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คำนำนักเขียน

ช่วงปีสองปีที่ผ่านมา ผู้เขียนมีความทะเยอทะยานที่จะเขียน 

นิยายย้อนยุคข้ามภพข้ามชาติอิงประวัติศาสตร์สี่ยุคสี่ประเทศ (แค่คิด 

ก็เหนื่อย) แต่ทั้งฝีมือและข้อมูลยังไม่มากพอ เลยตะลุยอ่านหนังสือไป 

เรื่อยๆ หนึ่งในหลายสิ่งที่สรุปได้จากการอ่านเรื่องราวในอดีตคือ บุรุษ 

ผู้เกรียงไกรมักมีสตรีผู้ยิ่งใหญ่คอยค้ำยันอยู่เบื้องหลังเสมอ

ครั้นหันมามองรอบตัวก็สรุปได้อีกอย่างหนึ่งว่า แท้จริงแม่และเมีย 

ทุกคนล้วนเป็นสตรีผู้ยิ่งใหญ่ พวกเธอเป็นช้างเท้าหลังที่ยืนหยัดค้ำจุน 

ยามเท้าหน้าบาดเจ็บหรือหมดเรี่ยวแรง คอยประคับประคองให้ทรงตัว 

และผลกัดนัใหก้า้วตอ่ไปขา้งหนา้ รว่มหวัเราะและชว่ยซบันำ้ตา หลายคน 

ผันตัวเป็นช้างเท้าหน้า อีกมากไม่เก่งกาจ แต่ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกผัว 

ด้วยความรัก ภักดี กล้าหาญอย่างไร้เงื่อนไข

นิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นเพื่อเชิดชูผู้หญิง ผ่านความรักและความ 

เสียสละของนงคราญนางเอกของเรื่อง ซึ่งไม่วิเศษเลิศเลอเป็นนางแก้ว  

แตเ่ปน็เมยีและลกูทีย่อมสละไดท้กุอยา่ง ทนไดท้กุสิง่ เพือ่ความสขุสมบรูณ์ 

และความมั่นคงปลอดภัยของผู้ที่เธอรัก แม้ผลลัพธ์คือการถูกคนเหล่านั้น

ประณามหยามเหยียด

ขออุทิศนิยายเรื่องนี้ให้แม่ผู้รักและภักดี ต่อสู้ชีวิตอย่างเข้มแข็ง 
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ทรหดเคยีงบา่เคยีงไหลพ่อ่กบัลกูๆ จนลมหายใจสดุทา้ย รวมทัง้แมแ่ละเมยี 

ทุกคน พวกคุณคือผู้ยิ่งใหญ่ ไม่กดไลก์ แต่ขอมอบดวงใจให้ทั้งดวง

ขอบคุณบรรณาธิการเล่มนี้เป็นพิเศษที่อดทนกับความอ่อนด้อย 

ในเชิงวรรณศิลป์ของผู้เขียน ทั้งยังช่วยติชมและขัดเกลาอย่างละเอียด  

หากมีความดีในนิยายเรื่องนี้ ขอยกให้เธอทั้งหมด ส่วนที่ล้นๆ ขาดๆ 

หรือผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอรับไว้แต่ผู้เดียว

ขอบคุณคุณพลอยจันทร์ คุณ a-lanta คุณ nefertari ผู้อ่านที่คอย 

เป็นกำลังใจ ให้คำแนะนำติชม อยากมอบโล่ให้เหลือเกิน

ขอบคุณบริษัทสถาพรบุ๊คส์ที่ให้โอกาสนักเขียนหน้าใหม่เสมอ 

มโีครงการดีๆ  มาใหท้ดสอบและพฒันาฝมีอืตลอดเวลา แวดวงวรรณกรรม 

จะเจริญก้าวหน้าก็ด้วยความใจกว้างและกล้าหาญของสำนักพิมพ์

อาสดาตวัอย่าง
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หญิงสาวผู้เหน็ดเหนื่อยพ่ายแพ้ต่อศึกรักปล่อยตัวก้าวตาม 

แรงดึง แต่เพียงไม่กี่ก้าวก็ชะงักเมื่อเห็นชายร่างสูงสง่าและสาว 

สะคราญที่เดินเคียงกันช้าๆ ใต้แสงจันทร์ใกล้เข้ามา แม้ไม่ได้ยิน 

คำพูด ภาพที่ฝ่ายหญิงแหงนหน้าแอร่มล้ำจันทร์บนนภาขึ้น 

จำนรรจาเริงรื่น โดยมีฝ่ายชายประคองแผ่นหลังนวลเนียนอย่าง 

ทะนุถนอมและให้เกียรติขณะโน้มศีรษะลงฟังคำพูดอย่างตั้งใจ 

กอ่นหวัเราะเบาๆ อยา่งแสนอภริมยช์มชืน่ ทัง้ทีเ่มือ่ครูก่อ่นเพิง่ฉกีทึง้ 

ความรูส้กึและเหยยีบยำ่ศกัดิศ์รขีองหลอ่นตอ่หนา้ธารกำนลั กส็รา้ง 

ความเจ็บช้ำให้นงคราญอย่างเหลือแสน 

นี่หรือสามีที่เคยพร่ำคำมั่น...รักนงคนเดียว ชาตินี้ไม่มีวัน 

เหลยีวแลผูห้ญงิคนไหน...นงคราญครำ่ครวญในใจดว้ยความเจบ็ชำ้ 

และคบัแคน้ใจ ถงึกระนัน้เมือ่ไดย้นิเสยีงคำรามลอดฟนัทีข่บกนัแนน่ 

ออกมาว่า 

“ถ้าต้องการหัวใจของมัน บอกมาคำเดียว ฉันจะกรีดอก  

ควักมาวางไว้แทบเท้าให้กระทืบเล่นเหมือนท่ีมันทำกับเธอเม่ือก้ีน้ี” 

“ข้ามศพฉันไปก่อน” หล่อนพูดใส่หน้าเขาด้วยน้ำเสียงเดียวกัน  

“ถ้าแตะต้องคุณแสนแม้ปลายก้อย คุณจะได้ศพฉันเป็นรางวัล”

เห็นได้ชัดว่าเขาผงะ ความเจ็บปวดร้าวราน น้อยเนื้อต่ำใจ 

ปรากฏในสีหน้าแววตาของเดชาอย่างเด่นชัดจนนงคราญใจหาย  

รู้สึกผิดที่ทำร้ายจิตใจเขาด้วยคำพูด แต่ถ้าไม่ปรามอย่างหนักแน่น 

เช่นนี้ แสนยาอาจถูกอุ้มฆ่าเช่นเดียวกับนักการเมืองและนัก 

หนังสือพิมพ์ชื่อดังหลายคน 

ตวัอย่าง
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บทนำ

ดึกสงัดของคืนแรม วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 สองวัน 

หลังเกิดกบฏแมนฮัตตัน1 ผืนน้ำเจ้าพระยาดำเมื่อม มืดมิด สงบงัน 

ไร้ซึ่งผู้คนและพาหนะสัญจร เรือแจวลำหนึ่งพุ่งฉิวตัดยอดคลื่นข้ามจาก 

ฝั่งธนบุรีไปสู่ท่าน้ำเล็กๆ ร้างผู้คนฝั่งพระนครอย่างรวดเร็วปราศจากเสียง

ด้วยความเชี่ยวชาญของฝีพาย 

ทันทีที่เทียบท่า ร่างสูงสง่าองอาจเยี่ยงชายชาติทหารแต่สวม 

เครื่องแต่งกายซอมซ่อแบบชาวสวนเร่งรุดแฝงตัวไปตามเงามืดในตรอก 

ซอกซอย นานนับชั่วโมง ในที่สุดก็ไปโผล่กลางดงไม้ตรงข้ามกับคฤหาสน์

ของตระกูลเสนานุรักษ์

นาวาตรแีสนยาหมอบในพงหญา้ จบัจอ้งอาคารใหญโ่ตงดงามดว้ย 

สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลบนพื้นที่เกือบสิบไร่ ความรู้สึกปลาบปลื้ม 

1 หรือกรณีแมนฮัตตัน คือชื่อเรียกเหตุการณ์การกบฏในวันที่ 29 มิถุนายน  

พ.ศ. 2494 เมือ่ทหารเรอืกลุม่หนึง่ เรยีกตวัเองวา่ “คณะกูช้าต”ิ นำโดย นาวาตร ี

มนัส จารุภา ร.น. ทำการกบฏจี้ตัวจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี  

ขณะเปน็ประธานในพธิรีบัมอบเรอืขดุสนัดอนสญัชาตอิเมรกินั ชือ่ “แมนฮตัตนั”  

ที่ท่าราชวรดิฐ โดยนำไปกักขังไว้ในเรือรบหลวงศรีอยุธยา ที่จอดรออยู่กลาง 

แม่น้ำเจ้าพระยา, แหล่งข้อมูล: Wikipedia

ตวัอย่าง
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ตื้นตันและอาลัยอาวรณ์ผุดพลุ่งจนลำคอตีบตัน...สถานที่แห่งนี้เป็น 

ความภาคภูมิใจของคนในตระกูล โดยเฉพาะตัวเขาผู้เป็นลูกชายคนโต 

ของพระยาเสนาธิกร ประมุขคนปัจจุบัน มีหน้าที่สืบทอดวงศ์ตระกูล 

และทรัพย์สมบัติต่อจากบิดา แต่หลังจากถูกระบุในรายชื่อคณะผู้กู้ชาติ 

ซึง่กลายเปน็กลุม่กบฏทีร่ฐับาลตอ้งการตวัเพราะปฏบิตักิารลม้เหลว กย็าก 

ที่จะบอกได้ว่าเขาจะรอดชีวิตหรือมีโอกาสกลับบ้านอีกหรือไม่ในชีวิตนี้  

เมือ่รฐับาลแสดงทา่ทแีขง็กรา้ว ไมเ่ปดิโอกาสรอมชอม บรรดาแกนนำของ 

คณะกู้ชาติจึงแยกย้ายหาทางหนีออกนอกประเทศ...เขาก็เช่นกัน 

หลังจากกบดานฟังข่าวอยู่ที่บ้านสวนของบิดาที่ตลิ่งชันมาสองวัน  

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาที่ลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศ โทรศัพท์ไม่ใช่ 

เครือ่งมอืสือ่สารทีแ่พรห่ลาย โดยเฉพาะในบรเิวณตลิง่ชนัซึง่พืน้ทีส่ว่นใหญ่

ยงัเปน็เรอืกสวนไรน่า แสนยาตดัสนิใจสง่คนเฝา้สวนซึง่เปน็ขา้เกา่เตา่เลีย้ง 

คนหนึ่งของครอบครัวถือจดหมายไปดักฝากแม่ครัวซึ่งต้องออกมาจ่าย 

กับข้าวที่ตลาดทุกวัน โชคดีเหลือเกินที่วันนี้นางแจ่ม อดีตแม่นมและบัดนี้ 

เป็นแม่บ้านใหญ่ออกมาด้วยตัวเอง จดหมายฉบับนั้นจึงไปถึงมือผู้รับโดย 

สวสัดภิาพ...เขาเขยีนเลา่เรือ่งราว ลำ่ลา และขอรอ้งใหภ้รรยาจดัหาเงนิทอง 

สำหรับใช้จ่ายระหว่างหลบหนี 

คนเฝา้สวนกลบัมาพรอ้มคำตอบทีน่ำแสงสวา่งมาสูค่นืวนัอนัมดืมดิ  

นงคราญจะนำเงินมาส่งให้ด้วยตัวเองตามเวลาและสถานที่นัดหมาย  

และจะหลบหนีไปด้วยกัน

ความหว่งใยเกดิขึน้พรอ้มกบัความยนิด ีนงคราญจะเลด็ลอดทหาร 

กับตำรวจที่ตั้งด่านตรวจและลาดตระเวนทั่วกรุงมาถึงจุดนัดหมายได้ 

อยา่งไร ถงึกระนัน้ความยนิดทีีเ่มยีรกัจะตดิตามไปเปน็ขวญัชวีติในยามยาก 

กม็มีากกวา่ จงึเฝา้รอเวลาอยา่งกระวนกระวาย ทวา่เวลานดัหมายผา่นพน้ 

ไปแลว้นานนบัชัว่โมง แตไ่มม่วีีแ่ววของนงคราญหรอืนางแจม่ เพือ่นทหารเรอื 

อีกสองนายที่ว่ายน้ำจากเรือรบหลวงศรีอยุธยามาขึ้นฝั่งและซ่อนตัวอยู่ 

ตวัอย่าง
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ด้วยกันเห็นพ้องว่าควรออกเดินทางทันที เงินทองที่ติดตัวทั้งสามคน 

เมื่อรวมกันแล้วน่าจะพอเป็นค่าเดินทางและใช้จ่ายจนถึงเชียงราย พอ 

ข้ามแดนไปถึงพม่าโดยสวัสดิภาพแล้วค่อยหาทางติดต่อให้ครอบครัว 

ส่งเงินทองตามไป...แสนยาเห็นด้วยทุกประการ แต่ตัดใจไปไม่ได้ เพราะ

มั่นใจว่าต้องมีบางอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นกับทางบ้านจึงไม่มีใครมาตามนัด 

ชายหนุ่มตัดสินใจแยกทางกับเพื่อน เสี่ยงภัยย้อนกลับมาสังเกตการณ์

ตสีีแ่ลว้ แตฟ่า้ยงัมดืทะมนึ แสงจากเสาไฟหนา้บา้นสอ่งใหเ้หน็ 

รถจี๊ปตำรวจสองคันจอดขวางหน้าประตูใหญ่ ตำรวจเกือบสิบนายถือปืน 

ทอมป์สันยืนตามมุมต่างๆ อาจอารักขาหรือล้อมจับก็เป็นได้ เมื่อมองไป

ยังตัวคฤหาสน์เห็นเปิดไฟสว่างไสวแทบทุกห้อง ผู้คนเดินขวักไขว่ราวกับ

มีงานเลี้ยง...แสนยายิ่งกังวล เกิดอะไรขึ้นกันแน่ คำถามผุดขึ้นในใจพร้อม 

ความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของบิดา ภรรยา และน้องสาวเป็นอย่างยิ่ง 

ชายหนุ่มกัดฟันกรอด เขาทำให้บุคคลที่รักเหล่านี้ต้องเดือดเนื้อร้อนใจ 

อย่างไม่พอที่เพราะความรักเพื่อนและพวกพ้องราชนาวี 

แสนยาไม่ได้ร่วมคณะกู้ชาติตั้งแต่ต้น แต่เมื่อถูกขอร้องให้ขึ้น 

เรือรบหลวงศรีอยุธยา เรือธงแห่งราชนาวี เพื่อซ่อมแซมเครื่องยนต์ที่ 

เสียหายจากการถูกโจมตี ชายหนุ่มก็ไม่อาจเมินเฉย แต่ทันทีที่เหยียบ 

ดาดฟ้าเรือ เขากลับถูกนับเป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขณะที่กำลังครุ่นคิดเคร่งเครียดอยู่นั้น รถจี๊ปสองคันที่จอดขวาง 

ประตใูหญถ่อยหลงัเปดิทางใหอ้กีสองคนัแลน่ออกจากคฤหาสนส์ูถ่นนใหญ ่ 

กอ่นแลน่ตามไปชา้ๆ ผา่นหนา้แสนยาในระยะหา่งไมถ่งึหา้เมตร ชายหนุม่ 

จึงเห็นคนบนรถคันแรกถนัดตาแม้มีเพียงแสงสลัวจากเสาไฟ ภาพที่เห็น 

ส่งให้นิ่งขึงตะลึงงัน สะท้านสะเทือนทั้งกายใจราวกับถูกฟ้าผ่า แต่เมื่อ 

แสงอรุณจับขอบฟ้า สติก็กลับคืนมา ค่อยๆ ถอนตัวจากหน้าคฤหาสน ์

เสนานุรักษ์ซึ่งยังมีตำรวจหลายนายเฝ้าระวัง เขาจำเป็นต้องหาหนทาง 

ตวัอย่าง
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หลบหนีใหม่ หวังความช่วยเหลือจากคนในบ้านไม่ได้เสียแล้ว 

แสนยาตัดสินใจไม่ย้อนกลับไปสวนที่ตลิ่งชัน แต่ดั้นด้นไป 

หาเรือเอกอิศรา เพื่อนสนิทคนนี้ไม่อยู่ในรายชื่อคณะผู้ก่อการ จึงไม่น่า 

มใีครจบัตาด ูทัง้บา้นกอ็ยูช่านเมอืง หา่งไกลจากหตูาของตำรวจและทหาร  

ครั้งนี้เขาไม่ผิดหวังเช่นครั้งแรก อิศรามอบเงินสดทั้งหมดที่มีติดบ้านและ 

ถอดสร้อยทองคำให้อีกหนึ่งเส้น เมื่อรวมกับที่แสนยามีติดตัวก็มากพอ 

จะผ่านพรมแดนด้านใดด้านหนึ่งไปได้

‘ไปสตัหบีถิน่ของพวกเราสแิสน ตอ่ใหรู้ว้า่นายหนไีปอยูท่ีน่ัน่ ทหาร 

กับตำรวจก็ไม่กล้าเข้าไปล้วงคองูเห่า หรือถ้ามีอะไรก็ยังหนีออกทะเลทัน 

หรือข้ามแดนไปเขมรทางบกผ่านเมืองจันท์ก็ยังได้’ อิศราแนะนำ 

แสนยาพยกัหนา้รบัฟงั แตท่นัททีีอ่อกจากบา้นเพือ่นกข็ึน้รถประจำ 

ทางไปหัวลำโพง มุ่งหน้าลงใต้ รอดพ้นสายตาของตำรวจไปถึงนครปฐม 

และนครศรีธรรมราช พักดูลาดเลาแห่งละคืน ก่อนขอความช่วยเหลือจาก 

เพือ่นของบดิาทีป่ตัตานใีหพ้าหนอีอกทางสไุหงโก-ลกไปมลายา และไปยงั 

สิงคโปร์ในที่สุด ตลอดเวลาแรมเดือนแห่งการระหกระเหิน ชายหนุ่ม 

ทกุขต์รมกบัชวีติอนัผนัแปรตกตำ่ แตน่ัน่กย็งัไมบ่บีคัน้ใหเ้ครยีดคลัง่เทา่กบั 

ทุกครั้งที่นึกถึงภาพเช้าวันนั้น...

แสงจากเสาไฟริมถนนมัวสลัว แต่สว่างมากพอจนเห็นว่าบนเบาะ 

หลงัของรถจีป๊คนัแรกทีแ่ลน่ออกจากบา้น รา่งสงูใหญข่องพนัตำรวจโทเดชา 

นายตำรวจมือปราบชื่อดังแห่งยุคนั่งเอนหลังพิงพนัก ใบหน้าคมกร้าว 

อันเป็นที่คร้ามเกรงของเหล่าทรชนก้มลงจดริมฝีปากกับหน้าผากของ 

คนที่อยู่ในอ้อมกอดอย่างทะนุถนอม ก่อนจะทอดมองอย่างลึกซึ้งดื่มด่ำ 

ความรักความห่วงใยมากมายฉายชัด แสนยามองตามสายตานั้นแล้ว 

เจบ็รา้วรนุแรง เพราะแมเ้หน็เพยีงแวบเดยีวกบ็อกไดอ้ยา่งมัน่ใจวา่หญงิสาว 

ซึง่ทอดรา่งระทดระทวยองิแอบแนบซบแผงอกกวา้ง และยนิยอมรบัจมุพติ 
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อย่างเต็มอกเต็มใจไม่ขัดขืนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเมียที่เขารัก 

สุดหัวใจ ผู้หญิงที่เมื่อสามวันก่อนยังพร่ำพลอดบอกรัก 

‘สุดรักสุดบูชาของนง ชาตินี้นงคงรักใครไม่ได้อีกแล้วนอกจาก 

คณุแสน’ ปากอิม่ทีบ่วมเจอ่จากจมุพติดืม่ดำ่เรา่รอ้นออดออ้นกบัอกกวา้ง 

ตาคมหวานฉ่ำสวาทปรือสบหลังจากผ่านบทรักสะเทือนเลื่อนลั่น 

ชายหนุ่มจำได้ดีถึงความรู้สึกอิ่มเอิบซาบซ่านเมื่อได้ยินคำหวาน 

ที่เขาเชื่อสนิทใจทุกคำ เพราะเขาเองก็รักใคร่ลุ่มหลงหล่อนไม่ยิ่งหย่อน 

ไปกว่ากัน

นงคราญ...เขาครางชือ่ของหลอ่นซำ้แลว้ซำ้เลา่ในใจ นบัแตว่นิาททีี ่

เห็นภาพนั้น ความรักกับความแค้นต่อสู้กันอย่างดุเดือดในหัวใจ ความรัก 

พยายามหาเหตุผลอธิบายการกระทำของนงคราญ ทว่าความหึงหวง 

เคียดแค้นก็คอยลบล้างทำลาย...เป็นเช่นนี้วันแล้ววันเล่า จนกระทั่งได้รับ

จดหมายฉบับแรกจากบิดา

พ่อเสียใจที่ช่วยแสนไม่ได้มากนัก ทางการสั่งอายัดทรัพย์ของ 

ครอบครัวเราทั้งหมด พ่อวิ่งเต้นขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนฝูงผู้ใหญ่ 

ในรัฐบาลแล้วแต่ไม่สำเร็จ พ่อมั่นใจว่ามีคนกลั่นแกล้งเรา คุณหลวงกำลัง 

ใชเ้สน้สายตรวจสอบใหอ้ยู.่.. เหตกุารณค์รัง้นีท้ำใหต้ำรวจกบัทหารเฟือ่งฟ ู

ยิง่ขึน้ไปอกี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตำรวจ นบัวนัจะกำแหงแขง็กรา้วครองเมอืง  

ไมน่า่แปลกทีแ่สนจากไปเพยีงสามวนั นงคราญจะโผไปเกาะพนัตำรวจโท 

เดชา นายตำรวจหนุ่มคนนี้นอกจากเป็นมือปราบชื่อดังแล้ว ยังร่ำรวย 

จากการเปน็ตวักลางระหวา่งซซีปัพลาย2 กบัรฐับาลไทย ตดัใจจากผูห้ญงิ 

2 หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ 

กรมตำรวจผ่านทางบริษัทซีซัปพลาย (SEA Supply) เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์, 

แหล่งข้อมูล: Wikipedia หัวข้อ เหตุการณ์การเมืองสามเส้า
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แพศยาคนนี้เสียเถอะลูก หล่อนไม่คู่ควรแก่การเป็นสะใภ้ใหญ่ของเสนา- 

นุรักษ์อีกต่อไปแล้ว...

วันแรกที่ได้รับจดหมาย แสนยาอ่านเนื้อความนี้นับสิบเที่ยว และ 

หลังจากนั้นตลอดเวลาเกือบห้าปีอันลำเค็ญและเปล่าเปลี่ยวในต่างแดน  

เขาหยิบมันขึ้นมาอ่านทุกวันจนกระดาษเปื่อยยุ่ย 

ตัดใจรึ...ไม่มีทาง 

ตรงกันข้าม...เขาคิดถึงนงคราญทุกลมหายใจ ไม่มีวันลืม เพราะ 

สลักชื่อหล่อนไว้ในหัวใจด้วยคมแห่งความแค้นและแรงอาฆาต

ตวัอย่าง
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พ.ศ. 2499 หัวลำโพงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบก 

ระหวา่งภมูภิาคทีส่ำคญัของประเทศ แมใ้นยามเชา้ตรูข่องปลายฤดหูนาว 

ซึ่งหมอกลงจัดเช่นวันนี้ก็ยังพลุกพล่านด้วยพ่อค้าแม่ค้า ผู้โดยสาร และ 

ผู้มารอรับส่ง...สมาชิกส่ีคนของครอบครัวเสนานุรักษ์รวมอยู่ในกลุ่มหลังน้ี 

ปรยีา เสนานรุกัษ ์ภรรยามา่ยวยัเกอืบสามสบิของพระยาเสนาธกิร 

ยืนเด่นล้ำหน้าทุกคนในฐานะผู้นำของตระกูล แต่ต่อให้ยืนเทียบเคียง  

ความงามของหล่อนก็เปล่งรัศมีกลบหญิงสาวผู้ยืนเยื้องไปด้านหลังอยู่ดี  

ทัง้ทีอ่ายมุากกวา่หลายปแีละวนันีก้ส็วมชดุไวท้กุขใ์หส้ามทีีเ่พิง่เสยีชวีติไป 

เมื่อเดือนก่อน สีดำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเศร้าขับผิวเหลืองลออ 

ผุดผ่อง เสื้อกระโปรงเข้ารูปแบบเรียบเน้นความบอบบางน่าถนอมแบบ 

กุลสตรี 

หญิงสาวผู้อ่อนวัยกว่าตระหนักได้ถึงความจริงข้อนี้ดี หล่อนเห็น 

ผูค้นทีเ่ดนิผา่นไปมามองรา่งบอบบางและหนา้ตากระจุม๋กระจิม๋ของหลอ่น 

อย่างชื่นชม แต่พอเห็น ‘คุณหญิง’ ก็มักตะลึงมองเหลียวหลังทุกคนไป...

ในอดีต วรรณวิไลเคยหมั่นไส้ริษยาอยู่บ้าง แต่บุญคุณมากล้นที่แม่เลี้ยง 

ช่วยวิ่งเต้นจนพี่ชายคนโตผู้มีส่วนร่วมในเหตุกบฏแมนฮัตตันจนต้องหนี 

ไปลี้ภัยที่สิงคโปร์ ได้รับการผ่อนผันจากรัฐบาลให้เดินทางกลับประเทศ 

1
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ได้กลบทับความรู้สึกอื่นหมดสิ้น เหลือเพียงความชื่นชม สำนึกในบุญคุณ 

และความกริ่งเกรง...ซึ่งประการหลังนี้เกิดขึ้นเพราะคุณหญิงเป็นผู้กุม 

ความลับของหล่อน

หวัรถไฟปรากฏใหเ้หน็ทีส่ดุสายตา วรรณวไิลหนัไปยิม้อยา่งตืน่เตน้ 

กับชายหนุ่มร่างสูงโปร่งหน้าตาหล่อเหลาแบบ ‘หน้าหยก’ ซ่ึงยืนเคียงข้าง 

“ต้องเป็นขบวนนี้แน่เลยค่ะพี่กล้า” 

กล้าหาญพยักหน้ารับยิ้มๆ หันไปคว้าศอกนางแจ่ม หญิงชราวัย 

เจ็ดสิบปีผู้เคยเป็นแม่นมเลี้ยงดูบุตรธิดาทุกคนของพระยาเสนาธิกรและ 

บัดนี้รับหน้าที่เป็นแม่บ้านใหญ่ แล้วพาเดินเข้าไปใกล้ชานชาลามากขึ้น 

เมื่อรถไฟสายใต้ขบวนแรกแล่นเข้ามาเทียบสถานีหัวลำโพง  

คุณหญิงปรียาก้าวนำไปรอตรงบันไดของโบกี้สุดท้าย ยังคงรักษาสีหน้า 

และกิริยาท่าทางสงบนิ่งไว้ได้ แต่ไม่อาจซ่อนแววตาวาววับฟ้องความ 

ปราโมทย์ ความโหยหาอาวรณ์ ความเสน่หา แต่เนื่องจากยืนล้ำหน้า 

คนอื่นในกลุ่ม ผู้เห็นจึงมีเพียงชายร่างสูงที่ก้าวลงมาเป็นคนแรกเท่านั้น

“คุณแสน...” หล่อนเอ่ยทักเสียงแผ่ว ปากเคลือบลิปสติกสีแดงสด 

แย้มกว้างจนเห็นไรฟัน ตาระริกรื้นด้วยน้ำตาแห่งความดีใจ แต่แสนยา 

มองแม่เลี้ยงสาวสวยด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเฉยเมยจนอีกฝ่ายหน้าเจื่อน  

ถอยหลงัไปหนึง่กา้วโดยไมรู่ต้วั ไมว่า่เวลาผนัผา่นไปเนิน่นานเพยีงไร ความ 

ถือตัวห่างเหินที่มีต่อหล่อนไม่เคยลดน้อยลงเลย...ปรียาคิดด้วยความ 

น้อยใจ “การเดินทางเป็นอย่างไรบ้างคะ” 

“เรยีบรอ้ยด ีขอบใจ” เขาตอบเพยีงแคน่ัน้ แลว้หนัไปลบูหวันอ้งสาว 

กบัตบไหลน่อ้งชายทีย่กมอืไหว ้ยิม้ทัง้นำ้ตา จากนัน้จงึหนัไปไหวห้ญงิชรา 

ที่ยืนน้ำตาคลอมองอยู่ห่างๆ “แม่แจ่ม มารับฉันกับเขาด้วยรึ”

“คุณแสน ทูนหัวของบ่าว แจ่มคิดว่าชาตินี้จะไม่ได้เห็นหน้ากันอีก

แล้ว” หญิงชราน้ำตาร่วงพรู แล้วได้รับการปลอบใจด้วยอ้อมกอดอบอุ่น 

แข็งแกร่ง “หมดเคราะห์หมดโศกเสียทีนะพ่อคุณ” 

ตวัอย่าง
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มือเหี่ยวย่นลูบศีรษะใหญ่ที่ปกคลุมด้วยเส้นผมดกหนาปรกต้นคอ 

ผิดสมัยนิยม ถึงเคยรับราชการเป็นถึงนาวาตรี แต่หนุ่มใหญ่ท่าทางน่า 

เกรงขามผู้นี้ก็เป็นเพียง ‘คุณแสน’ ที่นางเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอย  

หญิงชราแหงนคอตั้งบ่าเพราะความสูงของคนกอด ลดมือลงประคอง 

สองแกม้รกเครา เขมน้มองแลว้บน่งมึงำ “โถ...นีค่งลำบากยากแคน้มากละส ิ

ดู๊ดู...ปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างกับโจรห้าร้อยก็ไม่ปาน”

แสนยาหวัเราะหึๆ  “หนวดเครานีเ่พราะตอ้งนัง่ๆ นอนๆ อยูบ่นรถไฟ 

สามวันสองคืน แต่ถ้าตกค้างอยู่ที่นั่นอีกสักปีสองปีก็คงไม่แคล้วต้องเป็น 

โจรอย่างแจ่มว่าเหมือนกัน”

“ต้องขอบคุณคุณหญิงที่ช่วยวิ่งเต้นกับผู้ใหญ่ จนยอมผ่อนผันให้ 

พี่แสนกลับเข้าประเทศมาจัดงานศพให้คุณพ่อ แทนที่จะต้องรอประกาศ 

นริโทษกรรมเปน็พทุธบชูาในโอกาสกึง่พทุธกาลปหีนา้” วรรณวไิลเอย่แทรก 

เสียงใส หวังเปิดโอกาสให้พี่ชายกล่าวขอบคุณแม่เลี้ยง 

ชายหนุ่มมิได้ตอบสนอง กลับก้มลงยกกระเป๋าเดินทางใบเล็กเก่า 

โทรม อีกมือประคองหลังนางแจ่มก่อนออกคำสั่งให้น้องชายพาไปยัง 

ที่จอดรถ เขาส่งหญิงชราเข้าไปนั่งบนเบาะฟากตรงข้ามคุณหญิงกับ 

วรรณวไิลในตอนหลงัของรถซึง่เบาะทีน่ัง่สองตอนหนัเขา้หากนั สว่นตวัเอง 

นั่งข้างหน้าคู่กับน้องชายซึ่งรับหน้าที่สารถี

ก่อนขึ้นรถ แสนยาอดไม่ได้ที่จะกวาดตาไปรอบบริเวณสถานีรถไฟ 

อันคึกคักไปด้วยผู้คน ที่จริงเขาสอดส่ายสายตาไปทั่วตั้งแต่รถไฟชะลอ 

ความเร็วเข้าเทียบชานชาลา มองหาใครคนหนึ่งที่อยู่ในความคิดทั้งยาม

หลับยามตื่นด้วยความเคียดแค้นแน่นอกมาตลอดเวลาห้าปีที่ลี้ภัยอยู่ที่ 

สิงคโปร์...ชายหนุ่มลอบถอนใจเมื่อไม่พบแม้เงา บอกตัวเองอย่างประชด

ประชันว่าหวังมากเกินไป คนคนนั้นหรือจะกล้ามาเผชิญหน้าในวันแรก 

ที่เขาเหยียบแผ่นดินไทย 

แสนยาตบไหล่น้องชายเป็นสัญญาณให้ออกรถ หัวใจหวิววับ 

ตวัอย่าง
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เมื่อมองกระจกข้างไปยังสถานีที่ทิ้งไว้เบื้องหลัง...ผู้หญิงคนนั้นไม่มาจริงๆ 

แพศยา เจา้มารยา แลว้ยงัขีข้ลาดอกีดว้ย เลอืกเมยีไดด้เีหลอืเกนินะแสนยา 

...หนุ่มใหญ่เยาะหยันตัวเองในใจ ก่อนจะหันไปสนใจสิ่งก่อสร้างและถนน 

ตัดใหม่ซึ่งกล้าหาญชี้ชวนให้ดูตลอดทาง เขาถามถึงบริวารในบ้านและ 

ญาติสนิทมิตรสหายบางคน แต่ไม่เอ่ยถึงผู้หญิงคนนั้น และกล้าหาญก็ 

ดูเหมือนจะรู้ใจพี่ชาย เขาเล่าแม้กระทั่งเรื่องสุนัขในบ้าน แต่ไม่ยอมเฉียด 

ใกล้เรื่อง ‘หล่อน’

คนแพศยา เจ้ามารยา และขี้ขลาด รอจนรถคันใหญ่แล่นลับ 

ไปจากสายตา จึงก้าวออกจากหลังเสาขนาดใหญ่รูปทรงศิลปะแบบโรมัน 

ที่อาศัยซุ่มมองตั้งแต่นาวาตรีนอกราชการเดินลงมาจากรถไฟจนกระทั่ง 

พาครอบครัวไปขึ้นรถ หัวใจบีบรัดเมื่อเห็นว่าเขาผอมลงมาก เสื้อเชิ้ต 

แขนยาวและกางเกงขายาวที่สวมใส่หลวมโพรกยับย่นจากการเดินทาง  

ใบหนา้ใตห้นวดเครานัน้ตอบซบู แตแ่ววตายงัแรงกลา้สดใสบอกถงึกำลงัใจ 

เข้มแข็ง กิริยาท่าทางยังทะนงองอาจสมชายชาติทหาร ความล้มเหลว 

และความยากลำบากในต่างแดนไม่อาจทำลายหรือแม้แต่บั่นทอนจิต 

วิญญาณ 

นงคราญเฝ้ามองไม่วางตา โหยหา...อยากถลาเข้าไปกอดรัด 

ด้วยความรักความคิดถึงล้นอก แต่รู้ตัวว่าแม้แต่หน้า เขาก็คงไม่อยาก 

มอง อย่าว่าแต่ไปสัมผัสเนื้อตัวเลย สิ่งที่หล่อนตัดสินใจทำหลังจากเขา 

ต้องลี้ภัยไปต่างแดน ไม่ว่าจะด้วยเจตนาใดหรือเพื่อใครก็เป็นสิ่งที่สังคม 

ตราหน้าว่าแพศยาหน้าด้าน เป็นนางกากียุคใหม่ แม้แต่คนในครอบครัว

ยังตัดขาดไม่คบหา แล้วบุรุษผู้หยิ่งในศักดิ์ศรีและวงศ์ตระกูลเช่นเขานั้น

หรือจะรับได้...ไม่มีทาง 

นำ้ตาหยดหนึง่ไหลลงมาขงัทีข่อบแวน่ หญงิสาวยกปลายผา้โพกผม 

ขึน้มาซบั รบีเกบ็กลัน้ไมใ่หห้ยดตอ่ไปตามมา ไมเ่ชน่นัน้ความทกุขท์ีส่ะสม
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ตลอดห้าปีคงระเบิดเป็นการร้องไห้สะอึกสะอื้น ไม่เป็นอันทำสิ่งที่ตั้งใจไว้  

อย่างแรกคือมาเก็บภาพเขาไว้ในความทรงจำให้มากที่สุด อย่างที่สองคือ 

มาดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครระรานหรือกลั่นแกล้งจับกุมเมื่อเขากลับสู่มาตุภูมิ 

หล่อนมองไปรอบๆ เห็นใบหน้าคุ้นตาของตำรวจนอกเครื่องแบบ 

ในสงักดัพลตำรวจตรเีดชายนืกระจดักระจายทัว่หวัลำโพง หลายคนสะดุง้

เมื่อสบตาเอาเรื่องของหล่อน ที่เหลือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ นงคราญเกร็งเครียด 

ตลอดเวลาทีแ่สนยาอยูใ่นบรเิวณสถาน ีและลอบถอนใจดว้ยความโลง่อก

เมื่อรถคันใหญ่พาเขากับครอบครัวจากไปโดยไม่มีใครเข้าไปวอแว

ทว่ายิ่งรถแล่นห่างออกไปเพียงใด ใจก็ยิ่งห่อเหี่ยว ต่อไปนี้คงยาก 

ทีจ่ะไดพ้บเจอ ปกตแิสนยาเปน็คนไมช่อบออกสงัคมอยูแ่ลว้ นีถ่กูตราหนา้ 

ว่าเป็นกบฏ คงเก็บตัวมากยิ่งขึ้นไปอีก...นงคราญทอดถอนใจ ถึงอย่างไร 

หล่อนก็ไม่ควรค่าที่เขาจะคบหาไม่ว่าในฐานะใด จึงควรพอใจกับการได้รู ้

ว่าเขาอยู่รอดปลอดภัย สุขสมบูรณ์อยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องในบ้านเกิด 

เมืองนอน

เสียงตบเท้าดังข้างตัว นงคราญสะดุ้งเฮือก หลุดจากภวังค์ เมื่อ 

หันไปมองก็เห็นตำรวจยศร้อยตรีนายหนึ่งยืนตะเบ๊ะพร้อมแจ้งว่า 

“ท่านให้มาเชิญไปพบที่บ้านครับผม”

หญงิสาวไมถ่ามแมแ้ตค่ำเดยีววา่ทา่นคอืใคร หลอ่นเดนินำไปยงัรถ 

ซึ่งตำรวจอีกนายหนึ่งขับมาเทียบรอหน้าสถานี พวกเขาพากลับไปที่  

‘บ้าน’ ซึ่งเป็นอาคารสามชั้นหลังใหญ่เทอะทะ ถ้าไม่มีระเบียงกว้างและ 

หน้าต่างแบบฝรั่งเศสโดยรอบ ดูเผินๆ ก็ป้อมปราการในยุโรปสมัยกลาง 

ดีๆ นี่เอง ในยามอารมณ์ดี เจ้าของบ้านเคยบอกย้ำหลายครั้งหลายครา 

ด้วยความภาคภูมิว่าบ้านหลังนี้คือเรือนหอ เขาซื้อไว้เพื่อหล่อน แต่ 

นงคราญขนหัวลุกทุกครั้งที่ได้ยิน เพราะสำหรับหล่อนแล้วคือคุกเปิดที่ 

แม้ผ่านออกไปนอกประตูได้โดยเสรี แต่ต้องกลับเข้าประตูก่อนมืดทุกวัน 

หรือทันทีที่ ‘ท่าน’ เรียกหา มิฉะนั้นตำรวจนอกเครื่องแบบที่ถูกส่งมาตาม 
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ประกบจะเข้ามาหิ้วปีก หรือที่เรียกอย่างโก้ว่าอารักขา...กลับมาคุมขัง

รถแล่นเลียบรั้วปูนทึบสูงลิบเดินลวดหนามตลอดความยาวก่อน 

เลี้ยวเข้าประตูใหญ่ ผ่านตำรวจในป้อมยามซึ่งลุกขึ้นยืนตะเบ๊ะพึ่บพั่บ  

นงคราญยืดตัวมองไปยังหน้าต่างห้องมุมซ้ายสุดติดสระบัวด้วยรู้ว่ามีตา 

คู่หนึ่งกำลังจ้องมองจากตรงนั้น ก่อนหน้านี้เจ้าของสายตาคงเดินกลับ 

ไปกลับมารอคอยอย่างกระวนกระวาย เพราะไม่รู้ว่าหล่อนออกจากบ้าน

แต่เช้าไปทำอะไร

พินิจ พ่อบ้านร่างใหญ่ปราดเข้ามาเปิดประตูรถทันทีที่จอดเทียบ 

บันไดหน้ามุข “ท่านให้ไปพบที่ห้องทำงานทันทีที่มาถึงครับ”

นงคราญพยักหน้ารับ แต่แทนที่จะตรงไปหาตามบัญชาซึ่งเป็น 

ดัง่ประกาศติสำหรบัทกุคนในบา้นนี ้หลอ่นกลบัเดนิขึน้บนัไดไปยงัหอ้งนอน  

ทิ้งตัวนั่งบนฟูกหนานิ่มที่เปรียบเสมือนแท่นบูชายัญของหล่อน ก่อนคว้า 

โทรศัพท์บนโต๊ะข้างเตียงมาหมุนเบอร์ที่จำได้ขึ้นใจ มันเป็นสายพ่วง เสียง 

กริ๊กเบาๆ บอกให้รู้ว่ามีคนกำลังฟังจากอีกเครื่องหนึ่ง คนฟังไม่สนใจว่า 

หล่อนจะรู้ หล่อนก็ไม่สนใจว่ามีคนฟังเช่นกัน

“สวัสดีค่ะ บ้านเสนานุรักษ์ค่ะ” เสียงเหน่อไม่คุ้นหูรับสาย คงเป็น

สาวใช้คนใหม่ที่เข้าทำงานเมื่อหล่อนจากมาแล้ว

“ขอเรียนสายคุณแสนยาค่ะ” 

“เออ่...” คนทางปลายสายอกึอกั สกัครูเ่สยีงแหลมเลก็ราวกบัเสยีง

เดก็ของวรรณวไิลกก็รอกเขา้มาในโทรศพัท ์“คณุแสนยาเพิง่เดนิทางมาถงึ 

กำลังพักผ่อนอยู่ค่ะ ดิฉันเป็นน้อง มีอะไรฝากไว้ไหมคะ”

นงคราญไม่โต้ตอบ วางหูลงอย่างเงียบกริบ ไม่ได้คิดจะพูดกับเขา 

แค่อยากได้ยินเสียงห้าวๆ พูดคำว่าฮัลโหลหรือสวัสดีตอนมารับสาย แต่ 

ถงึไมไ่ดย้นิเสยีง ไดรู้แ้นว่า่เขาถงึบา้นปลอดภยั ไมม่ใีครดกัทำรา้ยระหวา่ง 

ทางก็พอใจแล้ว 

หญิงสาวถอนใจยาว หลับตาลง ใบหน้าระบายรอยยิ้มบางๆ เมื่อ 
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นึกภาพร่างสูงเพรียวเอนกายลงพักผ่อนบนเตียงซึ่งเคยเป็นเตียงวิวาห์ 

ของเขากับหล่อน จำได้ว่าเคยมีความสุขแค่ไหนยามนั่งหรือนอนมอง 

ใบหนา้คมดพุริม้หลบัอยา่งสขุสบาย บางครัง้อดใจไมไ่หวเบยีดกายเขา้ไป 

ซุกใกล้ๆ แขนใหญ่กำยำก็ตวัดรวบเข้าไปกกกอด ส่วนใหญ่มักจบลงด้วย 

บทรักเร่าร้อนอ่อนหวาน แต่บางคราวแค่หลับไปในอ้อมแขนของกันและกัน

เสียงกระชากประตูเปิดอย่างแรงจนกระแทกกับผนังห้องทำลาย 

มโนภาพแตกกระจาย โคมไฟระย้าบนเพดานปูนปั้นลายวิจิตรแกว่งไปมา

อย่างน่ากลัว ทั้งหมดเป็นสัญญาณของฝันร้ายกลางวันแสกๆ

“ฉันสั่งให้ไปพบ ทำไมถึงไม่ไป!” เสียงตวาดดังก้อง พร้อมๆ กับ 

ร่างสูงใหญ่กำยำซึ่งสวมเครื่องแบบตำรวจยศนายพลตรีปราดเข้ามาหา  

มือใหญ่กระชากแว่นและผ้าโพกผมโยนไปคนละทิศละทางก่อนตวัดร่าง 

หล่อนขึ้นมาจ้องตาจนจมูกแทบชนกัน ลมหายใจของเขาร้อนเป็นไฟ 

กรามเกร็งกระตุก คิ้วขมวดมุ่นและตาหรี่เรียวจนเห็นแต่ตาดำ บ่งบอก 

อารมณ์ได้ดีพอๆ กับกิริยาดุดัน 

ผูช้ายคนนีด้รุา้ยจนเขา้ขัน้อำมหติ ถงึกระนัน้นงคราญกร็ูว้า่มผีูห้ญงิ 

หลายคนคลั่งไคล้ความหล่อเหี้ยมเกรียมที่มาพร้อมกับความมั่งคั่งและ 

อำนาจลน้ฟา้ ซึง่เจา้ตวักต็อบสนองเสยีทกุคนไป เพยีงแตไ่มม่ใีครรัง้เขาไว้ 

ไดน้านเกนิเดอืน ทกุครัง้ทีไ่ดค้นใหมม่า เขาจะหายหนา้ไป ปลอ่ยใหห้ลอ่น 

ได้อยู่ตามลำพัง ไม่มารบกวนวันละสองสามเวลาเหมือนเคย ทุกครั้ง 

นงคราญจะเกดิความหวงัวา่เขาคงหลงใหลคนใหม ่ไมม่ายุง่เกีย่วกบัหลอ่น 

อีกต่อไป และในที่สุดก็คงปล่อยให้เป็นอิสระ แต่พอความหวังสุกงอม 

จนถึงขั้นจัดกระเป๋าเตรียมย้ายไปหาที่อยู่ใหม่ เขาก็จะกลับมา และความ 

เขม้ขน้ของอารมณแ์ละความตอ้งการในตวัหลอ่นกม็กัจะเพิม่ขึน้เปน็ทวคีณู 

ทุกครั้งไป 

“พูดสิ ทำไมถึงไม่ตอบ!” คราวนี้เขาตวาดใส่จนน้ำลายกระเซ็น 

รดหนา้ แลว้เขยา่ตวัหลอ่นจนหวัสัน่หวัคลอน แตพ่อนงคราญรอ้ง “เจบ็นะ”  
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เขาก็หยุดทันทีเหมือนปิดสวิตช์ เปลี่ยนเป็นโอบรอบเอวคอด อีกมือหนึ่ง 

บีบแก้มเค้นคำตอบ “เจ็บก็ตอบมาสิ หรือต้องให้ลงไม้ลงมือ” 

เขาขูอ่ยา่งนีท้กุครัง้ แตไ่มเ่คยรนุแรงกบัหลอ่นมากไปกวา่นี ้นงคราญ 

รู้แกวเสียแล้วจึงจ้องตาตอบเสียงเรียบ แต่แววตาเยาะหยัน “ฉันขึ้นมา 

โทรศัพท์ คงไม่ต้องบอกหรอกนะว่าโทร. หาใคร เพราะเมื่อกี้คุณก็ยกหู 

ฟังไม่ใช่เรอะ” 

เขาไม่พยายามปฏิเสธ ไม่มีความอับอาย มีแต่สีหน้าเยาะหยัน 

ถากถางไม่ต่างจากหล่อน “ผู้หญิงอย่างเธอนี่มันช็อกการีแท้ๆ หน้าด้าน 

ไร้ยางอาย นอนกับผู้ชายคนหนึ่ง แต่วิ่งแร่ไปหาผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เขา 

ไม่รักใคร่ไยดี ห้าปีท่ีมันจากไป เคยบ้างไหมท่ีมันจะมีเย่ือใยติดต่อมาหา”

“ไม่เคย” หล่อนตอบเสียงแข็งขื่นและย้อนกลับทันควัน “แต่จะ 

ถามทำไม ในเมื่อคุณก็รู้นี่ว่าเขาจากไปเพราะฝีมือใครใส่ความ แล้วทำไม 

ฉันต้องทำตัวเป็นช็อกการี พลีกายให้ผู้ชายที่ไม่ใช่ผัว ให้คนประณาม 

หยามเหยียดกันทั้งเมือง...ปล่อย ปล่อยฉัน!” 

หลอ่นกรดีรอ้งโหยหวนในตอนทา้ย นำ้ตาปริม่ขอบตา เมนิหนา้และ 

สะบัดตัวหนีอย่างแรง ไม่ต้องการหลั่งน้ำตาต่อหน้าผู้ชายคนนี้ แต่พอ 

เอี้ยวตัวพ้น เขาก็ตามมากอดจากด้านหลัง แขนกำยำล็อกรอบบั้นเอว 

คางเหลี่ยมกดเกยบนไหล่บอบบาง

“ฉนัขอโทษ ยกโทษใหฉ้นันะ” เขากระซบิขา้งใบห ูเสยีงพรา่กระเสา่  

“ฉนัทนไมไ่ดท้ีเ่ธอยงัมใีจใหม้นั ฉนักลวัเธอจะกลบัไปหามนั สญัญากบัฉนั 

สิว่าเธอจะอยู่กับฉัน จะไม่มีวันทิ้งฉันไปหามันหรือผู้ชายหน้าไหนทั้งนั้น”

หล่อนไม่สัญญา แต่รู้ว่าคงไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างที่เขากลัว แสนยา 

ไม่มีวันรับหล่อนกลับไป และหล่อนก็ไม่อาจรักชายอื่น ไม่แม้แต่คนที่ 

ร่วมบ้านร่วมเตียงอยู่ในปัจจุบัน...หญิงสาวหลับตา ปล่อยให้น้ำตาและ 

เสียงสะอื้นแห่งความอาลัยที่เก็บกลั้นไว้พรั่งพรู

“ฉันขอโทษ อย่าร้องไห้เลยนะ...คนดี ฉันมันเลวบัดซบที่พูดบ้าๆ 
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ออกไปอย่างนั้น ยกโทษให้ฉันนะ” 

หลอ่นไดย้นิเขาบอกละลำ่ละลกัขณะพลกิตวัหลอ่นไปกอดไวก้บัอก  

จับหัวให้ซุกซบกับซอกไหล่ มือที่เมื่อครู่บีบเค้นรัดรึงเปลี่ยนเป็นโอบกอด 

และลูบไล้แผ่นหลังปลอบประโลม...พักใหญ่จนเสียงสะอื้นซา เขาก็ช้อน 

ตัวหล่อนไปนอนบนเตียง โทรศัพท์สั่งคนสนิทให้งดกำหนดการช่วงเช้า 

และบ่าย ก่อนหันมาถอดเสื้อผ้าของหล่อนและตามด้วยเครื่องแบบของ 

ตวัเอง เสยีงโลหะบนเครือ่งยศกระทบพืน้ แลว้รา่งหนากเ็ขา้มาประกบทาบ 

รมิฝปีากซกุไซล้ำคอและใบหนา้ หนวดเรยีวเหนอืรมิฝปีากหนาสรา้งความ

รู้สึกระคายเคืองระคนเสียวซ่าน 

จิตใจที่ซึมเศร้าถ่วงร่างกายของนงคราญให้หนักอึ้ง ปกติหล่อน 

มกัวาดภาพวา่กำลงัอยูก่บัแสนยาเพือ่ชว่ยใหช้ว่งเวลาเชน่นีผ้า่นไปไดง้า่ย 

ขึ้น แต่บัดนี้เมื่อเขากลับมาอยู่บนแผ่นดินเดียวกัน...ห่างออกไปไม่กี่ถนน  

ไม่ใช่ห่างไปหลายพันกิโลเมตรเช่นเมื่อห้าปีที่ผ่านมา การมีตัวตนของเขา 

เด่นชัดจนหล่อนหลอกตัวเองไม่ได้อีกต่อไป หัวใจเรียกร้องต้องการให้มือ  

ปาก และร่างกายที่แนบชิดเป็นเขา มิใช่ใครอื่น

เดชาปรนเปรอสุดฤทธิ์ แต่นงคราญนอนตัวแข็งทื่อไม่ตอบสนอง  

นายตำรวจใหญ่ปวดร้าวและเคียดแค้น ในที่สุดก็ใช้กลยุทธ์ที่เคยได้ผล 

เสมอ 

“อยากเจอมันไหมล่ะ ลืมตาสิ” เขากระซิบถามและสั่งชิดหู  

เปลือกตาของหล่อนสั่นระริกก่อนจะเปิดขึ้นสบตาซึ่งจดจ้องห่างไม่ถึงคืบ 

ความโหยหาที่สะท้อนออกมาจากดวงตาสีอำพันเหมือนคมมีดกรีดหัวใจ

ชายหนุ่มให้เจ็บปลาบ “ถ้าอยากนักก็จะจัดการให้ รับรองว่าได้เจอใกล้ๆ 

ชนิดได้กลิ่นตัวเลยละ ขออย่างเดียว...” 

เดชาละไวเ้ทา่นัน้ กอ่นจะพลกิกายกำยำดว้ยมดักลา้มขึน้นอนหงาย  

“เอาใจฉันหน่อย”

ไม่ถึงอึดใจ ร่างงามที่นิ่งเป็นท่อนไม้เมื่อครู่ก่อนก็ลุกขึ้นมาเป็น 
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ฝ่ายปรนเปรอเขาจนอิ่มแปล้ด้วยปากและมือ ก่อนปิดท้ายด้วยการ 

ยกกายขึ้นนั่งคร่อมแล้วขับเคลื่อนร้อนแรงแบบที่เขาโปรดปราน เดชา 

ชอบมองร่างคอดโค้งสีน้ำนมเหยาะกาแฟอ่อนๆ ทาบตัดกับผิวคล้ำของ 

ตัวเอง อกอวบใหญ่กลมกลึงล้นมือ เอวคอดกิ่ว สะโพกผาย และต้นขา 

อวบตึงของหล่อนไม่เคยพลาดที่จะสร้างความเร้าใจสุดระทึก ผมหยักศก 

เปน็ลอนใหญถ่งึกลางหลงัตกลงมาระยอดอกทีก่ระเพือ่มไหวไมห่ยดุหยอ่น  

จนเขาอดใจไม่ไหวต้องลูบคลำเคล้นคลึงอย่างเมามัน ใบหน้าสวยซึ้ง 

เย้ายวนแปลกตาของหล่อนแหงนหงายเผยลำคอเรียวระหง ปากอิ่มเผยอ 

นอ้ยๆ เปลง่เสยีงหอบครางดว้ยความรญัจวน เดชากดัฟนักรอด เสยีดเสยีว 

ซาบซ่านเกินต้านทาน เป็นฝ่ายเร่งจังหวะพาทั้งสองไปสู่สรวงสวรรค์

หลงัจากนัน้เหมอืนเครือ่งยนตท์ีเ่ดนิตดิ หลอ่นกบัเขาผลดักนัรกุรบั 

มอบความสุขให้กันและกันแบบลืมโลก จนบ่ายคล้อย แสงแดดส่องลอด 

เป็นลำเข้ามาทางหน้าต่างอ่อนราเป็นสีเหลืองทองอาบร่าง ทั้งสองจึง 

ผล็อยหลับไปอย่างอ่อนแรง เมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้ง เขาเห็นหล่อนนั่งมอง 

หน้าเหมือนจดจ่อรอคอยอยู่แล้ว

“เมื่อไหร่” 

นงคราญถามขึ้นมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย แต่เดชารู้ว่าหมายถึงอะไร 

ความสุขสมที่ได้รับมาทั้งวันเหมือนจะบินหนีไปพร้อมกับแสงตะวัน เขา 

ยกมือขึ้นก่ายหน้าผาก หลับตา กัดฟันตอบ 

“ไม่เกินเดือนหน้า ตัดชุดเตรียมไว้ได้เลย” 

เขาอาจพูดจากระโชกโฮกฮาก ต่อว่าด่าทอเจ็บๆ แสบๆ แต่ไม่เคย 

ผิดคำพูดกับหล่อน แม้การทำตามคำพูดนั้นจะปวดร้าวแค่ไหนก็ตาม 

“แต่ตอนนี้ ขอตักตวงให้คุ้มก่อน” เขารั้งใบหน้าของหล่อนลงมา 

ประกบจูบดูดดื่ม แล้วกดลงต่ำเลยช่วงเอวลงไป ระหว่างที่หล่อนมอบ 

ความสุขให้ ดวงตากร้าวหลุบลงซ่อนความร้าวรานซึ่งเบียดแทรกราคะ 

ออกมาจนฉายชัด

ตวัอย่าง



อาสดา   25   

แสนยาขึ้นห้องนอนและหลับเป็นตายทันทีที่รับประทาน 

อาหารเช้าเสร็จ เมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งความมืดเริ่มโรยตัวแล้ว มีคนเข้ามา 

รูดม่านหน้าต่างและห่มผ้าให้ตอนหลับ ขณะสะลึมสะลือ เขาอุปาทานว่า 

ได้กลิ่นน้ำหอมซึ่งอดีตคนข้างกายโปรดปรานและใช้เป็นประจำโชยกรุ่น 

ชายหนุ่มสูดลมหายใจเข้าลึก แย้มปากน้อยๆ อย่างเคลิบเคลิ้ม ไม่อยาก 

ตื่นจากฝันมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ทว่าเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ใน 

ห้องรับแขกดังกังวานขึ้นมาเสียก่อน เตือนให้ระลึกได้ว่าไม่ได้นอนอยู่ใน 

ห้องเช่าซอมซ่อแถวท่าเรือสิงคโปร์อีกแล้ว มีคนหลายคนรอร่วมโต๊ะ 

อาหารเย็น และตัวเขาเองมีเรื่องราวมากมายอยากถามไถ่ 

แสนยาลุกขึ้นเพื่อจะไปอาบน้ำแต่งตัวลงไปข้างล่าง แต่เมื่อเปิดไฟ 

กลางห้อง รายละเอียดที่ไม่ได้สนใจสังเกตเพราะความเหนื่อยอ่อนตอน 

มาถึงก็กระแทกสายตา

นงคราญ...รูปวาดเต็มตัวของหล่อนแขวนอยู่บนผนังในบริเวณ 

นั่งเล่น รูปคู่วันแต่งงานวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียง ผ้าคลุมเตียงไหมประดับ 

ลกูไมฝ้รัง่เศสทีห่ลอ่นนัง่หลงัขดหลงัแขง็เยบ็เองถกูตลบกองไวท้ีป่ลายเตยีง  

หมอนที่เคยหนุนนอนวางเคียงคู่กับหมอนของเขา ม่านที่หล่อนเคยเอา 

ตัวอย่างมาให้ช่วยเลือกยังคงแขวนอยู่ที่หน้าต่างทุกบาน ทุกตารางนิ้ว 

2
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ในห้องนี้เต็มไปด้วยร่องรอยของผู้หญิงแพศยาคนนั้น

แสนยาเดินหนีความทรงจำเข้าไปในห้องน้ำ แต่อ่างอาบน้ำกลับ 

เตอืนใหน้กึถงึภาพตอนระเรงิรกักบัหลอ่นใตฟ้องสบู ่เสยีงสรวลครวญคราง 

ยังดังก้องอยู่ในหู เขาสะบัดหน้าสลัดภาพในอดีต เดินไปยืนใต้ฝักบัว  

เปิดน้ำแรงสุดจนแสบผิว แต่มันกลับพาเขาย้อนกลับไปยังวันที่ผลัดกัน 

ฟอกสบู่และถูหลังก่อนจะลงเอยด้วยบทรักร้อนแรงใต้สายน้ำ

ใชแ่ลว้ เขากบัหลอ่นมคีวามสขุดว้ยกนัมากเหลอืเกนิ แมใ้นชว่งแรก 

ของการแต่งงานชายหนุ่มจะเคยไม่แน่ใจอยู่บ้างเพราะวัยที่ต่างกัน เขา

ฉกนงคราญมาจากใต้จมูกของบรรดาหนุ่มลูกผู้ดีมีตระกูลที่แห่แหนมา

จีบทันทีที่หล่อนเรียนจบจากคอนแวนต์ในปีนังมาออกสังคมในพระนคร  

แต่เมื่ออยู่ด้วยกันแล้ว เขาก็มั่นใจในตัวภรรยาและความรักของหล่อน  

เขากบัหลอ่นใชเ้วลารว่มกนัตามลำพงัมากทีส่ดุเทา่ทีท่ำไดเ้มือ่แสนยาวา่ง 

จากงานราชการและภารกิจในฐานะลูกชายคนโตที่ต้องช่วยบิดาดูแล 

ผลประโยชน์ของครอบครัว อายุที่ต่างกันเกือบสิบปีไม่มีผลกระทบต่อ 

ความสุขในชีวิตคู่ เพราะการศึกษาและรสนิยมที่ต้องกันช่วยเชื่อมและ 

เร่งปฏิกิริยาให้รักแรกพบกลายเป็นรักแท้อันดูดดื่มลึกซึ้ง 

บ่อยครั้งเขาขับรถพาหล่อนหลีกหนีผู้คนไปพักผ่อนที่ชายทะเลกัน 

สองคน นอนซ้อนตักอ่านหนังสือเล่มเดียวกันใต้ร่มไม้ ป้อนอาหารให้กัน 

บนเตียง คุยกันทุกเรื่องตั้งแต่โคลงกลอนไปถึงการเมืองและนโยบาย 

รัฐนิยมของจอมพล ป. โดยไม่มีบิดาหัวเก่าเจ้ายศเจ้าอย่างจับตาดูอย่าง 

ตำหนิติเตียนต่อการแสดงความรักอย่างเปิดเผย และมีแม่เลี้ยงสาวผู้เคย 

เป็นเพื่อนนงคราญเป็นลูกคู่คอยยุแหย่กระแนะกระแหนด้วยความริษยา

แสนยาเคยชวนภรรยาแยกไปอยู่ตามลำพัง เขามีที่ดินมรดกฝ่าย 

มารดาหลายผืน เงินเดือนทหารเรือน้อยนิด แต่เขาก็มีรายได้จากกิจการ

มากมายอันเป็นมรดกจากฝ่ายมารดาอีกเช่นกัน เขากับหล่อนดำรงชีวิต 

อยู่ได้อย่างสุขสบาย แม้ไม่มีหน้าตามีเกียรติเท่าอยู่ที่คฤหาสน์ของบิดา
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‘คุณพ่อท่านไม่มีวันยอมหรอกค่ะ คุณเป็นลูกคนโตที่ท่านรักมาก

ที่สุด แล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของท่านด้วย อีกอย่างหนึ่ง ปรียา...

เอ่อ...คุณหญิงก็คงไม่ยอมแน่ๆ’ 

หล่อนหลุดปากออกมาแล้วทำตาโต หยุดพูดไปเฉยๆ เขาต้องตื๊อ 

อยู่นานถึงยอมพูดต่อ 

‘คุณไม่รู้ตัวหรือคะว่าปรียาหลงรักคุณ ตอนที่เราพบกันครั้งแรก 

คณุขอปรยีาเตน้รำกอ่น แลว้เพลงถดัไปคอ่ยมาขอนง ปรยีาเลยเหมาเอาวา่ 

คุณชอบเขา ไม่ใช่นง ที่เปลี่ยนใจจากเขาก็เพราะนงใช้มารยายั่วยวน’ 

‘ผูห้ญงิคนนัน้เพอ้เจอ้ใหญแ่ลว้ เจา้ราเชนทรม์นัตดัหนา้ขอนงเตน้รำ 

ก่อนแค่เส้นยาแดงผ่าแปด ฉันเลยต้องแก้เก้ียวขอปรียาเต้นแทนต่างหากเล่า’  

แสนยาพดูถงึนายทหารหนุม่ทีต่ามจบีนงคราญกอ่นทัง้สองพบรกั ราเชนทร ์

ประกาศตัวเป็นศัตรูเมื่อเขาเอาชนะใจหญิงสาวได้สำเร็จและแต่งงานกัน 

ในท่ีสุด ‘ส่วนเร่ืองมารยาย่ัวยวนอะไรน่ันก็...ไม่จำเป็นเลย แค่สบตากัน 

คร้ังแรก ฉันก็รู้แล้วว่าเราเป็นของกันและกัน’

จริงสิ เขากับหล่อนเคยรักและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้อง 

อาศัยคำพูดหรือท่าทาง แค่สบตาก็เข้าใจ 

แล้วอะไรทำให้ความรู้สึกดื่มด่ำลึกล้ำเช่นนั้นเปลี่ยนแปรไป 

หรอืสิง่ทีเ่ขาคดิวา่เปน็ความรกัแทจ้รงิคอืมารยา หลอ่นแตง่งานกบั 

ผู้ชายที่แก่กว่าเกือบสิบปีเพราะฐานะอันมั่งคั่งของตระกูลเสนานุรักษ์  

พอสามตีกตำ่ขาดแคลน โอกาสหวนกลบัมารุง่เรอืงดงัเดมิแทบไมม่ ีหลอ่น 

จึงโผไปเกาะหลักใหม่ 

ความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งผุดขึ้นมาในความคิด...หรือที่จริง 

ทัง้สองลกัลอบสมสูก่นัมาเนิน่นาน เขาเปน็ทหารเรอื บางครัง้ตอ้งจากบา้น 

ไปราชการหรอืออกทะเลครัง้ละหลายวนั บางคราวตอ้งเดนิทางไปรบัเรอืรบ 

ลำใหม่นานนับเดือน ช่วงเวลาเหล่านั้นผู้หญิงร้อนแรงอย่างเมียเขาหรือ 

จะทนแหง้แลง้รอคอยไหว ทา่ทถีวลิหาโหยหวิทีแ่สดงออกยามเขากลบัมา 
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อาจเป็นเพียงการแสดงอันแนบเนียนก็ได้

แสนยาไมอ่ยากสรปุเชน่นี ้ดว้ยตลอดเวลาสามปทีีใ่ชช้วีติอยูร่ว่มกนั  

ไมม่เีหตกุารณห์รอืททีา่ใดเปน็สญัญาณบง่บอกวา่นงคราญมใีจให้ใครอืน่  

แต่มีเหตุผลอื่นหรือที่จะอธิบายการกระทำของหล่อน และถึงมีก็คงหยุด 

ความเคียดแค้นชิงชังที่มีต่อหล่อนไม่ได้ ห้าปีที่ผ่านมาเขาอยู่มาได้ด้วย 

ความหวังที่จะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอน โดยมีความพยาบาทต่อหล่อน 

ประดุจน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจ จะเปลี่ยนความคิดความรู้สึกที่มีต่อเรื่องนี้ 

คงตอ้งอาศยัเหตผุลและหลกัฐานแนน่หนามาคดังา้ง ซึง่เขายงัมองไมเ่หน็ 

แม้แต่อย่างเดียว

แสนยาปิดน้ำและหยุดความคิดเรื่องภรรยาไปพร้อมๆ กัน ตอนนี้ 

เขามีเรื่องสำคัญกว่าผู้หญิงไร้ค่าคนนั้นให้จัดการ ทั้งเรื่องพินัยกรรม งาน 

พระราชทานเพลิงศพบิดา ทรัพย์สินและกิจการของครอบครัว

อาหารเย็นมื้อนั้นค่อนข้างคึกคัก เพราะนอกจากสมาชิกใน 

ครอบครัวแล้ว ยังมีหลวงธรรมนิติ...ทนายความประจำตระกูลที่ทุกคน 

รักใคร่นับถือประดุจญาติผู้ใหญ่มาร่วมด้วย ผู้สูงวัยเล่าถึงความเปลี่ยน 

แปลงและเปน็ไปทางการเมอืงในชว่งหา้ปทีีผ่า่นมาใหฟ้งัครา่วๆ สรปุไดว้า่ 

กองทพัเรอืถกูลดทอนกำลงัและความสำคญัลง เนือ่งจากมสีว่นรว่มในการ 

กอ่กบฏวงัหลวงป ี2491 และกบฏแมนฮตัตนัป ี2494 ซึง่ลม้เหลวทัง้สองครัง้  

ฐานอำนาจเผดจ็การของจอมพล ป. เริม่คลอนแคลน ประชาชนหมดความ 

เชื่อถือด้วยเหตุผลหลายประการ ในขณะที่จอมพลสฤษดิ์ผู้สร้างผลงาน 

ปราบกบฏทั้งสองครั้งก้าวขึ้นมีอำนาจ 

แสนยารับฟังด้วยความสนใจและปลงอนิจจังไปพร้อมๆ กัน...ไม่มี 

ใครใหญ่คำ้ฟ้า หลังอาหารเขาเชญิคุณหลวงเข้าไปสนทนากันสองตอ่สอง 

ในห้องทำงาน 

“ผมอยากรบกวนคุณอาช่วยสืบหาคนที่โอนเงินไปให้ที่สิงคโปร์ 
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ทุกเดือน เข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณหญิงอิน ท่านเคยให้พวกผมยืมเงินตอน 

ไปถึงใหม่ๆ นักโทษการเมืองสมัยกบฏบวรเดชหลายคนก็เคยได้รับความ

เอื้อเฟื้อจากท่านสมัยที่ยังอยู่ปีนัง พอย้ายหนีการรบกวนจากเจ้าหน้าที ่

ฝ่ายไทยไปอยู่สิงคโปร์ ท่านก็เมตตาช่วยเหลือทุกคนเหมือนเดิม กับผม... 

ท่านเมตตาเป็นพิเศษ เพราะสามีของท่านเป็นเพื่อนกับคุณพ่อ”

คุณหลวงฟังแล้วนิ่งอั้น ก่อนถอนใจเฮือกใหญ่ ท่าทางหนักใจ 

ไม่รับปากแต่ย้อนถาม “พ่อแสนจะรู้ไปทำไม”

“ก็เพื่อเขียนจดหมายกราบขอบพระคุณ และส่งเงินคืนท่านให้เป็น 

เรื่องเป็นราวอย่างไรเล่าครับ ท่านส่งให้ทุกเดือน ทีละร้อยสองร้อยเหรียญ  

บางเดอืนกห็ลายรอ้ย รวมแลว้รว่มหมืน่ทเีดยีว กอ่นผมกลบัมาไมก่ีว่นักส็ง่ 

ไปให้อีกห้าร้อยเหรียญ นายธนาคารที่นั่นถึงกับเย้าว่าผมเป็นเศรษฐีใหม่”  

เขาพดูยิม้ๆ แตห่นา้เศรา้ “ลำพงัคา่จา้งทีไ่ดจ้ากงานแปลเอกสารเลก็ๆ นอ้ยๆ  

กับงานจับกังจิปาถะท่ีท่าเรือคงพอแค่เล้ียงปากเล้ียงท้อง ท่ีมีปัญญาเช่าห้อง 

แคบๆ เท่าแมวดิ้นตายเป็นที่ซุกหัวนอนมาถึงห้าปีก็เพราะความเมตตา 

ของท่าน พระคุณครั้งนี้ผมไม่มีวันลืม”

“แต่คนให้ไม่แสดงตัว ก็แสดงว่าเขาไม่ต้องการสิ่งตอบแทน  

อาวา่พอ่แสนแคร่ำลกึถงึดว้ยความขอบคณุกพ็อ อยา่ไปสบืเสาะอะไรเลย 

คนให้เขาจะไม่สบายใจเปล่าๆ นะ” คุณหลวงแนะนำเนิบๆ

ทวา่แสนยาเปน็คนมุง่มัน่ หากตัง้ใจทำสิง่ใดแลว้ ยากทีจ่ะเปลีย่นใจ  

โดยเฉพาะเรื่องการทดแทนบุญคุณ แม่ของเขามาจากครอบครัวคหบดี

จีนซึ่งเห็นความสำคัญของความกตัญญูรู้คุณ “ไม่ได้หรอกครับคุณอา 

เงินมากโขขนาดนั้น ผมต้องหาทางคืนท่านให้ได้ อ้อ! ค่าใช้จ่ายในบ้าน 

หลงันีก้เ็หมอืนกนันะครบั ผมกราบขอบพระคณุคณุอาทีก่รณุาสำรองจา่ย 

ไปก่อน ถ้าอย่างไรผมขอทราบยอดรวมด้วย จะได้เซ็นเช็คคืนให้”

คุณหลวงมีสีหน้าอัดอั้นตันใจ “ไม่เป็นไรหรอก ค่าใช้จ่ายในบ้าน 

ส่วนใหญ่อาได้มาจากค่าเช่าที่กับห้องแถวที่หลงหูหลงตาเจ้าหน้าที่อายัด 
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ทรัพย์ ส่วนที่ขาดเหลือตอนท่านเจ้าคุณเข้าโรงพยาบาลกับงานสวดศพ 

ของท่านก็...อ้า...ได้จากเงินที่แขกร่วมทำบุญนั่นแหละ” พูดแล้วคุณหลวง 

กล็อบถอนใจ...วนันีว้นัพระใหญ ่แตเ่ขาซึง่ไดช้ือ่วา่ธรรมะธมัโมกลบัทำบาป 

ด้วยการมุสาวาทาชุดใหญ่

แสนยาพยกัหนา้ชา้ๆ “อยา่งนัน้หรอืครบั ผมไมไ่ดน้กึถงึเงนิตรงนัน้  

เพราะวไิลกบักลา้เลา่วา่มแีขกบางตา คณุพอ่สิน้อำนาจวาสนามาหลายปี 

แล้ว หนำซ้ำครอบครัวเราก็ถูกรัฐบาลจับตาดูเพราะคดีกบฏของผม”

“แลว้อกีเรือ่งหนึง่ทีบ่อกวา่อยากปรกึษาอาละ่” คณุหลวงรบีเปลีย่น 

หัวข้อสนทนา ถ้าพูดเรื่องเดิมต่อไป เขาคงต้องผิดศีลข้อสี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

“กเ็รือ่งทีผ่มไดร้บัการผอ่นผนักอ่นผูต้อ้งหากบฏแมนฮตัตนัคนอืน่ๆ  

ซึง่จอมพล ป. จะประกาศนริโทษกรรมพรอ้มกนัในป ี2500 เพือ่เปน็พทุธบชูา  

แล้วยังยกเลิกการอายัด คืนทรัพย์สินทั้งหมดให้ เท่าที่กล้ากับวิไลเขียน 

จดหมายไปเล่าให้ฟัง ปรียา...คุณหญิงเป็นคนวิ่งเต้นเรื่องนี้ แต่ผมอยาก 

ทราบวา่ใครเปน็คนอนมุตัคิำสัง่ แลว้ตอ้งแลกอะไรไปบา้ง เรือ่งไดม้าเปลา่ๆ 

น่ะ ผมว่าเป็นไปไม่ได้”

คณุหลวงพยกัหนา้รบั “พอ่แสนเขา้ใจถกูแลว้ คนวิง่เตน้จดัการเรือ่งนี้ 

ต้องแลกกับอะไรหลายอย่างทีเดียว และคนคนนั้นก็ไม่ใช่คุณหญิง แค่ 

จดหมายทีท่างการจา่หนา้ถงึคณุหญงิในฐานะผูน้ำตระกลูในชว่งทีพ่อ่แสน 

ไมอ่ยูก่เ็อาไปขยายความกนัใหญโ่ต แตอ่ยา่ถามอาเลยวา่ใครอยูเ่บือ้งหลงั  

เพราะอากไ็มรู่เ้หมอืนกนั รูแ้ตว่า่ไมใ่ชค่ณุหญงิแน่ๆ ” คณุหลวงรบีพดูกนัไว้ 

ก่อนแล้วลุกขึ้นเอ่ยลาทันที ขืนอยู่ต่อคงผิดศีลไม่รู้จบ 

ทั้งสองนัดหมายเปิดพินัยกรรมในวันงานพระราชทานเพลิงศพ 

พระยาเสนาธิกรในอีกหน่ึงเดือนข้างหน้า จากน้ันหลวงธรรมนิติก็ลากลับไป 

แสนยามองตามไฟท้ายรถไปจนลับตา แน่ใจว่าอีกฝ่ายรู้มากกว่า 

ที่พูด แต่ความเคารพนับถือมีมากเกินกว่าจะคาดคั้นเอาคำตอบ เขา 

ถอนใจก่อนจะเดินครุ่นคิดไปตามทางปูอิฐในสวนหน้าบ้าน การสนทนา 
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ในวันนี้สร้างคำถามมากกว่าให้คำตอบ คำพูดแบบครึ่งๆ กลางๆ ของ 

หลวงธรรมนิติกระตุ้นความสงสัยหลายเรื่อง และแสนยาก็ตั้งใจว่าจะ

หาความกระจ่างในเรื่องเหล่านี้ให้ได้ ไม่ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจาก 

อีกฝ่ายหรือไม่ก็ตาม

ใครกันแน่ที่ส่งเงินไปให้เขาใช้ที่สิงคโปร์ทุกเดือน บุคคลปริศนา 

ที่อยู่เบื้องหลังอิสรภาพของเขาเป็นใคร...และทำไม

ชายหนุ่มคงหมกมุ่นกับเรื่องเหล่านี้อีกนาน ถ้าลมกลางคืนไม่พัด 

พากลิ่นหอมของดอกราตรีมาเข้าจมูก เสียงหัวเราะหวานใสในอดีตพลิ้ว 

มากับสายลม เขาหลับตาปล่อยให้ความทรงจำย้อนกลับไปยังคืนหนึ่ง 

นานแสนนานมาแล้ว

‘มาเดินเล่นตอนกลางคืนด้วยกันทีไร คุณแสนต้องทำหน้าเหยเก 

เวลาได้กลิ่นดอกราตรีทุกที ไม่ชอบหรือคะ หอมออก’ นงคราญซบหน้า 

กับไหล่กว้าง เงยหน้าขึ้นช้อนตาหวานฉ่ำแข่งกับเสียงถาม 

แสนยามองใบหน้ายวนใจใต้แสงจันทร์แล้วอดใจไม่ไหว ก้มลงไป 

หอมแก้มนวลฟอดใหญ่ ได้รับรางวัลเป็นจุมพิตเบาๆ ที่คาง แต่จะเบา 

แค่ไหนก็ทำให้ใจของเขาสั่นไหวจนตอบแทบไม่รู้เรื่อง

‘ฉันไม่ชอบดอกราตรี กลิ่นมันฉุนเหมือนผู้หญิงที่แสดงออกอย่าง 

ไม่สงวนท่าที’ แสนยาย่นจมูกใส่พุ่มไม้ที่เห็นเป็นสีขาวรางในความมืด 

‘ที่จริงมันก็เป็นธรรมชาติของดอกไม้กลางคืน ที่ต้องมีกลิ่นแรง 

เพื่อดึงดูดแมลงมาช่วยผสมเกสร แล้วผู้หญิงที่กล้าแสดงออกก็ไม่เห็น 

จะเสียหายตรงไหน นี่มันสมัยประชาธิปไตยแล้วนะคะ’ หล่อนเถียง 

ฉาดฉาน แต่เพราะน้ำเสียงและสีหน้าอ่อนโยนจึงดูน่ารักน่าฟัง 

‘นงจะว่าอย่างนั้นก็ตามใจ ถึงอย่างไรฉันก็ยังยืนยันว่าไม่ชอบ 

ทั้งดอกราตรีและผู้หญิงที่แสดงออกอย่างก๋ากั่นไร้ยางอาย’ เขายืนยัน 

ความคิด

‘ไม่ชอบแน่นะคะ’ นงคราญย้อนถาม สามีของหล่อนพยักหน้า 
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ยืนยัน หญิงสาวไม่โต้ตอบ แต่เดินไปที่พุ่มดอกราตรี 

แสนยามองตามงงๆ ครู่เดียวหล่อนก็กลับมา 

‘ยงัคดิอยา่งนัน้อยูห่รอืเปลา่คะ’ หลอ่นถามพรอ้มกบัปลดเสือ้คลมุ 

ให้หลุดจากไหล่ลงไปติดตรงข้อศอก เผยให้เห็นดอกราตรีช่อจิ๋วเสียบอยู ่

ระหว่างซอกอกขาวผ่องอวบล้นพ้นคอเสื้อแหลมลึกของชุดนอนบางเบา

แสนยากลืนน้ำลาย อารมณ์รัญจวนพุ่งพรวดจนลืมไปเลยว่าแม ้

จะมเีพยีงแสงจนัทรอ์อ่นจาง แตท่ัง้คูก่ย็นือยูก่ลางแจง้ เขาตวดับัน้เอวคอด 

ดึงร่างอรชรเข้ามาใกล้ พร้อมกับซบหน้าสากเคราบางลงกับทรวงใหญ่  

ส่ายหน้าฟัดฟอนอย่างห้ามใจไม่ไหว นงคราญหัวเราะคิกคัก ทั้งจักจี้ 

ทัง้เสยีวซา่น แอน่รา่งรบัสมัผสั สองมอืโลมเลา้แผน่หลงักำยำ บอกเปน็นยั 

ให้เดินหน้า แต่ถึงจะหน้ามืดอย่างไร ความเหมาะสมก็ต้องมาก่อนเสมอ 

สำหรับแสนยา เขากระชากตัวเองออกจากอารมณ์มืด โอบเอวภรรยา 

พาก้าวฉับๆ กลับขึ้นบ้าน แต่ไปได้ไม่กี่ก้าว พอนงคราญฉะอ้อนถาม 

เบาๆ ว่า ‘ได้คำตอบแล้วหรือคะ’ เข้าเท่านั้น ก็ตบะแตก 

ตอนนัน้ทัง้คูอ่ยูบ่นเฉลยีงใตร้ะเบยีงชัน้สอง เขาจบัหลอ่นพงิผนงัตกึ  

ถลกชุดนอนบางจ๋อยพ้นเอว ส่วนหล่อนก็ช่วยยกชายกางเกงแพรขากว้าง  

ทั้งคู่เคลื่อนไหวร้อนแรงและรวดเร็ว ช่วยกันหาคำตอบ แต่จนกระทั่ง 

ครวญครางลั่นอย่างลืมโลกใส่ซอกคอเรียวระหงแล้ว แสนยาก็ยังตอบ 

ไม่ได้ ต้องอุ้มร่างอวบที่หมดแรงอ่อนปวกเปียกขึ้นไปหาคำตอบต่อใน 

ห้องนอน... 

เสียงนกกลางคืนร้องปลุกแสนยาจากความทรงจำรัญจวน 

ใจวาบลกึดว้ยความโหยหา...หาใครกนั ผูห้ญงิคนนัน้เปน็เมยีคนอืน่ไปแลว้  

หลอ่นไมเ่คยคดิถงึหรอืเหลยีวแลผวัผูต้กตำ่ เริม่ตน้ชวีติใหมก่บัผูช้ายคนใหม ่ 

เขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกัน เริ่มจากการตัดหล่อนออกจากชีวิต 

ตลอดไป 
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คงเป็นเพราะภาพวาดกับข้าวของในห้องนอนคอยย้ำเตือน  

พรุง่นีเ้ขาจะสัง่บรวิารขนของพวกนัน้ไปทิง้ใหห้มด...แสนยาครุน่คดิ สหีนา้ 

หม่นหมองร้าวราน แล้วถอนใจเฮือกใหญ่เหมือนจะขับไล่ใครหรืออะไร 

ที่สิงสู่อยู่ในใจออกไปพร้อมกับลมหายใจ ก่อนเดินเข้าบ้าน

คืนนี้ก็เช่นเดียวกับคืนนั้น อารมณ์คุกรุ่นบดบังจนแสนยา 

ไม่เห็นคนที่อยู่บนระเบียง สองมือของคนผู้นั้นกำแน่น ระงับความรู้สึก 

อยากกรีดร้องด้วยความอัดอั้นตันใจ 

คืนนั้นหล่อนมองแสนยากับนังคนนั้นกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันกลาง 

แสงจันทร์ จากนั้นเสียงหอบหายใจหนักๆ และเสียงครวญครางของคน 

ทั้งคู่ที่ดังมาจากใต้ระเบียงก็เหมือนดาบกระหน่ำแทงหัวใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า  

มาคืนนี้ก็ต้องทนมองเขาเงียบขรึมซึมเซาเพราะความอาลัยอาวรณ์ ทั้งที่

คิดว่ากำจัดผู้หญิงคนนั้นไปจากวงจรชีวิตของเขาได้แล้ว และเฝ้ารอเขา 

กลับมาถึงห้าปี 

ทำอยา่งไรหนอ...เขาถงึจะหนัมาสนใจหลอ่นบา้ง ไมว่างปึง่เหนิหา่ง 

ทำอย่างไรถึงจะได้ครอบครองเขาอย่างเด็ดขาด 

“มายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ ผมนอนรออยู่นานแล้วนะ” 

ท่อนแขนแข็งแกร่งรัดรอบเอวจากด้านหลัง ‘หน้าหยก’ ซุกไซ้ 

ซอกหู

ปรียาปั้นสีหน้าให้มีรอยยิ้มน้อยๆ ก่อนจะหันไปหาและเงยหน้ารับ

จูบร้อนแรง...ระหว่างที่ยังคิดไม่ออกก็เห็นจะต้องทนใช้ของใกล้มือที่หยิบ

ฉวยได้ง่ายไปก่อน
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สามสัปดาห์แรกของการ ‘คืนสู่เหย้า’ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว  

แสนยาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานในสำนักงานท่าน้ำราชวงศ์ ซึ่ง 

เป็นเสมือนศูนย์กลางกิจการต่างๆ ของฝ่ายมารดา ทั้งการค้าข้าว รถเมล์ 

สายรอบเมือง และเรือเมล์แล่นระหว่างท่าต่างๆ ในเขตพระนครกับ 

นนทบุรีและอยุธยา มีอาฮั่ง คนเก่าคนแก่ของมารดาคอยดูแลให้ระหว่าง 

ที่เขาไม่อยู่

“คุณแสนหนีไปได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็มีหมายศาลอายัดทรัพย์ เราต้อง 

ปิดสำนักงานกับท่าน้ำ ข้าวรอขึ้นโกดังเป็นสิบๆ ลำเรือ ที่อยู่ในโกดัง 

ถูกกักไม่ให้ส่งไปขายที่ไหน รถกับเรือเมล์ก็ไม่ให้วิ่ง ชาวบ้านกับลูกจ้าง 

ของเราเดือดร้อนกันทั่วหน้า” อาฮั่งส่ายหน้าเมื่อพูดถึงตรงนี้ “แต่คงจะ 

มีคนร้องเรียนไปหลายคนหรืออย่างไรก็ไม่รู้ จู่ๆ รัฐบาลก็อนุญาตให้เรา 

เปิดกิจการต่อไปได้ตามเดิม แต่ส่งคนจากกรมบัญชีกลางมานั่งเฝ้าทุกวัน 

เงินทุกบาททุกสตางค์ต้องรายงานให้เขารู้” 

แสนยาเกดิความหวงัรางๆ วา่อาจเปน็อาฮัง่ทีส่ง่เงนิไปใหท้ีส่งิคโปร ์ 

แตค่วามหวงัดบัลงเมือ่คนเกา่คนแกเ่สรมิวา่ “การเบกิจา่ยตา่งๆ ตอ้งผา่น 

คนของรัฐบาลเท่านั้น สตางค์หนึ่งก็ไม่ให้กระเด็นจากบัญชี ผมพยายาม 

กัก๊เงนิไวส้ง่ใหค้ณุ แตไ่มส่ำเรจ็ มนัหไูวตาไว จบัไดท้กุท ีเพิง่จะปลอ่ยใหเ้รา 

3
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มีอิสระแค่ไม่กี่วันก่อนคุณกลับมานี่แหละครับ”

แสนยาขอบคณุอาฮัง่ทีช่ว่ยดแูลสมบตัขิองมารดาใหเ้ขาเปน็อยา่งด ี 

ชายหนุ่มไว้ใจคนคนนี้เทียบเท่าคุณหลวงธรรมนิติซึ่งดูแลทรัพย์สินที่ดิน 

และเรือกสวนไร่นาซึ่งเป็นสมบัติของบิดา 

พ่อของอาฮั่งเป็นเพื่อนสนิทและมือขวาของก๋งตั้งแต่สมัยที่อพยพ

หนีความยากจนจากเมืองจีนมาเป็นตึ่งนั้งในเมืองไทย ก๋งเป็นมันสมอง 

ส่วนพ่อของอาฮั่งเป็นแขนขา ช่วยกันทำมาหากินจนร่ำรวยเป็นเจ้าสัว 

ด้วยกันทั้งคู่ พอถึงสมัยมารดาของแสนยาซึ่งเป็นบุตรสาวคนโตใน 

ครอบครัวคนจีนที่มีแต่บุตรสาว อาฮั่งก็ตามมาช่วยเป็นแขนขาให้เหมือน

สมัยพ่อของเขา 

คุณหญิงมะลิ หรือเหมยหลิง มารดาของแสนยาเป็นผู้หญิงเก่ง  

พอได้มรดกจากบิดาก็บริหารกิจการจนเจริญก้าวหน้า คิดทำนั่นทำนี่  

ขยายกิจการจนเมื่อถึงสมัยของแสนยา กิจการของฝ่ายมารดาครอบคลุม 

ไปถึงโรงรับจำนำ ธนาคาร และตลาดสดหลายแห่ง เหตุผลหลักที่บิดา 

ของเขายอม ‘ลดตัว’ ลงมาแต่งงานกับ ‘เจ๊ก’ ก็เพื่อพยุงฐานะของ 

ครอบครัวขุนนางเก่าเหง้าผู้ดีที่จนหนทางแต่จมไม่ลง

การเป็นคนยึดติดความถูกต้องเหมาะสมอย่างสุดโต่งของแสนยา 

เป็นผลมาจากการเป็น ‘ลูกครึ่งเจ๊ก’ นี่เอง เจ้าคุณเสนาธิกรพยายาม 

อบรมสัง่สอนไมใ่หบ้ตุรชายหวัแกว้หวัแหวนมอีปุนสิยัใจคอเชน่พวกเจก๊จนี  

ด้วยการพูดกรอกหูอยู่เสมอ 

‘ถึงแม่ของลูกเป็นเจ๊กจีน แต่ตระกูลของพ่อสืบเชื้อสายมาจาก 

เจา้พระยานาหมืน่ นบัยอ้นหลงัไปไดถ้งึสมยัอยธุยา เพราะฉะนัน้ในฐานะ 

ผู้นำครอบครัวคนต่อไป ลูกต้องทำตัวให้เหมาะสมกับชาติตระกูล อย่าให้

คนตำหนิติฉินให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้เป็นอันขาด’

ความพยายามของเจ้าคุณสัมฤทธิผลแค่กึ่งเดียว แสนยาใกล้ชิด 

กบัมารดาผูอ้อ่นโยนแตเ่ขม้แขง็มากกวา่บดิา จงึไดร้บัอทิธพิลทางความคดิ 
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และทัศนคติจากครอบครัวฝ่ายมารดามาเช่นกัน เขาเติบโตเป็นชายหนุ่ม 

ที่มีหัวการค้า ใจกว้าง อ่อนน้อมถ่อมตน นับเป็นคุณลักษณ์ที่ขัดแย้งกับ 

ความหยิ่งทะนงที่บิดาอบรมบ่มเพาะมาตั้งแต่เขาเริ่มรู้ความ แต่มันก็ 

ดำรงคงอยู่อย่างสมดุลในตัวเขา หลังจากจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์

จากอเมรกิา เขากลบัมารบัราชการทหารเรอืเพือ่เอาใจบดิา ในขณะเดยีวกนั 

นอกเวลาราชการก็ช่วยมารดาดูแลกิจการต่างๆ ไปด้วย 

ถา้ถามวา่ระหวา่งอาชพีพอ่คา้กบัทหารเรอื เขารกัสิง่ใดมากกวา่กนั 

แสนยาเลือกอย่างหลังได้อย่างไม่ลังเล เขาชอบติดต่อค้าขายกับผู้คน  

สนุกกับการต่อรองเจรจาชิงไหวชิงพริบ และทำได้ดีเป็นที่ไว้วางใจและ 

ภาคภูมิใจของแม่และครอบครัว แต่ความสุขของเขาอยู่ที่การได้ท่องไป 

ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ ได้ทำงานรับใช้ชาติร่วมกับเพื่อนทหารแห่ง 

ราชนาวีไทยบนเรือรบลำใหญ่ในฐานะทหารช่าง บางครั้งต้องออกทะเล 

นานเป็นเดือน ร่วมผจญภัยใช้ชีวิตเยี่ยงชายชาตรี ก่อให้เกิดความรัก 

พวกพ้องและภาคภูมิใจในกองทัพ ความรักที่มีต่อกองทัพเรือและ 

ประเทศชาติไม่ทำให้เขาคิดโค่นล้มรัฐบาลดังที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วม 

ในกบฏแมนฮัตตันจนต้องระเห็จไปอยู่นอกประเทศเพื่อหนีอาญา

แสนยาลุกขึ้นยืน ทอดสายตาไปยังความเสียหายจากการที่ 

เครื่องบินของกองทัพอากาศทิ้งระเบิดใส่เรือรบหลวงศรีอยุธยา ซึ่งจอด 

อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา โดยไม่สนใจว่าจอมพล ป. พิบูลสงครามถูกจับ 

เป็นตัวประกันอยู่บนเรือลำนั้น มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายนับร้อยจากการ 

ต่อสู้ระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลกับทหารเรือผู้ก่อการ ร่องรอยยังเห็นอยู่ 

ประปรายริมฝั่งน้ำ

ชายหนุ่มถอนใจ การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบ 

ประชาธิปไตยของประเทศไทยเมื่อเทียบกับฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศ 

นับว่าได้มาโดยง่าย เพราะความเสียสละแห่งองค์พระมหากษัตริย์ แต ่

การสรา้งและดำรงความเปน็ประชาธปิไตยนีส่ ิเปน็คนละเรือ่งกนัเลยทเีดยีว 
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...คิดแล้วอยากคุยกับเพื่อนทหารเรือ ที่สนิทกันมากก็มีอิศรา ผู้หยิบยื่น 

เงินทองให้เขาหลบหนีกับพรรคพวกอีกคนสองคน 

ชายหนุ่มมองนาฬิกาบนผนังห้อง...สิบเอ็ดโมงเศษ ตลอดช่วงบ่าย 

เขาไม่มีนัดหมายหรือประชุม ถ้าโทร. ตอนนี้อาจชวนเพื่อนมากินข้าวเที่ยง 

ด้วยกันทัน เขารู้ตัวว่ายังถูกตำรวจลับจับตาดู แต่คงไม่ถึงกับถูกลากเข้า 

ตะรางหรือต้องหนีออกนอกประเทศอีกรอบเพราะพูดคุยอย่างเปิดเผยกับ 

เพื่อนทหารเรือ

ชายหนุ่มกำลังจะหมุนโทรศัพท์ตอนเสมียนหน้าห้องเข้ามาแจ้ง 

วา่มคีนมาขอพบ สตรสีองคนทีเ่ดนิผา่นประตเูขา้มาเปน็ความประหลาดใจ 

อย่างยิ่งยวด คนแรกที่เดินนำเข้ามาในห้องคือคุณนวลนาง แม่ของ 

นงคราญนั่นเอง หญิงวัยห้าสิบห้าผู้นี้งามสมวัย แต่ดูจากการแต่งกาย 

ด้วยผ้าไหมระยับทั้งชุดแล้ว การใช้ชีวิตของนางคงไม่สมฐานะของสามี 

ซึ่งบัดนี้กลายเป็นเศรษฐีตกยากสักเท่าไร 

“สวัสดีครับคุณอา” ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนต้อนรับพร้อมกับกระพุ่ม 

มือไหว้ ก้าวออกมาเลื่อนเก้าอี้หน้าโต๊ะให้นั่งตามมารยาท แต่แล้วก็ต้อง 

ตกเปน็เชลยในออ้มแขนของนวลนางซึง่ฟมูฟายสงสารโชคชะตาอนัอาภพั

ของเขา ชายหนุ่มทนอยู่ครู่หนึ่งก็ปลดมืออวบอูมของนางออก ดันให้ทรุด

ลงนั่งบนเก้าอี้อย่างละมุนละม่อม 

จงัหวะนัน้เอง ผูต้ดิตามของนวลนางเขา้มาอยูใ่นคลองจกัษ ุหลอ่น 

เป็นหญิงสาวร่างอรชรอ้อนแอ้น ผิวสีมะปรางผุดผ่องด้วยวัยสาว หมวก 

ปีกกว้างประดับประดาด้วยดอกไม้ตามนโยบายรัฐนิยมที่สวมอยู่บดบัง 

ใบหน้าเกือบทั้งหมด จนกระทั่งหล่อนตอบตอนที่เขาเสนอเครื่องดื่ม 

“น้ำมะเน็ดค่ะ” 

เสียงกังวานหวานคุ้นหูเล่นเอาสะดุ้งเฮือกในใจ พอหญิงสาว 

เงยหน้าขึ้นมอง แสนยาก็ถึงกับยืนตะลึงลืมหายใจ...นงคราญ...เสียงขาน 

ลั่นอยู่ในหัว ทว่าเมื่อมีเวลาเพ่งพิศอีกนิดก็บอกได้อย่างมั่นใจว่าไม่ใช่ 
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นงคราญ แม้ใบหน้าละม้ายคล้ายกันเหลือเกิน แต่มีความแตกต่างอยู่ 

หลายสว่น ปากของหลอ่นหยกับางขณะทีข่องนงคราญอิม่เตม็ แกม้อิม่อมู 

แบบเดก็ๆ นัน้ไมเ่หมอืนโหนกแกม้สงูเรยีวรบักบัคางแหลมของอดตีภรรยา  

นอกจากนัน้ดวงตากลมโตมแีววหวานใสผดิกบัของพีส่าวทีค่มซึง้หยาดเยิม้  

ผู้หญิงสองคนนี้คล้ายคลึงแต่ก็แตกต่างกันอย่างยิ่ง

“พ่อแสนจำหนึ่งนุชได้ไหม น้องเพิ่งเรียนจบอักษรศาสตร์ปีนี้เอง” 

นวลนางบอกอดตีลกูเขยเสยีงใสผดิกบัทา่ทางฟมูฟายเมือ่ไมถ่งึนาททีีแ่ลว้ 

เป็นคนละคน “นุช ไหว้พี่แสนสิลูก นี่ละ ผู้มีพระคุณของครอบครัวเรา 

พี่ของหนูน่ะ พอได้หลักใหม่ก็โผไปเกาะ พ่อแม่พี่น้องไม่เคยจุนเจือเผื่อแผ่  

ที่หนูได้ไปเรียนต่อจนจบปริญญาก็เพราะพี่แสนยานี่แหละส่งเสียเลี้ยงด ู

เราทั้งครอบครัว”

แสนยาตะลงึรอบสอง เพิง่รูเ้ดีย๋วนีเ้องวา่ตวัเองยงัสง่เสยีครอบครวั 

นี้อยู่ ทั้งๆ ที่แทบไม่มีจะกินอยู่ที่สิงคโปร์ นี่คงเป็นการตัดสินใจของ 

คณุหลวง ทา่นคงรูน้สิยัใจคอของเขาดวีา่ถงึนงคราญจะทิง้เขาไปหาผูช้าย 

คนใหม่อย่างไม่ไยดี เขาก็ไม่ได้พาลเคียดแค้นครอบครัวของหล่อนไป 

ด้วย ถ้าอยู่ในฐานะที่ทำได้ก็ยินดีช่วยเหลือเจือจุนต่อไป 

ถงึกระนัน้ยงันา่แปลกใจอยูด่ทีีน่งคราญทอดทิง้ไมไ่ยดพีอ่แมพ่ีน่อ้ง  

ตลอดเวลากว่าสามปีที่อยู่กินกัน หล่อนเป็นคนรักครอบครัว ชวนเขากลับ 

ไปเยี่ยมพ่อแม่และน้องสาวเสมอ อะไรที่ให้หรือทำเพื่อคนเหล่านั้นได้ 

หล่อนทำทั้งนั้น แม้กระทั่งการแต่งงานกับเขา แสนยาก็เชื่อว่าเหตุผลหลัก

ที่นอกเหนือจากความรักก็เพื่อพยุงฐานะของครอบครัว 

สองแม่ลูกเห็นท่าทีนิ่งอั้นงงงันของแสนยาแล้ว พากันตีความว่า 

ตะลึงกับรูปโฉมงามสะพรั่งด้วยวัยสาวของหนึ่งนุช ความหวังบรรเจิดจึง

บังเกิดขึ้นในใจของทั้งคู่

“คุณอามาวันนี้ มีอะไรให้ผมรับใช้หรือครับ” แสนยาถามตรงๆ  

เขารู้จักนิสัยของนวลนางดีว่าเป็นหญิงเจ้าแผนการ นางเป็นตัวแทนของ 
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ผู้หญิงยุคเก่าที่แม้เบื้องหน้าจะแสดงตัวเป็นช้างเท้าหลัง แต่เบื้องหลัง 

บงการช้างเท้าหน้าโดยใช้เล่ห์มารยาหญิง เขาเคยเห็นนางบีบน้ำตา  

เสกสรรปั้นแต่งคำพูดและท่าทางต่างๆ นานาเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการจาก 

สามแีละบตุรสาว และไมเ่คยพลาดสกัครัง้ ชายหนุม่เคยนกึดใีจทีน่งคราญ 

ไม่ได้นิสัยแบบนั้นจากแม่...แต่เหตุการณ์เมื่อห้าปีก่อนก็พิสูจน์แล้วว่าเขา

เข้าใจผิด

คำถามของแสนยาเข้าทางนวลนางพอดี นางพลิกแผนจากที่ตั้งใจ 

จะบีบน้ำตาอ้อนขอเงินสักก้อนจากอดีตลูกเขยมหาเศรษฐี เป็นแผนอื่น 

ที่จะได้โอกาสกินมากและกินนานกว่า 

“อาตั้งใจพาน้องมากราบ แต่ถ้าพ่อแสนช่วยหางานให้ด้วยก็จะ 

เป็นพระคุณ เป็นงานรับใช้ใกล้ชิดพ่อแสนด้วยยิ่งดี น้องจะได้มีโอกาส 

ตอบแทนบญุคณุ เรือ่งเงนิเดอืนเงนิดาวกแ็ลว้แตพ่อ่แสนเหน็สมควร ไมต่อ้ง 

มาก แค่เป็นค่ารถค่าอาหารกลางวันก็พอ”

หนึ่งนุชทำตาโตอยู่ใต้ปีกหมวก ค่อยๆ ช้อนตาขึ้นแอบมองใบหน้า 

หล่อขรึมของพี่เขยที่หลงรักมาตั้งแต่อยู่ในวัยกระเตาะ หัวใจเบิกบานด้วย 

ความหวัง...ถ้าได้ทำงานกับเขา ก็จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดอย่างที่ใฝ่ฝันและ 

รอคอยมานานแสนนาน

“เอ่อ...” แสนยาขยับปากจะปฏิเสธ เขาหมดความสนใจในตัว 

หนึง่นชุตัง้แตน่าทแีรก ไมอ่ยากยุง่เกีย่วกบัครอบครวัของเมยีทรยศเกนิกวา่ 

แคช่ว่ยเหลอืจนุเจอืทางการเงนิ แตจ่งัหวะนัน้นภิา เสมยีนสาวซึง่ทำหนา้ที่ 

เสมอืนเลขาฯ กา้วนำพนกังานถอืถาดเครือ่งดืม่เขา้มาพอด ีหนา้ทอ้งทีน่นู 

เดน่ฟอ้งครรภห์กเดอืนของหลอ่นหยดุคำปฏเิสธ เขาตอ้งการคนมาทำงาน 

แทนนภิาซึง่คงจะลาคลอดในอกีสองเดอืนขา้งหนา้ นอกจากนัน้ยงัตอ้งการ 

คนทีใ่ชภ้าษาองักฤษไดด้ ีรา่งจดหมายโตต้อบภาษาองักฤษไดค้ลอ่ง เพราะ 

ขณะนีบ้รษิทัเริม่สัง่เครือ่งจกัรทนัสมยัเขา้มาใชใ้นหลายแผนก แลว้เมอืงไทย 

ก็หาคนที่รู้ภาษาระดับนี้ได้น้อยเต็มที แม้จะมี แต่ก็เป็นลูกผู้มีอันจะกิน 
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ซึ่งเรียนเอาประกาศนียบัตรมาประดับฝาบ้านไว้ให้พ่อแม่คุยทับลูกคนอื่น 

มากกว่า

“นุชทำคอร์เรสปอนเดนซ์ได้ใช่ไหม” เขาถามเพื่อความมั่นใจ  

จ้องใบหน้างามละม้ายเงาสะท้อนของนงคราญ 

“ได้ค่ะ” หล่อนตอบอย่างถนอมถ้อยคำ ทว่าตาเรืองโรจน์บอก 

ถึงความมั่นใจและความกระตือรือร้น

“ถา้อยา่งนัน้วนัจนัทรเ์อาหลกัฐานกบัรปูถา่ยมากรอกใบสมคัรแลว้ 

เริ่มงานเลย ทดลองงานสามเดือน พอบรรจุแล้วมีปรับเงินเดือนอีกครั้ง 

ตามผลงาน” แสนยาตบท้ายด้วยการเสนอเงินเดือนอย่างงาม

หนึ่งนุชได้ยินอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติเกือบเท่าตัวถึงกับ 

ลืมสำรวมกิริยา หันไปทำตาโตยิ้มหน้าบานกับมารดา ปลาบปลื้มยินด ี

ที่จะได้ทั้งเงินและได้ใกล้ชิดคนที่หลงรักมานาน

นวลนางขอบอกขอบใจแสนยาเปน็การใหญ ่ชายหนุม่ยิม้รบัเขม้ขรมึ 

มองนาฬกิาเหน็ใกลเ้ทีย่งเตม็ท ีจงึจำใจชวนสองแมล่กูไปรบัประทานอาหาร 

กลางวนัดว้ยกนัตามมารยาท นวลนางรบัคำเชญิโดยไมอ่ดิเอือ้น พอแสนยา 

ให้เลือกร้านก็เลือกไปภัตตาคารห้อยเทียนเหลาซึ่งขายอาหารจีนและ 

ติ่มซำราคาแพงหูฉี่...มหาเศรษฐีเลี้ยงข้าวทั้งที จะไปร้านข้างถนนถูกๆ  

ก็กระไรอยู่

ตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงในร้านอาหาร นวลนางเจ้ากี้เจ้าการให้บุตร 

สาวปรนนิบัติเอาใจแสนยาราวกับทาสสาวจนชายหนุ่มอึดอัด ต้องบังคับ 

สีหน้าไม่ให้แสดงความรำคาญออกไป เขาเริ่มรู้สึกว่าตัดสินใจผิดที่เสนอ 

งานให้หนึ่งนุช สงสัยตงิดๆ ว่าแม่ยายจอมบงการมีแผนการอยู่ในใจ 

คงคิดจะส่งน้องมาแทนพี่ เขาบอกตัวเองด้วยอคติว่าเห็นทีจะต้องบอก 

ศาลา น้ำจากบ่อเดียวกันย่อมต้องเน่าเหมือนกันอยู่แล้ว

รับประทานอาหารกลางวันเสร็จ แสนยาตั้งใจจะเรียกแท็กซี่ให้ 

สองแม่ลูก แต่นวลนางขอร้องให้ไปส่ง อ้างว่าอดีตพ่อตาซึ่งป่วยเป็น 

ตวัอย่าง
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อัมพาตมาหลายปีต้องการพบ ชายหนุ่มปฏิเสธไม่ลง ไม่ว่าระหว่างเขา 

กับนงคราญจะเกิดอะไรขึ้น เขายังนับถือนาทไม่เคยเปลี่ยนแปลง ผู้สูงวัย 

กว่าอาจล้มเหลวเรื่องธุรกิจ แต่นั่นก็เป็นเพราะถูกลูกน้องคนสนิทที่ไว้ใจ 

ให้ช่วยบริหารรวมหัวกันโกง กว่าจะรู้ก็แทบสิ้นเนื้อประดาตัว ถึงกระนั้น 

ประสบการณแ์ละวสิยัทศันข์องเขากย็งัมคีา่ดัง่ทองคำ แสนยาไดค้ำแนะนำ 

ดีๆ จากอีกฝ่ายหลายเรื่อง ทั้งในแง่การทำธุรกิจและการดำเนินชีวิต

วันที่แสนยาขอแต่งงานกับนงคราญ นาทไม่เหลือสมบัติอะไร 

นอกจากบ้านหลังเล็กในย่านผู้ดีใหม่ที่เคยปล่อยเช่า เขาบอกว่า 

‘ผมไม่เหลืออะไรนอกจากเพชรยอดมงกุฎเม็ดนี้ ดังนั้นเมื่อรับไป 

แล้วก็ขอให้ช่วยรักษาไว้เท่าชีวิตด้วยนะคุณแสนยา’ 

แสนยาจำได้ว่าเขารับปากด้วยความยินดีและมั่นใจในความรัก 

ทีเ่ขามตีอ่นงคราญวา่ไมม่วีนัเสือ่มคลาย หญงิสาวจะเปน็ยอดมณปีระดบั 

ดวงใจของเขาจนวันตาย

แต่วันนี้เมื่อนาทใช้มือข้างที่ยังใช้งานได้เขียนขยุกขยิกลงบน 

กระดาษแทนคำพูด ‘เพชร ไม่ว่าอยู่ที่ไหนย่อมเป็นเพชร’

แสนยาไม่ตอบ เขาแค่บีบมือผู้เฒ่าและสัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยม 

ใหม่ ทว่าถ้อยคำที่กึกก้องอยู่ในใจคือ ‘สำหรับผม นงคราญเป็นเพียง 

กรวดทรายไร้ค่าที่ผมตาฟางเห็นเป็นเพชรน้ำเอก แต่เดี๋ยวนี้ผมตาสว่าง 

แล้ว จึงขอผิดคำพูด ปล่อยให้หล่อนจมอยู่กับปลักตมที่คู่ควร’

ขากลับนวลนางเจ้ากี้เจ้าการให้บุตรสาวส่งแขกขึ้นรถหน้าบ้าน 

“นง...เอ่อ...พี่สาวคุณไม่เคยมาเยี่ยมพ่อแม่เลยหรือ” แสนยาถาม 

เมื่อไปถึงรถและกำลังจะก้าวเข้าไปนั่งหลังพวงมาลัย...ใบหน้าที่ก้มน้อยๆ  

และตาที่หลุบต่ำตลอดเวลาทำให้นึกถึงภาพหนึ่งนุชตอนอายุสิบสี่สิบห้า  

เด็กสาวตัวผอมเก้งก้างคอยหลบอยู่หลังพี่สาว ท่าทางขี้อายและขี้เหงา 

แสนยาอยากเอาใจนงคราญบวกกับเวทนาสงสาร จึงพยายามให้ความ 

สนิทสนม ชวนพูดคุย พาติดสอยห้อยตามเขากับนงคราญไปดูหนัง 

ตวัอย่าง
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ดูละคร ตอนนั้นหนึ่งนุชมักหลบตาและถนอมถ้อยคำเสมอ แต่ชายหนุ่ม 

ก็รู้สึกว่าน้องสาวของคู่รักแอบมองตลอดเวลา เขาเคยนึกเปรียบเทียบ 

อยา่งขำๆ วา่หลอ่นมลีกัษณะเหมอืนหนตูามรตูามซอกทีช่อบแอบดมูนษุย ์

ด้วยความอยากรู้อยากเห็น แล้วคอยหาจังหวะขโมยอาหารเวลาคนเผลอ  

บัดนี้ถึงโตเป็นสาวเต็มตัว เรียนจบปริญญาตรี แต่หนึ่งนุชก็ยังมีบุคลิก 

เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

“ไม่เคยค่ะ แม่เคยโทร. ไปหาที่...เอ่อ...บ้านผู้ชายคนนั้น แต่พี่นง 

ไม่ยอมรับสาย” หนึ่งนุชโกหกหน้าตาย ความเป็นจริงนั้นตรงกันข้าม แต่ 

เรื่องอะไรจะบอก เดี๋ยวนี้หล่อนไม่ใช่เด็กสาวขี้อายคนเดิมอีกต่อไปแล้ว  

การได้เปิดหูเปิดตาที่มหาวิทยาลัย พบปะเพื่อนฝูงวัยเดียวกันและการ 

ศึกษาสอนให้กล้าออกสังคม เลิกกลัวคนแปลกหน้า แต่ที่หลบตาไม่มอง 

เขาตรงๆ เปน็เพราะมพีริธุในใจทีไ่มใ่ชแ่คแ่อบรกัพีเ่ขย แตเ่พราะมคีวามลบั 

เก็บงำไว้อย่างเงียบเชียบเนิ่นนานหลายปี 

แสนยาเปรยีบเทยีบไดถ้กูตอ้งแลว้ ตัง้แตเ่ดก็จนเตบิโตเปน็สาวนอ้ย 

หนึ่งนุชเหมือนหนูตัวเล็กในซอกที่ไม่มีใครเห็นหรือสนใจ แต่กลับสนใจ 

และจับตาดูทุกคน ด้วยเหตุนี้หล่อนจึงรู้เห็นและได้ยินมากเรื่องหลายสิ่ง  

แม้แต่วันนั้น...วันที่ใครๆ ในบ้านเสนานุรักษ์เข้าใจว่าพี่สาวของหล่อนขึ้น 

รถไปกบันายตำรวจใหญอ่ยา่งไมม่เียือ่ใยอาลยัสามกีเ็ชน่กนั หลอ่นอยูท่ีน่ัน่ 

ด้วย ได้ยินและเห็นความจริงทุกอย่าง ความจริงที่หล่อนอ้างกับตัวเองว่า 

ต้องเก็บไว้เป็นความลับตลอดไปเพราะพันธสัญญาที่ให้ไว้แก่ใครคนหนึ่ง  

คนที่เป็นนายทุนตัวจริง ส่งเสียให้ได้ไปร่ำเรียนยังต่างถิ่นขณะที่พี่สาวทิ้ง

พี่เขยไปเสวยสุขกับผู้ชายคนใหม่ ไม่เคยเหลียวกลับมาแยแสพ่อแม่พี่น้อง  

แม้เมื่อพ่อล้มเจ็บเป็นอัมพาตเพราะเครียดและผิดหวังในตัวลูกสาวคนโต 

หญงิสาวเฝา้ยำ้กบัตวัเองถงึความเลวของพีส่าวเพือ่กลบทบัความ 

รู้สึกผิดในส่วนลึกของหัวใจ...ความลับจะต้องเป็นความลับตลอดไป!

ตวัอย่าง
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ขณะขับรถกลับสำนักงาน แสนยารู้ดีว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ 

ทำให้ความเคืองขุ่นกรุ่นในอารมณ์ เขาเฝ้าบอกตัวเองให้ตัดนงคราญ 

ออกจากชีวิต และคิดว่าทำสำเร็จ เกือบเดือนที่ผ่านมาเขาแทบไม่คิดถึง 

หล่อนเลย หรือที่ถูกคือคิดถึงแค่วันละสองสามครั้ง ไม่ใช่ทุกเวลานาที 

เหมือนตอนตกอับอยู่ที่สิงคโปร์ แต่วันนี้เขากลับผิดหวังอย่างรุนแรง 

ไมต่า่งกบัคนอกหกัเมือ่ไดย้นิคำยนืยนัจากปากแมแ่ละนอ้งสาวของหลอ่น  

ราวกบัวา่ตลอดเวลาทีผ่า่นมา เขายงัหวงัอยูล่กึๆ วา่เรือ่งอือ้ฉาวคาวโลกยี ์

เหล่านั้นไม่เป็นความจริง และจะมีใครสักคนออกโรงปกป้องนงคราญ  

เปิดเผยเบื้องหลังการกระทำของหล่อน อะไรสักอย่างที่ยืนยันว่านงคราญ 

ไม่ได้แพศยาชั่วช้า และที่สำคัญที่สุด หล่อนยังรักเขาอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง

อีกสี่แยกเดียวจะถึงสำนักงาน แต่อารมณ์คับข้อง สิ้นหวัง อาลัย 

เคียดแค้น และชิงชัง ผลักดันให้แสนยาหมุนพวงมาลัยรถเลี้ยวขวับเข้า 

ซอยบ้านหลวงธรรมนิติโดยมิได้นัดหมายล่วงหน้า 

รถเบนซ์หางปลาสีขาวคันใหญ่จอดขวางหน้าบ้าน แสดงว่า 

เจ้าของบ้านกำลังมีแขก ชายหนุ่มสองจิตสองใจว่าจะกลับมาวันหลังดี 

หรือไม่ แต่ในที่สุดก็จอดรถต่อจากคันแรก คนรับใช้เปิดประตูเล็กเมื่อ 

เขากดออดเรียก แล้วผลุบหายเข้าไปอีกครั้ง ครู่ใหญ่ทีเดียวกว่าจะกลับ 

มาเชิญเขาเข้าไปพบคุณหลวงในห้องทำงานชั้นล่างของบ้าน

แสนยาทำความเคารพแล้วยิงคำถาม “คุณอาครับ ผมเพิ่งทราบ

จากคุณนวลนางว่าช่วงที่ผมไม่อยู่ ทางเราให้เงินช่วยเหลือบ้าน...เอ่อ...

คุณนาท รวมทั้งส่งเสียหนึ่งนุชเรียนต่อ” 

คุณหลวงชะงักไปชั่วอึดใจ หันไปมองพระพุทธรูปบนหิ้ง งึมงำ 

บางอย่างก่อนยืนยันว่าเป็นความจริง 

แสนยาอึ้ง “ในเมื่อทางการอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัว 

บางเดือนแทบไม่มีส่งไปให้ผม แล้วเอาเงินจากไหนส่งให้หนึ่งนุชล่ะครับ”

“ก็จากทางโน้นบ้าง ทางนี้บ้าง ท่านเจ้าคุณท่านสั่งให้ช่วยดูแล” 
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คุณหลวงตอบกำกวม หลบตาแสนยาโดยมองออกไปนอกหน้าต่าง 

แสนยาเข้าใจว่าคุณหลวงคงรู้สึกผิดที่เจียดเงินไปส่งเสียหนึ่งนุช  

ทำใหเ้ขาตอ้งใชช้วีติอยา่งกระเบยีดกระเสยีร ดว้ยความทีไ่มต่อ้งการสรา้ง 

ความกระอักกระอ่วนไม่สบายใจให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และมั่นใจว่า 

ท่านมีเหตุผลสมควรที่ทำไปเช่นนั้น จึงเปลี่ยนไปถามเรื่องที่ฝากสืบว่าใคร 

โอนเงนิใหเ้ขาใชช้ว่งทีอ่ยูส่งิคโปร ์และใครชว่ยวิง่เตน้เรือ่งยกเลกิการอายดั 

ทรัพย์สินและเร่งรัดการนิรโทษกรรมของเขาเป็นกรณีพิเศษ แต่คุณหลวง 

กต็อบออ้มแอม้วา่ยงัไมค่บืหนา้ วนันีท้า่ทางจติใจทา่นคงไมค่อ่ยอยูก่บัเนือ้ 

กบัตวัสกัเทา่ไร ซึง่เปน็ความผดิของเขาเองทีจู่โ่จมมาหาโดยไมไ่ดน้ดัหมาย 

ล่วงหน้า ทั้งยังตั้งคำถามที่ทำให้ลำบากใจ

แสนยาตัดสินใจกลับ พอลุกขึ้นยืนลา จู่ๆ ก็หลับตาสูดลมหายใจ 

เข้าลึก แล้วหันไปถามคุณหลวงแบบไม่ให้ตั้งตัวเช่นเดียวกับตอนมาหา  

“Night-Blooming Jasmine...น้ำหอมกลิ่นดอกราตรี ผมจำกลิ่นนี้ได้ 

ใครใช้ครับ คงไม่ใช่คุณอาผู้หญิงหรอกนะครับ ท่านใช้น้ำอบไทย ใช่ 

เจ้าของรถเบนซ์คนที่มาพบคุณหลวงก่อนหน้าผมหรือเปล่าครับ”

คุณหลวงทำหูทวนลม ไม่ตอบเสียอย่างนั้น และยังเป็นฝ่ายลุกขึ้น

ก่อนซึ่งเท่ากับบังคับให้แสนยาต้องลากลับไปในตัว จากนั้นเดินลิ่วไปยืน 

ส่งที่เฉลียงหน้าบ้าน พอชายหนุ่มออกไปนอกประตู จึงหันไปบ่นพึมพำ 

กับคนที่ยืนแอบอยู่ในห้องรับแขก 

“ชาตินี้ผมคงไม่ถึงนิพพาน ก็เพราะผิดศีลข้อมุสาวาทานี่แหละ” 

คนที่เป็นต้นเหตุแห่งการผิดศีลยิ้มกว้างจนตาพราว ก่อนจะเดิน 

เข้ามากระพุ่มมือไหว้ลาและกราบขอโทษกับหัวไหล่ชายชราด้วยท่าทาง 

กระชดกระช้อย พอมองจนแน่ใจว่ารถของแสนยาแล่นออกไปจากซอย 

แล้ว จึงออกจากบ้านไปขึ้นรถ ทิ้งเพียงกลิ่นดอกราตรีรวยรินในอากาศ

ตวัอย่าง
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