


1

บทนำ

บนที่นอน  สีขาวสะอาดภายในห้องนอนบนเรือนไทยหลังใหญ่  

หญิงสาวหน้าตาสวยงามประหนึ่งนางในวรรณคดี ผิวขาวลออ ผมดำขลับ 

ยาวสลวย นอนนิ่ง ลมหายใจสม่ำเสมอ ฝันประหลาดแบบเดิมซ้ำ  ๆ  ยังวนเวียน 

อยู่แทบทุกคืน ชายหนุ่มหน้าตาคมเข้มนัยน์ตาดุที่ เธอฝันถึงเสมอ  ภาพฝัน 

ชัดเจนจนทำให้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอ ราวกับเป็นเพื่อนเล่นที่อยู่ 

ด้วยกันมาตั้งแต่ยังเด็ก โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ เธอยิ่งฝันติดกันมากขึ้น

รุ่งสางของวันใหม่ เป็นเวลาที่หญิงสาวต้องตื่นมาเสมอเพื่อจัดเตรียม 

เครื่องเช้าให้ผู้เป็นบิดาและเตรียมสำรับสำหรับใส่บาตร เรือนพระยาภักดีบดินทร์ 

แห่งนี้เป็นที่โจษจันอย่างมากถึงเรื่องอาหารคาวหวาน การเย็บปักถักร้อย งาน 

ประดิษฐ์และตกแต่ง บุตรสาวเพียงคนเดียวของท่านได้ไปร่ำเรียนถึงในรั้วในวัง 

เมื่อครั้งยังเยาว์ มีความสามารถที่โดดเด่นจนสำเร็จในศาสตร์แขนงต่าง  ๆ  เร็วกว่า 

ผู้ที่เรียนมาด้วยกัน

ครั้นเมื่อมารดาเสียชีวิต จึงได้ขอพระราชทานพระอนุญาตกลับเรือนมา 

ดูแลผู้เป็นบิดา แม้เวลานั้นบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ 
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นิยมมีเมียหลายคน แต่สำหรับพระยาภักดีบดินทร์กลับมีเพียงคุณหญิงวาด  

เป็นเมียเอกเพียงคนเดียว ในคราแรกที่ขอออกมาดูแลผู้เป็นบิดา ก็ถูกเจ้านาย 

ฝ่ายในผู้ดำรงตำแหน่งพระเครื่องต้นรั้งไว้ด้วยความเสียดายในฝีมือการปรุงอาหาร  

และงานประดิษฐ์ที่หาผู้เทียบได้ยาก แต่ก็จำใจต้องยอมเพราะความเอ็นดูเมตตา  

เลี้ยงดูกันมาตั้งแต่ยังเล็ก มิเคยได้ทดแทนคุณบิดามารดา

หญิงสาวร่างบางในผ้าสไบสีสด ใบหน้าขาวสะอาดเกลี้ยงเกลา ขนตางอน 

ยาวเป็นแพ คิ้วเรียวได้รูปรับกับดวงตาคมมีชั้นเสมอกันดังว่าถูกกรีดเอาไว้ 

อย่างดี ผมยาวสลวยถูกมวยขึ้นมาอย่างง่าย  ๆ  ไม่ตามสมัยนิยม บนเรือนร่าง 

ไร้เครื่องประดับใด มีเพียงแหวนพลอยสีแดงล้อมเพชร ของดูต่างหน้ามารดา 

เท่านั้นที่สวมอยู่บนนิ้วสะอาดเรียวยาว หญิงสาวเดินฝีเท้าเบาเข้ามาภายในโรงครัว 

ที่ปลูกห่างจากเรือนใหญ่ไปไม่มากนัก

“คุณบัวมาพอดีเลยเจ้าค่ะ เจ้ามิ่งมันไปได้กุ้งใหญ่มา เลยจักถามคุณบัวว่า 

เอามาทำกระไรดีเจ้าคะ” นางเจียมแม่ครัวเก่าแก่ของเรือนหันไปมองสตรีวัย 

แรกแย้มผู้เป็นที่รักของบ่าวไพร่ภายในเรือน คุณบัวเพิ่งกลับมาอยู่ที่เรือนแห่งนี้ 

ได้ไม่นานนักหลังจากที่คุณหญิงวาดผู้เป็นมารดาเสียชีวิต งานดูแลเรือนของ 

มารดาตกมาอยู่ในความดูแลของคุณบัวทั้งหมด ด้วยผู้ เป็นพ่อไม่ได้มีเมีย 

หลายคน เรือนหลังใหญ่แห่งนี้จึงมีเพียงบ่าวไพร่ไม่มากนักดั่งเช่นเรือนทั่วไป  

งานทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบตามหน้าที่ที่หญิงสาวได้จัดไว้ให้

คุณบัวแม้อายุไม่ถึง ๒๐ ดี แต่งานบ้านงานเรือนก็ไม่ได้บกพร่อง หนำซ้ำ 

ยังอยู่ในขั้นชำนาญ เพราะเข้าไปฝึกฝนอยู่ในวังตั้งแต่ยังเล็กนัก ไม่เพียงเรื่อง 

ของคาวหวานและงานเรือนเท่านั้น ยังเป็นสตรีที่รู้หนังสือ ซึ่งน้อยนักจะมีโอกาส 

ได้ร่ำเรียนเขียนอ่าน แต่ด้วยเหตุที่ถูกถวายตัวเข้าวังตั้งแต่ยังเด็ก จึงครองตัว 

เป็นโสดมาได้จนอายุเลยวัยออกเรือน ผิดแผกจากสตรีทั่วไป

“ดีเลยแม่เจียม บัวจักได้เอามาทำ  แสร้งว่ากุ้งใหญ่  ให้คุณพ่อท่านลองดู 

เห็นท่านปรารภว่ากินกระไรมิค่อยลง ได้เครื่องเทศรสจัดสักหน่อยคงเจริญอาหาร 

ขึ้น” ใบหน้าผุดผาดมีรอยยิ้มสดใส
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ทีเ่รอืนหลงัเลก็รมินำ้ บรเิวณหนา้ระเบยีงทีย่ืน่ออกมาเหมอืนทา่นำ้ เพลานีห้ญงิสาว 

กำลังใส่บาตรเช้าตามปกติเหมือนเช่นทุกวัน วันนี้หลวงพ่อท่านมารับบิณฑบาต 

ด้วยตัวเอง ซึ่งน้อยครั้งนักเพราะท่านค่อนข้างชราภาพมากแล้ว ท่านมองหน้า 

หญิงสาวพร้อมสายตากังวล

“โยมบัว หลังจากนี้หากเกิดเหตุพลิกผัน โยมจงประคองสติให้มั่น คิดถึง 

คุณงามความดีที่เคยได้ทำมาแต่หนหลัง บางสิ่งบางอย่างมันเป็นกรรมมาตั้งแต่ 

ภพชาติก่อนที่เจ้าต้องมาชดใช้ในชาตินี้อย่างหลบหนีมิพ้น” หลวงพ่อเอ่ยขึ้น 

เสียงไม่ดังนัก

“จักมีเรื่องไม่ดีหรือเจ้าคะหลวงพ่อ” หญิงสาวหน้าซีดเผือด

“อาตมาก็บอกไม่ได้มากกว่านี้ ขอเพียงให้โยมบัวตั้งสติให้มั่น ไม่ว่า 

สิ่งอันใดจักเกิดขึ้น ให้คิดเสียว่าเป็นกรรมมาแต่หนหลัง” หลวงพ่อกล่าวจบ 

เพียงแค่นั้น ลูกศิษย์วัดก็พายเรือพาท่านออกไป
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๑
ในฝัน

กาสิโนขนาดใหญ่  ครบวงจรบนหมู่เกาะส่วนตัวไม่ปรากฏ 

ในแผนที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ได้ถูกเปิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เงินสะพัด 

มากมายจากเศรษฐีผู้รักความสนุกและบรรดาไฮโซที่มีแต่เปลือกหวังว่าจะมารวย 

ทางลัด สถานที่แห่งนี้รับเฉพาะแขกพิเศษส่งตรงมาเท่านั้น โดยจะมีเรือโดยสาร 

หรู เครื่องบินส่วนตัวคอยต้อนรับบรรดาแขกกระเป๋าหนักทั้งไทยและต่างประเทศ  

เป็นที่รู้กันดีว่าเจ้าของสถานที่คือบุคคลที่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวให้ใครเห็นบ่อยนัก 

นอกจากลูกค้าระดับวีไอพีจริง  ๆ  จึงจะมีโอกาสได้เห็น ซึ่งก็มีอยู่เพียงไม่กี่คน

เบื้องหลังเจ้าของสถานที่แห่งนี้ยังเป็นปริศนา  นักข่าวและบรรดากลุ่ม 

ผู้มีอำนาจต่างพยายามอย่างมากในการหาตัว เรื่องของเงินเป็นเรื่องไม่เข้าใคร 

ออกใคร บรรดานักธุรกิจแถวหน้าต่างหิวกระหายในการเข้ามาร่วมลงทุน ด้วย 

มองรายได้จากเม็ดเงินมหาศาล มีทั้งที่อยากร่วมหุ้นและยึดครองเป็นของตัวเอง  

แต่หลายปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีใครสามารถสืบเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปได้

“คุณภพครับ โขดหินฝั่งตะวันออกตรงหมู่บ้านมีเรือน่าสงสัยวนเวียนอยู่ 

หลายวันแล้วครับ คนในหมู่บ้านเห็นว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อเช้าเลยเข้ามาแจ้งกับ 
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ทางสำนักงาน” วิท หรือวิทยา เป็นทั้งเลขาฯและบอดี้การ์ดประจำตัว เดินเข้ามา 

รายงาน หมู่บ้านที่วิทยาพูดถึงคือที่พักของพนักงานในส่วนต่าง  ๆ  ของกาสิโน 

และโรงแรม ที่สร้างเอาไว้เป็นหลังเพื่อให้อยู่กันอย่างครอบครัว ส่วนพนักงาน 

ที่อยู่คนเดียวก็จะมีตึกเป็นห้องให้อยู่

ส่วนคนในครอบครัวที่ไม่ได้ทำงานในกาสิโนก็จะทำอาชีพประมงหาปลา 

เพื่อส่งขายที่ตัวจังหวัด โดยจะมีเรือของทางกาสิโนบริการขนส่งให้ ภายในเรือ 

จะมีตู้แช่แข็งขนาดใหญ่สำหรับแช่อาหารทะเลจำนวนมาก อาหารทะเลสดเหล่านี้ 

ส่วนหนึ่งถูกนำไปแปรรูปที่โรงงานในเครือ ส่วนหนึ่งส่งเข้ากรุงเทพฯ เมื่อเรือ 

กลับมาก็จะขนของสดในเมืองเข้ามาให้กับพนักงานเช่นกัน

น่านน้ำที่ตั้งของกาสิโนห่างไกลจากตัวเมืองมาก เป็นเขตหวงห้ามที่มิให้ 

เรือประมงทั่วไปหรือเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาได้ การหาปลาของที่นี่จึงอุดม 

สมบูรณ์ พนักงานที่อาศัยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันเป็นครอบครัว ผู้หญิงทำงานที่ 

กาสิโน ส่วนผู้ชายมักทำประมงเพราะเป็นรายได้เสริมที่ดี ทุก ๑๕ วันก็จะมีเรือ 

สำหรับขึ้นฝั่งเพื่อให้ไปจับจ่ายซื้อของ ทำงานกันเต็มที่ ๖ เดือน หยุด ๒ เดือน  

เพื่อให้พักสลับกันไป แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครไปไหน เพราะที่นี่ค่อนข้าง 

สะดวกสบาย ออกจากเกาะก็เหมือนขาดรายได้ พนักงานจึงให้ความสำคัญกับ 

ความปลอดภัยของกาสิโนแห่งนี้มาก เปรียบเหมือนอู่ข้าวอู่น้ำที่มั่นคงของพวกเขา  

การดูแลสถานที่แห่งนี้จึงต้องดุดัน เข้มงวด และเด็ดขาด มีอะไรเล็ดลอดผ่าน 

สายตาไม่ได้

“ไปดูกันหน่อยสิ” กวินภพ หรือที่บรรดาพนักงานและลูกน้องต่างเรียกว่า 

คุณภพ ชายผู้เป็นนายและเป็นเจ้าของกาสิโนปริศนาบนเกาะตอบกลับมาพร้อม 

รอยยิ้มที่มุมปากอย่างนึกสนุก

เรือเร็วออกจากฝั่งพร้อมอาวุธครบมือ ชายฉกรรจ์หลายคนที่มาจากหลายที ่

ที่ไม่สามารถบอกได้ แต่หากดูจากหน้าตาก็สามารถรู้ได้ว่าไม่ธรรมดา ต่างยอม 

ทำงานถวายหัวให้ผู้เป็นนายทั้งสิ้น เพราะนอกจากการงานและโอกาสที่หยิบยื่น 

ให้แล้ว ความบ้าระห่ำไม่กลัวตายของคุณภพทำให้แม้แต่พวกเขาเองยังเกรง  

ตอนที่สร้างกาสิโนแห่งนี้ เมื่อ  ๕  ปีก่อน  ที่นี่ร้อนระอุลุกเป็นไฟ  พวกที่ถูก 
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ขัดผลประโยชน์ในท้องที่และต่างท้องที่มีจำนวนมาก แม้แต่ประเทศใกล้เคียง 

ที่มีกาสิโนเหมือนกันก็ไม่เว้น

เกาะแห่งนี้ไม่เพียงแต่มีกาสิโนขนาดใหญ่ แต่ยังมีสถานที่อำนวยความ 

สะดวกแบบทันสมัยครบวงจรประหนึ่งเป็นสวรรค์สำหรับนักเที่ยว ด้วยความ 

เป็นส่วนตัว ทำให้บรรดานักการเมือง ดารา ผู้มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ 

จองกันเข้ามาไม่ขาดสาย แม้ไม่เล่นการพนันก็มาพักผ่อนหย่อนใจเพื่อหลีกหนี 

ความวุ่นวาย ยิ่งทำให้สถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียง จองที่พักยากยิ่งกว่าเข้าเมืองลับแล

“ตรงนั้นครับคุณภพ” วิทยา เลขาฯและการ์ดคู่ใจกระซิบเสียงไม่ดังนัก 

พร้อมชี้มือไปหาเรือเร็วอีกลำที่จอดหลบอยู่ที่ซอกหิน

ปัง! ปัง! ปัง!

ชายหนุ่มร่างใหญ่ผู้เป็นนายยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเช็กให้แน่ใจว่าคนพวกนี้มาดี 

หรือมาร้าย ไม่นานก็มีการยิงโต้กลับด้วยอาวุธสงครามครบมือแบบรัวมาไม่ยั้ง 

เช่นกัน

“ระเบิดพวกมัน” เสียงเข้มเอ่ยขึ้นไม่ดังนัก หากแต่หนักแน่น พร้อม 

รอยยิ้มเยาะผุดขึ้นที่ใบหน้าอีกครั้งเหมือนเป็นเรื่องสนุก เครื่องยิงจรวดอาร์พีจี 

ถูกนำออกมาใช้โดยอดีตหน่วยรบพิเศษฝีมือดีที่ถูกใส่ร้ายจนต้องออกจากราชการ

เพลาพลบค่ำที่เรือนพระยาภักดีบดินทร์ บุตรีเจ้าของเรือนกำลังบรรจงพับกลีบ 

ดอกบัวเพื่อเตรียมถวายในห้องพระรอผู้เป็นบิดากลับ วันนี้พระยาภักดีบดินทร์ 

ออกว่าราชการกับเจ้านายภายในวัง ค่ำแล้วคุณพ่อท่านยังไม่กลับ ในใจก็อดที่จะ 

เป็นห่วงมิได้ เพียงไม่นานเสียงฝีเท้าก็ดังที่หน้าประตูเรือน ร่างของผู้เป็นบิดา 

ก็พ้นประตูเรือนขึ้นมา สีหน้าไม่ใคร่ดีนัก

“งานราชการมริาบรืน่หรอืเจา้คะ” หญงิสาวถามผูเ้ปน็บดิาทีม่สีหีนา้เครง่เครยีด 

กว่าปกติ

“ในเพลานี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ใคร่จักปลอดภัยนัก โจรย่องสะดม 

กำลังออกอาละวาด โจรกลุ่มนี้เป็นโจรที่มีความรู้ทางวิชาอาคม สามารถสะกด 

ให้เจ้าทรัพย์หลับ แล้วค่อยเก็บกวาดเอาทรัพย์ทั้งปวงไปได้ บัว เจ้าต้องระวังตัว 
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ให้มาก อย่าลงจากเรือนหลังตะวันตกดินเชียวหนาลูก” ผู้เป็นบิดาเอ่ยขึ้นด้วย 

น้ำเสียงกลัดกลุ้ม

ด้วยบุตรสาวของท่านนั้นเป็นที่หมายปองของชายมากมาย ข่าวอาจรู้ถึงหู 

พวกมันได้ เพราะตั้งแต่ออกมาจากวังก็มีผู้ใหญ่หมายทาบทามหลายบ้าน แต่ 

ท่านยังมิต้องใจบ้านใดเป็นพิเศษ ด้วยว่าท่านกับคุณหญิงวาดก็พบกันสมัยยังเยาว์  

พัฒนาความสัมพันธ์จนได้ออกเรือนเคียงคู่กัน ผิดแผกจากบ้านอื่นที่ไม่เคย 

เห็นหน้าค่าตากันมาก่อนก็มาอยู่กินกัน

“คุณพ่อมารับสำรับเย็นก่อนเถิดเจ้าค่ะ เรื่องอื่นอย่าเพิ่งคิดกระไรเลย 

พานจักทำให้หม่นหมองรับข้าวมิลง วันนี้บัวทำ  แสร้งว่ากุ้งใหญ่  ด้วยนะเจ้าคะ  

จัดจ้านสักหน่อย คุณพ่อจักได้รับข้าวมากขึ้นเจ้าค่ะ” บุตรสาวเอ่ยพร้อมรอยยิ้ม  

พลางตักข้าวส่งให้บิดา

“บัวคิดกระไรกับเรื่องการออกเรือน” ผู้เป็นบิดาถามขึ้น ท่านทราบดีว่า 

บุตรสาวของท่านยังไม่ใคร่คิดเรื่องนี้ เพราะเพิ่งออกมาจากวังได้ไม่นานนัก  

ตัวท่านเองก็เพิ่งสบโอกาสได้อยู่กับบุตรหลังจากที่คุณหญิงวาดเสีย หากบุตรสาว 

จะเป็นสาวเทื้อขึ้นคาน ท่านก็มิว่ากระไร สุดแท้แต่ความประสงค์

“บัวแล้วแต่คุณพ่อเจ้าค่ะ หากว่าคุณพ่อเห็นเหมาะสม บัวก็มิขัดข้อง”  

บุตรที่ดีต้องเชื่อฟังบิดามารดา หญิงสาวคิดแบบนั้นมาเสมอ แม้ภายในใจยัง 

อยากจะอยู่ปรนนิบัติผู้เป็นพ่อ แต่หากเห็นว่าเหมาะสมหรือสมควร ผู้เป็นบุตร 

ก็มิควรคัดค้าน

“วันนี้พระยาประเสริฐภักดีท่านมาทาบทามบัวให้กับบุตรชายคนเล็กของท่าน  

พ่อยังมิได้ตอบรับหรือปฏิเสธ เพียงรับปากท่านว่าขอให้ทั้งสองคนได้มีโอกาส 

พูดคุยเสวนากันก่อน หากบัวเห็นชอบอย่างไรจึ่งค่อยว่ากัน” พระยาภักดีบดินทร์ 

เอ่ยขึ้นกับบุตรสาวผู้เป็นที่รัก ในเพลานี้ท่านเหลือเพียงแค่บัวคนเดียวเท่านั้น  

ตัวท่านเองก็มิอยากบังคับจิตใจลูก

“เจ้าค่ะ บัวจักทำตามที่คุณพ่อเห็นควร”

ภายในห้องนอน หลังจากที่รับสำรับค่ำและถวายดอกบัวในห้องพระแล้ว  

หญิงสาวก็ถอนลมหายใจเบา  ๆ  พร้อมเงยหน้าขึ้นมองไปที่ดวงจันทร์
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“คุณพี่เจ้าคะ หากว่าบัวออกเรือนไปแล้ว การฝันถึงคุณพี่จักผิดกระไร 

หรือไม่เจ้าคะ บัวขอโทษ” หญิงสาวพูดกับตัวเองแผ่วเบาพร้อมค่อย  ๆ  เอนกาย 

ลงบนที่นอน  ในความฝัน  ผู้ชายคนนี้อยู่ เป็นเพื่อนกับเธอมาตั้งแต่ เล็ก  ๆ  

คอยปลอบโยนยามที่เธอเหงาเมื่อครั้งต้องถูกส่งถวายตัวเข้าวัง ภายในนั้นมีแต่ 

การแก่งแย่งชิงดี บัวเพียงแค่ตั้งใจทำสิ่งที่ถูกสอนให้ดีที่สุด แต่ก็ยังมิวายถูก 

ริษยา อยู่ภายในวังบัวไม่มีแม้แต่มิตร มีเพียงพี่ชายในความฝันเท่านั้นที่คอย 

ปลอบประโลม

“บัว...บัว...บัวน้องพี ่ ตื่น ตื่นเดี๋ยวนี้ บัว บัว” เสียงเรียกภายในความฝันทำให ้

หญิงสาวค่อย  ๆ  ลืมตาที่หนักอึ้งขึ้นมา ร่างกายเหมือนไม่สามารถขยับตามใจได้  

เสียงดาบจากภายนอกก้องกังวานไปทั่ว บัวพยายามฝืนลุกขึ้นอีกครั้ง แล้วคลาน 

ไปที่ประตู แง้มบานประตูออกช้า  ๆ มองไปตามเสียงดาบที่ดังอยู่ ภาพที่เห็น 

ทำให้ต้องเอามือปิดปากตนเองเพื่อกลั้นเสียงสะอื้น

ด้านนอกเต็มไปด้วยคนตาย เลือดนองอยู่เต็มพื้น ผู้ชายหลายคนกำลัง 

รื้อค้นข้าวของ ที่ประตูห้องของคุณพ่อ บัวเห็นร่างของท่านนอนหงายจมกองเลือด 

ไม่ขยับไหวติง คุณพ่อสิ้นแล้ว รวมถึงคนในบ้านด้วย ในเพลานี้แม้หากต้องตาย 

บัวก็ไม่นึกเสียใจ แต่หากต้องถูกหยามเกียรติ บัวคงไม่อาจตายตาหลับได้  

ร่างเล็กที่สั่นเทาปีนจากห้องลงไปทางหน้าต่างอย่างแผ่วเบา

ตุ้บ! เสียงร่างหญิงสาวร่วงลงสู่พื้น การกระแทกทำให้ข้อเท้าพลิกจนต้อง 

ร้องออกมา

“เฮ้ย! มีคนกำลังหนี” เสียงดังก้องมาจากบนเรือนพร้อมฝีเท้าหลายคู่ที่ 

กำลังเข้ามาใกล้

หญิงสาวรีบลากขาที่เจ็บระบมหนีอย่างยากลำบาก  เรือนใหญ่ห่างจาก 

ริมน้ำพอสมควร บัวตัดสินใจแล้ว หากจะตายก็ต้องตาย แต่จะมิยอมถูกหยาม 

ให้เสียเกียรติเป็นแน่ ชายฉกรรจ์หลายคนใกล้จะมาถึงตัวของหญิงสาวแล้ว  

หน้าตาบอกได้ถึงความกักขฬะหยาบคายอย่างปกปิดไม่มิด

“อีนี่หน้าตาหมดจด  งามหยาดเยิ้มแท้เชียว  กูขอจองคนแรกนะโว้ย”  
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เสียงของคนที่น่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรดังขึ้น

“มึงพ้นจากมนตร์สะกดกูได้เยี่ยงไรกัน” ผู้ชายอีกคนที่มีรอยสักน่ากลัว 

ก็พูดขึ้นเสียงดัง สายตาน่ากลัว

บัวยังพยายามลากสังขารตัวเองที่ขาเจ็บมาอย่างช้า  ๆ จวนเจียนจักถึง 

ริมแม่น้ำหน้าบ้าน โดยชายกลุ่มนี้เดินตามไม่เร่งรีบนัก เหมือนหยอกเย้ากับเหยื่อ 

ให้กลัวถึงขีดสุด ตอนนี้มือใหญ่สกปรกหลายมือเริ่มเข้ามาใกล้ตัวเธอมากขึ้น  

อีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็จะถึงท่าน้ำแล้ว น้ำตาของหญิงสาวเริ่มไหลนองเมื่อ 

เห็นว่าเธอคงหนีไม่ทันเป็นแน่

ตูม! เสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นจากที่ใดมิทราบได้ โจรกลุ่มนั้นถึงกับผงะ 

ดว้ยความตกใจ มองหาทีม่าของเสยีงกกึกอ้งกมัปนาททีไ่มเ่คยไดย้นิ บวัฉวยโอกาส 

ในจังหวะนี้กลั้นใจจากความเจ็บปวด วิ่งไปที่ท่าน้ำพร้อมกระโดดลงไปอย่าง 

รวดเร็ว

‘คุณพ่อคุณแม่เจ้าคะ บัวกำลังจักไปหาแล้วเจ้าค่ะ’ ร่างเล็กดำดิ่งลงไป 

ใต้น้ำลึก บัวดีใจเหลือเกินในตอนนี้ที่ตนเองว่ายน้ำไม่เป็นแม้บ้านอยู่ติดแม่น้ำใหญ่  

เพราะต้องไปอยู่ในวังมาแต่ยังเล็ก จึงไม่มีโอกาสจะได้ลงน้ำเฉกเช่นผู้อื่น

‘คุณพี่เจ้าคะ บัวคงมิมีโอกาสได้ฝันถึงคุณพี่อีกแล้ว บัวหวังเพียงว่า หาก 

บัวตายไปจักมีโอกาสได้พบกับคุณพี่ที่มิใช่เพียงความฝัน’

ร่างเล็กค่อย ๆ จมหายไปใต้ก้นแม่น้ำที่เย็นเฉียบ มือทั้งสองกางออก ปล่อย 

ร่างกายให้ไหลไปตามกระแสน้ำ เหมือนยอมรับความตายในครั้งนี้

เสียงดังของจรวดอาร์พีจีที่ตกอยู่ใกล้เรือเร็วลำนั้นเป็นเพียงแค่การขู่ หากว่า 

ไม่ยอมหยุดคงต้องลงมือขั้นเด็ดขาด กวินภพจ้องไปที่เรือผู้บุกรุก ซึ่งขณะนี้ 

เริ่มหวาดกลัวและหันหัวเรือออกจากเขตน่านน้ำของเขาแล้ว เสียงหัวเราะชอบใจ 

ของลูกน้องดังก้องไปทั่วอย่างสะใจ

“คุณภพน่าจะให้ผมสอยมันให้ร่วงเลยนะครับ ปล่อยไว้ก็เป็นอันตราย”  

อดีตหน่วยรบพิเศษปลดประจำการหันมาหาผู้เป็นนาย พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงดุดัน 

มองตามเรือลำนั้นไปอย่างเข่นเขี้ยว
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“ไม่ต้องหรอก แค่นี้พวกมันก็หดหัวไปอีกนานเลยละ ฉันยังไม่อยาก 

ทำลายหลักฐานมาก เสียเวลาทำมาหากินเปล่า  ๆ” ผู้เป็นนายตอบกลับพร้อม 

ยกมือขึ้นสั่งคนขับเรือให้กลับยังกาสิโน พลันสายตาก็เหลือบไปเห็นแสงสีชมพู 

ที่ใกล้  ๆ  ริมโขดหินฝั่งชายหาดของหมู่บ้าน คิ้วเข้มขมวดเล็กน้อยก่อนที่จะสั่งให้ 

คนขับเรือหันหัวเรือเปลี่ยนทิศไปทางแสงสีชมพูนั้น

“มีอะไรหรือครับนาย” วิทยาถามขึ้นหลังจากเห็นผู้เป็นนายสั่งเบนหัวเรือ

“ฉันเห็นอะไรบางอย่างที่โขดหินตรงนั้น” กวินภพชี้ไปตรงที่มาของแสง 

บริเวณโขดหินไกลจากเรือออกไปพอสมควร เพียงไม่นานนักเรือเร็วก็ไปถึง 

จุดหมายที่ต้องการ บรรดาชายหนุ่มที่อยู่บนเรือต่างพากันเดินลงมาสำรวจบริเวณ 

ที่ผู้เป็นนายชี้มือมา

“ไม่มีอะไรเลยครับคุณภพ”  เสียงใครคนหนึ่งร้องบอกขณะที่ใช้เวลา 

พอสมควรในการเดินหา

“ฉันคงตาฝาดไป กลับกันเถอะ” กวินภพบอกลูกน้อง แต่ภายในใจยัง 

เหมือนมีบางสิ่งค้างคาอยู่

ในบา้นพกัของพนกังานกาสโินหลงัหนึง่ หญงิสาวรา่งเลก็สะโอดสะองนุง่โจงหม่สไบ 

ที่ไม่ได้เห็นบ่อยนักนอนสลบไสลไม่ได้สติ โดยมีสมาชิกในบ้านยืนมองดูอยู่ด้วย 

ความเป็นห่วง

“พ่อ นี่พ่อไปเก็บได้มาจากที่ไหนเนี่ย นางรำในห้องอาหารหรือเปล่า” ดาว  

ลูกสาววัยใกล้เคียงกับหญิงสาวหรืออาจจะแก่กว่าเล็กน้อยเอ่ยขึ้นอย่างสงสัย

“ไม่รู้เหมือนกันว่ะ ข้าเห็นสลบอยู่ตรงโขดหิน ปล่อยทิ้งไว้ก็กลัวคลื่นพัด 

ตกทะเลลงไปอีก เลยแบกกลับมานี่ละ” ชายสูงอายุผิวดำกร้าน รูปร่างผอมบาง 

แต่แข็งแรงเกินอายุตอบกลับมา

“ฉันว่าคงเป็นนางรำที่ห้องอาหารแหละ แถวนี้คงไม่มีคนนอกลอยมาได้ 

หรอก เดี๋ยวฟื้นมาก็ค่อยถามดูแล้วกัน พ่อไปทำงานต่อเถอะ ฉันจะเปลี่ยนชุด 

ให้ผู้หญิงคนนี้ เกิดปอดบวมขึ้นมาจะลำบาก ตัวยิ่งเล็ก ๆ อยู่ด้วย กินข้าวกินปลา 

มั่งหรือเปล่าไม่รู้ ผอมบางจริง  ๆ” หญิงสาวผิวคล้ำร่างท้วมเอ่ยกับผู้เป็นพ่อ  
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ก่อนที่จะเดินไปหาชุดเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้

“คุณพ่อเจ้าขา คุณแม่เจ้าขา อยู่ที่ไหนเจ้าคะ” เสียงละเมอแผ่วเบาดัง 

ออกมาจากปากเล็กที่ซีดเซียวเพราะความหนาวเย็น ร่างน้อย  ๆ  สั่นเทากอดตัวเอง 

เอาไว้แน่น ปลายหางตายังมีคราบน้ำตาให้เห็น

“น่าสงสารแท้  ๆ งั้นเดี๋ยวข้าออกไปเตรียมปลาก่อน เรือใหญ่จะมาแล้ว”  

ชายสูงอายุเอ่ยขึ้นก่อนที่จะเดินออกจากห้องของลูกสาวไป

หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้า เช็ดหน้าตาเนื้อตัวให้หญิงสาวเสร็จ ดาวก็ออกไป 

ทำงานบ้านในวันหยุดตามปกติ

จนล่วงมาถึงเวลาค่ำ หญิงสาวที่นอนหลับอยู่ก็ค่อย  ๆ ลืมตาตื่นขึ้น ดวงตา 

สวยกะพริบถี่มองไปที่รอบห้องหน้าตาแปลกประหลาดมิคุ้นเคย ร่างเล็กถึงกับ 

สะดุ้งเฮือกยกตัวขึ้นจากที่นอน สองมือประสานกันที่หน้าอก มองไปรอบ ๆ อีกครั้ง  

ไม่นานก็ก้มลงมองที่ร่างกายตนเอง บัดนี้ชุดที่สวมใส่มิใช่ชุดเดิม น้ำตาก็เริ่มไหล 

ออกมาจากดวงตาสวย

“นี่เราหนีไม่รอด จนทำให้ตนเองต้องมีราคีคาวกระนั้นหรือ” หญิงสาว 

ร้องไห้จนตัวโยน แม้จะพยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้ แต่ก็มิอาจกลั้นเสียงสะอื้นได้

“จักเอาหน้าที่ใดไปพบคุณพ่อแลคุณแม่บนสรวงสวรรค์กันเล่า ร่างกาย 

แปดเปื้อนมลทินเยี่ยงนี้ก็มิควรที่จักมีชีวิตอยู่อีกต่อไป”  คิดได้เพียงไม่นาน 

ประตูห้องก็เปิดออก หญิงสาวร่างกายสั่นเทาด้วยขวัญหาย ในคราแรกที่ถูก 

ข่มเหง ตนเองนั้นมิรู้สต ิ บัดนี้สติครบถ้วนแล้ว หากต้องโดนย่ำยีอีกคราจักทนได ้

อย่างไรกัน

“อ้าว ตื่นแล้วเหรอ พอดีเลยพี่ทำกับข้าวเสร็จ เดี๋ยวรอพ่อมาก่อนแล้ว 

มากินข้าวกัน แล้วนั่นร้องไห้ทำไม” เสียงสตรีร่างใหญ่ ผิวคล้ำดูแปลกตา พูดจา 

ด้วยสำเนียงห้วน  ๆ  มิคุ้นหู ผู้หญิงนางนี้เป็นใครกันเล่า หรือเป็นหญิงบำเรอของ 

โจรใจทมิฬกลุ่มนั้นเช่นเดียวกับเรา

“พีท่่านเป็นผู้ใด อย่าทำสิ่งใดบัวเลย บัวกลัวแล้ว คิดว่าสงสารลูกนกลูกกา 

ตาดำ  ๆ  เถิดหนาเจ้าคะ” บัวยกมือขึ้นไหว้ตัวสั่นงันงก พร้อมน้ำตาที่ไหลรินเต็ม 

สองแก้ม
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“เป็นอะไร พูดเป็นลิเกไปได้ พี่ชื่อดาว ไม่ทำอะไรเราหรอก พ่อพี่เห็นเรา 

นอนสลบอยู่ที่โขดหินก็เลยอุ้มพามาที่บ้านนี่แหละ” ดาวอธิบายให้หญิงสาวเข้าใจ 

ด้วยเวทนาสงสาร คงกระแทกหินจนสติเลอะเลือน

“แล้วผ้านุ่งบัวเล่าเจ้าคะ” หญิงสาวถามขึ้นหน้าแดงดั่งลูกตำลึงสุก ตั้งแต่ 

เติบโตมาจนเป็นสาว มิมีผู้ใดเคยเห็นร่างกายที่เปลือยเปล่ามาก่อน ด้วยอยู่ในวัง 

มาแต่เล็ก พอมาถึงเรือนแม้นมีบ่าวไพร่คอยดูแล แต่หญิงสาวก็มักจะทำทุกสิ่ง 

ด้วยตนเอง เหตุเพราะเคยชินเสียแล้ว

“พี่เปลี่ยนให้เองแหละ มันเปียก กลัวเราจะไม่สบายเอา แหวนเราก็อยู่ 

บนโต๊ะ วงใหญ่เป็นลิเกเชียว แล้วเป็นไง ดีขึ้นบ้างรึยัง” ดาวบอกพลางเอามือ 

ไปอังที่หน้าผากเกลี้ยงเกลานั้น

“บัวมิเป็นกระไรแล้วเจ้าค่ะ ขอบพระคุณพี่ท่านมาก บุญคุณครั้งนี้บัว 

จักมิลืมเลือน” หญิงสาวยิ้มออกมาได้ เมื่อคิดว่าตัวเองคงรอดพ้นจากกลุ่มโจร 

กักขฬะพวกนั้น

“โอ้ยยยย อย่าไปคิดมาก ว่าแต่เราเป็นนางรำที่ห้องอาหารเหรอ” ดาว 

เริ่มถามหญิงสาวถึงที่มาที่ไป

“บัวมิได้เป็นนางรำดอกเจ้าค่ะ แต่บัวเคยดูแลเครื่องต้นมาก่อน” หญิงสาว 

ตอบตาใส

“เครื่องต้นอะไรพี่ไม่รู้จัก” ดาวสีหน้างุนงง เด็กคนนี้ท่าทางจะโดนกระแทก 

แรงจริง ๆ 

“เครื่องเสวยน่ะเจ้าค่ะ จำพวกอาหารคาวหวาน”

“อ๋อ...ทำกับข้าวนี่เอง” ดาวพูดพร้อมส่ายหน้าไปมา จะพูดให้ฟังยากทำไม 

เนี่ย

“ชื่อบัวใช่รึเปล่า เอาละ ออกไปกินข้าวกัน ท่าทางพ่อจะกลับมาแล้ว”  

ดาวพูดพร้อมเดินนำออกไปจากห้อง หญิงสาวพยักหน้าน้อย  ๆ แล้วค่อย  ๆ  ลุก 

จากที่นอน เดินเสียงแผ่วเบาตามออกไป

ด้านนอกของเรือนรูปร่างประหลาดเป็นลานทรายกว้าง มีแม่น้ำใหญ่สีใส 

สุดลูกหูลูกตาอย่างที่บัวไม่เคยเห็น แหอวนห้อยระโยงระยาง ปลาแห้งตากไว้ 
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ระเกะระกะไปหมด บัวคันมืออยากจักจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งนัก มอง 

ออกไปก็ขัดหูขัดตาชอบกล มิงามตาเลย

“พ่อ เป็นไงบ้าง ได้ปลามาเยอะรึเปล่า” พี่ดาวตะโกนถามชายสูงอายุ 

ผิวสีคล้ำแบบเดียวกัน พร้อมเดินเข้าไปรับของในมือ

“ได้เยอะเหมือนทุกวันแหละ นี่พ่อเอาไปลงเรือใหญ่ไปขายแล้ว เก็บปลาสด 

ไว้แค่ ๒  - ๓ ตัวพอกิน มีกุ้งกับหอยด้วยนิดหน่อยเผื่อเอ็งอยาก

“อ้าว! อีหนูฟื้นแล้วเหรอ เป็นไงบ้าง” ชายสูงอายุหันมาถามหญิงสาว 

ที่ยืนนิ่งตาแป๋วฟังเสียงสนทนาอยู่ไปมา

“ดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะ คุณลุงคงเป็นคุณพ่อของพี่ดาวใช่หรือไม่เจ้าคะ” บัวถาม 

พร้อมรอยยิ้มที่แก้มใส

“พูดซะเพราะเชียว ข้าเป็นพ่อเจ้าดาวมัน ชื่อว่าเย็น ว่าแต่เอ็งไปนอน 

ทำอะไรอยู่ที่ซอกหิน ตอนแรกนึกว่าตายไปซะแล้ว ลองเอามือไปอังจมูกดูเห็นว่า 

หายใจ เลยแบกกลับมานี่ละ” ลุงเย็นเอ่ยถามขณะที่ยังเก็บเครื่องมือทำมาหากิน

“บัวก็มิรู้ได้เจ้าค่ะ รู้สติก็มาอยู่ที่แห่งนี้แล้ว จำกระไรมิได้เลย” หญิงสาว 

ตอบพร้อมกับก้มหน้าสลดลง คุณแม่ก็สิ้นแล้ว คุณพ่อก็สิ้นตามไปอีกคน เหลือ 

เพียงตัวคนเดียวจักทำเยี่ยงไรต่อไปได้

“ไม่เป็นไร ก็อยู่มันด้วยกันที่นี่แหละ จนกว่าบัวจะจำอะไรได้ บ้านนี้พี่กับ 

พ่ออยู่กันแค่ ๒ คน แม่ก็เพิ่งตายไป บ้านก็ไม่ต้องเช่า เดี๋ยวถ้าเบื่อพี่จะฝากงาน 

ให้ คุณภพเจ้าของเขาใจดี” ดาวพูดขึ้นขณะที่เห็นหน้าสลดของหญิงสาว คงมี 

เหตุการณ์บางอย่างที่กระทบกระเทือนใจเกิดขึ้น หากเมื่อไหร่ที่บัวจำเรื่องได้ก็ค่อย 

มาว่ากันอีกที ตอนนี้ก็ถือว่าทำบุญทำทานไปก่อน ไหน  ๆ  ที่นี่ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่าย 

อะไร ของกินก็หาได้ทั่วไป

“จริงหรือเจ้าคะพี่ดาว บัวขอบพระคุณพี่ดาวมากนะเจ้าคะ บัวจักทำงาน 

บ้านงานเรือนตอบแทนพอที่บัวจักช่วยได้ก่อน หากมีงานพอแลกเบี้ยอัฐได้ บัว 

จักเอามาคืนให้กับพี่ดาวเจ้าค่ะ” หญิงสาวมีรอยยิ้มผุดขึ้นที่ใบหน้า อย่างน้อย 

เธอก็มีเรือนอาศัยได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องระเหเร่ร่อน

“พี่ดาวเจ้าคะ ที่นี่คือที่แห่งใดกัน บัวมิคุ้นตาเลย แม่น้ำกว้างใหญ่เยี่ยงนี้ 
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บัวก็เพิ่งจักเคยได้เห็น” เสียงเจื้อยแจ้วถามไม่หยุดขณะที่กำลังหาสำรับกับข้าว 

ช่วยพี่ดาว

“น้ำแบบนี้เขาเรียกทะเล ไม่ใช่แม่น้ำ ส่วนที่นี่เป็นเกาะแถบ ๆ สตูลนี่แหละ 

แต่ออกมาอีกไกล” พี่ดาวอธิบาย แม้จะสงสัยว่าหญิงสาวมาที่เกาะนี้ได้อย่างไร  

แต่เมื่อคิดไปว่าสมองกระทบกระเทือนเลยไม่อยากซักมาก

“คือที่ใดกัน แล้วกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ไกลจากที่นี่มากหรือไม่เจ้าคะ”  

หญิงสาวเอ่ยถามขณะที่กำลังพิจารณาสำรับบนแคร่ที่วางหน้าบ้าน

“กรุงรัตนโกสินทร์ไหน ไม่มีหรอก มีแต่เกาะรัตนโกสินทร์ที่กรุงเทพฯ 

นู้น” เสียงลุงเย็นแทรกขึ้นแทนพี่ดาวที่กำลังหันไปตักข้าว

“ช่างมันเถิดเจ้าค่ะ แม้นว่าบัวกลับไปที่แห่งนั้นก็มิมีผู้ใดอีก” หญิงสาว 

เอ่ยขึ้นกับตัวเองน้ำเสียงแผ่วเบา คุณพ่อคุณแม่แลบรรดาบ่าวไพร่ก็สิ้นไปหมด 

แล้ว ตัวเธอเองควรจักลืมเรื่องนี้เสียให้สิ้น อย่างน้อยเธอยังมีคุณพี่ของเธออยู่ 

แม้เพียงในฝันก็ตาม

“พี่ดาวเจ้าคะ อันนี้เรียกว่ากระไรหรือเจ้าคะ” บัวเอาช้อนกลางที่ตนเอง 

เอามาใส่ไว้ในสำรับกับข้าวตักขึ้นมาดู

“ฮ่า  ๆ อันนี้เรียกแกงคั่ว ดูไม่เหมือนใช่รึเปล่า เจ้าดาวมันทำกับข้าว 

ไม่ค่อยเป็นหรอก พอแม่มันตาย ข้าก็ต้องกระเดือกของพวกนี้ทุกวัน” ลุงเย็น 

ผู้เป็นพ่อหัวเราะขึ้น ขณะที่พี่ดาวค้อนกลับหน้าเป็นจวัก

“บัวรู้แล้วเจ้าค่ะ ต่อไปบัวจักช่วยพี่ดาวทำข้าวปลาอาหารแลงานบ้าน 

งานเรือนนะเจ้าคะ” บัวหันไปมองยิ้มให้พี่ดาว สาวร่างท้วมยิ้มตอบกลับมา

“ดีเลย พี่ก็เบื่อที่จะทำแล้ว ทำงานก็เหนื่อย ต้องมาทำกับข้าวอีก ยาก 

ก็ยาก แต่บัวทำแค่ตอนเย็นก็พอนะ  เช้ากับเที่ยงพี่กินที่กาสิโนได้  ส่วนพ่อ 

ก็ออกเรือแต่เช้า” คนพูดหันไปหาหญิงสาวที่กำลังตั้งใจฟัง

“เอ้อ! ส่วนเสื้อผ้า บัวก็ใส่ของพี่ไปก่อน หลวมไปสักหน่อย เรือจะออกไป 

เมืองอีก ๒  วัน ค่อยออกไปซื้อกัน แวะไปเอาเงินค่าปลาด้วย” พี่ดาวพูดไป 

พลางกินข้าวไป บัวไม่ถนัดใช้ช้อน แต่เมื่อเห็นทุกคนกินข้าวด้วยช้อน เธอก็ต้อง 

ใช้เฉกเช่นคนอื่น เช่นเดียวกับที่เจ้านายในวังเคยสั่งสอนมา “เข้าเมืองตาหลิ่ว  
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ต้องหลิ่วตาตาม”

“บัวเกรงใจพี่ดาวยิ่งนักเจ้าค่ะ หากบัวพอหางานที่มีเบี้ยอัฐมาได้ บัวจัก 

ชดใช้คืนให้พี่ดาวนะเจ้าคะ” บัวหันไปมองพี่ดาว ผู้หญิงที่เพิ่งพบหน้า แต่เปี่ยม 

ไปด้วยน้ำใจ

“ลำบากมาก็ต้องช่วยกัน มีมากช่วยมาก มีน้อยช่วยน้อยตามกำลัง บัว 

จำเอาไว้นะ” ลุงเย็นตอบกลับมาพร้อมส่งยิ้มเมตตามาให้ บัวก้มลงกราบผู้มี 

พระคุณทั้งสอง น้ำตาปริ่มจะไหล

“เอ๊า ๆ อย่ามัวร้องไห้ รีบกินซะ ค่ำแล้ว พรุ่งนี้พี่กับพ่อต้องออกไปทำงาน 

แต่เช้า บัวอยู่คนเดียวได้นะ ที่นี่ปลอดภัย ไม่มีอะไรหรอก เดี๋ยวพี่พาบัวไปรู้จัก 

คนอื่น  ๆ เขาจะได้ไม่รังแกเอา”

ค่ำคืนนี้แปลกประหลาดกว่าทุกคืน แม้เรือนหลังไม่ใหญ่ไม่อบอุ่นเช่นที่ 

เคยอยู่มา แต่บัวก็รู้สึกปลอดภัยเป็นอันมาก ข้าง  ๆ  บัวพี่ดาวนอนหลับไปแล้ว  

คงเพราะเหนื่อยจากการทำงาน บัวยิ้มในใจ ดวงตาค่อย  ๆ  หลับลงช้า  ๆ 

“คุณพ่อ คุณแม่ คุณพี่เจ้าขา บัวมาอยู่ในที่แห่งใหม่มิคุ้นเคย คุ้มครอง 

บัวด้วยนะเจ้าคะ” หญิงสาวรำพึงพร้อมลมหายใจที่สม่ำเสมอแล้วก็ค่อย  ๆ  นิ่ง 

หลับไป
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บัวตื่นขึ้นมา  ในเพลารุ่งสางตามปกติ แต่ขณะนี้ที่เรือนกลับ 

เงียบเชียบ พี่ดาวลุกจากที่นอนไปเสียแล้ว หญิงสาวได้แต่ก่นด่าตนเองในใจ  

คนที่นี่เหตุใดจึ่งตื่นกันตั้งแต่พระอาทิตย์ยังมิขึ้นเยี่ยงนี้ ตนเองเป็นผู้อาศัยกลับ 

นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น บัวรีบลุกขึ้นอาบน้ำผลัดผ้าตามที่พี่ดาวได้สอนไว้ 

เมื่อคืน ข้าวของที่นี่หน้าตาประหลาดยิ่งนัก แต่ก็สะดวกดี บัวชอบห้องที่เรียกว่า 

ห้องน้ำ เพราะไม่ต้องผลัดผ้ากลางแจ้ง แม้ยังเคอะเขินที่ต้องเปลือยเปล่า แต่ก็ 

ทำความสะอาดได้ดียิ่งนัก

เมื่ออาบน้ำชำระร่างกายแล้ว บัวก็มาที่ตู้เสื้อผ้า พี่ดาวสอนอะไรมากมาย  

เสื้อตัวเล็กที่ต้องสวมไว้ด้านใน พี่ดาวบอกว่าคนที่นี่นิยมยิ่งนัก บัวก็ซ่อนรูป 

เหมือนกัน ใส่ขนาดเดียวกับพี่ดาวได้ เสื้อรูปทรงประหลาดคล้ายเอาผ้าสไบ 

มาห่อไว้ แต่แน่นหนากว่า เวลาขยับก็มิต้องกลัวว่าจักหลุดร่วง บัวชอบยิ่ง  

เสื้อตัวนอกที่ใส่ซ้อนทับก็มิดชิดดี มิต้องเปลือยไหล่

หญิงสาวยิ้มไปพลางแต่งตัวไปพลาง ยังมีซับด้านในที่พี่ดาวบอกว่าต้อง 

แกะของใหม่ มิให้ใช้ร่วมกัน พอไปที่ในเมืองจักเลือกสรรให้ เพลานี้ให้บัวใส่ 

๒
เด็กฝึกงาน
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ของที่คล้ายโจง เรียกกางเกงขายาวไปก่อน แต่ขนาดออกจะใหญ่เกินไปสักหน่อย 

จึ่งต้องหาเชือกมาผูกรัดไว้แทนเข็มขัดทอง พี่ดาวว่าอยู่ที่แห่งนี้มิควรใส่ของมีค่า 

ล่อตาล่อใจพวกโจร ขณะเดินออกจากห้อง หญิงสาวก็รู้สึกประหลาดใจราวกับ 

เพิ่งคำนึงขึ้นมาได้ ข้อเท้าที่เคยปวดเมื่อยามหนีพวกโจร ตอนนี้มิมีอาการใด  

ทุกอย่างเป็นปกติ ช่างดีจริง

ร่างเล็กเดินสำรวจตรวจตราไปรอบบริเวณเรือน  มีหลายสิ่งที่ยังมิเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย มองส่องข้าวของเครื่องใช้ฤาก็หน้าตาประหลาด ตู้ที่ใส่อาหาร 

ก็สุดแสนวิปลาส เหตุอันใดจึ่งมีไอเย็นออกมา ข้าวปลาแลพืชผักภายในก็ยังสด 

เมื่อตรวจตราทุกอย่างสิ้นแล้ว หญิงสาวก็เริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดเรือนที่พัก  

เก็บแหอวนระโยงระยางขัดหูขัดตาให้เข้าที่เข้าทาง อีกทั้งปลาตากแห้งก็นำมา 

จัดเสียใหม่ ให้ไอความร้อนผ่านเข้าได้อย่างทั่วถึง จนกระทั่งเพลาล่วงเลย 

ผ่านไปมากจึ่งคิดได้ว่าต้องหาสำรับรองท้องสักหน่อย สำรับเมื่อค่ำของพี่ดาว 

รสชาติมิคุ้นแลจัดจ้านเกินควรสำหรับบัว

มองไปรอบ  ๆ  มิมีเตาไฟ แล้วจักทำอาหารได้เยี่ยงใดกัน คงต้องออกไป 

หาฟืนเพื่อทำเตาหุงหาเสียแล้วกระมัง ร่างเล็กถือตะกร้าหวายออกไปด้านหลัง 

ของเรือน ซึ่งเป็นป่าไม่ทึบเท่าใด เดินไปเพียงไม่นานก็เห็นธารน้ำตกใส ดินแถบนี ้

ดีนัก เหมาะแก่การเพาะปลูก หญิงสาวเดินลัดเลาะไปมาภายในป่าเก็บไม้ฟืน  

เก็บกล้วยได้มากโข ขณะที่กำลังจักเดินกลับ สายตาก็พลันเหลือบไปเห็นผู้ชาย 

ร่างใหญ่นอนอ่านหนังสือที่โขดหินริมน้ำตก ใบหน้าด้านข้างทำให้บัวถึงกับยืนนิ่ง 

อยู่เช่นนั้น

“คุณพี่เจ้าขา...” เสียงแผ่วเบาลอดริมฝีปากสวยได้รูป เพียงไม่นานใบหน้า 

คมสันซีกนั้นก็ปรายตามาหาหญิงสาวร่างเล็กที่ยืนจ้องมองอยู่ก่อนอย่างไม่วางตา

“มองอะไร ไม่ไปทำงานทำการหรือไง” ใบหน้าที่คุ้นเคย แต่คำพูดกลับ 

ต่างออกไป สายตาดุดันน่ากลัวมองมาที่ร่างเล็กด้วยหางตาอย่างไม่ใส่ใจ พูดจบ 

ก็หันกลับไปอ่านหนังสือต่อพร้อมถอนหายใจเสียงดังอย่างรำคาญ บัวได้แต่ยืน 

ตัวสั่นอยู่เช่นนั้นด้วยหัวใจที่แตกสลาย ผู้ชายหยาบคายคนนี้มิใช่คุณพี่ของเธอ 

เป็นแน่ เธอต้องตาพร่าเลือนไป คิดเสร็จหญิงสาวก็หันหลังเดินจากไปไม่เหลียว 



จันทร ์ ธันวา 

18

กลับมามองอีก มีเพียงคราบน้ำตาบนหน้าเท่านั้นที่ทำให้รู้ว่าขวัญหายไปเท่าใด

ร่างสูงใหญ่ที่อ่านหนังสือริมน้ำตกขณะนี้ก็กำลังหัวเสียอยู่เช่นกัน เขาเคย 

สั่งห้ามแล้วว่าในเขตตรงนี้ไม่ให้พนักงานมาเพ่นพ่าน ที่นี่มีพื้นที่มากมายให้พักผ่อน  

เขาขอแค่พื้นที่ตรงนี้เพื่อหลีกหนีความวุ่นวาย ก็ยังมีผู้หญิงที่หวังจะรวยทางลัด 

แสร้งหลงทางเข้ามาเสมอจนทำให้เบื่อหน่าย

เวลาล่วงเลยมาถึงพลบค่ำ หลังเรือนที่พักคนงานยังมีควันไฟลอยออกมา กลิ่น 

เครื่องเทศพริกแกงหอมตลบอบอวลไปทั่ว จนคนที่ผ่านไปผ่านมาต้องแวะด ู พื้นที ่

แถวนี้เป็นบ้านพักพนักงาน จึงทำให้รู้จักกันเป็นอย่างดี อีกทั้งเมื่อตอนค่ำที่แล้ว  

พี่ดาวก็พาบัวไปแนะนำให้บ้านใกล้เรือนเคียงรู้จัก บ้างก็เอาของมาฝาก บ้างก็ 

แวะมาพูดคุย

“โอ้โฮ...บัว บ้านสะอาดมาก แล้วนี่ทำอะไรควันตลบไปสามบ้านแปดบ้าน” 

พี่ดาวเดินเข้ามาพร้อมลุงเย็นผู้เป็นบิดา ที่ในมือมีกุ้งมีปลาติดมือมาด้วยตามปกติ

“บัวทำปลารมควันเจ้าค่ะ เห็นปลาที่ตากไว้มิแห้งดี เกรงว่าจักมีกลิ่น 

เลยเอาออกมารมควันเสียหน่อยเจ้าค่ะ หอมดี เอาไว้ทำ  ปลาแห้งแตงโม เผื่อว่า 

ไปที่เมืองจักมีแตงโมมาไว้แก้ร้อนเจ้าค่ะ” หญิงสาวเอ่ยขึ้น เมื่อเห็นคนทั้งสอง 

ทำหน้าไม่เข้าใจ

“ไปอาบน้ำอาบท่าเถิดเจ้าค่ะ เดี๋ยวบัวจัดผักเคียงสักหน่อย สำรับเย็นก็ 

พร้อมแล้วนะเจ้าคะ” หญิงสาวหันมาบอกขณะที่มือก็ปอกนั่นนี่ให้วุ่นวายไปหมด 

ที่แคร่หน้าเรือน

ใช้เวลาไม่นานนักสำรับค่ำก็เสร็จ พี่ดาวและลุงเย็นก็ตัวหอมฟุ้งออกมา 

ที่หน้าเรือนพอดี

“ไหนมีอะไรกินมั่ง พี่หิวจะแย่” พี่ดาวพูดขึ้นพร้อมเดินมาทางแคร่ที่บัว 

เตรียมสำรับอาหารไว้

“โอ้โฮ! บัว นี่มันอะไรกัน ถึงกับแกะสลักผักเชียวเหรอ” พี่ดาวเห็นการ 

จัดสำรับถึงกับอุทานขึ้นมา ตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้ไม่เคยกินอะไรประณีตเช่นนี้ 

มาก่อน อย่างมากก็เห็นที่ห้องอาหารเท่านั้น ดาวยังเคยบอกกับเพื่อนพนักงานว่า  



เสน่ห์แม่หญิง

19

หากมาเสิร์ฟตรงหน้าคงไม่กล้ากินแน่ ประดิดประดอยสวยงามขนาดนี้

“ที่นี่ไม่นิยมหรือเจ้าคะ” บัวหน้าถอดสีทันที ไม่คิดว่าเธอจะทำผิดพลาด 

เยี่ยงนี้

“ไม่ใช่ ๆ พี่แค่คิดว่ามันสวยจนไม่กล้ากิน แถมเสียเวลาด้วย ปกติพี่ล้าง ๆ  

สะบัด  ๆ กัดมันทั้งลูกเลย ไหนวันนี้ทำอะไรกิน” พี่ดาวพูดเช่นนั้น บัวจึงยิ้ม 

ออกมาได้

“บัวทำน้ำพริกกุ้งสด แกงกล้วยดิบ แล้วก็มีปลาย่างเจ้าค่ะ พอดีบัวไปได้ 

กล้วยจากในป่าตอนไปหาฟืน พี่ดาว ที่นี่มิมีเตาไฟหรือเจ้าคะ แล้วพี่ดาวทำอาหาร 

เยี่ยงไร นี่บัวต้องก่อเตาขึ้นมาใหม่ เลยทำสำรับเสร็จจวนเจียนจักค่ำทีเดียวเจ้าค่ะ” 

หญิงสาวมองหน้าหญิงร่างอวบผิวคล้ำอย่างสงสัย

“อ๋อ...ที่นี่ใช้เตาแก๊สน่ะ เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วจะสอนให้” พี่ดาวเอ่ยออกมา 

ขณะที่มือก็ชักเข้าชักออกไม่กล้าหยิบจับอาหาร

“พ่อ พ่อว่ามันสวยเกินไปรึเปล่า” พี่ดาวหันไปถามผู้เป็นพ่อ

“เอ้อ! ที่ข้ายังไม่กินก็เพราะมันสวยนี่แหละ เอาวะ มาลองชิมดู” ลุงเย็น 

พูดพร้อมลงมือตักอาหาร

ใช้เวลาเพียงไม่นานนักอาหารก็หมดลง ไม่เหลือแม้แต่ผักที่แกะสลักไว้ 

มากมาย พ่อลูกต่างวางจานที่ว่างเปล่า เอนกายไปด้านหลัง

“อร่อยมากเลยบัว ลุงไม่ได้กินของอร่อยแบบนี้มานานมากแล้ว ตั้งแต่ 

เมียตายไป” ลุงเย็นเอ่ยขึ้นขณะที่มือก็ลูบท้องที่บวมเป่ง

“เครื่องปรุงที่นี่ยังขาดอีกมากเชียวเจ้าค่ะ บัวทำตามที่พอจักปรุงได้ไปก่อน 

หากว่าได้เข้าเมืองเฉกเช่นที่พี่ดาวว่า บัวจักขออนุญาตหาเครื่องมาเพิ่มเติมได้ 

หรือไม่เจ้าคะ” บัวหันไปยิ้มให้พี่ดาว ที่ตอนนี้ก็อยู่ในท่าที่ไม่ต่างจากพ่อ

“ได้เลยบัว อยากได้อะไรบอกพี่มาเลย พี่หาให้ทุกอย่าง” หญิงสาว 

ร่างท้วมหันมาบอก ชีวิตจะสุขขนาดไหน ทำงานเหนื่อยแล้วได้มากินอาหารดี  ๆ  

แบบนี้

“ก็มิมีสิ่งใดมากดอกเจ้าค่ะ พวกเครื่องปรุงทั่วไป บัวอยากซื้อเมล็ดผักด้วย 

เจ้าค่ะ เห็นที่ดินด้านหลังตรงแถวน้ำตกงามดี จักได้มีผักสดไงเจ้าคะ สำรับนี้ 
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มีเพียงไม่กี่อย่างที่พอหาได้เท่านั้น” บัวพูดขึ้นขณะที่พี่ดาวตกใจหันกลับมามอง

“บัวว่าที่ไหนนะ” น้ำเสียงตกใจดังขึ้น

“ตรงน้ำตกด้านหลังเจ้าค่ะ” หญิงสาวตอบกลับด้วยใบหน้าตกใจเช่นกัน

“พี่ลืมบอกว่าตรงนั้นเขาไม่ให้เข้านะ หากบัวอยากไปน้ำตกต้องไปอีกฝั่ง  

ฝั่งนี้คุณภพท่านขอไว้พักผ่อน บัวไม่เห็นใครใช่รึเปล่า” พี่ดาวถามขึ้นอย่าง 

ร้อนรน

“ไม่เห็นผู้ใดนี่เจ้าคะ” หญิงสาวไม่อยากให้พี่ดาวไม่สบายใจจึงจำใจต้องปด  

ผู้ชายคนนั้นชื่อคุณภพ มิน่าเล่าถึงดูฉุนเฉียวใส่เธอนัก ที่แท้แล้วก็เป็นเขต 

หวงห้าม บัวเข้าใจแล้วรอยยิ้มน้อย  ๆ  ก็ปรากฏที่ใบหน้า

“ดีแล้ว ถือว่ารอดไป อย่าเข้าไปตรงนั้นอีกนะบัว ที่เดียวเท่านั้นแหละ  

ที่อื่นไม่เป็นไร” พี่ดาวพูดขึ้นขณะที่มือก็ถือถ้วยกล้วยเชื่อมเอาไว้

‘เช่นนั้นบัวแอบไปเอาแค่ดินมาไว้ปลูกผักคงมิเป็นกระไร’ บัวแอบคิดในใจ 

‘ดินดีออกปานนั้น ขอบัวนิด  ๆ  หน่อย  ๆ  นะเจ้าคะ รับรองบัวจักเงียบที่สุด ไม่ 

รบกวนเลย’

ขณะที่บัวกำลังตกอยู่ในภวังค์ความคิด พี่ดาวก็พูดขึ้นท่ามกลางความ 

เงียบ

“บัว พี่ไปถามฝ่ายบุคคลให้แล้วนะ เค้าว่ามีตำแหน่งว่างอยู่ พรุ่งนี้ให้ 

เข้าไปคุยว่าเราทำอะไรเป็นมั่ง พี่บอกว่าบัวเป็นน้องพี ่ มาจากต่างจังหวัด ข้าวของ 

โดนขโมยไปหมด ไม่มีหลักฐานอะไรเลย เค้าว่าไม่เป็นไร ให้เข้าไปคุยก่อน”

บัวยิ้มออกมาได้ทันที หากว่ามีงานทำจักได้มีเบี้ยอัฐไว้จับจ่ายภายในเรือน 

แบ่งเบาภาระพี่ดาวกับลุงเย็นได้

“ได้เจ้าค่ะ บัวจักตั้งใจทำงานให้ดีเชียว” หญิงสาวหันมายิ้มกับพี่ดาวและ 

ลุงเย็นผู้เมตตา

ช่วงสาย ที่ครัวใหญ่ภายในบริเวณห้องจัดเลี้ยง เหล่าบรรดาหัวหน้าเชฟมารวมกัน 

ทุกวันเพื่อจัดการกับงานสำคัญ ห้องอาหารกาสิโนแห่งนี้จะมีอยู่หลายโซน ทั้งส่วน 

ร้านอาหารไทย อาหารนานาชาติ เบเกอรี่ คอฟฟี่ช็อป ผับ บาร์ แบ่งแยกกัน 



เสน่ห์แม่หญิง

21

ออกไปทั่ว ทั้งกาสิโน ที่พัก ริมสระ ดาดฟ้า และที่พักผ่อนหย่อนใจอื่น  ๆ  

เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ในส่วนครัวใหญ่จะเป็นครัวรวม 

สำหรับงานจัดเลี้ยง งานต้อนรับแขกคนสำคัญ เมื่อมีงาน เหล่าบรรดาหัวหน้าเชฟ 

ก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อระดมสมอง และงานที่สำคัญสุดในครั้งนี้ คือการหา 

เมนูอาหารที่ทำให้เจ้าของเกาะแห่งนี้กินให้ได้มากขึ้นกว่าปกติ

พนักงานเสิร์ฟแต่งกายสุภาพด้วยสูทเต็มยศ เดินถือถาดที่เอาไปให้นาย 

ชั้นบนกลับลงมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียด อาหารที่นำกลับมาแทบไม่พร่องลงเลย

“คุณภพกินแค่นี้เองเหรอ”  หัวหน้าเชฟอาหารนานาชาติกล่าวขึ้นอย่าง 

กลุ้มใจ นายของพวกเขากินอะไรยากมาก  ไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสัญชาติไหน 

ก็ไม่เคยถูกปาก ตัวผู้เป็นนายไม่ได้เดือดร้อนอะไร แต่บรรดาพนักงานในครัว 

ต่างเป็นห่วงจนอยู่กันอย่างไม่ปกติสุข

“กินน้อยแบบนี้เกิดไม่สบายไปจะทำยังไงล่ะ นี่ก็ลองกันมาหมดแล้วทั้งไทย  

ทั้งเทศ อยากกินอะไรก็ไม่บอก บอกแค่ว่ากินได้หมด” หัวหน้าเชฟอาหารไทย 

เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักใจเช่นกัน

“ถามคุณภพเลยดีไหมป้าว่าท่านอยากกินอะไร” บอย หัวหน้าพนักงาน 

เสิร์ฟประจำห้องอาหารเอ่ยถามป้าสุภา หัวหน้าครัวไทย

“ไม่ได้ ป้าเคยถามแล้ว คุณภพก็บอกว่ากินได้หมด ถามไปก็ได้คำตอบ 

เดิม” ป้าสุภาผู้คร่ำหวอดวงการอาหารไทยพูดขึ้นพร้อมถอนหายใจ

“พี่ ผมก็แทบพลิกตำราแล้วนะ แพงขนาดไหน สั่งมาไกลแค่ไหน คุณภพ 

ไม่สนเลยพี่” จอร์จ หัวหน้าเชฟนานาชาติพูดขึ้นบ้าง ท่าทางหนักใจเช่นกัน

“ถ้ากินน้อยแบบนี้ป้าว่าแย่แน่เลย นี่คุณภพก็ดื่มแต่กาแฟ อย่างอื่นไม่เอา 

เลย”

การประชุมระดมสมองเป็นไปอย่างเข้มข้น สูตรไหนว่าเด็ด สูตรไหน 

ว่าโดน ก็หามาลองกันจนเกือบหมด ขณะที่ทุกคนทำหน้าเคร่งเครียดอยู่นั้น  

ประตูครัวใหญ่ก็ถูกผลักออก แสงที่ลอดผ่านเข้ามาเหมือนแสงจากสวรรค์ ทุกคน 

หันไปมองตะลึงค้าง

“อ้าว! อีดาว เข้ามาทำไมเนี่ย เอ็งไม่ไปทำความสะอาดรึ  ประเดี๋ยว 
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กรุ๊ปทัวร์ก็จะเข้าแล้วนะ” ป้าสุภาพูดขึ้นเสียงดัง แสงบ้าอะไรจะมาโปรดตอนนี้

“แหมป้า คุณฉวีฝ่ายบุคคลให้หนูพาเด็กมาฝาก พอจะมีอะไรให้มันทำ 

รึเปล่า เด็กฝึกงานน่ะป้า พอเข้าครัวได้ ทำความสะอาดเป็น หัวไว ฝึกสักหน่อย 

รับรองเก่ง” ดาวพูดเชียร์ให้บัวเต็มที่ ถึงแม้อาหารที่บัวทำจะอร่อย แต่ก็ไม่รู้ว่า 

จะเพียงพอสำหรับที่นี่หรือเปล่า เพราะตนเองก็ลิ้นจระเข้ อีกทั้งบัวไม่รู้เรื่อง 

ข้าวของเครื่องใช้เลย  ให้เป็นเด็กฝึกงานกับป้าสุภานี่แหละดีที่สุด  แกใจดี  

ไม่เจ้ายศเจ้าอย่างเหมือนหัวหน้าคนอื่น ที่ถือว่ามีตำแหน่งก็ชูคอเสียสูงส่ง

“ไหน  ๆ อีหนูมาให้ป้าดูหน่วยก้านซิ” ป้าสุภาที่อยู่ไม่ไกลจากหญิงสาวนัก 

กวักมือเรียก

“เรียกป้าว่าป้าสุภาก็ได้นะ ไม่ต้องเรียกหัวหน้าหรอก ป้าไม่ชิน ไหนเรา 

ทำอะไรเป็นบ้าง ตัวเล็กสะโอดสะอง ผิวพรรณผุดผ่องแบบนี้ จะไหวเหรอวะ 

ไอ้ดาว” ป้าสุภา ผู้หญิงที่น่าจะมีอายุมากที่สุดในบรรดาเชฟด้วยกันและเป็น 

หัวหน้าครัวไทยเอ่ยขึ้น สายตาก็มองไปรอบ  ๆ  ร่างตรงหน้า

“ไหวป้า หนูไม่อยากให้มันออกไปเสิร์ฟหรืออยู่ข้างนอก เอาไว้ในครัว 

นี่แหละ มันเป็นเด็กบ้านนอก หัวอ่อนไม่ทันคน เดี๋ยวทำขายขี้หน้า” ดาวบอก 

กับป้าสุภา เพราะรู้ว่าบัวเป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องโลกภายนอกอะไรเลย แม้แต่เครื่องใช ้

พื้นฐานก็ยังไม่รู้จัก มาอยู่ที่นี่เป็นเด็กฝึกงานจะได้ค่อย  ๆ  เรียนรู้

“ชื่อบัวใช่รึเปล่า ทำอะไรในครัวเป็นบ้างล่ะ ดูมือไม้สิ ป้านึกว่านางรำ 

นางละคร มือบางจริงแม่คุณ” ป้าสุภาพูดพร้อมสำรวจร่างกายเล็กบางของบัว  

ขณะที่คนอื่นกำลังตกตะลึงในความงาม

“บัวพอทำได้เจ้าค่ะ บัวเคยเป็นลูกมือทำเครื่องใหญ่ในโรงวิเสทต้น ต่อมา 

ก็กำกับเครื่องต้นด้วยตนเองในคราหลัง ครั้นคุณแม่ท่านสิ้น บัวก็ขอกลับมา 

ทดแทนคุณบิดา เลยมิได้สานต่องานเจ้าค่ะ” เสียงไพเราะอ่อนหวานไม่ดังนัก 

เปล่งออกมาจากสตรีร่างเล็กที่ดูบอบบางน่าทะนุถนอม จนทุกคนในบริเวณนั้น 

มองกันตาค้าง แทบไม่มีใครฟังเนื้อหาที่เปล่งออกมาเลย

ปัง!

เสียงทุบโต๊ะดังสนั่นมาจากป้าสุภาที่ยืนตาเขียวอยู่ แกรู้สึกถูกชะตากับ 
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เด็กคนนี้นัก พูดจาไพเราะอ่อนหวาน แม้สิ่งที่ฟังจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่

“ออกไปทำงานทำการให้หมดทุกคนเลยนะ อย่ามายุ่งกับเด็กฝึกงานของข้า”  

ถึงที่นี่จะเป็นกาสิโนใหญ่ แต่ก็ไม่ได้ติดกับโลกภายนอก นอกจากต่อหน้าแขก 

ที่มาพักแล้ว คนที่นี่ก็อยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัย สนิทชิดเชื้อกันเป็นอย่างดี ทำงาน 

ที่ เดียวกัน  พักใกล้กัน  มองเห็นกันอยู่ เพียงแค่นี้  แม้แต่พนักงานต่างชาติ 

พอนานเข้าก็พากันดึงเอานิสัยแบบนี้มากันหมด มีแต่เพียงความตั้งใจในเรื่องงาน 

เท่านั้นที่ทุกคนยังเหมือนเดิม  ที่นี่ เสมือนบ้านที่ร่วมกันสร้างมา  เพียง  ๕  ปี  

กาสิโนแห่งนี้ก็มีชื่อเสียง และหนึ่งในนั้นคือด้านรสชาติอาหาร

“เอาละ ไม่เป็นไร บัวลองมาทำงานกับป้าก่อน เริ่มจากงานเล็ก  ๆ  อย่าง 

ทำความสะอาด  ล้างถ้วยชามนะลูก  เดี๋ยวจะมีพี่ที่ เขาทำอยู่คอยสอน  ที่นี่ 

ใช้เครื่อง มือบาง  ๆ  คงไม่เปื่อยหรอก” ป้าสุภาพูดพร้อมเดินนำออกจากครัวใหญ ่

เพื่อไปครัวอาหารไทยซึ่งเป็นอาณาจักรของแก

“ดาว เอ็งก็ไปทำงานได้แล้ว ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวป้าดูแลหนูบัวให้ ว่าแต่ 

เบิกชุดพนักงานมารึยัง” ป้าสุภาหันไปถามดาว ที่พยักหน้าหงึก  ๆ  ให้มองไปที่ 

มือบัวที่ถือถุงใส่ชุดเครื่องแบบอยู่

“รู้งานดีมาก จะได้ไม่ต้องเสียเวลา วันนี้ทัวร์กรุ๊ปใหญ่ลงด้วย ต้องทำ 

บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ บัวมาก็เจองานหนักเลยลูก” ป้าสุภาตบที่ไหล่เล็กเบา  ๆ  

แล้วเดินหัวเราะจากไป

“พี่ดาวเจ้าคะ บัวแต่งชุดแบบนี้มิใคร่ถนัด พี่ดาวช่วยสอนให้ได้หรือไม่ 

เจ้าคะ” หญิงสาวมองที่ถุงใส่เสื้อผ้าอย่างหนักใจ

“ไป เดี๋ยวพี่พาไปห้องพักพนักงาน” พี่ดาวส่งยิ้มพลางเดินนำหน้าไป บัว 

ยิ้มตอบกลับแล้วเดินตามไปอย่างแผ่วเบา

ที่ห้องพักพนักงานมีตู้เหล็กมากมายเรียงรายอยู่ พี่ดาวพาบัวเดินหาตู้ที่ว่าง 

จัดแจงเปิดตู้พร้อมสอนวิธีล็อกกุญแจ จับแต่งตัว ชุดสวมใส่ไม่ยากอย่างที่บัวคิด  

เสื้อผ้าสีขาวสะอาดตลอดทั้งตัว มีหมวกและผ้ากันเปื้อน แม้ชุดใหญ่ไปสักหน่อย  

เดี๋ยวค่อยกลับไปแก้ที่บ้านก็ได้ เมื่อปิดตู้ล็อกทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว พี่ดาว 

ก็มาส่งหญิงสาวไว้ที่ครัวไทย



จันทร ์ ธันวา 

24

ภายในครัวขนาดใหญ่ ทุกอย่างเป็นระเบียบสะอาดสะอ้าน บัวชอบใจนัก 

มีสิ่งของมากมายที่มิเคยเห็น หญิงสาวถอนหายใจแผ่วเบาอย่างให้กำลังใจตนเอง 

ที่นี่คืออนาคตของบัว

สถานการณ์ภายในครัวเวลานี้วุ่นวายยิ่งกว่าสนามรบอย่างที่ไม่เคยพบเห็น 

มาก่อน ทุกอย่างดูรีบเร่ง ข้าวปลาอาหารถูกนำมากองรวมกันมากมายเหลือคณนา  

ทุกคนแยกหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบ บัวมีหน้าที่เก็บล้าง งานมิยากนักเพราะมี 

พี่ขวัญคอยสอนให้ใช้เครื่องมือเครื่องไม้แลการจัดเรียง ไม่นานหญิงสาวก็ชำนาญ 

ในการแยกคราบเศษอาหาร มีเครื่องประหลาดเยี่ยงนี้ช่างดีแท้ ทุกคนทำงานเร็ว 

บัวต้องพยายามปรับตัวให้เร็วตามไปด้วย แม้จะขัดกับสิ่งที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็ก 

แต่ก็มิหนักหนาเกินกำลัง ผ่านไปเพียงครึ่งวันร่างกายก็เริ่มอยู่ตัว ดูคล่องกว่า 

คราแรกที่เริ่มงาน ตอนนี้ได้เวลาอาหารเที่ยงแล้ว ทุกคนผลัดกันไปกินอาหาร 

ที่จัดเตรียมไว้เป็นหม้อใหญ่ ใครกินมากกินน้อยก็ตักกันเอง มีกับข้าวง่าย  ๆ  

วางอยู่ ๓  - ๔ อย่าง

“บัว ไปกินข้าวก่อนลูก เดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งไป” ป้าสุภา หัวหน้าครัวไทย 

หันมาบอกหญิงสาวที่ตอนนี้ง่วนอยู่กับการแกะหอมกระเทียมทำเครื่องแกง

“เจ้าค่ะคุณป้า” บัวตอบกลับแล้วหันไปแกะหัวสุดท้ายในมือ จากนั้นก็รีบ 

ไปที่โต๊ะอาหาร ตอนนี้มีพี่ขวัญกำลังนั่งกินอยู่ก่อนแล้ว

“มาวันแรกก็เจองานหนักเลยนะบัว ปกติก็ไม่วุ่นวายแบบนี้หรอก วันนี้ 

ทัวร์กลุ่มใหญ่ลงเลยหนักหน่อย” พี่ขวัญหันมาบอกเพราะนึกสงสาร เห็นหญิงสาว 

ทำงานไม่หยุดมือ

“มิเป็นกระไรเจ้าค่ะ ครั้งมีงานสมโภชวัดอรุณราชธาราม บัวก็เคยประสบ 

มาก่อน จัดงานใหญ่ถึง ๗ วัน ๗ คืน เครื่องไม้เครื่องมือมิสะดวกเยี่ยงนี้ ต้อง 

เตรียมตัวกันหลายเพลาทีเดียว” หญิงสาวเอ่ยขึ้นพร้อมมือก็ตักอาหารตามแบบ 

พี่ขวัญ ปกติบัวเคยกินแต่อาหารแยกสำรับ ตักราดแบบนี้เห็นเพียงบ่าวไพร่ทำกัน 

เท่านั้น แต่นั่นมิใช่ปัญหา ตอนนี้บัวหิวจนแทบมิมีแรงที่จักตรึกตรองสิ่งใดแล้ว

“วัดอรุณราชวรารามหรือเปล่า ว่าแต่บัวพูดเพราะแบบแปลก ๆ  นะ แต่ก็ด ี 

เหมาะกับห้องอาหารไทย...โบราณดี” พี่ขวัญพูดพร้อมยิ้มอย่างไม่นึกสงสัยอะไร  
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แล้วเดินถือจานที่กินหมดแล้วออกไปด้วย

วันนี้มีแกงส้ม ปลาทอด และผัดผัก ดูน่ากินสมเป็นอาหารของครัวไทย 

เนื้อสัตว์หากินยากมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่ หากอยู่เรือนที่จากมาส่วนใหญ ่

จักเป็นปลาเป็นกุ้งเสียมาก เพลาอยากกินหมูกินไก่ก็ต้องสั่งให้บ่าวไพร่เชือด 

เป็นที่น่าสงสารยิ่ง บัวตักอาหารแล้วก็มานั่งกินเฉกเช่นเดียวกับทุกคน อาหาร 

รสชาติพอใช้ ขาดเพียงความหอมและรสที่กลมกล่อม ปลาทอดก็แฉะเกินไป 

สักหน่อย มิกรอบนอกนุ่มใน ส่วนผัดผักสลดไปแล้วคงเพราะทิ้งไว้นาน

เมื่อกินอาหารเสร็จบัวก็รีบกลับเข้ามาทำงาน ตอนนี้อาหารได้ถูกจัดเตรียม 

ไว้หมดแล้ว เหลือเพียงถึงเพลาก็ประกอบปรุงรสให้สดใหม่ หญิงสาวหันไป 

รอบ ๆ เห็นวงสลักผักผลไม้กำลังขะมักเขม้น รับแขกจำนวนมาก มีคนแกะสลัก 

อยู่เพียง ๒ คนเท่านั้น คนอื่น ๆ คอยมองจ้องก็ทำได้เพียงเป็นกำลังใจ มิสามารถ 

ช่วยเหลือสิ่งใดได้

หญิงสาวร่างเล็กเดินเข้าไปใกล้กับวงแกะสลัก มองที่รูปภาพต้นแบบ มีทั้ง 

สลักผลไม้เพื่อให้แขกที่เข้าพักและสลักเพื่อประกอบอาหารคาวหวาน ลวดลาย 

มิใคร่ยากนัก รูปแบบนี้บัวเคยฝึกสอนให้กุลธิดาที่ฝึกงานฝ่ายในมาก่อน

“ให้บัวช่วยดีหรือไม่เจ้าคะ” เสียงใสเอ่ยขึ้นข้างวงแกะสลักที่เร่งรีบ

“บัวทำเป็นเหรอ วันนี้พิกุลไม่มา ไม่รู้จะทันรึเปล่า มีเวลาน้อยแล้วด้วย”  

พี่ขวัญนั่นเองเป็นผู้เอ่ยขึ้น หากไม่ต้องสอนงานบัวก็น่าจะมีเวลามากกว่านี้ ขาดคน 

ไปคนหนึ่งงานถึงกับล้นมือทีเดียว

“พอได้เจ้าค่ะ ให้บัวช่วยเถิดหนาเจ้าคะ วันนี้พี่ขวัญเสียเวลาสอนงานบัว 

ตลอดทั้งเช้า” หญิงสาวเอ่ยขึ้นอย่างรู้สึกผิด

“บัวแกะแบบไหนได้ล่ะ ลองดูสิ” พี่ขวัญชี้ไปที่รูปต่าง  ๆ  ที่เตรียมไว้

“พี่พิกุลต้องสลักแบบใดหรือเจ้าคะ” บัวมองที่ภาพพร้อมเอ่ยขึ้น

“ของพี่พิกุลยากนะ นี่รูปนี้ แกะฟักทองเป็นลายลิ้นมังกร เอาไว้เป็นผอบ 

สำหรับใส่น้ำพริก แล้วก็ผักเครื่องเคียง” พี่ขวัญชี้ให้บัวดูรูปต่าง  ๆ  ที่เป็นหน้าที่ 

ของพี่พิกุล

“จักใช้เพลาใดเจ้าคะ อีกนานหรือไม่ หากนานบัวจักสลักกลีบหยักน้อยลง 
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สักหน่อย แต่หากใช้เลย บัวจักทำกลีบเล็กละเอียด บัวเกรงว่าจักเหี่ยวเฉาไป 

แล้วไม่งามเจ้าค่ะ” หญิงสาวบอกขณะที่มองหาฟักทองลูกขนาดพอเหมาะ

“ละเอียดเลยบัว เดี๋ยวพี่เอาใส่ตู้เย็นไว้ จะใช้ค่อยเอาออกมา รับรอง 

ไม่เหี่ยว” พี่ขวัญยิ้มอย่างมีประกายความหวังที่ใบหน้า

เพียงไม่นาน พนักงานทำอาหารที่ครัวไทยแทบทุกคนต่างทยอยเดินมา 

มุงดูฝีมือการแกะสลักที่ประณีตบรรจง ไม่เพียงอ่อนช้อยงดงาม แต่ยังเร็วมาก 

อย่างคนที่ชำนาญ ในตอนนี้ไม่มีใครกล้าหายใจแรง เพราะกลัวมีดจะพลาดไป 

โดนกลีบบางของผลฟักทองร่วงหล่น ต่างพากันลุ้นอยู่เงียบ  ๆ  จนหลงลืมเวลา  

เมื่อชุดเครื่องเคียงน้ำพริกเสร็จสิ้น รวมไปถึงผักที่ต้องใช้ก็ถูกสลักเสลางดงาม  

เสียงถอนหายใจโล่งอกของคนที่ยืนอยู่โดยรอบก็ดังออกมา

“พอใช้ได้หรือไม่เจ้าคะพี่ขวัญ” หญิงสาวเงยหน้าขึ้นจากผลงาน ความที่ม ี

สมาธิทำให้ไม่ทราบว่ามีผู้คนรายล้อมอยู่มากมาย หญิงสาวจึงก้มหน้าด้วยอาการ 

เก้อเขิน

“ดีที่สุดเลยบัว  สวยที่สุดเท่าที่พี่ เคยเห็นมา”  พี่ขวัญยิ้มเต็มใบหน้า  

เหมือนว่าคลายทุกข์จากเรื่องนี้ไปได้ งานฝีมือเป็นงานที่หาคนทำได้ยากยิ่ง บัว 

เคยสอนกุลธิดาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาหลายต่อหลายรุ่น หาที่มีฝีมือนั้น 

ยากนัก

“ให้บัวช่วยอีกนะเจ้าคะ” หญิงสาวหันไปยิ้มให้กับพี่ขวัญ ครูคนแรกที่ 

สอนงานครัวในที่ไม่คุ้นเคยแห่งนี้ให้ พี่ขวัญพยักหน้าอย่างดีใจ รวมถึงทุกคน 

ก็พลอยได้ผ่อนคลายไปด้วย


