
บทน�ำ

“หน่วยข่าวกรองของเราสบืทราบว่า คนร้ายจะขนส่งยาเสพตดิข้าม
พรมแดนไทยในเรว็ๆ นี้ ครั้งนี้สนิค้าลอตใหญ่กว่าคราวที่แล้ว เบื้องบนจงึ

ต้องการให้หน่วยเมฆาพยคัฆ์ออกปฏบิตักิารทนัท”ี

หลงัได้ข่าวจากหน่วยข่าวกรอง นายพลสามารถกเ็รยีกหม่อมราชวงศ์

กวินภพมาพบด่วนเพื่อมอบหมายภารกิจ เรื่องทั้งหมดสืบเนื่องจากปฏิบัติ

การครั้งก่อนของทางการไทยได้รบัแจ้งเบาะแสว่า มคีนลกัลอบค้ายาเสพตดิ 

พวกมันใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อน�ายาไปขายในประเทศเพื่อนบ้าน 

อกีทั้งยงัล�าเลยีงยาเสพตดิอกีส่วนหนึ่งไปขายในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

แม้จะได้ข่าวกรองมา แต่คนร้ายไหวตัวทันเปลี่ยนเส้นทางล�าเลียง

กะทันหัน พวกมันน�ายาเสพติดซ่อนไปกับไม้แกะสลักและเล็ดลอดสายตา

ด่านตรวจไปได้อย่างหวุดหวิด ยาเสพติดลอตใหญ่ยังคงส่งถึงมือลูกค้า  

ดังนั้นเมื่อครั้งนี้มีข่าวจากหน่วยข่าวกรอง ทางการไทยจึงต้องวางแผนให้

รอบคอบยิ่งขึ้น จุดหมายเพื่อจับกุมตัวการใหญ่ซึ่งคาดว่าเป็นนักธุรกิจ 

ต่างชาตซิึ่งแฝงตวัเข้ามาในไทยโดยอาศยัการค้าบงัหน้า 

ท ทหารขาดรัก
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“แสดงว่าคนร้ายน่าจะเป็นพ่อค้ากลุ่มเดมิหรอืครบั”

“ใช่ เราจงึต้องการให้คณุและหน่วยเมฆาพยคัฆ์เดนิทางเข้าไปในพื้นที่

ด่วนที่สุดเพื่อสบืหาที่ตั้งที่แท้จรงิของพวกมนั”

ฐานของพ่อค้ายาเสพติดตั้งอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�าซึ่งเป็น 

รอยต่อของสามประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และพม่า ลกัษณะภูมปิระเทศซึ่ง

เป็นพรมแดนมปี่าทบึและมแีม่น�้าโขงไหลผ่านท�าให้เหมาะแก่การลกัลอบท�า

เรื่องผดิกฎหมาย 

ในอดีตพื้นที่ดินแดนสามเหลี่ยมทองค�าเป็นแหล่งปลูกฝิ่นส�าคัญ มี

การซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยใช้ทองค�าเป็นตัวกลาง จึงเป็นที่มาของชื่อ

สามเหลี่ยมทองค�า แต่ต่อมาทางการไทยร่วมมอืกบัพม่าและลาวท�าข้อตกลง

ปราบปรามยาเสพตดิ จงึท�าให้การปลูกฝิ่นยุตลิง 

ชาวบ้านที่เคยปลกูฝ่ินต้องหนัมาปลูกพชืเศรษฐกจิอย่างอื่นแทน แต่

ฝ่ินใช่ว่าจะหายไปทั้งหมด ตรงพื้นที่ชายแดนยงัคงมกีารลกัลอบปลกูฝ่ิน ตั้ง

โรงงานผลติยาเสพตดิ ล�าเลยีงข้ามประเทศโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน 

เส้นทางล�าเลยีงมทีั้งทางบก อาศยัการลกัลอบขนผ่านตะเขบ็ชายแดน บ้าง

ก็ล�าเลียงทางน�้า บ่อยครั้งที่ทางการไทยจับกุมพ่อค้ายาได้ แต่ทั้งหมดเป็น

แค่รายย่อย ตวัการส�าคญันั้นยงัไม่มใีครรู้ว่าเป็นใคร 

ข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองท�าให้เชื่อมั่นว่าพวกมันน่าจะมีสายเป็นคน

ไทย อีกทั้งอาจจะยังรู้จักกับต�ารวจและทหารซึ่งคอยส่งข่าวในเชิงลับให้ 

ท�าให้ทางการไทยไม่สามารถจบักุมหวัหน้าใหญ่ของมนัได้เลยสกัครั้ง 

ครั้งก่อนนั้นตอนที่หม่อมราชวงศ์กวินภพและจิรศักดิ์ หรือจ่าจิ๋ว 

อดีตทหารเกษียณราชการ ได้พบโรงงานของมัน เมื่อก�าลังเสริมมาถึงและ

บกุเข้าไปกลบัพบแต่โรงงานเปล่า สปัดาห์ก่อนมกีารปะทะกนัระหว่างต�ารวจ

ตระเวนชายแดนกับกองก�าลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายซึ่งคาดว่าจะเป็นพ่อค้า

ยา จนเป็นเหตุให้มทีหารเสยีชวีติและบาดเจบ็จ�านวนมาก

คนร้ายได้เปรียบเพราะช�านาญภูมิประเทศและรู้จักทางหนีทีไล่เป็น
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อย่างด ีพื้นที่ซึ่งเป็นภเูขาสงูชนัเหมาะกบัการซุม่โจมต ีแม้แต่พรานป่าที่อาสา

น�าทางเข้าไปในพื้นที่ยงัถูกยงิเสยีชวีติ ครั้งนี้เบื้องบนจงึต้องการให้แผนการ

รดักุมที่สุด  

“รบัทราบครบั ผมกบัหน่วยเมฆาพยคัฆ์พร้อมปฏบิตั”ิ

“จ�าเอาไว้ หน้าที่คุณคือส�ารวจหาฐานที่ตั้งของพวกมันและก�าลังพล

ของฝ่ายตรงข้าม อาวุธที่พวกมนัม ีหลงัจากนั้นต้องสรุปที่ตั้ง ทางเข้าออก

ของโรงงานยาเสพตดิอย่างละเอยีด เพื่อที่ทหารจะไดว้างก�าลงับกุเข้าไป ถ้า

ไม่จ�าเป็นขอให้หลกีเลี่ยงการปะทะเนื่องจากพื้นที่แถบนี้เป็นชายแดน ยกเว้น

มเีหตุจ�าเป็น ผมอนุญาตให้คุณตดัสนิใจได้โดยไม่ต้องรายงานก่อน”

“รบัทราบ พร้อมปฏบิตั ิผมกบัหน่วยเมฆาพยคัฆจ์ะรบีออกเดนิทาง

โดยเรว็ที่สุด”

“ผมอนมุตัเิครื่องบนิให้ไปส่งคณุใกล้พกิดัเป้าหมาย แต่คงเข้าไปใกล้

มากไม่ได้ เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกดิข้อพพิาทระหว่างประเทศ หลงัจากนั้น

ทมีของคณุคงต้องเดนิเท้าต่อ ขอให้ปฏบิตักิารครั้งนี้เงยีบที่สดุและเป็นความ

ลบั ห้ามบอกใครเดด็ขาด แม้แต่ครอบครวัและญาตสินทิ”

“รบัทราบครบั ผมกบัทมีทุกคนทราบดวี่าต้องท�ายงัไง”

หน่วยเมฆาพยัคฆ์เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ท�างานที่ได้รับมอบ

หมายจากผู้บังคบับญัชา นั่นคอืพลเอกสามารถ ซึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชาสาย

ตรงของหม่อมราชวงศ์กวินภพ พวกเขามีหน้าที่ปราบปราม สืบความลับ 

ค้นหาสถานที่ตั้ง รวมถงึบุกเข้าช่วยตวัประกนั

“ระวังไว้หน่อยนะผู้กองกวิน ผมได้ยินมาว่าพ่อค้ารายนี้อาจเป็น 

คู่ปรบัเก่าของคุณ”

“ท่านหมายถงึไอ้สกอ็ตหรอืครบั” นายทหารหนุม่ขมวดคิ้ว สกอ็ตคอื

พ่อค้ายาที่ทางการก�าลงัต้องการตวั มนัลกัลอบขนยาเสพตดิโดยแฝงมากบั

ไม้แกะสลัก แม้ตอนนั้นหม่อมวิมาลินจะแจ้งเบาะแสของคนร้ายกับต�ารวจ 

แต่พอมาถงึพวกมนักห็นไีปได้
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“ผมได้ยินว่ามีชาวต่างชาติที่มีแผลเป็นตรงหน้าป้วนเปี้ยนอยู่ตรง

ตะเขบ็ชายแดน แต่ไม่รู้ว่าจะใช่คนเดยีวกนัหรอืเปล่า”

หม่อมราชวงศ์กวนิภพก�ามอืแน่น ตอนนั้นหนุ่มผมทองจบัตวัอมติตา

แฟนสาวของหม่อมราชวงศ์กรกนัต์ไป มนัลกัพาตวัคุณหมอสาวลงเรอืข้าม

ชายแดนไป แต่โชคดเีขากบัพี่ชายตามไปช่วยได้ทนัเสยีก่อน หม่อมราชวงศ์

กวนิภพแอบอยู่ในเรอื เขาต่อสูก้บัสกอ็ตและท�าร้ายชายหนุม่จนเสยีโฉม มนั

ถูกแทงบาดเจบ็แต่ไม่ตาย ป่านนี้คงแค้นมากและรอวนักลบัมาสะสางบญัชี

เป็นแน่

“รับทราบครับท่าน จะไม่เอาความแค้นส่วนตัวมาท�าให้เสียงานเด็ด

ขาด ภารกจิที่ท่านมอบหมายส�าคญัที่สดุครบัผม เป้าหมายของเราคอืสบืหา

ฐานที่ตั้งและรบีรายงานกลบัมาที่ส่วนกลางโดยเรว็ที่สดุ เราจะหลกีเลี่ยงการ

ปะทะ และท�างานให้ส�าเรจ็ลุล่วงครบัผม”

ท่านนายพลตบบ่า มองนายทหารหนุ่มอย่างชื่นชม ไม่มีใครคิดว่า

ราชนิกุลหนุ่มสูงศักดิ์อย่างหม่อมราชวงศ์กวินภพจะร่วมปฏิบัติงานแบบ 

เสี่ยงตายเช่นนี้ เขาคือหัวหน้าหน่วยเมฆาพยัคฆ์ซึ่งถือว่าเป็นมือดีที่สุด

ของกองทพับกในตอนนี้ 

ชายหนุม่เรยีนจบจากโรงเรยีนเตรยีมทหาร เข้าร่วมการฝึกที่เรยีกวา่

โหดสุดๆ ของกองทพั คว้าเหรยีญปฏบิตักิารพเิศษมาเป็นจ�านวนมาก ทั้ง

ทหารเสอืราชนิ ีหลกัสูตรการรบแบบจู่โจมหรอืแรงเยอร์ หรอืที่เรยีกว่าเสอื

คาบดาบ นอกจากนั้นยังเคยเข้าร่วมการฝึกที่ต่างประเทศ เขามีความ

เชี่ยวชาญเรื่องการต่อต้านผู้ก่อการร้าย ปัจจุบันยังไม่เคยมีทหารคนใดใน

กองทพัที่ผ่านการฝึกขนาดนี้มาก่อน เขากบัทมีเมฆาพยคัฆ์จงึถอืเป็นเพชร

น�้างามของกองทพัเลยทเีดยีว

“ผมเชื่อคณุ รบีไปเตรยีมของเถอะ พร้อมเมื่อไหร่คณุกบัทมีของคณุ

กอ็อกเดนิทางได้เลย”

“รบัทราบ พร้อมปฏบิตัคิรบั ผมจะไม่ท�าให้ท่านผดิหวงั”
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“ผมไม่เคยผิดหวังอยู ่แล้วผู ้กองกวิน ผมเชื่อใจคุณ เดินทาง

ปลอดภยั น�าความส�าเรจ็กลบัมาสู่ทมีของเรา ผมจะรอฟังข่าวดนีะ”

หลังออกจากห้องของนายพลสามารถ หม่อมราชวงศ์กวินภพก็รีบ
กลบัไปที่ห้องพกัทหารทนัทเีพื่อเตรยีมของ เขาสวมชุดสเีขยีวทหารลายพราง

ทบัด้วยเสื้อเกราะกนักระสุนพร้อมออกปฏบิัตภิารกจิ งานครั้งนี้นบัว่าเสี่ยง

อนัตรายมาก คนร้ายมกัใช้อาวุธสงคราม หน้าที่ของหน่วยเมฆาพยคัฆ์คอื

สืบหาต�าแหน่งที่ตั้งของโรงงานและส่งข่าวให้ส่วนกลางเพื่อเตรียมพร้อม

ส�าหรบัการบุกเข้าจบักุม 

สิ่งที่เขาท�าเป็นประจ�าก่อนออกปฏิบัติการก็คือการตรวจตราอาวุธ

ประจ�าตวั สมยัอยู่โรงเรยีนเตรยีมทหาร ครูฝึกสอนเสมอว่า สิ่งที่หน่วยรบ

พเิศษทุกคนพงึระลกึเอาไว้คอืความรอบคอบ อาวธุคู่กายคอืสิ่งที่ปกป้องจาก

อนัตราย อกีทั้งยงัจะช่วยให้ปฏบิตักิารแต่ละครั้งส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ีดงันั้น

การตรวจความพร้อมเป็นสิ่งควรกระท�า เพราะถ้ามีเหตุฉุกเฉินจะได้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้ทนัที

หน่วยเมฆาพยัคฆ์ประกอบด้วยนายทหารทั้งหมดแปดนาย ยศ 

ลดหลั่นแตกต่างกันไป หม่อมราชวงศ์กวินภพติดยศเป็นร้อยเอกได้สองปี

แล้ว เขาในฐานะผูบ้งัคบับญัชาสนทิสนมกบัลูกทมีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

ร้อยโท นายแพทย์ภคัรภูม ิ ซึ่งเป็นเพื่อนสนทิ ภายในห้องพกัทหารทุกคน

จะมลีอ็กเกอร์ส่วนตวัส�าหรบัเกบ็ของ หม่อมราชวงศ์กวนิภพกเ็ช่นเดยีวกนั 

ด้านในล็อกเกอร์มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันติดอยู่ 

และถือเป็นขวัญก�าลังใจส�าคัญของเหล่าทหารกล้า ยามต้องเผชิญข้าศึก 

หรอืผู้ก่อการร้ายกไ็ด้พระบารมขีองทั้งสองพระองค์คอยปกป้อง ยิ่งได้เหน็

พระราชกรณียกิจของพระองค์ในการดูแลพสกนิกรตลอดเวลาหลายสิบป ี

ที่ผ่านมากท็�าให้หม่อมราชวงศ์กวนิภพรู้สกึฮกึเหมิ 
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เขาในฐานะชายชาติทหารมีหน้าที่ปกป้องดูแลอธิปไตยของประเทศ

ชาต ิแม้เขาจะเป็นหม่อมราชวงศ์ แต่ในยามออกรบกถ็อืวา่เป็นแค่ทหารคน

หนึ่ง มีหน้าที่สละชีพเพื่อประเทศชาติ สาเหตุที่เขามาเป็นทหารก็เพราะ

ต้องการบ�าบดัทุกข์ บ�ารุงสุขให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งปกป้องประเทศชาต ิ

แม้ตอนนี้ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นไปในทางที่ดี แต่

อนัตรายที่แฝงตวัเป็นภยัเงยีบกค็อื ภยัจากยาเสพตดิซึ่งระบาดไปทั่วทุกหวั

ระแหง เยาวชนจ�านวนมากตกเป็นทาสยาเสพตดิ หลายคนต้องเสยีอนาคต 

บ้างตกงาน มีปัญหาสุขภาพ รวมถึงเป็นสาเหตุของการก่อคดีอุกฉกรรจ ์

นับครั้งไม่ถ้วน ความปรารถนาอันสูงสุดของหม่อมราชวงศ์กวินภพคือการ 

กวาดล้างยาเสพตดิให้หมดจากประเทศไทย 

อปุสรรคส�าคญัเกดิขึ้นเพราะคนร้ายมกัจะมเีสน้สายจากภายใน บ้าง

กม็ผีูม้อีทิธพิลทั้งฝ่ายทหารและต�ารวจหนนุหลงั ทางการจงึมกัจะก้าวช้ากว่า

หนึ่งก้าวเสมอ ถงึกระนั้นเขากไ็ม่ย่อท้อ เขาตั้งใจว่าสกัวนัจะท�าให้ส�าเรจ็  

สายตาเหลอืบไปมองโทรศพัท์มอืถอื นอกจากครอบครวัแล้วหม่อม

ราชวงศ์กวินภพยังรอโทรศัพท์จากหญิงสาวคนหนึ่ง จิดาภาคือแฟนสาวที่

คบกนัตั้งแต่สมยัเรยีน ทกุครั้งก่อนออกปฏบิตักิาร เขามกัจะส่งข้อความไป

ขอก�าลงัใจ หญงิสาวมกัจะรบีโทร. กลบัทนัที

แม้เขาไม่อาจบอกหล่อนได้ว่าจะไปท�าภารกิจใด แต่การได้ก�าลังใจ

จากคนรักก็ถือเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง แฟนสาวท�างานเป็นครูในโรงเรียนเอกชน

แห่งหนึ่ง แต่พกันี้หล่อนเงยีบหายไป หม่อมราชวงศ์กวนิภพส่งข้อความไป

หลายครั้ง แต่กว่าจะตอบก็ผ่านไปเป็นวันๆ เขาได้แต่คิดว่าหล่อนงานยุ่ง 

ครั้งนี้กเ็ช่นกนั หน้าจอโทรศพัท์ยงัไม่มเีสยีงเรยีก ข้อความที่ส่งไปกย็งัไม่ได้

เปิดอ่าน 

“น้องจดิ้ายงัไม่โทร. กลบัหรอื ถงึได้ท�าหน้าเป็นหมาหงอยขนาดนี้”  

ร้อยโท นายแพทย์ภคัรภมูชิะโงกหน้ามาถามพร้อมพูดยั่ว ลอ็กเกอร์

ของทั้งสองอยู่ติดกัน ในทีมเมฆาพยัคฆ์ หม่อมราชวงศ์กวินภพสนิทกับ
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เพื่อนคนนี้ที่สดุ ภคัรภมูเิรยีนจบจากวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 

แม้จะเป็นแพทย์แต่กลบัชอบเรื่องพะบู๊ลุยๆ จงึมาสมคัรเป็นทหารหน่วยรบ

พิเศษ ทั้งสองเคยเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการพิเศษแบบจู่โจมหรือที่เรียกว่าเสือ

คาบดาบรุ่นเดยีวกนั อกีทั้งตอนไปฝึกรบที่ต่างประเทศกไ็ปด้วยกนัจงึสนทิ

กนัมาก 

“นายยุ่งอะไรด้วยวะไอ้ภาคย์”

“บ๊ะ แซวแค่นี้ท�าเป็นโมโห ก็เห็นเมื่อก่อนชอบแหย่คนอื่นเขาไปทั่ว 

เป็นไงล่ะคราวนี้โดนเสยีเอง”

“ฉนัโดนอะไร ไม่ได้โดนโว้ย น้องจดิ้าอาจจะงานยุ่ง เดี๋ยวกโ็ทร. มา

เอง” หม่อมราชวงศ์กวนิภพโต้ทั้งที่ในใจอดกงัวลไม่ได้

“เออ ฉนัเชื่อว่ะว่าความรกัของนายเรยีบร้อยด ีราบรื่นมากๆ” 

ภคัรภมูลิากเสยีงยาว ยื่นหน้ามายิ้มยยีวน หม่อมราชวงศ์กวนิภพไม่

ข�าด้วย เขารับรู้ได้ถึงความผิดปกติ จากที่เป็นแฟนมานานท�าให้รู้ว่านิสัย

หล่อนเป็นเช่นไร หลายสัปดาห์มานี้เขาแทบไม่ได้รับข้อความหวานๆ จาก

หล่อนเลย ผดิกบัเมื่อก่อนที่ต้องมเีข้ามาทุกวนั 

“นายจะพูดยั่วฉันหาสวรรค์วิมานอะไร ก็รู้อยู่ว่าเราก�าลังจะออกไป

ปฏบิตัภิารกจิ หรอือยากให้ฉนัเสยีสมาธ”ิ

ทกุครั้งที่มคีนแซว หม่อมราชวงศ์กวนิภพมกัจะโต้กลบัทนัควนั นั่น

เพราะเขาคดิเสมอว่าความรกัระหว่างเขากบัจดิาภามั่นคงพอ หล่อนเป็นคน

มีเหตุผลและเข้าใจภารกิจของทหารที่ท�างานไม่เป็นเวลา รวมถึงการที่แทบ

ไม่มีเวลาส่วนตัว หลายครั้งที่หม่อมราชวงศ์กนต์ธรและหม่อมราชวงศ ์

กรกันต์ท้วงว่าควรให้เวลาแฟนสาวบ้าง เช่นพาไปกินข้าวดูหนังตามประสา

คนรกั แต่เขากลบัคดิว่าไม่จ�าเป็น 

ภคัรภูมเิอื้อมมอืมาแตะบ่า ยื้อไหล่เพื่อนรกัเข้าหาตวั

“ฉันขอโทษว่ะกวิน น้องจิด้าอาจจะงานยุ่งจริงๆ ก็ได้ เอาไว้เสร็จ

ภารกจินายค่อยกลบัมาเคลยีร์กย็งัไม่สาย”
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“กค็งต้องอย่างนั้นละ ท�าไงได้ เราเป็นทหารนี่หว่า หน้าที่ต้องส�าคญั

กว่า”

หน้าที่ของทหารคือปกป้องประเทศชาติ ปกป้องอธิปไตยและรักษา

ความสงบเรียบร้อยของประเทศ เมื่อถึงเวลารับใช้ชาติไม่ควรมีจิตใจ 

ว่อกแว่ก แม้ว่าบ่อยครั้งที่เขารูส้กึอดึอดัที่ไม่อาจบอกความจรงิกบัครอบครวั

ได้ โดยเฉพาะหม่อมวิมาลินที่จนบัดนี้ยังไม่รู้ว่าลูกชายคนเล็กสังกัดหน่วย

รบพเิศษ แต่คดิว่าเป็นอาจารย์สอนนกัศกึษาทหารอยู่ที่เขาชนไก่ ทุกครั้งที่

ออกไปปฏบิตัภิารกจิ เขาต้องให้พี่ชายทั้งสองช่วยหาข้อแก้ตวัให้ 

สหีน้าที่ดูเคร่งเครยีดกว่าทุกครั้งท�าให้ภคัรภูมเิริ่มรู้สกึผดิ

“อย่าบอกนะว่านายเครียดจริงๆ ฉันแซวเล่นนะโว้ย ใครๆ ก็รู้ว่า

คุณชายอย่างนายเนื้อหอมขนาดไหน คงไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าทิ้งนาย

หรอก”

จดิาภาไม่เหมอืนผู้หญงิคนอื่น หล่อนเป็นแม่พมิพ์ของชาต ิ เป็นคน

มีเหตุผล หญิงสาวเคยพูดเสมอว่าเข้าใจหน้าที่ของทหารเป็นอย่างดี นับ

ตั้งแต่คบกนัมา ทั้งสองแทบไม่เคยทะเลาะกนัเลยสกันดิ แต่ความเงยีบท�าให้

นายทหารหนุ่มถามตวัเองว่า ความรกัของเขาราบรื่นจรงิหรอื

“นายมแีฟนหรอืยงัไอ้ภาคย์”

“ยังโว้ย...แต่สาวจีบตรึม ไม่รู้จะเลือกใครดี” เพื่อนรักพูดติดตลก 

เชดิหน้าขึ้นโอ่ๆ 

หม่อมราชวงศ์กวนิภพระเบดิเสยีงหวัเราะออกมา 

“ไม่อายปากบ้างเลยหรอื เขาอาจจะแค่คุยเล่นข�าๆ กไ็ด้นะโว้ย”

“ไม่มทีาง หล่อล�่า โพรไฟล์เรดิอย่างฉนัมแีต่สาวๆ ตอม ฉนัต่างหาก

ที่ลงัเล เพราะขี้เกยีจหาห่วงมาผูกคอ”

“อยากจะอ้วกว่ะ ชมตวัเองกเ็ป็นด้วย”

“ท�าไมวะ นายเองกห็ล่อ ทั้งมเีสน่ห์ สาวๆ ตดิกนัตรมึ อย่างไอ้แก้ว 

ไอ้นก ไอ้สาลี่มนัยงักระดกิหางกนัเกรยีวเวลานายเดนิมาเลย”
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“เฮ้ย นั่นมนัหมานะโว้ย”

หม่อมราชวงศ์กวินภพชกหัวไหล่เพื่อนรักอย่างแรงเมื่อโดนเหน็บว่า

มีเสน่ห์กับสัตว์สี่ขา แม้จะรู้ว่าสิ่งที่เพื่อนพูดนั้นเป็นการปลอบใจ แต่ท�าไม

ตอนนี้กลบัหวั่นไหวขึ้นมาเสียอย่างนั้น

ภคัรภูมหิวัเราะร่วน แกล้งร้องโอดโอย 

“กแ็ล้วไง เสน่ห์ของนายมนัเผื่อแผ่ไปถงึทั้งคนและหมานั่นละ ดงันั้น

ไม่ต้องห่วงว่าจะมผีู้หญงิคนไหนกล้าทิ้งนาย”

“ฉนัขี้เกยีจพูดกบันายแล้ว ไปท�างานดกีว่า แล้วนี่เกบ็ของเสรจ็หรอื

ยงั มวัแต่โอ้เอ้อยู่นั่นละ”

เขาหนัไปหาภคัรภมู ิทั้งสองปิดประตลูอ็กเกอร์พร้อมๆ กนั เมื่อมอง

ไปก็พบว่าลูกทีมทั้งหมดแต่งชุดเตรียมพร้อมต่างเดินออกไปรอหน้ากอง

บญัชาการ 

“เรยีบร้อย พร้อมปฏบิตัภิารกจิครบัผม”

“งั้นไปกนั”

“อย่าคดิมากนะโว้ยไอ้กวนิ น้องจด้ิายงัไงๆ กร็กันายคนเดยีว ฉนัแค่

แซวเล่นไปอย่างนั้น”

“แต่ไม่รู้เธองอนอะไรฉนัหรอืเปล่า พกันี้เธอเงยีบๆ ไป”

“โอ๊ย ถ้าแค่งอนก็ไม่ยากหรอก กลับมานายก็ไปง้อ หรือจะท�า

เซอร์ไพรส์ไปหาเธอที่โรงเรยีนกไ็ด้นี่หว่า แค่นี้ไม่เหน็ต้องให้สอน”

“เออ จรงิด้วย ผู้หญงิชอบเซอร์ไพรส์”

“แล้วอย่าลมืเอาของขวญัตดิไม้ตดิมอืไปด้วยล่ะ แค่นี้กห็ายห่วง”

หม่อมราชวงศ์กวนิภพคลี่ยิ้ม ตบบ่าเพื่อนรกั 

“ขอบใจมากไอ้ภาคย์ นายคอืเพื่อนที่ดทีี่สุดของฉนัเลย”

“แล้วเรื่องภารกจิที่ท่านนายพลพูดเมื่อวนัก่อน นายคดิว่ายงัไงบ้าง”

ภัครภูมิหมายถึงภารกิจลับซึ่งต้องไปประจ�าอยู่ในหมู่บ้านชายแดน 

ครั้งนี้ต้องการให้ไปโดยสมคัรใจเพราะต้องใช้เวลาหลายเดอืน แต่ที่ผ่านมา
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หม่อมราชวงศ์กวนิภพยงัไม่ตอบตกลง นั่นกเ็พราะเขายงัคดิหาข้อแก้ตวักบั

มารดาในการหายตวัไปเป็นเดอืนๆ ไม่ได้ต่างหาก 

“ฉนัยงัไม่รู้เลย เอาไว้กลบัมาค่อยให้ค�าตอบแล้วกนั”

“ได้เลย แต่ถ้านายตกลงละก ็เราสองคนจะได้ไปลุยด้วยกนั”

หม่อมราชวงศ์กวนิภพพยกัหน้า เขาเสยีบปืนพกไว้กบัเขม็ขดัข้างเอว 

หนัมองเพื่อนรกัด้วยสหีน้ามุง่มั่น ทั้งสองพร้อมแล้วส�าหรบัปฏบิตักิารครั้งนี้

เพื่อประเทศชาตแิละประชาชน

สมาชกิหน่วยเมฆาพยคัฆ์ทั้งแปดคนในชดุทหารพรานหมอบซุ่มอยูใ่น
ป่า ก่อนหน้านี้พวกเขาโรยตวัจากเฮลคิอปเตอร์ของทหารไม่ไกลจากต�าแหน่ง

ที่คาดว่าน่าจะเป็นฐานที่ตั้งของโรงงานผลติยานรก หลงัจากนั้นกเ็ดนิเท้าต่อ

อกีประมาณยี่สบิกโิล ข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองล่าสุดแจ้งว่า ต�าแหน่งที่ตั้ง

ของโรงงานน่าจะอยูใ่นหบุเขา ล้อมรอบด้วยภเูขาสูงสี่ด้าน ทางเข้าเป็นป่าทบึ

ท�าให้รอดพ้นจากการลาดตระเวนของทหาร

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางการไทยระดมก�าลังเพื่อปราบปรามยาเสพติด 

หลายปีก่อน รฐับาลไทย พม่า และลาวจบัมอืกนัเพื่อปราบปรามพ่อค้ายา

เสพตดิให้สิ้นซาก แต่จนแล้วจนรอดพวกมนักย็งัไม่หมดไปจากแผ่นดนิไทย 

คงเพราะภมูปิระเทศแถบชายแดนเป็นป่ารกชฏั หลายบรเิวณยงัไม่เคยมใีคร

เข้าไปส�ารวจ บางครั้งทางเข้าหุบเขาก็ดูสลับซับซ้อน จึงเหมาะแก่การหลบ

ซ่อนตวั พ่อค้ายาหลายคนแฝงตวัอยูใ่นหมูบ้่านและคอยสบืข่าวของทางการ 

เมื่อทางการจะเข้าจบักุมจงึเหมอืนเดนิช้ากว่ากนัก้าวหนึ่งเสมอ

โรงงานของพ่อค้ายามหีลากหลายรปูแบบ ทั้งโรงงานแบบถาวรขนาด

ใหญ่ ผลติยาได้ครั้งละจ�านวนมาก ไปจนถงึโรงงานขนาดเลก็ เป็นแค่เพงิ

และหลงัคามงุจาก อุปกรณ์ส�าหรบัผลติยาบ้าและยาเสพตดิหาได้ง่ายกเ็พราะ

มีคนกลางคอยจัดหาให้ ต้นทุนที่ต�่าแต่ท�าก�าไรได้มากมายมหาศาลท�าให้มี

การลกัลอบเปิดโรงงานอย่างดาษดื่น แต่โรงงานที่หม่อมราชวงศ์กวนิภพและ
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ทมีเมฆาพยคัฆ์ก�าลงัค้นหาตอนนี้เป็นโรงงานผลติยาบ้าขนาดใหญ่ ข่าวกรอง

แจ้งว่าโรงงานแห่งนี้ตั้งอยูก่ลางหบุเขา และเป็นแหล่งผลติยาบ้าส่งไปขายยงั

ชายแดน 

ขณะนี้ร่างสงูของหวัหน้าหน่วยหมอบนิ่ง จ้องไปยงัต�าแหน่งเป้าหมาย

ด้านล่าง ขณะที่สมาชิกอีกเจ็ดคนเข้าประจ�าที่ พวกเขาต่างมีหน้าที่ของตน 

หม่อมราชวงศ์กวินภพกับภัครภูมิเป็นผู้วางแผนปฏิบัติการ ส่วนจ่าหมีซึ่ง

หมอบอยู ่ห่างออกไปทางซ้ายนั้นเคยเป็นทหารพรานมาก่อน มีความ

เชี่ยวชาญเส้นทางแถบชายแดนจึงอาสาเป็นผู้น�าทาง เขากับจิรศักดิ์หรือ 

จ่าจิ๋วสนิทกันมาก หลังจิรศักดิ์เกษียณราชการก็ได้จ่าหมีก็ขึ้นรับต�าแหน่ง 

คนน�าทางแทน

ทหารสองนายมยีศสูงกว่าจ่าหมแีต่อายุน้อยกวา่ ทั้งสองเข้ามาสงักดั

หน่วยเมฆาพยคัฆ์ได้สองปีแล้ว คอืกล้ากบัแทน ทั้งสองเชี่ยวชาญอาวุธปืน

ทุกชนดิ ทั้งยงัมคีวามสามารถในการถอดสลกัระเบดิเพราะเคยผ่านการฝึก

มา

ทหารอกีนายที่ซ่อนตวัอยู่บนต้นไม้เป็นคนลพบุร ี เพื่อนๆ จงึตั้งชื่อ

เล่นให้ว่าลงิ เขาถนดัการปีนป่ายเป็นที่สดุ หากมภีารกจิใดที่ต้องปีนขึ้นที่สงู

เพื่อไปดูลาดเลาของศตัรูกม็กัจะยกให้คนนี้

ส่วนทหารที่พรางตัวอยู่ในพุ่มไม้ทาสีคาดหน้าชื่อว่ากุ ๊ก เป็นคน

บุรรีมัย์ ทหารคนนี้แขง็แรงบกึบนึที่สุด แถมยงักนิเก่งที่สุด ดงันั้นงานไหน

ที่ต้องใช้แรงแบกหามมกัจะยกให้คนนี้ ส่วนคนสดุท้ายผวิด�ากว่าเพื่อน มชีื่อ

ว่าฝรั่ง ว่ากันว่าพ่อกับแม่ตั้งชื่อให้เพราะอยากให้ลูกขาว แต่สุดท้ายด้วย

พนัธกุรรม ฝรั่งกย็งัคงมผีวิด�าคล�้า ข้อได้เปรยีบคอืการพรางตวัในความมดื

ได้อย่างแนบเนยีน เว้นแต่ห้ามยิ้มจนเหน็ฟันเท่านั้น

หม่อมราชวงศ์กวินภพดึงความสนใจกลับมาเบื้องหน้า เขามองผ่าน

กล้องส่องทางไกลไปยงัโรงงานเบื้องล่าง ไฟที่เปิดสว่างไสวผนวกกบัเสยีงที่

ดังลอดมาจากภายในบ่งบอกว่าข้างในน่าจะมีคนท�างานอยู่ พ่อค้ายามักจะ
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ฉวยโอกาสผลิตยาในเวลากลางคืน และบางครั้งก็รีบแยกย้ายกันในเวลา

กลางวัน พวกมันมีวิธีหลบซ่อนตัวให้พ้นจากการลาดตระเวนของทหารได้

เก่งมาก 

“เอาไงดกีวนิ บุกลงไปเลยดไีหม”

“อย่าเพิ่ง เดี๋ยวพวกมนัรู้ตวั หน้าที่เราคอืประเมนิก�าลงัของฝ่ายตรง

ข้ามเพื่อแจ้งให้เบื้องบนทราบ”

สาเหตุที่ทมีเมฆาพยคัฆ์ต้องเข้ามาสบืที่ตั้งโรงงานยาเสพตดิ กเ็พราะ

พ่อค้ายามักมีอาวุธครบมือ ครั้งก่อนตอนทหารบุกเข้าจับเกิดการปะทะกัน

สูญเสยีก�าลงัพลไปเป็นจ�านวนมาก ครั้งนี้ผู้บงัคบับญัชาพยายามหลกีเลี่ยง

การปะทะ

“งั้นกใ็ห้กุ๊กกบัลงิลงไปดูลาดเลาก่อน”

“ผมขออาสาลงไปเองครบั” จ่าหมซีึ่งซุ่มอยู่พูดผ่านวทิยุสื่อสาร 

ทุกคนต่างหันมอง แม้จะอายุมากที่สุดในหน่วย แต่จ่าหมีเป็นคน

คล่องแคล่ว รู้จกัทางหนทีไีล่เป็นอย่างดี

“เอางั้นหรอืจ่า ให้เดก็ๆ ลงมอืไม่ดกีว่าหรอื”

“โธ่ ผู้กองครบั ถงึผมจะแก่แต่กเ็หมอืนมะพร้าวห้าวนะครบั ยิ่งแก่

ยิ่งมนั” จ่าหมพีูดตดิตลก 

หม่อมราชวงศ์กวนิภพกบัภคัรภูมหิวัเราะ

“ถ้างั้นจ่ากล็ุยเลย ให้ลงิลงไปเป็นเพื่อนสกัคนเป็นไง”

“ครบัผม”

จ่าหมีส่งสัญญาณให้ทุกคนเตรียมพร้อม หลังจากนั้นลิงจึงค่อยๆ 

ออกจากที่ที่ซุ่มพรางตัวอยู่ ทั้งสองเคลื่อนกายลงไปยังหุบเขาเบื้องล่าง 

หม่อมราชวงศ์กวนิภพเป็นห่วงลกูทมีจงึขอตดิตามไปห่างๆ ส่วนภคัรภมูนิั้น

ซุ่มอยู่ที่เดมิเพื่อป้องกนัการถูกตกีระหนาบ

เมื่อไต่ลงไปด้านล่างสายตาก็มองไปยังโรงงาน ไฟที่เปิดสว่างไสว

ท�าให้เหน็ว่าภายในมคีนงานนั่งอยู ่หม่อมราชวงศ์กวนิภพเดาว่าคนร้ายน่าจะ
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ก�าลงัผลติยา เสยีงเครื่องจกัรดงัเป็นจงัหวะ ขณะที่ยามอกีคนตรวจตราอยู่

ด้านหน้า

“เข้าทางด้านหลงัเลยจ่าหม ีผมจะระวงัหลงัให้เอง” ลงิบอกผ่านวทิยุ

สื่อสาร 

หม่อมราชวงศ์กวนิภพค่อยๆ เข้าไปใกล้ที่ตั้งของโรงงาน เขาพยายาม

มองผ่านหน้าต่างเพื่อดวู่าข้างในมคีนงานทั้งหมดกี่คน แต่เนื่องจากหนา้ต่าง

นั้นแง้มไว้นดิเดยีวจงึเหน็ไม่ชดั

“รบัทราบ พร้อมปฏบิตั”ิ 

จ่าหมรีบัค�า เขาเคลื่อนกายไปยงัจดุหมายก่อนจะหลบในพุม่ไม้ เป็น

จังหวะเดียวกับที่คนร้ายผลักประตูออกทางด้านหน้า ภัครภูมิซึ่งมองจาก

กล้องส่องทางไกลจงึส่งสญัญาณผ่านวทิยุสื่อสาร

“ทุกคนหยุดก่อน ด้านหน้าโรงงานมกีารเคลื่อนไหว ขอดูให้ชดัก่อน

ว่าเกดิอะไรขึ้นกนัแน่”

เมื่อภัครภูมิมองลงไปก็เห็นชายฉกรรจ์สามคนก�าลังถือกระเป๋าเดิน

ออกมา ดูเหมอืนพวกมนัก�าลงัจะน�าของกลางส่วนหนึ่งออกจากโรงงาน นั่น

เท่ากบัว่าคนร้ายแยกเป็นสองฝ่าย

“กวนิ เอาไงด ีพวกมนัคงเตรยีมหนแีล้ว จะบุกเข้าไปเลยไหม”

“เดี๋ยวก่อนภาคย์ เรายงัไม่รูว่้าพวกมนัมอีาวธุอะไรบ้างและมกีนักี่คน 

ถ้ารบีลงมอืจะเสี่ยงเกนิไป”

“แล้วจะปล่อยไว้อย่างนี้หรอื เดี๋ยวมนักห็นไีปหมดพอด”ี

ราชนกิุลหนุ่มนิ่งอย่างใช้ความคดิ 

“งั้นนายตามพวกมนัไป ส่วนทางนี้ปล่อยให้ฉนั กุ๊ก จ่าหม ีและลงิ

จดัการเอง”

ด้วยเหตนุี้ภคัรภมูจิงึแบ่งก�าลงัเป็นสองส่วนเพื่อตามคนร้าย ทมีที่อยู่

กบัเขาประกอบด้วย กล้า แทน ฝรั่ง ส่วนกุ๊กตามกลุ่มของหม่อมราชวงศ์

กวนิภพลงไปที่โรงงาน
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จ่าหมพีูดผ่านวทิยุสื่อสาร

“ผมขอเข้าไปส�ารวจข้างในก่อน ส่วนทีมเตรียมพร้อม ถ้าผมให้

สญัญาณกบ็ุกเข้าไปได้เลย”

สมาชกิในทมีรบัทราบ ต่างรอจ่าหมทีี่รบีเร้นกายเข้าไปทางประตูหลงั 

หม่อมราชวงศ์กวินภพแนบตัวเข้ากับผนังโรงงาน เขาพยายามชะโงกเข้าไป

มอง แต่เนื่องจากประตูด้านหลังค่อนข้างทึบจึงมองไม่เห็นด้านใน เสียง

เครื่องจกัรยงัคงดงัอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จ่าหมซีึ่งเข้าไปในโรงงานได้พกัใหญ่

แล้วกพ็ลอยเงยีบหายไปด้วย

“จ่าหม ีข้างในเป็นยงัไงบ้าง”

ไม่มเีสยีงตอบ เท่านั้นเองหม่อมราชวงศ์กวนิภพกร็ูแ้ลว้วา่ต้องมบีาง

อย่างผดิปกต ิเขาส่งสญัญาณถงึทมีเมฆาพยคัฆ์ที่เหลอือกีสองคนให้เตรยีม

พร้อม ขณะเดียวกันภัครภูมิกับทหารอีกสามนายที่ตามคนร้ายที่ออกจาก

โรงงานไปกต็กใจสุดขดี 

จ่าหมีซึ่งอาสาเป็นด่านหน้าบัดนี้ถูกคนร้ายจับตัวไว้ ใช้ปืนจ่อศีรษะ

บงัคบัให้คกุเข่า หม่อมราชวงศ์กวนิภพหนักระบอกปืนไปที่คนร้าย พวกมนั

มีด้วยกันสี่คน ต่างมีอาวุธครบมือ ที่ส�าคัญคือคนหนึ่งมีระเบิดมือ ที่แท้

ภายในโรงงานมแีต่ความว่างเปล่า เสยีงที่ได้ยนิเกดิจากเครื่องเสยีง ทั้งหมด

เป็นกบัดกั

“เข้ามาได้เสยีทนีะ ไอ้พวกทหารหน้าโง่”

“ปล่อยจ่าหมเีดี๋ยวนี้ พวกเราล้อมโรงงานนี้เอาไว้แล้ว แกไม่มทีางหนี

รอดหรอก”

“ฮ ึ ไอ้ทหารหน้าโง่ คนแค่หยบิมอืเดยีวท�ามาเป็นขู่ เอาส ิ ถ้าอยาก

ตายพร้อมกันก็เข้ามา แต่ไม่รับประกันว่าไอ้แก่นี่จะเหลือชิ้นส่วนครบหรือ

เปล่า”

“ผู้กองหนไีปครบั ไม่ต้องห่วงผม”

จ่าหมีแม้จะเป็นตัวประกันแต่ก็ยังคงกล้าหาญ เขาโพล่งขึ้น แต่ถูก
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คนร้ายใช้ปลายกระบอกปืนตบจนเลอืดกบปาก จ่าหมสีบถ ถ่มเลอืดลงพื้น 

“จะตายแล้วยงัปากเก่งอกีหรอื”

“กูไม่กลวัมงึโว้ย” จ่าหมแีค่นเสยีง 

คนร้ายแสยะยิ้ม หม่อมราชวงศ์กวินภพกวาดตามองหาทางหนีทีไล่ 

สิ่งที่กลวัคอืระเบดิในมอืคนร้ายมากกว่า

“แกต้องการอะไร”

“กไ็ม่มอีะไรมาก แค่อยากสั่งสอนทหารไทยให้รู้ส�านกึเสยีบ้าง”

“แก...” 

จ่าหมถีลงึตามองคนร้าย หม่อมราชวงศ์กวนิภพเหลอืบมองและเหน็

ว่าประตูหน้าโรงงานเปิดอ้าอยู ่เขาไม่แน่ใจว่าภคัรภมูจิดัการกบัคนร้ายที่ออก

ไปทางหน้าโรงงานเรียบร้อยแล้วหรือยัง ส่วนเขาคงต้องหาทางถ่วงเวลา 

พวกมนัเอาไว้

“ปล่อยจ่าหมไีป แล้วฉนักบัพวกจะไม่ตามล่าแก”

“คดิว่าฉนัโง่หรอืไง คนอย่างแกกดัไม่ปล่อยอยู่แล้วไอ้คุณชาย”

หม่อมราชวงศ์กวินภพขมวดคิ้ว นึกสงสัยว่าคนร้ายรู้ฐานะตนได้

อย่างไร แต่เขายังไม่มีเวลาได้คิดค�าตอบตอนที่ประตูหน้าถูกผลักเข้ามา 

คนร้ายคงรอจังหวะอยู่แล้ว พอเห็นว่าทีมเมฆาพยัคฆ์เข้ามาติดกับก็กราด

ยงิใส่ทนัท ีจ่าหมหีมอบต�่า ขณะที่คนร้ายที่อยูใ่นโรงงานสาดกระสนุใส่พวก

เขา จ่าใกล้เกษยีณอายุราชการรบีคลานไปหาที่หลบ เขาพยายามแกะเชอืก

ออก ทว่าเสยีงปืนที่ดงัสนั่นหวั่นไหวท�าให้เขาได้แต่คู้ตวันิ่ง หม่อมราชวงศ์

กวนิภพหมอบราบ รบีมองไปรอบๆ เพื่อหาทางต่อสูก้บัคนร้าย เขาพดูผ่าน

วทิยุสื่อสาร

“แกอยู่ไหนไอ้ภาคย์ เราถูกพวกมนัดดัหลงั”

“ก�าลงัจะเข้าไป ขอจดัการไอ้ตวันี้ก่อน”

เขาได้ยนิเสยีงการต่อสูจ้ากปลายสายเหมอืนการชกต่อย จงึรูว่้าภคัร-

ภูมิก็ก�าลังจัดการกับคนร้าย หม่อมราชวงศ์กวินภพเหลือบมองและเห็นจ่า
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ลงิคลานเข้ามา พวกเขาเกอืบจะถงึตวัจ่าหมทีี่หมอบอยู ่แต่แล้วคนร้ายกลบั

ลุกขึ้นกราดยงิใส่ หนึ่งในคนร้ายควกัระเบดิออกมาดงึสลกัออก ท่ามกลาง

ความตกใจของทุกคน ขณะที่ทุกอย่างก�าลงัคบัขนัถงึขดีสุด ราชนกิุลหนุ่ม

ได้ยนิเสยีงจ่าหมตีะโกนพร้อมกบักระโดดพุง่ไปหาคนร้ายที่ก�าลงัจะปาระเบดิ

ใส่เขา 

“ผู้กองระวงั!”

จ่าอาวโุสยื้อแย่งระเบดิกบัคนร้ายจนระเบดิกระเดน็หลดุมอืไป เสยีง

ดงักกึก้องกมัปนาทตามด้วยฝุน่ฟุง้ตลบ หม่อมราชวงศ์กวนิภพหอูื้อจนแทบ

ไม่ได้ยินอะไร เขาฟุบอยู่ที่พื้น ตาสองข้างพร่าพราย ในโรงงานมีเศษวัสดุ

ปลวิว่อน บางส่วนตกใส่หลงั เขากบัจ่าลงิหมอบนิ่ง ใช้มอืนวดหูให้กลบัมา

ได้ยินอีกครั้ง แต่เมื่อลืมตาขึ้นก็พบว่าคนร้ายที่เหลือหายไปหมดแล้ว คง

เหลือแต่กลุ่มควันและเศษซากวัสดุอยู่โดยรอบ จ่าลิงได้รับบาดเจ็บมีแผล

ตรงแขนจากสะเก็ดระเบิด แต่คนที่หนักที่สุดเป็นนายทหารสูงวัยตรงหน้า

เพราะอยู่ใกล้ที่สุด ทุกอย่างที่จ่าหมที�ากเ็พื่อปกป้องคนในทมี 

“จ่าหม”ี 

หม่อมราชวงศ์กวนิภพครางเสยีงพร่า รบีเข้าไปประคองร่างที่นอนจม

กองเลอืด เขาส�ารวจร่างกายของจ่าหม ีพบว่ามแีผลจากสะเกด็ระเบดิหลาย

แห่ง แต่ที่ฉกรรจ์ที่สุดคงเป็นมอืขวากบัแขนที่มแีผลเหวอะหวะ ข้างๆ กนั

นั้นคนร้ายเสยีชวีตินอนคว�่าอยู่

“อดทนไว้นะจ่าหม ีผมจะพาคุณไปโรงพยาบาล”

จ่าหมีปรือตาขึ้น ใบหน้าซีดเผือด กุมมือหม่อมราชวงศ์กวินภพเอา

ไว้

“ผะ...ผมขอโทษครบัผู้กอง”

“ไม่ ไม่ต้องขอโทษ จ่าไม่ได้ท�าอะไรผดิ อดทนไว้นะ ผมจะวทิยเุรยีก

เฮลคิอปเตอร์เดี๋ยวนี้ จ่าห้ามเป็นอะไรเดด็ขาด ได้ยนิไหม นี่คอืค�าสั่ง!”



๑
แผลร้าวลึก

หม่อมราชวงศ์กวินภพมองสภาพของโรงงานร้างด้วยความรู้สึก
เหมอืนนกัมวยถูกหมดันอ็ก หลงัจากวทิยุเรยีกเฮลคิอปเตอร์ของทหารเพื่อ

ส่งคนเจบ็ไปยงัโรงพยาบาล แทนกบักล้าอาสาไปเป็นเพื่อนจ่าหม ี ราชนกิุล

หนุ่มกับภัครภูมิตรวจดูสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ทั้งหมดเป็นกับดัก 

เสียงที่คิดว่าเป็นเสียงเครื่องจักรท�างาน ที่แท้นั้นดังมาจากเครื่องเสียงที่

คนร้ายแสร้งวางเอาไว้ คนงานที่นั่งท�างานอยู่ที่แท้คอืหุ่น นั่นหมายความว่า

พ่อค้ายากลุ่มนี้รู้ว่าทหารจะเข้ามาสบื จงึวางแผนล่อ

“พวกมนัเจ้าเล่ห์มาก หลอกต้มเราเสยีเปื่อย เลวมาก”

“ต้องเป็นฝีมอืไอ้สกอ็ตแน่ คนร้ายถงึได้รู้ว่าฉนัเป็นใคร”

ตอนเผชิญหน้ากัน คนร้ายคนหนึ่งเรียกหม่อมราชวงศ์กวินภพว่า

คุณชาย แปลว่ามนัรู้ว่าเขาเป็นใคร แต่ที่เขาเจบ็ใจกค็อืตวัเองเป็นเหตุให้จ่า

หมีโดนจับเป็นตัวประกัน จ่าหมีเสี่ยงชีวิตช่วยคนในทีมจนได้รับบาดเจ็บ

สาหสั

“ฉนักว็่าน่าจะเป็นมนั แสดงว่าพวกมนัรู้ล่วงหน้าว่าเราจะมา”
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“เกลอืเป็นหนอน”

หม่อมราชวงศ์กวนิภพโพล่งขึ้น พ่อค้ายาวางกบัดกัเพราะรู้ว่าหน่วย

รบพเิศษจะเข้ามาถงึ และเหตผุลเดยีวที่เป็นไปได้คอื ทุกอย่างเป็นแผนการ

ของสกอ็ตที่ต้องการแก้แค้น 

“ฉนัไม่น่าเลย พลอยให้จ่าหมตี้องรบัเคราะห์แทน” 

จ่าหมีอาการสาหัสมาก ตอนล�าเลียงขึ้นเฮลิคอปเตอร์นั้นใบหน้าซีด

มากเพราะเสยีเลอืด ภคัรภูมหิ้ามเลอืดและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

“อย่าคดิมากเลย เรื่องมนัแล้วไปแล้ว”

“หมอที่โรงพยาบาลวทิยุมาว่ายงัไงบ้าง อาการจ่าหมเีป็นยงัไง”

ภคัรภูมนิิ่งไป สหีน้าเคร่งเครยีด 

“ไม่มอีะไรมาก”

“อย่าโกหกฉันไอ้ภาคย์ เห็นหน้านายฉันก็รู้แล้ว บอกความจริงมา

เดี๋ยวนี้” 

ความที่สนทิกนัมานาน ท�าให้หม่อมราชวงศ์กวนิภพรู้ว่าเพื่อนรกัก�าลงั

โกหก แม้ปากจะบอกว่าไม่มอีะไร แต่แววตาที่ดูเศร้า ประกอบกบัภคัรภูมิ

เป็นหมอ เขาย่อมทราบดวี่าอาการนี้หมายถงึอะไร 

“นายจะโทษตวัเองไปท�าไม เราควรคดิหาทางจดัการไอค้นเลวนั่นจะ

ดกีว่า”

“จ่าหมเีป็นยงัไง บอกฉนัมาไอ้ภาคย์ ฉนัต้องรู้”

น�้าเสยีงของชายหนุม่เตม็ไปด้วยความเจบ็ปวด ทมีเมฆาพยคัฆ์ไม่ใช่

แค่ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ทุกคนเหมือนครอบครัว พวกเขาออกปฏิบัติการ

เคยีงบ่าเคยีงไหล่กนัมาหลายปีแล้ว จ่าหมเีป็นที่รกัของทุกคน เขาอารมณ์ด ี

คุยสนุก และยงัเป็นพ่อบ้านประจ�าทมีอกีด้วย ยามว่างเขามกัจะเข้าครวัท�า

อาหารให้ทุกคนกนิ

“มอืของจ่าหมบีาดเจบ็มาก”

“มะ...หมายความว่ายงัไง”
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ภคัรภูมกิลนืน�้าลาย เอ่ยเสยีงแหบแห้ง 

“หมอบอกว่า อาจจะต้องตดั”

หม่อมราชวงศ์กวนิภพเข่าอ่อน ขอบตาร้อนผ่าว ก�ามอืแน่น รูส้กึเจบ็

ปวดอย่างที่สุด ทหารทุกนายซึ่งปฏิบัติหน้าที่ต้องพร้อมจะเสียสละทั้งชีวิต

และอวัยวะ แต่พอรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดกับจ่าหมีซึ่งเขาทั้งรักและเคารพเป็น

อย่างมาก ท�าให้อดเสียใจไม่ได้ หากเขาเฉลียวใจสักนิดว่าทุกอย่างเป็น 

กบัดกั เรื่องคงไม่เป็นเช่นนี้

“เพราะฉนัเอง ฉนัประมาท ท�าให้ลูกทมีได้รบัอนัตราย”

ภคัรภูมเิอื้อมมอืมาตบบ่า 

“อย่าโทษตวัเองเลยไอ้กวนิ ทุกอย่างมนัเป็นเรื่องของโชคชะตา ไม่มี

ใครรู้ล่วงหน้า ถ้าจะมคีนผดิกโ็ทษฉนั เพราะฉนัพลาดเหมอืนกนั”

“แต่ฉนัเป็นหวัหน้าทมี ฉนัต้องรบัผดิชอบ ฉนัจะไปหาจ่าหม”ี

ภคัรภมูยิื้อบ่าเพื่อนรกัไว้ สบตา พวกเขายงัมภีารกจิที่เบื้องบนสั่งมา

อีก นั่นคือการสะกดรอยคนร้ายเพื่อหาแหล่งกบดานของพวกมัน หน่วย 

ข่าวกรองยงัเชื่อว่าฐานที่ตั้งของมนัน่าจะอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ 

“เรายงัมภีารกจิ นายยงัไปไหนไม่ได้”

“แต่ฉนั...”

“เชื่อฉนัไอ้กวนิ หน้าที่ต้องมาก่อน ถงึนายไปตอนนี้กช่็วยอะไรจ่าหมี

ไม่ได้อยู่ด ีรอให้เขาออกจากห้องผ่าตดัเสยีก่อน แล้วค่อยไปเยี่ยมจะดกีว่า”

“นายจะให้ฉันมีสมาธิท�างานได้ยังไง ในเมื่อจ่าหมีเจ็บหนักขนาดนี้ 

ไหนยงัจ่าลงิอกี”

“นายต้องท�าได้ไอ้กวิน ทหารต้องเข้มแข็ง แม้ว่าข้างในเราจะหลั่ง

น�้าตากต็าม เรามหีน้าที่ตดิตามคนร้ายและรบีรายงานไปยงัเบื้องบน จ�าเอา

ไว้นะว่าที่จ่าหมยีอมเสยีสละเพราะต้องการให้เราท�าภารกจิส�าเรจ็ ขนืนายยงั

ลงัเลอกี ทมีเราจะไม่เหลอือะไรอกีเลย”
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หม่อมราชวงศ์กวินภพกลั้นใจท�าภารกิจจนส�าเร็จ แม้จะไม่ได้ข้อมูล
อะไรเพิ่มเติมนัก สิ่งที่มีก็เพียงรอยเท้า คนร้ายเตรียมเส้นทางทางน�้าเพื่อ

หลบหน ีพวกมนัใช้แพข้ามไปฝ่ังตรงข้ามบรเิวณชายแดนประเทศลาว หลงั

จากนั้นร่องรอยก็หายไป เมื่อได้รับค�าสั่งให้หลีกเลี่ยงกรณีพิพาทระหว่าง

ประเทศ นายทหารทั้งสองจงึถอนตวักลบั

ราชนิกุลหนุ่มรีบมาเยี่ยมจ่าหมีที่โรงพยาบาลค่ายทันที แพทย์ได้น�า

ตัวจ่าอาวุโสเข้าไปผ่าตัดหลายชั่วโมงแล้ว บาดแผลฉกรรจ์ที่สุดคือมือข้าง

ขวา กระดูกนิ้วมือสามนิ้วแตกละเอียด เส้นเอ็นและเส้นเลือดถูกท�าลาย 

หากปล่อยไว้จะท�าให้เนื้อเยื่อตดิเชื้อได้ แพทย์จงึตดัสนิใจตดันิ้วที่มเีนื้อตาย

และกระดูกแตกออก ผ้าพันแผลที่เปื้อนเลือดท�าให้ราชนิกุลหนุ่มรู้สึกผิด

อย่างมาก เขาพลาดที่ส่งจ่าหมเีข้าไปในกบัดกัของศตัรูจงึท�าให้บาดเจบ็สาหสั 

นอกจากแผลฉกรรจ์ที่มอืขวาแล้ว ตามร่างกายยงัมแีผลจากสะเกด็

ระเบิดและแผลไฟไหม้อีกจ�านวนหนึ่ง แพทย์จึงให้จ่าหมีนอนพักรักษาตัว

ในห้องแยกเพื่อป้องกนัการตดิเชื้อ หม่อมราชวงศ์กวนิภพจบัมอืจ่าหมเีอาไว้ 

เขารู้ว่าอีกฝ่ายยังไม่รู้สึกตัว คงเพราะฤทธิ์ยาแก้ปวดและยานอนหลับที่

แพทย์ฉดีให้ น�้าตาแห่งความเจบ็ปวดไหลรนิออกมาตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ ความ

เศร้าใจของชายชาติทหาร นับตั้งแต่เข้ารับราชการเขาก็เตรียมตัวเตรียมใจ

เสมอว่า การสูญเสยีเป็นสิ่งที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ แต่พอมาเกดิกบัคนคุ้นเคยก็

อดสะเทอืนใจไม่ได้ 

ภัครภูมิขอตัวไปเยี่ยมจ่าลิงอีกห้องหนึ่ง ปล่อยให้หม่อมราชวงศ์ 

กวนิภพยนือยู่เพยีงล�าพงั ข้อมูลของพ่อค้ายาบ้าที่ได้มาช่างน้อยนดิ เขากบั

ภคัรภมูติดิตามไปจนรูว่้าพวกมนัข้ามแพไปฝ่ังตรงข้ามตรงชายแดนลาว แต่

ไม่รู้ว่าแหล่งกบดานอยู่ที่ใด เบื้องบนให้ระงบัการรุกล�้าชายแดนลาว เพราะ

กลวัว่าจะเป็นข้อพพิาทระหว่างประเทศ 

ทหารลาดตระเวนเข้าไปเคลียร์พื้นที่และปิดตายโรงงานแห่งนั้น แต่

ส�าหรับหม่อมราชวงศ์กวินภพนั้นยังมีความทรงจ�าที่เจ็บปวดหลงเหลืออยู่ 
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เขากับจ่าหมีสนิทกันมาก ตั้งแต่ได้ร่วมทีมกันก็คุยกันถูกคอ แม้จ่าหมีจะ

อายมุากแล้ว แต่ความคดิไม่ได้ล้าสมยัไปด้วย หลายครั้งที่คอยเป็นที่ปรกึษา

ให้ทุกคนในทมี

ภคัรภูมเิดนิเข้ามาพอด ีเขาตบบ่าเพื่อนรกั

“จ่าลงิไม่เป็นอะไรมาก พรุ่งนี้หมอให้กลบับ้านได้” 

“ขอบใจนะภาคย์ที่ช่วยพูดเตอืนสต”ิ

“ไม่เป็นไร ฉนัรู้ว่านายเครยีด กลบัไปพกัผ่อนที่บ้านก่อนเถอะ ฉนั

คุยกบัหมอแล้ว รอวนัมะรนืคงจะส่งตวัจ่าหมเีข้ากรุงเทพฯ”

โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลค่าย อยู่ใกล้ชายแดน จึงให้การ

รกัษาและผ่าตดัเบื้องต้น โชคดทีี่มหีมอศลัยกรรมกระดกูจงึผ่าตดัได้ แต่จ่า

หมีอาจจะต้องพักงานและท�ากายภาพบ�าบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายส่วนที่เหลือ 

ตอนนี้เขากลายเป็นคนพกิารนิ้วขาด เรื่องออกปฏบิตักิารอกีคงจะท�าไม่ได้ 

“ฉนัอยากอยู่ต่ออกีสกัวนัสองวนั”

“เชื่อฉนัเถอะ ตอนนี้นายต้องการชาร์จแบต กลบัวงัเถอะ บางทกีาร

ได้ไปพบพี่ๆ  อาจท�าให้อะไรดขีึ้น”

“แต่ฉนัเป็นห่วงจ่าหม ีลูกเมยีกไ็ม่ม ีใครจะดูแล”

“จ่าจิ๋วมาถงึเมื่อครูน่ี้เอง เดี๋ยวคงเปลี่ยนเสื้อปราศจากเชื้อเข้ามา นาย

ไม่ต้องห่วงหรอก นายเองกเ็จบ็ ไปท�าแผลเสยีหน่อย”

ตรงแก้มหม่อมราชวงศ์กวินภพก็มีแผลจากสะเก็ดระเบิด แต่เขา 

มวัแต่เป็นห่วงจ่าหมจีงึไม่ยอมไปท�าแผล 

“จ่าจิ๋วมาหรอื”

“ใช่ เขาอาสามาเฝ้าเพื่อน ปล่อยให้เป็นหน้าที่จ่าจิ๋วเถอะเชื่อฉนั”

“กไ็ด้ งั้นฉนัจะกลบับ้านก่อน ไว้ค่อยไปหาจ่าหมทีี่โรงพยาบาลอกีท ี

ขอบใจมากนะเว้ยภาคย์”

“ไม่เป็นไร เรื่องบางเรื่องนายก็อย่าคิดมากนะ คนเราควบคุมไม่ได้ 

ทุกอย่างหรอก”
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“แต่ฉนัน่าจะป้องกนัไม่ให้มนัเกดิขึ้นได้ถ้ารอบคอบมากกว่านี้”

ภคัรภูมยิิ้ม สบตาหม่อมราชวงศ์กวนิภพพร้อมกบัพูดว่า 

“นายเคยได้ยนิไหม ที่เขาพดูกนัว่าชะตาฟ้าลขิตินะ่ มนัเป็นอย่างนั้น

ละ เรื่องของจ่าหมีไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ท�าได้แค่

ยอมรบั”

ทกุครั้งที่หม่อมราชวงศ์กวนิภพเครยีด เขามกัจะกลบัวงัสวุกลุ แต่วนันี้
ชายหนุม่กลบัเลอืกไปยงัอกีที่หนึ่งแทน เขายอมรบัว่าค�าพดูเล่นอย่างไม่ตั้งใจ

ของภัครภูมิท�าให้เกิดความหวั่นไหว ที่ผ่านมาราชนิกุลหนุ่มมักบอกตัวเอง

เสมอว่า จดิาภาคอืผู้หญงิคนเดยีวที่ทนความห่างเหนิระดบันี้ได้ 

นบัตั้งแต่เป็นแฟนกนั เขาแทบไม่มเีวลาให้หล่อน นั่นกเ็พราะภารกจิ

ที่ต้องเดนิทางไปยงัชายแดนหลายต่อหลายครั้ง บ่อยครั้งที่ไม่สามารถตดิต่อ

ได้เป็นวันๆ แต่ที่ผ่านมาชายหนุ่มมักจะบอกตัวเองว่า จิดาภาเป็นผู้หญิง 

เข้มแขง็ หล่อนรกัและเข้าใจหน้าที่ของทหารเป็นอย่างด ีแต่คราวนี้เขากลบั

เลอืกหาค�าตอบให้ความกงัวลของตวัเอง นั่นคอืการแวะไปหาแฟนสาว 

ทนัททีี่เครื่องบนิของกองทพัแตะรนัเวย์ เขากร็บีเข้าไปเปลี่ยนชุดและ

น�าสมัภาระเข้าไปเกบ็ในลอ็กเกอร์ จากนั้นจงึขบัรถญี่ปุ่นซึ่งได้มาจากน�้าพกั

น�้าแรงของตนไปหาแฟนสาว เขายอมรบัว่าไม่ค่อยมสีมาธ ิ ตลอดทางคอย

คดิถงึใบหน้าของแฟนสาว เขาไม่ได้เจอจดิาภามานานเท่าไรแล้วนะ อาจจะ

หนึ่งเดอืน สองเดอืน หรอืมากกว่านั้น 

หลังจากการเดินทางอันยาวนาน นายทหารหนุ่มก็ไปถึงโรงเรียนที่ 

จิดาภาท�างานอยู่ เขาจอดรถริมถนนและเดินเข้าไป เนื่องจากเป็นช่วงเลิก

เรียนบรรดาผู้ปกครองจึงมาออกันอยู่เต็มด้านหน้า ครูซึ่งยืนอยู่หน้าประตู

ทยอยน�าเดก็นกัเรยีนไปขึ้นรถ บ้างกม็ผีูป้กครองมารบัถงึหน้าโรงเรยีน บ้าง

ก็ขึ้นรถโรงเรียนกลับบ้าน หม่อมราชวงศ์กวินภพสอดส่ายสายตาหาคนที่

ต้องการทนัท ี จดิาภามกัจะมายนืตรงนี้ หล่อนเป็นครูสอนเดก็อนุบาลสาม 
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หลงัจากมองหาอยู่พกัใหญ่แต่ไม่เหน็ จงึตดัสนิใจถาม

“ครูจดิาภาอยู่ไหมครบั”

ครซูึ่งยนืเฝ้าเวรอยู่เงยหน้าขึ้น พอเหน็หนุม่หลอ่อย่างหมอ่มราชวงศ์

กวนิภพกส็่งยิ้มหวานให้

“ไม่อยู่ค่ะ ลากลบับ้านไปเมื่อครู่นี้เองค่ะ เหน็ว่าไม่สบาย”

ชายหนุ่มเลกิคิ้ว เท่าที่เขาทราบแฟนสาวค่อนข้างแขง็แรง น้อยครั้ง

มากที่จะเหน็หล่อนลางานตั้งแต่โรงเรยีนยงัไม่เลกิ แสดงว่าครั้งนี้อาการคง

หนกั 

“เธอไม่สบายหรอืครบั”

“ใช่ค่ะ เหน็ว่าเวยีนหวั เลยให้แฟนมารบั คงจะแวะไปที่โรงพยาบาล

ก่อนค่ะ”

หม่อมราชวงศ์กวนิภพมอืเยน็เฉยีบเมื่อได้ยนิค�าว่าแฟน ความสงสยั

ผุดขึ้นและท�าให้ภายในอกแสบร้อนไปหมด เขามองผู้หญงิตรงหน้า บางที

ครูสาวท่านนี้อาจจะเพิ่งมาท�างาน ถึงไม่รู้ว่าเขากับจิดาภาเป็นแฟนกันมา

หลายปีแล้ว ชื่อโรงพยาบาลที่ได้ยนินั้นอยู่ไม่ไกลจากโรงเรยีนนี่เอง เขารบี

เอ่ยลาครูและเดนิกลบัมายงัรถของตน ความตั้งใจคอืจะแวะไปรบัจดิาภาที่

นั่น เพื่อป้องกนัไม่ให้คลาดกนัจงึตดัสนิใจโทร. หาแฟนสาว 

มีสัญญาณเรียกแต่ไม่มีคนรับ เขาลังเลว่าจะตามไปดีหรือไม่ แต่

เนื่องจากบ้านจิดาภาก็อยู่ทางเดียวกัน เขาจึงตัดสินใจแวะเข้าไปที่โรง-

พยาบาล เขาไม่แน่ใจว่าจดิาภาต้องนอนโรงพยาบาลหรอืไม่ ชายหนุ่มจอด

รถที่ลานจอดด้านหลงั และเข้าไปถามประชาสมัพนัธ์เพื่อหาชื่อหญงิสาว แต่

กไ็ด้รบัค�าตอบที่ท�าให้ประหลาดใจกว่าเดมิ 

“ไม่มหีรอืครบั”

“ไม่มีเลยค่ะ คนไข้อาจจะมาตรวจเป็นผู้ป่วยนอกแล้วกลับบ้านไป

แล้วกไ็ด้นะคะ”

ราชนกิุลหนุ่มถอนหายใจเมื่อคดิว่าคลาดกนักบัแฟนสาว ขณะก�าลงั
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เดินกลับลานจอดรถ สายตาก็ไปปะทะกับหญิงสาวที่นั่งรถเข็นออกมาจาก

แผนกหนึ่ง พอเงยหน้ามองป้ายมอืกเ็ยน็เฉยีบ 

เพราะอะไรจิดาภาถึงได้มาตรวจแผนกสตรี หรือว่าหล่อนปวดท้อง

ประจ�าเดือน หม่อมราชวงศ์กวินภพไม่มีเวลาคิดหาค�าตอบเพราะตามัวแต่

มองชายหนุ่มหน้าตาดีที่ก�าลังเข็นรถให้หญิงสาวแทน เขาหวั่นไหวเมื่อเห็น

ความใกล้ชิดของทั้งคู่ ขณะเดียวกันก็รู้สึกผิด เขาช่างเป็นแฟนที่แย่มาก 

แฟนสาวไม่สบายทั้งทแีต่กลบัต้องให้คนอื่นพามาโรงพยาบาล 

หม่อมราชวงศ์กวนิภพมองจดิาภาที่ถกูพยงุขึ้นรถโดยมชีายหนุม่เป็น

ผูช่้วย เขาตดัสนิใจโทร. หาหล่อนอกีครั้ง แต่สิ่งที่เหน็กลบัท�าให้อึ้งกวา่เดมิ 

เพราะแทนที่จะรบัสาย จดิาภากลบัมองหน้าจอแล้วกดตดัสายทิ้ง ชายหนุ่ม

ลองโทร. อกีครั้งแต่พบว่าจดิาภาปิดโทรศพัท์ไปแล้ว 

สหีน้าหลอ่นเครยีดคล้ายมเีรื่องให้ครุน่คดิ ราชนกิลุหนุม่เฝ้ามองจน

รถยุโรปคันนั้นเคลื่อนตัวออกจากลานจอดรถ บางอย่างท�าให้เขาตัดสินใจ

ขับตามไป เขาต้องรู้ให้ได้ว่าคนที่มารับจิดาภาคือใคร และตอนนี้หญิงสาว

โกรธอะไรอยู่กนัแน่

จิดาภาไม่ได้กลับบ้านอย่างที่ควร แต่กลับไปยังคอนโดที่ซื้อไว้แทน 
หม่อมราชวงศ์กวนิภพจ�าได้ว่า ครสูาวเคยมาปรกึษาวา่ระยะทางจากบ้านไป

โรงเรยีนค่อนข้างไกล บางครั้งรถตดิ หล่อนถงึได้ขอที่บ้านออกมาซื้อคอนโด

ที่ตดิรถไฟฟ้าเพื่อสะดวกต่อการเดนิทาง 

เขารูจ้กัครอบครวัของหล่อนด ีบดิาเป็นนายธนาคาร ส่วนมารดาเป็น

เจ้าของธรุกจิขายตรง ครอบครวัค่อนข้างหวงลกูสาว ช่วงแรกพอรูว่้าจดิาภา

จะย้ายมาอยูค่อนโด ทางบ้านไม่เหน็ด้วย แต่หม่อมราชวงศ์กวนิภพมาช่วย

พดู เขาอ้างว่าได้มาส�ารวจพื้นที่โดยรอบแล้วและพบว่าปลอดภยัด ีบดิาของ

จดิาภาจงึอนุญาต 

หม่อมราชวงศ์กวนิภพเคยมาส่งแฟนสาวที่คอนโดหลายครั้ง แต่ครั้งนี้
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ความรู้สึกแตกต่างจากครั้งก่อนๆ เพราะเขาต้องเป็นฝ่ายมองชายคนหนึ่ง

ประคองจดิาภาลงจากรถ ความใกล้ชดิของทั้งคูท่�าให้อดน้อยใจไม่ได้ หล่อน

รูจ้กักบัชายคนนี้ตั้งแต่เมื่อไร ทั้งคูม่คีวามสมัพนัธ์อย่างไรกนัแน่ กี่ครั้งแล้ว

ที่หนุ่มคนนี้มาส่งจดิาภาที่นี่

ราชนกุิลหนุม่นั่งรออยูใ่นที่จอดรถจนกระทั่งอกีฝ่ายขบัรถออกไป เขา

ลังเลอยู่นานว่าจะขึ้นไปดีหรือไม่ แม้จะรู้ว่าเสียมารยาทหากแวะมาหาโดย 

ไม่บอก แต่หากวนันี้ไม่ได้ค�าตอบที่สงสยัเขาคงไม่อาจหลบัตาลงเป็นแน่ 

หลงัจากนั่งคดิอยูน่านจงึตดัสนิใจเข้าไป โชคดทีี่มผู้ีพกัอาศยัคนหนึ่ง

ใช้คีย์การ์ดผ่านประตูเข้าไปพอดี หม่อมราชวงศ์กวินภพจึงเดินตามเข้าไป

ด้วย เขามองตวัเลขบอกชั้นในลฟิต์ที่ค่อยๆ เคลื่อนไปสู่ชั้นซึ่งเป็นห้องพกั

ของจดิาภา เมื่อเดนิออกจากลฟิต์มาถงึห้องของหญงิสาว เขาได้แต่ยนืนิ่งอยู่

หน้าประตู สมองเตม็ไปด้วยความสบัสนว่าควรจะเคาะประตูดหีรอืไม่ แต่

พอมองดีๆ  กลบัพบว่าประตูหน้าปิดไม่สนทิ อาจเป็นตอนที่ชายหนุ่มมาส่ง

และกลบัออกไป

ร่างสงูผลกัประตเูข้าไป พอเหน็สภาพด้านในกย็ิ่งตกใจ ข้าวของส่วน

หนึ่งถูกเก็บลงกล่องเหมือนเจ้าของห้องก�าลังจะย้ายออก เสียงฝีเท้าท�าให้

ชายหนุ่มชะงกั เมื่อหนัมองกพ็บจดิาภาอุทานด้วยความตกใจ 

“คุณชายกวนิ”

การพบกันของเขากับจิดาภาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม แววตาที่มองมามี

แต่ความว่างเปล่า แปลกใจระคนตกใจ แต่ไม่มสีิ่งที่หม่อมราชวงศ์กวนิภพ

คาดหวงั นั่นคอืความคดิถงึ 

เคยมคีนพดูเสมอว่า หากคนรกัของเราเปลี่ยนไป เราย่อมเป็นคนแรก

ที่รู้สกึได้ หม่อมราชวงศ์กวนิภพเพิ่งรู้ซึ้งถงึค�าพูดนั้นกต็อนนี้  

“ผมขอโทษที่เข้ามาโดยพลการ พอดปีระตูหน้าไม่ได้ลอ็ก กเ็ลยกลวั

ว่าคุณจะเป็นอนัตราย”

“คะ...คุณมาถงึตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ท�าไมไม่โทร. บอก”
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จดิาภาหน้าซดีเผอืดลงกว่าเดมิ มอืสั่นระรกิ หม่อมราชวงศ์กวนิภพ

ตดัสนิใจไม่บอกความจรงิว่าเขาแอบตามหล่อนมาจากโรงพยาบาล เขาอยาก

รู้ว่าหญงิสาวจะอธบิายเหตุผลทั้งหมดว่าอย่างไร

“ผมโทร. แล้วแต่ไม่มคีนรบั”

“ตายจรงิ สงสยัฉนัคงปิดเสยีงเลยไม่ได้ยนิ” 

หม่อมราชวงศ์กวนิภพรูด้ว่ีานั่นไม่ใช่ความจรงิเลยแม้แต่น้อย เขาเหน็

กบัตาว่าหล่อนมองโทรศพัท์แต่เลอืกที่จะไม่รบั  

“ผมแวะไปที่โรงเรียน แต่คุณครูที่นั่นบอกว่าคุณไม่สบาย ก็เลย 

เป็นห่วง”

น่าแปลกที่ความรูส้กึอยากเล่าเรื่องจ่าหมกีบัภารกจิที่ล้มเหลวกลบัถกู

กลนืลงคอไปในเวลาเดยีวกนั ท่าทางของจดิาภาในตอนนี้ไม่ได้อยูใ่นอารมณ์

ที่จะรับฟังอีกต่อไปแล้ว ความกังวลฉายชัดทางแววตา ท�าให้ชายหนุ่มรู้ว่า

หล่อนก�าลงัปิดบงัความจรงิบางอย่าง หญงิสาวอาจกลวัว่าเขาจะเหน็ผู้ชายที่

เพิ่งมาส่งหล่อน 

“ดะ...ดื่มน�้าก่อนไหมคะ หวิไหม คุณชายกนิอะไรมาหรอืยงั”

“ไม่เป็นไรหรอก ผมไม่หวิ คุณพกัผ่อนเถอะ ผมแค่แวะมาดูว่าคุณ

สบายดมีั้ย คุณไปหาหมอหรอืยงั”

“หาแล้วค่ะ ได้ยามากนิ ฉนัว่าจะกนิยาแล้วเข้านอน”

ชายหนุ่มจับได้ถึงความหวาดหวั่นในน�้าเสียง หน่วยรบพิเศษถูกฝึก

ให้ช่างสงัเกต โดยเฉพาะปฏกิริยิาของคน งานของเขาที่ต้องออกไปสบืความ

ลับ แฝงตัวอยู่กับชุมชน ท�าให้มองออกว่าผู้หญิงตรงหน้าก�าลังซ่อนความ

ลบับางอย่าง จดิาภาไม่ได้ดใีจที่เขากลบัมา แต่หล่อนก�าลงักลวั สงัเกตได้

จากการเอาถุงยาไปหลบไว้ด้านหลงั 

“คุณจะกลบัไปท�างานอกีเมื่อไหร่คะ”

“คงอกีหลายวนั ถ้าพรุ่งนี้คุณว่าง เรานดัเจอกนัได้ไหม”

“เอ่อ...คอื...ช่วงนี้ฉนัคงออกไปข้างนอกไม่ไหวค่ะ หมอบอกว่าฉนัเป็น



เ ก้ า แ ต้ ม  l  33

ไข้หวดั สั่งให้พกัผ่อนเยอะๆ ค่ะ ฉนัเลยขอโรงเรยีนหยุดงาน” 

“แล้วท�าไมคุณถงึไม่กลบับ้าน”

“เอ่อ...ช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ฉันไปต่างประเทศค่ะ ฉันอยู่ที่นี่สะดวก

กว่า”

“งั้นผมแวะมาหาคุณบ้างได้ไหม ผมจะให้แม่อิ่มท�าอาหารมาเผื่อคุณ

ด้วย”

“ยะ...อย่าเลยค่ะ เกรงใจ ฉนักลวัคณุจะตดิหวดั คุณยงัต้องกลบัไป

ท�างานไม่ใช่หรอืคะ” 

หม่อมราชวงศ์กวนิภพรบัรูไ้ด้ว่านั่นคอืถ้อยค�าปฏเิสธอย่างสภุาพ เขา

ขบกรามแน่น กลั้นความปวดร้าวที่แฝงตวัอยู่ในใจลกึๆ เขาคงขี้ขลาดเกนิ

กว่าจะยอมรับว่าจิดาภาเปลี่ยนไปแล้ว หล่อนอาจไม่ได้อยากให้เขาแวะมา

หาที่นี่ด้วยซ�้า 

“งั้นคุณพกัผ่อนเถอะ ผมกลบัก่อน จะได้ไม่รบกวน”

หม่อมราชวงศ์กวนิภพเอ่ยเสยีงแหบพร่า เขาแอบหวงัว่าจดิาภาจะยื้อ

ให้อยู่ต่อ แต่หล่อนกลบัพยกัหน้า ชายหนุ่มอดึอดัจนแทบทนไม่ไหว รู้ทั้งรู้

ว่าหญงิสาวก�าลงัปิดบงับางอย่าง แต่เมื่ออกีฝ่ายเลอืกที่จะไม่บอก เขากท็�า

อะไรไม่ได้ 

“ขบัรถดีๆ  นะคะ แล้วอย่าลมืส่งข้อความบอกฉนัด้วย”

เขาก้าวเข้าไปหมายจะกอดหล่อนแต่จดิาภากลบัถอยห่าง หล่อนพูด

เสยีงแหบแห้ง

“ขะ...ขอโทษนะคะ ฉนักลวัว่าคณุจะตดิหวดัค่ะ หมอบอกว่าฉนัเป็น

ไข้หวดัใหญ่”

“ไม่เป็นไร ผมเข้าใจ คุณไม่ต้องไปส่งหรอก ผมกลบัเองได้ พกัผ่อน

เยอะๆ นะ”

เขากลั้นใจเดินออกไปทั้งที่หัวใจรวดร้าวราวมีเข็มนับพันมาทิ่มแทง  

จดิาภาไม่เหมอืนเดมิ เขาไม่รู้ว่าหล่อนปิดบงัอะไรอยูก่นัแน่ แต่เขาจะไม่ยอม
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จบแค่นี้ สกัวนัหนึ่งเขาจะต้องถามหล่อนให้ได้

“นายเป็นอะไรหรอืเปล่ากวนิ ท�าไมวนันี้เงยีบจงั”
หม่อมราชวงศ์กรกนัต์ถามด้วยความประหลาดใจ สิ่งที่ทุกคนเหน็จน

ชนิตากค็อื น้องชายคนเลก็ที่ชอบยั่วชอบแหย่คนอื่นอยูเ่ป็นประจ�า แต่วนันี้

นายทหารหนุ่มกลับนั่งนิ่ง แถมยังไม่เจริญอาหารเหมือนเคย ข้าวเกรียบ 

ปากหม้อฝีมอืคณุชายกนต์ธรที่ขึ้นชื่อว่าเลศิรส หาตวัจบัยากตามประสาคน

ที่ได้รับถ่ายทอดวิชาจากแม่ครัวชาววังอย่างนมเยื้อนกลับเหลืออยู่ถึงสิบชิ้น 

ถ้าเป็นเมื่อก่อนสองหนุ่มจะแย่งกนักนิจนเกลี้ยงจาน 

“เปล่าครบั ไม่เป็นอะไร”

“แต่พี่ว่ามอีะไรแน่ๆ ตามทฤษฎจีติวทิยาที่พี่เคยเรยีนว่าเอาไว้ว่า...”

พี่ชายรองซึ่งเป็นแพทย์ประจ�าห้องฉุกเฉินท�าท่าจะใช้ทฤษฎีจิต

วเิคราะห์ แต่หม่อมราชวงศ์กวนิภพรบีโบกมอืให้หยุด 

“หยุดครบั พี่ชายกนัต์ เลกิพูดศพัท์วชิาการกบัผมได้แล้ว มนัปวด

หวั”

“เอ้า ถ้างั้นนายกบ็อกมาสว่ิาเป็นอะไร หรอืวา่ท้องผกู เอ...ดไูมน่่าใช่

นะ คนกนิเก่งอย่างกบัยดัทะนานอย่างนายไม่น่าจะ...”

“โธ่ พี่ชายกันต์ครับ ผมขออยู่เงียบๆ คนเดียวบ้างไม่ได้หรือไง” 

ราชนิกุลคนน้องโพล่งขึ้นอย่างอารมณ์เสีย แต่หม่อมราชวงศ์กรกันต์ยังไม่

ยอมหยุด

“หรอืว่าโดนน้องจดิ้าเท”

เขาพดูศพัท์วยัรุน่ที่แปลว่าถกูทิ้ง ถ้าเป็นเมื่อก่อนหม่อมราชวงศ์กวนิ-

ภพมกัจะลกุขึ้นมาโวยวายหาเรื่องชกต่อย แต่คราวนี้กลบัเงยีบ บรรยากาศ

ในห้องสมุดริมน�้าจึงอึมครึมมากกว่าเดิม หม่อมราชวงศ์กนต์ธรในฐานะ 

พี่ใหญ่เหน็ท่าไม่ดจีงึเริ่มปราม

“อย่าไปแหย่ชายกวนิเลย ถ้าเขาพร้อมกเ็ล่าเองละ จรงิไหม”
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หม่อมราชวงศ์กวินภพสบตาพี่ชาย ทั้งสามคนเป็นพี่น้องที่สนิทกัน

มาก ตั้งแต่เลก็จนโตเวลามปัีญหาอะไร สามพี่น้องมกัจะล้อมวงคยุกนั เรอืน

ไม้หลังนี้เป็นส่วนที่รื้อขึ้นสร้างใหม่จากหลังเดิมที่ผุพังลงไป หม่อมเจ้า 

พรีพงษ์ทรงเหน็ว่าโอรสคงอยากมพีื้นที่ส่วนตวับ้างตามประสาหนุ่มๆ จงึให้

คนสร้างตกึขึ้น 

หน้าต่างเป็นกระจกใสบานใหญ่ท�าให้มองเหน็ทวิทศัน์รมิน�้าเจ้าพระยา

ตลอดแนว กลางห้องมโีซฟาและโต๊ะเคยีงตวัเลก็ส�าหรบัวางอาหารว่าง ส่วน

ชั้นวางหนังสืออยู่ด้านในอีกฝั่งและมีผนังกั้นเพื่อไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง 

อนัจะส่งผลให้หนงัสอืเก่าจ�านวนมากที่เกบ็สะสมไว้เสื่อมสภาพ

ชั้นหนังสือสูงติดเพดานเต็มไปด้วยหนังสือมากมายกว่าพันเล่ม 

จดัเรยีงอย่างเป็นระเบยีบ หนงัสอืส่วนหนึ่งเป็นของหม่อมเจ้าพรีพงษ์ ส่วน

ที่เหลือเป็นของโอรสทั้งสามที่เป็นหนอนหนังสือด้วยกันทุกคน ห้องนี้

นอกจากใช้เป็นที่ค้นคว้าหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังใช้เป็น 

สถานที่หลบภยัของสามหนุ่มอกีด้วย 

อย่างตอนที่หม่อมราชวงศ์กนต์ธรตกหลุมรกัรวนิทร์รดาซึ่งอายุน้อย

กว่า ก็น�าเรื่องมาปรึกษาพี่น้องในห้องนี้ โชคดีที่หลังจากผ่านพ้นอุปสรรค 

ทั้งสองก็ตกลงเป็นแฟนกัน แม้ว่าช่วงนี้หล่อนจะเรียนหนัก แต่พี่ชายก็ยัง

คอยแวะไปหาที่คณะทนัตแพทยศาสตร์อยูเ่สมอ ส่วนหม่อมราชวงศ์กรกนัต์

ก�าลังวางแผนแต่งงานกับแฟนสาวที่ชื่อว่าอมิตตา ซึ่งเป็นหมอประจ�าห้อง

ฉุกเฉิน ความรักของทั้งคู่กว่าจะลงเอยก็ต้องพบกับอุปสรรคมากมาย ยิ่ง

มองพี่ชายทั้งสองกย็ิ่งเครยีด 

“ผมมเีรื่องต้องคดิ”

เขารูว่้าการพดูแค่นี้ไม่ได้ช่วยให้อะไรดขีึ้นเลยสกันดิ ไม่น่าเชื่อว่านาย

ทหารฝีปากกล้าอย่างเขารูส้กึจนแต้มเพราะไม่รูว้า่จะเริ่มต้นเลา่จากตรงไหน

ดี อาจเพราะเขาจริงจังกับแฟนสาวมากจนถึงขั้นอยากแต่งงาน แต่เมื่อวัน

หนึ่งหล่อนเปลี่ยนไป หม่อมราชวงศ์กวนิภพกค็ดิอะไรไม่ออก 
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หม่อมราชวงศ์กนต์ธรกระเถบิมาตบบ่าน้องชาย ในบรรดาพี่น้องเขา

เป็นคนที่มเีหตุผลที่สุด สุขุมที่สุด ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ

บรษิทัเอส เค พรอพเพอร์ต ีแทนหม่อมเจ้าพรีพงษ์

“พี่จะไม่คาดคั้นนายหรอกว่าเกดิอะไรขึ้น แต่ขอให้รู้ว่าพี่กบัชายกนัต์

พร้อมจะอยู่เคยีงข้างนายเสมอ”

“ผมทราบครับ เพียงแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ก็เลย

ไม่รู้จะเริ่มต้นอธบิายยงัไงด”ี

“กเ็ล่าอะไรที่มนัตรงไปตรงมายงัไงล่ะ นายก�าลงัมปัีญหากบัน้องจด้ิา

ใช่ไหม” นายแพทย์หนุม่ซึ่งเป็นคนที่ตรงไปตรงมาที่สดุในบ้านพดูทะลกุลาง

ปล้อง

“ใช่ ผมสงสยัว่าน้องจดิ้ามเีรื่องปิดบงัผมอยู่”

พี่ชายทั้งสองมองหน้ากนั หม่อมราชวงศ์กนต์ธรเป็นฝ่ายพูดก่อน 

“นายหมายถงึ...” 

“ผมกย็งัไม่รู้ว่าอะไร แต่ที่รู้คอืจดิ้าไม่เหมอืนเดมิ วนันี้ผมแวะไปหา

เธอมา แต่เธอกลบัมองผมแปลกๆ”

เขาเล่าเรื่องที่ตามไปหาหญงิสาวที่โรงพยาบาล และพบว่ามชีายหนุ่ม

ขบัรถไปรบัจดิาภา 

“อาจจะเป็นครูที่โรงเรียนหรือเปล่าที่พาน้องจิด้าไปส่ง แล้วก็เลยไป

ส่งที่บ้านด้วย นายคดิมากไป” หม่อมราชวงศ์กนต์ธรวเิคราะห์

“แต่พี่เชื่อสัญชาตญาณของนายนะ เรื่องแบบนี้คนเป็นแฟนรู้ดีที่สุด 

ถ้านายสงสยัอะไร พี่ว่านายควรจะถามออกไปตรงๆ ดกีว่ามานั่งกลุ้มใจ”

ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด หม่อมราชวงศ์กรกนัต์เป็นคนที่ตรงไปตรงมา

ที่สุด เขามกัวเิคราะห์ได้ตรงจุดตรงประเดน็ หม่อมราชวงศ์กวนิภพเองกร็ู้ 

เพยีงแต่การจะยอมรบัว่าความรกัที่บ่มเพาะมาหลายปีได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

ช่างยากเหลอืเกนิ 

“คอื...ผมยงัไม่รู้จะเริ่มต้นยงัไง”
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สิ่งที่ท�าให้หม่อมราชวงศ์กวนิภพลงัเลคงเป็นค�าตอบ ช่างเป็นเรื่องยาก

ที่จะถามแฟนสาวที่คบกนัมานานว่าความรกัของเขากบัหล่อนยงัอยูด่หีรอืไม่ 

จากที่เหน็เขามั่นใจว่าจดิาภามเีรื่องปิดบงับางอย่าง ถ้าวนันี้เขาไม่บงัเอญิแวะ

ไปหาหล่อนที่โรงเรยีนกค็งไม่รู้ 

“ยาก แต่พี่เชื่อว่านายต้องท�าได้ นายเป็นทหารนะกวนิ ปราบศตัรูมา

ตั้งเยอะตั้งแยะ ทผีู้ร้ายชายแดนละยงิกนัสนั่นเมอืง แต่พอเรื่องแบบนี้...”

“มันเหมือนกันที่ไหนล่ะกันต์ ตอนนายก็อ�้าอึ้งแบบนั้นเหมือนกัน  

กว่าจะเข้าใจกนักบัหมอเตยกใ็ช้เวลานาน”

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์หวัเราะ ยกมอืลบูท้ายทอยเมื่อถกูพี่ชายคนโต

แซว

“จรงิครบั ถ้าเป็นผูร้้ายผมไม่กลวั แต่นี่คอืจด้ิา ผมไม่รู้ว่าถ้าถามออก

ไปแล้วจะเกดิอะไรขึ้นบ้าง”

หากหญิงสาวบอกว่าหมดรักเขาแล้ว ชายหนุ่มจะท�าใจได้หรือเปล่า  

จิดาภาคือรักแรก หม่อมราชวงศ์กวินภพยังจ�าครั้งแรกที่พบหล่อนได้เป็น

อย่างด ีแม้จะผ่านมานานมากแล้ว แต่เหมอืนเพิ่งเกดิขึ้นเมื่อวานนี้เอง 

นักเรียนสาวผมยาว ใบหน้าหวาน ทั้งสองเป็นเพื่อนกันสมัยมัธยม 

หลังจากนั้นหม่อมราชวงศ์กวินภพก็เดินหน้าจีบหล่อน แม้ต่อมาเขาจะไป

สอบเข้าโรงเรยีนเตรยีมทหาร แต่ชายหนุม่กพ็ยายามหาเวลามาพบกบัจดิาภา

อยู่เสมอ เขายอมรับว่านับตั้งแต่เจอกันก็ตกหลุมรักในทันที แม้ที่ผ่านมา 

จะมีผู้หญิงมากหน้าหลายตาผ่านเข้ามา แต่หม่อมราชวงศ์กวินภพไม่เคย

ชายตามองใคร

เขาชอบนยัน์ตาที่ใสกระจ่างราวกบัดาวคู่นั้นเป็นที่สดุ รวมถงึรมิฝีปาก

อิ่มที่เคยแอบมองหลายต่อหลายครั้ง เขาเคยฝันว่าจะได้จุมพติหล่อนอย่าง

ดูดดื่ม แต่สุดท้ายกไ็ม่ได้ท�า ความเป็นสุภาพบุรุษท�าให้ต้องข่มใจ แม้ทั้งคู่

จะเคยไปค้างต่างจงัหวดัด้วยกนั แต่กท็�าแค่นอนดูดาวแล้วจบัมอืกนั หม่อม

ราชวงศ์กวินภพต้องการถนอมหญิงสาวไว้รอจนถึงวันแต่งงาน แต่พอเห็น
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ผูช้ายอกีคนยื่นหน้าไปหอมแก้มหล่อน ภายในอกกเ็จบ็แปลบ บางทเีขาอาจ

จะใจเย็นเกินไป คิดว่าทุกอย่างไม่ส�าคัญ จริงอย่างที่หลายคนเคยเตือน  

ผู้หญงิทุกคนย่อมต้องการความรกัความเอาใจใส่จากแฟน 

“ถ้างั้นนายกค็งต้องอยูก่บัความสงสยัต่อไป เพราะผูห้ญงิบางคนอาจ

จะปากแขง็มาก ไม่แน่น้องจดิ้าอาจจะไม่ยอมบอกอะไรนายเลยกไ็ด้”

“เฮ้ย กนัต์ ท�าไมพดูอย่างนั้นล่ะ อย่างนี้ชายกวนิกเ็ครยีดยิ่งกว่าเดมิ

ส ิมองในอกีแง่หนึ่งน้องจดิ้าอาจจะไม่ได้ท�าอะไรอย่างที่นายคดิกไ็ด้”

“ผมกพ็ดูไปตามที่คดิ ของแบบนี้เกดิขึ้นได้นะครบัพี่ชายรนั น้องจด้ิา

เองกใ็ช่วา่จะหน้าตาขี้ริ้ว และน้องชายเรากง็านยุ่งเสยีเหลอืเกนิ บอกให้แวะ

ไปหาแฟนบ่อยๆ กท็�าเฉยซะงั้น”

“ผมทราบครบัว่าท�าไม่ถูก แต่ท�าไงได้ กผ็มเลอืกทางเดนินี้เอง”

ตอนที่สมัครเข้าเป็นหน่วยรบพิเศษ หม่อมราชวงศ์กวินภพก็รู้ว่าจะ

ไม่มเีวลาส่วนตวัมากนกั เขาอาจถกูเบื้องบนมอบค�าสั่งให้ไปปฏบิตัภิารกจิได้ 

ทกุเมื่อ แถมทกุอย่างยงัเป็นความลบั บอกใครไม่ได้แม้แต่คนในครอบครวั 

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์ตบบ่าน้องชาย 

“มนัไม่ใช่ความผดิของนาย ผู้หญงิที่มาคบกบันายกต็้องท�าใจเรื่องนี้

เอาไว้แล้ว อย่างพี่กบัเตย เราต่างกร็ูก้นัว่างานของหมอยุ่งมาก บางทต้ีองอยู่

เวรแทบไม่มเีวลาคุยกนัเลย”

“ใช่ พี่เห็นด้วยกับกันต์นะ น้องจิด้าเองก็เคยเข้าใจนายมาตลอด 

บางทคีรั้งนี้เธออาจจะงอนหรอืน้อยใจ ส�าหรบัคนรกักนั ความจรงิใจส�าคญั

ที่สุด พี่ว่านายต้องตั้งหลกัให้ดแีล้วรบีถามน้องจดิ้าว่าเกดิอะไรขึ้น นายจะ

ได้หลุดพ้นจากความคลุมเครอืเสยีท”ี



๒
ความจริงอันเจ็บปวด

หม่อมราชวงศ์กวินภพตัดสินใจแวะไปหาจิดาภาที่คอนโดหล่อน
ในอีกสองวันต่อมา แต่พอไปถึงกลับพบว่าไม่มีคนอยู่ เขาลองสอบถาม 

ผูจ้ดัการคอนโด แต่กไ็ด้ค�าตอบที่อึ้งยิ่งกว่าเดมิว่า หญงิสาวประกาศขายห้อง

และย้ายออกไปแล้ว 

ชายหนุ่มโทร. หาหญงิสาวแต่หล่อนปิดเครื่อง ครั้นส่งข้อความไปทาง

โปรแกรมสนทนาไลน์กไ็ม่ได้รบัค�าตอบอกี ชายหนุ่มลองส่งข้อความไปทาง

เฟซบุ๊กก็มีแต่ความว่างเปล่า จนบัดนี้นายทหารหนุ่มก็ยังไม่อยากเชื่อว่า 

จดิาภาจะไปโดยไม่ล�่าลาสกัค�า เขาพลาดที่ปากหนกั ความจรงิควรถามตั้งแต่

เห็นหล่อนเก็บข้าวของลงกล่องแล้ว ต้องโทษตัวเองที่ขี้ขลาดเกินไปและ 

ไม่กล้ายอมรบัความจรงิ 

เขาแวะไปหาหญิงสาวที่โรงเรียนแห่งเดิม แต่ความจริงที่ได้รับรู้ก็

ท�าให้อึ้งยิ่งกว่าเก่า

“ครจูดิาภาลาออกไปแล้วค่ะ คณุไม่ทราบหรอืคะ เธอจะไม่มาสอนที่นี่

อกีต่อไปแล้ว”
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หม่อมราชวงศ์กวนิภพล�าคอแห้งผาก เขาเพิ่งรู้ว่าตนกบัแฟนสาวนั้น

ห่างเหนิกนัมากเพยีงใด นอกจากไม่รูว่้าหล่อนย้ายบ้านแล้ว ยงัไม่รูว่้าลาออก

จากงานอกี นี่มนัเกดิอะไรขึ้น หล่อนตั้งใจจะหายไปจากชวีติเขาโดยไม่บอก

อะไรเลยอย่างนั้นหรอื  

“เธอย้ายไปที่ไหนพอทราบไหมครบั”

“ข้อนั้นดฉินักไ็ม่ทราบค่ะ ทราบแต่ว่าเธอได้งานใหม่ แต่ถ้าคุณอยาก

ทราบคงต้องรอมาพบผู้อ�านวยการพรุ่งนี้ ท่านคงจะให้ค�าตอบได้”

“ทางโรงเรียนพอมีเบอร์ติดต่อเธอบ้างไหมครับ พอดีว่าผมโทร. หา

แต่เธอปิดมอืถอื ไม่ทราบว่าเปลี่ยนเบอร์มอืถอืหรอืเปลา่” เขาพยายามโทร. 

หาหล่อนตั้งแต่เช้า แต่ไม่มสีญัญาณตอบรบัจากโทรศพัท์หล่อน  

“ขอโทษนะคะ คุณเป็นอะไรกบัเธอหรอืคะ”

“ผมเป็นฟะ...” 

นายทหารหนุม่ยั้งค�าพดูไว้ทนั หากจดิาภาคดิว่าเขายงัเป็นแฟน หล่อน

คงจะบอกทุกอย่าง ไม่ใช่หายไปเฉยๆ แบบนี้ 

“ผมเป็นเพื่อนเธอน่ะครบั ผมเป็นทหาร เพิ่งกลบัจากราชการ”

“เสยีใจด้วยนะคะ ดฉินัคงให้เบอร์คุณไม่ได้ แต่ถ้ายงัไงคุณลองมา

ใหม่พรุ่งนี้ดไีหมคะ เผื่อจะคุยกบัผู้อ�านวยการ ท่านคงจะให้ความกระจ่าง

ได้”

“แล้วครผูงิล่ะครบั เธออยูไ่หม” หม่อมราชวงศ์กวนิภพจ�าได้ว่าจดิาภา

มเีพื่อนสนทิชื่อผงิ เขาเคยเจอครูคนนี้หลายครั้ง

“ครผูงิลาคลอดค่ะ เพิ่งเจบ็ท้องเมื่อวานนี้เอง ป่านนี้คงจะคลอดแล้ว” 

ครูสาวบอกชื่อโรงพยาบาลซึ่งเป็นแห่งเดียวกับที่หม่อมราชวงศ์กวินภพไป

เมื่อวนัก่อน

“ขอบคุณมากนะครบั”

“ด้วยความยินดีค่ะ ขอโทษนะคะที่บอกอะไรไม่ได้มาก ปกติที่นี่มี

ระเบยีบค่ะ ถ้าไม่ใช่แฟนหรอืญาตสินทิ เรากไ็ม่กล้าให้เบอร์มอืถอื ถ้าคุณ
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เป็นเพื่อนเธอ ฉนัเชื่อว่าเดี๋ยวเธอกค็งโทร. กลบัมาเองละค่ะ”

เวลาคนเรามืดแปดด้านอาจจะแก้ปัญหาด้วยการนั่งจมทุกข์ แต่
ส�าหรับหม่อมราชวงศ์กวินภพนั้น การฝึกสอนให้เขาตั้งสติได้ดีกว่าคนอื่น 

เขารูด้ว่ีาจดิาภาไม่ค่อยเล่าเรื่องของหล่อนให้ครอบครวัฟังนกั อาจเพราะบดิา

ของหล่อนงานยุง่ ส่วนแม่กท็�างานและกลบัดกึแทบทุกวนั แต่คนที่หญงิสาว

มกัจะไปปรบัทกุข์ด้วยกค็อืเพื่อนที่ชื่อผงิ โชคร้ายที่เขาจ�าชื่อจรงิหล่อนไม่ได้ 

จึงต้องอาศัยการเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อดูหน้า หลังจากได้ชื่อ-

นามสกลุ เขาจงึตดัสนิใจไปเยี่ยมครสูาวที่โรงพยาบาล เขามั่นใจว่าหล่อนจะ

จ�าเขาได้ บางทอีาจจะให้ความกระจ่างได้มากขึ้น 

ร่างสูงสวมเสื้อเชิ้ตกับกางเกงยีน ในมือมีกระเช้าของใช้ส�าหรับเด็ก

แรกเกดิ เขาตรงไปที่แผนกหลงัคลอด แจ้งชื่อ-นามสกลุโดยอ้างว่าเป็นเพื่อน

ต้องการมาเยี่ยม เมื่อเปิดประตูห้องเข้าไปก็พบว่าผิงหรือภัสตราภรณ์อยู ่

คนเดยีว หล่อนตกใจเมื่อเหน็หน้าเขา

“คะ...คุณชายกวนิ”

“สวสัดคีรบัคุณครูผงิ ผมเพิ่งรู้ว่าคุณคลอดลูก เลยแวะมาเยี่ยม”

ชายหนุม่มั่นใจจากประสบการณ์ว่า สหีน้าภสัตราภรณ์ที่เหน็อยู่ตอนนี้

ไม่ใช่ความดใีจ แต่เป็นความตกใจ เพราะอะไรหล่อนถงึได้มท่ีาทเีช่นนี้ หรอื

ว่าเพราะมบีางอย่างที่หญงิสาวต้องช่วยปิดบงั

“คุณชายทราบได้ยงัไงคะว่าผงิอยู่ที่นี่”

“ผมแวะไปที่โรงเรยีนครบั ครูที่นั่นบอกว่าคุณมาคลอดลูก”

“เอ่อ...ผิงเจ็บท้องเมื่อวานนี้ค่ะ มาถึงก็คลอดเลย คุณชายนั่งก่อน 

สคิะ”

ภสัตราภรณ์มองไปที่ประตหู้องน�้า เสยีงที่ดงัจากภายในท�าให้หมอ่ม

ราชวงศ์กวนิภพเดาว่าสามขีองครูสาวน่าจะอยู่ในนั้น เขามองไปยงักระบะที่

ใส่ทารก เด็กชายหน้าตาจิ้มลิ้มนอนหลับปุ๋ยอยู่ในนั้น เขามองด้วยความ
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เอน็ดู

“คุณคงรู้ว่าผมต้องการถามอะไรใช่ไหมครบั งั้นผมจะไม่อ้อมค้อม”

ครูสาวถอนหายใจเฮอืกใหญ่ เขารู้ว่าหล่อนล�าบากใจ 

“ถ้าคุณชายจะถามเรื่องจดิ้า ผงิไม่ทราบจรงิๆ ค่ะ”

“ผมเพิ่งกลบัจากราชการเมื่อสองวนัก่อน แต่วนันี้พอแวะไปที่คอนโด

กพ็บว่าจดิ้าย้ายไปแล้ว คุณพอจะทราบไหมว่าเธอไปอยู่ที่ไหน”

“ฉะ...ฉนัไม่...”

“ห้ามบอกว่าไม่รู้นะครบั เพราะผมจ�าได้ว่าคุณกบัจดิ้าสนทิกนัมาก”

“คะ...คอืว่า ฉนัล�าบากใจจรงิๆ ถ้าไงคณุถามจด้ิาเองไม่ดกีว่าหรอืคะ 

เรื่องนี้มนัอธบิายยากมากๆ”

“ยากยงัไงหรอืครบั”

ภสัตราภรณ์หน้าซดีกว่าเดมิ หล่อนเงยหน้าสบตาเขา มคีวามสบัสน

อยู่ในนั้น

“คะ...คอืว่า จด้ิาได้งานใหม่ค่ะ เธอกเ็ลยย้ายไปอยูค่อนโดที่ใกล้กว่า

เดมิ”

“จดิ้าไปท�างานที่ไหน และคอนโดของเธออยู่ที่ไหน” นายทหารหนุ่ม

คาดคั้น ยิ่งฟังกย็ิ่งรู้สกึว่าผดิปกต ิจดิาภาท�าเหมอืนต้องการหลบหน้า 

“ฉนับอกไม่ได้จรงิๆ ค่ะ ถ้าไงคุณลองโทร. เข้ามอืถอืจดิ้าได้ไหมคะ 

ถ้าได้คุยกบัเธอเองเรื่องน่าจะง่ายขึ้น”

“ผมลองแล้วแต่เธอปิดมอืถอื ท�าไมจดิ้าต้องหลบหน้าผมด้วย นี่มนั

เกดิอะไรขึ้น”

สีหน้าของครูสาวเหมือนจะร้องไห้ หม่อมราชวงศ์กวินภพอดสงสาร

ไม่ได้ 

“ฉะ...ฉนั...”

“ผมรู้นะครับครูผิงว่าคุณเองก็ล�าบากใจ อันที่จริงผมก็ไม่อยากดึง

คุณเข้ามาเกี่ยว นี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณ เพียงแต่ทุกอย่างมัน
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เปลี่ยนไปเรว็มากจนผมตามไม่ทนั ผมไม่รู้ว่าควรจะท�ายงัไง”

ภสัตราภรณ์ถอนหายใจเฮอืกใหญ่ หล่อนท�าหน้าเหมอืนก�าลงัตดัสนิ

ใจ ในจงัหวะที่ประตหู้องน�้าเปิดออกมาพอด ีสามขีองครูสาวมองหน้าหม่อม

ราชวงศ์กวนิภพ เขาจงึค้อมศรีษะให้

“มอีะไรหรอืเปล่าผงิ”

“ไม่มคี่ะ สงสยัลูกคงหวินม คุณช่วยอุ้มลูกให้ผงิหน่อยสคิะ”

สามีของครูสาวเดินไปที่กระบะเด็กและอุ้มเด็กชายตัวน้อยขึ้นมา 

หม่อมราชวงศ์กวินภพรู้ดีว่าคงคาดคั้นจากหล่อนไม่ได้อีก เขาคงเป็นคนที่

แย่มากหากข่มขู่บงัคบัหญงิสาวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย เรื่องทั้งหมดเป็น

เรื่องส่วนตวัของเขากบัจดิาภา  

“งั้นผมกลบัก่อนนะครบัครูผงิ ผมขอโทษจรงิๆ ที่มารบกวน”

ชายหนุ่มหนัหลงักลบั ขณะก�าลงัจะถงึประตู ภสัตราภรณ์กพ็ูดขึ้น 

“เดี๋ยวค่ะคุณชาย เอ่อ คอืว่า...”

เขาหยุดรอว่าหล่อนจะพูดอะไร

“จด้ิาบอกว่าจะมาเยี่ยมฉนัวนันี้ค่ะ ถ้าคณุอยากเจอเธอกร็ออยู่แถวนี้

สคิะ เผื่อจะเจอกนั แต่อย่าบอกเธอนะคะว่าฉนับอก”

นายทหารหนุ่มยิ้มกว้าง เขาพยักหน้าและโค้งให้ภัสตราภรณ์ พูด 

ละล�่าละลกัด้วยความดใีจ

“แน่นอนครบั ผมสญัญา ขอบคุณมากครบัครูผงิ ขอบคุณจรงิๆ”

นายทหารหนุ่มเคยดกัซุ่มรอศตัรูแถบชายแดนมาไม่รู้กี่ครั้ง แต่วนันี้
กลับรู้สึกว่านาฬิกาข้อมือเดินช้าเหลือเกิน อาจเพราะเขาก�าลังรอค�าตอบที่ 

ตวัเองกย็งัไม่แน่ใจว่าพร้อมจะรบัรูห้รอืไม่ หม่อมราชวงศ์กวนิภพไม่เคยคดิ

มาก่อนว่า วันหนึ่งความสัมพันธ์ของเขากับจิดาภาจะเดินมาถึงจุดนี้ วันที่ 

จดิาภาตดัสนิใจจากไปโดยไม่ล�่าลา

วันที่เขาสงสัยว่าหล่อนเปลี่ยนไป สายตาที่เคยเต็มไปด้วยความรัก
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กลับแทนที่ด้วยความว่างเปล่า เขายังจ�าภาพชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาคน

นั้นได้ สายตาที่ทั้งคู่มองกันบ่งถึงความรัก แล้วเขาล่ะ จัดอยู่ส่วนไหนใน

หัวใจหล่อน เขาเคยได้ยินรุ่นพี่ทหารคุยกันเกี่ยวกับทหารที่ไปรบแล้วกลับ

มาพบว่าแฟนมคีนใหม่ ในกองเป็นเรื่องเล่าแกมตลก แต่พอเจอกบัตวัมัน

เหมอืนตลกร้าย หวัเราะไม่ออก ได้แต่หลั่งน�้าตาอยูข้่างใน เขาเพิ่งรู้ว่าตวัเอง

รักจิดาภามาก แต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะแสดงออกน้อยเกินไปจนหญิงสาวไม่

รบัรู้ 

เขานั่งรอหญิงสาวอยู่ด้านล่าง ตึกนี้ชั้นบนเป็นตึกหลังคลอด ส่วน

ด้านล่างเป็นโอพดีสีูตนิรเีวชกรรม หญงิสาวต่างวยัเดนิเข้าไปในนั้น หม่อม

ราชวงศ์กวินภพนั่งมองนาฬิกาข้อมือ เวลาที่ผ่านไปแต่ละนาทีช่างทรมาน

เหลือเกิน เขาพยายามมองไปที่ประตูหน้า หวังว่าจิดาภาจะปรากฏตัวขึ้น 

ลกึๆ แล้วภาวนาให้ภสัตราภรณ์ไม่ได้โกหก 

หลังจากรออยู่นานจนเกือบถอดใจ เขาก็ได้ยินเสียงคุ้นหูดังขึ้น  

จดิาภานั่นเอง หล่อนก�าลงัเข้าไปคยุกบัพยาบาลที่แผนกโอพดี ีเขาตดัสนิใจ

ปรี่เข้าไปหาหล่อน

“จดิ้า”

หญิงสาวดูตกใจมาก หล่อนปล่อยถุงยาหลุดมือ ข้าวของด้านใน

กระจดักระจายออกมา 

“คะ...คุณชาย”

“ท�าไมต้องหลบหน้าผม”

เขารบีถามสิ่งที่ต้องการ เพราะไม่มทีางรู้ว่าอกีนานแค่ไหนกว่าเขาจะ

หาหล่อนพบอกีครั้ง บางทจีดิาภาอาจจะหายไปตลอดกาลเลยกเ็ป็นได้ 

“คะ...คอื...ฉนั...”

หล่อนก้มลงไปมองถุงยา หม่อมราชวงศ์กวินภพตัดสินใจก้มลงไป

ช่วยหยบิ เขาหยบิขวดยาขึ้นมาทลีะใบ แต่พอเหน็กระดาษที่อยูด้่านใน มอื

กเ็ยน็เฉยีบ มนัคอืใบนดัฝากครรภ์ เขารูส้กึเหมอืนฟ้าถล่มลงตรงหน้า มอง
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หญงิสาวด้วยแววตารวดร้าวอย่างที่สุด 

“นี่มนัอะไรกนัจดิ้า”

เขาเหน็หล่อนถอนหายใจ ก่อนจะเอื้อมมอืมาแตะหลงัมอืเขา

“ฟังฉนัก่อนนะคะ ฉนัอธบิายได้”

“ใช่ คณุต้องอธบิาย ผมจะไม่ยอมเป็นไอโ้ง่อกีต่อไปแลว้ เราต้องหา

ที่เงยีบๆ นั่งคุยกนั วนันี้ผมต้องได้รบัค�าตอบ”

 

“เราเลกิกนัเถอะค่ะ”
นั่นคอืประโยคแรกที่จดิาภาเอ่ยขึ้นหลงัจากที่ปล่อยให้เครื่องดื่มตรง

หน้าน�้าแขง็ละลาย ทั้งสองเลอืกร้านกาแฟชั้นล่างของโรงพยาบาลเพื่อพูดคยุ

กนั หม่อมราชวงศ์กวนิภพมองหญงิสาวด้วยแววตาตดัพ้อ สิ่งที่เขาคาดหวงั

วา่จะได้ยนิจากแฟนสาวคอืค�าอธบิาย แต่สุดท้ายกลบักลายเป็นค�าบอกเลกิ  

“ท�าไมหรอืจดิ้า นี่มนัเกดิอะไรขึ้น”

“ฉนัท้องค่ะ และฉนัก�าลงัจะแต่งงานกบัผู้ชายที่ฉนัรกั”

นายทหารหนุม่ไม่รูว่้าอะไรเจบ็ปวดกว่ากนั ระหว่างการที่เขาจบัได้ว่า

หลอ่นตั้งครรภ์โดยที่พ่อของเดก็ไม่ใช่เขา กบัการที่แฟนสาวบอกเลกิเพื่อจะ

ไปแต่งงานกบัคนอื่น นี่มนัวนัโลกาวนิาศหรอือย่างไรกนั 

“ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่คุณกบัเขา...”

ตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าผูช้ายที่ไปส่งจดิาภาคอืแฟนและคงเป็นพ่อของ

เดก็ในท้อง แต่สิ่งที่หม่อมราชวงศ์กวนิภพไม่แน่ใจคอื ความรกัของเขากบั

หล่อนจดืจางไปตั้งแต่เมื่อไร เมื่อไรที่จดิาภาน�าคนอื่นเข้ามาแทนที่ในหวัใจ

“สี่เดอืนแล้ว”

“ท�าไมจดิ้า ท�าไมคุณไม่เคยบอกผม”

“ฉะ...ฉนัไม่กล้าค่ะ ฉนักลวัคุณโกรธ”

“แต่เราเป็นแฟนกนันะ ไหนคุณเคยบอกว่าเข้าใจยงัไงล่ะ”

“แฟนที่ไม่เคยมเีวลาให้กนัน่ะหรอืคะ ชวีติของคุณมแีต่งานๆๆ พอ
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ฉนัโทร. ไปคุณไม่เคยรบัโทรศพัท์ และพอคุณกลบัมา คุณกเ็อาแต่ไปช่วย

พี่ๆ  ของคุณ บางครั้งฉนัชวนคุณออกมาเจอกนั แต่คุณกบ็อกว่าเหนื่อย นี่

น่ะหรอืคะคนเป็นแฟนกนั”

หม่อมราชวงศ์กวินภพยกมือกุมขมับ เขาเพิ่งเข้าใจสิ่งที่ทุกคน

พยายามเตือนหลายต่อหลายครั้ง เขาพลาดที่ตระหนักถึงความส�าคัญของ

การให้เวลาช้าเกนิไป เขาเอาแต่คดิว่าจดิาภาต้องเข้าใจภาระหน้าที่ของทหาร

ยามออกไปปฏบิตัภิารกจิ 

“ผมขอโทษที่ไม่มเีวลาให้คณุ แต่คณุกค็วรจะบอกผมส ิให้โอกาสผม

ได้แก้ตวับ้าง”

“ฉันเคยพยายามพูดกับคุณแล้ว แต่พอโทร. ไปคุณก็ปิดมือถือ 

เพราะคุณต้องออกไปท�างาน คุณเคยรู้บ้างไหมคะว่า กี่ครั้งแล้วที่ฉันต้อง

นอนร้องไห้อยูค่นเดยีว ฉนัมแีฟนแต่กเ็หมอืนไม่ม ีขณะที่เพื่อนๆ ทุกคนมี

คนรกัดูแล เอาใจใส่”

หล่อนเสียงเครือ น�้าตาเอ่อท้น หม่อมราชวงศ์กวินภพอดสงสาร 

หญงิสาวไม่ได้ จดิาภาคงว้าเหว่มาก 

“เขาเป็นใคร” เขาถามเสียงแหบแห้ง แม้จะเจ็บปวดที่ต้องรู้ว่าคนที่

แย่งคนรกัไปเป็นใคร แต่เขากต็้องรู้

“เขาเป็นหมอค่ะ เรารกักนัมากและก�าลงัจะแต่งงานกนั เขาซื้อคอนโด

และให้ฉนัย้ายไปอยู่ที่นั่น”

เพราะเหตนุี้เองหญงิสาวถงึได้เกบ็ข้าวของลงกระเป๋า นายทหารหนุม่

เพิ่งรู้ตวัว่าพลาด ที่แท้วนันั้นจดิาภาตดัสนิใจทุกอย่างเรยีบร้อยแล้ว หล่อน

เลือกที่จะทิ้งเขาไปอย่างไม่ลังเลแถมยังไม่คิดจะบอก ถ้าวันนี้เขาไม่แวะไป

หา หล่อนกค็งหายเข้ากลบีเมฆ

“พ่อกบัแม่คุณรู้เรื่องนี้หรอืเปล่า”

“ทราบสคิะ พ่อกบัแม่กเ็หน็ด้วย” 

หม่อมราชวงศ์กวินภพจนค�าพูด หากครอบครัวของจิดาภารับรู้จริง 
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นั่นหมายความว่าเขาแพ้ตั้งแต่ยงัไม่ได้เริ่มต่อสู้ด้วยซ�้า 

“คุณแน่ใจหรอืว่าเขารกัคุณ”

“แน่ใจสคิะ เขารกัฉนั ดูแลฉนัเป็นอย่างด ีเราสองคนมเีวลาอยู่ด้วย

กนั ไปกนิข้าว ไปดูหนงั ท�าอะไรๆ อย่างที่คนเป็นแฟนท�ากนั”

หม่อมราชวงศ์กวินภพเจ็บราวกับถูกมีดแทง ทั้งที่ความจริงแล้ว 

ทุกอย่างเป็นแค่ค�าตดัพ้อ เขาอยากจะตะโกนออกไปเหลอืเกนิว่า ทุกอย่าง

คือหน้าที่ของทหารที่ต้องเสียสละ แต่ก็พูดได้ไม่เต็มปาก เขาพลาดที่ไม่ 

ช่างสังเกต จนไม่รู้ว่าสายตาที่จิดาภามองต่างไปจากเดิม หล่อนไม่เหลือ

ความรกัให้เขาอกีต่อไปแล้ว เขาก�ามอืแน่น รูส้กึถงึความพา่ยแพอ้ย่างที่สดุ 

คุณชายอย่างเขาเป็นแค่คนสิ้นท่าและถูกแฟนทิ้ง 

“และคุณกบัเขากก็�าลงัจะมลีูก”

“ใช่ค่ะ ฉนัท้อง แต่ฐาสญัญาว่าจะแต่งงานกบัฉนัโดยเรว็ที่สุด เรว็ๆ 

นี้เราจะไปพบพ่อแม่เขาด้วยกัน ฉันมั่นใจว่าท่านต้องยินดีที่เราก�าลังจะ

แต่งงานกนั”

“ผมขออวยพรให้คุณโชคด”ี

นายทหารหนุ่มขบกรามแน่น เป็นการอวยพรที่เจบ็ปวดที่สุดในชวีติ 

เขาอยากจะหลั่งน�้าตาออกมาแต่กท็�าไม่ได้ ชายชาตทิหารต้องเข้มแขง็ อดทน 

แม้ว่าภายในอกตอนนี้จะเจ็บราวกับมีเข็มนับพันมาทิ่มแทง นี่ใช่ไหมที่เขา

เรยีกว่าอกหกั

“ฉนัขอโทษนะคะ”

“ไม่ต้องขอโทษ ผมผดิเองที่ไม่ดูแลคุณให้ด”ี

เขาผุดลุกขึ้น มือสองข้างเย็นเฉียบราวกับอยู่ในห้องแช่แข็ง หาก 

จิดาภาไม่ได้ท้อง เขาคงจะท�าทุกอย่างเพื่อยื้อแย่งหัวใจหล่อนกลับมา แต่

ตอนนี้ชวีติบรสิุทธิ์ที่จะเกดิท�าให้รู้ว่าเขาแพ้อย่างหมดท่า

“คุณชายกวนิ”

มือเล็กบางเอื้อมมาแตะ แต่เขากลับรู้สึกเหมือนมันเป็นเหล็กร้อนๆ 
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จนต้องสะบดัออก

“ผมคงไม่ไปงานแต่งงานคณุนะ แต่ขอให้คณุโชคดกีบัสิ่งที่คณุเลอืก

กแ็ล้วกนั”

“คุณจะไปไหนหรอืคะ มภีารกจิอกีหรอื”

หม่อมราชวงศ์กวนิภพมองหญงิสาวด้วยความปวดร้าว เขาตดัสนิใจ

บางอย่างได้ในเสี้ยววนิาท ี

“ผมได้รับภารกิจให้ไปอยู ่ไกลมาก เราสองคนคงไม่เจอกันอีก 

ขอบคณุที่ท�าให้ผมได้เข้าใจว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มอีะไรสมบูรณ์แบบ ดูแล

ตวัเองให้ดนีะ”

เขากลั้นใจหันหลังเดินออกจากร้านทั้งที่ใจเจ็บปวดอย่างที่สุด นาย

ทหารบางคนอาจมีบาดแผลลึกจากศึกสงคราม แต่ส�าหรับหม่อมราชวงศ์

กวินภพ แผลที่เขาได้รับตอนนี้มาจากผู้หญิงที่เขารักที่สุด เขารู้สึกเหมือน

หวัใจถกูกระชากออกจากอก เขาคงกลายเป็นคนไร้หวัใจไปอกีนานแสนนาน 

และคงไม่มวีนัเหมอืนเดมิอกี

เวลาคนหนุม่อกหกัมกัเลอืกวธิรีะบายความทกุข์ด้วยการดื่มเหล้า แต่
ส�าหรับหม่อมราชวงศ์กวินภพนั้นตรงกันข้าม ยามทุกข์เขาจ�าเป็นต้องมีสติ

เพื่อรับมือกับปัญหา แต่การอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนี้กลับจะยิ่งท�าให้

ฟุ้งซ่าน เขาจงึเลอืกที่จะออกไปปฏบิตัภิารกจิ

“นายบอกว่าจะไปไหนนะกวนิ”

ทนัททีี่หม่อมราชวงศ์กวนิภพบอกจดุหมาย หมอ่มราชวงศ์กนต์ธรก็

ถงึกบัถามย�้า นายทหารหนุม่เอ่ยชื่อหมูบ้่านชายแดนไทยซึ่งเป็นแหล่งที่ตรวจ

พบยาเสพติด หน่วยข่าวกรองแจ้งว่าในหมู่บ้านนี้มีการพบร่องรอยของยา

เสพติดอยู่เนืองๆ ทางการเชื่อว่าคนในหมู่บ้านน่าจะเป็นสายให้พ่อค้ายา 

เบื้องบนจึงต้องการให้หม่อมราชวงศ์กวินภพกับภัครภูมิแฝงตัวเข้าไปใน

หมู่บ้านเพื่อสบืความลบั 
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“ให้ผมไปเถอะครบัพี่ชายรนั”

“พี่รู้นะว่านายเครียดเรื่องน้องจิด้า แต่อย่าให้เรื่องเล็กๆ แบบนี้มา

เป็นต้นเหตุให้นายต้องไปเสี่ยงชวีติส ิมนัไม่คุ้มกนันะ”

“ไม่เกี่ยวกับจิด้านะครับ ผมเป็นคนอาสาไปเอง นี่จะเป็นโอกาสใน

การท�าประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อีกมาก และผมจะได้แก้แค้นให้ลูกน้อง

ในหน่วยด้วย”

จ่าหมถีูกส่งตวัมารกัษาที่กรุงเทพฯ เรยีบร้อยแล้ว แม้จะต้องกลาย

เป็นคนพกิาร แต่เขากต็ั้งหลกัได้ดมีาก ครั้งล่าสุดที่ไปเยี่ยม จ่าหมอีอกจาก

ไอซียูมาอยู่ห้องธรรมดาแล้ว ตอนนี้เหลือแค่พักฟื้นและท�ากายภาพบ�าบัด

เท่านั้น

“นายคดิแต่จะแก้แค้น แล้วเคยคดิถงึท่านพ่อกบัแม่บ้างไหมว่าท่าน

ต้องเป็นห่วงมากแค่ไหน โดยเฉพาะแม่ อาจจะเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่

หลบัเลยด้วยซ�้า”

หม่อมราชวงศ์กรกันต์ไม่เห็นด้วย เขาได้ยินข่าวว่าหมู่บ้านชายแดน

อันตรายมาก หลายสัปดาห์ก่อนมีข่าวปะทะกันระหว่างกองก�าลังทหารกับ

กองก�าลังไม่ทราบฝ่าย ยิ่งอยู่พื้นที่ห่างไกล การส่งข่าวก็ยิ่งล�าบาก หาก

หม่อมราชวงศ์กวนิภพไปอยู่ที่นั่นกเ็ท่ากบัตดัขาดจากครอบครวั 

“ผมสญัญาจะดูแลตวัเอง ไม่ท�าให้ทุกคนเป็นห่วง”

“ถึงอย่างนั้นก็เถอะ แต่คราวนี้นายต้องไปนาน แล้วจะบอกแม่ว่า 

ยงัไง”

“ผมถงึต้องปรกึษาพีๆ่  ไงครบัว่าท�าไงแม่ถงึจะไม่สงสยั”

“เรื่องนี้พี่ว่ายาก ยังไงเสียแม่ก็ต้องถาม เพราะปกติที่นายอ้างว่าไป

สอนที่เขาชนไก่นั้นอย่างมากก็แค่อาทิตย์ แต่นี่จะไปเป็นเดือนๆ แม่ต้อง 

เป็นห่วงนายแน่ เผลอๆ อาจจะตามไปเยี่ยมถงึที่นู่น คราวนี้ละความแตก

กนัพอด”ี

“พี่ชายรนัช่วยผมหน่อยนะครบั”
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“งั้นกช่็วยยนืยนักบัพี่ให้แน่ใจหน่อยว่า ที่นายต้องการไปอยูช่ายแดน

ไม่ใช่ท�าเพราะประชดใคร”

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรตีตรงจุด เขารู้จักน้องชายดี แม้ฉากหน้าจะ

แสร้งว่าไม่แคร์ แต่ลกึลงไปแล้วหม่อมราชวงศ์กวนิภพเจบ็ปวดมากทเีดยีว 

ล�าพงัอกหกัยงัไม่เท่าไร แต่พอรู้ว่าจดิาภาไปท้องกบัคนอื่นคงเสยีใจมาก 

“ผมไม่ได้ประชด ผมแค่ต้องการเวลาอยู่กบัตวัเอง”

“นายคดิให้ดีๆ  นะกวนิ พี่เป็นห่วง” พี่ชายคนรองตบบ่า 

“ถงึยงัไงกจ็ะไปแน่ใช่ไหมกวนิ”

“ครบั พี่ชายรนั ผมตอบรบัท่านนายพลไปแล้ว คงจะออกเดนิทาง

พรุ่งนี้ ภาคย์กไ็ปกบัผมด้วย”

พอเอ่ยชื่อนายแพทย์ภคัรภูม ิ ทุกคนกส็บายใจ อย่างน้อยเขากเ็ป็น

แพทย์มวีชิาความรู้ คงดูแลหม่อมราชวงศ์กวนิภพได้

“พี่ว่าเรื่องนี้คงต้องให้ท่านพ่อช่วย เอาไว้พรุ่งนี้นายไปทูลให้ทรงทราบ 

ถ้าท่านพ่อรบัสั่งเอง รบัรองว่าแม่ไม่ถามเซ้าซี้แน่”

“ขอบคุณพี่ชายรันมากครับ ผมสัญญาว่าจะดูแลตัวเองเป็นอย่างด ี

ถ้ามโีอกาสผมจะพยายามส่งข่าวมา”

“เอาเถอะ พี่ขอให้นายโชคดีนะ ขอให้ภารกิจครั้งนี้ท�าให้นายได้พบ

ความสุขที่ตามหาละกนั”

“ลูกมั่นใจใช่ไหมว่านี่คอืสิ่งที่ลูกเลอืก”
ประมขุของวงัสวุกลุคอืที่พึ่งของโอรสทั้งสามเสมอ หม่อมเจ้าพรีพงษ์

มกัจะทรงเข้าใจโอรส น้อยครั้งมากที่จะรบัสั่งทดัทานสิ่งที่โอรสได้เลอืกแล้ว

“แน่ใจครบัท่านพ่อ”

“คดิหรอืว่าจะช่วยแก้ความกลดักลุ้มในใจลูกได้”

หม่อมราชวงศ์กวินภพรู้ดีว่าไม่ใช่ ชาตินี้เขาไม่มีวันลืมความทรงจ�า

อันเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการถูกทรยศหักหลัง เขาไม่กล้าโทษว่าทุกอย่าง 
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เป็นความผิดของจิดาภา ตรงกันข้าม เขาเป็นคนท�าให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเอง 

ราชนิกุลหนุ่มรู้สึกราวกับว่าตนเคยมีของมีค่าอยู่ในมือ แต่กลับปล่อยให ้

หลุดลอยไป

“ผมกไ็ม่ทราบครบัท่านพ่อ แต่ตอนนี้ขนือยู่ที่นี่ ผมกย็ิ่งฟุ้งซ่าน ผม

อยากเปลี่ยนพลงัของผมให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาต”ิ

“คนเราจะมพีลงักต้็องเริ่มต้นจากมสีตก่ิอน การที่จด้ิาเลกิกบัลกูไม่ใช่

ความผดิของลูกเลยนะชายกวนิ”

“ผมทราบครบั แต่ผมไม่ดูแลเธอ ผมเอาแต่คดิว่าเธอต้องเข้าใจ”

“เชื่อพ่อสิ คนเราถ้าคิดจะเปลี่ยนใจ ต่อให้ตัวอยู่ใกล้กันแค่ไหน 

หวัใจกเ็ปลี่ยนไปอยูด่ ีเราท�าได้แค่ยอมรบัสิ่งที่เกดิขึ้นเท่านั้น เกบ็ทั้งหมดไว้

เป็นบทเรยีนสอนตวัเอง”

“ท่านพ่อไม่โทษว่าผมไม่มเีวลาให้เธอหรอกหรอื”

“ไม่เลย พ่อกลบัคดิว่ามนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ต้องมคีู่แท้ จะต้องมี

ใครสักคนที่เข้าใจในความเป็นตัวตนของเรา ดูอย่างชายกันต์สิ งานยุ่ง

เหมอืนลกู อยูเ่วรหนกัขนาดนั้น เขายงัเจอหมอเตยได้เลย” ว่าที่ภรรยาของ

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์เองกเ็ป็นแพทย์ห้องฉกุเฉนิ ทั้งสองต่างอยูเ่วรและต้อง

ท�างานหนกั แต่กม็เีวลาอยู่ด้วยกนั แถมยงัเข้าอกเข้าใจกนัดเีสยีอกี

“อย่ารู้สกึผดิเลย งานที่ลูกท�าคอืงานที่เสยีสละเพื่อประเทศชาต ิพ่อ

ภูมใิจในตวัลูกมากนะชายกวนิ”

“ท่านพ่อ”

หม่อมราชวงศ์กวินภพก้มลงกราบแทบบาทของหม่อมเจ้าพีรพงษ์ 

ทรงใช้หตัถ์ลูบศรีษะโอรส 

“พ่อขออวยพรให้ลูกโชคด ีส่วนเรื่องแม่ พ่อคดิว่าถงึเวลาเสยีททีี่เรา

จะค่อยๆ บอกให้แม่รู้ว่า ลูกของแม่ไม่ได้เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาทหาร 

แต่เป็นหน่วยรบพเิศษเมฆาพยคัฆ์ต่างหาก”


