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๑

หญิงสาวร่างโปร่ง  ในชุดเสื้อยืดกางเกงสกินนี่ยีนกับ 

รองเท้าผ้าใบทะมัดทะแมง เดินแกมวิ่งมาตามทางเดินยาวที่นำเข้าสู่ประตูเกต 

ขึ้นเครื่องหมายเลขที่ระบุไว้ ท่าทีรีบร้อนนั้นบอกว่าเธอมาช้ากว่าเวลาที่ควรจะมาถึง  

จนเมื่อเดินมาหยุดบริเวณกลุ่มเก้าอี้สำหรับนั่งพักรอเวลาขึ้นเครื่อง เห็นผู้โดยสาร 

หลายคนยังนั่งอยู่ก็ถอนใจโล่งอก

“ทันเวลา”

ริมฝีปากที่โค้งหยักเป็นรูปกระจับสีชมพูแก่ปราศจากรอยลิปสติกเอ่ยกับ 

ตัวเอง พอจะเลือกที่นั่งพักให้หายเหนื่อยสักนิดก็พบว่าเชือกรองเท้าผ้าใบหลุดลุ่ย 

ไปข้างหนึ่ง จึงปราดเข้าไปนั่งยังโซฟายาวที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่ง 

นั่งอ่านพ็อกเก็ตบุ๊กอยู่

เธอวางโทรศัพท์มือถือที่ใช้แทนนาฬิกามาตลอดชั่วโมงเร่งด่วนไว้ข้างตัว  

โดยไม่ได้สังเกตว่ามีเครื่องมือสื่อสารรุ่นเดียวกันสีเดียวกันวางอยู่ก่อนแล้ว ตอน 

รวบผมยาวสลวยที่เป็นคลื่นอ่อนจนแทบมองไม่เห็นไปไว้ทางบ่าด้านเดียวกับที่ 

ชายหนุ่มนั่งอยู่ ก่อนจะก้มลงผูกเชือกรองเท้าใหม่ เสียงประกาศเรียกผู้โดยสาร 

ก็ดังขึ้นในเวลานั้น

หญิงสาวพยายามบรรจงผูกเชือกเพื่อไม่ให้มันหลุดออกมาอีก ขณะที่ผู้ชาย 

คนนั้นปิดหนังสือแล้วลุกจากไปพร้อมกับโทรศัพท์เครื่องบาง ซึ่งหยิบไปโดย 

ไม่ได้มอง!
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ใบหน้าเรียวรูปไข่ของหญิงสาวที่เดินอยู่ท่ามกลางผู้คนซึ่งลงจากเครื่องมาพร้อมกัน 

นั้นกระจ่างใสแม้ไร้เครื่องสำอาง ตากลมโตคู่นั้นกวาดมองหาใครสักคน จนพบ 

ร่างสูงของชายวัยกลางคนยืนโบกมือให้ใกล้กับประตูทางออก จึงโบกตอบและยิ้ม 

จนตาหยี เห็นลักยิ้มข้างมุมปากสวย

ท่าทางกระชับกระเป๋าเป้ขณะเดินเข้ามาหาผู้มากวัยกว่าด้วยความทะมัด- 

ทะแมงนั้น บอกว่าเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง

พลวัตรับไหว้บุตรสาวพลางกล่าวทักอย่างอารมณ์ดี

“เดินทางเป็นยังไงบ้าง จะมาทำไมไม่บอกล่วงหน้าล่ะลูก มาคราวนี้จะอยู ่

กี่วันล่ะหือ”

เมื่อราว  ๆ  ตีห้านี้เองที่ฟ้าเอ็นดูโทร.บอกบิดาให้มารับที่สนามบิน ในขณะ 

นั่งแท็กซี่ไปสนามบินดอนเมืองเพื่อขึ้นเครื่อง  เป็นการแจ้งข่าววันกลับอย่าง 

กะทันหันกว่าที่เคยเป็นมา

“อาจจะนานหน่อยจ้ะพ่อ”

ฟ้าเอ็นดูเลือกตอบเพียงคำถามสุดท้าย และคำตอบนี้ย่อมทำให้ผู้เป็นพ่อ 

จับความผิดปกติได้

พลวัต พรไพศาล หรือครูวัตนี้ เดิมทีเป็นชาวนนทบุรี เมื่อแรกสอบ 

บรรจุได้เป็นครูที่โรงเรียนประจำหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอเชียงคาน สอนไปสอนมา 

เกิดตกหลุมรักลูกสาวกำนันเข้า สุดท้ายก็ได้แต่งงานกัน หลังจากนั้นท่านก็ย้าย 

ไปสอนที่โรงเรียนประจำอำเภอ ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

สายเอกที่ท่านจบมา

“หยุดยาวหรือลูก ลาพักร้อน?”

เขาถามต่อขณะเปิดประตูรถ คล้ายกับไม่ติดใจสงสัยอะไร แต่ก็ได้รับ 

คำตอบเป็นเสียงขานรับกลับมาเพียงสั้น  ๆ  เท่านั้น

“ก็ดี...จะได้อยู่จนถึงงานบุญบั้งไฟ”

พลวัตกล่าวเป็นเชิงเห็นด้วย แล้วโยกศีรษะบุตรสาวเบา  ๆ
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ฟ้าเอ็นดูยิ้มขณะมองออกไปนอกรถ ที่เวลานี้ท้องฟ้าสว่างจ้า สายหมอกยามเช้า 

และภูเขาเขียวทำให้หญิงสาวรู้สึกผ่อนคลาย นึกถึงมารดาที่ป่านนี้คงทำอาหาร 

ไว้รอรับอย่างทุกคราว คิดถึงตาที่คงนั่งสานอะไรสักอย่าง

บ้านมีคนที่รักเรารออยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้หลังจากเกิดเรื่องขึ้น เธอจึงไม่ 

ลังเลเลยที่จะกลับบ้านโดยไม่สนทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอีกต่อไป

“ถ้าง่วงก็หลับได้นะลูก กว่าจะถึงก็อีกนาน หรือจะแวะไปหาพี่ภูก่อนไหม”

พลวัตเอ่ยถึงภูผา พี่ชายของฟ้าเอ็นดูซึ่งเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาล 

ในตัวจังหวัด จะกลับบ้านเมื่อถึงวันหยุดเท่านั้น

“ไม่ดีกว่าค่ะพ่อ...รอเจอที่บ้านทีเดียวแล้วกัน ฟ้าอยากเจอแม่กับตาก่อน”

พลวัตหัวเราะ หากภูผาได้ฟังประโยคนี้ คงมีการต่อล้อต่อเถียงกันอีกแน่

ฟ้าเอ็นดูมองทัศนียภาพภายนอกรถอย่างดื่มด่ำ หมอกเช้าที่ลอยเป็นกลุ่ม 

ก้อนเหนือเนินเขาอันปกคลุมไปด้วยต้นไม้สีเขียวขจี ละอองน้ำที่เกาะตามยอดไม้ 

ใบหญ้านั้นคงมาจากฝนที่หยุดตกไปเมื่อไม่นานนี้เอง

เมื่อเห็นว่าบุตรสาวไม่นอนพัก พลวัตก็เล่าเรื่องอื่น  ๆ  ต่อ จนกระทั่ง 

เลี้ยวรถเข้ามาตามทางคอนกรีตที่ตัดเข้าหมู่บ้าน จากปากทางต้องเข้าไปอีกสอง 

กิโลเมตร ริมถนนด้านซ้ายมือคือป่าเต็งรังอันเป็นป่าช้าเก่า แต่ไม่ได้ใช้งานนาน 

แล้ว นับตั้งแต่ได้สร้างเมรุไว้ที่วัดป่า งานฌาปนกิจทั้งหลายจึงย้ายไปทำที่วัดป่า 

ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านแทน ส่วนทางฝั่งขวาคือที่นา ซึ่งเวลานี้ชุ่ม 

ไปด้วยน้ำค้าง แต่ยังไม่มีการไถเพื่อเตรียมหว่านกล้าเลยสักแปลง

พอเข้าเขตหมู่บ้านจึงชะลอความเร็ว เพราะตามถนนมักจะมีสุนัขหรือ 

ไก่ของชาวบ้านวิ่งเล่นนอนเล่นอยู่ประจำ ผ่านร้านสหกรณ์มาสักหน่อย รถก็มีอัน 

ต้องหยุดก่อนถึงสี่แยกกลางหมู่บ้าน เพื่อให้ขบวนวัวฝูงหนึ่งผ่านไปก่อน

“ครูวัตไปไสมาแต่เช้า”

เจ้าของวัวตะโกนถาม พลวัตจึงยืดคอผ่านหน้าต่างที่เปิดไว้ออกไปตอบ

“ไปรับฟ้ามา วันนี้ต้อนวัวออกสายนะตานอม”

ตานอมไม่ตอบว่ากระไรนอกจากยิ้ม เพราะก็รู้  ๆ  กันอยู่ว่าเมื่อคืนมีงาน 

เลี้ยงฉลองงานแต่งที่คุ้มใต้ ตัวแกเองไม่ได้กลับไปนอนบ้านด้วยซ้ำ พอลุกได้ 
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ก็มาต้อนวัวลงทุ่งเลย

“มาบุญบั้งไฟหรือ”

ตานอมถามต่อไปอีกอย่างต้องการจะปราศรัย

“จ้า ตานอม”

วัวตัวสุดท้ายเดินพ้นทางพอดี ปิกอัพปีเก้าหกจึงเคลื่อนตัวออกไปอีกครั้ง

รถเลี้ยวเข้ามาในเขตรั้วบ้านไม้สองชั้นที่สร้างจากซุงทั้งต้น ทั้งดีไซน์ของ 

บ้านและตัวบ้านบางส่วนบ่งบอกถึงความเก่าแก่ แต่ก็ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี  

มีการลงแล็กเกอร์ป้องกันปลวกมอดจนเงาวับ ถัดจากเรือนไม้เป็นโรงจอดรถ  

ที่สร้างขึ้นใหม่ ทั้งเสาและโครงทำจากเหล็กท่อสี่เหลี่ยม มีรถแทรกเตอร์สีส้ม 

คันโตที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเรียบร้อยและมอเตอร์ไซค์ร้อยยี่สิบห้าซีซีจอดอยู่

อาณาบริเวณรอบบ้านกว้างขวางและร่มรื่นด้วยไม้ยืนต้นที่ให้ผลกินได้ตาม 

ฤดูกาล ฟ้าเอ็นดูสังเกตเห็นศาลาหลังเล็กริมรั้วหน้าบ้านเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นมาตอน 

เธอไม่อยู่

ในศาลา ชายชราคนหนึ่งเพิ่งละมือจากการใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาด 

ใบมะม่วงที่ร่วงเกลื่อนลานเนื่องจากแรงลมพายุฝนเมื่อคืนที่ผ่านมาไปกองรวมกัน 

ไว้ข้าง  ๆ  ศาลา เมื่อรถครูวัตเลี้ยวเข้ามาในบริเวณบ้านจึงหยุดมอง

“ฟ้า?”

“หวัดดีจ้าตากำนัน”

“ฟ้าบ๊อ”

ชายชรายังคงถาม คล้ายไม่แน่ใจ

คนถูกถามหัวเราะเบา  ๆ  ตอบเสียงใส “ก็ฟ้านี่แหละจ้ะตา”

“มาได้จั่งได๋...” ผู้มากวัยชะงักไปครู่ ขณะยกมือขึ้นลูบศีรษะหลานสาว  

“มาบุญบั้งไฟหรือ”

ฟ้าเอ็นดูมองดวงหน้าเรียวซูบเหี่ยวจากวัยอันโรยราด้วยความรักและอาทร 

หญิงสาวเพิ่งประจักแก่สายตาเดี๋ยวนี้เองว่าตากำนันของเธอชราภาพลงไปมากนัก 

สายตาแหลมคมในอดีตบดบังด้วยฝ้าขาวที่เริ่มปรากฏให้เห็นจาง  ๆ ถึงจะยังดู 

แข็งแรงดี  ไม่หลงลืม  แต่ก็เห็นชัดว่าความชราได้ดึงกระดูกสันหลังซึ่งเคย 
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เหยียดตรงให้โก่งโค้งลงมากทีเดียว

กี่ปีแล้วที่ไม่ได้กลับบ้าน นับตั้งแต่เริ่มทำงานก็เอาแต่มุงานหนัก พอมี 

วันหยุดยาวหน่อยก็แค่สองหรือสามวันเท่านั้น เธอจึงพักอยู่ที่คอนโด หรือไม่ 

ก็ไปเที่ยวกับเพื่อน  ๆ ไม่ค่อยได้กลับบ้าน ตอนนี้มานึกเสียใจที่ใช้ชีวิตอยู่ผิดที่ 

ผิดทางมาตั้งหลายปี เพราะงานที่เธอตั้งใจทำเพื่อให้สมกับที่เรียนมานั้นไม่ใช่งาน 

ที่ดีที่สุด

หญิงสาวเอื้อมคว้าไม้กวาดทางมะพร้าวจากมือซูบเหี่ยวมาถือไว้  กล่าว 

ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน

“เดี๋ยวฟ้ากวาดให้ ตาไปนั่งพักเถอะจ้ะ”

ผู้มากวัยไม่ขัดที่หลานสาวจะแย่งไม้กวาดไปกวาดเอง แกค่อย  ๆ  เดินไป 

ยังศาลา หยิบไฟแช็กที่เหน็บอยู่ใต้หลังคามุงด้วยตับหญ้าคาแล้วเดินกลับมายัง 

กองใบไม้ เมื่อกวาดเศษใบไม้มารวมกัน ฟ้าเอ็นดูจึงเห็นฟืนท่อนใหญ่ที่ยังไหม้ 

ไม่หมดคากองไฟเก่าอยู่

“ช่วงหนาว  ๆ  ตาชอบมาก่อไฟตรงนี้ทุกวัน”

พลวัตเดินกลับมาอีกครั้งหลังจากเอากระเป๋าเป้ของบุตรสาวขึ้นไปเก็บบน 

บ้าน เมื่อเห็นแววฉงนจากดวงตากลมใหญ่ที่แทบจะถอดแบบมาจากผู้เป็นภรรยา 

ก็อธิบายต่อ

“สามปีหลังมานี้ ตากำนันของฟ้าชอบมานั่งก่อไฟต้มน้ำที่นี่ แทนที่จะทำ 

ในครัว บางทีก็มาทำกับข้าวที่อยากกินที่นี่เองด้วย พ่อก็เลยสั่งทำศาลาหลังนี้ 

ให้แก”

นิ้วเรียวสะอาดชี้ ไปบนศาลาสี่ เสาที่ทำขึ้นง่าย  ๆ  แต่แน่นหนาทนทาน  

ตรงกลางเป็นแคร่ไม้ผิวเรียบเป็นมันสีน้ำตาลแดงที่ต้องปูเรียงชิดกันหลายแผ่น 

จึงเต็มศาลา  มุมด้านหนึ่งมีตั่งเตี้ย บนตั่งมีตะกร้าทรงสี่ เหลี่ยมใช้วางของ  

พวกถ้วยน้ำชา กาน้ำร้อน และกระบอกใส่ช้อนที่มีฝาปิดวางเป็นระเบียบ

“แกใช้ตรงนั้นเป็นครัว”

“ตากำนันขี้หลงขี้ลืมไปแล้วหรือจ๊ะพ่อ” ฟ้าเอ็นดูถามเสียงตระหนก

“ไม่หรอก” พลวัตขำสีหน้าและแววตาของบุตรสาว คำตอบจึงกลั้วเสียง 
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หัวเราะ

“ตาบอกว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศ แกว่าของแกยังงี้”

“หูไม่ได้ตึงนะ ได้ยิน” เสียงของชายชราดังมาจากข้างศาลา

บางอย่างแม้จะเปลี่ยน แต่บางอย่างก็คล้ายยังคงเดิม ทำให้ฟ้าเอ็นดู 

คลายใจ ยิ้มกระจ่างใสได้อีกครั้ง

“ไปอาบน้ำก่อนสิลูก เดี๋ยวสักพักแม่คงกลับจากสวน”

สวนที่ว่าอยู่ลึกเข้าไปหลังบ้าน ด้านในสุดอาณาเขตเป็นสวนกล้วย สวนข่า  

และว่านนานาชนิด พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นแปลงปลูกผักหมุนเวียนอยู่ตลอดปี ความ 

ชอบปลูกผักแบบไม่เลือกฤดูกาลของเดือนเต็มดวงนี้ เอง ทำให้พลวัตต้อง 

ขุดบ่อบาดาลไว้สูบน้ำขึ้นมาให้ภรรยาใช้ และการปลูกกล้วยไว้รอบ  ๆ  ก็ทำให้ดิน 

ชุ่มชื้นดี

ฟ้าเอ็นดูมองไปรอบ  ๆ  อย่างมีความสุข ชั่วขณะหนึ่งที่นึกถามตัวเองว่า  

เธอเลือกเรียนจบสาขานั้นมาเพื่ออะไร

อาหารมื้อเช้าในวันนี้มีสีสันกว่าทุกวัน ทั้งบ้านลงมาล้อมวงกันที่ศาลาริมรั้ว  

กับข้าวพื้นบ้านง่าย  ๆ  ไม่หรูหราแม้จะเป็นการต้อนรับลูกหลานกลับจากเมืองกรุง 

ก็ตาม

ผักสดเก็บใหม่  ๆ  จากแปลงทั้งหวานและกรอบ มีทั้งแบบลวกและแบบสด 

จิ้มกินพร้อมน้ำพริกปลาร้าสูตรแม่เดือนต้องหอมข่าและตะไคร้สับ ปลาช่อนตัวโต 

นึ่ง ควักเครื่องในออกจนหมด ล้างคาวด้วยตะไคร้และสมุนไพรเครื่องหอม  

ที่ยัดใส่เข้าไปในท้องปลาเป็นอันดับสุดท้ายก่อนตั้งในลังถึงคือข้าวเหนียวปรุงรส  

เป็นปลานึ่งแบบฉบับอีสานโบราณที่หากินไม่ได้ง่าย  ๆ  แล้วในยุคสมัยนี้

อีกจานคือไข่ทอดใบตองที่ไม่ต้องใช้น้ำมันในการทอด แต่จะใช้ใบตองรอง 

บนกระทะที่ตั้งไฟปานกลาง ใต้ใบตองจะใส่น้ำเล็กน้อยเพื่อไม่ให้กระทะไหม้  

เมื่อไข่สุกจะได้กลิ่นหอมไข่กับใบตองที่แห้งเกรียมเมื่อเทลงจาน แม้จะไม่ฟูเหมือน 

ไข่เจียวในน้ำมัน แต่กลิ่นหอมหวนน่ากินยิ่งกว่า

ฟ้าเอ็นดูไม่ได้กินอาหารพื้นบ้านอร่อย  ๆ  แบบนี้มานานเท่ากับระยะเวลาที่ 
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ไม่ได้กลับบ้านนั้นทีเดียว หญิงสาวจึงกินได้มากกว่าปกติ และอิ่มเป็นคนสุดท้าย 

ส่วนพลวัตนั้นเมื่อกินเสร็จก็รีบไปโรงเรียนทันที

กำลังจะยกสำรับกลับครัว แขกก็มาเยือนแต่เช้า

“กินข้าวกับหยัง”

พ่อใหญ่แหลมจากคุ้มบ้านเหนือเดินผ่านรั้วเข้ามา  ในชนบทนี้แขกไป 

ใครมาถ้าประจวบเหมาะมาเจอตอนกินข้าวพอดี  คำทักก็มักเป็นเช่นนี้ ส่วน 

เจ้าบ้านก็เชื้อเชิญให้มาร่วมวงทันทีเช่นกัน

“พ่อใหญ่...มา ๆ กินข้าว นึ่งปลานึ่งผักกับแจ่ว” เดือนเต็มดวงรีบเชื้อเชิญ

“เดี๋ยวตั้งใหม่ให้ กินมายังตาแหลม กินข้าวก่อนมา”

“กินมาจากบ้านแล้วละ แม่ภู ว่าจะมาปรึกษาตากำนันเรื่องนา...อ้าว! ฟ้า 

มาถึงมื้อได๋” ท้ายประโยคนั้นหันมาถามคนที่นั่งทำตาแป๋วอยู่ เพราะเพิ่งเห็นชัด 

ว่าเป็นใคร

คนถูกถามยกมือขึ้นไหว้ แล้วตอบ “มื้อเช้านี้เองจ้ะ”

“มาบุญบั้งไฟแม่นบ่”

คำถามเดิมเป๊ะ

ฟ้าเอ็นดูนึกอย่างขัน  ๆ อาจเพราะร้อยวันพันปีเธอไม่ค่อยจะโผล่โฉมมา 

ให้ได้ยลสินะ พอมาช่วงใกล้บุญประจำปี ชาวบ้านเลยคิดว่าต้องกลับมาร่วม 

งานบุญ แต่ก็ดีเหมือนกัน เพราะหญิงสาวเองก็ไม่อยากให้ใครมาตั้งข้อสังเกต  

ว่าเหตุใดคนที่ไม่ค่อยกลับบ้านเช่นเธอถึงกลับมาในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหยุดยาว 

อย่างนี้

“จ้ะพ่อใหญ่ ปีนี้อยากเห็นคนหามพ่อใหญ่แหลมลงโคลนน่ะจ้ะ”

พอ่ใหญแ่หลมทีว่า่ เปน็ชายวยัหา้สบิปลาย ๆ รา่งกายยงัแขง็แรง ผวิเหลอืง 

ปนแดงจากการตากแดดตากลม และเวลานี้ก็อ้าปากหัวเราะอย่างชอบอกชอบใจ

เมื่อมารดาพยักหน้าให้ ฟ้าเอ็นดูจึงเก็บสำรับต่อ จากนั้นเดือนเต็มดวง 

ก็เข้ามาเช็ดพื้นจนสะอาด พ่อใหญ่แหลมเลือกมุมด้านหนึ่งนั่ง หันไปทางตากำนัน 

ที่นั่งจิบน้ำสมุนไพรต้มอยู่เงียบ  ๆ

“ว่าจะมาปรึกษาเรื่องนา ข้อยว่าจะขายให้เจ้าของ  ‘ไร่น้ำเพชร’  ไป เลยจะ 
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มาขอไถ่โฉนดคืน เฮ็ดบ่ไหวดอก...ปีนี้บ่มีคนช่วยเลย บักจ่อยหลานข้อยก็เข้า 

กรุงเทพฯแล้ว มันบอกโรงงานบ่ให้ลา ถ้าลาก็คือออกเลย งานเดี๋ยวนี้มันหายาก 

หลาย” ท้ายประโยคนั้นคล้ายรำพึงอย่างอ่อนอกอ่อนใจ

ฟ้าเอ็นดูเดินกลับมายังศาลาอีกครั้งเมื่อล้างมือเรียบร้อย ทันได้ยินสิ่งที่ 

พ่อใหญ่แหลมพูดทุกคำ

ชาวนาแถบอีสาน ส่วนใหญ่จะมีที่นาอันเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 

ไว้ทำกินกันแทบจะทุกครัวเรือน แต่ยิ่งความเจริญรุดหน้า ที่นาที่เคยมีก็เหมือน 

จะรักษาไว้ได้ยากขึ้นทุกที บางคนต้องสูญเสียมันไปเพราะการพนัน บางคนก็ 

จำต้องขายก่อนจะย้ายเข้าเมืองเพื่อหางานทำ แต่ก็มีบางครอบครัวที่พยายามจะ 

รักษามันไว้ หากขัดสนไร้เงินลงทุนทำนาเข้าจริง  ๆ  ก็มักจะนำโฉนดที่นามากู้เงิน 

จากคนมีฐานะที่ไว้ใจได้ ส่วนที่นานั้นเจ้าของยังสามารถทำนาต่อไปได้ โดยเมื่อ 

เก็บเกี่ยวแล้วต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยยืมทำเป็นข้าวตามแต่ที่ได้ตกลงกันไว้ จึงมัก 

มีชาวบ้านเอาโฉนดมายืมเงินจากกำนันเก่าผู้นี้อยู่บ่อย  ๆ แต่แกก็เลือกที่จะช่วย 

เฉพาะคนที่ช่วยได้และตามกำลังที่ตนจะช่วยได้จริง  ๆ  เท่านั้น

“คิดดีแล้วหรือพ่อใหญ่แหลม ถ้าขายไปแล้วจะไถ่คืนบ่ได้ บ่เหมือนเอา 

มาฝากไว้ที่นี่นะ”

เดือนเต็มดวงเอ่ยเตือนสติ คนในหมู่บ้านหลายคนแล้วที่ยอมขายนาให้ 

ไร่น้ำเพชร ก่อนย้ายไปทำงานในเมือง ในขณะที่เศรษฐกิจซบเซา คนในเมืองเอง 

ยังตกงานมากมาย ชาวชนบทก็ยังเลือกที่จะเข้าเมืองใหญ่เพื่อหางานทำอยู่ร่ำไป

ฟ้าเอ็นดูนึกสงสัย อยากถามเป็นกำลังว่าไร่น้ำเพชรที่ว่านี้คืออะไร แต่ก็ 

อดใจรอให้ผู้ใหญ่พูดคุยกันให้จบก่อน

“เขาว่า จะให้ราคาเพิ่ม”

ตากำนนัยงัคงนัง่จบินำ้สมนุไพรของแกเงยีบ ๆ ปลอ่ยใหล้กูสาวกบัหลานสาว 

เจรจาไป เดือนเต็มดวงคิดว่าถ้าสามีเธออยู่ คงพอจะช่วยโน้มน้าวพ่อใหญ่แหลม 

ได้บ้าง

“เขาให้พ่อใหญ่เท่าได๋” ฟ้าเอ็นดูถาม

“สองเท่าของราคาปกติ”
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“โอ้โฮ...ใจปํ้าแฮะ อย่างนี้คนที่ขายก่อนจะไม่เคืองแย่หรือ” หญิงสาวว่า

“อันที่จริงเขาบ่ให้บอกไผ ฟ้าอย่าไปเล่าให้ไผฟังล่ะ เป็นฟามลับ” 

พ่อใหญ่แห่งคุ้มบ้านเหนือหันมากำชับ ฟ้าเอ็นดูจึงแกล้งโวย 

“เอ้า! แล้วพ่อใหญ่มาเล่าให้ฟ้าฟังเฮ็ดหยัง ฟามลับมันบ่มีในโลกหนา 

พ่อใหญ่”

แต่พ่อใหญ่แหลมก็คิดว่า ถึง  ‘ฟามลับ’  จะปูด แต่ถ้ามันปูดตอนเวลา 

ล่วงเลยไปแล้ว ก็คงจะไม่ค่อยระคายใจเจ้าของนาเจ้าอื่นนักหรอก

“มีเงินมาไถ่นาแล้วหรือ” เดือนเต็มดวงถาม

“จะเอาเงินขายนาแหละมาไถ่ ก็จะเหลือเงินพอไว้ใช้อยู่”

“แล้วถ้าใช้เงินส่วนนั้นหมดล่ะ พ่อใหญ่จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าว” ฟ้าเอ็นด ู

ถามอีก

“บักจ่อยมันไปทำงานอยู่กรุงเทพฯ มันบอกว่าจะส่งมาทุกเดือน”

พ่อใหญ่แหลมพยายามหาเหตุผล แม้จะไม่ค่อยแน่ใจนักก็ตาม เพราะ 

ตอนพ่อแม่นายจ่อยเข้ากรุงก็บอกแบบนี้ แต่พอเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็หายจ้อยไปเลย

ชาวนายากจน มักเห็นเงินก้อนสำคัญกว่าที่นาซึ่งใช้ทำมาหากินได้ตลอดชีวิต  

และคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่เอาดาบหน้า ต้นทุนในการทำนาแต่ละปีบั่นทอน 

กำลังใจของชาวนาผู้ยากไร้มากกว่าความเหนื่อยยากในระหว่างทำเสียอีก บางคน 

มีนาแต่ไม่ได้ทำ ปล่อยทิ้งไว้เฉย  ๆ  เพียงเพราะว่า  ‘ไม่มีเงิน’ ก็เข้ากรุงไปหาเงิน 

เสียที พอถึงหน้านาปีต่อมาจึงได้กลับมาทำ แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าขายนาทิ้งเสีย 

แบบนี้

“ถ้าไอ้จ่อยตกงานล่ะ พ่อใหญ่จะทำไง”

“ถ้าทำนา อย่างน้อยพ่อใหญ่ก็ไม่ต้องซื้อข้าวเขากินนะ เดี๋ยวนี้ข้าวถังละ 

เท่าไรนะแม่” คนไม่เคยซื้อข้าวหันไปถามมารดา แต่กลับไม่รอคำตอบ เอ่ยต่อไป 

ว่า “นั่นแหละ ถ้าขายนา ต่อไปพ่อใหญ่ต้องซื้อข้าวกิน แทนที่จะซื้อแค่เนื้อมา 

ทำกับข้าว ต้องซื้อทั้งข้าวทั้งเนื้อ ไหนจะค่าน้ำค่าไฟ ค่าฌาปนกิจอีก เดี๋ยวนี้ 

ถ่านก็ยังต้องซื้อเขาไม่ใช่หรือจ๊ะ เงินขายนามันกินใช้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละจ้ะ  

หมดแล้วหมดเลย ทีนี้ถ้าปีไหนทำนาได้มาก ข้าวเหลือก็ยังขายได้ ไม่มีนาเสียแล้ว 
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พ่อใหญ่จะเอาที่ไหนทำกินล่ะจ๊ะ”

คำพูดของฟ้าเอ็นดูทำให้พ่อใหญ่แหลมนิ่ง ใช้ผ้าขาวม้าปัดไล่แมลงทั้งที่ 

ไม่มีแมลง เสมือนไม่ต้องการให้มือว่างเท่านั้นเอง

“แต่ปีนี้เห็นจะเฮ็ดนาบ่ได้ดอก บ่มีเงินอีหลี” แกว่าเสียงเบา

การทำนาในปัจจุบันใช่ว่าจะใช้แค่แรงกายแรงใจอย่างเดียว เมื่อก่อนยัง 

พอจะใช้แรงงานแลกแรงงานระหว่างกันได้ คือไปช่วยนาโน้น และให้คนจากนา 

โน้นมาช่วยนาตน แต่เดี๋ยวนี้ใครก็อยากสบายทั้งนั้น หากต้องการแรงงานช่วย  

ก็ต้องจ่ายเป็นเงินแทน อีกประการคือการไถ คนที่ไม่มีรถไถเป็นของตนเองต้อง 

เสียเงินจ้างรถมาไถนาให้ ไหนจะค่าปุ๋ยค่ายาฆ่าแมลงหากจำเป็นต้องใช้ ปัญหา 

น้ำท่วม หรือปัญหาฝนแล้งที่ยากจะควบคุม

พอใกล้ฤดูเก็บเกี่ยวก็ต้องระวังพวกขโมยข้าวยามดึกที่หลายปีมานี้ระบาด 

หนักยิ่งกว่าแมลงลงแปลงข้าวเสียอีก ถ้าข้าวสุกพร้อมกันเกี่ยวไม่ทันก็ต้องจ้างคน 

มารุมก่อนเมล็ดข้าวร่วงลงดินเสียหมด ต้องใช้เงินเป็นปัจจัยสำคัญอีกตามเคย  

ชีวิตชาวนานั้นแสนลำบากนัก แต่ถ้าไม่ทำก็ไม่มีจะกินอย่างที่ฟ้าเอ็นดูว่า

“เอาอย่างนี้ไหมจ๊ะ มีให้เลือกสองอย่าง คือจะออกค่าใช้จ่ายให้ ส่วนนา 

พ่อใหญ่ก็รับทำไปตามปกติ ข้าวก็ปันกันไปตามส่วน กับให้ยืมเงินแล้วค่อยคืน 

หลังจากพ่อใหญ่ขายข้าวได้”

ฟ้าเอ็นดูเสนอทางออกที่พอจะช่วยได้

“เออ...บ่อยากเสียนา ก็ต้องเฮ็ดอย่างหลานว่านั่นแหละ ถ้าเฮ็ดบ่ไหว  

ปีนี้กะบ่ต้องเฮ็ด แต่มีข้าวเหลือพอกินอีกปีหรือ”

กำนันเมฆเอ่ยขึ้นเป็นคำแรก

พ่อใหญ่แหลมนี้เป็นคนดี ขยันขันแข็ง ใจบุญ มีจิตอาสา เป็นมัคนายก 

ที่วัดมานาน ทุกคนในหมู่บ้านก็รู้จักคุ้นเคยเป็นอันดี ครอบครัวตากำนันจึง 

ให้การช่วยเหลือตลอดมา ไม่เคยโดนฉ้อฉลคดโกง การเอาโฉนดมาฝากไว้แลก 

กับเงินไปใช้ทำทุนเช่นนี้แกทำบ่อย และจ่ายดอกเบี้ยเป็นข้าวประจำ ปีไหนขาย 

ข้าวได้มากมีเงินพอแกก็มาขอไถ่โฉนดคืน พอใกล้หน้านาหาเงินไม่ได้จึงมาขอ 

ฝากโฉนดใหม่ เป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้ง กระทั่งมีชาวกรุงมากว้านซื้อที่เพื่อทำไร่ 
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เกษตรปศุสัตว์เชิงท่องเที่ยวเมื่อสองปีก่อน ชาวบ้านก็เริ่มมองหาทางออกใหม่ที่ได ้

เงินก้อนใหญ่แทน เช่นเดียวกับที่พ่อใหญ่แหลมกำลังเป็นอยู่ในเวลานี้

พ่อใหญ่แหลมกลับไปแล้วหลังจากนั่งตรองอยู่นาน กระทั่งปลงใจว่าจะ 

เก็บนาไว้ก่อน ส่วนเรื่องทุนทำนานั้นแกยังไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ เพราะหาก 

ทำนาในปนีีจ้ะมแีคต่วัแกเองกบัเมยี ซึง่ตา่งกอ็ายมุากแลว้ทัง้คู่ พดูถงึลกูนัน้พากนั 

เข้ากรุงหางานทำแล้วไม่เคยกลับมาเลย ทิ้งเจ้าจ่อยหลานชายไว้ให้เลี้ยง ตอนนี้ 

มันโตพอจะไปไหนได้ มันก็เลือกที่จะเข้ากรุงไปอีกคน ปฏิเสธที่จะอยู่ช่วยทำนา

เช่นที่ผ่านมา
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ทำเลที่ตั้ง  ไร่น้ำเพชรนี้ แต่เดิมคือแปลงนาที่ทอดตัวขนานไป 

กับทางหลวงชนบท และลึกเข้าไปถึงเชิงภูลูกหนึ่งซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า  

ถ้าขับรถไปทางตะวันออกอีกไม่ถึงชั่วโมงก็จะถึงเชียงคาน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 

แห่งหนึ่งของจังหวัดเลย ธาราตัดสินใจเลือกที่ดินในตำแหน่งนี้  เพราะใกล้ 

แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยม และยังสามารถเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวอื่น  ๆ  

นอกเหนือจากเชียงคานได้อีกด้วย

กว่าจะติดต่อขอซื้อและรวบรวมที่ดินได้เป็นผืนใหญ่ก็ใช้เวลาเป็นปี แม้ว่า 

เนื้อที่ที่ต้องการจะไม่เพียงพอตามที่ได้วางแผนไว้ เจ้าของนาอีกสองแปลงที่ทาง 

ไร่น้ำเพชรต้องการก็ยังไม่ยอมขายที่ให้เสียที แต่การก่อสร้างก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อ 

ปีกลายนี้

นาอีกสองเจ้านั้น  มีแปลงหนึ่งเป็นของกำนันเก่าแห่งหมู่บ้านทุ่งหวาย  

ส่วนอีกแปลงเจ้าของคือพ่อใหญ่แหลม ซึ่งรายแรกนี้ เขาปลงใจแล้วว่าต่อให้ 

เกลี้ยกล่อมอย่างไร กำนันเมฆที่แม้เกษียณไปนานแล้วชาวบ้านก็ยังเรียกขานว่า 

ตากำนันก็คงจะไม่เปลี่ยนใจยอมขายให้อยู่ดี แต่หลังจากดูแผนผังไร่ที่สร้างเสร็จ 

ไปแล้วเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ธาราก็พอคำนวณได้คร่าว  ๆ  ว่า เมื่อได้นาของ 

พ่อใหญ่แหลมมาเพิ่ม ไร่น้ำเพชรที่เขาต้องการก็จะใกล้เคียงกับผังเดิมที่ได้วางไว ้

พอสมควร

เสียงเคาะประตูห้องทำงานดังเป็นจังหวะ และโดยไม่รอให้เจ้าของห้องเอ่ย 

อนุญาต ประตูก็เปิดเข้ามาในทันที ทว่าผู้เป็นเจ้าของห้องก็ไม่ได้ว่ากล่าวประการใด  

๒
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เขาเพียงละสายตาจากแผนที่ไร่น้ำเพชรมาจับที่ผู้มาใหม่

“คุณน้ำไม่พักผ่อนก่อนหรือครับ”

ผู้ถามเป็นหนุ่มใหญ่วัยสี่สิบแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเรียบกริบ กางเกง 

สแล็ค และรองเท้าหนัง แตกต่างจากชายหนุ่มที่อยู่ในห้อง ซึ่งสวมเพียงเสื้อยืด 

โปโล กางเกงยนี และรองเทา้ผา้ใบ เรอืนกายอนัสงูใหญก่บัรปูโฉมคมคายสะดดุตา  

นั้นทำให้เขาเหมือนเด็กหนุ่มมากกว่าจะเป็นนายใหญ่แห่งไร่น้ำเพชรแห่งนี้

“ผมพักมาพอแล้วครับ อยากทราบเรื่องที่คุณกลบอกว่าสำคัญมากกว่า  

คงเป็นข่าวดีใช่ไหมครับ”

ธาราถามยิ้ม  ๆ หนุ่มใหญ่วางแฟ้มที่ถือเข้ามาด้วยลงบนโต๊ะแล้วถอนใจ

“แหม...ถ้ารู้ว่าพ่อใหญ่แหลมมาคุยเรื่องอะไร คุณน้ำจะยิ้มไม่ออก”

ธาราเลิกคิ้ว พลางขยับตัวมาใกล้โต๊ะทำงานของตน เอนสะโพกพิงขอบโต๊ะ 

ก้มลงมองแฟ้มที่สกลกำลังเปิด

“เอ่อ...เรื่องด่วนไม่เกี่ยวกับแฟ้มนี้หรอกครับ”

เสียงห้าวอุทาน และหลุดขำ ยิ่งส่งให้ดวงหน้าคมอ่อนเยาว์ลงกว่าเดิม

“แล้วสรุปว่าพ่อใหญ่แหลมเขามาขออะไรเพิ่มหรือ”

นาแปลงสุดท้ายนี้กว่าจะติดต่อขอซื้อจนเจ้าของยอมขายให้ใช้เวลาถึงปีกว่า 

ทีเดียว ซึ่งเขาจำต้องยอมจ่ายเป็นสองเท่าของราคาที่ซื้อขายในตลาด ทั้งที่ตกลง 

เป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว จู่  ๆ  จะเกิดมีปัญหาให้ต้องเจรจาใหม่ด้วยเรื่องอะไรอีก  

หากไม่ใช่เพราะเรื่องเงิน

“ไม่ใช่มาขอเพิ่มหรอกครับ แต่ไม่รู้แกไปนอนคิดท่าไหน เมื่อเย็นวานถึง 

มาบอกว่าจะไม่ขายแล้ว จะเก็บไว้ทำนา”

ธารามุ่นคิ้ว ดวงตาในกรอบกว้างมีประกายคมลึก นึกสงสัยว่าเหตุใด 

ทำให้ชายสูงวัยผู้นั้นเปลี่ยนใจรวดเร็วถึงเพียงนี้

“ผมไม่ได้ลองเสนอเพิ่มให้ เพราะสองเท่าที่คุณน้ำตกลงไว้ก็ถือว่ามากแล้ว 

ก็เลยรอให้คุณน้ำมาตัดสินใจเองครับ”

ธาราส่ายหน้า พลางยืดตัวขึ้นยืน เดินอ้อมมายังฝั่งเก้าอี้พนักสูง

“ผมเพิ่มให้อีกไม่ได้แล้วละครับ...แต่ยังไงก็อยากคุยกับเจ้าของนาสักครั้ง  
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ถ้าครั้งนี้แกยืนยันว่าไม่ขายเราก็จะไม่ซื้อ ไว้ค่อยหาทางขยายไปด้านอื่นแทน”

“ถ้าแกไม่ขายจริง  ๆ คุณน้ำจะทำยังไงครับ จะขยายไปอีกด้านไหม”

อีกด้านคือที่ดินฝั่งขวาของไร่น้ำเพชร ซึ่งห่างออกไปราวสิบเมตรก็ถึงคลอง 

เก็บน้ำที่ตัดผ่านถนนลอดใต้สะพานปูนไปอีกฝั่งของถนน เขาไม่สามารถไปถมที่ 

ส่วนนั้นเพื่อทำไร่ได้อยู่แล้ว หากซื้อที่นาบริเวณนั้น อย่างไรก็ต้องเว้นคลองเอาไว้ 

ให้น้ำไหลผ่านตามเดิมของมัน ซึ่งชายหนุ่มคิดว่า การไม่แตะต้อง ปล่อยให้มันอยู ่

ตามเดิมน่าจะวุ่นวายน้อยกว่า

“เอาเถอะ ผมขอคุยกับพ่อใหญ่แหลมคนนี้ก่อนแล้วกัน...แล้วเรื่องป้าย 

ไปถึงไหนแล้ว”

ธาราสรุป แล้วเปลี่ยนไปถามถึงเรื่องอื่นต่อ สกลจึงหันมาเปิดแฟ้มที่อุ้ม 

มาด้วยอีกครั้ง

“อันนี้เป็นแบบครับ แล้วก็นี่เป็นตำแหน่งงาน พร้อมทั้งค่าแรง”

ชายหนุ่มรับเอกสารที่ผู้ช่วยส่งมาให้และตรวจดูไปทีละอย่าง

“แบบป้ายแล้วแต่ทางฝ่ายธุรการเลย ขอแค่ให้มองเห็นชัดเป็นพอ จำนวน 

อัตราเดี๋ยวรอสรุปจากผมอีกที”

“ค่าแรงที่เสนอเป็นค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดนี้ครับ”

สกลอธิบายเพิ่มระหว่างที่เจ้านายกำลังอ่านตำแหน่งงานที่ต้องการ หาก 

ชายหนุ่มก็ยังไม่เอ่ยอะไร สกลคิดว่าบางทีค่าแรงอาจมีปรับเปลี่ยนไปจากที่เขา 

เสนอก็เป็นได้

เอกสารถูกส่งคืนกลับมาอีกครั้ง

“เราจะเริ่มรับคนงานได้เมื่อไหร่ ผมยังต้องพิจารณาองค์ประกอบอีกหลาย 

ด้านก่อนจะตัดสินใจเรื่องค่าแรง ตอนนี้จะรับตำแหน่งไหนเข้ามาก่อน คุณสกล 

จัดการตามลำดับความสำคัญเลยนะ แล้วผมจะพิจารณาค่าแรงให้เป็นรายตำแหน่ง 

ไป”

“ครับ” สกลเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่ครั้งนี้ผู้เป็นนาย 

ปล่อยให้เขาจัดลำดับงานเอง

“เคยมีประสบการณ์มาจากไร่น้ำเหนือแล้วนะครับคุณกล ครั้งนี้ก็น่าจะ 
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ง่ายแล้ว”

คนเป็นนายเอ่ยเหมือนรู้ความคิดของเขา

สกลยิ้มแห้ง ๆ กล่าวแก้ว่า “ผมแปลกใจนิดหน่อยเท่านั้นครับ ถ้าคุณน้ำ 

บอกมาอย่างนี้ เดี๋ยวผมจะไปจัดการมาให้เรียบร้อยก่อนเอามาเสนอ ครั้งหน้า 

รับรองข้อมูลจะเรียบร้อยกว่านี้”

ชายหนุ่มยิ้มละไม ขณะลุกจากเก้าอี้พนักสูง

“จัดการตามที่คุณกลเห็นว่าสมควรได้เลยนะครับ...”

เสียงโทรศัพท์มือถือดังแทรกขึ้นมาทำให้ธาราหยุด มองผู้มากวัยกว่าอย่าง 

รอคอย ราวจะบอกให้ฝ่ายนั้นรับโทรศัพท์เสียให้เสร็จ แต่สกลกลับนิ่งรอเช่นกัน

“คุณกลไม่รับโทรศัพท์หรือครับ”

“ไม่ใช่ของผมนี่ครับ นึกว่าของคุณน้ำ”

คราวนี้ร่างสูงนิ่งคล้ายกำลังฟังว่าเสียงดังมาจากที่ใด เพราะเสียงเรียกเข้า 

ที่ดังอยู่ในเวลานี้ ไม่ใช่เสียงที่เขาใช้อยู่ประจำอย่างแน่นอน

ธาราตามเสียงนั้นไปหยุดอยู่ที่ตู้เก็บเอกสารใบเตี้ยหลังโต๊ะทำงานซึ่งวาง 

กระเป๋าเอกสารของเขาไว้ เมื่อหยิบโทรศัพท์เครื่องบางออกมาก็ยิ่งประหลาดใจ

‘ห้ามรับ’

ชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอนั้นยิ่งทำให้เขางุนงง ไหนจะเสียงเรียกเข้าซึ่งไม่เคย 

ใช้อีก

“คุณน้ำเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าหรือครับ”

“ไม่นะครับ แล้วชื่อที่ขึ้นมานี่ก็แปลก  ๆ  ด้วย” ชายหนุ่มตอบด้วยเสียง 

พิศวง กำลังคิดว่าจะรับดีหรือไม่ สายก็ตัดไปเสียก่อน

“แล้วใช่เครื่องของคุณน้ำไหมครับ”

ธาราเองยังสงสัย แม้รูปลักษณ์ของตัวเครื่องจะเหมือนกัน แต่เมื่อจับขึ้น 

มาถือแล้วกลับรู้สึกว่าไม่ใช่ พอใส่รหัสปลดล็อกก็เข้าไม่ได้เสียอีก รูปล็อกสกรีน 

ที่โชว์ขึ้นมาหลังจากนั้นยิ่งทำให้เขาแน่ใจ

เขาทำโทรศัพท์มือถือสลับกับใครสักคนเข้าแล้ว...เพียงแต่จำไม่ได้ว่า 

ตอนไหน และที่ไหนเท่านั้น!
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“ไม่ใช่ของผมครับคุณกล!”

“อ้าว! แล้วของใครหรือครับ สลับกับคุณหนึ่งหรือเปล่า”

ธาราส่ายหน้า...ภาพใบหน้าเรียวสวยกำลังยิ้มกว้างจนตาหยี มีลักยิ้มข้าง 

มุมปากนั้นสดใสนัก องค์ประกอบภาพบอกว่าเป็นรูปที่ผู้อื่นถ่ายไว้ในเวลาเผลอ  

ไม่ใช่การเซลก้าอย่างที่สาว  ๆ  หลายคนมักถ่ายขึ้นหน้าจอ

“ลองโทร.เข้าเครื่องคุณน้ำดูสิครับ ถ้าเจ้าของเครื่องนี้หยิบสลับไป จะได้ 

แลกคืน”

สกลบอกพลางยื่นโทรศัพท์มือถือของเขาให้ธารา ซึ่งฝ่ายนั้นก็รับไปกด 

โทร.ออกอย่างรวดเร็ว

“ไม่รับสายครับ”

ชายหนุ่มบอกหลังจากรอสายอยู่นาน จึงต่อสายใหม่เป็นรอบที่สอง

“ก็ยังไม่รับ...เดี๋ยวผมค่อยกลับมาลองใหม่แล้วกัน เราออกไปดูรอบ  ๆ  ไร่ 

หน่อยดีกว่านะ ว่าถึงไหนแล้ว ผมอยากให้เสร็จภายในเดือนสองเดือน ก่อนที่ 

ฝนจะชุกกว่านี้”

หลังจากสอดโทรศัพท์เครื่องบางอันเป็นตัวประกันใส่กระเป๋ากางเกงไว้  

ร่างสูงใหญ่ก็ก้าวนำออกไปก่อนอย่างมั่นคง บ่งบอกถึงความมั่นใจและไม่ลังเล

ความฉับไวเสมือนคุณสมบัติของคนหนุ่มที่มีไฟในการทำงานอย่างทั่ว ๆ  ไป 

ตอนได้ร่วมงานกันใหม่ ๆ สกลเคยนึกสบประมาทมาแล้วว่าอาจจะแค  ่ ‘ท่าดีทีเหลว’

ทว่าความสำเร็จของไร่น้ำเหนือ อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับแห่งหนึ่ง 

ของภาคเหนือทั้งที่เพิ่งเปิดให้บริการเพียงไม่กี่ปีทำให้เขาต้องมองผู้เป็นเจ้านาย 

ใหม่ การร่วมงานด้วยกันมาหลายปีทำให้เห็นว่า ธารา ธีรจุลวงศ์ คนนี้ไม่ได้มีดี 

แค่หน้าตาอย่างเดียว

หากสายตาของเขากลับมองออกไปได้ไกล มากกว่าที่ใครจะคิด

ไร่เกษตรปศุสัตว์เชิงท่องเที่ยวมีอยู่หลายแห่ง แต่ที่ไหนจะตอบโจทย์ 

คนชอบท่องเที่ยวได้มากกว่ากัน ไอเดียหลายอย่างที่เจ้านายหนุ่มของเขาบอกว่า 

จะทำนั้น แรกทีเดียวสกลเคยคิดด้วยซ้ำว่ามันคงจะไปได้ไม่ดีนัก แต่เมื่อโครงการ 

แล้วเสร็จ ไร่น้ำเหนือกลับเติบโตและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง  
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จนกลายเป็นจุดขายทีเดียว

แต่ถึงอย่างนั้น...ในตอนที่ชายหนุ่มเสนอต่อที่ประชุมว่าจะเปิดไร่น้ำเพชร 

ในจังหวัดทางภาคอีสาน ก็ยังถูกคัดค้าน เพราะภาคอีสานไม่เหมือนภาคเหนือ  

เขาอาจจะไม่โชคดีเท่าตอนสร้างไร่น้ำเหนือก็เป็นได้

คำกล่าวเช่นนั้นไม่ได้ไกลจากคำว่าดูหมิ่นเลย คนพูดเองก็พูดโดยจงใจ 

กระทบกระเทียบ เพราะถึงไร่น้ำเหนือจะประสบความสำเร็จ แต่ก็ยังคิดว่า นั่น 

เป็นเพียงโชคช่วย ด้วยสภาพอากาศอำนวยและได้ทำเลดีเท่านั้นเอง

ทว่าคำคัดค้านไม่มีผลใด  ๆ  ต่อการตัดสินใจของธารา เขาแจ้งทุกคนก็เพื่อ 

บอกให้รับทราบเท่านั้นเอง

แต่ถึงแม้เหล่าท่าน  ๆ  จากห้องประชุมของบ้านธีรวงศ์จะไม่เห็นด้วย สกล 

กลับเห็นต่างออกไป...ความสำเร็จในการทำไร่ปศุสัตว์ของธารา เห็นผลก้าวหน้า 

เป็นรูปธรรมพอ  ๆ  กับงานในตำแหน่งผู้จัดการโรงงานของทีอาร์แคนที่ธาราทำอยู่ 

เลยทีเดียว

ไร่น้ำเพชรเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปีที่แล้ว หลังจากติดต่อขอซื้อที่ดินและรวบรวม 

ได้เป็นผืนใหญ่ ธาราเป็นคนวาดแผนผังของไร่เอง โดยจะแบ่งพื้นที่ผืนใหญ่ 

ออกเป็นส่วน ๆ คือ ส่วนด้านหน้า อันประกอบด้วยลานจอดรถ อาคารสำนักงาน  

ศูนย์อาหาร และสวนหย่อม พื้นที่เหล่านี้ถูกสร้างไปแล้วถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์

ส่วนที่เป็นแปลงเกษตร ใช้สำหรับปลูกพืชผักหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดไป 

ตลอดปี ซึ่งส่วนนี้จะรวมเอาบ้านพักคนงานไว้ด้วย เพราะจะไม่เปิดให้นักท่องเที่ยว 

เข้าชม

ส่วนที่เป็นสวนผลไม้จะกินอาณาบริเวณถึงหนึ่งในสี่ของขนาดไร่ที่วางไว้ 

แต่เดิม แต่ถ้าซื้อที่เพิ่มไม่ได้ มันจะกลายเป็นหนึ่งในสามไปโดยปริยาย และ 

ส่วนนี้ได้เริ่มงานไปแล้วพร้อม  ๆ  กับการก่อสร้างอาคารชุดแรก

และส่วนสุดท้ายคือ คอกปศุสัตว์และทุ่งหญ้าที่จะเชื่อมต่อกัน

การพัฒนาพื้นที่ยืดเยื้อไม่คืบหน้าเท่าที่ควรก็เพราะส่วนสุดท้ายยังไม่ได้ 

ตามที่กำหนด
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เมื่อธาราได้รับการติดต่อจากสกลว่าพ่อใหญ่แหลมยินยอมขายที่ดิน  

เขาจึงรีบเดินทางมาที่ไร่ทันทีที่มีเวลาว่าง หากแต่การกลับลำกะทันหันเช่นนี้ทำให้ 

ความหวังริบหรี่ลงอีกจนได้

แต่เขาจะไม่ปล่อยให้โอกาสผ่านไปโดยที่ไม่พยายามด้วยตนเอง!

ทั้งคู่เดินดูแปลงผลไม้ จนมาถึงสุดเขตที่กั้นด้วยรั้วลวดหนามไว้ หาก 

ผ่านรั้วลวดหนามออกไป ก็เป็นป่าที่พาขึ้นสู่ภูเขาสูงชันตรงหน้า จุดนี้คือจุดชม 

ธรรมชาติที่ดีมากจุดหนึ่งทีเดียว หากพื้นที่ริมรั้วยังเป็นพื้นที่ว่าง ห่างจากรั้วเข้ามา 

ถึงสิบเมตรจึงจะถึงแนวสวนผลไม้ เพราะธาราไม่ต้องการให้สวนผลไม้อยู่ชิดรั้ว 

มากเกินไป บริเวณรั้วจึงยังคงโล่งตลอดแนว

“บริเวณนี้ปลูกไม้ตัดดอกดีไหมครับ...ชุดแรกนี้ลงทานตะวันก่อน ก็คง 

จะไปออกดอกช่วงวันหยุดเดือนตุลาพอดี”

“ทานตะวันก็ดีนะครับ ไร่น้ำเหนือเราปลูกไทรเกาหลีแทนรั้วด้านหลังซึ่ง 

ไม่มีวิวให้ชม แต่ด้านหลังของที่นี่เป็นเนินเขาถือเป็นจุดชมวิวที่ดีจุดหนึ่งทีเดียว  

ถ้าปลูกไม้ดอกบริเวณนี้ เวลาออกดอกเหลืองไปทั้งแนวนี่คงสวยมาก”

“ปลูกตั้งแต่ริมรั้วเข้ามาหกเมตร ตลอดแนวรั้วด้านหลังนี้เลยนะ แล้วกั้น 

ด้วยรั้วไม้ระแนงแบบที่ยกออกได้เป็นบล็อก  ๆ แต่ละบล็อกห่างกันสักสองเมตร 

พอให้เดินเข้าไปได้ นึกออกไหม” ชายหนุ่มหันมาถาม ก่อนจะเอ่ยต่อ

“ผมศึกษาดูแล้ว พันธุ์ตัดดอกน่าจะดี พอเก็บเกี่ยวทานตะวันก็ปลูก 

ไม้ดอกอื่นต่อ มองหาตลาดที่จะรองรับผลผลิตตอนเก็บเกี่ยวด้วย”

“จะได้ไม่เสียพื้นที่ไปเฉย  ๆ  ใช่ไหมครับ”

ธารายิ้ม และกล่าวต่อไปอีก

“ทำศาลานั่งชมวิวไว้เป็นระยะก็ดีนะครับ เผื่อแดดร้อนหรือฝนตกจะได้ 

เข้าไปหลบพักได้”

ทั้งคู่เดินเลาะมาตามแนวรั้วด้านหลังจนมาถึงรั้วชั่วคราวด้านข้างซึ่งกั้น 

ระหว่างเขตไร่น้ำเพชรกับที่นาของพ่อใหญ่แหลมเอาไว้ เพราะคิดว่าอีกหน่อย 

จะขยายออกไปได้ บริเวณเนินโล่งฝั่งนี้จะจัดให้เป็นทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์เลี้ยง 

ออกมาเดินเล่น เล็มหญ้าและตากอากาศคลายเครียด แทนที่จะให้อยู่แต่ในคอก 
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อย่างเดียว แต่เวลานี้พื้นที่ส่วนดังกล่าวยังไม่ได้จัดการ เพราะยังรออยู่ว่าจะ 

สามารถซื้อที่จากนาแปลงข้าง  ๆ  เพิ่มได้หรือไม่

เสียงเครื่องยนต์ที่ลอยมาตามลมทำให้ธารากับสกลหันมอง

เห็นรถแทรกเตอร์คันหนึ่งแล่นอยู่ในแปลงนาไกลออกไป ความสงบเงียบ 

และสายลมคงทำให้เสียงมันลอยมาจนถึงที่นี่

“นากำนันเมฆคงจะเริ่มไถกลบรอฝนกันแล้ว”

สกลเปรย ขณะมองรถไถแล่นอยู่ในแปลงนาห่างออกไป ไกลจนเห็นเป็น 

เพียงก้อนเล็กเท่ากำปั้นเท่านั้นเอง

“ถ้าซื้อ เราก็ไม่ขอซื้อทั้งผืนหรอก กะจะซื้อเพิ่มมานิดหน่อยเท่านั้น แต่ 

เมื่อไม่ขายก็ไม่เป็นไร บ่ายนี้เราไปหาพ่อใหญ่แหลมกัน เพราะผมยังต้องการขยาย 

พื้นที่ออกไปด้านนี้”

สกลอดสงสัยไม่ได้ว่า เจ้านายตนจะไปเจรจาอย่างไร ในเมื่อไม่สามารถ 

เพิ่มวงเงินให้ฝ่ายนั้นได้อีก แล้วยังมีอะไรที่พอจะต่อรองกันได้

โทรศัพท์เครื่องบางในกระเป๋ากางเกงดังขึ้นอีกครั้ง ธาราหยิบขึ้นมาดูก็พบ 

ว่าเป็นเบอร์เดิมกับที่โทร.เข้ามาเมื่อเช้านี้ ไม่รู้ว่าปลายสายทางนั้นมีเรื่องด่วนอะไร 

ธาราเพียงยกขึ้นดูแล้วปล่อยให้ดังต่อไป เพราะชื่อที่ใช้บันทึกหมายเลขไว้ก็ 

ชัดเจนอยู่

‘ห้ามรับ’

“ไม่รับเลยละครับ จะได้ฝากบอกเจ้าของเครื่องว่าคุณน้ำเก็บโทรศัพท์เธอ 

ได้”

“ผมไม่คิดว่าเจ้าของเครื่องจะอยากติดต่อกับเจ้าของเบอร์นี้น่ะครับ...”

ชายหนุ่มยกหน้าจอที่ยังโชว์เบอร์และชื่อที่บันทึกไว้ให้สกลด ู ผู้มากวัยกว่า 

มองแล้วก็ได้แต่ถอนใจ เจ้าของเครื่องนี้ก็แปลก ป่านนี้จะยังไม่ทราบเชียวหรือ 

ว่าโทรศัพท์ของตัวเองสลับกับผู้อื่นมา

“เดี๋ยวเก็บไว้ในห้องทำงานแล้วกัน ผมกลัวจะเผลอรับสายต้องห้ามเข้า”

ธาราว่ายิ้ม  ๆ  ราวกับไม่ร้อนใจ ที่โทรศัพท์ซึ่งใช้ติดต่องานของเขาหายไป
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แดดยามบ่ายถูกกรองด้วยกลุ่มเมฆซึ่งลอยตัวอยู่เหนือน่านฟ้าเบื้องบน นาน  ๆ  

ลำแสงจัดจ้าจึงจะส่องลงมาสักครั้งเมื่อแรงลมได้หอบเอาเมฆเหล่านั้นให้เคลื่อน 

คล้อยไปตามกระแสของมัน

ตอนที่รถโฟร์วีลสี่ประตูสีดำแล่นออกมาจากไร่น้ำเพชรนั้น รถแทรกเตอร์ 

ที่ทำงานตลอดเช้าในทุ่งนาของกำนันเมฆคงหยุดพัก เสียงจึงเงียบไป

“คุณกลคิดว่าพ่อใหญ่แหลมจะอยู่บ้านไหม”

ธาราชวนคุยขณะรถแล่นไปตามทางคอนกรีตตัดเข้าหมู่บ้าน ตามองหญ้า 

เขียวข้างทางแทงยอดอ่อนใหม่ออกมาชูช่อท้าเปลวแดดยามบ่าย หลังได้รับความ 

ชุ่มชื้นจากน้ำฝนมาหลายวัน

จังหวัดเลยมีภูเขาสูงสลับสล้าง ดังนั้นตามหมู่บ้านและถนนหนทางจะมี 

เนินสูงแทรกอยู่ประปราย บรรยากาศที่นี่จึงไม่ค่อยแตกต่างจากภาคเหนือนัก  

ยามบ่ายของต้นฤดูฝนเช่นนี้อากาศไม่ร้อนสักเท่าใด มองไปทางไหนก็สบายตา 

ไปหมด

“ถ้าไม่อยู่บ้านก็คงอยู่บ้านใครสักคนในหมู่บ้านนั่นแหละครับ คงตามหา 

ไม่ยาก” คนที่เคยมีประสบการณ์ติดต่อเจ้าของนาในหมู่บ้านมาแล้วตอบ

โชคดีเป็นของผู้มาเยือนที่ไม่ต้องไปถามหาพ่อใหญ่แหลมจากที่ไหน เพราะ 

เมื่อรถแล่นมาถึงบ้านไม้ยกพื้นสูงหลังเก่า ก็เจอเจ้าของเรือนกำลังจะจูงจักรยาน 

ออกจากบ้านพอดี เมื่อรู้ว่ามีแขกเดินทางมาหาถึงชายคา ก็รีบเชื้อเชิญทั้งคู่ให้ 

นั่งที่แคร่ใต้ถุนเรือน ก่อนจะไปตักน้ำจากโอ่งดินมารับรอง

“น้ำครับ...ขอโทษที่ไม่มีน้ำเย็น บ้านผมไม่มีตู้เย็นดอกครับ น้ำก็ใส่โอ่งดิน 

ไว้กิน มันก็เย็นชื่นใจได้คือกัน เชิญครับ  ๆ” พ่อใหญ่แหลมเชื้อเชิญแขกจาก 

กรุงเทพฯ

ขันเงินใบเล็กที่ดูเหมือนเพิ่งจะหยิบออกมาจากตู้ ใส่น้ำใสแจ๋วถูกนำมาวาง 

ลงตรงหน้าแขก หากเป็นแขกชาวบ้านธรรมดา พ่อใหญ่แหลมหาได้ต้อนรับขับสู้ 

เช่นนี้ไม่ แขกไปใครมา หากไม่ใช่งานบุญก็มักจะรู้กันอยู่แล้วว่าโอ่งน้ำดื่มอยู่ 

ตรงไหน ถ้ากระหายก็หาดื่มกันตามสบาย

“คุณสกลมีธุระอันหยังหรือ ดีนะที่มาทัน เพราะผมกำลังจะออกไปช่วยงาน 
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เขาที่วัดพอดี”

ด้วยความที่พ่อใหญ่แหลมเป็นมัคนายกอยู่ที่วัด ยามเมื่อมีงานวัดงานบุญ  

ก็รับหน้าที่เป็นโฆษกอยู่ประจำ การพูดจาเป็นแบบเป็นแผนกับผู้มาเยือนด้วย 

ภาษากลางปนอีสานจึงค่อนข้างน่าฟัง

“อ้อ...งั้นพวกเราก็โชคดีจริง  ๆ  แหละครับ ไม่งั้นคงต้องถามกันไปเรื่อยว่า 

พ่อใหญ่ไปไหน เอ้อ...พ่อใหญ่แหลม นี่คือคุณน้ำ เป็นเจ้าของไร่น้ำเพชร คุณน้ำ 

อยากมาคุยเรื่องนากับพ่อใหญ่แน่ะ”

แววตาที่ล่วงด้วยวัยใกล้หกสิบเลื่อนมาจับยังใบหน้าที่พ่อใหญ่แหลมเห็น 

แล้วคิดว่า  ‘รูปหล่อปานพระเอกหนัง’ ว่าแล้วก็ยกมือไหว้ มือของชายหนุ่มที่ 

กำลังพนมยกตามแทบไม่ทัน

“เอ่อ...ผมต้องเป็นคนไหว้พ่อใหญ่สิครับ” คนหนุ่มเอ่ยพลางหัวเราะ

อัธยาศัยเช่นนี้ต้องใจพ่อใหญ่แห่งคุ้มบ้านเหนือยิ่งนัก  เป็นคนจาก 

เมืองหลวงที่ไม่ถือเนื้อถือตัว มีสัมมาคารวะดี รอยยิ้มผู้มากด้วยวัยจึงขยาย 

กว้าง เอ่ยว่า

“แล้วคุณน้ำอยากคุยอะหยังกับผมหรือครับ”

ธาราขยับขาที่นั่งขัดสมาธิอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เพื่อนั่งให้สบายขึ้น มองเจ้าของ 

บ้านด้วยดวงตาแน่วนิ่งแสดงถึงความมั่นคง

“คืออย่างนี้ครับ คุณกลบอกผมว่าพ่อใหญ่เปลี่ยนใจไม่ขายนาแล้ว ผม 

อยากทราบว่าทำไมถึงเปลี่ยนใจกะทันหันนักล่ะครับ”

พ่อใหญ่แหลมขยับมือที่ถือผ้าขาวม้าขึ้นแล้วตบลงบนหน้าขาตัวเองเบา  ๆ  

ราวจะใช้มันช่วยประวิงเวลาในระหว่างกำลังครุ่นคิด อึดใจต่อมาจึงเอ่ยออกมาช้า ๆ

“ผมคิดว่าจะเก็บไว้ทำนาครับ ถ้าไม่มีนา ก็ไม่มีข้าวกิน”

“แล้วพ่อใหญ่ยังทำนาไหวอยู่หรือ คุณกลบอกว่าที่พ่อใหญ่ตกลงขายนา 

ให้เราก็เพราะทำเองไม่ไหวแล้ว และไม่มีคนช่วย อยู่ดี  ๆ  ทำไมถึงเกิดเปลี่ยนใจ 

ล่ะครับ หรือว่าลูกหลานจากกรุงเทพฯจะกลับมาช่วยทำนาแล้ว”

การกล่าวอย่างเอาใจใส่ในรายละเอียดนั้น ทำให้พ่อใหญ่แหลมรู้สึกสบายใจ 

ที่จะบอกเล่ามากขึ้น
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“ก็ไม่มีคนช่วยเหมือนเดิมนั่นละครับ แต่ถึงทำไม่ไหวก็ต้องทำ ไม่ทำปีนี้ 

ก็ต้องทำปีหน้า เขาว่าถ้ามีนาอย่างน้อยก็ประกันได้ว่าจะไม่ต้องซื้อข้าวกิน”

ประโยคหลังนั้นเหมือนจะเป็นการฟังมาจากผู้อื่นแล้วนำมาอธิบายให้แขก 

จากไร่น้ำเพชรฟังอีกทอดหนึ่งมากกว่า ธาราพอจะเข้าใจแล้วว่า เหตุใดพ่อใหญ่ 

แหลมถึงได้เปลี่ยนใจไม่ขาย

ชายหนุ่มมองชายใกล้เข้าวัยชราด้วยความเห็นใจ หากเพียงแต่ลูกหลาน 

จะไม่ทอดทิ้งให้แกอยู่ตามลำพังกับภรรยาสองคน เขาคงจะไม่เซ้าซี้ขอซื้อจนเหมือน 

คนเห็นแก่ได้แบบนี้หรอก

“พ่อใหญ่คงยังไม่ทราบว่า เมื่อสร้างไร่น้ำเพชรเสร็จ เราจะรับคนงานเข้า 

ทำงานประจำ ทั้งคนสวนซึ่งจะให้รับผิดชอบสวนหย่อม สวนไม้ดอกไม้ประดับ  

คนงานแปลงเกษตร คนดูแลสวนผลไม้ และคนดูแลสัตว์ เป็นงานที่ไม่หนักหนา 

อะไรมาก ถ้าพ่อใหญ่ต้องการตำแหน่งที่ถนัด ผมจะรับพ่อใหญ่ไว้เป็นกรณีพิเศษ  

มีสวัสดิการตามกรมแรงงานทุกอย่าง นั่นหมายความว่าพ่อใหญ่จะมีรายได้ประจำ  

ไม่ต้องฝืนทำนาทั้งที่ไม่ไหว อีกอย่างก็ไม่ต้องแบกรับต้นทุนในการทำนาด้วย”

ผู้มากวัยกว่าก้มหน้า กวัดแกว่งผ้าขาวม้าตรงหน้าอีกครั้งอย่างครุ่นคิด  

เมื่อเห็นอาการเหมือนจะคล้อยตาม ธาราก็เสริมขึ้นอีกว่า

“ผมแค่เสนอทางเลือกที่มี เงินที่ได้จากการขายนาก็เก็บไว้ใช้เวลาแก่เฒ่าได้  

ตอนที่พ่อใหญ่ไม่มีเรี่ยวแรงจะทำงานแล้ว”

“แต่ผมคงไปทำงานทุกวันบ่ได้ เพราะยังต้องทำหน้าที่มัคนายกที่วัด”

“ปกติผมจะรับลูกจ้างไว้ประจำที่ไร่ งานที่ทำจะหมุนเวียนไปตามแปลง 

เกษตรต่าง  ๆ แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่ แต่ถ้าพ่อใหญ่ไม่สะดวก  

วันไหนไปได้ก็ให้เข้าไปหาคุณกล เราจะจ้างเป็นรายวัน จ่ายค่าแรงในวันนั้นเป็น 

กรณีพิเศษ”

ข้อเสนอนั้นทำให้ความลังเลใจของพ่อใหญ่แห่งคุ้มบ้านเหนือเทน้ำหนักไป 

ทางชายหนุ่มตรงหน้าเสียแล้ว เขาควรจะขายดีไหม
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เมฆดำแผ่ตัวคลุมไปทั่วราวกับมีใครนำผ้าสีดำห่มฟ้าไว้ทั้งผืน ลมพัดหอบฝุ่น 

และเศษใบไม้ตลบฟุ้ง  บางที่มีลมหมุนลูกเล็ก  ๆ  ซึ่งชาวอีสานเรียกลมหัวกุด 

พัดจากพื้นขึ้นสู่อากาศ ทว่าขึ้นได้สูงไม่เกินสองหรือสามเมตรก็สลายตัวไป

เวลามีลมหัวกุด เด็ก ๆ จะวิ่งเข้าไปใกล้กระโดดโลดเต้นเล่นอย่างสนุกสนาน  

เพราะขนาดของลมไม่ใหญ่พอจะทำอันตรายได้ นอกจากพัดฝุ่นเข้าตา ดังนั้น 

ผู้ใหญ่จึงไม่ห้ามหากลูกหลานจะเล่น

เมื่อฟ้าเริ่มร้องครืน  ๆ สัญญาซื้อขายที่ธาราบอกให้สกลพิมพ์มาด้วยทั้ง 

สองฉบับนั้นก็ถูกส่งให้พยานฝ่ายผู้ขายรับไปอ่าน ซึ่งพ่อใหญ่แหลมได้ไปเชิญ 

เดือนเต็มดวงมาเป็นพยาน เรื่องขายได้เท่าไรนั้นยังไม่มีใครทราบ นอกจากคน 

จากครอบครัวตากำนัน

เมื่ออ่านจบหญิงวัยกลางคนที่มีดวงหน้าสะอาดสะอ้านงดงามตามวัยก็เงย 

ขึ้นจากหนังสือสัญญา

“คุณเตรียมเงินมาจ่ายครบตามราคานี้เลยหรือคะ”

แววตากลมใหญ่นั้นเคลือบไว้ด้วยความสงสัย การตั้งคำถามโดยไม่เกรงใจ 

เช่นนี้บ่งบอกได้ว่าเป็นผู้ฉลาดทันคน สำเนียงการพูดบอกชัดว่าไม่ใช่ชาวนาธรรมดา 

ทั่วไป ด้วยฐานะบุตรีของกำนันเก่าคงพอการันตีความคิดของธาราในขณะนี้ได้

เป็นไปได้ว่าการที่พ่อใหญ่เปลี่ยนใจไม่ขายนานั้น ก็เพราะถูกคนจากบ้าน 

กำนันเมฆเกลี้ยกล่อมไว้

“ใช่ครับ...เนื่องจากว่าตอนแรกเราตกลงซื้อขายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

แต่ยังไม่ได้ทำสัญญา จึงยังไม่ได้เบิกเงิน กลับจากกรุงเทพฯคราวนี้ ผมเลย 

เตรียมเงินมาเพื่อจ่ายให้พ่อใหญ่แหลมครบตามจำนวน”

คำอธิบายชัดเจนฉะฉานจากชายหนุ่มผู้มีบุคลิกลักษณะอันมั่นคงนั้นทำให ้

เดือนเต็มดวงหมดข้อกังขา และไร้เหตุผลในการทัดทานไม่ให้พ่อใหญ่แหลมขาย 

นาได้ เพราะก่อนจะตามมาเป็นพยานการซื้อขายหนนี้ ตนก็ได้ห้ามปรามจนสุด 

ความสามารถแล้ว แม้จะนึกแปลกใจเพราะหลายวันก่อนตอนที่ฟ้าเอ็นดูโน้มน้าว  

พ่อใหญ่แหลมก็บอกเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะเก็บนาไว้ แต่ไฉนเพียงไม่กี่วันก็เกิด 

เปลี่ยนใจอีกแล้ว และครั้งนี้คงจะเกลี้ยกล่อมให้เปลี่ยนใจในภายหลังไม่ได้อีก 



24

ปาฏลี

ต่อไป เพราะสัญญาซื้อขายและเงินค่านาที่วางอยู่ตรงหน้านี้เอง

คารมของคนซื้อคงคมคายไม่เบา!

เมื่อพยานฝ่ายผู้ขายอ่านสัญญาทั้งสองฉบับจบลง สกลก็หยิบสัญญาขึ้นมา 

อ่านท่ามกลางผู้ซื้อ ผู้ขาย และพยานทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง ก่อนที่จะให้ทุกคน 

ลงนาม จากนั้นหยิบเงินในถุงออกมาเพื่อให้ผู้ขายและพยานนับว่าครบตามจำนวน  

ก่อนจะมอบให้ผู้ขาย จึงเป็นอันเสร็จสิ้นการซื้อขาย

“วันจันทร์ผมจะมารับพ่อใหญ่ไปโอนโฉนดที่ตัวจังหวัดนะครับ”

ก่อนลงจากเรือนธาราก็ได้หันมาทางเจ้าของบ้านอีกครั้งแล้วกล่าวขึ้น “เอา 

เงินไปเข้าธนาคารไว้จะดีกว่านะครับ เก็บนาน ๆ จะได้ดอกเบี้ยด้วย ส่วนเรื่องงาน 

พร้อมเมื่อไหร่ก็เข้าไปหาคุณสกลได้ทุกเมื่อ ผมลาละครับ” กล่าวจบก็ยกมือไหว้ 

พ่อใหญ่แหลม ก่อนจะหันมาไหว้เดือนเต็มดวง แล้วจึงลงจากเรือนไป

เมื่อลับร่างของแขกจากเมืองกรุง พ่อใหญ่แหลมก็เอ่ยด้วยเสียงสดใส

“น่ามาสมัครเป็นกำนันบ้านเรานะแม่ภูนะ”

‘แม่ภู’  เกือบจะค้อนให้ หันมาเสริมคำแนะนำจากผู้ที่เพิ่งลงเรือนไปกับ 

ผู้ใหญ่ที่เธอเคารพ

“อย่าลืมเอาเงินไปฝากธนาคารตามที่เขาว่าละพ่อใหญ่ แล้วอย่าเอาไป 

ซื้อหวยหมดล่ะ หมดแล้วหมดเลยนะคราวนี้”

ฝนเริ่มลงเม็ดเมื่อรถโฟร์วีลเลี้ยวออกจากหมู่บ้าน แล่นไปตามทางคอนกรีตตัด 

ผ่านทุ่งนาและป่าช้าเก่า ขากลับแต่ละคนดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษ สกลเหลือบมอง 

เจ้านายหนุ่มของเขาแล้วยิ้มบาง  ๆ 

ธาราเตรียมการดีนัก การเตรียมคู่สัญญาและเงินค่าซื้อขายมาพร้อม  

เผื่ออีกฝ่ายจะเปลี่ยนใจ ตัวเขาเองคิดปลงเสียแล้วด้วยซ้ำว่าพ่อใหญ่แหลมคง 

ไม่ขายนาให้แน่แล้วแม้จะเข้าไปเจรจาอีกสักรอบก็ตาม

รถสีดำชะลอความเร็วลงเมื่อเห็นไฟจากหน้ารถที่กำลังจะสวนทางมา  

แต่เมื่อขับเข้าใกล้จึงเห็นเพียงรถปิกอัพรุ่นเก่าคันหนึ่งจอดนิ่งสนิทอยู่ชิดไหล่ทาง  

เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้ แสดงว่าคนขับรู้กฎจราจรเป็นอย่างดี ข้าง  ๆ  ตัวรถมีคน 
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คนหนึ่งกำลังถอดยางจากล้อหลังด้วยสภาพเปียกปอน อุปกรณ์ที่วางอยู่ข้าง ๆ กับ 

สภาพเจ้าของรถ ทำให้ธาราและสกลเข้าใจสถานการณ์ได้ทันที

“หาที่จอดก่อนนะคุณกล...ในรถนี่มีร่มอยู่กี่คันครับ” ชายหนุ่มถามพลาง 

เหลียวไปมองเบาะหลัง

“สองครับ ผมติดรถไว้สองคันเสมอ” ตอบพลางหมุนพวงมาลัยนำรถ 

เข้าเทียบไหล่ทาง เยื้องจากรถที่จอดเปลี่ยนยางอยู่ในขณะนี้

ธาราคว้าได้ร่มมาคันหนึ่งก็เปิดประตูออกไป 

ยางที่แบนจนไม่มีลมเหลือพอให้ไปต่อได้ถูกถอดออกมาแล้ว คนที่กำลัง 

ลุกขึ้นยืนสวมหมวกแก๊ปเหลือพวงผมที่ผูกไว้เป็นหางม้าลอดช่องหมวกด้านหลัง 

ออกมา ยามลุกขึ้นยืนจึงเห็นว่าสูงเพรียวลมสมส่วนไปหมด...เป็นผู้หญิงแน่นอน

เจ้าของรถหันมามองคนที่กำลังเดินกางร่มเข้ามา หมวกแก๊ปที่สวมเวลานี้ 

มีประโยชน์เพียงกันฝนไม่ให้ไหลเข้าตาเท่านั้นเอง

“ยางแบนหรือคุณ ให้ผมช่วยดีกว่านะ จะได้เร็วขึ้น”

ธาราถามพลางมองหญิงสาวตรงหน้า รู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็น 

หญิงสาวมาก่อน แต่ไม่แน่ใจนัก

“ไม่เป็นไรค่ะ อีกนิดเดียวก็เสร็จแล้ว เดี๋ยวพวกคุณจะเปียกกันเสีย 

เปล่า  ๆ”

สถานการณ์เร่งรีบนั้นทำให้ชายหนุ่มปัดความสงสัยทิ้งไปก่อน หันมาสนใจ 

ล้อรถตรงหน้าแทน

น้ำเสียงของคนพูดบ่งบอกว่าชำนาญงานที่ทำอยู่ไม่น้อย ท่าทางทะมัดทะแมง 

ตอนเห็นเธอถอดล้อออกมาทำให้ธาราทึ่งอยู่เหมือนกัน ผู้หญิงที่เขารู้จักน้อยคน 

นักที่จะเปลี่ยนยางเองได้ แต่อย่างไรเสีย เรี่ยวแรงของผู้หญิงก็มีข้อจำกัดอยู่

ชายหนุ่มยิ้มบาง  ๆ  พลางยื่นร่มออกไปกางให้อีกฝ่าย

“ถือไว้สิครับ ผมกับคุณกลทำแป๊บเดียว ฝนตกอย่างนี้ยิ่งเสร็จเร็วยิ่งดี”

สกลตามมาหยุดอยู่ท้ายรถคันเก่า เขาไม่ได้กางร่มมาด้วยเพราะคิดว่า 

อย่างไรก็ต้องเปียก สายตามองสำรวจไปที่กระบะหลังของรถที่เสีย เห็นถังน้ำมัน 

สำรองขนาดสิบลิตรวางชิดอยู่ด้านใน และไม้จำนวนหนึ่งที่ห่อคลุมไว้ด้วยผ้าใบ 
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ปาฏลี

กันฝน ทว่าก็มีส่วนปลายโผล่ออกมาจากท้ายรถให้เห็น

หนุ่มใหญ่ก้าวเข้าไปช่วยนายใส่ล้อเข้าแกน หมุนให้เข้าที่แล้วจึงผ่อนแม่แรง 

ลง จากนั้นธาราก็ใส่นอตกลับเข้าไปอย่างรวดเร็ว

“ฝนลงผิดเวลาจริง  ๆ  นะครับ อีกกิโลเมตรเดียวก็ถึงหมู่บ้านแล้วแท้  ๆ”  

สกลชวนคุย ขณะยกล้อข้างที่แบนขึ้นกระบะท้ายรถให้

“ยางมันแบนมาตั้งแต่สองกิโลก่อนแล้วค่ะ ฉันพยายามขับประคองมาได้ 

แค่นี้ ตั้งใจว่าจะรีบเปลี่ยนยางให้เสร็จก่อนฝนตก แต่ไม่ทัน กลับถึงบ้านคงต้อง 

ตรวจดูหน่อยว่าไปโดนอะไรมา...ขอบคุณที่ช่วยนะคะ”

หญิงสาวกล่าวขณะยื่นร่มคืนให้คนซึ่งเปียกไปบางส่วน เพราะเธอยังมีน้ำใจ 

กางร่มให้เขาเท่าที่จะทำได้

เมื่อเก็บอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ไว้ในกระบะท้ายเรียบร้อย คนขันอาสาช่วยมอง 

ล้ออะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่อย่างสำรวจตรวจตราว่าใช้งานได้ไม่ผิดปกติ

“อย่าลืมไปเปลี่ยนเป็นยางดี ๆ นะครับ ถ้าบรรทุกหนัก ยางอะไหล่ใช้ไม่ทน 

นักหรอก”

“ขอบคุณมากค่ะ”

ธาราและสกลมองตามรถปิกอัพรุ่นเก่า ฟังจากเสียงเครื่องยนต์แล้ว ทำให ้

ทราบได้อีกอย่างว่า เจ้าของดูแลเครื่องยนต์เป็นอย่างดี ยกเว้นไม่ยอมเช็กยาง 

ก่อนเดินทาง!

“สวยนะครับ เก่งด้วย”

เสียงสกลทำให้ความคิดของธาราสะดุด ชายหนุ่มเลิกคิ้วพลางหันมอง 

คนพูด เห็นดวงตาอีกฝ่ายเต้นระริกอย่างล้อเลียน จึงเอ่ยขัน  ๆ

“ไม่รู้สิครับ ผมไม่ทันสังเกต”

“อ้าว! เห็นคุณน้ำมองตาม ผมก็นึกว่าสนใจ ผมดูผิดไปหรือครับเนี่ย”

ธาราส่ายหน้า ยิ้มขำกับความคิดนั้น เขาแค่สงสัยว่าหญิงสาวคนนั้นจะ 

เป็นคนเดียวกับภาพหน้าจอล็อกสกรีนหรือไม่เท่านั้น เพราะหากใช่ โลกคงกลม 

อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว แต่ธาราก็ไม่ได้เอ่ยปรึกษากับสกล เพราะฝ่ายนั้นยังไม่เห็น 

รูปจากล็อกสกรีนโทรศัพท์เครื่องนั้น
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ไร่เรียงเคียงรัก

“คุณกลคงมองเหมือนผมมองนั่นแหละ ว่ามือที่ขันนอตของผมมันเชื่อ 

ได้ไหม ถ้าตอนที่เรายืนดูอยู่แล้วเห็นว่ารถวิ่งไปเรื่อย  ๆ  ล้อก็กระเด็นหลุดออกมา”

สกลหัวเราะให้กับอารมณ์ขันที่ไม่ค่อยจะปรากฏให้เห็นบ่อยนักของเจ้านาย 

เมื่อนึกภาพตาม เขาถึงกับหัวเราะลั่นเลยทีเดียว

นัยน์ตายิ้ม  ๆ  ของผู้ฟังทำให้ธาราทราบว่า อีกฝ่ายยังคงมีความคิดสนุก  ๆ  

อยู่อย่างเดิม จึงไม่อธิบายต่อ เพราะเหตุผลใดก็ทัดทานคนที่ต้องการแกล้งไม่ลง 

เสียแล้ว จึงเดินโคลงศีรษะไปขึ้นรถ แต่สกลก็ตามไปตอแยนายอย่างอารมณ์ดี

“แหม...ผมสงสัยจังเลยน้าว่าลูกสาวบ้านไหน การพูดการจาไม่เหมือน 

ชาวบ้านที่ผมเคยพบ”

ธาราไม่ต่อล้อต่อเถียง ได้แต่ส่ายหน้าเบา  ๆ จะว่าไปแล้วเขาก็อยากรู้ 

เหมือนกันว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นลูกสาวใคร สิ่งที่เขาพบในตัวเธอเพียงชั่วระยะสั้น ๆ  

ทำให้นึกนิยมอยู่ลึก  ๆ หากแต่มันไม่ใช่เพราะความสิเน่หาหรือต้องตาต้องใจ 

แต่อย่างใด

แล้วจะเป็นไปได้ไหม...ที่สาวบ้านนาจะทำโทรศัพท์มือถือสลับกับเขาทั้งที่ 

ไม่เคยเจอกันมาก่อน!


