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หม่อมราชวงศ์กังสดาล

หม่อมราชวงศ์กังสดาล เป็นหนุ่มนักเรียนนอกที่เพิ่งเดิน

ทางกลบัมาจากประเทศองักฤษได้ไม่นาน เป็นพระโอรสในหม่อมเจ้า

ปุญญาภัทรกับหม่อมศรีเอี่ยม มีน้องสาวหนึ่งคนซึ่งเป็นฝาแฝดกัน 

นามว่าหม่อมราชวงศ์กัลยา

กังสดาลนั้นเป็นบุรุษที่ผู้คนพบเห็นตามท้องถนนได้ยากยิ่ง 

ทว่ากม็เีสยีงเล่าลอืกนัว่าหม่อมราชวงศ์ผูน้ีส้ง่างามประดุจเทวดาจุติ

ลงมา ผิวสีน�้านมสะอาดตา เส้นผมสีด�าเข้มเป็นทรงเข้ากับใบหน้า

เล็ก ปลายคางแหลม ตัวผอมบาง ไม่สูงชะลูดเหมือนกับบุรุษอื่นใน

พระนคร โดดเด่นด้วยดวงตากลมโตราวกบัจนัทร์ในคนืเตม็ดวง ล้อม

กรอบด้วยแพขนตายาว 

“ชายกั้งหล่อก็จริง แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับใครเลย”

นี่คือประโยคที่กังสดาลได้ยินบ่อยครั้ง ชวนให้รู้สึกชาชิน เขา

เป็นเช่นนัน้จรงิ ไม่ผดิเพีย้นไปจากค�าคน ใครจะนิยามว่าอย่างไรเขา



~ ดวงใจในปารุสก์ ~

8

ไม่สน ขอเพียงเขาได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่ต้องวุ่นวายกับใครก็

พอ

มนษุย์ถ�า้คนนีห้วงัเพยีงความสงบสขุในชวีติทีพ่ระนครเท่านัน้

ตัง้แต่กลบัมาจากองักฤษ ไม่ว่าน้องสาวและมารดาจะชกัชวน

ให้เขาออกไปพบปะผู้คนเพื่อเปิดหูเปิดตาสักกี่ครั้ง กังสดาลก็จะ

ปฏิเสธหัวชนฝาไม่ยอมไปทุกครั้ง ทุกวันเขาจะอยู่ที่วังอ่านหนังสือ

หรอืไม่กว็าดภาพ จะออกไปข้างนอกเพยีงยามจะไปดภูาพยนตร์ใน

โรงภาพยนตร์ที่อยู่ย่านวังบูรพาเท่านั้น หากจะถามหามิตรสหาย

จากหม่อมราชวงศ์ผู้นี้แล้วละก็ เกรงว่าจะไม่มีค�าตอบใดให้ เพราะ

กังสดาลไม่มีเพื่อนในพระนครแม้แต่คนเดียว

“พีก่ั้งคะ มายนืท�าอะไรอยูต่รงนี ้นี่หม่อมแม่กบัท่านพ่อเรยีก

หาอยู่นะคะ”

“พี่ไม่อยากเข้าไปในงาน” กังสดาลล้วงมือเข้าไปในกระเป๋า

กางเกง ลมในช่วงค�่าพัดจนผมสีด�าที่จัดทรงไว้เกือบจะเสียทรง

กลัยาน้องสาวช่างเจรจาส่งยิม้หวานให้พีช่าย ทว่ารอยย้ิมน้ัน

อาบยาพิษอย่างเห็นได้ชัด

“มาเถอะค่ะ ไปข้างในกัน มีแต่คนอยากพบพี่กั้ง” กัลยาฉีก

ยิ้มกว้างจนเห็นโหนกแก้มชัด หล่อนเดินเข้าไปคล้องแขนพ่ีชายไว้

และเร่ิมพูดต่อ “ท�าไมต้องไม่อยากเข้าสังคมด้วยล่ะคะ นี่เป็นงาน

เลี้ยงท่ีท่านพ่อทรงหมายม่ันต้ังใจให้พี่กั้งได้มาเจอญาติของเราเลย

นะคะ”

“ไม่เอาหรอก คนเยอะ พี่ไม่อยากถูกคนจ้องจนเป็นเป้า

สายตา” หม่อมราชวงศ์ผู้สวมชุดทักซิโดสีเข้มหันไปปฏิเสธน้องสาว

ด้วยน�า้เสยีงเรียบ ใบหน้าไร้รอยยิม้ ดวงตาฉายชดัถงึความสขุมุเยอืก
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เย็น

นี่ไง! คิดแล้วไม่มีผิด 

“อะไรกันคะ นี่งานส�าคัญของท่านพ่อนะคะ อย่าท�าให้ท่าน

พ่อกริ้วจะดีกว่า”

หม่อมเจ้าปุญญาภัทรทรงอุตส่าห์เปิดประตูวังเพ่ือจัดงาน

เลี้ยงเต้นร�าการกุศลครั้งนี้ เพื่อให้กังสดาลได้เข้าสังคมเหมือนอย่าง

คนอื่นเขาบ้าง แต่เขาแทบไม่สนใจไยดีงานเต้นร�านั้น ทั้งยังหนีออก

มายืนรับลมที่ริมระเบียงเงียบๆ เพียงล�าพัง

“งั้น...”

“บอกว่าพี่ไม่สบายจะได้ไหมนะ”

“ไม่ได้ค่ะ!”

“คนในงานท�าให้พี่อึดอัด” สีหน้าของกังสดาลแสดงความ

กระอักกระอ่วนแบบไม่ปกปิด แต่มีหรือที่น้องสาวฝาแฝดจะยอม 

นอกจากหน้าตาทีค่ล้ายกนัแล้ว นสิยัของหล่อนกค็ล้ายกบัพีช่ายด้วย

กัลยาช่างตื๊อ อีกทั้งยังชอบบังคับ มักจะเอาแต่ใจตัวเองไม่

ต่างจากกังสดาล

“มาเถอะค่ะพี่กั้ง อย่าปล่อยให้คนในงานคอยเก้อ!”

“เรานีเ่หมือนท่านพ่อกบัหม่อมแม่” กงัสดาลตวดัดวงตากลม

โตไปมองน้องสาวผู้มีใบหน้าละม้ายคล้ายคลึงกับเขา แตกต่างกันก็

ตรงทีก่ลัยานัน้มีชวิีตชวีาและสดใสกว่ามาก “พีไ่ม่อยากท�าความรูจ้กั

คนในงาน เราเองก็รู้”

“เพราะรู้ไงคะ เลยมาตาม พี่กั้งต้องหัดฝืนใจตัวเองเพื่อเข้า

สังคมกับเขาบ้าง”

“เรานี่เผด็จการจริงๆ กัลยา!”
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สหีน้าขงึขงัของกงัสดาลนัน้ไม่ได้ท�าให้กลัยาลดความพยายาม

ของหล่อนเลยสักนิด ตรงกันข้าม หล่อนกลับออกแรงดึงแขนพี่ชาย

ฝาแฝดให้เดนิตามเข้าไปในงาน ถลููถ่กูงักนัอยูน่านจนกระทัง่กงัสดาล

เป็นฝ่ายยอมแพ้นิสัยเผด็จการของหล่อน

“ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆ ยายกัล”

เขาบ่นอุบอิบในขณะที่ปล่อยให้น้องสาวตัวดีลากแขนเดินไป

ตามโถงทางเดินยาวภายในวัง

วังขจรเจริญวงศ์ซึ่งเป็นบ้านของกังสดาลนั้นอยู่ติดกับแม่น�้า

เจ้าพระยา ด้านหน้าเป็นถนนส่วนบุคคลที่มีเพียงคนในราชสกุลท่ี

ใช้ได้ เรือนรับรองแขกในวังนั้นเดิมทีเคยเป็นโรงสอนหนังสือ ทว่า

เมื่อเสด็จปู่ของกังสดาลสิ้นพระชนม์ เรือนนั้นก็จัดเป็นสโมสรลีลาศ

แทน หม่อมเจ้าปุญญาภัทรหรือท่านชายปุญบิดาของกังสดาลนั้น

ทรงชื่นชอบการลีลาศยิ่งกว่าสิ่งใด ตั้งแต่เป็นหนุ่มจนกระทั่งตอนนี้ 

ฝีไม้ลายมอืในการเต้นร�ายงัไม่มีผูใ้ดเทยีมได้ เห็นกันอยู่ว่าน่ีแทบจะ

เป็นกิจกรรมโปรดอย่างเดียวที่ทรงท�ามาแต่ไหนแต่ไร เพราะเช่นนี้

พระโอรสและพระธิดาจึงพอมีทักษะการลีลาศอยู่ไม่มากก็น้อย

“ไปหาพระองค์ชายแสงฉายกันค่ะ”

“พี่ไม่อยากไป พี่ไม่รู้จักใครเลย” กังสดาลขืนตัวไว้

“พี่กั้งคะ พี่กั้งควรจะท�าความรู้จักกับเหล่าพระสหายของ

พระองค์ชายไว้นะคะ อย่างน้อยพระองค์ชายกท็รงรูจั้กคนมากหน้า

หลายตา พี่กั้งอาจจะมีเพื่อนสนิทในเร็ววันนี้ก็ได้ค่ะ”

กัลยามักมีรอยยิ้มประดุจดอกทานตะวันอยู่เสมอ แตกต่าง

จากกงัสดาลทีม่กัจะท�าหน้าตายไม่รูร้้อนรูห้นาว ตัง้แต่เด็กจนตอนน้ี

อายุยี่สิบสองปี เขาเคยแย้มรอยยิ้มงดงามให้คนอื่นเห็นแค่ครั้งสอง
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ครั้งเท่านั้น ฉายาของกังสดาลคือ ‘คุณชายยิ้มยาก’ รอยยิ้มของเขา

หาดูได้ยากยิง่กว่าสิง่ใด และกว่าจะท�าให้เขายิม้ออกมาได้สกัทกีย็าก

เย็นประหนึ่งการง้างปากเสือเอาเขี้ยวออกมาอย่างไรอย่างนั้น!

“ไม่ท�าหน้าแบบนัน้ค่ะพีก่ัง้ ท�าเหมือนกับน้องบงัคบัให้กระโดด

หน้าผา”

“พี่ไม่อยากท�าความรู้จักกับใครนี่...”

กังสดาลประท้วงอีกฝ่ายด้วยสีหน้าและน�้าเสียง แต่มีหรือ

กัลยาจะใส่ใจ หล่อนออกแรงลากพี่ชายให้มาอยู่ในวงสนทนาที่

ประกอบไปด้วยบรรดาพระสหายของพระองค์ชายแสงฉายคู่หมั้น

ของหล่อนได้ส�าเร็จ

“ฝ่าพระบาทเพคะ” กัลยาเอ่ยเรียกคู่หมั้นที่หันมามองหล่อน

ด้วยดวงตาทอประกายแวววาว “โปรดรบัพีช่ายของหม่อมฉนัไปเป็น

พระสหายทีเพคะ”

“ยายกัล!”

“อ้อ นี่ชายกั้งใช่หรือไม่ ว่าแล้วเชียว... หน้าเหมือนหญิงกัล

มาก”

“ทรงเมตตาพีช่ายหม่อมฉนัดว้ยเพคะ หมอ่มฉันสงสารพีก่ั้ง” 

กลัยาเอาแต่ขอร้องพระองค์ชายแสงฉายโดยไม่สนใจว่าอกีฝ่ายตรสั

อะไรกับหล่อนบ้าง และตอนนั้นเองที่ค�าพูดของเจ้าหล่อนท�าให้ 

พี่ชายฝาแฝดขายหน้า

“อย่าพูดแบบนั้นน่ากัลยา พี่ไม่ได้…”

“พ่ีกั้งไม่ต้องพูดหรอกค่ะ ให้เป็นหน้าที่น้องเอง” กัลยามอง

ค้อนพีช่าย “ฝ่าพระบาทเพคะ โปรดแนะน�าพระสหายของฝ่าพระบาท

ให้พี่กั้งรู้จักด้วยเถิดเพคะ”
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พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแสงฉาย ผู้สืบเชื้อสายราชสกุล 

‘ปางประสงค์สิริ’ ทรงแย้มยิ้มให้กัลยาที่ท�าเสียงออดอ้อนขอร้องได้

น่ารักเสียเหลือเกินแล้วตรัส “หญิงกัลวางใจเถอะ” จากนั้นก็ทรงหัน

ไปตรัสกับกังสดาล “เราได้ยินมาว่าชายกั้งกลับมาอยู่พระนครนาน

แล้ว ท�าไมถึงเอาแต่อุดอู้อยู่แต่ในวังล่ะ ข้างนอกมีที่น่าสนใจเยอะ

แยะเลยนะ ถ้าไม่ถือสาไว้เราจะแนะน�าเอง”

“หามิได้กระหม่อม...” กังสดาลไม่รู้จักใครนอกจากพระองค์

ชายแสงฉาย เพราะตั้งแต่กลับมาจากอังกฤษ เขาก็ไม่ค่อยได้ออก

ไปเที่ยวเล่นข้างนอก วันๆ อยู่แต่กับหนังสือ สนามหญ้า กระดาน

วาดภาพ และแผ่นเสียงที่เปิดทุกบ่าย “กระหม่อมขอประทานอภัย

แทนหญิงกัลด้วย”

“ไม่เป็นไรหรอกน่า หญงิกลัท�าแบบนีก้เ็พราะอยากให้ชายก้ัง

มสีหายอย่างคนอืน่เขาบ้าง ได้ออกไปเทีย่วเล่นตามประสาคนหนุ่ม

เขาท�ากันก็ฟังดูเข้าท่านะ ว่าไหมชายกั้ง”

พระองค์ชายแสงฉายทรงสุขุมและสุภาพในเวลาเดยีวกนั ต่าง

จากกัลยาที่ออกจะกระโดกกระเดก พูดจาเสียงดัง ทั้งยังช่างพูดจน

เกินงาม

“ฝ่าพระบาทเพคะ ได้ยินว่าพระสหายสนิทมาร่วมงานด้วย

หรือเพคะ อยู่ที่ไหนหรือเพคะ แนะน�าให้พี่กั้งรู้จักด้วยสิเพคะ”

“เจ้ากีเ้จ้าการ!” กงัสดาลเหลอืบตาไปทางน้องสาวและกดัฟัน

พูด เขาอยากจะหยิกหล่อนนักหากท�าได้

พระองค์ชายแสงฉายกลัน้เสยีงหัวเราะเอาไว้ตอนทีส่องพีน้่อง

ท�าท่าจะทะเลาะกัน ทรงยกมือห้ามศึกระหว่างกัลยากับกังสดาล

ก่อนจะตรัส “มาเถอะ เดี๋ยวเราจะพาไปแนะน�ากับสหายของเรา” 
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เมื่อตรัสจบก็ทรงโอบไหล่กังสดาลให้เดินไปด้วยกัน 

กลัยายนืยิม้อย่างภาคภมูใิจมองตามหลงัท้ังสอง ก่อนจะเดนิ

ตามไป

“ทุกคน เราพาชายกั้งมาท�าความรู้จัก”

“โอ้ ฝ่าพระบาท... ทรงพาใครมาหรือกระหม่อม” เกริกพล 

คนช่างพูดท�าท่าตกอกตกใจ

กังสดาลลอบกลอกตา จากนั้นก็ท�าทียืดตัวเต็มความสูงเมื่อ

ต้องเผชิญหน้ากับบุรุษทั้งสามคนที่เป็นพระสหายของพระองค์ชาย

แสงฉาย

“นีก่งัสดาลหรอืชายกัง้ ทกุคนคงจะรูอ้ยู่แล้วว่าเป็นโอรสองค์

โตของหม่อมเจ้าปุญญาภัทร”

สายตาของบุรุษทั้งสามผู้มีความโดดเด่นแตกต่างกันนั้นจ้อง

มองมาทางกงัสดาล คนทีไ่ม่ค่อยรบัมอืกบัการเผชญิหน้าคนหมูม่าก

ได้ดีอย่างเขาถึงกับมือสั่น เหงื่อซึมชื้นสองขมับ

“ชายกัง้ นีค่อืหม่อมหลวงเกรกิพลหรอืเกรกิ สหายรกัของเรา

เอง”

“ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณชายกั้ง” เกริกพลส่งยิ้มอย่างเป็นมิตร

ให้ ทว่ากังสดาลกลับเพียงมองด้วยสายตาเยือกเย็นและพยักหน้า

รับเท่านั้น

เกริกพลหน้าร้อนเพราะความอับอาย...

“เอ่อ... ส่วนคนนีค้อืหม่อมราชวงศ์มเีดช หรอืเรยีกว่าชายเดช

ก็ได้”

“ยินดีที่ได้พบกันครับชายกั้ง” แล้วมีเดชก็เป็นอีกคนท่ีได้รับ

สายตาเยือกเย็นนั้น
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กังสดาลเป็นพวกไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่ไม่อยากรู้จัก 

เหมือนกับมนุษย์ไร้ความรู้สึก สีหน้าเย่อหยิ่งนั้นท�าให้ใครต่อใครไม่

อยากจะเสวนาด้วย บรรดาพระสหายของพระองค์ชายแสงฉายก็

เช่นกัน กังสดาลวางตัวห่างเหินกับผู้อื่นเสมอ รวมถึงกับบุคคลที่

พยายามจะเข้ามาผูกมิตรด้วยในตอนนี้

“เอ่อ... ส่วนทางนี้คือ หม่อมเจ้าปารุสก์” พระองค์ชายแสง-

ฉายตรัสแนะน�าบุรุษผู้สวมสูทสีฟ้าอ่อนที่ยืนถัดจากหม่อมราชวงศ์

มีเดช

กังสดาลท�าเพียงเบนสายตาไปมองบุรุษผู้นั้น

แม้ยงัไม่ได้มองอย่างเต็มตา กงัสดาลยงัรูส้กึว่าเขาช่างเป็นคน

ทีเ่ตม็ไปด้วยแรงดงึดดู มากขนาดทีว่า่ท�าให้อยากมองใบหน้านั้นให้

เต็มตา

“สวัสดีครับหม่อมราชวงศ์กังสดาล ได้ยินชื่อเสียงมานาน  

วันนี้ได้เจอกันสักที”

ยามนี้กังสดาลมองอีกฝ่ายเต็มสองตาแล้ว บุรุษหนุ่มที่มี

ฐานนัดรสงูกว่าและอายมุากกว่าเขาหลายปีผูน้ีม้รีอยยิม้เจ้าเล่ห์และ

เสน่ห์เหลอืล้น ปฏเิสธไม่ได้เลยว่าใบหน้าหล่อคมคายตามแบบฉบับ

หนุ่มไทยนั้นท�าให้กังสดาลเผลอจ้องมองอีกฝ่ายนานเกินจ�าเป็น

“ดีใจที่ได้พบกันนะครับ หม่อมราชวงศ์กังสดาล”

“ไม่ต้องเรียกผมเต็มยศหรอกครับ...” หม่อมราชวงศ์เจ้าของ

ใบหน้าเย่อหยิ่งคลี่ยิ้ม “จะเรียกว่าชายกั้งก็ได้ ผมไม่ถือ”

“งัน้หรอื” ปารสุก์ดดัเสยีงเอ่ยตอบ ไม่รูว่้าจงใจหรอืว่าอย่างไร 

เสียงหัวเราะดังขึ้นในวงสนทนา

ทุกคนต่างรู้ว่าหม่อมเจ้าผู้นี้มักจะสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้คน
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เสมอ ทว่ากังสดาลกลับไม่ชอบ เสียงหัวเราะนั้นแลกมาด้วยความ

ขายหน้าของผู้อื่น ไม่ใช่เรื่องตลกเลยสักนิด กังสดาลโกรธเหล่าคน 

ที่ท�ากับเขาแบบนี้ โดยเฉพาะหม่อมเจ้าผู้ไม่รู้จักมารยาท

“ผมไม่ตลกสักนิด...”

“พี่กั้งคะ”

“มีอะไรน่าข�าหรือครับ”

“ไม่เลย แหมคุณชายกั้ง ช่างไม่มีอารมณ์ขันบ้างเลย” เกริก-

พลยังเอ่ยเย้า

“ล้อผมสนุกมากหรือครับ” กังสดาลหันไปเลิกคิ้วถาม

เกริกพลถึงกับหน้าเสียเพราะถูกค�าพูดของกังสดาลตบหน้า

“ชายกั้งนี่สมกับที่เขาลือกันไม่มีผิด” ปารุสก์เอ่ยขึ้นมา

“ลือ? ลืออะไรอีกล่ะครับ”

“เขาว่ากนัว่าชายกัง้น่ะหล่อเหลาปานภาพวาดยคุเรอเนซองซ์  

แต่นสิยักลบัไม่สมกบัหน้าตาเลยสักนดิ” ปารสุก์ปรายตามองกังสดาล 

จากนั้นก็โคลงแก้วแชมเปญในมือไปมา เกิดความเงียบขึ้นในวง

สนทนา สุดท้ายเขาก็เป็นฝ่ายหัวเราะก่อนเอ่ยตบท้าย “แหม เรา 

ล้อเล่นน่ะ ชายกั้งก็... เอาน่า ถึงหน้าตาจะไม่เหมือนกับนิสัย แต ่

ก็เชื่อแล้วแหละว่าชายกั้งน่ะหล่อสมค�าที่เขาพูดกันจริงๆ”

“กระ...กระหม่อมขอตัวไปเข้าห้องน�า้กระหม่อม” กงัสดาลหนั

ไปเอ่ยกับพระองค์ชายแสงฉาย ไม่ทันรอให้อีกฝ่ายอนุญาต เขาก็

เดนิไหล่สัน่ออกจากวงสนทนาไป ตอนทีเ่ดนิผ่านปารสุก์ เขาเหลือบ

ตาขึ้นมองอีกฝ่าย เห็นรอยยิ้มเหยียดบนมุมปากนั้นแล้วเขาก็โกรธ

จนตัวสั่น

หม่อมเจ้าปารุสก์ช่างเป็นคนฝีปากกล้าจริงๆ!
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“นี่เราหยอกเขาแรงไปหรือเปล่าชายรุสก์”

“โธ่ฝ่าพระบาท จะทรงหยอกเย้าเบาๆ ได้อย่างไร เห็นหรือ

ไม่ว่าชายกั้งน่ะหยิ่งยโสแค่ไหน หากว่าฝ่าพระบาทไม่ใช่คู่หมั้นของ

น้องสาว หม่อมราชวงศ์ผู้นั้นคงเดินหนีไปนานแล้ว”

ปารุสก์กล่าวข�าๆ ทั้งสี่คนหันไปมองตามแผ่นหลังเล็กของ

กังสดาลที่เดินผ่านกลุ่มคนที่ก�าลังเต้นร�าอยู่ออกไปในขณะนั้น โดย

มีกัลยาผู้เป็นน้องสาวเดินตามไปติดๆ

อนัท่ีจริงแล้วปารสุก์ไม่ได้อยากจะแกล้งให้อกีฝ่ายอบัอาย แต่

ท่าทางไม่รบัไมตรนีัน่น่าหมัน่ไส้เกนิจะทน เขาอยากจะเย้าหยอกแค่

พอหอมปากหอมคอ ทว่ากลับท�าให้กังสดาลโกรธจนตัวสั่น

“แกล้งเขาแบบนั้น ระวังเขาจะเกลียด”

“อย่างฉนัหรอืมอีะไรให้เกลยีด” ปารสุก์หนัไปยิม้กริม่กบัเกรกิ-

พล

“เดี๋ยวฉันมานะ” พระองค์ชายแสงฉายตรัส

“กระหม่อม...” ทั้งสามคนรับค�า เมื่อคล้อยหลังพระองค์ชาย

แสงฉาย ก็รีบหันมาคุยกัน

“ไง รูปงามอย่างที่บอกหรือเปล่าล่ะชายรุสก์”

“บอกได้เต็มปากว่าสมกับที่คนเล่าลือกัน”

ไม่มีทางท่ีใครจะปฏิเสธความงดงามทางรูปโฉมและท่าทาง

ของกังสดาลได้อย่างแน่นอน หม่อมราชวงศ์กังสดาลเป็นต้นแบบ

เรือ่งรปูโฉมน่ามองของใครหลายคน เพราะใบหน้าท่ีน่ามอง ดวงตา

ที่ชวนให้หลงใหล ไหนจะไฝเม็ดเล็กที่อยู่เหนือริมฝีปากนั่นอีก

ทุกอย่างที่เป็นกังสดาลล้วนเต็มไปด้วยแรงดึงดูดที่ท�าให้ใคร

ต่อใครอยากเข้าหา ไม่ว่าเจ้าตัวจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม
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“ชายรุสก์มเีสน่ห์ถงึขัน้มดัใจชายด้วยกนัได้ แต่ว่าชายกัง้นัน้...”

“อย่าพดูแบบนัน้ เหมอืนก�าลงัสบประมาทกันอยู่” ปารสุก์หนั

ไปปรามมีเดช แม้ว่าจะโดนอีกฝ่ายหยามด้วยสีหน้าและแววตา เจ้า

ตัวก็ยังควบคุมตัวเองได้และยิ้มอย่างสุภาพ

“ชายรุสก์เป็นชายรักชายนี่...”

“แล้วอย่างไร”

“พนันได้ว่าชายรุสก์ที่ว่าเสน่ห์แรงก็ยังพ่ายแพ้ต่อหม่อม

ราชวงศ์กังสดาลอย่างแน่นอน” 

‘ท�าไมต้องพดูจาเย้ยหยนักนัเรือ่งนีด้้วย มเีดชจงใจพดูยัว่โมโห

หรือไร’ ปารุสก์คิด

“นี่ชายเดชก�าลังจะบอกว่า...” 

“แค่คิดสนุกๆ น่ะ ว่าชายรุสก์ที่ว่าแน่จะแพ้ภัยชายก้ังหรือ

เปล่า”

มีเดชกับเกริกพลมองหน้ากัน แล้วหันไปส่งยิ้มทะเล้นแกม

หยอกให้ปารสุก์ ร่างสูงสง่าผ่าเผยเห็นแล้วถงึกับขมวดคิว้จนใบหน้า

หล่อเหลายุ่งไม่น่ามอง

“เอางี้ไหมชายรุสก์ หากว่าชายรุสก์ท�าให้ชายกั้งยอมออกไป

เที่ยวคลับประจ�าของพวกเราด้วยได้ ฉันกับชายเดชจะยอมยกที่ดิน

ทีพ่ระนครศรอียธุยาให้เลยเอ้า!” ทีบ่อกเช่นน้ันก็เพ่ืออยากจะลองใจ

ปารุสก์หวังความสนุกเท่านั้น

สองเพื่อนซี้ชนแก้วกัน จากนั้นก็หัวเราะในล�าคอ ขณะก�าลัง

ยกแก้วขึน้ดืม่กบัชยัชนะทีไ่ด้กลัน่แกล้งสหายนัน้ เสยีงเข้มของหม่อม

เจ้าตรงหน้าก็พูดขึ้น

“ฉันขอรับค�าท้าจากทั้งสองคน”
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“หา!”

“ฉนัจะจีบชายกัง้ และจะท�าให้ชายกัง้ยอมไปเทีย่วคลบัประจ�า

ของพวกเรากับฉันให้ได้” หม่อมเจ้าหนุ่มหันไปมองกังสดาลท่ีเดิน

เคียงคู่อยู่กับหม่อมเจ้าปุญญาภัทร ทั้งสองสบตากัน ปารุสก์ยกยิ้ม

ให้ ทว่าสิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงความว่างเปล่าเท่านั้น

แต่เอาเถอะ... ปารุสก์หมายมั่นตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องเป็นผู้ที่

ฉวยเอาหัวใจของหม่อมราชวงศ์ผู้แสนเย่อหยิ่งคนน้ันมาสยบแทบ

เท้าให้จงได้!
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ความบังเอิญ ณ วังบูรพา

กงัสดาลมอีายยุ่างยีส่บิสามปีในปี ๒๕๑๒ นามล�าลองท่ีใช้

กันในวังและในหมู่ญาติสนิทคือ ‘ชายกั้ง’ รู้กันทั่วว่าการเรียกขาน

เช่นนี้มีไว้ให้คนรู้จักมักคุ้นกันเท่านั้น

ความถนดัอนัแสนโดดเด่นของกงัสดาลคอืการวาดภาพสนี�า้มนั 

แม้ว่าผู้เป็นบิดาจะไม่ค่อยพอใจกับอาชีพศิลปินนี้ แต่ก็ยังห่วงใย

แนะน�าให้เข้าท�างานเป็นครูสอนในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่

ใจกลางพระนคร ปณธิานของกงัสดาลไม่ใช่เพียงการได้เงนิทองและ

มีอาชีพการงานที่คู่ควรเหมาะสมกับที่ตนเป็นถึงนักเรียนนอก ทว่า

เขาตัง้ใจไว้แล้วว่าจะเป็นครสูอนวาดภาพในโรงเรยีนสอนคนหหูนวก 

เขาได้ยื่นจดหมายสมัครเข้าท�างานต่อทางโรงเรียนไปเมื่อสัปดาห์

ก่อน แล้วตอนนี้ก็ได้รับการอนุมัติให้เป็นครูของโรงเรียนแห่งนี้

เรียบร้อยแล้ว

“ดีใจมากเลยค่ะที่คุณชายให้ความส�าคัญแก่เด็กๆ ที่นี่ พวก
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เรายงัขาดแคลนครทูีมี่คณุวุฒอิยูม่าก ได้คณุชายมาช่วยสอนด้วยกนั 

ดิฉันเชื่อว่าเด็กๆ จะได้ความรู้มากมายแน่นอนค่ะ”

“ผมเองก็ยังต้องฝึกอีกเยอะ ทั้งเรื่องการสอนและภาษามือที่

ใช้ส่ือสารกบัเด็กๆ ในโรงเรยีน อย่างไรกร็บกวนครอูษุาแนะน�าผมที

นะครับ เพราะผมยังมีประสบการณ์ไม่มาก” หม่อมราชวงศ์หนุ่ม 

ส่งยิม้กว้างให้ครูอษุาผูท้ีอ่าสาเป็นพีเ่ลีย้งแนะน�าให้เขารูจ้กัโรงเรยีน

แห่งนี้ในวันแรกที่เขาเข้ามารายงานตัว

พอเห็นเขายิ้ม ดวงตาของหล่อนก็แย้มยิ้มอย่างเบิกบานไป

ด้วย รู้กันอยู่ว่าหม่อมราชวงศ์กังสดาลขึ้นชื่อเรื่องถือเนื้อถือตัว อีก

ทั้งยังไม่ค่อยผูกมิตรไมตรีกับคนแปลกหน้า ทว่าการพบกันครั้งนี้ดู

ราบรื่นจนครูอุษานึกภูมิใจหนักหนา

“ยินดีค่ะคุณชาย ถ้าคุณชายอยากให้ดิฉันช่วยอะไรก็บอกได้

เลยนะคะ ไม่ต้องเกรงใจ”

“ขอบคณุมากครบัครอูษุา” กงัสดาลกล่าวขอบคณุหล่อนด้วย

ความจริงใจอีกครั้ง หลังจากที่เดินมาถึงลานจอดรถที่อยู่ติดกับ

อาคารพักครู

โรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนสิบสามห้าง ซึ่ง

อยู่ตดิกบัถนนการค้าย่านบางล�าพ ูหากขบัรถมาจากถนนใหญ่กเ็ลีย้ว

เข้าซอยด้านหน้าที่ท�าการไปรษณีย์ ขับเข้ามาเรื่อยๆ เมื่อถึงสี่แยก

ก็เลี้ยวขวาตรงเสาไฟฟ้า จากนั้นตรงเข้ามาไม่ลึกนักก็จะเห็นรั้ว

โรงเรียน

ต้นเรื่องของความคิดที่จะเป็นครูในโรงเรียนสอนคนหูหนวก

แห่งนี้นั้น มาจากหม่อมศรีเอี่ยมผู้เป็นมารดาของเขาน่ันเอง ด้วย

เพราะหล่อนสนิทกับครูใหญ่ของโรงเรียน ครั้นรู้ว่ายังขาดแคลนครู
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ผู้สอนวิชาท่ีจ�าเป็น หม่อมศรีเอี่ยมจึงได้เสนอชื่อลูกชาย และ

กงัสดาลเองกเ็ห็นดเีห็นงามด้วย พอมารดาแวะเข้ามาเป็นธรุะให้ วนั

ถดัมาเขากร็บีหอบเอกสารเข้ามาสมคัรเข้าท�างาน ด้วยความตืน่เต้น

ที่จะได้เป็นครูสอนเด็กๆ

หลงัแยกกบัครอูษุา เขาขบัรถไปทีห้่างสรรพสินค้าแห่งหน่ึงใน

ย่านวังบูรพา แหล่งชุมนุมของวัยรุ่นหนุ่มสาวทันสมัยที่เรียกกันว่า 

‘โก๋หลังวัง’ ที่นี่เป็นย่านแฟชั่นที่รับอิทธิพลวัฒนธรรมอเมริกัน อีก

ทั้งยังพรั่งพร้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร และ

โรงภาพยนตร์ ทั้งยังมีร้านที่มีตู้เพลงซึ่งเป็นของใหม่และทันสมัย 

กังสดาลมักจะแวะมาหาซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือขึ้นชื่อคือ ‘ร้าน 

ผดุงศึกษาบูรพา’

กังสดาลคิดไว้ว่าจะไปดูภาพยนตร์สักเรื่อง ที่วังบูรพามีโรง

ภาพยนตร์อยู่สามแห่ง ได้แก่ คิงส์ ควีนส์ และแกรนด์ โดยโรง

ภาพยนตร์ทั้งสามฉายภาพยนตร์ต่างประเภทกัน โรงคิงส์น้ันฉาย

ภาพยนตร์จีน ฮ่องกง และฮอลลีวูด ส่วนโรงควีนส์ขึ้นชื่อเรื่องของ

การฉายภาพยนตร์อินเดีย ในขณะที่โรงแกรนด์เน้นฉายภาพยนตร์

ไทย

ด้วยความทีก่งัสดาลไปอยูท่ีป่ระเทศอังกฤษหลายปี ท�าให้เขา

ไม่คุน้ชนิกบัภาพยนตร์ไทยสกัเท่าไร และเมือ่เขาต้องมาดภูาพยนตร์

กับกัลยาผู้เป็นน้องสาว หากเลือกโรงคิงส์จะโดนหล่อนเอ็ดจนหูชา 

เพราะฉะนั้นวันนี้กังสดาลจึงตัดสินใจมาชมภาพยนตร์เพียงผู้เดียว

“นี่ค่ะ ราคาสิบบาท”

“ขอบคุณครับ” กังสดาลกล่าวพร้อมกับยื่นธนบัตรสิบบาทให้

พนักงานขายตั๋ว รอบฉายเป็นรอบเวลาสิบนาฬิกา ซึ่งจะฉายในอีก
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ประมาณห้านาที

กังสดาลเก็บตั๋วใบนั้นไว้กับตัวแล้วหันหลังกลับเพื่อจะเดินไป

ซือ้ขนมเข้าไปรบัประทานด้านในโรงภาพยนตร์ ทนัใดนัน้กช็นกบัใคร

คนหนึ่งที่เดินก้มหน้าก้มตาไม่มองทาง

“ขอ...ขอโทษครับ!” กังสดาลกล่าวขอโทษพร้อมกับเงยหน้า

ขึ้นมอง “ทะ...ท่านชาย?”

“อ้าวชายกั้ง มาท�าอะไรที่นี่”

กังสดาลมองไปยังคนเบื้องหน้าที่แต่งตัวแนวเพรพพี๑ สวม

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายสกอตกับกางเกงที่เป็นสีเดียวกัน ผมถูกจัดแต่ง

เป็นทรงด้วยเจล หม่อมราชวงศ์หนุ่มรู้สึกประหลาดใจที่พบอีกฝ่าย

“ผมมาดหูนงัครบั ท่านชายล่ะครบั มาดหูนังเหมอืนกันเหรอ” 

กังสดาลไม่พูดค�าราชาศัพท์กับอีกฝ่าย ทั้งที่ปกติแล้วเขาควรจะพูด 

น่ีเป็นเพราะเจ้าตวัต้องการทีจ่ะแสดงออกว่าเขาไม่ได้ให้ความเคารพ

ฐานันดรที่สูงกว่าของหม่อมเจ้าตรงหน้าเขา

“ใช่ มาดหูนงั... เอ่อ...” ปารสุก์อกึอกัในขณะท่ีเหลอืบตามอง

ไปยังป้ายโฆษณาภาพยนตร์ที่เป็นภาพเขียนมือที่ติดอยู่ด้านหน้า 

เขาไม่รู้ว่าเรื่องที่กังสดาลดูเป็นเรื่องไหน 

“มาดหูนงัเรือ่งอะไรหรอืครบั” แม้จะไม่อยากเจรจากบัอกีฝ่าย 

แต่กังสดาลก็ถามอย่างช่วยไม่ได้

“ยังไม่ได้คิดน่ะ ว่าแต่ชายกั้งล่ะ มาดูหนังเรื่องอะไร”

“ผมเหรอ...” กงัสดาลมองพนิจิท่าทางคนตรงหน้าอกีครัง้ จาก

นั้นก็ขมวดคิ้วถามอย่างจับผิด “ผมดูเรื่องไหนแล้วท่านชายจะท�าไม

๑ การแต่งกายสไตล์เรียบหรู ดูมีฐานะแบบลูกผู้ดี



~ แม่นาย ~

 23

หรือครับ”

“เปล่านี่ เราก็แค่ถามดูน่ะ อยากรู้เท่านั้นเอง”

เฮอะ ขอให้มันจริงเถอะ!

คนที่ไม่ชอบพูดคุยกับคนไม่สนิทก�าลังแสดงออกว่าอึดอัด

ผ่านทางแววตา กังสดาลเหลือบตาไปทางอื่นในระหว่างที่ปารุสก์

ถามซักไซ้เรื่องที่ไม่มีความจ�าเป็น

“แล้วนี่มาดูคนเดียวงั้นเหรอ”

“ครับ”

กงัสดาลจ�าต้องตอบไปตามมารยาททางสงัคมทีย่งัจ�าเป็นต้อง

มี หากอยู่เมืองนอกป่านนี้เขาคงเดินหนีไปแล้ว ไม่มัวยืนอึดอัดอยู่

อย่างนี้แน่ เพราะคนที่นั่นไม่ถามซอกแซกหรือแสดงความอยากรู้

อยากเหน็กบัคนทีไ่ม่สนทิกนั กงัสดาลอยากจะบอกปารสุก์แบบน้ัน 

ทว่าสุดท้ายเขาก็จ�าต้องรักษามารยาทด้วยการพูดขอตัวกับอีกฝ่าย

“ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับ หนังจะเริ่มฉายแล้ว”

“อา... นั่นสินะ งั้นก็... ไว้พบกันนะชายกั้ง”

เมื่อปารุสก์กล่าวเช่นนั้น คนที่ไม่ต้องการผูกมิตรด้วยก็ท�า

เพียงพยักหน้าเบาๆ ตอบกลับไป ก่อนจะค้อมศีรษะให้ แล้วรีบเดิน

ผ่านปารุสก์ไปทันทีเมื่อสบโอกาส

หม่อมเจ้าหนุ่มมองเหลียวหลังไปยังชายหนุ่มที่จงใจเดินหนี

เขา ไม่อยากเชือ่เลยว่ากงัสดาลจะเป็นพวกเข้าถึงยากขนาดน้ี แม้ว่า

จะมใีบหน้างามชวนให้มองตาค้าง ทว่าพอได้พดูคยุกนัแล้วกลบัเป็น

คนจ�าพวกท่ีขาดเสน่ห์อย่างทีส่ดุ เรยีกได้ว่าไม่ดงึดดูผูใ้ดทัง้สิน้ ทัง้ที่

ปารุสก์ส่งรอยยิ้มมหาเสน่ห์ให้อีกฝ่าย แต่กลับโดนเมินซึ่งหน้า

นั่นท�าให้เขาถึงกับเสียความมั่นใจ
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ถ้าเป็นคนอื่นคงยอมถอดใจ ที่ดินอะไรนั่นจะว่าไปแล้วบิดา

เขาก็มีถมเถ ทว่าเพราะความอยากเอาชนะ ท�าให้ปารุสก์บุกอย่าง

เอาเป็นเอาตาย กลายเป็นว่า ค�าว่า ‘ท้อ’ ไม่มีในพจนานุกรมฉบับ

ปารุสก์!

เจ้าตวัประกาศกร้าวกบัสหายทัง้สองว่าจะต้องจีบชายก้ังและ

พาไปเทีย่วคลบัประจ�าด้วยกนัให้ได้ และเชือ่เถอะว่าหม่อมราชวงศ์

ผู้เย่อหยิ่งนั่นจะต้องร้องหาเขาในไม่ช้า

ภาพยนตร์เรื่อง Love in the Afternoon๒ เป็นภาพยนตร์

อเมริกันที่มีกลิ่นอายความโรแมนติกคอเมดีในปี ๑๙๕๗ เล่าเรื่อง

ราวความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าสัวนักธุรกิจชาวอเมริกันท่ีมีอายุมาก 

ท้ังยังมีนิสัยชอบแกล้ง กับหญิงสาวลูกสาวนักสืบเอกชนที่ยังไม่มี

ประสบการณ์ทางเพศ ก�ากับโดย บิลลี ไวล์เดอร์ น�าแสดงโดย แกรี 

คูเปอร์ และ ออเดรย์ เฮปเบิร์น ผู้ที่เป็นนักแสดงคนโปรดของ

กังสดาล 

ออเดรย์เป็นนักแสดงชาวอังกฤษเชื้อสายดัตช์ เกิดที่เมือง

บรัสเซลส์ ตอนเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ กังสดาลเห็นผลงานของ

หล่อนโลดแล่นตามบิลบอร์ดอยู่หลายครั้ง ช่วงนั้นเขาไม่เคยชมผล

งานของหล่อนมาก่อน จนกระทั่งเพื่อนร่วมห้องพักแนะน�าให้เขาดู

ภาพยนตร์เรื่อง Sabrina ภาพยนตร์แนวโรแมนติกสัญชาติอเมริกัน 

๒ ไม่ปรากฏข้อมูลแน่ชัดว่าเข้าฉายในประเทศไทยเมื่อไรและฉายที่ไหน กล่าวถึง
ภาพยนตร์เร่ืองนี้เพื่อจะเล่าถึง ออเดรย์ เฮปเบิร์น ซึ่งเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการ 
ภาพยนตร์ฮอลลีวูด
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และนับแต่นั้นมาเขาก็กลายเป็นแฟนตัวยงของหล่อน

ขณะทีก่งัสดาลก�าลงัจดจ่อกบัภาพยนตร์ทีเ่พิง่เริม่ฉาย ใครคน

หนึง่กเ็ดนิมานัง่ลงตรงเบาะนัง่ข้างเขา กงัสดาลไม่รูเ้ลยว่า คนคนน้ัน

ก�าลังจะน�าพาความวุ่นวายมาให้!

“เจอกันอีกแล้ว”

ผู้ท่ีเพ่ิงทิง้สะโพกลงบนเบาะนัง่หันมากระซบิกับกังสดาล พอ

เขาหันไปมองก็ถึงกับเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจ

“ท่านชาย?”

“เรื่องบังเอิญเกิดขึ้นได้ทุกที่จริงๆ”

“นี่ดูหนังเรื่องนี้ด้วยหรือครับ ผมคิดว่า...” กังสดาลผ่อนเสียง

พร้อมกับโน้มหน้าลงต�่า “คิดว่าท่านชายจะดูเรื่องอื่นเสียอีก”

“เราเองก็ชอบหนังนอกเหมือนกันนะ ท�าไมจะดูไม่ได้”

“แต่เลอืกทีจ่ะนัง่ตรงนี?้” เขาขมวดคิว้เข้าหากันตอนท่ีปารสุก์

ฉีกยิ้มเชิงตลกขบขัน มีเรื่องใดตลกอย่างนั้นหรือ หรือท่านชายผู้นี้

ก�าลังยียวนกวนประสาทเขา กังสดาลไม่อยากมีปัญหา เขาเป็นคน

ท่ีไม่ปะทะกับสิ่งใด เพราะฉะนั้นจึงได้เลิกสนใจคนที่เข้ามาก่อกวน 

แล้วหันกลับไปสนใจจอฉายภาพยนตร์ที่อยู่เบื้องหน้า

สมาธิค่อยๆ กลับไปจดจ่อกับฉากในภาพยนตร์ที่ก�าลังถึงจุด

ตื่นเต้น ทว่าปารุสก์ที่นั่งมองซ้ายเหลียวขวาเข้ามากระซิบข้างหูเขา

อีกรอบ

“นักแสดงหญิงคนนี้ชื่ออะไรน่ะ หล่อนแสดงได้ตลกมากเลย”

“ท�าอะไรน่ะครับ” กังสดาลเหลืออด แต่กระน้ันก็ยังรักษา

มารยาทด้วยการถามออกไปอย่างสุภาพ น�้าเสียงไม่ได้กระโชก

โฮกฮาก มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจ นั่น
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คือสีหน้าของเขาในเวลานี้ “นี่ผมก�าลังดูหนังอยู่นะครับ ท่านชาย

ก�าลังรบกวนผมและคนอื่นในโรง”

“กระซิบคุยกันสองคนใครที่ไหนจะได้ยิน”

หม่อมเจ้าผู้นี้ต้องการสิ่งใดจากเขากัน กังสดาลตั้งค�าถามขึ้น

ในใจ พลันใบหน้าหล่อเหลาของปารุสก์ก็โน้มเข้ามาใกล้ จนเขาผงะ

ถอยห่างเพราะกลัวว่าปลายจมูกที่ยื่นเข้ามาจะสัมผัสกับปลายจมูก

ของตน

“แต่นี่เป็นการรบกวนผม กรุณาเงียบด้วยครับ” กังสดาลเอ่ย

เน้นเสยีงอกีคร้ัง ดวงตากลมคูน่ัน้จ้องเขมง็ไปทางปารสุก์ ทว่าแทนที่

ผู้เป็นหม่อมเจ้าจะหยุดก่อกวน กลับท�าสิ่งที่กังสดาลร้องขอให้หยุด

ท�าซ�้าอีกครั้ง

“ฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าหล่อนพูดอะไร ดูสิ พูดเร็วขนาดนั้น ใคร

จะฟังรู้...”

“ชู่!”

ปารุสก์ถึงกับหลุดข�าเมื่อกังสดาลท�าเสียงแบบนั้นใส่โดยไม่

แม้แต่จะหันมาทางตน นี่ตั้งใจจะเมินกันขนาดนี้เลยหรือ 

‘คอยดูเถอะชายกั้ง! เดี๋ยวถ้าเรารุกหนักขึ้นเมื่อไร ชายกั้งได้

ร้องเรียกหาเราเช้าสายบ่ายค�่าแน่!’

“ดูหนังจบแล้ว เราออกไปหาอะไรทานกันไหม”

“ท่านชาย! ถ้ายงัไม่หยดุพดู ผมจะไม่ทนแล้วนะครบั” กงัสดาล

หันมาจ้องคนที่พูดไม่หยุด

ปารุสก์เท้าแขนลงกับที่วางแขนของเก้าอ้ี จากน้ันก็เท้าคาง

และเอยีงคอเล็กน้อย แล้วพดูกบัคนทีก่�าลงัโมโห “ชายกัง้นีเ่วลาโกรธ

ก็น่าเอ็นดูดีเหมือนกันนะ ว่าไงล่ะ อยากจะไปเที่ยวกับเราไหม”
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“ไม่ครับ!”

“โอ้โฮ ปฏิเสธกันทันทีเลย ไม่ลองคิดดูก่อนหรือไงชายกั้ง”

“ไม่ ผมจะดูหนัง” กังสดาลบอกอย่างหงุดหงิด จากนั้นก็หัน

กลับไปมองจอฉายทว่าไม่มีสมาธิจดจ่อเหมือนก่อนหน้าแล้ว ใน

ความคดิมเีพยีงหม่อมเจ้าปารสุก์มปัีญหาอะไรกบัเขาหนกัหนา เทยีว

มาก่อกวนและพดูจายยีวนต้ังแต่วนังานเต้นร�าคราวก่อน และคราว

นี้ยังมาก่อกวนในโรงหนัง

หรือว่า...

“ด้า ดีดา ดาดี๊ดา...”

ฮัมเพลงอย่างอารมณ์ดีแบบนี้มันอะไรกัน หมายความว่า

ตั้งแต่ต้นก็จงใจแกล้งท�าทุกอย่างให้เหมือนบังเอิญ เพียงเพราะจะ

ได้เข้ามาก่อกวนการดูหนังของเขาใช่หรือไม่...

กังสดาลเผลอจ้องหน้าปารุสก์นานเกินไปจนถูกอีกฝ่ายจับ 

ได้ หม่อมเจ้าหนุม่หันมาทางเขา จากนัน้กใ็ช้น้ิวชีจ้ิม้ทีแ่ก้มตอบของ

กังสดาลเบาๆ

“แอบมองเรางั้นเหรอ แน่ะ เขินเราเลยนะเนี่ยชายกั้ง” 

“พอสักที ผมจะกลับแล้ว”

ไม่ต้องดงต้องดูแล้วหนัง!

กงัสดาลเดนิจ�า้อ้าวออกจากโรงภาพยนตร์ทัง้ทีภ่าพยนตร์

เพิ่งฉายได้แค่ครึ่งเรื่อง เขาไม่นึกเสียดายเงินค่าตั๋ว แต่เสียดายที่วัน

ดีๆ ถูกหม่อมเจ้าคนนั้นท�าพังลงอย่างไม่น่าให้อภัย

“จะรีบไปไหนเล่าชายกั้ง รอเราก่อนสิ”

“ผมจะกลับแล้ว ท่านชายจะตามผมมาท�าไมไม่ทราบ” 
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กังสดาลตอบโดยไม่เหลียวกลับไปมอง เท้าก้าวย�า่ไปตามพืน้ของโรง

ภาพยนตร์ด้วยความเร็วที่มากกว่าก่อนหน้า เขาน่ะอยากจะหนีไป

ให้พ้นๆ อกีฝ่ายโดยไว แต่ให้ตายสพิบัผ่า! ยิง่หนเีหมอืนยิง่ไม่ไปไหน 

เพราะสุดท้ายปารุสก์ก็ตามมาประชิดเขาได้ทัน

ท่านชายจอมยยีวนก�าลงัเดนิถอยหลงัพร้อมท้ังยกมอืประสาน

ไว้ที่ท้ายทอย

“นี่เราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมว่าชายกั้งหนีเรา”

“แล้วคิดว่าไงล่ะครับท่านชายปารุสก์!”

“โอ้ เรียกกนัเตม็ยศเลยน้า แต่เราว่าชายก้ังเรยีกเราว่าชายรสุก์

ไม่ก็พี่ชายรุสก์ดีกว่านะ”

“ไม่ครับ!” กังสดาลยืนยันเสียงหนักแน่น เขาถอนหายใจใส่

หม่อมเจ้าจอมตื๊อที่คงจะตามรังควานเขาไปจนกว่าจะขึ้นรถอย่าง

แน่นอน กังสดาลนึกโกรธที่เขาจอดรถไว้ที่ซอยของห้างสรรพสินค้า

แทนที่จะเป็นด้านหน้าห้าง

“รถจอดแถวไหนล่ะ เราไปส่งไหม”

“ผมไม่อยากรบกวน อ้อ ไม่ใช่สิ ต้องบอกว่าผมไม่อยากให้

ท่านชายมายุ่งถึงจะถูก” กังสดาลเชิดหน้าพูดในระหว่างที่พวกเขา

ก�าลังก้าวลงบันได

“ใจร้ายจังเลยนะ ไม่คิดบ้างเหรอว่าเราจะตามไปที่วังน่ะ”

“หยุดคิดเลยครับ” กังสดาลหยุดเดินแล้วหันไปร้องบอกท่าน

ชาย จากนั้นก็ขยับออกห่างเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนก�าลังตั้งแง่ใส่แค่

ไหน กังสดาลเป็นพวกไว้เนื้อไว้ตัว ไม่ว่าอีกฝ่ายเป็นใครก็ไม่ชอบให้

เข้าใกล้เกนิจ�าเป็น เมือ่ถกูร่างสงูของหม่อมเจ้าหนุ่มประชดิแบบน้ัน

ก็ยิ่งท�าให้ไม่พอใจอย่างมาก
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“วันนี้จะไปไหนต่อล่ะ ไปทานข้าวด้วยกันไหมชายกั้ง”

“ไม่ครับ ผมเป็นมังสวิรัติ” กังสดาลตอบปัดค�าชวนนั้นอย่าง

ไม่ใส่ใจว่าอกีฝ่ายจะมเีจตนาดหีรอืไม่ จากนัน้ก็ก้าวลงบันไดต่อ ก็ใน

เมื่อเขาไม่อยากผูกมิตรผิดประเภท และไม่อยากสนิทกับใครมาก

เกินจ�าเป็น เขาก็ต้องปฏิเสธ

“เดี๋ยวก่อน ไปร้านไอศกรีมดีไหม แถวนี้มีร้านน่านั่ง”

“ท่านชายก�าลังรุกล�้าความเป็นส่วนตัวของผมอยู่” กังสดาล

เอ่ยก่อนหยดุเดนิเมือ่ก้าวมาไกลจากทางขึน้บนัไดระยะหนึง่แล้ว เจ้า

ตัวกอดอกและหันกลับไปจ้องมองคนไร้มารยาทที่เดินตามเขามา

แล้วเอ่ยต่อด้วยน�้าเสียงเด็ดขาด “อีกอย่างเราไม่ได้สนิทกัน คงไม่

จ�าเป็นต้องไปนั่งทานไอศกรีมด้วยกันอย่างนั้น”

“ก็สนิทกันไว้เสียตอนนี้สิ...” ปารุสก์ขยับเข้าใกล้ แม้ว่าเขาจะ

ต้อนอีกฝ่ายแค่ไหน ทว่าดวงตาของกงัสดาลกย็งัคงฉายแววเดด็เดีย่ว

แน่วแน่เช่นเดิม เป็นก�าแพงแข็งแกร่งที่เขาไม่อาจทลายลงได้ง่ายๆ 

แต่ยิง่เหน็กงัสดาลแสดงท่าทางไม่ชอบเขา ปารสุก์ก็ย่ิงอยากเข้าใกล้ 

หมายมัน่จะเอาชนะใจผูท้ีห่ยิง่ผยองตรงหน้าให้ได้! “...ไม่อยากสนิท

กับเราหรือไง หือ?”

หม่อมเจ้าหนุ่มแย้มยิ้มมุมปากถาม เขาเชื่อว่ารอยยิ้มมหา

เสน่ห์ของตนจะท�าให้ใจของอีกฝ่ายหวั่นไหวเช่นเดียวกับที่คนอื่นๆ 

เป็น ทว่ากงัสดาลนัน้แตกต่างออกไป อกีฝ่ายเอานิว้แตะทีป่ลายคาง

ท�าท่าขบคดิครูห่นึง่ ตอนแรกปารสุก์คดิว่ากงัสดาลจะตอบรบั แต่เขา

คิดผิดถนัด เพราะปากซึ่งมีไฝเม็ดเล็กอยู่เหนือริมฝีปากของคนตรง

หน้านั้นกลับขยับเอ่ยตอบเสียงแผ่วเบาด้วยประโยค

“ผมไม่เคยคิดที่จะสนิทกับท่านชาย”
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โอ้โฮ หกัหน้ากนัไม่พอ ยงัพดูจาตัดไมตรเีขาอย่างเยน็ชาสดุๆ

และก่อนทีป่ารสุก์จะทนัได้สรรหาค�าพดูใดมาพูดต่อ กังสดาล

ก็ท�าสิง่ทีเ่หนอืความคาดหมาย นัน่คอืการกระทืบเท้าลงบนรองเท้า

ของปารุสก์จนเขาสะดุ้งสุดตัว

“โอ๊ย!”

“หลกีไปครบั ท่านชายรบกวนเวลาอนัมค่ีาของผมมากพอแล้ว” 

กังสดาลยิ้มเยาะอย่างสะใจตอนที่เห็นปารุสก์กระโดดหย็อยๆ 

เพราะเจ็บที่ถูกเหยียบเข้าเต็มเปา

ฮึ! เล่นกับใครไม่เล่น มาเล่นกับหม่อมราชวงศ์กังสดาล รู้ไว้

ด้วยว่าท่านชายปารสุก์เล่นผดิคนแล้ว คนอย่างกังสดาลน่ะไม่มทีาง

ท�าลายก�าแพงสูงของตัวเองเพราะใครง่ายๆ หรอก!
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มนุษย์ถ�้าแห่งวังขจรเจริญวงศ์

ยามบ่ายของวนัหยดุ เสยีงหวัเราะของสามสงิห์ดงัออกมา

จากห้องนัง่เล่นภายในวงัมาลนิภีริมย์ อนัเป็นนวิาสสถานของหม่อม

เจ้าปารสุก์ สามเกลอก�าลงันัง่จบิน�า้ชาร่วมกนั ในสามคนน้ี เกรกิพล

เป็นคนที่มีฐานันดรต�่าสุดคือเป็นหม่อมหลวง ขณะที่ปารุสก์ซึ่งเป็น

หม่อมเจ้ามีฐานันดรสูงสุด รองลงมาคือมีเดชที่เป็นหม่อมราชวงศ์ 

ทว่าเพราะสนิทกันมาต้ังแต่เรียนชั้นมัธยมฯ ท�าให้พวกเขาแทบจะ

กลมกลนืเป็นหนึง่เดยีว อกีทัง้ปารสุก์แม้จะเป็นหม่อมเจ้า แต่ก็ไม่ได้

เคร่งครัดเรื่องสรรพนามเรียกขานตนและค�าราชาศัพท์

“ฮ่าๆ ตลกชะมัดเลย อย่างชายรุสก์เนี่ยนะโดนปฏิเสธ โอ๊ย 

นี่ผมข�าจนท้องแข็งเลยนะ” เกริกพลหัวเราะจนออกนอกหน้า

ฝ่ายหม่อมเจ้าเหน็กไ็ด้แต่พาลโวยวายใส่เพราะเสียหน้าอย่าง

มาก

“ปฏิเสธอย่างเดียวไม่พอนะ ยังมีหน้ามาเหยียบเท้าฉันอีก”
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ชายกัง้น่ะแสบใช่เล่น แต่ไหนแต่ไรมาเขาไม่เคยโดนหนุม่ทีไ่หน

ท�านิสัยเช่นนี้ด้วยมาก่อน เพิ่งจะมีหม่อมราชวงศ์กังสดาลคนนั้น

แหละเป็นคนแรก

“ให้ตายเถอะ ไม่นกึว่าจะใจแขง็ขนาดนัน้แฮะ งานหนกัเหมอืน

กันนะเนี่ยชายรุสก์” มีเดชที่นั่งอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ประจ�าวัน

อยู่เงยหน้าขึ้นร่วมวงสนทนา

แม้อีกฝ่ายจะไม่หัวเราะเยาะใส่ ทว่าปารุสก์ก็รู้ว่าแววตาเย้ย

หยันของมีเดชที่ส่งมานั้นหมายถึงอะไร

“สงครามยังไม่จบ อยา่เพิง่นบัศพทหาร ไม่เคยได้ยินหรอืไร!”

“แต่สงครามครัง้นีย้ากทีส่ดุเลยหรอืเปล่า ขนาดไปโปรยเสน่ห์

ท�าท่าว่าเจอกนัราวกบัพรหมลขิติ แต่ฝ่ายนัน้ดนัวิง่หนี” เกรกิพลเอ่ย

เย้า มีเดชที่ฟังอยู่ยิ้มตามค�าของเขา

ได้ยินเพ่ือนเกลอผู้ปากไม่ดีพูดแบบนั้นปารุสก์ก็ย่ิงหงุดหงิด

เป็นเท่าตวั เขาคดิว่าไม่น่ากลบัมาเล่าเรือ่งนีใ้ห้ทัง้สองฟังเลย เพราะ

หากไม่เล่าคงไม่โดนเพื่อนรักพูดหักหน้ากันอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้

“แต่อย่างไรเสียก็ไม่ต้องห่วง นี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น”

“ท่าจะไม่ดีแล้วม้ังชายรุสก์” มีเดชยกถ้วยชาขึ้นจิบแล้วโยก

ศีรษะไปตามจังหวะของเพลงที่ดังจากเครื่องเล่นแผ่นเสียง 

ทั้งสามสิงห์มีกิจกรรมท�าร่วมกันราวกับวัยรุ่นอายุสิบห้าสิบ

หกที่ติดเพื่อนฝูงจนไม่เป็นอันท�าอะไร แม้ว่าพระองค์ชายปรมินทร์

บิดาของปารุสก์นั้นจะเคยต�าหนิเรื่องมิตรสหายของเขาอยู่บ่อยครั้ง 

ทว่าเขาก็ท�าหูทวนลมไม่สนใจค�าของบิดา เที่ยวเล่นเตร็ดเตร่ไม่ได้

เรื่องได้ราวเช่นเดิมกระทั่งถึงตอนนี้

“หรือว่าทีช่ายกัง้ไม่สนใจจะชายตาแลชายรสุก์นัน้เป็นเพราะ
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ว่าเขาไม่ได้เป็นพวกชายรักชาย...”

“ไม่มีทางเสียละ เพราะฉันไปสืบมาแล้ว” หม่อมเจ้าหนุ่มยิ้ม

มุมปาก “รู้ไหมว่าในรายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนคลับรักชายนั้นมีชื่อของ

ชายกั้งอยู่ด้วย”

ระดับหม่อมเจ้าปารุสก์ เรื่องการสืบค้นข้อมูลนั้นไม่ยากเย็น

สักนิด แค่ไหว้วานให้คนสนิทของพระบิดาจัดการให้ ก็ได้รายชื่อผู้

สนับสนุนคลับนั่นมาง่ายๆ ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไร

เจ้าของเรอืนผมสดี�าขลบัขยบัตวัมาด้านหน้า ก่อนจะพูดเรือ่ง

คลับ ‘ชายรักชาย’ ด้วยน�้าเสียงและท่าทางจริงจัง “ชายกั้งไม่ไปที่

คลับก็จริง แต่รายนั้นส่งเงินสนับสนุนให้ไม่น้อย”

“โธ่ เงินสนับสนุนนั่นอาจจะเป็นเงินของท่านชายปุญก็ได้  

รายนัน้ชอบท�าการกศุลจะตายไป” มเีดชยิม้ข�า ด้วยเพราะไม่เหน็ว่า

สิ่งที่ปารุสก์บอกจะน่าตื่นเต้นตรงไหน อีกอย่างการร่วมสนับสนุน

คลับนั้นใครๆ ก็ท�าได้ ไม่เว้นแม้แต่หม่อมเจ้าปุญญาภัทร ชาย 

ผู้ใจบุญใจกุศล

“ก็จริงอย่างที่ชายเดชว่า แต่เอาเถอะ จะชอบหรือไม่ชอบ 

ฉันก็ท�าให้ชอบได้อยู่แล้ว”

“มั่นใจจังนะชายรุสก์ ทั้งที่รู้ว่าก�าลังเล่นกับไฟ” เกริกพลที่ยืน

เท้าแขนกับขอบหน้าต่างอยู่เอ่ยขึ้น

ดวงตาของปารุสก์หลุบมองถ้วยชา ก่อนทอแสงแพรวพราว

ราวกับดวงตาของสุนัขจิ้งจอก เขานึกถึงแผนการขั้นต่อไป

จะว่าไปแล้วปารุสก์ก็คล้ายกับสุนัขจิ้งจอกจริงๆ นั่นแหละ 

เป็นสุนัขจิ้งจอกที่ก�าลังตามไล่ล่าเหยื่อใหม่ที่ช่างแตกต่างจากเหยื่อ

อื่นๆ ก่อนหน้า
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ไม่ง่ายและไม่หวานเลยสักนิด กังสดาล!

กังสดาลนั่งอยู่ภายในห้องสมุด พื้นที่ชั้นสองฝั่งทิศเหนือ

ของนิวาสสถานแห่งนี้เป็นห้องสมุดของครอบครัว ซึ่งคนท่ีใช้ห้อง

สมดุนีบ่้อยท่ีสุดคอืกงัสดาล คนในครอบครวัจงึเรยีกทีน่ีว่่าห้องสมดุ

ของชายกั้ง ยามนี้เจ้าตัวก�าลังนั่งวาดภาพด้วยดินสอสีลงในสมุด

บนัทึกส่วนตวัอยู่ทีโ่ต๊ะทรงสีเ่หลีย่มผนืผ้าด้านหน้าโซฟาตวัใหญ่ทีม่ี

พรมคลุมทับ เบื้องหลังโซฟาเป็นชั้นหนังสือสูงจนเกือบถึงเพดาน

ห้อง ภาพทีเ่ขาวาดนัน้เป็นเหมอืนบนัทกึเรือ่งราวชวีติประจ�าวนัท่ีใช้

ภาพเล่าเรื่องแทนตัวอักษร

“ขนมทองม้วนมาแล้วค่ะคุณชายกั้ง ร้อนๆ จากเตาเลยค่ะ”

“ขนมทองม้วนที่ไหนก็ไม่สู้ของป้าค�าอินทร์” กังสดาลละ

สายตาจากการวาดภาพหันมาฉีกยิม้กว้างส่งให้ป้าค�าอนิทร์ทีเ่ดนิถอื

จานขนมทองม้วนเข้ามา กงัสดาลชอบขนมทองม้วนทีส่ดุ โดยเฉพาะ

ทองม้วนฝีมือของป้าค�าอินทร์ คนเก่าแก่ที่ท�างานรับใช้ในวังขจร

เจริญวงศ์มานาน ซึ่งถูกปากกว่าทองม้วนที่ซื้อแถวตลาดหลายเท่า

ป้าค�าอนิทร์วางจานขนมลงบนโต๊ะก่อนเอ่ยถาม “เป็นอย่างไร

บ้างคะ ไปสอนมาได้สามวันแล้ว คุณครูกังสดาลเป็นท่ีรักของ

นักเรียนทุกคนใช่ไหมคะ”

“ก็ดีครับ แต่ปัญหาส�าคัญคือกั้งขาดวิธีการสื่อสารกับเด็กที่

บกพร่องทางการได้ยิน ภาษามือกั้งไม่ได้เรื่องเลย” กังสดาลถอน

หายใจ เขาปิดสมดุบนัทกึแล้ววางไว้ด้านข้าง ก่อนเอือ้มไปหยิบขนม

ทองม้วนชิ้นหนึ่งมาใส่ปาก เมื่อกินหมดก็เอ่ยต่อ

“กั้งว่าจะหาหนังสือสอนภาษามือ แต่ก็ไม่อยากไปย่านวัง
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บูรพาแล้ว ไม่อยากจะไปเจอ…”

“พี่กั้ง!”

เสียงกัลยาร้องเรียกพี่ชายฝาแฝดดังขึ้น กังสดาลจึงหยุดพูด

แล้วหยิบขนมมาใส่ปากเคี้ยวตุ้ยๆ จนแก้มตุ่ยแทน สายตามองตรง

ไปยังน้องสาวที่เดินเข้ามาพร้อมท�าสีหน้าหงุดหงิด นานทีปีหนที่จะ

ได้เห็นผู้หญิงสดใสร่าเริงอย่างหล่อนมีสีหน้าเช่นนี้ได้ 

“เป็นอะไรคะคุณหญิงกัล... เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือคะ”

“ป้าค�าอินทร์รู้ไหมคะว่าพี่กั้งน่ะเป็นคนนิสัยไม่ดี หญิงโกรธ 

พี่กั้งมากเลย” กัลยาโวยวาย

กังสดาลท�าเป็นทองไม่รู้ร้อน นั่งมองท่าทางม้าดีดกะโหลกที่

ท�าให้คนในวังปวดหัวของน้องสาว พลางคิดในใจ

‘นกึไม่ถึงเลยว่าผูห้ญงิแบบกลัยาจะมพีระองค์ชายสงูศกัดิม์า

ชอบได้’

“คราวก่อนไปดหูนงักไ็ม่ชวนน้อง คราวน้ีจะไม่ไปสโมสรเทนนิส

เป็นเพื่อนน้องอีก”

“ก็ไม่อยากไปนี่ มันร้อน อีกอย่าง... พวกในสโมสรชอบมอง

พี่ด้วยสายตาแปลกๆ” กังสดาลยักไหล่และลุกจากพ้ืนไปล้มตัวลง

เอนหลังพิงที่วางแขนโซฟา จากนั้นก็เหยียดขาไปดันน้องสาวที่เพิ่ง

ทิ้งสะโพกลงนั่งบนโซฟาตัวเดียวกันให้ลุกจากที่ตรงนั้น

“พี่กั้ง! น้องจะนั่งตรงนี้ค่ะ”

“ลกุไปนัง่ทีอ่ืน่เลย จะมานัง่หน้าหงกิหน้างอบ่นพ่ีอกีสิเราน่ะ”

“ก็เพราะว่าพี่กั้งเป็นคนไม่ดี น้องอยากจะรู้นักว่าพี่กั้งเป็น

อะไรหนักหนาคะ แค่ออกไปกับน้องเท่านั้นเอง ท�าไม่ได้เชียวหรือ” 

กัลยาโวยวาย เสียงแหลมของหล่อนท�าให้กังสดาลยกมือขึ้นอุดหู 
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เห็นพี่ชายเคี้ยวขนมทองม้วนในปากพร้อมท�าหน้ายียวนใส่ ดวงตา

สนี�า้ตาลของหล่อนกล็กุวาวทนัท ี“พีก่ัง้หยดุท�าแบบนัน้กบัน้องนะคะ 

ไม่อย่างนั้นน้องจะฟ้องท่านพ่อกับหม่อมแม่!”

“พี่ว่ากัลไปชวนพระองค์ชายแสงฉายออกไปเที่ยวบ้างเถอะ 

อย่ามาท�าตัวติดพี่นักเลย”

กัลยาถอนหายใจก่อนจะลุกขึ้นยืน ยอมแพ้คนที่พยายามใช้

เท้าดันหล่อนให้ตกจากโซฟา หล่อนหยิบขนมทองม้วนขึ้นมา ทว่า

แทนที่จะกัดกิน หล่อนกลับปามันใส่ศีรษะพี่ชาย

“ยายกัล!”

“พ่ีกั้งเป็นบ้าหรือไงคะ ท�าตัวเป็นมนุษย์ถ�้าไปได้ ไม่ออกไป

เจอคนในสังคมข้างนอกบ้างเลย” กัลยาขึ้นเสียงด้วยสีหน้าจริงจัง

ป้าค�าอนิทร์รูว่้าสองพีน้่องก�าลงัจะทะเลาะกันในไม่ช้า ในฐานะ

ผู้ใหญ่หล่อนจึงเข้าไปห้ามปราม “คุณชายกั้งคงไม่อยากออกไปเจอ

คนโรคจิตมั้งคะคุณหญิงกัล”

ค�าพดูนีท้�าให้กลัยาหันไปมองป้าค�าอนิทร์ด้วยความประหลาด

ใจ

“พี่กั้งเนี่ยน่ะเหรอคะเจอคนโรคจิต” หล่อนชี้นิ้วไปทางพี่ชาย

แล้วหนักลบัไปมองเขา ฝ่ายกงัสดาลกย็กัคิว้ให้สองสามทด้ีวยท่าทาง 

กวนๆ เช่นเดิม เห็นจะมีแต่กัลยาเท่านั้นที่โดนผู้ชายคนนี้รังแกกัน

แบบนั้น

คนไม่มีอารมณ์ขันแบบกังสดาลเวลาเย้าแหย่ใครจะให้ความ

รู้สึกน่าหมั่นไส้กว่าคนอื่นๆ

“ท�าไมน้องไม่เคยรู้... ว่าไงคะพี่กั้ง ท�าไมพี่กั้งไม่เคยบอกให้

น้องรู้มาก่อนเลย” กัลยาถามอย่างร้อนใจ 
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คนเป็นพีท่�าหน้าเบือ่หน่าย “กเ็พราะว่ากัลไม่จ�าเป็นต้องรูทุ้ก

เรื่องในชีวิตพี่อย่างไรเล่า”

“พ่ีกั้ง!” กัลยาท�าปากคว�่า นึกหมั่นไส้ความอวดดีของพี่ชาย 

หล่อนอตุส่าห์เป็นห่วงนกึว่าจะเจอคนโรคจติมาก่อกวนจรงิๆ ทุกวนั

นี้ไม่มีอะไรรับรองความปลอดภัยจากภายนอกได้

“คนโรคจิตที่ว่าน่ะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคุณหญิงกัล เป็น 

คนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดี” ป้าค�าอินทร์อธิบายเพ่ิมเติม เพราะรู้ว่า

กลัยาเป็นห่วงพีช่ายของหล่อน อกีฝ่ายไม่ยอมปรปิากพูดมากความ 

กว่านั้น หล่อนจึงพูดแทน

“ใครเหรอคะที่ว่าโรคจิต!”

“หม่อมเจ้าปารุสก์ มาลินีภิรมย์ ไงล่ะคะ”

“หา?” กัลยาเบิกตากว้างทันทีที่ได้ยินป้าค�าอินทร์พูดชื่อนั้น

ออกมา หม่อมเจ้าปารุสก์เนี่ยนะเป็นคนโรคจิต แม้จะรู้ว่ารายน้ัน

เป็นผู้ชายที่รักสนุก เจ้าส�าราญ แต่ถึงข้ันเป็นคนโรคจิตนี่หล่อนว่า

ชักจะเกินไปใหญ่แล้ว “ไม่จริงหรอก ท่านชายปารุสก์เนี่ยนะ”

“ท�าหน้าแบบนั้นจะไม่เชื่อพี่ละสิท่า!”

“พดูจรงิๆ นะคะ น้องไม่คดิว่าอย่างท่านชายจะเป็นคนโรคจติ

สักนิดค่ะ” กัลยาท�าหน้าสงสัยสุดๆ หล่อนม้วนปลายผมที่ถูกรวบ

เป็นหางม้าด้วยปลายนิ้ว ก่อนจะหรี่ตามองกังสดาล “พี่กั้งไปเรียก

เขาว่าโรคจติได้ไงคะ ทีน้่องรูม้า ถงึท่านชายรสุก์จะมนิีสัยรกัสนุก แต่

ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเสียหน่อย”

“เฮอะ...” ได้ยนิแล้วขดัใจเหลอืเกนิ กงัสดาลทีก่�าลงัขยบัปลาย

ดินสอสีวาดภาพในสมุดบันทึกพลันทิ้งของในมือลงข้างตัว เขาดัน

ร่างขึ้นจากโซฟา พร้อมทั้งชันเข่าขึ้นข้างหนึ่ง “ไม่โรคจิตจะให้เรียก
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ว่าอะไร กัลรู้ไหมว่าท่านชายนั่นน่ะมาก่อกวนพ่ีถึงในโรงหนัง ซื้อ 

ตัว๋หนงัรอบเดียวกบัพี ่มานัง่ติดกนักบัพี ่ทัง้ยงัหลิว่ตาเจ้าชูใ้ส่พีด้่วย 

นึกถึงแล้วยังขนลุกไม่หาย”

“ท่านชายคงอยากเป็นเพื่อนกับพี่กั้งต่างหาก”

“อยากเป็นเพื่อนกับพี่? คนสติดีที่ไหนจะมาก่อกวนคนที่ไม่

สนิท ไม่มีมารยาทละสิไม่ว่า”

“พี่กั้งก็โมโหเกินไป ท่านชายอาจจะแค่อยากผูกไมตรีด้วย 

เพราะท่านชายรู้ว่าพี่กั้งเป็นพี่ชายฝาแฝดของน้อง อีกอย่างนะคะ 

พระองค์ชายก็สนิทสนมกับท่านชายรุสก์ไม่น้อย”

กงัสดาลปรบมอืและยกนิว้โป้งให้น้องสาว เขาคดิว่ากลัยามอง

โลกในแง่ดีมากเกินไป การที่หล่อนเป็นแบบนั้นท�าให้เขาดูเป็นคน

จติใจคบัแคบไปเลย เพราะเขามกัจะตดัสนิคนอืน่ด้วยวธีิของเขา น่ัน

คือยึดถือหลักว่าความคิดของเขาถูกเสมอ และส�าหรับเขาแล้ว 

หม่อมเจ้าผู้นั้นเป็นคนโรคจิตและนิสัยไม่ดี ไม่ควรเข้าใกล้

อีกข้อท่ีต่างกันของกัลยากับกังสดาลคือ พวกเขามีความคิด

เหน็และมมุมองต่อสิง่ต่างๆ แตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ ในขณะทีก่ลัยา

มีเหตุผลดีๆ มากมายที่พร้อมจะเข้าใจคนอื่น แต่กังสดาลนั้นกลับ

มองคนอื่นในแง่ร้ายไว้ก่อน ไม่เคยไว้ใจใครง่ายๆ กว่าจะผ่านความ

รู้สึกไม่ไว้ใจนั้นได้ก็ต้องใช้เวลา เรียกได้ว่าไม่ใช่พวกที่จะเชื่อใจและ

ไว้วางใจใครได้ในระยะเวลาอันสั้น

“พี่ไม่เคยเจอใครน่ากลัวแบบนี้มาก่อน ถ้าเราไม่สนิทกันก็ไม่

ควรจะมาท�ากิริยาล่วงเกินกันแบบนั้น”

“พี่กั้งคะ...” กัลยากลอกตาใส่พี่ชายของหล่อน ดูท่าว่าต่อให้

หล่อนช่วยอธิบายแก้ต่างเรื่องนี้แทนท่านชายรุสก์ ก็คงช่วยไม่ได ้
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สักเท่าไร “ท่านชายจะทรงท�าแบบนั้นท�าไม ท่านชายไม่ได้คิดที่จะ

คุกคามอะไรพี่หรอกนะคะ”

“คดิน้อยไปน่ะสิเรา ไม่ได้รูจ้กัเขาดีแต่เข้าข้างเขาเสยีอย่างน้ัน 

นี่พี่ยังเป็นพี่ชายของน้องอยู่หรือเปล่า”

“ไม่ใช่แบบนัน้ค่ะ” กลัยารบีอธบิาย หล่อนรูว่้าพีช่ายก�าลงัคดิ

ในแง่ร้ายและอีกหน่อยก็คงจะตีโพยตีพาย หาว่าหล่อนเข้าข้าง

คนนอกมากกว่าคนในครอบครวั “คอืท่านชายรสุก์เป็นคนทีอ่ธัยาศยั

ดี จ�าหน้าคนเก่ง หากได้รู้จักหรือเคยพบหน้าใครแล้ว ก็จะจ�าคนนั้น

ได้แม่น”

“เขาเรียกว่าสอดรู้สอดเห็น”

“พี่กั้ง!”

ไม่ว่าคนอื่นๆ จะมองว่าปารุสก์เป็นคนแบบไหน ส�าหรับ

กังสดาลแล้ว ในสายตาของเขาผู้ชายคนนั้นก็คือคนโรคจิต ชอบ

ก่อกวนชาวบ้านไปทั่ว ทั้งยังล�้าเส้นความเป็นส่วนตัว จนเขารู้สึกได้

ถึงความไม่ปลอดภัย แม้กัลยาจะแก้ต่างให้อย่างไร เขาก็ไม่มีทาง

ยอมรับค�าอธิบายเหล่านั้นเด็ดขาด!

“พี่กั้งก็เป็นคนที่จัดได้ว่าหน้าตาดี ดึงดูดทั้งเพศเดียวกันและ

เพศตรงข้าม ไม่แปลกทีค่นจะอยากเข้าหา” กลัยายังพยายามพดูจา

โน้มน้าวให้เชื่อว่าปารุสก์ไม่ใช่คนแบบที่อีกฝ่ายคิด

“ไม่แปลกที่คนจะอยากเข้าหา? นี่กลายเป็นว่าทุกคนมีสิทธิ์

เข้าหาใครก็ได้เพราะว่าเขาหน้าตาดีงั้นสิ”

กัลยาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เมื่อพี่ชายของหล่อนดัน

คิดไปในทางนั้น “เอาเป็นว่าท่านชายแค่อยากจะท�าความรู้จักกับ 

พี่กั้ง คงอยากจะเป็นเพื่อนกับพี่ พี่กั้งนะพี่กั้ง น้องบอกแล้วไงคะว่า
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อย่ามองคนในแง่ร้ายนัก”

“ถ้าพี่มองคนแบบที่กัลมอง ป่านนี้คงจะโดนคนวิปริตนั่นพา

ไปกินข้าว หรือเผลอๆ อาจจะโดนลวงไปท�าอะไรมิดีมิร้ายแล้วละ!” 

กงัสดาลเร่ิมพูดด้วยน�า้เสยีงจรงิจงั เขาจะไปไว้ใจใครง่ายๆ ได้ทีไ่หน 

กลัยาท�าเป็นทองไม่รูร้้อนกบัเรือ่งนีไ้ด้ ทว่าเขาไม่คดิท่ีจะเมนิเฉยคน

ท่ีพยายามล�า้เส้นกนัหรอก เพราะเรือ่งนีค้อืเรือ่งใหญ่ส�าหรบักังสดาล 

คนที่ถือความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องหลักและให้ความส�าคัญแก่การ

เคารพผู้อื่น หม่อมเจ้าปารุสก์ท�าตัวไม่มีขอบเขตกับเขา เขายังต้อง

มองอีกฝ่ายในแง่ดีอย่างนั้นหรือ

“อยากจะพูดอะไรก็พูดเลยค่ะพี่กั้ง น้องแค่อธิบายดีๆ พี่กั้ง

น่ะมองคนในแง่ร้ายเกินไป เกินไปจริงๆ!”

สองพี่น้องเริ่มขึ้นเสียงใส่กันอีกครั้ง ฝ่ายป้าค�าอินทร์รู้ว่าถึง

ขั้นนี้คงห้ามไม่ได้แล้วจึงแค่จับตามองอยู่ห่างๆ ในใจหวังว่าทั้งสอง

จะไม่ทะเลาะกันใหญ่โตเป็นเด็กๆ

“คนเขาพูดกันทั่วเรื่องที่ว่าท่านชายเป็นพวกไม่น่าคบค้า

สมาคมด้วย ท�าไมกัลถึงคิดว่าเขาจะมาดีกับพี่”

“พีก่ัง้อย่าตดัสนิใครจากสิง่ทีค่นอืน่พดูกนัมาสิคะ ทีพ่ีก้ังยังไม่

ชอบเลยเวลาที่คนอื่นมาท�าแบบนั้นกับพี่ ท�าไมพอทีอย่างนี้พี่กั้งถึง

ไม่คิดบ้างว่าคนอื่นเขาจะไม่ชอบ”

ได้ยินแบบนั้นกังสดาลถึงกับท�าปากเบ้ใส่ กัลยาเข้าข้างท่าน

ชายบ้านัน่เกนิไป แต่กอ็ย่างว่า น้องสาวฝาแฝดของเขาอ่อนโยนและ

มีเมตตากับทุกคนเช่นนี้เสมอ หล่อนน่ะประเสริฐยิ่งกว่าใคร แต่เขา

คดิว่าความคดิไร้เดยีงสาของหล่อนคอืข้อเสยี เพราะหล่อนมกัจะถูก

คนอืน่ฉกฉวยเอาผลประโยชน์ โดยทีตั่วหล่อนไม่ได้รูส้กึอะไร เพราะ
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ให้ความเห็นใจแก่คนเหล่านั้นเสมอ

แต่กังสดาลไม่ใช่ และเขาไม่มีวันหัวอ่อนใจดีแบบน้องสาว 

เป็นแน่!

“ต่อให้กัลพูดอะไรก็ช่าง แต่พี่จะไม่มีวันมองท่านชายปารุสก์

ในทางที่ดีหรอกนะ”

“เอาเถอะค่ะพีก่ัง้” สดุท้ายกลัยากย็อมจบปัญหาน้ี คนหวัดือ้

ชอบเอาชนะแบบกังสดาลเถียงไปก็มีแต่จะจบด้วยการทะเลาะกัน

เปล่าๆ “ว่าแต่งานพี่กั้งเป็นไงบ้าง ราบรื่นดีหรือเปล่าคะ”

“ก็...” กังสดาลเหลือบตาขึ้นมองผนังในระหว่างใช้ความคิด 

เขานิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะตอบ “ก็เรื่อยๆ ได้ครูอุษาที่ท�างานด้วยกัน

ช่วยดูช่วยแนะน�า เดี๋ยวสักพักคงปรับตัวได้ ติดแค่เรื่องการสื่อสาร

กับเด็กๆ ภาษามือพี่ไม่เอาไหน”

“น้องจ�าได้ว่าแม่นมของเพือ่นน้องคนหนึง่เธอเป็นคนหหูนวก 

อยากให้น้องช่วยอะไรหรือไม่คะ เผื่อว่าจะให้เธอมาช่วยสอนได้” 

กัลยาเสนอ แต่พี่ชายของหล่อนดูจะไม่สนใจ และคงไม่รับความ 

ช่วยเหลืออีกแน่

“ไม่ดีกว่า พีก่ลบัห้องละ...” พดูเสรจ็กงัสดาลกห็ยบิสมดุบนัทกึ

มาถือแนบข้างตัว เดินออกจากห้องสมุด แล้วก้าวขึ้นบันไดตรงไป

ยังชั้นสาม

กัลยามองตามหลังพี่ชาย กระทั่งได้ยินเสียงประตูปิดหล่อน

ถึงหันไปพูดกับป้าค�าอินทร์ด้วยสีหน้าน้อยอกน้อยใจ “พี่กั้งนิสัยไม่

ดเีลยนะคะว่าไหม ชอบท�าตวัเหมอืนไม่อยากเข้าสังคม ไม่รบัฟังใคร

ทั้งนั้น”

“บางทีคุณชายกั้งอาจจะแค่อยากสร้างก�าแพงขึ้นมา เพราะ
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ไม่อยากจะท�าให้ตัวเองต้องผดิหวงั คณุหญงิกลักท็ราบดว่ีาคณุชาย

กั้งเป็น...”

“เป็นคนที่ชอบผู้ชายด้วยกัน” กัลยาไหล่ตก “หญิงเข้าใจพี่กั้ง

นะ แต่คนเราจะสร้างก�าแพงสูงกันคนอื่นเพียงเพราะกลัวว่าจะไม่

เป็นที่ยอมรับนั้นดีแล้วหรือคะป้าค�าอินทร์”

กัลยาถามผู้มีอายุซึ่งส่งยิ้มให้โดยไม่พูดค�าใดออกมา หล่อน

ครุ่นคิด อีกไม่นานพอหล่อนแต่งงานกับพระองค์ชายแสงฉายและ

ย้ายออกจากวงัน้ีไป พีช่ายของหล่อนกจ็ะไม่มีเพ่ือน และในฐานะท่ี

เป็นน้องสาวฝาแฝด กัลยาก็อยากจะช่วยพี่ชาย อยากจะให้เขาได้มี

สังคมเพื่อน มีคนสนิทชิดเชื้อที่ไว้ใจกันได้ คิดถึงตรงนี้ความจุ้นจ้าน

ของหล่อนที่ผสมกับความห่วงใยก็ค่อยๆ ท�างาน ดวงตาคู่สวยเบิก

โพลงเมื่อนึกอะไรดีๆ ขึ้นมาได้

“หญงิจะช่วยพีช่ายกัง้เข้าสงัคมให้ได้” กลัยาบอกด้วยสหีน้าท่ี

มุง่มัน่กว่าเก่า “หญงิจะต้องท�าให้ส�าเรจ็ ก่อนทีห่ญงิจะแต่งงานและ

ออกจากวังนี้ไป”

“ว่าอย่างไรนะคะคุณหญิงกัล”

“หากว่าท่านชายรุสก์คือคนเดียวที่อยากจะสนิทกับพี่กั้งละก็ 

หญิงกจ็ะร่วมมอืกบัท่านชาย จะช่วยให้ท่านชายดงึพีก้ั่งออกมาเจอ

โลกภายนอกให้ได้ และกลายเป็นหนุ่มสังคมแบบคนอื่นๆ สักที” 

กัลยาส่งยิ้มที่ท�าให้คนมองยิ้มตาม หม่อมราชวงศ์ผู้น้ีเป็นผู้ที่ไม่มี

ท่าทางอมทุกข์เหมือนอย่างพี่ชายฝาแฝดของหล่อน 

ป้าค�าอินทร์เห็นด้วยกับกัลยา จึงไม่ได้เอ่ยอะไรอีก

อย่างน้อยกังสดาลก็ควรจะยอมรับโลกภายนอกและเปิดใจ

ยอมรบัคนอืน่เข้ามาในชวิีตบ้าง เพราะท้ายทีสุ่ดแล้วคนเราต่างต้อง
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เตบิโต ต้องมสีงัคม หากกงัสดาลอยูอ่ย่างเหีย่วเฉาในวงัน้ีไปจนตาย 

คงจะน่าเสียดายไม่น้อยที่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในยามที่ยังหนุ่ม

แน่น


