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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี

ชีวติ คนเรามีหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะสุข เศร้า สิน้ หวัง หรือเปีย่ มไป
ด้วยความรัก และสำหรับบางคนแล้ว…แม้ใช้เวลาไม่นานในการเรียนรูใ้ ครสักคน
แต่ก็สามารถมอบความรัก ความหวังดีให้บุคคลนั้นได้…อย่างเต็มหัวใจ
‘เกียรติศกั ดิร์ กั ของข้า’ รวมเอาบันทึกและเรือ่ งราวความรักของคุณชาย
สูงศักดิ์กับ พะนอขวัญ หญิงสาวผู้เต็มไปด้วยเคราะห์กรรมไว้อย่างน่าสงสาร
ทั้งคู่โคจรมาพบกันด้วยเหตุอันไม่สมควรเกิด แต่กลับผูกพันกันอย่างที่แยก
ไม่ได้ แม้อีกฝ่ายจะพยายามหลีกเลี่ยงวงโคจรนี้ก็ตาม
ทวิชา ถ่ายทอดอารมณ์รักได้อย่างซาบซึ้งสะเทือนใจ ชวนให้ผู้อ่าน
เข้าถึงเนือ้ เรือ่ งได้มากทีส่ ดุ แต่กไ็ ม่ละทิง้ ความบันเทิงใจ ด้วยภาษาและสำนวน
ที่อ่านง่ายไม่ซับซ้อน ตามแนวทางอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้เขียนเอง
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บทนำ
“คุณทวดอินธุขา…คุณยายแพรวขา” เสียงของหญิงสาวคนหนึ่งร้อง
เรียกขึ้นที่หน้าตำหนักสองชั้นหลังใหญ่ทรงยุโรปแล้วก็หันไปพูดกับชายหนุ่ม
ทีแต่
่ งชุดนิสติ ทียื่ นอยูข้่ างๆ ว่า “ท่าคุณทวดกับคุณยายจะไม่อยูที่ ตำหนั
่ กใหญ่”
“ผมว่าท่านคงอยู่ที่ตำหนักเล็กครับ” ชายหนุ่มพูดขึ้นพร้อมกับชวน
ญาติสาวเดินอ้อมตำหนักใหญ่ไปทางตำหนักเรือนขนมปังขิงทาสีไข่ไก่หลังเล็ก
กว่าที่อยู่ด้านหลังริมแม่น้ำเจ้าพระยา
วังในเสด็จพระองค์เจ้าหญิงตาบทิตย์วันนีเงี้ ยบเหงากว่าวันไหนๆ แทบ
จะเรียกได้ว่าตัง้ แต่สร้างวังนีขึ้ น้ มาก็คงจะมีวันนีที้ เงี่ ยบเหงาวังเวงทีส่ ดุ เกือบ
ยีส่ บิ ปีทีผ่่ านมาหลังจากการสิน้ พระชนม์ของพระองค์เจ้าหญิงผูเป็
้ นเจ้าของวัง
ทายาททีเหลื
่ ออีกสองคนคือหม่อมราชวงศ์หญิงอังศุธรหรือคุณหญิงกลางและ
หม่อมราชวงศ์หญิงอังศุมาลีหรือคุณหญิงเล็กต่างก็สมรสไปกับผู้ที่คู่ควรและ
เหมาะสมตามสายพระเนตรของผู้เป็นเสด็จยาย
คุณหญิงกลางสมรสกับหม่อมเจ้ากันต์ดนัย โอรสองค์โตในพระองค์เจ้า
ทรงกรมพระองค์หนึ่ง มีธิดาเพียงคนเดียวคือหม่อมราชวงศ์หญิงอรสุรางค์
เพิ่งสำเร็จอักษรศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมและกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษสาขาประวัติศาสตร์ ส่วนคุณหญิงเล็กนั้น
สมรสกับเจ้าอินทร์แปงและใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่มีบุตรชายฝาแฝด คนโตชื่อ
ชมออน เรียนคณะแพทยศาสตร์อยูที่ มหาวิ
่ ทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนคนเล็กชือ่
ซอมพอ เพิง่ เป็นนิสติ ปีทีหนึ
่ ง่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีทีจุ่ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
“นั่นไงพี่ชมออนยืนอยู่ชั้นสองของตำหนักเล็กจริงๆ ด้วย กำลังช่วย
คุณทวดกับคุณยายยกอะไรกันอยู่” ซอมพอพูดขึ้นพร้อมกับรีบพาญาติสาว
ผู้พี่วิ่งไปหาพี่ชาย
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เมือ่ ทัง้ สองมาถึงชัน้ สองของตำหนักเล็กซึง่ บัดนีเก่
้ าแก่ชำรุดทรุดโทรม
ผุพังไปตามกาลเวลา ชมออนก็บอกน้องชายว่า
“คุณยายอยูใน
่ ห้องแต่งตัว ซอมพอเข้าไปดูที ก้มๆ เงยๆ ประเดีย๋ วท่าน
จะเป็นลมไป”
ซอมพอรับคำก่อนที่จะร้องเรียกผู้ที่อยู่ในห้องแต่งตัว
“คุณยายคร้าบบ…”
“หญิงอรมาช่วยเราอ่านต้นฉบับของคุณลุงหน่อยสิ” ชมออนชวนพร้อม
กับขยับกองเอกสารที่เกะกะให้หญิงสาวลงนั่งกับพื้นได้
“คุณทวดขา เดีย๋ วหญิงช่วยเองค่ะ คุณทวดใช้สายตาเพ่งมากๆ ประเดี๋ยวจะเวียนศีรษะ”
ชมออนพยักหน้าเห็นด้วย
“ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหญิง คุณชมออน ทวดอ่านได้ คุณหนูสองคน
เกิดไม่ทันคุณชายใหญ่ ประเดีย๋ วจะไม่รูว่้ าข่าวชิน้ ไหนคุณชายใหญ่ท่านเขียน
ทวดเป็นข้าหลวงตัง้ แต่สาวจนแก่อายุครบร้อยพอดี ทวดจำได้ค่ะ โดยเฉพาะ
เรื่องเก่าๆ ในอดีตแบบนี้จำแม่นทีเดียวค่ะ”
“สมัยก่อนคุณลุงใหญ่เป็นอย่างไรบ้างคะคุณทวด” คุณหญิงอรสุรางค์
ถามพร้อมๆ กับอ่านกองเอกสารเก่าที่อยู่ตรงหน้า
“อย่าให้เล่าดีกว่าค่ะ” หญิงชราพูดขึน้ ด้วยน้ำเสียงแจ่มใสทีได้
่ เล่าเรือ่ ง
อดีตอีกครัง้ “ท่านเพิง่ จบปริญญาโทจากอังกฤษตอนนัน้ ท่านอายุยังน้อย ยัง
ไม่เต็มยี่สิบห้าเลยค่ะ แถมหน้าตาหล่อเหลา เลยทำให้ท่านน่ะออกจะเจ้าชู้
ประตูดินไปทัว่ เวลาพูดคุยก็เล่นหูเล่นตากับสาวๆ ไปหมด แต่จริงๆ แล้วท่าน
ก็ไม่ได้คดิ อะไรหรอกค่ะ แต่แม่พวกสาวๆ น่ะหลงแล้วหลงอีกกันไปเองทัง้ นัน้ ”
“แล้วทำไมคุณลุงใหญ่ถึงทำงานเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ล่ะครับ” ชมออนถามขึ้นพร้อมกับยื่นกระดาษสีเหลืองกรอบสองสามแผ่นให้กับหญิงชรา
ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ “คุณลุงใหญ่มีนามปากกาเดียวใช่มั้ยครับคุณทวด”
“ใช่ค่ะคุณชมออน” หญิงชราเลือกตอบคำถามหลังพร้อมกับรับกระดาษ
เก่าคร่ำคร่านัน้ มามอง “นามปากกา อาทิตย์ทรงกลด ชือ่ คอลัมน์ เกียรติ-
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ศักดิ์รักของข้าค่ะ”
Mon âme à Dieu
Mon Bras au roi,
Mon Coeur aux dames,
L’honneur moi,
มโนมอบพระผู้
เสวยสวรรค์
แขนมอบถวายทรงธรรม์
เทอดหล้า
ดวงใจมอบเมียขวัญ
และแม่
เกียรติศักดิ์รักของข้า
มอบไว้แก่ตัว๑
เสียงซอมพอเดินตามหลังคุณยายแพรวเข้ามาพร้อมกับกำปั่นใหญ่
ใบหนึ่ง
“เจอหลงอยู่ในตู้เสื้อผ้าค่ะคุณอินธุ” คุณยายแพรวพูดขึ้นก่อนที่จะนั่ง
ลงที่เก้าอี้อีกตัวหนึ่ง
“ข้างในมีอะไรอยู่น่ะ ซอมพอลองเปิดดูสิ” คุณหญิงอรสุรางค์พูดขึ้น
“ลองเปิดดูแล้วแต่ไม่ออกครับพี่หญิง สนิมจับไปหมดเลย” ซอมพอ
ชี้ให้ดูตรงบริเวณขอบกำปั่นที่เป็นเหล็กซึ่งมีสนิมขึ้นจับเต็มไปหมด
“ต้องหาอะไรมางัด” ผู้เป็นพี่ชายพูดขึ้น
ชายหนุ่มทั้งสองช่วยกันออกแรงงัดกำปั่นนั้นเป็นเวลานานจนในที่สุด
ทั้งสองก็เปิดกำปั่นได้
“มีแต่รูปเต็มไปหมดเลย มีทั้งอัลบั้มแล้วก็รูปที่อยู่ในซอง ส่วนนี่ก็คง
เป็นหนังสือในวันพระราชทานเพลิงศพของคุณลุงใหญ่” ซอมพอพูดพร้อมกับ
ชูรูปหนึง่ ให้ดู “นีต้่ องเป็นรูปคุณทวดสมัยสาวๆ แน่ๆ เลยครับ ส่วนรูปนีก็้ ต้อง
เป็นรูปของคุณยายแน่ๆ เลย ในรูปคุณทวดกับคุณยายอายุเท่าไรครับ”
หญิงชราทั้งสองรับรูปมาช่วยกันพินิจดู
“ตอนนัน้ ทวดน่าจะแปดสิบแล้วได้มัง้ ค่ะ รูปนีถ่้ ายตอนกำลังตามเสด็จ
๑ พระราชนิพนธ์แปลจากภาษิตภาษาฝรัง่ เศสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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พระองค์หญิงไปเฝ้าเจ้านายที่วังสวนนอก”
“ของยายเกือบห้าสิบค่ะ” คุณยายแพรวพูดขึน้ “ไม่รูว่้ ารูปพวกนีหลง
้
มาอยู่ที่ตำหนักเล็กนี่ได้ยังไงนะคะคุณอินธุ”
“คงย้ายของกันไปกันมาน่ะสิ พอไม่รูจะ
้ เอาเก็บไว้ไหนก็มาแอบซุกตาม
ตู้ต่างๆ ประเดี๋ยวคุณๆ ช่วยกันดูอีกทีนะคะ ทวดไม่อยากให้มีอะไรหลงไว้”
“พูดแล้วก็เสียดายนะครับทีวั่ งนีจะ
้ โดนทุบทิง้ แล้วอีกไม่นานก็จะกลาย
เป็นห้องแถว ห้างร้านเต็มไปหมด เสียดายมากเลยครับ” ชมออนพูดขึ้น
อินธุซึง่ มีอายุมากทีส่ ดุ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนอายุครบหนึง่ ร้อยถอน
หายใจแล้วพูดขึ้นว่า
“วังเจ้านายแถวบางลำพูนับวันก็เหลือน้อยลงเต็มทีค่ะ ท่านไม่ใคร่อยาก
จะประทับอยู่ละแวกนี้กันแล้วมันแออัดไปหมดแถมรถราก็ติด ดูอย่างวังของ
หม่อมจรวยลักษณ์สิคะ บรรดาลูกหลานท่านก็ขายเสียหมด สมัยก่อนนะคะ
วังนัน้ สวยมาก ข้างๆ วังมีบ้านของเจ้าจอมท่านหนึง่ ท่านชือ่ จรรมพันธ์ ท่าน
เป็นพี่สาวของหม่อมจรวยลักษณ์ปลูกอยู่ด้วยสวยงามไม่มีใครเทียบเลยค่ะ
คุณหนู ยายคุ้นเคยกับคุณอุณาโลมท่านดีไปที่นั่นบ่อย”
“เสียดายเราสามคนเกิดไม่ทันเห็นนะครับ” ชมออนพูดขึน้ พร้อมกับจัด
เอกสารของผู้เป็นลุงลงใส่ในลังกระดาษที่เตรียมมา
“วันก่อนทวดกับยายไปกราบคุณอุณาโลมที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ท่านก็
ว่าท่านปลงเสียแล้ว บรรดาหลานๆ ท่านไม่เห็นคุณค่า เห็นว่าเป็นของตกยุค
ตกสมัยเลยขายให้กับเอกชนไปสร้างตึกแถวอาคารร้านค้ากันหมด ไม่รูว่้ าดวงพระวิญญาณเจ้านายท่านจะไปประทับที่ไหน โบราณเขาถึงว่ากันว่าเจ้านาย
ท่านห่วงสมบัติ ท่านสาปท่านแช่งเอาไว้ พวกบรรดาลูกหลานก็ไม่กลัวไม่
เกรง ไม่เชื่อถือ แล้วดูสิคะเดีย๋ วนีเป็
้ นยังไง แม้แต่เครือ่ งเพชรเก่าแก่อย่าง
ทับทิมเพชรรัตน์ที่เขาลือว่ากันว่าสวยนักสวยหนาก็ยังนำเอามาออกขายให้
พวกฝรั่งมาซื้อ”
“เสียดายนะครับคุณยายคุณทวด” ชมออนพูดขึ้น แล้วก็พูดต่อไป
อีกว่า “ดูอย่างวังนีสิ้ ครับ สร้างตัง้ แต่สมัย ร. ๕ คุณแม่กับคุณป้าลงทุนซ่อม
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แล้วซ่อมอีกก็ยังไม่ไหว หมดเงินไปปีละเกือบล้านก็ยังรักษาวังนี้ไม่อยู่”
“แต่ในพินยั กรรมของเสด็จพระองค์หญิงท่านก็รับสัง่ อยูแล้
่ วว่าให้รักษา
วังนี้จนกว่าจะซ่อมแซมกันไม่ได้ ท่านก็รับสั่งให้ทุบทิ้งเสียแล้วนำที่ดินออก
ขายแล้วก็นำเงินทีได้
่ มาแบ่งเท่าๆ กัน แบบนีถื้ อว่าไม่ผิดหรอกค่ะ วังนีเก่
้ าผุพงั
จนซ่อมไม่ไหวแล้วจริงๆ เสด็จพระองค์หญิงท่านสายพระเนตรยาวไกล ท่าน
รู้ว่าไม่มีอะไรยั่งยืนแน่นอน”
“ได้ยนิ เสียงรถขนของมานัน่ แล้วค่ะคุณอินธุ เราไปกันเถอะค่ะ” คุณยายแพรวเอ่ยชวน
“ไปก็ไป แต่ขอทวดกับแม่แพรวเดินรอบวังให้ทัว่ อีกครัง้ เถอะค่ะคุณหนูๆ”
ชายหนุ่มหญิงสาวที่นั่งอยู่กับพื้นต่างช่วยกันประคองหญิงชราทั้งสอง
“ไม่ต้องหรอกค่ะยายยังพอไหว เดี๋ยวยายพาคุณอินธุนั่งรถเข็นไปกัน
เอง คุณๆ อยู่คุยกับคนขนของเถอะค่ะ ประเดี๋ยวจะเก็บของกันไปไม่หมด”
แล้วหญิงสูงวัยก็พากันชมสถานที่ต่างๆ รอบวังเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะ
ถูกทุบทิ้ง
“ใจหาย” คุณอินธุพูดขึน้ แล้วน้ำตาก็ไหล หัวใจนัน้ แห้งโหยอย่างทีไม่
่
เคยเป็นมาก่อน “ในชีวติ ฉันไม่เคยเหนือ่ ยแบบนีมา
้ ก่อนเลย ตอนคราวคุณชายสูรย์กับคุณพะนอขวัญก็หนหนึง่ ตอนเสด็จพระองค์หญิงท่านกราบถวาย
บังคมลาก็อีกหนหนึง่ แล้วก็มาถึงคราวนีฉั้ นเหลือจะรับแล้วจริงๆ มันเหนือ่ ย
อย่างบอกไม่ถูกเลย”
คุณยายแพรวนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งมีคุณอินธุนั่งรถเข็นอยู่ข้างๆ
สายตาของหญิงสูงวัยทั้งสองต่างเพ่งมองไปที่ตำหนักใหญ่ทรงยุโรป
“ดิฉันก็เหมือนกันค่ะ มองไปตรงไหนก็ใจหายไปหมด ตรงนั้นก็เคย
นั่งเล่น ตรงนู้นก็เคยเดินผ่าน…ไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตเลยนะคะคุณ”
“ความแน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนนั่นแหละ ใครจะไปคิดว่าวันดี
คืนดีพวกเราต้องพลัดทีนาคา
่ ทีอยู
่ กั่ นแบบนี้ ถึงแม้วา่ จะไปอยูกั่ บคุณหญิงเล็ก
ที่เชียงใหม่ก็เถอะ แต่มันก็ไม่สนิทใจเหมือนกับอยู่ที่ตำหนักอยู่ในร่มเงาของ
เสด็จพระองค์หญิงหรอก” อดีตข้าหลวงอินธุพูดขึ้น
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“คุณขาดิฉันว่าจะถามหลายครั้งแล้วแต่ก็ลืมทุกทีเลย” แพรวเอ่ยขึ้น
“เรื่องอะไรอีกล่ะ”
“ก็เรือ่ งธำมรงค์นัน่ ไงคะ ทีเสด็
่ จพระองค์หญิงท่านประทานให้คุณชาย
ตอนนี้ไปอยู่ไหนเสียแล้วคะ เพราะตอนแบ่งเครื่องประดับกันดิฉันก็ไม่เห็น
ธำมรงค์นี้ในพินัยกรรมเลย”
อินธุตอบว่า
“ธำมรงค์นัน้ น่ะหรือ เสด็จพระองค์หญิงท่านใช้ฉลองไดทุบเม็ดทับทิม
แตกละเอียด ส่วนเส้นเกศาที่อยู่ด้านในท่านก็เผาทิ้งไปแล้ว แพรวจำไม่ได้
หรือไง หลังจากทีคุ่ ณชายสูรย์เสียได้สามวันมีอยูคื่ นหนึง่ มีลมพายุฝนแรงมาก
บานประตูหน้าต่างที่ปิดแน่นหนาก็เปิดปิดกระแทกส่งเสียงดังไปหมด พวก
มหาดเล็กข้าหลวงในวังต่างพากันกลัวว่าเป็นดวงวิญญาณของคุณชายมา
หลอกน่ะ”
“ที่แท้ก็เป็นแบบนี้เอง แหมหนูกลัวแทบตาย”
“เศษทับทิมที่เสด็จพระองค์หญิงใช้ฉลองไดทุบจนป่นท่านก็รวบรวม
พร้อมกับตัวเรือนธำมรงค์ แล้วท่านก็เอาไปโยนทิง้ แม่นำ้ ตอนเช้าวันต่อมาไง
สมัยฉันสาวๆ ผู้หลักผู้ใหญ่เล่ากันว่าธำมรงค์นั้นจะคอยปกป้องคนที่สวมให้
ปลอดภัย แต่ก็นั่นแหละมันก็เหมือนมีอะไรมาบังตาบังใจไม่ให้ท่านทั้งสอง
สวมในวันที่เกิดเรื่อง เห็นมั้ยล่ะ ว่าไม่มีวัตถุอะไรจะป้องกันตัวเราได้หรอก
นอกจากความดีเท่านั้นที่จะติดตามตัวไปจนตาย”
“จริงของคุณค่ะ แต่ก็น่าเสียดายนะคะ เสด็จพระองค์หญิงท่านคงจะ
กริ้วมากที่ธำมรงค์ไม่สามารถช่วยชีวิตคุณชายใหญ่ไว้ได้”
“ของแบบนีมั้ นไม่เข้าใครออกใครหรอกนะ พอถึงคราวจริงๆ ก็คงช่วย
อะไรไม่ได้”
เสียงรถขนาดใหญ่แล่นเข้ามาหลายคันทำลายความเงียบสงบทีหญิ
่ งชรา
ทั้งสองนั่งทอดสายตามองอยู่
“ได้เวลาต้องไปแล้วค่ะคุณทวดขา คุณยายขา” คุณหญิงอรสุรางค์
พูดขึ้น

เกียรติศักดิ์รักของข้า
๑๓

“เมือ่ มีพบก็มีจาก ไม่มีอะไรเทีย่ งแท้ยัง่ ยืน ถึงเราจะแก่อายุปาเข้าไป
ร้อยปีแบบนี้ ถ้าเราตัง้ รับกับเรือ่ งทุกข์ใจทีเข้
่ ามาไม่ได้ก็เสียชาติเกิดเต็มที ไป
กันเถอะแพรว เราเดินกันออกไปให้เหมือนกับวันทีเรา
่ เดินเข้ามาเป็นข้าหลวง
วังนี้กันเถอะ” คุณทวดอินธุพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเครือๆ
“คุณทวดจะเดินไหวหรือครับ ประตูวังอีกไกลเลย ประเดีย๋ วจะเหนือ่ ย
จนลมจับเสียก่อน” ชมออนพูดขึ้นด้วยความเป็นห่วง
“ขี่หลังผมไปมั้ยครับ” ซอมพอพูดขึ้นอย่างสนุกสนาน
“ไฮ้…ยายแก่แล้วไม่เอาหรอกค่ะ เราเดินกันออกไปเหมือนที่คุณอินธุ
พูดเถอะค่ะ” คุณยายแพรวพูดขึน้ พร้อมกับช่วยพยุงให้อินธุลุกขึน้ จากรถเข็น
“ถึงแม้ทวดจะอายุร้อยปี แต่ก็แข็งแรงนะทำเป็นเล่นไป แค่ประตูวัง
แค่นี้สบายมากค่ะ”
ทั้งหมดจึงพากันเดินไปยังประตูใหญ่หน้าวัง เสียงทุบเสียงขุดจาก
เครื่องมือต่างๆ ดังขึ้น
“ใจฉันจะขาดให้ได้เชียวแพรว” คุณทวดอินธุพูดด้วยน้ำเสียงเครือๆ
สักพักใหญ่ๆ ทั้งหมดจึงเดินมาถึงหน้าประตูวัง
หญิงชราทั้งสองคนต่างก้มลงกราบกับพื้นหน้าวังแน่นิ่งอยู่อย่างนั้น
ความรู้สึกมากมายประดังเข้ามา ดูราวกับว่าคุณทวดอินธุจะตั้งรับกับเรื่องนี้
ได้ดีกว่า แต่คุณยายแพรวนั้นถึงกับน้ำตาไหลอาบหน้าสะอื้นไห้เนื้อตัวสั่นมี
หม่อมราชวงศ์หญิงอรสุรางค์กอดปลอบประโลมอยู่ข้างๆ
แล้วประตูใหญ่หน้าวังก็ปิดลง…
เมื่อทั้งหมดนั่งมาในรถตู้คันใหญ่ ซอมพอจึงยื่นรูปถ่ายรูปหนึ่งถาม
หญิงชราทั้งสองว่า
“นี่รูปคุณลุงใหญ่กับภรรยาหรือครับคุณทวด”
คุณยายแพรวที่นั่งอยู่ใกล้สุดหยิบรูปที่ชายหนุ่มยื่นให้ดูพร้อมกับส่งให้
คุณทวดอินธุซึ่งนั่งเงียบมาตลอดทาง พลางตอบคำถามของหลานชาย
“ใช่ เธอชื่อคุณพะนอขวัญ”
“หนูคิดถึงพี่เหลือเกินค่ะ” คุณยายแพรวพูดขึ้นด้วยภาษาที่ใช้พูดกับ
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พะนอขวัญเมื่อสมัยวัยเยาว์
“ทำไมถึงไม่ค่อยมีใครพูดถึงคุณป้าพะนอขวัญเลยคะคุณทวด คุณยาย” คุณหญิงอรสุรางค์ถามขึน้ พร้อมกับหยิบรูปถ่ายสีเหลืองเก่าคร่ำคร่านัน้
มาพินิจดู
“อาจจะเป็นเพราะคุณหญิงกลางไม่คอ่ ยได้คุน้ เคยกับพีขวั
่ ญก็ได้ค่ะคุณหญิง ตอนนั้นคุณหญิงกลางออกเรือนไปแล้ว” คุณยายแพรวพูดขึ้น
“คุณป้าสวยจังเลยนะครับ” ชมออนพูดขึ้น
“ไหนขอผมดูบ้างครับ” ซอมพอพูดพร้อมกับหยิบรูปถ่ายคู่รูปนั้นมาดู
“คุณป้าสวยแต่ดวงตาดูเศร้าๆ นะครับ”
“เธอผ่านทุกข์ผ่านร้อนมาเยอะเหลือเกินค่ะ กว่าจะมีความสุขก็เกือบจะ
วาระสุดท้ายในชีวิตของเธอแล้ว” คุณยายแพรวพูดขึ้น
ชมออนหยิบหนังสือพระราชทานเพลิงศพของผู้เป็นลุงมาอ่านพลิกไป
พลิกมา ข้างในมีรูปของท่านผู้ที่จากไปอยู่หลายรูป แต่ก็มีรูปของผู้เป็นป้า
เพียงไม่กี่รูปเท่านั้น
“หนังสือพระราชทานเพลิงศพของคุณลุงใหญ่ ข้างในมีประวัตกัิ บเรือ่ ง
ของคุณลุงใหญ่ด้วยครับ” ชมออนพูดขึน้ “แหมน่าอ่านจังเลย เขียนกันเป็น
ตอนๆ เหมือนบันทึก”
“จริงด้วย ลองอ่านคราวๆ แล้วครับ แหมสำนวนดีจริงๆ เลย” ซอมพอ
ซึ่งหยิบหนังสือเล่มนั้นมาพลิกเปิดไปแต่ละหน้าอย่างรวดเร็ว
“คุณชมออนลองอ่านดูสิคะ พระญาติและญาติหลายท่านต่างช่วยกัน
เขียนให้คุณชายสูรย์เป็นครั้งสุดท้าย เป็นบันทึกเรื่องราวของคุณชายกับคุณ
พะนอขวัญค่ะ พอถึงตอนไหนก็จะมีพระนามหรือนามของผูที้ เขี
่ ยนไว้ทุกตอน
ค่ะ รถติดๆ ไม่ขยับแบบนีทวด
้ ว่าทีถนน
่ ใหญ่น่าจะมีอุบตั เิ หตุแน่ๆ ค่ะ เพราะ
นี่เรายังไม่ทันได้ออกจากซอยเลย บางทีคุณชมออนอาจจะอ่านจบก่อนที่จะ
ถึงที่พักก็ได้ค่ะ” คุณทวดอินธุพูดขึ้น
ชมออนรับหนังสือจากน้องชายมาอ่าน แล้วภาพแห่งอดีตก็หวนกลับ
มาอีกครั้ง…

บันทึกในหม่อมเจ้าพิมุขรักษ์ธรรม
เรือ่ งราวทีท่่ านกำลังจะได้อ่านอยูใน
่ ขณะนี้ เป็นเรือ่ งราวของสุภาพบุรษุ
เจ้าของนามว่าหม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์ ผูที้ หาก
่ จะนับกันจริงๆ ก็นับได้ว่าเป็น
ญาติสนิทของข้าพเจ้าคนหนึง่ เลยทีเดียว ในระหว่างทีมี่ การสวดพระอภิธรรมศพนัน้ ข้าพเจ้าได้ดำริกันในหมูเครื
่ อญาติว่าน่าจะมีสิง่ ทีเป็
่ นเครือ่ งรฤกเตือนใจ
ถึงผูที้ จาก
่ ไปก่อนวัยอันควร ด้วยเหตุนีใน
้ หมูเครื
่ อญาติต่างก็เห็นพ้องต้องกัน
ว่าควรจะมีบันทึกเรือ่ งราวของผูที้ จาก
่ ไปสักหนึง่ เล่ม เป็นเล่มพิเศษ ด้วยเล็ง
เห็นว่าเรือ่ งราวของหม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์นัน้ เป็นเรือ่ งราวทีสนุ
่ กสนานโลดโผนชวนติดตามอยูเป็
่ นอย่างมาก หลังจากประชุมกันเสียนาน พวกเราจึงลง
มติกันว่าพวกเราจะช่วยกันเขียนบันทึกคนละตอน ตามที่ทุกท่านกำลังจะได้
อ่านกันอยู่ในขณะนี้
โดยการเขียนบันทึกนีนั้ บว่าเป็นความยาก อีกทัง้ ยังผสมผสานกับความ
รีบเร่งเป็นอย่างมาก เพราะผูที้ เขี
่ ยนส่วนใหญ่นัน้ เป็นแต่เพียงนักอ่าน จึงนับ
ได้ว่าครั้งนี้คือครั้งแรกที่ทุกคนได้จับปากกาขีดเขียนเป็นเรื่องเป็นราวอย่าง
จริงจัง และต้องเร่งเขียนให้จบภายในระยะเวลาไม่ถึง ๖๐ วัน เพือ่ ให้จบทัน
ก่อนที่จะถึงวันพระราชทานเพลิงศพ
นับเป็นเรือ่ งโชคดีเล็กๆ น้อยๆ ทีพอ
่ ข้าพเจ้าเอ่ยขึน้ ทุกคนทีได้
่ ฟังต่าง
ก็สนับสนุนและช่วยกันเขียน โดยมีหม่อมเจ้าหญิงเกนบุษบาส่าหรี หม่อม
รัดเกล้าและคุณหญิงบังอรสุวรรณีเป็นผู้ช่วยพิสูจน์อักษรและตรวจทานแก้ไข
จนสำเร็จเป็นรูปเล่มอันสวยงามอยู่ในขณะนี้
สุดท้ายนีข้้ าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเรือ่ งราวของผูที้ จาก
่ ไปคงจะทำให้
ท่านผู้อ่านเพลิดเพลินกับเรื่องราวได้ตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้าย
และนี่คือเรื่องราวที่เป็นบันทึกสำหรับหม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์และคุณ
พะนอขวัญ…

๑
เสียงหนึง่ ทักดังมาจากโต๊ะทำงานตัวใหญ่ ซึง่ ตัง้ อยูทาง
่ ด้านลึกสุดของ
ห้องรูปยาวแห่งนั้น
“คุณชาย ข่าวนั้นของคุณชายว่าไง?”
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์รูปร่างสูงสะโอดสะองผิวขาวใส เครื่องหน้า
นั้นงดงามราวกับชาวบุรุษในสมัยสุโขทัยโบราณเงยหน้าขึ้นจากหนังสือพิมพ์
รายวันทีกำลั
่ งอ่านอยู่ พลางหันไปทางเสียงนัน้ แล้วก็ร้องถามข้ามศีรษะทีมี่
ผมดำๆ อีกหลายศีรษะทีก้่ มๆ เงยๆ อยูตาม
่ โต๊ะทำงานทีตั่ ง้ เรียงเป็นแถวตลอด
ห้องไปยังผู้ทัก
“ข่าวอะไรครับ หัวหน้า”
“ก็ข่าวชิ้นโบแดงของคุณชายไง”
“เผอิญข่าวของชายมันเป็นชิ้นโบแดงทุกชิ้นซะด้วยซีครับ” คุณชาย
สูรยาทิตย์ตอบในเสียงแกมหัวเราะ
แล้วเสียง ‘กระแอม’ ก็ดงั มาจากสมัครพรรคพวกโดยถ้วนหน้า แม้แต่
ผู้เป็นหัวหน้าของหม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์เองยังไม่วายแสดงอาการส่ายหน้า
ด้วยความหมั่นไส้
“อย่าฝอยหน่อยเลย กระผมอยากให้คุณชายรีบๆ ทำเรื่องเบื้องหลัง
ราชายาเสพติดให้เสร็จซะเร็วๆ กระผมเห็นคุยไว้ว่าไม่นานเกินรอไง”
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์หัวเราะดวงตาดำเข้มมีประกายรื่นเริง
“อ๋อ เรื่องนั้น หัวหน้ารู้แล้วยัง มันกำลังยัดเงินชายอยู่”
“อีกแล้วเรอะ คราวนี้กี่ตังค์”
“เห็นว่าจะให้ชายเปลีย่ นรถซะที” คุณชายสูรยาทิตย์ตอบอย่างไม่ใส่ใจ
พลางควักซองบุหรีออก
่ มาจากกระเป๋ากางเกง หยิบบุหรีออก
่ มามวนหนึง่ แล้ว
ก็ตั้งท่าจะเก็บซองเข้ากระเป๋าดังเดิม
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“อย่าเพิ่งเก็บ” เสียงร้องประท้วงดังมาจากคณะพรรค
ชายหนุ่มเจ้าของบุหรี่หัวเราะและแทนการเก็บซองบุหรี่เข้ากระเป๋า
กลับโยนมันให้เพือ่ นร่วมงานคนทีน่ งั่ อยูใกล้
่ ทีส่ ดุ ก่อนทีจะ
่ ควักไลเตอร์ออกมา
จุดบุหรี่ของตนเอง
“แล้วคุณชายตอบว่าไง?” หัวหน้าข่าวอาชญากรรมผูมี้ ใบหน้าค่อนข้าง
กว้างแววตาแจ่มใสซักอย่างเห็นขัน
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์ทำหน้าเบ้ ห่อปากพ่นควันบุหรีให้
่ เป็นวงกลม
ลอยไล่กันขึ้นไปบนเพดาน ก่อนจะตอบว่า
“ชายเบื่อมันเต็มทน เลยบอกไปตรงๆ ว่ายังอาลัยรถเจ้าคุณปู่อยู่”
“แล้วมันว่าไง?”
“ก็ไม่ว่าไงครับ แต่เงียบหายไปแล้ว เมือ่ สองวันมานีชาย
่ เจอะกับสมุน
ของมันที่ร้านอาหารแถวราชวงศ์ด้วย”
แล้วก็มีเสียงหนึ่งดังมาจากโต๊ะพนักงานสาวไม่ไกลนักว่า
“ระวังตัวหน่อยนะคะ คุณชาย ตอนนีเรา
้ ยังไม่มีชุดดำสวยๆ ซักชุดเลย”
เสียงเฮฮาครื้นเครงดังขึ้น หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์หัวเราะพลางหัน
ไปทางสหายสาวเจ้าของเสียงทักนัน้ หล่อนมีใบหน้ารูปหัวใจ ริมฝีปากอวบ
อิ่มเคลือบสีเหลือบเงาอ่อนสดใสและสิ่งที่ช่วยให้ใบหน้าของหล่อนสะดุดตายิ่ง
ขึ้นก็คือ แว่นตากลมใหญ่ไม่มีขอบกระจกบางแจ๋วสีฟ้าเหลือบม่วงและกลาย
เป็นสีชมพูใสตรงโหนกแก้มช่วยให้ผิวเนื้อบริเวณนั้นกลายเป็นสีเรื่อๆ โดย
อัตโนมัติ
“อย่าห่วงน่า วาดจันทร์ คนอย่างชายแม้แต่ยมบาลยังกลัว” คุณชาย
สูรยาทิตย์โบกมือทำหน้าภาคภูมิ
“ไม่กลัวได้ไง ก็เล่นทำข่าวทีเสี
่ ย่ งภัยทัง้ นัน้ ” เสียงสหายหนุม่ คนหนึง่
เสริมขึน้ เขามีใบหน้ากลมผมหยิกหย็องจนเพือ่ นๆ ให้สมญานามว่า ‘เจ้าเงาะ’
หรือมีนามจริงว่า ‘อักก์’ พูดขึ้น
“แล้วตกลงข่าวของคุณชายจะว่าไงดี?” คราวนีเสี
้ ยงหัวหน้าลอยมาอีก
ใบหน้าเจ้าของเสียงชักจะมุ่ยๆ
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“ของดีต้องคลอดยากๆ หน่อยซีครับ ขืนเขียนสุ่มสี่สุ่มห้า ชายเก๊าะ
พังเท่านั้น”
“แต่ขืนคุณชายยังอืดนัก ก็พังเหมือนกันนะ”
“ชายรับรองเลยครับว่าจะเขียนให้สนุก เป็นนิยายประเภทผจญภัย
เหมือนของท่านเซอร์เฮนรี ไรเดอร์ แฮกการ์ดเลย” คุณชายสูรยาทิตย์ว่า
พลางเหวี่ยงหนังสือพิมพ์ที่กางอยู่ตรงหน้าไปทางหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้น
เสียงคณะพรรคภายในห้องทำงานนั้นร้องทักกันเกรียวกราว
“ไปไหนขอรับ”
“ไปหาแหล่งข่าว” คุณชายสูรยาทิตย์ตอบ แล้วก็คว้ากล้องถ่ายรูปคูใ่ จ
ซึ่งไม่เคยทิ้งห่างตัวขึ้นสะพายไหล่เดินออกประตูไปโดยเร็ว
เมือ่ เดินออกมาถึงรถยนต์คันเล็กๆ รุน่ โบราณ จอดอยูใน
่ ทีจอด
่ รถด้าน
หน้าสำนักงาน ชายหนุม่ ล้วงกระเป๋าเสือ้ หยิบปากกาไฟฉายอันเล็กมาส่อง
เข้าไปภายในรถตรวจตราดูทุกซอกทุกมุมก่อนที่จะไขกุญแจเปิดประตู ชีวิต
นักข่าวมักจะตกอยู่ในอันตรายทุกก้าวย่าง ถ้าไม่ถูกลอบยิงก็มักจะมีระเบิดเวลาแอบซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆ ซึ่งพร้อมจะสังหารชีวิตได้ทุกนาที
เสด็จยายเคยรับสั่งให้เลิกชีวิตนักข่าว ซึ่งต้องผจญต่ออันตรายร้อยแปด ซึ่งบางครั้งก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอด แต่หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์ตอบ
ท่านผู้ชราว่า
‘ขืนไม่มีคนทียอม
่ เสียชีวติ เพือ่ ส่วนรวมบ้างละก็ เมืองไทยก็คงไม่รอด
ปากเหยีย่ วปากกามาถึงป่านนี’้ และด้วยเหตุผลนีคุ้ ณชายสูรยาทิตย์คงใช้ชีวติ
ในแบบทีพอใจ
่ ต่อไป ตัวคุณชายเองเคยถูกลอบยิงสองครัง้ แต่ก็ดวงแข็งพอ
ที่จะหันหลังให้ยมบาลทั้งสองครั้ง
รถแล่นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆ ละแวกบางลำพู ซึ่ง
เป็นทางเข้าสู่วัง
วังทีสร้
่ างขึน้ ตัง้ แต่ต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ ว
ตัวอาคารแบ่งออกเป็นสองตำหนัก ตำหนักแรกเป็นทรงยุโรปขนาดใหญ่สองชัน้
เป็นทีประ
่ ทับของเสด็จยายและคุณหญิงเล็กผูเป็
้ นน้องสาว ส่วนคุณหญิงใหญ่
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นัน้ สมรสไปกับเจ้านายชัน้ หม่อมเจ้าพระองค์หนึง่ ส่วนอีกตำหนักหนึง่ นัน้ เล็ก
กว่าเป็นเรือนขนมปังขิงอยูเลย
่ ลึกเข้าไป สามารถเข้าออกได้อีกประตูหนึง่ โดย
ไม่ต้องผ่านตำหนักใหญ่
เสด็จยายเคยรับสั่งว่า
“ยายจะให้ชายใหญ่ไปอยูที่ เรื่ อนขนมปังขิงท่าจะดีกว่า ชายโตเป็นหนุม่
กลับมาจากเมืองของพวกดัง้ ขอ คงจะอยากอยูคน
่ เดียวเสียมากกว่า อยูบน
่
ตำหนักใหญ่คนจะพลุกพล่านเดินกันไปมา ชายใหญ่ของยายอาจจะรำคาญตา
รำคาญใจเอาได้” เสด็จพระองค์หญิงตาบทิตย์รับสัง่ ขณะทีหลาน
่ ชายเพียงคน
เดียวบีบนวดคลายเส้นเอาพระทัยเสด็จยาย
ราวกับท่านผูอาวุ
้ โสจะทรงทราบความในพระทัยของหลานชายเพียงคน
เดียว จึงตรัสต่อไปว่า
“ยายให้ชายใหญ่ทำงานเป็นนักข่าวแค่ระยะเดียวเท่านั้นนะ ไม่มีคืน
ไหนเลยทียาย
่ จะนอนหลับ มันอดเป็นห่วงไม่ได้ ถ้าชายใหญ่ไม่อยากรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ยายก็จะให้ชายใหญ่กลับไปเรียนปริญญาเอกที่
เมืองดั้งขอ…”
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์ชะลอรถช้าลงเล็กน้อย สายตาเพ่งมองตรง
ไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง สองข้างทางมีแสงไฟส่องออกมาจากตำหนักหลัง
เล็กหลังน้อยหรือบ้านเรือนของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ช่วงเวลาเช่นนี้มักจะมี
เด็กๆ วิง่ ไล่กันเกรียวกราวเต็มไปหมด ส่วนมากเป็นลูกของมหาดเล็กข้าหลวง
ของวังใดวังหนึ่ง บ้างก็เป็นบุตรชายหญิงของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
เวลาสองทุม่ ยังหัวค่ำอยูมาก
่ นักสำหรับคนมีอาชีพนักข่าว คนหนังสือพิมพ์มักจะยึดกลางคืนเป็นกลางวัน คือนอนดึกดื่นจนค่อนรุ่งและตื่นสายจน
ตะวันโด่งฟ้า แต่หากจะกลับตำหนักตรงเวลานักก็ไม่ได้ สัญชาตญาณการ
ระแวงภัยทำให้ต้องกลับไม่ให้เป็นเวลา เพือ่ ว่าผูที้ ห่ มายปองประทุษร้ายอยูจะ
่
ได้ไม่มีโอกาสทำงานของมันง่ายนัก
เมือ่ ถึงหน้าประตูบ้านซึง่ เป็นเรือนขนมปังขิงทาสีไข่ไก่ หม่อมราชวงศ์
สูรยาทิตย์หักพวงมาลัยเลี้ยวเข้าตำหนัก แต่ยังไม่ทันที่จะผ่านรั้ว คุณชายก็
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ต้องเหยียบห้ามล้อให้รถจอดสนิท ร่างร่างหนึ่งก็ก้าวออกจากเงามืดที่ข้าง
ประตูรั้วปะทะเข้ากับรถเสียงดังโครมแล้วก็กระเด็นไปฟุบอยู่ไม่ไกลนัก
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์ถลาลงมาจากรถในพริบตานัน้ ครางในใจ ‘แย่
อีกแล้ว’ เขาก้มลงประคองร่างที่ฟุบอยู่หน้ารถให้หงายขึ้น แสงไฟหน้ารถที่
ยังไม่ดับส่องให้เห็นใบหน้าซีดเซียวทีเงย
่ ขึน้ ปะทะความสว่างเต็มหน้า ดวงตา
หลับพริ้ม เห็นขนตาเป็นแพหนางอนช้อยทำให้ชายหนุ่มอุทานในใจอย่าง
ใจหายใจคว่ำหนักขึน้ ‘ผูห้ ญิงซะด้วย ตายแล้วมัง’ ใช้นิว้ รอทีจมู
่ กแล้วก็ค่อย
ใจชื้น เมื่อสัมผัสลมหายใจอุ่นๆ จากผู้ที่สลบอยู่
หล่อนมิได้ใช้เครื่องสำอางแม้แต่น้อย วงหน้าจึงแลดูซีดเซียวตัดกับ
กรอบผมดำยาวที่สยายยุ่งรุงรัง ริมฝีปากหยักเป็นลอนสวยขมุบขมิบราวกับ
จะกล่าวถ้อยคำใดออกมา หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์เงี่ยหูลงไปแนบปากนั้น
“คุณชาย…คุณชายสูรยาทิตย์” เสียงแผ่วๆ ดังขึ้นใกล้หู
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์ตกตะลึงจ้องหน้านั้นเขม็ง
“เอ๊ะ คุณ…คุณรู้จักผมด้วยหรือ?” แพขนตางอนช้อยของหญิงสาว
เผยอขึ้นทีละน้อย เสียงครางเบาๆ ทำให้หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์เปลี่ยนคำ
ถาม “เดี๋ยวก่อน…คุณเจ็บตรงไหนมั่ง?”
“อูย…” หญิงสาวตอบ มือคลำที่ศีรษะแล้วทำหน้าเจ็บนิ่ว
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์ช่วยพยุงให้หล่อนลุกยืนขึ้น
“ขึน้ รถเถอะครับ ผมจะพาคุณไปโรงพยาบาล แข้งขาหักตรงไหนบ้าง
หรือเปล่าก็ไม่รู้ ดีไม่ดีร้ายไปกว่านั้นสมองของคุณอาจจะกระทบกระเทือน
ก็ได้”
หญิงสาวสลัดแขนหนีทันที แล้วหล่อนก็ซวนเซไปยืนเกาะรถไว้ ร้อง
เสียงเครือ
“ไม่ไปนะ ไม่ไปโรงพยาบาล ได้โปรดเถอะค่ะ…”
ชายหนุ่มออกจะงงแต่ก็รีบตอบว่า
“โอ.เค. ไม่ไปก็ไม่ไป ถ้าคุณไม่เจ็บมากนักละก็ งัน้ ผมจะพาคุณไปส่ง
บ้าน”
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“บ้าน?” หญิงสาวทวนคำ ดวงตาซึ่งมีริ้วรอยกังวลเหลือบมองหน้า
คุณชายสูรยาทิตย์นิ่งราวกับไม่เข้าใจถ้อยคำนั้น
ชายหนุ่มพยักหน้า ย้ำถามว่า
“บอกมาซีว่าบ้านคุณอยู่ไหน?”
“บ้านเลขที่ ๙๙/๗ ถนนสามเสน ตำบลวัดสามพระยา อำเภอพระนคร” หล่อนตอบเร็วราวกับท่องจำไว้จนขึ้นใจ
ผู้ฟังตกตะลึงอีกครั้ง
‘อะไรกัน บ้านเลขที่ที่หล่อนหลุดปากออกมาเร็วปรื๋อนั้นก็คือที่อยู่
ปัจจุบันของเรานั่นเอง!’
หล่อนยืนระทดระทวย ท่าทางปราศจากเรี่ยวแรง มือหนึ่งกุมศีรษะ
ส่วนอีกมือหนึง่ เกาะรถพยุงตัวไว้ แสงไฟส่องใบหน้าซีดเซียวนัน้ เต็มหน้าขณะ
ที่เงยขึ้นมองหน้าชายหนุ่ม
ริ้วรอยกังวลในดวงตาคู่นั้นสะดุดใจ เขาจึงย้ำถามว่า
“ไหน ลองบอกใหม่ซีครับว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนแน่”
“บ้านเลขที่ ๙๙/๗ เป็นเรือนขนมปังขิงสีไข่ไก่ค่ะ” หล่อนตอบเร็ว
น้ำเสียงระรัวคล้ายกับตกใจหรือหวาดกลัวหรือทั้งสองอย่าง ดวงตาแห้งผาก
จ้องหน้าชายหนุ่มไม่กะพริบ
น้ำคำหนักแน่นนัน้ ทำให้เขาตกตะลึงอีกคำรบหนึง่ ‘บ้านเลขที่ ๙๙/๗!’
มันคือคำย้ำถึงตัววังทีเป็
่ นทีอยู
่ ปั่ จจุบนั ของเขานัน่ เองไม่มีทางจะเป็นอืน่ ไปได้
“นั่นน่ะเรอะ บ้านคุณ?” คุณชายสูรยาทิตย์ย้อนถามเสียงเกือบเป็น
ตะโกน
หญิงสาวทำปากขมุบขมิบอยู่เป็นครู่ก่อนจะตอบว่า
“ใช่…บ้านคุณชาย…”
“เอ๊ะ…โทษครับ…ก็คุณอยากทำผมงงทำไม ที่คุณพูดว่าบ้านคุณน่ะ
ที่จริงมันคือบ้านของผมตะหาก คุณรู้มั้ย?”
“บ้านของผม?” หญิงสาวทวนคำ ก่อนจะพยักหน้ารับโดยดี
“ใช่…บ้าน…ว้า ไปกันใหญ่เลย” คุณชายสูรยาทิตย์อุทานอย่างงงทีส่ ดุ
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ระหว่างนัน้ เขาเห็นหญิงสาวกำลังคลำสะโพกทำนิว่ หน้าก็ทักขึน้ “คุณเจ็บตรง
ไหนมัง่ ผมว่าคุณควรไปหาหมอซักหน่อยดีกว่านะ เผือ่ มีอะไรแตกหักเสียหาย
กระทบกระเทือนจะได้ซ่อม…เอ๊ย…รักษาได้ทัน”
“ไม่ค่ะ…ไม่…ไม่หาหมอ” หล่อนร้องอย่างหวาดกลัวทำอาการราวกับ
จะถอยหนี
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์จึงว่า
“โอ.เค. ไม่ต้องตกใจ ผมไม่บังคับใจคุณหรอก ไม่หาเก๊าะไม่หาซี”
“งั้นฉันไปนะ…นะคะ” น้ำเสียงที่ย้อนถามเกือบเป็นวิงวอน
ประกายรันทดท้อในดวงตาแห้งแล้งคู่นั้นทำให้มือเขายื่นไปแตะแขน
หญิงสาวโดยไม่รู้ตัว
“เดี๋ยวก่อน จะไปไหนล่ะ?”
“ฉันจะกลับบ้าน” หล่อนหลุดปากออกมาโดยเร็ว
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์ยิ้มมุมปากย้อนว่า
“อ้าว ก็ไหนว่าบ้านอยู่นี่ไงล่ะ”
“ใช่…ตำหนักของคุณชาย…” หล่อนพยักหน้ารับ
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์เริ่มงงกับคำพูดของหญิงสาวตรงหน้า
“เอาละซี ไอ้บ้านคุณ บ้านผมอีกแล้ว” คุณชายสูรยาทิตย์ถอนใจแรง
พลางยกมือกอดอก จ้องหน้าซีดเซียวของหญิงสาวแน่วนิง่ “บอกมาตรงๆ ดี
กว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนแน่ เดี๋ยวผมจะได้ไปส่งให้”
“บ้านเลขที่ ๙๙/๗” หล่อนย้ำอีกครั้ง
สัญชาตญาณทำให้หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์รูส้ กึ ว่าคำตอบนีมิ้ ได้เป็นไป
โดยสนิทใจเหมือนเมื่อหล่อนหลุดปากออกมาครั้งแรก
‘มันยังไงกันแน่แฮะ’
“เอาละ โอ.เค. เมือ่ คุณบอกว่าบ้านผมคือบ้านของคุณ ผมก็จะพาคุณ
ไปส่งให้ถึงในบ้าน” เขาบอก
ดวงตาภายใต้คิว้ หนาเป็นปืน้ เหมือนแปรงสีฟนั สีดำจับจ้องหน้าผูฟั้ งไม่
กะพริบ แววกังวลในดวงตาหญิงสาวดูจะเพิม่ ขึน้ อีก หล่อนเบนสายตาไปจาก
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หน้าชายหนุ่มทำอาการมองกวาดไปตามพื้นเหมือนจะหาอะไรสักอย่างหนึ่ง
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์มองกวาดตาตามบ้าง
“หาอะไรครับ?”
“กระเป๋า…อ้อ อยู่นั่นเอง” หญิงสาวอุทานอย่างดีใจเมื่อแลเห็นกระเป๋าถือสีดำตกอยู่ข้างเสา
หญิงสาวขยับตัวจะเข้าไปหยิบ แต่ก็ช้ากว่าหม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์
ซึ่งก้าวขายาวๆ เพียงสองก้าวเท่านั้นก็ก้มลงเก็บมันขึ้นได้ ทันทีที่สัมผัสกับ
น้ำหนักของมันก็อุทานขึ้นว่า
“เอ๊ะ..”
แต่ยังมิทันทีเขา
่ จะกล่าวอะไรต่อไป หญิงสาวก็ถลาเข้ามาแย่งเจ้ากระเป๋าถือใบนัน้ ไปจากมือโดยเร็วกระทัง่ ตัวเซจนหม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์ต้องช่วย
ประคองไว้
“ยังกะใครจะไปแย่งกระเป๋าของคุณ”
หล่อนกอดกระเป๋าถือไว้ หน้าเผือดขาวอย่างตกใจ ทำอาการคล้ายจะ
เดินหนีไป แต่ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นก่อนว่า
“อ้าว จะไปไหนล่ะ?” สีหน้าเผือดซีดนัน้ ดูจะเผือดยิง่ ขึน้ หล่อนเซไป
ปะทะรถแล้วก็เลยถือโอกาสยืนพิงด้วยท่าทางอ่อนแรง หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์จึงเอ่ยขึน้ อีกว่า “คุณน่ะไปไหนไม่ไหวแล้วละรูต้ วั มัย้ ผมว่าเข้าไปพักที่
ในตำหนัก เอ้ย…บ้านของคุณก่อนดีกว่า ตรวจดูว่าคุณบาดเจ็บตรงไหนมั่ง
จะต้องหาหมอมั้ย ถ้าจำเป็นผมจะได้พาคุณไปโรงพยาบาลซะก่อน”
สีหน้าหวาดกลัวปรากฏขึ้นอีก
“ไม่ค่ะ ไม่ไป…อย่า….” หล่อนกล่าวเพียงนัน้ ก็มีอาการเข่าอ่อนทรุด
ลงที่พื้นข้างรถนั่นเอง
“อ้าว แล้วกัน” คุณชายสูรยาทิตย์ถลาเข้าประคองไว้เหลียวซ้ายแล
ขวา ไม่มีใครอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเลยสักคน
‘ทำไงดีหว่า’ วงหน้าซีดเซียวนัน้ เงยขึน้ รับแสงไฟ คุณชายสูรยาทิตย์
เห็นริมฝีปากขมุบขมิบจึงเอียงหูลงฟัง
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“คุณชาย…สูรยาทิตย์…”
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์อ้าปากค้าง ล้มความคิดที่จะพาหญิงสาวไป
โรงพยาบาลทันที เขากลับแบกหล่อนขึน้ บ่า กระเป๋าถือของหล่อนค่อนข้าง
หนักรูส้ กึ ว่ามีอะไรแข็งๆ อยูข้่ างใน ลองเปิดมันออกด้วยมือทีว่่ างอยูข้่ างเดียว
พอเห็นวัตถุสีดำมะเมื่อมที่นอนนิ่งอยู่ในนั้นก็พึมพำว่า
“นึกแล้วไม่มีผิด…”
ระหว่างทีแบก
่ ร่างของหญิงสาวเข้าไปในบ้านนัน้ หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์ใช้ความคิดอย่างหนัก
‘แม่สาวคนนี้พกปืนมาหาเราทำไมกัน เรายังไม่เคยเห็นหน้ากันซักที
เลย…หน้าตาก็น่าจะไปหากินเป็นนางเอกละครร้องเสียมากกว่าจะเป็นมือปืน
รับจ้าง…’
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์เปิดประตูเข้าไปในตำหนัก เดินฝ่าความมืด
ผ่านห้องรับแขกนำหญิงสาวเข้าไปวางลงบนเตียงในห้องนอนด้วยความเคยชิน
แล้วจึงเปิดไฟเพดานขึน้ สงสัยเต็มทีว่าเจ้าหล่อนเป็นใคร จึงเปิดกระเป๋าถือ
ใบนั้นออกเทคว่ำลงบนโต๊ะ…นอกจากปืนพกขนาด.๓๘ ซึ่งตรงปากกระบอก
มีเครือ่ งเก็บเสียงแล้ว ก็ไม่มีสิง่ ของอืน่ เลยแม้แต่น้อย ไม่มีแม้แต่ผ้าเช็ดหน้า
สักผืนหรือเศษเงินสักบาท ชายหนุม่ ตรวจตราดูทุกซอกทุกมุมของกระเป๋าใบ
นั้น แต่ก็ไม่พบสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องช่วยให้รู้จักหญิงสาวแปลกหน้าผู้นี้ดีขึ้น
รอยยิม้ ค่อนข้างเหีย้ มเกรียมปรากฏขึน้ ในแววตาของชายหนุม่ เขาหัน
ไปมองยังร่างทีทอด
่ ระทวยอยูบน
่ เตียงอีกครัง้ หนึง่ เครือ่ งแต่งกายของหล่อน
เป็นชุดรัดกุมธรรมดา กางเกงขายาวสีน้ำตาลเข้มและเชิต้ แขนยาวประดับลูกไม้
สีน้ำตาลอ่อน เท้าสวมรองเท้าส้นเตี้ยๆ ข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างหนึ่งว่างเปล่า
รองเท้าคงจะหล่นอยูตาม
่ ทาง หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์เดินไปถอดรองเท้าข้าง
นั้นออกจากหญิงสาวแล้วโยนลงกับพื้นปลายเตียง พลางทิ้งตัวลงนั่งริมเตียง
ถอดรองเท้าถุงเท้าของตัวเองออก ทั้งๆ ที่สายตายังคงจับอยู่ที่หญิงสาว
หล่อนเริม่ รูส้ กึ ตัวอีกครัง้ เสียงครางเบาๆ ดังออกมาจากริมฝีปากคูสวย
่
แต่ซีดเซียวคู่นั้น มือเล็กๆ คลำศีรษะบริเวณใกล้ขมับขวา หม่อมราชวงศ์
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สูรยาทิตย์รีบก้มลงแหวกผมยุ่งเหยิงของหญิงสาวดูคิดว่าคงจะพบเลือดสดๆ
ไหลรินออกมาจากแผลอันเนือ่ งมาจากการกระทบกระแทกกับรถของเขา แต่
ที่ไหนได้คุณชายเบิกตากว้างเมื่อเห็นรอยแผลที่ศีรษะของหญิงสาวเป็นรอย
แตกอันเกิดจากการกระทบกระแทกกับของแข็งจริง แต่ทว่ารอยแผลนัน้ แห้ง
กำลังจะตกสะเก็ดแล้วด้วยซ้ำ
‘อะไรกันหว่า?’ คุณชายสูรยาทิตย์คิด ‘งงจริงๆ วันนี้’
หญิงสาวเผยอเปลือกตาขึน้ เมือ่ แลเห็นศีรษะทีมี่ ผมสลวยของหม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์ก้มลงมองใกล้ๆ ก็ทำอาการราวกับจะพลิกตัวหนี แต่คุณชาย
กลับเท้าแขนคร่อมไว้พลางพูดดุๆ
“เฉยๆ เหอะน่า ถ้าผมคิดจะทำอะไรคุณละก็ สบายมาก”
ผิวแก้มซีดเซียวปรากฏสีเรือ่ ๆ ขึน้ แพขนตายาวงอนกะพริบปริบๆ ตา
มองกวาดไปรอบห้อง
“นี่ฉันอยู่ที่ไหนคะ?”
“อ้าว ก็บ้านคุณไงล่ะ อะไรจำบ้านตัวเองก็ไม่ได้หรอกเรอะ?” คุณชาย
สูรยาทิตย์ย้อนในเสียงเสียดสี
สายตาคูนั่ น้ เบนกลับมามองหน้าหม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์ เสียงทีย้่ อน
ถามยังมีกังวานอ่อนเพลียไม่น้อย
“งั้นคุณชายมาทำอะไรอยู่ในบ้านฉันล่ะคะ กรุณาออกไปเสียเถอะ…”
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์คิดในใจ
‘เอาละซี ย้อนเจ็บแสบจริงแฮะ’
“ก็ผมขับรถชนคุณ ทำคุณบาดเจ็บ ผมก็ต้องแบกคุณเข้ามาในนี้น่ะ
ซี” เขาตอบเสียงขุ่นๆ
หญิงสาวพยักหน้ารับ บอกว่า
“ตอนนี้ฉันก็สบายดีแล้ว คุณชายออกไปเสียก่อนเถอะค่ะ”
‘ยังงี้ก็มีแฮะ…’ คุณชายสูรยาทิตย์ชักเดือด
“ธุระอะไรผมจะออก ก็มันบ้านของผมเหมือนกันนี่นา”
ในดวงตาแห้งผากคู่นั้นมีแววฉงน หล่อนจ้องหน้าเขานิ่งอยู่
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“นี่คุณไม่ต้องมาทำตาบ้องแบ๊วยังงั้นหรอกน่า คุณไม่เชื่อว่าเป็นบ้าน
ผมก็ขอเชิญคุณลุกมาดูซี เอ้า นี่ยังไงรูปของผมที่ถ่ายกับเสด็จยาย” คุณชายสูรยาทิตย์เดินปังๆ ไปหยิบภาพถ่ายทีมี่ รูปตนเองยืนยิม้ กว้างอยูข้่ างๆ หญิง
ชราสูงศักดิซึ์ ง่ สวมเสือ้ ลูกไม้ขาวแขนหมูแฮม นุง่ ผ้าโจงกระเบนสีดอกอินทนิล
ในกรอบถมทองวางอยู่บนโต๊ะทำงานมาส่งให้หญิงสาวดู “เอ้า แล้วนี่เสื้อผ้า
ของผม” พูดพร้อมเดินเข้าไปหยิบเสือ้ กางเกงสองสามชุดทีแขวน
่ อยูที่ ข้่ างฝา
ในห้องแต่งตัวมาเหวีย่ งลงไปบนเตียง หญิงสาวยังคงทอดมองหม่อมราชวงศ์
สูรยาทิตย์ที่เดินเข้าออกไปมาระหว่างห้องนอน ห้องแต่งตัวและห้องรับแขก
“แล้วนัน่ ภาพบนข้างฝานัน่ ผมกับเพือ่ นนักเรียนไทยทีอั่ งกฤษจัดไปเทีย่ วแบบ
Continental กัน รูปนัน้ ถ่ายที่ Château de Chenonceau๑ ในฝรัง่ เศส…”
คุณชายสูรยาทิตย์ชีกวาด
้ ไปตามฝาห้องแล้วก็พูดต่อไปอีกว่า “ส่วนรูปนัน้ ผม
ถ่ายที่ Lion Monument๒ แล้วคุณล่ะ คุณมีอะไรเป็นหลักฐานว่าบ้านนีเป็
้ น
บ้านคุณมั่ง ไหนลองบอกผมมาซักอย่างนึงซิ”
หญิงสาวกะพริบตาปริบๆ ย้อนถามว่า
“ถ้าบ้านนี้ไม่ใช่บ้านฉัน แล้วบ้านฉันอยู่ไหนล่ะคะ?”

๑ Château de Chenonceau เมือ่ ปีคริสต์ศกั ราช ๑๕๔๗ พระเจ้าอ็องรีที่ ๒ ทรงยก
พระราชวังเชอนงโซให้กับพระสนมดีอาน เดอ ปัวตีเย (Diane de Poitiers) พระสนม
ดีอานติดใจพระราชวังเชอนงโซและชอบทิวทัศน์รมิ ฝัง่ แม่นำ้ แชร์มาก จนสัง่ ให้สร้างสะพาน
เชือ่ มตัวพระราชวังกับฝัง่ ตรงข้ามและสร้างสวนดอกไม้ สวนครัว สวนผลไม้ขนาดใหญ่
อีกเพียงสีป่ ตี อ่ มาเมือ่ พระเจ้าอ็องรีที่ ๒ สิน้ พระชนม์ พระราชินแี คเธอรีน เดอ เมดิชี
(Catherine de Medici) พระมเหสีในพระเจ้าอ็องรีก็ขับไล่พระสนมดีอานออกจาก
พระราชวังเชอนงโซ หลังจากนัน้ พระนางก็ทรงปรับปรุงพระราชวังเชอนงโซและสร้างสวน
เพิม่ อีกหลายสวน จนกลายเป็นพระราชวังทีท่ รงโปรดปรานมาก
๒ Lion Monument (อนุสาวรีย์สิงโต) ออกแบบและแกะสลักโดยธอร์ วอลเซน ใช้
เวลาแกะสลักอยู่ราว ๒ ปี ตั้งแต่คริสต์ศักราช ๑๘๑๙-๑๘๒๑ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็น
เกียรติแก่ทหารสวิตเซอร์แลนด์ในด้านความกล้าหาญ ซือ่ สัตย์และความจงรักภักดีทเี่ สียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศสในคราวปฏิวัติใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม คริสต์ศักราช
๑๗๙๒ ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๖ สิงโตตัวนี้ได้แกะสลักอยู่บนหน้าผาหินในลักษณะ
นอนหมอบ มีหอกปักอยู่กลางหลัง สีหน้าแสดงความเจ็บปวดและเศร้าสร้อย
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‘เอาละซี’ คุณชายสูรยาทิตย์ครางในใจ ยกมือกุมขมับด้วยรู้สึกปวด
ศีรษะขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วน
หญิงสาวย้ำถามอีกครั้ง ดวงตาแห้งผากคู่นั้นจับจ้องอยู่ที่อาการปวด
เศียรเวียนเกล้าของหม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์อย่างสนเท่ห์
“คะ คุณชายรู้ไหมว่าบ้านฉันอยู่ที่ไหน?”
“ให้ดิน้ ตาย…” คุณชายสูรยาทิตย์คำรามในลำคอ “แค่บ้านคุณเองคุณ
ยังไม่รู้ แล้วผมจะตรัสรู้ได้ยังไง”
“คุณชายไม่รู้?” หล่อนย้อนถามอย่างเลื่อนลอย ขนตาเป็นแพหนา
กะพริบปริบๆ
“ก็ไม่รูน่้ ะซี นีคุ่ ณเลิกเล่นตลกเสียทีดีกว่าน่า ผมว่าคุณเองก็รูอ้ ยูแก่
่ ใจ
ว่าห้องนี้มันห้องนอนของผม” คุณชายสูรยาทิตย์ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียง
เกือบคล้ายตะคอก “เดือดจริงๆ พับผ่า…ตลกแบบนี้ จี้ยังไงก็ไม่ขัน”
กริง่ …เสียงรัวแหลมของกริง่ โทรศัพท์ดังขัดจังหวะขึน้ ในนาทีนัน้ หญิง
สาวสะดุ้งสุดตัว ใบหน้าที่ซีดเซียวเผือดสีลงอีก หล่อนเหลียวขวับมองออก
ไปทางเสียงที่ดังอยู่นอกห้องไปทางเครื่องโทรศัพท์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะห้องรับแขก
ริมฝีปากที่ปราศจากสีสั่นระริกกระทั่งต้องใช้ฟันขบไว้
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์ไม่แสดงว่าสังเกตเห็นอาการผิดปกตินัน้ เขา
เดินก้าวยาวๆ เพียงสองก้าวก็ถึงที่หมายฉวยหูโทรศัพท์ขึ้น
“ฮัลโหล…” เงียบ ไม่มีเสียงตอบจากทางโน้น “ฮัลโหล หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์พูดครับ”
ยังคงเงียบและอึดใจต่อมาก็มีเสียงฝ่ายโน้นวางหูดังโครม
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์ผิวปากหวือ ก่อนจะวางหูและหันกลับมาทาง
หญิงสาว ทันใดนัน้ เขาก็รูส้ กึ เย็นวาบไปทัง้ ตัว เมือ่ แลเห็นวัตถุสีดำมะเมือ่ ม
ในมือของหล่อน
‘เสร็จละ…’ แต่ทว่าประกายจากดวงตาคูที่ เหลื
่ อบขึน้ มองเขามิได้ดุดนั
เหีย้ มเกรียมดังดวงตาของผูที้ กำลั
่ งจะกลายเป็นฆาตกรในอีกไม่กีวิ่ นาทีข้างหน้า
อาการอกสั่นขวัญแขวนที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนในท่าทีของหล่อน ทำ
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ให้คุณชายทำใจกล้ากระโจนพรวดเข้าไปแย่งปืนจากมือเล็กๆ นั้นไว้
‘ปูโธ่
้ เอ๊ย มือปืนกระจอก’ คุณชายสูรยาทิตย์อุทานในใจ เมือ่ รูส้ กึ ด้วย
ประสาทสัมผัสว่าเจ้าหล่อนส่งมันให้แต่โดยดี โดยไม่ต้องออกแรงแม้แต่น้อย
เขาแกล้งหันปากกระบอกปืนเข้าใส่หล่อน หญิงสาวผงะถอยหนีแทบ
จะหงายหลังลงไปอีกด้านหนึ่งของเตียง
“กรุณาเถอะค่ะ ฉันมีลูก…”
เสียงแหลมสะท้านทีหลุ
่ ดออกมาจากปาก ทำให้หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์หัวเราะในลำคอ ทิ้งตัวลงนั่งใกล้ๆ หล่อน แกล้งจ้องปืนไว้ในระดับอก
“อ้อ คุณก็รู้จักกลัวตายเหมือนกันเรอะ?” หญิงสาวไม่ตอบ ดวงตา
เบิกกว้างจ้องดูปืนทีอยู
่ ใน
่ มืออย่างไม่กะพริบ หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์จึงแกล้ง
ว่าต่อไปพลางควงปืนในมือเขาเล่น “ทีตัวเองรู้จักกลัวตาย แล้วทำไมถึงใจ
ร้ายคิดฆ่าคนอื่นได้ลงคอแบบนี้?”
ดวงตาแห้งแล้งคูนั่ น้ ส่งประกายรันทดให้เห็น ขณะทีหญิ
่ งสาวตอบเสียง
เครือ
“ฉันไม่ได้คิดฆ่าคุณชายนะคะ”
“ชะ ไม่ได้คิดฆ่าแล้วไหงคุณจ้องปืนมาทางผมล่ะ?”
“ก็ฉันกลัวคุณชายทำร้ายฉันนีคะ
่ ฉันเพียงแต่จะขูคุ่ ณชายเท่านัน้ เอง”
หญิงสาวแก้ตัวน้ำขุ่นๆ
“อ้อ วิธีขู่ของคุณแปลกดีแฮะ แอบจ้องปืนตอนคนอื่นกำลังหันหลัง
ให้” คุณชายสูรยาทิตย์แค่นหัวเราะประชดให้
“ก็นัน่ ซีคะ ถ้าฉันจะฆ่าคุณชายจริงๆ ฉันยิงตอนทีคุ่ ณชายหันหลังให้
ไม่ดีหรือ?”
“ฮึม่ ! ดีนะทีผม
่ หันมาเจอก่อนน่ะซี ไม่งัน้ ป่านนีผม
้ เก๊าะได้ไปเฝ้ายมบาลแล้วละ” คุณชายสูรยาทิตย์ตอบในเสียงเกือบเป็นคำรามแล้วลดเสียงลง
เล็กน้อยถามว่า “ถามจริงๆ น่า คุณเป็นใครแล้วนึกสนุกยังไงถึงคิดจะมาฆ่า
มาแกงผมแบบนี้”
น้ำใสๆ ค่อยๆ เอ่อขึน้ ในดวงตาแห้งแล้งคูนั่ น้ ริมฝีปากเริม่ สัน่ ระริกจน
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เจ้าตัวต้องใช้ฟันขบไว้อีกครั้งหนึ่ง
“ฉันไม่เคยคิด…จะฆ่าคุณชาย ไม่เคยคิดเลยจริงๆ”
“อ้าว ไม่เคยคิดแล้วไหงพกปืนมาเล่นงานผมยังงีล่้ ะ ว้า…คุณอย่าเล่น
ขีแ้ ยซี ผมทนเห็นน้ำตาผูห้ ญิงไม่ได้ซะด้วย” คุณชายสูรยาทิตย์ร้อง เมือ่ แล
เห็นน้ำตาเม็ดกลมๆ วิ่งไล่กันลงมาเป็นทางบนผิวแก้มอันซีดเซียวนั้น
มือค่อนข้างซูบยกขึน้ ป้ายน้ำตา แต่มันก็ไหลพรากลงมาอีก หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์เหวี่ยงปืนทิ้ง แต่แล้วก็กลับคว้ามันขึ้นมาจับยัดเข้าลิ้นชัก
โต๊ะข้างเตียงนอนแล้วใส่กุญแจฉับ
‘ไม่ได้ โบราณสอนว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจผูห้ ญิง เวลาน้ำตาแฉะๆ
ยังงีก็้ น่าเวทนาร้อก แต่พอน้ำตาแห้งแม่เจ้าประคุณเก๊าะจะคว้าปืนมาฆ่าเรา’
รำพึงพลางเดินไปดึงลิ้นชักตู้เสื้อผ้า ซึ่งอยู่ถัดจากห้องนอน ลงมือคุ้ยไปคุ้ย
มาอยู่เป็นครู่จึงได้ผ้าเช็ดหน้ามาผืนหนึ่ง เดินเอามายื่นส่งให้หญิงสาว
“เอ้า เช็ดน้ำมูกซะ น้ำตาไม่ต้องเช็ด เดีย๋ วเกิดตาบอดขึน้ มาจะหาว่า
ไม่เตือน” หญิงสาวรับผ้ามาเช็ดหน้าอย่างว่าง่าย หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์
บอกต่อไปว่า “บอกแล้วอย่าเช็ดตา ไอ้เชือ้ ของผมมันยิง่ แรงๆ อยู”่ คุณชาย
สูรยาทิตย์ทิ้งตัวลงนั่งข้างๆ หล่อนอีกครั้งถามเสียงอ่อนลง “บอกมาดีๆ น่า
คุณนึกยังไงถึงพกปืนมายิงผม ใครจ้างคุณ?”
“เปล่า ไม่มีใครจ้าง” หล่อนละล่ำละลักตอบ ดวงตาเบิกกว้างขึน้ เล็ก
น้อย ความหวาดกลัวทีฉาย
่ วาบขึน้ ในดวงตาคูนั่ น้ ทำให้หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์ยิ้มนิดๆ ยกมือขึ้น
“โอ.เค. เป็นอันว่าผมเชือ่ ว่าไม่มีใครจ้างคุณ อยูดี่ ๆ คุณนึกเขม่นหน้า
ผมขึ้นมาเองว่างั้นเหอะ”
“เปล่าค่ะ ฉันไม่ได้…เขม่น…”
“โอ.เค ผมเชือ่ ก็ได้ว่าคุณไม่ได้เขม่นหน้า เพราะอันทีจ่ ริงเรายังไม่เคย
เจอหน้ากันซักกะที จริงมั้ยจริง”
“จริงค่ะ” หล่อนสนองคำโดยเร็วอีกครั้ง
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์หัวเราะโดยไม่รู้สึกขำ

ทวิชา
๓๐

“ก็น่านน่ะซี แล้วมันเหตุผลกลใดคุณถึงรังเกียจไม่อยากจะอยูร่่ วมโลก
กะผม เอ๊ย…ไม่ใช่ ทีจ่ ริงคุณไม่อยากให้ผมอยูร่่ วมโลกกะคุณมากกว่าถูกมัย้
ถูก”
“ถูกค่ะ เอ้ย…” หญิงสาวรีบแก้คำที่พลั้งออกมาว่า “ไม่จริงค่ะ ฉัน
ไม่เคยคิดอะไรทำนองนั้นกับคุณชายเลย”
“แต่…” คุณชายสูรยาทิตย์ต่อให้ หรี่ตาลงเล็กน้อย
“ไม่มีแต่ค่ะ ฉันไม่เคยรูจ้ กั คุณชายจริงๆ ฉันจะไปนึกอยากฆ่าคุณชาย
ได้ยังไงคะ”
“ก็น่านน่ะซี ว้า…” คุณชายสูรยาทิตย์รับคำพลางถอนใจ “พูดกันไป
พูดกันมาตั้งชั่วโมง ผมยังเดาไม่ออกว่าเรื่องอะไรคุณถึงอยากได้พุงกะทิของ
ผมเป็นสุสานฝังลูกปืนของคุณ ทำไมไม่ไปเลือกคนพุงใหญ่ๆ ล่ะ”
“ฉันไม่เคย…”
“คิดอะไรทำนองนั้น…” คุณชายสูรยาทิตย์ดักคอก่อนที่ฝ่ายหญิงจะ
กล่าวจบ พร้อมกับโบกมือห้าม “คุณอย่าแก้ตัวดีกว่าน่า ถึงยังไงๆ ผมก็ไม่
เชือ่ ว่าคุณไม่ได้ตัง้ ใจจะมาฆ่าผม คุณท่องเลขบ้านของผมมาคล่องปรือ๋ ยังกะ
ท่องสูตรคูณ ยังงี้หรือคุณจะเถียงว่าเป็นบ้านคุณอีกล่ะ?”
หญิงสาวนิง่ นัยน์ตาตกดูมือตนเองทีบี่ บกันแน่น ริมฝีปากทีแห้
่ งผาก
สั่นระริก
หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์นึกอะไรขึ้นได้จึงว่า
“เดี๋ยว ขอถามหน่อย คุณกินข้าวเย็นแล้วยัง ท้องผมชักหิวแล้วซิ”
หญิงสาวไม่ตอบ หม่อมราชวงศ์สูรยาทิตย์จึงซักต่อไป “นิ่งแบบนี้แปลว่า
อะไร อ้อ…แปลว่ากินแล้วใช่มัย้ ดี งัน้ ผมกินของผมคนเดียวก็ยังได้” พูด
เสร็จลุกขึน้ เดินปังๆ ออกจากห้องนอนเดินตรงไปทีโต๊
่ ะรับประทานอาหารซึง่ ตัง้
อยูอี่ กมุมหนึง่ ของห้องรับแขกพร้อมกับเปิดฝาชีขึน้ ส่งเสียงบอกไปทางคนทีน่ งั่
อยู่บนเตียงว่า “คุณ…ว้า ชื่ออะไรก็ไม่บอก…คุณชื่ออะไรบอกหน่อยซี”
หญิงสาวตอบ
“พะนอขวัญค่ะ แต่เรียกฉันสั้นๆ ว่าขวัญก็แล้วกันค่ะ”

