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การตกต้นไม้ลงมาก้นจ้ำเบ้าเจ็บระบมของมัดหมี ่บางทีก็ไม่ได้

เลวร้ายจนเกินไปนัก ยิ่งเมื่อเด็กหญิงได้รับตุ๊กตาตัวสวยจากอนงค์นางมา

เป็นของปลอบใจด้วยแล้ว  

อนงค์นางเป็นหลานสาวคนเล็กของคุณทิพย์เกสร ซึ่งเป็นนายจ้าง

ของปา้พมิพร ทา่นเปน็เจา้ของทีด่นิและอาคารพาณชิยใ์หเ้ชา่หลายตอ่หลาย

แห่ง ถึงขนาดต้องมีออฟฟิศส่วนตัวกันเลยทีเดียว 

คุณทิพย์เกสรเป็นหญิงชราร่างเล็ก ผอมบาง ใบหน้าเหี่ยวย่นตาม

วยั ทา่นมเีมตตาตอ่ทกุคนในบา้น และกเ็ผือ่แผม่าถงึหลานของพมิพรอยา่ง

มัดหมี่ด้วย 

คุณทิพย์เกสรออกปากกับพิมพรว่าจะช่วยเหลือเรื่องการเรียนของ

เดก็หญงิ ซึง่เรือ่งนีท้ำใหม้ดัหมีด่ใีจมาก เธอรูว้า่แมไ่มค่อ่ยมเีงนิ แมข่องเธอ

มอีาชพีเปน็แมค่า้ขายขา้วแกงอยูใ่นซอยทีบ่า้น แมม่ฝีมีอืในการทำอาหาร

มาก กับข้าวของแม่ก็เลยขายดี แต่สุขภาพร่างกายของแม่ไม่ค่อยแข็งแรง 

แถมยังต้องทำงานอยู่คนเดียวจึงเหน็ดเหนื่อยมาก ทำให้สามวันดีสี่วันไข้ 

รายได้ส่วนมากจึงหมดไปกับค่ายา ค่าหมอและจิปาถะ  

หลายครั้งที่แม่ป่วยจนไม่มีแรงทำข้าวแกงไปขาย เงินที่บ้านก็แทบ
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ไม่มีเหลือ ก็ได้ผู้เป็นป้าคอยจุนเจือเอื้อเฟื้อไม่ทิ้งกัน  

มัดหมี่เห็นแม่ลำบาก เหนื่อยยาก เธออยากจะช่วยท่าน แต่เพราะ

ความที่ยังเป็นเด็กเกินไป เด็กหญิงจึงไม่อาจช่วยเหลืออะไรมารดาได้มาก

นกั นอกจากงานเลก็ๆ นอ้ยๆ อยา่งชว่ยทำความสะอาดบา้น ลา้งจานชาม

และหม้อข้าวหม้อแกง 

มัดหมี่เห็นตลอดว่ามารดาหาเงินมาด้วยความยากลำบาก และ

เงินที่มีก็เอาไว้สำหรับรักษาอาการเจ็บป่วยของแม่และเป็นค่าเล่าเรียน

ของเธอ เด็กหญิงจึงไม่กล้าเอ่ยปากร้องขอของเล่นราคาแพงอย่างเด็กคน

อื่น  

แรกๆ มัดหมี่ก็ไม่เข้าใจ เธอเคยแหกปากร้องโวยวายจะกินขนม

แล้วก็รู้สึกเสียใจมาก เพราะเมื่อแม่ซื้อขนมให้เธอแล้ว แม่ก็ต้องอดอาหาร

มื้อนั้นเพื่อให้เธอกินอิ่มนอนหลับ 

ความยากลำบากท่ีต้องประสบทำให้มัดหม่ีโตกว่าเด็กรุ่นราวคราว

เดียวกัน เธอรู้จักประหยัดและไม่เคยร้องขอให้มารดาซื้ออะไรให้อีก แม้

อยากได้ของเล่นเพียงใด มัดหมี่จะพยายามเก็บเงินซื้อของเอง แต่ผลก็คือ 

เธอไม่เคยเก็บเงินซื้ออะไรได้เลย เพราะมีเหตุให้ต้องนำเงินออกมาใช้จ่าย

แบ่งเบาภาระของแม่ทุกทีไป 

นั่นเพราะแม่ต้องมาก่อนอย่างอื่นทั้งหมด ของเล่นไม่มีได้ แต่เธอ

ขาดแม่ไม่ได้! 

ดงันัน้การไดตุ้ก๊ตาฝรัง่สาวสวย ตาโตมขีนตางอนยาวเปน็แผงสะสวย

เหมอืนเจา้หญงิจากการต์นูวอลลด์สินยีท์ีอ่นงคน์างยกใหเ้ธอมาสดๆ รอ้นๆ 

จงึทำใหม้ดัหมีส่ดุแสนจะปลาบปลืม้มคีวามสขุ เดก็หญงิกึง่เดนิกึง่วิง่อยา่ง

ร่าเริงนำหน้าพิมพรเข้ามาในบ้านชั้นเดียวหลังเล็ก พลางร้องเรียกมารดา

โหวกเหวก 
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“แม่จ๋า มาดูตุ๊กตาของหนูสิ สวยมากๆ เลย เอ๊ะ! แม่เป็นอะไร” 

พิมพรซึ่งเดินตามหลานสาวเข้ามาต้องสะดุ้งอย่างตกใจ จากเสียง

หวดีรอ้งลัน่บา้นของหลานตวันอ้ย หญงิสาวรบีเรง่ฝเีทา้ตามเขา้ไป และเหน็

ร่างอวบเจ้าเนื้อของน้องสาวนอนแน่นิ่งไร้สติอยู่ที่ห้องโถงด้านหน้า 

“ตายแลว้!” พมิพรอทุานเสยีงสัน่ หนา้ซดีเผอืด ทำอะไรไมถ่กูไปชัว่ 

ขณะ  

“แม่เป็นอะไร แม่ตื่นขึ้นมาสิ แม่!” มัดหมี่ผวาเข้าไปดึงแขนมารดา

ให้ลุกขึ้น เด็กหญิงรับรู้ได้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติ แม่จะมานอนฟุบอยู่ตรงนี้ได้

อย่างไรกัน แม่ไม่สบายอีกแล้ว! 

มดัหมีเ่พิง่รูจ้กั ‘ความตาย’ เมือ่ไมน่านมานีเ้อง ปา้ขา้งบา้นคนหนึง่

เพิง่เสยีชวีติไป เดก็หญงิกลวัจบัใจวา่จะตอ้งพรากจากมารดาเหมอืนอยา่ง

ที่ป้าคนนั้นจะต้องพรากจากลูกๆ ของแก การจากกันนี้ไม่รู้ว่าจะมีโอกาส

ได้พบกันอีกไหม โลกหน้าจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู ้

มี่ไม่อยากจากแม่ ไม่เอานะ! 

เด็กหญิงปล่อยโฮ น้ำหูน้ำตานอง เสียงร้องไห้จ้านั้นดังลั่น ใบหน้า

ขาวเล็กแดงก่ำ น่าสงสารจนพิมพรต้องกอดปลอบหลานสาว 

“อย่าร้องลูก เราต้องรีบช่วยกันพาแม่หนูไปหาหมอ ม่ีไปเรียกแท็กซ่ี

มานะ ขอให้คนขับรถเขาลงมาช่วยด้วยนะ ป้าคนเดียวคงพาแม่หนูไปไม่

ไหวแน่ๆ” 

“มี่จะช่วยป้าพรแบกแม่ออกไป” เด็กหญิงตัวน้อยพูดเสียงอู้อี้ขึ้น

จมูก ก่อนจะใช้หลังมือปาดน้ำตาทิ้งลวกๆ ใบหน้าคมเปรอะไปด้วยคราบ

น้ำตา 

“ไมไ่ดห้รอกลกู หนตูวันดิเดยีวแคน่ี ้ ชว่ยปา้แบกแมเ่ขาไมไ่หวหรอก

ลูก ไปเรียกแท็กซี่มาดีกว่า เชื่อป้าสิ เร็วเข้า” พิมพรปฏิเสธหลานสาวแล้ว
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สำทับสั่งเสียงเข้ม เด็กน้อยมองผู้เป็นป้าสลับกับมารดาตัวเองไปมา พลัน

นั้นเด็กหญิงก็สะดุ้ง เบิกตาโต  

“แม่ฟื้นแล้วป้าพร!” มัดหมี่ร้องขึ้นด้วยความดีใจ 

“ลัย เป็นยังไงบ้าง!” 

พิมพรพลอยตื่นเต้นรีบเข้าไปช่วยประคองร่างเจ้าเนื้อของน้องสาว 

ฝา่ยนัน้ยงัเบลออยูม่าก แตก่ย็งัโอบกอดรา่งนอ้ยของลกูสาวทีโ่ผเขา้มาซบ 

กอดเธอพร้อมร้องไห้สะอึกสะอื้นเนื้อตัวสั่นเทา 

“แม่ฟื้นแล้ว...แม่ไม่เป็นไรแล้ว” 

“ไมเ่ปน็ไรแลว้เจา้มี ่ขีแ้ยทำไม แมแ่คเ่ปน็ลมเอง ไมต่อ้งกลวั แมย่งั

อยู่กับแกอีกนาน” 

พิมพิลัยโอบกอด ปลอบลูกสาว พยายามพูดติดตลกไม่ให้ทุกคน

เคร่งเครียดจนเกินไป ทั้งที่เธอเองก็ยังมึนศีรษะอยู ่

“ตอ้งเปน็เพราะเราทำงานหนกัเกนิไปแน่ๆ  เลยยายลยั ตอ้งหาเวลา

พกัผอ่นเพิม่ขึน้นะ รา่งกายมนัจะไมไ่หวเอา” พมิพรตกัเตอืนนอ้งสาวอยา่ง

เป็นห่วงเป็นใย ใจเสียที่เห็นอีกฝ่ายถึงขั้นเป็นลมล้มไปอย่างนี ้

“ทุกวันนี้ฉันนอนมากกว่าขายของอีกนะพี่พร ขืนพักมากกว่านี้ ไอ้

มี่มันไม่มีเงินไปโรงเรียนแน่ๆ” 

“เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง” พิมพรรีบบอกให้น้องสาวสบายใจ “เรื่องค่า

เทอมเจ้ามี่ คุณนายท่านออกปากเองว่าจะช่วย ขาดเหลืออะไรก็บอกท่าน

ได้” 

“เจ้านายพ่ีพรท่านใจดีจังเลย สาธุ” พิมพิลัยยกมือไหว้ท่วมศีรษะ 

ซาบซึ้งกับน้ำจิตน้ำใจของคุณทิพย์เกสร ก่อนจะหันมาฉีกยิ้มให้ลูกสาวตัว

นอ้ย ทีห่นา้ขาวนวลยงัเปือ้นไปดว้ยคราบนำ้ตา “ไมต่อ้งกลวัวา่จะไมม่เีงนิ

เรียนหนังสือแล้วนะเจ้ามี่” 
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“มี่จะช่วยแม่ทำงาน โตขึ้นจะหาเลี้ยงแม่เอง แม่จะได้ไม่ลำบาก” 

มัดหมี่เอ่ยบอกมารดาด้วยถ้อยคำฉะฉาน เอาจริง พิมพิลัยถึงกับ

อึ้งไปเล็กน้อย ก่อนจะยกมือขึ้นลูบเส้นผมสั้นๆ เรียบลื่นของลูกสาวอย่าง

อ่อนโยน 

นับต้ังแต่บิดาของมัดหม่ีเสียชีวิตไป พิมพิลัยก็ป่วยกระเสาะกระแสะ 

สามวันดีสี่วันไข้มาเรื่อย เธอรู้ดีว่าแค่เรื่องนี้ก็เป็นภาระของลูกสาวมากพอ 

แล้ว ขืนเธอมีสามีใหม่ ก็กลัวว่าสามีใหม่อาจจะทำร้ายลูกน้อยของเธอได ้

เพื่อตัดปัญหา ไม่ต้องมีใคร อยู่กันตามประสาแม่ลูกดีกว่า 

“ขอบใจมากนะเจา้มี ่แกไมท่ำใหแ้มผ่ดิหวงัจรงิๆ เปน็เดก็ดนีะลกู” 

“จ้ะแม่ มี่จะเป็นเด็กดี จะตั้งใจเรียน...มี่จะดูแลแม่ มี่สัญญา” 

เด็กหญิงย้ำยืนยันหนักแน่น ทำเอาพิมพิลัยถึงกับน้ำตาซึม ต้อง

เบือนหน้าหันมายิ้มให้พี่สาวด้วยความตื้นตัน 

“เป็นอะไรมากหรือเปล่า ไปหาหมอไหมลัย” พิมพรเอ่ยถามน้อง

สาวถึงอาการไม่สบายของอีกฝ่าย เผื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลจะได้ช่วย

ได้ทัน ทว่าพิมพิลัยกลับส่ายหน้า เอ่ยชัดเจน 

“ไมเ่ปน็ไรมากหรอกจะ้ เมือ่กีแ้คว่บูไป ตอนนีด้ขีึน้มากแลว้ละพีพ่ร” 

“สงสยัจะทำอะไรหนกัๆ ไมไ่ดแ้ลว้มัง้” พมิพรเปรย เมือ่เหลอืบมอง

ไปที่หลังบ้าน เห็นของสดที่น้องสาวซื้อมาเตรียมจะนำไปปรุงอาหารขาย

ยังวางรวมกันอยู่บนโต๊ะตัวยาวในห้องครัว 

“ได้สิ ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ ไม่ไหวก็ต้องไหว ไอ้มี่มันกำลังโตนะพี่” 

“มี่ช่วยแม่ได้ มี่จะทำกับข้าว แล้วเอาไปขายเอง” เด็กหญิงรีบร้อง

บอกพิมพร ดวงตาคมโตฉายแววมุ่งมั่น เอาจริง ก่อนจะหันไปเขย่าแขน

มารดาเบาๆ “แม่สอนมี่ทำกับข้าวนะ มี่จะทำงานหาเลี้ยงแม่เอง” 

“ตัวแค่นี้จะทำอะไรได้” มารดายีผมนุ่มของลูกสาวเล่น ยิ่งเอ็นดู
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จับใจ “แม่นอนพักเดี๋ยวก็หายแล้ว เราไม่ต้องมาวุ่นวายหรอก” 

“มา พ่ีช่วย” พิมพรขันอาสา คราวน้ีคนเป็นน้องอ้ึงไป ไม่รู้จะปฏิเสธ

อย่างไร จึงจำต้องพยักหน้า 

“ขอบคุณมากพี่พร” 

“ขอบคุณอะไร เราพี่น้องกัน ไปพักผ่อนก่อนเถอะลัย ขืนเราเป็น

อะไรขึ้นมา ยายมี่ได้ร้องไห้ขี้มูกโป่งแน่” 

พิมพรไล่น้องสาว และฝ่ายนั้นก็ยอมทำตามแต่โดยดี มัดหมี่รีบ

กุลีกุจอช่วยประคองมารดาเข้าไปในห้องส่วนตัวของท่านซึ่งอยู่ติดกันกับ

หอ้งเล็กๆ ของเธอ 

พิมพรมองตามหลังทั้งน้องและหลานสาวตัวจ้อยไป ไม่แปลกใจ

เลยที่ทำไมใครๆ ก็เอ็นดูมัดหมี่ ไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้านายเธอที่เพิ่งเจอกับ

แม่หนูเป็นครั้งแรก 

ความกตญัญไูมน่ิง่ดดูายตอ่บพุการผีูม้พีระคณุ จะชว่ยใหช้วีติของ

มัดหมี่เจริญรุ่งเรือง ได้พบแต่สิ่งดีๆ พิมพรเชื่อมั่นเช่นนั้น 

 

เพราะความเมตตาและเอื้อเฟื้อของคุณทิพย์เกสร เมื่อมัดหมี่

ต้องเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงจึงได้มีโอกาสเรียนใน

โรงเรียนเดียวกันกับอนงค์นางหลานสาวคนเล็กของท่าน  

ตลอดเวลาทีผ่า่นมา เดก็หญงิพยายามอยา่งยิง่จะชว่ยงานมารดา

ให้มากที่สุด วันไหนที่พิมพิลัยไม่สบาย หยุดขายข้าวแกง มัดหมี่ก็จะออก

ไปช่วยงานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแถวบ้าน ทำงานเสร็จก็วิ่งกลับมาดแูลมารดา

เป็นระยะๆ แม้จะเหนื่อยยากเกินกว่าเด็กในวัยเดียวกันแต่เจ้าตัวก็ไม่ปริ-

ปากบ่น มัดหมี่คิดแค่เพียงว่า หากเธอสามารถทำงานหาเงินได้ แม่ก็จะ

ไม่ต้องลำบาก ไม่ต้องเหนื่อยยาก และท่านก็จะได้อยู่กับเธอไปนานๆ 
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ดังนั้นเวลาว่างของเด็กหญิงจึงไม่มีเหมือนคนอื่น ยกเว้นก็แต่วัน

ไหนทีต่ดิธรุะ หรอืตอ้งตามพมิพรไปเยีย่มเยยีนคณุทพิยเ์กสร มดัหมีก่ม็ไิด้

อิดเอื้อน เธอเคารพนับถือเจ้านายผู้ใจดีของป้าพิมพรด้วยใจจริง 

ทว่าล่าสุด บ้านมลธาราของคุณทิพย์เกสรกลับไม่สดใสดังเดิม  

เปิดเทอมมาแล้วหลายวัน แต่อนงค์นางที่อายุอ่อนกว่าเธอหลาย

เดือน ตอนนี้ไม่มีกะจิตกะใจจะไปเรียนหนังสือ เพราะดลดิษย์ พี่ชายข้าง

บ้านที่ฝ่ายนั้นติดแจได้เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศเสียแล้ว 

“ชว่ยปลอบคณุหนนูางหนอ่ยนะมี ่คณุผูห้ญงิทา่นกลุม้ใจมาก อยาก

ใหห้นนูางกลบัไปเรยีนหนงัสอืจะแย ่แตด่สู ิวนัๆ เอาแตเ่กาะรัว้รอคณุเดยีว

อยู่อย่างนั้น น่าสงสาร...” 

พิมพรชี้ชวนให้มัดหมี่มองตรงไปที่อนงค์นาง เมื่อแวะมาเยี่ยมคุณ

ทิพย์เกสร  

เดิมทีอนงค์นางเคยสดใส ร่าเริง แต่ตอนนี้กลับดูหม่นเศร้า ทำท่า

เหมือนคนหมดอาลัยตายอยาก เธอเฝ้าชะเง้อมองผ่านรั้วกำแพงเพื่อมอง

เข้าไปในบ้านที่อยู่ข้างๆ กัน คงหวังอยากเจอดลดิษย์เหมือนเดิม 

มัดหมี่เห็นคนที่ดีกับเธอ มีอาการอย่างนี้ ก็อดเศร้าไม่ได ้

“คุณนางชอบคุณเดียวมากเลยนะคะป้าพร ถ้ามี่ต้องแยกจากคน

ที่ชอบ มี่ก็คงเศร้าเหมือนกัน” 

เธอเงยหน้าขึ้นบอกกับพิมพรเช่นนั้น 

“ถึงจะเสียใจยังไง ก็ต้องนึกถึงอนาคต นึกถึงคนอื่นที่เขารัก เขา

หว่งใยเราดว้ยสจิะ๊ อยา่งมีไ่ง...เวลาจะทำอะไรกต็อ้งนกึถงึแม ่นกึถงึปา้พร 

มี่คงไม่อยากเห็นแม่กับป้าต้องเป็นทุกข์เพราะมี่ไปด้วยอีกคนใช่ไหมละ” 

พิมพรก้มหน้าลงไปถามหลานสาวพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยน เอื้ออาทร 

ต
ัว
อ
ย
่าง



แต่งโดย...

17บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

“ค่ะ มี่จะไม่ทำให้แม่กับป้าพรเสียใจเป็นอันขาด” มัดหมี่พูดด้วย

น้ำเสียงหนักแน่น ดวงตาฉายแววจริงจัง 

“กน็ีล่ะจะ้ พวกเราทกุคนกอ็ยากใหห้นนูางเปน็เหมอืนมีไ่ง เสยีใจได้ 

แต่ต้องเข้มแข็งและยืนหยัดต่อไป เพื่อคนที่รักเราจะได้ไม่ทุกข์ใจ” 

“มีจ่ะบอกใหค้ณุนางเขา้ใจคะ่” มดัหมีบ่อกกบัพมิพรแลว้กร็บีวิง่เขา้ 

ไปหาอนงค์นาง  

เสยีงเทา้ทีย่ำ่ลงบนผนืหญา้ผา่นใบไมแ้หง้เสยีงดงักรอบแกรบ แทบ

มไิดผ้า่นเขา้สูโ่สตประสาทของอนงคน์างเลย เธอยงัคงเหมอ่ลอยเควง้ควา้ง 

กระทัง่มัดหมี่กระแอมกระไอแล้วร้องเรียก 

“คุณนาง” 

“มี่...มาหาพี่พรเหรอ” เจ้าบ้านตัวน้อยหน้าเศร้าหม่นหมองค่อยๆ 

หันมาถามเสียงเบา ดวงตากลมโตใสแป๋วแดงช้ำ เห็นแล้วมัดหมี่ก็อดใจ

หายไม่ได้ 

อนงคน์างเคยสดใสเหมอืนแสงตะวนั ตอนนีต้ะวนัอบัแสงไปเสยีแลว้ 

คนเห็นก็พลอยมืดมนตามไปด้วย 

“มี่มาหาคุณนางค่ะ คุณนางไม่สบายเหรอ” 

“เปลา่ นางไมไ่ดเ้ปน็อะไร” อนงคน์างสา่ยหนา้ ยงัคงพยายามปาก 

แข็ง ทั้งที่หน้าตาบอกให้รู้หมดแล้วว่าผ่านการร้องไห้มาอย่างหนัก 

“ไม่จริงหรอก หน้าคุณนางเศร้ามากเลย คุณนางไม่ไปเรียนด้วย 

มีอะไร บอกมี่ได้นะ เผื่อมี่จะช่วยอะไรได้มั่ง” 

มัดหมี่ส่งยิ้ม ผูกมิตร เธอถูกชะตากับอนงค์นางก็จริง แต่ไม่รู้ว่า

เวลาอย่างนี้ อีกฝ่ายจะไว้ใจเธอหรือเปล่า 

“นางตอ้งบอกดว้ยเหรอ มีไ่มรู่ห้รอืไงวา่พีเ่ดยีวทิง้นางไปแลว้ พีเ่ดยีว
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ไม่รักนางแล้ว...” อนงค์นางสะอึกสะอ้ืน เธอไม่เคยปกปิดว่าดลดิษย์สำคัญ

ตอ่หวัใจเธอมากมายเพยีงใด เรยีกวา่รูก้นัทัง้บา้น แลว้มหีรอืทีม่ดัหมีจ่ะไม่รู้ 

“ป้าพรบอกว่า คุณเดียวต้องไปเรียนเพื่ออนาคต คุณนางไม่อยาก

ให้คุณเดียวมีอนาคตเหรอคะ” มัดหมี่ลำบากใจกับอาการฟูมฟายของอีก

ฝ่าย ยิ่งร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลไม่หยุด อนงค์นางก็ยิ่งดูน่าสงสาร เหมือน

ตุ๊กตากระเบื้องเคลือบที่พร้อมจะแตกหักได้ทุกเมื่อ 

“นางอยากใหพ้ีเ่ดยีวมอีนาคตส ิ แตท่ำไมอนาคตของพีเ่ดยีวถงึไมม่ี

นางอยู่ด้วยล่ะ...อนาคตอย่างนี้ ไม่เอาหรอก ไม่เห็นจะอยากได้เลย...” 

อนงค์นางสะอื้นฮักๆ 

“ไม่กี่ปีคุณเดียวก็กลับมาแล้วค่ะ” 

“ไม่กี่ปีแล้วไง นางคิดถึงพี่เดียวตายก่อนพอดี” 

“ตายไม่ได้!” มัดหม่ีเอ็ดเสียงเข้มใส่อีกฝ่ายอย่างลืมตัว เร่ิมรำคาญ

อาการฟูมฟายของอนงค์นางขึ้นมาตงิดๆ “ถ้าคุณนางตายคุณผู้หญิงต้อง

เสียใจมาก ป้าพรกับทุกคนก็ต้องร้องไห้ คุณนางจะทำให้ทุกคนร้องไห้กัน

หมด” 

“นางก็...แค่พูดไปงั้นเอง ไม่เห็นต้องดุเลย...” 

อนงคน์างหนา้จอ๋ย คอ้นขวบัใสอ่กีฝา่ย กอ่นจะวิง่หนกีลบัขึน้ไปบน

ตึก ปล่อยให้มัดหมี่มองตามไปด้วยใบหน้าเคร่ง ตาคมดุ ท่าทางขึงขังเอา 

เรือ่งของหลานสาวแม้แต่พิมพรเองก็ยังกลัวใจ 

ให้ไปปลอบ ดันไปว่าอนงค์นางฉอดๆ เล่นเอาคุณหนูหน้าเสีย วิ่ง

หนีกลับขึ้นบ้านไปแทบไม่ทัน 

“ทำไมไปดหุนนูางอยา่งนัน้ละมี ่หนนูางกำลงัเสยีใจอยูน่ะลกู” พมิ-

พรเข้าไปหาหลานสาว รู้ว่ามัดหมี่โตเกินอายุ แต่ไม่คิดว่าจะดุขนาดนี ้
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