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๑
ไร่ลัดดาวัลย์

ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอย

ดอกเอื้องสามปอยบ่เกยเบ่งบานบนลานพื้นดิน

ไม้ใหญ่ไพรสูง นกยูงมาอยู่กิน

เสียงซึงสะล้อ จ๊อยซอเสียงพิณ

คู่กับแดนดินของเวียงเจียงใหม่

สาวเจ้าควรภูมิใจ บ่ลืมว่าเฮาลูกแม่ระมิงค์

คนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดี

ต้องฮักศักดิ์ศรีของกุลสตรี แม่ญ่าแม่ญิง

เยือกเย็นสดใสเหมือนน้ำแม่ปิง

มั่นคงจริงใจ ฮักใครฮักจริง

สาวเอยสาวเวียงพิงค์...๑

 

 
๑ เพลง  ล่องแม่ปิง ประพันธ์โดย คุณจรัล มโนเพ็ชร
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“คุณพิ้งค์เจ้า...คุณพิ้งค์”

หญิงสาวรูปร่างเพรียวบางกำลังยืนชื่นชมธรรมชาติทิวเขาที่โอบล้อมอยู่ 

โดยรอบ เคล้าด้วยเสียงเพลงโฟล์คซองพื้นบ้านถิ่นล้านนาที่ได้ยินแว่ว  ๆ  มาจาก 

เสียงวิทยุภายในสำนักงานเล็ก  ๆ  ติดกับเฉลียงสำหรับชมทิวทัศน์บนเนินผาแห่งนี้  

เมื่อได้ยินเสียงเรียกจึงต้องละสายตาหันไปหาต้นเสียงที่น่าจะเดินใกล้เข้ามาแล้ว

“ว่าไงคะ ป้าจันทร์เที่ยง” หญิงสาวหันไปตอบรับหญิงวัยกลางคนที่ส่งยิ้ม 

มาให้แต่ไกล

“ป้าเพิ่งจดรายการอาหารเลี้ยงพระเสร็จ อีกแค่สามวันก็จะครบทำบุญ 

ร้อยวันแล้ว ป้าจะไปจ่ายของเลยเอารายการมาให้คุณพิ้งค์ดูก่อน เผื่อว่ามีอะไร 

เพิ่มเติม”

ป้าจันทร์เที่ยง แม่บ้านประจำไร่ลัดดาวัลย์รีบยื่นแผ่นกระดาษจดรายการ 

อาหารมาให้หญิงสาวที่อยู่ในฐานะเจ้าของไร่คนปัจจุบัน 

เวียงพิงค์ ลัดดาวัลย์  ได้รับมรดกทรัพย์สินเกือบทั้งหมดจากพ่อเลี้ยง 

พงษ์เทพ ลัดดาวัลย์ พ่อบุญธรรมซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่อสามเดือนกว่า ๆ   

ที่ผ่านมา

หญิงสาวรับเอาแผ่นกระดาษมากวาดตามองผ่าน  ๆ  ก็เห็นว่ารายการอาหาร 

เต็มไปด้วยของโปรดของพ่อบุญธรรมทั้งนั้น  ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมือง 

ภาคเหนือ เพราะพ่อเลี้ยงพงษ์เทพเป็นชาวเชียงใหม่โดยกำเนิดจึงคุ้นเคยและ 

โปรดปรานอาหารประจำภาคเหมือนอย่างชาวเหนือทั่วไป

“พ่อชอบน้ำพริกอ่อง ทำเยอะหน่อยนะป้า พิ้งค์ก็ชอบเหมือนกัน” ท้าย 

ประโยคเสียงของหญิงสาวเครือเล็กน้อยเพราะมีก้อนแข็ง  ๆ  วิ่งขึ้นมาจุกอยู่ที่ลำคอ

“คุณพิ้งค์...” ป้าจันทร์เที่ยงพลอยหน้าเศร้าตามไปอีกคน “เห็นมายืนเหม่อ 

อยู่คนเดียวตั้งนาน ใกล้ครบกำหนดทำบุญก็อย่างนี้แหละ ป้าเองยังอดคิดถึง 

พ่อเลี้ยงไม่ได้ อยู่กันมานาน เจอกันทุกวันจนชิน”

“ป้าจะไปซื้อของวันไหนคะ” เวียงพิงค์พยายามกล้ำกลืนความรู้สึกต่าง  ๆ  

เอาไว้ แล้ววกกลับมายังเรื่องเตรียมงานทำบุญเลี้ยงพระ
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“พรุ่งนี้เลยเจ้า ป้าจะเข้าเวียงไปกาดวโรรส” ป้าจันทร์เที่ยงเอ่ยถึงตลาดใหญ ่

ในตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีข้าวของให้จับจ่ายได้อย่างเต็มที่สำหรับงานบุญ

“พิ้งค์ไปด้วยค่ะ ไม่ได้เข้าเมืองเสียนาน ตอนนี้ของใช้หมดเกือบทุกอย่าง 

แล้ว ไปซื้อหน่อยก็ดี พรุ่งนี้วันเสาร์เอาเจ้าสองทโมนไปเที่ยวด้วยก็ดีเหมือนกัน”

พอเอ่ยถึงสองทโมน หน้าตาซึมเศร้าของเวียงพิงค์ค่อยดีขึ้นบ้าง เธอยก 

ข้อมือขึ้นดูเวลาจึงรู้ว่าโรงเรียนใกล้เลิกแล้ว

“อีกเดี๋ยวคงกลับมาถึงกันแล้ว”

“ป้าเตรียมขนมไว้รอแล้ว ไม่ต้องห่วง”

“มีของพิ้งค์ด้วยไหม” หญิงสาวถามพร้อมด้วยสีหน้ายิ้ม  ๆ  แล้วก้าวออก 

จากระแนงไม้กันตกตรงขอบเฉลียงหลังบ้าน ตั้งอยู่บนเนินผาสำหรับชมทิวทัศน์ 

ท้องไร่และขุนเขาที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนัก

หลังจากพ่อเลี้ยงพงษ์เทพย้ายจากตัวเมืองเชียงใหม่มาปักหลักที่อำเภอ 

แม่แจ่ม บ้านเกิดของบิดา ท่านได้กลับมาบูรณะเรือนไทยล้านนาหลังนี้ ซึ่งตั้งอยู ่

บนหน้าผาอันเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพทุ่งข้าวและขุนเขา อำเภอ 

แม่แจ่มติดกับเทือกเขาอินทนนท์ จึงมองเห็นภูเขาเป็นแนวยาวโอบล้อมไปไกล 

จนสุดสายตา

ที่ดินผืนนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณปู่ของพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นชาวอำเภอ 

แม่แจ่มโดยกำเนิด พ่อเลี้ยงจึงกลับมาสานต่ออาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ผู้เป็น 

ชาวนาชาวไร่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน กระทั่งมาถึงยุคบิดาของท่านที่ไม่ชอบ 

ทำนาทำไร่ แต่มีหัวทางการค้าขายจึงย้ายเข้าเมืองไปบุกเบิกทำการค้าจนร่ำรวย 

มีเงินทองขึ้นมา

แต่พ่อเลี้ยงพงษ์เทพกลับไม่ชอบอาชีพค้าขายอยู่ในตัวเมือง จึงวางแผน 

กลับมายังอำเภอแม่แจ่ม ดินแดนในหุบเขาสูงอันแสนห่างไกลจากความเจริญ 

ทั้งปวง โดยขายกิจการให้คนอื่นไป แต่ก่อนหน้านั้นได้ทยอยซื้อทั้งที่ดินและ 

อสังหาริมทรัพย์ในตัวจังหวัดไว้หลายแห่งเพื่อเก็บค่าเช่าเป็นรายได้หลังจากเลิก 

ทำการค้าแล้ว จากนั้นก็มุ่งหน้ากลับมาปักหลักทำการเกษตร  ณ  ผืนดินของ 

บรรพบุรุษโดยบุกเบิกขยายพื้นที่ออกไปอีกนับร้อยไร่เพื่อทำไร่พืชผักและปลูกข้าว 
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ท่านจึงรักและหวงแหนแผ่นดินผืนนี้เทียบเท่าชีวิต

ในพินัยกรรมที่ท่านทำไว้ก่อนเสียชีวิตจึงระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามขายที่ดิน 

ของไร่ลัดดาวัลย์เป็นอันขาด เพื่อให้ตกทอดไปจนชั่วลูกชั่วหลาน โดยให้มอบ 

กรรมสิทธิ์แก่คนที่ต้องการทำอาชีพเกษตรกรรมสานต่อเจตนารมณ์ของท่าน 

เท่านั้น

ณ วันนี้ ไร่ลัดดาวัลย์ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเวียงพิงค์แต่เพียงผู้เดียว  

เป็นเหตุให้ใครต่อใครต่างก็ตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดพ่อเลี้ยงพงษ์เทพจึงยกสมบัติ 

ที่มีค่าและหวงแหนที่สุดในชีวิตให้ลูกบุญธรรม แทนที่จะยกให้ลูกสาวและลูกชาย 

ในไส้อย่างวิรดาและวีรเทพ

แม้ว่าทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อยู่ในตัวจังหวัดยังมีอีกเป็นจำนวนมาก  

ซึ่งยังไม่ได้จัดสรรปันส่วนตามความประสงค์ของพ่อเลี้ยงที่ระบุไว้ในพินัยกรรม 

ว่า ทรัพย์สินส่วนอื่น  ๆ  นั้นให้รออีกสิบปีนับจากวันที่ท่านเสียชีวิตแล้วจึงค่อย 

แบ่งสันปันส่วนให้กับทั้งสามคนพี่น้องตามเงื่อนไขที่ท่านเขียนไว้อย่างชัดเจน

“คุณพิ้งค์มานั่งตรงนี้ดีกว่า ไม่ต้องกลับเข้าไปในสำนักงานแล้ว เดี๋ยวป้า 

จะบอกให้ศรีนวลเก็บโต๊ะทำงานให้”

“แต่งานพิ้งค์ยังไม่เสร็จเลยนะป้า คิดว่าค่ำ  ๆ  กินข้าวเย็นกับเด็ก  ๆ  แล้ว 

จะกลับไปนั่งทำงานต่อ”

เวียงพิงค์รีบแย้ง แต่ในใจนั้นรู้ว่าป้าจันทร์เที่ยงเป็นห่วงจึงต้องยอมเดิน 

ตามมานั่งที่ โต๊ะตรงกลางเฉลียง  โต๊ะและเก้าอี้ไม้สักขัดมันจัดไว้สำหรับนั่ง 

รับประทานอาหาร พ่อเลี้ยงพงษ์เทพมักจะนั่งรับประทานอาหารเย็นตรงนอกชาน 

เพื่อรับลมเย็นจากท้องทุ่ง

“วันนี้พอก่อน เชื่อป้าเถอะ คุณพิ้งค์ทำงานไม่มีวันหยุดมาร่วมเดือนแล้ว  

พักบ้างเถอะนะ”

เวียงพิงค์จำต้องเงียบ แม้ในใจยังห่วงงานที่ค้างอยู่ ฝ่ายป้าจันทร์เที่ยงจึง 

รีบเดินกลับเข้าบ้านเพื่อจัดหาของว่างมารอต้อนรับคุณหนู  ๆ  ที่กำลังจะกลับมา 

จากโรงเรียน

ในระหว่างที่นั่งคอยอยู่ตามลำพัง เวียงพิงค์อดนึกเป็นห่วงเรื่องการเล่าเรียน 
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ของเด็ก  ๆ ไม่ได้ แต่ระยะนี้งานยุ่งต้องสะสางบัญชีเก่า  ๆ ที่ปล่อยค้างคากันมานาน 

ตั้งแต่พ่อบุญธรรมเริ่มป่วยกระทั่งท่านเสียชีวิต หลังงานศพของท่าน เธอต้อง 

รับช่วงต่อจึงไม่ค่อยมีเวลาคิดเรื่องเด็กทั้งสองคนมากนัก  แต่จะปล่อยทิ้งให้ 

เนิ่นนานไปคงไม่ได้การแน่ เพราะเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเป็นเรื่องสำคัญ

เวียงพิงค์กลับมาที่แม่แจ่มตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาในการ 

ดูแลพ่อบุญธรรมซึ่งป่วยออด  ๆ  แอด  ๆ ยังโชคดีที่ได้ป้าจันทร์เที่ยงเป็นหัวเรี่ยว- 

หัวแรงสำคัญในหลาย  ๆ  เรื่อง ไม่เช่นนั้นเวียงพิงค์ก็แทบจะหยิบจับทำอะไรไม่ถูก

แม้มีศรีนวล หลานสาวของป้าจันทร์เที่ยงช่วยงานอยู่ แต่ระยะหลังตั้งแต ่

พ่อบุญธรรมเริ่มป่วย ศรีนวลต้องลงไปดูแลงานในไร่แทนท่านจึงไม่ค่อยมีเวลา 

ทำงานเอกสาร บางครั้งต้องให้ป้าจันทร์เที่ยงช่วยเคลียร์งานแบบให้ผ่านไปได้ 

วันหนึ่ง  ๆ

ป้าจันทร์เที่ยงหายไปครู่หนึ่งแล้วกลับออกมาที่เฉลียงพร้อมถาดของว่าง 

สำหรับสามคน  พร้อมกันนั้นเวียงพิงค์ก็ได้ยินเสียงรถปิกอัพคันเก่าของไร่ 

ลัดดาวัลย์แล่นเข้ามาตามถนนสายเล็ก  ๆ  ภายในไร่มาจอดที่หน้าทางขึ้นเรือน 

หลังใหญ่

“มากันแล้วค่ะ” แม่บ้านประจำไร่ยิ้มบาง  ๆ  เมื่อได้ยินเสียงตะโกนทักทาย 

ดังลั่นจากชั้นล่าง ซึ่งเป็นเสียงที่ช่วยให้เรือนไม้ล้านนาหลังนี้ไม่เงียบเหงาและคลาย 

ความเศร้าวังเวงลงจากการสูญเสียเสาหลักของไร่โดยที่หลายคนไม่ทันได้เตรียมใจ

“เสียงน้องนานานำหน้ามาเลย” ป้าจันทร์เที่ยงรีบหันไปหาต้นเสียงที่กำลัง 

วิ่งตึง  ๆ  ออกมายังนอกชานหลังบ้าน

“วันนี้ใครไปรับเด็ก  ๆ  คะ”

“น่าจะเป็นประสิทธิ์ ช่วงนี้หนานบุญลือวุ่นเรื่องคนงานในไร่ ก็เรื่อง 

กฎระเบียบใหม่ที่คุณพิ้งค์เพิ่งทำออกมานั่นละค่ะ” ป้าจันทร์เที่ยงเอ่ยชื่อผู้ช่วยและ 

หัวหน้าคนงานประจำไร่ที่มักจะสับเปลี่ยนกันขับรถไปรับ  -  ส่งคุณหนู  ๆ  ที่โรงเรียน

“พิ้งค์พอจะรู้อยู่เหมือนกันค่ะ แต่วันนั้นที่ลงไปคุยกับคนงานก็ไม่เห็นมีใคร 

คัดค้านอะไร นั่งนิ่งกันหมด เลยคิดว่าเข้าใจกันดีแล้ว”

“ก็คงแอบไปสุมหัวคุยกันทีหลัง พวกแก่  ๆ  ไม่ค่อยเท่าไรหรอกค่ะ แต่มี 
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พวกหนุ่ม  ๆ  เรื่องเยอะอยู่หลายคน”

“เอาไว้พิ้งค์จะลงไปคุยกับลุงหนานอีกที หมู่นี้ยุ่งกับงานเอกสารงานบัญชี 

จนแทบไม่มีเวลาคิดอะไร”

เด็กสองคนวิ่งเข้ามาถึงเฉลียงพร้อมส่งเสียงทักทายและประนมมือไหว้ 

พร้อม  ๆ  กัน ฝ่ายผู้ใหญ่จึงต้องหยุดปัญหาเรื่องงานไว้เพียงเท่านั้นเพื่อมารับไหว ้

เด็ก  ๆ

นานาไหว้เสร็จก็รีบโผเข้าหาคุณแม่ทันที เด็กหญิงเข้ามายืนพิง คนที่นั่ง 

คอยอยู่จึงโอบร่างเล็กไว้ด้วยแขนข้างหนึ่ง จากนั้นหญิงสาวก็หันไปหาลูกชายอีกคน

“วันนี้เรียนอะไรกัน ทำไมเจเจหน้ามอมกลับมาเชียว”

“พี่เจเล่นซนก่อนกลับบ้าน ไปกับพวกเด็กตัวโต” น้องนานารีบฟ้อง

“ซนที่ไหนกัน แค่ตามไปดูรังนกหลังโรงเรียนเฉย  ๆ” เจเจส่ายหน้าดิก

เวียงพิงค์ได้ยินแล้วส่ายหน้า เพราะสภาพของลูกชายไม่ได้เลอะเฉพาะ 

ใบหน้า เสื้อนักเรียนสีขาวก็มีรอยดำเป็นปื้นตรงช่วงอก

“ตั้งแต่ไปโรงเรียน ไหว้กันสวยเชียว” ป้าจันทร์เที่ยงชมเปาะ มองเด็ก  ๆ  

ด้วยสายตาเอ็นดูไม่ต่างจากลูกหลานแท้  ๆ  ของตน “ครูที่นี่น่าจะสอนเด็กใช้ได้ 

อยู่นะคะ”

“ค่ะ” เวียงพิงค์พยักหน้าเห็นด้วย

แม้ว่าโรงเรียนจะอยู่กลางป่ากลางดอย แต่บรรดาคุณครูก็ไม่ละเลยเรื่อง 

มารยาท โดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวล้านนาด้วยแล้วที่โรงเรียนจะ 

สอนเน้นเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็ก  ๆ  ซึ่งเป็นลูกหลานคนในอำเภอแม่แจ่มไม่ลืม 

รากเหง้าของตนเอง

“ตอนมาใหม่ ๆ พูดก็ไม่ชัด ไหว้ก็แทบไม่เป็น ป้าแทบอยากจะเป็นลมวันละ 

หลาย  ๆ  รอบ พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่อง แถมทั้งซนทั้งดื้อ”

“เด็กฝรั่งซนกันแบบนี้แหละค่ะ พ่อแม่ไม่ค่อยห้าม อยู่ทางโน้นก็ทำตาม  ๆ  

กัน พิ้งค์เองก็ไม่ค่อยมีเวลา ไปมหา’ลัยกลับมาก็ต้องรีบมารับช่วงต่อจากพี่เลี้ยง  

มีเวลาแค่ทำอาหาร ดูแลพวกเสื้อผ้าให้เท่านั้นก็หมดวันแล้วค่ะป้า”

“นานาหิวแล้วค่า ยายเที่ยง” เด็กหญิงส่งเสียงแทรกการสนทนาขึ้นมา
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“โถ  ๆ  ยายกะแม่พิ้งค์มัวแต่คุยกัน  ลืมไปเลยว่ามีเด็กหิวอยู่แถวนี้”  

ยายเที่ยงว่าแล้วก็รีบจัดการยกจานของว่างออกจากถาดมาเสิร์ฟอย่างทันอก- 

ทันใจคนหิว

“มานั่งตรงนี้กันดีกว่า” เวียงพิงค์ขยับตัวแล้วเรียกเด็ก ๆ มานั่งขนาบซ้ายขวา

“รักยายเที่ยงที่ซู้ด...” เจเจทำเสียงลากยาวก่อนจิ้มข้าวเกรียบปากหม้อ 

เข้าปากไปหนึ่งคำ

“แหม...รักก็แต่ตอนนี้แหละ”

“อร่อยมากค่ะ” น้องนานากลัวพี่ชายทำคะแนนกับยายเที่ยงทิ้งห่างเลยต้อง 

รีบตีตื้น

คนทำขนมจึงได้แต่ยืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับคำชมจากคนที่กำลังตั้งหน้าตั้งตา 

กิน ซึ่งดูแล้วคงไม่ใช่การพูดเพื่อเอาใจเพราะกินกันหมดจานทั้งแม่และลูก โดย 

เฉพาะน้องเจเจกวาดเกลี้ยงแทบไม่ให้เหลือแม้แต่น้ำกะทิ 

ตามปกติแล้วข้าวเกรียบปากหม้อฝีมือป้าจันทร์เที่ยง ใครได้ชิมก็ติดใจกัน 

ทั้งนั้น เป็นสูตรดั้งเดิมของชาวล้านนา ตอนยกเสิร์ฟต้องราดด้วยน้ำกะทิสดให้ชุ่ม  

แล้วค่อยโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแบบสับละเอียด เพิ่มรสชาติข้าวเกรียบให้ 

อร่อยยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่า

ลูกชายและลูกสาวฝาแฝดวัยห้าขวบของเวียงพิงค์หน้าตาเป็นลูกครึ่งฝรั่ง 

ทั้งคู่จึงมีสีผมออกแดง  ๆ อีกทั้งแก้มก็แดงกว่าเด็กลูกชาวบ้านแถวนี้ แต่เรื่องนี้ 

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของเด็ก ๆ แต่อย่างใด แม้แต่กับเพื่อนใหม่ที่โรงเรียน 

ซึ่งมีทั้งเด็กไทยและเด็กชาวเขานั่งเรียนปะปนกันอยู่ เด็กทั้งคู่เรียนรู้ได้เร็วและ 

เข้ากันได้ดีกับเพื่อน  ๆ  ที่โรงเรียน

เวียงพิงค์แทบไม่เคยเรียนหนังสือในอำเภอแม่แจ่ม พ่อบุญธรรมส่งลูก 

ทั้งสามคนไปเรียนโรงเรียนดี ๆ  มีชื่อเสียงในตัวจังหวัด พอจบชั้นมัธยมปลายก็ส่ง 

ไปเรียนต่อที่อเมริกาโดยไม่เคยบังคับหรือกะเกณฑ์ แต่ให้ลูกทุกคนเลือกเรียน 

สาขาวิชาได้อย่างอิสระตามแต่ใจต้องการ เวียงพิงค์และวิรดา พี่สาวคนโตเรียน 

จบปริญญาโททั้งสองคน ส่วนวีรเทพ พี่ชายคนรองเรียนจบเพียงแค่ปริญญาตรี 

แต่กว่าจะจบก็ต้องย้ายมหาวิทยาลัยถึงสามแห่ง
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หลังจากเรียนจบ พี่สาวคนโตไม่คิดจะกลับประเทศไทย โดยเฉพาะกลับมา 

เชียงใหม่ ซึ่งทำให้พ่อเลี้ยงพงษ์เทพเสียใจมาก ส่วนพี่ชายคนรองนั้นกว่าจะ 

เรียนจบก็กินเวลานานหลายปี และใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศจนเคยชิน และดูมีทีท่า 

ว่าไม่อยากกลับบ้านอีกคน แต่สุดท้ายก็ยอมกลับมาเมื่อรู้ว่าพ่อป่วย ต้องการให้ 

ลูกชายกลับมารับช่วงต่องานในไร่

วีรเทพกลับมาอยู่ที่ไร่ลัดดาวัลย์ได้ไม่ถึงเดือนก็ย้ายเข้าเมืองไปใช้ชีวิต 

ตามลำพัง เขาทนไม่ไหวกับความเงียบและไร้แสงสีของอำเภอเล็ก ๆ  กลางหุบเขา 

อย่างแม่แจ่ม แถมด้วยงานไร่ที่หนักหนาสาหัสต้องตากแดดตากลมตั้งแต่เช้าจดค่ำ  

แม้เป็นเจ้าของไร่ แต่ก็ใช่ว่าจะนั่งอยู่แต่บนเรือนสั่งการได้ ต้องลงไปดูแลควบคุม 

งานด้วยตนเองอย่างที่พ่อเคยทำมาครึ่งค่อนชีวิต

เวียงพิงค์จึงต้องรีบจัดการเรื่องทางโน้นให้เรียบร้อย แล้วรีบหอบหิ้วเอา 

ลูกชายและลูกสาวกลับมาเพื่อมาอยู่ดูแลพ่อบุญธรรม หลังจากที่ได้ข่าวว่าพี่ชาย 

กลับมาแล้วไม่เป็นโล้เป็นพายอีกตามเคย ส่วนพี่สาวนั้นเพิ่งจะแต่งงานไปกับ 

เศรษฐีชาวไทยคนหนึ่งที่ไปทำธุรกิจจนร่ำรวยอยู่ในอเมริกา แล้วย้ายไปอยู่บ้านของ 

ฝ่ายชายซึ่งมีกิจการใหญ่โตอยู่ในรัฐเทกซัส จึงเหลือเพียงเวียงพิงค์เท่านั้นที่เป็น 

ความหวังสุดท้ายของพ่อบุญธรรม ผู้เป็นเจ้าของไร่อันกว้างใหญ่พร้อมคนงาน 

อีกนับร้อยชีวิตที่ต้องดูแลรับผิดชอบ

แต่ตอนนี้เวียงพิงค์ยังมีเรื่องคาใจ หรืออาจจะเรียกว่าเริ่มร้อนใจมาได้สัก 

ระยะหนึ่งแล้วเกี่ยวกับการหายตัวไปของพี่ชาย วีรเทพไม่มาร่วมงานศพผู้เป็นพ่อ  

เขามาที่ไร่ลัดดาวัลย์ครั้งสุดท้ายก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตเพียงไม่กี่วัน นับจากวันนั้น 

ก็ไม่มีใครได้เห็นหน้าเขาอีกเลย

ส่วนวิรดากลับมาร่วมงานศพด้วยความโศกเศร้าที่ตนเองไม่ได้กลับมาดูแล 

พ่อบังเกิดเกล้ากระทั่งท่านจากไปอย่างกะทันหัน โดยบอกเวียงพิงค์เอาไว้ว่า 

จะกลับมาอีกครั้งตอนทำบุญร้อยวันและหวังว่าจะได้พบกับน้องชายที่หายหน้าไป

เวียงพิงค์ไม่ได้รอให้ครบทำบุญร้อยวัน เมื่อพี่ชายหายตัวไปนานหนึ่งเดือน 

เต็มจึงปรึกษาเรื่องนี้กับนายอำเภอแม่แจ่มถึงความไม่ชอบมาพากล หลังจากที่ได้ 

ออกติดตามหาพี่ชายมาระยะหนึ่งแต่ก็ไม่พบ แม้แต่เพื่อน  ๆ  ที่คบหากับวีรเทพ 
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ในระยะหลังก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีก เขาไม่ได้กลับไปที่อพาร์ตเมนต์นับตั้งแต่ 

คืนก่อนที่พ่อเลี้ยงจะเสียชีวิต นายอำเภอจึงแนะนำให้ไปแจ้งความเอาไว้ก่อน 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตาม ซึ่งน่าจะเร็วกว่าญาติ  ๆ  ออกตามหากันเอง

“ถ้าคุณพิ้งค์กังวลเรื่องงานในไร่ น่าจะลองปรึกษานายอำเภอธีระ เผื่อว่า 

ท่านจะมีอะไรดี ๆ มาแนะนำบ้าง” ป้าจันทร์เที่ยงบอกแล้วยิ้มพออกพอใจอย่างเห็น 

ได้ชัด จนคนที่เพิ่งกินขนมหมดจานรู้สึกได้ถึงความนัยที่แอบแฝงอยู่ในรอยยิ้มนั้น

“พิ้งค์รบกวนนายอำเภอหลายเรื่องแล้วนะป้า แค่เรื่องพี่วีคนเดียวก็เกรงใจ 

แทบแย่แล้ว แกต้องมาคอยตามเรื่องให้” เวียงพิงค์ส่ายหน้านิด  ๆ  ให้รู้ว่าไม่เห็น 

ด้วยที่จะเอาปัญหาของตนเองไปบอกกับใครคนหนึ่งอยู่ร่ำไป

“ปัญหาของชาวบ้านเป็นหน้าที่ของนายอำเภออยู่แล้ว คุณพิ้งค์ก็เป็นคน 

แม่แจ่มคนหนึ่ง นายอำเภอคงยินดีและเต็มใจช่วย คุณธีระเป็นคนหนุ่มไฟแรง 

ใคร  ๆ  ก็รู้กันทั้งนั้น”

“แถมยังโสดด้วยใช่ไหมล่ะป้า” เวียงพิงค์ดักคออย่างรู้ใจ

“นั่นน่ะประเด็นสำคัญเชียว...อุ๊ย!” ป้าจันทร์เที่ยงหลุดปากอย่างลืมตัว  

จึงต้องรีบยกมือขึ้นปิดปากตนเองไว้ แต่ไม่น่าจะทัน

“ไม่ต้องมาเชียร์พิ้งค์ให้ใครหรอกนะป้า ไม่มีประโยชน์หรอก”

“แหม...ไม่ได้เชียร์น้า แค่อยากให้คุณพิ้งค์ได้ที่ปรึกษาดี  ๆ  เท่านั้นเอง”

เวียงพิงค์ส่ายหน้าแล้วหันไปหาเด็ก  ๆ  ทั้งสองคน  ก่อนจะบอกให้ป้า 

จันทร์เที่ยงพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและดูแลให้ทำการบ้าน ส่วนตนเองจะลงไปที่ 

เรือนพักคนงานในไร่เพื่อไปคุยกับหนานบุญลือเรื่องคนงาน ปล่อยไว้นานเกรงว่าจะ 

กลายเป็นเรื่องใหญ่ จึงตัดสินใจลงไปฟังปัญหาในวันนี้ก่อนจะกลับมารับประทาน 

มื้อเย็นกับเด็ก  ๆ 

หนานบุญลือทำหน้าที่หัวหน้าคนงานมาตั้งแต่สมัยที่พ่อบุญธรรมกลับมาบุกเบิกไร ่

ใหม่  ๆ พ่อเคยเล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นลุงหนานเพิ่งจะลาสิกขาหลังจากบวชเรียน 

มาหลายพรรษา ทั้งพ่อและผู้ช่วยมือขวาอย่างหนานบุญลือต่างก็ไม่มีความรู้กันมาก 

นักในเรื่องการเกษตร จึงอาศัยเพียงแค่มีใจมุ่งมั่น ส่วนลุงหนานนั้นดีกว่าพ่อ 
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เพราะเคยทำนามาตั้งแต่ยังเด็ก คนงานสิบกว่าคนที่จ้างมาทำไร่ในช่วงเริ่มต้นก็เคย 

ทำไร่ไถนาของตนเองอยู่เป็นประจำจึงไม่ลำบากกระไรนักเพราะเป็นงานที่คุ้นเคย

“คุณพิ้งค์ให้ใครมาเรียกผมขึ้นไปก็ได้ครับ ไม่ต้องเดินมาถึงนี่หรอก”

ชายวัยกลางคนผิวคล้ามแดด รูปร่างสันทัดแข็งแรงแบบคนสุขภาพดีเอ่ย 

ด้วยน้ำเสียงนอบน้อมเกรงใจ ไม่ต่างจากเวลาที่สนทนากับผู้เป็นเจ้าของไร่คนก่อน

ตอนนี้ชาวบ้านในอำเภอแม่แจ่มต่างก็เรียกเวียงพิงค์ว่า  “แม่เลี้ยง”  ในฐานะ 

เจ้าของไร่คนใหม่ รวมไปถึงคนงานส่วนใหญ่ที่พร้อมใจกันเรียกตามชาวบ้านใน 

ละแวกนี้ ทั้งที่เวียงพิงค์เคยบอกให้เรียกเหมือนเดิมเพราะไม่คุ้นหู อีกทั้งยังฟัง 

ดูเหมือนเป็นหญิงสูงวัยอีกด้วย แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเชื่อสักคน

ครั้นจะอ้างว่าตนเองเพิ่งจะอายุยี่สิบหกก็คงฟังไม่ขึ้น เพราะเธอกลับจาก 

เมืองนอกหลังจากเรียนจบได้หนึ่งปีพร้อมกะเตงเรือพ่วงมาอีกสอง หาใช่สาวน้อย 

หน้าหวานไร้เดียงสาแต่อย่างใดในสายตาใคร  ๆ 

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ เย็นนี้พิ้งค์ไม่ได้ทำอะไรแล้ว รอเด็ก ๆ ทำการบ้านเสร็จ 

แล้วค่อยกินข้าว ป้าจันทร์เที่ยงไม่ยอมให้ทำงานต่อ สั่งให้พี่ศรีนวลเก็บของบนโต๊ะ 

ซะเรียบเลย”

“พักบ้างก็ดีนะครับ เชื่อพี่เที่ยงแกเถอะ ว่าแต่คุณพิ้งค์มีอะไรหรือครับ”

เวยีงพงิคเ์ดนิไปนัง่ลงบนมา้นัง่ตรงหนา้บา้นพกัของหวัหนา้คนงาน ทีด่ดูกีวา่ 

ที่พักของคนงานอีกหลายสิบชีวิตไม่มากนัก ต่างกันแค่เป็นบ้านสองชั้นแบบยกพื้น 

สูง มีใต้ถุนบ้านสำหรับนั่งเล่นและมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าเรือนพักชั้นเดียวของ 

คนอื่น  ๆ แต่สภาพโดยรวมก็แลดูน่าอยู่อาศัยท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของ 

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีทั้งจามจุรีและสนเมืองหนาวที่พ่อเลี้ยงพงษ์เทพสั่งให้ 

คนปลูกไว้มานานหลายสิบปี

คนงานในไร่ส่วนใหญ่มาทำงานเช้าแล้วเย็นกลับไปพักที่บ้าน ยกเว้นคนที่ 

บ้านไกลและไม่มีพาหนะเดินทางก็จะขอพักอยู่ในไร่ ซึ่งเจ้าของได้สร้างเรือนพัก 

ไว้ให้เป็นสัดส่วน อยู่ในบริเวณเดียวกันกับบ้านของหนานบุญลือ

“พิ้งค์มารบกวนเวลากินข้าวเย็นของลุงรึเปล่าคะ” เวียงพิงค์ถามเมื่อได้กลิ่น 

อาหารที่น่าจะกำลังมีคนผัดอยู่ในกระทะโชยมาเข้าจมูก เพราะหนานบุญลือต่อเติม 
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ชั้นล่างเป็นห้องครัวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

“ไม่เป็นไรหรอกครับ แววมันเพิ่งไปเก็บผักกลับมาสักพักนี่เอง ตอนนี้คง 

กำลังผัดอยู่ในครัว” หนานบุญลือเอ่ยถึงแวววิไล ลูกสาวคนเดียวซึ่งเป็นคนงาน 

ในไร่นี้เช่นกัน ส่วนภรรยาของแกนั้นเสียชีวิตไปนานหลายปี

“แววนี่โชคดีนะคะได้ดูแลพ่อแม่ อยู่ใกล้ชิดกันตลอด นี่ถ้ารู้ว่าพ่อจะจาก 

ไปเร็วขนาดนี้ พิ้งค์คงไม่ไปเรียนเมืองนอกตามอย่างพวกพี่  ๆ คิดแล้วเสียดาย 

เวลาจังเลยค่ะลุง”

“คุณพิ้งค์อย่าคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้อีกเลย ท่านก็หมดทุกข์ไปแล้ว  

บางทีก็ต้องทำใจนะครับ เรื่องเกิดเรื่องตายมันห้ามกันไม่ได้”

หญิงสาวพยักหน้ายอมรับคำแนะนำจากคนที่อาวุโสกว่าและเคยผ่านการ 

บวชเรียนทางธรรมมานานหลายปี ก็น่าจะมองเห็นสัจธรรมได้มากกว่าคนปกติ 

ทั่วไป

“พิ้งค์ได้ยินป้าจันทร์เที่ยงบอกว่าลุงหนานกำลังวุ่นกับเรื่องคนงานต่อต้าน 

กฎระเบียบใหม่”

“มนักม็พีวกเขา้ใจยากอยูไ่มก่ีค่นหรอกครบั แตด่นัอวดรูเ้ทีย่วไปปลกุระดม”

“พิ้งค์อยากฟังความเห็นของลุงมากกว่าค่ะ พิ้งค์เพิ่งมาได้ไม่นาน อาจจะ 

ไม่เข้าใจธรรมชาติของคนที่นี่มากนัก กฎระเบียบบางอย่างอาจไม่เหมาะกับพื้นฐาน 

การใช้ชีวิตของคนที่นี่”

“ไม่ได้มีอะไรมากเกินไปหรอกครับ ก็แค่เพิ่มการจดบันทึกการทำงาน 

เข้ามานิดหน่อย ไม่ได้เสียเวลาอะไรมาก ส่วนเรื่องเก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ 

นั่นก็เป็นเรื่องที่สมควรต้องทำกันอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นก็รั่วไหล นาน  ๆ  เข้าเอามา 

คิดเป็นตัวเงินก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ”

“ลุงหนานยังเห็นด้วยกับพิ้งค์ใช่ไหมคะ” เจ้าของไร่คนใหม่ถามย้ำอีกครั้ง  

พลางมองใบหน้าสีแทนเข้มจากแดดลมของชายวัยห้าสิบกว่า  ๆ อย่างจริงจัง เพราะ 

ต้องการรู้คำตอบที่แท้จริง

ดวงตาของหนานบุญลือที่เปี่ยมไปด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจมองตอบ 

กลับมาด้วยความเอ็นดู ไม่ต่างจากผู้ใหญ่คนหนึ่งที่กำลังนั่งมองลูกหลานของตน



พิมพิสุธญ์

12

“ครับ ผมไม่ได้พูดเพื่อเอาใจ แต่เห็นด้วยจริง ๆ ที่คุณพิ้งค์คิดจะอุดรอยรั่ว 

ต่าง ๆ เพื่อพยุงไร่นี้ต่อไปให้ได้ พ่อเลี้ยงจะได้ไปแบบไม่ต้องห่วงอะไรอีก ท่านรัก 

ของท่านมาก อุตส่าห์ฝ่าฟันสร้างมากับมือ”

“พิ้งค์รับปากพ่อไว้แล้ว ยังไงก็ต้องทำให้ได้ค่ะ”

“เรื่องที่คุณพิ้งค์อยากจะเปลี่ยนให้ไร่ลัดดาวัลย์เป็นการทำเกษตรแบบ 

สมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ผมเองก็ไม่มีความรู้อะไรมากนะครับ แต่ก็ 

เห็นด้วยถ้ามันจะทำให้ผลผลิตของเราดีขึ้น ระยะสองสามปีที่ผ่านมาตั้งแต่พ่อเลี้ยง 

เริ่มป่วย พวกเราก็ทำงานกันไปแค่พอเลี้ยงคนงานให้อยู่รอดกันไปวัน ๆ เท่านั้นเอง”

“ลุงทำดีที่สุดแล้วละค่ะ ส่วนเรื่องการปรับปรุงต่าง ๆ พิ้งค์คงต้องขอความ 

ร่วมมือจากทุก  ๆ  คน เราคงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความอยู่รอด”

“คุณพิ้งค์ลองไปปรึกษาทางเจ้าหน้าที่เกษตรดูก่อนนะครับ เขาน่าจะมีอะไร 

แนะนำ เมื่อก่อนนี้พ่อเลี้ยงก็เคยไปขอคำปรึกษาอยู่บ้างเหมือนกัน”

“ป้าจันทร์เที่ยงแนะให้พิ้งค์ปรึกษานายอำเภออีกแล้วละค่ะ” เวียงพิงค์ 

เปรย  ๆ  เรื่องที่เพิ่งคุยกับแม่บ้านประจำไร่

ตอนนี้เธอเองก็มองไม่เห็นใครที่พอจะหันไปขอคำแนะนำดี ๆ  ได้เลย ด้วย 

เหตุที่ไปอยู่เมืองนอกเสียนานหลายปี ส่วนตอนเด็ก ๆ ก็ไปอยู่ในตัวจังหวัดเสียเป็น 

ส่วนใหญ่ ได้กลับบ้านมาเยี่ยมพ่อแค่วันหยุดสุดสัปดาห์ จึงไม่มีความสัมพันธ์ 

กับใครในอำเภอนี้มากนัก

“น่าจะดีนะครับ นายอำเภอมาประจำที่นี่หลายปีแล้ว ท่านเป็นคนกว้างขวาง  

อัธยาศัยดี คนรักท่านกันทั้งนั้น ถ้าคุณพิ้งค์ให้ท่านช่วยน่าจะง่ายกว่า”

“นั่นสิคะ คงไม่พ้นต้องรบกวนนายอำเภอธีระอีกแล้ว”

“แล้วเรื่องคุณวีได้ข่าวอะไรบ้างรึยังครับ”

“ยังเลยค่ะ แทบไม่มีอะไรคืบหน้าจากทางตำรวจ พิ้งค์ยังไม่ได้บอกเรื่องนี ้

กับพี่ดา กะว่าจะคุยกันตอนพี่ดามาทำบุญร้อยวัน เรื่องใหญ่ไม่อยากคุยกันทาง 

โทรศัพท์ค่ะ”

“ผมก็ได้แต่ภาวนาอย่าให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเลย”

“ขอบคุณค่ะลุง”
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“ลุงหนาน!” มีเสียงคนตะโกนเรียกหัวหน้าคนงานมาแต่ไกล เวียงพิงค์และ 

เจ้าของบ้านจึงต้องหันไปหาต้นเสียง ซึ่งปรากฏตัวตามเสียงมาพอดี

“มีอะไร ไอ้หมอก ไอ้ซอแระ เรียกซะยังกับมีโจรมาปล้นไร่” หนานบุญลือ 

หันไปเอ็ดแบบไม่จริงจังนัก คงจะชินกับลูกน้องทั้งสองคนอยู่พอสมควร แต่ก็ยัง 

ไม่วายส่ายหน้าด้วยความระอา

“อุ๊ย! แม่เลี้ยงก็อยู่ด้วย” ไอ้หมอกของหนานบุญลือรีบทำท่าพินอบพิเทา 

ทันควันอย่างคนรู้งาน อีกคนที่เดินตามมาถึงหน้าเรือนก็ออกอาการเดียวกัน แต่ 

หน้าตาไม่ทะเล้นเท่าคนเดินนำ

“สวัสดีครับ แม่เลี้ยง” หมอกรีบทักทายพร้อมยกมือไหว้อย่างนอบน้อม  

ส่วนอีกคนที่เดินตามหลังมาเพียงแค่ยกมือไหว้เท่านั้น

“สวัสดี...” เวียงพิงค์รับไหว้แทบไม่ทันเพราะยังไม่คุ้นนักที่เดินไปทางไหน 

มีคนยกมือไหว้เป็นทิวแถว ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผู้อาวุโสซึ่งขัดกับอายุอานาม 

ของเธอ

“ต่อไปไม่ต้องไหว้หรอกนะ แค่ทักทายกันก็พอ” หญิงสาวบอกพลางลุกขึ้น 

ยืนทำท่าเหมือนจะกลับ “หมอกกับซอแระมีธุระกับลุงหนานใช่ไหม ถ้าอย่างนั้น 

ฉันขอตัวกลับเลยแล้วกัน”

“ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมแค่...จะมาขอข้าวกิน” นายซอแระบอกอย่าง 

นอบน้อมก่อนจะเดินตามนายหมอกไปยืนอยู่ข้าง  ๆ  เก้าอี้ของหนานบุญลือ

ซอแระเป็นเด็กหนุ่มหน้าขาว  ๆ ตาเล็กหยีไม่ต่างจากคนจีน สวมเสื้อยืด 

สีขาวหม่น  ๆ แต่กางเกงเป็นผ้าฝ้ายสีดำทอสอดลายแบบชาวเขา ทั้งชื่อและ 

ชุดแบบครึ่งท่อนที่เขาสวมอยู่บ่งบอกว่าเขาไม่ใช่คนไทยพื้นราบเหมือนอย่าง 

นายหมอกที่มีผิวเข้มและหน้าตาดูคมสันกว่า

ในอำเภอแม่แจ่มมีชาวเขาอาศัยอยู่หลายเผ่า แต่ส่วนใหญ่เป็นเผ่าม้ง 

ซึ่งอยู่อาศัยและทำมาหากินปะปนกับชาวบ้านทั่วไปมานานหลายชั่วอายุคน

“นั่นละครับ ธุระประจำวันของพวกมัน” เจ้าของเรือนไม้ยกพื้นสูงรีบบอก 

ด้วยน้ำเสียงกึ่งขำกึ่งรำคาญ

“ถ้าไม่มีข้าวเย็นกิน ไปขอป้าจันทร์เที่ยงในครัวก็ได้นะ ครัวที่เรือนใหญ่ 
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ทำอาหารทุกเย็น” หญิงสาวบอกอย่างเอื้อเฟื้อ ทั้งสองคนดูเป็นเด็กหนุ่มอายุ 

ยังน้อย คงยังไม่มีลูกเมีย จึงอาจจะลำบากเรื่องการหุงหาข้าวปลา เพราะทางไร ่

ทำอาหารเลี้ยงคนงานเฉพาะมื้อเช้าและกลางวันเท่านั้น

“อย่าไปยุ่งยากกับพี่เที่ยงแกเลยครับ แค่ทำมื้อกลางวันมาช่วยที่โรงครัว 

ก็เหนื่อยแทบแย่แล้ว ให้มันสองคนมากินกับผมนี่แหละ แววมันก็เก็บผักในไร่ 

มาผัดมาแกง ไม่ได้ซื้อหามาจากไหน พวกคนงานก็อาศัยเก็บผักไปทำกินเลี้ยงปาก 

เลี้ยงท้องกันไปวัน  ๆ”

เวียงพิงค์พยักหน้ารับรู้ สิ่งที่ได้ยินช่วยให้ความกังวลหนักอึ้งในใจเบาบาง 

ลงบ้าง อย่างน้อย  ๆ  ไร่แห่งนี้ก็เป็นที่พึ่งพิงของคนอีกนับร้อยชีวิต นั่นทำให้ 

หญิงสาวมีกำลังใจที่จะเดินหน้าสู้กับปัญหา โดยหวังว่าจะมีเพื่อนร่วมทางที่อาจ 

ทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจนเกินไป
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ในวันครบรอบ  ทำบุญร้อยวันให้พ่อเลี้ยงพงษ์เทพมีแขกมา 

ร่วมงานพอสมควร ตามที่เจ้าภาพได้แจ้งไปยังญาติ  ๆ  และคนที่นับถือพ่อเลี้ยง 

มานาน ทั้งที่อยู่ในอำเภอแม่แจ่มและในตัวจังหวัด

ส่วนวิรดามาถึงตั้งแต่คืนก่อนหน้าพร้อมกับสบโชค สามีคนไทยที่วางท่าเป็น 

เศรษฐีใหญ่ ไม่ยอมเสวนากับญาติทางฝ่ายภรรยาซึ่งล้วนแต่เป็นชาวเชียงใหม่ 

ทั้งสิ้น แถมหลาย  ๆ  คนก็เป็นเพียงเกษตรกรอยู่ในอำเภอแม่แจ่มอันแสนห่างไกล 

ความเจริญ

เวียงพิงค์ออกมายืนต้อนรับแขกตรงหน้าบันไดทางขึ้นเรือนล้านนาหลังใหญ่  

ตั้งอยู่บนเชิงผาอย่างโดดเด่นภายในเนื้อที่หลายร้อยไร่ของไร่ลัดดาวัลย์ พ่อเลี้ยง 

พงษ์เทพบูรณะเรือนไม้เก่าแก่โดยอนุรักษ์ของเก่าเอาไว้อย่างครบถ้วน แต่ได้สร้าง 

เรือนล้านนาแบบประยุกต์ขึ้นมาเพิ่มเพื่อใช้สำหรับเป็นที่พักอาศัยอยู่ทางด้านหลัง  

โดยมีการจัดแต่งเป็นสวนสำหรับพักผ่อนอย่างร่มรื่น

นายอำเภอธีระมาแต่เช้าเพราะมีความสนิทสนมกับพ่อเลี้ยงพงษ์เทพมานาน 

หลายป ี ตัง้แตท่า่นเริม่ปว่ยหนกั นายอำเภอมกัจะแวะมาเยีย่มอยูบ่อ่ย ๆ จนคุน้เคย 
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กับเวียงพิงค์ วันนี้เขามาพร้อมกับหญิงสาวหน้าตาดีซึ่งเวียงพิงค์ไม่เคยเห็นหน้า 

มาก่อน

“สวัสดีค่ะ นายอำเภอ”

“สวัสดีครับ คุณพิ้งค์ ไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่เข้าเมืองไปด้วยกันคราวก่อน”

“ค่ะ นายอำเภอเป็นไงบ้างคะ” เวียงพิงค์เอ่ยถามไปตามมารยาท ก่อนจะ 

เหลือบตาไปยังคนที่ยืนอยู่ข้าง ๆ ที่มายืนทำหน้ายิ้ม ๆ ฟังการสนทนาโดยไม่พูดไม่จา

ส่วนเรื่องที่ต้องเข้าเมืองไปกับนายอำเภอก็คือเรื่องพี่ชายที่หายตัวไปตั้งแต่ 

ก่อนงานศพ เวียงพิงค์ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในตัวจังหวัด เพราะพี่ชาย 

ของเธอพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์กลางเมืองเชียงใหม่

“ผมสบายดีครับ อ้อ...นี่คุณฟ้าใส ลูกสาวท่านผู้ว่าฯครับ”

“สวัสดีค่ะ คุณฟ้าใส” เวียงพิงค์รีบยกมือไหว้เพราะคะเนได้ว่าอีกฝ่ายน่าจะ 

อายุมากกว่าตนเอง

“สวัสดีค่ะ คุณเวียงพิงค์ ได้ยินชื่อมาหลายหน เพิ่งได้เจอตัวจริงวันนี้เอง”

“มีใครนินทาให้ฟังหรือคะ” เวียงพิงค์ถามพร้อมอมยิ้มโดยไม่รอเอาคำตอบ  

พอจะรู้ตัวดีอยู่หรอกว่ามีเหตุให้ชาวบ้านต้องพูดถึงอยู่หลายเรื่อง จนตอนนี้ 

เริม่ชนิเสยีแลว้ “ไมท่ราบมากอ่นวา่จะมแีขกพเิศษมารว่มงาน นายอำเภอไมก่ระซบิ 

บอกล่วงหน้าเลยค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ต้อนรับ”

“ไม่ต้องลำบากค่ะ ฟ้ามาแทนคุณพ่อ ท่านไปราชการที่กรุงเทพฯหลายวัน  

โทร.มาฝากให้ฟ้ามาร่วมทำบุญงานของพ่อเลี้ยงพงษ์เทพ  ก็เลยต้องรบกวน 

นายอำเภอให้ช่วยไปรับ”

“ขอบคุณมากค่ะ คุณฟ้า ฝากขอบคุณท่านผู้ว่าฯด้วยนะคะ”

“แขกเริ่มมากันเยอะแล้วนะคะ”

“ค่ะ ส่วนใหญ่ก็คนแถว  ๆ  นี้ มีมาจากตัวเมืองบ้างเหมือนกัน”

เวียงพิงค์หันไปมองถนนภายในไร่ก็เห็นว่ามีรถยนต์ขับมุ่งตรงเข้ามายัง 

เรือนล้านนาอยู่หลายคัน คงเพราะใกล้เวลาพระสวด แขกจึงเริ่มทยอยกันเข้ามา 

แทบไม่ขาดระยะ

“ถ้างั้นผมช่วยรอรับแขกดีกว่า  ถือเป็นการทักทายชาวบ้านแถว  ๆ  นี้ 
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ไปด้วย” นายอำเภอว่าอย่างอารมณ์ดี “คุณฟ้าไปนั่งก่อนดีไหมครับ”

“ไล่ฟ้าไปนั่งคนเดียวหรือคะ มาด้วยกันก็ต้องยืนด้วยกันสิ”

“ไม่ต้องเกรงใจนะคะ ไปนั่งบนเรือนก่อนก็ได้ค่ะ พิ้งค์จะเรียกพี่ศรีนวล 

ให้มาช่วยดูแลคุณฟ้า”

“โอย...ไม่ต้องวุ่นวายเลยค่ะ ฟ้าไม่ได้อายุหกสิบนะคะ ถึงต้องมีคนมาคอย 

พยุงขึ้นบันได ยืนรับแขกตรงนี้ละค่ะ เผื่อจะได้รู้จักผู้คนเพิ่มขึ้น ทำหน้าที่แทน 

คุณพ่อไงคะ”

ทั้งสามคนหัวเราะพร้อมกันแบบขำ ๆ ที่ต่างฝ่ายต่างก็เกรงใจกันจนเริ่มวุ่นวาย  

ทั้งที่มองตากันก็พอรู้ว่าอยากจะทำตัวสบาย  ๆ  เสียมากกว่าตามประสาคนรุ่นใหม่

ฟ้าใสเป็นสาวผิวขาวมีรูปร่างค่อนข้างสูง หน้าตาดูดีแบบคนที่รู้จักแต่งตัว  

บุคลิกภาพเป็นคนรุ่นใหม่ มั่นใจตัวเอง และดูเป็นสาวสมัยใหม่ที่มีความรู้และ 

การศึกษาดี เวียงพิงค์รู้สึกพอใจในอัธยาศัยไมตรีของลูกสาวท่านผู้ว่าฯขึ้นมา 

อย่างรวดเร็วและไม่คิดว่าจะได้เจอกันในวันนี้

เมื่อคราวงานศพพ่อเลี้ยงพงษ์เทพ ท่านผู้ว่าฯมางานพร้อมกับภรรยาเพียง 

สองคนเท่านั้น วันนั้นท่านเอ่ยถึงลูกสาวอยู่เหมือนกันว่าอยากให้ได้พบทำความ 

รู้จักกันเอาไว้ ท่านแสดงออกชัดเจนว่าเอ็นดูเวียงพิงค์เหมือนลูกหลานคนหนึ่ง

ทั้งนายอำเภอธีระและฟ้าใสช่วยต้อนรับแขกและคอยอยู่เป็นเพื่อนเวียงพิงค ์

ตลอดช่วงเช้าที่มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับท่านเจ้าของไร่

ชาวบ้านบางคนมีน้ำหูน้ำตาเมื่อได้เห็นรูปพ่อเลี้ยงที่ติดอยู่บนผนังห้องโถง 

ซึ่งเป็นภาพที่เวียงพิงค์ให้ช่างเขียนรูปวาดขึ้นใหม่โดยใช้รูปถ่ายของท่านเป็นต้นแบบ  

เป็นภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ พ่อเลี้ยงพงษ์เทพกำลังยิ้มสดใสให้กับทุกคนที่ 

เดินเข้ามาในห้องโถงซึ่งกำลังมีการทำบุญ

วิรดานั่งมองภาพวาดที่ดูเหมือนตัวจริงอย่างไม่ผิดเพี้ยน แถมจิตรกรยัง 

วาดได้ราวกับว่าคนในภาพนั้นยังมีชีวิตและมีลมหายใจ ลูกสาวแท้  ๆ ของพ่อเลี้ยง 

น้ำตาซึมออกมาโดยไม่รู้ตัว สามีที่นั่งอยู่ข้าง ๆ จึงต้องปลอบใจให้คลายความเศร้า  

แต่วิรดากลับหันไปหาน้องสาวคนสุดท้องซึ่งทำท่าจะขยับเข้ามาหา

“พี่เป็นหนี้บุญคุณเธอหลายเรื่องเลยนะพิ้งค์”
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เวียงพิงค์เป็นคนอยู่ดูแลพ่อจนกระทั่งท่านสิ้นลม ซึ่งหน้าที่นี้ควรเป็นของ 

ลูกสาวแท้ ๆ อย่างวิรดา แต่เธอกลับเห็นเรื่องอื่นสำคัญกว่า แม้แต่ตอนที่พ่อส่งข่าว 

ไปบอกว่าเริ่มเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการหัวใจกำเริบที่เริ่มถี่ขึ้นเรื่อย ๆ วิรดา 

ก็ยังนิ่งเฉยเพราะไม่คิดว่าคนแข็งแรงอย่างพ่อจะเป็นอะไรมากมาย

แต่เวียงพิงค์รีบกลับมายังอำเภอแม่แจ่มทันที แม้ต้องยอมตากหน้าหอบหิ้ว 

เอาลูกสองคนกลับมาด้วยโดยไม่มีพ่อ แต่น้องสาวคนเล็กก็ไม่เคยคิดลังเล เพราะ 

สำหรับเวียงพิงค์แล้ว พ่อสำคัญที่สุดในชีวิต

“อย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะ พ่อมีบุญคุณล้นหัวล้นเกล้า พิ้งค์ทำแค่นี้อาจจะ 

ยังน้อยไปด้วยซ้ำ”

“ฝากไร่ของพ่อด้วยนะพิ้งค์ พี่คงไม่มีปัญญาสืบสานความตั้งใจของท่าน  

ส่วนนายวีก็คงหวังอะไรกับเขาไม่ได้ ป่านนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้”

“พิ้งค์ยังไม่ได้บอกพี่ดาเรื่องพี่วี พิ้งค์แจ้งความไปแล้วนะคะ”

“มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ก็ไหนตอนงานศพพ่อ พิ้งค์บอกว่าตาวีคงตกใจ 

และเสียใจที่เป็นต้นเหตุให้พ่อช็อกจนต้องหามเข้าโรงพยาบาล พี่ยังคิดว่าเขาคง 

ละอายใจไม่กล้ามางานศพ ไม่กล้าสู้หน้าญาติพี่น้อง”

“ทีแรกพิ้งค์ก็คิดอย่างนั้นค่ะ” เวียงพิงค์ลดเสียงให้เบาลงเป็นกระซิบ

พระกำลังฉันเพล ส่วนแขกที่มาร่วมงานราว  ๆ  สี่สิบคนนั่งจับกลุ่มคุยกัน 

อยู่บนเรือนบ้าง บางกลุ่มก็ลงไปคุยกันตรงสวนข้างบ้านที่เจ้าภาพจัดชุดเก้าอี้ไว ้

ต้อนรับพร้อมเครื่องดื่ม

“ไม่มีข่าวคราวเขาเลยใช่ไหม”

“ไม่มีค่ะ พิ้งค์ให้คนช่วยออกตามหา มีเพื่อนฝูงกี่คนในเชียงใหม่ก็ไปบอก 

ให้ช่วยเป็นหูเป็นตา แต่ไม่มีใครเห็นพี่วีอีกเลยหลังจากพ่อเสีย พิ้งค์กับลุงหนาน 

ไปตามหาพี่วีตามบ้านเพื่อนในตัวเมืองตั้งหลายครั้ง จนผ่านไปเดือนหนึ่งเต็ม  ๆ   

ยังไม่มีวี่แววก็เลยไปปรึกษานายอำเภอธีระ” เวียงพิงค์พูดแล้วหันไปมองทาง 

นายอำเภอที่นั่งคุยอยู่กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านโดยมีฟ้าใสนั่งร่วมวงอยู่ด้วย

“แล้วนายอำเภอว่ายังไง” วิรดารู้จักนายอำเภอแม่แจ่มตั้งแต่คราวงานศพ 

พ่อ เขามาช่วยงานแทบทุกคืน
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“เขาแนะนำให้พิ้งค์แจ้งความคนหาย นายอำเภอเกรงว่าจะ...เกิดเรื่องกับพี่วี”

“เรื่องอะไรพิ้งค ์ พี่ใจคอไม่ดีแล้วนะ” วิรดาหน้าซีดแบบคนที่ไม่ได้เตรียมใจ 

มาก่อน เมื่อสามเดือนก่อนก็เพิ่งจะเสียพ่อไป แล้วตอนนี้ยังต้องมานั่งฟังข่าว 

ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับน้องชายอีกคน

“เอาไว้บ่าย  ๆ  แขกกลับหมดแล้วเราค่อยคุยกันค่ะ”

“มีอะไรหรือ คุณดา” สามีของวิรดากระซิบถาม ตลอดเวลาที่สองพี่น้องคุย 

กัน เขาฟังแทบไม่รู้เรื่องเพราะทั้งคู่กระซิบกระซาบแค่พอได้ยินกันสองคนเท่านั้น

“ตอนบ่ายพิ้งค์จะเชิญนายอำเภออยู่คุยด้วยกันนะคะ”

“พิ้งค์...พี่ไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นอีก”

“ใจเย็น  ๆ  ค่ะ พี่ดา บางทีเราอาจจะคิดมากเกินไปก็ได้” เวียงพิงค์จับมือ 

พีส่าวไว้แน่น เพราะรู้ว่าวิรดาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหว ไม่เข้มแข็งเท่าตนเองซึ่งได ้

ข้อดีส่วนนี้มาจากพ่อเลี้ยงพงษ์เทพในด้านความอดทนและความตั้งใจจริง แม้จะ 

มีอุปสรรคหนักหนาเพียงใด เวียงพิงค์ไม่เคยเห็นพ่อท้อถอยเลยแม้สักเสี้ยว 

ลมหายใจ นั่นทำให้เธอท้อไม่ได้เช่นกัน

ในชว่งบา่ย หลงัจากแขกเหรือ่ทีม่ารว่มทำบญุอทุศิสว่นกศุลใหก้บัพอ่เลีย้งพงษเ์ทพ 

กลับกันหมดแล้ว เวียงพิงค์และนายอำเภอธีระมานั่งคอยวิรดาและสามีอยู่ที่ศาลา 

ทรงล้านนาประยุกต์ข้างเรือนหลังใหญ่ ส่วนฟ้าใสตามศรีนวลไปชมต้นไม้ต้นไร่ 

ตามประสาคนเมืองที่มักจะตื่นเต้นกับเรือกสวนไร่นา

ศาลาก่อยกพื้นและตั้งเสาด้วยคอนกรีตทาสีขาวครีม มุงหลังคาด้วย 

กระเบื้องโบราณตามอย่างเรือนใหญ่ เป็นการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกับส่วนที่ 

ต่อเติมเพื่อใช้เป็นที่พักในลักษณะสองชั้นเหมือนตัวเรือนหลังเดิม ชั้นล่างก่ออิฐ 

ถือปูนเพื่อความมั่นคงแข็งแรง ชั้นบนสร้างด้วยไม้ตกแต่งและทาสีให้ใกล้เคียง 

กับเรือนล้านนาโบราณ

แม้จะเป็นการต่อเติมขึ้นมาใหม่ แต่ช่างที่พ่อเลี้ยงพงษ์เทพว่าจ้างมาสามารถ 

ออกแบบและตกแต่งให้เรือนหลังเก่าและหลังใหม่เข้ากันได้อย่างไม่ขัดตาและ 

เหมาะสมกับการพักอาศัย  เนื่องจากเรือนโบราณหลังเก่านั้นอายุร่วมร้อยปี   
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ไมเ่หมาะสำหรับการเป็นที่อยู่อาศัยอีกต่อไป จึงได้กลายเป็นห้องโถงสำหรับรับแขก 

และจัดตกแต่งเป็นเรือนเก็บของเก่า คล้ายเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำตระกูล

ทั้งสองส่วนมีทางเดินต่อเนื่องถึงกันตรงเฉลียงหลังบ้านซึ่งอยู่ติดกับ 

สำนักงานบนชั้นสอง สร้างในรูปแบบเรือนไม้ล้านนากรุกระจกอย่างสวยงาม  

ถัดไปจึงเป็นเรือนที่พักมีสวนโอบล้อม

ชั้นล่างตรงใต้ถุนเฉลียงอยู่ใกล้  ๆ กับศาลานั่งเล่นหลังนี้เพิ่งได้รับการตกแต่ง 

ใหม่ให้เป็นห้องนั่งเล่นพักผ่อนของเวียงพิงค์ พ่อเลี้ยงพงษ์เทพสั่งให้ช่างดัดแปลง 

พื้นที่ว่าง  ๆ  ตรงนั้นซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ได้สวยงามที่สุดเพื่อรอต้อนรับ 

ลูกสาวบุญธรรมและหลาน  ๆ  สองคนก่อนกลับมาจากสหรัฐอเมริกา แต่เวียงพิงค์ 

แทบไม่เคยได้ใช้ห้องนี้เลย ตั้งแต่กลับมาก็ต้องอยู่บนเรือนเพื่อคอยดูแลพ่อ  

ห้องนี้จึงกลายเป็นที่รับรองแขกไปในที่สุด

วิรดาและสามีจึงได้ใช้ห้องตกแต่งใหม่เป็นที่นั่งพักผ่อน เพราะเวียงพิงค์ 

สั่งให้คนปัดกวาดไว้รอต้อนรับ

“คุณวิรดาว่ายังไงบ้างครับ”

“พี่ดาตกใจมากค่ะ คงเป็นห่วงพี่วี หมู่นี้พิ้งค์เองก็ใจคอไม่ค่อยดีเลยค่ะ  

พี่วีหายไปตั้งสามเดือนแล้ว”

ธีระพยักหน้ารับคำพร้อมด้วยสีหน้าครุ่นคิด เขาเพิ่งจะได้คุยกับนายตำรวจ 

ที่คุ้นเคยกันดีซึ่งประจำอยู่ที่สถานีในตัวจังหวัดเกี่ยวกับคดีลูกชายของพ่อเลี้ยง 

พงษ์เทพ ได้ความว่าวีรเทพเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าและข้าวของสำคัญ  ๆ  ออกไปจาก 

อพาร์ตเมนต์ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เหมือนว่าเขามีนัดกับใครและกำลังจะไปที่ไหน 

สักแห่ง นอกจากนั้นก็แทบไม่มีอะไรคืบหน้า

“เท่าที่คุณพิ้งค์ไปสอบถามตามบ้านเพื่อน  ๆ ไม่มีใครรู้เลยหรือว่าคุณวีเก็บ 

เสื้อผ้าออกจากอพาร์ตเมนต์ไปไหน เขาไม่ได้คุยกับใครเลยหรือครับ ตามปกติ 

ถ้าคนเรามีเพื่อนฝูงก็น่าจะโทร.หาใครบ้าง”

“ไม่มีใครรู้เลยค่ะ พี่วีไม่ได้ติดต่อใครเลย”

“เอ...มันน่าแปลกมาก ผมรู้สึกว่ามีอะไรชอบกล  ๆ  อยู่” นายอำเภอหนุ่ม 

วัยสามสิบแปดว่าไปตามประสบการณ์ที่เคยทำงานและผ่านเหตุการณ์ต่าง  ๆ  มา 
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พอสมควร

“นั่นสิคะ พิ้งค์ก็เริ่มรู้สึกว่าชักไม่ค่อยเข้าท่า ตอนนี้คิดไปสารพัด แต่บางท ี

ก็ต้องตัดใจเพราะมีงานอื่นต้องทำอีกหลายเรื่อง”

หญิงสาวตอบไปแบบไม่คิดปิดบังเพราะปรึกษาเรื่องนี้กันมาหลายหนจน 

เริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้น ประกอบกับเวียงพิงค์ก็แทบไม่มีที่พึ่ง เท่านั้นไม่พอ หันไป 

ทางไหนก็ยังเจอแต่ปัญหาอีกด้วย ไม่เพียงเฉพาะแค่เรื่องพี่ชายที่หญิงสาววัย 

ยี่สิบหกต้องขบคิด ยังมีเรื่องงานในไร่ซึ่งมีปัญหาให้ต้องแก้ไขอีกสารพัด

ผ่านมาสามเดือนแล้วนับแต่พ่อเสีย เธอยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเป็นชิ้น 

เป็นอัน ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็เพียงแค่สะสางบัญชีรับ  -  จ่ายเก่า  ๆ  ที่ถูกละเลยมานาน 

นับปี เสร็จจากงานนี้แล้ว เวียงพิงค์วางแผนไว้ว่าจะลงไปดูแลงานในไร่ด้วยตนเอง

ส่วนเรื่องที่โดนใครต่อใครนินทาว่าร้ายซึ่งเวียงพิงค์ได้ยินมาเข้าหูอยู่เรื่อย ๆ  

ทั้งชาวบ้านในละแวกนี้ที่ต่างก็เป็นคนหัวเก่า รวมถึงคนงานในไร่อีกร่วมร้อยชีวิต  

หลายคนสงสัยใคร่รู้เรื่องที่เวียงพิงค์เป็นสาวเป็นแซ่อายุเพียงยี่สิบหกปี แต่มี 

ลูกแฝดสอง อายุตั้งห้าขวบ แถมยังเป็นเด็กลูกครึ่งฝรั่งอีกด้วย แล้วพอกลับมา 

ได้ไม่นาน พ่อบุญธรรมก็มาเสียชีวิตลงโดยเวียงพิงค์ได้รับมรดกไปคนเดียวแทบ 

ทั้งหมด จึงกลายเป็นที่สนใจและวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่ง

“คุณพิ้งค์อย่าเครียดมากนะครับ เรื่องมันยังไม่ชัดเจน”

“ค่ะ พิ้งค์ก็พยายามทำใจ อะไรจะเกิดก็คงต้องเกิด” หญิงสาวเอ่ยด้วย 

น้ำเสียงเนือย  ๆ

“คุณดาเดินมาแล้วครับ”

ทั้งสองคนหยุดการสนทนาลงเพื่อคุยกับวิรดาและสามีถึงเรื่องการหายตัวไป 

ของวีรเทพ ทั้งคู่เข้ามานั่งร่วมโต๊ะบนศาลาด้วยสีหน้าที่แตกต่างกัน วิรดาเต็มไป 

ด้วยความวิตก แต่สามีของเธอดูเหมือนกำลังหงุดหงิดหรือโกรธขึ้งใครอยู่

“นายอำเภอคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายวีคะ ถึงให้พิ้งค์ไปแจ้งความ” วิรดา 

เป็นฝ่ายเริ่มเรื่องด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวล

“ผมแค่สันนิษฐานเท่านั้นเองครับ คุณดา คนหายไปเป็นเดือน  ๆ ยังไง 

ก็ต้องแจ้งความไว้ก่อน”
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“แต่นี่มันสามเดือนแล้วนะครับ ทางตำรวจยังไม่ได้ข่าวอะไรเลย น่าแปลก 

มาก” สามีของวิรดาออกความเห็นด้วยสีหน้าที่บอกว่าไม่พอใจต่อการทำงานของ 

เจ้าหน้าที่

ปกติสบโชคก็วางท่าเป็นทุนอยู่แล้ว จึงยิ่งชัดขึ้นเมื่อเขามองนายอำเภอด้วย 

สายตาดูแคลนแกมไม่ไว้ใจ

“ตอนนี้ทางตำรวจยืนยันแล้วว่าคุณวีไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ เขา 

หายไปช่วงงานสวดศพพ่อเลี้ยง มีพนักงานที่อพาร์ตเมนต์กับยามหน้าตึกเห็นเขา 

หิ้วกระเป๋าออกไปตอนหัวค่ำ แล้วหลังจากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลย”

“เขาแค่ไปเที่ยวรึเปล่าพิ้งค์...พวกเราอาจจะคิดมากกันไปเองใช่ไหม” วิรดา 

หันไปถามน้องสาว สีหน้าเหมือนคนใกล้ร้องไห้

“มันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ พี่ดา แต่เราต้องทำใจไว้บ้าง”

“ผมพยายามติดตามเรื่องนี้กับท่านผู้กำกับ ท่านเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ 

นะครับ” นายอำเภอรีบชี้แจง

“แล้วนายอำเภอไม่สงสัยบ้างหรือครับ พ่อเลี้ยงพงษ์เทพเสียชีวิตได้ไม่กี่วัน 

ลูกชายคนเดียวก็มาหายตัวไปแบบไร้ร่องรอย” สบโชคแทรกขึ้นมาอีกครั้ง ก่อน 

จะแลเลยจากนายอำเภอไปที่ใบหน้าของน้องสาวภรรยา

“คุณสบโชคมีความเห็นว่ายังไงล่ะครับ”

“มันน่าแปลกไงครับที่คุณวีมาหายตัวไปช่วงงานศพพ่อของตัวเองพอดี การ 

หายไปของเขาอาจจะทำให้อะไร  ๆ  ง่ายขึ้น” สบโชคออกความเห็นอย่างมีความนัย 

แฝง

ฝ่ายเวียงพิงค์และวิรดาหันมามองคนที่เพิ่งพูดจบเป็นตาเดียวด้วยความ 

ตกใจในสิ่งที่เขาว่ามา ไม่ต่างไปจากนายอำเภอที่นิ่งอึ้งไปชั่วครู่

“คุณโชคคะ เรื่องนี้คุณคิดมากเกินไป” วิรดาตั้งสติได้รีบปรามสามีทันที

“คุณโชคหมายถึงอะไรคะ พูดมาตรง  ๆ  เลยก็ได้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องอ้ำอึ้ง 

เกรงใจกัน” เวียงพิงค์กลับไม่ยอมเพราะอยากรู้เช่นกันว่าคนอื่น  ๆ  นั้นคิดอย่างไร 

กับเรื่องนี้

“มันมีหลายเรื่องที่ไม่ปกติ ทายาทโดยตรงหายตัวไปก่อนวันเปิดพินัยกรรม  
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แถมพอเปิดพินัยกรรมออกมา ตัวเขาเองก็แทบไม่ได้รับอะไรเลยจากพ่อแท้  ๆ”  

สบโชคตั้งข้อสังเกตพลางสบตากับเวียงพิงค์ด้วยความกังขา “แล้วถ้าเขายังอยู่  

คุณพิ้งค์คิดว่าเขาจะยอมรับผลจากพินัยกรรมหรือไม่ล่ะครับ”

“ก็คงไม่ค่ะ” เวียงพิงค์ตอบไปตามตรง วีรเทพคงไม่ยอมแน่  ๆ ต่างจาก 

วิรดาที่ยอมรับการตัดสินใจของผู้เป็นบิดา

“เขาคงจะคัดค้านพินัยกรรมในฐานะลูกแท้  ๆ แต่ถ้าเขาหายตัวไปเสีย  

ทุกอย่างก็จบ”

“คุณโชค!” วิรดาเรียกสามีเสียงดังด้วยความตกใจในความคิดของเขา

เวียงพิงค์มองสองสามีภรรยาด้วยความตื่นตะลึง แม้จะไม่คิดว่าพี่สาวสงสัย 

ในตัวเธอเกี่ยวกับการหายตัวไปของพี่ชาย แต่สามีของวิรดาก็ได้กล่าวหาเวียงพิงค ์

อย่างไม่ลังเล

“ผมว่าเรื่องนี้ ทุกคนใจเย็น  ๆ  ก่อนดีกว่านะครับ” นายอำเภอรีบแทรก 

เข้ามาในฐานะคนกลาง ก่อนจะแลสบตากับเจ้าของไร่คนใหม่ด้วยความเห็นใจ

“นั่นสิคะ คุณโชคพูดแบบนี้เท่ากับปรักปรำพิ้งค์” วิรดายังคงเข้าข้าง 

น้องสาวนอกไส้

“คุณเองก็แทบไม่ได้อะไรเลยนะดา” สบโชคหันมาเตือนภรรยาในเรื่องเดิม 

ที่เขาเคยสะกิดมาแล้วหลายครั้ง

แต่วิรดากลับทำเฉยเหมือนว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นควรจะเป็นของ 

น้องสาวซึ่งเป็นเพียงเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยง ไม่ใช่ทายาทโดยตรงของไร่ลัดดาวัลย์

“พ่อทำถูกแล้วค่ะ ดาไม่คัดค้านการตัดสินใจของท่าน ต่อให้ท่านไม่แบ่ง 

ให้ดาเลยสักบาท ดาก็จะไม่ค้านใด  ๆ  ทั้งสิ้น”

“น้องชายคุณคงไม่ได้คิดแบบนี้ เขาก็เลย...ต้องหายไป” สบโชควกกลับมา 

เรื่องวีรเทพอีกหน แต่หนนี้ชัดเจน ตรงเป้าที่สุด จนคนที่ฟังอยู่แทบสะอึก

“คุณโชคคิดว่าพิ้งค์เป็นคนอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของพี่วีหรือคะ”

“ไม่นะพิ้งค์” วิรดารีบบอกกับน้องสาวแทนสามี “พี่ไม่เชื่อ เธอไม่มีวัน 

ทำอะไรแบบนั้น พี่รู้ว่าพิ้งค์เป็นคนยังไง”

“ขอบคุณค่ะพี่ดาที่เชื่อใจพิ้งค์”
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“คุณดา คุณมองโลกในแง่ดีเกินไป เงินทองไม่เข้าใครออกใคร พ่อแบ่ง 

ให้คุณกับน้องชายแค่คนละห้าล้าน เงินสดที่เหลือกลายเป็นของคนอื่น แถม 

ทรัพย์สินอื่น  ๆ  นอกจากไร่นี้ก็ยังต้องติดอยู่ในกองมรดก กว่าจะได้แบ่งก็อีก 

สิบปี แถมยังมีเงื่อนไขอีกว่าคนที่จะได้รับส่วนแบ่งต้องกลับมาทำงานในไร่เท่านั้น  

ก็เท่ากับปิดประตูตายสำหรับคุณ สรุปว่าคุณก็ได้แค่ห้าล้าน”

“หยุดเถอะค่ะ คุณโชค พูดแบบนี้เท่ากับว่าคุณไม่ให้เกียรติพ่อของดาเลย 

นะคะ”

“ผมไม่ได้ว่าอะไรท่านเลยนะครับ ผมเพียงแต่สงสัยว่าพินัยกรรมฉบับนั้น 

เป็นของจริงรึเปล่า” สบโชคตั้งประเด็นใหม่ขึ้นมาอีก

“คุณโชคคะ คุณเองมีเงินมากกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพ่อตั้งหลายเท่า  

จะต้องมาสนใจทำไมกับเงินทองเพียงแค่นี้” วิรดาอดท้วงไม่ได้ที่สามีสนใจเรื่อง 

มรดกของเธอจนออกนอกหน้า

“ผมก็แค่ตั้งข้อสังเกต ใคร  ๆ  ก็สงสัยกันทั้งนั้นแหละ แม้แต่ชาวบ้าน 

แถว  ๆ  นี้”

“คุณรู้ได้ยังไงคะว่าชาวบ้านสงสัยเรื่องนี้ ในเมื่อเราเพิ่งจะมาถึงเมื่อวันก่อน 

นี่เอง” วิรดาอดถามไม่ได้ แต่ที่จริงแล้วต้องการให้เขาหยุดพูดให้ร้ายเวียงพิงค์

“ถ้าไม่เชื่อ คุณหรือนายอำเภอก็ลองไปถามใครสักคนแถว  ๆ  นี้ดูก็ได้ ผม 

ว่าพวกเขาต้องคิดเหมือนผมกันทั้งนั้น ถ้ายังมีสติดีอยู่”

“คุณโชค!” วิรดาเรียกสามีเสียงดังอีกหนเพื่อให้เขาหยุดเสียที

“ผมอยากบอกทั้งคุณและนายอำเภอว่าอย่ามองข้ามทุกประเด็นที่เป็นไปได้  

ผมไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรจากคุณหรอกนะดา แต่ผมไม่ชอบอะไรที่ไม่ถูกต้อง  

โดยเฉพาะเรื่องที่เห็นกันอยู่ว่าไม่ชอบมาพากล”

“คุณไม่รู้อะไรเลยนะคะ แต่ฉันกับพิ้งค์อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก ฉันรู้ว่า 

น้องฉันเป็นคนแบบไหน”

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ พี่ดา ใคร  ๆ  ก็มีสิทธิ์คิดกันได้”

เวียงพิงค์รีบปราม เมื่อเห็นว่าพี่สาวเริ่มทำเสียงดังเข้าใส่สามี ก่อนที่ 

ทั้งสองคนผัวเมียจะโต้เถียงกันหนักขึ้นจนกลายเป็นการเปิดศึกในครอบครัว
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“ทำไมคุณถึงไม่ฟังผมบ้าง อ้อ...คุณพิ้งค์ ผมพูดต่อหน้าคุณไม่ใช่เพราะว่า 

ไม่คิดจะรักษาน้ำใจ แต่ผมถือว่าพูดกันต่อหน้าดีกว่านินทาลับหลัง”

“คุณโชค ดาขอร้องให้จบเรื่องนี้ สิ่งที่คุณพูดมามันเป็นไปไม่ได้”

“ทำไมคุณถึงเชื่อมั่นในตัวเขามากขนาดนี ้ ทั้ง ๆ ที่เขาไม่ใช่น้องแท  ้ ๆ ของคุณ  

แถมยัง...ทำตัวเละเทะจนมีลูกตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ผมถึงไม่เชื่อไงว่าพ่อเลี้ยง 

พงษ์เทพจะยอมยกสมบัติเกือบทั้งหมดให้กับลูกสาวบุญธรรมที่ทำตัวนอกลู่ 

นอกทางถึงขนาดนี้”

“หยุดเดี๋ยวนี้นะ คุณโชค!” วิรดาจ้องหน้าสามีราวกับเป็นฝ่ายตรงข้าม

ส่วนเวียงพิงค์กลับนั่งนิ่งเหมือนไม่สะทกสะท้านต่อข้อกล่าวหาที่พี่เขยเพิ่ง 

โยนมาให้

“พ่อของคุณไม่น่าจะนิยมชมชอบความประพฤติแบบนี้หรอก ถ้าบอกว่า 

เห็นแก่หลานก็ไม่น่าจะใช่อีก เพราะเด็กสองคนนั้นไม่ได้เป็นอะไรกับพ่อของคุณ 

ในด้านสายเลือด ท่านน่าจะผิดหวังมากกว่าที่จะยกสมบัติพัสถานให้จนเกลี้ยง”

“เอาละครับ ผมว่าเราอย่ากล่าวหากันให้มากไปกว่านี้เลยนะครับ บางที 

เรื่องส่วนตัวก็ต้องเว้นไว้บ้าง” นายอำเภอทนนั่งฟังต่อไปไม่ไหวต้องออกโรงโต้ 

แทนคนที่ถูกกล่าวหาซึ่งเอาแต่นั่งนิ่ง ไม่ยอมแก้ต่างใด  ๆ  สักคำ

“ผมพูดเรื่องจริง” พี่เขยตัวอย่างยังไม่ยอมจบง่าย ๆ เวียงพิงค์จึงต้องลอบ 

ถอนหายใจเบา ๆ พยายามคิดเสียว่าเขาเป็นเดือดเป็นร้อนก็เพราะต้องการเรียกร้อง 

ความยุติธรรมให้กับภรรยาซึ่งเป็นพี่สาวของเธอเอง

“คุณสบโชคครับ ผมขอร้องละครับ อย่าขุดคุ้ยเรื่องส่วนตัวคุณพิ้งค์อีกเลย 

ในฐานะสุภาพบุรุษนะครับ” นายอำเภอจำต้องอ้างถึงมารยาทที่บุรุษผู้สุภาพพึงมีต่อ 

สตรีคนหนึ่ง

“ผมขอยืนยันครับว่า พินัยกรรมเป็นของจริง!”

ทั้งสี่คนต้องหันหน้าไปหาคนที่เอ่ยแทรกขึ้นมาด้วยเสียงหนักแน่นจริงจัง  

เวียงพิงค์รู้ตั้งแต่ได้ยินแล้วว่าเป็นใคร เพราะจำเสียงนี้ได้จนติดหูไปแล้ว

“ลุงหนานบุญลือ”

“ขอโทษนะครับที่ยืนฟังโดยไม่ได้รับอนุญาต ผมจะเดินมาหาคุณพิ้งค์กับ 
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นายอำเภอ แต่ได้ยินกำลังเถียงกันเสียงดังเกี่ยวกับพินัยกรรมของพ่อเลี้ยง”

“ลุงรู้ได้ยังไง” สบโชคถามเสียงเข้ม

“พ่อเลี้ยงเขียนพินัยกรรมต่อหน้าคุณทนาย โดยมีนายอำเภอ ท่านหัวหน้า 

ศาลจังหวัด และผมเป็นพยาน เนื้อความตามที่คุณทนายอ่านในวันเปิดพินัยกรรม 

ตรงตามที่พ่อเลี้ยงได้เขียนไว้ทุกอย่าง เรื่องนี้นายอำเภอธีระเป็นพยานได้”

“ขอบคุณมากค่ะ ลุงหนาน” วิรดารีบเอ่ยออกมาด้วยความโล่งอก เพราะ 

สามีของเธอจะได้หายสงสัยเรื่องนี้เสียที

“ผมขอตัวก่อนนะครับ เอาไว้ตอนเย็นผมค่อยมาใหม่ ธุระไม่ด่วนครับ”  

หนานบุญลือหันไปบอกกับเวียงพิงค์ในตอนท้าย

“ถ้าอย่างนั้น เราก็มาคุยกันเฉพาะเรื่องคุณวี ส่วนเรื่องพินัยกรรมก็ตามที่ 

ลุงแกบอกนะครับ” นายอำเภอเอ่ยขึ้นเมื่อหัวหน้าคนงานเก่าแก่เดินจากไปได้ 

เพียงไม่กี่ก้าว

สบโชคจึงเงียบลงได้ วิรดาค่อยมีสีหน้าดีขึ้น แต่ก็ยังเต็มไปด้วยความวิตก 

เกี่ยวกับน้องชายแท้  ๆ  ที่หายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำ


