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หัวใจของคนเป็นแม่แทบสลายไปพร้อมกับเสียงคร่ำครวญ 

ระโหยไห้ปิ่มจะขาดใจของบุตรสาว เพราะการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ 

ของชายผู้เป็นสามี ร่างกายที่ควรอวบอิ่มตามสภาวะตั้งครรภ์กลับดู 

ผา่ยผอมซบูซดี ใบหนา้ทีเ่คยหวานซึง้ตอบลงจนเหน็ไดช้ดั ดวงตาซึง่เคย 

กระจ่างใสก็หม่นหมอง เหลือเพียงร่องรอยแห่งความเศร้าระทมใจ

ผู้เป็นแม่เอื้อมมือเหี่ยวย่นไปวางลงบนบ่าที่กำลังสั่นสะท้านตาม 

แรงสะอื้นของบุตรสาว

“ตดัใจเสยีบา้งเถอะแมพ่ดุซอ้น ลกูไมไ่ดต้วัคนเดยีวเหมอืนแตก่อ่น

อีกแล้ว จะอย่างไรก็คิดถึงหลานของแม่ที่อยู่ในท้องของลูกบ้างเถอะนะ” 

ผู้เป็นแม่เอ่ยปลอบด้วยน้ำเสียงอาทร เต็มไปด้วยความห่วงใย  

ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าความทุกข์โศกที่เกิดขึ้นกับบุตรสาวในวันนี้มี 

ต้นเหตุจากตัวท่านเอง ทิฐิและอคติของลูกถูกบ่มเพาะถ่ายทอดมาจาก 

นิสัยของท่านทั้งสิ้น หรือเป็นเพราะบาปเวรที่ท่านเคยกระทำไว้กับหลาย 

ชีวิต จึงเป็นเหตุให้เวรกรรมเหล่านั้นตกอยู่ที่บุตรสาวผู้เป็นดังดวงใจ 

ที่เหลือเพียงดวงเดียว หลังสิ้นสวัสดิ์ บุตรชายไปแล้วคนหนึ่ง

คุณหญิงยี่สุ่น อรรถสุนทร ผู้เป็นมารดาของพุดซ้อนเป็นสตร ี

ร่างเล็ก วงหน้ารูปไข่ งดงามสมวัย ดวงตาคมลึกเคยฉายแววความ 

เข้มงวด ดุดัน และเจ้าระเบียบ บัดนี้กลับเต็มไปด้วยร่องรอยหม่นเศร้า 

บทนำ
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ทุกข์ทรมานใจ ริมฝีปากบางเฉียบส่อเค้าความถือตัวมิใช่น้อยเม้มเป็น 

เส้นตรง ราวกับหวังว่าจะช่วยบรรเทาอาการยอกแสลงในอกให้เบาบาง

ลงไปได้บ้าง

คฤหาสน์อรรถสุนทรที่เคยแช่มชื่นไปด้วยความสดใสของบรรดา 

เหล่าลูกหลานพลันต้องระส่ำระสาย ลูกหลานกระจัดพลัดพรายไปคน 

ละทิศละทาง เพราะความถือดียึดมั่นถือมั่นในตนเองมากจนเกินไป  

ความดื้อรั้นถืออำนาจของคุณหญิงยี่สุ่นโดยไม่ฟังเสียงใครทำให้เสียง 

หัวเราะและความสุขในบ้านหลังนี้หายไป ทั้งสวัสดิ์ พุดซ้อน แสงเทียน 

และเพทาย ต่างเป็นทุกข์เพราะความเอาแต่ใจตนเป็นที่ตั้งของตัวท่านเอง 

เป็นเหตุทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านผลักดันจนสวัสดิ์ บุตรชายคนโตต้องจบ 

ชีวิตลงก็ครั้งหนึ่ง ยังมีความผิดซ้ำสองเรื่องของแสงเทียน บุตรสาวของ 

ถมทองผู้เป็นภรรยารอง แล้วยังจะมีความผิดต่อเพทาย บุตรสาว 

คนสุดท้องจากสารภี ภรรยาที่สามนั่นก็อีก ป่านนี้จะเป็นตายร้ายดีกัน 

อยา่งไรกไ็มรู่ไ้ด ้สว่นพดุซอ้นทีเ่ปน็เชน่นีก้เ็พราะถกูทา่นบงัคบัใหแ้ตง่งาน 

กับนายพันตรีหลวงสีหราชเดโช ความดื้อดึงของท่านถูกถ่ายทอดไปยัง 

บุตรสาว ทำให้พุดซ้อนซึ่งมีลักษณะเหมือนจะเป็นคนหัวอ่อนซุกซ่อน 

อาการดื้อเงียบไว้ภายในได้อย่างน่าตกใจ หล่อนยินยอมแต่งงานกับคน 

ที่ท่านเลือกให้ แต่ต่อต้านด้วยการสร้างกำแพงทิฐิปิดกั้นความรู้สึก  

จนเป็นเหตุให้ชีวิตรักต้องพบกับวิบัติอยู่เช่นนี้

คุณหญิงยี่สุ่นถอนหายใจแผ่วยาว ระบายความทุกข์ที่อัดแน่นอยู่ 

ในอก อีกนานแค่ไหนกว่าความรู้สึกผิดบาปนี้จะจางไปจากใจดวงนี้... 

เสียงที่เอ่ยปลอบประโลมบุตรสาวจึงแผ่วสะท้อนออกมาจากความ 

เจ็บปวดสุดซึ้งจากใจของผู้เป็นแม่

“หากวิญญาณมีจริง คุณหลวงคงจะกำลังทุกข์ใจที่ได้เห็นลูก 

ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ คงจะห่วงทั้งเมียและลูกที่อยู่ในท้องของหนูมาก 
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แน่ๆ เลิกร้องไห้ทรมานตัวแบบนี้เสียทีเถอะลูกเอ๊ย ไม่ห่วงตัวเองก็ห่วง

ลูกในท้องบ้าง”

ดูเหมือนเสียงปลอบโยนและสัมผัสแผ่วเบาของคุณหญิงยี่สุ่น 

จะไม่อาจทลายกำแพงความเจ็บปวดผ่านเข้าไปในความรู้สึกของพุดซ้อน  

ซึ่งกำลังสะอื้นปิ่มว่าจะขาดใจเลยแม้แต่น้อย โลกของหญิงสาวพร่ามัว 

เพราะหยดน้ำที่ขลังคลอนัยน์ตาไม่ขาดสาย หัวใจดวงเล็กที่แหลกสลาย 

ลอยคว้างอยู่ในห้วงภวังค์แห่งความทุกข์ จึงไม่รับรู้สรรพสำเนียงและ 

ความเจ็บปวดของผู้เป็นมารดา

“คุณหลวง...”

รมิฝปีากแหง้ผากเรยีกขานแบบนัน้ซำ้ๆ แตไ่รส้รรพเสยีงเลด็ลอด 

ออกมา คงจะสะท้อนก้องอยู่ในความคำนึงพร้อมกับการเต้นอ่อนล้าของ 

หัวใจที่เจ็บแปลบ ร้าวลึกทุกครั้งที่หวนหา ดวงตาตัดพ้อที่เคยทอดมอง 

เธอนิ่งๆ คู่นั้นยังติดตรึงในดวงใจ ถ้อยคำฝากรักและสัมผัสเว้าวอนยัง 

ฝังแน่นประทับตรึงอยู่ในหัวใจเจ้าทิฐิดวงนี้ไม่เสื่อมคลาย

‘ไมว่า่ชาตนิีห้วัใจของน้องจะเปน็ของชายใด แตน่อ้งจงจำไวเ้ถดิวา่

หัวใจรักของพี่นี้จะเป็นของน้องแต่เพียงผู้เดียวตราบจนวันตาย พี่รักเธอ 

รักเสมอ’

“กลับมาหาน้องอีกสักครั้งสิคะ กลับมาฟังคำสารภาพจากหัวใจ 

ของน้องก่อน อย่าทิ้งน้องไปแบบนี้สิคะคุณหลวง”

หัวใจโหยไห้พร่ำรำพันด้วยความปวดร้าว แม้วันสุดท้ายของชีวิต 

เธอก็ยังมิเคยได้สารภาพรักกับยอดดวงใจเลยสักคำ สามีของเธอจากไป 

ทัง้ทีย่งัไมเ่ขา้ใจกนั จากไปพรอ้มกบัความเขา้ใจผดิคดิวา่ความรกัของเธอ 

ไม่ได้มีไว้เพื่อเขา ทั้งที่ในความเป็นจริงหัวใจเจ้าทิฐิดวงนี้เป็นของเขา 

เพียงผู้เดียวตลอดมา

“หากชาติหน้ามีจริง น้องจะขอตามรักคุณหลวงไปทุกชาติ ไม่ว่า 

หัวใจของคุณหลวงจะเป็นของใคร น้องจะตามไปขอทวงคืนมา” หัวใจ 
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อ่อนล้ากระซิบคำมั่นด้วยความรู้สึกหม่นหมองและเดียวดาย

คุณหญิงย่ีสุ่นกอดร่างสะท้านของลูกไว้แนบอก หัวใจของคนเป็นแม่ 

พลอยรับรู้ความเจ็บปวดที่เกิดกับลูกไปด้วย

45 ปีต่อมา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวตำรวจตระเวนชายแดนปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  

จนตำรวจชายแดนได้รับบาดเจ็บที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน กำลังเป็น 

หัวข้อสนทนาของข้าราชบริพารที่ได้รับใช้ใกล้ชิด เมื่อลุงละเอื้อนผู้เป็น 

พี่ชายบิดาของรอยสยามกำลังเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ญาติและลูกหลาน 

ฟังด้วยความประทับใจ ระหว่างที่บรรดาพี่ๆ น้องๆ พาลูกหลานมา 

เยี่ยมเยียนถึงบ้านที่หัวหิน

ลุงละเอื้อนของรอยสยามเป็นอดีตนายทหารกองทัพอากาศ 

ที่ย้ายมาเป็นนักบินกรมตำรวจ รับหน้าที่เป็นนักบินเครื่องบินพระที่นั่ง 

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมีโอกาสได้บินถวาย 

งานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จโดย ฮ. CHINOOK  

ของ ทบ. 2 โรเตอร์ ไปอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ระหว่างที่เกิดการ 

ปะทะกันของทั้งสองฝ่ายพอดี

ลุงละเอื้อนมีเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับน้ำพระราชหฤทัย 

ของเจ้าแผ่นดินมากมายมาถ่ายทอดสู่ลูกหลานและญาติพี่น้องได้ฟังกัน 

ดว้ยความซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุของพระองค ์เดก็ชายวยัสบิขวบ 

เศษจึงนั่งฟังผู้ใหญ่สนทนากันด้วยความสนใจ 

“วันนั้นตำรวจชายแดนปะทะกับพวก ผกค. ฝ่ายตำรวจได้รับ 

บาดเจ็บ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้ ฮ. ในขบวน 

เครื่องหนึ่งไปรับคนป่วย และพระองค์ท่านเปลี่ยนมาประทับ ฮ. ตำรวจ 

ที่มีฉันเป็นคนขับเครื่องบินติดตามถวายความปลอดภัยไปด้วยแทน  

ทรงรับสั่งให้บินไปทอดพระเนตรจุดที่ถูกโจมตี และ ฮ. ในขบวนลงไป 
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รับผู้บาดเจ็บด้วยความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์

“ภาคพื้นดินยิงกันสนั่นหวั่นไหวจนพวกเราข้าราชบริพารพากัน 

เป็นห่วงในความปลอดภัยของพระองค์ ช่วยกันเอ่ยทักท้วงแต่พระองค์ 

ไม่ทรงเกรงภยันตรายใดๆ เลย รับสั่งอย่างมีพระเมตตาห่วงใยคนที่ 

อยู่ข้างล่าง น้ำพระทัยของพระองค์ทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกซาบซึ้งอย่าง 

หาที่สุดไม่ได้จริงๆ”1 ลุงละเอื้อนเล่าด้วยความปลาบปลื้มใจที่ได้รับใช้ 

ใต้เบื้องพระยุคลบาท

“ผมเห็นพระเจ้าอยู่หัวในโทรทัศน์ เวลาที่เสด็จออกเยี่ยมราษฎร 

ไกลๆ พระองค์ไม่เหนื่อยเหรอครับลุงเอื้อน” เด็กชายซักไซ้ด้วยความ 

อยากรู้

“เหนื่อยสิ บางครั้งต้องทรงพระราชดำเนินด้วยพระบาทไกลๆ  

เส้นทางบางเส้นรถราเข้าไปไม่ถึง ต้องเอา ฮ. ไปลงใกล้ๆ แล้วเดินเท้า 

ต่ออีกเป็นกิโลก็มี พวกเราที่ตามเสด็จยังเห็นทรงใช้หลังพระหัตถ์ปาด 

พระเสโทบนพระพักตร์องค์เองบ่อยครั้ง แต่ไม่มีใครเคยได้ยินพระองค์

ทรงรับสั่งเหน็ดเหนื่อย” 

รอยสยามเห็นร่องรอยความรักความเทิดทูนในสีหน้ามีความสุข 

ของผู้เป็นลุง เด็กชายก็ให้สัญญากับตัวเองในใจว่าจะจงรักและภักดีต่อ 

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เหมือนดังเช่นบรรพบุรุษของตน

“เป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้เกิดใต้ร่มพระบรมโพธิ-

สมภารจริงๆ ครับพี่เอื้อน” เทิดศักดิ์ผู้เป็นบิดาของรอยสยามเอ่ยด้วย

ความภาคภูมิใจ

“ใช่ ทรงพระเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้  

บางทเีสดจ็เยีย่มราษฎรและไดพ้บผูเ้จบ็ป่วยจะรบัสัง่วา่ ไปพบหมอหรอืยงั  

1 จากบทสัมภาษณ์พันตำรวจเอก (พิเศษ) ละเอื้อน ปิ่นสุวรรณ์ อดีตนักบิน 

เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งกองบินตำรวจ
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ถ้ายังจะให้เจ้าหน้าที่พาไปพบหมอเดี๋ยวนั้นเลย ท่านทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ 

ตา่งๆ ทีไ่ปถวายความปลอดภยั หว่งใยเรือ่งสขุภาพอนามยั เมือ่เสดจ็เยีย่ม 

มผีูถ้วายสิง่ของตา่งๆ กจ็ะใหไ้ปแจกจา่ยแกท่หาร ตำรวจ และขา้ราชการ

พลเรือนที่ตามเสด็จเสมอ” 

“โตขึ้นผมจะเป็นทหารเหมือนลุงครับ ผมอยากจะรับใช้พระเจ้า- 

อยู่หัวบ้าง” รอยสยามซึ่งนั่งอยู่ข้างบิดาเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้ามุ่งมั่น

“อยากรับใช้พระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่เรื่องยากเลยพ่อสยาม แค่เจ้า 

รู้จักหน้าที่ของตน รักแผ่นดินเกิด เป็นคนดี ยึดมั่นในชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ เท่านี้ก็ถือว่าเจ้าได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแล้วลูก

เอ๊ย” 

ลุงละเอื้อนเอ่ยขึ้นด้วยความรู้สึกอ่อนโยน ทอดสายตามองหลาน

ชายตัวน้อยอย่างเอ็นดูและดีใจที่เห็นหลานชายรู้จักซาบซึ้งในพระมหา- 

กรณุาธคิณุของในหลวง ถงึขนาดเอย่ปากอยากรบัใชใ้ตเ้บือ้งพระยคุลบาท 

ของพระองค์อย่างมุ่งมั่น

“ผมสัญญาครับว่าผมจะเดินตามรอยพระบาทด้วยความจงรัก 

และภักดีตลอดไป” คำสัญญาของรอยสยามเรียกรอยยิ้มจากบรรดา 

ผู้ใหญ่ที่นั่งล้อมวงสนทนา

“ดีลูก...พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ชาตินี้ 

ทั้งชาติพวกเราคงหามหาบุรุษผู้ใดที่ยอมทุ่มเทพระวรกายและพระกำลัง 

ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาวไทยได้เหมือนอย่าง 

ที่พระองค์ทรงปฏิบัติไม่ได้อีกแล้ว ในหลวงของพวกเราทรงปฏิบัติตาม 

สัจปฏิญาณที่เคยรับสั่งเมื่อครั้งขึ้นครองราชย์ว่า จะครองแผ่นดินโดย 

ธรรมได้โดยสมบูรณ์อย่างหาที่ติมิได้จริงๆ จงคิดดีทำดีเพื่อแผ่นดิน  

ตอบแทนน้ำพระทัยของพระองค์เถิดลูกเอ๋ย มีลูกจงบอกลูก มีหลาน 

จงบอกหลานให้ยึดมั่นเทิดทูนในพระองค์ เดินตามรอยคำสอนของ 

พระองค์เถิด ชีวิตจะไม่มีวันตกต่ำเป็นทาสชนใดชาติใดในโลก” 
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ลุงละเอื้อนเอ่ยออกมาจากความรู้สึกจงรักและภักดีที่มีอยู่ล้น 

ดวงใจ ค่าที่เคยได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาททำให้นายตำรวจผู้นี ้

มีภาพความประทับใจในตัวองค์พระประมุขมาเล่าขานให้ลูกหลานฟัง 

ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากมาย ยังความตื่นเต้นและ 

ปลาบปลืม้แกล่กูหลาน กระทัง่บทสนทนาถกูเปลีย่นไปเรือ่ยๆ จนเดก็ชาย 

เริม่หมดความสนใจจงึขออนญุาตมารดาชกัชวนลกูพีล่กูนอ้งวยัไลเ่ลีย่กนั

อีกสองคนไปเดินเล่นบนชายหาดหน้าบ้านหลังใหญ่ของผู้เป็นลุง

ครอบครัวราชโยธินเป็นครอบครัวใหญ่ มีญาติพี่น้องหลายสาย 

คุณปู่ของรอยสยามคือนายพันเอกหลวงเกษมศักดิ์ ราชโยธิน ท่านม ี

ภรรยาสี่คน ลุงละเอื้อนเป็นบุตรชายคนเดียวของภรรยาหลวง ส่วนพ่อ 

ของรอยสยามเปน็บตุรชายคนโตของคณุยา่เลก็ ภรรยาคนทีส่ี ่ราชโยธนิ 

จึงเสมือนต้นไม้ที่มีกิ่งก้านแตกแขนงหลายสาขา แต่บรรดาพี่ๆ น้องๆ 

ทุกคนล้วนรักใคร่กลมเกลียวกัน 

แม้บิดาของรอยสยามจะมีพี่น้องหลายคน แต่เมื่อมาสร้าง 

ครอบครวักบั สวีกิา เนตธิร กลบัมรีอยสยามเปน็บตุรชายเพยีงคนเดยีว  

ทว่าเด็กชายไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นลูกโทนเลย เพราะบรรดาลูกพี่ลูกน้อง 

ไปมาหาสู่กันบ่อยๆ จนสนิทสนมรักใคร่ราวกับเกิดจากท้องแม่เดียวกัน 

ก็ว่าได้ 

หาดทรายสขีาวสะอาดกบัระลอกคลืน่ทีซ่ดัสาดเขา้หาชายฝัง่ ทำให้ 

หนุ่มน้อยซึ่งเป็นแชมป์ว่ายน้ำของโรงเรียนไม่ลังเลที่จะลงไปโต้เกลียว 

คลื่นในทะเลกับบรรดาลูกพี่ลูกน้อง ซึ่งเป็นเจ้าถิ่นด้วยความสนุกสนาน  

สามหนุ่มเล่นน้ำตามประสาอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนจะท้าแข่งกันว่ายน้ำกลับ 

เข้าฝั่ง รอยสยามซึ่งมีดีกรีแชมป์ว่ายน้ำจึงต่อให้สองหนุ่มเจ้าถิ่นเล็กน้อย 

ด้วยการนับถึงสิบแล้วจึงว่ายตามไป แต่ในจังหวะที่รอยสยามเกือบจะ 

เป็นผู้นำ เขากลับเห็นเด็กหญิงร่างเล็กพลัดหลุดจากห่วงยาง เด็กหนุ่ม 

จึงพุ่งตัวว่ายเข้าไปช่วยดึงเด็กหญิงตัวน้อยขึ้นมาได้ทันท่วงที
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“กรี๊ด!! ภพพลอย” 

พิมพ์กรีดร้องลั่นเมื่อเห็นบุตรสาวพลัดหลุดจากห่วงยางแล้ว 

จมน้ำต่อหน้าต่อตา ก่อนที่เด็กชายซึ่งกำลังเล่นน้ำอยู่ไม่ห่างจากบุตรสาว 

ของเธอจะคว้าภพพลอยขึ้นมาได้ทัน พิมพ์รีบย่ำลงไปในทะเล คว้าตัว 

ลกูสาวทีก่ำลงัสำลกันำ้จนหนา้ตาแดงมาจากออ้มแขนของเดก็ชาย พรอ้ม

กับปลอบลูกสาวที่ร้องสะอื้นเพราะความตกใจ ก่อนจะหันมาละล่ำละลัก

ขอบคุณเด็กชายเสียงรัว

“ขอบใจนะจ๊ะหนูที่ช่วยน้องไว้” 

“ไม่เป็นไรครับ ผมอยู่ใกล้น้องพอดี แต่น้องยังเด็กแล้วก็ว่ายน้ำ 

ไมเ่ปน็ คณุนา้ไมน่า่ใหน้อ้งลงมาเลน่นำ้ตามลำพงันะครบั” รอยสยามเอย่ 

ตามประสาเดก็ ไมไ่ดม้เีจตนาจะวา่กลา่วหรอืตกัเตอืนผูใ้หญ ่แตเ่ปน็หว่ง 

ในตัวเด็กน้อยเท่านั้น

“หนูภพซนมาก น้องหนีออกมาตอนน้ากับพ่อเขาเผลอ ไม่คิดว่า 

จะแอบหยิบห่วงยางออกมาเล่นน้ำทะเลคนเดียวแบบนี้” พิมพ์เอ่ยกับ 

เด็กชายด้วยน้ำเสียงเอ็นดู

“หนูภพแสบตาค่ะแม่พิมพ์” เด็กหญิงสะอื้นเบาๆ 

“โอ๋ๆ  เดีย๋วแมพ่าไปอาบนำ้นะคะ” พมิพเ์อย่กบับุตรสาววยัหา้ขวบ 

เศษด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ก่อนจะก้มหน้าลงทอดสายตามองเด็กหนุ่ม 

อีกครั้งพร้อมกับเอ่ยถามอย่างเอ็นดู

“หนุ่มน้อยชื่ออะไรเอ่ย บอกน้าได้ไหมจ๊ะ” พิมพ์ถามเด็กชาย

“รอยสยามครบั ใครๆ กเ็รยีกผมวา่สยาม” เดก็ชายตอบดว้ยเสยีง 

ฉะฉาน

“ขอบใจอกีครัง้นะจะ๊รอยสยาม หนภูพขอบคณุพีช่ายกอ่น พีช่ายเขา 

ช่วยหนูภพไว้นะคะ”

เด็กน้อยหันมากระพุ่มมือไหว้เด็กชายทั้งสะอื้น ดวงตากลมวาว 

ทอดมองหนุ่มรุ่นพี่ราวกับจะจดจำให้ขึ้นใจพลางเอ่ยเสียงเครือ 
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“ขอบพระคุณค่ะพี่สยาม ถ้าไม่ได้พี่ หนูภพคงจมทะเลตายไป 

แล้ว” 

“ใครจะยอมให้สาวน้อยน่ารักๆ อย่างหนูภพตายล่ะครับ แต่ 

ทีหลังห้ามซนหนีมาเล่นน้ำคนเดียวอีกรู้ไหม” ค่าที่เป็นลูกชายคนเดียว  

รอยสยามซึ่งอยากจะมีน้องอยู่แล้วจึงเอ็นดูเด็กหญิงมากเป็นพิเศษ

“หนูภพสัญญาค่ะ หนูภพจะไม่หนีมาเล่นน้ำอีกแล้ว”

“ดีครับ” รอยสยามยิ้มให้สาวน้อย

“เราจะได้พบกันอีกไหมคะพี่สยาม”

“ได้พบสิครับ บ้านคุณลุงพี่อยู่ตรงนั้น เอาไว้วันหลังหนูภพให้ 

คุณแม่พาไปหาพี่ที่บ้านนั้นก็ได้” รอยสยามชี้ไปทางบ้านของผู้เป็นลุง

“พี่สยามจะไม่ลืมหนูภพใช่ไหมคะ” เด็กหญิงคาดคั้น

“ไม่ลืมครับ พี่จะจำหนูภพให้ขึ้นใจเลย” รอยสยามยิ้มกว้าง

“สัญญานะคะว่าพี่สยามจะไม่ลืมหนูภพ” ภพพลอยย้ำพลางทอด 

สายตามองพี่ชาย

“สัญญาครับ”



ภพพลอยเงยหน้าขึ้นกวาดสายตามองอาคารก่ออิฐถือปูนทรง 

ยุโรปสามชั้นตรงหน้า หลังคากระเบื้องเกล็ดปลาสีส้มอมแดงตัดฉับกับ 

สเีหลอืงออ่นของตวัอาคารทำใหเ้ธอสมัผสัไดถ้งึความอบอุน่ เธอกอ็ธบิาย 

ไม่ได้ว่าเหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั้น ดวงตาเรียวมองไล่ลงมาที่ด้านหน้าของ 

ชั้นที่สามซึ่งฉาบปูนเรียบ เฉลียงของบ้านประกอบด้วยเสาทรงกลม  

หัวเสาโค้งม้วนลงมาทั้งสองข้างแบบไอออนิก ซึ่งรับอิทธิพลมาจากสถา- 

ปัตยกรรมกรีกและโรมัน บานหน้าต่างทำจากไม้สักลงเชลแล็กขึ้นเงา  

แบ่งเป็นช่องกระจกสี่เหลี่ยมเล็กถึงหกช่อง เหนือขอบโค้งเป็นปูนปั้นลาย 

เครือเถา ต่ำลงมาชั้นสองเป็นเฉลียงทอดตัวยาวตลอดแนวตั้งแต่ปีกขวา

ไปจนสุดปีกซ้ายของตัวบ้าน 

เนื้อที่บ้านกว้างกว่าหนึ่งไร่ มีสนามอยู่หน้าตัวอาคารสามชั้น ซึ่ง 

ควรจะดกูวา้งกวา่นีถ้า้ไมม่ตีน้ไมใ้หญก่ระจายใหค้วามรม่รืน่อยูโ่ดยรอบ 

จึงทำให้พื้นที่ดูแคบกว่าความเป็นจริง

หญิงสาวยืนอยู่ตรงนั้น ทอดสายตามองอยู่อึดใจเพื่อรำลึกถึง 

วันแรกที่ได้ก้าวเข้ามา ณ สถานที่แห่งนี้ 

เธอยังจำได้มิรู้ลืม...

หลายปีก่อนภพพลอยมีโอกาสมาเยือนคฤหาสน์อรรถสุนทร 

พร้อมกับมารดา เธอเคยวักน้ำในอ่างบัวเก่าแก่ที่วางขนาบข้างบันไดหิน 

1
ปฐมบทแห่งรัก
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ขัดทั้งซ้ายและขวา ซึ่งทอดขึ้นสู่หน้ามุขก่อนถึงประตูไม้สักหน้าอาคาร  

ยังจำได้ว่าดอกบัวผันสีม่วงเข้มชูก้านอวดความสวยงามของกลีบดอก 

ที่เบ่งบานส่งกลิ่นหอมยั่วแมลง ภาพนั้นสวยงามดึงดูดสายตาเธอมาก 

หลายปผีา่นไปเปลีย่นภพพลอยจากเดก็หญงิเปน็สาวนอ้ยวยั 17 ปี 

ที่มีใบหน้าสวยคมโดดเด่นสะดุดตา ยามเธอแย้มริมฝีปากยิ้มยิ่งสวย 

หยาดฟ้ามาดินเลยทีเดียว 

ด้านหน้าทางเข้าซึ่งมีประตูไม้สักบานคู่แบบไทยเปิดออกกว้าง 

มกีระถางดอกโบตัน๋ทีก่ำลงัผลดิอก สง่กลิน่หอมกำจายออ่นๆ ตัง้อยู ่ทำให้ 

หญิงสาวที่กำลังจะเดินผ่านเข้าไปในบ้านอย่างคุ้นเคยเผลอหยุดสูด 

ลมหายใจเขา้ กกัเกบ็ความหอมไวล้กึเตม็ปอด กอ่นจะจดปลายเทา้ลงบน 

พืน้บา้นทีป่ดูว้ยกระเบือ้งสีเ่หลีย่มแผน่เลก็สเีทาสลบัสนีำ้ตาลออ่น ดงูดงาม 

คล้ายกับลวดลายของกลีบดอกไม้โปรยปรายบนพื้นพรม หญิงสาว 

ทอดสายตามองภายในอาคารด้วยความคิดถึงอย่างแปลกๆ 

หน้าต่างบานไม้แบบเปิดปิดถูกสับด้วยตะขอเหล็กยาวไร้สนิม 

คงเพราะเจ้าของบ้านดูแลอย่างดี ม่านผ้าโปร่งสีฟ้าลายกระเช้าดอกไม้ 

พลิ้วไหวตามแรงลม

ประนอม คนงานหญิงของบ้านอรรถสุนทรเดินออกมาต้อนรับ  

ภพพลอยจึงยื่นกล่องเก็บความเย็นที่บรรจุกุ้งแม่น้ำส่งตรงจากอยุธยา 

ใหน้ำไปทีเ่รอืนราชพฤกษ ์สว่นเธอเดนิสำรวจรอบบา้นดว้ยความสบายใจ  

ปล่อยความรู้สึกเพริดไปกับเสียงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เป็นภาษา 

อังกฤษ ดังเคล้าเสียงดนตรีจากเครื่องเล่นเทปแคสเซตต์ที่วางอยู่บน 

ตู้ไม้สักแกะสลักชิดผนังข้างบันได สร้างความอ่อนหวานให้คฤหาสน์ 

อรรถสุนทรมากจนหญิงสาวอดเคลิ้มไปกับบทเพลงแผ่วหวานที่ได้ยิน 

ไม่ได้

“Each day, I dream of love, I dream of you.
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You're like an angel dear, for heaven sends you 

here.

With joy, I feel your kiss, your lovelight gleams.

But then, I fifind each bliss, only in dreams.

Each night, I yearn for love, I long for you.

You bring me ecstasy now you're forsaking me.

So heaven, please - 

Please don't let me just dream. 

Please make my dream come true.”

ภพพลอยหยดุยนืมองบนัไดไมส้กัทีม่ขีอบราวจบัเปน็ไมล้กูระนาด 

ทอดตัวยาวโค้งพาดผ่านจากชั้นที่สามลงมาชั้นที่สอง แล้วแยกออกซ้าย

ขวาไปบรรจบที่พื้นชั้นล่างสุด บนผนังเหนือโถงบันไดมีภาพถ่ายขนาด 

ใหญ่ในกรอบไม้สีน้ำตาลไหม้แกะสลักด้วยลวดลายแปลกตาตรึงติดอยู่  

หญงิสาวยกมอืพนมกม้ศรีษะจดปลายนิว้มอืทัง้สบิไหวท้า่นผูเ้ปน็เจา้ของ 

บา้นในภาพอยา่งใหค้วามเคารพเหมอืนเชน่ทกุครัง้ทีไ่ดม้าเยอืนคฤหาสน์

อรรถสุนทรแห่งนี้

‘ไหว้พระเถอะลูก...แม่พุดซ้อน’

เสียงอ่อนโยนแผ่วเบาดังมาจากที่ไกลๆ คล้ายเจ้าของเสียงอยู่

ห่างจากเธอมาก ทว่าเสียงนั้นกลับชัดเจนจนกลบเสียงไพเราะของผู้ที่

กำลังขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ผ่านเข้ามาในโสตประสาทของ 

ภพพลอย ทำให้เธอตกใจจนต้องหันรีหันขวางมองหาที่มาของเสียงที่ 

มักจะได้ยินเสมอเมื่อมาเยี่ยมเยือนคฤหาสน์แห่งนี้ น่าแปลกที่เธอไม่ได้ 

รู้สึกหวาดกลัว แต่กลับอิ่มเอิบใจและอยากจะเห็นเจ้าของเสียงปริศนานี้ 

อยา่งเหลอืเกนิ ทวา่กเ็หมอืนเชน่ทกุครัง้ เธอไดย้นิเพยีงเสยีงแผว่ๆ คลา้ย 

แว่วมากับสายลม ก่อนจะเลือนหายไปโดยไม่ทราบที่มาที่ไป
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ขณะที่ภพพลอยกำลังฉงนกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทับทิมก็ก้าวลงมาจาก 

บนัไดโคง้วนฝัง่ขวามอืของเดก็สาว เมือ่เหน็อกีฝา่ยหนัซา้ยหนัขวาเหมอืน

หาสิ่งแปลกปลอมรอบกาย จึงทักทายกลั้วเสียงหัวเราะด้วยความเอ็นดู

“ว่ายังไงจ๊ะภพพลอย วันนี้มาหาน้าแต่เช้าเชียวนะ แล้วนั่นกำลัง 

มองหาอะไรอยู่หรือเปล่าเอ่ย”

น้ำเสียงมีเมตตาของทับทิมดึงภพพลอยออกจากความฉงน 

สนเท่ห์ในที่มาแห่งเสียงปริศนา หญิงสาวหันกลับมาให้ความสนใจหญิง 

รุ่นราวคราวเดียวกับมารดาของเธอ ซึ่งกำลังก้าวลงจากบันไดโค้งวน 

ตรงหน้า ทับทิมยังคงความสวยภูมิฐานสมฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน 

เอกชนชื่อดังอันดับหนึ่งของย่านนี้ ใบหน้าสวยเปี่ยมไปด้วยความปรานี 

สมกับที่เป็นเจ้าของโรงเรียน ซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตเด็กนักเรียนและครู

กว่าพันชีวิต หากไร้ซึ่งความเมตตาปรานี คงจะบริหารบุคลากรมากมาย

แบบนั้นไม่ได้อย่างแน่นอน

ภพพลอยส่ายศีรษะแทนคำปฏิเสธพลางกระพุ่มมือไหว้ภรรยา 

เจ้าของคฤหาสน์ด้วยกิริยาอ่อนน้อมก่อนจะเอ่ย

“สวัสดีค่ะคุณน้าทับทิม คุณตาคุณยายให้ภพเอากุ้งแม่น้ำมาส่งให ้

คุณรัตติกาลค่ะ แม่พิมพ์ให้คนนำมาจากอยุธยาตั้งแต่เช้าตรู่ ท่านโทร.  

มากำชับว่าให้รีบนำมาให้คุณรัตติกาลเธอทั้งยังสดๆ จะได้ทำข้าวต้มกุ้ง 

ให้คุณน้าทับทิมกับคุณน้าภูริชรับประทานในตอนเช้านี้เลยค่ะ”

“พิมพ์นี่น่ารักจริง เดี๋ยวน้าจะต้องโทร. ไปขอบใจแม่หลานเสีย 

หน่อยแล้ว อุตส่าห์นึกถึงน้า แต่ดูเหมือนวันนี้คุณน้าภูริชของหนูจะไม่ม ี

ลาภปาก เพราะถูกโรงพยาบาลโทร. มาเรียกตัวไปแต่เช้ามืดทีเดียว”  

ทับทิมบอกพลางยิ้มอ่อนโยน

“แม่พิมพ์ฝากความคิดถึงมาถึงคุณน้าทั้งสองด้วยค่ะ” ภพพลอย 

เอ่ยพร้อมกับยิ้มบางๆ ให้ทับทิม

“เอาไว้คุณน้าผู้ชายของหนูว่างจากงานเมื่อไหร่ น้าจะต้องชวนไป 
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เทีย่วหาพมิพท์ีอ่ยธุยาบา้งเสยีแลว้” ทบัทมิกลา่วพลางเดนิไปทีตู่โ้ชวไ์มส้กั

พร้อมกับปิดเครื่องเสียงก่อนจะหันกลับมาเอ่ยกับหญิงสาวอีกครั้ง

“น้าได้ยินจากรัตติกาลว่าจบมอศอห้าแล้วหนูภพตั้งใจจะเรียนต่อ

สายสื่อสารมวลชนหรือจ๊ะ”

“ค่ะคุณน้า” ภพพลอยตอบคำถามของทับทิมแต่แอบซ่อนสายตา 

และใบหน้าแดงก่ำด้วยความขัดเขินไว้ เกรงจะถูกผู้ใหญ่ซักไซ้ถึงแรง 

บันดาลใจที่ทำให้เธอเลือกเรียนต่อทางด้านนี้

“หนูภพอยากเป็นนักหนังสือพิมพ์เหรอลูก ชอบงานทำข่าว 

หรอกร.ึ..” ทบัทมิเอยีงคอเลก็นอ้ยขณะทอดสายตาออ่นโยนมองเดก็สาว 

พร้อมเอ่ยถามด้วยความสนใจ

“ค่ะ” ภพพลอยตอบสั้นๆ แต่ใจเต้นโครมครามเมื่อนึกถึงคน 

ที่เป็นแรงบันดาลใจคนสำคัญให้เธออยากเป็นนักข่าว

ทับทิมอมยิ้มขันท่าทางเขินอายของหลานสาว เธอได้ยินจาก 

รัตติกาลว่าภพพลอยแอบชอบนายทหารหนุ่มยศร้อยเอกนามว่า รอยสยาม  

ที่เป็นหลานชายพันเอกหลวงเกษมศักดิ์ ราชโยธิน อดีตช่างภาพส่วน 

พระองค์ที่รับใช้ราชการมาตั้งแต่รุ่นหนุ่มเมื่อครั้งสมัยพระบาทสมเด็จ- 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กระทั่งท่านเกษมศักดิ์เกษียณอาย ุ

ราชการ รอยสยามซึง่เปน็ทายาทจงึมโีอกาสไดเ้ขา้ไปสบืตอ่ความจงรกัภกัด ี

ด้วยการถวายงานรับใช้แทบเบื้องพระยุคลบาท ในฐานะหนึ่งในช่างภาพ 

ที่ทำหน้าที่ถ่ายทำภาพยนตร์เคลื่อนไหวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ

“เป็นผู้หญิงยิงเรือจะเรียนเป็นนักข่าวมันจะดีหรือจ๊ะ แม่พิมพ์ 

ของหนูเขาอนุญาตหรือลูก” ทับทิมเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน

“อนุญาตค่ะคุณน้า แม่สอนให้ภพเลือกที่จะเรียนตามที่ใจรัก แม่

บอกว่าถ้ารักชอบในสิ่งที่ทำเราจะมีความอดทน แม้สิ่งที่ทำจะยากลำบาก

แค่ไหนเราก็จะสามารถทำจนบรรลุผลสำเร็จได้ค่ะ” ภพพลอยตอบอย่าง

ฉะฉานและภาคภูมิใจในคำสั่งสอนของมารดา
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“สมกับเป็นคำสั่งสอนของพิมพ์จริงๆ แม่ของหนูเขาหัวสมัยใหม่ 

ค่อนข้างมีความคิดก้าวไกล หนูโชคดีที่เกิดเป็นลูกสาวของพิมพ์” ทับทิม 

เอ่ยพลางระลึกถึงเพื่อนรักอย่างมีความสุข

“ป่านนี้คุณรัตติกาลคงเตรียมอาหารเรียบร้อยแล้ว คุณน้าทับทิม 

จะใหภ้พไปบอกเดก็ๆ ใหย้กสำรบัมาตัง้ทีน่ี ่หรอืวา่คุณนา้จะไปรบัประทาน 

ที่เรือนราชพฤกษ์ดีคะ”

ภพพลอยเอย่ถามเมือ่เหลอืบมองเวลาบนหนา้ปดันาฬกิาทีต่วัเรอืน

ทำจากไมส้นีำ้ตาลแดง เปน็นาฬกิาควอตซห์นา้ปดัสขีาว ตวัเลขอารบกิสดีำ 

หน้าปัดกระจกมีลายประดับสีทอง กลไกการทำงานแบ่งเป็นสองส่วนคือ

ส่วนของตัวนาฬิกาและลูกตุ้มแกว่ง

“ไปกินที่เรือนนู้นดีกว่าจ้ะ หนูภพอยู่กินข้าวต้มเป็นเพื่อนน้าก่อน 

ก็แล้วกันนะจ๊ะ” ทับทิมเอ่ยชวนเสียงอ่อน เธอมีเรื่องที่ยังอยากคุยกับ 

ภพพลอยอีกมาก จึงไม่ยอมให้เด็กสาวหลบเล่ียงด้วยการหนีกลับบ้านก่อน

“ค่ะคุณน้า” ภพพลอยรับคำง่ายๆ ก่อนจะเดินตามหญิงรูปร่าง 

งดงามสมวัยผ่านประตูไม้สักออกไป

กาลเวลาในบ้านอรรถสุนทรหยุดนิ่งเมื่อสองสาวต่างวัยพากัน 

เดินผ่านบานไม้สลักลายวิจิตรไปจนลับสายตา เสียงเพลงแผ่วหวานจาก 

เทปแคสเซตต์ตลับเดิมพลันบรรเลงขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ม้วนเทปเดิน 

เบาๆ ถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์จากการขับร้องของนักร้องเสียงด ี

ราวกำลังจะขับกล่อมสตรีสูงวัย ซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกที่ขยับเบาๆ อยู่ 

ข้างหน้าต่าง ไม่ไกลจากตู้ไม้สักที่วางเครื่องเสียง 

“In wonderland of love with you, the rainbow gleams 

and roses bloom.

You are the lovely bride, and I, the happy groom.
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But the wonderland of love is just a dream of love for 

you.

Each day, I dream of love, I dream of you.

Your eyes are heaven's bless; Your smile brings hap-

piness.

I fifind a cosy room, a home for two

With roses all in bloom, and lovely you.”

ใบหน้าของสตรีสูงวัยคนดังกล่าวไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากในรูปถ่าย 

ที่ติดอยู่บนผนังกลางโถงบันไดเลยแม้แต่น้อย นางนุ่งห่มด้วยชุดไทย 

งดงาม เสื้อแพรไหมสีเขียวโศกแขนยาวพองฟู จับจีบเข้ารูปที่เอว ทับ 

ด้วยโจงกระเบนลายดอกพิกุลสีเม็ดมะปรางสุก รัดด้วยเข็มขัดทองงาม 

อร่าม สร้อยคอทองคำเส้นใหญ่แขวนพระเลี่ยมทองคล้องอยู่ในลำคอ 

ขอ้มอืขา้งหนึง่สวมกำไลทองวงเลก็ นิว้นางขา้งซา้ยสวมแหวนทรงนพเกา้ 

ที่ได้รับพระราชทานจากเสด็จในวังเมื่อครั้งขอเข้ารับประทานน้ำสังข์ 

ในวันวิวาห์กับท่านเจ้าพระยาอรรถสุนทร 

สตรีร่างเล็กบางเกล้ามวยมุ่นไว้ตรงท้ายทอยแบบสตรีตะวันตก  

วงหน้ารูปไข่แม้จะมีริ้วรอยแห่งวันเวลาปรากฏ แต่มิอาจบดบังความงาม 

ทีเ่คยเฉดิฉายในอดตีได ้ดวงตาคมลกึฉายแววความเขม้งวด เจา้ระเบยีบ  

ริมฝีปากบางหุบสนิท บ่งบอกถึงความถือตัวอยู่ไม่ใช่น้อย ร่างไร้สังขาร 

สิงสถิตอยู่ในคฤหาสน์หลังงามหลังนี้มาเนิ่นนาน ผ่านวันและเวลามา 

ตั้งแต่สิ้นชีพจวบจนปัจจุบัน นางนั่งเอนกายด้วยท่าทางสบายๆ ทอด 

อารมณ์ไปกับบทเพลงที่เปลี่ยนทวงทำนองและเสียงนักร้องไปตาม 

ยุคสมัย แต่ก็ยังคงความไพเราะไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลย

“In my kingdom of dreams, you are my queen.



เตชิตา   23   

The joy is waking me; I'm lost in reverie

So heaven, please - 

Please don't let me just dream. 

Please make my dream come true.”

“คุณพุดซ้อนเธองามไม่ต่างจากในอดีตเลยนะเจ้าคะคุณหญิง” 

สตรสีงูวยัอกีคนทีน่ัง่พบัเพยีบอยูข่า้งๆ เกา้อีโ้ยกเอย่ขึน้หลงัสิน้สดุ 

เสียงขับร้องบทเพลง พลางช้อนตาขึ้นมองผู้เป็นนายอย่างจงรัก แววตา 

สดใสขดัแยง้กบัวยัทีค่วรจะรว่งโรยไปตามกาลเวลา นา่แปลกทีใ่นแววตา 

ของหญงิคนนีก้ลบัยงัมคีวามเปน็เดก็ซกุซอ่นอยู ่เสือ้ผา้ทีนุ่ง่หม่กแ็ตกตา่ง 

กับผู้เป็นนายอย่างสิ้นเชิง พะยอมแต่งตัวสวยตามสมัยด้วยชุดเสื้อคอ 

ระบาย แขนกลีบบัวเข้ารูปลายดอกไม้สีหวาน สอดไว้ในกระโปรงบาน 

ยาวแค่เข่า

“พุดซ้อนในร่างของเด็กภพพลอยดูเข้มแข็ง ไม่มีทิฐิจัดเหมือน 

แม่พุดซ้อนของฉันนักนะพะยอม” คุณหญิงผู้เป็นนายเอ่ยอย่างเอ็นดู 

เด็กสาวที่กำลังถูกกล่าวถึง

“น่าจะเป็นเพราะการเลี้ยงดูนะเจ้าคะ คุณพิมพ์เธอเลี้ยงดูคุณหน ู

มาอย่างให้อิสระในการตัดสินใจ คุณหนูเธอเลยได้รับการถ่ายทอด 

ลักษณะนิสัยของคุณพิมพ์มาด้วย” หญิงสูงวัยที่ถูกเรียกว่าพะยอมเอ่ย

ตอบ

“หล่อนกำลังว่ากระทบว่าฉันเลี้ยงลูกแบบลิดรอนอิสระรึ...แม่- 

พะยอม” คุณหญิงยี่สุ่นชำเลืองมองคนสนิทด้วยความหมั่นไส้

“มไิดเ้จา้คะ่คณุหญงิ อฉินัแคจ่ะพยายามอธบิายวา่อะไรคอืสาเหตุ 

ให้คุณภพพลอยแตกต่างจากคุณพุดซ้อนเท่านั้นเองเจ้าค่ะ” พะยอมรีบ 

ปฏิเสธเสียงรัว เพราะเกรงว่าคำพูดของตนจะทำให้ผู้เป็นนายเข้าใจผิด

“ฮึ...ไม่ต้องมาทำเป็นรีบแก้ตัวเลยหล่อนน่ะ แล้วไอ้ที่ฉันให้ช่วย 
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ไปสืบเรื่องที่ฉันอยากจะรู้ ได้ความมาว่าอย่างไรบ้างฮึ” คุณหญิงยี่สุ่น 

เอ่ยแล้วรอฟังคำตอบจากคนสนิทด้วยความใคร่รู้

“อิฉันแน่ใจแล้วเจ้าค่ะว่าคุณภพพลอยเธอแอบมีใจให้คุณรอย-

สยามเธอจริงๆ สองวันก่อนอิฉันเห็นคุณหนูเธอแอบมองคุณรอยสยาม 

ตอนที่มารับประทานอาหารที่เรือนราชพฤกษ์กับเพื่อนของเธอเจ้าค่ะ” 

พะยอมยืนยันเสียงใส

“เธอแนใ่จอยา่งนัน้ร.ึ..พะยอม” คณุหญงิยีสุ่น่ถามอยา่งสนใจพลาง 

ลุกขึ้นเบี่ยงตัวมามองคนใกล้ชิดพร้อมกับรอคำตอบอย่างใจจดใจจ่อ

“มั่น...เอ่อ...มั่นใจเจ้าค่ะ” พะยอมอ้อมแอ้มตอบผู้เป็นนาย

“ฉันขอภาวนาให้พ่อหนุ่มคนนั้นมีใจตรงกับแม่หนูภพพลอย 

ทเีถดิพะยอม” คณุหญงิยีสุ่น่ทอดถอนใจดว้ยความรูส้กึหนกัในอก กงัวล 

และห่วงใยดวงจิตของบุตรสาวที่กลับชาติมาเกิดในร่างของภพพลอย 

อย่างเหลือเกิน

“กฎแห่งกรรมเจ้าค่ะ ทุกอย่างถูกลิขิตไว้ด้วยกรรมนะเจ้าคะ”  

พะยอมปลอบคุณหญิงของตนด้วยเสียงแผ่ว

ภพพลอยเดินตามทับทิมผ่านต้นราชพฤกษ์ต้นใหญ่ที่ปลูกไว้ 

รมิเรอืนไมห้ลงันอ้ย กลิน่ดอกมะลลิามากมายทีป่ลกูรายลอ้มกำจายความ 

หอมจรุงใจ จนเธอเผลอสูดลมหายใจเข้าลึกเต็มปอด กระทั่งถึงเรือน

ราชพฤกษ์อายุเกือบร้อยปีที่สร้างจากไม้แท้ ตีเกล็ดแนวนอนทาสีฟ้า 

อ่อนสบายตาทั้งหลัง ตัดขอบวงกบประตูและหน้าต่างกระจกด้วยสีขาว 

ยกพื้นสูงพอประมาณ จึงต้องมีบันไดทาสีขาวต่อกับรั้วระเบียงสีเดียว 

กันที่กั้นเป็นเฉลียง ด้านหน้าขนาบทางเข้าออกด้วยเสาไม้สีขาวสองต้น 

เชื่อมติดหลังคาทรงปั้นหยาสีเทา 

แม้เรือนหลังนี้จะถูกสร้างมาเกือบร้อยปีแต่ก็ได้รับการซ่อมแซม 

และปรับปรุงตลอด กระทั่งถึงปัจจุบันถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารตำรับ 
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ชาววัง โดยรัตติกาลซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกผู้น้องของภูริช แต่เท่าที่ภพพลอย 

ทราบ ภูริชกับทับทิมเลี้ยงรัตติกาลมาแต่เล็ก เพราะเพทาย มารดาของ 

หญิงสาวนำมาฝากไว้ตั้งแต่รัตติกาลยังแบเบาะแล้วหายสาบสูญไป  

ในขณะทีภ่รูชิกบัทบัทมิเพิง่จะแตง่งานกนัไดไ้มน่าน ดงันัน้รตัตกิาลจงึเปน็ 

น้องที่ถูกเลี้ยงดูมาราวกับเป็นลูกของผู้นำเนติธรซึ่งไม่มีบุตรสืบสกุล

คฤหาสนอ์รรถสนุทรตัง้อยูใ่นอาณาบรเิวณกวา้งขวาง รม่รืน่ไปดว้ย 

พรรณไม้นานาชนิด ด้านหน้าอาคารอยู่ติดถนน ส่วนด้านหลังมีเนื้อที่ 

กว้างขวางทอดยาวไปจดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะที่เรือนราชพฤกษ์ 

ตั้งเยื้องไปทางซ้ายมือของอาคารสามชั้นหันหน้าออกสู่ถนน เหมาะกับ 

การเปิดเป็นร้านอาหาร และที่สำคัญ รัตติกาลมีฝีมือดีเยี่ยมในการปรุง

อาหาร ประกอบกับทับทิมค้นเจอตำราอาหารสูตรชาววัง ซึ่งสารภี อดีต

นางขา้หลวงในวงัเกา่ผูเ้ปน็ยายของรตัตกิาลจดบนัทกึไวแ้ละนำมามอบให้

รตัตกิาล แลว้ยงัไดแ้มค่รวัฝมีอืดอียา่งเจมิ ลกูสาวแมเ่อบิ แมค่รวัเกา่แก่ 

ของคฤหาสน์อรรถสุนทรมาช่วยงาน จึงทำให้มีลูกค้ามากหน้าหลายตา 

เข้ามาลิ้มรสอาหารตำรับชาววัง

รัตติกาลเดินอุ้ยอ้ายออกมาจากเรือนครัวในจังหวะที่ประตูร้าน 

ถูกผลักเข้ามาพอดี

“คณุแมม่าพอดเีลยคะ่ หนกูำลงัจะใหเ้ดก็ยกขา้วตม้กุง้ไปตัง้สำรบั 

ที่ตึกอยู่เชียว” เสียงสดใสของรัตติกาลกับรอยยิ้มประจบเรียกรอยยิ้ม 

จากสองสาวที่เพิ่งก้าวเข้ามาได้เป็นอย่างมาก

“พอดียายหนูภพพลอยเขาแวะไปทักทายแม่ที่ตึก แม่ก็เลยชวน 

เขามากินข้าวเป็นเพื่อนเสียเลย เพราะคุณพ่อของลูกออกไปทำงานตั้งแต่ 

เช้าตรู่ทีเดียววันนี้” ทับทิมเอ่ยกับหญิงสาวที่เธอเลี้ยงดูมาไม่ต่างจาก 

ลูกพลางทอดสายตาปรานีมองไปที่หน้าท้องนูนของรัตติกาลด้วยความ

อ่อนโยน

“ท่าทางเหมือนจะมีเคสเร่งด่วนนะคะ ที่โรงพยาบาลคงโทร. มา 
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ตาม หนูเห็นคุณพ่อเหมือนจะรีบมาก” รัตติกาลเดินเข้ามาเกาะแขน 

ทับทิมพาเดินไปที่โต๊ะอาหาร

“คงจะเปน็แบบนัน้แหละจะ้ วา่แตว่นันีท้ีร่า้นเรามเีมนอูะไรแนะนำ 

บ้างล่ะ แม่ตั้งใจว่าจะเชิญคุณหญิงสีวิกามารับประทานอาหารกลางวัน

ด้วยกันเสียหน่อย” ทับทิมเอ่ยถามพลางทิ้งกายลงบนเก้าอี้ที่รัตติกาล 

เลื่อนให้

“คุณหญิงสีวิกา ราชโยธิน น่ะเหรอคะคุณแม่” รัตติกาลเอียงคอ 

เล็กน้อยขณะทอดสายตามองทับทิมด้วยความประหลาดใจก่อนจะนั่ง 

ลงบนเก้าอี้ข้างๆ ทับทิม

คุณหญิงสีวิกา ราชโยธิน นั้นเดิมนามสกุลเนติธร ก่อนจะสมรส 

กับพลตำรวจเอกเทิดศักดิ์ ราชโยธิน คุณหญิงสีวิกาจึงขึ้นชื่อว่าเป็น 

ลูกพี่ลูกน้องกับ ภูริช เนติธร บิดาของคุณหญิงสีวิกาเป็นญาติผู้พี่ของ 

พันตรีหลวงสีหราชเดโช หรือเรืองศักดิ์ เนติธร บิดาของภูริช และเป็น 

ทายาทผู้ครอบครองสมบัติทั้งหมดของเนติธร หลังจากที่เรืองศักดิ์ 

เสียชีวิตและครอบครัวเนติธรตัดขาดจากครอบครัวอรรถสุนทร ขณะ

ที่ภูริชได้รับการเลี้ยงดูโดยคุณหญิงยี่สุ่น จึงขาดการติดต่อกับญาติทาง

ฝ่ายบิดานับจากนั้นมา

ปัญหาระหว่างครอบครัวเนติธรกับอรรถสุนทรนั้นเป็นอดีตที่ 

ทุกคนไม่ต้องการจะรื้อฟื้น กระทั่งคนรุ่นก่อนทยอยจากไป ทั้งคุณหญิง 

รตันาวด ีพระยาเนตธิร และคณุหญงิยีสุ่น่ ทำใหค้นรุน่หลงัตา่งพรอ้มใจ 

กันฝังและลบลืมเร่ืองราวต่างๆ และความบาดหมางในอดีตไปจนหมดส้ิน 

“ใช่จ้ะ แม่อยากจะเลี้ยงตอบแทนที่คุณหญิงท่านซื้อขนมจาก 

อังกฤษมาฝากเรายังไงล่ะจ๊ะ” ทับทิมเอ่ย

“ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูโทร. ไปเรียนเชิญท่านให้เองค่ะ ส่วนเรื่อง 

อาหาร คณุแมไ่มต่อ้งหว่งนะคะ หนทูราบวา่คณุหญงิทา่นโปรดเมนอูะไร

บ้าง เดี๋ยวหนูจัดการให้ค่ะ” รัตติกาลขันอาสาอย่างแข็งขัน
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“ขอบใจมากจ้ะ...” ทับทิมยิ้มอ่อนโยนกับรัตติกาลก่อนจะหันมา 

ทางหลานสาวที่ทิ้งตัวนั่งลงในฝั่งตรงข้าม

“วันนี้ไม่มีธุระที่ไหนใช่ไหมจ๊ะภพพลอย อยู่ช่วยแม่รัตติกาล 

เตรียมอาหารไว้ต้อนรับเพื่อนของน้าก่อนได้ใช่ไหม”

“ได้ค่ะคุณน้า ก่อนจะมาหนูบอกตากับยายไว้แล้วค่ะว่าจะอยู่ช่วย

คุณรัตติกาลเธอต่อเลย” ภพพลอยตอบอย่างไม่ลังเล

“ใกล้กำหนดสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะ  

ภพพลอยมาอยู่ช่วยฉันจะไม่เสียเวลาอ่านหนังสือหรอกหรือ” รัตติกาล 

เอียงคอเล็กน้อยขณะทอดสายตามองสาวรุ่นน้อง

“ภพอ่านก่อนมาแล้วค่ะคุณรัตติกาล ภพต้องตื่นมาอ่านหนังสือ 

ตัง้แตเ่ชา้มดืทกุวนัอยูแ่ลว้คะ่” เธอตอบเสยีงออ่นพลางเอือ้มมอืควา้ชอ้นมา 

วางลงในชามข้าวต้มกุ้งควันฉุยส่งกล่ินหอมเตะจมูกท่ีเจิมยกออกมาเสิร์ฟ

“แนใ่จแลว้นะวา่จะเลอืกเรยีนสือ่สารมวลชนจรงิๆ ไมใ่ชเ่ลอืกตาม 

อารมณ์เพ้อฝันลมๆ แล้งๆ ของเราหรอกนะ เพราะเรื่องเรียนไม่ใช่เรื่อง 

เล่นๆ มันหมายถึงอนาคตของชีวิตเราทั้งชีวิต เธอควรเลือกเรียนให้ตรง 

ตามความถนดั เลอืกตามทีใ่จรกั ไมใ่ชเ่พราะเรือ่งอืน่” รตัตกิาลเตอืนสติ 

สาวรุ่นน้องตามประสาคนรักใคร่ชอบพอและมีความหวังดีให้กันและกัน

“ทีภ่พเลอืกเรยีนทางดา้นนีเ้พราะภพรกัการถา่ยภาพ ภพเคยฝนัวา่ 

สักวันภาพที่ภพถ่ายจะมีประโยชน์แก่งานที่ภพทำ และภพเลือกงานข่าว

ค่ะคุณรัตติกาล” ภพพลอยตอบอย่างมั่นใจ

“ไม่ใช่เพราะลูกชายคุณหญิงสีวิกาเป็นแรงบันดาลใจหรอกนะ”  

รตัตกิาลกระเซ้าสาวรุน่นอ้งทีก่ำลงัตกัข้าวตม้เขา้ปาก ทำใหฝ่้ายนั้นเกอืบ

สำลักเพราะคำถามของเธอ

“คุณรัตติกาลพูดอะไรคะ ทำไมเขาต้องเป็นแรงบันดาลใจของภพ

ด้วยล่ะ” ภพพลอยซ่อนหน้าแดงก่ำหลบสายตาทับทิม

“เพราะฉันเห็นเธอแอบมองเขาตาละห้อยอยู่น่ะสิ แล้วคุณรอย- 
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สยามเธอกเ็ปน็ชา่งภาพ เธอเลยอาจจะเอาความรูส้กึผวิเผนินีไ้ปตดัสนิใจ

เลือกเรียนสื่อสารมวลชนยังไงล่ะ” รัตติกาลเอ่ยตามตรงอย่างที่ใจคิด

“แม่คิดว่าหนูภพพลอยไม่ใช่คนที่จะตัดสินใจโดยไม่ได้ไตร่ตรอง 

ใหร้อบคอบหรอกนะจะ๊รตัตกิาล ถา้ภพพลอยตดัสนิใจทีจ่ะเรยีนสือ่สาร

มวลชนก็ย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่าน้องเลือกอย่างมีสติที่สุดแล้ว” 

“หนูก็แค่ไม่อยากให้ภพพลอยตัดสินใจพลาดเหมือนหนูเท่านั้น 

เองค่ะ” ความเจ็บช้ำลึกๆ ทำให้รัตติกาลเอ่ยตามที่รู้สึก

ทับทิมถอนหายใจยาวอย่างเห็นใจและเข้าใจรัตติกาล

ภพพลอยถึงกับพูดไม่ออกไปเช่นกัน เธอพอจะทราบถึงความ 

ทุกข์ของรัตติกาล แต่ก็ทำได้แค่เป็นกำลังใจให้เท่านั้น เด็กอย่างเธอคง 

ไม่อาจหาญไปปลอบโยนสาวรุ่นพี่ จึงรีบซ่อนสายตาก้มหน้าก้มตา 

รับประทานข้าวต้มในชามต่อโดยไม่พูดไม่จา

“หนูขอตัวไปโทร. เชิญคุณหญิงสีวิกาก่อนนะคะ” รัตติกาลหันไป 

เอ่ยกับทับทิม เมื่อคิดขึ้นได้ว่าไม่ควรจะทำลายบรรยากาศบนโต๊ะอาหาร 

ก่อนจะหันไปทางภพพลอย “ฝากคุณแม่ด้วยนะภพ”

“ค่ะ” ภพพลอยรับคำพลางมองตามร่างอุ้ยอ้ายของรัตติกาลที่ 

เดินเข้าไปในห้องด้านหลัง

“แมร่ตัตกิาลเขาเปน็คนเขม้แขง็ สกัวนัเขาจะทำใจไดเ้อง” ทบัทมิเอย่ 

เบาๆ หลังจากวางช้อนและยกแก้วน้ำขึ้นจิบ

หลังมื้ออาหารเช้า ภพพลอยเดินไปส่งทับทิมที่เรือนใหญ่ก่อน 

จะขอตัวกลับมาช่วยรัตติกาลจัดเตรียมอาหารต้อนรับคุณหญิงสีวิกา  

ภายในครัวขนาดกลางตกแต่งอย่างเป็นระเบียบ เครื่องไม้เครื่องมือ 

ในการทำอาหารถูกจัดวางให้สะดวกแก่การใช้งาน พื้นกระเบื้องในครัว 

สะอาดสะอา้นจนเดก็เพยีร หรอืไอเ้พีย้นของคณุหญงิยีสุ่น่นัง่เลน่นอนเลน่ 

เกลือกกลิ้งได้อย่างสบายใจ โดยไม่มีใครมองเห็นเด็กชายผมจุกที่นุ่งโจง 
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รัดเข็มขัดทอง ไม่สวมเสื้อ มีเพียงสังวาลสีทองสะพายพาดไขว้ทับกัน 

เทา่นัน้ เพยีรถกูสง่มาสอดแนมเรือ่งราวของภพพลอย เดก็ชายจงึตามตดิ 

หญิงสาวไม่ห่าง

เจิมกำลังเตรียมทำผักกาดผัดปลาเค็มชุบไข่ทอด ซึ่งทราบจาก 

รัตติกาลว่าเป็นหนึ่งในอาหารโปรดของคุณหญิงสีวิกากับรอยสยาม โดย 

มีภพพลอยเป็นลูกมือ หญิงสาวค่อยๆ เด็ดยอดอ่อนของช่อผักกาดยาว 

ประมาณหนึ่งคืบอย่างบรรจง ก่อนจะนำไปล้างจนสะอาดแล้วยื่นให้เจิม 

แม่ครัวใหญ่เทน้ำใส่หม้อตั้งจนร้อนและใส่เกลือ ก่อนจะนำผักที ่

ภพพลอยยืน่ใหล้งลวก พอผกัออ่นตวัจงึตกัขึน้ใสล่งในอา่งนำ้เยน็พอทว่ม 

เมือ่หญงิสาวถามเจมิวา่ทำไมถงึตอ้งทำเชน่นี ้กไ็ดค้ำตอบวา่เพือ่ทำใหผ้กัสด 

เรยีกวา่คงความสดของผกัดว้ยนำ้เยน็ทนัท ีจะทำใหผ้กัคงความเขยีวสวย 

ไว้ได้นาน

เจิมสอนให้ภพพลอยนำปลาเค็มมาแล่กระดูกกลางออกแล้วหั่น 

เปน็สีเ่หลีย่มพองาม กอ่นจะหนัไปตัง้กระทะบนเตาทีไ่ฟออ่นๆ รอใหน้ำ้มนั 

เดือด จากนั้นเจิมก็หันไปตอกไข่ใส่ชาม ตีพอแตกและนำมาใส่ในชาม 

ปลาเค็มที่แล่เรียบร้อยแล้วจึงนำไปทอดในน้ำมันที่เดือดพอดี ด้วยการ 

ตกัใสท่ลีะชิน้พอเหมาะกบันำ้มนั เรยีกวา่ทกุขัน้ตอนเปน็ไปอยา่งประณตี

บรรจง จากนั้นก็พักไว้รอเวลาปรุงเมื่อแขกเดินทางมาถึง 

เจิมเริ่มประกอบอาหารจานที่สองด้วยการนำไก่ไปล้างและเลาะ 

กระดูกออก ขณะที่ภพพลอยรับหน้าที่ปอกเปลือกขมิ้นขาวและนำมา 

แกะสลักพอคำสำหรับทำแกงเผ็ดไก่ขมิ้นขาว

เมื่อเจิมนำไก่ขึ้นพักไว้แล้วก็หันไปโขลกพริกแกง ระหว่างนั้น 

ภพพลอยก็แอบเก็บรายละเอียดสิ่งที่เจิมทำไว้ พร้อมกับคิดว่าสักวัน 

คงมีโอกาสทำอาหารเหล่านี้ด้วยตัวเองเพื่อคนที่เธอแอบพึงใจ

“พริกแกงใส่อะไรบ้างคะพี่เจิม เผื่อภพจะจำไปทำให้แม่พิมพ์ชิม 

บ้าง” หญิงสาวถามเบาๆ
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“ก็มีพริกขี้หนู พริกชี้ฟ้าเขียว หัวหอม ตะไคร้ ผิวมะกรูดหั่นฝอย  

เอามาแล้วก็โขลกให้ละเอียดเท่านั้นเองค่ะ” แม่ครัวฝีมือดีตอบอย่าง 

ไม่หวงวิชา

“จะจำไว้ทำให้น้าพิมพ์ชิมหรือจะเก็บไว้ทำให้ใครชิมกันแน่ฮะภพ” 

รัตติกาลกระเซ้าเบาๆ ด้วยความเอ็นดู

“ภพจะจำเอาไว้ไปทำให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานจริงๆ ค่ะคุณ 

รัตติกาล” ภพพลอยเขินจนหน้าแดง



คุณหญิงสีวิกา ราชโยธิน นั่งสนทนากับทับทิม โดยมีรอยสยาม 

บุตรชายเพียงคนเดียวของท่านนั่งร่วมโต๊ะอยู่ด้วย คุณหญิงวัย 48 ปี 

ยงัคงเคา้ความงามไวอ้ยา่งสมวยั ใบหนา้แตง่แตม้สสีนัดว้ยฝมีอืประณตี 

ทำให้มารดาของรอยสยามดูอ่อนวัยกว่าความเป็นจริง

“ความจริงคุณทับทิมไม่จำเป็นต้องเกรงใจพี่หรอกนะคะ ของ 

เล็กน้อยเท่านั้นเอง” คุณหญิงสีวิกาทอดน้ำเสียงเอ่ยอย่างอ่อนโยน

“แต่คุณพี่ก็มีน้ำใจคิดถึงดิฉัน อีกอย่างเราสองคนก็ไม่ได้สนทนา 

กันนานเหลือเกิน ดิฉันเลยถือโอกาสนี้ขอเลี้ยงขอบพระคุณคุณพี่ 

เสียเลยยังไงคะ” ทับทิมยิ้มบางๆ

“พี่ได้ยินชื่อเสียงเรื่องฝีมือการทำอาหารของแม่ครัวที่เรือนราช-

พฤกษ์มานานแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสมาลองชิมเสียที มีแต่พ่อรอยสยาม

นั่นแหละเขามาบ่อยๆ” คุณหญิงหันไปพยักพเยิดกับบุตรชาย

“เพื่อนๆ ของผมติดใจฝีมือการทำอาหารของแม่ครัวที่นี่ทุกคน 

ครับ มีเวลาว่างเป็นได้ชวนกันมาเสมอ” ชายหนุ่มเอ่ยเบาๆ

“น้าต้องขอบใจหลานกับเพื่อนๆ แทนแม่รัตติกาลด้วยที่พากันมา

อุดหนุนเรือนราชพฤกษ์ของเรา” 

ทับทิมมองชายหนุ่มด้วยสายตาอ่อนโยนพลางนึกชื่นชมในความ 

งามสง่าของรอยสยาม จากเด็กชายหน้าตาน่ารัก เสือยิ้มยากตัวน้อยๆ  

2
แอบรัก
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เปลี่ยนเป็นชายหนุ่มรูปร่างกำยำสง่างามอย่างชายชาติทหาร ประกอบ 

เข้ากับใบหน้าคมคายและสายตาอ่อนโยนก็มีอิทธิพลมากพอที่จะดึงดูด 

ความสนใจจากเพศตรงข้าม ทับทิมจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมภพพลอย 

ถึงให้ความสนใจชายหนุ่มคนนี้เป็นพิเศษจนคนรอบข้างสังเกตได้ 

ประตูเชื่อมต่อกับครัวถูกเปิดเข้ามา ภพพลอยลำเลียงถาดอาหาร 

ออกมาจากดา้นในในจงัหวะทีท่บัทมิกำลงันกึชืน่ชมบคุลกิของรอยสยาม 

อยู่ทีเดียว

หัวใจของสาวน้อยเต้นโลดเฉกเช่นทุกครั้งที่ได้พบชายหนุ่มผู้นี้  

ใบหน้าสวยแดงปลั่งส่อพิรุธในใจจนต้องรีบก้มหน้าซ่อนสายตาเมื่อยก 

จานอาหารขึ้นจัดเรียงบนโต๊ะท่ามกลางสายตาสามคู่ที่กำลังมองเธออยู่ 

ด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกัน 

ทันทีที่วางจานอาหารลงบนโต๊ะเรียบร้อย ภพพลอยก็เตรียมจะ 

เลี่ยงเข้าไปในครัวตามเดิม ถ้าไม่ติดที่ทับทิมเรียกไว้เสียก่อน

“อย่าเพิ่งไปจ้ะภพพลอย มาสวัสดีคุณหญิงสีวิกากับพี่รอยสยาม

ก่อนสิ”

คณุหญงิสวีกิาหนัไปมองเดก็สาวทีถ่กูเรยีกดว้ยความสนใจ กวาด 

สายตาสำรวจเร็วๆ อย่างสังเกตสังกาพลางเอ่ยถามทับทิม 

“ชื่อแปลกดีนะคะ หลานสาวคุณทับทิมเหรอคะ”

“ค่ะคุณพี่ ลูกสาวเพื่อนสนิทของดิฉันเองค่ะ ชื่อภพพลอย 

กิติกานนท์” ทับทิมแนะนำเสียงอ่อน

ภพพลอยกระพุ่มมือไหว้หญิงวัยกลางคนด้วยกิริยานอบน้อม  

กอ่นจะกม้หนา้ดว้ยความเขนิอายขณะไหวช้ายหนุม่ทีต่นเองใหค้วามสนใจ  

ภพพลอยไม่เคยลืมพี่ชายใจดีคนนี้ แม้ว่าเขาจะจำเธอไม่ได้ตามที่เคย 

สัญญากับเธอไว้ก็ตาม 

รอยสยามอมยิ้มขันอาการซ่อนหน้าหลบสายตาของเด็กสาว  

ท่าทางเคอะเขินของเธอสร้างความเอ็นดูให้นายทหารหนุ่มจนกลั้นยิ้มไว้
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ไม่ได้ 

“กิติกานนท์สายไหนคะ บังเอิญพี่สะใภ้ดิฉันก็นามสกุลเก่า 

กติกิานนทเ์หมอืนกนั ตระกลูนีเ้ขากวา้งขวางใชเ่ลน่นะ” คณุหญงิสวีกิามอง 

เด็กสาวพลางเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสนใจ

“ตายจรงิ...โลกกลมจรงิเชยีว คณุพอ่หนภูพเขาอยูอ่ยธุยาคะ่ เปน็ 

เจา้ของกจิการเรอืบรรทกุสนิคา้และกจิการขนสง่สนิคา้ แตด่ฉินัไมท่ราบ 

จริงๆ ว่าเป็นกิติกานนท์สายไหน และเกี่ยวข้องกับพี่สะใภ้คุณพี่ทางไหน”  

ทับทิมเอ่ย

“คุณพ่อหนูชื่ออะไรจ๊ะ เอาไว้กลับไปป้าจะต้องถามพี่สะใภ้ว่ารู้จัก 

คณุพอ่ของหนไูหม เผือ่เปน็ญาตกินัจะไดต้ดิตอ่กนัไว ้นะลกูนะ” คณุหญงิ 

สีวิกาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเอื้อเอ็นดูเพราะถูกชะตาในตัวเด็กสาว

“คุณพ่อหนูชื่อพนาค่ะ พนา กิติกานนท์” ภพพลอยตอบเบาๆ

“จ้ะ...แล้วถ้าได้ความยังไงป้าจะโทร. มาบอกคุณน้าทับทิมของ 

หนูนะจ๊ะ” คุณหญิงสีวิกาเอ่ยอ่อนโยนพลางทอดสายตามองหญิงสาว 

ด้วยความพึงพอใจ

“ค่ะ” ภพพลอยตอบสั้นๆ เตรียมเลี่ยงจะหลบไปอยู่ในครัวเพื่อ 

แอบชื่นชมชายหนุ่มเงียบๆ ลำพัง ถ้าไม่ติดคุณหญิงสีวิกาเอ่ยขึ้นด้วย 

น้ำเสียงปรานีเสียก่อน

“อยู่กินข้าวกับป้าและพี่รอยสยามก่อนสิลูก อีกเดี๋ยวแม่รัตติกาล

ก็คงจะเสร็จงานแล้วเหมือนกัน”

“มานั่งกับน้ามาลูก” ทับทิมพยักหน้าเบาๆ พร้อมกับเอ่ยเรียก 

หญิงสาวให้มานั่งข้างกาย

ภพพลอยก้มหน้าก้มตาเดินมาทิ้งกายลงนั่งบนเก้าอี้ข้างๆ ทับทิม 

อย่างว่าง่าย หัวใจสาวน้อยเต้นแรงในจังหวะเดียวกับท่าเต้นสเตปฮิต 

ของ เอลวิส เพรสลีย์ ราชาร็อกแอนด์โรลชื่อดังก้องโลกที่เพิ่งเสียชีวิต 

ไปเมื่อไม่นานมานี้



34   เพรงรักรอยฝัน

“ปีนี้เรียนปีอะไรแล้วจ๊ะเนี่ย ป้าเดาว่ายังไม่จบมอศอห้าใช่ไหม”  

คุณหญิงสีวิกาซักถามอย่างให้ความเป็นกันเอง

“จบปีนี้ค่ะ” เธอตอบเบาๆ

“แล้วตั้งใจไว้หรือยังว่าจะสอบเข้าที่ไหน” มารดาของรอยสยาม 

ถามด้วยน้ำเสียงเอ็นดู

“หนูตั้งใจว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยใกล้บ้านนี่แหละค่ะ” เธอตอบ 

ด้วยเสียงฉะฉาน

“ธรรมศาสตร์สินะ” คุณหญิงสีวิกายิ้มบางๆ พลางเอ่ยถามต่อ 

เพื่อลดอาการเกร็งของหญิงสาวซึ่งท่านเข้าใจความรู้สึกในขณะนี้ของ 

เธอเป็นอย่างดี

“แล้วหนูภพตัดสินใจจะเลือกเรียนคณะอะไรล่ะ”

ภพพลอยอายที่จะบอกความตั้งใจของตนแก่คุณหญิงสีวิกา  

และกลัวท่านจะซักต่อให้เธอวุ่นวายใจ

“แม่ภพเขาอยากเป็นนักหนังสือพิมพ์ค่ะ คงเลือกเรียนคณะ 

วารสารศาสตร์” ทับทิมช่วยตอบแทนหญิงสาว

“ทำไมถงึอยากเปน็นกัหนงัสอืพมิพล์ะ่จะ๊ ชอบงานขา่วร”ึ คณุหญงิ 

สีวิกามองหญิงสาวด้วยความสนเท่ห์

“ค่ะ หนูชอบถ่ายภาพ ตอนแรกก็แค่ฝันอยากจะเป็นช่างภาพค่ะ  

กระทัง่ไดต้ดิตามสารคดเีกีย่วกบัพระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็- 

พระเจ้าอยู่หัว ได้เห็นพระองค์โปรดการถ่ายภาพ และภาพฝีพระหัตถ ์

เหลา่นัน้กถ็กูนำมาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนแกไ้ขเหตกุารณต์า่งๆ ของ 

บ้านเมือง พระองค์คือแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูอยากเดินตามรอย 

พระบาทของพระองค์ท่านค่ะ หนูหวังว่าสักวันภาพถ่ายฝีมือหนูจะ 

สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองของเราได้ไม่มากก็น้อยค่ะ”

คำพูดและความคิดของหญิงสาวทำให้รอยสยามนิ่งฟังด้วยความ

ทึ่งและสนใจ และทอดสายตาอ่อนโยนมองเธอด้วยความประทับใจ 
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“ครัง้แรกปา้ไมเ่หน็ดว้ยเลยทีห่นอูยากจะเปน็นกัขา่ว เพราะอาชพีนี้ 

สุ่มเสี่ยงเกินไปสำหรับผู้หญิง แต่หลังจากได้ฟังเหตุผลของหนูแล้ว 

ป้ากลับทึ่งและเผลอสนับสนุน ดีใจที่เด็กรุ่นนี้อยากทำประโยชน์ให้บ้าน 

เมือง” คุณหญิงสีวิกายิ้มชื่นชมความคิดของหญิงสาว

“นี่ถ้าหนูภพเป็นผู้ชาย ดิฉันคงจะต้องขอคำแนะนำจากคุณรอย- 

สยามเหมอืนกนัแหละคะ่ วา่จะใหเ้ขาไปเรยีนตอ่ดา้นไหนดจีงึจะไดท้ำงาน 

ในหน่วยงานเดียวกับคุณรอยสยาม เพราะเด็กคนนี้เขาถนัดนักเรื่อง 

ภาพถ่าย ผลการเรียนหรือก็ดีมาก นี่ถ้าได้เป็นนายทหารก็อาจมีสิทธิ์ 

ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท เป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงศ์สกุลได้บ้าง”  

ทับทิมเอ่ยอย่างภาคภูมิใจในตัวบุตรสาวของเพื่อนรัก

“ผมมั่นใจครับว่าถึงน้องภพจะไม่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท 

ในฐานะช่างภาพในพระองค์ แต่สักวันภาพถ่ายฝีมือของน้องจะทำคุณ 

ประโยชน์ตอบสนองพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน ที่ทรงเมตตา 

พสกนิกรชาวสยามทุกคนได้อย่างแน่นอนครับ” รอยสยามเอ่ยด้วย 

ความเอ็นดูหญิงสาว

ดวงตาอ่อนโยนของชายหนุ่มที่ทอดมองมานั้นทำให้หัวใจของ 

ภพพลอยพองโตราวลูกโป่งอัดลมจวนเจียนระเบิด เขินจนไม่กล้าเงย 

หน้าขึ้นสบตาคู่คม ได้แต่ซ่อนใบหน้ากลบเกลื่อนพิรุธในใจ

ท่าทางเอียงอายของภพพลอยทำให้กุมารทองตัวน้อยถึงกับเปิด 

ปากหาวเหมือนใกล้จะหลับ ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณหญิงยี่สุ่นกับน้าพะยอม

จะตอ้งใหต้นมานัง่เฝา้สงัเกตทา่ทขีองภพพลอยกบัรอยสยามดว้ย ในเมือ่ 

ทกุครัง้ผลกอ็อกมาเชน่เดมิ คอืมแีตฝ่่ายหญงิทีด่จูะมใีจให ้ขณะทีฝ่่ายชาย 

ดจูะใหค้วามเอน็ดเูธอในฐานะนอ้งเทา่นัน้ ไมม่ทีา่ทางพงึใจอยา่งหนุม่สาว 

เลยในดวงตาคู่คม

เพยีรนัง่ฟงัทกุคนคยุกนัอยูอ่กีครูใ่หญ ่กระทัง่ฝนืความงว่งไมไ่หว 

จึงลุกขึ้นสลัดแข้งสลัดขา แล้ววิ่งผ่านประตูออกไปโดยไม่ต้องเสียเวลา 
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เปิด จากนั้นเด็กชายก็วิ่งลัดสนามผ่านกอมะลิลาที่กำลังออกดอกบาน 

สะพรัง่สง่กลิน่หอมรบัลมรอ้น หลบเงาแดดไปตามรม่เงาจามจรุตีน้ใหญ่

ทีท่อดตวัแผก่ิง่ปกคลมุไปทัว่ โดยผา่นหนา้นายผาด วญิญาณทาสผูภ้กัดี

ของคุณหญิงยี่สุ่นที่นั่งอยู่ใต้ร่มจามจุรี

นายผาดคอือดตีจอมขมงัเวทผูม้วีชิากลา้แกรง่ รปูรา่งกำยำสงูใหญ ่

อยา่งชายไทยโบราณ เปน็ขา้รบัใชค้ณุหญงิยีสุ่น่ตัง้แตค่รัง้ยงัมชีวีติ นัง่มอง 

กมุารเพยีรทีว่ิง่ไปตามทางเดนิแผน่อฐิสีเ่หลีย่มทอดยาวไปจนจดดา้นหลงั 

ของตัวอาคารที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีศาลารมิน้ำกับบันไดเทียบเรอื 

สำหรับสัญจรทางน้ำอยู่ด้านหลัง ที่คุณหญิงยี่สุ่นกับพะยอมกำลังนั่ง 

รับลมอยู่ในศาลา

กมุารตวันอ้ยคลานเขา่เขา้ไปนัง่ใกล้ๆ  กบัพะยอมพลางเงยหนา้ขึน้ 

มองคุณหญิงยี่สุ่น แล้วรายงานข่าวที่ถูกใช้ให้ไปสืบ

“คุณหญิงให้หนูไปนั่งเฝ้าคุณภพพลอยกับคุณรอยสยามทำไมจ๊ะ 

ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนไปเลย คุณรอยสยามก็ไม่เห็นจะมีท่าทางว่ามีใจ

ให้คุณภพพลอยเหมือนเดิมนั่นแหละ”

คุณหญิงยี่สุ่นถอนหายใจพลางละสายตาจากยอดพระปรางค์ 

สงา่งามของวดัอรณุราชวรารามทีต่ัง้อยูฝ่ัง่ตรงขา้มกอ่นทอดมองเดก็ชาย 

พลางเอ่ยเสียงดุ

“ไมต่อ้งถาม ฉนัใชใ้หท้ำอะไรกท็ำไปตามนัน้ แกมหีนา้ทีเ่ฝา้ดแูละ 

มารายงานฉันเท่านั้นก็พอ” คุณหญิงยี่สุ่นเอ่ยเสียงขึง

เพียรก้มหน้าและรีบคลานเข่าถอยหลังออกจากวงสนทนา และ 

ค่อยๆ เดินกลับไปตามทางเดิม

“คุณรอยสยามคนนี้ไม่เหมือนคุณเรืองศักดิ์ของพวกเราเลยนะ 

เจ้าคะ” พะยอมเอ่ยเบาๆ ด้วยความหนักใจแทนหญิงสาวที่แอบหลงรัก

รอยสยาม

“ใช่...ชาตินี้พ่อหนุ่มนั่นจึงไม่มีท่าทีจะมีเยื่อใยให้แม่หนูภพพลอย 
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เหมือนอย่างที่พ่อเรืองศักดิ์เคยผูกสมัครรักใคร่ในตัวลูกสาวของฉัน 

เลยแม้แต่น้อย หรือนี่อาจจะเป็นเพราะเวรกรรมที่แม่พุดซ้อนทำร้าย 

จิตใจผัวไว้มาก ภพชาติใหม่จึงไม่ได้รับความไยดีจากพ่อหนุ่มนั่นอย่าง 

ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ฮะพะยอม” คุณหญิงผู้เป็นนายเอ่ยขึ้นด้วยความรู้สึก

สงสารหญิงสาว

ขณะที่พะยอมได้แต่ทอดถอนใจกับอดีตที่ไม่อาจหวนกลับมาอีก 

…ภาพของพุดซ้อน สาวน้อยวัย 18 ปี รูปร่างอรชร สวมชุดผ้าลูกไม้ 

สีเปลือกลิ้นจี่แขนกุดยาวคลุมสะโพก นุ่งซิ่นสีเขียวโศกยาวคลุมเข่า  

สร้อยไข่มุกสามเส้นซ้อนทับกันอยู่ในลำคอ และทรงผมดัดเป็นลอนสวย

ตามสมัยก็ปรากฏขึ้นในภวังค์ของบ่าวผู้ภักดี 

ในวันนั้นพะยอมสวมเสื้อผ้าต่วนสีเขียวโศกคอบัว แขนตุ๊กตา 

พองยาวแค่ศอก นุ่งผ้าโจงกระเบนสีเลือดนก นั่งพับเพียบอยู่ที่มุมประตู

ไม้บานใหญ่ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

พดุซอ้นทรดุกายนัง่ลงตามคำสัง่ของคณุหญงิยีสุ่น่เมือ่พระสวสัดิ์

นั่งลงบนอาสนะสีแดงเข้ม

ด้านหลังของพระภิกษุรูปใหม่เป็นพระประธานสีทองอร่ามสององค์  

องคแ์รกคอืพระพทุธรปูหลอ่โลหะขนาดใหญท่ีง่ามวจิติร กรมพระราชวงั- 

บวรมหาศักดิพลเสพ ได้อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี  

ส่วนอีกองค์หนึ่งนั้นประดิษฐานอยู่ด้านหน้า เป็นพระพุทธชินสีห์ที่งาม 

วิจิตรอีกเช่นกัน โดยอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด 

พิษณุโลก

“หลวงพีบ่วชใหส้บายใจนะเจา้คะ ไมต่อ้งเปน็หว่ง นอ้งจะดูแลคณุแม ่

เอง” พุดซ้อนพนมมือชิดอกพลางเอ่ยกับพระพ่ีชายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน

“พูดอะไรเยี่ยงนั้นน่ะแม่พุดซ้อน” คุณหญิงยี่สุ่นหันไปปรามเสียง 

เรียบ

“ทำไมเลา่คะคณุแม ่หลวงพีจ่ะไดไ้มต่อ้งหว่ง ตดัความกงัวลตรงนี้ 
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ออกไปจะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างจริงจัง” 

พุดซ้อนเอ่ยอย่างจริงใจ เพราะรู้ว่าเหตุที่พี่ชายบวชนั้นเพื่ออุทิศ 

ส่วนบุญส่วนกุศลครั้งนี้ให้อดีตคนรักผู้ล่วงลับ และคงหวังถ่ายบาปให ้

มารดาหลังมีเสียงโจษจันกันว่าที่อบเชยต้องตายเป็นเพราะมาคบหา 

สมาคมกับบุตรชายเจ้าพระยาอรรถสุนทร

“แม่พุดซ้อน ลงไปคอยแม่ข้างล่างก่อน” คุณหญิงสั่งเสียงเบา 

ดวงตาคมลึกฉายแววดุอย่างชัดเจน

“คุณพุดซ้อนลงไปกับอิฉันก่อนเถิดเจ้าค่ะ” พะยอมซึ่งนั่งเงียบอยู่

นานเอ่ยขึ้นเพราะรู้ใจคนเป็นนายดีว่าเริ่มไม่พอใจคำพูดของบุตรสาว

“โยมพุดซ้อน ลงไปก่อนเถิด ไม่ต้องกังวลเรื่องของหลวงพี่ 

ขอบใจมาก” พระสวัสดิ์เอ่ยเสียงเรียบ

“เจ้าค่ะ น้องขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะเจ้าคะ” พุดซ้อน 

กราบลงบนพื้นเสื่ออีกครั้ง จากนั้นจึงคลานเข่าถอยหลังออกมา โดยม ี

พะยอมคลานตามออกไปพร้อมกัน

สาววัยสิบแปดเดินไปนั่งบนม้าหินอ่อนหน้าพระอุโบสถใต้ต้น 

ลั่นทมที่กำลังออกดอกสีขาวนวล ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ คลอเคล้าไปกับ 

สายลม พะยอมเดินตามมายืนเคียงข้างอย่างเข้าใจความรู้สึกของหญิงสาว

“ฉันรู้นะพี่พะยอม คุณแม่ไม่อยากให้หลวงพี่บวช”

“พูดกระไรแบบนั้นเจ้าคะคุณพุดซ้อน คุณหญิงท่านโมทนาสาธุ 

กับกุศลครั้งนี้ของพระสวัสดิ์ เพียงแต่ท่านเป็นห่วงกลัวพระท่านจะไป 

จำพรรษาที่หัวเมือง”

“ถา้เตม็ใจใหบ้วช ทำไมคณุแมต่อ้งขอรอ้งไมใ่หห้ลวงพีไ่ปจำพรรษา 

ที่หัวเมือง แล้วดูสิ งานบวชก็เงียบมาก”

“คุณหญิงท่านเป็นห่วง อีกอย่างที่ไม่มีแขกมาในงาน เป็นเพราะ 

พระท่านขอบวชเงียบๆ เจ้าค่ะ”

พุดซ้อนทอดถอนใจกับการบวชของพี่ชายคนเดียว เพราะอยู่ๆ  
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พี่ชายก็เดินมาบอกที่หน้าห้องว่าจะบวช พอเธอถามถึงสาเหตุ พี่ชาย 

จึงยอมเปิดปากเรื่องการตายของอบเชยกับแม่ ซึ่งสวัสดิ์เชื่อว่าคุณหญิง 

ยี่สุ่นผู้เป็นมารดามีส่วนรู้เห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพียงแต่ไม่อยากพูด 

หรือถามให้มารดาขุ่นเคือง จึงตัดสินใจทำตามวิถีของตัวเอง

“หลวงพี่คงทำใจไม่ได้เรื่องอบเชยกับแม่”

“คงเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะ”

พะยอมทิ้งกายลงบนโต๊ะไม้ตัวยาว เธอเองก็ต้องลุกขึ้นใส่บาตร

กรวดน้ำอุทิศกุศลผลบุญให้วิญญาณทั้งสามดวงเช่นกัน เหตุการณ์ใน 

วันนั้นเลยเถิดไปจนน่าตกใจ มีคนตายถึงสามศพ รวมถึงผาด หัวหน้า 

บ่าวฝ่ายชายที่เคยเป็นนักเลงหัวไม้สมัยหนุ่มรุ่นกระทง แต่พอมาบวช 

เรียนก็หันหน้าเข้าศึกษาทางโหราศาสตร์ ทำนายดวงชะตาคน เมื่อสึก 

ออกมาเปน็คนงานของบา้นอรรถสุนทรกไ็มไ่ดท้ำนายใหใ้คร แมแ้ตต่วัเอง 

ที่ไปจบชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยา

“จริงๆ แล้วคุณแม่ไม่น่าห้ามหลวงพี่สวัสดิ์กับอบเชยไม่ให้รักกัน

เลย”

“ท่านคงเห็นว่าไม่เหมาะสมกันกระมังคะ ขืนให้คบหากันไปก็มีแต่

จะพากันถอยหลังเข้าคลอง”

“คุณแม่ท่านเอาอะไรมาวัดว่าไม่เหมาะสม ในเมื่อมันเป็นเรื่องของ 

คนสองคน” พุดซ้อนพูดแล้วก็สะท้อนใจ เธอเองก็กำลังเขียนเพลงยาว

โต้ตอบกับเพื่อนชายคนหนึ่ง โดยที่ยังไม่กล้าแพร่งพรายเรื่องนี้ให้ใครรู้ 

เพราะกลัวจะเป็นเรื่องขึ้นมา

“ใชเ่จา้คะ่ แตต่อ้งอยา่ลมืวา่ผูใ้หญอ่าบนำ้รอ้นมากอ่น ทา่นยอ่มมอง 

ออกว่าใครมาดีมาร้าย เร่ืองแบบน้ีฟังผู้ใหญ่ไว้บ้างก็ไม่เสียหายนะเจ้าคะ”

“พี่พะยอมพูดดักทางแบบนี้ ฉันจะเถียงอย่างไรได้”

“แต่อิฉันก็เห็นใจคุณหญิงนะเจ้าคะ มีลูกชายอยู่คนเดียว คงหวัง 

จะฝากผีฝากไข้ มาบวชเสียอย่างนี้ อิฉันกลัวใจแทนคุณหญิงจริงๆ ว่า 
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พระท่านจะบวชไม่สึก”

“แล้วพี่พะยอมคิดว่าคุณแม่จะฝากผีฝากไข้กับฉันไม่ได้อย่างนั้น

หรือ”

“ได้เจ้าค่ะ แต่คุณพุดซ้อนเป็นผู้หญิง พอแต่งงานออกเรือนก็ต้อง 

ดูแลสามี”

“แต่ฉันจะไม่รักสามีจนลืมแม่ของตัวเองหรอกนะ”

“อิฉันดีใจที่ได้ยินคุณพุดซ้อนพูดแบบนี้นะเจ้าคะ”

“อย่าลืมว่าคุณแม่สอนให้ฉันเป็นคนกตัญญูรู้คุณ ฉันจะไม่ทำให ้

ท่านผิดหวัง”

พะยอมเผยรอยยิ้มกว้างดีใจเพราะคำพูดของคนเป็นนาย

“นี่ถ้าคุณหญิงท่านได้ยินคงปลื้มใจ”

“แล้วพ่ีพะยอมคิดว่าคุณแม่จะยอมให้ฉันได้เลือกคู่ครองเองไหม”

คำถามของผู้เป็นนายทำให้คนเป็นบ่าวแปลกใจ ก่อนจะถาม 

ออกไป

“คุณพุดซ้อนถามทำไมหรือเจ้าคะ หรือว่ามีใครแอบส่งเพลงยาว 

มาให้”

“ไม่ใช่ ไม่มี ฉันแค่ถามเฉยๆ” หญิงสาวรีบปฏิเสธทันควัน พลาง

นึกถึงเพลงยาวในกระเป๋านักเรียนสองสามใบ เห็นทีเธอจะต้องเอาซ่อน 

ให้มิดชิดกว่านี้

“คุณหญิงท่านเป็นคนเข้มงวด เจ้าระเบียบ ถึงแม้จะไม่ได้แต่งงาน 

เพราะการคลุมถุงชน แต่เสด็จท่านก็ทรงเห็นดีเห็นงามด้วยว่าท่าน 

เจ้าพระยาเป็นคนดี สมควรที่คุณหญิงจะครองคู่ด้วย จึงได้ทรงอนุญาต 

ให้แต่งด้วยเจ้าค่ะ”

“แต่คุณพ่อก็ทำให้คุณแม่ผิดหวัง”

“มันเป็นขนบธรรมเนียมของผู้ชายที่มีตำแหน่งเป็นถึงท่าน 

เจ้าพระยาเจ้าค่ะ”
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“พีพ่ะยอมกเ็หน็ดว้ยทีค่ณุพอ่มภีรรยาใหมอ่ยา่งนัน้หรอื” พดุซอ้น 

กล่าวเสียงเครือ เธอรู้ว่าผู้เป็นแม่ไม่เคยมีความสุขเมื่อภายในรั้วบ้านยัง 

มีบ้านเล็กๆ อีกสองหลัง ซึ่งเปรียบเสมือนหนามแหลมคอยทิ่มแทงให้ 

เจ็บปวด บ้านหนึ่งนั้นมีลูกสาวรุ่นราวคราวเดียวกับเธอชื่อแสงเทียน  

ส่วนอีกบ้านมีลูกสาววัยหนึ่งขวบชื่อเพทายอยู่ในความปกครองดูแลของ

แม่หลังจากเจ้าคุณพ่อสิ้นชีวิตไปเมื่อต้นปีที่แล้ว

“ไม่เห็นด้วยดอกเจ้าค่ะ แต่อิฉันเป็นบ่าวจะทำกระไรได้ ทำได้แต่ 

เป็นเพื่อนคอยรับฟังความทุกข์จากคุณหญิง”

“ฉันดีใจที่คุณแม่มีพี่พะยอมอยู่ใกล้ๆ คอยดูแล”

“เจ้าค่ะ อิฉันรับใช้ใกล้ชิดมาตั้งแต่คุณหญิงเข้าไปถวายตัวในวัง  

แลว้เสดจ็ทา่นรบัสัง่ใหอ้ฉินัคอยดแูลเดก็ใหม ่ไปไหนมาไหนดว้ยกนัตลอด 

จนใครๆ ในวงัลอ้อฉินักบัคณุหญงิวา่เปน็ฝาแฝดอนิจนั ทัง้ทีอ่ฉินัเปน็บา่ว” 

พะยอมนกึถงึความหลงัอยา่งมคีวามสขุ ไมว่า่เวลาจะผา่นไปกีป่ ีคุณหญงิ 

ของเธอยังคงให้ความสนิทสนมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ถึงแม้ใครๆ 

จะมองว่าเธอเป็นแค่บ่าว แต่เนื้อแท้แล้วคุณหญิงบอกว่าเธอคือมิตรแท้ 

“อิฉันเองก็หวังว่าคุณพุดซ้อนจะดูแลคุณหญิงอย่างดีนะเจ้าคะ”

“ฉันจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้” พุดซ้อนพูดแล้วก็ชะเง้อขึ้นไป 

ยังพระอุโบสถที่แม่ของเธอสนทนากับภิกษุรูปใหม่ยังไม่เสร็จ

“ป่านนี้คุณแม่จะคุยอะไรกับหลวงพี่ก็ไม่รู้นะ”

“ถ้าอย่างนั้นคุณพุดซ้อนนั่งคอยที่นี่ก่อนนะเจ้าคะ อิฉันจะเดินไป 

ดสูกัหนอ่ย” พะยอมลกุเดนิกลบัไปยงัอโุบสถหลงังาม นกึเปน็หว่งคุณหญงิ 

ที่ยังไม่ยอมลงมา คงเพราะไม่อยากให้พระลูกชายไปธุดงค์ต่างเมือง

พุดซ้อนพยักหน้าและมองพะยอมเดินห่างไปจนลับสายตา แล้ว 

อดไม่ได้ที่จะหยิบเพลงยาวที่ซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าออกมาอ่านอีกครั้ง  

ถ้อยคำฝากหัวใจจากภักดีทำให้ใบหน้าของหญิงสาวเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำ 

รอยยิ้มบางๆ ผุดขึ้นบนริมฝีปาก พุดซ้อนสูดลมหายใจลึกเต็มปอดก่อน 
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จะค่อยๆ ระบายเบาๆ อย่างมีความสุข ภวังค์ของหญิงสาวเลื่อนลอย 

กลับไปในวันแรกๆ ที่ได้พบกับชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของเพลงยาว 

อากาศยามเช้าค่อนข้างเย็นจนเกิดละอองหมอกปกคลุมไปทั่ว 

บริเวณ พะยอมจัดแจงนำโต๊ะออกไปตั้งวางถาดสำรับอาหารที่เตรียมไว้ 

ใส่บาตรพระสวัสดิ์หน้าคฤหาสน์ พุดซ้อนถือขันทองเหลืองที่มีข้าวหอม- 

มะลิหุงสุกใหม่โชยควันกรุ่นมายืนรอใส่บาตรคู่กับพะยอม

เช้าตรู่ของทุกวันเธอจะได้พบกับชายหนุ่มที่เดินตามหลังภิกษุชรา 

เพื่อช่วยสะพายสัมภาระที่พระคุณเจ้าได้รับจากการบิณฑบาต เขาชื่อ 

ภักดี เป็นเด็กต่างจังหวัดที่มาอาศัยอยู่กับลุงที่บวชเป็นพระลูกวัด 

ในวัดบวรนิเวศวิหาร เขาเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ความเก่งกาจด้านการเรียนของเขา

เป็นที่เลื่องลือในหมู่เพื่อนนักเรียนร่วมรุ่น ประกอบกับหน้าตาหล่อเหลา

คมเข้มของเขาเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจบรรดานักเรียนหญิง 

ภาพชายหนุ่มเดินตามพระภิกษุออกบิณฑบาตแต่เช้าตรู่เป็นภาพ 

ที่พุดซ้อนซึ่งรอใส่บาตรพร้อมมารดาและพะยอมคุ้นตา เธอได้พบ 

ชายหนุ่มจนเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวัน กระทั่งหลายเดือนก่อนเธอกับ 

ชมนาดพากันไปเลือกซื้อสินค้าที่ห้างรัตนมาลา2 ตั้งใจจะไปซื้อหีบเสียง 

ซึ่งทางห้างนำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีแบบสวยๆ มากมายให้เลือก 

ที่ห้างแห่งนี้มีสินค้านำเข้าหลากหลายชนิดให้เลือกหาเพลินตา 

เพลินใจ ซึ่งหาจากที่อื่นในสยามได้ยาก เช่นเครื่องฉายหนังยี่ห้อปาเต๊ะ 

สำหรบัเดก็ ฟลิม์หนงัตลก หนงัการต์นูพรอ้มดว้ยจอผา้ ซึง่เธอเคยรบเรา้ 

ให้พี่ชายซื้อให้ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ซื้อเสียที กระทั่งตอนนี้พี่ชาย 

2 ห้างใหญ่ของตลาดมิ่งเมือง บริษัท รัตนมาลา จำกัด จำหน่ายพวกของนำเข้าจาก 

ต่างประเทศ อยู่ตรงหัวมุมของตลาด ห้างรัตนมาลาปัจจุบันเป็น ดิโอลด์สยาม
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ของเธอบวชเป็นพระจำพรรษาอยู่ เรื่องเครื่องฉายหนังจึงถูกพับไป 

โดยปริยาย 

หลังจากเลือกหาหีบเสียงได้ตามต้องการ พุดซ้อนยังเลือกซื้อ 

น้ำหอมกลับไปฝากมารดา ซื้อตะเกียงตั้งหน้าพระเพื่อจะนำไปถวาย 

หลวงพี่ที่วัดในวันพรุ่ง หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อย ขณะโบกรถเจ๊กกลับ 

บา้นกม็คีนรา้ยวิง่มาชงิกระเปา๋ของเธอไป โชคดทีีภ่กัดบีงัเอญิอยูแ่ถวนัน้

จึงช่วยไล่ตามคนร้าย นำกระเป๋ากลับมาคืนให้เธอได้ 

นับจากวันนั้นชมนาดก็กลายเป็นสื่อกลางให้เธอกับเขาติดต่อกัน 

เรือ่ยมา โดยทีม่ารดาของเธอไมเ่คยทราบ พุดซอ้นชืน่ชมในความกลา้หาญ 

ของภักดี อีกทั้งยังประทับใจในความเก่งกาจด้านการศึกษาของเขา 

ความที่มัวจมอยู่กับภวังค์ เธอจึงไม่รู้เลยว่ามีใครอีกคนมองเธอ 

อยู่อย่างสนใจ

นายพันตรีหลวงสีหราชเดโชที่กำลังจะก้าวตรงไปยังกุฏิเจ้าอาวาส 

ชะงักเท้าทันที ที่เหลือบเห็นหญิงสาวใบหน้าพริ้มเพราที่นั่งอยู่เพียงลำพัง 

อย่างสนใจใคร่รู้จัก หัวใจคุณหลวงรูปงามเต้นระส่ำเพียงแค่เห็นรอยยิ้ม

บางๆ มุมปากสีหวานของเจ้าหล่อน ดวงตากลมโตชวนพิศภายใต้กรอบ 

ใบหน้างดงาม ประกอบกับจมูกโด่งรั้นและผิวขาวละเอียดไม่ผิดสาว 

ชาววังล้วนดึงดูดสายตาชวนให้ตะลึง

“ลูกสาวเจ้าพระยาอรรถสุนทรกับคุณหญิงยี่สุ่นครับคุณหลวง  

งดงามพริ้มเพราเหนือสตรีทุกนางในย่านนี้จริงๆ เลยนะครับ” ทรงกลด 

หรือร้อยเอกหลวงภูเบศอภิบาล เพื่อนนายทหารยศต่ำกว่าเอ่ยยิ้มๆ  

เมื่อเห็นพันตรีหนุ่มมีท่าทีสนใจต่อหญิงสาว

“สวย...” นายพันตรีหลวงสีหราชเดโชเอ่ยคล้ายละเมอขณะ 

ทอดสายตามองใบหน้างดงามของหญิงสาวนิ่งราวถูกมนตร์สะกด 

จนเขาละสายตาไปจากภาพนั้นไม่ได้

“สวยกวา่คณุหญงิวาดจนัทรอ์กีเหรอครบั” ทรงกลดแกลง้กระเซา้ 



44   เพรงรักรอยฝัน

คุณหลวงรูปงามถึงว่าที่คู่หมายที่ใครๆ ต่างก็รู้กันว่าหม่อมเจ้าเทวัญ 

กับหม่อมจันทร์ฉายหมายปองในตัวคุณหลวงของตนไปเป็นเขยขวัญ 

เคียงคู่บุตรสาวคนงามอย่างหม่อมราชวงศ์วาดจันทร์

“นายรู้ไหมว่าเธอชื่ออะไร” คุณหลวงหนุ่มไม่ตอบคำถามของ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่เลือกที่จะหันมาเอ่ยถามด้วยความสนใจแทน

“คณุพดุซอ้นครบั นอ้งสาวพระสวสัดิท์ีเ่พิง่บวชใหม ่ดเูหมอืนวนันี้ 

เธอจะมาพร้อมคุณแม่ของเธอด้วยครับคุณหลวง” ทรงกลดตอบยาว 

เหยียด

“พุดซ้อน...น้องช่างงดงามบอบบางไม่แพ้ดอกพุดซ้อนเลยจริงๆ” 

คุณหลวงหนุ่มเอ่ยด้วยสีหน้าเคลิ้มฝัน

“ถ้าคุณหลวงอยากทำความรู้จักกับคุณพุดซ้อนเธอก็ต้องเข้าทาง 

คณุหญงิยีสุ่น่ไวค้รบั เพราะลกูๆ บา้นนีล้ว้นเกรงคณุหญงิยีสุ่น่กนัทัง้นัน้ 

หากคุณหญิงสั่งให้เลี้ยวซ้ายก็คงไม่มีใครกล้าไปทางขวาหรอกครับ”

คุณหลวงรูปงามรับฟังคำพูดของเพื่อนนายทหารด้วยความ 

มั่นหมายว่า จะสานสัมพันธ์กับหญิงสาวตรงหน้าให้จงได้ ไม่เคยมีหญิง 

คนใดแม้แต่คุณหญิงวาดจันทร์ที่เขย่าหัวใจของเขาให้หวั่นไหวได้อย่าง 

เธอเลยสักครั้ง 

แค่เพียงเห็นหน้านวลของน้องครั้งแรก หัวใจของพี่ก็แทบจะลอย

ออกจากอกไปสยบแทบเท้าเจ้าแล้ว แม่พุดซ้อนจ๋า...

พะยอมชะงักปลายเท้าที่กำลังจะก้าวเข้าไปหาพุดซ้อนเมื่อเห็น 

ชายหนุม่ทีก่ำลงัยนืจอ้งนายสาวของตนตาไมก่ะพรบิ บา่วผูภ้กัดกีวาดตา 

มองชายคนดังกล่าวอย่างพิจารณา เส้นผมหยักสลวยเป็นลอนอ่อนๆ  

ปกคลมุศรีษะตดัเขา้รปู รบักบัใบหนา้คมสนัทีป่ระกอบดว้ยดวงตาคมเขม้ 

ซึ่งกำลังทอดมองคุณหนูของเธออย่างอ่อนโยน จมูกโด่งขึ้นสันตั้งฉาก 

รับริมฝีปากหยักโค้งดุจคันธนู ผิวกายเข้ม รูปร่างกำยำสูงสง่าตามแบบ 
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ฉบับหนุ่มไทยแท้ๆ 

“ท่าทางมีสง่าราศี รูปหรือก็งามดุจองค์อินทร์แปลงกายลงมาจุติ 

ลกูชายเจา้นายองคไ์หนกนันอ้...” พะยอมครุน่คดิดว้ยความสนใจชายหนุม่ 

อยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะปัดคำถามคาใจที่เกิดขึ้นเดินตรงไปหานายสาว โดย 

ที่ผู้ชายคนดังกล่าวมองตามไปด้วยความสนใจ

พดุซอ้นไมไ่ดส้งัเกตเหน็ชายหนุม่คนดงักลา่ว แตเ่ธอรบัรูถ้งึการมา 

ของพะยอม จึงรีบพับจดหมายที่ได้จากภักดีใส่กระเป๋าอย่างไม่แสดง 

พิรุธ ประกอบกับพะยอมก็มัวแต่สนใจผู้ชายอีกคนจึงไม่ทันสังเกต 

อาการของพุดซ้อน

“คุณพุดซ้อนเจ้าคะ ขึ้นไปหาคุณหญิงกับหลวงพี่กันเถิดเจ้าค่ะ” 

พะยอมเอ่ยเบาๆ

“คุณแม่คุยกับหลวงพี่สวัสดิ์เรียบร้อยแล้วหรือจ๊ะพี่พะยอม” 

หญิงสาวเงยหน้าขึ้นถามเสียงอ่อน

“เจ้าค่ะ คุณหญิงให้อิฉันมาตามคุณพุดซ้อนไปกราบลาหลวงพี่ 

ก่อนจะกลับเรือนกันเจ้าค่ะ”

“ถ้าเช่นนั้นเราก็รีบไปกันเถิดพี่พะยอม” พุดซ้อนเตรียมตัวจะลุก 

ขึ้นยืน แต่พะยอมเอื้อมมาคว้าข้อมือเธอไว้

“มีอะไรรึ...พี่พะยอม” พุดซ้อนช้อนสายตาขึ้นมองสบตาพะยอม

ด้วยความสงสัย

“คุณพุดซ้อนไม่สังเกตเหรอเจ้าคะว่ามีใครกำลังให้ความสนใจ 

คุณหนูของอิฉันอยู่บ้าง” พะยอมกระซิบถามพลางเหลือบตามองไปทาง 

ชายหนุ่มที่ยังคงทอดสายตามองมาที่คุณหนูของเธอไม่ละวาง

“ไหนจ๊ะ” พุดซ้อนเงยหน้าขึ้นกวาดสายตามองรอบกาย ก่อนจะ 

ชะงักเล็กน้อยเมื่อบังเอิญได้ประสานสายตากับชายหนุ่มที่จ้องมองเธอ 

อยูอ่ยา่งไมเ่กรงใจ รมิฝปีากบางเฉยีบเมม้เปน็เสน้ตรง ลำคอระหงเชดิสงู 

อย่างไว้ตัว พลางสะบัดหน้าใส่ชายหนุ่ม ทำเมินอย่างจงใจให้ฝ่ายนั้นรู้ว่า 
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เธอกำลังไม่พอใจ 

“พี่พะยอมรู้ไหมจ๊ะว่าเขาเป็นใคร” พุดซ้อนชักสีหน้าด้วยความ 

ไม่พอใจพลางเอ่ยถามพะยอม

“ไม่ทราบเจ้าค่ะ แต่ดูท่าทางเหมือนเจ้าคนนายคน คงไม่ใช่ 

คนธรรมดาๆ อย่างอิฉันแน่เจ้าค่ะ” พะยอมเอ่ยตามที่เธอรู้สึก

“ถ้าอย่างนั้นก็ช่างเขาเถอะจ้ะ คนไร้มารยาทแบบนั้นฉันก็ไม่อยาก 

จะรู้จักนักหรอก เรารีบขึ้นไปหาคุณแม่กันดีกว่าค่ะ” หญิงสาวสะบัด 

เสียงอย่างไม่สบอารมณ์

“ท่าทางเธอดูดีออกนะเจ้าคะคุณหนู รูปก็งามดังเทพบุตรมาจุติ  

ทำไมคุณหนูถึงทำท่าไม่ชอบหน้าเขานักล่ะเจ้าคะ” พะยอมถามด้วยความ 

แปลกใจ

“ฉันไม่ชอบเป็นเป้าสายตาใครน่ะจ้ะพี่พะยอม อยู่ๆ ก็มายืนจ้อง 

เอาๆ อย่างไม่มีมารยาทแบบนั้นใครจะไปชอบลง” พุดซ้อนเอ่ยกับสาว 

รุ่นพี่ด้วยน้ำเสียงแฝงโทสะ

“ที่เธอมองก็เพราะคุณหนูของอิฉันงดงามสะดุดตา ชายใดได้ 

ยลโฉมก็ตะลึงเช่นนี้ทุกรายแหละเจ้าค่ะ” พะยอมเอ่ยยิ้มๆ ด้วยความ 

ภาคภูมิใจในความงดงามของนายสาว

“ฉันไม่ชอบให้ใครมามองเหมือนเห็นเป็นสินค้าอย่างที่เขาทำ  

ดูสายตาเขาเป็นไร มองฉันราวกับจะจับเปลื้องผ้า น่าเกลียดจริงๆ เชียว”  

พุดซ้อนกระฟัดกระเฟียดพลางปรายตามองค้อนชายหนุ่มคนดังกล่าว 

อกีครัง้อยา่งโมโห แตก่ลบัไดร้บัรอยยิม้โปรยเสนห่ต์อบกลบัมา จนทำให้ 

เธอหงุดหงิดกว่าเดิม

“อุย๊ตายจรงิ! แคม่องตาคณุหนกูร็ูใ้จเขาขนาดนัน้เชยีวหรอืเจา้คะ” 

พะยอมกระเซ้าด้วยสีหน้าระบายยิ้มเอ็นดู เห็นทีเธอจะต้องสืบให้แน่ชัด 

ว่าชายผู้นั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใคร เหมาะสมกับเจ้านายของเธอหรือไม่

“หยุดพูดบ้าๆ เดี๋ยวนี้นะพี่พะยอม ไม่เช่นนั้นฉันจะฟ้องคุณแม่ 
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ให้ลงหวายพี่สักสิบไม้ โทษฐานพูดจาไม่ยั้งปาก” พุดซ้อนทำหน้าคว่ำ 

ข่มขู่สาวรุ่นพี่ด้วยความฉิว

“เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ อิฉันไม่ล้อแล้ว รีบขึ้นไปกราบลาหลวงพี่เถอะ 

เจ้าค่ะ” 

พะยอมหยุดกระเซ้าและรีบเอ่ยเป็นงานเป็นการก่อนจะเดินตาม 

นายสาวไปติดๆ ทว่าพอถึงอุโบสถ หล่อนกลับไม่ก้าวตามพุดซ้อนขึ้นไป 

ด้านบน แต่แอบยืนรอดูชายหนุ่มคนเมื่อครู่ด้วยความสนใจ



ดวงตาเป็นประกายทอดมองตามเรือนร่างงามระหงของคนที่ 

เดินไปจนสุดสายตา หญิงสาวไม่ได้จากไปมือเปล่าเพราะเธอเอาหัวใจ 

ของเขาติดมือไปด้วยเสียแล้ว คุณหลวงหนุ่มทอดถอนใจ รู้สึกเสียดาย

โอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับหญิงสาวในวันนี้ แต่อย่างน้อยเขาก็รู้แล้ว

ว่าเธอคือลูกเต้าเหล่าใคร และเห็นทีในวันพรุ่ง คุณหญิงรัตนาวดีผู้เป็น

มารดาคงจะมีเรื่องอยากพบปะพูดคุยกับคุณหญิงของเจ้าพระยาอรรถ- 

สุนทรเป็นแน่

มารดาคงนึกแปลกใจและขันหากล่วงรู้ความคิดของเขาซึ่งเป็น 

บตุรชายเพยีงคนเดยีว คณุหญงิรตันาวดเีคยมบีรรดาศกัดิเ์ปน็ทา่นหญงิ  

มีพระยศเป็นหม่อมเจ้ารัตนาวดี วิษณุรังสิมา ก่อนจะถูกถอดยศเมื่อ 

แต่งงานกับนายทวีศักดิ์ เนติธร บุตรชายคนโตของมหาดเล็กไร้ยศถา 

บรรดาศักดิ์ เรืองศักดิ์ซึ่งเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของเนติธรจึงเป็น 

เพียงชนชั้นสามัญชน มิได้มีฐานันดรใดๆ แต่นั่นไม่ได้ทำให้ชายหนุ่ม 

รู้สึกมีปมด้อยเลยแม้แต่น้อย

การทีท่า่นหญงิรตันาวดเีลอืกนายทวศีกัดิเ์ปน็คูช่วีติ ทำใหพ้ระองค ์

เจา้นภดล วษิณรุงัสมิา พระบดิาของพระองคไ์มพ่อพระทยันกั นายพนัตรี 

หลวงสีหราชเดโช หรือชื่อเดิม เรืองศักดิ์ เนติธร จึงไม่เคยมีตัวตนใน 

สายพระเนตรของพระองค์เจ้านภดลผู้เป็นพระอัยกา แต่นั่นไม่ทำให้ 

3
เพียงแค่สบตาความผูกพันก็เริ่มแน่นหนา
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ชายหนุม่รูส้กึเปน็ปมดอ้ยเรือ่งฐานนัดร กลบัภาคภมูใิจในความเปน็เนตธิร 

ที่สืบเชื้อสายจากต้นตระกูลขุนนางผู้มีความจงรักภักดีมาโดยตลอด 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ในวันนี้ เรืองศักดิ์ เนติธร เลือกที่จะ 

รับใช้บ้านเมืองและถวายความภักดีในฐานะนายทหารผู้ยอมพลีชีพ 

ปกป้องแผ่นดินไทย

รอยยิ้มละมุนปรากฏที่มุมปากของเรืองศักดิ์ เพราะพอจะนึก 

สีหน้าแปลกใจของมารดาออก ถ้าเขาขอร้องให้ท่านไปพบคุณหญิงยี่สุ่น 

เพราะเขาสนใจในตัวบุตรสาวฝ่ายนั้นแล้วละก็ มารดาของเขาคงใคร ่

อยากเหน็หนา้ตาของพดุซอ้นยิง่กวา่ใคร แคน่กึถงึดวงตาคมรบักบัขนตา 

งอนงามของมารดา ที่คงจะเป็นประกายระยิบระยับขึ้นมาด้วยความ 

สนใจใคร่รู้จักพุดซ้อน เรืองศักดิ์ก็อดที่จะยิ้มมุมปากไม่ได้

คุณหญิงรัตนาวดีเร่งเร้าให้บุตรชายหาคู่มานาน จนแทบจะจับ 

เขาแต่งงานกับหม่อมราชวงศ์วาดจันทร์ตามพระประสงค์ของพระองค์- 

เจ้านภดลเสียหลายครั้งหลายหน ถ้าไม่ติดที่บุตรชายขัดขืนไม่ยินดีไป 

กับพระประสงค์ดังกล่าว เรืองศักดิ์พยายามบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา เนื่องจาก 

ไมไ่ดม้ใีจใหค้ณุหญงิวาดจนัทรเ์กนิไปกวา่ฐานะนอ้งสาว ไมเ่ชน่นัน้ทัง้สอง 

คงได้แต่งงานกันไปตามพระประสงค์ของพระอัยกาและหม่อมเจ้าเทวัญ 

กับหม่อมจันทร์ฉาย ท่านพ่อท่านแม่ของหม่อมราชวงศ์วาดจันทร์แล้ว 

เป็นแน่

“เห็นทีคุณแม่จะต้องมีเรื่องอยากพบปะคุณหญิงยี่สุ่นเสียแล้วละ

นายกลด” เรืองศักดิ์เอ่ยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพึงใจ

“ทา่นหญงิจะตอ้งรบีหาทางไปเยอืนบา้นอรรถสนุทรโดยเรว็เพราะ 

อยากเห็นหน้าคุณพุดซ้อนเธอเป็นแน่ครับ” ทรงกลดเอ่ยอย่างมั่นใจใน

ความคิดของตน

“แกพอจะรู้ไหมกลดว่าแม่พุดซ้อนเธอมีใจให้ใครหรือยัง” 

เรืองศักดิ์ถามขึ้นอย่างเป็นกังวลเมื่อนึกว่าหญิงสาวจะมอบใจให้ 
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ชายอื่น หัวใจของเขาพลันรู้สึกหน่วงๆ สัมผัสได้ถึงละอองไอแห่งความ 

เจ็บปวดที่แทรกเข้ากึ่งกลางหัวใจอย่างรวดเร็ว

“กระผมคิดว่ายังนะครับ คุณหญิงยี่สุ่นเธอขึ้นชื่อนักเรื่องช่าง 

คดัสรรวา่ทีบ่ตุรเขยและวา่ทีส่ะใภ ้ขนาดแมอ่บเชยรกัชอบกบัพระสวสัดิ์

ยังถูกคุณหญิงกีดกันจนมีคนเขาเอาไปลือกันว่า ไอ้ที่คุณอบเชยเธอพลัด

ตกลงไปในนำ้พรอ้มกบัแมข่องเธอกเ็ปน็เพราะฝมีอืคณุหญงิยีสุ่น่นะ่ครบั” 

ทรงกลดเอ่ยไปตามที่ได้ยินมาก่อนจะเอ่ยต่อด้วยความเชื่อมั่น

“ขนาดลูกชายยังโดนบังคับถึงขนาดนี้ แล้วคุณพุดซ้อนเธอเป็น 

หญิง คุณหญิงยี่สุ่นคงไม่ปล่อยให้คลาดสายตาแน่ครับ หากมีหนุ่ม 

คนใดหมายปองคุณพุดซ้อนก็คงต้องผ่านด่านคุณหญิงยี่สุ่นเธอไปให้ได้ 

เสียก่อน ดังนั้นถ้าเธอมีใจให้ใครจริง กระผมคงได้ยินข่าวคราวนั้นบ้าง 

ไม่มากก็น้อยแน่ๆ ครับ”

คำตอบของทรงกลดทำให้คุณหลวงหนุ่มแอบถอนหายใจด้วย 

ความโล่งอกลึกๆ ดวงหน้าคมคลายความเคร่งขรึมลง มุมปากปรากฏ 

รอยยิ้มบางๆ เขาเพิ่งเข้าใจหัวอกอิเหนาว่าเหตุใดจึงหลงรักบุษบาทันทีที่

สบตานางครั้งแรกที่ได้เจอ

‘ชาตินี้หากไม่ได้เจ้าเป็นคู่เคียงใจ ชีวิตที่เหลือของพี่คงเหมือนไร้ 

ซึ่งความหมายเป็นแน่แล้ว...แม่พุดซ้อนจ๋า’

เรืองศักดิ์สูดลมหายใจเข้าลึกเต็มปอดเพื่อหักห้ามความคิดที่ 

วนเวียนนึกถึงแต่ดวงหน้าพริ้มเพราของหญิงสาวที่เพิ่งลับสายตา แต่ 

ดูเหมือนเจ้าหล่อนจะไม่ได้ห่างหายไปไกล กลับวนเวียนเข้ามาป้วนเปี้ยน 

อยู่ในหัวใจของเขาอยู่ร่ำไป ลมหายใจถูกระบายผ่อนยาวเมื่อต้องตัดใจ

ละโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับเธอไว้เพียงเท่านี้ สืบเนื่องจากวันนี้เขา

ยังมีหน้าที่ที่ต้องสะสางให้เรียบร้อย ดังนั้นเมื่อควบคุมความพลุ่งพล่าน

ในอารมณ์ของตนได้แล้ว คุณหลวงหนุ่มจึงเอ่ยเป็นงานเป็นการกับผู้ใต้

บังคับบัญชา
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“ไปกันเถอะ ฉันทำให้นายเสียเวลาไปมากแล้ว” 

“ไม่เป็นไรครับ กระผมเต็มใจรับใช้คุณหลวงเสมอ” ทรงกลดเอ่ย 

อย่างจริงใจ

“ขอบใจนายมาก” คุณหลวงรูปงามเอ่ยก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองไป

ในทิศทางที่รู้อยู่แก่ใจดีว่าดวงใจของตนอยู่ที่ใด ก่อนจะตัดใจก้าวเดินไป 

ยังกุฏิเจ้าอาวาส เพื่อนิมนต์พระคุณเจ้าตามที่ได้รับมอบหมายมาจาก 

ผู้บัญชาอีกทอดหนึ่ง

ความรู้สึกของนายพันตรีหลวงสีหราชเดโชสวนทางกับความรู้สึก 

ของพุดซ้อนอย่างสิ้นเชิง เพราะหลังจากที่เธอปัดความรู้สึกไม่พอใจ 

ในตวัชายหนุม่ทีเ่พิง่ไดพ้บกนัครัง้แรกออกจากความคดิแลว้ เธอกล็มืเขา 

ไปเสียสนิทใจ ดังนั้นหลังลาหลวงพี่เรียบร้อยเธอจึงไม่ได้ใส่ใจในตัว 

ชายหนุ่มที่บังเอิญได้พบอีก ต่างจากพะยอมที่สนใจใคร่จะรู้ให้ได้ว่าชาย 

ผู้นั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใคร คนสนิทของคุณหญิงยี่สุ่นจึงเอ่ยกับเจ้านาย 

ทั้งสองของตนเบาๆ เมื่อลงมาจากอุโบสถแล้ว

“คณุหญงิเจา้คะ อฉินัขออนญุาตแวะไปเยีย่มคนรูจ้กัทีอ่ยูห่ลงัวดั

สักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมเจ้าคะ” 

“หลอ่นมคีนรูจ้กัอยูแ่ถวนีด้ว้ยร.ึ..ฉนัไมเ่หน็เคยรูม้ากอ่น” คณุหญงิ 

ยี่สุ่นมุ่นคิ้วมองคนสนิทด้วยความแปลกใจ

“มีสิเจ้าคะ อิฉันก็พอจะมีเพื่อนฝูงคบหาอยู่บ้างละเจ้าค่ะ” 

“ออ้...ฉนักน็กึวา่ชวีตินีห้ลอ่นจะมแีตฉ่นักบัลกูๆ เสยีอกี ดแีลว้ทีย่งั 

พอมีเพื่อนคบหล่อนอยู่บ้าง จะไปไหนก็ไปเถอะ เดี๋ยวฉันกับแม่พุดซ้อน 

กลับกันเอง หล่อนไม่ต้องเป็นห่วง”

“ถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวอิฉันเดินไปส่งที่รถนะเจ้าคะ” พะยอมเอ่ยพลาง 

กุลีกุจอกางร่มให้เจ้านายทั้งสอง และเดินตรงไปยังรถส่วนตัวที่มีนาย 

สงัดเป็นคนขับ

พะยอมยืนมองรถของบ้านอรรถสุนทรแล่นจากไปจนลับตา  
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แล้วจึงเดินย้อนกลับเข้าไปยังกุฏิเจ้าอาวาสที่เธอเห็นชายหนุ่มเดินเข้ามา 

หลังจากที่พุดซ้อนขึ้นไปบนอุโบสถ หล่อนมองหายายวงแหวน อุบาสิกา

ที่มาช่วยแบ่งเบางานของพระที่วัดแห่งนี้ ซึ่งปกติหญิงเฒ่าวัยหกสิบเศษ 

คนนี้มักจะมาคอยป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆ กุฏิเจ้าอาวาสเพื่อดูแลปัดกวาด 

ทำความสะอาดรอบๆ บริเวณ

พะยอมเดินไปตามเสียงทางมะพร้าวที่กวัดแกว่งไปมาบนพื้นดิน 

จนเหน็หญงิชราทีก่ำลงัทำความสะอาดพืน้ทีเ่ตม็ไปดว้ยฝุน่และเศษใบไม้ 

แห้งอยู่ลำพัง หล่อนจึงเดินตรงไปหาหญิงเฒ่าที่ยืนหันหลังให้ ซึ่งไม่ม ี

ทีท่าจะรับรู้ถึงการมาของหล่อน

“ยายวงแหวน” พะยอมร้องเรียก

เสียงทางมะพร้าวกระทบพื้นเงียบลง “อ้าว...แม่พะยอมมีอะไร 

กับฉันรึ”

“เมื่อครู่ฉันเห็นมีใครมาหาท่านเจ้าอาวาสรึ” พะยอมถามทันที 

อย่างไม่อ้อมค้อม

“อ้อ...พันตรีหลวงสีหราชเดโชกับลูกน้องของท่านน่ะ แม่พะยอม 

ถามทำไมรึ” ยายวงแหวนมุ่นคิ้วพลางเอ่ยถามด้วยความแปลกใจว่า 

เหตุใดพะยอมจึงมาถามถึงลูกชายตระกูลเนติธร

“เปลา่ ฉนัไมเ่คยเหน็หนา้เขามากอ่นเลยรูส้กึแปลกใจนะ่” พะยอม 

แก้ตัวพร้อมกับหลอกถามให้มั่นใจ

“คุณหลวงท่านมานิมนต์ท่านเจ้าอาวาสกับพระลูกวัดไปฉันเพล 

ที่บ้านของเจ้านายท่าน” ยายวงแหวนเอ่ยตามที่ตนได้ยินมา

“ดเูหมอืนยายวงแหวนจะรูจ้กัคณุหลวงคนนีด้จีรงินะ” พะยอมถาม 

ด้วยความสนใจ

“ก็เมื่อก่อนฉันเคยรับใช้ท่านหญิงรัตนาวดีตั้งแต่ยังทรงมีพระยศ 

กระทั่งทรงถอดพระยศหลังแต่งงานกับพระยาเนติธร ตอนนั้นท่านยัง 

ไม่ได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเพชรบุรีเลย ตอนคุณหลวงท่านยังเล็กๆ ฉัน 
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ก็เป็นคนดูแลท่านอยู่พักหนึ่ง แล้วทำไมฉันจะไม่รู้จักท่านล่ะ” หญิงเฒ่า 

เอ่ยพลางเก็บกวาดใบไม้ต่อ

“ท่านหญิงรึ...มารดาของคุณหลวงท่านเป็นหม่อมเจ้าหญิงเชียวรึ

ยายวงแหวน” พะยอมทำหน้าครุ่นคิด

“ใช่...หม่อมเจ้าหญิงรัตนาวดี วิษณุรังสิมา แม่พะยอมรู้จักหรือ 

ไม่ล่ะ” ยายวงแหวนถามต่อ

“หม่อมเจ้าหญิงรัตนาวดี พระธิดาในพระองค์เจ้านภดลน่ะรึ” 

พะยอมรู้สึกแปลกใจเมื่อรู้ว่าชายหนุ่มที่ทอดสายตามองคุณหนู 

ของตนคอืโอรสในหมอ่มเจา้หญงิรตันาวด ีวษิณรุงัสมิา กบัพระยาเนตธิร 

ซึ่งเป็นสหายของท่านเจ้าพระยาอรรถสุนทร สามีของคุณหญิงยี่สุ่น 

โลกช่างกลมจริงๆ

“ใช่แล้ว คุณหลวงท่านย้ายไปประจำการที่พิษณุโลกเสียนาน  

นี่ก็เพิ่งย้ายกลับมาประจำการที่พระนคร แม่พะยอมจึงไม่ค่อยเคยเห็น 

ท่านสินะ ถึงจำไม่ได้ว่าท่านเป็นใคร” ยายวงแหวนเอ่ย

“คงเป็นเช่นนั้น ขอบใจนะจ๊ะยายวงแหวนที่ช่วยทำให้ฉันกระจ่าง 

ใจ” 

พะยอมถอนหายใจเบาๆ ขณะดึงความคิดออกจากอดีตด้วย 

ความเสียดายแทนคุณหนูของตนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าแววตาคู่นั้น 

ของพันตรีหลวงสีหราชเดโช บุตรชายคนเดียวของพระยาเนติธรกับ 

คุณหญิงรัตนาวดี อดีตหม่อมเจ้าหญิงรัตนาวดี วิษณุรังสิมา 

ภพพลอยถอนหายใจเบาๆ พรอ้มกบัรอ้งเตอืนตนเองใหรู้จ้กัเจยีม 

หวัใจไวบ้า้ง ทกุครัง้ทีไ่ดพ้บชายในดวงใจ เธอจะตอ้งยำ้เตอืนตวัเองอยูเ่ชน่นี ้

บอ่ยครัง้ เธอมนักแ็คส่าวบา้นนา ลกูสาวพอ่คา้ชาวอยธุยา มหีรอืจะคูค่วร 

กับนายทหารผู้เพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และชาติตระกูล 

อย่างรอยสยาม ราชโยธิน เขาหรือจะมีสายตามองหญิงสาวชาวบ้าน 
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ธรรมดาๆ คนหนึ่งอย่างเธอ

นัยน์ตาสีน้ำตาลเข้มเกือบดำทอดมองเรือลำใหญ่ที่กำลังแล่น 

เอื่อยๆ อยู่บนพื้นน้ำลุ่มเจ้าพระยาขณะปล่อยใจล่องลอยไปกับกระแส 

ความคดิเรือ่ยเปือ่ยทีม่แีตเ่งาของชายหนุม่ทีเ่พิง่จากไป เธอจงึไมท่นัสงัเกต 

เหน็รตัตกิาล ทีเ่ดนิลดัเลาะจากเรอืนราชพฤกษต์รงมาทางศาลาทา่นำ้ทีเ่ธอ 

นั่งทอดอารมณ์อยู่

รัตติกาลมองหญิงสาวที่นั่งทอดอาลัยมองแม่น้ำอยู่ในศาลาท่าน้ำ

ด้วยความเห็นใจพลางเอ่ยถามเสียงอ่อนโยน

“มานั่งทอดถอนใจอะไรอยู่ตรงนี้ฮะยายภพ”

“คุณรัตติกาล...” ภพพลอยกะพริบตาเบาๆ ขับไล่อารมณ์หม่นๆ 

ของตนออกจากใจ ก่อนจะหันมายิ้มบางๆ กับสาวรุ่นพี่

“คณุรอยสยามเธอเปน็ผูช้ายในฝนัของสาวๆ เกอืบทัง้เมอืงเลยนะ 

มีผู้หญิงหลายคนมาต่อแถวรอให้เธอเลือก” รัตติกาลมองตาสาวรุ่นน้อง 

นิ่งพลางเอ่ยเสียงราบเรียบอย่างที่ใครคงเดาใจเธอไม่ออกว่า ต้องการ 

สื่อความหมายใดในประโยคดังกล่าว

“ค่ะ เธอเพียบพร้อมไปทุกด้านเสียขนาดนี้ย่อมเป็นที่หมายปอง 

ของผู้หญิงทุกคนเป็นแน่” ภพพลอยเอ่ยอย่างยอมรับความจริง

“รวมถึงเธอด้วยหรือเปล่าฮะ” รัตติกาลถามอย่างไม่อ้อมค้อม

“คณุรตัตกิาล...” ดวงตากลมวาวเปดิกวา้งขึน้เลก็นอ้ยเพราะคำถาม 

โผงผางของคนตรงหน้า

“ถงึเธอไมต่อบ ฉนักพ็อจะรูห้รอกนะวา่เธอคดิยงัไงกบัเขา แตเ่ธอ 

ยังเด็กนักนะภพพลอย เธอยังมีหน้าที่ต้องเรียนให้จบมหาวิทยาลัย อย่า 

เพิง่คดิถงึเรือ่งความรกัความใครเ่วลานีเ้ลย ฉนัไมอ่ยากใหเ้หตุการณท์ีฉ่นั

เคยเผชญิตอ้งมาเกดิขึน้กบัเธออกีคน ความรกัไมใ่ชเ่รือ่งสวยหรหูรอกนะ 

ที่ไหนมีรัก ที่นั่นก็ย่อมมีทุกข์ อย่าเอาหัวใจตัวเองไปผูกไว้กับข้อเท้าใคร 

เลยนะเด็กน้อย” รัตติกาลเตือนหญิงสาวด้วยความขมขื่น
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“ภพไมเ่คยคดิเลยเถดิไปถงึขนาดนัน้จรงิๆ คะ่คุณรตัตกิาล ภพเอง 

ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกอะไรแบบนี้กับคุณรอยสยาม แต่ภพสาบานว่าภพ 

ไม่กล้าฝันไกลเกินเอื้อมกับเขาหรอกค่ะ” 

ภพพลอยรบีปฏเิสธดว้ยความหดหูใ่จ สมเพชความรูส้กึของตวัเอง 

จนไม่กล้าเงยหน้าขึ้นสบตารัตติกาล แววตาท่าทางของเธอบ่งบอกความ 

ในใจทีม่ตีอ่รอยสยามชดัเจนถงึขนาดนีเ้ชยีวหรอื ใครๆ ถงึมองเธอออกไป 

เสียหมด ทั้งรัตติกาลไม่เว้นแม้แต่ทับทิมกับภูริชก็เช่นกัน

“ไมผ่ดิหรอกทีห่ญงิสาวอยา่งเธอจะรูส้กึดีๆ  กบัผูช้ายเพยีบพรอ้ม

อย่างคุณรอยสยาม แต่ที่ฉันเตือนก็เพราะเป็นห่วงไม่อยากให้เธอพลาด 

เหมือนฉัน ผู้หญิงลงได้มีความรักก็มักจะตามืดบอดเหมือนกันทุกคน 

นั่นแหละ เธอยังเด็กนักภพพลอย ฉันอยากให้เธอตั้งใจกับการเรียน 

เสยีกอ่น อยา่มาเสยีเวลากบัเรือ่งรกัๆ ใคร่ๆ  ใหเ้ปน็ตวัถว่งอนาคตของเธอ 

เลยนะ” รัตติกาลเอ่ยเสียงเรียบ

“ค่ะ คุณรัตติกาล ภพขอบพระคุณสำหรับความหวังดีที่คุณมี 

ให้ภพ” เธอพนมมือไหว้สาวรุ่นพี่ด้วยความเคารพจากใจ

“ฉันรักเธอเหมือนน้องสาว ไม่หวังดีกับเธอจะไปหวังดีกับใคร 

ได้ล่ะ” รัตติกาลเอ่ยพลางทอดสายตามองหญิงสาวอย่างอ่อนโยนพลาง 

เปลี่ยนเรื่องสนทนา เพื่อปรับอารมณ์หม่นมัวของหญิงสาวให้ไกลจาก 

เรื่องของหัวใจ

“คืนนี้เธอมานอนเป็นเพื่อนฉันได้ใช่ไหมจ๊ะ รบกวนเธอหรือเปล่า”

เนื่องจากคืนนี้ทับทิมกับภูริชต้องออกไปงานเลี้ยงสังสรรค์ 

รัตติกาลต้องอยู่ลำพังกับคนใช้ไม่กี่คนบนตึกอรรถสุนทร ทับทิมซึ่ง 

เป็นห่วงรัตติกาลที่กำลังตั้งครรภ์แก่ใกล้คลอดเต็มทีจึงขอให้ภพพลอย 

มาอยู่เป็นเพื่อนช่วยดูแลรัตติกาล 

“ไม่แม้แต่นิดเดียวค่ะ ภพเต็มใจและรู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าที่ 

คุณน้าทับทิมไว้ใจให้มาอยู่ดูแลคุณรัตติกาล” ภพพลอยเอ่ยเสียงรัว
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“ขอบใจมากนะจ๊ะ และฉันก็หวังว่าเธอจะไม่คิดว่าฉันจู้จี้วุ่นวาย 

กบัเรือ่งสว่นตวัของเธอมากเกนิไปหรอกนะ ฉนักแ็คร่กัและหวงัดกีบัเธอ 

จริงๆ” 

“ภพทราบคะ่ และภพไมม่วีนัคดิอะไรรา้ยๆ แบบนัน้กบัคุณรตัตกิาล 

แน่ๆ ค่ะ” หญิงสาวปฏิเสธเสียงหนักแน่น ทอดสายตาจริงจังมองสาว 

รุ่นพี่อย่างต้องการยืนยัน

“ฉันเชื่อเธอ...” รัตติกาลยิ้มบางๆ ก่อนเอ่ยชวนเมื่อแสงจาก 

ดวงอาทิตย์ยามเย็นเริ่มเปลี่ยนสี “นี่ก็เย็นมากแล้ว เราขึ้นตึกกันเถอะ  

อีกประเดี๋ยวยุงก็เริ่มจะออกมาอาละวาดแล้ว” 

“ค่ะ” ภพพลอยเอ่ยอย่างว่าง่ายขณะลุกข้ึนยืนและก้าวตามรัตติกาล 

ไปติดๆ เพื่อดูแลสาวรุ่นพี่ 

ดวงอาทิตย์ค่อยๆ คล้อยลงต่ำ เงาของยามเย็นครอบคลุมไปทั่ว 

ทั้งบริเวณ เมื่อเจ้าของบ้านทั้งสองไม่อยู่ก็ดูเหมือนอาคารหลังใหญ่ 

สูงสามชั้นจะพลอยเงียบงันไปด้วย ดังนั้นหลังรับประทานอาหารเย็น 

ร่วมกับรัตติกาลเรียบร้อย ภพพลอยจึงอยู่คุยกับสาวรุ่นพี่ที่ห้องโถง 

พร้อมกับเปิดโทรทัศน์ดูข่าวไปด้วย

ดวงตาสีน้ำตาลเจือดำจ้องข่าวพระราชกรณียกิจของพระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกมุาร ีเมือ่เสดจ็ไป 

ทอดพระเนตรลุ่มน้ำลางตามพระราชดำริที่ศูนย์ปางมะผ้า จังหวัด 

แม่ฮ่องสอน พร้อมกับเยี่ยมเยียนราษฎร ผ่านทางจอแก้วด้วยความ 

ภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นพสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร 

ภพพลอยไม่รู้เลยว่าขณะที่เธอกำลังซาบซึ้งในน้ำพระทัยที่ทรงมี 

ต่อไพร่ฟ้าทั่วทั้งแผ่นดินอยู่นั้น ดวงวิญญาณของพะยอมและเพียรก็ 

กำลังก้มลงหมอบกราบหน้าโทรทัศน์ ไม่ต่างจากบรรดาประชาชนที่ถือ 

ธงชาตกิระดาษโบกสะบดัไปมาขณะรอเฝา้รบัเสดจ็ในภาพขา่วเลย ขณะที่ 
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คุณหญิงยี่สุ่นนั่งมองภาพทั้งสองพระองค์ด้วยความปลื้มเปรมไม่ต่าง 

ไปจากภพพลอยเช่นกัน

กระทั่งหนังตาของภพพลอยเริ่มหย่อนเพราะความง่วงเข้าจู่โจม  

หญิงสาวก็เหลือบมองนาฬิกาบนฝาผนังที่บอกเวลา 21.30 น. จึงไม่ใช่ 

เรื่องน่าประหลาดที่เปลือกตาของเธอใกล้จะปิดเต็มทน

อาการอ้าปากกว้างและปิดปากลงพร้อมน้ำตาคลอเบ้าของ 

ภพพลอยบ่งบอกให้รัตติกาลรู้ว่า เธอง่วงและร่างกายต้องการพักผ่อน

“แยกย้ายกันไปนอนดีกว่า ตาเธอเหมือนโดนหินถ่วงเลยนะภพ 

ไปนอนเถอะไป๊” รัตติกาลเอ่ยพลางสั่นหน้าเบาๆ กับอาการหาวถี่ๆ ของ

ภพพลอยที่พยายามจะฝืนทนอยู่เป็นเพื่อนเธอ ไม่ยอมเข้านอนก่อน

“ละครกำลงัสนกุเลยไมใ่ชเ่หรอคะ” ภพพลอยถามจบกเ็ปดิปากหาว 

จนน้ำตาเล็ดอีกครั้ง

“ไมด่แูลว้ละ ฉนัไมไ่ดต้ดิละครขนาดนัน้หรอก ขึน้นอนกนัดกีวา่เรา” 

รัตติกาลเอ่ยพลางขยับร่างอุ้ยอ้ายลุกขึ้นเตรียมขึ้นนอน

“แต่จะว่าไปคนท้องเข้านอนเร็วก็ดีเหมือนกันนะคะ” 

ภพพลอยเอ่ยสนับสนุนพร้อมกับลุกขึ้นเดินไปปิดโทรทัศน์  

โดยไม่รู้เลยว่ากำลังทำให้ร่างไร้ตัวตนของดวงวิญญาณสองดวงที่กำลัง 

จ้องโทรทัศน์ตาเขม็งเพราะติดละครเรื่องดังกล่าวเสียดาย จนทำหน้าตา

พิลึกอยู่หน้าจอแก้วนั่นเอง 

ค่าที่ละครกำลังสนุก เพียรจึงลุกขึ้นเดินไปดึงปุ่มเปิดโทรทัศน์ที่ 

เพิง่ถูกกดปดิขึน้ จนสญัญาณภาพคอ่ยๆ ปรากฏ สรา้งความประหลาดใจ 

ให้ภพพลอยกับรัตติกาลที่กำลังจะก้าวผ่านประตูห้องนั่งเล่นไป สองสาว

หันมองกันเลิ่กลั่กด้วยความตกตะลึง

“ประเดี๋ยวเถอะไอ้เพี้ยน!” คุณหญิงยี่สุ่นที่นั่งอยู่บนเก้าอี้โยกร้อง 

เอ็ดกุมารตัวน้อยเสียงดุเมื่อเห็นสีหน้าตื่นตระหนกของสองสาว

“ผีหลอกใช่ไหมคะคุณรัตติกาล” ภพพลอยทำหน้าหวาดผวา 
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พลางมองรัตติกาลหน้าตาตื่น

“สงสัยปุ่มกดมันใกล้เสียละมั้ง มันเลยเด้งเปิดเอง ภพไปปิดใหม่ 

อีกทีสิ” รัตติกาลพยายามหาเหตุผลมาปลอบขวัญตัวเอง และลอบกลืน 

น้ำลายพลางภาวนาในใจ

‘หากดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ ณ ที่นี้มีจริง ขออย่าได้มารบกวน

หลอกหลอนให้ลูกกลัวเลยเถิด คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกด้วย’

“ค่ะ” 

ให้ตายสิ! หัวใจภพพลอยในเวลานี้เต้นถี่ๆ เป็นจังหวะพิลึกๆ 

ชอบกล หญิงสาวลอบกลืนน้ำลายพลางเหลียวมองรอบห้องด้วยความ 

รู้สึกแปลกๆ ก่อนจะทำใจกล้าเดินเข้าไปปิดโทรทัศน์อีกครั้ง จากนั้น 

ก็รีบหันหลังเดินกลับมาหารัตติกาลและประคองเดินไปในทิศทางของ 

ห้องนอนเพื่อนสาวรุ่นพี่ด้วยความรวดเร็วราวพายุพัด

“คราวหน้าถ้าเอ็งทำแบบนี้อีก ข้าจะลงโทษเอ็งให้หนักทีเดียว 

ไอก้มุารเพีย้น” พะยอมจิม้นิว้ชีล้งบนหนา้ผากดวงวญิญาณเดก็ทีน่ัง่หนา้ 

จ๋อยหลบสายตาดุของคุณหญิงยี่สุ่นอยู่ข้างกาย

“หนูขอโทษจ้ะ ก็ละครมันกำลังสนุกนี่จ๊ะ” กุมารตัวน้อยเอ่ย 

อย่างสำนึกผิด

“โชคดีนะที่คุณรัตติกาลเธอไม่ตกใจเท่าไหร่นัก ถ้าเธอกลัวจน 

ตกใจหงายหลังตึงไปละก็ เอ็งได้ทำบาปเพิ่มขึ้นอีก แล้วคราวนี้คงไม่ต้อง 

ไปผุดไปเกิดกันละ” พะยอมตำหนิเสียงดุ

“หนูขอโทษจ้าน้าพะยอม หนูขอโทษขอรับคุณหญิง” กุมาร 

ตัวน้อยรีบยกมือไหว้และเอ่ยอย่างเสียใจด้วยความสำนึก

“มันน่าเขกกบาลนักไอ้เจ้านี่ ทำผิดแล้วก็มาขอโทษตามหลังทุกที

เชียว” 

พะยอมทำท่าจะเขกศีรษะกุมารตัวน้อยพลางบ่นเบาๆ ก่อนจะ 

ชกัมอืกลบัและหนัไปมองคณุหญงิยีสุ่น่ทีน่ัง่สัน่ศรีษะพรอ้มกบัทอดถอน 
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ใจยาวอยูบ่นเกา้อีโ้ยกขา้งหนา้ตา่ง พลางทอดสายตามองตามภพพลอยที่ 

ประคองรัตติกาลกลับห้องนอนด้วยความห่วงใยอาทรจนท้ังคู่ลับสายตา

ภพพลอยรอจนสาวรุ่นพี่ลงกลอนเรียบร้อยจึงเดินกลับเข้ามา 

ในหอ้งทีท่บัทมิใหค้นจดัเตรยีมไวใ้ห ้เธอไดร้บัอนุญาตใหพ้กัในหอ้งนอน 

ทีค่รัง้หนึง่เคยเปน็หอ้งหอของบดิามารดาของภรูชิ หญงิสาวกวาดสายตา 

มองสำรวจรอบห้องด้วยความสนใจ ตู้ไม้สักซึ่งเป็นโต๊ะเครื่องแป้งมี 

กระจกเงาวงรบีานใหญอ่ยูใ่นกรอบไมส้นีำ้ตาลไหมแ้กะสลกัลายเครอืเถา  

ฝาตู้ด้านข้างทำเป็นปีกสองข้างเปิดปิด แบ่งเป็นช่องสำหรับวางของใช้ 

กระจุกกระจิก อาทิ ตลับแป้ง หวีเสนียด แปรง ขวดน้ำมันบำรุงรากผม 

ยีห่อ้ลอเรต็ตาบเูก ้แลว้ยงัมนีำ้มนัแตง่ผมยีห่อ้ไซม ีทีย่งัอยูใ่นกลอ่งเรยีว 

บางขนาดเหมาะมือ มีรูปผู้หญิงทำผมเป็นลอนสวยอยู่ด้านหน้ากล่อง 

หญิงสาวหยิบภาพคู่ของคุณพุดซ้อนกับพันตรีหลวงสีหราชเดโช  

บิดามารดาของภูริชขึ้นมองด้วยความรู้สึกเจ็บปวดแปลกๆ เธอก็ไม่รู้ 

เช่นกันว่าทำไมถึงรู้สึกผูกพันกับคนในภาพทั้งสองเหลือเกิน ทั้งที่เธอ 

ไม่ใช่แม้แต่ญาติของทั้งสอง ดวงตาเรียวทอดมองภาพใบหน้าคุณหลวง 

หนุ่มด้วยความรู้สึกอ่อนหวาน ดวงตาเปี่ยมไปด้วยความสุขของคนใน 

ภาพเผยความรู้สึกภายในออกมาทางแววตาอย่างชัดเจน ขณะที่ดวงตา 

คู่สวยหวานของหญิงสาวในภาพนั้นเปี่ยมไปด้วยความเศร้า ทำให้เธอ 

รู้สึกสะท้านจนต้องผ่อนลมหายใจยาว ก่อนจะวางภาพถ่ายนั้นไว้ที่เดิม 

ดอกโบตั๋นที่ปักอยู่ในแจกันส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วยผ่อนคลาย 

ความกลัวในใจหญิงสาวได้ไม่น้อย เธอเดินไปขึ้นนั่งบนฟูกแล้วไหว้พระ 

สวดมนต์ แล้วจึงก้มลงกราบหมอนสามครั้งเพื่อสร้างกำลังใจข่มความ 

หวาดกลัวท่ีเกิดจากจิตใต้สำนึก ซ่ึงส่ังการสมองให้หลอนตัวเองเร่ือง ‘ผี’

ภพพลอยสอดตวัเขา้ใตผ้า้หม่ผนืหนาพรอ้มกบัพยายามขม่ตานอน  

ตอนแรกเธอคิดว่าจะนอนไม่หลับเพราะอาการแปลกที่เสียแล้ว แต่ด้วย 

เพราะความเหน็ดเหนื่อยจากการที่ต้องช่วยรัตติกาลจัดเตรียมอาหาร 



60   เพรงรักรอยฝัน

มาทั้งวันทำให้เธอหลับสนิทไปอย่างรวดเร็วเกินคาด ไม่มีอาการแปลกที่ 

เลยแม้แต่น้อย ราวกับห้องนี้เป็นห้องที่เธอคุ้นเคยมานานแสนนาน

หญิงสาวที่ทอดกายนอนเรียบร้อยอยู่กลางเตียงหลับไปครู่ใหญ่ 

จึงค่อยขยับ โดยไม่รู้ตัวว่าเธอกำลังฝันหรือรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะ 

เสียงเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่ง ซึ่งเธอเดาว่าน่าจะเป็นเสียงขิม กำลัง 

บรรเลงบทเพลงไทยเดิมท่วงทำนองเศร้าเคล้าหวานหวามที่เธอชื่นชอบ 

ได้อย่างไพเราะจับใจ

ภพพลอยรู้สึกมึนๆ งงๆ คล้ายๆ กับคนครึ่งหลับครึ่งตื่นขณะ 

บ่นเบาๆ ว่า

“เสียงขิมของใครนะ หรือคุณรัตติกาลจะนอนไม่หลับจึงลุกขึ้น 

มาตีขิมเล่นเพลินๆ ฆ่าเวลา”

บทเพลงไทยเดิมบรรเลงจากเครื่องดนตรีที่มีเสียงไพเราะเป็น 

เอกลักษณ์ส่งเสียงแผ่วพลิ้วมาตามกระแสลม ให้ความรู้สึกคุ้นหูเหมือน 

ว่าเธอเคยบรรเลงบทเพลงนี้ด้วยเครื่องดนตรีชิ้นนี้มาก่อน ความสงัด 

เงียบยามค่ำคืนทำให้เธอได้ยินเสียงเพลงดังกล่าวทอดกังวานอ่อนหวาน

อย่างชัดเจน 

ภพพลอยเคลิบเคลิ้มไปกับบทเพลง สมองโปร่งโล่ง ร่างกาย 

คล้ายเบาหวิวล่องลอยไปตามเสียงเครื่องดนตรีบรรเลง แม้เธอจะ 

พยายามต่อต้านอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายด้วยการกะพริบตาถี่ๆ เพื่อ 

ขับไล่ความสับสนอลหม่านจากเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญ ทว่าเหมือน 

มีม่านหมอกบางๆ มาบดบังนัยน์ตาของเธอไว้ ก่อนกระแสลมแรงจะ 

โอบล้อมและหอบพาเธอลอยล่องเข้าไปหลังม่านหมอกหนา

หัวใจภพพลอยเต้นระส่ำไร้จังหวะ หมุนซ้ายแลขวาเหลียวมอง 

รอบกายด้วยความตระหนก แม้เธอจะยังยืนอยู่ในห้องโถงของคฤหาสน์

อรรถสุนทร แต่สัมผัสได้ว่าทุกสิ่งรอบกายล้วนเปลี่ยนไป และไม่เหมือน 

กับอาคารหลังเดิมที่เธอคุ้นตา โทรทัศน์ที่เคยตั้งอยู่กลางห้องหายไป 
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เหมอืนไมเ่คยมอียู ่ตูไ้มส้กัมมุหอ้งทีเ่คยมกีรอบรปูหลายบานวางเรยีงราย 

เหลือเพียงสองบานเรียงคู่กัน

หญิงสาวเดินเข้าไปใกล้และมองภาพถ่ายในกรอบไม้สีน้ำตาล 

ทั้งสองบานอย่างสนใจ เธอหยิบกรอบรูปที่มีภาพถ่ายดรุณีสาวแรกรุ่น 

ขึ้นมองด้วยความรู้สึกผูกพัน คล้ายรู้จักหญิงสาวมานานแสนนาน  

ดวงหนา้สวยหวานประกอบดว้ยดวงตาคูง่ามโดดเดน่สะดดุตากบัรอยยิม้ 

สดใสทำให้เธอเผลอยิ้มตอบคนในภาพ

สาวน้อยวางกรอบรูปในมือลงที่เดิมพลางกวาดสายตามองความ

เปลี่ยนแปลงของอาคารที่ยังคงความโอ่โถงไว้เช่นเดิม เสียงขิมบรรเลง 

บทเพลงไทยเดิมดึงดูดให้เธอเดินตามไปจนเห็นเครื่องดนตรีไทยที่วาง 

อยู่บนพรมสีแดงโดดเด่นกลางห้อง หญิงสาวในกรอบรูปที่เธอเห็นกำลัง 

นั่งบรรเลงบทเพลงไทยเดิมอยู่บนพื้นพรมข้างเก้าอี้โยก ที่หญิงสูงวัย 

ซึ่งเธอจำได้แม่นว่าคือคนคนเดียวกับในภาพถ่ายที่ติดอยู่บนผนังเหนือ 

โถงบันไดในคฤหาสน์อรรถสุนทร

ภพพลอยสะดุ้งสุดตัวเมื่อระลึกได้ว่าเธอกำลังเผชิญหน้าอยู่กับ 

ใคร หญิงสาวผวาลุกขึ้นอย่างแรง หัวใจเต้นระส่ำไม่เป็นจังหวะด้วย 

ความตกใจ...ใบหน้าชื้นเหงื่อเหลียวมองรอบกายผ่านความมืดที่ปกคลุม 

ไปทัว่หอ้งอยา่งหวาดกลวั แลว้ลกุจากเตยีงพรอ้มกบัรบีเปดิไฟใหแ้สงสวา่ง 

ไปทั่วห้อง

หญิงสาวถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อพบว่าเธอยังอยู่ใน 

หอ้งนอนทีท่บัทมิใหค้นจดัไวใ้ห ้ทกุอยา่งรอบกายยงัเหมอืนเดมิไมเ่ปลีย่น- 

แปลงไป

“เฮ้อ...ที่แท้ก็ฝันไปน่ะเอง” 

ภพพลอยปาดเหงื่อที่ชื้นอยู่ตรงตีนผมบริเวณหน้าผาก ก่อนจะ 

เหลือบมองนาฬิกาที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียง

04.40 น. หญิงสาวเดินไปพับผ้าห่มบนเตียงวางเรียงไว้ปลาย 



62   เพรงรักรอยฝัน

เตียงอย่างเป็นระเบียบ ก่อนจะทำธุระส่วนตัวจนเรียบร้อย และก้าว 

ออกจากห้อง ตั้งใจจะเดินไปยังเรือนราชพฤกษ์ ซึ่งคาดว่าเจิมน่าจะกำลัง 

เตรียมทำอาหารเช้าอยู่

ระหว่างเดินผ่านห้องโถงที่เงียบสงัดหญิงสาวอดกวาดตามองโดย 

รอบไมไ่ด ้พลนักส็ะดดุตาเกา้อีโ้ยกขา้งหนา้ตา่ง ทำใหเ้ธอหวนนกึถงึความ 

ฝันเมื่อครู่ขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้...โชคดีที่เธอเห็นเพียงเก้าอี้ว่างเปล่า  

ไม่มีเงาของท่านเจ้าของภาพถ่ายเหนือผนังตรงโถงบันไดเช่นในความฝัน 

ไม่เช่นนั้นเธอคงได้กรีดร้องลั่นบ้านแต่เช้าตรู่เป็นแน่

หญิงสาวถอนหายใจระบายความหวาดหวั่น ก่อนจะก้าวผ่าน 

ห้องโถงชั้นสองตรงไปยังบันไดฝั่งซ้ายลงไปที่ชั้นหนึ่ง แล้วหยุดยืนมอง 

ภาพถ่ายเจ้าของคฤหาสน์ที่เธอฝันเห็นอีกครั้ง หญิงสาวยกมือพนมที่ 

หน้าอกแสดงความเคารพหญิงในภาพด้วยความอบอุ่นในใจ

“อรุณสวัสดิ์เจ้าค่ะ เมื่อคืนหนูฝันเห็นท่านด้วยนะเจ้าคะ” เธอยิ้ม

ให้ภาพถ่ายขนาดใหญ่บนผนังเล็กน้อยพร้อมกับกวาดสายตามองหญิง 

ในภาพด้วยความอุ่นในอกครู่ใหญ่ ก่อนจะก้าวลงจากบันไดโดยไม่มี 

โอกาสได้เห็นร่างโปร่งแสงที่ยืนอยู่ข้างภาพถ่าย ซึ่งกำลังทอดสายตา 

อ่อนโยนมองตรงมาที่เธอ


