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“...อันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเอง

เหมอืนฝนอนัชื่นใจ จากฟากฟ้าสรุาลยัสู่แดนดนิ...”

เพลง “มาร์ชนกัเรยีนพยาบาล”

ค�าร้อง ท่านผู้หญงิละเอยีด พบิูลสงคราม

ท�านอง เอื้อ สนุทรสนาน 

แม้อากาศจะร้อนอบอ้าวด้วยเป็นช่วงต้นเดือนมีนาคม แต่

นกัศกึษาพยาบาลในชดุฟอร์มฟ้าเอี๊ยมขาวสะอาดตากลบัพร้อมใจกนั

ตั้งแถวเดนิคูข่นานกนัเป็นระเบยีบมาตามถนนภายในบรเิวณวทิยาลยั

ด้วยความพร้อมเพรยีงและสง่างาม เสยีงเพลง “มาร์ชนกัเรยีนพยาบาล” 

ที่ดงักระหึ่มไปทั่วบรเิวณหน้าอาคารอ�านวยการพลอยให้ตาหลายร้อย

คู่ของผู้ปกครองบณัฑติใหม่ต่างมองด้วยความชื่นชม

ครั้นแล้ว...แถวตอนเรียงหนึ่งซึ่งเดินอย่างเป็นระเบียบก็หยุดลง

เมื่อคนแรกเดนิถงึบนัไดอาคารอ�านวยการ รอรบัรุน่พี่ปี 4 หรอื ‘บณัฑติ

ใหม่’ ซึ่งอยู่ระหว่างพธิกีารรบัใบแสดงผลการเรยีนในห้องประชมุใหญ่

ของวทิยาลยั

เพลง “มาร์ชนกัเรยีนพยาบาล” จบลง แล้วต้นเสยีงกข็ึ้นเพลง 
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มาร์ชวิทยาลัยต่อ ก่อนที่คนอื่นๆ จะร้องตาม ไม่นานเสียงเพลงก็ดัง

กระหึ่มทั่ววทิยาลยัอกีครา สองฟากฝ่ังถนนเนอืงแน่นไปด้วยผูป้กครอง 

ญาติพี่น้องของบัณฑิต และอาจจะมี ‘หวานใจ’ มาร่วมแสดงความ

ยินดีกับความส�าเร็จอันเกิดจากความมุมานะเพียรพยายามในการ

ศกึษาตลอดสี่ปีเตม็ในรั้ววทิยาลยัพยาบาล แม้อากาศจะร้อนเพยีงใด 

แต่ทุกคนกลับมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ถือกล้องถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่

ระลกึตามซุ้มที่จดัไว้อย่างสวยงาม 

“ลงมาแล้ว...ลงมาแล้ว”

คนที่อยูบ่รเิวณบนัไดร้องขึ้น ครั้นแล้วทกุสายตาต่างกม็องไปยงั

บรเิวณนั้นเป็นจดุเดยีว นกัศกึษาพยาบาลที่ตั้งแถวร้องเพลงต่างยดือก 

เชดิหน้าขึ้นด้วยท่าทางที่เรยีกกนัว่า ‘Get smart’ ซึ่งถ่ายทอดกนัมารุ่น

สู่รุ่น เพลงมาร์ชนกัเรยีนพยาบาลดงักระหึ่มอกีครา

“...อนัพวกเราเหล่านกัเรยีนพยาบาล ปณธิานอนกุลูเพิ่มพนูผล

เรยีนวชิากรณุาช่วยปวงชน ผู้เจบ็ไข้ได้พ้นทรมาน...”

บณัฑติใหม่ในชดุครยุก้าวช้าๆ ด้วยความสง่างาม ผ่านแถวของ

รุ่นน้องซึ่งร้องเพลงร่วมแสดงความยินดี ผ่านซุ้มกุหลาบหอมกรุ่นอัน

เปรยีบเสมอืนตวัแทนของความส�าเรจ็ที่หอมหวาน แสงแฟลชจากกล้อง

ถ่ายรปูสว่างไม่ขาดระยะ ขณะที่บณัฑติใหม่ทกุคนต่างกย็ิ้ม...ยิ้ม...และ

ยิ้ม...ด้วยความภาคภูมใิจในความส�าเรจ็ของตนเอง

“นั่นไงครบัแม่...ยายน้องของเรา” พนัต�ารวจตร ีบรมวชิชุ ์รวพิล 

ลูกชายคนรองของบ้านยกกล้องถ่ายรูปในมือขึ้นเก็บภาพ ‘ยายน้อง

ของเรา’ ที่ก�าลงัเดนิผ่านซุ้มกหุลาบ มอือกีข้างกโ็บกให้น้องสาว 

และเหมือนหญิงสาวก็ก�าลังมองหาอยู่แล้ว พอพี่ชายคนรอง

โบกมอืให้ เธอกห็นัมาฉกียิ้มกว้างสู้กล้องด้วยความดใีจทนัท ี

“ไหนๆ ท�าไมแม่ไม่เหน็เลยลกู...น้องเบยีร์” ผูเ้ป็นแม่ซึ่งสงูไม่ถงึ

ไหล่ลกูชายคนรองชะเง้อคอมองผ่านผูค้นมากมายที่ต่างกก็รกูนัเข้าไป



เรือไฟ  9   

ยนืชดิแถวนกัศกึษาพยาบาลเพื่อที่จะได้เกบ็ภาพบตุรหลานของตนให้

ใกล้ชดิที่สดุ

“ข้าวปุ้นเห็นน้องไหมลูก” เรณีหันมาทางเรือไฟ สะใภ้คนรอง 

ซึ่งยนือมยิ้มถอืช่อบูเกต์แสนสวยข้างๆ กนั

“น้องมิ้วคนที่สามค่ะแม่”     

“ยายน้องโทร. มาอวดตั้งแต่วันซ้อมว่าได้เกียรตินิยมก็เลยได้

เดินเป็นคนแรกๆ ครับแม่” บรมวิชชุ์เสริมขึ้นมาบ้าง ก่อนหันไปเก็บ

ภาพน้องสาวขณะที่ก�าลงัเดนิในแถวร่วมกบับณัฑติคนอื่นๆ 

บรุษุสงูวยัแต่ยงัคงความสมาร์ตไม่ต่างจากวยัหนุม่นกัหนัไปยิ้ม

พยกัพเยดิกบั นาวาอากาศตร ีบรุสักร รวพิล ลูกชายคนโตซึ่งยนืข้างๆ 

โดยม ีเดก็ชายพนมวชิชุ์ หรอืน้องภูพาน หลานชายวยัสี่ขวบเศษขี่คอ

คณุลงุอยู่ 

“ดูแม่สพิี่บลู ไม่ค่อยจะเห่อเลยจรงิๆ”

คนถูกนนิทาหนักลบัมาค้อนน้อยๆ อย่างมจีรติ “ช!ิ คนไม่เห่อ

ตื่นตั้งแต่ตสีาม กลวัมาไม่ทนั”

นายทหารหนุ่มลูกทพัฟ้ายิ้มด้วยความขบขนัผู้ให้ก�าเนดิ ตั้งแต่

จ�าความได้กระทั่งโตมาจนวยัสามสบิเศษ พ่อกบัแม่มเีรื่องกระเซ้าเย้า

แหย่กนัให้คนรอบข้างได้ยิ้มหรอืหวัเราะเสมอ

“นั่นไงคร้าบบบคณุย่าบ ีนั่นไงน้องมิ้ว” เดก็ชายพนมวชิชุ์ซึ่งขี่

คอ ‘ลงุบลู’ ชี้นิ้วป้อมๆ ท่าทางตื่นเต้นไปทางอาสาวที่ยงัหนัมาฉกียิ้ม

ให้ทกุคน

“ภูพานขี่คอลงุบลู ภูพานกเ็หน็อามิ้วสคิรบัลูก นี่ถ้าคณุปู่ให้ย่า

ขี่คอบ้าง ย่าก็คงเห็นอามิ้วเหมือนกัน” คุณย่าเอ่ยยิ้มๆ ดวงตาเป็น

ประกายแจ่มใสแกมซกุซน

ลูกชายทั้งสองและสะใภ้หัวเราะเบาๆ ด้วยความขบขันความ 

น่ารกัช่างกระเซ้าเย้าแหย่ของคณุย่า ขณะที่คณุปูท่�าหน้าปเูลี่ยนๆ ก่อน
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โคลงศรีษะไปมายิ้มๆ 

เรือไฟมองภาพความน่ารักของพ่อแม่สามี ก่อนหันมาสบตา 

ผู้เป็นสามพีลางยิ้มให้กนั 

“ปุ้นอยากขี่คอพี่บ้างไหม เบื่อขี่ม้าหรือยัง” บรมวิชชุ์อาศัย

จงัหวะที่ทกุคนก�าลงัวุน่วายมองบณัฑติใหม่ก้มลงมากระซบิกบัภรรยา

ด้วยแววตากรุ้มกริ่ม

นยัที่รู้กนัเพยีงสองคนสามภีรรยาท�าให้ดวงหน้างามแดงซ่าน แต่

แววตากลับเป็นประกายแจ่มใสแกมซุกซนยามย่นจมูกนิดๆ แก้เขิน 

แล้วกระซบิตอบกลบัไปทั้งที่แก้มแดงเปล่งปลั่งว่า “ไม่มวีนัที่จะเบื่อค่ะ 

ม้าพยศอย่างพี่เบยีร์ต้องปราบกนัตลอด”

บรมวชิชุย์ิ้มกริ่ม บี้ปลายจมกูโด่งเชดิรั้นด้วยความมนัเขี้ยว “งั้น

คืนนี้คงต้องฝากภูพานให้นอนกับคุณปู่คุณย่าซะแล้วสิ แม่ปุ้นจะได้

ปราบม้าพยศได้ถนดั”

เรือไฟค้อนยิ้มๆ ด้วยความหมั่นไส้ พลอยให้สามีหัวเราะด้วย

ความชอบใจ 

แม้ไม่ได้ยินบทสนทนา แต่กิริยาหยอกเอินกันของคนทั้งคู่และ

แก้มแดงก�่าของสะใภ้กท็�าเอาทั้งพ่อแม่และพี่ชายมองตากนัปรบิๆ 

บรุสักรแสร้งกระแอมเบาๆ ก่อนเอ่ยยิ้มๆ ว่า “สงสารคนอื่นบ้าง 

หวานเกิ๊นนน”

นั่นละ...เรอืไฟถงึได้หนัมายิ้มเขนิๆ 

ส่วนบรมวิชชุ์ก็ฉีกยิ้มกว้างพลางยักไหล่ยิ้มๆ เป็นเชิงบอกว่า 

‘แคร์ที่ไหน ใครแคร์’ 

ครั้น ‘น้องมิ้ว’ เดนิไปจนสดุแถว ครอบครวักย็้ายทพัตามไปจน

กระทั่งน้องน้อยของบ้านแยกจากแถว

บณัฑติสาวยิ้มแก้มปรเิมื่อกราบลงที่อกของพ่อและแม่ ซึ่งต่าง

กโ็อบกอดบตุรสาวคนเลก็ผู้เปรยีบเสมอืนแก้วตาดวงใจ
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“ยินดีด้วยนะคะลูกสาวคนเก่งของพ่อ รางวัลความขยันและ

มมุานะของลกู...จากพ่อและแม่ค่ะ” อศัวนิเอ่ยยิ้มๆ ก่อนยื่นกล่องของ-

ขวญัเลก็ๆ ห่อด้วยกระดาษลายสวยให้ลูกสาว

“ขอบคุณค่ะพ่อขาาา อะไรอยู่ในกล่องน้า เช็คเงินสดเบิกได้

ตลอดชวีติ?” กริยิาเอยีงคอน้อยๆ รอยยิ้มและดวงตาโตเป็นประกาย

แจ่มใสบนใบหน้าจิ้มลิ้มซึ่งถอดแบบผู้เป็นแม่มาดูจะเป็นสิ่งที่คนรอบ

ข้างเหน็จนชนิตา และมองด้วยความเอน็ดู

“ยนิดด้ีวยนะคะลกูสาวสดุที่รกัของแม่ แม่ภมูใิจในตวัหนนูะลกู 

เก่งมากค่ะ เก่งเหมือนแม่เลย” ผู้เป็นแม่เอ่ยประโยคสุดท้ายหน้าตา

เฉย ดวงตาเป็นประกายระยบิระยบัแจ่มใสคล้ายเดก็ซกุซนที่ลมืวยัของ

ตวัเอง พลอยให้ลูกสะใภ้และลูกสาวยิ้มขนั ขณะที่บรุษุทั้งสามท�าหน้า

แปลกๆ 

อัศวินเอ่ยยิ้มๆ ว่า “หนูก็บอกแม่สิคะลูก...น้องมิ้ว เอาที่แม่

สบายใจ”

เรณคี้อนน้อยๆ ให้สามดี้วยความเคยชนิ พลอยให้ลูกๆ ต่างก็

ยิ้มเพราะความน่ารกัของพ่อกบัแม่

“ยนิดด้ีวยนะคะน้องมิ้ว” บรุสักรรบับเูกต์ช่องามที่เรอืไฟช่วยถอื

มายื่นส่งให้น้องสาวพร้อมเสยีงกดชตัเตอร์เกบ็บนัทกึภาพด้วยฝีมอืของ

บรมวชิชุ์  

ครั้นแล้วบรมวิชชุ์ก็คล้องพวงมาลัยดอกดาวเรืองพวงใหญ่ให้

น้องสาวจนแทบจะไม่เหน็ดวงหน้าเลก็ๆ จิ้มลิ้มนั่น “ดใีจด้วยค่ะน้อง

มิ้ว อตุส่าห์จบกบัเขาจนได้” นี่ละ...ปากเขาละ พี่เบยีร์ของแท้ต้องกวน

ประสาทแบบนี้

“ดีใจด้วยค่ะน้องมิ้ว” เด็กชายพนมวิชชุ์ซึ่งดูท่าสบายกว่าใคร

เพื่อนเพราะขี่คอลงุบลูเอ่ยเลยีนแบบพ่อเบยีร์บ้าง ดวงตากลมโตคู่นั้น

เป็นประกายวบิวบัถอดจากพ่อออกมาแทบไม่ผดิเพี้ยน และดแูล้ว...โต
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ขึ้นกค็งกวนประสาทและทะเล้นไม่ต่างจากพ่อนกั 

ผู้ใหญ่ต่างหวัเราะด้วยความเอน็ดู

“ขอบคุณนะคะพี่เบียร์ พี่ปุ้น ภูพานจอมแสบ ฮื่อ...นี่รู้ใช่ไหม 

อามิ้วต้องแก้บนพระพรหมที่อุตส่าห์ช่วยจนเรียนจบ เลยให้มาลัย 

ดอกดาวเรอืงมา”

“ช่ายยย” บรมวชิชุ์พยกัหน้าหงกึๆ 

เรอืไฟยิ้มพลางส่ายหวัเพราะความกวนของผู้เป็นสาม ีก่อนยื่น

กล่องของขวญัให้ “ของขวญัจากพี่สองคนและหลานค่ะน้องมิ้ว ยนิดี

กบัความส�าเรจ็ของน้องสาวคนเก่งนะคะ”

อศัวนิฉีกียิ้มกว้างสดใส “ขอบคณุมากนะคะพี่ปุ้นขา ไม่แกะก็

รู้ว่าพี่ปุ้นต้องเลอืกของขวญัที่ถูกใจน้องมากแน่ๆ เลย”

เรือไฟยิ้มด้วยความเอ็นดูความขี้อ้อนของน้องสาวคนเล็กของ

บ้าน 

ครั้นแล้วอัศวินีก็หันไปส�ารวจเครื่องแต่งกายของพี่ชายทั้งสอง

ก่อนท�าหน้าคล้ายผดิหวงั “โห...อตุส่าห์บอกให้แต่งเครื่องแบบมา ไม่

แต่งมากนัเลย”

บรมวิชชุ์เบ้ปาก “ร้อนจะตาย ใครจะใส่มา ชิชะ...อยากให้

เพื่อนๆ รู้ว่ามชีายหนุ่มในเครื่องแบบมางาน โธ่...มกุเดมิๆ รู้ทนัหรอก”

เรื่องความบ้าเครื่องแบบของน้องสาวคนเลก็ของบ้านนั้น ทกุคน

ต่างรู้ดเีพราะเจ้าตวัประกาศชดัเจนมาตั้งแต่ยงัเดก็ว่า

‘โตขึ้นน้องมิ้วจะมแีฟนเป็นทหารหรอืต�ารวจ น้องมิ้วอยากเป็น

คณุนาย’

สมัยนั้นใครได้ยินก็อดข�าไม่ได้ เด็กหญิงตัวเล็กๆ แต่หน้าตา

ท่าทางจรงิจงัมาก พอโตเป็นสาว...อศัวนิกีย็งัแน่วแน่กบัความคดิตอน

เด็ก จนมีแฟนเป็นหนุ่มในเครื่องแบบสมความตั้งใจ แต่สุดท้าย...รัก

แรกของเธอก็ไม่ได้จบลงด้วยความสุขเหมือนในนิยายทุกเรื่องที่เคย
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อ่าน 

“แน้...พี่เบยีร์อ้ะ อย่ามาท�าเป็นรู้ดไีปหน่อยเลย”

กับพี่บลูพี่ชายคนโตของบ้าน อัศวินียิ้มหวาน ‘อ้อน’ ได้เกือบ

ทกุอย่าง แต่กบัพี่ชายคนรองแล้ว พี่เบยีร์ยอมเป็นเบ๊ให้น้องบ้าง ต้อง

บอกว่า...บ้าง เพราะถ้าเรื่องไหนที่ไม่ค่อยเข้าท่าในความคดิของคนเป็น

พี่นกั บรมวชิชุ์กจ็ะปฏเิสธอย่างไม่มเียื่อใย อย่างเรื่องแต่งเครื่องแบบ

มางานวนัส�าเรจ็การศกึษาของน้องสาวกเ็ช่นกนั 

ด้วยความที่เจ้าหล่อนคุยกับเพื่อนไว้เยอะว่ามีพี่ชายหล่อมาก  

พี่ชายคนโตเป็นทหารอากาศ ส่วนพี่ชายคนรองเป็นต�ารวจพลร่มซึ่งแม้

จะแต่งงานไปแล้ว แต่หญิงสาวก็แสนจะภูมิใจในตัวพี่ชายและอยาก

อวดเพื่อนๆ

“แหม...กน้็องมิ้วอยากให้ใครๆ รูว่้ามพีี่ชายหล่อนี่คะ เวลาพี่บล ู

กับพี่เบียร์ใส่เครื่องแบบดูเท่ Get smart มาก” วิญญาณนักศึกษา

พยาบาลที่ได้เกรดเอวชิาจติเวชทั้งภาคทฤษฎแีละปฏบิตัเิริ่มเข้าสงิ 

บรมวชิชุ์ยกัไหล่ บอกหน้าตาเฉยว่า “ไม่ใส่อะไรหล่อกว่า จรงิ

ไหมคะข้าวปุ้น” 

เรอืไฟหน้าแดงแปร๊ดเพราะเผลอนกึภาพตาม 

ส่วนอศัวนิกีลอกตามองบน “มามกุนี้คนโสดตายเรยีบจ้า”

สมาชิกในครอบครัวได้แต่หัวเราะด้วยความขบขัน ก่อนที่เรณี

จะเอ่ยยิ้มๆ ว่า

“มาลูกมา ถ่ายรูปกนัดกีว่า แดดร้อนเดี๋ยวไอ้แป้งที่อตุส่าห์โบ๊ะ

หน้ามาจะเยิ้มเอา เสียยี่ห้ออดีตนายกเหล่าฯ คนสวยหมด ไปเร็ว...

ต�ารวจรบัใช้ประชาชนหน่อยส”ิ

“ทราบ...ครบั” บรมวชิชุต์ะเบ๊ะรบั ตาเป็นประกายวบิวบั พลอย

ให้ทกุคนยิ้ม 

“มิ้ว...” เสยีงใสของใครบางคนดงัขึ้น
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“อ้าว...ฟ้า ก�าลงัมองหาอยู่พอดเีลย” อศัวนิยีิ้มด้วยความยนิดี

เมื่อเห็นเพื่อนรักของเธอ ซึ่งวันนี้มีนายต�ารวจหนุ่มในชุดเครื่องแบบ

เตม็ยศเป็นองครกัษ์คอยดูแลอยู่ไม่ห่าง 

ฟ้าหรือ ‘ปฏิสังขรณ์’ เป็นเพื่อนสนิทอีกคนของเธอ ดูเหมือน

ความเป็นเพื่อนกันจะสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นแม่ที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่

เรียนพยาบาล จนกระทั่งเรียนจบแต่งงานมีครอบครัวก็ยังไปมาหาสู่

กนัเป็นประจ�า พอมลีูก...ลูกกก็ลายมาเป็นเพื่อนกนัอกี แถมโชคชะตา

ยงัท�าให้ทั้งอศัวนิแีละปฏสิงัขรณ์ต้องมาเรยีนพยาบาลที่เดยีวกนั เลย

ท�าให้สนทิกนัยิ่งกว่าเดมิ 

“สวสัดคี่ะ พ่ออศั แม่บ”ี ปฏสิงัขรณ์ยอบตวัไหว้พ่อแม่ พี่ชาย 

และพี่สะใภ้ของเพื่อนด้วยกิริยาอ่อนช้อย พลอยให้เรณียิ้มด้วยความ

เอน็ดู

“หวดัดจี้ะน้องฟ้า ยนิดดี้วยนะลูก อ้าว...พี่ปืนกม็าด้วย”

อศัวนิและเรณยีกมอืรบัไหว้ พ.ต.ต. ปรมตัถุ์ ซึ่งเป็นเพื่อนของ

ลกูชายคนรอง ขณะที่บรมวชิชุเ์องกย็ิ้มกว้างยามเหน็เพื่อน และตบบ่า

ทกัทายด้วยความดใีจ

“ไงมึง นี่โดนเด็กบังคับให้แต่งเครื่องแบบมาอวดเพื่อนอีกคน

แล้วใช่ไหม”

ปรมตัถุ์เพยีงแค่ยิ้ม แววตาบอกว่า ‘รู้กนั’ แต่ไม่ตอบว่ากระไร 

“แหม...พี่เบยีร์ก.็..ครคิร ิขออวดแฟนนดิหนึ่งคร่าาา” ปฏสิงัขรณ์

ยิ้มเขินๆ การรู้ทันของชายหนุ่มผู้มีสถานะเป็นทั้ง ‘เพื่อนแฟน’ และ  

‘พี่ชายเพื่อน’ ซึ่งเธอรู้จกัมาแต่เลก็แต่น้อย 

ทกุคนต่างหวัเราะด้วยความขบขนั 

ครั้นแล้วปรมัตถุ์ก็ยื่นช่อบูเกต์ซึ่งจัดด้วยกุหลาบขาวทั้งช่อให้

อศัวนิ ี“ยนิดดี้วยนะครบัน้องมิ้ว”

แวบแรกที่เหน็กหุลาบขาวช่อนั้น...หวัใจดวงน้อยกพ็ลนัเต้นแรง
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ขึ้น คล้ายมเีงาของ ‘ใครบางคน’ ทาบทบัอยู่ สายตาของแฟนเพื่อน

ท�าให้อศัวนิรีูว่้าสิ่งที่ตนเองคดินั้นไม่ผดิแน่ แต่กแ็สร้ง ‘ท�าเนยีน’ ส�ารวม

กริยิาเมื่อระลกึได้ว่าพี่ชายคนรองจบัตามองอยู่

“ขอบคณุมากค่ะพี่ปืน” อศัวนิไีหลตามน�้า

“ฉันกลัวแกไม่มีชายหนุ่มให้ดอกไม้ก็เลยโทร. บอกพี่ปืนสั่งมา

เผื่อแกด้วย แต่คงสวยไม่เท่ากบัที่พี่ปืนให้ฉนัหรอกนะแก ท�าใจละกนั” 

ปฏสิงัขรณ์แสร้งเกทบั ก่อนยิ้มจนตาหยเีมื่อเพื่อนสาวแยกเขี้ยว

“ขอบใจย่ะ! รกัเพื่อนมากกก ช!ิ”

ระหว่างที่ทุกคนก�าลังสนทนาถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันออกรส

อยู่นั้น อศัวนิกีแ็อบกระทุ้งเพื่อนรกั

“ช!ิ หมั่นไส้ ไปใช้เล่ห์กลอะไรยะพี่ปืนถงึได้ยอมแต่งเครื่องแบบ

มางานจบได้”

“แหม...ถงึบอกไป คนไม่มแีฟนอย่างแกกค็งไม่เข้าใจหรอกมิ้ว” 

ปฏสิงัขรณ์ลอยหน้าลอยตาหวัเราะเบาๆ ก่อนขยบิตาอย่างมเีลศนยั 

ส่วนคนฟัง...แม้จะรู้ว่าเพื่อนล้อเล่น แต่คดิไปถงึไหนต่อไหนจน

หน้าแดงด้วยความเขินเอง พลอยให้ปฏิสังขรณ์หัวเราะคิกด้วยความ

ชอบใจที่แหย่เพื่อนให้หน้าแดงได้ 

“บ้าแล้วแก...คดิไปถงึไหนยะ ฉนัแซวเล่นย่ะ” คนมแีฟนรบีสกดั

ความคดิ ‘ตดิเรต’ ของคนโสด ตาล่อกแล่กมองซ้ายขวา ก่อนลดเสยีง

เบาเมื่อบอกว่า

“ดอกไม้จากพี่ซันนะ มีของขวัญในกระเป๋าแกด้วย ฉันกลัว 

พี่เบยีร์จบัได้เลยโกหก ฮอื...หวงัว่าบาปกรรมจากการผดิศลีเพื่อเพื่อน

ครั้งนี้ ท่านยมบาลคงให้อภยั อ้อ...มจีดหมายด้วย ฉนัสอดไว้พร้อมกบั

กล่องของขวญัแล้ว”

ดวงหน้าจิ้มลิ้มที่แต่งแต้มด้วยรอยยิ้มแจ่มใสพลนัหมองลง แม้

จะรบีปรบัให้เป็นปกต ิกระนั้นกไ็ม่อาจพ้นจากการสงัเกตของเพื่อนรกั
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ไปได้ 

ปฏสิงัขรณ์รบีเอ่ยต่อไปว่า “เหน็พี่ปืนบอกว่าช่วงนี้สถานการณ์

ทางใต้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พี่ซันเลยยุ่งๆ ใจจริงคงอยากมาแสดงความ

ยนิดแีหละ แต่คงปลกีตวัไม่ได้จรงิๆ” มวิายแก้แทน 

คนฟังยิ้มแปร่งปร่า แม้จะรูส้กึยนิดทีี่ได้ยนิข่าวของ ‘คนไกล’ แต่

กแ็ฝงไว้ด้วยความเจบ็ปวดทกุครั้ง ผ่านมาเกอืบสามปี แต่แผลใจกย็งั

คงเป็นเหมอืนแผลกลดัหนองที่ท�าให้ผู้เป็นเจ้าของเจบ็ปวดมริู้วาย

แม้เส้นทางระหว่างเธอกบั ‘พี่ซนั’ จะกลายเป็นเส้นขนาน และ

ไม่มกีารตดิต่อใดๆ ราวกบัไม่เคยมคีวามรูส้กึดีๆ  ให้กนัมาก่อน กระนั้น

แล้วกย็งัรูข่้าวคราวความเป็นไปของกนัและกนัจากเพื่อนฝงูคนรอบข้าง

ที่ขยนัเป็นกาวใจสมานรอยร้าวเสมอ

อัศวินียิ้มฝืดเฝื่อนด้วยความข�าแกมเวทนาตัวเอง อุตส่าห์เป็น

แม่สื่อแม่ชกัหาแฟนให้เพื่อนคนโน้นคนนี้ แต่สดุท้ายกเ็อาตวัเองไม่รอด 

เธอกบั ‘เขา’ รู้จกักนัมาหลายปีทั้งในฐานะเพื่อนของพี่ชายคน

รอง และพี่ชายของกวนิตรา เพื่อนสนทิตั้งแต่ตอนเรยีนมธัยม พอตอน

เธอเรียนพยาบาลก็เลื่อนสถานะความสัมพันธ์มาเป็น ‘แฟน’ แต่ยัง

ไม่ทนัถงึปีด้วยซ�้า สภุาพบรุษุสามพรานกห็ลงมนตร์สาวใต้ตาคม ชิ่ง

หนีไปมีเมียซะนี่ ทิ้งให้คนที่บ้าเครื่องแบบมาตั้งแต่เล็กจนเกือบจะได้

เป็น ‘คณุนาย’ อยู่รอมร่อต้องพลาดต�าแหน่งไปอย่างน่าเสยีดาย  

เหอะ! คณุนายเหรอ...ไม่เป็นแล้วกไ็ด้ เมยีทหารนบัขวด เมยี

ต�ารวจนบัเมยี...! 

แม้ในใจจะทั้งหมั่นไส้ระคนน้อยใจทุกครั้งยามนึกถึง แต่

ภายนอกแล้ว...ความเงียบและใบหน้าเรียบเฉยคล้ายไม่รู้สึกรู้สาคือ 

ค�าตอบที่ปฏสิงัขรณ์ได้รบัเหมอืนเช่นทกุครั้งที่ส่งข่าว 

เมื่อครั้งที่อัศวินีและกลินท์จ�าต้องแยกทางเดินนั้น เพื่อนฝูงคน

รอบข้างซึ่งเหน็ความรกัของทั้งคูต่ั้งแต่เริ่มผลบิานแบ่งออกเป็นสองฝัก
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สองฝ่าย ฝ่ายแรกเชียร์และลุ้นให้กลับมาคืนดีกันเพราะรู้ดีว่าเหตุใด

ฝ่ายชายจึงต้องแต่งงานกะทันหัน ขณะที่ฝ่ายหลังนั้น...ตอนแรกก็

พยายามจะเชียร์ให้คืนดีเหมือนกัน แต่หลังๆ มาเสียงค่อนข้างแผ่ว

เพราะเหตุผลส�าคัญ...แม้ฝ่ายชายจะแยกกันอยู่กับภรรยา แต่ก็ยัง 

ไม่ได้หย่าขาด และไม่รู้ว่าจะเลกิกนัจรงิไหม หรอืจะเลกิกนัเมื่อไร ซึ่ง

ถ้าจะว่าไปแล้วกไ็ม่ใช่หนุ่มโสดที่จบัต้องได้อกีต่อไป

ในขณะที่ตัวอัศวินีเอง...ไม่มีใครรู้ว่าหญิงสาวท�าใจได้มากน้อย

แค่ไหนกับความรักครั้งแรกที่ล่มไม่เป็นท่า แต่หญิงสาวก็ยังคงพูดคุย 

ยิ้ม หวัเราะร่าเรงิสดใสราวกบัไม่รู้สกึอะไร

บ่ายแก่ๆ ผู้คนเริ่มซา รถยนต์ที่เคยจอดเต็มพื้นที่ริมถนน

หน้าวทิยาลยัเริ่มเคลื่อนออกไป กระบะสี่ประตูทรงสูงสดี�าจอดปะปน

กบัรถคนัอื่นๆ ในมมุที่มองเหน็ประตใูหญ่ทางเข้าวทิยาลยัชดัเจน จอด

ตั้งแต่เช้า แต่ผูเ้ป็นเจ้าของกย็งัคงนั่งอยู่ในรถ รอคอยด้วยความอดทน

เหมอืนเช่นหลายปีที่ผ่านมา

บุรุษในชุดพรางลายเสือซึ่งนั่งอยู่ในต�าแหน่งคนขับเหลือบตา 

มองกระจกหลงั จงึได้เหน็ภาพที่ ‘หวัหน้า’ ซึ่งแต่งกายด้วยเครื่องแบบ

คล้ายกันนั่งกอดอกนิ่ง ใบหน้าคมคล้ามแดดเรียบเฉยไม่แสดงความ 

รู้สึกใดๆ ทั้งสิ้น ดวงตายาวรีคู่นั้นถูกบดบังไว้ด้วยแว่นกันแดดสีชา

ราวกบัไม่ต้องการให้ใครรู้ถงึ ‘ความรู้สกึ’ ที่ผู้เป็นเจ้าของบรรจเุอาไว้

ในแววตาที่ไม่อาจปิดได้มดิ แต่ด้วยความที่ท�างานด้วยกนัมานานท�าให้

ลูกน้องพอจะเดาได้ไม่ยาก...หวัหน้าก�าลงัถูกพษิแห่งความรกัเล่นงาน

อย่างรนุแรง

เมื่อครั้งที่ ‘ร.ต.ต. กลนิท์’ ลงมาท�างานในพื้นที่ใหม่ๆ นั้น แม้ 

‘หมวดซนั’ จะเป็นคนพูดน้อย ค่อนข้างเงยีบขรมึ ทว่าใจด ีมนี�้าใจต่อ

ลูกน้องทุกคนในฐานปฏิบัติการฯ ฝีมือการท�างานสายบู ๊ก็เป็นที่
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ประจกัษ์ ลกูน้องที่ฐานและชาวบ้านในพื้นที่ต่างรกัหมวดซนักนัทกุคน 

ผ่านไปหลายปีคนสุภาพ พูดน้อย ค่อนข้างเงียบขรึมก็เปลี่ยน

ไปแทบจะเป็นคนละคน แทบทุกสัปดาห์จะมีจดหมายถึงหัวหน้าเป็น

ประจ�า เจ้าของซองจดหมายสฟี้าสดใสเป็นใครไม่มผีู้ใดรู้แน่ชดั แต่สิ่ง

ที่ทกุคนเหน็คอืหวัหน้าซนัจะอารมณ์ดเีป็นพเิศษ อมยิ้มได้ทั้งวนั 

มคีรั้งหนึ่ง...หวัหน้าพาลกูน้องออกลาดตระเวนและต้องกระสนุ

จนได้รับบาดเจ็บต้องไปโรงพยาบาล คราวนั้นลูกน้องจึงได้เห็นภาพ

เจ้าของซองจดหมายสฟี้าที่หวัหน้าซกุไว้ในกระเป๋าเสื้อแนบอกซ้าย

สาวน้อยใบหน้าจิ้มลิ้ม ผวิขาวเหลอืงในชดุฟ้าเอี๊ยมขาวอนัเป็น

ชดุฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษาพยาบาล

กริยิาที่เธอผูน้ั้นฉกียิ้มกว้างสดใสจนเหน็ลกัยิ้มที่มมุปากทั้งสอง

ข้างท�าให้ลกูน้องรูค้�าตอบว่า ท�าไมบางครายามเผลอแค่เอามอืแตะอก

ซ้าย หวัหน้ากย็ิ้มได้

พอถงึวงรอบส่งเสบยีงและมจีดหมายมาถงึฐาน บรรดาลกูน้อง

ต่างส่งสายตาล้อเลยีนกึ่งแซวเป็นที่สนกุสนาน

‘โห...หวัหน้าครบั สมยันี้เขาเล่นเอม็เอสเอน็ (MSN) เล่นไฮไฟว์ 

(Hi5) กนัแล้ว จดหมายมนัล้าสมยัแล้วคร้าบ’ ลกูน้องเอ่ยถงึการสื่อสาร

ที่ทนัสมยัที่สดุในยคุนั้น

คนถูกแซวอมยิ้ม ก่อนตอบเสยีงนุ่มตามสไตล์ว่า ‘ไอ้ของพวก

นั้น...ถงึจะไฮเทคแค่ไหน แต่กจ็บัต้องไม่ได้ ไร้สิ้นซึ่งความรู้สกึ’ 

‘ฮิ้ววว’

คนพูดน้อยแต่พอพูดทีท�าเอาลูกน้องแทบส�าลักความหวานไป

ตามๆ กนั 

หลังจากนั้นถ้าได้เข ้าเมืองหัวหน้าก็จะส่งของฝากและมี

จดหมายหรือโปสต์การ์ดแนบถึงเจ้าของซองจดหมายสีฟ้าเป็นประจ�า 

เป็นเช่นนี้เกอืบปี ก่อนที่ทกุอย่างจะเปลี่ยนไป ซองจดหมายสฟ้ีาที่เคย
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ส่งมาเป็นประจ�าเงียบหายไป ในขณะที่หัวหน้าก็ซึมลงและเงียบขรึม

ยิ่งกว่าเดมิ

ไม่นานหัวหน้าซันก็แต่งงาน แต่ไม่ใช่กับเจ้าของซองจดหมาย 

สฟ้ีา...ไม่ใช่หญงิสาวที่สวมชดุฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษาพยาบาล แต่

เป็นสตรีสาวสวยผู้ซึ่งมีศักดิ์เป็นถึงหลานสาวนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน

กองทพัภาค 

อย่างไรกต็าม แม้จะแต่งงานไปแล้ว แต่หวัหน้ากย็งัคงใช้ชวีติ

ส่วนใหญ่อยู่ที่ฐาน ออกท�างานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับลูกน้องแทบทุก

ครั้ง เพิ่งจะมาช่วงหลงัๆ ที่ม ี‘น้องซลิค์’ นี่เองที่ท�าให้หวัหน้าค่อยยิ้ม

บ้าง

ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาหัวหน้า

ท�าตัวราวกับนักสืบด้วยการเฝ้าติดตามข่าวคราวความเป็นไปของ

นกัศกึษาพยาบาลคนหนึ่ง พอถงึวงรอบพกักลบัมาอยูท่ี่ค่ายนเรศวรซึ่ง

เปรยีบเสมอืนบ้านต�ารวจพลร่ม เมื่อใดกต็ามที่ว่างเว้นจากงาน หวัหน้า

กจ็ะขบัรถจากหวัหนิขึ้นมาแวะจงัหวดัเลก็ๆ รมิฝ่ังแม่น�้าแม่กลอง เพยีง

เพื่อที่จะจอดรถซุ่มอยู่หน้าวิทยาลัยพยาบาล รอคอย ‘ใครบางคน’ 

แบบลมๆ แล้งๆ เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไรคนที่หัวหน้ารอจะออกมาให้เห็น 

ถ้าโชคดีในช่วงเย็นก็จะเห็นหญิงสาวผู้นั้นออกมาข้างนอกกับเพื่อน

สาวกลุ่มใหญ่ของเธอ ซื้อเสบียงอาหารเต็มไม้เต็มมือ พูดคุยร่าเริง

พร้อมรอยยิ้มซึ่งดแูจ่มใสยิ่งกว่าที่เคยเหน็ในภาพถ่าย และหวัหน้ากจ็ะ

ให้ลูกน้องที่ไปด้วยหิ้วบรรดาของกินไปฝากไว้ให้เธอที่เรือนประชา-

สมัพนัธ์ของวทิยาลยั 

แม้เวลาจะผ่านไปนานสกัเพยีงใด แต่คงไม่มใีครแทนที่หญงิสาว

ผู้นั้นได้ เพราะยามเผลอหรอืใจลอย หวัหน้ากย็งัเอามอืแตะที่อกซ้าย

เป็นประจ�า!

จากจดุที่จอดรถท�าให้มองเหน็ประตทูางออกด้านหน้าวทิยาลยั
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ชดัเจน ผูค้นเริ่มทยอยออกมาขึ้นรถซึ่งจอดไว้รมิถนน แล้วหญงิสาวร่าง

แบบบางก็เดินออกมาพร้อมกับครอบครัวของเธอ แม้อากาศจะร้อน

เพยีงใด แต่ดวงหน้าจิ้มลิ้มกย็งัคงยิ้มแย้มแจ่มใส กริยิาร่าเรงิเหมอืนที่

เคยเหน็จนชนิตา 

ดวงตายาวรจีดุประกายวาบคล้ายยนิด ีรอยยิ้มน้อยๆ ปรากฏ

ที่มุมปากเมื่อเห็นช่อกุหลาบขาวซึ่งหญิงสาวประคองไว้ในอ้อมแขน 

หัวใจอิ่มเอมได้ชั่วครู่ นายต�ารวจหนุ่มก็ถอนใจยาวเมื่อความเป็นจริง

กระแทกใจ ท�าได้ดทีี่สดุแค่มอง ไม่กล้าแม้แต่จะเดนิเข้าไปทกัทายหรอื

พูดคยุเหมอืนเช่นวนัวานที่ผ่านมา 

สุดท้าย พ.ต.ต. กลินท์ก็ละสายตาจากภาพนั้นก่อนเอ่ยเสียง

เรยีบ “กลบัค่ายกนั”



เรือไฟ  21   

2

รถยนต์อเนกประสงค์สีด�ามันปลาบขึ้นสะพานข้ามแม่น�้า

แม่กลองซึ่งไหลระเรื่อยมาจากเมืองกาญจน์ก่อนจะไหลออกปากอ่าว

ที่สมทุรสงคราม พอพ้นสะพาน ฝ่ังซ้ายมอืคอืบ้านทหารช่างซึ่งอาจารย์

เคยพานักศึกษาพยาบาลมาร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดเป็นประจ�า 

ส่วนฝั่งขวาเป็นทางรถไฟที่สร้างบนคันดินสูง ทอดตัวเป็นแนวยาว

คล้ายก�าแพงกั้นเมอืงออกเป็นสองฝั่ง 

อัศวินีซึ่งนั่งเบาะหลังคนขับมีพ่อและแม่ขนาบข้างเหลียวมอง

กลบัหลงัด้วยความรู้สกึคล้ายอาวรณ์

“น่าใจหายเหมือนกันนะคะ เหมือนมิ้วเพิ่งจะมาเรียนที่นี่เมื่อ 

ไม่นานมานี้เอง เผลอแวบเดยีวสี่ปี จบซะแล้ว แถมต้นเดอืนหน้ากต้็อง

ท�างานรับผิดชอบชีวิตคน แต่มิ้วมีความรู้สึกเหมือนตัวเองยังไม่โต 

ยงัไงกไ็ม่รู้นะคะแม่”

เรณอีดที่จะยิ้มไม่ได้เมื่อลูกสาวคนเลก็เอยีงคอซบไหล่ โอบเอว 

คลอเคลยีด้วยกริยิาออดอ้อน มอืเรยีวลูบศรีษะทยุที่ปกคลมุด้วยกลุ่ม

ผมหยกัศกสนี�้าตาลไหม้นุ่มมอืด้วยความเอน็ดู

“แม่ว่าเพราะน้องเป็นลกูคนเลก็ด้วยหรอืเปล่าคะลกู มพีี่ชายตั้ง

สองคนคอยดูแลกเ็ลยรู้สกึเหมอืนตวัเองยงัเป็นเดก็ตลอดเวลา แต่แม่
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ว่าอกีหน่อยถ้าน้องท�างาน ได้ออกไปเผชญิโลกกว้าง เจอผูค้นมากหน้า

หลายตา น้องอาจจะรู้สกึโตกว่านี้กไ็ด้นะลูก” เรณเีอ่ยด้วยน�้าเสยีงอ่อน

โยน 

บรมวิชชุ์ซึ่งรับหน้าที่พลขับรีบบอกว่า “ถ้าน้องคิดว่าตัวเองยัง

ไม่โตกอ็ย่าเพิ่งท�างานกไ็ด้นะ เรยีนโทต่อเลยดไีหม”

อศัวนิเีงยหน้าจากอกแม่ ท�าปากยื่นคล้ายเดก็แสนงอน “ไม่ได้

หรอกค่ะพี่เบียร์ มิ้วจะท�าแบบนั้นได้ยังไง ในเมื่อมิ้วต้องไปท�างานใช้

ทนุ”  

ปกติหน่วยงานในระบบบริการสุขภาพก็ขาดแคลนบุคลากรอยู่

แล้ว และจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ก็ยิ่งส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวรุนแรงมากขึ้น บุคลากร

ขอโอนย้ายออกจากพื้นที่ไม่เว้นแต่ละวัน หรือถ้าโอนย้ายไม่ได้ก็ยอม

ที่จะลาออก แม้ก่อนหน้านี้จะผลติพยาบาล 3,000 คน โดยคดัเลอืก

จากคนในพื้นที่มาศึกษาเพื่อกลับไปท�างานในท้องถิ่นของตนเอง 

กระนั้นกย็งัไม่เพยีงพอต่อความต้องการ ดงันั้นจงึมโีครงการพยาบาล

จติอาสาเกดิขึ้น โดยรบัสมคัรนกัศกึษาพยาบาลที่สมคัรใจรบัทนุตั้งแต่

ปีแรกที่เข้าศึกษา เมื่อส�าเร็จการศึกษาก็ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สาม

จังหวดัชายแดนภาคใต้ อศัวินเีลือกรับทุนด้วยอุดมการณ์อนัแรงกล้า

ที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุข ประจวบ

เหมาะกบัชายหนุม่ที่วาดฝันอนาคตร่วมกนักท็�างานอยูใ่นพื้นที่นั้นด้วย 

แต่วันนี้...สถานการณ์เปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่

เปลี่ยนแปลง คนเป็นพี่จงึพยายามท�าทกุวถิทีางเพื่อให้น้องสาวเปลี่ยน

ใจ แม้กระทั่ง...

“เดี๋ยวพี่ใช้ทุนให้เอง” บรมวิชชุ์เอ่ยง่ายๆ เหมือนก�าปั้นทุบดิน

ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าตัวรู้ว่าไม่ควรและไม่เคยมีในหัวมาก่อน แต่เพื่อน้อง

แล้ว...พี่ท�าได้ทกุอย่าง
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“ไม่เอาหรอก” คนน้องกป็ฏเิสธทนัควนัเหมอืนกนั 

“มิ้วไม่อยากเสยีสจัจะ อตุส่าห์ได้ทนุมาเรยีน แต่สดุท้ายพอจบ

มาก็ไม่ท�างานใช้ทุน จ่ายเงินแทน แล้วแบบนี้โรงพยาบาลที่รอให้เรา

ไปท�างานกเ็ท่ากบัรอเก้อสี่ปีโดยเปล่าประโยชน์สคิะ”

บรมวชิชุ์ลอบสบตากบัภรรยาซึ่งนั่งเบาะหน้าคู่กนั รู้ว่างานนี้...

ไม่หมูอย่างที่คิด “หรือไม่ก็...ขอเปลี่ยนเป็นใช้ทุนที่อื่น แม่คง...จัดให้

ได้” บรมวชิชุย์ื่นข้อเสนออกีทาง แม้จะขดักบัความรูส้กึอย่างมากกต็าม

แม้แม่จะเออร์ลีไทร์ตั้งแต่พ่อเกษียณอายุราชการ แต่ก็ยังมี 

คอนเนกชนัพอจะขอความช่วยเหลอืได้ ขณะที่ทั้งพ่อและแม่ต่างกล็อบ

สบตากนัด้วยรู้ดถีงึเจตนาของลูกชายคนรอง 

คนเป็นน้องท�าปากยื่นคล้ายเดก็ขี้งอน ก่อนเท้าความหลงั “พี่

เบียร์จ�าได้ไหม ตอนเด็กๆ พี่เบียร์ก็เคยอยากเป็นนักบินเหมือนพี่บลู 

แต่พอสอบเตรยีมทหารได้เหล่า ทอ. ขึ้นมา พี่เบยีร์กย็งัไม่เลอืก ทอ. 

พี่เบยีร์จ�าความรู้สกึตวัเองตอนนั้นได้ไหมว่าเพราะอะไร” 

ทอ. ย่อมาจาก ทหารอากาศ

บรมวชิชุ์นิ่งอึ้งไปชั่วขณะเมื่อหวนระลกึถงึความทรงจ�าเก่าๆ 

ทั้งบุรัสกรและบรมวิชชุ์ต่างก็เติบโตมาในรั้วสีเทาเมื่อครั้งที่พ่อ

ยังรับราชการในกองทัพอากาศ ถูกอบรมด้วยวินัยของทหารและการ

เลี้ยงดูของแม่ที่เป็นพยาบาล พ่อกบัแม่จะพร�่าสอนลูกชายทั้งสองคน

เสมอว่า ถ้าเราตั้งใจท�าหน้าที่ของเราอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 

มุง่มั่นท�าแต่สิ่งดีๆ  ตอบแทนแผ่นดนิเกดิ สกัวนัหนึ่งสิ่งดีๆ  จะย้อนกลบั

มาหาเราเอง การที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ต้องเกิดจาก

ความรูค้วามสามารถของตนเองเป็นหลกั ส่วนการอนเุคราะห์ช่วยเหลอื

จากผู้ใหญ่เป็นเพยีงผลพลอยได้ เพราะถ้าเราเป็นคนดจีรงิๆ แล้ว คน

ที่เป็นผู้ใหญ่มีเมตตาธรรมย่อมมองเห็นและให้การส่งเสริมสนับสนุน

โดยไม่ต้องร้องขอ 
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ค�าพูดของแม่ที่เปรยๆ เมื่อสมัยที่ลูกชายทั้งสองสอบติด

เตรยีมทหารเมื่อสบิกว่าปีก่อนยงัเด่นชดัในความทรงจ�า

‘ถงึแม้พ่อจะไม่ได้อยูใ่นกองทพัเหมอืนเดมิแล้ว แต่กย็งัมคีณุลงุ

คณุอาที่เคารพนบัถอืสนทิสนมเดนิสวนสนามกนัเตม็ ‘แปดแฉก’ ถ้า

เลอืก ทอ. แล้วดนัเป็นทหารชั้นเลวของกองทพั พ่อคงไม่ไปขอร้องคณุ

ลงุหรอืคณุอาให้ช่วยให้พ้นผดิหรอก แต่ทกุคนพร้อมดูแลเตม็ที่เพราะ

ความเป็นลกูพ่อ เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครต้องมาเดอืดร้อนเพราะเรา ถ้า

จะเป็นทหารอากาศกต้็องครองตนให้อยูใ่นวนิยั ตั้งใจท�าทกุบทบาทให้

เต็มที่ เต็มศักยภาพของตัวเอง ยิ่งมีผู้ใหญ่รู้จักและเมตตาเยอะก็ยิ่ง

ต้องค้อมตวัให้ตดิดนิ อย่ากร่างให้ใครว่าเสยีไปถงึผู้ใหญ่เอาได้ แต่ถ้า

คดิว่าจะครองตนให้อยู่ในระเบยีบวนิยัไม่ได้กพ็จิารณาตวัเองให้ด’ี

คนพี่นั้นแม่ไม่ห่วงเพราะเป็นเพราะคนสขุมุ มรีะเบยีบวนิยั และ

เชื่อฟังค�าสั่งสอนของพ่อแม่มาแต่ไหนแต่ไร แต่ความนยันั้นน่าจะเตอืน

สตลิูกชายคนรองผู้ซึ่งได้รบัสมญานามตั้งแต่มธัยมว่า ‘นกัเลงเรยีกพี่’ 

มากกว่า 

วนัที่เลอืกเหล่า บรุสักรมุ่งเป้าที่ ทอ. ด้วยความแน่วแน่ตั้งใจที่

จะเป็นนักบินอันเป็นความฝันตั้งแต่วัยเยาว์ ขณะที่บรมวิชชุ์แม้เคยมี

ความฝันจะเป็น ‘คนขบัเครื่องบนิ’ แต่ด้วยความที่รู้นสิยัตวัเองดเีรื่อง

ความเป็นคนใจคอนักเลง ไม่ยอมใครถ้าตนเองไม่ผิด เกรงจะไม่

สามารถครองตนให้อยู่ในระเบยีบวนิยัได้เหมอืนพี่ชาย ท�าให้ชายหนุม่

ตดัสนิใจเบนเขม็ไปเลอืกเหล่าต�ารวจซึ่งเป็นสิ่งที่รกัไม่แพ้การเป็นนกับนิ

“แน่ะ...เห็นไหม ขนาดพี่เบียร์ยังไม่ชอบเรื่องการใกล้ชิดผู้ใหญ่

หรอืใช้เส้นสาย เพราะฉะนั้น...เราจะไม่พดูเรื่องนี้กนัอกีแล้วนะคะ และ

น้องมิ้วกต็ดัสนิใจดแีล้ว” รมิฝีปากอิ่มสสีดยื่นน้อยๆ แขนเรยีวกอดอก

ราวเด็กน้อยแสนงอนคนเก่าเมื่ออยู่ท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวใน

ฐานะลูกสาวคนเลก็และคนเดยีวของบ้านที่ทกุคนต่างกร็มุเอาใจ
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“แต่พี่เป็นห่วงน้องมิ้วนะ ไม่อยากให้น้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

อนัตรายแบบนั้น น้องมสีทิธิ์ที่จะเลอืกที่ที่ปลอดภยัและสะดวกสบาย

กว่านั้นเยอะ” คนพี่กย็งัคงดนัทรุงัอย่างไม่ยอมแพ้ แกล้งหลบัหหูลบัตา

ลมือดุมการณ์ของตวัเองเมื่อครั้งไปปฏบิตัหิน้าที่เสี่ยงอนัตรายในพื้นที่

สแีดงอย่างอ�าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลามาหลายปีดดีกั

บรุสักรซึ่งนั่งเบาะหลงัสดุโดยมหีลานชายนอนหลบัสบายบนตกั

เลือกที่จะฟังเงียบๆ เขาอายุห่างจากน้องชายคนรองสามปี สนิทกัน

มากเพราะเป็นผู้ชายเหมอืนกนั วยัใกล้เคยีงกนั และโตมาด้วยกนั แต่

กบัน้องสาวคนเลก็ค่อนข้าง ‘ห่าง’ ด้วยอายทุี่มากกว่าเกนิรอบ ในขณะ

ที่บรมวชิชุ์เป็นคนช่างพูดช่างคยุ ชอบกระเซ้าเย้าแหย่ จงึสนทิกบัน้อง

สาวคนเลก็มากกว่า 

“มิ้วรู้แล้วว่าท�าไมมิ้วถงึไม่โตสกัท”ี อศัวนิที�าหน้างอง�้า

“ถูกพี่บลกูบัพี่เบยีร์แย่งกนิหมดเหรอคะลกู” อศัวนิแสร้งกระเซ้า

หวงัให้บรรยากาศดขีึ้น แต่ลูกสาวกลบัยิ่งหน้างอไปใหญ่

“พ่ออะ...อย่าท�าให้น้องมิ้วเขวสิคะ” แล้วหญิงสาวก็หันไปเอ่ย

กับพี่ชายคนรองต่อด้วยน�้าเสียงกระเง้ากระงอด “น้องมิ้วรู้แล้วว่าทุก

วันนี้ที่รู ้สึกเหมือนไม่โตสักทีก็เพราะมีอะไรพี่เบียร์ก็จะคอยกางปีก

ปกป้องน้องตลอด ไม่เคยให้สมัผสัความทกุข์ยากล�าบากอะไรในชวีติ 

แต่ก่อนเคยดใีจที่ชวีติเหมอืนโรยด้วยกลบีกหุลาบ แต่ตอนนี้มิ้วชกัเริ่ม

กลวัขึ้นมาเหมอืนกนั กลวัว่าวนัหนึ่งถ้ามิ้วต้องออกไปใช้ชวีติในสงัคม

การท�างานแล้วมิ้วจะเผชญิกบัปัญหาและอปุสรรคได้ยงัไง”

คนเป็นพี่ได้ยนิประโยคนั้นกช็กัจะน้อยใจขึ้นมาเหมอืนกนั ด้วย

ความที่แม่มีน้องสาวคนเล็กตอนที่ตัวเองเริ่มโตและรู้เรื่องแล้ว ท�าให้

บรมวิชชุ์แสนจะเห่อน้อง ถึงแม้น้องจะอยู่กับพ่อแม่ซึ่งอยู่กันคนละ

จงัหวดั แต่กโ็ทรศพัท์คยุกนัแทบทกุวนั และทกุเดอืนพ่อกบัแม่และน้อง

กจ็ะกลบัมาบ้านที่อ�าเภอธาตพุนมตลอด ท�าให้ความสมัพนัธ์ระหว่าง
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พี่น้องแน่นแฟ้น 

น้องเป็นเดก็หญงิตวัเลก็ หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารกั ช่างพดูช่างคยุและ

ขี้อ้อนนกั แต่ขณะเดยีวกนักแ็สนงอนเป็นที่สดุเหมอืนกนั ทกุครั้งที่น้อง

ร้องไห้...คนที่เป็นเดอืดเป็นร้อนที่สดุกค็อืพี่เบยีร์

พอน้องโตเป็นสาว ความน่ารักท�าให้มีหนุ่มๆ มาขายขนมจีบ

มากมาย พี่ชายคนรองก็คอยท�าตาเขียวกันท่าทุกคนจนไม่มีใครกล้า

จีบ จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อน้องเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ‘เพื่อนรัก’ 

พิสูจน์ความรักที่มีต่อน้องจนคนพี่ยอมใจอ่อน วางมือให้เพื่อนเข้ามา

ดูแลน้องแทน แต่ไม่ทันไรก็ดันเกิดเรื่องซะก่อน และนั่นคือเหตุผล

ส�าคญัว่าท�าไมบรมวชิชุ์ถงึได้หวงและห่วงน้องนกั

“พี่เบียร์ยุ่งกับชีวิตน้องมิ้วมากเกินไปใช่ไหมคะ” บรมวิชชุ์เอ่ย

ด้วยความน้อยใจ รมิฝีปากเม้มแน่นเป็นเส้นตรง 

ครั้นแล้วมอืเรยีวของเรอืไฟที่นั่งข้างๆ กแ็ตะแขนผู้เป็นสามเีบาๆ 

คล้ายปรามให้ใจเยน็ลง 

พ่อแม่และพี่ชายคนโตเลอืกที่จะเงยีบ รอดูสถานการณ์ไปก่อน 

ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าต้องคลี่คลายไปในทางที่ดี

ในขณะที่อศัวนิกีเ็หมอืนจะรู้ว่าพี่ชายน้อยใจ ความที่สนทิกบัพี่

มากอกีเช่นกนัที่ท�าให้หญงิสาวค่อนข้างไวต่ออารมณ์ความรูส้กึของคน

เป็นพี่ และเริ่มรู้สกึผดิที่ท�าร้ายความห่วงใยของพี่ชาย น�้าเสยีงจงึอ่อน

ลงอย่างเหน็ได้ชดั 

“ไม่ใช่อยา่งนั้นค่ะ น้องไม่ได้ต้องการจะสื่อว่าพี่เบยีรย์ุ่งกบัชวีติ

ของน้อง” ยามอ้อน...เจ้าหล่อนกแ็ทนตวัเองว่า ‘น้อง’ ได้อ่อนหวาน 

น่าฟังนกั 

“น้องชอบนะคะเพราะน้องรู้ว่าพี่เบยีร์เป็นห่วงน้อง แต่บางเรื่อง

น้องก็อยากจะตัดสินใจด้วยตัวเองบ้าง ถ้าตัดสินใจผิดหรือพลาดไป 

น้องก็จะได้ไม่ต้องไปหาเรื่องโทษคนอื่น ส่วนเรื่องท�างาน...น้องขอ
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ตดัสนิใจเองนะคะ” เสยีงตอนท้ายออกแนวอ้อนแบบที่ท�าให้ใครต่อใคร

ใจอ่อนมานกัต่อนกัแล้ว 

พอคนพี่รูว่้าตวัเองเป็นต่อกไ็ด้ทเีอ่ยเสยีงเข้มว่า “งั้นไปไหนกไ็ด้

ที่ไม่ใช่ใต้”

“ท�าไมคะ...มเีหตผุลอะไร” 

“จะให้พี่พูดตรงๆ ไหมว่าพี่ห่วงน้อง พี่กลวัน้องมิ้วไปเจอไอ้ซนั

แล้วมนัจะท�าให้น้องของพี่เสยีใจอกี!”

อศัวนิเีม้มรมิฝีปากจนเป็นเส้นตรง ถอนใจเฮอืกใหญ่ ก่อนเอ่ย

ด้วยน�้าเสยีงจรงิจงัเป็นการเป็นงานว่า

“ส�าหรบัมิ้วแล้ว จบกค็อืจบค่ะ มิ้วไปใต้ไม่ใช่เพราะใคร แต่มิ้ว

ไปเพราะอดุมการณ์ของตวัเอง”

“อดุมการณ์ของน้องมิ้วคอือะไรคะ” บรมวชิชุ์เริ่มพาล ไม่ยอม

จนมมุง่ายๆ 

เรณยีิ้มบางๆ เมื่อเหน็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ด ีแต่

อดไม่ได้ที่จะส่ายหน้าด้วยความระอาระคนขบขนัปฏกิริยิาของลกูชาย

คนรอง

ไอ้คนพี่กไ็ม่ยอมรบัความพ่ายแพ้ เรื่องดนัทรุงัทั้งที่รู้ว่าตวัเองผดิ 

ท�าตวัเหมอืนปลาไหลมดุดนิแขง็ละก.็..ได้พ่อมาเตม็ๆ ลูกพ่อจรงิๆ

คนเป็นแม่แอบค่อนขอดสามดี้วยความหมั่นไส้อยู่ในใจ

อศัวนิยีดือก เชดิหน้าเมื่อท่องค�าปฏญิาณด้วยความภาคภมูใิจ 

“ข้าพเจ้าจะใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับประสิทธิ์ประสาทจาก

สถาบนัการศกึษาของข้าพเจ้าไปใช้ประโยชน์แต่ในทางที่เป็นคณุ เพื่อ

ประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ทั้งปวง อ้อ...คงไม่แตกต่างกับที่ต�ารวจ

ไทยชอบร้องกรอกหูพยาบาลทุกวันใช่ไหม...เกียรติต�ารวจของไทย 

เกยีรตวินิยักล้าหาญมั่นคง ต่างซื่อตรงพทิกัษ์สนัตริาษฎร์นั้น...” และ

มวิายที่จะเหนบ็เอาด้วยความหมั่นไส้



28  แผนลวงรักนักรบ

“ตกลงต�ารวจกับพยาบาลจะกินอุดมการณ์กันแทนข้าวใช่ไหม 

ดเีลย...งั้นเยน็นี้อดตีผูว่้าฯ และอดตีนายกเหล่าฯ จะไปกนิอาหารญี่ปุน่

กนั ส่วนต�ารวจกบัพยาบาลจะกนิอดุมการณ์กเ็ชญิ...ตามสบาย” อดตี

นายกเหล่ากาชาดเอ่ยหน้าตาเฉย 

ลูกสาวรบีหนัมาประท้วงทนัท ี “แน้...แม่อ้ะ ไหงมาลอยแพกนั

ง่ายๆ แบบนี้ล่ะคะ”

“อ้าว...กเ็หน็จะกนิอดุมการณ์กนั แม่กน็กึว่าคงอิ่มแล้ว ด.ี..ไม่

เปลอืง เดี๋ยวคนอดุมเกนิจะไปกนิแซมอนกนั ดไีหมพี่บลู พี่ปุ้น” อดตี

นายกเหล่ากาชาดหนัมาหาแนวร่วม

เรือไฟอมยิ้มขันๆ ความน่ารักของแม่สามี ขณะที่บุรัสกรก็ยิ้ม

น้อยๆ แม่น่ารักเสมอ ทุกครั้งที่สมาชิกมีเรื่องลับฝีปากกัน แม่จะฟัง

เงยีบๆ และมทีางออกที่น่ารกั เหมาะสม อย่างเช่นคราวนี้

ครั้นสงครามสงบลง เรณจีงึเอ่ยด้วยน�้าเสยีงนุม่นวลว่า “พี่เบยีร์

รกัน้อง เป็นห่วงน้อง น้องมิ้วกร็ู ้แต่บางครั้ง...ความรกั...กต้็องมขีอบเขต

ที่เหมาะสม เหมอืนอย่างที่น้องบอก ต้องปล่อยให้น้องเรยีนรูท้ี่จะเผชญิ

โลก เรยีนรู้ที่จะเผชญิความผดิหวงัด้วยตวัเองบ้าง ไม่อย่างนั้นวนัหนึ่ง

ถ้าไม่มพีวกเรา น้องกจ็ะล�าบาก”

“เหน็ไหม...แม่กย็งัเข้าข้างน้องมิ้วเลย” อศัวนิรีบส�าทบัพลางยิ้ม

เป็นต่อ ขอเกทบัสกันดิกย็งัดี

“แม่ไม่ได้เข้าข้างใคร แต่แม่ก�าลังจะสอนเหมือนที่แม่เคยบอก

ลูกเสมอว่า...อย่าหวงหรือห่วงใครมากเกินไปเพราะมันเป็นเหมือน

ดาบสองคม ถ้าเราประคบประหงมมากเกนิไป วนัที่ไม่มเีรา เขากจ็ะ

ล�าบากในการใช้ชีวิตตามล�าพัง ขณะเดียวกันก็อย่าคิดว่าถ้าไม่มีเรา

แล้วคนอื่นจะอยู่ไม่ได้ แรกๆ ที่ไม่มีเรา เขาก็อาจจะใช้ชีวิตขลุกขลัก

บ้าง แต่สดุท้ายทกุคนกม็สีญัชาตญาณของการปรบัตวัและเอาตวัรอด

ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นพี่น้องเป็นห่วงกนัได้ แต่ให้พอด ี และกต็้องฝึกให้

ี
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ยนืได้ด้วยตวัเองเพื่อที่อกีคนจะได้ไม่ล�าบากเกนิไปนกัในวนัที่ต้องออก

ไปใช้ชวีติตามล�าพงั”

ค�าพดูของแม่ท�าให้นายต�ารวจหนุม่นิ่งเงยีบ ด้วยเหน็คล้อยตาม

ที่แม่ว่า ขณะที่อศัวนิกีก็อดแขนเอยีงคอซบไหล่แม่ด้วยกริยิาออดอ้อน

ก่อนเอ่ยว่า  

“ขอบคุณมากนะคะแม่ ขอบคุณแม่ที่ให้ข้อคิดดีๆ ส�าหรับลูก

เสมอ น้องมิ้วรกัแม่ รกัพ่อ รกัพี่บลู พี่เบยีร์ พี่ปุ้น และทกุๆ คนใน

ครอบครวัของเรา ครอบครวัของเราอบอุ่นเสมอ มิ้วมั่นใจว่าความรกั

ความอบอุน่จากครอบครวัจะท�าให้มิ้วมภีมูต้ิานทานเวลาออกไปเผชญิ

โลกภายนอก และถ้าวนัไหนที่มิ้วไม่ไหวจรงิๆ มิ้วจะคดิถงึบ้านของเรา

เป็นอนัดบัแรก เพราะบ้านของเราอบอุ่นและปลอดภยัเสมอ” 

อศัวนิและเรณต่ีางส่งยิ้มให้กนัด้วยความโล่งอกระคนอิ่มเอบิใจ 

แค่ได้ยนิลกูบอกว่าจะคดิถงึบ้านเป็นอนัดบัแรกเพราะบ้านคอืที่ที่อบอุน่

และปลอดภยั...กเ็ท่ากบัที่พ่อกบัแม่เพยีรพยายามปลกูฝังให้ลกูรูส้กึรกั

และผูกพันกับครอบครัวมาตั้งแต่เล็กจนโตประสบความส�าเร็จอย่าง

งดงาม

บ้านสองชั้นบนเนื้อที่เกือบร้อยตารางวาร่มรื่นด้วยต้นไม้

น้อยใหญ่และสีสันสดใสของไม้ดอกที่ปลูกโดยรอบ เมื่อสมัยที่พ่อยัง

รับราชการในกองทัพ บ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยของ

สมาชกิ แต่หลงัจากพ่อเปลี่ยนสายงานไปอยู่กรมการปกครอง ต้องไป

รบัราชการต่างจงัหวดัและโยกยา้ยเป็นประจ�า บา้นกถ็ูกปดิไว้ แต่กไ็ม่

โทรมเพราะญาติพี่น้องที่มาเรียนหรือมาท�างานที่กรุงเทพฯ แวะเวียน

มาพัก ช่วงที่บุรัสกรและบรมวิชชุ์เรียนโรงเรียนนายร้อย พอออกจาก

โรงเรยีนกพ็าเพื่อนมากนิมานอนที่บ้านเป็นประจ�า

อย่างไรกต็าม...แม้ว่าสมาชกิในครอบครวัจะไม่ได้อยูพ่ร้อมหน้า
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พร้อมตากนั กระนั้นแล้วความรกัความผกูพนัของพี่น้องกย็งัคงเหนยีว

แน่นไม่เสื่อมคลาย

หลงัรบัประทานอาหารญี่ปุน่ พอกลบัเข้าบ้าน สมาชกิกน็ั่งโอภา

ปราศรยักนัครู่ใหญ่ ก่อนแยกย้ายเข้าห้องส่วนตวั 

มือเรียววางกล่องของขวัญและช่อกุหลาบขาวบนโต๊ะข้างเตียง 

รมิฝีปากอิ่มเม้มแน่นจนเป็นเส้นตรงเพื่อระงบัความเจบ็ปวดในใจที่พวย

พุง่ ยามอยู่ต่อหน้าผูค้นเธออาจยิ้มได้ หวัเราะเสยีงดงัคล้ายมคีวามสขุ

เตม็ประดา แต่ยามอยูต่ามล�าพงัเธอกเ็ป็นเพยีงผูห้ญงิธรรมดาคนหนึ่ง

ที่เจบ็ได้ และร้องไห้เป็น  

เรื่องราวความรักที่สุดท้ายก็จบลงด้วยหยาดน�้าตาของเธอนั้น 

คนรอบข้างต่างรูด้ ีเมื่อแรกที่มชีายหนุม่ผูซ้ึ่งเป็นเพื่อนรกักบัลูกชายคน

รองมาจบีลูกสาว ‘คณุนายบ’ี ยิ้มกว้างถูกใจเพราะชอบพอนสิยัใจคอ

กันมาแต่ไหนแต่ไร แถมฝ่ายชายยังมีดีกรีเป็นนายต�ารวจอนาคตไกล 

เป็นลูกชายของเพื่อนรุ่นพี่สมัยเรียนมัธยมที่เมืองสกลนคร สมองอัน

ปราดเปรื่องรีบค�านวณฉับไว บ้านนี้มีลูกชายสองคน ลูกสาวคนเล็ก

หนึ่งคน ที่บ้านมทีี่ทางหลายร้อยไร่ หน้าตาด ีนสิยัใจคอด ีหน้าที่การ

งานมั่นคง ดแูววแล้วอนาคตไกล มอืเรยีวของคนเป็นแม่จงึกดไฟเขยีว

ฉบั

...

‘เตม็ 10 แม่ให้ 1,000 ขาดตวั!’

คนเป็นพ่อกลับท�าหน้าดุ แสร้งบอกด้วยน�้าเสียงขึงขังทั้งที่

ดวงตาเป็นประกายราวกบัจะยิ้มได้ว่า ‘ไม่ได้! บ้านนี้ไม่ต้อนรบัลกูเขย

ต�ารวจ แค่ลูกชายเป็นต�ารวจกแ็ทบจะตดัออกจากกองมรดกอยู่แล้ว’

คนรอบข้างต่างลอบยิ้มด้วยความขบขันด้วยรู ้ถึงที่มาของ

ประโยคนั้นดี จะไม่ให้ขันได้อย่างไร...ก็แฟนเก่าสมัยพระเจ้าเหาของ 

คณุนายบเีป็นต�ารวจ แม้เรณตีกลงปลงใจแต่งงานกบันายทหารหนุ่ม
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ลูกทัพฟ้าจนมีพยานรักถึงสามคน แต่ลุงณุก็ยังครองความโสดเอาไว้

อย่างเหนียวแน่น พอมีหลาน...แฟนเก่าที่ผันตัวเองเป็นพี่ชายก็ค่อยๆ 

เลื่อนฐานะขึ้นเป็นลงุที่น่ารกัของหลานๆ และไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปี 

ลงุกย็งัครองความเป็นโสดเอาไว้อย่างเหนยีวแน่น

เรณแีอบย่นจมกู ดวงตาเป็นประกายแจ่มใสซกุซนไม่แพ้ลูกสาว 

หากยามสบตากัน ใบหน้าจิ้มลิ้มพลันยิ้มหวานจ๋อยจนตาหยี งัดเอา

มารยาหญงิที่เพยีรฝึกมาตั้งแต่สาวยนัแก่มาใช้ ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วกไ็ม่

ค่อยได้ผลเท่าใดนักเพราะสามีไม่ค่อยยอมแกล้งท�าตัวเป็นผู้ชายโง่ๆ 

หรอืตามไม่ทนัสกัที

‘แหม...กเ็ดก็ๆ ชอบกนั เราจะไปกดีกนัท�าไมคะ ลกูคบกนัอยูใ่น

สายตาเรายงัดกีว่าแอบคบกนัไม่ใช่เหรอคะ...คณุสามสีดุที่รกั’

ผู้เป็นสามีสะบัดหน้าพรืดราวหนุ่มน้อยขี้งอนยามอยู่กันตาม

ล�าพงั บอกเสยีงแขง็ขงึขงัว่า ‘ไม่! ค�าไหนค�านั้นด้วย’

ภรรยาหวัเราะคกิด้วยความขบขนั ครั้นแล้วคนที่สะบดัหน้าเมื่อ

ครู่ก็ต้องสะดุ้งโหยงเมื่อมือเรียวจิ้มนิดๆ ที่เอวด้วยความหมั่นไส้  

‘นี่แน่ะ...นี่แน่ะ...!’

‘เฮ้บ.ี..ไม่เอา ไม่เล่นนะ แก่แล้ว เล่นเป็นเดก็ไปได้’

‘กแ็หม...กแ็ก่แล้วน่ะส ิแต่คนบางคนยงังอนตุ๊บป่องเหมอืนเดก็

อยู่เลย นี่แน่ะ...นี่แน่ะ ขี้งอนดนีกั’

เสยีงหวัเราะคกิคกัของคนแก่ลมืวยัสองคนดงัผสานกนัพลอยให้

ลกูๆ ต่างมองตากนัปรบิๆ ก่อนจะยิ้มและส่ายหน้าด้วยความขบขนักบั

ความน่ารกัที่เกดิขึ้นเป็นประจ�าของผู้ให้ก�าเนดิทั้งสอง

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคุณพ่อที่แสนจะหวงลูกสาวเพราะหนุ่ม

ที่มาจีบดันเป็นต�ารวจเหมือน ‘กิ๊กเก่า’ คุณนายบี กระนั้นแล้วนาย

ต�ารวจหนุม่กม็ไิด้ย่อท้อ ยงัคงเพยีรพยายามฝ่าด่านสายตาดุๆ  ของพ่อ 

อาศยัความนอบน้อมสม�่าเสมอเข้าทางแม่ (ที่แสนจะเตม็ใจยิ่ง) จนสาว
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เจ้าใจอ่อน ยอมให้แหวนญาต ินรต. (นายร้อยต�ารวจ) เข้าไปสวมใน

นิ้วเรยีวได้ส�าเรจ็เมื่อหญงิสาวเข้าเรยีนระดบัอดุมศกึษา

แม้บรมวิชชุ์และกลินท์จะส�าเร็จการศึกษาด้วยคะแนนอันดับ

ต้นๆ ของรุ่น มสีทิธิ์เลอืกสถานที่ท�างานก่อนใครเพื่อน แต่ทั้งสองต่าง

ก็สมัครใจเลือกเป็นต�ารวจตระเวนชายแดนไปปฏิบัติงานในพื้นที่

ชายแดนภาคใต้ ด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ

รักษาความสงบของดินแดนปลายด้ามขวาน โดยมีสาวน้อยร่างเล็ก

แบบบางให้ค�ามั่นสญัญาว่า

‘เอาไว้น้องมิ้วเรียนจบ น้องจะลงไปท�างานที่ใต้กับพี่ซันนะคะ 

น้องอยากท�าตวัให้เป็นประโยชน์กบัสงัคมบ้าง ถงึแม้จะเป็นเพยีงนอต

ตัวเล็กๆ ของเครื่องจักร แต่น้องก็ภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งท�าให้

เครื่องจกัรเดนิหน้าต่อไปได้’

ระยะทางที่หา่งไกลไม่มอีะไรรบัประกนัความสมัพนัธ ์นอกจาก

ความไว้วางใจและเครื่องมอืสื่อสารไร้สายที่โทร. เตมิก�าลงัใจให้กนัและ

กนัเป็นประจ�า 

อัศวินีไม่คิดเล็กคิดน้อยถ้าเขาจะเที่ยวหรือปลดปล่อยบ้างตาม

ธรรมชาตขิองผูช้าย เพราะเธอกไ็ม่อาจดแูลในเรื่องนี้ได้จนกว่าจะเรยีน

จบและแต่งงานถกูต้องตามกฎหมายและประเพณ ีนั่นท�าให้ชายหนุม่

ยิ่งเกรงใจ กลินท์มั่นใจว่าเขาไม่มีทางท�าผิดต่อเธอเพราะปกติเขาก็

ไม่ใช่คนชอบเที่ยวหรอืดื่มเหล้าเคล้านารอียูแ่ล้ว แต่สดุท้าย...ชายหนุม่

กพ็ลาดจนได้

อศัวนิยีิ้มทั้งน�้าตาเมื่อรู้ว่า...พี่ซนั...ต้องแต่งงาน แถมยงัแซวทั้ง

สะอื้น

‘ถ้ามเีจ้าตวัเลก็ น้องมิ้วขอเป็นอานะคะ ขอให้...พี่ชาย...โชคด.ี..

รกัพี่สะใภ้ให้มากกว่าที่เคยบอกน้องมิ้ว’ มอืเรยีวกระพุม่ไหว้พร้อมค้อม

ศีรษะด้วยความอ่อนโยน ยามเงยหน้าขึ้นสบตารอยยิ้มนั้นช่างอ่อน
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หวานนกั แต่แววตาปวดร้าว

ร่างสูงที่เคยผจญทั้งการถกูลอบยงิและการวางระเบดิมาแล้วนบั

ไม่ถ้วนจากเหตุการณ์ไฟใต้ระอุ ยามนี้...ทั้งใบหน้าและแววตาดูอ่อน

ล้ายิ่งนกั

‘ถึงแม้พี่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขความผิดพลาดที่ท�า

กบัน้องมิ้วได้ แต่พี่อยากบอกว่า...ไม่ว่าวนันี้หรอืวนัไหนๆ พี่ซนักย็งัคง

รกัและเป็นห่วงน้องเหมอืนเดมิ พี่จะคอยดูแลอยู่ห่างๆ ภาวนาให้น้อง

เจอคนที่รกัน้อง และ...ไม่ท�าให้น้องเสยีใจเหมอืนที่พี่ท�า’

หลังจากวันนั้นเส้นทางระหว่างคนทั้งคู่ก็กลายเป็นเพียงเส้น

ขนาน รูข่้าวคราวรูค้วามเป็นไปของกนัและกนัจากเพื่อนฝูงคนรอบข้าง 

แต่ไม่มีแม้แต่การพบเจอหรือพูดคุยทางโทรศัพท์ และคนที่บอกว่าจะ

คอยดูแลอยู่ห่างๆ ก็ท�าตามที่บอกโดยส่งของฝากจากใต้มาให้ ‘น้อง

สาว’ เหมอืนเช่นที่เคยปฏบิตั ิ ท�าหน้าที่ ‘พี่ชายที่ด’ี สมกบัที่เคยเอ่ย

ปาก แต่น้องสาวท�าได้ดีที่สุดเพียงแค่ส่งข้อความสั้นๆ ไปขอบคุณ

เท่านั้น   

ตราบจนกระทั่ง ‘พี่สะใภ้’ คลอดหลานชาย ข่าวจากเพื่อนของ

ทั้งสองฝ่ายอกีเหมอืนกนับอกว่าพี่ชายและภรรยาแยกกนัอยู ่และฝ่าย

ชายกห็อบลูกไปให้แม่เลี้ยงที่สกลนคร บรรดากองเชยีร์ตา่งลุน้ให้กลบั

มาคบกนัอกีครั้ง แต่ทั้งสองไม่แสดงท่าทอีะไร จนในที่สดุกองเชยีร์ต่าง

กล็่าถอยกนัไปเอง

...  

บณัฑติสาวหมาดๆ มองโทรศพัท์มอืถอืด้วยความชั่งใจอยู่นาน 

จะส่งข้อความไปขอบคุณเหมือนเช่นทุกครั้ง หรือจะยกหูโทร. 

ไปขอบคณุด ี

ความรู้สึกส่วนลึกเธอก็ยังปรารถนาที่จะได้ยินเสียงคนที่อยู่ 

ห่างไกล พอปลายนิ้วท�าท่าจะกดเบอร์ที่จ�าได้ขึ้นใจ แต่สดุท้ายความ
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รู้สกึผดิชอบชั่วดกีท็�าให้ต้องตดัใจ

แม้จะรู้ว่าทั้งคู่แยกกนัอยู่ แต่หญงิสาวกไ็ม่ต้องการเข้าไปแทรก

กลางความสมัพนัธ์ที่ร้าวฉานอยูแ่ล้วให้ยิ่งมรีอยแยกมากกว่าเดมิ และ

มากไปกว่านั้นแล้ว อศัวนิพียายามที่จะตอกย�้ากบัตวัเองเสมอ

คนทุกคนมีอนาคตที่จะต้องก้าวไปข้างหน้า ไม่มีประโยชน์กับ

การเรยีกร้องหาอดตีที่ไม่อาจหวนคนื...เจบ็แล้วต้องจ�า!
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บุรุษร่างสูงในชุดเคร่ืองแบบสีกากีรัดรูปทรงอันล�่าสัน 

สาวเท้ายาวๆ ลงจากตกึกองบญัชาการภายหลงัการประชมุที่แสนจะ

เคร่งเครยีดเสรจ็สิ้นลง ดวงตายาวรเีหลอืบมองนาฬิกาข้อมอืบอกเวลา

เกอืบห้าโมงเยน็ กลนิท์ถอนหายใจยาว คงขบัรถกลบัถงึยะลาหรอืถงึ

ฐานปฏบิตักิารไม่ทนัก่อนค�่าแน่ๆ แม้จะนกึห่วงลูกน้องที่ฐาน แต่นาย

ต�ารวจหนุ่มรู้ดี...ไม่มีประโยชน์ที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงบนเส้นทางที่ลด

เลี้ยวไปตามไหล่เขา ซึ่งบางช่วงบางตอนเป็นป่าสวนยางสลบักบัผนืป่า

หนาทบึอนัเป็นชยัภูมทิี่เจ้าหน้าที่ถูกลอบท�าร้ายบ่อยครั้ง

คนืนี้คงต้องค้างในเมอืงต่ออกีคนื ว่าแต่...คนืนี้จะค้างที่ไหนดี

‘ซลิค์คดิถงึพ่อซนัจงัเลย’ เสยีงแจ้วๆ ของลกูชายวยัห้าขวบเศษ

ผ่านเข้ามาในห้วงความคดิทนัท ีพร้อมกบัดวงหน้าเลก็ๆ ที่ถอดพมิพ์

พ่อออกมาไม่ผดิเพี้ยนเด่นชดัในห้วงค�านงึ 

กลนิท์เผลอยิ้มยามเมื่อนกึถงึลกูชายที่มกัฉกียิ้มกว้างแจ่มใสเป็น

นติย์ คล้าย...ใครบางคน 

‘พ่อซันของซิลค์หล่อและยิงปืนเก่งที่สุดในโลกเลย ปังๆๆ’ 

เดก็ชายกวนิชอบคยุให้ใครๆ ฟังอย่างนั้น แล้วกท็�าท่าจบัปืนของเล่น

มาตั้งท่ายงิตามที่พ่อเคยสอน ครั้นแล้วร่างค่อนข้างจ�้าม�่ากย็นืตรงแน่ว 
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ยกมือขวาขึ้นตะเบ๊ะ พยายามที่จะแขม่วพุงเต็มที่ยามเอ่ยด้วยเสียง

ขงึขงัว่า

‘โตขึ้นซิลค์จะเป็นต�ารวจพลร่มเหมือนพ่อซัน พันต�ารวจตรี

กวนิ...ครบั’

กลนิท์อดที่จะยิ้มไม่ได้เมื่อคดิถงึลูกชายผูเ้ป็นยอดดวงใจของพ่อ 

“ซนั!”

เสยีงนั้นท�าให้นายต�ารวจหนุม่หนักลบัไปมอง ก่อนคลี่ยิ้มน้อยๆ 

ที่มมุปากเมื่อเหน็เพื่อนสนทิตั้งแต่สมยัเรยีนโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ 

“อ้าว...ปืน มากบัเขาด้วยเหรอ ไม่เหน็ ถามไอ้ดอน มนับอกว่า

ไปประชมุที่สรุาษฎร์”

“เพิ่งกลับมา แล้วก็มาประชุมนี่ต่อ มึงรีบไปไหนไหม กินข้าว

ด้วยกนัสกัมื้อส ิค�่าแล้ว คงกลบัยะลาไม่ทนั” พ.ต.ต. ปรมตัถุ์เอ่ยชวน 

“เอาส ิกนิข้าวเสรจ็แล้วจะไปค้างกบัเจ้าซลิค์หน่อย” กลนิท์เอ่ย

พลางคลี่ยิ้มอบอุ่นอนัเป็นภาพที่คนรอบข้างชนิตา 

เป็นที่รู้กันในหมู่เพื่อนสนิทว่าเด็กชายกวินนั้นติดพ่อมาก นาย

ต�ารวจหนุ่มพาลูกไปให้แม่เลี้ยงที่สกลนครบ้านเกดิตั้งแต่แบเบาะ พอ

โตรู้ความกร็้องตามจะกลบัใต้กบัพ่อ แม้พ่อจะอธบิายว่าไปอยู่ที่ยะลา

กบัพ่อไม่ได้ แต่เดก็ชายขออยู่กบัทวดที่สงขลากย็งัด ีพอใครๆ ถามว่า

ท�าไมไม่อยู่กบัย่าแตงที่สกลนคร เดก็ชายกต็อบซื่อๆ ตรงไปตรงมาว่า

‘ถ้าซิลค์อยู่สกลฯ ก็นานกว่าพ่อซันจะว่างไปหาซิลค์ได้ แต่ถ้า

อยู่สงขลา พ่อซนัแวะมาหาซลิค์ได้บ่อยๆ’ 

ลับหลังพ่อยามถูกถามถึงแม่ เด็กชายกวินฉีกยิ้มกว้างจนเห็น

ลกัยิ้มเลก็ๆ ที่แก้มซ้าย ตอบตามประสาเดก็ แต่ดูเป็นเดก็ที่รู้เรื่องเกนิ

อายจุรงิว่า

‘ซลิค์กลวัแม่เหนื่อยดแูลซลิค์เพราะซลิค์ซน ชอบเล่นแรงๆ ซลิค์

กเ็ลยชอบเล่นกบัพ่อซนัมากกว่า’
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ความช่างพูดและรอยยิ้มสดใสของเด็กชายท�าให้คนที่อยู่รอบ

ข้างต่างหลงไปตามๆ กัน บรรดาแม่บ้านของผองเพื่อนซึ่งรู้ถึงความ

หลงัของผู้ให้ก�าเนดิเดก็ชายกวนิเคยแอบกระซบิกนัลบัหลงัว่า

‘ช่างพูดแล้วกร็่าเรงิสดใสเหมอืนน้องมิ้วเลย’

“หลานเป็นไงบ้าง ไม่เจอกนัเกอืบเดอืนเลย”

“สบายด ีอยู่ที่บ้านคณุทวด ช่วงนี้โรงเรยีนปิดเทอมกเ็หงาหน่อย 

นี่กโ็ทร. อ้อนคดิถงึพ่อทกุวนั อยากให้พ่อมาหาเรว็ๆ”

น�้าเสยีงยามเอ่ยถงึลกูชายเตม็ไปด้วยความรกัจนคนฟังอดที่จะ

ยิ้มตามไม่ได้ ด้วยนสิยัส่วนตวัแล้วกลนิท์เป็นคนที่สขุมุ สภุาพ พดูน้อย 

และใจเยน็ แต่เมื่อใดกต็ามที่พดูถงึลกูชาย เจ้าตวัจะยิ้มและพดูได้ยาว

ขึ้น

“นี่ฟ้าก็บ่นๆ คิดถึงเจ้าซิลค์เหมือนกัน ช่วงนี้ยังไม่ได้นิเทศ

นักศึกษาที่วอร์ดก็จะยังไม่ยุ่งเท่าไหร่ ถ้าช่วงนี้หลานปิดเทอมอยู่ก็รับ

มาด้วยส ิกูกบัฟ้าเลี้ยงเอง ฟ้ากค็งหายเหงาไปเยอะ วนัไหนมงึเข้ามา

ในเมอืงกจ็ะได้เจอลูกบ่อยๆ ด้วยไง”

ก่อนหน้านี้เดก็ชายกวนิเคยร้องตามพ่อกลบัยะลา แต่ด้วยฐาน

ปฏบิตักิารที่อยูก่ลางป่าแวดล้อมด้วยภยนัตรายท�าให้กลนิท์ไม่อาจพา

ลูกไปอยู่ด้วยได้ ด้วยความสงสารหลาน ช่วงปิดเทอมก่อนปฏสิงัขรณ์

จึงอาสาขอรับหลานมาอยู่บ้านพักในเมืองยะลาด้วย ท�าให้เด็กชาย 

กวนิตดิ ‘พ่อปืนและอาฟ้า’ แจ 

“เกรงใจ” กลนิท์เอ่ยสั้นๆ 

ปฏสิงัขรณ์เป็นเพื่อนสนทิของอศัวนิ ีภายหลงัส�าเรจ็การศกึษา

กแ็ต่งงานและย้ายตามสามมีาอยูท่ี่ใต้ ปฏสิงัขรณ์เป็นอาจารย์พยาบาล 

ไม่ต้องอยู่เวรเช้า บ่าย ดึกเหมือนพยาบาลทั่วไปจึงท�าให้มีเวลาเป็น

ส่วนตัวพอสมควร บ่อยครั้งที่เห็นภรรยาเพื่อน กลินท์ก็อดที่จะนึกถึง 

‘เธอ’ ไม่ได้ ถ้าวันนั้นไม่เมาจนขาดสติ ระหว่างเขากับอัศวินีก็คงไม่
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กลายเป็นเส้นขนานเหมอืนทกุวนันี้ นกึถงึทไีรกเ็จบ็และจกุในอกทกุครั้ง

ปรมัตถุ์สังเกตสีหน้าค่อนข้างเครียดคล้ายมีเรื่องให้คิดของคน

เป็นเพื่อน เดาเอาว่าน่าจะไม่พ้นเรื่องครอบครวั จงึตดัสนิใจเอ่ยต่อด้วย

ถอืว่าเป็นเพื่อนสนทิกนั

“เจ้าซลิค์เขาไม่สนทิกบัแม่เลยเหรอ”

“อมื...คงเพราะไม่ค่อยได้อยูก่บัแม่กเ็ลยไม่ค่อยสนทิกนั” กลนิท์

เอ่ยถงึภรรยาเพยีงเท่านั้นแล้วกไ็ม่ได้เอ่ยอะไรต่อ ด้วยไม่ต้องการรื้อฟ้ืน

ความทรงจ�าที่บั่นทอนความรู้สกึ 

กระนั้นแล้วภาพเหตุการณ์เมื่อครั้งลูกยังแบเบาะก็แจ่มชัดจน

นายต�ารวจหนุ่มเผลอเม้มริมฝีปากเมื่อนึกถึงวันที่เขามีภารกิจติดพัน 

ในป่า กว่าจะรู้ว่าภรรยาคลอดก็ผ่านไปหลายวันแล้ว พอรู้ข่าวก็รีบ 

กระหดืกระหอบมาสงขลาด้วยความตื่นเต้น 

ทารกเพศชายในห่อผ้าซึ่งพี่เลี้ยงอุ้มมาให้คนเป็นพ่อเชยชมนั้น

ตวัเลก็นดิเดยีว ปากแดงๆ เหมอืนลูกนกร้องเสยีงจ้าด้วยความหวิ แต่

คนเป็นแม่กลับทิ้งลูกให้อยู่กับพี่เลี้ยง แล้วออกไปเที่ยวนอกบ้านกับ

เพื่อนหน้าตาเฉยแม้ว่าเพิ่งคลอดก็ตาม พร้อมเอ่ยข้อความทิ้งเอาไว้

หวงัให้เข้าหูคนเป็นพ่อ

‘ก็พ่ออยากให้คนไหนเป็นแม่ก็พาไปให้เขาเลี้ยงสิ รักกันมาก

ไม่ใช่เหรอ’

กลนิท์อดทนอดกลั้นข่มใจด้วยความสงสารลกู แต่ภรรยากไ็ม่ได้

สนใจที่จะเลี้ยงดเูลอืดเนื้อเชื้อไขของตนเอง สดุท้ายชายหนุม่กต็ดัสนิใจ

พาลูกชายกลบับ้านที่สกลนคร มคีณุย่าของเดก็ชายเป็นผู้เลี้ยงดูด้วย

ความรกัระคนสงสารหลานที่เกดิมาอาภพันกั 

ครั้นแล้วดวงหน้าจิ้มลิ้มของใครบางคนก็แทรกเข้ามาในห้วง

ค�านงึ

‘ถ้าพี่สะใภ้มนี้อง น้องมิ้วขอ...เป็นอานะคะ’
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กลนิท์ยงัจ�าได้ดถีงึดวงตาแดงก�่าและเสยีงสั่นเครอื กระนั้นเธอ

กย็งัยิ้ม...ยิ้มทั้งที่ปากสั่น น่าเสยีดายที่ทกุอย่างไม่สามารถหวนคนืมา

เป็นดงัเดมิได้อกีแล้ว

อัศวินีเป็นเพื่อนสนิทของกวินตราหรือแซน น้องสาวของเขา 

ก่อนหน้านี้หญิงสาวก็เคยไปมาหาสู่ที่บ้านเป็นประจ�าตั้งแต่ยังเป็น

เพื่อนน้องสาวเขา จนกระทั่งเลื่อนฐานะมาเป็นว่าที่สะใภ้ และถึงแม้

ความสมัพนัธ์จะจบลง แต่แม่เล่าให้เขาฟังว่าอศัวนิยีงัคงแวะเวยีนมา 

กราบสวสัดใีนฐานะผู้ใหญ่ที่เคารพนบัถอืเหมอืนเช่นที่เคยปฏบิตัิ

เดก็ชายกวนิ หรอืน้องซลิค์ซึ่งผู้เป็นพ่อ ‘จงใจ’ ตั้งชื่อให้ ‘พ้อง’ 

กับคนที่เป็นอดีตถูกย่าแตงสอนให้เรียกอัศวินีว่าอามิ้ว แต่พอโตขึ้น

ได้ยินย่าเรียกว่า ‘น้องมิ้ว’ เด็กชายกวินก็เลยรวบสองค�ามารวมกัน

กลายเป็น ‘อาน้องมิ้ว’ ซะเลย แม่บอกว่า แม้จะเจอกนัเพยีงไม่กี่ครั้ง 

แต่เด็กชายกวินก็ดูจะปลื้มอาน้องมิ้วมาก ถึงขนาดบอกให้ ‘อาแซน’ 

พาอาน้องมิ้วมาเที่ยวบ้านบ่อยๆ

กลนิท์จบิเบยีร์เยน็เฉยีบ รสชาตขิมเฝื่อนผ่านล�าคอ ไม่ได้ต่าง

จากชวีติในช่วงหลายปีที่ผ่านมานกั...จะโทษใครได้ กต็วัเองท�าตวัเอง

ทั้งนั้น!

“แล้ววางแผนจะมน้ีองเมื่อไหร่” กลนิท์เบนประเดน็ไปที่เรื่องของ

เพื่อน เพราะยิ่งพดูเรื่องตวัเอง...ยิ่งเจบ็ปวด...ร้อนรน...ทรุนทรุายในอก

ทุกครั้งยามนึกถึงเจ้าของร่างแบบบาง หน้าตาจิ้มลิ้มผู้ซึ่งตราตรึงใน

หวัใจจนยากจะหาใครมาแทนที่ได้

“อยากมเีหมอืนกนั แต่ฟ้าขอท�างานให้ครบสองปีก่อน จากนั้น

กจ็ะเรยีนโท พอจบโทโน่นแหละถงึจะม”ี 

สองหนุ่มสนทนากันเรื่อยเปื่อย ปรับทุกข์กันตามประสาเพื่อน

สนิท จนได้เวลาพอสมควรจึงแยกย้ายกัน ปรมัตถุ์ก็เอ่ยขึ้นมาด้วย 

น�้าเสยีงค่อนข้างระมดัระวงั แววตาแฝงความห่วงใย
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“น้องมิ้วจะมาต้นเดอืนหน้านะซนั”

กลนิท์ยิ้ม สบตาคนเป็นเพื่อนด้วยความซึ้งใจก่อนตบบ่าอกีฝ่าย

หนกัๆ “ขอบใจมากนะ ขอบใจส�าหรบัความหวงัดขีองเพื่อน แต่...”

แล้วชายหนุ่มกเ็งยีบไปเพยีงเท่านั้น

ดึกแล้ว...แต่นายต�ารวจหนุ่มก็ยังไม่อาจข่มตาให้หลับลง

ได้ เด็กชายกวินหลับไปแล้วหลังจากที่เล่นกับพ่อจนเพลียหลับไปเอง 

กลินท์ค่อยๆ ขยับตัวลุกจากเตียงไปยืนริมหน้าต่าง ทอดสายตาฝ่า

ความมดืออกไปอย่างไร้จดุหมาย บ้านเรอืนไทยหลงัใหญ่แวดล้อมด้วย

ต้นไม้น้อยใหญ่ท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องเปิดเครื่องปรบัอากาศ 

ถือเป็นความโชคดีที่แม้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยาจะ

ไม่ค่อยสู้ดนีกั แต่คณุย่าทพิย์ซึ่งมศีกัดิ์เป็นคณุย่าของภรรยา และเป็น

ผู้ใหญ่ที่มีอ�านาจสูงสุดในอาณาเขตรั้วแห่งนี้ก็ยังให้ความรักความ

เมตตากบัเขาตั้งแต่วนัแรกตราบจนถงึปัจจบุนั  

ตระกูลของภรรยาเขาเป็นคหบดีเก่าของเมืองนี้ ลูกหลานส่วน

ใหญ่ล้วนมอี�านาจและชื่อเสยีงเงนิทองเป็นที่รูจ้กัของคนในจงัหวดั แต่

กลินท์ก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นอย่างไร นอกจากพูดคุยทักทายตาม

มารยาทในฐานะ ‘หลานเขย’ เท่านั้น เขาไม่คดิจะอาศยับารมใีครเพื่อ

ผลประโยชน์ใดๆ อยู่แล้ว

รถยนต์แล่นเข้ามาจอดบรเิวณบ้าน ก่อนที่จะได้ยนิเสยีงคนเดนิ

ขึ้นบ้านพร้อมกบัเสยีงรายงาน

‘น้องซลิค์หลบัไปแล้วค่ะ คนืนี้คณุพ่อมาค้างด้วย ดใีจใหญ่’

แม้หญิงสาวจะเดินเสียงเบาเพียงใด แต่วิสัยของต�ารวจท�าให้

หูไวเป็นพเิศษ เสยีงฝีเท้ามาหยดุหน้าห้องนอนลูกชาย เสยีงเดนิวนไป

วนมาคล้ายตดัสนิใจไม่ได้ว่าจะเข้ามาดหีรอืไม่ สดุท้ายแล้วกเ็ดนิจาก

ไป 
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กลินท์ถอนใจยาว เขาเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าภรรยาเปิด

ประตูเข้ามาแล้วจะคยุอะไรกนั จ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่าครั้งสดุท้ายที่คยุกนั

นั้นตั้งแต่เมื่อไร เพราะเจอหน้าทีไรการะบุหนิงก็จะหยิบยกเรื่องเดิมๆ 

มาประชดประชนั กระแนะกระแหน หรอืชวนทะเลาะ ก่อให้เกดิความ

เบื่อหน่ายจนคร้านที่จะตอบ เพราะยิ่งต่อความยาวสาวความยดืกย็ิ่ง

ไม่จบ สดุท้ายกลนิท์เลยตดัปัญหา...ต่างคนต่างอยู่ไป

ในขณะที่ ‘ใครอกีคน’ แม้อายใุกล้เคยีงกนั มสีถานะเป็นลูกสาว

คนเดียวและคนเล็กของบ้านเหมือนกัน แต่วุฒิภาวะต่างกันอย่าง 

สิ้นเชงิ ถงึพยายามไม่เอาผู้หญงิสองคนมาเปรยีบเทยีบกนั แต่ลกึๆ ก็

อดที่จะคดิไม่ได้ เธอผู้นั้นมคีวามร่าเรงิสดใส ช่างเจรจา ท�าให้คนรอบ

ข้างพลอยได้ยิ้มได้หัวเราะไปด้วย นอกจากนี้หญิงสาวยังเป็นคนช่าง

สังเกตและใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างเสมอ แม้จะเป็นเพียงเรื่อง

เลก็น้อยกต็ามท ี

‘น้องมิ้วจะมาต้นเดอืนหน้า’

ข่าวที่ได้รับวนเวียนในหัว ภาพของเธอก็ยังคงเด่นชัดในความ

ทรงจ�าทั้งยามหลบัและยามตื่น ถงึสถานะจะเปลี่ยนไป ทว่าความรูส้กึ

ที่มีให้ไม่เคยเปลี่ยนตาม ตรงกันข้าม...กลับมากขึ้นทุกวันโดยไม่มี

เหตผุล แต่กต็้องรกัษาระยะห่างด้วยรู้ตวัดวี่าไม่คู่ควรกบัความรกัของ

เธออกีต่อไปแล้ว

นายต�ารวจหนุม่ถอนใจยาวเมื่อบอกตวัเองว่า...ครั้งนี้...กเ็ช่นกนั

“เตียงสี่คุณศรณีย์นะคะ เคสนี้รับใหม่ตอนหกโมงเช้า มา

จากปัตตาน ีคนน�าส่งเป็นหวัหน้าของสาม ีให้ประวตัว่ิาสามเีป็นทหาร

ถกูคนร้ายยงิเสยีชวีติ คนไข้เป็นลมไป พอฟ้ืนขึ้นมากเ็อาแต่ร้องไห้สลบั

กบัเหม่อ เป็นมาประมาณหนึ่งสปัดาห์แล้วนะคะ อมื...คนไข้ไม่มญีาติ

นะคะ มลีูกสาวคนเดยีวอายสุี่ขวบ เวรดกึบอกว่าเมื่อคนืไม่ยอมหลบั
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เลย ร้องไห้แล้วกพ็ดูคนเดยีว พดูถงึสามทีี่เสยีชวีติ พี่พมิพ์โทร. รายงาน

เคสหมอโย่งทราบแล้วนะคะ 

“เมื่อเช้าดูแลสขุวทิยาสว่นบคุคลได ้แตไ่ม่เรยีบรอ้ย แล้วกช้็า...

ต้องกระตุ้น ทานข้าวได้ เข้ากลุ่มได้นะคะ แต่ช้าอีกเหมือนกัน ต้อง

กระตุ้น สนใจสิ่งแวดล้อมน้อย ฝากเวรบ่ายออบเซิร์ฟต่อด้วยนะคะ 

หมอโย่งจะแวะมาดูอีกทีราวๆ หนึ่งทุ่ม” พยาบาลสาวเวรเช้าผู้เป็น

หัวหน้าเวรส่งเวรต่อให้เวรบ่ายที่ก�าลังจดข้อมูลส�าคัญลงสมุดรับเวร

อย่างขะมกัเขม้นด้วยเสยีงหวานใส 

ครั้นจบประโยค มอืกห็ยดุตวดัปากกา มองผ่านกระจกใสออก

ไปที่สนามหญ้ากว้างเบื้องหน้า ภาพที่เห็นจนชินตาคือคนไข้หญิงใน

อริยิาบถแตกต่างกนั บางคนนั่งคยุกบัเพื่อนผู้ป่วยด้วยกนั แต่บางคน

ก็แยกตัว ไม่คุยกับใคร แต่ทั้งนี้...แม้จะให้คนไข้ออกไปสูดอากาศ

บรสิทุธิ์นอกหอผูป่้วยเป็นการผ่อนคลาย แต่กม็ผีูช่้วยพยาบาลคอยดแูล

ใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยจะจ�าชื่อจ�าหน้าคนไข้ได้ทุกคน เพราะ

คนไข้ฝ่ายจิตจะอยู่โรงพยาบาลครั้งละนานๆ ดังนั้นเมื่อมีผู้มาใหม่จึง

สงัเกตได้ไม่ยาก

ใต้ต้นตะแบกใหญ่...แลคล้ายภาพเขยีนด้วยกลบีดอกสม่ีวงร่วง

หล่นเตม็ผนืหญ้าเขยีวขจ ีแซมด้วยกลบีดอกลลีาวดสีขีาวอมชมพ ูสตรี

สาวรูปร่างผอมบางในชุดสีม่วงของโรงพยาบาลนั่งพับเพียบเรียบร้อย

บนพื้นหญ้านุ่ม ดวงหน้าที่แม้จะมองจากระยะไกลก็ยังเห็นความคม

สวยตามแบบฉบับสาวใต้ แต่ท่าทางนั้นดูเหม่อลอย ไม่สนใจสิ่ง

แวดล้อม มไิยที่ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ในชดุเครื่องแบบสเีขยีวขี้ม้าที่นั่ง

ทบัส้นจะเพยีรพยายามคยุด้วย แต่เธอกย็งัคงอยูใ่นอริยิาบถเดมิ ทอด

สายตาไปไกลด้วยท่าทางเลื่อนลอย มีบ้างที่ค่อยๆ หันมามองนาย

ทหารหนุ่ม เอยีงคอจ้องอย่างพนิจิ ทว่าตาลอยๆ ปากขมบุขมบิก่อน

จะส่ายหน้าช้าๆ และหันกลับไปอยู่ในอิริยาบถเดิมอีกครั้ง ชายหนุ่ม 
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ผู้นั้นมสีหีน้าบอกว่ายอมแพ้ก่อนถอยออกมาช้าๆ 

“นายทหารคนนั้นใครคะพี่ ใช่ที่บอกว่าเป็นเจ้านายของสามี

คนไข้ไหมคะ” พยาบาลเวรบ่ายถาม

“ใช่จ้ะ พนัตร ีกองทพั นรารกัษ์” หวัหน้าเวรก้มลงอ่านชื่อญาติ

คนไข้ ก่อนส่งเวรต่อไปว่า

“เวรดกึบอกว่าพอมาส่งแล้วกร็บัเป็นเจ้าของไข้ ท่าทางรบีๆ เหน็

บอกว่ามปีระชมุ อตุส่าห์เอาบตัรเอาหลกัฐานอะไรต่างๆ มาให้เรา เขา

บอกเองนะว่ากลัวเราคิดว่าพามาส่งแล้วก็จะหายเข้ากลีบเมฆไปเลย 

นี่กม็าได้พกัใหญ่แล้ว ซื้อของใช้ส่วนตวักบัพวกขนมนมเนยมาไว้ให้เตม็

เลย”

“ไอ้เจ้ามิ้วเห็นยังคะพี่ว่ามีคนในเครื่องแบบหลุดรอดเข้ามาใน

โรงพยาบาล” เวรบ่ายถามยิ้มๆ 

เป็นที่รูก้นัว่า ‘ไอ้เจ้ามิ้ว’ นั้นบ้าเครื่องแบบอย่างหนกั เจ้าหล่อน

ถงึกบัประกาศว่าชวีตินี้ถ้าไม่มแีฟนเป็นทหารหรอืต�ารวจจะยอมขึ้นคาน

แต่โดยด ี

หลายคนอมยิ้มเมื่อได้ยนิเสยีงแจ้วๆ ของคนที่ถกูเอ่ยถงึดงัแว่วๆ 

มาจากทางห้องน�้าคนไข้ 

“โอ๊ย! รายนั้นหรือจะพลาด กลิ่นเครื่องแบบออกจะหอมหวน

อย่างนั้น ขนาดเห็นในระยะไกลแถมสายตาสั้น คุณเธอก็ยังอุตส่าห์

เหน็ดาวบนบ่าอกีนะ มกีารมากระซบิพี่อกี...คนนี้มงกฎุครอบดาวหนึ่ง

ดวง ควรค่าแก่การพิจารณา แหม เห็นคนในเครื่องแบบหน่อยเป็น 

ไม่ได้ งูบนหัวโผล่เชียว นี่ถ้าไม่ติดว่าต้องพาคนไข้ท�ากลุ่มทั้งบ่ายนะ  

มีหวังคุณเธอสร้างสะพานสัมพันธภาพผ่านคนไข้แล้วแหละ” คนพูด

เล่ากลั้วหวัเราะด้วยความหมั่นไส้ระคนเอน็ดู

“วนันี้วนัสดุท้ายแล้วใช่ไหมที่น้องจะมาท�างานที่นี่ เฮ้อ จะว่าไป

แล้วกใ็จหายเหมอืนกนันะ ถงึจะอยู่กนัแค่หกเดอืน แต่น้องน่ารกั เป็น
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เดก็มนี�้าใจ พอไปท�างานที่ใต้คงคดิถงึน่าดู”

“นั่นส ินี่พี่กเ็ชยีร์น้อง ถ้าใช้ทนุครบ ย้ายได้ กใ็ห้เขยีนขอย้าย

กลบัมาท�างานที่นี่” อรอนงค์ หวัหน้าหอผู้ป่วยเอ่ยขึ้นบ้าง

ก่อนที่พยาบาลจิตอาสาจะไปปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนใต้นั้นต้องผ่านการฝึกประสบการณ์จากโรงพยาบาลทั้งฝ่าย

กายและจิตเวชแห่งละหกเดือน รวมหนึ่งปี เพื่อให้เกิดความช�านาญ

ในการให้การพยาบาลทั้งคนไข้ฝ่ายกายและจติ ซึ่งมโีอกาสได้พบคนไข้

ฝ่ายจติสงูกว่าพื้นที่อื่น อนัเนื่องมาจากสถานการณ์ความรนุแรงในพื้นที่

“คณุทบัทมิ...คณุทบัทมิจ๋า มาเรว็วว...อาบน�้ากนัค่ะ จะได้สบาย

ตวันะคะ” เสยีงแจ้วๆ ยงัคงแว่วมา 

การดแูลให้คนไข้อาบน�้าท�าความสะอาดร่างกาย ดแูลสขุวทิยา

ส่วนบคุคลเป็นหน้าที่ของเวรเช้าก่อนลงเวร คนไข้คนไหนที่อาบได้เอง

กใ็ห้ค�าชม ถอืเป็นการเสรมิแรงทางบวกไป ส่วนคนไหนที่มพีฤตกิรรม

เชื่องช้า ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ตนเองอย่างคนไข้ซึมเศร้า 

(Depression) กต็้องคอยกระตุ้น 

การดูแลคนไข้ฝ่ายจิตนั้นต้องอาศัยความใจเย็น เข้าใจ และ

เหน็ใจคนไข้ ช่างสงัเกต เกบ็ประเดน็ค�าพูด การแสดงออก ตลอดจน

สหีน้าท่าทางเพื่อน�าไปสู่การประเมนิอาการ ซึ่งแตกต่างจากฝ่ายกาย

พอสมควร จากลักษณะงานจึงท�าให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรง-

พยาบาลจติเวชส่วนใหญ่มคีวามอ่อนโยน ละเอยีดอ่อน ใจเยน็ อารมณ์

ด ีและเหน็อกเหน็ใจผู้อื่น

พอดูแลให้คนไข้อาบน�้าแต่งตัวเรียบร้อยก็พอดีกับที่หัวหน้าเวร

ส่งเวรเสร็จ อัศวินีสวมเสื้อไหมพรมแขนยาวสีฟ้าสดใสที่แม่ถักให้เมื่อ

วนัเกดิปีที่ผ่านมาทบัชดุยนูฟิอร์มพยาบาลขาวสะอาดตาเตรยีมลงเวร

กลบับ้าน 

แม้จะส่งเวรเรยีบร้อย แต่เจ้าหน้าที่กย็งันั่งชมุนมุกนัที่เคาน์เตอร์
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พยาบาล พอหญงิสาวเดนิออกมาจากห้องพกั ทกุสายตากม็องมาเป็น

จดุเดยีว 

ภาวินี รองหัวหน้าหอผู้ป่วยเดินเข้ามาสวมกอดเธอก่อนใคร

เพื่อน “จะไปอยู่ใต้แล้ว คดิถงึแย่เลยน้องมิ้ว” 

อัศวินีเองก็อดใจหายไม่ได้ กอดตอบรุ่นพี่ด้วยความรู้สึกหวิวๆ 

ในใจไม่ต่างกนั แม้จะท�างานที่นี่ไม่นาน แต่ได้เจอทั้งหมอ พยาบาล ผู้

ช่วยเหลอืคนไข้ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารกั สอนงานด้วยความเอื้อ

อาทร บรรยากาศการท�างานมคีวามเป็นพี่เป็นน้องอบอุ่นเหมอืนบ้าน 

ท�าให้ก่อเกดิสายใยความผูกพนัจนยากจะลมืเลอืน

พีๆ่  คนอื่นต่างเดนิเข้ามากอดพร้อมอวยพรยกใหญ่ บรรยากาศ

การจากลาเตม็ไปด้วยความหงอยเหงา

“ถ้ามากรงุเทพฯ กอ็ย่าลมืแวะมาที่วอร์ดหรอืนดัเจอกนั กนิข้าว

กนันะน้อง” ภาวนิเีอ่ยด้วยสหีน้าและแววตาอ่อนโยน

“หรือถ้าย้ายกลับมา กลับมาอยู่ด้วยกันนะน้องมิ้ว” อรอนงค์

ส�าทบับ้าง

“มาแน่นอนค่ะพี่ ถงึมิ้วจะอยู่ที่นี่ไม่นาน แต่พี่ๆ  กน็่ารกักบัมิ้ว

มาก อบอุ่นเหมือนบ้าน ยังไงมิ้วจะไม่ลืมพี่ๆ ไม่ลืมที่นี่แน่นอนค่ะ” 

หญิงสาวเอ่ยพลางยิ้ม ยกมือไหว้ลาพี่ๆ ทุกคนด้วยความอาวรณ์ 

ไม่ต่างกนั

นายทหารหนุม่ร่างสงูใหญ่ในชดุฟอร์มสเีขียวข้ีม้าถอนใจ

ยาวด้วยความเวทนาภรรยาของลูกน้อง สามีเสียชีวิตในขณะปฏิบัติ

หน้าที่ ญาติพี่น้องฝ่ายชายไม่ยอมรับการแต่งงานของคนทั้งคู่ตั้งแต่

แรก พอถงึคราวเดอืดร้อนมองหาใครกไ็ม่ม ีความที่ท�างานในพื้นที่เคยีง

บ่าเคยีงไหล่กนัมาจนเอน็ดูเหมอืนน้องเหมอืนนุ่งท�าให้นายทหารหนุ่ม

ไม่อาจวางเฉยนิ่งดูดายได้
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มือใหญ่เอื้อมไปบิดกุญแจรถเตรียมเคลื่อนกระบะสี่ประตู 

สบีลอนด์ออกจากโรงพยาบาลจติเวชแห่งนี้ แล้วกต้็องชะงกัเมื่อสายตา

ปะทะกับสตรีร่างแบบบางในชุดฟอร์มพยาบาลสีขาวสะอาดตาคลุม

ทบัด้วยเสื้อไหมพรมสฟ้ีาสดใสที่ก�าลงัเดนิทอดน่องตรงมาช้าๆ ใบหน้า

จิ้มลิ้มมรีอยยิ้มน้อยๆ ดวงตากลมโตเป็นประกายสกุใสเหมอืนเดก็หญงิ

จอมซน 

แวบแรกที่เหน็...ความน่ารกัสดใสท�าให้รูส้กึคล้าย...หวัใจกระตกุ 

ยิ่งไปกว่านั้น...เขาแพ้ผู้หญงิมลีกัยิ้ม!

พ.ต. กองทพั นรารกัษ์ คลี่ยิ้มน้อยๆ พลอยให้ใบหน้าคมตาดุ

ตามแบบฉบบัหนุ่มใต้คลายความดดุนัลงบ้าง ครั้นแล้วคิ้วเข้มกข็มวด

มุ่น คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นที่ไหน ไวเท่าความคิด...ชายหนุ่ม

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตั้งใจจะถ่ายภาพไปเปรียบเทียบกับอีกภาพที่ 

‘แอบ’ เกบ็ไว้เมื่อนานมาแล้ว

ครั้นพยาบาลสาวผูน้ั้นเดนิผ่านหน้าไป ชายหนุม่กม็องตามด้วย

ความที่ยงักงัขา พอเปิดโทรศพัท์ตั้งใจจะดูให้แน่ใจอกีครั้ง ชายหนุ่มก็

นกึขนัความสะเพร่าของตวัเอง 

เวร! ตั้งใจจะถ่ายภาพนิ่ง แต่ดนัไปถ่ายวดิโีอซะอย่างนั้น

ปลายนิ้วแข็งแรงเคาะพวงมาลัยรถช้าๆ ด้วยท่าทางครุ่นคิด 

ก่อนเปิดกระเป๋าสตางค์สดี�า ซอกกระเป๋ามรีปูถ่ายใบเลก็ๆ แอบอยู ่รูป

นั้นเหลอืงซดีตามกาลเวลา แต่กย็งัเหน็ใบหน้าของสาวน้อยวยัแรกรุ่น

ในชดุฟ้าเอี๊ยมขาวอนัเป็นชดุฟอร์มฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษาพยาบาล

ชัดเจน หน้าตาจิ้มลิ้มน่าเอ็นดู แถมเจ้าหล่อนยังฉีกยิ้มกว้างจนเห็น 

ลกัยิ้มที่มมุปาก จนท�าให้ชายหนุ่มเผลอยิ้มบางๆ 

ดวงตาคมกริบภายใต้คิ้วเข้มดกหนาทอดมองภาพถ่ายใบเล็ก

ในมือ เปรียบเทียบกับคลิปวิดีโอสั้นๆ ในโทรศัพท์ ก่อนที่จะหันหลัง

กลบัไปมองพยาบาลสาวผูน้ั้นอกีครั้งเพื่อความแน่ใจ ชายหนุม่มองรถ
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เก๋งสีขาวคันเล็กที่ก�าลังเคลื่อนออกจากลานจอดรถของโรงพยาบาล 

หวัคิ้วเข้มคลายออก ก่อนสบถ

“เวร! น้องไอ้เบยีร์จรงิๆ ด้วย”


