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บทนํานํ้าสุวรรณ 

สาํหรบันํา้สวุรรณ  การเขียนนิยายคือความสขุ  ความสขุ
ไม่ไดอ้ยู่ท่ีจาํนวนผูซ้ือ้  จาํนวนผูค้นท่ีช่ืนชอบ  แต่อยู่ท่ีหนึ่งคน
อ่าน  และเขา้ใจสิ่งท่ีนํา้สวุรรณส่ือสาร 

นิยาย คือ อาหาร  เพราะแม่คา้อย่างนํา้สุวรรณ  ขาย
อาหาร=นิยาย  ย่อมทําอาหารถูกปากทุกคนไม่ได้   แต่นํ้า
สุวรรณเช่ือว่า  อาหารทุกจานมีความอร่อยในตัวของมัน  
วตัถุดิบท่ีใชแ้ตกต่างกันไปตามแม่คา้  แต่รา้นของนํา้สุวรรณจะ
ทาํอาหารด้วยความสุข  เพราะเช่ือว่าผู้ทาน...จะมีความสุข
เช่นกนั 

นิยายเหมือนเงาสะทอ้นตวัตนผูแ้ต่ง  ภายใตต้วัอกัษรบน
เนือ้กระดาษมากความหมาย  ตวัตนผู้แต่งลว้นสอดแทรกความ
เป็นตวัเองเสมอ  เรื่องราวถักรอ้ยเป็นโครงเรื่องผ่านอกัษร  มโน
ภาพความคิดก่อเกิดดว้ยจินตนาการ  ตวัละครในเรื่องถูกสรา้ง
ดว้ยอารมณผ์ูแ้ต่ง  ย่อมคาดหวงัการเขา้ถึงของผูอ้่านในเรื่องราว 

ลา้นคนชมช่ืนไม่เท่าหนึ่งคนรกัษ ์
หม่ืนคนชมชอบไม่เท่าหนึ่งคนเขา้ใจ 

นํา้สุวรรณ 
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สาวชาวไร่สะใภช้าววัง 
ตอนที ่1 

 
ณ เมืองเอรินเบีย ซ่ึงอยู่ในประเทศทอมาเบีย 

ประเทศติดชายแดนไทยที่มีภูมิประเทศเป็นหุบเขา 
อากาศเย็นตลอดทัง้ปี เป็นเมืองแห่งดอกไมน้า ๆ พนัธุแ์ละ
ขึน้ช่ือเรื่องอัญมณีลํา้ค่า ทอมาเบียเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่มี
ประชากรเพียง ย่ีสิบลา้นคน เป็นประเทศที่น่ารกัจนหลาย ๆ 
ประเทศต่างช่ืนชอบในความสดใสของภูมิประเทศนี ้และสาว
งามของแหง่เมืองนี.้... 

“องคห์ญิงลาเฟอรเ์พคะ อย่าโกหกองคร์าชินีเลยนะเพ
คะ หมอ่มฉนัขอรอ้ง” วินเทียรา่ สาวใชป้ระจาํพระองคว์ิ่งเขา้มา
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ขวางองค์หญิงลาเฟอร ์เมื่อทรงตรัสว่าอยากไปเที่ยวเล่นที่
ประเทศไทยดว้ยการโกหกไม่พดูความจรงิ โลเซฟพี่ชายของวิน
เทียรา่ซึง่เป็นองครกัษก็์ตา่งพยายามหา้มและขดัขวาง 

“พวกเจ้าอย่าขัดใจเรา เราแค่อยากไปเมืองไทยก็
เทา่นัน้” ความแสนซนขององคห์ญิงยงัคงไมล่ดละ เมื่อตอ้งการ
จะไปก็จะไปใหจ้งได ้เธอมองคนที่กาํลงัยืนขวางดว้ยความขุ่น
เคือง แตไ่มค่ิดโกรธเพราะเขา้ใจเจตนาของทัง้สอง 

“ทรงทลูความจรงิสเิพคะ องคร์าชินีตอ้งใหไ้ปแน่ หม่อม
ฉนัไมอ่ยากใหพ้ระองคท์รงตรสัเท็จนะเพคะ”  

“กระหม่อมเห็นดว้ยนะพะย่ะค่ะ” โลเซฟพยายาม
สนับสนุนความคิดและคาํพูดของนอ้งสาว แมจ้ะรู ้เต็มอกว่า
องคห์ญิงไมม่ีทางฟังเป็นแนแ่ท ้

“ไม่เอาหรอก” องคห์ญิงตอบอย่างอารมณด์ี ถา้ขอไป
แบบปกติมันก็จะไม่สนุกน่ะสิ คนตอบคิดในหัว  “พวกเจ้า
เปลีย่นใจเราไมไ่ดห้รอกนะ” และองคห์ญิงแสนป่วนของทัง้สอง
ก็วิ่งเข้าไปยังห้องขององคร์าชินี ทั้งสองตามเข้าไปก่อนจะ
คกุเขา่ลงกบัพืน้ ไมส่ามารถหา้มองคห์ญิงลาเฟอรไ์ดแ้ลว้จรงิ ๆ 
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“ลาเฟอร ์ทาํไมชอบวิ่งหนีวินเทียร่าเล่า ลูกเป็นองค์
หญิงนะ” องคร์าชินีตาํหนิ แต่องคห์ญิงอย่างลาเฟอรก็์ยังยิม้
แปน้ “ไมไ่ดท้าํผิดอะไรใช่ไหมองคห์ญิง” 

“เปลา่เลย ลกูเป็นเด็กดีมากเสด็จแม่" คนตอบยิม้หวาน 
" เสด็จแม ่ทรงจาํเพื่อนของลกูที่ประเทศไทยไดไ้หมเพคะ” องค์
หญิงแสนซนเริม่เขา้เรือ่งที่ตอ้งการ 

“อืม...ลกูสม้ใช่ไหม” 
“ใช่เพคะ คือลูกส้มจะแต่งงาน ลูกก็เลยจะทูลขอไป

ช่วยงานสกัเดือนหนึ่งไดไ้หมเพคะ” คนที่กระตือรอืรน้อยากไป
รบีเอย่ถาม 

“......” องคร์าชินีนิ่งฟัง มองหนา้องคห์ญิงแสนที่แก่น
แกว้เกินใคร หนัมองวินเทียรา่ท่ีกม้หนา้กม้ตาเงียบ 

“ลูกสม้เป็นเพื่อนรกัของลูกนะเพคะ ลูกอยากไปช่วย
เตรียมงาน อยากไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวซึ่งอาจจะตอ้งหาชุดที่
เหมาะสม และลกูก็อยากที่จะ...” 

“แม่อนุญาต แต่องคห์ญิงตอ้งใหว้ินเทียรา่กับโลเซฟไป
ดว้ย” คนเป็นแมต่ัง้ขอ้แม ้เพราะรูจ้กัลกูตวัเองดี 

“แต.่...” 
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“ถา้ลกูไม่โอเค แม่คงจะตอ้งใหล้กูไปหาองคร์าชา และ
คิดวา่....” 

“ตกลงเพคะ” องคห์ญิงลาเฟอรร์บีตกลง 
เพราะพระองคท์รงรูด้ีว่าเสด็จพ่อจะตอ้งซักถามจนตัว

องค์หญิงจะต้องหลุดความจริงออกไป เมื่อลูกส้มเพื่อนรัก
แตง่งานไปไดส้องปีแลว้ หรอืหากไม ่องคร์าชาก็จะใหค้นสืบจน
รูแ้นว่า่องคห์ญิงลาเฟอรโ์กหก 

วินเทียร่าและโลเซฟพลอยใจชืน้ที่ไดต้ิดตามพระองค ์
เพราะทุกครัง้ที่เสด็จไปที่ใดคนเดียวก็จะทรงก่อเรื่องใหต้อ้ง
ปวดหวัมาถึงองคร์าชินีเสมอ และครัง้นีท้รงขอไปถึงหนึ่งเดือน
คงมีเรือ่งปวดหวัเป็นทวีคณูเป็นแน่ 

 
 
 
"องคห์ญิงเพคะ ทาํไมต้องใส่ฉลองพระองคแ์บบ

น้ันด้วยล่ะเพคะ แลว้นี่ทรงนั่งรถสองแถวไดย้ังไงเพคะ ทาํไม
ไมใ่ชร้ถสว่นพระองคล์ะ่เพคะ มนัไมส่มพระเกียรติ...แลว้" 
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"วินเทียรา่....." องคห์ญิงลาเฟอรพ์ูดเสียงลากยาว เมื่อ
นางขา้หลวงคนสนิทประจาํพระองคบ์่นตัง้แต่ถึงประเทศไทย ท่ี
เธออยากมาเงียบ ๆ เพราะตอ้งการอยู่อย่างชีวิตชาวบา้นที่ไม่
ตอ้งมีนางขา้หลวงคอยตามติด "เหตุผลหนึ่งที่เราไม่อยากให้
เจา้มา เพราะเจา้จะบ่นเราแบบนีไ้งวินเทียรา่ ดสูิ โลเซฟไม่เห็น
บน่เราสกัคาํ" องคห์ญิงแสนซนพดูไปยงัชายหนุม่อีกคน 

"ถึงกระหม่อมจะบ่น องคห์ญิงก็ไม่ทรงเช่ือฟังอยู่ดี" โล
เซฟพูดแทรกขึน้ ทาํใหใ้บหนา้องคห์ญิงที่ไรเ้ครื่องสาํอางยิม้
ออกมา ไดอ้อกมาเที่ยวเล่นนอกวงัที่ไม่มีใครรูจ้ัก มนัเป็นเรื่อง
สนกุที่ทรงโปรด 

"พวกเจา้น่ีนะ เอาละ่ ที่นี่ประเทศไทย หา้มใชร้าชาศพัท์
กบัเรา เราจะเป็นเช่นสามญัชนคนธรรมดา เขา้ใจไหม? " องค์
หญิงลาเฟอรอ์อกคาํสั่ง ก่อนจะหนัหนา้สูก้บัลมหลงัรถสองแถว 
เธอชอบชีวิตที่ไม่ตอ้งมีพิธีรตีอง ตอนมาเรยีนที่ไทยเธอชอบมา
ที่ไรส่ม้ของเพ่ือนเป็นที่สดุ ไดเ้ป็นสาวชาวไรแ่สนสนกุ 

"ทาํไมละ่เพคะ" วินเทียรา่ตัง้คาํถาม 
"อย่าถามมาก ทาํตามที่เราบอกก็พอ ถึงแลว้ ๆ" องค์

หญิงในชุดกางเกงยีนขาสามส่วน และเสือ้แขนยาวลายสก็อต
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เหมือนชาวไร่ชาวสวนกดกริ่งรถสองแถว และลงนาํหน้าไป
จ่ายเงินเช่นคนคุน้เคย เธอรูด้ีว่าชีวิตแบบนีท้าํอย่างไรมากกว่า
วินเทียรา่ท่ีเกิดและอยู่แตใ่นวงั 

"ท่ีน่ีท่ีไหนกนัเพคะ" วินเทียรา่ตัง้คาํถามอีกครัง้ 
"ถามใหม่" องคห์ญิงหนัไปเทา้เอวถาม ขณะยืนอยู่หนา้

รัว้ไร่ลูกสม้ มองเขา้ไปเห็นตน้สม้ปลูกยาวเรียงรายอย่างเป็น
ระเบียบสวยงาม 

"ท่ีน่ีท่ีไหนคะ"  
"ดีมาก...ที่นี่ไรล่กูสม้ไง ไม่เห็นป้ายเหรอ" องคห์ญิงชีไ้ป

ที่ป้ายไม้ที่ เขียนช่ือไร่ไว้ชัดเจน "ไร่ของลูกส้ม เดินอีกหนึ่ง
กิโลเมตรก็ถึงแลว้" 

"โห ทรง..." วินเทียรา่หยุดพดูเมื่อกาํลงัพดูคาํราชาศพัท์
ออกมา "จะเดินไหวเหรอคะ" 

"ไหวส ิเราเดินประจาํ ตอนที่ลกูสม้กลบับา้นช่วงวนัหยุด
เราก็เดินกับลกูสม้ สนกุมาก ๆ" และองคห์ญิงลาเฟอรก็์เดินนาํ
อย่างสนกุสนานเขา้ไปตามทางเดิน  

เธอมาโดยไม่ไดบ้อกกล่าวเพื่อนอย่างลูกสม้ใหไ้ดร้บัรู ้
เพราะเธอตัง้ใจมาเซอรไ์พรส ์
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สาวชาวไร่สะใภช้าววัง 
ตอนที ่2 

 
ลูกส้มกลับเข้ามาในไร่ในช่วงสายของวัน วันนี้ทั้ง

เธอและสามีได้พาแขกมายังไร่ลูกส้มด้วย เพื่อนสนิทของ
สามีซึง่ตอ้งการที่พกัผอ่นในที่เงียบสงบและสบายใจ  

หม่อมราชวงศภ์ูวดล พระโอรสในหม่อมเจา้ภากูลและ
หม่อมแยม้ ชายหนุ่มเป็นเพื่อนสนิทของชัดเจนสามีของลกูสม้ 
เป็นเพื่อนในสมยัเรยีนและเที่ยวเลน่ดว้ยกัน เขารูส้ึกเบื่อหน่าย
ต่อชีวิตจนอยากปลีกวิเวกเพื่อหาที่พักจิตใจ เป็นจังหวะ
เดียวกับที่ชัดเจนพาภรรยาสาวไปกรุงเทพฯ เขาจึงขอติดสอย
หอ้ยทา้ยมาเท่ียวที่ไรด่ว้ย 

“เออ่ หมอ่มราช...”  
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“คณุลกูสม้เรยีกภูวดลก็พอครบั อย่าพิธีรตีองเลย” ชาย
หนุ่มทว้ง เมื่อภรรยาของเพื่อนสนิทพยายามที่จะเรียกพระยศ
ตามศักดิ์ของตนเอง “และก็ขอรอ้งอีกเรื่อง ไม่ตอ้งบอกว่าผม
เป็นใคร ผมอยากอยู่อย่างคนธรรมดา ไม่ต้องมียศศักดิ์ให้
วุน่วายใจ” 

“ไอ้ดลก็เหมือนเพื่อนของคุณไงลูกส้ม ชอบเป็นคน
ธรรมดาเหมือนกัน” ชันเจนพูดแทรกขณะขบัรถมาจอดเทียบ
หนา้บา้นตนเอง เมื่อครัง้แตง่งาน ภวูดลอยู่ตา่งประเทศจึงไม่ได้
มารว่มงานและไมไ่ดพ้บเจอกบัองคห์ญิงลาเฟอร ์

“ใครวะ ชดัเจน” 
“ก็องคห์ญิง...พ่ีชดัเจน!! องคห์ญิงมา!!” ลกูสม้กระโดด

ดีใจลงจากรถ วิ่งไปกอดองคห์ญิงเพ่ือนรกัที่ไม่ไดพ้บกนัมากว่า
สองปีหลงัจากงานแต่งงาน ไม่ว่าจะแต่งตวัแบบไหนเธอก็ไม่มี
วันลืมเพื่อนที่สูงส่งแต่ลดตัวมาคบมาสนิทสนมกับเธอ “ดีใจ
มากเลย คิดถึงมากดว้ย ทรงเป็นอย่างไรบา้งเพคะ” 

“อย่าใชร้าชาศพัท”์ องคล์าเฟอรก์ระซิบ “สวสัดีค่ะคุณ
ชดัเจน เอ่อ..” สายตาขององคห์ญิงมองไปยงัชายหนุ่มอีกคนที่
ยืนขา้งกายสามีเพ่ือน 
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“สวสัดีครบั ออ้ นี่เพื่อนผมหม่อม....” ชัดเจนพยายาม
จะแนะนาํ แต่ก็โดนเพื่อนสนิทกดบ่าไวท้าํใหรู้ว้่าเพื่อนไม่อยาก
ใหเ้อย่ถึงพระยศ “เออ่...ภวูดลครบั” 

“สวสัดีคะ่คณุภวูดล” องคห์ญิงยกมือไหวอ้ย่างไม่ถือตวั
เช่นเดียวกบัการไหวช้ดัเจน แต่พระองคก็์ไม่ไดส้นใจเท่าไหรต่่อ
ชายหนุม่ที่เพิ่งรูจ้กั “ นี่วินเทียรา่ สว่นนี่โลเซฟ พวกเราจะขอมา
พกัที่ไรเ่ธอหนึง่เดือนนะลกูสม้” คนตวัเลก็หนัไปชีแ้จงกบัเพื่อน 

“ไดเ้ลยเพ..เอ่อ ไดอ้ยู่แลว้ค่ะ” ลูกสม้พูดยิม้ ๆ ยังคง
กอดเอวเพื่อนสนิทอย่างสนิทสนม เพราะรูว้า่องคห์ญิงผูน้ีไ้ม่ถือ
ตวั 

“จะไมใ่หผ้มรูจ้กัคณุหนอ่ยเหรอครบั คณุผูห้ญิง” ภูวดล
พูดแทรกการสนทนาเมื่อเขายังไม่รูเ้ลยว่าผูห้ญิงคนนีช่ื้ออะไร 
สายตาของเขามองความร่าเริงของลาเฟอรอ์ย่างต้องมนต์
สะกด รอยยิม้หวานของหญิงสาวที่มองไปยังทุกคนมันช่างมี
เสน่ห ์เธอสดใสจนเขาไม่อยากเช่ือว่าเธอเป็นเพียงสาวชาวไร่
ธรรมดา ๆ 

“เราช่ือลาเฟอร ์พวกเราสามคนเป็นคนจากเมืองเอริน
เบีย เคยเป็นคนงานของที่ไร่นีแ้ต่ตอ้งเดินทางกลบัประเทศ ก็
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เลยกลบัมาเที่ยวหาเจา้นายเก่าก็เท่านัน้” องคห์ญิงทรงตอบ
เสยีงหวานเป็นปกติ  

แต่งเรื่องเป็นตุเป็นตะจนวินเทียร่าและโลเซฟตอ้งมอง
หนา้กันตาปริบ ๆ แต่แทจ้ริงแลว้เธอแค่บอกความจริงไม่ไดก็้
เทา่นัน้ ไมไ่ดอ้ยากจะโกหกใคร 

“ยินดีที่ไดรู้จ้กัครบั” ภูวดลยิม้เมื่อสบตากบัลาเฟอร ์เขา
ตกหลมุรกัหญิงสาวคนนีเ้ขา้ใหแ้ลว้ 

ชัดเจนมองเห็นสายตาของเพื่อนสนิท รู ้ดีว่านี่ไม่ ใช้
สายตาแค่เห็นสาวสวยเท่านั้น แต่นี่คือการตกหลุมรักอย่าง
รุนแรง เขามองหนา้ภรรยาอย่างพยายามสื่อสาร รูด้ีว่าทัง้สอง
คนก็ตา่งไมใ่ช่คนธรรมดาตา่งคนตา่งมียศศกัดิท์ี่สงูสง่ แต่กาํลงั
เลน่ละครตบตาเป็นคนธรรมดา  

ทัง้เขาและภรรยาจะทาํอย่างไรเมื่อรูด้ีถึงสถานะทั้งคู ่
และเป็นผูอ้ยู่ตรงจดุกึ่งกลางของทัง้สองคน 
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“ความจริงน่าจะบอกก่อนนะคะว่าจะมา จะเตรียม
ของโปรดรอรับเลย” ลูกส้มพดูอยา่งยิม้แยม้ 

“เรากินไดทุ้กอย่างลูกสม้ก็รู ้คนไทยเรียกลิน้จระเขใ้ช่
ไหมคะ คณุชดัเจน” องคห์ญิงลาเฟอรห์นัมาถามสามีของเพื่อน
ที่เดินตามหลงัเขา้มาในบา้นคู่กบัภูวดล ไดค้าํตอบรบัเป็นการ
พยักหนา้และรอยยิม้ “เราขอเขา้ไปในไร่นะ เราคงกินมือ้เย็น
ไม่ได ้เพราะว่าตอนเดินเขา้มาเรากินสม้ในไรไ่ปหลายลกูเชียว 
เพราะเรารูว้า่ลกูสม้ไมห่วง” 

“ไม่กลา้หวงหรอก” คนเป็นเพื่อนพูดความจริง ใครจะ
กลา้หวงองคห์ญิงผูส้งูสง่ได ้

“ฮ่า ๆ ๆ งัน้เราไปนะ” องคห์ญิงแสนซนตัง้หนา้จะเดิน
ออกจากกลุ่ม แต่ก็เห็นวินเทียร่าและโลเซฟที่กาํลงัจะกา้วเทา้
ตามด้วยหน้าที่ “วินเทียร่ากับโลเซฟจะไปเตรียมห้องพักใช่
ไหม” 

“ขอกระ... ขอไปดว้ยไดไ้หม” โลเซฟพดูดว้ยเป็นห่วงถึง
ความปลอดภัย ถึงไม่มีใครรูถ้ึงฐานะที่แทจ้ริงแต่ก็ไวใ้จไม่ไดท้ี่
จะเอย่ออกมา 

“ไม”่ คาํตอบเดียวสาํหรบัลาเฟอร ์
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และองคห์ญิงก็วิ่งออกไป ลกูสม้ที่พอจะรูอ้ะไร ๆ ก็รูส้ึก
เห็นใจในคนทัง้สอง ที่คุน้เคยกบัองคห์ญิงมาหลายปีช่วงที่เรยีน
ดว้ยกนั เธอแสนซนกบัทกุเรือ่งเสมอ 

“วินเทียรา่กบัโลเซฟไปกับลกูสม้นะคะ เดี๋ยวจะพาไปที่
พกั พี่ชดัเจนดแูลคณุภวูดลดว้ยนะ วนันีเ้รามีแขกเยอะเลย” 

“ครบั” สองสามีภรรยาจึงแยกกันไปคนละทาง ไรส่ม้
แห่งนีน้อกจากเป็นสวนสม้ที่เปิดใหเ้ด็กนกัเรียนในพืน้ที่เขา้มา
ทาํงานช่วงวนัหยดุ อีกทัง้ยงัเป็นที่พฒันาผลิตภณัฑต์่าง ๆ ของ
ชาวบา้น เป็นที่สนใจในหลายรูปแบบ อีกทัง้ยังมีบา้นพักที่ไว้
รบัรองผูท้ี่มาเขา้พกั เช่นวนันีท้ี่มีถึงสีท่า่น 

องคห์ญิงลาเฟอรเ์ดินเขา้ไปในไร่ เดินร่องสม้ซา้ยออก
ร่องส้มขวาอย่างสนุก เด็ดส้มลูกนั่ นนี่จนท้องของเธอไม่
สามารถที่รบัอะไรได ้คนงานที่นี่ก็ต่างจดจาํเธอไดว้่าเป็นเพื่อน
ของลกูสม้ การกลบัมาจึงทาํใหเ้ธอไดส้นกุและพดูคยุกบัทกุคน
ที่นี่ในทกุเรือ่ง  

“นั่นลาเฟอรน์ี่ กลบัมาทาํงานเหรอ” คนงานคนหนึ่งรอ้ง
ถามเมื่อเห็นองคห์ญิงกาํลังเด็ดลูกสม้ต้นที่เธอกาํลังเก็บผล 
“สวยขึน้นะ ไปทาํอะไรมาละ่ ท่ีประเทศนูน้มีอะไรดี ๆ งัน้เหรอ” 
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“สวยปกติอยู่แลว้นะป้า ฮ่า ๆ ๆ” องคห์ญิงพูดยิม้ ๆ 
“กลับมาเที่ยวน่ะ แต่จะช่วยทาํงานหนึ่งเดือน เริ่มพรุ่งนีน้ะ 
วนันีจ้ะกินใหห้มดไรก่่อน ฮ่า ๆ วนัที่ทาํงานจะไดง้านนอ้ย ๆ ดี
ไหมจ๊ะ” 

“กินใหห้มดเลยลาเฟอร ์คณุลกูสม้ไม่หวง แต่ห่วงว่าเอ็ง
จะทอ้งแตกตายเสยีก่อน ฮ่า ๆ ๆ” 

องค์หญิงลาเฟอร์แย้มพระโอษฐ์หัวเราะอย่างมี
ความสขุ กลบัมาที่นี่ก่ีครัง้เธอก็ยงัมีรอยยิม้เหมือนเดิม การอยู่
ในวังที่ทุกคนตอ้งนบนอบพะเนา้พะนอ คุกเข่าใหต้ลอดเวลา 
ไม่มีเรื่องสนุกแบบนีท้ี่เธอไดท้าํทุกอย่าง การหนีออกมาเที่ยว
เลน่แบบนีจ้ึงทา้ทายเสมอ 

“แบบนัน้ไม่หวานนะ” องคห์ญิงลาเฟอรส์่งเสียงหา้ม 
เมื่อเดินออกมาจากกลุม่คนงานแลว้เห็นว่าภูวดลกาํลงัเด็ดลกู
สม้ลกูหนึง่จากตน้  

ชายหนุ่มหันไปมองตามต้นเสียง หญิงสาวสดใสลา
เฟอรน์ั่นเอง ดูเธอมีความสุขเสียจริง แมใ้บหนา้ไม่ไดยิ้ม้ก็ยัง
รูส้ึกได้ว่าเธอมีความสุข ดวงตาคู่สวยที่เหมือนมีความสุข
สะทอ้นกลบัมา 
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“สม้ที่คณุภูวดลเลือกยงัไม่แก่จดั สม้ที่หวานจะตอ้ง....” 
เธอกวาดสายตาไปกับตน้สม้ที่มีลูกสม้สีเขียวและสีสม้เหลือง
เต็มตน้ “...ตอ้งลกูนี”้  

พูดพรอ้มกับกับเด็ดลูกสม้ที่สีเขียวเขม้ออกมาใหช้าย
หนุม่ ลกูสเีขียวขนาดนีจ้ะหวานไดอ้ย่างไร นอกเสียจากว่าองค์
หญิงจะโกหก 

"......" ภวูดลมองหนา้ยิม้ ๆ 
“เราเคยทาํงานที่นี่ รูด้ีว่าสม้แบบไหนที่จะหวาน คุณ

ตอ้งเช่ือเราส”ิ คนอยากแกลง้พยายามหาเหตผุลใหเ้ช่ือ 
“แตส่เีขียวแบบนีไ้มน่า่หวานนะครบั” 
“ถา้ไม่เช่ือเรางัน้ก็...ตามใจ” องคห์ญิงตัง้ท่าจะหนัหลงั

กลบั 
“เช่ือครบั ๆ” ความจรงิเขาไม่ไดเ้ช่ือเธอ แต่เขาอยากให้

เธออยู่คยุดว้ยใหน้านกว่านีเ้สียมากกว่า หากสม้ลกูนีจ้ะเปรีย้ว
เขาก็ยินดี “ผมจะกินสม้ที่ลาเฟอรเ์ด็ดให”้ 

“หวานจรงิ ๆ เรายืนยัน เดี๋ยวเราปอกให้” องคห์ญิงลง
มือแกะสม้สีเขียวสดที่ตนเองเป็นคนเด็ด รอยยิม้ก็ปรากฏบน
ใบหนา้เมื่อคิดว่าภูวดลกินแลว้จะรูส้กึอย่างไร รสชาติมนัคงจะ
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ไม่ต่างไปจากมะนาวเป็นแน่แท ้เมื่อปอกเสร็จก็ย่ืนใหก้ับชาย
หนุม่ทัง้ลกู 

“ขอบคณุครบั” เขารบัผลสม้ที่ปอกอย่างสวยงาม เพียง
เห็นสีของเนือ้สม้ก็รูส้ึกว่ามันตอ้งเปรีย้วแน่นอน เขาชาํเลือง
มองคนตัวเล็กที่ก ําลังรอคอยให้เขานําส้มเข้าปาก ภาพ
ตรงหนา้กลบัทาํใหเ้ขาอยากจะยิม้กวา้งออกมา เมื่อนาํสม้เขา้
ไปในปาก ลิน้ก็รบัรูไ้ดถ้ึงรสชาติของสม้ที่เปรีย้วจับใจอย่างที่
คิดไว ้แต่ภูวดลก็เก็บอาการนัน้ไว ้เพราะแน่ใจว่าคนตัวเล็กที่
อยากกลั่นแกลง้จะตอ้งอยากรู ้“หวานมากครบั หวานอย่างท่ี
ลาเฟอรบ์อกจรงิ ๆ” 

“หวาน ?” องคห์ญิงสงสยั เป็นไปไดอ้ย่างไรที่มนัจะมี
รสชาติหวาน เธอแกะชิน้สม้ซึ่งอยู่ในผลเดียวกันกับชายหนุ่ม
ก่อนจะนาํเขา้ปากในทนัที เธอไม่เคยเช่ืออะไรโดยไม่พิสจูน ์“อี๋
...เปรีย้ว” องคห์ญิงหนัหลงัและคายสม้ทิง้ทนัที 

“ไม่เปรีย้วนะ ลาเฟอรชิ์มไม่ดีหรือเปล่า ชิมใหม่สิ มัน
หวานนะ” ภวูดลหมายหยิบยื่นสม้อีกชิน้ให ้

“คุณโกหก มนัเปรีย้ว คุณรูว้่าเราจะแกลง้” องคห์ญิง
ประทว้งเมื่อถกูแกลง้คืน 
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“ผมเปล่านะ มนัหวานจรงิ ๆ” ที่หวานน่ะ ก็เพราะเธอ
เป็นคนเด็ดและปอกใหก้บัมือยงัไงละ่ 
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สาวชาวไร่สะใภช้าววัง 
ตอนที ่3 

 
 “พี่โลเซฟ ออกไปตามหาองคห์ญิงกันเถอะ” วิน

เทยีร่าทีจ่ัดแจงของใช้ขององคห์ญิงใหเ้ข้าทีเ่ข้าทางก็ร้อน
ใจ มองประตูรอบแลว้รอบเล่าก็ยังไม่มีทีท่าว่าองคห์ญิงจะ
เสด็จกลบัมา  

“รออยู่นี่ พี่จะไปตามเอง” 
“ไมต่อ้งไปหรอกค่ะคณุโลเซฟ คณุวินเทียรา่” ลกูสม้เขา้

มาในห้องพรอ้มกับของว่างเป็นเค้กส้มที่เธอเป็นคนทาํเอง 
“ของว่างค่ะ ดิฉันกลวัว่าจะหิว คุณโลเซฟเป็นองครกัษ์ใช่ไหม
คะ ส่วนคุณวินเทียร่าก็เป็นนางขา้หลวงประจาํพระองคข์อง
องคห์ญิง” 

“ครบั" / "คะ่” ทัง้สองตอบออกมาพรอ้มกนั 
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“อย่าห่วงองคห์ญิงเลยค่ะ องคห์ญิงรูจ้ักที่นี่ทุกซอกมุม 
มาที่นี่ทีไรก็เที่ยวเล่นเป็นเด็ก ๆ ประจาํ เดี๋ยวเหนื่อยก็จะกลบั
เขา้มาเอง แตไ่มน่า่จะนานหรอกค่ะ เพราะยงัไม่ไดเ้สวยอาหาร
เที่ยง” 

ลกูสม้พดูอย่างลว่งรู ้
“จะให้ไม่ห่วงก็ไม่ได้ นี่ ก็ทรงทูลกับพระราชินีว่ามา

ช่วยงานแตง่คณุลกูสม้ ถา้โดนจบัไดด้ิฉนักบัพี่ชายก็เสียวว่าหวั
จะหลดุจากคอแลว้ ถา้เกิดว่าไดร้บัอนัตรายอีก..ไม่อยากจะคิด
เลยละ่คะ่” 

วินเทียรา่ยงัคงกระวนกระวายใจ 
“ทาํใจเย็น ๆ เถอะค่ะคุณวินเทียร่า สมัยเรียนก็พาลูก

สม้หนีเรียนประจํา สุดท้ายต้องมานั่งอ่านหนังสือตามหลัง
เพื่อน เพราะหากผลการเรยีนไมด่ีก็จะโดนองคร์าชาตาํหนิ องค์
หญิงทรงมีไหวพรบิดีเอาตวัรอดไดแ้นค่ะ่” 

 
 
ในไร่ส้ม 
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ลาเฟอรเ์ดินคู่กับภูวดลกลับเข้ามายังบ้านพัก มือ
ซ้ายก็ถือส้มสองลูกที่เลือกติดมือมา มือขวาก็ใชห้มวกใบ
เก่าที่ขอมาจากคนงานพดัใหล้มเย็นปะทะหนา้ มือ้กลางวนัที่
ยังไม่ตกถึงท้อง และส้มที่ กินเข้าไปก็ดูท่าจะย่อยไปจน
หมดแลว้ ทอ้งไสข้ององคห์ญิงกาํลงัเรยีกรอ้งตอ่อาหารขึน้มา 

จ๊อก จ๊อก 
“...เราขอโทษ” ลาเฟอรเ์อามือลบูทอ้งตวัเองอย่างอาย 

ๆ หากอยู่วังพระราชินีจะต้องตําหนิเป็นแน่ที่ไม่ยอมเสวย
อาหาร และการปลอ่ยใหท้อ้งหิวขนาดนี ้“คือ...เราหิวขา้ว” 

“.....” 
ภวูดลเพียงเงียบ เขาไมก่ลา้หวัเราะเพราะกลวัว่าเธอจะ

อาย แตก็่เอ็นดกูบัทา่ทีของหญิงสาว 
ทั้งสองเดินจนกระทั่ งถึงเรือนรับรองซึ่งใช้สาํหรับรับ

นกัท่องเที่ยวหรือกลุ่มผูส้นใจในไรส่ม้แห่งนี ้องคห์ญิงจึงตัง้ท่า
จะแยกไปอีกทางเพราะรูด้ีวา่บา้นพกัของตนเองอยู่หลงัไหน 

“ขอบคุณที่เดินมาเป็นเพื่อนนะ ส้มสองลูกนี ้เราให ้
รบัรองว่าหวานแน่นอน” องคห์ญิงส่งสม้ในมือใหก้บัชายหนุ่ม
ดว้ยรอยยิม้ ที่เธอเลือกอย่างดี เพราะตอ้งการไถ่โทษที่กลั่น
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แกลง้เขาทัง้ที่เพ่ิงจะเจอกนั “ไถ่โทษแทนสม้สีเขียวที่เราบอกว่า
หวานแลว้คณุก็กินมนัจนหมด” 

“....” เขารบัสม้สีสดลกูนวลดว้ยรอยยิม้ มนัตอ้งหวาน
มากแน่ ๆ “ขอบคณุสาํหรบัสม้สองลกูที่คิดว่าน่าจะหวานมาก 
และก็ขอบคณุที่ทาํใหผ้มหายเครยีดมากในวนันี”้ 

“คุณภูวดลมีเรื่องเครียดเหรอคะ” เธอถามอย่างไม่รู ้
เพราะตลอดที่คยุกนัก็ไมร่บัรูถ้ึงความเครยีดของอีกฝ่าย “เราไม่
ควรถามเลย แต่ที่ไร่นี่มีลาํธารดว้ยนะ พรุ่งนีห้ากเสร็จงานเรา
จะพาคณุไปเลน่นํา้ คณุจะไดห้ายเครยีดดีไหม” เธอเสนอโดย
บัดดล โดยที่ตนเองก็คิดถึงลาํธารนั้นดว้ย จาํไดว้่าเคยลงไป
ช่วยเด็กน้อยลูกคนงานที่ตกลงไปในนํ้า คงจะดีมากถ้าได้
กลบัไปอีกครัง้ 

"........"  
“เราแค่เสนอ ไม่ไดบ้งัคบันะ คุณคงมีที่เที่ยวที่อยากไป

กบัคณุชดัเจนแน ่เราช่างวุน่วายเสียจรงิขอโทษดว้ย” องคห์ญิง
รอ้นตวั เมื่อเขายืนยิม้มองหนา้เธออยู่อย่างนัน้ 

“งัน้..พรุง่นีผ้มจะไปช่วยทาํงานในไรใ่หเ้สรจ็เรว็ขึน้ เป็น
คา่ไกดน์าํเที่ยว ดีไหม” 
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“งัน้ก็ตามใจเลย ที่นี่ไรข่องเพื่อนคณุเชียวนะ” องคห์ญิง
ลอยหนา้ลอยตาตอบ  

เธอเดินแยกออกจากชายหนุ่มด้วยรอยยิม้ รูส้ึกรอ้น
หนา้รุม ๆ แต่ก็ไม่ไดรู้ส้ึกอะไรพิเศษมากไปกว่าแขกของเพื่อน 
และความสนุกจากการรว่มเป็นชาวไรโ่ดยไม่ไดร้บัค่าแรงในไร่
แห่งนี ้เพราะหกักบัค่าสม้แลว้องคห์ญิงลาเฟอรจ์อมซนอาจจะ
ตอ้งจ่ายคืนก็เป็นได ้

 
 
 
ป่าดงพงไพรและธรรมชาติทีแ่สนสงบ 
ภูวดลเอนหลังพิงกับพนักเก้าอีไ้ม้ตัวยาวมองเห็น

หมู่ดาวบนฟ้าพราวระยิบระยับ รูส้ึกสงบใจอย่างที่ชัดเจน
เพื่อนรักคุยบอกไว้ ร่างกายที่ผ่านการชําระแล้วก็รูส้ึกผ่อน
คลายสบายใจ ภาพหนึ่งในความคิดก็ลอยเข้ามาในหัว 
'รอยยิม้ของลาเฟอร'์ ความเครยีดที่วกวนในหวัหายไปทนัทีเมื่อ
นกึถึงรอยยิม้และเสยีงหวัเราะของเธอ 
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“ถา้พวกแกไม่เน่า ฉนัคงจะเก็บแกไวแ้บบนี”้ ภูวดลพูด
กับเจา้สม้สองลูกที่ลาเฟอรเ์ป็นคนให ้โดยที่ไม่รูว้่าเพื่อนสนิท
แอบเขา้มาในหอ้ง และกาํลงัยืนอยู่ดา้นหลงั 

“จะเสียดายทาํไมล่ะครบัหม่อมเจา้” ชัดเจนกล่าวขึน้ 
จนคนที่นั่งอยู่จาํตอ้งลกุเพราะตกใจ 

“ฉันแจ้งความจับนายได้นะนายชัดเจน ข้อหาบุกรุก
ยามวิกาล” 

“โห...โหดรา้ย ไม่สงสารเมียกระผมที่ตอ้งอยู่ลาํพงัเหรอ
ครบั” ชนัเจนหยอกเยา้เพราะรูว้่าเพื่อนสนิทไม่ถือสา “ว่าแต่ไอ้
สม้สองลกูนีม้นันา่เสยีดายตรงไหนถึงอยากจะเก็บมนัไว”้ 

“ลาเฟอรเ์ป็นคนใหน้่ะ” ภูวดลตอบยิม้ ๆ ไม่มีเหตุผลที่
ตอ้งปิดบังเพื่อน ก็มันมีความสุขจริง ๆ “ฉันว่าเธอน่ารกัมาก
เลย ยิม้เธอหวาน หนา้สวย แถมยังซนดว้ย แกลง้ใหฉ้ันกินสม้
เปรีย้ว” พดูแลว้รอยยิม้แหง่ความสขุก็ปรากฏบนใบหนา้ 

“องคห์ญิง..” ชนัเจนหลดุออกมาคาํโต คิดตกใจว่าอาจ
ถกูจบัได ้

“เออใช่ ฉันว่าจะถาม ตอนที่ลูกสม้เห็นลาเฟอรล์งรถก็
พดูวา่องคห์ญิง” 
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“อ๋อ นั่นน่ะ ลกูสม้กบัลาเฟอรช์อบเลน่เป็นองคห์ญิงกับ
ขา้รบัใชไ้ง ลาเฟอรจ์ะไดเ้ป็นองคห์ญิงตลอด ฉันก็เลยติดพูด
ตาม” เมื่อเขาตกลงกบัภรรยาแลว้ว่าจะไม่เปิดเผย ทัง้สองคนก็
ต่างเป็นคนสาํคัญ ถา้หากอยากใหร้บัรูก็้คงจะบอกเอง “อย่า
สนใจเลย สนใจว่าตอนนีห้ม่อมเจา้หลวงของหม่อมแยม้กาํลงั
สนใจสาวชาวไรด่ีกวา่” ที่ชดัเจนพดูหมายถึงองคห์ญิงลาเฟอร ์

“ยอมรบัเต็มปากวา่สนใจ และรูส้กึวา่สนใจมากขึน้เรือ่ย 
ๆ ดว้ยส”ิ 

“หม่อมแย้มต้องไม่พอใจแน่ที่นายจะมาได้กับสาว
ชาวไรแ่บบนี ้แถมยงัไมใ่ช่คนไทย ตดัใจซะเพื่อน” 

 
 
บา้นพกัขององคห์ญิงลาเฟอร ์
“เสวยเยอะขนาดนีจ้ะทาํใหอ้้วนนะเพคะ ยังไม่ทรง

อิม่อกีเหรอเพคะ” 
“วินเทียรา่ เราบอกว่าหา้มใชร้าชาศพัทก์ับเรา ทาํไมไม่

เขา้ใจ” แกม้ตุ่ย ๆ ที่ยงัเคีย้วขา้วพูดตาํหนิ นี่เธอกินเป็นจานที่
สองแลว้ “เราไม่อว้นหรอก กินตนุไวเ้ยอะ ๆ พรุง่นีเ้ราตอ้งเป็น
สาวชาวไรเ่ก็บสม้ เราจะแขง่ขนักนัใครท่ีแพต้อ้งโดนลงโทษ”  
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“องค.์.." วินเทียร่าจะหลุดเรียกก็รีบเปลี่ยนคาํพูดทันที 
"ก็หมอ่มฉนัเรยีกไมถ่กูนี่เพคะ” 

“งั้น...วินเทียร่าเป็นน้องสาวของโลเซฟ ส่วนเราเป็น
เพื่อนของวินเทียรา่ เรยีกช่ือเราอย่างเดียวก็พอ” 

“โห แบบนัน้นรกกินกบาลวินเทียรา่แน่” หญิงสาวโอด
ครวญ จะใหเ้รยีกบคุคลผูส้งูสง่เสมอตนไดอ้ย่างไร 

“ไมเ่รยีกงัน้เราสง่กลบั” 
“องคห์ญิง... งัน้เรยีกค่ะเรียก ๆ” วินเทียรา่เป็นตอ้งจาํ

ยอม ไม่อย่างนั้นเธอตอ้งโดนส่งกลับแน่ ไม่มีองคร์าชินีคอย
หา้มแลว้ดว้ย มีหรอืโลเซฟจะหยดุองคห์ญิงอยู่ 

"ไหนเรยีกใหเ้ราฟัง" 
"เออ่...ล...ลาเฟอร"์ 
"ฮ่า ๆ ๆ เห็นไหมเรยีกง่าย ๆ" พดูจบคนพดูตอบรบัก็หนั

ไปกินตอ่อย่างสบายใจ 
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สาวชาวไร่สะใภช้าววัง 
ตอนที ่4 

 
 “ฮ่า ๆ ๆ แพ้แล้วนะโลเซฟ เราชนะ” องคห์ญิงลา

เฟอรร้์องอยา่งดีใจ  
เมื่อทรงเก็บสม้ไดเ้ต็มตะกรา้ใหญ่เร็วกว่าราชองครกัษ์

ประจาํพระองคท์ี่ซึง่เป็นผูช้าย ก็จะไม่ใหเ้ธอชนะไดอ้ย่างไรเมื่อ
เธอนาํตะกรา้เล็กถึงสามใบไปรองก้นตะกรา้ให้ความจุของ
ตะกรา้นอ้ยกว่าของโลเซฟ เธอจึงสามารถเก็บและเอาชนะโล
เซฟไดอ้ย่างงา่ยดาย 

“เก่งจงั ยอมแพแ้ลว้ครบั ๆ” โลเซฟยอมแพร้าบคาบ เขา
ทัง้ตัง้ใจและรบีสดุชีวิตทาํไมถึงแพไ้ดก้นันะ 
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“เอ็งนี่มันจริง ๆ เลย ลาเฟอร์” ป้าคนหนึ่งที่เห็น
เหตกุารณท์ัง้หมด แตเ่ห็นวา่เป็นความสนกุสนานของเด็ก ๆ จึง
ไมเ่ขา้ไปยุ่ง เมื่อองคห์ญิงโดนจบัไดก็้ทาํยิม้ ๆ อารมณด์ี 

“ตอ้งโดนทาํโทษ วินเทียรา่เอามะนาวมา ฮ่า ๆ ๆ” นาง
ขา้หลวงที่เป็นลกูมือเตรยีมของทาํโทษไวแ้ลว้ เมื่อโดนรอ้งเรยีก
ก็รีบนาํมะนาวสดที่ผ่าเป็นซีก ๆ เตรียมไวเ้ขา้ไปทันที “โลเซฟ
ตอ้งบีบนํา้มะนาวใสป่ากหนึง่ซีก” 

“โหดไปหรอืเปลา่ ลาเฟอร”์ ลกูสม้ที่ยืนมองคิดจะหา้ม
สารพัดวิธีที่จะเอามาเล่นตัง้แต่สมัยเรียน “ทอ้งเสียไดเ้ลยนะ
นั่น” 

“ไม่เป็นไร ผมกินไดค้รบัคุณลกูสม้” ว่าแลว้เขาก็หยิบ
มะนาวที่นอ้งสาวคนดีเป็นคนหั่นใหม้าถือ มนัฉํ่าไดด้ว้ยนํา้ที่มี
รสเปรีย้ว เขากลัน้หายใจและบีบมนัลงคอพรอ้มกับการกลืนที่
เร็วที่สุด แต่รสชาติที่เหลือติดลิน้ก็ยังส่งผลใหใ้บหนา้ของเขา
บดูเบีย้วนํา้ตาไหลออกมา ผูช้นะไดแ้ตห่วัเราะกบัภาพที่เห็น 

“ฮ่า ๆ ๆ หนา้โลเซฟตลกจงั” ลาเฟอรห์วัเราะออกมาจน
ตาหยี 
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“ผมเลน่ดว้ยไดไ้หม” ภูวดลเขา้มาในไรต่ามที่พดูไวก้ับ
หญิงสาวเมื่อวาน วันนีเ้ขาสวมเสือ้ยืดที่ทับดว้ยเสือ้แขนยาว
แบบที่ชดัเจนแนะนาํ อีกทัง้ยงัมีหมวกที่สวมอยู่ที่หวัอีกใบ “ผม
เตรยีมพรอ้มมาแลว้” 

“ไดส้ิ ๆ แต่ถา้แพต้อ้งถูกทาํโทษนะ” องคห์ญิงลาเฟอร์
ชีแ้จง 

“ไดค้รบั แต่ว่าตอ้งเอาไอต้ะกรา้ที่รองอยู่ขา้งล่างออก
ก่อนนะ” คาํพูดของภูวดลทาํใหโ้ลเซฟที่เพิ่งรับรสของนํา้
มะนาวที่เปรีย้วจัดก้มไปมองที่ก้นตะกรา้ แลว้พบว่าเขาโดน
หลอก 

“ขีโ้กงกนันะ องค.์..หมายถึงลาเฟอรข์ีโ้กงนี่”  
“เราไม่ไดโ้กงนะโลเซฟ ก็เราบอกว่าใครเต็มตะกรา้ก่อน

ชนะ แตเ่ราไมไ่ดบ้อกวา่หา้มเอาอะไรไปรองที่กน้ตะกรา้ ใช่ไหม
ลกูสม้” 

“ลกูสม้ไมเ่ก่ียวนะคะ คณุโลเซฟ” 
“ไม่รูแ้หละ เราชนะ” องคห์ญิงลาเฟอรท์าํหนา้ยู่เมื่อ

เพื่อนสนิทไม่ช่วย เธอหันไปหาคนบอกความผิดของตนเอง
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ทนัที “เราเอาตะกรา้ออกก็ได ้ถึงเอาออกเราก็ชนะอยู่ดี เราเป็น
สาวชาวไร ่มีหรอืวา่คณุจะชนะ คณุตอ้งแพเ้ราแนน่อน” 

“ครับ ๆ ถ้าชนะผมจะให้ผมทาํอะไรก็ยอม แต่ถ้าลา
เฟอรแ์พ ้ก็จะยอมทาํอะไรทกุอย่างใช่ไหม” เขาถามคนตวัเล็กที่
สวมเสือ้ลายสก๊อตเหมือนเมื่อวานแต่คนละสี เธอตัง้ท่าครุน่คิด 
โดยมีสายตาของวินเทียร่าและโลเซฟมองห่าง ๆ องคห์ญิง
อย่างเธอเคยเก็บสม้มาแลว้ตัง้นาน มีหรอืจะใหเ้ขาชนะ 

“ได”้ภูวดลฉีกยิม้ นายทหารฝีมือดีของกองทัพ กับแค่
การเก็บสม้ตะกรา้เดียว ไมค่ณามือเขาหรอก 

 
 
เมื่อเวลาผ่านไป 
ภูวดลปอกผลส้มแกะเข้าปากด้วยรอยยิม้ เขาเอน

ตัวพิงกับต้นส้มท่ามกลางสายตาของชัดเจนและลูกส้ม 
สองสามีภรรยามองหนา้กนัอย่างอ่อนใจ องคห์ญิงลาเฟอรเ์จอ
มวยถกูคูซ่ะแลว้  

นี่องคห์ญิงลาเฟอรห์ายเขา้ไปในไรส่ม้กว่าสิบนาทีแลว้
ก็ยงัไมม่ีทีทา่วา่จะออกมา ในขณะที่ภูวดลกาํลงันั่งกินสม้อย่าง
อารมณด์ีเพราะเขาเก็บสม้จนลน้ตะกรา้ในระยะเวลาที่เรว็มาก 
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ๆ ก็ชายหนุ่มเล่นเก็บสม้ทั้งผลเล็ก ผลใหญ่ สีเขียว สีเหลือง
แบบไม่ได้คัดความแก่ความอ่อน กะที่จะเล่นงานองคห์ญิง
เพื่อนสนิทของลกูสม้เต็มที่ 

“ไอค้ณุหมอ่ม เลน่วิธีนีเ้ลยเหรอครบั” ชดัเจนโยนผลสม้
สีเขียวที่อยู่ในตะกรา้ของชายหนุ่มใส่เพื่อน “ไร่ฉันเสียหาย
นะเน่ีย โค่นตน้ไปเลยไหมไอค้ณุหม่อม บา้นไหนเขาเก็บสม้กนั
แบบนี”้ ชดัเจนบน่ดว้ยรอยยิม้ 

“นี่ผมทาํผิดกติกาเหรอครบั คณุลกูสม้” 
“จะว่าผิดก็ไม่ผิด แต่จะว่าถูก..ลูกสม้ก็พูดไม่ไดห้รอก

คะ่” 
“ลกูสม้!!” เสียงองคห์ญิงลาเฟอรด์งัมาแต่ไกล พรอ้ม

ดว้ยโลเซฟที่ถือตะกรา้สม้ที่ตนเองช่วยเก็บวิ่งตาม “เราเก็บเต็ม
ตะกรา้แลว้ เราชนะ..เฮย้!! ” 

ใบหนา้คนตวัเล็กตกใจมาก เมื่อเห็นภูวดลคู่แข่งนั่งกิน
ส้มอยู่ใต้ต้น ก่อนจะหันมามองที่ตะกร้าส้มที่ เขียวเต็มทั้ง
ตะกรา้ 

“แตผ่มเก็บเต็มตะกรา้ก่อน ผมชนะ” 
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ภูวดลพูดดว้ยรอยยิม้ ยืนขึน้จนเต็มความสูงพรอ้มกับ
แกะสม้จากผลสวยเขา้ปาก มนัหวานเสียจริงเมื่อกินแกลม้กับ
อาหารตาท่ีคนตวัเลก็เริม่บดูยู่ และตัง้ทา่จะโวยวาย 

“แตค่ณุขีโ้กง นั่นเป็นสม้ที่ยงัไมแ่ก่จดัไมส่มควรที่จะเก็บ 
คณุภวูดลโกงเรา” 

“ผมไมไ่ดโ้กง” ชายหนุม่ขยบัเดินเขา้ไปใกลม้ากกว่าเดิม 
ใบหนา้ก็ยงัยิม้อย่างมีความสขุที่คนตวัเล็กไม่พอใจต่อการพ่าย
แพ ้“ก็เราตกลงกันไวว้่า ใครเก็บไดเ้ต็มตะกรา้ก่อนคนนั้นจะ
เป็นผูช้นะ แต่เรา...ไม่ไดพู้ดกันว่าตอ้งเป็นสม้ที่แก่จัดพรอ้มที่
จะขาย” 

ประโยคคลา้ยกับตอนที่องคห์ญิงพดูไวก้บัโลเซฟผูเ้ป็น
องครกัษ์ ทาํให้เธอไม่สามารถเถียงเขาได้เลย นี่เธออุตส่าห์
ใหโ้ลเซฟช่วยเก็บแท ้ๆ ก็ยงัตอ้งแพอ้ีกเหรอเนี่ย 

“แพก็้ได ้จาํไวเ้ลยนะคุณภูวดล” ย่ิงคนตวัเล็กทาํแกม้
ป่องราวกบัเด็กที่งอน ภวูดลก็ย่ิงยิม้มากไปกวา่เดิม อยากจะดึง
เธอเข้ามากอดเพื่อปลอบขวัญจากการพ่ายแพ้ เธอน่ารัก
เหลอืเกินในสายตาของเขา 

“เทา่กบัวา่ผมมีสทิธ์ิท่ีจะใหล้าเฟอรท์าํอะไรก็ไดใ้ช่ไหม” 
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“ไม่ตอ้งถามยํา้เลย เรารูว้่าเราแพ ้จะใหเ้ราทาํอะไรละ่” 
องคห์ญิงมองไปที่จานเล็กที่ใสซ่ีกมะนาวที่ยังเหลืออีกสามซีก 
ดวงตาก็เบิกกวา้งทนัที “แต่เราไม่กินนํา้มะนาวไดไ้หม ทอ้งเรา
ไมค่อ่ยดี เรากินเปรีย้วนิดเดียวเราก็จะปวดทอ้ง” 

“ฮ่า ๆ ๆ ๆ” ภูวดลหวัเราะออกมาในที่สดุ แม่สาวนอ้ย
กาํลังกลัวต่อบทลงโทษ เธอคงแกล้งคนอื่นไว้เยอะแน่ “ไม่
หรอก ผมไมใ่จรา้ยขนาดนัน้” 

“เราคิดไวแ้ลว้ว่าคณุใจดี” คนตวัเล็กพูดเยินยอเขาไป
มากกวา่เดิม เมื่อรูว้า่ตวัเองไมต่อ้งกิน “แลว้จะใหเ้ราทาํอะไร” 

“ผมติดไวก้่อนละกัน ยังคิดไม่ออก ไปเที่ยวลาํธารที่ลา
เฟอรบ์อกไวก้่อนไดไ้หม” 

“ไดส้ิ เดี๋ยวพาไปตอนนีเ้ลย” องคห์ญิงลาเฟอรด์ีใจมาก 
ที่ตวัเองยงัไม่โดนลงโทษ เธอแข่งกับใครก็ไม่เคยแพ ้เพราะทุก
คนคิดว่าตนเป็นองคห์ญิงก็จะยอมแพก้ันไปเสียหมด “ลาํธาร
อยู่ไมไ่กล เดี๋ยวมานะวินเทียรา่ โลเซฟ” 

“ไปดว้ยไม่ไดเ้หรอ” วินเทียรา่ออ้นวอน ไดต้ิดตามมาที่
ไทยดว้ยแตไ่มใ่หต้ามไปทกุสถานที่ที่เสด็จไปเลยสกัครัง้ 
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“แป๊บเดียวเอง เดี๋ยวก็มา...ส่งกลบันะ” ประโยคทา้ย
องคห์ญิงเพียงขยับปากเท่านัน้ คนออ้นขอตามจึงตอ้งยอมแต่
โดยดี 
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สาวชาวไร่สะใภช้าววัง 
ตอนที ่5 

 
 “เดินเร็ว ๆ คุณภวูดล” ลาเฟอรอ์อกแรงวิง่นาํ เธอ

พาชายหนุ่มเดินไกลออกจากตัวไร่มากว่าห้าร้อยเมตร
อย่างไม่รู้สึกเหน่ือย เพราะขา้งทางที่เธอเดินเต็มไปดว้ยตน้
สม้ที่เธอเด็ดกินตลอดทาง อีกทัง้ยังมีตน้ไมส้ีเขียวสงูตํ่าเต็มไป
หมด ไม่ต่างจากที่ประเทศขององคห์ญิงเท่าไหร่นัก แต่ที่ต่าง
คือเธอไม่เคยไดส้มัผสัมนัอย่างใกลชิ้ดก็เท่านัน้ “นั่นไง มองเห็
นลาํธารอยู่ขา้งหนา้แลว้” 

คนตัวเล็กหยุดเดิน เธอชีไ้ปที่ลาํธารขา้งหนา้ ดูร่าเริง
และดีใจมาก 
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มนัสวยอย่างที่เธอไดพู้ดไวเ้สียมากมายจรงิ ๆ เป็นธาร
นํา้ท่ีไมก่วา้งนกั มีเนินหินนอ้ยใหญ่สลบัเรยีงราย อีกทัง้ยงัมีหมู่
ผีเสือ้ที่บินวอ่นอยู่รอบ ๆ บรเิวณ 

“ระวงัลาเฟอร ์เดี๋ยวลม้” 
ภูวดลตักเตือนหญิงสาวเมื่อเธอพยายามวิ่งลงไปกับ

เนินหิน แต่ไม่ทันขาดคาํ คนตัวเล็กก็กลิง้ลงไปอยู่กับพืน้เสีย
แลว้ เธอลม้จนมาอยู่ชิดกับขอบลาํธารจนเกือบตกลงไปในนํา้
เสยีดว้ยซํา้ 

“โอ๊ย! เพราะคณุเลยเสยีงดงั เราตกใจหมด” 
ลาเฟอรเ์อามือลูบบาดแผลตรงหัวเข่าที่มีเลือดซึม

ออกมานิด ๆ มันเพียงแต่ถลอกก็เท่านั้น แต่เธอก็อยากโบ้ย
ความผิดใหก้ับเขาที่มาดว้ย เพราะไม่อยากยอมรบัว่าตนเอง
ซุม่ซา่ม 

“เพราะผมเหรอ น่าจะเป็นลาเฟอรม์ากกว่านะ....ผ..ผม
ขอโทษ” ภวูดลตอ้งพดูขอโทษเมื่อเขาพยายามที่จะพยุงเธอ แต่
คนตวัเลก็กลบัถดตวัหนีไมย่อมใหแ้ตะตอ้งตวั 
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“คือ...” จะใหเ้ธอบอกอย่างไรว่าเธอเป็นองคห์ญิง ที่ไม่
ควรแตะตอ้งกับชาย ท่าทีของชายหนุ่มทาํใหเ้ธอรูว้่าเขากาํลงั
รบัรูว้า่เธอรงัเกียจเขา “ขอโทษ เรา...ตกใจ” 

“ผมไมไ่ดค้ิดจะลว่งเกิน แคอ่ยากทาํแผลให”้ 
“....” ลาเฟอรเ์พียงพยักหนา้และยอมใหภู้วดลจับลงที่

ขาของตนเอง คนตวัเล็กกม้หนา้ไม่กลา้สบตา นี่เป็นมือชายคน
ที่สองรองจากองคร์าชาผูเ้ป็นพ่อที่เธอไดส้มัผัส ไม่ว่าจะแสน
ซนแค่ไหนองคห์ญิงอย่างเธอก็จะดูแลตนเองเสมอ “โอ๊ย!! เรา
เจ็บ” 

“มันเป็นเศษหินน่ะ” เขาปัดอย่างแผ่วเบาใหเ้ศษหิน
หลดุออก ผิวของหญิงสาวที่เขาสมัผสัไดช้่างเนียนละเอียด ไม่
หยาบกรา้นเหมือนสาวชาวไร่ทั่วไป อีกทั้งร่างกายก็ยังหอม
กลิน่ดอกไม ้เป็นนํา้หอมอะไรกนั “ลา้งแผลก่อนนะ” เขาเหยียด
ขาของเธอลงไปในนํ้า ก่อนจะใช้มือตักนํ้าราดลงไปบน
บาดแผล 

“ขอบคุณ แต่พอแลว้ เราไม่เป็นอะไรแลว้” คนตวัเล็ก
ยังคงก้มหน้าไม่กลา้สบตา เมื่อเห็นว่าหญิงสาวไม่อยากให้



40 | ห น้ า  

วุน่วายเขาจึงปลอ่ยขาที่จบั แต่ก็ถอดเสือ้ที่สวมมาซบันํา้ที่แผล
ให ้

“ลาเฟอรน์ี่ไม่เหมือนสาวชาวไรเ่ลยนะ” ภูวดลเอ่ยถาม
เมื่อเขาหอ้ยขาลงไปกบันํา้นั่งคูก่บัเธอ 

“ตรงไหน เราไมเ่หมือนตรงไหน” 
“ตรงที่แทนตวัเองว่าเรา ตรงที่ผิวพรรณมนัดูไม่เหมือน

เลย” 
“.....”  
คนตวัเล็กมองไปที่ผิวของตวัเอง มนัไม่เหมือนยังไงกัน 

เธอเอาแขนของตัวเองไปเทียบกับชายหนุ่ม มันก็ขาวจนแทบ
จะเป็นสเีดียวกนั แลว้ไมเ่หมือนยงัไง  

ในทางกลบักันเมื่อหญิงสาวเอาแขนมาเทียบมนัย่ิงทาํ
ใหรู้ส้ึกแน่ใจว่าเธอไม่เหมือนสาวชาวไร่มากกว่าเดิม ในเมื่อ
สาวชาวไร.่.. กาํลงัมีผิวพรรณที่เนียนละเอียดเสียย่ิงกว่าเขาที่
เป็นถึงหมอ่มเจา้  

“เราเป็นสาวชาวไรน่ี่แหละ คงเป็นเพราะเราดแูลตวัเอง
ดีไง ถา้เราไมเ่ป็นชาวไรเ่ราจะเป็นอะไรละ่” 

“.....” ชายหนุม่เพียงแตน่ิ่งฟัง 
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“สว่นที่แทนตวัเองว่าเรา เพราะเราคิดว่าเราอายุเท่ากับ
คณุ” 

“แลว้ ลาเฟอรอ์ายุเท่าไหร่?” ชายหนุ่มตัง้คาํถาม มอง
หนา้คนตวัเลก็ที่มองดว้ยสายตานา่จะราว ๆ ย่ีสบิสองได ้

“คนไทยบอกวา่หา้มถามอายผุูห้ญิงไมใ่ช่เหรอ” 
“ก็ลาเฟอรจ์ะไดรู้ไ้งว่าอายุเท่าผมไหม” ชายหนุ่มพดูยิม้ 

ๆ ออกจะขาํมากกวา่ท่ีเธอพดูแบบนัน้ 
“อืม...เราอายย่ีุสบิเจ็ดปี” 
“.....” เธออายุเยอะกว่าที่เขาคิดไวห้ลายปีเชียว คงเป็น

เพราะเธอตวัเลก็และรา่เรงิจึงทาํใหด้เูด็กลง “ผมอายสุามสบิปี” 
“ฮ่า ๆ ๆ คณุอายมุากกวา่เรา คณุแก่” 
“โห่” ภูวดลยิม้ออกมาในที่สดุ เวลาอยู่กับลาเฟอรเ์รือ่ง

เครียดในหัวจะไม่มีอยู่ เลย มันจะมีแต่ความสุขที่ได้รับผ่าน
รอยยิม้เธอเทา่นัน้ “แก่ก็ได ้ผมยอม” 

“อายไุมเ่ทา่กนั งัน้เรา..เอ่อ ลาเฟอรเ์รยีกพี่แลว้กนันะ พี่
ภวูดล” 

“....” ทาํไมถึงชอบการเรยีกว่าพี่ที่ออกจากปากเธอเสีย
จริง แต่ดูเธอกลบัไม่ไดใ้ส่ใจเท่าไหร ่เธอหันไปมองนกมองนํา้
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อย่างอารมณด์ี ย่ิงอยู่ใกล ้ภวูดลก็ย่ิงรูส้กึวา่ถอนตวัไมข่ึน้เขา้ไป
เรือ่ย ๆ เลยนะสาวนอ้ยลาเฟอร ์

"ตน้สเเตติสยังอยู่นี่" องคห์ญิงลาเฟอรร์อ้งอย่างดีใจ 
เมื่อทรงมองไปเห็นพืชลม้ลุกขนาดเล็กที่กาํลังออกดอกราํไร 
“โอ๊ย!!” แตเ่มื่อพยายามจะลกุเพื่อเดินขา้มนํา้ไปอีกฟากเพื่อไป
หาเจา้ดอกไมน้ั่นก็ตอ้งนั่งลงอีกครัง้ รูส้กึเจ็บที่บาดแผลและขอ้
เทา้ 

“ลาเฟอร ์นา่จะขอ้เทา้แพลงดว้ย” 
“เรา...ลาเฟอรอ์ยากไปที่ดอกไมน้ั่น” 
“แต่ขอ้เท้าเจ็บ ถ้าจะไปก็คงต้องอุม้ขา้มนํา้” ท่าที

กระตือรือรน้หยุดลงทนัทีเมื่อจะถูกอุม้ แค่ชายหนุ่มสมัผสัตวัก็
ตาํหนิตวัเองจะแย่ หากมีใครรูถ้ึงตาํแหน่งตอ้งโดนองคร์าชาต่อ
วา่เรือ่งพระเกียรติของตนเองเป็นแน่ 

ภูวดลเมื่อเห็นอากัปกิริยาดงันัน้ก็รูไ้ดท้นัที่ว่าหญิงสาว
ไม่อยากใหเ้ขาแตะตอ้งตัว คงไม่ใช่เพราะเหตุผลการรงัเกียจ
แนน่อน 

“เดี๋ยวพี่ไปเด็ดใหล้ะกนั” 
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“ไม่” ดอกไมจ้ะสวยก็ตอ้งอยู่กับตน้สิ " ลาเฟอรอ์ยาก
เห็น แตไ่มอ่ยากเด็ดมนัออกมา" 

“.....” 
“มนัเป็นตน้สแตติส เป็นไมล้ม้ลกุที่ปลกูในประเทศของ

ลาเฟอร ์มันถูกดัดแปลงพันธุกรรมจากการชอบอยู่ในนํา้เค็ม 
ใหส้ามารถอยู่ไดก้ับนํา้จืด ลาเฟอรเ์ลยเอามาใหล้กูสม้ แต่มนั
ไม่ค่อยชอบแสงแดดก็เลยเอามาปลกูไวท้ี่นี่เมื่อสองปีก่อน ไม่
คิดว่ามนัจะยงัอยู่ มนัเป็นตน้ไมท้ี่ใหส้ีสวยสด เหมาะแก่การให้
คนรกั หลาย ๆ ประเทศเช่ือว่ามนัแสดงถึงความรูส้ึกที่จะมีให้
กนัตลอดไปไมเ่ปลีย่นแปลง” 

“ความหมายดีจัง งั้นพี่จะไปเอาใหล้าเฟอรด์ู โดยที่ไม่
แตะตอ้งมนัดีไหม” 

หญิงสาวพยักหนา้ทันที เธอยิม้อย่างดีใจโดยที่ไม่รูถ้ึง
วิธีการของเขาเสยีดว้ยซํา้ 

สองเทา้ของชายหนุม่กา้วผา่นนํา้ท่ีไมส่งูนกั ก่อนที่จะไป
ถึงอีกฝ่ังซึง่มองเห็นดอกไมข้องลาเฟอรอ์ย่างชดัเจน มนัมีสีสวย
สดสมที่คนตัว เล็กได้คุยไว้ อีกทั้งยังมีความอ่อนหวาน
เหมือนกบัลาเฟอรไ์ม่มีผิด ภูวดลหยิบโทรศพัทใ์นกระเป๋า ก่อน
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จะถ่ายภาพของมนัไปใหก้ับเธอ คนตัวเล็กที่อยู่อีกฟากก็เป็น
ตอ้งยิม้ 

ภาพพุ่มไมล้ม้ลกุที่กาํลงัออกดอกเล็ก ๆ ที่กาํลงัจะบาน
สะพรั่งในไม่ช้า เธอเลื่อนหน้าจอโทรศัพทข์องชายหนุ่มดว้ย
รอยยิม้ 

"สวยจงั...." 
"ใช่ สวยจงั" 
คนตวัเลก็มองหนา้ชายหนุม่ที่กาํลงัจอ้งมองมายงัเธอ นี่

มันดูไม่เป็นแววตาของการมองทั่วไปเลย คาํชมเชยที่เขาพูด
หมายถึงดอกไมง้ั้นเหรอ แต่สายตาเขากาํลังจับจ้องมาที่ลา
เฟอร ์

"ลาเฟอรไ์มด่แูลว้" เธอสง่โทรศพัทค์ืนใหก้บัเขา เมื่อรูส้กึ
รอ้นไปทัง้หนา้ รบัรูไ้ดว้่าหวัใจเตน้แรงเมื่อมองใบหนา้และแวว
ตาคูน่ัน้ "ลาเฟอรอ์ยากกลบั" 

แต่เจ็บเทา้แลว้จะกลบัอย่างไรละ่ หากตอ้งใหช้ายหนุ่ม
พาไปโลเซฟจะตอ้งจดัการภวูดลแน ่ 

"งัน้พี่โทรตามลกูสม้นะ ลาเฟอรค์งสบายใจกว่าถา้พี่พา
กลบัไป" 
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เขาพูดอย่างรูเ้ท่าทัน และดูเหมือนว่าเธอเองจะพอใจ
กบัขอ้เสนอนี ้แตก็่มีแววตาของความรูส้กึผิดอยู่เช่นกนั 

"ลาเฟอรไ์มไ่ด.้..เออ่..." 
"หิวไหม อะนี่ ระหวา่งรอลกูสม้" 
ภูวดลย่ืนสม้หนึ่งผลที่ติดมือมาใหก้บัหญิงสาว เขารูส้ึก

ไดว้า่เธอไมไ่ดร้งัเกียจ แตแ่คไ่มเ่ขา้ใจเหตผุลมากกวา่ 
"ขอบคุณค่ะ พี่ภูวดลนี่รอบคอบจริง" เธอเยินยอต่อผล

สม้ที่รบัมา 
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สาวชาวไร่สะใภช้าววัง 
ตอนที ่6 

 
ลูกส้มและวินเทียร่าต่างรีบร้อนหาเคร่ืองปฐม

พยาบาล รวมถึงยานวดต่าง ๆ หลงัจากที่รบัรูว้่าองคห์ญิง
ไดร้บับาดเจ็บจนไดแ้ผลติดตวักลบัมา เมื่อไปรบัและพามาถึงที่
พกัก็ตา่งวุน่วายกนัทั่วบา้นเล็ก โดยมีชดัเจนและโลเซฟคอยกนั
ภวูดลออกไปทางอื่น โดยอา้งเป็นการสงัสรรคส์าํหรบัผูช้าย 

แตค่นตวัเลก็ไมไ่ดห้่วงถึงบาดแผลของตนเองเลย ยงัคง
สนอกสนใจและพูดเจือ้ยแจ้วต่อตน้สเเตติสที่กาํลงัชูช่อออก
ดอกสวยงาม 
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“ลูกส้มดูรูปสิ มันออกดอกสวยอย่างที่เราเคยพูดไว้
ไหม” เป็นโทรศพัทข์องภูวดลที่ทรงขอไวก้่อนที่ชัดเจนจะลาก
ตัวไป “ลูกสม้ สนใจดอกไมเ้ราหน่อยสิ มันออกดอกนะสวย
มาก” 

“องค์หญิงเพคะ หม่อมฉันว่ าทรงสนพระทัยต่อ
บาดแผลที่พระองคท์รงไดร้บัมาก่อนจะดีกว่านะเพคะ” วินเทีย
ร่ารอ้งโวยขณะนวดข้อเท้า รอยชํ้าเริ่มแดงขึน้อย่างชัดเจน 
หวัใจขา้รองรบัใชร้าวจะหลดุออกจากอก 

“แผลแคน่ี ้ใครเขาก็เป็นกนัวินเทียรา่” 
“ใครเขาที่องคห์ญิงทรงรบัสั่งไม่ไดเ้ป็นเชือ้พระวงคน์ะ

เพคะ ถา้องคร์าชินีทรงทราบ หวัของหม่อมไดห้ลดุออกจากบ่า
เป็นแน ่หมอ่มฉนัยงัไมไ่ดแ้ตง่งานนะเพคะ” 

"ฮ่า ๆ ๆ” องคห์ญิงลาเฟอรห์วัเราะออกมาเสียงดงั จอ้ง
มองนางขา้หลวงคนสนิทอย่างขบขนั “สรุปแลว้ เจา้ห่วงตวัเจา้
จะไม่ได้สามีงั้นสิ ไม่ได้ห่วงเรา เราก็ยังไม่มีสามีเหมือนกัน
นะฮ่า ๆ ๆ” 

“องคห์ญิง...” วินเทียรา่พูดลากเสียงยาว “ไม่ตอ้งมา
รบัสั่งใหข้บขนัเลยนะเพคะ หม่อมฉันก็ห่วงองคห์ญิงนั่นแหละ
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เพคะ สามีไม่มีก็ไดถ้า้องคห์ญิงปลอดภัย หม่อมฉันไม่ไดห้่วง
ตวัเองซะหนอ่ย” 

“ฮ่า ๆ ไม่คุยกับเจ้าแล้ว เจ้าชอบงอแง ลูกส้มมาดู
ดอกไมเ้รว็” คนพดูหนัไปสนใจเพื่อน 

“ลกูสม้เห็นบ่อยแลว้ ลกูสม้กับพี่ชดัเจนไปดแูลมนัแทบ
ทกุวนั วนัไหนไปไม่ไดก็้จะใหค้นงานไปด ูองคห์ญิงลาเฟอรใ์ห้
ทัง้ทีก็ตอ้งดแูลอย่างดีสิคะ” ลกูสม้พดูพรอ้มกบัยกถาดอาหาร
เขา้มาในหอ้ง “ทานขา้วคะ่ คณุเพื่อนองคห์ญิง” 

“โอเค เราคิดว่าลูกส้มไม่สนใจมันซะอีก อุตส่าห์ขอ
โทรศัพทข์องพี่ภูวดลมาเชียวนะ ข้ามนํา้ไปถ่ายรูปมาใหเ้รา
เชียว ฮ่า ๆ” คนพูดพูดอย่างขาํ ๆ แต่คนฟังทัง้สองกลบัมอง
หนา้กนั กบัคาํท่ีพดูวา่ 'พี'่  

“องคห์ญิงคงไม่ไดท้รงชอบคุณภูวดลใช่ไหมเพคะ” วิน
เทียรา่ถามขึน้ทนัที 

“อืม ก็ชอบ พี่ภูวดลนิสยัดี พูดเพราะ ใจดี เราชอบนะ” 
คนพูดตักอาหารตรงหนา้เขา้ปาก และตอบโดยไม่ไดค้ิดอะไร
กบัความหมายของคาํวา่ชอบที่นางขา้หลวงพยายามจะสื่อสาร 
ซึง่ชอบของเธอมนัหมายถึงชอบพอเหมือนคูร่กั 
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“ชอบไม่ได้นะเพคะ คุณภูวดลเป็นคนธรรมดา องค์
หญิงจะทรงรกัใครช่อบพอไมไ่ดน้ะเพคะ องคร์าชินีตอ้งทรงกริว้
เป็นแน”่ 

แคก่ แคก่ แคก่ 
องคห์ญิงสาํลกัจนรีบหานํา้จากลกูสม้แทบไม่ทนั เมื่อรู ้

ถึงความหมายของนางขา้หลวง ลกูสม้ต่างลบูหลงัใหก้ับเพื่อน
สนิทตา่งชนชัน้ 

“วินเทียร่า เราไม่ไดช้อบแบบนัน้ แค่ชอบที่เขาเป็นคน
นิสยัดี พูดเพราะ และใจดีกบัเราก็เท่านัน้ เจา้คิดอะไรของเจา้” 
วินเทียรา่กม้หนา้เมื่อโดนตาํหนิ “แตถ่ึงเราจะชอบแบบนัน้ ท่าน
แมก็่ไมว่า่เราหรอก ประเทศเราไมไ่ดม้ีขอ้หา้มถึงการอภิเษกกบั
คนธรรมดา เจา้ก็รู ้แค่เขาสามารถที่จะขึน้ครองประเทศและ
พิสจูนใ์หอ้งคร์าชาพอพระทยัไดเ้ทา่นัน้เอง” 

 
 
 
อากาศยามเช้าที่แสนสดใส ภูวดลถือแก้วกาแฟ

เดินเข้าไปหาเพื่อนสนิทที่น่ังทานอาหารเช้าอยู่ที่อาคาร
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สําหรับรับนักท่องเที่ยว มีเด็กนักเรียนกาํลงัทานอาหารกัน
แตเ่ชา้ วนันีช้ดัเจนคงตอ้งเป็นวิทยากรในการอธิบายใหค้วามรู ้
ใหก้ับเด็ก ๆ ส่วนลูกสม้ก็จะเป็นคนทาํขนมที่ทาํจากวัตถุดิบ
ภายในไร ่สองคนนีเ้หมาะสมที่จะเป็นคู่ผวัตวัเมียที่สดุ ไม่มีเลย
สกัครัง้ที่เขาเห็นทัง้สองมีปัญหากัน จะเห็นอะไรไปในทิศทาง
เดียวกนัเสมอ ๆ 

“นั่งดิไอค้ณุหมอ่ม” 
“ทาํไมฉนัไม่เคยเห็นลาเฟอรก์บัเพื่อนมาทานอาหารที่นี่

วะ” ชายหนุม่มองไปรอบ ๆ ในทกุวนั 
“คณุภวูดลต่ืนสายไงคะ ถา้ลาเฟอรม์าที่ไรน่ีจ้ะตื่นตัง้แต่

ตีสี่เพื่อขอคนงานไปตลาดเชา้ดว้ย มาช่วยทาํอาหารบา้ง กิน
ขา้วกบัพวกคนงานบา้ง แลว้ก็จะตามคนงานเขา้ไรใ่นทกุวนัน่ะ
คะ่” ลกูสม้อธิบาย  

ตอนพาเพื่อนคนนีม้าที่นี่ครัง้แรกเธอจะตื่นตามไปเป็น
เพื่อน แตห่ลงั ๆ ก็เริม่ไม่ไหวกบัการเเอ็คทีฟของลาเฟอร ์และมี
ความสขุตอ่การไดอ้ยู่กบังานในไร ่

“คณุลกูสม้ใชง้านลกูจา้งหนกันะครบัเนี่ย” 
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“ไม่ต้องว่าเมียผมครับ ไอ้คุณหม่อม ลาเฟอรท์าํเอง
ต่างหาก รายนั้นเขาชอบ เห็นว่าวันนีข้อส้มเกรดซีที่ไม่ได้
ส่งออกไปแจก กาํลังคัดกับคนงานอยู่นั่นไง” ชัดเจนชีไ้ปที่
อาคารหนึ่งที่อยู่ติดกับไร ่เห็นลาเฟอรก์บัวินเทียรา่กาํลงันั่งอยู่
กับกองสม้มากมาย ส่วนโลเซฟกับเพื่อนคนงานเป็นคนยกขึน้
รถ 

“เอาไปแจกเหรอ”  
“ใช่ค่ะ ปกติสม้เกรดซีเราจะใหค้นงานในไรเ่อาไปกินที่

บา้น เอาไปเท่าไหร่ก็ไดไ้ม่คิดเงิน แต่ช่วงนี ้สม้เกรดซีมีเยอะ
คนงานก็เริ่มเบื่อ บางสว่นก็แปรรูปไม่ทนั ลาเฟอรเ์ลยเสนอกับ
ลูกสม้ว่าจะรบัอาสาทาํใหส้ม้พวกนัน้เกิดประโยชนโ์ดยไม่ทิง้ 
เห็นวา่จะเอาไปแจกตามโรงเรยีนที่อยู่ตา่งอาํเภอนะ่คะ่” 

“เธอดมูีความสขุตอ่การทาํงานพวกนัน้มากเลยนะครบั” 
ภวูดลพดูขณะมองไปยงัหญิงสาวที่มีรอยยิม้ตลอดเวลากบัการ
คดัแยกผลสม้ ดไูมอ่อกวา่งานที่ทาํมนัเหนื่อยเลยสกันิดเดียว 

“ใช่ค่ะ ลาเฟอรเ์ขาชอบ คนงานที่นี่รกัลาเฟอรก์นัทัง้นัน้ 
ถึงจะป่วนไปบา้งแต่ก็ทาํใหค้นงานในไร่สนุกและยิม้ตามไป
ดว้ย” 
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“แลว้พ่อกับแม่ลาเฟอรล์่ะ” ชันเจนกับลกูสม้มองหนา้
กนัทนัที จะบอกวา่เป็นองคร์าชากบัองคร์าชินีก็ไมไ่ด ้

“ลาเฟอรเ์ป็นชาวไร ่พอ่กบัแมจ่ะเป็นอธิบดีหรอืไงไอค้ณุ
หมอ่ม” 

“กวนละไอช้ัดเจน แต่คุณลูกสม้เคยบอกว่าลาเฟอรม์า
เรยีนตอ่ปรญิญาท่ีไทยไมใ่ช่เหรอครบั” ลกูสม้เริม่ไปไม่เป็น เธอ
เคยหลดุบอกกับชายหนุ่มไปจริง ๆ แต่ไม่คิดว่าเขาจะถามซํา้
อีกครัง้ 

"ลกูสม้!!" เสียงองคห์ญิงลาเฟอรต์ะโกนมาแต่ไกล ทาํ
ใหท้ัง้สามคนหนัไปมองยงัตน้เสยีง 

"เราไปนะ!! จะกลบัมาเที่ยง ๆ !!" 
“ไอช้ดัเจน ฝากหน่อย” ภูวดลวางแกว้กาแฟที่ยงัดื่มไม่

หมดแลว้สง่ใหก้บัชดัเจน “ยืมอนันีด้ว้ย” และเขาก็ควา้หมวกที่
ชัดเจนวางไว้บนโต๊ะแลว้วิ่งไปหาลาเฟอรก์ับกลุ่มคนงานที่
เตรยีมจะออกรถ 

"ดแูลตวัเองนะลาเฟอร!์!" ลกูสม้ตะโกนบอกเพื่อนพรอ้ม
โบกมือให ้ก็มองเห็นภูวดลกระโดดขึน้หลงัทา้ยกระบะที่มีลา
เฟอรแ์ละวินเทียรา่นั่งอยู่ สว่นโลเซฟเป็นคนขบัรถ 
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“ลกูสม้ ดูเหมือนว่าเพื่อนผมมนัจะตกหลมุรกัองคห์ญิง
เพื่อนคณุแลว้ละ่นะ” ชดัเจนพดูขึน้ขณะยืนดภูาพขา้งหนา้คู่กบั
ภรรยา 

“ดูท่าจะอลเวงกันจัง โกหกกันไปโกหกกันมา” ลกูสม้
พดูเสยีงออ่น 
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สาวชาวไร่สะใภช้าววัง 
ตอนที ่7 

 
วนิเทยีร่าน่ังอยูช่ิดกับองคห์ญิงทา้ยกระบะรถ ด้วย 

เพราะไม่อยากให้ภูวดลเข้าใกล้องคห์ญิงผู้สูงส่งของเธอ 
เธอรูส้ึกไดว้่าผูช้ายคนนีค้ิดอะไรกับองคห์ญิงลาเฟอรม์ากกว่า
แคค่นรูจ้กัที่พกัอยู่ไรเ่ดียวกนั ตลอดทางที่รถกาํลงัขบัเคลื่อนไป
ยังโรงเรียนเป้าหมาย วินเทียรา่มองเห็นดวงตาหวานของชาย
หนุม่ที่มองมายงัองคห์ญิงตลอดเวลา 

“วินเทียรา่เป็นอะไร กลวัตกรถเหรอนั่งชิดเราเชียว”  
“ใช่ ๆ ใช่คะ่” วินเทียรา่อกึอกัที่จะตอบ 
“ตลกจัง กลวัตกรถ” องคห์ญิงไม่ไดส้นใจอะไรเท่าไหร่

นัก สายตามองไปที่ข้างทางที่ เห็นชาวบ้านในพื ้นที่ต่างก็
เดินทางสญัจรกันไปมาเต็มทอ้งถนน ชอบเวลาที่ลมเย็น ๆ ลู่



 

55 | ห น้ า  

กบัใบหนา้ มนัช่างสดช่ืนเสียจรงิ จนสายตาขององคห์ญิงมอง
เห็นท่ีหมาย “ถึงแลว้!!” 

“วา้ย!! ตกใจหมดเลยองค.์..อกอีแป้น” วินเทียร่ารีบ
เปลี่ยนคาํพูดเมื่อหลุดออกไปแลว้ครึ่งหนึ่ง ภูวดลก็มองยิม้ ๆ 
ไมไ่ดพ้ดูอะไร 

โลเซฟรีบเข้ามาหาหมายจะช่วยให้องค์หญิงลงจาก
ทา้ยรถกระบะโดยงา่ย 

“เราลงได”้ ลาเฟอรป์ฏิเสธการช่วยเหลือของโลเซฟ แม้
เขาจะทาํความเคารพเล็กนอ้ยก่อนแลว้ แต่ถา้เลือกได ้เธอก็ไม่
ชอบที่จะสมัผสักบักายชายผูใ้ดเลย 

ทุกอย่างอยู่ในสายตาของภูวดล ไม่ใช่แค่เขาที่ถูก
ปฏิเสธ แม้เพื่อนที่มาจากประเทศเดียวกันก็ยังถูกปฏิเสธ
เช่นกนั 

“เราจะเขา้ไปหาคุณครูของโรงเรียนนี ้โลเซฟขนลงัสม้
ลงมาสี่ลงันะ ที่เหลือจะเอาไปอีกสามโรงเรยีน” องคห์ญิงออก
คาํสั่ง 

“ครบั” โลเซฟตอบรบั 
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ลาเฟอรเ์ดินเข้าไปหาครูผูห้ญิงคนหนึ่ง ภูวดลช่วยโล
เซฟยกของ มองเห็นกลุ่มเด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ วิ่งเขา้มารุม
กลอ่งสม้ที่วางกบัพืน้ ทกุคนมีทา่ทีอยากกินกนัทัง้นัน้ 

ลาเฟอรเ์ดินกลบัมาพรอ้มกบัคณุครูสาว ก่อนที่กลุม่เด็ก
นกัเรยีนจะถอยออกไป 

“เอาละ่คะ่นกัเรยีน ขอบคณุพี่ลาเฟอรก์บัเพื่อน ๆ นะคะ
ที่เอาสม้มาฝากพวกเรา” คณุครูสาวสง่เสยีงหวานดว้ยรอยยิม้ 

“ขอบคุณค่ะ" / "ขอบคณุครบั” เด็กนกัเรียนยกมือไหว้
แลว้ขอบคุณอย่างน่ารกั ลาเฟอรยิ์ม้แป้นยินดีกับรอยยิม้ของ
ทกุคน 

“พวกเราขอแจกนอ้ง ๆ ก่อนไปไดไ้หมคะ” ลาเฟอรเ์สนอ 
“ไดค้่ะ เอา้เด็ก ๆ อย่าเสียงดงั ครูลงโทษนะคะ เขา้แถว

สองแถวใหเ้ป็นระเบียบเลย” คณุครูคนเดิมสั่ง  
เด็กนกัเรยีนต่างทาํตามอย่างว่าง่าย เมื่อแจกสม้ใหเ้ด็ก

นักเรียนจนครบก็ยังเหลือส้มอีกมากมายที่คุณครูจะต้อง
จดัการต่อเอง ซึ่งพวกเขาก็ยงัตอ้งไปจัดการกบัสม้หลายกล่อง
บนรถไปยงัอีกโรงเรยีน วินเทียรา่ถูกสั่งใหไ้ปนั่งคู่กบัโลเซฟดว้ย
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เหตุผลที่ว่าเธอกลัวตกรถ และวินเทียร่าก็ต้องยอมไปอย่าง
จาํนนกบัคาํพดูของตวัเอง 

“พี่ภูวดล” ลาเฟอรส์่งโทรศัพทม์ือถือเครื่องบางคืน
ใหก้ับชายหนุ่ม เขาลืมไปแลว้เสียดว้ยซํา้ว่าโทรศัพทไ์ม่ไดอ้ยู่
กบัตวัเอง “มีคนโทรมาดว้ย แต่ลาเฟอรไ์ม่กลา้รบั” ภูวดลเลื่อน
หนา้จอดกูารโทรเขา้โทรออกก็พบว่าเป็นสายของมารดา ดีแลว้
ที่ลาเฟอรไ์ม่ได้รับ ไม่งั้นเรื่องที่เขาปวดหัวก็จะปวดมากไป
กวา่เดิม 

“แตว่า่...วินเทียรา่เป็นคนรบั” 
“......” ชายหนุ่มหันไปมองหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่

อยากจะจินตนาการถึงเหตุการณ์เลยว่าผูเ้ป็นมารดาจะคิด
อย่างไรกับเสียงผูห้ญิงที่รบัสาย เมื่อเขาหนีมาเพราะไม่อยาก
แตง่งานกบัคนที่หมอ่มแยม้ผูเ้ป็นแมต่ัง้ใจจะคลมุถุงชน 

“ลาเฟอรข์อโทษ ที่หา้มวินเทียรา่ไมท่นั คือผูห้ญิงคนนัน้
โทรมาหลายรอบมาก” 

“แมข่องพี่เอง” 
“...แม่” ลาเฟอรต์กใจมากอีกเช่นกัน เมื่อนึกถึง

เหตกุารณเ์มื่อคืนที่วินเทียรา่รบัสายแลว้มีการโตเ้ถียงกนัอย่าง
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ดุเดือด จนเธอตอ้งรบัโทรศพัทม์าตดัสายและปิดเครื่อง “คือ..
คือ” 

“แมพ่ี่ตอ่วา่วินเทียรา่ใช่ไหม” 
“ไม่ใช่แค่นัน้หรอก เอ่อ..เพราะวินเทียรา่ก็...” หญิงสาว

กม้หนา้ตอบอย่างรูส้กึผิด คนขององคห์ญิงก็ใสไ่ปไม่ยัง้เช่นกนั 
เพราะฝีปากวินเทียรา่ก็ถือว่าเอาการเอางานมากกว่าการบ่น
อยู่แลว้ 

“ไม่ตอ้งรูส้ึกผิดหรอกลาเฟอร์ แม่พี่คงแค่โกรธพี่ที่มา
เที่ยวโดยไมไ่ดบ้อกทา่น” 

“วินเทียร่าบอกไปแลว้ และก็ยังบอกดว้ยว่าเป็นคนรกั
ของพี่ คือ...วินเทียรา่ไมรู่ ้คิดวา่เป็นคนรกัของพี่ที่โวยวาย เธอก็
เลยพดูประชดไปแบบนัน้ ลาเฟอรข์อโทษ ขอโทษนะคะ” ภูวดล
มองหน้าคนพูดที่สาํนึกผิดแทนเพื่อน ใบหน้าของเธอเศร้า
หมองอย่างเห็นไดช้ดั 

“ไม่เป็นไร บอกแบบนั้นก็ดี บางทีปัญหาของพี่จะได้
หมดลงก็ได”้ คนตวัเล็กที่นั่งขา้ง ๆ จอ้งมองมายงัชายหนุ่ม เธอ
ยังรู ้สึกผิดต่อสิ่งที่วินเทียร่าทําลงไป มารดาของชายหนุ่ม
จะตอ้งโกรธมากเป็นแน ่ 
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เมื่อชายหนุ่มพูดว่ามีปัญหา แววตาก็ดูเครียดขึน้มา
ทนัท ี

“อย่าเครียดเลยนะคะ” ลาเฟอรว์างมือลงบนหลงัมือ
ชายหนุ่มอย่างใหก้าํลังใจ พรอ้มกับรอยยิม้ที่เธอส่งใหอ้ย่าง
จรงิใจ “พ่อของลาเฟอรบ์อกว่า ทกุปัญหาจะตอ้งมีทางออกถา้
เรามีปัญญา และทกุอย่างก็จะผา่นไปไดถ้า้เราพยายาม” 

“.....” ภูวดลพลิกฝ่ามือตนเองก่อนจะกระชบัมือเล็กนุ่ม
นิ่มนัน้เบา ๆ “งัน้ขอจบัมือนีไ้ดไ้หม มนัรูส้กึวา่จบัเเลว้มีกาํลงัใจ
จงั มีกาํลงัใจที่จะผา่นปัญหานีไ้ป” 

ลาเฟอรห์นา้แดงในทนัที เธอหนัหนา้หนีชายหนุ่มแต่ไม่
ดงึมือออก ปลอ่ยใหภู้วดลจบัอยู่แบบนัน้ หวัใจของเธอเตน้แรง
และไม่สามารถหุบยิ ้มได้ทั้ง ๆ ที่พยายามหันหน้าหนีแล้ว 
ในขณะที่ทา่ทีเหลา่นัน้อยู่ในสายตาของภูวดล เขายงัคงรูส้กึว่า
เธอน่ารกัเสมอ และเป่ียมไปดว้ยกาํลงัใจ ทัง้ทางคาํพูด...และ
การกระทาํ 
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สนามเด็กเล่นที่มีเคร่ืองเล่นมากมาย องคห์ญิงลา
เฟอรท์ีแ่จกส้มจนเจียนจะหมดก็เร่ิมหมดแรง พอมองเห็น
สนามเด็กเลน่ก็วิ่งเขา้หาอย่างดีใจ เธอมีความสดใสที่ไม่แพไ้ป
จากเด็ก ๆ เลย 

"อย่าวิ่งค่ะ ลาเฟอร"์ วินเทียรา่วิ่งตามแทบไม่ทนั ปากก็
เกือบหลดุเรยีกองคห์ญิงอีกตามเคย  

"เราจะเลน่อนันี ้ๆ" องคห์ญิงเดินเขา้ไปโดยไม่ทนัสงัเกต
สิ่งก่อสรา้ง ในขณะที่ผู้เป็นองครกัษ์อย่างโลเซฟที่สายตาไว
มองเห็นถงัสทีี่กาํลงัจะตกลงมา 

"ระวัง!!!" โลเซฟกระโจนสุดตัวเมื่อถังสีที่อยู่ในเขต
ก่อสรา้งของโรงเรียนรว่งลงมา แรงกระแทกทาํใหโ้ลเซฟลม้ไป
กับพืน้ แต่เขาก็ยังลุกขึน้และเขา้มาสาํรวจร่างกายของคนที่
ตนเองปกปอ้งดว้ยความภกัดี "ไม่ทรงเป็นอะไรใช่ไหมพะย่ะค่ะ 
ทรงบาดเจ็บตรงไหนหรอืไม ่" 

"เราไม่เป็นไร แต่เจ้า...พี่ภูวดล ๆ" องคห์ญิงรอ้งเรียก
ชายอีกคนที่ยืนคยุโทรศพัทอ์ยู่ "โลเซฟบาดเจ็บ" 

"พี่โลเซฟ มีเลอืดไหลดว้ย แขนพี่อาจจะหกั" 
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"จรงิเหรอวินเทียรา่" ลาเฟอรเ์ริม่ใจไม่ดี นี่เป็นเพราะเธอ
ใช่ไหมถึงทาํใหเ้ขาบาดเจ็บ 

"ขอพี่ดูหน่อยนะ" ภูวดลจับแขนของโลเซฟ ซึ่งยัง
สามารถตอบสนองไดด้ี เมื่อภูวดลทาํการเหยียดแขนตรงและ
ออกแรงกระชาก  

กึก!! 
"อกึ...โอ๊ย!!" โลเซฟกดัฟันแตย่งัมีเสยีงรอดออกมา 
"แขนไม่ได้หัก แค่กระดูกหลุดจากข้อ ที่เหลือก็แผล

ภายนอกเทา่นัน้" ภวูดลตอบดว้ยความรูท้ี่ตนม ี
"งัน้รบีไปหาหมอเถอะ เราเป็นห่วง ไหวใช่ไหมโลเซฟเรา

จะพาไปหาหมอ" 
ใช้ระย ะเวลาถึ งหนึ่ ง ชั่ ว โมงกว่ าจะขับรถมาถึ ง

โรงพยาบาล เมื่อโลเซฟถึงมือแพทย ์คาํชีแ้จงจากแพทยก็์ไม่ได้
ตา่งไปจากที่ภวูดลบอกไวก้่อนหนา้ 

เมื่อคนในปกครองปลอดภัย ลาเฟอรจ์ึงคลายความ
กงัวล ถึงจะชอบก่อความวุ่นวาย ทาํใหป้วดหวั แต่ก็ไม่เคยทาํ
ใหใ้ครตอ้งเจ็บเนือ้เจ็บตวัเพราะตนเอง 
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"ขอโทษด้วยที่เราเป็นต้นเหตุที่ทาํให้เจ้าต้องเจ็บตัว
เพราะเรา" องคห์ญิงลาเฟอรร์บัสั่งทนัทีเมื่อถึงหอ้งพกั 

"มันเป็นหนา้ที่ของกระหม่อมพะย่ะค่ะ อย่าทรงกังวล
เลย เพียงเท่านี ้เล็กน้อยนักหากทําให้องค์หญิงปลอดภัย 
กระหมอ่มไมไ่ดเ้ป็นอะไรมากมายเลยพะย่ะคะ่" 

"วินเทียรา่ไม่ตอ้งตามดเูรา ต่อจากนีด้แูลพี่ชายของเจา้
จนกวา่จะหายดี เครือ่งนอนและขา้วของในทกุ ๆ วนัเราจะดแูล
ตนเอง รวมทัง้ไม่ตอ้งนอนเฝ้าเรา ใหเ้จา้มาเฝ้าพี่ชายของเจา้
จนกวา่จะหาย" องคห์ญิงออกคาํสั่ง 

"แต"่ / "แต"่ สองพ่ีนอ้งพยายามจะขดัคาํสั่ง 
"เราสั่ง...ไมเ่ช่ือเรางัน้เหรอ" 
"ก็ไดเ้พคะ" / "..พะย่ะค่ะ" ทัง้สองจาํยอมอย่างไม่เต็มใจ 

ทาํไดเ้พียงจะตอ้งหายใหเ้รว็ท่ีสดุเพียงเทา่นัน้ 
กลางดึกของคืนเดียวกนั ลาเฟอรรู์ส้กึไม่สบายใจ ยงัคง

เป็นหว่งคนของตนเองที่ตอ้งบาดเจ็บ หากการเที่ยวเลน่ของเธอ
ทาํใหอ้งครกัษต์อ้งบาดเจ็บมนัสมควรเเลว้งัน้หรอื 

"องคห์ญิงคิดอะไรอยู่" ลูกสม้มองจากระเบียงมาเห็น
เพื่อนตา่งชนชัน้กาํลงัเหมอ่ลอยมองพืน้สนามจึงเขา้มาทกั 
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"กาํลงัเป็นหว่งโลเซฟที่ตอ้งมาบาดเจ็บเพราะเรานะ่" 
"อย่าคิดมากเลย คุณภูวดลบอกว่าไม่เป็นอะไรมากนี่" 

องคห์ญิงลาเฟอรม์องหนา้เพื่อนหญิง ความสงสยัจึงเขา้มาใน
หวั 

"พี่ภูวดลดูไม่ใช่คนธรรมดาเลย เขาทาํการช่วยเหลือโล
เซฟราวกบัแพทย ์เขาดไูมธ่รรมดา" 

"ไม่ธรรมดาตรงไหน ง่วงแลว้ไม่คยุดว้ยแลว้ เขา้นอนได้
แลว้นะ" ลกูสม้เลีย่งที่จะตอบ เพราะการตอบก็เท่ากบัโกหก งัน้
เลอืกไมต่อบจะดีเสยียิ่งกวา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 | ห น้ า  

 
 
 
 
 
 

สาวชาวไร่สะใภช้าววัง 
ตอนที ่8 

 
วันนี้มีกลุ่มเด็กนักเรียนซ่ึงเป็นเด็กโตที่ให้ความ

สนใจเข้ามาดูงานทีไ่ร่ลูกส้ม อาหารสาํหรบัเลีย้งเด็กนกัเรยีน
จึงเยอะเป็นพิเศษ และองคห์ญิงลาเฟอรก็์เป็นหนึ่งในบุคคลท่ี
เขา้ไปป่วนในครวัเช่นเคย 

"ลาเฟอรเ์อ็งนี่มนัจริง ๆ เลยนะ!" ป้าคนงานคนหนึ่งรอ้ง
ด ุเมื่อเธอแอบเอาถว้ยเล็ก ๆ ย่องมาตกัไข่ลกูเขยที่แม่ครวัเพิ่ง
ทาํเสรจ็ก่อนจะวิ่งหลบไปอีกดา้น  

ลาเฟอรเ์ดินถือถว้ยที่มีไขล่กูเขยอยู่สองใบหนา้ตาน่ากิน 
เธอชอบแอบตกัอาหารนั่นนี่ของแม่ครวั ถึงจะโดนดุบา้งแต่มนั
สนกุและอรอ่ยดี 
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"อะแฮ่ม" เสียงกระแอมดังขึน้ขณะที่องคห์ญิงกาํลงัจะ
เอาไข่ลกูเขยทัง้ใบเขา้ปาก แต่เพราะตกใจ เจา้ไข่ลูกเขยแสน
นา่กินจึงไปกองกบัพืน้ดินเสยีอย่างนัน้ 

"โห!่! พี่ภวูดล กว่าลาเฟอรจ์ะแอบเอามาได ้น่าเสียดาย
อะ" คนตัวเล็กมองตามเจา้ลูกไข่กลม ๆ สีนํา้ตาลที่อยู่กับพืน้
อย่างอาลยัอาวรณ ์

"ฮ่า ๆ ๆ พี่ขอโทษ" เขายีหัวคนตัวเล็กโดยที่เธอไม่ถอย
หนีสมัผสัจากเขาเหมือนก่อนหนา้นี ้"ชอบทาํตวัเป็นเด็ก ๆ อายุ
เยอะแลว้นะเราเนี่ย" 

"พดูไมเ่พราะเลยนะพี่ภวูดล พี่ตา่งหากที่อายเุยอะ" 
"ฮ่า ๆ ยอมครบัยอม ออ้ พี่รูม้าว่าลาเฟอรเ์รยีนปรญิญา

ท่ีไทย ใช่ไหม" ภวูดลตัง้คาํถามขณะที่คนถกูถามกาํลงัจะกินไข ่
"แคก่ ๆ" คราวนีไ้ข่ลกูเขยใบที่สองติดคอ คนตวัเล็กตอ้ง

ควา้นํา้ท่ีพกติดตวัขึน้มาด่ืม  
"เออ่ พี่ขอโทษ" 
"พี่กาํลงัสงสยัตวัลาเฟอรง์ัน้เหรอ" เธอถาม แน่นอนว่า

เธอเองก็สงสยัเขาเช่นกนั "ใช่ลาเฟอรจ์บปรญิญาที่ไทย เป็นลกู
สาวชาวไรก็่เรยีนไดไ้มใ่ช่เหรอ" 
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"......" หรือว่าตนเองคิดมากไป ภูวดลเริ่มทบทวน
ความคิดตนเอง 

"แลว้พี่ภูวดลล่ะ สามารถวิเคราะหอ์าการบาดเจ็บได้
ตรงกับแพทย์ อีกทั้งยังสามารถอุ้มโลเซฟได้ ดูเหมือนเป็น
แพทยท์หารเลยนะคะ" เธอพูดชีเ้ป้าไดแ้บบตรงจุด โดยที่เธอ
ไมไ่ดพ้ยายามที่จะสงัเกตเลย ภวูดลเป็นแพทยท์หารฝีมือดีของ
กองทพั ทัง้เรือ่งการรกัษา การผา่ตดั การใชอ้าวธุและกาํลงั 

ภูวดลนิ่งเงียบ เธอรูโ้ดยที่ไม่ตอ้งถามอะไร เธอช่างเดา
เก่งเสยีจรงิ 

"ลาเฟอรไ์ปตกัอาหารอย่างอื่นกินดีกว่า" เมื่อชายหนุ่ม
เงียบ แสดงว่าไม่อยากบอก มันก็ไม่มีประโยชนอ์ะไรที่เธอจะ
คาดคัน้ 

หญิงสาวจะเดินไปอีกดา้น ซึ่งผ่านกลางแถวของกลุ่ม
นักเรียนชาย โดยที่สายตาขององคห์ญิงไม่ทันสงัเกตว่ามีคน
หนึง่ถือกระบอกปืนและเลง็มาทางนีอ้ยู่ 

"ลาเฟอรร์ะวงั!!" 
ป้ัง!!! 
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ภวูดลกระโจนรบักระสนุ เมื่อเขามองเห็นกลุม่เด็กวยัรุน่
ที่เขา้มาในไร่และจ่อปืนไปที่เด็กนักเรียนที่อยู่อีกดา้น แต่ลา
เฟอรก์าํลงัเดินเขา้ไปขวางวิถีกระสนุ 

ลาเฟอรถ์ูกร่างกายภูวดลทบัอยู่เบือ้งล่าง มือขา้งหนึ่ง
สมัผสัไดถ้ึงของเหลวอุน่ ๆ ที่กาํลงัไหลเปียกมือ  

"ไมเ่ป็นไรใช่ไหมลาเฟอร"์ 
"ละ...เลอืด พี่ภวูดลถกูยิง!!" 
ชายหนุ่มก้มมองช่วงเอวของตนเอง มันมีเลือดไหล

ออกมาจาํนวนมาก เขาถกเสือ้ขึน้และมองบาดแผลพบว่าเป็น
เเค่รอยถาก ๆ ไม่ใช่กระสุนฝังใน จากประสบการณ์การเป็น
แพทยท์หารทาํใหเ้ขารูส้กึเพียงเลก็นอ้ย 

"มนัแคถ่าก ๆ นะ่" 
"หา้มเลอืดก่อนนะ ๆ" ลาเฟอรถ์อดเสือ้เชิต้ที่ตนเองสวม

เหลือเพียงเสือ้กลา้มสีขาวที่ช่วงเอวมีคราบเลือดติดอยู่ เธอใช้
เสือ้ดา้นที่ยาวที่สดุมดัรอบเอวของชายหนุ่มไว ้"ตอ้งทาํอะไรอีก
...ไปหาหมอ ๆ" 

"เดี๋ยว ลาเฟอรใ์จเย็น ๆ" เขาห้ามคนตัวเล็กที่เข้ามา
ประคองตัวเขา แผลแค่นีไ้ม่เจ็บสาํหรบัเขาเลย เขาถอดเสือ้
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แขนยาวตวันอกออก แลว้คลมุใหก้ับลาเฟอร ์เธอคงตกใจและ
ไมท่นัสงัเกตวา่เขาใสเ่สือ้สองตวั "พี่ขอไปจดัการกบัเด็กที่ใชปื้น
ผิดที่ก่อนนะ" 

แลว้ภูวดลก็วิ่งหายเขา้ไปในไรส่ม้ เด็กพวกนีใ้ชช้่องว่าง
ของการมีเด็กนกัเรยีนเป็นหมูม่ากเพื่ออา้งเขา้มาในสถานที่แห่ง
นี ้หากเขาจบัตวัไมท่นัคงเสยีชื่อผูพ้นัภวูดลแย่ 

 
 
 
ลาเฟอรเ์ดินกระวนกระวายใจอยู่ในอาคาร เธอยัง

สวมเสือ้ตัวใหญ่ของภวูดล สายตาก็เอาแต่มองไปยงัทางเขา้ 
เขาวิ่งหายไปนานกว่าสี่สิบนาทีแลว้ก็ยังไม่กลับมา ทั้ง ๆ ที่
รา่งกายไดร้บับาดเจ็บ 

"นั่นไง คุณภูวดลมาแลว้" ลูกสม้รอ้งขึน้ หลักจากให้
คุณครูพานักเรียนไปพักอีกด้านก็มารวมตัวกับสามี เพื่อรอ
ภวูดลที่หายไปนาน 
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ภูวดลกลบัเขา้มาพรอ้มกับเด็กวยัรุน่ที่เป็นคนยิงปืนใน
เหตุการณก์่อนหนา้นัน้ เขาตามกลบัมาไดท้ัง้คนและปืนที่ก่อ
เหต ุอีกทัง้ยงัมียาเสพติดที่มีอยู่ในตวัดว้ย 

"เอาสง่ตาํรวจเลยชดัเจน หลกัฐานมดัตวัขนาดนี"้ 
"ได"้ ชัดเจนกวักมือเรียกคนงานสองคน ก่อนจะพาตัว

คนก่อเหตไุปยงัโรงพกั 
"งัน้เดี๋ยวเราช่วยลกูสม้เอง" 
"ไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าค่ะ" วินเทียร่าพูดแทรกด้วย

ความห่วงใย "เดี๋ยววินเทียร่าช่วยคุณลูกสม้เองค่ะ แลว้คุณ
ภวูดลละ่คะ" 

"ผมทาํแผลใหต้วัเองไดค้รบั ไม่เป็นไร" ภูวดลทาํไดจ้ริง 
ๆ เขาเดินกลับไปยังห้องนอนของตนเอง ที่มีอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลติดมาดว้ยโดยที่ไมไ่ดส้งัเกตวา่ลาเฟอรแ์อบตามมา 

"เดี๋ยวลาเฟอรช์่วย" หญิงสาวดึงเสือ้ของภูวดลขณะที่
เขากาํลงัเขา้หอ้ง "ช่วย...ทาํแผลนะ่" 

"ก็ได ้เขา้มาส"ิ เขาผายมือใหล้าเฟอรเ์ขา้ไปในหอ้ง ก่อน
จะเปิดประตไูวเ้พื่อแสดงใหเ้ห็นวา่เขาใหเ้กียรติ "ความจรงิพี่ทาํ
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เองไดน้ะ คือไม่ใช่ไม่อยากใหล้าเฟอรข์่วย แต่คือ...พี่ตอ้งถอด
เสือ้นะ่" 

"ถอดเสือ้?" เธอมองไปที่บาดแผลช่วงเอว อืม...เขาตอ้ง
ถอดเสือ้ "เออ่...ถ..ถอดก็ได"้ ภูวดลมองหนา้คนตวัเล็กที่ไม่กลา้
แมแ้ตส่บตา  

เมื่อเธออนญุาต เขาก็ไม่จาํเป็นที่จะตอ้งลงัเล เขาแกผ้า้
ผูกเอวซึ่งเป็นเสือ้ของลาเฟอร ์ก่อนจะถอดเสือ้ยืดที่สวมออก 
รา่งกายของชายหนุ่มปรากฏแก่สายตา มัดกลา้มสมส่วนของ
ชายชาติทหาร ทาํใหอ้งคห์ญิงลาเฟอรท์าํตวัไมถ่กู 

ภูวดลสัมผัสได้ถึงความขัดเขินของหญิงสาว ที่แสดง
ผ่านใบหนา้ขาวใส มนัไดแ้ปรเปลี่ยนเป็นแดงกํ่าดว้ยเลือดฝาด
ไปทัง้ใบหนา้ 

"ลาเฟอรเ์คยทาํแผลใหใ้ครมาก่อนหรอืเปลา่" 
"ไมเ่คยเลยคะ่" เธอกม้หนา้มองเพียงบาดแผลที่เป็นรอย

บากยาวกวา่สบิหา้เซนติเมตร 
"แลว้จะช่วยพี่ยงัไงละ่" 
"พี่ภูวดลก็บอกสิ ว่าลาเฟอรต์อ้งทาํอะไร แลว้ลาเฟอรก็์

จะทาํตามที่พ่ีบอก" ภวูดลจาํยอม  
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เขาบอกขัน้ตอนใหก้บัพยาบาลพิเศษอย่างลาเฟอร ์เธอ
ทาํตามสิ่งที่เขาบอกไดเ้ป็นอย่างดี จนกระทั่งถึงการนาํผา้ก๊อซ
พันรอบตัวของชายหนุ่ม การเอีย้วตัวเพื่อรับผ้าพันแผลก็มี
ลกัษณะไม่ต่างไปจากการโอบกอดรา่งกายชายหนุ่มทางออ้ม 
ใบหนา้ที่แดงและรอ้นก็ย่ิงแดงซ่านไปกว่าเดิม ภูวดลที่เห็นทุก
อย่างก็เป็นตอ้งยิม้ออกมากบัทา่ทีเขินอายเหลา่นัน้ ซึ่งมนัน่ารกั
สาํหรบัเขา เขาเองก็ไม่รูว้่าเคยชมผูห้ญิงคนไหนแบบนีบ้า้ง แต่
ที่รูส้กึคือลาเฟอรจ์ะนา่รกัเสมอเมื่อพบเจอในทกุช่วงเวลา 

"ขอบคณุนะครบั" ชายหนุม่เอย่ขอบคณุเมื่อการพนัแผล
รอบตวัใชเ้วลานานกวา่การทาํแผลหลายขัน้ตอนเสยีอีก 

"ลาเฟอรเ์สียมากกว่าที่ตอ้งขอบคุณ ที่พี่ภูวดลช่วยชีวิต 
ขอบคุณนะคะ" แววตาของเธอดูเศรา้ขึน้มาทนัที คงกาํลงัรูส้ึก
ผิด เธอเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เหลือเกิน ไม่ใช่แค่ใบหน้าและ
รอยยิม้ แตม่นัยงัรวมไปถึงกิรยิาท่าทาง การพดู ทกุสิ่งทกุอย่าง
ในตวัเธอมนัสวยงามและหนา้หลงรกัไปซะทกุอย่าง 

"มีเรื่องหนึ่งที่พี่อยากบอกลาเฟอร"์ เขาคิดจะบอกสิ่งที่
ปิดบัง รูส้ึกอยากให้เธอรับรูต้ัวตนด้วยความจริงใจ "พี่เป็น
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แพทย์ทหาร มียศเป็นผู้พันของกองทัพบกแห่งประเทศไทย 
และเป็นบตุรชายของหมอ่มเจา้ภากลูกบัหมอ่มแยม้" 

"......" ลาเฟอรไ์ดฟั้งทุกอย่างโดยไม่ไดม้ีท่าทีตกใจ
เทา่ไหรน่กั เหมือนวา่เธอไมไ่ดส้นใจเป็นพิเศษและพอจะเดาได ้

ภูวดลนิ่งรอ เขาอาจจะได้ฟังความจริงบางข้อที่เธอ
อาจจะบอกกบัเขา 

"แลว้ลาเฟอรล์ะ่ มีความจรงิอะไรจะบอกพี่ไหม..." 
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สาวชาวไร่สะใภช้าววัง 
ตอนที ่9 

 
องคห์ญิงลาเฟอรจ์้องมองชายหนุ่มตรงหน้า 
ความจริงทีไ่ด้รับฟังไม่ต่างไปจากทีค่ิดเทา่ไหร่ กับ

ส่ิงทีภ่วูดลถาม เธอควรบอกเขาใช่ไหม  
อย่างไรเสีย คนในไร่นีก็้ไม่มีใครรูน้อกจากลูกสม้และ

สามี เธอเองก็ตอ้งกลบัไปประเทศของตัวเองในอีกหนึ่งเดือน 
คงไมม่ีความจาํเป็นที่เธอจะตอ้งบอกใหเ้ขารบัรู ้

“ไมม่ีนี่คะ” ลาเฟอรต์อบไปในที่สดุ ก่อนจะเดินถอยหลงั
ออกมาสามกา้วใหอ้ยู่ในลกัษณะที่เหมาะสมเมื่อเธอเป็นเพียง
สาวชาวไรธ่รรมดา “ลาเฟอรบ์งัอาจจรงิที่ทาํใหห้มอ่มเจา้...” 
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“ลาเฟอร”์ ชายหนุม่เดินเขา้ประชิดตวัและจบับ่าทัง้สอง
ขา้งของหญิงสาว “ เรยีกเหมือนเดิมเถอะนะ ที่พี่บอกเพราะพี่
อยากใหล้าเฟอรรู์ว้า่พ่ีจรงิใจ...พี่จรงิใจกบัลาเฟอรน์ะ” 

“.....” คาํว่าจรงิใจที่ชายหนุ่มพูดมีความหมายอย่างไร
กัน คนตัวเล็กที่ยังยืนนิ่งก็ไดแ้ต่มองหนา้ รูส้ึกถึงความจริงจัง
ของคาํพูด แต่ก็ไม่อาจจะคาดเดาความหมายของคาํที่ชาย
หนุ่มพยายามสื่อสาร “อะ..เหมือนเดิม ลาเฟอรจ์ะเรียกว่าพี่
ภวูดลเหมือนเดิมก็ได”้ 

“นี่!! ปล่อยลาเฟอรน์ะ!!” วินเทียรา่เดินตามหา ไดยิ้น
คนงานว่าเห็นลาเฟอรม์าที่หอ้งพักของภูวดล เมื่อเขา้มาและ
เห็นภาพชายหนุ่มกาํลงัจับที่บ่าขององคห์ญิงของเธอ คนเป็น
ขา้หลวงก็รีบเข้าไปขวางพรอ้มกับผลักชายหนุ่มให้ถอยห่าง
ทนัที “คณุไมม่ีสทิธ์ิมาแตะเนือ้ตอ้งตวัลาเฟอร”์ 

“วินเทียร่า ผลกัพี่ภูวดลทาํไม เขาไม่ไดจ้ะทาํอะไรเรา
แลว้จะโวยวายทาํไม” องคห์ญิงตาํหนิ 

“ก็...” 
“หา้มเถียง" เธอออกคาํสั่งที่ทาํให้อีกฝ่ายไม่กลา้แมแ้ต่

จะปริปาก องคห์ญิงหนัมาหาภูวดล " ลาเฟอรข์อโทษแทนวิน
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เทียร่าด้วย พี่ภูวดลพักผ่อนเถอะ แลว้ก็ลาเฟอรข์อบคุณถึง
ความจรงิใจของพี่มาก ๆ นะคะ” หญิงสาวจูงมือนางขา้หลวง
ออกจากบา้นพกัของเขาอย่างไว 

ภูวดลนั่งเหม่อมองออกไปยังประตหูอ้งที่เปิดอยู่ เขาได้
แสดงความจริงใจดว้ยการบอกใหห้ญิงสาวรบัรูถ้ึงฐานะแลว้ 
'ไม่มีอะไร' สิ่งที่หญิงสาวบอกกบัเขาเป็นความจรงิใช่ไหม ราก
ลึกของความรูส้ึกของเขาที่มีต่อลาเฟอร ์เริ่มจะฝังลึกลงไปทุก
วนัในระยะเวลาอนัสัน้นี ้ไม่ว่าเธอจะเป็นสาวชาวบา้นหรือจะ
เป็นใครก็ตาม ขอแค่มนัเป็นความจรงิใจใหก้นั เขาก็พรอ้มที่จะ
เดินหนา้ตอ่รากลกึของความรกัครัง้นี ้ 

“หรอืเราจะคิดมากไปเอง...” 
ชายหนุม่พดูกบัตวัเอง  
 
 
หอ้งนอนองคห์ญิง 
“องคห์ญิงทรงยอมให้ชายผู้น้ันแตะต้องพระองค์

ได้อยา่งไรเพคะ หากกระหม่อมเข้าไปช้ากวา่นี.้....” 
“วินเทียร่า เจ้านี่มันกระต่ายตื่นตูมอย่างที่คาํไทยพูด

จริง ก็พี่ภูวดลเขาไม่รูว้่าเราเป็นใคร อีกอย่างเขาก็ไม่ไดเ้ป็น
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สามญัชนคนทั่วไปดว้ย” วินเทียรา่ออกจะงงเสียดว้ยซํา้กบัสิ่งที่
องคห์ญิงกล่าวออกมา “พี่ภูวดลเพิ่งจะบอกกับเราเองว่า เขา
คือหม่อมราชวงศภ์ูวดล เป็นพระโอรสในหม่อมเจา้ภากูล เรา
จําได้ว่าหม่อมเจ้าภากูลทรงไปที่พระราชวังที่ประเทศเรา
บอ่ยครัง้ ออกจะสนิทกบัองคร์าชาเสียดว้ย” 

“จรงิหรอืเพคะ” 
“ใช่ เขาเพิ่งบอกกบัเรา” องคห์ญิงลาเฟอรท์รงแยม้พระ

โอษฐ์ยิ ้มออกมาโดยไม่รู ้พระองค์ ทรงกําลังเป่ียมไปด้วย
ความสุขกับการที่ไดร้บัรูส้ิ่งเหล่านี ้“นอกจากเป็นผูช้ายที่ใจดี
กบัเรา ยงัจรงิใจกบัเราเสยีดว้ย” 

“องคห์ญิงทรงไม่ไดช้อบคุณภูวดลเกินกว่าคนรูจ้ักใช่
ไหมเพคะ” วินเทียร่าใชค้าํระบุอย่างชัดเจนถึงความหมาย 
เพราะเธออยากไดร้บัคาํตอบที่ชัดเจนเช่นกัน หลายครัง้ที่เธอ
สัมผัสได้ว่าองค์หญิงแสนซนของเธอกําลังแสดงออกถึง
ความรูส้กึที่มีใหม้ากกวา่ชายหนุม่ทั่วไป 

“เราก็ไมรู่ ้รูเ้พียงว่า...รูส้กึดีมากที่อยู่ใกลพ้ี่ภูวดล เราไม่
รูว้า่มนัคือความรูส้กึเดียวกบัที่เจา้บอกหรอืไม่” 
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 “แผลยงัไม่หายแล้วทาํไมไปทีล่าํธารกันล่ะเน่ีย” 
องค์หญิงลาเฟอร์บ่นกับตัวเองขณะเดินไปที่ลํา

ธาร เมื่อเธอกินขา้วเชา้แลว้เดินไปหาชายหนุ่มที่โต๊ะอาหารใน
เวลาที่เขากินขา้วประจาํ ก่อนจะไดร้บัคาํตอบจากเพื่อนหญิง
วา่หมอ่มราชวงศภ์วูดลออกไปที่ลาํธารตัง้แตเ่ชา้แลว้ 

สองเท้าก้าวเดินไปตามร่องส้ม ก่อนจะเข้าไปทาง
รอยต่อของป่าจนไปถึงลาํธาร มองเห็นชายหนุ่มที่อยู่อีกฝ่ัง
กาํลงัทาํรัว้ใหก้บัตน้สเเตติสของเธอ เขาดขูะมกัเขมน้ตัง้ใจมาก 

“แผลยงัไม่หายแลว้ออกมาขา้งนอกทาํไมละ่คะ!” องค์
หญิงทรงตะโกนถามโดยไม่เดินขา้ม เพราะเห็นว่าวันนีน้ ํา้สูง
กวา่วนัก่อน  

“แผลแค่นีเ้อง ไม่เป็นไรหรอก!” ภูวดลปักไมอ้นัสดุทา้ย 
ก่อนที่จะเดินขา้มนํา้มาฝ่ังที่ลาเฟอรยื์นอยู่ น ํา้มีระดบัเดียวกับ
ช่วงเอวซึ่งทาํใหเ้ปียกผา้พนัแผลเพียงแค่เห็นผา้พนัแผลเปียก
นํา้ คนตัวเล็กก็อยากจะต่อว่าที่ชายหนุ่มไม่ดูแลตัวเองเพราะ
ความหว่งใย 
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“แลว้แผลจะหายไดอ้ย่างไร ถา้พี่ภูวดลไม่ดแูลมนั” องค์
หญิงลาเฟอรต์่อว่าทนัทีเมื่ออีกฝ่ายขา้มมาถึง “กลบัไปทาํแผล
กนัคะ่ อ๊ะ!!!” 

ร่างกายขององคห์ญิงถูกชอ้นขึน้สู่อากาศดว้ยวงแขน
ของนายพลภูวดล คนตวัเล็กที่กลวัตกรีบควา้เขา้ที่รอบลาํคอ
ของเขาทนัที ชายหนุม่พาหญิงขีบ้น่ที่ตอ่วา่เขาขา้มผ่านนํา้ก่อน
จะวางลงกบัพืน้ตอ่หนา้ตน้สเเตติสสีสวยที่ออกดอกสะพรั่ง 

“สวยจงั” จากที่คิดว่าเมื่อลงสูพ่ืน้จะต่อว่าเขาที่บงัอาจ
อุม้ตน แต่เมื่อเห็นดอกสเเตติสที่บานสะพรั่ง ความโกรธที่มีก็
หายไปจนหมด 

“สวยมากเลย อยากใหล้กูสม้มาเห็นจงั” 
“ลาเฟอร”์ 
แชะ!! ภูวดลกดโทรศัพท์ถ่ายรูปคนตัวเล็กที่ก ําลัง

หลงใหลไปกบัสสีนัสวยสดของดอกไม ้
"ทาํไมไม่ยิม้ล่ะ ลาเฟอร"์ องคห์ญิงแสนซนป้ันหนา้งอ

เป็นจวกัตกัขา้ว เทา้เอวจอ้งมองชายตวัสงูที่ยังยิม้ต่อท่าทีของ
เธอ 
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"แผลที่โดนยิงคงจะอกัเสบ หรือไม่ก็ติดเชือ้ไปหมดแลว้ 
ถา้เกิดตายไป...ลาเฟอรจ์ะรูส้กึผิดแคไ่หนคะพี่ภูวดล" 

"โถ่...ลาเฟอร ์แผลแคน่ีไ้มท่าํใหพ้ี่เป็นอะไรหรอก" 
"......" คนตวัเล็กเดินสวนลงไปในนํา้ "ดี...งัน้ลาเฟอรก็์

จะไมส่นใจ" 
"ลาเฟอร ์ลาเฟอร"์ องคห์ญิงลาเฟอรเ์รง่ฝีเทา้ เธอเดิน

ลงนํา้ไปเรื่อย ๆ นํา้ก็สูงขึน้มาเรื่อย ๆ ความคิดอยากแกลง้ก็
เกิดขึน้คนเก่งไม่กลวักับแผลเล็กนอ้ยก็เกิด ลาเฟอรแ์กลง้ไถล
ตวัคลา้ยกบัคนที่กาํลงัจะจมนํา้ทัง้ที่น ํา้สงูเลยเอวมาไมถ่ึงอก 

"ช่วยดว้ย!! ลาเฟอรว์า่ยนํา้ไมเ่ป็น ช่วยดว้ย ๆ ๆ" 
"ลาเฟอร!์! " ภูวดลกระโดดลงนํา้ รา่งเล็กไหลไปตามนํา้

อย่างรวดเร็ว จนเมื่อเขาควา้ตวัหญิงสาวเอาไวไ้ดพ้รอ้มกับรัง้
กายไวก้บักอ้นหินใหญ่ 

"ฮ่า ๆ ๆ ไม่กลวัติดเชือ้ดีนกั" คนในออ้มกอดของภูวดล
หวัเราะชอบใจ นี่เธอแกลง้เขาสนิะ 

"แกลง้พ่ีงัน้เหรอ" 
"ก็พี่ภวูดล...ไมเ่ช่ือฟัง" องคห์ญิงทาํเสยีงคอ้น 
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"แล้วรู ้หรือเปล่าว่าการเป็นเด็กขีแ้กล้งจะโดนอะไร" 
ภูวดลกระชับอ้อมกอดในนํา้ คนตัวเล็กตกใจก็ล่วงรูส้ัมผัส
ใกลชิ้ดของชายหญิง "วา่ไง...รูห้รอืเปลา่" 

"ลาเฟอร…์.อืม้" 
ภวูดลแนบชิดเรยีวปากอย่างเอาแต่ใจ ใชม้ือซา้ยจับตน้

คอเพื่อใหห้ญิงสาวไม่ดิน้หนีต่อสมัผสัที่กาํลงัรุกราน มือขวาก็
โอบกระชบัใหส้องรา่งเบียดเสยีดอย่างแนบแนน่ 

คนเสียเปรียบพลัง้ปากจะทว้ง ซึ่งการกระทาํนีเ้ป็นการ
เปิดช่องว่างให้ลิน้ร ้อนสอดแทรกเข้ามาหยอกเย้า สัมผัส
รญัจวนแปลกใหม่หลอมร่างกายราวกับตอ้งไฟ ไรซ้ึ่งเรี่ยวแรง
คดัคา้น  

"บดัสี!! หยุดเดี๋ยวนีน้ะหม่อม!!" หม่อมแยม้มารดาของ
ภูวดลตะโกนลั่นอยู่ชายฝ่ัง สองรา่งที่เบียดเสียดกันก็รีบดีดตวั
ออกจากกนัในบดัดล 
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สาวชาวไร่สะใภช้าววัง 
ตอนที ่10 

 
 “เก็บปืนของเจ้าเดี๋ยวนีน้ะโลเซฟ” 
องคห์ญิงลาเฟอรป์ระกาศเสียงกร้าว หลังจากกลับ

จากลาํธารลูกส้มก็พาเธอมายังบ้านพักทนัที สว่นชดัเจนก็
กันหม่อมแย้มแม่ของภูวดลไปอีกทางเพื่อไม่ให้ปะทะกัน 
ตอนนีโ้ลเซฟกาํลังโกรธจัดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ หลังจาก
นอ้งสาวอย่างวินเทียรา่ที่ตามลกูสม้ไปที่ลาํธารเล่าเหตุการณ์
ใหฟั้ง 

“มนับงัอาจลว่งเกินองคห์ญิง กระหม่อมยอมมิไดน้ะพะ
ย่ะคะ่” 



82 | ห น้ า  

“เราสั่งใหห้ยุด เดี๋ยวนี”้ ลาเฟอรร์บัสั่งเสียงเขม้อีกครัง้ 
คนที่กาํลงัเดินออกจากหอ้งเป็นตอ้งหนักลบัมาคุกเข่าต่อหนา้
พระพักตร ์“รูห้รือไม่ว่าสาเหตุที่แม่ของคุณภูวดลมาที่นี่..เป็น
เพราะใคร”  

"....." / "....."  
ทัง้องครกัษ์และนางขา้หลวงที่คุกเข่าอยู่ตรงหนา้ต่าง

เงียบ องคห์ญิงลาเฟอรจ์ึงพดูตอ่  
“วินเทียร่าเป็นคนรบัโทรศัพทข์องคุณภูวดลและบอก

กับผูห้ญิงปลายสายว่าเป็นคนรกั แม่ของคุณภูวดลจึงตามมา
เพราะเรื่องนี ้ส่วนเรื่องที่เขาล่วงเกินเรา...มันก็ไม่ใช่ความผิด
เขาเสยีทัง้หมด” คนพดูรูต้วัดี และไมอ่าจโทษเพียงฝ่ายชาย 

“ถึงอย่างนั้นก็เถอะเพคะ หม่อมฉันว่าทรงเสด็จกลับ
พระราชวังเถอะเพคะ หากพระองค์ไม่ทรงให้พี่ โลเซฟไป
จดัการ” 

“เรากลบัก็ได”้ เมื่อคิดวา่กาํลงัทาํใหค้นหมู่มากไม่สบาย
ใจจึงควรแก่การกลบั “แต่คงตอ้งทาํใหท้่านแม่ของคุณภูวดล
สบายใจเสียก่อน พวกเขาเขา้ใจว่าเราเป็นเพียงสาวชาวไร ่คง
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รูส้กึเสยีเกียรติเสยียศตอ่การที่บตุรชายตอ้งมาขอ้งเก่ียวกบัเรา” 
องคห์ญิงอธิบาย 

“กลบัเลยก็ดีนะลาเฟอร.์.” ลกูสม้พดูแทรก เพราะพอจะ
รูม้าบา้งว่าแม่ของภูวดลไม่ธรรมดา “ลกูสม้กลวัเรือ่งไม่จบ ลา
เฟอรก์ลบัเลยนา่จะดีกวา่ หมอ่มแยม้โวยวายไมน่านก็คงกลบั” 

“ลกูสม้จะใหเ้ราเป็นคนหนีปัญหางัน้เหรอ”  
“เราไม่ไดค้ิดแบบนัน้เลยลาเฟอร ์แค่ไม่อยากใหปั้ญหา

มันบานปลาย ถ้าเกิดว่าหม่อมแยม้รูว้่าลาเฟอรเ์ป็นใคร แลว้
เรื่องถึงพ่อของลาเฟอร ์เรื่องที่โกหกมานีก็้จะไม่เป็นความลบั 
แถมยังจะเป็นเรือ่งใหญ่ไปอีกนะ” ลกูสม้พยายามทาํใหเ้พื่อน
ไดส้ติ 

“ไม่ เราจะตอ้งจัดการกับปัญหานีใ้หไ้ดก้่อนจะกลบัแน ่
ลกูสม้เช่ือเรา”  

 
 
บา้นพกัภวูดล 
“ฉันขอโทษทีพ่าหม่อมแยม้ไป ไม่คิดว่าลาเฟอรอ์ยู่

ทีน่ั่น และก็ไม่คดิวา่จะกาํลัง...โอย๊!!” 
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“....” ชัดเจนถูกภูวดลศอกแขนไปที่ทอ้งอย่างจัง ชาย
หนุ่มซึ่งกาํลังใช้ผ้าเช็ดที่ผมและเดินไปหามารดา “จะต่อว่า
อะไรลกูก็ได ้แตอ่ย่าตอ่วา่ลาเฟอรเ์ลย” 

“รักมันมากสินะ แม่สาวบ้านนอกนั่นคงทาํให้หม่อม
ปิดบงัแม ่แลว้หนีออกมาไกลขนาดนี”้ 

“เรือ่งที่มาที่นี่ลกูแคอ่ยากพกัผอ่น ไมไ่ดเ้ก่ียวอะไรกบัลา
เฟอรเ์ลยสกันิด” 

“แมไ่มย่อมใหห้มอ่มเอาเด็กบา้นนอกไมม่ีหวันอนปลาย
เทา้คนนีท้าํเมียแน่ ยังไงลูกก็ตอ้งแต่งงานกับหนูนํา้ทิพย ์ลูก
สาวทา่นรฐัมนตร”ี 

หม่อมแยม้ยืนกราน และนั่นเป็นสิ่งที่เขาตอ้งหนีมาไกล
ถึงที่นี่ เขาไม่อยากแต่งงานกับคนที่ไม่ไดร้กั อีกอย่างนํา้ทิพย์
เองก็มีคนรกัอยู่แลว้ แต่เธอขดัพ่อไม่ได ้ซึ่งก็อยู่ในสถานะที่ไม่
ตา่งไมจ่ากเขา 

“ผมกบัลาเฟอรเ์ราเป็นผวัเมียกนัแลว้ แมห่า้มลกูไมไ่ด”้  
“หมอ่มเจา้!!!” ผูเ้ป็นมารดาตะหวาดเสียงดงัลั่น ชดัเจน

ที่ยืนดา้นหลงัเป็นตอ้งถอยไปอีกถึงสามกา้ว ทัง้ตกใจทัง้กังวล 
เพื่อนรักจะรูห้รือไม่ว่าช่ือหญิงสาวที่นาํไปอ้างเธอเป็นใคร 
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“กลา้ทาํเรื่องเสียเกียรติอย่างนีไ้ดอ้ย่างไร เป็นถึงนายพล เป็น
ถึงหมอ่มเจา้ มาควา้สาวชาวไรแ่บบนางผูน้ัน้” 

“แม่คงไม่ใหล้กูทาํเรือ่งเสื่อมเสียดว้ยการทอดทิง้เมียใช่
ไหมครบั เพราะแมก็่เป็นผูห้ญิงดว้ยกนั”  

“หากหมอ่มเลอืกแมส่าวบา้นนอก แม่จะใหท้่านพ่อของ
หมอ่มถอดฐานนัดรศกัดิ ์ยศทหาร และใหล้กูเหลือเพียงตวัไม่มี
เงิน ดซูิวา่ผูห้ญิงอย่างนัน้มนัจะรกัหมอ่มจรงิหรอืไม่”  

"ลูกยินดี ลูกเช่ือในความรักของลูก" ภูวดลตอบด้วย
ความแนว่แน ่

 
 
 
“ไม่ได้นะ!! คุณจะให้เพื่อนเราช่วยคุณแบบนีไ้ม่ได้ 

พวกเราจะกลับประเทศแล้ว แม่คุณจะว่ายังไงก็เรื่องของ
คณุ” วินเทียรา่รา่ยยาว เมื่อฟังสิ่งที่ภูวดลขอรอ้งองคห์ญิงของ
เธอ เธอยอมไม่ได้ที่จะให้เรื่องนียื้ดเยือ้ต่อไป มีแต่จะทาํให้
วุน่วายอย่างที่ลกูสม้เคยพดูไว ้
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องค์หญิงลาเฟอร์เพียงแต่เงียบฟัง และยังนิ่งด้วย
ความคิด เธอควรตดัสินใจอย่างไรดีกับเรื่องนี ้เธอควรกลบัไป
อย่างที่วินเทียรา่และลกูสม้แนะนาํหรอืไม่ 

“คุณภูวดลคะ ลูกส้มว่า...วิธีนีไ้ม่น่าจะทาํให้ปัญหา
หมดไปนะคะ” ลกูสม้พยายามหาทางออก 

“ผมไม่มีทางออกจริง ๆ ยังไงผมก็แต่งงานกับคุณนํา้
ทิพยไ์มไ่ด ้เธอมีคนรกัอยู่แลว้” 

“คุณก็ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะเอาลาเฟอรเ์ขา้ไปเก่ียว ฉันไม่ยอม
หรอก ยงัไงก็ไมย่อมเด็ดขาด” วินเทียรา่ยงัคงยืนกราน ในขณะ
ที่โลเซฟไดแ้ต่นิ่ง เขาจะทาํอะไรได ้หากองคห์ญิงตอ้งการแบบ
ไหนพวกเขาก็ไมม่ีสทิธ์ิท่ีจะหา้ม แต่ถึงหา้ม องคห์ญิงลาเฟอรก็์
ไมฟั่ง 

“ไอห้ม่อม ๆ !!” ชัดเจนวิ่งพรวดพราดเขา้มาในหอ้ง
ท่ามกลางวงสนทนาที่กาํลงัตึงเครียด “แม่นาย แม่หม่อมนาย
กาํลงัมาหาลาเฟอร”์ เจา้ของช่ือที่โดนเอ่ยเรียกยังตัดสินใจ
ไมไ่ดเ้ลยวา่ตวัเองควรจะทาํอย่างไร และปัญหานีจ้ะจบอย่างไร
ดี 
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ดูเหมือนว่าทุกคนจะรอการตัดสินใจจากองคห์ญิงลา
เฟอรเ์พียงคนเดียว มนัย่ิงสรา้งความกดดนัใหก้บัหญิงสาวที่นั่ง
เงียบอยู่เพิ่มขึน้ไปอีก หากไมช่่วยภวูดลก็ตอ้งทกุขใ์จ เพราะเขา
เองก็มีบญุคณุเคยช่วยชีวิต หากช่วยปัญหาจะบานปลายอย่าง
ที่ลกูสม้คิดไหม 

“ใหแ้ม่พี่ภูวดลรอที่หอ้งรบัแขกเถอะ ลาเฟอรจ์ะไปหา
ท่านเอง ใหผู้ใ้หญ่มาหาดจูะน่าเกลียด” องคห์ญิงลาเฟอรพ์ูด
โดยมองไปที่ชดัเจนเป็นการสั่งการ 

“ลาเฟอรจ์ะไปเหรอคะ” / “ลาเฟอรจ์ะไปเหรอ” ลกูสม้
กบัวินเทียรา่พดูแทบจะพรอ้มกนั เพราะตกใจกบัสิ่งที่องคห์ญิง
ลาเฟอรท์รงรบัสั่ง 

“หา้มทกุคนตามไป เราจะไปคนเดียว”  
ไม่มีใครล่วงรูไ้ดเ้ลยว่าลาเฟอรต์ดัสินใจแบบไหน อนัที่

จรงิแลว้เธอก็ไม่รูว้า่ควรตดัสินใจยงัไง หากแต่จะลองพดูคยุกบั
แม่ของภูวดลเสียก่อน อาจจะไม่เลวรา้ยอย่างที่ทุกคนกังวลก็
ได ้
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หอ้งรับแขก 
สายตาผู้เป็นมารดามองมายังหญิงสาวทีเ่ปิดประตู

เข้ามาเพยีงคนเดียว ไรเ้งาของบตุรชายที่กลา้ขดัใจ หญิงสาว
ที่สวมเสือ้เชิต้สีเก่าหนา้ตามอมแมมคุกเข่าและคลานเขา้มา
อย่างเรยีบรอ้ย รา่งเลก็เตรยีมประนมมือกม้กราบเมื่อคลานเข่า
เขา้มาถึง แต่ก็โดนฝ่ามือมารดาของชายหนุ่มเขา้ปะทะแก้ม
อย่างจงัจนเกิดเสยีงเสยีก่อน 

เพีย้ะ!!!  
“คิดว่าตวัเองเป็นใคร!! กลา้ดียงัไงเขา้มายุ่งกับลกูชาย

ฉนั!!” 
ลาเฟอรรู์ส้กึรอ้นหนา้เป็นอย่างมาก นี่เป็นครัง้แรกที่เธอ

ถูกตบ แมแ้ต่ตีเพียงสักครัง้องคร์าชินีก็ยังไม่เคย แต่อย่างไร
องคห์ญิงลาเฟอรก็์ทรงเก็บกลั้นความรูส้ึกทั้งที่ทรงเจ็บเสีย
เหลอืเกิน 

“ออกไปจากชีวิตลกูชายฉนั ถา้เธออยากไดเ้งินฉนัจะให ้
ฉนัไมต่อ้งการไดผู้ห้ญิงอย่างเธอเป็นสะใภ”้ 

“หม่อมคะ” เธอเอ่ยเรียกเสียงเรียบ “ตอ้งเป็นผูห้ญิง
แบบไหนคะถึงจะทรงยอมรบั” 
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“อย่ามาต่อปากต่อคาํกับฉัน!!!” หม่อมแยม้ตะหวาด
เสียงลั่น จอ้งมองไปยังหญิงสาวที่ยังคกุเข่าอยู่เบือ้งหนา้ “เธอ
มนัก็แค่ชาวบา้นธรรมดา คงเห็นลูกชายฉันมีเชือ้เจา้ เป็นเจา้
คนนายคนเลยคิดจะจบัสนิะ” 

“ลาเฟอรไ์ม่เคยคิดอะไรแบบนัน้ ลาเฟอรรู์ค้วามจริงว่า
พี่ภวูดลไม่ใช่คนธรรมดาเมื่อไม่นานมานี ้อีกอย่าง..คนที่หม่อม
อยากจะไดเ้ป็นสะใภเ้ขาก็ไม่ยินดีกับสิ่งที่พ่อแม่ตอ้งการไม่ใช่
เหรอคะ” 

“อย่ามาสามหา้วกบัฉนันะ!!” 
“ลาเฟอรไ์ม่บงัอาจหรอกค่ะ" องคห์ญิงยังคงไม่ยอมแพ ้

เธอเป็นถึงองค์หญิงจะไม่มีความสามารถเปลี่ยนแปลง
ความคิดคนตรงหนา้เชียวหรือ "แต่ลาเฟอรแ์ค่อยากจะบอกว่า 
ถ้าผู้หญิงที่มีฐานะคู่ควร มีเงินทอง แต่เป็นคนไม่ดี หม่อมก็
ยินดีใหพ้ี่ภูวดลแต่งงานเหรอคะ ถ้าผูห้ญิงคนนัน้เป็นคนดี มี
เงินมีทองคู่ควร มียศมีตาํแหน่งแต่ไม่ใช่คนที่พี่ภูวดลรกั หม่อม
ก็ยินดีใหพ้ี่ภวูดลทกุขใ์จไปทัง้ชีวิตเหรอคะ” 

“ไมต่อ้งมาเสีย้มสอนฉนั ยงัไงก็จะไมไ่ปจากชีวิตลกูชาย
ฉันใช่ไหม” หม่อมแยม้ยืนขึน้ เมื่อไม่สามารถไล่ผูห้ญิงคนนี ้
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ออกไปจากชีวิตลกูชายได ้อีกทั้งเด็กสาวบา้นป่ายงัพยายามที่
จะเสีย้มสอนเธอเสยีอีก “ได ้ ฉนัจะทาํใหล้กูชายฉนัเหลือแต่ตวั 
ดูสิว่าเธอจะยังอยู่กับเขาอีกไหม ในเมื่อฉันใหเ้งินแลว้ไม่ยอม
เอาดีนกั” 

 
 
 
 
 

 


