
๑

ความมืดสลัวยามโพล้เพล้ค่อยๆ เคลื่อนคล้อยเข้าครอบคลุม
บริเวณไร่ข้าวโพดนับร้อยไร่ริมฝั่งแม่น�้าโขงอันเงียบสงบ ทว่าภายใต้ความ

สงบนั้นยงัมบีคุคลสองกลุ่มเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบาแต่กร็วดเรว็ กลุม่แรก

คอืกลุม่ที่ตั้งใจเร้นกายเพื่อหลบหน ีส่วนกลุม่ที่สองนั้นคอืกลุม่ที่ทุม่เทปพูรม

ไล่ล่าไม่ลดละ แม้การตดิตามดงักล่าวจะกนิเวลายาวนานร่วมสี่ชั่วโมงแล้ว

กต็าม

ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ในชุดลายพรางปิดบังหน้าตายกมือข้างขวาขึ้น

เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ติดตามหยุดการเคลื่อนไหว ก่อนจะเงี่ยหูวิเคราะห์

ทศิทางการเคลื่อนไหวเบื้องหน้าที่คาดคะเนว่าอยูไ่ม่ไกลจากจดุที่พวกตนยนื

อยูน่กั รมิฝีปากหยกัภายใต้การอ�าพรางยกยิ้มน้อยๆ ยามได้ยนิเสยีงผวิน�้า

ไหวดงักระทบโสตประสาท

จากนั้นจึงผงกศีรษะให้ผู้ติดตามเคลื่อนตัวต่ออย่างช้าๆ ไปตาม

ทศิทางที่ได้ยนิเสยีง ร่างก�าย�าของสี่นกัรบทอดสายตามองแม่น�้าสายส�าคญั

อนัมต้ีนก�าเนดิจากเทอืกเขาหมิาลยัเบื้องหน้า ก่อนจะด�าดิ่งลงสูเ่บื้องลกึของ
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แม่น�้าด้วยความช�านาญ ถึงแม้ทั้งสี่จะสังกัดหน่วยงานทางบก แต่กระนั้น 

กส็ามารถพชิติเหรยีญนกัรบของหลกัสตูรรบพเิศษทางน�้ามาแล้วทกุหลกัสตูร

ห้าชีวิตที่ด�าลงไปเร้นกายในน�้าก่อนหน้าเบิกตาโพลงยามเห็นผู้ที่รู้ 

เท่าทนัและสามารถตดิตามพวกตนลงไปถูกจุด ทั้งที่ผนืน�้าแห่งนี้กว้างใหญ่

สดุพรรณนา ทั้งห้าพยายามด�าผดุด�าว่ายหลกีลี้หนจีากการเกาะกมุ ทวา่ผูท้ี่

สามารถกลั้นหายใจใต้ผวิน�้าได้เพยีงชั่วคราวหรอืจะทดัทานผูท้ี่มคีวามช�่าชอง

ในการด�าน�้าทางยุทธวิธีได้ สองในสี่นักรบขยับตัวเข้าไปรั้งแขนของสอง

นกัโทษคดอีกุฉกรรจ์ที่แหกคกุหนกีารจบักมุเอาไว้ได้อย่างรวดเรว็ ส่วนสาม

นักโทษที่เหลือพยายามคิดหาทางหลบหนี และในเมื่อไม่อาจกลั้นหายใจ 

ได้อีกต่อไปจึงจ�าต้องยอมโผล่ตัวขึ้นพ้นผิวน�้า ทว่านั่นกลับเป็นการหนีเสือ

ปะจระเข้โดยแท้จรงิ เพราะเพยีงแค่โผล่พ้นผวิน�้ามา เจ้าหน้าที่ที่ยนืคุมเชงิ

อยู่รมิฝั่งกแ็สดงตวัเข้าจบักุมทนัที

“ขอบคณุมากรองนท ีถ้าไม่มทีมีคุณมาช่วยลงพื้นที่อาจจะใช้เวลาตาม

ล่าไอ้พวกนี้อีกนาน” นายทหารยศพลตรีเอ่ยกับหัวหน้าทีมที่ลงไปตามล่า

นักโทษแหกคุกที่คร่าชีวิตเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปหลายชีวิต

ระหว่างทางหลบหนไีด้ส�าเรจ็

“ขอบพระคุณครบัท่าน แต่กย็งัเหลอือกีเจด็คนที่พวกเราต้องตามต่อ” 

พันตรีนทีธัชช์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษที่ได้รับการประสานงานให้ช่วย

ลงพื้นที่เอ่ยตอบด้วยท่าทสีภุาพ ซึ่งต่างกนักบัความดดุนัที่แฝงมากบัน�้าเสยีง

และแววตาโดยสิ้นเชงิ

“ออื ผมอยากให้ทกุอย่างเรยีบร้อยภายในวนันี้ เพราะยิ่งนานพวกนั้น

ก็ยิ่งเหมือนหมาจนตรอก ที่สามารถท�าทุกอย่างได้เพื่ออิสรภาพอันหอม

หวาน”

“ผมจะไม่ยอมให้พวกมันท�าร้ายใครได้อีก” นทีธัชช์ค้อมศีรษะลง 

จากนั้นในวงล้อมของการสนทนาจึงวกกลับมายังแผนการที่จะใช้ตามล่า 

เจด็นกัโทษที่เหลอืต่อ
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“ถ้าพี่เป็นพวกนั้น การหนีลงน�้าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่พี่จะท�า”  

นทธีชัช์หนัมาเอ่ยกบัทมีงานทั้งสามของตนขณะเดนิเลยีบรมิฝ่ังแม่น�้าไปทาง

ทศิใต้ โดยด้านหลงัมเีจ้าหน้าที่หน่วยอื่นเว้นระยะเดนิตามมาห่างๆ

“ผมก็คิดแบบพี่เหมือนกัน แต่ไม่คิดว่าไอ้ห้าคนนั่นจะบ้าบิ่นลงไป

ซ่อนในน�้า” ร้อยเอกยศธร หรอืผู้กองยศเอ่ยตอบผู้บงัคบับญัชาของตน

“มนัคงคดิว่าจะไม่มใีครได้ยนิเสยีงน�้า เพราะลงเบาขนาดนั้น กะว่า

ลงไปแป๊บๆ รอพวกเราไปทางอื่นแล้วค่อยขึ้นมา” ร้อยโทหิรัณย์ หรือ 

ผู้หมวดรนัว่าต่อ

“แต้มบุญพวกมนัห้าคนคงหมดจรงิๆ เพราะดนัมคีนหดูแีละรูจ้กัน�้าดี

อยู่แถวนี้ด้วย” ร้อยโทธเนศ หรอืผู้หมวดดนิแค่นเสยีงหวัเราะ

“ออื แล้วถ้ายศเป็นพวกนั้นจะซ่อนตวัยงัไง” นทธีชัช์เอ่ยถาม

ยศธรเลิกคิ้วขึ้นมองหัวหน้าทีมของตนเล็กน้อยก่อนตอบ “คงหาที่ 

เหมาะๆ นั่งนิ่งๆ รอให้สว่างแล้วค่อยหาทางไปต่อ”

“นั่นสนิะ เพราะที่ตั้งหลายร้อยไร่ ปพูรมแค่ไหนกต็ามล�าบาก ไม่เหน็

ต้องดิ้นรนให้เหนื่อย สู้อยู่เฉยๆ ไม่แสดงตัวแล้วค่อยหาจังหวะหนีดีกว่า” 

นทีธัชช์ว่า จากนั้นจึงหยุดเดินเพื่อรอสนทนากับเจ้าหน้าที่อีกหน่วยที่เดิน 

ลาดตระเวนอยู่ไม่ไกล

“ดล...” นทธีชัช์เรยีกชื่อเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรยีนเตรยีมทหารที่ปัจจุบนั

รบัราชการอยู่อกีเหล่าอย่างสนทิสนม

“แกกค็ดิเหมอืนฉนัใช่ไหมเพื่อน” ทว่าก่อนนทธีชัช์จะทนัได้เอ่ยสิ่งใด 

พนัต�ารวจตรดีลธ ีผู้รบัผดิชอบศูนย์ฝึกสุนขัต�ารวจกเ็อ่ยขึ้นเสยีก่อน

นทธีชัช์เลกิคิ้วขึ้นมองดลธแีล้วพยกัหน้าน้อยๆ “ออื ตรงนั้น ตรงนั้น 

แล้วกต็รงนั้น” รบัค�าพลางบุ้ยใบ้ไปยงัจุดที่พวกตนสงสยั

ดลธพียกัหน้ารบั แล้วหนัไปออกค�าสั่งให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาของตนพา

สนุขัต�ารวจฝีมอืดนี�าทางออกไปยงัจดุทั้งสาม เมื่อหน่วยของดลธกีระจายตวั

ออกไปเรยีบร้อยแล้ว นทธีชัช์จงึส่งสญัญาณให้ทมีของตนเดนิตามไปอกีทาง
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ฝีเท้าสี่คู่เหยียบย�่าลงบนหญ้าที่ขึ้นปกคลุมผืนดินอย่างแช่มช้าและ

แผ่วเบา กอปรกับสายฝนที่ลงเม็ดปรอยๆ ช่วยให้การเคลื่อนที่ของนักรบ 

ทั้งสี่กลมกลนืเป็นน�้าหนึ่งอนัเดยีวกบัเสยีงเพรยีกจากธรรมชาติ

โฮ่ง! โฮ่ง! โฮ่ง!

ชายหนุ่มทั้งสี่ยกยิ้มมุมปากเมื่อได้ยินเสียงเห่าของสุนัขต�ารวจดังขึ้น

ทั้งสามทศิ จากนั้นจงึเร่งฝีเท้าแหวกต้นข้าวโพดต้นแล้วต้นเล่าเข้าไปยงัจดุที่

ตนคาดการณ์ไว้อย่างรวดเร็ว โดยที่เบื้องหลังมีชุดปฏิบัติการอีกหลายชุด

เคลื่อนที่ตามไปห่างๆ

ฉุบ!

หมบั!

ตุ้บ!

เสยีงมดีที่ปาออกมาเพื่อป้องกนัตวัดงัแหวกอากาศขึ้นทนัททีี่นทธีชัช์

เดนิเข้าไปใกล้จุดที่วางไว้ ทว่าคนมไีหวพรบิและความไวเป็นเลศิกส็ามารถ

หลบหลกีปลายแหลมคมของอาวธุไร้เสยีงได้อย่างทนัท่วงท ีและแค่เพยีงไม่

ถงึเสี้ยววนิาท ีคนที่เป็นเป้าจู่โจมกส็ามารถพลกิสถานการณ์ ใช้มอืรบัท่อน

แขนที่มอีาวุธอยู่ในมอื ใช้ร่างก�าย�าของตนดนัไปด้านหน้า พยายามประชดิ

ตัวฝ่ายตรงข้ามให้มากที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โดนปลายอาวุธ ก่อน

จะหันหลังกลับแล้วจับชายคนดังกล่าวทุ่มลงคล้ายกับท่ายูโด โดยมือหนา

ยังคงจับแขนของอีกฝ่ายเอาไว้มั่น และออกแรงบีบเพื่อให้ฝ่ายนั้นปล่อย

อาวุธในมอืลง

“โอ๊ย!” ชายคนดงักล่าวแผดเสยีงร้อง ก่อนจะปล่อยมดีในมอืลง

นทีธัชช์ขยับขาข้างหนึ่งไปเตะมีดให้ออกห่างจากตัวนักโทษ แล้วดึง

กุญแจมอืออกมาลอ็กร่างโรยแรงตรงหน้าทั้งมอืและเท้า

ในขณะที่นทธีชัช์จดัการนกัโทษชายคนดงักล่าวอยูน่ั้น ยศธร หริณัย์ 

และธเนศเองกก็�าลงัออกแรงจดัการอกีสามนกัโทษอยู่เช่นกนั

โฮ่ง! โฮ่ง!
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ปัง! ปัง!

เมื่อทีมสนับสนุนคุมตัวนักโทษสี่คนออกไปจากบริเวณดังกล่าวได้

แล้ว ทางด้านทศิเหนอืกไ็ด้ยนิเสยีงปืนดงัขึ้นพร้อมๆ กบัเสยีงร้องขู่ของสนุขั

ต�ารวจ นทธีชัช์และทมีจงึรบีสาวเท้าตามทศิทางของเสยีงนั้นไป

“เป็นไงบ้างวะไอ้ดล” นทีธัชช์ถาม เพราะเมื่อไปถึงก็พบว่าดลธีและ

ทมีก�าลงัหมอบตวัลงเพื่อหลบวถิกีระสุนอยู่

“เกอืบไปว่ะ ดทีี่โดนเสื้อเกราะ” ดลธตีอบพลางแตะฝ่ามอืลงบรเิวณ

ใต้ราวนม

“แล้วคนอื่น...” นทธีชัช์ถามพร้อมกบัหรี่ตามองไปรอบๆ

“ปลอดภยั ดทีี่เจ้าจอนนี่ได้กลิ่นเลยร้องเตอืน พวกมนัวิ่งไปทางนั้น

สามคน” ดลธตีอบ แล้วรบีชี้เป้าต่อทนัที

“ขอบใจ” นทธีชัช์ว่าพลางเอื้อมมอืไปลบูหวัของสนุขัต�ารวจเอกจอนนี่

ที่ยนืแลบลิ้นอยู่ข้างๆ ดลธ ีก่อนจะหนัไปพยกัหน้าให้ทมีงานของตนเตรยีมตวั

แล้วสาวเท้าน�าออกไปอย่างรวดเรว็

ปัง!

แค่เพียงขยับตัวลุกขึ้นสามนักโทษที่ขโมยอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่

ตดิมอืไปด้วยกส็่องล�ากล้องสาดกระสุนเข้าใส่ทนัที

“จวนตวัแล้วเปรี้ยวเลยนะมงึ” หริณัย์ว่าขณะย่อตวัลงหลบลกูกระสนุ

“จนตรอกกแ็บบนี้” ธเนศกล่าว

“คงเป็นปืนของเจ้าหน้าที่ที่พวกมนั...” ยศธรแค่นเสยีงพยายามระงบั

อารมณ์กรุ่นโกรธที่เข้าครอบง�าจิตใจ ทุกครั้งที่ได้รับข่าวเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะ

สงักดัหน่วยงานใดถกูท�าร้ายถงึแก่ชวีติด้วยน�้ามอืของพวกเดนตาย กค็ล้าย

กบัมคีนควกัหวัใจของตนออกมาบบีเล่น

ปัง!

“โอ๊ย!”

ในขณะที่ยศธรก�าลังพยายามระงับอารมณ์ของตัวเองเพื่อไม่ให้ท�า
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อะไรบุ่มบ่ามจนเสยีงานอยูน่ั้น เสยีงกมัปนาทกด็งัขึ้นใกล้ตวั นทธีชัช์ที่จบัตา

มองตามการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลาลั่นไกยงิสกดัหนึ่งในสาม

คนนั้นได้ส�าเรจ็

“เฮ้ย! ลุกสวิะไอ้เชน” เสยีงหนึ่งในนั้นดงัขึ้น

“พี่ ฉนัถูกยงิ โอ๊ย! ขาฉนั” ชายที่ถูกยงิสกดัที่ขาร้องตอบ

“โธ่โว้ย!” อกีหนึ่งร้องขึ้นเสยีงดงั ตามด้วยเสยีงฝีเท้าเคลื่อนตวัออก

ไป

“พี่! ช่วยฉนัด้วย อย่าทิ้งฉนัสพิี่คดิ พี่!” เชน นกัโทษหนุม่ที่ถกูนทธีชัช์ 

ยงิสกดัตะโกนเรยีก แล้วพยายามลากขาตามลูกพี่ของตนออกไป

ปัง!

“โอ๊ย!”

เสยีงกระสนุดงัขึ้นอกีนดัจากฝีมอืของยศธร ที่ตั้งใจยงิข้อมอืข้างขวา

ของเชนจนอาวุธปืนในมอืร่วงลงพื้น

“แค่นี้ท�าเป็นร้อง ทีมึงท�ากับคนอื่นไม่คิด” หิรัณย์ที่วิ่งเข้าไปใส่

กุญแจมือและเท้าของเชนสะบัดเสียงใส่ และเมื่อทีมสนับสนุนตามเข้ามา

ควบคุมตวัของเชน เขาจงึออกตวัวิ่งตามนทธีชัช์ ยศธร และธเนศไป

ปัง! ปัง! ปัง!

เสยีงกมัปนาทของลกูกระสนุที่ออกจากปากล�ากล้องเคลื่อนที่ในแนว

วถิรีาบดงัสลบักนัไปมาทั้งสองฝ่ัง ก่อนเสยีงจากฝ่ังของนกัโทษที่เชนเรยีกว่า

คิดจะเงียบลง นทีธัชช์และทีมอาศัยจังหวะนั้นเคลื่อนที่เข้าไปใกล้ทีละนิด

อย่างแผ่วเบา จนกระทั่งได้ยนิเสยีงกระซบิกระซาบของฝ่ังตรงข้ามหารอืกนั

ดงัแว่วอยู่ไม่ไกล

“เอาไงดพีี่ กระสุนหมด” เสยีงหนึ่งกระซบิถาม

“เราต้องหาทางฆ่าพวกมนั แล้วเอาปืนกระบอกใหม่มา”

เสยีงกระซบิแหบพร่าที่ตอบกลบัพาให้สี่นกัรบที่ซุ่มตวัอยูค่ลี่รมิฝีปาก

ขึ้นยกยิ้มพลางส่ายหน้าน้อยๆ
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“แล้วเราจะฆ่าพวกมนัยงัไง” เสยีงชายคนเดมิกระซบิถามอกีรอบ

“มงึมมีดีนี่ไอ้ธนั” คดิกล่าว

“แล้วพี่ล่ะ” ชายคนชื่อธนัว่า

“กูกม็”ี คดิตอบพลางดงึมดีปลายแหลมออกมาจากข้างล�าตวั “เล่มนี้

ที่ใช้ปาดคอพวกมนัมาแล้วสองคนไง”

ฉกึ!

“โอ๊ย!”

ทันทีที่คิดเอ่ยประโยคที่สองจบ ปลายแหลมคมของมีดพกก็ลอย

คว้างผ่ากลางอากาศเข้าปักตรงข้อมือข้างที่ยกขึ้นพอดิบพอดี จนมีดเล่มที่

อยู่ในมอืหล่นลงข้างล�าตวั

“พี่!” ธนัร้อง ก่อนจะโผเข้าหา

ฉกึ! ฉกึ!

“โอ๊ย!” คราวนี้เป็นเสยีงของธนัร้องขึ้นบ้าง เมื่อข้อมอืทั้งซ้ายและขวา

ถูกปลายมดีพกพุ่งเข้าปักทั้งสองข้าง

“คิดจะฆ่าพวกฉันไม่ง่ายหรอก” เสียงทุ้มดังขึ้นพร้อมๆ กับการ

ปรากฏกายของนักรบทั้งสี่ นทีธัชช์มองตามสายตาล่อกแล่กของคิดที่หลุบ

มองด้ามมีดที่หล่นอยู่ข้างกายแล้วรีบพุ่งตัวเข้าไปหา คิดยกมือข้างซ้าย 

ที่ยงัใช้การได้ปาดน�้าฝนที่ไหลรดใบหน้าแล้วยกขาโถมตวัเข้าหาเช่นกนั ทว่า

นทธีชัช์กลบัดนัตวักระโดดยนัร่างของคดิจนล้มลงคลุกโคลนอกีรอบ

“พี่! ช่วยด้วย ช่วยฉนัด้วย”

คิดปรายหางตามองธันที่ถูกตรึงแขนและขาเอาไว้ด้วยกุญแจมือ 

เลก็น้อย ก่อนจะใช้มอืข้างซ้ายก�าโคลนหมายจะปาใส่หน้านทธีชัช์ แต่คราวนี้

ยศธรกลบัพุ่งตวัเข้าแทรก แล้วกระโดดกระทบืหน้าท้องของคดิเตม็แรง

“อย่างมงึไม่ต้องถงึมอืหวัหน้ากหูรอก” ยศธรว่า โดยที่ยงัเหยยีบเท้า

ลงบนหน้าท้องของคดิอยู่

“ปล่อยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดการต่อเถอะ หมดหน้าที่ของพวกเรา
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แล้ว” ก่อนยศธรจะทันได้ลงมือและเท้าต่อ นทีธัชช์ก็เดินเข้าไปตบบ่าเพื่อ

เตือนสติ ยศธรจึงได้แต่ก�าราบคนชั่วผ่านทางสายตา เฝ้ารอจนกระทั่ง 

เจ้าหน้าที่อีกหน่วยคุมตัวสิบสองนักโทษคดีอาญากลับคืนสู่ห้องขัง ทั้งสี่จึง

นั่งเฮลคิอปเตอร์กลบัสู่หน่วยที่ตนสงักดัอกีภูมภิาค

“เจอกันอาทิตย์หน้า” นทีธัชช์เอ่ยกับสามหนุ ่มที่เสื้อผ้าหน้าผม
เลอะเทอะเปรอะเปื้อนพอๆ กบัตน

“ไปเลี้ยงรุ่นแล้วกลบับ้านเลยหรอืพี่” ยศธรถาม

“ออื โดนตามตวักลบัมาหลายอาทติย์แล้วยงัไม่มเีวลาไปเลย” นทธีชัช์

ตอบ

“อยูบ้่านให้ครบวนันะพี่ อย่าหนมีาหาผมตอนดกึๆ อกีล่ะ” หริณัย์ว่า

“ถ้าแกเจอแบบฉันก็ต้องปีนระเบียงหนีเหมือนกันนั่นแหละน่า” 

หวัหน้าทมีแยกเขี้ยวตอบ

“แต่พี่จะหนคีูห่มั้นไปตลอดชวีติไม่ได้นา” ธเนศเอ่ยเสยีงกลั้วหวัเราะ

“ไม่ใช่โว้ย ฉนัยงัไม่เคยหมั้นกบัใคร”

“ถงึไม่ได้สวมแหวนหมั้น แต่ครอบครวัพี่กบัครอบครวัเจ้าสวัชยัโรจน์

กป็ระกาศไปทั่ววงสงัคมว่าอาหนพูรมีคอืว่าที่สะใภ้ของเจ้าสวัอรรณพ” ยศธร

ว่าโดยเลียนแบบเสียงเจ้าสัวชัยโรจน์ บิดาของสาธิตาหรือพรีม หญิงสาว 

ที่ครอบครวัของนทธีชัช์หมายมั่นปั้นมอืจะสู่ขอมาเป็นสะใภ้

“ไอ้ยศ!” นทีธัชช์ค�ารามเสียงเข้ม “ถ้ามีใครอยากเป็นลูกเขยเจ้าสัว 

ชยัโรจน์กบ็อกฉนัแล้วกนั ฉนัยนิดชี่วยค่าสนิสอด”

“โอ๊ย ตลาดวาย” ยศธรว่า

“เหนื่อย ง่วง กลบับ้านดกีว่าพี่ยศ ดนิ” หริณัย์ว่าต่อ

“หวิด้วย แฉะด้วย ไปกนัเถอะ” ธเนศเสรมิ ก่อนทั้งสามจะท�าความ

เคารพนทธีชัช์ แล้วสลายตวักลบัไปยงับ้านพกัของแต่ละคน

“ขนาดพวกแกยงัสลายตวัไวขนาดนี้ แล้วคดิว่าฉนัยงัจะอยู่บ้านไหว
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หรอืไง” นทธีชัช์มองตามหลงัรุ่นน้องแล้วส่ายหน้าพร้อมยิ้ม จากนั้นจงึเดนิ

ทางกลับไปพักผ่อนยังบ้านพักของตนเพื่อเก็บแรงส�าหรับงานเลี้ยงรุ่นในวัน

รุ่งขึ้น

งานเลี้ยงรุ่นนักเรียนเตรียมทหารของนทีธัชช์ปีนี้จัดขึ้นที่หัวหิน ชาย
หนุ่มเดินทางมาถึงสถานที่จัดงานพร้อมกับดนุเดช หลังจากลงทะเบียนรับ

กญุแจห้องพกัเรยีบร้อยแล้ว ทั้งสองจงึเดนิไปสมทบกบัชนม์ภูมทิี่เดนิรบัลม

อยูบ่รเิวณชายหาด เมื่อสมควรแก่เวลาหนึ่งนายต�ารวจและสองนายทหารจงึ

พากนัเข้าไปยงัห้องจดัเลี้ยงที่มเีพื่อนๆ ร่วมรุน่นั่งสรวลเสเฮฮากนัพร้อมหน้า

“ฉันว่า...มันแปลกๆ ว่ะ” พันตรีวิชิต ผู้ที่มีบุตรสาวนั่งอยู่บนตัก 

เอ่ยขึ้นอย่างไม่มปีี่มขีลุ่ย

“อะไรวะ” พนัตรขีจร ผู้ที่มภีรรยาสาวสวยในอ้อมแขนเลกิคิ้วถาม

“กไ็อ้ภูม ิ ไอ้นท ี ไอ้เดช น่ะส ิ พวกมนัสามคนโพรไฟล์ดทีี่สุดในรุ่น 

แต่ท�าไมมนัยงัไม่มเีมยี พวกแกลองคดิหาเหตุผลดูส”ิ วชิติว่า

“กฉ็นัไม่อยากม”ี ชนม์ภูมริ้องขดั

“มแีล้วไม่ได้ดั่งใจ สูไ้ม่มดีกีว่า” ดนเุดชส่ายหน้าน้อยๆ ชกัเบื่อเตม็ทน

กบัการที่จะต้องมานั่งตอบค�าถามเพื่อนๆ เรื่องคนข้างกายเช่นนี้ทุกปี

“เออ ไม่มเีมยีแล้วท�าไม” นทธีชัช์ถามกลบั

“ก.็..พวกแกสามคนจะกนิกนัเองไง” วชิติตอบแล้วระเบดิเสยีงหวัเราะ

ดงัลั่น โดยมลีูกคู่รบัมุกกนัทั้งห้อง

ชนม์ภูม ิ นทธีชัช์ และดนุเดชกลอกตามองเพดาน ก่อนที่จะผุดลุก

แล้วง้างมอืข้างขวาขึ้นพร้อมกนั

ทว่า...

“อย่านะเว้ย ลกูสาวฉนัมองอยู”่ วชิติยกัคิ้วแล้วยกตวับุตรสาวขึ้นยนื

บนตกัเพื่อสร้างเกราะก�าบงั

“ฉันว่าแกสามคนยังไม่เจอเนื้อคู่มากกว่า” พนัตรีกฤตเดินเข้ามากด
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บ่าของชายโสดทั้งสามให้นั่งลงที่เดมิแล้ววเิคราะห์เหตุผลไปพลางๆ

ชนม์ภมู ินทธีชัช์ และดนุเดชกลอกตามองเพดานเป็นรอบที่สอง แล้ว

เอี้ยวตวักลบัไปมองคนด้านหลงัอย่างพร้อมเพรยีงกนั

พนัตรกีฤตหวัเราะในล�าคอ ก่อนจะเดนิไปโอบไหล่สาวคนรกัพากลบั

มาร่วมวงสนทนาด้วย

“เมื่อก่อนฉันก็ไม่เชื่อ แต่เมื่อห้าเดือนก่อนฉันพาพ่อกับแม่มาเที่ยว

หวัหนิแล้วกพ็กัที่โรงแรมนี้แหละ ไม่รู้ว่าแม่ฉนัไปรู้มาจากไหนว่าเทวรูปข้าง

โรงแรมนี้ศักดิ์สิทธิ์ ใครขออะไรก็ได้ วันนั้นแม่เลยพาฉันไปจุดธูปแล้วให้

ฉนัพดูตาม ฉนัคงไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าแม่น�าฉนัขอพรเรื่องอะไร เพราะหลงั

จากนั้นอีกสองวันฉันก็เจอกับสาวน้อยของฉันนี่แหละ” กฤตเล่าพร้อมกับ

กดปลายจมูกลงขมบัสาวคนรกัอย่างอ่อนโยน จงึได้รบัเสยีงโห่จากเพื่อนๆ 

มาเป็นรางวลัที่หวานไม่ดูเวล�่าเวลา

“ฉนัดใีจกบัแกด้วยนะไอ้กฤต แต่ฉนัสงสารสาวน้อยของแกจงัเลยว่ะ 

ไม่น่าหลงกลแกเลยจรงิๆ” นทธีชัช์ว่า

“อ้าว ไอ้นี่” กฤตแหว ก่อนจะกวาดตาหาแนวร่วมแล้วเอ่ยต่อ “งั้นมา

พสิูจน์กนั แกสามคนกล้าหรอืเปล่า”

“พสิูจน์ว่า” ชนม์ภูมเิลกิคิ้วถาม

“ไปขอเนื้อคู่กนั” ขจรตอบแทน

“ไร้สาระ” ดนุเดชแบะปาก

“ไม่ต้องท�าหน้าดขุ่มเลยไอ้ภมู ิไอ้เดช อย่าป๊อด กล้าๆ หน่อย” วชิติ

ยกัคิ้วแล้วท้าเสยีงระรื่น

“เล่นอะไรกนัวะ” นทธีชัช์เกาท้ายทอย

“ก็เล่นไง แล้วก็อยากพิสูจน์ด้วยว่าเทวรูปที่ไอ้กฤตเล่าสามารถดึง 

เนื้อคู่ได้จรงิหรอืเปล่า” ขจรเอ่ยต่อ

“ว่าไง กล้าๆ หน่อยสวิะ” กฤตคะยั้นคะยอ

ชนม์ภูมิ นทีธัชช์ และดนุเดชสบตากันเป็นเชิงถาม ก่อนที่นทีธัชช ์
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จะเป็นผู้ตดัสนิใจ “เออๆๆ พสิูจน์กพ็สิูจน์ จะได้จบๆ สกัท ีหวิแล้วโว้ย”

วชิติ ขจร และกฤตแทก็มอืกนั ก่อนที่จะดนัหลงัสามหนุ่มโสดพาไป

ขอพรยงัเทวรูปศกัดิ์สทิธิ์ที่ประดษิฐานอยู่ด้านข้างโรงแรมได้ส�าเรจ็

“พวกแกสามคนพดูตามฉนันะ” กฤตว่า หลงัจากที่จดุธปูให้ชนม์ภมู ิ

นทธีชัช์ และดนุเดชถอืและกดบ่าให้นั่งท่าเทพบุตรเรยีบร้อยแล้ว

“จะท�าอะไรกท็�าสกัทเีถอะไอ้กฤต” ชนม์ภูมกิระแทกลมหายใจ

“กระผม แล้วเอ่ยชื่อตวัเอง” พนัตรกีฤตสั่ง

“กระผม ชนม์ภูม ิปารวตัร”

“กระผม นทธีชัช์ ลกัษมเีมธ”ี

“กระผม ดนุเดช สุรสัโกศล”

สามหนุม่โสดเอ่ยชื่อตนเองเสยีงดงัฟังชดั ขจร วชิติ และกฤตยกยิ้ม

ที่มุมปากน้อยๆ ก่อนที่กฤตจะเริ่มน�าขอพรต่อ

“ไม่ว่าเนื้อคูข่องกระผมจะอยูแ่ห่งใด ขอให้มเีหตเุป็นใจให้เราสองคน

ได้พบและได้ใช้ชวีติคู่ร่วมกนัในเรว็วนันี้ด้วยเถดิ”

เสยีงทุม้ประสานขอพรอย่างพร้อมเพรยีงกนั ฉบัพลนัดวงตะวนัที่ทอ

ประกายแสงเจิดจ้ากลับมืดครึ้มลงกะทันหันด้วยเงาของเมฆก้อนยักษ์ที่

เคลื่อนมาทาบทับในเวลานั้นพอดี พร้อมกับแรงลมกระโชกพัดโมบายที่

แขวนรอบเทวสถานอันเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปดังก้องกังวาน ซึ่งนั่น 

ไม่นับรวมกระแสลมที่พัดต้องกายชนม์ภูมิ นทีธัชช์ และดนุเดช จนสอง 

นายทหารและหนึ่งนายต�ารวจขนลุกชนัพร้อมกนัโดยไม่ทราบสาเหตุ



๒

รถยโุรปคนัสขีาวรุน่ใหม่ล่าสดุหยุดจอดหน้ารั้วบ้านหลงังามกลาง
ใจเมอืง ชายหนุ่มเจ้าของรถหยุดรอเพยีงชั่วขณะ เมื่อเจ้าหน้าที่รกัษาความ

ปลอดภยับรเิวณป้อมยามหน้าบ้านเหน็ป้ายทะเบยีนรถกก็ลุกีจุอกดรโีมตเปิด

ประตูรั้วต้อนรบัอย่างรวดเรว็

นทธีชัช์เคลื่อนรถเข้าสูเ่ขตรั้วด้านในพลางกวาดตามองบรเิวณรอบรั้ว

บ้านหลังใหญ่อันมีประวัติยาวนาน ถึงแม้เจ้าสัวเพ้งผู้เป็นปู่ของเขาจะเป็น 

ชาวจีนที่ย้ายมาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทย แต่ท่านก็หลงรักทุกสิ่งที่เป็น

ไทย ดังนั้นเมื่อสามารถสร้างธุรกิจน�าเข้ารถยนต์และธุรกิจห้างสรรพสินค้า

จนเป็นปึกแผ่น ร�่ารวยตดิอนัดบัหนึ่งในสบิมหาเศรษฐขีองประเทศ เจ้าสวั

เพ้งจึงได้ขอซื้อบ้านอายุร้อยกว่าปีจ�านวนสามหลังจากทายาทคหบดีเก่าแก่

มาปรบัปรุงใหม่เพื่อใช้เป็นที่พกัอาศยัของครอบครวั

“ท�าไมวันนี้บ้านดูเงียบๆ แม่เรียม” นทีธัชช์เอ่ยถามแม่บ้านเก่าแก่ 

ที่เดนิออกมาต้อนรบั

“เจ้าสวัณพ คณุหญงิ คณุเขื่อน คณุต้นน�้า เข้าบรษิทัค่ะ ส่วนเจ้าสวั
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เพ้งเอนหลงัอยู่เรอืนกลาง” เรยีมตอบพร้อมยิ้ม

นทีธัชช์เลิกคิ้วขึ้นน้อยๆ แล้วพึมพ�ากับตัวเอง “เจ้าต้นน�้าก็โตพอที่

ต้องเข้าบรษิทัไปตรวจงานแล้วงั้นร”ึ

เรยีมหวัเราะเสยีงแผ่ว ด้วยเข้าใจในความนยัของประโยคนั้นด ีทว่า

ก็ไม่คิดที่จะต่อความใดๆ และเลี่ยงไปเอ่ยถามในสิ่งอื่นแทน “คุณหนูกิน

อะไรมาหรอืยงัคะ”

“ขอขนมอร่อยๆ ฝีมอืแม่เรยีมสกัจานกแ็ล้วกนั” คุณหนูของเรยีมใน

วยัสามสบิห้าปีทอดน�้าเสยีงตอบอย่างอ่อนโยน

“ได้ค่ะ ให้เรยีมจดัไปที่ไหนดคีะ”

“เรอืนอากงครบั” นทธีชัช์ตอบ แล้วสาวเท้าเดนิผ่านเรอืนใหญ่สขีาว

แกมเขยีวสถาปัตยกรรมแบบนโีอคลาสสกิอนัเป็นที่พกัของบดิา มารดา พี่

ชายคนโต และหลานชาย ไปยงัหมูเ่รอืนไทยภาคกลางแบบเรอืนคหบดสีมยั

โบราณอนัเป็นที่พกัของเจ้าสวัเพ้ง ชายหนุม่ชะเง้อคอมองเรอืนเลก็สขีาวครมี

สถาปัตยกรรมขนมปังขงิอนัเป็นที่พกัของตนที่ตั้งอยูถ่ดัไปเลก็น้อย ก่อนจะ

ก้าวขาขึ้นบนัไดบ้านทรงไทยไปอย่างแผ่วเบา

ชายชราวัยแปดสิบเอ็ดปีที่นอนเอนกายอยู่บริเวณระเบียงบ้านผงก

ศรีษะมองเจ้าของเสยีงฝีเท้าที่ก�าลงัย่างเข้ามาหาแลว้ระบายยิ้มกวา้ง “อานท ี

กลบัมาตั้งแต่เมื่อไร”

นทธีชัช์ย่อตวัลงนั่งคุกเข่ากบัพื้นแล้วประนมมอืไหว้ “เพิ่งมาถงึครบั

อากง”

“หายหน้าหายตาไปหลายเดอืน อากงคดิถงึ”

“ผมกค็ดิถงึอากงครบั” หลานรกัของอากงตอบ แล้วซบใบหน้าลงบน

ตกัอบอุ่นที่ตนเคยนั่งเมื่อครั้งยงัเยาว์

“ลื้อนี่นะ โตเป็นเจ้าคนนายคนแล้วยงัขี้อ้อนเป็นเดก็ๆ ไปได้” เจ้าสวั

เพ้งว่าพลางลูบมอืที่กร�างานหนกัลงบนกลุ่มผมของหลานชาย

ในขณะที่อากงกับหลานชายทักทายกันอยู่นั้น เรียมและเด็กสาวใน



20  l  แ ผ น ร บ . . . ส ย บ รั ก

บ้านอกีสองคนกล็�าเลยีงอาหารว่างขึ้นมาบนเรอืน

“ยกอะไรมาเยอะแยะอาเรยีม” เจ้าสวัเพ้งเอ่ยถาม

“ของโปรดคุณหนูค่ะเจ้าสัว” เรียมตอบขณะรินน�้าชาให้คนถามและ

ชายหนุ่มอกีคนที่นั่งอมยิ้มอยู่ใกล้ๆ

“เออ ดีๆ ๆ เอามาเยอะๆ อานายพลหลานอั๊วผอมไปตั้งเยอะ” ชายชรา

หวัเราะชอบใจ

“อากงครบั ผมยงัเป็นพนัตรอียูเ่ลยครบั ไม่ใช่นายพล” นทธีชัช์รบีท้วง

“เอาน่า ยงัไงอั๊วกเ็ชื่อว่าต่อไปลื้อตอ้งได้เป็นนายพลเหมอืนอาคุณตา

ของลื้อนั่นแหละ” เจ้าสัวเพ้งเอ่ยพาดพิงถึงพลเอกทีปต์ อดีตผู้บัญชาการ

ทหารบก ผู้เป็นคุณตาของนทธีชัช์นั่นเอง

นายทหารหนุ่มจึงได้แต่ส่ายหน้าพลางยิ้ม อดคิดไม่ได้ว่าหากเมื่อ

หลายสบิปีก่อนไม่ได้อากงกบัคณุตาช่วยพดู กไ็ม่รูว่้าบดิาของตนจะยนิยอม

ให้เข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารตามความฝันหรือไม่ ทว่าในความโชคดีที่

ตนสามารถท�าตามความฝันได้ กต็้องแลกมาด้วยข้อแลกเปลี่ยนที่ว่าตนจะ

ต้องหมั้นหมายกับสาธิตาบุตรสาวเพื่อนสนิทบิดา ถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้ว 

พลเอกทีปต์ผู้เป็นตาจะยื่นมือเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย แต่กระนั้นบิดาของตน

กบับดิาของสาธติากย็งัไม่เลกิล้มความตั้งใจ เพยีรหาทางให้ตนกบัหญงิสาว

คนดงักล่าวได้ใกล้ชดิและเรยีนรูก้นัทกุครั้งที่สบโอกาส และนี่กค็อืเหตผุลที่

นทธีชัช์ไม่ค่อยกลบับ้าน ที่ผ่านมา หากว่างเว้นจากภารกจิชายหนุม่มกัจะไป

หลบพกัที่บ้านของคุณตาแถวชานเมอืงมากกว่า ทว่าหลายสปัดาห์ที่ผ่านมา

คุณหญิงทิพย์ประภาผู้เป็นมารดาเพียรส่งข้อความและโทรศัพท์ตามให้เขา

กลบับ้านบ้าง นทธีชัช์จงึไม่อาจขดัค�าสั่งของมารดาได้อกีต่อไป

“แล้วอากงไม่เสียใจหรือครับที่ผมไม่ได้ช่วยดูแลสิ่งที่อากงสร้างมา” 

นทธีชัช์เอ่ยถามหลงัจากยกถ้วยน�้าชาขึ้นจบิ

“ลื้อกว่็าไป อากงจะเสยีใจได้ยงัไง ในเมื่อสิ่งที่ลื้อเลอืกกค็อืสิ่งที่ท�าให้

อากงมคีวามสขุเหมอืนกนั สขุไม่ต่างไปกว่าอาคณุตาของลื้อหรอก” ชายชรา
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ยกมอืยกไม้ประกอบ

“ขอบคุณครบัอากง” นทธีชัช์ประนมมอืไหว้อกีรอบ

“งานที่บรษิทักใ็ห้ป๊ากบัเฮยีของลื้อท�ากนัไป อย่ากงัวลกบัสิ่งที่ตวัเอง

ไม่ถนดัเลย สู้เอาเวลาไปวิ่งไล่จบัพวกคนชั่วตามที่ลื้อตั้งใจ แล้วรอรบัส่วน

แบ่งของหุ้นทุกเดอืนกพ็อ”

นทธีชัช์ระบายยิ้มน้อยๆ “แล้ว...แล้วถ้าผม...”

“ลื้อมีอะไรไม่สบายใจก็บอกอากงมาเถอะ อย่าอ�้าอึ้งเลย ถ้าอากง 

ช่วยได้ก็จะช่วย อากงไม่อยากเห็นลื้อหลบไปหลบมา บ้านช่องไม่กลับ 

แบบนี้”

“ถ้าผมไม่อยากหมั้นกบัพรมี อากงจะเสยีใจหรอืเปล่าครบั”

“อานที...” เพ้งทอดน�้าเสียง “อากงกับอาหลี่ปู่ของอาหนูพรีมเคย

สญัญากนัไว้ว่าถ้าลูกเป็นผู้หญงิผู้ชายจะให้แต่งงานกนั แต่ป๊าของลื้อกบัป๊า

ของอาหนพูรมีกอ็อกมาเป็นผูช้ายทั้งคู ่เลยได้เป็นเพื่อนเล่นกนัมาตั้งแต่เดก็ 

อากงกบัอาหลี่กล็มืสญัญาเรื่องนั้นไปหมดแล้ว ไม่คดิว่าอาณพกบัอาชยัโรจน์

จะไปสญัญาอะไรแบบนี้กนัไว้อกี”

“ครบั ผมเข้าใจ...” นทธีชัช์ถอนหายใจ

“แต่ถ้าลื้อไม่รกัไม่ชอบอาหนพูรมีจรงิๆ อากงกจ็ะช่วยพดูกบัป๊าลื้อให้”

นทธีชัช์เบกิตาขึ้นมองใบหน้าใจดขีองอากงแล้วระบายยิ้มกว้าง “อากง

พูดจรงิๆ หรอืครบั”

“จรงิส ิอากงไม่ใจด�าเหมอืนป๊าลื้อหรอก เหน็ลกูไม่มคีวามสขุกย็งัจะ

ทู่ซี้ท�าอยู่ได้” ชายชราท�าเสยีงจิ๊จ๊ะในล�าคอ

“ขอบคุณครับอากงที่เข้าใจผม” นทีธัชช์ว่าพลางประนมมือกราบลง

บนตกัของผู้เป็นปู่

เพ้งวางมอืลงบนศรีษะของหลานชายคนเลก็แล้วลบูอย่างเบามอื “ต่อ

ไปกก็ลบัมาหาอากงบ่อยๆ ได้แล้วนะ”

“ครับอากง” ชายหนุ่มรับปากทั้งที่ยังวางศีรษะพาดอยู่บนตัก เพ้ง
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ทอดสายตามองเสี้ยวหน้าของนทธีชัช์แล้วถอนหายใจแผ่วเบา ยามนกึย้อน

ถึงสัญญาที่ตนกับเจ้าสัวหลี่เพื่อนชาวจีนที่เคยเคียงบ่าเคียงไหล่ฝ่าฟันท�า 

การค้าร่วมกนัมาตั้งแต่ครั้งหอบเสื่อผนืหมอนใบเข้ามาท�ามาหากนิและอาศยั

แผ่นดนิไทย สญัญาที่ควรจะจบลงตั้งแต่ครั้งที่ได้บุตรชายมาเชยชมเหมอืน

กนัทั้งคู ่แต่ไม่เลย เมื่ออรรณพบตุรชายของตนกบัชยัโรจน์บตุรชายของเจ้า

สวัหลี่ที่รกัใคร่สนทิสนมประดจุพี่น้องคลานตามกนัมาได้ท�าสญัญาปากเปล่า

กันอีกครั้งว่า หากทั้งคู่มีทายาทชายหญิงจะให้หมั้นหมายเป็นทองแผ่น

เดยีวกนั

ในความเป็นจริงชลชาติพี่ชายของนทีธัชช์ควรเป็นผู้ที่หมั้นหมายกับ

อกีฝ่ัง ทว่าด้วยความที่ชายหนุม่เป็นคนดแุละไม่สงุสงิกบัสาธติามาตั้งแต่ไหน

แต่ไร ซึ่งผดิกนักบันทธีชัช์ที่คอยดแูลหญงิสาวในทกุๆ เรื่อง เพราะนกึเอน็ดู

เธอประหนึ่งน้องสาว จึงท�าให้สาธิตาแสดงออกชัดเจนว่าปลาบปลื้ม 

พี่ชายคนเล็กเป็นพิเศษ กอปรกับชลชาติเดินทางไปเรียนต่อและเริ่มต้น

ท�างานหาประสบการณ์ที่ต่างประเทศหลายปี แล้วบนิกลบัมาพร้อมบตุรชาย

แต่ไร้เงาของภรรยาที่ยังเป็นปริศนาของครอบครัวมาตลอดระยะเวลาห้าปี 

ดงันั้นจงึยิ่งเป็นการตอกย�้าว่านทธีชัช์ต้องเป็นผูร้กัษาสญัญาดงักล่าวของบดิา 

แต่เพยีงผู้เดยีว

“อาเจ็ก...” เจ้าของเสียงใสดังขึ้นพร้อมเสียงวิ่งตึงตังขึ้นมาบนเรือน 

นทธีชัช์กบัเพ้งหนัไปมองตามเสยีงแล้วคลี่ยิ้มกว้าง

“เจออาเจ็กแล้วลืมเหล่ากงเลยนะอาต้นน�้า” เพ้งว่ายามเหลนชายตัว

น้อยกระโดดเข้าไปนั่งบนตกัของนทธีชัช์ทนัททีี่ขึ้นมาบนเรอืน

“สวัสดีค้าบเหล่ากง” เจ้าตัวเล็กมุดออกจากตักแล้วกระพุ่มมือไหว ้

ลงบนตกัของปู่ทวด เพ้งลูบศรีษะน้อยอย่างเตม็รกั

ในขณะที่นทธีชัช์เงยหน้าขึ้นเอ่ยกบัชายหนุม่ผูม้ใีบหน้าละม้ายกบัตน

ที่เพิ่งย่อตวัลงนั่งข้างๆ “พ่อสอนมาดนีะเนี่ย อยู่เป็น”

“แน่นอน” บดิาของเดก็น้อยตอบเสยีงเรยีบ
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“โห เฮีย มีลูกโตขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ย ทั้งเสียง ทั้งหน้า ไร้อารมณ์

มาก” นทธีชัช์ว่าเสยีงกลั้วหวัเราะ

“กย็งัดกีว่าพวกหน้าระรื่นที่หนผีู้หญงิไปวนัๆ” อกีฝ่ายตอบกลบั ซึ่ง

นั่นกเ็รยีกเสยีงหวัเราะจากเจ้าสวัเพ้งได้เป็นอย่างดี

“แล้วป๊ากบัแม่ลื้อล่ะอาเขื่อน” ชายชราเอ่ยถาม

“อากงกับคุณหญิงย่ายังไม่กลับค้าบ” ก่อนที่ชลชาติหรือเขื่อนพี่ชาย

ของนทีธัชช์จะทันได้ตอบ เจ้าตัวเล็กที่เพิ่งมุดกลับไปนั่งบนตักของอาเจ็ก 

กช็งิตอบเสยีก่อน

“ซอีโีอตวัจิ๋วนี่ท�างานได้ดจีรงิๆ รูท้กุเรื่อง” นทธีชัช์วางคางลงบนศรีษะ

เลก็แล้วขยี้อย่างไม่แรงนกั

ชลชาติทอดสายตาอ่อนโยนมองบุตรชายที่ฉลาดเกินวัยเล็กน้อย 

ก่อนจะเงยหน้าขึ้นตอบประมุขของบ้าน “ป๊ากบัคุณแม่มนีดักบัเจก็ชยัโรจน์

ต่อครบั”

“...”

นทธีชัช์หนัขวบัไปมองพี่ชายของตนอย่างรวดเรว็ “นดักบัใครนะเฮยี”

“เจก็ชยัโรจน์ แต่แกยงัไม่ต้องรบีลี้ภยัหรอก พรมีไปดงูานต่างจงัหวดั 

แกยงัพอมเีวลานอนเล่นอยู่” ชลชาตดิกัคออย่างรู้ทนั

นทีธัชช์ได้แต่ท�าหน้าม่อย ก่อนจะอาศัยจังหวะที่เด็กชายสมุทรหรือ

น้องต้นน�้าวยัห้าขวบเอื้อมมอืไปหยบิขนมเสน่ห์จนัทร์แล้วน�าไปป้อนเหล่ากง

กระซบิกบัพี่ชายเสยีงแผ่วเพื่อให้ได้ยนิเพยีงสองคน

“เฮีย ช่วยบอกวิธีผลิตต้นน�้าแบบไร้เมียหน่อยสิ ขี้เกียจหนีเต็มทน

แล้วเนี่ย”

ชลชาติหลุบตามองใบหน้าทะเล้นของน้องชายเล็กน้อยก่อนตอบ 

“บางสิ่งบางอย่างกไ็ม่จ�าเป็นต้องท�าตาม ถ้าเบื่อจะหนจีรงิๆ กห็าเมยีเป็นตวั

เป็นตนมาให้อากงรบัขวญัซะ”

“พูดง่ายนะเฮยี เมยีนะไม่ใช่ลูกชิ้นปิ้ง ที่จะเดนิไปชี้นิ้วเลอืกร้านไหน
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กไ็ด้”

“ถ้าเมยียงัไม่มปีัญญาหา กอ็ย่าหวงัไกลไปถงึเรื่องลูกเลย”

“โห เจ็บ เจ็บสุด” นทีธัชช์แยกเขี้ยวใส่ ทว่าชลชาติกลับมองเมิน  

เสไปหยบิขนมกระเช้าสดีาขึ้นมารบัประทาน

บ่ายคล้อย เมื่อเจ้าสวัเพ้งเอนหลงัพกัผ่อนระหว่างวนั นทธีชัช์จงึจงูมอื
หลานชายแล้วพยักหน้าเรียกพี่ชายให้เดินตามไปยังบ้านสถาปัตยกรรม

ขนมปังขงิที่แต่งแต้มลวดลายสวยงามอนัเป็นที่พกัส่วนตวัของตน

“บ้านเจก็สวย” เดก็ชายสมุทรว่าขณะเดนิเข้าไปนั่งในห้องนั่งเล่น

นทธีชัช์ระบายยิ้มอ่อนโยน “หลงันี้กบ็้านของต้นน�้าเหมอืนกนัครบั”

“บ้านต้นน�้าสามหลังเลย” เด็กชายนับนิ้วแล้วยิ้มกริ่มด้วยความดีใจ 

ก่อนจะวิ่งไปนอนเล่นบนเก้าอี้โยกตวัโปรด

ชลชาตหิวัเราะในล�าคอ “ยงัไม่ทนัไรจะยกมรดกให้หลานแล้วหรอื”

“ลูกไม่ม ีเมยีไม่ม ีแล้วจะให้ใครล่ะเฮยีถ้าไม่ใช่หลาน”

“อือ ถ้าคิดว่าไม่มีปัญญาขนาดนั้นก็ท�าพินัยกรรมยกให้ต้นน�้าให้

เรยีบร้อยกแ็ล้วกนั”

นทธีชัช์เหลยีวมองเจ้าของวาจาเชอืดเฉอืนตรงหน้าแล้วแบะปาก “วนันี้

สองรอบแล้วนะเฮยี”

“ออื รู้ ความจ�าฉนัด”ี ชลชาตวิ่า

“มใีครเคยบอกหรอืเปล่า ว่าเฮยีกวนมาก” นทธีชัช์ถอนหายใจ

“แกคดิว่าจะมใีครกล้างั้นหรอื ในเมื่อฉนัเป็นเจ้าของบรษิทั”

“เป็นเจ้าของบริษัทสบายแบบนี้นี่เอง ไม่เหมือนผม โดนด่าทุกวัน” 

นทธีชัช์ว่าต่อ

“อยากสบายกล็าออกมาช่วยฉนับรหิารส”ิ

“เอ่อ...” นทธีชัช์หวัเราะแก้เก้อ “ไม่ถนดัน่ะเฮยี โดนคนด่าทุกวนัก็

สนุกไปอกีแบบ”
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“หึๆ  งั้นกท็�าในสิ่งที่แกชอบเถอะ ไม่ต้องห่วง อะไรที่เป็นของแก ฉนั

จะดูแลให้อย่างด”ี

“เฮียคือพ่อพระของผมจริงๆ...” นทีธัชช์รีบตอบ ทว่าชลชาติกลับ

ยกมอืขึ้นแล้วเอ่ยแทรก

“ฉนัยงัพูดไม่จบ”

“อ้อ...” นทธีชัช์หวัเราะในล�าคอ “งั้นเฮยีต่อก่อนเลย เดี๋ยวผมค่อย

ดใีจทเีดยีวเลยกไ็ด้”

“กะล่อน” ชลชาตวิ่าหน้าตาย

“สามรอบแล้วนะเฮีย แต่รอบนี้จะถือว่าเป็นค�าชม” นทีธัชช์ถอน

หายใจ

“แต่มีข้อแม้ว่าในอนาคตแกจะต้องส่งลูกของแกอย่างน้อยหนึ่งคน 

มารบัช่วงต่อ ยงัไม่ต้องอ้าปากแก้ตวั ฟังฉนัพูดให้จบก่อน”

และเมื่อพี่ชายคนโตว่าเช่นนั้น นทีธัชช์ก็จ�าต้องเม้มริมฝีปาก แล้ว 

รอฟังบทสรุปต่ออย่างใจจดใจจ่อ

“แกไม่สงสารหลานชายแกหรือไง เพราะถ้าแกไม่ส่งลูกๆ มาช่วย

บรหิารบ้าง ต้นน�้ากต็้องรบัผดิชอบงานทั้งหมดคนเดยีว”

เดก็ชายตวัน้อยยดืล�าคอออกมาจากเก้าอี้โยกยามได้ยนิชื่อตวัเอง ซึ่ง

เป็นจงัหวะเดยีวกนักบัที่นทธีชัช์และชลชาตหินัไปมองพอดี

นทธีชัช์จงึได้แต่พยกัหน้ารบั “ครบัเฮยี แต่ถ้า...”

“เฮยีเชื่อว่าแกจะมคีรอบครวัที่อบอุ่น” ผู้เป็นพี่เอื้อมมอืไปตบบ่า

“แต่ถ้าเป็นน้องพรมีผมขอบาย” นทธีชัช์เอ่ยเสยีงหนกัแน่น ซึ่งกเ็รยีก

รอยยิ้มจากชลชาตไิด้เป็นอย่างดี

“งั้นกพ็กัผ่อนเถอะ ไว้เจอกนัมื้อเยน็ ตอนนี้แม่เรยีมคงเรยีกรวมพล

ไปช่วยเตรยีมอาหารจานโปรดให้คุณหนูนทแีล้วละ”

นทีธัชช์หัวเราะชอบใจ ก่อนจะลุกขึ้นเดินไปหาเจ้าตัวเล็กที่นอนฮัม

เพลงอยู่บนเก้าอี้โยก “ต้นน�้าขึ้นไปนอนเล่นกบัเจก็ข้างบนไหม”
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“ไปค้าบ” เด็กชายตอบขณะกระโดดลงจากเก้าอี้ แล้วจูงมือคุณอา 

ขึ้นไปบนบ้านทนัท ีเมื่อนทธีชัช์กบับตุรชายเดนิลบัขึ้นไปด้านบนแล้ว ชลชาติ

จงึเดนิกลบัไปเรอืนใหญ่อนัเป็นที่พกัของตน



๓

“โอ้โฮ วันนี้เจ้าสัวอรรณพกับคุณหญิงทิพย์ประภาจัดงานเลี้ยง
ฉลองวนัเกดิล่วงหน้าให้ใครหรอืครบั โต๊ะอาหารแทบไมพ่อวาง” นทธีชัช์วา่

ยามมองเห็นจานอาหารวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะ จากนั้นก็หันไปประนมมือ

ไหว้บดิามารดา แล้วเดนิจงูมอืเดก็ชายต้นน�้าไปนั่งลงบนเก้าอี้ข้างกายชลชาต ิ

ก่อนจะเดนิอ้อมไปนั่งคุกเข่าสวมกอดรอบเอวของมารดา

คุณหญิงทิพย์ประภาโน้มล�าตัวแล้วกดปลายจมูกลงบนกลุ่มผมของ

บุตรชายคนเลก็ “แม่คดิถงึเหลอืเกนิลูก ดูสคิล�้าไปตั้งเยอะ”

นทีธัชช์เงยหน้าขึ้นมองมารดา แล้วยืดล�าตัวขึ้นไปหอมแก้ม “ผมก็

คดิถงึคุณแม่ครบั”

“คดิถงึแต่แม่ แล้วป๊าล่ะ” คนที่นั่งอยูข้่างๆ คณุหญงิทพิย์ประภาท้วง 

ทว่าก่อนที่นทธีชัช์จะทนัได้ตอบ ประมุขของบ้านที่นั่งอยู่หวัโต๊ะกเ็อ่ยแทรก

ขึ้นมาเสยีก่อน

“กป๊็ามนัรั้น ลูกที่ไหนจะอยากเข้าใกล้ สูอ้ากงอย่างอั๊วกไ็มไ่ด ้หลาน

เหลนรุมกอดรุมหอมทั้งวนั”
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“ป๊า...” เจ้าสวัอรรณพครวญเสยีงแผ่ว เรยีกรอยยิ้มจากภรรยาและ

บุตรชายทั้งสองได้เป็นอย่างดี คงมีเจ้าหลานชายตัวน้อยเท่านั้นที่ทุ่มความ

สนใจทั้งหมดไปยงัอาหารหลากหลายบนโต๊ะ

“คิดถึงสิครับป๊า” นทีธัชช์ขยับเข้าไปหาบิดา แล้วประนมมือไหว้ลง

บนตกั

เจ้าสัวอรรณพหลุบตามองศีรษะของบุตรชายคนเล็กแล้วระบายยิ้ม 

“กลบับ้านให้มนับ่อยๆ หน่อย ไม่ใช่สองสามเดอืนกลบัท ีจนป๊าจะลมือยูแ่ล้ว

ว่ามลีูกสองคน”

“ขอโทษครบัป๊า พอดช่ีวงนี้งานเยอะ” นทธีชัช์ตอบ แล้วดนัตวัลกุขึ้น

เพื่อเดินอ้อมไปนั่งลงบนเก้าอี้ข้างหลานชาย และเมื่อนทีธัชช์นั่งประจ�าที่

เรยีบร้อยแล้วเรยีมจงึส่งสญัญาณให้เดก็ในบ้านเริ่มตกัข้าว

“อาเขื่อน ลื้อต้องไปประชมุที่จนีเมื่อไร” เจ้าสวัเพ้งเอ่ยถามหลานชาย

คนโต

“อาทติย์หน้าครบัอากง” ชลชาตติอบ

“ด ี อากงภูมใิจในตวัลื้อนะอาเขื่อน ลื้อคอืตวัแทนของอากงในทุกๆ 

เรื่อง” เจ้าสวัเพ้งว่า

“ขอบคุณครบัอากง” ชลชาตปิระนมมอืไหว้

“ส่วนอานท ีลื้อกค็อือกีหนึ่งความภมูใิจ ที่ช่วยอากงตอบแทนบญุคณุ

ของแผ่นดนิไทย แผ่นดนิที่ให้พวกเราได้เข้ามาท�ากนิจนมทีุกวนันี้” เจ้าสวั

เพ้งว่าต่อ

“ขอบคุณครับอากง ผมจะท�าหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด” นทีธัชช์รับค�า 

อรรณพหนัมาสบตาทพิย์ประภาผูเ้ป็นภรรยาคูช่วีติแล้วระบายยิ้ม ยนิดเีสยี

ยิ่งกว่ายินดี ที่บุตรชายของตนทั้งสองคือความสุขของชายชราผู้ที่กร�างาน

หนกัวางรากฐานเพื่อลูกหลานมาเนิ่นนาน

“อาณพ ป๊ามเีรื่องจะคุยกบัลื้อ” จากนั้นประมุขของบ้านจงึหนัไปเอ่ย

กบับุตรชายบ้าง
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“ครบัป๊า” อรรณพขานรบั

“เรื่องอาพรมี...”

“มใีครคดิถงึพรมีอยู่หรอืคะ ได้ยนิชื่อมาแต่ไกลเลย”

“...”

เจ้าสัวเพ้งเกริ่นได้เพียงไม่กี่ค�า เสียงหวานก็ดังขึ้นที่หน้าประตูห้อง 

รับประทานอาหารพร้อมกับการปรากฏตัวของหญิงสาวเจ้าของชื่อกับเจ้าสัว

ชยัโรจน์ผู้เป็นบดิาของเธอ สมาชกิครอบครวัลกัษมเีมธหีนัขวบัไปมองตาม

เสยีง ทกุคนต่างมสีหีน้าไปคนละทาง เพ้งแค่นเสยีงหวัเราะในล�าคอ อรรณพ

ยกยิ้มพอใจ ทิพย์ประภาระบายยิ้มเพียงบางๆ ในขณะที่นทีธัชช์ตั้งท่าจะ 

ลุกขึ้น ทว่ากลบัถูกชลชาตริั้งเอาไว้เสยีก่อน

“ไม่ทนัแล้วละ ยนืขวางประตูขนาดนั้น”

นายทหารหนุ่มจึงได้แต่ถอนหายใจยาว จ�ายอมรับสภาพไปโดย

ปรยิาย

“มาๆๆ อาชยัโรจน์ อาพรมี มานั่งก่อน” ประมุขของบ้านว่า

“ขอบคุณครับเจ็ก พอดียายพรีมไปประชุมที่เชียงใหม่เพิ่งกลับมา 

เลยอยากจะแวะเอาชารสดมีาให้เจก็ลองชมิ” ชยัโรจน์กบัสาธติาประนมมอื

ไหว้ผู้อาวุโสพร้อมอธบิายเหตุผลไปพลางๆ

“นทีดูแลน้องด้วยนะลูก” อรรณพเอ่ยกับบุตรชายคนเล็ก ก่อนจะ 

เชื้อเชิญให้ชัยโรจน์มานั่งฝั่งตน ส่วนสาธิตานั้นเดินลิ่วไปหานทีธัชช์อย่าง

รวดเรว็ นายทหารหนุ่มจ�าต้องลุกขึ้นขยบัเก้าอี้ดูแลหญงิสาวอย่างเสยีไม่ได้

“ขอบคณุค่ะเฮยี” สาธติาเอยีงหน้าส่งยิ้มหวานขณะย่อตวัลงนั่ง ส่วน

นทธีชัช์นั้นได้แต่พยกัหน้ารบัน้อยๆ

“เป็นยังไงนที หายหน้าหายตาไปนานเลยนะเรา” ชัยโรจน์ชวนคุย

ระหว่างที่รอแม่บ้านตกัข้าวใส่จานของตน

“ยุ่งนิดหน่อยครับเจ็ก มีงานต้องลงพื้นที่ทุกวัน” นทีธัชช์ตอบเสียง

เรยีบ
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“หายไปนานๆ น้องกม็าบ่นกบัเจก็ทุกวนัว่าคดิถงึ” ชยัโรจน์ว่าต่อ

“ป๊า...” ส่วนสาธติานั้นเมื่อบดิาเอ่ยจบ หญงิสาวกร็้องท้วงเสยีงแผ่ว 

แล้วเม้มรมิฝีปากในขณะที่สองแก้มนวลซบัสชีมพรูะเรื่อ กริยิาของหญงิสาว

เรยีกความเอน็ดูจากเจ้าสวัอรรณพได้เป็นอย่างดี

“แต่ว่าช่วงนี้อไีด้พกั หนพูรมีคงได้เจอพี่เขาจนเบื่อเลยละ” อรรณพว่า

“แคก็ๆๆ” ทนัททีี่บดิาเอ่ยจบนทธีชัช์กส็�าลกัอากาศขึ้นมากะทนัหนั

หญงิสาวข้างกายรบียื่นมอืออกไปลบูแผ่นหลงัหนาให้ แล้วตอบกลบั

เสยีงหวาน “พรมีไม่เบื่อเฮยีนทหีรอกค่ะเจก็”

“งั้นพรุ่งนี้ให้เฮยีเขาพาไปดูห้างใหม่ของเจก็ดไีหม” อรรณพว่าต่อ

“ไปเลอืกแหวนหมั้นที่ร้านด้วยเลยกด็”ี ชยัโรจน์เอ่ยขึ้นมาบ้าง

“ดีๆ ๆ เอาเมด็โตๆ เลยนะนท ีป๊าจ่ายไม่อั้น” อรรณพสรุปด้วยน�้าเสยีง

ตื่นเต้นระคนดใีจ

นทธีชัช์พยายามส่งสายตาขอความช่วยเหลอืจากชลชาต ิฝั่งนั้นกไ็ด้

แต่นั่งนิ่ง จนคนร้อนรนเริ่มอ่อนใจ ทว่าในขณะที่นทธีชัช์ก�าลงัถอนหายใจ

กบัสภาวะจ�ายอมที่ตนประสบ จู่ๆ สมาร์ตโฟนในกระเป๋ากางเกงกส็่งเสยีง

ดงั ชายหนุ่มจงึรบีล้วงต้นตอของเสยีงขึ้นมาแล้วคลี่ยิ้ม ก่อนจะปรบัสหีน้า

ให้เป็นปกตอิย่างรวดเรว็

“เดชกบัภมูเิรยีกประชมุสาย น่าจะมเีรื่องด่วน ผมขอตวัก่อนนะครบั

อากง” ชายหนุ่มเอ่ยขออนุญาตผู้อาวุโสสุดของบ้าน ก่อนดนัตวัลุกขึ้นเดนิ

ออกจากห้องรบัประทานอาหารไป

“เฮยี...” สาธติาร้องตาม

“เฮยีเขาตดิงานน่ะลูก เดี๋ยวคุยเสรจ็กก็ลบัมา” ทพิย์ประภาว่า

“ค่ะซิ่ม” หญงิสาวรบัค�า จ�าต้องนั่งรบัประทานอาหารต่ออย่างเงยีบๆ 

โดยหารู้ไม่ว่าหลงัจากนทธีชัช์เดนิลบัออกจากห้องรบัประทานอาหารไปแล้ว

กร็บีเดนิกลบัไปยงับ้านพกัของตนทนัที

“ขอบคุณครบัเฮยี” ชายหนุ่มเป่าลมออกปาก แล้วจงึรบีเกบ็กระเป๋า
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หยบิกุญแจรถเดนิลิ่วออกจากบ้านไปอย่างรวดเรว็

“คณุตานอนหรอืยงั” นทธีชัช์เอ่ยถามหลงัจากจอดรถบรเิวณลานจอด
ในบ้านพกัของพลเอกทปีต์ผู้เป็นตา

“อยู่ในห้องอ่านหนงัสอืค่ะ” แม่บ้านวยักลางคนตอบ

“ขอบคณุครบั” นทธีชัช์ยิ้มรบัน้อยๆ ก่อนจะมุง่หน้าไปยงัทศิทางของ

ห้องอ่านหนงัสอืของคุณตา

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

ชายชราภายในห้องอ่านหนงัสอืละสายตาจากสิ่งที่อ่านเงยหน้าขึ้นมอง

บรเิวณที่มเีสยีงเคาะเมื่อครู่ ก่อนเอ่ยค�าอนุญาต

“เข้ามา”

และแค่เพยีงปรากฏเสี้ยวหน้าของผูท้ี่อยูด้่านหลงัประต ูเจ้าของบ้าน

กค็ลี่รมิฝีปากขึ้นยิ้มด้วยความยนิดี

“ว่าไงไอ้เสอื หายหน้าหายตาไปเป็นเดอืนๆ”

“งานเยอะมากเลยครับคุณตา เลยไม่ค่อยมีเวลาว่าง” นทีธัชช์ตอบ

ขณะย่อตวัลงนั่งกบัพื้น แล้วประนมมอืไหว้บนตกัของผู้เป็นตา

พลเอกทีปต์วางมือลงบนศีรษะหลานชาย ก่อนจะจับไหล่ทั้งสองฝั่ง

ดนัร่างก�าย�าขึ้นมามองสบตา “อ้อ เป็นเพราะผูบ้งัคบับญัชาใช้งานหนกันี่เอง 

ตากน็กึว่าหลบงานหมั้นเสยีอกี”

เมื่อผูท้ี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนรูเ้ท่าทนัความคดิ นทธีชัช์จงึได้แต่

ยิ้มเจื่อนรบัสภาพที่เป็น “คงมแีต่คุณตากบัอากงเท่านั้นที่เข้าใจผม”

“แล้วที่มาหาตาดกึๆ แบบนี้ คงไม่ได้หนใีครเขามาอกีใช่ไหม”

“ก.็..อยากมาคุยงานกบัคุณตาครบั มหีลายเรื่องที่ผมคดิไม่ตก”

“อือ เรื่องเด็กหายหรือเปล่า” ผู้เป็นตาถาม ถึงแม้จะเกษียณอายุ

ราชการแล้ว แต่กระนั้นกย็งัตดิตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา

“ครบัคุณตา ก่อเหตุทุกเดอืน แต่กย็งัตามจบัไม่ได้สกัท”ี
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“ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ท�าไป” ทีปต์ว่า ก่อนจะเปิดลิ้นชักแล้วหยิบ 

บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาวางบนโต๊ะ “ตามอีะไรจะให้นทดีู มานี่ส”ิ

นทีธัชช์ดันตัวลุกขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ แล้วหรี่ตามองแผ่นกระดาษที่มี

ลายมอืของผู้เป็นตาเขยีนก�ากบัอยู่ จากนั้นจงึเงยหน้าขึ้นถาม

“นี่มนั...”

“น่านน�้าประเทศเรามผีู้บุกรุกหลายจุด”

“แล้วแบบนี้ทางทพัเรอืจะท�ายงัไงต่อไปครบั”

“ก�าลังจัดการอยู่ ส่งมือดีไปจัดการหลายทีม ตาเห็นมีชื่อทีมครูฝึก

หลกัสตูรรบพเิศษทางน�้าของเราไปด้วยนี่ คนนี้เขาเก่งจรงิ รูจ้กัทะเลดพีอๆ 

กบัรู้จกัตวัเอง”

“ครูชาหรอืครบั” นายทหารหนุ่มเลกิคิ้วขึ้นถาม

“ออื” พลเอกทปีต์พยกัหน้ารบัน้อยๆ

“ไม่ได้แวะไปเยี่ยมครูตั้งหลายปี สงสัยผมคงต้องหาเวลาไปหาแก 

สกัหน่อย”

“ดีแล้ว จ�าไว้นะนที ต่อให้ได้ดีแค่ไหน แต่ก็อย่าหลงลืมคนที่เคย 

สั่งสอนเรามา” ผู้เป็นตาว่า

“ครบัคุณตา”

สองตาหลานนั่งสนทนาสพัเพเหระ กระทั่งสมควรแก่เวลา นทธีชัช์จงึ

พาผูเ้ป็นตาไปพกัผ่อนในห้องส่วนตวั ก่อนจะเดนิไปยงัห้องนอนของตวัเอง

ที่ตั้งอยู่อกีมุม

เช้าวันรุ่งขึ้นนทีธัชช์ได้รับสายจากชลชาติว่าบิดากับมารดาก�าลังพา
สาธติามาตามหาตนที่บ้านของคุณตา ดงันั้นชายหนุ่มจงึจ�าต้องลี้ภยัอกีครั้ง 

หลงัจากเคาะประตหู้องเพื่อร�่าลาผูเ้ป็นตา นทธีชัช์กร็บีขบัรถออกจากรั้วบ้าน

ไปอย่างรวดเรว็

“ตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยกลัวใคร บู๊ได้เป็นบู๊ แต่ดันมากลัวผู้หญิง 
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ตวัเลก็ๆ จนต้องหนหีวัซกุหวัซนุ” พลเอกทปีต์มองตามหลงัรถของหลานชาย

พลางพมึพ�ากบัตวัเองเสยีงกลั้วหวัเราะ

คล้อยหลังจากรถของนทีธัชช์เคลื่อนที่ลับตาไปเพียงไม่ถึงห้านาท ี 

รถครอบครัวคันหรูอีกคันก็เลี้ยวเข้ามาภายในบริเวณบ้าน ชายชรามอง 

ผู้มาเยอืนแล้วส่ายหน้าพร้อมยิ้ม

“มาท�าอะไรกนัแต่เช้า” พลเอกทปีต์ร้องถาม

“คณุพ่อ สวสัดค่ีะ” ทพิย์ประภา อรรณพ และสาธติาประนมมอืไหว้

เจ้าของบ้านพร้อมกนั

“มาหานทคีรบัคณุพ่อ เหน็เขื่อนบอกว่าเจ้าตวัดมีงีานส�าคญัเลยรบีมา

ขอค�าชี้แนะจากคุณพ่อตั้งแต่เมื่อคนื” อรรณพกล่าว

“ออื มาแล้ว ไปแล้ว” ทปีต์ตอบเสยีงเรยีบ

“อ้าว แต่ว่า...วนันี้เฮยีนดัพรมีไว้นะคะ” สาธติาชะงกัฝีเท้า แล้วเงยหน้า

ขึ้นมองเจ้าของประโยคก่อนหน้าอย่างรวดเรว็

“แย่จรงิหลานคนนี้” ทปีต์ว่า ก่อนจะเบนสายตากลบัไปมองบุตรสาว

กบับุตรเขย “ไหนๆ กม็าแล้ว กนิข้าวเช้ากบัพ่อก่อนแล้วกนั”

“ครบัคุณพ่อ” อรรณพรบัค�า

“กินข้าวเช้ากันก่อนนะหนูพรีม เดี๋ยวเฮียเขาเสร็จงานก็คงจะติดต่อ

มา” ทพิย์ประภาว่าขณะเอื้อมมอืไปแตะเรยีวแขนของหญงิสาวที่เพยีบพร้อม

ในทุกด้าน

“ค่ะ” สาธติารบัค�าพร้อมรอยยิ้มบาง

“เช้าขนาดนี้จะไปไหนดวีะเนี่ย” นทธีชัช์เคาะปลายนิ้วลงบนพวงมาลยั 
ก่อนจะยกมือขึ้นปิดปากหาว จากนั้นก็แตะที่หน้าจอเพื่อเปิดวิทยุฟังไป

พลางๆ ระหว่างตดัสนิใจ

“ไปหาครูชาดกีว่า” ชายหนุ่มว่า พลางเหยยีบคนัเร่งมุ่งหน้าสู่อ�าเภอ

สตัหบี จงัหวดัชลบุรี
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นายทหารหนุ่มหมุนพวงมาลัยเลี้ยวเข้าสู่เขตหน่วยฝึกรบพิเศษทาง

เรอื ที่ครั้งหนึ่งตนเคยได้เข้ามารบัการฝึกความแขง็แกร่งของร่างกาย พฒันา

จติใจให้เข้มแขง็ กล้าตดัสนิใจด้วยความเดด็ขาดและรวดเรว็ แม้จะผ่านการ

ฝึกมาแล้วหลายปี แต่เขาก็ยังจดจ�าค�าสอนต่างๆ ได้อย่างแม่นย�า และ

ประสบการณ์ในการฝึกที่ผ่านมาก็บ่มเพาะให้เขามีสัญชาตญาณในการ 

เอาตวัรอดได้โดยไม่ทิ้งเพื่อนร่วมรบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส�าคญัอย่างยิ่งในการดแูล

ผู้ใต้บงัคบับญัชาและเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน

“ครูชาอยู่หรือเปล่าครับ” นทีธัชช์ดับเครื่องยนต์แล้วลงไปถามเจ้า

หน้าที่ที่ยนือยู่หน้าที่ท�าการหน่วยฝึก

“รองนท ีสวสัดคีรบั” ก่อนชายหนุ่มคนดงักล่าวจะทนัได้ตอบ เสยีง

หนึ่งกด็งัขึ้นจากด้านข้าง

“อ้าว สวสัดคีรบัครู” นทธีชัช์ท�าความเคารพ

“ไปยงัไงมายงัไงถงึมาที่นี่ได้” ครูคนเดมิเดนิเข้ามาถาม

“มาเยี่ยมครูชาครบั”

“อ้อ แกเพิ่งกลับบ้านพักไปเมื่อกี้ ตามไปสิรอง หลายวันก่อนยัง

เปรยๆ อยู่เลยว่าไม่เจอรองนทตีั้งหลายปี”

นทีธัชช์ระบายยิ้มน้อยๆ ก่อนตอบ “สองสามปีที่ผ่านมาแทบไม่ได้

พกัเลยครบัครู”

“แกคงคดิถงึศษิย์เอก” ครูฝึกคนเดมิว่าต่อ

“บ้านพกัครูชาไปทางไหนครบั” นทธีชัช์ถามต่อ

“ขบัตามผมมาละกนั” ครฝึูกว่าพลางเดนิไปที่รถยนต์ของตน นทธีชัช์

จงึกลบัไปขึ้นรถของตวัเอง แล้วขบัตามครูฝึกคนดงักล่าวไปตดิๆ



๔

“หลงันี้ครบัรอง” รถยนต์คนัหน้าชะลอความเรว็ แล้วลดกระจก
ลงตะโกนบอกสารถคีนัหลงั

“ขอบคุณครบัครู” นทธีชัช์ตะโกนตอบ

“งั้นผมขอตวัก่อนนะครบั” อกีฝ่ายว่าแล้วเหยยีบคนัเร่งแยกออกไป 

นทธีชัช์ค่อยๆ เคลื่อนรถไปจอดเทยีบฝ่ังตรงข้ามของบ้าน จากนั้นจงึเดนิไป

ชะเง้อคอมองด้านหน้าประตูรั้ว

“ครูครบั” ผู้มาเยอืนร้องเรยีกไม่ดงันกั เจ้าของบ้านที่นั่งอยู่หน้าบ้าน

และก�าลงัย้ายต้นกุหลาบลงกระถางใบใหม่ละมอืจากงานที่ท�าเงยหน้าขึ้นมา

มองตามเสยีง

“อ้าว รองนท ี ไปยงัไงมายงัไงถงึมาที่นี่ได้” นาวาตรบีญัชา หวัหน้า 

ครูฝึกหลักสูตรรบพิเศษทางน�้าที่นทีธัชช์เคยร่วมฝึกเอ่ยถาม ก่อนจะเดิน

ออกไปเปิดประตูต้อนรบั

“ตั้งใจมาหาครูครบั” นทธีชัช์ตอบพร้อมประนมมอืไหว้

“หายหน้าหายตาไปหลายปี นึกว่าลืมกันเสียแล้ว” บัญชาว่าพลาง 
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ตบบ่าลูกศษิย์ แล้วพาเข้าไปนั่งในบ้าน

“ใครจะลืมครูชาสายโหดได้ครับ ทุกวันนี้ยังนอนฝันถึงตอนฝึกอยู่

เลย” นทธีชัช์ตอบขณะย่อตวัลงนั่งบนโซฟา

“โหดแล้วดหีรอืเปล่าล่ะ” ครูฝึกสายโหดถาม

“ดสีคิรบั ทุกวนันี้เวลาออกท�างานกไ็ด้ใช้วชิาที่ครูสอนตลอด”

“หมั่นฝึกบ่อยๆ เพราะเวลาท�างานจรงิเราไม่มทีางรู้เลยว่าต้องเจอกบั

สถานการณ์ไหนบ้าง รองมพีรสวรรค์ เก่งทั้งรบทางน�้า ทางบก และอากาศ”

“แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังชอบน�้ามากที่สุด” นทีธัชช์ตอบ บัญชามอง

ใบหน้าลูกศษิย์คนโปรดแล้วหวัเราะเสยีงในล�าคอ

“ได้ยนิมาว่าครูต้องไปราชการหลายเดอืน” นทธีชัช์ว่าต่อ

“ออื...” ชายวยักลางคนพยกัหน้ารบัเนอืยๆ

“ครูมเีรื่องอะไรกวนใจหรอืเปล่าครบั” นทธีชัช์ถาม เพราะครูบญัชา

ที่ตนรู้จักนั้นเป็นคนกระตือรือร้นกับงานที่ได้รับผิดชอบเสมอ ทว่าคราวนี้

กลบัผดิแผกจนน่าประหลาดใจ

“ถ้าเป็นเมื่อก่อนครูกไ็ม่มอีะไรให้ต้องห่วง แต่ว่าตอนนี้...”

“พ่อจ๋า พ่อ พ่อ พ่อ พ่อ พ่อ ท้าดา ก�ามอืขึ้นแล้วหมนุๆ ชมูอืขึ้นโบก

ไปมา ก�ามอืขึ้นแล้วหมนุๆ ชมูอืขึ้นโบกไปมา กางแขนขึ้นแหละลง พบัแขน

มอืแตะไหล่ กางแขนขึ้นแหละลง ชูมอืขึ้นหมุนไปรอบตวั”

บญัชายงัไม่ทนัได้เอ่ยบอกในสิ่งที่ตนเป็นกงัวล เสยีงเปิดประตูและ

เสียงเพลงก็ดังขึ้นพร้อมกับการระบ�าประกอบบทเพลงของเด็กสาวในชุด

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายที่ถอืเอกสารเอาไว้ในมอื

“...”

ร่างก�าย�าภายในห้องนั่งเล่นเงยหน้าขึ้นมองตามเสยีงพร้อมกนัทว่าต่าง

ความรู้สกึ บญัชานั้นระบายยิ้มมองภาพเบื้องหน้าอย่างอ่อนโยน ในขณะที่

นทธีชัช์ขมวดคิ้วมอง ยอมรบัว่าตกใจไม่น้อยกบัการเรงิระบ�าเบื้องหน้า

“อุ๊ย! พ่อมีแขกหรือจ๊ะ” ร่างเล็กที่หลับหูหลับตาวาดลวดลายส่าย
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สะโพกว่าแล้วยิ้มแหย บญัชากางแขนออก จากนั้นเจ้าของเสยีงเพลงจงึย่อ

ตวัลงนั่งในอ้อมแขน

“รองนท ีศษิย์เอกของพ่อ” บญัชาแนะน�า สาวน้อยถกัผมเปียสองข้าง

เงยหน้ามอง ‘ศษิย์เอก’ ของบดิาแล้วส่งยิ้มหวานก่อนจะประนมมอืไหว้

“สวสัดคี่ะคุณอา”

ตุ้บ!

ทนัททีี่เดก็สาวเอ่ยจบ ‘คุณอา’ คนใหม่กเ็ผลอปล่อยแขนที่วางพาด

อยู่บนตกัหล่นกระแทกโซฟา

“เอ่อ...เรยีกพี่นทดีกีว่าครบั เรยีกคณุอาดแูก่ชอบกล” นทธีชัช์รบัไหว้

หลงัจากที่ตั้งสตไิด้

บญัชาจงึได้แต่หวัเราะขนัในล�าคอ “เรยีกพี่ตามที่รองเขาบอกเถอะลกู 

ขนืเรยีกอาจะยิ่งขายไม่ออกไปกนัใหญ่”

“เรียกพี่ก็ได้ค่ะคุณอา แต่ขอค่าขนมหมื่นห้าด้วยนะคะ” เด็กสาว

หัวเราะคิกขณะตอบ พาให้คนที่ต้องจ่ายหมื่นห้าถึงกับต้องกลอกตามอง

เพดานบ้านวนสองสามรอบ

บญัชาบบีปลายจมกูรั้นของบตุรสาวอย่างไม่แรงนกั ก่อนจะหนัไปเอ่ย

กบันทธีชัช์ “ส่วนนี่น�้ารนิลูกสาวครู”

ชายหนุม่ยิ้มรบั ทั้งที่ตกใจไม่น้อยกบัการแนะน�านี้ ด้วยตนเองกไ็ปมา

หาสู่กบับญัชามาหลายปี แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าครูของตนมคีรอบครวัแล้ว

“ยิ้มแป้นขนาดนี้ มีข่าวดีอะไรจะบอกพ่อหรือเปล่า” บัญชาหลุบตา 

มองใบหน้าแป๊ะยิ้มในอ้อมแขนเลก็น้อยก่อนถาม

“มสีจ๊ิะ” วนาลหีรอืน�้ารนิตอบพลางยื่นเอกสารในมอืไปด้านหน้า “ทมี

เชยีร์ลดีเดอร์ของน�้ารนิได้อนัดบัหนึ่งของเขต เย้!”

“ขนาดนั้นเชยีว” บญัชาเลกิคิ้วมอง ไม่ต่างกนัเลยกบันทธีชัช์ที่เบกิตา

ขึ้นมองด้วยความสนใจ

“มอืระดบันี้แล้ว อย่าลมืรางวลัเดก็ดด้ีวยนะคะ” วนาลวีา่ก่อนจะดนั
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ตวัออก “น�้ารนิไปเปลี่ยนชดุก่อนดกีว่า พ่อจะได้คยุธรุะต่อ” จากนั้นจงึเดนิ

ฮมัเพลงขึ้นบนัไดบ้านไปอย่างอารมณ์ดี

“นี่คือสิ่งที่ครูกังวลใช่ไหมครับ” นทีธัชช์ถามหลังจากที่สาวน้อย

อารมณ์ดเีดนิลบัขึ้นไปด้านบนบ้าน

“ออื เพราะน�้ารนิจะต้องอยู่ที่นี่คนเดยีวระหว่างที่ครูออกท�างาน”

“แล้วเอ่อ...” นทีธัชช์อึกอัก แต่บัญชากลับเข้าใจในสิ่งที่ชายหนุ่ม

สงสยัดจีงึอธบิายต่อ

“ครูกบัแม่ของน�้ารนิเราแยกทางกนัได้สามปีแล้ว ครูเลยไปรบัน�้ารนิ

มาอยู่ด้วยที่นี่”

“แล้วน�้ารนิรู้หรอืยงัครบัว่าครูต้องไปราชการหลายเดอืน”

บญัชาสา่ยหน้าน้อยๆ “ครเูพิ่งได้รบัค�าสั่งเมื่อวาน เลยยงัไมม่โีอกาส

คุยกบัน�้ารนิ”

น�้าเสียงที่เจือไปด้วยความหนักใจนั้นพาให้นทีธัชช์พลอยเป็นกังวล

ตามไปด้วย “พอจะมญีาตคินอื่นๆ มาอยู่เป็นเพื่อนน้องตอนครูไม่อยู่หรอื

เปล่าครบั”

บญัชาส่ายหน้าน้อยๆ “แม่ของครูปีนี้กแ็ปดสบิกว่าแล้ว ท่านอยู่กบั

น้องชายครูที่ต่างจงัหวดั”

“แล้วแม่...” นทธีชัช์อกึอกัเลก็น้อย มาถงึขั้นนี้แล้วเขาจงึตดัสนิใจเอ่ย

ถามจนจบประโยค “ขอโทษนะครบัครทูี่ละลาบละล้วง ผมแค่คดิว่าช่วงที่ครู

ไม่อยู่น่าจะลองตดิต่อให้แม่ของน�้ารนิมาอยู่เป็นเพื่อน”

บญัชาระบายยิ้มน้อยๆ “ถ้าครขูอให้เธอมาอยูด่แูลน�้ารนิจรงิๆ เธอก็

คงจะดใีจมาก แต่ว่าน�้ารนิคงไม่ยอม”

“หอื...” นทธีชัช์เลกิคิ้วขึ้นมองเป็นเชงิถาม

“แม่ของน�้ารนิมคีรอบครวัใหม่”

“...”

นทธีชัช์สบสายตาผู้เป็นครูแล้วประนมมอืไหว้ “ผมขอโทษครบัครู”
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“ไม่เป็นไรรอง ระหว่างผมกบัแม่ของน�้ารนิเราจบกนัด้วยด ีแต่ส�าหรบั

เดก็ที่ไม่เคยรบัรูปั้ญหาของผูใ้หญ่มาก่อน อาจจะยงัท�าใจไม่ได้” บญัชาตอบ

นทธีชัช์จงึได้แต่ถอนหายใจ และนั่งนิ่งรบัฟังเรื่องราวที่ครูฝึกของตน

ถ่ายทอดให้ฟังเท่านั้น ทว่าก่อนทั้งคูจ่ะทนัได้สนทนากนัต่อ เสยีงฝีเท้าย�่าลง

บันไดของเด็กสาวที่ขอตัวขึ้นไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเมื่อครู ่ก็ดังขึ้น

ขดัจงัหวะอกีครั้ง 

นทีธัชช์เผลอไล่สายตามองเจ้าของเสียงขลุกขลักตั้งแต่ปลายเท้า 

กระโปรงกางเกงสฟี้าน�้าทะเลที่สูงเหนอืเข่าประมาณหนึ่งฝ่ามอื เสื้อแขนกุด

สีเหลืองอ่อนขนาดพอดีตัวที่ช่วยขับเน้นให้เรียวแขนและเรียวขาสีน�้าผึ้ง 

ดูโดดเด่นจนไม่อาจละสายตาได้ และยิ่งไล่สายตาสูงขึ้นเท่าใด กล้ามเนื้อ

หน้าอกข้างซ้ายของนายทหารวัยสามสิบห้าปีก็กระตุกแรงมากขึ้นเท่านั้น 

เพราะในขณะนี้เด็กสาวผมเปียเมื่อครู่ได้เปลี่ยนทรงผมใหม่เป็นรวบตึง 

ขึ้นกลางศีรษะแล้วปล่อยปลายผมทิ้งน�้าหนักลงเป็นหางม้า ซึ่งการรวบตึง 

ดงักล่าวกส็่งผลให้ใบหน้าน่ารกัเมื่อครู่ดูสวยคมขึ้นถนดัตา

เจ้าของบ้านที่เอียงหน้ามองตามสายตาของแขกผู้มาเยือนกระแอม

กระไออย่างไม่ดงัมากนกั ทว่านั่นกด็งัพอที่จะเรยีกสตขิองนทธีชัช์ให้กลบัมา

อกีครั้ง

นทธีชัช์ยกมอืขึ้นเกาท้ายทอยแก้เก้อแล้วยิ้มแหย ก่อนจะชวนผู้เป็น

ครูสนทนาต่อ ในขณะที่วนาลีเดินเลี้ยวเข้าไปอีกทาง และกลับมายังห้อง 

นั่งเล่นอกีครั้งพร้อมแก้วน�้าดื่มสองแก้ว

“พ่อจ๋า วนัเกดิพรุ่งนี้อยากกนิอะไรเป็นพเิศษหรอืเปล่าจ๊ะ” เดก็สาว

ถามหลงัจากวางแก้วน�้าลงบนโต๊ะกลางเบื้องหน้าบดิากบันทธีชัช์

“วนัเกดิ!” บญัชาหนัขวบัไปมองใบหน้าของบตุรสาว ก่อนจะเอ่ยถาม

เสยีงสูง ในขณะที่นทธีชัช์เองกห็นัไปจ้องใบหน้างามเช่นกนั

“จ้ะ วันเกิด” วนาลีตอบด้วยน�้าเสียงสดใส แววตาวาววับไปด้วย

ความสุข
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“หนูไม่ได้เกดิเดอืนนี้ไม่ใช่หรอืลูก” บญัชาถามต่อ

“โธ่ พ่อจ๋า วนัเกดิน�้ารนิอกีตั้งหลายเดอืน พรุง่นี้วนัเกดิพอ่ต่างหาก” 

เดก็สาวว่าเสยีงกลั้วหวัเราะ

“หือ...” นทีธัชช์เบนสายตาไปมองใบหน้าของครูฝึกแล้วระบายยิ้ม

บางๆ “ท�างานหนกัจนลมืวนัเกดิตวัเองเลยนะครบัครู”

“อะไรกไ็ด้ลกู อาหารฝีมอืหนอูร่อยทกุอย่างอยูแ่ล้ว” บญัชาเอื้อมมอื

ไปลูบผมบุตรสาว ก่อนจะหันไปเอ่ยกับชายหนุ่มอีกคนในบ้าน “รีบกลับ 

หรอืเปล่ารอง อยู่ฉลองวนัเกดิกนัหน่อยไหม”

“ผมได้พกัอกีห้าวนัเลยครบัคร”ู ชายหนุม่ตอบกลบัอย่างรวดเรว็โดย

แทบไม่ต้องใช้ความคดิ และเมื่อเอ่ยจบประโยคกอ็ดประหลาดใจกบัสิ่งที่ตน

ตดัสนิใจไม่ได้

“ดจีรงิ ปีนี้ต้องจดัเตม็หน่อยนะลกู เรามแีขกคนส�าคญัมาร่วมฉลอง

ด้วย” บญัชาหนัไปเอ่ยกบับุตรสาว

“ได้เลยจ้ะ งั้นน�้ารนิขอไปตลาดก่อนนะจ๊ะ” เดก็สาวรบัค�า ทว่าจงัหวะ

ที่ดนัตวัลุกขึ้นกห็นัไปส่งยิ้มหวานให้แขกคนส�าคญัของบดิาอกีรอบ และใน

นาทนีั้นเองนทธีชัช์กย็ิ้มกว้างตอบรบัเช่นกนั

“อยู่กนิข้าวด้วยกนัก่อนนะคะคุณอา”

“...”

ริมฝีปากแย้มยิ้มเมื่อครู่หุบลงโดยพลัน นายทหารหนุ่มตีหน้าขรึม 

แล้วเอ่ยแก้สถานะของตวัเองเสยีงแผ่ว “พี่นทคีรบั”

วนาลีลุกขึ้นยืนเต็มตัวแล้วหัวเราะคิก “ก็ยังไม่ได้จ่ายหมื่นห้านี่คะ” 

เอ่ยจบก็เดินฮัมเพลงออกไปจากบ้าน ทิ้งให้คนที่จะต้องเสียเงินหมื่นห้า 

อ้าปากค้างมองตามไปจนสุดตา

“สงสัยรองคงต้องยอมเสียหมื่นห้าแล้วละ” เสียงกลั้วหัวเราะทุ้มต�่า

ในล�าคอเรยีกความสนใจของนทธีชัช์ให้กลบัมาอกีครั้ง ชายหนุ่มหนัไปมอง

ตามเสยีงแล้วยิ้มแหย
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“น�้ารนิอายุเท่าไรครบัครู”

“ปีนี้กค็รบสบิแปดปีเตม็”

นทีธัชช์ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์คิดในใจค�านวณผลต่างระหว่างวัย

ของเขากบัเธออย่างรวดเรว็ แล้วเบกิตากว้าง “ห่างกนัแค่สบิเจด็ปีเอง ไม่เหน็

ต้องเรยีกว่าอา”

และประโยคดงักล่าวของนทธีชัช์กเ็รยีกเสยีงหวัเราะจากบญัชาได้อกี

รอบ “แต่รองอายุน้อยกว่าผมแค่สบิปี”

“โธ่ แล้วกันสิครับครู” คนไม่อยากเป็นอาครวญเสียงแผ่ว ทว่า

ใบหน้าแต้มไปด้วยรอยยิ้ม ก่อนบทสนทนาจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องงานใหญ่ที่

ก�าลงัจะมาถงึ จนกระทั่งวนาลป่ัีนจกัรยานคนัเก่งกลบัมาพร้อมด้วยวตัถดุบิ

ส�าหรบัประกอบอาหารมากมาย

“ต�าส้มต�าทั้งทต้ีองต�าให้ดใีห้มฝีีมอื คณุแม่ขา ปนู้อยหนบีมอื อื้อ อื่อ 
อื้อ อือ” เสียงเพลงประกอบโฆษณายอดฮิตเมื่อหลายปีก่อนดังวนไป 

วนมาระหว่างที่แม่ครวัตวัน้อยก�าลงัตระเตรยีมอาหารอยู่ในห้องครวั

นทธีชัช์ชะเง้อมองไปตามเสยีงเป็นระยะ จนบญัชาสงัเกตได้ “น�้ารนิ

เป็นเดก็อารมณ์ด ีตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่บ้านครูกไ็ม่เคยเงยีบเหงาอกีเลย”

“นั่นสคิรบั ท่าทางจะชอบด้านนนัทนาการ” นทธีชัช์ร่วมผสมโรง เอ่ย

ถงึเดก็สาวที่เป็นหวัข้อสนทนาอย่างอารมณ์ดเีช่นกนั

“ร้อง เต้น เล่น ระบ�า ครบสูตร พอย้ายมาเรยีนที่นี่ปีแรกกไ็ด้เป็น

เชยีร์ลดีเดอร์เลย ไม่รู้ไปท�าอที่าไหนครูถงึเหน็แวว”

นทธีชัช์พยกัหน้ารบั เพราะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ไดพ้บกบัวนาล ีเขา

ก็ได้เห็นความสามารถของเด็กสาวหลายอย่าง ทั้งร้องทั้งระบ�า และก็อด

แปลกใจไม่ได้ที่จู่ๆ  สมองกส็ั่งการว่าหากได้เหน็เธอโชว์เชยีร์ลดีเดอร์สกัครั้ง

คงจะดไีม่น้อย

แม่ครวัเสยีงดใีช้เวลาประกอบอาหารพร้อมขบักล่อมบทเพลงชั่วโมง
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ครึ่ง จากนั้นจึงล�าเลียงจานอาหารไปวางบนโต๊ะ แล้วเดินมาตามบัญชากับ

นทธีชัช์

แขกผู้มาเยือนกวาดตามองเมนูอาหารสามสี่จานบนโต๊ะแล้วระบาย

ยิ้มน้อยๆ ก่อนย่อตวัลงนั่งบนเก้าอี้ฝ่ังขวามอื แน่นอนว่าบญัชากบัวนาลนีั้น

ครอบครองเก้าอี้ทางฝั่งซ้ายมอื

“ไส้อ่อนทอดกระเทียมจานเด็ดของน�้ารินเขาละ” บัญชาเงยหน้าขึ้น

เอ่ยกบัชายหนุ่มฝั่งตรงข้าม

นทีธัชช์จึงยื่นช้อนออกไปตักเมนูดังกล่าวเป็นจานแรก แต่ก่อนจะ

ละเลียดไส้อ่อนทอดกระเทียมเข้าปากวนาลีก็เอ่ยแนะวิธีการเพิ่มอรรถรส 

ในการรบัประทานเมนูดงักล่าวขึ้น

“ไส้อ่อนทอดต้องจิ้มน�้าจิ้มแจ่วมะขามเปียกสตูรของน�้ารนิด้วยนะคะ 

รบัรองว่าจะเป็นการกนิไส้ที่ฟินมาก”

นทีธัชช์จึงวางไส้อ่อนชิ้นดังกล่าวลงบนจานแล้วยื่นมือไปตักน�้าจิ้ม

แจ่วมาราด จากนั้นกต็กัไส้พร้อมน�้าจิ้มเข้าปาก

“อร่อยจรงิๆ ด้วย” นทธีชัช์ว่าหลงัจากกลนือาหารค�าแรกลงคอ

“ขอบคณุค่ะ” วนาลปีระนมมอืไหว้พร้อมยิ้ม ก่อนจะเริ่มรบัประทาน

อาหารฝีมอืตวัเองบ้าง

“จริงสิ แล้วนี่รองจะพักที่ไหน” บัญชาถามขณะตักแกงจืดลูกรอก 

มาราดบนข้าวในจานของตน

“คิดว่าจะไปหาโรงแรมแถวนี้นอนครับ” นทีธัชช์ตอบพลางตักไชโป๊

ผดัไข่มารบัประทาน

“โรงแรมแถวนี้...” บญัชาท�าท่าครุ่นคดิ “ที่ไหนดลี่ะ”

“เดี๋ยวน�้ารนิช่วยหาในเนต็ แต่ว่าถ้าไม่มกีน็อนที่นี่ได้นะคะ”

ขวบั!

ทั้งบญัชาและนทธีชัช์หนัไปมองเดก็สาวเป็นตาเดยีว

วนาลสีบตาบดิากบัชายหนุม่ฝ่ังตรงข้ามสลบักนัไปมา “นอนห้องน�้ารนิ
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ได้นะคะ เพราะคืนนี้น�้ารินอยากนอนกับพ่อ วันพรุ่งนี้ก็จะได้ไปใส่บาตร 

ด้วยกนัแต่เช้า”

“เอ่อ...” บญัชาท�าหน้าปั้นยาก ในขณะที่นทธีชัช์กลั้นข�าจนหน้าแดง 

สาวน้อยน�้ารนิคงคดิว่าเขาเป็น ‘คุณอา’ ของเธอคนหนึ่งจรงิๆ สนิะ ถงึได้

ชวนนอนค้างอ้างแรมด้วยกนัเช่นนี้ เดก็เอ๋ย เดก็น้อย ช่างไม่รู้อะไรเสยีเลย

ว่าสิ่งที่เธอเพิ่งเอ่ยออกไปนั้นอนัตรายเพยีงใด

“ไม่รบกวนดกีว่าครบั แต่พรุง่นี้เช้าผมจะรบีมาใส่บาตรด้วย” นทธีชัช์

ตอบ

“แต่ว่าเราไม่ได้ใส่บาตรกนัที่นี่นะคะ เพราะที่นี่ไม่มพีระสงฆ์” วนาลี

รบีอธบิายด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั จรงิจงัเสยีจนคนฟังได้แต่ยิ้มแหย

“เอ่อ...ครบั พรุ่งนี้จะมาหาที่นี่แต่เช้า แล้วค่อยออกไปใส่บาตรที่วดั

พร้อมกนั” นทธีชัช์จ�าต้องแก้ไขประโยคของตนให้ชดัเจน โดยมเีสยีงหวัเราะ

ในล�าคอของบญัชาคลอเป็นลูกคู่

หลังจากรับประทานอาหารฝีมือวนาลีเสร็จนทีธัชช์ก็ขอตัวออกไป 

หาที่พักที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านพักของบัญชามากนัก และเมื่อลงทะเบียน 

เข้าห้องพักเรียบร้อย ชายหนุ่มจึงเปิดไวน์ขาวอย่างดีแล้วถือแก้วออกไป 

นั่งเล่นตรงระเบยีงหลงัห้องที่มองเหน็ววิทะเลทอดตวัยาวไปจนสุดตา

“ไม่นกึเลยว่าคนนิ่งๆ อย่างครูชาจะมลีูกสาวแสบแบบนี้” นายทหาร

หนุ่มพมึพ�าเสยีงแผ่ว จากนั้นจงึยกแก้วไวน์ขึ้นมาจบิ แล้วทอดสายตามอง

ดวงดาวที่พราวระยบัประดบัท้องฟ้ายามรตัตกิาล



๕

แสงสีทองของดวงอาทิตย์เริ่มส่องจับขอบฟ้ายามรุ่งอรุณของวัน
ใหม่ นทธีชัช์ชะลอรถจอดเทยีบบาทวถิฝ่ัีงตรงข้ามบ้านพกัของบญัชาดงัเดมิ 

แล้วเดนิข้ามถนนไปชะเง้อคอมองเข้าไปด้านในรั้วบ้าน

“ไม่มอีอดกดเรยีกด้วย โทร. หากแ็ล้วกนั” นทธีชัช์พมึพ�า ทว่าจงัหวะ

ที่ล้วงเครื่องมือสื่อสารออกมาจากกระเป๋ากางเกงนั้น เสียงเปิดประตูบ้านก็

ดงัขึ้น ชายหนุ่มเงยหน้าไปมองยงัทศิทางนั้นอกีรอบ

“สวสัดค่ีะคณุอา เข้ามานั่งรอในบ้านก่อนนะคะ น�้ารนิเพิ่งเตรยีมของ

ใส่บาตรเสรจ็ ขออาบน�้าแป๊บหนึ่ง ส่วนพ่อชาก�าลงัแต่งตวัอยู่ค่ะ” เดก็สาว

ในชุดนอนลายหมีน้อยสีขาวที่มีเสื้อคลุมสีและลายเดียวกันสวมทับเอ่ย

ทกัทาย พร้อมกบัเดนิมาเปิดประตูรั้วแล้วเชื้อเชญิแขกของบดิาให้เข้าไปนั่ง

ในบ้าน

นทีธัชช์เผลอมองตามสะโพกผายแล้วกลืนน�้าลายลงคออย่างลืมตัว 

นี่เธอไม่รู้เลยหรืออย่างไรว่าไม่ควรหันหลังโชว์สัดส่วนอวบอัดของเด็กวัย

ก�าลังโตต่อหน้าชายหนุ่มวัยกลัดมันเช่นเขาแบบนี้ เพราะต่อให้เป็นสุภาพ
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บุรุษเพียงใดก็อดที่จะคิดอกุศลลึกๆ ไม่ได้อยู่ดี หลังจากน�าน�้ามาเสิร์ฟให้

แขกเรยีบร้อยแล้ววนาลจีงึปลกีตวัขึ้นไปท�าธุระส่วนตวัด้านบนบ้าน

“คดิบ้าอะไรของแกอยูว่ะไอ้นท ีนั่นเดก็มธัยมเลยนะโว้ย” นทธีชัช์ตบ

หนา้ผากตวัเองดงัฉาด ยอมรบัอยา่งไมอ่ายวา่ตลอดระยะเวลาจากประตรูั้ว

จนถงึห้องนั่งเล่นนั้น ตนไม่สามารถละสายตาจากความกลมกลงึของเดก็สาว

ไปได้แม้แต่เสี้ยวนาทเีดยีว

“นี่เราห่างผูห้ญงินาน จนคดิหื่นกบัลกูกบัหลานเลยหรอืวะเนี่ย” ชาย

หนุ่มบ่นพึมพ�ากับตัวเองเสียงไม่ดังนัก ไม่ว่าจะขอร้องเช่นไรวนาลีก็ยังคง

เรียกตนว่า ‘คุณอา’ ตามที่เรียกรุ่นน้องคนอื่นๆ ของบิดาอยู่ดี ซึ่งนั่นก็

เท่ากบัว่าเธอเคารพตนประดุจญาตผิู้ใหญ่อกีคน

เสียงฝีเท้าหนักที่ย�่าลงบันไดคือสัญญาณเตือนให้คนที่นั่งเอกเขนก

เอนหลังและพาดศีรษะลงบนพนักโซฟาอยู่ในห้องนั่งเล่นชั้นล่างตามล�าพัง

ขยบัปรบัท่าให้สุภาพ จากนั้นจงึท�าความเคารพและเอ่ยทกัทายผู้อาวุโสกว่า

“สุขสนัต์วนัเกดิครบัครู”

“ขอบคุณมากรอง” บัญชายิ้มรับพลางสาวเท้าเข้าไปนั่งลงบนโซฟา 

ตวัยาว “รอน�้ารนิแต่งตวัแป๊บนะ ได้ยนิเสยีงวิ่งออกจากห้องน�้าแล้วละ”

นทธีชัช์พยกัหน้ารบัพร้อมยิ้ม “ครบัครู...”

ตึ้ง!

นทีธัชช์ยังรับค�าไม่จบประโยคดี เสียงตึงตังคล้ายวัตถุชิ้นใหญ่ตก

กระแทกพื้นก็ดังมาจากชั้นบน ชายหนุ่มชะงักแล้วเบิกตามองบัญชาคล้าย

ถาม

“โอ๊ย!”

“น�้ารนิ” บญัชาว่าพลางผดุลุกขึ้น ซึ่งไม่ต่างกนัเลยกบันทธีชัช์ที่ลมืสิ้น

ว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านของตน และถอืวสิาสะวิ่งตามเจ้าของบ้านขึ้นไปยงัจดุเกดิเหตุ

อนัเป็นต้นตอของเสยีงร้องอย่างรวดเรว็

“โอ๊ย! ตายจริง ไม่คิดจะหลบกันเลยหรือยังไง” เสียงใสที่ดังขึ้น
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ภายในห้องนอนเลก็เปรยีบเสมอืนเชื้อเพลงิที่เร่งให้ฝีเท้าสองคู่ขยบัเคลื่อนที่

ไวยิ่งกว่าเดมิ

“น�้ารนิ เป็นอะไรลูก” บญัชาเคาะประตูห้องแล้วร้องถาม

“ชนขอบเตยีงอกีแล้วจ้ะ แต่วนันี้เลื่อนขั้นไปอกีหน่อย เข้าร่องนิ้วก้อย

พอดี ไม่รู้จะแม่นอะไรขนาดนี้” เด็กสาวภายในห้องขานตอบเสียงกลั้ว

หัวเราะ จากนั้นเพียงไม่นานก็มีเสียงเคลื่อนที่ช้าๆ ดังมาจากด้านใน และ

ตามมาด้วยเสยีงเปิดประตู

“ไหวนะลูก” บญัชาถาม

“ไหวจ้ะ แต่ตอนชนมนัแปล๊บแรงไปหน่อย น�้ารนิตกใจเลยเผลอร้อง

เสยีงดงั”

“เลือด...” นทีธัชช์อาศัยจังหวะที่บัญชากับวนาลีสนทนากันอยู ่ 

กวาดตามองหญิงสาวตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าเพื่อไล่หาความผิดปกติ 

อนัจะเกดิขึ้นจากอบุตัเิหตเุมื่อครู ่ก่อนจะเอ่ยเสยีงแผ่วยามมองเหน็น�้าสแีดง

ซมึอยู่ตามร่องนิ้วก้อยเท้าข้างขวา

บัญชากับวนาลีเหลียวไปมองเจ้าของเสียงเป็นอันดับแรก ก่อนจะ

สามคัคมีองตามทศิทางสายตาของชายหนุ่มอย่างพร้อมเพรยีงกนั

“เอ้า น�้ารนิไปๆ ไปนั่งก่อน เดี๋ยวพ่อจะไปหาปลาสเตอร์มาให้” บญัชา

ส่ายหน้าน้อยๆ ก่อนจะเดนิลิ่วลงไปยงัชั้นล่างของบ้าน

เมื่อยนือยูก่บัเดก็สาวที่ด้านหน้าห้องนอนของเธอตามล�าพงั ‘คนนอก’ 

ที่ถอืวสิาสะวิ่งตามครฝึูกขึ้นมากเ็ริ่มรูส้กึประดกัประเดดิ ทั้งที่ปกตเิป็นคนที่

คิดและลงมือท�าทุกสิ่งด้วยความมั่นใจ ทว่าไม่ใช่กับเวลานี้ เวลาที่มือไม้ 

แข้งขาดูจะเกะกะหาที่หาทางวางล�าบากเสยีเตม็ประดา

“ล้างแผลก่อนแล้วค่อยปิดปลาสเตอร์กแ็ล้วกนั” นทธีชัช์ค้นหาเสยีง

ของตัวเองจนเจอ จากนั้นจึงหมุนตัวเดินเข้าไปในห้องน�้าที่อยู่ไม่ไกล ชาย

หนุม่ล้วงผ้าเชด็หน้าออกมาจากกระเป๋ากางเกง แล้วเปิดก๊อกน�้า น�าครึ่งหนึ่ง

ของผ้าไปรองน�้าจนเปียกแล้วบิดพอหมาด ก่อนจะเดินกลับมาจุดเดิมอีก
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รอบ และพบว่าบญัชาได้ประคองบุตรสาวเข้าไปนั่งบนเตยีงเรยีบร้อยแล้ว

“หนูตดิเองจ้ะพ่อ” วนาลวี่าพลางแบมอืขอปลาสเตอร์จากบดิา

“ใส่กระโปรงจะยกขาขึ้นติดยังไง ก้มลงไปก็ไม่ถึงอยู่ดีแขนสั้นแบบ

นี้” ผู้เป็นบดิาตอบ และตั้งท่าจะย่อขาลงนั่ง ทว่าเครื่องมอืสื่อสารในกระเป๋า

กลับดังขึ้นเสียก่อน ชายวัยกลางคนจึงยืดตัวขึ้นตรงแล้วล้วงสมาร์ตโฟน 

ออกมากดรบัสาย

“ครับ...” บัญชาเอ่ยแล้วหมุนตัวออกไปสนทนากับต้นสายนอกห้อง 

โดยมสีายตาอยากรู้อยากเหน็ของวนาลมีองตาม

“สงสัยย่าจะโทร. มาอวยพรวันเกิด” เด็กสาวเอ่ยกับคนที่ยืนเก้ๆ 

กงัๆ อยูห่น้าประตหู้องนอน ก่อนจะเอื้อมมอืไปหยบิปลาสเตอร์ที่บดิาวางไว้

บนเตยีงขึ้นมา

“เชด็แผลกอ่นดกีว่า” นทธีชัช์ว่าพลางสาวเทา้ก้าวล�้าเข้ามายงัสถานที่

ส่วนตวัของเดก็สาวเป็นครั้งแรก จากนั้นจงึย่อตวัลงนั่งกบัพื้น แล้วยกเท้า

ข้างขวาของวนาลมีาวางบนเข่า

“คะ...คณุอา” เดก็สาวเบกิตาโพลง ท�าท่าจะชกัเท้ากลบั แต่ถกูมอืหนา

ออกแรงรั้งเอาไว้ ก่อนจะบรรจงใช้ผ้าเชด็หน้าฝ่ังที่หมาดเชด็ท�าความสะอาด

บาดแผลจนทั่ว จากนั้นก็หมุนผ้าฝั่งที่แห้งสนิทซับบาดแผลอีกรอบ แล้ว 

ดึงปลาสเตอร์จากมือบางมาแกะปิดทับบริเวณดังกล่าวอย่างเบามือ โดยมี

สายตาตื่นตกใจสองคู่มองตามทุกการกระท�า วนาลีสัมผัสได้ถึงความอุ่น 

ที่แผ่ซ่านไปตามกระแสเลือด แก้มนวลทั้งสองข้างร้อนเห่ออย่างไม่ทราบ

สาเหต ุในขณะที่บญัชานั้นได้แต่ยนืมองใบหน้าศษิย์เอกกบับุตรสาวสลบักนั

ไปมาพลางพมึพ�าเสยีงในล�าคอ

“รองนท.ี..”

“คราวหลังก็เดินระวังๆ หน่อยแล้วกัน” นทีธัชช์เงยหน้าขึ้นเอ่ยกับ

เจ้าของใบหน้าสวยขณะวางเท้าน้อยลงบนพื้น แล้วดนัตวัลุกขึ้นยนื

วนาลยีกมอืขึ้นกมุหน้าอกข้างซ้ายเลก็น้อย ก่อนจะเงยหน้าพร้อมกบั
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เอ่ยขอบคุณ “ขอบคุณค่ะคุณอา ต่อไปน�้ารนิจะเดนิระวงัให้มากขึ้น สงสยั

คงต้องท�าเหมอืนที่เพื่อนๆ บอกแล้วค่ะ”

“บอกว่า?” ชายหนุ่มเลกิคิ้วขึ้นถาม

“เวลาน�้ารนิเดนิสวยๆ ทไีรมเีหตุต้องล้มต้องกลิ้งทุกท ี เพื่อนๆ เลย

บอกว่าถ้าไม่ถนดัเดนิกใ็ห้วิ่ง วิ่งให้สุดแล้วไปหยุดที่ค�าว่า ‘หอบ’ ”

“...”

นทธีชัช์ทอดสายตามองใบหน้าทะเล้นแล้วหวัเราะในล�าคอ

“อ้าว ท�าแผลเสร็จแล้วหรือลูก” ผู้ที่แอบอยู่ตรงมุมประตูมาสักพัก

ขยบัเข้ามาด้านในห้องแล้วแสร้งร้องถาม

“เสรจ็แล้วจ้ะ ได้คณุอาช่วย น�้ารนิเลยไม่ต้องยกขาขึ้นพาดบนเตยีง” 

วนาลีตอบพลางลุกขึ้นเดินออกไปเกาะแขนบิดา “ไปใส่บาตรกันเถอะจ้ะ 

เดี๋ยวสาย”

“ไปกันเถอะรอง” บัญชาใช้มืออีกข้างลูบผมบุตรสาว ก่อนจะหันมา

เอ่ยเรยีกชายหนุ่มที่ยนืคว้างอยู่ข้างเตยีง

“ครบัคร”ู นทธีชัช์รบัค�าแล้วเดนิตามออกไปอย่างว่าง่าย และเมื่อเดนิ

ลงบนัไดมาถงึชั้นล่าง ชายหนุม่กเ็ดนิเข้าไปช่วยวนาลหีิ้วของส�าหรบัใส่บาตร

ในห้องครวั

“ไปรถผมนะครบัครู”

“เอาส”ิ บญัชาตอบ เมื่อได้ยนิดงันั้นนทธีชัช์จงึเดนิน�าวนาลอีอกไปยงั

รถของตน

“แค่เอน็ดหูลานใช่ไหมรอง” บญัชามองตามหลงัสองหนุม่สาวแล้วเอ่ย

กบัตวัเองเสยีงแผ่ว

“ยะถา วารวิะหา ปูรา ปะรปิูเรนต ิสาคะรงั

เอวะเมวะ อโิต ทนินงั เปตานงั อุปะกปัปะติ

อจิฉติงั ปัตถติงั ตุมหงั
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ขปิปะเมวะ สะมชิฌะตุ

สพัเพ ปูเรนตุ สงักปัปา

จนัโท ปัณณะระโส ยะถา

มะณ ิโชตริะโส ยะถา ฯ”

นทีธัชช์กับวนาลีละมือจากการแตะแขนบัญชาเพื่อร่วมกันกรวดน�้า

หลงัจากการถวายภตัตาหารเรยีบร้อยแล้ว จากนั้นทั้งสามจงึนั่งคกุเข่าในท่า

เทพบุตรและเทพธดิาประนมมอืกราบเบญจางคประดษิฐ์สามครั้ง

“สดชื่นจงัเลยนะจ๊ะพ่อ” วนาลยีิ้มจนตาหยรีะหว่างทางเดนิกลบัมายงั

รถ

“ขอบใจนะลูกที่ตื่นแต่เช้ามาเตรยีมของให้พ่อ” บญัชาว่า

“จิ๊บๆ ความจรงิน�้ารนิอยากจะเต้นโชว์งานวนัเกดิพอ่ด้วย แต่ตอนนี้

เจบ็เท้าเลยอดโชว์ท่าเพลงใหม่เลย”

“ไว้ค่อยไปเต้นที่บ้านก็ได้ลูก เต้นในวัดในวาแบบนี้คงไม่ดีเท่าไร” 

บญัชาตอบเสยีงกลั้วหวัเราะ โดยมนีทธีชัช์ส่งเสยีงหวัเราะแผ่วเบาในล�าคอ

เป็นลูกคู่

“เสรจ็จากใส่บาตรแล้วมโีปรแกรมไปไหนกนัต่อหรอืเปลา่ครบั” นท-ี

ธชัช์ถาม

“ไม่มีอะไรพิเศษหรอกรอง ปีนี้เป็นปีแรกด้วยซ�้าที่ครูได้หยุดในวัน

เกดิ” บญัชาตอบ

“งั้นผมขอเป็นเจ้าภาพฉลองวันเกิดให้ครูนะครับ ไม่เจอกันหลายปี 

ผมมเีรื่องอยากจะคุยกบัครูอกีเยอะเลยจรงิๆ”

“เอาส”ิ

และเมื่อผูเ้ป็นครไูม่ตดิขดัชายหนุม่จงึพาเจ้าของวนัเกดิพร้อมบุตรสาว
ไปยังห้องพักของตน ที่บัดนี้บริเวณระเบียงห้องพักขนาดกว้างขวางได้ถูก
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เนรมิตเป็นงานเลี้ยงขนาดย่อม โต๊ะอาหารและเครื่องดื่มมากมายวาง 

รายล้อมขอบสระว่ายน�้าส่วนตวั

“สุขสนัต์วนัเกดิครบัครู” นทธีชัช์ยกแก้วไวน์ขึ้นมาชนกบับญัชา

“ขอบคุณมากรอง นี่เป็นงานเลี้ยงวันเกิดในรอบเกือบยี่สิบปีของครู

เลยกว็่าได้ เมื่อก่อนก็อยู่แต่กับงาน จะดีหน่อยก็สองสามปีหลังที่น�้ารินมา

อยูด้่วย รายนั้นต้องปลกุพ่อขึ้นมาใส่บาตรทกุปี” บญัชาตอบพลางส่งสายตา

ไปมองบุตรสาวที่นอนจบิน�้ามะพร้าวอ่อนอยู่บนเก้าอี้ข้างสระแล้วว่าต่อ

“แต่ดูท่างานนี้คนที่สนุกที่สุดน่าจะเป็นน�้าริน ดูสิ ขนของกินไปวาง

ข้างตวัเตม็ไปหมด”

นทธีชัช์มองตามสายตาของบญัชาแล้วยกยิ้มที่มมุปากน้อยๆ “น�้ารนิ

เป็นเดก็ร่าเรงินะครบัครู”

“อือ แต่ช่วงที่แม่ของน�้ารินแยกทางไปก็ซึมอยู่พักใหญ่เหมือนกัน 

กว่าจะกลบัมาเหมอืนเดมิ ครูยงัคดิไม่ออกว่าจะเริ่มต้นบอกเรื่องงานที่ต้อง

ไปท�ายงัไงด”ี ชายวยักลางคนว่าพร้อมถอนหายใจ

“ช่วงที่ครไูม่อยู ่ผมสญัญาว่าจะแวะมาดแูลน�้ารนิบ่อยๆ” นทธีชัช์เอ่ย

เสยีงหนกัแน่น

บญัชาหรี่ตามองใบหน้าขาวสะอาดของนายทหารหนุม่เชื้อสายจนีที่มี 

ดวงตากลมโต คล้ายกบัก�าลงัพยายามค้นหาบางสิ่งบางอย่างบนใบหน้านั้น

“หน่วยของรองกับที่นี่ก็ไม่ใช่ใกล้ๆ ไหนจะงานที่ต้องรับผิดชอบอีก 

ครูไม่กล้ารบกวนหรอก”

“ไกลแค่ไหนผมกจ็ะมา ยุ่งแค่ไหนผมกไ็ม่กลวั ครไูมต้่องเกรงใจนะ

ครับ” ชายหนุ่มยืนยันสิ่งที่เขาไตร่ตรองตลอดทั้งคืนมาเป็นอย่างดี ว่าจะ

สามารถแบ่งเบานายทหารน�้าดีที่ทุ ่มเทถ่ายทอดวิชาให้แก่ตนและทหาร 

รุ่นแล้วรุ่นเล่าได้อย่างไรบ้าง ซึ่งหลงัจากใคร่ครวญอย่างดแีล้ว เขาจงึตั้งใจ

ว่าจะช่วยดูแลแก้วตาดวงใจของบัญชาให้ดีที่สุด แม้ว่าที่ผ่านมานทีธัชช์จะ

เลี่ยงความวุ่นวายของชีวิตสันโดษโดยการเว้นระยะจากผู้หญิงทุกคนก็ตาม
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ท ีทว่าวนาลนีั้นคอืข้อยกเว้น เพราะเธอยงัเดก็นกั ดงันั้นจงึตดัปัญหาเรื่อง

การหว่านเสน่ห์เพื่อให้ตนลุ่มหลงจนร�าคาญใจออกไปได้เลย

“งั้นครูขอฝากน�้ารินด้วยก็แล้วกัน” บัญชาเอ่ยฝากฝังหลังจากเพ่ง

พนิจิลูกศษิย์ของตนอยู่ชั่วขณะ

“ครบัครู” นทธีชัช์รบัค�าพร้อมยิ้ม เป็นขณะเดยีวกบัที่วนาลยีกจาน

กุ้งเผาตวัเท่าฝ่ามอืเข้ามาหาพอดี

“กุ้งเผาหวานมากเลยจ้ะพ่อ น�้ารนิชอบมาก”

“ขอบคุณเจ้าภาพหรอืยงัล่ะ หอื” บญัชาว่าเสยีงกลั้วหวัเราะ

“ยงัเลยจ้ะ” วนาลยีิ้มแหย ก่อนจะวางจานกุง้เผาในมอืลงแล้วประนม

มือไหว้ “ขอบคุณนะคะคุณอาที่จัดงานวันเกิดให้พ่อชา ทั้งยังเลือกเตรียม

แต่เมนูโปรดของน�้ารนิมาหมดเลย”

“เมนูโปรด?” เจ้าภาพหนุ่มทวนค�าเสยีงสูง

“ค่ะ ของชอบของน�้ารนิทั้งนั้นเลย”

“จริงสิ ครูก็ว่าจะแซวอยู่เหมือนกันว่างานวันเกิดครูท�าไมมีแต่ของ

โปรดน�้ารนิ”

“ผมจ�าได้ว่าเคยถามครวู่าชอบกนิอะไร แล้วครตูอบว่ากนิได้ทกุอย่าง 

ไม่มอีะไรชอบมากหรอืน้อยไปกว่ากนั วนันี้ผมกเ็ลยเลอืกเมนูที่ผมชอบเป็น

ส่วนใหญ่ แล้วเดาเมนูกลางๆ ว่าครูจะชอบแบบไหน” นทธีชัช์ตอบ

“แปลกจงัเลยนะคะ ชอบเหมอืนกนัเลย ไม่ได้การละ ชอบเหมอืนกนั

แบบนี้น�้ารนิต้องรบีตนุของก่อนแล้วค่ะ เดี๋ยวโดนแย่ง” วนาลว่ีาแล้วกห็มุนตวั

เดนิออกไปยงัมุมอาหาร

“แล้วกนัสลิูกคนนี้” บญัชากล่าวพลางส่ายหน้าพร้อมยิ้ม ไม่ต่างกบั

นทีธัชช์ที่ตอนนี้ก�าลังยกแก้วไวน์ขึ้นแตะริมฝีปากแล้วทอดสายตาอ่อนโยน

จบัจ้องกริยิาน่ารกัของสาวน้อยทุกฝีก้าว



๖

“จรงินะจ๊ะพ่อ น�้ารนิจะป้ันปันปันกบัป้ันหยาเป็นเชยีร์ลดีเดอร์มอื
หนึ่งของโรงเรยีนแทนน�้ารนิให้ได้” เสยีงใสของเดก็สาวที่นั่งอยู่เบาะด้านหลงั

รถเอ่ยขึ้นอย่างหมายมั่น

“แล้วใครเขายกให้น�้ารินเป็นเชียร์ลีดเดอร์มือหนึ่งกัน พ่อไม่ยักรู้ 

มาก่อน” บญัชาที่นั่งอยู่เบาะข้างคนขบัหวัเราะเสยีงทุ้มต�่าในล�าคอ

“โห ท�าไมพ่อตกข่าวแบบนี้” วนาลรี้องเสยีงสูง

“ก็พ่อไม่เคยเห็นใบประกาศเรื่องนี้มาก่อน เดี๋ยวถึงบ้านเอามาให้ดู

หน่อยก็แล้วกัน” บัญชาว่า เพราะบุตรสาวของตนนั้นเป็นนักสะสมใบ

ประกาศนยีบตัรตวัยง และน�ากลบัมาอวดตนที่บ้านพร้อมบรรยายที่มาที่ไป

ของใบประกาศนยีบตัรนั้นๆ อยู่เสมอ

เด็กสาวผู้ครอบครองเบาะหลังหัวเราะคิกคักอย่างอารมณ์ดี “ไม่มี 

ใบประกาศหรอกจ้ะพ่อ น�้ารนิแต่งตั้งต�าแหน่งนี้ขึ้นมาเอง แต่กไ็ม่มใีครค้าน

นะจ๊ะ”

“หึๆ...” และคราวนี้นอกจากผู้เป็นบิดาแล้วสารถีกิตติมศักดิ์เองก็
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หลุดข�าออกมาเช่นกัน นทีธัชช์เหลือบตามองเด็กสาวที่ยกแขนทั้งสองข้าง 

ขึ้นตั้งฉากแล้วโชว์สเตปมือตามจังหวะของเชียร์ลีดเดอร์ผ่านทางกระจก 

มองหลงั คลี่ยิ้มกว้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

สองมือหนาจับพวงมาลัยบังคับทิศทางอย่างมั่นคง ในขณะที่หูทั้ง 

สองข้างท�าหน้าที่รับฟังเรื่องราวต่างๆ ผ่านน�้าเสียงเจื้อยแจ้วด้วยความ

เพลิดเพลิน ตาทั้งสองข้างสลับมองถนนและกระจกมองหลังเป็นระยะ  

นทธีชัช์อดจะเปรยีบเทยีบไม่ได้ว่าบญัชากบับตุรสาวนั้นช่างต่างกนัเหลอืเกนิ 

ในขณะที่วนาลีมีใบหน้าแย้มยิ้มตลอดเวลา บัญชาผู้เป็นบิดากลับเป็น 

คนยิ้มยากที่ใครต่อใครกแ็อบเอ่ยลบัหลงัว่าดุยิ่งกว่าเสอื

“เข้าไปดื่มน�้าดื่มท่าในบ้านก่อนไหมรอง” บญัชาถามหลงัจากที่นทธีชัช์ 

จอดรถเทยีบที่หน้าประตูรั้วบ้านพกัของตน

“ไม่เป็นไรดีกว่าครับครู ครูกับน�้ารินจะได้พักผ่อน” นทีธัชช์ตอบ

พร้อมยิ้ม

“งั้นก็ขอบใจมากนะรอง ไว้เจอกัน” บัญชาว่าพร้อมกับเอื้อมมือไป 

ตบบ่าลูกศษิย์ที่ตนภูมใิจ

“สวสัดคีรบัครู” นทธีชัช์ท�าความเคารพอย่างนอบน้อม ก่อนจะเบน

สายตาไปส่งยิ้มให้เดก็สาวที่ยนืยิ้มแป้นแล้นอยู่ข้างๆ บดิาของเธอ

“สวสัดคี่ะคุณอา” วนาลปีระนมมอืไหว้แล้วเอ่ยเสยีงใส แม้น�้าเสยีง 

ที่เด็กสาวใช้จะหวานและใสเพียงใด แต่นทีธัชช์กลับสะดุ้งทุกครั้งที่ได้ยิน 

ค�าว่า ‘คณุอา’ เปล่งออกมาจากรมิฝีปากอิ่มนั้น ชายหนุม่พยกัหน้ารบัน้อยๆ 

แล้วหมุนตวัเดนิไปขึ้นนั่งประจ�าต�าแหน่งคนขบั จากนั้นกค็่อยๆ เคลื่อนรถ

ออกไปด้านหน้า ดวงตาคูค่มจ้องมองภาพเดก็สาวที่กระโดดเข้าไปเกาะแขน

บดิาแล้วพาเดนิเข้าไปในรั้วบ้านผ่านทางกระจกมองหลงั คล้อยหลงัที่บญัชา

กบัวนาลเีดนิลบัเข้าไปในรั้วบ้าน นทธีชัช์กช็ะลอรถจอดเทยีบบาทวถิ ีพลาง

นกึย้อนไปถงึบทสนทนาของตนกบัผู้เป็นครูก่อนหน้า

‘ครูจะบอกเรื่องงานกบัน�้ารนิเมื่อไรครบั’
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‘วนันี้’ บญัชาตอบแล้วผ่อนลมหายใจออกช้าๆ

นทธีชัช์เอนศรีษะลงพงิเบาะรถแล้วถอนหายใจ อดเป็นห่วงความรูส้กึ

ของเดก็สาวไม่ได้ว่าเธอจะตั้งรบักบัสิ่งที่ก�าลงัจะเกดิขึ้นเช่นไรตามล�าพงั ทั้ง

การใช้ชวีติอยูค่นเดยีวและความห่วงใยที่มต่ีอบดิายามออกไปปฏบิตัภิารกจิ

ส�าคญั

“อีกไม่กี่เดือนก็จบมัธยมปลายแล้วสินะ” บัญชาเอ่ยถามบุตรสาวที่
เกาะแขนตนเป็นตงัเม ถงึแม้จะเดนิเข้ามานั่งบนโซฟาในบ้านแล้วกต็าม

“ใช่จ้ะ ลูกของพ่อโตเป็นสาวแล้วน้า อีกไม่นานหัวบันไดบ้านเรา 

ต้องไม่แห้งแน่เลย” วนาลตีอบพร้อมกบัถใูบหน้าลงกบัวงแขนของบดิาอย่าง

ออดอ้อน

บญัชาใช้มอือกีข้างลูบผมบุตรสาวอย่างแสนรกั “ถ้าโตแล้ว งั้นเวลา

พ่อต้องไปท�างานไกลๆ หนูกอ็ยู่คนเดยีวได้สนิะ”

วนาลช้ีอนสายตาขึ้นมองเสี้ยวหน้าของบดิาแล้วส่ายหน้าระรวั “งั้นยงั

ไม่เป็นสาวดกีว่า”

บญัชาถอนหายใจ ก่อนจะจบับ่าของบตุรสาวทั้งสองข้างแล้วดนัออก

เพื่อจะได้เห็นใบหน้าของอีกฝ่ายได้ถนัด แววตาของวนาลีวูบไหวคล้ายกับ

ก�าลังเดาทิศทางสิ่งที่บิดาจะสื่อกับตน หัวใจดวงน้อยภาวนาขออย่าให้เป็น

ดงัที่เธอคดิ ทว่า...

“พ่อต้องไปท�างานที่อื่นสกัพกั หนูอยู่คนเดยีวได้นะลูก”

ทนัททีี่บดิาเอ่ยจบประโยค วนาลกีปิ็ดเปลอืกตาลงอย่างช้าๆ “ต้องไป

เมื่อไรจ๊ะพ่อ”

“มเีวลาเตรยีมตวัอกีสามสี่วนั”

“งั้นวนันี้น�้ารนิท�าของโปรดให้พ่อกนิดกีว่า พอ่นอนเลน่ไปก่อนนะจ๊ะ 

เดี๋ยวน�้ารนิจะออกไปตลาด” เดก็สาวว่าแล้วกเ็ดนิหมุนตวัออกไปจากประตู

บ้าน
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เมื่อเดินพ้นประตูบ้านวนาลีก็มุ่งตรงไปยังรถจักรยานคันโปรดทันท ี

ในขณะนี้สองมอืที่จบัจูงรถนั้นสั่นเทา ดวงตากลมโตรื้นไปด้วยหยาดน�้า

ทางฝ่ายคนที่นั่งอยู่ในรถคันหรูโดยไม่มีท่าทีจะเคลื่อนที่ไปไหนนั้น 

กเ็พยีรเหลยีวมองทศิทางของบ้านครูบญัชาเป็นระยะ ซึ่งนทธีชัช์กไ็ม่เข้าใจ

ตัวเองเช่นกันว่าเขาก�าลังรอสิ่งใดอยู่ กระทั่งเห็นร่างบางจับจูงรถจักรยาน

ออกมานอกรั้วแล้วยกหลังมือขึ้นปาดน�้าตา ค�าตอบของค�าถามก่อนหน้า 

ก็พรั่งพรูออกมาจนสิ้น ใช่ เขารอ รอเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึก 

ที่วนาลไีด้รบั รอเพื่ออยากแบ่งเบาความหนกัหน่วงที่เธอก�าลงัเผชญิ รอเพื่อ

เป็นที่พึ่งยามเธอไม่มใีคร รอเพื่อเคลื่อนรถตามหลงัจกัรยานคนัน้อยไปอย่าง

เงยีบๆ

ร่างเล็กทรงตัวบนจักรยาน มือข้างขวาก�าแฮนด์จักรยานอย่างมั่นคง 
ในขณะที่มอืข้างซ้ายคอยยกขึ้นปาดหยดน�้าตาเป็นระยะ วนาลปีั่นจกัรยาน

ไปอย่างเลื่อนลอย กระทั่งเดนิทางมาถงึต้นก้ามปตู้นใหญ่เดก็สาวจงึหยดุรถ

แล้ววิ่งเข้าไปอยู่ใต้ร่มเงาไม้ จากนั้นกค็่อยๆ ทรุดตวัลงนั่งพงิล�าต้น ชนัเข่า

แล้วซบใบหน้าลงกบัเข่าทั้งสองข้าง

ทางฝั่งนทีธัชช์เมื่อเห็นวนาลีจอดจักรยานไว้ข้างทาง เขาก็ชะลอรถ

จอดเทียบบาทวิถีเลยจุดที่เด็กสาวจอดไว้พอประมาณ จากนั้นจึงเดินย้อน

กลับไปยังต้นก้ามปู ย่อตัวลงนั่งข้างๆ คนที่นั่งอยู่ก่อนหน้าแล้วเอ่ยถาม 

เสยีงแผ่ว

“ขอนั่งด้วยคนได้ไหม”

คนที่จมอยู่ในห้วงความคิดค่อยๆ ผินหน้ามามองพลางพึมพ�าเสียง

เจอืสะอื้น “คุณอา...”

“แอบมานั่งท�าอะไรคนเดียวที่นี่ หือ” ชายหนุ่มถามต่อด้วยน�้าเสียง

อ่อนโยน

วนาลีพยายามกลั้นเสียงสะอื้นพร้อมกับยกมือน้อยขึ้นปาดน�้าตาที่
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ไหลอาบแก้มซ�้าแล้วซ�้าเล่า แต่เจ้าหยาดน�้าใสกลับไม่รักดี ไม่มีวี่แววว่าจะ

หยุดไหลลงง่ายๆ นทธีชัช์ทอดสายตามองแล้วส่ายหน้า ชายหนุ่มใช้มอืข้าง

ซ้ายรวบข้อมือทั้งสองข้างของเด็กสาวเอาไว้ ก่อนจะใช้มือข้างขวาล้วง

ผ้าเชด็หน้าออกมาจากกระเป๋าเสื้อเชิ้ตแล้วเอื้อมไปซบัน�้าตาออกจากดวงหน้า

งามอย่างแผ่วเบา

“ทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ที่

กระทบต่ออ�านาจอธิปไตยและเอกราช ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ก�าลังพลที่เข้มแข็ง 

ปฏบิตักิารด้วยความเฉยีบพลนัและเดด็ขาด...”

วนาลีเม้มริมฝีปากล่างแล้วเอียงหน้าสบตาชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างกาย 

ตั้งใจตรกึตรองตามประโยคที่ได้รบัฟังทกุถ้อยทกุค�า ทางฝ่ังผู้พดูเมื่อเหน็ว่า

ผูฟั้งสงบนิ่งจงึสรปุเอาเองในใจว่าเธอพร้อมที่จะรบัฟังในสิ่งที่ตนตั้งใจสื่อสาร

ต่อแล้ว ดงันั้นเลยเอ่ยต่อด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน

“ครูชาและทมีคอืนกัรบฝีมอืดทีี่ได้รบัความไวว้างใจให้ปฏบิตัภิารกจิ

พทิกัษ์อธปิไตยของน่านน�้าไทยอนัทรงเกยีรตนิี้”

“แล้วคุณอาต้องไปด้วยหรือเปล่าคะ” เด็กสาวเอ่ยถาม เสียงหวาน 

ยงัตดิสั่นอยู่เลก็น้อย

“ไม่ได้ไปครบั อยู่คนละหน่วย”

“อ้าว แต่พ่อบอกว่าคุณอาคอืศษิย์เอกนี่นา”

นทธีชัช์หวัเราะเสยีงทุม้ต�่าในล�าคอ “หลกัสูตรสดุโหดที่ครูชาคมุ ทุก

หน่วยสามารถสมัครเข้ารับการฝึกได้ สมัครได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะ

ฝึกผ่านทุกคนหรอกนะ”

“พ่อกบัอาๆ ในทมีโหดหรอืคะ” เดก็สาวถามต่อ น�้าเสยีงเริ่มสดใส

ขึ้นทลีะน้อย

“แยกแทบไม่ออกว่าระหว่างครฝึูกกบับททดสอบอนัไหนโหดกว่ากนั” 

ชายหนุ่มยงัคงตอบทุกค�าถามด้วยความเตม็ใจ

“รู้ว่าโหดและหนกัขนาดนี้ แล้วมาฝึกกนัท�าไมคะ”
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“กเ็พราะพวกเราเป็นทหาร หน่วยงานที่ท�าหน้าที่เป็นรั้วของชาต ิ ถ้า

รั้วเข้มแข็งใครก็รุกรานประเทศของเราไม่ได้ เกิดเป็นครอบครัวของทหาร 

น่าภูมใิจนะ ว่าไหม” นทธีชัช์ตอบ แล้วถามความคดิเหน็ในตอนท้าย

เดก็สาวพยกัหน้ารบัน้อยๆ นายทหารหนุ่มจงึยกยิ้มที่มุมปาก ก่อน

จะว่าต่อ “ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ร้องไห้แล้วนะครับ ครูชาคงไม่สบายใจถ้าเห็น 

คนที่รกัร้องไห้แบบนี้”

“แต่น�้ารนิไม่ได้ร้องให้พ่อเหน็นี่คะ มแีต่คุณอาคนเดยีวนี่แหละที่เหน็” 

วนาลที�าหน้ามุ่ยพร้อมถอนหายใจ

นทธีชัช์ได้แต่ส่ายหน้าแล้วยิ้ม เดก็หนอเดก็ นี่คงรบีหาทางออกจาก

บ้านเพื่อมาร้องไห้ เพราะไม่อยากให้ครูบญัชาเหน็สนิะ และยิ่งได้ยนิเช่นนี้

ชายหนุ่มยิ่งนกึเอน็ดูเดก็สาวขึ้นอกีเท่าตวั

“บอกได้ไหมว่าร้องไห้ท�าไม”

วนาลถีอนหายใจอกีรอบก่อนตอบตามตรง โดยไม่คดิจะปิดบงัแม้แต่

น้อย “น�้ารนิเป็นห่วงพ่อค่ะ”

นทธีชัช์ละมอืที่ก�าข้อมอืของเดก็สาวออก ก่อนจะวางมอืข้างดงักล่าว

ลงบนกลุม่ผมด�าสลวย แล้วลบูอย่างแผ่วเบา “การฝึกหนกัไม่ได้ท�าให้บ้าระห�่า 

แต่ท�าให้ยิ่งมสีต ิไม่ต้องกงัวลนะ พ่อของน�้ารนิเป็นนกัรบที่เก่งที่สุด”

“เก่งกว่าคุณอาเยอะเลยหรือคะ” เด็กสาวสบตาคนข้างกายอีกรอบ 

แล้วเอ่ยถามด้วยความอยากรู้

“หอื...” ชายหนุ่มเลกิคิ้วมองคล้ายถาม

“ก็เมื่อคืนก่อนนอนพ่อชาบอกว่าคุณอาเป็นนักรบที่เก่งมากๆ ก.ไก่

สองล้านตวัเลย” วนาลตีอบ

นทธีชัช์ระบายยิ้ม แก้มสากทั้งสองข้างซบัสแีดงระเรื่อขึ้นทนัตา แล้ว

กนัส ิตั้งใจมาปลอบใจคนขี้แยแท้ๆ แต่กลบักลายมาเป็นคนถูกซกัและถูก

ชมซึ่งๆ หน้าเสยีอย่างนั้น

“กเ็ก่งกว่าอยู่แล้วละ ลูกศษิย์จะเก่งไปกว่าครูได้ยงัไง”
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“โห...” วนาลรี้องแล้วท�าตาวาว หากบดิาของเธอเก่งกว่าผู้ชายคนนี้ 

กเ็ท่ากบัว่าท่านเก่งมากกว่า ก.ไก่สองล้านตวัสนิะ แต่กระนั้นกย็งัอดเอ่ยถาม

ย�้าอกีรอบไม่ได้ “พ่อจะปลอดภยัใช่ไหมคะ”

ค�าถามเพยีงง่ายๆ ทว่ากลบัหาค�าตอบได้ยากยิ่งนกั นทธีชัช์ไม่อาจ

ตอบค�าถามได้อย่างเต็มปากเต็มค�านัก เพราะทุกก้าวที่ย่างเดินของเหล่า

นกัรบนั้นเตม็ไปด้วยอนัตราย หากประมาทเพยีงเสี้ยววนิาทนีั่นหมายถงึชวีติ 

ดังนั้นชายหนุ่มจึงแค่เพียงระบายยิ้มน้อยๆ เท่านั้น แล้วเสเปลี่ยนหัวข้อ

สนทนาไปอกีทาง

“ช่วงที่ครูชาไม่อยู่ น�้ารนิอยู่ที่นี่คนเดยีวได้ใช่ไหม”

“ได้ค่ะ น�้ารนิอยู่ได้”

“ปกตไิปโรงเรยีนยงัไง” ชายหนุ่มถามต่อ

“นั่งรถรบัส่งค่ะ”

“แล้วมเีพื่อนสนทิที่ไว้ใจได้บ้างหรอืเปล่า”

“มคี่ะ มหีลายคน”

“ช่วงแรกๆ ให้เพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนดไีหม”

“ไม่ดีกว่าค่ะ ทุกคนคงอยากอยู่บ้านใช้สมาธิอ่านหนังสือเตรียมตัว

สอบเข้ามหา’ลยัมากกว่า”

“ที่บ้านกลอนประตูแน่นหนาดใีช่ไหม”

“ออื...” วนาลเีอยีงคอครุ่นคดิ “กแ็น่นนะคะ”

“ด ีงั้นช่วงที่ครชูาไม่อยู ่มอีะไรให้โทร. เบอร์นี้ได้ตลอดเวลา แล้วจะ

มาหาบ่อยๆ” นทธีชัช์ว่าขณะยื่นนามบตัรของตนให้

วนาลรีบัแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมผนืผ้าขนาดเลก็มาถอืไว้ จากนั้นกล้็วง

โทรศัพท์ของเธอออกมาจากกระเป๋าสะพายข้าง “น�้ารินไม่มีนามบัตรหรอก

นะคะ เดี๋ยวยงิเบอร์ไปเลยดกีว่า”

นทีธัชช์หยิบสมาร์ตโฟนในกระเป๋ากางเกงที่มีสายเรียกเข้าขึ้นมา 

แล้วกดตัดสาย แล้วกดบันทึกหมายเลขเรียกเข้าล่าสุดเอาไว้ก่อนจะเก็บ 
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เจ้าเครื่องมอืสื่อสารดงักล่าวลงที่เดมิ

“ชื่อหมายถึงน�้าเหมือนกันเลย” วนาลีพึมพ�าหลังจากบันทึกชื่อและ

หมายเลขโทรศพัท์ของชายหนุม่ลงเครื่องเรยีบร้อยแล้ว เธอจ�าได้ว่าเมื่อวาน

นี้บดิาของเธอแนะน�าว่าผู้ชายคนนี้ชื่อ ‘นท’ี

“จรงิส ิแล้วชื่อจรงิของน�้ารนิหมายถงึน�้าด้วยหรอืเปล่า” ชายหนุม่ถาม

“เปล่าค่ะ ชื่อจรงิของน�้ารนิหมายถงึป่า”

“หอื...” นทธีชัช์ครางเสยีงแผ่ว

“วนาลแีปลว่าป่า เพราะตอนที่แม่...” เดก็สาวชะงกัเลก็น้อยยามหลดุ

เอ่ยพาดพิงถึงใครบางคน ก่อนจะรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติดังเดิมแล้ว 

เล่าต่อ “เอ่อ ตอนน�้ารนิยงัอยูใ่นท้อง ทกุคนชอบฝันเหน็เดก็ผูห้ญงิตวัเลก็ๆ 

นั่งเล่นในป่าที่มนี�้าตกสวยมากๆ อยู่รอบทศิบ่อยๆ”

“วนาล.ี..” นทธีชัช์พมึพ�า “ชื่อเพราะ เข้าใจตั้ง”

“ไม่ใช่แค่ชื่อเพราะนะคะ เจ้าของชื่อกส็วยด้วย” เจ้าของชื่ออนัไพเราะ

หวัเราะคกิ

“ใครเขาชมตวัเองกนั” นทธีชัช์ท้วงเสยีงขรมึ ทว่าใบหน้ากลบัแย้มยิ้ม

“ก็ถ้ารอให้คนอื่นชม คงจะแห้งเหี่ยวก่อนพอดี” เด็กนักเรียนชั้น

มธัยมปลายตอบเสยีงทะเล้น

“เพิ่งอายุเท่านี้จะรีบแห้งเหี่ยวไปไหน” ชายหนุ่มกล่าวเสียงกลั้ว

หวัเราะ

วนาลีหัวเราะคิก ไม่น่าเชื่อว่าได้พูดคุยกับผู้ชายคนนี้เพียงไม่นาน  

แต่เขากลบัสามารถสลายความกงัวลและความหนกัหน่วงในหวัใจก่อนหน้านี้

ไปทลีะน้อย ถงึแม้จะยงัไม่หมดไปเสยีทเีดยีว แต่กระนั้นกท็ุเลาเบาบางลง

อย่างเหน็ได้ชดั

“คุณอาท�างานอยู่แถวนี้หรอืคะ ถงึจะมาหาน�้ารนิได้บ่อยๆ” เดก็สาว

ถาม ไม่เข้าใจตัวเองเช่นกันว่าเหตุใดจึงรู้สึกปลอดภัยและกล้าวางความไว้

วางใจไว้ในมอืศษิย์เอกของบดิาคนนี้ได้ง่ายดายนกั
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“ไม่ไกลกันเท่าไรหรอก” นทีธัชช์ตอบเสียงหนักแน่น จากหน่วย 

ของเขาที่ประจวบครีขีนัธ์มาสตัหบี ระยะทางแค่สี่ห้าร้อยกโิลเมตร ใช้เวลา

เดินทางไม่กี่ชั่วโมง แล้วแบบนี้จะเรียกว่าไกลได้เช่นไร และที่ตนหายหน้า

หายตาไปไม่ได้มาเยี่ยมครูบญัชาหลายปีนั้นกไ็ม่ได้เกี่ยวกบัระยะทางแม้แต่

น้อย แต่เป็นเพราะภารกิจที่รับผิดชอบมีมากมายต่างหาก นายทหารหนุ่ม

ตรกึตรองหลงัจากตอบค�าถามจบลง

ล�าต้นก้ามปูขนาดใหญ่ยังคงมีสองร่างของชายหญิงเอนหลังพิงอยู่ 

ดังเดิม ทว่าในขณะนี้บรรยากาศได้แปรเปลี่ยนไปสิ้นเชิง เมื่อบทสนทนา 

ของคนทั้งคูไ่ด้เดนิทางไปยงัเรื่องสพัเพเหระ ก่อนจะวกกลบัมาเรื่องการเรยีน

ของวนาลอีกีรอบ

“ใกล้จบแล้วหรอื” ชายหนุ่มถาม

“ค่ะ เทอมสุดท้ายแล้ว รอสอบเข้ามหา’ลยั”

“อยากเรยีนอะไรเป็นพเิศษหรอืเปล่า อยากเป็นทหารเหมอืนพ่อไหม”

วนาลรีะบายยิ้มบางๆ “พ่ออยากให้น�้ารนิเรยีนพยาบาลทหาร อยาก

ให้น�้ารนิมดีาวบนบ่า”

“กด็นีะ” นทธีชัช์พยกัหน้าเหน็ด้วย แต่คราวนี้เดก็สาวกลบัส่ายหน้า

ไปมา

“ท�าไมล่ะ ไม่อยากเป็นทหารหรอื” ชายหนุ่มเอ่ยถามอย่างรวดเรว็

“ถ้าน�้ารนิเป็นทหาร แล้วพ่อกเ็ป็นทหาร เราสองคนกจ็ะยิ่งไม่มเีวลา

ให้กัน เพราะคงจะงานยุ่งด้วยกันทั้งคู่ น�้ารินเลยอยากเรียนอะไรที่เอามา

ต่อยอดดูแลพ่อได้”

“อะไรล่ะที่อยากเรยีน”

“น�้ารนิชอบท�าอาหารค่ะ”

“จริงหรือ...” นทีธัชช์พึมพ�าขณะหรี่ตามองใบหน้าคนชอบท�าอาหาร

คล้ายไม่มั่นใจในสิ่งที่ได้รบัฟังมากนกั

“แล้วอาหารเมื่อวานไม่อร่อยหรือคะ” เด็กสาวท�าแก้มพองแล้วถาม
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กลับด้วยน�้าเสียงที่ค่อนไปทางแง่งอนเล็กน้อย และนั่นก็เรียกเสียงหัวเราะ

จากคนช่างสงสยัได้เป็นอย่างดี

“อร่อย แต่ไม่คดิว่าจะจรงิจงัแบบนี้”

“น�้ารินสงสารพ่อ พ่อท�างานหนักมาทั้งชีวิต น�้ารินอยากดูแลพ่อ 

ชดเชยให้...ให้แก่คนที่เขาไม่เหน็ค่ากบัสิ่งที่พ่อท�า”

นทธีชัช์เอยีงหน้ามองเดก็สาวอกีรอบ แล้วหวนนกึถงึสิ่งที่บญัชาเล่า

ให้เขาฟังเมื่อวานนี้

‘ครกูบัแม่ของน�้ารนิ เราแยกทางกนัได้สามปีแลว้ ครเูลยไปรบัน�้ารนิ

มาอยู่ด้วยที่นี่’

‘ถ้าครูขอให้เธอมาอยู่ดูแลน�้ารินจริงๆ เธอก็คงจะดีใจมาก แต่ว่า 

น�้ารนิคงไม่ยอม’

เมื่อคดิมาถงึตรงนี้ ชายหนุม่กร็บัรูไ้ด้โดยอตัโนมตัว่ิาเดก็สาวพาดพงิ

ถงึใคร จงึรบีพาเดก็สาวออกจากอารมณ์ขุ่นมวัอกีรอบ

“แล้วออกมานานๆ แบบนี้ บอกครูชาว่าไปไหน”

“ตายจรงิ” วนาลเีบกิตาโพลง “น�้ารนิบอกพอ่วา่จะไปตลาด งั้นน�้ารนิ

ขอตัวก่อนนะคะ สวัสดีค่ะคุณอา” เอ่ยจบก็ผุดลุกขึ้นวิ่งไปยังจักรยาน 

คนัโปรดแล้วป่ันออกไปอย่างรวดเรว็ ทิ้งให้ชายหนุ่มที่ยงัยนือยูใ่ต้ต้นก้ามปู

มองตามด้วยความมนึงง

“เปลี่ยนอารมณ์ได้ไวขนาดนี้เลยหรอืวะ” นทธีชัช์พมึพ�าขณะเดนิไป

ที่รถยนต์ของตนเอง “ใครจะไปคิดว่าลูกสาวครูชานอกจากจะแสบแล้วยัง

แปลกอกีต่างหาก”

นทธีชัช์หวัเราะเสยีงในล�าคอ ก่อนจะสตาร์ตเครื่องยนต์แล้วเหยยีบ

คนัเร่งตามหลงัวนาลไีปห่างๆ นั่งรอเดก็สาวแวะซื้อของที่ตลาดโดยไม่แสดง

ตวั จากนั้นกข็บัตามหลงัไปส่ง จนกระทั่งวนาลจีงูรถจกัรยานเข้าไปในรั้วบ้าน

อย่างปลอดภยัแล้วจงึขบัรถกลบัไปพกัผ่อนยงัโรงแรมที่จองไว้ตั้งแต่เมื่อคนื


