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ค�ำน�ำนักเขียน

“ก�าแพงสูงไม่ใช่เรื่องยากเยน็ที่จะท�าลายลงได้เพราะเป็นเพยีงวตัถุ 
แต่ก�าแพงในใจของคนที่สร้างขึ้นมาต่างหากที่ท�าลายได้ยากยิ่งกว่า ดังนั้น 

ถ้าทลายก�าแพงในใจคนลงได้ ก�าแพงที่เป็นเพียงอิฐกับปูน ต่อให้สูง

ตระหง่านเพยีงใดกไ็ม่มคีวามหมาย”

เรื่อง กำาแพงสเิน่หา นี้เป็นความคดิของคณุโป่ง การบูร สขุวไิลธารา 

(คุณประดับเกียรติ ตุมประธาน) ที่เคยบอกให้ผู้เขียนเขียนนิยายรัก 

ต่างชนชั้น แต่ต้องให้นางเอกฉลาดนะ ห้ามหวัอ่อนเป็นอนัขาด ซึ่งกเ็ข้าทาง

ผู้เขยีนอยูแ่ล้ว เพราะไม่ชอบนางเอกที่โดนรงัแกอยูร่�่าไป นางเอกของผูเ้ขยีน

จงึสู้คนทุกเรื่อง

ผูเ้ขยีนจงึได้พลอตรกัต่างชนชั้น ที่เกดิขึ้นในสมยัพทุธศกัราช ๒๔๙๐ 

- ๒๔๙๕ ซึ่งเป็นช่วงหลงัสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตอนนั้นข้าวเป็นสนิค้าส�าคญั

ของประเทศ รวมทั้งของโลกเลยกว่็าได้ พระเอกของเรื่องเป็นหม่อมราชวงศ์ 

และเป็นทหารเรือที่เคยอยากเขียนนานมาแล้ว ส่วนนางเอกนั้นเป็นลูกสาว

พ่อค้าข้าว มคีวามรู้ เรยีนจบจากปีนงั

เรื่อง กำาแพงสเิน่หา ผู้เขยีนได้สอดแทรกเกรด็ความรู้เลก็ๆ น้อยๆ 

ลงไป รวมทั้งเหตุการณ์จริงอย่างเรื่องยุทธนาวีเกาะช้าง แต่เหตุการณ์ 

บางอย่างกแ็ค่หยบิยกมาแล้วเขยีนเป็นเชงินยิาย เพื่อจะได้อ่านแล้วไม่เครยีด 

รบัรองว่าเรื่องนี้ผู้อ่านจะได้อรรถรสจากการอ่าน ได้ยิ้มไปกบัความน่ารกัของ

ตวัละครที่ไม่ใช่มแีค่พระเอกหรอืนางเอกเท่านั้น ได้ฟินไปกบัความหวานของ



พระเอกที่ไม่ต้องมฉีากรกัแต่กด็ื่มด�่าไปด้วยได้ และยงัได้อมยิ้มกบัความรกั

ความอบอุ่นในครอบครวัทั้งของพระเอกและนางเอก

นยิามความรกัที่ว่า ‘รกัเพราะรกั’ ความรกัเป็นความรู้สกึส่วนลกึที่

กลั่นกรองมาจากหวัใจ เพราะหวัใจสั่งให้รกั มใิช่สมองที่ต้องคอยกลั่นกรอง

เหตุและผลมารองรับ และเวลาไม่สามารถน�ามาใช้ก�าหนดในเรื่องของ 

ความรกัได้ อยู่ที่ความเข้าใจและการยอมรบัซึ่งกนัและกนัต่างหาก

ผู้เขียนหวังว่าผู้อ่านคงประทับใจเรื่องราวในเรื่อง กำาแพงสิเน่หา 

เรื่องนี้ถอืว่าเขยีนยากเหมอืนทกุเรื่องที่ผ่านมา และต้องขอขอบคณุนกัอ่านจาก

เดก็ดทุีกท่านที่ยงัเหนยีวแน่นตามอ่านนยิายของ ‘ฐญิาดา’ เสมอ น้องมนตรา 

ที่คอยช่วยอ่าน คอยตติิง และรบัฟังเรื่องราวเวลาที่ผู้เขยีนคดิไม่ออก

และต้องขอขอบคณุนายทหารเรอืรูปหล่อ นาวาโทคธา โพธิ์ทอง ซึ่ง

อดีตเคยเป็นนักเรียนทุนของกองทัพเรือที่ถูกส่งไปเรียนจนจบจากประเทศ

เยอรมนี ที่ให้ข้อมูลหลายอย่างแก่ผู้เขียน และที่ลืมไม่ได้คือ น้องขวัญ 

นาคาลยั นกัเขยีนคนเก่งที่เป็นคนแนะน�าให้รู้จกั

ขอบคุณคุณโป่ง การบูร สุขวิไลธารา และกองบรรณาธิการของ

พมิพ์ค�าส�านกัพมิพ์ทุกท่านด้วยค่ะ

ขอบคุณบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จ�ากัด ที่มอบโอกาสให้ผู้เขียนได้มีงาน

เขยีนสู่สายตาของผู้อ่าน และท�าให้ม ี‘ฐญิาดา’ ในวนันี้

และที่ลมืไม่ได้คอื ผู้อ่านที่ให้การสนบัสนนุ ‘ฐญิาดา’ ตั้งแต่เรื่องแรก

จนถงึเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่แปด และจะพยายามพฒันาการเขยีนของตวัเอง

ให้ดยีิ่งขึ้น

ท้ายนี้ ขอให้ผู้อ่านได้พบกบั Love at First Sight แบบพระนาง 

ในเรื่องด้วยค่ะ

           ฐญิ�ด�





“หนงัสอืและการอ่านคอืขุมพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์”



ณ ทุ่งบางกะปิ พุทธศกัราช ๒๔๙๐
“ง่วงนอนจงั”

เสียงบ่นงึมง�าตามด้วยอาการหาวหวอดที่ดังมาจากเด็กหญิงในวัย

แรกรุ่น ผวิคล�้าแดด รูปร่างสูงเก้งก้าง ดวงหน้ามเีค้าสวยงาม ผมด�ายาว

ถูกถักเป็นเปียพันไว้รอบศีรษะ สวมเสื้อกางเกงขาสั้นชุดติดกันลายสกอต 

สแีดงสดใส นั่งขดัสมาธเิชด็ใบตองอยูบ่นพื้นกระดานขดัมนัวบัตรงระเบยีง

กว้างของเรือนไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาสีขาวขนาดไม่เล็กนัก หลังคามุง

กระเบื้องว่าว ตลอดตามชายคาฉลุลายแบบขนมปังขงิอย่างสวยงาม

ต้นเหตขุองความง่วงมาจากสายลมที่ก�าลงัพดัจนต้นไม้รอบข้างพากนั

ไหวเอน บวกกบัเป็นช่วงยามเยน็แดดร่มลมตก จนเกอืบท�าให้เปลอืกตาของ

เดก็หญงิปิดลงอยู่แล้ว ถ้าไม่ได้ยนิเสยีงบางอย่างดงัแว่วเข้าหูเสยีก่อน

“เอ๊ะ!”

คนที่ก�าลังจะผล็อยหลับส่งเสียงอุทานเบาๆ ดวงตากลมโตที่ก�าลัง 

หรี่ปรือจะปิดมิปิดแหล่พลันเบิกกว้างขึ้นทันควัน เพราะสิ่งที่ได้ยินนั้นคือ

๑
คนในก�ำแพง
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เสยีงบรรเลงเปียโนที่ดงักงัวาน คลอไปกบัเสยีงหวัเราะต่อกระซกิที่ดงัลอดมา 

ซึ่งท�าให้อาการง่วงเหงาหาวนอนหายเป็นปลดิทิ้ง

เสยีงที่ได้ยนิบ่งบอกว่าภายในขอบรั้วก�าแพงสงูลบิลิ่วของวงัเทพรตัน์ 

ซึ่งอยู่เยื้องกับบ้านของเธอจะต้องมีงานเลี้ยงอย่างแน่นอน เพราะนับแต่

เจ้าของคนเก่าที่คุน้เคยกบัเธอดขีายบ้านให้เจ้าของคนใหม่ บ้านหลงัดงักล่าว

กม็งีานเลี้ยงแทบจะทุกสปัดาห์เลย

นับเป็นบุญวาสนาของพัดชายิ่งนัก เพราะมีโอกาสได้เห็นเครื่อง 

แต่งกายอันสวยงามของแต่ละคนที่มาร่วมงานจากการปีนต้นไม้เพื่อแอบดู 

จนเกบ็เอาไปคดิอย่างหมายมั่นว่า สกัวนัหนึ่งจะต้องมโีอกาสสวมชุดสวยๆ 

แบบนั้น 

“พดัชา ท�าไมนั่งยุกยกิไม่เป็นสุขอย่างนั้นล่ะลูก”

อรสาผู้เป็นมารดานั่งพับเพียบอยู่ในชุดเสื้อผ้าป่านแขนในตัวสีขาว

เรียบๆ กับผ้าซิ่นสีเขียวหม่นยาวกรอมเท้า ผมสั้นถูกดัดเป็นลอนสวย 

ละสายตาจากใบตองที่เจยีนอยู่ในมอื ก่อนจะมองไปยงับุตรสาวที่นั่งยดืคอ

ชะเง้อชะแง้ไปมาอย่างสงสยั เพราะก่อนหน้านี้ยงัเหน็เจ้าตวัจะหลบัมหิลบัแหล่

อยู่เลย

คนโดนทักสะดุ้งเฮือกด้วยก�าลังคิดอะไรเพลินๆ ก่อนจะพูดด้วย 

น�้าเสยีงกระตอืรอืร้นผดิกบัท่าทกี่อนหน้าโดยสิ้นเชงิ

“แม่จ๋า ในโน้นน่าจะมงีานเลี้ยงกนัอกีแล้วนะจ๊ะ” 

ค�าว่าในโน้นที่บุตรสาวพูดถึงท�าให้คนเป็นมารดาผินหน้าไปมอง 

รั้วก�าแพงอนัสูงลบิลิ่ว ที่มปี้ายอกัษรสทีองว่า ‘วงัเทพรตัน์’ ตดิอยู่ ราวกบั

จะประกาศให้ใครต่อใครรู้ถงึความสูงส่งของผู้คนที่อาศยัในนั้น 

“น่าจะเป็นอย่างที่ว่าแหละจ้ะ แต่อย่าไปสนใจเลยลูก พดัชาไม่อยาก

กนิข้าวต้มผดัของแม่แล้วหรอืจ๊ะ”

เมื่อได้ยินค�าว่าข้าวต้มผัดก็ท�าให้ท่าทีกระตือรือร้นต่อเรื่องที่อยู่ใน

ความสนใจของเด็กหญิงพลันชะงักงัน ก่อนจะหันกลับมาสนใจเช็ดใบตอง
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ในมือดุจเดิม ดวงหน้าฉายแววทะเล้น พลางยิ้มแป้นแล้นประจบจนเห็น 

ฟันขาววาววบั ก่อนจะพูดเสยีงดงักงัวานสดใส

“อยากกินสิจ๊ะ ไม่มีใครท�าข้าวต้มผัดได้อร่อยเท่าแม่อรของพัดชา 

อกีแล้ว”

ค�าพูดของเด็กหญิงไม่ได้เกินจริงนัก เพราะฝีมือการท�าข้าวต้มผัด

รวมทั้งอาหารคาวและหวานต่างๆ ของผู้เป็นมารดานั้นอร่อยจนเลื่องลอืไป

ไกล เรยีกว่าผู้คนในละแวกทุง่บางกะปิไม่มใีครไม่รูจ้กั ทั้งๆ ที่ไม่เคยท�าขาย 

เพียงแค่ท�ากินกันภายในครัวเรือน แล้วก็แบ่งปันแจกจ่ายไปตามบ้านใกล้

เรอืนเคยีงเท่านั้น 

“ไม่ต้องมาพูดประจบแม่เลย” อรสาว่าพลางกวาดตามองไปทั่วกาย

บุตรสาว “ดูซ ิเนื้อตวัมอมแมมเชยีว ไปปีนต้นไม้มาอกีแล้วใช่ไหม โตเป็น

สาวแล้วนะลูก ยงัเล่นซนเป็นลงิเป็นค่างอยู่อกี”

คนโดนว่ายิ้มจนตายิบหยี ทว่ายังไม่ทันได้ตอบอะไรก็มีเสียงหนึ่ง 

ดงัแทรกขึ้นมาด้านหลงั

“นั่นสิยายพัดชา เราน่ะจะเป็นสาวอยู่แล้ว ยังชอบเล่นซนเป็นเด็ก

ผู้ชายไปได้ นี่แหละ ชอบตามใจให้ไปไหนมาไหนกับตาเพชรจนเคยตัว 

รายนั้นกต็ดิน้องเหลอืเกนิ ไปไหนกต็้องพาไปด้วย”

ผูม้าใหม่ที่ยนืเท้าเอวส่งเสยีงฉอดๆ อยู่เป็นสตรผีวิคล�้า รปูร่างคอ่น

ข้างท้วม มวียัไล่เลี่ยกบัอรสา สวมเสื้อคอปาดสขีาวแขนสามส่วนกบัผ้าซิ่น

สนี�้าตาลเชงิทอง ที่ล�าคอสวมสร้อยทองเส้นใหญ่ และตาเพชรที่พูดถงึกค็อื

พชัระซึ่งเป็นพี่ชายของพดัชานั่นเอง

“ป้านชุจ๋า เดก็ซนคอืเดก็ฉลาดไม่ใช่หรอืจ๊ะ” เดก็หญงิเจ้าของดวงตา

ด�าขลบั มหิน�าซ�้าผวิกย็งัคล�้าด้วยเช่นกนั หนัไปบอกผู้เป็นป้าพลางยิ้มกว้าง 

จงึโดนคนว่าจิ้มนิ้วเข้าไปที่หน้าผากอย่างหมั่นไส้ระคนเอน็ดู

“นอกจากซน ตวัยงัด�าปี๋อย่างกบัเดก็ท้องนา”

คนโดนว่ายิ้มกว้างยิ่งขึ้น ไม่ได้รู้สกึรู้สากบัค�าว่าดงักล่าวแม้แต่น้อย 
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ซ�้ายงัตอบอย่างฉะฉานกลั้วด้วยเสยีงหวัเราะ

“พดัชากเ็ป็นจรงิๆ นี่จ๊ะป้านชุ เพราะข้างหลงับ้านเรากเ็ป็นทุง่นา และ

บ้านเราที่รงัสติกย็งัมแีต่ท้องนาอกี”

“ว่าแล้วยงัจะมาเถยีงหน้าระรื่นอกีเดก็คนนี้”

นงนุชบ่นพึมพ�าอย่างไม่จริงจัง พลางมองหลานสาววัยแรกรุ่นที่แม้

จะมีผิวคล�้าตามที่นางเอ่ยค่อน แต่ก็เป็นเพราะวิ่งตะลอนๆ ตากแดดอยู ่

ทุกวี่วัน ทว่าดวงหน้านั้นมีเค้าว่าโตขึ้นต้องสะสวยไม่แพ้ผู้เป็นมารดาหรือ 

น้องสาวของนางอย่างแน่นอน ดไีม่ดอีาจจะสวยกว่าด้วยซ�้า เพราะได้ผวิพรรณ

จากน้องเขยซึ่งเป็นลูกหลานคนจนี

“พดัชาไม่ได้เถยีงสกัหน่อย แค่อธบิายให้ฟัง” เดก็หญงิบ่นกระปอด-

กระแปด แต่ดวงหน้ากระจ่างด้วยรอยยิ้ม ดวงตากลมโตทอประกายวาววบั

“ป้าไม่อยากพดูกบัแกแล้วยายพดัชา” คนเป็นป้าว่าพลางค้อนแล้วเลกิ

สนใจหลานสาว ก่อนจะทรดุตวัลงนั่งข้างๆ ผู้เป็นน้องสาว มองไปยงัก�าแพง

สูงที่อยู่เยื้องกับบ้านแวบหนึ่ง “บ้านในก�าแพงสูงนั่นจัดงานเลี้ยงกันอีกแล้ว

หรอื เสยีงดงัมาถงึบ้านเราเชยีว”

คนโดนถามหวัเราะเบาๆ “ถามเหมอืนแม่หลานสาวเลย คาดว่าจะเป็น

เช่นนั้นแหละจ้ะ พี่นุชอยู่ที่นี่มาตั้งหลายเดอืนยงัไม่ชนิอกีหรอื”

“ใครจะไปชิน ว่าแต่เลี้ยงอะไรกันแทบทุกอาทิตย์ ช่างร�่ารวยเสีย

จรงิๆ” นงนุชพูดเสยีงสูง

คราวนี้คนเป็นน้องสาวหัวเราะเสียงดัง “พวกนั้นคงจะร�่ารวยจริง

อย่างที่พี่นุชว่าแหละจ้ะ ไม่งั้นคงไม่จดังานเลี้ยงทุกอาทติย์หรอก รถยนต์ที่

วิ่งเข้าวิ่งออกกร็าคาแพงๆ ทั้งนั้น” 

“จะแพงสักแค่ไหนกันเชียว ถ้าจะซื้อจริงอย่างเราก็มีปัญญาซื้อได้” 

คนเป็นพี่สาวยังพูดเสียงสูง “ได้ยินคนแถวนี้พูดกันว่าพวกคนในก�าแพงสูง

ที่ย้ายมาอยู่ใหม่นั่นเป็นเจ้าหรอื”

นงนุชถามพลางหันไปมองก�าแพงสูงอีกครั้ง พลางท�าปากเบ้เพราะ 
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ไม่ชอบใจนกั เดมิทนีางอยูก่บับดิาซึ่งเป็นก�านนัเก่าที่ทุ่งรงัสติ เพิ่งจะย้ายมา

อยู่กบัน้องสาวเมื่อสามเดอืนที่ผ่านมานี้ เพราะทนคดิถงึหลานๆ ไม่ไหว

ค�าถามของผู้เป็นป้าท�าให้พัดชาพลันเงยหน้าขึ้นจากการเช็ดใบตอง 

พลอยเงี่ยหูฟังอย่างสนอกสนใจไปด้วย เพราะนึกอยากจะซักถามมารดา

เรื่องนี้พอด ีคนในก�าแพงสงูที่ถกูเอ่ยถงึนั่นเพิ่งย้ายมาอยูเ่มื่อสองเดอืนที่ผ่าน

มา แต่ก่อนหน้านั้นเดก็หญงิกเ็หน็ว่ามรีถยนต์ทยอยขนข้าวของมาหลายครั้ง

หลายคราวด้วยกนั

“น่าจะเป็นอย่างที่พี่นชุได้ยนิแหละจ้ะ” อรสาตอบผูเ้ป็นพี่สาว ขณะที่

มือก็เจียนใบตองอย่างคล่องแคล่วไปด้วย “อรก็ได้ยินพี่เอิบเล่าให้ฟังว่า 

วงัเก่าที่พวกนั้นเคยอยู่โดนระเบดิลงตอนเกดิสงครามจนเสยีหายและก�าลงั

ซ่อมแซมอยู่ จงึต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ก่อน”

เอิบที่อรสาพาดพิงถึงเป็นคนในละแวกเดียวกัน ที่มักจะรู้เรื่องราว

ของคนโน้นคนนี้ก่อนใครเสมอ แม้จะจรงิบ้างไม่จรงิบ้างกต็าม แต่ส่วนใหญ่

ทุกข่าวกม็กัจะมมีูลความจรงิ

“อ้อ เป็นพวกเจ้านี่เอง ถงึได้ท�าตวัสูงส่งมองคนอื่นด้วยสายตาดูถูก

ดูแคลน พี่ละเกลยีดนกัเชยีว”

นงนุชบ่นด้วยความไม่พงึพอใจ เพราะเคยได้รบัสายตาดงักล่าวเมื่อ

หลายวนัก่อน นางกบัน้องสาวถงึแม้จะไม่ได้เป็นลกูผูด้มีตีระกลูมาจากไหน 

แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกสาวคหบดีจากทุ่งรังสิต มีที่นานับร้อยไร่ วิชาความรู ้

กพ็อมไีม่น้อยหน้าใคร

“ช่างเขาเถอะจ้ะพี่นุช เราก็คงไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับพวกเขาหรอก 

ต่างคนต่างอยู่” อรสาเงยหน้าบอกพี่สาวยิ้มๆ 

“แล้วท�าไมสองคนผัวเมียนั่นถึงขายบ้านเสียล่ะยายอร น่าเสียดาย

ออก” พี่สาวเอ่ยถามอย่างข้องใจ พลางช่วยน้องสาวเจยีนใบตองด้วยอกีแรง

“สาเหตทุี่สองคนผวัเมยีนั่นขายบ้านคงต้องถามจากยายพดัชา เพราะ

สนทิสนมกบัสองคนนั้นด ีเหน็วิ่งเข้าวิ่งออกบ้านนั้นเป็นว่าเล่น” 
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“ว่าไงยายพดัชา” คนเป็นป้าหนัไปไล่เบี้ยเอากบัหลานสาวที่นั่งเงี่ยหฟัูง

อยู่

“เป็นเพราะคุณน้าเจมส์ต้องย้ายกลับไปประจ�าที่ประเทศอังกฤษจ้ะ

ป้านุช คุณน้าสริมิาจงึต้องตามกลบัไปด้วย เจ้าตวัยงับ่นกบัพดัชาเลยว่าไม่

อยากจะขายบ้านและไม่อยากไป อยู่ที่นี่อากาศกด็ ีผู้คนแถบนี้กเ็ป็นมติร”

มิสเตอร์เจมส์ที่พูดถึงเป็นวิศวกรชาวอังกฤษ มีภรรยาเป็นคนไทย

ชื่อสริมิา และเป็นเจ้าของบ้านคนเก่า สนทิสนมรกัใคร่เอน็ดูเธอมากกระทั่ง

สอนภาษาอังกฤษให้ จนเธอพูดเขียนอ่านได้คล่องแคล่วเกินเด็กในวัย

เดียวกัน เด็กหญิงเองก็เสียดายไม่น้อยเช่นกันที่บ้านหลังดังกล่าวต้องถูก

เปลี่ยนเจ้าของ เพราะเมื่อก่อนยังวิ่งเข้าไปเล่นในนั้นได้ เรียกว่ารู้ทุกซอก 

ทกุมมุในบ้านนั้น แต่หลงัจากบ้านถกูขาย เจ้าของคนใหม่ที่เธอกเ็พิ่งรู้ว่าเป็นเจ้า

กท็�ารั้วก�าแพงใหม่สูงลิ่วอย่างที่เหน็ 

“กค็งอย่างที่ยายพดัชาว่าน่ะยายอร หายากนะคนบ้านใกล้เรอืนเคยีง

ที่มีน�้าใจไมตรีอย่างพวกเรา สองคนผัวเมียนั่นอัธยาศัยก็ดี แม้จะคุยด้วย

ไม่กี่ครั้ง ไม่เหมอืนคนมาอยู่ใหม่ แหม...สร้างรั้วเสยีสูงราวกบัก�าแพงเมอืง

จนี” 

นงนุชพูดเสียงสูงติดหมั่นไส้ ซึ่งพัดชาก็พยักหน้าหงึกๆ อย่าง 

เหน็ด้วย 

“ก็พวกมาอยู่ใหม่เป็นถึงเจ้านี่นา คงไม่อยากลดตัวมาคบหาสมาคม

กบัชาวบ้านธรรมดาอย่างพวกเรามั้งจ๊ะ”

อรสาพดูยิ้มๆ อย่างคนมองโลกในแง่ด ีแล้วลงมอืห่อข้าวต้มผดั เริ่ม

จากหยบิใบตองที่ลกูสาวเชด็เรยีบร้อย มาห่อข้าวเหนยีวที่ถกูกวนเข้ากบักะทิ

จนส่งกลิ่นหอมชวนน�้าลายสอจากกะละมังตรงหน้า แล้วใส่กล้วยน�้าว้าที่ 

ผ่าเป็นซกีไว้ตรงกลาง ก่อนจะใช้ตอกมดัสองห่อเข้าด้วยกนัจนแน่น จากนั้น

กว็างเรยีงในซึ้ง

“พวกเราถงึจะไม่ใช่ผู้ดมีตีระกูล แต่กไ็ม่ได้ต�่าต้อยด้อยค่านกัหรอก 
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เขาเรยีกว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองย่ะ” พี่สาวยงัคงพูดเสยีงขึ้นจมูก ไม่วายตวดัมอง

ค้อนไปยงัก�าแพงสูง

พดัชาวางมอืจากใบตองที่ช่วยมารดาเชด็จนเสรจ็เรยีบร้อย เงยหนา้

ขึ้นมองผูเ้ป็นป้าแล้วยิ้มกว้างอย่างถูกใจ เพราะค�าพดูดงักลา่วไม่ไดเ้กนิจรงิ

เลย ด้วยครอบครวัเดมิของมารดาเป็นคหบดแีถบทุ่งรงัสติ ก�านนัมิ่งผู้เป็น

ตาของเธอนั้นใครต่อใครกร็ู้จกัด ีมหิน�าซ�้ายงัเป็นผู้มอีทิธพิลอกีต่างหาก 

“แม่จ๋า เดี๋ยวพดัชาไปเกบ็ดอกมะลไิว้ให้แม่ร้อยมาลยันะจ๊ะ”

เด็กหญิงบอกพลางท�าทีเป็นจ้องไปยังมะลิกอใหญ่ ที่ออกดอกขาว

สะพรั่งด้วยท่าทกีระตอืรอืร้น ทว่าในใจกลบัโลดแล่นไปยงักระท้อนต้นใหญ่

ที่อยู่ตดิก�าแพงสูง ซึ่งตวัเองชอบปีนขึ้นไปแอบดูภายในก�าแพงนั้นบ่อยๆ

“ไปเถอะจ้ะ แล้วก็ไม่ต้องปีนต้นกระท้อนขึ้นไปแอบดูคนในก�าแพง

นั่นอกีนะพดัชา”

อรสาพูดดกัคอพร้อมกบัมองบุตรสาวอย่างรู้ทนั ซึ่งกไ็ด้รบัรอยยิ้ม

แหยๆ กลับมา ก่อนร่างสูงเก้งก้างจะเดินไปคว้าขันเงินใบใหญ่ที่วางอยู่ไม่

ไกลมาถอืไว้ หยบิหมวกแก๊ปใบเลก็ครอบลงบนศรีษะ แล้วเดนิลิ่วๆ ลงจาก

ระเบยีงไปอย่างรวดเรว็ โดยมนีงนุชมองตามและพูดด้วยความเป็นห่วง

“เมื่อกี้แกบอกว่ายายพัดชาชอบปีนต้นไม้ขึ้นไปแอบดูพวกคน 

หลงัก�าแพงสูงนั่นหรอืยายอร เกดิพลาดพลั้งตกลงมาแข้งขาหกัจะว่ายงัไง”

“ใช่จ้ะ” คนเป็นน้องสาวพยกัหน้ายิ้มๆ “ยายพดัชาชอบแอบดูเสื้อผ้า

ที่เขาสวม แล้วก็มารบเร้าให้อรตัดแบบนั้นให้บ้าง ท่าทางจะมีหัวด้านนี้อยู่ 

แล้วพี่นุชก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้ะเรื่องตกต้นไม้ หลานสาวของพี่น่ะ 

ปีนต้นไม้เก่งราวกบัลงิวอก”

“เก่งยงัไงยายพดัชากเ็ป็นผูห้ญงิ จะไม่ให้เป็นห่วงคงไม่ได้หรอก ส่วน

เรื่องที่ว่าแม่หลานสาวตัวดีมีหัวทางด้านเสื้อผ้า ก็คงได้มาจากแกนั่นแหละ

ยายอร เพราะแกเองกต็ดัเยบ็เสื้อผ้าได้สวยเหมอืนช่างมอือาชพีนี่นา”

สิ่งที่นงนุชพูดก็ไม่ได้เกินความจริงอีกเช่นกัน น้องสาวของนางนั้น
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นอกจากจะท�าขนมและกบัข้าวอร่อยชนดิหาตวัจบัยากแล้ว ยงัมหีวัด้านการ

ตัดเย็บเสื้อผ้าอีก ถ้าเห็นเสื้อผ้าของใครสวยแปลกตา มองปราดเดียว 

กส็ามารถตดัเยบ็ตามได้ มหิน�าซ�้ายงัมลีกูเล่นเก๋ๆ มากกว่าเสยีอกี ไม่แปลก

ที่พรสวรรค์ดงักล่าวจะถ่ายทอดมาสู่หลานสาวของนาง

“หลานสาวพี่นุชน่ะเก่งหลายด้านจนไม่รู้ว่าจะเอาดีด้านไหนกันแน่” 

อรสาพูดแล้วยิ้ม ซึ่งพี่สาวกพ็ยกัพเยดิอย่างเหน็ด้วย

“นั่นส ิพี่จ�าได้ว่าแม้แต่ขี่ควายที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ยายพดัชากย็งัท�าได้

ดไีม่แพ้เดก็ตามท้องนา สมกบัเป็นหลานสาวก�านนัมิ่งจรงิๆ”

ระหว่างเกดิสงคราม อรสาพาครอบครวัหลบระเบดิไปอาศยัที่บ้าน

บิดาซึ่งเป็นบ้านเกิด บรรยากาศท้องทุ่งนาถูกอกถูกใจบุตรสาวของนาง 

ยิ่งนกั เนื่องจากได้ลองหดัขี่ควายเป็นครั้งแรก

“นอกจากขี่ควายได้ดีอย่างที่พี่นุชว่า แม้แต่ม้า ยายพัดชาก็ท�าได้ด ี

ไม่แพ้กนั”

“ม้า! แกหมายถงึขี่ม้าเหรอยายอร” นงนุชร้องถามเสยีงหลง

“ใช่จ้ะ ขี่ม้า” คนเป็นน้องสาวพยักหน้า “มิสเตอร์เจมส์มีม้าพันธุ์

อาหรบัคูห่นึ่ง เพราะคณุสริมิาน่ะชอบขี่ม้ามาก กเ็ลยจบัยายพดัชาหดัขี่ด้วย 

อรเองกเ็พิ่งจะมารู้ว่าแม่ลูกสาวขี่ม้าเป็นกบัเขากเ็มื่อไม่นานมานี้เอง”

“ตายแล้วหลานสาวฉัน ท�าไมถึงได้โลดโผนอย่างนี้” คนเป็นป้าพูด

พลางยกมือขึ้นทาบอกเพราะตกใจกับสิ่งที่ได้รับรู้จากน้องสาว “ตอนเห็น 

ขี่ควายพี่กย็งันกึกลวัจะพลดัตกลงมา แต่นี่ม้ามนัสงูแถมวิ่งเรว็ ไม่ตกลงมา

ขาแข้งหกักบ็ุญแล้ว”

“ยายพัดชาขี่ม้าเก่งจนมิสเตอร์เจมส์ชมเปาะ เก่งกว่าคนสอนอย่าง 

คุณสริมิาเสยีอกี”

“แล้วผัวแกไม่ว่าอะไรเลยหรือไงที่แม่ลูกสาวโลดโผนแบบนี้” นงนุช

ถามพลางถอนหายใจเฮอืกใหญ่ทั้งที่พอจะเดาค�าตอบได้

“จะว่าอะไรล่ะ เหน็ดเีหน็งามไปด้วยละสไิม่ว่า บอกว่าลกูสาวเก่งถกูใจ
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ไปหมดทุกอย่าง” อรสาพูดถงึวศิาลผู้เป็นสามดี้วยสหีน้ายิ้มๆ

“นี่ดีนะที่ผัวแกเป็นแค่ลูกหลานคนจีน ถ้าเป็นคนจีนแท้ๆ ป่านนี้ 

ยายพดัชาคงกลายเป็นลูกชงัไปแล้ว” 

สิ่งที่ผู้เป็นพี่สาวพูดอรสาก็เห็นด้วย เพราะคนจีนส่วนใหญ่มักจะ

ทุ่มเทความรักให้บุตรชายมากกว่าบุตรสาว โชคดีนักที่สามีของนางแม้จะ

เป็นลูกหลานคนจนี แต่กเ็ป็นชั้นปลายแถว ซ�้ายงัมหีวัคดิทนัสมยั จงึไม่ได้ 

ให้ความส�าคญัแก่บุตรชายเพยีงคนเดยีวเหมอืนครอบครวัอื่น 

“แล้วนี่ตาเพชรไปไหนล่ะ” คนเป็นป้าถามหาหลานชายคนโต

“ตามพ่อเขาไปโรงสตีั้งแต่เช้าแล้วจ้ะ”

คนถามหาหลานชายนิ่งไปครู่หนึ่ง แล้วจึงเอ่ยถึงเรื่องที่ค้างคาใจ 

“ตกลงแกสองคนผัวเมียจะให้ตาเพชรไปเรียนต่อที่อังกฤษหลังจบ ม. ๘ 

จรงิๆ หรอื ไม่เดก็ไปหน่อยหรอืยายอร”

ค�าถามดงักล่าวท�าให้รอยยิ้มของอรสาค่อยๆ หบุลง และมร่ีองรอย

ความวติกกงัวลบนใบหน้าทนัที

“อรก็คิดไม่ต่างจากพี่นุชหรอกจ้ะ แต่พ่อตาเพชรบอกว่าส่งไปตอน

อายเุท่านี้แหละก�าลงัด ีจะได้ไม่ลมืภาษาไทย และยงัได้ภาษาองักฤษเพิ่มด้วย 

ตาเพชรเองจะครบสบิแปดอกีไม่กี่เดอืน กค็งจะดูแลตวัเองได้แล้ว”

“เอาละ ในเมื่อพ่อตาเพชรคิดอย่างนี้ก็คงต้องแล้วแต่เขา พี่ก็แค ่

เป็นห่วงว่าอายุยงัน้อยนกั ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมอืงจะล�าบากเอา”

“เรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องคุยกนัอกีครั้ง คนกลางอย่างตาเพชรคงจะตอบ

ค�าถามนี้ได้ดทีี่สดุ” อรสาพดูตดับทก่อนจะหนัไปสนใจข้าวต้มผดัในซึ้งที่เริ่ม

จะส่งกลิ่นหอม

“บ้านหลังใหม่ของแกนี่สวยจังว่ะณุ สมกับที่เป็นบ้านแบบโคโลเนียล 
อย่างแท้จรงิ ฉนัคดิถูกที่ตามแกมาเที่ยวด้วยคราวนี้”

ฉัตรพงษ์ บริรักษ์สกุลวงศ์ อยู่ในชุดเครื่องแบบนักเรียนนายเรือ 
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สขีาวสะอาดเอ่ยขึ้น แล้วจงึเดนิไปยนืเคยีงข้างร่างสูงใหญ่ของหม่อมราชวงศ์

พิษณุวัชร์ เทพรัตน์ ผู้เป็นเพื่อนสนิท ซึ่งยืนกอดอกอยู่ตรงริมก�าแพงสูง

ด้านหนึ่งของตกึ

“ท่านพ่อตรสักบัฉนัว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเป็นชาวองักฤษ แต่มภีรรยา

เป็นคนไทย ดงันั้นจงึไม่แปลกที่บ้านหลงันี้จะเป็นแบบโคโลเนยีลแท้อย่างที่

แกว่า”

หม่อมราชวงศ์หนุ่มในชุดเครื่องแบบสีขาวเช่นเดียวกับเพื่อนบอก

เสียงเรียบ เขามองไปยังบ้านหลังใหม่ซึ่งเป็นตึกกึ่งปราสาทสองชั้นหลัง

โอฬารสเีหลอืงอ่อน หลงัคามุงกระเบื้องว่าว ตวัตกึมสี่วนโค้งหกัมุม อกีทั้ง

ยังมีเฉลียงกว้างโอบล้อมโดยรอบบริเวณชั้นสองตามแบบสถาปัตยกรรม

ของตะวันตก ผนังตอนบน หัวเสา ขอบหน้าต่าง รวมทั้งลูกกรงระเบียง

ประดบัด้วยลายปูนป้ัน ประตแูละหน้าต่างเป็นไม้ที่ถกูแกะสลกัอย่างงดงาม 

ที่เด่นสะดุดสายตาคงเป็นป้อมปราการสขีาวบนยอดตกึ

“อ๋อ เจ้าของเดิมเป็นชาวอังกฤษนี่เอง แต่จะว่าไปแล้วก็มีแค่ตัวตึก

เท่านั้นนะที่เป็นแบบยุโรป รอบๆ ข้างนี่เป็นแบบไทยแท้เลยนะณุ แกคิด

เหมอืนฉนัไหมว่าคล้ายกบัวงัเดมิของแกที่โดนระเบดิลงไม่มผีดิ”

ฉัตรพงษ์พูดยิ้มๆ แล้วมองไปยังอาณาเขตของบ้านที่ค่อนข้างกว้าง

ขวาง จากประตูรั้วด้านหน้าจนถึงตึกใหญ่มีทางเดินคดเคี้ยวปูด้วยอิฐ 

สแีดง ขนาบข้างด้วยพุม่ไม้ประดบัและไม้ดอกที่ออกดอกสะพรั่งจนส่งกลิ่น

หอมรวยรนิตลอดสองข้างทาง แล้วจงึเป็นสนามหญ้าเขยีวขจทีี่เขากบัเพื่อน

ยนือยู่ ถดัไปทางซ้ายมอืมบีงึขนาดใหญ่ซึ่งเตม็ไปด้วยบวัวกิตอเรยีที่จะเริ่ม

บานในตอนเยน็

“อมื คงเป็นเพราะบรรยากาศคล้ายกบัวงัเก่าด้วยมั้ง ที่มสี่วนท�าให้

ท่านพ่อตัดสินพระทัยซื้อจากเจ้าของเก่า ทั้งที่ราคาแพงมหาศาล” หม่อม

ราชวงศ์หนุ่มบอกผู้เป็นเพื่อน

“ราคามหาศาลแต่ก็คุ้มกับสิ่งที่ได้ไม่ใช่หรือ บ้านที่มีต้นไม้ดอกไม้
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เยอะๆ แบบนี้ดชีะมดั ได้สูดอากาศบรสิุทธิ์”

พูดจบฉตัรพงษ์กส็ูดลมหายใจลกึๆ รบัอากาศบรสิุทธิ์เข้าไปจนเตม็

ปอด ซึ่งอาการดงักล่าวกเ็รยีกรอยยิ้มบนใบหน้าหล่อเหลาของคนเป็นเพื่อน

ที่เวลานี้ไปยืนพิงอยู่ใต้ต้นกัลปพฤกษ์ ที่ออกดอกสีขาวอมชมพูสะพรั่ง 

ก่อนจะพยกัหน้าเหน็ด้วยกบัค�าพูดดงักล่าว

“อมื ฉนักช็อบอากาศ รวมถงึสิ่งแวดล้อมที่นี่ อกีทั้งผู้คนรอบข้างก็

ดูเป็นมิตรดี ครั้งแรกที่ท่านพ่อตรัสว่าจะซื้อบ้านใหม่ที่ทุ่งบางกะปิ ฉันยัง

นกึภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นอย่างไร เพราะไม่เคยมาแถบนี้เลยสกัครั้ง เคย

นึกว่าทุ่งบางกะปิคงมีแต่ทุ่งนาและฝูงวัวควาย ไม่คิดเลยว่านอกจากทุ่งนา

เขยีวขจแีล้ว ยงัมเีรอืนปั้นหยาหลงังามๆ ให้เหน็อกีต่างหาก”

ตั้งแต่ครอบครัวย้ายบ้านใหม่ หม่อมราชวงศ์พิษณุวัชร์เองก็เพิ่งมา

ที่นี่เป็นครั้งแรกเช่นกนั เพราะที่ผ่านมาตดิภารกจิซ้อมกฬีารกับี้ที่โรงเรยีน

นายเรอืทุกสปัดาห์ เพิ่งจะว่างกว็นันี้

“แกหมายถึงเรือนไทยสีขาวชั้นเดียวหลังที่อยู่เยื้องๆ กับประตูบ้าน

ของแกหรอืเปล่าวะ เมื่อกี้ตอนนั่งรถเข้ามาฉนักม็องอยูเ่หมอืนกนั งามอย่าง

ที่แกว่าจริงๆ บ้านหลังนั้นปลูกอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้ดอกไม้ประดับ น่าอยู่

ชะมัด ตอนนี้ในพระนครมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกแบบโคโลเนียลแทบ 

ทั้งนั้น อ้าว...แล้วนั่นแกจะรบีร้อนไปไหนวะ ไม่อยู่ฟังคุณเอื้อยว่าที่คู่หมั้น

เล่นเปียโนเพลง “Moonlight Sonata” ของบโีธเฟนหรอืไง”

ฉตัรพงษ์ผูม้รีปูร่างสงูแต่ตวับางกว่าพูดกระเซ้าแกมหวัเราะ เมื่อเหน็

เพื่อนเดนิลิ่วๆ ตรงไปยงัทางเดนิคดเคี้ยวที่ทอดยาวไปสู่ประตูด้านหน้า

“พูดมากจริง รีบๆ ตามมาเถอะ ฉันจะพาแกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ 

ข้างนอกโน้น ขนืชกัช้าเดี๋ยวใครมาเหน็เข้ากไ็ม่ได้ไปกนัพอด”ี พูดพลางเร่งฝีเท้า

จนผู้เป็นเพื่อนแทบจะต้องออกแรงวิ่งตาม กระทั่งมาถงึป้อมยามหน้าประตู

“คุณชายณุจะไปไหนหรือครับ” บุญมีผู้ท�าหน้าที่เปิดปิดประตูเอ่ย

ถามด้วยน�้าเสยีงสุภาพจากในป้อมยาม
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“จะออกไปข้างนอก รีบเปิดประตูให้ฉันหน่อย” เจ้าของใบหน้า 

หล่อเหลาปานเทวดาบอกเสยีงเข้ม ซึ่งชายวยักลางคนกร็บีเปิดประตใูห้โดย

มริอช้า

หลังจากออกมาได้หม่อมราชวงศ์หนุ่มซึ่งมีสายเลือดสีน�้าเงินเข้มข้น

ก็ทอดถอนใจยาว กวาดตามองบรรยากาศรอบกายด้วยความพึงพอใจ 

จนฉตัรพงษ์ที่ก้าวตามมาตดิๆ ถงึกบัหวัเราะก๊ากด้วยความขบขนั เมื่อเหน็

กริยิาดงักล่าวของเพื่อน

“คุณเอื้อยอุตส่าห์เล่นเปียโนเพลง “Moonlight Sonata” ให ้

ใครบางคนฟัง แต่คนคนนั้นกลับเดินออกมาชมนกชมไม้เสียนี่ ไม่กลัว 

เจ้าตวัเสยีใจแย่หรอืครบัคุณชายณุ”

“ถ้าแกอยากฟังเพลงที่ว่านั่นนกักก็ลบัเข้าไปกไ็ด้นะ ฉนัไม่ว่า” คนถกู

กระเซ้าไม่เลกิพูดเสยีงหนกั ท�าเอาผู้เป็นเพื่อนส่ายหน้าพลางโบกไม้โบกมอื

“คงไม่ละ ฉนัไม่อยากไปยนืตวัลบีเวลาอยู่ต่อหน้าหม่อมอา แค่อยู่ที่

โรงเรยีนกเ็ตม็กลนืแล้ว”

หม่อมอาที่ฉัตรพงษ์พูดถึงคือหม่อมราชวงศ์นภดารา เทพรัตน์ 

มารดาของผู้เป็นเพื่อน เขารูจ้กัสนทิสนมกบัคณุชายณมุาตั้งแต่หวัเท่าก�าป้ัน 

เพราะพลเรอืตรจีกัรภพ บรริกัษ์สกุลวงศ์ บดิาของเขานั้นถกูส่งไปเรยีนด้าน

การทหารที่ประเทศองักฤษ พร้อมกบัหม่อมเจ้าอลงกต เทพรตัน์ บดิาของ

ผู้เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น จึงรักใคร่สนิทสนมกันดีจนมาถึงรุ่นลูก 

แม้แต่การเลอืกสอบเข้าเป็นนกัเรยีนนายเรอืกย็งัเลอืกเหมอืนกนัอกี

“แกก็พูดเกินไป ฉันไม่เคยเห็นแกยืนตัวลีบเลยสักครั้งเวลาคุยกับ

หม่อมแม่” หม่อมราชวงศ์พษิณุวชัร์ค่อนขอดเพื่อน

“ใครบอกล่ะ ฉันเกร็งทุกครั้งเวลาพบหน้า หม่อมอาท�าท่าอย่างกับ

ครูฝ่ายปกครองที่คอยจับผิดนักเรียนยังไงยังงั้น ฉันยังคิดไม่ออกเลยว่า

ใครหนอจะมาเป็นศรสีะใภ้ของหม่อมอาได้ แต่ตอนนี้ดแูล้วคนโปรดกค็งไม่

พ้นคณุเอื้อยใช่ไหมณ”ุ ฉตัรพงษ์พดูกระเซ้าเรื่องเดมิอกีครั้ง แต่คราวนี้คน
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ถูกกระเซ้ากลบัตหีน้าขรมึทนัที

“แกไม่ต้องมาท�าเป็นสู่รู้เลย เอื้อยจะเป็นคนโปรดหรอืไม่โปรด ฉนั

ไม่รบัรู้ด้วย เพราะฉนัไม่เคยมองเธอเป็นอื่นนอกจากน้องเท่านั้น แล้วแกก็

เลกิเรยีกเธอว่าเป็นว่าที่คู่หมั้นฉนัเสยีท”ี

คนถูกว่าหวัเราะชอบใจ ไม่มที่าทสีลดเลยแม้แต่น้อย

“ฉนักพ็ูดไปตามที่เหน็ ถ้าหม่อมอาเหน็ดเีหน็งามในตวัคุณเอื้อย จะ

ให้แกแต่งงานกบัเธอในอนาคต แกจะท�าอย่างไร นี่ฉนัถามเล่นๆ นะ”

ท�าไมฉัตรพงษ์จะไม่รู้ว่าหม่อมแม่ของเพื่อนนั้นแสนจะหยิ่งทะนงใน

ชาตกิ�าเนดิทั้งของตนเองและของสวามยีิ่งนกั ถ้าเขาไม่ใช่ลูกชายสหายสนทิ

ของผูเ้ป็นสวาม ีคงไม่ได้เดนิเข้าเดนิออกภายในวงัเก่า รวมทั้งบ้านหลงัใหม่

เป็นวา่เลน่ได้หรอก ยิ่งเพื่อนสนทิเป็นบตุรชายคนเดยีวดว้ยแลว้ มหีรอืคน

ที่จะมาร่วมวงศ์วานว่านเครอืจะไม่ถูกคดัสรรเป็นอย่างดี

“แกถามเล่นๆ แต่ฉนัขอตอบจรงิๆ นะฉตัรพงษ์” นานทปีีหนที่หม่อม

ราชวงศ์หนุม่จะเอ่ยนามจรงิของผูเ้ป็นเพื่อน “คนอย่างฉนั ถ้าจะมคีนรกัจนถงึ

ขั้นแต่งงาน ฉันต้องเลือกด้วยตัวเองเท่านั้น ใครก็มาบงการชีวิตฉันไม่ได้ 

แม้แต่หม่อมแม่ เพราะคนที่จะอยู่กับฉันชั่วชีวิตคือคนที่ฉันเลือกและรัก

เท่านั้น จ�าใส่ใจแกไว้เลยนะ”

คนถูกบอกให้จ�ายิ้มกว้างพร้อมกบัยกมอืขึ้นแตะหางคิ้วขวา เหมอืน

ก�าลงัพูดกบัผู้บงัคบับญัชา “กระผมจะจ�าไว้ขอรบั”

แม้เสยีงเปียโนเพลง “Moonlight Sonata” จะดงักงัวานหวานแว่ว

มา แต่กไ็ม่ได้ท�าให้หม่อมราชวงศ์พษิณุวชัร์สนใจแต่ประการใด เพราะมสีิ่ง

จงูใจมากกว่า นั่นคอืเรอืนไทยชั้นเดยีวหลงัคาทรงป้ันหยาสขีาว ซึ่งอยูเ่ยื้อง

กบัจุดที่เขาและเพื่อนยนือยู่นั่นเอง

“เรือนหลังนั้นงามอย่างที่แกว่าจริงๆ” ฉัตรพงษ์พูดพลางมองไปยัง

เรอืนไทยเขมง็

“อมื” หม่อมราชวงศ์หนุ่มพยกัหน้ารบั ยงัไม่ละสายตาจากสิ่งที่มอง 
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“อย่างกบับ้านตุ๊กตา”

“ฉันคิดว่าที่แกมองว่าเรือนหลังนั้นเหมือนบ้านตุ๊กตา คงเป็นเพราะ

บ้านของแกหลังใหญ่อย่างกับปราสาทน่ะสิ แต่ฉันขอบอกตามตรงเลยว่า

ก�าแพงบ้านแกนี่สูงจนท�าลายทัศนียภาพรอบๆ จนหมด ถ้าไม่เดินออกมา

ข้างนอกกค็งไม่รูว่้านอกจากจะได้พบกบัเรอืนไทยหลงังามๆ แล้ว ยงัได้เหน็

ทุ่งนาสเีขยีวขจนีั่นอกี เหน็แล้วสดชื่นเป็นบ้า” 

พูดจบฉัตรพงษ์ก็สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดอีกครั้ง เขายกแขนทั้ง

สองข้างราวกบัต้องการกอบโกยอากาศบรสิุทธิ์รอบตวัเข้าปอดให้มากที่สุด

“กจ็รงิของแก ถ้าฉนัรูล่้วงหน้าว่าหม่อมแม่จะสั่งท�าก�าแพงสงูถงึเพยีง

นี้คงเอ่ยปากห้ามไปแล้ว” หม่อมราชวงศ์หนุม่พดูพลางเลกิคิ้วเข้มด้วยความ

แปลกใจ เมื่อหันไปเห็นกระท้อนต้นใหญ่ที่อยู่ริมก�าแพงด้านหนึ่งสั่นไหว

เหมอืนมอีะไรอยู่บนนั้น จงึเพ่งสายตามองแล้วชี้ให้เพื่อนดู

“ฉตัร แกช่วยฉนัมองหน่อยซวิ่าบนต้นกระท้อนนั่นมคีนอยู่ใช่ไหม”

ฉตัรพงษ์เขม้นมองตามแล้วพยกัหน้า

“น่าจะมีคนอยู่บนนั้นจริงๆ แต่ขนาดมองจากตรงนี้ก็ยังเห็นว่า

กระท้อนนั่นดกเตม็ต้น น่ากนิชะมดั ไปดูกนัเถอะว่าใครหนอช่างปีนขึ้นไป

ได้ สูงไม่น้อยเลยนะนั่น ถ้าตกลงมาแข้งขากห็กักนัพอด”ี

คนเหน็เป็นคนแรกอย่างหม่อมราชวงศ์พษิณวุชัร์นั้นเดนิน�าลิ่วๆ ตรง

ไปยงัต้นกระท้อนอย่างรวดเรว็ ด้วยอยากรูน้กัว่าใครกนัที่อตุรปีินขึ้นไปนั่ง

อยู่บนนั้น



ขณะเดียวกันพัดชาที่ขึ้นมานั่งอยู่บนคาคบของกระท้อนต้นใหญ่
เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง กเ็ริ่มนั่งขยุกขยกิอยู่ไม่สุข เพราะถูกเจ้าถิ่นอย่าง

มดแดงรงัควานอย่างหนกั จนต้องสงัหารไปเสยีหลายตวั ก่อนจะสะดุง้เฮอืก

จนเกอืบพลดัตกลงไปด้านล่าง เมื่อได้ยนิเสยีงเรยีกไม่คุ้นหูที่ดงัอยู่ใต้ต้น

“ไอ้หนู ขึ้นไปท�าอะไรอยู่บนนั้น เดี๋ยวกต็กลงมาขาแข้งหกัหรอก”

คนถกูเรยีกว่าไอ้หนเูลยลมืมดแดงไปชั่วขณะ เมื่อก้มลงไปมองกเ็หน็

ชายหนุ่มสองคนในเครื่องแบบสีขาว ที่น่าจะอายุมากกว่าเธอหลายปียืนอยู่ 

ซ�้าร้ายยงัตาถั่วเหน็เธอเป็นเดก็ผูช้ายเสยีอกี จงึนกึฉนุระคนขุ่นเคอืงเลยหนั

ไปบี้มดแดงที่ก�าลังกัดแขนเธอจนแดดิ้น ก่อนจะเชิดหน้าปีนขึ้นไปยังกิ่ง 

ที่มกีระท้อนลูกที่หมายตา เลกิสนใจคนแปลกหน้าทั้งสอง

“เฮ้ย! ไอ้หนู ไหนๆ ก็อยู่บนนั้นแล้ว เก็บกระท้อนส่งลงมาให้พี่ 

สกัสองสามลูกส”ิ ฉตัรพงษ์ที่ยนือยู่ใต้ต้นตะโกนบอกเสยีงดงั

คนอยู่บนต้นกระท้อนนิ่งไปชั่วครู่ ผุดยิ้มที่มุมปากนดิหนึ่ง ก่อนจะ

เอื้อมมอืไปควา้กระท้อนลูกโต บดิจากขั้วแล้วโยนลงไปข้างลา่งตามที่ถกูขอ

๒
เด็กกะโปโล
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ทนัท ี

“เฮ้ย! ค่อยๆ สไิอ้หนู โยนลงมาแบบนี้เกดิหวัแตกขึ้นมาจะท�าไง”

เสียงตะโกนที่ดังโหวกเหวกช่วยให้อารมณ์ฉุนๆ ระคนขุ่นเคืองของ

เดก็หญงิค่อยคลายลง นกึสมน�้าหน้า กใ็ห้เธอโยนลงไปเองนี่นา ถ้าไม่รู้จกั

หลบจะมาโทษกนัได้อย่างไร 

“กระท้อนลูกแค่นี้ไม่ถงึกบัหวัแตกหรอกน่า”

เสียงใสแจ๋วของคนที่อยู่บนต้นกระท้อนท�าให้หม่อมราชวงศ์หนุ่มที่

เกอืบจะถูกกระท้อนลกูโตหล่นใส่ศรีษะต้องเงยหน้าขึ้นไปมองอกีครั้ง พลนั

คิ้วเข้มกข็มวดเข้าหากนัอย่างไม่เชื่อสายตา 

“อ้าว เดก็ผู้หญงินี่หว่า”

ฉัตรพงษ์เองก็มีอาการไม่ต่างกัน “นั่นสิวะ ตอนแรกคิดว่าเป็นเด็ก

ผู้ชาย แต่เด็กผู้หญิงอะไรซุกซนอย่างนี้ ไม่กลัวตกลงมาขาแข้งหักบ้าง 

หรอืไงนะ” 

พดัชาที่ได้ยนิชายหนุม่ทั้งคู่พดูถงึตวัเอง กน็กึหวัเราะเยาะคนพูด คน

ปีนต้นไม้เก่งกาจเช่นเธอน่ะหรือ ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะพลาดท่า เดี๋ยวจะ

แสดงให้ดูเป็นขวัญตา ว่าแล้วก็ไต่ลงจากคาคบที่ตัวเองนั่ง ทว่าเป็นเพราะ

อยากจะลบค�าสบประมาทมากไปหน่อย เลยขาดความระมดัระวงัจนพลาด

เหยียบกิ่งผุเข้า ท�าให้ร่างผอมบางเสียหลักหล่นตุ้บลงไปนอนแอ้งแม้งตรง

หน้าชายหนุ่มทั้งคู่พอดบิพอด ี

“เฮ้ย! อะไรกนัวะ” เสยีงอุทานดงัมาจากชายหนุ่มทั้งคู่ ที่จู่ๆ กเ็หน็

เดก็ผู้หญงิซึ่งส่งเสยีงแจ๋วๆ อยู่บนต้นกระท้อนหล่นตุ้บลงมาตรงหน้า

“โอ๊ย!”

เสยีงร้องที่ดงัตามมาตดิๆ จากเจ้าของร่างผอมบางซึ่งหล่นตุ้บลงมา 

และที่ร้องโอดโอยกไ็ม่ใช่เพราะเจบ็ที่หล่นลงมาแต่อย่างใด ด้วยกิ่งผุที่เหยยีบ

นั้นไม่ได้สูงจากพื้นนกั แต่เป็นเพราะถูกมดแดงซึ่งไต่อยู่บนพื้นกดัต่างหาก 

“เจบ็ตรงไหนบ้างหนู” ฉตัรพงษ์ถามด้วยความเป็นห่วง
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คนถกูถามรูส้กึเสยีหน้า เมื่อลุกขึ้นได้จงึใช้เท้ากระทบืมดแดงบนพื้น

ดบัอารมณ์โมโห 

“คงไม่เจบ็เท่าไหร่หรอกมั้งไอ้ฉตัร ยงัลกุขึ้นกระทบืมดแดงได้นี่หว่า”

หม่อมราชวงศ์พิษณุวัชร์พูดด้วยน�้าเสียงเจือความขบขัน เมื่อเห็น 

เดก็หญงิที่เพิ่งตกจากต้นไม้ลกุขึ้นมากระทบืมดแดงเป็นพลัวนั “เดก็ผู้หญงิอะไร

ปีนต้นไม้ ซนอย่างกบัเดก็ผู้ชาย”

คนถูกหาว่าซนอย่างกับเด็กผู้ชายมองหน้าคนพูด แล้วถามอย่างไม่

สบอารมณ์นกั

“เดก็ผู้หญงิปีนต้นไม้ผดิตรงไหนไม่ทราบ”

“แน่ะ ว่าแล้วยงัจะเถยีงอกี”

คุณชายณุกอดอกพลางกวาดตาคมกริบมองเด็กผู้หญิงผอมสูงตรง

หน้า ที่น่าจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับน้องสาวของตนอย่างแปลกใจระคน

สงสัย เพราะจากค�าพูดค�าจาฉะฉานไม่น่าจะใช่ลูกสาวชาวบ้านทั่วๆ ไป 

หน้าตาก็ดีทีเดียว เสียแต่ผิวคล�้าไปหน่อยเท่านั้น และที่เข้าใจว่าเป็นเด็ก

ผู้ชายกเ็พราะหมวกแก๊ปบนศรีษะเลก็ๆ นั่นเอง

“ตกลงเจบ็ตรงไหนบ้าง”

ฉตัรพงษ์ถามย�้าพลางเกบ็กระท้อนสเีหลอืงลกูโตขึ้นมาจากพื้น แล้ว

กน็�้าลายสอนกึอยากกนิขึ้นมาทนัใด

“ไม่เจบ็หรอก ตกต้นไม้แค่นี้เอง”

คนตกต้นไม้พดูอย่างไม่ยี่หระ ทั้งที่ความจรงิจะวา่ไมเ่จบ็เลยกค็งไม่

ถูกต้องนัก เธอเจ็บตรงก้นบ้างแต่ไม่มาก ถ้าใต้ต้นไม่มีใบไม้แห้งทับถม

รองรบัเอาไว้ละก ็คาดว่าคงจะเจบ็มากกว่านี้ แต่เรื่องอะไรจะแสดงอาการ

ให้เห็นเล่า จะได้ถูกหัวเราะเยาะปะไร โดยเฉพาะจากผู้ชายตัวสูงที่ยืน

กอดอกยิ้มนดิๆ เหมอืนก�าลงัยิ้มเยาะเธอนั่นละ

“แล้วเราน่ะชื่ออะไร บ้านอยู่แถวนี้หรอืไง” คนยนืกอดอกถาม

คนถูกถามเม้มปากแน่นด้วยไม่อยากจะบอกชื่อตัวเองแก่คนแปลก
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หน้า แต่ถ้าท�าอย่างนั้นอกีฝ่ายกจ็ะหาว่าเธอไม่มมีารยาทอกี จงึบอกออกไป

อย่างไม่เตม็ใจนกั

“ชื่อพดัชา บ้านอยูต่รงโน้น” คนพดูชี้ไปยงัเรอืนหลงัสขีาว พลางถอด

หมวกที่สวมออก เผยให้เหน็ผมด�าขลบัที่ถูกถกัเป็นเปียพนัไว้รอบศรีษะ 

“เรือนตุ๊กตานั่นน่ะเหรอ” หม่อมราชวงศ์พิษณุวัชร์ถามด้วยความ 

ตื่นเต้น

“ใช่” เจ้าของเรือนตอบด้วยน�้าเสียงเจือความภาคภูมิใจ หลายคนที่

เหน็บ้านของเธอมกัจะพูดอย่างนี้

ฉัตรพงษ์มองเด็กหญิงร่างผอมสูง ผิวออกคล�้า ในชุดเสื้อกางเกง 

ติดกันขาสั้นลายสกอตสีแดง ที่แม้เนื้อตัวจะมอมแมมด้วยเศษใบไม้และ

คราบดนิ แต่กป็กปิดความงดงามไว้ไม่ได้ หน้าตานั้นส่อเค้าว่าอกีไม่กี่ปีต้อง 

สวยชนดิหาตวัจบัยากเลยทเีดยีว อกีทั้งท่าทางกฉ็ลาดเฉลยีว แถมไม่ยอม

คนเสยีด้วย 

“พดูจาไม่เพราะเลยนะเรา หางเสยีงกไ็ม่ม ีเรยีนหนงัสอืคณุครไูม่เคย

สอนเลยหรอืไง” คนเกดิในราชสกุลต�าหนติเิตยีน 

คนถูกต�าหนทิ�าหน้างอง�้า นยัน์ตาโตวาววบั

“สอน แต่ไม่อยากพูดกบัคนแปลกหน้า”

นัยน์ตาคู่คมของคนถูกว่าแปลกหน้าเป็นประกาย นึกอยากจับร่าง

ผอมบางตรงหน้ามาเขย่าให้หวัสั่นหวัคลอนนกั เดก็อะไร ว่าแล้วยงัจะเถยีง

ค�าไม่ตกฟากอกี ก่อนจะหนัไปด่าเพื่อนสนทิที่ยนืหวัเราะหึๆ  อยู่ข้างๆ 

“หวัเราะอะไรไอ้ฉตัร”

“ข�าคนแปลกหน้า” ฉัตรพงษ์ตอบเพื่อนแล้วจึงหันไปทางเด็กหญิงที่

ยนืท�าหน้างอง�้าอยู ่“ขอบใจนะหนูส�าหรบักระท้อน แม้จะโยนลงมาจนเกอืบ

ถูกหวัเพื่อนพี่กต็าม พี่ชื่อฉตัรพงษ์ เรยีกว่าพี่ฉตัรกไ็ด้ แล้วหนูชื่ออะไรนะ 

เมื่อกี้ฟังไม่ถนดั”

คนถูกเรียกว่าหนูแม้จะไม่ค่อยชื่นชอบกับค�าเรียกเท่าไรนัก แต่เป็น
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เพราะว่าเขาพดูไพเราะน่าฟังกว่าคนตวัสงูอกีคน เดก็หญงิจงึยอมพดูดด้ีวย

“ชื่อพดัชาค่ะพี่ฉตัร”

ค�าตอบของเดก็หญงิสร้างความหมั่นไส้ให้ราชนกิลุหนุม่ไม่น้อย ทกีบั

เขา เจ้าตวัพูดแบบไม่มหีางเสยีง แต่กบัเพื่อนของเขากลบัพดูจาด ีซ�้ายงัเรยีก

พี่อกี

“ส่วนเพื่อนพี่คนนี้มเีชื้อเจ้า” ฉตัรพงษ์บอกเดก็หญงิพลางยิ้ม แล้วชี้

มอืไปยงัเพื่อนที่ยนืป้ันหน้าดอุยู ่“ชื่อหม่อมราชวงศพ์ษิณวุชัร์ หรอืคณุชาย

ณุ”

พัดชาร้องอ๋อในใจ ที่แท้ก็มีเชื้อเจ้านี่เอง ถึงได้ท�าท่าทางหยิ่งๆ ไม่

เหมือนคนเป็นเพื่อนสักนิด อย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นคนในรั้วก�าแพงนั่นอย่าง

แน่นอน

“ไหนลองเรียกพี่ณุซิ” คนที่มีเชื้อเจ้าแกล้งบอกเสียงเข้ม อยากจะรู้

นกัเชยีวว่าจะเรยีกเขาว่าพี่บ้างไหม

คนถูกสั่งให้เรียกพี่ไม่ได้เรียกตามแต่อย่างใด เพราะค�าที่หลุดจาก

ปากคอื “คุณชายณุ”

เจ้าของค�าสั่งฟังค�าเรียกขานของเด็กหญิงแล้วก็ฉุนกึก ให้เรียกพี่ 

ดนัมาเรยีกเขาว่าคุณชายณุอกี ทว่ายงัไม่ทนัจะพูดอะไร ฉตัรพงษ์กอ็ุทาน

เสยีงดงัขึ้นมาเสยีก่อน

“อ้าว ไอ้ณุ นั่นหญงินิ่มนี่ เดนิหน้าตาตื่นออกมาโน่น”

พดัชาหนัไปมองคนที่เดนิมา กเ็หน็เดก็หญงิรูปร่างบอบบาง หน้าตา

สะสวย และน่าจะมีวัยใกล้เคียงกับเธอ แต่ตัวเตี้ยกว่าเธอเป็นไม้บรรทัด 

แต่งกายสวยงามด้วยชุดเสื้อกบักระโปรงตดิกนัสฟี้าจางๆ แขนในตวั เดนิ

หนัรหีนัขวาง ท�าหน้าตาตื่นอย่างที่ว่าจรงิๆ 

“หญิงนิ่ม ออกมาข้างนอกท�าไม เดี๋ยวก็ถูกหม่อมแม่บ่นเอาหรอก” 

หม่อมราชวงศ์พษิณวุชัร์ถามหม่อมราชวงศ์ฉตัรกมลผูเ้ป็นน้องสาวด้วยท่าที

ขรมึ
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หม่อมราชวงศ์ฉตัรกมลเดนิมาหยดุยนืตรงหน้าผู้เป็นพี่ชายแล้วตอบ

เสยีงอ่อน “หญงิอาสาออกมาตามพี่ชายณุไงคะ หม่อมแม่เลยไม่บ่น” ก่อน

จะมองไปรอบๆ ตัวด้วยความตื่นตาตื่นใจ เพราะตั้งแต่ย้ายบ้านเธอยังไม่

เคยออกมาพ้นเขตรั้วก�าแพงเลยสกัครั้ง 

“ออกมาตามพี่? ท�าไมต้องตามด้วย แล้วรูไ้ด้ไงว่าพี่ออกมาข้างนอก”

“ลุงบุญมีบอกค่ะ ส่วนที่ต้องออกมาตามเพราะพี่เอื้อยน่ะสิคะเป็น 

ต้นเหตุ” เล่าด้วยสหีน้าไม่ชอบใจนกั

“เอื้อยมาเกี่ยวอะไรกบัพี่” พี่ชายถามอย่างไม่เข้าใจ  

“แหม...” คณุหญงิคนน้องลากเสยีงยาว “กพ็ี่เอื้อยเธอบอกว่าอตุส่าห์

ตั้งใจเดี่ยวเปียโนเพลง “Moonlight Sonata” ที่เพิ่งต่อโน้ตมาใหม่ให้พี่ชาย

ณุฟัง แต่เจ้าตัวดันไม่ยอมอยู่ฟังเสียนี่ ก็เลยออกอาการงอน หญิงก็เลย

อาสาออกมาตามให้”

“ก็เข้าทางเราเลยสิหญิงนิ่ม อยากออกมาข้างนอกด้วยใช่ไหมล่ะ” 

คณุชายคนพี่พดูอย่างรูท้นั พลางยศีรีษะที่มผีมด�าขลบัปกคลมุอย่างรกัใคร่

เอน็ดู

คนถูกรู้ทนัยิ้มกว้าง กวาดตามองไปรอบกายอย่างตื่นเต้นไม่หาย

“ใช่ค่ะ หญงิเบื่องานเลี้ยงจะแย่แล้ว มเีกอืบทกุอาทติย์ อยากออกมา

เดนิเล่นชมบรรยากาศข้างนอกบ้านบ้าง หม่อมแม่กไ็ม่เคยอนุญาต บอกว่า

รอบบ้านเรามแีต่ชาวบ้านซึ่งเป็นคนละชั้นกบัเรา” หม่อมราชวงศ์หญงิวยัแรก

รุ่นพูดด้วยน�้าเสยีงเบื่อหน่าย

พดัชาที่เงี่ยหฟัูงอยู่เกดิอาการหมั่นไส้กบัค�าพดูที่วา่ ‘มแีต่ชาวบ้านซึ่ง

เป็นคนละชั้นกบัเรา’ พานให้นกึถงึค�าพูดของผู้เป็นป้าขึ้นมาทนัใด 

“หม่อมแม่คงเป็นห่วงหญงินิ่ม กลวัจะเกดิอนัตรายมั้งจ๊ะ” คุณชาย 

ผู้พี่บอกคุณหญงิผู้น้องเสยีงนุ่ม

ค�าพูดดงักล่าวท�าให้คนที่ก�าลงัหมั่นไส้พูดสวนออกไปทนัที

“แม้พวกเราจะเป็นเพยีงชาวบ้านธรรมดา แต่กไ็ม่เป็นพษิเป็นภยัหรอื
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เป็นอันตรายกับใคร มิสเตอร์เจมส์ เจ้าของบ้านคนเก่ายังเคยเอ่ยปากว่า

รอบๆ บ้านมแีต่คนเป็นมติรทั้งนั้น”

หม่อมราชวงศ์พษิณวุชัร์เลกิคิ้วเข้มขึ้นมองคนพดูอย่างพศิวง เพราะ

นอกจากเจ้าตัวจะใช้ค�าพูดฉะฉานแล้ว ยังพูดส�าเนียงภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถกูต้องและชดัถ้อยชดัค�าอกี แสดงว่าต้องรูภ้าษาดงักล่าวเป็นอย่างดทีเีดยีว 

ขณะก�าลงัจะเอ่ยถามสิ่งที่สงสยั ฉตัรพงษ์กพ็ูดโพล่งขึ้นมาเสยีก่อน

“พดัชา เรยีนหนงัสอืที่โรงเรยีนอะไรหรอืจ๊ะ”

คนถูกถามยิ้มมุมปากนดิหนึ่งก่อนจะตอบ

“โรงเรยีนเซนต์ฟรงัซสีซาเวยีร์คอนแวนต์ ชั้น ม. ๖ ค่ะพี่ฉตัร”

“เรียนที่เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์หรือจ๊ะ ชั้นเดียวกันด้วย 

เสยีดายจงัไม่ได้เรยีนที่เดยีวกนั ฉนัเรยีนอยูม่าแตร์เดอวีทิยาลยั” คณุหญงิ

นิ่มบอกพลางมองเดก็หญงิตวัสูงที่รู้สกึถูกชะตาอย่างสนใจ

“อย่างนี้นี่เอง พูดภาษาองักฤษส�าเนยีงดจีงั” ฉตัรพงษ์เอ่ยชม

คนถูกชมว่าส�าเนยีงภาษาองักฤษดไีม่อยากอวดอกีว่า นอกจากเรยีน

ที่โรงเรยีนแล้ว เธอยงัได้รบัการสอนพเิศษเป็นการส่วนตวัจากมสิเตอร์เจมส์

อกีต่างหาก

“พูดส�าเนียงดีกว่าฉันอีกนะ” คุณหญิงนิ่มพูดชมเชยแล้วก็เบิกตาโต 

เมื่อเห็นผลไม้ในมือของเพื่อนสนิทพี่ชาย “พี่ฉัตร นั่นลูกอะไรหรือคะ ใช่

กระท้อนหรอืเปล่า”

พดัชามองหน้าคนถามแล้วย่นจมูกใส่ ‘แหม ไม่รู้จกักระท้อนนี่นะ!’

“ใช่จ้ะหญงินิ่ม นี่ละกระท้อนที่ป้าชื่นชอบเอามาท�าลอยแก้วให้เรากนิ” 

คนเป็นพี่ชายตอบแทนเสยีงนุ่ม

“หญงิเคยเหน็แต่ลูกเลก็ๆ ไม่เคยเหน็ใหญ่เท่านี้มาก่อน”

คนที่ยืนฟังอยู่เมื่อเห็นสีหน้าไม่ได้เสแสร้งของคนพูด ก็เข้าใจว่า 

อกีฝ่ายคงไม่รู้จกักระท้อนจรงิๆ

“แล้วใครเป็นคนเกบ็ให้คะ อย่าบอกนะว่าพี่ฉตัรปีนขึ้นไปเกบ็”
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ฉตัรพงษ์ส่ายหน้าพลางชี้มอืไปยงัคนเกบ็

“พดัชาต่างหากเป็นคนเกบ็ พี่ออกมาเดนิเล่นกบัพี่ชายของหญงิ แล้ว

ก็เห็นมีคนอยู่บนต้นกระท้อน ตอนแรกยังเข้าใจว่าเป็นเด็กผู้ชาย แต่ดัน

กลายเป็นเดก็ผู้หญงิเสยีนี่”

คนฟังถึงกับเบิกตาโตอีกครั้งเมื่อรู้ว่าคนเก็บกระท้อนคือเด็กผู้หญิง

ตวัสูงที่ตวัเองต้องชะตาด้วย

“เก่งจงัเลย”

คนถูกชมว่าเก่งยิ้มรับ แล้วก็ต้องหุบยิ้มฉับเมื่อได้ยินเสียงพูดกลั้ว

หวัเราะจากคนตวัสูงที่ยนืกอดอกอยู่

“คนเก่งของหญงินิ่มน่ะเมื่อกี้กห็ล่นตุบ้ลงมาจากต้น ดทีี่ขาแข้งไม่หกั”

“หล่นจากต้น!” คนเป็นน้องอุทานเสียงดัง แล้วก็ต้องรีบเอามือ

ปิดปากไว้เหมอืนกลวัใครจะมาได้ยนิ มองคนหล่นจากต้นไม้อย่างแปลกใจ

ระคนทึ่ง เพราะเจ้าตวัไม่ส่ออาการใดๆ ให้เหน็เลยแม้แต่น้อย “แล้วไม่เจบ็

เลยหรอืจ๊ะ”

คนหล่นจากต้นไม้ยดือกบอกเสยีงดงั “ไม่เจบ็หรอกจ้ะ ฉนัปีนต้นไม้

เป็นตั้งแต่เด็กแล้ว และเพิ่งจะตกเป็นครั้งแรกก็คราวนี้ ที่ตกก็เป็นเพราะ

พลาดเหยยีบกิ่งผุต่างหาก”

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พดัชาตกจากต้นไม้ แถมยงัตกต่อหน้าคนอื่นอกี

ต่างหาก สร้างความขายหน้าให้เธอยิ่งนกั ซึ่งค�าพดูดงักล่าวกท็�าให้คนตวัสงู

หวัเราะหึๆ  คนถูกหวัเราะจงึหนัไปมองอย่างไม่พอใจนกั 

“ถ้าเป็นฉนัคงไม่มปัีญญาปีนขึ้นไปหรอกจ้ะ” เดก็หญงิผูเ้ป็นราชนกิลุ

เอ่ย พลางมองขึ้นไปยงักระท้อนต้นสูงด้วยท่าทางหวาดเสยีว

“พี่ว่าหญิงนั่งปักผ้า ร้อยมาลัย หรือไม่ก็ปอกมะปรางริ้วอย่างที่ท�า

อยูด่กีว่านะจ๊ะ เรื่องปีนต้นไม้เป็นความสามารถเฉพาะตวั ไม่น่าจะลอกเลยีน

แบบกันได้ง่ายๆ” ฉัตรพงษ์บอกน้องสาวเพื่อน แล้วจึงหันไปถามคนปีน

ต้นไม้เก่ง “ใช่ไหมพดัชา”
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“การปีนต้นไม้ขึ้นอยูก่บัความกล้าค่ะพี่ฉตัร ไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะหดั”

สหีน้ากระตอืรอืร้นของผูเ้ป็นน้องสาวท�าให้คนเป็นพี่อดหวั่นใจไม่ได้ 

สังหรณ์ใจว่าถ้าขืนให้ยืนอยู่ตรงนี้ต่อไป ไม่แน่น้องสาวผู้แสนจะเรียบร้อย

ของเขาอาจจะริอยากปีนต้นไม้ตามอย่างยายจอมซนขึ้นมาแล้วจะยุ่ง จึง 

จ�าต้องตดัไฟเสยีแต่ต้นลม

“พี่ว่าหญิงนิ่มกลับเข้าไปข้างในน่าจะดีกว่านะจ๊ะ ที่ตรงนี้ดูไม่น่าจะ

เหมาะกบัหญงินกั”

น้องสาวท�าปากเบ้ก่อนจะส่ายหน้า

“หญงิขอยนือยูต่รงนี้อกีสกัพกันะคะ พี่ชายณนุั่นแหละต้องรบีเข้าไป

ฟังพี่เอื้อยเล่นเปียโน อกีสกัประเดี๋ยวหญงิถงึจะตามเข้าไป”

“ไม่ได้หรอกจ้ะ หญงินิ่มต้องเข้าไปกบัพี่ด้วย เพราะถ้าเกดิหม่อมแม่

ไม่เหน็หญงิ เดี๋ยวกม็เีรื่องบ่นให้ร้อนหูอกีหรอก” 

คนเป็นน้องสาวส่ายหน้าอีกครั้งอย่างดื้อดึง “ตอนนี้หญิงมั่นใจว่า

หม่อมแม่คงลืมหญิงไปชั่วขณะ หม่อมแม่ก�าลังเห่อพี่เอื้อยนี่คะพี่ชายก็รู้ 

หญงิสญัญาว่าเดี๋ยวจะรบีตามเข้าไปค่ะ นะคะ นะคะพี่ชายณุ”

น�้าเสียงออดอ้อนท�าให้คนเป็นพี่เริ่มลังเล จนเพื่อนสนิทที่ยืนฟังอยู่

ต้องพูดตดับท

“ไอ้ณุ ปล่อยให้หญงินิ่มอยู่ตามที่ขอเถอะ แถวนี้กเ็ขตบ้านแกทั้งนั้น 

จะไปกลวัอะไร” ก่อนจะหนัไปยงัเดก็หญงิเจ้าถิ่น “พดัชา พี่ฝากน้องสาวด้วย

นะ”

พัดชาพยักหน้ารับพลางยิ้มกว้างจนเห็นฟันแทบจะทั้งปาก “ได้ค่ะ 

พี่ฉตัร รบัรองว่าจะไม่มอีนัตรายใดๆ เกดิขึ้นกบัคุณหญงินิ่มเลยค่ะ”

หม่อมราชวงศ์พษิณวุชัร์มองน้องสาวสลบักบัเดก็หญงิที่รบัปากอย่าง

ชั่งใจ แต่เมื่อเหน็ใบหน้าจ๋อยๆ ของน้องสาวกพ็ยกัหน้า “แลว้รบีกลบัเข้าไป

นะหญงินิ่ม” ก่อนจะหนัไปท�าเสยีงดุกบัเดก็หญงิตวัสูง “อย่ารชิวนน้องสาว

ฉนัปีนต้นไม้เชยีวนะพดัชา”
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“ค่ะ คุณชายณุ”

พดัชาประชดพร้อมส่งค้อนวงใหญ่ พลางนกึในใจว่า น้องสาวตวัเอง

น่ะแค่กิ่งต�่าสุดยังไม่น่าจะมีปัญญาปีนขึ้นเลยละมั้ง ท�ามาพูดสั่งเธอเสียงดุ 

จากนั้นกพ็ูดพมึพ�าท�านองแช่งชกัอกีฝ่ายว่า 

“ขอให้มดแดงที่อยู่ตรงลูกกระท้อนที่ถอืไปกดัทเีถอะ”

เมื่อเห็นพี่ชายกับเพื่อนสนิทถือกระท้อนสามลูกใหญ่ๆ เดินเข้าไปใน
รั้วก�าแพงสูงแล้ว หม่อมราชวงศ์ฉัตรกมลก็หันไปทางเด็กหญิงที่เธอรู้สึก 

ถูกชะตาทนัที

“เมื่อกี้ได้ยนิพี่ฉตัรเรยีกเธอว่าพดัชาหรอื”

“ใช่ ฉนัชื่อพดัชา แล้วเธอล่ะ”  

“ฉนัชื่อฉตัรกมล แต่เรยีกฉนัว่าหญงินิ่มกไ็ด้จ้ะพดัชา” คุณหญงินิ่ม

บอกพลางยิ้มกว้าง มองกระท้อนสองลูกที่วางอยู่ใต้ต้นอย่างสนใจ ก่อนจะ

หยบิขึ้นมาถอื

“ชื่อเธอนี่ช่างสมตัวจริงๆ แล้วคนดุๆ นั่นพี่ชายเธอหรือหญิงนิ่ม” 

พดัชาถามทั้งที่พอจะเดาออก 

คนถกูถามหวัเราะคกิ “ใช่จ้ะ แต่พี่ชายณไุม่ได้ดอุย่างที่เธอว่าหรอกนะ

พดัชา ใจด ีแถมโก้จะตาย”

“ใจดหีรอืนั่น” พดัชาพูดอย่างไม่เชื่อถอืนกั แล้วถามต่ออย่างสงสยั 

“แล้วท�าไมถงึบอกว่าโก้ล่ะ”

“กพ็ี่ชายฉนัเป็นนกัเรยีนนายเรอืไงล่ะจ๊ะ เวลาแต่งเครื่องแบบแล้วโก้

จะแย่ สาวๆ งี้มองกนัเกรยีว พี่เอื้อยนะพูดถงึไม่ขาดปาก”

คนมีพี่ชายโก้อวดโอ้ด้วยน�้าเสียงภูมิใจ แต่คนฟังอย่างพัดชาลอบ 

เบ้ปากอย่างไม่เหน็ด้วย โก้ตรงไหน กแ็ค่สวมเครื่องแบบสขีาวเท่านั้น แต่ 

ก็ไม่อยากจะพูดขัดใจเพื่อนใหม่ เพราะนานๆ จะได้พูดคุยกับคนรุ่นราว

คราวเดยีวกนัเสยีท ีด้วยรอบตวัเธอล้วนมแีต่คนอายมุากกว่าทั้งสิ้น พี่ชาย
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คนเดยีวอย่างพชัระกไ็ม่ยอมเล่นซนกบัเธอ

“พี่เอื้อยที่เธอบอกว่าเล่นเปียโนเพลง “Moonlight Sonata” น่ะหรอื” 

พดัชาถามด้วยจ�าได้ว่าอกีฝ่ายเพิ่งพูดถงึ 

คู่สนทนาพยกัหน้ารบั “ใช่จ้ะ พี่เอื้อยเล่นเปียโนเพราะมาก ฉนัเอง 

ยงัเล่นได้ไม่เพราะเท่า เธอรู้จกัเพลงนี้ด้วยหรอืพดัชา”

“รู้จักสิ เพื่อนที่โรงเรียนก็เล่นเพลงนี้ได้ไพเราะ แต่ฉันเล่นไม่เป็น

หรอกนะ” 

“อ้าว ฉันนึกว่าเธอเล่นเป็น ฉันเองเรียนเปียโนตั้งแต่เด็ก แล้วเธอ

ชอบเล่นดนตรอีะไรหรอืจ๊ะ” 

“ฉนัชอบจะเข้” พดัชาบอกเพื่อนใหม่ด้วยสหีน้ายิ้มๆ 

“จะเข้!” คูส่นทนาเอ่ยเสยีงดงั มองคนบอกว่าชอบจะเข้อย่างนกึไม่ถงึ

“เธอคงไม่เชื่อสนิะว่าฉนัเล่นจะเข้เป็น”

“เปล่าหรอกจ้ะ ฉันคิดว่าจะเข้เล่นยากกว่าเปียโนเสียอีก เธอเก่งจัง

เลยพดัชา” คุณหญงินิ่มมองเพื่อนใหม่อย่างทึ่งๆ ระคนแปลกใจ เพราะดู

จากกริยิาโลดโผนของอกีฝ่ายแล้วไม่น่าจะเล่นดนตรไีทยได้เลย

คนถกูชมว่าเก่งเป็นครั้งที่สองยิ้มรบัเขนิๆ เพราะเวลาบอกใครว่าชอบ

เล่นจะเข้กม็กัจะถูกมองด้วยความแปลกใจเช่นนี้เสมอ อาจเป็นเพราะกริยิา

ท่าทางของเธอที่ดูไม่เหมาะกบัเครื่องดนตรีไทยกเ็ป็นได้  

“คุณน้าสริมิา ภรรยาของมสิเตอร์เจมส์ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านคนเก่าที่

ขายให้ครอบครวัเธอ เป็นครูสอนดนตรไีทยจงึจบัฉนัเรยีนด้วย ทั้งที่ตอน

แรกฉันก็ไม่ได้ชอบหรอกนะ เพราะดูแล้วเล่นยากอย่างที่เธอว่าจริงๆ แต่

เมื่อเล่นไปนานๆ เข้ากช็อบ เอาไว้ฉนัจะเล่นให้เธอฟัง”

“ได้สพิดัชา ฉนัอยากฟังเธอเล่นจะเข้มากเลยนะ”

คนอยากฟังพูดด้วยน�้าเสยีงกระตอืรอืร้น จนพดัชามองแล้วอดยิ้ม

กับท่าทางของอีกฝ่ายไม่ได้ นิสัยใจคอดูน่ารักผิดกับพี่ชายลิบลับ ก่อนจะ

แหงนขึ้นไปมองบนต้นกระท้อนแล้วกน็กึถงึมดแดงขึ้นมาได้
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“ฉนัว่าตอนนี้เรารบีออกห่างจากต้นกระท้อนน่าจะดกีว่า เพราะไม่งั้น

บรรดามดแดงอาจร่วงลงมาแล้วกัดเธอเข้าจะยุ่ง” พูดพลางคว้าแขนของ

เพื่อนใหม่ออกมาจากใต้ต้นกระท้อนโดยเรว็ แล้วพาไปนั่งยงัเก้าอี้ไม้ใต้ก้ามปู

ต้นใหญ่ที่อยู่ไม่ไกล 

“ฉันอยากอยู่คุยกับเธอนานๆ จังเลยพัดชา ยังไม่อยากกลับเข้าไป 

ข้างในเลย” หม่อมราชวงศ์ฉตัรกมลพูดด้วยน�้าเสยีงเบื่อๆ

“ท�าไมหรอืหญงินิ่ม” พดัชาถามอย่างสงสยั

คนถูกถามนิ่งไปชั่วครู่ ก่อนจะระบายความในใจให้เพื่อนใหม่ที่เพิ่ง

รู้จกักนัฟัง

“ฉนัเบื่อพี่เอื้อย”

ค�าวา่เบื่อที่หลุดออกมาจากปากของเดก็หญงิหลงัรั้วก�าแพงสงู ท�าให้

พดัชาต้องมองอกีฝ่ายอย่างแปลกใจ

“เมื่อกี้ฉนัยงัได้ยนิเธอชมว่าเล่นเปียโนเก่งไม่ใช่หรอื แล้วท�าไมตอนนี้

ถงึบอกว่าเบื่อล่ะ” 

คนบ่นว่าเบื่อนิ่งไปชั่วครู่เหมือนชั่งใจว่าควรจะเล่าดีหรือไม่ ทว่าไม่

นานกห็ลุดปากว่า

“พี่เอื้อยชื่อโสคนธกิาจ้ะพดัชา เป็นลูกสาวคณุป้าพรรณ อายมุากกว่า

ฉันไม่กี่ปี ฉันได้ยินป้าชื่นบอกว่าพี่เอื้อยเป็นคนที่หม่อมแม่หมายมั่นปั้นมือ

อยากให้เป็นสะใภ้”

คนฟังพยกัหน้าหงกึๆ ‘อ้อ เป็นคู่หมั้นของผู้ชายหน้าดุนั่น’

“พี่เอื้อยชอบท�าตัวเด่นและเหนือกว่าคนอื่นเสมอ เธอชอบพี่ชายณุ

มาก และมักจะคอยกันท่าผู้หญิงทุกคนไม่ให้เข้าใกล้ แม้แต่ฉันซึ่งเป็น 

น้องสาวแท้ๆ อย่างวันนี้พอรู้ว่าพี่ชายฉันกลับจากโรงเรียนนายเรือ ก็ชวน

หม่อมแม่จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ฉันน่ะเบื่อจะแย่อยู่แล้ว” หม่อมราชวงศ ์

ฉตัรกมลพรั่งพรูความในใจให้เพื่อนใหม่ฟัง

คงฟังฟังแล้วกอ็ึ้ง หากเธอเจอคนนสิยัอย่างนี้กค็งเบื่อเช่นกนั แต่ไม่
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เข้าใจว่าท�าไมอกีฝ่ายถงึเบื่องานเลี้ยง!

“เบื่องานเลี้ยงนี่นะ ออกจะน่าสนุก”

หวัคิ้วของคู่สนทนาขมวดเข้าหากนั

“ถ้าต้องอยู่ร่วมในงานเลี้ยงแทบจะทุกอาทิตย์ ต้องทนนั่งฟังคนนั้น

คนโน้นพดูชื่นชมแต่ลกูหลานตวัเอง ว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ เธอคงจะรูส้กึ

เช่นเดยีวกบัฉนันะพดัชา ยิ่งกว่านั้นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดคงเป็นชุดที่ฉนัสวม”

“เธอไม่ชอบแต่งตวัสวยๆ หรอืหญงินิ่ม” พดัชายิ่งแปลกใจกว่าเดมิ 

เหตุผลของการเบื่องานเลี้ยงเธอฟังแล้วก็เห็นด้วย แต่เบื่อชุดที่เธอมองว่า

สวยนี่สแิปลก

คนถูกถามมองชุดเสื้อกางเกงติดกันลายสกอตของอีกฝ่าย แล้วก้ม

ลงมองชุดกระโปรงของตวัเอง ก่อนจะส่ายหน้า “ฉนัอยากสวมชุดแบบเธอ

มากกว่าพดัชา”

เดก็หญงิตวัสูงก้มลงมองชุดอนัแสนจะธรรมดาของตวัเอง ที่ตอนนี้

อยู่ในสภาพมอมแมมแล้วกอ็ดข�าไม่ได้ คนเรากแ็ปลกดเีหมอืนกนั แต่งตวั

สวยๆ ไม่ชอบ อยากมาแต่งแบบตวัเธอเสยีอย่างนั้น  

“เธอนี่แปลกดีนะ มีแต่คนอยากแต่งตัวสวยๆ ฉันเองยังชอบปีน

ต้นไม้แอบดูตอนบ้านเธอจัดงานเลี้ยงเลย เพราะมีแต่คนแต่งตัวสวยงาม 

ทั้งนั้น” พดัชาบอกยิ้มๆ เพราะเหตผุลที่เธอปีนขึ้นไปนั่งบนต้นกระท้อนกเ็พื่อ

ต้องการแอบดูนี่แหละ

“ถ้าเธอต้องสวมชดุกระโปรงแบบนี้แม้เวลาอยูใ่นบ้านตวัเองทุกๆ วนั 

เธอกค็งรู้สกึเหมอืนฉนันะพดัชา”

“ทุกวนั!? ไม่ใช่แต่งเฉพาะเวลามงีานเลี้ยงหรอกหรอื”

“เปล่า” เดก็หญงิซึ่งเป็นราชนกิุลส่ายหน้า พูดเน้นเสยีงหนกั “กลบั

จากโรงเรยีนฉนัต้องแต่งอย่างนี้ทุกวนั หม่อมแม่บอกว่าเวลาใครไปใครมา

จะได้ไม่อายเขา”

คนฟังถอนหายใจเฮอืกใหญ่แล้วมองอกีฝ่ายอย่างเหน็ใจ
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“เฮ้อ ถ้าต้องแต่งตวัอย่างนี้ทกุวนัเป็นฉนักค็งรูส้กึเหมอืนเธอนะ แต่ง

แบบฉนัน่าจะดกีว่า ท�าอะไรได้คล่องแคล่วกว่ากนัเยอะเลย”

คุณหญงินิ่มส่ายหน้า “หม่อมแม่ไม่ยอมให้ฉนันุ่งกางเกงขาสั้น บอก

ว่าเป็นกุลสตรีที่ดีต้องแต่งกายให้มิดชิดเข้าไว้ จะให้ใครเห็นหัวเข่าของเรา 

ไม่ได้ ถ้าไม่ได้ไปโรงเรยีน อยู่บ้านฉนักต็้องสวมกระโปรงคลุมเข่าตลอด”

คนที่นุ่งกางเกงขาสั้นแทบทุกวนัจนหวัเข่าด้านหวัเราะคกิ 

“ฉันชอบนุ่งกางเกงขาสั้น ขืนให้ฉันนุ่งกระโปรงแบบเธอ ฉันคงแย่

แน่ๆ เลย เพราะฉนัชอบปีนต้นไม้ขึ้นไปนั่งบนนั้น ได้เหน็อะไรๆ จากที่สูง

แล้วรู้สกึด”ี

“ฉนัอยากแต่งตวัแบบเธอแล้วปีนต้นไม้ขึ้นไปมองอะไรบนนั้นบ้างจงั 

แต่คงเป็นไปไม่ได้” น�้าเสยีงของคนพูดเหงาๆ จนคนฟังสงสาร พลางคดิในใจ

ว่าอยู่บ้านช่องใหญ่โตท�าไมยงัเหงาอกี

“วนัหยุดเธอท�าอะไรบ้างหรอืหญงินิ่ม”

“ฝึกเปียโน ร้อยมาลัย ปักผ้า หัดปอกมะปรางริ้ว ท�าขนม ท�า

กบัข้าว” คนถกูถามสาธยาย ท�าเอาคนฟังแทบจะล้มตงึลงไปนอนกลิ้งกบัพื้น 

“โอ้ มายกอ็ด” พดัชาเผลออุทานตามครูแหม่มที่โรงเรยีน

“แล้วเธอล่ะพดัชา คงมแีต่เรื่องสนกุๆ ไม่น่าเบื่อเหมอืนของฉนัหรอก

ใช่ไหม” เมื่อถามไปแล้วคุณหญงินิ่มกน็ั่งรอฟังอย่างใจจดจ่อ 

“ฉนัไม่ได้ท�าอะไรเป็นชิ้นเป็นอนัอย่างเธอหรอกหญงินิ่ม แม่ชอบบอก

ว่าฉันเล่นซนไปเรื่อยทั้งที่จะโตเป็นสาวอยู่แล้ว ฉันไม่เห็นอยากจะเป็นเลย 

เป็นเดก็อย่างนี้แหละมคีวามสุขที่สุดแล้ว เป็นตลอดไปได้ยิ่งด ีได้ช้อนปลา

ในคลอง ได้ปีนเกบ็กระท้อน วิ่งไล่จบัผเีสื้อ”

“เรื่องอยากเป็นเด็กเธอมีความคิดเหมือนฉันไม่มีผิดเลยนะพัดชา” 

คุณหญิงนิ่มมองเด็กหญิงวัยเดียวกันอย่างถูกใจ เพราะนอกจากจะชะตา 

ต้องกนัแล้ว ยงัมคีวามคดิคล้ายกนัอกี “ถ้าเป็นเดก็ตลอดไปได้อย่างที่เธอว่า 

กด็สี ิพี่เอื้อยส ิอายมุากกว่าฉนัแค่ไม่กี่ปี แต่ชอบท�าตวัเป็นสาวเกนิอาย ุจน
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ป้าชื่นแอบกระซิบบอกฉันว่าพี่เอื้อยน่ะท�าตัวแก่แดดแก่ลม จริตจะก้าน 

เกินเหตุ ส่วนเรื่องช้อนปลาในคลอง ปีนเก็บกระท้อน หรือวิ่งไล่จับผีเสื้อ 

น่าสนุกจงัเลยนะ”

นยัน์ตาโตของคนพูดฉายแววตื่นเต้น ทว่าไม่นานกส็ลดลง

“แต่คงยากที่ฉนัจะท�าอย่างเธอได้”

พัดชาที่จับสังเกตกิริยาของคู่สนทนาอยู่ก็ยิ้มกว้างอย่างปลอบใจ 

พลางมองกระท้อนที่อกีฝ่ายถอือยู ่ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องพดูเพื่อดงึความสนใจ

“หญงินิ่ม เธอรูไ้หมว่ากระท้อนที่เธอถอืมาน่ะ ถ้าเอามาจิ้มกบัน�้าปลา

หวานนะ อร่อยอย่าบอกใครเชยีว”

คนถอืกระท้อนก้มลงมองสิ่งที่ถอือยู่

“ฉันเคยกินแต่กระท้อนลอยแก้วที่ป้าชื่นท�า ไม่เคยกินกับน�้าปลา

หวานสกัท”ี

เด็กหญิงเจ้าถิ่นยิ้มกว้าง “เอาไว้คราวหน้าเธอออกมาหาฉันที่บ้านส ิ

แล้วฉนัจะท�าให้กนิ บ้านฉนัอยู่ไม่ไกลจากบ้านเธอนกัหรอก หลงัสขีาวโน่น

ไงล่ะ” พูดพลางชี้ไปยงับ้านหลงัสขีาวของตวัเอง

เดก็หญงิจากรั้วก�าแพงสูงหนัไปมองตามมอืที่ชี้แล้วอุทานเสยีงดงั

“บ้านเธอสวยจัง อย่างกับบ้านตุ๊กตาแน่ะ แต่ไม่ต้องถึงคราวหน้า 

ได้ไหม ฉนัอยากกนิกระท้อนน�้าปลาหวานจงัเลยพดัชา”

เจ้าของบ้านยิ้มรบัค�าชม 

“เอาอย่างนี้ ถ้าเธอยงัไม่อยากกลบัเข้าไปในก�าแพงนั่น แวะไปบ้านฉนั

ก่อนดีไหม เดี๋ยวฉันท�าน�้าปลาหวานให้กิน แม่ฉันนะท�าขนมอร่อยที่สุด 

วนันี้แม่ท�าข้าวต้มผดัด้วย”

“ข้าวต้มผดัหรอืจ๊ะ หน้าตาเป็นอย่างไรหรอื” คนที่คุ้นเคยแต่อาหาร

ชาววงัถามอย่างสนอกสนใจ

พัดชาท�าหน้าล�าบากใจเพราะไม่รู้จะอธิบายให้อีกฝ่ายฟังอย่างไรด ี

“เธอต้องแวะไปดูเอง ป่านนี้คงสุกแล้วมั้ง” 
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คนถูกชวนมที่าทลีงัเลแวบหนึ่ง แต่ไม่นานกจ็างหาย

“ก็ได้จ้ะ ฉันอยากกินกระท้อนน�้าปลาหวานกับข้าวต้มผัด แล้วเธอ

ต้องเล่นจะเข้ให้ฉนัฟังด้วยนะพดัชา”

คนถูกขอให้เล่นจะเข้ให้ฟังยิ้มแป้นอย่างยนิด ี“ได้ส”ิ



บรเิวณเฉลยีงหนิอ่อนของตกึใหญ่หลงัโอฬารภายในขอบเขตของ
รั้วก�าแพงสูงซึ่งเคยกว้างขวาง ทว่าบดันี้กลบัแคบลงถนดัตา ด้วยพื้นที่ตรง

กลางตั้งโต๊ะยาวปูด้วยผ้าลูกไม้สีขาว ตรงหัวโต๊ะมีอ่างแก้วเจียระไนขนาด 

ไม่เลก็นกัปักกหุลาบดอกโตสแีดงสดหลายสบิดอก ถดัมาเป็นกระทงใบตอง

ขนาดใหญ่หลายใบ รอบๆ กระทงถูกจบัเป็นจบีอย่างสวยงาม ในนั้นบรรจุ

อาหารว่างทั้งคาวและหวาน จดัวางเรียงกนัล้วนแล้วแต่น่ากนิทั้งสิ้น โดยมี

หญงิสาวในเครื่องแต่งกายเรยีบร้อยหลายคนยนืคอยให้บรกิาร

ชุดเก้าอี้ไม้สีขาวที่ส่วนของพนักพิงกับเบาะรองนั่งเป็นสีฟ้าอ่อน มี

ลวดลายของกหุลาบแดงดอกเลก็ๆ กระจายทั่ว ถกูจดัวางตามจดุต่างๆ ของ

เฉลยีงกว้าง โต๊ะที่ตั้งอยูด้่านซ้ายซึ่งใกล้ทางเชื่อมที่ออกไปชมสวนดอกไม้ได้ 

มีสุภาพสตรีหลายคนในชุดแต่งกายงดงามนั่งอยู่ สนทนาไปพลางจิบน�้าชา

หอมกรุ่นที่วางอยู่ตรงหน้าไปพลาง

“บ้านหลังใหม่ของคุณหญิงดาวเนี่ยงามจังเลยนะคะ บรรยากาศก็ 

ดี๊ดี ดิฉันชอบเฉลียงหินอ่อนนี่จัง นอกจากจะกว้างขวางจนจัดงานเลี้ยงได้

๓
คู่หมำย
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สบายๆ แล้ว ยงัท�าให้รู้สกึสดชื่นอกีด้วย มองไปทางซ้ายกเ็หน็สวนดอกไม้ 

มองไปทางขวากเ็หน็บงึบวัวกิตอเรยีอยู่ไกลๆ”

สตรวียักลางคนที่เอ่ยปากชมมรีูปร่างไม่สูงนกั มหิน�าซ�้ายงัค่อนข้าง

ท้วม ผมสั้นดดัเป็นลอน แต่งกายในชุดเสื้อลูกไม้สขีาวเข้ารูป คอสี่เหลี่ยม 

แขนสามส่วน มรีะบายที่ปลายแขนและช่วงอก กบัผ้าซิ่นไหมสแีดงเข้ม เมื่อ

เอ่ยชมแล้วกม็องไปยงัสวนที่อยู่ตดิกบัเฉลยีง จมูกได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ของ

ดอกไม้ที่โชยมาตามสายลมยามเยน็ 

“ท่านพี่ทอดเนตรครั้งแรกก็พอพระทัยมากค่ะคุณพี่โฉม เพราะ

บรรยากาศโดยรวมคล้ายกับวังเก่าที่โดนระเบิดลงค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบึงบัว

วกิตอเรยี สวนดอกไม้ หรอืแม้แต่เฉลยีงที่กว้างขวางไม่แพ้กนั”

คุณหญิงดาวผู ้เป็นเจ้าของวังหลังใหม่ตอบคุณหญิงโฉมสอางค์ 

พร้อมกบัมองไปยงัสิ่งที่ถูกพูดถงึด้วยแววตาภาคภูมใิจ แม้ในคราแรกเธอ

จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับท่านชายอลงกตผู้เป็นสวามีที่เลือกย้ายมาอยู่ที่นี่นัก 

ด้วยทุ่งบางกะปินั้นอยู่ไกลจากวังเดิมมากโข ทว่าเมื่อได้มาเห็นสถานที่จริง 

กเ็ปลี่ยนความคดิทนัที

แม้อายุจะล่วงเลยเข้าสู่วัยกลางคนแล้วก็ตาม ทว่าหม่อมราชวงศ์ 

นภดารา เทพรัตน์ กลับมีดวงหน้างดงามและอ่อนกว่าวัย ผมสั้นแค่คอ 

ถูกดัดเป็นลอนสลวย ร่างบอบบางอยู่ในชุดเสื้อลูกไม้สีขาวบางเบาเข้ารูป 

แขนยาวจดข้อมอื คอปิด มรีะบายที่คอและปลายแขน กบัผ้าซิ่นไหมยกทอง

สมี่วงเมด็มะปราง สวมสร้อยมุกประดบัเพชรวบิวบั 

“พี่เหน็ด้วยกบัคุณหญงิโฉมนะคะ ที่นี่อากาศดจีรงิๆ บงึบวัวกิตอเรยี

นั่นก็งามถูกใจพี่มาก” สตรีวัยกลางคนร่างผอมสูงในชุดเสื้อลูกไม้เนื้อบาง 

สเีหลอืงอ่อนคอปิด แขนยาว มรีะบายที่คอกบัต้นแขน กบัผ้าซิ่นไหมสนี�้าตาล

ทอง สวมสร้อยมุกเส้นยาวสามเส้น ที่นั่งอยู่ด้านข้างพูดด้วยน�้าเสียงอ่อน

หวาน ก่อนจะผนิดวงหน้าไปถามเจ้าของบ้าน

“แล้วผู้คนแถบทุ่งบางกะปิเป็นอย่างไรบ้างคะน้องหญงิดาว”
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ผู้ถูกถามนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหันหน้าไปมองรั้วก�าแพงสูง ราวกับ 

จะมองทะลุไปถงึข้างนอกได้ แล้วจงึพูดด้วยน�้าเสยีงหยิ่ง 

“ผู้คนแถบนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกชาวบ้าน ดฉินัไม่ค่อยได้ไปสุงสงิด้วย

นกัหรอกค่ะคุณพี่พรรณ เพราะไม่มกีจิธุระที่จะต้องพูดคุยด้วย”

ความจริงเจ้าตัวอยากบอกนักว่าไม่เคยสุงสิงด้วยเลยต่างหาก ไม่

อย่างนั้นคงไม่สั่งให้ท�าก�าแพงใหม่จนสูงลิ่วอย่างที่เห็นหรอก ด้วยเธอไม่

อยากลดตวัไปคบค้ากบัพวกชาวบ้าน

“ตอนดิฉันนั่งรถเข้ามานะคะ ชาวบ้านก็มองกันหน้าสลอนเชียวค่ะ 

ท�าราวกบัไม่เคยเหน็รถยนต์อย่างนั้นแหละ เป่ินที่สดุ” คณุหญงิโฉมสอางค์

พูดเสริมด้วยน�้าเสียงดูหมิ่นเหยียดหยาม พลางยกมือขึ้นแตะที่ล�าคอสั้นๆ 

ราวกบัจะอวดสร้อยทบัทมิล้อมเพชรน�้างามซึ่งส่องประกายวูบวาบ

“โถ ชาวบ้านพวกนี้อาจไม่ค่อยได้เหน็รถยนต์อย่างที่คุณหญงิว่ากไ็ด้

กระมงัคะ เพราะเท่าที่ดฉินัสงัเกต แถบนี้มแีต่ทุ่งนา ชาวบ้านที่นี่กค็งเป็น

ชาวนาเสยีส่วนใหญ่” คุณหญงิโสภาพรรณผูม้คีวามยตุธิรรมเอ่ยเถยีงแทน 

พลางรินชาจากกากระเบื้องสีขาวขอบทองลายดอกไม้สีม่วงตรงหน้าลงใน

ถ้วยใบเลก็ที่มลีวดลายเดยีวกนั แล้วยกขึ้นจบิ

“ชานี่กห้็อมหอม ใช่ที่น้องหญงิดาวบอกว่ามคีนซื้อมาฝากจากองักฤษ

หรอืเปล่าคะ” 

“ใช่ค่ะคุณพี่พรรณ พ่อของตาฉตัรไปองักฤษเลยซื้อมาฝาก ชาหอม

ถูกใจดฉินัมาก” เจ้าของบ้านตอบ ใบหน้าประดบัด้วยรอยยิ้ม

“อ๋อ คุณจกัรภพนี่เองที่ซื้อมาฝาก”

“นอกจากชาจะหอมแล้ว ของว่างกห็น้าตาน่ากนิมากค่ะ คุณหญงิดาว

เป็นคนลงมือท�าด้วยตัวเองหรือเปล่าคะ ไข่นี่ห่อเป็นตารางได้สวยจริงๆ” 

คณุหญงิโฉมสอางค์ผูม้คีวามสุขกบัอาหารเพราะกนิได้ไม่หยดุปากเอ่ยชมเชย 

“เปล่าหรอกค่ะ ดฉินัไม่ได้ลงมอืท�าเอง หญงินิ่มเป็นคนท�า”

คุณหญิงดาวตอบพร้อมกับมองล่าเตียงในจานของผู้ถามด้วยสีหน้า
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ภาคภูมิใจ ด้วยวิธีการท�าค่อนข้างพิถีพิถัน เพราะต้องโรยไข่ลงในกระทะ 

ที่ทาด้วยน�้ามันให้เป็นตาราง แล้วยังต้องห่อไส้ซึ่งใช้กุ้งผัดกับเครื่องปรุง 

ให้มีขนาดพอดีค�า การจุ่มไข่แล้วสะบัดลงในกระทะเพื่อท�าเป็นตารางนั้น 

ต้องอาศยัความช�านชิ�านาญเป็นพเิศษ 

“ต๊ายตาย! จรงิหรอืคะ”

คุณหญงิผู้มรีูปร่างค่อนข้างท้วมอุทานเสยีงแหลม พลางตกัของว่าง

ที่พูดถงึในจานที่เพิ่งตกัมาใส่ปากเคี้ยว แล้วกท็�าตาโต

“นอกจากจะจุ่มไข่สะบดัเป็นตารางได้สวยแล้ว รสชาตกิย็งัดอีกีด้วย

ค่ะ แสดงว่าคุณหญิงนิ่มได้รับการถ่ายทอดฝีมือจากหม่อมแม่ไปจนหมด 

แน่เลยใช่ไหมคะ เพราะใครต่างกร็ูด้ว่ีาฝีมอืการท�าล่าเตยีงไม่มใีครเป็นเลศิ

เท่าคุณหญงิดาวจากวงัเทพรตัน์อกีแล้ว”

เรื่องที่พูดนี้ไม่ได้เกนิจรงินกั เพราะคนในแวดวงสงัคมชั้นสูงต่างกร็ู้

กิตติศัพท์เรื่องการท�าอาหารที่สืบทอดมาจากชาววังอย่างแท้จริงของหม่อม

ราชวงศ์นภดาราว่าฝีมอืนั้นเลอเลศิปานใด ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรอืหวาน 

พอๆ กบัที่หลายคนรูถ้งึความหยิ่งทะนงในสายเลอืดสนี�้าเงนิของเจ้าตวัด้วย

เช่นกนั 

“แหม ไม่ถงึขนาดนั้นหรอกค่ะ ฝีมอืของดฉินัยงัเทยีบฝีพระหตัถ์ของ

ท่านแม่ไม่ตดิเลยค่ะคณุพี่โฉม” คนถูกชมพูดถ่อมตวั ทวา่ดวงตากฉ็ายแวว

ภาคภูมใิจในค�าชม 

“โถ ก็ท่านแม่ของคุณหญิงดาวเคยเป็นหัวหน้าห้องเครื่องในวัง 

มาก่อนนี่คะ ใครจะเทยีบได้เล่า”

คุณหญิงโฉมสอางค์พูดเสียงสูง ซึ่งก็ได้รับการพยักพเยิดเห็นด้วย

จากคุณหญงิโสภาพรรณในทนัใด

“พี่เหน็ด้วยกบัที่คณุหญงิโฉมพดูค่ะ คณุแม่ของพี่ซึ่งเป็นข้าหลวงเก่า

ในวังก็เคยเล่าให้ฟังว่า อาหารชาววังไม่ว่าจะเป็นคาวหรือหวาน ไม่มีใคร

เทยีบฝีพระหตัถ์ของท่านหญงิเดอืนเตม็ดวงไปได้หรอกค่ะ เสยีดายท่านด่วน
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สิ้นไปเสยีก่อน แต่จะว่าไปแล้วท่านกถ่็ายทอดฝีพระหตัถ์ทั้งหมดให้น้องหญงิ

ดาวจนหมดไม่ใช่หรอืคะ” 

“ก็ท�านองนั้นแหละค่ะ โชคดีที่ดิฉันยังพอมีหัวทางด้านนี้ ไม่งั้นคง

เสยีดายแย่ แต่กย็งัไม่อาจเทยีบท่านแม่ได้” คุณหญงิดาวพูดเสยีงเรยีบเจอื

ความภาคภูมใิจ 

“โถ อย่าถ่อมตวัเลยค่ะ ในสายตาพี่ ฝีมอืน้องหญงิดาวกไ็ม่ได้ห่างชั้น

จากท่านหญิงเดือนเต็มดวงหรอกค่ะ พี่เองก็คิดว่าจะให้หนูเอื้อยมาเรียน 

ท�าอาหารชาววังกับน้องหญิงดาว แต่ไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่า เพราะแม่

ลูกสาวของพี่ออกจะชื่นชอบไปทางงานสังคมกับทางดนตรีเสียมากกว่า ไม่

ค่อยถนดังานบ้านงานเรอืนนกั พี่ละกลุ้มใจไม่น้อยเลยทเีดยีว”

เมื่อคุณหญิงโสภาพรรณพูดถึงโสคนธิกาผู้เป็นบุตรสาว ที่เวลานี้

ก�าลังนั่งหัวเราะร่าอยู่ท่ามกลางชายหนุ่มหลายคนที่โต๊ะอีกด้านหนึ่งของ

เฉลยีงกว้าง กถ็อนหายใจออกมาเบาๆ

“แหม คุณพรรณจะกลุ้มใจท�าไม เป็นการดีเสียอีกที่หนูเอื้อยชอบ

เรื่องงานสงัคม ต่อไปภายหน้าจะได้ออกงานแทนคุณแม่ไงล่ะคะ แถมยงัมี

หวัทางด้านดนตรอีกี เล่นเปียโนกอ็อกจะไพเราะเพราะพริ้ง หน้าตาหรอืก็

สะสวย เรื่องงานบ้านงานเรอืนน่ะหดัได้ไม่ยากหรอก ใช่ไหมคะคณุหญงิดาว” 

คนพูดพูดจบก็หันไปถามหม่อมราชวงศ์นภดารา แล้วยิ้มมุมปากอย่างมี

เลศนยั 

หม่อมราชวงศ์นภดาราค่อยๆ หันดวงหน้างดงามไปมองหญิงสาว 

ที่ก�าลังตกเป็นหัวข้อสนทนา รู้สึกขัดนัยน์ตากับท่าทางยิ้มแย้มจนเกินงาม

ท่ามกลางชายหนุม่หลายคนนั้นนกั ทว่าด้วยความที่เอน็ดอูกีฝ่ายเป็นทุนเดมิ 

จงึมองข้ามความรู้สกึนั้นไปเสยีสิ้น

“ไม่ยากหรอกค่ะ”

“นั่นไงล่ะ ลกูสาวคณุพรรณยงัเก่งอะไรตั้งหลายอย่าง แต่แม่นุน่ของ

ดฉินัส ิหนกัไปทางกนิอย่างเดยีวจนอ้วนตุ๊ต๊ะ ห้ามกไ็ม่เคยฟัง ดูซ.ิ..กนิไม่
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หยุดปากเชียว” คุณหญิงโฉมสอางค์พูดพลางมองไปทางสรวงสุดาผู้เป็น 

บุตรสาว ที่มีรูปร่างคล้ายตัวเองราวกับถอดแบบกันมา ซึ่งก�าลังนั่งคุยกับ

หญิงสาวร่างผอมบางอย่างออกรส ส่วนมือก็ถือส้อมจิ้มของว่างในจานกิน

ไม่ขาดปากด้วยสายตาเอื้อเอน็ดู 

ค�าพดูดงักลา่วท�าให้สตรวียักลางคนรปูร่างเลก็ในชดุเสื้อลกูไม้สขีาว

แขนสามส่วนมรีะบายกรยุกรายที่คอ กบัผ้าซิ่นไหมสเีขยีวโศก ซึ่งนั่งปิดปาก

เงียบมาตลอด ตวัดสายตามองคนพูดแล้วก็นึกนินทาอีกฝ่าย แม่ก็อ้วน

ราวกับตุ่มต่อขา แล้วลูกจะไม่อ้วนได้อย่างไร ตัวเองก็จิ้มอาหารใส่ปากไม่

หยดุเช่นกนั แล้วยงัจะมหีน้าไปว่าลกูอกี แต่กลบัเอ่ยด้วยน�้าเสยีงอ่อนหวาน

ออกไปว่า

“แปลกนะคะ ลูกสาวคุณหญงิโฉมดูเจรญิอาหาร ผดิกบัหนูวดขีอง

ดฉินั กนิเท่าไหร่กไ็ม่ยกัอ้วน แต่กด็ไีปอย่าง เพราะตอนนี้สาวๆ ในพระนคร

ต่างหันมาสวมกระโปรงนิวลุคกัน ถ้าอ้วนนักก็จะสวมไม่สวย จริงไหมคะ

คุณหญงิโฉม”

พดูจบกม็องไปยงัสภุาวดผีูเ้ป็นบตุรสาวที่มรีปูร่างผอมบางเหมอืนจะ

ปลวิไปตามลม ซึ่งอยูใ่นชดุกระโปรงแบบทนัสมยัด้วยสายตาชื่นชม ก่อนจะ

ตวัดสายตาไปมองสรวงสุดาบุตรสาวของคู่สนทนา ที่นั่งอยู่ข้างๆ กันแล้ว

ผุดยิ้มที่มุมปากนดิๆ

คนถูกว่าเรื่องบุตรสาวเจริญอาหารหน้าตึงขึ้นมาทันที เลยพูดสวน

ออกไป

“ที่คุณหญงินวลพูดกไ็ม่ถูกต้องนกันะคะ ดฉินัคดิว่าเดก็สาวๆ ต้อง

เจ้าเนื้อถึงจะดูดี มีน�้ามีนวล ผอมแห้งไปก็เหมือนคนอมโรค ไม่ค่อยน่าด ู

เท่าไหร่ หนวูดขีองคณุหญงิน่ะถ้าถกูลมพดัแรงๆ ดฉินัละกลวัจะปลวิไปตาม

ลมเหลอืเกนิ แล้วกระโปรงนวิลุคที่ก�าลงันยิมกนัน่ะ ถ้าผอมมากกใ็ส่ไม่สวย

หรอกค่ะ เพราะยิ่งจะเน้นให้ดูผอมมากขึ้น”

พดูจบกห็รี่ตามองคนพูดอย่างหมั่นไส้ หนอ็ย...ท�าเป็นมาพดูว่าเจรญิ
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อาหาร จะว่าอ้วนก็พูดตรงๆ เถอะ อีกทั้งสายตาที่มองไปยังบุตรสาวของ

เธอนั้นช่างเตม็ไปด้วยความเยาะหยนั

คนมบีุตรสาวผอมกไ็ม่ยอมแพ้ รบีสวนกลบัทนัทเีช่นกนั

“ดิฉันคิดว่าคนอ้วนใส่แล้วดูคล้ายโอ่งมากกว่านะคะคุณหญิงโฉม 

คุณพี่พรรณกบัคุณหญงิดาวคดิเหมอืนดฉินัหรอืเปล่าคะ”

คนถูกดึงเข้าไปร่วมวงด้วยทั้งคู่ต่างหันไปสบตากัน ใครที่รู้จักคุณ

หญิงโฉมสอางค์กับคุณหญิงนวลอนงค์เป็นอย่างดี จะรู้ว่าทั้งคู่แข่งขันกัน

แทบทุกเรื่องตั้งแต่ยังสาว ฉะนั้นเวลาพบกันทีไรก็มักจะพูดกระแนะ-

กระแหนกนัอยู่ร�่าไป แต่คล้ายเป็นการลบัฝีปากมากกว่าจะทะเลาะกนัจรงิจงั 

คุณหญงิโสภาพรรณผู้มกัจะใจเยน็อยู่เป็นนติย์จงึพูดคลี่คลายสถานการณ์

“พดูถงึเรื่องกระโปรงนวิลคุที่ก�าลงัเป็นที่นยิมกนั ดฉินัเองยงัไม่ถนดั

จะสวมนกั ยงัชอบนุ่งซิ่นอยู่เลยค่ะ”

หม่อมราชวงศ์นภดารารีบพยักหน้าเห็นด้วยทันที “คุณพี่พรรณ 

มคีวามคดิเหมอืนดฉินัเลยค่ะ” 

“ดิฉันก็ไม่ถนัดเหมือนกันค่ะ ชอบนุ่งซิ่นมากกว่า กระโปรงที่ว่านี่ 

น่าจะเหมาะกับสาวๆ มากกว่าวัยอย่างเรานะคะ” คุณหญิงโฉมสอางค์

พยกัพเยดิ

“นั่นสคิะคุณโฉม ตอนเปลี่ยนจากโจงกระเบนมานุ่งซิ่น กว่าจะท�าใจ 

ให้ชินได้ก็นาน ให้เปลี่ยนมาสวมกระโปรงดูมันโล่งๆ ยังไงบอกไม่ถูก”  

คุณหญิงนวลอนงค์หันไปเห็นด้วยกับคู่ปรับ โดยลืมเสียสนิทว่าเมื่อกี้เพิ่ง 

ลบัฝีปากกนัมาหยกๆ

หม่อมราชวงศ์นภดาราคล้ายจะนึกอะไรขึ้นมาได้ จึงหันไปมองทาง

หน้าประตู

“เอ ท�าไมชายณุยังไม่มาเสียทีนะ หญิงนิ่มไปตามตั้งนานสองนาน

แล้ว”

“นั่นสิคะ แต่เดี๋ยวก็คงมาแหละค่ะน้องหญิงดาว อาจจะเดินชมวิว
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ทวิทศัน์ข้างนอกกนักเ็ป็นได้ค่ะ อากาศตอนนี้กด็เีหลอืเกนิ ลมพดัเยน็สบาย 

แล้วกุหลาบนั่นได้มาจากไหนคะ กลบีสวย ก้านกแ็ขง็ดจีงัค่ะ”

คุณหญิงดาวมองไปยังแจกันลวดลายงดงามใบใหญ่ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ 

ซึ่งมกีุหลาบแดงหลายสบิดอกปักอยู่

“อ๋อ ลูกน้องของท่านพี่เอามาให้ค่ะ ดฉินักไ็ม่ได้ถามเหมอืนกนัว่าได้

มาจากไหน”

“อ้าวนั่น คุณชายณุกบัพ่อฉตัรเดนิมาโน่นแล้วค่ะคุณหญงิดาว”

สายตาของทุกคู่หันไปมองคนที่ถูกพูดถึงเป็นตาเดียว คุณหญิง 

นภดาราหนัไปมองสบตากบัคณุหญงิโสภาพรรณอกีครั้งอย่างมคีวามหมาย 

คงมแีค่ทั้งคู่เท่านั้นที่รู้ความหมายว่าคอือะไร

หญงิสาววยัแรกแย้ม รปูร่างอรชรอ้อนแอ้น ในชดุกระโปรงทนัสมยั
บานพลิ้วยาวครึ่งน่องลายดอกไม้สชีมพู แขนในตวั คอปาดกว้าง ดวงหน้า

สะสวยนั้นแต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางจนดูเป็นสาวเกนิวยั สิ่งที่สะดุดตาสุด

คงเป็นรมิฝีปากสแีดงสด ล�าคอระหงมสีร้อยเพชรเส้นเลก็ทว่าส่องประกาย

วิบวับ เจ้าตัวนั่งไขว่ห้างพูดคุยอยู่ท่ามกลางชายหนุ่มหลายคนอย่างออก 

รสชาตทิี่โต๊ะใกล้กบัเปียโนตวัใหญ่

ดวงหน้าสะสวยบวกกับท่าทางมั่นอกมั่นใจ อาจจะดูน่ารักน่าเอ็นดู 

ในสายตาของใครต่อใคร แต่คงต้องยกเว้นหญงิสาวสองคนที่นั่งซบุซบิอยูท่ี่

โต๊ะซึ่งไม่ห่างจากโต๊ะดงักล่าวนกั 

“วด ีเธอดยูายเอื้อยท�าท่าทางเข้าส ิช่างหน้าไม่อายจรงิๆ มานั่งหวัร่อ-

ต่อกระซิกกับผู้ชายเป็นโขยง ปกติเห็นพูดถึงแต่คุณชายณุไม่ขาดปาก ดู 

ตอนนี้ท�าเข้าส ิช่างขดันยัน์ตาฉนัเสยีเหลอืเกนิ”

สรวงสุดาเจ้าของร่างอวบในชุดกระโปรงสีเหลืองอ่อนบานครึ่งน่อง

แบบทันสมัย แขนในตัว คอปาด ตรงช่วงอกระบายเป็นชั้นๆ กระซิบ-

กระซาบพลางท�าปากเบ้ ก่อนจะใช้ส้อมจิ้มขนมในจานเข้าปาก
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สุภาวดีผู้มีรูปร่างผอมบางราวกับจะปลิวไปตามลม แต่งกายในชุด

กระโปรงสกีลบีบวัยาวครึ่งน่อง คอสี่เหลี่ยม แขนตุก๊ตา หนัไปมองคนที่ถกู

พูดถงึแล้วกพ็ยกัหน้าอย่างเหน็ด้วย

“นั่นสนิุ่น ยายเอื้อยมกัจะท�าตวัเด่นและเหนอืกว่าคนอื่นเสมอแหละ 

ทั้งยังชอบพูดอวดว่าตัวเองเป็นคนโปรดของหม่อมแม่คุณชายณุ ต�าแหน่ง

สะใภ้ของวงัเทพรตัน์คงไม่ไปไหนเสยี แหม อายเุพิ่งจะสบิแปดเอง คดิเรื่อง

แบบนี้แล้ว ตอนเล่นเปียโนก็เชิดหน้า ท�าอย่างกับตัวเองเป็นนักเปียโน 

มอือาชพีอย่างนั้นแหละ”

“ท�าไมจะไม่เชดิล่ะ มแีต่ผูช้ายพดูจาชื่นชมอยูน่ี่นาวด ีฉนัละไม่เข้าใจ

ผู้ชายพวกนี้เหมอืนกนั ไม่รู้จะพูดยกยอปอปั้นยายเอื้อยไปถงึไหน ยิ่งคุณ

รจุนะ พดูชื่นชมยายเอื้อยไม่ขาดปากเชยีว ฉนัว่ากเ็ล่นงั้นๆ แหละ ไม่เหน็จะ

เพราะตรงไหนเลย”

สรวงสดุาพูดพลางกต็วดัสายตาไปมองคนถกูพดูถงึ ที่นั่งยิ้มกว้างอยู่

ท่ามกลางชายหนุ่มหลายคนแล้วท�าปากเบ้อย่างหมั่นไส้

“คณุรจุที่เธอพดูถงึนั่นกเ็ป็นญาตสินทิกบัคุณชายณไุม่ใช่หรอืนุน่ ฉนั

ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เพราะไม่ค่อยได้พบบ่อยนัก” สุภาวดีเอียงหน้าเข้าไป

ถามใกล้ๆ ใบหูของคู่สนทนา พลางมองไปยังชายหนุ่มสองคนที่มีใบหน้า

ละม้ายคล้ายคลึงกันในชุดเครื่องแบบนักเรียนนายเรือสีขาว และนักเรียน

นายร้อยสเีขยีวขี้ม้า ซึ่งหนึ่งในนั้นก�าลงัคุยอย่างออกรสอยู่กบัโสคนธกิา

“ใช่แล้ววด ีคนผวิขาวชื่อหม่อมหลวงนพรุจ ส่วนคนผวิคล�้าชื่อหม่อม

หลวงชัชวิน เป็นลูกของพี่ชายหม่อมแม่คุณชายณุ ส่วนคนผอมสูงนั่นชื่อ

อาวธุ คณุรจุกบัคุณวุธเรยีนอยูโ่รงเรยีนนายเรอื ส่วนคุณวนิเรยีนโรงเรยีน

นายร้อยทหารบก”

“อ๋อ แล้วยายเอื้อยก็ยังกล้าไปพูดคุยสนิทสนมกับเขาอีกนะ ทั้งที่ 

ตวัเองหายใจเข้าหายใจออกเป็นคณุชายณ ุช่างหน้าไม่อายอย่างที่เธอว่าจรงิๆ 

นุน่” เจ้าของร่างผอมบางท�าปากเบ้ ก่อนจะท�าสหีน้าเคลิ้มๆ เมื่อพดูประโยค
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ต่อมา “แต่คุณชายณุกห็ล่อจรงิๆ”  

หญงิสาวร่างตุย้นุย้รบีพยกัพเยดิ “กใ็ช่ส ิไม่อย่างนั้นยายเอื้อยคงไม่

แสดงอาการออกนอกหน้าขนาดนั้นหรอก แต่ฉนัไม่เหน็คุณชายณุจะมที่าที

พเิศษอะไรด้วยสกัหน่อย คดิไปเองทั้งนั้น” 

“แลว้ดนูั่นสนิุน่ พอเหน็คณุชายณเุดนิมาเท่านั้นแหละ ยายเอื้อยกว็ิ่ง

ถลาไปหาเชยีว น่าเกลยีดจรงิ”

สุภาวดีพูดเสียงแหลม เมื่อเห็นร่างสูงสง่าของหม่อมราชวงศ์พิษณุ-

วชัร์ในชดุเครื่องแบบสขีาวก�าลงัเดนิตรงมา กส่็งค้อนไปให้หญงิสาวที่ถูกพดู

ถงึ นยัน์ตาฉายแววรษิยาอย่างปิดไม่มดิ

โสคนธกิากเ็ป็นอย่างที่ถูกซุบซบินนิทาจรงิๆ เพราะทนัททีี่เหน็ร่างสูง
สง่าในชุดเครื่องแบบสีขาวของหม่อมราชวงศ์พิษณุวัชร์ที่เดินมาพร้อมกับ

ฉตัรพงษ์ กร็บีผุดลกุขึ้นยนื ก่อนจะถลาเข้าไปหาแล้วคล้องแขนอกีฝ่ายทนัท ี

พลางต่อว่าด้วยน�้าเสยีงกระเง้ากระงอด

“ไปไหนมาหรอืคะพี่ชายณ ุเอื้อยอุตส่าห์ซ้อมเพลงใหม่ไว้กะเล่นให้ฟัง 

กไ็ม่ยอมอยู่ฟังเสยีนี่”

คนถูกคล้องแขนค่อยๆ หันไปสบตากับผู้เป็นเพื่อน ซึ่งอีกฝ่ายก ็

ยกัคิ้วตอบ ใบหน้าเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มก่อนจะสพัยอก

“แหม คุณเอื้อยไม่เห็นทักผมบ้างเลยนะครับ หรือเห็นแต่ไอ้ณุคน

เดยีว”

คนถูกสพัยอกย่นจมกูใส่คนพดู พลางตวดัค้อนอย่างใส่จรติ “ไม่ต้อง

มาพูดดเีลยค่ะ เอื้อยงอนคุณฉตัรแล้วแหละ” 

“งอนผม? งอนด้วยเรื่องอะไรมทิราบครบั” คนถูกงอนใส่โดยไม่รู้ตวั

ถามยิ้มๆ ทั้งนกึขบขนักริยิาของอกีฝ่ายนกั 

“กเ็รื่องที่คณุฉตัรชวนพี่ชายณอุอกไปข้างนอก ทั้งๆ ที่รู้ว่าเอื้อยก�าลงั

จะเล่นเปียโนให้ฟังไงคะ”
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ฉตัรพงษ์ผดุรอยยิ้มที่มมุปากนดิหนึ่ง “ใครบอกว่าผมชวน พี่ชายณุ

ของคุณเอื้อยต่างหากที่เป็นคนชวนผมออกไปข้างนอก”

“จริงหรือคะพี่ชายณุ” โสคนธิกาเงยหน้าขึ้นมาถามชายหนุ่มด้วย 

น�้าเสยีงเจอืความน้อยใจอย่างปิดไม่มดิ

หม่อมราชวงศ์หนุ่มยังไม่ทันตอบก็ถูกถามต่อด้วยค�าถามคล้ายกัน

จากด้านหลงั

“นั่นสชิายณุ ท�าไมถงึออกไปข้างนอก ไม่อยู่ฟังน้องเล่นเปียโนล่ะ” 

หม่อมราชวงศ์พษิณวุชัร์เหลยีวไปมองด้านหลงั กพ็บหม่อมราชวงศ์

นภดารา เทพรตัน์ ผู้เป็นมารดายนือยู่ จงึถอืโอกาสปลดมอืของโสคนธกิา

ที่คล้องแขนออก แล้วเดนิเข้าไปหาพลางยิ้มกว้าง 

“ณุเหน็อากาศดกีเ็ลยไปเดนิเล่นข้างนอกมาครบัหม่อมแม่”

“อ้าว แล้วหญงินิ่มล่ะไปไหน ท�าไมไม่กลบัมาด้วยกนั” มารดาถาม

พลางกวาดตามองหาบุตรสาวคนเลก็

หม่อมราชวงศ์พษิณุวชัร์หนัไปสบตาผู้เป็นเพื่อนแวบหนึ่ง แล้วตอบ

ด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน

“เดี๋ยวก็คงมาครับ” แล้วรีบดึงความสนใจของมารดาให้เบนไปจาก

เรื่องของน้องสาว ด้วยการหนัไปพูดกบัโสคนธกิาที่ยนืท�าหน้าง�้าอยู่

“เอื้อย เล่นเปียโนเพลงที่ว่าให้พี่ฟังอกีครั้งได้ไหม”

ดวงหน้าง�้าๆ ของคนถูกขอให้เล่นเพลงอกีครั้งเปลี่ยนเป็นสดใสขึ้นมา

ทนัควนั

“ท�าไมจะไม่ได้ล่ะคะ”

พดูจบเจ้าของร่างอรชรกเ็ดนิหน้าเชดิไปนั่งบนเก้าอี้หน้าเปียโนตวัใหญ่ 

แล้วกรีดนิ้วเรียวยาวพรมลงบนคีย์บอร์ด บรรเลงเพลงด้วยท่าทางช�านิ-

ช�านาญ ท่ามกลางเสยีงปรบมอืดงัก้องจากรอบๆ ข้าง 

มารดาเงยหน้าถามบตุรชายตวัสงูที่มใีบหน้าประพมิพ์ประพายคล้าย

ตวัเอง “น้องเล่นเปียโนเพราะไหมชายณุ”
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“ก.็..เพราะดคีรบั”

คนฟังคลี่ยิ้มกว้างด้วยถูกใจกบัค�าตอบที่ได้รบันกั

“หนูเอื้อยนอกจากเล่นเปียโนได้ไพเราะแล้ว กิริยามารยาทก็ยัง

เรยีบร้อยน่ารกัอกี ชายณุคดิว่าน้องเป็นอย่างที่แม่พูดไหม”

หม่อมราชวงศ์พิษณุวัชร์จะตอบว่าอะไรได้นอกจาก “ครับ” แล้ว

ก็ตามมาด้วยการถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย ด้วยรู้ถึงความหมายที่

มารดาสื่อเป็นอย่างด ี

“แม่ดีใจที่ชายณุชอบน้อง” ผู้เป็นมารดาตีขลุมโดยเอาความคิดของ

ตวัเองเป็นที่ตั้งว่าบุตรชายตอบรบั 

“ณไุม่ได้ชอบน้องแบบที่หม่อมแม่คดินะครบั” คนถกูตขีลมุพดูอย่าง

อ่อนใจ

“ตอนนี้ไม่ชอบ ต่อไปกช็อบเองจ้ะ” หม่อมราชวงศ์นภดาราท�าหน้าตงึ

และพดูอย่างไม่ยอมแพ้ พลางมองไปยงัคนที่ถูกพาดพงิ ซึ่งเพิ่งเล่นเพลงจบ

และก�าลงัเดนิตรงมาอย่างมาดมั่น

“วนันี้หม่อมน้าแต่งกายงามจงัเลยนะคะ”

โสคนธกิาเดนิมาถงึกพ็ดูเสยีงหวานเอาใจผูเ้ป็นหม่อมแม่ของชายหนุม่

ที่ตนหลงรกัทนัท ีซึ่งหม่อมราชวงศ์นภดารากช็ื่นชอบถ้อยค�าไพเราะเสนาะ

ห ูดวงตาคมกรบิคล้ายบตุรชายจงึมองสาววยัแรกรุ่นด้วยสายตาเอื้อเอน็ดู

“ขอบใจมากจ้ะหนูเอื้อย” ก่อนจะเงยหน้าบอกบตุรชายตวัสงู “ชายณุ

พาน้องไปเดนิดดูอกบวัวกิตอเรยีสลิกู ก�าลงัออกดอกตมูงามเชยีว” ขณะจะ

หนัไปทางฉตัรพงษ์เพื่อบอกให้ปลกีตวัไป จะได้เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวทั้งคู่

อยู่ด้วยกนั กถ็ูกเจ้าตวัชงิพูดเสยีก่อน

“หม่อมอาครบั ผมเหน็เพื่อนๆ หม่อมอาที่โต๊ะเรยีกอยู่น่ะครบั”

“อ้าวหรือจ๊ะ ถ้าอย่างนั้นแม่กลับไปที่โต๊ะก่อนนะชายณุ ฝากน้อง

ด้วย” หม่อมราชวงศ์นภดารารีบเดินกลับไปยังโต๊ะ ลืมเรื่องที่จะพูดกับ 

ฉตัรพงษ์เสยีสิ้น
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ครั้นหม่อมราชวงศ์พิษณุวัชร์เห็นมารดาเดินกลับไปที่โต๊ะ ก็หันไป

สบตากบัผู้เป็นเพื่อน แล้วจงึหนัไปบอกโสคนธกิาที่ยนืยิ้มหวานอยู่

“เราไปนั่งที่โต๊ะกนัดกีว่า”

รอยยิ้มบนดวงหน้าสะสวยค่อยๆ เลอืนหายไป 

“อ้าว พี่ชายณไุม่พาเอื้อยไปดดูอกบวัวกิตอเรยีอย่างที่หมอ่มนา้บอก

หรอืคะ”

หญิงสาวเอ่ยถามด้วยความผิดหวัง เพราะนึกว่าชายหนุ่มจะพาเธอ

ไปเดินเล่นสองต่อสอง ส�าหรับฉัตรพงษ์นั้นเธอไม่นึกห่วง เพราะคิดว่า 

อกีฝ่ายคงจะปลกีตวัไปตามมารยาท

“พี่เพิ่งกลบัมาจากข้างนอก ยงัไม่มอีะไรตกถงึท้องเลยจ้ะ”

นี่คงเป็นค�าแก้ตัวที่หม่อมราชวงศ์พิษณุวัชร์คิดว่าเข้าท่าที่สุด และ

เหมอืนจะได้ผล

“ถ้าอย่างนั้นกไ็ด้ค่ะ”

ตอนแรกโสคนธิกาจะพาชายหนุ่มทั้งคู่แยกไปนั่งโต๊ะที่ว่าง แต่พลัน

ความคดิบางอย่างกแ็วบเข้ามาในสมอง จงึเปลี่ยนความตั้งใจ เดนิตรงไปยงั

โต๊ะของหม่อมหลวงนพรุจที่ตัวเองเพิ่งจะผละมาก่อนหน้านี้ พร้อมด้วย 

รอยยิ้มที่มุมปาก


