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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

 ในที่สุดผลงานเล่มใหม่ของ รอมแพง ก็ได้ฤกษ์ตัดสายสะดือแล้ว 

นยิายชดุตำรารกั ผูอ้า่นสามารถอา่นแยกเลม่ไดค้ะ่ ในเลม่แรกนี ้ตำรารกั-

ยอดพธ ูกจ็ะเปน็เรือ่งราวของยอดพธแูฝดคนนอ้ง สว่นเลม่ตอ่ไปกค็อื ตำรา-

รักยอดดวงใจ ก็จะเป็นเรื่องของแฝดคนพี่ค่ะ 

 เมื่อถึงคราวสองสาวแฝดคนละฝาอย่าง ยอดดวงใจ และ ยอดพธู 

ต้องถูกคุณป้าผู้หวังดีจับคลุมถุงชนเข้าให้ งานนี้คุณป้าล็อกเป้าหมายไป

ที่แฝดคนน้องก่อน ด้วยเห็นว่ายอดพธูดูจะหัวอ่อนกว่าพี่สาว แต่สาวเจ้า

กลบัเกบ็เสือ้ผา้หนไีปอยูก่บัเพือ่นทีบ่า้นไรส่ายสดุาเพือ่ลีภ้ยัชัว่คราว ทวา่...

การลี้ภัยครั้งนี้ของยอดพธู นอกจากได้ที่พักฟรี อาหารฟรี และบรรยากาศ

สุดเลิศสำหรับการทำงานเขียนนิยายแล้ว ยังมิวายต้องมาพัวพันกับการ

จับคู่ของสาวๆ กับหลานชายเจ้าของไร่แห่งนี้อีกด้วย  

 หวังว่าการลี้ภัยของยอดพธูในครั้งนี้จะไม่เป็นการหนีเสือปะจระเข้

หรอกนะ 

 

  กองบรรณาธิการ

  พฤศจิกายน2558

คำนำสำนักพิมพ ์
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

 นิยายเรื่องนี้เกิดจากการที่เป็นคนชอบดูเรียลลิตี้ต่างๆ และมีความ

ประทับใจในนักล่าฝันหลายๆ คนด้วยกัน เรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เลย

ก็ว่าได้ หลังจากได้รับทราบมาว่ารายการที่ชื่นชอบกำลังจะปิดตัวลงและ

มรีายการอืน่มาแทนกเ็ลยเกดิความคดิอยากลองแตง่นยิายสกัเรือ่งทีด่ำเนนิ

เรื่องไปตามความคิดเราแต่ยกเอาคาแรกเตอร์บางส่วนของนักล่าฝันเอา

มาเขยีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัลา่ฝนัซซีัน่ที ่9 ซึง่นบัไดว้า่เปน็แรงบนัดาลใจ

ที่ทำให้เกิดนิยายเรื่องนี้ขึ้นมา นอกจากนั้นยังเพื่อเป็นที่ระลึกกับตัวเองที่

เคยโหวตนักล่าฝันอย่างบ้าคลั่ง^^ แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หยิบยกมาทั้งหมดจัด

มาเพียงผิวๆ เท่านั้นนะคะ เนื้อหาและคำพูดของตัวละครจึงเป็นเพียง

จนิตนาการของผูเ้ขยีนเทา่นัน้คะ่ หวังวา่ผูอ้า่นคงจะไดร้บัอรรถรสจากนยิาย

เรื่องนี้ไม่มากก็น้อย 

 

                 ขอบคุณค่ะ

      รอมแพง

คุยกับผู้เขียน 

ตวั
อย
า่ง



5 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

บ้านสองชั้นหลังน้อยตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ สนามหญ้า

ตัดเรียบเสมอกันสีเขียวขจีชวนมอง ไม้ดอกและไม้ประดับสีสันสดใสถูก

ปลูกไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ หากท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือดอกมะลิสีขาวท่ีออกดอก

พราวไปทั้งกลุ่มพุ่มแนวยาวแทบจะรอบบ้านรวมไปถึงใกล้หน้าต่างที่เปิด

กว้าง ลมที่พัดเอื่อยเป็นระยะส่งให้กลิ่นรวยระรื่นหอมฟุ้งเข้าไปในตัวบ้าน 

แว่วเสียงหัวเราะจากภายในบ้านหลังนั้นดังออกมาเป็นระยะ 

หญิงสาวสองคนกำลังน่ังดูภาพในโน้ตบุ๊คซ่ึงเป็นหน้าเว็บท่ีสามารถ

เขา้ไปดคูลปิวดิโีอไดอ้ยา่งสะดวก ในคลปิมนีกัแสดงนำกำลงัวาดฝไีมล้าย- 

มือในการแสดงอย่างเข้มข้น ค่ันอารมณ์ด้วยตัวประกอบท่ีมาช่วยผ่อนคลาย

เรื่องราวของละครที่ค่อนข้างเป็นแนวดราม่าน้ำตาไหลพราก 

เพียงครู่เดียวเสียงหัวเราะก็กลายเป็นเสียงสะอื้น กระดาษทิชชูถูก

สองสาวดึงมาซับน้ำตาเช็ดน้ำมูกกันป้อยๆ ทุกสิ่งล้วนมาจากเรื่องราวบน

หน้าจอทั้งสิ้น ก่อนจะจบด้วยเสียงถอนใจเฮือกอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อ

เรื่องราวที่ได้ดูจบลง 

“พ่ีตาล ไผ่ต้ังใจแล้วแหละถ้าไม่ได้แบบพ่ีคิม วนัส ไผ่จะไม่แต่งงาน” 

น้ำเสียงจริงจังของหญิงสาวร่างบอบบาง ทำให้ยอดดวงใจหัวเราะขำใน

ตอนที่  

1 
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6

ตำรารักยอดพธู

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

ความคลั่งไคล้เต็มพิกัดของน้องสาวที่ยังคงทำหน้าซาบซึ้งและปลื้มเปรม

เต็มพิกัดอยู่หน้าจอโน้ตบุ๊ค แต่ก็ต้องยอมรับว่ามิใช่เพียงแต่รูปลักษณ์ที่

โดดเดน่ การแสดงทีเ่รา้ใจทกุทว่งทา่กช็วนฝนั จนตวัเธอเองกเ็คลิม้มใิชน่อ้ย

ในเสน่ห์ที่มากมายของนักแสดงหนุ่มที่พวกเธอเพิ่งดูละครของเขาจบไป

หมาดๆ  

“เปน็เอามากนะยายไผ ่แลว้วันนีไ้มอ่อกไปไหนหรอืถงึไดม้าดลูะคร

กับพี่ได้”  

“แหม...พี่ตาล เราก็ต้องพักบ้างสิ” กล่าวจบหญิงสาวก็พลิกกาย

นอนเขลงลงบนโซฟาตัวใหญ่พร้อมดึงหมอนอิงมาหนุนนอนมองพี่สาวที่

ยังคงนั่งจ้องหน้าจอโน้ตบุ๊คซึ่งแสดงภาพนักแสดงหนุ่มที่ทั้งคู่ต่างชื่นชอบ 

“เออดีเลย คืนนี้ไปเปรี้ยวกันไหม ไม่ได้เที่ยวกันสองคนพี่น้องนาน

แล้วนะยายไผ่” ตั้งแต่ยอดดวงใจได้ค้นพบความสามารถใหม่ของตัวเอง

นั่นคือการกดชัตเตอร์บันทึกภาพสถานที่ที่ตนได้พบพาน จนมีฝีมือพัฒนา

ขึ้นอย่างรวดเร็วหญิงสาวก็แทบอยู่ไม่ติดบ้าน ไม่ตะลอนไปกับค่ายต่างๆ 

ก็วนเวียนไปค้างคืนตามสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุง  

ยอดดวงใจเคยชักชวนน้องสาวหลายต่อหลายครั้งเผื่อว่าน้องสาว

สดุทีร่กัจะไดค้น้พบความสขุแบบงา่ยๆ อยา่งทีเ่ธอไดป้ระสบมา ทวา่ยอด-

พธกูลบัไมค่อ่ยสนใจนกั สว่นหนึง่นัน้เปน็เพราะยอดพธเูปน็คนตดิบา้นอกี

ทั้งมีการงานที่หากไฟกำลังมาก็ไม่อยากขยับตัวไปไหน การสร้างอารมณ์

ในการเขียนหนังสือมิใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ดังนั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วหญิง

สาวจึงอยากจดจ่ออยู่กับอารมณ์นั้นให้นานที่สุด 

สองสาวพี่น้องที่หน้าตารูปร่างผิดกันไกลทั้งที่เกิดห่างกันเพียงไมก่ี่

นาทดีว้ยความทีเ่ปน็แฝดไขค่นละใบ แตก่ส็นทิสนมกนัอยา่งทีส่ดุหลงัจาก 

ท่ีได้แยกออกมาจากครอบครัวใหญ่ด้วยความเจ็บช้ำใจกันท้ังคู่ ด้วยความท่ี
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แต่งโดย...รอมแพง

7 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

เป็นลูกสาวฝาแฝดในครอบครัวที่เห็นความสำคัญของลูกชายมากกว่า

ลกูสาวทำใหค้นทัง้คูต่า่งเหน็อกเหน็ใจกนั คอยดแูลซึง่กนัและกนั จนผกูพนั

กันเสียยิ่งกว่าพี่น้องคนอื่นในบ้าน  

ถึงแม้ว่าป๊ากับแม่จะไม่ค่อยอินังขังขอบกับลูกสาวมากนัก แต่ก็

ยินยอมซื้อที่ดินผืนเล็กแถบชานเมืองและสร้างบ้านหลังเล็กหนึ่งหลังให้

กบัลกูสาวทัง้สองคน โดยยืน่คำขาดวา่ทัง้คูจ่ะไดร้บัเพยีงเทา่นัน้หากจะแยก

ไปอยูก่นัตามลำพงั ในขณะทีพ่ีช่ายไดร้บัทรพัยส์นิทีม่ากกวา่เกอืบสองเทา่

ในคราวเดียวกัน อีกทั้งยังจะได้เพิ่มขึ้นอีกมากมายในอนาคต 

ทั้งยอดดวงใจและยอดพธูเคยชินกับชนชั้นทางเพศที่แตกต่างกัน

มาตั้งแต่เด็กจึงได้แต่ถอนหายใจ พร้อมกับตั้งปณิธานไว้ว่านอกจากสิ่งที่

บิดามารดาได้มอบให้แล้วจะไม่ยอมร้องขอสิ่งใดจากพวกท่านอีกเลย แต่

ถ้าพวกท่านจะให้เพิ่มพวกเธอก็ไม่ขัด พวกเธอทั้งคู่จะต้องอยู่ได้และอยู่

อยา่งด ีไมเ่ปน็เหมอืนสว้มตัง้อยูห่นา้บา้นโชยกลิน่อนัไมพ่งึปรารถนาเหมอืน

ที่ป๊า หรือญาติๆ ในตระกูลเคยปรามาสไว ้

ลูกหลานที่เป็นผู้หญิงทุกคนในตระกูลนี้ย่อมรู้ดีถึงการเหลื่อมล้ำ

ทางสงัคมระหวา่งสองเพศ แมท้ัง้คูจ่ะทราบดวีา่ทัง้ปา๊และแมต่า่งกร็กัพวก

เธอในฐานะทีเ่ปน็ลกูของทา่นทีเ่ลีย้งดมูาแตอ่อ้นแตอ่อก หากแตอ่ยา่ไดท้ำ 

ตวัเทยีบพีช่ายบงัเกดิเกลา้ใหช้ำ้ใจ เพราะไมม่วีนัเปน็ไปได ้ถา้หนา้ตาของ

เธอทั้งสองคนไม่ละม้ายบิดาและมารดาถึงขนาดเรียกได้ว่าสำเนาถูกต้อง 

พวกเธอคงคิดว่าตนเองเป็นลูกที่ถูกขอมาเลี้ยงเสียมากกว่าลูกแท้ๆ อย่าง

แน่นอน 

“เที่ยวก็โอเคนะพี่ตาล แต่ตอนนี้ไผ่ขอนอนเอาแรงก่อนดีกว่า เมื่อ

คืนปั่นต้นฉบับตอนจบเสร็จเกือบเช้า เฮ้อ...สบายดีจริงๆ เลย” โซฟาหนัง

ที่นุ่มและกว้างทำให้ยอดพธูออกท่าทางนอนเขลงไม่แคร์ใคร หญิงสาวบิด
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ตำรารักยอดพธู

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

กายเป็นแมวขี้เกียจอย่างเต็มที่ ก่อนจะคว้าเอานิตยสารบนโต๊ะมาเปิดดู

พร้อมส่งเสียงร้องว้าวอย่างถูกใจ 

“นี่พี่ตาลซื้อใหม่มาเหรอ มีพี่คิมด้วย”  

“แหงล่ะ” รสนิยมความชมชอบของสองสาวไม่ห่างกันไกลนัก ทั้ง

การดูหนังดูละครรวมไปถึงสเปกของผู้ชายในฝัน 

“ไผ่ล่ะอยากเจอพี่คิมตัวเป็นๆ จริงๆ เลย ไม่รู้ว่านิสัยจะดีอย่าง

รปูรา่งหนา้ตาหรอืเปลา่” ยอดพธนูำเอาภาพหนา้สีส่ใีหญโ่ตนัน้ขึน้มาแนบ 

อกอย่างชื่นอกชื่นใจ 

“ขออย่าให้เป็นเหมือนพี่ของพวกเราก็พอ ต่อให้หล่อพลุ่งพล่าน

แคไ่หนกไ็มเ่อาหรอก” ยอดดวงใจพดูถงึยอดตระกลูพีช่ายคนโต พลางเกบ็

เอกสารบัญชีท่ีนำกลับมาทำท่ีบ้านวางซุกไว้บนช้ันวาง ก่อนจะย่ืนเอกสาร

ที่น้องสาวต้องการใช้ในการค้นคว้าเรื่องที่กำลังจะเขียนให้คนที่ยังคงเพ้อ

ไม่เลิก 

“เดี๋ยวก็ได้เดินหาทั่วบ้านอีกหรอก เอาไปเก็บให้ดีสิยายไผ่”  

“ครา้บผม” ยอดพธรูบัคำพลางวางนติยสารลงตรงหนา้ กอ่นจะยืน่ 

มือไปรับเอกสารมานั่งเรียงให้เป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบมาใช้ 

แล้วจึงเดินไปยังโต๊ะทำงานของตนที่จัดวางให้ตรงกับหน้าต่างเพื่อให้

สามารถมองทิวทัศน์ด้านนอกได้ 

“ปา่นนีพ้ีโ่อต๊จะเปน็ไงบา้งนะ ไดข้า่วจากปา้นดุวีา่ไมก่ลบับา้นเลย

นี่”  

“ถ้าไม่ไปมาเก๊า ก็คงอยู่ในบ่อนที่ไหนสักแห่งแน่ๆ เออใช่! วันก่อน

ป้านุดีไปที่โรงแรมด้วยล่ะไผ่”  

“ไปทำไม ป๊ากับแม่ก็สบายดีนี่ เมื่อวานก็เพิ่งคุยกัน”  

“ปา้นดุนีดัใครสกัคนไปกนิขา้วทีโ่รงแรมแถวสำเพง็นะ่ แลว้กใ็ชส้ทิธิ์
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พนักงานชั่วคราวของพี่ขอส่วนลดค่าอาหาร พี่ล่ะสงสัยจริงๆ ว่ามันเรื่อง

อะไรกัน แต่ป้าเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ก็รู้ด้วยล่ะ เสียดายที่วันนั้นต้องรีบปิด 

รีพอร์ตไม่อย่างนั้นคงได้อู้ไปแอบดูได้” ยอดดวงใจที่รับจ๊อบตรวจและทำ

บัญชีในโรงแรมระดับดาวน้อยดวงอยู่หลายแห่งเอ่ยขึ้นเมื่อนึกขึ้นได ้

“หวังว่าจะไม่เก่ียวกับชีวิตรักของพ่ีกับไผ่อีกนะ แถวสำเพ็งเสียด้วย”

ยอดพธูพูดแล้วก็เสียววาบในใจ ป้านุดีพี่สาวแท้ๆ ของมารดามีชื่อเสียงใน

การจบัคูห่รอืหาคูใ่หก้บัสาวๆ ในตระกลูของเธอ มกีรรมวธิพีลกิแพลงชนดิ

ท่ีว่าแม่ส่ือในละครจีนท้ังหลายต้องยอมแพ้ และเธอกับพ่ีสาวก็ผ่านกรรมวิธี

หาคู่จากป้านุดีมาแล้วถึงสองครั้งสองคราว ทั้งที่รู้ตัวทันทีและมารู้ตัวใน

ภายหลัง ยิ่งอายุเธอขึ้นเลขสองนำหน้ามาหลายปีโดยไร้วี่แววเพื่อนชาย 

ป้านุดีก็ดูจะเดือดร้อนเป็นพิเศษ จนแทบจะกระหน่ำผู้ชายที่ป้านุดีคิดว่า

น่าสนใจมาให้พิจารณา ยอดดวงใจหัวเราะลั่นเมื่อเห็นท่าทีเข็ดขยาดของ

น้องสาว 

“แหม...คุณป้านี่ช่างพยายามดีจริงๆ”  

“นั่นน่ะสิ จะให้ไผ่อยู่เงียบๆ สบายๆ หน่อยก็ไม่ได้”  

“คนที่แล้วหมอฟันใช่ไหม ดีออก รวยจะตาย ทำไมไม่หยวนไปล่ะ”  

“ย้ี...ไม่เอาหรอก ไผ่เพ่ิงย่ีสิบส่ีเองนะ นึกไปก็ขำนะ ไอ้เราก็งง ทำไม

ป้านุดีถึงได้คะยั้นคะยอให้ไปตรวจฟันนัก อุตส่าห์บอกว่ามีหมอประจำอยู่

แลว้กย็งัจะตือ๊ใหไ้ปหาหมอฟนัคนนีใ้หไ้ดถ้งึขนาดอาสาพาไป” ยอดพธพูดู

พลางหัวเราะเมื่อหวนนึกถึงช่วงเวลานั้น  

 

เธอยินยอมไปตามที่ป้านุดีบอก ทั้งที่นึกสงสัยอยู่ไม่น้อย คลินิก

แห่งนั้นต้องเดินผ่านย่านที่มีร้านขายผ้าและแผงลอยต่างๆ ที่ยื่นออกมา

บริเวณทางเท้า ผู้คนจำนวนไม่น้อยเดินผ่านไปผ่านมาจนบางช่วงถึงกับ
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ต้องเบียดเสียดถูกต้องเนื้อตัวกัน ป้านุดีจับข้อมือเธอแน่นเพื่อไม่ให้พลัด

หลงหรืออีกนัยหนึ่งก็เพื่อไม่ได้เธอเฉไฉไปไหนได้  

แว่วเสียงโวยวายเบื้องหน้าทำให้ผู้เป็นป้าหยุดชะงักและจับความ

ได้รางๆ ว่ามีมิจฉาชีพล้วงกระเป๋าอยู่แถบนี้ มือที่จับข้อมือหลานสาวจึง

เล่ือนมาจับกระเป๋าตัวเองอย่างระแวดระวังอยู่พักใหญ่ หากสายตาก็เหลือบ

กลบัมามองหลานสาวบ่อยๆ เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายคลาดไปจากสายตา 

เมื่อเดินผ่านช่วงที่เกิดเหตุไปได้สักพักป้านุดีจึงคลายใจยื่นมือมา

คว้าข้อมือเล็กบางของหลานสาวอีกครั้ง ผู้คนที่เดินขวักไขว่ไปมาเหมือน

จะไม่ได้รับรู้ถึงเภทภัยที่จะมาถึงตัวได้เพราะอาจจะมีมิจฉาชีพปะปนอยู่ก็

เป็นได้ หญิงสาวจึงเปิดปากหรือจะพูดให้ถูกคือแหกปากด้วยน้ำเสียงท่ีไม่

เบาเลย 

‘ระวงัคนลว้งกระเปา๋คะ่ ระวงัถกูลว้งกระเปา๋นะคะ’ ไดผ้ลทนัตาเหน็

เมื่อผู้คนที่เดินเอ้อระเหยลอยชายรีบจับกระเป๋าของตัวเองขึ้นมากอดกัน

เป็นทิวแถว ยิ่งเห็นภาพก็ยิ่งทำให้หญิงสาวนึกสนุก จึงเดินไปจ้องไปร้อง

เตือนไปจนคนรอบข้างยกกระเป๋ามากอดกันพึ่บพั่บ 

‘แกจะบ้าหรือยายไผ่’ ป้านุดีหันมาค้อนขวับก่อนจะหยิกหมับเข้าท่ี

ท่อนแขนของหลานสาวด้วยความหมั่นไส้ 

‘อูย! เจ็บนะคะคุณป้า น่ีไผ่หวังดีจริงๆ นะ จะได้ไม่มีคนตกเป็นเหย่ือ

มิจฉาชีพไงคะ’ รอยยิ้มซุกซนที่ยังคงค้างอยู่บนใบหน้าไม่ได้คลายไปเม่ือย

อดพธูยกมือขึ้นลูบแขนบริเวณที่ถูกผู้สูงวัยประทุษร้าย 

‘แกนี่มันล้นจริงๆ รีบๆ เดินเข้า ช้ากว่านี้ประเดี๋ยวคิวจะยาว หมอ

เขาเก่งลูกค้าชมกันให้ขรม ตามมาใกล้จะถึงแล้ว’ 

เดินไปอีกสักพักก็ถึงที่หมาย มืออวบของป้านุดีผลักประตูกระจก

เข้าไปพร้อมกับที่ทั้งป้าและหลานก็ได้หลุดพ้นจากความร้อนอบอ้าวจาก
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ด้านนอก มาพบกับความเย็นฉ่ำของเครื่องปรับอากาศภายในคลินิกหมอ

ฟัน มีผู้หญิงวัยกลางคนผิวสองสีตาคมกริบซึ่งนั่งรออยู่ที่เก้าอี้แม้อีกฝ่าย

จะมีกิริยาท่าทางดูดีแต่ก็แลดูประหลาดชอบกล มิหนำซ้ำผู้หญิงคนดัง

กล่าวยังส่งยิ้มมาให้เธอบ่อยจนเธออดรู้สึกหนาวๆ ร้อนๆ ไม่ได้ เมื่อเดิน

เขา้ไปในหอ้งตรวจก็รู้สึกได้ว่าป้านุดีดูจะลุ้นและให้กำลังใจเธอเป็นพิเศษ 

แมแ้ตห่มอฟนัทีม่มีาส์กปิดครึ่งหน้าก็มีแววตาพิลึกจนน่าสงสัย 

จวบจนเธอลงนอนอ้าปากให้คุณหมอตรวจดูฟันก็ยังมิวายได้ยิน

เสียงพูดคุยกันจากด้านนอกห้องตรวจ เสียดายท่ีห้องตรวจปิดประตูกระจก 

ไว้ เสียงพูดคุยที่ลอดเข้ามาในห้องตรวจจึงเบาจนจับความไม่ได้ แถมเธอ

ยังต้องมีสมาธิกับการตรวจฟันที่กำลังจะเกิดขึ้นอีก แต่เธอยังจำเสียงทุ้มๆ 

ของคุณหมอได้ดี 

‘ฟันคุณสวยมากดูแลดี ไม่มีหินปูนเท่าไหร่ ฟันผุก็ไม่มี หมอขูด

หนิปนูใหน้ดิหนอ่ยกค็งพอแลว้’ เมือ่ขดูหนิปนูเสรจ็หมอฟนักล็า้งไมล้า้งมอื

ดึงมาส์กที่ปิดครึ่งหน้าออก เผยให้เห็นใบหน้าคมเข้มราวพระเอกหนังแขก 

ทีส่ำคญัยงัคงมแีววตาพลิกึทีจ่อ้งมองเธออยูเ่ชน่เดมิ จนเธอเลือ่นเปิดประตู

กระจกออกมาจงึไดเ้หน็วา่ปา้นดุกีำลงัคยุกบัผูห้ญงิวยักลางคนทีด่ดูคีนนัน้

อย่างออกรสออกชาติ 

‘อ้าว! เสร็จแล้วหรือยายต้นไผ่ ป้าลืมแนะนำไปเลย นี่คุณวรรณา 

เป็นคุณแม่ของคุณหมอปกรณ์ที่ตรวจฟันให้หนูไงจ๊ะ’  

ยอดพธูยืนตะลึงตัวแข็งทื่อโหยหวนอยู่ในใจว่าตนโดนเข้าอีกแล้ว 

แต่ก็ยังรับรู้ถึงไออุ่นของคุณหมอที่เดินตามหลังมา หญิงสาวจำได้ว่าตน

ฝืนยิ้มแหยๆ ให้อีกฝ่ายขณะที่ทำความเคารพ ก่อนจะก้มหน้าก้มตาอือๆ 

ออๆ ตามอีกฝ่ายจนออกมาจากคลินิกแห่งนั้น 

‘อย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยนะยายต้นไผ่ แกน่ะอายุอานามก็
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เหมาะสมแล้วจะมามัวใจเย็นอยู่ได้ยังไง ลูกสาวหลานสาวคนอื่นเรียนจบ

ปุบ๊กม็แีฟนมสีามมีลีกูมเีตา้กนัไปเกอืบหมดแลว้ หมอปกรณน์ีก่ห็นา้ตานา่ 

เอ็นดู แกไม่สนใจเขาบ้างเลยหรือไง’ 

‘คณุปา้คะ คนนะคะไมใ่ชผ่กัไมใ่ชป่ลาทีช่ี้ๆ  แลว้จะไดเ้ลย และใชว่า่

หนูเลือกเขาแล้วเขาจะเลือกหนูด้วย อีกอย่างมันพิลึกนะคะคุณป้า ให้หนู

ไปอ้าปากยิงฟันโชว์ลูกกระเดือกให้ผู้ชายดูเพื่อดูตัว...’ ยอดพธูพยายาม

แย้งเสียงเบาด้วยความเกรงอกเกรงใจญาติผู้ใหญ ่

‘ป้าเองก็ไม่อยากทำอย่างนี้ แต่ถ้าให้เป็นอย่างคราวก่อนก็ไม่ไหว 

แกทำป้าเสียหน้าจนไม่มีดี ทำตัวทื่อมะลื่อไม่เห็นเหมือนนิยายที่ตัวเอง

เขียนเอาซะเลย’ ผู้เป็นป้ากล่าวถึงการจับคู่ครั้งแรกกับกำนันคนดังที่เป็น

พ่อม่ายเมียตาย และมีลูกติดสุดเฮี้ยวเปรี้ยวจี๊ด 

‘ป้าอ่านนิยายของไผ่ด้วยหรือคะ’ 

‘ฉันก็อยากรู้ว่าโรมานซ์ของแกน่ะแค่ไหน’ 

‘แล้วแค่ไหนล่ะคะ’ 

‘...ก็ดี’ ป้านุดีหน้าแดงระเรื่ออ้อมแอ้มตอบก่อนจะรีบเปลี่ยนเรื่อง 

‘กำนันเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร รวยจะตาย แกน่ะเลือกมากยายไผ่ 

ระวังจะขึ้นคาน’ 

‘แหม...คณุปา้คะ คณุกำนนัคนนัน้แกจ่ะตายไปคะ่ จะเขา้โลงวนันี้

พรุ่งนี้แล้วก็ไม่รู้ และหนูก็ไม่อยากมีลูกสาวอายุสิบหกแถมมาด้วย ดูๆ ไป

จะรู้เดียงสากว่าหนูเสียด้วยซ้ำ’ จากการแต่งกายเสื้อกล้ามและกางเกง

ขาสั้นเสมอแก้มก้นของว่าที่ลูกสาวในอนาคตทำให้ยอดพธูส่ายหน้ายิกๆ 

เมื่อป้านุดีเลียบเคียงถามความเห็นในคราวนั้น 

 

“แลว้ทำไมไผไ่มบ่อกปา้นดุเีลยละ่วา่ พอเหอะปา้ หนชูอบพีค่มิ ถา้
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ป้าหาอย่างพี่คิมมาให้หนูได้ หนูแต่งแน่”  

“ป๊าด! พี่ตาล ขืนไปพูดแบบนั้นภาพพจน์หญิงงามมารยาทเลิศที่

ยงัพอมขีองไผก่ห็ายหดหมดนะ่ส ิยิง่ถกูบน่วา่เหมอืนสว้มวางโชวห์นา้บา้น

อยูด่ว้ย พีก่เ็ถอะ จะพลิว้ไปไดอ้กีสกักีน่ำ้กนั มหีวงัไมร่อดแน่ๆ  พีต่าลเอย๊!” 

ยอดพธูคาดการณ์ไว้เพราะอย่างไรพี่สาวก็อายุมากกว่าเธอตั้งหลายนาที

และยังไม่มีวี่แววมนุษย์เพศชายมาเลียบเคียงกรายใกล้เลยแม้แต่น้อย 

“ฝนัไปเถอะ ถา้มายุง่กบัพีม่ากๆ พีจ่ะหนไีปทำงานตา่งประเทศเสยี

เลย”  

“อ้าว! จะทิ้งไผ่เลยหรือพี่ตาล”  

“พี่ไม่ทนเหมือนไผ่หรอก แต่พี่จะไปแบบนิ่มๆ”  

“ไม่ได้เรียกว่าทนเว้ยพ่ี เขาเรียกว่า การค้าไม่สำเร็จแต่ความสัมพันธ์

ต้องคงเดิมจ้ะ ยังไงเสียเขาก็เป็นป้าพวกเรา”  

“งัน้กจ็งทนตอ่แรงกดดนัตอ่ไป” ยอดดวงใจหวัเราะลัน่เมือ่นอ้งสาว

ตรงเข้ามาเอานิ้วจี้ข้างเอวของเธอด้วยความหมั่นไส ้

ยอดดวงใจอ้าปากจะร้องห้ามน้องสาวหากเสียงรถที่แล่นมาจอด

ที่หน้าบ้านทำให้ยอดพธูหยุดการสำเร็จโทษพี่สาวไว้เพียงเท่านั้น ดวงตา

โตเบิกกว้างเข้าไปอีกเมื่อเห็นชัดตาว่าผู้ที่กำลังเดินลงมาจากรถยนต์เป็น

ผู้ใด 

“ป้านุดี!”  

“บอกป้านะว่าพี่งานยุ่งมาก โรงแรมที่พี่ทำงานให้ต้องการยอดปิด

งบด่วน” ยอดดวงใจรีบเก็บนิตยสารและซีดีละครแล้วเผ่นขึ้นบันไดไปชั้น

บนอย่างรวดเร็ว ทิ้งให้น้องสาวยืนละล้าละลังก่อนจะส่งยิ้มพร้อมนบไหว้

ญาติผู้ใหญ่ 

“เป็นยังไงบ้างยายต้นไผ่ เมื่อกี้เห็นหลังยายต้นตาลอยู่ไวๆ หายไป
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ไหนเสียแล้ว”  

“เอ่อ...คงจะขึ้นไปทำงานข้างบนค่ะ วีคนี้พี่ตาลเร่งงานค่ะคุณป้า”  

“ก็ดีแล้ว เพราะว่าป้าอยากคุยกับหนูตามลำพังมากกว่า คนอะไร

อายุไม่ใช่น้อยๆ แล้วยังทำใจเย็นอยู่ได้ เป็นยังไงบ้างยายไผ่ตัดสินใจหรือ

ยังเรื่องคุณหมอปกรณ์น่ะ”  

“คุณป้าคะ จะให้ตัดสินใจอะไรล่ะคะเพ่ิงเจอกันคร้ังเดียว” หน้าตา

หมอฟันคนนั้นเป็นอย่างไรเธอก็จำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำจำได้เพียงคมๆ เข้มๆ  

“คุณวรรณาเขาเลียบๆ เคียงๆ มา เขาน่ะกลุ้มมากเลยนะยายไผ่ 

ได้ข่าวว่าหมอปกรณ์มีแม่ม่ายแถวนั้นมาติดใจเข้า เช้าถึงเย็นถึง เขาไม่

สบายใจ อีกอย่างวันนั้นหมอปกรณ์ก็ไม่มีท่าทีรังเกียจอะไรเรา ลองไปกิน

ข้าวด้วยกันสักมื้อไหมล่ะลูก”  

“คุณป้าคะ”  

“เอานา่ ลองไปกนิขา้วดว้ยกนักอ่น ถา้ไมถ่กูใจ นสิยัใจคอไมเ่ขา้กนั

ก็ไม่ต้องคบต่อ เออแล้วนี่ พ่อกำนันเขาฝากของมาให้ อาทิตย์หน้าวันเกิด

ลกูสาวเขาจะจดังานใหญเ่ชยีว ถา้วา่งเขากอ็ยากชวนเราไปดว้ย” ยอดพธู

กลืนน้ำลายลงคออย่างยากเย็นในศึกสองด้านที่กำลังประชิดตัว ใช่ว่าเธอ

ไม่อยากมีแฟนไม่อยากจะมีความรู้สึกรักใครสักคนหลังจากที่อกหักรักคุด

จากคนในอดีตที่คบกันตั้งแต่สมัยเรียนยังไม่จบมาได้สักพัก  

เพียงแต่เรื่องแบบนี้จะบังคับกันก็ไม่ได้ เธอไม่มีความรู้สึกอย่างว่า

กับทั้งกำนันแก่และหมอฟันหนุ่ม ออกแนวอึดอัดคล้ายๆ จะหาเรื่องมาใส่

ตัวเสียมากกว่า หากไม่เป็นเพราะต้องเกรงใจญาติผู้ใหญ่คนอย่างเธอคง

ตัดฉับอย่างที่เคยทำกับทุกๆ เรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิต 

“คุณป้าไม่ลองถามพี่ตาลดูล่ะคะ บางทีพี่ตาลอาจจะสนใจก็ได้”  

“โอ๊ย! รายนั้นฉันเข็นจนเหนื่อย อืดอาดไปทุกเรื่อง เนื้อตัวก็ไม่รู้จัก

แตง่ ซกมกกเ็ทา่นัน้ วนัๆ ถา้ไมไ่ดอ้อกไปไหนกอ็าบนำ้แคว่นัละหนเคยดแูล
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ตัวเองเสียที่ไหน ทั้งที่ตัวเองก็ใช่ว่าจะขี้ริ้วขี้เหร่”  

“กพ็ีต่าลเขาไมค่อ่ยไปพบไปเจอใครนีค่ะ ทำงานแตใ่นหอ้งแอร ์ถา้

คุณป้าคะยั้นคะยอเสียหน่อยออกไปข้างนอกบ่อยๆ พี่ตาลก็แต่งตัวเองล่ะ

ค่ะ” ยอดพธูใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะผลักภาระอันหนักอึ้งไปให้

พี่สาวแทน 

“ไม่รู้ล่ะ วันเสาร์เที่ยงๆ ที่จะถึงนี้ป้าจะมารับไปกินข้าวที่โรงแรม ที่

พี่เรารับทำงานบัญชีให้น่ะแหละ วันนี้ป้าต้องรีบไปทำธุระต่อ อย่าลืมนะ

แต่งตัวสวยๆ ด้วย” กล่าวจบผู้เป็นป้าก็รีบผละจากหลานสาว เดินไปยัง

รถยนต์คันงามของเธออย่างรวดเร็วเพื่อมิให้ยอดพธูได้ปฏิเสธใดๆ ได้อีก 

เพียงครู่เดียวยอดดวงใจก็โผล่หน้ากลมๆ น่าเอ็นดูออกมาชะเง้อ

มอง 

“ป้านุดีไปแล้วหรือยายไผ่”  

“อือ...ก็ตามเคยแหละวันเสาร์นี้ก็จะให้ไผ่ไปดูตัวอีกแล้ว น่าเบื่อ

ชะมัด”  

“ทำหนา้เปน็ไกง่วงวนัครสิตม์าสเชยีวเธอ ปากจะยืน่ถงึสะดอืแลว้” 

พี่สาวมองหน้างอง้ำที่ดูไม่จืดของน้องสาวพลางหัวเราะเบาๆ  

“แหงล่ะ ใกล้จะถูกสังเวยในเร็ววันนี้แหละ ไผ่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี

แล้วเนี่ยพี่ตาล”  

“ดีนะที่พี่อ้วนและขี้เหร่จนป้านุดีไม่อยากหาคู่ให้ เลยรอดตัวไป”  

“ใชท่ีไ่หนเลา่ พีต่าลไมไ่ดข้ีเ้หรเ่ลยนะออกจะสวยกวา่ไผด่ว้ยซำ้ไป”  

“เวอร์!”  

“จริงๆ นะ พี่ตาลรูปร่างเหมือนจะอวบก็จริงแต่อวบแบบมีอก มี

เอว มีสะโพก หุ่นกำลังดีเลย ถ้าเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่รับรองต้นซอยยัน

ท้ายซอยมองจนเหลียวหลัง ไม่ผอมแห้งเหมือนไผ่” ยอดดวงใจหัวเราะใน

คำบรรยายของนอ้งสาวทีส่มกบัมอีาชพีเปน็นกัเขยีน เธอมองหนา้นอ้งสาว
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ด้วยแววตาพินิจพิเคราะห์  

ยอดพธูมีวงหน้าเล็กเรียวและขาวนวลรูปร่างผอมบาง หน้าอกไม่ 

ค่อยจะมีให้เห็นเด่นชัดนักแต่ก็พอเหมาะกับรูปร่างบอบบางนั้น ดวงตา

กลมโตสกุใสเพราะอปุนสิยัคอ่นขา้งรา่เรงิจงึมรีอยยิม้อยูเ่สมอ บคุลกิกช็วน

ให้ใกล้ชิดด้วยความที่ไม่จุกจิกจู้จี้ คิดไวทำไวติดตลกผิดกับใบหน้าและ

ดวงตาที่ดูหวานแฉล้มจนบางทีพี่สาวแท้ๆ อย่างเธอก็นึกขำกับความคิด

แปลกๆ แผลงๆ ของอีกฝ่าย เมื่ออยู่กับน้องสาวคนนี้เชื่อได้ว่าไม่มีใครเบื่อ

ชีวิตเป็นแน่ 

“เธอก็ไม่ได้ผอมแห้งอะไรนักหรอก”  

“โอเคๆ ไผน่ะ่มทีกุอยา่งมเีอว มสีะโพก แตไ่มม่นีม โอเคปะ” ยอดพธู

วิจารณ์ตัวเองพลางหัวเราะลั่นพลอยทำให้ยอดดวงใจหัวเราะไปด้วย  

“ไผ่น่ะรู้สึกว่าผู้ชายไม่เห็นจำเป็นต้องมีเลย ไผ่มีพี่ต้นตาลของไผ่

คนเดยีวกพ็อแลว้” ผูเ้ปน็นอ้งสาวโผเขา้มาดงึแกม้ยุย้ของยอดดวงใจอยา่ง

มันเขี้ยวก่อนจะเกาะกอดต้นแขนนิ่มอย่างรักใคร่ ฝ่ายผู้เป็นพี่ก็ยื่นหน้าไป

หอมแก้มนวลของน้องด้วยความรักและผูกพันไม่แพ้กัน 

“จ้า รู้แล้วจ้า” ยอดพธูช้อนตามองพี่สาวอีกรอบด้วยความรักและ

ชื่นชม 

ยอดดวงใจรูปร่างอวบอิ่มแต่ไร้ไขมันส่วนเกิน กลมกลึงน่ากอดไป

ทัง้ตวั วงหนา้ทีค่อ่นขา้งกลมนา่เอน็ดมูกัมรีอยยิม้ละมนุอยา่งคนใจเยน็ตดิ

อยูเ่สมอ แกม้นวลทียุ่ย้ออกมาเลก็นอ้ยกน็า่หยกิเลน่ ความใจเยน็และความ

อดทนที่เป็นเลิศของพี่สาวทำให้พวกเธอรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ความ

รุนแรงในครอบครัวมาหลายต่อหลายครั้ง 

แม้แต่ป้านุดีก็ยังต้องยอมแพ้ในความเรื่อยเฉื่อยไม่หือไม่อือของผู้

เปน็พีส่าว ทัง้ยงัเคยเปรยกบัเธออยูบ่อ่ยครัง้วา่ ยอดดวงใจดือ้เงยีบ จนทา่น

ต้องยอมรามือไปเอง 
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ดวงตาคมกริบของหริชาจ้องมองทิวทัศน์เบื้องหน้าพลางยิ้มน้อยๆ 

อย่างคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่เป็นนิจ มือใหญ่ที่เรียวได้รูปคว้าแก้วกาแฟ

มาจิบช้าๆ ไม่มีใครรู้ว่าในหัวของเขาตอนนี้กำลังคิดสิ่งใดอยู่ ภายใต้กิริยา

นิ่งเงียบเรียบเรื่อยจนเรียกได้ว่าไร้พิษสงชวนให้ผู้คนรู้สึกสบายใจเมื่อได้

ชิดใกล้ จนบางครั้งคนที่ไม่รู้จักมักคุ้นอาจจะปรามาสหน้าอ่อนๆ ที่ดูไม่

นำพากับสิ่งใดเลยอยู่บ้าง แต่หากเมื่อได้รับรู้ในสิ่งที่ชายหนุ่มผู้นี้กระทำก็

เป็นอันต้องแปลกใจและนับถืออยู่ในท ี

พื้นดินที่เคยทรุดโทรมด้วยการใช้ประโยชน์อย่างสมบุกสมบันใน

อดีตกลายกลับมาเขียวชอุ่มเลอค่าได้อีกในระยะเวลาไม่ถึงห้าปี ด้วยการ

จัดการทางการเกษตรที่ร่ำเรียนมาโดยตรงอย่างจริงจัง และยังได้ศึกษา

หาความรู้ด้วยตัวเองทั้งยังลองปฏิบัติตามจนได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งที่

ไม่จำเป็นต้องลงทุนลงแรงมากถึงขนาดนี้ก็มีเหลือกินเหลือใช้ด้วยเงิน

มรดกที่มีมากมาย  

“ผมจัดการตามที่นายสั่งเรียบร้อยแล้วครับ” น้ำเสียงมีแววของ

ความยกย่อง ดวงตาที่จ้องมองมาเต็มไปด้วยความรู้สึกชื่นชมและจงรัก-

ภักดีทั้งที่เมื่อห้าปีก่อนเขาเองที่ไม่เชื่อถือหนุ่มหน้าอ่อนคนนี้  

ตอนที่ 

2 
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ผวิขาวดว้ยเชือ้สายทีม่าจากดนิแดนไกลโพน้ ชวนใหค้ดิวา่เปน็เพยีง

หนุ่มสำอางด้วยผิวพรรณและหน้าตา วันเวลาได้พิสูจน์คนเหมือนกับผิว

ขาวผ่องนอกร่มผ้าที่กลายเป็นสีคล้ายหมากสุก ซึ่งหากพ้นแดดหลายวัน

ผิวสีหมากสุกนั้นก็จะกลับมาขาวผ่องเช่นเดิม 

“วันนี้เฮียพจน์จะมาจับปลาวันแรกใช่ไหมลุง ฝากลุงด้วยนะวันนี้

ฉันคงต้องขับรถไปรับไส้ไก่เอง ได้ข่าวว่าเจ๊เฮียงตุกติกตั้งท่าจะขึ้นราคา

ไส้ไก่อีก ฉันคงต้องเข้าไปคุย” หริชากล่าวยิ้มๆ  

“ครับนายหัว” ลุงแดงมือขวาของเขาพูดด้วยสำเนียงติดจะทองแดง

ตามประสาคนทีม่พีืน้เพมาจากทางภาคใต ้และแมว้า่จะแลดอูายมุใิชน่อ้ยๆ 

แตท่อ่นแขนทีโ่ผลพ่น้ชายแขนเสือ้ของลกูจา้งผูน้ีก้ลบัอดุมไปดว้ยมดักลา้ม

ทั้งยังเป็นถึงมือขวาของนายจ้างในการจัดการทุกสิ่งภายในไร่แห่งนี้โดย

เฉพาะจัดการเรื่อง “คน”  

มือแข็งแรงของผู้เป็นนายวางแก้วกาแฟที่ถูกดื่มไปจนหมดลงบน

โต๊ะก่อนจะลุกก้าวยาวๆ ไปยังรถกระบะคู่ใจ แม้ว่าร่างกายของหริชาจะ

ไม่ได้สูงใหญ่มากนักแต่ก็แลดูแข็งแกร่งด้วยมัดกล้ามท่ีเกิดจากการทำงาน

หนักมาตลอดเกือบห้าปีที่ผ่านมา 

รถกระบะคันใหญ่วิ่งฝุ่นตลบออกไปจากอาณาจักรของตนพร้อม

กับคนงานอีกสองคนที่นั่งท้ายกระบะ ผ่านบริเวณด้านหน้าของไร่ที่กว้าง 

ขวาง ไร่ขนาดไม่เล็กแห่งนี้ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นพืชยืนต้นและพืช

ล้มลุกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชสวนครัว นอกจากนั้นยังมีบ่อปลาดุกอีกสิบ

บ่อ รวมไปถึงบ่อเลี้ยงกบและบ่ออนุบาลกบอีกหย่อมหนึ่งที่สร้างรายได้

เป็นกอบเป็นกำให้กับเจ้าของ รั้วรอบกินอาณาเขตกว้างขวางด้านหลังนั้น

จรดภูเขาลูกใหญ่ที่มีน้ำตกเล็กๆ และลำธารน้ำใสไหลผ่าน เคยมีนายทุน

หลายคนติดต่อขอซื้อที่ดินผืนนี้แต่ล้วนได้รับการปฏิเสธจากหญิงชราผู้-
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เป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งมีศักดิ์เป็นย่าของหริชา 

 

วันนี้ตลาดในตัวอำเภอวายไปได้สักพักใหญ่แล้ว หากแต่ยังมีรถ

กระบะจอดอยู่หลายคัน ไม่ไกลจากรถที่จอดอยู่มีคนยืนหน้านิ่วคิ้วขมวด 

ไมก่จ็บักลุม่คยุกนั ตอ่เมือ่มองเหน็รถกระบะของคนดงัในจงัหวดัแลน่ปราด

เข้ามาคนทั้งกลุ่มก็เริ่มมีสีหน้าดีขึ้นก่อนจะเดินไปหาหริชาที่เหวี่ยงเท้าลง

จากรถได้เพียงแค่ครึ่งก้าว 

“นายหัว มาก็ดีแล้ว เจ๊เฮียงแกไม่ยอมท่าเดียวพวกเราสู้ราคาไม่

ไหวจริงๆ” หนึ่งในนั้นพูดขึ้นมาอย่างร้อนใจ หริชาไม่ได้ตอบสิ่งใดทำเพียง

ยิ้มน้อยๆ ให้แล้วเดินเข้าไปในเพิงไม้ที่แลดูซอมซ่อ หากไม่มีใครบอกคง

ไม่มีใครคาดคิดว่าเจ๊เฮียงแม่ค้าคนกลางที่รับไก่จากทั่วจังหวัดและจังหวัด

ใกล้เคียงจะสมถะถึงเพียงนี้ 

“หยุดอยู่ตรงน้ันเลยนายหัว ไม่ต้องเข้ามา” เสียงเจ๊เฮียงพูดเหมือน

สาวๆ ที่แง่งอน  

แม้ว่าหน้าตาผิวพรรณของหริชาจะไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนใต้แต่

มือขวา และลูกน้องเก่งๆ หลายคนของเขาส่วนใหญ่เป็นคนใต้จึงยกย่อง

เรยีกหรชิาวา่นายหวั จนคนในจงัหวดัทางภาคตะวนัออกแหง่นีพ้ากนัเรยีก

ตามจนชินปาก 

“คิดดีแล้วหรือ” เสียงเข้มๆ สมช่ือเล่นของหริชาทำให้เกิดเสียง

กระแอมก่อนที่จะเดินออกมาด้านหน้าของเพิงที่พัก เจ๊เฮียงแต่งกายด้วย

เสื้อและกางเกงสีพื้น ผมที่มวยอยู่ด้านหลังมีหงอกประปราย ใบหน้าไร้

เครื่องสำอาง ตลอดร่างมีเพียงกำไลหยกวงเดียวประดับอยู่ที่ข้อมือ 

“นายหัวต้องเห็นใจฉันบ้างนะ ค่าแรงลูกน้องมันขึ้นฉันเองก็ไม่ได้

อยากขายไส้ไก่แพงๆ นักหรอก” เจ๊เฮียงพูดพลางหลบสายตาชายหนุ่มรุ่น
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หลานที่จ้องเขม็ง 

“แลว้ถา้พวกเราไมซ่ือ้ไสไ้กจ่ากเจเ๊ฮยีงละ่” เสยีงเรยีบๆ กบัยิม้เรือ่ยๆ 

ที่ฟังดูไม่ได้คุกคามหรือข่มขู่ทำให้เจ๊เฮียงถึงกับทำตาปริบๆ ไม่แน่ใจว่าอีก

ฝ่ายจะมาไม้ไหน จะจริงหรือหลอกมองหน้าแล้วก็ยากที่จะคาดเดาได ้

“แล้วจะไปซื้อจากที่ไหน”  

“ซื้อจากฉัน ฉันก็เบื่อๆ ที่จะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้ว ว่าจะรับซื้อไก่

เป็นพ่อค้าคนกลางบ้างก็น่าจะสนุกดี” เจ๊เฮียงเริ่มกลืนน้ำลายฝืดคอ 

“พูดซี้ซั้ว ใครเขาจะขายให้นายหัว”  

“เยอะแยะไป เป็นพ่อค้าคนกลางสบายจะตาย ยิ่งขายไก่แบบปิด

ยิ่งสบาย เพื่อนฉันเองก็เคยชวนเพราะเขาทำงานกับนายทุนใหญ่ที่แจก

ลูกไก่แล้วไปรับซื้อถึงที่ จริงๆ ฉันก็ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่ งานสบายก็

จริงแต่น่าเบื่อฉันเลยผัดเขาไปหลายรอบ เห็นทีคราวนี้คงไม่ต้องผัดแล้ว” 

เจ๊เฮียงฟังแล้วก็หน้าซีดเผือด 

“มันเหนื่อยนะนายหัว ไหนจะต้องคุมลูกน้องให้ทำงานตามเป้า”  

“นัน่นะ่ส ิเจค๊งเหนือ่ยลกูผวักไ็มม่ ีอายกุเ็ยอะขึน้เรือ่ยๆ ฉนัยงัหนุม่

ยังแน่นคงทำได้ดี จริงไหมเจ๊เฮียง”  

“เอ่อ...วันนี้นายหัวจะเอาไส้ไก่กี่กิโลล่ะ”  

“ถา้แพงกวา่เดมิฉนัคงไมซ่ือ้ ใหป้ลามนักนิอาหารสำเรจ็อยา่งเดยีว

สักอาทิตย์หนึ่งจะเป็นไรไป” คำพูดนั้นเมื่อออกมาจากปากของหริชา แม้ 

แต่เจ๊เฮียงที่ได้ชื่อว่าเค็มจนทะเลเรียกแม่ก็ต้องเชื่อว่าเขาสามารถดึงธุรกิจ

ส่วนนี้ไปเป็นของตัวเองได้ภายในเวลาเจ็ดวันจริงๆ เจ๊เฮียงพยักหน้าถี่ๆ 

สีหน้าแข็งขืนในคราวแรกกลายกลับไป 

“เอาเถอะๆ ฉันเห็นแก่นายหัวหรอกนะ ที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ

ฉันมาตั้งแต่แรกเริ่มที่เราเจอกัน ราคาเดิมก็ราคาเดิม”  
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