
บทน�ำ

อาทติย์อสัดงจวบจนแสงสดุท้ายเลอืนหาย ม่านรตัตกิาลแผ่ขยาย
เข้าปกคลุมทั่วฟ้า

ใครคนหนึ่งก�าลังแหวกว่ายอยู่ในทะเลแห่งความฝันถึงความทรงจ�า

ครั้งหนึ่ง แต่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปี เหตกุารณ์นั้นกย็งักระจ่างชดัราวกบัเพิ่งเกดิ

ขึ้นเมื่อวาน

นบัตั้งแต่ได้รบัแจ้งเบาะแสจากฉตัรา หนึ่งในเพื่อนสนทิที่เป็นสายลบั

ต�ารวจ แผนการจับกุมก็ถูกวางขึ้นทันที โดยใช้ชุดจับกุมจากหน่วยปราบ

ปรามยาเสพติดร่วมยี่สิบนาย ซึ่งล้วนแต่งกายนอกเครื่องแบบเพื่อร่วม

สงัเกตการณ์ที่บ้านเป้าหมาย ใช้วทิยุสื่อสารในการสั่งการเพื่อควบคุมพื้นที่

และจบัตามองจนกว่าจะพบของต้องสงสยั

เสยีงกดชตัเตอร์ดงัขึ้นเป็นระยะๆ แต่คนที่ถูก ‘แอบถ่าย’ ยงัไม่รู้ตวั

แม้แต่น้อย เพราะเร่งรบีท�างานตามที่ได้รบัมอบหมาย จนกระทั่งผูต้้องสงสยั

คนหนึ่งออกมาจากบ้าน ลักษณะทางกายภาพตรงกับที่สายสืบแจ้งไว้ทุก

อย่าง
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“ตามต่อ” เสยีงเข้มดดุนัดงัผ่านวทิยุสื่อสาร เพื่อให้ชดุจบักมุที่ซุม่อยู่

ตามจุดต่างๆ ได้รบัทราบและท�าหน้าที่ของแต่ละคนต่อไป 

ชายผู้ต้องสงสัยเข้าออกบ้านหลังดังกล่าวหลายต่อหลายครั้งโดยใช้

พาหนะหลากหลาย นอกจากนั้นยงัมหีลายคนที่ผ่านเข้าออก ทกุอย่างท�าเป็น

ขบวนการ รดักุม และระมดัระวงั แม้ว่าจะยงัไม่พบ ‘สิ่งของ’ ต้องสงสยั 

แต่ไม่ว่าอย่างไรทุกความเคลื่อนไหวกถ็ูกบนัทกึภาพไว้ได้

ภาพเหตุการณ์วันนั้นถูกม่านหมอกมืดด�าปกคลุมจนพร่าเลือน แต่

ความเจบ็ปวดยงัคงชดัเจนในความรูส้กึ ชายร่างสงูใหญ่นอนกระสบักระส่าย

อยู่บนเตยีง แต่เพยีงไม่นานเขากส็งบลงอย่างช้าๆ...

ภาพที่เคยพร่าเลือนค่อยๆ กระจ่างชัดอีกครั้งราวกับแสงอาทิตย ์

วนัใหม่ส่องแหวกม่านรตัตกิาลให้เลอืนหาย ปลุกให้คนที่หลบัใหลมาทั้งคนื

เริ่มต้นด�าเนนิชวีติในวนัใหม่

ชุดจบักุมยงัคงแบ่งหน้าที่ท�างานกนัอย่างต่อเนื่อง...

ต�ารวจนอกเครื่องแบบสองนายยงัคงเฝ้าอยูท่ี่บ้านเป้าหมายในชุมชน

แออดัแห่งหนึ่ง จนกระทั่งเหน็ว่ารถกระบะสนี�้าเงนิกลางเก่ากลางใหม่ที่จอด

อยูใ่นโรงรถข้างบ้านออกจากใจกลางเมอืงใหญ่สู่ชานเมอืงที่คนไม่พลกุพล่าน

นกั 

รถแล่นไปเรื่อยๆ แล้วเข้าไปในลานจอดรถของห้างสรรพสนิค้าแห่ง

หนึ่งที่มผีูค้นเข้าออกเสมอ จากนั้นรถกระบะสนี�้าเงนิกจ็อดใกล้กบัรถฟอร์ด

สีบรอนซ์เงินคันใหม่เอี่ยมซึ่งมีถุงด�าต้องสงสัยตามที่สายข่าวรายงานมา 

เช่นกนั

ประตรูถฟอร์ดเปิดออก จากนั้นชายผวิเข้มรูปร่างล�่าสนัสี่คนกล็งมา

จากรถ สองคนเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้า โดยคนที่เหลือก็ยืนเล่น

โทรศพัท์กนัไป เพยีงไม่นานผูช้ายสองคนแรกกเ็ดนิกลบัมาพร้อมกบัพดูคยุ

อะไรบางอย่างที่ท�าให้คนฟังหน้าซดีและรบีกลบัเข้าไปในรถทนัที

คนที่ซุ่มดูเห็นแล้วว่าตอนที่รถจอดข้างกันนั้น พวกผู้ต้องสงสัยได้
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แอบแบ่งถุงด�าจากรถฟอร์ดไปไว้ที่รถกระบะสีน�้าเงินหนึ่งถุง ก่อนเร่งรีบ

ออกจากลานจอดรถไปราวกบัก�าลงัหนอีะไรบางอย่าง พฤตกิารณ์น่าสงสยั

แบบนี้คงแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ พวกนี้ต้องม ี‘ของ’ อยู่กบัตวัตรงตามที่ได้

รบัข่าวจากสายว่าลอตนี้เป็นลอตใหญ่ ไม่ได้มแีค่การขนส่งเท่านั้น แต่มคีน

คุ้มกนัในการขนส่งครั้งนี้ด้วย นั่นหมายความว่าลอตนี้เป็นลอตส�าคญัมาก 

และอาจมาจากสายราชายาเสพตดิรายหนึ่งที่เขา ตรยัคุณ และฉตัราผู้เป็น

เพื่อนสนทิเฝ้าตดิตามมานาน

พวกเขาเร่งตามไปในระยะกระชั้น แต่ทั้งฟอร์ดและรถกระบะที่ไล่

ตามมาตั้งแต่ต้นกลบัแยกย้ายกนัไปคนละทาง

“จ่าหม�่าตามกระบะสนี�้าเงนิไป” เขาบอกเพื่อนร่วมชุดจบักมุผ่านวทิย-ุ

สื่อสาร ส่วนตวัเองตามรถฟอร์ดต่อ

แต่เรื่องไม่ง่ายดายอย่างที่คาด...

เท่าที่เหน็พวกนั้นท�างานเป็นขบวนการ วางแผนรดักุม รวมทั้งมกีาร

คุ้มกนั ‘ของ’ ด้วย สงัเกตจากมอเตอร์ไซค์คนัใหญ่สองคนัที่ขนาบข้างและ

ขบัฉวดัเฉวยีนไปมา ไม่ให้เขาขบัรถไล่ตามรถฟอร์ดคนันั้นทนั

“แม่งเอ๊ย!” เขาสบถอย่างหวัเสยี พยายามขบัรถฝ่าการจราจรหนาแน่น 

แต่ก็ท�าได้ยาก เขาพยายามไล่ตามไปให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ พลางแจ้ง 

ชุดจับกุมคนอื่นให้ช่วยกันตามและบีบให้รถฟอร์ดออกนอกตัวเมืองให้ไว

ที่สดุ รปูการณ์นี้อาจเกดิการปะทะได้ทกุเมื่อ และเขาไมต้่องการให้เกดิการ

สูญเสยีไม่ว่าจะเป็นกรณใีดกต็าม ทว่า...

ปัง!

เสยีงปืนจากฝ่ังคนร้ายดงัขึ้นเป็นนดัแรก น้อยครั้งที่จะเกดิการปะทะ

กลางกรุง คนร้ายส่วนมากมักหนีเอาตัวรอดมากกว่าเอาชีวิตมาทิ้งเพียง 

เพื่อปกป้อง ‘ของ’ ยิ่งตอกย�้าข้อสงสยัที่ว่านี่อาจไม่ใช่รายเลก็ๆ เสยีแล้ว

เมื่อฝ่ายหนึ่งหนแีละพยายามต่อสู้ การไล่ล่าจงึเริ่มขึ้น!

เขาเร่งความเรว็เพื่อตามรถคนันั้นให้ทนั แต่กพ็บว่ายากเตม็ท ีเพราะ
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ฝ่ายนั้นมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์คุ้มกันและเริ่มยิงสวนมา กลายเป็นเสียงสาด

กระสุนดงัไปทั่วบรเิวณ

ปัง! ปัง!

เพล้ง!

โครม!

กระจกหน้ารถแตกเพราะกระสุนของอีกฝ่าย ดีที่เขาก้มศีรษะหลบ 

ไม่อย่างนั้นกระสุนนัดนั้นคงเจาะกะโหลกไปแล้ว แต่เสียงปืนก็ท�าให้รถ 

เสยีหลกัลงข้างทางทนัที

“เป็นอะไรไหมผู้กอง” สายสบืขี่มอเตอร์ไซค์ต�ารวจตามมาถาม

“ไม่เป็นไร” เขาลุกขึ้น แต่ช้ากว่าเพื่อนที่ลุกขึ้นก่อนแล้ว

“ฉันเอง” ร้อยต�ารวจเอกตรัยคุณบอก จากนั้นจึงหันไปหาสายสืบ

แล้วบอกด้วยความเร่งรบี “ขอยมืมอเตอร์ไซค์หน่อยจ่า”

ตรยัคณุขึ้นรถจกัรยานยนต์ของสายสบืคนหนึ่งแล้วขี่ไล่ตามคนร้าย

ไป 

เขาขึ้นรถแล้วเริ่มตามอีกครั้ง ตรัยคุณยังอยู่ตรงหน้า เป็นจังหวะ

เดยีวกบัที่คนร้ายหนักลบัมาและลั่นไก

ปัง!

“ไอ้ตรัย!” เขาตะโกนจนสุดเสียง ก่อนดีดตัวลุกขึ้นนั่ง และพบว่า 
ทุกอย่างเป็นเพยีงภาพฝันถงึความทรงจ�าเมื่อเกอืบสามปีก่อน

หลงัจากตรยัคุณถูกยงิ การเปิดฉากไล่ล่ากลางเมอืงกเ็ริ่มปะทุเดอืด 

เขาได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับคนร้าย แต่เทียบไม่ได้กับการเสียชีวิต

ของตรยัคุณ

แม้จะผ่านมาเกือบสามปีแล้ว แต่แผลเป็นจากการถูกยิงในวันนั้น 

ยงัปวดแสบปวดร้อนราวกบัเพิ่งเกดิขึ้นเมื่อวาน...



แผ่นหลงัของชายหนุ่มยงัชื้นไปด้วยเหงื่อ ความฝันเมื่อครู่ชดัเจน
ราวกบัว่าเพิ่งเกดิขึ้นสดๆ ร้อนๆ ท�าเอาหายใจผดิจงัหวะไป

ดวงตาคู่คมดุมองนาฬิกาบนหัวเตียง วันนี้ไม่ใช่วันท�างานและยัง 

ไม่สว่างเลยด้วยซ�้า แต่เขากน็อนไม่หลบัอกีต่อไป จงึลุกขึ้นจากที่นอนแล้ว

เปลี่ยนเสื้อผ้าลงไปวิ่งออกก�าลงักายยามเช้า กว่าจะกลบัเข้ามากต็อนที่ประมุข

ของบ้านเดนิออกมาเพื่อเตรยีมใส่บาตรพอดี

“ท�าไมตื่นเรว็ล่ะวฒัน์ ไม่ได้กลบัมาบ้านหลายวนักน็่าจะนอนต่อเสยี

หน่อยนะลูก” เสยีงนุ่มนวลดงัจากด้านหลงั

‘วฒัน์’ หรอื ‘พนัต�ารวจตร ีเศรษฐวฒัน์ อคัรวฒัน์’ รบีหนัไปตาม

เสียง สิ่งแรกที่พบคือรอยยิ้มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาที่คุ้นเคยนับตั้งแต ่

จ�าความได้

“ตื่นเช้าจนชนิน่ะครบัแม่ฟ้า นอนไม่หลบักเ็ลยออกไปวิ่ง”

“ใส่บาตรกบัแม่ไหม นานแล้วที่วฒัน์ไม่ได้ใส่บาตรกบัแม่” 

ค�าชวนของแม่ฟ้าท�าให้ชายหนุ่มยิ้มออก จรงิของท่าน นานเหลอืเกนิ

๑
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ที่เขาเอาแต่ท�างานจนไม่ตื่นมาใส่บาตรพร้อมกนั

“ปษุเบี้ยวนดัหรอืครบั” เขาหมายถงึปษุยะ น้องชายบญุธรรมอกีคน

ที่มักตื่นเช้ามาใส่บาตรกับแม่ฟ้าเป็นประจ�า แม้ว่าจะแต่งงานแล้วก็ยังอยู่ 

ร่วมกนัในบ้าน คอยดูแลท่านสม�่าเสมอ แต่วนันี้ยงัไม่ลงมาเสยีที

“เดี๋ยวกค็งลงมา”

“ถ้าอย่างนั้นผมไปเปลี่ยนเสื้อก่อนแล้วกนันะครบั”

“อย่านานนกันะลูก ประเดี๋ยวไม่ทนัพระ”

“ครับแม่” ต�ารวจหนุ่มแสร้งท�าความเคารพแข็งขัน เรียกรอยยิ้ม 

และเสยีงหวัเราะจากแม่ฟ้า ก่อนที่ตวัเขาเองจะหวัเราะเช่นกนั

ชายหนุม่ร่างสงูใหญ่วิ่งขึ้นบนัไดทลีะสองขั้นเพื่อท�าเวลา แล้วรบีเข้าไป

อาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเวลาเพยีงห้านาทเีท่านั้น

“เมื่อกี้ผมเห็นพี่วัฒน์วิ่งอยู่ข้างล่างไม่ใช่หรือครับ” คนถามเป็น 
ชายหนุ่มรูปร่างสูง ใบหน้าหล่อเหลาแบบไทยแท้ 

“ตาดจีรงิๆ ว่ะปุษ” เศรษฐวฒัน์ยิ้มให้น้องชายบุญธรรม

“เห็นไม่ยากนี่ครับ ไม่ว่าจะเป็นพี่วัฒน์หรือพี่เวย์ ไปวิ่งทีไรสาวๆ  

ในบ้านมองตาเป็นมนั”

“พรุ่งนี้ไปวิ่งกบัฉนัไหมล่ะ”

“ขอบายครบั” ปุษยะตอบยิ้มๆ แล้วไม่พูดอะไรอกี แต่สองพี่น้องก็

รูก้นัว่าต้องรบีลงไปเพราะไม่อยากให้ ‘แม่ฟ้า’ รอนาน ทั้งสองจงึเดนิลงบนัได

พร้อมกนั

เศรษฐวฒัน์คดิว่าแม้ ‘วงัวงศ์วรสิ’ วงัเก่าย่านสขุมุวทิที่เป็นวงัดั้งเดมิ

ของแม่ฟ้าจะใหญ่โตเพยีงไร แต่ที่นี่อบอุ่นสมกบัเป็น ‘บ้าน’ เสมอ

ท่านผู้หญิงคคนางค์ อัครวรกุล สกุลเดิมวงศ์วริส หรือ ‘แม่ฟ้า’  

ของพวกเขาคือประมุขของบ้าน ผู้โอบอุ้มเด็กก�าพร้าทั้งสามคนไว้ด้วย 

ความรกั จนกระทั่งเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ที่ด ีมหีน้าที่การงานดอีย่างทุกวนันี้ 
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กระนั้นเศรษฐวัฒน์ก็รู้ตัวดีว่าเขาเป็นใคร แค่ลูกของ ‘แม่เอื้อง’  

สาวใช้จากเมอืงเหนอืที่อุม้ท้องมาท�างานเป็นแม่บ้านและเสยีชวีติตั้งแต่คลอด

เขาออกมาไม่นาน แต่แม่ฟ้ากเ็มตตารบัเขาเป็นลูกบุญธรรม อบรมสั่งสอน 

ทั้งยังส่งเสียเลี้ยงดูไม่ต่างจากลูกแท้ๆ ถ้าไม่มีแม่ฟ้า...ก็ไม่รู้ว่าป่านนี้เขาจะ

เป็นคนอย่างไร จะเป็นต�ารวจหนุ่มไฟแรงอย่างทุกวันนี้ หรือเป็นแค่ขี้ยา 

ข้างถนน หรอืคนไม่มอีนาคต กส็ุดจะคาดเดาได้

เช่นเดียวกับน้องๆ อีกสองคน เวย์ หรือเวหา...ทหารหนุ่มอนาคต

ไกล น้องชายคนรองของเขา เด็กที่ถูกทิ้งไว้ในถังขยะ และปุษยะที่ก�าลัง 

เดนิมาพร้อมกบัเขากเ็ช่นกนั ปุษยะเป็นเดก็ที่แม่ตดิคุก ต้องออกมาเร่ร่อน 

แต่ก็ได้แม่ฟ้ายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ทั้งยังตั้งนามสกุลให้พวกเขาใหม่ว่า 

‘อคัรวฒัน์’ 

รวมทั้งมาวิน เด็กจากครอบครัวร�่ารวยและมีหน้ามีตาในแวดวง

สงัคมที่อยู่ข้างบ้าน ตอนเดก็ๆ ไม่สนทิกนัเลย แต่เพราะมาวนิถูกลกัพาตวั

จากหน้าบ้าน รวมทั้งปุษยะด้วย ทั้งเศรษฐวัฒน์และเวหาก็เห็นเหตุการณ์  

ตอนหลังมาวินมีอาการทางจิตจากการถูกท�าร้ายท�าให้ทะเลาะกับแม่เป็น

ประจ�า และหนเีตลดิเข้ามาในบ้านแม่ฟ้า แม่ฟ้าจงึคอยดแูล นานวนัเข้ากเ็ริ่ม

ผูกพันกัน เข้ามาเล่นที่บ้านด้วยกันประจ�าจนรักกันเหมือนพี่น้องแท้ๆ ก็ 

ไม่ปาน

ทั้งสามจงึเตบิโตขึ้นมาในรั้ววงัวงศ์วรสิ และมทีกุวนันี้ได้เพราะแม่ฟ้า

โอบอุ้มพวกเขาไว้ด้วย ‘รกั’ 

เศรษฐวัฒน์กับปุษยะเดินลงมาที่หน้าบ้านก็พบว่าเวหามารอใส่บาตร
พร้อมท่านผู้หญิงคคนางค์แล้ว นอกจากนี้ยังมีมาวิน หนุ่มหล่อมาดกวน

จอมกะล่อนที่ต้องถอดเขี้ยวเลบ็หลงัจากแต่งงานกบัพมิพ์จนัทร์ อดตีนางเอก

สาว จติใจเดด็เดี่ยวดงีามซึ่งยนืรอใส่บาตรข้างแม่ฟ้ากบัแม่ศรนีวล หวัหน้า

แม่บ้านที่ช่วยแม่ฟ้าเลี้ยงบรรดาหนุ่มๆ มาเช่นกนั
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“ปุษลงจากบ้านสายก็ไม่น่าแปลกใจเท่าพี่วัฒน์ตื่นสายนะ...” มาวิน

ลากเสียงเจ้าเล่ห์ ดวงตาเต็มไปด้วยแววล้อเลียน ปุษยะแต่งงานกับเมทิน ี 

มีครอบครัวแล้วก็ว่าไปอย่าง แต่เศรษฐวัฒน์นี่สิ...อายุอานามก็ปูนนี้แล้ว  

ไม่เหน็ควงสาวไหนสกัคน ทั้งที่หน้าตาด ี หน้าที่การงานกอ็อกใหญ่โต...แต่

กลบัโสด “หรอืว่าพี่วฒัน์เป็นเกย์!” 

“ฉนัตื่นจนมาวิ่งได้รอบบ้านแล้วไอ้วนิ” 

“ขี้คยุนะครบัท่านสารวตัร” มาวนิยงัมวิายหาเรื่องพี่ชายต่างสายเลอืด 

น้อยคนที่จะกลา้ล้อพนัต�ารวจตรเีศรษฐวฒัน์ แต่มาวนิเป็นหนึ่งในนั้นเสมอ 

ซึ่งเรยีกรอยยิ้มและเสยีงหวัเราะจากทุกคนได้ทนัที

“เลิกทะเลาะกันได้แล้ว พระท่านใกล้มาถึงแล้วลูก” ท่านผู้หญิง

คคนางค์ห้ามทัพ แต่ก็ไม่ได้ดุจริงจังนัก แววตายังเต็มไปด้วยความเอ็นดู 

แม้ว่าตอนนี้ลูกแต่ละคนจะโตเป็นหนุ่มจนบางคนกม็คีรอบครวัแล้ว

“รอด้วยค่ะ” เสียงหวานใสของเมทินีดังขึ้น หญิงสาวลูกครึ่งไทย-

เยอรมนัร่างบอบบางวิ่งตามมาอย่างเร่งรบีพร้อมกบัถอืถาดใส่อาหารมาด้วย 

จนปุษยะต้องรบีไปช่วยภรรยาถอืของแล้วเดนิมาสมทบกบัแม่และพี่น้อง

“วนันี้เมย์เข้าครวัเองเลย” ท่านผูห้ญงิพดูขึ้นเมื่อเหน็ทกุคนมองเมทนิี

ด้วยแววตาชื่นชม

“ไม่จริงเลยค่ะ แม่ฟ้ากับแม่นวลสอนเมย์ต่างหาก” หญิงสาวตอบ 

อายๆ

“ลูกสะใภ้บ้านนี้เก่งๆ ทุกคน เหลอืกแ็ต่วฒัน์กบัเวย์ เมื่อไหร่จะพา 

มาให้แม่ดูบ้างล่ะลูก” พูดเรื่องลูกสะใภ้ทีไรก็วกกลับมาหาสองหนุ่มโสด 

ทุกครั้งไป 

เศรษฐวฒัน์ได้แต่ยิ้ม ไม่ยอมตอบ เวหากเ็ช่นกนั พอดกีบัที่พระมา

ถงึแล้ว ทุกคนจงึตั้งใจใส่บาตรและไม่พูดถงึเรื่องสะใภ้อกี 

หลงัใส่บาตรเสรจ็ ท่านผู้หญงิคคนางค์และลูกๆ กน็ั่งลงรบัพร เมื่อ

เสรจ็เรยีบร้อยจงึช่วยกนัประคองแม่ฟ้ากลบัเข้าไปในบ้าน
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“วนันี้อยู่กนิข้าวด้วยกนัก่อนนะลูก” 

นานๆ ทจีะกลบัมาอยูพ่ร้อมหน้าพร้อมตากนัสกัครั้ง โดยเฉพาะเวหา

ซึ่งไปท�างานไกล เมื่อก่อนก็กลับมาได้บ่อยๆ แต่ระยะหลังมานี้นานๆ ถึง 

จะกลับบ้านสักครั้ง ท่านผู้หญิงจึงอยากให้รับประทานมื้อเช้าด้วยกันบ้าง  

ใช้เวลาอยู่ด้วยกนัให้มากที่สุด

เศรษฐวัฒน์ดูนาฬิกาข้อมือแล้วส่ายหน้า “ผมกลัวจะไม่ทันครับ 

แม่ฟ้า ว่าจะไปให้ถึงวัดแถวบ้านไอ้ตรัยก่อนเพลน่ะครับ คงต้องออกจาก

บ้านตอนนี้เลย”

“มอีะไรหรอืเปล่าลูก”

“เมื่อคนืผมฝันถงึตรยั เลยว่าจะไปท�าบุญให้มนัสกัหน่อยน่ะครบั”

“ดีแล้วละลูก...แต่อยู่กินข้าวกับแม่ก่อนนะ น่าจะทันเพลอยู่หรอก 

เดี๋ยวเวย์กต็้องกลบัเชยีงใหม่แล้ว แม่อยากให้กนิข้าวพร้อมกนัสกัมื้อ”

“นิดก็อยู่บ้านทุกวันนี่คะคุณแม่” เสียงเจือความไม่พอใจของหญิง 

วยักลางคนที่ก�าลงัเดนิเข้ามาดงัขึ้น 

ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ คณุหญงิพานดิา จรีะนนัท์ คอืลกูสาวเพยีง

คนเดียวของท่านผู้หญิงคคนางค์ และเป็นมารดาของ พาขวัญ จีระนันท์ 

เลขานุการเอกประจ�ากรุงเวยีนนาผู้ได้ฉายาว่า ‘เจ้าหญงิแห่งวงการทูต’ ซึ่ง

ลูกสาวเพียงคนเดียวของนางให้ความสนิทสนมกับบรรดา ‘น้า’ ยังหนุ่ม 

ทั้งหลายอย่างบริสุทธิ์ใจ แต่เพราะพวกเขามีชาติก�าเนิดที่ต�่าต้อยกว่าจึง 

ไม่แปลกที่คนเจ้ายศเจ้าอย่างอย่างพานิดาจะไม่ชอบใจ ยิ่งเห็นว่าเมื่อก่อน

ลูกสาวสนิทกับคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าพวกนี้มากเท่าไร ก็ยิ่งพาลเกลียด 

ขี้หน้า

ต�ารวจหนุ่มหันไปมองเวหาที่พอเห็นพานิดาก็ชะงักไป ปกติสีหน้า 

ของน้องชายกน็ิ่งขรมึพออยูแ่ล้ว แต่สถานการณ์ตอนนี้ยิ่งเพิ่มอดึอดัขึ้นไปอกี

“ไว้ค่อยไปท�าบุญให้ตรยักไ็ด้ อยู่กนิข้าวกบัแม่ก่อน” 

“ครบัแม่” 
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ท่านผู้หญิงคคนางค์เอ่ยปากเองแบบนี้ เขาก็ปฏิเสธไม่ออก ได้แต่

สบตากับเวหาแล้วเดินตามเข้าไปในห้องรับประทานอาหารอย่างหลีกเลี่ยง 

ไม่ได้ มื้อเช้าวนันี้จงึมบีรรยากาศกระอกักระอ่วนเหลอืเกนิ แต่ละคนรบีกนิ

แล้วก็รีบแยกย้ายกันไป รอจนกระทั่งพานิดากลับไปบ้านของตัวเองแล้ว  

ถงึได้ถอนหายใจอย่างโล่งอก

ไม่ใช่ว่าบรรดาหนุ่มๆ จะเกลียดชังพานิดา แต่เกรงใจท่านผู้หญิง

คคนางค์มากกว่า ทั้งเศรษฐวฒัน์ เวหา และปุษยะล้วนรู้ดแีก่ใจว่าพานดิา

ไม่เห็นด้วยที่มารดารับเด็กผู้ชายมาเลี้ยงถึงสามคน ด้วยตัวเองก็มีลูกสาว 

และอายุไม่ห่างกันมาก จึงกลัวว่าเด็กไม่มีหัวนอนปลายเท้าทั้งสามจะท�าให้

ชื่อเสยีงของวงัวงศ์วรสิเสยีหาย กลวัว่าจะมใีครคดิเดด็ดอกฟ้าอย่างพาขวญั

เพื่อดึงฐานะของตัวเองขึ้นมา ท�าให้พานิดาต่อต้านและมักพูดจาเหน็บแนม

สามหนุ่มมาตั้งแต่เลก็จนโต 

แม้ว่าจะมศีกัดิ์เป็นพี่ แต่พวกเขาไม่เคยเรยีก ‘คุณพานดิา’ ว่า ‘พี่’ 

เลยสกัครั้ง เลี่ยงได้เป็นต้องเลี่ยง เพราะถ้าเจอหน้ากนัทไีร พานดิากม็กัจะ

แสดงท่าทีออกมาชัดเจน ตอนนี้ปุษยะรอดไปหนึ่งคนเพราะแต่งงานแล้ว 

เหลอืกแ็ต่เศรษฐวฒัน์กบัเวหา รายหลงัโดนหนกัหน่อยจนทนความกดดัน

ไม่ไหวไปเลย

“ผมขบัรถให้ไหมพี่วฒัน์” เวหา...นายทหารมาดนิ่งอาสา 
ทีแรกเศรษฐวัฒน์จะส่ายหน้า แต่พอเห็นสีหน้าของน้องก็ปฏิเสธ 

ไม่ลง

“ไปส ิ ฉันขี้เกียจขบัรถพอด”ี สารวัตรหนุ่มโยนกุญแจรถแลนด์โร-

เวอร์ที่ได้มาจากน�้าพักน�้าแรงของตัวเองให้น้องชาย แน่นอนว่าตอนที่ซื้อ

ใหม่ๆ กถ็ูกพานดิาค่อนขอดว่าขอเงนิท่านผู้หญงิมาซื้ออกีตามเคย แต่เขาก็

ไม่วา่อะไร อธบิายไปกไ็ม่มปีระโยชน์ จงึเลยตามเลย ปลอ่ยให้พานดิาเข้าใจ

อย่างนั้นต่อไปจนถงึวนันี้
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เวหารับกุญแจรถได้อย่างแม่นย�า คิ้วเข้มขมวดมุ่นด้วยความสงสัย

แล้วถามต่อว่า “วดัไหนครบั”

“ไปเถอะ แล้วจะบอกทาง”

คนเป็นน้องพยกัหน้าแล้วขบัรถออกจากบ้านไปเงยีบๆ

รถแลนด์โรเวอร์สีด�าจอดใต้ร่มไม้ในวัดแห่งหนึ่งย่านฝั่งธน ภายใน
วดัร่มรื่น ผูค้นไม่พลุกพล่านเพราะอยู่ห่างจากตวัเมอืงพอสมควร ถ้าขบัรถ

ต่อไปไม่ไกลก็ออกสมุทรปราการ ที่นี่มีความหมายต่อเศรษฐวัฒน์มาก 

เพราะเป็นวัดที่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของเพื่อนสนิทที่จากไปอย่างไม่มีวัน 

กลบัจากเหตกุารณ์จบักมุขบวนการลกัลอบขนยาเสพตดิกลางเมอืงเมื่อเกอืบ

สามปีก่อน

“ตามสบายเลยครับพี่วัฒน์” เวหาเปิดทางให้พี่ชายไปท�าบุญอุทิศ 

ส่วนกศุลให้เพื่อนรกัตามล�าพงั ส่วนตวัเองกย็นืกอดอกพงิประตูรถ ใบหน้า

คมคายยงัเรยีบเฉยตามแบบฉบบัของเจ้าตวั

เศรษฐวัฒน์พยักหน้าแล้วถือถังสังฆทานเดินเข้ามาในศาลาตามที่ 

พระลูกวดัรูปหนึ่งบอกว่ามหีญงิสาวคนหนึ่งเข้ามาถวายสงัฆทานเช่นกนั

ชายหนุ่มชะงกั มองหญงิสาวร่างเลก็บอบบาง ผวิขาว ผมยาวเคลยี

บ่า ที่ก�าลังก้มลงกราบพระแล้วหันมาประสานสายตากับเขา เธอชะงักไป 

เช่นกนั ดวงตากลมโตไหวระรกิก่อนจะกลบัมาสงบนิ่งตามเดมิ

“แต้ว...”

“สวสัดคี่ะพี่วฒัน์” 

เศรษฐวฒัน์คลี่ยิ้ม แต่แววตายงัเตม็ไปด้วยความรู้สกึผดิ เขายงัเป็น 

‘พี่วฒัน์’ ของเธอเหมอืนเดมิ แต่น�้าเสยีงของเธอไม่เหมอืนเดมิอกีแล้ว

“ยะถา วารวิะหา ปูรา ปะรปิูเรนต ิสาคะรงั…”
หลวงพ่อสวดให้พรหลังจากถวายสังฆทานและกรวดน�้าอุทิศส่วน
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กศุลให้ผูล่้วงลบัด้วยกนั จากนั้นกแ็ยกไปท�ากจิของสงฆ์ ส่วนหนุม่สาวกเ็ดนิ

ออกมาเทน�้าลงบนกระถางต้นไม้หน้าศาลา

หลงัจากตรยัคณุเสยีชวีติ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอและได้พดูคุยกบั

เธอ แต่ตวษิาหรอื ‘น้องแต้ว’ ของเขาไม่เหมอืนเดมิอกีแล้ว เธอนิ่งขึ้น พดูจา

สุภาพเรยีบร้อยกจ็รงิ แต่กแ็สดงถงึความห่างเหนิอย่างเหน็ได้ชดั

“แตว้ไปอยู่ที่ไหนหรอื” เพราะเธอห่างเหนิ เขาจงึไม่กล้าพูดอะไรมาก 

ไม่กล้าท�าตวัสนทิสนมด้วยเหมอืนเคย

“ท�างานอยู่ที่เชยีงรายค่ะ”

“แล้ว...”

“มาธรุะนดิหน่อยค่ะ พรุง่นี้กจ็ะกลบัแล้ว” เธอตอบอย่างไว้ตวั ยกมอื

ไหว้เขาแล้วเดนิจากไปทนัที

ท่าทางห่างเหนิราวกบัคนไม่เคยสนทิสนมกนัมาก่อนของตวษิาท�าเอา

เศรษฐวฒัน์ใจหาย ไม่เจอหน้ากนัเกอืบสามปี แต่หญงิสาวกลบัไม่พูดอะไร

กับเขามากนัก อย่างน้อยจะดุด่ากล่าวโทษเขาอย่างไรก็ได้ ไม่ใช่เอาแต่นิ่ง 

อยู่อย่างนี้ ไม่เหมอืนกบัตวษิาผู้แสนร่าเรงิน่ารกัแสนงอนที่เขาเคยรู้จกั ยิ่ง

เวลาผ่านไปเขากบัเธอกย็ิ่งห่างไกลกนัเท่านั้น จนทกุวนันี้ราวกบัเป็นคนแปลก

หน้ากนัเสยีแล้ว แต่เขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น...

ชายหนุ่มคว้าแขนหญิงสาวไว้ก่อนที่เธอจะเดินจากไปไกล ส่งผลให้

เธอสะดุ้งแล้วรบีสะบดัแขนออกทนัที

“มอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“พี่จะตดิต่อแต้วได้ยงัไง” เกอืบสามปีที่ผ่านมานี้เขาทั้งพยายามโทร. 

หา ตดิต่อไปทางอเีมล สารพดัช่องทางที่จะตดิต่อตวษิาได้ แต่กเ็หมอืนเดมิ 

ไม่มเีสยีงตอบรบัราวกบัว่าความพยายามของเขานั้นคอืสายลมที่ผ่านมาแล้ว

กผ็่านไป ไม่มผีลต่อเธอเลยแม้แต่นดิเดยีว

“อย่าเลยค่ะพี่วฒัน์ ฉนังานยุ่ง” หญงิสาวตอบเสยีงเบา สรรพนาม 

กต็่างออกไป ไม่ใช่ ‘แต้ว’ ของเขาอกีต่อไปแล้ว แต่เป็น ‘ฉนั’ แทน
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“แต้วสบายดใีช่ไหม”

“สบายดคี่ะ”

“แล้ว...”

“ไปก่อนนะคะ ฉันนัดเพื่อนไว้” ตวิษาบอกด้วยน�้าเสียงสุภาพไว้ตัว

แล้วเดินออกไปทันที แต่เศรษฐวัฒน์ยังตามไปรั้งแขนเธอไว้อีกครั้ง ซึ่ง 

คราวนี้เธอยอมยนืนิ่งๆ ไม่สะบดัแขนออกเหมอืนครั้งแรก

“แต้วจะกลบัเชยีงรายเมื่อไร”

“พรุ่งนี้ ไฟลต์เยน็ค่ะ”

“พี่จะไปส่ง”

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนักลบักบัเพื่อน” 

“แต่พี่...”

“แต้วๆ” เสยีงของใครบางคนดงัขึ้นมาขดัจงัหวะเสยีก่อน 

สารวตัรหนุ่มดวงตาคมดุหนัไปมองกพ็บว่าเป็นผู้หญงิร่างเลก็ แต่ง

กายด้วยชุดกระโปรงชาวเขาประยุกต์สีชมพูสดใส และก�าลังวิ่งมาหาด้วย

สีหน้าตื่นตระหนก แต่พอเห็นว่าเพื่อนไม่ได้อยู่ตามล�าพัง สีหน้าของเธอ 

คนนั้นกเ็จื่อนลงทนัที

“มอีะไรหรอืกล้วย”

“ฉนั...ช่างเถอะ” คนมาใหม่ส่ายหน้าแล้วเป็นฝ่ายถามเสยีเอง “ใคร

หรอืแต้ว”

“เพื่อนพี่ชายน่ะ ชื่อพี่วฒัน์”

“สวสัดค่ีะ” เพื่อนของตวษิายกมอืไหว้ด้วยกริยิาเรยีบร้อย แต่เศรษฐ-

วฒัน์ไม่สนใจ สายตาของเขามเีพยีงตวษิาเท่านั้น

“พรุ่งนี้พี่จะไปส่งแต้วขึ้นเครื่อง”

“ไม่เป็นไรค่ะ”

“พี่เป็นห่วง”

“ไม่ต้องห่วงนะคะ ฉนัไม่ได้ไปคนเดยีว ฉนัไปกบักล้วย”
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“พี่บอกว่าจะไปส่ง” เศรษฐวฒัน์บอกเสยีงห้วนราวกบัก�าลงัสั่งลกูน้อง

ซึ่งอยู่ใต้บงัคบับญัชากไ็ม่ปาน แววตาดุดนัเช่นเดยีวกบัน�้าเสยีง

คนถูกดุได้แต่เม้มปากแน่น ท�าอะไรไม่ได้นอกจากพยักหน้ารับรู้  

เธอไม่อยากทะเลาะกนัต่อหน้าเพื่อนที่ก�าลงัมองเศรษฐวฒัน์เขมง็

“ฉนัไปก่อนนะคะ”

“ไปกนิข้าวกบัพี่ก่อนไม่ได้หรอื”

ตวิษาส่ายหน้าทันทีแบบไม่ต้องคิดด้วยซ�้า ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอ

พยายามหลบเลี่ยงเขาตลอด แล้วจะให้ไปกนิข้าวกบัเขาหรอื...ไม่มทีาง เพราะ

แค่เหน็หน้าเขา เธอกพ็านคดิไปถงึพี่ชายทุกครั้ง และมนัเจบ็เกนิกว่าจะทน

มองหน้าเขาต่อไปได้แล้ว

“กไ็ด้” เศรษฐวฒัน์จ�าต้องรบัค�าอย่างไม่เตม็ใจนกั เขาเม้มปากนดิๆ 

แล้วพูดต่อไปว่า “พรุ่งนี้พี่จะไปส่งที่สนามบนิ”

มาถึงตอนนี้แล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้อีก ตวิษาจ�าต้องพยักหน้าแล้วดึง

มอืเพื่อนให้รบีตามออกไป

“เดี๋ยวสแิต้ว” กลุสตร ีหรอื ‘กล้วย’ ยงัพยายามหนัไปมองนายต�ารวจ

ร่างสูงใหญ่ที่ยนือยู่ใต้ต้นไม้ แม้ว่าจะถูกเพื่อนลากกลบัมาที่รถแล้วกต็าม

“กลบักนัเถอะ” พอขึ้นรถมาได้แล้ว ตวษิากผ็่อนลมหายใจยาว แม้

จะรูส้กึได้ว่าเศรษฐวฒัน์ยงัไม่ละสายตาจากเธอ แต่กย็งัดทีี่ไม่ต้องเผชญิหน้า

กบัเขาตรงๆ

“ไหนว่าจะ...”

“ฉันไม่อยากเห็นหน้าเขา” ตวิษาบอกเสียงขื่น เธอยังจ�าความรู้สึก 

ที่มตี่อเขาได้ ซึ่งเจบ็ปวดเกนิกว่าจะเล่าให้ใครฟัง...ยงัไม่ใช่ตอนนี้

“เขาเป็นใครหรอื” ใบหน้าขาวนวลของสาวเหนอืมแีววอยากรู้อยากเหน็

“เพื่อนของพี่ชายน่ะ”

“แค่นั้นหรอื” กุลสตรหีรี่ตาลงด้วยความสงสยั ใช้ปลายนิ้วดนัแว่น

ขึ้นแล้วจ้องมองเพื่อนด้วยแววตาจับผิด “แค่พี่ชายเพื่อนไม่น่าจะสนิทกัน
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ขนาดนี้นะ”

“รู้จกักนัมาตั้งแต่เดก็น่ะ เขาเป็นเพื่อนรกัของพี่ตรยั”

“ไม่ใช่แฟนพี่ชายเธอใช่ไหมแต้ว” 

“จะบ้าหรือ...ไม่ใช่” ค�าถามของเพื่อนท�าให้ตวิษาถึงกับหัวเราะออก

ทนัท ีลมืเรื่องบางเรื่องไปได้ชั่วคราว

“ถ้าอย่างนั้นกแ็ฟนเธอ”

คราวนี้คนถูกถามหุบยิ้มทันควันแล้วส่ายหน้าแข็งขัน “ไม่ใช่หรอก 

เขาเป็นแค่เพื่อนของพี่ชายน่ะ...แค่นั้นจรงิๆ”

“แล้วท�าไมเธอถงึไม่อยากเจอเขาล่ะ” คุณครูสาวตั้งข้อสงัเกต

ตวิษาเม้มปากอย่างครุ่นคิด นึกย้อนไปถึงความทรงจ�าที่ทั้งอบอุ่น 

และสุขสม ก่อนจะจบลงด้วยความสูญเสยี นั่นคอืความทรงจ�าที่ทั้งดทีี่สุด

และเลวร้ายที่สุด แม้จะอยากลมืเท่าไร แต่กล็มืไม่ลง

“แต้ว...”

“ไว้ฉนัจะเล่าให้ฟังวนัหลงันะ” หญงิสาวตดับท ปัดเรื่องของเศรษฐ-

วัฒน์ออกไปจากใจ ท�าราวกับว่าเรื่องของเขาไม่สามารถกระทบกระเทือน

จติใจของเธอได้ แล้วขบัรถออกจากบรเิวณวดัโดยไม่หนักลบัไปมองอกีเลย

การฝันถงึตรยัคุณและได้พบกบัตวษิาอกีครั้ง ท�าให้เศรษฐวฒัน์อด
นกึถงึความทรงจ�าเมื่อเกอืบสามปีก่อนไม่ได้

งานสวดพระอภธิรรมเตม็ไปด้วยความโศกเศร้าของทั้งบรรดาเพื่อน

ต�ารวจและครอบครวัที่เหลอือยู่เพยีงคนเดยีวอย่างตวษิา ตอนนั้นเธอเป็น

นักศึกษาแพทย์ปีสุดท้าย และก�าลังตัดสินใจยื่นเรื่องเรียนต่อในโรงเรียน

แพทย์ที่สนใจ การเสียชีวิตของพี่ชายซึ่งเป็นคนในครอบครัวคนสุดท้าย 

ที่เหลืออยู่ท�าให้หญิงสาวเสียศูนย์ไปเลย กลายเป็นคนเงียบขรึม ไม่พูด  

ไม่สบตาใคร และเมื่องานศพผ่านพ้นไปกไ็ม่มใีครเหน็เธออกีเลย

เศรษฐวัฒน์พยายามติดต่อกับเพื่อนร่วมรุ่นของตวิษา แต่ไม่มีใคร
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ยอมบอกว่าเธออยู่ที่ไหน เธอไม่รับสาย ไม่ติดต่อกับเขา แล้วจะไม่ให้เขา 

เป็นห่วงได้อย่างไร อย่างไรเสยีเธอกเ็ป็น ‘น้องสาว’ ของเพื่อนรกัที่ดทีี่สุด 

ในชวีติของเขาด้วย

ตลอดเวลาที่เวหาขบัรถกลบัมาที่บ้าน เศรษฐวฒัน์เอาแต่นั่งนิ่ง พอ

ถงึเขากห็ายขึ้นบ้านไปทนัท ีโดยไม่รอรบักุญแจรถคนืจากเวหาด้วยซ�้า

“พี่วัฒน์เขาจะรีบไปไหน” ปุษยะที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ในสนามหญ้า 

กบัภรรยาและมองเหน็ตั้งแต่ต้นตามมาเอ่ยถามเวหาที่เดนิเข้ามาในบ้าน

“ไม่รู้ส”ิ

“มอีะไรหรอื” พนกังานคุมประพฤตหินุ่มหรี่ตามองด้วยความสงสยั 

ด้วยความที่เป็นคนช่างสังเกต ไหวพริบดี อ่านสีหน้าแววตาคนได้อย่าง 

ทะลุปรุโปร่ง จงึมองออกว่าพี่ชายใหญ่มอีาการผดิปกต ิแต่ตดิตรงที่จะง้าง

ปากคนอย่างเวหาได้อย่างไรนี่สิ

“กแ็ค่ไปวดัท�าบุญให้พี่ตรยั” เวหายกัไหล่ ปกตเิขาเป็นคนไม่พูดมาก

และไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครอยู่แล้ว จงึไม่ทุกข์ร้อนใดๆ เลย

“แค่นั้นหรอื” ปุษยะขมวดคิ้ว ให้ตายอย่างไรกไ็ม่เชื่อ ปกตเิศรษฐ-

วฒัน์เป็นคนดกุจ็รงิ แต่เขาใจดกีบัน้องๆ จะตายไป ไม่มหีรอกที่จะเดนิผ่าน

ราวกบัพายุโดยไม่แวะพูดคุยกบัน้องๆ ถ้าเป็นเวหากว็่าไปอย่าง

“ก.็..”

“ไปเจอใครหรอืเปล่า”

“ประมาณนั้น” ทหารหนุ่มตอบอย่างประหยดัถ้อยค�า

“ใคร”

“น้องสาวพี่ตรยั” 

ค�าตอบของเวหาท�าให้ปุษยะนิ่วหน้า พยายามคิดว่าน้องสาวของ 

ตรยัคณุคอืใคร แต่กค็ดิไม่ออกเพราะเศรษฐวฒัน์ไม่เคยพดูถงึเลย ตรยัคณุ 

ยงัมาที่บ้านบ้าง ไปไหนด้วยกนัตลอด แต่คนน้องนี่ไม่เคยพูดถงึ

“มีอะไรกันเหรอ” มาวินเยี่ยมหน้าเข้ามาถามด้วยความสงสัย วันนี้
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หนุ่มหล่อไฮโซแต่งกายสบายๆ ผิดกับพิมพ์จันทร์ผู้เป็นภรรยาที่แต่งกาย

เรยีบร้อยราวกบัจะออกไปข้างนอก

แต่...ท�าไมท่าเดนิของมาวนิดูแปลกๆ เมื่อเช้ายงัดอียู่เลย ไม่ใช่ว่า...

“ท�าไมเดนิอย่างนั้นล่ะวนิ” เวหาถามเสยีงดุ

“ตกบันได” หนุ่มกะล่อนตอบแล้วพยายามท�าหน้าท�าตาให้เป็นปกต ิ

ขืนตอบว่าแกล้งพิมพ์จันทร์แล้วโดนสาวเจ้าจับทุ่มลงพื้นจนหลังเดาะ ต้อง

โดนล้อเลยีนจนลูกบวชแน่ อกีอย่าง...จะบอกท�าไมให้เสยีเชงิชายเล่า

ค�าตอบของมาวินท�าให้พิมพ์จันทร์เหลือบมองสามีแล้วอมยิ้ม แต่ก็

ไม่พูดอะไร

“วนันี้ไม่ท�างานหรอืไง” ปุษยะถามมาวนิ

“เป็นผูบ้รหิารกต้็องหาวนัหยดุให้ตวัเองบ้าง ฝากจนัทร์เข้าไปดูแทน”

“โยนภาระให้เมยีนี่หว่า” 

“ประมาณนั้น” หนุ่มกะล่อนยกัคิ้วเจ้าเล่ห์

“ถ้าอย่างนั้นเมย์ไปกับพี่จันทร์ดีกว่าค่ะ” เมทินียิ้มให้สามีและชวน

พมิพ์จนัทร์ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ปล่อยให้หนุ่มๆ ได้พูดคุยกนัตามล�าพงั

“เอาละ...เมยีไม่อยู่ หนูร่าเรงิ” มาวนิหวัเราะอย่างเจ้าเล่ห์แล้วนั่งลง

บนเก้าอี้ข้างปุษยะ จากนั้นจึงเงยหน้าขึ้นมองเวหาที่ยังยืนทื่อเป็นหุ่นอยู่ 

ด้านหลงั “เป็นพี่กอ็ย่ายนืค�้าหวัน้องส”ิ

เวหามองมาวินด้วยแววตาดุดัน ตบหัวน้องหนึ่งครั้งแล้วนั่งลง  

ขณะที่มาวนิได้แต่ลูบหวัป้อยๆ แล้วถามว่า

“เมื่อกี้คุยอะไรกนั น้องสาวพี่ตรยั พี่วฒัน์ อะไรๆ ไหนเล่ามาซ”ิ 

“อยากรู้ขนาดนั้นเลยหรือ” ปุษยะมองสีหน้าจริงจังของมาวินแล้วก็

กลั้นหวัเราะไม่อยู่

“นั่นพี่ชายเราเลยนะปุษ ฉนักส็งสยัมาตั้งนานว่าพี่วฒัน์เป็นเกย์หรอื

เปล่า ป่านนี้ยังไม่เห็นมีแฟนสักที จะว่าไปเฮียแกไม่เคยควงสาวที่ไหนเลย

นะ” 
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มาวินตั้งข้อสังเกต หลังจากทบทวนดีๆ แล้ว ตั้งแต่เริ่มโต เรียน

เตรยีมทหาร เรยีนนายร้อยต�ารวจ กไ็ม่เหน็เศรษฐวฒัน์ควงสาวที่ไหนเลย 

ต่อให้งานของโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจกเ็ถอะ คนอื่นมสีาวควงไปด้วยตลอด 

แต่เศรษฐวฒัน์ไม่มี

จะว่าไปเขากจ็�าได้ว่าเคยมรีปูถ่ายสาวน้อยหน้าตาน่ารกัจิ้มลิ้มคนหนึ่ง

อยู่ในห้องนอนของเศรษฐวฒัน์ เพยีงแต่ไม่เหน็นานแล้ว...

ทั้งมาวินและปุษยะหันไปหาเวหาแล้วจ้องมองผู้อยู่ร่วมเหตุการณ ์

กบัพี่ชายใหญ่ด้วยแววตาคาดคั้น จนเวหาทนความอดึอดัไม่ไหว

“ได้ยนิพี่วฒัน์เรยีกว่าน้องแต้ว”

“ชดัเลย!” มาวนิปรบมอืชอบใจ

“นายรู้จกัหรอืวนิ”

“ก.็..น้องสาวพี่ตรยัชื่อน้องแต้ว น่าจะเป็นหมอนะ ถ้าจ�าไม่ผดิ...แต่

ฉนักไ็ม่เคยเหน็หน้าหรอก ได้ยนิแต่ชื่อ”

“รู้ได้ยงัไง” เวหาจ้องมองน้องด้วยความสงสยั

“โธ่...พี่ทหารครับ ในแวดวงสังคมใครล่ะจะไม่รู้จักทายาทพันเอก

ปรตีกิบัคุณหญงินรศิรา ชวาลากุล ที่เสยีชวีติทางภาคใต้เมื่อสบิกว่าปีก่อน 

เหลอืกนัอยู่สองคนพี่น้อง คนพี่เป็นต�ารวจ...กพ็ี่ตรยัไง คนน้องเรยีนหมอ 

แต่ไม่ชอบออกงานสงัคม นานๆ คนกล็มื”

“อ้าว...แล้วอยู่กนัยงัไง ไม่มญีาตคินไหนเหลอืเลยหรอื”

“กค็ุณยายของเธอไง เพิ่งเสยีก่อนหน้าพี่ตรยัไม่เท่าไร จ�าไม่ได้หรอื

ว่าพี่วฒัน์กเ็คยไปงานศพคุณยายของพี่ตรยัด้วย”

เวหากับปุษยะพยักหน้าอย่างพร้อมเพรียงกัน ถ้าเป็นเรื่องวงสังคม

ต้องยกให้มาวนิ ถามได้ ตอบได้ทุกเรื่อง

“แล้วพี่วฒัน์กบัน้องคนนั้นมที่าทยีงัไงหรอื” มาวนิถามต่อ

“ก็...” เวหามีสีหน้าล�าบากใจตามประสาคนไม่ชอบพูดเรื่องส่วนตัว

ของคนอื่น
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“เล่ามาเลยพี่เวย์ ผมอยากรู้ใจจะขาดแล้วเนี่ย”

“ก็...พี่วัฒน์ดูใส่ใจดี แต่น้องคนนั้นดูห่างเหิน หนักเข้าพี่วัฒน์เลย 

ทั้งดงึแขนทั้งดุใส่”

“ว้าว...” คนฟังยงัไม่อยากเชื่อ คนนิ่งๆ เคร่งครดัอย่างเศรษฐวฒัน์

นี่หรอืมดีุผู้หญงิด้วย...ไม่น่าเชื่อ แต่คนเล่ากไ็ม่ใช่คนชอบโกหกด้วยสิ

ดงันั้นจงึสรุปว่า...จรงิ!

“สงสยัพี่ชายเราจะจบีหญงิไม่เป็น เฮยีแกอาจจะเข้าใจว่าท�าเข้มใส่แล้ว

หญิงจะชอบ ไม่ไหวๆ ต้องสอนเสียหน่อยแล้ว” มาวินลุกขึ้นทันที จนทั้ง 

ปุษยะและเวหาคว้าคอเสื้อแทบไม่ทนั

“ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นท�าไม” เวหาดุ

“คนอื่นที่ไหน นั่นพี่วัฒน์นะ แก่ป่านนี้ยังไม่มีเมีย ตายไปยมบาล 

ซกัหนกัเลยว่าเป็นเกย์หรอืเปล่า”

“ปากไม่เป็นมงคลเลยนะนายน่ะ” ปุษยะดุ พวกเขายังจ�าตอนที่ 

เศรษฐวฒัน์ถกูยงิจนเจบ็หนกัได้ ตอนนั้นแม่ฟ้าเครยีดมาก พวกเขาเป็นห่วง 

ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอกี

“เปลี่ยนเรื่องเถอะ” เวหาเสนอ พดูเรื่องความเป็นความตายทไีรเดี๋ยว

กย้็อนกลบัมาที่ตวัเองอกี เพราะแม่ฟ้าไม่อยากให้เขาไปท�างานเสี่ยงอนัตราย

เช่นกนั

“พี่วฒัน์มา” มาวนิท�าร้อนรนเกินเหตุจนเหมอืนเดก็ก�าลงัท�าผดิแล้ว

มีผู้ใหญ่ตามมาเห็น จนปุษยะหัวเราะ แม้แต่เสือยิ้มยากอย่างเวหายังทน 

ไม่ไหว

“คุยอะไรกนัอยู่” เศรษฐวฒัน์เดนิดุ่มๆ ไปหาน้องๆ ท่าทางรบีร้อน 

แต่พอเห็นท่าทางลุกลี้ลุกลนของมาวินและอาการกลั้นหัวเราะจนหน้าแดง

ของปุษยะกข็มวดคิ้วทนัท ี

“นินทาอะไรฉัน” พี่ใหญ่ถาม อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กจนโต ท�าไม 

จะมองไม่ออกว่าเจ้าพวกนี้ก�าลงัพูดถงึเขาแน่นอน
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“เปล๊า!” มาวินพูดเสียงสูง ท่าทางมีพิรุธอย่างที่เศรษฐวัฒน์มอง 

ปราดเดยีวกร็ู้ว่าเสแสร้ง

“อย่าให้รู้นะ” พี่ชายใหญ่ชี้หน้าคาดโทษมาวินแล้วหันไปหาเวหา  

จากนั้นจงึถามว่า “พรุ่งนี้กลบัไฟลต์ไหน”

“เยน็เลยพี่”

“ฉนัจะไปส่ง”

“แค่ส่งผมหรอืพี่วฒัน์” 

สิ้นค�าถามของเวหา ทั้งปุษยะและมาวินก็หันมองทหารหนุ่มเป็น 

จุดเดยีว และเข้าใจทนัทวี่าเวหาต้องการสื่อถงึอะไร

“ใช่”

“ผมไปด้วย!” มาวนิกบัปุษยะพูดพร้อมกนั

เศรษฐวฒัน์หรี่ตาลงด้วยความสงสยัว่าเจ้าพวกนี้ก�าลงัคดิอะไรอยู่

“ก็แหม...นานๆ พี่เวย์จะกลับมาบ้านได้นี่นา” มาวินพยักพเยิดกับ 

ปุษยะแล้วหนัไปฉกียิ้มกะล่อนให้พี่ชาย 

เศรษฐวฒัน์ได้แต่ส่ายหน้าอย่างระอา แต่กไ็ม่ว่าอะไร เขานั่งเงยีบๆ 

ฟังน้องๆ คุยกันไปเถียงกันไป พอตกบ่ายก็ชวนกันไปว่ายน�้าในสระน�้า 

ขนาดใหญ่ที่คั่นระหว่างวังวงศ์วริสกับคฤหาสน์จีระนันท์ของพานิดา ดีที่ 

ตอนนี้พานิดากับนายแพทย์เกษมสานติ์ออกจากบ้านไปนานแล้ว จึงเลี่ยง

เรื่องที่จะถกูพานดิาต�าหนไิปได้ พวกเขาได้ว่ายน�้าแข่งกนัดว้ยความสบายใจ 

เหมอืนได้ย้อนเวลากลบัไปในวยัเดก็อกีครั้ง

เวลาเกอืบสามปีที่ผ่านมายงัรอได้ นบัประสาอะไรกบัแค่หนึ่งวนั...
เศรษฐวฒัน์ตรวจสอบเที่ยวบนิไปเชยีงรายในช่วงเยน็ แล้วไปเร่งเวหา

ให้เตรยีมตวัเรว็ๆ ทั้งที่อกีหลายชั่วโมงกว่าจะถงึเวลา

“พี่วฒัน์ตื่นเต้นเกนิไปหรอืเปล่า” เวหาถามด้วยน�้าเสยีงล้อเลยีน 

“ท�าเหมอืนเพิ่งจบีสาวไปได้ จะจบีสาวน่ะไม่ควรไปดุใส่เธอนะพี่วฒัน์” 
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มาวนิหลุดปากออกมาจนได้ ท�าเอาเศรษฐวฒัน์มองดุๆ 

“ว่าไงนะวนิ”

“เปล่าครบัๆ รบีไปดกีว่า เดี๋ยวพี่เวย์ขึ้นเครื่องไม่ทนั อกีตั้งห้าชั่วโมง

แน่ะ ไม่ทันแน่ๆ” หนุ ่มไฮโซกลั้นหัวเราะจนหน้าแดง เมื่อเห็นสีหน้า

กระอกักระอ่วนของพี่ชายที่ปกตแิล้วนิ่งมาก ไม่แสดงอารมณ์ใดๆ แต่เรื่อง

น้องสาวของเพื่อนสนทิคนนี้กลบัร้อนรนจนน่าสงสยั

สี่หนุ่มเดินมาที่โรงจอดรถ นายเข้ม...คนขับรถประจ�าวังวงศ์วริส 

ตามมาทนัท ีแต่เศรษฐวฒัน์ปฏเิสธ

“ฉนัจะขบัรถไปเอง ไม่เป็นไร” 

“ครับผม!” คนขับรถตะเบ๊ะอย่างแข็งขันแล้ววิ่งออกไปทันทีราวกับ

ถูกสั่งลงวนิยักไ็ม่ปาน

“หมอนี่เพี้ยนขึ้นทุกวัน” เศรษฐวัฒน์โคลงศีรษะแล้วหัวเราะเบาๆ  

เขาก�าลงัจะออกรถ แต่โทรศพัท์กด็งัขึ้นเสยีก่อน

ต�ารวจหนุ่มเม้มปากและท�าหน้าเครียดทันทีที่เห็นว่าใครโทร. มา  

เขากดรบัสายด้วยน�้าเสยีงไม่ค่อยพอใจนกั ไม่นานกว็างสาย

“มอีะไรหรอืเปล่าพี่วฒัน์” ปษุยะถามเป็นคนแรกเพราะนั่งอยู่ด้านข้าง

และจบัสงัเกตพี่ชายได้ ท่าทางแบบนี้ต้องมเีรื่องใหญ่แน่นอน

“พวกนายไปกันเองเถอะ พี่มีงานด่วนว่ะ ไอ้ฉัตรโทร. มาตาม”  

ชายหนุม่ระบายลมหายใจอย่างหนกัอก ใจเขาอยากไปที่สนามบนิตอนนี้เลย 

อยากไปดกัเจอตวษิา อยากพูดอยากคุยกบัเธอ แต่กลบัท�าไม่ได้เสยีแล้ว

ท่าทางที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชงิของเขาท�าให้น้องๆ พลอยไม่สบายใจไป

ด้วย โดยเฉพาะเวหา เขารู้ว่าเศรษฐวัฒน์ท�างานเสี่ยงอันตรายพอสมควร 

อกีทั้งเขายงัเหน็เหตุการณ์ระหว่างพี่ชายกบัหญงิสาวคนนั้นตั้งแต่ต้น

“ไม่เป็นไรหรอกพี่วฒัน์ ถ้าผมเจอน้องคนนั้น ผมจะบอกให้ว่าพี่วฒัน์

ตดิงานด่วน” เวหาที่นั่งเงยีบมาตลอดเสนอ

“ขอบใจว่ะ”
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“ระวงัตวัด้วยนะพี่”

“ขอบใจเวย์” คนเป็นพี่ตอบ 

จากนั้นน้องๆ กท็ยอยลงจากรถ

เศรษฐวฒัน์ไปท�างานด้วยหวัใจที่หนกัอึ้ง แต่ด้วยหน้าที่ที่ท�ามาตั้งแต่

ต้น เขาจงึต้องไปที่กองบญัชาการทั้งที่ใจอยากไปอกีที่มากกวา่ ไดแ้ต่หวงัวา่

เขาจะได้เจอเธออกีสกัครั้ง

อาคารผู้โดยสารขาออกคลาคล�่าไปด้วยผู้คนมากมายที่เตรียมตัว 
ขึ้นเครื่องบนิ ตวษิากบักลุสตรกีเ็ช่นกนั สองสาวเดนิเข้ามาในอาคาร สิ่งแรก 

ที่กุลสตรีมองหาคือเกต แต่ตวิษากลับมองหาใครบางคนที่บอกว่าจะมาส่ง

เธอ ทว่าไม่เหน็แม้เงา

“ไปกนัเถอะแต้ว” กุลสตรดีงึมอืเพื่อนสนทิที่ยงัละล้าละลงั สอดส่าย

สายตาไปทั่ว ไม่ยอมเดนิเข้าไปเสยีท ีจนเธอเริ่มผดิสงัเกต “มอีะไรหรอืเปล่า”

คนถกูถามไม่ตอบ ดวงตากลมโตกวาดมองไปรอบตวัเป็นครั้งสดุท้าย 

จากนั้นเธอกถ็อนหายใจ...เขาไม่ได้มาหาเธอ

“ไม่มอีะไรหรอกกล้วย เราไปกนัเถอะ”

“รอพี่คนนั้นหรอืเปล่า” 

ถ้าค�าถามของกุลสตรีเป็นลูกธนู ก็ปักลงตรงกลางใจตวิษาพอด ี 

หญงิสาวรู้สกึแปลบๆ ในหวัใจ แต่กส็่ายหน้า

“จะรอเขาท�าไม กแ็ค่เพื่อนของพี่ชายเท่านั้น”

“ถ้าอย่างนั้นเรากไ็ปกนัเถอะ” แม้จะยงัไม่เชื่อนกั แต่เมื่อเพื่อนบอก

ว่าไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไร กุลสตรีจึงได้แต่ยิ้มให้ก�าลังใจแล้วพากันเดิน

เข้าไปในเกต

ตวิษาหันกลับอีกครั้ง แต่ก็ไม่เห็นแม้เงาของคนที่บอกว่าจะมาส่ง... 

ในเมื่อเขาไม่มาอย่างที่ลั่นวาจาไว้ เธอกไ็ม่คดิจะรอเขาอกีต่อไป



รถแลนด์โรเวอร์สดี�าจอดที่ลานจอดรถของอาคารกองบญัชาการ
ปราบปรามยาเสพตดิ ร่างสูงของสารวตัรหนุ่มก้าวลงจากรถแล้วเดนิดุ่มๆ 

ไปยังห้องประชุมตามที่ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนต�ารวจด้วยกัน ซึ่งแจ้ง 

ความคบืหน้าของคดทีี่ตามมานาน

“สารวัตร” จ่าหม�่าที่ออกมารอรับรีบยกมือท�าความเคารพ แต่ 

เศรษฐวฒัน์ส่ายหน้าอย่างไม่ถอืสา นอกเวลาราชการ ซ�้ายงัอยูน่อกเครื่องแบบ 

เหมอืนกนั เขาไม่ถอืยศถอืต�าแหน่งในตอนนี้หรอก

“มเีรื่องอะไรคบืหน้าบ้างล่ะ” 

ชายหนุ่มผลกัประตูห้องประชุม ภายในมบีอร์ดที่แสดงเส้นทางการ

ขนยาเสพตดิตามที่ได้รบัข้อมลูมาจากหน่วยข่าวกรองซึ่งมฉีตัรา เพื่อนสนทิ

ตั้งแต่เรยีนเตรยีมทหารเป็นหวัหน้างานสายลบัและส่งข้อมูลมาให้เสมอ 

จากแผนผังบนบอร์ด ปลายสายด้านล่างเป็นรายเล็กรายย่อยที่ถูก

จบัพร้อมยาเสพตดิแล้วกจ็บ แต่ของกลางพวกนั้นเทยีบกบัปัญหาที่ประสบ

อยู่ในตอนนี้ไม่ได้เลย

๒
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สถานการณ์ปัจจุบันยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆ ยาเสพติดยังคงระบาดไป

ทุกแห่งหน และกลุ่มผู้กระท�าผดิกอ็ายุน้อยลงเรื่อยๆ เสยีด้วย คนพวกนี้

ไม่กลวัการถูกจบั เรอืนจ�ากลายเป็นแหล่งค้าแห่งใหม่ไปเสยีแล้ว และนบัวนั

กจ็ะยิ่งเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้

“มาสักทีนะไอ้วัฒน์” พันต�ารวจตรีฉัตรา เจ้าหน้าที่จากหน่วยข่าว

กรองและเพื่อนสนิทอีกคนเอ่ยทักด้วยความคุ้นเคย เพราะไม่ใช่เวลางาน 

และอีกฝ่ายก็ยังไว้หนวดเคราเต็มหน้า แต่งตัวธรรมดา ซึ่งเป็นปกติเวลา

ออกไปท�างาน

“แกมาถึงนี่ได้ไง” เศรษฐวัฒน์ถาม เพราะฉัตราเป็นต�ารวจสายลับ 

เวลาออกท�างานแต่ละครั้งกห็ายไปนานจนแทบไม่รู้ข่าวคราว

“มาได้แล้วกนั” ฉตัราตอบไม่ตรงค�าถาม

เศรษฐวฒัน์เลกิคิ้ว แต่กพ็ยกัหน้าอย่างรูก้นั ก่อนพดูต่อว่า “เข้าเรื่อง

เลยดกีว่าไอ้ฉตัร”

คนของฉัตราแจกเอกสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในห้องประกอบค�า

อธบิายและภาพต่างๆ บนจอโพรเจกเตอร์

“จากคดีที่เราจับตัวนายวิศาลพร้อมกับของกลางได้ เราพบจุดต้อง

สงสยับางจุดครบั นั่นกค็อืบญัชทีี่โอนเงนิเข้ามา มนัดูมพีริุธบางอย่าง” 

สารวัตรหนุ่มแห่งหน่วยข่าวกรองเปิดภาพเส้นทางบัญชีที่วกวนหา

จดุจบไม่ได้ มบีญัชทีี่เปิดขึ้นมาและปิดลงหลงัจากมเีงนิผ่านเข้าออก บางราย

เป็นญาติที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ บางรายสวมชื่อปลอม ที่หนักหน่อยคือรับจ้าง

เปิดบญัชใีห้เงนิจ�านวนหลายล้านผ่านบญัชไีป

“ฟอกเงนิ” เศรษฐวฒัน์สรุป

“ใช่” ฉตัราพยกัหน้า

“เจอต้นทางหรือยัง” สารวัตรหนุ่มถามพลางไล่สายตามองแผนผัง

เครอืข่ายรายนี้ แต่พบว่าปลายด้านบนสุดยงัคงว่างเปล่า

ฉตัราถอนหายใจแล้วส่งแฟ้มประวตัขิองใครบางคนให้เพื่อน 
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เศรษฐวัฒน์รับแฟ้มมาเปิดดู แต่แล้วก็ชะงักเมื่อเห็นภาพของผู้ชาย

คนหนึ่งที่อยู่ในแฟ้ม ก่อนเงยหน้าขึ้นถามฉตัราเสยีงห้วน “ใคร”

“คนที่เรา ‘เชื่อ’ ว่าเป็นปลายสายที่ใหญ่ที่สุดในไทยน่ะส”ิ

“ในไทยหรือ” สารวัตรหนุ่มทวนถาม สายตายังไม่ละจากผู้ชาย 

ในภาพ

“ใช่” ฉัตราชี้ไปยังภาพผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้า ซึ่งโยงใยไปถึง 

เครอืข่ายด้านบนที่ยงัสาวไม่ถงึต้นตอ แล้วจงึอธบิายต่อว่า “หลงัจากคดขีอง

รสสุคนธ์ นายเผด็จ หรอืแม้แต่สายแวดวงไฮโซอย่างศรินิทราก็ท�าให้ทาง

เราสาวได้ต้นตอจนกระทั่งจบันายวศิาลที่เป็นตวัแทนรายใหญ่ทางภาคกลาง

ได้”

เศรษฐวฒัน์พยกัหน้า ก่อนกากบาททบัใบหน้าและรายชื่อของทั้งสาม

คนที่จับได้นานแล้ว รายย่อยพวกนี้เป็นแค่รายเล็กๆ ที่กระจายยาตาม

แวดวงตา่งๆ ยงัไมใ่ช่ตวัการที่แทจ้รงิแต่อยา่งใด ซึ่งขบวนการคา้ยาเสพตดิ

พวกนี้ก็มีรายย่อยอย่างพวกที่ถูกจับมานี่แหละที่เป็นเสมือนหน่วยกล้าตาย

เดินยากระจายให้ผู้เสพในแต่ละระดับ แค่ถูกจับก็ไม่ท�าให้อาณาจักรยา- 

เสพติดกระทบกระเทือนแต่อย่างใด ก็แค่ตัดรายเล็กๆ น้อยๆ ไป อีก 

ไม่นานกม็มีาแทนที่ ดไีม่ดไีปเปิดเครอืข่ายในคกุได้อกี เรยีกได้ว่าท�าอย่างไร

กไ็ม่มทีางกวาดล้างไปได้ง่ายๆ ยิ่งตดัตอนกย็ิ่งงอกออกมาใหมท่บเท่าพนัทวี

ดวงตาคมดุของสารวัตรหนุ่มเลื่อนกลับมาที่เอกสารตรงหน้า การ

จับกุมนายวิศาลและพรรคพวกระหว่างส่งมอบยาเสพติดลอตใหญ่ที่

พระนครศรอียุธยา ต�ารวจขยายผลและสรุปส�านวนคดสี่งฟ้องแล้ว แต่ยงั

มจีุดที่น่าสงสยัคอืเรื่องเส้นทางการเงนินั่นเอง

“เราจงึเริ่มสบืจากเส้นทางการเงนิของนายวศิาล ไหนจะค�าให้การของ

นายเผด็จนั่นอีก นายเผด็จเคยถูกส่งไปกบดานที่บ้านหลังหนึ่งทางเหนือ  

เชื่อว่าเป็นบ้านของตัวกลางรายใหญ่ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายของ 

จะยอโบที่จะส่งเข้ามาในประเทศ”
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“จะยอโบหรือ” เศรษฐวัฒน์ทบทวนความทรงจ�าทันที เขาจ�าข้อมูล

เครอืข่ายยาเสพตดิตามตะเขบ็ชายแดนได้ทกุก๊กทกุเหล่า จะยอโบเป็นมอืขวา

ของเปาเซียะตง ราชายาเสพติดรายใหญ่ที่มีโรงงานผลิตลึกเข้าไปในเขต 

ของชนกลุ่มน้อย โดยมจีะยอโบเป็นตวัเดนิยาตามตะเขบ็ชายแดน รอคอย

การขนส่งเข้าประเทศ มกีารสกดักั้นและพยายามจบักุมหลายครั้ง แต่คว้า

น�้าเหลวทุกครั้ง

ฉตัราพยกัหน้า “ยงัไม่มใีครเคยเจอตวัจะยอโบ”

“แลว้ผูช้ายคนนี้...” เศรษฐวฒัน์พดูพลางเคาะนิ้วชี้บนภาพของผูช้าย

ที่หน้าตาเหมอืนกบัตนเองราวฝาแฝด แล้วถามต่อว่า “เป็นใคร มาจากไหน”

“พ่อเลี้ยงภูผา ธรรมอโณทัย เจ้าของไร่ชาและรีสอร์ตบนดอยติด

ชายแดน...ฉนัจบัตามองแล้ว และพบว่ามพีฤตกิรรมน่าสงสยั ซึ่งที่ตั้งของ

ไร่กส็อดคล้องกบัตอนที่นายเผดจ็ไปกบดานทางเหนอืพอด”ี

เศรษฐวัฒน์มองภาพถ่ายของคนที่ชื่อว่า ‘ภูผา’ อ่านจากประวัติก็

ทราบว่ามพีื้นเพเป็นคนเชยีงราย แต่ท�าไมรปูร่างหน้าตาช่างคล้ายคลงึกบัเขา

ราวกบัฝาแฝด

เขานึกย้อนไปถึงความทรงจ�าเมื่อตอนที่จับนายเผด็จได้ แบบนี้ 

ใช่ไหม...ผู้ต้องหารายนั้นได้ถงึสะดุ้งตกใจราวกบัเหน็ผี

“มอีะไรน่าสงสยัอกีบ้าง”

“นี่ไง” สารวัตรฉัตราส่งภาพถ่ายจากสายลับที่ส่งไปเฝ้าไร่ชาให้ 

เศรษฐวฒัน์ด ู“มกีารเข้าออกไร่เพื่อไปพบกบัใครบางคนที่พรายแสนดาว...”

“พรายแสนดาวคอือะไร”

“ลานบนหน้าผาที่อยู่ติดกับชายแดนหมู่บ้านแสนดาว เป็นลานที่สูง

ที่สดุ ชนัที่สดุ และอนัตรายที่สดุเลยกว่็าได้ มองไปกเ็หน็ยอดเขาในประเทศ

เพื่อนบ้านแล้ว” 

เศรษฐวัฒน์มองภาพถ่ายด�ามืดอย่างพิจารณา ภาพมืดมากเพราะ

ไม่มีแสงและไม่สามารถฉายไฟขณะถ่ายไว้ได้ มีเพียงคลิปวิดีโอสั้นๆ ที่ใช้
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กล้องอินฟราเรดบันทึกไว้ แม้รายละเอียดไม่ชัด แต่ก็พอมองออกว่า 

พ่อเลี้ยงคนนั้นรูปร่างคล้ายคลงึกบัเขามากทเีดยีว

“ถ้าจู่ๆ จะไปจบัเลยคงไม่ได้ ในเมื่อเราไม่เจอหลกัฐานน่าสงสยั หรอื

ของกลาง หรอือะไรกเ็ถอะ ส่วนอกีคน...” หมายถงึผู้ชายที่พ่อเลี้ยงขึ้นไป

พบ “...กเ็หน็หน้าไม่ชดั”

“ใช่...สายของเราจึงตามตัวลูกน้องของพ่อเลี้ยงไป และพบของต้อง

สงสยั” ฉตัราส่งภาพถ่ายที่สายลบัจบัภาพมาได้ให้เพื่อนดู ลูกน้องคนหนึ่ง

ของพ่อเลี้ยงนดัส่งมอบของกบัใครบางคนที่ไม่เหน็หน้า แต่รปูร่างใกล้เคยีง

กบัคนที่พ่อเลี้ยงไปพบที่พรายแสนดาวไม่มผีดิ

“ถ้าอย่างนั้นกเ็ข้าเค้า” 

“สารวัตรว่าไงครับ” จ่าหม�่าถาม เขาท�างานกับทั้งเศรษฐวัฒน์และ

ตรัยคุณมานาน จนกระทั่งตรัยคุณเสียชีวิต แต่เศรษฐวัฒน์ก็มุ่งมั่นที่จะ

ท�างานนี้ด้วยตวัเองมาตลอด

“รวบรวมหลกัฐานทั้งหมด ผมจะคุยกบัผู้บงัคบับญัชาเอง” 

“ครับผม!” ทุกคนแยกย้ายกันไปทันทีที่ได้รับค�าสั่ง รอการอนุมัติ

จากเบื้องบนเท่านั้น

ท้องฟ้าสีหม่นลงเรื่อยๆ เพราะมวลเมฆเริ่มเข้าปกคลุม ฝนหลงฤดู 
ตั้งเค้าอกีคราว เศรษฐวฒัน์ก้มลงมองนาฬิกาข้อมอืกพ็บว่าเกอืบสี่ทุ่มแล้ว 

วันนี้ไม่มีอะไรคืบหน้า เขาจึงขึ้นรถแล้วขับกลับบ้าน แต่เนื่องด้วยฝน 

ใกล้ตกท�าให้ยงัมรีถตดิอยูบ้่างแม้ว่าจะดกึแล้วกต็าม ใช้เวลานานพอสมควร

จงึขบัรถมาถงึวงัวงศ์วรสิที่ตอนนี้ยงัเปิดไฟสว่างไสวอยู่เสมอ

“ฝากเอารถไปเกบ็ด้วยเข้ม” ชายหนุ่มจอดรถแล้วส่งต่อให้คนรถน�า

ไปเกบ็ในโรงรถของวงั

“ครับผม!” นายเข้มตะเบ๊ะท�าความเคารพท่านสารวัตรใหญ่แล้วจึง

ขบัรถไปเกบ็ให้
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เศรษฐวัฒน์ส่ายหน้าอย่างระอาแล้วเดินเข้าไปในโถงใหญ่กลางบ้าน 

ที่ท่านผู้หญงิคคนางค์ ปุษยะ และมาวนิยงันั่งรอเขาอยู่ เหน็ดงันั้นชายหนุ่ม

กร็บีสาวเท้าเข้าไปหาแล้วนั่งลงบนพื้นข้างท่านผู้หญงิทนัที

“ผมคิดว่าแม่ฟ้านอนแล้วเสียอีก ดึกแล้วนะครับ” ต่อให้ภายนอก 

เขาจะเป็นใคร หน้าที่การงานดีอย่างไร หรืออายุเท่าไรแล้ว แต่กับแม่ฟ้า  

เขากค็อืลกูที่ต้องดแูลแม่ ไม่ควรท�าให้แม่เป็นห่วง แต่เหมอืนว่าอายปุนูนี้แล้ว 

แม่ฟ้ากย็งัต้องคอยดูแลพวกเขาอยู่เลย

“แหม...ถ้าอ้อนสาวได้เหมือนอ้อนแม่นะพี่วัฒน์ ป่านนี้มีเมียไปนาน

แล้ว” มาวินมิวายแซ็วพี่ชาย ผลคือถูกพี่ชายใหญ่ขึงตาใส่ แต่แน่นอน... 

มาวนิเสยีอย่าง ไม่สะทกสะท้านอยู่แล้ว

“สาวไหนล่ะลูก” ภารกิจหย่อนระเบิดของมาวินได้ผล ท่านผู้หญิง

มองลูกบุญธรรมคนโตด้วยแววตาคาดคั้นแบบที่ท�าเอาลูกไม่กล้าโกหก

“แม่ฟ้าครบั” เศรษฐวฒัน์หวัเราะแล้วหนัไปขงึตาใส่น้อง “อย่าไปเชื่อ

ไอ้วนิมนัเลย”

“พดูกบัน้องไม่เพราะอกีแล้ว” ท่านผูห้ญงิดไุม่จรงิจงันกัเพราะเหน็ว่า

พี่น้องล้อกนัเล่นเสยีมากกว่า

“แม่ฟ้าครบั พี่วฒัน์แกล้งผม” มาวนิได้ทจีงึอ้อนท่านผู้หญงิจนท่าน

หวัเราะ เช่นเดยีวกบัปุษยะและเศรษฐวฒัน์ที่กลั้นหวัเราะไว้ไม่อยู่

“ให้แม่ตพีี่วฒัน์ให้เอาไหม”

“เป็นเดก็โค่งแล้ววนิ” ปษุยะโคลงศรีษะด้วยความระอาความกะล่อน

ของอกีฝ่าย

“ว่าไงล่ะวฒัน์ ยงัไม่ได้ตอบแม่เลยว่าสาวที่ไหน” ท่านผูห้ญงิไม่ปล่อย

ให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ง่ายๆ จงึมองลูกบุญธรรมคนโตด้วยแววตาดุๆ

“โธ่...แม่ครบั ไม่มจีรงิๆ ครบั นั่นแค่น้องสาว...น้องไอ้ตรยัน่ะครบั”

“จรงิหรอื แล้วท�าไมไม่พามาที่บ้านบ้างล่ะลกู พ่อแม่กเ็สยีไปนานแล้ว 

พี่ชายกเ็สยีไปอกีคน ผู้หญงิตวัคนเดยีวไม่รู้ไปท�าอะไรอยู่ที่ไหน อนัตราย
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หรอืเปล่ากไ็ม่รู้”

“น้องสบายดีครับ เธอจบแพทย์แล้ว ไปท�างานใช้ทุนอยู่ทางเหนือ” 

เศรษฐวฒัน์ตอบด้วยน�้าเสยีงเรยีบรื่น แต่นยัน์ตาไหววูบชั่วขณะ 

แน่นอนวา่ไม่อาจเลด็ลอดสายตาปษุยะไปได ้คนเป็นน้องจงึหรี่ตาลง

ด้วยความสงสยั แต่ในเมื่อพี่ยงัไม่พร้อมจะบอก เขากไ็ม่ซกัต่อ

“ถ้าอย่างนั้นกด็แีล้วละลูก”

“แค่น้องแน่เร้อ...” มาวินยังกัดไม่ปล่อย นานๆ ทีจะมีชื่อผู้หญิง 

เข้ามาพวัพนักบัพี่ชาย ปล่อยไปง่ายๆ ได้อย่างไร แก่จนอายสุามสบิห้าปีแล้ว

“เออ แค่น้อง...ส่วนแกน่ะกลบับ้านไปเลยไป๊”

“แม่ครบั...พี่วฒัน์ไล่ผมอกีแล้ว” คนกะล่อนแกล้งร้องไห้สะอกึสะอื้น

แล้วกอดแม่ฟ้า แต่กย็งัยกัคิ้วส่งสายตากวนประสาทให้พี่ชาย

เศรษฐวฒัน์ได้แต่ก�าราบน้องชายด้วยสายตา นี่ถ้าแม่ฟ้าไม่อยู่ตรงนี้ 

สาบานได้เลยว่าเขาลุกขึ้นเตะมาวนิแน่

“กเ็ราน่ะชอบไปแกล้งพี่” ท่านผูห้ญงิหวัเราะเบาๆ ก่อนเหน็พมิพ์จนัทร์ 

กับเมทินีที่เพิ่งกลับจากบริษัทของมาวิน “จันทร์กับเมย์มาพอดี เป็นไงกัน

บ้างลูก เหนื่อยไหม”

“ไม่เลยค่ะแม่ฟ้า” ภรรยาของมาวนิตอบอย่างนอบน้อม

“แล้วกนิอะไรกนัมาหรอืยงั” ท่านผู้หญงิหนัไปถามเมทนิี

“เรยีบร้อยแล้วค่ะแม่”

“ถ้าอย่างนั้นกแ็ยกย้ายกนัไปนอนเถอะลกู ดกึแล้ว วนิเองกก็ลบับ้าน

เถอะ พรุ่งนี้ถ้าตื่นเช้ากม็าใส่บาตรกบัแม่นะ” 

“ได้เลยครับแม่” มาวินกับพิมพ์จันทร์ยกมือไหว้แม่ฟ้า จากนั้นจึง 

ออกจากวงัวงศ์วรสิแล้วกลบับ้านตวัเองที่อยู่ตดิกนั

“ผมอาจจะต้องไปท�างานทางเหนือนะครับแม่” คล้อยหลังมาวิน 

สารวตัรหนุ่มกบ็อกถงึงานล่าสุดให้ท่านผู้หญงิฟัง ขณะที่เขาประคองแม่ฟ้า

ด้านซ้าย ปุษยะประคองด้านขวา เพื่อพาท่านขึ้นไปส่งที่ห้อง
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“ไม่อนัตรายใช่ไหมลูก ก่อนวฒัน์กลบั ยายพากโ็ทร. มาหา ถามถงึ

วฒัน์ด้วย แต่พอรูว่้าออกไปที่ท�างานกบ่็นใหญ่เชยีวว่าวนัหยดุแท้ๆ น้าวฒัน์

กลบัไม่อยู่เสยีอย่างนั้น”

“ไม่หรอกครับ ผมเป็นสารวัตรแล้วนะ ต้องท�าเองที่ไหน” คนเป็น 

ลูกปด แต่กเ็หมอืนเดมิ ไม่อาจเลด็ลอดสายตาปุษยะไปได้ 

“ดูแลตวัเองแล้วกนัลูก คุณพระคุ้มครอง” ท่านผู้หญงิอวยพร และ

เมื่อมาถึงห้องนอนแล้ว ท่านก็หันไปยิ้มให้ลูกบุญธรรมทั้งสองแล้วเข้าไป 

ในห้อง

“งานนี้พี่วัฒน์ลงมือด้วยตัวเองอีกแล้วใช่ไหมครับ” ปุษยะถามทันที

ที่อยู่กนัตามล�าพงั

คนถูกถามชะงกั เขาเม้มปากและครุ่นคดิอยู่สกัพกัจงึพยกัหน้าตอบ 

โกหกใครก็พอโกหกได้ แต่น้องๆ ที่โตมาด้วยกันมักจะมองเขาอย่างทะลุ-

ปรุโปร่งเสมอ

“ดูแลตวัเองด้วยแล้วกนัครบั”

“ขอบใจปุษ ฝากแม่ฟ้าด้วยนะ”

“แม่ผมเหมอืนกนันี่ครบั” ปษุยะยิ้ม ซึ่งพี่ชายกย็ิ้มและพยกัหน้าตอบ 

หลงัจากสง่แม่ฟ้าเรยีบร้อยแล้วทั้งสองกแ็ยกย้ายกนัไปนอน เตรยีม

ตวัท�างานในเช้าวนัใหม่

เศรษฐวัฒน์ออกจากวังวงศ์วริสตั้งแต่เช้า ก่อนที่จะได้ใส่บาตรกับ
ท่านผู้หญงิคคนางค์เสยีอกี และมาถงึกองบญัชาการปราบปรามยาเสพตดิ

ก่อนเวลาราชการ แต่ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะมาเช้าอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว  

จงึไม่ท�าให้เพื่อนร่วมงานแปลกใจแต่อย่างใด

เขายงัท�างานไปเรื่อยๆ ระหว่างรอค�าสั่งอนุมตั ิด้านหน่วยข่าวกรอง

ของฉัตราก็สืบเรื่องพ่อเลี้ยงภูผาและพรรคพวก เฝ้าติดตามพฤติกรรม 

น่าสงสัยตามที่สายส่งข่าวมาเป็นระยะๆ ทุกวัน จากวันเป็นคืน นานนับ
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สปัดาห์ ในที่สุดกม็คีวามคบืหน้า

ต�ารวจหนุ่มเข้าไปหาผู้บังคับบัญชา แล้วก็ได้ค�าสั่งอนุมัติเป็นกรณี

พเิศษ

“ว่าไงบ้างครบัสารวตัร” จ่าหม�่าเข้ามาถามเป็นคนแรก

“เตรยีมตวัขึ้นเหนอืได้เลย”

“ครบัผม!” บรรดาลูกน้องรบัค�าสั่งและเตรยีมตวัประชุมหารอืเรื่อง

แผนการจบักุมต่อทนัที

ตามเบาะแสที่ได้จากสายข่าวซึ่งตรงกบัค�าให้การของนายวศิาล ท�าให้
รู้ว่าจะมกีาร ‘ส่งของ’ ลอตใหญ่ภายในสปัดาห์หน้า ในฐานะหวัหน้าหน่วย

จบักมุ เศรษฐวฒัน์จงึน�าก�าลงัขึ้นเหนอืกบัทมีสายลบัของฉตัรา และตดิตาม

ตัวพ่อเลี้ยงภูผาเพื่อให้แน่ใจก่อนการจับกุมตามที่นัดแนะกับภาคส่วนที่จะ

เข้ามาสมทบซึ่งกค็อืต�ารวจจงัหวดัเชยีงรายและทหารกองก�าลงัผาเมอืง๑ ที่

มั่นใจเต็มร้อยว่าคราวนี้ลอตใหญ่แน่นอน ตัวพ่อเลี้ยงอาจจะลงมือด้วย 

ตวัเองกเ็ป็นไปได้ เพราะเชื่อว่าทางนั้นยงัไม่ระแคะระคายว่านายวศิาลถูกจบั

แล้ว

แผนการจับกุมวางขึ้นอย่างรัดกุม โดยที่ต�ารวจสายสืบจับตามอง 

ใน ‘ไร่ชาอรโุณทยั’ ของพ่อเลี้ยงภผูาก่อน และถ่ายภาพพฤตกิารณ์น่าสงสยั

๑ กองก�าลงัผาเมอืง มภีารกจิป้องกนัชายแดน ไทย-เมยีนมา และไทย-สปป. ลาว ตั้งแต่

รอยต่อ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน ไปจนถงึรอยต่อ จ. พษิณุโลก กบั จ. เลย ป้องกนัยบัยั้ง

การรุกล�้าอธิปไตยจากกองก�าลังติดอาวุธต่างชาติ และสถาปนาความมั่นคงตามแนว

ชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน 

นอกจากนั้นยังด�าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงภายใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิ โครงการพฒันาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน และ

โครงการหมู่บ้านป้องกนัตนเองชายแดน
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ไว้ตลอดเวลา จนกระทั่งถงึเวลานดัหมาย สายต�ารวจซึ่งเป็นทมีของฉตัรา 

ที่เฝ้าทางเข้าออกไร่ชาก็แจ้งว่าพ่อเลี้ยงภูผาและลูกน้องอีกสองคนขึ้นรถ

กระบะสดี�าคนัใหม่เอี่ยมออกจากไร่

เศรษฐวฒัน์สั่งให้สายสบืคอยตามประกบรถของพ่อเลี้ยงไว้ห่างๆ แต่

เหมอืนฝ่ายนั้นจะเริ่มรู้ตวั จงึขบัรถออกนอกเส้นทางและพยายามขบัวนไป

วนมา 

“เอาไงต่อครบัสารวตัร” จ่าหม�่าถาม

“ตาม” เมื่อฝ่ายผู้ต้องสงสัยหนี เศรษฐวัฒน์ก็สั่งต�ารวจจากพื้นที่ที่

เป็นคนขับรถให้เร่งความเร็วตามไปติดๆ และท�าได้แค่ตามเท่านั้นเพราะ 

อกีฝ่ายยงัไม่ตอบโต้ด้วยวธิรีุนแรง

รถกระบะสีด�าคันใหม่เอี่ยมเร่งความเร็วและลัดเลาะไปตามเส้นทาง

คดเคี้ยวขึ้นลงภูเขาอย่างช�านาญเส้นทาง แต่รถของทางต�ารวจก็ตามไปได้

อย่างกระชั้นชิด บีบให้ฝ่ายผู้ต้องสงสัยจอดรถ แต่คนของพ่อเลี้ยงก็ยัง 

เอาตวัรอดไปได้

รถสองคันยังขับเคี่ยวกันไปเรื่อยๆ เส้นทางลาดชันและโค้งหักศอก

มากขึ้นทกุท ีฝนเริ่มตั้งเค้าอกีแล้ว อกีไม่นานคงจะตกลงมา ยิ่งท�าให้อนัตราย

กว่าเดมิ

“ข้างหน้าจะเป็นแยกเพื่อกลบัขึ้นไปบนดอย แต่อกีทางจะลงไปที่พื้น

ราบครบัสารวตัร” พลขบัหนัไปบอก

“บีบให้กลับขึ้นไป อย่าให้ลงไปที่พื้นราบ” เขากลัวว่าถ้าลงไปถึงพื้น

ราบและเกดิการปะทะกนั อาจมปีระชาชนโดนลูกหลงได้ ถงึอย่างไรกต็้อง

หยุดรถของพ่อเลี้ยงให้ได้

รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตามไปตีคู่พร้อมกับพยายาม

เบียดให้รถของพ่อเลี้ยงจอดข้างทาง แต่เพราะเป็นช่วงทางโค้งที่ค่อนข้าง

อนัตรายจงึเสยีหลกัเข้าข้างทางไปเสยีก่อน

“เป็นอะไรหรอืเปล่าจ่า” เศรษฐวฒัน์ถามคนที่ขี่รถจกัรยานยนต์ผ่าน
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วทิยุสื่อสาร

“ไม่เป็นไรครบัสารวตัร”

ฝนเริ่มตกหนกัขึ้นทกุท ีตรงหน้าเป็นโค้งอนัตราย ซึ่งพอฝนตกหนกั

ถนนก็ลื่นท�าให้บังคับรถยากกว่าเก่า แต่ต้องเร่งบีบให้รถของพ่อเลี้ยงจอด

ข้างทางให้ได้

“เรว็กว่านี้อกีนดิได้ไหมจ่า”

“ครบัสารวตัร” 

เศรษฐวฒัน์จ�าต้องยงิสกดัเพื่อบบีให้รถของพ่อเลี้ยงหลบวถิกีระสุน

และจอดข้างทางให้ได้ เขาคาดไม่ถึงว่าฝ่ายนั้นจะเร่งความเร็วเพื่อหลบหน ี

แต่กลับเจอต้นไม้ล้มเพราะแรงลมฝนขวางทางไว้จึงจ�าต้องเบรกกะทันหัน 

ส่งผลให้รถของเศรษฐวฒัน์ซึ่งตามมาตดิๆ เบรกไม่ทนั และชนกบัท้ายรถ

ของพ่อเลี้ยงภูผาเข้าอย่างจงั

โครม!

ความเร็วท�าให้กระบะสีด�าคันใหม่เอี่ยมพลิกคว�่าตกลงไปข้างทาง  

แม้การปะทะกันจะท�าให้ลดความเร็วลงไปได้ แต่รถของต�ารวจก็พลิกคว�่า

ตามลงไปตดิๆ สตขิองเศรษฐวฒัน์ดบัวูบลง...ไม่รบัรู้อะไรอกีเลย



หญงิสาวร่างบอบบางหอบหิ้วกระเป๋าและเสบยีงมากมายเข้ามาใน
แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอแห่งหนึ่ง ซึ่งอยูเ่หนอืสดุของ

ประเทศและติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน พยาบาลกับคนไข้ยกมือไหว้

ทักทายตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลจนกระทั่งถึงห้องตรวจ โดยหญิงสาวได้แต่

ยิ้มและก้มศรีษะให้ จะยกมอืรบัไหว้กไ็ม่ถนดัเพราะของเตม็มอื แต่กเ็รยีก

รอยยิ้มเอน็ดูจากทั้งคนไข้และคนเฒ่าคนแก่ได้เป็นอย่างดี

“วนันี้เยอะหน่อยนะหมอ”

“ไม่เป็นไรค่ะ แต้วมีเสบียง” แพทย์หญิงตวิษา ชวาลากุล ตอบ 

ขณะวางของลงบนโต๊ะท�างานในห้องตรวจหมดแล้ว ก่อนยกเสบียงให้

พยาบาลรุ่นพี่ดูพร้อมยิ้มกว้าง

“หมอผอมอยู่แล้ว จะกินคลีนให้พี่รู้สึกผิดท�าไมเนี่ย” พยาบาลสาว

ชาวเหนือ ผิวขาว หน้ากลม และร่างท้วมท�าหน้าม่อย พอก้มลงมองพุง 

ตวัเองกส็่ายหน้า

“กนิคลนีกบัแต้วไหมคะ พรุ่งนี้แต้วจะสั่งมาเผื่อ”

๓
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“ฝากด้วยนะคะ คุณหมอคนสวย” 

“ได้เลยค่า” ตวษิารบัปากแล้วเริ่มท�างาน

คนไข้รายแรกเป็นคุณยายที่มาด้วยอาการไข้ ช่วงนี้เข้าฤดูหนาวแล้ว

กจ็รงิ แต่กย็งัมฝีนหลงฤดูบ้างเป็นระยะๆ ส่งผลให้ไม่สบายกนัเป็นแถว

หลังจากเรียนจบ ตวิษาตัดสินใจไม่เรียนต่อเฉพาะทางทั้งที่ยื่น 

ใบสมัครโรงเรียนแพทย์ในสาขาที่ต้องการคนเรียนต่อโดยไม่ต้องใช้ทุนไว้

แล้ว เธอเลือกมาใช้ทุนไกลถึงเชียงรายแทน เพราะไม่อาจทนอยู่ในบ้าน 

ที่เตม็ไปด้วยความทรงจ�าที่มต่ีอพี่ชายได้ ประกอบกบัต้องการหนใีครบางคน 

ท�าให้ตดัสนิใจมาใช้ทุนไกลถงึที่แห่งนี้

เธอเคยเป็นคุณหนูในตระกูลทหาร แม่เป็นผู้ดีเก่า มีหน้ามีตาใน

แวดวงสังคมมาตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งพ่อไปดูงานทางใต้ แม่ก็ตามไปด้วย 

จงึเสยีชวีติพร้อมกนั เธอกบัพี่ชายซึ่งอายหุ่างกนัถงึแปดปีจงึอยูใ่นความดูแล

ของยาย จนกระทั่งตวิษาเติบโตขึ้น ยายซึ่งแก่ลงทุกวันก็มีสารพัดโรคภัย

รมุเร้าตามประสาคนแก่ บวกกบัหน้าที่การงานของตรยัคุณกเ็สี่ยงอนัตราย

เหลอืเกนิ นั่นคอืเหตผุลที่ท�าให้เธอมุง่มั่นในการเรยีนแพทย์เพราะอยากดูแล

ยายกบัพี่ชาย

แต่แล้วยายก็เสียชีวิตตอนที่เธออายุได้ยี่สิบสอง ยังเรียนอยู่ปีห้า 

ไม่ทนัได้รกัษายายอย่างที่หวงัไว้ ตรยัคุณจงึเป็นญาตคินสุดท้ายที่เหลอือยู่ 

แต่ใครจะคิดว่าพี่ชายของเธอกลับถูกยิงตายขณะจับขบวนการค้ายา ก่อน 

ที่เธอจะเรยีนจบเป็นหมอเตม็ตวัแค่ไม่กี่วนัเท่านั้น

นั่นคือเหตุผลที่ตวิษาละทิ้งความฝันที่จะเป็นศัลยแพทย์ ตัดสินใจ 

ไม่เรยีนต่อเฉพาะทางและเลอืกมาท�างานใช้ทนุในพื้นที่ห่างไกลเพื่อหลกีเลี่ยง

ชวีติเดมิๆ ผู้คนเดมิๆ ที่จะท�าให้เธอคดิถงึพี่

แต่ผดิคาด ณ ที่แห่งนี้ให้อะไรแก่เธอมากมายเหลอืเกนิ...

โรงพยาบาลเลก็ๆ ในอ�าเภอแห่งหนึ่งมคีนไข้ส่วนมากเป็นเดก็เลก็และ

คนเฒ่าคนแก่ ชวีติที่ไม่ต้องสวมหน้ากากเข้าหากนั ไม่ต้องแข่งกนัแสดงความ
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มั่งคั่งร�่ารวยแบบแวดวงไฮโซ ซึ่งเธอชอบเหลือเกิน นั่นคือเหตุผลที่ท�าให้ 

ตวษิาตดัสนิใจที่จะใช้ชวีติเรยีบง่ายที่นี่มากกว่ากลบัไปยงัสงัคมเดมิๆ และ

ต้องพบเจอคนเดมิๆ ที่จากมา

ตวษิาตรวจคนไข้ไปเรื่อยๆ ซึ่งส่วนมากเป็นคนแก่ที่มองทไีรกค็ดิถงึ

ยายผู้ล่วงลบัทุกท ีถ้ายายยงัอยู่ท่านคงภูมใิจเมื่อหลานสาวที่เลี้ยงมากบัมอื

สอบติดแพทย์และเรียนจนจบเป็นแพทย์ได้อย่างสมบูรณ์ ได้ท�างานด้วย 

หวัใจจรงิๆ อย่างที่ยายเคยปลูกฝังไว้

คุณหมอสาวยิ้ม เธอตรวจคุณยายคนหนึ่งเสรจ็แล้ว จากนั้นคนไข้

รายต่อไปกท็ยอยกนัเข้ามา วนันี้มทีั้งเดก็และหนุม่สาวซึ่งส่วนมากเป็นชาวบ้าน 

ที่ใช้สทิธิ์ประกนัสงัคม จนกระทั่งประตูหน้าห้องตรวจเปิดออก และคุณลุง

หน้าตาดุไว้หนวดเคราคนหนึ่งเดนิเข้ามา

“สวสัดคีรบัหมอ” คนไข้ยกมอืไหว้ตวษิาทั้งที่แก่กว่าเธอ 

คณุหมอสาวยกมอืรบัไหว้ “นั่งเลยค่ะ วนันี้เป็นอะไรมาเอ่ย” เธอเปิด

ดูประวัติที่พยาบาลซักอาการคนป่วยให้แล้ว คุณลุงไม่เคยมีประวัติการ

รักษาที่โรงพยาบาลนี้มาก่อน มีเพียงประวัติจากโรงพยาบาลในเมือง เธอ 

จงึเงยหน้าขึ้นแล้วถามยิ้มๆ “คุณลุงเพิ่งย้ายมาอยู่แม่สายหรอืคะ”

“เพิ่งได้กลบับ้านครบัหมอ”

แพทย์หญงิตวษิาขมวดคิ้ว

“ผมเพิ่งออกจากคุก” ลุงส่ายบอกเรียบๆ ตาจับจ้องปฏิกิริยาของ 

คุณหมอรุ่นลูกตลอดเวลา

คนถามเองก็อึ้งไป ไม่ได้กลัวเพราะเขาเคยเป็นผู้ต้องโทษ แต่เธอ

สงสารมากกว่า อายคุณุลงุกไ็ม่ใช่น้อยๆ แล้ว ถ้าพ่อเธอยงัอยูก่ค็งไล่เลี่ยกนั

กระมัง คิดอย่างนั้นแล้วตวิษาก็คลี่ยิ้มแล้วพูดต่อว่า “ยินดีด้วยค่ะคุณลุง 

ได้กลบับ้านแล้ว”

“คดิถงึคนที่บ้านครบั เพิ่งออกจากคุกมา อะไรๆ กด็ูผดิที่ผดิทางไป

หมด”
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“ไม่ต้องกลวันะ ดหูน้าหมอไว้ค่ะ” ตวษิาชวนคยุระหว่างตรวจอาการ

ไปด้วย “บ้านคุณลุงอยู่ที่ไหนคะ”

“หมู่บ้านแสนดาวน่ะ หมอรู้จกัไหม”

“ไม่รู้จกัค่ะ อยู่ที่แม่สายนี่หรอืคะ”

“ครบั” สหีน้าของลุงส่ายดูดขีึ้น และยอมให้คุณหมอตรวจดีๆ  “อยู่

บนดอย ตดิชายแดนเลย”

“หมออยู่มาจะสองปีแล้ว ยงัไม่เคยได้ยนิเลยค่ะ”

“ว่างๆ กข็ึ้นไปเที่ยวสคิรบัหมอ”

“ไว้ถ้าว่างหมอจะไปนะคะ” ตวิษายิ้มแล้วใช้หูฟังแพทย์ที่ห้อย 

ตวัการ์ตูนหมพีูห์ตวัเลก็ๆ ตรวจคนไข้ต่อ “คุณลุงหายใจเข้าลกึๆ นะคะ”

ลุงส่ายเป็นไข้หวัดธรรมดาตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย 

เสยีจนคนไม่สบายกนัเป็นแถว ตวษิาจงึสั่งจ่ายยาไปตามสมควร

“คุณหมออย่าลมืไปเที่ยวที่หมู่บ้านนะครบั สวยอย่าบอกใครเชยีว”

“ค่ะ...มคีวามสุขมากๆ นะคะคุณลุง” ตวษิาส่งยิ้มให้ 

หลงัจากคณุลงุออกไปแล้วกม็คีนไข้รายอื่นๆ เข้ามาเรื่อยๆ จนกระทั่ง

หมดในช่วงบ่าย

“หมอ!” เสยีงเรยีกจากใครบางคนที่เปิดประตูห้องตรวจเข้ามาท�าให้

หญงิสาวสะดุ้ง คดิว่าเป็นคนไข้ แต่ผดิคาด

“กล้วย บุกเข้ามาท�าไมเนี่ย” คุณหมอสาวหันไปมองนาฬิกาก็พบว่า

เลยเวลาเลกิงานมาหนึ่งชั่วโมงแล้ว

“หมดเวลาแล้วแต้ว”

“จริงด้วย” คนไข้รายสุดท้ายก็กลับไปนานแล้ว แต่เธอมัวคิดอะไร

เพลนิไปหน่อย

“เหม่ออกีแล้วละส ิ คดิอะไรอยู่ คดิถงึพี่คนนั้นหรอืเปล่า” กุลสตรี

ยิ้มล้อเลยีน

“ใครว่าล่ะ” ตวษิาท�าหน้าบึ้งใส่ จนเพื่อนหน้าเจื่อนแล้วยิ้มขอลแุก่โทษ
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“ฉนัไม่พูดถงึแล้วกไ็ด้”

“ท�าให้ฉนัโกรธ พาไปเลี้ยงข้าวเดี๋ยวนี้เลย...หวิมาก”

“กินที่นี่เลยไหม หรือจะรอกลับไปกินที่บ้านฉัน” กุลสตรีหมายถึง

บ้านที่เชยีงแสน ซึ่งมรี้านรมิโขงเป็นร้านประจ�าของทั้งสอง แต่กห็่วงตวษิา

เพราะเหน็ว่างานหนกัจงึอาจจะหวิ กว่าจะถงึที่บ้านคงไส้กิ่วกนัพอดี

“ไม่กนิที่นี่” ตวษิาส่ายหน้า “กลบับ้านเธอดกีว่า”

“กนิอะไรด ีร้านรมิโขงร้านเดมิไหม” กุลสตรเีสนอ

“กด็นีะ...เอาส”ิ คุณหมอสาวพยกัหน้าแล้วรบีเกบ็ของ แต่ก่อนออก

ไปกย็งัมวิายไปดูที่แผนกฉุกเฉนิว่าคนไข้เยอะจนเกนิรบัไหวหรอืไม่ ซึ่งพบ

ว่าไม่มากเท่าไร ส่วนมากเป็นคนที่เข้ามาล้างแผลและเจบ็ป่วยนดิๆ หน่อยๆ 

พยาบาลที่ประจ�าแผนกยงัรบัมอืไหว เธอจงึขอตวักลบั

“ขอยมืผ้าเชด็แว่นหน่อยสแิต้ว” กุลสตรถีอดแว่นสายตาขนาดใหญ่

ที่บดบังใบหน้าขาวนวลไว้เกือบครึ่ง แล้วยื่นมือไปขอผ้าเช็ดแว่นจากตวิษา  

ซึ่งมกัจะสวมแว่นมาท�างานเสมอ

“ขี้ลมืนะเธอน่ะกล้วย”

“แหม...กล็มืไปว่าผ่านสนามบาสฯ” คุณครูสาวยิ้มเจ้าเล่ห์

ตวิษาหัวเราะอย่างรู้ทันว่ากุลสตรีชอบเหล่มองพวกนักศึกษาแพทย์

ที่มาลงโรงพยาบาลชมุชน มหีนุม่ๆ ชอบมาถอดเสื้อเล่นบาสเกตบอลทกุเยน็ 

แต่พอตัดภาพมาที่เหล่าแม่บ้านหรือคนเฒ่าคนแก่ที่ร�าไท้เก๊กราวกับภาพ 

สโลว์โมชนักจ็ะให้อกีอารมณ์ทนัที

“เธอควรจะตดิต่อให้ฉนัสกัคนนะแต้ว”

“เธอควรจะไปออกก�าลังกายตีซี้กับหมอพวกนั้นมากกว่า” คุณหมอ

สาวย้อนเข้าให้ เมื่อเหน็เพื่อนสาวเอาแต่ยิ้มและท�าตาเยิ้มยามมองหมอหนุม่ๆ 

ถอดเสื้อเล่นบาสเกตบอลก็กลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่ จึงต้องรีบเตือนสติเพื่อน 

“ใจเยน็นะกล้วย เธอเป็นสาวเป็นนางนะ”

“ขาวมากพ่อคุณเอ๊ย!”
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“เธอชอบคนไหนล่ะ ไหนบอกมาซ”ิ

“คนนั้น” กุลสตรชีี้ไปยงัคุณหมอร่างสูงโปร่ง ใบหน้าออกตี๋ๆ  แบบ

หมอทั่วไป มกีล้ามเนื้อเลก็น้อยพองาม แต่กล้ามท้องแน่นมาก

“นี่ชี้นิ้วเลอืกได้เลยหรอื” ตวษิาหวัเราะลั่น จนเป้าหมายของกุลสตรี

หนัมามองแล้วยกมอืไหว้คุณหมอสาว

“เฮ้ย! นั่นรุน่น้องฉนั” กลุสตรสีะดุง้เมื่อเหน็ชายหนุม่ยกมอืไหว้เพื่อน 

“โถ...ยงัเดก็อยู่เลย”

“ไม่สนใจใช่ไหม”

“จะเป็นอมตะต่างหาก” คุณครูสาวชูก�าปั้นอย่างชอบอกชอบใจ 

“ไปเล่นกบัเขาไหมล่ะ เธอควรจะออกก�าลงักายบ้างนะกล้วย”

“ก็อยากอยู่หรอกนะ แต่แหม...อย่าลืมสิว่าฉันไม่ออกจากบ้านตอน

กลางคนื”

“จนป่านนี้แล้วยงัไม่ชนิอกีหรอืไง” แพทย์สาวหวัเราะร่วน เธอจ�าได้

ดีว่ากุลสตรีเป็นสาวผู้มี ‘สัมผัสพิเศษ’ มักจะมองเห็นสิ่งลี้ลับที่คนอื่นมอง 

ไม่เหน็เสมอ ทแีรกเธอไม่เชื่อ แต่ได้ยนิแม่ของกุลสตรยีนืยนัด้วยตวัเองจงึ

เชื่อในที่สุด

“ลองเป็นฉนัไหมล่ะ”

“ฉนัจะขอหวย” ตวษิาตอบทนัที

“หมออย่างเธอไม่น่าเชื่อเรื่องงมงายนะแต้ว”

“กฉ็นัคบกบัเธอไง” สาวชาวกรุงสวนกลบัทนัท ี

ตวษิากบักลุสตรขีบัรถมาที่บ้านในเชยีงแสน เมื่อเอาของไปเกบ็ในบ้าน
แล้วกม็านั่งที่ร้านอาหารตามสั่งเลก็ๆ ซึ่งมกัมานั่งกนิด้วยกนัเสมอเมื่อตวษิา

มาเที่ยวที่บ้านเพื่อน โดยจะมาสัปดาห์เว้นสัปดาห์ แล้วแต่เวรและจ�านวน

แพทย์ที่โรงพยาบาล

“สวัสดีจ้าคุณหมอ คุณครู...วันนี้เอาแบบเดิมหรือเปล่าจ๊ะ” แม่ค้า
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ใจดคีนเดมิทกัเสยีงใส 

กุลสตรีเคยบอกว่าแม่ค้าคนนี้เห็นเธอมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก จนโตขึ้น

แล้วไปเรียนในกรุงเทพฯ จากนั้นก็กลับมาเป็นครู เลยเอ็นดูกุลสตรีมาก 

เรยีกว่าคุณครูๆ ตลอด

“ขอเลอืกก่อนจ้า” หญงิสาวเจ้าถิ่นตอบ

“ตามสบายเลยนะจ๊ะ เลอืกได้แล้วกจ็ดเอามาส่งให้ป้านะ”

“ได้เลยค่ะป้า” ตวิษายิ้มให้แม่ค้าแล้วก็นึกขึ้นได้ ป้าเคยบอกว่าไป 

โรงพยาบาลเมื่อสองสปัดาห์ก่อนเพราะไข้หวดัเล่นงาน เธอจงึถามด้วยความ

เป็นห่วงว่า “หายดแีล้วหรอืคะ”

“หายแล้วจ้ะคุณหมอ เสียดายหมอไม่มาท�างานที่นี่ ป้าจะได้ให้คุณ

หมอรกัษาแทน ครูกล้วยบอกว่าหมอแต้วเก่ง”

“หมอกเ็หมอืนกนัหมดแหละค่ะป้า แต้วไม่เก่งกว่าใครหรอก”

“คุณหมอน่ะถ่อมตวั” 

ป้าเจ้าของร้านเอาน�้ามาเสิร์ฟเป็นอย่างแรกทั้งที่ตัวเองก็ก�าลังท�า

อาหาร ตวษิาจงึกุลกีุจอไปช่วยยกถาดมาถอืไว้เสยีเอง

“โธ่...แต้วกบักล้วยบรกิารตวัเองได้ค่ะ แค่น�้าดื่มเอง”

“กห็มอน่ารกัแบบนี้ไง...นี่ๆ  ลูกชายป้าก�าลงัจะเรยีนจบกลบัมา หมอ

สนใจไหม มแีฟนหรอืยงั จะได้มาอยู่ที่เชยีงแสนนี่แทน” 

ป้าเดนิหน้ารกุรวดเรว็จนตวษิาท�าหน้าไม่ถกู นี่ไม่ใช่คนแรกที่พยายาม 

ยดัเยยีดลกูชาย หลานชาย หรอืญาตพิี่น้องให้ เพราะคนไข้แต่ละคนมาหาที 

กล้็วนพดูอย่างนี้กนัหมด ไม่รูว่้าเพราะเอน็ดเูธอมากเกนิไปหรอืเพราะท่าทาง

เธอเหมอืนสาวใกล้ขึ้นคานกนัแน่ แม้แต่คนไข้เดก็น้อยอายุห้าขวบยงัมาจบี

แต่จะว่าไปปีนี้เธอก็จะยี่สิบเจ็ดแล้ว ใกล้ขึ้นคานจริงๆ นั่นแหละ...

หรอืจะตกลงคบน้องแมก็อายุห้าขวบคนนั้นดี

“ทกีบักล้วยไม่เหน็ป้าจะเสนอลูกชายให้เลยล่ะจ๊ะ” คุณครูสาวแสร้ง

ท�าหน้าบึ้ง
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“ครูกบัลูกป้ากแ็ก้ผ้าเล่นด้วยกนัมาตั้งแต่เดก็นี่ จะชอบกนัลงเรอะ”

“กล้วยล้อเล่นหรอกจ้ะป้า กล้วยสวยเลอืกได้” สาวเจ้าถิ่นหวัเราะร่วน

แล้วส่งโพยรายการอาหารให้ป้าเจ้าของร้าน ส่วนตัวเองก็นั่งกินลมชมวิว 

รมิแม่น�้าโขงยามเยน็กบัเพื่อนสนทิ

“ถ้าเธอมแีฟนนะแต้ว เชื่อเถอะว่าจะไม่มใีครยดัเยยีดลกูหลานให้อกี” 

กุลสตรเีปรยแล้วลอบมองท่าทขีองเพื่อนซึ่งยงัคงท�าเฉย

“อยู่แบบนี้กส็บายดแีล้ว อยากไปไหนกไ็ป สบายจะตาย”

“แน่ใจหรอืว่าไปไหนกไ็ด้” คณุครสู่ายหน้า เพราะเป็นครูอยูท่ี่แม่สาย

เหมอืนกนั วนัๆ จงึเหน็ตวษิาท�างานจนหวัหมุน ไปโรงพยาบาลแต่เช้า กลบั

ตรงเวลากจ็รงิ แต่กไ็ม่ค่อยลาไปไหน ถ้าว่างหรอืไม่มเีวรอย่างมากกม็าที่บ้าน 

ของเธอตอนเยน็วนัศกุร์แล้วกลบับ่ายวนัเสาร์ ทั้งที่หมอกม็เีพยีงพอต่อคนไข้ 

งานไม่หนกัอย่างที่คดิเสยีหน่อย

“กไ็ม่รู้ว่าจะไปไหนนี่นา”

“ไปบนดอยกบัฉนัไหม”

“อะไรนะ” ตวษิาละสายตาจากเรอืหางยาวที่แลน่อยูใ่นแมน่�้าโขงผ่าน

หน้าเธอไป แล้วหนักลบัมาหากุลสตรทีี่นั่งอยู่ตรงข้ามกนั

“ไปบนดอย”

“ไม่ท�างานหรอืไง”

“ฉนัเบื่อๆ เป็นครูกด็นีะ แต่บางคนกไ็ม่เคารพฉนัสกัเท่าไร ฉนัคง 

ดูตสิต์แตกไปหน่อยละมั้ง กเ็ลยตดัสนิใจลาออกมนัซะเลย”

“ลาออกเลยเหรอ ท�าไมไม่เหน็บอกฉนัเลย” 

ท่าทางไม่ทุกข์ร้อนของกุลสตรีท�าเอาคนฟังท�าตาโตด้วยความตกใจ 

แม้จะรู้ว่าเพื่อนเป็นคนแปลกๆ คดิเรว็ ตดัสนิใจเรว็ และไม่ค่อยสนใจคน

รอบข้างเท่าไร เรยีกง่ายๆ ว่า ‘อนิดี้’ พอสมควร แต่กไ็ม่คดิว่าจะลาออก

ง่ายๆ เช่นนี้

“กบ็อกแล้วไงว่าเบื่อ แล้วเธอล่ะแต้ว ลองไปเปิดหเูปิดตากบัฉนัไหม”
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“บนดอยเนี่ยนะ” สาวชาวกรุงเลิกคิ้วด้วยความสงสัย ถ้าไปเปิดหู 

เปิดตากห็มายถงึไปดคูวามซวิไิลซ์ไม่ใช่หรอื แต่บนดอยจะสะดวกสบายอะไร

“ใช่ ฉนัไปทุกปิดเทอมแหละ สญัญากบัลาอูไว้ว่าจะกลบัไปหา เลย

ลาออกมนัเสยีเลย ไปสมคัรเป็นครอูาสาท�างานมลูนธิจิติอาสาเพื่อนชาวดอย

แทน”

“มูลนธิทิี่ว่านี่มาจากไหน...ไม่เคยได้ยนิเลย”

“ของเอกชนน่ะ อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เกษียณแล้วก่อตั้งขึ้นมา 

ในฐานะภาคเอกชน”

“แล้วลาอูนี่ใคร”

“ถ้าอยากรู ้เสาร์นี้กไ็ปกบัฉนัส”ิ กุลสตรยีิ้มเจ้าเล่ห์ รบีรกุเพื่อนทนัที

เพราะเหน็ท่าทลีงัเลของตวษิา

“เดี๋ยวขอดูเวรก่อน” ตวษิาหยบิสมุดโน้ตขึ้นมาเปิดดู เสาร์นี้ไม่ได้ไป

ไหน เธอจงึพยกัหน้าตกลง

“กไ็ด้ ฉนัจะไป”

“แล้วเธอจะตดิใจบนดอย”

“เธอเคยบอกว่าล�าบากมากไม่ใช่หรอืกล้วย” ถ้าตวษิาจ�าไม่ผดิ กลุสตรี 

บอกว่าทางไปที่นั่นทุรกนัดารมาก น�้าไฟมจี�ากดั ล�าบากออกขนาดนั้นแล้ว

จะดั้นด้นไปให้ล�าบากท�าไม ในเมื่อเวลาจะพกัยงัไม่ค่อยมเีลย

“อยากลองไหมล่ะแต้ว” เมื่อเห็นท่าทางลังเล กึ่งสนใจกึ่งขยาดของ

เพื่อน กุลสตรจีงึยกัคิ้วหยอกเย้าทนัที

“ไม่ต้องโน้มน้าวฉนัแล้ว ตกลงจะไปด้วยแล้วนี่ไง”

“ดีมาก!” คุณครูสาวปรบมือชอบใจ พอดีกับที่ป้าเจ้าของร้านน�า

อาหารที่สั่งไว้มาให้ ซึ่งได้แก่ส้มต�าไทยใส่ปูและต�าปลาร้า คอหมูย่าง ปลา

ย่างเกลอื และข้าวเหนยีวสองกระตบิ

“เตมิข้าวฟรนีะจ๊ะหมอ ป้าแถมให้อกีกระตบิเลย”

“แล้วกล้วยล่ะป้า” สาวเจ้าถิ่นถามพลาง ‘จก’ ข้าวเหนยีวในกระตบิ
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ตัวเองทันที แต่ถูกตวิษาตีมือเผียะ และยื่นกระดาษช�าระแบบเปียกให้

ท�าความสะอาดมอืเสยีก่อนพลางมองตาดุ

“แถมกไ็ด้ สงสารคร ูโดนหมอตอีกีแล้ว” คณุป้าเจ้าของร้านส่ายหน้า

เบาๆ แล้วเดนิกลบัไปท�าอาหารต่อ

บรเิวณตลิ่งรมิแม่น�้าโขงถกูเทคอนกรตีเพื่อสร้างเป็นทางเท้า มบีนัได

ลดหลั่นลงไป และมีส่วนให้นั่งชมวิวซึ่งเรียงรายไปด้วยร้านอาหารข้างทาง

เลก็ๆ ที่ส่วนมากจะเป็นหมูจุ่ม หอยทอด ส้มต�า หรอือาหารเหนอื โดยไม่มี

ปัญหาเรื่องแย่งลูกค้าหรืออิจฉากันแต่อย่างใด แม่ค้าแม่ขายล้วนบริการ

ลูกค้าอย่างดี มีนักท่องเที่ยวมาที่เชียงแสนบ้าง และส่วนมากจะมาจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน

ดวงตากลมโตของคณุหมอสาวมองไปยงัแม่น�้าที่ไหลเชี่ยวอยูต่รงหน้า 

แม่น�้าแห่งวถิชีวีติที่มจีุดก�าเนดิจากเทอืกเขาหมิาลยั ไหลผ่านถงึหกประเทศ 

และมคีวามยาวถงึกว่าสี่พนักโิลเมตร 

จากตรงนี้มนุษย์อย่างเธอก็เป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เกิดหลัง

แม่น�้าสายนี้ ฝั่งตรงข้ามคอืประเทศลาว ประเทศบ้านพี่เมอืงน้องกนัมานาน 

มแีค่แม่น�้าโขงกั้น แต่วฒันธรรม ประเพณ ีและภาษาไม่ต่างกนัมากเลย

ตวิษานึกไปถึงตอนเด็ก พ่อเคยเล่าว่ามีโอกาสมาท�างานที่ภาคเหนือ

และได้พบวิถีชีวิตริมฝั่งน�้าโขง ชาวดอยที่ด้อยโอกาส แต่ก็ได้ศาสตร์แห่ง

พระราชาเข้ามาพฒันาคุณภาพชวีติ สหีน้าตอนที่พ่อเล่านั้น...ท่านดูมคีวาม

สุขมาก ท่านเคยบอกว่าจะพาเธอมาที่นี่สกัครั้ง แต่กไ็ม่มโีอกาส ตอนนี้เธอ

มโีอกาสแล้ว หญงิสาวเชื่อว่าถ้าพ่อรู้...พ่อกค็งอยากให้เธอ ‘ลองดู’ สกัครั้ง

“คิดอะไรอยู่หรือแต้ว” กุลสตรีถามเมื่อเห็นว่าเพื่อนสาวนั่งเงียบไป 

ข้าวเหนียวในกระติบก็ไม่พร่องลงแม้แต่น้อย เพราะเอาแต่จ้องแม่น�้าโขง 

ยามอาทติย์อสัดงอยู่อย่างนั้นนานแล้ว

“คิดถึงพ่อน่ะ เมื่อก่อนพ่อเคยเล่าว่าท่านมาท�างานแถวชายแดน

เหมอืนกนั” คุณหมอสาวตอบยิ้มๆ แล้วกนิต่อ แต่กย็งัหนัไปมองแม่น�้าโขง
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เป็นระยะๆ

“อยากไปเพราะแบบนี้หรอืเปล่า”

“กอ็าจจะใช่ แต่ส่วนหนึ่งคงเพราะฉนัเหงาละมั้งกลว้ย ผดิกบัเธอที่ดู

มคีวามสุขทุกครั้งที่กลบัมาจากบนดอย”

“แน่นอน” คุณครูสาวหลิ่วตา “ไว้ฉนัจะพาเธอไปรู้จกักบัความสุขที่ 

แท้จรงิเองแต้ว”

ตวิษายิ้มและพยักหน้า ได้ยินค�ายืนยันจากเพื่อนแล้วเธอก็อยากรู ้

ขึ้นมาทนัทวี่า ‘ความสุข’ ที่กุลสตรบีอกนั้นเป็นอย่างไร จะมอีะไรที่ดกีว่านี้ 

อกีหรอื ในเมื่อทุกวนันี้เธอกม็คีวามสุขดอียู่แล้ว 

สองสาวนั่งรบัประทานอาหารมื้อเยน็ช้าๆ และพดูคุยเรื่องต่างๆ นานา 
ตวษิาจะเล่าเคสแปลกๆ ให้ฟัง แต่กม็นี้อย เพราะถ้าป่วยหนกัมากกจ็ะส่ง

เข้าโรงพยาบาลศูนย์ประจ�าจงัหวดัอยู่แล้ว เวลาป่วยเป็นอะไรเลก็ๆ น้อยๆ 

ถึงจะมาโรงพยาบาลที่เธอท�างานอยู่ บางรายไปแค่ร้านขายยาในตลาดก ็

พอเพราะก็มีเภสัชกรควบคุมอยู่ และยังเป็นร้านของเภสัชกรที่ท�างานใน 

โรงพยาบาลด้วย

“เธอไม่คิดจะเปิดคลินิกกับเขาบ้างหรือ” กุลสตรีถาม เห็นหมอ 

บางคนเลิกงานจากโรงพยาบาลก็กลับไปเปิดคลินิกต่อ รับรายได้ร�่ารวย 

กนัไป แต่ตวษิาไม่

“ไม่เอาอะ แบบนั้นแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลย ฉันอยู่แบบนี้ก็

สบายดีอยู่แล้ว” หญิงสาวตอบพลางจกข้าวเหนียวก้อนสุดท้ายในกระติบ 

เข้าปาก

“ลมืไปว่าเธอเป็นลูกสาวนายพนั”

“แต่พ่อแมฉ่นักต็ายนานแล้ว” ตวษิาไม่คดิจะกนิสมบตัเิกา่ไปจนตาย 

ทกุวนันี้กม็กีนิมใีช้จากน�้าพกัน�้าแรงของตวัเองกพ็อแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องอยาก

ได้อยากมเีหมอืนใครอกี
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“เธอโอเคใช่ไหม”

“สบายมาก” ความทรงจ�าเกี่ยวกับพ่อแม่มีน้อยเพราะพวกท่านเสีย

ชวีติตั้งแต่เธอยงัเดก็ แต่ถ้าพูดเรื่องยายหรอืพี่ชายนี่ส.ิ..มนี�้าตาตกแน่นอน 

ตวษิาส่ายหน้าเบาๆ แล้วเป็นฝ่ายถามกุลสตรวี่า “ว่าแต่เธอเถอะ แน่ใจแล้ว

หรอื เรื่องลาออก”

“แน่ไม่แน่กล็าออกแล้ว เตรยีมเกบ็ของขึ้นดอยเรยีบร้อย”

“ไม่เปลี่ยนใจแล้วหรอื”

“ไม่” กุลสตรสี่ายหน้า “แล้วเธอล่ะ รบัปากว่าจะขึ้นดอยกบัฉนัแล้ว 

ห้ามคนืค�านะ”

“รู้แล้วน่า” คุณหมอสาวส่ายหน้าแล้วกนิต่อ

สองสาวนั่งชมวิวรับลมริมแม่น�้าโขงไปเรื่อยๆ และหันไปคุยกับป้า

เจ้าของร้านบ้าง จนกระทั่งอิ่มแล้วจึงให้มาคิดเงินค่าอาหาร แต่แล้วเสียง

เรยีกเข้าจากโทรศพัท์มอืถอืของตวษิากด็งัขึ้น

“โดนโทร. ตามอกีแหงๆ” กุลสตรถีอนหายใจ เหน็เพื่อนเหนื่อยแล้ว

กไ็ด้แต่สงสาร แต่กท็�าอะไรไม่ได้

ตวษิาพยกัหน้าแล้วกดรบัสาย เธอพบว่าไม่ใช่ใครเลย แต่เป็นหมอ

โมกข์ หมอรุ่นพี่ที่โรงพยาบาลโทร. มาบอกว่าญาตเิสยีชวีติกะทนัหนั ขอให้

เธอไปขึ้นเวรแทนแล้วจะกลบัมาชดเชยให้

“ต้องรบีกลบัละส”ิ คนเป็นเพื่อนเอ่ยดกัคอ

“ใช่...ญาตพิี่หมอโมกข์เสยีน่ะ ตามฉนัไปเข้าเวรแทน คนืนี้เวรพี่หมอ”

“จะกลบัเลยหรอื”

“อื้อ” คุณหมอสาวพยกัหน้า

“งั้นเจอกนัวนัฉนักลบัไปแม่สายแล้วกนั”

“ได้เลย” ตวษิารบัปากแล้วกลบัไปที่รถยนต์คนัหรซูึ่งพี่ชายซื้อให้ตอน

เธอสอบเข้าเรยีนแพทย์ได้เมื่อหลายปีก่อน แต่กย็งัใช้มาถงึทุกวนันี้

ดวงตากลมโตหลังแว่นกรอบหนาของคุณครูสาวมองด้านหลังของ
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เพื่อนสนทิ จากนั้นเธอกห็นัไปข้างตวัเพื่อมองร่างโปร่งแสงของผู้ชายร่างสูง

โปร่งซึ่งยนืนิ่งอยู่

‘ฉนัช่วยคณุแล้วนะ ไปห่างๆ ฉนัสกัทสี’ิ กลุสตรพีดูในใจ เพราะกลวั

คนหาว่าเธอบ้าที่พูดคนเดียว นั่นก็เพราะใครต่อใครไม่ ‘เห็น’ ในสิ่งที่เธอ

เหน็นี่

วิญญาณผู้ชายคนนั้นไม่พูดอะไร เขาท�าเพียงปรายตามองเธอดุๆ 

ท�าเอากุลสตรีขนหัวลุกตามประสาคนกลัวผี แต่ต้องเผชิญเรื่องนี้มาตั้งแต่

เดก็ๆ

นั่นคือเหตุผลที่กุลสตรีเข้าไปเรียนโรงเรียนในตัวจังหวัดเชียงราย

ตั้งแต่เริ่มโต และเรยีนจบจากมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เธอรู้จกั

ตวิษาตั้งแต่ตอนนั้น ทั้งที่เคยอยากเป็นหมอ แต่การได้เห็น ‘สิ่งลี้ลับ’ ใน

สภาพต่างๆ นานาท�าให้ท�าใจไม่ลง สุดท้ายก็เลือกเรียนอักษรศาสตร์และ

กลับมาเป็นครู พ่วงด้วยอาชีพนักเขียนนวนิยายแนวสยองขวัญแบบลับๆ  

มเีพยีงตวษิากบัแม่ของตนเท่านั้นที่รู้

แต่วญิญาณของชายหนุ่มข้างตวันี่ส.ิ..

กุลสตรีหันไปมองอีกครั้งก็พบว่าเขาเอาแต่มองตวิษาตาไม่กะพริบ 

ท่าทางไม่เหมอืนผคีนโบราณในเชยีงแสนสกัเท่าไร เพราะแต่งตวัดสูมยัใหม่

กว่า ทั้งยงัมาดเท่ราวกบันายแบบ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรตาย เพราะเธอเคยถาม

แล้ว แต่ผหีนุ่มหล่อกไ็ม่เคยบอก

‘ไว้จะมาให้ช่วยใหม่’ ผหีนุม่หล่อเข้มบอกเสยีงดแุล้วค่อยๆ เลอืนหาย

ไป แต่...ตามไปยนืข้างตวษิาแทน!

“กลบัดีๆ  นะแต้ว” มวิายเตอืนเพื่อนก่อนแยกย้ายกนั ท�าเอาตวษิา

ขมวดคิ้ว แต่กพ็ยกัหน้าแล้วขบัรถกลบัโรงพยาบาลที่แม่สาย

ตวษิามาถงึแม่สายตอนสองทุ่ม ดทีี่เชยีงแสนกบัแม่สายอยู่ไม่ห่างกนั
มาก เมื่อมาถงึแล้วกเ็ข้าไปอยู่เวรแทนหมอโมกข์ที่อายุมากกว่าเธอสี่ปี และ
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ท�างานที่นี่มาตั้งแต่เป็นแพทย์ใช้ทนุ พอใช้ทนุเสรจ็กท็�างานต่อ หมอโมกข์อยู่

ที่แม่สายต่อเพราะอุดมการณ์ ส่วนเธออยู่เพราะยังเหลือเวลาอีกสองเดือน

ถงึจะใช้ทนุครบ เธอเบื่อแสงสใีนเมอืงและชอบชวีติเรยีบง่ายในโรงพยาบาล

ชุมชน

การขึ้นเวรในโรงพยาบาลชมุชนไม่มกีฎตายตวั แล้วแต่จ�านวนแพทย์

ในโรงพยาบาล หรือแล้วแต่ว่าจะตกลงกันอย่างไร เธอจึงอยู่ท�างานแทน 

หมอโมกข์ทั้งหมด หลงัจากอยู่เวรจนครบเวลา เช้าวนัใหม่เธอกท็�างานแทน

หมอโมกข์ต่อทนัท ีอยู่ยาวจนถงึเช้าวนัจนัทร์ที่ต้องมาตรวจอกีครั้ง กระทั่ง

ถงึเวลาเลกิงานกท็�าเอาแทบหมดแรงเดนิ 

ตวิษากลับมาถึงบ้านพัก อย่างแรกที่ท�าเมื่อเข้าห้องมาได้ก็คือเปิด

โทรทัศน์เครื่องเล็กพอให้ท�าลายความเงียบลง เธอเกลียดความเหงา แต ่

กใ็ช้ชวีติแบบนี้มาเกอืบสามปีแล้วนบัจากพี่ชายเสยีชวีติ ปีแรกที่ใช้ทุนอยูใ่น 

โรงพยาบาลศนูย์ประจ�าจงัหวดักย็งัไม่เท่าไร แต่พอมาใช้ทนุต่อในโรงพยาบาล 

ชุมชนเลก็ๆ ประจ�าอ�าเภอเช่นนี้กอ็ดเหงาไม่ได้

คดิแล้วกไ็ด้แต่ถอนหายใจแล้วส่ายหน้า เธอควรจะชนิได้แล้ว พี่ชาย

ก็เสียชีวิตไปนาน การคิดถึงเขาหรือท�าตัวอ่อนแอมีแต่จะท�าให้เขามีห่วงก็

เท่านั้น

คุณหมอสาวทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาเล็กๆ ในห้องพัก ก�าลังจะหลับไป

แล้วแท้ๆ แต่ดูรายการข่าวเจาะประเด็นการน�าก�าลังเข้าจับกุมบุคคลที่เชื่อ

ว่าเป็นสายส่งยาเสพติดใกล้กับชายแดนเมื่อวันก่อนแล้วก็หดหู่ จึงลุกขึ้น

ตั้งใจจะเข้าไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าและเตรียมตัวนอน แต่แล้วก็ชะงักเมื่อ

ได้ยนิผู้ประกาศข่าวรายงานชื่อคนเจบ็

หนึ่งในนั้นมผีู้ชายชื่อ พนัต�ารวจตร ีเศรษฐวฒัน์ อคัรวฒัน์...

หวัใจหญงิสาวคล้ายจะหล่นหายไปไหนเสยีแล้ว ถงึแม้จะไม่อยากเจอ

หน้าเขาอกีกจ็รงิ แต่อย่างไรเสยีเขากเ็ป็นเพื่อนของพี่ชาย และเธอไม่อยาก

ให้เขามอีนัเป็นไปแบบตรยัคุณ
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ข่าวของอดีตคนเคยรู้จักท�าให้เรี่ยวแรงที่เคยมีมลายไปหมดสิ้น  

ตวิษาก้าวถอยหลังช้าๆ แล้วทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟา นั่งฟังข่าวต่อด้วยหัวใจ 

เต้นระทกึ

ผู้ประกาศข่าวยังรายงานต่อว่าคนเจ็บเข้ารับการรักษาตัวที่ไหน ซึ่ง

อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ในจงัหวดัเชยีงรายนี่เอง ตวษิาจงึไม่ลงัเลที่จะต่อสาย

ไปหาพยาบาลช�านาญการที่สนิทกันตอนเธอใช้ทุนปีแรกเพื่อถามถึงอาการ

ของเขา

“ที่จริงแอดมิดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ ตอนนี้ปลอดภัยค่ะ 

สารวตัรแกรถคว�่า ดทีี่ไปตดิรถอกีคนั ไม่อย่างนั้นคงพลกิตกหน้าผา แต่ 

มีถุงลมนิรภัยรวมทั้งตัวแกก็คาดเข็มขัดนิรภัยด้วย แกหัวแตก เนื้อตัวมี

แผลและรอยฟกช�้าจากเขม็ขดันริภยั และกระดกูแขนขวาร้าวนดิหน่อยค่ะ”

“ขอบคุณค่ะพี่ตู่” ตวษิาก�าลงัจะวางสาย แต่พยาบาลรุ่นพี่กร็ั้งไว้เสยี

ก่อน

“เขาเป็นอะไรกบัหมอหรอืเปล่าคะ พี่จะได้ดูแลให้”

ค�าถามนั้นท�าให้ตวษิาอึ้งและคดิว่า นั่นส.ิ..เธอเป็นอะไรกบัเขากนัแน่

“หมอคะ” ปลายสายกระตุ้น

“ไม่มอีะไรค่ะพี่ แค่คนรู้จกั เขาเคยเป็นเพื่อนพี่ชายหมอเอง”

“อย่างนั้นหรอืคะ...พี่จะได้ดูแลเขาอย่างด”ี

“ขอบคุณอีกครั้งค่ะพี่” คุณหมอสาววางสาย กระนั้นก็ยังไม่อาจ 

ลบความห่วงหาไปจากใจได้ จึงตัดสินใจคว้ากุญแจรถยนต์แล้วขับเข้าไป 

ในตวัเมอืงด้วยใจที่ร้อนรน

การเดินทางจากแม่สายไปยังตัวจังหวัดเชียงรายใช้เวลาร่วมสอง 
ชั่วโมง แต่ตวษิากลบัไม่เหนื่อยสกันดิเพราะงบีมาบ้างแล้วตอนตรวจคนไข้

เสรจ็ ซึ่งวนันี้มไีม่มากเท่าไร เมื่อมาถงึโรงพยาบาลในเมอืงกต็รงดิ่งเข้าไปหา

พยาบาลที่สนทิกนั เพื่อให้พาไปดใูห้เหน็กบัตาว่า ‘เขา’ ไม่เป็นอะไรมากจรงิๆ 
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“แล้วก็บอกว่าแค่คนรู้จักนะคะหมอ” พยาบาลช�านาญการยังมิวาย

แซว็ 

ตวษิาไม่มอีารมณ์จะปฏเิสธ จงึได้แต่ยิ้มเครยีดๆ ยิ่งตอกย�้าให้คน

มองปักใจเชื่อมากกว่าเดิมว่าระหว่างคุณหมอสาวกับนายต�ารวจคนนั้นจะ

ต้องมอีะไรมากกว่าที่คดิแน่

“ไม่ได้อยู่ในอีอาร์หรือคะ” หัวใจของคนถามเต้นไม่เป็นจังหวะด้วย

ความเป็นห่วง กไ็หนว่าไม่เป็นอะไรมากไงเล่า

“ไม่เป็นไรแล้วค่ะ แค่อยากให้สารวัตรได้พักเท่านั้นเอง ร่างกาย 

ไม่ได้พกัผ่อนมานานแล้วมาท�างานหนกัๆ อกี” พยาบาลรุ่นพี่บอกยิ้มๆ “ห้อง

พเิศษแรกเลยหมอ”

“หมอเข้าไปได้ใช่ไหมคะ”

“ตามสบายเลยค่ะ”

“ขอบคุณค่ะพี่” ตวิษากล่าวขอบคุณ และรอให้แน่ใจว่าพยาบาล 

รุ่นพี่คนนั้นไปแล้ว เธอจึงหันกลับมาสูดลมหายใจเข้าลึกๆ จากนั้นจึงเปิด

ประตูเข้าไป

แต่ภายในห้องว่างเปล่า...

เตยีงเพิ่งถกูเกบ็ท�าความสะอาด ไร้แววคนเจบ็ที่ควรจะอยูใ่นนี้ ตวษิา

มองหาอยูน่าน แต่กย็งัไม่เจอใคร จนกระทั่งผูช่้วยพยาบาลเปิดประตูเข้ามา

“คุณหมอ...” ผู้ช่วยพยาบาลเลกิคิ้ว 

ตวิษาก�าลังจะถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเธอเป็นหมอ แต่ก็นึกขึ้นได้ว่า 

เธอสวมเสื้อกาวน์สั้นมาตั้งแต่เช้า ยงัไม่ได้เปลี่ยนเลย

“คนเจบ็ห้องนี้ไปแล้วหรอืคะ”

“เพิ่งไปเมื่อสกัครู่เองค่ะ นอนหนึ่งคนืแล้วกเ็พิ่งออกไปเองค่ะ”

“แต่พี่ตู่บอกว่า...” เธอหมายถงึพยาบาลที่พามาที่นี่

“วนันี้ป้าตู่แกอยู่เมดหญงิค่ะหมอ”

“อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ...ขอบคุณมากค่ะ” ตวษิาพยกัหน้ารบั เพราะอยู่
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คนละแผนก พยาบาลคนนั้นกเ็ลยไม่รู้ว่าเศรษฐวฒัน์ออกไปแล้ว และไม่มี

ประโยชน์ที่เธอจะอยู่ต่อ 

หญิงสาวยิ้มให้ผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นแล้วขอตัวกลับ ระหว่างทางที่

ขบัรถกลบัแม่สาย เธอกพ็ร�่าบอกตวัเองว่าถงึแม้ไม่เหน็กบัตาว่าเศรษฐวฒัน์

เป็นอย่างไรบ้าง แต่กด็แีล้วที่เขาไม่เป็นอะไรมาก อย่าให้เขาต้องเป็นเหมอืน

พี่ชายของเธอเลย

ไม่ใช่แค่ตวิษาเท่านั้นที่ได้ยินข่าวของเศรษฐวัฒน์แล้วใจหาย ทางวัง
วงศ์วรสิกเ็ช่นกนั แค่ได้ยนิข่าวลูกบุญธรรมคนโตประสบอุบตัเิหตุจากการ

ไล่ล่าคนร้าย คนเป็นแม่กแ็ทบใจสลาย เป็นลมไปหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็

ยงัไม่ได้รบัการตดิต่อจากเศรษฐวฒัน์เลย

“วฒัน์ตดิต่อกลบัมาหรอืยงัวนิ ปุษ” ท่านผู้หญงิคคนางค์หนัไปถาม

ลูกบุญธรรมทั้งสองที่นั่งอยู่ด้านขวา ส่วนพิมพ์จันทร์กับเมทินีนั่งด้านซ้าย

เพื่อช่วยพดัวแีละส่งยาดมให้เป็นระยะๆ 

“ยังเลยครับแม่ แต่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะครับ ไม่อย่างนั้น 

ผู้บังคับบัญชาคงโทร. มาแล้ว” ปุษยะบอกอย่างใจเย็น นี่ไม่ใช่ครั้งแรก 

ที่เศรษฐวัฒน์ออกไปท�างานแล้วได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่ว่าจะเป็นครั้งไหน  

แม่ที่เลี้ยงมาเองกบัมอืกไ็ม่สบายใจทั้งนั้น

“แต่ในข่าว...” แค่พูดท่านผู้หญงิกจ็ะเป็นลมไปเสยีแล้ว

“ผมจะลองโทร. หาพี่เวย์อกีนะครบั เผื่อว่าพี่เวย์จะรู้บ้าง” ปุษยะรบี

ต่อสายหาพี่ชายคนรอง แต่กไ็ม่มคีนรบัสาย

“เดี๋ยวจนัทร์ลองตดิต่อพี่ฉตัรให้อกีแรงค่ะ” เธอเคยเป็นสายให้ต�ารวจ

และรู้จกักบัฉตัรา เขาน่าจะทราบความคบืหน้าบ้าง

“ดีลูก” ใบหน้าซีดเซียวของท่านผู้หญิงค่อยซับสีเลือดทีละนิด เมื่อ

เห็นพิมพ์จันทร์หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา แต่เธอยังไม่ทันกดโทร. ออก  

แม่ศรนีวลกถ็อืโทรศพัท์ประจ�าวงัวงศ์วรสิเข้ามาหา
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“คุณวฒัน์โทร. มาแล้วค่ะ”

“เอามาให้ฉันเร็วแม่นวล” ประมุขของวังสั่ง พอได้โทรศัพท์มาแล้ว 

กเ็รยีกบุตรชายทนัท ี“วฒัน์...เป็นยงัไงบ้างลูก”

“สบายดคีรบัแม่ฟ้า เจบ็นดิหน่อยกเ็ลยไม่ได้โทร. บอก”

“แค่นดิหน่อยหรอืลูก ในข่าวบอกว่ารถคว�่าลงข้างทาง” ได้ยนิว่าลูก

ปลอดภยั ไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง และสุม้เสยีงกฟั็งปกตดิ ีความอดัอั้นกม็ลาย

ไปสิ้นราวกบัยกภูเขาหนกัอึ้งออกจากอก ท่านผู้หญงิน�้าตาไหล จนสะเทอืน

ไปถงึหวัใจลูกชายที่ปลายสาย

“ผมขอโทษครบัแม่”

“ขอโทษท�าไม วฒัน์ไม่เป็นอะไรกด็แีล้วละลูก นี่หนูพากเ็ป็นห่วง”

“คุณพารู้ด้วยหรอืครบั”

“วนิบอกน่ะลูก หนูพาโทร. มาพอด”ี

“ฝากบอกคุณพาด้วยครับว่าน้าวัฒน์สบายดี เดี๋ยวจะอยู่เหนือต่อ 

อกีหน่อยครบั”

“ยงัไม่กลบัหรอื” ท่านผู้หญงิถามด้วยความเป็นห่วงเหลอืแสน โหม

งานหนกัตั้งแต่ก่อนไปแล้ว จนเจบ็หนกักย็งัต้องท�างานต่อ

“ได้พกัแล้วครบัแม่ โดนสั่งให้ลาพกัย้อนหลงัสามปี ว่างงานนานเชยีว

ครบั กเ็ลยว่าจะพกัผ่อนรบัอากาศดีๆ  ที่นี่ต่อเสยีหน่อย”

“พักแน่นะลูก” ท่านผู้หญิงถามย�้าอย่างไม่อยากเชื่อ ด้วยรู้จักนิสัย

ลูกชายดวี่าเป็นคนอย่างไร ถ้าท�าอะไรกต็้องท�าให้ถงึที่สุดเสมอ

“พกัจรงิๆ ครบั”

“ได้พกักด็แีล้ว เที่ยวให้สบายใจนะลูก แล้วกโ็ทร. มาหาแม่บ้าง แม่

เป็นห่วง”

“ครบั”

“รบัปากแม่ด้วยวฒัน์”

“ครับแม่” สารวัตรหนุ่มจ�าต้องรับปาก “ผมจะโทร. หาแม่ฟ้าเป็น 
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ระยะๆ นะครบั”

“คุณพระคุ้มครองนะลูก” ท่านผู้หญิงอวยพรลูกชายคนโตแล้ววาง

สาย

“พี่วฒัน์ปลอดภยัดใีช่ไหมครบัแม่ฟ้า” มาวนิถาม ตวัเองกค่็อยหายใจ

โล่งหน่อยเมื่อเหน็สหีน้าของแม่บุญธรรมดูดขีึ้น

“ไม่เป็นไรแล้วลูก แยกย้ายกนักลบับ้านเถอะ ดกึแล้ว”

“นายกลบับ้านเถอะวนิ ดกึแล้ว เดี๋ยวฉนักบัเมย์พาแม่ฟ้าขึ้นนอนเอง” 

ปุษยะบอกมาวนิ

มาวนิพยกัหน้าแล้วยกมอืไหว้ลาแม่ฟ้า จากนั้นจงึพาภรรยากลบับ้าน

“ปุษรู้จกัเพื่อนของวฒัน์บ้างไหมล่ะลูก” ท่านผู้หญงิปล่อยให้ลูกชาย

กบัสะใภ้ประคองขึ้นมาบนห้อง ระหว่างทางกช็วนคุยไปด้วย

“ก็มีบ้างครับแม่ฟ้า” เพราะเป็นพนักงานคุมประพฤติท�าให้พอรู้จัก

คนในแวดวงต�ารวจบ้าง และเพื่อนของเศรษฐวฒัน์กม็ไีม่กี่คน “ว่าแต่มเีรื่อง

อะไรหรอืเปล่าครบั”

“จะได้ไว้ติดต่อเวลาวัฒน์ไม่ยอมโทร. หาเราน่ะสิ ดีไม่ดีจะโกหกแม่

ว่าพกั แต่แอบไปท�างานอกี”

“โธ่...” ปุษยะหัวเราะเบาๆ “ผมรู้ว่าแม่เป็นห่วงพี่วัฒน์ แต่พี่วัฒน ์

โตแล้วนะครบั ต้องรู้ตวัสคิรบัว่าก�าลงัท�าอะไรอยู่”

ท่านผู้หญงินิ่งไป แต่กพ็ยกัหน้าโดยด ี จรงิอย่างที่ปุษยะว่า นี่ไม่ใช่

ครั้งแรกที่เศรษฐวัฒน์ออกไปท�างานเสี่ยงอันตราย แม้จะห่วงมากเพียงไร 

แต่ท่านกเ็ชื่อใจลกูชายเสมอ และเชื่อมั่นว่าอกีไม่นานเศรษฐวฒัน์จะกลบับ้าน

อย่างที่ได้บอกไว้


