
ปีพุทธศกัราช ๒๕๐๓

แสงสีทองสุดท้ายที่ปลายฟ้าค่อยๆ เคลื่อนเลือนรางลาลับทางทิศ

ตะวนัตก ในขณะที่แสงจนัทร์สนี�้าเงนิค่อยๆ เปล่งประกายบนเส้นขอบฟ้า

ทางทศิตะวนัออก สายลมหนาวพดัเอื่อยพาให้กิ่งไมใ้บหญ้าที่ปกคลมุไปทั่ว

ทวิเขาเสยีดสพีลิ้วไหว คล้ายเสยีงดนตรบีรรเลงประกอบการกางปีกลอ้เลน่

ลมของฝูงปักษานบัร้อยที่ก�าลงักลบัคนืรงั

“สวย สวยไม่เปลี่ยน” เจ้าของรมิฝีปากหยกัว่าขณะประคองพวงมาลยั

รถให้แล่นไปตามเส้นทางอนัคดเคี้ยว ชายหนุม่ฮมัเพลงพร้อมเคาะปลายนิ้ว

ลงบนพวงมาลยัรถอย่างสบายอารมณ์ ถงึแม้นสหายสนทิจะเคยเตอืนไว้ว่า

ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางตามล�าพังในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดินด้วยเกรง 

ว่าจะเกิดอันตราย แต่ส�าหรับเอกบุรุษผู้นี้กลับมองว่าการได้เดินทางมาที่นี่

อกีครั้งคอืความสนุกที่ไม่อาจรั้งรอได้อกีแม้แต่วนิาทเีดยีว

รถยนต์คนัโก้ค่อยๆ ชะลอความเรว็จอดเทยีบรมิรั้วไม้สูงใหญ่ ชาย

๑
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หนุ่มเจ้าของรถกวาดสายตามองหาสิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่าเขาไม่ได้มาผิดที่ 

กระทั่งดวงตาคูค่มสบเข้ากบัป้ายเก่าผพุงัตรงมมุเสาที่ระบคุ�าว่า ‘ชยันราพงศ์’ 

จึงเปิดประตูรถ เดินเข้าไปหาป้ายไม้ที่ถูกปลวกกินไปบางส่วนแล้วยกยิ้ม 

มุมปาก

“ดูดกีว่าที่คดิ ไม่เสยีแรงที่ไว้ใจ” เอ่ยจบแล้วจงึออกแรงผลกัประตู

กกึ! กกึ! กกึ!

“หมื...”

เสียงกุกกักที่ดังอยู่ด้านหลังประตูพาให้คนที่ก�าลังยืนเก็บดอกมะลิ

อยูอ่กีฝ่ังของรั้วเบกิตาโพลง เจ้าของร่างบางค่อยๆ ขยบัเข้าไปเงี่ยหฟัูงใกล้ๆ 

เพื่อความมั่นใจอกีรอบ และ...

กกึ! กกึ! กกึ!

ดวงตากลมโตเบกิโพลงด้วยความตกใจ โยนกระทงใบตองที่มดีอก

มะลอิยูด้่านในลงพื้น ก่อนจะย่อตวัลงคว้าท่อนไม้ที่เตรยีมน�าไปตดัเป็นฟนื

ขึ้นมา มอืบางทั้งสองข้างถอืท่อนไม้เอาไว้มั่น ตั้งท่าเตรยีมพร้อมรอให้การ

ต้อนรบัผู้บุกรุกอย่างสาสม

กกึ!

ผลวัะ!

ตุ้บ!

“โอ๊ย! โอ๊ย!”

“นี่แน่ะ! นี่แน่ะ!” 

“เฮ้ย! หยุดนะ เธอเป็นใคร กล้าดียังไงถึงได้มาท�าร้ายฉันแบบนี้” 

ชายหนุ่มยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเป็นเกราะก�าบัง หรี่ตามองเจ้าของร่างบางที่

ยงัโถมก�าลงัฟาดท่อนไม้ใส่ล�าตวัของเขาไม่ยั้ง

“ใครๆ กม็สีทิธิ์ตโีจร จบัโจรส่งต�ารวจทั้งนั้น!” หญงิสาวว่าแล้วยก

ท่อนไม้ขึ้นสูงหมายจะฟาดลงบนใบหน้าเจ้าโจรร้ายอกีรอบ ทว่ายงัไม่ทนัได้

ออกแรงฟาดท่อนไม้ เสียงเอะอะที่ดังขึ้นจากทางด้านหลังก็ดึงความสนใจ
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ของเธอไปได้เสยีก่อน

“กลิ่นจนัทน์ เกดิอะไรขึ้น” ชายชราร้องถาม

“โจรจ้ะปู”่ เจ้าของเสยีงใสร้องตอบหลงัจากฟาดท่อนไม้ลงบนล�าแขน

ของโจรหนุ่มอกีรอบ

“เดี๋ยว! กลิ่นจนัทน์หยดุก่อน หยดุเดี๋ยวนี้” หญงิชราที่วิ่งเข้ามาพร้อม

ชายชราที่หญงิสาวเรยีกว่าปูห่รี่ตามองบรุษุเบื้องหน้าแล้วรบีวิ่งเข้าไปประคอง

อย่างรวดเรว็

“ย่า อย่าเข้าไป” หญงิสาวนามกลิ่นจนัทน์ร้องเสยีงหลงยามเหน็ผู้เป็น

ย่าวิ่งเข้าไปหาผู้บุกรุกบ้านตรงหน้า

“พ่อเลี้ยง พ่อเลี้ยงเจ็บตรงไหนบ้าง” หญิงชราละล�่าละลักถามด้วย 

น�้าเสยีงสุภาพ

“...”

“หืม...” ชายชราขยับตัวเข้าไปใกล้อีกนิดเพื่อมองใบหน้าผู้บุกรุกใน

ยามวกิาลให้แน่ชดัอกีรอบ ก่อนจะโผเข้าหาชายหนุม่อกีคน “พ่อเลี้ยง มาได้

ยงัไงครบั ท�าไมไม่โทรเลขมาบอก ลุงจะได้ลงไปรบั”

“...”

“พ่อเลี้ยง...” กลิ่นจันทน์พึมพ�า ปล่อยท่อนไม้ในมือร่วงหล่นลง

กระแทกพื้นดินอย่างไร้เรี่ยวแรง ก่อนจะค่อยๆ ยกมือสั่นเทาทั้งสองข้าง

ประนมไหว้ ‘พ่อเลี้ยงหนุ่ม’ ที่ก�าลงัย่างสามขุมเข้ามาหา

“เธอเป็นใคร!” เจ้าของเสยีงเข้มร้องถามอย่างไม่สบอารมณ์

ชายชราหนัไปสบตาหญงิชราผูเ้ป็นภรรยาแล้วกลนืน�้าลายลงคอก่อน

ตอบ “หลานลุงเองครบัพ่อเลี้ยง”

“วา่ไงนะ” พ่อเลี้ยงหนุม่พมึพ�าขณะที่ยงัจบัจ้องอยูท่ี่ดวงหน้าผดุผ่อง 

ก่อนละสายตาเพื่อกลับไปเผชิญหน้ากับชายชราอีกรอบ “ฉันไว้ใจให้ลุงกับ

ป้าอยู่ที่นี่เพื่อช่วยดูแลที่ดนิผนืนี้แทน แต่ลุงกบัป้ากลบัพาคนอื่นมาอยู่ด้วย

โดยที่ไม่ขออนุญาตฉนัสกัค�าอย่างนั้นหรอื” 
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“เอ่อ...ลุง”

“อย่าว่าปู่กับย่าเลยนะจ๊ะ ที่ท่านให้กลิ่นจันทน์มาอยู่ที่นี่ก็เพราะ

เวทนา” ในขณะที่ชายชราจนด้วยค�าพูด เสียงใสของกลิ่นจันทน์ก็ดังขึ้น 

อกีรอบ

“เวทนางั้นร”ึ ชายหนุม่เบนสายตากลบัมายงัหญงิสาวผู้น่าเวทนาแล้ว

ถามย�้า

“จ้ะ กลิ่นจนัทน์ไม่เหลอืใครอกีแล้ว ปูก่บัย่าเลยไปรบัมาจากสบิสอง-

ปันนา แต่ถ้าพ่อเลี้ยงไม่สบายใจ กลิ่นจนัทน์...เอ่อ...” หญงิสาวอกึอกั มา

จนถงึตอนนี้เธอกระจ่างแล้วว่าบรุษุผูบ้กุรกุหาได้เป็นโจรอย่างที่เธอเข้าใจไม่ 

ทว่าชายผู้นี้คือเจ้าของที่ดินที่เธออาศัย และเป็นนายจ้างของปู่กับย่าเธอ

นั่นเอง

ชายหนุ่มพิจารณาใบหน้ารูปไข่ที่สลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วถอน

หายใจ ถึงแม้นว่าจะไม่พอใจนักที่สองสามีภรรยาที่ตนว่าจ้างให้ช่วยดูแล

ที่ดินพาคนอื่นเข้ามาอยู่โดยพลการ แต่ก็ใช่ว่าเขาจะเป็นคนใจไม้ไส้ระก�า  

ขบัไล่ลูกนกพลดัถิ่นให้โบยบนิอย่างไร้ที่พึ่งได้ลงคอ

“ช่างเถิด ไว้ค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลัง ตอนนี้ฉันทั้งเหนื่อย ทั้งหิว 

และ...ระบมไปทั้งตวั อยากพกัเตม็ท”ี

“ครบัพ่อเลี้ยง” ชายชรารบัค�าก่อนจะหนัไปสั่งการกบัภรรยา “แม่นวล

ไปหุงข้าวก่อน ฉนัจะไปเกบ็ผกัมาเพิ่ม”

จากนั้นจงึหนัไปเอ่ยกบัหลานสาวที่ยนืท�าหน้าเจื่อนอยูไ่ม่ไกล “กลิ่น-

จนัทน์ไปเตรยีมน�้าเตรยีมท่าให้พ่อเลี้ยงอาบนะลูก”

“จ้ะปู่” หญงิสาวรบัค�าอุบอบิ ก่อนจะหนัไปสบตาคนหน้าดุที่ยนืเป็น

ยกัษ์วดัแจ้งอยู่ข้างๆ

“เอ้า ไปส ิพริี้พไิรอยู่ได้” คนหน้าดุว่า

“จ้ะๆๆ” กลิ่นจนัทน์ขานรบัแล้วหมุนตวัเดนิน�านายจ้างตวัเป็นๆ ไป

ยังห้องนอนของเขา ที่เธอเฝ้าท�าความสะอาดทุกเช้ามาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม 
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หนึ่งปีที่เธอวาดฝันถึงเจ้าของห้องว่าจะมีหน้าตาเช่นไร เหตุใดจึงเลือกของ

แต่งห้องได้งามยิ่งนกั แต่ถ้าย้อนเวลากลบัไปได้เธอสาบานว่าจะไม่ภาวนาขอ

ให้ได้เจอผู้เป็นนายจ้างของปู่กบัย่าเป็นแน่แท้

“มองกระไร” ชายหนุม่ร้องถามคนที่หนัรหีนัขวางจนแทบจะท�าให้เขา

เสยีจงัหวะการก้าวเดนิเกอืบล้มหวัคะม�าหลายรอบ

“เอ่อ...เจ็บหรือเปล่าจ๊ะ” หญิงสาวถามเสียงอ่อย รู้สึกผิดไม่น้อยที่

ฟาดท่อนไม้ใส่ผู้มพีระคุณของปู่กบัย่าไม่ยั้ง

“ฮ”ึ ชายหนุม่แค่นเสยีงในล�าคอ “ลองโดนดบู้างไหมเล่า ผูห้ญงิอะไร

แรงเยอะเป็นบ้า”

“จรงิหรอืจ๊ะพ่อเลี้ยง กลิ่นจนัทน์แรงเยอะขนาดนั้นเทยีวร”ึ หญงิสาว

หยุดเดินแล้วหันกลับมาถามและตอบเอง โดยไม่หยุดรอฟังความคิดเห็น

ของคู่สนทนาแม้แต่น้อย 

“เมื่อก่อนตอนไปช่วยพ่อเลี้ยงควาย กลิ่นจันทน์ก็จูงไปทีละหลายๆ 

ตวั เพื่อนผู้ชายที่ไปเลี้ยงด้วยกนักช็อบบอกแบบนี้”

“ฮ”ึ คนถูกประทษุร้ายด้วยความเข้าใจผดิจนระบมไปทั้งตวัแค่นเสยีง

ในล�าคออกีรอบ

“กลิ่นจันทน์ขยับเตียงพ่อเลี้ยงตอนท�าความสะอาดคนเดียวได้”  

หญงิสาวยงัคงอวดอ้างสรรพคุณไปเรื่อยๆ

เจ้าของเตียงที่ถูกขยับเพื่อท�าความสะอาดโดยสุภาพสตรีแรงเยอะ

กลอกตามองบน แล้วยกมือขึ้นห้ามคนที่ก�าลังจะอ้าปากอวดอ้างสรรพคุณ

อื่นประกอบค�านิยามของสตรีแรงเยอะก่อนว่าต่อ “เอาละๆ ไปเตรียมน�้า 

สกัท ีฉนัเหนื่อย อยากพกัผ่อนเตม็ทน”

“จ้ะๆ ได้จ้ะ พ่อเลี้ยงนั่งพกัไปก่อนนะจ๊ะ กลิ่นจนัทน์ขอตวัไปก่อไฟ

ต้มน�้าประเดี๋ยว” ว่าพลางปัดผ้าปูที่นอนและผายมือเชิญให้เจ้าของบ้านได ้

นั่งพกั จากนั้นจงึขอตวัเพื่อไปท�าหน้าที่ของเธอต่อ
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เจ้าของผวิพรรณผดุผอ่งวยัย่างยี่สบิปใีชม้อืข้างหนึ่งถกชายผ้าถงุ
ลายน�้าไหลขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่สองขาที่ก�าลังก้าวฉับๆ ด้วย

จังหวะที่ไวกว่าครั้งใดในชีวิต จนกระทั่งก้าวข้ามธรณีประตูโรงครัวที่ตั้ง 

แยกส่วนออกมาจากเรอืนนอนที่เธออาศยัอยู่กบัปู่ย่าไม่ไกลนกั

“ย่าจ๋า...” 

หญงิชราละมอืจากการซาวข้าวก่อนหนัไปมองตามเสยีงเรยีกแล้วเอ่ย

ถาม “ห้องหบัพ่อเลี้ยง กลิ่นจนัทน์ดูแลตามที่ย่าเคยบอกไว้ทุกวนัใช่ไหม”

“จ้ะย่า”

“ผ้าห่มผ้าปูซกัครั้งล่าสุดเมื่อไหร่”

“วนัก่อนจ้ะย่า กลิ่นจนัทน์ท�าตามที่ย่าบอกมาตลอดว่าต้องซกัเปลี่ยน

ทุกสปัดาห์ เผื่อพ่อเลี้ยงแวะมาจะได้ไม่ระคายผวิ” หลานสาวตอบ 

ตั้งแต่วนัแรกที่เธอย้ายเข้ามาอยูท่ี่นี่กไ็ด้รบัมอบหมายจากผูเ้ป็นย่าให้

ดแูลเรอืนหลงัใหญ่โอ่อ่า ตกแต่งด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่ทั้งแปลกและงามตา 

เธอท�าความสะอาดเรือนที่ไร้ผู ้อยู ่อาศัยทุกซอกทุกมุมมาตลอดหนึ่งปี  

หนึ่งปีที่เธอแอบจนิตนาการถงึเจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นผูม้พีระคณุให้ที่พกัพงิแก่

ปูแ่ละย่าของเธอในวนัที่ท่านทั้งสองถกูรงัแกจากพวกอนัธพาล ในขณะที่ช่วง

เวลาดงักลา่วพ่อของเธอซึ่งเป็นบตุรชายเพยีงคนเดยีวของทั้งสอง หนคีวาม

ยากแค้นไปตั้งรกรากท�าการค้าที่สิบสองปันนาอันเป็นดินแดนบ้านเกิดของ

แม่เธอนั่นเอง

“ดแีล้วละลกู ย่าไม่อยากให้พ่อเลี้ยงนอนคลกุฝุ่น ท่านเมตตาปู่กบัย่า

มากนัก ถ้าไม่ได้ท่านช่วยไว้ วันนี้กลิ่นจันทน์อาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่บน 

โลกนี้ตามล�าพงักไ็ด้” นวลเอ่ยกบัหลานสาวก่อนจะเบนสายตากลบัไปสนใจ

งานที่ท�าอยู่ก่อนหน้าดังเดิม ในขณะที่ภาพในสมองหวนย้อนกลับไปถึง

เหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนที่ท�าให้เธอและสมผู้เป็นสามีได้มีโอกาสพบกับ 

‘พ่อเลี้ยงทตัเทพ’ เป็นครั้งแรก 

ถงึแม้ว่าจะผ่านมาแล้วหลายปี แต่เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในคนืนั้นกย็งั
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ฉายชดัอยู่ในห้วงแห่งความทรงจ�า พื้นเพเดมิของเธอและสมผู้เป็นสามนีั้น

ไม่ใช่ที่นี่ แต่น้องชายของสมแอบเอาบ้านต้นตระกูลที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้า

เจ้าพระยาไปจ�านองและขาดส่ง เจ้าหนี้จึงส่งนักเลงเจ้าถิ่นมาขับไล่เธอและ

สามีออกจากบ้าน คืนนั้นเธอและสมทันได้เก็บเสื้อผ้าติดตัวมาเพียงคนละ

ห่อ หวังจะเดินเท้าขึ้นเหนือเพื่อหาทางไปอาศัยกับบุตรชายที่พาครอบครัว

ไปตั้งรกรากที่สบิสองปันนา 

แต่ในขณะที่ทั้งสองเดนิปาดน�้าตามาตามทาง จู่ๆ นวลกเ็กดิหน้ามดื

เป็นลมล้มพับอยู่ข้างทาง และเมื่อเธอฟื้นคืนสติขึ้นมาก็พบว่าข้างตัวเธอ 

ไม่ได้มเีพยีงสาม ีแต่มชีายหนุม่ผวิพรรณสะอาด หน้าตาคมสนันั่งอยูอ่กีคน 

และที่ที่เธอนอนก็ไม่ใช่พื้นดินลูกรังแต่เป็นเตียงนอนนุ่มๆ ในสถานที่ที่มี

กลิ่นหยูกยาลอยอวลอยู่ในอากาศ 

ซึ่งเรื่องนี้สมเล่าให้เธอฟังภายหลังว่า หลังจากที่เธอหมดสติไปสมก็

ท�าอะไรไม่ถกู แทบจะหมดสตลิงอกีคน เคราะห์ดทีี่จู่ๆ  กม็รีถยนต์แล่นผ่าน

ถนนลูกรังอันมืดมิด สมไม่รีรอรีบพุ่งตัวเข้าไปขวางพร้อมกับร้องขอความ

ช่วยเหลอื แน่นอนว่าเจ้าของรถคนัดงักล่าวยนิดหียบิยื่นความช่วยเหลอืแรก

ให้นั่นกค็อืพาเธอไปส่งโรงพยาบาล และหลงัจากได้รบัฟังเรื่องราวชวีติของ

เธอและสามี เขาก็ไม่นิ่งนอนใจที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือที่สองด้วยบท

สนทนาเพยีงไม่กี่ประโยค

‘สบิสองปันนาไม่ใช่ใกล้ๆ ลุงกบัป้าจะไปยงัไง’

‘คงเดนิเท้าไปเรื่อยๆ ค�่าไหนนอนนั่น หางานรบัจ้างท�าไปตามทาง’ สม

ตอบ

‘ฉันก�าลังจะขึ้นเหนือ’ ชายหนุ่มหยุดคิดชั่วขณะคล้ายชั่งใจก่อนเอ่ย

ต่อ ‘จะไปด้วยกนักไ็ด้’

‘คอื...’ สมและนวลหนัมาสบตาเพื่อปรกึษากนั

‘ไม่ต้องเกรงใจดอก ดเีสยีอกีฉนัจะได้มคีนนั่งรถไปเป็นเพื่อน’

‘คุณจะไปเที่ยวรึ’ สมถามด้วยค่อนข้างมั่นใจว่าผู้มีพระคุณของตน 
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น่าจะเป็นคนภาคกลางมากกว่า

‘เปล่า ฉนัจะขึ้นไปดทูี่ ซื้อไว้ตั้งแต่ต้นปีก่อนไม่รู้ว่าป่านนี้ต้นไม้จะขึ้น

รกทบึแค่ไหน’ คนที่แอบครอบครวัซื้อที่ดนิแปลงใหญ่เอาไว้เมื่อครั้งเดนิทาง

ขึ้นไปเยี่ยมเพื่อนสนิทที่ย้ายขึ้นไปรับราชการที่ชายแดนเหนือเล่าพร้อม 

ยิ้มบางๆ ที่มุมปาก 

‘ทิ้งไว้หลายเดอืนกน็่าจะรกอยู่’ สมว่า

‘นั่นส ิตอนซื้อรบีไปหน่อยเลยไม่ได้วางแผนอะไรไว้ รอบนี้มเีวลาพกั

เกอืบเดอืนเลยจะขึ้นไปจดัการให้เรยีบร้อย’ ถงึแม้ว่าที่ดนิอนัเป็นมรดกของ

ครอบครัวจะมีนับไม่ถ้วน แต่แปลกที่เขากลับถูกชะตากับที่ดินแปลงที่เพิ่ง

ซื้อมานกั

‘ที่ดินถึงจะสวยแค่ไหนก็ต้องดูแลทุกวัน ไม่อย่างนั้นก็จะโทรมและ

รกเหมอืนเดมิ’ คนที่เพิ่งฟื้นคนืสตเิอ่ยเสยีงพร่า

‘นั่นสิ แต่ฉันจะไปหาคนที่พอจะวางใจฝากที่ดินไว้ให้ดูแลได้จาก

ที่ไหนกนั’

‘...’

ในเมื่อคูส่นทนาทั้งสองนิ่งเงยีบ บรุษุผูม้ั่นใจในสญัชาตญาณของตน

ว่ามองคนไม่ผิดจึงว่าต่อ ‘ฉันพอจะไว้ใจลุงกับป้าให้ช่วยดูแลที่ดินแปลงนี้ 

ได้หรอืไม่’

นั่นคอืบทสนทนาที่พลกิชวีติของเธอกบัสามมีาจนถงึทุกวนันี้

“กลิ่นจนัทน์รูจ้้ะว่าพ่อเลี้ยงมพีระคณุกบัปูก่บัย่ามาก แต่ไม่รูว่้า...” จู่ๆ  

คนที่ก�าลังก่อไฟต้มน�้าหม้อใหญ่ก็เอ่ยขึ้นพร้อมกับถอนหายใจจนผู้เป็น 

ย่าต้องหันกลับไปมอง “พ่อเลี้ยงจะเผื่อแผ่ความเมตตามาถึงกลิ่นจันทน ์

หรอืเปล่า”

“พ่อเลี้ยงชอบคนสะอาดและขยนั” นวลกล่าว

“จ้ะ กลิ่นจนัทน์รู้ กลิ่นจนัทน์จ�าได้ ย่าบอกกลิ่นจนัทน์ตั้งหลายรอบ

แล้ว”
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“รู้กต็ั้งใจท�างานให้ด ีท่านจะได้เมตตา”

“จ้ะย่า” หญิงสาวรับค�าขณะใช้พัดไม้ไผ่พัดเร่งกองไฟเพื่อให้น�้าใน

หม้อเดอืดไวขึ้น

ทางฝั่งเจ้าของที่ดินแปลงงามที่ไม่ได้แวะมาดูแลสินทรัพย์ของ 
ตวัเองร่วมสองปี เมื่อได้อยูต่ามล�าพงัในเรอืนไม้สกัขนาดใหญ่ที่เขาออกแบบ

และเลือกของตกแต่งมาจากต่างแดนด้วยตัวเองก็ใช้ปลายนิ้วลากไปตาม 

ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ แล้วยกขึ้นมามองใกล้ๆ

“สะอาดสะอ้าน ไม่มฝีุน่จบั ป้านวลท�างานดแีบบนี้ถ้าได้เจอกบัแม่ษา

คงคยุกนัถูกคอ” ชายหนุม่ร�าพงึร�าพนัชื่นชมการท�างานของนวลพร้อมทั้งเอ่ย

พาดพิงถึงอุษาหรือแม่ษา ข้าเก่าเต่าเลี้ยงที่ดูแลบ้านหลังใหญ่ของเขาและ

ครอบครวัได้อย่างไม่มขีาดตกบกพร่องเช่นกนั

“หมื เดี๋ยวนี้รู้จกัวางดอกไม้หอมเอาไว้ด้วย รู้ใจจรงิเทยีว” พ่อเลี้ยง

หนุ่มว่าพลางย่อตัวลงนั่งบนเตียงนอน ยกกระทงใบตองที่บรรจุดอกมะล ิ

สีขาวนวลขึ้นมาแตะปลายจมูก “ชื่นใจเหลือเกิน รู้ใจแบบนี้ค่อยมีเหตุผล 

ที่จะให้อภยัเรื่องพาคนอื่นมาอยู่โดยไม่ขออนุญาตขึ้นมาได้หน่อย”

เมื่อคิดถึงเรื่องมีคนอื่นเข้ามาอยู ่ในสถานที่อันเป็นส่วนตัวที่เขา

หวงแหนหนกัหนา หน�าซ�้าคนแปลกหน้ายงักล้ากระหน�่าท�าร้ายร่างกายอย่าง

ที่ไม่เคยมผีู้ใดบงัอาจกระท�าการเช่นนี้มาก่อน ชายหนุ่มกย็กแขนที่เริ่มแดง

เป็นจ�้าขึ้นมามองแล้วฮดึฮดัขดัใจ

“เดก็บ้า กล้าดยีงัไง นี่ถ้าเจ้าจ�ารสัมาด้วยคงได้ลากตวัไปสง่ให้ผูก้อง

ดนิจดัการถงึฐาน” ตามองรอยจ�้าขณะที่รมิฝีปากหยกัขยบัพมึพ�าถงึผู้ตดิตาม

ที่เขาสั่งห้ามไม่ให้ตามมาในคราวนี้และเพื่อนสนทิที่ย้ายมารบัราชการที่นี่เมื่อ

ห้าปีก่อนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้เขามโีอกาสได้พบกบัเจ้าของเดมิของที่ดนิ

แปลงนี้นั่นเอง 

“แต่กย็งัดทีี่คดิปกป้องบ้านของฉนัจากพวกโจร ไม่กลวั ไม่หน ีแต่
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คดิที่จะสู้ ถงึแม้ว่าจะหลบัตาสู้จนน่าขนักเ็ถอะ” 

ทัตเทพพยายามละความกรุ่นโกรธจากการถูกประทุษร้ายด้วยการ

มองการกระท�าของหญิงสาวในมุมกลับ มุมที่บ่งบอกว่าเธอก�าลังปกป้อง

อาณาจักรเล็กๆ ของเขาแห่งนี้อย่างเต็มก�าลัง ก�าลังของนางพญามด 

ตัวน้อยๆ ที่หลับหูหลับตาฟาดไม่ยั้ง ไม่รับฟังแม้กระทั่งเสียงสั่งห้ามอัน 

น่าเกรงขามที่ใครต่อใครมกัเอาไปพดูลบัหลงัว่าน�้าเสยีงของเขานั้นเยอืกเยน็

และน่ากลัว คนสนิทของเขาเคยน�าเรื่องราวท�านองนี้มาบอกเล่าให้ฟังอยู่ 

บ่อยครั้งและเขากเ็ริ่มคล้อยตามค�าบอกเล่านั้นมากขึ้นทุกวนั 

แต่จากเหตุการณ์ในวนันี้ท�าให้เขาตระหนกัได้ว่า เจ้าจ�ารสัตวัดคีงจะ

ใส่สีตีไข่เรื่องราวเหล่านั้นอยู่มากโข เจ้านั่นเคยบอกว่าแค่เขาชี้นิ้วโดยที่ยัง 

ไม่ต้องสั่งสิ่งใด ข้าเก่าเต่าเลี้ยงทั้งที่บ้านและที่ท�างานกก็ลวัหวัหดแล้ว ไฉน

ในวนันี้เขาทั้งชี้นิ้วทั้งออกค�าสั่ง แต่แม่กลิ่นจนัทน์ตวัดกีไ็ม่มวีี่แววว่าจะหยดุ

หรอืหวาดกลวั

“โม้จนได้เรื่องสน่ิา” ชายหนุม่แอบต่อว่าจ�ารสัขณะเปิดประตูห้องนอน

ออกไปยนืเท้าแขนรบัลมหนาวตรงระเบยีงห้อง 

ชายหนุม่หลบัตาเงี่ยหฟัูงเสยีงลมหนาวผสานเคล้าคลอกบัเสยีงแมลง

ยามค�่า ความไพเราะอนัมมีนตร์ขลงัที่รงัสรรค์โดยม่านธรรมชาต ิเอกลกัษณ์

เฉพาะที่ที่ดงึดดูให้เขาควกัเงนิจบัจองเป็นเจ้าของอย่างง่ายดาย ถงึแม้ว่าเมื่อ

ครั้งเดนิทางไปเรยีนที่ต่างประเทศจะเคยเอ่ยปากกบัเพื่อนสนทิและพี่ชายว่า

เขาหลงมนตร์เสน่ห์หบุเขาในยโุรป แต่เมื่อได้มาสมัผสักบัความงามอนัเรยีบ

ง่ายที่นี่เขากต็กหลมุรกัเสยีงเพรยีกแห่งลมหนาวอกีครั้ง และการตกหลมุรกั

ในครั้งนี้จิตใต้ส�านึกบอกกับเขาว่าจะไม่จบแค่การชื่นชมแต่ต้องจบที่การ

ครอบครอง

กกึ!

ในขณะที่เจ้าของสถานที่อนัสวยงามก�าลงัทอดอารมณ์องิแอบสายลม

หนาวอย่างเพลดิเพลนิอยูน่ั้น จู่ๆ  เสยีงกกุกกัภายในบ้านกด็งัขึ้นขดัอารมณ์
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สุนทรีย์ขึ้นมาเสียได้ คนรักความสงบถอนหายใจแล้วเหลือบตามองไปยัง

ทศิทางของเสยีง จงึพบว่าเจ้าของเสยีงกุกกกัก�าลงัเกาะขอบประตูห้องนอน

ผลุบๆ โผล่ๆ ท�าลบัๆ ล่อๆ อยู่ด้านหลงั

“เป็นตุ๊กแกหรือไร ถึงได้ผลุบๆ โผล่ๆ” คนเสียงดุเอ่ยถามทั้งที่ยัง 

หนัหลงัให้ประตูห้องนอนดงัเดมิ

“เอ่อ...กลิ่นจันทน์ผสมน�้าเรียบร้อยแล้วจ้ะ พ่อเลี้ยงจะอาบเลย 

หรอืเปล่าจ๊ะ กลิ่นจนัทน์จะได้ไปจุดเทยีนหอมไว้ให้”

“อาบเลย”

“จ้ะ งั้นกลิ่นจนัทน์ไปจุดเทยีนเลยนะจ๊ะ”

“อมื” 

ชายหนุม่พมึพ�ารบัในล�าคอ กลิ่นจนัทน์จงึถกชายผ้าถงุขึ้นแล้วก้าวขา

เรว็ๆ เข้าไปในห้องอาบน�้าอกีรอบเพื่อจุดเทยีนหอม น�าดอกมะลใินตะกร้า 

ที่เธอออกไปเก็บระหว่างรอน�้าเดือดมาลอยเหนือผิวน�้า จุ่มมือลงไปวัด

อุณหภูมิน�้าเพื่อความมั่นใจอีกครั้ง จากนั้นจึงเดินออกมารายงานพ่อเลี้ยง

หนุ่มที่สวมเสื้อคลุมสขีาวเพยีงตวัเดยีวนั่งหน้านิ่งรออยู่บนโซฟาในห้อง

“เรยีบร้อยจ้ะ แล้วกย็่าให้ถามว่าพ่อเลี้ยงจะให้ตั้งส�ารบัที่ไหนจ๊ะ”

“ที่ระเบยีงห้องนั่งเล่นกแ็ล้วกนั”

“จ้ะ งั้นกลิ่นจนัทน์ขอตวัไปเตรยีมส�ารบัก่อนนะจ๊ะ”

“อมื”

เมื่อเจ้านายเอ่ยอนญุาตแล้วกลิ่นจนัทน์กไ็ม่รอช้าที่จะหมนุตวัออกไป

จากห้อง หลงัจากหบับานประตูลงแล้วหญงิสาวกเ็ป่าลมออกจากปาก 

“หายใจไม่ทั่วท้องเลย ไหนปู่กบัย่าบอกว่าพ่อเลี้ยงใจดไีงเล่า”

พ่อเลี้ยงหนุ่มเปิดเครื่องเล่นแผ่นเสยีงที่สั่งมาจากต่างประเทศ ก่อน

จะถอดเสื้อคลมุอาบน�้าออก ถอืแก้วไวน์แดงชั้นดทีี่เขาสั่งมาเกบ็ไว้ที่นี่ตั้งแต่

บ้านแล้วเสร็จ ก้าวขาหย่อนตัวลงไปแช่น�้าอุ่นในอ่างที่มีดอกมะลิหอมกรุ่น

ลอยวนอยู่รอบตวั
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“อมื...” ชายหนุ่มยกแก้วไวน์ขึ้นมาจบิ เอนศรีษะพาดขอบอ่าง หยบิ

ดอกมะลดิอกหนึ่งขึ้นมาแตะปลายจมูก “อุ่นก�าลงัด ี รู้ใจกว่าพวกเดก็ๆ ที่

แม่ษาพร�่าสอนเสยีอกี”

“Oh Stewball was a racehorse, and I wish he were mine.

He never drank water, he always drank wine.

His bridle was silver, his main it was gold.

And the worth of his saddle has never been told.”๑

พ่อเลี้ยงหนุ่มหลับตาขยับริมฝีปากตามบทเพลงที่ดังจากเครื่องเล่น

เครื่องงาม มุมปากยกขึ้นยิ้มโดยอัตโนมัติเมื่อความผ่อนคลายที่ได้รับลบ

อารมณ์ขุน่มวัก่อนหน้าออกไปจนสิ้น ถงึแม้ว่าหลานสาวของสมและนวลจะ

แรงเยอะไปบ้าง แต่เรื่องการปรนนบิตัดิแูลผูเ้ป็นนายเธอกลบัสามารถท�าได้ดี 

เป็นที่น่าพอใจ 

ชายหนุ่มยกแก้วไวน์ในมือขึ้นมาจิบอีกครั้งพร้อมกับตัดสินใจเก็บ

เรื่องที่เขาโดนท�าร้ายในวนันี้ไว้เป็นความลบั เพราะหากเรื่องนี้แพร่งพรายไป

ถงึคนอื่นเหน็ทแีม่กลิ่นจนัทน์ตวัน้อยคงไม่แคล้วตกที่นั่งล�าบาก เจ้าหล่อน

อาจจะยงัไม่รูว่้าโทษฐานของการประทษุร้าย ‘หม่อมเจ้าทตัเทพ ชยันราพงศ์’ 

พระโอรสองค์รองของเสดจ็เจ้าของวงัชยันราพงศ์นั้นร้ายแรงเพยีงใด

๑ เพลง “Stewball” โดย ปีเตอร์, พอล และแมรี



การได้สรงน�้าอุ่นในอุณหภูมิที่พอเหมาะพอดีท�าให้ หม่อมเจ้า 
ทตัเทพ ชยันราพงศ์ หรอื ‘ท่านชายทตั’ ทรงผ่อนคลายกลา้มมงัสาจากการ

ขบัรถขึ้นเหนอืเป็นระยะทางร่วมเก้าร้อยกโิลเมตร เอกบรุษุผูส้ง่างามทรงเปิด

ประตูห้องบรรทมแล้วเสดจ็ออกไปยงัส่วนของห้องนั่งเล่น ก่อนจะทรงเปิด

บานประตูข้างห้องนั่งเล่นเพื่อเสด็จออกไปยังส่วนของระเบียงกว้าง ทันทีที่

บานประตกูระจกถูกเลื่อนเปิดออกสามชวีติที่นั่งรออยูก่่อนหน้ากห็นัไปมอง

อย่างพร้อมเพรยีง

“ขอโทษที่มาถึงมืดๆ เลยท�าให้วุ่นกันแบบนี้” ท่านชายทัตตรัสกับ

ลูกจ้างทั้งสามขณะทรงก้าวพระบาทไปยังจุดที่ตั้งส�ารับเอาไว้ เนตรด�าขลับ

หลุบมองผ้าเช็ดโอษฐ์ที่วางอยู่ข้างส�ารับ ทรงกางผ้าผืนดังกล่าววางลงบน

พระเพลาแล้วจงึหนัไปตรสักบันวลโดยตรง

“ฉนัดใีจที่ป้ายงัจ�าได้ว่าทุกครั้งที่ตั้งส�ารบัต้องมผี้าเชด็ปากมาด้วย” 

“จ�าได้สจิ๊ะ เรื่องเกี่ยวกบัพ่อเลี้ยง ป้าจ�าได้ทุกเรื่อง” นวลตอบด้วย 

น�้าเสยีงที่เจอืความดใีจอย่างปิดไม่มดิ 

๒
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ท่านชายทตัทรงยิ้ม แม้นในยามที่ปลอมองค์มาเป็น ‘พ่อเลี้ยง’ อยู่

บนดอยเช่นนี้ก็ยังคงมีคนงานดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า

ขา้หลวงในวงัที่ได้รบัการฝึกฝนอย่างเข้มงวดจากหม่อมมารดาของพระองค์

เอง

ท่านชายทัตทรงเอื้อมหัตถ์ไปตักแกงหน่อไม้ใส่บวบขึ้นเสวย เมื่อ 

น�้าแกงร้อนต้องชวิหาเอกบุรุษกย็กมุมโอษฐ์ขึ้น 

“รสมอืยงัดเีหมอืนเดมิ”

“แกงหม้อนี้ลุงกบัป้าไม่ได้ท�าดอกพ่อเลี้ยง” สมกล่าว

“หมื...” ท่านชายทตัทรงครางพลางชายเนตรไปยงัใบหน้าแต้มยิ้มของ

สม “ลุงจะบอกว่าแกงนี้หลานสาวลุงท�างั้นร”ึ

“ครบั กลิ่นจนัทน์ท�า เมื่อตอนกลางวนัลงุเดนิไปทางไร่ไผ่ฝ่ังกระโน้น

เลยแวะเกบ็หน่อไม้มาหลายหน่อ พอพ่อเลี้ยงมาถงึเลยไปเกบ็บวบมาเพิ่ม” 

สมตอบ

“ส่วนฝีมอืป้าจานโน้นจ้ะ น�้าพรกิหนุ่ม ผกัลวก ป้าจ�าได้ว่าพ่อเลี้ยง

ชอบ” นวลกล่าว 

เมื่อได้รบัค�ายนืยนัเช่นนั้น ท่านชายจงึทรงเอี้ยววรกายทอดพระเนตร

ดวงหน้าของคนรสมือดีที่ก�าลังจดจ่อกับการเป่าไอร้อนจากปากเพื่อสร้าง 

ไออุน่ให้แก่มอืที่กมุกนัทั้งสองข้าง ซึ่งเยน็เยยีบจากอณุหภมูริอบกายที่ลดลง

ทุกขณะ

“ฉนัมามดืๆ ค�่าๆ แบบนี้คงยงัไม่ได้กนิข้าวกนิปลากนัสนิะ” ท่านชาย

เจ้าของไร่ทรงเกริ่น และเมื่อไม่ได้รับค�าตอบใดจากคนทั้งสามจึงทรงส่าย

พกัตร์น้อยๆ “เช่นนั้นกไ็ปพกัผ่อนตามสบายเถดิ พรุ่งนี้ค่อยคุยกนัต่อ”

“แต่ว่า...” นวลอกึอกั

ท่านชายทัตทรงพระสรวลอย่างไม่ดังนักแล้วจึงรับสั่งต่อ “ฉันยัง 

ไม่หนกีลบักรุงเทพฯ คนืนี้ดอก รอบนี้ฉนัจะพกัจบิไวน์อยู่กบัลุงกบัป้าที่นี่

สกัสองเดอืน”
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สมและนวลหันมาสบตากันแล้วอมยิ้ม ยินดีเสียยิ่งกว่ายินดีที่ 

พ่อเลี้ยงจะมาพกัอยู่ในไร่หลายเดอืนเช่นนี้ 

“งั้นลงุกบัป้าขอตวัก่อนกแ็ล้วกนั ถ้าหากพอ่เลี้ยงต้องการอะไรเพิ่มก็

เรยีกหาพวกเราได้ตลอดเวลา”

หม่อมเจ้าทัตเทพทรงพยักพักตร์รับน้อยๆ คล้อยหลังทั้งสามที่เดิน

ออกไปแล้วจงึทรงเอื้อมหตัถ์ไปตกัแกงหน่อไม้ใส่บวบขึ้นเสวยอกีรอบ

“รสมอืแบบนี้ค่อยสมกบัที่ยกโทษให้หน่อย” 

หลังจากอิ่มหน�าส�าราญกับส�ารับเครื่องคาวที่สองย่าหลานปรุงถวาย

แล้ว ท่านชายทตัจงึทรงแวะรนิวสิกี้ชั้นดทีี่ขนมาจากวงั จากนั้นจงึทรงเปิด

เครื่องเล่นแผ่นเสยีงในห้องบรรทม แล้วทรงเอนวรกายแกร่งพงิแท่นบรรทม

“ป่านนี้เสดจ็พ่อกบัพี่ชายพฒัน์คงถูกหม่อมแม่ซกัหูชา” 

ท่านชายตรสัถงึพระองค์เจา้ชยันราพงศผ์ดงุเดช ผู้เป็นพระบดิาและ

หม่อมเจ้าภูมิพัฒน์ ชัยนราพงศ์ ผู้เป็นพระเชษฐา ที่คาดว่าก�าลังตกที่นั่ง

ล�าบาก โดยเฉพาะพระบิดาที่ทรงประทานพระอนุญาตให้พระองค์ได้หยุด

พักผ่อน หลังจากที่ทรงโหมงานหนักแทนพระเชษฐาที่เสด็จไปเรียนต่อที่

ยโุรปรอบสองจนไม่มเีวลาได้ส�าราญพระอริยิาบถถงึสองปีเตม็ และเมื่อท่าน

ชายพฒัน์เสดจ็นวิตัได้ไม่ถงึสปัดาห์ ท่านชายทตักค็ุกพระชงฆ์ลงเบื้องหน้า

พระพกัตร์พระบดิาเพื่อขอประทานพระอนญุาตไปส�าราญพระอริยิาบถ โดย

มขี้อแม้ว่าห้ามใครตามหา ห้ามแม้กระทั่งคนสนทิที่ตามตดิพระองค์เป็นเงา

ไม่ให้ร่วมเดนิทางมาด้วย 

เมื่อพระบิดาพระทัยอ่อนประทานพระอนุญาตให้ตามประสงค์แล้ว 

ท่านชายทัตจึงทรงหยิบกุญแจรถยนต์คันโก้ขับมุ่งหน้าขึ้นเหนือทันที ทิ้ง

หน้าที่รบัหน้าตอบค�าถามหม่อมผกาผูเ้ป็นมารดาไว้ให้พระเชษฐาผูแ้สนดแีละ

พระบดิาผู้เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา

‘ช่วงสองปีที่ผ่านมาชายกต้็องคอยตอบค�าถามร้อยแปดของหม่อมแม่

แทนพี่ชายพฒัน์เหมอืนกนันั่นแหละน่า แต่ของชาย ชายทิ้งให้พี่ชายพฒัน์
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รบัหน้าที่แทนแค่สองเดอืนเอง’ 

หม่อมเจ้าทัตเทพทรงหมุนแก้วเครื่องดื่มสีอ�าพันในหัตถ์เล่นแล้ว 

ทรงพระสรวลทุ้มต�่า ยามหวนนึกถึงบทสนทนากับพระเชษฐาที่ทรงวิ่งตาม

มาเกาะประตูรถที่ก�าลงัเคลื่อนที่ออกจากวงั

“อยู่วงัให้ได้เกนิวนัละหกชั่วโมงนะพี่ชายพฒัน์”

“ฮดัชิ่ว!” 
“ฮดัชิ่ว!”

สารถหีนุม่เหลอืบตามองเอกบรุษุผูง้ามสง่าที่ประทบัอยูเ่บาะด้านหลงั

ผ่านทางกระจกมองหลงั ก่อนจะเอ่ยด้วยน�้าเสยีงห่วงใย

“แวะตรวจให้กระหม่อมสบายใจเถดิฝ่าบาท”

“จะแวะตรวจให้เสยีเวลาไปไย ฉนัรู้ตวัฉนัดดีอกจ�ารูญ” สุรเสยีงทุ้ม

ดงัขึ้นจากทางเบาะหลงั

“ฝ่าบาทกลบัดกึและเสดจ็ออกจากวงัเช้าตรูม่าหลายวนัตดิ กระหม่อม

เกรงว่า...” มหาดเลก็คู่ใจเกริ่นแล้วหยุดพูดไปเสยีดื้อๆ

“ห”ึ เสยีงทรงพระสรวลทุม้ต�่าดงัขณะทรงเบนพกัตร์คมไปทางกระจก

ด้านข้าง “นายยงัห่วงฉนัมากกว่าน้องชายที่คลานตามกนัมาเสยีอกี ไม่รู้ว่า

ป่านนี้ชายทัตจะไปเที่ยวเล่นสุขสบายอยู่ที่ไหน จะรู้บ้างหรือไม่ว่าท�าให้ฉัน

ต้องวุน่วายนกั แล้วเจ้าจ�ารสัได้บอกกระไรนายหรอืไม่ว่าเจ้านายหนไีปพกัใจ

พกักายที่ใด”

“หามไิด้ฝ่าบาท กระหม่อมคาดคั้นนกัหนา เจ้าจ�ารสักย็งัยนืยนัค�าเดมิ

ว่าท่านชายทัตไม่ได้รับสั่งสิ่งใดไว้เลยกระหม่อม” จ�ารูญเอ่ยถึงจ�ารัสผู้เป็น

น้องชายและเป็นมหาดเลก็ใกล้ชดิหม่อมเจ้าทตัเทพ

“อืม ถ้าเช่นนั้นนายคงต้องทนล�าบากกับฉันแบบนี้ไปอีกสักพัก” 

หม่อมเจ้าภูมิพัฒน์ หรือท่านชายพัฒน์ตรัสกับมหาดเล็กขณะที่อีกฝ่าย 

จอดรถเทยีบหน้าต�าหนกัใหญ่ภายในเขตก�าแพงวงัชยันราพงศ์
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“กระหม่อม” จ�ารูญค้อมศรีษะรบั 

ท่านชายพัฒน์ทรงวางหัตถ์ลงบนบ่าของคนสนิท จากนั้นจึงทรง

ด�าเนนิเข้าไปด้านในต�าหนกัที่ไร้ซึ่งนางก�านลัอย่างเช่นในช่วงเวลากลางวนั 

“ชายทตันะชายทตั ท�าให้พี่ต้องหลบหม่อมแม่กลบับ้านดกึดื่นเช่นนี้

ทกุคนื ข้าวที่วงัแทบไม่ได้แตะต้อง ล�าบากเจ้าจ�ารญูซื้อหามาให้ทกุมื้อ ต้อง

กลบัวงัดกึขึ้นทกุวนั ไม่เช่นนั้นหม่อมแม่จะจบัเวลาดกัรอได้เหมอืนคนืก่อน

อกี เฮ้อ...” ราชนกิุลหนุ่มทรงถอนปัสสาสะเมื่อสามารถหลบหลกีการดกัรอ

ของหม่อมผกาขึ้นมาถงึห้องบรรทมได้ปลอดภยัอกีหนึ่งคนื 

...

“My one and only prayer is that some day you’ll care,

My hopes, my dreams come true, my one and only you.

No one will ever know how much I love you so

My only prayer will be someday you’ll care for me

But it’s o-only make believe.”๒ 

ทางฝ่ังราชนกิลุหนุม่ที่ทรงหนมีาองิแอบธรรมชาตยิงัคงมแีก้ววสิกี้ใน

หตัถ์ ทรงยิ้มสลบักบัฮมัเนื้อร้องตามแผ่นเสยีงอยา่งส�าราญตราบจนกระทั่ง

ผลอ็ยหลบัไปท่ามกลางอ้อมกอดแห่งขุนเขา

เรอืนไม้สกัหลงังามตั้งตระหง่านอยูบ่นจดุสูงสุดของไร่ ซึ่งเจ้าของ
สถานที่ทรงเลือกที่จะออกแบบบ้านที่มีกระจกและระเบียงล้อมรอบ เพื่อที่

จะได้ทอดพระเนตรอาณาจกัรเลก็ๆ ส่วนพระองค์ได้ทั่วทุกมุม 

แสงแรกของวนัส่องกระทบกระจกใสผ่านม่านขาวบาง พาไอร้อนเข้า

มากระทบวรกายแกร่งบนแท่นบรรทมพร้อมสายลมหนาว เนตรคมกะพรบิ

๒ เพลง “It’s Only Make Believe” โดย คอนเวย์ ทวติตี
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และปรือขึ้นอย่างแช่มช้า หลังเสด็จออกจากห้องสรงแล้วจึงทรงเปิดประตู

ออกไปทรงยนืรบัลมหนาวที่ระเบยีงกว้าง

“ดอกไม้ที่นี่งามเหลอืเกนิ” ท่านชายทตัเทพทรงยิ้มยามทอดพระเนตร

ดอกไม้เมอืงหนาวนานาพนัธุท์ี่แข่งกนัชชู่อล้อลมแข่งกนัเบ่งบานรบัแสงอรณุ

“ถ้าพี่ชายพัฒน์ พี่ชายวัชร ชายดินมาเห็นคงได้เปิดไวน์ดื่มกันแต่ 

หัววัน” เมื่อได้อยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามก็อดนึกถึงพระเชษฐา 

และพระสหายสนทิไม่ได้

“แล้วนั่นต้นอะไรดอกงามเหมอืนซากรุะของญี่ปุน่เทยีว” ท่านชายทรง

เคลื่อนเนตรคมไปยงัต้นไม้ใบเดี่ยวรปูรแีบบไข่ปลายใบเรยีวแหลม ช่อดอก

สชีมพูกระจุกใกล้ปลายกิ่ง แผ่ความสวยสดไปทั่วทั้งต้น

“อมื ดจีรงิ นอกจากจะมไีม้ดอกไม้ใบให้ชมแล้วยงัมกีายกรรมลงิให้

ดแูต่เช้าอกีด้วย” ตรสักลั้วเสยีงทรงพระสรวล ยามทอดพระเนตรเหน็เจ้าลงิ

สาวจอมซนถกชายผ้าถุงเพื่อปีนขึ้นไปตดัช่อดอกสชีมพู และปีนกลบัลงมา

เมื่อได้ช่อดอกไม้งามตามจ�านวนที่ต้องการแล้ว จากนั้นจงึน�าช่อดอกดงักล่าว

ไปจดัใส่กระบอกไม้ไผ่สเีหลอืงทองหลายขนาด

“อ้าว แล้วนั่นจะไปไหนอีก อยู่นิ่งๆ เหมือนคนปกติบ้างไม่ได้เลย 

หรอืไร” ท่านชายทตัตรสักบัพระองค์เอง เมื่อเจ้าลงิน้อยจอมซนจดัดอกไม้

ลงกระบอกไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วก็คล้องตะกร้าเข้าเรียวแขนกลมกลึงเดิน

นวยนาดไปยังท้ายไร่ เนตรคมเบิกกว้างยามสบเข้ากับสะโพกกลมกลึงที่

ยกัย้ายผึ่งผายรบักบัจงัหวะการก้าวขา

“เป็นบ้าอะไรเนี่ย มองอะไรไม่เข้าเรื่อง” ตรสัพลางหมนุองค์เสดจ็กลบั

เข้าไปในห้องบรรทม “สงสยัจะดื่มหนกัไปหน่อย เลยเผลอนกึพเิรนทร์แต่

เช้า อาบน�้าสกัรอบเหน็จะด”ี 

เมื่อทรงช�าระภาพความผึ่งผายออกจากห้วงความจ�าได้เป็นบางส่วน 

ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนน้อยส่วนนิดจากภาพจ�าใบใหญ่ ท่านชายทัตจึง

เสด็จลงจากเรือนที่พระสหายสนิทเคยตั้งชื่อให้อย่างไม่เป็นทางการว่า 
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‘ต�าหนกัหนรี้อนมาพึ่งเยน็’ ครานั้นทรงพระสรวลเสยียกใหญ่กบัชื่อต�าหนกั

อันยาวเฟื้อย แต่เมื่อได้เสด็จกลับมาเยือนสถานที่แห่งนี้อีกครั้งก็ทรงอดที่

จะคล้อยตามไม่ได้ 

“ช่างคิดช่างท�านักนะเจ้าวานรน้อย” หม่อมเจ้าทัตเทพตรัสขึ้นเมื่อ 

ทอดพระเนตรแจกนักระบอกไม้ไผ่ฝีมอืเจ้าวานรน้อยประจ�าไร่ซึ่งวางประดบั

เรยีงรายอยู่ตามมุมต่างๆ

“พ่อเลี้ยง”

หม่อมเจ้าทตัเทพหนัไปทอดพระเนตรตามเสยีงเรยีก 

“ขยนัแต่เช้าเลยนะลุง”

“เช้าๆ แบบนี้อากาศด ีท�าอะไรกเ็พลนิมอื” สมวางจอบที่ก�าลงัขุดดนิ

เตรยีมลงดอกไม้พุม่ใหม่ข้างบนัไดเรอืนใหญ่ ก่อนจะเดนิเข้าไปหาผูเ้ป็นนาย

ใกล้ๆ “เช้านี้ให้ตั้งส�ารบัตรงไหนดคีรบั”

“ใต้ต้นไม้ต้นโน้นกไ็ด้ ดอกก�าลงังามเทยีว”

สมชะโงกมองตามสายตาของพ่อเลี้ยงแล้วพยักหน้ารับ “อ๋อ ต้น

นางพญาเสอืโคร่ง ได้ครบั เดี๋ยวลุงไปบอกแม่นวลก่อนว่าพ่อเลี้ยงตื่นแล้ว 

แล้วกจ็ะให้กลิ่นจนัทน์ไปเตรยีมที่ไว้ด้วย”

“ท�าเป็นร”ึ 

“ถึงจะทโมนไปหน่อย แต่กลิ่นจันทน์ก็พอมีฝีมือเรื่องงานบ้านงาน

เรือนอยู่บ้าง” สมตอบกลั้วข�า ด้วยเข้าใจความนัยที่แฝงอยู่ในน�้าเสียงของ 

ผู้เป็นนายดี

“เช่นนั้นกเ็ร่งให้หล่อนแสดงฝีมอืเสยีส ิชกัช้าแดดจะมาเสยีก่อน” 

สมมองตามแผ่นหลังของผู้เป็นนายแล้วอมยิ้ม จากนั้นจึงเดินกลับ

ไปที่โรงครวัเพื่อแจ้งข่าวแก่ภรรยาและหลานสาว

“พ่อเลี้ยงตื่นแล้วนาแม่นวล” 

“ข้าวต้มก็ใกล้เสร็จพอดี” นวลตอบโดยที่ยังไม่ละมือจากการคน

ข้าวต้มในหม้อบนเตา
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“แล้วนี่กลิ่นจนัทน์ไปไหนเสยีล่ะ” สมถาม

“วิ่งไปเก็บไข่ไก่ที่เล้ามาเพิ่ม เห็นว่าเย็นนี้จะต้มไข่พะโล้” นวลตอบ 

และก่อนที่สมจะทันได้เอ่ยสิ่งใดต่อ เจ้าของชื่อก็เดินยิ้มหวานเข้ามาใน 

โรงครวั

“ปู่ถามหากลิ่นจนัทน์ มอีะไรให้กลิ่นจนัทน์ท�าหรอืเปล่าจ๊ะ” 

“พ่อเลี้ยงให้ตั้งส�ารบัใต้ต้นนางพญาเสอืโคร่ง” สมเอ่ยกบัหลานสาว

“ได้จ้ะปู่ งั้นกลิ่นจันทน์ขอไปเตรียมเสื่อกับเบาะรองนั่งก่อนนะจ๊ะ”  

กลิ่นจนัทน์ตอบ เมื่อผูเ้ป็นปูพ่ยกัหน้าอนญุาตหญงิสาวจงึหนัไปเอ่ยกบัผูเ้ป็น

ย่า “กลิ่นจนัทน์เตรยีมที่นั่งเรยีบร้อยแล้วจะมาช่วยย่าจดัส�ารบันะจ๊ะ”

“ออื ไปเถอะๆ” นวลว่า 

หญิงสาวชะโงกหน้ามองข้าวต้มในหม้อที่นวลก�าลังคนอยู่เล็กน้อย

ก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปยังโรงเรือนที่ใช้เก็บของ กวาดสายตามองเสื่อที่

เธอจกัแหย่งและหวายแล้วน�ามาสานเป็นลวดลายด้วยตวัเอง เลอืกหยบิผนื

ที่มั่นใจว่าประณตีสวยงามที่สดุสองผนื จากนั้นจงึเดนิไปเลอืกเบาะรองนั่งที่

เธอไปเก็บปุยสีขาวจากผลต้นงิ้วหรือที่ย่าเธอเรียกว่านุ่นมายัดด้วยตัวเอง 

“เอาลายนี้กแ็ล้วกนั” เมื่อเลอืกเบาะรองนั่งได้แล้วหญงิสาวจงึหอบทั้งเสื่อและ

เบาะรองนั่งน�าไปปูใต้ต้นนางพญาเสอืโคร่ง

“วางแจกันตัดสักหน่อยน่าจะงาม” คนช่างคิดพึมพ�าแล้วเดินไปยัง

ทศิทางของเรอืนหลงัใหญ่ หยบิขนัโตกใบเขื่องพร้อมแจกนัไม้ไผ่สทีองที่เธอ

เพิ่งจดัเสรจ็เมื่อครูน่�าไปวางบนเสื่อ จากนั้นขยบัตวัออกห่างจากบรเิวณที่จดั

ไว้พอประมาณ กวาดสายตามองไปรอบๆ แล้วเอยีงหน้าครุ่นคดิอยูช่ั่วขณะ 

ก่อนจะเดนิไปเกบ็ดอกนางพญาเสอืโคร่งที่เพิ่งร่วงลงจากต้นใหม่ๆ คดัดอก

ที่สดและบอบช�้าน้อยที่สุดร่วมสิบดอกน�าไปวางประดับบนเสื่อและขันโตก 

ขยับตัวออกห่าง พิศมองไปรอบๆ ตัวอีกรอบ แล้วจึงเดินกลับเข้าไปใน 

โรงครวัเพื่อช่วยผู้เป็นย่าจดัส�ารบั โดยหารูไ้ม่ว่ากริยิาอ่อนช้อยทว่าคล่องแคล่ว 

ของเธออยู่ในสายตาคู่หนึ่งตลอดเวลา
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“ดเูถดิ แทนที่จะเกบ็กวาดให้เรยีบร้อย กลบัเกบ็ของร่วงของหล่นไป

โปรยให้สกปรกเล่นเสยีอย่างนั้น ซนจรงิเทยีว” 

หม่อมเจ้าทัตเทพทรงส่ายพักตร์ ทั้งที่ทรงวาดวิมานในอากาศเอาไว้

ตั้งแต่เสดจ็ออกจากวงัว่าจะอาศยัไร่แห่งนี้ปลกีวเิวกหลกีหนจีากความวุน่วาย

ทั้งปวง และใช้เวลาอยู่กบัพระองค์เองให้มากที่สุด แต่ไม่เลย เพราะตั้งแต่

ตื่นบรรทมจวบจนถงึเวลานี้ไม่ว่าจะเสดจ็ไปปลกีวเิวก ณ จุดใด แม่วานร

น้อยกช่็างขยนัเดนิตามไปท�างานวนไปเวยีนมาจนพระองค์อดที่จะหอบแทน

ไม่ได้ เอกบุรุษทรงถอนปัสสาสะจากนั้นจึงเสด็จไปประทับตรงโต๊ะไม้สัก

ใต้ถุนเรือน กระทั่งสมมาตามเมื่อส�ารับมื้อแรกของวันจัดเตรียมเรียบร้อย

แล้ว

ราชนิกุลหนุ่มทรงขมวดขนงยามทอดพระเนตรเห็น ‘ของร่วงของ

หล่น’ ที่กลิ่นจนัทน์โปรยเอาไว้ เพราะนอกจากเจ้าของร่วงของหล่นที่ว่านั้น

จะไม่สร้างความสกปรกให้ระคายพระเนตรแล้ว เหล่าบุปผาดอกงามที่วาง 

เรียงรายอยู่บนเสื่อสานผืนแข็งกลับช่วยขับให้เสื่อผืนดังกล่าวอ่อนหวาน 

มีชีวิตชีวา ดังนั้นจึงอดไม่ได้ที่จะทรงชายเนตรไปยังร่างบอบบางของคนที่ 

ถงึแม้นจะแลดูซุกซนในบางคราแต่กใ็ช่ว่าจะกระโดกกระเดกจนเกนิงาม

“แปลกพลิกึ” 

“...”

สุรเสียงทุ้มดังขึ้นขณะย่อองค์ลงประทับบนเบาะที่จัดเตรียมไว้ สม 

นวล และกลิ่นจนัทน์เหลอืบตามองกนัแล้วก้มหน้าลง เหน็ทพีวกตนคงจะ

จดัที่จดัทางไม่ถูกใจผู้เป็นนายเสยีแล้ว

“เพิ่งจะเคยเห็นดอกไม้หล่นเกลื่อนพื้นแต่งามจับตาเช่นนี้ สั่งลม 

สั่งไม้กนัได้ดอกร”ึ

สม นวล และกลิ่นจันทน์ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกันด้วยความ 

โล่งอก ก่อนที่หญงิสาวผู้มอี�านาจสั่งลมสั่งไม้ได้จะเงยหน้าขึ้นตอบ

“บังคับไม่ได้ดอกจ้ะ กลิ่นจันทน์ไม่ได้เรียนคาถาอาคมมา ดอกไม้ 
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ที่นี่ก็หล่นตามลมเกลื่อนพื้นเหมือนทุกที่ แต่ที่พ่อเลี้ยงเห็นวางอยู่บนเสื่อ

กลิ่นจนัทน์จบัโปรยไว้เอง”

“งั้นร”ึ 

เอกบุรุษทรงยกมุมโอษฐ์ขึ้น ชักสนุกเสียแล้วที่มีคนกล้าโต้ตอบ

พระองค์เช่นนี้ เพราะที่ผ่านมาหากพระองค์ตรสัในท�านองนี้ พวกมหาดเลก็ 

นางข้าหลวงในวัง หรือแม้แต่พนักงานในบริษัทต่างก็ก้มหน้าก้มตาตัวสั่น

งนังก ประหนึ่งพระองค์ออกโอษฐ์สั่งน�าตวัพวกนั้นไปลงโทษกไ็ม่ปาน คงมี

แต่เจ้าจ�ารัสมหาดเล็กส่วนพระองค์ที่กล้าบ้าง แต่น�้าเสียงและแววตาของ 

เจ้านั่นกไ็ม่ได้น่าดู น่าฟัง และน่าแกล้งอย่างแม่วานรน้อยประจ�าไร่ 

แถมที่ผ่านมาพระองค์ยังไม่เคยเห็นดวงตาของสตรีนางใดเป็น

ประกายใสซื่อเช่นนี้มาก่อน เพราะแววตาของเหล่าสตรสีงูศกัดิ์ที่พยายามเข้า

ใกล้พระองค์ล้วนมี ‘มารยา’ บางอย่างแอบแฝง ถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่

ช�่าชองเรื่องสตรีมากนัก แต่จิตใต้ส�านึกก็สอนพระองค์ว่าไม่ควรสบดวงตา

ของพวกนางหากไม่จ�าเป็น แต่กบัแม่วานรน้อยนามกลิ่นจนัทน์คนนี้พระองค์

มั่นพระทยัว่าในดวงตากลมโตของเจ้าหล่อนไร้ซึ่งสะพานที่ทอดยาว

“ข้าวต้มหมูร ึนกึอยากกนิอยู่พอด”ี 

“จ้ะ ป้าเหน็ว่าอากาศเยน็ พ่อเลี้ยงน่าจะอยากซดน�้าร้อนๆ” 

ท่านชายทตัทรงตกัข้าวต้มหมขูึ้นเป่าระบายความร้อนก่อนน�าเข้าโอษฐ์ 

“อร่อย คล่องคอ”

นวลยิ้มกว้างรบัค�าชม ทั้งสามนั่งรอพ่อเลี้ยงทตัเทพรบัอาหารเช้าอยู่

เงยีบๆ จนกระทั่งข้าวต้มพร่องไปครึ่งค่อนชามผู้เป็นนายจงึเปิดบทสนทนา

ขึ้นอกีรอบ

“ขอบใจลงุกบัป้าที่ดแูลไร่ให้อย่างด ีต้นไม้ที่ลงไว้กเ็ริ่มโต อกีไม่นาน

คงออกผลให้ชื่นใจ”

“เมื่อเช้าลงุขึ้นไปหาดูเมลด็กาแฟที่พ่อเลี้ยงเคยเอามารอบก่อนบนบ้าน

แต่หาไม่เจอ เช้านี้เลยไม่มกีาแฟให้พ่อเลี้ยงกนิ” สมกล่าวพร้อมยิ้ม
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“ไม่เป็นไร รอบนี้ฉนัขนมาอกีแยะ แต่ยงัอยู่ในรถ”

“งั้นเดี๋ยวลุงจะให้กลิ่นจนัทน์ขนของในรถไปจดัเข้าที่” สมว่าต่อ

“ขอบใจมาก” ตรสักบัสมแต่ทอดพระเนตรเรยีวแขนเลก็ของคนที่จะ

ช่วยยกและจดัของเลก็น้อย ก่อนจะรบัสั่งต่อ “สายๆ ฉนัว่าจะออกไปหานาย

ดนิสกัหน่อย ไม่รู้ว่าเหน็ฉนัตวัเป็นๆ ที่นี่จะบ่นยาวแค่ไหน”

“พ่อเลี้ยงจะให้ป้าเตรยีมอาหารเยน็เผื่อด้วยหรอืเปล่า” นวลถามด้วย

น�้าเสยีงที่ยนิดอีย่างปิดไม่มดิจนท่านชายเจ้าของบ้านทรงอดที่จะอมยิ้มน้อยๆ 

ตามไม่ได้ 

ดูเถดิ เจ้าเพื่อนสนทิคนนี้ช่างมเีสน่ห์เหลอืร้าย แค่เพยีงเอ่ยพาดพงิ

ถงึ คนของเขายงักระตอืรอืร้นอยากหงุหาข้าวปลาอาหารไว้บรกิารถงึเพยีงนี้

“ฉันก็ไม่มั่นใจดอกหนาว่าคนปากหวานของป้าเขาจะว่างตามมาด้วย

หรอืไม่ สองปีที่ฉนัไม่ได้มาอุตส่าห์วางใจฝากผฝีากไข้ให้ช่วยแวะมาดมูาแล

แทน แต่ที่ไหนได้ เจ้าคนดขีองป้านวลกลบัส่งแต่ลกูน้องเอาเงนิมาจ่ายแทน

ไม่ใช่ดอกร”ึ

“อย่าว่าเธอเลย เธอคงยุ่งจรงิๆ นั่นแหละจ้ะพ่อเลี้ยง” นวลแก้ต่าง 

ให้อย่างรวดเรว็ นั่นยิ่งท�าให้เอกบุรุษทรงพระสรวลขึ้นอกีรอบ จากนั้นทรง

หนักลบัมาจดัการส�ารบับนขนัโตกต่อจนแล้วเสรจ็



เทือกเขาน้อยใหญ่ทอดตัวยาวไปจนสุดเส้นแบ่งเขตแดนเมือง 
ล้านนาตะวันออกอันเงียบสงบและน่าอยู่ แต่ใครเลยจะรู้ว่าชายแดนอันมี

มนตร์ขลังแห่งนี้กลับถูกแทรกซึมด้วยกลุ่มผู้ก่อการร้ายทั้งภายในและ

ภายนอกมานานปี หลายปีที่ชาวบ้านต้องใช้ชวีติอยูบ่นความหวาดผวา แต่ก็

ไม่อาจละทิ้งถิ่นก�าเนดิแต่ครั้งบรรพบรุษุไปได้ ดงันั้นบรเิวณชายแดนแห่งนี้

จงึมฐีานที่ตั้งของเจ้าหน้าที่ต�ารวจหน่วยงานหนึ่งที่สามารถท�าการรบได้อย่าง

ทหาร ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างต�ารวจ ทั้งยังสามารถ

ด�าเนนิการพฒันาและช่วยเหลอืประชาชนได้เช่นเดยีวกบัข้าราชการพลเรอืน 

เพื่อท�าหน้าที่ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม การรกัษาความสงบ

เรยีบร้อย ตลอดจนรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน

รถคนัโก้ลดัเลี้ยวไปตามหนทางเคี้ยวคดจนเกอืบจดเส้นขอบชายแดน

แล้วจงึดบัเครื่องยนต์ จากนั้นจงึทรงเปิดประตรูถลงไปตรสัทกัทายชายหนุม่

ในเครื่องแบบนายหนึ่งที่นั่งอ่านหนงัสอือยู่ใต้ต้นไม้

“ขยนัจรงิเทยีว”

๓



เ ม ญ า ณี  l  31

คนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ละสายตาจากตัวหนังสือในหน้ากระดาษแล้ว 

หรี่ตามองเจ้าของเสยีงเรยีก เมื่อประจกัษ์แล้วว่าเจ้าของรถและเจ้าของเสยีง

คอืใครกร็บีลุกขึ้นจากแคร่ เดนิเข้าไปหาอย่างกระตอืรอืร้น

“ฝ่า...”

“หมื จ�าที่ฉนัเคยบอกไม่ได้หรอืไร”

“เอ่อ คะ...คุณทตั” 

“อมื ฉนัเอง แล้วนี่ผู้กองเจ้าเสน่ห์ไปไหนเสยีเล่าหมวด” หม่อมเจ้า

ทตัเทพทรงถามอย่างเป็นกนัเอง

“ตรวจงานอยู่ในบ้านพกักระหม่อ...ม” 

“ฮ ึฮึ่ม” ราชนกิุลหนุ่มทรงกระแอมกระไอ

ผู้หมวดหนุ่มเกาท้ายทอยแล้วยิ้มแหย “ขอประ...”

“ฮ ึฮึ่ม” ทรงกระแอมอกีรอบ

“ผู้กองอยู่ในบ้านครับคุณทัต” ผู้หมวดหนุ่มตอบพลางผายมือเชิญ

เพื่อนสนทิของผู้บงัคบับญัชาของตนเข้าไปด้านในฐาน

“ไม่ต้องเกร็ง พูดและปฏิบัติกับฉันเหมือนที่ปฏิบัติกับผู้กองของ

หมวดนั่นแหละ”

คูส่นทนาหยดุเดนิ ยดืหลงัตรงแล้วส่งเสยีงตอบรบัหนกัแน่น “ครบั!”

“ขออนุญาตครับ” นายต�ารวจหนุ่มหยุดยืนหน้าห้องท�างานที่ด้านใน

มีต�ารวจอีกนายนั่งก้มหน้าก้มตาอยู่ตรงโต๊ะท�างาน ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ 

ด้านในห้องละสายตาจากเอกสารในมอืแล้วเงยหน้าขึ้นถาม 

“ว่าไงภาส” 

“มแีขกมาเยี่ยมครบัผู้กอง” ร้อยต�ารวจตรภีาสกร หรอืผู้หมวดภาส

ตอบผู้บงัคบับญัชาของตน

“แขก?” ผู้กองหนุ่มทวนค�าแล้วเลกิคิ้วขึ้นก่อนถามต่อ “ใครกนั”

ภาสกรขยับตัวไปอีกฝั่งของประตูเพื่อให้ผู้มาเยือนขยับเข้ามายืน

แทนที่ 
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“ฉนัเอง”

“ชายทตั” เจ้าของห้องเอ่ยชื่อคนที่ทรงยนืสง่าอยูห่น้าห้องท�างาน ก่อน

จะวางเอกสารในมือลงแล้วลุกขึ้นจากเก้าอี้ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ 

หม่อมเจ้าทตัเทพเสดจ็เข้ามาด้านในห้อง

“นายมาได้ยงัไงชายทตั มากบัใคร แล้วมาถงึตั้งแต่เมื่อไหร่”

ราชนิกุลหนุ่มทรงพระสรวลสุรเสียงทุ้มต�่า ดึงพระเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม

เจา้ของห้องออกแลว้ย่อองค์ลงประทบั ทรงกอดอุระแลว้เงยพกัตร์ขึ้น “ที่นี่

เขาทกัทายแขกกนัแบบนี้ดอกร ึแปลกพลิกึ”

“อย่ากวน ฉนัไม่มอีารมณ์ล้อเล่น” 

“เอาละๆ ฉนัจะตอบดีๆ  แต่นายกช่็วยนั่งลงตั้งใจฟังดีๆ  ด้วย เงยหน้า

นานๆ ฉนัเมื่อย”

คนที่ท�าหน้าถมงึทงึยนืจ้องคูส่นทนาอยูถ่อนหายใจแรงก่อนจะกระแทก

ตวัลงนั่งบนเก้าอี้ตวัเดมิ ยกมอืขึ้นกอดอกแล้วเลกิคิ้วขึ้น “เล่าส”ิ

“แหม ไม่เจอกนัแค่ปีสองปีใจร้อนขึ้นเป็นกองเลยนะผู้กอง” ท่านชาย

ทตัตรสัเย้า 

“อย่ากวน” คู่สนทนายงัคงเน้นย�้าด้วยน�้าเสยีงจรงิจงัดงัเดมิ

“มาถงึเมื่อคนื”

“เมื่อคนื?”

“อืม” หม่อมเจ้าทัตเทพตรัสพึมพ�าตอบกลับเจ้าของเสียงสูงที่เพิ่ง

ละมอืจากอกแล้วกระแทกวางบนโต๊ะ “เสยีงดงัจรงิเทยีว”

“มายงัไง”

“ขบัรถมา”

“มากบัใคร”

“มาคนเดยีว”

ค�าตอบที่ได้รับฟังท�าให้ผู้กองหนุ่มปิดเปลือกตาลงพร้อมกับผ่อน 

ลมหายใจอกีรอบ “ชายทตั นายรูต้วัหรอืไม่ว่าท�าสิ่งใดลงไป ฉนัเคยโทรเลข
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ไปเล่าให้ฟังแล้วไม่ใช่รว่ึาชายแดนที่นี่ไม่ได้สงบอย่างที่ตาเหน็ พวกผู้ก่อการ

ร้ายแฝงตัวอยู่ทุกหนทุกแห่ง ถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันจะตอบค�าถามเสด็จลุงกับ

หม่อมป้ายงัไง”

ทว่าประโยคอันแสนยืดยาวกลับไม่ได้ท�าให้สีพักตร์ของท่านชายทัต

เปลี่ยนไปแม้แต่น้อย ซ�้ายงัทรงยิ้มคล้ายโปรดถ้อยประโยคนั้นอยูใ่นท ี“นาย

จะกังวลไปไย ในเมื่อนายอยู่ที่นี่ได้ ฉันก็อยู่ได้เหมือนกัน หรือว่าย้ายมา

ประจ�าการที่นี่นานจนลืมไปแล้วว่าตัวเองคือใคร หืม ร้อยต�ารวจเอก  

หม่อมเจ้าเมทนดีล”

“ชายทตั” ร้อยต�ารวจเอก หม่อมเจ้าเมทนดีลทรงครางสุรเสยีงแผ่ว 

เหนื่อยหน่ายทุกทีกับการต่อล้อต่อเถียงกับพระสหายสนิทตั้งแต่วัยเยาว์

พระองค์นี้

“ว่าไงชายดนิ จะต่อว่าอะไรฉนักช่็วยคดิย้อนกลบัไปวนัที่นายขอย้าย

มาประจ�าการที่นี่แล้วฉันต้องทิ้งงานไปช่วยนายกล่อมหม่อมน้าด้วยเล่า” 

หม่อมเจ้าทตัเทพทรงยกัขนงเล่นอย่างยยีวน

“นายนี่มัน...” ในเมื่อแขกกิตติมศักดิ์ไม่มีทีท่าสลด ท่านชายดินจึง

ทรงท�าได้เพยีงถอนปัสสาสะระบายอารมณ์เท่านั้น “เอาละ ฉนัจะละเรื่องนี้

เอาไว้ก่อน แต่คราวหน้าอย่าให้มอีกี ถ้าจะมาให้โทรเลขมาแจ้งก่อน ฉนัจะ

ได้ลงไปรบั”

“ขอบใจที่เป็นห่วง แต่ฉนัว่าถ้านายกบัทมีลงไปรบัฉนัอาจจะตกเป็น

เป้าสายตา ได้รบัอนัตรายมากกว่ามาเองกเ็ป็นได้”

“กร็ู้นี่ แล้วยงัจะมาให้ฉนัวุ่นวายอกี”

“ฮึ เห็นทีซิการ์กับไวน์อย่างดีที่ฉันขนมาจะเป็นของหมวดภาสกับ 

จ่าธัญญ์เสียแล้ว แหม เสียดายจริงเทียว ของเพิ่งน�าเข้ามาใหม่ๆ ใจนึก

อยากจะให้นายได้ลอง”

“พอๆๆ อยากจะท�าอะไรกต็ามใจ แต่อย่าให้ใครรูก้แ็ล้วกนัว่านายเป็น

ใคร”
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“รู้น่า ส�าหรับคนที่นี่ฉันก็เป็นแค่พ่อเลี้ยงทัตเทพ เหมือนกับที่นาย 

เป็นผู้กองดนิอย่างไรเล่า” 

“แต่ฉนัมาที่นี่เพราะงาน” ท่านชายดนิทรงแย้ง

“ฉนักม็าเพราะงานเหมอืนกนั แหนะ ไม่ต้องท�าตาโต ฉนัไม่หลงเสน่ห์

นายดอก” ท่านชายทัตทรงแย้งยามคู่สนทนาเบิกเนตรขึ้น “มีงานที่ไร่ตั้ง

มากมายรอให้พ่อเลี้ยงอย่างฉนัมาจดัการ” 

“งั้นกช่็วยเกบ็ตวัท�างานอยูแ่ต่ในไร่ อย่าเที่ยวออกไปเพ่นพ่านหาเรื่อง

กบัใครที่ไหนกแ็ล้วกนั”

“แน่นอน รอบนี้ฉนัตั้งใจมาพกัผ่อน ไม่คดิจะออกไปวุ่นวายกบัใคร 

แค่แวะมาลบัฝีปากกบันายวนัละหนกค็ลายเหงาคลายเครยีดได้แล้ว” 

“ขอให้จรงิเถดิ แล้วนี่เสดจ็ลงุกบัหม่อมป้ายอมให้นายมาได้ยงัไงกนั” 

หม่อมเจ้าเมทนดีลทรงถาม

“เสด็จพ่อประทานพระอนุญาตให้ฉันพักร้อนได้สองเดือน แต่

พระองค์ไม่ทรงทราบดอกว่าฉนัจะเวเคชนั๓ ที่ไหน ส่วนหม่อมแม่...” หม่อม- 

เจ้าทัตเทพทรงเว้นจังหวะและไหวอังสะเล็กน้อยก่อนรับสั่งต่อ “ไม่รู้แม้แต่

ว่าฉนัได้รบัพระเมตตาจากเสดจ็พ่อถงึเพยีงนี้”

“อะไรนะ!” ท่านชายดนิตรสัสรุเสยีงสงู และเมื่อพระสหายรกัยกัขนง

พร้อมทรงยิ้มตอบรบัจงึทรงถามต่อ “แล้วพี่ชายพฒัน์เล่า เพิ่งกลบัมาถงึไทย

ไม่ใช่ร”ึ

“อมื ป่านนี้คงหูชาแล้วกระมงั หม่อมแม่คงดกัถามเช้าถามเยน็ หรอื

ไม่ก็คงก�าลังหาทางเอาตัวรอดไปวันๆ นายก็รู้นี่ว่าหม่อมแม่ฉันเก่งแค่ไหน

เรื่องจับผิดลูกๆ” ท่านชายทัตทรงพระสรวล ถึงแม้นจะไม่ได้รับรายงาน 

จากใคร แต่พระองค์ก็มั่นพระทัยว่าป่านนี้พระเชษฐาคงวุ่นวายอยู่กับการ

วางแผนรบัมอืกบัหม่อมมารดา

๓ เวเคชนั (Vacation) หมายถงึ พกัร้อน หยุดพกัผ่อน
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“นายนี่มัน...” ถึงแม้นประโยคที่ใช้จะคล้ายต�าหนิ แต่สุรเสียงที่ใช้

กลบัผ่อนคลายรบักบัรอยยิ้มมุมโอษฐ์

“พี่ชายพัฒน์จะได้เข้าใจสักทีว่าช่วงเวลาสองปีที่เสด็จไปเรียนต่อ 

ฉนัต้องเจอกบัอะไรบ้าง”

“รวมถงึเรื่องท่านหญงิ คุณหญงิ ราชสกุลต่างๆ ด้วยงั้นร”ึ 

“อมื ถงึเวลาที่ท่านหญงิ คณุหญงิที่หม่อมแม่ทาบทามให้ฉนัจะได้พกั

บ้างแล้ว และให้ท่านหญงิ คุณหญงิของพี่ชายพฒัน์ได้แต่งองค์มารบัน�้าชา

ที่วงับ้าง”

“เหน็ทหี้างใหม่ที่เพิ่งเปิดจะได้รบัทรพัย์อกีหลายเทยีว” 

สองราชนิกุลหนุ่มผู้รักสันโดษสบเนตรแล้วทรงพระสรวลขึ้นพร้อม

กนั

“แล้วนี่หมวดภาสหายไปไหนเสยีแล้วเล่า” ท่านชายทตัทรงถามพลาง

เอี้ยวองค์กลบัไปยงัด้านหน้าประตูห้อง

“คงปลีกตัวไปหาจ่าธัญญ์ เปิดโอกาสให้ฉันเอ็ดนายได้ถนัดน่ะสิ” 

หม่อมเจ้าเมทนดีลตรสัตอบ

“งั้นรึ” พระสหายหนุ่มทรงพยักพักตร์ช้าๆ ก่อนรับสั่งต่อ “จริงสิ 

ชายดนิ ฉนัเหน็สองข้างทางมาฐานนายมแีต่ไร่ฝิ่น ที่นี่ยงันยิมกนัอยู่ร”ึ

“อมื ยงันยิมกนัอยู่มาก แต่ทางการกเ็ริ่มเข้าไปเจรจาให้ความรู้เรื่อง

การเกษตรบ้างแล้วละ” 

“แถวนี้ดินดี ปลูกพืชสวนพืชไร่ก็คงจะงามอยู่ดอก ดูอย่างไร่ฉันส ิ

งามทั้งไม้ดอกไม้ผล”

“ลุงสมกบัป้านวลขยนัขนัแขง็ นายไว้ใจคนไม่ผดิจรงิๆ ถงึไม่ได้ไป

เหน็เองกบัตามานาน แต่จ่ากบัหมวดกค็อยมารายงานตลอด อ้อ อย่าเรยีก

ว่ารายงานเลย เรยีกว่าชมจะดกีว่า”

“ช่างเจรจาอย่างนี้นี่เอง ป้านวลถงึได้รกันกั ขนาดไม่เจอหน้ากนัเป็น

ปีๆ ยงัออกรบัแทนทุกเรื่อง”
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ท่านชายดินทรงยิ้มก่อนตรัสตอบ “เรื่องความเจ้าเสน่ห์ฉันก็พอมีดี

อยู่ดอก มาอยู่ที่นี่ถงึได้ก้มหน้าก้มตาท�าแต่งาน ถ้าขนืออกไปบรหิารเสน่ห์

บ่อยๆ ขี้คร้านหมวดกบัจ่าจะมงีานเพิ่ม”

“งั้นก็ดีแล้วละที่ขวบปีที่ผ่านมานายไม่โผล่หน้าเจ้าเสน่ห์ไปที่ไร่ของ

ฉนั” 

“หมื” หม่อมเจ้าเมทนดีลทรงเลกิขนงขึ้นแล้วถามต่อ “ที่ไร่นายมใีคร

ให้น่าไปโปรยเสน่ห์งั้นร”ึ

ท่านชายทัตทรงกระแอมกระไอ ทรงเม้มโอษฐ์แล้วเบิกเนตรขึ้น 

“กะ...กจ็ะมใีครเล่า กป็้านวลอย่างไรเล่า”

“อ้อ ที่ว่ามาทั้งหมดก็เพราะเกรงว่าป้านวลจะหลงเสน่ห์ฉันจนขอ 

ลาออกจากการเป็นคนงานที่ไร่นาย แล้วย้ายมาอยู่ที่ฐานงั้นส”ิ ท่านชายดนิ

ทรงเย้าสุรเสยีงทุ้ม

“อมื กอ็ย่างที่นายว่านั่นแหละ” ท่านชายผูเ้ป็นเจ้าของไร่เออออ แลว้

กนัส ิเหตุใดจู่ๆ ภาพแม่วานรน้อยดวงตากลมโตจงึได้ตามตดิมาจนถงึฐาน

ปฏบิตักิารแห่งนี้ได้ ทรงสะบดัพกัตร์ไปมาเพื่อลบภาพวานรสาวที่ตดิตรงึอยู่

ในเนตร จากนั้นจงึเปลี่ยนหวัข้อสนทนาไปอกีเรื่อง

“จรงิส ิเรื่องงานของนายเป็นอย่างไรบ้าง”

ท่านชายดนิทรงถอนปัสสาสะแล้วส่ายพกัตร์ก่อนตรสัตอบ “ซบัซ้อน

และละเอยีดอ่อนมาก คงต้องใช้เวลาอกีหลายปี”

“มอีะไรที่ฉนัพอจะช่วยได้บ้าง”

“ม”ี ท่านชายดนิตรสัสุรเสยีงเข้ม 

ท่านชายทัตทรงเท้ากัประทั้งสองลงบนโต๊ะแล้วตรัสด้วยสุรเสียง

จรงิจงัไม่ต่างกนั “ว่ามา”

“ช่วยเกบ็ตวัอยูแ่ต่ในไร่ อย่าได้คดิออกไปวุ่นวายกบัใครที่ไหน แค่นี้

กเ็พยีงพอแล้ว”

“ชายดนิ นายอย่าได้ปรามาสมนัสมองนกัเศรษฐศาสตร์อย่างฉนัเทยีว 
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ถงึจะบู๊ไม่เก่งแต่เรื่องบุ๋นฉนัถนดันกั เรื่องขบวนการก่อการร้ายอะไรนี่ ฉนั

เชื่อว่าต้องมคีนในรู้เหน็”

“ฉนัรู้มาตั้งนานแล้ว”

“ขบวนการพวกนี้ต้องมนีายทุนหนุนหลงั”

“นั่นฉนักร็ู้”

“แล้ว...” 

“พอทีชายทัต เก็บมันสมองของนักเศรษฐศาสตร์ไว้วางกลยุทธ์ให้

บริษัทของเสด็จลุงเถิด ส่วนเรื่องผู้ก่อการร้ายยกให้เป็นหน้าที่ของฉันจะ 

ดกีว่า”

“ฮ”ึ

“อย่ายกมมุปากขึ้นแบบนี้ ฉนัใจไม่ด ีอ้อ ไม่ใช่ส ิความจรงิต้องบอก

วา่ใจฉนัเต้นผดิจงัหวะตั้งแต่เหน็นายยนือยู่หน้าหอ้งแลว้ละ มาที่นี่ครั้งแรก

ก็อุตริไปซื้อที่ดินไว้หลายสิบไร่ มาอีกรอบก็วุ่นวายเรื่องสร้างต�าหนักหลัง

ใหญ่โต”

“บ้าน ไม่ใช่ต�าหนกั” พระสหายทรงแย้ง

“บ้านก็บ้าน แถมยังเป็นบ้านเศรษฐีเสียด้วย สร้างหลังใหญ่หลังโต 

ถ้าไม่มตี้นไม้ใหญ่ปกคลุมไว้ ขโมยขโจรคงได้งดักนัให้วุ่น”

“ฉันเลือกท�าเลแล้ว ตรงที่ลงบ้านคนข้างนอกจะมองไม่เห็น แต่จุด 

จุดนั้นท�าให้ฉนัมองเหน็ที่ดนิทั้งผนื”

“อมื นอกจากจะวุน่วายเรื่องบ้านแล้วรอบนั้นนายยงัพาคนงานมาฝาก

ให้คนว่างงานอย่างฉนัดแูล ผลุบๆ โผล่ๆ แต่ละททีิ้งเรื่องไว้ให้จดัการตลอด 

หวงัว่ารอบนี้จะไม่สร้างเรื่องอะไรให้ฉนัต้องตามแก้อกี” 

“เอาน่าชายดนิ เว้นเรื่องเก่าๆ พวกนั้นไว้ก่อน แต่เรื่องงานของนาย

อย่าได้เกรงใจ สองเดอืนนี้ฉนัว่าง มอีะไรพอที่จะแบ่งเบานายได้ฉนักอ็ยาก

ท�า”

“เห็นทีพรุ่งนี้คงต้องโทรเลขไปถามไถ่สารทุกข์สุกดิบของหม่อมป้า 
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เสยีหน่อย นานแล้วที่ไม่ได้ส่งข่าวไป เกรงว่าท่านจะคดิถงึ”

ท่านชายทัตทรงเอื้อมหัตถ์ไปแตะกรพระสหายสนิทเป็นเชิงห้าม 

ก่อนตรสั “อย่าได้ห่วงหม่อมแม่ฉนันกัเลย ห่วงฉนัจะดกีว่า เอาละๆ เลกิ

ล้อเลกิเลน่แลว้เข้าเรื่องมสีาระกนัสกัท ีเรยีกจ่ากบัหมวดเข้ามาเถอะ ไมเ่จอ

กนันานมขีองมาฝากตั้งหลายอย่าง”

“เก่งจรงิๆ เรื่องซื้อใจคนของฉนัเนี่ย” ถงึแม้นจะมรีบัสั่งเช่นนั้น แต่

ท่านชายดินก็เสด็จน�าพระสหายรักออกไปร่วมวงสนทนากับทีมงานของ

พระองค์

“หมวด จ่า พ่อเลี้ยงมีของมาฝาก” เมื่อทรงด�าเนินพ้นเขตห้องทรง

งานแล้วสองท่านชายจึงกลายเป็นเพียงพ่อเลี้ยงหนุ่มเศรษฐีเมืองกรุงกับ 

ผู้กองสายบู๊ และเรื่องพระยศน�าหน้าก็มีเพียงหมวดภาสกรและจ่าธัญญ์

เท่านั้นที่รบัรู้

ภาสกรและธญัญ์ลุกขึ้นยนืต้อนรบัผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนสนทิ 

“ลาภปากของพวกเราจริงๆ ครับ” จ่าสิบต�ารวจธัญญ์หรือจ่าธัญญ์

หนึ่งในทมีงานคนสนทิของผู้กองดนิกล่าว

“มีสามถุงอยู่ท้ายรถ” ท่านชายทัตตรัสพร้อมกับทรงส่งกุญแจรถไป

ให้ภาสกรซึ่งค้อมศีรษะลงก่อนจะยื่นมือออกไปรับ จากนั้นจึงเดินน�าธัญญ์

ไปหยบิของฝาก

“ขอบใจนะพ่อเลี้ยงที่ใส่ใจคนของฉนั” หม่อมเจ้าเมทนดีลตรสัพมึพ�า

เพื่อให้ได้ยนิกนัเพยีงล�าพงั

“อมื ฉนักต็้องขอบใจผู้กองเหมอืนกนั ที่เป็นหูเป็นตาช่วยดูแลไร่ให้

หลายปี” ท่านชายในคราบพ่อเลี้ยงตรสัตอบ 

สี่หนุ่มจากเมืองกรุงที่สามในสี่ย้ายมาประจ�าที่ชายแดนด้วยเหตุผล

เรื่องงาน ส่วนอีกหนึ่งแวะเวียนมาเพราะความชอบส่วนตัวนั่งสนทนาแลก

เปลี่ยนข้อมลูทั้งเรื่องผูก่้อการร้าย เรื่องฝ่ิน เรื่องไร่ และแน่นอนว่าผูม้าใหม่

ย่อมมีข่าวสารในเมืองกรุงมาถ่ายทอดให้ทั้งสามได้รับฟัง จวบจนกระทั่ง 
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บ่ายคล้อยสามผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จึงแยกตัวออกไปปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น

หม่อมเจ้าทตัเทพจงึเสดจ็กลบัไร่

ราชนกิลุหนุม่ชะลอรถ ลดกระจกลงแล้วทรงถามชายสูงวยัที่ก�าลงั
ตอกตะปูซ่อมประตูที่พระองค์ทรงออกแรงผลกัจนพงั 

“ซ่อมได้หรอืไม่ลุง”

สมละมือจากการตอกตะปูแล้วจึงเงยหน้าขึ้นตอบ “พอได้อยู่ครับ 

พ่อเลี้ยง”

ท่านชายทตัเทพทรงพระสรวลแผ่วเบา กค็งจะเสยีหายไม่น้อยทเีดยีว

กบัการที่พระองค์ทรงโถมวรกายเข้ากระแทกเตม็แรง “ซ่อมเท่าที่ได้ไปก่อน 

ฉันให้คนของผู้กองช่วยโทรเลขไปสั่งประตูบานใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมมา

เปลี่ยนแล้วละ รอบนี้รบัรองว่าจะไม่มใีครหน้าไหนกระแทกเข้ามาได้ง่ายๆ”

“ครบั พ่อเลี้ยง” สมขานรบัแล้วมองตามหลงัรถคนัโก้ที่เพิ่งแล่นเข้าไป

ในไร่จนสดุตา ตวัเขาเองกอ็ยูท่ี่นี่มาตั้งแต่เริ่มยงัไม่เหน็มใีครเคยมาออกแรง

กระแทกประตูเลยสักคน ถ้าจะมีก็คงมีเพียงคนที่เพิ่งขับรถผ่านไปเท่านั้น 

ที่กล้าเข้าใกล้ไร่ที่มีนายต�ารวจยศร้อยต�ารวจเอก ร้อยต�ารวจตรี และจ่า- 

สบิต�ารวจสลบักนัแวะเวยีนมาเยี่ยมเยยีนทุกเดอืน

“ล้างเนื้อล้างตัวสักหน่อยน่าจะดี” ท่านชายทัตตรัสกับพระองค์เอง

พลางสาวพระบาทขึ้นบันไดเรือนไปยังห้องบรรทม และเมื่อบานประตูถูก

เปิดออกกลิ่นหอมอ่อนๆ กล็อยอวลมาเข้านาสกิ

“หอมจรงิ” เจ้าของห้องตรสักบัพระองค์เองอกีรอบจากนั้นจงึเสดจ็ไป

ยังโต๊ะข้างห้องที่มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงวางอยู่ หัตถ์หนาที่หมายจะเอื้อมไป

เปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงเปลี่ยนเป้าหมายเป็นหยิบช่อดอกไม้สีขาวที่วางอยู่

บนพานไม้ขนาดเลก็ขึ้นมาแตะนาสกิ แล้วทรงสูดอสัสาสะแรงๆ

“กลิ่นเจ้านี่เองสนิะ หอมจรงิเทยีว”

“ดอกแก้วจ้ะ ต้นข้างรั้วออกดอกเยอะ กลิ่นจนัทน์เลยเกบ็มาวางไว้ 
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กลิ่นหอมอ่อนๆ พ่อเลี้ยงจะได้นอนสบาย” 

“...” หม่อมเจ้าทัตเทพทรงเลิกขนงขึ้นแล้วหมุนองค์ไปยังทิศทาง 

ของเสียง จึงพบว่าแม่วานรน้อยนั่งพับเพียบอยู่กับพื้น รอบๆ ร่างบางมี 

ฉลองพระองค์ของพระองค์พบัวางไว้อย่างเป็นระเบยีบ

“อ้อ คงปีนขึ้นไปเกบ็มาอกีสนิะ” 

กลิ่นจันทน์ละมือจากการพับเสื้อผ้าผืนโตแล้วเงยหน้าขึ้นยิ้มแหย 

“แต่กลิ่นจนัทน์ไม่เคยท�ากิ่งไม้ของพ่อเลี้ยงหกัเลยนะจ๊ะ”

“งั้นร”ึ เอกบรุษุทรงพยายามกลั้นยิ้มกบัความช่างเจรจาของหญงิสาว

“จ้ะ กลิ่นจนัทน์ระวงั”

“ดี แต่อย่าให้รู้ว่าซนจนหัวร้างข้างแตกขึ้นมาเล่า ฉันจะตีซ�้าให้เนื้อ

เขียวเชียว” แล้วกันสิ อยู่ๆ ก็นึกสนุกอยากจะจับหล่อนมาหวดเล่นด้วย 

ก้านมะยมเสยีอย่างนั้น

“เอ่อ จ้ะ” กลิ่นจันทน์รับค�าแล้วยกกองผ้าที่พับแล้วเข้าไปเก็บในตู้

อย่างเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 

“ฉนัจะล้างตวัสกัหน่อย เธอช่วยเตรยีมชุดให้ทกีแ็ล้วกนั” หม่อมเจ้า

ทัตเทพตรสั เพราะเมื่อครั้งอยู่ในวังหม่อมแม่และแม่ษามักจะให้นางก�านัล

เตรยีมฉลองพระองค์ สนบัเพลา และภูษาทรงไว้รอท่าเสมอ

“เอ่อ เสื้อผ้าหรอืจ๊ะ” 

“อมื”

“เอ่อ จ้ะ” หญงิสาวรบัปากอย่างเสยีไม่ได้ ก่อนจะเบกิตาแล้วผุดลุก

ขึ้นยืนกะทันหัน หม่อมเจ้าทัตเทพทอดพระเนตรกิริยานั้นขณะทรงสาว

พระบาทถอยหลังออกห่างอย่างระแวดระวัง “แต่ว่าอากาศเริ่มเย็นแล้ว  

พ่อเลี้ยงรอสกัครู่นะจ๊ะ กลิ่นจนัทน์จะไปต้มน�้ามาผสมให้”

“อมื เอาส ิฉนักไ็ม่ชอบอาบน�้าเยน็เหมอืนกนั” 

“จ้ะ” กลิ่นจนัทน์ขานรบั จากนั้นจงึค้อมตวัเดนิผ่านเจ้าของห้องออก

ไปด้านนอก และเมื่อเดนิพ้นประตูห้องออกมาแล้วจงึก้าวขาไวๆ ลงบนัได
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เรอืนไปอย่างรวดเรว็

“ไวจรงิเชยีวเจ้าปลวิลม” สุรเสยีงทุม้ดงัขึ้นพร้อมกบัทรงยิ้ม ก่อนจะ

เสด็จไปเปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงดังที่ตั้งพระทัยไว้แต่แรก จากนั้นจึงเสด็จ

ไปประทบับนโซฟาข้างห้องโดยไม่ลมืที่จะถอืเจ้าดอกแก้วช่องามตดิหตัถ์ไป

ด้วย

กลิ่นจันทน์กลับมาอีกครั้งพร้อมกับถังใส่น�้าร้อนใบใหญ่ หญิงสาว

ชะงักฝีเท้าเล็กน้อยยามดวงตาสบกับร่างก�าย�าที่นอนเอกเขนกอยู่บนโซฟา 

และเมื่อเจ้าของห้องยงัคงนอนเล่นอย่างสบายอารมณ์โดยไม่สนใจผู้มาใหม่

เช่นเธอ กลิ่นจันทน์จึงค้อมล�าตัวขณะเดินผ่านเพื่อน�าน�้าร้อนไปผสมใน

อ่างอาบน�้าที่เธอเพยีรขดัถูมาตลอดทั้งปี

“กลิ่นจนัทน์ผสมน�้าอุ่นเรยีบร้อยแล้วจ้ะ” หญงิสาวรายงานเมื่อผสม

น�้าจนได้อุณหภูมทิี่พอใจแล้ว

“ขอบใจ จดัเสื้อผ้าวางไว้บนเตยีงเสรจ็แล้วกไ็ปพกัเถอะ” 

“จ้ะ” กลิ่นจันทน์รับค�าแล้วเหลือบตามองตามร่างสูงที่เดินหายลับ

เข้าไปในห้องน�้า จากนั้นจงึเดนิไปเปิดตู้เกบ็เสื้อผ้า 

“ตัวไหนดีล่ะเนี่ย เย็นๆ อากาศหนาว งั้นเอากางเกงแพรกับเสื้อ 

เนื้อหนาหน่อยก็แล้วกัน” หญิงสาวพึมพ�า ก่อนจะเลือกหยิบเสื้อเนื้อหนา 

และกางเกงแพรไปวางไว้บนเตียง จากนั้นจึงเดินกลับลงไปยังส่วนที่เป็น 

บ้านพกัของเธอกบัปู่และย่า

“สบายจรงิเทยีว เสยีดายน่าจะขอเสดจ็พ่อพกัร้อนสกัสามเดอืน” 
เอกบรุษุที่ผลดัฉลองพระองค์และสนบัเพลาผนืใหม่เรยีบร้อยแล้วเปิดประตู

ข้างห้องบรรทมเพื่อเสดจ็ออกไปรบัลมที่ระเบยีงรบัสั่งอย่างส�าราญ

“ดอกไม้เยอะอย่างนี้นี่เอง วานรน้อยถึงได้ขยันปีนป่ายไปเก็บไม่ซ�้า

วนั” ท่านชายทตัตรสัยามทอดพระเนตรต้นไม้นานาพนัธุร์อบๆ บ้านผลดิอก

งามตา 
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“หมื...” เนตรคมเบกิกว้างขึ้นพร้อมกบัโอษฐ์ที่อ้าค้างยามทอดพระเนตร

ร่างบางคุ้นตา ทว่าสวมเสื้อผ้าที่ไม่คุ้นชินเดินไปข้างบ้านหลังเล็กที่เธอและ

ครอบครวัอาศยัอยู่

“ท�าไมไม่ยกไปอาบในห้องน�้า” สรุเสยีงทุม้ดงัขึ้นอย่างสดุจะกลั้นยาม

ทอดพระเนตรแม่วานรน้อยนุง่กระโจมอกออกไปอาบน�้าที่รองใส่กะละมงัวาง

ตากแดดไว้ให้อุ่นข้างบ้าน ท่านชายเป่าลมออกโอษฐ์ การกลนืเขฬะลงศอใน

เวลานี้ว่ายากล�าบากแล้ว แต่การพยายามละสายเนตรจากผวิขาวนวลนบัว่า

ล�าบากกว่า ภายในพระทัยแกร่งก�าลังเกิดการยื้อแย่งพื้นที่กันระหว่าง 

ซาตานกบัสุภาพบุรุษ 

ท้ายที่สุดสุภาพบุรุษก็เป็นฝ่ายชนะ หม่อมเจ้าทัตเทพหมุนองค์กลับ

เข้าไปในห้องบรรทมเพื่อให้ลูกจ้างสาวท�าธุระส่วนตัวในที่โล่งแจ้งได้อย่าง 

เป็นส่วนตวัที่สุดเท่าที่เจ้าบ้านเช่นพระองค์จะทรงให้ได้ ทว่ากว่าการยื้อแย่ง

ระหว่างสภุาพบรุษุกบัซาตานจะแล้วเสรจ็ผวิขาวลออในร่มผ้ากต็ดิอยูใ่นเนตร

ยาวนานจนยากที่จะลบล้างออกไปได้ง่ายๆ



ยามเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมรอบพื้นที่ 
กอปรกับอุณหภูมิของอากาศที่ลดต�่าลง คือสัญญาณแห่งการก้าวเข้าสู่

เหมนัตฤด ูฤดกูาลที่ร่างกายมนุษย์ได้สมัผสักบัอากาศหนาว หลงัจากอาบน�้า

ช�าระล้างร่างกายจากน�้าในกะละมงัที่อาศยัวางกลางแดดจนอุน่เรยีบร้อยแล้ว 

กลิ่นจนัทน์จงึหยบิเสื้อผ้าฝ้ายเนื้อหนามาสวมคูก่บัผ้าถงุที่เธอทอด้วยตวัเอง 

เกล้าผมยาวขึ้นเป็นมวย หยิบช่อดอกแก้วที่ปีนขึ้นไปเด็ดมาเมื่อช่วงบ่าย 

ขึ้นเหนบ็มวยผม จากนั้นจงึเดนิเข้าไปในโรงครวั เปิดฝาหม้อที่ตั้งอยูบ่นเตา

แล้วใช้ทพัพตีกัน�้าพะโล้ขึ้นมาชมิก่อนเอยีงหน้าไปยิ้มหวานให้ย่า

“หวานกลมกล่อมก�าลงัดเีลยจ้ะย่า” 

นวลมองตามท่าทางน่าเอ็นดูของหลานสาวแล้วระบายยิ้ม ถึงแม้ว่า

เธอกบัสามจีะตกระก�าล�าบาก สิ้นเนื้อประดาตวัในช่วงเลยวยักลางคนไปแล้ว 

หน�าซ�้าไม่กี่ปีให้หลงัทายาทเพยีงหนึ่งเดยีวกม็าด่วนตายจาก แต่ความทุกข์

เหล่านั้นได้รบัการบรรเทาด้วยความเมตตาจากพ่อเลี้ยงทตัเทพ ผูม้พีระคุณ

ที่ยื่นมอืเข้ามาโอบอุ้มให้ที่คุ้มหวันอน 

๔
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รวมถงึสายเลอืดของบตุรชายผูอ้าภพัที่จู่ๆ  กก็ลายเป็นก�าพร้าขาดทั้ง

พ่อและแม่ในเวลาเดยีวกนั ในยามนั้นเธอรู้สกึเวทนาหลานสาวยิ่งนกั ทว่า

นบัตั้งแต่วนัที่สามขีองเธอเดนิทางไปรบัหลานสาวมาอยู่ด้วยกนัที่นี่ เธอยงั

ไม่เคยเหน็หลานสาวคนนี้ร้องไห้ฟมูฟายกบัชะตาชวีติสกัครั้ง ในทางกลบักนั 

กลิ่นจันทน์กลับกลายเป็นทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเติมเต็มให้แก่ชีวิต

บั้นปลายของปู่และย่าได้พบกบัค�าว่าความสุขอกีครั้ง

“แต่ไม่รู้ว่าจะถูกปากพ่อเลี้ยงหรอืเปล่านะจ๊ะ” หญงิสาวว่าต่อ

“พ่อเลี้ยงชอบอาหารออกหวานนิดๆ ย่าว่ารสมือกลิ่นจันทน์น่าจะ

ถูกปากเธอเลยทเีดยีว” 

กลิ่นจันทน์ยิ้มหวานให้ผู้เป็นย่าอีกรอบ จากนั้นจึงตักไข่พะโล้ที่เธอ

เคี่ยวมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่ๆ ใส่ชามเบญจรงค์อย่างดทีี่ย่าเธอหวงนกัหวงหนา 

น�าออกมาเชด็ฝุ่นอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่เคยน�ามาใช้แม้แต่ครั้งเดยีว

“ชามสวยจังเลยนะจ๊ะย่า เช็ดฝุ่นกันมาเป็นปีๆ ในที่สุดก็ได้ใช้ใส่

กบัข้าวสกัท”ี

“พ่อเลี้ยงเธอสั่งมาแต่ของสวยๆ งามๆ ทั้งนั้น แต่เราเป็นลูกจ้าง 

จะใช้ของร่วมกบันายไม่ได้ กลิ่นจนัทน์จ�าไว้นะลูก”

“จ้ะย่า กลิ่นจนัทน์จะจ�าไว้” กลิ่นจนัทน์ตอบขณะวางชามใส่ไข่พะโล้

ใบดังกล่าวลงบนขันโตก ก่อนจะตักข้าวหอมอย่างดีใส่จานเบญจรงค์

ลวดลายเดียวกันกับชามไปวางคู่กัน หยิบช้อนส้อมสีทองวางลงบนผ้า 

เช็ดปาก น�าไข่อ๊อก เมนูไข่ที่เธอปรุงด้วยเกลือ ต้นหอม เห็ดหอม เทใส่

กระทงใบตอง แล้วน�าไปย่างบนไฟอ่อนๆ จนสุก แกะกระทงใบตองอนัเก่า

ออกแล้วน�าไปวางบนจานเบญจรงค์ที่มใีบตองสดวางรองเอาไว้อกีชั้น

“อืม ชุดจานชามสีน�้าเงิน” หญิงสาวขยับตัวออกห่างจากส�ารับ 

เลก็น้อยพลางเอยีงคอครุ่นคดิ “เดี๋ยวกลิ่นจนัทน์มานะจ๊ะย่า” ว่าพลางเดนิ

ออกไปด้านนอกโรงครัวชั่วครู่แล้วกลับเข้ามาอีกรอบพร้อมดอกนางพญา- 

เสอืโคร่งหนึ่งก�ามอื หญงิสาวน�าดอกไม้สชีมพูอ่อนนวลตาไปล้างในน�้าสะอาด 
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วางซับบนผ้าจนแห้งสนิท จากนั้นจึงน�าไปวางตกแต่งบนจานข้าวและจาน 

ไข่อ๊อก 

“อ้าว จะจ้องอกีนานไหม พ่อเลี้ยงหิ้วท้องรอหวิแย่แล้ว” นวลส่งเสยีง

เตอืนยามหลานสาวยนืพศิฝีมอืตวัเองอยูน่านสองนานโดยไม่มทีท่ีาว่าจะยก

ขนัโตกส�ารบัเยน็ขึ้นไปตั้งสกัที

กลิ่นจนัทน์หนัไปหวัเราะคกิ จากนั้นจงึยกขนัโตกส�ารบัอาหารเยน็ขึ้น

ไปตั้งบนระเบยีงบ้านที่ปู่ของเธอขึ้นมาเตรยีมสถานที่รอสกัพกัแล้ว

สองพระบาทก้าวออกไปยังระเบียงบ้านกว้างขวางอันเป็นสถานที่
ที่โปรดปรานมาประทบัทรงอกัษร ทรงงาน ตลอดจนให้ตั้งส�ารบัเครื่องคาว 

เครื่องหวาน เสวยพร้อมทอดพระเนตรทิวทัศน์ผ่อนคลายพระอิริยาบถ 

ได้เป็นเวลานานๆ

“กลิ่นอาหารหอมเตะจมูกมาแต่ไกล มีอะไรกินบ้างเล่า” ท่านชาย 

ทตัเทพทรงถามสามคนปู่ย่าหลานที่นั่งรอพระองค์อยู่ข้างๆ ส�ารบั

“มไีข่พะโล้กบัไข่อ๊อกจ้ะพ่อเลี้ยง ไข่จากเล้าในไร่ของเรานี่แหละ” นวล

ตอบ

“อ้อ วนันี้ฉนัเลยได้กนิไข่แกล้มไข่สนิะ” 

“กลิ่นจนัทน์ใส่เนื้อหมูลงไปในพะโล้ด้วยหน่อยนงึจ้ะ”

ขนงเข้มเลกิขึ้นแล้วเอี้ยวพกัตร์ไปทอดพระเนตรเจ้าของเสยีงใส ทรง

เม้มโอษฐ์กลั้นยิ้ม แล้วพยกัพกัตร์ช้าๆ “งั้นร ึลาภปากของฉนัเทยีว”

เมื่อผู้เป็นนายกล่าวเช่นนั้น แม่ครัวผู้รังสรรค์เมนูไข่จึงเป่าลมออก 

ปากด้วยความโล่งอก ก่อนจะหนัไปยิ้มหวานกบัปูแ่ละย่า นวลและสมสบตา

กันก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของไร่ และเมื่อใบหน้าคมแต้มรอยยิ้มเอาไว้

บางๆ ขณะตกัเมนไูข่ค�าแรกเข้าปาก สองสามภีรรยาจงึก้มหน้ามองพื้นซ่อน

รอยยิ้มเอื้อเอน็ดูต่อความใสซื่อของหลานสาวไม่ต่างกนั

“งั้นดอกไม้นี่กแ็กล้มกบัไข่ในจานนี้ด้วยสนิะ” หม่อมเจ้าทตัเทพทรง
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ถามพร้อมกบัตกัเจ้าดอกไม้สหีวานดงักล่าวขึ้นมาทอดพระเนตรใกล้ๆ

กลิ่นจันทน์ขยับปรับท่าจากการนั่งพับเพียบเป็นการนั่งบนส้นเท้าใน

ท่าเทพบุตร ก่อนจะยกมือยกไม้ตอบ “ไม่ได้จ้ะ กลิ่นจันทน์วางแต่งจาน

เฉยๆ”

“อ้อ งั้นร”ึ ท่านชายตรสัตอบแล้วจงึทรงเอื้อมหตัถ์ออกไปตกัไข่ออ๊ก

ขึ้นเสวย ก่อนจะตรสักบัสมโดยตรง “จรงิสลิุง พรุ่งนี้ฉนัอยากจะไปดูที่ฝั่ง

กระโน้นหน่อย”

สมมองตามสายตาของผู้เป็นนายแล้วพยักหน้ารับ “ครับพ่อเลี้ยง  

ต้นกาแฟที่พ่อเลี้ยงให้ปลูกเมื่อหลายปีก่อนกเ็ริ่มออกดอกแล้ว”

“จริงรึ เคยได้ยินมาว่ากลิ่นหอมพอตัว” ราชนิกุลหนุ่มเบิกเนตรขึ้น 

ทรงถามด้วยสุรเสยีงที่บ่งบอกถงึความสนพระทยัอย่างปิดไม่มดิ

“หอมเอาการครบัพ่อเลี้ยง เจ้ากลิ่นจนัทน์แอบไปดมกลิ่นอยู่บ่อยๆ”

“ฮึ” เอกบุรุษที่น�าต้นกาแฟมาทดลองปลูกที่ไร่ทรงยิ้มน้อยๆ ก่อน 

ชายเนตรคมไปยงัแม่วานรน้อยที่นั่งอยูต่รงกลางระหว่างปูก่บัย่าของเธอ “ดม

ได้แต่อย่าเผลอเด็ดติดมือมาแต่งจานอาหารเสียเล่า ฉันยังไม่ได้ยลโฉม 

เลยสกัครั้ง”

“ไม่เดด็จ้ะไม่เดด็ กลิ่นจนัทน์ไม่กล้าดอก ปูบ่อกว่าต้นกาแฟสามต้น

นั้นพ่อเลี้ยงรกัเหมอืนลูก กลิ่นจนัทน์จะกล้าเดด็ลูกของพ่อเลี้ยงได้อย่างไร

กนั” หญงิสาวโบกมอืโบกไม้เป็นพลัวนั

“อมื เข้าใจกด็ ีแต่เธอคงไม่แอบกล่าวหาว่าฉนัเป็นคนหวงของลบัหลงั

ดอกใช่หรอืไม่” คนช่างแกล้งยงัคงส�าราญกบัการได้หยอกแม่กระต่ายน้อย

จอมตื่น ตื่นไปเสยีทุกเรื่องทั้งที่พระองค์ยงัไม่ได้เอด็แม้แต่ค�าเดยีว

ท่านชายทัตเทพทรงแสร้งเบนพักตร์ไปทอดพระเนตรทิวทัศน์ด้าน

หน้าระเบียงเพื่อซ่อนรอยยิ้ม ก็จะไม่ให้พระองค์ทรงยิ้มได้อย่างไรในเมื่อ 

แม่กระต่ายน้อยตื่นตูมก�าลังท�าหน้าเลิ่กลั่ก คิดหาค�าโต้แย้งด้วยแววตา 

และท่วงท่าซุกซนประดุจลูกผสมวานร แต่ไม่ว่าหล่อนจะเป็นแม่วานรหรือ
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แม่กระต่าย หล่อนกช็่างน่าแกล้งน่าหยอกเสยียิ่งกว่าใคร

“ไม่จ้ะไม่ กลิ่นจนัทน์ไม่คดิแบบนั้น”

ทรงขยบัพกัตร์ขึ้นลงช้าๆ พมึพ�ารบัสุรเสยีงแผ่ว จากนั้นจงึกลบัไป

ให้ความสนพระทยัส�ารบัในขนัโตกต่อจนแล้วเสรจ็ วางช้อนส้อมลงบนจาน 

ยืดขนองขึ้นตั้งตรงขณะทอดพระเนตรไปยังคนงานของไร่ทั้งสามที่นั่งรอ

อ�านวยความสะดวกแก่พระองค์อยู่ใกล้ๆ

“ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ดีเหมือนกัน พอพระอาทิตย์ตกก็มองเห็นดาว 

เหน็เดอืน ขอบใจลุงกับป้าที่วางตะเกียงไว้ให้หลายจุด ไม่อย่างนั้นเมื่อคืน

ฉนัคงได้คล�าทางไปทั่วบ้าน นานๆ กลบัมาทกีอ็ยากดูนั่นดูนี่ให้หายคดิถงึ”

นวลเบกิตากว้างแล้วรบีเอ่ยห้ามด้วยน�้าเสยีงห่วงใย “ช่วงมดืๆ ค�่าๆ 

พ่อเลี้ยงอย่าได้เดนิเล่นเทยีว เกดิเดนิชนนั่นชนนี่ ตกบนัไดขึ้นมาจะล�าบาก”

เนตรคมทอประกายอ่อนโยนยามทอดพระเนตรหญิงสูงวัยแล้วทรง

ยิ้มมมุโอษฐ์บางๆ “ฉนัตดินอนดกึมาเป็นปีๆ งานที่โน่นเยอะเหลอืเกนิ ต้อง

ขนกลบัมาท�าต่อที่บ้านทกุคนื แต่มาที่นี่ไม่ได้ขนงานใส่รถมาด้วยแม้แต่อย่าง

เดยีว หวงัจะมาพกัให้หายเหนื่อย แต่ที่ไหนได้กว่าจะง่วงกป็าเข้าไปสองยาม 

นั่งๆ นอนๆ เฉยๆ กเ็บื่อเลยออกมาเดนิเล่น”

“เบื่อกอ็อกไปนอนดดูาวดพูระจนัทร์ที่ระเบยีงสพ่ิอเลี้ยง ที่กรุงเทพฯ 

ไม่สวยเท่าที่นี่นา” สมว่า

“จริงด้วย” นวลเสริม ก่อนจะหันไปเอ่ยกับหลานสาวที่นั่งอยู่ข้างๆ 

“กลิ่นจันทน์ไปปูเสื่อ เตรียมเบาะเตรียมหมอนอิงไว้ให้พ่อเลี้ยงนอนเล่นที่

ระเบยีงห้องนอนทสีลิูก”

หญงิสาวเจ้าของชื่อเบนสายตาไปมองผู้เป็นนายเลก็น้อย เมื่อเหน็ว่า

เขาไม่ได้คดัค้านซ�้ายงันั่งอมยิ้มอยู่เงยีบๆ จงึขยบัตวัลุกขึ้น “จ้ะย่า”

หม่อมเจ้าทตัเทพทรงชายเนตรตามแผ่นหลงับางที่เดนิคอ้มตวัเข้าไป

ด้านในบ้าน ก่อนจะหนักลบัมารบัสั่งงานต่างๆ ภายในไร่กบัสมและนวลต่อ 

จนกระทั่งคนที่รบัหน้าที่ไปเตรยีมที่ประทบัเดนิกลบัมาสมทบท่านชายจงึให้
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ทั้งสามกลบัไปพกัผ่อน

“คนืนี้กนิข้าวในบ้านกนัดกีว่านะจ๊ะ ลมหนาวพดัแต่หวัค�่า มอืเยน็
ไปหมด” กลิ่นจนัทน์เป่าลมร้อนจากปากรดหลงัมอืที่กมุกนัเพื่อระบายความ

เย็นเยียบจากการต้องลมหนาวที่ระเบียงบ้านเป็นเวลานาน ก่อนหันไปเอ่ย

กบัปู่และย่าเมื่อทั้งสามเดนิลงบนัไดเรอืนใหญ่มาแล้ว

“เอาส ิเดี๋ยวย่าไปปูเสื่อรอกแ็ล้วกนั” นวลตอบ

“ปูข่อเตมิน�้ามนัตะเกยีงไว้ให้พ่อเลี้ยงก่อนแล้วจะตามไป” สมว่าพลาง

เดนิไปตรวจดูน�้ามนัตะเกยีงที่วางเรยีงรายอยู่บรเิวณหวับนัไดเรอืน

“งั้นกลิ่นจนัทน์ไปจดัส�ารบัก่อนนะจ๊ะ” หญงิสาวกล่าวแล้วจงึเดนิไป

ยงัทศิทางโรงครวั ตกัไข่พะโล้ ไข่อ๊อก แกงจดืไข่น�้า และน�้าพรกิมะเขอืเทศ

แบบง่ายๆ ที่เธอต�าไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นมาวางบนถาดสังกะสี ก่อนจะหยิบ

กระติบข้าวเหนียวไปวางบนเสื่อที่ผู ้เป็นย่าปูรอท่าภายในบ้านยกพื้นสูง 

อกีหลงัที่ตั้งอยู่ใกล้กบัโรงครวั

“ปีนี้หนาวเหลือเกินนะจ๊ะ” หลานสาวว่าหลังจากเดินกลับไปปิด 

ประตูบ้านไม้ป้องกนัสายลมหนาวไม่ให้เข้ามาทกัทายผวิกายมากไปกว่านี้

“นั่นส ิหนาวไวกว่าทุกปีด้วย เหมอืนรู้ว่าพ่อเลี้ยงจะมา” สมกล่าว

“พ่อเลี้ยงชอบหน้าหนาวหรอืจ๊ะปู่ ถงึว่าชอบนั่งตากลมที่ระเบยีงนกั” 

กลิ่นจันทน์ถามตาแป๋วขณะเดินกลับมานั่งบนเสื่อเพื่อล้อมวงรับประทาน

อาหารร่วมกบัปู่และย่า

“ท่านคงคุ้นกับอากาศหนาว จ่าธัญญ์เคยเล่าให้ฟังว่าพ่อเลี้ยงกับ 

ผู้กองดนิไปเรยีนหนงัสอืที่เมอืงนอกเมอืงนาตั้งแต่เลก็ๆ” 

“แบบนี้นี่เอง” หญงิสาวพยกัหน้ารบัขณะจิ้มข้าวเหนยีวกบัไข่อ๊อกแล้ว

น�าเข้าปาก เคี้ยวเบาๆ แต่พองาม เมื่อกลนือาหารค�าดงักล่าวเรยีบร้อยจงึ

ชวนปูแ่ละย่าสนทนาต่อ “เมื่อครูพ่่อเลี้ยงท�าหน้าเหมอืนอยากลองกนิดอกไม้ 

มื้อเช้าวนัพรุง่นี้กลิ่นจนัทน์เลยคดิว่าจะท�าคั่วไข่ใส่ดอกโสน แกงจดืดอกขจร 
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กินคู่กับชากุหลาบผสมกระเจี๊ยบ ชาดอกไม้ชุดที่ตากเก็บไว้รอบก่อนกลิ่น

หอมก�าลงัด”ี 

“เอาสิ งั้นพรุ่งนี้กลิ่นจันทน์เก็บอัญชันมาให้ย่าด้วย จะได้คั้นเอาน�้า 

สมี่วงอ่อนหุงข้าว”  

“จ้ะย่า” กลิ่นจนัทน์รบัค�าก่อนเลื่อนชามแกงจดืไข่น�้าไปใกล้ๆ ปู่กบั

ย่า “ปูก่บัย่าซดแกงไข่น�้าเยอะๆ นะจ๊ะ กลิ่นจนัทนท์�ารสไมจ่ดั ซดแก้หนาว

ได้ดเีทยีว”

“เราเองกก็นิให้มากหน่อย แก้มเริ่มจะตอบแล้วนา” สมว่าพลางเลื่อน

ชามไข่พะโล้ไปใกล้มอืหลานสาว

“ขอบคุณจ้ะปู่” 

สามปู่ย่าหลานใช้เวลาในการรับประทานอาหารค�่าร่วมกันนานกว่า 

มื้ออื่น หลังจากมื้อค�่าจบลงสมกับนวลจึงแยกไปนอนหลับพักผ่อน ส่วน

กลิ่นจนัทน์นั้นถงึแม้ว่าจะแยกเข้ามาในห้องนอนส่วนตวัของเธอแลว้เช่นกนั 

แต่หญิงสาวก็ยังไม่ได้ล้มตัวลงนอนทันที แต่กลับหยิบผ้าที่ขึงสะดึงจนตึง

ขึ้นมานั่งปักบนที่นอน อาศยัเพยีงแสงจากตะเกยีงดวงเลก็ๆ และแสงนวล

อ่อนของดวงจนัทร์ส่องสว่างท�างานฝีมอืที่เธอโปรดปราน

“ตายจรงิ มะลเิหี่ยวหมดแล้ว” กลิ่นจนัทน์พมึพ�าเมื่อเหน็จากหางตา

ว่าเจ้าดอกสขีาวนวลที่เปลี่ยนเป็นสนี�้าตาลเหี่ยวแห้งอยู่บนที่นอน

“รบีไปเกบ็ตอนนี้ดกีว่า” ว่าพลางลกุขึ้นดงึผ้ามาคลมุไหล่ ถอืตะเกยีง

เดินออกจากห้องนอน ผ่านโถงกลางบ้านไปเปิดประตูบ้านแล้วลงบันไดไป

อย่างช้าๆ

วรกายแกร่งทอดนอนส�าราญพระอิริยาบถบนระเบียงที่เชื่อมต่อ
กับห้องบรรทม ทรงเท้าพระกัประข้างซ้ายลงบนเขนยอิง วางเศียรลงบน 

หลงัหตัถ์ ส่วนอกีข้างยกแก้วไวน์ชั้นดขีึ้นจิบ สลบักบัหยบิช่อดอกแก้วขึ้น

มาแตะนาสิก โอษฐ์หยักขยับฮัมตามบทเพลงที่บรรเลงจากเครื่องเล่น 
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แผ่นเสยีง

“รวยรนิกลิ่นแก้วแผ่วโผยโชยมา

ชื่นในอุราหอมดอกแก้วพาร�าพงึ

เพ้อครวญหวนคลั่งถงึคราครั้งหนึ่ง

ถงึคนืนั้นซึ่งผูกพนัตราตรงึซึ้งอยู่ในฤทยั

ราตรแีจ่มจนัทร์สวรรค์รมิธาร

ดอกแก้วเริ่มบานหอมกรุ่นดวงมานปานใด

หอมยงัแพ้นวลของแก้วขวญัใจ

หอมแก้วครั้งใดหอมแก้วฤทยักโ็ลมไล้ชวีนิ”๔

“ใครน่ะ” ตรสักบัองค์เองพลางขยบัวรกายขึ้นนั่ง ยกตะเกยีงขึ้นส่อง

ไปยงับรเิวณที่มเีสยีงเคลื่อนไหว ขนงเข้มเลกิขึ้นก่อนจะหรี่เนตรลงยามเหน็

ร่างบอบบางคุ้นตาเดนินวยนาดผ่านเรอืนใหญ่ไปอย่างแช่มช้า

“กลิ่นจนัทน์จะไปไหนมดืๆ ค�่าๆ” รบัสั่งสรุเสยีงแผ่วพลางลกุขึ้นสาว

พระบาทเข้าไปใกล้ราวระเบียง ยกตะเกียงขึ้นเพื่อทอดพระเนตรตามหลัง

บอบบางไปตลอดทาง และเมื่อเห็นเจ้าหล่อนหยุดยืนอยู่ข้างๆ ต้นมะล ิ

หอมกรุ่น เอื้อมมือเด็ดเจ้าดอกสีขาวนวลทีละดอกอย่างไม่เร่งรีบจึงทรง 

พระสรวลแผ่วเบา

“ชอบจริงนะหล่อน ไม่เกรงไม่กลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอเลยหรือไร” ตรัส

พลางยกช่อดอกแก้วในมือขึ้นมาแตะนาสิก แล้วกันสิ จู่ๆ ก็ทรงระลึกถึง

ภาพดอกแก้วที่เหน็บอยู่บนมวยผมด�าขลับของเจ้าวานรน้อย อยากรู้เหลือ

เกนิว่าระหว่างช่อแก้วในหตัถ์กบัช่อแก้วบนมวยผมของเจ้าหล่อน ช่อไหนจะ

๔ เพลง “กลิ่นแก้ว” ขบัร้องและท�านองโดย ครเูอื้อ สนุทรสนาน ค�าร้องโดย ครธูาตร ี (วชิยั  

โกกลิกนษิฐ์)
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หอมต้องพระทยัมากกว่ากนั

“แล้วกนัสชิายทตั นี่นายวยักลบัไปเป็นท่านชายน้อยๆ ของหม่อมแม่

ที่ซุกซนอยากรูน้ั่นอยากรูน้ี่แล้วกระนั้นร”ึ ถงึแม้นจะว่าองค์เองเช่นนั้น แต่ก็

ทรงยนืทอดพระเนตรจนกระทั่งร่างบางเดนิกลบัไปยงัเรอืนของเธอ จากนั้น

จงึกลบัไปเอนวรกายพงิเขนยองิดงัเดมิ

“ฉันก็แค่เกรงว่าหล่อนจะหกกะล้มหัวร้างข้างแตกเลือดไหลเปื้อนไร่

ของฉันดอก” ตรัสพลางยกแก้วไวน์ขึ้นจิบ แหงนพักตร์ขึ้นทอดพระเนตร

พระจนัทร์ข้างขึ้นดวงงามที่ทอแสงวบัวามเด่นตระหง่านอยู่บนผนืฟ้า


