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“เมื่อไหร่  จะมาสักทีเนี่ย!” 
นลินากระแทกเสียงด้วยความหงุดหงิดหลังยกนาฬิกาขึ้นมาดูเป็นรอบที่เก้า 

พบว่าเข็มของมันบอกเวลาสิบโมงครึ่ง! 

เลยเวลานัดมาหลายนาทีแล้ว  แต่คนที่บิดาบอกว่าจะให้มารับที่สนามบิน 

กลับไม่ปรากฏตัวเสียที  หึ  มาไม่ตรงเวลาแบบนี้  บอกตรง  ๆ  ว่าหล่อนปรี๊ด  มอง 

ไปทางไหนก็ขวางหูขวางตาไปหมด  เพราะสิ่งที่หล่อนเกลียดที่สุดคือการรอ!

บ้านภูไพร…คือจุดหมายปลายทางของหญิงสาว

แค่ชื ่อก็รู ้แล้วว่าห่างไกลความเจริญมากแค่ไหน  ตั้งแต่เกิดมา  หล่อน 

ไม่เคยคิดจะเหยียบย่างไปยังสถานที่เช่นนั้น  อย่างหล่อนต้องเจิดจรัส  ใช้ชีวิต 

หรูหรา  สะดวกสบายอยู่ในเมืองหลวงเท่านั้น!

แต่นลินาก็ต้องฝืนใจตัวเอง  เมื ่อยายที่เลี ้ยงดูหล่อนมาตั้งแต่เล็กจนโต 

เสียชีวิตเม่ือเดือนก่อน  ทำให้หญิงสาวขาดท่ีพ่ึงพิง  เหลือก็แต่บิดาท่ีเป็นผู้อำนวยการ 

สำนักงานพิทักษ์ป่าอยู่ในจังหวัดหนึ่งของภาคอีสาน  และท่านก็สั่งให้มาที่บ้านภูไพร  

ไม่เช่นนั้นจะไม่ส่งเสียเลี้ยงดู

แล้วหล่อนจะทำอย่างไรได้  ในเมื่อตอนนี้ไม่ได้ทำงานเป็นชิ้นเป็นอัน  เงิน 
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ที่ใช้จ่ายในการกิน  เที่ยว  ช็อป  ก็มาจากยายทั้งนั้น  เพราะฉะนั้นสุดท้ายจึงต้อง 

ทำตามคำสั่งของบิดาโดยไม่มีทางเลือก  แม้อยากจะกรีดร้องด้วยความขัดใจก็ตาม

“ทำไมคุณพ่อต้องให้น้ำมาลำบากด้วย  น้ำไม่อยากไปบ้านภูไพร  ฮือ  ๆ”  

หญิงสาวร่ำร้องอยู่คนเดียวและทำท่าจะร้องไห้ออกมาเสียให้ได ้ ลืมตัวไปว่านั่งอยู ่

ในสนามบิน  ไม่ใช่บ้านของตน  พอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีจึงเห็นผู้คนมากมายจ้องมอง 

มาเป็นตาเดียว  “มองอะไร  ไม่เคยเห็นคนเสียใจหรือไง!” 

นลินาจิกตามองทุกคนด้วยความไม่สบอารมณ์  คงไม่มีใครเข้าใจหรอกว่า 

หล่อนรู้สึกยังไง  ชีวิตของหล่อนสุขสบาย  มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อม  อยากได ้

อะไรก็ต้องได้  มาวันนี้กลับไม่มีทางเลือก  กรี๊ด-ด-ด  ไม่เคยคิดว่าชีวิตของตัวเอง 

จะเป็นแบบนี้เลย 

“คุณน้ำหรือเปล่าครับ”

เสียงห้วนห้าวท่ีดังข้ึนทำให้นลินาหันหน้าขวับไปมองทันที  แล้วก็พบชายหนุ่ม 

รูปร่างสูงใหญ่  ผิวคล้ำแดด  ใบหน้าคม  ผมสีดำขลับตัดสั้น  กำลังมองมาที่หล่อน 

ดวงตาของเขาดูแข็งกระด้างไม่แพ้น้ำเสียง

นี่คงเป็นคนที่คุณพ่อให้มารับหล่อนสินะ  ดีละ  จะด่าให้เข็ด  โทษฐาน 

ที่ให้รอนานเป็นครึ่งชั่วโมง

“มาจากบ้านภูไพรใช่ไหม”  นลินาถามอีกทีเพื่อให้แน่ใจว่าจะด่าไม่ผิดคน

เจ้าของดวงตาสีเข้มจัดพยักหน้า  “ครับ  ผอ.มนตรีให้ผมมารับคุณ”  เสื้อยืด 

สีขาวพอดีตัวของเขาทำให้มองเห็นกล้ามหน้าอกแข็งแกร่งที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้เนื้อผ้า

“หึ  คนของคุณพ่อนี่เอง  ทำไมถึงมาช้านัก  มัวไปเถลไถลที่ไหนมา  รู้ไหมว่า 

ฉันรอนายนานมาก  นายเป็นคนแรกที่กล้าให้ฉันรอ!”

เขาหันหน้าหันหลังทำท่าคล้ายมองหาใครสักคน  แล้วขมวดคิ้วหนาใส่หล่อน 

อย่างยียวน

“มองหาใครยะ”  นลินาถามเสียงสะบัด

“นาย คนที่มาช้า”  รอยยิ้มผุดขึ้นเล็ก ๆ บนริมฝีปากหยักซึ่งมีไรหนวดบาง ๆ 

“นี่  อย่ามาแกล้งโง่นะ  ฉันหมายถึงนายนั่นแหละ  นายคนบ้านภูไพร  นาย 
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มาสาย…มาก-ก-ก”  อยากจะบีบคอคนกวนประสาทนัก  โดนด่ายังไม่รู้ตัวอีก

“ผมชื่อบุลวัชร  ชื่อเล่นเบน  ไม่ใช่   ‘นาย’  อย่างที่คุณเรียก”  เขาเน้นเสียง 

อย่างจงใจ  “เป็นผู้หญิง  กรุณาอย่าข่มผู้ชายด้วยการเรียกว่านายอีก”

“ทำไมจะเรียกไม่ได้  ก็นายเป็นลูกน้องพ่อฉัน  ฉันจะเรียกนายว่านาย  

มีปัญหาอะไรไหม  ถ้ามีก็ไปฟ้องพ่อฉันได้เลย  และพ่อฉันไม่เข้าข้างนายแน่นอน”  

นลินายิ้มกริ่มอย่างผู้เหนือกว่า

“คนที่เจอกันครั้งแรก  เขาพูดจากันแบบนี้เลยเหรอ”  ชายหนุ่มส่ายหน้า 

ปลง ๆ  “เฮ้อ  แต่เอาเถอะ  ขอโทษด้วยที่มาช้า  พอดีมือถือผมแบตหมด  โทร.หา 

คุณไม่ได้  เลยไม่รู้ว่าอยู่ไหน  ต้องเดินตามหาจนมาเจอคนหน้าเหมือนในรูปที่ ผอ. 

ให้มานี่แหละ”  บุลวัชรเก็บรูปถ่ายใบนั้นลงในกระเป๋าสตางค ์ พยายามไม่ใส่ใจกับ 

ประโยคยกตนข่มท่านเมื่อครู่

หญิงสาวเบ้ปาก  “ใช้ไม่ได้  ปล่อยให้มือถือแบตหมดได้ไง  ของจำเป็น 

แบบนี้”

“บังเอิญว่ามันไม่ค่อยจำเป็นสำหรับผมเท่าไหร่”  เขายักไหล่อย่างยโส

“อ้อ  ลืมไป  นายอยู่บ้านป่าเมืองเถื่อนนี่นะ  คงไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้”  ขณะ 

พูด  นลินาแอบมองสำรวจใบหน้าชายหนุ่ม  จะว่าไปหน้าตาก็ดี  แต่หล่อนไม่สน 

คนบ้านนอกอย่างเขาหรอก

“ก็ถูกของคุณ”  เขาเหยียดยิ้มเยาะคู่สนทนาหรือตัวเองก็ไม่แน่ใจ  “ว่าแต ่

เราจะไปกันได้หรือยัง”

“ก็ไปสิ  รออะไรอยู่ล่ะ”  ร่างโปร่งระหงซึ่งอยู่ในชุดแส็คเกาะอกสีม่วงสั้น 

เหนือเข่าลุกขึ้นจากเก้าอี้  ก่อนจะหยิบแว่นตากันแดดสีดำทรงเฉี่ยวขึ้นมาสวมอย่าง 

เคยชิน

บุลวัชรมองส่วนสัดงดงามที่อยู่ในชุดรัดรูป  ดวงตาคมกริบเป็นประกายขึ้น 

แวบหนึ่ง  พลางเงยขึ้นมองใบหน้าหวานที่ถูกแต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางสีสันฉูดฉาด 

“ก็รอคุณนั่นแหละ  บ่นจบแล้วใช่ไหม”

นลินากัดริมฝีปากอย่างเจ็บใจ  แล้วบอกเสียงห้วนประชดประชัน  “ยังไม่จบ 
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จะไปบ่นต่อบนรถ”  ว่าแล้วหล่อนก็พยักพเยิดไปยังกระเป๋าเดินทางใบโต  เดิน 

เชิดหน้ากรีดกรายออกไป  แต่พอเดินสักพัก  ไม่ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายตามมา 

ก็หมุนตัวกลับไปมอง 

เมื่อเห็นบุลวัชรยังคงยืนอยู่ที่เดิม  หญิงสาวก็ชักสีหน้าทันที  “ทำไมไม่ลาก 

กระเป๋าตามฉันมา!”

“กระเป๋าของใคร”  ชายหนุ่มว่าพลางมองกระเป๋าสีชมพูหวานแหววใบนั้น

“ของฉัน!”

“ของคุณ”  เขาเว้นวรรคและผายมือมายังหล่อน  “เพราะงั้น…คุณก็มาลาก 

ไปเอง”

นลินาถอดแว่นตาออกด้วยความโมโห  ดวงตากลมเบิกโต  ได้แต่อ้าปากค้าง 

เพราะพูดไม่ออก  นายนั่นเป็นใครถึงกล้าขัดคำสั่งหล่อน  ชักจะเหิมเกริมมากไป 

แล้วนะ  คอยดู  หล่อนจะฟ้องคุณพ่อ!

“นาย!”  หญิงสาวจ้องเขม็ง

“ผมมีหน้าที่มารับคุณเท่านั้น  ไม่ได้มายกกระเป๋าให้  โอเคนะครับ”  ดวงตา 

สีนิลเป็นประกายระริกนั่นทำให้อีกฝ่ายแทบจะเต้นเร่า  ๆ  ด้วยความคับแค้น  “อ้อ  

อย่าคิดหนีผมไปขึ้นแท็กซี่ล่ะ  เพราะคุณอาจจะไม่มีชีวิตรอดไปถึงบ้านภูไพรก็ได้” 

เขาขู่พลางหัวเราะหึ  ๆ 

“ไปกับนายปลอดภัยตายละ”

“ปลอดภัยสิ  อย่างน้อยผมก็เป็นคนที่พ่อคุณส่งให้มารับ  เอาละ  จะไปหรือ 

ไม่ไป  ถ้าไปก็ลากกระเป๋าตามมา”  บุลวัชรพยักพเยิดไปยังกระเป๋าสีชมพูอย่าง 

ล้อเลียน  ก่อนเดินสองมือล้วงกระเป๋ากางเกงยีนนำไป

“คนอะไร  ไม่เป็นสุภาพบุรุษเลย”  หล่อนค่อนแคะ

เขาได้ยินก็หมุนตัวกลับมาตอบพร้อมรอยยิ้มมุมปาก  “ผมเป็นสุภาพบุรุษ 

เฉพาะกับสุภาพสตรีครับ”  พูดจบเขาก็หันหลังกลับไปเดินต่อ 

ส่วนนลินาน่ะหรือ  อยากจะกรี๊ดให้สนามบินแตก  นี่เขาแดกดันว่าหล่อน 

หยาบคายไม่เป็นสุภาพสตรีชัด  ๆ 
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เห็นแผ่นหลังหนาตรงแน่วแล้ว  หญิงสาวก็ได้แต่กัดฟันกรอดด้วยความ 

เคืองแค้น  รู้จักยายน้ำน้อยไปซะแล้ว!

นลินาตัดสินใจลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ตามหลังชายหนุ่มไป  เพราะกลัวว่า 

หากใช้บริการรถแท็กซี่ที่สนามบินอาจจะไปไม่ถึงบ้านภูไพรจริง ๆ  เพราะเคยได้ยิน 

ข่าวแท็กซี่ทำร้ายผู้โดยสารอยู่บ่อย  ๆ  หรือหากโชคร้ายกว่านั้นอาจรุนแรงถึงขั้น 

ฆ่าข่มขืน 

จริง ๆ แท็กซี่ดี ๆ ก็ยังมีอยู่น่ะนะ  แต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าคันไหนดีไม่ด ี อีกอย่าง 

บอกตรง  ๆ  ว่าหล่อนไม่เคยนั่งแท็กซี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิต  เวลาจะไปไหน 

มาไหนก็มีคนขับรถที่บ้านพาไปตลอด  การโดยสารแท็กซี่จึงเป็นเรื่องน่าหวาดระแวง 

สำหรับหล่อนไม่น้อย

“เอ๊ะ  แล้วนายบุลวัชรเป็นคนท่ีคุณพ่อส่งมารับเราจริง ๆ หรือเปล่านะ”  นลินา 

พึมพำกับตัวเอง  ว่าแล้วก็โพล่งถามออกไป  “นี่  นาย”

เจ้าของร่างสูงไม่หยุดตามเสียงเรียก  ทำหูทวนลมเดินเลี้ยวออกไปยังลาน 

จอดรถเฉย

“นาย  ไม่ได้ยินฉันเรียกหรือไง  นาย  นายบุลวัชร  นายเบน  นาย…คุณ 

บุลวัชรคะ”  ประโยคสุดท้ายพร้อมเสียงหวานนั่นละ  เจ้าของใบหน้าคมจึงหัน 

กลับมา

“ว่าไงครับ” 

ถ้าหูของหล่อนไม่ฝาด  เสียงเขานุ่มขึ้นกว่าเดิม  นลินาปั้นหน้ายิ้มพลางคิด 

ในใจ  สงสัยอยากให้เราเรียกคุณแน่เลย  อ๊ะ  เรียกก็ได้

“คุณบุลวัชรมีบัตรข้าราชการไหม”  หล่อนก้าวเข้าไปหาฝ่ายนั้น

“ทำไม  กลัวว่าผมจะสวมรอยมาลักพาตัวคุณรึ”  เขายิ้มอย่างรู้ทัน 

“ใครจะไปรู้ล่ะ  คนสมัยน้ีไว้ใจได้ท่ีไหน  โดยเฉพาะคนต่างจังหวัด”  หญิงสาว 

กอดอกบอกอย่างเชื่อมั่นในความคิดตัวเอง

“คนต่างจังหวัดกับคนกรุงเทพฯก็มีทั ้งคนดีและไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละ  
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คุณไปตัดสินคนจากที่ที ่เขาอยู่แบบนี้มันยุติธรรมที่ไหน”  บุลวัชรไม่ชอบใจกับ 

ทัศนคติของหล่อนนัก

“ไม่ต้องพูดมาก  เอาบัตรข้าราชการของนายมาได้แล้ว”

ได้ยินดังนั้นชายหนุ่มก็หมุนตัวกลับ  ก้าวขาจะเดินต่อ  หญิงสาวรีบเปลี่ยน 

สรรพนามทันที

“คุณ ๆ  เรียกคุณก็ได้  เรื่องมากจริง”  สามคำสุดท้าย  นลินาแอบบ่นเบา ๆ 

“คุณควรจะรู้ไว้นะ  ว่าเป็นผู้หญิงไม่ควรเรียกคนอื่นว่านาย  มันเหมือนกับ 

การจิกหัวและข่มคนคนนั้น  ถ้าผมเรียกคุณว่ายายนั่นยายนี่บ้าง  คุณจะรู้สึกยังไง” 

“อย่ามาเรียกฉันแบบนั้นนะ”

“เห็นไหม  คุณยังไม่ชอบให้คนอื่นเรียกจิกเลย  เพราะงั้นกรุณาให้เกียรติผม 

ด้วยครับ”

“ค่า  คุณบุลวัชร  ตกลงจะเอาบัตรข้าราชการให้ฉันได้หรือยังคะ”  หล่อน 

แบมือหรารอรับ  ดัดเสียงอ่อนหวานกว่าปกติ

ชายหนุ่มหยิบบัตรข้าราชการออกมาจากกระเป๋าสตางค์แล้วยื่นให้ลูกสาว 

เจ้านาย  นลินารับไปพลางไล่สายตาดูข้อมูลบนบัตรอย่างละเอียดจึงส่งคืนเจ้าของ

“โอเค  ไปกันได้แล้ว” 

“ไม่สงสัยว่าผมจะสวมรอยมาแล้วใช่ไหม”  คิ้วหนาเลิกขึ้นพลางคิดในใจ  

ถ้าเกิดมีคนสวมรอยมารับหล่อนจริง  ๆ  แล้วให้บัตรข้าราชการปลอม  หล่อนก็คง 

เชื่อแน่  ๆ  เพราะอย่างหล่อนคงดูไม่ออกหรอกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม  ทำท่า 

เหมือนฉลาดไปงั้นละ

“ไม่สงสัยแล้ว”

“งั้นก็ตามผมมาเลยครับ”  เขาออกเดินนำก่อน

เมื่อเห็นบุลวัชรมุ่งหน้าไปยังรถเบนซ์สีขาวคันหรูในลานจอดรถ  นลินาก็ 

ยิ้มออกทันที  เพราะอย่างน้อยก็ได้นั่งรถสบาย  แต่แล้วต้องหุบยิ้มฉับแทบไม่ทัน 

เมื่อเขาเดินเลยรถคันนั้นไปหยุดอยู่ยังรถกระบะบุโรทั่งสีเขียวอ่อนที่น่าจะนำไปไว ้

ในพิพิธภัณฑ์ได้แล้ว
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“นี่น่ะเหรอ  รถที่ฉันต้องนั่งไปบ้านภูไพร!”  หล่อนแทบจะเป็นลมลงกับพื้น 

โอ้แม่เจ้า  ภายนอกยังเก่าคร่ำครึ  สนิมเกรอะกรังแบบนี้  ไม่อยากคิดเลยว่าข้างใน 

จะขนาดไหน  ไม่  ยังไงหล่อนก็ไม่นั่งให้เป็นราคีแก่ตัวเด็ดขาด

“ใช่ครับ  มีอะไรหรือเปล่า”

เขาถามแบบนั้นได้ยังไง  เด็กอนุบาลยังรู้เลยว่ารถคันนั้นมัน  ‘มีอะไร’  อาจม ี

พลังงานบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ก็เป็นได้

“เก่าขนาดนี ้ นั่งไปได้ไง  ให้ตายฉันก็ไม่ไปหรอกนะ”  หญิงสาวส่ายหน้าหวือ

“นั่งรถแค่นี้มันไม่ตายหรอกคู้น  หรืออยากเดิน  จากนี่ไปบ้านภูไพรไม่ใช่ 

ใกล้  ๆ  นะ  แบบนั้นน่ะ  คุณจะตายมากกว่านั่งรถ  เพราะไม่โดนฉุดก็อาจโดนเสือ 

คาบไปกิน!”

“แม้ไม่ถึงตาย  แต่ฉันคงทนนั่งรถเก่า  ๆ  ไม่ไหวหรอกนะ  ดูสิ  เชื้อโรคคง 

ยุ่บยั่บเต็มไปหมด  แค่คิดก็ขนลุกแล้ว”

“แหม  ทำยังกับบนตัวคุณไม่มีเชื ้อโรค  ไม่เคยได้ยินเหรอว่าบนผิวหนัง 

ของเรามีแบคทีเรียอาศัยอยู่”

“ของฉนัไมม่ีย่ะ”  หญงิสาวว่าพลางก้มมองแขนขาวนวลของตน  มแีบคทีเรีย 

จริง ๆ  เหรอเนี่ย  ไม่มีทางหรอก  ในเมื่อหล่อนประทินผิวด้วยครีมอาบน้ำและครีม 

บำรุงผิวอย่างดีราคาแพงอย่างที่นายคนนั้นใช้เลี้ยงชีวิตไปได้อีกหลายเดือน

“จะไปหรือไม่ไป  ไม่ไปผมก็ไม่ง้อนะ”

“กรี๊ด  โอ๊ย  นี่ฉันต้องนั่งซากรถเก่า ๆ  คันนี้จริง ๆ   เหรอเนี่ย”  นลินาดีดดิ้น

“ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณนั่งไม่ได้  เอาน่า  ให้ตูดได้ระคายสักวันจะเป็นไรไป 

นั่งเบาะนุ่ม  ๆ  มาเยอะแล้ว  ลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง”

“ลามก!”

“ลามกอะไร  ก็ที่คุณไม่อยากนั่งรถคันนี้เพราะกลัวจะระคายตูดไม่ใช่เหรอ  

ผมไม่ได้จู่  ๆ  ก็พูดนะ  ขยายความมาจากสิ่งที่คุณแสดงออกนั่นแหละ”

นลินามองอีกฝ่ายตาเขียวปั้ด  นายบุลวัชรบ้า  ปากร้ายที่สุด  หล่อนกับเขา 

คงไม่มีวันพูดดีกันได้แน่
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“มาได้แล้ว  อยากจะด่าที่ผมมาช้าต่อไม่ใช่เหรอ  รีบขึ้นรถสิ”

“ฉันจะโทร.ฟ้องคุณพ่อว่าคุณหยาบคายกับฉัน!”  ว่าแล้วมือเรียวก็ควานหา 

โทรศัพท์มือถือในกระเป๋าสะพายออกมากดต่อสายหาบิดาทันที  ทว่ายังไม่ทันที่เสียง 

สัญญาณครั้งแรกจะดังขึ้น  หน้าจอเครื่องมือสื่อสารของหล่อนก็ดับวูบไปเสียก่อน

“อ๊าย  แบตหมด!”

บุลวัชรได้ที  ยิ้มอย่างกวนประสาทและจงใจใช้คำพูดเดียวกันกับที่หล่อนว่า 

เขา  “คุณนี่สะเพร่าจังเลยนะ  ปล่อยให้มือถือแบตหมดได้ไง  ของจำเป็นแบบนี้” 

ริมฝีปากอิ่มเต็มสีชมพูเม้มเข้าหากันแน่นด้วยความหงุดหงิด  อีตาเบนบ้า  

คนเถื่อนไม่มีมารยาท  บ้า  ๆ  ๆ  ๆ  ฉันเกลียดนายที่สุดในโลก-ก-ก-ก
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ท้ายที่สุด  นลินาก็ยอมขึ้นรถ  แต่มีข้อแม้ว่าบุลวัชรจะต้องหาผ้า 

สะอาดมาปูให้หล่อนนั่ง  ซึ่งชายหนุ่มก็เอาเสื้อแจ็กเก็ตของเขาที่นำติดรถมานั่นละ 

เสียสละเป็นที่รองนั่งให้หญิงสาว

นลินานั่งหน้าเชิด  หลังตรง  พลางก่นด่าอีกฝ่ายอยู่ในใจ  โดยไม่ได้รู้ตัวเลย 

ว่าเขาแอบมองหล่อนผ่านกระจกมองหลังเป็นระยะ  ๆ 

“ไม่ด่าผมต่อแล้วเหรอคุณ”  บุลวัชรถามขึ้นหลังจากปล่อยให้อีกฝ่ายเงียบ 

มานาน

“ไม่มีอารมณ์จะด่าแล้ว  อีกอย่าง  คนอย่างคุณด่าไปก็เท่านั้น  ไม่รู้จะซึมซับ 

บ้างหรือเปล่า”  เจ้าของใบหน้าสวยหวานท่ีล้อมกรอบด้วยเรือนผมยาวสลวยสีน้ำตาล 

ทำเสียงฮึในลำคอ

“มีงี้ด้วย  หมดอารมณ์ด่า”  เขาหัวเราะหึ  ๆ 

“ขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่าหาเรื ่องแล้วกัน”  ใช่ว่าหล่อนจะวีนเหวี ่ยงไปทั่ว 

หรอกนะ  ถ้าไม่มีเหตุให้หงุดหงิด

“ผมไม่หาเรื่องคุณก่อนอยู่แล้ว”

“ขอให้จริงเถอะ”
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ระหว่างทางออกจากสนามบิน  ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะสงบกว่าที่ควรเป็น  

แต่พอเข้าสู่เส้นทางไปบ้านภูไพรซึ่งเป็นถนนดินลูกรัง  ก็เกิดเรื่องขึ้นทันทีเมื่อนลินา 

ร้องวี้ดว้ายตลอดทางที่รถแล่น

“กร๊ีด-ด-ด”  ร่างโปร่งระหงกระเด็นไปทางน้ันทีทางน้ีที  ก้นแทบไม่ติดกับเบาะ 

“แน่ใจนะว่านี่ทางไปบ้านภูไพร  ไม่ใช่ดวงจันทร์  ทำไมมันขรุขระแบบนี้  แถมฝุ่น 

ยังเต็มไปหมด”  หล่อนมองฝุ่นสีแดงที่ลอยกระจัดกระจายท่ามกลางเปลวแดด 

ร้อนแรงตอนเที่ยงวัน  ว่าแล้วร่างระหงก็ถูกเหวี่ยงไปติดกับเบาะอีกด้านเมื่อรถ 

ตกหลุม  “อ๊าย!”

“เกาะเบาะไว้แน่น  ๆ  สิคุณ”  คนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยหันมาบอกยิ้ม  ๆ 

“คุณก็ขับดี ๆ สิ  จะให้ฉันจับเบาะสกปรกน่าขยะแขยงงั้นเหรอ  ไม่มีทางจับ 

ให้เสียมือหรอกย่ะ”  นลินาพยายามประคองตัวไม่ให้กระเด็นออกจากผ้าที่รองนั่ง  

เกร็งจิกฝ่าเท้ากับพื้นสุดฤทธิ์

“ผมขับดีแล้ว  แต่ทางมันเป็นแบบนี้เอง”

“ไม่มีทางที่ดีกว่านี้เหรอ”

“ไม่มีหรอก  เอาน่าคุณ  อดทนหน่อย  ถือเป็นประสบการณ์แล้วกัน  ใน 

กรุงเทพฯไม่มีนะแบบนี้”  น้ำเสียงของบุลวัชรรื ่นรมย์ราวกับว่าทางขรุขระเป็น 

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่คู่ควรต่อการได้สัมผัสลิ้มลอง

“เอะอะ  ๆ  ก็เป็นประสบการณ์  ประสบการณ์แย่  ๆ  แบบนี้ฉันไม่ต้องการ 

หรอกนะ  นี่ถ้าไม่จำเป็น  ฉันคงไม่มาเหยียบที่นี่ด้วยซ้ำ  บ้านนอกห่างไกลความ 

เจริญ  ไม่มีอะไรน่าดึงดูดให้อยู่เลย  ไม่รู้คุณพ่ออยู่ได้ยังไง”  นลินาบ่นยกใหญ่ 

“คนที่ไม่เคยอยู่ที ่นี ่ไม่มีวันรู้หรอกว่ามันน่าอยู่ยังไง  บางทีถ้าได้อยู่บ้าน 

ภูไพรสักระยะ  คุณอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้”

“หยุดเลยนะ  ฉันไม่มีทางจะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตหรอก  อ้อ  ถึงฉันไม่เคย 

อยู่ก็รู้ว่าไม่น่าอยู่  ในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายกับในหมู่บ้านเล็ก  ๆ 

คนร้อยทั้งร้อยก็ต้องเลือกที่ที่เจริญทั้งนั้นแหละ  ชีวิตคุณคงไม่เคยไปไหนนอกจาก 

บ้านภูไพรสินะ  ถึงคิดว่าที่นี่ดีนักดีหนา”
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“อย่าคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลส ิ คุณไม่ชอบ  ไม่ได้หมายความว่า 

คนอื่นไม่ชอบ  อีกอย่างผมเกิดและโตที่กรุงเทพฯ  และคิดว่าที ่นี ่กับกรุงเทพฯ 

ดีคนละแบบ  ถ้าคุณชอบธรรมชาติ  ความสงบร่มรื่น  กลิ่นอายของวิถีชีวิตชาวบ้าน 

ที่เป็นมิตร  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ที่นี่คือคำตอบของคุณ”  แววตาของผู้พูดเป็น 

ประกายเต็มไปด้วยความอิ่มเอม

“บังเอิญว่าสิ่งที่คุณพูดมา  ฉันไม่ชอบทั้งหมด  จบป๊ะ”  หญิงสาวเหยียดยิ้ม 

แล้วก็ต้องร้องวี้ดว้ายขึ้นมาอีกหนเมื่อรถตกหลุมอย่างแรง!

กว่าจะมาถึงสำนักงานพิทักษ์ป่าของบ้านภูไพร  ตับไตและเครื่องในต่าง  ๆ  ของ 

นลินาก็แทบจะหลุดออกมากองรวมกันอยู่ข้างนอก  หญิงสาวก้าวลงจากรถพร้อมกับ 

รองเท้าส้นสูงปรี๊ดสีขาวคู่ใจ  แต่ก้าวแรกที่สัมผัสพื้น  เจ้าของร่างโปร่งระหงก็พลาด 

เหยียบหินล้มคะมำทันที  ส่งผลให้หัวเข่ากระแทกพื้นจนเป็นแผล

“อ๊าย  เลือด  เลือดไหล  ช่วยด้วย!”  นลินาโอดครวญใหญ่ทั้งที่เลือดไหล 

ออกมาซิบ  ๆ   เท่านั้น

“นี่คู้น  ร้องยังกับหมูโดนเชือด  หนักนะเนี่ย”  บุลวัชรเท้าสะเอวมองหล่อน 

โดยไม่เข้าไปช่วย

“คนบ้า  จะเปรียบเทียบอะไรก็ให้ดีกว่านี้ไม่ได้เหรอ  นกหงส์หยกโดนเชือด 

ต่างหาก  แล้วทำไมไม่เข้ามาช่วยฉันเนี่ย  ยืนดูอยู่ได้  น้ำใจมีไหม”  หล่อนต่อว่า 

เสียงสูง

“ไม่ได้ขาหักสักหน่อย  ลุกเองสิ!”

“แต่ฉันเจ็บ  คุณเห็นเลือดฉันไหลไหมเนี่ย”  หญิงสาวยังคงนั่งอยู่กับพื้น  

ยังไง  ๆ  ก็ลุกเองไม่ได้

“ไหลที่ไหน  แค่ซึม  ถ้าไหล  ป่านนี้พื้นคงท่วมไปด้วยเลือดคุณแล้ว”  เขา 

ส่ายหน้าไปมาพลางถอนหายใจ  ลูกสาว ผอ.มนตรีนี่ทั้งวีนทั้งเหวี่ยงอย่างที่ท่านเคย 

บอกไว้จริง  ๆ 

“เอ้า  มากันแล้วรึ” 
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เสียงนั้นดังออกมาจากเรือนไม้ชั ้นเดียวขนาดกลาง  ตกแต่งด้วยไม้ดอก 

ไม้ประดับร่มร่ืนเย็นตา  ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากจุดท่ีนลินาน่ังจับกบอยู่  ก่อนชายวัยกลางคน 

ร่างท้วมผิวคล้ำแดดในชุดเครื่องแบบข้าราชการสีกากีจะปรากฏตัว

“คุณพ่อ”  นลินาอ้อนทันทีที่เห็นบิดาของตน 

“ว่าแล้วว่าต้องเป็นยายน้ำ”  มนตรียิ้มกว้าง  ใบหน้ากลมของท่านระบาย 

ไปด้วยความเอื้ออารี

หญิงสาวประคองตัวลุกขึ้นจากพื้นด้วยความยากลำบาก  เดินเข้าไปเกาะแขน 

บิดาพร้อมกับฟ้อง 

“คุณพ่อมาก็ดีแล้วค่ะ  คุณพ่อต้องจัดการนายบุลวัชรให้น้ำนะคะ  เขาก่อเร่ือง 

กับน้ำไว้เยอะมาก”  พูดเสร็จก็หันไปจิกตามองชายหนุ่มที่ยืนทำท่าไม่รู้ร้อนรู้หนาว

“หา  นายเบนนี่เหรอก่อเรื่องกับลูก”  คนเป็นพ่อทำหน้าไม่อยากเชื่อ

“ใช่ค่ะ”  นลินาพยักหน้าหงึก  ๆ 

“จริงเหรอเบน”  มนตรีหันไปถามผู้ใต้บังคับบัญชา

“ครับ  ผมไปรับคุณน้ำสายสามสิบนาที  พอดีมือถือแบตหมดน่ะครับ  เลย 

โทร.หาเธอไม่ได้  เพราะเบอร์บันทึกไว้ในเครื่อง  เลยต้องตามหากันอยู่พักใหญ่”  

บุลวัชรเล่าตามความจริง

“อ้อ  แบบนี้นี่เอง  ได้ยินแล้วใช่ไหมยายน้ำ  นายเบนเขาไม่ได้ตั้งใจ  มัน 

เป็นเรื่องสุดวิสัยจริง  ๆ”  ผู้อำนวยการสำนักงานพิทักษ์ป่าเอ่ยด้วยท่าทีเป็นกลาง

“ทำไมคุณพ่อต้องเข้าข้างเขาด้วยคะ  น้ำเป็นลูกสาวคุณพ่อนะ”  นลินา 

ทำปากยื่นอย่างน้อยใจ

“พ่อไม่ได้เข้าข้างใคร  แค่พูดตามความจริง  เรื ่องนี ้ไม่มีใครถูกใครผิด  

นายเบนเขาไม่ได้อยากไปรับลูกสายนะ  น้ำก็ได้ยินว่าเขามีเหตุผล”

“คุณพ่ออะ  แต่น้ำรอนานนะคะ”

“ยายน้ำ  เราโตแล้วนะ  ต้องหัดฟังเหตุผลของคนอื่นบ้าง  เรารอนาน  แต่ 

นายเบนเขาก็เหนื่อยขับรถหลายกิโลไปรับเราเหมือนกัน”  มนตรีเตือนลูกด้วย 

น้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความรักและหวังดี
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“ขับรถเก่า ๆ หมดสภาพคันนั้นน่ะเหรอคะ  รถดี ๆ ทำไมไม่เอาไปรับน้ำก็ไม่รู้” 

หญิงสาวบ่นกระปอดกระแปด  คุณพ่อนะคุณพ่อ  ให้ท้ายนายเบนแบบนี้นี ่เอง  

นายนั่นถึงได้ใจนัก

“แล้วนี่พูดคุยทำความรู้จักกันไปถึงไหนแล้ว”  ชายวัยกลางคนตัดบท  มอง 

บุลวัชรทีลูกสาวที  ถามไปอย่างนั ้นทั ้งที ่รู ้ว่านลินาคงไม่ค่อยลงรอยกับลูกน้อง 

ของตนเท่าไร 

“น้ำไม่อยากรู้จักเขาหรอกค่ะ  แค่นั่งรถมาด้วยกันก็อึดอัดจะตายอยู่แล้ว”

“แต่ก็ไม่เห็นตายเลยนี่นา” 

นลินาตวัดสายตาไปมองคนพูด  ประโยคสามหาวเช่นนั้น  แน่นอนว่ามาจาก 

ปากของอีตาเบน

“คุณ!”

“เอาละ ๆ  อย่าทะเลาะกันอีกเลย  เพราะทั้งสองคนจะต้องเจอกันไปอีกนาน” 

มนตรียกมือห้าม

“นานที่ไหนคะคุณพ่อ  น้ำอยู่ที่นี่ไม่เกินสามวันหรอกค่ะ”  แค่วันเดียวหล่อน 

ก็ว่ามากพอแล้ว  แต่นี ่สามวัน  เฮ้อ  ลองดูแล้วกันว่าจะเป็นไง  ที่ยอมอยู่นาน 

ขนาดนั้นก็เพราะกลัวพ่อจะไม่ส่งเงินให้นั่นละ

“แล้วใครบอกว่าพ่อจะให้เราอยู่แค่สามวัน”  ชายร่างท้วมยิ้มอย่างมีเลศนัย

“คุณพ่อหมายความว่ายังไงคะ”  นลินาเริ ่มคิดหนัก  รอยยิ้มของคุณพ่อ 

ไม่น่าไว้ใจเลย  แล้วหญิงสาวก็เกือบจะประคองตัวไม่อยู่เมื่อบิดาตอบว่า

“สามเดือน!”

“สามเดือน!?!”  ดวงตากลมสีน้ำตาลเบิกโต  เสียงสูงด้วยความตกใจ  สาม 

เดือนงั้นเหรอ  มันคงยาวนานเหมือนสามสิบปีสำหรับหล่อน  “ไม่นะคะคุณพ่อ  

มันนานเกินไป  น้ำอยู่ไม่ได้หรอก  ดูสิ  มองไปทางไหนก็เห็นแต่ป่า  ไม่มีห้าง  ไม่มี 

ร้านอาหารหรู  ๆ  ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลย  ขืนอยู่สามเดือน  น้ำต้องปรี๊ด 

วันละหลายหนจนนับไม่ถ้วนแน ่ๆ  ถ้าเส้นเลือดในสมองแตก  ใครจะรับผิดชอบคะ”

“เว่อร์ได้อีก”  บุลวัชรหัวเราะหึ  ๆ 
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“เว่อร์อะไรยะ  คนเครียด  ๆ  เส้นเลือดในสมองแตกจะแปลกอะไร”  นลินา 

หันไปตวาดแหวใส่

“งั้นก็กลับไปที่บ้าน  แต่พ่อไม่ส่งเงินให้”  ชายวัยกลางคนมีสีหน้าเหนื่อยใจ 

แล้วก็นึกย้อนไปถึงสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวกลายเป็นคนวีนเหวี่ยงและเอาแต่ใจเช่นนี้

สมัยท่ีเขาคบหากบัรุ้งระวีผู้เป็นภรรยานัน้  แมข่องหญิงสาวไมค่อ่ยชอบใจนัก  

เพราะมนตรีเป็นเพียงเจ้าหน้าที ่ป่าไม้ธรรมดา  ฐานะต้อยต่ำกว่าครอบครัวของ 

คนรักซึ่งทำกิจการรับซื้อขายรถมือสองมาก  แม่ของรุ้งระวีคิดว่าเขาจะพาลูกสาว 

ท่านไปลำบาก  จึงพยายามกีดกันอย่างเต็มที่ 

ทว่าสุดท้ายงานแต่งงานก็เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่ยินดีของท่าน  ซึ่งไม่มี 

ทางเลือกเนื่องจากเวลานั้นรุ้งระวีตั้งท้องนลินาได้สองเดือน  การท้องก่อนแต่งทำให ้

แม่ของเธอยิ่งไม่ชอบหน้ามนตรีมากขึ้นไปอีก  มีก็แต่พ่อของหญิงสาวที่มองปัญหา 

อย่างเข้าใจและช่วยให้กำลังใจ

หลังแต่งงาน  เขาและภรรยาออกมาอยู่ในบ้านเล็ก ๆ  ด้วยกัน  มนตรีตั้งใจ 

ทำงานอย่างซื ่อสัตย์และขยันขันแข็ง  เพื ่อจะลบคำปรามาสต่าง  ๆ  นานาของแม ่

หญิงสาว  ซึ่งช่วงนั้นชีวิตของมนตรีและรุ้งระวีไม่ได้ลำบากขัดสนใด  ๆ   เนื่องจาก 

ทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

แต่แล้วรุ้งระวีกลับมาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตอนนลินาอายุห้าขวบ  จากนั้น 

แม่ของหญิงสาวก็ยึดนลินากลับไปเลี้ยงเอง  และอนุญาตให้เขาไปเยี่ยมลูกได้เฉพาะ 

วันเสาร์อาทิตย์  ซึ่งแม้ด้วยกฎหมาย  พ่อจะมีสิทธิ์ในตัวลูก  แต่ด้วยความเกรงใจ  

บวกกับคิดว่าถ้าทำให้เป็นเรื ่องใหญ่โตก็รังแต่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตน 

กับแม่ของภรรยาเลวร้ายลงกว่าเดิม  มนตรีจึงต้องยอมตามเงื ่อนไขนั้นโดยคิด 

ในแง่บวกว่า  แม่ของรุ้งระวีน่าจะเลี้ยงดูลูกได้ดีกว่าเขา

แต่หารู้ไม่ว่าคิดผิดถนัด  เมื่อแม่ของรุ้งระวีเลี้ยงดูนลินาอย่างตามใจเหมือน 

นางฟ้า  เรียกว่าอยากได้อะไรก็ประเคนให้ทุกครั้ง  แถมยังไม่เคยว่ากล่าวตักเตือน 

เพราะกลัวจะเป็นการทำร้ายจิตใจ  ปล่อยให้นลินาคิดว่าทุกสิ่งที่ทำถูกต้องตลอดมา

ระหว่างนั้นมนตรีก็มุ่งมั่นทำงานโดยไม่ย่อท้อ  ทำให้ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเรื่อย ๆ 
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ตอนนลินาอายุได้สิบห้าปี  เขาถูกย้ายให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน 

พิทักษ์ป่าบ้านภูไพร  ซึ่งแม้จะไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ  แต่มนตรีก็ยังหาเวลาไปเยี่ยมลูก 

ในวันเสาร์อาทิตย์เสมอ  นอกจากนั้นเขายังหาลู่ทางทำธุรกิจส่วนตัวเพื่อเสริมรายได้ 

อย่างการจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทำงาน  ปุ๋ย  และ 

เมล็ดพันธุ์พืช  ซึ่งทำกำไรงามพอสมควร

หลังจากพ่อของรุ้งระวีเสียชีวิตไปเม่ือห้าปีก่อน  เงินทองของครอบครัวภรรยา 

เขาก็ค่อย ๆ  ร่อยหรอลงเน่ืองจากแม่ของรุ้งระวีไม่มีความรู้ในการบริหารกิจการซ้ือขาย 

รถมือสอง  ทำให้กิจการขาดทุนจนสุดท้ายต้องขายเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนใช้จ่าย  

ซึ่งเงินจำนวนนั้นก็หมดไปในเวลาไม่นาน  จากนั้นมนตรีเป็นฝ่ายส่งเงินให้แม่ของ 

รุ้งระวีแทนมาจนถึงปัจจุบัน  แต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ยังไม่ชอบหน้าเขาอยู่ดี

อย่างไรก็ตาม  สิ่งเดียวที่เขาจะมีห่วงหากวันหนึ่งหมดลมหายใจก็คงเป็น 

ลูกสาวคนเดียวน่ีละ  ถ้านลินายังคงใช้ชีวิตตามใจตัวเองแบบเดิม  ต่อไปคงเอาตัวรอด 

ไม่ได้แน่  และเขาก็ไม่อยากคิดว่าชีวิตต่อจากนั้นของยายหนูจะเลวร้ายแค่ไหน

นั่นคือเหตุผลที่เขาต้องบังคับให้ลูกมาที่นี่หลังจากแม่ของภรรยาเสียชีวิตไป 

เมื่อเดือนก่อน  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนลินาเสียใหม่!

“คุณพ่อ”  หญิงสาวเรียกบิดาตาปรอย 

“ว่าไง  ตกลงจะอยู่หรือจะกลับ  แค่สามเดือนมันไม่ได้นานเลย”  มนตรี 

อยู่ที่นี่มาเกือบสิบปีแล้ว  แต่รู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปรวดเร็วราวสายลม

“แล้วคุณพ่อจะให้น้ำทำอะไรคะ  ตั้งสามเดือนแน่ะ  อยู่ที่นี่ไม่มีอะไรให้ทำ 

เหมือนอยู่กรุงเทพฯหรอก”  หญิงสาวทำหน้าเซ็ง

“มีแน่  พ่อจะให้เราช่วยงานนายเบน” 

“ช่วยงานนายเบน!”  นลินาวี้ดเสียงสูงราวกับนกหวีด  “ไม่มีทางค่ะ  น้ำ 

เป็นถึงลูกสาวผู้อำนวยการสำนักงานพิทักษ์ป่า  ทำไมต้องไปช่วยคนที่ตำแหน่ง 

ต่ำ  กว่าด้วย”  หล่อนมองเขาด้วยหางตา

“แล้วแกคิดว่าพ่อจะให้เงินใช้ฟรี  ๆ  รึ  แกต้องทำงานแลกกับเงินเดือน!”  

มนตรียื่นเงื่อนไข  เพราะตอนนี้ลูกสาวเขาอายุยี่สิบสี่แล้ว  แต่ยังไม่มีงานทำเป็นหลัก 
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เป็นแหล่ง  ถ้าให้ลองทำงานจะได้รู้ว่าเหน็ดเหนื่อยเพียงใดกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาท

“ไม่เอาค่ะ  น้ำไม่ยอมทำงานช่วยเขาเด็ดขาด  งานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้น่ะ 

โลดโผนจะตาย  น้ำทำไม่ไหวหรอกค่ะ”  หญิงสาวทำท่าขยาด  ถ้าต้องบุกป่าฝ่าดง 

ไปกับบุลวัชรจริง  ผิวหล่อนจากที่เนียนนุ่มต้องหยาบกร้านแน่  ไม่เอา  ยังไง  ๆ  

ก็ไม่เอา

“พ่อไม่ได้ให้ช่วยทุกงาน  ช่วยเฉพาะงานที ่เราทำได้”  มนตรีพยายาม 

เกลี้ยกล่อม

“น้ำทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะ”  หล่อนปฏิเสธทันที

“เคยได้ยินมาจากที่ไหนไม่รู้ว่า  คนบางคนเกิดมาก็เพื่อหายใจทิ้งไปวัน  ๆ  

ไม่นึกเลยว่าจะได้เจอกับตัวเอง”

“กรี ๊ด-ด-ด  นี่คุณว่าฉันเหรอ”  นลินาสาวเท้าฉับ  ๆ   เข้าไปหาเจ้าของร่าง 

สูงใหญ่  วาดมือหมายจะฟาดลงบนต้นแขนของเขา  แต่มือหนาก็คว้าแขนกลมกลึง 

เอาไว้ได้อย่างมั่นคง

“ออกฤทธิ์แบบนี้แสดงว่าหายเจ็บแผลแล้วสิ”  เขายิ้มยั่ว  ดวงตาพราวระยับ

“ปล่อยฉันนะ!”  หล่อนหันไปมองบิดาอย่างขอความช่วยเหลือ

“เอาละ  ๆ  พ่อว่าไปคุยกันต่อในสำนักงานดีกว่านะ  ท่าทางจะยาว”  มนตรี 

เห็นภาพนั้นแล้วก็แอบอมยิ้ม  คงมีบุลวัชรนี่ละที่สามารถต่อกรกับยายหนูได้อย่าง 

สมน้ำสมเนื้อ  คิดไม่ผิดที่เลือกให้มาช่วยดัดนิสัยลูกสาวของเขา  ได้แต่หวังว่า 

ชายหนุ่มจะไม่ถอดใจกับความร้ายกาจของยายหนูเสียก่อน!
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นลินา  ถูกลากเข้ามาในเรือนไม้ช้ันเดียว  ภายในเป็นห้องโถง  บรรยากาศ 

โปร่งสบาย  มีโต๊ะทำงานเจ็ดตัวตั้งอยู่คนละมุมโดยไม่มีฉากกั้นเหมือนออฟฟิศของ 

เพื่อนที่หญิงสาวเคยเห็นในกรุงเทพฯ  หล่อนคิดว่าในสำนักงานนี้คงมีผู้ชายเป็น 

ส่วนใหญ่  เพราะโต๊ะแต่ละตัวนั้นแสนจะไม่เป็นระเบียบ  มีกองเอกสาร  สมุดโน้ต  

แฟ้ม  กล่องใส่ของ  ดินสอ  ปากกา  และอื่น  ๆ  อีกมากมายวางเต็มไปหมด 

บนผนังไม้ตกแต่งด้วยภาพธรรมชาติในกรอบรูปเก่า  ส่วนบนเพดานติด 

พัดลมสองสามตัวส่ายไปมาพร้อมเสียงอืด  ๆ  ของใบพัด  แสดงว่าผ่านการใช้งาน 

มานานหลายปี

“ร้อนจังเลยค่ะคุณพ่อ  ไม่มีแอร์เหรอคะ”  นลินายกมือขึ้นมาพัดไว  ๆ 

“ไม่มีหรอก  ที่นี ่มีแต่ลมธรรมชาติ”  มนตรียิ ้มละไม  “เดี ๋ยวอีกหน่อย 

หนูก็ชิน”

“น้ำไม่ชินแน่ค่ะ  คุณพ่อสั่งแอร์มาติดได้ไหมคะ  อ้อ  ในห้องคุณพ่อต้องม ี

แอร์แน่  ๆ”  ดวงตากลมโตมองไปยังประตูห้องด้านในสุดซึ่งมีป้ายชื่อบิดาติดอยู่

นายมนตรี  อิสระมั่นคง

ผู้อำนวยการสำนักงานพิทักษ์ป่าบ้านภูไพร
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“ห้องพ่อก็ไม่มีเหมือนกัน”  สิ่งที่มนตรีบอกทำให้ลูกสาวหน้างออย่างผิดหวัง

“อะไร  ๆ  ก็ไม่มี  น้ำอยู่ไม่ได้แน่”

“น่า  ลองดู  ไม่ลองไม่รู้  เผลอ ๆ น้ำอาจจะชอบที่นี่มากกว่ากรุงเทพฯก็ได้” 

ชายวัยกลางคนปลอบ  ก่อนหันไปหาบุลวัชร  “เบนเอ๊ย  เดี๋ยวทำแผลให้ยายน้ำ 

ด้วยนะ  ฉันขอไปดูเอกสารในห้องแป๊บนึง  เสร็จแล้วมากินข้าวเที่ยงกันพอดี”

“ได้ครับ  ผอ.”  เจ้าหน้าที่ป่าไม้หนุ่มค้อมศีรษะรับคำ 

เมื่อบิดาเดินออกไปแล้ว  นลินาจึงเอ่ยขึ้น  “ไม่ต้องก็ได้นะ  ฉันรู้ว่านาย  

เอ๊ย  คุณไม่เต็มใจ”

“รู้ได้ไงว่าผมไม่เต็มใจ”

“ก็คุณชอบค่อนแคะจิกกัดฉันอยู่บ่อย  ๆ  นี่”

“บ่อยที่ไหน  วันนี้ยังไม่ถึงสิบรอบ”

“เกินแล้วย่ะ”

“เอาเถอะ  ไปนั่งที่โซฟาก่อน  เดี๋ยวผมไปเอากล่องยามาทำแผลให้  ป่านนี้ 

ไม่รู้เชื้อโรควิ่งเข้าไปในตัวคุณกี่ล้านตัวแล้ว  ปล่อยทิ้งไว้ตั้งนาน”  บุลวัชรยิ้มมุมปาก 

พลางหัวเราะหึ  ๆ  ในลำคอ  ก่อนที่ชายหนุ่มจะเดินหายไปด้านหลังของสำนักงาน

นลินามองแผ่นหลังหนาของคนชอบยั่วโมโหแล้วแยกเขี้ยวใส่  อยากทำดี 

เอาหน้ากับคุณพ่อของหล่อนน่ะซี ้  ถึงได้กระตือรือร้นอยากทำแผลให้  ถ้าไม่ม ี

คุณพ่อ  นายเบนคงปฏิเสธเหมือนตอนที่หล่อนใช้ให้ลากกระเป๋าไปขึ้นรถที่สนามบิน 

นั่นแหละ  คนปากเสียจอมสร้างภาพ  ชิ!

ระหว่างนั้นนลินาถือวิสาสะเดินสำรวจพื้นที่ในสำนักงาน  บนโต๊ะแต่ละตัว 

มีป้ายชื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเจ้าของโต๊ะอยู่แผนกไหน  จนมาถึงชื่อบุลวัชรที่ระบุว่าเขา 

เป็น…หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการปลูกป่า

“เฮอะ  ที่แท้ก็ระดับหัวหน้านี่เอง  มิน่าล่ะ  ถึงไม่อยากโดนข่ม”  หญิงสาว 

พูดไปเบ้ปากไป  ขณะนั้นดวงตากลมโตสดใสภายใต้แพขนตางอนหนาก็เหลือบ 

ไปเห็นกรอบรูปบนโต๊ะทำงานของชายหนุ่ม

เมื่อก้าวเข้าไปดูก็เห็นรูปถ่ายของบุลวัชรกับเด็กหนุ่มอีกสองคนในชุดนักเรียน 
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ยืนกอดคอกันด้วยใบหน้าปีติ  ด้านขวาของเด็กหนุ่มทั้งสามคือชายวัยประมาณ 

สามสิบกว่าปี  ท่าทางใจดี  ยืนยิ ้มและชูนิ ้วโป้งชื ่นชมสามคนนั้น  ฉากหลังคือ 

อาคารเรียนไม้สองชั้นและต้นหูกวางที่ปลูกเรียงรายด้านหน้าแลดูร่มรื่น

คงเป็นภาพของเขาสมัยเรียนมัธยมที่ถ่ายกับเพื่อนและคุณครูสินะ 

“ทำอะไรน่ะคุณ”  เสียงห้าวดังขึ้นทำให้หญิงสาวซึ่งกำลังจดจ่ออยู่กับภาพ 

สะดุ้งเล็กน้อย

“ดูรูป”

“รูปอะไร”  บุลวัชรขมวดคิ้วหนาเข้าหากัน  แล้วก็ถึงบางอ้อเมื่อหล่อนพยัก- 

พเยิดไปยังกรอบรูปเก่า  ๆ  บนโต๊ะทำงานของเขา

“รูปคุณกับเพื่อนและคุณครู  น่าจะเป็นสมัยมัธยมมั้ง”

“ใช่  ม.ต้น  ตอนนั้นยังอยู่กรุงเทพฯ”  บุลวัชรยิ้มด้วยความอิ่มเอมเมื่อ 

นึกถึงเรื่องราวสมัยเรียนกับเพื่อนอีกสองคนและคุณครูผู้ปลูกฝังความคิดดี  ๆ ไม่ให้ 

เขาเดินออกนอกลู่นอกทาง  ไม่เช่นนั้นเขาอาจไม่ได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ก็ได้

สมัยเรียนมัธยมต้น  ในกลุ่มของเขามีด้วยกันสามคน  คือ บุลวัชร  กวินทร์ 

และ ทีปกร  ซึ่งครูต่างรู้ดีว่าเขาและเพื่อน ๆ  เป็นกลุ่มเด็กแสบประจำโรงเรียนที่ชอบ 

ก่อเรื่องตลอด  ไม่ว่าจะเป็นมาสาย  โดดเรียน  แกล้งเพื่อน  หรือแม้กระทั่งแซว 

อาจารย์ผู้สอนจนท่านร้องไห้ออกไปกลางคาบเรียน

จริง ๆ ถ้าให้เรียงลำดับความเกเร  ทีปกรคงมาเป็นที่หนึ่ง  เพราะเจ้าตัวเป็น 

คนทะลึ่งทะเล้นและมีความคิดพิเรนทร์อยู่เสมอ  รองลงมาเป็นบุลวัชร  ซึ่งแม ้

ภายนอกดูเงียบ ๆ  แต่ที่จริงก็ช่วยวางแผนและต่อยอดความคิดแผลง ๆ ของทีปกร 

ทุกครั้ง  ส่วนคนที่ซนน้อยสุดคือกวินทร์  ซึ่งมักจะเป็นคนทำให้เพื่อน  ๆ  ฉุกคิดว่า 

สิ่งที่ทำถูกหรือเปล่า  แต่สุดท้ายสองเสียงก็มากกว่าเสียงเดียว  กวินทร์ต้องตามน้ำ 

กับแผนของบุลวัชรและทีปกรทุกครั้งไป

ในเวลานั้น  ครูหลายคนเริ่มเอือมระอากับพฤติกรรมเกเรของพวกเขาจน 

ต้องเรียกผู้ปกครองมาพบ  ซึ่งเพราะความคึกคะนองของวัยรุ่นทำให้ทั้งสามคน 

ไม่ได้สำนึกผิด  กลับคิดก่อเรื่องมากกว่าเดิม  จนวันหนึ่งบุลวัชร  กวินทร์  และ 
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ทีปกรได้มีโอกาสเรียนวิชาเกษตรกับครูเกื้อ  กลุ่มเด็กไม่เอาถ่านก็ค่อย ๆ  เปลี่ยนไป 

ซึ่งต้องขอบคุณครูเกื้อที่อดทนกับพวกเขา  แม้ว่าสามหนุ่มจะแสบเพียงใดก็ตาม

ครูเกื้อเป็นครูใจดี  แต่เมื่อพวกเขาทำผิด  ท่านก็ดุตรง ๆ แรง ๆ  เช่นกัน  ทว่า 

ทั้งสามก็สัมผัสได้ว่าทุกคำพูดล้วนแฝงไปด้วยความหวังดี  จริงใจ  ท่านสั่งสอน 

พวกเขาให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกผ่านการยกตัวอย่างหลากหลายที่ทำให้ต้องคิดตาม 

ตอนแรกบุลวัชร  กวินทร์  และทีปกรไม่ค่อยใส่ใจกับคำพูดของครูเกื้อนัก  

แค่ฟังผ่าน ๆ ไปวัน ๆ  แต่นานเข้าก็ซึมซับสิ่งด ีๆ  เหล่านั้นมาโดยไม่รู้ตัว  ไม่ว่าจะเป็น 

เรื ่องความพอเพียง  การกตัญญูต่อบุพการีและครูอาจารย์  ความรักหวงแหน 

แผ่นดิน  รวมทั้งเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและผืนป่า 

ครูเกื ้อเคยพูดประโยคหนึ่ง  ตอนที่เขาถามว่าทำไมครูถึงรักต้นไม้และ 

ปลูกมันโดยไม่เบื่อ  ไม่เหน็ดเหนื่อย  ท่านบอกเหตุผลให้ฟังมากมาย  แต่ประโยค 

หนึ่งที่บุลวัชรยังจำได้ดีคือ 

‘ป่า…  สร้างความสงบให้หัวใจที ่ร้อนรุ ่ม  สร้างความแช่มชื ่นให้หัวใจที ่ 

เหี่ยวเฉา  และสร้างความรักให้เติบโตได้อย่างสวยงาม’

นับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูทำกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากเป็นผู้พิทักษ์ 

ป่าไม้

นอกจากเรียนวิชาเกษตรแล้ว  บุลวัชร  กวินทร์  และทีปกรยังมีโอกาสได ้

ไปช่วยงานสวนของครูเกื้อที่บ้านในเวลาว่าง  ทำให้ทั้งสามสนิทกับชายวัยกลางคน 

มากขึ้นเรื่อย ๆ  นับได้ว่าคำสั่งสอนต่าง  ๆ ของท่านทำให้เด็กที่กำลังจะหลงทางอย่าง 

พวกเขากลับมาเดินในเส้นทางที่ถูกต้องได้อีกครั้ง  และจบมัธยมต้นมาได้ในที่สุด 

แม้เกรดจะไม่สวยงามนัก  ซึ่งภาพที่สามหนุ่มกอดคอกันหน้าอาคารเรียน  มีครูเกื้อ 

ยืนยกนิ้วให้  ก็คือวันที่เรียนจบ  ม.๓ 

ตอนมัธยมปลายบุลวัชรและเพื ่อนตั ้งใจเรียนมากขึ ้นเพื ่อเตรียมตัวเข้า 

มหาวิทยาลัย  และแม้ว่าจะไม่ได้เรียนเกษตรกับครูเกื้อแล้ว  แต่พวกเขายังพูดคุย 

กับท่านอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นตอนเจอกันในโรงเรียนหรือไปหาชายวัยกลางคน 

ที่บ้านในวันหยุด
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วีรกรรมครั ้งหนึ ่งตอนปิดเทอมของ  ม.ปลายที่บุลวัชรยังจำได้ดีคือตอน 

พวกเขาสามคนเคยไปเดินป่าด้วยกันที่ต่างจังหวัด  ด้วยความที่มั่นใจในตัวเองมาก 

ทีปกรอาสานำทางทั้งที่ไม่เคยมาที่นี่มาก่อน  ทำให้หลงทางในที่สุด  แถมเจ้าตัวยัง 

เกือบพลัดตกเนินเขาและถูกกิ่งไม้บาดต้นขาจนเป็นแผลลึก  ดีที่กวินทร์คว้ามือ 

เอาไว้ได้ทัน  ก่อนที่บุลวัชรจะนำทางออกจากป่าได้  เพราะศึกษาเส้นทางก่อนมา 

เป็นอย่างดี 

ใครจะรู้บ้างว่าก่อนหน้าที่จะมาสนิทกันอย่างนี้  พวกเขาต่างก็เคยมีเรื่องต ี

กันเองบ่อย  ๆ  จนครูเกื้อลงโทษด้วยการสั่งให้ปลูกและดูแลต้นไม้ต้นเดียวกันให้ 

เจริญเติบโต  หากต้นไม้ตายก่อนเรียนจบจะถูกลงโทษหนัก  ทำให้เขา  กวินทร์  

และทีปกรต้องร่วมมือกันโดยไม่เต็มใจ  แต่ไป ๆ มา ๆ สิ่งที่ได้รับมอบหมายจากคร ู

กลับทำให้พวกเขากลายมาเป็นเพื่อนรักกันโดยไม่รู้ตัว

ตอนนี้เพื่อนทั้งสองของบุลวัชรต่างเดินทางตามความฝันของตัวเอง  แต่ก็ยัง 

ติดต่อกันไม่ขาด 

กวินทร์ไปเป็นหมออยู่ที่ม่อนเจ้าคำ  จังหวัดเชียงราย  เพราะต้องการหนีจาก 

ปัญหาส่วนตัวที่บ้าน  ส่วนทีปกรกลายเป็นนักโฆษณาไปเสียแล้ว

ส่วนครูเกื ้อ  คุณครูที ่เคารพรักของพวกเขายังใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายกับ 

ธรรมชาติที่บ้านพักของท่านเช่นเดิม 

“นี่คุณ  ไหนว่าจะทำแผลให้ฉัน  ยืนใจลอยอยู่ได้”  เสียงของนลินาทำให ้

ชายหนุ่มหลุดจากห้วงความคิด

เขาเงยหน้ามองเจ้าของใบหน้าหวานที่ยืนเท้าสะเอวอยู่  “โทษทีครับ”

“ย่ะ”  หญิงสาวสะบัดหน้า  เดินไปนั่งลงบนโซฟาบุนวมซึ่งค่อนข้างดูดีกว่า 

เบาะรถกระบะที่นั่งมา  แต่ก็แค่นิดหน่อยน่ะนะ  เพราะโซฟาที่บ้านหล่อนนุ่มกว่านี ้

เยอะ

บุลวัชรเดินตามไปและคุกเข่าลงบนพื ้นด้านหน้าหญิงสาว   วางกล่อง 

ปฐมพยาบาลและอ่างน้ำเล็ก  ๆ  ลงข้างกาย  ก่อนใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำและบิดหมาด  ๆ  

เช็ดเศษดินออกจากบริเวณแผลที่หัวเข่าของหล่อน  จากนั้นจึงเปิดกล่องพลาสติก  
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ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เตรียมจะเช็ดแผลให้  แต่นลินายกมือห้ามเสียก่อน

“หยุด  แผลของฉัน  ฉันทำเองดีกว่า”  หล่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงหยิ่งทะนง

“เมื่อกี้ยังให้ผมเช็ดแผลอยู่เลย  ทำไมจู่  ๆ  อยากจะทำเองล่ะ” 

“เดี๋ยวคุณจะหาเรื่องจิกกัดเหมือนตอนฉันให้ยกกระเป๋าที่สนามบินอีก”

“ตามใจ”  เขายื่นสำลีให้  แต่ยังนั่งอยู่ที่เดิม  มองแผลของหล่อนที่ตอนนี้ 

เลือดหยุดไหลแล้วอย่างพิจารณา  แผลแค่นี้  ไม่ถึงวันก็หายแล้ว

มือบางรับไป  แล้วก็เงอะ  ๆ  งะ  ๆ  ไม่กล้าใช้สำลีเช็ดแผล  พอเอาเข้าใกล้จน 

เกือบจะสัมผัสผิวหนังก็ดึงมือออกครั้งแล้วครั้งเล่า

“เอ้า  เดี๋ยวแอลกอฮอล์ก็ได้แห้งก่อนพอดี”  บุลวัชรส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ  

นึกแล้วว่าถ้าให้ล้างเองต้องเป็นแบบนี้

“ก็ฉันกลัวแสบนี่”  นลินาทำปากยื่น 

“กลัวยังกับเด็ก  ๆ”

“แล้วมีกฎว่าผู้ใหญ่ห้ามกลัวหรือไง”

“ไม่มี  แต่เป็นผู้ใหญ่ก็ควรจะมีความอดทนมากกว่าเด็ก”  อีกฝ่ายตวัด 

สายตามองไปอีกทาง  ริมฝีปากอิ่มบิดโค้งแสดงท่าทีไม่รับฟัง  “ผมทำให้ดีกว่า”  

พูดจบก็ทำท่าจะแย่งสำลีมาจากมืออีกฝ่าย

“ไม่เป็นไร  ทำเอง”  นลินาชักมือหลบ

“ทำเองก็ไม่กล้าเช็ดสักท ี ถ้ากลัวแม้กระทั่งเรื่องทำแผล  แล้วชีวิตนี้จะไปทำ 

อะไรได้”  เสียงห้าวมีแววเยาะ  จากนั้นก็ไม่รอให้อีกฝ่ายเอ่ยอะไรต่อ  รวบมือของ 

หล่อนไว้มั่นและแย่งสำลีมาเช็ดแผลที่หัวเข่าให้ทันที

“โอ๊ย!  แสบนะ  เบา  ๆ  สิ”  หญิงสาวร้องลั่นสำนักงาน

มือที่กำลังเช็ดแผลของบุลวัชรชะงักค้างด้วยความตกใจ  เงยหน้าขึ้นบอก  

“นี่คุณ  จะตะโกนทำไม  พูดธรรมดาก็ได้ยิน  นี่ผมเบามือสุด  ๆ  แล้ว”

“เบากว่านั้นอีก  เบาของคุณกับของฉันมันไม่เหมือนกัน  แล้วก็ปล่อยมือฉัน 

ด้วย  ใครอนุญาตให้คุณแตะต้องตัวฉันไม่ทราบ”  นลินาเอ่ยเสียงแจ้ว  ๆ 

“ขืนปล่อย  ผมก็เป็นอันตรายสิ  ไม่รู้ว่ามือคุณจะเหวี่ยงมาโดนหน้าเมื่อไหร่” 
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Love  Ranger  ปลูกรักใต้เงาใจ

เขาเอ่ยอย่างรอบคอบ

“ฉันไม่ทำร้ายใครโดยไม่จำเป็น”

“จะไปรู้เรอะ  ความคิดของคุณเดายากจะตาย  อย่างทำแผลเนี่ย  ถ้าเป็น 

คนอื่นคงนั่งให้ผมทำนิ่ง ๆ  ไม่โวยวายวี้ดว้ายแบบนี้  แต่คุณนี่…”  ชายหนุ่มยักไหล่ 

ปล่อยให้หล่อนคิดเอาเอง

“เอ๊ะ  บอกให้ปล่อยไงล่ะ”  หญิงสาวเริ่มใช้เสียงเข้ม

“สัญญาก่อนสิว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผม”  บุลวัชรยังเป็นห่วงสวัสดิภาพ 

ของตัวเอง

“คุณก็ต้องสัญญาด้วยว่าจะเบามือ”  เมื่อเขามีเงื่อนไข  หล่อนก็มีเช่นกัน

“โอเค ๆ”  ชายหนุ่มคร้านที่จะต่อล้อต่อเถียงอีก  จึงปล่อยมือนุ่มนิ่มให้เป็น 

อิสระ  พลางเช็ดแผลให้เบาที่สุดเท่าที่จะทำได้  แต่ยายคุณหนูนกหวีดก็ยังมิวาย 

โอดครวญ  กว่าจะทำแผลเสร็จก็ทรมานหูไม่น้อย  และระหว่างบุลวัชรกำลังจะนำ 

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลไปเก็บนั้นเอง  หญิงสาวก็เอ่ยขึ้นเสียงสูง

“อ้อ”

“ผมเบนครับ  ไม่ใช่อ้อ”  เขายิ้มเย้า

นลินาจิกตาใส่ด้วยความหมั่นไส้  ก่อนที่ริมฝีปากอิ่มเต็มจะขยับบอก  “ฉัน 

เพิ่งนึกขึ้นได้  ฉันไม่อนุญาตให้คุณบันทึกเบอร์ฉันไว้ในโทรศัพท์  กรุณาลบออก 

เดี๋ยวนี้”  หล่อนสั่งเสียงเข้ม

บุลวัชรยักไหล่  “ผมก็ไม่ได้อยากเก็บไว้น่ี”  ว่าแล้วเขาก็เดินไปหยิบเคร่ืองมือ 

สื่อสารที่ชาร์จแบตอยู่บนโต๊ะทำงานของตน  แล้วกดลบให้ตามที่อีกฝ่ายต้องการ 

“ดีมาก”  หล่อนยิ้มพรายด้วยความพอใจ

หลังจากส่งต่อลูกสาวให้ลูกน้องแล้ว  มนตรีก็มานั่งอมยิ้มด้วยความปีติอยู่ในห้อง 

ทำงานส่วนตัว  พลางนึกถึงวันที่ขอร้องให้ชายหนุ่มดูแลนลินา

‘ฉันจะยกลูกสาวให้แก’  เขาบอกบุลวัชรขณะนั่งคุยกันที่สำนักงานตอน 

เลิกงาน
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‘อะไรนะครับ’  ชายหนุ่มเลิกคิ้วหนาขึ้น  สีหน้าตกใจ

‘พูดยังไม่จบ  ยกให้ช่วยดัดนิสัย’  มนตรียิ ้ม  ดวงตาเป็นประกายพราว 

อย่างมีแผนการ

‘ผมนี่นะครับ!’  บุลวัชรชี้นิ้วเข้าหาตัวเอง

‘เออสิวะ  ฉันเชื่อว่าแกทำได้  ในฐานะที่แกเป็นหัวหน้าหน่วยส่งเสริมการ 

ปลูกป่าที่มีวินัยในการทำงาน  และมีประสบการณ์เรื่องการจัดการกับคนหมู่มาก 

มาเยอะ  ทั้งลูกน้องในหน่วย  ทั้งชาวบ้านที่ต้องออกไปอบรมให้ความรู้  เจอคน 

มาหลายประเภทแล้วนี ่  แค่ลูกสาวฉันคนเดียว  แกคงรับมือไหว  เอาน่า  ฉัน 

ไม่เคยขอร้องอะไรแกเลยนะเบน  ถือว่าช่วยพ่อคนนึงที่อยากเห็นลูกสาวเป็นผู ้

เป็นคนหน่อยแล้วกัน’

‘แล้วถ้า…’  บุลวัชรยังมีท่าทีลังเล

มนตรียกมือขึ ้นห้าม  ‘ไม่ต้องสมมติอะไรทั ้งนั ้น  ฉันมั ่นใจว่าแกทำได้  

ไม่งั ้นคงไม่ขอร้อง  ถือว่าช่วยคนแก่เอาบุญนะ  ฉันมองไม่เห็นใครที่จะช่วยได้ 

นอกจากแก  แกอาจจะแอบสงสัยว่าทำไมฉันถึงไม่อบรมลูกสาวเอง’

‘เปล่านะครับ’  ชายหนุ่มโบกมือปฏิเสธ

‘เออน่า  แกไม่อยากรู้  แต่ฉันอยากเล่า  ที่ฉันไม่ดัดนิสัยยายน้ำเอง  ก็เพราะ 

กลัวจะใจอ่อนเวลาเขาอ้อนนั่นละ  แกเข้าใจใช่ไหม  เวลาลูกทำตาละห้อย  พ่อแม่ 

ที่ไหนก็ทำใจแข็งยาก’

ตอนแรกบุลวัชรทำท่าอึกอัก  แต่เกลี ้ยกล่อมมากเข้า  สุดท้ายชายหนุ่ม 

จึงตอบตกลง  และมนตรีก็พอใจเป็นอย่างมากที่เห็นภาพการต่อล้อต่อเถียงของ 

บุลวัชรกับลูกสาววันนี้  เพราะปกติไม่มีใครกล้าปะทะฝีปากกับยายหนูหรอก  แถม 

บุลวัชรยังทำให้ลูกของเขาอึ้งกับคำพูดไปหลายครั้ง

“ฝากด้วยนะไอ้เบน!”  มนตรีหัวเราะหึ  ๆ  ในลำคอพลางยิ้มหมายมาด


