รีบเดินดุมเขาบานเร็วกวาเดิม โตมองตามแผนหลังหนาของคนที่ตนเอง
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รูจักมาทั้งชีวิตแลวแอบหัวเราะ เปนอันรูกันวาปดเทอมทีไร สัตยาจะตอง
บนยาวเหยียดเรื่องฟารมพอเพียงเปลี่ยนจากเลี้ยงไกเปนเลี้ยงลิง เพราะ
ลูกๆ ของตยาคี นองสาวสุดที่รักของเขาจะเฮกันมาพักที่นี่ แตละคน
สืบทอดฝไมลายมือมาจากพอและแมเต็มเปยม คนหนึ่งฉลาดเจาเลห
คนหนึ่งก็ดื้อเอาเรื่อง ยิ่งลูกสาวคนโตที่ชื่อมะนาวดวยแลว แทบจะถอด
ออกมาจากตยาคีไมผิดเพี้ยนเรื่องนิสัยและหนาตา ทําเอาฟารมพอเพียง
ที่เงียบสงบปนป วนตลอดเวลาสั้นๆ ชวงปดเทอมคราวกอนนั่นปะไร โต
เห็นสัตยาเดินไปถามสัตวแพทยที่มาตรวจไกอยู ไดยินแววๆ
“ยานอนหลับไกที่เด็กกินได ไมอันตราย แตหลับเปนตายสักสอง
อาทิตยมีไหม”
หนุมนอยตะโกนเรียกคนงานมาชวยกันขนตนกลวยลงจากรถ
และขนกระสอบขาวโพดไปเก็บ เขาทํางานรวดเร็วคลองแคลว ไมนาน
งานที่สัตยามอบหมายก็เรียบรอย ยังไมทันจะเดินออกจากตรงนั้น คนที่
สั่งงานไวก็เดินกลับออกมาจากบาน ใบหนาคมครามแดดสะอาดสะอาน
ขึ้น เสื้อที่สวมก็เปลี่ยนเปนตัวอื่น ในมือมีหมวกสานใบเกากับผาขาวมา
ผืนโปรดถือมาดวย
“โต”
“ครับ”
“อยาลืมไปติดตอปศุสัตวดวย เรื่องใบขนยายสัตวปก”
“ไดครับพี่ไก พี่ไกจะไปไหนหรือครับ”
“จะไปหาเกษตรอําเภอหนอย”
ชายหนุมบอกและสวมหมวกสานของตัวเอง
“อยางนี้ก็ผานรานขาวแกงนองหมวยสิครับ” โตทําทากระหยิ่ม
ยิ้มยองเมื่อเอยถึงสาวนอยชาวไทยเชื้อสายจีน ลูกสาวเจาของรานขาย
ขาวแกงหนาบานพักของเกษตรอําเภอ สาวนอยผิวขาวหุนอวบอัดที่หนุมๆ
ทั้งอําเภอชอบไปกินขาวฝมือเธอตัก
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ดวงตาดุปรายมองและทําใหคนอายุนอยกวาหยุดยิ้มทันที ตีหนา
เจื่อนมองตอบ สัตยายนคิ้วนิดเดียวแลวเดินไปควารถมอเตอร ไซคคันเกา
ที่จอดไวขางๆ โกดังแลวสตารตเครื่องขี่ออกมา คลอยหลังเสียงกระหึ่ม
ของเครื่องรถและควันจากทอไอเสีย โตเอามือโบกไปมาไลกลิ่นเหม็น
แลวถอนหายใจยาวๆ
“เกือบไปแลวกู”
‘ไมนา ไปแตะเรือ่ งผูห ญิงเลย’ อดีตคูห ขู องตยาคีคดิ อยางหวาดเสียว
“พูดเรื่องผูหญิงหนอยแทบจะกระโดดกัดคอ แลวแบบนี้พี่ไก
ไมตองเปนตาแกนอนซี้แหงแกบนคานเหมือนที่พี่ไขพูดเหรอ”
บนงึมงําแลวก็เดินเตะดินเตะทรายไป คนงานอีกคนที่เพิ่งเดิน
ออกมาจากโกดังหัวเราะ เขาทันเห็นสัตยาถลึงตามองโต เลยอดแซวไมได
“อยูดีไมวาดี ปากวอนหาเรื่องแลวไหมละ ก็รูอยูวาตั้งแตเจาสาว
หนีขันหมากไปพี่ไกเขาก็เปลี่ยนเปนคนละคน ยังจะไปแหยอีก”
“เออ คิดแลวโมโหแทน เปนฉันนะโวย ไมมาทํางานงกๆ บางาน
แบบนี้หรอก ผูหญิงคนเดียว ไมตายก็หาเอาใหมได นี่อะไร โดนทิ้ง
ครั้งเดียวเลนทําตัวเปนฤๅษีครองพรหมจรรย ไปเลย นาเสียดาย หนาตา
ก็ออกจะหลอ”
อีกคนที่เดินออกมาเสริม
โต โบกมือไล “ไมตอ งพูดมากเลย ไปทํางานๆ คําก็ฤๅษีสองคําก็ฤๅษี
ตอนอยูตอหนาไมเห็นกลาพูดถึงนะพวกเอ็งนะ ไปเลย พี่ไกเปนฤๅษี
ใจโหดนะโวย ขืนเอาแตนินทาแลวงานไมเสร็จ โดนถลกหนังไปหมแทน
หนังเสือแน ไปแยกยายๆ”
โต ไลคนอื่นไปหมด แตตัวเองกลับยังอยูที่เดิมแลวมองตามทางที่
สัตยาขี่มอเตอร ไซค ไป เรื่องการแตงงานที่ฉาวโฉไปทั้งอําเภอเมื่อหลายป
กอนเขาจําไดดี แมตอนนั้นจะยังเปนเด็กชายผอมกะหรองก็เถอะ ภาพ
พี่ไกโตงของเขาคลุมคลั่งยามเจาสาวหนี ปลอยใหขันหมากของชายหนุม
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ตองเกอ และเปนขี้ปากชาวบานอยูแรมปมันยังติดตาเขาไมหาย คิดแลว
เขาก็ยังอดนึกเคืองครูสาวนามอาริตาคนนั้นไมได ใครๆ ก็รูวาลูกชาย
เจาของฟารมพอเพียงรักเจาหลอนแคไหน หลังนองสาวเขาแตงงานได
สามป สัตยาก็ความรักสุกงอมเต็มที่ ใหพอแมพากันไปสูขออีกฝ ายถึงบาน
ที่ตางจังหวัด และนัดวันแตงงานเรียบรอย ใครจะคิดวาครูผูแสนนารัก
เรียบรอยอยางอาริตาจะหนี ทิ้งเจาบาวใหเปนหมายในวันแตงงานอยาง
ใจรายเหลือเกิน
ภาพสัตยาเที่ยววิ่งวุนตามหาหญิงสาวคนรักเปนบาเปนหลัง เสียง
เขาตะโกนเรียกชื่ออีกฝ ายในวันนั้นไมมีใครในครอบครัวลืมไดงายๆ
เกือบปกวาสัตยาจะหยุดตามหาอาริตา เกิดคําถามขึ้นมากมายวาทําไม
อาริตาถึงหนีไปวันแตงงาน พอแมของเจาสาวนั้นหนาหดเหลือสองนิ้ว
พอพี่ตั้งไขของเขาเสนอใหแจงความ ฝ ายแมเจาสาวก็รีบละลํ่าละลักหาม
และยอมปริปากวาอาริตาไมได โดนคนจับไป หรือเกิดเรื่องรายอะไร
หากหญิงสาวตั้งใจหนีไปเอง
เรื่องราวของอาริตา โตรับรูเพียงแคนั้น เขามั่นใจวามันตองมีเรื่อง
ตื้นลึกหนาบางอีก หากก็ไมกลาถาม และไมมีใครปริปากเลา โดยเฉพาะ
ไมมีใครกลาพูดเรื่องของอาริตาตอหนาสัตยา และความรักครั้งแรกของ
ชายหนุมก็จบลงอยางนาหดหู ไมมีพี่ไกโตงที่แสนจะอารมณดี ขี้อาย
และชอบตอปากตอคํากับพี่ตั้งไข ลูกพี่ของโตอีกตอไป เขากลายเปน
คนเงียบขรึม บางาน และก็เก็บเนื้อเก็บตัวขึ้นมาก ลุงเอกและปาตองตา
ก็ลําบากใจและเปนหวงลูกชายเพียงคนเดียวมาก หลายปที่ผานไปคนใน
ครอบครัวก็หวังวาวันหนึ่งสัตยาจะไดเจอผูหญิงดีๆ อีกครั้ง และผูหญิง
คนนั้นจะสามารถเยียวยาหัวใจที่กลัดหนองของเขาได สัตยาคนเดิม
ที่ราเริงและขี้เลนจะไดกลับมาสูฟารมพอเพียงเสียที
“เฮอ”
โตถอนหายใจหนักๆ เขาเองก็หวังแบบนัน้ เชนกัน หนุม นอยเดินไป
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จัดการทํางานตอตามทีไ่ ดรบั มอบหมายมา ฟาเริม่ ครึม้ และลมเริม่ พัดแรง
บอกใหรวู า อาจจะมีฝนตกหนักในอีกไมนาน เขาตองเรงมือทํางานใหเสร็จ
ลุลวงกอนฝนตก โตเดินแกมวิ่งไปเร็วๆ หากหนุมนอยมีญาณวิเศษละก็
เขาจะรู ไดวาสิ่งที่เขาและทุกคนหวังเกี่ยวกับสัตยานั้นกําลังจะเปนจริง
ขึ้นมา เพียงแตวา...ผูหญิงที่จะเขามาในชีวิตของสัตยา หางไกลจากภาพ
ที่พวกเขาวาดหวังไวคนละโยชนทีเดียว
หางไกลและแตกตางแคไหน...ก็แคพอทําให โต ในอีกสามเดือน
ขางหนาตองตะลึงพรึงเพริดกับความเปลี่ยนแปลงของสัตยาเลยทีเดียว

“ถานายอยากจะริเริ่มตั้งสหกรณไกไขก็ทําได ฉันจะเอา

รายละเอียดไปใหที่ฟารม” เสียงของผูชายผิวสองสี รูปรางผอม ที่นั่งอยู
ตรงกันขามกับเขาพูดขึน้ มา ใบหนาคอนขางเรียวเพราะเจาตัวเปนคนผอม
มาตัง้ แตเด็ก สวมแวนตากรอบสีเงินไว บนโตะมีกระดาษเอกสารหลายแผน
วางกระจายอยู
“จริงๆ ฉันเห็นดวยนะ การตั้งสหกรณและรวมกลุมกันแบบนี้
ระหวางฟารมไก ทําใหเรามีอํานาจตอรองกับพวกพอคาคนกลางมากขึ้น”
“อืม” เสียงตอบรับหนักๆ ดังในลําคอของคนที่น่ังตรงกันขาม
ใบหนาคอนขางคลํา้ เพราะวากรํางานกลางแดดตอนนีเ้ รียบเฉยเหมือนฉาบ
ดวยปูน
นพพรเหลือบตามองเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยแลวก็หรี่ตา
“ไอ ไก นี่นายตั้งใจฟงที่ฉันพูดหรือเปลา”
“ฟงอยู”
คนตัวหนากวาสักเทาหนึ่งและสูงกวานพพรสักชวงศอกไดพูดขึ้น
คิ้วหนาๆ พาดตรงเหนือหนวยตายนเขาหากัน
“นึกวาคุยกับศาลาโบสถ”
เกษตรอําเภอหนุม พูดเบาๆ เขารวบรวมกระดาษซอนกันเรียบรอย
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แลววางบนโตะในบานพักของตนเอง บานพักของทางอําเภอที่ตนมา
อาศัยในชวงทํางานที่นี่
“เรื่องตอรองราคากับพอคาคนกลางมันไมใชเรื่องใหญ” เสียงหาว
ใหญของสัตยาดังขึ้น เขาเคาะนิ้วชี้ลงบนโตะทํางานเหล็กเกาๆ ของเพื่อน
แลวลากเสียงยาวอธิบาย
“แตเหตุผลทีฉ่ นั จะทําสหกรณนขี่ นึ้ มา ก็เพราะวาอยากจะตัดระบบ
นายทุนที่แทรกแซงฟารมตางหาก”
“หมายความวายังไง”
“เป น เกษตรอํ า เภอที่ ไมรู  ห ะ...” สั ต ยาหยุ ด คํ า ตอมาแล ว ก็ พน
ลมหายใจหนักๆ ออกมาทางจมูกดังหึ “ปรกติอยูบนนั้นทํางานในหองแอร
ละสิ ถึงไมรูเลยวาตอนนี้เกษตรกรเอย เจาของเลาไกเอยกําลังเจอวิกฤติ
อะไร”
บนนั้นที่สัตยายกนิ้วโปงชี้ไป คือที่วาการอําเภอซึ่งสามารถมองเห็น
จากหนาตางบานที่พวกตนเองกําลังนั่งคุยกันอยู นพพรถอดแวนตา
ควานหาผามาเช็ด คุนเสียแลวกับปากที่พูดตรงๆ ของสัตยา
“ไมมีแอร มีแตพัดลม”
“ตอนนี้พวกเลาบางเลากําลังเดือดรอน การที่นายทุนเนื้อสัตว
แปรรูปยื่นมือเขามา มองแบบกวางๆ มันก็เหมือนการใจดีมากระจาย
รายได มาให โอกาสกับเรา แตถา มองใหดี มันคือหลุมทีข่ ดุ ดักเราตางหาก”
สัตยาบอก เขาเอาลิ้นดุนกระพุงแกมยามเอยตอ
“นายหนาพวกนี้ติดตอมาเพื่อใหเราสงไกใหเขา แตเราก็ตองรับ
อาหารไกจากเขา ใหเขาเขามาวุนวายในการจัดการฟารมของเรา ตองรับ
เงื่อนไขและขอเสนอตางๆ เพื่อที่จะไดสงไกใหเขา แลวยังไง มันก็เหมือน
เครือขายขายยาลดความอวนกับครีมลอกหนังกําพรานั่นแหละ เราหวัง
เงินกําไรจากเขา แตเรากําลังหยิบยื่นเงินเราใสกระเปาเขาเชนกัน คา
อาหารไกที่มันแพง แลวไหนจะยาวัคซีน อะไรสารพัดที่เราตองจาย
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เพื่อใหไกเราไดมาตรฐานสงใหพวกนั้น สุดทายพอไกไดวัยตองสง ก็มี
การกดราคาบอกวามันไมไดคุณภาพตามที่ทางบริษัทตองการ กวาไก
จะโตเต็มวัย เราก็สูญเสียตนทุนไปใหพวกนั้น เพื่อใหพวกนั้นเจียดแบง
มาเปนสวนกําไรซื้อไกเราเอง อัฐยายซื้อขนมยายชัดๆ”
“เรื่องนั้นฉันก็รู แตทํายังไงได ในเมื่อทุกเลาตางพอใจที่จะทํา
แบบนี้”
“ก็เพราะวาเราไมมีอํานาจในการตอรองไง อาหารไกพวกนั้นราคา
แพงแคไหน มากกวาทองตลาดสองเทา ไหนจะวัคซีนแพงๆ ไหนจะตอง
ใหพวกบานั่นเขามาวุนวายในฟารมอีก”
“เออ เขาใจ ฉันเขาใจนายนะไก”
“เขาใจอยางเดียวไมได นายตองรีบจัดการใหฉัน ฉันจะตั้งสหกรณ
ขึ้นมา นายก็ตองเปนหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญดวย”
“ได แลวนี่นายมาเพื่อพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวหรือไง”
สัตยาพยักหนา ลุกยืนทันทีที่จบธุระ
“เดี๋ยวไก เห็นเขาประกาศเตือนวาจะมีมรสุมเขานะ นายเตรียมตัว
หรือยัง”
“เรียบรอยแลว”
สัตยาพยักหนารับคํา
“ไอมรสุมพวกนี้ก็ชางกระไร เขาบอยฉิบ”
คนเปนเกษตรอําเภอพูดอยางเปนกันเองและไมตองระวังตอหนา
เพื่อนสนิท
สัตยาออกจากบานพักของอีกฝ ายในอีกไมกี่นาทีตอมา แมวา
นพพรจะเรียกใหอยูกินขาวดวยกันก็ตามที ชายหนุมขี่อีแกของเขากลับ
ระหว า งทางลมที่ พั ด แรงจนฝุนและดิ น ข า งถนนปลิ ว ตลบทํ า ให เ ขา
ลําบากพอควร สัตยาไดยินเสียงแมคาขางทางบนโวยวายยามวิ่งมาจับ
รมขนาดใหญที่ตั้งไวตรงแผงขายของไมใหปลิวตามแรงลมแลวก็เลิกคิ้ว
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สงสัยมรสุมคราวนี้จะรุนแรงกวาที่คิดไวกระมัง

“กรมอุตนุ ยิ มวิทยาเตือนประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ นเขตจังหวัดแพร

พะเยา เชียงราย และทางเหนือตอนบนใหระวัง เนื่องจากความ...”
เสียงของนักขาวรายงานพยากรณอากาศดังจากโทรทัศนเครื่อง
ใหญในหองนอนของชายหนุม ทําใหเจาของรางสูงที่สวมแคผาขาวมา
พันรอบเอวสอบอยางงายๆ หันมามองหนาจอ ในมือเขามีผาเช็ดตัว
ผืนใหญเช็ดผมที่เพิ่งสระมาหมาดๆ ใบหนาครามคมมองหนาจอแลวก็
ยนคิว้ สองสามวันมานีฝ้ นตกหนัก ลมกระโชกแรงจริงๆ สัตยาถอนหายใจ
อยางหงุดหงิด ไอพายุบาที่เขามาคราวนี้ทาทางจะทําความเสียหายให
ฟารมพอเพียงของเขาไมนอยแนๆ เมื่อเชาเจาโตก็วิ่งหนาตั้งมาบอกวา
ลําไยที่ลงไวทายฟารมโดนแรงลมจนโคนหักเสียหายไมนอย ฝนที่ตกหนัก
แบบนี้กับอากาศที่เย็นชื้นแฉะงายตอการที่ไกในฟารมจะป วยและติดโรค
ชายหนุมพาดผาเช็ดตัวบนราวไม แลวเดินเขาไปในหองทํางานของตัวเอง
เอกสารมากมายและหนังสือเกีย่ วกับการทําฟารมวางเรียงรายเปนระเบียบ
“ขืนตกแบบนี้อีกสองสามวันบรรลัยแนนอน”
เขาพึมพําอยางระอาใจ เอกสารวางกองเต็มโตะ ทั้งแฟมบิลคา
นํ้ามันรถสงไก ทั้งบิลคาอาหารไก และบิลรายจายตางๆ ดวงตาคมกลา
กวาดมองตั ว เลขทั้ ง หลายที่ ต  อ งนั่ ง คํ า นวณบวกลบคู ณ หารแล ว ก็
ถอนหายใจ รางสูงใหญของชายหนุมนั่งบนเกาอี้หลังโตะทํางาน นิ้วใหญ
ของผูชายที่ถนัดจับจอบ จับเสียม ยกตะกราไก เขี่ยเครื่องคิดเลขมา
ตรงหนา ดูสิ...ไมทันจะทํา อาการปวดหัวตุบๆ ก็มารอแลว คนเกลียด
คณิตศาสตรแตตองทําบัญชีเองถอนหายใจอยางหงุดหงิด พอเหลือบตา
มองคอมพิวเตอรเกาเครื่องหนึ่งที่ตั้งอยูบนโตะอีกตัวในหอง เสียงของ
นองสาวก็ดังมาในหัวทันที
“พี่ไกโตงใช โปรแกรมนี้สิ งายจะตาย พิมพเลขลงไปแลวกดตรงนี้
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ในตาราง มั น ก็ ขึ้ น ตั ว เลขผลลั พ ธ ใ ห แ ล ว ไม ต  อ งมาปวดหั ว นั่ ง จิ้ ม
เครือ่ งคิดเลขบวกลบคูณหาร ทําไมชอบทําเรือ่ งงายใหกลายเปนเรือ่ งยาก
นะ”
‘อยากใชเหมือนกัน แตใช ไมเปน!’ สัตยาถอนหายใจ ละสายตา
จากเครื่องคอมพิวเตอรอยางเสียดาย ใครใหเขาเรียนไมเกงเหมือนตยาคี
ตั้งแตแตกหนุมก็ชวยงานฟารมของพอ เรื่องบัญชีและตัวเลขยากๆ เปน
หนาทีข่ องพอเอกเปนสวนใหญ เขากับนองสาวไปชวยบาง ครัน้ พอตนเอง
เขามาดูแลฟารมเอง สัตยาเคยจางพนักงานบัญชีมาครั้งหนึ่ง ปรากฏวา
เรื่องเงินทองมันไมเขาใครออกใครจริงๆ พนักงานบัญชีนั้นแอบเปลี่ยน
ตัวเลขในบิลคานํ้ามันรถ แลวเอาสวนตางเขากระเปาตัวเองสบายใจเฉิบ
ยังดีที่สัตยาแมจะไมเกงตัวเลข แตเขาขับรถสงไกใหพอมาตั้งแตเทา
เหยียบคันเรงไดและมีอายุถึงเกณฑทําใบขับขี่ เขาเลยเอะใจวาระยะทาง
เทานี้ ทําไมนํ้ามันรถมันมากกวาเดิมตั้งเยอะ
หลังจากจัดการไลพนักงานบัญชีจอมขีโ้ กงออกไป สัตยาเลยจําเปน
ตองทําหนาที่นี้เอง อยางนอยก็จนกวาโตจะโตกวานี้อีกนิด เขาจึงจะโอน
หนาที่นี้ใหเด็กหนุมนั่นได
“เฮอ”
จมูกโดงเปนสันพนลมหายใจออกมาแรงๆ ยามปลายนิ้วที่ตัดเล็บ
สั้นมนจิ้มบนตัวเลขอยางชาๆ ทีละตัว สัตยาจมอยูกับตัวเลขที่ตนเอง
ไมถนัดอยูเกือบสามชั่วโมง

“ไอเขม มาทางนี้เร็วเขา!”

เสียงตะโกนดังลั่นแทรกเสียงลมและเสียงพายุฝนที่ตกหนักทําให
ใครตอใครทีก่ าํ ลังวุน วายอยูบ ริเวณโรงอนุบาลลูกเจีย๊ บพากันสะดุง สุดตัว
คนโดนเรียกหนาเหวอ รีบวิ่งถลากลางสายฝนไปหารางสูงใหญของ
ชายหนุมที่กําลังยกไมระแนงขนาดใหญออกดวยความเร็วที่สุดเทาที่
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ตนเองจะทําได ตัง้ แตเมือ่ เชามืดกระทัง่ ตอนนีเ้ หมือนมีเหตุการณนรกแตก
เกิดขึ้นที่ฟารมไมมีผิด เพราะวาฝนที่ตกหนักและลมที่กระโชกแรงทําให
โรงเรือนอนุบาลลูกเจี๊ยบพังครืนลงมาอยางไมมีปมีขลุย คนงานวิ่งไป
บอกสัตยาที่บานใหญ กอนที่เขาจะวิ่งพรวดเขามาดวยใบหนาถมึงทึง
ปานยักษวัดแจง
ความโกลาหลเกิดขึ้นเพราะวาลูกเจี๊ยบเหลานี้คือตนทุนของฟารม
หากเสียไปก็แยเชนกัน คนงานชวยกันตอนเก็บลูกเจี๊ยบที่สามารถชวยได
ออกจากซากไมปรักหักพังอยางเต็มที่ ฝนที่ตกหนักไมลืมหูลืมตาทําให
ทุกคนทํางานลําบาก แตก็ไมมีใครลาชา สัตยาสบถครั้งแลวครั้งเลาเมื่อ
ยกไมออกแลวเห็นซากของเจาลูกเจี๊ยบทั้งหลายตายอยูที่พื้น
“เวรเอย! มันพังลงมาไดยังไงกัน”
ไมตองมีคนตอบ ชายหนุมก็รูวาพังไดอยางไร โรงเรือนแหงนี้เกา
มากแลว ไมมันคงผุกรอน บวกกับลมพายุที่เขามาหลายวัน จะวาไปเขา
ยังระแวงอยู ตั้งใจวาถาวันไหนที่ฝนไมตกแลวจะรีบพาคนงานมาจัดการ
ซอมแซมใหมันแนนหนา แข็งแรงกวาเดิม นาเสียดายที่เขามัวเคลียรบัญชี
และฝนก็ไมเคยหยุดตกเลย
“พี่ไกครับ”
เสียงตะโกนเรียกชื่อเขาดังขึ้น สัตยาที่เปยกโชกไปหมดทั้งตัว
หันไปมองเห็นโตกําลังวิ่งกระหืดกระหอบมา ในมือกางรมที่ลูแทบหัก
เพราะแรงลมและแรงฝน
“อะไร!”
“หลังฟารมก็มีเรื่องครับ”
คิ้ ว หนาย น เข า หากั น เขาผละจากกองไม ทั น ที เ มื่ อ ได ยิ น สิ่ ง ที่
หนุมนอยรายงาน แลววิ่งพรวดไปกระโดดครอมมอเตอร ไซควิบากคันเกา
ที่จอดไว ไมไกลทันที เพราะหลังฟารมที่ฝายนั้นพูดถึงไกลจากโรงเรือน
ตรงที่พวกเขาวุนวายกันอยูหลายกิโลเมตรทีเดียว
³Ñ°³ÃÒ 19

“พี่ไก รอดวย”
โตกลืนนํา้ ลายลงคออยางหวาดๆ มองรถวิบากสีเขียวของชายหนุม
รุนพี่แลวหลับหูหลับตาโยนรมทิ้งกระโดดซอนดานหลัง เวลาปกติคน
ทั้งบางรูวาอยาได ริอานซอนรถสัตยา ถาไมเกงกลาหรืออมพระรอดไว
ในปาก นับประสาอะไรกับเวลาที่เขาใจรอนเปนไฟและทางก็ลื่นชื้นแฉะ
ดวยฝนแบบนี้ แตวา...จะวิ่งตามรถไปก็ใชที่ ครั้นจะไปเอารถยนตก็
ไมทันใจเจานายกึ่งพี่ชายคนนี้แน ดังนั้นหนุมนอยเลยไดแตโยนรมทิ้ง
แลวเกาะเอวขยุม เสือ้ ทีเ่ ปยกชุม ของสัตยาไวแนนๆ หลับตาปแ ลวทองคาถา
สวดมนตมั่วๆ อยางกลัวเกรง
แวน!
เสียงเครื่องมอเตอรไซคดังลั่น กอนที่รถวิบากสองลอของสัตยา
จะพุงทะยานไปดานหนาอยางรวดเร็ว!

ลมแรงมาก ฝนก็ตกหนัก รางในชุดที่ขาดวิ่นเดินกระเซอะกระเซิง

มาตามพงหญาและพิงตัวใตตนไมอยางออนแรง ผมยาวจรดเอวที่เปยกลู
ศีรษะทําใหพอมองออกวาเจาของรางเปนผูหญิง ทวาตอนนี้สภาพนั้น
ดูไมได มือที่ถลอกปอกเปกไปหมดเสยผมยาวไปดานหลังเปดวงหนาที่
ขะมุกขะมอมไมแพเนื้อตัว เสียงฟารองทําใหเธอสะดุงโหยง เรียนมา
ยังจําไดที่ครูสอนไววาอยายืนใตตนไมเวลาฝนตกไมอยางนั้นจะฟาผา
รางนั้นเลยเดินโผเผตากฝนตออยางอุตสาหะ ปากสั่นฟนกระทบกัน
ดังกึกๆ หนาวแทบตายแตก็ลากเทาเดินตออยางอดทน กระทั่งเห็นรั้วไม
สูงเทาเอวที่อยูตรงหนา ดวงตาเธอเปนประกายวาบอยางยินดี กอนจะ
โผไปแลวเริ่มตนปนขามรั้วอยางดีอกดีใจ กระทั่งขามไดสําเร็จมองรอบๆ
หาที่หลบฝน รองเทาเธอเต็มไปดวยโคลน เนื้อตัวก็เปอน ครั้นเห็นบอ
ซีเมนตที่วางตั้งสูงเทาเอวอยูเบื้องหนาหลายบอ ดวงตาที่แดงกํ่าก็เบิกกวาง
อยางยินดีอีกครั้ง เธอเดินไปเร็วๆ แลวเอามือชอนตักนํ้าในนั้นที่ขุนนอยๆ
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มาลางรองเทาที่หนักและเหนียวเหนอะหนะออก
“ให ใครเห็นฉันสภาพนี้ไมได จะเห็นฉันสภาพนี้ไมได”
เสียงแหบพรานากลัวนั้นพึมพําซํ้าแลวซํ้าเลา หากชอนตักนํ้าไปมา
หลายครั้ง เธอตองขมวดคิ้วเมื่อรูสึกวามีบางอยางใตนํ้าชนมือเธอ ราง
นิรนามยกมือขึน้ เธอสวมเสือ้ แขนยาวชายเปนลูกไมพลิว้ ตอนตากฝนมา
มันลีบติดแขนนารําคาญ แตตอนนี้มันทิ้งตัวอยางมีนํ้าหนัก...ก็จะไมมี
นํ้าหนักไดอยางไร ในเมื่อมีตัวอะไรบางอยางหอยโตงเตงอยูที่แขนเสื้อ
ของเธอ ปากคาบกัดชายลูกไม ไวแนน หางยาวๆ แกวงเปนจังหวะไปมา
วาโย... เบิกตากวาง สมองที่เฉื่อยชาเพราะวาเดินตากฝนมานาน
หมุนติ้วประมวลผล วาไอตัวหางยาวตาชี้ตรงหนาคือตัวอะไร กอนจะ
อาปากกวางแลวตะโกนออกมาดังที่สุดในชีวิต
“วายยย!!! ไอเข!”
หญิงสาวสะบัดแขนเราๆ แตไอตัวที่งับชายแขนเสื้อก็ชางกัดไว
อยางเหนียวแนนเหลือเกิน
“ตายแน ตายแน ฉันตายแนๆ”
เธอรองลั่นพรอมกับแขงขาออน สะบัดให ไอเขตัวนอยหลุดให ได
และเพราะวามัวตกใจ เธอเลยไมไดยินเสียงรถที่ขี่ตรงมาทางนี้ รูตัวอีกที
ก็ตอนทีม่ มี อื ใหญควาแขนเธอไวจากดานหลัง วาโยมองตามมือหนาสีเขม
แบบคนกรํางานกลางแดดไปยังแขนใหญและเห็นใบหนาดุดนั คมเขมของ
ผูชายที่ยืนอยูดานหลังตนเอง เขาไมไดมองเธอดวยซํ้า ยื่นมืออีกขางมา
จับเจาลูกจระเขออกจากแขนเสื้อเธออยางงายดาย และประคองมันไว
ในมืออยางประคบประหงม กอนจะปลอยใหเธอที่ขาออนแลวทรุดลง
นัง่ กับพืน้ ทีเ่ ฉอะแฉะเปนโคลนอยางไมสนใจไยดี...ใช ไมสนใจไยดีแมแต
นิดเดียว
“โต ไปดูตะแกรงมาปดปากบอซีเมนตทุกบอเร็วเขา แลวคนงาน
หายไปไหนหมด ปลอยใหคนบาเขามาในฟารมได”
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‘คนบา...’ วาโยอาปากคาง กอนจะกมมองสภาพตัวเอง หญิงสาว
สูดจมูกแรงแลวลุกยืน มองผูชายตัวใหญที่เพิ่งหยอนลูกจระเขลงบอคืน
เขา...ใชเขาจริงๆ ดวย
“คุณไกโตงคะ ฉันชื่อวาวาโย ฉัน...”
“แม...เอย!”
หญิงสาวผวาไปอีกดาน เมื่อชายหนุมตรงหนาตะโกนลั่น สัตยา
ไมไดสนใจผูหญิงสภาพทุเรศทุรังที่ลุกมาพูดอะไรหงุงหงิงๆ จับใจความ
ไมไดแมแตนดิ เดียว ฝนทีต่ กหนักทําใหนาํ้ ในบอมันลนขึน้ มา เจาลูกจระเข
ที่เขาเลี้ยงไวเลยลนออกมาจากปากบอซีเมนตดวยเชนกัน ตรงนี้เปนบอ
อนุบาลของลูกจระเขเกิดใหม เพราะวาลมพายุท่ีหนักมาก ทําใหหลังคา
ที่คุม แดดคุม ฝนปลิวพังไป และนํ้าฝนที่ตกจนเออลนขอบบอทําให
เจาจระเขตวั นอยทัง้ หลายสามารถเล็ดลอดออกจากปากบอได โตตาเหลือก
ไปตามเขาดวยเหตุนี้เอง และที่เขากําลังโมโหเพราะวาตรงบออนุบาลนี้
เขาใหคนงานเฝาระวังไวสามคน แลวเจาสามคนนั่นมันหายไปไหนกัน
หมด!
“คนงานไปไหน โต!”
“เขาวิ่งไปชวยที่โรงเรือนลูกเจี๊ยบครับ”
“ตรงนี้สําคัญกวา หนาที่ที่ฉันสั่งใหทํา ตัดสินใจทิ้งไวพลการ
ไดยังไง”
เสียงตะโกนนั่นดังกัมปนาท วาโยไดยินแลวรูสึกวาผูชายตัวใหญ
ตรงหนาเสียงดังนาเกรงขามกวาฟาที่รองอยูตอนนี้เสียอีก เขาหนาบึ้งตึง
นํา้ ฝนไหลจากเสนผมสีเขมมายังโหนกแกมสูงและไหลลงปลายคางแกรง
“รีบยกตะแกรงเหล็กมาปดปากบอ เร็วเขา”
สัตยาสั่งการแลวก็เดินพรวดๆ ไปยกตะแกรงเหล็กมาปดดวย
ตัวเอง โตวิ่งไปทําตาม นํ้าหนักตะแกรงเหล็กไมใชนอยๆ ปกติตองใช
คนงานสองคนชวยกันยก โตตองกัดฟนออกแรงจนหนาดําหนาแดง
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เขาเหลือบมองลูกพี่ที่ยกตะแกรงเดินพรวดๆ ไปวางปดปากบอคนเดียว
ดวยทาทางคลองแคลวแลวก็กลืนนํ้าลายลงคอ สีหนาของพี่ไกโตงตอนนี้
ถาเขายังทําอิดออดยกไมไหว มีหวังโดนเตะแน โตกัดฟนยกอีกครั้งแต
มันก็ไมไหว ทวามือสองมือของใครบางคนยื่นมาชวย
“มา...ฉันชวย”
ผูหญิงที่เนื้อตัวมอมแมม เต็มไปดวยโคลนบอกเสียงดังแทรก
เสียงฝน กอนที่อีกฝ ายจะชวยเขายกตะแกรงเหล็กขึ้น เมื่อมีแรงงานเพิ่ม
เขาและหญิงสาวแปลกหนาก็ชว ยกันปดตะแกรงปากบอซีเมนต ได ในทีส่ ดุ
เกือบยี่สิบนาที กวาที่บออนุบาลจระเขแรกเกิดจะถูกปดปากบอ
ดวยตะแกรงที่มีนํ้าหนักมาก เพื่อปองกันไมใหเจาจระเขตัวนอยหลุดจาก
ปากบอทีน่ าํ้ เออลนได สัตยาถอนหายใจแรงๆ เขายกแขนเช็ดนํา้ ฝนทีไ่ หล
เขาตาออก หันไปมองทุกบออยางรอบคอบ แลวก็พยักหนา
“เรียบรอย โตไปตามพจนมา เราตองตรวจดูใหทั่ววามีลูกจระเข
หลุดออกไปกอนหนานี้หรือเปลา”
“ครับ”
โตรับคํา สัตยาหันไปมองหนุมนอยแลวก็ชะงัก เมื่อเห็นผูหญิง
ผมยาวเปยกมอลอกมอแลก ยืนหอบหายใจแฮกดวยความเหนื่อยอยู
ขางโตดวย
“ไลคนบาออกไปดวยนะ” สัตยาโบกมือแลวนึกขึ้นได
“อยาเพิ่งไลก็ได หาขาวใหกิน หาเสื้อผาใหเปลี่ยน ใหหลบฝน
จนฝนหยุดตกแลวคอยใหออกจากฟารมไป”
“ฉันไมใชคนบา” เสียงแหบพรานั่นดังขึ้น พรอมกับมือขาวๆ ที่
แหวกผมยาวออกจากใบหนา เปดดวงหนาใหผูชายตรงหนาเห็น สัตยา
หันมามองอีกครั้ง แมวาหนาตาอีกฝ ายจะเลอะเทอะดวยโคลน และ
ซีดเผือดเพราะตากฝนมานาน แตดวงตาที่คมกริบหางตาชี้นอยๆ ของ
อีกฝ าย กลับทําใหเขาชะงักมอง
³Ñ°³ÃÒ 23

“ฉันชื่อวาโย และเปนผูจัดการฟารมคนใหมของคุณ”
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บทที่ 2

รานขนมหวานเรือนคุณยายยังคงอยูที่เดิม แตเพิ่มเติมคือขยาย

รานจนมีสาขาสามสาขาแลว สองสาขานั้นเปดในหางสรรพสินคาชื่อดัง
ของเมืองไทย สวนสาขาแรกก็ยังอยูที่เดิมและขยายเปนสามคูหาตั้งแต
เมื่อหลายปกอน ชายหนุมคนหนึ่งเดินเขามาในราน เขาตรงมามองตู โชว
ขนมหวานแลวก็ยืนมองตั้งใจจะซื้อกลับไปแตเลือกไมถูก ขนมไทยสีสัน
สวยงามทําเปนชิน้ เล็กๆ พอดีคาํ วางเรียงรายบนถาดทีท่ าํ เลียนแบบใบตอง
ของจริงอยางสวยงาม
“รับขนมไทยอะไรดีคะ”
เสียงหวานๆ ดังจากหลังตูขนม ดึงสายตาของลูกคาหนุมใหมอง
ตาม เขาเบิกตาโตเมือ่ เห็นหญิงสาวทีย่ มิ้ แยมตรงหนา ใบหนาสวยนัน้ ทําให
เขาตกตะลึง กวาจะหาเสียงตัวเองเจอและตอบเธอก็หลายนาทีตอมา
“เออ...ผมอยากไดเปนกระเชาของขวัญครับ”
พูดแลวก็สงรอยยิ้มอยางผูกมิตร แมคาขนมหนาหวานกวาขนม
ในตูแบบนี้ ลูกคาหนุมก็อดหัวใจพองโตไมได
“ใหดิฉันชวยแนะนําไหมคะ วันนี้เรามีขนมชอมวงที่เพิ่งทําเสร็จ
ใหมๆ จัดใสกระเชาสวยงามจนไมกลากิน...เอย! ไมกลารับประทานเลย
คะ”
“สวยเทาคนทําไหมครับ”
หนุมตรงหนาถาม แววตาดูกรุมกริ่ม
“คนทําสวยกวาคะ” ตยาคีตอบอยางมั่นอกมั่นใจ แลวชําเลืองมอง
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ประตูที่กั้นระหวางครัวของรานกับสวนเคานเตอรขายของ กลั้นหัวเราะ
อยางยากเย็น
อาว...ก็คนทําสวยจริงๆ นี่นา ขนาดลูกสองแลว และอายุก็มากขึ้น
ยังสวยไมสราง หญิงสาวหันมามองลูกคาแลวถามเสียงออน
“รับไหมคะ”
“รั บ ครั บ ...เอาช อ มว ง รบกวนคุ ณ ช ว ยจั ด ลงกระเช า ให ผ มที
ผมจะเอาไปใหคุณแมทาน...เออ...ขนมรานคุณนากินมาก ถาผมจะขอ
เบอร โทร.ของคุณไวแลวโทร.มาสั่งขนมอีกได ไหมครับ”
“นามบัตรรานอยูตรงกลองดานหนาครับ”
เสียงเย็นๆ ดังขึ้นพรอมกับรางสูงของคนบางคนเดินออกมาจาก
ประตูครัว ใบหนาขาวกระจางและยังดูออนเยาวแมวัยจะลวงเขาหลักสี่
ตอนกลางแลว ริมฝปากสีสดจนผูหญิงริษยานั้นยิ้มเย็นยะเยียบใหลูกคา
ที่ยืนทําตาเคลิ้มมองเมียเขา กอนจะเอยตอดวยเสียงทุมนุม
“ตั้งไข เมื่อกี้คุณแมโทร.มาบอกวาวันนี้ใหเราไปรับลูกสาวและ
ลูกชายกลับจากโรงเรียนเองนะ”
คําวาลูกสาวและลูกชายดังและเนนเสียงหนักๆ เปนพิเศษ กอนที่
ปรางคจะหันไปยิ้มใหลูกคาอีกครั้ง
“เดี๋ยวผมจะจัดกระเชาใหนะครับ ภรรยาผมตองไปรับลูกสองคน
ที่โรงเรียน”
“เออ...ครับ” ลูกคาหนุมมองปรางคแลวก็กมหนากมตาจองขนม
ในตูอีก ไมกลาเงยหนามองทั้งสองคนอีกเลย กระทั่งปรางคจัดกระเชา
ใหเขาเสร็จ ก็รีบจายเงินแลวออกจากรานไปอยางรวดเร็ว ปรางค โคลง
ศีรษะอยางออนใจ มีเมียเด็กก็ตองหมั่นหึงหมั่นหวงแบบนี้สินะ
“อามะปราง”
เสียงเรียกแกมลอเลียนของคนทีอ่ ยูด า นหลังทําใหปรางคหนั ไปมอง
ตยาคีในวัยสามสิบกวาปยิ้มยอง แมวัยจะลวงเขาผู ใหญเต็มตัว และมีลูก
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ถึงสองคน ทวายังมีแววตาพราวระยับแบบคนขี้เลนอยูไมเปลี่ยนแปลง
“วันนี้มะนาวกับมะยมไมได ไปโรงเรียนนี่ โรงเรียนปดเพราะรุนพี่
ไปทัศนศึกษาไมใชหรือคะ แกแลวพูดโกหกไมดีนะ”
ปรางคเลิกคิ้วแลวก็ยื่นมือมาหยิกแกมภรรยาไมแรงนัก
“ไมออกมากันทา ตั้งไขก็ยืนใหเขาจีบสิ ฉันไมชอบ”
“แหม...แกขนาดนี้แลว ใครจะมามอง อีกอยางนะที่ตั้งไขมา
ชวยขายขนมก็เพราะวาระยะนี้พี่มดแอบโทร.ไปบอกวามีลูกคาสาวๆ มา
กอรอกอติกอามะปรางเหรอคะ”
ปรางคยิ้ม หางตามีรอยจีบนอยๆ เพิ่มขึ้นมาอยางเดียว นอกนั้น
ใบหนายังคงหลอหวานเปนอาปรางคคนเดิมของตยาคีเมื่อสิบกวาปกอน
ไมมีผิดเพี้ยน บางครั้งหญิงสาวก็แอบคิดวาสามีลอบตื่นมากินเลือด
กลางดึกหรือเปลา ถึงไดหลอกระชากวัย หลอไมเปลี่ยนแปลงเหมือน
พวกแวมไพร ในละครฝรั่งไมมีผิด
“หึงเหรอ”
“นิดหนอย” หญิงสาวยิ้ม ปรางคกําลังจะกมหนาจูบภรรยาที่ยัง
รักใครเธอไมเปลีย่ นแปลง แตเสียงโทรศัพทมอื ถือของหญิงสาวดังขึน้ กอน
ตยาคีเลิกคิ้วแลวหยิบโทรศัพทออกมาจากกระเปาผากันเปอน มองเบอร
ที่โทร.เขาแลวกลอกตา
“พี่ไกโทร.มา อามะปรางรับที บอกวาไขไมอยู บอกวาไขตายไปแลว
ก็ได”
“ตั้งไข...ทําไมตองลนลานขนาดนี้ ไปทําอะไรมาหรือไง ถึงกลัว
นายไกจะโกรธ”
ภรรยาเขาไมตอบ สามีเลยมองเธออยางสงสัย อีกฝ ายยัดโทรศัพท
ใสมือเขาแลวก็มองดวยสายตาขอรองออดออน แลวเขาทนสายตาแบบนี้
ไดที่ไหนกัน ยายตัวแสบใช ไมตายที่ทําใหเขาแพทางเธอมาตลอดชีวิต
มันนานัก
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“ไอตั้งไข!”
“ฮัลโหล ไก โตง อาปรางคพูด” ปรางคบอกเสียงนุม ฝ ายนั้นเงียบไป
คงปรับอารมณ ไมทนั กอนทีน่ าํ้ เสียงแสนโมโหบงบอกระดับความฉุนเฉียว
ของสัตยาจะออนลง
“อาปรางคหรือครับ ผมขอสายตั้งไขหนอยครับ”
ตยาคีเหมือนเดาออกวาพี่ชายพูดวาอะไร หญิงสาวยกมือยกไม
โบกไปมา
“ตั้งไขตายแลวละ ไก ตายเมื่อตอนที่ไกโทร.มานี่เอง แตคงจะ
ฟนคืนชีพตอนไกวางสาย”
ตยาคีถลึงตาใสสามี ยื่นมือมาบิดเนื้อตรงเอวเขา
“ขอผมพูดกับเมียอาปรางคหนอยครับ”
“ไข ไกเขาจะพูดกับไข” สามีเธอถามหนายิ้มๆ ดวงตาสีออนเปน
ประกายพราวแพรวอยางนึกสนุก ตยาคีสายหนา
“อาปรางคก็บอกไปวาไมอนุญาตสิ อาปรางคเปนอาเขานะ หามได
อยูแลว”
“แตไกโตงเขาเปนพี่ชายภรรยา ศักดิ์เขาสูงกวาฉันนะ”
ปรางคยิ้มหวาน ขยิบตาใหหญิงสาวเสียทีหนึ่งแลวยัดโทรศัพท
มือถือใสมือตยาคี พูดเสียงหนักแนน “เรียนผูกตองเรียนแก ไปทําอะไร
มาก็ตองรับผลของการกระทํานะจะที่รัก”
สามีผูอายุมากกวาแตหนาออนกวาทําตาหวานใส แลวเดินฮัมเพลง
เขาไปทําขนมตอ ตยาคีกลอกตาอีกรอบกอนจะยกโทรศัพทแนบหูแลว
กระแอมนิดหนึ่ง กอนจะทําเสียงเขมใสพี่ชาย
“วาไงพี่ไก”
“ไอ ไขตัวดี สงใครมาที่ฟารมหา!”
ถายอนเวลาไปเมื่อกอน ตอนสิบกวาปที่แลว ไมมีทางเด็ดขาด
ที่ตยาคีจะกลัวพี่ชาย แตหลังสัตยาผานมรสุมรักอกหักจากอาริตามาแลว
28 àÅŒÒÅÁÃÑ¡

พี่ชายของเธอทําเหมือนเปนเดนตายที่เพิ่งกลับมาจากสงครามเวียดนาม
ก็ไมปาน ทั้งหาว ทั้งดุ และทั้งนากลัวเพิ่มขึ้น ตยาคีในวันนี้เลยไดแต
ยิ้มแหยแลวตอบเสียงออยๆ
“ผูจัดการฟารมไง ผูจัดการฟารม”
“แลวมันกงการอะไรของเรา ถึงสงผูจัดการมา”
คนปลายสายยังตะเบ็งเสียงใสไมลดละ ตยาคีทําหนายนยู หยิบ
ขนมตรงถาดใสปากเสียชิ้นหนึ่งเรียกกําลังใจแลวก็เอยตอดวยนํ้าเสียง
นุมนวล เลียนแบบนํ้าเสียงของสามียามใชเกลี้ยกลอมคนใหเห็นดวย
“ไอ ไข!”
“อุบะ คําก็ไอ สองคําก็ไอ นี่นองนะเวยไมใชลูกนองในฟารม
วาโยนะเปนเพื่อนไขตอนเรียนป.โทเอง สวย นิสัยดี แลวที่สําคัญมันก็
ยังไมมีผัว ทําไมละ สงไปชวยงานก็ดีแลว ไมตองมาทําเปนหนุมแก
หวงตัวนา นํ้าหนาอยางพี่ไก ทั้งแก ทั้งดุ มันไมสนหรอก หนาอยางพี่ไก
ไดผูจัดการฟารมสวยๆ อยางมันนะดีแคไหนแลว จะมาโวยวายทําไม
แคนี้นะ ไมวางรับสาย ตองเลี้ยงลูก!”
ตยาคีรายยาวเสียงดังนํ้าเสียงดุดันกลับ กอนจะกดวางสายแลว
รีบเอามือลูบอกเร็วๆ
“หวาย...เกือบแลวๆ ดีนะ ทําโมโหกลบทัน”
หญิงสาวถอนหายใจกับทางหนีที่คิดออก สามีเดินออกมาพรอม
นํ้าเกกฮวยเย็นชื่นใจ เขายื่นแกวนํ้าใหภรรยาแลวดึงแขนอีกฝ ายมานั่งตัก
ของตนเอง เกยคางบนไหลเธอแลวถามดวยนํ้าเสียงออนโยน
“ไหน เลามาทีสิ ไปทําอะไรไวตั้งไข บอกสามีมา”
“อยากรูละสิ”
“มาก เมาธมาเดี๋ยวนี้”
ดีแท ตลอดเวลาสิบกวาปที่อยูกับปรางค ไมมีวันไหนที่ตยาคี
จะไมมคี วามสุข ชายคนนี้เปนทั้งคูชีวติ เปนที่พงึ่ พา เปนพอครัวทําอาหาร
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อรอย ทําขนมเกง และยังเปนเพื่อนนินทาไดดวย...คุมเหลือเกิน
“คือวา...อาปรางค...รู ใชไหมคะวาวาโยเปนคนดี”
วาโย คิ้วหนาของปรางคขมวดเขาหากัน วาโยเปนเพื่อนที่ตยาคีรูจัก
ตอนไปเรียนปริญญาโทหลังคลอดลูกทั้งสองคนแลว สามีของตยาคี
พยักหนา
“รู วาโยก็นารักดี มะนาวกับมะยมก็ชอบนี่”
“นั่นแหละคะ คือวา...” ตยาคีกระแอมนิด “หลายวันกอนพอโทร.
มาบนวาลูกนองที่ฟารมโทร.มาฟองวาพี่ไกมุทํางานหนัก ป วยยังไมไป
หาหมอ งานในฟารมลงมือทําเองทุกอยาง ไมรูจะถึกไปถึงไหน พอเอก
ก็เลยเปนหวง ปรึกษากับไขวาอยากหาคนเปนงาน คนมีความรับผิดชอบ
สักคนไปชวยงานพี่ไกที่ฟารม ทีนี้ไขเองก็รักสามีมาก ไมอยากจากสามี
ไปไหน”
ชมายตามองเห็นเขายิ้มพอใจ ก็กระแอมเรียกเสียงอีกครั้งแลว
รายตอ
“เลยไมอยากไปฟารมเอง ก็เลยมองหาคนที่ไว ใจได อาปรางค
ก็รูวาวาโยเพื่อนของไขเกงแคไหน ไขเลยไปถามวาโยวาอยากไดงาน
หรือเปลา วาโยก็อยากไดงาน ไขก็เลยสงวาโยไปทํางานที่นั่น โดยผานการ
เห็นชอบของพอเอกกับแมตองแลว แตวา...แคลืมบอกพี่ไกไปนิดเดียว
เอง”
“เอาความจริง” คนทีอ่ ยูก นั มานานและรู ใจหญิงสาวดีพดู เสียงออน
“กามเทพตั้งไขเลยสงวาโยไปรักษาแผลใจพี่ไกเสียเลย” ตยาคี
ยิ้มยอง ปรางคถอนหายใจ ดันภรรยาออกจากตักแลวลุกยืน เดินไป
หยิบกุญแจรถ
“อาว...อาปรางคจะไปไหนคะ”
“ไปรับวาโยกลับมา แลวก็ขอโทษไกเขาดวย”
“อาว!” ตยาคีทําเสียงสูง “ทําไมละคะ”
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“ตั้งไขนะตั้งไข โตจนมีลูกสองคนแลวยังทําอะไรเปนเด็กไปได...
ไกเขาเปนคนยังไงเราก็รูอยู สงวาโยไปเทากับสงวาโยไปให ไกเขาเชือด
ทิ้งบอก็เทานั้นเอง”
ปรางคบอกสีหนาหนักใจ
“ไมหรอก อาปรางคอยาคิดไปในแงรายสิ วาโยเปนคนดีจะตาย
ไขมั่นใจวาวาโยตองทําใหพี่ไกมีความสุขแนๆ เอย...ชวยงานพี่ไกไดแนๆ
นา...รอดูไปกอนนะคะ ไมแนนะ เราอาจจะไดเห็นพี่ไกลงเอย เอย...
ทํางานรวมกันไดดีกับวาโยก็ได”
ตยาคีพูดอยางมาดมั่น
“ถาไมโดนไกหักคอตายกอนนะ”
สามีของเธอเปรยอยางออนอกออนใจ

เขาตองหักคอเธอแนๆ วาโยมองผูชายที่ยืนเทาเอวหนาตาถมึงทึง

อยูก ลางบานดวยสายตาหวาดๆ ตอนนีเ้ ธอนัง่ แปะอยูบ นโซฟาดวยเสือ้ ผา
ที่เปยกและสกปรก ผมยาวโดนโคลนเปยกจับตัวเปนกอนๆ ใบหนา
เลอะเทอะไปหมด แตก็ยังพยายามยิ้มหวานใหผูชายตัวสูงตรงหนาอยาง
ฝากเนื้อฝากตัว สัตยาเพิ่งวางสายจากนองสาว เขาถอนหายใจแรงๆ
เสยผมที่เปยกชื้นไปดานหลังแลวมอง ‘ผูจัดการฟารม’ ที่ตยาคีสงมา
ดวยดวงตาวาววับ อีกฝ ายหอไหล ทําทาเหมือนจะเบียดตัวเองใหหายไป
กับโซฟาดานหลังเพื่อหลบสายตาเขา วาโยรูสึกกลัว ความรูสึกของเธอ
ตอนนี้เหมือนตัวเองเปนหนู แลวนั่งอยูตอหนาแมวที่กําลังหิว...แมวโหด
เสียดวย
“เปนเพื่อนของตั้งไข?”
เสียงดังและแหบหาวนั่นทําใหคนฟงสะดุง อาการตกใจกลัวของ
หญิงสาวตรงหนายิ่งเพิ่มความหงุดหงิดใหชายหนุมมากขึ้น ขี้กลัว อะไร
นิดอะไรหนอยก็สะดุงแบบนี้เนี่ยนะจะมาทํางานในฟารมพอเพียงของเขา
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นองสาวเขาโดนสามีขุนดวยขนมหวานจนสมองกลายเปนทองหยอด
ไปแลวแนๆ ยิ่งหงุดหงิด ดวงตาที่จองมายังวาโยก็ยิ่งดุดันโดยที่เขาเอง
ก็ไมรูตัว
“คะ เปนเพื่อนเรียนปริญญาโท”
“จบโท จะมาทํางานฟารม?”
“คะ”
“จายเงินเดือนไมไหวหรอก กลับไปเถอะ เดี๋ยวใหคนไปสงที่
สนามบิน”
ใบหนาที่มีโคลนติดเต็มไปหมดเงยมองเขาทันที
วาโยสายหนาหวือ “ไมกลับคะ”
“ก็บอกวาไมมีเงินจายคาจางวุฒิปริญญาโทหรอก กลับไปเถอะ”
ชายหนุมยืนยัน เขามองเธอแลวฉุกใจคิดเมื่อเห็นสภาพของ
หญิงสาว “วาแตคุณมาที่นี่ไดยังไง ทําไมไปโผลที่บอลูกจระเขดานหลังได
แลว...ทําไมอยูในสภาพนี้”
วาโยกมมองตัวเองกอนจะนึกขึ้นได เธอถอนหายใจแลวก็อธิบาย
ใหสัตยาฟง
“ฉันเดินลุยฝ าฝนลัดเลาะมาทีฟ่ ารมเองคะ ฉันลงเครือ่ งทีส่ นามบิน
จังหวัด เขามาที่ฟารมโดยรถสองแถวของลุงคนขับ แลวรถของลุงเขา
ติดหลม ซํ้ารถยังดับสตารตไมติด ขับตอไมไดคะ ลุงตัดสินใจจะซอนทาย
รถมอเตอร ไซคคนที่ผานมาไปเรียกคนมาชวย แตฉันนั่งอยูใ นนั้นก็
ใจรอน เห็นคนขับไมกลับมาก็เลยเดินตามปายบอกทางเขาฟารมมาเอง
ไมรูวาทําไมแทนที่จะเขาทางหนาประตูใหญ ดันไปโผลดานทายที่เปน
บอลูกจระเขแทน ตอนนี้กระเปาฉันยังอยูในรถสองแถวของลุงที่ถนน
ขางนอกเลยคะ”
สัตยาปรายตามองโต เด็กหนุมถอยไปอยางรูงาน สวนเขายืน
เทาเอวมองคนที่นองสาวสงมาดวยสายตาเย็นเยียบ ชายหนุมปวดหัว
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ขึ้นมาครามครัน ลองนองสาวเขาสงมาแบบนี้แลวไลกลับไป รายนั้น
อาจจะมาอาละวาดที่นี่ก็ได ลําพังตยาคีเขาไมกลัวหรอก แตไอแสบเล็กๆ
อีกสองคน มะยมกับมะนาวนั่นตางหากละที่คนเปนลุงนึกคราม
“...” วาโยกมมองมือตัวเอง หญิงสาวเริ่มรูสึกหนาวเพราะวา
ตากฝนมาตั้งนาน เสื้อลูกไมก็เปยกและเปอนโคลนสกปรก สัตยาก็
ไมพูดอะไรอีก ไดยินแตเสียงลมและฝนที่ยังตกอยูขางนอกดังเขามา
“ฮัดเชย” วาโยจามออกมาจนได
รางแกรงมองคนที่นั่งเจียมเนื้อเจียมตัวแลวก็ถอนหายใจ เขาเอา
มือนวดสันจมูกกอนจะชีน้ วิ้ ไปดานหลัง บริเวณหลังบานมีหอ งนํา้ ใหญอยู
“ไปอาบนํ้าอุนเปลี่ยนเสื้อผากอน เดี๋ยวจะลมป วยแลวเรื่องมันจะ
ยิ่งยุงยาก”
เขากลัวยุงยาก วาโยนิ่วหนา หญิงสาวกมมองตัวเอง “แตฉันไมมี
เสื้อผาเปลี่ยนคะ”
แววตารําคาญใจฉายวาบผานหนวยตาคม สัตยาเดินยํ่าเทาขึ้น
บันไดไปชั้นสอง กอนจะลงมาอีกรอบพรอมเสื้อผาสะอาดในมือ วาโย
รับมาเห็นเปนเสื้อผาผูหญิง เลยเงยหนามองเขาอยางประหลาดใจแกม
งุนงง
“เสื้อผาของตั้งไข คุณคงใสได”
“ออ...ขอบคุณคะ” ผูหญิงเนื้อตัวเลอะเทอะลุกขึ้น แลวเดินไปทาง
หองนํ้าที่เขาบอกทันที สัตยาถึงทิ้งตัวลงนั่งบาง เขาไมแยแสที่ตัวเอง
เปยกปอน รอกระทัง่ โตเดินเขามาอีกครัง้ พรอมลากกระเปาเดินทางใบใหญ
มาดวย ชายหนุมมองแลวก็ขมวดคิ้ว
“นี่ของผูหญิงคนนั้น?”
“ครับ ไมใชแคนี้นะครับพี่ไก มีอีกใบหนึ่ง” วาแลวโตก็ไปลาก
กระเปาอีกใบที่ใหญไมแพกันเขามา สัตยาพนลมออกจากจมูกแรงๆ
นี่แหละนะผูหญิง! จะมาเปนผูจัดการฟารม...หึ...เปนบาหอบฟาง
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ขนสมบัติมามากมายแบบนี้ทํายังกับยายบาน เขาจะเอาผูหญิงชางแตงตัว
ออนแอนมาชวยดูแลทํางานหนักๆ ในฟารมที่แมแตผูชายตัวโตๆ ยังยน
ระยอไดอยางไร ทาทางก็ออกจะเหมือนพวกสาวชาวกรุง
“กระเปาฉัน คุณไปเอามาใหเหรอคะ ขอบคุณมากคะ”
เสียงของคนที่เดินเขามาในหองโถงอีกครั้งเอยขึ้นมา ทําใหผูชาย
สองวัยหันมามองพรอมกัน โตครางออกมาอยางลืมตัว
“โอ โฮ”
สัตยาไมไดอุทานอยางลานตาลานใจเหมือนโต หากเขาก็มอง
หญิงสาวที่ตอนนี้เนื้อตัวสะอาดแลวดวยดวงตาเบิกกวางเชนกัน ผูหญิงที่
สวมเสื้อแขนยาวสีน้ําเงินเขม กับเอี๊ยมยีนสสีเขมตรงหนาเปนคนสวย...
สวยมากดวย เธอมีดวงหนารูปหัวใจ สิ่งแรกที่ดึงสายตาของสัตยาคือ
ดวงตากลมโตและหวานซึ้ง ดวงตาแบบนี้...สัตยาเหมือนเคยเห็นจาก
โปสเตอรนางเอกภาพยนตรของหนังไทยเกาเก็บของมารดา แมตาจะ
หวานโศกหากโหนกแกมสูงก็ชวยทําให โครงหนาเธอไมไดดูออนหวาน
จนเกินไป เธอมีริมฝปากรูปกระจับ ริมฝปากบนบางเฉียบหยักไดรูป
แตริมฝปากลางอิ่มเจียนหยด ผิวพรรณอีก...เขาอยูแพร สาวเหนือผิวสวย
แคไหนสัตยาเห็นจนชินตา แตผูหญิงตรงหนากลับตางออกไป เจาหลอน
ไมไดขาวอมชมพู หรือขาวโพลน แตผิวสีนํ้าผึ้งของอีกฝ ายกลับขับเนน
เครื่องหนาใหดูโดดเดนจนยากจะละสายตา
“ผิวพมานัยนตาแขก เปนยังไงหรือครับแม”
“ไกเคยอานเจอบทชมโฉมบุษบาหรือเปลาละ”
“พี่ไกอยางมากก็อานแตการตูนชินจังคะแมตอง วรรณคดีนี่
ไมกระดิกหูหรอก โอย!”
นองสาวเขารองเมื่อโดนเขกมะเหงกลงไปไมเบานัก สัตยาในวัย
หนุมนอยขึงตาใสนอง เสียงมารดาหัวเราะกอนจะรายคําชมโฉมบุษบา
ใหเขาฟง
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ดวงเอยดวงยิหวา
งามอยางนางฟากระยาหงัน
นวลละอองผองพักตรผิวพรรณ
ดั่งบุหลันทรงกลดหมดมลทิน
งามเนตรดังเนตร มฤคมาศ
งามขนงวงวาดดั่งคันศิลป
อรชรออนแอนดังกินริน
งามสิ้นทุกสิ่งพริ้งพรอม
ตอนนั้นเขานอนฟงแลวแอบหัวเราะกับตยาคีสองคน
“ผูหญิงอะไร หนาขรุขระเปนพระจันทร ตาเปนกวาง ตัวออนแอน
แบบนางกินรี แบบนั้นจะเรียกวาสวยไดยังไง”
“เซี้ยว ไกโตง ตากวางไมไดมีความหมายโตงๆ แบบนั้นสักหนอย
เขาเปรียบคนตากลมโตสวย แวววาวเหมือนมีประกายลูกแกวดานใน
แบบดวงตานางกวางตางหากเลา”
เสียงมารดาอธิบายในความทรงจํายอนมาในหวงความคิดเขา
“พี่ไก” เสียงเจาโตเรียกเขาพรอมกับนิ้วที่สะกิดแขนเบาๆ ทําให
คนที่ยืนอึ้งอยูรูตัว เขากะพริบตากอนจะหันไปมองเด็กหนุม
“อะไร”
“คุณเขาเรียกพี่ตั้งสามครั้งแลว ไมไดยินเหรอครับ”
‘สามครั้ง?’ ชายหนุมหันไปมองผูหญิงที่ทําใหตัวเองเหมอมอง
แลวคิดอะไรไปนาน กอนจะตีหนาขึงใสเธอ วาโยแอบสะดุงในใจ อะไร
อีกละ เธอทําอะไรใหเขาไมพอใจอีกละนี่ หญิงสาวหวังจะประจบเขา
สักหนอย เพราะรูวาอนาคตเขาคือนายจางเธอเลยยิ้มหวานใหชายหนุม
ที่ไหนไดยิ่งยิ้มใหเขา เขายิ่งหนาบึ้งขึ้นเรื่อยๆ
“ที่นี่ไมจําเปนตองมีผูจัดการฟารม คุณตัวเทานี้ ทํางานที่นี่ไมไหว
หรอก กลับกรุงเทพฯ ไปดีกวา ไปหางานที่มันสูงสงสมวุฒิปริญญาโท
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ของคุณที่นั่น งานสบายๆ แตงตัวสวยๆ” สัตยาพูด “พรุงนี้จะให โตมันไป
จัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินให”
“คือวา...”
“เอาตามนี้แหละ”
จอมเผด็จการตัวจริงบอกแลวก็หันไปบอกโต “เดี๋ยวบอกปาแหวง
ใหทํากับขาวมาเผื่อแขกดวย”
“ครับ แลว...กระเปาของคุณเขาใหเอาไปไวที่ไหนดีครับ”
สั ต ยาเกาหั ว แกรก เขาถอนหายใจอย า งหงุ ด หงิ ด หั น ไปมอง
ผูหญิงสวยจัดที่ยืนเกๆ กังๆ ในบานแลวก็ชั่งใจ เคบินหลังนอยขางนอก
มีไวรับแขกก็จริง แตไมใชผูหญิงตัวเล็กนิดเดียวอยางเธอ แมฟารมเขา
จะไมมีประวัติคนงานหื่นหามเลวอะไร ทวาคืนที่ฝนตกหนักจะใหผูหญิง
ตัวเล็กๆ ไปพักเคบินหางไกลตามลําพังมันคงไมเหมาะแน แตถาใหนอน
ในบานหลังนี.้ ..ก็ไมเทากับวาคางในบานกับเขาตามลําพังสองตอสองเหรอ
คิ้วหนาเปนปนของสัตยาขมวดเขาหากันจนแทบผูกปมเหนือสัน
จมูกโดง ชายหนุมทําเสียงจิ๊จะอยางไมสบอารมณ นี่อยางไร...ไมทันรับ
เขาทํางานก็สรางเรื่องปวดหัวใหเขาแลว
“ให...ปาแหวงมานอนเปนเพื่อนคุณ...”
“วาโยคะ ฉันชื่อวาโย เรียกวาลูกหวาก็ได”
คนที่ยืนสงบเสงี่ยมบอก
“ใหปาแหวงมานอนเปนเพื่อนคุณวาโยที่บานใหญ”
“ครับ” โตรับคําตาใส แลวยกกระเปาของวาโยขึ้น “หองไหนดี
พี่ไกโตง”
บานนี้ไมมีหองรับแขก มีหองนอนของเขา หองนอนของพอแม
ที่ปดไว และหองของตยาคีที่เวลาลูกลิงทโมนมาก็พักหองนั้น สัตยา
เลยบอกให โตเอากระเปาของเธอไปไว ในหองของตยาคี
“ฉันเอาไปเองได โต ไมเปนไร”
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วาโยรีบเดินมาชวยยกกระเปาใบใหญของเธอ แตโตสายหนา
เธอเลยไดถือกระเปาอีกใบที่เล็กกวาหนอยแทน สัตยามองผูหญิงที่ยก
กระเปาเดินตามโตขึ้นชั้นบน กําลังจะไปชวยยกเพราะเห็นแขนเล็กๆ นั่น
ไมนาจะสามารถยกกระเปาไหว กาวเทายาวๆ ไปจะถึงและเอื้อมมือจะชวย
อยูแลว ตอนที่...
“ฮึบ!”
กระเปาใบใหญโดนยกขึ้นอยางสบาย กอนวาโยจะเดินขึ้นบันได
ตามโต ไปโดยไมไดเห็นมือที่ยื่นมาเกอดานหลังสักนิดเดียว หญิงสาว
กาวขึ้นบันไดอยางคลองแคลว สัตยามองแลวก็อึ้ง...นึกถึงตะแกรงเหล็ก
ปดปากบอลูกจระเขนอยๆ ที่อีกฝ ายชวยยกขึ้นมาทันใด ตะแกรงนั่น
ก็หนักไมเบา เจาหลอนก็ยกไหว เขานิ่วหนาเมื่อรูตัววาคิดเรื่องวาโยมาก
ไปแลว จมูกโดงเปนสันพนลมหายใจออกมาแรงๆ เดินไปหองนํ้าเพื่อ
จัดการตัวเองที่ยังเปยกอยูบาง พลางพึมพําเบาๆ
“ลืมไป ถาคบตั้งไขได ก็คงจะเปนผูหญิงแรงวัวแรงควายพอกัน”

“ฮัดชิ้ววว”

ตยาคีจาม พลางเอานิ้วถูจมูก หญิงสาวอยูในชุดนอนนอนเอกเขนก
ลงบนเตียง สามีที่ออกมาจากหองนํ้าหันมามองอยางใสใจ
“เปนหวัดหรือเปลาตั้งไข”
“ไมนาคะอาปรางค คงโดนคนนินทามากกวา...แตก็หนาวนิดๆ
เหมือนกันนะ” บนพลางจับรีโมตปรับเครื่องปรับอากาศในหอง รางสูงที่มี
กลิ่นครีมอาบนํ้าหอมกรุนขึ้นมานั่งบนเตียง
“ลูกหลับแลวเหรอ”
“คะ หลับปุยทั้งคู”
ภรรยาสาวอายุนอ ยกวาหลายปบอกแลวพลิกอานหนังสือในมือตอ
แตโดนมือเรียวขาวราวมือผูหญิงมาดึงหนังสือไปจากมือที่นิ้วเปนขอๆ
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เพราะวาชอบหักนิ้วเลนแขงกับเพื่อนของตยาคี พอเธอหันไปมองก็เห็น
ดวงตาสีนํ้าตาลของสามีเปนประกายแพรวพราว
“อะไรอาปรางค”
“หนาวๆ แบบนี้ เลนผีผาหมดีกวาตั้งไข จะไดอุนๆ”
เสียงพรานิดๆ ของสามีวยั ดึกแตหนาออนเดงราวหนุมอายุสามสิบ
ตนๆ บอก กอนเขาจะยิ้มแลวกดจุมพิตที่ไหลเธอเบาๆ ตยาคีหัวเราะ
เอื้อมมือดึงผาหมมาคลุมตัวเองและสามีพลางพูดกระเซา
“แหม...แบบนี้อยากจะสมนาคุณคนนินทาจัง”

วาโยเขามาในหองทีค่ อ นขางกวาง หญิงสาววางกระเปาลงแลวยิม้

ใหหนุมนอยที่ชวยยกมา “ขอบคุณนะโต”
“ไมเปนไรครับ เพื่อนพี่ตั้งไขก็เปนพี่ของผมดวย”
“พี่ไดยินชื่อเราจากไขบอยๆ”
“แนนอน ผมนะลูกนองคนสนิท” หนุมนอยวัยสิบเกาบอกเสียง
ระรื่น “คุณวาโยพักกอน เดี๋ยวคอยลงไปกินขาวครับ ฝมือปาแหวงเกง
ยังงี้”
เด็กหนุมยกนิ้วโปงประกอบ
“ขอบใจจะ”
โตลงไปแลว วาโยเลยมองรอบๆ หอง เตียงขนาดใหญอยูมุมหนึ่ง
หญิงสาวเดินไปนั่งลงบนเตียงอยางออนเพลีย ขาเธอปวดจะตายอยูแลว
ไหนจะเดินลุยฝนฝ าหญาหาทางเขาฟารมผิดทาง ไหนจะวิ่งแบกตะแกรง
ปดปากบอซีเมนต ไหนจะใจหายใจควํ่ากับการโดนลูกไอเขงับชายเสื้อ
แลวตอดวยการโดนผูช ายดุยงิ่ กวามะ...ยิง่ กวาแมวหนุม ขูฟ  อๆ กลางบาน
เมื่อกี้อีก เธอกมมองตัวเองแลวก็มองกระเปาเสื้อผา ชุดของตยาคีคับ
ใสไมใครสบายตัว เอามือขยับตรงหนาอกหนาใจที่มันอึดอัดนิดหนอย
แลวก็ถอนหายใจ อยากจะเปลี่ยนใสเสื้อผาตัวเอง
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“เดี๋ยวตาไกชนจะหาวาเราเรื่องมากอีกนะสิ”
บนแลวก็เลยยอมใสเสื้อผาที่คับตออีกหนอย เธอลวงหาโทรศัพท
มือถือที่ซุกเก็บในกระเปาเดินทาง เพราะไมกลาพกติดตัวเดินตากฝน
เขามาขอความชวยเหลือในฟารมทีแรกออกมา ขอความเตือนสายไมไดรับ
นับรอยสายบนหนาจอทําใหวาโยทําปากยื่น ลังเลกอนจะรีบสงขอความ
บอกตยาคีเพื่อนตนเองวาไมตองหวง สบายดี แลวชิงปดเครื่องทันที
โดยไมคิดจะโทร.กลับเบอรใครบางคนที่หนาจอสักนิด
โต ม าเรี ย กอี ก ครั้ ง เมื่ อ อาหารเตรี ย มเสร็ จ แล ว วาโยเดิ น ตาม
เด็กหนุมลงมาชั้นลาง และเห็นเจาของบานนั่งรออยูกอนแลวที่โตะอาหาร
ขนาดเล็ก เธอเห็นสํารับจัดไวสามที่ นึกรูวาโต ไดรวมโตะดวยเลยแอบดีใจ
นิดหนอย อยางนอยก็ไมตองทนอึดอัดกินขาวกับสัตยาสองคน มื้อแรก
ของการมาเยือนแพร คือขาวไขเจียวกับกะเพราไกรสชาติดี วาโยกินได
คลองคอเพราะวาคนทําทํานํ้าซุปหัวผักกาดขาวโรยตนหอมมาใหซดดวย
แอบชําเลืองมองคนตัวสูงใหญหนาตาย กอนจะหลุบเปลือกตาตํ่าเมื่อเห็น
เขามองมา พี่ชายของเพื่อนสนิทเธอกินขาวรวดเร็ว เขากินหมดจานแลว
ตอนที่เธอเพิ่งตักชอนที่สาม แตกลับดูไมมูมมามสักนิด
“เดี๋ยวคุณก็พักที่นี่กอน ผมมีงานตองทํา คงไมไดดูแล”
สัตยาบอกแลวก็ลุกจากโตะอาหารไปกอนเลย เขาไมมีเวลามานั่ง
รักษามารยาทบนโตะอาหารที่วาคนอิ่มกอนตองนั่งรอคนกินไมเสร็จ
เพราะวายังตองไปเก็บกวาดความเสียหายจากพายุฝนอีก และที่สําคัญ...
ชายหนุมมองจานขาวที่แทบไมพรองกับการเคี้ยวขาวเนิบๆ ของสาวสวย
แปลกหนา
ตีสามจะกินหมดจานหรือเปลาก็ไมรู!
“คะ”
คนตั ว โตเดิ น ไปแล ว วาโยถึ ง ถอนหายใจอยางโล ง อก หั น ไป
คลี่ย้ิมหวานให โตที่ยังนั่งกินขาวเปนเพื่อน หนุมนอยทําชอนตกทันที
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เขาหนาแดงกํ่าสงรอยยิ้มอายๆ ใหเธอ
“ขอบใจนะโต”
“งา...ไมเปนไรครับ”
โตกมหนาจวงขาวเขาปาก ใจเตนตึกตัก โอย...ทําไมลูกพี่ตั้งไข
มีเพื่อนสวยขนาดนี้! นี่สวยกวาอาปรางคอีกนะ

สั ตยาจัดการเรื่องความเสียหายของโรงเรือนลูกเจี๊ยบเสร็จ

เขาสั่งการใหคนงานจัดการตนลําไยที่โคนพรุงนี้แทนเพราะวาตอนนี้
มันมืดแลว ชายหนุมยํ่าเทาคอยตะโกนสั่งการทามกลางเสียงลมเสียงฝน
และยังลงมือชวยกันลากกิ่งไม ใหญออกจากทางเดินดวย ดังนั้นกวาเรื่อง
จะเรียบรอยสงบลง เขาก็แสบลําคอแลวก็คอแหง ซํ้ายังเปยกฝนอีกรอบ
เขาเพิ่งจะชวยคนงานลากกิ่งลําไยกิ่งใหญไปกองรอจัดการวันพรุงนี้เสร็จ
พอดี ตอนที่คนงานคนหนึ่งวิ่งมาหาสีหนาเลิ่กลั่ก แลวก็รายงานเรื่อง
โกดังอาหารไกหลังคาสังกะสีโดนลมพัดปลิวหายไป สัตยาสบถคําหนึ่ง
แลววิ่งตามไปทันที
กวาจะจัดการยายกระสอบอาหารทั้งหลายไปไว ในที่แหงสําเร็จ
ก็ปาไปอีกเกือบชั่วโมงตอมา รางสูงลํ่าสันของสัตยาตอนนี้เปยกไปทั้งตัว
รองเทาและขาแกรงที่สวมกางเกงยีนส ไวเปอนโคลนจนสูงขึ้นหนาแขง
และหัวเขา เขาเดินลากเทาอยางเหนื่อยออนขึ้นมาบนชานบาน ถอดเสื้อ
ที่เปยกชุมออกพาดบาไว เหนื่อยจนมั่นใจวาถาลมลงคงลุกไมขึ้นแลวหลับ
มันตรงพื้นชานบานนี่เลย
สัตยาเดินเขาบาน ในบานเปดไฟโคมที่ติดตรงหนาหองนํ้าไว ทําให
สวางพอมองเห็นเครื่องเรือน คนที่เติบโตและใชชีวิตในบานหลังนี้มา
ตั้งแตเกิด ตอใหมืดสนิทก็ไมมีทางเดินสะดุดอะไร เขากาวเทาเนือยไปที่
ตั่งไมสักซึ่งมีฟูกบางๆ ปูทับไว โยนเสื้อเปยกลงที่พื้น แลวทิ้งตัวลงนอน
ควํ่าบนนั้นเสียเลย ความลาความเหนื่อยทําใหสัตยาผล็อยหลับไปทันที
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คนที่เพิ่งออกจากหองนํ้าชั้นลางเดินจรดเทาเบาๆ หญิงสาวเห็นเงา
ตะคุมของสัตยาตั้งแตตอนที่ชายหนุมทิ้งตัวลงนอนบนตั่งไมสักแลว
วาโยกลอกตา เมื่อเห็นอีกฝ ายสงเสียงกรนเบาๆ แทบจะทันทีที่หัวแตะฟูก
ยองออกมาจะขึ้นชั้นบน ก็นึกขึ้นไดวาอีกฝ ายเปยกฝนเขาบาน แลวนอน
มันทั้งอยางนี้เลย สํานึกฝ ายดีบอกใหเธอปลุกเขา เพื่ออีกฝ ายจะได
ไปอาบนํ้าเปลี่ยนเสื้อผา แตสํานึกอีกดานรีบแยง ชางปะไร...ขืนไปปลุก
ดีไมดีอาละวาดฟาดหัวฟาดหางใสอีก นิสัยนารักเสียเมื่อไร พี่ชายของ
ตยาคี
“เอาไงดี”
หญิงสาวลังเล

อาการปวดหัวแทบระเบิดทําใหเขาสะดุงตื่น สัตยาครางในลําคอ

เสียงหนักๆ เขาพลิกตัวนอนหงาย อากาศเย็นที่วูบเขาหนาอกทําใหเขา
รูตัววาตนเองนอนเปลือยทอนบนในหองโถงของบาน แสงสวางที่แยงตา
ทําใหสัตยาเดงตัวลุกอยางรวดเร็ว
“กี่โมงแลว”
เขาครางงึมงํามองเวลาจากนาฬกาขางผนังบาน เห็นวามันจะเที่ยง
เขาไปแลว ชายหนุมลุกพรวดพราดทันที ฉิบหายแลว เมื่อวานมีแตเรื่อง
วุน ๆ เกิดขึน้ แลววันนีเ้ ขายังตืน่ เกือบเทีย่ ง ฟารมไมวนุ วายหมดแลวเหรอ
ไหนวันนีเ้ ปนวันทีล่ กู คาจะเอารถมารับไกสาวนํา้ หนักสองกิโลครึง่ ทีน่ ดั แนะ
ไวอีก ไหนจะเรื่องตนลําไยที่โคนหลายตนจนเกะกะขวางทางอีก แลวยัง
เรื่องอาหารไกที่บางกระสอบเปยกฝนอีก
“เวรเอย! ไอ ไก”
เขาดาตัวเองแลวควาเสื้อที่ตกพื้นเมื่อวานมา มันเปยกชื้นใสไมได
ชายหนุมหันรีหันขวางสวมมันทั้งอยางนั้นแหละ ไมมีเวลาเปลี่ยนแลว
กอนจะวิ่งออกจากบานมาเลย และภาพที่เห็นขางนอกกับกลุมคนที่กําลัง
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ทํางานกันวุนวายก็ทําใหเทาใหญชะงัก
“เดี๋ยวเอาเลื่อยเลื่อยกิ่งไมเปนทอนเล็กๆ นะ จะไดงายตอการ
ขนยาย”
ผูหญิงตัวสูงระหงที่ยืนอยูทามกลางคนงานเขาคือวาโย เธอสวม
เสื้อยืดสีเขมและกางเกงขายาวสีดํา ผมยาวจรดเอวเปยเดี่ยวไวกลางหลัง
สะบัดตามการขยับตัวของเธอ บนพื้นที่เฉอะแฉะเพราะฝนเมื่อวานจนเปน
แองโคลน กิ่งตนลําไยขนาดใหญกําลังโดนคนงานของเขาใชเลื่อยมือ
กับเลื่อยทอนออกเปนทอนเล็กใหขนยายได
“ไมลําไยเหนียวแข็งแรง เอาซอมโรงไกไดอยูมั้ง” เสียงคนที่ไมได
หันมามองเขาพูดตอ
“พี่ไกโตง”
โตที่ชวยคนงานอีกคนเข็นรถเข็นมาหันมามองเขา เลยทําใหวาโย
ที่ยืนอยูขางนอกหันมามองเขาเชนกัน ดวงหนารูปหัวใจนั้นเหมือนจะ
เผือดสีลงหนอย มือที่ชี้โบชี้เบคอยสั่งงานคนงานก็ลดลงประสานไว
ดานหนาอยางเรียบรอย หลุบเปลือกตาลงมองปลายเทาเจาหลอนเอง
ขวัญออนจริงแมคณ
ุ เขาไมใชยกั ษ ใชมาร จะไดเห็นทีแลวทําทากลัว
จนหัวหดที! คนโดนหลบตาเหมือนยักษเหมือนมารคอนในใจ สัตยา
ยอมไมรูวาเขาตอนนี้นากลัวจริงๆ เขาสวมเสื้อที่เปยกกระชับรูปราง
กางเกงเลอะคราบดินเต็มไปหมด ผมยุงเหยิง ใบหนาครามคมบูดบึ้ง
และดวงตาสองขางก็แดงกํ่าเพราะนอนเพิ่งตื่น ซํ้าเมื่อคืนการตากฝน
ตัง้ หลายชัว่ โมงทําใหเขาตัวรุมๆ เหมือนจะเปนไข ใบหนาเลยแดงเล็กนอย
วาโยที่หลุบตามองตํ่าเหมือนคนขี้กลัว ความจริงเธอแอบทําปาก
ขมุบขมิบ
“ถามีเลื่อยในมือนี่สิงหาสับชัดๆ”

42 àÅŒÒÅÁÃÑ¡

บทที่ 3

วาโยมองแกวนํ้าชารอนๆ ตรงหนาที่ปาแหวงเพิ่งเอามาวางให

เธอนั่งประสานมือบนตักอยูตอหนาผูชายตัวใหญที่อาบนํ้าเปลี่ยนเสื้อผา
แลว สัตยานั่งเอนหลังกับพนักเกาอี้ไม ตาจับจองผูหญิงที่นั่งเอี้ยมเฟยม
อยางจริงจัง หลังจากเขาออกไปขางนอกบานหลังตื่นนอนทันที ก็ไดรูวา
ตนลําไยที่หักโคนและเขาใหคนงานเอาไปโยนกองใหพนทางเดินเมื่อคืน
วาโยจัดการใหคนงานเอาเลื่อยทอนเปนทอนๆ เพื่องายตอการขนยาย
เรียบรอยแลว ซํ้าโรงเรือนที่หลังคาปลิวก็ไดรับการซอมแซม วันนี้แดดดี
ผูห ญิงแปลกหนาคนนี้กย็ ังสั่งใหคนงานแกะกระสอบออก แยกเอาอาหาร
ที่ชื้นเพราะฝนมาตากแดดไลความชื้นอีกดวย
“...” วาโยบีบนิว้ มือเลน เธอแอบเงยหนามองคนตัวโตแลวก็หลบตา
เขาอีก แมทาทางภายนอกจะดูเหมือนเธอเกรงใจเขาเหลือเกิน แตใจกลับ
กําลังคอนเขาอยู
‘จะจองอีกนานไหมยะ!’
“คุณจัดการเรื่องวุนวายในฟารมไดดีนี่”
“ก็ไมใชเรื่องยุงยากอะไรนี่คะ ทุกคนเปนงานอยูแลว”
สัตยานิ่ง หรี่ตามองอีกฝ ายอยางครุนคิด กอนจะลุกเดินไปแลว
กลับมาพรอมปกเอกสารหนาเปนตั้ง
“ตั้งไขบอกวาคุณจะมาเปนผูจัดการฟารม คุณเรียนจบปริญญาโท
สาขาอะไร ผมจะใหคุณลองทําบัญชีพวกนี้ ถาหากคุณทําได ผมจะ
พิจารณาเรื่องงานอีกครั้ง”
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“ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรคะ”
วาโยตอบดวยนํ้าเสียงภาคภูมิใจ
สัตยาอึง้ เขาเดินหมุนตัวกลับเขาหองทํางานทันที โดยหอบเอกสาร
ทีเ่ อามาทีแรกไปดวย พลางขบเขีย้ วเคีย้ วฟนถึงนองสาวอยางโมโห สงคน
เรียนครูเรื่องทําอาหารมาเปนผูจัดการฟารมไก ไอตั้งไขมันเอาอะไรคิด
หรือนองเขยเขาจะขุนดวยของหวานจนหัวเปนทองหยอดไปแลว
“เดี๋ยว คุณไก” วาโยรีบลุกยืนทันที “เอกสารพวกนั้นคุณจะใหฉัน
ลองทําใชไหม เอามาสิคะ ฉันทําได”
สัตยาหันมามอง เขาขมวดคิว้ แลวเดินกลับมาวางเอกสารการบัญชี
ของฟารมตรงหนาเธอ เรือ่ งการจัดการในฟารมไก เขาไมตอ งอาศัยผูห ญิง
มาชวยหรอก งานพวกนัน้ มันหนักก็จริงแตเขาทําจนชิน แตงานบัญชีตวั เลข
พวกนี้เขาไมชอบเอาเสียเลย...ชายหนุมมองคนตรงหนาเปดกระดาษ
เอกสาร แฟมบิล และสมุดบัญชีทเี่ ขาทําไวอา น เห็นหัวคิว้ เขมเรียงตัวสวย
ของเจาหลอนคอยๆ ขมวดเขาหากัน
“คอยๆ ลองทําไปก็แลวกัน โต...” คําหลังเขาหันไปเรียกคนสนิท
ที่นั่งรอตรงนอกชานบาน “ไปบอจระเขกัน”
“ครับผม”
เด็กหนุมยิ้มแตรับ แอบชําเลืองมองพี่สาวคนสวยที่กําลังขมวดคิ้ว
อยูหนากองเอกสารมากมาย เขาเคยโดนพี่ไกโตงลากมาชวยทําบัญชี
สองสามครั้ง บอกไดสามคําวาเข็ดยันตาย
สัตยาเดินออกจากบานหากไมลืมหันกลับมามอง
“ครึง่ ชัว่ โมง เดีย๋ วผมกลับมา ถาคุณทําไดเรียบรอยไมมขี อ ผิดพลาด
ก็บอกมาเลยวาอยากไดเงินเดือนเดือนละเทาไร”
เขาไปแลว วาโยถอนหายใจ หญิงสาวหันมามองเอกสารมากมาย
ที่อีกฝ ายเอามาวางไว ให
“ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมกลับมา ถาทําไดเรียบรอยไมมีขอผิดพลาด
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บอกมาเลยวาอยากไดเงินเดือนเดือนละเทาไร โอย...นี่มันลายมือเหรอ
เนี่ย...ทําบัญชีคิดเลขมันไมเทาไรหรอกคุณไก แตไอแกะลายมือคุณนี่สิ”
วาโยถอนหายใจเฮือกใหญ เธอลุกยืนแลวเดินไปหองพักเมื่อคืน
กอนจะหิ้วกระเปาคอมพิวเตอร โนตบุกคูใจลงมา หญิงสาวประสานมือ
ดัดนิว้ บิดตัวเอีย้ วคอเพือ่ เปนการวอรมอัพรางกาย กอนจะจัดการเอกสาร
มากมายตรงหนาทันที

เสียงเพลงจังหวะเนิบชาดังจากโทรศัพทมือถือที่วางไวบนโตะ

ภายในหองขนาดใหญ ดานหนึ่งมีกระจกเงาติดอยู อีกดานเปนราวแขวน
ที่มีชุดไทยและชุดวิวาหแขวนไวเต็มไปหมด เพลงนั้นเปนเพลงแบบที่
สาวงามทั้งหลายใชเดินประกวดบนเวที หนากระจกสะทอนภาพสาว
รูปรางอวบอัดเดินยองเทาตามจังหวะเพลง เจาหลอนนวยนาดทิ้งนํ้าหนัก
ลงสะโพกใหขยับนามอง มือขวาโบกชาๆ ดวงหนาที่มีแกมเปนพวง
อวบอิ่มยิ้มกวางจนเห็นฟนหนาครบทุกซี่
“สวยคะ สวย ชาๆ หมุนตัวมาทางนี้คะนองลิลลี่ ยิ้มใหกรรมการ
คะ อยางนั้นคะ พนมมือจรดหนาอกกอนจะยอตัวลง สวยคะ สวย”
ฤทัยรัตน สาวใหญแตงตัวดวยเสื้อผาสีสดยิ้ม พลางปรบมือชมเชย
เมื่อเห็นนองลิลลี่ หรือวนาลี ลูกสาวคนสวยของเธอสามารถยอตัวลง
จนหั ว เข า แตะพื้ น พนมมื อ ไหว ก รรมการอยางสวยงามที่ สุ ด ข า งๆ
มีสาวประเภทสองยืนโบกพัดในมือกระพือลมใหนางอยางประจบเอาใจ
ทั้งที่ไมมีความจําเปนสักนิด เพราะวามีเครื่องปรับอากาศเปดไวเย็นฉํ่า
“สวยไหมคะแม”
“สวยสิ ทั้งอําเภอ ไมสิ ทั้งแพร ใครๆ ก็รูวาลูกสาวของฤทัยรัตน
เจาของรานหองเสื้อบานเจาสาวฤทัยรัตนสวยที่สุด ไมมีใครสวยเทา
ไมอยางนั้นก็...นี่เลยหลักฐานรับประกันความงาม”
ฤทัยรัตนหัวเราะ ผายมือไปทางตู โชวขนาดใหญที่มีทั้งถวยรางวัล
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สายสะพาย มงกุฎนางงามนับสิบเวทีวางเรียงรายอวดไว
“ใชคะคุณนองลิลลี่ เวทีไหนที่เราเขาประกวด พวกผูประกวด
คนอื่นนะแทบจะถอนตัวกันหมด เพราะรูดีวาประกวดไปก็ไมไดรางวัล
แพเราอยูดีคะคุณนอง คุณนองงามลํ้างามเหลือ งามขนาดดด”
ลิ้ น จี่ สาวประเภทสองที่ ยั ง คงเพศสภาพภายนอกเป น ผู  ช าย
จีบปากจีบคอบอก พลางกระพือพัดในมือเร็วๆ
“แลวงานสงกรานตปกอน ใครคะที่ไดตําแหนงมา ก็ลิลลี่ลูกแม
นี่แหละ”
คนเปนมารดาหัวเราะผสมโรง กอนจะมองลูกสาวคนเดียวของ
ตนเองอยางภาคภูมิใจ ทําเปนลืมๆ ไปวาการชนะครั้งนั้นเกิดจากการ
นับคะแนนจากลูกโ ป งที่นางงามไดรับ แลวนางนี่แหละที่กวานซื้อลูกโ ป ง
หมดเงินไปหลายพันเพื่อควาตําแหนงใหลูกสาวตนเอง
วนาลียิ้ม เดินมานั่งบนโซฟาสีสันฉูดฉาดแลวก็ถอนหายใจ
“เวทีชนบทแบบนี้ หนูแขงจนไมรูจะแขงยังไง ชนะจนเบื่อไมเหลือ
ความตื่นเตน เมื่อไรจะไดขยับไปแขงระดับประเทศสักทีละคะแม”
“ก็รอใหเขารับสมัครสิ แมนี่แหละจะเปนสปอนเซอร ใหลูกสาวแม
เอง ใครจะรูวันหนึ่งลิลลี่ของแมจะได ไปยืนประกาศหนาไมค ในรายการ
ถายทอดสด วนาลี ฟรอม ไทยแลนด!”
สาวใหญทําเสียงเลียนแบบ แลวก็ยิ้มมองใบหนาจิ้มลิ้มของลูก
อยางเอ็นดู นางเปนสาวใหญที่ตกพุมมายผัวตายมาตั้งแตลูกสาวเพิ่งจะ
อายุหาหกป ยังดีที่สามีตายทิ้งที่นาไวหลายแปลง นางเลยขายแลวนําเงิน
มาซื้ อ ตึ ก สองคู ห าเป ด เปนร า นเช า ชุ ด ไทยและรั บ ตั ด เสื้ อ ที่ ใ หญที่ สุ ด
ในอําเภอ เปนธรรมดาที่รานเสื้อ รานชุดไทยแบบนางจะตองมีนางงามไว
สงเขาประกวดในเวทีประกวดทองถิ่นเพื่อโปรโมตชุดรานตัวเอง และ
เปนหนาเปนตาของตน เมื่อกอนก็หานางงามเปนสาวชาวบานในละแวกนี้
ไมกล็ งทุนจางนักศึกษาหนาตาดีๆ ใหมาประกวดให แตพอลูกแตกเนือ้ สาว
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ฤทัยรัตนก็หันมาดันลูกตัวเองแทน
“แม แลวเวทีประกวดธิดาปนี้ แมคิดวาหนูจะชนะไหม”
วนาลีถาม เธอถอนหายใจเอามือลูบแกมของตัวเอง “จมูกยังไมคอ ย
เขาที่เลย คางก็ดู...เบี้ยวๆ ชอบกล หนูจะไปแกก็กลัวหายบวมไมทัน”
“โอย จะไปแกทําไม ไมเห็นจะเบี้ยวจะบูดตรงไหน”
ฤทัยรัตน โบกมือ แลวหันไปบอกคนสนิทอยางลิ้นจี่ใหหยุดพัด
เสียที เหลียวมาลูบแขนขาวเนียนแบบสาวเหนือของลูกสาว ปอนคําชม
เขาไปอีก
“ลูกแมสวยที่สุดในอําเภอ ขนาดลูกสาวนายอําเภอยังสวยสู ไมได
จะกลัวทําไมวาจะแพคนอื่น”
“พูดถึงยายนั่นใหเสียอารมณอีกแลว”
“อาว”
“หนูไมชอบยายลูกสาวนายอําเภอ”
วนาลีพูดเสียงเนือย หัวคิ้วที่ผานการสักสามมิติจนเรียงตัวสวย
ขมวดเข า หากั น นึ ก ถึ ง หญิ ง สาวรู ป ร า งบอบบางอ อ นแอ น ที่ เ คยเจอ
หลายตอหลายครั้ง แมนั่นเปนผูหญิงหนาตาดี ชอบทําทาเรียบรอยเปน
คุณหนู เหอะ! แตก็แอบชมอยชมายสายตาใหผูชาย วนาลีเบริมฝปาก
หากยายนั่นจะออยคนอื่นเธอจะไมสนใจเลย แตแมคุณหนูนั่นดันออย
ผูชายที่เธอชอบตั้งแตนมยังไมแตกพาน!
“ยังโมโหเรื่องเมื่องานปใหมเมืองอีกเหรอคะนองลิลลี่”
ขุนพลอยพยักของมารดาถามเสียงใส
“ใช นี่ถาไมติดวามงยังลงอยูบนหัว และที่ตัวมีสายสะพายตองยืน
ฉีกยิ้มบนเวทีใหคนถายรูปละก็ จะลงไปกระชากพวงมาลัยที่มือมันทิ้ง
ใหหมด!”
นํ้าเสียงเสียดแทงดังจากริมฝปากอิ่มของวนาลี หญิงสาวขบเขี้ยว
เคี้ยวฟนเมื่อนึกถึงเหตุการณที่เห็นตําตาวันนั้น ตัวเธอก็ลงประกวดธิดา
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ปใหมเมืองและไดรางวัลตามคาด ตองยืนฉีกยิม้ บนเวทีตอนเห็นแมลกู สาว
นายอําเภอคลองพวงมาลัยใหกับสัตยา!
ใช เธอแอบรักแอบหวังในตัวสัตยา เจาของฟารมไกที่ใหญที่สุด
ในอําเภอ
“จะไปโมโหทําไม เขาก็เดินหนีใหแมนั่นเสียหนาตอหนาประชาชี
ป านนี้ยังไมรูวาหายอายหรือยังดวยซํ้า ดีเสียอีก โดนฉีกหนายับเยิน
แบบนั้น ยังจะกลาทอดสะพานใหอีกหรือเปลา”
“ก็จริง” วนาลียิ้มเย็น ลุกยืนพรวดพราดทันที
“อาว...จะไปไหนอีกละ”
“ซอมจนเหนื่อยแลว หนูก็ไปพักสิ เดี๋ยวหนาโทรมแลวพี่สัตยา
จะรักเหรอคะ”
ลูกสาวบอกกอนจะรีบเดินออกจากหองไปเลย ลิ้นจี่มองตาม
ลูกสาวนายจางแลวแอบคอน เรื่องผูชายนี่ใสใจเหลือเกิน พอแอบ
เหลือบมองฤทัยรัตน อีกฝ ายกลับยิ้มยองผองใส เหมือนภูมิใจเรื่องที่
ลูกสาวทําเสียเต็มประดา
“คุณพี่ขา อยาลืมนะคะ พรุงนี้ตองไปประชุมเรื่องการจัดงาน
ประกวดที่อําเภอนะคะ”
ฤทัยรัตนพยักหนา ใบหนายังยิ้มแยมมองตามลูกสาว
“แกไปรับฟงแทนฉันก็ได ลิ้นจี่”
“อาว”
“มันก็เหมือนเดิมทุกครั้งแหละ ฉันขี้เกียจไปนั่งฟง ยังไงรานเรา
ก็ไดตําแหนงอยูแลว”
หญิงมายแตงตัวสีสันสดใสบอกเสียงยานคาง ลุกเดินนวยนาด
ตามลูกสาวออกจากหองลองชุดขนาดใหญที่ดัดแปลงใชซอมเดินไปดวย
อีกคน ลิ้นจี่กลอกตามองบนแลวก็แบะปาก กอนจะลุกแลวเดินเลียนแบ
บอีกฝ ายออกไปเชนกัน ลงมาชั้นลางของอาคารที่ตกแตงอยางสวยงาม
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ดานหนาเปนประตูกระจกใส มีหุนลองชุดสวมชุดไทยตั้งโชวหันหนา
ออกไปทางถนน ดานหนารานมีตัวอักษรสีทองติดไวอยางงดงาม บาน
เจาสาวฤทัยรัตน เจาของรานที่เดินออกมากอนเพิ่งจะหยอนกนลงบน
เกาอี้ตัวใหญหนาชั้นวางนิตยสารแบบชุด ลิ้นจี่ตามลงมา กวักมือเรียก
ลูกนองในรานทีก่ าํ ลังนับของชํารวยงานแตงงานแยกเปนถุงละหนึง่ รอยชิน้
ใหมาหาตนเอง สั่งอีกฝ ายใหเอานํ้ามาใหแลวก็รอรับเพื่อจะเอาไปเสิรฟ
เอาใจฤทัยรัตนถึงที่ วนาลีที่เพิ่งเปลี่ยนชุดเสร็จเดินฮัมเพลงลงมาจาก
ชั้นบน ขมวดคิ้วใสลูกนองในรานที่กําลังทํางานอยางไมพอใจ เอาเทาเตะ
กองของชํารวยออกอยางหยาบคาย แลวเดินไปนั่งหนามารดา แบมือ
ยิ้มหวานใหอีกฝ าย
“อะไรละลิลลี่”
“ขอเงินหนอยสิแม หนูจะไปซื้อเสื้อผาใหมหนอย พรุงนี้แมจะไป
ประชุมที่อําเภอ หนูจะไปดวย”
“อาว...จะไปทําไม แมวาจะใหลิ้นจี่ไปคนเดียว”
“อาว...ก็เพราะวาตัวแทนพวกฟารมไขก็ไปดวยไมใชเหรอ พี่สัตยา
ตองไปประชุมแนเลย หนูอยากเจอเขา”
ลูกสาวบอกพลางกะพริบตาปริบยิ้มหวาน ฤทัยรัตนยิ้มตอบ
“เออ ใช แมลืมเลย งั้นพรุงนี้ลิ้นจี่ไมตองไปแลว เดี๋ยวฉันไปเอง”
“เงินหนูละแม”
วนาลีเรงเรา มารดาเลยหยิบเงินยื่นให อีกฝ ายโผมาจูบแกมแลวก็
เดินเริงราไปเลย ไมนานเสียงรถยนตของนางที่จอดหนารานก็ดังขึ้น
ฤทัยรัตนถึงนึกได
“ตายแลว ลิลลี่ แอบเอากุญแจรถแมไปเมื่อไร แลวตัวเองก็ไมมี
ใบขับขี่ดวย! ลิ้นจี่ วิ่งตามนองเขาไปเร็วเขา”
“ฮะ!...คุณพี่ ใหลิ้นจี่วิ่งตามเหรอคะ”
“ใชนะสิ ตามไปเร็วเขา ไปขับรถแทนลูกสาวฉันนะ”
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ลิ้นจี่ทําหนาเหมือนจะรองไห แตก็ถลันวิ่งออกนอกรานตามรถยนต
ทีว่ นาลีกาํ ลังเคลือ่ นตัวออกไปพอดี แตไมทนั รางใหญของสาวประเภทสอง
เดินหนาหงอยเขามา บอกเสียงปนหอบ
“ไมทันคะ”
“แลวกัน หวังวาจะไมไปชนใครหรอกนะ รถนะมีประกัน ใครจะ
เจ็บก็ชางมัน แตตัวเองจะมีแผลฟกชํ้าไมได ยายลิลลี่นี่นะ”
ฤทัยรัตนบนอยางออนใจ

สัตยากลับเขาบานในอีกครึง่ ชัว่ โมงไมขาดไมเกินแมแตนาทีเดียว

ใบหนาเงาวับดวยเหงื่อที่โซมกาย แมวันนี้จะไมมีแดดเพราะบรรยากาศ
ยังดูครึ้มฝนดวยพายุอยู แตอากาศก็อาวเหลือเกิน ชายหนุมหมายใจ
จะเห็นผูหญิงจากกรุงเทพฯ นั่งหัวฟูอยูทามกลางเอกสารบัญชีมากมายที่
เขาเองยังหนายใจเวลาตองทํา แตวาหองโถงบานกลับวางเปลา ไรเงาวาโย
ชายหนุมขมวดคิ้วมุน หายไปไหนของเขา สัตยากําลังจะเดินออกไป
ถามหาเจาหลอนจากคนขางนอก แตไดยนิ เสียงฝเทาจากดานหลังเสียกอน
พอหันไปมองก็เห็นวาโยถือจานอาหารเดินออกมาพอดี เธอดูชะงักตกใจ
เมื่อเห็นเขา พวงแกมสีนํ้าผึ้งนวลเนียนเหมือนจะซับสีชมพูจางๆ สัตยา
มองจานขาวไขเจียวที่อีกฝ ายถือมา
“คือ...ตั้งแตตื่นมาฉันยังไมไดกินอะไรเลย คุณไกคงไมวา...”
เขาจะวาอะไร ทําไมตองทําทาแบบนั้นดวย ไขแคไมกี่ฟองกับ
ขาวเปลา เขาจะหวงเพื่อนของนองสาวไดอยางไร
“ปาแหวงยังไมไดทําอะไรใหคุณกินงั้นเหรอ”
วาโยสายหนา เธอตื่นเชาเดินลงมาก็เห็นเขานอนพังพาบที่ตงั่ ตัวเดิม
พอเดินออกมานอกบานเห็นคนงานกําลังกลัดกลุมอยูกับความเสียหาย
ในฟารม ทั้งปญหาเรื่องตนไมที่หักโคน พวกเขารอใหสัตยาออกมาสั่งงาน
วาโยเห็นวาพี่ชายเพื่อนยังหลับอยู และทาทางเขาก็ลาเต็มทนตองการ
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การนอนพักผอนใหเต็มอิ่ม พอโตบอกจะเขามาปลุกเรียกชายหนุม
หญิงสาวเลยถือวิสาสะหาม แลวก็ชวยจัดการงานเอง มันเสียมารยาท
ไปหนอยที่จูๆ เธอก็มาเจากี้เจาการเรื่องงานในฟารม แตการปฏิเสธไมให
เธอทํางานดวยเมื่อคืน ทําใหวาโยตัดสินใจเองโดยพลการ แอบหวังผล
ประโยชนสวนตัวนิดหนอยคือ หวังวาเจาของฟารมจะเห็นความสามารถ
ของเธอและยอมรั บ เธอทํ า งานที่ นี่ ป า แหวงเองก็ ต  อ งไปดู บ  า นพั ก ที่
เสียหายจากพายุเมื่อคืน นางเลยมัววุนวายกับงานเชนกัน สัตยาเองก็
ไมใสใจเรื่องขาวเชา นางเลยลืมเรื่องมื้อเชาของเจานายไปถนัดใจ
พอไดกลิ่นไขเจียวรอนๆ ทองของสัตยาก็รองเชนกัน เขาเพิ่งรูตัว
วาหิว
“เผื่อผมจานหนึ่งสิ”
เขาบอกงายๆ
“ไดคะ”
วาโยพูดอยางวางาย วางจานของเธอไวแลวเดินกลับเขาไปในครัว
ไมนานหญิงสาวก็ยกจานของเขามาวาง
“ขอบคุณมาก”
สัตยารับมาแลวก็กนิ อยางรวดเร็วเชนเดิม เขามองผูห ญิงทีล่ ะเลียด
กับอาหารเชาควบมื้อกลางวันอยางจับสังเกต รอจนอีกฝ ายกลืนขาว
คําแรกลงคอ เขาก็หมดไปคอนจานแลว ชายหนุมถอนหายใจเฮือกใหญ
วางมือบนโตะไมแลวก็เคาะเบาๆ เปนจังหวะ
‘อีตานี่...ทําแบบนั้นมันเหมือนเรงใหเรารีบกินชัดๆ’ คนเคี้ยวขาว
เงียบๆ คิดในใจ
“บัญชี...”
“เรียบรอยแลวคะ”
สัตยาเลิกคิ้ว เขามองคนที่ตักขาวชอนที่สองใสปากเคี้ยวเนิบๆ
เหมือนจะนับจํานวนครั้งการเคี้ยวไปดวย แลวก็รอเธอกลืนอีกครั้ง
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กอนยิงคําถาม “เสร็จหมดแลวจริงเหรอ”
“คะ อยูในคอมพิวเตอรของฉันเอง ฉันเซฟเปนไฟล ไว รอคุณมา
เพื่อจะถามอีเมลและจะไดสงใหคะ”
“ไมมีอีเมล” ชายหนุมสายหนา เคาะนิ้วเปนจังหวะเร็วขึ้น
“ถาอยางนั้นใชแฟลชไดรฟดึงขอมูลไปลงคอมพิวเตอรของคุณ
ก็ไดคะ”
“ผม...ไมชอบใชคอมพิวเตอร ปกติเขียนลงสมุดบัญชีเอา”
สัตยาบอกเสียงเรียบ
“การใช โปรแกรมคํานวณของคอมพิวเตอรจะทําใหลดเวลาและ
ช ว ยเรื่ อ งความแม น ยํ า ได ม ากนะคะ อี ก อยางหนึ่ ง ข อ มู ล ก็ ไมรั่ ว ไหล
ไมหายงายเหมือนการเขียนไว ในสมุด แลวก็...”
“รู. ..แตไมชอบไง...เดีย๋ วคุณกินขาวเสร็จก็เปดใหผมดูวา บัญชีทที่ าํ
ไปเปนยังไง”
‘หวังวาจะทําบัญชีเกงเหมือนเจียวไขอรอยนะ...’ คิดพลางมอง
จานขาวที่หมดแลวของตัวเองอยางเสียดาย
สัตยานั่งเอนหลังพิงพนักเกาอี้ รอใหวาโยกินขาวอยางใจเย็น
กระทั่งเธอรวบชอนหลังคําสุดทายหมด ยกนํ้าดื่มเงียบๆ เขาก็รูสึก
เทาเปนเหน็บเล็กนอย
“เดี๋ยวฉันจะเปดใหดูนะคะ”
วาโยบอกกอนจะลุกขึ้น เอื้อมมือมาหยิบจานของเขาจะเอาไปเก็บ
หากสัตยารีบควาของตัวเองไว ซํ้ายังเอื้อมไปหยิบจานของเธอดวย
“ไมตอง ผมเก็บเอง”
ผู  ห ญิ ง คนนี้ ทํ า อะไรเชื่ อ งช า มาก เขาเคยได ดู ท อล ก โชว ข อง
นักพูดคนหนึ่งเรื่องการเคลื่อนไหวของสลอธ เขาหัวเราะงอหาย ซํ้ายัง
คลางแคลงใจวามันจะมีไหมใครที่ทําอะไรเชื่องชาไดแบบนั้น ตอนนี้
รูแลววามีจริง ก็ผูหญิงตรงหนาเขานี่อยางไรละ
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สัตยาเปนคนทําอะไรรวดเร็ว กระฉับกระเฉง เขาเลยอดหงุดหงิด
ไมไดเมื่อเห็นคนทําอะไรเนิบชา วาโยมองคนควาจานเดินเร็วๆ เขาไปไว
ในครัวแลวเดินกลับมานั่งหนาเธอเรียบรอยในเวลาสองนาทีกอนจะ
ยิม้ ละไมใหเขา ลุกจะไปเอาคอมพิวเตอร โนตบุก ทีว่ างไวอกี ดาน คนใจรอน
ก็ลุกไปความาวางตรงหนาเธอเองเรียบรอย
หญิงสาวยิ้มบางๆ แลวเปดคอมพิวเตอร พอหนาจอแสดงผล
หญิงสาวก็หันใหเขาดู แลวลุกมานั่งขางชายหนุมพรอมอธิบายไปดวย
“บัญชีที่คุณทํามันมีแครายรับรายจายเรียงหมวดเทานั้นนะคะ
เหมือนกับบันทึกรายรับรายจายในครัวเรือนทั่วไป ซึ่งมันก็ใช ได แต
ไมละเอียดพอสําหรับฟารมขนาดใหญแบบนี้ ฉันเลยใชการทําบัญชี
แบบนี้แทน ซึ่งจะละเอียดกวาและทําใหคุณเขาใจงาย นํามาใช ในการ
วิเคราะหและวินิจฉัยสถานภาพดานการเงิน การคลัง ตลอดจนวัดผล
สําเร็จในการทําธุรกิจฟารม เพื่อใหทราบถึงจุดออนและปญหาที่มีอยู
อันจะมีสวนชวยประกอบการตัดสินใจเพื่อแกปญหาและชวยปรับปรุง
การดําเนินธุรกิจฟารมให ไดผลดี ทัง้ ยังใชเปนรากฐานในการวางแผนฟารม
ลวงหนาไดดวยคะ”
สัตยามองหนาจอ กวาดสายตาคมกริบอานตารางตรงหนา เขา
หันมามองเสีย้ วหนาออนใสของคนทีก่ าํ ลังอธิบายใหตวั เองฟงดวยสายตา
ลุมลึก
“นี่คุณทําภายในครึ่งชั่วโมง?”
“คะ ถามีเวลามากกวานี้ ฉันจะคํานวณคาเสื่อมสภาพของที่ดิน
กับเครื่องมือไดดวย แตวาเวลามันนอยเกินไปเลยทําไดแคนี้ ถาคุณ
ไมเขาใจอะไร ฉันจะทําเปนพาวเวอรพอยทอธิบายอยางงายๆ ใหคุณ
เปดอานไดนะคะ”
“เรียนจบครุศาสตร คหกรรม?”
นิ้วเรียวสวยเหมือนลําเทียนของวาโยชะงัก หญิงสาวหันมามองเขา
³Ñ°³ÃÒ 53

แลวก็พยักหนา “คะ”
“ทําบัญชีเหมือนคนจบมาโดยตรง”
“มันไมไดยากอะไรนี่คะ”
คนที่เคยใชเวลาสองชั่วโมงในการพยายามทําตารางในโปรแกรม
คอมพิวเตอรขมวดคิ้วมุน เขาพยักหนา กวาดสายตามองตัวเลขอยาง
คราวๆ บัญชีรายรับรายจายตรงหนามีรายละเอียดชัดเจน แบงหมวดหมู
เรียบรอย
ฟารมเขาไมเคยตองมีผูจัดการฟารม...สัตยาเดาะลิ้นเลน มอง
ตัวเลขมากมาย นี่เปนปญหาใหญของเขาเลย เขายอมถางไรกลางแดด
แตไมอยากนั่งหนาเอกสารกับตัวเลขที่ชวนปวดหัว ตยาคีทําไมไมสงเพื่อน
ที่เปนผูชายมานะ เขาจะไดไมตองมานั่งคิด มากแบบนี้ ออ...ลืม ไป
ยายนั่นผัวหวง มีเหรอจะใหคบเพื่อนสนิทเปนผูชาย ชายหนุมถอนหายใจ
เหลือบมองใบหนาผูหญิงที่ยิ้มนอยๆ มองเขาอยู
“แนใจวาตั้งไขสงมาทํางานอยางเดียว ไมไดมีวัตถุประสงคอื่น?”
คนโดนพยายามจับคูตลอดหลายปที่ผานมาระแวง
“วัตถุประสงคอื่นคืออะไรคะ”
วาโยถามเขากลับอยางสงสัย
“ก็อยางเชน...”
สัตยากลายเปนคนที่อึกอักแทน เขามองหนาไรเดียงสาของอีกฝ าย
แลวถอนหายใจ โบกมือ
“ชางเถอะ ผมใหคุณไดแคเดือนละหมื่นหา กินอยูที่นี่ หยุดเสาร
อาทิตย”
“คุณตกลงรับฉันใชไหมคะ”
“ใช แตผูจัดการฟารมพอเพียงไมใชตําแหนงผูจัดการฟารมทั่วไป
แบบที่คุณเคยเห็นหรือรูจัก บางครั้งเวลาคนไมพอ คุณอาจจะตองชวย
คนงานนับแผงไข ไมใชแคนั่งโตะตากแอร เขาใจหรือเปลา”
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“เขาใจคะ”
‘บอกมาวาไมใชงานออฟฟศ แตตองลงสถานที่จริงดวยก็จบ’
วาโยคิดในใจยิ้มๆ
“ดี งั้นก็ทํางานพรุงนี้เลย วันนี้วุนวายพอแลว”
เขาลุกยืน
“เดี๋ยวคะคุณไกโตง”
ชื่อเลนที่มีแตคนในครอบครัว ไมก็คนสนิทสนมกันจริงๆ เรียก
ดังขึ้น ทําใหรางสูงชะงัก เขาหันไปมองเธอแลวนิ่วหนาใส
“เรียกผมวาสัตยา”
“คะคุณสัตยา” วาโยเปลี่ยนคําขานอยางวางาย “คุณจะใหฉันพัก
ที่ไหนคะ”
เออ...ลืม เมื่อคืนเขาใหอีกฝ ายนอนหองของตยาคี แตพอใหเธอ
ทํางานที่นี่ จะใหครอบครองหองนอนนั้นตลอดไปคงไมเหมาะ ซํ้าปดเทอม
ไอแสบทั้งหลายกลับมาอีก สัตยาคิดอยูครูหนึ่งกอนจะบอกเสียงเรียบ
“เดี๋ ย วผมให โ ต ม าพาไปที่ พั ก ตอนเย็ น ตอนนี้ คุ ณ ก็ พั ก ผอ น
ตามอัธยาศัยไปกอน”
“ขอบคุณคะ”
เขาเดินออกมาอีก แตมีเสียงเรียกรั้งไว
“เดี๋ยวคะคุณไก...คุณสัตยา”
ชายหนุมเหลียวมามอง ใบหนามีความรําคาญใจนอยๆ ฉายอยู
คลายจะถามวาอะไรอีกละ
“ฉันอยากไดของใชสวนตัวนิดหนอย ถาจะขอไปหางสรรพสินคา”
‘ออ...ไมทันไรก็มีขอเรียกรองเยอะแลว’
คนใจคอคับแคบกับผูหญิงสวยดวยบาดแผลในอดีตมองวาโย
แลวก็พยักหนา
“ได แตที่นี่ไมมีหางสรรพสินคาใหญๆ หรอกนะ นั่นมันอยูในอําเภอ
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แตถาอยากไดของใชสวนตัวละก็ พอจะมีรานคาโชหวยขายอยู เดี๋ยวจะ
ให โตพาไป เห็นอยางนี้ฟารมเรามีรถประจําตําแหนงใหผูจัดการฟารม
คนใหมดวยนะ”
วาโยเลิกคิ้วอยางประหลาดใจ ทวาเขาเพียงแคยิ้มนิดๆ แลวเดิน
ออกไป ไมรอใหเธอถามอะไรตออีก

รถมอเตอร ไซคพวงขางสีแดงสดขี่หอตะบึงมาบนถนนลาดยาง

มะตอยออกจากฟารมพอเพียง เสียงเครื่องของรถที่เปนรถสี่จังหวะ
เกาครํ่าคราดังกระหึ่ม บนรถคนขี่คือโตเด็กหนุมคนสนิทของสัตยานั่นเอง
สวนตรงพวงขางมีรางของผูหญิงคนหนึ่งนั่งอยู ผมยาวๆ ของเธอปลิวไสว
ตามแรงลมปะทะ เธอนั่งตัวเกร็งดวยไมเคยขึ้นยานพาหนะแบบนี้มากอน
มันโคลงเคลงชอบกล จนมือเธอตองยึดราวเหล็กพวงขางไวแนน เวลารถ
ตีโคง วาโยใจหายวาบ กลัวเหลือเกินวาพวงขางที่ตนเองนั่งจะเทกระจาด
ตามแรงตีโคงของเด็กหนุมดวย
“โต เบาหนอย”
“ครับ” เด็กหนุมรับคํา ชะลอความเร็วลง ทั้งที่ก็ไมไดขี่เร็วเลย
แมแตนอย
วาโยถอนหายใจแรงๆ เธอกระชับมือกับราวรถไวแนน นึกถึง
รอยยิ้มของสัตยาตอนพูดถึงรถประจําตําแหนงแลวก็อดสรรเสริญเขา
ในใจไมได เขาแกลงเธอแนนอน ถึงจะยอมใหเธอทํางานที่นี่แตก็ยัง
ไมวายแกลงเธอ คิดถึงคําโฆษณาสรรพคุณของเพื่อนสนิทเกี่ยวกับพี่ชาย
แลวก็อดโมโหไมได
“พี่ไกเปนคนใจดี ปากรายใจดี อยากลัวนะวาโย เธอไปทํางาน
ที่นั่นรับรองมีแตความสุขความสบายใจ พี่ไกจะดูแลเธอดีมาก มากจน
นํ้าตาไหลดวยความซาบซึ้งเลย”
ซาบซึ้งมาก...มากจริงๆ วาโยขบเขี้ยวเคี้ยวฟน
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รานคาที่โตมาพาอยูติดตลาดสด วาโยลงจากรถแลวก็เอามือ
สางผมยาวที่ยุงเหยิงใหเรียบลง เด็กหนุมลงจากรถก็ยิ้มเผลใหเธอ
“คุณวาโยอยากไดอะไรบางครับ ผมบอกใหวารานไหนมีขาย”
“ของใชสวนตัวนิดหนอยนะโต รานนั้นทาทางจะมีอยูครบ”
หญิงสาวชี้ไปที่รานขายของชําขนาดใหญขางตลาด
“ออ มีครับ มีแน มีตั้งแตสากกะเบือยันเรือรบเลยละ รานเจแตว”
โตบอกติดตลก
“ตลาดนี้ก็มีของกินเลนขายเยอะนะครับ”
“โต เรียกฉันวาพี่หวาก็ไดนะ”
“ครับพี่หวา”
เด็กหนุมรับคําอยางวางาย วาโยยิ้มใหเขา ทําเขาตาพราไปอีกรอบ
แลวเดินเคียงคูหญิงสาวเขาไปในรานคา เขาเห็นสายตาคนอื่นที่มองมา
อยางสนอกสนใจ และกลายเปนสายตาชื่นชมเมื่อเห็นสาวสวยแปลกหนา
ขางๆ ตนเอง เด็กหนุมเลยอดยืดอกขึ้นอีกนิดอยางภาคภูมิใจที่ไดควง
คนสวยไมได จริงๆ เวลาพาอาปรางคมาตลาดก็โดนคนมองแบบนี้
เหมื อ นกั น แหละ เด็ ก หนุ  ม ที่ ไมเ คยไปกรุ ง เทพฯ มาก อ นชั ก สงสั ย
คนกรุงจะหนาตาหลอหนาตาสวยงามแบบนี้กันทุกคนหรือเปลานะ
วาโยซื้อพวกแชมพูสระผม สบู และยาสีฟนที่อยากได กอนจะ
จายเงินแลวหิ้วถุงพลาสติกออกมา เด็กหนุมขางตัวชวยถือให เธอยิ้ม
และชวนเขาเดินเขาตลาด รับรูวามีคนมองอยางสนใจแกมชื่นชม ซึ่ง
ตองยอมรับอยางนาหมั่นไสวาวาโยชินแลว
เธอรูต วั วาตนเองมีรปู เปนทรัพย แตทรัพยนกี้ น็ าํ พาความเดือดรอน
มาใหดวยเชนกัน อยางที่ตองระหกระเหินมาทํางานที่จังหวัดแพร ไกลจาก
บานก็ไมเพราะไอรปู เปนทรัพยนหี่ รือไง เอาเขาจริงสิง่ ทีว่ าโยคิดก็ถกู ครึง่ หนึง่
ทุกคนมองเพราะวาวาโยเปนคนแปลกหนา และเปนคนแปลกหนาที่สวย
มากดวย และอีกสาเหตุที่ทุกคนในตลาดเชาพากันมองวาโย นั่นเพราะ
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ตัวโตเอง ใครก็รูวาเด็กหนุมเปนคนของสัตยา แลวการที่เขาพาสาวสวยมา
มันก็ทาํ ใหทกุ คนพากันคลางแคลงใจวาสาวสวยคนนีเ้ กีย่ วของกับเจาของ
ฟารมพอเพียงในสถานะใดกันแน วาโยซื้อขนมเล็กๆ นอยๆ ยางรัดผม
สําหรับใชเวลาอยูในฟารม กอนจะชวนโตกลับ
หญิงสาวเดินออกมาที่หนาตลาด และปนขึ้นไปนั่งบนรถพวง
เพิ่งรูประโยชนของรถพวงขางแบบนี้เมื่อสามารถวางขาวของที่ซื้อมา
เยอะแยะไดอยางสะดวกสบาย ซํ้าโตยังวิ่งหายไปครูหนึ่งกอนจะกลับมา
พรอมถุงปุยใสขาวสารราวๆ หนึ่งถังมาวางไวตรงรถพวงดวย
“พี่ไกฝากซื้อขาวครับ”
เขาอธิบายแลวเตรียมครอมจะสตารตรถ แลวคอยๆ ขี่ออกมา
จากหนาตลาด แตออกมาได ไมทันพนดวยซํ้า รถยนตสีขาวคันหนึ่งก็
ปราดเข า มาจอดขวางทาง เด็ ก หนุ  ม อุ ท านลั่ น แล ว มองคนที่ ขั บ รถ
เสียมารยาทเขามาจอดกั้นทางออกอยางไมพอใจ พอเห็นวาเปนรถใคร
ก็บนงึมงํา
“เจอใครไมเจอ ดันมาเจอยายนี่”
“ใครเหรอโต”
“ไมมีอะไรครับพี่วาโย เดี๋ยวผมเข็นรถถอยหนอยเราก็ออกไปได
แลว”
“ฉันชวยนะ”
หญิ ง สาวรี บ ลงจากรถแล ว ช ว ยดึ ง ท า ยรถพว งอี ก แรง เสี ย ง
บานประตูรถยนตเปดกอนจะมีเสียงใสของสาวนอยคนหนึ่งดังขึ้น
“นึกวาใคร นายเองเหรอโต”
วนาลีทักเพื่อนนักเรียนที่จบมัธยมปลายพรอมกันดวยนํ้าเสียง
หวานเกินจริง เธอไมชอบขี้หนาเพื่อนคนนี้หรอก เขาชอบทําหนาเหม็นเบื่อ
ใสเธอ ซํ้าฐานะก็ยากจน ตางจากเธอที่เปนลูกสาวเจาของรานเชาชุด
ตั ด ชุ ด ที่ ใ หญ ที่ สุ ด สาวน อ ยชะงั ก เมื่ อ เห็ น ผู  ห ญิ ง ที่ ช  ว ยดึ ง ท า ยรถ
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มอเตอรไซคพวงขางของเด็กหนุม
“ขึ้นรถเลยครับ แคนี้ก็เอารถออกไดแลว เฮอ เบื่อจริงพวกขับรถ
ไมมีมารยาท”
โตเปรยดังๆ แลวกระโดดครอมรถ วาโยรีบขึ้นรถตาม เด็กหนุม
ขี่รถพวงขางออกไปแลว โดยเฉียดทายรถเกงของวนาลีไปนิดเดียว โดยที่
วนาลีไมทันได โวยวายหรือเถียงประโยคดาลอยๆ ของเขาแมแตนิดเดียว
เพราะเธอมัวเผยอริมฝปากและเบิกตาโตมองผูหญิงสวยมากๆ ที่นั่ง
ในรถพวงขางนั่นดวยสายตาตื่นตะลึง

พอกลับมาถึงฟารม สัตยาก็ออกไปขางนอกแลว เขายังไมบอก

วาจะใหเธอไปพักที่ไหน วาโยเลยคิดเองวาคืนนี้คงตองพักบนบานใหญ
ไปกอน หญิงสาวลงจากรถของโตแลวหอบขาวของลงมาดวย โตยก
กระสอบขาวลงมาดวยทาทางทะมัดทะแมง เด็กหนุมมีรางกายสูงใหญ
และแข็งแรง อาจจะเพราะทํางานมาตลอดชีวิตและไดกินอิ่มนอนหลับ
ภายใตการดูแลของสัตยา วาโยเห็นหัวของใครบางคนผลุบๆ โผลๆ
แอบดูอยูตรงมุมบันไดเลยหันไปมอง โตที่เอากระสอบขาววางไวตรง
นอกชานแลวมองตามกอนจะกวักมือรองเรียก
“แตม”
“นองสาวผมครับ แตม”
โตเรียกนองสาวแทๆ วัยสิบหาปของตัวเองแลวยื่นถุงของกิน
ที่ซื้อมาเผื่อให อีกฝ ายรับหมับอยางรวดเร็ว แตตายังจองเปงที่วาโย
พอลงมาดูใกลๆ วาโยก็ขมวดคิ้วเมื่อเห็นความผิดปกติบางอยางบน
ใบหนาของสาวนอยนองของโตชัดๆ เธอมีใบหนาแบบเด็กที่มีอาการของ
โรคดาวนซินโดรม สาวนอยไมไดสนใจพี่ชาย แตชี้นิ้วมาที่วาโย
“สวย สวยจัง สวย”
“สวยใชไหมละ เพื่อนของพี่ไข แขกของพี่ไก แตมตองอยามา
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กวนใจเขานะ”
“พี่ไก เพื่อนพี่ไก”
อี ก ฝ ายพู ด ทวนโต โต หั ว เราะเอามื อ ขยี้ เ รื อ นผมของน อ งสาว
หันมามองวาโยแลวบอกอีกฝ ายดวยใบหนาเปอนยิ้มเหมือนเดิม
“นองสาวผมไมสบายครับ แตไมดื้อ เปนเด็กดี”
“เด็กดี”
วาโยมองสาวนอยแลวก็นกึ ขึน้ ได เมือ่ กีใ้ นตลาดเชาเธอซือ้ ยางรัดผม
มาไว ใชดวย เลยรื้อหาแลวหยิบยางรัดที่มีดอกไมพลาสติกสีสวยออกมา
ยื่นใหแตมอันหนึ่ง
“อะ พี่วาโยใหแตมนะคะ”
สาวนอยมองของตรงหนาแลวยิ้ม ดวงตาสุกใสขณะยื่นมืออีกขาง
มารับ พูดตามอยางนกแกวนกขุนทอง “พี่วาโยคนสวยให ใหแตมเหรอ
ใหแตมนะ”
“อื้อ ใหแตมจะ”
สาวนอยพนมมือไหวแลวหันไปยิ้มใหโต เด็กหนุมเลยหันมาบอก
กับวาโยวาจะพานองกลับไปสงบานกอน แลวยังบอกวาถาวาโยอยากได
อะไรก็บอกคนงานทีเ่ ดินไปมาในนีไ้ ดเลย หญิงสาวรับคําและมองเด็กหนุม
นิสัยดีพานองขึ้นรถมอเตอร ไซคพวงออกไป
เธอไมรจู ะทําอะไร เลยตัง้ ใจจะเดินไปดูโรงเรือนไกทคี่ นงานชวยกัน
รื้อหลังคาที่พังออก คงไมเรียกวากาวกายกระมัง ในเมื่อเจาของฟารม
เขารับปากใหเธอทํางานแลว พอเดินออกมาตามทางถนนดินทีย่ งั เฉอะแฉะ
เพราะฝนเมื่อคืน เธอเห็นคนงานที่เดินสวนไปมาก็ยิ้มให ทุกคนยิ้มตอบ
อยางมีไมตรีจิต เออหนอ...คนที่นี่ดูนารักเปนมิตรเหมือนที่ตยาคีบอก
ทุกคนเลย ยกเวนเจาของฟารมคนเดียว ความเสียหายจากพายุฝนทําให
โรงเรือนอนุบาลลูกเจี๊ยบพังไปหนึ่งโรง หลังคาของโกดังเก็บอาหารไก
และเมล็ดขาวโพดปลิวตามแรงลม กับตนลําไยไมกี่ตนที่โคนก็ไมมี
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ความเสียหายอื่นอีก วาโยเดินเลี่ยงบอนํ้าขังไปจนถึงโรงเรือนแมไกไข
ไดยินเสียงหาวๆ คุนหูดังจากขางใน สองเทาก็เร็วเทาความคิด หมุนตัว
จะเดินกลับทันที
“วาโย”
เปนครั้งแรกที่เขาเรียกชื่อเธอ สัตยาหันมาเห็นคนที่กําลังจะยอง
หนีกลับทางเดิมแลวขมวดคิ้ว
“คุณมาทําอะไร”
คนที่ตั้งใจจะหนีกลับเพราะเจอเขาหันกลับมาอีกรอบ ใบหนา
รูปหัวใจแดงปลั่งเพราะเดินมาไกลพอสมควร แมจะไมมีแดดเพราะวา
อากาศยังครึ้มฟาครึ้มฝน แตก็รอนอบอาวเอาการ สัตยาสูดหายใจลึก
เขาไมใชคนที่จะเพอเพราะความสวยของผูหญิงสักหนอย ยังอดผงะ
เพราะใบหนาแบบนี้ไมได วาโยไมใชคนสวยธรรมดา หนาตาทาทางเธอ
มันดู...เยายวนแบบนางยั่วชอบกล ไฝเม็ดเล็กที่หางตานั่นก็ทําใหเธอ
ดูเปนคนเจาชู ยิ่งหนาแดงๆ แบบนี้ ยิ่งชวนใหผูชายคิดลึก
นี่กระมังที่ทําใหเขาไมคอยถูกชะตาเธอชอบกล...
“คุณบอกใหฉันพักตามอัธยาศัย ฉันเลยมาเดินดูรอบๆ ฟารมคะ”
ฟารมนี่กวางตั้งหลายสิบไร จะเดินใหทั่วหรือไง สัตยามองอีกฝ าย
แลวไมไดพดู อะไร ยังแอบระแวงวาเจาหลอนจะเปนผูห ญิงทีท่ างครอบครัว
สงมาหลอกลอเขา ไมรูทําไมทั้งบานถึงไดเดือดรอนกับการไมมีเมียของเขา
กันนักกันหนา สัตยาคิดไปในทางอคติวาอีกฝ ายอาจจะรูวาเขาอยูนี่
เลยจงใจเดินตามมา ใชแผนงอยๆ ประจบใหเขาพาทัวรฟารมสรางความ
สนิทสนมกระมัง
คิดแบบนี้แลวก็หัวเราะเสียงเยาะๆ ออกมา จนผูหญิงที่ยืนตรงหนา
ยนคิ้วบางๆ และคลายออกเมื่อเขาหันมามอง
“อยากเดินดูรอบๆ ก็เอาสิ ตามมา ผมจะเดินตรวจความเสียหาย
พอดี”
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สิบกวาไร เดินใหรอบก็ขาลาก คนที่เดินเปนประจําอยางเขา
ติดตอมาตลอดชีวิตมันก็ไมตางจากการเดินเลนในสวนหลังบานสักนิด
แตกับผูหญิงเมืองกรุงทาทางออนแอนเหยียบขี้ไกไมฝอแบบเจาหลอน...
สัตยายิ้มเนือย แตตาเปนประกาย อยากออยไอ ไกจําไวตองอึด ถึก
และบึกบึน!

62 àÅŒÒÅÁÃÑ¡

