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กดดนัจงึมคีวามสุขมากมาย
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หากไม่มีพี่โป่ง ประดับเกียรติ ตุมประธาน ให้คำาปรึกษาเรื่องพลอตอัน 

ยากเยน็นี้ 

ทั้งยงัมบีุคคลอกีหลายท่านที่ผู้เขยีนขอขอบพระคุณ ดงัต่อไปนี้

ทหารม้าผูเ้ป็นพระเอกตวัจรงิ พนัเอก วทิยั ลายถมยา ผู้บงัคบัหน่วย

ม้าทรงประจำาพระองค์ฯ และ ร้อยโท สุภาพ ขาวงาม นกักฬีาขี่ม้าทมีชาติ

ไทย สงักดักองพนัทหารม้าที่ ๒๙ รกัษาพระองค์ ดร. สริสิุมาลย์ ลายถม-

ยา นางเอกตวัจรงิของทหารม้า ทั้งสามท่านกรณุาให้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์

มากมายจนเกดิภาพที่ชดัเจนของ ร้อยเอก หม่อมหลวงรณจกัร จุฑาเทพ

คำ�นำ�นักเขียน



พนัโทหญงิ จดิาภา ธรรมวหิาร อาจารย์ส่วนการศกึษา โรงเรยีนนาย-

ร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งคอยตอบคำาถามยิบย่อยเกี่ยวกับทหาร และคุณ

เกดเพื่อนรกั ที่ช่วยอธบิายเรื่องจุกจกิเกี่ยวกบัม้า

ทีมงานสำานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ทุกท่านซึ่งช่วยกันดูแลต้นฉบับตั้งแต่
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เป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนมีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครซึ่งมี

อาชพีเดยีวกบัตวัเองคอื คร ูบางส่วนนำามาจากประสบการณ์ของผูเ้ขยีน บ้าง

ก็ดัดแปลงจากชีวิตของลูกศิษย์ แต่ทุกอย่างคงไม่ราบรื่นหากไม่มีแม่ของ 

ผู้เขยีนเป็นคู่คดิ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บรหิารโรงเรยีน แม้ว่าแต่ละคำาถามจะ

ทำาให้แม่อึ้งไปเป็นระยะกต็าม 

มคีำาถามจากหลายท่านว่า ทำาไมรณพรี์จงึมลีูกดกที่สุด ผู้เขยีนจงึขอ

ถอืโอกาสนี้อธบิายว่า ก่อนเขยีนนวนยิายชุด ‘ดวงใจเทวพรหม’ มนีวนยิาย

อีกเรื่องคือ เลดี้ทรานซิสเตอร์ ซึ่งมีตัวละครรุ่นหลานของรณพีร์ โดยเป็น

บุตรของหม่อมหลวงรณกร จุฑาเทพ

ณ บดันี้ ผู้เขยีนขอเปิดประตวูงัจฑุาเทพอกีครั้ง สู ่‘ดวงใจเทวพรหม’ 

ตอน ใจพสิุทธิ์ เพื่อให้ ร้อยเอก หม่อมหลวงรณจกัร จุฑาเทพ ได้ตามหา

รกัแท้กบัสาวเทวพรหม

เธอเป็นใครและมทีี่มาอย่างไร ขอเชญิทกุท่านตามเข้าประตวูงัจฑุาเทพ

มาด้วยกนันะคะ

        แพรณฐั





“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”



ม้าสขีาวที่ยนือยู่กลางสนามหญ้าเขยีวขจ ีมนีายทหารหนุ่มร่างสูง
ใหญ่นั่งเด่นสง่าอยู่บนหลงั มอืซ้ายกุมบงัเหยีนไว้แม่นมั่น 

เขาแต่งกายด้วยชุดขี่ม้าสีกากีแกมเขียว ใส่หมวกทรงหม้อตาล 

กางเกงทรงพองบรเิวณต้นขา สวมทอ็ปบูตสูงถงึเข่า เครื่องหมายซึ่งประดบั

อยูบ่นเสื้อบ่งบอกยศของนายทหารระดบัผูบ้งัคบักองร้อยแห่งกองพนัทหารม้า

ที่ ๒๙ รกัษาพระองค์ 

แม้เป็นเวลาเช้าตรู่ ดวงอาทติย์เพิ่งโผล่พ้นขอบฟ้า ทกุคนกย็งัเหน็ว่า

วงหน้าคล้ามแดดเรยีบเฉยจนน่ากลวั ยิ่งผสานเข้ากบัดวงตาดดุนัซึ่งจ้องมอง

เหล่าทหารที่จูงม้ามาหยุดรอนอกรั้วสีขาวเตี้ยๆ ริมสนามฝึกขี่ม้าด้วยแล้ว 

ใครที่กล้าสบตาตอบกต็้องพลอยหวัหดไปตามกนั

“ขออนุญาตเข้าสนามครับ!” ทหารคนหนึ่งกล่าวนำาพร้อมกับตะเบ๊ะ 

คนอื่นทำาความเคารพตามในแบบเดยีวกนั

“เข้ามาได้” รณจกัรตะเบ๊ะตอบ

ทหารเหล่านั้นจูงม้าเข้ามาตั้งแถวเรียงหน้ากระดานซ้อนกันเป็น

๑
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ระเบยีบ รณจกัรยกข้อมอืข้างขวาขึ้นมาดูนาฬิกา 

๖:๓๐ น.

เขากราดมองแถวของทหารทั้งหมดในขณะนี้ ช่องที่ว่างอยู่แสดงให้

เหน็ถงึผู้ซึ่งยงัมาไม่ถงึ หวัคิ้วของผู้บงัคบักองร้อยกระตุกเข้าหากนั 

“ผู้หมู่สมชยัทำาไมยงัไม่มา”

“ไม่ทราบครบั” ทหารคนหนึ่งตอบหลงัจากพวกเขาหนัหน้ามองกนัไปมา

อยู่ครู่สั้นๆ

“ถ้าอย่างนั้นเรากเ็ริ่มฝึกกนั ทั้งหมดแถวตรง เตรยีมขึ้นม้า ปฏบิตั!ิ” 

รณจกัรตะโกนสั่ง ทหารหนัไปตรวจม้าและอปุกรณ์ให้แน่ใจว่าพร้อม

สำาหรบัการขี่ ผู้กองหนุ่มจงึสั่งต่อ

“เอาโกลนลง!”

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเอาห่วงซึ่งห้อยจากอานม้าทั้งสองข้างสำาหรบัสอดเท้า

เพื่อใช้ยนัเวลาขี่ม้าลงมา 

“ขึ้นม้าตอนที่หนึ่ง!”

เหล่าทหารทำาขวาหนัเพื่อหนัหน้าเข้าหาม้าคูใ่จ เสยีงรองเท้าบูตกระทบ

กันเมื่อพวกเขาชิดเท้าอย่างพร้อมเพรียง ทหารจับบังเหียนและหัวอานม้า

ดว้ยมอืซ้าย มอืขวาจบัโกลน แล้วบดิเข้าหาตวั พวกเขาหยดุนิ่งเพื่อรอคำาสั่ง

ให้ขึ้นไปบนหลงัม้าในขั้นตอนที่สอง

ทหารซึ่งเป็นหวัหน้าในกลุ่มนั้นพยกัหน้าให้สญัญาณ เขาและทุกคน

ยกขาซ้ายขึ้นเพื่อสอดเท้าข้างเดียวกันเข้าไปในโกลน มือขวาละไปจับตรง

ท้ายอานม้าอนัเป็นที่นั่ง สปรงิตวัขึ้นไปหยุดค้างนิ่งในอากาศ

นายทหารคนเดิมส่งสัญญาณสำาหรับการขึ้นไปบนหลังม้าในขั้นตอน

ที่สาม ทุกคนพร้อมใจกนัโน้มตวัไปข้างหน้า เตะขาขวาผ่านบั้นท้ายของม้า 

นั่งลงบนอาน แล้วสอดเท้าข้างขวาเข้าไปในโกลน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

ทั้งหมด

รณจักรออกคำาสั่งให้ทหารบังคับม้าเดินเข้าเส้น ซึ่งหมายถึงการเดิน
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เป็นแถวเรยีงเดี่ยวไปรอบสนาม ดวงตาคมกรบิจบัจ้องทุกคนอย่างเข้มงวด 

เขานิ่วหน้า หยบิไม้ง่ามสำาหรบัยงิหนกัสติ๊กกบัลูกดนิขนาดจิ๋วออกมา ยงิไป

ที่ทหารคนหนึ่งจนฝ่ายนั้นสะดุ้งเฮอืก

“กนิกุ้งมากี่โลวะ!”

คนถกูดเุพราะขี่ม้าหลงังอรบียดืตวัขึ้นจนหลงัตรงแหนว็ รณจกัรมอง

ปราดไปอกีทศิทางหนึ่ง แล้วยงิลูกดนิจิ๋วใส่ทหารอกีคน

“เฮ้ย! เสี่ยงเซยีมซรีไึง สั่นเป็นเจ้าเข้าเชยีวโว้ย”

ทหารที่ตวัโงนเงนไปมาตลอดการขี่ม้ารบีนั่งหลงัตรงและบงัคบัตวัให้

นิ่งขึ้นทนัท ีจงัหวะเดยีวกนันั้นเองมทีหารคนหนึ่งจูงม้ามาแต่ไกล และหยุด

ลงตรงนอกรั้วสนามฝึก

“ขออนุญาตเข้าสนามครับ!” เขาตะเบ๊ะด้วยสีหน้ากริ่งเกรงจนเหงื่อ

แตกพลั่ก

“มาสายขนาดนี้ นาฬิกาตายรไึงวะ!” ผู้กองหนุ่มตะคอก

“ขออนุญาตครับผู้กอง เมื่อเช้าตอนผมคุมพลทหารใหม่วิ่ง ใช้เวลา

นานไปหน่อย เลยกลบัมาทำาความสะอาดคอกม้าช้ากว่าปกตคิรบั” คนตอบ

แก้ตวั

“คุมทหารวิ่งเป็นภารกจิที่ผู้หมู่ต้องทำาทุกวนัรเึปล่า” รณจกัรซกัไซ้

“ทุกวนัครบั” นายทหารยศร้อยตรตีอบ

“ทำาความสะอาดคอกม้ากต็้องทำาทุกวนัด้วยใช่ไหม” 

“ใช่ครบั”

“งั้นมนักเ็ป็นภารกจิประจำาวนัที่แกต้องทำาอยูแ่ล้ว อย่าเอามาอ้าง” เขา

เอด็

“ขอโทษครบั” 

“ถ้าเราต้องไปออกรบ แล้วแกมาผดิเวลานดั จะไปรบชนะใครเขาได้

วะ จำาไว้ว่าการตรงเวลาเป็นเรื่องสำาคญัที่สุดสำาหรบัทหาร เอ้า! วนันี้แกไม่

ต้องขี่ม้าหรอก จูงม้าวิ่งตามเพื่อนไป”
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คนโดนทำาโทษรบัคำา ก่อนจะจงูม้าของตนวิ่งตามท้ายแถวทหารที่ขี่ม้า

ไปตลอดทั้งชั่วโมง

“เมื่อเช้าเหนื่อยหน่อยนะผู้หมู่” 
รณจกัรตบบ่านายทหารรุน่น้องซึ่งถกูเขาทำาโทษ อกีมอืถอืผกับุง้ไว้กำา

หนึ่ง

“ไม่เป็นไรครบั เป็นความผดิของผมเองที่มาสาย คราวหน้าผมจะไม่

สายอกีแล้วครบั” ร้อยตรหีนุ่มยิ้มรบั 

รณจกัรยิ้มตอบ หลงัเวลาเลกิงาน ความเข้มงวดกค็ลายลงเหลอืแต่

ความเป็นพี่น้อง รณจกัรเดนิต่อไปในคอกม้าซึ่งเป็นโรงไม้ขนาดใหญ่เปิดโล่ง 

มีหลังคาคลุม จนเจอนายสิบที่คอยดูแลม้าคู่ใจของตน นายสิบตะเบ๊ะ

ทำาความเคารพ เขาจงึตะเบ๊ะตอบ 

“แม่ออกจากโรงพยาบาลรยึงั”

“ออกแล้วครับ เป็นเพราะผู้กองให้เงินค่าผ่าตัด แม่ผมก็เลยรอด 

ขอบคุณผู้กองมากนะครบั” 

“เรื่องเลก็น่า ดูแลแม่ของแกให้ดกีแ็ล้วกนั วนัหยุดนี้ฉนัอนุญาตให้

แกกลบัไปเยี่ยมท่านที่บ้านได้” 

นายสิบขอบคุณเขาอีกยกใหญ่ทีเดียวกว่ารณจักรจะผละจากมาได้ 

จนมาถงึคอกที่ม้าขาวคู่ใจอาศยัอยู่ 

“พายุทตั” 

เจ้าม้าก้าวเข้ามาหาอย่างยินดีตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเรียกชื่อด้วยซำา้ มัน

ยื่นศรีษะมาซุกหน้าท้องของชายหนุ่ม เขาจงึตบลำาคอของมนัเบาๆ พร้อมกบั

หวัเราะ

“ขี้อ้อนจรงิๆ เอ้า! ฉนัเอาผกับุ้งมาฝาก”

รณจกัรป้อนผกับุง้ให้พายทุตั พดูคุยด้วยนำ้าเสยีงอ่อนโยนผดิกบัการ

เป็นครูฝึกซึ่งสั่งทหารอย่างเข้มงวดเมื่อเช้าราวกบัเป็นคนละคน 
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เสียงฝีเท้าดังขึ้น รณจักรจึงหันไปมอง เห็นเสมียนกองร้อยซึ่งเป็น

เสมอืนผู้ช่วยของตนยนืรออยู่ห่างออกไป

“ขออนุญาตครบัผู้กอง ท่าน ผบ.ทอ. โทร. มาครบั”

รณจกัรขมวดคิ้ว ผบ.ทอ. ที่อกีฝ่ายกล่าวถงึคอื พลอากาศเอก หม่อม-

ราชวงศ์รณพีร์ จุฑาเทพ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเพิ่งได้รับตำาแหน่ง

หมาดๆ หลงัเหตุการณ์พฤษภาทมฬิเมื่อปีที่ผ่านมาจบสิ้นลง และ ผบ.ทอ. 

ท่านนี้กไ็ม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นบดิาของเขาเอง

“ท่านว่ายงัไงบ้าง”

“ท่านสั่งว่ามเีรื่องด่วน ให้ผู้กองรบีกลบัวงัจุฑาเทพครบั” 

หม่อมหลวงหนุม่แห่งจฑุาเทพพยกัหน้าอย่างครุน่คดิ ด้วยหน้าที่ของ

ผู้บงัคบักองร้อยทหารม้าซึ่งต้องทำางานตั้งแต่พระอาทติย์ยงัไม่ขึ้นจนถงึเยน็

คำ่า บางครั้งกต็้องดูแลม้าที่อาจเจบ็ป่วยได้ตลอดยี่สบิสี่ชั่วโมง เขาจงึเลอืก

อยู่บ้านพกัในกองพนั และกลบัไปที่วงัจุฑาเทพในช่วงสุดสปัดาห์ 

บดิาเข้าใจความจำาเป็นด ีจงึไม่เคยโทรศพัทม์าสั่งการให้เขากลบับ้าน

ก่อน นี่เป็นครั้งแรก 

เกดิอะไรขึ้นที่วงัจุฑาเทพกนัแน่

เมื่อรณจักรกลับไปถึงบ้านสีขาวซึ่งสร้างขึ้นเมื่อสามสิบกว่าปีก่อน
ภายในอาณาเขตวงัจุฑาเทพ บดิากร็ออยู่แล้ว ทั้งยงัมนี้องชายคนที่สองคอื 

เรอือากาศตร ีหม่อมหลวงรณภูม ินั่งอยู่ด้วย 

รณภูมิเป็นนักบินขับไล่เหมือนบิดา โดยขับเครื่องบินรบ F-16  

ตามปกตเิขาประจำาการอยู่ที่โคราช รณจกัรจงึแปลกใจที่เหน็รณภูมใินวันนี้ 

“กลับมาเมื่อไรน่ะภูมิ ฉันไม่เห็นรู้เลย” บุตรชายคนโตของแม่ทัพ

อากาศถามหลงัจากทำาความเคารพบดิา

“ผมเพิ่งมาเมื่อเช้า พอดีมีราชการที่นี่ พรุ่งนี้ก็กลับไปแล้วครับ” 

รณภูมยิิ้มน้อยๆ อย่างคนที่อารมณ์ดอียู่เป็นนติย์
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รณจกัรทรดุกายลงบนโซฟาทางขวามอืของบดิา ซึ่งอยูต่รงข้ามรณภูมิ

พอดี ตามปกติแล้วโซฟาตัวยาวตรงกลางในห้องดูโทรทัศน์แห่งนี้นอกจาก

เป็นที่ประจำาของบิดาแล้ว มักจะมีมารดานั่งอยู่ด้วยเสมอ แต่ท่านเดินทาง

ไปเยี่ยมน้องสาวคนที่สามของเขา ซึ่งเรยีนบลัเลต์ชั้นสงูอยูท่ี่ประเทศฝรั่งเศส 

และมแีผนจะบนิไปหาน้องชายคนเลก็ของเขาซึ่งศกึษาด้านภาพยนตร์อยูใ่น

สหรฐัอเมรกิา 

เมื่อหม่อมหลวงหนุ่มแห่งจุฑาเทพนั่งประจันหน้ากัน ความละม้าย

และความแตกต่างระหว่างพี่น้องกช็ดัเจนขึ้น ทั้งคูต่วัใหญ่บกึบนึสมเป็นชาย

ชาตทิหาร ผวิเข้มพอๆ กนั เพราะใช้ชวีติส่วนใหญ่อยู่กลางแดด แต่รณภูมิ

ร่างบางกว่าพี่ชายเล็กน้อย ใบหน้าเหมือนผู้เป็นพ่อมากกว่า ยิ่งนั่งอยู่ใกล้

บิดา ก็ดูราวกับจะเห็นภาพรณพีร์ในวัยหนุ่มและวัยห้าสิบเก้าปีมานั่งอยู่ 

เคยีงกนั 

รณจกัรเป็นส่วนผสมที่ดรีะหว่างบดิามารดา จะมองว่าเขาคล้ายบดิา

กไ็ด้ คล้ายมารดากถ็ูก แต่ทุกครั้งที่อยู่กบับดิา รณจกัรกย็งัรู้สกึว่าท่านช่าง

หล่อเหลาและสง่างามชนดิที่เขากบัน้องๆ เทยีบไม่ตดิ แม้มารดาจะให้กำาลงัใจ

อยู่เสมอว่าเขาหล่อกว่าบดิากต็าม

“คุณพ่อมธีุระอะไรหรอืครบัถงึเรยีกผมกลบัมา” รณจกัรนั่งหลงัตรง

แหนว็ตามความเคยชนิ

“เรื่องเดมิๆ นั่นแหละ” รณพรี์ถอนหายใจ วงหน้าคมคายฉายแวว

เหนื่อยล้าอย่างที่คนนอกไม่ใคร่ได้เหน็

“เรื่องทวดอ่อนใช่ไหมครบั” รณภูมเิดา

“อมื...เรื่องนั้นแหละลูก”

“คณุลงุใหญ่ คณุลุงรจุ คณุลุงภทัรพาทวดอ่อนไปตากอากาศที่หวัหนิ

ไม่ใช่หรอืครบั เกดิอะไรขึ้นรเึปล่า” รณจกัรถามเสยีงเครยีด 

“คุณทวดอาการทรุดลงหรือครับ” รณภูมิหรี่ตามอง ผู้เป็นพ่อจึง 

พยกัหน้า
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“คุณลุงใหญ่เพิ่งโทร. มาเล่าให้ฟังว่า ทวดอ่อนฝันร้ายอีกแล้วว่า 

วิไลรัมภามาตะโกนสาปแช่งอยู่หน้าวังจุฑาเทพ แล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นในวัง 

คุณทวดจึงสะดุ้งตื่น จากนั้นอาการความดันสูงก็กำาเริบจนคุณลุงภัทรกับ 

ป้าแก้วต้องช่วยกนัพยาบาลแทบไม่ได้หลบัได้นอน พ่อไม่สบายใจเลยจรงิๆ” 

คำาบอกเล่าของบิดาทำาให้คนฟังพลอยเครียดไปด้วย วิไลรัมภาที่ 

รณพีร์กล่าวถึงก็คือ หม่อมหลวงวิไลรัมภา เทวพรหม อดีตคู่หมายของ 

รณพรี์ 

หม่อมเจ้าวชิชากรแห่งราชสกุลจุฑาเทพ ซึ่งมศีกัดิ์เป็นปู่ของรณจกัร 

กับหม่อมราชวงศ์เทวพันธ์แห่งราชสกุลเทวพรหม มีสัญญาต่อกันว่าอยาก

ให้ทั้งสองตระกูลได้เกี่ยวดองกนั โดยหมายมั่นปั้นมอืให้บุตรชายทั้งห้าของ

วิชชากรแต่งงานกับทายาทสาวแห่งเทวพรหมอย่างน้อยหนึ่งคน แต่ก็ไม่

สมหวงัเลยสกัคน จนมาถงึคนสดุท้ายคอืรณพร์ี ที่ถกูหมายมั่นให้ลงเอยกบั

วิไลรัมภาก็เป็นอันต้องคลาดแคล้ว เนื่องจากรณพีร์พบรักกับเพียงขวัญ 

ดาราภาพยนตร์ชื่อดังในสมัยนั้น ประกอบกับวิไลรัมภาเคยปองร้ายหม่อม

เอยีดจนเกอืบถงึแก่ชวีติ สญัญาระหว่างจุฑาเทพกบัเทวพรหมจงึสิ้นสุด 

นบัจากนั้นเป็นต้นมา เทวพรหมกต็กตำ่าลงเรื่อยๆ ลูกสาวสองคนใน

จำานวนสามคนของเทวพนัธ์หายสาบสูญ เขาจงึตรอมใจจนป่วยหนกั ทั้งยงั

มจีดหมายจากวไิลรมัภาส่งมาสาปแช่งราชสกลุจฑุาเทพให้ถงึแก่หายนะ ด้วย

เหตุที่ทำาให้เทวพรหมต้องตกตำ่า สร้างความไม่สบายใจให้แก่อ่อนในวยัชรา

จนเจบ็ออดๆ แอดๆ มาตั้งแต่นั้น

อ่อนขอร้องให้ทายาทจุฑาเทพช่วยกันตามหาบุตรสาวทั้งสองของ 

เทวพนัธ์ที่หายไป เพื่อพามาพบนางและเทวพนัธ์ในวยัไม้ใกล้ฝ่ัง ในช่วงแรก

ทุกคนช่วยกนัตามหา แต่ยงัไม่พบ วไิลรมัภากส็่งจดหมายขู่อาฆาตมาอย่าง

ต่อเนื่อง คุณชายทั้งหลายจึงปรึกษากันและได้ข้อสรุปว่าจะไม่ตามหาพวก

เธออกี โดยเฉพาะวไิลรมัภา ด้วยเกรงว่าการพาวไิลรมัภาซึ่งมเีจตนาร้ายต่อ

จุฑาเทพมาพบอ่อนจะไม่เป็นผลดี อาจทำาให้อ่อนอาการทรุดลงกว่าเดิม  
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ทว่าพวกเขากร็่วมกนัโป้ปดอ่อนว่าจะตามหาให้ เพยีงเพื่อให้คนแก่สบายใจ

อย่างไรกต็าม สิ่งที่ทกุคนไม่คาดฝันกเ็กดิขึ้นเมื่อปีที่แล้ว คอืพวกเขา

พบมารตเีข้าโดยบงัเอญิ ซำ้ายงัได้ลกูสาวของมารตมีาเป็นว่าที่ศรสีะใภ้อกีด้วย 

ขณะที่วไิลรมัภายงัหายเข้ากลบีเมฆต่อไป

“ตอนนั้นพ่อโกรธวิไลรัมภามาก เพราะเธอทำาร้ายหม่อมทวดเอียด

และใส่ร้ายแม่ของลกูอย่างที่พ่อเคยเล่าให้ฟังไปแล้ว แต่พ่อกไ็ม่สบายใจเมื่อ

รู้ว่าเธอหนีออกจากบ้านไปในคืนที่พ่อแต่งงานกับแม่ หลังจากได้จดหมาย

สาปแช่งของเธอ พ่อก็โกรธขึ้นมาใหม่ แต่พอมาถึงตอนนี้พ่อสงสารเธอ

มากกว่า วิไลรัมภาคงจมอยู่กับความอาฆาตแค้นจนดวงตามืดบอด ชีวิต

ของเธอคงลำาบากลำาบนไม่น้อยทเีดยีวถงึได้เขยีนจดหมายฉบบันั้นขึ้นมา พ่อ

ได้ข่าวว่าก่อนที่เธอจะหายตวัไป เธอมอีาการทางจติด้วย ไม่รู้ว่าตอนนี้เธอ

จะเป็นยงัไงบ้าง”

รณจักรนิ่วหน้า เขาไม่ชอบผู้หญิงคนนี้เอาเสียเลย เธอช่างโหดร้าย

กบัหม่อมทวดเอยีดและมารดาที่เขาเคารพรกั อนัที่จรงิบดิามารดากไ็ม่อยาก

เล่าเรื่องความเลวร้ายในอดีตของเธอให้ฟัง แต่เขากับรณภูมิคาดคั้นถาม 

เพราะความเป็นลกูที่สนทิกบัพ่อแม่มากทำาให้พวกเขาสงัเกตเหน็ความอดึอดั

ของบุพการีทั้งสอง บิดาจึงยอมเปิดปาก ขณะที่น้องอีกสองคนยังคงไม่รู้

ความจริงต่อไป และเชื่อว่าลูกพี่ลูกน้องคนอื่นก็ไม่ทราบเช่นกัน เนื่องจาก

ผู้ใหญ่ตกลงกนัว่าจะรกัษาความลบันี้ไว้เพื่อเหน็แก่เทวพนัธ์

“คุณพ่อสงสารเธอ แล้วจะให้เราตามหาเธอรเึปล่าครบั” 

“ไม่ต้อง” รณพร์ีรบีปฏเิสธ “พ่อแค่รูส้กึว่าความแค้นที่วไิลรมัภามต่ีอ

จฑุาเทพเป็นเรื่องที่พ่อต้องรบัผดิชอบโดยตรงเท่านั้นแหละ พ่อจะทำาทุกอย่าง

ให้ทวดอ่อนสบายใจ ยกเว้นเรื่องที่จะพาวไิลรมัภามาพบท่าน”

“วนัหนึ่งเราอาจจะได้พบเธอครบั” รณภูมเิปรยเสยีงขรมึ 

“ลูกรู้สกึอย่างนั้นหรอื” รณพรี์ขมวดคิ้วมุ่น

“ครบั” รณภูมพิยกัหน้า 
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“งั้นก็แย่ละ เอาเป็นว่าถ้าเธอปรากฏตัววันไหน เราจะต้องขัดขวาง 

ไม่ให้เธอมาพบทวดอ่อนได้ แต่ถ้าเธอลำาบากและต้องการความช่วยเหลอืจรงิๆ 

พ่อก็จะช่วยเธอ...แค่ช่วยเท่านั้น...แต่ไม่ให้เธอมาทำาลายจุฑาเทพได้เป็นอัน

ขาด!” นายพลใหญ่ขบกรามแน่น 

“ฉนัไม่ชอบผู้หญงิคนนี้เลยจรงิๆ” รณจกัรกล่าวทนัททีี่อยูก่นัสองคน
กบัน้องชาย

“เธออาจจะไม่เลวร้ายขนาดนั้นก็ได้นะครับ” รณภูมิเอ่ยด้วยสีหน้า

ลงัเล

“ฉนักห็วงัว่าจะเป็นอย่างนั้น ตอนนี้ฉนัเป็นห่วงทวดอ่อน นานๆ ท่าน

จะได้ไปเที่ยวตากอากาศสกัท ีกม็าป่วยเสยีนี่”

“ทวดอ่อนจะไม่เป็นไรหรอกครบั แค่อาการของคนแก่เท่านั้น หมอ

ใหญ่อย่างคุณลุงภทัรอยู่ด้วย พี่จกัรสบายใจได้” 

“แกไม่ได้แค่ปลอบให้ฉนัสบายใจไปวนัๆ ใช่ไหมวะ” 

“พี่ก็รู้นี่ครับว่าเรื่องแบบนี้ ผมจะพูดเมื่อแน่ใจแล้วจริงๆ เท่านั้น” 

รณภูมแิย้มยิ้ม

รณจกัรหรี่ตามองน้องชาย เป็นที่รูก้นัในครอบครวัวา่รณภมูมิสีมัผสั

พเิศษมาตั้งแต่จำาความได้ ทำาให้หลายคนอึ้งและทึ่งกนัมาแล้ว หากน้องชาย

ยนืยนั เขากค็วรเบาใจ รณจกัรจงึผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก

“เอาวะ ฉนัเชื่อแก ในเมื่อทวดอ่อนจะไม่เป็นอะไร งั้นเราไปกนิเหล้า

กนัเหอะ ชวนพี่เพชร คุณสรุจ คุณภูไปด้วย” 

รณจกัรถมูอือย่างกระตอืรอืร้น ผู้ชายทั้งสามที่เขาหมายถงึคอื หม่อม-

หลวงอศริ หม่อมหลวงสรุจ และหม่อมหลวงภูธเนศ ลูกพี่ลูกน้องซึ่งพำานกั

อยู่ในเขตวงัจุฑาเทพเช่นกนั

“เรื่องกนิเหล้าผมขอตวัครบั พรุ่งนี้ต้องกลบัโคราชแต่เช้า”

“เฮ้ย! ทหารอากาศอะไรวะขี้ป๊อดฉบิหาย นานๆ แกจะเข้ากรุงเทพฯ 
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ท ีไปด้วยกนัเหอะน่า พรุง่นี้แกนั่งรถไปนี่หว่า ไม่ได้บนิเองไม่ใช่หรอื” พี่ชาย

คะยั้นคะยอ

“พี่จกัรนี่สมเป็นทหารม้าจรงิๆ เรื่องเหล้าไม่เคยเป็นรองใคร เอ้า! ไป

กไ็ปครบั” รณภูมหิวัเราะ

“ให้มนัได้อย่างนี้สวิะ” 

รณจักรกอดคอน้องชายเหมือนที่เคยทำาตอนเด็ก จังหวะนั้นเอง

รณภูมกิช็ะงกั ขมวดคิ้ว จ้องผู้เป็นพี่เขมง็

“พี่จกัร...”

“อะไร”

รณภูมขิยบัตวัออกมายนืประจนัหน้าพี่ชาย แล้วพูดเสยีงขงึขงั

“ผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรชัดเจนขนาดนี้มานานแล้ว แต่นี่มันชัดมาก

จรงิๆ”

“อะไรของแกวะ”

“จะมเีรื่องบางอย่างเกดิขึ้นกบัพี่ ผมบอกไม่ได้ว่าเป็นเรื่องดหีรอืไม่ด ี

แต่ที่แน่ๆ เรื่องที่กำาลงัจะเกดิขึ้นนี้จะทำาให้ชวีติของพี่เปลี่ยนไปจากเดมิอย่าง

สิ้นเชงิ”

“ฉนัจะได้เลื่อนยศเป็นพนัตรเีรว็ๆ นี้รไึง” รณจกัรหวัเราะ 

“ไม่ใช่เรื่องตลกนะพี่จกัร มนัจะเกดิขึ้นเรว็ๆ นี้แหละ ชวีติของพี่จะ

ไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป” รณภูมยิำ้าหน้าเคร่ง

โทรศัพท์ในบ้านแผดเสียงดัง รณจักรเลิกคิ้ว ก้าวไปยกหูโทรศัพท์ 

ขึ้นมา

“ฮลัโหล”

“คุณจกัรใช่ไหม” เสยีงห้าวของคนปลายสายดงัขึ้น

“ใช่ครบั คุณฉตัรหรอื” 

รณจักรแย้มยิ้ม จดจำาได้ว่าเป็นเสียงของหม่อมหลวงฉัตรเกล้า 

บุตรชายคนโตของหม่อมราชวงศ์พุฒภิทัร 
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“ใช่ พี่เอง” ฉตัรเกล้าตอบเสยีงขรมึ

“คุณฉตัรเป็นอะไรรเึปล่า ถงึขนาดต้องโทร. ทางไกลมาหาผม” 

รณจกัรสงัหรณ์ใจไม่ดจีากนำ้าเสยีงของญาตผิู้พี่ ซึ่งเป็นแพทย์ทหาร

ประจำาโรงพยาบาลค่ายในจงัหวดัเชยีงราย

“พี่ไม่ได้เป็นอะไร แต่เกดิเรื่องไม่ค่อยดขีึ้น ทำาใจดีๆ  ไว้นะคุณจกัร”

ฉัตรเกล้าเตือน ก่อนจะแจ้งข่าวร้ายที่ทำาให้รอยยิ้มบนใบหน้าของ 

รณจกัรเลอืนหายไปในทนัท ี



ข่าวร้ายที่รณจักรได้รับนั้นยากจะทำาใจ เป็นเหตุให้ชายหนุ่มต้อง
รีบรุดไปจังหวัดเชียงรายเพื่อพบฉัตรเกล้า ซึ่งเป็นแพทย์ทหารอยู่ประจำา 

โรงพยาบาลค่าย 

มคีนไข้เพยีงไม่กี่รายที่มาถงึมอืของแพทย์หนุม่ผูเ้ก่งกาจคนนี้แล้วไม่

รอดชวีติ โชคร้ายที่ร้อยเอกสงิโต เพื่อนรกัของรณจกัรกเ็ป็นหนึ่งในนั้น

สงิโตเสยีชวีติจากการปะทะกบัสมนุของจางเฉนิ นกัค้ายาเสพตดิราย

ใหญ่ซึ่งถูกทางการกวาดล้างไปแล้วตั้งแต่ปีก่อน แต่ยงัมลีูกสมุนอกีจำานวน

หนึ่งที่ยังหนีหัวซุกหัวซุนจนกระทั่งมาพบกองกำาลังของสิงโตซึ่งออกลาด

ตระเวนเข้าพอดี แม้ทหารไทยเป็นฝ่ายชนะ แต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็สูญเสีย 

สงิโตบาดเจบ็สาหสั กว่าจะมาถงึมอืของฉตัรเกล้ากส็ายไปเสยีแล้ว

รณจักรมองรูปภาพซึ่งตั้งอยู่หน้าโลงศพคลุมด้วยธงไตรรงค์ด้วย 

แววตาหม่นเศร้า ข้างๆ กนันั้นมโีลงศพของทหารคนอื่นที่เสยีชวีติพร้อมกนั

ในเหตปุะทะดงักลา่ว พธิศีพจดัขึ้นอย่างเศร้าสร้อย แต่กส็มเกยีรตดิงัที่ชาย

ชาติทหารคนหนึ่งพึงได้รับเมื่อได้ทำาหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ สละแม้

๒
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กระทั่งเลอืดหยาดหยดสุดท้าย

การรักษาอธิปไตยของชาติและยอมพลีชีพเพื่อปกป้องความสงบสุข

ของปวงชนเป็นสิ่งที่ทหารทุกคนจดจำาไว้ใส่เกล้า วนัหนึ่งเหตกุารณ์เช่นนี้อาจ

เกดิขึ้นกบัรณจกัรหรอืทหารอื่นเช่นกนั พวกเขาคดิเสมอวา่การตายเพื่อชาติ

เป็นการตายที่สมเกียรติที่สุด แต่ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นกับคน

รอบตวักย็ากจะทำาใจ โดยเฉพาะเมื่อประสบเหตกุบัเพื่อนสนทิซึ่งเป็นเสมอืน

พี่น้อง รณจกัรจงึยิ่งใจหาย

สงิโตเป็นเพื่อนรกัของเขาตั้งแต่สมยัอยู่โรงเรยีนเตรยีมทหาร จนมา

ถงึโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพิ่งมาแยกกนักต็อนสำาเรจ็การศกึษา 

รณจักรเลือกเหล่าทหารม้า ขณะที่สิงโตเลือกเหล่าทหารราบซึ่งต้องประจำา

อยูต่่างจงัหวดั แต่ทั้งสองกย็งัตดิต่อกนั ทกุครั้งที่สงิโตเข้ากรงุเทพฯ เขามกั

ไปหารณจกัร และค้างที่วงัจุฑาเทพในบางคราว

พกัหลงัต่างคนต่างมคีวามรบัผดิชอบมากขึ้นจงึห่างกนัไปบ้าง รณจกัร

ได้พบเพื่อนรักครั้งสุดท้ายก็เมื่อปลายปีที่แล้วในงานศพมารดาของสิงโต 

ซึ่งเสยีชวีติด้วยโรคมะเรง็ หลงัจากนั้นสงิโตกถ็กูย้ายมาประจำาอยูท่ี่เชยีงราย 

รณจักรยังฝากฝังฉัตรเกล้าให้ช่วยดูแลเพื่อนรัก ไม่คิดเลยว่าฉัตรเกล้าจะ

ได้ทำาหน้าที่นั้นจนวาระสุดท้ายของสงิโต

ญาตผู้ิพี่ก้าวเข้ามายนืตรงหน้า บดบงัภาพโลงศพของเพื่อนรกั ในมอื

ของฉตัรเกล้ามถี้วยข้าวต้มซึ่งร้อนจนเหน็ควนัลอยจางๆ

ฉัตรเกล้ามีหน้าตาหล่อจัดสมกับที่มารดาเป็นนางสาวศรีสยาม  

แววตาอ่อนโยนเฉกเช่นผู้เป็นบดิา เขายื่นถ้วยข้าวต้มมาให้

“กนิข้าวต้มเสยีหน่อยส ิคุณจกัรไม่ได้กนิอะไรมาทั้งวนัเลยนะ” 

“ขอบคุณ แต่ผมไม่หวิหรอก” 

รณจักรส่ายหน้า เบนสายตากลับไปที่โลงศพของเพื่อน ฉัตรเกล้า

ถอนหายใจและมองตาม

“สงิห์ได้ทำาหน้าอนัทรงเกยีรตทิี่สุดของทหารสำาเรจ็ลุล่วงแล้ว เพราะ
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การสละชีวิตของเขาทำาให้เราจับตัวสมุนที่เหลือของจางเฉินได้ เขาไปสบาย

แล้ว คนที่ยงัมชีวีติอยู่อย่างพวกเราต่างหากต้องรกัษาตวัให้ด”ี

รณจกัรยิ้มเศร้า ฉตัรเกล้าจงึแตะบ่าเขาให้หนัมาสบตา

“คุณจกัรยงัมหีน้าที่สำาคญัที่สงิห์ฝากฝังเอาไว้อกีนะ”

ทหารม้าหนุ่มขมวดคิ้วทนัททีี่ญาตผิู้พี่ตอกยำ้าเรื่อง ‘หน้าที่สำาคญั’ 

ทั้งสองเบนสายตาผ่านโลงศพ ฝ่ากลุ่มเด็กชายหญิงสี่คนซึ่งสวม 

เสื้อผ้าลำาลองสขีาว ดำา เทามอมแมมอย่างที่ชาวบ้านแถวนั้นพอจะหาได้ จน

หยุดสายตาลงที่เด็กหญิงร่างผอมเก้งก้างวัยสิบสามปี ซึ่งนั่งคุกเข่าอยู่ใกล้

โลงศพของสงิโตมากที่สุด 

จากด้านหลงั เธอรดัหางม้าลวกๆ ใส่เสื้อยดืสขีาวกบักางเกงสดีำา แม้

จะเรยีบง่ายเหมอืนเจ้าตวัไม่ใส่ใจการแต่งกายนกั แต่เหน็ได้ชดัว่าเป็นเสื้อผ้า

ที่ใหม่กว่าของเดก็อื่นๆ 

เธอนั่งหลงัคูเ้ลก็น้อย บางครั้งกเ็อื้อมมอืไปลบูฝาข้างโลงอย่างอ่อนโยน 

ทำาปากขมุบขมิบคล้ายกับชวนคนที่อยู่ในโลงพูดคุย นานๆ ทีจึงจะเห็น 

ว่าเจ้าตวัสะอื้นเบาๆ ไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายเหมอืนคนอื่นที่เพิ่งสูญเสยีบุคคล

อนัเป็นที่รกัมาใหม่ๆ

รณจกัรจำาสนุดิาได้ตั้งแต่แรกเหน็ เนื่องจากเพื่อนรกัอวดรปูนอ้งสาว

ที่พกไว้ในกระเป๋าสตางค์ให้ดูอยู่บ่อยๆ ตั้งแต่เธอยงัเลก็กว่านี้มาก รณจกัร

ได้พบสุนดิาแค่ไม่กี่ครั้ง ได้แก่ ตอนที่เขากบัสงิโตสำาเรจ็การศกึษา และใน

งานศพมารดาของเพื่อน ก่อนหน้านี้เธออาศยัอยู่ต่างจงัหวดักบัมารดา แต่

หลังมารดาเสียชีวิต เด็กหญิงก็เดินทางมาอยู่เชียงรายพร้อมกับพี่ชาย

เนื่องจากไม่มญีาตทิี่ไหนอกี

“น่าสงสารแกนะ ส้มจี๊ดสูญเสียคนในครอบครัวติดกันครั้งแล้วครั้ง

เล่า ตอนนี้แกไม่เหลอืใครอกีแล้ว นอกจาก...เอ่อ...คุณจกัร” ฉตัรเกล้ายิ้ม

แหย

รณจกัรสบตาพี่ชาย เขาจำาเรื่องที่ฉตัรเกล้าเล่าให้ฟังได้แม่น แม้สงิโต



แ พ ร ณั ฐ    21

จะทรมานแสนสาหัสเพราะพิษบาดแผล เขาก็สู้ทนขอร้องให้พาน้องสาวมา

พบในวาระสุดท้ายเพื่อสั่งเสียให้เธอไปอยู่ในความดูแลของรณจักร พร้อม

กบัขอร้องให้ฉตัรเกล้าจดัการเรื่องดงักล่าวแทนตน สงิโตถงึกบัทำาพนิยักรรม

เอาไว้ล่วงหน้าและฝากไว้กับผู้บังคับบัญชาว่า หากเขาตาย ขอยกทรัพย์

สมบัติและเงินค่าตอบแทนทั้งหลายให้แก่น้องสาวคนเดียว โดยให้รณจักร

เป็นผู้ปกครองของเธอจนกว่าสุนดิาจะบรรลุนติภิาวะ

ใช่ว่ารณจักรจะไม่เคยรู้เรื่องนี้ ในวันที่เขาไปร่วมงานศพมารดาของ

สงิโต เพื่อนรกักเ็คยเปรยไว้เช่นกนั

‘ฉันไม่เคยคิดเลยว่าแม่จะจากไปเร็วขนาดนี้ หมอเพิ่งบอกฉันได้ไม่

กี่เดอืนเองว่าแม่เป็นมะเรง็’

‘คดิอกีแง่หนึ่ง ท่านจะได้ไม่ต้องทรมานนานนะไอ้สงิห์’ รณจกัรปลอบ

เพื่อนไปในวนันั้น

‘ฮื่อ’ สงิโตผงกหวั ‘ฉนักพ็ยายามปลอบใจตวัเองอย่างนั้นแหละ ชวีติ

คนเราไม่แน่นอน วันนี้ยังอยู่ด้วยกัน วันพรุ่งนี้อาจจะจากกันได้ง่ายๆ ยิ่ง

ชีวิตทหารอย่างพวกเรายิ่งไม่แน่ไม่นอนเข้าไปใหญ่ วันนี้ฉันยืนคุยกับแก 

อยู่ตรงนี้ แต่วนัพรุ่งนี้ฉนัอาจจะนอนอยู่ในโลงนั้นเหมอืนแม่กไ็ด้’

‘เฮ้ย! อย่าพูดอะไรอย่างนั้นสิวะ แกยังต้องอยู่ก๊งเหล้ากับฉันไปอีก

นานโว้ย’ รณจกัรโวย สงิโตจงึหวัเราะ ก่อนจะทำาหน้าจรงิจงั

‘ไอ้จักร ฉันขอร้องอะไรแกอย่างหนึ่งได้ไหม ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน

ขึ้นมา แกช่วยดูแลน้องสาวฉนัแทนได้ไหม ส้มจี๊ดน่าสงสาร แกตดิแม่มาก 

ตอนนี้แกเหลือแค่ฉัน ฉันเป็นห่วงแกมากที่สุดในชีวิต เราสองพี่น้องไม่มี

ญาตทิี่ไหนอกีแล้ว ถ้าหมดฉนั กเ็หลอืแต่แกเท่านั้นแหละไอ้จกัร ที่ฉนัไว้ใจ

ที่สุดเท่ากบัที่ฉนัไว้ใจตวัเอง’

‘แกจะบ้าหรือวะ มาให้ฉันรับปากห่าเหวอะไรเรื่องนี้ แกยังไม่ตาย

ง่ายๆ หรอก’ รณจกัรหวัเราะร่วน

‘เออ นั่นแหละน่า แกรบัปากมาก่อน ฉนัจรงิจงันะโว้ย ฉนัคงนอน
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ตายตาไม่หลบัถ้าน้องฉนัต้องอยูค่นเดยีวในโลก ไม่มคีนที่ไว้ใจได้ดแูล’ สงิโต

คาดคั้นเสยีงเครยีด

‘เออๆ รบัปากกร็บัปาก’ เขาพยกัหน้าไปส่งเดช ‘ถ้าเกดิอะไรขึ้นกบั

แก ฉนัดูแลน้องแกเอง พอใจรยึงัวะ’

สิงโตยิ้มกว้าง สีหน้าโล่งใจจนรณจักรหัวเราะขบขันขึ้นมาอีกคำารบ 

ไม่อาจรู้เลยว่าคำาขอร้องของเพื่อนรกัจะเป็นความจรงิ

รุง่ขึ้นหลงังานศพวนัแรกผ่านพ้นไป รณจกัรและฉตัรเกล้ากม็ายนือยู่
หน้าบ้านพกัของสงิโตเพื่อจดัการสิ่งที่เขาหลกีเลี่ยงมาโดยตลอด

“ผมต้องพูดกบัส้มจี๊ดวนันี้จรงิๆ หรอื ผมไม่รูจ้ะพดูอะไรกบัแก บอก

ตรงๆ นะ ผมไม่แน่ใจด้วยซำ้าว่าจะดแูลแกได้ แกเป็นเดก็ผู้หญงินะคณุฉตัร”

“เดก็ผู้หญงิแล้วยงัไงเล่า ทสีาวๆ ทั้งหลาย คุณจกัรยงัดูแลได้ไม่มี

เบื่อไม่ใช่หรอื” ฉตัรเกล้าย้อนเสยีงกลั้วหวัเราะ

“กน็ั่นมนัสาวๆ แต่นี่มนัเดก็ผู้หญงินะครบั” รณจกัรทำาหน้าปูเลี่ยนๆ

“คณุเรกเ็คยเป็นเดก็ผูห้ญงิ คณุเกศ คณุพลอย คณุกณักเ็หมอืนกนั”

ฉัตรเกล้าหมายถึงรณเรศ น้องสาวของรณจักรซึ่งอยู่ฝรั่งเศส ตาม

ด้วยน้องของตนเอง และลูกพี่ลูกน้องคนอื่นๆ 

“ตอนยายเรตัวแค่นี้ ผมไปอยู่เตรียมทหารแล้ว และก็มีแม่ดูเธอ 

อกีทนีี่นา” 

“คณุอาขวญักจ็ะช่วยดแูลส้มจี๊ดให้เหมอืนกนันั่นแหละ นอกจากท่าน

แล้ว บ้านเรากม็คีนอกีตั้งเยอะ มเีดก็ๆ ไปอยู่ด้วย ส้มจี๊ดได้เป็นตุ๊กตาของ

ทุกคนแน่ เชื่อพี่ส”ิ

“แต่ตอนนี้ไม่มใีครอยู่เลยสกัคน ใครๆ กไ็ปเที่ยวกนัหมด ผมจะทำา

ยงัไงด”ี รณจกัรทอดถอนใจ

“พี่จะบอกขวัญให้มาช่วยในวันหยุดของเธอก็แล้วกัน” คราวนี้ฉัตร-

เกล้าหมายถงึขวญัฤทยั คนรกัของเขาซึ่งเรยีนพยาบาลอยู่ที่กรุงเทพฯ และ
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มแีผนจะแต่งงานกนัในปีหน้า

“แล้วไหนจะเรื่องโรงเรยีนอกี” รณจกัรปวดหวัจนแทบยกมอืกมุขมบั

“เรื่องนั้นพี่ว่าหนูพุกช่วยได้” ฉตัรเกล้าแย้มยิ้ม

“หนูพุกไหนครบั” รณจกัรนิ่วหน้า

“อ้าว! กเ็พื่อนรกัของคุณเกศไง หลานสาวคุณครูโต โรงเรยีนทรง-

พฒันศกึษาที่เราเคยเรยีนตอนเดก็ๆ แหม! แค่นี้ทำาเป็นลมื”

ทหารม้าหนุ่มนิ่งงันไปอย่างทบทวนความจำา...‘หนูพุกงั้นหรือ’ ภาพ

ของเดก็ผู้หญงิตวัอ้วนกลม สวมแว่นตาหนาเตอะผดุขึ้นในความทรงจำา เธอ

มกัถอืหนงัสอืตดิมอืไปทกุที่ เชื่องช้า อุ้ยอ้าย ชวนให้นกึถงึนกฮกูแก่ๆ อ้วนๆ 

ในการ์ตูนไม่มผีดิ

คดิมาถงึตรงนี้ เรยีวปากหยกักข็ยบัยกขึ้นเป็นรอยยิ้มขบขนั

“อ๋อ...ยายหมูพุก นกฮูกเบอร์ศูนย์นี่เอง”

“เฮ้ย! คุณจกัรกไ็ปว่าเธอ”

“กม็นัจรงินี่ครบั ผมจำาได้แล้ว ยายหมพูกุอยู่กบัคณุเกศทไีรกเ็หมอืน

เลขศูนย์กับเลขหนึ่งมาอยู่คู่กันทุกที ผมยังจำาตอนที่ผมกับคุณภูแกล้งเอา

หนงัสอืกบัแว่นตาของเธอไปซ่อน ยายนี่ร้องไห้ซะวงัจุฑาเทพแทบแตก ผม

กบัคุณภูเลยโดนพ่อกบัคุณลุงตดี้วยไม้มะยมจนทวดอ่อนต้องออกมาห้าม” 

เขาหวัเราะยามนกึถงึเรื่องสมยัเดก็

“คณุจกัรไม่ได้แค่เอาหนงัสอืกบัแว่นตาของหนพูกุไปซ่อนอย่างเดยีว

เสยีหน่อย แต่เอาหนอน เอากบ เอาจิ้งจกไปแกล้งเธอเป็นประจำา ลมืแล้ว 

รไึง” 

“จรงิด้วยครบั คณุฉตัรนี่จำาแม่นจรงิๆ ผมแค่อยากเหน็เดก็หน้าขรมึ

เกินวัยร้องกรี๊ดเหมือนกับที่เด็กคนอื่นเขาทำากันบ้างนี่นา เด็กอะไรทำาหน้า 

คงแก่เรยีนอยู่ได้ตลอดเวลา น่าเบื่อจะตาย” รณจกัรหวัร่อชอบใจ 

“หวัเราะเข้าไป รอให้คุณจกัรได้เหน็หนพุูกตอนนี้เสยีก่อนเถอะ” ฉตัร-

เกล้ายิ้มกริ่ม
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“ทำาไมครบั เธอคงแก่เรยีนเหมอืนนกฮูกแก่ๆ ยิ่งกว่าเดมิรไึง หรอืว่า

เกดิจบัพลดัจบัผลไูด้แต่งงานแต่งการมลีกูเต้าเตม็บ้านไปแล้ว แต่คนครำ่าครึ

มาแต่เด็กแบบนั้นคงไม่มีทางแต่งงานหรอก เห็นทีจะยึดอำานาจโรงเรียน 

คุณป้า เป็นครูแก่เฝ้าโรงเรยีนเสยีมากกว่า” เขายิ้มกว้าง

“แน่ใจนะว่านั่นปาก” ฉตัรเกล้าส่ายหวั

“ขอโทษครับ ผมปากเสียซะจนชิน” รณจักรลูบปากพร้อมกับ 

หวัเราะ อย่างน้อยการนกึถงึเรื่อง ‘ยายหมูพุก’ กท็ำาให้เขาอารมณ์ดขีึ้น

“เอาเป็นว่า กลบัไปคุณจกัรรบีไปปรกึษาหนูพุกเรื่องการเข้าโรงเรยีน

ของส้มจี๊ดเสียเร็วๆ เธอคงช่วยให้แกเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษาได้ พี่จะ

โทร. บอกเธอให้” ฉตัรเกล้าแนะนำา

“ขอบคณุครบั ถ้าไม่มคีณุฉตัร ผมนกึไม่ออกจรงิๆ ว่าจะทำายงัไงต่อ” 

รณจกัรเอ่ยด้วยท่าทางขรมึลง

“พี่ก็ช่วยได้เท่านี้แหละ แต่เรื่องทำาความรู้จักส้มจี๊ด คุณจักรต้อง

จดัการเอง”

รณจกัรพยกัหน้า เขายดืตวัขึ้น เพ่งมองประตูบ้านของเดก็หญงิด้วย

แววตาประหนึ่งทหารที่กำาลงัจะออกรบ

ในบ้านพักหลังเล็กของเพื่อนผู้ล่วงลับ หญิงวัยกลางคนซึ่งสิงโตเคย
จ้างมาทำางานบ้านช่วยเก็บกวาดข้าวของอดีตนายทหารลงในลังกระดาษ 

โดยมีเด็กชายหญิงสามคนที่รณจักรเคยเห็นว่าวิ่งตามสุนิดาตลอดงานศพ

มาคอยช่วย 

ทนัททีี่เดก็เหล่านั้นเหน็ชายหนุม่ พวกเขากล็กุขึ้นยนือย่างไม่เป็นมติร 

แม้บางคนจะมที่าทางหวาดกลวัร่างใหญ่โตของเขากต็าม

“พวกเอง็ไปขวางคณุเขาไว้ทำาไม ออกไปได้แล้ว” หญงิวยักลางคนสั่ง

“เขาจะมาพาพี่ส้มจี๊ดของเราไปนี่แม่” เดก็ชายหนัไปพูดเสยีงขงึขงั

“ผูก้องสงิห์สั่งเอาไว้ เอง็จะไปทำาอะไรได้วะ หลกีไปๆ ให้คณุเขาเข้าไป
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หาคุณส้มจี๊ด”

คนเป็นแม่ลากลูกชายกบัเพื่อนๆ ออกไป ไม่ลมืชี้บอกวา่สนุดิาอยูใ่น

ห้องใด รณจักรจึงก้าวเข้าไป และเห็นว่ามีเด็กอีกคนหนึ่งเข้ามาขวางไว้ 

สุนดิาเองกจ็้องเขาอย่างไม่ไว้ใจ

“ฉนัขอคุยกบัส้มจี๊ดตามลำาพงัได้ไหม”

เดก็น้อยหนัไปทางเจ้าของชื่อ สุนดิาอ้าปากเหมอืนจะค้าน แต่ต่อมา

กเ็ปลี่ยนใจพยกัหน้า เพื่อนของเธอจงึยอมจากไป

รณจักรก้าวเข้าไปในห้องด้วยความอึดอัด แม้ปากบอกว่ามีเรื่องจะ

พูดกบัเดก็หญงิ เขากไ็ม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร สุนดิาจ้องมาเขมง็ เมื่อรณจกัร

เข้าไปใกล้ เธอก็ขยับถอยหลังทั้งที่ยังเชิดหน้าขึ้น ส่งให้เห็นจมูกรั้นๆ ที่

เหมอืนกบัพี่ชายผู้ล่วงลบั รณจกัรอดยิ้มไม่ได้ แววตาอ่อนโยนลงอย่างไม่ 

รู้ตวั

“ยังไม่เก็บของอีกหรือ” เขาถามเพราะไม่เห็นร่องรอยของการรื้อ 

ข้าวของมาจดั 

“หนไูม่อยากไป ให้หนอูยูท่ี่นี่ต่อไปไม่ได้หรอื หนมูเีพื่อน หนูมทีกุคน

ที่นี่” สุนดิาเอ่ยกบัเขาเป็นครั้งแรก

“ไม่ได้หรอก ส้มจี๊ดกร็ู้ว่าสงิห์มนัฝากน้องไว้กบัพี่ เป็นความต้องการ

ของมนันะ” รณจกัรแย้งอย่างใจเยน็

สุนดิาเม้มปาก เธอเมนิไปทางอื่น รณจกัรมองตามไปและเหน็ตุ๊กตา

ขนฟูเก่าๆ ตวัหนึ่งวางอยู่บนเตยีง เขาหยบิมนัขึ้นมาก่อนที่สุนดิาจะแย่งทนั 

“เอาคนืมานะ!” 

เขายื่นตุ๊กตาคนืให้ เธอรบีคว้าไปกอดด้วยความหวงแหน

“ตุ๊กตาตวันี้ ไอ้สงิห์ไปซื้อกบัพี่สมยัที่เราเรยีนอยู่ จปร.”

สุนดิาเงยหน้าขึ้นสบตาเขาทนัควนั

“วนันั้นเราไปสยามสแควร์ ไอ้สงิห์หายไปในร้านตุ๊กตาเสยีตั้งนาน พี่

กบัเพื่อนๆ ยงัล้อมนักนัอยู่เลยว่าซื้อไปฝากสาวรไึงถงึได้เลอืกเป็นตุ๊กตาสงิโต
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แทนใจมนั ที่แท้มนักซ็ื้อมาให้ส้มจี๊ดนี่เอง” 

รณจักรยิ้มน้อยๆ และเห็นเด็กหญิงนำ้าตารื้น สุนิดาสูดนำ้ามูกดัง 

ฟึดฟัด กอดตุก๊ตาแน่นขึ้น รณจกัรทรดุกายลงนั่งห่างจากเดก็หญงิไปเลก็น้อย 

พอไม่ให้เธอกลวัจนเตลดิหนี

“ไม่ต้องห่วงนะ ไอ้สิงห์มันฝากพี่ให้ดูแลส้มจี๊ดแทนมัน พี่ก็จะทำา

หน้าที่นั้น แม้พี่จะไม่แน่ใจเลยว่าจะทำาได้มากน้อยแค่ไหน แต่พี่จะพยายาม 

ให้โอกาสพี่หน่อยเถดิ”

“หนูไม่เคยรู้จกัพี่เลย”

“แต่พี่รูจ้กัเรา อย่างน้อยกเ็คยเหน็รปูของส้มจี๊ดและเคยได้ยนิไอ้สงิห์

เล่าถงึเราอยู่บ่อยๆ”

“ถ้าหนูไปอยู่กบัพี่ แล้วพี่ไม่ดกีบัหนูล่ะ” สุนดิาถามอย่างระแวง

“พี่จะไม่ดกีบัเราได้ยงัไง”

“ไม่รู้สิ เราไม่ได้เป็นอะไรกันเลย พี่จะดีกับหนูได้ยังไง แม่บอกว่า

ผู้ชายนอกจากพ่อกบัพี่สงิห์แล้วไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้น” เธอกล่าวเสยีงดุดนั

“เอาอย่างนี้นะส้มจี๊ด ไอ้สงิห์กบัพี่เป็นเพื่อนรกักนัมาสบิกว่าปีแล้ว เรา

เคยร่วมเป็นร่วมตายกนัมา ระหว่างพี่กบัมนัไม่ใช่แค่เพื่อน แต่เหมอืนเป็น

พี่นอ้งคนละสายเลอืดกนัด้วยซำ้า ในเมื่อส้มจี๊ดเป็นนอ้งของมนั สม้จี๊ดกเ็ป็น

น้องของพี่ด้วย ไอ้สงิห์ไว้ใจพี่ ส้มจี๊ดกน็่าจะลองไว้ใจพี่ไม่ใช่หรอื”

สุนดิาหรี่ตามอง

“นะ อย่าให้พี่ลำาบากใจไปกว่านี้เลย คำาขอร้องของคนที่เรารกั เราก็

ควรทำาตามไม่ใช่หรอืครบั เพื่อให้ไอ้สงิห์มนัสบายใจ”

เด็กหญิงชั่งใจอยู่นานทีเดียว กว่าจะพยักหน้าน้อยๆ จนแทบไม่

สงัเกตเหน็

“กไ็ด้ หนูจะไป เพื่อให้พี่สงิห์สบายใจ”

รณจักรคลี่ยิ้ม ทั้งที่ยังหนักใจไม่เสื่อมคลาย แต่อย่างน้อยเขาก็ทำา

สำาเรจ็ไปแล้วขั้นหนึ่ง



กว่ารณจักรจะพาสุนิดาออกจากค่ายทหารมาถึงท่าอากาศยาน
จงัหวดัเชยีงรายได้กก็นิเวลานานทเีดยีว 

แม้สนุดิาจะเพิ่งไปอยู่ที่บ้านพกัในค่ายแห่งนั้นได้ไม่นาน แต่เธอกส็ร้าง

ความสัมพันธ์กับเพื่อนวัยไล่เลี่ยกันไว้ไม่น้อย เด็กชายหญิงวิ่งไล่ตามรถที่

พวกเขานั่ง จนทิ้งห่างมาไกลลบัตา เดก็เหล่านั้นกย็งัยนืโบกมอืจนเหน็เป็น

จุดเล็กๆ รณจักรชำาเลืองมองสุนิดา เธอเหลียวหลังมองเพื่อนด้วยสีหน้า

ใจหาย เธอแทบไม่คุยกับเขาหรือฉัตรเกล้าตลอดระยะทางยาวไกลจนถึง

สนามบนิ

ฉตัรเกล้ามาส่งพวกเขาถงึหน้าประตผููโ้ดยสารขาออก ยิ้มอ่อนโยนให้

แก่เดก็หญงิ

“มีอะไรก็ติดต่อมานะส้มจี๊ด แฟนพี่ชื่อพี่ขวัญ เรียนพยาบาลอยู่ที่

กรุงเทพฯ พี่จะให้เธอมาหาส้มจี๊ดในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ ส้มจี๊ดจะได้มี

เพื่อน” 

สนุดิากลา่วขอบคณุ ดวงตาฉายแววหวั่นเกรงเพยีงวบูหนึ่ง ก่อนเธอ

๓
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จะเชดิหน้าขึ้น

“ท่าจะร้ายไม่เบานะน้องของสงิโตคนนี้” ฉตัรเกล้ากระซบิ

“คงจะพอๆ กบัพี่มนันั่นแหละครบั” รณจกัรยิ้มเครยีด พลางนกึถงึ

เพื่อนรกัที่กว่าจะสนทิสนมกนัได้ถงึขั้นเป็นเพื่อนตายกต้็องงดัข้อกนัอยูน่าน

“โชคดนีะคุณจกัร” 

ฉตัรเกล้าตบบ่าเขาอย่างปลอบใจ แล้วโบกมอืลาทั้งสอง รณจกัรจงึ

พาสุนดิาเข้าไปนั่งรอเวลาขึ้นเครื่องบนิ

ตลอดเวลาที่มีสุนิดาอยู่ข้างๆ รณจักรสังเกตเห็นความแตกต่าง

ระหว่างเธอกับเขา เด็กหญิงน่าจะสูงเกือบหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตร เมื่อ

เทียบกับชายฉกรรจ์ตัวโต เธอช่างตัวเล็กและบอบบางเหลือเกิน ทั้งยังดู

ว้าเหว่ น่าสงสาร น้อยครั้งที่สนุดิาร้องไห้ให้ใครเหน็ แม้แต่ในงานเผาศพของ

สงิโต เธอกร็ำ่าไห้อยู่เพยีงครู่สั้นๆ ก่อนจะปาดนำ้าตา แล้วตหีน้านิ่งสนทิจน

เขานกึกลวั

รณจักรไม่ชอบเด็กที่เก็บความรู้สึกมากเกินไป เขาอยากทำาอะไรให้

เธอสบายใจได้มากกว่านี้ ทว่าเขาไม่คุ้นกบัการปลอบเดก็เอาเสยีเลย

“อุ๊ย! หม่อมจกัรที่โฆษณานำ้าอดัลมนี่นา”

เสียงผู้หญิงไม่คุ้นหูดังขึ้น ก่อนที่เจ้าตัวกับเพื่อนๆ จะเดินเข้ามาหา

เขาอย่างเหนยีมอาย และยกมอืไหว้ด้วยท่าทางแช่มช้อย

“สวสัดคี่ะหม่อม มาเที่ยวหรอืคะ”

“สวสัดคีรบั” เขารบัไหว้ หญงิสาวเหล่านั้นเข้ามาล้อมเขาจนสุนดิาซึ่ง

มที่าทางงงงวยต้องกระเดน็ไปข้างหลงั

“เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหน็หม่อมในทวีหีรอืตามแมกาซนีเลยนะคะ” สาวอกี

คนเอ่ย

“ผมต้องทำางานน่ะครบั” 

เขายิ้มเก๋ ชินเสียแล้วกับการเป็นคนของประชาชนมาตั้งแต่จำาความ

ได้ เนื่องจากมารดาเป็นนกัแสดงชื่อดงัในอดตี อกีทั้งน้องชายกบัน้องสาวก็
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เป็นดาราเดก็ แสดงภาพยนตร์และละครอยูห่ลายเรื่อง ครอบครวัของเขาจงึ

ตกอยู่ในสายตาของคนในวงสงัคม

สาวๆ เหล่านั้นชวนคุยอกีครู่หนึ่งพร้อมกบัขอถ่ายรูปคู่ ถงึจะเบื่อใน

ความไม่เป็นส่วนตวั รณจกัรกไ็ม่ใจแขง็พอจะปฏเิสธ สงัเกตได้ว่ามคีนอกี

มากมายหนัมามองเขาด้วยความสนใจ แม้แต่สุนดิากจ็้องมาตาแป๋ว แววตา

เตม็ไปด้วยคำาถาม

เมื่อรณจักรปลีกตัวจากคนเหล่านั้นได้ เขาก็รีบเดินมาหาเด็กหญิง 

ตอนนั้นใกล้ถงึเวลาขึ้นเครื่องพอด ี

“พี่จกัรเป็นดาราหรอื ไหนว่าเป็นทหาร” สุนดิานิ่วหน้า

“พี่เป็นทหารจรงิๆ แต่เคยโฆษณานดิๆ หนอ่ยๆ เรื่องมนันานมาแลว้

ตั้งแต่ส้มจี๊ดยงัเดก็มาก อย่าไปสนใจเลย” 

สายตาประเมนิของเดก็หญงิทำาให้เขาขดัเขนิอย่างบอกไม่ถูก 

“ไป เรารบีขึ้นเครื่องกนัเถอะ เขาประกาศเรยีกแล้ว” 

รณจกัรแตะหลงัสุนดิา นำาเธอไปยงัประตูอาคาร มุ่งหน้าสู่เครื่องบนิ

นี่เป็นครั้งแรกในชวีติที่สุนดิาได้นั่งเครื่องบนิ
เธอได้ที่นั่งริมหน้าต่าง ติดกับรณจักร ตลอดเวลาสุนิดามีท่าทาง

เงอะงะระคนตื่นเต้น อดไม่ได้ที่จะเหลียวมองทุกสิ่งอย่าง ลองกดปุ่มรอบ

ตวัด้วยความใคร่รู้ เธอไม่ทราบว่าต้องคาดเขม็ขดันริภยัจนรณจกัรต้องยื่น

มือมาช่วย และคงจะมีเธอเพียงคนเดียวบนเครื่องบินลำานี้ที่ชะเง้อคอยาว

เพื่อดแูอร์โฮสเตสสาวสวยสาธติวธิใีช้อปุกรณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภยัเมื่อ

เกดิเหตุการณ์ฉุกเฉนิขึ้นบนเครื่องบนิ 

สุนิดาเคยฝันกับพี่ชายและบิดามารดาว่า วันหนึ่งถ้าเก็บเงินได้ก้อน

โต พวกเขาจะนั่งเครื่องบนิไปเที่ยวรอบโลกด้วยกนั สุดท้ายบุคคลอนัเป็น

ที่รกักจ็ากไปทลีะคน 

...ทิ้งเธอไว้คนเดยีวในโลกใบนี้ กบัผู้ชายตวัโตซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ
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นี่น่ะหรอืเพื่อนสนทิของพี่ชาย สุนดิาเคยได้ยนิชื่อ ‘ไอ้จกัร’ มาบ้าง 

และเห็นรูปถ่ายของเขากับสิงโต ทว่ารณจักรก็อยู่ห่างไกลจากโลกของเธอ 

ไม่คดิเลยว่าวนัหนึ่งโลกของพวกเขาจะกลายเป็นโลกเดยีวกนั

โลก...ที่สุนดิายงันกึไม่ออกว่าจะเป็นเช่นไร และเธอจะยอมรบัมนัได้

หรือไม่ เด็กหญิงขบริมฝีปาก มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเคว้งคว้าง 

คดิถงึพี่ชายและมารดาสุดหวัใจ 

“พี่ไปเข้าห้องนำา้ก่อนนะ” คนที่นั่งอยู่ข้างตวัขยบัลุกขึ้น ทิ้งเธอไว้ตาม

ลำาพงั 

สนุดิาถอนหายใจ หยบินติยสารของสายการบนิจากกระเป๋าหน้าที่นั่ง

ขึ้นมาพลกิอ่าน เธอได้ยนิเสยีงคนเรยีกจากด้านหลงัจงึหนัไป

“หนเูป็นอะไรกบัหม่อมจกัรหรอื” หญงิสาวที่เคยขอถ่ายรปูกบัรณจกัร

ชะโงกหน้ามาถาม

“เป็นน้องค่ะ” สุนดิาตอบสั้นๆ ทั้งที่ไม่รู้ว่าอกีฝ่ายถามทำาไม

“น้องจรงิๆ หรอื น้องสาวของหม่อมจกัรชื่อหม่อมเรที่เป็นดารา ตอนนี้

เรยีนอยู่ฝรั่งเศสนี่นา” หญงิสาวกบัเพื่อนที่นั่งคู่กนัเพ่งมองมาอย่างจบัผดิ

สุนดิาไม่มอีารมณ์จะโต้ตอบ จงึเบอืนหน้ากลบัไป

“เธอว่าไหมว่าเด็กคนนี้เด๋อด๋าเหมือนพวกบ้านนอกเข้ากรุง สงสัย

หม่อมจกัรคงไปรบัคนใช้ใหม่มา ไม่รู้เสยีเลยว่าเดก็มนัโม้ว่าเป็นน้อง ช่างตี

เสมอจรงิๆ”

“นั่นสนิะ แต่แหม! แค่คนใช้ใหม่ หม่อมถงึกบัต้องนั่งเครื่องบนิมา

รบัเชยีวหรอื” 

สนุดิากดัฟันกรอด เธอหนักลบัไปจ้องคนพดูด้วยสหีนา้ถมงึทงึ สอง

สาวหลบตาวูบ ก้มหน้างุดไม่กล้าวจิารณ์อกีเลย

“มอีะไรหรอืส้มจี๊ด” 

รณจกัรกลบัมาพอดแีละคงเหน็ท่าทางแปลกๆ ของเธอ 

“ไม่มอีะไรค่ะ” 
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สนุดิาปฏเิสธ เธอสอดหนงัสอืกลบัลงในกระเป๋าหน้าที่นั่ง แกล้งหลบั

ไปตลอดทางด้วยความสบัสนว่าชวีติที่รออยู่ข้างหน้าจะเป็นเช่นไร

บ้านสีขาวหลังใหญ่ของครอบครัวรณจักรคือจุดหมายปลายทางที่ 
พวกเขาไปถึง โดยมีญาติผู้พี่สองคนรออยู่ น่าเสียดายที่รณพีร์ติดราชการ

ต่างจงัหวดั จงึไม่ได้มาพบสมาชกิใหม่อย่างสุนดิา

รณจกัรให้แม่บ้านพาสุนดิาไปพกัในห้องพกัแขกซึ่งต่อจากนี้ไปจะเป็น

ห้องของเธอ ก่อนที่เขาจะทิ้งตวัลงบนโซฟาอย่างอ่อนแรง

“อะไรกนัคณุจกัร แค่เดก็ผูห้ญงิตวัเลก็ๆ คนเดยีวทำาเอาแกหมดแรง

อย่างกบัเพิ่งไปออกรบมาเชยีวร”ึ 

อศริหวัเราะ เขาเป็นบตุรชายของหม่อมราชวงศ์ธราธรและเป็นพี่ใหญ่

สุดของจุฑาเทพในรุ่นเดียวกัน เนื่องจากเกิดก่อนใคร เขามีใบหน้าคมเข้ม 

รูปร่างสูงใหญ่เนื่องจากเคยเป็นทหารมาก่อน

“โธ่ พี่เพชรครบั ผมเคยเลี้ยงเดก็ที่ไหนกนัเล่า” รณจกัรโอดครวญ

“น้องๆ เรากต็ั้งหลายคน ทำาไมแกจะไม่เคยเลี้ยง” อศริแย้งพลางทรุด

กายลงนั่งบนโซฟาตวัข้างๆ

“วสิกี้สกัแก้วน่าจะช่วยให้หายเหนื่อยได้นะคุณจกัร” สรุจ นกัการทูต

หนุ่ม บุตรชายหม่อมราชวงศ์ปวรรุจ ยื่นแก้ววสิกี้มาให้ รณจกัรรบีรบัไปดื่ม

ด้วยท่าทางกระหาย

“เฮ้อ...ค่อยยงัชั่ว ใครชงวสิกี้กไ็ม่อร่อยเท่าคุณสรุจ”

“เฮอะ! อย่ามาพูดเลย วันก่อนโน้นคุณจักรเพิ่งชมว่าคุณพ่อของพี่

ผสมวิสกี้ได้อร่อยที่สุดในโลกมาหยกๆ พี่จำาได้” สรุจเตือนความจำาพร้อม

กบันั่งลงบนเก้าอี้อกีตวั

“เอาเป็นว่าวิสกี้บ้านคุณสรุจอร่อยที่สุดในโลกเลยครับ ไม่ว่าใครจะ

เป็นคนชงก็ตาม” รณจักรยิ้มแต้ อารมณ์ดีขึ้นทันตาเมื่อมีแอลกอฮอล์เข้า

ปาก
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“กลบัมาพดูเรื่องเดก็คนนั้นกนัดกีว่า แกน่าสงสารมากนะ” อศริวกมา

เรื่องสำาคญัอกีครั้ง

“นั่นสคิรบั เสยีแม่ แล้วกเ็สยีพี่ในเวลาตดิๆ กนัอกี” สรุจเสรมิ

“ผมกส็งสารแกครบั ตวัเลก็แค่นั้นไม่รู้ว่าเกบ็อะไรไว้ในใจบ้าง รู้ไหม

ว่าแกแทบไม่ร้องไห้เลย แถมยงัถามคำาตอบคำา ผมไม่รูจ้ะสื่อสารกบัแกยงัไง

ด”ี รณจกัรถอนหายใจ แล้วซดวสิกี้เข้าไปอกี

“การทำาความคุ้นเคยกับใครสักคนต้องใช้เวลา เดี๋ยวก็คุ้นกันไปเอง

แหละ วา่แต่วา่...เรื่องที่ด่วนกว่าคอืเรื่องโรงเรยีน แกตดัสนิใจวา่ยงัไง จะพา

น้องเขาไปโรงเรยีนทรงพฒันศกึษาอย่างที่คณุฉตัรแนะนำาน่ะหรอื” อศริซกัไซ้

“คงต้องอย่างนั้นแหละครบั คณุฉตัรบอกว่าโทร. ไปตดิต่อไวใ้ห้แลว้ 

พรุ่งนี้พี่ๆ  ว่างไปกบัผมไหม” รณจกัรมองทั้งสองด้วยสายตาเว้าวอน

“พี่ตดิงานตอนเช้าว่ะ ขอโทษด้วย คุณสรุจล่ะ ว่างไหม” อศริหนัไป

ถาม สรุจจงึพยกัหน้า

“ครบั ผมว่าจะไปเป็นเพื่อนคุณจกัรอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วง”

“ค่อยยงัชั่วหน่อย ผมคดิว่าต้องรบัมอืเรื่องนี้คนเดยีวซะอกี” รณจกัร

ค่อยยิ้มออก

“เราเป็นพี่น้องกนั เรื่องของแกกค็อืเรื่องของพวกเรา จะไปทิ้งกนัได้

ยงัไงเล่า นี่ถ้าคุณภูอยู่เมอืงไทย กค็งไปกบัแกด้วยนั่นแหละ” 

อศริหมายถงึภธูเนศ บตุรชายของหม่อมราชวงศ์รชัชานนท์ซึ่งเดนิทาง

ไปเวยีงพูคำากบัครอบครวัและคนรกั

“ถ้าผมไปเจอยายหมพูกุพร้อมคณุภ ูคงสนกุพลิกึละ” รณจกัรหวัเราะ

เบาๆ

“หมูพุก...คุณจักรหมายถึงหนูพุก เพื่อนสนิทของคุณเกศน่ะหรือ” 

สรุจเลกิคิ้วสูง

“ครับ ยายหมูพุกตัวอ้วนๆ คนนั้นแหละ คุณฉัตรบอกว่าเธอยึด

อำานาจการบริหารของโรงเรียนป้ามาได้แล้ว แถมยังจะมาเป็นครูประจำาชั้น
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ของส้มจี๊ดอกีด้วยนะ” รณจกัรเหยยีดยิ้ม

“แกก็ไปว่าเธอ เวลาผ่านมาตั้งนานขนาดนี้ แต่ละคนก็ต้องมี

พฒันาการกนับ้างแหละน่า ตอนเดก็ๆ หนพูกุกไ็ม่ได้เลวร้ายสกัหน่อย อ้วนๆ 

ขาวๆ น่ารกัออกจะตาย” อศริตำาหนิ

“ครบั อ้วนขาวมาก เหมอืนนกฮูกเผอืกไม่มผีดิ” รณจกัรหวัเราะ

“นั่นคุณจกัรใช้ปากพูดจรงิๆ หรอื” สรุจถาม

“คุณสรุจพูดเหมอืนคุณฉตัรเลยนะครบั” รณจกัรยิ้มกว้าง

“ระวงัให้ดเีถอะ ถ้าหนูพุกเกดิสวยขึ้นมา พี่จะหวัเราะให้ฟันร่วงเลย” 

อศริขู่ด้วยความหมั่นไส้

“ต่อให้เธอโตขึ้นมาสวยแค่ไหน ผมกป็ิ๊งไม่ลงหรอกครบั พี่เพชรไม่

เคยได้ยนิหรอื ผู้หญงิที่เป็นครู ต่อให้อยู่บ้านกท็ำาตวัเป็นครูวนัยงัคำ่า ดไีม่ดี

คงชี้นิ้วสอนผมเหมอืนเป็นเดก็นกัเรยีนตลอดเวลา ไม่ไหวละ” 

รณจักรทำาท่าขนลุกขนพองจนพี่ชายทั้งสองส่ายหัวไปตามกัน ก่อน

สหีน้าของนายทหารหนุ่มจะขรมึลง

“แต่การที่เราพอจะคุน้เคยกบัยายหมพูกุและครูโตอยูบ้่างกน่็าจะเป็น

เรื่องที่ดีนะครับ เธอจะได้ช่วยดูแลส้มจี๊ดให้ ผมก็จะได้กลับกองพันอย่าง

หมดห่วงเสยีท”ี

“เฮ้ อะไรกนั แกจะทิ้งส้มจี๊ดไว้ที่นี่ แล้วกลบักองพนังั้นหรอื” อศริ

โวย

“ผมทิ้งงานมานานแล้วนี่ครบั”

“ฉนักไ็ม่ได้หมายความว่าให้แกทิ้งงานไปเลย แกกแ็ค่กลบัมาค้างที่นี่ 

อยูเ่ป็นเพื่อนส้มจี๊ดไปก่อนส”ิ อศริกล่าว สรจุพยกัหน้าหงกึๆ อย่างเหน็ด้วย

“งานของผมต้องฝึกทหารแต่เช้า แล้วกต็้องดูแลความเรยีบร้อยของ

ม้าตลอดยี่สบิสี่ชั่วโมง เพราะมนัอาจจะเจบ็ป่วยได้ในตอนกลางคนื ผมทิ้ง

ความรบัผดิชอบนั้นไปไม่ได้หรอก” รณจกัรให้เหตุผล

“แต่ก็มีทหารประจำาคอกม้าอยู่แล้วไม่ใช่หรือ แกเป็นผู้กองแล้วนะ 
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แค่กลบัมาค้างที่บ้านเราสกัระยะหนึ่งเพื่ออยู่เป็นเพื่อนส้มจี๊ดจนกว่าน้องเขา

จะคุ้นเคยกบัที่นี่ รอให้คุณอาขวญั หรอือย่างน้อยกค็ุณแม่ของฉนักลบัมา

ก่อน แล้วแกจะไปๆ กลับๆ ก็ตามใจ ส้มจี๊ดยังไม่รู้จักใครที่นี่เลยสักคน 

ยกเว้นแก” อศริตกัเตอืน

“เฮ้อ...เอาอย่างนั้นก็ได้ครับ ผมจะทนไปก่อนจนกว่าแม่จะกลับมา 

แล้วค่อยส่งส้มจี๊ดต่อให้ท่าน ผมมั่นใจว่าแม่จะดูแลแกได้ดกีว่าผมแน่”

“คุณจักรอย่าพูดแบบนี้ให้ส้มจี๊ดได้ยินเชียวนะ เดี๋ยวแกจะคิดว่ามา

เป็นภาระ”

ถ้อยคำาของสรจุทำาให้รณจกัรพยกัหน้าด้วยความหนกัใจ พวกเขาไม่รู้

เลยว่านอกประตูห้อง เดก็หญงิที่ถูกกล่าวถงึแอบฟังอยู่นานแล้ว 

สุนิดากำามือแน่น แล้วหันหลังกลับขึ้นไปยังห้องนอนใหญ่โตและ

อ้างว้าง เธอนั่งลงบนเตยีงกว้าง คว้าตุก๊ตาตวัเก่าขึ้นมากอด ซกุหน้ารำ่าไห้กบั

มนัอย่างที่ทำาเสมอยามไม่มใีครเหน็



ตามปกตแิล้ว รณจกัรวิ่งออกกำาลงักายกบัทหารแทบทุกเช้า แต่
ในเมื่อเขายังไม่ได้กลับเข้ากองพันจนกว่าจะจัดการธุระเรื่องสุนิดาเสร็จ 

ผู้กองหนุ่มจงึออกมาวิ่งจอ็กกงินอกรั้ววงัจุฑาเทพแทน

การวิ่งช่วยบรรเทาความหดหู่ได้ แม้ไม่อาจปลดปล่อยความเครียด

ได้เท่ากบัการอยู่บนหลงัม้าซึ่งควบเรว็ท้าแรงลม 

อันที่จริงอาณาเขตวังจุฑาเทพกว้างใหญ่พอ เพียงแต่เส้นทางจำาเจ 

เกินไป เขาวิ่งรอบวังมาตั้งแต่เด็ก รณจักรจึงอยากเปลี่ยนบรรยากาศ สิ่ง

แวดล้อมใหม่ๆ อาจทำาให้เขาคลายความเศร้าจากการสญูเสยีเพื่อนรกัได้บ้าง 

ทั้งยังถือโอกาสสำารวจความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เขาไม่มีเวลาใส่ใจ 

รายละเอยีดในยามปกติ

รณจักรวิ่งเหยาะๆ ไปตามซอกซอยตั้งแต่ดวงอาทิตย์เพิ่งโผล่พ้น 

ขอบฟ้า ผ่านบ้านเรอืนผู้คนที่บางหลงักย็งัปิดเงยีบ บ้างกม็คีนออกมากวาด

พื้นหน้าบ้าน บางคนกต็ั้งโต๊ะวางสำารบัอาหารและดอกไม้เตรยีมรอพระสงฆ์

ออกมาบณิฑบาต บ้านบางหลงัมรีถแล่นออกมาเพื่อเริ่มวนัทำางานอกีครั้ง

๔



36   ใ จ พิ ส ุท ธิ์

ชายหนุม่เลี้ยวออกจากปากซอยซึ่งหวัมมุมร้ีานขายของชำาที่เถ้าแก่เพิ่ง

ดงึประตูเลื่อนขึ้นเตรยีมเปิดร้าน ผ่านโต๊ะขายนำ้าเต้าหู้ซึ่งมคีนรอต่อแถวซื้อ

ตั้งแต่แม่ค้ายังตั้งเตาไม่เสร็จด้วยซำ้า กลิ่นหมูปิ้งจากแผงขายอีกแผงหนึ่ง

หอมฉุยเข้าจมูก เขาตั้งใจว่าจะกลับมาซื้อไปฝากสรุจกับสุนิดาตอนขากลับ

เข้าวงั 

รณจกัรวิ่งต่อไปจนถงึถนนสายเลก็ที่เคยร่มรื่น มตี้นไม้สองข้างทาง 

จำาได้ว่าตอนเดก็ บดิามารดาเคยพามาปิกนกิ บดันี้ถนนสายเดมิเริ่มมคีวาม

เจริญของสังคมเมืองเข้ามา มีร้านค้าตั้งอยู่ประปรายแทนที่แนวต้นไม้ ถึง

กระนั้นกย็งัเป็นถนนที่ร่มรื่นกว่าเส้นอื่นๆ 

ผู้หญงิวยัห้าสบิเศษก้าวเรว็ๆ ออกมาจากบ้านหลงัเลก็ซอมซ่อ นาง

มัวแต่มองไปทางอื่น ไม่ทันเห็นว่าเขาวิ่งมา รณจักรหลบไม่ทันจึงชนเข้า 

ชายหนุ่มรบีรั้งร่างอกีฝ่ายไม่ให้ล้มลงไป

“ขอโทษครบั”

“เอ้อ...ขอโทษ”

หญิงสูงวัยเอ่ยตะกุกตะกัก นิ่วหน้ามองเขา ก่อนจะเบิกตากว้าง 

รณจกัรประคองนางให้ยนืขึ้นอย่างมั่นคง

“คุณน้าเจบ็ตรงไหนรเึปล่าครบั”

“มะ...ไม่...”

หญงิสูงวยัเบอืนหน้าหน ีและสาวเท้ากลบัเข้าบ้านไปในทนัท ีปล่อย

ให้รณจกัรยนืงง หวัคิ้วขมวดมุ่น คลบัคล้ายคลบัคลาว่าเคยเหน็นางที่ไหน

มาก่อน แต่นกึไม่ออก เขายกัไหล่แล้ววิ่งต่อ ไม่นานกล็มืเรื่องของหญงิท่าทาง

แปลกคนนั้น

ท่ามกลางบรรยากาศสบายตา ภาพที่เจรญิตายิ่งกว่ากป็รากฏขึ้น

หญงิสาวร่างเพรยีวสวมเสื้อยดืทเีชิ้ตกบักางเกงขาสั้นวิ่งออกจากซอย

เลก็ๆ เข้ามาสู่ถนนสายที่เขาวิ่งอยู่ 

เพยีงชั่วแวบที่รณจกัรเหน็ใบหน้าด้านข้างของเธอก่อนหญงิสาวจะวิ่ง
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นำาไปข้างหน้า เขากส็ะดุดตากบัวงหน้างามพสิุทธิ์

เธอเป็นคนสวย จมูกโด่งได้รูปรับกับหน้าผากโค้งมนและริมฝีปาก

อวบอิ่ม เขาเหน็ดวงตาของเธอไม่ชดั แต่มั่นใจว่าคงจะงามไม่แพ้สว่นอื่นบน

ใบหน้า

ที่แน่ชดัไปกว่านั้น...ผู้หญงิคนนี้ขาสวยชะมดั!

กางเกงสั้นๆ เผยให้เหน็เรยีวขายาวขาวผ่อง มมีดักล้ามน้อยๆ งดงาม 

แขง็แรง เหมอืนคนซึ่งออกกำาลงักายเป็นประจำา 

เมื่อไลม่องสูงขึ้นไป ทกุการเคลื่อนไหวส่งให้เหน็การขยบัของสะโพก

กลมกลึงที่ผสานจังหวะเข้ากับการแกว่งไกวของหางม้า รณจักรตาลุกวาว 

แทบลมืหายใจกบัจงัหวะอนัน่ารื่นรมย์ เขายิ้มกริ่ม สญัชาตญาณแห่งนกัล่า

ทำาให้ชายหนุ่มเร่งฝีเท้าตามไป

ยิ่งเข้าใกล้ หวัใจของเขากย็ิ่งกระชุม่กระชวย หญงิสาวปรายตามาเมื่อ

รู้ว่าถูกตาม ดวงตากลมสวยสมกบัที่เขาคาดหวงัเบกิกว้างขึ้น

รณจักรส่งยิ้มให้อย่างเห็นเป็นเรื่องธรรมดา ผู้หญิงส่วนใหญ่มักมี

ท่าทางตกใจแบบนี้กนัทั้งนั้นเมื่อเหน็ตน เพราะคุ้นหน้ามาจากโฆษณา หลงั

จากนั้นพวกสาวๆ กจ็ะอายม้วนต้วน และยอมพูดคุยด้วย 

“มาวิ่งแต่เช้าเลยนะครบั”

แววตกใจหายวับไปแล้ว เปลี่ยนเป็นความไม่พอใจที่ฉายชัด เจ้า

หล่อนสะบดัหน้าหน ีเร่งฝีเท้าให้ไวขึ้นประหนึ่งเขาเป็นตวัเชื้อโรคกไ็ม่ปาน

รณจกัรไม่ถอืสา ผู้หญงิบางคนกเ็ล่นตวั เปรยีบดั่งม้าที่ยิ่งพยศกย็ิ่ง

สนุกในการปราบ เขาวิ่งไปให้เรว็เสมอเธอ

“คุณวิ่งเรว็มากเลยนะครบั คงวิ่งทุกวนัสนิะ”

เธอไม่ตอบ แต่เม้มปากแน่นและวิ่งต่อไป วงหน้าหยิ่งยโสช่างท้าทาย

นกัล่าอย่างเขานกั และยิ่งพศิเธอกย็ิ่งสวย เขาเพิ่งเหน็ว่าทรวดทรงองค์เอว

ด้านหน้าของเธองดงามไม่แพ้ยามมองจากข้างหลงั

รณจกัรดูเพลนิจนกระทั่งเหน็หญงิสาวเหล่มองมา ประกายตาวูบขึ้น 
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มุมปากกระตุกยิ้มแปลกๆ เขาเลกิคิ้ว ยงัไม่ทนัทำาความเข้าใจ จนกระทั่ง...

“โอ๊ย!”

ภาพของหญิงสาวหายวับกลายเป็นเปลือกของต้นไม้ใหญ่ ความ 

แช่มชื่นถูกแทนที่ด้วยความเจบ็ปวดไปทั่วทั้งหน้าผาก 

ชายหนุ่มหลับตาปี๋ กุมหน้าผากโดยอัตโนมัติ ได้ยินเสียงหัวเราะ

กงัวานใสดงัอยู่ไกลๆ เมื่อเขาลมืตาจงึเหน็แม่สาวขาสวยยนืหวัเราะเยาะอยู่ 

ทั้งยงัยกัคิ้วข้างเดยีวให้เสยีด้วย ก่อนที่เธอจะหนัหลงัวิ่งจากไปด้วยรอยยิ้ม

สะใจ

รณจกัรลบูหน้าผากที่เริ่มปดูโน จ้องเจ้าของบั้นท้ายและเรยีวขาคู่สวย

พร้อมกบัทำาเสยีงฮึ่มฮั่มในลำาคอ

ฝากไว้ก่อนเถอะ อย่าให้เขาได้เจอเธออกีกแ็ล้วกนั!

รณจักรกลับบ้านมาอาบนำ้าแต่งชุดทหารด้วยอารมณ์หงุดหงิด ปวด
ศรีษะตุบๆ จนเขาไม่มแีก่ใจแวะซื้อหมูปิ้งด้วยซำ้า 

“หน้าผากไปโดนอะไรมารคึุณจกัร” สรุจทกัทนัททีี่เหน็ชายหนุ่มเดนิ

หน้าตูมลงบนัไดมา

“วิ่งชนต้นไม้มา” เขาตอบห้วนๆ

“หา! อะไรทำาให้ผู้กองรณจักรวิ่งชนต้นไม้ได้” สรุจถามเสียงกลั้ว

หวัเราะ

“ช่างมนัเถอะน่า” 

รณจกัรทำาหน้าบดู สรจุยอมรามอื แต่สหีน้ายงัเตม็ไปด้วยความขบขนั

“ส้มจี๊ดล่ะครบั”

ทหารหนุ่มถามไม่ทันขาดคำา แม่บ้านก็พาเด็กหญิงลงบันไดมา เธอ

แต่งชดุลำาลอง เสื้อยดืตวัโคร่งกบักางเกงสเีทา รณจกัรไม่ชอบเสื้อผ้าเรยีบๆ 

เชยๆ ของเธอเอาเสยีเลย เขาจงึตั้งใจว่าเมื่อปกเกศซึ่งเป็นดไีซเนอร์มอืทอง

กลบัมาจากไปเที่ยวต่างประเทศ เขาจะขอให้เธอช่วยเปลี่ยนแปลงสนุดิาเสยี
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ใหม่ 

“เรารู้แล้วใช่ไหมว่าวนันี้พี่จะพาไปโรงเรยีน” 

“หนูไม่ไปกไ็ด้นะ หนูไม่อยากเป็นภาระของพี่จกัร” สุนดิาทำาปากยื่น

“ภาระอะไรกนั” รณจกัรขมวดคิ้ว

“ไม่มีใครเป็นภาระของใครหรอกส้มจี๊ด ต่อไปนี้ส้มจี๊ดเป็นน้องสาว

ของพวกพี่ การที่พี่จะดูแลน้องไม่ใช่ภาระ จำาไว้นะ” 

สรจุเข้าไปโอบบ่าเดก็หญงิอย่างปลอบโยน สนุดิาเงยหน้ามองเขาด้วย

แววตานบัถอื สรุจยิ้มให้อย่างอ่อนโยน รณจกัรเหน็แล้วนกึถงึตนเอง เขาก็

อยากเข้ากบัเดก็ได้ง่ายๆ เหมอืนญาตผิู้พี่ แต่มนัช่างยากเยน็เสยีจรงิ

“ทำาไมพี่จกัรถงึหวัโนคะ” สุนดิาหนักลบัมาคุยกบัเขา

“พี่จกัรวิ่งชนต้นไม้มา” สรุจตอบแทนด้วยรอยยิ้ม

“วิ่งชนต้นไม้...” สุนดิาทวนคำาอย่างงงงวย

“พี่คดิอะไรเรื่อยเปื่อยไปหน่อยตอนที่วิ่งอยู่ ช่างมนัเหอะน่า” 

รณจกัรบอกเสยีงแขง็ รูส้กึเสยีหน้า โดยเฉพาะเมื่อนกึถงึเสยีงหวัเราะ

เยาะเย้ยของแม่สาวขาขาวคนนั้น

“พี่จกัรคงไม่ได้คดิเรื่องหนูใช่ไหม” 

เขาไม่ทนัสงัเกตด้วยซำ้าว่าสุนดิาหน้าเจื่อนลง จงึตอบไปส่งเดช

“พี่กค็ดิเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ นั่นแหละ เรารบีไปโรงเรยีนกนัเถอะ 

เดี๋ยวจะสาย”

รณจกัรทำาเสยีงดพุร้อมกบัสาวเท้านำาไปหน้าบ้าน ทิ้งให้สรจุพาสนุดิา

ตามหลงัมาห่างๆ

โรงเรียนทรงพัฒนศึกษาเติบโตขึ้นมากจนรณจักรแทบจำาสภาพครั้ง
สุดท้ายที่เขาจากมาหลงัเรยีนจบชั้นประถมศกึษาตอนต้นไม่ได้ 

อาคารเรียนใหม่ๆ สร้างขึ้นด้านหลังอาคารเก่าซึ่งกลายเป็นอาคาร

บรหิารและห้องสมุดไปเสยีแล้ว นอกจากนี้ยงัมสีนามฟุตบอลใหญ่โต ล้อม
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รอบด้วยลูว่ิ่ง ถดัออกไปรมิขอบรั้วอกีด้านมสีระว่ายนำ้าในร่มซึ่งเพิ่งสร้างเสรจ็

ก่อนเปิดภาคเรยีนปีการศกึษานี้

รณจกัรกบัสรจุเดนิขนาบข้างสนุดิาเข้าไปในรั้วโรงเรยีน ผ่านรถยนต์

หรูหราหลายคันของผู้ปกครองซึ่งมาส่งเด็ก เขาสังเกตเห็นว่าสุนิดาหันไป

รอบๆ ตลอดทางที่พวกเขาก้าวเดิน ไม่รู้ว่าอุปาทานหรือไม่ที่เห็นร่องรอย

ความหวาดหวั่นพาดผ่านดวงตาหมองหม่นของเดก็หญงิ 

“โรงเรยีนเปลี่ยนไปเยอะเชยีวครบั” รณจกัรเปรย

“ตอนที่คุณจกัรเรยีนอยู่มถีงึแค่ชั้นประถมเท่านั้นไม่ใช่หรอื” 

“ครบั คณุฉตัรบอกว่าโรงเรยีนเพิ่งเปิดชั้นมธัยมมาได้เจด็แปดปีนี่เอง”

สรุจไม่ได้เป็นศษิย์เก่าที่นี่ เพราะต้องย้ายตามบดิาซึ่งเป็นนกัการทูต

ไปอยู่ประเทศต่างๆ ผิดกับรณจักรและญาติร่วมวงศ์วานอีกหลายคนที่เข้า

ศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้มาตั้งแต่ชั้นอนุบาล เนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัง 

จุฑาเทพ เป็นโรงเรยีนเอกชนที่มชีื่อเสยีง ได้รบัความนยิมมาจนถงึทุกวันนี้ 

“หนูต้องเรียนที่นี่จริงๆ หรือ” นำ้าเสียงของเด็กหญิงสั่นสะท้านจน 

ชายหนุ่มจบัความรู้สกึได้

“นี่เป็นโรงเรยีนที่ดทีี่สุดในละแวกนี้ พี่เองกเ็ป็นศษิย์เก่ามาก่อน คน

จะเรียนที่นี่ไม่ได้เข้ากันง่ายๆ นะ ส้มจี๊ดโชคดี คุณฉัตรขอร้องเจ้าของ

โรงเรยีนเอาไว้เป็นกรณพีเิศษ” รณจกัรปลอบ

“หนูไม่เหน็ว่ามนัจะน่าอยู่ตรงไหนเลย” สุนดิาพมึพำา

“ลองอยู่ก่อน ส้มจี๊ดกจ็ะชอบไปเองแหละน่า” สรุจช่วยพูดให้อกีแรง

สนุดิาทำาหน้าแหยพลางมองไปรอบๆ อย่างไม่แน่ใจ สายตาแทบทกุคู่

ของเดก็นกัเรยีนมุง่ตรงมายงัคนทั้งสามอยู่เช่นกนั รณจกัรเข้าใจความอดึอดั

นั้น เขาจงึรั้งแขนสุนดิาให้เดนิไปยงัห้องผู้บรหิาร

ระหว่างทางทั้งสามย่างผ่านเดก็นกัเรยีนชายกลุม่หนึ่งที่น่าจะวยัไล่เลี่ย

กับสุนิดา พวกเขานั่งดีดกีตาร์โปร่งร้องเพลงอยู่บนโต๊ะหินริมสนาม เสียง

กีตาร์หยุดลง สายตาของคนเหล่านั้นจ้องมองมา เด็กชายคนหนึ่งผิวปาก
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หวอือย่างทะเล้นเมื่อเหน็สุนดิา เพื่อนๆ จงึพากนัหวัเราะ รณจกัรถลงึตาใส่ 

ทำาให้เดก็ๆ หลบตากนัวูบวาบ

เขาเหลือบมองสุนิดาซึ่งเดินคอแข็ง เริ่มเป็นห่วงที่ต้องทิ้งเธอไว้กับ

เดก็ชายเหล่านั้น แต่อกีใจหนึ่งกเ็หน็ว่าควรปล่อยให้สุนดิาปรบัตวักบัสงัคม

ใหม่ด้วยตนเอง และหากเธอมปีัญหากค็งขอร้องเขาให้ช่วยเหมอืนที่รณเรศ 

น้องสาวของเขาเคยทำา

บนทางเดนิไปสูห้่องทำางานของผูบ้รหิาร รณจกัรอดตื่นเต้นไม่ได้ที่จะ

ได้พบ ‘ยายหมพูกุ’ หนึ่งในความทรงจำาวยัเดก็ที่เขาอมยิ้มทุกครายามนกึถงึ

น่าเสยีดายที่คนซึ่งรออยู่ไม่ใช่ ‘ยายหมพูกุ’ แต่เป็นผู้บรหิารระดบัสงู

กว่านั้น 

ในห้องทำางานของครูใหญ่ เจ้าของห้องตัวไม่ใหญ่เท่าตำาแหน่งเลย 

ทรงสมรเป็นหญิงวัยห้าสิบตอนปลาย ท่าทางใจดีเหมือนที่รณจักรจำาได้ 

เสมอ นางสวมแว่นตากรอบทอง ผมซอยสั้นกุด ตวัผอมบาง และสูงไม่ถงึ

อกของเขาด้วยซำ้า 

“ยนิดต้ีอนรบักลบัมาสูโ่รงเรยีนของเรานะคะหม่อม” ทรงสมรรบัไหว้

พวกเขา แล้วจงึกมุมอืของสนุดิาที่ยงัพนมมอืค้างอยู ่“ครขูอต้อนรบัเธอด้วย 

สุนิดาใช่ไหม หม่อมฉัตรเล่าเรื่องเธอให้ครูฟังหมดแล้ว เสียใจด้วยนะลูก 

ต่อไปนี้ลูกก็จะมาอยู่ในครอบครัวทรงพัฒนศึกษาของครู โรงเรียนของเรา

ไม่มคีรูใหญ่ มแีต่ครูโต แม้ครูจะตวัเลก็นดิเดยีวกเ็ถอะ คุณครูทุกคนที่นี่

จะช่วยกนัดูแลเธอเอง”

ทรงสมรโอบบ่าเด็กหญิงอย่างปลอบประโลม สีหน้าของสุนิดาดีขึ้น

เลก็น้อย แต่ยงัคงมรี่องรอยหวาดระแวง

“ขอบพระคุณครโูตมากเลยครบัที่กรณุารบัน้องของผมคนนี้เข้าเรยีน

กลางคนั” รณจกัรเอ่ย

“ครูสติ้องขอบคณุหม่อมที่อุตส่าห์นกึถงึโรงเรยีนของเรา ไม่ต้องห่วง

นะคะ อย่างที่หม่อมทราบ สุนดิาจะเข้าเรยีนในชั้น ม. ๒ ห้องที่หนูพุกเป็น
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ครูประจำาชั้น หม่อมคงจะจำาหนูพุกหลานสาวของครูได้ใช่ไหม”

“พอคลับคล้ายคลับคลาครับ” รณจักรไม่กล้าตอบตามความจริง 

หางตาเหน็สรุจกลั้นยิ้ม โชคดทีี่ทรงสมรไม่ทนัสงัเกต

“อีกหน่อยหม่อมก็คงได้เจอกับเธอบ่อยแหละค่ะ อย่างน้อยก็ตอน

ประชุมผู้ปกครอง น่าเสยีดายที่เช้านี้หนพูกุเข้าเวรดแูลนกัเรยีนในโรงอาหาร 

ไม่อย่างนั้นครูกจ็ะให้เธอมารบัลูกศษิย์คนนี้ไปแล้ว แต่ไม่เป็นไรค่ะ ครูจะ

พาสุนิดาไปส่งที่ห้องเรียนเอง แต่ก่อนอื่นครูจะให้คนเอาชุดนักเรียนมาให้

ลอง” ทรงสมรหรี่ตามองอย่างกะขนาดเสื้อผ้าที่สุนดิาควรใส่

“ขอบคุณครบั ผมคงต้องรบกวนครูโตหลายอย่างทเีดยีว เดี๋ยวผม

จะออกไปจ่ายค่าเทอมกบัค่าเสื้อผ้า เยน็นี้คงไม่ได้มารบัเอง แต่จะส่งคนที่

บ้านมารบัแทนนะครบั”

คำาพูดของเขาทำาให้สุนดิาที่นิ่งเงยีบมาตลอดถามทนัควนั

“พี่จกัรจะไปไหนหรอื”

“พี่ลางานมาหลายวันแล้ว ต้องกลับไปเคลียร์งานที่กองพัน อาจจะ

กลบับ้านดกึๆ หรอืไม่กก็ลบัพรุ่งนี้เลยน่ะจ้ะ” 

สุนดิาหน้าเสยีเมื่อได้ยนิคำาอธบิายของเขา

“ไม่เป็นไรนะส้มจี๊ด เดี๋ยวพี่มารบัเอง” สรุจอาสา

“ขอบคณุครบั” รณจกัรผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก “ไปก่อนนะส้มจี๊ด 

อยู่โรงเรยีนดีๆ  ล่ะ”

สุนิดาพยักหน้าน้อยๆ แววตาอ้างว้างชวนให้นายทหารหนุ่มรู้สึกผิด 

แต่ด้วยความเป็นห่วงงานที่ทิ้งมานานทำาให้เขารบีลาครใูหญ่และออกจากห้อง

ไป

และแล้ว...เธอกถ็กูทิ้งให้อยูต่ามลำาพงัในโรงเรยีนกว้างใหญ่ที่ไม่คุ้นเคย 
 ทรงสมรพาเด็กหญิงมาส่งในห้องเรียนหลังจากสุนิดาเปลี่ยนมาสวม

เครื่องแบบเหมือนกับคนอื่นเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ว่าจะมองอย่างไร เธอก็
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แตกต่าง

จะมนีกัเรยีนหญงิคนไหนเล่าทำาผมกระเซอะกระเซงิได้เท่าสนุดิา เดก็

คนอื่นรวบหางม้าหรือไม่ก็ถักเปียเรียบร้อย บางคนที่ไว้ผมบ๊อบสั้นก็เห็น 

ได้ชดัว่าเซตมาอย่างด ีและแทบทุกคนล้วนเสยผมเป็นกะบงัสูง บางคนคง

แอบฉดีสเปรย์ถงึได้ตั้งแขง็อย่างที่สุนดิาเคยเหน็ดาราสาวในโทรทศัน์ทำาเป็น

แฟชั่น 

แม้แต่เดก็ผูช้ายกไ็ม่ได้ตดัผมสั้นเกรยีน แต่ไว้ผมรองทรง แสกกลาง

บา้ง แสกข้างบ้าง บางคนกใ็ช้เจลเซตผมให้ตั้งชี้ขึ้นไป คงมแีต่สนุดิานี่แหละ

ที่มอมแมมราวกบัเป็นกาในฝูงหงส์

สายตาแต่ละคูท่ี่จ้องมองเธอเตม็ไปด้วยความใคร่รู้ บ้างกป็ระเมนิค่า 

ก่อนที่พวกเขาจะหนัไปซุบซบิ ทิ้งเธอให้ยนืเคว้งคว้างอยู่กลางห้อง

ตอนนั้นเองที่เดก็ชายกลุ่มเดมิซึ่งสุนดิาเคยเหน็วา่นั่งเลน่กตีาร์อยูร่มิ

สนามมารวมตัวกันอยู่หลังห้อง เด็กชายหน้าขาวจัดโดดเด่นกว่าใครส่งยิ้ม

มาให้เธอ เขาเป็นคนเดียวกับที่ผิวปากตอนสุนิดาเดินผ่าน เด็กหญิงจึงนิ่ว

หน้า ขยบักายด้วยความระแวง เตรยีมพร้อมรบัมอื ป้ายชื่อตรงอกเสื้อเขยีน

ชื่อจรงิของเขาว่า ‘เปมนชั’

“หวดัด ีเธอเป็นเดก็ใหม่ที่ครูใจพสิุทธิ์บอกว่าจะมาเรยีนวนันี้สนิะ” 

เธอพยกัหน้า เปมนชัยิ้มกว้าง ท่ามกลางเสยีงเชยีร์ของเพื่อนๆ เขา

ล้วงกระเป๋ากางเกง หยบิวตัถุรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้าขนาดจิ๋วออกมา

“อะ หมากฝรั่ง ฉนัซื้อมาจากแฮร์รอดส์ตอนไปเที่ยวลอนดอนเชยีว

นะ ที่เมอืงไทยไม่มขีายหรอก ลองชมิดูส”ิ

สนุดิาก้มมองกล่องหมากฝรั่งสเีขยีวอ่อนอย่างลงัเล มแีผ่นหมากฝรั่ง

ห่อกระดาษสีเดียวกันยื่นออกมาจากกล่องที่แกะแล้ว คนพูดขยับมืออย่าง

คะยั้นคะยอ เสยีงเชยีร์รอบข้างดงับอกให้เธอรบัไปชมิ สุนดิาสบตาเปมนชั 

เขาขยบิตาให้ แม้จะคลางแคลง แต่เดก็หญงิกด็งึหมากฝรั่งแผ่นนั้นออกมา

กลไกเดียวกับกับดักหนูซึ่งซ่อนอยู่ในกล่องเด้งมาหนีบปลายนิ้วของ
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สุนดิาอย่างแรง!

เด็กหญิงสะบัดนิ้วพร้อมกับร้องด้วยความเจ็บ คนเหล่านั้นหัวเราะ

กนัครนื โดยเฉพาะเปมนชัตวัการกลั่นแกล้งซึ่งหวัร่อร่าจนตวัโยน

“ยายเดก็ดำา ไม่เคยกนิหมากฝรั่งละสนิะ” เขาลอยหน้าลอยตาเยาะเย้ย 

แล้วเดนิไปตมีอืกบัเพื่อนด้วยท่าทางของผู้ชนะ

สุนิดากัดฟันกรอด ไม่เพียงแค่กลุ่มของเปมนัชที่หัวเราะเยาะ แต่

นกัเรยีนเกอืบทั้งห้องกพ็ลอยขบขนัตามไปด้วย มเีพยีงไม่กี่คนที่มองมาด้วย

แววตาสมเพช

“พอกนัท!ี”

เด็กหญิงตบโต๊ะเรียนดังปัง เสียงหัวเราะหาได้หยุดลงไม่ แต่กลับ

เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากกลุ่มเดก็ชายตวัต้นเหตุ

เธอจะไม่ทนกบัเรื่องบ้าๆ นี่อกีต่อไปแล้ว!

สุนดิากดัรมิฝีปาก วิ่งออกไปจากห้องเรยีนทนัที

เธอคดิถงึบ้าน คดิถงึพี่ชาย มารดา และบดิาซึ่งล่วงลบัไปตั้งแต่สนุดิา
อายไุด้ไม่กี่ขวบ เดก็หญงิวิ่งลงจากอาคารเรยีนมาไกลมาก เธอไม่รู้ว่าตนหนี

มาที่ไหนด้วยซำ้า

สนุดิาเหลยีวไปรอบๆ มนัคอืดงกล้วย คาดว่าอยูห่ลงัโรงเรยีน เพราะ

เธอเหน็กลุ่มอาคารอยู่ไกลออกไป 

อย่างน้อยที่แห่งนี้กไ็ม่มผีูค้นน่ารำาคาญมากวนใจ เธอจะได้มเีวลาคดิ

ว่าจะทำาอย่างไรต่อไปกบัชวีติข้างหน้า

สุนดิาย่างก้าวด้วยท่าทางซงักะตาย รู้สกึเคว้งคว้างยิ่งกว่าเดมิ เหน็

ได้ชดัว่ารณจกัรมองเธอเป็นภาระที่เขาถูกบงัคบัให้รบัมาดูแล และเพยีงวนั

ที่สองเขากท็ิ้งเธอ

จรงิอยู่ที่สุนดิาชอบสรุจมากกว่า เธออาจพึ่งพาเขาได้ แต่เขากไ็ม่ใช่ 

พี่ชายแท้ๆ และต่อไปเขากอ็าจเหน็เธอเป็นภาระเช่นกนั
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เด็กหญิงดึงกระเป๋าสตางค์ออกจากกระโปรง หยิบรูปถ่ายเก่าๆ ซึ่ง

เป็นรูปครอบครวัอยู่กนัพร้อมหน้า คดิถงึคนทั้งสามจบัใจ

สุนดิากอดรูปถ่ายไว้แนบอก ปล่อยให้นำ้าตารนิไหลช้าๆ

เธอสะอื้นไห้ได้ไม่นานก็เก็บรูปเข้าที่เดิมและเปิดช่องเก็บธนบัตรมา

นับเงินที่มีอยู่ รณจักรให้เงินค่าขนมมาหนึ่งร้อยบาท เป็นเงินจำานวนมาก

ที่สุดที่สุนิดาเคยได้รับเป็นค่าขนม แต่มันจะเพียงพอสำาหรับการซื้อตั๋วรถ

กลับไปเชียงราย หรือไม่ก็กลับกาญจนบุรี จังหวัดที่เธอเคยอยู่กับมารดา

หรอื

แต่แม้เธอกลบัไปได้ แล้วจะอยู่กบัใครเล่า

เด็กหญิงสะอื้นไห้อีกครู่หนึ่ง แล้วจึงปาดนำ้าตา ในตอนนี้เธอยังหา

ทางไปไม่ได้ แต่วนัหนึ่งเธอคงจะรู้ว่าควรทำาอย่างไร

ที่แน่ๆ เธอจะไม่กลบัไปในห้องเรยีนบ้าๆ นั่นอกีเป็นอนัขาด!

สุนิดาเชิดหน้าขึ้น กวาดตามองหาทางหนีทีไล่ ตัดสินใจเดิมดุ่มลึก

เข้าไปในป่ากล้วย จนกระทั่งเหน็รั้วลวดหนามกั้นระหว่างพื้นที่ของโรงเรยีน

กบัที่ดนิว่างเปล่า

อย่างน้อยที่นั่นกค็งมทีางออก

สนุดิาก้มลงคลานมดุรั้วอย่างมาดหมาย แต่กต้็องสะดุง้สดุตวัเมื่อใคร

บางคนมารั้งร่างเธอไว้!



“จะไปไหนหรอืคะนกัเรยีน”
เสียงหวานใสทำาให้สุนิดาหันขวับไปมองและเห็นผู้หญิงวัยยี่สิบเศษ 

ใบหน้าหวานไม่แพ้เสียง แต่ดวงตาวาววับเอาเรื่อง เธอสวมเสื้อเชิ้ตสีชมพู

อ่อนกบักระโปรงสอบเข้ารปูสเีทายาวคลมุเข่า รวบผมตงึเปรี๊ยะ ปล่อยหางม้า

เป็นพวงไว้ด้านหลงั ดูกร็ู้ว่าน่าจะเป็นครูหรอืบุคลากรในโรงเรยีน

“ปล่อยนะ!”

สนุดิากระโจนหน ีแต่อกีฝ่ายฉดุแขนไว้ เธอจงึดิ้นรนเตะถบีสดุกำาลงั 

ทว่าคู่ต่อสู้แรงเยอะกว่าอย่างไม่น่าเชื่อ ซำ้ายังบิดแขนสุนิดาไปข้างหลัง 

เดก็หญงิเจบ็จนนำ้าตาเลด็ 

“ปล่อยหนู!”

“ปล่อยไม่ได้หรอก เธอเป็นนกัเรยีนใหม่ของครู ครูชื่อใจพสิุทธิ์ เป็น

ครูประจำาชั้น ม. ๒/๑ ห้องของเธอไง” 

คนพูดเหยียดยิ้มตาวาว สุนิดาอ้าปากค้าง อึ้งไป ก่อนจะกลับมา

ดิ้นรนหนอีกีครั้ง

๕
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“หนูจะไม่กลบัไปที่นั่น!”

“กลบัส ิเราจะกลบัไปด้วยกนั เธอไม่อายรไึง เพื่อนๆ แอบดูอยู่นะ” 

ถ้อยคำาของใจพิสุทธิ์ทำาให้สุนิดาหันขวับไป เห็นเปมนัชกับเพื่อนอีก

สองสามคนยืนชะเง้อมองมาด้วยความสนใจ สุนิดาทั้งโกรธทั้งอายจนหน้า

แดงจดั

“ยงัไงเธอกห็นคีรไูปไม่ได้หรอก สู้กลบัไปที่ห้องเรยีนของเรา แลว้มา

คุยกนัดกีว่านะคะ”

ใจพิสุทธิ์สั่งด้วยนำ้าเสียงอ่อนลงเล็กน้อย แต่แววตาจริงจังยิ่งนัก 

สุนดิาขบกรามแน่น หนัไปทางพวกเปมนชัด้วยความเจบ็แค้น 

เธอจะยอมรามอืแค่ชั่วคราว แต่จะไม่ยอมแพ้เดด็ขาด! 

ใจพิสุทธิ์ไม่ได้พาสุนิดากลับไปที่ห้องเรียนดังที่บอก แต่นำาเธอไปยัง
ห้องพกัครูซึ่งปราศจากผู้คน และเลื่อนเก้าอี้มาให้เดก็หญงินั่ง สุนดิาบบีมอื

แน่น ไม่รู้ว่าจะเกดิอะไรขึ้นต่อไป

เจ้าของร่างเพรียวเดินกลับมาพร้อมยาหม่องกระปุกหนึ่ง แล้วช้อน

แขนเธอขึ้นมา สุนดิาสะดุ้งโหยง

“เจบ็มากหรอื” ใจพสิุทธิ์ถามด้วยสหีน้ากงัวล

“ปละ...เปล่าค่ะ” สุนดิาสั่นหวั เธอตกใจมากกว่า

“ครูทายาให้นะคะ ขอโทษด้วยที่มอืหนกัไปหน่อย”

ใจพสิุทธิ์แต้มยาหม่องตามข้อมอืซึ่งมรีอยชำ้าจางๆ ทิ้งสมัผสับางเบา

ชวนให้เดก็หญงินกึถงึมอืของมารดาที่ทายาให้ในยามที่เธอไปวิ่งซุกซนจนได้

แผล สุนดิาหลบัตาลงโดยไม่รู้ตวั รู้สกึคดัจมูก อยากร้องไห้ แต่นำ้าตายงั

ไม่ทนัไหล ใจพสิุทธิ์กว็างมอืเธอลงบนตกัตามเดมิ และปิดกระปุกยา

ครั้นสุนดิาลมืตาขึ้น ใจพสิุทธิ์กท็รุดกายลงบนเก้าอี้ข้างๆ ไม่ใช่หลงั

โต๊ะทำางานตวัใหญ่ของครูดงัที่ควรเป็น

“บอกครูได้ไหมสุนดิาว่าเกดิอะไรขึ้น ทำาไมเธอถงึออกจากห้องเรยีน
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ไปอยู่ที่นั่นล่ะคะ” 

นำ้าเสยีงของคนถามอ่อนโยนไม่แพ้รอยสมัผสัที่ยงัค้างอยูใ่นความทรง-

จำา สุนดิากำามอืบนตกั

“หนูไม่ชอบที่นี่ มนัไม่ใช่ที่ของหนู หนูไม่ชอบทุกคนที่อยู่ในห้องนั่น

ด้วย หนูถงึต้องไป”

“เธอยงัไม่ได้ลองเรยีนที่นี่จรงิๆ เลย จะรูไ้ด้ยงัไงว่าไม่ชอบ” ใจพสิทุธิ์

ค้าน

“แค่นี้หนูกร็ู้แล้วค่ะ พวกนั้นมนัแย่มาก” สุนิดากระแทกเสยีง

“ก่อนอื่นนะ การเรยีกใครว่ามนั ไม่เพราะเอาเสยีเลย แล้วกไ็ม่เหมาะ

กบัหน้าตาน่ารกัๆ ของเธอด้วย” ใจพสิุทธิ์เอ่ยยิ้มๆ

“ก็ได้ค่ะ” เธอถอนใจแรงๆ “พวกนั้นแย่มาก หนูยังเจ็บนิ้วอยู่เลย” 

สุนดิาชูนิ้วโป้งกบันิ้วชี้ข้างขวาขึ้นมา

“ถ้าให้ครเูดานะ เธอคงหมายถงึพวกเพื่อนผูช้ายกบัหมากฝรั่งของเล่น

ของเขาละส”ิ ใจพสิุทธิ์อมยิ้ม สุนดิาผงกศรีษะ “พวกนั้นกเ็ป็นอย่างนี้แหละ

ค่ะ คนเรามวีธิกีารสร้างความสมัพนัธ์กบัคนอื่นแตกต่างกนั เขาแค่ล้อเล่น

เท่านั้นเอง”

“แต่หนูไม่ชอบนี่คะ” สุนดิาบอกหน้าบึ้ง

“ไม่ชอบ แล้วเธอกเ็ลยจะหนไีปอย่างนั้นหรอื เท่าที่ครูดูนะสนุดิา เธอ

เป็นคนเก่ง เธอจะยอมแพ้พวกเขาง่ายๆ หรอื เสยีงหวัเราะครั้งแรกอาจจะ

ทำาให้เธอไม่พอใจ แต่หวัเราะทหีลงัดงักว่านะคะ อนัที่จรงิพวกเขาไม่ได้เลว

ร้ายเลย ลองให้โอกาสพวกเขาหน่อยเถอะนะ” 

ใจพิสุทธิ์ขยิบตาให้ สุนิดาขมวดคิ้ว จากนั้นครูประจำาชั้นก็ฉุดมือ 

เดก็หญงิให้ลุกขึ้นยนื

“กลบัห้องเรากนัเถอะ ป่านนี้เพื่อนๆ คงรออยู่ในห้องแล้ว”

“ครูไม่ทำาโทษหนูหรอืคะ” สุนดิาถามอย่างไม่มั่นใจ

“ครูจะทำาโทษเธอทำาไม” ใจพสิุทธิ์เลกิคิ้วสูง
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“หนูจะหนอีอกจากโรงเรยีนนี่คะ” ตอบไปแล้วเดก็หญงิกก็้มหน้างุด

“ความผดิครั้งแรกครยูงัไม่ว่าหรอก การเปลี่ยนแปลงสำาคญัของชวีติ

ทำาให้คนทำาอะไรผิดพลาดได้มากมาย ยิ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก

การสูญเสยีบุคคลอนัเป็นที่รกัด้วยแล้ว ครูเข้าใจค่ะว่ามนัยิ่งยาก แต่เธอจะ

ผ่านมนัไปได้ ครูเชื่ออย่างนั้นค่ะ” ใจพสิุทธิ์แตะบ่าทั้งสองของเดก็หญงิ

“ครูรู้ได้ยงัไงคะ” สุนดิาถามด้วยเสียงที่ไม่ต่างจากกระซบิ 

“หม่อมฉตัรเล่าให้ครูฟังแล้วค่ะ” 

“แต่พี่ฉตัรไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าการสูญเสยีที่แท้จรงิเป็นยงัไง” สุนดิา

ยิ้มขื่นๆ

“ครไูม่ทราบว่าหม่อมฉตัรเข้าใจความสญูเสยีดแีค่ไหน แต่สำาหรบัครู 

ครูเข้าใจอย่างสุดซึ้งเชยีวละ เพราะครูกเ็คยผ่านมนัมาเหมอืนกนั” 

วงหน้างดงามหมองหม่นลงจนเห็นได้ชัด สุนิดาจ้องผู้เป็นครูเขม็ง

อย่างค้นหาความจรงิ ใจพสิทุธิ์สบตาเธอ แน่ละที่สนุดิาเหน็เงาของตนเองใน

ดวงตาคู่นั้น แต่ที่มากไปกว่านั้น เธอเหน็ความอ้างว้างระคนขมขื่นประหนึ่ง

เป็นแววตาเดยีวกบัตนทุกครั้งที่ส่องกระจกหลงัพี่ชายเสยีชวีติ

“พ่อของครูก็เสียไปแล้วเหมือนกัน ตอนที่พ่อเสีย ครูอายุมากกว่า 

เธอแค่นดิเดยีว” ใจพสิุทธิ์ยิ้มเศร้า

“แล้วแม่ล่ะคะ” สุนดิาอดถามไม่ได้ 

“ครูยงัไม่เคยเจอแม่แท้ๆ ของตวัเองด้วยซำ้า” 

ความเศร้าสลดฉายชดัในนำ้าเสยีง อย่างน้อยสุนดิากย็งัมแีม่ให้จดจำา 

เธอสงสารครูจับใจ ดวงตาสองคู่สบประสานอย่างเข้าใจกันและกันโดยไม่

ต้องเอ่ยอะไรอกี

“เรารบีเข้าห้องเรยีนกนัเถอะ สายมากแล้ว”

ใจพสิทุธิ์จบัมอืเธอพร้อมกบัปรบัสหีน้าเป็นยิ้มแย้ม สนุดิาก้มมองมอื

น้อยๆ ที่อยู่ในอุ้งมอือบอุ่น ผู้เป็นครูยิ้มให้อย่างอ่อนโยน 

เป็นครั้งแรกที่มใีครสกัคนเจาะกำาแพงที่สุนดิาก่อกั้นไว้ จนเข้ามาได้
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ถงึก้นบึ้งของหวัใจอนัเปราะบาง

รอยยิ้มปรากฏขึ้นตรงมุมปากของเดก็หญงิ เธออาจเกลยีดโรงเรยีน

นี้ แต่เริ่มชอบครูใจพสิุทธิ์ขึ้นมาเสยีแล้ว

ทนัททีี่ผู้เป็นครูโอบบ่าเดก็หญงิเข้ามาในห้องเรยีนราวกบัแม่ไก่ปกป้อง
ลูกน้อย เสยีงจอแจของเดก็ในห้องกเ็งยีบลง 

นกัเรยีนชายซึ่งจบักลุ่มเล่นเกมอยู่หลงัห้องรบีกลบัมานั่งที่ สนุดิาขบ

ริมฝีปากอย่างเคร่งเครียด เธอเห็นเปมนัชชะงักมือที่เล่นปาก้อนกระดาษ

แกล้งเพื่อนผู้หญิงจากเก้าอี้หลังสุดของห้องเรียน เขาแสยะยิ้มเมื่อเห็นเธอ 

สุนดิากำาหมดัแน่น ก่อนจะรบัรู้ถงึแรงบบีไหล่เบาๆ จงึหนัไปมองเจ้าของมอื 

ใจพสิุทธิ์ยิ้มปลอบ ช่วยให้เธอใจชื้นขึ้นเลก็น้อย

ครูประจำาชั้นผละไปยนืหน้าห้อง เดก็ผูห้ญงิใส่แว่นตาหนาที่น่าจะเป็น

หวัหน้าห้องจงึสั่งให้เพื่อนทำาความเคารพคร ูทกุคนยนืตรง ยกมอืไหว้พร้อม

กล่าวสวสัดี

“สวสัดค่ีะนกัเรยีน ขอโทษด้วยที่ครเูข้ามาช่วงโฮมรูมไม่ทนั แต่นี่เป็น

ชั่วโมงภาษาองักฤษของครพูอด ีครจูงึขอใช้โอกาสนี้แทนโฮมรมูก่อนเข้าบท

เรยีนของเรากแ็ล้วกนันะคะ”

ใจพสิทุธิ์ยิ้มให้สนุดิาที่กำาลงัเครยีด แต่ยงัยนืคอตั้งตรงไม่ให้ใครรู้ถงึ

ความครั่นคร้าม

“ก่อนอื่นครูขอแนะนำาเพื่อนใหม่ให้ทุกคนรู้จักก่อนนะคะ มานี่ส ิ

สุนดิา” 

เดก็หญงิก้าวไปหาครูตามคำาสั่ง ใจพสิุทธิ์โอบบ่าเธออกีครั้ง 

“เพื่อนของเราชื่อสุนดิา เขามาจากเชยีงราย วนันี้เวลาของเราน้อย ไว้

วนัหลงัครูจะให้สุนดิาแนะนำาตวัให้ทุกคนรู้จกันะคะ”

อาการเกรง็ของเดก็หญงิผ่อนคลายลงด้วยความโล่งอก หากผู้เป็นครู

ให้แนะนำาตวัเองวนันี้ เธอกไ็ม่อยากพูดกบัใครเลยจรงิๆ 
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“ครูขอฝากทุกคนให้ช่วยกันดูแลเพื่อนใหม่ของเราด้วย สุนิดาต้อง

จากบ้าน จากครอบครวั จากเพื่อนเก่าๆ มาอยู่ในโรงเรยีนแห่งใหม่ เขาจงึ

ต้องการการปรับตัวอย่างมาก คนที่จะช่วยให้สุนิดาปรับตัวกับสภาพ

แวดล้อมใหม่ได้อย่างดกีค็อืพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะ อย่างที่ครูเคยพูดอยู่

บ่อยๆ ว่าห้องเรยีนกเ็หมอืนบ้านหลงัที่สองของพวกเธอ เราเป็นครอบครวั

เดียวกัน ดังนั้นการต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวจึงเป็นหน้าที่ของพวก

เธอ ขอให้ทกุคนช่วยกนัทำาให้สุนดิารูส้กึว่าที่นี่เป็นบ้านของเขาเหมอืนกนันะ

คะ”

เสยีงหวัเราะเบาๆ ดงัขึ้นจากเปมนชั

“ขำาอะไรหรอืเปมนชั” ใจพสิุทธิ์ถาม

“ในฐานะสมาชิกในครอบครัว ผมอยากรู้ว่าสุนิดาชอบกินขนมอะไร

ครบั จะได้เอามาต้อนรบัถูก” เปมนชัยิ้มแต้ เพื่อนผู้ชายพากนัขบขนั

“ครูเชื่อว่าไม่ใช่หมากฝรั่งของเธอแน่จ้ะ” ใจพสิุทธิ์ตอบแทน 

“แหม ผมกแ็ค่ล้อเล่นเองครบัครู” เปมนชัแก้ตวัเสยีงอุบอบิ

“เธอจะล้อเพื่อนเล่นน่ะได้ แต่อย่าให้มันเกินไป แล้วก็ควรดู

สถานการณ์ด้วยว่าคนที่จะถูกล้อเขาพร้อมรับไหม ลองคิดกลับกันดูนะจ๊ะ

ว่าถ้าเธอเป็นนักเรียนใหม่มาโรงเรียนวันแรก แล้วโดนใครก็ไม่รู ้แกล้ง 

ต่อหน้าคนตั้งมากมาย แถมยงัถูกหวัเราะเยาะ เธอจะชอบรเึปล่า” 

ใจพสิทุธิ์ถามยิ้มๆ แต่ดวงตาไม่ได้ยิ้มไปด้วย เปมนชัหน้าเสยี สนุดิา

เริ่มชอบครูมากขึ้นไปอกี และยิ่งประทบัใจมากขึ้นเมื่อครูกล่าวต่อไป

“เธอขอโทษสุนดิารยึงัจ๊ะ”

เปมนชัทำาตาเหลอืก ขยบัตวัอย่างกระสบักระส่าย

“ถ้ายงั เธอกค็วรขอโทษเขาเสยี รวมทั้งกฤตยาด้วย เมื่อกี้ครเูหน็เธอ

ปากระดาษใส่กฤตยาใช่ไหม เอ้า! ลุกขึ้นยนืส”ิ

เปมนัชซึ่งมีสีหน้าปูเลี่ยนๆ ลุกขึ้นด้วยท่าทางกระอักกระอ่วนอย่าง 

น่าขบขนั เขากลั้นหายใจ หลบัหูหลบัตากล่าว
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“ขอโทษ”

“เวลาเธอขอโทษใคร เธอควรมองหน้าคนคนนั้นด้วยนะจ๊ะ แล้วกพ็ดู

ให้มนัจรงิใจหน่อย ถงึจะเป็นลูกผู้ชายตวัจรงิ” ใจพสิุทธิ์สั่งสอน

เปมนัชหน้าเจื่อน เขาหันไปทางเด็กหญิงร่างอวบหน้าตาน่ารักที่ชื่อ

กฤตยา แล้วพูดเสยีงดงัฟังชดั

“ขอโทษ”

กฤตยาแก้มแดงปลั่งอย่างเกรงๆ เธอพยกัหน้ารบั เปมนชัจงึหนัมา

ทางสุนดิา 

“ขอโทษ” เขาเอ่ยห้วนๆ 

“ดมีากจ้ะเปมนชั นั่งลงได้” ใจพสิุทธิ์คลี่ยิ้ม “เอาละค่ะนกัเรยีน เรา

เสยีเวลาไปมากพอแล้ว ถงึเวลาเรยีนสกัท ีครูจะให้พวกเธอช่วยดูแลเพื่อน

ใหม่ของเรา สุนดิาจ๊ะ เธอไปนั่งตรงโต๊ะที่ว่างระหว่างกฤตยากบัพกัตร์วภิา

นะ ครูเตรยีมเอาไว้ให้ พกัตร์วภิาเป็นหวัหน้าห้อง จะช่วยดูแลเธอ กฤตยา

และเพื่อนทุกคนในห้องนี้กจ็ะช่วยด้วยจ้ะ”

สุนิดาเดินไปที่โต๊ะดังกล่าว เพื่อนสองคนต่างกุลีกุจอขยับเก้าอี้ให้

อย่างยนิด ีเดก็หญงินั่งลง คดิว่าจะได้เรยีนอย่างสงบ กม็คีนส่งกระดาษซึ่ง

พบัเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกนัหลายชั้นมาให้จากข้างหลงั สุนดิาคลี่ออกอ่านด้วย

ความงุนงง เหน็ภาพวาดอกีาอย่างในการ์ตูนญี่ปุ่น มตีวัหนงัสอืเขยีนไว้ว่า

‘เธอฟ้องครูเรื่องหมากฝรั่งใช่มั้ย ยายดำา!’ 

สุนดิาหนัขวบั เหน็เปมนชัถลงึตาใส่ เธอจงึขงึตากลบั เปมนชัทำาปาก

ขมุบขมบิ พอจบัความได้เลาๆ ว่า

“ฝากไว้ก่อนเหอะ!”

“เปมนัช อยากคุยมากใช่ไหมจ๊ะ งั้นเธอลุกขึ้นอ่าน page thirty-

three ให้เพื่อนๆ ฟังเลย”

ใจพสิุทธิ์สั่ง เปมนชัทำาหน้าเหลอ

“เรว็สจิ๊ะ”
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เขารบีลกุขึ้น พลกิหนงัสอืหาหน้าดงักล่าวอย่างลนลาน แล้วอ่านออก

เสยีงภาษาองักฤษตามคำาสั่งของครไูปอกีนาน แต่ไม่วายส่งสายตาผูกใจเจบ็

มาให้นกัเรยีนใหม่

“นกัเรยีนใหม่เป็นยงัไงบ้างหนูพุก”
ญาตผิูพ้ี่เอ่ยถามในตอนเยน็หลงัเลกิงานและกลบัมาถงึบ้านซึ่งตั้งอยู่

ในรั้วตดิกบัโรงเรยีน

พัชราพรเป็นบุตรสาวคนเล็กของทรงสมร อายุมากกว่าใจพิสุทธิ์สี่ปี 

เธอเคยเป็นครสูอนวทิยาศาสตร์หลงัเรยีนจบปรญิญาตรใีหม่ๆ ต่อมาจงึก้าว

ขึ้นเป็นผู้บรหิารรองจากมารดา และเพิ่งเรยีนจบปรญิญาโทด้านการบรหิาร

การศึกษา ในอนาคตเมื่อทรงสมรวางมือ พัชราพรก็จะเป็นหนึ่งในเจ้าของ

โรงเรียนตัวจริง เช่นเดียวกับพี่ชาย แม้เขาจะไม่ได้ทำางานในโรงเรียนเลย

กต็าม 

ใจพสิทุธิ์อาศยัอยูใ่นบ้านหลงันี้มาตั้งแต่เดก็ ในความเป็นจรงิแล้วเธอ

หาได้มคีวามเกี่ยวพนัทางสายเลอืดกบัคนทั้งคู่ไม่ 

เธอเป็นเด็กกำาพร้า บิดาผู้รับอุปการะเธอนำาใจพิสุทธิ์มาฝากให้ 

ทรงสมรซึ่งเป็นพี่สาวของเขาดูแล ทรงสมรและพัชราพรช่วยให้เธอผ่าน 

ช่วงเวลาเลวร้ายในชวีติมาได้จนถงึทกุวนันี้ เธอจงึทั้งรกัทั้งนบัถอืทั้งคู่ประดจุ

มารดากบัพี่สาวแท้ๆ 

หญิงสาวหอบกองสมุดการบ้านของนักเรียนมาตั้งบนโต๊ะตัวยาว 

ตรงข้ามกบัพชัราพร นั่งลงพร้อมกบัยิ้มน้อยๆ

“ท่าทางเอาเรื่องเชยีวค่ะพี่หนูน้อย”

“นั่นส”ิ พชัราพรหวัเราะ “แกมาวนัแรกกห็นโีรงเรยีนเลย นี่ถ้าพกัตร์-

วภิาไม่วิ่งไปตามเธอ กค็งไม่มใีครรู้กระมงั”

“ค่ะ หวัหน้าห้องคนนี้ใช้การได้ เป็นสายที่ดขีองครู แต่เพื่อนๆ บาง

คนกไ็ม่ค่อยชอบ โดยเฉพาะตาเปมนชั ทำาอะไร พกัตร์วภิาเล่าให้หนูพุกฟัง
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หมด แต่เขาไม่กล้ายุ่งกับพักตร์วิภา เพราะรู้ว่าถ้าแกล้งแกจะถูกหนูพุกดุ

แน่ๆ เลยไปแกล้งกฤตยาที่สนทิกบัพกัตร์วภิาแทน” ใจพสิุทธิ์ยิ้มขบขนั

“โธ่เอ๊ย เดก็หนอเดก็” พชัราพรหวัร่อ “ว่าแต่ตกลงพอ่ของเปมนชัเขา

จบีเธอแน่ใช่ไหม” 

“จบีอะไรกนัคะ ไม่ใช่สกัหน่อย” ใจพสิุทธิ์หน้างำ้า

“เรื่องนี้เขาพูดกันให้แซ่ดทั้งโรงเรียน เขาส่งดอกไม้มาให้เธอทุกเช้า 

ตกเย็นก็มีขนมให้ อย่างนี้ไม่เรียกว่าจีบแล้วจะเรียกว่าอะไร” พัชราพรล้อ

พลางใช้ปลายนิ้วม้วนผมยาวหยกิฟูเล่น 

“หนพุูกไม่ได้อยากรบัของจากเขาเลยนะคะ แล้วกบ็อกเขาไปตั้งหลาย

ครั้งแล้วว่าอย่าเอามาให้” 

ใจพิสุทธิ์บ่นด้วยความหงุดหงิด เธอไม่เคยเก็บของที่พ่อม่ายวัย

สามสบิตอนปลายให้แม้แต่ชิ้นเดยีว ครั้นส่งคนืแล้วเขาไมร่บั เธอกแ็จกจ่าย

เพื่อนครูหรอืคนงานให้เขาเหน็ต่อหน้าต่อตา แต่หนุ่มใหญ่ยงัไม่ยอมแพ้อยู่

นั่นเอง

“เธอไม่ลองให้โอกาสเขาบ้างหรอื พี่ว่าเขากไ็ม่มอีะไรเสยีหายสกัหน่อย

นี่นา”

“ไม่ละค่ะ หนูพุกมีกฎเหล็กว่าจะไม่ข้องเกี่ยวในทางชู ้สาวกับผู้

ปกครองนกัเรยีน มนัไม่เหมาะสม”

“อืม เรื่องนี้พี่ก็เข้าใจ การเป็นครูทำาให้เราต้องวางตัว ยิ่งเป็นผู้

ปกครองของนกัเรยีนในห้องด้วยแล้ว มนัทำาให้เสยีการปกครอง แต่ทกุเรื่อง

กม็ขี้อยกเว้นนะจ๊ะ ความรกัห้ามกนัไม่ได้ ถ้าเกดิเขาเป็นคนดจีรงิๆ เธอก็

อย่าเพิ่งตดัโอกาสตวัเองเลย”

“ไม่ค่ะ หนูพุกไม่ชอบทำาอะไรที่ไม่เป็นมอือาชพี แล้วกไ็ม่ได้ชอบเขา

ด้วย” ใจพสิุทธิ์ปฏเิสธหนกัแน่น

“ถ้าอย่างนั้นพี่ก็สบายใจไปหนึ่งเรื่อง” พัชราพรคลี่ยิ้ม ก้มหน้าอ่าน

แฟ้มงานบนโต๊ะต่อ หยบิปากกาเตรยีมเซน็ชื่อ
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“พี่หนนู้อยไม่ต้องห่วงค่ะ หนพูกุจะเกาะคานทองเสรมิใยเหลก็อยูก่บั

พี่ไปจนวนัตาย” หญงิสาวยิ้มกว้าง

“อุ๊ย! เธอไม่คดิบ้างหรอืว่าพี่อาจมแีฟนกไ็ด้ในวนัข้างหน้า” พชัราพร 

ตวดัค้อน

“งั้นหนูพุกปล่อยให้พี่ลงจากคานแล้วอยู่คนเดียวก็ได้” ใจพิสุทธิ์

หวัเราะ

“ทำาเป็นพูดเล่นไป เธอสวยกว่าพี่มาก น่าจะมแีววลงจากคานมากกว่า

พี่ตั้งเยอะ” พชัราพรวางปากกาลง “จรงิส ิ เธอจะจดัการเรื่องนกัเรยีนใหม่

ของเรายงัไงต่อ แกชื่อสุนดิาใช่ไหม”

“ค่ะ สุนดิา แกน่าสงสารมากนะคะ อาการน่าเป็นห่วงทเีดยีว พี่ฉตัร

บอกว่าสุนิดาไม่เหลือคนในครอบครัวอีกเลย มีก็แค่หม่อมหลวงรณจักรที่

พี่ชายของแกเขยีนพนิยักรรมขอร้องให้เขาเป็นผูป้กครองจนกว่าแกจะบรรลุ

นติภิาวะ”

พูดถึงรณจักร ใจพิสุทธิ์ก็หงุดหงิด เขาคือความทรงจำาเลวร้ายของ

เธอในวยัเดก็พอๆ กบัภูธเนศ ลูกพี่ลูกน้อง

“พี่เห็นเขาแล้วเมื่อเช้า ตอนที่เขามาส่งสุนิดาพร้อมกับหม่อมหลวง 

สรุจ โอ๊ย! เธอเอ๊ย! หล่อระเบดิทั้งคู่เชยีว พวกครูนี่แอบดูกนัใหญ่ พี่เองยงั

นึกถึงหม่อมจักรในโฆษณาที่เขาแสดงเป็นหนุ่มนักศึกษาชาวกรุงไปออก 

ค่ายพัฒนาหมู่บ้านห่างไกลในต่างจังหวัด แล้วตอนจบหลังจากออกเหงื่อ

สร้างอาคารเรยีนให้เดก็ยากจนในชุมชน เขากก็ระดกขวดนำา้ขึ้นดื่ม ก่อนจะ

ขยิบตาให้กล้อง อื้อหือ สาวๆ สมัยนั้นนี่ใจละลาย” พัชราพรทำาหน้า

เคลบิเคลิ้ม

“พี่หนูน้อยจำาได้แม่นจงัค่ะ” ใจพสิุทธิ์เอ่ยด้วยความทึ่ง

“แหม ใครจะลมืรกัครั้งแรกของเราลงล่ะ” พชัราพรยิ้มเขนิๆ 

“รกัครั้งแรกหรอืคะ” ใจพสิุทธิ์ทำาตาโต

“สมยัเรยีน พี่หลงรกัหม่อมจกัรจากโฆษณานั้นแหละ อนัที่จรงิพี่แอบ
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ตดิตามข่าวของเขามาตลอด รวมทั้งเรื่องที่เขาเลอืกเป็นทหารม้า แล้วกข็่าว

ซบุซบิเกี่ยวกบัสาวๆ ที่เขาคบอยู ่ล่าสดุเหน็จะเป็นดารานางแบบที่ชื่อ แอนนี่ 

อันธิกา ผู้ชายไม่เคยออกมาพูดอะไรหรอกนะ ฝ่ายหญิงน่ะสิออกข่าวจัง 

ว่าเขาตามไปรับไปส่งที่กองถ่าย แต่ก็มีข่าวซุบซิบตามมาอีกกระแสว่า

ครอบครวัของหม่อมจกัรไม่ค่อยปลื้ม อกีกระแสกบ็อกว่าหม่อมจกัรเปลี่ยน

ไปจบีคุณหนูไฮโซแทนแล้ว”

ใจพิสุทธิ์ลอบแบะปาก ยิ่งฟังเรื่องของรณจักร เธอก็ยิ่งรังเกียจ 

หญิงสาวเองก็ได้สัมผัสนิสัยน่าเดียดฉันท์ของเขามาหมาดๆ เมื่อเช้าตอน 

ออกไปวิ่งจอ็กกงิ 

รณจกัรจำาเธอไม่ได้ ใจพสิุทธิ์สะใจไม่น้อยที่เอาคนืเขาได้ ป่านนี้บน

หน้าหล่อๆ คงมแีผลหวัโนเป็นลูกมะนาวปูดขึ้นมาแล้วกระมงั

“ขำาอะไรหรอื”

ใจพสิุทธิ์ไม่รู้ตวัด้วยซำ้าว่าเผลอหวัเราะออกมา

“เอ่อ...ไม่มอีะไรค่ะ” เธอยิ้มเจื่อน

“คดิว่าหวัเราะหม่อมจกัรของพี่ เวลาผ่านไปตั้งหลายปี เขากย็ิ่งหล่อ

กว่าเดิมเนอะ เธอว่าไหม” พัชราพรเท้าศอกบนโต๊ะ ประสานมือไว้ที่คาง 

สหีน้าเคลบิเคลิ้ม

“หล่อ แต่เจ้าชู ้และไม่มคีวามรบัผดิชอบกไ็ม่ไหวหรอกค่ะ” ใจพสิทุธิ์

ตำาหนิ

“ทำาไมเธอไปว่าเขาไม่มคีวามรบัผดิชอบล่ะ” 

“เขาไม่สนใจเดก็ในปกครองน่ะสคิะ พี่ชายของสุนดิาอุตส่าห์ไว้ใจให้

เขาดแูลน้องสาว แต่เขากลบัทิ้งแกให้หวาดกลวัจนเตลดิเปิดเปิง รู้ไหมคะว่า

หนูพุกไปดกัรอเจอเขาเพื่อจะคุยเรื่องนี้ จะได้หาทางช่วยสุนดิา แต่เขาไม่มา

รบัแกด้วยตวัเอง คนที่มากลบัเป็นหม่อมหลวงสรุจ” เธอเล่าเสยีงดุดนั

“เขาอาจจะยุ่งกไ็ด้นะ นี่แค่วนัแรกเองนี่จ๊ะ” พชัราพรแก้ตวัแทน

“เขาจะยุง่อะไรนกัหนาคะ คงเอาเวลาไปป้อสาวเสยีมากกว่า” ใจพสิทุธิ์
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แค่นยิ้ม

“หนูพุกก็อคติกับหม่อมจักรเกินไป แค่เขาเคยแกล้งเธอตอนเด็กๆ 

เอง”

“ผู้ชายคนนี้ ตอนเดก็หรอืตอนโตกค็งแย่พอกนันั่นแหละค่ะ หนูพุก

เรยีนหม่อมหลวงสรุจไปแล้วว่าเกดิอะไรขึ้น และขอให้เขาช่วยบอกหม่อม-

หลวงรณจักรให้มาพบหนูพุกในวันพรุ่งนี้ หวังว่าเขาจะมีความรับผิดชอบ

บะ...” 

หญิงสาวกล่าวยังไม่ทันจบ เสียงโครมครามก็ดังขึ้นจากห้องข้างๆ 

สองพี่น้องสบตากนัด้วยความตกใจ 

“เสยีงอะไรน่ะ” พชัราพรกระซบิ

ใจพสิุทธิ์ไม่ตอบ ทั้งคู่พยกัหน้าให้แก่กนั แล้ววิ่งปราดไปยงัต้นเสยีง


