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คำนำ 

 
นิยายเร่ือง กบฏรัก เป็นนิยาย รักอิงประวัติศาสตร์ 

พทุธศกัราช ๒๔๗๕ - ๒๔๘๒ นิยายเร่ืองนีแ้ต่งขึน้ตามจินตนาการ
ของผู้ เขียน โดยด าเนินเร่ืองราวตามเหตุการณ์บ้านเมืองใน
ประเทศไทยที่เกิดขึน้ในสมัยนัน้ ผู้ เขียนใช้เวลาค้นคว้าศึกษา
ข้อมลูมาเป็นเวลาร่วมปี ด้วยความชื่นชอบในเร่ืองราวของอดีตที่
งดงาม และความเป็นอยู่ของผู้ คนในสมัยก่อน แต่หากมี
ข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภยัมา ณ ที่นีด้้วย 

นิยายเร่ืองนีร้อนแรมมาเป็นเวลานาน ตัง้แต่ลงในเว็บ
ไซด์เด็กดีดอทคอม ในปี ๒๕๕๙ ส่งให้ส านักพิมพ์พิจารณาอยู่
ร่วมปี ถึงสองส านกัพิมพ์ และยงัเคยผ่านพิจารณาจากส านกัพิมพ์
ชื่อดัง (ไม่ขอเอ่ยนาม) แต่ไม่ได้ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม เนื่องจาก
เหตุผลบางประการ อย่างไรก็ตามหวังว่า ผู้ อ่านจะชื่นชอบ และ
เพลิดเพลินกบัการผจญภยัของตวัเอกของเร่ือง ใน กบฏรัก ค่ะ 

 

ภัทราธิป 

    ผู้ เขียน 
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บทนำ 

 
 
 

ปัง! 
เสียงปืนดังขึน้หนึ่งนัด แม้ลูกปืนจะไม่ได้แล่นผ่านทะลุ

ร่างของหญิงสาวผู้สวมใส่แว่นตากรอบทองให้เลือดตกยางออก
หรือเจ็บปวดแต่ประการใด แต่เสียงปืนนัน้ท าให้เธอแทบหยุด
หายใจ ลกูปืนแลน่ทะลผุ่านแผ่นหลงัของบิดาบงัเกิดเกล้า  

ร่างสูงใหญ่ของผู้ เป็นพ่อล้มลงตรงหน้า หญิงสาวท าได้
เพียงกรีดร้องทัง้น า้ตาเพราะแขนทัง้สองข้างถกูชายสองคนจับกุม
เอาไว้แน่น ปลอ่ยให้ขาที่อ่อนแรงยวบลงไปบนพืน้ไม้ขดัมนัซึ่งเต็ม
ไปด้วยโลหิตสีแดงฉาน 

หญิงสาวเงยหน้าขึน้มองผู้คร่าชีวิตบิดาของเธอ แต่เธอ
กลบัต้องอ้าปากค้าง เมื่อคนผู้นัน้มีเพียงร่างที่ไร้ศีรษะ ในมือของ
เขาถือปืนกระบอกด าสนิท เล็งมาที่เธอผู้ เป็นเหยื่อรายต่อไป 

หวัใจของผู้ก าลงัตกเป็นเหยื่อเต้นระรัว เธอก าลงัจะตาย
ตามบิดาของตวัเอง ดวงตาพร่ามวัไปด้วยสายธารแห่งน า้ตาที่ไม่
มีวนัหมดสิน้  
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เสียงปืนอีกนัดยังไม่ทันดังขึน้ ทว่าหญิงสาวกลับลืมตา
ขึน้ พร้อมเม็ดเหงื่อผดุบนหน้าผาก หวัใจยงัคงเต้นแรงอยู่ในอก 

แสงแดดสีส้มแก่ที่ลอดผ่านกิ่ง ก้านของต้นไม้ใหญ่
ภายนอกท าให้เธอรู้ว่าเป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้ว เธอเผลอหลับ
กลางวนั และฝันร้าย 

“มนัเป็นเพียงความฝันเท่านัน้” หญิงสาวยกมือสัน่เทาขึน้
ทาบอกที่กระเพื่อมไหว ก่อนจะลุกขึน้นั่งเอือ้มไปหยิบแว่นตา
กรอบทองที่วางอยู่ข้างหมอน 

เสียงเคาะประตูดังขึน้ บานประตูถูกผลักเข้ามาจาก
ภายนอก ร่างของบิดาในเคร่ืองแบบทหารปรากฏอยู่ในสายตา  

“ยังไม่แต่งตัวอีกหรือ งานก าลังจะเร่ิมแล้ว อีกไม่นาน
แขกเหร่ือก็จะมากนัเต็มบ้านแล้วนะลกู”  

เสียงนุ่มทุ้มอนัแสนอบอุ่นของนายทหาร และเสียงฝีเท้าที่
ย ่าลงบนพืน้ไม้หยุดอยู่ข้างเตียง มือใหญ่ของเขาสมัผัสบนเรือน
ผมของเธอ ท าให้น า้ตาของหญิงสาวเอ่อล้นขอบตา แต่ริมฝีปาก
เหยียดออกด้วยความดีใจ 

‘มนัเป็นเพียงฝันร้ายท่ีไม่มีวนัเป็นจริง’   
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๑ 
มาศประไพ 

 
 
 

 มาศประไพในชุดลกูไม้สีขาวดจุนางฟ้า ก าลงัเฉิดฉาย

อวดความงามบนบันไดกลางของคฤหาสน์ขนาดใหญ่ ทว่าเธอ
กลบัก้าวพลาดไถลลงบนัไดไปถึงสองขัน้ เคราะห์ดีที่ผู้ เป็นพ่อดึง
แขนเล็กเอาไว้ทัน มิเช่นนัน้เธอคงล้มกลิง้ลงไปกองกับพืน้
ท่ามกลางแขกเหร่ือที่มาร่วมงานเป็นแน่ 
 “เจ็บตรงไหนหรือไม่ลกู” 
 “หนูมาศไม่เจ็บดอก แต่อายเสียมากกว่า” หญิงสาวก้ม
หน้างดุเมื่อเสียงหวัเราะของแขกเหร่ือในงานดงัครืน  
 “พ่อบอกแล้วให้หนสูวมแว่นตา...” 

“ไม่ได้! หนูมาศออกงานกับคุณพ่อทัง้ที หนูมาศจะใส่
แว่นตาหนาเตอะแบบนัน้ได้อย่างไรกนัคะ” 

ปกติแล้วเธอสวมใส่แว่นสายตาปิดบงัดวงตากลมคู่สวย
นีเ้สมอเพราะสายตาที่สัน้มากผิดปกติ แต่วนันีเ้ธอตัง้ใจถอดแว่น
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กรอบทองเก็บไว้ในห้องนอน ยอมเห็นทุกสิ่งอย่างพร่ามัว โดย
เกาะแขนบิดาเอาไว้แน่น 

พลตรีพระยาพินิจสุนทร  ในวัย ห้าสิบสี่ ปี  สวมชุด
ข้าราชการทหารสีกากีแกมเขียวใบหน้าอ่ิมเอิบ จมูกโด่ง ผิวสี
น า้ผึง้ น าร่างสงูใหญ่เดินลงบนัไดจากชัน้สองเคียงคู่มากบับุตรตรี
คนเดียวของท่าน เธอสวมชุดกระโปรงยาวตัดเย็บด้วยช่างฝีมือดี
ตามแบบเสือ้ในหนังสือฝร่ัง ท่อนบนเป็นเสือ้คอปิดแขนพองยาว 
ส่วนกระโปรงท่อนล่างยาวทิง้ตัวกรอมข้อเท้า ผ้าลูกไม้ฝร่ังเศสสี
ขาวสะอาดตาทิง้ตวัแกว่งไกวไปตามการเคลื่อนไหวของหญิงสาว 
ท าให้ทกุสายตาต่างจบัจ้องไปที่เธอด้วยความชื่นชม 

ใบหน้ารูปไข่หวานหยดย้อยแต่งแต้มด้วยสีสันของ
เคร่ืองส าอางจากต่างประเทศ ดวงตากลมโตทอประกายสดใสใต้
แผงขนตางอนยาว จมูกโด่งรัน้ เหนือปากอวบอ่ิมสีชมพูแวววาว 
ผิวพรรณนวลเนียนละเอียดน่ามองส่งยิม้ให้แขกผู้ มาร่วมงาน
อย่างสุภาพ หญิงสาวควงแขนผู้ เป็นบิดาอย่างภาคภูมิใจที่วันนี ้
เขาได้รับการเลื่อนต าแหน่งเป็นพระยา เหมือนกับเจ้าคุณปู่ ของ
เธอ น่าเสียดายที่คุณแม่ของเธอสิน้ไปนานแล้ว มิเช่นนัน้ท่านคง
ได้รับพระราชทานตราตัง้เป็นคณุหญิงไปด้วย 

ห้อง รับรองโอ่ อ่าชั น้ล่างของบ้านครึกครื น้ไปด้วย
เสียงดนตรีและเสียงพดูคยุของหญิงและชายที่แต่งตวังดงามเพื่อ
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มาร่วมงานฉลองการเลื่อนต าแหน่งของพลตรีพระยาพินิจสนุทร 
หรือ พินิจ ไวยวรศกัด์ิ ในวนัขึน้ ๑ ค ่า เดือน ๑๒ ปีมะแม หรือ วนั
องัคารท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พทุธศกัราช ๒๔๗๔ 

 
“ปีนีห้นูมาศประไพก็จบจากคอนแวนต์แล้ว เจ้าคณุพินิจ

คงจะหวงนกักระมงั” ภรรยาของนายทหารชัน้ผู้ใหญ่ถาม  
“กระผมหวงลูกสาวคนนีม้ากขอรับ แต่คงไม่เท่ากับเจ้า

คณุพ่อของกระผมที่หวงและห่วงหนูมาศเป็นพิเศษ มดไม่ให้ไต่ไร
ไม่ให้ตอม ตัง้แต่อ้อนแต่ออกแล้วขอรับ” พลตรีพระยาพินิจสนุทร
สง่ยิม้ห้ผู้ เป็นพ่อของตนที่ก าลงัขมวดคิว้เป็นปม 

“อย่างนีเ้จ้าคุณคงไม่ยอมให้ผู้ชายคนไหนเต้นร ากับหนู
มาศประไพในคืนนีซ้เีจ้าคะ” หญิงวยักลางคนที่สวมใสเ่สือ้ลกูไม้สี
ชมพูอ่อน และผ้าซิ่นคลุมเข่าหันไปถามผู้ เป็นปู่ ของหญิงสาวคน
สวย 

ชายชราผมสีขาวร่างสูงผอมแต่ยังสง่าผ่าเผยยิม้ด้วยสี
หน้าเปรมปรีด์ิ เขาสวมเสือ้ราชประแตนสีขาวผ่าหน้า กระดุมห้า
เม็ด นุ่งผ้าม่วงโจงกระเบน เขายืนเคียงข้างกับลูกชายคนโตที่ชื่อ 
เพิ่ม ชายวัยกลางคนที่ไม่มีสง่าราศรี ไม่สามารถเทียบเท่าบิดา
หรือ พินิจ น้องชายต่างมารดาของตวัเองได้เลย  
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“หลานสาวคนเล็กของกระผมอายุครบสิบแปดปีเต็ม ถือ
ว่าเป็นผู้ ใหญ่เต็มตัวแล้ว หากมีผู้ชายมาโค้ง ก็คงจะต้องแล้วแต่
เธอเอง กระผมจะไปห้ามเสียก็คงไม่งาม” พระยาสเุทพไวยวรศกัด์ิ 
เจ้าคุณปู่ ของหญิงสาวคนสวยเสียงแข็ง แสดงถึงความไม่พอใจ
สกัเท่าไรเพราะยงัไม่ทนัขาดค าก็มีชายหนุ่มมากมายเข้ามาพดูคยุ
กบัหลานสาวของเขาเสียแล้ว 

“คุณมาศประไพคิดจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือจะไป
เรียนต่อที่ประเทศนอกขอรับ” 

“คณุชอบฟังเพลง หรือชอบเต้นร ามากกว่าขอรับ” 
“คุณชอบอาหารจีน หรืออาหารฝร่ังมากกว่ากันหรือ

ขอรับ” 
“คณุมีคู่หมัน้คู่หมายหรือยงัขอรับ” 
ค าถามเหลา่จากนายทหารทัง้หนุ่มน้อยและหนุ่มใหญ่ท า

ให้มาศประไพรู้สึกประหม่า เธอไม่เคยพูดคุยกับชายแปลกหน้า
มากมายอย่างนี ้ไม่เข้าใจว่าท าไมจะต้องตอบค าถามของคนที่ไม่
รู้จักกัน นี่เป็นครัง้แรกที่เธอได้ออกงาน ถึงแม้จะอยู่ในบ้านของ
ตวัเอง แต่ก็ยงัรู้สึกเขินอายอยู่มาก อาจเป็นเพราะเธอเป็นคนถือ
ตวั ตัง้แต่เกิดมาก็ถูกดูแลประคบประหงมโดยคณุพ่อคณุแม่ เจ้า
คุณปู่  คุณหญิงย่าและญาติๆ ไม่นับรวมพี่เลีย้งที่คอยดูแลทุกฝี
ก้าว ยกเว้นแต่เวลาที่เธอไปคอนแวนต์ แต่ด้วยความที่เป็นถึง
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หลานของพระยา บรรดาซิสเตอร์และเพื่อนๆ ที่คอนแวนต์ต่าง
ปฏิบติัต่อเธออย่างดีเป็นพิเศษเช่นกนั  

มาศประไพจ าต้องเต้นร ากับนายทหารมากมายตาม
มารยาทคนละหนึ่งเพลง แต่นายทหารผมขาวคนหนึ่งซึ่งมีกลิ่น
วิสกีห้ึ่งออกมาตามผิวหนัง ใบหน้าและดวงตาแดงก ่าไม่ยอม
ปล่อยเธอไปเสียทีทัง้ที่มีนายทหารคนอ่ืนมาโค้งขอเธอไปเต้นร า
ด้วยมากมาย ท าตัวราวกับเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเธอจนน่าอึดอัด 
อีกทัง้มือไม้ที่เร่ิมเลือ้ยไปมาท าให้หญิงสาวรู้สกึไม่สบายใจ 

มือข้างหนึ่งของนายทหารสูงวัยจับมือของมาศประไพ
เอาไว้แน่น ส่วนมืออีกข้างของเขาที่สมควรจะแตะกลางหลงัของ
หญิงสาวเบาๆ ตามมารยาทกลับโอบเอวเธอเอาไว้อย่างแนบชิด 
และมือข้างนัน้ก็เร่ิมเลือ้ยต ่าลง จนเกือบถึงบัน้ท้ายของเธอ 

“คณุหลวงขอรับ กระผมว่าคณุหลวงควรจะไปนัง่พกัเสีย
ให้พอสร่างเมาแล้วค่อยกลับมาเต้นร าจะดีหรือไม่ขอรับ” เสียง
ของนายทหารหนุ่มคนหนึ่ งดังขึ น้  ก่อนที่ เขาจะดึงมือของ
นายทหารผมขาวออกจากบัน้เอวของหญิงสาว 

“เอ็งเป็นใครวะ ถือดีอย่างไรมาขัดจงัหวะการเต้นร าของ
ข้า” นายทหารผมขาวแสดงสีหน้าไม่พอใจที่โดนทหารชัน้ผู้ น้อย
กว่าใช้ก าลังกับเขา มือที่อวบอ้วนถูกบีบจนเจ็บด้วยมือใหญ่ที่
แข็งแรงดัง่คีมเหล็ก 
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นายทหารหนุ่มก้มหน้าไม่ตอบ เขาเพียงโค้งตัวอย่าง
สุภาพให้แก่มาศประไพก่อนจะจูงมือเธอเดินออกมาจากฟลอร์
เต้นร า 
 หญิงสาวเดินตามเขาออกมาอย่างเร่งรีบ เธอซอยเท้าบน
รองเท้าส้นสงูสีขาวตามเขาแทบไม่ทนั มือใหญ่กร้านของเขาที่จบั
มือของเธอเอาไว้อบอุ่นนุ่มนวล ไม่ได้รู้สกึแข็งกร้าวแต่ประการใด 
 “ประเด๋ียวก่อน คุณจะพาดิฉันไปไหน” มาศประไพจ้อง
มองไหลก่ว้างและแผ่นหลงัที่ดบูึกบนึของนายทหารร่างสงูในชุดสี
กากีแกมเขียวซึง่ก าลงัจงูเธอออกไปยงัระเบียงด้านหลงั  
 เมื่อพ้นขอบประต ูอากาศสดชื่นภายนอกท าให้หญิงสาว
รู้สึกผ่อนคลายมากขึน้ บรรยากาศในค ่าคืนที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง 
พระจันทร์เพียงเกือบคร่ึงดวงส่องแสงลงมายังพืน้ระเบียง
ด้านหลงัของบ้านท่ามกลางความมืด 
 นายทหารหนุ่มหยุดเดิน เขาปล่อยมือของเธอออกและ
หันหลังกลับมาช้าๆ เพราะปราศจากแว่นสายตาเธอจึงเห็น
ใบหน้าของเขาได้ไม่ชดันกั หญิงสาวตดัสินใจเขย่งเท้ายื่นใบหน้า
ขึน้ไปมองใบหน้าอันเลือนราง นั่นท าให้หัวใจของเธอเต้นเร็ว
เหลือเกิน 
 เคร่ืองหน้าที่สมบูรณ์แบบท าให้เธอแทบหยุดหายใจ คิว้
หนาแต่ได้รูปเหนือดวงตาคมที่สามารถฆ่าคนได้เพียงแค่สบ
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สายตากับเหยื่อเท่านัน้ เพียงใช้ดวงตาคู่นัน้มองมา ราวกับใช้
ใบมีดคมกริบกรีดผิวหนังของเธอเสียแล้ว จมูกโด่งเป็นสนัรับกับ
ปากหยกับนใบหน้าหลอ่เหลา ผมเส้นด าขลบัเรียบเป็นมนัทรงรอง
ทรงสุภาพ ผิวสีคล า้เหมือนคนกร าแดดคงเป็นเพราะเขาต้องฝึก
เข้มในค่ายทหาร อายุของเขายังไม่มาก สังเกตจากผิวที่เนียน
ละเอียดปราศจากรอยเหี่ยวย่น เขาคงอายุประมาณยี่สิบกลางๆ 
รูปร่างสงูใหญ่กว่าชายทัว่ไป ไหล่กว้าง หลงัตรง คอยาว เชิดคาง 
ร่างบกึบนึและสีหน้าเคร่งขรึมท าให้เขาดนู่าเกรงขามกว่าอายจุริง 

นายทหารหนุ่มรีบถอยไปยังริมระเบียงเพื่อสูดอากาศ
หายใจให้เต็มปอด “ฉนัเพียงพาหล่อนออกมาสดูอากาศภายนอก 
แต่หากหล่อนต้องการกลบัไปเต้นร ากบัคณุหลวง ฉันจะน าหล่อน
กลบัไปสง่”  
 หญิงสาวในชุดลูกไม้สีขาวราคาแพงท้าวสะเอวอย่างไม่
พอใจ เธอได้แต่ห่อปากพลางเดินไปนั่งยังเก้าอีริ้มระเบียงเพราะ
รู้สึกเมื่อยเต็มที นอกจากต้องเต้นร าหลายสิบเพลงบนส้นสงูโดย
ไม่ได้พกัแล้ว ยงัต้องเร่งเดินตามนายทหารคนนีอ้อกมาด้านนอก
อีก 
 นายทหารหนุ่มยืนหันหลงัให้เธอ เขาจ้องมองไปยังแนว
ต้นอโศกในสวนด้านหลงัอันมืดสนิทโดยไม่พูดอะไร ความเงียบ
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ท าให้มาศประไพเร่ิมอึดอัด ที่นี่คือบ้านของเธอ แต่ท าไมเธอต้อง
มานัง่หลบคณุหลวงมือไวขีเ้มากบัผู้ชายที่ไม่รู้จกัมาก่อนด้วย 
 หญิงสาวลกุขึน้ ตัง้ใจจะกลบัขึน้ไปพกัผ่อนบนห้องเพราะ
ในเวลานีก้็ดึกมากแล้ว คงไม่เหมาะที่เธอจะมาอยู่ตามล าพังกบั
ผู้ชายเพียงสองต่อสอง 
 “ขอบคณุที่ช่วยดิฉนัไว้เมื่อครู่นะคะ”  

หญิงสาวหันหลังให้เขาทันทีเมื่อเขาหันกลับมาและใช้
สายตาคู่คมเข้มนัน้จ้องมองเธออีกครัง้ ท าไมหวัใจจะต้องเต้นเร็ว
ทุกทีที่สบสายตาคู่นัน้ ใบหน้าหวานรู้สึกร้อนวาบขึน้อย่างน่า
แปลกใจ 
 “ประเด๋ียวก่อน...” นายทหารหนุ่มพยายามรัง้เธอเอาไว้ 
แต่เธอกลบัรีบสาวเท้ากลบัไปยังประตูจนชนเข้ากับใครอีกคนที่
เดินสวนออกมาพอดี  
 ร่างเล็กกว่ากระเด็น เธอก าลงัจะล้มลงบนพืน้พร้อมกับ
เสียงหวีดร้องแหลมด้วยความตกใจ แต่จู่ๆ นายทหารร่างใหญ่ผู้
นัน้ก็เข้ามารับเธอไว้ได้อย่างทนัท่วงที  

ดวงตาของมาศประไพเบิกโพลงเมื่อแผ่นหลังของเธอ
สัมผัสกับอกอุ่นของนายทหารหนุ่ม ใบหน้าของเธออยู่ห่างจาก
ใบหน้าหล่อเหลาของเขาเพียงแค่คืบ นั่นยิ่งท าให้หัวใจของเธอ
เต้นแรง เลือดสบูฉีดจนใบหน้าแดงก ่า เธอนึกแปลกใจที่เขายืนอยู่
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ริมระเบียง แต่วิ่งมารับเธอไว้ได้อย่างรวดเร็วปานพายุ ทัง้ที่เธอ
เดนิทิง้ห่างเขาเป็นสิบก้าว 

นายทหารหนุ่มพยงุหญิงสาวให้ยืนขึน้โดยยงัโอบไหล่เธอ
ไว้อย่างทะนุถนอม “ค่อยๆ เดินซีหากหัวร้างข้างแตกขึน้มา เจ้า
คณุพินิจจะเอ็ดฉนัเอาได้” 

หญิงสาวพยักหน้าให้เขาก่อนจะมองค้อนไปยังชายร่าง
สูงผอมคนที่ชนเธอจนล้มไม่เป็นท่า เธอตัง้ท่าจะต่อว่าเขาสัก
หน่อยที่เดินไม่ระมดัระวงั แต่เมื่อเห็นแว่นตากรอบเงินบนใบหน้า
ขาวผ่องของชายผู้นัน้แล้ว กลบัยิม้ออกมาอย่างดีใจ 

“พี่เทพ!” มาศประไพสะบัดหนีอ้อมแขนของนายทหาร
หนุ่มเข้าโผกอดชายร่างสูงผอมเอาไว้แน่นแทน “พี่เทพกลับมา
เมื่อไรคะ ท าไมไม่มีใครแจ้งหนมูาศเลย” 

“พี่เพิ่งกลบัมาประเด๋ียวนีเ้อง เกือบไม่ทนังานเลีย้งฉลอง
ของคุณอาเสียแล้ว” ชายร่างสูงผอมผิวพรรณขาวผ่อง จมูกโด่ง
เหนือปากบางบนใบหน้ายาว เจ้าของดวงตาเล็กเรียวสง่ยิม้ละมนุ
อย่างอ่อนโยนให้หญิงสาวในอ้อมแขน เขานุ่งกางเกงขายาวสี
น า้ตาล มีสายเอ๊ียมขึน้พาดบนบ่าทัง้สองข้างทบัเสือ้เชิต้แขนยาว
สีขาวโดยถือเสือ้นอกสีเดียวกับกางเกงไว้ในมือข้างหนึ่ง ส่วนมือ
อีกข้างก็โอบเอวคอดของเธอไว้ 
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นายทหารหนุ่มได้แต่ยืนมองหญิงสาวที่เขาเพิ่งช่วยไว้
จากการโดนนายทหารชัน้ผู้ ใหญ่ลวนลาม แต่ตอนนีด้เูหมือนเธอ
ก าลงัเป็นฝ่ายลวนลามผู้ชายอีกคนเสียเอง 

“หนูมาศคิดถึงพี่เทพเหลือเกิน เรียนจบตัง้หลายเดือน
แล้วท าไมเพิ่งจะกลบัมาเล่า ไม่คิดถึงหนูมาศบ้างหรือคะ” หญิง
สาวท าท่าปัน้ป่ึง ท าเอาคนที่บงัเอิญได้ยินบทสนทนารู้สึกกระอัก
กระอ่วนใจจนต้องกระแอมออกมา มาศประไพและทัดเทพต่าง
หนัไปตามเสียงจากชายแปลกหน้าที่ยืนอยู่ด้านหลงั 

“เพื่อนของหนูมาศหรือ” ทัดเทพก้มลงถามหญิงสาวใน
อ้อมแขนที่รีบสา่ยหน้าปฏิเสธ 

“เขาเป็นเพียงลกูน้องของคณุพ่อค่ะ” หญิงสาวคิดเอาเอง
ว่านายทหารผู้นีค้งเป็นลูกน้องของบิดาที่ส่งมาดูแลเธอ “อย่าใส่
ใจคนอ่ืนเลยค่ะพี่เทพ เราเข้าไปในงานกนัเถิด คณุพ่อและลงุเพิ่ม
คงจะรอเจอพี่เทพอยู่เป็นแน่”  

หญิงสาวรีบลากแขนทัดเทพให้เดินเข้าไปด้านในส่วนที่
จัดงานเลี ย้ง ทิ ง้นายทหารใบหน้าหล่อเ ข้มให้ยืนงุนงงกับ
เหตกุารณ์ว่าเขากลายเป็นสว่นเกิน เป็นเพียงคนนอกที่ไม่มีใครใส่
ใจไปเสียแล้ว 
 



๑๖ |  ก บ ฏ รั ก  

 

ไม่มีใครดีใจกับการกลับมาของทัดเทพมากกว่าบิดา
ของเขา นายเพิ่ม ไวยวรศกัด์ิ พี่ชายต่างมารดาของพลตรีพระยา
พินิจสุนทร ลุงของมาศประไพ เขายืนตัวลีบ สวมเสือ้เชิต้สีขาว
แขนยาวเรียบร้อย นุ่งกางเกงขายาวสีน า้ตาลแบบสากล 
 ทัดเทพยกมือขึน้ไหว้บิดาที่ก าลังยิม้กว้างจนแก้มปริ 
ดวงตาคมเข้มมีน า้ตาคลอเป็นประกายด้วยความปีติเพราะลูก
ชายคนสุดท้องของเขาส าเร็จการศึกษาและกลบัมาจากฝร่ังเศส
หลงัจากได้ทนุเลา่เรียนเป็นเวลาถึงหกปี 
 “พ่อเทพกลบัมาแล้วพ่อก็ดีใจ เดินทางเหนื่อยหรือไม่ลกู” 
เพิ่มจับมือลูกชายที่ตัวสูงกว่าเขาไปหลายคืบ แต่ยังคงผอมอยู่
เช่นเดิม 
 “ไม่เหนื่อยมากนักขอรับคุณพ่อ” ทัดเทพบอกผู้ เป็นพ่อ 
จากนัน้จึงหันไปกราบเจ้าคุณปู่  และอา ก่อนจะมอบของขวัญที่
เตรียมมาให้พวกท่านมากมาย  

เจ้าคุณปู่ ยกมือขึน้ตบบ่าหลานชายพร้อมรอยยิม้ “พ่อ
เทพกลบัมาจากเมืองนอกได้เสียทีนะ พ่อเพิ่มจะได้มีคนช่วยแบ่ง
เบางานที่ห้าง ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงล าพงัอีกต่อไปแล้ว” 
 ทัดเทพหันไปสบตากับบิดาก่อนหันกลับไปหาผู้ เป็นปู่   
“เจ้าคณุปู่ ขอรับ...กระผมตัง้ใจว่าจะเข้ารับราชการ เพราะความรู้
ที่เล่าเรียนมาน่าจะมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองมากกว่าการค้า



ภั ท ร า ธิ ป  | ๑๗ 

 

ขายท่ีห้าง อีกทัง้ผู้ใหญ่หลายท่านที่ได้พบที่ฝร่ังเศสต่างแนะน าให้
กระผมเข้ารับราชการในกระทรวงขอรับ” 
 เพิ่มมสีีหน้าผิดหวงัอย่างเห็นได้ชดั แต่เจ้าคณุปู่ กลบัพยกั
หน้าและส่งยิม้ให้ทัดเทพ “ถ้าหากพ่อเทพอยากเข้ารับราชการ
มากกว่า ปู่ ก็เห็นดีด้วย แล้วพ่อเทพอยากเข้าท างานที่กระทรวงใด
เลา่ ปู่ จะทาบทามให้” 
 ทดัเทพส่งยิม้ให้เจ้าคณุปู่ ของตนที่มีอ านาจและต าแหน่ง
ใหญ่โตจนรู้จกัผู้ ใหญ่หลายท่านในกระทรวงต่างๆ “กระผมอยาก
เข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทย ที่กรมต ารวจภธูรขอรับ” 
 ทุกคนแสดงสีหน้ากังวลออกมาทันทีกับค าตอบของทัด
เทพ 
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๒ 
ความรักที่เป็นความลับ 

 
 
 

 หลังจากแขกท่ีมาร่วมงานเลีย้งกลบัไปหมดแล้ว ทกุคน
ในบ้านหลงัใหญ่ต่างปิดไฟเข้านอน ยกเว้นห้องนอนของทดัเทพที่
ยงัเปิดไฟสว่างไสว 
 เสียงเคาะประตดูงัขึน้ เจ้าของห้องจึงเดินไปเปิดประตไูม้
บานพบั 
 “พี่เทพยังปรับเวลานอนไม่ได้หรือคะดึกด่ืนป่านนีแ้ล้ว” 
หญิงสาวในชุดนอนแบบกระโปรงยาวคลุมเข่า สีขาวแขนยาว
เหมือนตุ๊ กตาฝร่ังส่งยิม้แฉ่งให้เขา เธอกลับมาสวมใส่แว่นตา
กรอบทองหนาเตอะท าให้มองเห็นภาพทุกอย่างได้ชัดเจน หญิง
สาวเดินเข้าไปในห้องนอนและนั่งลงบนเตียงนุ่มอย่างถือวิสาสะ
ดั่งเช่นวันวานที่เธอมักจะเข้านอกออกในห้องนอนของเขาเป็น
ประจ า  
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“ยงัดอก พี่คงต้องใช้เวลาอีกสกัหน่อย” ทดัเทพเปิดประตู
ทิง้ไว้และเดินกลบัมาที่เตียงนอนซึ่งหญิงสาวนัง่อยู่ เธอปล่อยผม
เส้นด าขลับสยายยาวไปด้านหลัง ใบหน้าสวยหวานปราศจาก
เคร่ืองส าอางส่งยิม้มาให้เขาเช่นทุกที แว่นตากรอบทองปิดบัง
ดวงตาคู่กลมโตเอาไว้ “แล้วหนมูาศเลา่ ยงัไม่ง่วงหรือ” 

“ง่วงค่ะ แต่หนมูาศยงัไม่ได้ของฝากจากพี่เทพเลยนี่คะ”  
“มาหาพี่ถึงห้องเพียงเพราะต้องการทวงของฝากจากพี่

เท่านัน้หรือ” 
หญิงสาวยิม้กว้างเมื่อเขารู้ทัน “หนูมาศอุตส่าห์เขียน

จดหมายไปหาพี่เทพตลอดหกปี ย า้กับพี่เทพเสมอว่ากลับมา
เมื่อใดต้องน าของฝากติดมือมาให้หนูมาศ หรือว่าพี่เทพลืมไป
แล้วคะ” 

“หนูมาศอยากได้สิ่งใด ก็บอกแก่พ่อของพี่ให้สัง่มาลงที่
ห้างร้านของเราได้อยู่แล้วนี่”  

“แต่ไม่มีของชิน้ใดจะส าคัญไปกว่าของที่พี่เทพเลือกให้
หนูมาศกับมือนี่คะ” หญิงสาวห่อปากน้อยใจ ทัดเทพส่ายศีรษะ 
เขาหันหลงัไปเปิดหีบใบใหญ่ที่วางไว้ตรงมุมห้องแล้วหยิบกล่อง
กระดาษแข็งออกมายื่นให้เธอ 

“ทัง้หมดน่ีของหนมูาศหรือคะ” 
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ชายหนุ่มพยักหน้าตอบพร้อมรอยยิม้อันแสนอ่อนโยน 
เธอจึงลุกขึน้กระโดดโลดเต้นอย่างดีใจ รีบเปิดกล่องดูของฝาก
ภายใน ซึง่เต็มไปด้วยขวดน า้หอม กระเป๋าถือใบเล็กของสตรี และ
เคร่ืองประดบัเล็กๆ น้อยๆ หลากหลายชิน้ 

“พี่ไม่รู้ว่าจะถูกใจหนูมาศหรือไม่ แต่เห็นว่าก าลังเป็นที่
นิยมของแหม่มที่โน่น”  

มาศประไพวางของทัง้หมดลงแล้วจึงเข้าสวมกอดทดัเทพ 
“ขอบคณุพี่เทพมากนะคะ ถกูใจหนมูาศทกุอย่างเลยค่ะ แค่พี่เทพ
ไม่ลืมของฝาก หนมูาศก็ดีใจเหลือเกินแล้ว” 

ชายหนุ่มยกมือขึน้ลบูศีรษะของหญิงสาวในอ้อมอกเบาๆ 
“พี่จะลืมได้อย่างไรเล่า หนูมาศจดหมายมาทวงพี่ทุกเดือนอย่าง
นัน้” 

มาศประไพยงัคงอ้อนพี่ชายต่อ “หนมูาศรอพี่เทพกลบัมา
ตัง้หกปีนะคะ พี่เทพรู้หรือไม่ว่าหนูมาศอ่านทวนจดหมายที่พี่เทพ
สง่ตอบกลบัมาทกุบรรทดัจนขึน้ใจเทียว” 

“มวัแต่ท่องจ าจดหมายของพี่อย่างนัน้ โชคดีแค่ไหนแล้ว
ที่หนมูาศเรียนจบคอนแวนต์มาได้” เขาหวัเราะ 

หญิงสาวค้อนใส่โดยไม่ยอมปล่อยแขนออกจากร่างผอม 
“หนมูาศคิดกะการว่าจบจากคอนแวนต์แล้วจะไปช่วยลงุเพิ่มและ



ภั ท ร า ธิ ป  | ๒๑ 

 

พี่เทพดแูลกิจการห้างร้านของเรา แต่เหตใุดพี่เทพถึงอยากเข้ารับ
ราชการในกรมต ารวจเลา่คะ” 

ทดัเทพที่มาศประไพรู้จกัเป็นชายหนุ่มที่แสนอ่อนโยน ไม่
เคยโกรธหรือโมโหใคร เขาไม่เคยขึน้เสียงหรือท าร้ายแม้กระทั่ง
สตัว์ ไม่เคยแตะต้องปืนผาหน้าไม้หรืออาวธุใด ตัง้แต่จ าความได้ 
เขาเป็นเพื่อนเล่นที่แสนดีของเธอ ไม่ว่าจะอยากจะเล่นขายของ 
เล่นหมากเก็บ หรือขี่ม้าส่งเมือง เขาก็ยอมท าตามที่ เธอร้องขอ
เสมอ เป็นพี่ชายที่รักและทะนุถนอมเธอมาตัง้แต่เด็กทัดเทพชอบ
อ่านหนงัสือและเล่นดนตรี ทกุคนในบ้านหลงันีต่้างรู้ว่าเขามีจิตใจ
อ่อนโยนแค่ไหน หญิงสาวยงัจ าได้ว่าเมื่อเธอคิดถึงคณุแม่ เขาจะ
เข้ามากอดและปลอบโยน คอยเช็ดน า้ตาให้แก่เธอเสมอ 

 
‘ไม่ต้องร้องไห้ดอกหนูมาศ พี่จะคอยดแูลหนูมาศแทน

คุณน้าเอง’ เด็กชายวัยสิบขวบเช็ดน า้ตาให้เด็กหญิงวัยห้าขวบที่
นอนกอดรูปถ่ายของมารดาทัง้น า้ตา  

วันนัน้เป็นวันครบรอบวันตายของพลอยประศรี หนึ่งปี
ก่อนอุบติัเหตุปืนลัน่ปลิดชีวิตเธอไปต่อหน้ามาศประไพ ทัดเทพ 
และเพื่อนของทดัเทพซึง่อยู่ในวยัไลเ่ลี่ยกนั 

‘หนูมาศคิดถึงคุณแม่ หนูมาศอยากให้คุณแม่กล่อมหนู
มาศเข้านอน’ เด็กน้อยร้องไห้สะอกึสะอืน้จนตวัโยนอยู่บนเตียง 
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‘ค ่านีพ้ี่จะกล่อมให้หนูมาศหลบัเหมือนอย่างเคย หนูมาศ
อยากฟังเพลงอะไร พี่จะร้องให้ฟัง พี่จะอยู่ตรงนีจ้นกว่าหนมูาศจะ
หลบั’ 

มาศประไพหยุดร้องไห้เมื่อทดัเทพร้องเพลงกล่อมเด็กอยู่
หลายเพลงก่อนจะหลับไป และเป็นอย่างนัน้ทุกคืนที่ทัดเทพจะ
คอยสง่เธอเข้านอน และอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าเธอจะหลบัไป 

ช่วงเวลาในวัยเด็กของมาศประไพมีเพียงทัดเทพที่คอย
ใกล้ชิดเป็นที่พึ่งทางใจหลังจากสูญเสียมารดา ถึงแม้เจ้าคุณปู่  
คุณหญิงย่า คุณพ่อของเธอรวมไปถึงทุกคนในบ้านจะคอยดูแล
เธอ มดไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม ยอมตามใจเธอทุกอย่าง แต่ไม่มีใคร
ที่จะเข้าใจถึงจิตใจเธอได้มากเท่าทัดเทพ เขาจึงกลายเป็นทัง้
เพื่อน ทัง้พี่ และเป็นคนที่รู้ใจเธอมากที่สดุ 

 
“หนูมาศไม่อยากให้พี่เป็นต ารวจหรือ คุณอาพินิจก็

เป็นทหาร รับใช้ชาติบ้านเมือง ออกจะโก้ไม่ใช่หรือ” ทัดเทพถาม
หญิงสาวในอ้อมอกของตน  

“หนมูาศเพียงนึกภาพตามไม่ออกว่าพี่เทพจะไลจ่บัโจรยิง
ต่อสู้ กับผู้ ร้ายได้อย่างไร” หญิงสาวจับมือเรียวอ่อนนุ่มของเขา 
ตัง้แต่จ าความได้ หลงัการตายของมารดา บิดาของเธอไม่อนญุาต
ให้ใครในบ้านหลังนีห้ยิบจับปืน แม้จะเป็นเพียงของเล่นก็ตาม 
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ภาพของปืนและเลือดในความทรงจ าอันเลือนรางจากวัยเด็กท า
ให้เธอเชื่อฟังค าสัง่นัน้ ปืนกลายเป็นสิ่งต้องห้ามที่เธอหวาดกลัว 
และไม่คิดว่าชีวิตนีเ้ธอและทดัเทพจะกล้าจบัมนั  

“ที่ส าคัญหนูมาศไม่อยากให้พี่เทพได้รับอันตรายใดๆ 
หากมีอะไรเกิดขึน้กบัพี่เทพหนมูาศจะท าอย่างไร” 

“พี่รู้ว่าใครๆ ก็คิดว่าพี่อ่อนแอ คงจะสู้รบตบมือกบัใครไม่
ไหว...” ทดัเทพยงัไม่ทนัพดูจบก็ถูกแทรกขึน้ด้วยเสียงเอ็ดตะโรซึง่
ท าให้ทัง้สองผละออกจากกนัอย่างรวดเร็ว 

“คุณพระ! เหตุใดพ่อเทพถึงมากกกอดน้องในห้องหับ
มิดชิดอย่างนี”้ คุณหญิงเครือมาศในวัยเจ็ดสิบสองปียกมือขึน้
ทาบอก หญิงชราผมขาวห่มผ้าแถบ นุ่งโจงกระเบน ปากสีแดงเข้ม 
ฟันเป็นสีด าจากการเคีย้วหมาก ผมทรงดอกกระทุ่ม สาวใช้คอย
พยงุร่างผอมของหญิงชราเอาไว้ 

“มิดชิดอย่างไรเจ้าคะคุณหญิงย่า พี่เทพเปิดประตูทิง้ไว้ 
ไม่ได้ลัน่กลอนเสียหน่อย” มาศประไพตอบเสียงเจือ้ยแจ้ว 

“หยุดเถียงค าไม่ตกฟากประเด๋ียวนีม้าศประไพ ชักเอา
ใหญ่แล้วนะแม่คนนี”้ หญิงชราเอ็ดเสียงลั่น “ดึกด่ืนมืดค ่าหญิง
ชายไม่ควรอยู่ด้วยกนัเพียงล าพงั มนัไม่งาม” 

“ไม่งามอย่างไรเจ้าคะ แต่ก่อนพี่เทพก็มานอนเป็นเพื่อน
หนมูาศบ่อยไป”  
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“เด๋ียวนีท้ัง้หนูมาศและพ่อเทพต่างไม่ใช่เด็กๆ กันแล้ว 
เพียงจับมือถือแขนกันก็ไม่สมควร ไม่ต้องพูดถึงเร่ืองนอนร่วม
เตียงกนัเหมือนแต่ก่อนดอก” คณุหญิงย่าปรายตาไปยงัทดัเทพที่
ยืนกุมมือก้มหน้าลงมองต ่า “พ่อเทพควรจะส าเหนียกว่าตนเอง
เป็นใคร และหนูมาศเป็นใคร จงระแวดระวังอย่าท าให้น้องต้อง
เสียหาย” 

มาศประไพเป็นหลานแท้ๆ ของคณุหญิงเครือมาศซึง่เป็น
ภรรยาพระราชทานของเจ้าคุณปู่  คุณหญิงเติบโตมาในรัว้ในวัง 
เป็นถึงลูกสาวเจ้าพระยาในขณะที่ย่าแท้ๆ ของทัดเทพเป็นเพียง
บ่าวในบ้านที่อยู่กินกับเจ้าคุณปู่ มาก่อนนานแล้ว โดยให้ก าเนิด
ลูกสาวหลายคนและเพิ่ม ซึ่งเป็นพ่อของทัดเทพ หากแต่พวกเขา
ได้ชื่อว่าเป็นลกูของเมียบ่าว เป็นลกูนอกสมรส ไม่ได้รับการเชิดชู
ให้เป็นที่นับหน้าถือตาเหมือนกับลูกชายของเธอ ซึ่งก็คือพินิจ 
บิดาของมาศประไพ  

คุณหญิงย่าเป็นพวกเจ้ายศเจ้าอย่าง จึงดูแคลนมารดา
ของทดัเทพท่ีเป็นเพียงลูกสาวเจ๊กขายหมใูนตลาด ในขณะที่คุณ
แม่ของมาศประไพเป็นลูกสาวผู้ ดีจากตระกูลใหญ่โต ท าให้มาศ
ประไพเป็นที่รักของคณุหญิงย่ามากกว่าหลานคนอ่ืนๆ อีกทัง้เมื่อ
ล าดับญาติกันแล้ว คุณหญิงย่ากับทัดเทพก็ไม่ใช่สายเลือด
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เดียวกัน เธอจึงไม่นับเขาเป็นหลาน ทัง้ยังดูถูกดูแคลนในชาติ
ก าเนิดว่าต ่าต้อยอีกด้วย 

“กระผมขอประทานโทษขอรับคุณหญิงย่า ต่อจากนีไ้ป
กระผมจะระวงัขอรับ” ทดัเทพตอบเสียงนุ่มพลางยกมือขึน้ไหว้ขอ
ขมาอย่างสุภาพเช่นเคย จากนัน้จึงหันไปหยิบถุงใบใหญ่ส่งให้
คุณหญิงย่า “นี่เป็นของฝากจากฝร่ังเศสที่กระผมเลือกมาให้
คณุหญิงย่าขอรับ มีทัง้ใบชาจากคาเฟ่ชื่อดงัในอาฟว์นูว์เดช็องเซ
ลีเซ (Avenue des Champs-Élysées) และผ้าลูกไม้สีโอรส สี
โปรดของคณุหญิงย่าขอรับ” 

หญิงชราปรายตามองข้าวของที่ทัดเทพน ามาฝากก่อน
จะสัง่ให้สาวใช้มารับของไปโดยไม่กล่าวแม้กระทัง่ค าขอบใจ หรือ
ชื่นชม แต่กลับหันไปเรียกให้มาศประไพกลับออกไปจากห้องนี ้
พร้อมกบัเธอทนัที 

 
ค ่าวันหน่ึงมาศประไพในชุดกระโปรงสีเหลืองอ่อน

เดินหน้าง า้เข้ามาในห้องนอนของทัดเทพเมื่อรู้ว่าเขาจะเข้ารับ
ราชการในกรมต ารวจ ต้องไปฝึกในค่ายอีกเป็นเดือน ทัง้ที่เพิ่ง
กลบัมาจากฝร่ังเศสได้เพียงไม่ก่ีวนั  
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“เหตใุดถึงต้องรีบไปด้วยคะ พี่เทพเพิ่งกลบัมาอยู่บ้านได้
เพียงไม่ก่ีวัน ไม่คิดถึงหนูมาศบ้างหรืออย่างไร” หญิงสาวแสดง
ท่าทีปัน้ป่ึงใสพ่ี่ชาย  

ทดัเทพซึ่งง่วนอยู่กบัการจัดของปิดกระเป๋าลง มองหญิง
สาวที่เดินมานั่งห้อยขาอยู่บนเตียงของเขา “คิดถึงซี แต่หนูมาศ
เข้ามาในห้องพี่อย่างนี ้ประเด๋ียวคุณหญิงย่าเห็นเข้าจะโดนเอ็ด
เข้าอีก” 

“คณุหญิงย่าป่วยนอนซมตัง้แต่เมื่อวานซืน คงไม่มีแรงลกุ
ขึน้มาเอ็ดหนมูาศกบัพี่เทพดอก” หญิงสาวตอบเสียงใส  

“อาการของคณุหญิงย่ายงัไม่ดีขึน้อีกหรือ” ทดัเทพเลิกคิว้
ขึน้อย่างแปลกใจ 

“คณุพ่อว่าหากอาการไม่ดีขึน้ พรุ่งนีท้่านจะให้คนไปตาม
ลงุหมอเกษมมาดอูาการค่ะ...” 

“ไม่จ าเป็นดอก” เขาแทรกขึน้ “พี่ไปเยี่ยมท่านเมื่อเช้า 
คณุหญิงย่าเพียงอ่อนเพลียจากท้องร่วงเท่านัน้ ช่วงนีเ้ห็นว่านอน
ไม่ค่อยหลบั ให้ท่านพกัผ่อนและกินยาสมนุไพรที่พี่ซือ้มาให้สกัวนั
สองวนัคงจะหายดีเอง” 

มาศประไพพยักหน้าให้แก่ทัดเทพก่อนจะกลบัมาขมวด
คิว้อีกครัง้  
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“พี่เทพจะต้องไปฝึกเป็นเวลานาน ทัง้ยังไม่อนุญาตให้
ญาติไปเยี่ยมหาอีก หนมูาศจะทนคิดถึงพี่เทพได้อย่างไร” 

“หากหนูมาศจะคิดถึงพี่มากอย่างนัน้ พี่ก็จะกลบับ้านมา
หาหนูมาศให้บ่อยที่สุด ดีหรือไม่” เขาเอือ้มมือไปลูบศีรษะ
น้องสาวอย่างทะนถุนอม 

“แต่หนูมาศอยากอยู่กับพี่เทพทุกวัน อยากเห็นหน้า กิน
ข้าว พูดคุยกับพี่เทพทุกวันอย่างนี”้ เธอเอือ้มไปจับมือของเขาที่
ก าลงัลบูผมเธออย่างเบามือ 

ทัดเทพดึงมือของตัวเองออกช้าๆ “ไม่ได้ดอก หนูมาศโต
แล้วจะตามติดพี่แจเหมือนแต่ก่อนได้อย่างไร อีกอย่างพี่ต้อง
ท างาน จะให้อยู่เล่นกับหนูมาศทุกวันคงไม่ได้ อีกประเด๋ียวหนู
มาศก็คงไปเรียนต่อที่ประเทศนอก ได้เจอกบัเพื่อนใหม่ ก็คงจะลืม
พี่ไปเอง”  

“ไม่มีทาง หนูมาศไม่มีทางลืมพี่เทพไปได้ดอก อีกอย่าง
หนูมาศไม่อยากเรียนต่อแล้ว หนูมาศอยากไปช่วยงานลุงเพิ่มที่
ห้างมากกว่า” 

ชายหนุ่มเลิกคิว้ขึน้อย่างแปลกใจ “เจ้าคณุปู่  คณุหญิงย่า 
และคณุอาพินิจจะยอมหรือ พวกท่านอยากให้หนมูาศได้เล่าเรียน
สงูๆ” 
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“หากหนูมาศไม่อยากเรียนต่อ ก็ไม่มีใครมาห้ามหนูมาศ
ได้ดอก” มาศประไพกอดอกอย่างเด็กเอาแต่ใจ 

“จริงอย่างที่หนมูาศว่า” ในบ้านหลงันีใ้ครๆ ก็คอยตามใจ
มาศประไพทัง้นัน้ ทัดเทพเดินไปยังหน้าต่างที่ถูกเปิดทิง้ไว้ให้ลม
พัดผ่านเข้ามา “ถ้าหนูมาศไม่เรียนต่อ คุณหญิงย่าก็คงจะให้หนู
มาศออกเรือนกระมงั” 

“ออกเรือน!” หญิงสาวอ้าปากค้างเพราะไม่เคยคิดถึง
เร่ืองนีม้าก่อน ตัง้แต่เกิดและโตมา เธอไม่เคยรักชอบผู้ชายคนไหน 
ไม่เคยคิดว่าจะต้องแต่งงานกับใคร รู้เพียงแค่อยากจะอยู่ที่บ้าน
หลงันีโ้ดยมีทดัเทพอยู่เคียงข้างตลอดไป  

“อายุสิบแปดปีเต็มแล้วไม่ใช่หรือ ประเด๋ียวคณุหญิงย่าก็
คงจัดการหาผู้ ชายที่ดีและเหมาะสมมาเป็นคู่ครองเพื่อดูแลหนู
มาศเอง”  

เขาหนักลบัมามองน้องสาวที่ยงันัง่อยู่บนเตียง บดันีม้าศ
ประไพเติบโตเป็นสาวสวยสะพร่ัง รูปร่างอรชรมีน า้มีนวล 
ผิวพรรณเนียนละเอียด หากไม่มีแว่นตาหนาเตอะปิดบงัดวงตา
สวยคู่นัน้ ใครเห็นก็ต้องหลงใหลในรูปลกัษณ์ของเธอทัง้นัน้  

“หนูมาศไม่อยากออกเรือนกับผู้ ชายคนไหนและไม่คิด
ย้ายออกจากบ้านหลังนีไ้ปไหนทัง้นัน้” หญิงสาวยังคงกอดอก
แน่น “อีกอย่างหนมูาศมีพี่เทพคอยดแูลอยู่แล้วนี่คะ” 
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เขาหัวเราะ “พูดราวกับว่าหนูมาศจะแต่งงานกบัพี่อย่าง
นัน้” 

มาศประไพไม่หัวเราะตาม แต่ดวงตาภายใต้แว่นเป็น
ประกาย “หนูมาศเคยบอกกับพี่เทพตัง้แต่เด็กแล้วนี่คะ ว่าโตขึน้
หนมูาศจะแต่งงานกบัพี่เทพ” 

รอยยิม้อนัแสนอ่อนโยนของทดัเทพหายไปเมื่อเขามองไป
ยังสีหน้าจริงจังของหญิงสาววัยสิบแปดที่เคยพูดเสมอว่าโตขึน้
เธอจะแต่งงานกับเขา ชายหนุ่มเดินไปปิดประตูห้องนอนแล้วจึง
กลับมานั่งลงบนเตียงข้างเธอ “ไม่มีทางเป็นไปได้ดอกหนูมาศ 
เพราะพี่เป็นพี่ชายของหนมูาศ”  

“ไม่ใช่พี่แท้ๆ เสียหน่อย เป็นแค่ลกูพี่ลกูน้อง” มาศประไพ
หนัไปสบตากบัชายหนุ่มที่แสดงสีหน้านิ่ง เธอไม่สามารถคาดเดา
ความรู้สกึของเขาได้เลยว่าเขารู้สึกเช่นเดียวกบัเธอหรือไม่  

“แต่เรามีเจ้าคุณปู่ คนเดียวกัน ยังถือว่ามีสายเลือด
เดียวกนั ผู้ใหญ่ไม่มีทางยอมดอก” 

หญิงสาวจ้องเข้าไปในดวงตาเล็กเรียวภายใต้แว่นตา
กรอบเงินของชายหนุ่ม “พี่เทพไม่ได้รักใคร่หนูมาศเหมือนที่หนู
มาศรักและเทิดทนูพี่เทพหรือคะ” 

เธอรอคอยค าตอบด้วยหัวใจเต้นระรัว กลวัเหลือเกินว่า
เขาจะตอบปฏิเสธ ที่ผ่านมาเขาอาจจะคิดกบัเธอแค่เพียงน้องสาว
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คนหนึ่งเท่านัน้ แต่ส าหรับเธอ เขาเป็นชายหนุ่มในอุดมคติ ช่าง
แสนอ่อนโยนและอบอุ่น เขาคือรักแรกและเป็นคนเดียวที่เธอ
อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยตลอดไป 

ชายหนุ่มยกมือขึน้เชยคางของเธอ ยื่นหน้าเข้ามาใกล้
ใบหน้าหวานของเธอมากขึน้ มมุปากของเขายกขึน้เล็กน้อย  

“พี่ก็รักชอบหนมูาศเหลือเกินเช่นกนั” 
ทัดเทพก้มลงหอมแก้มซ้ายของมาศประไพเบาๆ เพียง

ครัง้เดียวก็ท าให้จิตใจของเธอลอ่งลอยไปไกล 
 
 มาศประไพต้องเก็บความรักที่กลายเป็นความลับไว้
จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมตามที่ทัดเทพแนะน า ในขณะที่ทดั
เทพกลบัมาบ้านเพียงเดือนละครัง้หรือสองครัง้ในช่วงสุดสัปดาห์ 
โดยมาศประไพไปช่วยงานที่ห้างร้าน ซึ่งมีนายเพิ่มเป็นผู้ ดูแล
กิจการทัง้หมด 
 ป้าย ‘ห้างไวยวรศกัด์ิ’ แขวนอยู่ด้านหน้าของตึกแถวสอง
ชัน้สี่คหูา ห้างขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู่บนถนนที่พลกุพล่านไป
ด้วยผู้คนและรถรา เน้นขายผ้าน าเข้าจากต่างประเทศ ทัง้สิงคโปร์ 
ยุโรป จีน และอินเดีย มีเคร่ืองส าอางและเคร่ืองประดับเล็กๆ 
น้อยๆ จากต่างประเทศวางขายในตู้ชัน้วางด้านหน้า ชัน้ล่างของ
ร้านเต็มไปด้วยกองเพนินของผ้าพับต่างๆ มีทางเดินแคบๆ ให้
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ลูกค้าเดินเข้ามาเลือกซือ้สินค้า ชัน้สองเป็นที่เก็บสินค้า โดย
ส านกังานอยู่ตกึด้านหลงั  
 “ลงุดีใจที่หนมูาศตดัสินใจมาช่วยงานลงุ เสียดายก็แต่พ่อ
เทพ...” เพิ่มหน้าเศร้า คงเพราะทดัเทพเป็นลกูชายเพียงคนเดียว
ของเขา พอเรียนจบก็หวังให้กลับมาช่วยกิจการของตระกูลที่
ตอนนีเ้ขาเป็นคนดแูลทัง้หมด แต่ลกูชายกลบัไปรับราชการต ารวจ
แทน 

“ปล่อยให้พี่เทพลองท างานที่อยากท าไปก่อน ตอนนีใ้ห้
หนมูาศช่วยลงุเพิ่มแบ่งเบาภาระแทนพี่เทพดีไหมคะ”   
 “หนูมาศอยากเข้ามาช่วยงานลุงด้านใดหรือ” เพิ่มถาม
หลานสาวท่ีเดินตามเขาต้อยๆ จนทั่วห้างร้านที่แน่นขนัดไปด้วย
ลกูค้าที่มาเลือกซือ้ข้าวของ 

“หนูมาศอยากดูเร่ืองบัญชีค่ะ” มาศประไพตอบด้วย
น า้ เสียงเจื อ้ยแจ้ว “หนูมาศถนัดวิชาบัญชี เมื่อยัง เ รียนอยู่
คอนแวนต์ค่ะ” 

เพิ่มขมวดคิว้เพียงชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าส่งยิ ม้ให้
หลานสาว “ลุงจะให้นายมนัสน าบญัชีของห้างปีที่แล้วมาให้หนู
มาศลองศกึษาด”ู 

หลงัจากเพิ่มเรียนจบจากโรงเรียนพณิชยการ เขาเข้ามา
ช่วยงานกิจการของเจ้าคุณพ่อทันที โดยมีกิจการห้างร้านขนาด
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ใหญ่ที่น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และยงัมีห้องแถวที่ปล่อยให้
เช่าอีกหลายสิบแห่งทั่วทัง้พระนคร จนถือว่าเป็นผู้ ดูแลกิจการ
ทัง้หมดของตระกูล เพราะน้องชายต่างมารดาซึ่งก็คือบิดาของ
มาศประไพเข้ารับราชการทหาร และลกูสาวอีกห้าคนของเพิ่มต่าง
แต่งงานและแยกย้ายออกไปอยู่กบัสามีหมดแล้ว  

มาศประไพใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวนัตรวจสอบบญัชี
หลายเล่มอย่างละเอียดถ่ีถ้วน หญิงสาวมีห้องท างานส่วนตัวที่
เพิ่มให้คนจดัไว้ให้ในอาคารด้านหลงัของห้างร้าน ทว่าการดูบญัชี
ไม่ใช่เร่ืองง่าย เธอจึงต้องใช้เวลาศึกษาอย่างขะมักเขม้นแต่ก็ไม่
เคยลืมคิดถึงทดัเทพซึง่ตอนนีค้งก าลงัฝึกซ้อมอย่างหนกัได้เลย 

 
เมื่อมาศประไพกลับมาถึงบ้านในช่วงเย็นและทราบ

ว่าวนันีท้ดัเทพกลบับ้านก็รีบวิ่งขึน้ไปยงัห้องนอนของเขาทนัที แต่
ไม่พบ หญิงสาวยกมือขึน้ขยับแว่นตากรอบทองให้เข้าที่ มองไป
รอบๆ ก่อนจะพบว่าคนที่ เธอตามหาเปิดประตูออกมาจาก
ห้องนอนของคณุหญิงย่า 

“พี่เทพกลับมาถึงก็รีบมาดูอาการคุณหญิงย่าเลยหรือ
คะ” 



ภั ท ร า ธิ ป  | ๓๓ 

 

ชายหนุ่มพยักหน้า “แม่จ าเนียรบอกว่าคุณหญิงย่า
อาการดีขึน้ ลุกนั่งได้แล้ว พี่เลยชงชาจากฝร่ังเศสไปให้คุณหญิง
ย่าด่ืม” 

มาศประไพยิม้กว้าง ทัดเทพยังคงเป็นคนอ่อนโยนเสมอ 
เขามกัจะคอยดแูลเธออย่างใกล้ชิดเวลาเธอป่วยเช่นกนั 

“เหนื่อยหรือไม่คะพี่เทพ คราวนีจ้ะกลบัมาพักผ่อนก่ีวัน
คะ”  

“ผ่านช่วงฝึกหนักมาแล้ว พี่คงจะได้กลับมาพักที่บ้าน
บ่อยขึน้” ผิวของชายหนุ่มคล า้ลงอย่างเห็นได้ชัด มาศประไพคิด
ว่าหลายเดือนมานีเ้ขาน่าจะต้องตากแดดตากลมทนฝึกฝนอย่าง
หนกั 

“ดีจริง ต่อจากนีไ้ปหนูมาศคงจะได้เห็นหน้าพี่เทพบ่อย
ขึน้ ไม่ต้องทนทรมานเฝา้แต่คิดถึงพี่เทพอีกแล้ว” 

ทดัเทพยกมือขึน้แตะไหล่ของมาศประไพ จากนัน้จึงโน้ม
ลงไปกระซิบข้างใบห ู“พี่คิดถึงหนมูาศเหลือเกิน อยากโอบกอดให้
ชื่นใจ”  

เสียงประตูห้องด้านข้างเปิดออก ท าให้หญิงและชายรีบ
ผละออกจากกนัในทนัที เจ้าคณุปู่ ก้าวออกมาช้าๆ  

“อ้าว พ่อเทพกลับมาแล้วหรือ ดูผ่ายผอมลงไปเสียเยอะ 
ฝึกหนกัมากหรือ”  
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“ขอรับเจ้าคณุปู่ ”  
“พ่อเทพอายุยี่สิบสามปีแล้วใช่หรือไม่ หากเร่ืองการงาน

ลงตวัแล้ว ปู่ ว่าพ่อเทพควรจะบวชให้พ่อเพิ่ม แล้วจากนัน้ปู่ จะหา
ผู้หญิงที่เหมาะสมให้เอง” 

มาศประไพอ้าปากเหมือนจะพดูอะไรแต่ก็ต้องปิดปากลง
ตามเดิมเมื่อเห็นว่าทดัเทพก้มหน้านิ่งไม่ยอมปฏิเสธเจ้าคณุปู่  

“เป็นอะไรรึหนูมาศ ท าราวกบัไม่พอใจสิ่งใด อีกไม่นานก็
จะถึงตาของหนูมาศเช่นกนั” ชายชราหนัมาทางหลานสาว “ปู่ เอง
ก็มองๆ หาผู้ชายที่ดี ที่เหมาะสมกบัหนมูาศไว้แล้ว”  

“หนูมาศไม่เอาด้วยดอก หนูมาศจะไม่ยอมถูกคลุมถุง
ชน” หญิงสาวยกมือขึน้กอดอก 

“ไฮ้! ได้อย่างไรกัน หรือว่าหนูมาศรักชอบกับใครแล้ว
อย่างนัน้รึ” 

หญิงสาวหันไปมองทัดเทพที่ส่งสายตาดุมาให้เธอ “ไม่
มีดอกเจ้าค่ะ” 

มาศประไพรู้ว่าต้องอดทนเก็บเร่ืองที่เธอและทัดเทพรัก
กันไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมตามที่เขาแนะน า เพราะหาก
กระโตกกระตากไปในตอนนี ้รังแต่จะโดนห้ามปรามและอาจจะ
ถกูแยกจากกนัในที่สดุ  
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๓ 
งานเฉลมิฉลอง 

 
 

 

อาการอ่อนเพลียของคุณหญิงย่ายังคงทรงตัว ทัดเทพ
คอยดแูลท่านอย่างใกล้ชิด ชายหนุ่มกลบับ้านแทบทุกวนัเพื่อดแูล
หญิงชราอย่างเอาใจใส่ทัง้ที่เธอไม่ใช่ย่าที่แท้จริงของเขา ทว่า
หลังจากผ่านไปไม่ถึงเดือน คุณหญิงย่าก็เสียชีวิตลงอย่างสงบ
โดยไม่มีใครคาดคิด 

มาศประไพร้องไห้เป็นเผาเต่าเมื่อทราบข่าวการตายของ
คุณหญิงย่าหลงักลับจากห้างร้านในเย็นวันหนึ่งพร้อมกับเพิ่มที่
ตกใจไม่ต่างจากคนอ่ืนๆ  

“คุณหญิงย่าท่านเสียแล้ว เป็นเพราะกระผมแท้ๆ ที่ไม่
ยอมไปตามคุณหมอเกษมมารักษาคุณหญิงย่า” ทัดเทพบอก
อย่างโศกเศร้า เขาถอดแว่นออกแล้วใช้นิว้มือกดที่หัวตาทัง้สอง
ข้าง 
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เจ้าคณุปู่ ยกมือขึน้แตะไหล่หลานชาย ดวงตาทัง้สองข้าง
ปร่ิมไปด้วยน า้ตาที่ ต้องสูญเสียคู่ชีวิตคนสุดท้ายไป “ไม่ใช่
ความผิดของพ่อเทพหรอก ทุกคนคิดว่าอาการของคณุหญิงดีขึน้
แล้วทัง้นัน้ กระนัน้พ่อเทพก็กลบัมาดแูลคณุหญิงแทบทุกวนัอย่าง
ใกล้ชิดจนกระทัง่คณุหญิงสิน้ลม”  

 “อาขอบใจพ่อเทพมากที่อตุส่าห์ดแูลคณุหญิงแม่ของอา
มาตลอด ทัง้ที่พ่อเทพไม่ได้เป็นเลือดเนือ้เชือ้ไขของท่าน” พินิจ
บอกพลางโอบไหลล่กูสาวท่ีร้องไห้จนตวัโยน 
 “มิได้ขอรับ กระผมเห็นคุณหญิงย่าเป็นเสมือนคุณย่า
แท้ๆ ของกระผมมาโดยตลอด” ทัดเทพสวมแว่นตาของตัวเอง
ดงัเดิม  
 

งานศพของคุณหญิงย่าผ่านไปอย่างเศร้าสลด ไม่มีใคร
คิดว่าอาการเจ็บป่วยตามประสาคนแก่ที่อ่อนเพลียไร้เร่ียวแรงจะ
ท าให้ท่านเสียชีวิตรวดเร็วถึงเพียงนี ้

เจ้าคุณปู่ ยืนมองภาพถ่ายสีขาวด าของภรรยาที่เพิ่งจาก
ไป เขาก็รีบเช็ดน า้ตาตวัเองเมื่อประตหู้องถกูเปิดออก มาศประไพ
เดินเข้ามาในห้องพร้อมกบัจานขนมช่อม่วง และขนมน า้ดอกไม้ 

“เจ้าคณุปู่ คิดถึงคณุหญิงย่าหรือเจ้าคะ” 
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ชายชราพยักหน้า “คิดถึงทัง้สองคน ทัง้คณุหญิงและแม่
ช้อย ปู่ ไม่เคยคิดกะการว่าตวัเองจะได้มีชีวิตอยู่นานถึงป่านนี ้จน
ต้องเห็นคนที่รักค่อยๆ จากไปทีละคน” 

หลานสาววางจานในมือลงบนโต๊ะ แล้วเดินไปกมุมือของ
เจ้าคุณปู่ เอาไว้แน่น เธอเคยได้ยินเร่ืองของช้อย ภรรยาคนแรก
ของเจ้าคณุปู่ มานาน ตอนนัน้ยงัไม่มีการเลิกทาส ช้อยถกูขายเป็น
ทาสให้บ้านของเจ้าคุณปู่  แต่ด้วยใบหน้าที่สวยสดและอายุยัง
น้อย เจ้าคณุปู่ จึงถกูใจเธอ อยู่กินด้วยกนัจนมีลกูหลายคน แต่เมื่อ
คุณหญิงย่าเข้ามาในบ้านหลงันีใ้นต าแหน่งภรรยาพระราชทาน 
ช้อยจึงย้ายกลับไปยังเรือนทาสพร้อมกับลูกๆ โชคร้ายที่เธอ
เสียชีวิตไปเมื่อหลายสิบปีก่อนตัง้แต่มาศประไพยงัไม่เกิด 

“ปู่ อยากเห็นหลานทัง้สองของปู่ ออกเรือน มีหลานมีเหลน
ให้ปู่ ไวๆ” เจ้าคุณพูดแล้วก็ต้องยกมือขึน้ปิดปากเมื่อไอออกมา
ระลอกใหญ่ 

“หากหนูมาศ...รักชอบกับพี่เทพ เราสองจะแต่งงานอยู่
กินกันได้หรือไม่เจ้าคะคุณปู่ ” มาศประไพถามลองเชิงด้วยเสียง
เบา 

“ว่าอะไรนะหนูมาศ” ชายชราแสดงสีหน้าตกใจ “หลาน
เป็นพี่ น้องกันจะตบแต่งกันเองไม่ได้  อีกอย่างปู่ เลือกคนที่
เหมาะสมให้กบัหลานไว้แล้ว” 
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ค าตอบของเจ้าคุณปู่ ท าให้มาศประไพรู้สึกกังวลใจ เธอ
ควรเชื่อที่ทัดเทพเตือนเอาไว้ว่าให้รอเวลาที่เหมาะสมก่อนจะพดู
เร่ืองระหว่างเธอกับเขา เพราะจากนัน้มาเจ้าคุณปู่ ก็เฝ้าจับตาดู
เธอและทดัเทพแทบทกุฝีก้าว 

 
 “วันนีพ้ี่เทพเหนื่อยหรือไม่คะ” มาศประไพส่งแก้วน า้

ให้แก่ทัดเทพ ทุกเย็นเธอจะรอเขาอยุ่ด้านหน้าตึกใหญ่พร้อมน า้
ลอยดอกมะลิที่ให้สาวใช้เตรียมไว้ 

“เหนื่อยเหลือเกิน แต่เพียงเห็นดวงหน้าหวานๆ ของหนู
มาศพี่ก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิง้” ชายหนุ่มรับแก้วน า้เอาไว้โดยยงั
จบัมือหญิงสาวที่สวมใสแ่ว่นตาเหมือนกบัเขา 

เสียงไอค่อกแค่กของเจ้าคุณปู่ ดงัขึน้ด้านหลงั ท าให้ทัง้คู่
รีบปล่อยมือออกจากกัน “ช่วงนีพ้่อเทพไม่ต้องฝึกหนักแล้วรึถึง
กลบัมานอนที่บ้านทกุวนัอย่างนี”้ 

ชายหนุ่มรีบวางแก้วน า้ก่อนจะยกมือขึน้ไหว้ชายชรา
อย่างสภุาพ “ขอรับเจ้าคณุปู่  กระผมฝึกเสร็จแล้วและได้รับความ
กรุณาจากพนัต ารวจเอกอรุณให้เข้าท างานในกรมฯ แล้วขอรับ”  

“พี่เทพช่างเก่งเสียจริง ไม่ทนัไรก็ได้ท างานนัง่โต๊ะ ไม่ต้อง
ไปตากแดดตากลมแล้ว” มาศประไพชื่นชมผู้ เป็นพี่ชาย 
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“รีบเข้าไปข้างในเถิด ส ารับเย็นคงเตรียมใกล้เสร็จแล้ว 
อย่ามวัแต่ร ่าไร” ชายชราสัง่เสียงเข้มก่อนจะไอออกมาอีกยกใหญ่ 

“ช่วงนีเ้จ้าคณุปู่ ไม่ค่อยสบายหรือขอรับ” ทดัเทพถามเมื่อ
เห็นว่าชายชรามีอาการแย่ลงจนผิดสงัเกต 

“คนแก่ก็อย่างนี ้สามวนัดีสี่วนัไข้” ชายชรายกผ้าเช็ดหน้า
ขึน้ปิดปากก่อนจะรีบเดินเข้าไปในบ้าน 

หลังจากนัน้ทุกคืนเจ้าคุณปู่ จะเรียกมาศประไพไปอ่าน
หนังสือให้ฟังที่ห้อง นอกจากนัน้ยังสั่งสาวใช้ให้ตามไปเฝ้าหน้า
ห้องของเธอ ท าให้เธอไม่มีโอกาสไปพบเจอพดูคยุกบัทดัเทพตาม
ล าพงั 

 
ท่ามกลางความมืดในกลางดึกคืนหน่ึง ประตหู้องของ

ทดัเทพถกูเปิดจากภายนอก 
“นัน่ใคร” 
ชายหนุ่มรีบลกุขึน้คว้าแว่นตาที่วางไว้บนโต๊ะข้างเตียงขึน้

สวม  
“หนูมาศเองค่ะพี่เทพ” เสียงกระซิบของหญิงสาวดังขึน้

ข้างเตียง เขาเอือ้มมือไปจับแขนเธอในความมืด ดึงให้เธอนั่งลง
บนเตียง 

“แวะเวียนมาหาพี่ได้แล้วหรือหนมูาศ” 
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“พอแม่จวนหลบัสนิท หนมูาศก็รีบย่องมาหาพี่เทพค่ะ” 
“เหตุใดเจ้าคุณปู่ ถึงสัง่ให้แม่จวนมานอนเฝ้าหนูมาศทุก

คืนเล่า ทัง้ยงัสัง่ให้หนูมาศคอยปรนนิบติัใกล้ชิด ราวกบัว่าคิดกะ
การแยกเราให้ห่างจากกนั” 

หญิงสาวก้มหน้าลงอย่างเศร้าสร้อย “หนูมาศหลุดปาก
พดูกบัเจ้าคณุปู่ ไปว่าหนมูาศรักชอบกบัพี่เทพ...” 
 “เช่นนัน้ดอกหรือ...” เขาถอนหายใจเสียงดัง “อย่างนัน้
เราสองคงต้องห่างกนัสกัพกั และอย่าเพิ่งกระโตกกระตากท าสิ่ง
ใดให้เจ้าคณุปู่ ระแคะระคายก็แล้วกนั” 
 “แต่เราจะท าอย่างไรกันดี เจ้าคุณปู่ บอกกับหนูมาศว่า
ท่านจะหาคู่ครองที่เหมาะสมให้กับเราสองคนนะคะ” หญิงสาว
ร้อนใจ 
 ”อย่ากังวลใจไปเลยเจ้าหญิงของพี่ เร่ืองนีเ้จ้าคุณปู่ เคย
เกร่ินกับพี่หลายครัง้แล้ว ตราบใดที่เราสองต่างปฏิเสธคนที่ท่าน
เลือกให้ ท่านก็ไม่สามารถบงัคบัเราได้ดอก” ชายหนุ่มปลอบโยน
แล้วสวมกอดหญิงสาวที่ยงัคงกงัวลใจเอาไว้ในอ้อมอก 
 หญิงสาวได้แต่หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีตามที่
ทัดเทพบอก ทัง้ที่ รู้ว่ายากเหลือเกิน เจ้าคุณปู่ เป็นคนเข้มงวด 
ถึงแม้จะยอมตามใจเธอมามากมาย แต่การเลือกคู่แต่งงานเป็น
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เร่ืองของผู้ ใหญ่ เด็กอย่างเธอจะมีสิทธ์ิปฏิเสธก่ีครัง้ และยือ้เวลา
ไปได้นานเท่าไรกนั  

“ดกึมาแล้ว พี่เทพไปสง่หนมูาศที่ห้องได้หรือไม่คะ” 
 ผู้ เป็นพี่ยิม้ให้น้องสาวในอ้อมอกที่ออดอ้อนเขาอีกครัง้ ซึง่
เขาก็ต้องตามใจเธอเสมอ 
 หลงัจากที่ทัดเทพพาหญิงสาวไปส่งและกลับมายังห้อง
ของตน เขาก็สะดุ้งสดุตวัเมื่อพบกบัเงาด าของใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่
หน้าห้อง 
 “คณุพ่อ...นอนไม่หลบัหรือขอรับ” 
 “พ่อเทพคิดอย่างไรกับหนูมาศหรือ” ผู้ เป็นพ่อไม่ตอบแต่
ย้อนถามก่อนจะตามลูกชายเข้าไปในห้องแล้วปิดประตลูง “พ่อรู้
หนูมาศชื่นชมพ่อเทพมาแต่ไหนแต่ไร แต่พ่อเทพเล่า รักชอบหนู
มาศจริงหรือไม่” 
 “หากเป็นความจริง คณุพ่อจะขดัขวางเราสองคนหรือไม่
ขอรับ” 
 ชายวัยหกสิบจ้องมองผ่านความมืดไปยังดวงตาเป็น
ประกายภายใต้แว่นตากรอบเงินของลูกชายก่อนจะส่ายหน้า
ให้แก่เขาช้าๆ เป็นค าตอบ 
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ทัดเทพกลับมาบ้านไวยวรศักดิ์ไม่บ่อยนัก ทุกครัง้จะ
หาโอกาสใช้เวลากบัมาศประไพ แต่ก็ไม่พ้นสายตาที่คอยสอดส่อง
ของเจ้าคณุปู่  ทัง้คู่จึงไม่ได้พดูคยุอย่างสะดวกใจกนัมากนกั  

วนัหนึ่งเมื่อทดัเทพกลบัมาพกัที่บ้าน เขาชกัชวนหญิงสาว
ออกไปกินบะหมี่ร้านดงัที่ราชวงศ์ในตอนหวัค ่า 

“หนมูาศไม่ชอบกินบะหมี่เลย” 
“ไปลองสกัครัง้เถิด ร้านนีท้ าบะหมี่เส้นนุ่ม น า้ซุปรสชาติ

อร่อย พี่อยากพาหนมูาศไปลองชิม”  
ผู้ถูกชักชวนลงัเลใจ “อย่างไรหนูมาศคงต้องขออนุญาต

เจ้าคณุปู่ ก่อน เพราะหนมูาศต้องอ่านหนงัสือให้ท่านฟังก่อนนอน” 
 “เจ้าคุณปู่ ท่านไม่สบายมาก คุณหมอเกษมมาดูอาการ
ท่านแล้วเมื่อตอนบ่าย...” 
 “เจ้าคุณปู่ ไม่สบายมากหรือคะ เมื่อคืนท่านยังเรียกหนู
มาศไปอ่านหนงัสือให้ท่านฟังอยู่เลย” หญิงสาวรู้สึกเป็นห่วงชาย
ชราที่นอนป่วยอยู่ด้านบนตัง้แต่เช้า 
 “ต่อจากนีไ้ปหนูมาศไม่ต้องเข้าไปหาท่านที่ห้องอีกแล้ว
นะ”  
 “เจ้าคณุปู่ อาการหนกัมากหรือคะ” 

“ท่านเป็นฝีในท้อง” 



ภั ท ร า ธิ ป  | ๔๓ 

 

“พี่ เทพว่าอย่างไรนะคะ”  หญิงสาวยกมือขึน้ทาบอก 
ฝีในท้องหรือวณัโรคเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หาย 

“ท่านเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หากหนูมาศเข้าใกล้อาจติด
เอาได้” ทัดเทพสีหน้าเศร้าหมองไม่ต่างจากหญิงสาว “เจ้าคุณปู่
คงอยู่กบัเราได้อีกไม่นานแล้วละหนมูาศ” 
 หลงัจากวันนัน้เจ้าคุณปู่ ก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้อง ปิดประตู
และหน้าต่างอย่างมิดชิด โดยมีสาวใช้คอยดูแลเพียงคนเดียว
เท่านัน้ 
 
 เวลาผ่านไป ปัญหาเร่ืองสมาคมลบัอัง้ยี่ของชาวจีนมีการ
เคลื่อนไหว ท าให้ทัง้ต ารวจและทหารต้องหาทางปราบปรามและ
ก าจัด มาศประไพจึงมีโอกาสพบกับทัดเทพและพ่อของเธอ
น้อยลง 
 ค ่าวันหนึ่ง ทัดเทพกลับมาที่บ้านด้วยความเร่งรีบ ชาย
หนุ่มอยู่ในชุดเคร่ืองแบบสีกากี มาศประไพจึงเข้าไปหาด้วยความ
ดีใจ “พี่เทพดูโก้ในเคร่ืองแบบต ารวจเสียจริง” แต่แล้วหญิงสาว
ต้องหยดุชะงกัเมื่อเห็นสิ่งที่เขาพกมาด้วย 
 “พี่ขอโทษ พี่ลืมเก็บปืนเสียก่อนกลับเข้าบ้าน” ชายร่าง
หนุ่มรีบดึงปืนกระบอกสัน้สีด าขลบัออกจากเอวและน าไปเก็บไว้
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ในกระเป๋าหนังที่ถือมาด้วย แต่ก็ไม่พ้นสายตาของชายชราที่เดิน
ลงบนัไดมาด้วยสีหน้าไม่พอใจ 
 “ปู่ บอกแล้วใช่หรือไม่ว่าห้ามน าอาวธุเข้ามาในบ้าน” เจ้า
คณุดหุลานชายเสียงเข้มหลงัจากไอออกมาระลอกใหญ่ 
 ทดัเทพยกมือขึน้ไหว้ขอโทษเจ้าคณุปู่  “กระผมรีบเสียจน
ลืมไปขอรับ กระผมเพียงแต่กลบัมาเอาเอกสารบางอย่างแล้วจะ
รีบกลบัไปที่กรมฯ ขอรับ”  
 “คืนนีพ้ี่เทพจะไม่นอนค้างที่บ้านหรือคะ” หญิงสาวหน้า
ง า้งอ “ช่วงนีห้นูมาศไม่ค่อยได้พบหน้าพี่เทพเลยนะคะ...คณุพ่อก็
เหมือนกนั” 

“เหตุการณ์บ้างเมืองไม่ค่อยสู้ ดีนัก เอาไว้ช่วงวันเฉลิม
ฉลองที่จะถึงนีพ้ี่จะกลบัมาพักที่บ้านชดเชยยาวให้หนูมาศ และ
พาหนมูาศไปเที่ยวงานด้วยกนัเลย ดีหรือไม่” ทดัเทพสร้างรอยยิม้
ให้หญิงสาวได้ในที่สดุ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจให้แก่เจ้าคณุปู่
ของพวกเขาแทน  

“หากพ่อเทพมีงานจักต้องท า ก็ไปท าเสียเถิด ไม่ต้อง
ตามใจน้องไปเสียทกุเร่ืองดอก” เจ้าคณุจ้องมองหลานชายสายตา
เข้ม ทว่าหลานชายจ้องตากลบัโดยไม่ยอมหลบสายตาเหมือนดงั
แต่ก่อน 
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“ไม่เป็นไรขอรับ กระผมเต็มใจ ว่าแต่เจ้าคุณปู่ ไม่ควรจะ
ขดัค าสัง่ของคณุลงุหมอ ออกมาตากลมนอกห้องเช่นนี  ้ประเด๋ียว
จะล้มป่วยหนกักว่าเดิมนะขอรับ” 
 ชายชราพ่นลมหายใจออกมาเสียงดงั “ปู่ เบื่อเหลือเกินที่
ต้องทนอยู่ในห้องมืด อดุอู้อย่างนัน้” 
 “หากหนูมาศหรือคนอ่ืนติดโรคร้ายไปด้วย จะท าอย่างไร
ขอรับเจ้าคณุปู่ ” ทดัเทพพดูเสียงเข้มท าให้ชายชรายอมให้สาวใช้
ประจ าตวัประคองเดินกลบัขึน้ไปด้านบนแต่โดยดี 
 
 งานเฉลิมฉลองสมโภชพระนครอมรรัตนโกสินทร์
ครบร้อยห้าสิบปีที่มาศประไพรอคอยมาถึง หญิงสาวแต่งกาย
สวยงามด้วยชดุกระโปรงยาวคร่ึงแข้งสีเหลืองอ่อน ทดัเทพใช้เวลา
ทัง้วนักบัหญิงสาวตามที่เธอร้องขอ เขาพาเธอนัง่รถยนต์คนัใหญ่
สไีข่ไก่ ผ่านถนนเจริญกรุงก่อนจะตรงไปยงังานมหรสพที่จดัขึน้ ณ 
ท้องสนามหลวง ในช่วงเย็นของวนัขึน้๔ค ่าเดือนห้าปีวอก หรือวนั
เสาร์ที่ ๙ เมษายน พทุธศกัราช ๒๔๗๕ 
 “เขาก าลงัสร้างโรงภาพยนตร์ถาวรขนาดใหญ่เหมือนใน
ต่างประเทศที่ถนนเจริญกรุง ภายในจะติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศ
แบบไอน า้สุดหรูหรา สร้างเสร็จเมื่อไรคงจะมีหนังฝร่ังมาฉาย ไว้
เราไปชมด้วยกนันะหนมูาศ” 
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 หญิงสาวเบิกตาโตอย่างต่ืนเต้น “จริงหรือคะ พี่เทพ
สญัญากบัหนมูาศนะคะ” 
 “พี่สัญญา แต่วันนีพ้ี่คงพาหนูมาศไปดูได้แค่มหรสพที่
ท้องสนามหลวงก่อน”  
 มาศประไพเดินเล่นในงานเฉลิมฉลองสมโภชพระนครท่ี
แสนยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่กว่างานกาชาดที่เคยไปในหลายๆ ปีที่ผ่าน
มา เธอมกัจะไปร่วมงานกาชาดที่พระราชอทุยานสราญรมย์พร้อม
กับเพื่อนๆ ที่คอนแวนต์และสาวใช้ติดตามเสมอ แต่การมา
ร่วมงานร่ืนเริงครัง้นี ้สนุกสนานที่สดุเพราะเธอได้มากบัชายหนุ่ม
ที่เธอรักและเฝา้คิดถึงมานาน 
 หญิงสาวเดินถือขนมน า้ตาลปัน้รูปตั๊กแตนฝ่าฝูงชนชาว
สยามที่มาร่วมงานร่ืนเริง ณ ท้องสนามหลวงในยามค ่าคืน 
 “พี่เทพดูตรงโน้นสิคะ คนมุงดูอะไรกันก็ไม่รู้” หญิงสาว
หันไปคว้ามือของหาชายหนุ่มที่คอยเดินตามเธอ ทว่ามือที่เคย
อ่อนนุ่มกลบัหยาบกร้าน  
 มาศประไพเงยหน้าขึน้มองผู้ชายที่ปล่อยให้เธอเกาะกุม
มือ ดวงตาคมเข้มบนใบหน้าหล่อเหลาได้รูปท าให้เธออ้าปากค้าง
ด้วยความตกใจ 

“เป็นสาวเป็นนางมาแตะเนือ้ต้องตวัชายแบบนีไ้ด้อย่างไร
กนั” ชายหนุ่มถามเสียงเข้ม เขาสวมใส่เสือ้เชิต้แขนสัน้สีขาวและ
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กางเกงขายาวสีกากีอย่างสุภาพ รูปร่างสูงใหญ่ ไหล่กว้าง หลงั
ตรง คอยาว ใบหน้าหลอ่เหลาคมเข้ม ท าให้ตกเป็นเปา้สายตาของ
คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนัน้ มาศประไพรีบปล่อยมือจากชาย
แปลกหน้าทนัที  

“คณุเป็นใคร มาเดินตามฉนัท าไม”  
 “ฉนัไม่ได้เดินตามหลอ่นเสียหน่อย”  

“ช่างเถอะ ฉันแค่ตามหาพี่ชายของฉัน” หญิงสาวเหลียว
ซ้ายแลขวา ชะเง้อมองหาทัดเทพที่หายไปท่ามกลางฝูงชนที่
หนาแน่นและร้านค้าที่ขายของอยู่เรียงรายข้างทาง อีกทัง้ยังมี
เสียงดนตรีที่ดงักระหึม่มาจากเวทีมหรสพด้านหน้า 

“หลงกับพี่ชายดอกหรือ” เสียงเขาอ่อนลงทันที “ให้ฉัน
ช่วยอะไรหรือไม่” 

“ไม่ต้อง” หญิงสาวเชิดหน้าขึน้อย่างวางท่า เธอคิดว่าเขา
คงนึกสงสารที่เห็นผู้หญิงตัวเล็กๆ หลงทางอยู่เพียงล าพงั แต่เธอ
ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครทัง้นัน้ 

“ตามใจ เช่นนัน้ฉันขอตัว” ชายหนุ่มหันหลงัเดินจากไป
ทิง้ให้เธอยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางผู้คนที่เดินไปมาขวกัไขว่ภายใน
งาน 

มาศประไพมองแผ่นหลังกว้างของชายแปลกหน้าเดิน
จากไปแล้วรู้สกึใจหาย เร่ิมกลวัขึน้มาเมื่อต้องอยู่คนเดียวจริงๆ 
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“โอ๊ย!”  
หญิงสาวถกูชนอย่างแรงจนเซล้มลงข้างทาง แว่นตาหลดุ

กระเด็นออกไปท าให้มองอะไรไม่ชดัเจน แต่รู้สึกได้ว่าเบือ้งหน้ามี
ไอร้อน แล้วเธอก็ต้องใจหายวาบเมื่อภาพเลือนรางชัดเจนขึน้ใน
ขณะที่ก าลงัจะล้มคะม าลง ไอร้อนที่ลอยขึน้มากระทบใบหน้าของ
เธอนัน้มาจากน า้มันที่ก าลังเดือดปุดๆ ในกระทะทองเหลืองใบ
ใหญ่ 

มาศประไพกรีดร้องลั่นท่ามกลางเสียงผู้ คนที่ก าลัง
แตกต่ืน ทันใดนัน้ร่างของเธอถูกใครบางคนคว้าเอาไว้ได้อย่าง
ทนัท่วงที ไหลข่องเธอถกูโอบเอาไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง มืออีกข้างของ
เขาได้โอบที่เอวของเธอ ในวินาทีนัน้ใบหน้าของเธอซุกอยู่กับอก
อุ่นอย่างปลอดภยั 

“หลอ่นเป็นอะไรหรือไม่”  
หญิงสาวได้แต่ส่ายศีรษะเนื่องจากพูดอะไรไม่ออก เนือ้

ตวัสัน่ด้วยความกลวั เงยหน้าขึน้มองเจ้าของร่างสงูใหญ่ที่เธอโอบ
กอดเอาไว้แน่น แต่ภาพตรงหน้าพร่ามวัไม่ชดัเจน 

“รู้สึกว่าหล่อนจะชอบแตะเนือ้ต้องตัวผู้ ชายเสียจริง” 
เสียงนีคุ้้นหูเธอเหลือเกิน “ถ้าหากไม่เป็นอะไรแล้วก็เลิกกอดฉัน
เสียที” 
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ค าพูดกวนอารมณ์ รวมไปถึงมัดกล้ามบนแขนเจ้าของ
ร่างสงูใหญ่ท าให้เธอนึกได้ว่าเขาคือชายคนเมื่อสกัครู่ที่เธอเพิ่งจงู
มือเขา เพราะนึกว่าเป็นทัดเทพ แต่เขาหันหลังจากไปแล้ว ไม่
น่าจะกลบัมาช่วยเธอเอาไว้ได้ทนั 

หญิงสาวปล่อยแขน ก้าวถอยหลงัให้ห่างจากเขาด้วยที
ท่ารังเกียจ 

“เราเคยเจอกนัมาก่อนหรือไม่” ชายหนุ่มจ้องมองใบหน้า
ปราศจากแว่นตากรอบทองของเธอ  

หญิงสาวหร่ีตาลง พยายามเพ่งมองใบหน้าของเขา “นาย
สมองกลบัหรือ เราเพิ่งเจอกนัเมื่อสกัครู่นี”้ 

“ฉันหมายถึงก่อนหน้านี ้เราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อน
หรือไม่” 

“ไม่  เพราะฉันไม่เคยเห็นหน้านายมาก่อน ว่าแต่.. . 
แว่นตาของฉันล่ะ” มาศประไพนัง่ลงควานหาแว่นตาที่หล่นไปบน
พืน้หญ้าตรงไหนสกัแห่ง  

“ตามหาสิ่งนีอ้ยู่หรือ” ชายตรงหน้ายื่นสิ่งที่เธอตามหาให้ 
หญิงสาวเงยหน้าขึน้มองเศษแว่นตา เลนส์กระจกแตกไปข้างหนึ่ง 
พร้อมกบัขาแว่นที่บิดเบีย้ว 

“แว่นของฉนั!”  
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“ฉันเผลอเหยียบมันตอนที่วิ่งเข้ามาช่วยหล่อน แต่ฉัน
ไม่ได้ตัง้ใจ...” 

“นายควรจะพดูว่าขอโทษต่างหาก” 
ชายหนุ่มเลิกคิว้ “อย่างนัน้หรือ แต่ฉันกลบัคิดว่าหล่อน

ควรจะพดูขอบคณุฉนัก่อน เพราะถ้าหากฉนัไม่ฉดุเอาไว้เมื่อสกัครู่
นี ้หน้าของหลอ่นคงได้ลงไปทอดอยู่กบัขนมกงแล้วกระมงั” 

มาศประไพหยิบแว่นตาที่แตกหักบิดเบีย้วขึน้สวมท าให้
เห็นใบหน้าหล่อเหลาของเขาชัดเจนขึน้ “กล้าพูดจาล าเลิก
บญุคณุกบัฉนัเช่นนีเ้พราะอยากได้เงินใช่ไหม”  

หญิงสาวก้มลงล้วงหาเงินในกระเป๋าสะพายของตนทนัท ี
 “หนมูาศ!”  

หญิงสาวหันขวับเมื่อได้ยินเสียงทัดเทพ “พี่เทพหายไป
ไหนมา รู้ไหมคะว่าหนมูาศตามหาอยู่เสียนานสองนาน” 

“พี่ขอโทษ พี่เพียงแต่หยุดซือ้ของให้หนูมาศ พอเงยหน้า
ขึน้อีกทีหนูมาศก็หายไปแล้ว แล้วนี่เกิดอะไรขึน้ เหตใุดแว่นตาถึง
ได้เป็นเช่นนี”้ 

มาศประไพตรงเข้ากอดแขนของทัดเทพ เธอเบะปาก
คล้ายจะร้องไห้ด้วยความดีใจที่ได้เจอเขาในที่สดุ “อบุติัเหตคุ่ะ พี่
เทพต้องพาหนมูาศไปตดัแว่นใหม่ท่ีร้านคณุลงุวิสทุธ์ิแล้วละค่ะ” 
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หญิงสาวหันไปมองชายผู้ ช่วยชีวิตเธอเมื่อสักครู่ และ
พบว่าเขาก าลงักลอกตาใสเ่ธออยู่ 

“นี่เงินของนาย ขอบใจที่ช่วยฉันเอาไว้” มาศประไพเชิด
หน้าขึน้ในขณะที่ยื่นธนบตัรใบละห้าบาทให้แก่เขา ทว่าเขากลบั
ปฏิเสธ “หรือนายอยากได้มากกว่านี  ้ห้าบาทมันน้อยเกินไป
ส าหรับนายรึ” 

ชายคนนัน้ส่ายศีรษะอย่างร าคาญใจ “ฉันไม่ขอรับเงิน 
ขอรับเพียงแต่ค าขอบคณุจากหล่อนก็แล้วกนั” 

“ยโสโอหังเสียจริง เขาคิดว่าตัวเองเป็นใครกัน”  มาศ
ประไพก็ยกมือขึน้เท้าสะเอว เมื่อชายหนุ่มเดินจากไป ทดัเทพมอง
ตามอย่างครุ่นคิด  
 “พี่เคยเห็นเขามาก่อน แต่จ าไม่ใคร่ได้ว่าเป็นใคร” 
 “อย่าไปใส่ใจเลยค่ะ ว่าแต่พี่เทพไปซือ้อะไรมาให้หนมูาศ
หรือคะถึงได้ตามมาช้านกั”  
 ทดัเทพยื่นตราไปรษณียากรชุดที่ระลึกในงานสมโภชพระ
นครครบร้อยห้าสิบปีให้หญิงสาว เป็นภาพพระบรมฉายา
สาทิสลกัษณ์ของรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๗  
 “ขอบคุณค่ะพี่เทพ” มาศประไพยิม้กว้าง “ความจริงเรา
ได้รับพระราชทานเหรียญที่ระลึกตัง้มากตัง้มายเมื่อครัง้ทางห้าง
ของเราบริจาคเงินสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไปเสีย
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หลายพันบาท แล้วยังช่วยสมทบทุนมอบเงินบริจาคเพื่ อ
บรูณปฏิสงัขรณ์วดัพระแก้วอีก”  
 “เก็บแสตมป์ไว้เป็นที่ระลึกเถิด เพราะอีกไม่นานสยาม
ประเทศของเราคงจะไม่มีแสตมป์อย่างนีอี้กแล้ว...” 
 “หมายความว่าอย่างไรหรือคะพี่เทพ”มาศประไพขมวด
คิว้อย่างสงสยั 
 “พี่หมายถึงแสตมป์ที่มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของ
พระเจ้าอยู่หวัพระองค์นี”้ 
 หญิงสาวยกมือขึน้ไหว้เหนือศีรษะ “พระเจ้าอยู่หวัยงัทรง
มีพลานามยัสมบูรณ์แข็งแรงไม่ใช่หรือคะ เหตใุดพี่เทพจึงพดูเป็น
ลางอย่างนี”้ 
 ทดัเทพไม่ตอบเพียงแต่ส่งยิม้น้อยๆ ให้เช่นเคย รอยยิม้ที่
อ่อนโยนของเขามกัจะท าให้เธอรู้สึกสบายใจ แต่วนันีม้นักลับท า
ให้เธอรู้สกึหวัน่ใจขึน้มา 
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๔ 
ฆาตกร 

 
 

 

 เช้าวันรุ่งขึน้มาศประไพถูกปลุกด้วยเสียงโหวกเหวก
จากภายนอก พระอาทิตย์ยังไม่โผล่พ้นขอบฟ้าแต่เสียงฝีเท้า
พร้อมทัง้เสียงเซ็งแซ่ของสาวใช้ในบ้านท าให้หญิงสาวคว้าแว่นตา
กรอบทองขึน้สวมก่อนจะลกุขึน้จากเตียงไปเปิดประต ู 

“ท่านเจ้าคุณหายตัวไปเจ้าค่ะ” สาวใช้ที่วิ่งวุ่นอยู่บนชัน้
สองของตึกใหญ่หยุดตอบด้วยท่าทีเหนื่อยหอบ ทุกคนในบ้าน
ออกตามหาชายชราที่หายไปจากห้องนอนบนตึกใหญ่กันจนฟ้า
สางแต่ก็ไม่มีใครพบ  

มาศประไพยืนร้องไห้อยู่หน้าตึกใหญ่โดยมีบิดาของเธอ
คอยประคอง เมื่อทัดเทพและเพิ่มเดินกลบัมาจากสวนด้านหลัง 
พร้อมกบัคนสวนจ านวนหนึ่งโดยไร้เงาของชายชรา เธอก็ทรุดตัว
ลงกบัพืน้ 
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 “เราจะท าอย่างไรดีคะ เจ้าคุณปู่ หายไปเพียงล าพังได้
อย่างไร” หญิงสาวสะอกึสะอืน้ 
 “ท าใจดีๆ ไว้นะหนมูาศ เจ้าคณุปู่ ต้องปลอดภยั” พินิจลบู
ศีรษะลกูสาว 
 ในที่สดุทุกคนก็ได้ข่าวของชายชรา แต่เป็นข่าวร้ายที่ไม่มี
ใครคิดฝันเพราะชาวบ้านในละแวกนัน้พบศพของเจ้าคุณลอย
ขึน้มาจากคลองด้านหลงัในช่วงเย็น 
 ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าคณุถึงหายปจากห้องนอนตัง้แต่ตอนไหน
กระทัง่ตกน า้จนเสียชีวิตได้อย่างไร แต่พินยักรรมของท่านถูกเปิด
ในไม่ก่ีวนัถดัไปหลงัจากงานศพเสร็จสิน้ลง 
 เหล่าพี่สาวของทัดเทพมาร่วมฟังการเปิดพินัยกรรมใน
บ่ายวนันัน้ด้วย ทกุคนต่างไม่พอใจ เมื่อทนายความประจ าตระกูล
แจ้งให้ทราบว่ามรดกทัง้หมดตกเป็นของพระยาพินิจสุนทรและ
มาศประไพ 
 “เหตใุดคณุพ่อถึงไม่ได้รับมรดกสกัแดงเดียวเลยคะ” ลกู
สาวคนโตของเพิ่มพดูเสียงกร้าว 
 “หยุดก้าวร้าวประเด๋ียวนีแ้ม่รพี พ่อเป็นเพียงลูกเมียบ่าว 
มรดกของเจ้าคุณปู่ ต้องเป็นของคุณอาพินิจเท่านัน้ ” เพิ่มบอก
อย่างเจียมเนือ้เจียมตวั 
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 “แต่คณุพ่อเป็นลกูชายคนโตของเจ้าคณุปู่  ทัง้ยงัเป็นนาย
ห้าง ทุ่มเทดแูลกิจการห้างร้านของตระกูลคนเดียวมาตลอด คณุ
อาพินิจเสียอีกที่ไม่เคยเหลียวแลธุรกิจพวกนีด้้วยซ า้” ลูกสาวคน
รองของเพิ่มเสริม ทว่าน้องชายคนเล็กกลบัไม่เห็นด้วย 
 “ที่ผ่านคุณพ่อเพียงแต่ช่วยเจ้าคุณปู่ ดูแลกิจการ ไม่เคย
หวังจะได้ครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเสียหน่อย อีกทัง้ตอนนี ้
หนูมาศก็เร่ิมเข้ามาเรียนรู้กิจการของตระกูล อีกไม่นานก็คงเป็นผู้
สืบทอดดแูลกิจการทัง้หมดเอง”  
 มาศประไพได้แต่นัง่นิ่ง เธอรู้สึกสงสารเพิ่มและลกูๆ ของ
เขาที่ไม่ได้รับมรดกอะไรเลยจากเจ้าคณุปู่  ตอนนีเ้ธอเข้าใจแล้วว่า
ท าไมทัดเทพจึงเลือกรับราชการหลังจากกลับมาจากฝร่ังเศส 
เพราะหากเขาเข้าช่วยกิจการห้างร้านอย่างเต็มที่ก็คงได้เป็นเพียง
แค่ลูกจ้าง ในขณะที่พ่อของเธอผู้ เป็นเจ้าของตัวจริงแต่ไม่เคย
สนใจในกิจการที่มีอยุ่แม้แต่น้อย และนัน่ก็ท าให้เธอรู้สกึว่าจะต้อง
ใส่ใจเร่ืองกิจการห้างร้านให้มากยิ่งขึน้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของ
เพิ่มให้เร็วที่สดุ 
 

มาศประไพยกมือขึน้เกาศีรษะจนผมยาวที่ถูกมัดเป็น
หางม้าเร่ิมยุ่ง เธอนั่งหน้านิ่วคิว้ขมวดอยู่ภายในห้องท างาน
หลงัจากตรวจดบูญัชีย้อนหลงัของห้างร้านเป็นเวลาหลายเดือน  
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 เย็นวันนัน้หญิงสาวตัดสินใจพูดกับบิดาในห้องท างานที่
บ้านถึงเร่ืองบญัชีเจ้าปัญหาที่ท าให้เธอปวดหวัมานาน 
 “หนูมาศตรวจดูถ่ีถ้วนแล้วหรือ เป็นไปไม่ได้ดอกที่จะมี
ข้อผิดพลาดเสียตัง้มากตัง้มายอย่างนัน้” 
 “หนมูาศตรวจอย่างละเอียดถ่ีถ้วนนบัครัง้ไม่ถ้วนแล้ว หนู
มาศมัน่ใจเหลือเกินค่ะ” ลกูสาวบอกอย่างแน่วแน ่“หนมูาศเห็นว่า
คณุพ่อควรจะลองคยุกบัลงุเพิ่ม...” 
 “ไม่เด็ดขาด พ่อจะไม่เข้าไปยุ่มย่ามเร่ืองบัญชีที่ลุงเพิ่ม
เป็นคนดแูลมาตลอดดอก หนมูาศก็เช่นกนั เปลี่ยนไปช่วยลงุเขาดู
ในสว่นอ่ืนเถิด” 
 “แต่คุณพ่อคะ ลุงเพิ่มเป็นคนท าบัญชีพวกนีเ้พียงคน
เดียวและจ านวนเงินที่หายไปจากบัญชีตัง้แต่ปีกลาย รวมแล้ว
เป็นเงินหลายหมื่นบาทเทียวนะคะ”   
 “ลุงเพิ่มเป็นพี่ชายคนเดียวของพ่อ พ่อไว้ใจลุงเพิ่มมาก 
และพ่อก็อยากให้ลกูไว้ใจลงุเพิ่มเช่นกนั” 

“แต่ว่า...”  
“ไม่มีแต่ทัง้นัน้ พ่ออยากให้ลกูลืมมนัไปเสีย และต่อไปเรา

จะไม่พดูถึงเร่ืองนีก้นัอีก” พินิจสัง่ลกูสาวด้วยสีหน้าเคร่งเครียด 
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เมื่อเดินออกมาจากห้องท างานของพินิจพร้อมสมดุบญัชี
หลายสิบเล่มในอ้อมแขน มาศประไพก็พบกับเพิ่มและทัดเทพที่
เดินออกมาจากห้องหนงัสือพร้อมกนั 

“หนูมาศหอบงานมาท าที่บ้านด้วยหรือ ขยันจริง” เพิ่ม
ถามหลานสาวในขณะที่ทัดเทพเร่งเข้าไปช่วยเธอถือสมุดบัญชี
เหลา่นัน้ 

“ค่ะคณุลงุ หนมูาศตรวจดบูญัชีครบหมดแล้วค่ะ...” หญิง
สาวนึกแปลกใจที่เขาไม่มีท่าเกรงกลวัความผิดใดๆ เธอมั่นใจว่า
เขาต้องโกงเงินกิจการ แต่ท าไมเขาถึงยอมให้เธอดบูญัชีย้อนหลงั
ทัง้หมด หรือว่าเขาคิดว่าเธอโง่เกินไปที่จะเข้าใจเร่ืองบญัชี  

ทดัเทพส่งยิม้ให้หญิงสาว “แล้วเป็นอย่างไรบ้าง อย่าหัก
โหมเกินไปนัก หากไม่เข้าใจตรงไหนก็ซักถามคุณพ่อพี่ได้ ท่าน
ดแูลเร่ืองบญัชีและการเงินของห้างร้านมานาน” 

มาศประไพเงยหน้าขึน้สบตากับเพิ่ม เขายังคงส่งยิม้ให้
เธอเหมือนผู้ ใหญ่ใจดีที่เอ็นดูเด็กน้อย “ไม่พบปัญหาหรือข้อข้อง
ใจอะไรค่ะ หนูมาศเลยคิดว่าจะย้ายไปดูแผนกจัดซือ้สินค้าจาก
เมืองนอกแทน ลงุเพิ่มเห็นว่าอย่างไรคะ” 

หญิงสาวรู้ว่าถ้าหากกระโตกกระตากไปเร่ืองบญัชีที่พบ
การทุจริตในตอนนีค้งจะไม่ดีต่อตวัเธอแน่ เพราะพนกังานในห้าง
ต่างเป็นคนเก่าคนแก่ของเพิ่ม อีกทัง้พ่อของเธอยังไม่ยอมให้สืบ
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หาหลกัฐานเพิ่มเติม และถ้าเธอพดูเร่ืองนีใ้ห้ทดัเทพฟัง เขาคงไม่
พอใจอย่างแน่นอนที่เธอสงสยัพ่อของเขา มาศประไพจึงต้องเก็บ
ง าข้อสงสยัเหลา่นีไ้ว้คนเดียวต่อไป 

 
 มาศประไพตัง้ใจท างาน ศึกษาหาความรู้ที่ห้างร้านซึ่ง
ได้รับมรดกตกทอดอย่างเคร่งเครียด กระทั่งเธอรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับการฉ้อโกงและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องซึ่งเป็นคนเก่าคนแก่
ของบริษัทได้มากพอ เพียงแต่รอโอกาศเหมาะที่จะเปิดโปงเท่านัน้ 

เย็นวนัที่ ๒๓ มิถุนายน พทุธศกัราช ๒๔๗๕ มาศประไพ
รอพบพินิจเพื่อเรียนให้ท่านทราบเร่ืองพบหลกัฐานการทุจริต เธอ
รอบิดาตัง้แต่เย็นจนกระทัง่ค ่าท่านจึงกลบัมายงับ้าน 

สีหน้าที่เคร่งเครียดของพินิจท าให้มาศประไพคิดว่าพวก
อัง้ยี่คงจะเคลื่อนไหวอีกครัง้ แต่เธอต้องการบอกเร่ืองส าคัญที่
ค้นพบจึงตามเขาขึน้ไปยงัห้องท างานด้านบน 

“ที่กระทรวงมีข่าวไม่สู้ ดีนกัหรือคะ” 
พินิจทิง้ตัวลงบนเก้าอีต้ัวใหญ่หลังจากค้นเอกสารจาก

ลิน้ชักโต๊ะท างาน เขายกมือขึน้กุมศีรษะ “มีข่าวเล็ดลอดมาว่า
พวกกบฏคิดจะล้มล้างสถาบนักษัตริย์” 

“อะไรนะคะคณุพ่อ แล้วพวกกบฏนัน้เป็นพวกไหนหรือคะ 
เหตใุดไม่รีบจบัพวกมนัเข้าตารางเลา่คะ” 
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“คราวนีพ้วกมันมีพรรคพวกมากมายเหลือเกิน ทัง้ยังมี
อิทธิพลและอ านาจใหญ่โต คงยากนกัที่เราจะสู้ไหว” 

“ขอให้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิทัง้หลายช่วยคุ้มครองพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยเถิด” มาศประไพยกมือขึน้ไหว้เหนือศีรษะ เธอตกใจจนลืม
เร่ืองหลกัฐานการฉ้อโกงของห้างที่พบไปเสียแล้ว 
 คืนนัน้มาศประไพนอนหลับไม่สนิทนัก เนื่องด้วยค าพูด
ของบิดาที่กล่าวถึงการกบฏเพื่อล้มล้างสถาบนักษัตริย์ที่เคารพรัก
ยิ่งของปวงชนชาวไทย เสียงฝีเท้าคนเดินภายนอกท าให้เธอลุกขึน้
นัง่ หญิงสาวมองดนูาฬิกาตัง้โต๊ะบอกเวลาเกือบตีสี่ 
 “พี่เทพ!” 
 มาศประไพเปิดประตูออกไปพบคนรักที่เดินวนไปวนมา
อยู่หน้าห้องของเธอ เขาสวมชุดเคร่ืองแบบต ารวจ สีหน้าแลดู
กงัวลใจอย่างไรชอบกล 
 “จะรีบไปท างานแต่เช้าเลยหรือคะ” 
 ทดัเทพพยกัหน้า ก่อนจะเดินเข้ามากอดหญิงสาวไว้แนบ
อก กระซิบข้างห ู 

“มีงานใหญ่ที่พี่ต้องไปท า จะมีการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่
เกิดขึน้ หากพี่ไม่กลบัมา...ฝากหนมูาศดแูลคณุพ่อพี่ด้วย” 
 ชายหนุ่มในเคร่ืองแบบต ารวจเต็มยศเดินลงบนัไดจากไป 
ทิง้ให้หญิงสาวงนุงงกบัค าพดูของเขา  
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 ทัดเทพก าลังจะท าสิ่งใด งานที่เขาได้รับมอบหมายใน
วันนี ้เป็นเร่ืองอันตรายเสี่ยงตายมากนักหรือ ถึงได้พูดจาราวกับ
ตัง้ใจจะสัง่เสียบอกลาเช่นนัน้ 

 
 ในช่วงสายของวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
พินิจเร่งแต่งตัวไปกระทรวงฯ หลงัจากได้ยินข่าวลือที่แพร่งพราย
ออกมาอย่างปนเปจนไม่ รู้ว่าเ ร่ืองจริงคืออะไรกันแน่เพราะ
ช่องทางการสื่อสารทัง้หมดถูกตัดขาด ทัง้โทรศัพท์ และโทรเลข 
ทหารคนสนิทบอกเพียงแต่ว่ามีการลุกฮือของชาวจีนที่ตัง้ตัวเป็น
กบฏ แต่เขาเดาได้ทนัทีว่าเกิดการปฏิวติัขึน้ในสยามประเทศแล้ว 

พินิจยังไม่ทนัได้เดินทางก็พบว่ามีต ารวจจ านวนหนึ่งบุก
ขึน้มาถึงชัน้สองของบ้าน 

“มีค าสั่งจากคณะราษฎรให้จับกุมพลตรีพระยาพินิจ
สุนทรขอรับ” ทัดเทพบอกเสียงเย็น ชายหนุ่มยืนอยู่ท่ามกลาง
เหลา่ต ารวจนบัสิบนายที่ยืนนิ่งพร้อมอาวธุครบมือ 

“พ่อเทพ...อยู่ฝ่ายโน้นดอกหรือ”  
ทัดเทพไม่ตอบค าถามนัน้ แต่สัง่นายต ารวจสองนายให้

เข้าไปจบักมุตวัผู้ เป็นอาอย่างเย็นชา 
 “เกิดอะไรขึน้หรือคะพี่เทพ ท าไมต้องจับคุณพ่อ” มาศ
ประไพเปิดประตูออกมาจากห้องนอนรีบวิ่งเข้าไปรัง้ตัวบิดาที่ถูก
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นายต ารวจคมุตวัไว้ แต่กลบัถกูต ารวจอีกสองนายเข้าห้ามและจบั
ตวัไว้ด้วย 

“อย่าท าอะไรเธอ ปล่อยมือจากลูกสาวของกระผม
ประเด๋ียวนี”้ พินิจเห็นลกูสาวถูกจับกุมจึงขัดขืนและต่อสู้ จนหลุด
จากการจบักุม เขาก าลงัจะวิ่งเข้าไปช่วยลกูสาวแต่ต้องชะงักเท้า
เมื่อปากกระบอกปืนจ่อเข้าที่ศีรษะ 

“ถ้าไม่อยากตาย กรุณายอมให้พวกกระผมน าตัวไปแต่
โดยดีเถิดขอรับ”  

มาศประไพกรีดร้องเมื่อเห็นพ่อของเธอถูกทัดเทพใช้ปืน
จ่อศีรษะ เธอพยายามดิน้ให้หลุดจากการจับกุมของต ารวจสอง
นายแต่ก็ไม่ส าเร็จ จึงก้มลงกัดแขนของนายต ารวจคนหนึ่งอย่าง
เต็มแรง นายต ารวจคนนัน้ปล่อยมือทนัที หญิงสาวถือโอกาสฉวย
ปืนที่เหน็บอยู่ข้างเอวของเขาออกมาเล็งไปยงัทดัเทพ 

“ปล่อยคุณพ่อประเด๋ียวนี ้มิเช่นนัน้หนูมาศจะยิงพี่เทพ
จริงๆ”  

เสียงของหญิงสาวสัน่เครือ ปืนสัน้สีเงินอยู่ในมือสัน่เทา 
นายต ารวจที่เหลือยอมถอยออกห่าง ทว่าทัดเทพกลับไม่ยอม 
ปากกระบอกปืนของเขายงัคงจ่ออยู่ที่ศีรษะของพินิจอย่างเดิม 

“คุณหนูมาศประไพกล้าจับปืนด้วยหรือขอรับ” ทัดเทพ
ยกมมุปากขึน้ 
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“หนูมาศ อย่า! ทิง้ปืนไปเสีย อย่าจับปืนเด็ดขาดพ่อเคย
สัง่เอาไว้แล้วไม่ใช่หรือ” พินิจร้องสัง่เสียงด ุ 

“คณุหนมูาศประไพเคยจบัปืนแล้วนี่ หากจะจบัเป็นครัง้ที่
สองจะเป็นไรไปเลา่” 

มาศประไพไม่เข้าใจค าพูดขอทัดเทพ เธอจ าไม่ได้ว่าเคย
จบัปืนตอนไหน 

“เจ้าคุณพินิจบอกใครต่อใครว่าคุณพลอยประศรีเสียไป
เมื่อสิบกว่าปีก่อนด้วยสาเหตุปืนลัน่ แต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียง
เร่ืองโกหกหลอกลวงเพราะแท้จริงแล้วคุณพลอยประศรีถูก
ฆาตกรรม...” 

“อย่า! อย่าบอกให้หนมูาศรู้เด็ดขาดนะพ่อเทพ” 
“ขอร้องกระผมหรือขอรับเจ้าคณุพินิจ” ทดัเทพยิม้ 
“คณุพ่อคะ ใครคือคนฆ่าคุณแม่หรือคะ” หญิงสาวยงัคง

เล็งกระบอกปืนในมือไปที่ทดัเทพอย่างไม่ลดละ 
“อย่าเชียวนะพ่อเทพ อาขอร้อง” เสียงของพินิจสัน่เครือ  
“หนูมาศคือคนที่เหนี่ยวไกยิงคุณพลอยประศรีตายเมื่อ

หลายสิบปีก่อน!” 
เร่ืองที่เพิ่งรับรู้ท าให้มาศประไพปลอ่ยปืนสัน้กระบอกเงิน

ตกลงพืน้ก่อนจะทรุดตวัลงตามไป น า้ตาของเธอไหลรินอาบแก้ม
ทัง้สองอย่างห้ามไม่อยู่ 
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เธอคือฆาตกร เธอคือคนที่ฆ่าแม่ของตวัเองเมื่อหลายสิบ
ปีก่อน 

ความทรงจ าที่หวนกลบัมา คือภาพอนัแสนเลือนรางของ
ผู้ เป็นแม่นอนอยู่บนพืน้ เลือดไหลนองออกมาจากแผลที่อกซึ่งเป็น
รูสีด า ปืนกระบอกหนึ่งอยู่ในมือของเธอ จากนัน้ความทรงจ าที่
หลงเหลืออยู่ก็มีเพียงภาพของพี่ชายที่แสนใจดีโอบกอดเธอเอาไว้
โดยมีใครอีกคนยืนอยู่ข้างเขา คนที่อยู่ในวยัเด็กเหมือนกนักับทัด
เทพ แต่ภาพทุกอย่างเลือนรางไปจนหมดสิน้เหลือแต่เพียงฝุ่ น
ควนัที่วนเวียนอยู่ในหวัของเธอ   

 
ต ารวจสองนายเดินกลับเข้ามาฉุดตัวมาศประไพที่

เหมือนไร้ซึง่วิญญาณให้ยืนขึน้ 
“ตอนนัน้หนูมาศยังเล็ก ลูกไม่ได้ตัง้ใจ มันเป็นเพียง

อบุติัเหต ุลกูจงลืมมนัเสีย” พินิจสะบดัแขนจนหลดุจากการจับกุม
ตรงไปหาลกูสาวท่ียืนพิงนายต ารวจอย่างหมดแรง 

ปัง! 
ทันใดนัน้สิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึน้ กระสุนปืนแล่น

ทะลุผ่านแผ่นหลังของพินิจและหายไปในร่างของเขาเพียงชั่ว
พริบตา 

เสียงกรีดร้องของมาศประไพดงักึกก้องไปทัว่ตกึ  
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ร่างของพินิจล้มลงคว ่าไปบนพืน้เสียงดงัสนัน่ เลือดสีแดง
สดไหลอาบพืน้ไม้ขดัเงา 

“พี่เทพ... ท าไม...” มาศประไพเงยหน้าขึน้มองผู้คร่าชีวิต
บิดาของเธออย่างเลือดเย็น 

“พลตรีพระยาพินิจสนุทรขัดขืนการจบักุมตามค าสัง่ของ
คณะราษฎร กระผมจ าต้องยิง...” ใบหน้าปราศจากรอยยิม้จ้อง
มองมายงัหญิงสาวที่ทรุดตวัลงกบัพืน้ทัง้น า้ตา  

เหลา่นายต ารวจต่างตกตะลงึกบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ พวก
เขามองหน้ากนั พดูคยุถึงเหตกุารณ์ตรงหน้า แต่หขูองมาศประไพ
อือ้องึจนไม่ได้ยินเสียงใด 

เธอร้องไห้จนตัวโยน คลานเข่าเข้าไปกอดศพของผู้ เป็น
พ่ออย่างหวงแหนเมื่อนายต ารวจพยายามเคลื่อนย้ายร่างที่ไร้
วิญญาณของเขาไป 

“อย่าแตะต้องคณุพ่อของฉนั!” 
หวัใจของมาศประไพชาด้านเมื่อต้องรับรู้ถึงเร่ืองเลวร้าย

ที่ยากเกินจะรับไหวถึงสองเร่ืองในเวลาเดียวกนั เธอเป็นฆาตกรที่
ฆ่าแม่ตวัเองเมื่อสิบกว่าปีก่อน และในตอนนีพ้่อบงัเกิดเกล้าก็ถูก
ยิงตายต่อหน้าด้วยน า้มือลูกพี่ลูกน้องที่เธอหลงรักมานานแสน
นาน  
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สมองของเธอตือ้ไปหมด ดวงตาพร่ามัวไปด้วยสายธาร
แห่งน า้ตาที่ไม่มีวนัหมดสิน้ และทกุอย่างก็ดบัไป 
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๕ 
เมื่อความรักกลายเป็นความเกลียดแค้น 

 
 

 

มาศประไพเห็นร่างของพ่อบงัเกิดเกล้าล้มคว ่าอยู่กับ
พืน้ ร่างไร้วิญญาณนอนจมกองเลือดอยู่เบือ้งหน้า เธอเงยหน้าขึน้
มองชายผู้ เป็นฆาตกรฆ่าพ่อของเธอ แต่เขาไม่มีศีรษะ! 

หญิงสาวอ้าปากค้างเมื่อเห็นร่างไร้ศีรษะของฆาตกรเล็ง
ปากกระบอกปืนมายงัเธอ หมายจะปลิดชีวิตเธอเช่นกนั 

มาศประไพฟืน้ขึน้จากความฝันอันน่าสยดสยอง เธอฝัน
ถึงเร่ืองนีเ้ป็นครัง้ที่สอง ในตอนนีเ้ธอกลบัมามีสติอีกครัง้ ตัวเอง
ก าลังนอนอยู่บนเตียงนุ่ม แต่ไม่สามารถลืมตาขึน้ได้ เปลือกตา
ของเธอหนักอึง้ แต่หูได้ยินเสียงของผู้ ชายสองคนก าลังคุยกัน
เบาๆ พวกเขาอยู่ภายในห้องนีแ้ละคงไม่รู้ว่าเธอรู้สกึตวัแล้ว 

“...คณะราษฎรถือเอาช่วงที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปร
พระราชฐานประทับที่พระราชวังไกลกังวล ใช้กลลวงให้ เหล่า
ทหารเรือและทหารบกทัว่ทัง้พระนคร พร้อมทัง้รถถงั รถเกราะ ขน
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กระสุน ปืนกล มุ่งหน้าไปรวมตัวกันยังลานพระบรมรูปทรงม้า 
ลวงว่าให้มาช่วยปราบกบฏบ้าง ให้มาร่วมฝึกยุทธวิธีต่อสู้ รถถัง
บ้าง แล้วยงัมีข้าราชการและฝ่ายพลเรือนที่มาร่วมสมทบกนัในรัว้
เขตของพระที่นัง่อนนัตสมาคม...” เสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งเล่า
เหตกุารณ์ให้ฟังโดยละเอียด 

“หมายความว่าเหล่าทหารพวกนีถู้กลวงมา ไม่รู้ตัวว่า
ตัวเองเข้าร่วมการปฏิวัติครัง้ส าคัญของสยามประเทศอย่างนัน้
หรือ” เสียงของชายวยักลางคนถาม 

“ไม่ รู้ เลย จนกระทั่งพระยาพหลพลพยุหเสนาอ่าน
ประกาศของคณะราษฎร เป็นประกาศการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง และนัน่คือจดุจบของระบอบสมบรูณาญาสิทธิราช” 

“แล้วในหลวงเลา่” เสียงชายวยักลางคนสัน่เครือ 
“อย่างไรพระองค์ก็ทรงต้องยอมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

ตามระบอบประชาธิปไตย” 
มาศประไพที่นอนฟังอยู่หลับตาสนิท ทัง้ที่ดวงตาร้อน

ผ่าว น า้ตาคลอเบ้า หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอก เกิด
เหตกุารณ์ร้ายแรงขึน้ในสยามประเทศเพียงชั่วพริบตาได้อย่างไร 
ที่ส าคัญชายคนที่เล่าเหตุการณ์นีย้ังพูดจาราวกับว่าเป็นเร่ืองที่
น่ายินดีสรรเสริญ 

https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
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“ในตอนนีช้่างเร่ืองการเมืองเถิด ว่าแต่พ่อเทพจะท า
อย่างไรกบัน้อง เพราะอย่างไรสมบติัของคุณพี่พินิจก็ต้องตกเป็น
ของลกูสาวของเขาอยู่ดี”  
 เสียงถอนหายใจของคู่สนทนาดงัขึน้ เขาเว้นวรรคไปนาน
กว่าจะตอบอีกฝ่าย “คุณพ่ออยากให้ผมฆ่าหล่อนทิง้เสียให้หมด
เร่ือง ใช่หรือไม่ขอรับ...” 
 หัวใจของมาศประไพแทบหยุดเต้นเมื่อได้ยินค าพูดของ
เพิ่มและ ทดัเทพ บุคคลที่เธอหลงเทิดทูนบูชารักมานานแสนนาน 
คนหนึ่งคือลงุ พี่ชายที่พ่อของเธอเคารพและเชื่อใจ ส่วนอีกคนคือ
พี่ชายและคนรักที่แสนดี แต่ทัง้สองกลบัพลิกจากหน้ามือเป็นหลงั
มือในชัว่พริบตา  
 หญิงสาวไม่สามารถหยุดร่างกายที่ก าลังสั่นไหวจาก
ความกลัวได้ และเมื่อรู้สึกถึงฟูกที่นอนซึ่งยวบลงไปข้างกาย 
น า้ตาของเธอก็ไหลรินออกมา 
 “ฟืน้แล้วหรือหนูมาศ” เสียงกระซิบของฆาตกรดงัขึน้ข้าง
ห ู

หญิงสาวไม่ตอบ ปากท่ีสัน่ระริกพยายามเม้มเข้าหากัน
อย่างยากล าบาก  

“กลัวพี่หรือ” ความอบอุ่นจากมือใหญ่ของเขาลูบลงมา
บนศีรษะของเธอดั่งในวันวาน ยิ่งได้ยินเสียงพร้อมกับสมัผัสอัน
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อบอุ่นที่แสนคุ้นเคยแต่แฝงไปด้วยความน่ากลวัที่เยือกเย็น ท าให้
น า้ตาของเธอไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ทัง้ที่เปลือกตาปิดสนิท 

เสียงฝีเท้าของคนเดินออกจากห้อง ตามมาด้วยเสียง
ประตูบานพับคู่ที่ปิดลง ท าให้มาศประไพสะดุ้งและลืมตาขึน้ใน
ที่สดุ  

เพิ่มเดินออกไปจากห้องแล้ว ทิง้ไว้แต่เพียงทดัเทพที่ยงัคง
นัง่อยู่บนเตียงข้างเธอ เขาเปลีย่นมาสวมเสือ้ผ้าฝ้ายสีขาวแขนสัน้
และกางเกงผ้าแพรสีน า้เงิน ใบหน้าขาวยังดูอ่อนโยนเหมือนเช่น
ทุกครา แต่ดวงตาที่เคยอบอุ่นกลบัเย็นชา เขายื่นมือมาโอบแก้ม
ของเธออย่างเบามือ 

“เอามือสกปรกของพี่เทพออกไป” เสียงของเธอแข็งกร้าว
แต่สัน่เครือด้วยความกลวัปนกล้า ทดัเทพชกัมือกลบัทนัท ี 

“ไม่รักพี่แล้วหรือ เหตใุดถึงพดูจาโหดร้ายกบัพี่นกั” 
“อยากจะฆ่าฉนั ก็ฆ่าเลย จะมวัรออะไรอยู่เลา่” 
ชายหนุ่มเลิกคิว้ “พี่ไม่ได้คิดจะฆ่าหนูมาศดอก แต่พี่จะ

ท าให้หนมูาศสมหวงัต่างหาก...” 
 
ภายในงานศพของพิ นิจ  ผู้ คนต่างพูดคุยกับถึง

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง สยามประเทศจะมี
รัฐธรรมนญูใช้เป็นครัง้แรก 
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“แล้วในหลวงเล่า พระองค์จะทรงท าอย่างไร จะทรงยอม
คณะราษฎรหรือไม่” ชายคนหนึ่งถามขึน้ 

“คณะราษฎรคงจะบงัคบัให้พระองค์เสด็จกลบัมาลงนาม 
ยอมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนญูกระมงั” ชายอีกคนตอบ 

“รัฐธรรมนญูคืออะไรรึ” ชายสงูวยัคนหนึ่งถามขึน้ 
ทัดเทพหัวเราะ “รัฐธรรมนูญ คือกฎหมายสูงสุดที่ใช้

ปกครองประเทศ สยามประเทศจะเปลี่ยนไปใช้ระบอบการ
ปกครองแบบเดโมเครซี่ เพื่อประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในการปกครองประเทศ” 

ทุกคนหนัมามองทัดเทพเป็นตาเดียว เมื่อเขาเป็นผู้ เดียว
ที่มีความรู้เร่ืองกฎหมาย การเมือง และค าพูดสุดหรู ‘เดโมเครซี่’ 
(Democracy) 

“ แ ล้ ว ในหลวง เล่ า  หากพระอง ค์ทร ง ไม่ ยิ นยอม 
คณะราษฎรจะท าอย่างไรกับพระองค์ คงจะไม่คิดล้มล้างระบบ
กษัตริย์ ปลิดชีวิตพระองค์หรอกใช่ไหม”  

ทกุคนหน้าซีดเมื่อได้ยินสิ่งที่ชายชราพดู ยกเว้นทดัเทพ 
“คณะราษฎรไม่ได้คิดจะล้มล้างระบบกษัตริย์ดอก 

เพียงแต่ต้องการให้กษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายเท่านัน้ ต่อไปนี ้
อ านาจในการปกครองก็จะอยู่ในมือของประชาชน แทนที่จะเป็น
ของคนคนเดียวเหมือนแต่ก่อน” 
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มาศประไพก ามือแน่น ใบหน้าที่ซีดเซียวอยู่แล้วเผือดสีลง
ไปอีก เธอทนนัง่ฟังอยู่เงียบๆ เสียนานจนทนไม่ได้จึงโพลง่ออกมา 
“แล้วท าไมคณะราษฎรต้องรีบท าการอกุอาจด้วย คณุพ่อเคยบอก
หนมูาศว่าในหลวงทรงคิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่แล้ว แต่
หากไม่ใช่ในเร็ววนั เพราะต้องรอให้ประเทศพร้อมเสียก่อน” 

ทัดเทพเลิกคิว้ “รอให้พร้อมหรือ เรารอมาก่ีร้อยปีแล้ว
เลา่” 

“พี่ เทพเ ป็นพวกก่อการ  อย่ าง ไรก็คง เห็น ดี ไปกับ
คณะราษฎรอยู่แล้วนี่คะ” 

ทัดเทพส่งยิม้ให้หญิงสาวที่ยังโกรธเขาอยู่ มาศประไพ
เชิดหน้าลกุหนีไปนัง่พบัเพียบหน้าหีบศพบิดาเพียงล าพงั 

หลงัจากการสวดศพคืนนัน้เสร็จสิน้ ทดัเทพก็เรียกญาติพี่
น้องทกุคนมารวมตวักนั 

“กระผมมีเ ร่ืองจะแจ้งให้ทุกคนทราบว่ากระผมจะ
แต่งงานกบัหนูมาศอาทิตย์หน้า หลงัจากเสร็จสิน้งานศพของคณุ
อาพินิจ” 

เสียงเซ็งแซ่ของญาติพี่น้องและแขกที่มาร่วมงานดังขึน้ 
ผู้คนมากมายแสดงความไม่พอใจ เพราะทดัเทพและมาศประไพ
เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ทัง้ยังใช้นามสกุลเดียวกัน ซึ่งเป็นเร่ืองไม่
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เหมาะสม อีกทัง้ผู้คนยงัไม่ทนัท าใจกบัการจากไปอย่างกะทนัหนั
ของพินิจ แต่ต้องไปร่วมงานมงคลของลกูสาวในเวลาอนัสัน้ 

อย่างไรก็ตามไม่มีใครกล้าพอที่จะขัดขวางงานมงคล
สมรสที่เกิดขึน้ในวนัถดัจากวนัฌาปนกิจศพของพ่อของเจ้าสาวได้  

 
งานแต่งงานของทัดเทพและมาศประไพจัดขึน้ที่บ้าน

อย่างเรียบง่ายตามประเพณี มีญาติสนิทมาร่วมงานไม่ ก่ีคน
ในช่วงเช้า 

เจ้าบ่าวสวมชดุข้าราชการต ารวจสีกากีมาดโก้นัง่อยู่เคียง
ข้างเจ้าสาวที่สวมชุดไทยบรมพิมานแขนจีบยกหัวไหล่สีขาว
สะอาดบริสทุธ์ิดัง่เช่นท่ีเธอเคยวาดหวงัเอาไว้ ทัง้สองนัง่พบัเพียบ
ยกมือประนมไว้แนบอกในขณะที่พระสงฆ์ก าลงัสวดให้พร 

เจ้าสาวแสนสวยไม่ยอมสวมแว่นตากรอบทอง เผยให้
เห็นใบหน้างามท่ีแต่งแต้มด้วยเคร่ืองส าอางจนผุดผ่องแต่ไม่อาจ
ปกปิดความเศร้าหมองได้ 

“ท าไมถึงไม่ยอมสวมแว่นเล่า กลัวไม่สวยหรืออย่างไร” 
เจ้าบ่าวกระซิบที่ข้างหขูองเจ้าสาวหลงัจากฟังพระสวดจบ  

“ฉันแค่ไม่อยากเห็นหน้าเจ้าบ่าวก็เท่านัน้” เจ้าสาวตอบ
กลบัโดยไม่มองหน้า 

“แต่วนันีห้นมูาศ...ช่างงามเหลือเกิน” 
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ปลายจมูกโด่งของเขาชนเข้ากับแก้มนวลอย่างตัง้ใจ ซึ่ง
ท าให้ใบหน้าของเธอร้อนผ่าวขึน้มา เธอเกลียดความรู้สึกต่ืนเต้น
ทกุครัง้ที่เขาแตะเนือ้ต้องตวัเธอ ท าไมความรู้สึกรักที่มีต่อคนเลวๆ 
จึงไม่หายไปจากใจเสียที 

หลงัจากมอบสินสอดทองหมัน้ให้เจ้าสาวตามประเพณี
เรียบร้อย ทดัเทพจึงสวมแหวนทองเกลีย้งบนนิว้นางข้างซ้ายของ
หญิงสาว 

“ตามประเพณีของฝร่ัง เจ้าบ่าวจะต้องมอบแหวน
แต่งงานให้เจ้าสาว และเจ้าสาวจะต้องสวมแหวนวงนีต้ลอดไป” 
ทดัเทพก้มลงจบูบนแหวนทองวงนัน้ 

ใบหน้างดงามแดงซ่านขึน้มาอีกครัง้ ถ้าหากเป็นเมื่อก่อน 
เธอคงดีใจจนเนือ้เต้นที่ได้แต่งงานกบัทดัเทพ พิธีแต่งงานท่ีจดัขึน้
อย่างรวดเร็วทนัใจเป็นสิ่งที่เธอต้องการและใฝ่ฝันมากที่สดุ แต่ใน
วันนีเ้ธอกลบัเสียใจจนพูดไม่ออก ในเมื่อเจ้าบ่าวของเธอเป็นคน
อ ามหิต ฆ่าพ่อของเธออย่างเย็นชา ทัง้ยงับงัคบัให้เธอแต่งงานกบั
เขา เพราะสมบัติทัง้หมดของตระกูลที่ตกเป็นของเธอหลังจาก
บิดาสิน้ชีวิต 

นายอ าเภอถูกไหว้วานมาที่คฤหาสน์เพื่อจดทะเบียน
สมรสให้แก่บ่าวสาว เจ้าสาวจบัปากกาหมกึซึมด้ามสีทองด้วยมือ
สัน่เทา เธอก าลงัลงลายมือชื่อบนกระดาษสองแผ่นที่จะเป็นตรา
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ประกาศว่าทัง้คู่เป็นสามีภรรยากนัถูกต้องตามกฎหมายนบัตัง้แต่
วนัที่ ๒ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๔๗๕ 

ตามพระราชกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๔๖๐ สตรีที่จด
ทะเบียนสมรสแล้วต้องเปลี่ยนค าน าหน้าจากนางสาวเป็น นาง 
ดังนัน้นับตัง้แต่วินาทีที่นางสาวมาศประไพลงลายมือชื่อบน
ทะเบียนสมรสทัง้สองใบ เธอจึงกลายเป็น ‘นางมาศประไพ’ ทนัท ี

 
เย็นวันนัน้ ‘นางมาศประไพ’ ยืนมองตัวเองในกระจก

ทัง้น า้ตา เธอเปลี่ยนจากชุดไทยไปสวมใส่ชุดราตรีสีขาวฟูฟ่อง
ราคาแพงลิบลิ่วที่น าเข้ามาจากสิงคโปร์ได้อย่างทนัเวลา เธอจ้อง
มองเงาของหญิงสาวที่แสนเลือนรางในชุดผ้าลูกไม้ฝร่ังเศสแขน
ยาวเปิดไหล่สีขาวสะอาดตัวกระโปรงฟูฟ่องลากยาวไปบนพืน้ไม้
ขดัเงาในห้องนอน ผมยาวสลวยถกูเกล้าขึน้อย่างประณีตด้วยช่าง
ท าผมที่ถูกจ้างมาเป็นพิเศษ มงกุฎคริสตัลขนาดเล็กสะท้อนแสง
ไฟวิบวบัสวมไว้บนศีรษะอย่างที่ผู้หญิงทุกคนเฝ้าฝันอยากจะเป็น
เจ้าหญิงสกัครัง้ในชีวิต ใบหูทัง้สองข้างประดบัด้วยต่างหูเพชรรูป
หยดน า้เข้าชุดกบัสร้อยคอและก าไลข้อมือ ทัง้หมดคือเคร่ืองเพชร
ซึง่เป็นมรดกตกทอดมาจากผู้ เป็นแม่ 

เงาสะท้อนของใบหน้านวลถูกตกแต่งด้วยเคร่ืองส าอาง
พร่ามวัเพราะเจ้าของใบหน้าไม่ยอมสวมแว่นตา เธอไม่อยากเห็น
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ตัวเอง เจ้าบ่าว หรือแม้กระทั่งแขกเหร่ือที่มาร่วมงานเลีย้งฉลอง
มงคลสมรสเล็กๆ ในค ่าคืนนี ้

เมื่อเจ้าสาวของงานก้าวลงบนัไดพร้อมกบัสาวใช้สองคน
ที่ช่วยจูงมือและถือชายกระโปรงลากยาว ทุกคนในงานต่างตก
ตะลงึในความงดงาม 

เจ้าสาวในชุดสีขาวบริสุทธ์ิราวเจ้าหญิงสะกดทุกสายตา
ไว้ คล้ายกบัเธอก าลงัร่ายมนต์วิเศษให้ความงามอนัน่าประทบัใจ
นีต้รึงตราอยู่ในใจของผู้พบเห็น ไม่เว้นแม้กระทัง่เจ้าบ่าว  

ทัดเทพอ้าปากค้างเมื่อเห็นเจ้าสาวของเขาเดินลงบันได
มาช้าๆ เสมือนเทพธิดาลงมาจากสรวงสวรรค์ เขาโดนมนต์สะกด
ของเธอให้เดินขึน้บนัไดไปรับตวัเทพธิดามาเป็นของเขาแต่เพียงผู้
เดียว 

“หนมูาศงามเหลือเกิน เจ้าหญิงของพี่” 
ค าพดูของทดัเทพท าให้ใจมาศประไพสัน่ไหว เธอควรจะ

ยิม้เมื่อได้รับค าชมจากคนรัก แต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่เขาท า เธอก็หัน
หน้าหนเีจ้าบ่าวของตวัเองทนัที 

มาศประไพบอกตัวเองว่าต้องห้ามใจ ห้ามรักฆาตกร
เลือดเย็นคนนี ้ เธอพร ่าบอกกับตัวเองว่าเขาแต่งงานด้วยเพราะ
ต้องการสมบติัของเธอเท่านัน้ ไม่ใช่เพราะความรัก หรือความรู้สึก
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พิเศษใดๆ ที่ผ่านมาเขาเพียงหลอกลวงเธอ มนัคือภาพมายาที่เขา
สร้างขึน้เพื่อหลอกให้เธอเชื่อว่าเขาก็รักเธอเช่นกนั 

“ยงัโกรธพี่อยู่หรือ แต่ไม่เป็นไร เรายงัมีเวลาทัง้คืนให้ปรับ
ความเข้าใจกนั...” เจ้าบ่าวโอบไหลเ่จ้าสาวเอาไว้อย่างทะนุถนอม 
เขาประคองเธอเดินลงบนัไดอย่างช้าๆ คอยระมัดระวังไม่ให้เธอ
ก้าวพลาด และไม่ยอมปลอ่ยมือของเธอตลอดทัง้งาน 

ตลอดงานเลีย้งฉลองขนาดย่อมที่มีเพียงญาติและเพื่อน
สนิทของเจ้าบ่าวท่ีเป็นไปอย่างราบร่ืน เจ้าบ่าวกินด่ืมสงัสรรค์กับ
เพื่อนพ้องอย่างมีความสขุกระทัง่เมามาย ในขณะที่เจ้าสาวกลบั
ไม่มีแม้กระทัง่รอยยิม้ ใบหน้างดงามโศกเศร้าเหมือนร่างงามของ
ตุ๊ กตาเจ้าหญิงที่ ไ ร้วิญญาณ ส าหรับเธองานมงคลสมรส
กลายเป็นเพียงงานที่โศกเศร้าไม่ต่างจากงานศพ เธออยากให้ค ่า
คืนนีผ้่านไปอย่างรวดเร็วที่สดุ ทว่างานแต่งงานที่หลอกลวงนีก้ลบั
ยาวนานจนเธอแทบทนไม่ไหว 

 
 มาศประไพถูกลากขึน้มายังห้องนอนใหญ่ซึง่เคยเป็น
ของบิดา แต่บดันีม้นักลายเป็นเรือนหอส าหรับเธอและทัดเทพไป
แล้ว 
 เตียงนอนหลังใหญ่ปูด้วยผ้าปูที่นอนผืนใหม่เนือ้ดีจาก
ต่างประเทศสีขาวสะอาดตา โรยกลีบดอกไม้จนหอมฟุ้ ง 
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พวงมาลัยดอกมะลิสองพวงวางไว้บนหมอนทัง้สองใบตาม
ประเพณี 
 เมื่อชายหนุ่มปิดประตลูงกลอน หญิงสาวก็เดินหลีกไปท่ี
หน้าต่างซึ่งถูกเปิดทิง้เอาไว้ให้ลมเย็นพดัโชยเข้ามา ทว่าชายหนุ่ม
กลบัดบัไฟและเดินตามมายืนซ้อนด้านหลงั 
 กลิ่นสุราโชยหึ่งออกมาจากร่างสูง ลมหายใจร้อนผ่าว
ของเขาที่เป่ารดล าคอระหงท าให้มาศประไพเบี่ยงตวัหลบ 

“เราสองคนแต่งงานกันเพียงในนามเท่านัน้ พี่เทพอยาก
ได้เงินทองอะไรก็เอาไป แต่อย่ามาแตะต้องตวัฉนั” 
 ภายใต้แสงสลวัจากดวงไฟภายนอกที่ส่องผ่านหน้าต่าง 
เธอเห็นใบหน้ากลายของทัดเทพเป็นสีแดงด้วยฤทธ์ิสุรา เขา
หวัเราะในคอ “เราแต่งงานกนัแล้ว พี่มีสิทธ์ิในสมบติัของหนูมาศ 
แล้วก็ตวัของหนมูาศด้วย” 
 มาศประไพถลกชายกระโปรง ตัง้ท่าจะเดินหนีไปยัง
ประตทูางออกจากห้องหอที่แสนน่ากลวัแต่โดนรัง้เอาไว้ 

“ปลอ่ยฉนันะ!”  
 ทัดเทพอุ้มหญิงสาวที่ก าลงักรีดร้องขึน้พาดบ่า โยนเธอ
ลงไปบนฟกูนุ่มก่อนจะโถมตวัลงมาหา 
 “ปล่อยให้โง่ เจ้าสาวของพี่งดงามอย่างนี ้พี่ขอเชยชม
หน่อยเป็นไร...” 
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 น า้ตาของมาศประไพพร่ังพรูออกมาจากนัยน์ตาคู่โต 
แวบหนึ่งเธอคิดว่าควรจะเลือกความตาย ดีกว่าต้องแต่งงานอยู่
กินกบัฆาตกร 
 ‘คณุพ่อช่วยลกูด้วย!’ มาศประไพร้องขอในใจ  
 “ เ ป็นของพี่ เถิด . . . ”  ทัดเทพสลบไปก่อนจะพูดจบ 
เนื่องจากถูกของแข็งอย่างหนึ่งกระแทกลงยังท้ายทอย เงาด าของ
ร่างสงูใหญ่ข้างเตียงท าให้มาศประไพเบิกตาโพลง 
 ใครคนนัน้ดึงร่างไร้สติของทดัเทพออกจากตวัหญิงสาวที่
ก าลงัร้องไห้สะอกึสะอืน้ 

 “คณุพ่อ” เธอเข้าสวมกอดร่างสงูใหญ่นัน้ มาศประไพคิด
เพียงว่านี่คงเป็นพ่อของเธอกลบัมาช่วยเพราะความเป็นห่วงลูก
สาวเป็นแน่ 
 “หล่อนมือไวใจเร็วอย่างนีป้ระจ ารึ เจอผู้ ชายเป็นไม่ได้
ต้องเข้าลวนลาม” เสียงเข้มนีไ้ม่ใช่เสียงของพินิจ แต่ฟังดูคุ้นหู
อย่างน่าแปลกใจ  

“คณุเป็นใคร?” 
ท่ามกลางความมืด เขาไม่ยอมตอบค าถาม แต่กลับรีบ

ดงึมือของเธอให้ตามไปท่ีหน้าต่าง 
“เราต้องกระโดดลงไป” 
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“ไฮ้! นายเสียสติไปแล้วรึ จะให้ฉันกระโดดลงไปได้
อย่างไรกนั” 

“เงียบ! แล้วท าตามที่ฉันสั่ง หรือหล่อนอยากรอให้สามี
ของหลอ่นฟืน้ขึน้มา” 

มาศประไพหนัไปมองทดัเทพที่เร่ิมขยบั “คณุเป็นใคร จะ
ให้ฉันวางใจไปกบัคนแปลกหน้าได้อย่างไร อีกอย่างฉันยงัไม่รู้ว่า
หากหนีไปกบัคณุแล้วจะปลอดภยักว่าอยู่ที่นี่หรือไม่” 

“หล่อนอาจจะไม่รู้จักฉัน แต่เจ้าคุณพินิจรู้จักฉันดี” เขา
อ้างถึงพ่อของเธอ “ท่านสัง่เสียฉันไว้ว่าหากมีเร่ืองไม่ดีเกิดขึน้ ให้
พาหลอ่นหนีไปยงัที่ปลอดภยัและดแูลหลอ่นให้ดีที่สดุ”  
 เพียงเขาเอ่ยถึงบิดา มาศประไพก็พร้อมยอมท าตามเขา
ทกุอย่าง เมื่อเขาสัง่ให้เธอกระโดด เธอก็ท าตามที่เขาสัง่ในทนัที 
 “โอ๊ย!” 
 หญิงสาวในชุดแต่งงานสีขาวฟูฟ่องกระโดดลงจาก
หน้าต่างชัน้สองของตึกใหญ่ลงไปยังพืน้หญ้าในสวนด้านหลัง
อย่างไม่คิดชีวิต เธอล้มลงไปนอนอย่างเจ็บปวดในทันทีเมื่อเท้า
กระแทกลงกบัพืน้หญ้าท่ามกลางความมืด 
 “ใครสัง่ให้หลอ่นกระโดดลงไปโดยไม่รอฉันก่อนเล่า” ชาย
คนนัน้กระโดดตามลงมาอย่างมีชัน้เชิงโดยการห้อยโหนกับขอบ
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ปนูของตึกชัน้สองและกระโดดไปเกาะยงักิ่งไม้ขนาดใหญ่ของต้น
ก้ามปกู่อนจะลงมายงัพืน้หญ้าอย่างนุ่มนวล 
 “ท าไมไม่บอกฉันให้เร็วกว่านีเ้ล่า” หญิงสาวร้องโอดโอย 
เจ็บปวดท่ีข้อเท้าซ้ายจนน า้ตาไหลพราก  
 “กระดูกข้อเท้าของหล่อนไม่ได้หักดอก คงจะแพลง
เท่านัน้ ลุกขึน้ไหวไหม” เขาบอกหลงัส ารวจข้อเท้าซ้ายของเธอที่
บวมปดูขึน้มา หญิงสาวส่ายศีรษะทัง้น า้ตา เขาจึงจ าต้องอุ้มเธอ
ลดัเลาะผ่านสวนท่ามกลางความมืดไปยงัคลองด้านหลงั  
 มาศประไพลอบมองใบหน้าของชายหนุ่ม ปราศจาก
แว่นตาและในเวลากลางคืนเช่นนี ้เธอไม่สามารถมองเห็นได้
ชดัเจน  
 “คณุจะพาฉนัไปที่ไหนกนั” หญิงสาวถามเสียงสะอืน้ 
 “ไปในท่ีที่หลอ่นจะปลอดภยั”  
 มาศประไพเม้มปากแน่น กระชับแขนรอบคอของชาย
หนุ่มในขณะที่เขาพาเธอเดินห่างออกจากคฤหาสน์ ที่ที่ปลอดภัย
ส าหรับเธอ คือที่ไหนก็ได้ ที่ไม่ใช่บ้านหลังนี ้บ้านที่เธอเกิดและ
อาศัยอยู่มานาน บ้านที่มีทัดเทพ ชายหนุ่มที่ เธอเคยหลงรัก
เทิดทนูจนหมดหวัใจ 
 ชายคนนัน้พาเธอลงเรือพายไปในล าคลองที่มืดสนิท ใน
คืนเดือนมืด ไม่มีแม้กระทัง่แสงจนัทร์ส่องน าทาง แต่เขาดเูหมือน
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จะช ่าชองเส้นทาง ชายหนุ่มไปหยุดที่ท่าเ รือแห่งหนึ่ง  แล้ว
เปลี่ยนไปขึน้รถยนต์คนัใหญ่สีด าสนิทซึง่จอดอยุ่ 
 จดุหมายของรถยนต์คนันัน้อยู่ที่สถานีรถไฟหวัล าโพง  
 “หล่อนหลบัพกัผ่อนเอาแรงไปก่อนเถิด กว่ารถไฟจะออก
ก็อีกหลายชัว่โมง” 
 “เราจะนัง่รถไฟไปที่ไหนกนัหรือ” 
 “โคราช” 
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๖ 
ภรรยาจำเป็น 

 
 

 
 

 มาศประไพต่ืนขึน้มาอีกครัง้เมื่อบรรยากาศภายนอก
สว่าง เรืองรองด้วยแสงแดดยามเช้า เธอยงัคงอยู่บนรถยนต์สีด า
คันใหญ่ของชายแปลกหน้าที่พาเธอหนีมาจากทัดเทพ เขาก าลงั
นัง่สปัหงกอยู่หลงัพวงมาลยั 
 หญิงสาวไม่ได้พกแว่นสายตามาด้วยท าให้มองทุกอย่าง
พร่ามวัไปหมด เธอจึงยื่นหน้าเข้าไปใกล้คนขับรถเพื่อจ้องมองว่า
เขาคือใครกนัแน่ 
 “หล่อนคิดจะลวนลามฉันอีกแล้วหรืออย่างไร” เสียงเข้ม
ของพลขบัดังขึน้เมื่อหญิงสาวยื่นหน้าเข้าไปใกล้ ชายหนุ่มลืมตา
เมื่อไรมาศประไพไม่รู้ แต่ในวินาทีที่เขาหันมาหา ปากของเธอก็
สมัผสักบัปลายจมกูของเขา เฉียดริมฝีปากหยกัไปเพียงนิด 
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“นี่หลอ่น!” 
 “นาย...”  
 “นายอะไร” 

“ฉันเคยเจอนายมาก่อนแล้ว”  ดวงหน้าหล่อเหลาที่
สมบูรณ์แทบทุกส่วน คิว้หนาได้รูปเหนือดวงตาคมโต จมูกโด่ง
เป็นสนัรับกับปากหยัก ผิวพรรณที่เนียนเรียบเหมือนผู้ รากมากดี
แต่มีสีคล า้เหมือนคนกร าแดด รูปร่างสูงใหญ่และบึกบึนนีท้ าให้
เธอจ าเขาได้ทนัที 
 “หลอ่นจ าได้แล้วรึ” 
 ค าตอบเพียงสัน้ๆ ของเขาท าให้เธอรู้สึกหงุดหงิด “นาย
เป็นใครกนัแน่” 
 ชายหนุ่มพ่นลมออกมาอย่างร าคาญใจ “ฉันเป็นคนที่
ช่วยหล่อนมาถึงสามครัง้แล้ว ครัง้แรกในงานเลีย้งฉลองเลื่อน
ต าแหน่งของเจ้าคณุพินิจ ครัง้ที่สองในงานสมโภชพระนครที่ท้อง
สนามหลวง และครัง้ที่สามก็เมื่อคืนนี”้ 
 มาศประไพอ้าปากค้าง เธอจ าเหตกุารณ์เหล่านัน้ได้ แต่ก็
ต้องรู้สึกหงุดหงิดใจกบัการช่วยเหลือของเขาทุกครัง้ เพราะค าพดู
ค าจาของเขาไม่เคยฟังร่ืนหสูกันิด 

“นายชื่ออะไร เป็นลกูเต้าเหลา่ใคร” 
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“ฉันชื่อนพ ฉันไม่เคยมีพ่อ ส่วนแม่ของฉันเสียไปนาน
แล้ว”  

ค าตอบของเขาท าให้มาศประไพยอมสงบปากสงบค า 
ชีวิตของเขาไม่ได้ต่างจากเธอเลยเพราะต่างไม่มีบุพการีให้เคารพ
บชูาตอบแทนบญุคณุแล้ว 

“แล้วนายนพท างานอะไร รู้จักกับคุณพ่อของฉันได้
อย่างไร” หญิงสาวเบาเสียงลง 

“ฉันเคยเป็นนายทหารใต้บังคับบัญชาของเจ้าคุณพินิจ 
แต่หลงัจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่ออาทิตย์ก่อน 
ฉนัและพรรคพวกก็ถกูปลดประจ าการ” 

มาศประไพรู้สึกสงสารท่ีเขาและพวกถูกปลดประจ าการ 
ถึ งแม้คณะราษฎรจะปล่อยตัวประกันที่ ถูกจับกุมในการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเรียบร้อยแล้ว แต่ก็บังคับให้เจ้านาย
หลายพระองค์ซึ่งเคยมีอ านาจทางการเมืองให้เสด็จออกนอก
ประเทศไปจนหมด หากบิดาของเธอยังมีชีวิตอยู่ ป่านนีอ้าจ
ติดตามเจ้านายสกัพระองค์เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ได้ 

หลงัจากวนัที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระ
เจ้าอยู่หัวทรงเสด็จนิวัติพระนครด้วยรถไฟพระที่นั่งขบวนพิเศษ 
ยอมลงพระปรมาภิไธยนิรโทษกรรม พระราชทานอภยัโทษให้แก่
คณะราษฎรผู้ ก่อการ ทัง้ยัง เต็มพระทัยอยู่ในราชสมบัติเป็น
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พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีคณะกรรมการราษฎร
และสภาผู้ แทนราษฎรที่มาจากการแต่งตัง้เป็นฝ่ายบริหาร
ประเทศ 

มาศประไพนึกถึงทดัเทพ ตัง้แต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
เขาก็ได้เลื่อนทัง้ยศและต าแหน่ง เป็นใหญ่เป็นโตอย่างรวดเร็ว คง
เพราะเจ้านายของเขาที่เป็นหนึ่งในคณะราษฎร ได้ขึน้เป็นฝ่าย
ปกครองบริหารประเทศ 

ชายคนหนึ่งเคาะกระจกหน้าต่างรถฝ่ังคนขับ นพจึงเปิด
ประตลูงไปรับห่อกระดาษแล้วสง่ต่อให้มาศประไพ ของด้านในท า
ให้มาศประไพเบ้ปาก 

“ฉันไม่ชอบบะหมี่ของพวกเจ๊ก พาฉันลงไปซือ้ข้าวแกงที
เถิด” 

“สวมชุดสีขาวฟูฟ่องเป็นแม่ห่านลงไปเดินอย่างนี  ้
ชาวบ้านคงแตกต่ืนแย่” ชายหนุ่มหยิบถงุกระดาษอีกใบสง่ให้ 

มาศประไพบ่นอุบอิบในล าคอ แม้จะไม่เต็มใจแต่งงาน 
แต่ก็อดโมโหไม่ได้ที่เขาว่าชดุของเธอเหมือนแม่ห่าน  

หญิงสาววางห่อบะหมี่ไ ว้บนเบาะ ก่อนจะเปิดดู ถุง
กระดาษที่เขาสง่ให้ ภายในมีเสือ้คอกระเช้าสีชมพอู่อน และผ้าถุง
ราคาถกูสีน า้ตาล ซึง่ท าให้มาศประไพเบ้ปากอีกครัง้ 
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“จะให้ฉนัใสเ่สือ้ผ้าเนือ้แข็งเชยๆ พวกนีไ้ด้อย่างไร ระคาย
ผิวแย่” 

ชายหนุ่มไม่ฟังเสียงบ่นเป็นหมีกินผึง้ของหญิงสาว “ต้อง
ให้คนของฉนับากหน้าไปขอซือ้เสือ้ผ้าผู้หญิงให้หล่อน ฉนัก็สงสาร
เขาแทบแย่แล้ว หลอ่นยงัจะเร่ืองมากอีก” 

“แล้วไหนเลา่ลองเจอเร่ (Lingerie) นายควรซือ้มาให้ครบ
ในคราวเดียว” หญิงสาวยื่นหน้าไปถามชายอีกคนที่ยงัยืนอยู่นอก
รถ ชายคนนัน้แสดงสีหน้างนุงง สว่นนพกลบัถลงึตาใสเ่ธอ 

“เขาไม่ใช่บ่าวของหล่อนที่จะต้องซือ้ของพรรค์นัน้มา
ประเคนให้ถึงที่ อีกอย่างในละแวกนีค้งไม่มีขาย เพราะชาวบ้าน
เขาไม่สวมใสช่ัน้ในแบบพวกฝร่ังมงัค่าอย่างนัน้ดอก” 

มาศประไพอยากกรีดร้องดังๆ แต่ต้องรักษามารยาทจึง
ได้แต่ขบเขีย้วเคีย้วฟันอย่างไม่พอใจ เธอสวมชุดชัน้ในแบบฝร่ัง
มาตัง้แต่เร่ิมเป็นสาว เพราะแหม่มที่จ้างมาสอนภาษาฝร่ังเศสที่
บ้านสอนให้เธอสวมใส่ชุดชัน้ในให้เป็นนิสยั ในตอนนีเ้ธอคงต้อง
สวมใสช่ดุชัน้ในตวัเก่าไปก่อน   

“ฉันจะลงไปกินบะหมี่รอหน้ารถ หล่อนผลดัผ้าเสียอย่า
มวัแต่ร ่าไร และที่ส าคญัอย่าลืมถอดมงกฎุกบัชดุเคร่ืองเพชรล า้ค่า
ออกด้วยหากไม่อยากถกูปล้น”  

“เดี๋ยว! จะให้ฉนัผลดัผ้าในรถอย่างนีน้ะหรือ...” 
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นพส่ายศีรษะก่อนจะปิดประตูใส่หน้าหญิงสาว เขาลงไปพูดคุย
กบัชายที่น าข้าวของมาให้หน้ากระโปรงรถ ทิง้ให้หญิงสาวบ่นพึม
อยู่ตามล าพงั 

เมื่อเปลี่ยนมาใสเ่สือ้คอกระเช้าและนุ่งผ้าถงุเนือ้แข็งที่เขา
ซือ้มาให้จากตลาดแล้วมาศประไพรู้สึกไม่คุ้นเคย เธอไม่ค่อยได้
นุ่งผ้าถุงบ่อยนัก ตามปกติแล้วเธอมักจะใส่ผ้าซิ่นส าเร็จ ไม่ก็ชุด
กระโปรงตามแบบนิตยสารฝร่ังสั่งตัดจากช่างฝีมือดี นึกแล้วก็
อยากให้แม่จวน พี่เลีย้งเก่าแก่ติดตามมาด้วย จะได้ช่วยเธอนุ่งผ้า
ให้กระชบักว่านี ้

หญิงสาวเปิดประตลูงจากรถ แต่เธอลืมไปเสียสนิทว่าข้อ
เท้าซ้ายของเธอยงัคงมีอาการปวดบวมอกัเสบอยู่ 

“โอ๊ย!” 
มาศประไพเผลอลงน า้หนักที่เท้าซ้าย  ส่งผลให้ความ

เจ็บปวดแล่นวาบจนกือบจะล้มคะม าลงข้างประตรูถยนต์ แต่นพ
ก็เข้ามาประคองเธอเอาไว้ได้ทนัท่วงที 

“นายนพน่าจะชื่อพายุ เหตุใดถึงว่องไวเสียจริง” มาศ
ประไพแปลกใจที่เขาวิ่งเข้ามารับเธอได้ทัน ทัง้ที่เมื่อสกัครู่ยังนั่ง
หนัหลงัพิงกระโปรงหน้ารถยนต์อยู่แท้ๆ 

“แทนที่จะพดูโยกโย้ หลอ่นควรจะขอบคณุฉนัมากกว่า มิ
เช่นนัน้ หน้าหลอ่นคงลงไปนาบกบัดินแล้วกระมงั”นพก้มลงมองดู
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หญิงสาวในอ้อมแขนที่กอดเอวของเขาเอาไว้แน่น “แล้วก็เลิก
ลวนลามฉนัเสียที” 

มาศประไพก าลงัจะปล่อยมือจากเอวของเขา ทว่ากลับ
เปลี่ยนใจโอบแขนไว้รอบเอวเขา ยืนแนบชิดสนิทร่างเขาอีกครัง้ 

“อย่าเพิ่งขยบั!” 
“อะไรของหล่อนอีกเล่า” ชายหนุ่มพยายามแกะมือ

เหนียวออกจากเอว ในขณะที่ชายอีกคนรีบหนัหลงัมองไปอีกทาง 
“ผ้าถุง! ผ้าถุงของฉันก าลงัจะหลุด” ผ้าถุงของหญิงสาว

หลดุลงมากองอยู่แถวสะโพกอย่างหมิ่นเหม่ หากขยบัตัวออกมา
จากชายหนุ่ม มนัคงลงไปกองอยู่ที่พืน้เป็นแน่ 

“ลวนลามฉันยงัไม่พอ นี่คิดจะเลิกผ้าเลิกผ่อนยัว่ยวนฉัน
เลยรึ” 

มาศประไพอยากกรีดร้องให้สุดคอ นี่เป็นช่วงเวลาที่น่า
อบัอายที่สดุในชีวิต หญิงสาวน า้ตาคลอ ขณะที่ค่อยๆ ปล่อยแขน
จากเอวชายหนุ่มทีละข้างมาดึงขอบผ้าถุงขึน้มัดที่เอวอีกครัง้ 
จากนัน้จึงค่อยๆ กะเผลกกลบัไปนั่งบนเบาะรถยนต์ด้วยใบหน้า
แดงก ่าทัง้โกรธและอาย 

“เอาไว้ฉันจะหาเชือกกล้วยให้หล่อนแทนเข็มขัดก็แล้ว
กนั” นพกลัน้หวัเราะ ก่อนจะหนักลบัไปพดูอะไรบางอย่าง 
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นพมอบกุญแจรถยนต์ให้แก่ชายที่ยืนรออยู่ด้านหน้ารถ 
จากนัน้จึงเดินไปหยิบกระเป๋าเดินทางของตัวเองลงจากท้ายรถ 
และกลบัมาหาหญิงสาวที่นัง่หน้าง า้ในรถ 

“หล่อนน าเฉพาะของมีค่าติดตัวไปเถิด ทิง้ชุดแม่ห่านไว้
ที่นี่ก็แล้วกนั” 

“ของฉันมีค่าทุกชิน้ ฉันไม่อยากทิง้อะไรเลย” มาศประไพ
อดไม่ได้ที่จะอาลยัอาวรณ์ชดุสวย  

นพถอนใจ รีบฉวยเคร่ืองเพชรราคาแพงของหญิงสาวใส่
ลงในกระเป๋าของเขา  

“รีบไปกนัเถิด รถไฟจะออกในไม่ช้าแล้ว”  
น า้ตาของมาศประไพไหลอาบแก้มด้วยความเวทนาใน

ชะตากรรมของตัวเอง ตอนนีข้้อเท้าของเธอปวดระบมและบวม
เป่งขึน้มาอย่างน่ากลวั  

“ฉันเดินไม่ไหว นายนพแน่ใจแล้วหรือว่ากระดูกฉันไม่ได้
หกัจริงๆ” 

นพเดินอ้อมรถมารับหญิงสาวอีกฝ่ัง ประคองเธอไป
พร้อมกบัพดูปลอบใจ “ถึงโคราชแล้ว ฉันจะพาหล่อนไปหาหมอก็
แล้วกนั” 
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ทัง้สองออกเดินทางโดยรถไฟ ข้ามผ่านจังหวัดต่างๆ 
เป็นระยะทางกว่าสองร้อยกิโลเมตร ตลอดการเดินทางหลาย
ชั่วโมง มาศประไพเบื่อหน่ายจนบ่นกระปอดประแปดไปตลอด
ทาง 

“หล่อนจะไม่กินบะหมี่ห่อนัน้จริงหรือ” นพถามหญิงสาว
ที่นัง่หน้าง า้งอ 

“ฉันบอกแล้วอย่างไรว่าไม่ชอบบะหมี่ ของราคาถูกของ
พวกเจ๊กไม่ถกูปากฉนั” มาศประไพกดัปากตวัเองอย่างไม่พอใจ 

“หล่อนอยากกินข้าวเหนียวเนือ้เค็ม หรือไก่ย่างที่แม่ค้า
น าขึน้มาขายบนรถไฟมากกว่าหรือ” 

“ไม่เอาหรอก... ฉันอยากกินข้าวในตู้ เสบียง” หญิงสาว
สา่ยหน้า 

“ฉนัพกเงินมาไม่มาก หลอ่นอย่าเร่ืองมากนกัเลย” 
หญิงสาวนึกโมโหที่ตัวเองรีบหนีออกจากบ้านโดยไม่ทัน

หยิบเงินทองหรือแม้กระทัง่แว่นสายตาติดตวัมาด้วย 
“เอาของพวกนีไ้ปขายเถิด ฉันอยากกินข้าวอร่อยๆ” มาศ

ประไพหยิบกระเป๋าเขามาควานหาเคร่ืองเพชรที่เธอสวมใสใ่นงาน
แต่งงานเมื่อวานนี ้ทว่าเธอกลับพบกับวัตถุบางอย่างที่เย็นยะ
เยือก 

ปืน! 
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“เราจ าเป็นต้องพกมันไว้ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
จะได้ป้องกนัตวัได้” นพตอบเมื่อเห็นหญิงสาวใบหน้าซีดเซียวราว
กบัจะเป็นลม หญิงสาวสง่กระเป๋าคืนให้เขาอย่างขลาดกลวั  

“นายนพเอาเคร่ืองเพชรของฉันไปขายที่ตู้ เสบียงได้
หรือไม่” 

“เก็บเคร่ืองเพชรราคาแพงพวกนี ไ้ ว้เถิด หล่อนอาจ
จ าเป็นต้องใช้มันเมื่อถึงเวลาที่จ าเป็นจริงๆ อีกอย่างเคร่ืองเพชร
ไม่ใช่เคร่ืองประดับที่ชาวบ้านธรรมดาจะสวมใส่ มันขายยาก
เกินไป หากเป็นทองค าจะขายได้ง่ายกว่า” นพเหลือบมองแหวน
ทองเกลีย้งบนนิว้นางข้างซ้ายของเธอ ทว่าหญิงสาวรีบยกมือขวา
ทาบทบัแหวนวงนัน้ทนัที 

“ฉนัไม่ขายแหวนวงนีด้อก สว่นเคร่ืองเพชรพวกนัน้ ฉนัจะ
เกบ็เอาไว้ก่อนตามที่นายนพเห็นสมควรก็แล้วกนั” 

ในที่สดุ หญิงสาวจึงจ าใจยอมกินบะหมี่ในห่อ นพไม่
อยากให้ใช้เงินอย่างสรุุ่ยสรุ่าย เพราะอาหารบนตู้เสบียงรถไฟมี
ราคาแพงเกินไป  

 
ทัง้สองลงจากรถไฟที่สถานีโคราช ก่อนจะโบกรถลาก

เข้าไปในตวัเมือง  
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บ้านเรือนและถนนหนทางในโคราชต่างจากพระนครมาก
นกั ถึงแม้โคราชจะเป็นหวัเมืองใหญ่แต่เมื่อเทียบกบัพระนครแล้ว
ก็ถือว่ายงัห่างไกลอยู่มาก  

ถนนหนทางยงัเป็นดินเป็นทราย ไม่มีรถยนต์แลน่ มีเพียง
เกวียน เทียมลาววัควาย สามล้อ รถม้าและรถลาก บ้านเรือนปลกู
สร้างจากไม้จากฟาง น้อยนกัที่จะสร้างจากอิฐจากปนู  

ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงนุ่งผ้าถุง และโจงกระเบน แต่ไม่
สวมใส่เสือ้ท่อนบน ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย ปล่อยโทงเทงประเจิด
ประเจ้อ มาศประไพได้แต่นัง่หน้าแดง นึกอยากเอามือปิดตาชาย
หนุ่มเคียงข้าง  

ทัง้สองไปถึงตรอกข้างตลาดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นชุมชนชาว
จนี ถือว่าเจริญเมื่อเทียบกบัสองข้างทางที่ผ่านมาจากสถานีรถไฟ 
มาศประไพเคยไปย่านส าเพ็งในพระนครหลายครัง้จึงเคยพบเห็น
ชาวจีนมาก่อน ส่วนใหญ่พวกเขาจะไม่คบหาสมาคมกบัชาวไทย
นกันอกจากท าการค้าหรือมีผลประโยชน์ร่วมกนัเท่านัน้  

“รอตรงนีส้กัประเด๋ียว ฉันต้องไปตามหาใครคนหนึ่ง เขา
จะช่วยหาท่ีพกัให้เราได้” นพสัง่ก่อนจะเดินหายไปในตรอกอีกฝ่ัง 

ใกล้จะพลบค ่าเต็มที มาศประไพมองไปโดยรอบตรอก
เล็กๆ ซึ่งมีตึกแถวคร่ึงอิฐคร่ึงไม้ปลกูเรียงราย ชาวบ้านย่านนีม้ีผิว
ขาวจดัและมีดวงตาเล็กชัน้เดียว ท าให้เธอนึกถึงทดัเทพ เขามีเชือ้
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จีนอยู่คร่ึงหนึ่งจึงมีดวงตาเล็ก และมีผิวที่ขาวกว่าเธอเหมือนแม่
ของเขา 

พวกผู้หญิงที่นี่ไว้ผมยาวและถักเปีย สวมใส่เสือ้ผ้าแพร
แบบแปลกตากบักางเกงขาลอย ส่วนผู้ชายบางคนไว้ผมยาวหาง
เปีย บางคนก็ตดัผมสัน้ สวมเสือ้คอกลมแขนสัน้เนือ้ผ้าบาง ส่วน
ใหญ่สวมกางเกงขายาวลอยเหนือข้อเท้า ผิดกับชายไทยแท้ที่
มักจะเปลือยท่อนบนและนุ่งโจงกระเบน น้อยคนนักจะสวมใส่
กางเกงแบบชาวตะวันตก ส่วนผู้ หญิงไทยก็มักจะสวมเสือ้คอ
กระเช้า เสือ้ผ้าฝ้าย หรือผ้าแถบกระโจมอก พร้อมกับผ้าซิ่นหรือ
โจงกระเบน 

มาศประไพรือ้ผมของตัวเองที่ถูกจัดทรงเกล้าไว้อย่าง
สวยงามตัง้แต่เมื่อวาน กว่าจะสยายผมไ ด้ก็ใ ช้ เวลานาน
พอสมควร แต่ก็รู้สกึสบายหนงัศีรษะขึน้มาก 

“ผีที่ไหนวะ มายืนสางผมมืดๆ” 
หญิงสาวสะดุ้งสดุตวัเมื่อมีคนหาว่าเธอเป็นผีสางนางไม้ 
ชายเชือ้สายจีนร่างสนัทดัคนหนึ่งใช้ไม้เท้าเคาะกบัพืน้ดิน 

เขามากับพรรคพวกอีกห้าหกคน หญิงสาวเห็นใบหน้าของพวก
เขาไม่ชดันกัเพราะไม่ได้สวมแว่น แต่ท่าทางของพวกเขาคล้ายกบั
นกัเลงชวนตี 

“คนหรือผีวะ พวกเอ็งช่วยข้าดทูี”  
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ชายคนนัน้พูดด้วยส าเนียงที่ฟังดูแปลกหู น า้เสียงฟังดู
กวนประสาทชอบกล ดูเหมือนเขาจะเป็นหวัหน้าของพรรคพวกที่
เหลือ เขาเดินเข้ามาใกล้หญิงสาวทุกขณะ มาศประไพนึกหวัน่ใจ
อยากให้นพกลบัมาเร็วๆเหลือเกิน 

 “แม่เจ้าโว้ย! หน้าตาสะสวยดีนี่หว่า อายอุานามคงยงัไม่
มาก สงสยัคงมีคนเอามาขายขดัดอกที่โรงน า้ชาเป็นแน่”  

มาศประไพชาวาบไปทัง้ตวั นึกกลวัขึน้ทนัทีว่านพอาจจะ
หลอกพาเธอมาขายตามที่ชายคนนีบ้อก แต่จะท าอย่างไรดี ใน
เมื่อเธอเองก็ตามเขามาทัง้ที่ไม่รู้จกัหวันอนปลายเท้า แท้จริงแล้ว
เขาอาจจะเพิ่งตกงาน และก าลังร้อนเงินจึงแต่งเร่ืองว่ามาช่วย
ตามที่พ่อของเธอสัง่เสียเอาไว้ 

มาศประไพเร่ิมรู้สึกไม่ปลอดภัย เธอกลวัจนตัวสัน่งันงก 
หากนพตัง้ใจน าเธอมาขายจริงคงต้องหาทางหนีเสียตัง้แต่ตอนนี ้
หญิงสาวรอจงัหวะที่พวกนกัเลงชาวจีนพดูคยุกนั ก่อนจะสาวเท้า 
วิ่งกะเผลกหนีอย่างไม่คิดชีวิต 

“ไฮ้! มนัหนีไปแล้ว” พวกนกัเลงวิ่งตามหญิงสาวเข้าไปใน
ซอยเล็กข้างตกึแถวฝ่ังตรงข้าม 

ด้วยข้อเท้าซ้ายที่ยงับวมช า้ และมืออีกข้างที่ต้องจบัขอบ
ผ้าถุงเอาไว้ไม่ให้หลุด ท าให้เธอวิ่งได้ไม่เร็วนัก พวกนักเลงมี
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จ านวนมากทัง้ยงัเป็นชายชาตรีที่แข็งแรง เธอรู้ดีว่าหนียงัไงก็คงไม่
พ้น 

“ช่วยด้วย!”  
มาศประไพตัดสินใจตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ 

จังหวะเดียวกับที่นพเดินออกออกมาจากอาคารหลงัหนึ่งท าจาก
ไม้ 

หญิงสาวกรีดร้องลัน่เมื่อเห็นใบหน้าหล่อเหลาของชายที่
เธอควรจะหนี เขาดงึเธอไปหลบด้านหลงั 

“พวกเอ็งต้องการอะไร คิดจะท ามิดีมิร้ายผู้หญิงรึ” 
“อ้าว... นายนพเองรึ” นักเลงร่างสันทัดที่ถือไม้เท้าสี

น า้ตาลพดูด้วยน า้เสียงยียวนไม่เกรงกลวั พวกนกัเลงจึงต่างหยุด
ตรงหน้านพเมื่อเห็นร่างสงูใหญ่ก าย าของเขา  

มาศประไพใจหายวาบเมื่อรู้ว่านพและนักเลงพวกนีรู้้จกั
กนั  

“พวกข้ายังไม่ได้ท าอะไรแม่สาวน้อยคนสวยเลย จู่ๆ 
หล่อนก็เกิดต่ืนกลัว วิ่งหนีพวกข้ามาเสียเฉยๆ ว่าแต่นายนพน า
หลอ่นมาขายให้โรงน า้ชาของเดข้าหรือ” นกัเลงร่างสนัทดัพดูต่อ 

มาศประไพก้มลงมองมือของเธอท่ีเปียกชืน้และก าลงัสัน่
เทาในมือของนพก่อนจะหนัไปมองบริเวณโดยรอบภายในอาคาร
แห่งนี ้โรงไม้สองชัน้ขนาดใหญ่แห่งนีเ้ต็มไปด้วยโต๊ะและเก้าอีไ้ม้
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ตัง้วางนบัสิบตวั ผ้าม่านสีแดงฉานและผ้าสีชมพถููกผกูโยงประดบั
ตกแต่งตามเสาไม้ เสียงเพลงแปลกหูดงัมาจากบน ถึงแม้จะยงัไม่
มลีกูค้าแต่เธอก็พอจะเดาได้ว่าที่น่ีคือด้านหลงัโรงน า้ชา  

หญิงสาวรีบสะบดัมือออกจากนพทันที เธอกะเผลกถอย
หลงัไปชนกบัใครบางคนจนล้มลงกบัพืน้ 

“เป็นอะไรหรือแม่หน”ู 
มาศประไพเงยหน้าขึน้มองชายชราผมสีดอกเลาไว้หนวด

เคราท่าทางน่ากลวั หญิงสาวจึงกรีดร้องออกมาอย่างเสียสติ 
“อย่าท าอะไรฉันเลย ฉันไม่สวย พิการตาบอดตาพร่า 

อย่าเอาฉันไปขายเลยนะจ๊ะ” หญิงสาวยกมือขึน้พนมไว้ที่อก แล้ว
ก็ต้องงนุงงเมื่อนพและชายชราหวัเราะขึน้พร้อมกนั 

“ฉันไม่ได้เอาหล่อนมาขายสกัหน่อย กลวัอะไรเล่า” นพ
ก้มลงประคองตวัหญิงสาวขึน้มานัง่บนเก้าอีไ้ม้ใกล้ๆ แทน 

“ปัดโธ่เว้ย น่าเสียดายจริงที่สายตาฝา้ฟางตัง้แต่ยงัสาว มิ
เช่นนัน้หล่อนคงท าเงินให้เดมากทีเดียว” หัวหน้ากลุ่มนักเลงพ่น
ลมออกมาทางจมกู 

“ไอ้หยา! ลูกคนนี ้พูดจาดีๆ กับแขกของเดหน่อย” ชาย
ชราดุหัวหน้ากลุ่มนักเลงซึ่งคงจะเป็นลูกชายของเขา และค าว่า 
‘เด’ คงหมายถึง พ่อ ในภาษาจีนที่คนพวกนีใ้ช้กระมงั 

“ถึงหลอ่นจะสายตาดี ฉนัก็ไม่มีวนัขายหลอ่นให้ใครดอก”  
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มาศประไพเงยหน้าขึน้มองนพซึ่งจับไหล่ทัง้สองข้างของ
เธอไว้ คิดว่าอาจมองเขาผิดไปเพราะเขาคอยปกป้องดูแลเธอไม่
ห่าง แต่อย่างไรเธอก็ยงัไม่วางใจเต็มที่ 

“แม่หนูคนนีเ้ป็นอะไรกับพ่อนพเล่า ถึงได้หอบหิว้กัน
มาถึงโคราช” เถ้าแก่ไท้ถาม นพยงัไม่ทนัตอบ ลกูชายเถ้าแกก่็ถาม
แทรกขึน้  

“เป็นน้องสาวใช่หรือไม่”  
มาศประไพมองไม่เห็นสายตาของนักเลงคนนีอ้ย่างแน่

ชัดแต่ก็นึกขยาดขึน้มา ทันใดนัน้หญิงสาวก็พบว่านพก าลงัโอบ
ไหลข่องเธอเอาไว้แน่น  

“หลอ่นชื่อแม่ไพ...เป็นเมียของข้า!” 
มาศประไพเงยหน้าขึน้ถลึงตาใส่นพ ที่จู่ๆ ก็ตัง้ชื่อใหม่ให้

เธอทัง้ยงัยดัเยียดสถานะใหม่ให้โดยไม่บอกกนัก่อน เธอเพิ่งจะหนี
จากการตกเป็นภรรยาของทัดเทพ แต่ในตอนนีก้ลับต้องเ ป็น
ภรรยาจ าเป็นของนพไปเสียแล้ว 

 
มาศประไพเปิดประตูบานเฟ้ียมของห้องแถวชัน้เดียว

ใกล้กับโรงน า้ชาของเถ้าแก่ไท้ที่ปล่อยให้เธอและนพเช่าอยู่  กลิ่น
อับภายในท าให้เธอยกมือขึน้ปิดจมูกก่อนจะกวาดสายตามอง
ห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าแคบที่ยาวไปด้านหลงั  



๙๘ |  ก บ ฏ รั ก  

 

“นายนพเสียสติไปแล้วหรือไง ท าไมถึงปดว่าฉันเป็นเมีย
นาย” 

“หล่อนไม่เห็นสายตาพวกนักเลงที่จ้องหล่อนตาเป็นมัน
ดอกหรือ หากฉนัไม่ปดไปอย่างนัน้ พวกมนัคงหาทางฉดุหลอ่นสกั
วนัเป็นแน่”  

หญิงสาวต่ืนตระหนักกับสิ่งที่ได้รู้ แต่ยงัคงไม่พอใจที่เขา
อ้างว่าเธอเป็นเมีย คิดวุ่นวายไปว่านพอาจจะคิดจะรวบหัวรวบ
หางเธอจริงๆ หญิงสาวค่อยๆ เดินถอยหลงัออกจากประตหู้องเช่า 
“นายนพคิดจะเอาฉันเป็นเมียจริงรึ แต่ฉันยงัไม่พร้อม ฉันอายุแค่
สิบแปด  ยงัไม่รู้จกันายนพดีพอ ฉนัว่าเราควร...” 

“หยุดพูดพล่ามน่าร าคาญได้แล้ว ฉันเพียงแต่ปดคนอ่ืน
เพื่อความปลอดภยัของหล่อนเท่านัน้ อย่าได้คิดไปว่าฉันอยากจะ
เอาหลอ่นท าเมียจริงๆ” 

มาศประไพสงบปากสงบค าในทันทีที่เขาร่ายยาว หาก
การโกหกครัง้นีท้ าเพื่อความปลอดภัยของเธอ ก็คงต้องยอมตาม
น า้ เป็นภรรยาจ าเป็นของเขา 

ห้องแถวหน้าแคบแต่ยาว สร้างจากอิฐก่อปูนผสมไม้
ติดกันนับสิบห้อง ก าแพงบางจนเธอสามารถได้ยินเสียงของคน
ข้างห้อง ห้องนีว้่างเปล่า มืดทึบ มีเพียงหน้าต่างหนึ่งบานทาง
ด้านหลงัของห้อง และประตทูี่ทะลอุอกไปยงัตรอกด้านหลงั  
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มาศประไพมองรอบๆ ห้องเช่าเล็กๆ แล้วได้แต่ถอนใจ ใน
ห้องมีเพียงฟกูที่นอนเก่าๆ และมุ้งขนาดใหญ่เพียงหลงัเดียวอยู่ริม
ผนงัเท่านัน้  

“ฉนัต้องอยู่ที่นี่กบันายนพจริงหรือ” 
“หลอ่นทนไปสกัหน่อยก็แล้วกนั” 
“แล้วห้องน า้ห้องท่าเลา่” 
“ด้านหลงัมีบ่อน า้ ประเด๋ียวฉันจะไปตกัน า้มาใส่ตุ่มหลงั

บ้านให้อาบ สว่นห้องส้วมอยู่ด้านหลงัโรงน า้ชาโน้น” 
“ไม่มีแม้กระทั่งส้วมซึม ส้วมคอห่านเลยหรือ” หญิงสาว

นึกถึงส้วมชกัโครกที่ทนัสมยัที่บ้านในพระนครขึน้มา เธออยากจะ
กรีดร้องให้กับชะตากรรมของตัวเองว่าท าไมต้องมาตกระก า
ล าบากกบัคนแปลกหน้าแบบนี ้

 
ตัง้แต่เกิดมา มาศประไพไม่เคยต้องล าบาก เธออยู่

บนกองเงินกองทองมีคนรับใช้คอยดูแลสารพัด จึงไม่เคยท างาน
บ้านหรือแม้แต่หงุหาอาหารด้วยตวัเอง 

“หล่อนว่าอะไรนะ! หล่อนท าอาหาร เตรียมกับข้าวกับ
ปลาไม่ได้สกัอย่างเลยรึ” 

“หน้าที่ตระเตรียมส ารับหลักเป็นของบ่าว ฉันเพียงช่วย
คณุหญิงย่าแกะสลกัผกัผลไม้ ท าขนมหวานบ้างก็เท่านัน้” 
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หญิงสาวเชิดคางขึน้ ตัง้แต่เล็กไม่เคยมีใครบงัคับให้เธอ
ท าอะไรที่เธอไม่ต้องการได้ ทุกคนตามใจเธอในทุกเร่ืองเสมอ แต่
ถึงแม้เธอจะไม่เคยชอบงานครัว ก็ถูกคุณหญิงย่าบงัคับให้ฝึกวิธี
แกะสลกัผกัผลไม้อย่างประณีต รวมไปถึงการท าขนมหวานแบบ
ฉบับชาววังโดยแท้ ซึ่งสาวใช้ในครัวจะคอยจุดเตา เตรียมไฟ 
เตรียมอปุกรณ์สว่นผสมในการท าขนมให้เรียบร้อย 

“ตอนนีฉ้ันไม่สนใจอาหารหน้าตาสวยงาม หรือขนม
หวานชาววังหรอกนะ เพราะมันสิน้เปลือง เสียเวลา” นพถอน
หายใจเสียงดงั เขาวางหมสูามชัน้สดชิน้ใหญ่ที่ได้มาจากตลาดลง
บนโต๊ะอย่างถอดใจ “ระหว่างที่ฉันเตรียมอาหารค ่าหล่อนก็เพียร
ท าความสะอาดห้อง ปัดกวาดเช็ดถฝูุ่ นออกให้หมดจดก็แล้วกนั” 

มาศประไพอ้าปากค้าง “นัน่เป็นงานของบ่าว” 
“ที่นี่ไม่มีบ่าวไพร่คอยช่วยหล่อนดอก” ชายหนุ่มโยนไม้

กวาดทางมะพร้าวและผ้าขีริ้ว้พร้อมกบัถงัน า้มาให้หญิงสาว“และ
ฉนัก็ไม่ใช่บ่าวของหลอ่น” 

“แต่ฉันยังเจ็บระบมข้อเท้าไม่หาย” หญิงสาวแสร้งนัง่ลง
จบัข้อเท้าซ้าย  

“หยุดส าออยเถิดมาศประไพ หล่อนต้องช่วยฉันหยิบจบั
อะไรบ้าง” นพกล่าวเสียงเข้มเหมือนรู้แกวของหญิงสาวว่าเธอ
ก าลงัใช้มารยาหญิง 
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“แต่นายนพบอกว่าจะคอยดูแลฉันแทนคุณพ่อ” มาศ
ประไพพดูเสียงสัน่ ช้อนตาขึน้มองชายหนุ่มที่ใจแข็งดัง่หินผา 

นพกลอกตาบนอย่างหมดความอดทน แต่แล้วเขากลับ
เผลอจ้องมองไปยงัดวงตาคู่กลมโตสวยสดใสที่ส่องประกายมายงั
เขา ดวงตาที่ก าลงัมีน า้ใสๆ คลออยู่นัน้ก าลงัวิงวอนร้องขอให้เขา
ช่วยเหลือดแูลเธอ 

“ให้ตายสิพบัผ่า!”  
นพยอมพ่ายแพ้ให้แก่มารยาของมาศประไพ เขาจ าใจ

เก็บไม้กวาดทางมะพร้าว ผ้าขีริ้ว้ และถังน า้กลับออกไปยังหลงั
บ้าน เขาคงต้องดูแลผู้หญิงที่ท าอะไรไม่เป็นสักอย่างทัง้ยังเป็น
ภาระให้แก่เขา เมื่อนึกถึงสัญญาที่ให้ไว้กับผู้บังคับบัญชาว่าจะ
ดแูลลกูสาวของท่านเป็นอย่างดี ชายหนุ่มได้แต่ตีอกชกหัวตัวเอง 
นึกเสียใจที่ตกปากรับค าไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลงัให้ดีก่อน 

 
มาศประไพน่ังเกาะขอบหน้าต่างมองดนูพตกัน า้จาก

โอ่งใส่ถังหลังจากกวาดบ้านเรียบร้อยแล้ว เขาลงมือเช็ดถูท า
ความสะอาดห้องเช่าขนาดเล็กอย่างขมีขมัน จากนัน้จึงทอดหมู
สามชัน้ที่ได้มาในกระทะเก่าผซุึง่ได้มาพร้อมกบัเตาอัง้โล ่ 
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หญิงสาวตะลงึในความสามารถของนพ เขาเป็นทหารท่ีมี
ความสามารถในการท างานบ้าน ท าอาหาร ทัง้ยงัสามารถก่อไฟ
ได้อย่างคลอ่งแคลว่ว่องไว 

หมูสามชัน้ทอดถูกหั่นเป็นชิน้ใหญ่วางบนข้าวสวยร้อนๆ 
ท่ีขอแบ่งมาจากโรงน า้ชา อาหารเย็นวันนีจ้ึงเป็นมือ้แรกที่หญิง
สาวรู้สกึว่าอร่อยที่สดุ 

“ใครได้เป็นเมียนายนพนี่โชคดีเสียจริง...” 
นพเงยหน้าขึน้มองหญิงสาวที่นั่งกินข้าวในจานสังกะสี

อย่างหิวโหย ใบหน้าของเขาแดงระเร่ือขึน้อย่างกะทนัหนั  
“...เพราะนายนพเป็นพ่อศรีเรือนที่ดี มีเสน่ห์ปลายจวัก 

กับข้าวฝีมือนายนพอร่อยถูกปากนัก ทัง้ยังท างานบ้านได้
เรียบร้อยเหลือเกิน” 

“ฮึ! เช่นนัน้หลอ่นก็ควรจะดีใจไม่ใช่รึ ที่ได้ฉนัเป็นผวั” 
มาศประไพถึงกับส าลกั ฉุกคิดได้ว่าคืนนีเ้ธอต้องอยู่ร่วม

ห้องกบัชายหนุ่มที่บอกใครต่อใครว่าเธอเป็นเมีย  
หญิงสาวหนัไปมองฟูกที่นอนใหญ่ส าหรับสองคนและมุ้ง

เก่าสีหม่นเพียงหลงัเดียวในห้องอย่างหวาดระแวง 
“นายนพไม่ได้คิดมิดีมิร้ายกับฉันใช่ไหม” หญิงสาวกลืน

ข้าวลงคออย่างยากล าบาก 
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นพหวัเราะ คล้ายกบัสิ่งที่เธอพดูเป็นเร่ืองโง่เง่าที่สดุที่เคย
ได้ยินมา  

“ในสายตานายนพคงคิดว่าฉันขีริ้ว้ขีเ้หร่ สายตาก็ฝ้าฟาง
อย่างคนชรา ไม่เห็นน่าพิศวาสตรงไหนใช่หรือไม่” มาศประไพ
กระแทกจานข้าวเสียงดงั นพจึงหยดุหวัเราะลงได้ 

“ไม่ใช่เสียหน่อย แต่ฉันสญัญากับเจ้าคุณพินิจไว้แล้วว่า
จะดแูลหลอ่นอย่างดีดงันัน้หล่อนควรจะไว้ใจฉนั อีกทัง้คืนนีฉ้นัจะ
ไปช่วยงานที่โรงน า้ชา คงกลบัมาตอนใกล้รุ่งสาง” ชายหนุ่มพูด
ด้วยท่าทีจริงจัง “กินเสร็จแล้วหล่อนก็หลับพักผ่อนให้สบายเถิด 
แล้วอย่าลืมลงกลอนประตูด้านหลงัเล่า ประเด๋ียวฉันจะคล้องโซ่
ใสก่ญุแจประตดู้านหน้าตอนออกไปเอง” 

มาศประไพเลิกคิว้ขึน้ “แล้วนายนพจะนอนพักเอาแรง
ตอนไหน ไม่เหน็ดเหนื่อยบ้างหรือ” 

“ไม่ต้องห่วงฉันดอก พรุ่งนีเ้ช้าฉันค่อยกลับมานอนเมื่อ
หลอ่นต่ืนแล้ว” 

หญิงสาวลอบมองชายหนุ่มที่ตักข้าวเข้าปากอย่าง
รวดเร็ว นึกสงสัยว่าเขาเลือกท างานกลางคืนโดยปล่อยให้เธอ
นอนหลบัพกัผ่อนอย่างสบายใจเพราะเขาต้องการให้เกียรติเธอจึง
ไม่ยอมนอนร่วมห้องกนัหรือไม่  
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นพท าตามที่เขาพูดจริงๆ ทุกคืนเขาจะออกไปท างานที่
โรงน า้ชา ช่วยงานเถ้าแก่ไท้ และกลับมาในตอนเช้าพร้อมกับ
อาหารส าหรับมือ้ เช้าและมือ้กลางวันของเธอ บางครัง้ยังมี
หนงัสือพิมพ์ติดมือมาให้เธออ่านฆ่าเวลา 

หัวข้อในหนังสือพิมพ์ไม่พ้นข่าวด้านการเมือง มีการ
ประกาศค าอธิบายรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้ท าความเข้าใจทั่ว
กนัว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบญัญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว 
ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งมาตราแรกของธรรมนูญ
ปกครองประเทศสยามชัว่คราวนัน้คือ ‘อ านาจสงูสดุของประเทศ
นัน้เป็นของราษฎรทัง้หลาย’ 

มาศประไพอ่านวนไปวนมาพลางนึกสงสยัว่าอ านาจจะ
เป็นของประชาชนอย่างเธอได้อย่างไร  

 
มาศประไพมาอยู่เมืองโคราชได้ระยะหนึ่งก็ รู้สึกเบื่อ

หน่ายกับการอยู่เฉยๆ โดยไม่ต้องท าอะไร แทบทุกวันเธอแอบ
ร้องไห้เพียงล าพงัเมื่อคิดถึงเร่ืองต่างๆ ที่เกิดขึน้ในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา บิดาถกูฆ่าโดยชายคนที่เธอรักและชื่นชมมาตลอดชีวิต เขาหกั
หลงัเธอเพียงเพราะต้องการสมบติั ช่วงเวลาแสนโหดร้ายนัน้ เธอ
ต้องสญูเสียบิดาและคนรักไปพร้อมกนั คนที่เคยไว้ใจกลบัท าร้าย
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เธออย่างรุนแรง อีกทัง้ความจริงในอดีตที่เธอเป็นฆาตกรฆ่า
มารดาของตัว เอง  และตอนนี เ้ธอต้องระหกระเหินมาถึง
ต่างจังหวัดที่ห่างไกล ไม่มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกหรือคนรับ
ใช้ส่วนตัวอย่างเคย เร่ืองเลวร้ายที่ประดังประเดเข้ามาพร้อมกัน
ท าให้เธอหมดอาลยัตายอยากในชีวิต 

ถึงแม้นพจะคอยดแูลเธออย่างดี แต่ส าหรับคนที่ไม่เคยใช้
ชีวิตอย่างยากล าบากมาก่อนอย่างมาศประไพ ชีวิตที่โคราชไม่
อาจเรียกได้ว่าสะดวกสบาย อีกทัง้ส่วนใหญ่เธอต้องอยู่ล าพัง 
เพราะเวลาที่เธอต่ืนเขาจะนอน เวลาที่เธอนอนเขาจะต่ืน จึงไม่
ค่อยได้พดูคยุท าความรู้จกักนัมากกว่าเดิม เธอเองก็ไม่ใสใ่จอยาก
รู้เร่ืองของเขามากนกั เพราะแค่เร่ืองของตวัเองก็หนกัหนาสากรรจ์
มากพอแล้ว 

หญิงสาวจ้องมองเสือ้ผ้าราคาถกูเนือ้หยาบที่นพหามาให้
เธอสวมใส่ เสือ้คอกระเช้าและผ้าถุง เพียงสามชุดที่ต้องสลับ
สบัเปลี่ยนใสซ่ า้ๆ โชคดีที่นพคอยช่วยซกัและตากให้ทกุวนั  

มาศประไพลุกขึน้นั่งหวีผมหน้ากระจกบานเก่าขึน้สนิม
ขนาดเล็กระหว่างรอนพกลบัมาในช่วงเช้าของวันใหม่ หญิงสาว
ถอนหายใจเมื่อเห็นใบหน้าที่ขาดการบ ารุง พลางนึกถึงเคร่ือง
ประทินผิว บ ารุงผิวต่างๆ ผมของเธอเร่ิมแห้งแตกปลายจนต้อง
เลิกสนใจรูปร่างหน้าตาของตน แต่เมื่อหนัไปมองกองหนงัสือพิมพ์
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มมุห้องก็เบื่อหน่ายไม่ต่างกนั เพราะเธออ่านข่าวพวกนัน้ซ า้ไปมา
ทกุวนัจนจ าขึน้ใจ 

ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตแบบซงักะตายอย่างนีไ้ปอีกนานแค่
ไหน แต่อย่างน้อยก็คงดีกว่าต้องกลบัไปใช้ชีวิตอยู่กบัทดัเทพและ
พ่อของเขาที่ป่านนีค้งสขุสบายอยู่บนกองเงินกองทองของเธอ 

 
ฤดูฝนท าให้ท้องฟ้ามืดครึม้แทบทัง้วัน ฝนโปรยปราย

ลงมาท าให้อากาศเย็นลง พระอาทิตย์ยามเช้าถูกเมฆหมอกบด
บงั ท้องฟ้าไม่เปลี่ยนสีท าให้มาศประไพเผลอนอนต่ืนสาย 

เปรีย้ง! 
เสียงฟ้าผ่าดงัสนัน่ท าให้หญิงสาวตกใจต่ืน เสียงนัน้ท าให้

นึกถึงเสียงปืนที่เธอเกลียดและกลวัมาตัง้แต่เด็ก ภาพความทรง
จ าเลือนรางในเหตุการณ์นัน้แวบขึน้มาอีกครัง้ เด็กผู้หญิงตัวเล็ก
ถือปืนสัน้ไว้ในมือ ศพของแม่นอนจมกองเลือด และตัวเธอก าลงั
ร้องไห้จนตัวสั่น ทันใดนัน้ภาพที่คมชัดก็สลับทับซ้อนภาพเลือน
รางในอดีต พ่อของเธอถกูยิงจากด้านหลงัจนล้มลงจมกองเลือด 

เปรีย้ง! 
เสียงฟ้าผ่าดังขึน้อีกครัง้ หญิงสาวเผลอครางออกมา

อย่างห้ามไม่อยู่ เนือ้ตวัสัน่สะท้านด้วยความกลวัที่ฝังอยู่ในใจ 
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“มาศประไพ!” เสียงชายหนุ่มดังขึน้ข้างหู เขาจับไหล่ทัง้
สองข้างของเธอไว้ หญิงสาวสวมกอดร่างใหญ่เอาไว้ทนัที 

“พี่เทพ! ช่วยหนมูาศด้วย” อ้อมกอดอบอุ่นปลกุให้เธอลืม
ตาขึน้ช้าๆ ก่อนจะพบว่านี่ไม่ใช่ฝัน เธอก าลงัสวมกอดนพ บนฟูก
แข็งภายใต้มุ้งหลงัเก่ามอ 

“ฝันร้ายหรือมาศประไพ...” ชายหนุ่มลบูศีรษะหญิงสาวที่
ซุกหน้าอยู่กบัอกอุ่น น า้ตาไหลรินจนเสือ้ของเขาเปียกชืน้ 

หญิงสาวขีแ้ยจึงได้สติว่าตวัเองก าลงักอดคนผิด นพไม่ใช่
ทดัเทพซึง่คงไม่อยู่ปลอบใจเธอเหมือนในอดีตอีกแล้ว ทดัเทพเป็น
เพียงฆาตกรและผู้ ร้ายท่ีหวงัเพียงแต่จะได้มรดกของเธอเท่านัน้ 

มาศประไพผละจากอกนพ ล้มตวัลงไปนอนที่เดิมก่อนจะ
หยิบผ้าห่มขึน้คลมุโปงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้  

“หากหล่อนไม่ได้ฝันร้าย ก็คงแค่อยากจะลวนลามฉันอีก
ใช่หรือไม่”  

“ออกไปจากมุ้ งเสีย ฉันจะนอนต่อ” มาศประไพเปิดผ้า
ห่มออกแหวใส่นพซึ่งยอมมดุออกจากมุ้งไปตามค าสัง่ทัง้ยังหยิบ
ตะกร้าผ้าเพื่อน าไปซักเช่นเคย ชายหนุ่มก่อไฟหุงข้าว เตรียม
อาหารมือ้เช้าให้แก่หญิงสาว ได้แต่หวังว่าเธอจะลืมเร่ืองราว
เลวร้ายลงได้และกลับไปเป็นผู้ หญิงร่าเริงสดใสเหมือนกับครัง้
แรกๆ ที่เขาเคยพบ 



๑๐๘ |  ก บ ฏ รั ก  

 

‘พี่เทพ’ ชายหนุ่มนึกถึงคนที่มาศประไพเอ่ยถึงตอนกอด
เขา หญิงสาวคงยังคิดถึงชายคนรักอยู่แม้ว่าเขาจะท าร้ายเธอ
อย่างไม่อาจให้อภยั แต่ดเูหมือนว่าเธอคงไม่มีวนัลืมเขาไปจากใจ 
รักครัง้แรกคงจะฝังใจแบบนีก้ระมงั  
 
 


