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ม้าสขีาวที่ยนือยู่กลางสนามหญ้าเขยีวขจ ีมนีายทหารหนุ่มร่างสูง
ใหญ่นั่งเด่นสง่าอยู่บนหลงั มอืซ้ายกุมบงัเหยีนไว้แม่นมั่น 

เขาแต่งกายด้วยชุดขี่ม้าสีกากีแกมเขียว ใส่หมวกทรงหม้อตาล 

กางเกงทรงพองบรเิวณต้นขา สวมทอ็ปบูตสูงถงึเข่า เครื่องหมายซึ่งประดบั

อยูบ่นเสื้อบ่งบอกยศของนายทหารระดบัผูบ้งัคบักองร้อยแห่งกองพนัทหารม้า

ที่ ๒๙ รกัษาพระองค์ 

แม้เป็นเวลาเช้าตรู ่ดวงอาทติย์เพิ่งโผล่พ้นขอบฟ้า ทกุคนกย็งัเหน็ว่า

วงหน้าคล้ามแดดเรยีบเฉยจนน่ากลวั ยิ่งผสานเข้ากบัดวงตาดดุนัซึ่งจ้องมอง

เหล่าทหารที่จูงม้ามาหยุดรอนอกรั้วสีขาวเตี้ยๆ ริมสนามฝึกขี่ม้าด้วยแล้ว 

ใครที่กล้าสบตาตอบกต็้องพลอยหวัหดไปตามกนั

“ขออนุญาตเข้าสนามครับ!” ทหารคนหนึ่งกล่าวนำาพร้อมกับตะเบ๊ะ 

คนอื่นทำาความเคารพตามในแบบเดยีวกนั

“เข้ามาได้” รณจกัรตะเบ๊ะตอบ

ทหารเหล่านั้นจูงม้าเข้ามาตั้งแถวเรียงหน้ากระดานซ้อนกันเป็น

๑
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ระเบยีบ รณจกัรยกข้อมอืข้างขวาขึ้นมาดูนาฬิกา 

๖:๓๐ น.

เขากราดมองแถวของทหารทั้งหมดในขณะนี้ ช่องที่ว่างอยู่แสดงให้

เหน็ถงึผู้ซึ่งยงัมาไม่ถงึ หวัคิ้วของผู้บงัคบักองร้อยกระตุกเข้าหากนั 

“ผู้หมู่สมชยัทำาไมยงัไม่มา”

“ไม่ทราบครบั” ทหารคนหนึ่งตอบหลงัจากพวกเขาหนัหน้ามองกนัไปมา

อยู่ครู่สั้นๆ

“ถ้าอย่างนั้นเรากเ็ริ่มฝึกกนั ทั้งหมดแถวตรง เตรยีมขึ้นม้า ปฏบิตั!ิ” 

รณจกัรตะโกนสั่ง ทหารหนัไปตรวจม้าและอปุกรณ์ให้แน่ใจว่าพร้อม

สำาหรบัการขี่ ผู้กองหนุ่มจงึสั่งต่อ

“เอาโกลนลง!”

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเอาห่วงซึ่งห้อยจากอานม้าทั้งสองข้างสำาหรบัสอดเท้า

เพื่อใช้ยนัเวลาขี่ม้าลงมา 

“ขึ้นม้าตอนที่หนึ่ง!”

เหล่าทหารทำาขวาหนัเพื่อหนัหน้าเข้าหาม้าคูใ่จ เสยีงรองเท้าบตูกระทบ

กันเมื่อพวกเขาชิดเท้าอย่างพร้อมเพรียง ทหารจับบังเหียนและหัวอานม้า

ดว้ยมอืซ้าย มอืขวาจบัโกลน แล้วบดิเข้าหาตวั พวกเขาหยดุนิ่งเพื่อรอคำาสั่ง

ให้ขึ้นไปบนหลงัม้าในขั้นตอนที่สอง

ทหารซึ่งเป็นหวัหน้าในกลุ่มนั้นพยกัหน้าให้สญัญาณ เขาและทุกคน

ยกขาซ้ายขึ้นเพื่อสอดเท้าข้างเดียวกันเข้าไปในโกลน มือขวาละไปจับตรง

ท้ายอานม้าอนัเป็นที่นั่ง สปรงิตวัขึ้นไปหยุดค้างนิ่งในอากาศ

นายทหารคนเดิมส่งสัญญาณสำาหรับการขึ้นไปบนหลังม้าในขั้นตอน

ที่สาม ทุกคนพร้อมใจกนัโน้มตวัไปข้างหน้า เตะขาขวาผ่านบั้นท้ายของม้า 

นั่งลงบนอาน แล้วสอดเท้าข้างขวาเข้าไปในโกลน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

ทั้งหมด

รณจักรออกคำาสั่งให้ทหารบังคับม้าเดินเข้าเส้น ซึ่งหมายถึงการเดิน
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เป็นแถวเรยีงเดี่ยวไปรอบสนาม ดวงตาคมกรบิจบัจ้องทุกคนอย่างเข้มงวด 

เขานิ่วหน้า หยบิไม้ง่ามสำาหรบัยงิหนกัสติ๊กกบัลูกดนิขนาดจิ๋วออกมา ยงิไป

ที่ทหารคนหนึ่งจนฝ่ายนั้นสะดุ้งเฮอืก

“กนิกุ้งมากี่โลวะ!”

คนถกูดเุพราะขี่ม้าหลงังอรบียดืตวัขึ้นจนหลงัตรงแหนว็ รณจกัรมอง

ปราดไปอกีทศิทางหนึ่ง แล้วยงิลูกดนิจิ๋วใส่ทหารอกีคน

“เฮ้ย! เสี่ยงเซยีมซรีไึง สั่นเป็นเจ้าเข้าเชยีวโว้ย”

ทหารที่ตวัโงนเงนไปมาตลอดการขี่ม้ารบีนั่งหลงัตรงและบงัคบัตวัให้

นิ่งขึ้นทนัท ีจงัหวะเดยีวกนันั้นเองมทีหารคนหนึ่งจูงม้ามาแต่ไกล และหยุด

ลงตรงนอกรั้วสนามฝึก

“ขออนุญาตเข้าสนามครับ!” เขาตะเบ๊ะด้วยสีหน้ากริ่งเกรงจนเหงื่อ

แตกพลั่ก

“มาสายขนาดนี้ นาฬิกาตายรไึงวะ!” ผู้กองหนุ่มตะคอก

“ขออนุญาตครบัผู้กอง เมื่อเช้าตอนผมคุมพลทหารใหม่วิ่ง ใช้เวลา

นานไปหน่อย เลยกลบัมาทำาความสะอาดคอกม้าช้ากว่าปกตคิรบั” คนตอบ

แก้ตวั

“คุมทหารวิ่งเป็นภารกจิที่ผู้หมู่ต้องทำาทุกวนัรเึปล่า” รณจกัรซกัไซ้

“ทุกวนัครบั” นายทหารยศร้อยตรตีอบ

“ทำาความสะอาดคอกม้ากต็้องทำาทุกวนัด้วยใช่ไหม” 

“ใช่ครบั”

“งั้นมนักเ็ป็นภารกจิประจำาวนัที่แกต้องทำาอยูแ่ล้ว อย่าเอามาอ้าง” เขา

เอด็

“ขอโทษครบั” 

“ถ้าเราต้องไปออกรบ แล้วแกมาผดิเวลานดั จะไปรบชนะใครเขาได้

วะ จำาไว้ว่าการตรงเวลาเป็นเรื่องสำาคญัที่สุดสำาหรบัทหาร เอ้า! วนันี้แกไม่

ต้องขี่ม้าหรอก จูงม้าวิ่งตามเพื่อนไป”
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คนโดนทำาโทษรบัคำา ก่อนจะจงูม้าของตนวิ่งตามท้ายแถวทหารที่ขี่ม้า

ไปตลอดทั้งชั่วโมง

“เมื่อเช้าเหนื่อยหน่อยนะผู้หมู่” 
รณจกัรตบบ่านายทหารรุน่น้องซึ่งถกูเขาทำาโทษ อกีมอืถอืผกับุง้ไว้กำา

หนึ่ง

“ไม่เป็นไรครบั เป็นความผดิของผมเองที่มาสาย คราวหน้าผมจะไม่

สายอกีแล้วครบั” ร้อยตรหีนุ่มยิ้มรบั 

รณจกัรยิ้มตอบ หลงัเวลาเลกิงาน ความเข้มงวดกค็ลายลงเหลอืแต่

ความเป็นพี่น้อง รณจกัรเดนิต่อไปในคอกม้าซึ่งเป็นโรงไม้ขนาดใหญ่เปิดโล่ง 

มีหลังคาคลุม จนเจอนายสิบที่คอยดูแลม้าคู่ใจของตน นายสิบตะเบ๊ะ

ทำาความเคารพ เขาจงึตะเบ๊ะตอบ 

“แม่ออกจากโรงพยาบาลรยึงั”

“ออกแล้วครับ เป็นเพราะผู้กองให้เงินค่าผ่าตัด แม่ผมก็เลยรอด 

ขอบคุณผู้กองมากนะครบั” 

“เรื่องเลก็น่า ดูแลแม่ของแกให้ดกีแ็ล้วกนั วนัหยุดนี้ฉนัอนุญาตให้

แกกลบัไปเยี่ยมท่านที่บ้านได้” 

นายสิบขอบคุณเขาอีกยกใหญ่ทีเดียวกว่ารณจักรจะผละจากมาได้ 

จนมาถงึคอกที่ม้าขาวคู่ใจอาศยัอยู่ 

“พายุทตั” 

เจ้าม้าก้าวเข้ามาหาอย่างยนิดตีั้งแต่ก่อนที่เขาจะเรยีกชื่อด้วยซำา้ มนั

ยื่นศรีษะมาซุกหน้าท้องของชายหนุม่ เขาจงึตบลำาคอของมนัเบาๆ พร้อมกบั

หวัเราะ

“ขี้อ้อนจรงิๆ เอ้า! ฉนัเอาผกับุ้งมาฝาก”

รณจกัรป้อนผกับุง้ให้พายทุตั พดูคยุด้วยนำ้าเสยีงอ่อนโยนผดิกบัการ

เป็นครูฝึกซึ่งสั่งทหารอย่างเข้มงวดเมื่อเช้าราวกบัเป็นคนละคน 
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เสียงฝีเท้าดังขึ้น รณจักรจึงหันไปมอง เห็นเสมียนกองร้อยซึ่งเป็น

เสมอืนผู้ช่วยของตนยนืรออยู่ห่างออกไป

“ขออนุญาตครบัผู้กอง ท่าน ผบ.ทอ. โทร. มาครบั”

รณจกัรขมวดคิ้ว ผบ.ทอ. ที่อกีฝ่ายกล่าวถงึคอื พลอากาศเอก หม่อม-

ราชวงศ์รณพีร์ จุฑาเทพ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเพิ่งได้รับตำาแหน่ง

หมาดๆ หลงัเหตุการณ์พฤษภาทมฬิเมื่อปีที่ผ่านมาจบสิ้นลง และ ผบ.ทอ. 

ท่านนี้กไ็ม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นบดิาของเขาเอง

“ท่านว่ายงัไงบ้าง”

“ท่านสั่งว่ามเีรื่องด่วน ให้ผู้กองรบีกลบัวงัจุฑาเทพครบั” 

หม่อมหลวงหนุม่แห่งจฑุาเทพพยกัหน้าอย่างครุน่คดิ ด้วยหน้าที่ของ

ผู้บงัคบักองร้อยทหารม้าซึ่งต้องทำางานตั้งแต่พระอาทติย์ยงัไม่ขึ้นจนถงึเยน็

คำ่า บางครั้งกต็้องดูแลม้าที่อาจเจบ็ป่วยได้ตลอดยี่สบิสี่ชั่วโมง เขาจงึเลอืก

อยู่บ้านพกัในกองพนั และกลบัไปที่วงัจุฑาเทพในช่วงสุดสปัดาห์ 

บดิาเข้าใจความจำาเป็นด ีจงึไม่เคยโทรศพัทม์าสั่งการให้เขากลบับ้าน

ก่อน นี่เป็นครั้งแรก 

เกดิอะไรขึ้นที่วงัจุฑาเทพกนัแน่

เมื่อรณจักรกลับไปถึงบ้านสีขาวซึ่งสร้างขึ้นเมื่อสามสิบกว่าปีก่อน
ภายในอาณาเขตวงัจุฑาเทพ บดิากร็ออยู่แล้ว ทั้งยงัมนี้องชายคนที่สองคอื 

เรอือากาศตร ีหม่อมหลวงรณภูม ินั่งอยู่ด้วย 

รณภูมิเป็นนักบินขับไล่เหมือนบิดา โดยขับเครื่องบินรบ F-16  

ตามปกตเิขาประจำาการอยู่ที่โคราช รณจกัรจงึแปลกใจที่เหน็รณภูมใินวนันี้ 

“กลับมาเมื่อไรน่ะภูมิ ฉันไม่เห็นรู้เลย” บุตรชายคนโตของแม่ทัพ

อากาศถามหลงัจากทำาความเคารพบดิา

“ผมเพิ่งมาเมื่อเช้า พอดีมีราชการที่นี่ พรุ่งนี้ก็กลับไปแล้วครับ” 

รณภูมยิิ้มน้อยๆ อย่างคนที่อารมณ์ดอียู่เป็นนติย์
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รณจกัรทรดุกายลงบนโซฟาทางขวามอืของบดิา ซึ่งอยูต่รงข้ามรณภมูิ

พอดี ตามปกติแล้วโซฟาตัวยาวตรงกลางในห้องดูโทรทัศน์แห่งนี้นอกจาก

เป็นที่ประจำาของบิดาแล้ว มักจะมีมารดานั่งอยู่ด้วยเสมอ แต่ท่านเดินทาง

ไปเยี่ยมน้องสาวคนที่สามของเขา ซึ่งเรยีนบลัเลต์ชั้นสงูอยูท่ี่ประเทศฝรั่งเศส 

และมแีผนจะบนิไปหาน้องชายคนเลก็ของเขาซึ่งศกึษาด้านภาพยนตร์อยูใ่น

สหรฐัอเมรกิา 

เมื่อหม่อมหลวงหนุ่มแห่งจุฑาเทพนั่งประจันหน้ากัน ความละม้าย

และความแตกต่างระหว่างพี่น้องกช็ดัเจนขึ้น ทั้งคูต่วัใหญ่บกึบนึสมเป็นชาย

ชาตทิหาร ผวิเข้มพอๆ กนั เพราะใช้ชวีติส่วนใหญ่อยู่กลางแดด แต่รณภูมิ

ร่างบางกว่าพี่ชายเล็กน้อย ใบหน้าเหมือนผู้เป็นพ่อมากกว่า ยิ่งนั่งอยู่ใกล้

บิดา ก็ดูราวกับจะเห็นภาพรณพีร์ในวัยหนุ่มและวัยห้าสิบเก้าปีมานั่งอยู่ 

เคยีงกนั 

รณจกัรเป็นส่วนผสมที่ดรีะหว่างบดิามารดา จะมองว่าเขาคล้ายบดิา

กไ็ด้ คล้ายมารดากถ็ูก แต่ทุกครั้งที่อยู่กบับดิา รณจกัรกย็งัรู้สกึว่าท่านช่าง

หล่อเหลาและสง่างามชนดิที่เขากบัน้องๆ เทยีบไม่ตดิ แม้มารดาจะให้กำาลงัใจ

อยู่เสมอว่าเขาหล่อกว่าบดิากต็าม

“คุณพ่อมธีุระอะไรหรอืครบัถงึเรยีกผมกลบัมา” รณจกัรนั่งหลงัตรง

แหนว็ตามความเคยชนิ

“เรื่องเดมิๆ นั่นแหละ” รณพรี์ถอนหายใจ วงหน้าคมคายฉายแวว

เหนื่อยล้าอย่างที่คนนอกไม่ใคร่ได้เหน็

“เรื่องทวดอ่อนใช่ไหมครบั” รณภูมเิดา

“อมื...เรื่องนั้นแหละลูก”

“คณุลงุใหญ่ คณุลุงรจุ คณุลุงภทัรพาทวดอ่อนไปตากอากาศที่หวัหนิ

ไม่ใช่หรอืครบั เกดิอะไรขึ้นรเึปล่า” รณจกัรถามเสยีงเครยีด 

“คุณทวดอาการทรุดลงหรือครับ” รณภูมิหรี่ตามอง ผู้เป็นพ่อจึง 

พยกัหน้า
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“คุณลุงใหญ่เพิ่งโทร. มาเล่าให้ฟังว่า ทวดอ่อนฝันร้ายอีกแล้วว่า 

วิไลรัมภามาตะโกนสาปแช่งอยู่หน้าวังจุฑาเทพ แล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นในวัง 

คุณทวดจึงสะดุ้งตื่น จากนั้นอาการความดันสูงก็กำาเริบจนคุณลุงภัทรกับ 

ป้าแก้วต้องช่วยกนัพยาบาลแทบไม่ได้หลบัได้นอน พ่อไม่สบายใจเลยจรงิๆ” 

คำาบอกเล่าของบิดาทำาให้คนฟังพลอยเครียดไปด้วย วิไลรัมภาที่ 

รณพีร์กล่าวถึงก็คือ หม่อมหลวงวิไลรัมภา เทวพรหม อดีตคู่หมายของ 

รณพรี์ 

หม่อมเจ้าวชิชากรแห่งราชสกุลจุฑาเทพ ซึ่งมศีกัดิ์เป็นปู่ของรณจกัร 

กับหม่อมราชวงศ์เทวพันธ์แห่งราชสกุลเทวพรหม มีสัญญาต่อกันว่าอยาก

ให้ทั้งสองตระกูลได้เกี่ยวดองกนั โดยหมายมั่นปั้นมอืให้บุตรชายทั้งห้าของ

วิชชากรแต่งงานกับทายาทสาวแห่งเทวพรหมอย่างน้อยหนึ่งคน แต่ก็ไม่

สมหวงัเลยสกัคน จนมาถงึคนสดุท้ายคอืรณพร์ี ที่ถกูหมายมั่นให้ลงเอยกบั

วิไลรัมภาก็เป็นอันต้องคลาดแคล้ว เนื่องจากรณพีร์พบรักกับเพียงขวัญ 

ดาราภาพยนตร์ชื่อดงัในสมยันั้น ประกอบกบัวไิลรมัภาเคยปองร้ายหม่อม

เอยีดจนเกอืบถงึแก่ชวีติ สญัญาระหว่างจุฑาเทพกบัเทวพรหมจงึสิ้นสุด 

นบัจากนั้นเป็นต้นมา เทวพรหมกต็กตำ่าลงเรื่อยๆ ลูกสาวสองคนใน

จำานวนสามคนของเทวพนัธ์หายสาบสูญ เขาจงึตรอมใจจนป่วยหนกั ทั้งยงั

มจีดหมายจากวไิลรมัภาส่งมาสาปแช่งราชสกลุจฑุาเทพให้ถงึแก่หายนะ ด้วย

เหตุที่ทำาให้เทวพรหมต้องตกตำ่า สร้างความไม่สบายใจให้แก่อ่อนในวยัชรา

จนเจบ็ออดๆ แอดๆ มาตั้งแต่นั้น

อ่อนขอร้องให้ทายาทจุฑาเทพช่วยกันตามหาบุตรสาวทั้งสองของ 

เทวพนัธ์ที่หายไป เพื่อพามาพบนางและเทวพนัธ์ในวยัไม้ใกล้ฝ่ัง ในช่วงแรก

ทุกคนช่วยกนัตามหา แต่ยงัไม่พบ วไิลรมัภากส็่งจดหมายขู่อาฆาตมาอย่าง

ต่อเนื่อง คุณชายทั้งหลายจึงปรึกษากันและได้ข้อสรุปว่าจะไม่ตามหาพวก

เธออกี โดยเฉพาะวไิลรมัภา ด้วยเกรงว่าการพาวไิลรมัภาซึ่งมเีจตนาร้ายต่อ

จุฑาเทพมาพบอ่อนจะไม่เป็นผลดี อาจทำาให้อ่อนอาการทรุดลงกว่าเดิม  

ต
ัว
อ
ย
่าง



14   ใ จ พิ สุ ท ธิ์

ทว่าพวกเขากร็่วมกนัโป้ปดอ่อนว่าจะตามหาให้ เพยีงเพื่อให้คนแก่สบายใจ

อย่างไรกต็าม สิ่งที่ทกุคนไม่คาดฝันกเ็กดิขึ้นเมื่อปีที่แล้ว คอืพวกเขา

พบมารตเีข้าโดยบงัเอญิ ซำ้ายงัได้ลกูสาวของมารตมีาเป็นว่าที่ศรสีะใภ้อกีด้วย 

ขณะที่วไิลรมัภายงัหายเข้ากลบีเมฆต่อไป

“ตอนนั้นพ่อโกรธวิไลรัมภามาก เพราะเธอทำาร้ายหม่อมทวดเอียด

และใส่ร้ายแม่ของลกูอย่างที่พ่อเคยเล่าให้ฟังไปแล้ว แต่พ่อกไ็ม่สบายใจเมื่อ

รู้ว่าเธอหนีออกจากบ้านไปในคืนที่พ่อแต่งงานกับแม่ หลังจากได้จดหมาย

สาปแช่งของเธอ พ่อก็โกรธขึ้นมาใหม่ แต่พอมาถึงตอนนี้พ่อสงสารเธอ

มากกว่า วิไลรัมภาคงจมอยู่กับความอาฆาตแค้นจนดวงตามืดบอด ชีวิต

ของเธอคงลำาบากลำาบนไม่น้อยทเีดยีวถงึได้เขยีนจดหมายฉบบันั้นขึ้นมา พ่อ

ได้ข่าวว่าก่อนที่เธอจะหายตวัไป เธอมอีาการทางจติด้วย ไม่รู้ว่าตอนนี้เธอ

จะเป็นยงัไงบ้าง”

รณจักรนิ่วหน้า เขาไม่ชอบผู้หญิงคนนี้เอาเสียเลย เธอช่างโหดร้าย

กบัหม่อมทวดเอยีดและมารดาที่เขาเคารพรกั อนัที่จรงิบดิามารดากไ็ม่อยาก

เล่าเรื่องความเลวร้ายในอดีตของเธอให้ฟัง แต่เขากับรณภูมิคาดคั้นถาม 

เพราะความเป็นลกูที่สนทิกบัพ่อแม่มากทำาให้พวกเขาสงัเกตเหน็ความอดึอดั

ของบุพการีทั้งสอง บิดาจึงยอมเปิดปาก ขณะที่น้องอีกสองคนยังคงไม่รู้

ความจริงต่อไป และเชื่อว่าลูกพี่ลูกน้องคนอื่นก็ไม่ทราบเช่นกัน เนื่องจาก

ผู้ใหญ่ตกลงกนัว่าจะรกัษาความลบันี้ไว้เพื่อเหน็แก่เทวพนัธ์

“คุณพ่อสงสารเธอ แล้วจะให้เราตามหาเธอรเึปล่าครบั” 

“ไม่ต้อง” รณพร์ีรบีปฏเิสธ “พ่อแค่รูส้กึว่าความแค้นที่วไิลรมัภามต่ีอ

จฑุาเทพเป็นเรื่องที่พ่อต้องรบัผดิชอบโดยตรงเท่านั้นแหละ พ่อจะทำาทุกอย่าง

ให้ทวดอ่อนสบายใจ ยกเว้นเรื่องที่จะพาวไิลรมัภามาพบท่าน”

“วนัหนึ่งเราอาจจะได้พบเธอครบั” รณภูมเิปรยเสยีงขรมึ 

“ลูกรู้สกึอย่างนั้นหรอื” รณพรี์ขมวดคิ้วมุ่น

“ครบั” รณภูมพิยกัหน้า 
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“งั้นก็แย่ละ เอาเป็นว่าถ้าเธอปรากฏตัววันไหน เราจะต้องขัดขวาง 

ไม่ให้เธอมาพบทวดอ่อนได้ แต่ถ้าเธอลำาบากและต้องการความช่วยเหลอืจรงิๆ 

พ่อก็จะช่วยเธอ...แค่ช่วยเท่านั้น...แต่ไม่ให้เธอมาทำาลายจุฑาเทพได้เป็นอัน

ขาด!” นายพลใหญ่ขบกรามแน่น 

“ฉนัไม่ชอบผูห้ญงิคนนี้เลยจรงิๆ” รณจกัรกล่าวทนัททีี่อยูก่นัสองคน
กบัน้องชาย

“เธออาจจะไม่เลวร้ายขนาดนั้นก็ได้นะครับ” รณภูมิเอ่ยด้วยสีหน้า

ลงัเล

“ฉนักห็วงัว่าจะเป็นอย่างนั้น ตอนนี้ฉนัเป็นห่วงทวดอ่อน นานๆ ท่าน

จะได้ไปเที่ยวตากอากาศสกัท ีกม็าป่วยเสยีนี่”

“ทวดอ่อนจะไม่เป็นไรหรอกครบั แค่อาการของคนแก่เท่านั้น หมอ

ใหญ่อย่างคุณลุงภทัรอยู่ด้วย พี่จกัรสบายใจได้” 

“แกไม่ได้แค่ปลอบให้ฉนัสบายใจไปวนัๆ ใช่ไหมวะ” 

“พี่ก็รู้นี่ครับว่าเรื่องแบบนี้ ผมจะพูดเมื่อแน่ใจแล้วจริงๆ เท่านั้น” 

รณภูมแิย้มยิ้ม

รณจกัรหรี่ตามองน้องชาย เป็นที่รูก้นัในครอบครวัวา่รณภมูมิสีมัผสั

พเิศษมาตั้งแต่จำาความได้ ทำาให้หลายคนอึ้งและทึ่งกนัมาแล้ว หากน้องชาย

ยนืยนั เขากค็วรเบาใจ รณจกัรจงึผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก

“เอาวะ ฉนัเชื่อแก ในเมื่อทวดอ่อนจะไม่เป็นอะไร งั้นเราไปกนิเหล้า

กนัเหอะ ชวนพี่เพชร คุณสรุจ คุณภูไปด้วย” 

รณจกัรถมูอือย่างกระตอืรอืร้น ผูช้ายทั้งสามที่เขาหมายถงึคอื หม่อม-

หลวงอศริ หม่อมหลวงสรุจ และหม่อมหลวงภูธเนศ ลูกพี่ลูกน้องซึ่งพำานกั

อยู่ในเขตวงัจุฑาเทพเช่นกนั

“เรื่องกนิเหล้าผมขอตวัครบั พรุ่งนี้ต้องกลบัโคราชแต่เช้า”

“เฮ้ย! ทหารอากาศอะไรวะขี้ป๊อดฉบิหาย นานๆ แกจะเข้ากรุงเทพฯ 
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