
บทน�ำ

เช้าวนันี้อากาศปลอดโปร่งและท้องฟ้าเปิด ลมหนาวแรกของปีพดั
ผ่านมาตามทวิไม้ใหญ่จนบรรดากิ่งก้านและใบสเีขยีวชอุม่เสยีดสกีนัจนเกดิ

เสยีงดงัแซกๆ ฟังดูแล้วช่างน่ารื่นรมย์ราวกบัมวลใบไม้เหล่านั้นก�าลงักล่าว

ต้อนรับการมาถึงของรถโรลส์รอยซ์สีอ่อนประจ�าวังนรังสรรค์ ซึ่งก�าลัง

เคลื่อนตวัผ่านอาณาเขตรั้ววงัภานุพงษ์เข้ามา  

วงัหลงัใหญ่สขีาวสะอาดตระหง่านตาอยูต่รงสดุเส้นทางนั้น สองฟาก

ข้างทางมีเสาต้นสูงประดับเรียงกันทั้งซ้ายขวา ช่างดูเป็นระเบียบเสมอกัน 

ราวทหารหมู่ยนืเรยีงก�าลงัรอรบัพวกเขาอยู่กไ็ม่ปาน ทว่าความงดงามของ

สถาปัตยกรรมอนัแสนคุน้เคยที่เหน็จนชนิตากลบัไม่ท�าให้คณุชายภาน ุหรอื 

หม่อมราชวงศ์ภานุภูวนาถ ซึ่งก�าลงันั่งหน้างอนยัน์ตาแดงก�่าอยู่รมิหน้าต่าง

รถลดทอนความเศร้าหมองในใจลงได้เลย 

อาการเงียบจนผิดปกติของบุตรชายตัวแสบท�าให้ หม่อมลัลนา  

นรงัสรรค์ ณ อยุธยา ซึ่งนั่งขนาบข้างอยู่เคยีงกนัก้มมองเจ้าตวัเลก็ที่ก�าลงั

หนัหน้าออกนอกรถมาตั้งแต่เดนิทางออกจากวงันรงัสรรค์ ตวัหมอ่มทราบ

สมบัติของผม
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ดว่ีาลกูชายวยัสี่ขวบของตนก�าลงักะบงึกะบอนที่ตนพดูเปรยๆ ไปว่า ‘แม่จะ

ให้ชายนแุต่งงานกบัลกูน้าก้อย’ นั้น เพราะลกูชายของหล่อนคดิมาตลอดว่า

ลูกของน้าก้อยที่พวกเราสามคน อันประกอบไปด้วยตัวหล่อน หม่อมเจ้า

กติตกิร และเจ้าตวัเลก็ที่นั่งหน้าบูดอยู่นี้มาเยี่ยม...เป็นเดก็ผู้ชาย 

‘หึๆ ’ 

หม่อมลัลนาหัวเราะในใจที่ได้แกล้งบุตรชายซึ่งปกติไม่เคยมีท่าที

สงบเสงี่ยมหรอืจ๋อยสนทิแบบนี้ เรื่องร้องไห้หรอื เฮอะ! อย่าหวงัจะได้เหน็

จากใบหน้าของเจ้าแสบนี่เลย! ซ�้าด้วยฐานะคุณชายของวังนรังสรรค์ท�าให้

ไม่มใีครกล้าแกล้ง กล้าขดัใจ หล่อนในฐานะแม่ที่ดจีงึรบัอาสาแกล้งลูกคน

นี้เอง...แกล้งมาตั้งแต่เจ้านี่ยงัพูดไม่ได้ 

‘หึๆ  เรามนัเป็นแม่ที่ดมีากจรงิๆ’ 

คนเป็นมารดาคิดพลางยิ้มที่มุมปาก ก่อนใบหน้าซึ่งถูกแต่งเอาไว้

เพยีงอ่อนๆ จะหนัไปมองทางหม่อมเจ้ากติตกิร หรอืสวามขีองหล่อน ซึ่งเขา

กน็ั่งเงยีบไม่พดูไม่จาเช่นบตุรชายมาตั้งแต่ออกจากวงัเหมอืนกนั ทว่าหล่อน

กลบัรูอ้ยูต่ลอดวา่ถงึแม้ปากคนเป็นสวามจีะไม่พดู แต่ตาของเขามกัจบัจ้อง

อยู่ที่หล่อนเสมอ 

หม่อมลัลนาคิดขณะเอี้ยวคอหันไปมอง และใช่ หม่อมเจ้ากิตติกร

หรอืไอ้ตขิองเธอก�าลงันั่งยิ้มมองเธออยู่อย่างคาดไว้จรงิๆ 

“เจ้าพ่อบ้า” 

หล่อนว่า และนั่นท�าให้หม่อมเจ้ากติตกิรเลกิคิ้วขึ้นสูงอย่างไม่เข้าใจ 

“ว่าฉนัท�าไม แกน่ะสเิจ้าแม่บ้า แกล้งลูกแล้วมคีวามสุขนกัเหรอ” 

“ใช่” หม่อมลลันารบัอย่างหน้าไม่อาย ก่อนจะหนักลบัไปเย้าบุตรชาย

คนที่สองต่อ “แม่ต้องมีความสุขอยู่แล้ว ก็วันนี้ชายนุจะได้เจอเจ้าสาวใน

อนาคตแล้วนี่นา เน้อ...” 

ค�ากล่าวของมารดาเรียกให้เด็กน้อยที่โดนแกล้งโดยไม่รู ้ตัวเช่น

คุณชายภานุหนัขวบักลบัมามองในที่สุด ปากเลก็บนใบหน้าขาวเกลี้ยงเกลา
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ซึ่งมีเค้าความน่ารักค่อนไปทางมารดามากกว่าบิดาสั่นริกและเริ่มยืนกราน

ด้วยน�้าเสยีงไม่ยนิยอม 

“นุไม่แต่งงานกบัผู้ชาย!”  

“เอ๋? ชายนจุะขดัค�าสั่งแม่หรอื!” คนเป็นแม่ย้อนถามเสยีงสงู “แม้แต่

ท่านพ่อยงัไม่กล้ากบัแม่เลยน้า”  

เด็กน้อยชะงักก่อนจะมองเลยไปทางบิดาที่นั่งไหล่บ่าตั้งตรงไม่กล้า

พูด ไม่หอื ไม่ออื อยู่ฝั่งโน้น  

ใช่สินะ ขนาดท่านพ่อที่เป็นเจ้าของบ้านยังต้องยอมท�าตามค�าสั่ง

หม่อมแม่เลย แล้วเขาที่เป็นลูกจะไม่ท�าตามได้ยังไง! ถึงกล้าก็ไม่เอาด้วย

หรอก ก็หม่อมแม่น่ะเป็นหัวหน้าแก๊งของทุกคนในวังนรังสรรค์นี่นา! ที่

ส�าคัญเขาก็ไม่อยากกินพริกอีกต่อไปแล้ว! หม่อมแม่น่ะไม่เคยตีเขาก็จริง 

แต่จะท�าโทษโดยให้เขากบัพี่ชายมนิทร์กนิพรกิขี้หนูสวนแทน แล้วเจ้าพรกิ

ที่สวนหลังวังพวกนั้นก็น่ากลัวมาก หม่อมแม่สั่งให้คุณพนักงานปลูกมันไว้

เต็มสวนไปหมด! ขนาดเขาแกล้งเตะลูกบอลพังสวนหลายทีพวกมันก็ยัง 

ไม่ยอมตาย! แต่ว่า...ถงึเขาจะกลวัหม่อมแม่และพวกคณุพรกิแค่ไหน เขาก็

ไม่ยอมแต่งกบัลูกน้าก้อยหรอก! มนัไม่ถูกต้องนี่! เขาเป็นเดก็ผูช้าย นอ้งที่

เกดิกเ็ป็นเดก็ผู้ชาย!

จะแต่งงานกนั...ไม่ได้หรอกนะ!  

คุณชายภานุคิดก่อนจะขบริมฝีปาก ไม่นานน�้าตาแห่งความอับจน

หนทางของเดก็น้อยกไ็หลออกมา เหตเุพราะตนไม่อยากแต่ง แต่กไ็ม่กล้ากบั

หม่อมแม่หวัหน้าแก๊งและสวนพรกิของหม่อมแม่! 

“แต่นุไม่อยากแต่งกับผู้ชาย” เด็กน้อยเอ่ย “นุไม่แต่งกับลูกน้าก้อย 

หม่อมแม่ให้พี่ชายมนิทร์แต่งไปส!ิ” 

ลัลนามองเจ้าตัวแสบที่พยายามโบ้ยสิ่งไม่ชอบไปให้พี่ชายคนโตของ

ตน ซึ่งในอกีไม่กี่นาทคีนรถของวงันรงัสรรค์กค็งรบักลบัจากโรงเรยีนแลว้

พามาส่งที่นี่ คนเป็นแม่แสร้งส่ายหน้าสองสามทแีล้วพูดเสยีงเครยีด  
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“ไม่ได้หรอก พี่ชายมนิทร์น่ะเขามเีจ้าสาวของเขาแล้ว ชายนนุั่นแหละ

ต้องแต่งกบัลูกน้าก้อย...อ้า ถงึวงัน้าก้อยพอดเีลย...ปะ ลงไปดูน้องกนั!” 

สิ้นเสียงชักชวนอันเลือดเย็นของมารดา ร่างเล็กของหม่อมราชวงศ์

ภานุภูวนาถก็ดิ้นเร่าหนีมือไม้ของหม่อมลัลนาราวกับพบเจอของร้อน เป็น

เหตุให้คนเป็นแม่ที่ก้าวลงจากรถไปแล้วต้องมุดกลับเข้าไปลากตัวบุตรชาย

จอมดื้อลงมา 

“ไม่! นุไม่แต่งกบัลูกน้าก้อย! นุจะไม่ลงจากรถ!” 

“หึๆ  งั้นแม่อุ้มชายนุลงกด็๊าย...” 

“แง...! นุไม่แต่งกบัลูกน้าก้อย! ไม่แต่ง! กบัลูกน้าก้อยยยย!!”

เสียงโหยหวนของแขกผู้มาเยือนซึ่งดังโหวกเหวกโวยวายมาตั้งแต่
ประตูหน้าวังกระทั่งขึ้นมาถึงชั้นสองที่หน้าห้องนอนใหญ่ของวังวายะวงศ์  

ไม่ได้ท�าให้หม่อมราชวงศ์กนกวล ี วายะวงศ์ หรอื คุณหญงิก้อย ซึ่งก�าลงั 

นั่งหยอกเย้ายิ้มแย้มอยู่กบัทารกตวัน้อยบนเตยีงนอนหลงัใหญต่กอกตกใจ

ตามไปด้วยเลย ซ�้าร้ายใบหน้าของคุณแม่ป้ายแดงเช่นคุณหญิงยังหันมอง 

ไปยังต้นก�าเนิดเสียงอย่างรื่นเริงใจ ยิ่งเห็นร่างแบบบางของหม่อมลัลนา 

เพื่อนสาวคนสนิทที่เดินกึ่งลากบุตรชายตัวเล็กเข้ามาด้วยแล้ว รอยยิ้มที่ 

แต่เดมิประดบัเด่นอยู่ก่อนกย็ิ่งฉกียิ้มกว้างเข้าไปใหญ่ 

ทว่าส�าหรบัคณุชายภานผุูถ้กูบงัคบัขนืใจกลบัไม่ได้รูส้กึเบกิบานใจไป

ด้วย ซ�้าเขายังพยายามขืนฝ่าเท้า พยายามเกาะเกี่ยวราวบันไดและวงกบ

ประตูห้องมาตลอดทาง ทว่าใครล่ะจะไปสู้แรงของหม่อมแม่เจ้าของสวน

พรกิเช่นหม่อมลลันาได้! 

“ไม่เอา นไุม่ไป หม่อมแม่ปล่อย” เขากล่าวยนืกรานขณะที่สายตาจบั

จ้องไปยงัเตยีงนอนทรงสงูที่กลางห้องอย่างหวาดผวา ม่านสขีาวบางๆ รอบ

เตียงห้อยระย้าลงมาบดบัง แต่เขามองเห็นการเคลื่อนไหวดุ๊กดิ๊กตรงกลาง

เตยีงนั้น และเขารู้ว่าเจ้าดุ๊กดิ๊กที่ว่าคอือะไร! 
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ในที่สุดแรงต่อต้านของคุณชายภานุก็ท�าให้หม่อมแม่เช่นลัลนารู้สึก

ร�าคาญได้ หล่อนจงึปล่อยตวัเขา หยกิแก้มเขา แม้เดก็น้อยจะร้องโอดโอย

เพราะแก้มโย้ไปอกีทาง คนเป็นแม่กย็งัไม่มทีที่าว่าจะปล่อย  

“พอแล้วน่าลูกไม้ แกนี่ชอบแกล้งลูกตวัเองจรงิ” 

แต่แล้วเสยีงของน้าก้อยกด็งัขึ้นช่วยชวีติเดก็ชาย เขาจงึใช้โอกาสนั้น

วิ่งโร่ไปหา สองแขนเล็กโอบเอวนายหญิงวังวายะวงศ์เอาไว้แน่นเพราะ

ต้องการให้อกีฝ่ายปกป้องตน  

“กเ็จ้าหนูนี่มนัดื้อนกันี่นา แค่มาดูน้องเท่านั้น เอาแต่ดิ้นไปดิ้นมาจะ

หนซีะให้ได้” 

“กน็ุไม่อยากดูน้องนี่ นุจะไปเล่นกบัอาดลข้างล่าง” 

“ยงัอกี!” 

ความปากเก่งของเดก็น้อยหมดลงแค่ตรงนั้นเมื่อเหน็ว่าหม่อมแม่ของ

ตนท�าท่าจะวิ่งเข้ามาหยิกแก้มเขาอีก เจ้าตัวแสบวังนรังสรรค์จึงรีบหดหัว

กลับไปด้านหลังคุณหญิงก้อย เมื่อคุณหญิงเห็นดังนั้นก็หัวเราะคิกแล้วส่ง

ซกิกบัหม่อมแม่ของเดก็ชาย ก่อนหมนุตวักลบัไปหาหลานเพื่อนั่งยองๆ คยุ

ด้วย 

“คนเก่งของน้าก้อย” 

เดก็น้อยมองตอบขณะกุมสองข้างแก้มที่แดงโย้ “ฮะน้าก้อย” 

“ไม่อยากไปดูน้องหรอืจ๊ะ แต่น้องอยากเจอพี่นุน้า...” 

ถ้อยค�าเชิญชวนแสนน่าฟังท�านองเอาน�้าเย็นเข้าลูบท�าให้เขาลังเลใจ

ขึ้นมา อยากเหน็กอ็ยากเหน็อยู่หรอกนะ แต่หม่อมแม่จะให้เขาแต่งงานกบั

น้องชายตวัเลก็นี่นา ไม่เอาด้วยหรอก... 

เจ้าตัวแสบวังนรังสรรค์คิดก่อนจะเหลือบมองไปทางด้านหลัง บน

เตยีงเขาเหน็เพยีงก�าปั้นน้อยๆ กวดัแกว่งไปมาอยู่บนนั้น รอบข้อมอืน้อยมี

สร้อยทองเมด็กลมๆ เลก็ๆ สวมอยู่ทั้งซ้ายและขวา...มอืน้องเลก็มาก เขา

ไม่เคยเจอเด็กที่ไหนมือเล็กอย่างนั้น แม้แต่มือของ ‘ชายนนท์ ชายสณน์’ 
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น้องชายฝาแฝดที่แสนน่าร�าคาญของเขาก็ยังไม่เล็กขนาดนั้นเลย...เขาเคย

ได้ยนิหม่อมแม่บอกว่าน้องน่ะไม่สบาย ป่วยเป็นโรคหวัใจเลยต้องนอนอยูท่ี่

โรงพยาบาลตั้งแต่เกิด หม่อมแม่ไปเยี่ยมหลายครั้งก็ยังเข้าไปดูน้องใกล้ๆ 

ไม่ได้  

ท่าทีสนอกสนใจปนใคร่รู้อย่างการเขย่งเท้าขึ้นมองของคุณชายภานุ 

ท�าให้คณุหญงิก้อยซึ่งเฝ้าดอูยูย่ิ้มมมุปาก ก่อนพดูคะยั้นคะยอหลานชายต่อ 

“พี่นุไม่ชอบน้องหรอืจ๊ะ”

“เปล่าฮะ”

“งั้นพี่นุไปหาน้องกบัน้าก้อยน้า” 

“นไุปหาไม่ได้” เดก็ชายส่ายหน้าดกิ สองมอืโบกไปมาปฏเิสธ “หม่อม

แม่จะให้นุแต่งงานกบัลูกน้าก้อย นุไม่แต่งกบัน้องผู้ชาย!” เดก็น้อยตอบไป

แบบนั้น สหีน้าล�าบากใจ ถอนหายใจราวกบัก�าลงัแบกโลกทั้งใบเอาไว้ 

กิริยาแบบนั้นเองที่ท�าให้คุณหญิงก้อยหัวเราะคิก ครั้นถามว่าท�าไม

ถงึคดิว่าน้องเป็นผู้ชาย แล้วเดก็ชายตอบว่าเพราะน้องชื่อ ‘วฒัน์’ คุณหญงิ

ก้อยกร้็องอ้อเสยีงยาว เพิ่งรูเ้ดี๋ยวนั้นว่าค�าพดูเล่นๆ ของสามทีี่คดิพเิรนทร์

จะตั้งชื่อบุตรสาวว่า ‘กนกวฒัน์’ หรอืน้องวฒัน์ ตามการผสมชื่อมั่วๆ จาก

ชื่อจรงิของทั้งพ่อและแม่ได้ส่งผลให้หลานชายตรงหน้าเข้าใจผดิไปใหญ่แล้ว

คนเป็นคณุหญงิส่ายหน้าไปมาอย่างเหนื่อยใจ ก่อนคดิอะไรขึ้นได้ จงึ

โน้มตวัเข้าไปใกล้ใบหูของคุณชายภานุ ป้องมอืกระซบิ “งั้นพี่นุไปดูน้องกบั

น้าก้อยนะ แล้วน้าก้อยจะบอกความลบัอะไรให้พี่นุฟัง” 

เดก็ชายนิ่งอยูน่าน เขามองหน้าคณุหญงิอย่างลงัเลใจ แต่เพราะความ

ลบัที่ว่าท�าเขาอยากรู ้จงึยอมพยกัหน้าขึ้นลง เดนิตามแรงจงูมอืของคณุหญงิ

ก้อยไปทางเตยีงทรงสูงซึ่งหม่อมแม่ของเขาก�าลงันั่งเล่นกบัน้องอยู่ 

เพราะม่านระย้าสขีาวบางเบาบดบงัรอบเตยีงเอาไว้ท�าให้เดก็ชายมอง

เหน็น้องได้ไม่ถนดั ซ�้าเตยีงนอนกส็งูมาก สงูจนหม่อมลลันาต้องช่วยอุม้บตุร

ชายให้ขึ้นไปนั่งบนเตียงด้วยกัน และเพราะการช่วยเหลือของหม่อมแม่ซึ่ง



เ ฌ อ ม า  l  13

เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเขามานานนั้นเอง ท�าให้เด็กชายเกิดการต่อต้านน้อยๆ 

ท�าทเีป็นไม่สนใจจะดูน้องต่อหน้าหม่อมแม่ขึ้นมา 

โถ...หม่อมแม่ไม่ต้องมาอุม้เขาร้อก เขาน่ะโตมากแล้วนะ อกีอย่างเขา

ก็ไม่ได้อยากเห็นน้องเท่าไรด้วย เขาจะอยากเห็นน้องไปท�าไม น้องก็คง

หน้าตาเหมอืนเจ้าน้องวุ่นวายที่วงัเรานั่นแหละ ชอบท�าเสยีงน่าร�าคาญ วนัๆ 

เอาแต่ร้องไห้โยเย เขาถามอะไรกไ็ม่ยอมพดูด้วย เอาแต่ร้องๆ แล้วก.็..ระ...

ร้อง...

ท่าทบ่ีายเบี่ยงท�าเป็นไม่สนใจจะมองของคุณชายภานกุลบัหยดุกกึอยู่

แค่ตรงนั้น แทบจะในทนัททีี่เดก็ชายได้เหน็ทารกบนเตยีงเตม็ตา นั่นเพราะ

เจ้าร่างน้อยที่นอนขาวอยูบ่นฟกูลูกไม้เนื้อละเอยีดตรงหน้าไม่ได้ใกล้เคยีงกบั

เจ้าตวัวุน่สองคนที่วงันรงัสรรค์เลยแม้แต่กระผกีเดยีว กน้็องตรงหน้าน่ะตวั

เลก็นดิเดยีว นยัน์ตากลมแป๋ว ปากเลก็ๆ กระจุ๋มกระจิ๋มน่ารกัขยบัไปมา

เหมือนก�าลังพูดอะไร ที่ข้อเท้ามีก�าไลวงเล็กสวมเอาไว้ มันดังกรุ๊งกริ๊งทุก

ครั้งที่เจ้าตวักลมขยบัตวั และที่ส�าคญักค็อื ไม่ร้องสกัแอะเลยด้วย!  

กิริยาหมดฤทธิ์หมดเดชของบุตรชายที่ซนเป็นอันดับหนึ่ง ซ�้ายังไม่

เคยถูกกับน้องชายซึ่งยังเป็นทารกเช่นกันท�าให้หม่อมลัลนาผู้เป็นแม่ขมวด

คิ้ว เธอจัดท่านั่งให้คุณชายภานุที่บัดนี้เอาแต่จ้องตอบน้องตัวเล็กบนเตียง

โดยไม่พูดไม่จาอะไร ก่อนเงยหน้าสบตาคุณหญิงก้อยที่ตามลงมานั่งเคียง

ข้าง ไม่นานคนเป็นแม่กอ็มยิ้มให้กนัอย่างมเีลศนยั 

“ไหนๆ พี่นุดูดีๆ  ซวิ่าตกลงน้องเป็นผู้ชายหรอืผู้หญงิ” 

คณุหญงิก้อยกล่าวขณะโน้มตวัเข้าไปใกล้หลาน ช้อนมอืของคุณชาย

ภานุให้ยกไปจิ้มแก้มบุตรสาวตนเอง รายนั้นก็ไม่รอช้า รีบอ้าปากตะครุบ

นิ้วพี่ชายไปกนิเพราะคดิว่าเป็นจุกนม

“อ๊ะ!”

ความอุ่นร้อนของปากเล็กที่ก�าลังดูดจ๊วบๆ อยู่ที่ปลายนิ้วท�าเอา

คณุชายตวัน้อยชะงกั เขาอยากจะสะบดันิ้วออกมาเพราะมนัจกัจี้เหลอืใจ แต่
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เพราะกลวัน้องเจบ็จงึยอมนิ่ง ฟังเสยีงหวัเราะน้อยๆ ของน้าก้อยต่อไป 

“น้องผู้ชายไม่น่ารักแบบนี้หรอกน้า ที่ส�าคัญ...น้องผู ้ชายไม่ใส่

กระโปรงแบบนี้ด้วย” 

เด็กน้อยชะงักตามค�าพูดของคุณหญิงก้อย ก่อนเลื่อนสายตาจาก

ใบหน้าน้องลงไปมองที่ชุดกระโปรงสีชมพู และใช่ น้องใส่กระโปรงจริงๆ 

ด้วย 

“น้องเป็นผู้หญงินี่ฮะ” 

“กใ็ช่น่ะสจ๊ิะ” คณุหญงิก้อยรบัค�า “อกีอย่างน้องกไ็ม่ได้ชื่อวฒัน์ด้วย

น้า น้องชื่อก้าน ทนีี้พี่นุชอบน้องหรอืยงั” 

เดก็ชายเงยีบ มองก่อนกล่าวตอบเบาๆ “ชอบฮะ” 

“งั้นถ้าน้าก้อยยกน้องให้พี่นุดูแล พี่นุจะเอาหรอืเปล่า” 

ค�าถามนั้นท�าให้หม่อมลัลนาที่นั่งฟังอยู ่เลิกคิ้วขึ้นสูง แต่ไม่ทัน

ออกปากถามอะไร ศีรษะเล็กๆ ของบุตรชายตัวแสบก็ผงกรับน้องไปเป็น

ของตวัเรยีบร้อยแล้ว 

“หม่อมแม่” 

ทว่าจู่ๆ  เสยีงของเดก็ชายอกีคนกด็งัขึ้นท่ามกลางความเงยีบนั้น เมื่อ

สองผู้ใหญ่หันไปมองก็พบร่างสูงเกินเด็กของคุณชายมินทร์ หรือหม่อม 

ราชวงศ์นฤมินทร์นรางกูร บุตรชายคนโตของหม่อมลัลนา ก�าลังยิ้มและ 

เดนิเข้ามาภายในห้องด้วยจงัหวะเท้ามั่นคง

“อ้าว มาถงึแล้วหรอืชายมนิทร์ มานี่ มาดูน้องใกล้ๆ สจิ๊ะ” 

การมาถงึของบตุรชายคนโตท�าให้หม่อมลลันายิ้ม กวกัมอืเรยีกบตุร

ชายให้มาใกล้ๆ เพื่อดูน้องด้วยกนั 

จงัหวะนั้นเองที่เจ้าตวักลมบนเตยีงมองเหน็ผูม้าใหม่ ปากเลก็ที่ดดูนิ้ว

ของคณุชายภานอุยู่จงึคลายลงทนัใด ก่อนมอืน้อยจะดนัมอืคณุชายภานุออก 

หนัไปสนใจคุณชายมนิทร์อย่างจรงิจงัพลางส่งเสยีงทกัทาย 

“แอ๊” 
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เสียงน้องท�าให้คุณชายผู้มาใหม่มองตาม ทว่าในขณะที่บุตรชายคน

โตของวังนรังสรรค์ก�าลังจะเอื้อมมือขึ้นลูบแก้มน้องตัวกลมบนเตียงอย่าง

นกึเอน็ดู 

เผยีะ! 

ฝ่ามอืของคณุชายนกุต็เีข้าที่มอืพี่ชายตนเองอย่างแรง ก่อนเบี่ยงกาย

ขวางกั้นน้องเอาไว้ไม่ให้อกีฝ่ายมองเหน็ 

“ชายน!ุ” หม่อมลลันาผูเ้หน็เหตกุารณ์ทกุอย่างเบกิตาตกใจกริยิาของ

บุตรชายคนที่สอง เพราะแม้จะดื้อดึงเช่นไร แต่เรื่องต่อยตีหรือใช้ความ

รุนแรง เธอไม่เคยพบเจอจากบุตรคนไหนเลยสกัครั้ง 

เมื่อคณุชายภานไุด้ยนิเสยีงดขุองหม่อมแม่ ซ�้าพอหนัไปยงัเหน็ใบหน้า

ยกัษ์มองมากไ็ด้สต ิปากร้องขอโทษพี่ชายคนโตปาวๆ ก่อนจะวิ่งหน้าตั้งน�า

ร่างแบบบางของหม่อมแม่ที่บัดนี้ควักพริกขี้หนูสวนออกมาจากกระเป๋า

เตรยีมท�าโทษเขาเรยีบร้อยแล้ว!

“หยุดเดี๋ยวนี้นะชายนุ! ใครสั่งใครสอนให้ลงไม้ลงมือกับคนอื่น! 

หยุดนะเจ้าลูกบ้า หยุดดดด!” 

ทว่ามหีรอืที่คณุชายจอมแสบอย่างเขาจะหยุดเท้ารอ เดก็น้อยออกวิ่ง

ปรู๊ดน�าหม่อมแม่ไปแล้ว ที่ส�าคญัหม่อมแม่กต็ามเขามาอย่างไม่ลดละด้วย!  

แง! เขากข็อโทษพี่มนิทร์ไปแล้วไง! อกีอย่างพี่มนิทร์กผ็ดิที่มายุง่กบั

ของของเขา! น้าก้อยบอกแล้วนี่ว่าจะยกน้องให้เขา! เพราะงั้นน้องกเ็ป็นของ

เขา! 

เป็นสมบตัขิองเขา!!! 



หลายปีต่อมา...
การจราจรอนัคบัคั่งบนถนนมงักรทองเช่นถนนเยาวราช ก�าลงัแออดั

ไปด้วยรถรามากมายซึ่งปล่อยมลพิษขึ้นสู่อากาศไปสู้กับแดดยามสายของ

บ่ายแก่ๆ ที่แผ่ไอความร้อนแสนทารณุลงมาบนโลก เหล่ากระรอกที่ปกตจิะ

วิ่งวุ่นไปมาบนสายไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครจ�าใจต้องหลบเร้นกายอยู่ใต้

ท่อน�้าเสีย หมดโอกาสที่พวกมันจะได้เที่ยวเล่นอย่างที่ควรจะเป็น ได้แต่ 

รอคอยและมองพระอาทติย์ตาปรบิๆ ว่าเมื่อไรหนอมนัจะได้ออกไปข้างนอก

เสยีท ี

ทว่าแสงแดดที่ก�าลงัแผดเผากลบัไม่ได้ท�าให้ร้านทองหวงหลงของบ้าน

เกตน์สริเีป็นเดอืดเป็นร้อนอย่างเช่นพวกกระรอกเลย ซ�้าภายในร้านขนาด

สี่คูหาซึ่งมีทองรูปพรรณนับพันเส้นวางเรียงรายอยู่ภายในตู้โชว์ยังเย็นฉ�่า

ราวกบัโลกคูข่นาน นั่นเพราะเซยีนทองเจ้าของร้านเช่นเสี่ยฮวงตดิเครื่องปรบั

อากาศถึงสี่เครื่องไว้คอยให้บริการลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายซื้อ-ขายทองในช่วง

เทศกาลตรุษจนี

๑
ชายหนุ่มผู้มีเรื่องทุกข์
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ณ มมุหนึ่งของเคาน์เตอร์ร้านทองซึ่งลูกค้าทั้งขาประจ�าและขาจรแวะ

เวียนเข้ามาไม่ได้ขาด มีชายหนุ่มท่าทางดีคนหนึ่งก�าลังนั่งท�าหน้าอมทุกข์

อมโรคอยูบ่นเก้าอี้ตวัประจ�า แสงแดดส่องกระทบจนทองค�าในตู้สะท้อนให้

ใบหน้าหล่อร้ายของเขาพลนัเหลอืงอร่ามเปล่งประกายราวพระพทุธรูปตาม

วดัตามโบสถ์จนตากบัยายแท้ๆ ที่เฝ้าดูอยู่อยากจะยกมอืไหว้ ร่างสูงโปร่ง

นั่งอยู่ตรงนั้นมาค่อนวันแล้ว นั่งนิ่งมองปลายนิ้วมือของตนเองอย่างตั้งใจ 

ซึ่งตวัเขายกมนัขึ้นมาแทบจะเสมอใบหน้าเพื่อจ้องมอง

“เฮ้อ...”

เสียงถอนหายใจซึ่งยานยาวราวมีเรื่องทุกข์ของหลานชายคนโปรด

ท�าให้สองเถ้าแก่ร้านทองเช่นเสี่ยฮวงและลกัษณ์นารซีึ่งนั่งดูพฤตกิรรมหลาน

มาตั้งแต่เช้าหนัหน้ามองกนั ก่อนฝ่ายสามจีะพยกัหน้าหงกึๆ ส่งให้ภรรยา

เป็นทพัหน้าเข้าไปถามไถ่อาการคนเป็นหลาน ว่าตกลงไอ้อาการที่เป็นน่ะ ฮวั

กงกบัฮวัม่าเช่นทั้งสองสมควรจะพาไปตรวจที่โรงพยาบาลหรอืเปล่า

“เฮ้ออออ”

เสียงถอนหายใจที่ชักจะยานยาวขึ้นทุกทีท�าให้ลักษณ์นารียอมผละ

จากสามทีี่นั่งพงุพลุย้อยูเ่คยีงข้าง เดนิเลยีบๆ เคยีงๆ ไปตามเคาน์เตอร์ร้าน

ทองด้วยสหีน้าเป็นห่วง เมื่อถงึตวัหลานชายหล่อนกย็กมอืซึ่งสวมก�าไลหยก

เอาไว้โอบไปบนไหล่กว้างของอกีฝ่าย ก่อนฝ่ามอืเหี่ยวย่นจะลูบปลอบไปมา

เบาๆ อย่างเช่นชอบท�าสมยัหลานยงัเดก็

“นุ ไม่สบายใจอะไรหรอืเปล่าน่ะลูก”

น�้าเสยีงสบายหทูี่คณุชายภาน ุหรอืหม่อมราชวงศ์ภานภุวูนาถคุน้ชนิ

มาแต่เล็กเรียกให้สติทั้งมวลของเขากลับมาอยู่กับปัจจุบัน ชายหนุ่มไม่ได้

ตกใจ เขาเพยีงละสายตาจากปลายนิ้วซึ่งเคยถูกปากเลก็ๆ ของใครบางคนใน

ความทรงจ�าครอบครองและดูดจ๊วบๆ อย่างเมามัน เบนกลับไปมองทาง

ฮวัม่าหรอืยายแท้ๆ ของเขาเอง

“เปล่าฮะฮวัม่า”
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ค�าปฏเิสธซึ่งๆ หน้าทั้งที่อากปักริยิาที่เป็นมาตั้งแต่เช้าไม่ได้ตรงกบัค�า

ว่าปกตเิลยท�าให้ลกัษณ์นารเีลกิคิ้วขึ้นสงู คนผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนพนิจิ

ใบหน้าหลานชายคนที่สองซึ่งมเีค้าโครงใบหน้ามาทางมารดามากกว่าบดิาต่าง

จากคุณชายคนอื่นๆ ของวงันรงัสรรค์

รูปหน้าเรียวยาวและผิวขาวกระจ่างอย่างคนมีเชื้อจีนผสม ควรจะ

เป็นค�าพรรณนาถึงหญิงสาวมากกว่าชายหนุ่ม ทว่าคิ้วเข้มชัดเจนและจมูก

โด่งเป็นสนักลบับ่งบอกถงึเอกลกัษณ์ของบรุษุเพศมากกว่า ยงัมเีรยีวปากสี

อ่อนได้รปูและนยัน์ตาสนี�้าตาลไหม้เจ้าเสน่ห์ หากจะหาจดุที่เจ้าตวัได้รบัจาก

ทางพ่อคงมเีพยีงรปูร่างสงูโปร่ง รปูตรงไหล่ตั้งไม่คู้ค้อม ยามก้าวเดนิดสูง่า

ผ่าเผยสมสายเลอืดราชนกิลุอกีครึ่งหนึ่ง ทว่าอปุนสิยัของเจ้าตวักลบัห่างไกล

จากค�าว่าคณุชายตามฐานนัดรที่ตดิตวัมาแต่ก�าเนดิ เพราะหลานชายคนนี้ไม่

ชอบความเจ้ายศเจ้าอย่างนกั เขาชอบท�าตวัสบายๆ อย่างวยัรุน่ปกต ิไม่ชอบ

ออกงานสังคม แต่ชอบเที่ยวเล่น ชอบสนุก และติดเพื่อน ฟังดูแล้วอาจ

คล้ายเสเพล แต่ชายนุไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะเท่าที่คนเป็นยายทราบ แม้

จะชอบเล่นตามประสาวยัรุ่น มเีรื่องผู้หญงิบ้าง ชกต่อยบ้าง แต่เรื่องการ

เรยีนกลบัไม่เป็นสองรองใคร และด้วยรูปลกัษณ์บวกกบันสิยัห่ามๆ แต่ก็

ยังเป็นถึงคุณชาย ท�าให้หลานคนนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจบรรดาสาวๆ ในรั้ว

มหา’ลัยเดียวกันไม่น้อย แต่อย่าได้หลงหรือยอมสยบเป็นเหยื่อของเจ้านี่

ง่ายๆ เชยีว ถ้าไม่อยากน�้าตาเชด็หวัเข่าน่ะนะ!

คนเป็นยายพยักหน้ารับความคิดในหัวของตน ร�าพึงในใจว่าหลาน

ชายคนนี้ช่างเป็นบคุคลที่อนัตรายต่อลกูสาวหลานสาวบ้านอื่นเสยีจรงิ ก่อน

จะเดินอ้อมร่างหลานไปนั่งยังเก้าอี้ใกล้เคียง เมื่อนั่งเรียบร้อยตามการ

ประคองอย่างห่วงใยจากเจ้าหลานคนเดมิ คนแก่กจ้็องเขมง็ เพ่งจบัพริธุก่อน

จะหรี่ตาน้อยๆ แล้วยงิค�าถามที่สงสยั

“เหม่อลอยแบบนี้...ไม่ใช่ว่าหลานฮวัม่าก�าลงัมคีวามรกัหรอกนะ?”

ค�าถามรุกฆาตที่ส่งตรงถึงคุณชายภานุเต็มๆ ท�าให้เจ้าตัวชะงักแต่ 
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ไม่ได้โวยวายออกมา นัยน์ตาที่คล้ายมีเรื่องให้ครุ่นคิดวูบไหวไปมาราวกับ

เจ้าตัวหวนกลับไปคิดเรื่องในใจอีก แต่ก็เดี๋ยวเดียวเท่านั้น เพราะชั่วแวบ

เดยีวมนักก็ลบัมาสงบนิ่ง พร้อมตอบกลบัด้วยน�้าเสยีงปกติ

“เปล่าฮะ”

“นุไม่รู้หรอกว่าเวลานุโกหก นุน่ะเหมอืนหม่อมแม่แค่ไหน หึๆ  บอก

ฮวัม่ามาซ ิเราไปรกัชอบลูกสาวบ้านไหนเข้า ฮวัม่าจะได้ไปสู่ขอได้ถูกคน!”

ชายหนุม่หวัเราะท่าทจีบัผดิของยายแท้ๆ เขาส่ายหน้ายนืยนั ไม่ยอม

เปิดปากและไม่คดิยอมรบัว่าตน...ได้รกัชอบใครเข้าแล้วจรงิๆ “เปล่าจรงิๆ 

ฮะ นุไม่ได้รกัใคร”

“หรอืเราไปท�าให้ใครโกรธมา”

“ไม่มนีี่ฮะ”

“ถ้างั้นท�าไมพักนี้เราถึงได้ท�าตัวแปลกๆ อย่างเช่นนั่งจ้องนิ้วตัวเอง

แล้วถอนหายใจ!” คนเป็นยายเริ่มมนี�้าโห “ไหนมาดูซ ิไอ้นิ้วนั่นมนัมอีะไรดี

นกัหนา มาให้ฮวัม่าดูหน่อย!”

ว่าจบลกัษณ์นารกีค็ว้าหมบัเข้าที่ปลายนิ้วของหลานชาย และนั่นท�าให้

เจ้าตวัอุทานเสยีงสูง 

“อ๊า!” 

ก่อนจะสะบัดนิ้วออกราวกับเขาหวงแหนต�าแหน่งปลายนิ้วนั้นเสีย

เหลอืเกนิ ดงัว่ามนัเป็นพื้นที่สงวน ห้ามใครๆ มาแตะต้อง...

แม้ลกัษณ์นารจีะรูส้กึแปลกใจกริยิาแปลกตาของหลานชาย ทว่าคน

เป็นยายก็ไม่คิดบีบบังคับหากหลานไม่พร้อมจะบอก นั่นเพราะหลานคนนี้

เหมือนมารดาซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของตนตั้งแต่ใบหน้ายันอุปนิสัย ตนจึงรู้

ว่าจะล้วงความจรงิจากคนปากแขง็ คนไม่รูใ้จตวัเองได้อย่างไร มอืเหี่ยวชรา

ของคนมีผมสีดอกเลาจึงลูบศีรษะคุณชายภานุเบาๆ พลางชวนถามค�าถาม

อื่น...แต่จุดประสงค์ของค�าถาม หึๆ  ยงัคงเดมิ

“ฮวัม่าว่าจะถามนหุลายทแีล้วว่าสองสามอาทติย์มานี้นทุะเลาะกบัใคร
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ที่วงันรงัสรรค์หรอืเปล่า ถงึได้มานอนมาค้างอยู่ที่บ้านฮวัม่าทุกวนั นี่ขนาด

จะเปิดเทอมอยู่รอมร่อแล้วยงัไม่ยอมกลบัวงัเลย”

“นุก็แค่เห็นกู๋นทยุ่งๆ อยู่ที่ร้านกาแฟ ก็เลยมาช่วยดูพวกคนแก่ที่นี่

ให้”

“คนแก่ที่ว่าหมายถงึฮวักงสนิะ เพราะฮวัม่ายงัสาวอยู่”

ชายหนุ่มแกล้งเลิกคิ้วขึ้นสูงตามท่าทางคนเป็นยายที่ท�าไว้ก่อนหน้า 

ราวกับจะถามว่าแน่ใจหรือว่ายังสาว ก่อนจะถูกอีกฝ่ายหยิกจนแขนเขียว

เพราะรอิ่านล้อเลยีนท่าน

“แต่ฮัวม่าเดาว่ามี โดยเฉพาะเวลาที่หม่อมแม่โทร. มานุจะเลี่ยงคุย

ด้วยตลอด...ทะเลาะกบัหม่อมแม่หรอืลูก”

“เหอะ ใครจะกล้าล่ะครบั”

“ถ้าอย่างนั้นเพราะอะไร”

“กเ็พราะนุว่าง...” ชายหนุ่มลากเสยีงยาวก่อนโน้มกอดเอวผู้เป็นยาย 

“เดี๋ยวพอเปิดเทอมนุก็จะวุ่น ไม่มีเวลามาหาคนแก่ เอ๊ย! คนหนุ่มคนสาว 

ที่นี่อีก ตอนนี้มีเวลาว่างก็เลยมาท�าหน้าที่หลานชายที่ดีที่จะได้รับสืบทอด

สมบตัแิละกจิการของบ้านเกตน์สริตี่อไป”

“เฮ้อ! ปากแขง็ให้ได้ตลอดรอดฝั่งเถอะ” คนเป็นยายเอ่ยอย่างยอม

แพ้ แต่ปากก�าลงัยิ้มกว้าง สองมอืกก็อดตอบหลานชายจอมออเซาะผู้ที่คดิ

จะฮุบสมบตัตินไปด้วย “กด็เีหมอืนกนั ‘คนหนุ่มคนสาว’ ที่นี่จะได้มหีลาน

ชายมาอยู่เป็นเพื่อน”

“ใช่ฮะ มนีุอยู่ ฮวักงฮวัม่าต้องกระชุ่มกระชวยหวัใจแน่นอน”

“หลานรกั!”

“งั้นให้ทองหลานรกัสกัร้อยบาทได้ไหม”

“แค่ร้อยเดยีวจะพอหรอืลูก!”

เสี่ยฮวงที่นั่งจบิชาขงิฟังบทสนทนามาตลอด มองท่าทางกอดกนักลม

โคลงกนัไปกโ็คลงกนัมาของสองยายหลานอย่างร�าคาญใจ เขาส่งเมยีไปถาม
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อาการแปลกๆ ของเจ้านุว่ามันเป็นอะไรแน่ แต่เมียแก่ของเขากลับไม่ทัน

เหลี่ยมหลาน โดนพาเบี่ยงประเดน็ไม่พอ ยงัเสยีทองให้มนัเป็นร้อยบาทอกี! 

คดิแล้วกเ็หมอืนโดนลูบคม เซยีนทองผู้เป็นตาจงึพูดขดับรรยากาศออกไป

ทนัที

“กระชุ่มกระชวยหัวใจตรงไหนอั๊วไม่เห็นจะรู้สึก! อั๊วว่าหลานชาย

อย่างลื้อน่ะมนัไม่ได้เรื่อง ต้องหลานสาวแบบ ‘ยายหนูก้าน’ สถิงึจะด!ี บบี

นวดได้ ท�าขนมอร่อย เอาอกเอาใจเก่ง อั๊วชอบแบบยายหนูก้านมากกว่า!”

เสียงของสามีที่ดังมาจากอีกฟากท�าให้ลักษณ์นารีหยุดกอดรัด

คุณชายภานุในทนัใด ไม่ใช่เพราะสามพีูดผดิหู แต่เพราะทนัททีี่สามพีูดถงึ

ยายหนกู้าน หรอื กนกนดัดา วายะวงศ์ ลกูพี่ลกูน้องของหลานชายออกมา 

ร่างหลานในอ้อมแขนกพ็ลนัเกรง็แขง็ขึ้นทนัท ีแบบนี้มนัมพีริุธ!

หึๆ  ที่แท้ความผดิปกตขิองเจ้าแสบนี่ กม็สีาเหตุมาจากยายหนูก้าน

นี่เอง!

ลกัษณ์นารคีดิก่อนเหยยีดยิ้มร้าย อนัเป็นยิ้มที่ท�าให้คนมองเหน็เช่น

คุณชายภานุสะท้านในอก เขาโดนจบัจุดได้แล้วหรอื!

“หึๆ  จะว่าไปแล้วพกัหลงัๆ มานี้ ฮวัม่าไม่เหน็ยายหนูก้านเลย ปกติ

น้องจะตวัตดิกบันุตลอดเลยนี่...เอ หรอืว่า...”

“เปล่าฮะ!”

“ฮวัม่ายงัไม่ทนัพูดอะไรเลย”

“กะ...ก.็..ก.็..”

“หึๆ  บอกมานะ เราไปท�าอะไรให้น้องโกรธมาใช่ไหมตานุ”

“นุเปล๊า!”

“ท�าไมต้องเสยีงสูง”

“กน็ุกลวัฮวัม่าไม่เชื่อ”

“อย่าโกหก! เล่ามาว่าเรื่องราวมนัเป็นยงัไง!”

ลักษณ์นารีแสร้งท�าเสียงดุ ไม่ยอมปล่อยให้หลานชายกลบเกลื่อน
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ความผิดและพาเฉไฉไปเรื่องอื่น คนเป็นยายเริ่มมองออกว่าคงเป็นปัญหา

ใหญ่ไม่อย่างนั้นตานคุงไม่หนมีาอยูบ้่านตน ไม่ยอมกลบัวงันรงัสรรค์ตั้งนาน

สองนานแบบนี้ คงเพราะไปท�าอะไรไว้จงึกลวัแม่ตนเองจะว่า เพราะส�าหรบั

คนที่วงันรงัสรรค์แล้ว ต่างรูว่้ายายหนกู้านเป็นดั่งดวงใจดวงโปรดของหม่อม 

ลลันามารดาของฝ่ายชาย

เมื่อกล่าวถึงกนกนัดดา ลักษณ์นารีก็นึกถึงเด็กสาวผิวขาวผมยาว 

น่ารัก บุตรสาวเพียงคนเดียวของคุณหญิงก้อย พระญาติข้างพระมารดา

ของหม่อมเจ้ากิตติกร สวามีของหม่อมลัลนา ตอนยังเด็กเพราะคุณหญิง

ก้อยและสามีเป็นหมอจึงไม่ค่อยมีเวลาว่าง ทุกเย็นหม่อมลัลนาจึงคอยรับ

ยายหนกู้านกลบัจากโรงเรยีนพร้อมบตุรชาย เอาแกมาเลี้ยงมาเล่นที่วงันรงั-

สรรค์ รอกระทั่งหมอดลและคุณหญงิก้อยเลกิงานถงึมารบัลูกสาวกลบัไป 

ยายหนูจึงโตมาพร้อมๆ คุณชายวังนรังสรรค์ เป็นเหมือนลูกสาวคนหนึ่ง

ของวังนรังสรรค์ ทางบ้านเกตน์สิรีเองก็คลุกคลีกับยายหนูก้านมาตลอด 

เพราะหลายครั้งแกจะตามหม่อมลลันาและเหล่าคณุชายวงันรงัสรรค์มาค้าง

ที่ร้านทองด้วย  และเพราะตวัหล่อนกบัสามไีม่มหีลานสาว จงึเอน็ดูยายหนู

ก้านเป็นพเิศษ โดยเฉพาะเสี่ยฮวงที่จะมากหน่อย เพราะเวลายายหนกู้านมา

เที่ยวท ีจะคอยมาบบีมานวดอย่างที่หลานชายแท้ๆ ไม่ท�ากนั ทว่าที่น่าแปลก

อยู่หน่อยคือ ยายหนูแก้มแดงคนนี้ติดตานุแจตั้งแต่เด็ก ทั้งที่บุตรชายวัง

นรังสรรค์มีกันตั้งสี่คน ซ�้าคนที่แกล้งยายหนูบ่อยที่สุดก็คือตานุนี่เอง แต่

แกกย็งัเดนิตามพี่นุแจเหมอืนรู้ว่าใครใจดทีี่สุด

เหมอืนรู้ว่าใครรกัแกที่สุด

ลกัษณ์นารแีอบอมยิ้มยามคดิเรื่องตะมุตะมใินใจ แต่พอเงยหน้าขึ้น

มองแล้วยังเห็นหลานชายท�าท่าทางอ�้าๆ อึ้งๆ ไม่ยอมคายความจริงก็รีบ

ถลงึตาใส่ “ยงัไม่รบีพูดความจรงิออกมาอกี!”

“นะ...นุก็แค่อยากจะปล่อยๆ ยายนั่นบ้าง” คุณชายภานุยกมือ

กอดอก “ยายก้านโตเป็นสาวแล้ว จะมาติดแหง็กอยู่กับนุตลอดได้ไง นุ
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ร�าคาญเลยไล่ไป”

“อ้อ...เหรอ...”

แต่ยงัไม่ทนัที่ใครจะได้ถามซกัไซ้ หรอืใครจะหาทางหนทีไีล่ให้ตวัเอง

ต่อ ประตูร้านทองหวงหลงกเ็ปิดออกอย่างแรงพร้อมการมาถงึของชายหนุม่

ร่างสูงโปร่งสองคนซึ่งมใีบหน้าเหมอืนกนัเปี๊ยบ เฮ้ย...เดี๋ยว นี่มนัฝาแฝด

ปัง!

“อ้าว ไอ้พวก ‘รกัยม’ แกมาท�าอะไรกนัที่นี่!” คุณชายภานุถามเสยีง

ดงัลั่น ท่าทเีลิ่กลั่กเมื่อกี้หายไปแล้วเมื่ออยู่ต่อหน้าน้องชายแท้ๆ ของตน 

“เดี๋ยวเถอะนุ เรยีกน้องดีๆ  ส”ิ 

ลกัษณ์นารวี่าก่อนจะหนัไปรบัไหว้ ‘ชายนนท์ ชายสณน์’ หรอืกค็อื 

หม่อมราชวงศ์ศวิานนท์รงัส ีกบั หม่อมราชวงศ์กติตกิรรงัสรรค์ ซึ่งยนืหอบ

แฮกๆ ท�าสหีน้าแตกตื่นอยู่ตรงประตูกระจก

“เฮยีนุ! / แย่แล้ว!”

สองคณุชายในวยัยี่สบิต้นๆ เอ่ยขึ้นพร้อมกนั และนั่นท�าให้พี่ชายเช่น

คณุชายภานเุริ่มเอะใจ สหีน้าเปลี่ยนเป็นจรงิจงัเอาจรงิอย่างที่น้องๆ อกีสอง

คนคุ้นเคยค่อนไปทางกลวัๆ

“อะไรของพวกแก มอีะไรจะพูดกร็บีพูดมา!”

“กย็ายก้านน่ะสเิฮยี!”

“ยายนั่นท�าไม”

คณุชายทั้งสองหนัหน้ามองกนั ก่อนจะพยกัหน้าตกลง แล้วประกาศ

กร้าวเสยีงดงัดั่งว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย

“กย็ายนั่นน่ะ! ตอนนี้หนไีปเที่ยวแพที่เมอืงกาญจน์กบัผูช้ายนู่นแล้ว!”

“อะไรนะ!”

คนที่น้อยครั้งจะแสดงอารมณ์รุนแรงกับคนในครอบครัว ครั้นจะ

แสดงกเ็ล่นเอาคนรอบข้างสะดุง้โหยงไปตามๆ กนั ลกัษณ์นารเีบกิตาตกใจ 

มองตามร่างสูงโปร่งของคุณชายภานุที่ผุดลุกขึ้น เดนิดุ่มๆ ผ่านเคาน์เตอร์
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ร้านทองไปทางสองน้องชาย ท�าท่าราวกบัจะไปตน้ีองๆ ซะอย่างนั้น เป็นเหตุ

ให้ตวัหล่อนต้องรบีวิ่งไปดงึเอาไว้ ทั้งที่รู้ว่าชายนุไม่เคยท�าน้อง แต่ท่าทขีอง

เจ้าตวัในตอนนี้มนัน่าหวั่นใจจรงิๆ

“นุๆ ใจเยน็ก่อนลูก!”

ทว่าชายหนุม่ร่างสงูโปร่งกลบัไม่สนใจเสยีงฮวัม่าของตน เขาจ้องเขมง็

ไปทางชายนนท์ชายสณน์ที่เดินถอยหลังหน้าซีดไปไกลแล้วถามเสียงกร้าว 

“ฉนัสั่งให้พวกแกเฝ้ายายก้านเอาไว้ไม่ใช่เหรอ! แล้วยายนั่นโผลห่วัไปแพได้

ไงวะ!”

ชายนนท์ชายสณน์หนัหน้ามองกนัเลิ่กลั่ก จรงิอยู่ที่เขาสองคนถูกสั่ง

ให้ดูๆ ยายหนูก้านไว้ แต่ว่าเรื่องนี้เขาตดัสนิใจกนัเองได้ที่ไหน กห็ม่อมแม่ 

น่ะ...

“เรื่องนั้นอย่าเพิ่งมาซกัไซ้กนัตอนนี้เลยเฮยี พวกนนท์กเ็พิ่งรู้ไม่นาน

ว่ายายก้านหนไีปเที่ยวแพกบัผู้ชายแล้ว”

ค�าว่าหนไีปเที่ยวแพกบัผูช้ายที่สองน้องชายเอ่ยให้ได้ยนิอกีเป็นครั้งที่

สอง ท�าให้เส้นประสาทตรงขมบัของคุณชายภานุกระตุกไม่หยุด

“แล้วใครอนญุาตให้ยายนั่นไป! อาดลไปไหน อาดลยอมให้ยายไก่โง่

ไปงั้นเหรอ!” ชายหนุ่มถามน�้าเสียงไม่พอใจ พาลโกรธไปถึงหม่อมหลวง 

ดลวฒัน์บดิาของกนกนดัดาด้วย

“อาดลไม่อยู่ ที่วังวายะวงศ์มีแต่น้าก้อยคนเดียว สณน์ว่าพี่นุไปคุย

กบัน้าก้อยเองเถอะว่าท�าไมถงึปล่อยให้ยายก้านไปเที่ยวแพกบัผูช้ายได้! ออ้ 

ไม่ได้ไปเที่ยวธรรมดาด้วยนะ แต่ไปแบบค้างคนื!”

“ค้างคนื!”

“สองคนืด้วยเฮยี!”

เพยีงแค่นั้น แค่ได้ยนิค�ายนืยนัว่ายายไก่โง่ซึ่งเขาสู้อุตส่าห์ ‘ประคบ- 

ประหงม’ มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกโง่ดักดานไปค้างคืนกับผู้ชายไกลถึงเมือง 

กาญจน์ แถมยงัไปถงึสองคนื! คุณชายภานุกส็ตแิตก เขามองเจ้าน้องสอง
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หน่ออย่างข่มขวัญราวจะกินเลือดกินเนื้อ ก่อนผลักทั้งคู่ออกไปให้พ้นทาง

แล้วพุ่งตวัออกจากรา้นทองหวงหลง ลมืแม้กระทั่งหนัไปล�่าลาฮวักงฮวัม่าที่

ยนืเอ๋ออยู่ด้านหลงั

ลกัษณ์นาร ีเสี่ยฮวง คณุชายนนท์และคณุชายสณนม์องร่างสงูโปร่ง

ที่ก้าวอาดๆ ขึ้นรถฮมัเมอร์สเีงนิยวงที่จอดเทยีบอยู่รมิทางเท้าหน้าร้านทอง

ก่อนจะออกตัวไปด้วยความเร็วสูงจนรถด้านหลังที่โดนตัดหน้าพากันเบรก

เอี๊ยดบบีแตรลั่น โดยที่คณุชายภานไุม่ได้รูต้วัเลยวา่ที่ด้านหลงัของเขา สอง

น้องชายที่ก�าลงัท�าท่าทางตกอกตกใจในตอนแรก บดันี้ก�าลงัหนัหน้ามองกนั

แล้วยกัคิ้วให้กนัอย่างมเีลศนยั หึๆ



๒
กระตุกหนวดหมี

มือเรียวบอบบางซึ่งมีแหวนเพชรน�้างามเพียงวงเดียวประดับเอา
ไว้เอื้อมรบัถ้วยน�้าชาอณุหภมูกิ�าลงัดมีาจากมอืของคณุหญงิก้อยผูเ้ป็นสหาย

และพระญาติข้างสวามี ก่อนเจ้าของล�าแขนอ่อนขาวเนียนจะยกถ้วย

กระเบื้องถ้วยเดยีวกนันั้นขึ้นจบิพอเป็นพธิ ีสดุท้ายวางมนักลบัลงไปบนจาน

รองที่ถือไว้ด้วยมืออีกข้างแล้วเงยหน้าขึ้นมองคู่สนทนาที่นั่งท�าหน้าเหมือน

ขบคดิสิ่งใดอยู่ก่อนเลกิคิ้วตั้งค�าถาม

“ท�าไมแกถงึได้ดูลุกลี้ลุกลนนกันะไอ้ก้อย”

หม่อมลลันาที่วนันี้มาเป็นแขกที่วงัวายะวงศ์เอย่ถามดว้ยท่าทสีงบนิ่ง 

นัยน์ตาหวานจ้องมองเพื่อนสนิทที่ก�าลังแสดงท่าทีอย่างที่พูด เมื่ออีกฝ่าย

ได้ยนิกถ็อนใจ เอ่ยตอบทนัทไีม่มอีดิออด

“แล้วจะให้ฉนัอยู่เฉยรไึง ทั้งลูก ทั้งหลาน ทั้งเพื่อน เฮ้อ!”

“ใช่ส ิแกต้องเฉยไว้ เชื่อเถอะวา่เดี๋ยวไอ้เจา้ลกูบ้าของฉนัมนัต้องโผล่

หวัออกมาจากรูแน่! หึ ออกมาให้ฉนัขย�้าและสารภาพทั้งหมดว่าเจ้านั่นท�า

อะไรหลานรกัของฉนัไว้บ้าง!” 



เ ฌ อ ม า  l  27

หม่อมลลันา นรงัสรรค์ ณ อยธุยา กล่าวก่อนยกถ้วยน�้าชาขึ้นจบิแก้

แรงอารมณ์ที่ตขีึ้นพั่บๆ อกีครั้ง พกัต่อมาจงึค่อยชะงกั เอ่ยเสรมิถงึเรื่อง

ส�าคญัที่ควรจะเตอืนเพื่อนสนทิเอาไว้ “อ้อ! แล้วอย่าลมืสั่งให้เปิดประตูรั้ว

วังวายะวงศ์ไว้กว้างๆ ด้วยล่ะ ไม่อย่างนั้นประตูวังแกถูกรถสิบล้อของ

ลูกชายฉนัชนกระเดน็กระดอนตอนขบัพุ่งเข้ามาไม่รู้ด้วย”

“ยงัจะพูดเล่นอกี”

“ฉนัพดูจรงิ กร็ถของตานมุนัใหญ่ยงักบัรถสบิล้อจรงิๆ นี่นา เพราะ

สามแีกเลย ตานุมนัถงึบ้าซื้อไอ้รถสบิล้อนั่นมาขบัน่ะ”

คุณหญิงก้อยหัวเราะยามนึกถึงรถฮัมเมอร์คันโตของหลานชาย 

ตวัแสบ ซึ่งถ้าว่ากนัตามจรงิ รถคนันั้นกใ็หญ่โตอย่างกบัรถสบิล้อจรงิๆ นั่น

แหละ ใหญ่ราวกบัรถถงั ขบัออกถนนทเีล่นเอาเตม็เลนเลยทเีดยีว

คิดได้ดังนั้นนายหญิงวังวายะวงศ์ก็หันไปสั่งการตามค�าแนะน�าของ

หม่อมลัลนา ด้วยตัวหล่อนแสนจะเชื่อว่าหลังจากเพื่อนสนิทส่งบุตรชาย

ฝาแฝดอย่างชายนนท์ชายสณน์ไปบอกข่าวส�าคญัแก่ชายนุ เจ้าหลานที่ท�าตวั

เหมอืนหนคีวามผดิอะไรอยูต้่องรบีพุง่มาที่วงัวายะวงศ์ดงัที่คาดไว้จรงิๆ แน่ 

เพราะใครๆ ต่างก็รู้ว่าถึงแม้ชายนุจะมีนิสัยเหมือนหมีเวลาจ�าศีล ไม่ค่อย

สุงสงิหรอืยุ่งเกี่ยวกบัความวุ่นวายใดๆ แต่มอียู่เรื่องเดยีวเท่านั้นที่ท�าให้เจ้า

หมตีวันี้กลายเป็นหมปี่าโมโหร้ายขึ้นมาได้ นั่นกค็อืเรื่องของยายก้าน บุตร

สาวเพยีงคนเดยีวของหล่อนนั่นเอง

คุณหญิงก้อยคิดก่อนจะหันกลับมาสนใจเพื่อนสนิทต่อ ไม่ลืมเอ่ย

ปรามเพื่อนที่ยกน�้าชาขึ้นจบิไม่หยุด...ตนรู ้ลลันาก�าลงัไมพ่อใจบตุรชายคน

ที่สองมาก นี่ถ้าชายมนิทร์อยูท่ี่ไทยด้วยกค็งจะดหีรอก จะได้ช่วยห้ามหม่อม

แม่ของเขาได้

“เดก็ๆ กแ็ค่ทะเลาะกนัเท่านั้น แกอย่าเอะอะไปเลยลูกไม้ เดี๋ยวมนั

จะเป็นเรื่องใหญ่”

“ทะเลาะอะไรถงึท�าให้ยายก้านหนไีปอยูก่บัท่านหญงิเมฆที่เวยีงอนิทร์
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ตั้งนานสองนาน” หม่อมลลันาเกริ่น “ที่ส�าคญัตานทุี่ควรห้ามน้องกย็งัปล่อย

ให้น้องไปซะเฉยๆ ไหนว่าจะดนู้องไง ขูค่นนั้นคนนี้ไม่ให้ยุง่กบัยายก้าน เหอะ 

แกเชื่อเถอะวา่ที่ตานไุม่ห้ามซ�้ายงัหดหวัหายต๋อมไปแบบนี้กเ็พราะเป็นตวัก่อ

เรื่องไว้กบัน้องนั่นแหละ! คดิแล้วมนัน่าเอาไม้เฌอร่าตกีระหนาบนกั! สงสยั

ตอนเดก็ๆ ฉนัให้กนิพรกิขี้หนูสวนน้อยเกนิไป!”

“ยายก้านอาจจะแค่ต้องการหาที่เงียบๆ อ่านหนังสือสอบ แกก็รู้ว่า

ช่วงเอนทรานซ์เด็กทุกคนต้องการสมาธิ อีกอย่างไปอยู่กับท่านหญิงเมฆที่

เวยีงอนิทร์กม็ทีั้งเสดจ็ป้าปั้นกบัคุณชื่นต้นห้องอยู่ด้วย ฉนัว่า...”

“แกไม่ต้องมาพดูผ่อนหนกัให้เป็นเบาเลยไอ้ก้อย แกเองกม็คีวามผดิ

ที่ไม่บอกฉันแต่แรกว่าเด็กสองคนมีปัญหากัน ให้ฉันรู้เรื่องตอนยายก้าน

กลบัมากรุงเทพฯ แล้ว นี่ถ้าหลานสาวฉนัเกดิเป็นอะไรขึ้นมา ฉนัจะเอาไม้

ฝาเฌอร่าตกีระหนาบแกด้วยอกีคน!”

คุณหญงิก้อยนิ่งฟัง อดชื่นชมเพื่อนสนทิเช่นหม่อมลลันาไม่ได้ ทั้งที่

อกีฝ่ายเพิ่งรูเ้รื่องเดก็ๆ สองคนไม่ลงรอยกนั ยงัเดา ยงัสาวต่อเอาเองจนถูก

ทางได้ขนาดนี้ “ใจเย็น ยายก้านก็ลูกฉันนะ ส่วนตานุน่ะฉันว่าหลานก็แค่

อารมณ์เด็กผู้ชาย อาจอายที่น้องสาวตามเกาะแกะอยู่เรื่อยก็เลยร�าคาญ 

พลั้งปากพูดจาไม่ดอีอกไป แต่คงไม่ได้คดิจะไล่จรงิๆ หรอก”

ค�าพูดของคนตั้งใจจะผ่อนเบาท�าให้หม่อมลัลนาที่ก�าลังยกชาขึ้นจิบ

เป็นรอบที่หกหนัขวบัทนัท ี

“ไล่? เดี๋ยว กไ็หนแกบอกว่าไม่รู้เรื่องไง!”

“อะ! ฉนัพูดแบบนั้นเหรอ”

“ห ึแกรู้สนิะ”

“มะ...ไม่ ฉนัแค่...”

คุณหญงิก้อยอกึอกั จะว่ารู้มนักไ็ม่ใช่ทั้งหมดหรอก นั่นเพราะบุตร

สาวอย่างกนกนัดดาน่ะแสนจะเก็บค�า ที่เล่าก็แค่ผิวเผินเท่านั้น แต่คนเป็น

แม่เช่นตนรู้ดีว่าเนื้อในของเรื่องต้องมีอะไรมากกว่าที่ลูกบอก ไม่อย่างนั้น
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บุตรสาวคงไม่นอนซมร้องไห้อยู่ตั้งหลายต่อหลายวนั

“เล่ามาเดี๋ยวนี้นะ! ไม่อย่างนั้นฉันจะให้หลานชายสุดที่รักของแกได้

เจอมากกว่าไม้ฝาเฌอร่าแน่! ฉนัเป็นแม่ที่ชอบทารุณลูก แกไม่รู้เหรอ!”

“ใจเยน็ นั่งลงก่อน อย่าวู่วาม”

คณุหญงิก้อยร้องห้าม พอดกีบัคณุพนกังานคนหนึ่งของวงัวายะวงศ์

เดนิปรี่เข้ามาภายในห้องรบัแขก

“คุณหญงิคะ คนเฝ้าประตูวงัวอมาบอกว่าคุณชายนุก�าลงั”

บรนื!!!

และไม่ต้องรอให้คณุพนกังานกล่าวจบ หนึ่งนายหญงิวงัวายะวงศ์กบั

อีกหนึ่งนายหญิงวังนรังสรรค์ก็รู้ถึงประโยคถัดมาได้จากเสียงยานพาหนะ

แสนดุดันที่ดังกระหึ่มขึ้น เสียงซึ่งทั้งสองเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าของผู้ขับขี่คง

เหยยีบมามดิแบบไม่แตะเบรกเลย!

คณุหญงิก้อยจ�าได้ดว่ีานั่นเป็นเสยีงรถฮมัเมอร์ของหลานชาย เพราะ

รายนั้นเทียวไปเทียวมาที่วังวายะวงศ์บ่อยจนตนจ�าได้ จึงรีบหันไปมองยัง

เพื่อนสนทิทนัทแีละกล่าวเสยีงจรงิจงั “อย่าดลูุก อย่าตลีกู ชายนเุขาโตแลว้ 

ฉนัขอแค่นั้น”

หม่อมลลันาหวัเราะหก่ึอนจะวางถ้วยชาและจานรองเข้าชุดลงบนโต๊ะ 

มอืบางจดัเสื้อผ้าตนเอง ขยบัท่านั่ง และท�าใบหน้าให้ดูดดุนัที่สดุเพื่อข่มขวญั

ลูกชาย

“ได้...อย่างนั้นฉนัจะใช้ไม้นวมกับหลานชายสุดที่รักของแกกแ็ล้วกัน 

ห”ึ

หม่อมราชวงศ์ภานภุวูนาถผูย้งัไม่รูว่้านอกจากน้าก้อยคนดแีล้ว ยงัมี
แม่เสือร้ายของเขาเฝ้ารออยู่ เปิดประตูผางออกมาจากรถแล้วเดินดุ่มๆ 

ใบหน้าดดุนัเอาเรื่องเข้าไปในวงัวายะวงศ์ วงัซึ่งเขามาเยอืนบ่อยราวบ้านหลงั

ที่สองของตนเอง คณุแก้วกานดา คณุพนกังานของวงัปรี่ออกมารบั รายงาน
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ว่าน้าก้อยอยู่ในห้องรับแขก และก�าลังจะบอกต่อว่ามีใครอีกคนอยู่กับน้า

ก้อยด้วยแต่เขายกมอืโบกปัดไม่สนใจฟัง นั่นเพราะเขาสนแต่ว่าใครอนญุาต

ให้ยายไก่โง่หนไีปเที่ยวแพกบัผู้ชายเท่านั้น

ให้ตายเถอะ เขาเกลยีดค�าว่า ‘หนไีปเที่ยวกบัผู้ชาย’ นี้จรงิๆ!

ชายหนุ่มขบกรามสะกดอารมณ์จนซีกหน้าขึ้นเป็นเส้นคมสัน เลี้ยว

จนสุดโถงทางเดินเขาก็จะถึงห้องรับแขกของวังวายะวงศ์แล้ว และเขาก็จะ

ได้เจอน้าก้อย จะได้ถามให้หายข้องใจว่าน้าก้อยอนญุาตให้ยายก้านไปเที่ยว

กบัผูช้ายงั้นหรอื ถ้าใช่แล้วน้าก้อยยอมได้อย่างไร แต่ถ้าไม่ใช่ ถ้ายายนั่นหนี

ไปเอง ห!ึ เขานี่แหละจะเป็นคนไปลากยายนั่นกลบัมากรุงเทพฯ!

คิดได้ดังนั้นชายหนุ่มก็ยิ่งเร่งฝีเท้าขึ้นไปอีก เดินอีกสามสี่ก้าวก็มอง

เหน็ทางเข้าที่เป็นเป้าหมาย นั่นไง เขาเหน็น้าก้อยนั่งหนัหลงัอยูบ่นโซฟาแล้ว 

ทว่าพอยิ่งเดนิเข้าไปใกล้อะไรๆ มนักย็ิ่งชดัเจน ในตอนนั้นเองเขาถงึได้เหน็

บุคคลอกีหนึ่งที่นั่งไขว่ห้างหนัหน้าออกมา และเพยีงแค่เหน็ซกีหน้านั้นแวบ

เดยีวเท่านั้น...

ขาที่ก�าลงัก้าวฉบัๆ ของเขากห็มนุกลบั เตรยีมจะเผ่นย้อนไปทางเดมิ

ทนัท!ี

ว้าก! นั่นมนัหม่อมแม่นี่หว่า!

“หยุดเดี๋ยวนี้นะ! ชายนุ!”

เสียงที่ดังขึ้นไม่ได้แข็งกร้าว แต่มีอ�านาจบางอย่างท�าให้ตัวเขาเชื่อ

ฟังได้เสมอ คุณชายภานุที่ตั้งท่าหนีหยุดปฏิกิริยาของตนเองทันทีราวกับ

ร่างกายถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้

“หนักลบัมา แล้วเดนิมาหาแม่! เดี๋ยวนี้!”

เสยีงนั้นยงัคงสั่งอย่างเผดจ็การอยู่ทางด้านหลงั และคนเป็นลูกเช่น

ชายหนุ่มกจ็บัน�้าเสยีงได้ด้วยว่าขณะพูด หม่อมแม่จอมบงการของเขาก�าลงั

อารมณ์คุกรุ่นแค่ไหน

ชายหนุม่ร่างสงูโปร่งยอมหนักลบัไปตามค�าสั่งมารดาในที่สดุ เขาก้าว
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ช้าๆ อย่างคนยอมแพ้เข้าไปในห้องรบัแขกภายใต้ความเงยีบและแรงกดดนั

ซึ่งหม่อมแม่ของเขาเองเป็นผูก่้อ เมื่อเดนิมาหยุดอยูไ่ม่ไกลจากหม่อมแม่ เขา

ก็รู้สึกเหมือนตนเองเป็นนักเรียนหัวโจกที่โดนเรียกเข้ามารายงานตัวกับ

อาจารย์ฝ่ายปกครอง ผิดก็แต่สุภาพสตรีในชุดเรียบหรูตรงหน้าไม่ได้

ปกครองโรงเรยีน แต่เธอปกครองทั้งลูก สาม ีและวงันรงัสรรค์ด้วย! 

“อ้าว หม่อมแม่...มาเที่ยวหาน้าก้อยด้วยหรอืคะ” คุณชายภานุกล่าว

พร้อมยิ้มแย้มราวกบัการได้เจอหม่อมแม่ของตนเป็นเรื่องที่เขาแปลกใจแต่

กน่็าดใีจเสยีเหลอืเกนิ ราวกบัว่าเวลานี้สมควรเป็นเวลาที่แม่ลกูได้ผูกสมคัร

รกัใคร่ สานความสมัพนัธ์ให้แน่นแฟ้นกลมเกลยีว

กลมเกลยีวด้วยเลอืดน่ะส!ิ หม่อมแม่มาถงึวงัวายะวงศ์แบบนี้ ต้อง

รู้เรื่องนั้นแล้วแน่ๆ แกตายแน่ไอ้นุ!

หม่อมลัลนาที่นั่งไขว่ห้างเอาสองมือผสานกันไว้บริเวณหัวเข่าหรี่ตา 

มองบุตรชายคนที่สองซึ่งก�าลังลุกลี้ลุกลนคล้ายอยากเผ่นหนีเจ้ามือทวงหนี้ 

ก่อนเรยีวปากอิ่มที่แต้มลปิสตกิเอาไว้เพยีงอ่อนๆ จะคลี่ยิ้มบาง ไม่ลมืพูด

คุยกบับุตรชายอย่างยนิยอมเล่นละครตามน�้าไป

“เปล่าจ้ะ ไม่ได้มาหาน้าก้อย แต่แม่มาหายายก้านต่างหาก”

คุณชายภานุชะงัก เขารู้สึกใจหายใจคว�่าขณะมองเห็นรอยยิ้มของ  

‘มซิาเอะ’ ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้ามารดา นั่นไง! หม่อมแม่ตวัดขีองเขาเริ่ม

เข้าเรื่องแล้ว! ไอ้นุวิ่งเถอะ!

“แม่รู้สึกว่าช่วงหลังๆ มานี้ไม่เห็นน้องไปที่วังนรังสรรค์ของเราเลย 

เลยสงสัยว่าคงไม่อยากเจอใครที่วังรึเปล่า จะโทร. ถาม น้องก็ไม่รับสาย 

แม่คดิทึ้งคดิถงึเลยมาหาแกที่นี่ แต่นุรู้ไหมลูก พอแม่มาถงึน้าก้อยของลูก

กลบับอกว่าน้องไปเที่ยวแพเมอืงกาญจน์กบัผูช้ายเสยีแล้ว...ที่ส�าคญั ยงัเป็น

ผู้ชายวยักลดัมนัทั้งกลุ่มด้วย!”

ค�าพูดของหม่อมมารดาเป็นดั่งมีดจี้ใจคุณชายภานุ และในตอนนั้น

เองที่ชายหนุ่มเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเขามาที่วังวายะวงศ์เพราะสาเหตุอะไร จึงหัน



32  l  เ ถ า รั ก

ไปทางคุณหญงิก้อยที่นั่งนวดขมบัอยู่บนโซฟา

“แล้วน้าก้อยกย็อมให้ยายก้านไปหรอืฮะ”

“เอ่อ จรงิๆ แล้วยายก้านแก..”

“จะอะไรกช็่าง แต่น้องเป็นผู้หญงินะฮะ!” ชายหนุ่มกล่าวปัด เพราะ

การที่น้าก้อยไม่ปฏิเสธนั้นหมายถึงน้าก้อยอนุญาต และสิ่งที่ได้รู้ท�าให้เขา 

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก ทว่าคนที่ขัดเขาต่อก็คือหม่อมแม่ของเขาที่นั่ง 

รอท่าอยู่

“ใช่ น้องเป็นผูห้ญงิ และกเ็ป็นผูห้ญงิที่อยูใ่นวยัเจรญิพนัธุแ์ล้วด้วย! 

ไปอยู่ไกลหูไกลตาผู้ใหญ่ ไม่มีใครปกป้อง เกิดพลาดพลั้งขึ้นมาอาจท้อง 

และเสียอนาคต แต่ก็นะ เพราะน้องเป็นสาวแล้วจึงสมควรได้ไปเที่ยว

กะหนุงกะหนงิกบัพวกผู้ชายวยักลดัมนับ้าง”

“นุไม่ชอบให้หม่อมแม่พูดอย่างนั้น”

“อย่างไหน คดิจะต�าหนแิม่ต้องพดูให้ชดัเจน ไม่อย่างนั้นเราจะมเีรื่อง

กนั”

“นไุม่ชอบให้หม่อมแม่พดูว่ายายก้านไปเที่ยวกะหนงุกะหนงิกบัไอ้พวก

ผู้ชายพรรค์อย่างนั้น แล้วยงัท�าท่าเหมอืนเป็นเรื่องธรรมดาอกี”

“แล้วมนัไม่ธรรมดางั้นหรอื”

“มนัอนัตราย เพราะน้องเป็นผู้หญงิวยัเจริญพนัธุ์!”

“อ้อ รู้ด้วยว่าอนัตราย ถ้าอย่างนั้นนุที่เป็นพี่ท�าไมไม่ดูน้องให้ดลี่ะ”

เป็นอกีครั้งที่ชายหนุม่สะอกึ เริ่มรูแ้น่แล้วว่าเขาหลวมตวั โดนหม่อม

แม่ของตนตะล่อมหลอกให้จนมุมแบบนี้

“ก.็..ช่วงนี้นุไม่ค่อยว่าง”

“ไม่ว่างเพราะต้องไปนั่งถอนหายใจทิ้งที่ร้านทองงั้นสนิะ เฮอะ ลกูชาย

ฉนัช่างมธีุระเยอะจรงิๆ”

ชายหนุ่มสะท้านขณะมองมารดาผู้รู้ทันพฤติกรรมของเขาหมดทุก

อย่าง อยากจะรูน้กัว่าสายลบัของหม่อมแม่ที่แท้เป็นฮวักงหรอืฮวัม่าของเขา
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กนัแน่

ทว่าความสงสัยของคุณชายภานุก็หยุดลงแค่ตรงนั้น เมื่อหูสองข้าง

จบัเสยีงการเคลื่อนไหวบางอย่างได้ ไม่นานเสยีงเครื่องยนต์จากยานพาหนะ

คันหนึ่งก็ดังขึ้นทางด้านหน้าประตูวัง นาทีต่อมาสองร่างของผู้มาใหม่ก็

ปรากฏตวั



๓
แผนลวงส�าเร็จแล้ว!

ผู้มาใหม่ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหม่อมราชวงศ์ศิวานนท์รังสีกับ
หม่อมราชวงศ์กติตกิรรงัสรรค์ สองน้องชายฝาแฝดที่คุณชายภานุเพิ่งเจอ

ไปเมื่อครู่นั่นเอง และทันทีที่เจ้าพวกนั้นเดินเข้ามาเห็นเขายืนจังก้าอยู่พวก

มนักย็ิ้มแฉ่งให้ ก่อนจะพากนัเดนิระรกิระรี้เข้าไปหาหมอ่มแมแ่ลว้ทิ้งตวันั่ง

ลงขนาบสองข้างท่าน คนหนึ่งเอยีงหวัซบไหล่ อกีคนหอมแก้มพะเนา้พะนอ 

ส่วนหม่อมแม่น่ะหรอื...

ก�าลงัยกยิ้มมุมปากมองเขาอยู่ ราวกบัว่า...เดี๋ยวๆ ท�าไมเขาถงึรู้สกึ

ว่าเรื่องนี้มันแปลกๆ เหมือนกับเขาก�าลังโดนทั้งสามรวมหัวกันกลั่นแกล้ง

อะไรเทอืกนั้น

หม่อมราชวงศ์ภานภุวูนาถขมวดคิ้วมองทั้งแม่และน้องอย่างใช้ความ

คดิ เขาท�าเรื่องบางอย่างกบัยายก้านไว้เลยกลวัหม่อมแม่จะรู้และดุเขา จงึ

ตดัสนิใจหนไีปอยู่ร้านทองของฮวักงฮวัม่า ทุกครั้งที่หม่อมแม่โทร. มา เขา

พยายามเลี่ยง ทุกครั้งที่หม่อมแม่ไปค้างที่ร้านทองเขาจะหนไีปอยู่กบัเพื่อน 

ไม่ว่าจะมธีุระส�าคญัแค่ไหนกไ็ม่ยอมโผล่หวัออกมา แม้แต่งานสงัคมที่ต้อง
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ไปพร้อมท่านพ่อเขากย็งัไม่ยอมออก เขาหลบหน้าหม่อมแม่ในทกุๆ ทางและ

ท�ามาตลอดจนกระทั่ง...วนันี้!

“ไอ้นนท์! ไอ้สณน์!”

ชายหนุ่มตะโกนกร้าวเรยีกชื่อน้องชายสองคนอย่างคาดโทษ เพราะ

เขาเพิ่งเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างที่ทั้งน้องและแม่รวมหัวกันหลอกเขา นี่

นอกจากเขาจะโดนตะล่อมให้หลอกด่าตนเองเรื่องไม่ดูแลยายก้านแล้ว ยัง

โดนหลอกล่อให้ออกมาจากแหล่งกบดานอกีหรอืนี่! และไอ้สองแฝดนรกก็

ช่างเป็นน้องชายที่ด ีช่วยเป็นลูกมอืให้หม่อมแม่จดัการเขา

เขาละรกัพวกมนัจงั!

ชายหนุ่มกัดฟันกรอด ยกนิ้วชี้หน้าน้องชายทั้งสองที่ก�าลังซบไหล่

มารดายอมให้หม่อมแม่ลูบหวัมนัป้อยๆ เพราะท�าความดี

“แกสองคน! ฉนัขอแช่งให้พวกแกได้เมยีแก่!”

สองคณุชายแฝดพอได้ยนิกแ็ตกตื่นกนัใหญ่ หนัไปมองหม่อมแม่ของ

พวกตนอย่างพร้อมเพรยีงกนั บ้างเขย่าแขน บ้างท�าสหีน้าเหมอืนจะร้องไห้! 

กแ็น่ละ ชวีติของพวกเขาขึ้นอยูก่บัการตดัสนิใจของหม่อมแม่ ที่ส�าคญัพวก

เขายงัอ่อนต่อโลก ‘ไสยๆ’ ไม่ค่อยทนัคน พวกเขายงัมอีนาคตที่สดใสรอคอย

อยู่ 

พวกเขาจงึไม่อยากได้เมยีแก่!

หม่อมลัลนาไม่ยอมให้พวกลูกชายหลุดประเด็นส�าคัญของเรื่องไป 

หล่อนลงทนุไปมาก และวนันี้หล่อนตดัสนิใจแล้วว่าจะจดัการบุตรชายคนที่

สองที่ก�าลงัพาลน้องๆ อยู่ให้รู้ความผดิตน

“เลกิโวยวายแล้วนั่งลงเดี๋ยวนี้ภานุ! ถ้ายงัไม่สงบ แม่จะตแีล้วนะ!”

“ลูกไม้!”

คุณหญิงก้อยที่ยังคงนั่งนวดขมับอยู่ค้านค�าหม่อมลัลนาขึ้นทันที

ราวกับก�าลังเรียกร้องสิ่งที่อีกฝ่ายรับปากเอาไว้ และเสียงนั้นท�าให้คนเป็น

หม่อมถอนหายใจก่อนเปลี่ยนค�าพูด
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“แม่จะให้กนิพรกิขี้หนูสวนแล้วนะ!”

คุณชายภานุที่รู้ว่าตนคงหนีไปทางไหนไม่ได้อีกแล้วยอมอ่อนลงใน

ที่สุด เขาตัดสินใจเดินเข้าไปผลักหัวและดึงน้องชายสองคนออกก่อนนั่ง

แหมะลงแทนที่ สองแขนกอดเอวซบอกมารดาแล้วกล่าวเสยีงออดอ้อน

“โถ...หม่อมแม่...”

“อย่ามาอ้อนนะ! ไม่ได้ผลหรอก!”

“นุเหน็ท่านพ่อท�างี้ทไีรกไ็ด้ผลทุกท”ี

“ช่าย/ช่าย”

หม่อมลัลนาตวัดสายตามองเขม่นลูกชายฝาแฝดที่เมื่อกี้ยังเป็นพวก

ตนอยูเ่ลยแท้ๆ แต่บดันี้กลบัเออออส่งเสรมิค�าพี่ชายไปเสยีแล้ว! สวามขีอง

หล่อนกด็้วยเหมอืนกนั จะอ้อนอะไรท�าไมชอบมาท�าต่อหน้าลูกๆ ไอ้เจ้าพ่อ

บ้าเอ๊ย! พรุง่นี้เช้าจะตดัเงนิค่าขนมจากวนัละสองร้อยให้เหลอืแค่ร้อยห้าสบิ

เลยคอยดู!

เมื่อคณุชายฝาแฝดเหน็สายตาปรามๆ ของหม่อมแม่กเ็ม้มปากตกใจ 

เดินชักแถวไปนั่งขนาบน้าก้อยแทน ปล่อยให้พี่ชายกับหม่อมแม่ได้เคลียร์

กนั

หม่อมลัลนาหันกลับมาสนใจคุณชายภานุ พยายามดันตัวออกห่าง

จากร่างสูงโปร่งซึ่งกอดตนแน่นจนหายใจไม่ออก

“ปล่อยแม่ แล้วคายออกมาเดี๋ยวนี้เลยว่าเราไปท�าอะไรยายก้านไว้!”

“นุไม่ได้ท�าอะไร นุกแ็ค่ดุยายก้านไปนดิเดยีวเอ๊ง”

“ดุนิดเดียวแต่ท�าน้องเตลิดหนีไปอยู่กับป้าหญิงเมฆเป็นเดือนๆ แม่

ว่าไม่นดิแล้วละ!”

“ท�าไมหม่อมแม่มาเอาความกับนุ หม่อมแม่ไม่เห็นหรือไงว่าเดี๋ยวนี้ 

ยายก้านน่ะดื้อมาก นี่ยงั ‘หนไีปเที่ยวกบัพวกผูช้ายวยักลดัมนัถงึเมอืงกาญจน์’ 

ทั้งๆ ที่ตัวเป็น ‘ผู ้หญิงวัยเจริญพันธุ์’ แท้ๆ! แบบนี้ต้องตีให้หนักนะ 

หม่อมแม่! น้าก้อยไม่ตน้ีองหรอก แต่หม่อมแม่ต้องตแีทน! เอ๊ย! หม่อมแม่
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อย่าตเีลย นุจะตเีอง เพราะหม่อมแม่น่ะมอืหนกัยงักบัควะ...”

“อ๊ะ!”

หม่อมลัลนาชี้นิ้วปรามค�าพูดที่จะหลุดออกมาจากปากบุตรชาย 

คุณชายภานุเม้มปากทันที และทุกบทสนทนาเหล่านั้นอยู่ในสายตาของคุณ

หญงิก้อยตลอด

“เอาละๆ ทั้งสองคนน่ะหยุดได้แล้ว... ตานุ ฟังน้านะลูก...”

เสยีงอ่อนหวานที่ดงัขึ้นท�าให้คูแ่ม่ลูกซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากนัมาตลอด

หนัมอง ฝ่ายหม่อมลลันาน่ะดอูอกว่าเพื่อนเช่นคณุหญงิก้อยจะพดูเรื่องอะไร 

จงึได้แต่ถอนใจ

เฮ้อ หมดสนุกแล้วละสแิบบเนี้ย!

คณุหญงิก้อยส่ายหน้าเหนื่อยใจเมื่อได้ยนิเสยีงถอนหายใจของหม่อม

แม่ผู้ชอบแกล้งลูก เธอเบนสายตาไปสบกับหลานชายสุดรักที่รออยู่อย่าง

ตั้งใจ

“คืองี้จ้ะ ยายก้านน่ะไปล่องแพที่กาญจนบุรีจริงๆ แต่ไม่ได้หนีไป

เที่ยว แกไปรบัน้องต่างหากลูก”

“รับน้อง?” คุณชายภานุย�้า จริงสินะ ปีนี้ยายก้านเข้ามหา’ลัยแล้ว 

นี่นา นี่เขาลมืเรื่องส�าคญัแบบนี้ไปได้ไง แต่...เดี๋ยว! รบัน้องกแ็ปลว่าเอนต์

ตดิแล้ว งั้นยายนั่นเข้าคณะอะไรล่ะ 

ชายหนุ่มงงงวยไปหมด ไม่รู้จะจบัต้นชนปลายเรื่องไหนก่อน ค�าพูด

ต่อมาของคนเป็นมารดาจงึช่วยดงึสตเิขาให้สนใจเรื่องที่ส�าคญัมากกว่า

“แต่กย็งัไปกบักลุม่ผูช้ายวยักลดัมนัอยูด่ ีเพราะคณะที่ยายก้านเรยีน

เหน็ว่ามแีต่ผู้ชายทั้งนั้น ทั้งรุ่นพี่ แล้วกเ็พื่อนร่วมรุ่นด้วย”

“คณะมแีต่ผู้ชายด้วย!”

คุณชายภานุกล่าวลั่นก่อนจะหันไปทางคุณหญิงก้อย ซึ่งคนเป็นคุณ

หญิงก็ไม่ได้ปฏิเสธค�ากล่าวของหม่อมลัลนาแม้สักน้อย นั่นหมายความว่า

เป็นเรื่องจรงิสนิะ 
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‘ยายไก่โง่เอ๊ย! ท�าไมถึงเรียนคณะที่มีแต่ผู้ชาย ท�าไมไม่ไปเรียน

นาฏศลิป์หรอืพยาบาล!’

“แต่นุไม่ต้องเป็นห่วงน้องหรอกนะลูก น้าฝากอาจารย์วฤทธิ์ให้ช่วย

ดูๆ  ยายก้านไว้แล้ว นกุร็ูจ้กัอาจารย์เขาด ีถ้าเขารบัปากไม่ว่าเรื่องไหนกห็าย

ห่วง”

คณุชายภานทุี่ใกล้จะคลั่งเตม็ทชีะงกังนั เดี๋ยวนะ อาจารย์วฤทธิ์นี่ใช่

คนเดยีวกบัอาจารย์ประจ�าคณะเขาหรอืเปล่า หรอืว่ายายก้าน...

“เดี๋ยวนะฮะ นี่ยายก้านเอนต์ตดิคณะเดยีวกบันุเหรอ”

คุณหญงิก้อยพยกัหน้ายิ้ม เป็นสิ่งบอกให้รู้ว่าคนเป็นแม่ภูมใิจในตวั

ลูกสาวแค่ไหน 

“ใช่จ้ะ น้องเอนต์ตดิคณะสถาปัตย์ที่เดยีวกบันเุลย อาดลดใีจมากเลย

นะ นี่ก็ดูหอเอาไว้ใกล้ๆ มหา’ลัยเพราะยายก้านเขาบอกเดินทางไปกลับ 

ทุกวนัเขาเหนื่อย” คนเป็นคุณหญงิพูดไปปากกย็ิ้มไป ทว่าเมื่อคดิเรื่องหนึ่ง

ขึ้นมาได้ ปากที่ยิ้มอยู่กค็่อยๆ หุบลง “จรงิส!ิ น้าเพิ่งนกึขึ้นได้!”

คุณชายภานุขมวดคิ้วมองอกีฝ่ายอย่างเริ่มร้อนใจ เขาชกัใจไม่ดเีมื่อ

เหน็ท่าทรี้อนรนนั้น “นกึเรื่องอะไรได้ฮะน้าก้อย”

“กเ็มื่อหลายอาทติย์ก่อนน่ะสจิ๊ะ ยายก้านแกบ่นๆ กบัน้าว่ารู้สกึเจบ็

หวัใจ ตรงแผลที่เคยผ่าตดัเอาไว้สมยัเดก็ๆ น่ะ”

“แผลผ่าตดั? ที่ยายนั่นเคยเป็นโรคหวัใจน่ะหรอืฮะ” คุณชายภานถุาม

ย�้าอย่างร้อนใจ เขาทราบดวี่ายายก้านป่วยเป็นโรคลิ้นหวัใจรั่วตั้งแต่ก�าเนดิ 

นั่นเองคอืสาเหตทุี่ตวัเขาและทกุคนต้องคอยประคบประหงมหญงิสาวเอาไว้

ราวไข่ในหิน ถึงแม้จะหายขาดแล้วก็ยังตามถนอมเพราะท�าจนกลายเป็น

ความเคยชิน แต่ว่าหลังจากผ่าตัดยายก้านก็หายดีแล้วมิใช่หรือ ท�าไมจู่ๆ 

ถงึ...

“ใช่จ้ะ นี่น้าลมืไปเลยนะเนี่ย ว่าแล้วกช็กัเป็นห่วงยายก้านขึ้นมาแล้ว

ส ิเอ้า นุ! นั่นนุจะรบีไปไหนน่ะลูก นุ!”
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เสียงร้องเรียกของคุณหญิงก้อยไม่เป็นผลให้ชายหนุ่มร่างสูงโปร่งที่

ก้าวอาดๆ ออกจากห้องรับแขกหยุดฟังอีกแล้ว นั่นเพราะเขาก�าลังร้อนใจ

เหลือทนกับการที่น้องซึ่งอยู่ในสายตาเขามาตลอดต้องขึ้นไปอยู่บนแพกับ

ผู้ชายทั้งคณะ ซ�้ายงัมเีรื่องโรคหวัใจก�าเรบิมาพวัพนัอกี 

เรื่องใหญ่โตขนาดนี้น่ะหรือจะหวังพึ่งพาอาจารย์วฤทธิ์ แค่อาจารย์

คนเดยีวจะไปดแูลนกัศกึษาเป็นร้อยคนอย่างทั่วถงึได้ยงัไง ถงึอาจารย์วฤทธิ์

จะรู้จักกับอาดลน้าก้อย และช่วยดูยายก้านให้จริงๆ แต่ก็คงไม่ได้เฝ้าไว้

ตลอดหรอก หากจู่ๆ  ยายนั่นเกดิเป็นบ้าอะไรขึ้นมา อาจารย์จะส่งตวัทนัมอื

หมอไหม ถงึโชคดไีม่เกดิอาการก�าเรบิ แต่การที่ผูห้ญงิวยัเจรญิพนัธุค์นหนึ่ง

ต้องไปใช้ชวีติอยู่ท่ามกลางผู้ชายวยักลดัมนัทั้งฝูงจะระวงัตวัยงัไง!

หม่อมลัลนายกถ้วยชาที่วางแน่นิ่งอยู่นานขึ้นจิบขณะมองส่งร่างสูง

โปร่งของบุตรชายที่เดินกระฟัดกระเฟียดไปนู่นแล้ว และมันน่าแปลกอยู่

หน่อยตรงที่ว่าแม้ชาในถ้วยจะชดืลงไปมากเพราะไม่หลงเหลอืความร้อนใดๆ 

แต่กลบัอร่อยถูกปากกว่าในตอนแรกจนหล่อนต้องยกซดจนหมดถ้วย

คนเป็นหม่อมยิ้มกริ่มอย่างอารมณ์ด ีไม่ลมืหนัไปมองคณุหญงิก้อย

ที่ยงัคงชะเง้อคอมองตามคุณชายภานุอย่างเป็นห่วง

“ใจเยน็น่าไอ้ก้อย ที่เหลอืเรากแ็ค่มาดูกนัว่าเรื่องนี้จะจบยงัไง”

“แกหมายความว่ายงัไง”

หม่อมวังนรังสรรค์ยกยิ้มแล้ววางถ้วยน�้าชากลับลงที่เดิม ร่าง

แบบบางลุกขึ้นยืนแล้วคว้ากระเป๋าสะพายขึ้นถือ ก่อนจะเดินออกจากห้อง

รบัแขกพร้อมด้วยสองคณุชาย คนเป็นหม่อมไม่ลมืเอ่ยทิ้งท้ายไว้ให้คณุหญงิ

ก้อยได้ขบคดิ แม้ว่าประโยคนั้นจะไม่ได้เชื่อมโยงกบับทสนทนาเมื่อครูน่ี้เลย

กต็าม

“แกคดิว่าระหว่างชายนกุบัยายก้านเนี่ย น้องตดิพี่...หรอืว่าพี่ตดิน้อง

กนัแน่ หึๆ ”



๔
น้องก้านตัวอันตราย!

เชือกมะนิลาสีน�้าตาลคล�้าที่ถูกใช้เป็นตรวนตรึงตัวแพขนาดใหญ่
เอาไว้กับฝั่งถูกปลดออกจากเสาไม้ซุงขนาดใหญ่ที่ปักเป็นหลักไว้ริมเขื่อน  

ผูข้บัขี่เรอืลากจงูตรวจความเรยีบร้อยเป็นครั้งสดุท้าย กระทั่งเหน็นกัศกึษา

ทั้งหมดก้าวขึ้นแพเป็นที่เรียบร้อยจึงตะโกนให้สัญญาณแก่ลูกเรือที่รอรับ 

ค�าสั่งอยู ่แพสองชั้นซึ่งมขีนาดใหญ่โตพอๆ กบับ้านหลงัหนึ่งค่อยๆ ถกูลาก

ออกจากท่าตรงสูใ่จกลางแผ่นน�้ากว้างใหญ่ ทิ้งไว้เพยีงรถบสัของมหาวทิยาลยั

ที่แขวนป้ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ไว้

เบื้องหลงั

บรรยากาศคึกคักเคล้าไปด้วยเสียงหัวเราะร่าเริงจากเหล่านักศึกษา

กว่าร้อยชวีติ เรยีกความสนใจจากผูค้นบนแพล�าอื่นได้ไม่น้อย ต่างมองคน

หนุม่สาวเกอืบทั้งหมดที่เดนิไปกระจกุรวมกนัด้านหน้าแพเพื่อรบัลมและมอง

วิวท้องน�้าเวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตาจนแพล�าใหญ่เอียงไปข้างหนึ่ง แต่ที่ท้ายแพ

นั้นถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่เพียงล�าพัง มองริมฝั่งที่

ค่อยๆ ห่างออกไป หญิงสาวคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นนางสาวกนก-
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นดัดา วายะวงศ์ ณ อยธุยานั้นเอง และปฏกิริยิาที่เธอเป็นอยูน่ั้นไม่ใช่เพราะ

ก�าลงัอาลยัอาวรณ์แผ่นดนิแต่อย่างใด แต่ก�าลงัลุ้นสุดใจว่าใครสกัคนที่เธอ

ไม่อยากเจอหน้าจะปรากฏตัวแล้วลากเธอกลับบ้านในช่วงวินาทีสุดท้าย

เหมอืนในละครหรอืเปล่า

หญงิสาวคดิอย่างหวาดเสยีวก่อนจะถอนหายใจเมื่อเรอืลากจงูน�าแพ

ออกห่างจากฝั่งมาพอสมควรแล้ว ก่อนมือบางจะล้วงเอาเครื่องมือสื่อสาร

ออกมาจากกระเป๋ากางเกงสามส่วนของตน เครื่องมือสื่อสารของเธอไม่ได้

แจ้งเตอืนสายโทร. เข้าจากรายชื่อที่เมมฯ ไว้ว่า ‘คนนี้ดุ’ มานานแล้ว ทว่า

ตอนนี้เวลานี้ สายที่เธอยงัตดัสนิใจไม่ได้มาตลอดว่าถ้าเกดิโทร. เข้ามาเธอ

จะรบัหรอืไม่รบัดกีลบัปรากฏมสิคอลที่หน้าจอตั้ง ๓๗ สาย ที่ส�าคญัยงัมี

ข้อความท�านองขู่จะฆ่าเธอจากทุกๆ แอปพลเิคชนัอกีด้วย

นิ้วเรียวปาดปัดเปิดหน้าจอโทรศัพท์แบบทัชสกรีนของตนเพื่ออ่าน

ข้อความแจ้งเตอืนจากโปรแกรมสนทนาต่างๆ โดยไม่เปิดเข้าไปด ูทวา่ขณะ

ก�าลงักวาดตาอ่านประโยคเช่น ‘กลบับ้านเดี๋ยวนี้!’ ไม่ก ็‘รบัสายเดี๋ยวนี้ไม่งั้น

พี่จะต!ี’ จู่ๆ  เธอกต้็องสะดุง้โหยง เมื่อสายเรยีกเข้าที่ชื่อ ‘คนนี้ดุ!’ โทร. เข้า

มาพอดี ซ�้าภาพที่โชว์หราขึ้นมายังเป็นภาพใบหน้าเจ้าของสายก�าลังชี้มือท�า

หน้าดุใส่เธออกี

หญงิสาวลงัเลว่าจะรบัหรอืไม่รบัด ีถ้ารบัแล้วจะพดูเรื่องอะไร กเ็ธอ

กับคนปลายสายไม่คุยกันมาร่วมเดือนแล้ว แถมครั้งสุดท้ายที่คุยกันก็จบ

ไม่ดซีะด้วย...

คนสับสนคิดหนักพลางยกมืออีกข้างขึ้นกัดเล็บ อีกฝ่ายโทร. จิก

ขนาดนี้คงรู้เรื่องที่เธอมารบัน้องแล้ว ถ้าเธอยอมรบัสายไม่วายคงโดนดุให้

กลบับ้าน เธอไม่กลบัหรอก เพราะเธอตดัสนิใจไปแล้วตั้งแต่วนันั้น ว่าเธอ

จะไม่ฟังทุกค�าพูดของคนคนนี้อกี

จะไม่ยอมเชื่อพี่นุอกี!

กนกนดัดาคดิอย่างเดด็เดี่ยว ทว่ากย็งัใจไม่กล้าพอจะตดัสายที่โทร. 
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เข้ามา และในขณะที่เธอก�าลังคิดนู่นคิดนี่อยู่นั้นเอง แรงผลักทักทายจาก

ใครบางคนก็กระแทกมาจากทางด้านหลังอย่างแรง เป็นเหตุให้เครื่องมือ

สื่อสารราคาแพงระยับที่ถือไว้หลวมๆ กระเด็นหลุดออกจากมือแล้วลอย 

ละลิ่วร่วงลงน�้าจมหายไป

จ๋อม!

“กรี๊ด!!! ยายก้าน!!!”

เสียงกรีดร้องระดับ ๑๘๐ เดซิเบลนั้นกลบเสียงอุทานของเจ้าของ

โทรศัพท์อย่างกนกนัดดาไปเสียสนิท หญิงสาวที่ก�าลังตกใจหันไปมองทาง

ต้นเสยีงและพบเข้ากบัแทนชาย เพื่อนชายใจหญงิซึ่งเรยีนโรงเรยีนหลวงมา

ด้วยกนักบัเธอตั้งแต่อยูช่ั้นอนบุาลก�าลงัยกมอืสองข้างขึ้นปิดปากเอาไว้พร้อม

เบกิตาตกใจ

“ขอโทษ! ฉันเห็นแกยืนบื้ออยู่คนเดียวเลยคิดจะแกล้งให้ตกใจเล่น 

ไม่คดิว่าจะ...”

กนกนดัดาผูไ้ม่เคยว่าหรอืต�าหนใิครๆ ไม่ได้ว่ากล่าวเพื่อนเพราะเหน็

ว่าอีกฝ่ายตกใจมากพอแล้ว หญิงสาวหันกลับไปมองยังพื้นน�้าที่เพิ่งสูบเอา

เครื่องมอืสื่อสารของตนไปก่อนจะพูดเสยีงแห้ง

“ไม่เป็นไร แทนแค่กระโดดลงไปเกบ็ขึ้นมาคนืก้านกถ็อืว่าหายกนั”

แทนชายเบกิตามองคนแทนตวัว่าก้าน ก่อนร่างหนาตนัไม่สงูมากนกั

จะเดนิไปขนาบข้างกนกนดัดาแล้วชะโงกมองลงไปในน�้า “ให้ตายฉนักไ็ม่โดด

ลงไปหรอก ขืนตัวเปียกขึ้นมาพวกหนุ่มๆ ก็เห็นเสื้อชั้นในฉันพอดี! เอางี้ 

กลบัถงึกรุงเทพฯ ฉนัจะผ่อนเครื่องใหม่ให้แล้วกนันะ”

หญงิสาวลดสายตาลงมองตามง่ามนิ้วมอืของแทนชายอย่างสงสยัปน

ตกใจ “เอ๋ แทนใส่เสื้อชั้นในด้วยหรอื”

“แน่น้อนว่าต้องใส่ ฉนัน่ะเริ่มนมตั้งเต้าแล้วนะยะ! แต่กโ็กยได้แค่คปั

เอเท่านั้นน่ะ ช!ิ ใครจะโชคดเีหมอืนคุณหนูก้านล่ะ แม่สาวคปัด!ี”

กนกนัดดาก้มมองเนินอกที่นูนเด่นดันเสื้อยืดสีเหลืองสกรีนชื่อคณะ
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สนี�้าตาลของตน ก่อนจะยกมอืตเีบาๆ ที่แขนเพื่อนสนทิ “แซวเหรอ”

“แซวอะไรจ๊ะ พดูความจรงิทั้งนั้น ว่าแต่เมื่อกี้แกเหม่ออะไรน่ะ ท�าไม

ไม่ไปสนุกกบัคนอื่นๆ ตรงนู้น”

กนกนดัดาชะงกัก่อนจะเหลอืบมองไปยงัรมิฝ่ังที่บดันี้เหน็เพยีงรถบสั

ขนาดเท่ากล่องไม้ขดี “เปล่าเสยีหน่อย แค่ยนืดูอะไรให้แน่ใจน่ะ”

“ยนืดูพี่นุหรอืไง”

แทนชายถอนหายใจมองคนยนืเงยีบ ก่อนจะเอื้อมมอืคล้องแขนเพื่อน

สาว “เลกิคดิ ไปเถอะ ไปสนุกกนั เย้...”

มอืบางยกขึ้นยอมคล้องแขนแทนชายก่อนยิ้มให้ “ขอบคุณนะแทนที่

ไม่ถามเรื่องพี่นุ ก้านแค่...ไม่อยากพูดถงึเขาแล้ว”

ชายหนุ่มหน้าหวานพยักหน้าหงึกๆ อย่างเข้าใจ ก่อนจะเปลี่ยน

อารมณ์และหวัข้อสนทนาอย่างรวดเรว็อย่างคนที่เพิ่งนกึอะไรได้

“แน่ะ! เรียกทงแทนอะไรล่ะ เราตกลงกันแล้วไงว่าต่อไปนี้ให้เรียก

ซนัชายน์ น้องซนัชายน์!”

หญงิสาวหวัเราะคนพยายามเปลี่ยนชื่อตวัเอง แต่กย็นิยอมท�าตามใจ

เพื่อนในที่สุด

“จ้ะๆ ซนัชายน์กซ็นัชายน์”

ในที่สุดแพลากก็พาแพใหญ่มาถึงยังจุดหมาย ที่ด้านหน้ากนกนัดดา
มองเห็นแพใหญ่ขนาดสองชั้นแบบเดียวกันเปี๊ยบอีกล�าจอดเทียบแนวเขา

กลางน�้าอยู่ บนแพนั้นมเีหล่ารุน่พี่ของคณะที่เธอทั้งคุ้นและไม่คุน้ยนืโบกมอื

ส่งเสยีงโห่ร้องทกัทายมาให้ ป้ายขนาดใหญ่เหมอืนที่ตดิอยู่บนรถบสัแขวน

ห้อยลงมาจากบนชั้นสองของตวัแพ เพลงประจ�าคณะร้องเป็นจงัหวะผสาน

เข้ากับเสียงกลองอย่างเมามัน ไม่นานแพล�าใหม่ก็ถูกลากไปเทียบข้างและ

เชื่อมต่อกับแพล�าก่อนที่จอดอยู่ ท�าให้แพสองล�าซึ่งมีขนาดใหญ่โตอยู่แล้ว 

กลายเป็นแผ่นดนิย่อมๆ ให้เหล่านกัศกึษาได้ใช้ท�ากจิกรรม 
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หลงัจากต่อแพเรยีบร้อย เหล่ารุ่นพี่ที่น�าน้องมาจากกรุงเทพฯ กส็ั่ง

ให้เหล่าเฟรชชีเดินข้ามไปยังแพอีกฟาก กนกนัดดาจึงเดินตามเพื่อนๆ ไป

พร้อมแทนชายที่เดนิตวัตดิไม่ห่างกนั

“ฉนัตื่นเต้นว่ะยายก้าน รบัน้องครั้งแรกในชวีติ กรี๊ด!!! เราเป็นเฟรชช ี

ปีหนึ่งแล้ว!”

กนกนัดดาหัวเราะท่าทางของเพื่อนสนิทจนลืมสนใจเท้าซึ่งก�าลังก้าว

ข้ามรอยเชื่อมของสองแพ ในตอนนั้นเองที่คลื่นน�้าจากการดนัแพทั้งคู่เข้าตดิ

กนัได้กระแทกตวัแพอย่างแรงจนสองแพแยกออก ส่งผลให้ฝ่าเท้าที่ควรจะ

เหยยีบย่างไปบนแพอกีฝั่งร่วงถลาตกลงไปในน�้าอย่างรวดเรว็

“ว้าย ยายก้าน!”

ทว่าในวินาทีต่อมาท่อนแขนแข็งแรงของพี่ว้ากคนหนึ่งซึ่งยืนมอง

น้องๆ เดินข้ามแพอยู่ก็คว้าตัวกนกนัดดาไว้ก่อนดึงร่างเธอเข้าหาตัว แต่

เพราะความรวดเรว็และแรงเหวี่ยงท�าให้ตวัเขาเองเสยีสมดุลไปด้วย วนิาที

ต่อมาร่างของพี่ว้ากจงึหงายหลงัล้มตงึลงไปบนพื้น โดยมร่ีางของกนกนดัดา

ซึ่งเขาโอบตดิมอือยู่ด้วยล้มตามลงไปตดิๆ

“ยายก้าน!/เฮ้ย! ตาว เป็นอะไรเปล่าวะ”

ความชุลมุนเกดิขึ้นในทนัท ี ทว่ามพีวกแตกตื่นกย็่อมมพีวกเหน็เป็น

เรื่องตลกเช่นกนั หนึ่งในนั้นคอืรุน่พี่ซึ่งท�าหน้าที่เกบ็ภาพบรรยากาศของงาน

รบัน้อง 

แชะ! แชะ!

เขาถ่ายภาพกนกนดัดาที่ก�าลงันอนซบอยูบ่นตวัพี่ว้ากโดยที่สองตายงั

หลับปี๋ วินาทีต่อมาตากล้องผู้ไม่รู้กาลเทศะก็ถูกดันออกจากบริเวณ ก่อน 

ทั้งสองจะถูกประคองให้ลุกขึ้นยนื

กนกนดัดาเอ่ยขอบคุณพี่ๆ  ที่เข้ามาช่วย ก่อนจะมองสบตาพี่ว้ากคน

ดงักล่าว “ขอบคุณค่ะพี่”

ชายหนุ่มพยักหน้ารับ “ไม่เป็นไรก็ดีแล้ว” ก่อนจะกวาดตามอง
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เพื่อนๆ และน้องๆ ที่ออกันเป็นวงกลมจนคนอื่นๆ ที่ต้องก้าวข้ามแพไม่

สามารถข้ามมาได้ “สลายตวัเถอะ นี่กบ็่ายมากแล้ว จะได้เริ่มกจิกรรมกนั

เสยีท”ี 

สิ้นค�ารุน่พี่คนนั้น ทั้งหมดกแ็ยกตวัไปท�าหน้าที่ของตนเอง ทิ้งให้กนก-

นดัดายนืลูบหวัเข่าที่กระแทกกบัพื้นเมื่อครู่ป้อยๆ ไว้เบื้องหลงั

“ยายก้าน แกเจบ็ตรงไหนไหมเนี่ย!”

“ไม่จ้ะ ดทีี่พี่ตาวมาช่วยไว้”

แทนชายที่เพิ่งวิ่งข้ามมาสมทบร้องถาม ก่อนเงยหน้ามองตามสายตา

ของกนกนดัดาที่ก�าลงัจบัจ้องไปยงัพี่ตาว

“โอ๊ย นี่แกถงึกบัได้เทพกาเบรยีลของคณะสถาปัตย์มาช่วยไว้”

กนกนดัดาหนัมองเพื่อนที่ก�าลงัท�าท่าเพ้อๆ ไม่วายหนัมาก้มดมตาม

เนื้อตวัเธอราวกบัต้องการจะสูดกลิ่นอายของพี่ตาวเดอืนคณะให้สุดปอด

“แทนชาย หยุดนะ”

“บอกว่าซนัชายน์!”

“แหะๆ อุ๊ย นั่นพี่เขาเรยีกรวมแล้ว ไปกนัเถอะ”

กนกนดัดาว่าก่อนจะดงึมอืแทนชายให้เร่งตามกลุ่มเฟรชชไีป โดยที่

อกีฝ่ายยงัคงมองตนตาเขยีวป้ัดเพราะเผลอเรยีกชื่อจรงิ ทว่าคนอย่างแทน-

ชายโกรธใครได้ไม่นานอยูแ่ล้ว แวบเดยีวเจ้าตวักก็ลบัมาพร�่าถงึพี่ตาวผูเ้ป็น

ดั่งเทพของคณะต่อ

“โอ๊ย พี่ตาวขา สามีของน้องซันชายน์ เฮ้อ แต่น่าเสียดายเพราะดู

เหมอืนพี่ตาวจะมแีฟนแล้ว ได้ยนิมาว่าแฟนนางมดีกีรเีป็นถงึดาวคณะคูก่นั 

นั่นๆ คนนั้นไง พี่ครมี”

กนกนดัดาที่ก�าลงัเดนิลากเพื่อนเพราะกลวัจะไปไม่ทนัคนอื่นๆ มอง

ตามการชี้ชวนของอีกฝ่าย ก่อนสองเท้าจะหยุดกึกอยู่กับที่เมื่อตัวเธอมอง

เหน็หญงิสาวที่ชื่อครมีค่อยๆ ก้าวลงมาจากชั้นสองของตวัแพ

ร่างสมส่วนสูงประมาณ ๑๗๕ เซนติเมตร สวมเสื้อยืดคณะแบบ



46  l  เ ถ า รั ก

เดยีวกบักนกนดัดาและคนอื่นๆ ทว่ามนักลบัท�าให้เธอดโูดดเด่นอยูท่่ามกลาง

กลุ่มเพื่อนซึ่งเป็นรุ่นพี่ปีสองด้วยกันจนยากที่จะละสายตาจากไปได้ หญิง

สาวตรงหน้ามีใบหน้าที่สวยเก๋อย่างหาตัวจับยาก แถมหุ่นยังดีราวกับนาง-

แบบ เส้นผมสดี�าขลบัดดัลอนเป็นคลื่นแล้วรวบสูงไว้ นยัน์ตาของเธอเรยีว

คมราวตาแมว ปากเลก็ๆ นั้นกเ็ป็นสชีมพู...ชมพูระเรื่อ

กนกนัดดาพินิจรูปกายนั้นอยู่นาน ก่อนจะละสายตาเมื่อมองไปถึง

บริเวณริมฝีปากสวย ไม่ใช่เพราะมันดูหวานฉ�่าจนน่าตกใจ แต่เป็นเพราะ

เรยีวปากนั้นท�าให้เธอนกึถงึเรื่องคนืนั้นขึ้นมา...

คนืที่ท�าให้เธอไม่สามารถมองภาพใครอกีคนเป็นพี่ชายแสนดคีนเดมิ

ได้อกีตลอดกาล

หญงิสาวคดิแล้วถอนใจ ก่อนเอ่ยเสยีงเบาคล้ายคุยกบัคนข้างๆ แต่

กค็ล้ายพมึพ�าคนเดยีว “แทนคงไปฟังมาผดิแล้วละ ผู้หญงิคนนั้นไม่ได้เป็น

แฟนพี่ตาวสกัหน่อย เธอเป็นแฟนพี่นุต่างหาก”

“หา แกว่าอะไรนะก้าน”

กนกนดัดาไม่คดิพดูซ�้าจงึได้แต่ส่ายหน้า ตั้งท่าเดนิลากแทนชายไปยงั

กลุ่มเฟรชชทีี่ถูกสั่งให้นั่งเรยีงแถวลงบนพื้นเตรยีมท�ากจิกรรม เมื่อทั้งสอง

นั่งลงต่อจากแถวที่เพื่อนๆ ตั้งเอาไว้เรียบร้อย แทนชายที่ยังไม่ยอมละ

สายตาจากดาวคณะคนเดมิกเ็ริ่มพูดขึ้นอกี

“มองๆ ไปพี่ครมีกน็่ารกัดนีะ แต่ไม่รู้ส ิเพื่อนอกีสองคนของนางน่ะ 

โบกรองพื้นมาเตม็ขนาดนั้น จะมารบัน้องหรอืมางานฉลองโรงงิ้ว”

กนกนัดดามองตามสายตาเพื่อนไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ก่อนจะกลั้น

หวัเราะแล้วหนัมาหยกิเข้าที่ท้องของแทนชายอย่างแรงหวงัปรามเพื่อน ทว่า

คนบ้าจี้กลบัอุทานเสยีงดงัจนทั้งสองกลายเป็นจุดสนใจ

ท่าทียุกยิกไม่เป็นระเบียบ ซ�้าหนึ่งในนั้นยังมองตรงมาทางพวกตน

แล้วหัวเราะคิกคัก ท�าให้หญิงสาวหนึ่งในกลุ่มปีสองหันมองอย่างไม่พอใจ 

ก่อนสะกดิ ครมี หรอื คุณติา ให้มองดู
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“นั่นใช่ไหมน้องก้าน ดาวเด่นคณะเราปีนี้ กน็่ารกัดนีะ แต่ปากน้อง

เขาท่าจะสว่างไปหน่อย มาไม่ทนัไรกน็ั่งนนิทาพวกเราซะแล้ว”

คณุติาที่ก�าลงัก้มมองโปรแกรมแชตในมอืเงยหน้าขึ้นมองตามค�าบอก

เล่าของเพื่อนอย่างสนอกสนใจ ก่อนเรยีวคิ้วของเธอจะขมวดเข้าหากนัเพราะ

รู้สกึคุ้นใบหน้าน้องปีหนึ่งผู้นี้อย่างประหลาด 

นอกจากค�าบอกเล่าของหญิงสาวคนเดิมจะดึงสายตาของคุณิตาได้

แล้ว เสยีงนั้นยงัเรยีกให้บรรดาหนุม่ๆ ปีสองหนัมองกนกนดัดากนัตาพราว

“โหย นั่นเหรอน้องก้าน งานเนยีนเลยว่ะ นี่ขนาดยงัใสเ่สื้อผ้าอยูน่ะ”

“น่ารกัอะ ตาโต๊โตเน้อ เอ๊ยๆ...ช่วงล่างกู ช่วงล่างมนัตื่นๆ ทนัททีี่ได้

เหน็หน้าน้องเขา!”

รุน่พี่ปีสองอกีคนเอ่ยขึ้น และการที่หนุม่ๆ พากนัรวมสายตาไปที่น้อง

ใหม่มชีื่อนั้น ท�าให้กลุ่มผู้หญงิปีสองท�าสหีน้าไม่พอใจ ทว่ากย็งัไม่สามารถ

หยุดยั้งอารมณ์ของพวกหนุ่มๆ ได้ 

“ดูน่าแกล้งว่ะ แกล้งให้ร้องแล้วค่อยโอ๋ทหีลงั ฟิน...”

“มงึมนัซาดสิม์ ไอ้ฝุ่น”

“งั้นมึงอย่ามาขอแบ่งกับกูแล้วกันไอ้อิง ดี...กูได้กินคนเดียว ขาวๆ 

อึ๋มๆ ไม่ค่อยเคยมอืคนแบบเนี้ย...โอ๊ย ใครมทีชิชูบ้าง!”

กลุม่ปีสองยงัคงพดูคยุกนัต่อถงึเรื่องน้องก้าน ไม่มใีครสงัเกตคณุติา

ที่จู่ๆ  กเ็งยีบเสยีงไปเสยีเฉยๆ ราวกบัก�าลงัใช้ความคดิ ทว่าในขณะที่นยัน์ตา

ของหญิงสาววูบไหวและค่อยๆ เข้มขึ้นตามแรงอารมณ์ดังว่าเธอเริ่มจดจ�า

ใบหน้าของกนกนัดดาได้แล้ว จู่ๆ เสียงเรียกเข้าจากเครื่องมือสื่อสารของ 

ตวิากร หรอื ตาว ซึ่งวางชาร์จแบตเตอรี่อยู่ไม่ไกลกด็งัขึ้น 

“เอ๋ พี่นุโทร. มาหาไอ้ตาวว่ะ”

หนึ่งในเพื่อนของติวากรพูดขึ้นขณะหยิบโทรศัพท์เครื่องบางขึ้นมาดู 

เขากระแอมสองทแีล้วรบัสาย และเพราะค�าว่าพี่นโุทร. มานั้นเอง ท�าให้การ

สนทนาทั้งหมดภายในกลุ่มปีสองหยุดลงในทนัที
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“หวดัดคีรบัพี่นุ พอดไีอ้ตาวมนัก�าลงั...”

ไม่ทนัที่เขาจะได้อธบิายจนจบกห็ยุดค�าพดูลง ก่อนจะเอย่ขึ้นอกีครั้ง

อย่างละล�่าละลกั “เอ่อ ที่เขื่อนศรนีครนิทร์ครบัพี่น ุแต่พวกผมออกแพกนั

มาแล้วนะพี่”

กลุ่มปีสองหันหน้ามองกัน และความผิดปกตินั้นเรียกให้ติวากรที่

ก�าลงัพูดคุยกบัรุ่นน้องอยู่หยุดสิ่งที่กระท�าแล้วเดนิดุ่มมาหาพวกเพื่อนทนัที

“เป็นอะไรวะฝุ่น”

ชายหนุ่มที่ใครๆ เรยีกว่าฝุ่นเงยหน้ามองตวิากรก่อนจะกลนืน�้าลาย

เอื๊อก เขาดนัร่างสงูของตวิากรออกเพื่อเปิดทางให้สายตาของเขามองเหน็ร่าง

ที่คนปลายสายต้องการตวั

“น้องก้านเหรอครบัพี่ ครบั เธออยู่ที่นี่ เอ่อ...ใส่ชุดเดมิเหมอืนตอน

ที่ออกจากกรุงเทพฯ ไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยครบั ครบั ชุดไม่ยบัครบั”

กลุ่มพี่ปีสองสบตากันอย่างงงงวยกับการตอบโต้แปลกๆ ที่ได้ยิน 

พวกเขาจบัใจความได้ว่ารุน่พี่ปีสี่ซึ่งเป็นอดตีพี่ว้าก อดตีเดอืนคณะ และอดตี

ประธานรุ่นโทร. มาสอบถามเรื่องน้องปีหนึ่งที่ชื่อก้าน ทว่าเขาสองคนรู้จกั

กันหรือ แล้วถ้ารู้จัก มันเกี่ยวอะไรกับการถามว่าน้องก้านยังใส่ชุดเดิม

เหมอืนตอนที่ออกจากกรงุเทพฯ ไหม แล้วยงัถามว่าชุดยบัด้วยหรอืเปล่าอกี

พี่นุถามราวกบักลวัว่าใครจะจบัน้องก้านปล�้าอย่างนั้นแหละ

“ครบัพี่ ได้ครบั แต่ตอนนี้อาจารย์วฤทธิ์ยงัไม่มานะพี่”

เป็นอกีครั้งที่ชายหนุม่ผูส้นทนาหน้าซดีลง เขาอ้าปากเหมอืนอยากจะ

พูดอะไรแต่พูดไม่ออก ก่อนจะก้มมองเครื่องมอืสื่อสารที่จู่ๆ กถ็ูกตดัสาย

ไปแบบไม่บอกไม่กล่าวกนั

“เป็นอะไรวะฝุ่น มงึท�าหน้าเหมอืนเจอผงีั้นอะ” 

ติวากรถามก่อนหยิบเครื่องมือสื่อสารของตนคืนมาจากเพื่อน เห็น

รายนั้นกลนืน�้าลายลงคอโดยที่สายตายงัจบัจ้องอยู่ที่กนกนดัดาเหมอืนเดมิ

“พี่นุก�าลงัมา”
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ตวิากรขมวดคิ้ว คดิจะถามเพื่อนต่อว่ามาแล้วยงัไง ปกตพิวกรุ่นพี่ 

ก็มักมาแจมเวลารับน้องอยู่แล้วไม่ใช่หรือ ทว่าอีกฝ่ายกลับหันมามองเขา  

สหีน้าหวาดๆ บ่งบอกว่าการสนทนาเมื่อครู่คงจบลงแบบไม่ดเีท่าไร

“ไอ้ตาว!”

“ว่า?”

“กูว่ามงึไปจบัน้องก้านแยกออกมานั่งต่างหากเหอะว่ะ”

ตวิากรและปีสองคนอื่นๆ เริ่มขมวดคิ้ว ฝุ่นกวาดตามองเพื่อนๆ ที่

ยงัคงท�าสหีน้างงๆ แต่ไม่มใีครคดิจะเริ่มจดัการอะไร ชายหนุม่จงึหนัไปทาง

ตวิากรอกีครั้ง คนที่จดัการทกุอย่างได้คงมแีตป่ระธานรุน่คนปัจจบุนัอย่าง

ตวิากรเท่านั้น

“ไอ้ตาว มงึเชื่อกดู ิถ้ามงึไม่อยากมปัีญหากบัพี่น ุมงึต้องรบีแยกน้อง

ก้านออกจากคนอื่น เดี๋ยวนี้เลย!”

สิ้นค�ายืนยัน พวกปีสองทั้งหมดก็พากันหันไปมองทางกนกนัดดาที่

ก�าลงันั่งคุยกบัเพื่อนข้างตวัไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวอะไร ทว่าในสายตามากมาย

ที่ก�าลงัประเมนิ จบัผดิ สงสยั หรอือะไรกต็ามแต่ ยงัมสีายตาหนึ่งที่จบัจ้อง

หญงิสาวอย่างต้องการจะกนิเลอืดกนิเนื้อ

และสายตานั้นจะเป็นของใครนอกจากสายตาของคุณติาไปไม่ได้!


