บทนํา

เจาของสวนยางมโน

นี� มันไมเหมือนที่เธอคิด ไมเหมือนเลยแมแตนอย…

ปณาลียนื ทําตาปริบๆ อยูต รงนีม้ านานเปนนาทีแลว ทีอ่ ยูต รงหนา
ของเธอคืออาคารไมที่เปนเหมือนหองแถวชั้นเดียวติดกันทอดตัวยาว
เปนแนวเดียวกับตนยางพาราที่ปลูกเรียงรายอยูดานหลัง
และบานพักหลังใหญกวารูหนูนิดหนึ่งที่ปณาลีเห็นอยูนี้ คือ
สถานที่ซึ่งเธอตองพักอาศัยอยูไปอีกหนึ่งป
เฮลโหลว! ดึงสติหนอยคะ นีเ่ ธอมาอยูน ใี่ นฐานะเจาของสวนยาง
แลวทําไมแมบา นคนนีถ้ งึ ไดพาเธอมาทีบ่ า นพักคนงานละ เธอควรจะได
พักที่บานหลังใหญใกลภูเขาตรงนูนไมใชหรือไง
“หนูวาคงจะมีการเขาใจผิดอะไรกันนิดหนอย ปาคงไมคิดจะให
หนูพักที่นี่จริงๆ หรอกใชไหมคะ”
ถาพูดใหถกู คือปณาลีไมควรตองมาอยู ‘ทีน่ ’่ี ตัง้ แตแรก ถาไมเปน
เพราะวาคุณยาเขียนพินัยกรรมเอาไววาเธอจะตองมาทําหนาที่ดูแล
สวนยางพาราอันเปนหนึ่งในธุรกิจของตั้งเจริญจนครบหนึ่งป เธอก็คง
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ไมมีทางมาที่นี่
แลวจะทําเนียนไมมาก็ไมไดดวยนะ เพราะในพินัยกรรมระบุ
เงื่อนไขเอาไวชัดเจน วาถาเธอไมมา เธอจะหมดสิทธิ์ในกองมรดก
คุณยานะคุณยา ทําไมทํากับหลานคนสวยแบบนี้ก็ไมรู แลวดูสิ
เนี่ย คิดวาผูหญิงนารัก ผิวพรรณดีอยางเธอ เหมาะที่จะมาอยูใน
สวนยางหรือไงกัน ถึงแมวาจะมาในฐานะเจาของก็ตามเถอะ
ปณาลีไมไดชอบอะไรแบบนี้ คนที่ชอบคือนูน…ปภาดาพี่สาว
ของเธอตางหาก
แตไหงกลับกลายเปนวาปภาดาไดไปดูแลธุรกิจโรงแรมทีเ่ ขาใหญ
ทั้งที่เธออุตสาหปกปายจองเอาไวโตงๆ เฮอ! ไมรูวาคุณยาจําชื่อหลาน
สลับกันหรือวาอะไร ถึงไดตั้งเงื่อนไขพินัยกรรมเอาไวแบบนั้น แถมยัง
บอกอีกนะวาเธอไมไดเปนเจาของทีน่ อี่ ยางแทจริง จนกวาเธอจะทํางาน
ที่นี่ครบเวลาหนึ่งป
ชางเปนเรื่องราวที่พิลึกดีแท…
“เอ?!” มาลัยถึงกับเอียงคอ ไมแนใจวาตนเขาใจผิดเรื่องอะไรไป
“แตนายหัวสั่งเอาไววาถาหนูมาถึง ใหพามาดูหองพักที่นี่นะคะ”
สําเนียงการพูดของปามาลัยติดทองแดงหนอยๆ แตก็ไมไดมาก
จนฟงไมออก จริงๆ แลวชวงนี้ก็มีเรื่องใหนางงุนงงอยูหลายอยาง
เหมือนกัน ตอนแรกนายหัวสั่งใหทําความสะอาดหองพักในบานเอาไว
เพราะปภาดาจะมาอยูที่นี่ แตเมื่อสองวันกอนก็มาสั่งใหจัดบานพัก
คนงานเอาไว บอกวาจะมีคนมาอยูใหม สวนปภาดาที่วาจะมา…ก็ไมมา
แลว
แต จ ะว า ไป ถาดูจากหนาตาเกลี้ยงเกลา ผิวพรรณขาวสะอาด
นวลเนียนของคุณคนนี้แลว มาลัยก็ไมแนใจนักวาหญิงสาวจะพักใน
บานพักคนงานไดจริงหรือเปลา ทาทางเธอดูคณ
ุ นูค ณ
ุ หนู จะวามาเปน
คนงาน…ดู อ ย า งไรก็ ไ ม เ หมื อ น ตั ว เล็ ก ๆ บางๆ แบบนี้จะตากแดด
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ตากลมไดหรือเปลาก็ไมรู
“นายหั ว ? นายหั ว ไหนเหรอคะ” ปณาลี คิ ด ไปถึ ง คนที่ ดู แ ล
สวนยางนี้แทนคุณยาของเธอ อาจจะเปนพวกผูจัดการสวนยางอะไร
ทํานองนั้น อาว! แตเธอก็ใหพี่สาวแจงกับทางนี้แลวนี่นาวาเธอจะ
เดินทางมาถึงวันนี้ แลวทําไมถึงไมเตรียมหองหับในบานเอาไวใหเธอ
สงเธอมาอยูบานพักคนงานไดอยางไร
“นายหัวราช เจาของที่นี่ไงคะ”
“เจาของ?” ปณาลีนึกสงสัยวาเธอนั่งรถมาถูกสวนยางหรือเปลา
เจาของที่นี่ก็เธอไมใชหรือไง ถึงตอนนี้จะยังไมใชของเธออยางแทจริง
แตก็เหมือนใชอยูดีนั่นแหละ อยางไรเธอก็ไมมีทางหนีกลับไปกอนจะ
ครบกําหนดหนึ่งปแนนอน ขืนเธอทําอยางนั้น ที่นี่ก็จะถูกขายและเงิน
ที่ไดก็จะนําไปบริจาคใหการกุศลตามที่คุณยาระบุเอาไวในพินัยกรรม
นะสิ
“ขอโทษนะคะ ที่น่ีใชสวนยางตั้งเจริญไหม” เพราะถาเกิดวาใช
เธอจะขอดูหนานายหัวอะไรนั่นหนอย หน็อย…มาแอบอางเปนเจาของ
สวนยางของเธองั้นเรอะ แมจะไลออกใหดู
“ใชคะ ที่นี่แหละคะสวนยางตั้งเจริญ”
งัน้ ไมผดิ ที่ แตดเู หมือนวาคนทีน่ จี่ ะไมรวู า ใครเปนเจาของตัวจริง
สินะ ไมไดการ แบบนีต้ องประกาศสิทธิ์ของตัวเองเสียหนอยแลว
“หนูเปนเจาของทีน่ คี่ ะ ไมใชนายหัวอะไรทีป่ า กําลังพูดถึง ฉะนัน้ …
ปาพาหนูไปพักที่บานหลังโนนนะจะ” ปณาลีช้ีนิ้วไปที่บานหลังใหญซึ่ง
ดูแลวที่นั่นเปนคุณคาที่เธอคูควรมากกวาบานพักคนงานซอมซอนี่
“โอย! จะมาติง๊ ตางวาเปนเจาของ ใครก็พดู ไดไหมละคะ ปาทํางาน
ทีน่ มี่ าหลายปนะหนูนะ ไมเคยเห็นหนาหนูมากอนเลยดวยซํา้ ไป จูๆ หนู
มาบอกวาเปนเจาของที่นี่ ใครเขาจะเชื่อกันละ”
“แตหนูนามสกุลตั้งเจริญ จะดูบัตรประชาชนหนูก็ได”
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ทวาดูเหมือนมาลัยจะไมเชือ่ ถือคําพูดใดๆ ของปณาลีไปเสียแลว
“ที่นี่นายหัวราชเปนเจาของคะ”
“แลวนายหัวราชของปาอยูไหนละจะ พาหนูไปเจอเขาหนอย
ไดไหม” บังอาจมาทําใหคนงานในสวนยางคิดวาเขาเปนเจาของ จนเธอ
ดูเปนคนมโนเพอพกพูดจาไมนาเชื่อถือไปเสียได
เฮอะ! ใครกันแนที่ขี้มโน ขอเธอดูหนาหนอยเถอะ
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1

ใครกันแนที่เปนตัวจริง

ไมใชแคปณาลีหรอกที่เซ็งกับเงื่อนไขในพินัยกรรม ราเชนทร

เองก็เซ็งอยางบอกไมถูกเหมือนกัน คุณปนฝากจดหมายฉบับหนึ่งมา
กับทนายของตั้งเจริญ นํามามอบใหเขาพรอมกับขอความฝากฝงถึง
หลานสาวอีกคนของทาน…หลานสาวคนเล็ก ซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึง
สวนยางเปนที่เรียบรอยแลว
“…ฉันฝากคุณราชสอนงานในสวนยางใหหลานสาวคนเล็กของ
ฉันดวยนะ จัดการไดตามที่คุณเห็นสมควรเลย”
ประโยคนั้นเปนขอความสวนหนึ่งในจดหมายของคุณปน ซึ่ง
ดูเหมือนวาหลานสาวของทานเหมือนจะไมรูเรื่องนี้ดวย เพราะทาทาง
ของเธอดูไมชอบใจที่เขา ‘จัดการไปตามที่เขาเห็นสมควร’ เทาไรนัก
ดูจากการที่เธอมานั่งรอเขาอยูที่หองรับแขก แทนที่จะไปอยูใน
ที่ทางที่เขาจัดเอาไวใหเธอ มาลัยบอกเขาคราวๆ ตอนขึ้นมาตามวาเธอ
มีปญหากับการตองพักในบานพักคนงาน
เยอะเรื่องไมเขาทา!
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“ไดยนิ แมบา นบอกวาเธออยากเจอนายหัวราชงัน้ เหรอ?” ราเชนทร
สงเสียงนําไปกอนที่เขาจะเดินเขาไปถึงหองรับแขกดวยซํ้า เขาไมเคย
เจอหลานคนนี้ของคุณปน ปกติแลวจะคุนเคยกับปภาดามากกวา
ตอนแรกก็แปลกใจเพราะรายนัน้ เคยบอกเขาวาตัง้ ใจจะมาดูแลสวนยาง
ของตั้งเจริญ แตดันกลายเปนวาคุณปนยกกิจการที่น่ีใหหลานอีกคน
เสียอยางนั้น
อารมณที่ไมสูดีทําใหเขาไมคิดจะสรรหาสรรพนามที่ฟงดูรื่นหู
กวานี้มาพูดคุยกับปณาลี ถึงเธอจะเปนหลานของคุณปน เปนนองสาว
ของปภาดา ทวานับแตนี้…เธอจะกลายมาเปนคนงานคนหนึ่งของเขา
เขาจะทําเชนไรกับเธอก็ยอมไดทั้งนั้น
ปณาลีหันหนาไปตามเสียง เจาของประโยคนั้นเปนผูชายตัวสูง
และเปย มไปดวยกลามเนือ้ อยางคนทํางาน เขาหนุม กวาทีเ่ ธอจินตนาการ
และใบหนาของเขาออกจะ…ดูดีกวาที่เธอคิด ถึงหนวดเคราจะรกครึ้ม
ไปหนอยก็เถอะ แตมันก็เขากันดีกับคิ้วเขมที่พาดรับกับดวงตาคูคม
ของเขา เสื้อผาของเขาแมจะเปนชุดที่ดูงายๆ อยางเสื้อยืดกางเกงยีนส
แตเรดารแฟชั่นของเธอก็จับไดวานั่นเปนของมีราคา
“คุณคือ…นายหัวราช?” ปณาลีไมไดคดิ มากกับการทีเ่ ขาเรียกขาน
เธอแบบนั้น ผูชายที่วันๆ อยูแตกับตนยาง จะไปถามหาความสุภาพ
อะไรจากเขากันละ
“ใช ฉันเอง” เขาคอมศีรษะใหเธอเล็กนอย ไมไดเดินไปนัง่ รวมวง
สนทนา แตยนื ไขวขาทิง้ สะโพกพิงกรอบประตู ราวกับวานัน่ เปนทวงทา
ประจําของเขา ขณะเดียวกันชายหนุมก็สังเกตหญิงสาวไปในที เขารูวา
ปณาลีเปนนองสาวตางแมของปภาดา แตกไ็ มคดิ วาเธอจะตางกับพีส่ าว
มากขนาดนี้
หญิงสาวดูเปนคุณหนูจัด ไมบอกก็รูวาคงรักในแฟชั่นมากกวา
งานในไรในสวน สีผมของเธอเปนสีนาํ้ ตาลแดงแบบแฟชัน่ สวมมินเิ ดรส
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ที่ดูไมเขากับสวนยางพารา แตเหมาะกันดีกับกระเปาสะพายยี่หอดัง
ราคาเรือนแสนนั่น
ชางเปนคนที่เหมาะกับนิยามของคําวาคุณหนูเสียจริงๆ
“ไดยินมาวาคุณเปนเจาของที่นี่…งั้นหรือคะ” ปณาลีไมสนใจ
สายตาสํารวจตรวจตราของอีกฝาย เธอสนใจประเด็นที่เธอเพิ่งถาม
ออกไปมากกวา หญิงสาวกดเสียงตํ่าในทายประโยค คลายจะขมขูให
อีกฝายรูสึกรอนๆ หนาวๆ บาง แตดูเหมือนมันจะไมเปนผลใดๆ กับ
ราเชนทรทั้งสิ้น
ปณาลีเปนคนเสียงเล็ก ติดจะงุงงิ้ง แถมยังตัวเล็กบอบบาง
ดู อยางไรก็ไมนาจะมาขมใหผูชายตัวใหญทาทางถึกทนอยางกับยักษ
รูสึกหวั่นกลัวได
…และคนอยางราเชนทรกไ็ มคอ ยจะกลัวใครหนาไหนอยูแ ลวดวย
“ฉันดูแลที่นี่อยู”
“แลวใชเจาของไหมละ” หญิงสาวถามยํ้าเมื่อยังไมไดคําตอบที่
ชัดเจน
“จะวาอยางนั้นก็ได” ราเชนทรรูวาปณาลีกําลังคิดอะไร ที่เขา
ตอบแบบกํากวมนั่นก็ตั้งใจจะรวนหญิงสาวดวยสวนหนึ่ง เขายังคง
หงุดหงิดแลวก็เซ็งไมหายเรื่องที่ปณาลีมาปรากฏตัวอยูที่นี่
…ทั้งที่คนที่นาจะมาควรจะเปนปภาดาตางหาก
เขาไมคิดวามันจะเปนเชนนี้ เขาอุตสาหเตรียมหองหับเอาไวรอ
ปภาดา แต เ มื่ อ สองวั น ก อ นหญิ ง สาวโทร.มาบอกเรื่ อ งพิ นั ย กรรม
พิลึกพิลั่นของคุณปนใหเขาทราบ และบอกวาเธอตองไปทํางานใน
โรงแรมที่เขาใหญ สวนคนที่จะมาดูแลกิจการสวนยางแทนเธอก็คือ
นองสาวตางมารดา
ราเชนทรไมไดถามไถอะไรเกีย่ วกับปณาลี เขาไมไดสนใจ ไมอยาก
รู เขาไมสบอารมณตั้งแตรูวาปภาดาจะไมไดมาแลว ทีนี้จะสงใครมา
ฬรดา 11

มันก็ไมสลักสําคัญทั้งนั้นละ
“นึกวาที่นี่เปนสวนยางของตั้งเจริญเสียอีก” ปณาลีลองหยั่งเชิง
ดูกอ น อยากเห็นปฏิกริ ยิ าโตตอบของนายหัวหนาเขมคนนี้ แตเขาก็ยงั นิง่
ดูไมไดทุกขรอนเลยดวยซํ้าไป
“สวนยางนี่เปนของตั้งเจริญ…แคครึ่งเดียว”
“คะ?” เขาวาไงนะ เปนของตั้งเจริญแคครึ่งเดียวอยางนั้นเหรอ
หมายความวาอยางไรนะ
“เอาละ ดูเหมือนวาเธอจะยังไมคอยรูอะไร งั้นเริ่มจากแนะนําตัว
อยางเปนทางการกอนแลวกันดีไหม” ราเชนทรเกือบจะโคลงศีรษะ
ดวยความระอา เหมือนที่ไดยินมาไมมีผิด ปณาลีไมรูอะไรเกี่ยวกับ
สวนยางของตั้งเจริญเลยสักนิด และดูเหมือนวาเธอจะไมพยายาม
ขวนขวายที่จะรูเสียดวยสิ “ฉัน…ราเชนทร อัศวพิมุกข เธอคงไดยิน
คนทีน่ เี่ รียกฉันวานายหัวราชแลว จะเรียกฉันเหมือนทีค่ นอืน่ เรียกก็ได”
“ปณาลีคะ ปณาลี ตั้งเจริญ หลานสาวของคุณยาปน ตั้งเจริญ”
หญิงสาวเชิดหนาแนะนําตัวเอง หวังวาเขาจะกริ่งเกรงบางหลังจากที่
ทราบวาเธอเปนใคร
แตนายหัวนั่นไมสะทกสะทานแมแตนอย
“ฉันทราบดีวาเธอเปนใคร ดูเหมือนวาคนที่ไมรูอะไรนาจะเปน
เธอมากกวานะ” ราเชนทรถอนหายใจเบาๆ เปนอยางที่คุณปนเขียน
เอาไวในจดหมาย หลานของทานคนนี้ไมสนใจสวนยางของครอบครัว
ไมเคยแมแตจะชายตามอง
ไมเขาใจจริงๆ วาในเมื่อคุณปนรูแบบนี้ แลวยังจะยกสวนยางนี้
ใหปณาลีทําไม ทั้งที่ปภาดาก็เทียวไปเทียวมาที่นี่อยูหลายหน ทําให
ทานเห็นเสมอมาวาเต็มใจที่จะรับชวงตอดูแลสวนยางพารานี้ตอจาก
ผูเปนยา
เฮอ! หรือคุณปนกลัววาเขาจะทํางานอยางเปนสุขเกินไป ถึงได
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โยน ‘ภาระ’ มาใหแบบนี้
“มี เ รื่ อ งอะไรที่ หนูตองรูคุณก็บอกมาเถอะคะ” ทําเปนยึกยัก
อมพะนําอยูไ ด ตองรอใหเธอตัง้ คําถามขึน้ มากอนหรือไงถึงจะงางปากได
นะพอคุณ
“เมื่อสามปกอนฉันขอแบงซื้อสวนยางนี้จากคุณปนครึ่งหนึ่ง
ฉะนั้นสวนยางตั้งเจริญไมใชของเธอทั้งหมด แลวถาไมเชื่อที่ฉันบอก
จะดูเอกสารสิทธิ์ก็ไดนะ” ซึ่งก็เปนไปไดที่ปณาลีจะไมเชื่อถือคําพูดของ
เขา เธอแสดงออกทางสีหนาอยางไมคิดจะปดบังวาไมไดเชื่อในสิ่งที่เขา
บอกไปเลยสักนิด
นี่เขาดูเหมือนพวกมิจฉาชีพมากนักหรือไง?
“คะ หนูขอดู” ปณาลีจะไมปกใจเชื่อ จนกวาเธอจะไดเห็นกับตา
วานายหัวราชคนนีม้ สี ทิ ธิใ์ นสวนยางของเธอครึง่ หนึง่ อยางทีเ่ ขากลาวอาง
“งั้นตามฉันมาที่หองทํางาน” ราเชนทรผายมือไปอีกฝงของบาน
หองทํางานของเขาอยูชั้นลาง ไมไดเปนสวนตัวอะไรมากมายเพราะมี
คนงานเขาออกแทบทุกวี่วันอยูแลว
ปณาลีเดินตามคนตัวสูงไปติดๆ ยิ่งเธอขยับกายเขาไปใกลเขา
มากเทาไร ก็ยิ่งรูสึกวาตัวเองตัวเล็กลงมากเทานั้น ราเชนทรเปนผูชาย
ตั ว สู ง ร า งกายภายใต เ สื้ อ เชิ้ ต สี ตุ  น ๆ ของเขาคงจะเป  ย มไปด ว ย
มัดกลามเนื้ออยางคนทํางาน ไมไดมากมายจนดูเปนมนุษยกามปูแบบ
ที่เธอไมชอบ แตกําลังพอดีในสัดสวนที่จะทําใหสาวๆ กรี๊ดกราด สีผิว
ของเขาเปนสีทองแดงครามแดด ก็ไมแปลกที่จะเปนเชนนั้น ที่นี่รอน
มาก แดดแรงจนนากลัววาฝาเธอจะขึ้นกอนเวลาอันควร
หญิ ง สาวเข า มาในห อ งทํ า งานของราเชนทร อดตะลึ ง ไปกั บ
ผังโมเดลจําลองยอสวนของสวนยางที่ตั้งอยูกลางหองไมได ไมนึกวา
จะมีถงึ ขนาดนี้ เธอเดินไปชะโงกหนาดูโมเดลทีต่ งั้ อยูบ นโตะขนาดใหญ
แตยังไมทันไดสังเกตสังกาอะไรใหถี่ถวน ราเชนทรก็เดินเขามาใกล
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พรอมกับเอกสารที่เธออยากเห็นนักหนา
“นีโ่ ฉนดในสวนของฉัน แลวก็มสี ญ
ั ญาเกีย่ วกับการดูแลสวนยาง
ตามเงื่อนไขของคุณปน”
ราเชนทรมีที่ดินในจังหวัดกระบี่อยูแลว ซึ่งเปนที่ดินติดกันกับที่
สวนยางของตั้งเจริญ แตเดิมครอบครัวของเขาทํากิจการสวนลําไย
และสมโชกุน กอนจะขยับขยายมาทําสวนยาง และกิจการยางพารา
สงออกก็ทํารายไดงาม เขาเลยอยากไดที่ดินสําหรับปลูกยางพาราโดย
ไมตอ งไปแยงเอาพืน้ ทีข่ องไรลาํ ไยกับไรสม มาทํา เลยทาบทามสวนยาง
ในที่ดินขางๆ นี่ละ
ทีแรกคุณปน ก็ดจู ะลังเลอยูน ดิ หนอย แตพอไดพดู คุยกันหลายๆ
หนเขาทานก็เห็นราเชนทรเปนมืออาชีพในการจัดการสวนยางพาราได
ดีกวาคนกรุงเทพฯ อยางทาน ก็เลยตัดสินใจขายสวนยางของตั้งเจริญ
ใหเขาครึ่งหนึ่ง โดยมีสัญญาเปนลายลักษณอักษรวาระหวางนี้เขาจะ
ตองคอยดูแลกิจการสวนยางอีกครึง่ ทีย่ งั เปนของตัง้ เจริญจนกวาทายาท
ของตั้งเจริญจะเขามาบริหารงานเอง
“ตอนคุณปนยังอยู ฉันทํางานกับทานเหมือนเปนหุนสวนกัน
ไมไดแบงวาที่ดินตรงไหนเปนของใคร กิจการสวนยางทํากําไรไดเทาไร
ก็เอามาหารสอง” คนงานที่นี่มีทั้งคนของคุณปนและคนของเขา แตพอ
คุณปนใหเขามีสิทธิ์เต็มที่ในการจัดการบริหาร คนของคุณปนก็พลอย
นับถือเขาเปนนายไปดวย
“แลวบานหลังนี้เปนของใครคะ” ปณาลีละสายตาจากขอความ
บนเอกสารสัญญา เขาใจแลววาทําไมปาแมบา นถึงไดบอกวานายหัวราช
เปนเจาของที่นี่ ถาดูจากวันเดือนปในสัญญา ราเชนทรก็บริหารงานใน
สวนยางนี่มาหลายปแลว จากที่เคยฟงคุณยาและพี่สาวคุยกัน ปณาลี
ก็พอจะทราบวาธุรกิจสงออกยางพารายังทําเงินไดดีไมมีขาดทุน คง
เปนผลจากการทํางานของราเชนทรนี่ละ ไมแปลกที่คนงานในสวนยาง
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จะนับถือเขาเปนนาย
“บานฉัน บนที่ดินของฉัน” เปนที่ดินในสวนที่เขาซื้อมาจาก
คุณปนนี่ละ แตอยางไรโฉนดมันก็เปนชื่อเขาไปแลว เทากับวาเขาเปน
เจาของบานหลังนี้โดยสมบูรณ
“แลว…” ปณาลีชะเงอคอมองไปนอกหนาตาง สอดสายสายตา
มองหาบานหลังอื่นแถวๆ นี้ “คุณยาไมมีบานอยูที่นี่เหรอคะ”
“ปกติคุณปนจะแคแวะมาเฉยๆ ทานอาศัยพักที่โรงแรมเอา”
“อาว!”
“แตวา บานพักคนงานนัน่ คุณปน ทานสรางเอาไว เธอพักทีน่ นั่ ได”
และแนนอนวาปณาลีตองพักที่นั่น “คุณปนฝากจดหมายผานทนายมา
ถึงฉัน บอกใหฉันสอนงานใหเธอ ในหนึ่งปนี้เทากับวาเธอเปนคนงาน
คนหนึ่งของฉัน”
“คนงาน?” ปณาลีเอียงคอมองเขา แทบไมอยากจะเชื่อวาเขาพูด
ออกมาแบบนั้น “หนูเปนเจาของที่นี่…อีกคนไงคะ”
“ฉันเปนเจาของที่นี่ และฉันทํางานในสวนยางไดทุกอยาง แลว
เธอทําอะไรเปนบางละ”
ปณาลีเหมือนจะเห็นรองรอยความเยาะหยันเล็กๆ บนใบหนา
คมครามของราเชนทร เธอรูวาเธอทํางานแบบนี้ไมเปนนะ และเขาเห็น
สภาพเธอก็คงจะรูเหมือนกัน แตไมตองเหยียดกันขนาดนี้ไหมละ เขา
รูจักกับปภาดาก็นาจะรูดีวาเธอไมไดอยากมาอยูที่นี่ตั้งแตแรก แลวจะ
มาบอกใหเธอเปนคนงานของเขา
นี่เธอดูเหมือนคนที่จะไปกรีดยางไดหรือไงกันละ
“ก็…หนูไมคิดวาตัวเองจะตองมาอยูที่นี่” เรื่องที่คุณยายกกิจการ
สวนยางใหเปนชื่อเธอนี่มันเปนเรื่องไมคาดฝน
แตคุณยานะคุณยา จะยกใหแลวก็ยังไมวายจะมีเงื่อนไขอีก
ต า งหาก กิ จ การสวนยางตั้ ง เจริ ญ จะเป น ของปณาลี โ ดยสมบู ร ณ ก็
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ตอเมื่อเธอทํางานอยูที่นี่จนครบระยะเวลาหนึ่งป ซึ่งเรื่องนี้เธอกับ
ปภาดาปรึกษากันแลววาใหทนๆ ไปหนึง่ ป หลังจากนัน้ พอไดกรรมสิทธิ์
มา ปณาลีจะคอยโอนยกกิจการใหพี่สาว สวนปภาดาเองก็จะยกหุน
ของโรงแรมที่เขาใหญมาใหเธอแทน
แคปเดียว…เธอตองอยูที่กระบี่แคปเดียวเทานั้น หลังจากนี้เธอ
จะไดไปทํางานดูแลกิจการในโรงแรมทีเ่ ขาใหญใหสมกับทีเ่ ธอจบบริหาร
มา
“แตก็มาถึงนี่แลว” ราเชนทรดึงเอกสารกลับคืนไป ไมวาปณาลี
จะอยากมาอยู และเขาจะอยากตอนรับเธอหรือไม ทั้งเขาและเธอก็
ปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นไมไดอยูดี
เธอตองอยูที่นี่…ภายใตการดูแลของเขา
“แลวหนูตองเปนคนงานของคุณงั้นเหรอคะ ตองทําอะไรบาง”
ในเมื่อราเชนทรรูวาเธอเปนหลานคุณยาปน เธอมาในฐานะของเจาของ
สวนยาง เธอควรจะไดทํางานอะไรที่มันเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
ถูกไหม นี่เขาใชคําวา ‘คนงาน’ มันฟงดูหนักหนามากเลยนะสําหรับเธอ
นะ
“ตองทําใหเปนทุกอยาง ตัง้ แตงานในสวนยาง ไปจนถึงงานนัง่ โตะ
แบบเจาของกิจการ” งานในไรในสวนไมไดเหมือนงานบริหารในออฟฟศ
ถาไมรจู กั ทําใหเปน ไมเปนตัวอยางใหคนงานเห็น ก็สรางความนาเชือ่ ถือ
ใหตัวเองไมได แลวพอคนงานไมเคารพยําเกรงขึ้นมาจะลําบาก ยิ่ง
ทาทางคุณหนูผูดีแบบนี้แลวดวย คงจะทําใหคนงานเกรงกลัวไดยาก
เหมือนกัน
ถึงอยางนั้นเขาก็ตองทําใหเธอควบคุมคนพวกนี้ใหได ถึงแมเขา
จะรูวาปณาลีไมไดจะอยูที่นี่ถาวรก็ตาม แตในเมื่อเปนคําสั่งเสียที่ฝาก
มากับจดหมายของคุณปน ราเชนทรเห็นวาเขาไมควรจะไปขัดศรัทธา
คนที่ตายไปแลว
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“หนูไมคิดวาตัวเองจะตองทําเปนทุกอยางนะคะ” อยางไรเธอ
ก็กะจะมาอยูที่นี่แคปเดียว ถาราเชนทรไมไดเดือดรอนอะไร เขาใหเธอ
นั่งๆ นอนๆ ในสวนยางไปจนครบปก็คงไมเปนไรหรอกมั้ง ใหเธอไป
ทํางานก็ใชวาเธอจะชวยใหเขามีกําไรขึ้นมามากมายเสียที่ไหนกัน
“งั้นฉีกสัญญาที่ฉันทําไวกับคุณปนเอาไหมละ ผลกําไรไมตอง
หารสองแลว แยกขาดระหวางพื้นที่ของฉันกับตั้งเจริญไดเลย เธอก็
บริหารงานในสวนยางตั้งเจริญเองไดเลย กําไรไดเทาไรก็เอาไป ไมตอง
ยุงเกี่ยวกัน”
ปณาลีชะงักงันไปชั่วอึดใจ กอนจะรีบสายหนาอยางไมลังเล เธอ
เรียนจบบริหารมาก็จริง แตถา วาไปถึงแวดวงธุรกิจ เธอคงเปนใครสักคน
ทีไ่ มมใี ครจําชือ่ ได ไมตอ งพูดถึงรายละเอียดยิบยอยของงานในสวนยาง
และการแปรรูปยางพาราเลย ความรูเรื่องนั้นของเธอเปนศูนย ปณาลี
ไมใชคนโง เธอฉลาดพอที่จะรูวาหากไมยืมมือของราเชนทรมาควบคุม
กิจการ หายนะจะเกิดกับเธอแนๆ
และปณาลีจะไมปลอยใหเปนเชนนั้น
“หนูยอม…ยอมเปนคนงานของคุณก็ได” แคชวั่ คราวเทานัน้ ละนะ
เธอไมมีทางยอมเขาตลอดไปหรอก
“ถาอยางงั้นก็…เอาขาวของไปเก็บไวที่บานพักคนงาน เธอตอง
พักที่นั่น” ราเชนทรวาดมือเชื้อเชิญ ราวกับเขากลัววาปณาลีจะแหมะ
อยูที่นี่ไมยอมออกไปอยางนั้นละ
ซึ่งจริงๆ แลวหญิงสาวก็คิดจะทําเชนนั้น
“ใหหนูพักอยูบานหลังนี้กับคุณดวยไมไดหรือคะ” แหม…ก็ที่นี่
ดูจะสบายกวาเยอะเลยนี่นา “หนูเปนผูหญิง จะใหหนูไปนอนที่บานพัก
คนงานคนเดียว อันตรายแยเลย”
“บ า นพั ก แยกชายหญิ ง เป น สั ด ส ว น แล ว อี ก อย า ง…สวนยาง
ตั้ ง เจริญก็อยูในความดูแลของฉัน ฉะนั้นไมมีอะไรนากลัว”
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ปณาลีทําหนางอ เขาไมกลัวแตเธอกลัวนี่นา
“ยังไงหนูก็ถือวาเปนเจาของสวนยาง ใหหนูพักบานคุณไมได
เหรอ” เสียงหวานติดจะฉายแววออดออนอยูนิดหนอย
ทวาใชกับราเชนทรไมไดผล
“เธอเปนผูหญิง ถามาอยูกับฉันที่นี่ คนงานก็ไดเอาไปนินทากัน
สนุกปากสิ แลวอีกอยางนะ…ฉันเองก็ไมสะดวกใจดวย” ซึ่งเหตุผล
ขอหลังนี่ละที่สําคัญ
เจาของบานดูจะไมอยากตอนรับ ปณาลีจะวาอยางไรไดละ แลว
ทาทางเขาก็ดูเปนคนแข็งๆ ใจเขาก็นาจะแข็งไมตางจากทาทาง เธอ
หวานลอมไปอยางไรก็เหนื่อยเปลา
สุดทายปณาลีก็ไดแตทําหนางํ้า แสดงออกวาเธอไมยินดีกับการ
‘ตอนรับ’ ของเขาเลยสักนิด
ฮือ…แมจา! นี่เธอตองไปอยูบานพักคนงานนั่นจริงๆ ใชไหมเนี่ย
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2

เขาใหหนูเปนคนงาน

ปณาลีทําหนาบอกบุญไมรับเมื่อสุดทายแลวเธอก็ตองเขามาอยู

ในบานพักคนงาน เกิดมายีส่ บิ กวาป ไมคดิ เลยวาชีวติ จะพลิกผันจนตอง
มาอยูในหองรูหนูแบบนี้ ทั้งที่ตอนนี้เธอมีสถานะเปนเจาของสวนยาง
เนี่ยนะ
เปนเจาของ…แตวาตองเปนคนงานดวย งงไหมละ? ตลกชะมัด
เลย แตเปนตลกราย ขําไมออก ไมขํา! อยากรองไหมากกวา
“นายหัวใหคนมาทําความสะอาดไวรอแลว ผาปูทนี่ อนปลอกหมอน
นีป่ า ก็ซกั ใหสะอาดเอีย่ มแลวคะ ถาขาดเหลืออะไรก็บอกปานะคะ ปาอยู
ถัดไปอีกสองหอง” มาลัยชี้มือไปทางฝงซาย ปณาลีจะไดรูวาถาเกิด
อยากเรียกหาตน ตองไปเคาะเรียกที่หองไหน
เจาของหองคนใหมพยักหนารับแบบแกนๆ ไมไดพึงพอใจกับ
การตองมาพักในบานพักคนงานเลยสักนิด นีเ่ ธอตองอาศัยในหองเล็กๆ
นี่ไปอีกตั้งหนึ่งปเชียว จะบาตาย! ถาไมบาตายก็ตองรอนตาย หองนี้
ไมมีแอร แตก็ยังดีที่มีพัดลมให
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ถึงมีใหก็เหอะ อากาศรอนขนาดนี้ เธอจะอยูไดหรือเปลาก็ไมรู
เตียงก็เล็ก แคบก็แคบ โอย! ไมจรรโลงใจเลยสักนิด ทําไมนายหัวบา
นั่นถึงไดใจรายกับเธอไดขนาดนี้เนี่ย ถามจริง…นี่ตกลงวาเขาเห็นแก
คุณยาของเธอแลวถูกไหม ไมมีหองพักรับรองที่ดีกวานี้ใหเธอแลว
จริงๆ นะเหรอ
แง…อยากกลับบานแลว!
“แลว…แถวนี้ซื้อพวกของใชจิปาถะไดที่ไหนเหรอคะ”
“หองหลังริมสุดมีของใชกบั ขนมกินเลนขาย แตกไ็ มไดมใี หเลือก
หลากหลายมาก ถาหนูอยากไดอะไรก็จดมาแลวก็เอามาใหปา เดี๋ยวปา
จะฝากคนงานที่ออกไปตลาดใหซื้อมาให มีคนงานออกไปตลาดทุก
วันจันทร พุธ แลวก็ศุกร”
“ออ” นัน่ ไมชว ยใหปณาลีรสู กึ ดีขนึ้ เลย เธอไมแนใจเลยวาทีต่ ลาด
จะมีของทีเ่ ธออยากไดนะ ถาเปนหางสรรพสินคายังวาไปอยาง “วาแต…
ที่กระบี่นี่มีหางไหมคะ”
“ถาหางใหญๆ ดังๆ แบบในกรุงเทพฯ ก็ไมมีหรอกคะ มีแตหาง
เล็กๆ ในจังหวัด เกาแลวแตก็มีพวกเสื้อผาสวยๆ ขาย ถาหนูอยากได
ก็ตอ รถเขาไปในเมืองตอนวันหยุด นายหัวบอกหรือยังวาคนงานไดหยุด
อาทิตยละสองวัน” กอนหนานีร้ าเชนทรหายเขาไปในหองทํางานกับปณาลี
ไมรูวาไปคุยอะไรกัน แตสุดทายปณาลีก็ยอมมาพักที่บานพักคนงาน
ทั้งที่ตอนแรกหญิงสาวทําเหมือนจะมีปญหา
“นายหัวไมเห็นบอกอะไรนีค่ ะ” เห็นคนทีน่ เี่ รียกราเชนทรวา นายหัว
ปณาลีก็เลยเรียกตามบาง ก็คงตองเรียกแบบนี้นั่นละ เพราะเขาก็ใหคา
เธอเปนแคคนงานคนหนึ่งในสวนยางนี่ใชไหมละ
“งั้นเดีย๋ วนายหัวคงบอกหนูทหี ลังมัง้ คะ เอาละ หนูกเ็ ก็บขาวของ
แลวก็พักผอนเถอะ เดี๋ยวหกโมงเย็นไปที่บานนายหัวนะ วันนี้นายหัว
ใหหนูไปกินขาวเย็นที่นั่น”
20 รักในทางปฏิบัติ

มาลัยเองรูสึกแปลกใจตั้งแตครั้งแรกที่เจอปณาลีแลว นายหัว
บอกแตวา วันนีจ้ ะมีคนมาทีน่ ี่ ใหพาไปพักทีบ่ า นพักคนงาน แตดอู ยางไร
ปณาลี ก็ ดู ไ ม เ หมื อ นพวกคนงาน หญิ ง สาวดู เ ป น คนกรุ ง เทพฯ จ า
แถมทาทางยังคุณหนูจดั ไมรวู า จะมาทํางานอะไรในสวนยางแบบนี้ แถม
ตอนนี้นายหัวก็เชิญไปกินมื้อเย็นที่บาน ซึ่งปกติแลวราเชนทรไมคอย
กินมื้อเย็นที่บานหรอก สวนมากก็จะกินที่โรงครัวดวยกันกับคนงาน
นี่มันแปลกจริงๆ นะเนี่ย? สรุปวาปณาลีนี่เปนใครกันแน จะวา
เปนแขกของนายหัวก็คงไมใช เพราะนายหัวคงไมตอ นรับแขกดวยการ
สงมาพักที่บานพักคนงาน แลวปณาลีก็มีขาวของมาคอนขางมาก
ดูเหมือนวาจะมาพักอยูที่นี่ยาวๆ
หรือวาเปนคนงานจริงๆ เอ…แตจากลักษณะทาทางก็ไมนาจะทํา
อะไรเปนเลยดวยซํ้า
ชางเถอะ! จะเปนใคร มาในฐานะอะไร เดี๋ยวนายหัวก็คงบอก
เองนั่นละ

ราเชนทรนั่งเทาคางอยูที่โตะอาหาร ดวงตาของเขาเปนสีเขมจัด

ดวยความหงุดหงิด นาฬกาขอมือของเขาบอกเวลาสิบแปดนาฬกากับ
อีกสิบแปดนาที ถึงตอนนี้ปณาลีเพิ่งจะเหยียบเทาเขามาในบานเขา
และหญิงสาวใชเวลานวยนาดอยูอีกราวๆ สองนาทีจากประตูหนาบาน
จนมาถึงโตะอาหาร
เจาของบานหนุมจองเธอเขม็ง ความเดือดดาลคอยๆ กอตัวขึ้น
ในดวงตาคูคมของเขามากขึ้น…มากขึ้น แตดูเหมือนคนที่เปนตนเหตุ
จะยังไมรูเรื่องรูราวอะไรดวย ปณาลีเดินเขามาดวยสีหนาเปนปกติ
ไมไดสําเหนียกถึงบรรยากาศที่เริ่มคุกรุนเพิ่มขึ้นทุกขณะเลยสักนิด
“นี่มันกี่โมงแลว”
“คะ?” ไมใชวาปณาลีไมไดยินคําถาม เธอไดยิน แตที่ขานรับ
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เหมือนจะถามยํ้าแบบนั้นเพราะเธอเห็นวาเขาเองก็สวมนาฬกาขอมือ
อยู แลวจะมาถามเวลากับเธอทําไมกัน
“ปามาลัยบอกใหมาทีน่ ตี่ อนหกโมงเย็นไมใชเหรอ แลวนีม่ นั กีโ่ มง
แลว”
ปณาลีรูสึกวาเขาพูดกับเธอเสียงดังมาก อีกนิดเดียวก็จะกลาย
เปนตะคอกอยูแลว แถมยังทําหนาตาถมึงทึงจนปณาลีตองรีบเปด
กระเปาสะพายแลวหยิบโทรศัพทขึ้นมากดดูเวลา
“หกโมงยี่สิบ…เอ็ด” พยางคสุดทายนั่นเธอพูดขึ้นทีหลังเมื่อเห็น
วาตัวเลขดิจิตอลบนโทรศัพทเปลี่ยนจากเลขศูนยเปนเลขหนึ่ง
“นัดหกโมง มาถึงตอนหกโมงยี่สิบเอ็ด ไมเคยมีใครอบรมให
รูจักตรงตอเวลาหรือไง” ราเชนทรเปดฉากตอวาทันที เขาไมใชคนที่
ตองรอใคร และก็ไมเคยปลอยใหใครรอ เขามีมารยาทกับคูนัดเสมอ
พอเจอแบบนี้ก็อดหงุดหงิดไมได
“ก็…หนูเดินมา” ปณาลีรูสึกเหมือนตัวเธอเล็กลีบลง เสียงของ
เธอก็เบาลงดวยหนึ่งระดับโดยอัตโนมัติ นี่ไมรูวาคิดไปเองหรือเปลาวา
ราเชนทรดูเหมือนจะไมคอยชอบหนาเธอ นอกจากพูดจาดวยนํ้าเสียง
หวนไมไพเราะ เขายังหาเรื่องมาบนเธอไดแมวาเธอเพิ่งจะเดินเขาบาน
เขามา
อะไรกัน เปนเจาบานเสียเปลา แทนที่จะถามไถวาเธออยูไดไหม
ขาดเหลือตรงไหน มีอะไรลําบากใหเขาชวยเหลือ เฮอะ! นี่ไมมีเลย
แมแตครึ่งคํา
“เดินมาแลวยังไง” มันใชเหตุผลของการไมตรงตอเวลาหรือไงละ
“มันไมไดใกลนะคะ หนูเดินมาก็ตองใชเวลาสิ” ปณาลีไมไดคิด
วาการที่เธอมาชาไปยี่สิบนาที ไมสิ…ยี่สิบเอ็ด นั่นละ การที่เธอมาชาไป
ยี่สิบเอ็ดนาทีมันก็ไมนาจะเปนเรื่องรายแรงอะไรมากมาย ราเชนทร
ก็ทําเลนใหญโมโหเกินเบอรไปหนอยมั้ง
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“ไมคิดวาเธอจะไมรู แตก็เห็นแลววาเธอไมรูจริงๆ วาบนโลกนี้มี
สิง่ ทีเ่ รียกวา ‘การเผือ่ เวลา’ ในเมือ่ นัดตอนหกโมงเย็น แปลวาหกโมงเย็น
เธอตองมาสถานที่นัดหมายแลว ไมใชวาเพิ่งมาออกจากบานตอน
หกโมงเย็น!” ไมรูวาไมมีใครสั่งสอนเรื่องนี้ใหปณาลีทราบ หรือวาเธอ
ทราบดีแตวาไมสนไมแคร ไมคิดจะทําตามกันแน
“หนูมาชาแบบนี้ อาหารเย็นหมดแลวมั้งคะ กินกันเลยดีไหม
ทิ้งไวนานเดี๋ยวจะยิ่งไมอรอย” ปณาลีไมคอยเจอใครดุดาวากลาวเธอ
พอราเชนทรตําหนิซึ่งๆ หนาอยางนี้หญิงสาวก็ไปไมเปน พอหลุบตาลง
แลวเห็นอาหารที่วางอยูเต็มโตะจึงเสเปลี่ยนเรื่อง เขาไปนั่งรวมโตะ
แลวทําทีเปนชวนราเชนทรรับประทานมื้อเย็นเสียอยางนั้น
ไมทันฉุกคิดวานั่นอาจจะไปทําใหชายหนุมหงุดหงิดยิ่งกวาเดิม
“นอกจากจะไมรูวาตัวเองผิดแลวก็ยังไมรูจักขอโทษอีก”
ปณาลีกะพริบตาปริบ ไมคิดวาราเชนทรจะดาเธอไมเลิกแบบนี้
แลวเขาจะบนอะไรนักหนา ในเมือ่ เขาก็พดู อยูป าวๆ วาเธอไมรวู า ตัวเอง
ผิด ดังนัน้ …ในเมือ่ เธอไมคดิ วาตัวเองผิด เธอจะตองขอโทษทําไมกันละ
“หนูขอโทษคะ” เอาเถอะ ขอโทษก็ได จะไดกินขาวสักที นี่ก็เริ่ม
หิวแลวเหมือนกันเนี่ย
ราเชนทรถอนหายใจเฮือกใหญ รูวาปณาลีแคขอโทษตัดรําคาญ
ไปอยางนั้นเอง ใหตาย! นี่คุณปนสงเด็กบาอะไรมาใหเขาดูแลวะเนี่ย?
คุณปนเขียนเลามาในจดหมายวาหลานสาวของทานคนนี้มีนิสัย
คอนขางทีจ่ ะเอาแตใจตัวเองอยูบ า ง แตราเชนทรคดิ วาไมใชแคเอาแตใจ
ตัวเองหรอก ดูเหมือนวาเธอจะเอาตัวเองเปนศูนยกลางของทุกอยางดวย
“คราวหนาคราวหลังก็หัดตรงตอเวลาดวย นี่เขาใจที่พูดไหม”
“เขาใจคะ”
ราเชนทรไมไดคาดหวังอะไรกับปณาลีนัก เธอรับปากไปก็ไมรูวา
แคตอบรับสงเดชไปอยางนั้นเองหรือเปลา เรื่องจะใหเธอรูจักตรงตอ
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เวลาไมปลอยใหใครรอ ดูเหมือนเขาจะตองเคี่ยวกรํากับเธออีกที
ชายหนุมเรียกใหมาลัยมาตักขาวสําหรับเขาและปณาลี ระหวาง
ที่รอแมบาน เขาก็หันไปสบตากับหลานสาวคนเล็กของคุณปน เริ่มตน
ชี้แจงเกี่ยวกับงานที่เธอตองรับผิดชอบในสวนยาง
“คนงานที่นี่จะทํางานสัปดาหละหาวัน เธอไดหยุดเสารอาทิตย
จะหยุดงาน จะลากิจตองแจงลวงหนาสามวัน”
ปณาลีอา ปากคาง นีเ่ ธอเปนเจาของสวนยางคนหนึง่ เหมือนกันนะ
จะหยุดงานนี่ก็ตองบอกราเชนทรลวงหนาดวยหรือไงกัน ขมเหงกัน
เกินไปหนอยแลว
“ทุกวันทํางาน เธอตองมากินอาหารเชาที่นี่ตอนเจ็ดโมงครึ่ง
หามสาย ถามาสาย…เธออด” และนี่ก็ไมใชคําขูดวย ถาเกิดวาปณาลี
ยังไมเรียนรูที่จะตรงตอเวลา เขาจะปลอยใหเธออดขาวจริงๆ ดวย
“เจ็ดโมงครึ่ง?” เชาขนาดนั้นเชียว นั่นยังไมใชเวลาที่เธอจะลืมตา
ตื่นเลยดวยซํ้าไป
“เจ็ดโมงครึ่งตองพรอมที่โตะอาหารแลว ฉันจะไมรอเธออยาง
วั น นี้ อี ก กิ น ข า วเช า กั บ ฉั น จากนั้ น ก็ เ ข า ไปทํ า งานที่ ส วนยาง ส ว น
มื้อกลางวันกับมื้อเย็น กินขาวที่โรงอาหาร ถาอยากจะกินเมนูอื่นก็มี
รานอาหารตามสั่งอยู เธอจายเอง” ซึ่งปณาลีก็ไมนาจะมีปญหาเรื่อง
เงินหรอก แตปญหาของเธอนาจะเปนเพราะหญิงสาวติดหรูกินอาหาร
บานๆ พื้นๆ ไมไดเสียมากกวา
“กินขาวเชา แลวก็เขาสวนยาง นั่นมันเชามากๆ เลยนะคะ”
ราเชนทรกระตุกยิ้ม แตไมใชรอยยิ้มที่ดีนักหรอก “ไมหรอก…
นี่ยังไมเชาที่สุดดวยซํ้าไป”
“มีเชากวานี้?” จะบาเหรอ แคตื่นมานั่งรวมโตะอาหารกับเขาให
ทันตอนเจ็ดโมงครึ่งเธอก็แทบไมอยากจะแหกขี้ตาตื่น แลวนี่ยังจะ
มีหนามาบอกวาเธอตองทํางานเชากวานั้น เฮอะ! จะเอาแบบนั้นจริงๆ
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ใชไหม ถาอยางนัน้ ก็คงจะไดแตตวั เธอไปนัน่ ละ แตไมมที างไดวญ
ิ ญาณ
ของเธอไปดวยแนๆ
“เวลาที่ ดี สํ า หรั บ การกรี ด ยางคื อ ตอนเช า มื ด ตอนตี ส ามถึ ง
หกโมงเชาจะเปนชวงที่ตนยางมีนํ้ายางเยอะที่สุด แตปกติแลวฉันให
คนงานกรีดยางในชวงหกโมงเชาถึงแปดโมง”
“อาว! ทําไมละคะ” ไหนวาตอนตีสามถึงหกโมงเชาไดผลผลิต
ที่ดีกวาไง หรือวาเขาจะเห็นใจคนงาน ไมอยากใหมาทํางานดึกดื่นมืดคํ่า
“หกโมงถึ ง แปดโมงเช า จะได ผ ลผลิ ต น อ ยลงราวๆ สี่ ถึ ง หา
เปอรเซ็นต แตตอนนั้นสวางแลว ไมตองลงทุนกับพวกไฟฉายแลว
ก็อุปกรณใหแสงสวางอื่นๆ ที่สําคัญคือทํางานสะดวกกวา เห็นตนยาง
เห็นรอยกรีดไดชัดกวาทํางานตอนมืดๆ”
ปณาลีพยักหนาหงึกหงักพลางตักพะแนงหมูเขาปาก รสชาติใชได
เลย นาเสียดายที่ไดกินขาวที่บานของราเชนทรแคมื้อเชา นี่ก็ไมรูวา
อาหารที่โรงอาหารจะมีสภาพเปนแบบไหน จะกินไดหรือเปลาก็ยังไมรู
เลย เฮอ! ทําไมเธอถึงตองมาลําบากลําบนขนาดนี้นะเนี่ย
“คุณคงไมไดคดิ จะใหหนูไปกรีดยางใชไหม” ถามหนอยวาถาตอง
ไปกรีดยางตอนหกโมงเชา เธอจะตองตื่นกี่โมงเพื่อมาอาบนํ้าแตงหนา
แตงตัวกัน แลวนี่เธอคิดวาคงตองสั่งครีมกันแดดมาเพิ่มดวย เพราะ
ที่หอบมาคงไมพอใชแหงๆ
ไมมหี า งงัน้ เหรอ? ทําอะไรคนอยางปณาลีไมไดหรอก เพราะยุคนี้
มันมีสิ่งที่เรียกวาช็อปปงออนไลน แคจิ้มๆ บนโทรศัพทไมกี่ทีแลวก็
กระดิกเทารอรับของไดเลย สบายจะตายไป
ถึงความเปนอยูจะคอนขางลําบาก แตอยางนอยๆ เธอก็ยังมีเงิน
ในบัญชี ก็นับวาชีวิตเธอยังไมไดเลวรายถึงขั้นสุดเสียหนอย
“วันนี้ฉันจะพาเธอไปดูใหทั่วสวนยาง ดูวาเขาทํางานกันยังไง
ถายังมีเวลาเหลือพอจะสอนเธอกรีดยางไดฉันก็จะสอน แตถามัน
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มืดเกิน ก็เอาไววันหลังก็แลวกัน”
แนนอน…นั่นแปลวาปณาลีจะตองไปกรีดยาง
ตั้งแตหกโมงเชาเนี่ยนะ! ฆาเธอเถอะ! ฆาเธอไปเลย!
“นี่คุณนายหัว คุณก็รูวาหนูไมไดจะมาอยูที่นี่ถาวร ก็แคหนึ่งป
ระหวางที่พี่เพนทตองไปทํางานที่เขาใหญ เดี๋ยวพอครบปหนูก็ไปแลว
คุณไมไดคาดหวังวาหนูจะเปนเจาของสวนยางที่ครบครัน ทําทุกอยาง
ไดหรอกใชไหม”
“ฉันไมคาดหวังอะไรกับเธออยูแ ลว แตดเู หมือนวาคุณปน จะหวัง
เอาไว ถึงไดฝากฝงใหฉันสอนงานจนกวาเธอจะเปนเจาของสวนยาง
ที่ดีไดนะ” ราเชนทรไมไดเห็นดวยกับขอความในจดหมายของคุณปน
หรอก เขาเองก็คิดเหมือนปณาลีนั่นละ เธอไมไดจะอยูที่นี่นาน ไมตอง
ใหเธอเอาจริงเอาจังกับงานในสวนยางนักก็ได
แตในเมื่อคุณปนเขียนจดหมายรองขอเอาไวกอนตาย เขาก็
ไมอยากขัดทาน อยางไร…ทานก็นับวาเปนผูมีพระคุณกับเขา

“คุณพริกเปนหลานอีกคนของคุณปน เปนนองสาวของคุณเพนท”

มาลัยเพิ่งทราบเรื่องนี้จากปากของราเชนทรถึงกับยกมือทาบอก ทําไม
นายหัวถึงไมรจู กั บอกใหมนั ไวกวานี้ จนนางเกือบจะเชือ่ ไปแลววาปณาลี
เปนคนงานมาอยูใหมจริงๆ นะ
“แลวทําไมนายหัวถึงใหเธอไปพักที่บานพักคนงานละคะ ทําไม
ไมใหมาอยูบานกับนายหัว หองพักแขกก็มี เตรียมเอาไวแลวดวย”
“นั่นมันหองเพนทนะครับ” เวลาที่ปภาดามาที่สวนยางโดยที่
คุณปนไมไดมาดวย เธอก็จะพักคางคืนที่บานเขา มีหองพักประจํา
สําหรับเธอ วันไหนหญิงสาวมา เขาก็จะใหมาลัยมานอนคางที่บาน
จะไดไมมีใครเอาไปพูดเสียๆ หายๆ ได
“แตคุณเพนทไมไดมาที่นี่แลวนี่คะ” กอนหนานี้ราเชนทรให
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จัดหองไวใหปภาดานี่ละ ทีแรกเห็นบอกวามาคราวนี้จะมาอยูนานเลย
แตแลวไมกี่วันกอนก็บอกวาปภาดาไมมาแลว จากนั้นก็สั่งใหคนไป
เตรียมบานพักคนงานเอาไวหอ งหนึง่ จนปณาลีโผลมานีล่ ะ “ปาก็วา แลว
วาทาทางไมเหมือนคนงาน ดูเปนคุณนูคุณหนูขนาดนั้น แลวนี่นายหัว
จะใหเธอนอนที่บานพักคนงานจริงๆ เหรอคะ เล็กก็เล็ก แอรก็ไมมี”
“เจาตัวเขาก็ไมไดมีปญหาอะไรนี่ครับ”
ไดยินแบบนั้นมาลัยก็อดจะคอนใสเจานายของตัวเองไมได
แหม…ใครจะกลาไปมีปญหากับนายหัวราชละ
“ถานายหัวไมอยากใหเธอพักหองที่คุณเพนทพักประจํา ก็ใหปา
ทําความสะอาดหองอื่นใหก็ไดนี่คะ ไมเห็นจะตองใหเธอไปอยูบานพัก
คนงานใหลําบากเลย” มาลัยยังไมเลิกบน
“ใหอยูน่ันก็ดีแลวนี่ครับ เปนผูหญิงจะมาอยูบานผูชายไดยังไง
เธอไมไดมาอยูแปบๆ เหมือนเพนทนะครับ อีกอยาง…คุณปนก็ฝากฝง
ใหผมดูแลจนกวาแมคุณหนูนั่นจะจัดการงานในสวนยางได”
มาลัยคอนใสชายหนุม อีกรอบ ดูเรียกขานปณาลีเขาเถอะ “นายหัว
ไมชอบใจอะไรคุณพริกหรือเปลาคะเนี่ย”
ราเชนทรโคลงศีรษะไปมา แคนึกถึงปณาลีก็ทําเอาเขาออนอก
ออนใจไดงายๆ “แลวผมควรชอบใจหรือไงละครับ ไมรูวาคุณปนคิด
อะไรเหมือนกันนะครับถึงไดยกสวนยางใหปณาลีทงั้ ทีเ่ ธอทําอะไรไมเปน
สักอยาง แถมยังสงเพนทที่เปนมันสมองของผมไปทํางานที่อื่นอีก”
“แตนายหัวจะมาหงุดหงิดแลวพาลลงที่คุณพริกไมไดนะคะ
เธอเองก็ดเู หมือนไมไดอยากจะมาอยูท นี่ สี่ กั เทาไร” ไมวา จะมองอยางไร
มองทางไหนปณาลีก็ดูไมเขากับที่ทางในสวนยางพาราแบบสุดๆ
“ผมไมไดพาล”
“นายหัวสงเธอไปอยูบานพักคนงาน ไมไดรับรองเธอดีเหมือน
เวลาที่คุณเพนทมาที่นี่” ก็ไมไดอยากจะวาหรอกนะ แตเห็นไดชัดวา
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ราเชนทรนั้นกําลังปฏิบัติตัวแบบสองมาตรฐาน
“คุณปน ฝากจดหมายไวกบั ทนาย ฝากฝงใหผมสอนงานใหปณาลี
จนกวาเธอจะดูแลกิจการสวนยางได ทานบอกใหผมจัดการไดตามที่
เห็นสมควร”
“แลวนายหัวคิดจะทําอะไรคะ”
“ก็สอนจนกวาจะทํางานในสวนยางเปนนัน่ แหละครับ” และนัน่ ละ
ที่เปนเรื่องนาปวดหัว ไอสอนนะเขาสอนไดอยูหรอก แตไมรูวาเจาตัว
อยากจะเรียนรูมากนอยแคไหนตางหากละ
“แบบนีน้ ายหัวก็คงวุน แย งานในสวนยางก็ตอ งดูแล แลวไหนจะ
สวนสมกับสวนลําไย นีต่ อ งมาคอยดูแลคุณพริกอีก” จะวาไปก็นา เห็นใจ
ทั้งสองฝาย นายหัวเองก็ไมไดอยากจะมีภาระเพิ่ม สวนปณาลี…นาง
ไมรูวามีเหตุผลอะไรที่หญิงสาวมาอยูที่นี่ แตมาลัยมั่นใจวาเธอไมคอย
เต็มใจจะมาสักเทาไรนัก
“คุณปนเปนผูมีพระคุณครับ ถึงจะไมอยากดูแล แตผมก็คง
ปลอยใหมีเด็กมาปวนจนสวนยางพังไมได”
ไมตองเดาเลยวา ‘เด็กที่มาปวน’ นั่นหมายถึงใคร
“แตนายหัวก็ทํากําไรใหตั้งเจริญตั้งมากแลว ความจริงแลวถา
แยกสวนยางของอัศวพิมกุ ขกบั สวนยางของตัง้ เจริญใหเปนเรือ่ งเปนราว
ก็ไมนา จะมีปญ
 หานีค่ ะ” เรือ่ งบุญคุณอะไรนัน่ นางวาราเชนทรกต็ อบแทน
ใหกับทางตั้งเจริญไปมากแลว
“ผมทําไมลงหรอกครับ ปามาลัยจําปนั้นที่นํ้าทวมหนักไดไหม
ละครับ เราลําบากกันมาก ลําไยไมใหผลผลิต สมก็ติดเชื้อรา ยางพารา
ของเราเองก็มีอยูนิดหนอย รายไดไมพอถัวกับสวนที่เราเสียหายไป
ดวยซํา้ ถาตอนนัน้ คุณปน ไมแบงขายสวนยางของตัง้ เจริญให เราอาจจะ
ฟนขึ้นมาไมไดเลยดวยซํ้า”
ปนั้นอัศวพิมุกขขาดทุนมาก จากที่ทําสวนลําไยกับสมโชกุน
28 รักในทางปฏิบัติ

หนึ่ ง เดี ย วในกระบี่ ผู ก ขาดรายได ข องครอบครั ว ไว กั บ สวนผลไม
ก็กลับกลายเปนตองขาดทุนยอยยับเพราะนํ้าทวมทําใหเกิดความ
เสียหายมาก จะมีก็แตตนยางพาราที่ทนนํ้าทนฝนกวาที่ยังอยูได แต
ตอนนั้นอัศวพิมุกขไมไดทําสวนยางเปนจริงเปนจัง เพราะลําไยกับ
สมโชกุนทําเงินใหมากกวา พอผลผลิตเหลือแคยางพารา ซึ่งครอบครัว
ของราเชนทรไมไดมีพื้นที่สวนยางมากขนาดนั้น รายไดจากตรงนี้เลย
ไมไดมาก ไมพอเปนเงินหมุนใชจา ยในสวนของสวนผลไมทเี่ สียหายไป
ตอนนั้นราเชนทรทุมหมดหนาตัก ใชเงินสวนตัวของเขาซื้อตอ
พื้นที่สวนยางบางสวนจากตั้งเจริญ ซึ่งคุณปนเองก็ดูเหมือนจะเขาใจ
สภาวะการเงินของอัศวพิมุกข ทานไมแมแตจะโกงราคา เต็มใจที่จะ
หยิบยื่นความชวยเหลือใหเขาเพียงเพราะวาเขาเปนคนที่อยูในพื้นที่
ติดกันเทานั้น
เขาลื ม บุ ญ คุ ณ ครั้ ง นั้ น ของคุ ณ ป  น ไม ไ ด ตอนนั้ น ถ า ไม ไ ด
ทาน อัศวพิมุกขอาจจะไมเหลืออะไรเลยก็ได
“แม ผ มสอนเอาไว เ สมอว า อย า ลื ม บุ ญ คุ ณ ใคร แม เ พี ย งนํ้ า
แก ว เดี ย ว แต บุ ญ คุ ณ ของคุ ณ ป  น มั น มากมายกว า นั้ น มากนะครั บ
ถึงจะไมเต็มใจเรื่องปณาลียังไง แตผมก็ตองทําตามที่ทานขอ”
มาลัยมองคนเปนนายดวยความเขาใจและเห็นใจไปในคราว
เดียวกัน ความจริงแลวคุณปนไมใชแคมีพระคุณกับราเชนทรหรอก
เพราะบุญคุณของทานนัน้ เผือ่ แผมาถึงคนงานของอัศวพิมกุ ข คราวนัน้
ถาราเชนทรฟนฟูกิจการของครอบครัวไมได คงตองไลคนงานออก
แลวในภาวะที่ยากลําบากขนาดนั้น จะหางานใหมก็คงทําไมไดงายๆ
นับวาโชคดีที่คุณปนยอมชวยเหลือในตอนนั้น
เฮอ! นี่ก็หวังแตวาปณาลีจะวานอนสอนงาย ไมเพิ่มเรื่องหนักใจ
ใหนายหัวก็แลวกัน
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3

นายหัวใจดี (?)

ปณาลีไมเหมือนปภาดา ไมมีอะไรเหมือนเลยสักอยาง…

ไม ว  า จะเป น หน า ตา ลั ก ษณะการแต ง ตั ว หรื อ ว า นิ สั ย ใจคอ
หญิงสาวผิดกับคนพี่ลิบลับ ปภาดาเคยเลาใหฟงวาทั้งคูเปนพี่นองแต
ไมไดสนิทสนมกันมากนัก เพราะวาเปนพี่นองคนละแม ไมไดมีเรื่อง
บาดหมางอะไรกัน แตก็ไมไดสนิทใจตอกันสักเทาไร
เรื่องนั้นชางมันเถอะ ราเชนทรคิดวามันไมไดสลักสําคัญสําหรับ
เขา ที่ขุนเคืองตาเขาแตเชาดูจะเปนการแตงตัวของปณาลีมากกวา นี่ยัง
ดีนะที่วันนี้เธอมาตรงเวลา ไมปลอยใหเขารออยางเมื่อวาน แตเสื้อผาที่
สวมมานี่สิ สาบานเถอะวาเธอจะใสชุดแบบนี้ไปทํางานในสวนนะ
รางแบบบางอยูในชุดมินิเดรสสั้นเหนือเขา ทอนบนมีแขนก็จริง
แตกเ็ ปนแบบปาดไหล ซึง่ ชุดของเธอก็เปนเสือ้ ผาแบรนดเนมทีด่ เู ขากัน
ดีกับกระเปาสะพายยี่หอดังนั่น แตขอโทษทีเถอะ! เขาจะพาเธอเขาไป
ที่สวนยางไมใชจะใหไปเฉิดฉายบนเวทีแฟชั่นโชว ไมตองแตงตัวสวย
ถมแบรนดเนมมาขนาดนี้ก็ได
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“เขาใจอะไรผิดหรือเปลา” เจาของบานเปดปากถามทันทีทปี่ ณาลี
เดินเขามาในรัศมีพูดคุย สิ่งที่ไดคือสีหนางงงวยของหญิงสาว
“คะ?” ปณาลีไมแนใจวาราเชนทรกําลังเปดหัวขอสนทนาเรื่องใด
กับเธออยู หรือกําลังหาเรื่องอะไรมาตําหนิเธออีกละ เจอหนาเปนไมได
ตองบนตองวา แตวนั นีเ้ ธอมาตรงเวลานะ จะมาดาเธอเรือ่ งนีไ้ มไดเชียว
“ฉันจะพาเธอไปสวนยางนะ ไมไดพาไปงานแฟชั่นวีก แตงตัว
อะไรมา” ยิ่งเห็นเสื้อผาของปณาลีแลวราเชนทรก็อยากจะกุมขมับ
นี่ตกลงวาจะมาเปนคนงาน หรือมาเปนอาหารตาใหคนงานของเขา
กันแน
ปณาลี ก  ม ศี ร ษะลงมองดู ชุ ด ที่ ตั ว เองสวมใส เอาจริ งๆ มันก็
เปนเสื้อผาแบบที่เธอใสอยูประจํา อาจจะไมชินตาคนแถวนี้มั้ง เพราะ
เมื่อเชาตอนที่เดินจากบานพักคนงานมาถึงบานของราเชนทรก็มีแต
คนมอง
แตปณาลีเชื่อวาคนมองเพราะเธอสวย งั้นมันก็ไมนาจะเปนเรื่อง
ที่เธอตองถือสาอะไรนี่นา
“ก็หนูมีแตชุดแบบนี้” ถาดีหนอยก็เปนกางเกง แตคงไมพนเสื้อ
ปาดไหลหรอก เธอชอบใสเสือ้ ปาดไหล ทีข่ นใสกระเปามาก็มอี ยูห ลายตัว
เลยละ ถาโชคดีหนอยก็อาจจะมีแบบอื่นปนๆ มาบางก็ได
“ทํางานในไรในสวน แตงตัวแบบนี้ก็เจริญเถอะ” เขารูวานี่มัน
สองพันสิบเกา และคนเรามีสิทธิ์ที่จะแตงตัวแบบไหนก็ได แตปณาลีดู
ผิดที่ผิดทางไง แลวก็ไมรูวาคนงานผูชายเห็นเธอแลวจะเปนเชนไร
คนนะนะมันปะปนกันหลายแบบ ไมใชวาจะเขาใจในสิ่งที่ปณาลีเปน
กันทุกคน อีกอยาง…เธอแตงตัวแบบนี้ เปดเผยผิวสวยๆ แบบนี้ก็
ระวังเถอะ แดดที่นี่มันไมปรานีใครหรอกนะ
“หนูไมไดคิดวาจะตองมาเปนคนงานของคุณนี่” ก็เลยไมไดเอา
เสื้อลายสก็อตอันเปนที่นิยมของชาวไรชาวสวนมาดวย “เดี๋ยวหนูสั่ง
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เสื้อผาในอินเทอรเน็ตมาใหมก็ได”
“อืม” เรื่องนี้ราเชนทรเห็นดวยวาเธอควรทํา ปณาลีตองรูจักที่จะ
ทําตัวกลมกลืนกับคนที่นี่ ไมอยางนั้นเธอก็ตองตกเปนเปาสายตาของ
คนอื่นไปอีกนาน
“หนูกนิ ไดหรือยังคะ” ปกติตนื่ สาย กินมือ้ เชาสายหรือบางทีไมทัน
ไดกินก็มี แตพออาหารอยูตรงหนาแบบนี้ ไดกลิ่นแลวมันก็ชวนใหหิว
ขาวผัดกุงนี่หอมยั่วใจมาก อยูจังหวัดที่มีทะเลแบบนี้ก็ดีอยาง มีอาหาร
ทะเลใหกินไดทุกวันเลย
เฮอ! แตถาขอดีจะมีแคเมนูอาหารทะเล มันก็ไมไหวเหมือนกัน
นะ
“เชิญตามสบาย” พอบอกใหอีกฝายลงมือรับประทานอาหาร
แล ว ราเชนทร เ องก็ ก  ม หน า ลงสนใจจานอาหารของตั ว เองเช น กั น
ขณะเดียวกันก็นึกขึ้นมาไดวาเขาควรจะทําตัวเปนเจาถิ่นที่ดี ไถถาม
ความเปนอยูของปณาลีเสียหนอย “เมื่อคืนหลับสบายดีไหม”
ปณาลีสายศีรษะจนผมหนามาปลิว เธอเคี้ยวอาหารและกลืน
ลงคอแลวจึงคอยเปดปากตอบคําถามของนายหัวหนุม
“จะเอาอะไรมาสบายคะ เตียงก็เล็ก แอรกไ็ มม”ี แลวนีม่ นั หนารอน
ซึ่งที่กระบี่นี่รอนมาก ที่เธอมาทันมื้อเชาโดยที่ไมเลตก็เพราะวานอน
ไมคอยจะหลับนี่ละ แถมยังตื่นมาโดยมีสภาพเหงื่อทวม ลําบากลําบน
ที่สุดเลย!
“ก็มพี ดั ลมใหน”ี่ แตกอ็ ยางวา…ปณาลีคงอยูส บายมาจนเคยแลว
“พัดลมมันก็ชวยใหเย็นคะ แตไมไดเย็นฉํ่าชื่นใจเหมือนนอน
หองแอรนี่นา” แลวคิดสภาพหองที่รอนอบอาวดูสิ เปดพัดลมใชวาจะ
ชวยใหรูสึกดีขึ้นนักหนานี่
“เดี๋ยวก็ชินนา”
ปณาลีมองคอนใสชายหนุม เขาพูดเหมือนพูดสงเดช เฮอะ! พูด
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ออกมาไดวาเดี๋ยวก็ชิน นี่มันใชเรื่องที่เธอตองชินหรือไงกันละ
“คุณเกลียดอะไรหนูหรือเปลาเนีย่ ถึงใหหนูไปอยูบ า นพักคนงาน
ความเปนอยูของหนูมันลําบากลําบนมากเลยนะ” แลวเธอจะตองอยู
แบบนี้ไปอีกหนึ่งปเชียวนะ ไมแนใจเลยวาเธอจะรับไหวแลวไมตายไป
เสียกอนนะ
นี่ถาแมเธอรูวาเธอตองกลายมาเปนคนงานในสวนยาง คงไป
ปลุกศพคุณยาที่สภากาชาดมาถามแหงเลยวาทําไมถึงทําแบบนี้กับ
หลานสาวได
…แตบางทีแมอาจจะไมสนใจเลยก็ไดวาเธอจะมีความเปนอยู
อยางไรนะ
“มันไมไดลําบากอะไรขนาดนั้นเสียหนอย ขาวปลาก็มีใหกินยัง
จะมาบน ฉันไมใหเธอตองไปหุงหาอาหารกินเองก็ดีเทาไรแลว” เรื่องนี้
ตอใหไมบอก ราเชนทรก็คอนขางแนใจวาปณาลีคงไมใชคนประเภทที่
ชอบเขาครัว เขาฟนธงวาเธอตองทําอาหารไมเปนแนๆ
ปณาลีทาํ หนาควํา่ หันกลับมาสนใจอาหารตรงหนาแตกย็ งั ไมวาย
พึมพํากับตัวเอง “คุณตองเปนเจากรรมนายเวรของหนูแนเลย”
ราเชนทรไดยินคําพูดของปณาลีแมวาหญิงสาวจะบนเสียงงุบงิบ
กับตัวเอง เขาเหลือบตามองคนที่ทําแกมปองแลวก็โคลงศีรษะไปมา
ไมเห็นดวยกับความคิดของปณาลีเลย
เฮอะ! เธอตางหากละที่เปนเจากรรมนายเวรของเขานะ

ราเชนทรพาปณาลีมาถึงพืน้ ทีป่ ลูกยางพาราดวยรถกระบะของเขา

ความจริงจะเดินมาก็ไมไดไกล แตเนื่องจากเขามีแผนจะพาเธอไปดู
โรงงานแปรรูปยางพาราอยูแลวดวย ก็เลยเอารถออกมาเสียเลยจะได
ไมตองยอนกลับไปเอาที่บาน
“สวนยางพาราของตัง้ เจริญทัง้ หมดกินพืน้ ทีจ่ ากตรงนี”้ เขาชีบ้ อก
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จุดสังเกตใหปณาลีมองเห็น “ไปจนสุดพื้นที่ตรงนูน”
ปณาลีชะเงอคอมอง แตมันก็เทานั้นแหละ ‘ตรงนูน’ ที่ราเชนทร
ชี้มือไปคือสุดลูกหูลูกตา เธอมองไมเห็นอยูดี “ทั้งหมดกี่ไรเหรอคะ”
“เฉพาะที่เปนของตั้งเจริญคือหนึ่งพันสองรอยไร” ที่คุณปนขาย
ใหเขาอีกหนึง่ พันสองรอยไร สวนสวนยางของอัศวพิมกุ ขทมี่ อี ยูเ ดิมนัน้
เพียงแคเจ็ดสิบไร เพราะพื้นที่ทั้งหมดของครอบครัวเขาเปนสวนลําไย
กับสมโชกุนไปเสียหมด
“โห…แลวของคุณอีกเทาไรคะ” ปณาลีทําตาโต เนื้อที่เปนพันไร
นี่มันเยอะมากๆ เลยนะ ปลูกยางทั้งหมดนี่เลยเหรอ นี่ถาเกิดวามีการ
ฆาหมกสวนยางเกิดขึ้น จะมีคนรูไหมเนี่ย
“ก็พอๆ กันกับของตั้งเจริญนี่ละ”
“เยอะมากๆ เลย แลวคุณดูแลคนเดียวเลยเหรอคะ” เนื้อที่
สองพันกวาไรนี่นะ ดูแลไหวไดอยางไรเนี่ย
“มีพอกับแมฉันดวย แตชวงนี้ทานไมอยู ไปเที่ยวนะ” พอเขา
หนารอนก็แบบนี้ทุกที หนีรอนไปเที่ยวเมืองหนาว ปลอยใหลูกทํางาน
งกๆ อยูคนเดียว
“อยางนี้ก็ตองมีคนงานเยอะมากเลยสิ ใชไหมคะ” แลวคนงาน
พวกนั้นไปอยูไหนกัน เพราะบานพักคนงานก็มีอยูไมก่ีสิบหองเทานั้น
หรือวาจะมีตรงอื่นดวย
“คนงานที่อยูประจํานะไมเยอะหรอก ถาเปนชวงกรีดยางก็จาง
คนกรีด แตก็ตองคอยดูแลใหเขมงวด สมัยนี้มิจฉาชีพมันเยอะ”
“ในเมื่อยังไงก็ตองจางคนมากรีดยางอยูดี แลวคุณจะตองใหหนู
ไปกรีดยางทําไมละคะ”
“หัดไวไง จะไดทําเปน พอเปนนายคนจะไดรูวาคนที่จางมาทํา
ถูกหรือเปลา ฝมือดีหรือเปลา กรีดยางไมใชสักแตเอามีดกรีดๆ นะ
มันมีวิธีของมัน แลวก็มีเทคนิคหลายอยางไมใหเสียหนายาง กรีดยังไง
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ใหอายุการกรีดอยูไดนานๆ ถาทําไมดี ทําไมเปนก็ไดผลผลิตนอย เธอ
อยากไดกําไรนอยๆ ไหมละ”
ปณาลีสายหนาดิก ใครละจะไปเลือกผลกําไรที่นอยกวานะ แต
ฟงจากที่เขาพูดมามันก็ดูยากเย็น แลวเธอจะทําไดหรือเปลาเนี่ย ยิ่ง
ไมเคยหยิบจับอะไรอยูดวย
“แลว…กรีดยางนี่กรีดเมื่อไรก็ไดหรือเปลา”
“หมายถึงฤดูใหผลผลิตนะเหรอ?” ราเชนทรทวนถามเพื่อให
เขาใจตรงกัน พอปณาลีพยักหนาเขาก็เลยพูดตอ “ขึ้นอยูกับปที่ปลูก
ดวย แตสวนมากแลวชวงกรีดยางก็จะเปนเดือนพฤษภากับมิถุนา
สังเกตดูใบยางทีแ่ ตกใหมหลังผลัดใบแกเต็มทีแ่ ลวก็เริม่ กรีด กอนทีจ่ ะ
เขาหนาฝน”
“แลวตนยางนี่มีอายุกี่ปเหรอ”
“หลายสิบป แตพอตนยางอายุยี่สิบหาถึงสามสิบปก็ใหผลผลิต
นอยแลว ไดนํ้ายางไมคุมคาจางก็ตองโคนแลวปลูกใหม”
ปณาลีทําตาโตอีกแลว เปนนิสัยของหญิงสาวที่มักจะตื่นเตนกับ
อะไรรอบตัวไดงายๆ “ปลูกตั้งแตตนเล็กๆ นะเหรอคะ”
“ตามมาสิ เดี๋ยวจะพาไปดู”
ราเชนทรเดินนําปณาลีเขาไปในพื้นที่ปลูกยางพารา รูตัวไดใน
ทันทีวากําลังตกเปนเปาสายตาของคนงานที่อยูในบริเวณนี้ และรูดวย
วาใครที่เปนตนเหตุ ลําพังแคปณาลีมากับเขาก็คงกระตุนความอยากรู
อยากเห็นของคนงานมากพออยูแลว นี่การแตงตัวของเธอยังแตกตาง
จากคนที่นี่เลยทําใหเปนจุดสนใจไดงาย
ถึงอยางนั้นราเชนทรก็ไมไดมีแผนที่จะเรียกคนงานมาชุมนุม
แลวปาวประกาศสถานะของปณาลีใหคนงานทราบ กะวาจะพาเธอไป
แนะนําใหผูจัดการรูจักแคนั้นก็เพียงพอแลว สวนเรื่องการกระจายขาว
อยาไดดถู กู การพูดแบบปากตอปากเชียว ยิง่ ในไรในสวนแบบนีล้ ะ ไวนัก
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“ตรงสวนนี้เรียกวาแปลงกลายาง เปนพื้นที่สําหรับปลูกเมล็ด
เพื่อเอากลายางมาติดตา”
“ติดตา?” ปณาลีทําหนางง เครื่องหมายคําถามอันเบอเริ่มแปะ
อยูบนใบหนาออนใสของเธอ
“เปนการขยายพันธุพืชวิธีหนึ่ง มาดูนี่สิ” ราเชนทรเดินเขาไปหา
คนงานคนหนึ่งซึ่งกําลังติดตาตอกิ่งอยู ชายหนุมยอบตัวลงนั่ง ควาเอา
สวนกิง่ ของตนกลาเล็กๆ มาถือไวแลวชีใ้ หคณ
ุ หนูเมืองกรุงดูพลางอธิบาย
ประกอบราวกับวิทยากรทีก่ าํ ลังใหความรู “การติดตาคือการเอาสวนตา
หรือวาสวนกิ่งของยางพันธุดีไปติดเขากับอีกตนหนึ่ง คืออันนี้…”
ราเชนทรเอี้ยวตัวนิดหนึ่ง เพื่อใหปณาลีเห็นตอเล็กๆ ที่ปกอยู
กับดินในแปลงเพาะชํา “นี่เรียกวาตนตอ หรือตนกลายาง ตองเปน
ตนที่สมบูรณ เปลือกลอกงาย อายุประมาณสี่เดือนครึ่งถึงแปดเดือน
วัดความสูงจากดินไดราวๆ สิบเซนติเมตร”
“แลวไอกิ่งเขียวๆ กับตนกลายางนี่มันจะติดกันเหรอคะ แลวโต
มาเปนตนยางใหญๆ อะนะ” ปณาลีดูเหมือนไมอยากจะเชื่อวาการเอา
กิ่งเล็กๆ มามัดรวมกันกับตนกลายางแลวมันจะไดตนยางใหญโตที่ให
ผลผลิตเปนนํ้ายางพาราที่ทําเงินใหกับตั้งเจริญได
“ใช มันก็จะเปนกิ่งติดกันกับตนกลายางแลวก็งอกออกมาไง
เปนการขยายพันธุยางพาราโดยไมตองใชเมล็ดปลูก” ซึ่งถาทําอยาง
ถูกวิธี เลือกกิ่งและตนตอที่สมบูรณ ก็จะไดตนยางที่สมบูรณและให
ผลผลิตไดดี
“แลวตองใหตนยางโตแคไหนเหรอ ถึงจะกรีดเอานํ้ายางได”
ราเชนทรอดไมไดทจี่ ะพินจิ ใบหนาและแววตาของปณาลี นึกไมถงึ
จริงๆ วาเธอจะแสดงอาการกระตือรือรนอยากรูมากขนาดนี้ แตการ
แสดงออกของปณาลีในแบบนั้นก็เปนเรื่องที่ดี การที่เธอแสดงออกวา
สนอกสนใจ นั่นเทากับวาที่เขาพูดเขาอธิบายไปจะไมเสียเปลา
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…มั้ง?
“ตัง้ แตเจ็ดปครึง่ ดูทขี่ นาดตนยางดวย เสนรอบวงตองไมตาํ่ กวา
รอยหาสิบเซ็นต”
“เจ็ดปครึ่ง! นานมากเลย”
“ถารีบรอนจะเอาผลผลิต ไปกรีดเปดหนายางตั้งแตยางอายุ
ยังนอย ตนยางจะใหผลผลิตไดไมกี่ป รอใหตนยางสมบูรณเต็มที่นะ
คุมคากวาเยอะ”
“ยากจัง” ปณาลีบน หงุงหงิงกับตัวเอง ปลูกตนไมเพือ่ เอาผลผลิต
นี่ก็ไมงายแฮะ คุณยาโชคดีจังที่ไดคนมีความรูอยางราเชนทรมาชวย
ดูแลกิจการสวนยาง เขาเปนคนเอาเรือ่ งแบบนีน้ เี่ อง คุณยาถึงไดยอมขาย
สวนยางใหเขา
“ยากทุกขั้นตอน ตั้งแตเพาะปลูกไปจนถึงขั้นตอนสงออกนั่นละ”
ราเชนทรลกุ ขึน้ ยืนเต็มความสูง กวักมือเรียกใหปณาลีเดินตามเขาเขาไป
ดานในสวนลึกขึ้นเรื่อยๆ “ปกติชวงที่เหมาะกับการติดตาตนยางคือ
ชวงตนฤดูฝน ไมใหเกินไปกวากลางฤดู”
“ทําไมละคะ”
“หลังจากนั้น พอชวงที่กิ่งตามันงอกออกมาแลวเปนหนาแลง
ตนยางจะตาย เอาจริงๆ มันก็ทําไดแหละถาปลูกในถุงเพาะชําแลว
รดนํ้าเอาใหสมํ่าเสมอ แตมันยุงยาก สิ้นเปลือง เลยไมนิยมทํากัน”
“ออ” ปณาลีพยักหนารับเมือ่ เขาใจตามทีเ่ ขาอธิบาย ทําการเกษตร
นี่เรื่องฤดูกาลสําคัญเชียวละ
หญิงสาวเดินตามรางสูงของราเชนทรไปเรื่อยๆ เขาชี้ใหดูอะไร
เธอก็ตาโตไปดวยความสนอกสนใจตามประสาคนทีต่ นื่ เตนกับสิง่ รอบตัว
ไดงายๆ เขาพูดอะไรเธอก็พยักหนารับ สงสัยก็เอยถามออกไปซึ่งเขา
เองก็ยินดีใหคําตอบ วันนี้เปนวันแรกเธอก็เลยยังไมคอยเบื่อนัก แต
ถึงอยางนั้นอากาศรอนก็ยังทําใหเธอรูสึกทรมาน ไมรูวาวันตอๆ ไปเธอ
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จะยังรูสึกตื่นตาไดแบบนี้ไหม
เผลอๆ คงจะเบื่อและขยาดกับแดดจนอยากจะนอนอยูในหอง
เฉยๆ มากกวา ถึงที่บานพักคนงานจะรอน แตก็ดีกวาออกมาตากแดด
ที่รอนยังกับไฟในนรกแบบนี้
แดดเริม่ จัดขึน้ เรือ่ ยๆ และสาดสองผานชองวางของตนยางลงมา
กระทบผิวเนียนละเอียดของปณาลีจนหญิงสาวเกรงวาครีมกันแดดจะ
เอาไมอยู ตนยางแตละตนหางกันเปนเมตร และยิ่งชวงที่ราเชนทรพา
เธอเดินดูแปลงที่ยังเปนกลายางนั้นเทากับเธอโดนแดดเต็มๆ รอนจน
เหงื่อซึมไปทั้งตัวจนตองขยับเขาไปใกลชายหนุม อาศัยเงาจากรางของ
เขาคอยบังแดดเอาไวให
“เดินเบียดทําไมเนี่ย” ราเชนทรหยุดแลวก็หันกลับมาถามคนที่
เดินตัวติดกับเขาดวยนํา้ เสียงเอาเรือ่ ง “เดินใกลขนาดนีไ้ มสงิ ฉันเลยละ”
“หนูรอน ขอยืมเงาคุณบังแดดหนอย” เธอเดินใกลก็จริง แตยัง
ไมโดนตัวเขาสักนิดเลย ทําเปนหวงไปได
“ฉันเปนที่บังแดดของเธอหรือไงละ” เขาบน แตก็ยอมเสียสละ
หมวกคาวบอยของตัวเองยื่นสงใหหญิงสาว “หมวกก็ไมรูจักพกมา
เสื้อผานี่ก็อีก ใสแบบนี้ก็สมควรรอนไหมละ แทนที่จะเอาเสื้อคลง
เสื้อคลุมติดมาดวย”
“ก็หนูไมมี” ปณาลีรับหมวกมาจากราเชนทรอยางไมอิดออด
เธอรอนมาก เวลานี้ใครใหอะไรก็เอาหมดนั่นละ
หญิงสาวมองคนทีก่ าํ ลังเสยผมยุง ๆ อันเปนผลจากการถอดหมวก
ใหเขาที่เขาทางดวยแววตาซาบซึ้งใจ จะวาไปเขาก็แอบใจดีเหมือนกัน
นะเนี่ย แตก็…ยังใจรายมากกวาอยูดี
“จะใสเสื้อฉันไหม” ราเชนทรหมายถึงเสื้อคลุมของเขา มันเปน
เสื้อยีนสเนื้อบาง ใชคลุมกันแดดกันรอนได แตเขาสวมมันตั้งแตออก
จากบานแลว ไมแนวาปณาลีอาจจะรังเกียจก็ได
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“คุณใหหนูยืมใสเหรอ” เธอเอานะ บอกแลววาตอนนี้ใหอะไรมา
เธอเอาหมดแหละ ถามันจะชวยบรรเทาความรอนที่เธอเผชิญอยูไปได
“ก็รอนไมใชหรือไง”
ปณาลีพยักหนารับ พรอมทั้งยื่นมือออกไปรอ ราเชนทรจึงขยับ
กายถอดเสื้อออกมาสะบัดสองทีแลวจึงคอยสงใหหญิงสาวที่ทําทาทาง
ไมไดเขากับภาพลักษณของเธอสักเทาไร
ดูเผินๆ เหมือนพวกคุณหนูคลั่งแฟชั่น แตเอาเขาจริงก็มีมุมที่
เปนเด็กอยูเหมือนกัน อาจจะเปนเพราะวาเธอเปนนองคนเล็กดวยมั้ง
เลยไมไดมีความคิดความอานแลวก็การแสดงออกที่ดูโตกวาเหมือน
ปภาดา
“ขอบคุณคะ จะวาไปคุณก็ใจดีนะเนี่ย”
“อยาเพิ่งเขาใจผิดสิ” ราเชนทรกระตุกยิ้ม เปนรอยยิ้มแบบที่
ปณาลีเห็นแลวก็รูสึกหวั่นใจขึ้นมาอยางบอกไมถูก “ที่ฉันใหเธอยืมเสื้อ
กับหมวกก็เพราะวากลัวเธอจะเปนลมเปนแลงไปซะกอน นี่อยาเพิ่ง
ถอดใจเชียว เธอยังไดเดินรอนๆ อาบแดดไปอีกเปนชั่วโมงแน”
จากที่มีสีหนาเบิกบานเมื่อครูนี้ปณาลีก็หนามอยลงทันตาเห็น
เมื่อครูนี้เขาหลอกใหเธอยามใจชัดๆ เลย ที่แทก็กะจะลากเธอไปใหทั่ว
ทั้งสวนยางเลยมั้งนี่ โฮ…เปลี่ยนใจถอดเสื้อถอดหมวกคืนใหเขา แลว
ขอกลับบานเลยไดไหมเนี่ย ถึงที่นั่นจะรอนจะอบอาวอยางไร แต
อยางนอยแดดก็สองเขาไปไมถึงแลวกัน
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