


บทนำ�

ชายชุดสูทขบัรถเบนซ์สขีาวคูใ่จเข้าไปจอดในโรงรถ เขาก้าวลงจาก
รถพร้อมกบักระเป๋าหนงัและหูฟังส�าหรบัตรวจคนไข้ เมื่อเดนิเข้าไปในห้อง

รบัแขกของเรอืนใหญ่กม็องหาใครคนหนึ่ง แต่ไม่พบ จงึวางกระเป๋าลงและ

เปลี่ยนจุดหมายไปยงัห้องครวัด้านหลงัวงัแทน คนที่คุ้นตาก�าลงัง่วนอยู่กบั

การท�าอาหาร 

“ท�าอะไรอยู่หรอืแก้ว กลิ่นหอมไปถงึเรอืนใหญ่เลยทเีดยีว” หม่อม-

ราชวงศ์พุฒภิทัรสอดแขนรดัรอบเอวแม่ครวั

บนโต๊ะมีอาหารหลายอย่างที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขาดก็แต่สอง

รายการสุดท้ายซึ่งเป็นของโปรดของย่าอ่อนเท่านั้น

“อุ๊ย คุณชายกลบัมาเมื่อไหร่คะเนี่ย ท�าไมไม่ไปอาบน�้าอาบท่า เข้ามา

ในครวัให้เปื้อนท�าไม”

พฒุภิทัรอมยิ้มมองภรรยาซึ่งแม้จะเข้าสูว่ยักลางคนแล้วแต่กย็งัดสูวย 

ใบหน้ายังคงความงามเหมือนในอดีตสมต�าแหน่ง ‘นางสาวศรีสยาม’ เมื่อ

สามสิบปีก่อน เขายังจ�าภาพนั้นติดตา จ�าได้แม้กระทั่งว่าตัวเองตะลึงมอง
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กรองแก้วที่สวยผุดผาดทั้งเนื้อทั้งตัวเหมือนดั่งนางฟ้าจ�าแลงลงมาบนโลก

มนุษย์ นั่นคอื รกัแรก

แม้จะผ่านมานานแล้ว แต่ความรกักย็งัคงหวานชื่น เช่นเดยีวกบัฝีมอื

ท�ากับข้าวของกรองแก้วซึ่งไม่เป็นสองรองใคร ยามว่างศรีภรรยามักจะเข้า

ครัวแทนย่าอ่อนซึ่งบัดนี้อายุมากแล้ว และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพักผ่อน

ในเรอืนรมิน�้า 

“ท�าไมผมจะลงมาไม่ได้ล่ะ ว่าแต่วนันี้มเีมนูพเิศษอะไรบ้าง”

“วนันี้มหีมี่กรอบ แกงฉูฉ่ี่ป ู ส่วนนี่กป็ลาอนิทรทีอดเกลอืและน�้าพรกิ

กุ้งเสยีบค่ะ พอดรีุ่นน้องพยาบาลเพิ่งกลบับ้านที่ใต้กเ็ลยซื้อมาฝาก”

“ฟังแค่ชื่อกห็วิแล้ว แถมยงัหอมเสยีด้วย”

เขายื่นหน้ามาข้างๆ แม้จะท�าให้ผู้ฟังคดิว่าหมายถงึอาหาร แต่จมูกที่

ป้วนเปี้ยนข้างแก้มท�าให้กรองแก้วต้องเอื้อมไปหยกิแขนสามเีบาๆ 

“คุณชายคะ อายเดก็ๆ ค่ะ เดี๋ยวใครมาเหน็เข้า” กรองแก้วบ่นอย่าง

ไม่จรงิจงันกั ใบหน้ายิ้มละไม 

“กไ็ม่เหน็มใีครนี่ ในนี้มแีต่แก้วคนเดยีว”

ภายในครัวบัดนี้มีเพียงกรองแก้ว เพราะหล่อนใช้ให้แม่ครัวออกไป

เกบ็พรกิกบัผกัในสวนครวัด้านหลงัมาให้ 

หล่อนหยกิแขนสามซี�้าอกีครั้ง “เซี้ยวจรงิๆ นะคะคุณชาย อายุปูนนี้

แล้ว แก้วไม่พูดด้วยหรอกค่ะ คุณชายไปนั่งพกัให้เยน็ใจก่อนเถอะ”

“แต่ผมอยากช่วย ไม่ได้เป็นลูกมอืแก้วมานานแล้ว” 

หม่อมราชวงศ์พุฒภิทัรปีนี้อายุหกสบิสามแล้ว หลงัจากเกษยีณทาง

คณะแพทย์ได้ทาบทามให้เป็นอาจารย์พิเศษต่อ เวลาทั้งหมดของเขาทุ่มเท

ให้คนไข้และการสอนลูกศิษย์ นอกจากนั้นเขายังรับต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

ศูนย์การแพทย์ซึ่งบริษัทรัชชานนท์คอนสตรัคชั่นก�าลังก่อสร้างอยู่อีกด้วย 

อีกไม่นานอาคารแห่งใหม่ก็จะสร้างเสร็จสมบูรณ์เพื่อรองรับจ�านวนคนไข้ที่

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็
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ส่วนกรองแก้วนั้นหลังจากเรียนต่อเป็นพยาบาลก็เข้ารับราชการใน 

โรงพยาบาลเดยีวกนั หล่อนขยนัขนัแขง็ เอาใจใส่ดูแลคนไข้เป็นอย่างด ีได้

เลื่อนเป็นหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมเมื่อปีที่แล้วนี่เอง ครอบครัว

สมบูรณ์และเพยีบพร้อม ทั้งสองมบีุตรและธดิารวมสองคน 

“คุณชายอยากช่วยจรงิๆ หรอืคะ”

“จรงิส ิว่าแต่มอีะไรให้หมอศลัยกรรมระบบประสาทอย่างผมท�าบ้าง 

จะให้ช�าแหละปลา เลาะกระดูก หรอืว่าจะให้ผมท�าการตรวจกุ้งเสยีบด”ี

“คุณชายก ็เรื่องแบบนี้กเ็อามาล้อแก้วได้ ถ้าไม่ล�าบาก คุณชายช่วย

แช่เส้นหมี่ให้แก้วหน่อยจะได้ไหมคะ”

หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรเหลือบตาไปมองเส้นหมี่ขาวที่วางอยู่บนโต๊ะ 

เมนูหมี่กรอบทรงเครื่องนี้ถือเป็นเมนูโปรดของครอบครัวเลยทีเดียว 

นอกจากนั้นยังมีน�้าพริกลงเรือที่ย่าอ่อนชอบท�าให้ทุกคนในบ้านรับประทาน 

แต่พกัหลงัสขุภาพไม่เอื้ออ�านวย จงึปล่อยให้กรองแก้วหรอืแม่ครวัเป็นผูล้งมอื

“ด้วยความยนิดคีรบั”

หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรถือเส้นหมี่เข้าไปที่อ่างน�้าและแกะห่อออก 

ก�าลงัจะน�าลงแช่กไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิเข้ามา 

“คุณแม่ท�าอะไรครบั กลิ่นหอมเชยีว”

ชายหนุ่มร่างสูงอายุยี่สบิแปดปีสอดแขนโอบรอบเอวกรองแก้ว แล้ว

ขโมยหอมแก้มฟอดใหญ่ 

“ตายแล้ว ตาฉตัรเล่นอะไรแบบนี้”

“โธ่ คณุแม่ครบั กผ็มคดิถงึ เราไม่ได้เจอกนัเกอืบเดอืนแล้วนะครบั”

หม่อมหลวงฉัตรเกล้าเป็นลูกชายคนโตของหล่อนกับหม่อมราชวงศ์

พุฒิภัทร ด้วยหน้าตาประพิมพ์ประพายกับทั้งพ่อและแม่ ชายหนุ่มได้รับ

ความเฉลียวฉลาดมาจากบดิาเตม็ๆ ส่วนใบหน้าหวานเกินชายและนยัน์ตา

อ่อนโยนได้รบัมาจากมารดา 

เขาสวมเสื้อกาวน์สั้น ตรงอกเสื้อปักอกัษรย่อว่า วพม. อนัเป็นตวัย่อ
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ของวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าที่เขาก�าลงัศกึษาอยู ่ท่อนลา่งเป็น

กางเกงสเีขยีวเข้มตามแบบฉบบัของทหาร รองเท้าหนงัขดัมนั รวมถงึเหลก็

ชดิเท้าด้านข้างท�าให้เกดิเสยีงเวลาเดนิ

“แต่ลกูโตแล้ว จะมาหอมแก้มแม่ได้ยงัไง สาวๆ เหน็เข้าจะคดิวา่เป็น

ลูกแหง่”

“กด็สีคิรบั ผมจะได้อยู่กบัคุณแม่นานๆ ไม่ต้องมแีฟน”

ลูกชายยังไม่คลายแขน แต่ยิ่งกอดแน่นขึ้น กรองแก้วมองลูกด้วย

รอยยิ้ม แม้ว่าใกล้จะเรยีนจบเฉพาะทางด้านศลัยกรรมกระดกูแล้วนสิยักย็งั

ออดอ้อน

กติตศิพัท์ความหล่อเหลาของพนัตรหีม่อมหลวงฉตัรเกล้าไม่ได้น้อย

ไปกว่าหม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรสมัยหนุ่มๆ เลยแม้แต่น้อย ทั้งนักศึกษา

พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมถงึคนไข้ ล้วนแต่ชื่นชอบแพทย์ทหารคนนี้ ด้านการ

เรยีน หม่อมหลวงฉตัรเกล้าเรยีนจบวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

รุ่นที่ ๕ ด้วยคะแนนเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง หลงัจากนั้นจงึไปใช้ทุนสามปี 

แล้วกลบัมาเรยีนต่อด้านศลัยกรรมกระดกู เขาเป็นตวัเตง็ที่จะสอบได้ที่หนึ่ง

บอร์ด๑ ในปีนี้อกีด้วย แม้ทางคณะฯ จะทาบทามให้เป็นอาจารย์ แต่เจ้าตวั

กลบัเลอืกที่จะไปท�างานที่โรงพยาบาลค่ายที่ต่างจงัหวดัแทน 

“พอเลยจ้ะ ไปอาบน�้าอาบท่าก่อนเถอะ เหมน็เหงื่อจะแย่”

“ไม่เห็นเหม็นนิครับ หอมออก แก้มคุณแม่สองข้างหอมเหมือน 

กนัเปี๊ยบ” นายแพทย์หนุ่มกดจมูกโด่งที่ข้างแก้มมารดา 

กรองแก้วยิ้มพลางลูบศรีษะบุตรชาย “ปากหวานจรงิๆ สองพ่อลูกนี่

เหมอืนกนัไม่มผีดิ”

“อ้าว นี่คุณพ่อกม็าด้วยหรอืครบั อยู่ไหน” 

หม่อมหลวงฉตัรเกล้าเหลยีวมองไปอกีฟากหนึ่งของครวั และเหน็วา่

๑ บอร์ด หมายถงึ การสอบวุฒบิตัรเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญพเิศษด้านต่างๆ
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บดิายนืยิ้มอยู่ตรงอ่างน�้า

หม่อมราชวงศ์พฒุภิทัรยกัคิ้วอย่างเป็นต่อ “ใช่ และพอ่กเ็ป็นคนแรก

ที่ได้กอดแม่ในวนันี้”

“เหลือเชื่อจริงๆ คุณพ่อยังมาเยาะเย้ยผมอีกหรือครับ ผมไม่ยอม 

ผมจะกอดคุณแม่ไว้แน่นๆ แบบนี้” ฉตัรเกล้าแกล้งกอดมารดาแน่น

หม่อมราชวงศ์พฒุภิทัรวางมอืจากงานแล้วเดนิเข้ามาสมทบกบัทั้งสอง

“กม็นัเป็นความจรงิ พ่อมาก่อน แล้วกไ็ด้กอดแม่ก่อน ว่าแต่ท�าไม 

วนันี้ไอ้เสอือย่างแกกลบับ้านได้ หรอืว่ามเีรื่องด่วน”

สัปดาห์ก่อนหม่อมหลวงฉัตรเกล้าโทร. มาปรึกษาเกี่ยวกับที่ท�างาน

หลังเรียนจบ แม้ทางคณะแพทย์จะอยากได้เขาเป็นอาจารย์แต่เนื่องจาก

อปุนสิยัของฉตัรเกล้านั้นชอบแบบลุยๆ มากกว่า ความฝันของเขาคอื ท�างาน

เพื่อประชาชนในถิ่นทรุกนัดาร นอกจากในฐานะแพทย์แล้วยงัอาจจะได้รบัใช้

ชาตใินฐานะทหารอกีด้วย เพราะเหตนุี้เอง เขาจงึเลอืกเรยีนแพทย์พระมงกฎุ 

ปัจจุบันแพทย์ในโรงพยาบาลค่ายรวมถึงพื้นที่ชายแดนยังขาดแคลน โดย

เฉพาะพื้นที่ซึ่งยงัมกีารระบาดของยาเสพตดิ

“คุณพ่อรู้ใจผมจริงๆ ผมเพิ่งปฏิเสธต�าแหน่งอาจารย์ในภาควิชาไป

ครบั เพราะผมตั้งใจจะไปใช้ทุนที่ต่างจงัหวดั”

ฉัตรเกล้าบอกชื่อโรงพยาบาลค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือ

ของประเทศ

“งั้นกเ็รื่องใหญ่ พ่อว่าฉตัรคงต้องเกริ่นๆ บอกทวดอ่อนไว้ก่อน ท่าน

จะได้ไม่ตกใจ”

ย่าอ่อน หรอืที่ตอนนี้ทกุคนเรยีกว่าทวดอ่อน ปีนี้อายมุากแล้ว สขุภาพ

เริ่มทรุดโทรมลงตามประสาผู้สูงอายุ แต่ที่ไม่เคยเปลี่ยนคือ ความรักและ

เป็นห่วงหลานและเหลน แม้ตอนนี้ทกุคนจะโตเป็นหนุม่เป็นสาวกนัหมดแล้ว 

อย่างเช่นคราวที่หม่อมหลวงปกเกศ น้องสาวแท้ๆ ของหม่อมหลวง

ฉัตรเกล้าเดินทางไปเรียนต่อด้านแฟชั่นดีไซน์ที่ปารีส คุณทวดถึงกับงอน 
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ไม่ยอมพูดด้วยไปหลายวัน แต่พอได้รับจดหมายขอโทษและจดหมายเล่า

ความเป็นมาเป็นไประหว่างอยู่ที่โน่น ความน้อยใจกค็ลายลง

“คุณพ่อกบัคุณแม่ช่วยพูดหน่อยสคิรบั”

“คงไม่ได้หรอก เมื่อฉัตรตัดสินใจดีแล้วว่าอยากรับใช้ชาติก็ต้อง

อธบิายให้คุณทวดเข้าใจ”

“ที่นั่นคงปลอดภยัใช่ไหมลูก”

โรงพยาบาลค่ายที่หม่อมหลวงฉัตรเกล้าเลือกตั้งอยู ่ในจังหวัด

เชยีงราย แม้โรงพยาบาลจะอยู่กลางเมอืงซึ่งถอืว่าปลอดภยั แต่กต็้องมกีาร

ออกหน่วยในพื้นที่ติดชายแดนที่ยังมีผู้ก่อการร้ายและพ่อค้ายาเสพติดแฝง

ตวัอยู่

“ก็มีความเสี่ยงบ้างครับคุณแม่ แต่ผมไม่กลัว หน้าที่ของทหารคือ

อุทศิตวัเพื่อชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ การที่เราเป็นหมอทหาร ภาระ

หน้าที่กต็้องเหนื่อยเป็นสองเท่า”

“ถ้าลูกมั่นใจอย่างนั้นพ่อกเ็อาใจช่วย พูดกบัคุณทวดตรงๆ หรอืถ้า

ไม่ส�าเรจ็กใ็ห้คณุอาพร์ีช่วยพดูให้” ขณะนี้หม่อมราชวงศ์รณพร์ีด�ารงต�าแหน่ง

นายพลแห่งกองทพัอากาศ

“คงไม่ต้องรบกวนหรอกครบั ผมจะจดัการเรื่องนี้ด้วยตวัเอง ว่าแต่

คุณเกศจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่หรือครับ ผมจะได้ไปรับ หวังว่าคงจะ

ก่อนที่ผมจะไปท�างานที่เชยีงรายนะ”

“น่าจะอาทติย์หน้า เหน็ว่าจะโทร. มาบอกใกล้ๆ กลบัมา คราวนี้กจ็ะ

ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครวัสกัท”ี

หม่อมราชวงศ์พฒุภิทัรโอบไหล่กรองแก้ว โดยมฉีตัรเกล้ายนือยูข้่างๆ 

วงัจฑุาเทพคงจะได้ต้อนรบัการกลบัมาของหม่อมหลวงปกเกศในอกีไม่นาน

อาหารเย็นมื้อนี้เต็มไปด้วยความครึกครื้น เพราะวังจุฑาเทพเพิ่งได้
ต้อนรบัสมาชกิใหม่คอื แฟนสาวของหม่อมหลวงภูธเนศซึ่งมชีื่อว่า ลออจนัทร์ 
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ทวดอ่อนกพ็ลอยมสีหีน้าแช่มชื่นขึ้นเมื่อเหน็ทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตา แต่

แทนที่จะเจรญิอาหาร ท่านกลบัมองไปรอบโต๊ะแล้วท�าหน้าเศร้าสร้อยพลาง

ถอนหายใจ หลงัจากตกัข้าวได้แค่สองค�า ชมิหมี่กรอบไปอกีเพยีงนดิเดยีว

กข็อตวักลบัเข้าไปพกัในห้อง 

หม่อมหลวงฉตัรเกล้าซึ่งคอยสงัเกตตั้งแต่ต้นจงึรบัหน้าที่พาทวดอ่อน

เข้าไปพัก เขารออยู่ด้านนอก ปล่อยให้ผู้ดูแลพาท่านเข้าไปท�าธุระส่วนตัว 

ภายในห้องนอนมเีครื่องเรอืนน้อยชิ้นดสูะอาดสะอ้าน นอกนั้นกเ็ป็นอปุกรณ์

การแพทย์ครบครนั ทั้งถงัออกซเิจนและอุปกรณ์ฉุกเฉนิที่จ�าเป็น 

ฉตัรเกล้ารออยูค่รูใ่หญ่จงึโบกมอืให้ผูด้แูลซึ่งเป็นผูช่้วยพยาบาลออก

ไปก่อน ส่วนตวัเขาเองทรุดตวัลงคลานเข่าเข้าไปหมอบข้างๆ 

“นั่นคุณฉตัรหรอื”

ทวดอ่อนนั่งอยูต่รงมมุประจ�าบนเตยีง แม้จะอายมุากแล้ว แต่ความจ�า

ยงัไม่เลอืนไปตามเวลา ยามว่างท่านกม็กัจะเล่าเรื่องราวในอดตีให้ฟัง

“ครบัคุณทวด ผมเอง” ฉตัรเกล้าประนมมอืแทบตกั

ทวดอ่อนดึงชายหนุ่มเข้าไปกอด ลูบศีรษะด้วยความรักใคร่ น�้าตา

แห่งความปีตไิหลซมึออกมา 

“โอ! พ่อเจ้าประคุณของย่าทวด คดิถงึจรงิๆ เลย”

เมื่อครู่นี้บนโต๊ะอาหารเขายงัไม่มโีอกาสได้คุยกบัท่านเลย เพราะบท

สนทนาในวนันี้ผูกขาดโดยหม่อมหลวงภูธเนศ บุตรชายของหม่อมราชวงศ์

รชัชานนท์ รวมถงึว่าที่น้องสะใภ้ที่มกีริยิาน่ารกั ในอนาคตอนัใกล้ครอบครวั

จุฑาเทพคงมีสมาชิกเพิ่มขึ้น เพราะห้าสิงห์จุฑาเทพเมื่อแต่งงานต่างก็สร้าง

บ้านของตนในพื้นที่วงัแห่งนี้ ต่างมทีายาทชายเป็นคนหวัปี จนกลายเป็นห้า

สงิห์จุฑาเทพรุ่นที่สอง ประกอบไปด้วยหม่อมหลวงอศริ หม่อมหลวงสรุจ 

ตวัหม่อมหลวงฉตัรเกล้าเอง หม่อมหลวงภูธเนศ และหม่อมหลวงรณจกัร

“ผมกค็ดิถงึคุณทวดมากครบั”

“พกันี้งานยุ่งหรอืถงึไม่ค่อยได้กลบัมาเลย”
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งานในฐานะแพทย์ประจ�าบ้านสาขาศลัยกรรมกระดูกท�าให้ฉตัรเกล้า

ไม่ค่อยมเีวลากลบับ้าน เนื่องจากต้องอยู่เวรปรกึษา อกีทั้งพอใกล้การสอบ

อนุมตัวิุฒบิตัร หรอืที่เรยีกกนัว่าสอบบอร์ด กย็ิ่งต้องขยนัเป็นทวคีูณ

“ผมก�าลงัจะสอบในเดอืนหน้า เลยต้องเร่งอ่านหนงัสอืทบทวนต�ารบั

ต�าราเป็นการใหญ่”

“มนิ่า ถงึได้หายหน้าไปเลย ไม่เหมอืนคุณเกศที่ส่งจดหมายหาทวด

ทุกอาทติย์”

หม่อมหลวงปกเกศเดนิทางไปเรยีนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อสี่ปีก่อน 

แต่ก็ส่งจดหมายเล่าความเป็นไปมาทุกสัปดาห์ แถมยังโทร. มาออดอ้อน

เพราะกลัวว่าคุณทวดจะไม่ยอมยกโทษให้ เพราะก่อนหน้านั้นคุณทวด

คดัค้านด้วยความเป็นห่วง

“หลงัสอบเสรจ็ผมคงมเีวลาอยู่บ้านอกีพกัใหญ่เลยทเีดยีวครบั”

“หมายความว่าคุณฉตัรก�าลงัจะเรยีนจบเฉพาะทางแล้วใช่ไหม”

“ใช่ครบั และถ้าผมเรยีนจบกจ็ะต้องไปท�างานรบัใช้ชาต”ิ

“ดแีล้วคณุฉตัร ลกูผูช้ายท�างานเพื่อชาตเิป็นสิ่งสมควร คุณฉตัรต้อง

ใช้ทุนทั้งหมดสามปีใช่ไหม”

“ใช่ครบั คุณทวดความจ�าดจีรงิๆ”

“นี่คุณฉตัรจะบอกว่าทวดแก่หรอืพ่อคุณ”

“เปล่าครบั หามไิด้ คุณทวดยงัดูเหมอืนสมยัก่อนไม่มผีดิ” 

รูปถ่ายของทวดอ่อนและหม่อมทวดเอียดที่ติดไว้ตรงบันไดยังคง

งดงาม ทกุครั้งที่หม่อมหลวงฉตัรเกล้าเดนิผ่านเป็นต้องหยดุยนืดู น่าเสยีดาย

ที่บดันี้หม่อมทวดเอยีดเสยีชวีติไปแล้ว

“ทวดกแ็ก่แล้วจรงิๆ นบัวนักเ็หมอืนไม้ใกล้ฝั่ง จะตายวนัตายพรุ่งก็

ไม่รู้”

“อย่าพดูอย่างนั้นสคิรบั คณุทวดต้องอยูก่บัหลานๆ ไปอกีนาน” ฉตัร-

เกล้ากอดเอวทวดอ่อนเอาไว้แล้วเงยหน้าขึ้นสบตาท่าน น่าแปลกที่ยงัคงเหน็
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ความเศร้าปรากฏอยู่ในนั้น ทั้งๆ ที่หม่อมหลวงภูธเนศเพิ่งจะพบรักกับ

ทายาทตระกลูเทวพรหม และอกีไม่นานกค็งแต่งงานกนั เหมอืนเป็นการเตมิ

เตม็ความหวงัที่คุณทวดมี

“โธ่พ่อคุณ คนแก่อย่างทวดไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่ แต่ถ้า

ความปรารถนาเป็นจรงิ ทวดกต็ายตาหลบั”

“คุณทวดหมายถงึเรื่องของตระกูลเทวพรหมหรอืครบั”

เรื่องทั้งหมดเริ่มจากหม่อมราชวงศ์เทวพนัธ์ เทวพรหม เป็นพระสหาย

ของหม่อมเจ้าวชิชากรซึ่งมศีกัดิ์เป็นปูข่องหม่อมหลวงฉตัรเกล้า อยากให้สอง

ตระกูลเกี่ยวดองกัน นับตั้งแต่หม่อมราชวงศ์ธราธรที่หม่อมทวดเอียด

ต้องการให้ตกล่องปล่องชิ้นกบัหม่อมหลวงเกษรา แต่กไ็ม่สมหวงั จนมาถงึ

ธิดาคนรองอย่างหม่อมหลวงมารตี ซึ่งหมายหมั้นให้แต่งงานกับหม่อม-

ราชวงศ์พุฒิภัทร แต่ก็คลาดกันไปอีก แม้กระทั่งหม่อมหลวงวิไลรัมภาซึ่ง

ควรจะแต่งงานกบัหม่อมราชวงศ์รณพรี์ แต่สุดท้ายกผ็ดิหวงั 

“ใช่ หลานได้ข่าวหม่อมหลวงมารตกีบัหม่อมหลวงวไิลรมัภาบ้างไหม”

นับตั้งแต่สัญญาสิ้นสุดลง ตระกูลเทวพรหมก็มีแต่ตกต�่าลงเรื่อยๆ 

หม่อมหลวงมารตีซึ่งในอดีตเคยเป็นพยาบาล ต้องกลายไปเป็นอนุภรรยา

ของนายพลพนิจิ ส่วนหม่อมหลวงวไิลรมัภา หลงัจากปองร้ายหม่อมเอยีด

กเ็ป็นเหตใุห้สญัญาใจทั้งหมดถกูยกเลกิ สร้างความแค้นใจให้หล่อนเป็นอนั

มาก หม่อมราชวงศ์รณพร์ีแต่งงานกบัเพยีงขวญัซึ่งเป็นดารานกัแสดงในอดตี 

และมโีซ่ทองคล้องใจด้วยกนัถงึสี่คน 

หม่อมหลวงวไิลรมัภาท�าใจไม่ได้ คลุ้มคลั่งและส่งจดหมายสาปแช่ง

มาในวันเกิดของทวดอ่อน ท�าให้ท่านไม่สบายใจถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อ 

เนื่องจากรู้สึกติดค้างกับตระกูลเทวพรหมเป็นอย่างมาก แม้ตอนนี้หม่อม-

หลวงภูธเนศจะพบหนึ่งในทายาทตระกูลเทวพรหมแล้วกต็าม แต่กย็งัไม่มี

ใครได้ข่าวสองสาวแห่งตระกูลเทวพรหมอกีเลย 

ครั้งสดุท้ายที่เรื่องของหม่อมหลวงมารตปีรากฏทางหน้าหนงัสอืพมิพ์
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คือ เมื่อสิบปีก่อนตอนที่ค�าวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับคดีนายพลพินิจถูก

ประกาศออกมา ไม่มีภรรยาน้อยคนใดได้รับสมบัติอะไรเลย ผู้ที่ได้รับ

ประโยชน์มเีพยีงบุตรชายสามคนของนายพลพนิจิเท่านั้น

“ผมคงท�าแต่งานเลยไม่ได้ข่าวคราวของใครเลย”

“ถ้ามโีอกาสคุณฉตัรต้องช่วยทวดตามหาทายาทสกุลเทวพรหม”

“นี่คุณทวดยงักงัวลเรื่องจดหมายฉบบันั้นอยู่หรอืครบั”

ข้อความในจดหมายเปรยีบเสมอืนหนามที่ยอกใจ ทวดอ่อนพดูเสมอ

ว่าได้ท�าผิดสัญญาใจที่ให้ไว้ ขณะที่สกุลจุฑาเทพสมบูรณ์พูนสุขด้วย

ทรพัย์สนิเงนิทองและเกยีรตยิศชื่อเสยีง แต่เทวพรหมกลบัตกต�่า

หม่อมราชวงศ์ธราธรแต่งงานกบัหม่อมหลวงระวรี�าไพ บดันี้มทีายาท

สองคนทั้งหญงิและชาย คอื พนัตรอีศริกบัหม่อมหลวงอณษิฐา ส่วนหม่อม-

ราชวงศ์ปวรรจุแต่งงานกบัหม่อมเจ้าหญงิวรรณรสา มลีกูชายเพยีงคนเดยีว

คอืหม่อมหลวงสรุจ ซึ่งด�าเนนิตามรอยพ่อด้วยการเป็นนกัการทูต หม่อม- 

ราชวงศ์ปวรรุจ ก้าวถึงต�าแหน่งสูงสุด ในฐานะเอกอัครราชทูตไทย ณ  

กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี สหรฐัอเมรกิา เพิ่งจะกลบัมาปลายปีที่แล้วนี่เอง 

ส่วนหม่อมราชวงศ์รชัชานนท์แต่งงานกบัสร้อยฟ้า หรอืเจ้าหญงิแห่ง

เวยีงพคู�า มบีตุรธดิาสองคนคอืหม่อมหลวงภธูเนศ ซึ่งปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการห้างสรรพสนิค้าเจทเีซน็เตอร์ ส่วนน้องสาวคอื หม่อมหลวง

กณัฐกิา กเ็ป็นรองกรรมการผู้จดัการ คนสุดท้ายคอื หม่อมราชวงศ์รณพรี์

ที่ยศไปไกลกว่าเพื่อนเพราะเป็นถึงนายพลแห่งกองทัพอากาศและเป็นแรง-

บนัดาลใจของหลานๆ ในการเจรญิรอยตาม ครอบครวัของหม่อมราชวงศ์

รณพรี์มบีุตรถงึสี่คนด้วยกนัคอื หม่อมหลวงรณจกัร ทหารม้าหนุ่มสุดหล่อ 

เรืออากาศตรี หม่อมหลวงรณภูมิซึ่งรับราชการเป็นทหารประจ�ากองทัพ

อากาศ ส่วนหม่อมหลวงรณเรศ ปัจจุบนัศกึษาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส และ

คนสุดท้ายคือ หม่อมหลวงรณกรที่เรียนด้านการภาพยนตร์อยู่ที่ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา
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ขณะที่ฝั่งจุฑาเทพลูกหลานได้ดทีุกคน หม่อมราชวงศ์เทวพนัธ์กลบั

กลายเป็นคนตดิเหล้า ร่างกายทรุดโทรม ต้องเข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาลเป็น

ประจ�า ลกูสาวสองคนคอื หม่อมหลวงมารตกีบัหม่อมหลวงวไิลรมัภากห็าย

สาบสูญไปไม่มขี่าว ยงัดทีี่มหีม่อมหลวงเกษรา ลูกสาวคนโตที่ออกเรอืนไป

กบัคณุชนิกรคอยดแูล กจิการร้านขนมไทยของหม่อมหลวงคนโตไปได้สวย 

และขยายสาขาออกไปหลายแห่งด้วยกนั แต่วสิยัของคนเป็นพ่อย่อมคดิถงึ

ลกู พอทวดอ่อนไปเยี่ยม หม่อมราชวงศ์เทวพนัธ์กม็กัจะปรบัทกุข์ถงึลกูสาว

อกีสองคน ท�าให้ทวดอ่อนรู้สกึผดิอยู่ลกึๆ  

“ใช่ส ิตราบใดที่ยงัชดใช้ความผดิไม่ได้ ย่ากย็งัตายตาไม่หลบั”

“อย่าพูดอย่างนั้นสคิรบัคุณทวด ทุกอย่างไม่ใช่ความผดิของฝ่ายเรา

สกัหน่อย” 

ฉตัรเกล้าฟังเรื่องราวในอดตีมานบัครั้งไม่ถ้วน ทั้งคู่ของบดิากบัหม่อม-

หลวงมารตแีละคูข่องหม่อมราชวงศ์รณพร์ีกบัหม่อมหลวงวไิลรมัภา ทั้งหมด

คงเป็นเพราะโชคชะตากับบุพเพสันนิวาส โบราณว่าคนหรือจะสู้ฟ้าลิขิต 

เพราะเหตุนี้ทั้งสองคู่จงึไม่ได้ลงเอยกนั

“แต่ทวดอยากรู้ว่าตอนนี้สองคนนั้นเป็นยังไงกันบ้าง คุณฉัตรช่วย

ทวดหน่อยได้ไหม”

“ผมให้สัญญาครับว่าจะช่วยตามหาทายาทของสกุลเทวพรหม และ

ถ้ามโีอกาสผมจะช่วยเหลอืพวกเขาอย่างสุดความสามารถ”

“คุณฉตัรไม่ได้หลอกทวดใช่ไหม”

“ผมพูดจรงิๆ ครบั ชายชาตทิหารอย่างผมไม่ผดิค�าพูดหรอกครบั”

“พ่อเจ้าประคณุของทวด คณุฉตัรช่างเป็นเหลนที่น่ารกัเสยีจรงิๆ เหน็

หน้าคณุฉตัรแล้วท�าให้ทวดอดคดิถงึพ่อกบัแม่เราสมยัยงัหนุม่ยงัสาวไมไ่ด้”

ความรักของหม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรกับนางสาวกรองแก้ว จะว่าไป

แล้วก็เทียบได้กับนิยายเล่มหนึ่ง หนุ่มผู้สูงศักดิ์มาพบรักกับนางงาม แต ่

เบื้องหลงัแล้วน้อยคนที่จะรูว่้า กว่าจะลงเอยจนสมรกักนัต้องฝ่าฟันอปุสรรค
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มากแค่ไหน มารดาของเขาเกือบต้องเป็นอนุภรรยาของนายพลพินิจซึ่งมี

ก�าลงัทหารอยูใ่นมอื แต่เพราะบดิารกัความยตุธิรรมจงึยื่นมอืเข้าช่วยปกป้อง

หญงิสาวจนถงึที่สุด สุดท้ายทั้งสองกไ็ด้ครองคู่กนั 

“แหม คุณทวดก ็ผมจะหล่อสู้คุณพ่อได้ยงัไง”

“ใครว่าล่ะ คุณฉตัรหล่อกว่าพ่ออกีนะ ทั้งดวงตา ทั้งจมูกได้จากแม่

กรองแก้วมา ส่วนรมิฝีปากกเ็หมอืนชายภทัร เสยีแต่ว่าชอบท�าหน้านิ่งๆ ไม่

ยอมยิ้ม”

ฉตัรเกล้าลบูท้ายทอยอย่างเขนิๆ ทกุครั้งที่มคีนบอกว่าเขาหน้าเหมอืน

กบัมารดา ชายหนุ่มมกัรู้สกึพพิกัพพิ่วน หมอทหารที่มใีบหน้าหวานเหมอืน

ผู้หญงิดูจะไม่ค่อยเข้ากนัสกัเท่าไร ชายหนุ่มจงึท�าหน้าบึ้งเพื่อปราม และเร่ง

ออกก�าลงักายเพื่อให้ร่างกายดูก�าย�าขึ้นจะได้เข้มแขง็สมชาย

“คุณทวดก ็ชมกนัตรงๆ แบบนี้ผมเขนิแย่”

“เขนิท�าไม สมยัสาวๆ แม่ของคณุฉตัรสวยระดบันางงามเชยีวนะ” ใน

อดีตกรองแก้วเคยเข้าประกวดนางสาวศรีสยามด้วยความจ�าเป็น และ

เหตุการณ์นั้นท�าให้หล่อนได้พบกบัหม่อมราชวงศ์พุฒภิทัร

“คุณแม่สวยมากเลยใช่ไหมครบั”

จนบดันี้มารดากย็งัคงความงดงามและอ่อนหวานเหมอืนเดมิ แต่ด้วย

วัยที่สูงขึ้น หน้าที่การงานที่เป็นถึงหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประจ�าโรง-

พยาบาล ท�าให้ดูเคร่งขรมึขึ้นกว่าเดมิ 

“สวยมาก”

“คุณทวดเคยไปดูคุณแม่ประกวดหรอืเปล่าครบั”

“ไม่เคย สมยัก่อนการไปประกวดนางงามไม่ใช่เรื่องดสีกัเท่าไหร่ แต่

แม่ของคณุฉตัรท�าไปกเ็พราะความกตญัญเูพื่อหาเงนิไปช่วยพ่อ เพราะอย่างนี้

ฟ้าถงึได้ดลบนัดาลให้พบกบัชายภทัรยงัไงล่ะ นี่มาหลอกให้ย่าเลา่เรื่องอดตี

ให้ฟังอกีแล้วส”ิ

ฉตัรเกล้าแกล้งนอนหนนุตกัทวดอ่อนอย่างประจบ ดงึมอืเหี่ยวย่นมา
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แตะศรีษะ

“แหม คุณทวดละก็รู้ทันผมอยู่เรื่อย ก็ไม่มีใครเล่าสนุกเหมือนคุณ

ทวดนี่ครบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนพ่อพาแม่หนนีายพลพนิจิ ฟังแล้วเหมอืน

ผมอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วย”

“ปากหวานจรงิๆ พ่อคณุ แล้วเมื่อไหร่จะพาสาวๆ มาบ้านบ้างล่ะ ทวด

อยากอุ้มเหลน”

“คงอีกนานครับ ผมเพิ่งเรียนจบ ยังไม่อยากแต่งงาน คุณทวดรอ

แฟนของคุณเกศกแ็ล้วกนั”

“อ๊ะ นี่แม่ปกเกศมแีฟนแล้วหรอื ตายๆๆ จะไปคว้าฝรั่งมงัค่ามาหรอื

เปล่า บอกไว้ก่อนนะว่าทวดไม่ชอบ” คนสูงอายุโวยวาย 

“ไม่หรอกครับ คุณเกศยังไม่มีแฟน ผมพูดเล่น ส่วนชีวิตผมก็ม ี

แต่งานแล้วกง็าน จะเอาเวลาไหนไปจบีสาวล่ะครบั”

“คณุฉตัรต้องอย่าลมืสญัญาที่ให้ไว้แก่ทวด ถ้ามโีอกาสต้องช่วยเหลอื

เกื้อกูลตระกูลเทวพรหมให้ถงึที่สุด”



๑

ก�าหนดการเดนิทางกลบัของหม่อมหลวงปกเกศต้องเลื่อนออกไป
อย่างไม่มกี�าหนด เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมอืงที่เกดิขึ้นในประเทศไทย 

เหตุทั้งหมดเกดิจากคณะรกัษาความสงบเรยีบร้อยแห่งชาต ิหรอืที่เรยีกกนั

ว่า รสช. ท�าการรฐัประหารจากรฐับาลซึ่งมพีลเอก ชาตชิาย ชุณหะวณั เป็น

นายกรัฐมนตรี โดยให้เหตุผลหลักว่ามีการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างหนัก  

อกีทั้งรฐับาลพยายามท�าลายสถาบนัทหาร 

หลงัจากยดึอ�านาจได้แล้วกแ็ต่งตั้ง นายอานนัท์ ปันยารชุน ขึ้นเป็น

รัฐมนตรีรักษาการ มีการร่างรัฐธรรมนูญและจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้น แต่

สุดท้าย พลเอก สุจนิดา คราประยูร ผู้บญัชาการทหารสูงสุด และบุคคล

ส�าคญัในคณะรกัษาความสงบเรยีบร้อยแห่งชาตกิข็ึ้นเป็นนายกรฐัมนตรอีกี

ครั้งหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจแก่ประชาชนในวงกว้าง เนื่องจาก

รฐัธรรมนญูฉบบัที่ร่างขึ้นใหม่ไม่มคีวามเป็นประชาธปิไตย และการที่พลเอก

สุจินดาขึ้นรับต�าแหน่ง เป็นการสืบทอดอ�านาจซึ่งขัดกับค�าสัมภาษณ์ที่เคย 

ให้ไว้
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ประชาชนจ�านวนมากรวมถึงนักศึกษาจึงออกมาชุมนุมที่สนามหลวง

และอนสุาวรย์ีประชาธปิไตยเพื่อต่อต้านการสบืทอดอ�านาจ  มกีารอดอาหาร

ประท้วง ตามด้วยการสนบัสนุนของฝ่ายค้านคอื พรรคประชาธปิัตย์ พรรค

เอกภาพ พรรคความหวังใหม่ และพรรคพลังธรรมที่ไม่เห็นด้วยกับ

เหตุการณ์ครั้งนี้ ผู้ประท้วงมขี้อเรยีกร้องให้นายกรฐัมนตรลีาออก 

การชมุนมุยดืเยื้อขึ้นเรื่อยๆ สถานการณ์ตงึเครยีดเพราะผูร่้วมชมุนมุ

มีจ�านวนมากขึ้น มีการเคลื่อนขบวนประชาชนจากสนามหลวงไปยังถนน

ราชด�าเนนิกลาง หน้าท�าเนยีบรฐับาล ฉตัรเกล้าในฐานะที่เป็นทั้งทหารและ

แพทย์ถกูเรยีกเข้าไปรายงานตวักบัต้นสงักดัตามระเบยีบของกองทพัซึ่งถอืว่า 

แพทย์ทหารกเ็ป็นก�าลงัพลส่วนหนึ่ง เขาต้องอยูแ่ต่ในหอพกั ออกไปข้างนอก

ไม่ได้ เพื่อนแพทย์และรุ่นน้องหลายคนต่างต้องการไปร่วมชุมนุมเพื่อ

สนบัสนนุประชาชน เขากเ็ช่นกนั แต่ในฐานะทหารฉตัรเกล้ากร็ูด้ว่ีาท�าเช่นนั้น

ไม่ได้ เขาเป็นแพทย์ทหาร ต้องเข้าเวรและท�าหน้าที่ของตนให้ดทีี่สุด 

ความร้อนใจท�าให้หม่อมหลวงหนุม่คอยตดิตามสถานการณ์ทางหน้า

จอโทรทศัน์และวทิยอุยูภ่ายในหอพกัร่วมกบัคนอื่นๆ ที่ถกูเรยีกเข้ามาประจ�า-

การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินหากเกิดการจลาจลขึ้น กลางดึก 

เมื่อคนืที่ผ่านมามกีารปะทะกนัระหว่างต�ารวจกบัทหารและผู้เข้าร่วมชุมนุม 

ฉตัรเกล้าตดิตามข่าวสารทั้งคนืด้วยความร้อนใจ เพราะรูด้ว่ีาสองฝ่าย

ที่ปะทะกันต่างก็เป็นคนไทยด้วยกัน ชายชาติทหารที่แท้จริงย่อมไม่อยาก

ท�าร้ายประชาชน ขณะเดยีวกนัประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านกเ็พยีง

แค่ต้องการประชาธปิไตย สหีน้าของแพทย์ทหารทุกคนเคร่งเครยีดยามฟัง

ข่าวจากวทิยุ บ้างกไ็ด้ข้อมูลจากเพื่อนที่แอบออกไปร่วมชุมนุม

ฉัตรเกล้ามีเพื่อนแพทย์จากสถาบันอื่นที่ไปร่วมชุมนุม ทั้งศิริราช 

รามาธบิด ีและจุฬาลงกรณ์ฯ หลงัจากได้ข่าวว่าทหารน�าก�าลงัเข้าสลายการ

ชุมนุมก็ท�าให้เขายิ่งกระวนกระวายด้วยความเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

แพทย์ทหารรุ่นน้องชื่อว่า ปรเมศ 
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ชายหนุ่มเรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่หก ก�าลังจะส�าเร็จการ

ศกึษา แต่ด้วยอุดมการณ์แรงกล้าท�าให้แอบออกไปนอกโรงพยาบาล ฉตัร-

เกล้าพยายามตดิต่อปรเมศแต่ไม่ได้รบัการตอบรบั เขาจงึนั่งรอเพื่อนรุน่น้อง

อยูท่ี่ห้องโถงด้านล่าง ทนัททีี่เหน็อกีฝ่ายเดนิเข้ามาในหอพกั ฉตัรเกล้ากป็ราด

เข้าไปหา

“นายหายไปทั้งคนื พี่เป็นห่วงมาก”

รุ่นน้องคนนี้เป็นคนมีอุดมการณ์ แต่นิสัยค่อนข้างหุนหันพลันแล่น 

ทั้งที่มีค�าสั่งห้ามออกนอกหอพัก แต่ปรเมศก็แอบไปร่วมชุมนุมทุกวัน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนนี้ที่เขาหายไปและติดต่อไม่ได้ สร้างความกังวลให ้

ฉตัรเกล้ามาก 

“ผมตดิอยู่ในวงล้อมครบัคุณฉตัร เพิ่งหนอีอกมาได้”

สหีน้าของรุน่น้องหนุม่ดอูดิโรย ทางโทรทศัน์เสนอข่าวว่า มผีูก่้อความ

ไม่สงบบุกเข้าท�าลายสถานที่ราชการจนต้องใช้ก�าลงัปราบปราม แต่เรื่องราว

ที่ได้ยนิจากปากปรเมศคอื มกีารสลายการชมุนมุและปราบปรามด้วยการใช้

ก�าลงัในพื้นที่รอบอนุสาวรยี์ประชาธปิไตย 

“สถานการณ์ในนั้นเป็นยงัไงบ้าง”

“วุน่วายมากครบัคณุฉตัร ประชาชนหนกีนัอลหมา่น บางพวกที่พอมี

ก�าลงัตอบโต้กส็ู้ไม่ถอย เมื่อคนืนี้ผมได้ยนิเสยีงปืนดงัตดิต่อกนัทั้งคนื”

รฐับาลประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิในกรงุเทพมหานครและในจงัหวดั

ใกล้เคยีง มกีารใช้กระสุนจรงิ แกนน�าถูกประกาศจบั รฐับาลออกแถลงการณ์

หลายฉบับว่าไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ข้อเท็จจริงขัดแย้งกันเพราะมีทั้งผู้บาดเจ็บ

และเสยีชวีติ แต่การชมุนมุยงัไม่จบ เพราะประชาชนจากหลายๆ พื้นที่ยงัคง

เดนิทางมาชุมนุมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

เรื่องราวที่ได้ยนิจากปากรุ่นน้องท�าให้ฉตัรเกล้าสลดใจ ทหารถูกฝึก

มาให้ฟังค�าสั่งผูบ้งัคบับญัชา ขณะที่อุดมการณ์ของทหารกค็อื ปกป้องรบัใช้

ประชาชน เมื่อทั้งสองอย่างเริ่มสวนทางกนั กเ็หมอืนคนที่อยูต่รงกลางแต่ท�า
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อะไรมากไม่ได้ ฉตัรเกล้าเชื่อว่ามทีหารจ�านวนมากที่ไม่อยากท�าร้ายประชาชน 

อย่างเช่นพันตรีหม่อมหลวงอศิร ลูกพี่ลูกน้องของเขา ที่แม้จะต้องท�าตาม 

ค�าสั่ง แต่กพ็ยายามให้เสยีเลอืดเนื้อน้อยที่สุด

“นายไปอยู่ที่ไหนมา”

“มคีนช่วยให้ผมไปหลบอยู่ในบ้านคนแถวๆ นั้นครบั รอจนเสยีงปืน

สงบลงแล้วกอ็อกมา ผมยงัได้ยนิว่ามคี�าสั่งให้จบัพลตรจี�าลอง และจะล้อมจบั

แกนน�าทั้งหมดให้ได้ในวนันี้”

“พี่กฟ็ังจากข่าวเหมอืนกนั เรื่องคงวุ่นวายต่อไปเรื่อยๆ” 

เหตุการณ์ทั้งหมดลุกลามจนคล้ายสงครามกลางเมือง ชายหนุ่มฟัง

ข่าวพบว่ามีการใช้กระสุนจริง และมีการตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนจากฝ่าย

ประชาชนเช่นเดยีวกนั

“ผมตั้งใจจะกลบัมาอาบน�้า แล้วกจ็ะออกไปอกี”

“อะไรนะ! นี่นายจะกลบัไปอกีหรอื”

“ครบัคุณฉตัร ผมจ�าเป็น ผมทิ้งประชาชนพวกนั้นไม่ได้”

ฉตัรเกล้ายื้อแขนรุน่น้องหนุม่เอาไว้ เขามองเหน็ความมุง่มั่นที่ส่งผ่าน

แววตา ตัวเขาก็รู้สึกไม่ต่างกัน แต่เมื่อคิดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบก็ต้อง

ตดัสนิใจ 

ฉตัรเกล้าไม่ใช่คนรกัตวักลวัตาย แต่หลงัจากตรองดูกร็ู้ว่าหน้าที่เขา

ตอนนี้คือเรียนให้จบ และออกไปรับใช้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สมกับ

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริจัดตั้งคณะแพทย์ทหารขึ้น  

ที่ส�าคัญหากเขาออกไปต่อสู้ คนเหล่านั้นก็คือคนไทยด้วยกัน โดยเฉพาะ

ทหารชั้นผู้น้อยที่ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งผู้บัญชาการ และต่างก็มีครอบครัว

หากต้องมาเสยีชวีติลง ครอบครวัและคนที่อยู่ข้างหลงักต็้องเดอืดร้อน 

“พี่รู้ แต่พี่อยากให้นายคดิดูให้ดนีะ หากนายไปตอนนี้ อนาคตและ

สิ่งที่ทุ่มเทมาตลอดหกปีกจ็ะไม่มเีหลอื ลองคดิถงึชาวบ้านที่รอนายอยู่ส”ิ

ปรเมศยกมอืกุมขมบั ทรุดตวัลงบนเก้าอี้ สหีน้าสิ้นหวงั
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ฉตัรเกล้าตบบ่ารุ่นน้องถ่ายทอดความห่วงใยไปให้ แพทย์ทหารที่ไม่

มารายงานตวัอาจส่งผลถงึการเรยีนและการสอบ

“หน้าที่นายตอนนี้คือต้องเรียนให้จบ อย่าลืมสิว่าที่นายเข้ามาเรียน 

ที่นี่เพราะอะไร”

ปณธิานของปรเมศกไ็ม่ต่างจากฉตัรเกล้าเท่าใดนกั คอืต้องการเป็น

ทั้งแพทย์และทหารไปพร้อมๆ กนั แพทย์ทหารคอื ผูม้คีวามรู้ความสามารถ

ในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างเป็นระบบและใฝ่ศึกษาเพื่อจบมาเป็นทหารที่มี

ลกัษณะของผู้น�าที่มรีะเบยีบวนิยั พร้อมอุทศิตนให้กองทพัและประชาชน

“ผมขอโทษ”

“ไม่ต้องขอโทษหรอก พี่รู้ว่านายเป็นคนด ีแต่ตอนนี้เราต้องเลอืก ถ้า

นายออกไปอกีอาจจะเรยีนไม่จบ”

ปรเมศหน้าเครยีดเพราะความล�าบากใจ

ฉตัรเกล้าตบบ่ารุ่นน้อง 

ปรเมศถอนหายใจก่อนรับค�า “ผมจะเชื่อคุณฉัตร ผมจะไม่ออกไป

ชุมนุมอกี”

“นายท�าดทีี่สดุแล้วเมศ ตอนนี้รบีไปอาบน�้าพกัผ่อนเอาแรงก่อนเถอะ 

แล้วอย่าลมืไปรายงานตวัที่หน่วยด้วย”

“ครบัคุณฉตัร”

ฉัตรเกล้ามองตามแผ่นหลังรุ ่นน้อง เขาก็อยากออกไปท�าหน้าที่

ประชาชนเช่นกนั ลกึๆ แล้วชายหนุ่มรู้สกึถงึความไม่เป็นประชาธปิไตย แต่

พอนกึถงึการปะทะระหว่างคนไทยด้วยกนัเอง ระหว่างฝ่ายที่ต้องปฏบิตัติาม

ค�าสั่งทั้งที่ไม่เตม็ใจ กบัอกีฝ่ายที่เป็นแค่ประชาชน นสิติ นกัศกึษา กน็บัว่า

เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมาก 

เมื่อไม่มีทางเลือกฉัตรเกล้าจึงต้องท�าหน้าที่แพทย์ ทางโรงพยาบาล

ประกาศเตรยีมการรบัสถานการณ์ฉกุเฉนิที่จะเกดิขึ้น วนันี้ไม่ว่ามผีูบ้าดเจบ็

มาจากฝ่ายใด เขากจ็ะรกัษาอย่างเตม็ที่ เขาภาวนาขอให้เหตุการณ์สงบโดย
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เรว็พลนั ขอให้พระบารมขีองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัท�าให้ประเทศไทย

กลบัสู่ความสงบโดยเรว็ที่สุด

สปัดาห์ที่ผ่านมานบัเป็นช่วงที่หนกัหนาสาหสัส�าหรบัฉตัรเกล้าไม่น้อย 
เขาอยู่เวรในโรงพยาบาล มปีระกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ และหลงัจากทหาร

เริ่มปราบปรามประชาชนกม็คีนถูกส่งมารกัษาตวัเป็นจ�านวนมาก ผูบ้าดเจบ็

ไม่ได้มแีค่ประชาชนเท่านั้น แต่มทีหารรวมอยู่ด้วย

ความสูญเสียเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติโดยไม่อาจประมาณค่าออกมา

เป็นเงนิได้ ขณะที่ฝ่ังประชาชนกอ็อกมาเรยีกร้องให้รฐับาลแสดงความรบัผดิ-

ชอบต่อความสญูเสยีด้วยการลาออกจากต�าแหน่ง ความวุน่วายคงจะยดืเยื้อ

ต่อไป แต่เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุจนิดา คราประยูร นายก-

รฐัมนตร ีและ พลตร ีจ�าลอง ศรเีมอืง เข้าเฝ้าทลูละอองธลุพีระบาท โอกาสนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชด�ารัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้า 

ทูลละอองธุลีพระบาทด้วย ซึ่งสถานีโทรทัศน์และวิทยุได้ออกอากาศ

เหตุการณ์นี้ให้ประชาชนทั้งประเทศทราบด้วย

หลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ พลเอกสุจินดากราบถวายบังคม 

ลาออกจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี บ้านเมืองจึงเข้าสู่ความสงบสุขอีกครั้ง 

ทิ้งไว้เพยีงรอยแผลเป็นอนัยิ่งใหญ่ในประวตัศิาสตร์ชาตไิทยที่ทกุคนจะไม่มี

วนัลมื 

ฉตัรเกล้าลากสงัขารอนัสะบกัสะบอมกลบัมายงัหอพกั ซึ่งบดันี้มผีูค้น

บางตา ทนัททีี่มปีระกาศลาออกของนายกรฐัมนตร ี แพทย์ประจ�าบ้านและ

เฟลโลว์๒ แทบทกุภาควชิากพ็ากนักลบับ้านไปหาครอบครวั ชายหนุม่อยูเ่วร

ตดิกนัมาหลายวนัแล้ว เพิ่งจะออกจากห้องผ่าตดัเมื่อเช้ามดืนี่เอง ตลอดทั้ง

๒ แพทย์ที่มาเรยีนต่อเฉพาะทาง ลงลกึแต่ละแผนก
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คนืมผีู้ป่วยถูกส่งเข้ามารกัษา ท�าให้ฉตัรเกล้าต้องอยู่ช่วยแพทย์ประจ�าบ้าน

ผ่าตดั 

เขามองโทรศัพท์มือถือที่หน้าจอดับสนิทแล้วรีบวางลงในแท่นชาร์จ 

เสียบปลั๊กรอจนไฟเข้าไปในเครื่องจึงกดเปิดเครื่อง ที่หน้าจอปรากฏว่ามี

ข้อความเกือบยี่สิบข้อความด้วยกัน และทั้งหมดมาจากเบอร์เดียวกันคือ  

วงัจุฑาเทพ เขารบีกดโทรศพัท์โทร. กลบับ้าน พอมคีนรบัสกัพกักใ็ห้เขาคุย

กบัมารดา

“คุณฉตัร ลูกเป็นยงัไงบ้าง แม่ตดิต่อลูกไม่ได้เลย”

ฉตัรเกล้ารูส้กึผดิเมื่อรูว่้ามารดาร้อนใจ เขามวัแต่วุน่กบัการอยูเ่วรจน

ลมืโทร. ไปรายงานตวั 

“ผมขอโทษครบัแม่ ผมเพิ่งผ่าตดัเสรจ็ เมื่อคนืกไ็ม่ได้นอนทั้งคนื”

“ที่โรงพยาบาลของลูกเป็นยงัไงบ้าง”

“วุ่นวายครับ มีคนเจ็บเข้ามารักษาตัวเรื่อยๆ จนแพทย์ประจ�าบ้าน

รกัษากนัไม่ทนั ผมเลยต้องช่วย“

“แม่ดใีจที่ลูกปลอดภยั คุณทวดอ่อนเป็นห่วงลูกมากรู้ไหม รบเร้าให้

แม่โทร. หาลูก แต่แม่คดิว่าคุณฉตัรน่าจะอยู่ในโรงพยาบาล ไม่น่ามอีะไร 

แม่เองก็เพิ่งกลับจากโรงพยาบาล เราก็ยุ่งกันมาก มีคนไข้เต็มแทบทุกตึก 

จนต้องเสรมิเตยีงตรงทางเดนิ”

“คุณพ่อเป็นยงัไงบ้างครบั”

“คุณพ่อกเ็หนื่อย ไปช่วยงานที่โรงพยาบาลทั้งวนัทั้งคนื นี่กเ็พิ่งกลบั

มาพกั วนันี้คุณฉตัรจะกลบับ้านหรอืเปล่า แม่จะได้ให้เดก็เตรยีมกบัข้าวไว้

ให้”

“กลบัครบัคุณแม่ ผมอยากเจอทุกๆ คนมาก ไว้พบกนันะครบั”

วังจุฑาเทพยังคงงดงามเฉกเช่นทุกวัน ประตูหน้าเป็นรั้วอัลลอย
ลวดลายวิจิตร มีตราราชสกุลจุฑาเทพประดับหราอยู่ หลังจากห้าสิงห์ 
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จุฑาเทพแตง่งานกนัหมดแล้ว ทุกคนต่างกป็ลูกเรอืนขึ้นใหม่ในอาณาเขตวงั

เพื่อสร้างครอบครวัของตน หม่อมราชวงศ์ธราธรกบัครอบครวัอยู่ในอาคาร

ใหญ่ สว่นสงิห์ที่เหลอืกต่็างมบ้ีานอยู่ในบรเิวณเดยีวกนั เรอืนรมิน�้าเป็นของ

ทวดอ่อน ฉตัรเกล้าขบัรถเข้าไปจอดในบรเิวณบ้าน รบีอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า

เดนิย้อนไปยงัเรอืนรมิน�้า สมาชกิทุกคนคงอยู่พร้อมหน้าในวนันี้ เนื่องจาก

บ้านเมอืงเพิ่งผ่านเหตุการณ์ส�าคญัมา

ห้องโถงชั้นบนของเรอืนรมิน�้าถูกดดัแปลงให้เป็นห้องประชุมลบัของ

ห้าสงิห์จุฑาเทพรุ่นที่สอง แต่เดมิเป็นห้องอเนกประสงค์ของหม่อมเอยีด ใช้

ร้อยพวงมาลยั เยบ็ปักถกัร้อย และจบิน�้าชายามบ่าย แต่พอห้าสงิห์โตขึ้นก็

ถูกเกณฑ์ให้มารวมตัวกัน ต่อมาจึงกลายเป็นที่นัดพบของห้าหนุ่มไปโดย

ปรยิาย ส่วนห้าสงิห์รุ่นแรกมกัจะใช้ห้องโดมของตกึใหญ่ 

เมื่อฉัตรเกล้ามองเข้าไปก็พบว่าพันตรี หม่อมหลวงอศิรนั่งที่หัวโต๊ะ 

ตามด้วยสมาชิกคนอื่นๆ ครบทีม หัวข้อสนทนาก็ไม่แคล้วเรื่องการเมือง 

และบคุคลที่ผกูขาดการสนทนากค็อื พนัตร ีหม่อมหลวงอศริ โดยมหีม่อม-

หลวงรณจกัรคอยเสรมิเป็นระยะๆ น�้าเสยีงเตม็ไปด้วยความเคร่งเครยีด

ฉัตรเกล้ามั่นใจว่าพี่น้องของเขาทุกคนในที่นี้ไม่ต้องการให้ประชาชน

ถูกท�าร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหม่อมหลวงอศริ ที่แม้จะเป็นทหารท�าหน้าที่

ปกป้องพระราชวงั แต่กแ็อบช่วยประชาชนบางส่วนที่ไม่รู้อโีหน่อเีหน่

“เหตุการณ์ตอนนั้นชุลมุนมาก มีประชาชนบางส่วนหนีตาย พี่กับ 

ลูกน้องออกไปช่วยนกัศกึษาที่มาประท้วง แล้วกพ็าไปซ่อนตวัอยู่ที่บ้านของ

ชาวบ้านในละแวกนั้น ถ้าไม่ได้ความช่วยเหลอืจากชาวบ้าน เรากค็งแย่”

“พี่เพชรกล้าหาญจรงิๆ ผมอยากท�าแบบพี่มั่ง” หม่อมหลวงภูธเนศ

พูดขึ้น

“พี่ก็พยายามช่วยเท่าที่ช่วยได้ ส่วนผู้บาดเจ็บก็มีทีมแพทย์และ

พยาบาลมารบัไป บางส่วนกส็่งไปรกัษาที่โรงพยาบาลศริริาชเพราะใกล้ที่สุด 

และบางส่วนกข็ึ้นรถพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคยีง”
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“ไม่น่าเกดิเรื่องแบบนี้เลย” หม่อมหลวงภูธเนศพมึพ�า

“ไม่มใีครอยากให้เกดิหรอก แต่ตอนนี้เราทกุคนต้องร่วมมอืกนั ต้อง

สามคัค ีช่วยกนัแก้ปัญหาในชาต ิต่อไปนี้ประเทศเราคงจะเดนิหน้าไปสู่การ

เลอืกตั้ง เราควรจะยดึตามพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

เพื่อเร่งเสรมิความสามคัคใีนบ้านเมอืง”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งกับทั้งสองฝ่ายว่า ให้หันหน้า

เข้าหากนัเพื่อแก้ไขปัญหา เพราะหากไม่เช่นนั้นแล้วประเทศชาตกิจ็ะล่มจม 

เปิดโอกาสให้คนนอกเข้ามาบ่อนท�าลายได้

“ผมเหน็ด้วยกบัพี่เพชร บ้านเมอืงเราบอบช�้ามามากแล้ว ถงึเวลาต้อง

ปฏิรูปเสียที” หม่อมหลวงรณจักรเสริมขึ้น น้องชายคนนี้สังกัดทหารม้า 

หน้าตาหล่อเหลาราวกบันายแบบ และเรื่องความรกัชาตไิม่เป็นรองใคร

“เลกิพูดเรื่องการเมอืงดกีว่า แค่นี้กเ็ครยีดพอแล้ว มาดื่มกนัหน่อย” 

ภธูเนศซึ่งเป็นนกัธรุกจิและดอูารมณ์ดทีี่สดุในกลุม่พดูขึ้น โดยมหีม่อมหลวง

สรุจคอยรนิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่แก้วให้บรรดาพี่ๆ  น้องๆ เขาเป็นคนที่

ชงเหล้าเก่งที่สุด ปกตแิล้วห้าสงิห์จุฑาเทพไม่ใช่คอเหล้า แต่วนันี้ขอดื่มเพื่อ

ระบายความอดัอั้น

“ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นยงัไงบ้าง”

“มคีนเจบ็ส่งเข้ามาให้รกัษาตลอด เราต้องอยูเ่วรเตม็ก�าลงั ผมสงสาร

ทหารชั้นผู้น้อยหลายคนที่ต้องบาดเจบ็”

ผลของการปะทะกันท�าให้มีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ฝ่ายทหารบ้างก ็

หวัแตกหรอืถูกตไีด้รบับาดเจบ็ บางรายแขนขาหกั จงึถูกส่งมารบัการรกัษา

ที่โรงพยาบาลที่หม่อมหลวงฉตัรเกล้าประจ�าอยู่

“เหตกุารณ์นี้ท�าให้ทกุฝ่ายได้รบัผลกระทบ ไม่มใีครได้ประโยชน์เลย” 

รณจกัรพูดในฐานะทหารม้า เขาเองกไ็ด้รบัค�าสั่งให้น�าม้าไปปราบจลาจลใน

ช่วงแรกของการชุมนุม แต่พอเกิดการใช้อาวุธจริงก็จ�าต้องถอยกลับเข้า

กองพนัและอยู่ประจ�าการ
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“จรงิครบั ผมเหน็ด้วย เราคนไทยด้วยกนั ไม่น่าต้องมาท�าร้ายกนัเอง” 

หม่อมหลวงฉตัรเกล้าพ้อ

“บางทีพี่ก็รู้สึกเบื่อ หรือว่าถึงเวลาแล้วที่พี่จะลาออกมาช่วยงานคุณ

พ่อ”

ความรูส้กึของพนัตรหีม่อมหลวงอศริคอื หดหู ่ทหารอย่างเขาถกูฝึก

มาให้ป้องกันประเทศ ต่อสู้กับอริราชศัตรู แต่ผู้คนที่อยู่บนท้องถนนคือ 

คนไทยด้วยกัน ทว่าวิสัยทหารต้องเชื่อฟังค�าสั่งผู้บังคับบัญชา แม้ในใจ 

ต่อต้าน แต่กป็ฏเิสธไม่ได้  

หม่อมหลวงฉตัรเกล้าถงึกบันิ่งงนั พี่ชายคนนี้เป็นผูใ้หญ่ที่สดุยงัท้อใจ 

คงเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความหดหู่ให้ทุกคน รวมถึงเขาเองที่รู้สึก

หมดเรี่ยวแรงไปเลยทนัททีี่ได้ยนิ 

“ผมว่าพี่เพชรท�าดทีี่สุดแล้วนะ เป็นผมกค็งท�าแบบนี้”

“พี่กแ็ค่คดิ บางทมีนักร็ู้สกึว่าถงึที่สุดแล้วเหมอืนกนั”

“อย่าเพิ่งลาออกเลยครบัพี่ อยู่เป็นทหารด้วยกนัก่อนดกีว่า” หม่อม-

หลวงรณจกัรเสรมิ

“คงยงัไม่ใช่ตอนนี้หรอก แต่ถ้าถงึวนัหนึ่งพี่กอ็าจจะลองคดิดู พี่มา

เป็นทหารเพราะอยากรับใช้ชาติ แต่พอตอนนี้ดูเหมือนมันจะไม่ใช่เสียแล้ว 

เราได้รับค�าสั่งให้ปราบปราม ท�าให้พี่หนักใจมาก พี่เองเชื่อในการเลือกตั้ง  

พี่หวังว่าสักวันเมื่อประชาชนพร้อม มีความรู้เรื่องการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง 

ไม่ยอมขายเสียงเพื่อเลือกคนโกงกินชาติเข้ามาบริหารประเทศ เราก็จะมี

ประชาธปิไตยเตม็ใบเสยีท”ี

“ผมเห็นด้วยครับ ผมเองก็ต้องกลั้นใจแทบแย่ไม่ให้ออกไปชุมนุม 

เพื่อนรุ่นน้องที่ไปชุมนุมเล่าให้ฟังว่า การปราบปรามนั้นรุนแรงเหลือเกิน 

เหมอืนว่าเราก�าลงัมสีงครามกลางเมอืง” หม่อมหลวงฉตัรเกล้าเสรมิ

“เรื่องมันผ่านไปแล้ว ตอนนี้รัฐบาลประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก  

ต่อไปประเทศไทยคงจะสงบสุขเสยีท”ี
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หม่อมหลวงภูธเนศหมุนแก้วเหล้าพลางมองมาทางฉตัรเกล้า 

“แล้วคุณฉตัรโทร. บอกคุณเกศหรอืยงั”

“จรงิด้วย ผมมวัแต่วุ่นจนลมืส่งข่าวให้คุณเกศเลย“

“พี่ว่าอาทิตย์หน้าทุกอย่างคงจะคลี่คลายมากกว่านี้ ถ้ายังไงก็เรียก

คุณเกศกลบัมาเถอะ ดกีว่าแกร่วอยู่เมอืงนอกคนเดยีว คุณทวดอ่อนเองก็

คดิถงึคุณเกศมาก ถ้าได้เจอเหลนจะได้สบายใจมากขึ้น” หม่อมหลวงอศริ

กล่าว

“งั้นพรุ่งนี้ผมจะรบีโทร. บอกคุณเกศให้รบีซื้อตั๋วกลบัมาให้เรว็ที่สุด”

สนามบนิดอนเมอืงวนันี้คกึคกักว่าทกุวนั อาจเพราะช่วงที่มเีหตกุารณ์
ไม่สงบ นกัท่องเที่ยวต่างยกเลกิการเดนิทางมาประเทศไทย ตั๋วถกูเลื่อน ห้อง

พกักถ็ูกยกเลกิ

ฉตัรเกล้าจอดรถที่ลานด้านหน้าและเดนิตรงเข้าไปในอาคารผูโ้ดยสาร

ขาเข้า 

ปกเกศโทร. มาตั้งแต่ก่อนจะขึ้นเครื่อง ผ่านไปสี่ปีปกเกศคงโตเป็น

สาว ผดิกบัสาวน้อยขี้แยหน้าตาน่ารกัถกัผมเปียเมื่อก่อนลบิลบั ยิ่งไปเรยีน

แฟชั่นดไีซน์ถงึประเทศฝรั่งเศสคงจะเปลี่ยนไปมาก ตั้งแต่เลก็แล้ว น้องสาว

คนนี้แม้จะเรียนเก่ง แต่กลับไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนกับสมาชิก 

คนอื่นๆ ในครอบครวั 

ยามว่างปกเกศมกัจะขดีเขยีนบนกระดาษ วาดรปูบ้าง เขยีนชดุตุก๊ตา

บ้าง พอขึ้นมธัยมหญงิสาวกเ็บนเขม็ไปเรยีนสายศลิป์ทนัท ี หม่อมราชวงศ์

พุฒิภัทรกับกรองแก้วมีความคิดทันสมัยจึงไม่บังคับ พอลูกสาวบอกว่าจะ

เรยีนด้านแฟชั่นดไีซน์กไ็ม่ขดั แต่ตดิตรงที่ว่าหญงิสาวขอไปเรยีนถงึประเทศ

ฝรั่งเศส ช่วงแรกมารดาคัดค้านเพราะไม่อยากให้อยู่ไกลบ้าน แต่สุดท้าย

ปกเกศกอ็อดอ้อนจนทุกคนใจอ่อน แม้แต่คุณทวดอ่อนซึ่งเคยยนืยนัหวัชน

ฝา สุดท้ายกย็งัต้องยอม 
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ฉตัรเกล้ามองไปรอบๆ สนามบนิที่มผีู้โดยสารมากมายตรงประตูฝั่ง

ผูโ้ดยสารขาเข้า พลนัสายตากป็ะทะกบัชายร่างสงูที่คุน้ตา อกีฝ่ายคงจ�าเขาได้

จงึโบกมอืทกั

“ไม่ได้เจอกนัเสยีนานเลยคุณฉตัร ตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้ว”

“ฉนัอยูพ่ระมงกฎุฯ ก�าลงัเรยีนเฉพาะทางด้านกระดกู เดอืนหน้ากจ็ะ

จบแล้ว”

ภาครัชเป็นเพื่อนเรียนมัธยมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาด้วยกัน 

เขาไม่ช่างพูด แต่นิสัยดี ที่ส�าคัญเรียนเก่ง หลังจากสอบเข้ามหาวิทยาลัย

และอยูต่่างคณะกไ็ม่ได้เจอกนั ฉตัรเกล้าสนทิกบัภาครชัมากเพราะเตะบอล

ด้วยกนัในตอนเยน็บ่อยๆ 

“นายยงัเหมอืนเดมิเลยนะไอ้ภาค อ้อ ไม่ส ิหล่อขึ้น”

สมยัเรยีนภาครชัค่อนข้างผอม ผวิขาว แต่ปัจจบุนัผวิคล�้าขึ้น คมเข้ม

สมชาย ร่างกายแขง็แรงเตม็ไปด้วยมดักล้าม คงเพราะเจ้าตวัหมั่นออกก�าลงั

กายเป็นประจ�า 

“ส่วนนายกย็งัหน้าหวานเหมอืนเดมินะคุณฉตัร” ภาครชัเย้า

ฉัตรเกล้าส่ายหน้า ส่งเสียงอย่างขัดใจในล�าคอ แถมด้วยการชกที่ 

หวัไหล่เพื่อนอย่างแรง 

“เฮ้ย...บอกแล้วไงว่าไม่ชอบให้แซวแบบนี้”

“ล้อเล่นน่าคุณหมอทหาร อย่าคดิมาก เกดิมาหล่อกด็แีล้วไม่ใช่หรอื 

แล้วนี่นายมาท�าอะไรที่นี่”

“มารอคน”

“ใครหรอื”

“แม่ทูนหัว” ฉัตรเกล้าแกล้งพูด ปกเกศเป็นน้องสาวคนเดียวที่คน 

ทั้งครอบครวัตามใจ บ่อยครั้งที่เขาชอบแกล้งเรยีกหล่อนว่า แม่ทูนหวั

“แฟนงั้นส”ิ

“ไม่ใช่ แต่คนนี้ยิ่งกว่า”
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ภาครชัโคลงหวัแต่ไม่ซกัต่อ เพราะคดิว่าการที่หม่อมหลวงรูปงามจะ

มแีฟนกไ็ม่แปลก 

“แล้วนายล่ะ นี่ไปไหนมา” ฉตัรเกล้าถามกลบั

“ฉนัพาแม่ไปเที่ยวสงิคโปร์มา”

มารดาของภาครัชคือคุณหญิงอ�าไพ ภรรยาหลวงของนายพลพินิจ 

ตอนที่ฉัตรเกล้ารู้ความจริงข้อนี้ถึงกับอึ้งไป ใครจะนึกว่าก่อนหน้านี้สกุล 

จฑุาเทพเคยปรารถนาให้หม่อมหลวงมารตแีต่งงานกบัคณุชายพฒุภิทัร แต่

พรหมลขิติได้ชกัน�าให้บดิามาพบรกักบัมารดา และสดุท้ายหม่อมหลวงมารตี

ต้องไปเป็นอนุภรรยาของนายพลพนิจิแทน 

ระหว่างที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเป็นช่วงที่มีข่าวเกี่ยวกับนายพลพินิจ 

ตีพิมพ์ออกมาเป็นระยะๆ เพราะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูของบรรดา

อนภุรรยาเกดิขึ้น ช่วงนั้นภาครชัมสีหีน้าเคร่งเครยีด ฉตัรเกลา้เป็นคนเดยีว

ที่ไม่เคยถามเรื่องนี้ เพราะถอืว่าเป็นเรื่องส่วนตวั 

หลงัเลกิเรยีนสองหนุม่ชอบเตะบอลจงึสนทิสนมกนั พอเตะบอลเสรจ็

ก็จะเดินไปนั่งรถเมล์กลับบ้านด้วยกัน ทั้งสองจึงได้คุยกันตลอด แต่หลัง

สอบเข้ามหาวิทยาลัย ฉัตรเกล้าก็ต้องคร�่าเคร่งกับการเรียนจึงไม่ได้ติดต่อ

เพื่อน เขาได้ยนิว่าเมื่อจบมหาวทิยาลยั ภาครชักไ็ปเรยีนต่อที่อเมรกิา และ

เพิ่งกลบัมา 

“คุณหญงิแม่สบายดใีช่ไหม ฉนัไม่ได้เจอนานแล้ว”

“กเ็รื่อยๆ ตามประสา อยู่เมอืงไทยแล้วเครยีด ฉนัเลยพาไปเปิดหู

เปิดตาที่อื่นบ้าง จะได้ไม่คดิมาก”

แม้ว่าเมื่อสิบปีก่อนศาลได้ตัดสินเรื่องทรัพย์สินของนายพลพินิจ 

ครอบครวัภาครชัชนะคด ีแต่กย็งัมบีรรดาอนภุรรยาของนายพลพนิจิพาลกู

ออกมาเรยีกร้องเป็นระยะๆ ฉตัรเกล้าเคยได้ยนิภาครชับ่นว่า การต้องผจญ

กบัเหล่าอนภุรรยาของบดิาท�าให้ครอบครวัเครยีดมาก อกีทั้งเรื่องราวภายใน

ต้องถูกน�ามาตแีผ่
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“แล้วนี่คุณหญงิแม่ไปไหนแล้ว”

“ไปเข้าห้องน�้า ให้ฉนัเขน็กระเป๋าออกมารอก่อน”

“งั้นนายไปเถอะ ประเดี๋ยวท่านจะรอ ฝากเรียนคุณหญิงแม่ด้วยว่า

ฉนัฝากความระลกึถงึ เอาไว้มโีอกาสฉนัจะแวะไปเยี่ยมที่บ้าน”

“ขอบใจนะคณุฉตัร ว่างๆ ต้องแวะไปกนิข้าวที่บ้านบ้าง นี่เบอร์มอืถอื

ฉนั” ภาครชัส่งนามบตัรให้ 

ทั้งสองโบกมอืลากนั ภาครชัเขน็รถเขน็ที่มกีระเป๋าเดนิทางเลี้ยวไปอกี

ฝั่งหนึ่ง แต่ยงัเหลยีวมามองฉตัรเกล้าอกีครั้ง ก่อนปรายตาไปเหน็หญงิสาว

คนหนึ่งก�าลงัย่องไปข้างหลงัเพื่อน และโผเข้ากอดฉตัรเกล้าเตม็แรง 

ชายหนุ่มขมวดคิ้วเมื่อเห็นหญิงสาวเต็มตา หล่อนสวมกระโปรงสั้น

แค่คืบ รองเท้าบูตทรงสูงเหนือเข่าท�าให้ดูเปรี้ยวจี๊ด ยังไม่นับทรงผมที่ชี้ฟู

เหมอืนนกแตกรงั ใบหน้าที่แต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางสจีดั ตอนแรกภาครชั

คิดว่าหล่อนเป็นหญิงต่างชาติ แต่พอเพ่งมองชัดๆ ก็เห็นว่าเป็นคนไทย 

หล่อนมวีงหน้ารูปไข่ คิ้วโก่ง ที่ส�าคญัตาโตมาก เขานกึถงึสิ่งที่เพื่อนรกับอก

ทนัท ี

‘ฉนัมารอแม่ทูนหวั’

ภาครชัส่ายหวั นี่หรอืคอืแฟนสาวของฉตัรเกล้า ไม่น่าเชื่อว่าผู้ที่จะมา

เป็นลูกสะใภ้ของสกุลจุฑาเทพจะเปรี้ยวจนเข็ดฟันถึงเพียงนี้ ป่วยการที่จะ

คดิ เพราะถงึยงัไงกเ็ป็นเรื่องส่วนตวัของฉตัรเกล้า ชายหนุ่มไม่รู้เลยว่ามอง

บางอย่างผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงมากทีเดียว และสิ่งนั้นจะน�ามาซึ่ง

ความเข้าใจผดิครั้งใหญ่ในชวีติ...

ฉตัรเกล้ามองผูห้ญงิตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตา หล่อนโผเข้ามากอด
เตม็แรงจากด้านหลงั เมื่อจ้องมองชดัๆ กย็ิ่งตกใจ

“คุณเกศ”

หม่อมหลวงหนุ่มมองน้องสาวตั้งแต่หัวจดเท้าก่อนจะขมวดคิ้ว  
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ดูเหมอืนเจ้าตวัจะยงัไม่เข้าใจจงึโผกอดพี่ชายและหอมแก้มอกีฟอดใหญ่

“คดิถงึคณุฉตัรจงัเลย ไม่ได้เจอกนันานแล้วนะ คุณฉตัรใจด�าไม่ยอม

ไปเยี่ยมน้องบ้างเลย” 

ได้ทีหม่อมหลวงปกเกศก็ต่อว่า หล่อนเขียนจดหมายถึงพี่ชายแทบ

ทุกสปัดาห์ แต่หม่อมหลวงฉตัรเกล้าไม่เคยตอบจดหมายเลยสกัฉบบั แถม

ที่เคยสญัญาว่าจะบนิไปเยี่ยมกไ็ม่ได้ท�าตามที่พูดอกีด้วย

“นกึยงัไงถงึได้แต่งตวัแบบนี้ หรอืว่าอยากโดนตจีนก้นลาย”

สภาพของน้องสาวตอนนี้ดูเปิ๊ดสะก๊าดเหลอืทน กระโปรงสั้นจนเผย

ให้เหน็เรยีวขาขาวเนยีน แม้จะสวมบตูสดี�าทรงสงูแต่กด็วูาบหววิเกนิไปอยูด่ ี

ความเป็นพี่ชายที่หวงน้องสาวท�าให้เขาปั้นหน้าเคร่งเพื่อปราม

“แหม คุณฉัตรก็ ชุดนี้เรียบร้อยสุดๆ แล้วนะ ถ้าอยู่ฝรั่งเศสละก็

มากกว่านี้”

“อย่าเอานสิยัแบบนั้นมาใช้ที่เมอืงไทย” พี่ชายเอด็

หม่อมหลวงปกเกศคล้องแขนพี่ชายแล้วซบหน้ากับไหล่เขาอย่าง

ประจบ 

“อย่าเพิ่งดุสิ เกศขอโทษ พอดีลืมไป ถ้าคุณฉัตรไม่ชอบ เกศไป

เปลี่ยนชุดในห้องน�้ากไ็ด้”

“ไม่ใช่ก็ได้นะ แต่ต้องเปลี่ยน” เขาย�้าค�าและท�าสีหน้าเคร่งเครียด 

“ช่วยแต่งตวัให้เรยีบร้อยแล้วกช่็วยลบเครื่องส�าอางออกด้วยนะ ไม่อย่างนั้น

มหีวงัโดนคุณพ่อกบัคุณแม่ดุแน่ จะหาว่าพี่ไม่เตอืน”

“แย่อย่างนั้นเลยหรอื”

“แย่หรอืไม่แย่ คุณเกศลองดูสายตาคนรอบตวัส”ิ

ปกเกศมองไปรอบๆ แล้วกพ็บว่าคนรอบข้างล้วนแต่มองหล่อนด้วย

สายตาต�าหน ิคนต่างชาตอิาจจะชนิกบัการแต่งตวัแบบนี้ แต่ถ้าเป็นเมอืงไทย

ที่มขีนบธรรมเนยีมอนัดงีาม การใส่กระโปรงสั้นคงดูไม่ดนีกั

“เกศขอโทษ”
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“พี่ให้เวลายี่สบินาท ีเข้าไปเปลี่ยนชุดที่ดูเป็นกุลสตรมีากกว่านี้ ส่วน

ทรงผมช่วยท�าให้มนัเข้าที่ และหน้าตากช็่วยลบที่เขยีนตาด�าๆ ออกด้วย พี่

ต้องการน้องสาวคนเดมิกลบัคนืมา”

“โธ่คุณฉตัร ท�าไมหวัโบราณอย่างนี้”

“พี่ไม่ได้โบราณนะคุณเกศ แต่เป็นห่วง เลือกเอาว่าจะยอมโดนพี่ดุ 

หรอืว่าให้คุณพ่อดุชุดใหญ่แทน”

“กไ็ด้” หม่อมหลวงปกเกศกระเง้ากระงอด “เกศไปเปลี่ยนกไ็ด้”

“เชื่อพี่เถอะ ถ้ายงัไม่อยากให้คุณทวดอ่อนเป็นลมหงายหลงัตงึ อ้อ 

ยงัมอีกีนะ ขนตาปลอมที่วิ้งๆ ช่วยถอดออกเสยีด้วย พี่ยงัไม่อยากโดนมนั

ทิ่มตา”



๒

หม่อมหลวงปกเกศคลานเข่าเข้าไปกราบแทบตักทวดอ่อนอย่าง
อ่อนช้อย ท่านกอดตอบ น�้าตาแห่งความปลื้มปีตรินิออกมา 

“ไม่ได้เจอกนัเสยีนาน คุณเกศของทวดโตเป็นสาวแล้ว แถมยงัสวย

ด้วย”

บรรดาสมาชกิในครอบครวัจฑุาเทพต่างล้อมวงกนั โดยเฉพาะหม่อม-

ราชวงศ์พฒุภิทัรกบักรองแก้วที่ดใีจอย่างที่สุดเมื่อลูกสาวกลบัมาบ้าน หม่อม-

หลวงอศรินั่งอยู่บนเก้าอี้ฝั่งหนึ่ง ข้างๆ กม็หีม่อมหลวงภูธเนศ หม่อมหลวง

รณจกัร และหม่อมหลวงรณภมู ิทกุคนต่างมองด้วยสายตาชื่นชม มหีม่อม-

หลวงฉตัรเกล้าเท่านั้นที่รู้ว่าสภาพน้องสาวก่อนหน้านี้เป็นเช่นไร 

ถ้าเขาไม่สั่งให้ไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ปฏกิริยิาของทุกคนคงจะไม่

เป็นเช่นนี้ เดรสสีครีมลายจุด กระโปรงทรงเอ ตรงเอวบางคาดทับด้วย

เข็มขัดเส้นโตท�าให้ดูเรียบร้อยขึ้น การแต่งหน้าไม่โฉบเฉี่ยวเหมือนเมื่อครู่ 

ผมยาวปล่อยตรงคาดทับด้วยที่คาดผมลายจุด เก๋ไก๋เหมาะกับสถานะ

นกัศกึษาแฟชั่นดไีซน์จากฝรั่งเศสขึ้นมาหน่อย
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‘ชุดนี้เรยีบร้อยที่สุดในกระเป๋าแล้วนะคะคุณฉตัร’

น้องสาวบ่นพมึพ�า แต่ฉตัรเกล้าไม่โต้ตอบ เขาพูดเพยีงแต่ว่า 

‘งั้นพรุ่งนี้พี่คงจะต้องพาไปชอปปิงขนานใหญ่แล้ว พี่เชื่อว่าที่ห้างเจที

เซน็เตอร์คงมชีุดที่เหมาะกบัคุณเกศหลายชุดทเีดยีว’

หม่อมหลวงปกเกศท�าหน้าง�้าเพราะโดนพี่ชายอบรมชดุใหญเ่รื่องการ

แต่งตวั แต่ไม่กล้าเถยีง เพยีงครู่เดยีวบทสนทนากเ็ปลี่ยนไปเป็นหวัข้ออื่น 

สองพี่น้องชวนกันคุยมาเรื่อยๆ ความตึงเครียดค่อยคลายลงจนกระทั่งถึง

บ้าน

“คุณทวดชมแบบนี้เกศกเ็ขนิแย่สคิะ”

หม่อมหลวงสาวยิ้มอย่างเอยีงอาย เหลอืบตามองทวดอ่อนอกีครั้ง

“ทวดพดูความจรงิ คณุเกศของทวดสวยที่สดุ ผวิพรรณกง็าม เหมอืน

แม่กรองแก้วสมยัสาวๆ ไม่มผีดิ” 

“พี่กว่็าคณุเกศดสูวยขึ้น สงูขึ้นหรอืเปล่าเนี่ย หรอืว่าเป็นเพราะรองเท้า

ส้นสูง” หม่อมหลวงภูธเนศซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ เสรมิขึ้น

“ไม่ค่ะ เกศสูงเท่าเดิม คงเป็นเพราะทรงกระโปรงด้วยมั้งคะท�าให้ 

ดูเพรยีวขึ้น”

“แต่ทวดว่าคุณเกศผอมไปหน่อยนะลูก กลับมานี่ต้องให้แม่แก้วท�า

อาหารให้ลูกทานเยอะๆ หน่อยแล้ว”

“ไม่ไหวนะคะคุณทวด แค่นี้เกศก็ดูอ้วนในหมู่เพื่อนๆ แล้วด้วยซ�้า 

สมยัเรยีนที่ฝรั่งเศส คนอื่นๆ ในชั้นหุ่นเพรยีวลมด้วยกนัทั้งนั้น ขนืปล่อย

ให้อวบกว่านี้คงเป็นตุ่มเดนิได้” ปกเกศแย้ง 

“จะไปเอาอย่างพวกฝรั่งมังค่าได้ยังไง คนไทยเราถือ เลี้ยงลูกแล้ว

ผอมแห้งแรงน้อย พ่อแม่จะไม่เจรญิ” ได้ทคีุณทวดอ่อนกเ็อด็

หม่อมหลวงปกเกศจงึเงยีบเสยี พลางกอดเอวท่านไว้อย่างประจบ 

“งั้นให้คุณทวดท�าให้เกศกินดีกว่า กลับมาเที่ยวนี้เกศคิดถึงน�้าพริก

ลงเรอืของคุณทวดม้ากมาก อยากกนิใจจะขาด”
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“ปากหวานจรงินะเหลนคนนี้ ทวดแก่แล้วคงเข้าครวัไม่ไหวแล้ว เดี๋ยว

ให้แม่ของเราเขาท�าให้กแ็ล้วกนั”

“คุณย่าอ่อนไม่ต้องห่วงนะคะ แก้วจดัการให้เอง  นบัตั้งแต่นี้จะท�า

แต่ของชอบคุณเกศทุกวนั” 

กรองแก้วเสรมิขึ้น มองลกูสาวด้วยความชื่นชม หลงัจากไปเรยีนเมอืง

นอกกท็�าให้ลูกสาวดูมั่นใจขึ้น สงัเกตจากการตอบค�าถามที่ฉะฉาน  ท่วงท่า

เดนิที่สง่างามสมกบัคนเรยีนเรื่องแฟชั่น

“โธ่ คุณแม่คะ” 

“คุณเกศคิดไว้หรือยังว่ากลับมานี่จะท�างานอะไรต่อ” หม่อมหลวง 

อศริซึ่งเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มเอ่ยถาม โดยมสีมาชกิคนอื่นนั่งฟัง

“คดิแล้วค่ะ เกศว่าจะเปิดร้านเสื้อของตวัเอง”

“แล้วลูกคดิไว้หรอืยงัว่าจะเปิดที่ไหน”

“กท็ี่ห้างสรรพสนิค้าของอาเลก็สคิะ ไหนๆ ตอนนี้เกศกรู้็จกักรรมการ

ผู้จดัการใหญ่เจทดีเีวลลอปเมนต์แล้ว แถมยงัสนทิกนัมากเสยีด้วย”

หม่อมหลวงภูธเนศหวัเราะ โคลงหวัเบาๆ ขนัความเฉลยีวฉลาดของ

น้องสาวที่รู้จกัขอและดกัคอไปในคราวเดยีว

“จะไหวหรือคุณภู ผมว่าคงเปิดได้ไม่ถึงเดือน ลูกค้าหนีหมดแน่” 

หม่อมหลวงฉตัรเกล้าแกล้งแซว

“คุณฉัตร ท�าไมแช่งน้องอย่างนี้ล่ะคะ รู้ไหมว่าสมัยอยู่ฝรั่งเศส 

เพื่อนๆ ชอบเสื้อผ้าที่เกศออกแบบกนัทั้งนั้น แถมตอนแฟชั่นวกี เกศยงัมี

โอกาสได้แสดงฝีมอืด้วยนะคะ”

การที่นักเรียนไทยได้มีโอกาสอยู่ในทีมแฟชั่นวีกเป็นเรื่องที่หม่อม-

หลวงปกเกศภมูใิจที่สดุ แม้หล่อนจะไม่ได้ออกหน้าว่าเป็นผู้ออกแบบตดัเยบ็

ทั้งหมด แต่แค่อยู่ในทมีกป็ลื้มมากแล้ว

“จรงิหรอื ราคาคุยหรอืเปล่า” หม่อมหลวงฉตัรเกล้าแกล้งเย้าน้อง

“ไม่เอาน่าคณุฉตัร อย่าแกล้งคณุเกศส ิเดี๋ยวกร้็องไห้ขี้มกูโป่งกนัพอด ี
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ถ้าคณุเกศอยากเปิดร้านในห้างเจทกีเ็ชญิตามสบายเลย พี่จะให้ผู้จดัการเลง็

หาท�าเลที่ดทีี่สุดให้”

“เหน็ไหม คุณภูใจดกีว่าเยอะ ไม่เหมอืนคุณฉตัร ชอบแกล้งเกศอยู่

เรื่อย” ปกเกศกระเถบิไปนั่งใกล้ภูธเนศ คล้องแขนอย่างประจบ 

“แต่คุณเกศเพิ่งกลบัมายงัไม่มคีนรู้จกั ถ้าเปิดร้านใหม่ จะไปสู้ห้อง

เสื้อดงัๆ ที่เปิดอยู่ในห้างของนายได้ยงัไง”  หม่อมหลวงฉตัรเกล้าตงิ

ในห้างสรรพสินค้าตอนนี้มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย สาวๆ ใน

กรงุเทพฯ รวมถงึลกูผูด้มีเีงนินยิมซื้อเสื้อผ้าจากห้าง บ้างกห้็องเสื้อ ห้องเสื้อ

ที่ก�าลังมาแรงแซงทางโค้งตอนนี้ก็คือห้องเสื้ออารดา เพราะตัดเย็บเสื้อผ้า

ส�าหรบัสาวสมยัใหม่ 

“ในห้างคุณภูมหี้องเสื้ออยู่แล้วหรอืคะ”

“มีจ้ะ เพิ่งเปิดได้หกเดือน ลูกค้าแน่นร้านแทบทุกวัน อย่างว่านะ 

ขนาดเป็นแค่สาขา ส่วนร้านดั้งเดมิอยูท่ี่พาหรุดันูน่แน่ะ คณุอารดามชีื่อเสยีง 

ลูกค้ากเ็ลยแห่กนัมา”

“ห้องเสื้ออารดาหรือคะ เกศเคยได้ยินดีไซเนอร์ที่ฝรั่งเศสพูดถึงว่า

เธอมฝีีมอืมาก ชาวต่างชาตหิลายคนยงับนิมาให้เธอตดัเสื้อให้”

“ใช่ แต่คณุอารดาอายมุากแล้ว ลกูสาวสองคนไม่มใีครสนใจสบืทอด

กิจการเลยสักคน ดีแต่เดินเฉิดฉายไปวันๆ” หม่อมหลวงรณจักรเคยพบ

ลูกสาวของอารดาในงานสงัคมหลายครั้ง 

“น่าเสยีดายจงั ถ้าเป็นเกศนะ จะต้องขอเรยีนด้วยแล้ว”

“แต่เราเป็นคนนอก จู่ๆ จะให้คุณอารดาถ่ายทอดวชิาให้ พี่ว่าเธอคง

ไม่ยอมหรอก” หม่อมหลวงภูธเนศพูดขึ้น

“เกศทราบค่ะ กแ็ค่คดิว่าอยากเรยีนรู้งานจากเธอบ้าง”

“พี่ว่าถ้าคุณเกศอยากรู้ คงต้องลองเข้าไปเป็นลูกค้าเธอดูนะ บางที

อาจจะได้ความคดิดีๆ  บ้างกไ็ด้”

“กจ็รงิค่ะ ทุกคนยงัไม่ต้องเป็นห่วงเกศนะคะ เกศยงัไม่ได้ผลผีลาม
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ท�าอะไรตอนนี้แน่ค่ะ ถ้าเกศจะเปิดร้าน จะต้องมั่นใจว่าร้านอยู่ได้ จะได้ไม่

ต้องรบกวนขอเงนิของคุณพ่อคุณแม่”

“เราคดิจะท�าอะไร”

“ไม่มีอะไรมากค่ะ เกศแค่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จัก หม่อมหลวง

ปกเกศ จุฑาเทพ เสยีก่อน” 

ขณะที่ปกเกศก�าลงัยุง่อยูก่บัการหาข้อมลูเพื่อเปิดร้านเสื้อ หม่อมหลวง 
ฉตัรเกล้ากย็ุง่กบัการสอบวุฒบิตัรที่จะมาถงึเช่นเดยีวกนั แม้ทางโรงพยาบาล

ค่ายที่จงัหวดัเชยีงรายจะตอบรบัมาแล้วว่าจะได้ท�างาน แต่เขากย็งัต้องผ่าน

ด่านหฤโหดส�าคญัไปให้ได้ นั่นคอืการสอบ หม่อมหลวงฉตัรเกล้าจงึกลบัมา

พกัที่หอ ทุกครั้งที่มกีารสอบแพทย์ประจ�าบ้านทุกคนจะช่วยกนัอ่านหนงัสอื

และผลดักนัตวิ เนื่องจากเนื้อหาที่จะสอบจะลงยากกว่า เน้นการปฏบิตัแิละ

งานวิจัย เนื่องจากทางแพทยสภาต้องการให้แพทย์ที่จบใหม่รู้จักค้นคว้า

หาความรู้ด้วยตวัเองเป็น เมื่อจบไปอยู่ต่างจงัหวดั หากมปีระเดน็ใดที่ไม่รู้

จะได้รบีค้นคว้าหาข้อมูลได้ 

ฉตัรเกล้าอ่านหนงัสอืทบทวนทั้งกลางวนัและกลางคนื ช่วงใกล้สอบ

เขาได้รบัการยกเว้นไม่ต้องขึ้นดูแลคนไข้ที่หอผู้ป่วย การสอบแบ่งออกเป็น

สามส่วน คอื สอบข้อเขยีน สอบปฏบิตัติามฐาน และสอบสมัภาษณ์ ซึ่ง

แพทย์ทกุคนจะต้องไปสอบ ณ สถานที่ซึ่งทางแพทยสภาจดัเอาไว้ ส่วนใหญ่

จะเป็นการสอบกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อป้องกันความล�าเอียง

หากให้อาจารย์สถาบนัเดยีวกบัผู้สอบคุมสอบกนัเอง 

แม้ข้อสอบจะยากแต่ฉตัรเกล้ากท็�าได้อย่างดเียี่ยม เขามั่นใจว่าตนจะ

สอบผ่าน ข้อสอบในวันแรกเป็นข้อเขียน ฉัตรเกล้าท�าได้ดีมาก วันต่อมา 

ฐานปฏิบัติซึ่งอาศัยความรอบคอบและดูแลคนไข้เป็นองค์รวมก็ท�าได้ดีเช่น

เดยีวกนั 

ชายหนุม่ก้าวลงจากรถประจ�าทางที่อนสุาวรย์ีชยัสมรภมู ิเขาเพิ่งสอบ
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สมัภาษณ์อนัเป็นด่านสุดท้ายเสรจ็เมื่อชั่วโมงก่อน และนั่งรถเมล์กลบัมายงั

หอพกั ชายหนุ่มเดนิผ่านร้านค้า เลี้ยวเข้าประตูด้านหน้า ตดัเข้าไปในโรง-

พยาบาลพระมงกุฎฯ มุ่งหน้าไปหอพกั ตอนที่ผ่านตกึผู้ป่วยนั่นเองกไ็ด้ยนิ

เสยีงฝีเท้าไล่หลงัมา หม่อมหลวงฉตัรเกล้าหยดุเดนิหนัไปหาต้นตอของเสยีง 

และกไ็ด้พบใครบางคน

“คุณฉตัรครบัรอผมด้วย”

ปรเมศซึ่งตอนนี้สวมเสื้อกาวน์สั้นสขีาวครึ่งตวั ท่อนล่างเป็นกางเกง

สเีขยีวเข้ม รองเท้าหนงัขดัมนัตามระเบยีบของคณะยนืยิ้มเผล่อยู่ 

“อ้าวเมศ นี่นายยงัอยู่กรุงเทพฯ อกีหรอื”

“ครบัคณุฉตัร ผมอาสาพี่เขามาช่วยงานระหว่างรอค�าสั่ง แล้วคณุฉตัร

ล่ะครบั วนันี้ไปสอบสมัภาษณ์เรซเิดนซ์มาเป็นยงัไงบ้าง” 

“คดิว่าผ่านนะ อาจารย์ถามไม่ยาก”

“ถามไม่ยากหรือว่าคุณฉัตรเก่งจนตอบถูกทั้งหมดครับ ผมได้ยิน

อาจารย์ที่ภาคเล่าว่าคุณฉตัรอาจจะได้ที่หนึ่งบอร์ดด้วย”

“เว่อร์ไปมั้ง พี่ไม่เก่งอย่างนั้นหรอก ใครจะเหมอืนเรา เหน็ว่าสอบได้

เกยีรตนิยิมเลยไม่ใช่หรอื”

“ต้องขอบคณุคณุฉตัรที่เตอืนสตผิมครบั ช่วงก่อนนี้ผมเอาแต่ไปร่วม

ชุมนุม กว่าจะกลบัมาตั้งหลกัได้กห็นกัเอาการเหมอืนกนั”

หลงัผ่านเหตกุารณ์พฤษภาทมฬิ ช่วงแรกปรเมศยงัรู้สกึหดหูก่บัเรื่อง

ที่เกดิขึ้นจงึยงัไม่กลบัไปท�างาน ผลของการไม่ไปรายงานตวัหลายครั้งในช่วง

เหตุการณ์วกิฤต ิหลงัจากเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงเขาจงึต้องเข้าไปชี้แจงกบั

ทางต้นสงักดั

“ดแีล้วละเมศ พี่ดใีจด้วย ตอนนี้นายเป็นแพทย์ทหารเตม็ตวัแล้วนะ”

ความฝันของปรเมศคือออกไปรับใช้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ช่วง

แรกเขาเคยเปรยไว้ว่าอยากไปท�างานในจงัหวดัยะลา 

“ผมได้ยนิว่าคุณฉตัรจะไปท�างานที่เชยีงรายใช่ไหมครบั”
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“กใ็ช่ส ิท�าไมหรอื”

“คุณฉัตรคงไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมครับ โรงพยาบาลค่อนข้างไกลจาก

กรุงเทพฯ”

“ชายชาตทิหารอย่างเราจะกลวัอะไร ถ้าไม่ชอบล�าบากพี่คงไม่เลอืกมา

เป็นหมอทหารตั้งแต่แรก”

หม่อมหลวงฉัตรเกล้าสอบเข้าเรียนแพทย์ แต่เลือกจะเป็นแพทย์

ทหารซึ่งงานหนกักว่าแพทย์ทั่วๆ ไป เพราะต้องท�าหน้าที่ถงึสองอย่างในเวลา

เดยีวกนั และในยามบ้านเมอืงเกดิศกึสงคราม แพทย์ทหารกค็อืหน่วยที่จะ

ต้องออกไปอยู่ในกองทพัด้วย 

สาเหตุที่หม่อมหลวงฉัตรเกล้าเลือกเป็นแพทย์ทหารก็เพราะความ

สนทิ-สนมกบัผู้เป็นอาคอืหม่อมราชวงศ์รณพรี์ ซึ่งตอนนี้ด�ารงต�าแหน่งนาย

พลแห่งกองทพัอากาศ

“ผมแค่ถามดูครบัคุณฉตัร”

“วนันี้นายพูดจาแปลกๆ นะเมศ มอีะไรปิดบงัพี่หรอืเปล่า”

“เปล่าครบั แค่จะบอกว่าผมได้ที่ที่จะไปใช้ทนุแล้วเหมอืนกนั” ปรเมศ

ยิ้มกริ่ม มองหม่อมหลวงฉตัรเกล้าด้วยสายตามเีลศนยั 

หลงัเรยีนจบชั้นปีที่หก นกัศกึษาแพทย์ทหารจะต้องออกไปท�างานใช้

ทุนที่ต่างจังหวัด การเลือกสถานที่มักใช้คะแนนสอบทั้งหกปีเป็นตัวตัดสิน 

ผู้ที่มคีะแนนสูงจะได้สทิธิ์ในการเลอืกก่อนคนอื่นๆ

“ที่ไหนหรอื”

“ที่เชยีงรายครบั”

“จรงิหรอื งั้นดเีลย เราสองคนจะได้ไปท�างานใกล้ๆ กนั” 

ปรเมศนอกจากเรยีนเก่งแล้วยงัตั้งใจท�างาน ฉตัรเกล้าเคยอยู่วอร์ด

เดยีวกนักบัชายหนุ่ม เขาเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน ส่วนปรเมศเป็นนกัศกึษาปี

ที่หก และยงัเคยเข้าเคสผ่าตดัด้วยกนั ฝีมอืของปรเมศดมีาก หากได้รบัการ

ฝึกฝนอกีนดิคงจะไปได้ไกล 
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“คณุฉตัรคงไม่ร�าคาญผมนะครบัที่ผมจะขอตดิสอยห้อยตามไปด้วย”

การท�างานของแพทย์ทหารในปีแรกมักจะต้องไปสังกัดหน่วย

เสนารกัษ์คุมก�าลงัพล อกีทั้งยงัมกีารตรวจคนไข้ซึ่งเป็นทหาร และการออก

หน่วย แต่ถ้าหากคนไข้หนกั โรงพยาบาลในค่ายรบัไม่ไหวกม็กัจะส่งต่อให้

โรงพยาบาลในเครอืสาธารณสุขดูแลต่อ แพทย์ที่จบใหม่มกัขอรุ่นพี่เข้าเคส

ด้วยเพื่อเพิ่มความช�านาญ

“ไม่เลย พี่ยินดี แสดงว่านายตัดสินใจแล้วว่าอยากเรียนต่อแผนก

ศลัยกรรมกระดูก”

“ครบั ผมอยากเดนิตามรอยคุณฉตัร”

ชายหนุ่มจ�าได้ว่านับตั้งแต่เข้าเรียนวันแรกก็ได้ยินกิตติศัพท์ของ 

ฉัตรเกล้าโด่งดังไปทั่วทั้งคณะ ทั้งในเรื่องความหล่อเหลาที่สืบทอดมาจาก

หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรผู้เป็นบิดา แต่ก็มีความองอาจสมชายเหมือนกับ 

ผู้เป็นอาคอื หม่อมราชวงศ์รณพรี์ 

ในด้านการเรียนก็เป็นที่หนึ่งของรุ่น หรือแม้แต่วิชาทหารก็ท�าได้ดี

เยี่ยม เพราะเหตนุี้เองหม่อมหลวงฉตัรเกล้าจงึเป็นที่กลา่วขวญัถงึของสาวๆ 

ทั่วกรุงเทพฯ

“ได้เลยน้องรกั พี่ยนิดอีย่างยิ่ง เราสองคนคงจะช่วยท�าประโยชน์ให้

ประชาชนแถบนั้นได้ไม่มากกน็้อย”

ความฝันของหม่อมหลวงฉัตรเกล้าคือ ช่วยพัฒนาและดูแลปัญหา

สุขภาพชาวบ้านในถิ่นทุรกนัดาร และลงพื้นที่ชุมชน

“คุณฉตัรจะเดนิทางเมื่อไหร่ครบั”

“คดิว่าคงอกีสองอาทติย์ แต่คงจะต้องบอกที่บ้านก่อน” 

หม่อมหลวงฉัตรเกล้ามีสีหน้ากังวล ความวุ่นวายท�าให้เขาลืมบอก 

ข่าวส�าคัญนี้กับทวดอ่อน ไม่แน่ใจว่าหากท่านรู้ว่า เขาจะไปท�างานไกลถึง

เชยีงราย จะน้อยใจเหมอืนเมื่อคราวหม่อมหลวงปกเกศอกีหรอืเปล่า 

“ที่บ้านคุณฉตัรจะอนุญาตหรอืเปล่า”
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“ต้องยอมส”ิ

แม้จะพูดกับรุ ่นน้องว่ายังไงเสียทางบ้านก็ต้องอนุญาตแน่ แต่ 

หม่อมหลวงฉัตรเกล้ากลับรู้สึกไม่มั่นใจ พื้นที่ติดชายแดนยังไม่ค่อยสงบ 

บนภูเขาและบริเวณรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านยังมีปัญหายาเสพติดและ

กองก�าลังติดอาวุธที่ซ่อนอยู่ตามตะเข็บชายแดน ด่านแรกที่เขาจะต้องผ่าน

คอืครอบครวั ตามด้วยคุณทวดอ่อน

“ผมกข็อภาวนาให้เป็นอย่างนั้น ไม่อย่างนั้นผมคงเคว้ง ไม่รู้จะคยุกบั

ใคร”

“เอาน่า เรื่องปัญหาทางบ้านให้พี่จัดการเอง ส่วนนายก็เตรียมตัว

เตรยีมใจให้ดกีแ็ล้วกนั งานหนกัแน่”

ปรเมศไม่กลัวงานหนัก เขาคิดเสมอว่าการท�างานคือการเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ หม่อมหลวงฉตัรเกล้าไม่ถอืตวั และท�าตวัตามสบาย ทั้งคู่จงึ

สนทิกนัมาก หากมปีัญหาอะไร ปรเมศกป็รกึษาได้ในฐานะรุ่นพี่

“งานหนักไม่กลัวครับ แต่ผมกลัวว่าจะต้องจัดระเบียบขบวนสาวๆ 

ให้คุณฉตัรต่างหาก”

“น้อยๆ หน่อย นายเองกเ็สน่ห์แรงใช่ย่อย ได้ข่าวว่าแจกขนมจบีไว้

ทั่วไม่ใช่หรอื ทั้งพยาบาลห้องผ่าตดั พยาบาลวอร์ด ถ้านายไปเชยีงราย สาวๆ 

ที่นี่คงน�้าตาตก” หม่อมหลวงฉตัรเกล้าเย้า

ปรเมศหวัเราะ “โอ๊ย ใครเอาที่ไหนมาพูด ผมยงัไม่มแีฟน”

“เอาเป็นว่าพี่จะคอยดูก็แล้วกันว่าจะมีสาวที่ไหนตามไปหานายถึง

เชยีงรายบ้าง” ฉตัรเกล้าตบบ่าเพื่อนรุ่นน้องแล้วยกข้อมอืขึ้นดูนาฬิกา หลงั

จากคุยกนัพกัใหญ่

“ผมขอตวัก่อนนะครบั จะรบีไปเกบ็ของ พรุ่งนี้กจ็ะต้องเดนิทางแล้ว 

ยงัเตรยีมของไม่เสรจ็เลย”

“อย่าลมืแวะมาหาพี่ที่โรงพยาบาลด้วยนะ อยู่ไม่ไกลกนัเท่าไหร่”

“ผมไปแน่ครบัคุณฉตัร”
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“ไม่แน่คราวนี้แม่นายอาจจะได้สะใภ้สาวเหนอืเสยีแล้วกระมงั”

“แล้วคุณฉัตรล่ะครับ ไม่คิดจะคว้าสาวเหนือสักคนมาเป็นสะใภ้ 

จุฑาเทพบ้างหรอืครบั เหน็ว่าคุณภูเองกม็แีฟนแล้ว”

“ไม่ละ ปล่อยคุณภูไปคนเดยีวเถอะ พี่ยงัไม่อยากมแีฟนตอนนี้”

หม่อมหลวงฉัตรเกล้าโคลงศีรษะแล้วหัวเราะ เขายังไม่พร้อมจะมี

พนัธะกบัใคร ชายหนุ่มยงัสนุกกบังานและยงัไม่คดิจะหาห่วงมาผูกคอ แต่

เขาคงไม่รูว้า่กามเทพชอบเล่นตลกกบัมนษุย์ บางครั้งแม้เราไมต่ามหาความ

รกั แต่มนักอ็าจจะวิ่งเข้าชนโดยไม่รู้ตวั

แม้จะยนืยนักบัรุน่น้องว่าที่บ้านอนญุาตให้เดนิทางไปเชยีงรายแน่ แต่
หม่อมหลวงฉตัรเกล้ากลบัไม่แน่ใจ ด่านแรกที่เขาจะต้องผ่านคอื ครอบครวั 

หลงัจากนั้นกค็อืคุณทวดอ่อนที่ไม่อยากให้เหลนทุกคนไปไหนไกลๆ

หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในห้องรับแขก ส่วน

มารดาของเขานั่งถกันติตงิ ปกเกศสวมกางเกงขาสี่ส่วนนอนหนุนหมอนบน

โซฟาไม่ห่างกนันกั

“อ้าวตาฉตัร กลบัมาแล้วหรอื เป็นยงัไงบ้าง ย้ายของเรยีบร้อยดไีหม” 

หม่อมราชวงศ์พุฒภิทัรทกัขึ้น

หม่อมหลวงฉตัรเกล้าทรดุตวัลงประนมมอืไหว้ และหนัไปไหว้มารดา

ด้วย 

“มอีะไรหรอืเปล่าฉตัร ท�าไมลงไปนั่งที่พื้น”

“คอืผมมเีรื่องจะมาเรยีนให้คุณพ่อกบัคุณแม่ทราบครบั”

หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรดึงมือลูกชายมานั่งบนเก้าอี้เพื่อสนทนากัน  

“ว่ามาส ิพ่อกบัแม่ฟังอยู่”

มารดาซึ่งก�าลังถักนิตติงหยุดมือ น�าไหมพรมไปวางไว้ในกล่อง  

หม่อมหลวงปกเกศกก็ระเด้งตวัขึ้นนั่งด้วยท่าทางสนใจ

“คอื...ว่า...อกีสองอาทติย์ผมจะต้องไปท�างานที่เชยีงรายแล้วครบั”
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“ท�าไมเร็วอย่างนี้ แม่ยังไม่ทันได้เตรียมตัวเลย ฉัตรเองก็เพิ่งสอบ

เสรจ็ไม่ใช่หรอื” มารดาพ้อและยกมอืขึ้นทาบอก 

“ครบั คือปีนี้ก�าหนดการสอบเลื่อนเข้ามานิดหน่อยเพราะเหตุการณ์

ความไม่สงบ ดงันั้นพอประกาศผลเสรจ็ผมคงต้องรบีเดนิทางไปรายงานตวั

ที่โรงพยาบาลค่ายทนัท”ี

“ฉตัรมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าอยากไปที่นั่น พ่อได้ยนิมาวา่เหตกุารณต์รง

ตะเขบ็ชายแดนไม่ค่อยสงบเท่าไหร่”

แม้ว่าทางการจะเข้าปราบปรามขุนส่า ราชายาเสพตดิ เมื่อปี ๒๕๒๕ 

จนกองก�าลังของขุนส่าถอยร่นไปอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้างก็

เข้าไปอาศยัอยู่ในประเทศพม่า แต่ปัจจุบนัตรงชายแดนไทยกบัพม่ากย็งัคง

มีการลักลอบค้ายาเสพติดอยู่ ดังมีข่าวออกมาให้เห็นเป็นระยะๆ ซึ่งมีการ

ปะทะกนัระหว่างทหารกบัพวกค้ายา

“ครบัคุณพ่อ ผมมั่นใจ ทหารคอืผู้ได้รบัเกยีรตจิากประชาชนทั้งชาติ

ให้เป็นสุภาพบุรุษถืออาวุธป้องกันประเทศ หน้าที่เราคือเสียสละประโยชน์

ส่วนตนเพื่อความผาสุกของประชาชน ดังพระราชด�ารัสของรัชกาลที่หก  

แม้ผมจะเป็นหมอทหาร แต่ผมกต็้องการท�าหน้าที่ของตนให้ดทีี่สุด”

“พ่อเข้าใจ และพ่อกเ็ชื่อว่าฉตัรท�าได้”

“แต่แม่เป็นห่วง ลูกคงไม่ต้องไปจบัปืนรบกบัเขาใช่ไหม”

หม่อมหลวงฉัตรเกล้ากระเถิบไปนั่งใกล้มารดาจากอีกฝั่งหนึ่งและ

กอดท่านเอาไว้ น�้าตาของคนเป็นแม่ไหลออกมาด้วยความเป็นห่วง 

“คงไม่หรอกครบัคณุแม่ เชยีงรายไม่ใช่พื้นที่อนัตรายอย่างนั้น สว่น-

ใหญ่ผมคงอยู่แต่ในโรงพยาบาลค่าย ยกเว้นมทีหารบาดเจบ็บนเขา อาจจะ

ต้องนั่งเฮลคิอปเตอร์ทหารขึ้นไปรบั”

“นั่งเฮลคิอปเตอร์เลยหรอืคะ น่าสนุกจงั” หม่อมหลวงปกเกศโพล่ง

ขึ้น คนเป็นแม่จงึหนัไปเอด็

“คุณเกศ พี่ชายลูกก�าลงัจะไปท�างานนะ”
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หม่อมหลวงสาวหน้าสลด ซบหน้าบนบ่ามารดาอย่างอ้อนๆ 

“เกศขอโทษค่ะคุณแม่ เกศลมืตวัไป แต่คุณฉตัรเป็นคนเก่ง คงเอา

ตวัรอดได้ จรงิไหมคะ อกีอย่างคณุฉตัรกไ็ม่ได้เป็นทหารแนวหน้าเสยีหน่อย”

“จรงิอย่างที่คุณเกศพูดครบั หมออย่างผมอยู่แต่ในโรงพยาบาลค่าย 

โอกาสที่จะได้ลงพื้นที่ไปในชมุชนคงไม่มากเหมอืนพวกน้องๆ ที่จบไปประจ�า

กองพนัทหารราบหรอกครบั”

“งั้นก็แล้วไป ยังไงเสียลูกก็ต้องระวังตัวนะคุณฉัตร อย่าลืมเขียน 

จดหมายหรอืโทร. มาหาแม่ด้วย” กรองแก้วก�าชบัลูก

“อย่างคุณฉัตรน่ะหรือคะจะเขียนจดหมาย ขนาดเกศเขียนมาเป็น

สบิๆ ฉบบัยงัไม่เคยตอบ โทร. มากย็งัคุยแป๊บเดยีว”

“กพ็ี่เขาเป็นผูช้าย จะให้มานั่งเขยีนจดหมายได้ยงัไง จรงิไหม” หม่อม-

ราชวงศ์พุฒภิทัรช่วยแก้แทนให้ 

“นี่คุณพ่อเข้าข้างคุณฉตัรหรอืคะ”

“เปล่า พ่อกแ็ค่พูดไปตามเนื้อผ้า เอาเป็นว่าถ้ามเีวลาว่างฉตัรกโ็ทร. 

มาหาแม่กบัน้องหน่อย จะได้ไม่เป็นห่วง”

หม่อมหลวงฉตัรเกล้าจบัมอืมารดาขึ้นมาหอมหลงัมอื 

“ผมให้สญัญาว่าจะโทร. กลบัมาหาคณุแม่ทกุอาทติย์ จะไม่ท�าให้ต้อง

เป็นห่วง”

“แล้วนี่คณุฉตัรเรยีนคณุทวดหรอืยงัลกู ท่านคงเป็นห่วงมาก” มารดา

ถามขึ้น

หม่อมหลวงฉตัรเกล้าถอนหายใจยาวอย่างหนกัใจ 

“ยงัเลยครบั ครั้งก่อนนั้นผมยงัไม่มโีอกาส แต่คราวนี้ผมจะพยายาม

ให้นุ่มนวลที่สุด”

“คณุฉตัรจะไปอยู่ต่างจงัหวดัหรอืลกู ท�าไมทวดไม่เคยรูเ้รื่องนี้มาก่อน
เลย” 
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และก็เป็นอย่างที่คิด เพราะทันทีที่ทราบเรื่องทวดอ่อนก็ท�าตาแดงๆ 

เหมอืนจะร้องไห้ ชายชาตทิหารอย่างฉตัรเกล้าถงึกบัอึ้งพูดไม่ออก ถ้าถาม

ว่าด่านไหนยากที่สุดกค็งเป็นการบอกผู้ใหญ่ที่รกัและเคารพว่า จะต้องจาก

ไปไกล 

“ผมขอโทษครบัที่ไม่ได้บอกคณุทวดก่อน ทางโรงพยาบาลเพิ่งตอบรบั

มาไม่นานนี่เอง และอาทติย์ก่อนผมกต็้องเตรยีมตวัสอบ”

“คุณฉตัรจะไปเมื่อไหร่หรอืลูก”

“อกีสองอาทติย์ครบั”

“คุณฉัตรใจร้ายกับทวดมากๆ ไม่ให้เวลาทวดได้เตรียมใจบ้างเลย 

คณุเกศกเ็พิ่งกลบัมาพร้อมหน้าพร้อมตา แต่ตอนนี้ทวดคงต้องทรมานเพราะ

คดิถงึคุณฉตัรอกี”

หม่อมหลวงฉตัรเกล้าทรุดตวัลงกบัพื้นกราบลงตรงเท้าท่าน

ทวดอ่อนดงึเหลนขึ้นด้วยมอืสั่นเทา 

“ผมขอโทษคุณทวดด้วยจรงิๆ ครบั แต่มนัเป็นหน้าที่ ผมเป็นหมอ

ทหาร เมื่อเรยีนจบกต้็องออกไปปฏบิตัหิน้าที่ ผมเองกค็ดิถงึคุณทวด คดิถงึ

ทุกคนที่วงัจุฑาเทพมากเหมอืนกนั”

“ทวด...รกัคุณฉตัรมากนะ...ไม่อยากให้ไป...ไกลหูไกลตาเลย”

“ผมกร็กัและคดิถงึคุณทวด แต่ผมจ�าเป็นจรงิๆ “

“คณุฉตัรไม่ให้ชายพร์ีช่วยล่ะลกู เรยีนจบมาแต่ไม่จ�าเป็นต้องออกไป

ต่างจงัหวดัชายแดนไกลๆ ท�างานเสยีในพระมงกุฎฯ กไ็ด้”

“ไม่ได้เดด็ขาดครบั ทหารอย่างเรารกัและบูชาเกยีรตยิศมากกว่าเงนิ 

ยิ่งเราเป็นลูกหลานจุฑาเทพกส็มควรท�าตามหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายมา จะ

ให้ผมใช้เส้นสายเพื่อให้ตวัเองสบายคงไม่ดแีน่ ให้โอกาสผมได้ท�าหน้าที่ตาม

ที่ร�่าเรียนมาเถอะนะครับ ผมสัญญาว่าจะไม่หายไป จะหมั่นกลับมาเยี่ยม

คุณทวดบ่อยๆ”

น�้าตาแห่งความคดิถงึไหลรนิออกมา ทวดอ่อนกอดเหลนไว้แนบอก
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พลางกลั้นสะอื้น

“ถ้าคณุฉตัรยนืยนัแน่แล้ว ทวดก.็..กค็งขดัไม่ได้ เจ้าประคุณ...ขอให้

คุณพระคุณเจ้าคุ้มครอง ขอบารมพีระสยามเทวาธริาชปกป้องคุ้มครองคุณ

ฉตัร อย่าให้...เป็นอนัตรายเลย”

“ขอบคุณครบัคุณทวด”

“ทวดจะ...จะรอฟังข่าวจากคุณฉัตรนะลูก อย่าลืมดูแลตัวเองให้ด ี

ทวดเป็นห่วง”

นอกจากญาติผู้ใหญ่ทางบ้านแล้ว หม่อมหลวงฉัตรเกล้ายังต้องไป 
บอกกล่าวใครอกีคน หลงัจากเจ้าสวัซึ่งมศีกัดิ์เป็นตาทวดของเขาเสยีชวีติลง 

ห้างหยกฟ้าก็กลายมาเป็นมรดกตกทอดถึงหม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรกับ 

หม่อมราชวงศ์รชัชานนท์ แต่เนื่องจากบดิางานรดัตวั ผู้เป็นอาจงึเป็นผู้ดูแล

ห้างหยกฟ้าทั้งหมด เมื่อบ้านเมืองเริ่มขยับขยาย หนุ่มๆ สกุลจุฑาเทพจึง

รวมตวักนัเปิดบรษิทัเจท ีพรอ็พเพอร์ตี้กรุป๊ ด�าเนนิงานด้านอสงัหารมิทรพัย์ 

โดยมีหม่อมราชวงศ์ธราธรเป็นประธาน และอีกไม่นานต่อมาห้างเจที

เซน็เตอร์ ห้างสรรพสนิค้าที่มชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของเมอืงไทยกถ็อืก�าเนดิ

ขึ้น

บรรดาพนกังานเก่าๆ ต่างแยกย้ายกนัไป บ้างกส็่งลูกหลานมาสมคัร 

งานในห้างเหมอืนเดมิ แต่มพีนกังานเก่าแก่อยู่คนหนึ่ง ซึ่งในอดตีเคยเป็น

เลขาฯ ของเจ้าสวัชื่อว่า เลก็ หรอื สุรวิภิา ครอบครวัเป็นลูกคนจนี บดิา

มารดาของนางเป็นคนจีนแท้ๆ อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ แต่โชคร้าย

ถกูฆ่าตายในตรอกไม่ไกลจากห้างหยกฟ้า เจ้าสวัรู้เรื่องเข้าจงึรบัอปุการะ เมื่อ

โตขึ้นกส็่งเสยีให้เรยีนจนจบ เนื่องจากมคีวามสามารถพูดและเขยีนได้สอง

ภาษา คอืจนีและไทย ท�าให้ได้มาเป็นเลขาฯ ให้เจ้าสวั และในช่วงที่เจ้าสวั

ไม่สบายกค็อยพยาบาลอย่างใกล้ชดิไม่ต่างจากคนในครอบครวั

ก่อนเจ้าสัวจะสิ้นลมได้สั่งหม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรกับหม่อมราชวงศ์
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รชัชานนท์ให้ดูแลสุรวิภิาเป็นอย่างดเีสมอืนกบัญาต ิหลงัจากเจ้าสวัเสยีชวีติ 

สุริวิภาหรือที่หม่อมหลวงฉัตรเกล้าเรียกว่าซิ้มเล็ก ก็ยังคงพักที่บ้านเช่าใน

พาหุรดัเหมอืนดงัเดมิ หม่อมหลวงฉตัรเกล้าสนทิกบัซิ้มเลก็ที่สุด นั่นเพราะ

สมัยก่อนเวลาบิดากับมารดาต้องอยู่เวร บิดามักจะพาเขาไปนั่งคอยที่ห้าง

หยกฟ้าอยู่บ่อยๆ 

ชายหนุ่มร่างสูงก้าวลงรถเมล์และเดินเข้าไปในตรอกเล็กๆ ซึ่งด้าน

หน้าเป็นแผงขายผ้าของเหล่าพ่อค้าแม่ค้า ภายในชุมชนเลก็ๆ แห่งนี้ยงัคงมี

ลกัษณะเหมอืนเมื่อสบิปีที่แล้วไม่มผีดิ เช่นเดยีวกบัประตูรั้วไม้เก่าๆ แต่ที่

หน้าบ้านตอนนี้มบีางอย่างที่ต่างไปจากเดมิ นั่นคอื ป้ายประกาศ

“ซินแซเฉิน ดูดวงจีน ท�านายจังหวะชีวิตตามหลักโหราศาสตร์จีน

โบราณของจีนแผ่นดินใหญ่ ตรวจโชคชะตา การเงิน การงาน ความรัก  

ชวีติคู่”

แผ่นป้ายโฆษณามีทั้งภาษาไทยและภาษาจีน แม้ซิ้มเล็กเป็นหมอดู 

แต่ตวัเขาเองไม่เคยให้ท่านดดูวงเลยสกัครั้ง ชายหนุม่เคาะเหลก็ที่หน้าประตู 

หลงัจากรออยูค่รูห่นึ่งไม่มคีนตอบจงึตดัสนิใจผลกัประตูเข้าไป ตอนแรกเขา

คดิว่าท่านคงนอนพกัผ่อนอยูด้่านใน แต่สิ่งที่เหน็คอืเจ้าของบ้านนั่งรออยูบ่น

เก้าอี้รบัแขก

หม่อมหลวงฉตัรเกล้าประนมมอืไหว้แล้วตรงเข้าไปกอดผู้สูงวยั เขา

สงัเกตวา่ตรงหน้าซิ้มเลก็มแีก้วชาสองแก้ว กาน�้าร้อนที่อยูด่า้นข้างมคีวนัฉยุ

ออกมาเหมอืนกบัว่าท่านเพิ่งชงชาเสรจ็ตอนที่เขามาถงึพอดี

“ซิ้มเลก็ไม่ได้นอนหรอืครบั”

ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมง ทกุครั้งเวลาฉตัรเกล้าแวะมาหาท่านกม็กั

จะเข้าไปนอนงีบบ้าง ทุกวันซิ้มเล็กรับลูกค้าดูดวงเพียงแค่สี่รายเท่านั้น  

สองรายในตอนเช้า และอกีสองรายในตอนบ่าย แค่นี้กพ็อจะได้เงนิส�าหรบั

ใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนัแล้ว หม่อมหลวงฉตัรเกล้าเคยเสนอให้ท่านเลกิอาชพี

นี้และย้ายเข้าไปอยู่ในวงัจุฑาเทพด้วยกนั แต่ซิ้มเลก็ไม่ยอม
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“ไม่หรอก ซิ้มรอคุณฉตัรอยู่ รู้ว่าวนันี้จะต้องแวะมา”

คนนอกเคยบอกว่าซิ้มเลก็เป็นหมอดเูทวดา นอกจากดดูวง ดฮูวงจุย้

แล้ว การพยากรณ์ล่วงหน้ากช็�านาญด้วย

“ผมไม่น่าปล่อยไก่เลยนะ กซ็ิ้มเลก็ของผมเป็นหมอดูนี่นะ”

“คุณฉตัรแซวซิ้มหรอื”

“เปล่าครบั ผมชมต่างหาก ผมเป็นห่วง พรุ่งนี้จะต้องไปเชยีงรายแล้ว 

เลยแวะมาหา”

เขาหยิบเงินค่าเวรที่เพิ่งได้รับออกมา ส่วนหนึ่งเขาแบ่งให้พ่อกับแม่ 

แม้จะไม่มากแต่ก็เพื่อให้ท่านภูมิใจ อีกส่วนเก็บไว้ใช้จ่าย และที่เหลือก็

ส�าหรบัซิ้มเลก็ 

“เอามาท�าไม ซิ้มมพีอแล้ว แค่ดูหมอกห็าเลี้ยงตวัเองได้”

“แต่ผมอยากให้ซิ้มพักผ่อน เลิกดูหมอ คนจะได้ไม่ต้องเอาเรื่อง

เครยีดๆ มาปรกึษา”

คนที่เชื่อเรื่องดูดวง นอกจากต้องการค�าท�านายแล้ว บางครั้งก็อาจ

ต้องการให้หมอดูเสนอทางแก้ปัญหาให้อีกด้วย ฉัตรเกล้าไม่เชื่อดวง เขา

ถอืว่าอนาคตขึ้นอยู่กบัการท�าวนันี้ให้ดทีี่สุด เราทุกคนต้องยนือยู่บนล�าแข้ง

ของตวัเอง ขอให้เป็นคนด ีรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ ไม่คดิร้ายต่อ

ผู้อื่น ต้องไม่ล�าบากแน่นอน

“ส�าหรบัคนอายุมาก บางครั้งการมคีนมาคุยมนักค็ลายเหงาได้”

“ครบั ผมเข้าใจ แต่ผมไปคราวนี้อาจจะไปนาน คงเป็นเดอืนกว่าจะ

ได้กลบัมาเยี่ยม ผมอยากให้ซิ้มเลก็เกบ็ไว้ใช้จ่าย แต่ถ้าขาดเหลอือะไรโทร. 

บอกผมได้”

“คุณฉตัรช่างกตญัญูจรงิๆ คุณชายภทัรโชคดทีี่มลีูกอย่างลื้อกบัคุณ

เกศ”

“คุณเกศแวะมาเยี่ยมซิ้มเลก็แล้วหรอืครบั”

“มาแล้ว เมื่อสองวนัก่อน อมีาขอดูดวงว่าจะเปิดร้านเสื้อดไีหม อั๊วก็
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บอกไป” 

หม่อมหลวงฉัตรเกล้ายิ้มและโคลงศีรษะเบาๆ แม้จะไปร�่าเรียนถึง

เมอืงนอกเมอืงนามา แต่ปกเกศกลบัเชื่อเรื่องดวง”

“ลื้ออาจคดิว่าไร้สาระ ศาสตร์แขนงนี้มนัอธบิายด้วยวทิยาศาสตร์ไม่

ได้ แต่กใ็ช่ว่าจะเป็นเรื่องหลอกลวง จ�าค�าซิ้มเอาไว้นะคุณฉตัร  ลื้อเดนิทาง

ครั้งนี้จะได้พบของส�าคญัที่ตามหา แต่ว่าจะมอีนัตรายแฝงอยู่”

“ของส�าคญั อะไรหรอืครบั”

“ซิ้มบอกไม่ได้หรอก รูแ้ต่ว่าลื้อต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะท�าอะไร อยู่

ที่ไหน ขอให้นกึถงึพ่อกบัแม่เอาไว้”

“ซิ้มเลก็หมายถงึคุณอามารตกีบัคุณอาวไิลรมัภาหรอืครบั”

ซิ้มเลก็ขมวดคิ้วมองหม่อมหลวงฉตัรเกล้า 

“นี่ทวดของลื้อให้ตามหาทั้งสองคนนั้นหรอื”

ฉัตรเกล้าพยักหน้า เล่าเรื่องงานวันเกิดให้ซิ้มเล็กฟังรวมถึงเรื่อง

จดหมายสาปแช่ง แม้ซิ้มเลก็จะเป็นคนนอก แต่กส็นทิกบัเขาราวกบัคนใน

ครอบครวั เขาจงึไม่คดิปิดบงั

“ไม่ต้องตามหาหรอก ถงึเวลาลื้อกจ็ะเจอเอง บางทอีามารตอีาจจะไม่

อยากเจอพวกลื้อกเ็ป็นได้”

เรื่องราวที่ได้รับฟังจากปากของซิ้มเล็กช่างแตกต่างจากที่ฉัตรเกล้า

เคยรับรู้ ชีวิตของหม่อมหลวงมารตีช่างน่าสงสาร หลังจากนายพลพินิจ 

เสียชีวิต หล่อนต้องย้ายออกจากวิมานสีชมพูมาเช่าบ้านในส�าเพ็งแทน  

ช่วงแรกหล่อนไม่ยอมท�ามาหากินเพราะมั่นใจว่าคงชนะคดีแน่ๆ แต่คด ี

ยดืเยื้อ ทรพัย์สมบตัถิูกน�ามาขาย

พอฐานะแย่ลงมารตกีก็ลบัไปท�างานพยาบาล แต่เนื่องจากนสิยัส่วนตวั

ซึ่งเป็นคนไม่ยอมใคร ท�าให้ทะเลาะกบัผู้ร่วมงาน แถมยงัไม่รบัผดิชอบเวร 

จนสดุท้ายถกูไล่ออก เมื่อไม่มทีางเลอืกจงึเช่าแผงขายข้าวเหนยีวมนู รายได้

ไม่มากนักเพราะเจ้าตัวหยิบหย่ง เปิดร้านบ้าง ไม่เปิดบ้าง แถมบางวันก็
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ทะเลาะกับแม่ค้าแผงข้างๆ อีก ทั้งยังเป็นช่วงที่หล่อนต้องเข้าไปเรียกร้อง

สทิธิ์ของตนอกีด้วย 

หล่อนโชคร้ายที่ตั้งครรภ์ในจังหวะที่นายพลพินิจเสียชีวิตพอดี จึง

ไม่มหีลกัฐานการรบัรองบุตรที่เกดิขึ้น คนนอกไม่เชื่อว่าเดก็ที่เกดิเป็นเลอืด

เนื้อเชื้อไขของนายพลจรงิๆ 

“อโีกรธพวกลื้อมากที่เป็นต้นเหตใุห้อต้ีองไปเป็นอนุ เพราะว่าพ่อของ

ลื้อไม่รกัษาสญัญา”

“แต่คุณพ่อรกักบัแม่แก้ว”

“ข้อนั้นทกุๆ คนกร็ูก้นั แต่อเีที่ยวป่าวประกาศบอกทุกคนในตลาดว่า

อถีูกทอดทิ้ง จนอพีลาดท่าเสยีทนีายพล แต่พออที้องกต็้องตกระก�าล�าบาก

มาเป็นแม่ค้า นิสัยอีเชิดๆ หยิ่งๆ ท�าตัวเหมือนผู้ดี คนแถวนี้เลยหมั่นไส้  

อบีอกทุกคนว่าวนัหนึ่งจะชนะคดแีล้วได้กลบัไปเป็นคุณนายเหมอืนเดมิ”

เหตุการณ์ทุกอย่างไม่เป็นเช่นนั้น ผลการตัดสินของศาลท�าให้บุตร

ชายสามคนที่เกดิกบัคณุหญงิอ�าไพเท่านั้นที่ได้สมบตั ิและสมบตัส่ิวนหนึ่งก็

ถกูทางราชการยดึไปเนื่องจากช่วงหลงันายพลถกูสงสยัว่าทจุรติ ส่วนบรรดา

เมยีเลก็ๆ ไม่ได้ส่วนแบ่ง 

“น่าสงสารคุณอามารต”ี

“ถ้าอยีอมรบัความจรงิ ท�าตวัเหมอืนคนทั่วไปกค็งไม่เป็นอะไร แต่นี่

คุยไว้เยอะ พอคดตีดัสนิ อเีลยต้องหนไีปอยู่ที่อื่น”

หม่อมหลวงฉัตรเกล้าท�าหน้าสลด เขาไม่นึกเลยว่าเรื่องจะลงเอย 

เช่นนี้ แถมยงัไม่คดิว่าคนใกล้ชดิอย่างซิ้มเลก็จะรูเ้รื่องนี้ คงเป็นเพราะแม่ค้า

แถวๆ นี้ต่างเป็นลูกค้าดูดวงของซิ้มเลก็กนัหมด

“ไม่ต้องคดิมากหรอก สกัวนัหนึ่งคณุฉตัรกจ็ะได้มโีอกาสท�าทกุอย่าง

ที่ตั้งใจ”

ฉัตรเกล้ามัวแต่คิดถึงเรื่องของหม่อมหลวงมารตีจนลืมถามไปว่า  

เมื่อครู่นี้ที่ซิ้มเลก็บอกว่าจะมอีนัตรายคอืเรื่องใด...



๓

จงัหวดัเชยีงราย ปี ๒๕๓๕
“ไม้ซกี เดี๋ยวเอง็ไปล่อไอ้ด�าจากตรงป่าฝั่งนู้นนะ”

ไม้ซกีย้ายร่างอวบอ้วนพร้อมห่วงยางรอบเอวไปตามค�าสั่งลกูพี่อย่าง

เสยีไม่ได้ แต่ไม่วายหนัมาพูดเสยีงอ่อย

“จะดหีรอืพี่ทยั ไอ้ด�ามนัดุเอาการอยู่นะ”

ไอ้ด�าคือหมูป่าตัวอวบอ้วนที่อาละวาดเข้ามากินพืชผักสวนครัวของ

ชาวบ้านจนได้รบัความเสยีหาย ท�าให้ทุกคนเดอืดร้อนไปหมด

“กลวัอะไรวะ กแ็ค่หมู จะสกัแค่ไหนกนัเชยีว” 

หมูป่าตัวล�่าน�้าหนักไม่ต�่ากว่าสามสิบกิโลกรัม ที่ส�าคัญเขี้ยวยาวโง้ง 

เคยกัดชาวบ้านหลายคนจนจมเขี้ยวมาแล้ว ปกติหมูป่ามักอยู่เป็นฝูง แต ่

ตวันี้ดุที่สุดจงึแยกตวัออกมาต่างหาก

“แต่มนัตวัโตแถมเขี้ยวใหญ่ด้วย”

“โตยงัไงกเ็ลก็กว่าเอง็อยูด่ ีหรอืจะเถยีง” ลกูพี่โวย เท้าสะเอว หน้าตา

บึ้งตงึ 
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“ให้ไอ้ส�าลไีปแทนได้ไหมพี่ทยั” ไม้ซกีต่อรอง

ลกูคูอ่กีคนที่ชื่อส�าลตีาเหลอืกลาน รบีโบกมอืพร้อมส่ายหวัพลัวนั เขา

มผีวิคล�้าค่อนไปทางด�าจงึมองเหน็เพยีงลกูตา ยกเว้นเจ้าตวัยิ้มจงึจะเหน็ฟัน

ซี่ขาวเรยีงเป็นระเบยีบ เมื่อรู้ว่าต้องเสี่ยงอนัตรายกร็บีบุ้ยใบ้ให้เพื่อนทนัที

“เอง็นั่นละไป อ้วนๆ เหมอืนกนั หมูจะได้สบัสน”

“เอง็ต่างหากไอ้ส�าล ีด�าๆ อย่างนี้หมูมองไม่เหน็หรอก ข้าเคยได้ยนิ

ว่าหมูป่าตาไม่ด ีเอง็แค่ยนืนิ่งๆ มนักไ็ม่กดัแล้ว”

หมปู่ามปีระสาทรบักลิ่นที่ดมีาก แต่ประสาทตาและหกูลบัไม่ด ีมนษุย์

จงึใช้ข้อได้เปรยีบนี้ในการดกัจบั

ลูกพี่หนัมาหาส�าลแีล้วชี้นิ้ว “งั้นให้ไอ้ส�าลไีปแทน”

ส�าลยีนืประนมมอืขาสั่น ไหว้ลูกพี่ปลกๆ “ไม่ไหวมั้งพี่ทยั ฉนัแข้งขา

ไม่ค่อยด ี แค่ยนืกส็ั่นแล้วจะไปล่อหมูได้ยงัไง เอง็นั่นละไป ไอ้ไม้ซกี เอง็ 

ตวัอ้วนแรงเยอะ”

“เอง็ดกีว่า ผอมๆ วิ่งเรว็ด ีจะได้ไม่โดนหมขูวดิ” ไม้ซกีย้อนกลบัและ

ชี้ไปที่อกีฝ่าย

“หมูนะ ไม่ใช่ควาย” ส�าลโีวยวาย 

“งั้นเอง็ไปเองเลยไป หมไูม่ขวดิหรอก มแีต่กดัเนื้อกระจยุ ข้าเคยเหน็

มาเยอะแล้ว แผลหมูกดัลกึอย่าบอกใคร” 

“เอง็นั่นละ”

ชาวบ้านหลายคนต่างเคยถูกหมปู่าตวันี้ท�าร้ายมาแล้ว เพราะมนัฤทธิ์

มากแถมยงัว่องไว ท�าให้ไม่มใีครจบัมนัได้

สองคนมวัแต่ชี้นิ้วโบ้ยกนัไปมา จนลูกพี่ถกแขนเสื้อโวย

“พอๆ เอ็งสองคนนี่มันปอดแหกจริงๆ ไอ้นี่ก็ไม่ได้ ไอ้โน่นก็ไม่ได้ 

หรอืจะให้ข้าไปเอง ถ้าอย่างนั้นกไ็ม่ต้องมาเป็นลูกพี่ลูกน้องกนัอกี”

โดนประกาศติเข้าอย่างนี้ แม้จะกลวัแต่ความเกรงใจลูกพี่มมีากกว่า 

สองลูกน้องจงึพร้อมใจกนัประจบ
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“โธ่พี่ทัย อย่าพูดอย่างนั้นสิจ๊ะ ก็พวกฉันกลัวนี่นา ไอ้ส�าลีก็มัวแต่

เกี่ยงอยู่นั่นละ”

“เลอืกเอาว่าใครจะไป”

“งั้นเป่ายงิฉุบดกีว่า จะได้ยุตธิรรม” ส�าลเีสนอ

สองหนุม่ประนมมอืท่วมหวัขอสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ทั้งหลายให้ช่วยให้พ้นภยั

ครั้งนี้

ลูกพี่นบัหนึ่งสองสามแล้วทั้งคู่จงึเป่ายงิฉุบ ลูกพี่คอยเป็นกรรมการ 

ทั้งสองหลบัตาก่อนต่างคนต่างออกสญัลกัษณ์ แล้วค่อยๆ หรี่ตามอง ส�าลี

ออกกระดาษ แต่ของไม้ซกีเป็นกรรไกร

“ฮ่าๆ เอง็แพ้ไอ้ส�าล ีเพราะฉะนั้นเอง็ต้องไป” ไม้ซกีชี้หน้าเพื่อนพร้อม

หวัเราะพุงกระเพื่อมเป็นจงัหวะด้วยความดใีจสุดขดีที่ไม่ต้องไปเสี่ยง

“อะไรกนัวะ เอง็ขี้โกงหรอืเปล่า”

“เลกิเถยีงกนัได้แล้ว รบีไป ข้าจะไปรอตรงด้านนู้น”

ลกูพี่โยนผ้าสแีดงให้ ภายในมกีลิ่นตุๆ  โชยออกมา สว่นตวัเองถอืไม้

ที่ปลายมบี่วงเพื่อเตรยีมคล้องหมูป่า 

“นี่อะไรล่ะพี่ทยั

“ข้าไม่รู้โว้ย ป้าจุกที่ตลาดให้มา บอกว่ากลิ่นนี้หมูป่าชอบ เอง็รบีไป

เรว็ๆ เถอะ ข้าจะไปดกัรอมนัฝั่งนู้น จ�าค�าข้าไว้ เอง็ต้องวิ่งเป็นวงกลม ข้า

จะได้คล้องมนัได้ถนดัๆ หน่อย”

ส�าลีไม่มีทางเลือกนอกจากถือผ้ากลิ่นหึ่งออกมา เขาตรงไปที่พุ่มไม้

ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่อยู่ของไอ้ด�า จากครั้งที่แล้วที่มันเคยอาละวาดกินพืชผล

ของชาวบ้านก็หายลับเข้าไปทางนี้ อาจมีโพรงหรือที่อยู่ของมัน ขาสองข้าง

เริ่มสั่นเพราะความกลวั ขณะที่ไม้ซกีเดนิตามมาอย่างหวาดๆ ใจกค็อยลุ้น

เพื่อนไปด้วย

“ชิ่วๆ ไอ้ด�ามาหาพ่อมะ”

มอืข้างที่จบัผ้าและแกว่งไปมาในอากาศสั่นจนแทบหยดุไม่ได้ ยิ่งเมื่อ
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นึกถึงเขี้ยวยาวๆ ก็ยิ่งรู้สึกคล้ายจะเป็นลม ระหว่างที่ส่งเสียงเรียก มือก็

แหวกพุ่มไม้ตรงหน้าไปด้วย กิ่งไม้สั่นไหวท�าเอาเจ้าตัวตกใจ แต่สักพัก

กระต่ายตวัเลก็กโ็ผล่ออกมาแทน คนปอดแหกพ่นลมหายใจพรดืใหญ่อย่าง

โล่งอก เมื่อหันไปมองที่สุดปลายสายตาก็เห็นว่าลูกพี่ไปดักคอยอยู่แล้ว 

พร้อมบ่วงบาศส�าหรบัจบัหมูป่าไปรบัรางวลั 

“พี่ทยั สงสยัไอ้ด�ามนัไม่อยู่แล้วมั้ง อาจจะถูกไอ้ศรซวิไปแล้วกไ็ด้”

ศรรามคือหนึ่งในคู่แข่งจับหมูป่า หากใครจับสัตว์ตัวนี้ได้ก่อนจะได้

รบัรางวลัจากผู้ใหญ่บ้าน 

“อย่าพดูซี้ซั้ว ฝีมอืเห่ยๆ แบบไอ้ศร ไม่มทีางจบัไอ้ด�าได้แน่ ร้องเรยีก

ต่อไป ไม้ซกี เอง็ไปช่วยไอ้ส�าลดี้วย” ลูกพี่โอ่แล้วบุ้ยใบ้กบัลูกน้อง

“จ้ะพี่ทยั เรยีกกเ็รยีก...โธ่ ท�าไมต้องเป็นกูด้วยโว้ย พ่อแก้วแม่แก้ว

ช่วยด้วย” เขากลืนน�้าลายลงคอ มือสองข้างแหวกพุ่มไม้ตรงหน้า” ด�าจ๋า 

ออกมานะ อย่าดื้อ มาหาพ่อมา”

เมื่อพุม่ไม้ถกูแหวกออกและมองเหน็ลกูตาด�าใหญ่ก�าลงัจ้องมา ไม้ซกี

กช็ะงกั เมื่อลดสายตาลงกเ็หน็จมูกใหญ่กบัเขี้ยววาววบั ลมหายใจเหมน็ๆ 

พุ่งมาปะทะใบหน้าอย่างจงั ตาหมูลุกวาว ไม้ซกีอ้าปากค้างร้องเสยีงหลง

“ไอ้ดะ...ด�า!”

ด้วยสญัชาตญาณเอาตวัรอด ไม้ซกีจงึกระโดดถอยหลงั มอืที่แหวก

พุ่มไม้ปล่อยออก

ส�าลีตกใจอ้าปากค้าง แต่แล้วมือเจ้ากรรมที่ถือผ้าอยู่กลับโบกไหวๆ 

เสยีอย่างนั้น หมูป่าจงึชะงกั เปลี่ยนจุดมุ่งหมายไปหาชายร่างผอมทนัท ีจะ

ด้วยกลิ่นหรอืเปล่ากไ็ม่ทราบได้

ไม้ซกีตกใจร้องเสยีงหลง “พี่ทยั! ช่วยดะ...ด้วย”

สองคนวิ่งโกยอ้าวอย่างไม่คดิชวีติ พอหมูป่าไล่กวดส�าลกีล็มืตวัโยน

ผ้าแดงให้ไม้ซีกรับช่วงต่อ หมูป่าหันไปหาไม้ซีกบ้าง สองคนต่างวิ่งหนีหมู

เป็นวงกลมตามค�าสั่งของลูกพี่ซึ่งจ้องรออยู่แล้ว พอหมูป่าวิ่งผ่าน ลูกพี่ก็
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คล้องบ่วงบาศเข้ากบัคอหมพูอดบิพอด ีแรงกระชากท�าให้มนัชะงกั แต่เพราะ

น�้าหนักตัวที่มากท�าให้มันลากเอาคนคล้องไปด้วย ลูกพี่พยายามทรงตัว 

จกิขาไว้และกระตุกบ่วง ลูกน้องสองคนปราดเข้าไปช่วยกนัจบัขาเอาไว้ หมู

กด็ิ้นแรง แต่สดุท้ายกจ็บัได้ในที่สุด ขณะก�าลงัมะรมุมะตุม้กบัการมดัขาหมู 

จู่ๆ กม็บี่วงอกีวงเข้ามาคล้องคอหมูป่าเอาไว้ 

“เย้ ฉนัชนะแล้ว”

ทั้งลูกพี่ ไม้ซกี และส�าลหีนัขวบัไปพร้อมกนั หน้าตาบอกบุญไม่รบั 

ศรรามหรอืที่ทกุคนเรยีกตดิปากว่า ไอ้ศร เดนิมาพร้อมกบัลกูน้องที่เป็นชาย

ร่างผอมแกรน็ ท่าทางเหมอืนคนตดิยา 

“ใครบอก ฉนัคล้องไอ้ด�าได้ก่อน และก�าลงัมดัมนั จู่ๆ แกกเ็อาบ่วง-

บาศมาคล้อง ทุเรศที่สุด”

“เอง็ยงัไม่ได้จบัหมูได้สกัหน่อยไอ้ทยั ดูส ิมดัขากย็งัไม่เสรจ็เลย แต่

ที่ไอ้ด�ามันหมดฤทธิ์ก็เพราะบ่วงบาศลงอาคมของฉัน ไม่เชื่อถามไอ้ชมพู่ดู

ได้”

ชายชื่อชมพู่พยักหน้า เขาสวมเสื้อแขนกุดสีขาวกับกางเกงเข่าขาด 

แขนสองข้างเตม็ไปด้วยรอยสกัพร้อยไปหมด

“เชอะ...โกหก ไอ้ด�ามนัล้มเพราะฉนัต่างหาก เอง็มนัฉวยโอกาส” ทยั

โต้ 

“ไม่จรงิ ฉนัเป็นพยานได้ พี่ศรเป็นคนจบัหมูป่าตวันี้ได้”

“ไม่จรงิ” 

สองคนลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากัน ต่างถกแขนเสื้อท่าทางหาเรื่องเต็มที่ 

ศรรามกไ็ม่ยอมแพ้ ปราดเข้ามาจะชก แต่แล้วเสยีงหนึ่งกลบัดงัขึ้นสะดุดทกุ

อย่าง..

“หยุด อย่ามเีรื่องกนั ฉนัตดัสนิเอง”

คนที่มามศีกัดิ์เป็นถงึผูใ้หญ่บ้านและเป็นคนที่ตั้งรางวลัน�าจบัไอ้ด�าขึ้น 

เพราะหมูป่าอาละวาดท�าให้คนเดือดร้อน ทางอ�าเภอเคยส่งคนมาแล้วแต่ก็
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ยงัจบัหมูตวันี้ไม่ได้ รางวลัคอื เงนิสดหนึ่งพนับาท 

“ไอ้ทยัชนะ”

“เฮ้ย! อะไรกนัผูใ้หญ่ จู่ๆ  จะมาตดัสนิหมาๆ แบบนี้ไดย้งัไง” ศรราม

โพล่งขึ้นด้วยความโมโห 

“เอง็ว่าใครหมา เดี๋ยวปั๊ดให้ต�ารวจขงัลมืเสยีเลย” คนมอี�านาจในมอื

โต้กลบั

“ผู้ใหญ่ล้านเนี่ยยตุธิรรมสดุๆ กเ็หน็อยูว่่าบ่วงบาศบนคอไอ้ด�ามนัเป็น

ของฉนั” ลูกพี่ทยัโอ่

“น้อยๆ หน่อยไอ้ทยั ไอ้นี่ลามปามเสยีแล้ว ข้าชื่อผู้ใหญ่เถกิ ไม่ใช่

ชื่อล้านโว้ย” พูดพลางเอื้อมมือไปลูบศีรษะที่มีเส้นผมหร็อมแหร็มเต็มที

เหมาะกบัค�าว่าล้านมากกว่าเถกิ สหีน้าผู้ใหญ่เริ่มบึ้ง 

“โทษทผีู้ใหญ่ ฉนัลมืตวัไป” ทยัประนมมอืขอโทษ

“แต่ฉนัไม่ยอม ฉนัชนะไอ้ทยัเหน็ๆ ผู้ใหญ่เข้ามายุ่งท�าไม”

“นี่เอง็หาว่าข้าเสอืกหรอืไอ้ศร วอนซะแล้วไหมล่ะ” ผูใ้หญ่บ้านตะคอก

เสยีงดงัลั่น 

“ปะ...เปล่าจ้ะ ฉนัไม่กล้าหรอก ฉนัแค่อยากได้ความเป็นธรรม ฉนัรู้

นะว่าผู้ใหญ่เป็นคนรกัความยุตธิรรมที่สุด เหมอืนเปาบุ้นจิ้นยงัไงยงังั้น”

“งั้นถ้าข้าพสิูจน์ได้ว่าไอ้ทยัชนะจรงิๆ ล่ะ เอง็จะว่าไง”

ศรรามหนัไปหาลูกน้อง

ชมพู่ยกัคิ้วอย่างเป็นต่อ

ทยัมองคู่อรแิล้วกเ็ข้าใจทนัทวี่าถงึยงัไงมนักจ็ะดื้อแพ่งไม่ยอมอยู่ด ี

“ถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิกถ็อืเสยีว่าฉนัแพ้ ไอ้ฉนัมนัลูกผู้ชายตวัจรงิอยู่

แล้ว แค่นี้จิ๊บๆ” ศรรามโอ่

“แน่นะ ห้ามกลบัค�าเดด็ขาด” ทยัรบีย�้า 

“เออสวิะไอ้ทยั เอง็นี่มนัเซ้าซี้น่าร�าคาญ”

ผูใ้หญ่เดนิเข้าไปที่ตวัหมปู่าและหยบิบ่วงสองวงที่คล้องรอบคอไอ้ด�า
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ออกมา บ่วงทั้งสองมลีกัษณะเหมอืนกนัไม่มผีดิเพี้ยน

“นี่คือบ่วงของไอ้ทัย ส่วนนี่ก็ของไอ้ทัยมันอีกเหมือนกัน เอ็งให้ไอ้

ชมพู่เข้าไปขโมยออกมาจากบ้านมนัเมื่อคนืนี้ จ�าได้ไหม”

ศรรามหันไปจ้องลูกน้องด้วยสายตาดุดันราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ

ก่อนตะคอกเสยีงดงัลั่น “หา! นี่เอง็ไปขโมยบ่วงของไอ้ทยัมางั้นหรอื ไอ้โง่ 

ไอ้ งี่เง่า ข้าให้เอง็ท�าขึ้นใหม่ ท�าไมไม่ท�า”

ชมพู่หน้าสลด ลูกพี่ใช้ให้ท�าบ่วงดกัหมู แต่เขาท�าไม่เป็นจงึไปขโมย

ของฝ่ายตรงข้ามมาแทน อกีฝ่ายไหวทนัจงึฟ้องผู้ใหญ่บ้านไว้ก่อน 

“ฉะ...ฉนัขอโทษพี่ศร”

“ถ้ากลบัค�ากไ็ม่ใช่ลูกผู้ชายนะโว้ย เพิ่งพล่ามมาหยกๆ” ไม้ซกีซึ่งยนื

อยู่ข้างๆ เสรมิขึ้นและยิ้มอย่างยยีวน

ศรรามกัดฟันกรอดๆ มองผู้ใหญ่ที่หยิบธนบัตรฉบับละห้าร้อยสอง

ฉบบัส่งให้ผู้ชนะ

ทยัน�าธนบตัรฉบบัละห้าร้อยบาทมาแกว่งตรงหน้าศรราม ยิ้มร่าอย่าง

ดใีจ แล้วรบียดัเข้ากระเป๋าเสื้อ

“ไปไอ้ไม้ซกี ส�าล ีพวกเรากลบั”

ศรรามมองตามกดัฟันกรอดๆ พมึพ�าในล�าคอ “ฝากไว้ก่อนเถอะไอ้

ทยั เราได้เจอกนัแน่”

สามคูห่เูดนิผวิปากอย่างอารมณ์ดเีมื่อได้รบัชยัชนะ ที่ส�าคญัเงนิรางวลั
นอนอยู่ในกระเป๋าลูกพี่เรยีบร้อยแล้ว 

“พี่ทยัจะเอาเงนิไปท�าอะไรจ๊ะ ปกตพิี่ไม่ชอบล่าสตัว์นี่นา” ไม้ซกีแซว

แม้อุปนสิยัจะห้าวไม่กลวัใคร แต่ลูกพี่กไ็ม่ชอบรงัแกสตัว์ แม้หมูป่า

ตวันี้จะสร้างความเดอืดร้อนให้ชาวบ้านไปทั่วกต็าม

“ข้าต้องการเงนิ พรุ่งนี้แม่จะลงไปกรุงเทพฯ”

“แม่พี่ทัยจะไปท�าอะไรหรือจ๊ะ” ส�าลีซึ่งเดินมาขนาบข้างถามอย่าง
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สงสัย แล้วสามคนก็เดินเคียงกันไปบนทางเดินที่สองข้างทางขนาบด้วย 

ทุ่งหญ้าเขยีวขจ ี

“พี่ก้องบอกว่าจะพาแม่ไปหาหมอ” 

ก้องภพคอืพี่ชายต่างสายเลอืดของทยั หลงัจากพ่อเสยี ครอบครวัก็

เหลือกันแค่สามคน สองพี่น้องต้องท�างานหาเงินมาให้แม่ จึงต้องรับจ้าง

ท�างานทุกอย่าง ท�าอาหาร เก็บของป่า ใช้แรงงาน แต่ไม่เคยท�าเรื่องผิด

กฎหมาย 

“ท�าไมแม่พี่ทยัไม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลค่ายล่ะจ๊ะ ถกูกว่าแล้วกใ็กล้

กว่าด้วย”

ถดัจากบ้านไปไม่ไกลมโีรงพยาบาลของค่ายทหารตั้งอยู ่มหีมอประจ�า

หลายคน คล้ายโรงพยาบาลชุมชน หรือแม้แต่หน่วยทหารเองก็มีแพทย์

ประจ�าอยู่

“แม่ไม่ชอบ ขนืพาไปโดนด่าเละ”

คนเป็นลกูพี่ไม่กล้าบอกว่าครอบครวัหล่อนเกลยีดทหารเข้ากระดกูด�า 

ดงันั้นจงึไม่เคยที่จะเข้าไปรบับรกิารจากโรงพยาบาลทหาร

“ท�าไมไม่ชอบล่ะจ๊ะ” ไม้ซกียงัไม่ละความสงสยั รายได้จากการเกบ็

ของป่าคงไม่พอค่าเดนิทาง รวมถงึค่าอาหารอกีจปิาถะ 

“คงเพราะมแีต่หมอเดก็ๆ มั้ง ไอ้พวกผู้ด ีเหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อ จะตรวจ

คนไข้เป็นหรอืเปล่ากไ็ม่รู้” 

คนพูดแกล้งเสไปเรื่องอื่นทั้งที่ไม่เกี่ยวกับเหตุผลนั้น หมอในค่าย

ทหารคือพวกจบใหม่ก็จริง แต่ในโรงพยาบาลค่ายยังมีหมอเฉพาะทางที่

อาวุโสกว่า แต่พอไม่ชอบกเ็หมารวมกนัหมด 

“ว่าแต่ค่าหมอที่กรุงเทพฯ แพงอย่างนี้เลยหรือจ๊ะ ตั้งพันหนึ่งแน่ะ” 

ส�าลเีอยีงหน้ามากระซบิ

“บ๊ะ ไอ้สองตัวนี้ช่างสงสัยจริง เงินทั้งหมดไม่ใช่ค่าหมออย่างเดียว 

จะขึ้นกรุงเทพฯ ทั้งท ีข้ากอ็ยากให้พี่ก้องพาแม่ไปเปิดหูเปิดตาบ้างส ิจะได้
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ไปหาของกนิอร่อยๆ หรอืไม่กเ็ดนิเล่นที่สยามสแควร์กบัเขาบ้าง”

“สยามสแควร์นี่คอือะไรหรอืจ๊ะ”

“มันก็เป็นที่ที่คนในเมืองกรุงเขาไปเดินพักผ่อนหย่อนใจไง เหมือน

ตลาดนดับ้านเราแต่หรูกว่า รู้จกัไหม”

“อ๋อ เข้าใจละ” ไม้ซกีลากเสยีงยาว

“ที่เอง็สองคนพดูนูน่พดูนี่กเ็พราะจะขอส่วนแบ่งใช่ไหม บอกมาตรงๆ 

ดกีว่า อย่ามามวัอ้อมไปสวรรคโลกอยู่เลย” ลูกพี่ดกัคออย่างรู้ทนั 

“กท็�านองนั้นละจ้ะ พวกฉนัหวิ ตั้งแต่เช้ากนิข้าวไปแค่นดิเดยีว” 

ลูกพี่ยิ้ม เท้าเอวจ้องหน้าลูกน้องทั้งสอง

“ถ้าส่วนแบ่งเป็นเงนิละกข้็าไม่มใีห้หรอก เงนินี่ต้องยกให้แม่หมด อาจ

จะไม่พอด้วยซ�้า”

ส�าลหีน้าเหี่ยวเหมอืนลูกโป่งโดนเจาะลมทนัท ี“แต่ถ้ารางวลัละก ็ข้า

มใีห้ เอาเป็นเหล้าร้านอาโกสกัแบนเป็นไง”

พูดถงึเหล้าสองหนุ่มกต็าโต ความอยากข้าวมนี้อยกว่าอยากเหล้า

“โอ้โห ลาภปาก พี่ทยัใจดทีี่ซู้ด”

“ไหนๆ เอง็สองคนกม็คีณุความดทีี่ช่วยล่อไอ้ด�าออกมาให้ข้า แล้วเรา

กเ็อาชนะไอ้ศรกบัพวกมนัได้ ข้าจะตกรางวลัให้”

“งั้นฉันยิงนกมาย่างด้วยดีไหม เป็นกับแกล้ม ท�าลาบรับรองอร่อย

เหาะ”

“อย่าเลย วนันี้หยุดฆ่าสตัว์สกัวนัเถอะ แววตาของไอ้ด�ายงัตดิตาข้า

อยู่เลย” 

ลูกพี่พูดด้วยน�้าเสยีงสลด แม้ไอ้ด�าจะเป็นหมูป่าแต่มนักม็ชีวีติ หลงั

ถูกจบัได้คงจะถูกฆ่าไปท�าอาหาร ทั้งที่ไม่อยากท�าแต่กเ็พราะความจ�าเป็น

“ก็ได้จ้ะ งั้นฉันจะกลับไปขอข้าวเกรียบของแม่มาแกล้มเหล้าก็แล้ว

กนั”

“ด ีเจอกนัที่เดมินะ” 
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ที่เดิมหมายถึงร้านอาโกหน้าค่ายทหาร ตรงนั้นเป็นร้านขายของช�า 

ซึ่งมขีองขายทุกอย่าง ตอนเช้ามกีาแฟกบัปาท่องโก๋ให้บรกิาร พอตกเยน็มี

เหล้า

“ได้จ้ะ ฉนัจะรบีไปรบีมานะ พี่ทยักร็บีเอาเงนิไปให้แม่เถอะจ้ะ แม่จะ

ได้รกั”

ลกูพี่หน้าสลด ความปวดร้าวเข้าเกาะกมุจติใจ เพราะรู้ดว่ีาคงไม่มวีนั

นั้นส�าหรับลูกนอกคอก ลูกที่ท�าให้แม่หมดสิ้นทุกอย่างจนต้องหนีมาพักใจ

ไกลถงึเชยีงราย ค�าว่าเกลยีดยงัน้อยไปด้วยซ�้า...

คนได้รางวลัมาหมาดๆ ไม่ได้ดใีจเลยแม้แต่น้อย สาวร่างเพรยีวบาง
ทว่าแขง็แรงเดนิเข้ามาในบ้าน และกวาดสายตามองไปรอบๆ เรอืนไม้ หลงั

จากบดิาเสยีชวีติ สามแม่ลกูกอ็าศยัอยูใ่นบ้านหลงันี้ เมื่อก่อนนี้เคยเป็นบ้าน

ที่สวยและใหม่ที่สุดในละแวก แต่พอขาดพ่อ ทุกอย่างกท็รุดโทรมลง

แม่ไม่เหมอืนกบัผู้หญงิคนอื่น เพราะนบัจากสูญเสยีสาม ีวนัๆ กไ็ม่

ยอมท�าอะไร ก้องภพซึ่งตอนนั้นอายุแค่สิบห้าต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้น�า

ครอบครวัแทน พี่ชายรบัจ้างท�างานแทบทุกอย่าง ส่วนน้องสาวซึ่งอายุน้อย

กว่าหกปี กอ็าศยัรบัจ้างซกัผ้า ท�างานเลก็ๆ น้อยๆ เท่าที่ท�าได้ แม้จะได้เงนิ

มา แต่สองพี่น้องไม่เคยกินอิ่มนอนสบายเหมือนคนอื่นเขา เงินทุกบาท 

ทุกสตางค์ยกให้แม่หมด แม่กเ็อาไปซื้อเสื้อผ้าบ้าง เครื่องส�าอางบ้าง แม่คอื

ผูห้ญงิที่น�าสมยัที่สดุในละแวกนี้ แถมไม่ยอมพดูภาษาเหนอื แม่บอกว่าเป็น

คนกรุงเทพฯ และกจ็ะเป็นไปตลอดชวีติ

พอรู้ว่าแม่ไม่เคยไยดี ก้องภพจึงต้องแอบเม้มเงินไว้ส่วนหนึ่ง เด็ก

สองคนต้องออกจากโรงเรียน แต่ก็ยังพยายามหยิบยืมหนังสือจากครูใน

โรงเรยีนมาหาความรู้ โดยเฉพาะน้องสาวที่ก้องภพย�้าเสมอว่า 

‘น้องต้องรูห้นงัสอื ถงึไม่ได้เรยีนในโรงเรยีนกไ็ม่เป็นไร ถงึเวลากส็อบ

เทยีบเอา อย่างน้อยต่อไปกจ็ะได้มโีอกาสเรยีนมหาวทิยาลยักบัเขาบ้าง’
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‘เราจะเอาเงนิที่ไหนไปเรยีนมหาวทิยาลยั แค่เงนิจะกนิยงัไม่ม’ี

นั่นเป็นค�าถามโลกแตก แต่ยงัไม่มคี�าตอบในตอนนั้น สองพี่น้องจงึ

ท�างานหาเงนิไปเรื่อยๆ เกบ็บ้าง ให้แม่บ้าง เม้มไว้ใช้บ้าง พอโตขึ้นหน่อยก็

เริ่มเข้าป่าหาของป่า ท�ากบัข้าวขาย รบัจ้างซกัผ้ารดีผ้าโดยเฉพาะในค่ายทหาร 

รายได้เริ่มมากขึ้น แต่ไม่มีใครรู ้เลยว่าคนน้องนั้นบัดนี้สอบเทียบชั้น

มธัยมศกึษาปีที่หกได้แล้วด้วยความเฉลยีวฉลาด 

‘ดแีล้ว พ่อจะได้ไม่ว่าพี่เลี้ยงดูน้องไม่ด’ี

หญงิสาวเดนิเข้าไปในบ้าน ก้องภพก�าลงัเกบ็เสื้อผ้าใสก่ระเป๋าเตรยีม

เดินทาง กระปุกหมูออมสินที่สองพี่น้องช่วยกันเก็บหอมรอมริบถูกเปิดจุก

ตรงก้นออก เหรยีญวางซ้อนกนัเป็นตั้งๆ 

“กลบัมาแล้วหรอืขวญั”

ก้องภพเอื้อมมือมายีผมน้อง เมื่ออยู่นอกบ้านหล่อนคือพี่ทัยของ 

ไม้ซกีกบัส�าล ีแต่พอกลบัเข้าบ้านกเ็หมอืนน้องเลก็ๆ อยู่วนัยงัค�่า

ฝ่ายน้องเบี่ยงตวัหลบ ท�าหน้าง�้า “พี่ก้อง บอกแล้วไงว่าอย่าท�าอย่างนี้”

“ท�ายงัไงหรอื ลูบหวัน้องมนัผดิตรงไหน หรอืว่าขวญัเป็นหวัโจก พี่ก็

เลยลูบหวัไม่ได้”

“ท�าไมไม่เรยีกฉนัว่าทยัเหมอืนคนอื่นๆ”

“พี่จะเรียกแบบนั้นท�าไม มันดูน่าเกลียดออก แล้วดูแต่งตัวเข้าส ิ

เสื้อผ้าดีๆ  กระโปรงกม็ ีท�าไมไม่ใส่กบัเขา”

พี่ชายพยายามซื้อชุดกระโปรงให้น้องสาว แต่อีกฝ่ายกลับไม่ใส่  

เอาแต่แต่งตวัเหมอืนทอมบอยแบบนี้ 

“ไม่เอาหรอก ขี้กลากกนิตายพอด ีขนืฉนัใส่กระโปรง มหีวงัไอ้ไม้ซกี

กบัไอ้ส�าลหีวัเราะจนฟันหกั”

“พี่ว่าพวกมนัไม่กล้าหวัเราะหรอก พวกมนักลวัขวญัจนหวัหด”

ก้องภพหวัเราะพลางมองน้องสาว คนนอกอาจคดิว่าน้องของเขาคอื

ผู้ชายร่างเล็ก แต่เขาเห็นน้องมาตั้งแต่เด็ก ภายใต้เสื้อผ้ามอซอกับท่าทาง
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นกัเลง ที่แท้คอืหญงิสาวหน้าตาสะสวย ใบหน้ารปูไข่ถ่ายทอดมาจากมารดา

เตม็ๆ จมูกโด่ง รมิฝีปากอิ่ม ผมยาวถูกซ่อนไว้ใต้หมวก เจ้าตวัเลอืกที่จะ

ปกปิดทกุอย่างไว้ด้วยเสื้อเชิ้ตลายสกอตกบักางเกงสดี�ามอซอ รองเท้าผ้าใบ

ที่ครูแววเพิ่งยกให้กลายเป็นคู่เก่ง สวมแทบทุกวนั 

“ขนืไม่กลวั ฉนัจะอดัมนัสกัตั้ง”

“แล้วนี่ไปท�าอะไรมา ถงึได้ดูมอมแมมอย่างนี้”                                                                                             

เสื้อผ้าที่ด�าอยูแ่ล้วดสูกปรกกว่าเดมิ คงเป็นเพราะตอนที่พยายามจบั

ขาหมูป่ามามดัล้มลงไปกบัพื้น ท�าให้ชุลมุนพอดู

“ฉนัไปล่าไอ้ด�ามา ได้รางวลัมาหนึ่งพนั พี่เอาไปเถอะ” น้องสาวหยบิ

เงนิให้พี่ชาย เขาชะงกัมองน้องสาว ครู่หนึ่งน้องสาวกเ็ปิดตู้เสื้อผ้าและหยบิ

กล่องเหลก็ที่ภายในมเีงนิอกีจ�านวนหนึ่งส่งให้อกี 

“ถ้าแม่หาหมอเสรจ็ แล้วกอ็ย่าลมืพาแม่ไปหาของกนิอร่อยๆ ด้วยล่ะ 

แม่จะได้มคีวามสุข”

“ขวญัไม่ไปด้วยกนัหรอื”

“อย่าเลย แม่ยิ่งเหน็ฉนัจะยิ่งหงดุหงดิมากกวา่เดมิ เผลอๆ ความดนั

ขึ้นอกีต่างหาก” 

คนน้องพ้อทั้งที่หวัใจปวดหนบึ ความรู้สกึของการเป็นลูกที่แม่ไม่รกั

ช่างเจบ็ปวดเหลอืทน ตั้งแต่เลก็จนโต สิ่งที่แม่พร�่าบอกกค็อืเกลยีด หล่อน

คอืตวัซวยที่ท�าให้แม่ต้องหมดสิ้นทกุอย่างจนต้องหนหีน้าผู้คนมาอยูถ่งึภาค

เหนอื 

“ไม่อย่างนั้นมั้ง แม่กแ็ค่พูด แต่ในใจอาจจะไม่ได้คดิ”

“แม่คดิ แถมแม่ยงัย�้าให้ฉนัจ�าใส่กะโหลกเอาไว้ทุกวนั พี่อย่าพยายาม

มาปลอบเลย”

“ไหนขวญับอกว่าอยากไปกรุงเทพฯ ไปเปิดหูเปิดตาไม่ใช่หรอื แล้ว

เงนิที่เอามานี่มนัเงนิเกบ็ส�าหรบัเรยีนหนงัสอืใช่ไหม”

“ช่างมนัเถอะ ไม่ตายกห็าได้ พี่ก้องได้ลูกค้าใหม่แล้วไม่ใช่หรอื”
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“ขวญัรู้ได้ยงัไง”

“อ้าวรู้สิ ได้ยินว่ามีหมอทหารมาประจ�าในโรงพยาบาลค่ายแล้ว คง

ต้องจ้างซกัผ้ารดีผ้า ถูบ้านอกี”

รายได้หลักส่วนหนึ่งของสองพี่น้องคือรับจ้างซักผ้ารีดผ้า ท�าความ

สะอาดบ้านพกัในค่ายทหารรวมถงึโรงพยาบาลค่าย ที่แพทย์คนเก่าเพิ่งย้าย

ออกไป 

“ใช่ พี่เพิ่งไปรบัผ้าเมื่อวาน แต่พรุ่งนี้คงต้องวานให้ขวญัเอาไปส่ง”

“ได้เลยพี่”

“ว่าแต่ขวญัไม่เข้ากรุงเทพฯ ด้วยกนัแน่หรอื”

“อย่าดกีว่า ฉนับอกตรงๆ ว่าฉนัเกลยีดกรุงเทพฯ และเกลยีดทุกคน

ที่มาจากที่นั่น”

โคมไฟในมุ้งของพี่ชายดับไปแล้ว แต่เจ้าของมุ้งหลังเล็กกลับนอน
ลมืตาโพลงอยู่ สองพี่น้องจ�าต้องอาศยัอยู่ห้องเดยีวกนัเพราะห้องใหญ่ต้อง

ยกให้ ‘แม่’ ครอบครอง หญงิสาวลุกมาเปิดโคมไฟหวัเตยีง ควานมอืไปที่

ลิ้นชกั หยบิกล่องเหลก็ซึ่งเดมิเคยมคีกุกี้บรรจอุยูอ่อกมา ครูแววให้ขนมแก่

เดก็สองคน หลงัขนมหมดหล่อนกเ็อากล่องมาใช้เกบ็ของที่มคีณุค่าทางจติใจ 

ภายในมีรูปถ่ายหลายใบรวมถึงจดหมาย ทุกครั้งที่หยิบมาดูจะต้องหดหู ่

ทุกครั้งไป 

ภายในมจีดหมายเขยีนด้วยลายมอืเป็นระเบยีบ นอกจากก้องภพแล้ว

หล่อนยงัมคีรูแววที่ให้ความรกัและเมตตา หญงิสาวเป็นลูกก�าพร้า ชื่อเตม็

คอื ขวญัฤทยั แต่เนื่องจากนสิยัทโมนไม่ต่างจากผูช้าย เรยีกว่าขวญัดูอ่อนแอ 

ไม่เหมาะจะเป็นหวัโจก จงึชอบให้ลูกน้องเรยีกว่าพี่ทยัมากกว่า 

พ่อที่แท้จรงิเสยีตั้งแต่หล่อนยงัไม่เกดิ ขวญัฤทยัไม่เคยรู้ว่าอ้อมกอด

พ่อบงัเกดิเกล้าอบอุ่นแค่ไหน รู้เพยีงแต่ว่าแม่มกัจะโทษหล่อนเสมอ 

‘เป็นเพราะแกคนเดยีว นงัขวญั ท�าให้ฉนัต้องหมดสิ้นทกุสิ่งทกุอย่าง 



เ ก้ า แ ต้ ม  l  67

แกมนัตวัซวย ไม่น่าเกดิมาเลย ฉนัเกลยีดแก’

น�้าตารนิออกมา ภาพของแม่แต่งตวัเฉดิฉายในสงัคมผู้ด ีที่ซึ่งขวญั-

ฤทยัไม่เคยรูจ้กัมาก่อน ตั้งแต่จ�าความได้หล่อนกม็แีต่ก้องภพเป็นพี่ชาย พ่อ

คนเดยีวที่จ�าได้คอืกวี เขาไม่ใช่พ่อแท้ๆ แต่รกัหล่อนราวกับลูก หญงิสาว

หยิบรูปใบสุดท้ายและเป็นรูปใบเดียวที่หล่อนมี ในรูปคือชายที่มีรอยยิ้ม

อบอุ่นและรกัหล่อนที่สุด

‘ไม่ต้องกลวันะขวญั อยูก่บัพ่อที่นี่ เรามบ้ีาน มทีกุอย่าง พ่อจะท�างาน

หาเงนิเลี้ยงแม่ ขวญั และกก็้องเอง’

พ่อใจดมีาก แต่น่าเสยีดายที่พ่อไม่รวย ดงันั้นเมื่อแม่ทราบความจรงิ

ว่าพ่อไม่ได้เป็นเจ้าของปางไม้ แต่เป็นแค่หัวหน้าคนงานจึงโกรธมาก 

อาละวาดแทบบ้านแตก

‘คุณโกหกฉนั หนอ็ย คดิว่าฉนัจะยอมหรอื ฉนัจะกลบักรุงเทพฯ’

‘คณุจะกลบัยงัไงในเมื่อไม่มเีงนิ อกีอย่างเราสองคนกแ็ต่งงานกนัแล้ว’

‘นี่คุณว่าฉนัไม่มทีี่ไปงั้นหรอื’

ตอนที่แม่พบพ่อ แม่ขายขนมไทยอยู่ในตลาดส�าเพ็ง พ่อแวะมาซื้อ

ขนม พ่อแต่งตวัด ีสวมเสื้อเชิ้ต นุ่งกางเกงดูเหมอืนกบัคนรวยทั่วๆ ไป แม่

กค็ดิอย่างนั้น พ่อแวะมาแทบทุกเดอืน หลงัจากพูดคุยชอบพอกนั พ่อบอก

เพยีงว่าดแูลปางไม้อยูท่ี่เชยีงราย เนื่องจากเหตกุารณ์ตอนนั้นก�าลงัถงึขดีสดุ 

แม่ก�าลงัหมดตวัจงึตดัสนิใจแต่งงานด้วยและย้ายมาอยู่ที่นี่ 

‘ผมรกัคุณนะ ผมยนิดจีะดูแลคุณกบัลูกไปตลอดชวีติ แม้ผมจะไม่

รวย แต่ผมจะขยนั ผมจะท�างานหาเงนิมาให้จนกว่าคุณจะพอใจ’

หลังจากนั้นพ่อก็ท�าตามที่พูด ท่านท�างานหามรุ่งหามค�่า ไม่หลับ 

ไม่นอน บ้างกอ็อกไปรบัจ้างท�างาน เกบ็ของป่า เกบ็น�้าผึ้ง บางครั้งกเ็ข้าป่า

ไปเป็นวันๆ เรียกว่าท�าทุกอย่างเพื่อให้ได้เงิน ขวัญฤทัยจ�าวันที่พ่อกลับมา

บ้านได้ ร่างกายผอมแห้ง ใบหน้าแดงก�่าเพราะพษิไข้ หลงัจากนั้นพ่อกเ็พ้อ 

หล่อนกับก้องภพนั่งกอดพ่อร้องไห้ จนสุดท้ายพี่ชายทนไม่ไหวรีบไปตาม
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หมอมา แต่ช้าเกนิไปเสยีแล้ว พ่อจากหล่อนไป ทิ้งหล่อนไว้

‘ตายไปเสยีได้กด็ ีคนหลอกลวง’

หล่อนนอนร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน แถมไม่ยอมออกจากเมรุที่ใช้เผาศพ 

จนพี่ชายต้องดงึตวัออกมา สองพี่น้องกอดกนัร้องไห้ ส�าหรบัขวญัฤทยันั้น

เสยีใจที่สุดในชวีติ พ่อที่รกัหล่อนมากได้จากหล่อนไปแล้ว

‘แกมนัตวัซวย ไปที่ไหนกส็ร้างความเดอืดร้อนไปทั่ว ฉนัต้องตกอบั

อย่างนี้กเ็พราะแกคนเดยีว’ แม่แท้ๆ พูดกบัหล่อนเช่นนี้

เดก็หญงิยงัคงร้องไห้ ก้องภพจงึเข้ามากอด ใช้มอืปิดหูสองข้างของ

น้องเอาไว้แล้วก้มลงกระซบิ 

‘ไม่ต้องฟังแม่ ฟังแต่พี่กพ็อ พี่รกัขวญั พี่จะดูแลขวญัเอง’

หญงิสาวมองผ่านมุ้งไปอกีฟากหนึ่ง ถามว่ากลวัไหมที่ต้องนอนห้อง

เดยีวกบัพี่ชาย ค�าตอบคอืไม่กลวั คนอื่นอาจครหา แต่ขวญัฤทยัรู้ดว่ีาพี่ชาย

คนนี้รกัหล่อนเหมอืนน้องสาวแท้ๆ สองพี่น้องร่วมทกุข์ร่วมสขุกนัมาหลายปี 

ก้องภพก�าลงัหลบัสนทิ เสี้ยวหน้าคมสนัดูหล่อเหลาสมชาย ผวิคล�้า

เพราะพี่ชายท�างานอยู่กลางแจ้งเป็นประจ�า ร่างกายก�าย�าเพราะรับจ้าง 

แบกหามท�างานหนักทุกชนิด มือคู่นั้นมักลูบหัวเวลาหญิงสาวทุกข์ ช่วงที่ 

พี่ชายไปกรุงเทพฯ หล่อนคงเหงามาก แต่ถ้าจะท�าให้แม่สบายใจขึ้นหล่อนก็

ยนิด ีหญงิสาวเอื้อมมอืไปปิดไฟ หลบัตาลง น�้าตายงัคงตดิอยูท่ี่ปลายขนตา 

มอืกอดกล่องเหลก็เอาไว้เพราะมนัคอืตวัแทนความทรงจ�าที่อบอุน่ และคนืนี้

ขวญัฤทยัจะฝันถงึพ่อที่หล่อนรกัมากที่สุด



๔

ขวญัฤทยัขี่มอเตอร์ไซค์คนัเก่งของพี่ชายไปตามถนนลกูรงัมุง่หน้า
สู่ค่ายทหาร ตรงเบาะหลงัมตีะกร้าใส่ผ้าที่ซกัรดีเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ก้องภพ

โทร. มาบอกว่าถงึกรงุเทพฯ เรยีบร้อยแล้ว และบางทอีาจต้องอยูต่่ออกีสกัพกั 

ผลการตรวจร่างกายของมารดาพบความเสี่ยงเรื่องหวัใจ อาจต้องมกีารตรวจ

เพิ่มเตมิ และขอให้น้องสาวส่งเงนิไปให้ แถมยงัไหว้วานให้หญงิสาวน�าผ้าที่

ซกัเสรจ็เรยีบร้อยแล้วไปส่งด้วย ระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนกไ็ด้ยนิ

เสยีงผวิปากแซว 

หลอ่นชะลอรถลงจนหยุด หนัขวบัไปทางตน้ตอของเสยีง เมื่อเหน็วา่

เป็นใครกย็ิ้ม

“พี่ทยัจะรบีไปไหนหรอืจ๊ะ ขี่รถเครื่องเสยีเรว็เชยีว”

ไม้ซกีร้องทกั บ้านพกัของเขาอยู่ในค่ายทหารนี่เอง มารดาของไม้ซกี

เป็นแม่บ้านดแูลเรื่องความสะอาด ไม้ซกีเป็นลกูชายคนเดยีว บดิาเป็นทหาร 

แต่เสยีชวีติไปเมื่อหลายปีก่อน สองแม่ลกูอยูด้่วยกนัตามล�าพงั แต่เดมิไม้ซกี

เกเรเที่ยวเตร่ไปวนัๆ แต่พอรู้จกักบัขวญัฤทยักเ็ริ่มเป็นผู้เป็นคนมากขึ้น 
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“แล้วเอง็ล่ะ ขี่รถออกมาท�าไมแต่เช้า”

“ฉนัออกไปซื้อปาท่องโก๋ให้แม่มาจ้ะ เหน็พี่ทยักเ็ลยแวะมาทกั นี่พี่ทยั

จะเข้าไปในค่ายหรอืจ๊ะ”

ตรงตะกร้าหน้ารถมีปาท่องโก๋วางอยู่ แถมยังมีน�้าเต้าหู้อีกสองถุง 

วางคู่กนั

“เออ...ข้าจะเอาผ้าไปส่งแทนพี่ก้อง เอง็พอรูจ้กับ้านหมอใหม่ที่เพิ่งย้าย

มาเมื่ออาทติย์ก่อนหรอืเปล่าว่ามนัหลงัไหน”

“รูส้จ๊ิะ บ้านหลงัเขยีวๆ นั่นละ อยู่สุดถนน พี่ทยัขี่ตรงอย่างเดยีวเลย 

บ้านหลงัใหญ่ทางขวามอืน่ะ”

ขวญัฤทยัเคยเข้ามาในค่ายทหารแห่งนี้สองสามครั้งแล้ว แต่ปกตเิวลา

มาส่งผ้าพี่ชายมกัเป็นผู้มาแทน 

“หมอที่มาใหม่นี่หน้าตาเป็นยงัไงหรอื”

ไม้ซีกท�าท่านึก เขาเพิ่งได้มีโอกาสพบหมอใหม่แค่ครั้งเดียว “หล่อ 

ขาว แต่ดูนิ่มๆ ยงัไงไม่รู้นะพี่ทยั ฉนัเหน็แล้วรู้สกึแปลกๆ”

“ข้ากว็่ามนัแปลก” ขวญัฤทยัวจิารณ์ 

“อ้าว พี่ทยัยงัไม่เคยเจอไม่ใช่หรอืจ๊ะ”

“ใช่ แต่ดูเสื้อผ้าพวกนี้สิ ผู้ชายบ้านไหนวะใส่เสื้อสีชมพู แถมไอ้

กางเกงนี่ขามนักล็บีพกิล ใส่น�้าหอมเสยีฟุง้เลย ข้าต้องลงผงซกัฟอกแลว้ขยี้

แล้วขยี้อกีกว่ากลิ่นจะหมด”

“หรอืว่าจะเป็นตุ๊ด” ไม้ซกีวเิคราะห์พร้อมท�าท่าชม้ายชายตาประกอบ

ขวญัฤทยัคดิตามก่อนจะท�าหน้าเบ้แล้วปรามลกูน้อง “เฮ้ย...คงไม่มั้ง 

หมอทหารเชยีวนา”

“แต่ฉนัว่าใช่ชวัร์เลยพี่ทยั คนเมอืงกรุงเดี๋ยวนี้เป็นกนัเยอะ เมื่อเช้า

ตอนขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา ฉนัเหน็ผูช้ายอกีคนหน้าหวานๆ เดนิเข้าไปในบ้าน

ด้วย แถมเดนิกอดคอกนัด้วยนะลูกพี่ คดิแล้วสยมึกึ๋ย”

“หา!” หญงิสาวร้องเสยีงหลง” พอๆ อย่าเล่าเดด็ขาด ข้าไม่อยากฟัง 
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ข้าจะรบีส่งผ้าให้เสรจ็ๆ จะได้กลบัไปท�ากบัข้าว พี่ก้องไม่อยู่เสยีคน ข้ายุ่ง

ฉบิหาย”

ขวัญฤทัยตัดบท สตาร์ตเครื่องแล้วโบกมือก่อนขับรถไปตามทางที่ 

ไม้ซกีบอก ภายในใจมแีต่ค�าพูดของอกีฝ่ายดงัก้องอยู่ตลอดเวลา

ตอนที่ขวัญฤทัยไปถึงบ้านหลังที่อยู่สุดถนน ประตูหน้ารั้วปิดอยู่ 
ภายในค่ายแห่งนี้มีบ้านพักของทหารแยกกันเป็นหลังๆ อย่างเป็นสัดส่วน 

ส�าหรับแพทย์จบใหม่จะได้ยศว่าที่ร้อยตรี ดังนั้นจึงมีบ้านพักต่างหาก ผิด

กบัพวกพลทหารหรอืทหารชั้นผู้น้อยหลายคนที่ต้องอยู่รวมกนั หล่อนจอด

รถมอเตอร์ไซค์หน้าบ้าน มองผ่านรั้วก็เห็นว่ามีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งจอดอยู่ 

ทะเบยีนมาจากกรุงเทพฯ

‘รถหรเูสยีด้วย พวกหมอๆ นี่รวยจรงิแฮะ น่าอจิฉาจรงิ พบัผ่า’ หญงิ

สาวพมึพ�า ระหว่างนั้นกเ็คาะเหลก็ตรงประตดู้านหน้า รออยูพ่กัหนึ่งไม่มคีน

ตอบจงึลองผลกับานไม้ดู และกพ็บว่าด้านในไม่ได้ลอ็ก

“คุณ...คุณ มใีครอยู่ไหม ฉนัเอาผ้ามาส่ง”

หล่อนเยี่ยมหน้าเข้าไปมองในบ้าน ชั้นล่างเงยีบกรบิ ด้านในสุดเป็น

ครวั หญงิสาววางตะกร้าผ้าลงบนโซฟา เดนิเข้าไปดูแต่ไม่พบเจ้าของบ้าน 

‘หรอืว่าจะออกไปธรุะ แต่กน่็าจะลอ็กบา้นไวน้ี่หว่า ไม่กลวัโจรยกเค้า

หรอืไงวะ’

หญงิสาวนกึถงึสิ่งที่พี่ชายก�าชบั

‘ส่งผ้าเสร็จอย่าลืมเก็บผ้ามาซักด้วย คุณหมอบอกว่าจะตั้งตะกร้า 

เอาไว้หน้าห้องนอน ขวญัขึ้นไปเอาได้เลย ผ้าใหม่ให้วางบนเตยีง ห้องนอน

คุณหมออยู่ทางขวาของบนัได’

ขวญัฤทยัตดัสนิใจอุม้ตะกร้าผ้าขึ้นไปตามค�าสั่ง พอผ่านห้องทางด้าน

ขวาก็ได้ยินเสียงน�้าดังลอดออกมาจากข้างใน หล่อนหยุดกึกมองผ่านช่อง

ประตู เห็นเสื้อกับกางเกงรวมถึงชั้นในถูกทิ้งอยู่เกลื่อนพื้น พอมองไป 
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บนเตยีงผ้าปูกย็บัยู่ยี่ราวกบัเกดิสงคราม แค่เหน็จนิตนาการในหวักเ็ตลดิ

‘ฉนัว่าใช่ชวัร์เลยพี่ทยั คนเมอืงกรุงเดี๋ยวนี้เป็นกนัเยอะ เมื่อเช้าตอน

ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา ฉนัเหน็ผูช้ายอกีคนหน้าหวานๆ เดนิเข้าไปในบ้านด้วย 

แถมเดนิกอดคอกนัด้วยนะลูกพี่ คดิแล้วสยมึกึ๋ย’

หรอืวา่บนเตยีงนี้เพิ่งจะมบีางอย่างเกดิขึ้น พลนัเสยีงอาบน�้าฮมัเพลง

อย่างอารมณ์ดกีด็งัลอดออกมาจากด้านใน ขวญัฤทยัคดิ...

‘ตายห่า...สงสยัอาบน�้าอยู่ ท�าไงดไีอ้ทยั เอาวางไว้อกีห้องดกีว่า ขนื

โผล่เข้าไปจ๊ะเอ๋ ตาเป็นกุ้งยงิพอด’ี

คิดได้ดังนั้นจึงเปิดประตูเข้าไปในห้องทางฝั่งซ้ายแทน หล่อนวาง

ตะกร้าผ้าเอาไว้ ไม่ทันสังเกตว่าข้างตู้มีกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งเปิดอ้าอยู่  

หญงิสาวดงึผ้าที่คลมุป้องกนัฝุน่ด้านนอกออก น�าเสื้อที่รดีเรยีบร้อยแลว้แต่

ต้องพบัครึ่งเพราะไม่มทีี่แขวนออกมาสะบดั จากนั้นน�าไปแขวนไว้ในตู ้ขณะ

ก�าลงัจะก้าวออกจากห้องกไ็ด้ยนิเสยีงร้องเรยีกมาจากห้องน�้า

“เมศ ช่วยหยบิผ้าขนหนูให้พี่หน่อย”

หญิงสาวอึ้ง อ้าปากค้างเมื่อได้ยินเสียงทุ้มดังมาจากห้องน�้าด้านใน 

คนที่อยู่ข้างในคงคดิว่าหล่อนเป็นผู้ชายอกีคน 

“เมศ ได้ยนิไหม หยบิผ้าเชด็ตวัให้พี่ท”ี เมื่อไม่ได้ของที่ต้องการ คน

ด้านในกต็ะโกนออกมาอกีอย่างร้อนใจ

ขวญัฤทยัไม่มทีางเลอืก ขนืไม่ส่งผ้าให้ มหีวงัเจ้าตวัออกมาหยบิเอง 

หล่อนยังไม่อยากเป็นตากุ้งยิงในตอนนี้ เหลือบมองบนเตียงเห็นผ้าขนหนู

วางอยู่กร็บีคว้าแล้วยื่นให้ บานประตูห้องน�้าแง้มออกพอดบิพอดพีร้อมกบั

มอืเรยีวยาวของใครบางคนยื่นออกมา 

ไอน�้าจากน�้าอุ่นกระจายออกจากห้องคลุ้งไปทั่วจนกระจกด้านหน้า

เป็นฝ้าไปหมด หญงิสาวรบีหลบัตาปี๋ เอามอืบงัตาข้างหนึ่งไว้เพราะกลวัเหน็

ภาพอุจาดตา แต่แล้วในจังหวะที่ยื่นผ้าขนหนูนั่นเอง มือของทั้งสองคนก็

สมัผสักนั หล่อนสะดุ้ง รู้สกึราวกบัถูกไฟชอร์ต
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ความตกใจสุดขีดท�าให้รีบวิ่งหนีออกจากห้อง แต่ขาเจ้ากรรมกลับ

สะดุดฝากระเป๋าเดินทางที่เปิดอ้าอยู่จนคะม�าลงกับพื้นเสียงดังโครมใหญ่ 

ขวญัฤทยัรบีพยุงตวัลุกขึ้น พอตั้งหลกัได้กร็บีโกยอ้าวออกจากห้อง แต่พอ

ผลักประตูออกไป ประตูฝั่งตรงข้ามก็เปิดออกพอดี พอเห็นภาพตรงหน้า

หญงิสาวกร็้องเสยีงดงัด้วยความตกใจ

“เฮ้ย!/เฮ้ย!” 

ขวญัฤทยัรบีหนัหลงักลบั แต่ประตอูกีบานกเ็ปิดออกเช่นเดยีวกนั ผู้

ที่อยู่ด้านในมีสภาพวาบหวามกว่ามาก เพราะมีเพียงผ้าขนหนูผืนเดียวพัน

ท่อนล่างไว้อย่างหมิ่นเหม่ ส่วนแผงอกมหียดน�้าเกาะพราว แต่ถงึอย่างนั้นก็

มองออกว่าเขามกีล้ามเนื้อที่สวยมาก เรยีงเป็นลอนๆ ชายของผ้าขนหนูแยก

ออกจากกนัอย่างล่อแหลม หล่อนอ้าปากค้างตกตะลงึ หน้าแดงแปร๊ดก่อน

ร้องออกมาอย่างสุดเสยีง

“ชะ...ช่วยด้วย...ชเีปลอืย”

หม่อมหลวงฉตัรเกล้ามองตามคนตวัเลก็ที่วิ่งลงบนัไดไปอย่างรวดเรว็ 
เขาเห็นเพียงสีหน้าตกใจสุดขีดของอีกฝ่าย สักพักก็ได้ยินเสียงสตาร์ตรถ 

ก่อนที่รถมอเตอร์ไซค์จะทะยานออกไปด้วยความเรว็สงู ทิ้งไว้เพยีงเสยีงท่อ

ไอเสยีแว่วมา

นายแพทย์หนุ่มหันมองปรเมศที่เพิ่งอาบน�้าเสร็จจากห้องทางฝั่งขวา 

“นั่นใครหรอืเมศ”

สองหนุ่มมสีภาพไม่ต่างกนั ปรเมศดหีน่อยที่สวมกางเกงขาสั้นแบบ

ของทหาร ผมสั้นยงัคงเปียกน�้าหมาดๆ เหมอืนเพิ่งสระผมเสรจ็

“น่าจะเป็นคนส่งผ้านะครับคุณฉัตร แต่ท�าไมต้องร้องเสียงตกอก

ตกใจอย่างนั้นด้วย”

“ผู้หญิงหรือผู้ชาย” ฉัตรเกล้ารู้แต่เพียงว่าเป็นคนร่างเล็ก สวมเสื้อ

เชิ้ตกบันุ่งกางเกงสามส่วน 
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“ผมไม่แน่ใจแฮะ วันก่อนคนที่มาเก็บผ้าเป็นผู้ชาย แต่วันนี้เหมือน

ไม่ใช่คนเดยีวกนั”

ปรเมศเพิ่งมาอยู่ได้เพยีงหนึ่งสปัดาห์ ไม่อยากซกัผ้าเองจงึอาศยัจ้าง

ชาวบ้านแถวนี้ช่วยดูแลให้ หลังจากถามทหารชั้นผู้น้อยในค่ายก็ได้รับค�า

แนะน�าว่าเจ้านี้ดทีี่สุด

“หรือว่าจะเป็นผู้หญิง” หม่อมหลวงฉัตรเกล้าคาดเดาจากเสียงร้อง

โหยหวนแทบไม่เป็นภาษาแถมอาการวิ่งแบบไม่คดิชวีติ แต่พอมองเข้าไปใน

ห้องรุ่นน้องกไ็ด้ค�าตอบ บนพื้นมเีสื้อผ้ากองอยู่ ที่ส�าคญักางเกงในสองตวัก็

วางอยู่ตรงนั้นด้วย  

ปรเมศมองตามก่อนลูบท้ายทอยอย่างเขนิๆ 

“ผมขอโทษครบัคุณฉตัร ห้องรกไปหน่อย เมื่อคนืนี้กลบัดกึ กเ็ลย

ถอดทิ้งไว้บนพื้น ไม่ได้เกบ็”

นสิยัหนุ่มโสดมกัไม่ได้จดัของในห้องให้เป็นระเบยีบ ผดิกบัหม่อม-

หลวงฉตัรเกล้า ภายในวงัจฑุาเทพทกุห้องต้องเป็นระเบยีบ นอกจากนี้มารดา

ยงัสอนให้ช่วยท�างานบ้าน ท�ากบัข้าว ซกัผ้า รดีผ้า ถบู้าน หม่อมหลวงฉตัร-

เกล้ากย็นิดอีย่างไม่เกี่ยงงอน เขาไม่ได้ถอืว่างานบ้านคอืงานของผู้หญงิ แต่

เป็นหน้าที่ของพ่อบ้านที่ต้องช่วยกันท�า เขาเคยเห็นบิดาเข้าครัวช่วยมารดา

ท�ากบัข้าว ช่างเป็นบรรยากาศอนัแสนอบอุ่น 

วันนี้เขาเพิ่งเดินทางมาถึงเชียงรายเมื่อสามชั่วโมงก่อน จึงแวะหาที่

อาบน�้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดทหาร หลังจากโทร. ติดต่อที่โรงพยาบาล

ค่ายและทราบว่าผู้ถอืกุญแจบ้านยงัไม่มาท�างาน จงึแวะมาหาปรเมศแทน

“ฉนัว่าคนคนนั้นต้องเข้าใจผดิพวกเราแหง”

“เข้าใจผดิ?” ปรเมศทวนค�าอย่างงงๆ “ยงัไงหรอืครบั”

“กเ็ข้าใจว่าฉนักบันาย เราสองคน...” เขาส่ายหน้า ท�าท่าปลง

ปรเมศอ้าปากค้างท�าตาโต 

“เฮ้ย!...จรงิหรอืครบัคุณฉตัร ท�าเป็นเล่นไป”
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“ไม่เล่นหรอก แต่ของจริง สงสัยป่านนี้ไปโพนทะนาทั่วค่ายแล้วมั้ง 

ต่อไปเราต้องระวงัตวัหน่อยแล้ว หนุม่โสดสองคนอยูใ่นบ้านเดยีวกนัคงไม่ใช่

เรื่องดแีน่”

ไม้ซีกกับส�าลีมองลูกพี่ที่วักน�้าจากตุ่มหลังบ้านขึ้นมาล้างหน้าล้างตา
อย่างอึ้งๆ เพราะไม่ใช่การล้างหน้าธรรมดา แต่เป็นการล้างซ�้าๆ ผมเผ้าเสื้อผ้า

เริ่มเปียกปอน ตากเ็ริ่มแดง อกีทั้งยงัตกัน�้าใส่ขนัแล้วมองผ่านน�้า 

“พี่ทยัไปท�าอะไรมาหรอืจ๊ะ หรอืว่าผงเข้าตา”

“มันไม่ใช่ผงน่ะสิ แต่มันเป็นเรื่องอุจาดตาต่างหาก อี๋...แค่คิดข้าก็

สยองแล้ว เกดิมาไม่เคยพบไม่เคยเหน็ บดัสบีดัเถลงิที่สุด”

“ยงัไงหรอืพี่ทยั ช่วยอธบิายให้พวกฉนัเข้าใจหน่อย” ไม้ซกีกระเถบิ

เข้ามาใกล้

“กเ็มื่อครู่นี้ข้าเอาผ้าไปส่งที่บ้านไอ้หมอใหม่ในค่าย” 

“แล้วไงต่อ”

“ข้าเอาผ้าไปส่งในห้อง แล้วกเ็หน็ผู้ชายสองคนเปลอืย” คนเล่าท�าท่า

สะอดิสะเอยีน ขณะที่ไม้ซกีกบัส�าลนีกึภาพตาม

“เปลอืย!” ทั้งสองโพล่งออกมาพร้อมกนั

ขวญัฤทยัยกมอืปิดปากพลางท�าท่าสยอง

“พวกเอง็รู้ไหม ในห้องนอนเสื้อผ้างี้เกลื่อนไปหมด ที่ส�าคญั กุงเกง

ลงิของหมอ...อี๋ โอ๊ยไม่ไหว ไม่ไหว” หล่อนเว้นวรรค “กอกอนอนอนแอ้งแม้ง

อยู่บนพื้นด้วย แถมผ้าปูที่นอนกย็บัยู่ยี่เหมอืนกบัว่า...”

“พอๆ พี่ทยัห้ามเล่าต่อ ฉนัจะอ้วก” ส�าลโีพล่งขึ้น แต่พอหนัไปกพ็บ

ว่าไม้ซกีหนัไปโก่งคออาเจยีนใส่พุ่มไม้เรยีบร้อยแล้ว 

“มนิ่า ถงึได้ใส่น�้าหอมเสยีหอมฟุ้ง แถมอุตรใิส่เสื้อสชีมพู” 

“ไม่น่าเชื่อเลยนะพี่ทยัว่าหนุม่กรงุเทพฯ จะมรีสนยิมแปลกๆ แบบนี้”

“ไม่รูล้ะ ต่อไปนี้ข้าจะไม่ไปส่งผ้าที่บ้านนั้นอกี หวัเดด็ตนีขาดกไ็ม่ไป” 
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ขวัญฤทยัหมายมาด แค่ครั้งเดียวก็รู้สึกเหมือนภาพนั้นตดิตา โดย

เฉพาะดวงตาดุๆ  ของผูช้ายที่มเีพยีงผ้าขนหนพูนักายยงัตดิตรงึจนถงึตอนนี้ 

ดูเหมือนเขาคงตกใจเหมือนกัน สังเกตจากนัยน์ตาที่เบิกกว้าง และถ้า 

หญงิสาวมองไม่ผดิ ชายหนุม่ก�าลงัเขนิ ผ้าขนหนผูนืนั้นดเูลก็ไปถนดัใจเมื่อ

อยู่บนร่างกายก�าย�า ถ้าไม่ล�าเอยีงหล่อนก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นผู้ชายที่หุ่น

ดมีาก

“อ้าว แล้วพี่ทยัจะไม่รบัจ้างซกัผ้าให้หมอแล้วหรอืจ๊ะ”

“เปล่า ใครว่า กร็บัซกัเหมอืนเดมิ แต่ข้าจะไม่ไปส่งผ้าที่นั่นเดด็ขาด 

ข้าจะให้คนอื่นไปแทน”

“แล้วพี่ทัยจะให้ใครไปแทนล่ะจ๊ะ” ไม้ซีกถามอย่างกล้าๆ กลัวๆ 

สายตาของลูกพี่ที่กวาดมองมาท�าเอาร้อนๆ หนาวๆ 

“กเ็อง็ยงัไงล่ะไม้ซกี เอง็จะต้องไปส่งผ้าที่บ้านนั้นให้ข้า”

“อ้าวไหงงั้นล่ะพี่ทยั เกดิฉนัโดนปล�้าขึ้นมาจะท�ายงัไง” ไม้ซกีโวยวาย 

“แล้วเอง็จะให้ข้าไปงั้นหรอื ตกลงใครเป็นลูกพี่ลูกน้องกนัแน่”

คนตรงหน้าเถยีงไม่ออก ได้แต่พยกัหน้า “กไ็ด้จ้ะ ไปกไ็ป อะไรจะ

ซวยอย่างนี้วะไอ้ไม้ซกี”

“ไม่ต้องมาบ่นได้ยนิไหม จ�าที่ข้าบอกไม่ได้หรอืว่า สิ่งที่ข้าพูดถูกต้อง

ทุกอย่าง ถ้าไม่เข้าใจให้ย้อนกลบัไปดูกฎข้อหนึ่ง”

“เข้าใจจ้า พี่ทยัถูกเสมอ”

“รูก้ด็แีล้ว อย่าอ้อยส้อย ไปช่วยข้าท�ากบัข้าว ไม่อย่างนั้นเอง็กอ็ดข้าว

เยน็ฝีมอืข้าแน่ๆ”

หลงัจากอาบน�้าแต่งตวัเสรจ็ ฉตัรเกล้ากร็บีมารายงานตวัยงัโรงพยาบาล
ค่ายทนัท ีผู้ที่มาต้อนรบัคอืผู้อ�านวยการ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของเขาห้าปี 

“ทางเราต้องขอโทษคณุฉตัรด้วยเรื่องบ้านพกั เมื่ออาทติย์ก่อนไฟฟา้

ลดัวงจร แผงไฟส่วนหนึ่งไหม้” 
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แต่เดิมฉัตรเกล้าต้องพักในโรงพยาบาลค่าย แต่เพราะเหตุฉุกเฉิน

ท�าให้ต้องปิดซ่อมอยู่ เมื่อเขาโทร. มาตดิต่อแต่ไม่พบผู้ดูแล จงึแวะไปหา 

ปรเมศก่อน เพราะค่ายทหารอยู่ไม่ไกลจากที่นี่

“ไม่เป็นไรครับผู้อ�านวยการ ความจริงผมอยู่ที่ไหนก็ได้ จะให้นอน 

ในห้องพกัเวรกไ็ด้นะครบั”

บนตึกในห้องฉุกเฉินมีห้องขนาดเล็กส�าหรับแพทย์ผู้อยู่เวร และยัง

มหี้องส�ารองอกีห้องหนึ่งด้วย เพยีงแต่ตดิปัญหาเรื่องห้องน�้าซึ่งต้องใช้ร่วม

กบัเจ้าหน้าที่เวรเปล

“แต่ท่านผูก้ารฯ เพิ่งโทร. มาบอกให้ดแูลหลานชายท่าน ผบ. ทอ. ให้ด ี

ขนืทางเราให้คณุฉตัรนอนห้องพกัเวรคงไม่เหมาะ เราก�าลงัให้ช่างเร่งมอืซ่อม

ให้อยู่ คงสกัอาทติย์กว่าจะเข้าอยู่ได้”

“ถ้าอย่างนั้นผมไปนอนที่บ้านพักในค่าย ดีไหมครับ ผมสนิทกับ 

ปรเมศ”

“ถ้าได้อย่างนั้นกด็ ี ช่างจะได้ท�างานสะดวกขึ้น คุณฉตัรอยากให้ตดิ

เครื่องปรบัอากาศด้วยหรอืเปล่า แต่ผมไม่แน่ใจว่าทางการจะมงีบให้ไหม”

“อย่าเลยครบั ผมอยู่ได้ ท่านผู้อ�านวยการโปรดปฏบิตัติ่อผมเหมอืน

คนธรรมดาเถอะครบั”

“แต่คุณฉตัรเป็นหลานของท่าน ผบ. ทอ. แถมยงัเป็นหม่อมหลวง”

ผบ.ทอ. กค็อื พลอากาศเอก หม่อมราชวงศ์รณพรี์ จุฑาเทพ ที่เพิ่ง

ได้รบัต�าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารอากาศหลงัเหตกุารณ์พฤษภาทมฬิ และเป็น

อาของหม่อมหลวงฉตัรเกล้านั่นเอง

“แม้ผมจะเป็นคนของสกลุจฑุาเทพ แต่ในเวลานี้ผมคอืแพทย์คนหนึ่ง 

และถ้าเทยีบตามยศแล้ว ผมกถ็อืเป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชาของท่าน อาพร์ีคงไม่

สบายใจแน่ๆ ถ้าหากว่าผมใช้เส้นสายท�าตนให้อยูเ่หนอืคนอื่น ขอให้ถอืเสยีว่า

ผมเหมอืนคนอื่นๆ เรยีกผมว่าฉตัรเฉยๆ กไ็ด้ครบั”

ผู้อ�านวยการยิ้มรับ สีหน้าชื่นชม “คุณฉัตรไม่เหมือนกับที่ผมเคย 
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คดิไว้”

หม่อมหลวงฉตัรเกล้ารูด้ว่ีายงัมอีกีหลายคนที่เข้าใจผดิวา่ สกลุจฑุา-

เทพเป็นตระกูลที่ถอืยศศกัดิ์ แต่ตวัเขาไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเข้ามาเป็นทหาร 

หน้าที่คอืเชื่อฟังผู้บงัคบับญัชา 

“พ่อของผมสอนเสมอว่าเกิดเป็นคนต้องรู้จักถ่อมตน และที่ส�าคัญ

ตอนนี้ผมเป็นทหาร ขอให้ถอืว่าผมเป็นแพทย์ เป็นทหารรุ่นน้อง หากมอีะไร

ที่ท�าบกพร่องไป ผูอ้�านวยการลงโทษได้เลยครบั ไม่ต้องเกรงใจ ผมจะตั้งใจ

ท�างานรบัใช้ชาตใิห้ดทีี่สุด”

งานในฐานะแพทย์ในโรงพยาบาลค่ายคล้ายคลงึกบังานในโรงพยาบาล
ชุมชนทั่วๆ ไป แพทย์ประจ�ามทีั้งสิ้นสามคนด้วยกนั ทุกวนัฉตัรเกล้าต้อง

ตรวจคนไข้ที่ตกึผูป่้วยนอกทั้งเช้าและบ่าย คนไข้ที่มารบัการรกัษามปีะปนกนั

ทั้งที่ป่วยโรคทางอายุรกรรม ศลัยกรรม กุมารเวช รวมถงึอุบตัเิหตุ โรคที่

พบส่วนใหญ่ ได้แก่ เบาหวาน ความดนั และโรคหวัใจ คนไข้ส่วนใหญ่เป็น

ทหาร ชาวบ้านที่มฐีานะยากจน บางส่วนเป็นชาวเขา คนต่างด้าวที่เข้าเมอืง

ผดิกฎหมายกม็ ี

ทุกวันจะมีคนไข้ที่ตึกผู้ป่วยนอกเกินก�าลังแพทย์ ทุกคนจึงต้องเร่ง

ตรวจมอืเป็นระวงิ หากมคีนไข้ในห้องฉุกเฉนิหรอืต้องท�าการผ่าตดั แพทย์

ที่อยู่เวรวนันั้นกต้็องรบัผดิชอบดแูลจนกระทั่งคนไข้กลบับ้าน เนื่องจากฉตัร-

เกล้าเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศลัยกรรมกระดูก เขาจงึผ่าตดัและเข้าเฝือก 

รวมถงึผ่าตดัทางศลัยกรรมได้ด้วย 

โรงพยาบาลแห่งนี้มห้ีองผ่าตดั แต่เนื่องจากเดมิแพทย์เฉพาะทางด้าน

ศลัยกรรมและศลัยกรรมกระดกูยงัไม่ม ีคนไข้ที่ได้รบัการผ่าตดักม็กัจะเป็น

ผ่าตัดเล็กๆ อย่างไส้ติ่ง ท�าหมัน หรือแม้แต่ผ่าตัดคลอดถ้าจ�าเป็น แต่

เนื่องจากกมุารแพทย์ประจ�าเพิ่งย้ายเข้ากรงุเทพฯ ไปเมื่อเดอืนที่แล้ว ตอนนี้

จงึขาดแคลน 
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รูปร่างที่สูงกว่าคนทั่วไปท�าให้ฉัตรเกล้าเป็นจุดเด่น แผงอกกว้าง 

ใบหน้าคมสนัถอดแบบมาจากหม่อมราชวงศ์พฒุภิทัรเตม็ๆ สมยัหนุม่ๆ บดิา

ว่าหลอ่แลว้ แต่ฉตัรเกล้ามใีบหน้าที่ดอู่อนโยนกวา่เพราะได้เชื้อมารดาที่เป็น

ถงึอดตีนางงาม จมกูโด่งราวกบัลูกครึ่งทั้งที่เลอืดในกายเป็นไทย มบ้ีางที่ได้

รบัตกทอดมาจากปู่ซึ่งเป็นคนจนีท�าให้ผวิขาวจดั 

ดวงตาของเขาเป็นสองชั้น คมเข้ม เปี่ยมเสน่ห์ ยามปรายตามองใคร

พาให้สาวๆ ใจละลายกนัหมด รมิฝีปากแดงจดั แพขนตางอนยาวกว่าผู้หญงิ

บางคนด้วยซ�้า แต่เจ้าตวัชอบปั้นหน้าเคร่งอยู่เรื่อย ทั้งนี้เพื่อกลบเกลื่อนค�า

หยอกเอนิของคนอื่นที่ชอบเรยีกชายหนุ่มว่า คุณหมอหน้าหวาน 

ไม่เพียงบุคลากรที่สนใจคุณหมอคนใหม่ คนไข้ที่มารับบริการก็ 

พลอยจ้องมองไปด้วย คงเพราะคนแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน หรือไม่ก็

เป็นทหารชั้นผูน้้อยซึ่งต่างกม็ผีวิคล�้าแดดจากการท�างานกลางแจ้ง วนันี้เป็น

วนัที่หม่อมหลวงฉตัรเกล้ามาท�างานวนัแรก เขาสวมชุดทหารสเีขยีวเตม็ยศ 

คล้องหูฟังส�าหรับตรวจคนไข้ไว้ที่คอ เมื่อเช้านี้เพิ่งมีคนไข้เด็กล้มแขนหัก

ต้องเข้าเฝือก หม่อมหลวงฉตัรเกล้ากแ็สดงฝีมอืจดักระดกูและเข้าเฝือก มอื

เรียวที่ท�างานอย่างคล่องแคล่วสร้างความทึ่งให้ทุกคน จนต่างชื่นชมว่า 

คุณหมอคนใหม่ไม่ได้มดีแีค่ความหล่อ

“หมอก๊ามาใหม่กะเจ้า หน้าตาบ่คุ้นเลย” 

คุณยายคนหนึ่งอายุราวเจ็ดสิบ นั่งเท้าคางตาปรอยมองนายแพทย์

หนุ่ม และถามเป็นภาษาเหนอืขณะที่เขาใช้หูฟังตรวจเสยีงหายใจในปอด 

“ใช่ครบั ผมเพิ่งมาวนัแรก”

“มเีมยีละยงั แม่ญงิฝั่งปุ้นฝากมาถามเจ้า” 

เดก็สาวหน้าละอ่อนสองคนยนืกระมดิกระเมี้ยน พอฉตัรเกล้าหนัไป

กพ็ากนัหวัเราะคกิคกั และรบีหลุบตาลงไม่มองตอบ

ฉตัรเกล้าลดหฟัูงลง เอ่ยด้วยเสยีงเรยีบแต่ดงัพอให้ทุกคนได้ยนิ “ยงั

ครบั...แต่ยงัไม่อยากม ีฝากยายช่วยบอกสาวๆ ฝั่งนู้นด้วย”
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เสยีงฮาครนืดงัขึ้นครู่หนึ่ง ทั้งคนไข้และบุคลากรในโอพดีหีวัเราะกนั

คกิคกั

พยาบาลอาวุโสปราดมานั่งข้างๆ เพื่อขดัคอ “ยายจ๋า อย่ามาชวนหมอ

คุยนอกเรื่องส ิไม่สบายอะไรกว็่ามา ดูสคิวิยาวล้นไปถงึหน้าตกึแล้ว”

วันนี้มีคนไข้มารับบริการมากเป็นพิเศษ เนื่องจากแพทย์ในโรง-

พยาบาลมแีค่สามคน จงึไม่พอต่อความต้องการ แพทย์แต่ละคนต้องเร่งมอื

เพื่อตรวจคนไข้ให้หมดทนัเวลา 

“แหม คุณพยาบาล อุ๊ยอู้เล่นนดิๆ หน่อยๆ ท�าเป๋นหวง เมนิๆ จะมี

หมอหน้าหวานๆ มาตรวจเหยีเตื้อ” 

“แต่ผมตั้งใจมาอยู่นานครับคุณยาย เพราะฉะนั้นช่วยบอกอาการ 

ส�าคญัๆ มาดกีว่า ผมจะได้ดูคนไข้คนอื่นบ้าง”

“อยู่เมนิๆ เน่อเจ้าหมอ จะไปเหมอืนหมอคนก่อนๆ บ่กี่เดอืน ก่เกบ็

ของปิ๊กบ้านไปเลย” 

“อยู่นานครบั ตกลงยายเป็นอะไรมา”

หลงัจากซกัประวตัแิละตรวจร่างกายเสรจ็ ฉตัรเกล้ากพ็บว่ายายเป็น

ความดันโลหิตสูง แต่ไม่ค่อยมารับยาประจ�า แถมยังมีเบาหวานที่ไม่ได้

ควบคุมอกีด้วย เขาจงึจ่ายยาและให้ค�าแนะน�าเบื้องต้น เสรจ็แล้วพยาบาล

จงึเรยีกควิต่อไป

ผ่านไปเกอืบสามชั่วโมง แต่ควิคนป่วยดเูหมอืนจะไม่พร่องลงเลย ทั้งที่ 

แพทย์ทุกคนต่างเร่งมอืตรวจคนไข้กนัแทบไม่ได้พกั 

“คุณฉัตรหิวหรือยังคะ พี่จะได้บอกข้างหน้าให้เขาตัดคิว” ปนัดดา 

หนึ่งในพยาบาลถามขึ้น

หม่อมหลวงฉตัรเกล้ามองไปยงัโต๊ะข้างๆ ที่มแีพทย์อกีสามคนก�าลงั

ตรวจคนไข้ไม่ว่างมอื แต่ละคนไม่มที่าทจีะพกัเที่ยง เท่านี้กร็ู้แล้วว่าทุกคน

คงเกรงใจและก�าลงัจะให้สทิธพิเิศษเขาอกีตามเคย 

“ไม่เป็นไรครบั ผมทนได้ คุณหมอคนอื่นๆ กไ็ม่พกัไม่ใช่หรอืครบั”
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“ค่ะ แต่ทกุคนเตรยีมอาหารกลางวนัมา บางทพีี่กต็ดัควิสกัสบิห้านาที

ให้กนิข้าว แต่ไม่ได้ลงไปพกัจรงิจงัเพราะตรวจไม่ทนั”

“งั้นผมกจ็ะท�าแบบทุกๆ คนนั่นละครบั ถ้าคนอื่นไม่พกั ผมจะลงไป

นั่งสบายใจเฉบิคนเดยีวได้ยงัไง”

“จะดีหรือคะคุณฉัตร ผู้อ�านวยการสั่งไว้ว่า...” พยาบาลสาวใหญ่มี

ท่าทลีงัเล

“ดสีคิรบั แต่ผมไม่ได้เตรยีมอาหารกลางวนัมา พี่ดาพอจะช่วยผมได้

ไหมครบั”

พยาบาลสาวยิ้มกว้าง มองฉตัรเกล้าอย่างชื่นชมก่อนตอบว่า “ได้สคิะ 

เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง ปกติจะมีแม่ค้าเอาอาหารขึ้นมาขายบนนี้อยู่แล้ว คุณ

หมอกนิอาหารพื้นๆ ได้ไหม พี่จะเรยีกแม่ค้าไว้ให้”

“สบายมากครบั อะไรผมกก็นิได้ ขอเพยีงแต่ว่าเยอะหน่อย เพราะ

ตอนนี้ผมหวิจนแทบจะกนิช้างได้ทั้งตวัแล้ว”

ฉัตรเกล้ามองอาหารหลากหลายที่ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบใน
ตะกร้าหวาย เมื่อเขาแจ้งความจ�านงกบัพยาบาลสาวใหญ่ที่ชื่อปนดัดา หล่อน

กไ็ปน�าตะกร้าอาหารมาให้เลอืก ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมอืง เช่น น�้าพรกิ

หนุ่ม น�้าพรกิอ่อง แกงโฮะ ข้าวเหนยีว ไส้อั่ว และไก่ย่าง ฉตัรเกล้าเลอืก

ข้าวเหนียวสองห่อกับไส้อั่วที่บรรจุในถุงดูสะอาดสะอ้าน นอกจากนั้นยังมี 

น�้าพริกหนุ่มพร้อมไก่ย่างอีกหนึ่งไม้ เมื่อมองไปอีกด้านหนึ่งก็เห็นตะกร้า

บรรจุอาหารอกีหลายอย่าง 

“นี่ของแม่ค้าคนเดยีวเลยหรอืครบัพี่ดา”

“ใช่ค่ะ เจ้านี้แวะมาขายที่โรงพยาบาลทุกวนั ถ้าคุณฉตัรตดิใจรสมอื

ก็สั่งไว้ได้นะคะ หรือจะผูกปิ่นโตให้ไปส่งที่บ้านก็ได้ จะได้ไม่ต้องเสียเวลา

เข้าครวั พี่เองบางวนัขี้เกยีจท�ากบัข้าวกอ็าศยัสั่งนี่ละค่ะ”

“แพงไหมครบั”



82  l  ข วั ญ ฤ ทั ย

“ไม่ค่ะ ขายคนในโรงพยาบาล ขนืแพงไม่มคีนซื้อกนัพอด ีแต่ที่พี่ชอบ

คอืเขาท�าสะอาด บางทกีเ็ป็นพี่ชายเอามาส่ง โน่นไงมาพอด”ี ปนดัดากวกัมอื

เรยีกคนที่ก�าลงัพูดถงึ 

หม่อมหลวงฉตัรเกล้ามองไปยงัคนตวัเลก็ที่มาหยดุตรงหน้า สะดดุตา

กบัหมวกที่มรีูปดาวอยู่ด้านหน้า เขาจ�าได้แม่น เพราะเมื่อเช้านี้คนตวัเลก็ที่

แอบเข้าไปในบ้านก็สวมหมวกแบบเดียวกัน เขาหรี่ตาจ้องอย่างจับสังเกต 

แต่ดเูหมอืนเจ้าตวัยงัไม่รู ้คงเพราะเขามองนานเกนิไป อกีฝ่ายจงึเงยหน้าขึ้น

มาประสานสายตา

“นายช.ี..” คนตรงหน้าอ้าปากค้าง รบีตะครุบปากก่อนค�าสุดท้ายจะ

หลุดออกมาไว้ทนั

ฉตัรเกล้าเพิ่งมโีอกาสเหน็ใบหน้าที่ซ่อนอยู่ใต้หมวกชดัๆ  ดวงหน้า

รปูไข่ลอ้มกรอบด้วยลูกผมคลอเคลยีข้างแก้ม แพขนตางอนยาวรบักบัแนว

คิ้วโก่งได้รูป เขาไม่เคยหายใจสะดุดเพราะผู้หญงิคนไหนมาก่อนเลย นี่เป็น

ครั้งแรก

ที่แท้คนที่คดิว่าเป็นชายร่างเลก็ แท้จรงิแล้วคอืหญงิสาวหน้าตาน่ารกั 

หล่อนอายุเท่าไรกนันะ สบิหกหรอืว่าน้อยกว่านั้น ดเูหมอืนหล่อนเองกจ็�าเขา

ได้ สงัเกตจากใบหน้านวลที่จู่ๆ กแ็ดงก�่าราวกบัลูกต�าลงึสุก

“คุณนี่เอง”

“สองคนรู้จกักนัแล้วหรอืคะ” ปนดัดาถามขึ้น

“ยงัครบั เคยเจอแต่ไม่รู้จกั” 

หม่อมหลวงฉตัรเกล้าเผลอตวัจ้องหญงิสาวอย่างลมืตวั วงหน้ารูปไข่

แม้จะมอมแมมแต่กม็องออกว่าผวิพรรณค่อนข้างดทีเีดยีว ดวงตากลมโตสี

น�้าตาลอ่อนสดใสราวกับดาวบนท้องฟ้า เมื่อลดสายตาลงมองจมูกก็พบว่า

เชดิขึ้นอย่างดื้อรั้น หล่อนเม้มปากแน่น ท�าท่าเหมอืนไม่อยากเสวนาด้วย

“คุณฉตัรพูดแปลกๆ ท�าเอาพี่งง”

คนตัวเล็กท�าหน้าเบ้ รีบก้มหน้าก้มตาหยิบถุงพลาสติกขึ้นมาพร้อม
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เอ่ยเสยีงห้วน 

“แค่นี้ใช่ไหมคุณดา จะได้รบีคดิเงนิ ฉนัยงัต้องรบีไปตกึอื่นอกี”

ปนดัดาจ�าต้องสนใจถงุอาหารแทน “ใช่ นี่ของพี่ ส่วนนั่นของคณุหมอ

ฉตัร”

แม่ค้าเงยหน้ามองพลางท�าท่าฉงน

ฉตัรเกล้าจงึพูดว่า “คดิเงนิรวมกนัได้เลย มื้อนี้ผมจ่ายเอง” มอืเรยีว

ล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแล้วหยบิเงนิออกมา

คนร่างเลก็ไม่พดูมาก หยบิกระดาษมาจดรายการและราคาพร้อมกบั

บวกลบในใจ 

“ลายมอืสวยเหมอืนกนันี่เรา แถมคดิเลขเรว็เสยีด้วย”

หล่อนหน้าบึ้ง หนัไปพูดกบัปนดัดาแทน  

“ฉนัไปก่อนนะคณุดา ไว้พรุง่นี้จะมาใหม่ ถ้าจะสั่งอะไรเพิ่มโทร. เบอร์

เดมิได้เลย” คนร่างเลก็พูดจบกผ็ลุนผลนัออกไป 

หม่อมหลวงฉตัรเกล้ามองถุงอาหารในมอืก่อนหนัมาพูดกบัพยาบาล

สาว “แม่ค้าคนนั้นชื่ออะไรหรอืครบั”

“ชื่อทยัค่ะ คนแถวนี้เขาเรยีกกนัว่าพี่ทยั ถ้าคณุฉตัรอยากไดอ้ะไรขอ

ให้บอก ซกัผ้า รดีผ้า ท�ากบัข้าว เหน็ตวัเลก็ๆ แบบนี้ ทยัท�าเป็นทุกอย่าง”


