
“เจ้าของรถหมายเลขทะเบยีน ๒ กท ๗๗๖๐ กรณุาเลื่อนรถของ
ท่านด้วยค่ะ”

เสียงประกาศดังแว่วออกมาจากอาคารโรงพยาบาลนานกว่าสิบนาที

แล้ว แต่เจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบยีนดงักล่าวกย็งัไม่มวีี่แววจะปรากฏ

ตวัให้เหน็

หญงิสาวในชดุนสิติของสถาบนัแห่งหนึ่งก้มลงมองนาฬกิาข้อมอื อกี

ไม่นานจะแปดโมงตรง ถ้าหล่อนไม่ตดัใจเรยีกแทก็ซี่ตอนนี้ มหีวงัได้ไปสาย

ตั้งแต่วนัแรกที่เปิดเทอมแน่นอน

กมุารกิาถอนหายใจเลก็น้อย ขมวดคิ้วมุน่ยามตวดัสายตามองไปยงั

รถวอีอสสขีาวที่จอดขวางท้ายมนิคิเูปอร์ของหล่อน สงัเกตจากสตกิเกอร์ทมี

ฟุตบอลที่แปะตดิอยู่ นสิติสาวกเ็ดาได้เลาๆ ว่าเจ้าของน่าจะเป็นผู้ชาย 

มนษุย์ลงุนี่นะ...จอดรถขวางท้ายคนอื่นแลว้ยงัไมรู่จ้กัปลดเกยีร์วา่ง 

ขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลช่วยประกาศเรยีกแล้ว ยงัไม่รบีมาเลื่อนรถของ

ตวัเองอกี

๑
เข้าใจผิด
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หญงิสาวเม้มปากเบาๆ อดไม่ได้ที่จะคดิอยากสั่งสอนคนไร้มารยาท

สกัหน่อย 

เมื่อเหลอืบตามองดูรอบๆ ไม่เหน็ใครในบรเิวณใกล้เคยีง คนก�าลงั

อารมณ์เสยีจงึก้มลงเปิดกระเป๋าสะพายข้างใบเก่ง หยบิเอาลปิสตกิแท่งหนึ่ง

ออกมาวาดการ์ตนูลงบนกระจกหน้าต่างทกุบาน ทั้งยงัเขยีนตวัอกัษรก�ากบั

เอาไว้เด่นหราว่า ‘เกยีร์ N รู้จกัไหมคะ’ 

รมิฝีปากอิ่มขยบัยิ้ม มองดูผลงานศลิปะของตวัเองด้วยความภูมใิจ

“ท�าอะไร” เสยีงชายคนหนึ่งท�าเอากมุารกิาสะดุ้ง หนัขวบัไปมองอย่าง

นกึไม่ถงึว่าจะมคีนมายนือยู่ด้านหลงั 

เขาเป็นชายหนุ่มสูงราวร้อยแปดสิบเซนติเมตร หน้าตาหล่อเหลา

เอาการ แต่แววตาคมดคุูน่ั้นกเ็ปลี่ยนเทพบตุรให้กลายเป็นซาตานไดไ้มย่าก

เลย 

ชายหนุม่มองลปิสตกิในมอืหล่อน ก่อนจะพยกัพเยดิไปยงัรปูการ์ตนู 

คติตี้ที่ถูกวาดเอาไว้บนกระจกหน้าต่างรถยนต์สขีาว

“ฝีมอืคุณงั้นส”ิ 

ความตกใจท�าให้กุมารกิารบีหย่อนหลกัฐานลงในกระเป๋าสะพายข้าง 

รูส้กึเหมอืนตวัเองเป็นเดก็ที่กระท�าความผดิแล้วถกูผูใ้หญ่จบัได้ แต่จะว่าไป

เขาเองกผ็ดิเหมอืนกนัที่จอดรถโดยไม่ค�านงึถงึส่วนรวม 

ต่อให้เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วไง ผดิกค็อืผดิ...ไม่เหน็มอีะไรต้องกลวั!

“ค่ะ” กุมารกิาเชดิหน้าขึ้นยอมรบั ดวงตากลมโตวาววบัอย่างไม่สบ

อารมณ์ “แต่นั่นกเ็พราะว่าคณุไม่มมีารยาทก่อน จอดรถขวางท้ายรถคนอื่น

แล้วยงัไม่ปลดเกยีร์ว่าง ตอนซื้อรถจ่ายเงนิไม่ครบเหรอคะ คนขายถงึได้ไม่

ให้เกยีร์ N มาด้วย”

ชายหนุ่มยนืนิ่ง หรี่ตามองหล่อนอย่างพจิารณา

“แล้วนี่ยังเฉยอยู่ท�าไมล่ะคะ มาแล้วก็รีบขยับรถออกไปได้แล้วค่ะ 

ฉนัไม่อยากสายตั้งแต่เปิดเทอมวนัแรก”
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“เหน็ทวี่าผมคงขยบัรถให้คุณไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าผม...”

“นี่” กุมาริกาถอนหายใจเฮือก ไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมเขาจะต้องถ่วง

เวลาด้วย หรอืเขาคดิว่าหล่อนท�าให้ทรพัย์สนิของเขาเกดิความเสยีหาย

กอ็าจเป็นได้...เขาอาจไม่มมีารยาทที่จอดรถขวางทางจรงิๆ แต่การที่

หล่อนเผลอไประบายอารมณ์กบัรถของเขาจนเลอะเทอะกไ็ม่ใช่เรื่องถูก  

“ก็ได้” กุมาริกากล้าท�ากล้ารับอยู่แล้ว “ฉันจะจ่ายค่าล้างรถให้ แต่

คราวหน้าคราวหลังอย่าจอดรถแบบนี้อีกนะคะ เพราะโรงพยาบาลไม่ได้มี

คุณเป็นผู้ใช้บรกิารคนเดยีว” 

นสิติสาวก้มลงเปิดกระเป๋า หมายใจจะหยบิเงนิให้อกีฝ่ายเพื่อแสดง

ความรบัผดิชอบ แต่แล้วกต้็องตกใจเพราะเสยีงโหวกเหวกโวยวายของใคร

คนหนึ่ง

“ไอ้หยา! รถอั๊ว!”

คนทั้งสองหนัไปมองต้นเสยีง ชายวยักลางคนรูปร่างอ้วนท้วนก�าลงั

ปรี่มายงัรถยนต์สขีาว สหีน้าตกอกตกใจกบัลวดลายการ์ตูนบนกระจกรถ 

พาให้กมุารกิาตกใจไม่แพ้กนั เพราะถ้ามนษุย์ลงุตรงหน้าเป็นเจ้าของรถ แล้ว

ชายหนุ่มอกีคนเป็นใคร 

กุมาริกาหันกลับไปทางคู่กรณีอีกครั้ง ไม่อยากเชื่อเลยว่ามุมปากที่

โค้งขึ้นนดิๆ นั้นจะท�าให้รูส้กึราวกบัมไีม้หน้าสามมาฟาดลงตรงหน้าจนแตก

กระจาย

เพล้ง!

เมื่อครู่นี้หล่อนด่าอะไรไปบ้างนะ!

“เดก็มอืบอนที่ไหนมนักล้าท�ากบัรถอั๊วแบบนี้วะ!” อาแปะเจ้าของรถ

ผรสุวาท ก่อนจะหนัมาแยกเขี้ยวใส่กุมารกิา เพราะสงัเกตจากรอยลปิสตกิ

ลายการ์ตูนวยัรุ่น “หรอืว่าฝีมอืลื้อ”  

“เอ่อ...” กุมาริกาอึกอัก แปลกใจตัวเองที่กล้าท�าไม่กล้ารับเหมือน

อย่างเมื่อครู ่บางทคีงเพราะเจอมนษุย์ลงุตวัจรงิเข้าให้ แค่เหน็อกีฝ่ายตโีพย
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ตีพาย ถลึงตาตี่ๆ จนกว้างโต เหตุผลต่างๆ ที่เคยมีอยู่ในหัวก็กระเด็น

กระดอนหายไปทั้งหมด 

“สงสัยคงเป็นเจ้าของรถคันนี้มั้งครับ” ชายหนุ่มช่วยบ่ายเบี่ยงด้วย

การพยักพเยิดไปยังมินิคูเปอร์สีแดงด้านหลัง “ผมเดินมาถึงก็เห็น  

‘เดก็มอืบอน’ วาดการ์ตูนอยู่เตม็หน้าต่างหมดแล้ว” 

ปากร้าย! กุมารกิาแอบค่อนขอด อดคดิไม่ได้ว่าถ้าเขาจะช่วยหล่อน

แล้วแอบจกิกดัในทแีบบนี้ ไม่ต้องช่วยกนัเลยเสยียงัจะดกีว่า

“หน็อย...” ชายวัยกลางคนจ้องมองมินิคูเปอร์คันสวยที่มีหมอน 

ลายการ์ตูนคิตตี้วางอยู่ท้ายรถ “ไอ้เด็กป๊าม้าไม่สั่งสอน! แบบนี้มันน่าเจาะ

ยางให้แตก” 

อ้าว! กุมารกิาหนัขวบัไปหามนุษย์ลุงอกีครั้ง ด่าถงึพ่อแม่แบบนี้ชกั

เริ่มอยากสวนไปให้รูแ้ล้วรูร้อดว่าลุงนั่นละที่ไม่มมีารยาท แต่แลว้ชายหนุม่

ที่ยนืข้างๆ กลบัพูดไกล่เกลี่ยเสยีก่อน

“ผมว่าอย่าเลยครับ ที่เจ้าของรถแอบวาดการ์ตูนไว้บนรถลุงแบบนี้

คงเพราะหงุดหงดิที่เอารถออกไม่ได้ แค่รอยลปิสตกิ เอาเข้าคาร์วอชแป๊บ

เดยีวกส็ะอาดเอี่ยม แต่ถ้าลงุเอาคนืเดก็ด้วยการแอบเจาะยาง เรื่องคงไม่จบ

ง่ายๆ เผลอๆ อาจต้องเสยีเวลาไปขึ้นโรงพกักนัทั้งสองฝ่ายนะครบั”

“นั่นสเิฮยี” หญงิวยักลางคนที่ออกจากโรงพยาบาลมาพร้อมกนัเมื่อ

ครูเ่หน็ด้วย “เมื่อเช้าเฮยีบอกอั๊วว่าจะล้างรถอยูแ่ล้วไม่ใช่เหรอ อั๊วว่าเราอย่า

เสยีเวลาเลยนะ แค่เรื่องที่ลูกป่วยอั๊วกเ็ครยีดจะตายชกั” 

มนุษย์ลุงถอนหายใจเฮือก หัวคิ้วขมวดมุ่นตามประสาคนก�าลัง

หงดุหงดิ แต่กเ็ลอืกจะพาหญงิวยักลางคนขึ้นรถเพื่อถอยกลบัออกไปโดยไม่

ต่อความยาวสาวความยดือกี

สีหน้าอมทุกข์ของทั้งสองท�าเอากุมาริกาสะท้อนใจนิดหน่อย ลืมคิด

ไปเสียสนิทว่าเหตุที่พวกเขารีบอาจเพราะต้องการพาลูกเข้าไปรับการรักษา

โดยเรว็กไ็ด้ 
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ถ้าหล่อนใจเย็นกว่านี้แล้วปล่อยวางเดินไปเรียกแท็กซี่ดีๆ แต่แรก 

หล่อนคงไม่ต้องเสียเวลา เสียอารมณ์ รู้สึกผิด...เหนือสิ่งอื่นใดคือไม่ต้อง

ปล่อยไก่ตวัเบ้อเร่อด้วย

กุมาริกาเม้มปากน้อยๆ อดไม่ได้ที่จะหันไปหาชายหนุ่มข้างกายอีก

ครั้ง 

“ขอโทษนะคะ” นสิติสาวยกมอืไหว้เขา ก่อนจะหลุบตา เพราะอายที่

หงุดหงดิใส่อกีฝ่ายไปเตม็ประต ู“ถ้ายงัไงฉนัขอตวัเลยดกีว่า ขอบคณุมากค่ะ

ที่ช่วยปราบมนุษย์ลุง”

ชายหนุม่วยัสามสบิหกไม่ทนัได้ตอบรบั กมุารกิากร็บีร้อนเปิดประตู

เข้าไปนั่งในมินิคูเปอร์แล้วติดเครื่องยนต์ หมายจะรีบพาตัวเองไปให้พ้นๆ 

จากไก่ที่ปล่อยเอาไว้ 

หน้าแตกหมอไม่รับเย็บขนาดนี้ ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องอยู่ 

โรงพยาบาลแล้วละ! 

มินิคูเปอร์สีแดงแล่นเข้ามาในรั้วโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งย่าน 
รมิแม่น�้าเจ้าพระยา เดก็นกัเรยีนหลายร้อยชวีติก�าลงัเข้าแถวอยูก่ลางสนาม 

ในที่สดุหล่อนกม็าไม่ทนัเคารพธงชาต ิครั้นดบัเครื่องยนต์ในลานจอดรถข้าง

ศาลพระภูมโิรงเรยีน นสิติสาวกร็บีเปิดประตูก้าวลงไปทันท ี

เสยีงเพลงมาร์ชโรงเรยีนจากวงโยธวาทติลอยมากระทบโสตประสาท 

พอหนัไปทางสนามฟุตบอลอกีครั้ง แล้วเหน็นกัเรยีนทั้งหมดค่อยๆ ทยอย

เดินเข้าอาคารอย่างเป็นระเบียบ กุมาริกาจึงไม่รอช้าที่จะตรงไปยังแผนก

ธุรการใต้อาคารใกล้ๆ

ในฐานะนิสิตฝึกสอน ทางโรงเรียนมีกฎว่าห้ามขาดเกินสามครั้งต่อ

เทอม และถ้าสายสามครั้งถอืเป็นขาดหนึ่งครั้ง เว้นเสยีกแ็ต่จะมเีหตุจ�าเป็น

จรงิๆ ให้ท�าเรื่องขออนญุาตผ่านทางอาจารย์พี่เลี้ยง แต่สบิห้านาทแีรกหลงั

การเข้าแถวยงัเป็นช่วงเวลาโฮมรมู หากเซน็ชื่อก่อนแปดโมงสบิห้าจงึไม่ถอืว่า
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สาย 

กุมาริกาเร่งฝีเท้ามาถึงหน้าห้องธุรการ สมุดเซ็นชื่อที่ยังไม่ถูกเก็บ

เข้าไปข้างในท�าให้หล่อนไม่รอช้าที่จะหยิบปากกามาเขียน เรียบร้อยดีแล้ว

ถงึค่อยถอนหายใจโล่ง

“น้องคะ น้องฝึกสอนใช่ไหม” เสยีงใครคนหนึ่งก�าลงัสาวเท้ามาหา 

กุมาริกาหันไปทางต้นเสียง ก่อนจะเห็นว่าเป็นหญิงวัยกลางคนแต่ง

กายสภุาพ ผมสดี�าสนทิที่เริ่มมสีดีอกเลาแซมนั้นถกูรวบเป็นมวยเนี้ยบกรบิ

อย่างที่เดาได้ไม่ยากว่าคงเป็นอาจารย์ในโรงเรยีน 

“สวัสดีค่ะ อาจารย์” กุมาริกายกมือไหว้ ยิ้มทักทายเล็กน้อยตาม

ประสาคนมนุษยสมัพนัธ์ดี

“สวสัดจี้า เรยีกพี่ศรนีวลกไ็ด้ พี่เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการ วนันี้น้องมี

สอนคาบแรกหรอืเปล่าจ๊ะ”

“ไม่ค่ะ สอนคาบสองค่ะ”

“งั้นดเีลย” ผูช่้วยผูอ้�านวยการวยักลางคนไม่รอช้าที่จะส่งถาดของว่าง

เลก็ๆ กบัแก้วกาแฟในมอืให้ “ถ้ายงัไงเดี๋ยวพี่ฝากเอาให้ ผอ. นพคณุหน่อย

ได้ไหมจ๊ะ พอดีพี่ท้องเสียมาตั้งแต่เมื่อวาน นี่ข้าศึกก็ตั้งท่าจะบุกชิดประตู

เมอืงอกีแล้ว” 

“ผอ. นพคุณ เหรอคะ” กุมารกิาประหลาดใจเลก็น้อย จ�าได้ว่าตอน

มาประชุมกบัคณะครูเมื่อช่วงสองสปัดาห์ก่อน ผู้อ�านวยการชื่อสุพรรษา 

“หม่อมราชวงศ์นพคุณ คุณาบดนิทร์ ทายาทเจ้าของโรงเรยีนน่ะจ้ะ 

พอดี ผอ. สุพรรษาต้องผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ หมอสั่งพักงานสิบห้าวัน 

คุณชายเลยมารกัษาการแทนชั่วคราว อุ๊ย!” ศรนีวลสะดุ้ง สหีน้าบดิเบี้ยว

เหยเกประหนึ่งข้าศึกก�าลังคุกคามอย่างหนัก “ถ้ายังไงพี่ขอตัวก่อนแล้วกัน

นะจ๊ะ”

“ค่ะๆ ได้ค่ะ” กมุารกิารบีรบั เพราะเหน็สหีน้าอกีฝ่ายดไูม่ไหวจรงิๆ 

“พี่ศรนีวลรบีไปเถอะค่ะ”
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“ขอบใจมากนะจ๊ะ” ว่าแล้วร่างอวบๆ ของหญงิวยักลางคนกเ็ร่งฝีเท้า

ไปตามทางเดนิฝั่งขวาของอาคาร

กุมารกิายงัไม่คุน้กบัส่วนต่างๆ ในโรงเรยีนมากนกั เมื่อเหน็ว่าทางนั้น

เป็นแผนกธุรการยาวไปหลายห้อง หล่อนจึงหันไปมองส�ารวจทางตรงข้าม 

ห้องกรผุนงักระจกสดี�าทบึตรงหวัมุมอาคารมป้ีายไม้แกะสลกัด้านบนเขยีน

ก�ากบัเอาไว้ว่า ‘ห้องผู้อ�านวยการ’ 

สาวร่างบางในชดุนสิติก้าวไปยงัที่หมาย อดเกรง็ไม่ได้ เพราะอกีฝ่าย

เป็นถงึทายาท หม่อมเจ้านพรตัน์ คุณาบดนิทร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรยีนแห่งนี้ ยิ่ง

ลงมารกัษาการแทนผู้อ�านวยการเอง ท่าทางคงเป็นหม่อมราชวงศ์วยักลาง

คนมาดเนี้ยบ ระเบยีบจดัแหงๆ 

นสิติสาวเอาหน้าแนบไปใกล้ๆ ประตกูระจกสดี�าทบึ สอดส่ายสายตา

ดูว่าผู้อ�านวยการ หม่อมราชวงศ์นพคุณนั่งอยู่ส่วนไหน หล่อนจะได้รบีเอา

กาแฟกับของว่างไปให้โดยไม่เผลอท�าอะไรผิดที่ผิดทาง เพียงแค่เวลาไม่

นาน...กุมารกิากส็งัเกตเหน็ชายร่างสงูในชดุสทูสากลอย่างดนีั่งอยู่ที่โซฟา มอื

ทั้งสองข้างกางหนงัสอืพมิพ์ปิดบงัใบหน้าส่วนล่างไปกว่าครึ่ง แต่ดวงตาคมๆ 

มองตรงมาที่หล่อน

ให้ตาย! เขามองมาตั้งแต่เมื่อไรกันนะ บางทีอาจตั้งแต่ที่เห็นหล่อน

เดนิมาด้อมๆ มองๆ หน้าห้องนั่นละ... 

กมุารกิาหน้าชาเป็นรอบที่สองของวนั ไม่อยากเชื่อเลยว่าอตุส่าห์ตั้งใจ

ระมดัระวงัตวัแท้ๆ แต่กลบัเผลอท�าเรื่องน่าอายได้ หล่อนไม่รอช้าที่จะเคาะ

มอืเบาๆ ตามมารยาท แล้วค่อยๆ เปิดประตูกระจกสดี�าเยี่ยมหน้าเข้าไป 

“ขออนุญาตค่ะ”

“เชญิครบั” เขาปิดหนงัสอืพมิพ์ 

นิสิตสาวจึงก้าวเข้าสู่ด้านใน หล่อนหันหลังให้อีกฝ่ายเพื่อปิดประตู 

ระหว่างนั้นก็อธิบายเหตุผลของการมาท�าลับๆ ล่อๆ ไปด้วย “พี่ศรีนวล 

ท้องเสยี เลยให้หนูเอากาแฟกบัของว่างมาให้ค่ะ”
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กมุารกิาหนักลบัไปทางทายาทเจ้าของโรงเรยีนอกีครั้ง เป็นเวลาเดยีว

กับที่เขาเพิ่งลุกขึ้นจากโซฟา ท�าให้หล่อนได้เห็นใบหน้าเขาอย่างเต็มตาครั้ง

แรก 

“คะ...คุณ!” หญิงสาวเผยอปากอย่างตกตะลึง ก่อนจะกะพริบตา

ปรบิๆ เพราะไม่อยากเชื่อเลยว่านอกจากที่เขาจะไม่ใช่หม่อมราชวงศ์วยักลาง

คนอย่างที่คิดแล้ว ยังเป็นคนเดียวกับชายหนุ่มคู่กรณีที่ลานจอดรถโรง

พยาบาลด้วย

“โลกกลมดเีหมอืนกนันะครบั”  

กลมจนน่าเกลยีดเลยละ!

กมุารกิาเพยีงแค่คดิในใจ แต่ไม่ได้พูดอะไรนอกจากยิ้มตอบเขาแห้งๆ 

หัวใจดวงน้อยๆ เต้นรัวระทึก สมองคิดทบทวนว่าเมื่อเช้าหล่อนต่อว่าเขา

ด้วยถ้อยค�าใดบ้าง แม้จะค่อนข้างแน่ใจว่าตวัเองไม่เคยพดูจาหยาบคาย แต่

ดูเหมอืนหล่อนจะประชดเขาไปหลายดอก 

ทั้งเรื่องที่กล่าวหาเขาไร้มารยาท ซื้อรถจ่ายเงินไม่ครบ คนขายเลย

ไม่ให้เกยีร์ N มาด้วย โอ๊ย...ใครกไ็ด้เอาปี๊บมาคลุมศรีษะหล่อนที

กุมาริกามือไม้สั่นไปหมด นึกอยากให้ประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหว

แล้วสูบหล่อนลงใต้พื้นธรณไีปเสยีเดี๋ยวนี้ 

“เอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้” นพคุณหลุบตาลงมองเครื่องดื่มและของว่าง

ในมอืหล่อน 

หญงิสาวจงึต้องพยายามรวบรวมสต ิก้าวไปวางของลงบนโต๊ะกระจก

เล็กๆ หน้าชุดโซฟารับแขกอย่างระมัดระวัง “เมื่อเช้านี้ผมคิดว่าคุณจะรีบ 

ไปเรยีนเสยีอกี”

“เอ่อ...” กุมารกิาหนัไปสบตาชายหนุ่ม “หนูอยู่ปีห้าแล้วค่ะ ปีนี้ต้อง

ฝึกสอนทั้งปี”   

“ถ้างั้นคราวหลังควรมาให้เร็วกว่านี้นะครับ” เขาถือโอกาสตักเตือน 

“ได้ชื่อว่าเป็นคร.ู..อย่างไรเสยีกค็วรเป็นแบบอย่างที่ด ีถงึโรงเรยีนจะอนโุลม
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ให้เซ็นชื่อเข้าสอนได้ก่อนแปดโมงสิบห้านาที แต่ก็ควรมาถึงโรงเรียนก่อน

เดก็ๆ เคารพธงชาต ิเว้นแต่จะมเีหตุจ�าเป็นจรงิๆ”

“แต่คุณ...เอ้ย! ผอ. กเ็หน็แล้วนี่คะว่ามนัเป็นเหตุสุดวสิยั” กุมารกิา

อดไม่ได้ที่จะแย้งตามประสาเด็กรุ่นใหม่กล้าแสดงความคิดเห็น ทั้งยังไม่

เข้าใจด้วยว่าท�าไมเขาถึงยังต�าหนิหล่อน ทั้งๆ ที่ตัวเองก็อยู่ในเหตุการณ์ 

และรู้ว่าหล่อนเอารถออกจากซองไม่ได้ 

เหน็ทว่ีา ผอ. คณุชายคงยงัโกรธเรื่องที่หล่อนเผลอไประบายอารมณ์

ใส่เขาชุดใหญ่แน่ๆ

“กถ้็าคุณไม่เสยีเวลาไปวาดการ์ตนูลงบนรถคนอื่น คณุอาจมาถงึก่อน

ธงขึ้นไงครบั” 

เป็นเหตผุลที่ท�าเอากมุารกิาเหวอ แต่เวลาเดยีวกนักไ็ม่อาจปฏเิสธได้

ว่าเขาพูดถูก   

“ค่ะ” หล่อนจ�าต้องก้มหน้ายอมรับ “งั้นต่อไปหนูจะมาก่อนเจ็ดโมง

ทุกวนั และจะไปช่วยอาจารย์ท่านอื่นๆ ยนืรบัเดก็หน้าโรงเรยีนด้วยค่ะ” 

กุมาริกาไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรดลใจให้พูดแบบนั้น บางทีอาจเป็น

ความอยากเอาชนะ หรอือยากท�าดไีถ่โทษ แต่ที่รู้ๆ  คอืรอยยิ้มมุมปากเยี่ยง

คนถือไพ่เหนือกว่าของเขาก�าลังชวนให้รู้สึกเหมือนมีมัจจุราชยืนหายใจรด

ต้นคอไม่มผีดิ

“ดคีรบั ถอืเป็นตวัอย่างที่ด”ี 

ซวยแล้วไง...เล่นกบัใครไม่เล่น!

กุมาริกาคิดแล้วก็อยากตบปากตัวเอง แต่ที่ท�าได้จริงๆ กลับเป็น

เพยีงแค่การยนืนิ่ง เชื่อขนมกนิได้เลยว่าตั้งแต่พรุง่นี้เป็นต้นไป ผอ. คณุชาย

คงมวิายจ้องจบัผดิหล่อน 

“ว่าแต่คุณชื่ออะไร”

นั่นปะไรล่ะ! เขาถามชื่อเตรียมกาหัวให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ฝึกสอนแล้ว 
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“กมุารกิาค่ะ” หญงิสาวตอบเสยีงอ่อน หน้าจ๋อยนดิๆ ถงึแม้ว่าเขาจะ

ก�าลงัยิ้มให้อย่างเป็นมติรกต็าม 

“ยนิดตี้อนรบัสู่โรงเรยีนคุณาบดนิทร์ครบั กุมารกิา”  

ไม่! ไม่ยนิดสีกันดิ...กุมารกิานกึอยากกรดีร้องให้ลั่น แต่กลบัท�าได้

เพยีงยิ้มตอบบางๆ ตามมารยาท

“ยนิดทีี่ได้มาฝึกสอนที่นี่เช่นกนัค่ะ ผอ.”     

โธ่เอ๋ย...โลกนี้จะมใีครซวยเท่าหล่อนอกีไหม!



ดวงอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปทางทิศตะวันตก แสงแดดยามเย็น
ทอดทอลงตกกระทบบึงบัวขนาดใหญ่ย่านชานกรุง ติดกันคือเรือนไม้ทรง

ไทยประยุกต์ ซึ่งมีระเบียงกว้างเปิดให้บริการเป็นร้านอาหารภายใต้ชื่อ 

‘เรอืนกุมารกิา’  

“ฮะ...ฮ่า...ฮ่า!” เสยีงหวัเราะของชายหนุม่วยัสามสบิสามท�าเอากุมาร-ิ

กาหน้าคว�่า ดวงตากลมโตมีประกายขุ่นมัวเล็กน้อย ยามมองตรงไปยัง

เจ้าของเสยีงที่นั่งอยู่ตรงข้าม 

“ไม่เหน็ตลกตรงไหนเลยพี่หมกึ น้องก�าลงัตกที่นั่งล�าบากแท้ๆ แทนที่

จะช่วยปลอบใจ กลบัมาหวัเราะเยาะซ�้าเตมิกนัอกี” 

“สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” 

กุมาริกาเหวอ พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยทีเดียวยามเห็นเขตชลตัก 

น�้าจิ้มซีฟูดราดปลาหมึกย่างบนโต๊ะแล้วเอาเข้าปาก หล่อนอดไม่ได้ที่จะหัน

ไปมองขอความช่วยเหลอืจากเขตพนาที่มกัจะอ่อนโยนกบัผู้หญงิมากกว่า

“พี่กข็อเอาใจช่วยให้มดตื่นแต่เช้า ไปถงึโรงเรยีนก่อนเจด็โมงทกุวนัก็

๒
เรือนกุมาริกา & บ้านคุณาบดินทร์
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แล้วกนันะ” 

สาบานเถอะว่านั่นไม่ได้ก�าลงัตอกย�้าซ�้าเตมิหล่อนอกีคน!

“พี่หมนี่ะ” กุมารกิาค้อน ไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่ชายทั้งสองจะยงัข�าใน

ความผดิพลาดของหล่อน “มดโป้งแล้วทั้งสองคนเลย รู้แบบนี้ไม่เล่าให้ฟัง

ดกีว่า” 

“กใ็ครสั่งใครสอนให้มอืบอนเป็นเดก็ๆ ล่ะ” เขตพนาถอืโอกาสอบรม

น้องสาว เพราะเขาไม่คดิว่าการที่หล่อนเจ้าคดิเจ้าแค้น เอาคนืมนษุย์ลงุด้วย

การวาดการ์ตูนลงบนรถจะเป็นเรื่องถกูต้อง ถงึแม้ว่าอกีฝ่ายจะจอดรถอย่าง

ไร้มารยาทและสร้างความเดอืดร้อนให้กุมารกิาก่อนกต็าม 

“แล้วเรื่องปากไวของมดอีก พี่บอกกี่ครั้งแล้วว่าให้รู้จักระมัดระวัง 

ยิ่งมดก�าลงัจะเป็นแม่พมิพ์ของชาตยิิ่งต้องท�าตวัให้เป็นแบบอย่างที่ด ีอย่างที่ 

ผอ. คุณชายของมดบอกนั่นแหละ”

“อี๋...” กุมาริกาขนลุก “อย่าเรียกว่า ผอ. คุณชายของมดนะ อีตา

คณุชายนั่นกแ็ค่มารกัษาการแทน ผอ. ของมดแค่ไม่กี่วนัเท่านั้นแหละ เดี๋ยว

เขากต็้องกลบัไปนั่งบลัลงัก์นางฟ้าเหมอืนเดมิ”

“บลัลงัก์นางฟ้า” เขตชลเลกิคิ้วนดิๆ ขณะเขตพนาเองกอ็ดแปลกใจ

ไม่ได้ 

“กเ็ก้าอี้ประธานบรษิทั NP GROUP ที่ท�าเครื่องส�าอางเฟย์ไง” กมุารกิา 

เป็นลูกค้าประจ�าของเครื่องส�าอางแบรนด์นี้ เลยพอรู้อยู่บ้างว่าเป็นธุรกิจ

หลกัๆ ของตระกูลคณุาบดนิทร์ ซึ่งก่อตั้งโดย หม่อมราชวงศ์นงนภสั คณุา-

บดนิทร์ พี่สาวแท้ๆ ของหม่อมราชวงศ์นพคุณ แต่ทกุวนันี้ต�าแหน่งประธาน

บรษิทัอยู่ในความรบัผดิชอบของคุณชาย 

“เฟย์แปลว่านางฟ้า มดเลยเรยีกว่าบลัลงัก์นางฟ้า” 

เขตชลถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อน แต่เวลาเดยีวกนักอ็ดข�าในความ

เจ้าคดิเจ้าแค้นแบบเดก็ๆ ไม่ได้ เหน็กุมารกิาตวัเลก็ๆ แบบนี้ แต่บทจะมี

อคตกิบัใครกก็ดัไม่ปล่อย ทั้งยงักดัได้แบบเจบ็ๆ คนัๆ สมชื่อ ‘มดตะนอย’ 
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เสยีด้วย

“พี่หมีเพิ่งเตือนไม่ทันขาดค�า ปากแบบนี้ละสิเรา...จะจบมหา’ลัยอยู่

แล้วถงึได้ไม่มใีครกล้าจบี”

“แต่แม่ว่าเพราะหมึกกับหมีคอยตามสแกนทุกอย่างมากกว่าล่ะมั้ง” 

เสยีงหญงิสูงวยัดงัขึ้นพร้อมๆ กบัที่ต้มย�ากุ้งชามโตถูกเสริ์ฟลงบนโต๊ะ 

เล่นเอาเสียชายหนุ่มทั้งสองถึงกับหันไปมองอย่างคาดไม่ถึง เพราะ

คุยกนัเพลนิจนไม่รู้เลยว่ามารดาของพวกเขามาตั้งแต่เมื่อไร 

ปกตแิล้วช่วงเยน็ๆ แบบนี้ลกูค้าในร้านจะค่อนข้างเยอะ มลุลิามกัวุน่

อยู่กบัการดูแลความเรยีบร้อยในร้าน หรอืบางครั้งกต็้องช่วยลูกจ้างเสริ์ฟ

อาหารเองด้วย 

“ใช่ค่ะ” กมุารกิาถอืโอกาสหาพวก “ถ้าอกีหน่อยมดต้องขึ้นคานจรงิๆ 

คงเพราะมพีี่ชายแบบพี่หมกึพี่หมนีี่แหละ ชอบหาว่ามดปากร้าย แต่ตวัเอง

นั่นแหละร้ายกว่ามดอกี”

แต่เลก็จนโตกุมารกิาไม่เคยมแีฟนเลยสกัคน ใช่ว่าหล่อนหน้าตาขี้ริ้ว

ขี้เหร่ หรือไม่เคยมีเพศตรงข้ามมาสนอกสนใจ แต่ไม่ว่าใครก็ตามที่ท�าท่า

อยากขายขนมจบี พอเจอพี่ชายหล่อนเข้าครั้งเดยีวกถ็อดใจไปหมด 

อย่างเขตพนาพี่ชายคนโต อาจารย์มหาวทิยาลยัหนุ่มเนื้อหอมที่มอง

จากภายนอกดูเหมือนสุภาพ อ่อนโยน แต่ที่จริงแล้วเลือดเย็นเสียยิ่งกว่า

ผีดิบ เขาสามารถฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นได้เพียงเพราะค�าพูดนิ่มๆ ไม่กี่

ประโยค ในขณะที่เขตชลอาจจะเข้าถึงง่ายกว่านิดๆ แต่มาตรฐานก็สูงลิ่ว  

ไม่ว่าหล่อนจะพาเพื่อนชายมาแนะน�าให้รูจ้กักี่รายๆ กไ็ม่มใีครเคยผ่านเกณฑ์

ของเขา   

“เอ่อ...” เขตชลกระแอมกระไอเลก็น้อย เมื่อเหน็สายตาเออืมระอา

ของมารดา “เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องที่มดไปก่อคดีเอาไว้กับ ผอ. คุณชายที่ 

โรงพยาบาลไม่ใช่เหรอครบั”

“ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลย” มุลิลาถือโอกาสตักเตือน เพราะล่าสุด
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สองเขตก็เพิ่งแผลงฤทธิ์เสียจนนักศึกษาแพทย์ที่มาจีบลูกสาวหล่อนตัดสิน

ใจล่าถอยไป แล้วไหนจะพี่ชายของเพื่อนลกูสาวที่เป็นถงึนายหวัเจ้าของฟาร์ม

มุกทางใต้ 

“แม่ว่าจะพูดเรื่องนี้หลายทแีล้ว แต่งานในร้านกย็ุ่งๆ จนลมืไปทุกท ี

ไหนๆ กไ็หนๆ...ต่อไปนี้ถ้ามหีนุ่มมาจบีน้อง หมกึกบัหมกีเ็ลกิท�าตวัเป็นพ่อ

หวงลูกสาวได้แล้ว น้องไม่ใช่เดก็ๆ แล้วนะ”

“นั่นส”ิ ผูเ้ป็นบดิาซึ่งรบัหน้าที่พ่อครวัใหญ่ประจ�าร้านยกผดัผกัรวม

มติรมาเสริ์ฟเพิ่มเตมิบนโต๊ะ เนื่องจากเป็นเมนูโปรดของลูกชายคนโต “พ่อ

เป็นพ่อแท้ๆ ยงัไม่หวงเจ้ามดมนัเลย แกสองคนอย่าให้พอ่ต้องขายหน้าชาว

บ้านเชยีว มลีูกสาวกบัเขาอยู่คนเดยีว สวยกส็วย แต่ดนัขายไม่ออก”

“โธ่พ่อ...” เขตชลแย้ง “ไอ้หมอตี๋ที่มาจบียายมดมนัไว้ใจได้เสยีเมื่อไร

กนัล่ะ เหน็ชอบอปัรปูตวัเองลงอนิสตาแกรมแล้วโพสต์สเตตสัเสี่ยวๆ ว่าโสด

อย่างนั้นโสดอย่างนี้ ท่าทางเจ้าชู้จะตาย ส่วนพี่ชายเพื่อนยายมดก็เคย

แต่งงานมาแล้ว ถ้าเป็นคนดจีรงิเมยีเก่าคงไม่ทิ้งไปหรอกครบั ผู้ชายสมยันี้

หาดไีด้ง่ายๆ ที่ไหน”

“เหมือนแกสองคนใช่ไหมล่ะ เที่ยวหลอกสาวๆ เป็นว่าเล่น” มุลิลา

สวน 

พี่ใหญ่ของเรือนกุมาริกาที่เพิ่งตักต้มย�ากุ้งเข้าปากหมาดๆ จึงถึงกับ

ไอคอ็กแคก็เพราะตดิคอ แต่ดทีี่เขากลนืทนั ตอนนี้เลยไม่ต้องส�าลกัออกมา

“อย่าเหมารวมสคิรบั ผมไม่ได้กะล่อนแบบไอ้หมกึ” มอืหนายกแก้ว

น�้าขึ้นดื่มนิ่งๆ ผดิกบัคนถูกพาดพงิที่หนัไปมองอย่างเหลอืเชื่อ

เอาตวัรอดดื้อๆ แบบนี้เลยเหรอวะ!

“แต่นิ่งๆ เงยีบๆ กฟ็าดเรยีบนะครบัไอ้พี่หม!ี”

มเีสยีงหวัเราะดงัขึ้นรอบๆ โต๊ะ เพราะดเูหมอืนว่าสองหนุม่พี่น้องจะ

ไม่มใีครยอมกนัง่ายๆ กมุารกิาเหน็แล้วหมั่นไส้เสยีจรงิๆ แม้จะรูด้ว่ีาพี่ชาย

ทั้งสองไม่เคยหลอกสาวที่ไหนกต็าม 
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เขตชลอาจจะกะล่อน ชอบหยอดสาวๆ อยู่บ้าง แต่เอาเข้าจรงิแล้ว

เขาเป็นพวกวัตถุโบราณ ปากเก่งไปอย่างนั้น เคยมีอะไรกับผู้หญิงจริงๆ 

หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ ส่วนเขตพนาเป็นพวกรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งาน อายุปาเข้าไป

สามสบิห้าแล้วแต่กย็งัไม่มแีฟนเป็นตวัเป็นตน

“ว่าแต่...มดไปท�าอะไรที่โรงพยาบาลล่ะลูก ถึงได้เผลอไปมีเรื่องกับ 

ผอ. เข้า” ดอกเตอร์พนัสมาไม่ทันฟังลูกสาวเล่าประสบการณ์ฝึกสอนวัน

แรก เนื่องจากมวัสาละวนอยู่กบัการท�าของโปรดให้ลูกๆ ในครวั

“มีอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะ” กุมาริกาถอนหายใจเบาๆ เมื่อนึกถึง

เหตกุารณ์ที่ท�าให้หล่อนต้องไปโรงพยาบาลโดยไม่คาดฝัน “ที่จรงิกไ็ม่นดิ มี

รถคนัหนึ่งฝ่าไฟแดงมาตอนที่มดก�าลงัจะไปโรงเรยีน มอเตอร์ไซค์คนัที่อยู่

ข้างหน้ามดเลยหกัหลบจนพลกิคว�่า”  

“ตายจรงิ!” มารดาอุทาน ยกมอืทาบอกอย่างตกตะลงึ “แล้วเขาเป็น

อะไรมากหรอืเปล่าลูก”

“ถ้ามดเบรกไม่ทนัคงสาหสัแน่ค่ะ” กุมารกิาคดิแล้วยงัแอบขนลุกไม่

หาย จ�าได้ว่าตอนนั้นหล่อนตกใจมากๆ คิดว่าตัวเองอาจท�าให้เขาเป็น

อนัตรายเลยรบีเปิดประตลูงจากรถไปด ูก่อนจะพบว่าชายหนุ่มนอนครวญ

อยูห่น้ารถของหล่อน “เหน็หมอบอกว่าเขาหวัแตกและมบีาดแผลตามตวันดิ

หน่อย ส่วนอื่นๆ ไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง”

“แล้วมดตดิต่อบอกญาติๆ  เขาหรอืยงั” มลุลิาเป็นห่วงตามประสาคน

มใีจอารตี่อคนรอบข้าง

“พยาบาลตดิต่อแล้วค่ะ แต่มดไม่ทนัได้อยู่เจอญาติๆ  เขา เพราะต้อง

รบีไปสอน” เลา่ถงึตรงนี้ กมุารกิากย็งัแอบเซง็ไม่หาย “ไม่นกึวา่จู่ๆ  จะต้อง

มามเีรื่องกบั ผอ. คุณชาย” 

“เอาน่า...อย่างน้อยๆ ลูกสาวแม่กไ็ด้ท�าความด ี แม่เชื่อว่าไม่ช้ากเ็รว็

มดต้องได้สิ่งดีๆ  ตอบแทนแน่นอน” 

เป็นค�าปลอบโยนที่ท�าให้กุมาริกายิ้มออก หากพี่ชายสองคนของ
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หล่อนพูดจาน่าฟังแบบนี้ หล่อนคงหายเซง็นานแล้ว   

“งั้นเดี๋ยวมดขอตัวไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะ คืนนี้ว่าจะ

เตรยีมแผนการสอนต่อด้วย” 

ปกตบิ้านของกุมารกิามกัจะกนิข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากนัแค่มื้อเช้า 

ส่วนมื้ออื่นๆ ขึ้นอยู่กบัความสะดวกของแต่ละคน เนื่องจากต่างฝ่ายต่างมี

ภาระต้องรับผิดชอบ อย่างพี่ชายสองคนของหล่อน นอกจากเป็นอาจารย์

มหาวิทยาลัย...เขตพนายังต้องดูแลฟาร์มผักออร์แกนิก ซึ่งอยู่ห่างไปจาก

บ้านพอสมควร ส่วนเขตชลเรยีนจบปรญิญาโทด้านบรหิาร สามปีก่อนจงึ

ต่อยอดธุรกิจครอบครัวด้วยการท�ารีสอร์ตเล็กๆ ใกล้ฟาร์มผัก และมี

บริการล่องเรือรับประทานอาหารชมทิวทัศน์ริมแม่น�้าเจ้าพระยา บางครั้ง

เขากไ็ปนอนค้างที่นั่น

“แล้วอย่าอยูด่กึมากนกัล่ะ พรุง่นี้ตื่นไม่ทนัไปยนืรบัเดก็ก่อนเจด็โมง 

โดน ผอ. คุณชายกดเกรดจะหาว่าไม่เตือน” เขตชลเย้าพลางใช้ส้อมจิ้ม

ปลาหมกึย่างชิ้นสุดท้ายลงคลุกกบัน�้าจิ้มซฟีู้ด 

แต่ยังไม่ทันได้เอาเข้าปาก ความหมั่นไส้ก็ท�าให้กุมาริกาตะครุบมือ 

พี่ชาย แล้วก้มลงไปงบัปลาหมกึเสยีเอง    

“มด!” เขตชลมองใบหน้าน่ารักของน้องสาวที่ก�าลังฟินกับปลาหมึก

ย่างของเขา ก่อนจะมองจานอนัว่างเปล่าอย่างแสนเสยีดายยิ่ง 

“ช่วยไม่ได้ ใครอยากให้มวัแต่จ้อล่ะคะ” กุมารกิายกัคิ้วข้างหนึ่งอย่าง

ผูช้นะ ก่อนจะรบีลกุขึ้นวิ่งหนจีนคนเป็นพี่ได้แต่ขบกรามกรอดๆ ท่ามกลาง

เสยีงหวัเราะของคนในครอบครวั 

ถ้าไม่ใช่น้องสาวแท้ๆ ละก็...เขาตามไปจับหักคอมาย่างกินแทน

ปลาหมกึแล้วละ!

ประตูรั้วสูงกว่าสามเมตรถูกเปิดออกด้วยระบบอัตโนมัติ รถยนต์ 
สีขาวราคาหลักล้านแล่นมาในเขตบ้านคุณาบดินทร์ ซึ่งเป็นวังเก่าถูกสร้าง
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โดยต้นราชสกุลเมื่อราวร้อยกว่าปีก่อน แต่ปัจจุบันนี้ได้ตกเป็นของทายาท

คนปัจจุบนัคอืหม่อมราชวงศ์นงนภสั 

ล้อทั้งสี่ชะลอจอดหน้าตกึสามชั้นสไตล์อติาล ีนพคุณในชุดสูทสากล

อย่างดกีเ็ปิดประตกู้าวลงมาบนถนน ก่อนจะเดนิขึ้นบนัไดไปยงัห้องโถงด้าน

ใน ซึ่งตกแต่งด้วยโทนสเีขยีวและสนี�้าตาลเป็นหลกั เฟอร์นเิจอร์ทั้งหมดเป็น

แบบลอยตวั เมื่อประกอบกบัธรรมชาตอินัร่มรื่นรอบๆ ตวัอาคาร วงัเก่า

หลงันี้จงึให้ความรู้สกึเรยีบง่ายและอบอุ่นมากกว่าหรูหรา

“คณุชายเก้า...” สาวใช้ที่ยนือยูใ่กล้ๆ โต๊ะโทรศพัท์ยิ้มทกั หล่อนสวม

เสื้อคอบัวสีขาวสะอาดสะอ้านกับผ้าถุงส�าเร็จสีเขียวมะกอก ซึ่งเป็นเครื่อง

แบบของคนรบัใช้ “เมื่อครู่ดฉินัก�าลงัจะโทรศพัท์ถงึคุณชายเลยค่ะ”

“มเีรื่องอะไรหรอืเปล่าครบั” ราชนกิุลหนุ่มถามไม่ทนัขาดค�า ประตู

ห้องท�างานทางด้านซ้ายมอืของห้องโถงกถ็ูกเปิดออกมา  

“อ้าว เก้า” ราชนกิุลหญงิวยัห้าสบิแปดยิ้มทกั “กลบัมาตั้งแต่เมื่อไร 

พี่ก�าลงัจะให้มะปรางโทร. ถามพอดวี่าวนันี้จะกนิมื้อเยน็ที่บ้านหรอืเปล่า”

“เพิ่งกลบัมาครบัพี่แก้ว” นพคณุยิ้มตอบตามตรง พอเดาได้วา่เหตทุี่

พี่สาวสั่งคนรบัใช้โทร. ถามกเ็พราะความเป็นห่วง “พอดทีี่บรษิทัมงีานต้อง

เคลยีร์นดิหน่อยกเ็ลยกลบัช้า” 

“ถ้างานที่บริษัทยุ่งๆ ช่วงนี้ เรื่องงานโรงเรียน...ให้เป็นหน้าที่รอง 

ผู้อ�านวยการรกัษาการแทนกไ็ด้นะ”

“พี่แก้วอย่าห่วงเลยครับ” รองผู้อ�านวยการมีภาระงานที่ต้องรับผิด

ชอบมากมายอยูแ่ล้ว อะไรที่พอท�าได้นพคณุจงึอยากท�าเองมากกว่า “บรษิทั

กับโรงเรียนไม่ไกลกันมาก อีกอย่างมีคุณตุลย์กับวิคอยช่วย งานที่บริษัท

เลยเบาไปได้เยอะ”

หม่อมราชวงศ์หนุ่มหมายถึงเพื่อนสนิทที่เล่นหัวกันมาตั้งแต่เด็กๆ 

และเรยีนด้วยกนักระทั่งจบปรญิญาโท 

ตุลย์ เศรษฐกร ลูกชายของหม่อมราชวงศ์ผ่องศร.ี..เพื่อนสนทิของ



24  l  แ ต้ ม รั ก

พี่สาวเขา ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนใหญ่ของ NP GROUP ส่วนวริงรองเป็น

ลูกสาวของอดีตผู้จัดการ อายุอ่อนกว่าเขากับตุลย์สามปี ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งผู้จดัการแทนพ่อ เป็นทั้งเพื่อนและผู้ช่วยที่ด ี 

“พูดถึงหนูวิ...เห็นหน้าค่าตากันมาก็หลายปี เมื่อไรจะมีข่าวดีให้พี่ 

ชื่นใจสกัทลี่ะ” 

“ผมกบัวเิป็นแค่เพื่อนกนั จะมขี่าวดอีะไรได้ล่ะครบั” ราชนกิุลหนุ่ม

ยิ้ม ไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่สาวจะยงัเพยีรถามเรื่องนี้ได้อย่างไม่รู้หน่าย

“แต่หนูวิเธอยังไม่มีใคร พี่ว่า...เก้าน่าจะลองมองหนูวิในแบบที่มาก 

กว่าเพื่อนดบู้าง เพราะเก้ากบัหนวูกิเ็ข้ากนัได้ด ีรปูร่างหนา้ตาหนวูหิรอืกไ็ม่

ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไร ออกจะน่ารกัชวนมองด้วยซ�้า”

“ผมกบัวสินทิกนัเกนิกว่าจะคดิเรื่องนั้นแล้วล่ะครบัพี่แก้ว อกีอย่าง...

วเิขาชอบท�างานมากกว่า ไม่อย่างนั้นคงทิ้งผมกบัคณุตลุย์ไปนานแล้ว หนุม่ๆ 

รุมจบีเขาเยอะจะตาย” 

เป็นค�าปฏิเสธที่ท�าให้คนฟังถอนหายใจเล็กๆ ก่อนจะฉุกคิดถึง 

หญงิสาวอกีคนหนึ่งที่รู้จกัมกัคุ้นกนัเป็นอย่างด ี  

“งั้นหนูพพีลี่ะ” 

“พีพีเป็นน้องสาวคุณตุลย์ก็เหมือนน้องสาวแท้ๆ ของผมครับ” 

นพคุณยิ้ม ผดิกบัอกีฝ่ายที่ยงัคงหนกัอกหนกัใจ 

คนหนึ่งที่ดูจะเข้ากันได้ก็ไม่ใช่สเปก อีกคนหนึ่งที่เพียบพร้อม 

เหมาะสมกเ็กดิเอน็ดูแบบน้องไปเสยีอกี...

ก่อนหน้านี้ไม่ว่านงนภสัจะเพยีรแนะน�าลกูสาวเพื่อนๆ จากตระกูลใด 

แต่นพคุณก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะอยากสานสัมพันธ์ด้วย อาจมีบ้างที่ลองคบ

เพราะผูใ้หญ่บอกว่าเหมาะว่าด ีแต่ไม่นานด้วยซ�้ากม็เีหตุให้ต้องเลกิรากนัไป

“แต่ปีนี้เก้าอายสุามสบิหกแล้วนะ ควรจะเริ่มคดิเรื่องคู่ครองได้แล้ว” 

ราชนิกุลคนพี่ถือโอกาสเตือน “อย่าลืมว่าเก้าเป็นคนเดียวที่จะสืบราชสกุล

คุณาบดนิทร์ได้”
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“เรื่องนั้นผมทราบดคีรบั คุณาบดนิทร์ไม่สิ้นสุดแค่ที่ผมแน่นอน”

“เห็นพูดแบบนี้ตลอด...พี่ละอยากรู้จริงๆ ว่าผู้หญิงแบบไหนที่จะ

ถกูใจเก้า พี่จะได้ไปทาบทามมาให้” นงนภสัมวิายประชดนดิๆ แต่กลบัท�าเอา

หม่อมราชวงศ์หนุ่มอมยิ้ม

ผู้หญิงที่ถูกใจงั้นหรือ...จู่ๆ ใบหน้าน่ารักของนิสิตสาวที่เจอในลาน

จอดรถโรงพยาบาลกล็อยมาในสมอง

แม้หล่อนจะท�าตวัน่าตไีปหน่อย แต่กด็จูรงิใจ ไร้เดยีงสาในแบบเดก็ๆ 

เมื่อรู้ตัวว่าผิดก็พร้อมจะขอโทษ บ่งบอกให้รู้ว่าไม่ใช่คนมีอีโก้หรือชอบ

เอาชนะคะคานอย่างไร้เหตุผล ไหนจะตอนที่หล่อนมาด้อมๆ มองๆ เขาที่

หน้าห้องผู้อ�านวยการอกี  

นพคุณไม่เคยเจอผูห้ญงิแบบนี้มาก่อน...ผูห้ญงิที่ดูอ่านง่าย ไม่ซบัซ้อน 

น่ารกับรสิุทธิ์สมชื่อกุมารกิา 

“เก้า...คดิถงึใครอยูห่รอืเปล่าจ๊ะ” นงนภสัหรี่ตา สงัเกตท่าทขีองน้อง

ชายที่ผดิเพี้ยนไปจากทุกๆ วนั   

“ไม่มอีะไรหรอกครบั” 

“ลูกเต้าเหล่าใคร พี่รู้จกัหรอืเปล่า” 

ให้ตายเถอะ! เขาไม่เคยปิดบังพี่สาวได้เลยจริงๆ บางทีคงเพราะ 

อกีฝ่ายอายุมากกว่าเขาถงึยี่สบิสองปี พอหม่อมแม่จากโลกนี้ไป นงนภสัจงึ

ไม่ต่างอะไรจากแม่คนที่สอง ส่วนตวัเขาเองกไ็ม่ใช่คนชอบปด เพยีงแต่ไม่รู้

จะเริ่มต้นอย่างไรมากกว่า ในเมื่อตอนนี้เขาด�ารงต�าแหน่งรกัษาการผู้อ�านวย

การโรงเรยีนคุณาบดนิทร์อยู่ อย่างไรเสยีกค็วรวางตวัให้อยู่ในกรอบความ

เหมาะสม

“ผมว่าเราอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้กันเลยดีกว่า ตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้ว 

ขอตวัไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครบั”

นงนภัสเตรียมจะท้วง แต่น้องชายก็หลบฉากไปเสียก่อน เพียงแค่

เวลาไม่นาน หนุ่มร่างสูงราวร้อยแปดสิบเซนติเมตรก็ก้าวมาปลดเนกไทใน
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ห้องนอน ถอนหายใจแผ่วๆ อย่างคดิไม่ตกว่าจู่ๆ เขาเผลอไปมคีวามรู้สกึ

พเิศษกบักุมารกิาได้อย่างไร 

ปกตแิล้วเขาไม่เคยชอบเดก็ แต่หล่อนยงัเป็นเดก็นสิติอยู่เลย ซ�้ายงั

เป็นนิสิตฝึกสอนในโรงเรียนของท่านพ่อด้วย หากเขาเผลอท�าอะไรไม่ถูก 

ไม่ควร ราชสกุลคุณาบดนิทร์อาจต้องมวัหมอง 

เอาน่ะ! เขาคงรักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนไม่กี่วัน  

ถึงตอนนั้นหากไม่ต้องเจอกุมาริกาแล้ว ความรู้สึกแปลกๆ ในใจคงค่อยๆ 

จางหายไปเอง      



“สวสัดคี่ะ อาจารย์มด”
กุมารกิารบัไหว้เดก็มธัยมปลายที่รวบผมหางม้าอย่างถกูระเบยีบตรง

หน้าประตูทางเข้าสถาบัน ก่อนจะยิ้มบางๆ ในตอนที่อีกฝ่ายถือกระเป๋า

นกัเรยีนเข้าไปตามถนนด้านในซึ่งขนาบด้วยต้นชมพพูนัธุท์พิย์ อากาศในช่วง

เช้าวนันี้ค่อนข้างแจ่มใส เมื่ออาจารย์พี่เลี้ยงไม่ได้มอบหมายภาระหน้าที่อะไร 

กุมารกิาจงึมาช่วยอาจารย์เวรยนืรบัเดก็ตั้งแต่ยงัไม่เจด็โมง 

หญงิสาวอยากท�าดไีถ่โทษ อยากพสิจูน์ตวัเองให้ ผอ. คณุชายเหน็ว่า

หล่อนสามารถเรียนจบไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพได้ เขาไม่ควรตัดสิน

หล่อนเพียงเพราะความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ แต่แล้วกุมาริกาก็ต้อง

ประหลาดใจที่ไม่เหน็วี่แววหม่อมราชวงศ์หนุ่มจะขบัรถมาท�างานเลย 

อกีสบินาทจีะแปดโมงอยูแ่ล้ว เขาช่างเป็น ผอ. ที่ท่าดทีเีหลวเสยีจรงิ!

เมื่อเสยีงเพลงมาร์ชโรงเรยีนจากวงโยธวาทติดงัขึ้น บ่งบอกให้รู้ว่าถงึ

เวลาที่เด็กๆ ทุกคนจะต้องไปเตรียมตัวเคารพธงชาติ กุมาริกาจึงเห็นว่า

หล่อนควรไปช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงดูระเบยีบแถวเดก็ๆ เพราะนอกจากจะเป็น

๓
สาวดวงตก
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อาจารย์สอนภาษาองักฤษชั้น ม.๖ แล้ว กุมารกิายงัต้องเป็นผู้ช่วยอาจารย์

ประจ�าชั้นห้อง ม.๖/๔ อกีด้วย

“น้องมดจ๊ะ” อาจารย์เวรหนัมาหาหล่อนเสยีก่อน “ขอบใจมากนะที่มา

ช่วยพี่แต่เช้า ถ้ายงัไงน้องมดไปช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงคมุแถวไดแ้ลว้ละ ทางนี้

เดี๋ยวพี่จดัการเอง”

“มดกก็�าลงัจะขอตวัอยู่พอดเีลยค่ะ แล้วพรุ่งนี้จะมาช่วยอกีนะคะ”

“แหม...น่ารกัแบบนี้พี่รกัตาย พี่ละชอบจรงิๆ เดก็รุ่นใหม่ใจรกัการ

เป็นครูแบบนี้”

“บ้านมดเป็นครูกนัทั้งบ้านเลยค่ะ” หญงิสาวยิ้มตอบอย่างภาคภูมใิจ 

“แต่ตอนนี้พ่อกบัแม่เกษยีณตวัเองมาท�าธุรกจิส่วนตวัแล้ว เหลอืพี่ชายสอง

คนที่ยงัเป็นครูอยู่ มดเลยซมึซบัความเป็นครูมาตั้งแต่เดก็ๆ”

“พี่เชื่อว่าน้องมดจะต้องเป็นครูที่ดแีน่นอนจ้ะ”

“ขอบคุณค่ะพี่ฝน” กุมาริการีบรับค�าอวยพร “ตอนนี้ขอลุ้นให้ผ่าน

การฝึกสอนไปให้ได้ก่อนละกนัค่ะ” 

“ผ่านอยูแ่ล้ว ยิ่งขยนัๆ แบบนี้ ผอ. ยิ่งชอบนะรู้ไหม” อาจารย์เวรให้

ก�าลังใจพลางหันไปรับไหว้เด็กนักเรียนสามสี่คนที่ก�าลังเร่งฝีเท้าเข้ามา 

ด้านใน 

กุมารกิาจงึรบัไหว้เดก็ๆ ด้วย แต่เวลาเดยีวกนักอ็ดแปลกใจเรื่องที่

อกีฝ่ายพูดหมาดๆ ไม่ได้

“ผอ. รู้ด้วยเหรอคะ หรือว่าพี่ศรีนวลรายงาน” กุมาริกายังไม่เห็น

ท่านผู้อ�านวยการโผล่หน้าหล่อๆ มาที่โรงเรยีนด้วยซ�้า เขาจะเอาเวลาที่ไหน

มาสงัเกตความประพฤตขิองบุคลากรฝ่ายต่างๆ 

หล่อนว่าเขาก็แค่วางมาดไปอย่างนั้นละ เกิดเป็นคุณชายโตในรั้วใน

วัง คงมีแต่ผู้คนประคบประหงมเอาใจจนเคยตัว ไม่อย่างนั้นเพิ่งต�าหนิ

หล่อนเรื่องมาสายหมาดๆ วนันี้เขาคงไม่สายเสยีเองหรอก ฮ!ึ

“รู้สคิรบั” เสยีงหนึ่งดงัขึ้นด้านหลงั ทั้งยงัเป็นเสยีงที่ท�าเอากุมารกิา
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ถงึกบัตวัชาวาบ “คนท�าด ีความดย่ีอมต้องเป็นที่ประจกัษ์แก่สายตาคนอื่นๆ 

อยู่แล้ว...เหมอืนกบัคนท�าไม่ด ีช้างตายทั้งตวัเอาใบบวัมาปิดคงไม่มดิ”

กมุารกิาหนัขวบัไปมองต้นเสยีง ดวงตากลมโตกะพรบิปรบิอย่างนกึ

ไม่ถงึว่าจะเหน็นพคุณก�าลงัยิ้มน้อยๆ มาให้

“จรงิไหมครบั กุมารกิา” 

คุณพระช่วย! เขามาตั้งแต่เมื่อไร

“สวสัดค่ีะ ผอ.” อาจารย์เวรทกัทายหม่อมราชวงศ์หนุม่อย่างมไีมตร ี

ผิดกับกุมาริกาที่ยิ้มไม่ออกสักนิด เพราะการที่เขาเดินมาจากถนน

ด้านในโรงเรียนบ่งบอกให้รู้ว่าเขามาเช้ากว่าหล่อน แต่ตอนนี้มันไม่ส�าคัญ

เท่ากบัที่หล่อนนกึอยากถอนค�าพูดหรอก

ต่อให้เมื่อครู ่จะไม่ได้นินทาเขาตรงๆ ตามที่ใจคิด เพราะยังรู ้

กาลเทศะอยู่บ้าง แต่คงไม่มีคนฉลาดๆ ที่ไหนแปลไม่ออกหรอกว่าหล่อน

เหนบ็เขาว่ามาไม่ทนัเคารพธงชาต ิไม่ท�าตวัเป็นแบบอย่างที่ดต่ีอบคุลากรครู

และนกัเรยีน 

โธ่เอ๋ย...ปีนี้ยังไม่เบญจเพสเสียหน่อย ท�าไมถึงดวงตกขนาดนี้นะ 

กุมารกิา! 

“หนขูอตวัไปช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงคุมแถวก่อนนะคะ” หญงิสาวไหว้ลา

ทั้งคู่ด้วยสหีน้าซดีๆ ก่อนจะเดนิตวัลบีไปทางสนามฟุตบอลแทบจะในทนัที

เห็นทีว่าตลอดระยะเวลาที่เขารักษาการอยู่ที่นี่...ชีวิตหล่อนคงมีแต่

ความมดืมน 

นาฬิกาที่แขวนอยูบ่นผนงับ่งบอกเวลาบา่ยสามโมงเศษ ซึ่งเป็นเวลาที่
เดก็ๆ ใกล้เลกิเรยีนแล้ว แต่บนโต๊ะท�างานของผูอ้�านวยการหนุ่มกลบัยงัเตม็

ไปด้วยเอกสารต่างๆ ที่ยงัรอการพจิารณา ทั้งเอกสารเกี่ยวกบังบประมาณ

ในการบ�ารุงรกัษาทรพัย์สนิของโรงเรยีน เอกสารด้านการประกนัคุณภาพ

การศกึษา ตลอดจนหนงัสอืขออนุญาตไปศกึษาดูงานของบุคลากรครู  
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แม้นพคณุจะมารกัษาการในต�าแหน่งนี้เพยีงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ และไม่

ได้เงินตอบแทนจากการท�างาน เนื่องจากเป็นโรงเรียนเอกชนเพื่อเด็กขาด

โอกาสทางการศกึษา แต่เขากต็ั้งใจจะดูแลโรงเรยีนอย่างเตม็ความสามารถ 

เพราะไม่เคยลมืเจตนารมณ์ของ หม่อมเจ้านพรตัน์ คุณาบดนิทร์

ตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั ตระกลูคณุาบดนิทร์ถอืครองที่ดนิอยูห่ลาย

ผนืและมธีรุกจิเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์ ทั้งโรงแรม ตกึแถว และห้างร้าน 

แม้จะไม่ได้มากมายนกั แต่กม็ากพอจะท�าประโยชน์คนืสู่สงัคม 

หม่อมเจ้านพรัตน์ทรงเป็นนักประพันธ์และนักบริหารการศึกษาที่มี

ใจเอื้อเฟื้อ เมื่อทรงเหน็ว่าละแวกนี้ยงัไม่มโีรงเรยีน เดก็ๆ หลายคนจ�าต้อง

เดนิทางไกล หรอืบ้างกไ็ม่ได้เรยีน จงึทรงก่อตั้งโรงเรยีนคณุาบดนิทร์ขึ้นมา 

โดยทรงด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการองค์แรก กระทั่งถงึชพีติกัษยัไปเมื่อสบิ

แปดปีก่อน ต�าแหน่งผูอ้�านวยการจงึถกูส่งต่อให้สพุรรษา...ผูช่้วยคนสนทิที่

มใีจรกังานด้านการศกึษาเหมอืนกนั 

เนื่องจากธดิาแท้ๆ อย่างหม่อมราชวงศ์นงนภสัถนดังานบรหิารธรุกจิ

มากกว่า ส่วนหม่อมราชวงศ์นพคุณในตอนนั้นยังเป็นเพียงนักศึกษา พอ

เรยีนจบกลบัมาจากต่างประเทศเมื่อหลายปีก่อน ราชนกิลุหนุ่มเลยถูกพี่สาว

ดึงตัวไปช่วยงานในบริษัท แต่ถึงจะอย่างนั้นทั้งสองก็ไม่เคยคิดละเลย

โรงเรยีนคุณาบดนิทร์ ซึ่งเปรยีบเสมอืนความภาคภูมใิจของราชสกุล

นกึไม่ถงึ...สายตาของเขาจะซกุซนไปทางอาคารฝ่ังตรงข้ามห้องท�างาน

อยู่เรื่อย 

กุมาริกาสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่ตึกนั้น อีกทั้งห้องพักอาจารย์หมวด

วิชาภาษาอังกฤษยังอยู่ชั้นล่างอาคารอีกต่างหาก ตลอดวันมานี้เขาจึงเห็น

หล่อนเดนิเข้าๆ ออกๆ ระหว่างห้องพกัอาจารย์กบัห้องเรยีนหลายครั้ง และ

ตอนนี้หญงิสาวกก็�าลงัยนืสอนนกัเรยีนอยู่ในมุมที่เขามองเหน็หน้าชดัเจน

กมุารกิา...หล่อนมแีรงดงึดดูต่อสายตาและความรูส้กึเขามากเกนิไป

แล้ว! 
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หม่อมราชวงศ์หนุ่มพยายามบังคับสายตาตัวเองให้กลับมาจดจ่ออยู่

กับเอกสารในมือ กระทั่งเสียงออดเลิกเรียนดังขึ้น นพคุณก็อดไม่ได้ที่จะ

หันไปมองอาคารฝั่งตรงข้าม ก่อนจะเห็นกุมาริกาเดินกอดต�าราเรียนออก

มาพร้อมกลุ่มลูกศษิย์สาวๆ 

ริมฝีปากอิ่มสีชมพูระเรื่อยิ้มหวานในแบบที่ท�าให้หัวใจอันแห้งแล้ง

ของเขารู้สกึเหมอืนมหียาดน�้าพสิุทธิ์มารดรนิ

เขาเป็นผู้อ�านวยการ...เขาเป็นผู้อ�านวยการ...

นพคุณพยายามสะกดจติตวัเอง ไม่อยากท�าตวัเป็นสมภารกนิไก่วดั

ให้เสี่ยงต่อค�าครหา มอืหนาปิดแฟ้มเอกสารที่เพิ่งตรวจเสรจ็หมาดๆ เพื่อ

หยบิหนงัสอืขออนญุาตลาไปศกึษาดูงานของอาจารย์สองท่านมาพจิารณาต่อ 

เป็นเวลานานเกอืบครึ่งชั่วโมงก่อนภาระหน้าที่ทั้งหมดในวนันี้จะเสรจ็สิ้นลง 

ราชนิกุลหนุ่มเหน็บปากกาไว้กับกระเป๋าเสื้อ ตั้งใจจะแวะเข้าไปดู

ความเรยีบร้อยที่บรษิทัเครื่องส�าอางต่อ เพราะปกตแิล้วเขาเข้าออฟฟิศทุก

วนั แต่ยังไม่ทนัขยับตัวไปไหน ดวงตาคมๆ ก็บงัเอิญเหน็กุมาริกายืนเล่น

โทรศพัท์อยู่ใกล้ๆ รถมนิคิูเปอร์ของหล่อน 

โรงเรยีนเลกินานแล้ว...กุมารกิายงัไม่กลบับ้านอกีหรอื

ครั้นคดิว่าหล่อนรอเพื่อนกไ็ม่น่าใช่ เพราะเท่าที่ลองกวาดตาดูรอบๆ 

ก็เหลือแต่พวกเด็กนักเรียนนั่งจับกลุ่มท�ากิจกรรมกันอยู่ประปราย ส่วน

บรรดานสิติฝึกสอนล้วนกลบัไปหมดแล้ว พอเหน็กมุารกิาถอนหายใจเลก็ๆ 

พลางตวัดตามองรถยนต์คันสวยราวกับจะต�าหนิ รักษาการผู้อ�านวยการ

หนุ่มเลยขมวดคิ้วน้อยๆ ก่อนจะเปิดประตูกระจกสีด�าออกไปยังลานจอด

รถของอาคารเรยีนที่อยู่ฝั่งตรงข้าม  

“กุมารกิา” 

หญงิสาวสะดุ้งเฮอืก หนัขวบัไปมองทางต้นเสยีงอย่างนกึไม่ถงึว่าจะ

เหน็นพคุณยงัอยู่ในโรงเรยีน 

ให้ตาย ท�าไมเขาถงึชอบโผล่มาข้างหลงัหล่อนนกันะ
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คนมชีนกัตดิหลงัหายใจไม่ทั่วท้อง ไม่แน่ใจว่าเผลอท�าอะไรผดิวนิยั

ครูอกีหรอืเปล่า แต่ถงึจะอย่างนั้นกุมารกิากไ็ม่ลมืที่จะยกมอืไหว้

“สวสัดคี่ะ ผอ. ยงัไม่กลบัเหรอคะ”

“คุณมอีะไรให้ช่วยหรอืเปล่า” 

เป็นค�าถามที่ค่อนข้างเหนือความคาดหมาย กุมาริกาคิดว่าเขาจะมา

จบัผดิอะไรหล่อนเสยีอกี 

“ผมเหน็คุณยนืเซง็อยู่ตรงนี้นานแล้ว”

“เอ่อ...” หญิงสาวอึกอัก ตั้งรับไม่ทันกับความปรารถนาดีของเขา 

“รถสตาร์ตไม่ตดิค่ะ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมอืนกนั เมื่อเช้ายงัดีๆ  อยู่เลย” 

“ขอผมลองดูหน่อยได้ไหม”  

“ค่ะ” กุมารกิาส่งกุญแจรถยนต์ให้เขา ลกึๆ ยงัแปลกใจอยู่มาก แต่

เวลาเดยีวกนักไ็ม่อยากหกัหาญน�้าใจชายหนุ่ม 

ดวงตากลมโตมองตามหลังร่างสูงที่ก�าลังตรงไปเปิดประตูรถ ก่อน

จะก้มลงไปเสยีบกุญแจเพื่อทดลองตดิเครื่องยนต์โดยไม่ได้เข้าไปนั่ง

แชะ! แชะ!

นพคุณลองพยายามอยู่สองสามครั้ง เครื่องยนต์ของหล่อนกเ็อาแต่

ร้องประท้วงชนดิที่ว่าหากเปรยีบเป็นคนกค็งใกล้สิ้นลมเตม็แก่ 

“เสยีงแบบนี้น่าจะแบตหมดนะครบั” 

“เหรอคะ” กุมารกิากะพรบิตาปรบิๆ หล่อนไม่มคีวามรู้เรื่องพวกนี้

เลย เพราะตั้งแต่บดิาออกรถให้เป็นของขวญัที่สอบตดิมหาวทิยาลยั หล่อน

ยงัไม่เคยเจอปัญหาใดๆ มาก่อน “แล้วแบบนี้...ซื้อมาเปลี่ยนเอาเองได้ไหม

คะ หรอืว่าต้องเรยีกรถมาลาก”

“รถผมมีสายพ่วงอยู่ เดี๋ยวลองพ่วงแบตจากรถผมดูก่อนก็ได้” 

นพคุณเอื้อเฟื้อ พยักพเยิดไปทางฝากระโปรงหน้ารถมินิคูเปอร์คันสวย 

“คุณเปิดรถเอาไว้รอละกนั”

 กมุารกิามสีหีน้างนุงงนดิๆ แต่เมื่อหม่อมราชวงศ์หนุม่เร่งฝีเท้าไปยงั
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รถยนต์ส่วนตวัที่จอดอยูห่น้าห้องผูอ้�านวยการ หล่อนกไ็ม่รอช้าที่จะท�าตาม

ค�าสั่ง 

ไม่นาน...รถยนต์สขีาวราคาหลกัล้านกแ็ล่นมาจอดข้างๆ   

ราชนิกุลหนุ่มดับเครื่องยนต์ ก่อนจะเปิดฝากระโปรงด้านหน้าเพื่อ

ต่อสายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ของเขามาให้หล่อน สหีน้าแววตาที่ดูจรงิจงันั้น

ท�าเอากุมาริกานิ่งงันไปอย่างเหลือเชื่อ รู้สึกผิดนิดๆ ที่เคยคิดว่าเขาเป็น

คุณชายเหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ทั้งที่ความจรงิแล้วไม่ใช่เลย 

ก็นอกจากเขาจะมารักษาการแทนผู้อ�านวยการคนปัจจุบันตั้งแต่เช้า

แล้ว ยงัอยูด่แูลความเรยีบร้อยหลงัโรงเรยีนเลกิอกีต่างหาก เรยีกได้ว่าเป็น

ชายหนุม่มคีวามรบัผดิชอบสูง มศีลิปะในการเจรจากบัมนษุย์ลงุ ทั้งยงัซ่อม

รถยนต์ได้อกี 

“น่าจะได้แล้ว ลองสตาร์ตดูครบั”

“เอ่อ...ค่ะ” กุมารกิาพยกัหน้ารบั ก่อนจะก้าวไปลองตดิเครื่องยนต์

อย่างกระตือรือร้น คราวนี้มินิคูเปอร์ของหล่อนฟื้นคืนชีพแล้ว “ได้แล้ว

จรงิๆ ด้วย” 

กุมารกิายิ้มร่า หนัไปมองหน้า ผอ. นพคณุอย่างนกึไม่ถงึเลยว่าเขาจะ

แก้ไขได้ด้วยวธิงี่ายๆ แบบนี้ ตอนนั้นเองที่ชายหนุ่มนิ่งไปเลก็น้อย

แม่คุณเอ๋ย...น่ารกัอะไรขนาดนี้

หวัใจอนักร้าวแกร่งกระตุกไหว ก่อนที่เขาจะท�าหน้านิ่ว เพราะกลวั

ตัวเองจะเผลอมองหล่อนด้วยแววตาที่ไม่เหมาะไม่ควร เขาเดินไปถอด 

สายพ่วงออกจากรถยนต์หล่อนเพื่อตดัวงจรไฟอย่างระมดัระวงั เล่นเอาเสยี

กุมารกิายิ้มค้าง ไม่แน่ใจว่าตวัเองท�าอะไรผดิวนิยัครู 

หรอื ผอ. คุณชายจะยงัโกรธเรื่องเมื่อเช้า

ก็อาจเป็นได้...การที่เขามีน�้าใจช่วยพ่วงแบตเตอรี่มาให้ ไม่ได้

หมายความว่าเขาจะมองหล่อนในแง่ดีกว่าเดิมเสียหน่อย เขาก็แค่ท�าตาม

หน้าที่ หรอืบางทอีาจจะแค่รกหูรกตา  
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นพคณุเกบ็สายพ่วงไปไว้ท้ายรถ ปิดฝากระโปรงลงพลางหนัมาก�าชบั

หล่อน 

“ทางที่ดีคุณอย่าดับเครื่องจนกว่าจะถึงบ้านนะกุมาริกา ผมไม่แน่ใจ

ว่าแบตเสื่อมด้วยหรือเปล่า ถ้าใช่มันอาจจะสตาร์ตไม่ติดอีก หรือถ้าคุณ

สะดวกจะเอารถไปเช็กที่ศูนย์เลยก็ได้ เผื่อมีปัญหาอะไรเขาจะได้แก้ไขให้

เลย” 

 “ค่ะ” หญงิสาวกระพุ่มมอืไหว้อกีครั้ง “ขอบคุณ ผอ. มากๆ เลย

ค่ะ” 

ทนัใดนั้น เสยีงรถยนต์คนัหนึ่งแล่นเข้ามาตามถนนซึ่งถูกขนาบด้วย

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ นพคุณหันไปมองพร้อมกุมาริกา ภาพที่เห็นคือโฟร์วีล 

สดี�ามนัปลาบก�าลงัชะลอจอดใกล้ๆ รถหล่อน 

ร่างสูงราวร้อยแปดสบิเซนตเิมตรในชุดสุภาพเปิดประตูลงมา  

“พี่หมกึ” กุมารกิายิ้มทกั 

แต่นอกจากคนเพิ่งมาถงึหมาดๆ จะไม่ยิ้มตอบสกันดิแล้ว คิ้วหนาๆ 

ที่พาดเฉยีงอยู่เหนอืดวงตาคมกรบินั้นยงัขมวดเข้าหากนัยามมองมาที่เขา 

“ไหนโทร. บอกพี่ว่ารถเสยี” 

“พอด ีผอ. ผ่านมาเหน็ว่ามดยงัไม่กลบัเลยช่วยดูให้ค่ะ ท่าทางแบต 

น่าจะเสื่อม เมื่อกี้ ผอ. เลยช่วยพ่วงแบตจากรถ ผอ. มาให้” 

เป็นค�าอธบิายที่ท�าให้คนฟังมสีหีน้าผ่อนคลายลง ผดิกบันพคณุที่ยงั

อดแปลกใจไม่ได้ว่าอกีฝ่ายเป็นใคร เหตใุดถงึมองเขาเหมอืนไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ

แบบนี้  

“ขอบคุณนะครบัที่ดูแลมดแทนผม” 

ให้ตาย ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนกุมารกิางั้นหรอื

“ผมมหีน้าที่ดแูลทกุคนในโรงเรยีนอยูแ่ล้วครบั” น�้าเสยีงของนพคุณ

ราบเรยีบ ทว่าในหวัใจกลบัหววิโหวงแปลกๆ

“งั้นหนขูอตวักลบัก่อนนะคะ ผอ.” กุมารกิาถอืโอกาสไหว้ลาแล้วหนั



ผั ก บุ้ ง  l  35

ไปยิ้มหวานให้ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างกายอย่างสนิทสนม “ไปกันเถอะค่ะพี่

หมกึ” 

นพคณุมองตามหลงัคู่หนุ่มสาวที่ก�าลงัตรงไปยงัมนิคูิเปอร์สแีดง ฝ่าย

ชายเปิดประตใูห้กมุารกิานั่งบนเบาะหลงัพวงมาลยั ทั้งยงัรอปิดให้เรยีบร้อย 

บ่งบอกถงึความรกัและความเอาใจใส่ ก่อนจะเดนิไปนั่งประจ�าต�าแหน่งรถ

อกีคนัที่ขบัเข้ามา

แม้จะแอบเสียดายนิดๆ ผิดหวังหน่อยๆ แต่มีแฟนแล้วก็ดีเหมือน

กนั ต่อไปเขาจะได้ไม่เผลอไปคดิอะไรนอกลู่นอกทางกบักุมารกิาอกี

รกัษาการผูอ้�านวยการกบันสิติฝึกสอน...อย่างไรเสยีกไ็มเ่หมาะที่จะ

คบกนัอยู่แล้ว 



สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนก�าลังจะผ่านพ้นไป กุมาริกา
รูส้กึว่าชวีติในรั้วสถานศกึษาของหล่อนเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้น หญงิสาวไม่

ได้เจอหน้านพคุณอกี แต่ไม่แน่ใจว่าหล่อนก�าลงัจะพ้นเคราะห์ หรอืเพราะ

ตลอดหลายวนัมานี้พยายามหลบหน้าหลบตาเขากนัแน่

ทกุๆ ครั้งที่มคีวามจ�าเป็นต้องเดนิผ่านห้องผูอ้�านวยการ กมุารกิาจะ

พยายามเลี่ยงไปเดนิทางอื่นเสมอ หรอืถ้าเลี่ยงไม่ได้จรงิๆ อย่างเช่นตอนเซน็

ชื่อหน้าห้องธุรการ หล่อนกจ็ะเร่งฝีเท้าผ่านหน้า ‘ห้องด�า’ ไปโดยเรว็ที่สุด 

เพราะดูๆ ไปแล้วเขาไม่ต่างอะไรจากพญามจัจุราชที่รอลงทณัฑ์หล่อนเลย

ต่อให้เขาจะมาช่วยพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ให้วันก่อนก็เถอะ การที่

หล่อนยิ้มให้แล้วเขากท็�าหน้านิ่วใส่เสมอืนหล่อนท�าอะไรไม่ถกูไม่ควร กุมารกิา

กไ็ม่กล้าเผชญิหน้ากบั ผอ. คุณชายอกี 

ว่ากนัว่า...คนไม่ใช่ ท�าอะไรกผ็ดิ!

ตราบใดที่ ผอ. คุณชายยงัมอีคตกิบัหล่อน ไม่ว่าหล่อนจะพยายาม 

ท�าดไีถ่โทษด้วยการมายนืรบัเดก็หน้าโรงเรยีนทกุเช้า เขากค็งไม่เหน็เดก็เมื่อ

๔
บุพเพอาละวาด
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วานซนืเป็นบคุลากรที่มคีณุภาพขึ้นมาได้หรอก แต่ถงึจะอย่างนั้นกมุารกิาก็

ไม่ได้ล้มเลกิความตั้งใจนี้ ทั้งยงัตั้งใจจะท�าหน้าที่ของตวัเองอย่างเตม็ความ

สามารถ 

“เอาละ...วันนี้พอแค่นี้ค่ะ” กุมาริกาบอกเลิกห้องเรียนอย่างอารมณ์

ด ีก่อนจะหยบิกระดานรายชื่อเดก็นกัเรยีนชั้น ม.๖/๑๐ ขึ้นมาเชก็ชื่อเหมอืน 

ทุกๆ วนั “กรกฎ”

“มาครบั”

“กานต์” หญงิสาวเชก็ชื่อไปเรื่อยๆ ตามกฎกตกิาการเข้าห้องเรยีนที่

ได้แจ้งไว้ตั้งแต่คาบแรกว่าห้ามขาดเรยีนเกนิสามครั้ง เว้นเสยีกแ็ต่จะมเีหตุ

จ�าเป็นจรงิๆ “ธนัวา”

เงยีบ...

กุมารกิากวาดตามองไปรอบๆ ก่อนจะพบว่าไม่มใีครยกมอืแสดงตวั 

แต่ที่น่าแปลกกค็อืธนัวาขาดเรยีนมาตั้งแต่วนัแรกของการเปิดเทอมแล้ว

“มีใครสนิทกับธันวาหรือเปล่า ธันวาไม่ได้มาเรียนวิชาครูสามครั้ง

แล้วนะ”

“ธันวาไม่ได้มาเรียนทั้งอาทิตย์เลยค่ะ” นักเรียนหญิงคนหนึ่งยกมือ

รายงาน “มีเพื่อนโทร. ไปที่บ้านเมื่อวาน เห็นว่ารถล้ม เพิ่งออกจากโรง

พยาบาล อาทติย์หน้าน่าจะมาเรยีนแล้วค่ะ”

กุมารกิาพยกัหน้ารบัรู้ พอจะเดาได้คร่าวๆ ว่าไม่ได้เป็นอะไรมาก

“งั้นฝากพวกเราดูแลเพื่อนด้วยนะ เพื่อนขาดเรยีนทั้งอาทติย์ เดี๋ยว

จะตามคนอื่นๆ ไม่ทนั” ว่าแล้วอาจารย์สาวกเ็ชก็ชื่อคนอื่นๆ ต่อ กระทั่งถงึ

รายชื่อสุดท้าย หล่อนก็ยิ้มให้เด็กนักเรียนในห้อง “โอเคจ้ะ ไปกินข้าวได้

แล้ว”

“Please stand up.” หวัหน้าห้องประกาศเสยีงดงั 

เหล่านกัเรยีนที่เกบ็อปุกรณ์การเรยีนต่างๆ ใส่ไว้ใต้โต๊ะเรยีบร้อยแล้ว

กพ็ร้อมใจกนัลุกขึ้นยนืประสานเสยีง
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“Thank you, teacher, see you again next time.”  

เดก็ๆ พากนัทยอยออกจากห้อง กุมารกิากเ็กบ็สื่อการเรยีนรู้ต่างๆ 

บนโต๊ะเพื่อน�าไปเกบ็ไว้ในห้องพกัอาจารย์ แต่ครั้นก้าวออกมาจากห้องเรยีน 

ท่าทางกระดี๊กระด๊าของนกัเรยีนหญงิกลุม่หนึ่งที่ยนืออกนัอยูร่มิระเบยีงหน้า

ห้องกท็�าให้กุมารกิาอดแปลกใจไม่ได้ 

อกีห้านาทกีจ็ะสบิเอด็โมงตรงแล้ว ปกตพิวกเดก็สาวๆ มกัรบีไปจอง

โต๊ะที่โรงอาหารมากกว่าจะยนืรวมกลุ่มกนัอยู่บนอาคาร

“ดูอะไรกันจ๊ะ” กุมาริกาก้าวไปใกล้ๆ ลูกศิษย์คนหนึ่งจึงหันมายิ้ม

พลางพยกัพเยดิไปยงัสนามฟุตบอลด้านล่าง 

“ผอ. มาสอนพละแทนอาจารย์โอฬารค่ะ” 

กมุารกิาแปลกใจเลก็น้อย ไม่คดิไม่ฝันว่าคนระดบัผูอ้�านวยการที่เป็น

ถงึหม่อมราชวงศ์จะลงมาสอนพละกลางสนามฟุตบอลแทนอาจารย์ท่านอื่น 

แต่เมื่อมองตามเดก็ๆ ลงไปจากระเบยีงชั้นสาม กเ็หน็ผูอ้�านวยการหนุม่ยนื

ถอืลูกฟุตบอลอยู่หน้าแถวเดก็นกัเรยีนมธัยมต้นที่นั่งบนสนามหญ้า 

หนุม่ร่างสงูสวมเสื้อเชิ้ตสฟ้ีาพบัแขนสามส่วน ส่วนกางเกงเป็นสแลก็ส์

สดี�า บ่งบอกให้รูว่้าเขาไม่ได้เตรยีมตวัมาสอนแทนใครแต่แรก กระนั้นสหีน้า

ยิ้มแย้มของเขายามพูดคุยกบัเดก็ๆ กท็�าให้กุมารกิาอดเปรยีบเทยีบไม่ได้

ทคียุกบัหลอ่นละยิ่งกว่าเสอืยิ้มยาก ฮ!ึ ผูใ้หญ่อะไรไม่มใีจเป็นกลาง 

ไม่รู ้จักการให้อภัย และไม่ให้โอกาส ไม่สมควรมารักษาการต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการด้วยประการทั้งปวง! 

“หล่อเนอะ” เสยีงลูกศษิย์คนหนึ่งลอยมากระทบใบหู

“มากอะแก แค่ยนืเฉยๆ ยงัเท่” 

กง็ั้นๆ ละ! กุมารกิาแอบแสดงความคดิเหน็ในใจ ซึ่งแน่นอนว่ามนั

เตม็ไปด้วยอคตลิ้วนๆ 

“ไม่ไปกนิข้าวกนัหรอืไง เดี๋ยวโต๊ะในโรงอาหารกเ็ตม็หรอก” กมุารกิา

ตกัเตอืนลกูศษิย์ “เป็นสาวเป็นนาง มวัมายนืมองหนุม่แบบนี้ ใครเหน็เข้าจะ
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ว่าไม่งามนะ”

“โห...อาจารย์ขา นี่มันยุค ๔G แล้วนะ” นักเรียนหญิงคนหนึ่งใน

กลุ่มนั้นหนัมาแย้ง วาจาก๋ากั่นแต่แววตาออดอ้อนเสยีจนต�าหนไิม่ลง “เดก็

สมยันี้ไม่เหมอืนสมยัอาจารย์หรอกค่ะ”

“น้อยๆ หน่อยพวกเธอ ครูเกิดก่อนพวกเธอแค่สี่ห้าปีเท่านั้นเอง

แหละ”

ทั้งกลุม่ฮาครนื กมุารกิาจงึเหน็ว่าหล่อนไม่ควรเถยีงกบัพวกเดก็ๆ ดี

กว่า เอาเข้าจรงิแล้ว หล่อนกเ็ข้าใจดว่ีาโลกในยคุปัจจบุนันี้ค่อนข้างเปิดกว้าง

มากกว่าสมยัก่อน อย่างไรเสยี ผอ. คุณชายคงไม่อยู่รบกวนสายตาหล่อน

นานนกั เมื่อเช้าเขาเพิ่งประกาศหน้าเสาธงหมาดๆ ว่า ผอ. สุพรรษาอาการ

ดีขึ้นมากแล้ว สัปดาห์หน้าก็สามารถกลับมาด�ารงต�าแหน่งตามเดิมได้  

นั่นหมายถงึว่าวนันี้คอืวนัสุดท้ายที่เขาจะรกัษาการ

หญงิสาวบอกลาพวกลกูศษิย์ลงมายงัห้องพกัอาจารย์หมวดวชิาภาษา

อังกฤษที่อยู่ชั้นล่างของอาคารอย่างอารมณ์ดี ก่อนจะเก็บสื่อการสอนบน

โต๊ะที่ทางโรงเรียนจัดเอาไว้ให้ แล้วตรงไปยังตู้กดน�้าดื่มบริเวณหลังห้อง 

เนื่องจากการใช้เสยีงนานๆ ท�าให้คอแห้งพอควร แต่แล้วกมุารกิากต้็องถอน

หายใจเบาๆ เพราะน�้าหมด

คิดบางอย่างกับตัวเองครู่สั้นๆ ร่างบางในชุดนิสิตก็ถือแก้วส่วนตัว

ตรงไปยังด้านหลังอาคาร โดยมีที่หมายปลายทางเป็นตู้กดน�้าของเด็ก

นกัเรยีน 

บรเิวณนี้ค่อนข้างปลอดคน เพราะเดก็ๆ ส่วนใหญ่ไปรวมตวักนัอยู่

ที่โรงอาหาร กุมาริกากดน�้าเย็นๆ ดื่มจนชื่นใจก่อนจะกดน�้าใส่แก้วเพิ่ม 

ตั้งใจว่าจะถือติดมือกลับไปนั่งตรวจการบ้านสักพัก รอให้คนที่โรงอาหาร

เริ่มซาลงก่อนค่อยกนิข้าว หรอืว่าง่ายๆ กค็อืหล่อนไม่อยากเจอ ผอ. คณุชาย

ที่นั่น

นึกไม่ถึงว่าพอปิดฝาแก้วเสร็จเรียบร้อย หล่อนจะเงยหน้าขึ้นเห็น 
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ดวงตาคมๆ ของใครบางคนยนืมองมาจากห้องแลบ็ด้านหลงัตู้กดน�้า

หม่อมราชวงศ์นพคุณ!

หญงิสาวผงะถอยหลงักรดู ทั้งยงัลมืระวงัจนเสยีหลกัล้มหงาย กมุาร-ิ

กาเกือบจะหวีดร้องออกมาอยู่แล้ว หากไม่มีใครอีกคนช่วยรับร่างหล่อน 

เอาไว้

“ระวงัหน่อยสคิรบั” เสยีงนั้นค่อนข้างคุ้นหู 

กุมาริกาหันขวับไปมองก็ถึงกับใจร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่ม ไม่อยากเชื่อ

สายตาตวัเองว่าจะเหน็บุรุษคนเดยีวกบัที่เพิ่งท�าให้ขวญับนิหมาดๆ

เขาทะลุห้องแลบ็ออกมาได้ไง!

กมุารกิากะพรบิตาปรบิๆ พยายามรวบรวมสตเิพื่อคดิทบทวน ก่อน

จะได้ค�าตอบว่าที่เห็นตรงหน้าต่างกระจกห้องแล็บเมื่อครู่นั้นคือเงาสะท้อน

ต่างหาก 

น่าอายชะมดั! ยิ่งเขาช่วยรบัหล่อนเอาไว้แบบนี้ อ้อมแขนของเขายิ่ง

ท�าเอากุมารกิาร้อนๆ หนาวๆ ราวกบัจะเป็นไข้ แล้วไหนจะใบหน้าเขาที่อยู่

ใกล้ใบหน้าหล่อนกว่าเคย เล่นเอาเสยีหวัใจดวงน้อยวบูไหว หายใจปั่นป่วน  

แต่ถงึจะอย่างนั้นหล่อนกย็งัรบัรู้ได้ถงึกลิ่นหอมสะอาดจากตวัเขา

ไม่น่าเชื่อเลยว่า ผอ. คุณชายจะเพิ่งสอนพละในสนามกฬีากลางแจ้ง

มาหมาดๆ 

“เอ่อ...” กุมาริกาหน้าแดงเล็กๆ พยายามประคองสติเพื่อผละออก

จากอ้อมแขนผูอ้�านวยการหนุ่ม เพราะที่จรงิแล้วตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาสนใจ

กลิ่นหอมของเขาเสยีหน่อย “ขอโทษค่ะ ผอ.”

“ไม่เป็นไรครับ” น�้าเสียงของเขาราบเรียบเช่นเดียวกับสีหน้า และ

ท�าให้หล่อนถงึกบัหลบตาวูบ “ตกใจอะไร จู่ๆ ถงึได้ถอยมาแบบนั้น”

“หน.ู..” กมุารกิาอ้อมแอ้ม ขนืบอกตรงๆ ว่าตกใจเงาสะท้อนของเขา

ในกระจกห้องแลบ็ มหีวงัเขาได้หวัเราะเยาะแน่ๆ ปกตแิล้วหล่อนเองกไ็ม่ใช่

สาวน้อยขวญัอ่อนแบบนี้ และที่เป็นแบบนี้กเ็พราะเขาคนเดยีว 
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คนอะไร...ชอบโผล่มาแบบไม่ให้สุ้มให้เสยีง พลอยท�าให้ขวญัหนดีฝ่ีอ

อยู่ตลอดเวลาว่าจะถูกจบัผดิ คะแนนความประพฤตหิล่อนยิ่งตดิลบเพราะ

อคตขิองเขาอยูด้่วย ต่อให้สปัดาห์หน้าเขาจะไม่อยูแ่ล้วกเ็ถอะ เขาอาจกาหวั

หล่อนเอาไว้ก่อนกไ็ด้

“ไม่มอีะไรหรอกค่ะ ขอบคุณ ผอ. มากๆ นะคะที่ช่วยรบัเอาไว้”

นพคุณนิ่ง หรี่ตานดิๆ เหมอืนไม่เชื่อว่าจะไม่มอีะไรจรงิๆ แต่เขาก ็

ไม่ได้คาดคั้น

ราชนกิลุหนุม่ก้าวไปกดน�้าเยน็ๆ ใส่ขวดน�้าดื่มที่ถอืตดิมอืมา กมุารกิา

ไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณชายที่แสนจะถือเนื้อถือตัวอย่างเขาสามารถดื่มน�้าใน 

ตู้สาธารณะได้ แต่ไม่คิดจะพูดหรือถามอะไร นพคุณก็หันกลับมาไถ่ถาม 

เสยีก่อน 

“รถเป็นยงัไงบ้าง”

กุมารกิากะพรบิตาปรบิ มองชายหนุ่มที่ก�าลงัยกขวดน�้าขึ้นดื่มอย่าง

นกึไม่ถงึว่าจู่ๆ  เขาจะชวนคยุ ทั้งที่ปกตแิล้วเป็นพวกประหยดัถ้อยประหยดั

ค�า

บางทีคงเพราะเคยช่วยดูอาการวันนั้น เขาเลยอยากรู้ละมั้งว่าเป็น

อย่างที่คาดเอาไว้หรอืเปล่า

“แบตเสื่อมค่ะ” หล่อนเล่าให้ฟังตามตรง “ตอนนี้รอเปลี่ยนแบตอยู่ 

เพราะร้านที่เคยซื้ออะไหล่ประจ�าบอกว่าของจะเข้าอาทติย์หน้า” 

ที่จรงิกไ็ม่ใช่แค่แบตเตอรี่อย่างเดยีวหรอก พี่ชายคนรองของหล่อน

พอจะมคีวามรู้ความสนใจเรื่องรถอยู่ไม่น้อย พอกลบัถงึบ้านวนันั้นเลยถอื

โอกาสเชก็เครื่องยนต์ให้หมด เหน็ว่าไหนๆ กไ็หนๆ แล้ว...อะไหล่บางตวัที่

ใกล้เสื่อมสภาพกค็วรจะเปลี่ยนใหม่ไปเลย 

“ถงึว่าไม่เหน็คุณขบัรถมาสอน” 

“บ้านหนอูยู่ไม่ไกลมากค่ะ ช่วงนี้เลยอาศยัตดิรถพี่ชายมา เพราะเขา

เป็นอาจารย์อยูม่หา’ลยัใกล้ๆ นี่เอง ยงัไงกต้็องขบัรถผ่านโรงเรยีนอยูแ่ลว้”
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ชายหนุ่มเลกิคิ้วนดิๆ ท่าทางเหมอืนไม่รู้ว่าหล่อนมพีี่ชายมาก่อน 

“คนที่มารับหนูวันก่อนไงคะ” กุมาริกาอธิบายเพิ่มเติม ไม่แน่ใจว่า

รู้สกึไปเองหรอืเปล่า ถงึได้เหน็แววตาอกีฝ่ายดูผ่อนคลายลง แต่เสี้ยวนาที

เดยีวเท่านั้น นพคณุกต็หีน้าขรมึ เล่นเอาเสยีหล่อนเกรง็ไปหมด เพราะไม่รู้

ว่าเขาก�าลงัคดิอะไรกนัแน่ “เอ่อ...ถ้ายงัไงหนูขอตวัก่อนนะคะ ผอ. จะได้ไป

ทานข้าว”

นพคุณไม่ได้ท้วงตงิ หญงิสาวจงึหมุนตวักลบัไปทางห้องพกัอาจารย์

หมวดวชิาภาษาองักฤษ ตอนนั้นเองที่มุมปากชายหนุ่มโค้งขึ้นนดิๆ ดวงตา

ระยิบระยับพึงพอใจกับความจริงบางอย่างที่ได้รู้ เป็นเวลาเดียวกับที่เสียง

โทรศพัท์ของเขาดงัขึ้น 

“ว่าไง คณุตลุย์” นพคณุรบัสาย รูว่้าเป็นใครเพราะเหน็ชื่อบนหน้าจอ

“ผมกับวิก�าลังจะไปเช็กสต๊อกสินค้าที่โกดัง น่าจะเสร็จช่วงใกล้

โรงเรยีนเลกิพอด ีเลยว่าจะชวนคุณเก้าไปหาอะไรอร่อยๆ แถวนั้นกินกนั”

“เอาส”ิ นพคุณรบัปากง่ายดาย “เจอกนัที่ไหน”

“เดี๋ยวผมส่งพิกัดไปให้” เป็นประโยคที่ท�าให้ราชนิกุลหนุ่มเดาได้ไม่

ยากว่าคงเป็นร้านที่เขาไม่เคยไป “ร้านของรุ่นน้องผมที่ชมรมปั่นจักรยาน 

เขาให้นามบตัรมานานแล้ว แต่ไม่มโีอกาสได้ไปลองเสยีท ีไหนๆ แวะไปแถว

นั้นแล้ว เลยว่าจะไปอุดหนุนสกัหน่อย” 

“ได้” นพคุณตดับทวางสาย “เยน็นี้เจอกนั”

เป็นธรรมดาของช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผู ้คนส่วนใหญ่มักผ่อนคลาย
ความเครยีดด้วยการสงัสรรค์ เรอืนกุมารกิาในวนันี้จงึมลีกูค้าแวะเวยีนมา

ค่อนข้างมาก เดก็ๆ ในร้านแทบไม่มเีวลาหยุดพกั ในขณะที่กุมารกิาเองก็

ต้องมาช่วยดูแลลูกค้าตั้งแต่กลบัจากโรงเรยีน

“ห่อหมกทะเล ปลาช่อนลุยสวน ปลากะพงทอดน�้าปลา ฉู่ฉี่ปลาเนื้อ

อ่อน และกุ้งเผา ทั้งหมดอย่างละหนึ่งที่นะคะ ส่วนเครื่องดื่มรบัเป็นเบยีร์
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หนึ่งเหยอืก น�้าแตงโมป่ันหนึ่งแก้ว และน�้าตะไคร้หนึ่งแก้ว” นสิติสาวในชดุ

ผ้ากันเปื้อนสีเขียวมะกอกทวนรายการอาหารให้ลูกค้าฟังเรียบร้อยแล้วก็

ตรงไปยังเคาน์เตอร์เล็กๆ ที่ยื่นออกมาจากหน้าต่างห้องครัว หล่อนส่ง

ออร์เดอร์ทั้งหมดให้ผู้ช่วยกุ๊กที่อยู่ด้านใน “โต๊ะห้าจ้ะ”

ได้ยนิเสยีงคนคยุกนัมาทางซุม้ทางขึ้นเรอืน กุมารกิาจงึอดหนัไปมอง

ไม่ได้ เมื่อเหน็ว่าพนกังานต้อนรบัเพิ่งพาลกูค้าอกีกลุม่หนึ่งไปหาที่ว่างในร้าน

หมาดๆ หล่อนจงึก้าวตรงไปรบัลูกค้ารายใหม่เสยีเอง

“สวสัดค่ีะ” กมุารกิายกมอืไหว้คูห่นุม่สาวที่ก�าลงัเดนิสนทนากนัมายงั

ซุม้ประตทูางเข้า แต่พอฝ่ายชายหนัหน้ามาสบตา หญงิสาวที่เพิ่งเหน็ใบหน้า

เขาชดัๆ กถ็งึกบัตวัชาวาบ 

กุมาริกากะพริบตาปริบๆ ขณะนพคุณเองก็มีสีหน้าประหลาดใจ  

แต่ยังไม่ทันที่ใครจะเริ่มต้นพูดอะไร เสียงชายหนุ่มอีกคนที่ก้าวตามมา 

ด้านหลงักด็งัขึ้นเสยีก่อน

“ไง...มด” 

กุมารกิาค่อยๆ หลุดจากภวงัค์ หนัไปมองเจ้าของเสยีงที่ก�าลงัส่งยิ้ม

ทกัทายมาให้

“พี่ตุลย์” ดวงตากลมโตเบกิกว้าง นกึไม่ถงึว่าจู่ๆ  จะเหน็เขามาปรากฏ

ตวัที่ร้าน “มาได้ยงัไงคะ”

“ก็อยากมาลองชิมอาหารฝีมือคุณพ่อมดไง เห็นคุยเอาไว้ว่าอร่อย

ที่สุดในย่านนี้แล้วไม่ใช่เหรอ” เป็นการสัพยอกที่ท�าเอาคนขี้คุยหัวเราะคิก 

ตอนนั้นเองที่ตุลย์หนัไปทางราชนกิุลหนุ่มเพื่อนสนทิ

“นี่ไง...รุ่นน้องที่ผมเล่าให้คุณเก้าฟัง” 

“พี่ตุลย์...” กุมารกิาอ้อมแอ้ม เกอืบลมืไปแล้วว่ามจัจุราชประจ�าตวั

หล่อนยงัยนือยู่ข้างๆ “รู้จกักบั ผอ. มดด้วยเหรอคะ” 

“ยิ่งกว่ารูจ้กัอกี” เขาตอบรบัยิ้มๆ “พี่กบัคณุเก้าโตมาด้วยกนั รั้วบ้าน

อยู่ตดิกนัเลย ว่าแต่...ที่บอกว่าเทอมนี้ฝึกสอน โรงเรยีนคุณเก้าเหรอ โลก
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กลมดจีรงิ” 

“ค่ะ” ทั้งกลมทั้งแคบเลยละ “งั้นเดี๋ยวเชญินั่งก่อนดกีว่านะคะ สามที่ 

...เอาเป็นโต๊ะรมิน�้าไหมคะ ตรงนั้นจะลมเยน็ๆ บรรยากาศด”ี

กมุารกิาแนะน�าในฐานะเจ้าของร้าน ยอมรบัว่านพคณุอาจไม่ได้รกัษา-

การต�าแหน่งผู้อ�านวยการแล้ว แต่หล่อนก็ยังเกร็งๆ เวลาที่เจอเขาอยู่ดี 

บางทคีงเพราะเขาเป็นเสอืยิ้มยากนั่นละ เพราะฉะนั้นรบีจดัแจงหาโต๊ะให้นั่ง

แล้วปลกีตวัไปช่วยงานในครวัสกัชั่วโมงดกีว่า 

“รมิน�้ากด็เีหมอืนกนันะ ท่าทางจะเยน็สบาย” ตุลย์ตกลงใจง่ายๆ 

นสิติสาวในชดุผ้ากนัเป้ือนสเีขยีวมะกอกจงึน�าทางทุกคนไปยงัโต๊ะววิ

ดีตัวสุดท้ายที่ยังว่างอยู่ ก่อนจะหยิบเมนูอาหารส่งให้ตุลย์กับสาวสวยที่มา

ด้วยกนั แต่พอหนัไปส่งให้นพคณุเท่านั้น ดวงตาคมๆ ของมจัจรุาชกท็�าเอา

คนมชีนกัตดิหลงัถงึกบัหลบตาวูบ

กมุารกิาเสไปมองตลุย์กบัสาวสวยอกีคนที่ก�าลงัพจิารณาเมน ูร่างกาย

ร้อนๆ หนาวๆ อย่างควบคุมไม่อยู่ เพยีงเพราะมคีู่อรใินรศัมสีายตา

“เอาฉู่ฉี่กุ้งแม่น�้า ปูม้าผัดผงกะหรี่ แล้วก็ผัดฉ่าทะเล” ตุลย์เริ่มสั่ง

อาหาร 

กมุารกิาจงึถอืโอกาสพุง่สมาธทิั้งหมดไปกบัการจดออร์เดอร์เหล่านั้น 

“วชิอบกนิปลาทบัทมินี่ ท่าทางน่ากนินะ ลองดูหน่อยไหม”

เมื่อเงยหน้าขึ้นเห็นตุลย์ก�าลังหารือกับสาวสวยที่นั่งดูเมนูอยู่ข้างๆ 

เมนูเมี่ยงปลาทบัทมิที่ปรากฏอยู่ในหน้านั้นเลยท�าให้กุมารกิายิ้มบางๆ

“นั่นเมนูแนะน�าเลยค่ะ ถ้าชอบปลาทับทิมอยู่แล้วก็น่าจะชอบนะคะ 

เพราะปลาทับทิมเราเลี้ยงเอง ส่วนน�้าเมี่ยงก็เป็นสูตรเฉพาะ เข้มข้นอร่อย

ก�าลงัด ีทานกบัใบชะพลูสด เป็นเมนูที่ขายดทีี่สุดของร้านเลยค่ะ”

“งั้นเอามาหนึ่งที่เลย” ตลุย์ใจง่าย แต่กอ็ดไม่ได้ที่จะแกล้งเย้า “แต่ถ้า

ไม่อร่อยสมราคาคุยนี่ต้องลดให้พี่ห้าสบิเปอร์เซน็ต์นะครบั”

“หูย...” กุมารกิาข�า “ถ้าไม่อร่อยกแ็ปลว่ารสนยิมไม่ตรงกนัค่ะ”
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“เคม็ชะมดั” ตลุย์สพัยอกพลางถอนหายใจเฮอืก กมุารกิาจงึหวัเราะ

คกิคกั ก่อนจะหุบยิ้มแทบไม่ทนัในตอนที่เขาหนัไปไถ่ถามเพื่อนซี้ที่นั่งอยูต่รง

ข้าม “คุณเก้าเอาอะไรเพิ่มอกีไหม”

ยิ่งเหน็แววตานิ่งๆ ของเขา กมุารกิายิ่งเกรง็จนยิ้มไมอ่อกเลยสกันดิ

เดยีว

“มอีะไรอร่อยอกีบ้าง”

“คะ?” กมุารกิาไม่คดิว่าเขาจะอยากให้หล่อนแนะน�า “เอ่อ...ผอ. ทาน

เนื้อได้ไหมคะ”

ชายหนุม่พยกัหน้าน้อยๆ กมุารกิาเลยตดัสนิใจแนะน�าเมนูโปรดของ

หล่อน

“งั้นแนะน�าแกงเขยีวหวานเนื้อโรตกีบัข้าวตงัค่ะ แป้งโรตจีะนุ่มๆ เกบ็

ไว้ทานทหีลงักไ็ด้ ส่วนข้าวตงัจะกรอบๆ อร่อยไปอกีแบบค่ะ หนชูอบให้คณุ

พ่อท�าให้กินบ่อยๆ ลูกค้าก็สั่งกันเยอะ” ไม่รู้ว่าเขาสนใจหรือเปล่า ถึงได้

เอาแต่มองหล่อนเหมอืนเดมิ “รบัไหมคะ”

“ลองดูกไ็ด้” 

เก๊ก! กุมารกิาแอบเหนบ็ ก้มลงจดยกิๆ เพราะอยากให้ภารกจิผ่าน

พ้นไปโดยเรว็

“เครื่องดื่มรบัเป็นอะไรดคีะ”

“ของพี่ขอเป็นเบียร์สดละกัน” ตุลย์สั่งคนแรก หลังจากที่เขาดูเมนู

เครื่องดื่มมาสกัพกั “ส่วนสองคนนี้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ มนี�้าสมนุไพรหรอืน�้า

ผลไม้ไหมมด”

“น�้าสมุนไพรมตีะไคร้ กระเจี๊ยบ เก๊กฮวยค่ะ”

“งั้นเอาน�้าตะไคร้ดไีหมคะ วจิ�าได้ว่าคุณเก้าชอบให้มะปรางท�าให้ดื่ม

บ่อยๆ” วริงรองยิ้ม ดวงตามแีววหวานยามมองไปที่คุณชาย 

กุมารกิาจงึอดคดิไม่ได้ว่าคงสนทิกนัไม่น้อยถงึได้รูอ้กรูใ้จกนัขนาดนี้ 

แต่เวลาเดยีวกนักไ็ม่น่าเชื่อเลยว่า ผอ. คุณชายจะเป็นหนุ่มสายสุขภาพ ดื่ม
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น�้าสมุนไพร ไร้แอลกอฮอล์ในเลอืด

“กด็คีรบั” เขาตอบรบัง่ายๆ วริงรองจงึหนัไปสั่งกุมารกิา

“งั้นเอาเป็นน�้าตะไคร้สองที่กแ็ล้วกนัค่ะ” 

“ค่ะ ขออนญุาตทวนรายการอาหารนะคะ” ว่าแลว้นสิติสาวกร่็ายชื่อ

เมนูต่างๆ ที่บนัทกึเอาไว้แล้วขอตวัไปส่งใบรายการอาหารที่ครวั 

ตอนนั้นเองที่เสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์มือถือของตุลย์ดังขึ้น เขาจึง

หยบิมนัขึ้นมาเลื่อนดูบนหน้าจอ 

วริงรองมองชื่นชมบรรยากาศรอบๆ ตวัเรอืน แม้จะมลีกูค้าเตม็แน่น

เกอืบทกุโต๊ะ แต่การจดัพื้นที่รองรบัลูกค้าแบบเว้นระยะห่างพอควรกท็�าให้

ไม่รู้สึกแออัด ยิ่งในเวลาแดดร่มลมตกแบบนี้ อากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้ 

สีเขียวที่ปลูกอยู่รอบๆ ก็ให้ความรู้สึกสดชื่นพอๆ กับที่บึงบัวหน้าระเบียง

เรอืนให้ความสวยงามสบายตา 

“ที่นี่บรรยากาศดจีงัเลยนะคะ คุณเก้าว่าไหม” หล่อนหนัมาชวนคุย

ระหว่างรออาหารมาเสร์ิฟ แต่กลบัต้องประหลาดใจที่เหน็ดวงตาคมมองไป

อกีทางหนึ่ง ทั้งยงัมแีววหวานในแบบที่ไม่ค่อยได้เหน็บ่อยนกั

เมื่อดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยินเสียงหล่อนด้วยซ�้า วิรงรองจึงอดไม่

ได้ที่จะหนัไปมองตามบ้าง นกึไม่ถงึเลยว่าจะเหน็สาวรุ่นน้องของตุลย์ยนืส่ง

ใบรายการอาหารให้คนในครวั

ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในร้าน หล่อนก็เห็นนพคุณเอาแต่มองอีกฝ่ายไม่

วางตา ในฐานะที่โตมาพร้อมๆ กัน มีหรือที่วิรงรองจะมองไม่ออกว่า

ราชนกิุลหนุ่มก�าลงัรู้สกึอย่างไร 

“คุณเก้าคะ” วริงรองเรยีกซ�้าอกีครั้ง คราวนี้ชายหนุ่มได้ยนิเลยหนั

มายิ้มให้หล่อน

“ครบั”

“นั่นไก่วดันะคะ” 

เป็นค�าเตือนที่ท�าเอานพคุณอึ้ง ไม่อยากเชื่อว่าวิรงรองจะมองออก
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รวดเร็วปานนี้ ตอนนั้นเองที่คนเพิ่งละความสนใจจากสมาร์ตโฟนหมาดๆ 

หนัมาถามเพราะไม่ทนัได้ฟัง

“ว่าไงนะ ใครจะกนิไก่”

นพคุณถงึกบัหวัเราะร่วน ในขณะที่สาวสวยประจ�ากลุ่มยิ้มข�า 

“มวัแต่คุยกบัใคร” 

“เพื่อนที่ชมรมจักรยาน” ตุลย์ตอบพลางเก็บอุปกรณ์สื่อสารใส่

กระเป๋ากางเกงอย่างอารมณ์ด ี“ส่งไลน์มานดัไปปั่นแถวราชด�าเนนิพรุ่งนี้”

ทนัใดนั้น นพคุณนกึบางอย่างขึ้นได้

เขาหนัไปมองกุมารกิาอกีครั้ง หล่อนก�าลงัยนืกดสมาร์ตโฟนอยูแ่ถวๆ 

เคาน์เตอร์หน้าต่างห้องครัว หากเดาไม่ผิดคงได้ไลน์ในกรุ๊ปสมาชิกชมรม

จกัรยานเหมอืนกนั   

“ผมไปด้วยคนสิ” เป็นประโยคที่ท�าเอาตุลย์ถึงกับมองหน้าเขาอย่าง

คาดไม่ถงึ ในขณะที่วริงรองเองกม็ที่าทไีม่ต่างกนั

“นี่ผมหฝูาดไปหรอืเปล่าครบั ร้อยวนัพนัปีชวนไม่เหน็คุณเก้าจะอยาก

ไป เดี๋ยวนะ...เดี๋ยวก่อน” ตุลย์เริ่มนึกได้ถึงเรื่อง ‘ไก่’ ที่คาใจก่อนหน้านี้ 

แลว้พอหนัไปเหน็สาวรุน่น้องก�าลงัก้มหน้าก้มตาแชตไลนใ์นโทรศพัท์มอืถอื 

เขากไ็ด้ค�าตอบทนัท ี

“อย่าบอกนะครบัว่าคุณเก้าคดิจะกนิไก่วดั...”

“อย่าพูดให้ผมดูเลวสคิรบั ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นผู้อ�านวยการแล้วเสยี

หน่อย” 

ถงึจะยงัเป็นเจ้าของโรงเรยีนกเ็ถอะ...เขามองไม่เหน็ว่ามนัจะผดิแปลก

ตรงไหน 

“โอเคครบั คณุเก้าคนด”ี ตลุย์ประชด ถอนหายใจเฮอืกใหญ่ “แต่ขอ

เตือนไว้ก่อนเลยนะครับ คนนี้น้องสาวผม ถ้าคิดจะเล่นๆ ละก็โดนดีแน่

ครบั”

“คณุตลุย์กร็ูว่้าผมเป็นคนยงัไง” นพคุณยิ้ม หลายวนัมานี้เขาพยายาม
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ที่จะไม่คดิอะไรกบักุมารกิา แต่พอเผลอทไีร...สายตาของเขากม็กัซุกซนไป

ทางหมวดวิชาภาษาอังกฤษบ่อยๆ ตอนนี้เมื่อรู้แล้วว่าหล่อนไม่มีใคร และ

เขาเองก็ไม่มีใคร จึงไม่เห็นเป็นเรื่องผิดแปลกอะไรที่เขาจะช่วยลดปริมาณ

คนโสดในโลกนี้ลงไปอกีสองคน



การจราจรบนถนนราชด�าเนนิในช่วงคนืวนัเสาร์ไม่ค่อยพลกุพล่าน 
กุมาริกาขับรถกระบะสีขาวของบิดามาจอดที่จุดนัดหมายไม่ไกลจากลาน

พระบรมรูปทรงม้า ก่อนจะก้าวลงมาเปิดท้ายรถเพื่อน�าจักรยานคู่ใจลงมา 

เนื่องจากมีนัดกับเพื่อนๆ ในชมรมมาปั ่นออกก�าลังกายรอบเกาะ

รตันโกสนิทร์ 

ครั้นปิดท้ายรถกระบะเรียบร้อย กุมาริกาก็กวาดตามองหาสมาชิก 

รอบๆ จุดนดัหมาย แม้จะเหน็ว่าหลายคนมาเตรยีมตวักนัแล้ว แต่กลบัยงั

ไม่เจอสาวรุ่นพี่เจ้าของร้านต้นไม้ที่คุยกนัถูกคอ หล่อนตดัสนิใจก้มลงหยบิ

โทรศพัท์มอืถอืในกระเป๋ากางเกงมาเปิดแอปพลเิคชนัไลน์

Mod Ta Noy: พี่บ.ี..มดถงึแล้วนะคะ

Bee Bee: น้องมด พี่บกี�ำลงัจะไลน์ไปหำพอด ีคนืนี้พี่บคีงไปไม่ได้

แล้วนะ

Mod Ta Noy: อ้ำว! ท�ำไมล่ะคะ

๕
ใจสั่งให้รัก
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Bee Bee: แมวพี่บปี่วย อำเจยีนใหญ่เลย ไม่รู้ว่ำเป็นอะไร ตอนนี้

ก�ำลงัพำไปหำหมอที่โรงพยำบำล ขอโทษด้วยจรงิๆ นะน้องมด

สำวรุ่นพี่ส่งข้อควำมมำไม่ทันไร สติกเกอร์รูปตัวกำร์ตูนร้องไห้ก็ถูก

ส่งตำมมำด้วย

Mod Ta Noy: ไม่เป็นไรค่ะพี่บ ีขอให้น้องหำยไวๆ นะคะ 

กุมาริการู้ว่าอีกฝ่ายรักแมวมาก ทั้งยังเข้าใจดีว่าอะไรควรให้ความ

ส�าคญัก่อนหลงั พอตดับทสนทนาแล้วจงึไม่คดิส่งข้อความใดๆ ไปรบกวน

อกี เชื่อว่าสาวรุ่นพี่คงวุน่ๆ อยูก่บัการพาแมวไปหาหมอ หล่อนเกบ็โทรศพัท์

มอืถอืใส่กระเป๋ากางเกง คดิไม่ตกว่าจะปั่นกบัใครได้อกี  

ทันใดนั้น ดวงตากลมโตเหลือบเห็นตุลย์ก�าลังยกจักรยานลงจาก

รถยนต์ส่วนตวั กุมารกิายิ้มกว้าง จูงพาหนะคู่ใจของหล่อนไปทกัทายทนัที

“พี่ตุลย์” 

“อ้าว...มด” ชายหนุ่มยิ้มร่า 

แต่ไม่ทนัที่กมุารกิาจะอ้าปากชวนคยุ ชายร่างสงูในชุดล�าลองสบายๆ 

ที่ก�าลงัจูงรถมาจากอกีทางกท็�าเอาหล่อนกะพรบิตาปรบิ

หม่อมราชวงศ์นพคุณ!

เขามาอยู่แถวนี้ได้ไง...กุมาริกาไม่เคยเห็นอีกฝ่ายเป็นสมาชิกชมรม

จกัรยาน แต่ครั้นแน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาด หญงิสาวกไ็ม่รอช้าที่จะพงิจกัรยาน

ไว้กบัล�าตวั 

“สวัสดีค่ะ ผอ.” หล่อนกระพุ ่มมือไหว้ แต่กลับท�าให้อีกฝ่าย

ตะขดิตะขวงใจพกิล

“ที่จรงิคณุไม่ต้องไหว้ผมกไ็ด้นะ ตอนนี้ผมไม่ได้เป็น ผอ. แล้ว” น�้าเสยีง 

ของชายหนุ่มราบเรียบ แต่แววตากลับบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นค�าสั่งมากกว่าค�า

แนะน�า 

กุมาริกาจึงอดคิดไม่ได้ว่าการมีสัมมาคารวะของหล่อนเป็นเรื่องผิด
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ตรงไหน เหน็ทวี่าเขาคงไม่อยากสนทิชดิเชื้อกบัหล่อนนั่นละ

“ค่ะ” กุมารกิาตอบรบั อดอยากรู้ไม่ได้ว่าเขานกึครึ้มอะไร “ผอ. มา

ได้ยงัไงคะ”

“นั่นสิ...” ตุลย์ทอดเสียง ตาพราวระยับยามมองหน้าเพื่อนหนุ่ม

ราชนกุิล “ปกตชิอบจอ็กกงิที่บ้านมากกว่า พี่เคยชวนตั้งหลายครั้งกไ็ม่ยอมมา 

สงสยัจะมอีะไรบางอย่างเป็นแรงบนัดาลใจ”

นพคุณกระแอม นึกอยากเตะก้านคอคนท�าเกินหน้าที่ “ผมอยาก

เปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่ได้หรอืไง”

“คร้าบบบ แถวนี้มอีะไรสวยๆ งามๆ เยอะ บรรยากาศด”ี ตุลย์ยิ้ม 

ก่อนจะยกัคิ้วข้างหนึ่งให้เพื่อนอย่างมลีบัลมคมใน

แต่นอกจากนพคุณจะไม่ยิ้มตอบแล้ว กลับมองอีกฝ่ายด้วยแววตา

เชอืดเฉอืนแบบที่กมุารกิาอดแปลกใจไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าพวกเขาพดูเรื่องอะไร

กัน แต่ถ้าพูดถึงอะไรสวยๆ งามๆ ย่านนี้ก็คงมีแต่สถานที่ส�าคัญทาง

ประวตัศิาสตร์เท่านั้นเอง

ไม่ทนัได้นกึสงสยัอะไรมากไปกว่านั้น ตุลย์กห็นัมาชวนคุยเสยีก่อน 

“ว่าแต่มดมาคนเดยีวเหรอ วนันี้คุณบไีปไหน”

“พี่บไีม่มาค่ะ เพิ่งไลน์มาบอกเมื่อกี้ว่าแมวป่วย” 

“อ้าว! แล้วเป็นอะไรมากหรอืเปล่า” 

“ไม่รู้เลยค่ะ มดเองกไ็ม่ได้ถาม”

“แบบนี้มดกไ็ม่มเีพื่อนป่ันน่ะส ิเอางี้...พี่ฝากแนะน�าคณุเก้าด้วยกแ็ล้ว

กัน” ประโยคหลังเขาตบบ่าเพื่อนรักเบาๆ ทว่าดวงตามองตรงมาที่หล่อน 

“พอดวีนันี้พี่ก้องมาจากโคราช พี่เลยว่าจะไปปั่นกบัแกเสยีหน่อย”

กมุารกิาเหวอ กะพรบิตาปรบิๆ อย่างนกึอยากท้วง แต่ตลุย์กห็นัไป

โบกมือตอบรับการทักทายของรุ่นพี่ในชมรมอีกคนที่ขับรถมาจากต่าง

จงัหวดัเสยีก่อน

“ฝากด้วยนะมด” 
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ร่างสูงของหนุ่มรุ่นพี่สาวเท้าไปแล้ว พอหันกลับมาเห็นแววตานิ่งๆ 

ของ ผอ. คุณชาย กุมารกิาเลยหลบตาวูบ ไม่อยากเชื่อว่าตุลย์จะเอาเพื่อน

มาทิ้งไว้กบัหล่อนแบบนี้ แถมยงัเป็นคนที่หล่อนร้อนๆ หนาวๆ ทกุครั้งยาม

อยู่ใกล้เสยีอกี 

“ปกตแิล้ว...เขาปั่นไปไหนกนับ้างเหรอครบั” นพคุณชวนคุยเมื่อเหน็

ว่าหญงิสาวมที่าทางเกรง็ๆ

“กร็อบๆ เกาะนี่แหละค่ะ” หล่อนอธบิายตามตรง “ออกจากตรงนี้ก็

ตรงไปทางสะพานผ่านฟ้าฯ แวะพักแถวลานพลับพลาฯ หรือจะปั่นต่อไป

เลยกไ็ด้ จดุรวมตวัที่สองจะอยูแ่ถวๆ เสาชงิช้า ป่ันตามๆ กนัไปทางวดัโพธิ์ 

ป้อมพระสุเมรุ แล้วกว็นกลบัมาที่นี่”

“น่าจะราวๆ สบิกโิลได้ไหม” ชายหนุ่มค�านวณระยะทางคร่าวๆ

“ค่ะ” แม้จะเกรง็นดิๆ แต่กอ็ดไม่ได้ที่จะแนะน�า “ดูเหมอืนไกล แต่

ว่าอากาศเยน็ๆ ววิสวยๆ ปั่นไปเพลนิๆ รู้สกึตวัอกีทกีถ็งึแล้วค่ะ หรอืถ้า

เหนื่อยจะแวะถ่ายรูปตามจุดต่างๆ กไ็ด้” 

เป็นเวลาเดียวกับที่สมาชิกในชมรมหลายคนส่งเสียงชักชวนให้ออก

เดนิทาง กุมารกิาเลยไม่รอช้าที่จะชกัชวนชายหนุ่มเช่นกนั

“งั้นเราไปกนัเลยไหมคะ”

ใช่ว่าหล่อนอยากปั่นจักรยานกับพญามัจจุราชหรอกนะ แต่เพราะ

เหน็แก่รุ่นพี่อย่างตุลย์ต่างหาก

เมื่อเขาพยักหน้าน้อยๆ กุมาริกาจึงหยิบหมวกนิรภัยที่แขวนอยู่กับ

แฮนด์จกัรยานมาสวม ก่อนจะหนัไปเหน็ราชนกิุลหนุ่มก�าลงัสวมอยู่เช่นกนั 

แต่ดวงตาคมๆ ที่เขามองมากท็�าเอาหน้าร้อนผะผ่าวแปลกๆ 

กุมาริกาหลบตาวูบ ตัดสินใจคร่อมจักรยานแล้วขี่ตามไปรวมกลุ่ม

กบัสมาชกิคนอื่นๆ ที่เริ่มทยอยออกจากจุดเริ่มต้นไปตามถนนราชด�าเนนิ
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นพคุณปั่นตามมาติดๆ ก่อนจะเร่งความเร็วมาอยู่ในระดับเดียวกับ
หญงิสาว ความที่วนันี้รถยนต์ไม่เยอะมากนกั พอถงึสี่แยกสญัญาณจราจร

ที่เปิดไฟเขยีวพอด ีสมาชกิชมรมปั่นจกัรยานเลยตามกนัขึ้นสะพานผ่านฟ้า

ลลีาศไปได้แบบสบายๆ 

เมื่อมองไปรอบตวัสะพานจะเหน็สิ่งส�าคญั ๆ ของเกาะรตันโกสนิทร์ 

บางคนหยดุแวะที่ลานพลบัพลามหาเจษฎาบดนิทร์เพื่อชมความสวยงามของ

โลหะปราสาท ป้อมมหากาฬ และก�าแพงพระนคร ซึ่งมกีารประดบัไฟสอ่ง

สว่างในยามราตร ีแต่บางคนกป็ั่นจกัรยานน�าไปก่อน ซึ่งปกตแิล้วกุมารกิา

จะหยุดบ้างไม่หยดุบ้างตามอารมณ์ แต่การที่ม ีผอ. คณุชายตามมาด้วยวนันี้

กท็�าให้หล่อนเกรง็จนเร่งฝีเท้าปั่นต่อไปเลย

ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาได้ กุมาริกาก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน

ดนิสอเพื่อมุ่งหน้าสูเ่สาชงิช้า แต่พอไม่เหน็ชายหนุม่ป่ันตามมาในรศัมสีายตา

เป็นเวลานาน กุมารกิาเลยเริ่มอดเป็นห่วงไม่ได้ 

หล่อนหันไปมองด้านหลัง เพิ่งเห็นว่าเขาติดไฟแดงอยู่ตรงสามแยก 

ให้ตายสิ! กุมาริการู้สึกผิดที่ไม่ยอมรอเขา ทั้งๆ ที่ตุลย์ฝากฝังเขาให้ช่วย

แนะน�า

กุมาริกาตัดสินใจหยุดรอที่ลานเสาชิงช้าเมื่อกลัวว่าชายหนุ่มจะหลง 

แต่พอหันกลับมาทางถนนเบื้องหน้าอีกครั้ง กุมาริกาก็ต้องเบิกตากว้าง 

ใจหายวาบไปที่ตาตุ่ม

“กรี๊ดดด!” หญงิสาวหกัแฮนด์เข้าข้างทาง ก่อนจะต้องโอดครวญลั่น

เมื่อรถคว�่าลงบนบาทวถิเีตม็ๆ “โอ๊ย!...” 

สีหน้าของกุมาริกาบิดเบี้ยว แต่พอนึกได้ว่าเมื่อครู่มีสุนัขตัวหนึ่งวิ่ง

ตัดหน้ารถ ความเป็นห่วงว่ามันจะถูกรถคันอื่นเหยียบก็ท�าให้ลืมเจ็บไปชั่ว

ขณะ 

หล่อนหันขวับไปมองเจ้าสี่ขาที่ก�าลังวิ่งข้ามถนนไปยังลานเสาชิงช้า  

ดูเหมอืนว่ามนัจะไม่กลวัเกรงอะไร เพราะคุ้นเคยกบัรถราที่แล่นผ่านไปมา
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ตามท้องถนนเป็นอย่างด ีเผลอแป๊บเดยีว...เจ้าตบูกถ็งึที่หมายปลายทางโดย

สวสัดภิาพ

“มาเฟียจรงิๆ” 

“กุมารกิา” เสยีงหนึ่งดงัขึ้นใกล้ๆ 

เมื่อกุมารกิาหนัไปมอง ภาพที่เหน็คอืนพคณุป่ันจกัรยานตามมาจอด

ชดิรมิบาทวถิแีบบหน้าตาตื่น หากเดาไม่ผดิ...เขาคงเหน็สภาพล้มหวัทิ่มของ

หล่อนจากไกลๆ แล้ว พอตบขาตั้งรถเรยีบร้อย เขาจงึเร่งฝีเท้ามาดูอาการ

ด้วยแววตาเป็นห่วง

“เป็นยงัไงบ้าง” 

กุมาริกาไม่รอช้าที่จะก้มลงส�ารวจตัวเอง บริเวณข้อศอกของหล่อน

มีแผลถลอกนิดหน่อย อาการเจ็บแสบที่เข่าท�าให้ต้องชันขาขึ้นมอง เลือด

ไหลซบิๆ เพราะแรงกระแทก

“ไม่เป็นไรค่ะ นิดหน่อยเอง” หล่อนหันไปตอบค�าถาม ทว่าส�าหรับ

นพคุณแล้ว...เขาว่าหล่อนปั่นต่อไม่ไหวแน่ๆ   

“งั้นไปนั่งตรงนั้นดกีว่า คุณลุกไหวไหม” ชายหนุ่มพยกัพเยดิไปบน

บาทวถิ ี

กมุารกิามองตามไปเหน็เก้าอี้สาธารณะอยูไ่ม่ไกลมากนกักห็นักลบัมา

พยกัหน้าตอบรบัเบาๆ คนตวับางพยายามลกุขึ้น แต่กลบัเพิ่งค้นพบว่านอก

จากแผลถลอกแล้ว สะโพกของหล่อนยงัระบมตอนล้มลงกระแทกอกีด้วย 

ท่าทางไม่สูด้นีั้นท�าให้นพคณุตดัสนิใจช่วยประคองหลอ่น ไมก่ี่อดึใจ

ต่อมา...กุมารกิากเ็ดนิกะเผลกๆ มานั่งลงบนเก้าอี้สาธารณะได้ส�าเรจ็ 

“รอตรงนี้เดี๋ยวนะ” 

กมุารกิามองตามหลงัร่างสงูที่ก้าวไปยกจกัรยานของหล่อนที่นอนล้ม

อยู่ริมบาทวิถีขึ้นมา ตอนแรกหล่อนคิดเพียงว่าเขาจะตั้งรถเฉยๆ แต่แล้ว 

กลบัต้องขมวดคิ้วน้อยๆ เมื่อคนตวัโตสาวเท้าไปยงัซูเปอร์มาร์เกต

คดิจะท�าอะไรของเขา
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เป็นค�าถามที่ไม่มคี�าตอบ แต่เมื่ออาการปวดแผลเริ่มรบกวนอกีครั้ง 

กมุารกิาจงึอดก้มลงมองไม่ได้ หล่อนเพิ่งสงัเกตว่าเลอืดที่หวัเข่าไหลออกมา

เยอะกว่าตอนแรก ครั้นจะหยิบผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋ากางเกงมาเช็ด เสียง

ฝีเท้าชายหนุ่มที่เดนิกลบัมาจากซูเปอร์มาร์เกตกด็งึความสนใจไปก่อน 

ดูเหมอืนว่าเขาจะซื้ออะไรบางอย่างมาด้วย 

นพคณุนั่งลงบนที่ว่างใกล้ๆ หล่อน ตอนนั้นเองที่กมุารกิาเหน็ว่าของ

ที่อยู่ในถุงคอือุปกรณ์ท�าแผลเบื้องต้น 

ชายหนุม่เปิดขวดน�้าเกลอืล้างแผลรนิใส่ส�าล ีก่อนจะขยบัตวัลงไปนั่ง

คุกเข่าเพื่อเชด็เลอืดบรเิวณหวัเข่าให้หล่อน

“เอ่อ...เดี๋ยวหนูท�าเองกไ็ด้ค่ะ” กุมารกิาอกึอกั ตกใจอกัโข 

“นั่งเฉยๆ เถอะ” เสยีงเข้มดุนดิๆ 

คนขี้เกรงใจเลยได้แต่เม้มปากเล็กน้อย ดวงตากลมโตมองเขาใส่ยา

อย่างไม่คดิไม่ฝันว่าจู่ๆ  คนที่เป็นถงึหม่อมราชวงศ์จะมานั่งท�าแผลให้หลอ่น 

หรอืที่ผ่านมาหล่อนมองเขาในแง่ร้ายเกนิไป ถงึได้ยงัรู้สกึว่าเขาถอืเนื้อถอืตวั 

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้หม่อมราชวงศ์หนุ่มก็เคยช่วยพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์มา

แล้ว

ครั้นผ้าก๊อซสขีาวถูกแปะลงเรยีบร้อย นพคุณกข็ยบักายกลบัขึ้นมา

นั่งบนเก้าอี้เพื่อเตรยีมท�าแผลที่อื่น   

“เอาข้อศอกมาส”ิ 

แม้จะยงัเกรง็นดิๆ ไม่คดิไม่ฝันหน่อยๆ กมุารกิากค่็อยๆ ยื่นศอกให้ 

เพราะไม่อยากถูกดุเหมือนอย่างเมื่อครู่นี้อีก ระหว่างน�้าเกลือซับท�าความ

สะอาดบาดแผล อาการแสบเบาๆ กท็�าเอาหล่อนหน้าซดี แต่พอเหน็สหีน้าที่

ดูตั้งอกตั้งใจของชายหนุ่มแล้ว หวัใจดวงน้อยๆ กเ็ต้นแรงอย่างบอกไม่ถูก

ไม่แน่ใจเหมอืนกนัว่าพญามจัจรุาชท�าแผลเสรจ็เมื่อไร มารูส้กึตวัอกี

ครั้งกต็อนที่เขาเงยหน้าขึ้นมอง

“เอ่อ...” กุมาริกาหน้าร้อน แก้มใสแดงระเรื่อเล็กๆ ก่อนจะหลบ
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สายตาเขาไปอกีทางหนึ่ง “ขอบคุณนะคะ ผอ.” 

หลอ่นไม่ทนัเหน็ว่าชายหนุม่ยิ้ม หนัไปเกบ็อุปกรณต่์างๆ ใสถ่งุที่วาง

อยู่ข้างตวั 

“ถ้าอยากขอบคณุจรงิๆ ต่อไปนี้คุณควรจะเลกิเรยีกผมว่า ‘ผอ.’ และ

เลกิแทนตวัเองว่า ‘หนู’ ได้แล้ว” เป็นประโยคที่ชวนให้คดิว่าหูฝาด 

กุมาริกาหันกลับไปมองหน้าเขาอย่างคาดไม่ถึง “บอกตรงๆ ว่ามัน

ท�าให้ผมรู้สกึแก่ คุยกบัผมเหมอืนกบัที่คุยกบัคุณตุลย์กไ็ด้”

“จะดเีหรอคะ” กุมารกิาอ้อมแอ้ม

“ไม่ดยีงัไง”

“ก ็ผอ. เอ้ย! คณุ...” หล่อนอกึอกั ขณะพยายามเลอืกใช้ค�าที่เหมาะสม

ที่สุด “คุณชายเป็นเจ้าของโรงเรยีน ถ้าใครได้ยนิเข้าจะคดิว่าหนูไม่มสีมัมา

คารวะ”

“ผมเพิ่งรู้ว่าแบบที่คุยกบัคุณตุลย์ นั่นเรยีกไม่มสีมัมาคารวะ” 

การยอกย้อนนั้นท�าเอากุมาริกาเหวอ ประกายตาไหววูบอย่างนึก

อยากตอบโต้ แต่กไ็ม่รูจ้ะงดัค�าใดมาอธบิายความรูส้กึที่วิ่งวุ่นอยูใ่นหวัใจได้ 

“ถ้าอยากจะเถียงว่าไม่ใช่ ต่อไปก็คุยกับผมแบบธรรมดาๆ เหมือน

เวลาคุยกบัคณุตุลย์เถอะ” น�้าเสยีงฟังดคูล้ายๆ ขอร้อง แต่ดวงตาคมๆ คูน่ั้น

กลบัเหมอืนบงการมากกว่า

“ค่ะ...” กุมารกิาคร้านจะโต้เถยีงผู้ใหญ่ “คุณชาย”

“เก้า” หม่อมราชวงศ์หนุ่มแย้ง “เรยีกชื่อดกีว่า”

“เอ่อ...” ยอมรบัเลยว่าไม่ชนิ ทั้งยงัไม่คดิว่าเขาจะให้ความเป็นกนัเอง

แบบนี้ แต่เวลาเดียวกันก็ไม่กล้าปฏิเสธมิตรภาพดีๆ เพราะเห็นแก่ที่เขามี

น�้าใจกบัหล่อน “คุณเก้า”

นพคณุยิ้ม แววตาพงึพอใจเสยีจนกมุารกิาอดใจเต้นแรงไม่ได้ เพราะ

มนัเป็นครั้งแรกที่หล่อนรูส้กึว่ารอยยิ้มของเขาดไูม่เยน็ยะเยอืกเหมอืนพญา

มัจจุราช แต่กลับอบอุ่นผ่อนคลายอย่างน่าประหลาด สุดท้ายเลยได้แต่
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หลบตาเขาไปมองพื้นทางเดนิโดยไม่พูดไม่จา

“ดขีึ้นบ้างหรอืยงั ปั่นต่อไหวไหม” 

เป็นค�าถามที่ท�าให้กุมาริกาฉุกคิดได้ว่าหล่อนเพิ่งพาเขาปั่นจักรยาน

ได้เพยีงครึ่งทางเท่านั้น และหล่อนกไ็ม่กล้าอวดเกง่วา่ไหว เพราะแผลที่เพิ่ง

ท�าเสรจ็ใหม่ๆ ทั้งตงึทั้งปวด 

ไม่น่าเชื่อว่าแค่หนัไปมองเงยีบๆ เขาจะอ่านใจหล่อนออกแล้ว

“งั้นเรยีกรถกลบัไปที่จอดรถก่อนแล้วกนั เดี๋ยวผมไปส่งที่บ้าน”

“คะ?” กุมาริกาอุทาน ดวงตาเบิกกว้างอย่างที่นพคุณรู้สึกว่าน่ารัก

ที่สุด 

ราชนกิลุหนุม่มองออกว่าหล่อนคงแปลกใจไม่น้อย แต่ในเมื่อเขาตั้งใจ

จะเดนิตามเสยีงหวัใจแล้ว จงึตดัสนิใจลกุไปเรยีกรถตุก๊ๆ ที่แล่นผ่านมาตรง

รมิถนน ดวงตาแวววาวด้วยความสุขสมหวงั 

ดวงจันทร์ส่องแสงสีนวลกระจ่างฟ้า ลูกค้าโต๊ะสุดท้ายบนเรือน 
กุมาริกาเพิ่งก้าวลงบันไดไปหมาดๆ บรรดาเด็กที่ร้านเลยช่วยกันเก็บโต๊ะ

ท�าความสะอาดเหมอืนเช่นทุกวนั ยกเว้นโต๊ะตดิระเบยีงรมิบงึบวัที่เขตพนา

ก�าลงันั่งท�างานอยู่กบัคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 

“นี่มนัสี่ทุ่มแล้วนะ ท�าไมมดยงัไม่กลบับ้าน” เสยีงบ่นของน้องชายที่

ยืนชะเง ้อชะแง ้อยู ่ริมระเบียง ท�าเอาเขตพนาละสายตาจากงานใน

คอมพวิเตอร์ เหลอืบมองนาฬิกาที่อยู่มุมด้านล่างขวา 

“นั่นส”ิ ปกตน้ิองสาวของเขาออกไปป่ันจกัรยานกบัเพื่อนกไ็ม่เคยกลบั

เกนิสี่ทุ่ม “เดี๋ยวฉนัลองโทร. ถาม”

เขตชลเหน็ด้วย ไม่ได้ท้วงตงิอะไรในตอนที่อกีฝ่ายหยบิโทรศพัท์มอืถอื

ออกจากกระเป๋ากางเกง แต่ยงัไม่ทนัได้กดหมายเลขโทร. ออก เสยีงคนเป็น

มารดากด็งัขึ้นเสยีก่อน

“ไม่ต้องโทร. หรอกลูก” มุลิลาเพิ่งสั่งงานลูกจ้างที่อยู่อีกทางเสร็จ
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หมาดๆ เหน็สองหนุ่มเป็นห่วงน้องสาวคนเดยีวของบ้าน เลยถอืโอกาสเดนิ

มาบอกใกล้ๆ “มดโทร. บอกแม่แล้วว่ารถตดิ เหน็ว่ามรีถชนกนัแถววภิาวดี

หรอืไงนี่ละ คนืนี้อาจถงึบ้านช้าหน่อย”

ได้ยนิว่ามอีุบตัเิหตุ ลูกชายทั้งสองกอ็ดเป็นห่วงไม่ได้

“แล้วมดเป็นอะไรหรือเปล่าครับ” เขตชลเปิดฉากถามแทบจะทันที

ตามประสาคนใจร้อน หญงิสูงวยัจงึหนัไปยิ้มตอบบางๆ

“ไม่เป็นอะไรจ้ะ คนัอื่นต่างหากที่ชน ไม่เกี่ยวกบัน้อง”

“ค่อยยงัชั่ว” เขตพนาถอนหายใจโล่งอก 

ในขณะที่เขตชลเองก็คลายกังวลเช่นกัน ร่างสูงในชุดเสื้อกล้ามกับ

กางเกงขายาวก้าวไปหย่อนก้นลงบนโซฟาไม้ใกล้ๆ ซุ้มประตูเรือน ซึ่งเป็น

มมุส�าหรบันั่งเล่น ถ่ายรปู และเขยีนความประทบัใจบนบอร์ดที่ทางร้านจดั

เอาไว้ให้ลูกค้า 

เขตชลเอื้อมมือไปหยิบกีตาร์โปร่งตัวเก่งมาวางบนตัก ก่อนจะเปิด

หนงัสอืเพลงเพื่ออ่านโน้ตบรรเลงเพลนิๆ

“แล้วนั่นท�าไมยงัไม่ไปนอนอกีล่ะหมกึ มาเล่นกตีาร์กวนพี่เขาแบบนี้ 

พี่เขาจะท�างานรูเ้รื่องไหม” มลุลิาบ่น หรี่ตามองลกูชายคนรองที่นอกจากไม่

สะทกสะท้านแล้วยงัท�าหน้าระรื่น

“พี่หมสีมาธดิ ีแค่นี้ไม่เสยีสมดุลง่ายๆ หรอกครบั” ว่าแล้วเขตชลก็

หนัไปแกลง้เย้าพี่ใหญ่ของบ้าน “ขนาดมเีดก็เอ๊าะๆ มาคลอเคลยีที่ฟาร์มผกั 

พี่หมยีงัไม่สะเทอืนเล้ย”

เขตพนากระแอมเบาๆ หญงิสูงวยัจงึอดแปลกใจไม่ได้   

“เพ้อเจ้ออะไรของแก ไปเล่นกตีาร์ในห้องโน่นไป”

“จะเล่นตรงนี้ ถ้าฟังไม่ได้กห็อบงานไปท�าในห้องครบั” อกีฝ่ายสวน

พลางแกล้งรวัปิ๊กใส่แบบไม่เป็นท�านอง 

เล่นเอาเสียเขตพนาถึงกับส่ายหัว พุ ่งความสนใจไปยังงานใน

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประหนึ่งอีกฝ่ายเป็นเพียงอากาศธาตุ เพราะคนอย่าง
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เขตชล...ลงถ้าไม่ตอบโต้หรอืร้อนรนให้เหน็ ประเดี๋ยวกห็มดสนุกไปเอง  

มุลิลาเห็นลูกๆ ท�าสงครามกันอย่างไม่มีใครยอมใครแล้วก็อดถอน

หายใจไม่ได้ รู้ดีว่าที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกลับห้องตัวเองก็เพราะอยากรอดู

ว่ากุมารกิากลบัถงึบ้านอย่างปลอดภยัเสยีก่อน 

“แม่วา่แยกย้ายกนัไปทั้งคูน่ั่นแหละ มดโตแลว้ ไมม่อีะไรนา่เป็นห่วง

หรอกลูก”

“ผมยังไม่ง่วงครับ” เขตชลยิ้ม ดวงตาระยิบระยับช�าเลืองมองเด็ก

สาวๆ ในร้าน “ตรงนี้ววิด”ี 

“ผมกย็งัตรวจงานนสิติอยูค่รบั” เขตพนาแจกแจงเหตุผลบ้าง ดวงตา

ยงัจดจ่อกบังาน แต่คนเป็นมารดามหีรอืจะมองไม่ออกว่าคอืข้ออ้าง

บางทคีงเพราะกมุารกิาเกดิช้ากว่าสองหนุม่ค่อนข้างมาก ประกอบกบั

ตอนนั้นพ่อแม่ยังท�างานนอกบ้านทั้งคู่ กว่าจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อม

ตากค็�่าๆ มดืๆ เขตพนากบัเขตชลเลยต้องช่วยกนัเลี้ยงน้องมาตั้งแต่แบเบาะ 

ทั้งช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อม ช่วยรบัส่งไปโรงเรยีนอนบุาล พอน้องเริ่มโตเป็นสาว 

พี่ชายทั้งสองเลยวางตวัไม่ต่างอะไรจากงูจงอางหวงไข่

จะว่าดีมันก็ดีอยู่หรอกที่สองเขตรักและเป็นห่วงกุมาริกาแบบนี้ แต่

บางครั้งกด็ูจะมากเกนิไป

ทนัใดนั้น เสยีงรถยนต์คนัหนึ่งแล่นเข้ามาในเขตรั้ว ชายหนุ่มสองคน

ที่ต่างจดจ่ออยู่กบักจิกรรมส่วนตวัเลยพร้อมใจกนัหนัไปมอง 

เขตชลขมวดคิ้วนดิๆ เมื่อเหน็เป็นรถที่ไม่คุ้นตา “ใครมาวะ”

“สงสยัลกูค้าไม่รูว่้าร้านปิดแล้วมั้ง” เขตพนาวเิคราะห์ มองร่างสงูราว

ร้อยแปดสิบเซนติเมตรที่ก�าลังเปิดประตูรถยนต์ลงมา แต่พออีกฝ่ายเร่ง

ฝีเท้าไปเปิดประตูอีกข้าง เขาก็ต้องตะลึงกับภาพหญิงสาวที่ค่อยๆ ก้าวลง

จากรถ

“มด!” สองเขตอุทาน 

มุลิลาจึงอดไม่ได้ที่จะชะเง้อคอมองตามไปยังลานกว้างข้างๆ บึงบัว
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ด้วย 

“ไอ้หมอนั่นเป็นใคร” เขตพนาไม่เคยเห็นหน้า ทั้งยังไม่อยากเชื่อ

สายตาด้วยซ�้าวา่จะเหน็กุมารกิาอนญุาตให้คนแปลกหน้าประคองลงจากรถ

อย่างถงึเนื้อถงึตวั “เฮ้ย! แบบนี้มนัหยามกนัเกนิไปแล้ว”

“ผอ. คุณชาย” เขตชลจ�าได้ 

พี่ใหญ่ของบ้านที่ก�าลงัจะก้าวลงไปปัดรงัควานถงึคราวชะงกั 

“ผมเคยเจอวนัที่มดโทร. มาบอกว่ารถเสยี”

“แล้วท�าไมมนัต้องไปเกาะแกะมดขนาดนั้น” เขตพนาท�าหน้านิ่ว หนั

กลบัไปมองหน้าเรอืนอกีครั้ง ในขณะที่มารดาพนิจิพจิารณาแล้วเหน็ต่าง

“แม่ว่าเขาไม่ได้เกาะแกะนะหม ีแต่ดูเหมอืนน้องจะเดนิไม่สะดวก”

สองเขตเพิ่งสงัเกตเหน็เช่นกนัว่ากุมารกิาเดนิขากะเผลก ความตกใจ

ระคนเป็นห่วงจึงท�าให้ทั้งคู่ก้าวตามกันลงบันไดไป เป็นเวลาเดียวกันกับที่

นพคุณประคองไหล่หญงิสาวมาถงึหน้าทางขึ้นเรอืน

“คุณเก้าส่งแค่นี้กพ็อค่ะ” กุมารกิาหนัไปบอกเขาไม่ทนัขาดค�า เสยีง

ฝีเท้าคนที่ก�าลังก้าวเร็วๆ ลงมาจากทางด้านบนก็ท�าให้หล่อนต้องหันไปหา 

“พี่หมกึ พี่หม”ี

นพคณุเงยหน้ามองตามหญงิสาวนิ่งๆ พอจ�าไดว้า่เขตชลเป็นพี่ชายที่

เคยไปรับหล่อนหลังเลิกสอนทุกวัน แต่ไม่ทันได้กล่าวทักทายอะไรสักค�า 

ร่างใหญ่โตนั้นกเ็ดนิมาแทรกตวักั้นเขาให้เว้นระยะห่างจากกุมารกิา  

“มด...เกดิอะไรขึ้น” เขตพนามองส�ารวจบาดแผล 

ตอนนั้นเองที่เขตชลหนัขวบัไปมองร่างกายน้องสาว แล้วหนักลบัมา

คาดคั้นอดตีผู้อ�านวยการหนุ่มเสยีงเข้ม 

“คุณท�าอะไรมด”   

“เอ่อ...คุณเก้าไม่ได้ท�าอะไรมดค่ะ” กุมารกิารบีชงิอธบิาย เนื่องจาก

พี่ชายทั้งสองตั้งตัวเป็นองครักษ์พิทักษ์หล่อนมาตั้งแต่ยังเด็กๆ ไม่ว่าใคร

ก็ตามที่ท�าให้หล่อนเจ็บ คนคนนั้นจะต้องได้รับบทเรียนอย่างสมน�้าสมเนื้อ 
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“มดไม่ทนัระวงั...ขี่จกัรยานล้มเองค่ะ คณุเก้าเลยช่วยท�าแผลแลว้พามาสง่” 

“ตายจริง!” หญิงสูงวัยอุทาน ก้าวตามลงบันไดเรือนมาเป็นคน

สุดท้าย แต่เมื่อเห็นลูกสาวไม่เป็นอะไรมากก็หันไปยิ้มให้ราชนิกุลหนุ่ม 

“ขอบคุณนะคะที่ช่วยดูแลมด”

“ด้วยความยนิดคีรบั” นพคณุยิ้มตอบบางๆ แต่ไม่ทนัไรกต้็องหบุยิ้ม 

“งั้นหมดธรุะกเ็ชญิกลบัไปได้แล้ว ผมจะได้พามดไปพกัผ่อน” เขตชล

แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ต้อนรับ ตอนนั้นเองที่คนเป็นมารดาตีเข้าที่ 

ต้นแขน “โอ๊ย!” 

คนตวัโตสะดุง้ หนัขวบัไปมองมารดาที่ก�าลงัส่งสายตาต�าหน ิก่อนจะ

หนัไปยิ้มแห้งๆ ให้นพคุณ

“น้าต้องขอโทษแทนลูกชายด้วยนะคะที่เสยีมารยาท ถ้ายงัไงเชญิขึ้น

ไปดื่มน�้าดื่มท่าก่อนดกีว่าค่ะ” 

เป็นน�้าใจไมตรทีี่นพคณุไม่กล้ารบั เนื่องจากพี่ชายทั้งสองของกมุารกิา 

ก�าลงัมองเขาด้วยแววตาขุ่นๆ อกีทั้งตอนนี้กเ็ริ่มดกึแล้ว 

“ไม่รบกวนคุณน้าดกีว่าครบั มดจะได้พกัผ่อนด้วย” ชายหนุ่มยิ้ม หนั

ไปบอกลาหญงิสาว “รถคณุผมจะให้คนเอามาส่งให้ที่ร้านตอนเช้ากแ็ล้วกนั”

“ขอบคุณอกีครั้งนะคะ” กมุารกิาไม่ได้ชวนคุยอะไร ในขณะที่เขาหนั

ไปลามารดาของหล่อน

“ผมลานะครบัคุณน้า” 

หญิงสูงวัยรับไหว้ ก่อนที่นพคุณจะหันไปยิ้มลาพี่ชายทั้งสองของ 

กุมารกิา แม้จะไม่มใีครยิ้มตอบสกัคน ราชนกิุลหนุ่มกไ็ม่คดิถอืสา เขาพอ

จะเข้าใจดว่ีาจู่ๆ  น้องสาวกลบัมาในสภาพแบบนี้ พี่ชายจะหงดุหงดิบ้างกไ็ม่ใช่

เรื่องแปลก

หารูไ้ม่...ส�าหรบัพี่ชายที่หวงน้องยิ่งกว่างจูงอางหวงไข่ ต่อให้กมุารกิา

จะกลับมาในสภาพปกติ การมีผู้ชายแปลกหน้ามาส่งที่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องน่า

ไว้ใจ
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เมื่อรถยนต์สีขาวถอยกลับออกไปจากเขตรั้ว เขตพนาจึงอดไม่ได้ที่

จะหนัไปสอบสวนน้องสาว 

“มดไปสนทิกบั ผอ. คุณชายตั้งแต่เมื่อไร”

“ไหนตอนแรกบอกว่าไม่ถูกกนั” เขตชลถามบ้าง 

เล่นเอาเสยีกมุารกิาได้แต่กะพรบิตาปรบิๆ มองพี่ชายทั้งสองสลบักนั

ไปซ้ายทขีวาทเีพราะไม่รู้ว่าจะตอบใครก่อนด ี

“คุณบไีปไหน ท�าไมถงึต้องให้ ผอ. คุณชายมาส่ง” 

“ไม่เหน็เคยบอกพี่ว่าหมอนี่กอ็ยู่ชมรมปั่นจกัรยาน” 

“แล้วท�าไม...”

“ทีละคนสิคะ...” กุมาริกากลอกตามองฟ้า ถอนหายใจเฮือกอย่าง

แน่ใจทเีดยีวว่าถ้าไม่รบีขดั มหีวงัได้ยงิค�าถามยาวเป็นหางว่าว “แย่งกนัถาม

แบบนี้ มดจะตอบทนัได้ยงัไง” 

สองเขตท�าท่าจะเผยอปาก คนเป็นมารดากแ็ทรกขึ้นกลางวง

“พอๆๆ แม่ว่าอย่าเพิ่งถามอะไรน้องทั้งคูน่ั่นแหละ” เป็นค�าประกาศติ

ที่ท�าให้สายตาทกุคูห่นัไปมองประมขุหญงิของเรอืน “น้องน่วมไปทั้งตวัแบบ

นี้แทนที่จะให้น้องไปนอนพัก ยังมายืนซักฟอกเหมือนน้องเป็นผู้ต้องหาอยู่

ได้” 

กุมารกิาสบโอกาสพยกัหน้ารวัๆ เพราะคร้านจะตอบค�าถามเป็นทุน

เดมิอยู่แล้ว

“ไปมด...เดินไหวไหมลูก” หญิงสูงวัยยื่นมือเข้าช่วยประคองคนเจ็บ

ขึ้นบันไดทีละขั้นอย่างระมัดระวัง แต่พอได้ยินเสียงฝีเท้าสองเขตก้าวตาม 

คนเป็นมารดากห็นักลบัไปสั่งเสยีงเข้ม “ไม่ต้อง”

เท้าทั้งสี่ของคนตวัโตๆ หยดุชะงกั มองหน้ามารดาตาแป๋วโดยไม่ต้อง

นดัหมาย

“แล้วคืนนี้ก็ห้ามใครไปซักฟอกอะไรน้องเด็ดขาด แยกย้ายกันไป 

พกัผ่อนได้แล้ว”
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ค�าบัญชานั้นท�าให้เขตพนายืนนิ่ง ผิดกับเขตชลที่ขมวดคิ้วเข้าหากัน 

รอจนกระทั่งสองสาวต่างวัยพากันพ้นจากสายตาไปแล้วถึงค่อยหันไปมอง

หน้าอกีฝ่าย ประกายตาไหววูบอย่างวติกกงัวล

“แกคิดเหมือนฉันไหมวะหมึก” เป็นประโยคค�าถามที่ไม่จ�าเป็นต้อง

ขยายความใดๆ น้องชายที่โตมาด้วยกนักร็ู้ใจอย่างด ี

“อื้อ” 

ไอ้ ผอ. คุณชาย...ดูๆ ไปชกัไม่น่าไว้ใจเสยีแล้ว!


