
 



สี่แผ่นดิน ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช 

นวนิยายอมตะ ที่ทํานผ๎ูอํานจะได๎ทั้งความบันเทิง ขนบธรรมเนียมประเพณี และเบื้องหลังประวัติศาสตร๑ไทยบางตอน  

คํานํา  

         หนงัสือเร่ือง "ส่ีแผํนดิน" นี้ ผ๎ูเขียนได๎แตํงขึ้น และนําลงในหนังสือพิมพ๑สยามรัฐรายวัน ติดตํอกันมา เป็นเวลาปีเศษ 

ในขณะที่เขียนนั้น ก็มิได๎คํานึงถึงขนาดของเลํม ถ๎าหากจะพิมพ๑เป็นเลํมขึ้น แตํเมื่อได๎มาเห็นขนาด เมื่อได๎รวบรวมพิมพ๑เป็น

เลํมขึ้นแล๎ว ผ๎ูเขียนออกจะร๎ูสึกตกใจไมํน๎อยไปกวําทํานผ๎ูอํานอีกหลายคน เพราะขนาดหนังสือนั้นโตเกินคาด จําเป็นต๎อง

แบํงพิมพ๑เป็นสองเลํม แม๎กระนั้นแล๎ว หนังสือแตํละเลํมก็โต จนผ๎ูเขียนเองก็เห็นวําอุ๎ยอ๎ายไป ถ๎าหากวําจะพิมพ๑แบํง

ออกเป็นสามเลํม ก็อาจเบามือกวําในรูปนี้ แตํจะทําให๎ความสําคัญของหนังสือลดน๎อยลงไป เพราะผ๎ูเขียนเจตนาจะให๎เลํม 

๑ นับรวบรวมเหตุการณ๑ที่เกิดในยุคหนึ่ง และเลํม ๒ นั้นเก่ียวกับเหตุการณ๑ในยุคตํอมา  

         ในระหวํางทีเ่ร่ือง "ส่ีแผํนดิน" ยังลงพิมพ๑อยํูในสยามรัฐรายวันนั้น ได๎มีผ๎ูเขียนจดหมายมาถามบํอยคร้ังวําเร่ือง "ส่ี

แผํนดิน" นั้นเป็นเร่ืองจริงหรือไฉน และ "แมํพลอย" ตัวเอกของเร่ืองนั้น เป็นบุคคลจริงๆหรืออยํางไร ปัญหาเชํนนี้จะตอบแตํ

ส้ันๆ ได๎โดยยาก จําต๎องใช๎วิธีอุปมาอุปไมย ถ๎าจะเปรียบให๎เห็นชัด ก็ต๎องเปรียบกับการแสดงละคร ตามปกติในการเลํน

ละคร ยํอมต๎องมีฉาก แตํฉากละครนั้นเป็นของสมมุติ ตกแตํงให๎ละม๎ายคล๎ายคลึงกับของจริง สํวนตัวละครที่แสดงนั้น เป็น

คนจริงๆ มีชีวิตและมีเนื้อหนังเหมือนคนดูทั้งหลาย หนังสือเร่ือง "ส่ีแผํนดิน" นั้น เป็นของกลับกันกับ วิธีการแสดงละคร คือ

ฉากทั้งหลายทั้งปวง ที่ผ๎ูเขียนได๎นํามาใช๎ ในการเขียนเร่ืองนี้ เป็นของจริงทั้งส้ิน และได๎พยายามสอบสวนให๎ตรงกับความ

จริง ตลอดจนเมื่อรวบรวมพิมพ๑ขึ้นเป็นเลํมคร้ังนี้ ก็ได๎พยายามจนสุด ความสามารถที่จะให๎เหตุการณ๑ และรายละเอียดแหํง

ชีวิต ที่ได๎นํามาบรรยายนั้นถูกต๎องตรงตํอความเป็นจริง ให๎มากที่สุดเทําที่จะทําได๎ ฉะนั้นฉากละครแหํงเร่ือง "ส่ีแผํนดิน" จึง

เป็นของจริงทั้งหมด แตํตัวละครนั้นกลับเป็น ของสมมุติ คือ "แมํพลอย" ก็ดี วงศาคณาญาติตลอดจนเพื่อนฝูงของ "แมํ

พลอย" ที่เข๎ามามีบทบาทในท๎องเร่ืองก็ดี ล๎วนแล๎วแตํเป็นบุคคลที่ได๎เกิดขึ้นด๎วยจินตนาการของผ๎ูเขียน แตํในการสร๎าง

บุคคลิกลักษณะของบุคคลเหลํานี้ ผ๎ูเขียนก็ได๎พยายามยึดถือเอาความจริงเป็นหลัก คอยกีดกันมิให๎บุคคลเหลํานี้พูดหรือทํา

ส่ิงใดที่อาจเกินความจริง ไปได๎เลย เพราะฉากเบื้องหลังตัวละครนั้น ผ๎ูเขียนได๎นําของจริงมาใช๎เสียแล๎ว ด่ังที่ได๎กลําวมาแตํ

ต๎น แม๎แตํเคร่ืองแตํงตัวของ "แมํพลอย" จะนุํงหํมสีอะไรก็ตรงตํอความจริง แตํด๎วยเหตุนี้ ตัวบุคคลในเร่ือง จึงกลายเป็นจริง

ขึ้นมาในความร๎ูสึกของผ๎ูเขียน และบุคคลเหลํานี้ ได๎เข๎ามาดําเนินเร่ืองของตัวเอง จนบางเวลาขณะที่เขียนอยํูนั้นเผลอไป 

เหมือนกับมีใครมากระซิบบอกให๎เขียนอยํูใกล๎ๆ  

         เจตนาของผ๎ูเขยีนในการเขยีนหนงัสือนี ้ก็เพ่ือจะบนัทกึภาพรายละเอียดเบ้ืองหลังเหตุการณ๑ตํางๆ ทีไ่ด๎เกิดขึน้ ต้ังแตํ

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยํูหัว ลงมาจนถึงส้ินแผํนดิน พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวอนันทมหิดล ใน

ระยะเวลาที่คํอนข๎างจะนานนี้ ได๎มีเหตุการณ๑ตํางๆ เกิดขึ้นเป็นอันมากในเมืองไทย และได๎มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ

เกิดขึ้นมากมายหลายเร่ือง เหตุการณ๑และการเปล่ียนแปลงตํางๆนี้ เป็นเร่ืองที่ประวัติศาสตร๑ต๎องจารึกไว๎ จึงเป็นส่ิงที่ใครๆก็

ยํอมทราบ แตํส่ิงที่ประวัติศาสตร๑มิได๎จารึก ก็คือรายละเอียดเก่ียวกับชีวิตและความเป็นอยํู ตลอดจนความคิดเห็นของคน 



ที่ต๎องประสบเหตุการณ๑และการเปล่ียนแปลงนั้นๆ ส่ิงเหลํานี้นับวํา เป็นรายละเอียดเบื้องหลังประวัติศาสตร๑ และยํอมมี

ความสําคัญอยูํไมํน๎อย เพราะการอบรมประเพณีและราบละเอียดเล็กๆน๎อยๆแหํงชีวิต ยํอมเป็นมูลฐาน ของความคิดเห็น

และกระทําให๎บุคคลเกิดปฏิกิริยาแตกตํางกันไป ในเมื่อมีเหตุการณ๑หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ มากระทบตัว หากเราได๎

ทราบรายละเอียดตํางๆนั้นได๎บ๎างพอสมควร เราก็สามารถที่จะเข๎าใจความคิดเห็น บางอยําง ความร๎ูสึกนึกคิดบางอยําง 

และปฏิกิริยาตํางๆนั้นได๎มากขึ้น แตํถ๎าเราไมํสามารถร๎ูรายละเอียดเหลํานี้ เสียเลยแล๎ว ตํอไปเราก็ไมํอาจอยํูในฐานะที่จะ

อธิบายมูลเหตุ ของเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในอดีตได๎แจํมแจ๎ง และไมํอาจเข๎าใจวํา เพราเหตุใดจึงได๎มีปฏิกิริยาบางอยํางเกิดขึ้น 

หลังจากที่ได๎มีเหตุการณ๑นั้นๆเกิดขึ้นแล๎ว ด๎วยเหตุตํางๆที่ได๎กลําวมานี้ ผ๎ูเขียนจึงมีเจตนาที่จะให๎หนังสือ "ส่ีแผํนดิน" นี้เป็น

ที่รวบรวม "รายละเอียดเบื้องหลัง ประวัติศาสตร๑" ตํางๆเหลํานี้ไว๎อีกอยํางหนึ่ง นอกจากจะกํอความบันเทิงให๎แกํผ๎ูอํานแตํ

อยํางเดียว ถ๎าหากวํา จะเปรียบเหตุการณ๑สําคัญที่เกิดขึ้นนั้น เป็นลายโครงบนผืนผ๎าลายอยํางไทยๆ ผ๎ูเขียนก็มีเจตนาที่จะ

ให๎หนังสือเร่ือง "ส่ีแผํนดิน" นี้เป็นลายประกอบ เพื่อจะได๎ทําผ๎าลายผืนนั้นมีลวดลายเต็มขึ้น และวิจิตรพิศดารย่ิงขึ้น ผ๎ูเขียน

จะได๎กระทําสําเร็จสมด่ังความเจตนาหรือไมํ ก็ยังไมํกล๎ารับรอง  

         ในการอธบิายรายละเอียดตํางๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองทีเ่กิดขึน้กํอนกําเนิดของผ๎ูเขยีนนัน้ ผ๎ูเขยีนได๎รับความอปุการะ จากทาํน

ผ๎ูอํานมากมายหลายทํานด๎วยกัน บางทํานก็กรุณาให๎ความร๎ูอันหาคํามิได๎ บางทํานก็กรุณาตักเตือนความผิดพลาด และ

ข๎อบกพรํองตํางๆ ซึ่งทําให๎ผ๎ูเขียนสามารถแก๎ใขปรับปรุง ฉบับที่เป็นรูปเลํมนี้ ให๎ถูกต๎องตํอความเป็นจริงย่ิงขึ้น บางทํานก็มี

ความกรุณาให๎กําลังใจสนับสนุน โดยวิธีเข๎ามารับนับเป็นญาติโยมของ "แมํพลอย" ไตํถามทุกข๑สุขและสํงของมาให๎ตามแตํ

โอกาส ซึ่งพระคุณเหลํานี้ ผ๎ูเขียนขอจารึกไว๎มิร๎ูลืม และขออุทิศความดีแหํงหนังสือเลํมนี้ทั้งหมดเทําที่มี ให๎แกํผ๎ูมีอุปการคุณ 

ด่ังที่ได๎กลําวมาแล๎ว 

         หนงัสือเร่ือง "ส่ีแผํนดิน" นี้ใช๎เวลานานในการเขียน และใช๎เวลาอีกนานในการตรวจแก๎การเรียงพิมพ๑ เมื่อได๎ทําสําเร็จ

มาเป็นรูปเลํม ถึงมือทํานผ๎ูอําน ผ๎ูเขียนก็ออกจะภูมิใจเป็นธรรมดา และความภูมิใจนั้นจะมากย่ิงขึ้น ถ๎าหากวําหนังสือนี้ 

สามารถให๎ความบันเทิงและประโยชน๑แกํทํานผ๎ูอําน ได๎ตามสมควร  

 

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 

๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๖ 

 

แผํนดินที่ ๑ 

บทที่ ๑ (หน๎าที่ ๑)  



          "พลอย" เสียงแมํเรียก ขณะที่เรือกําลังบํายหน๎าออกตากคลองบางหลวง มุํงตรงไปยังทําพระ "พลอยจําคําแมํไว๎

ให๎ดี ถ๎าเจ๎าจะมีลูกมีผัวตํอไปก็หาคนที่เขาใจเดียว อยําไปได๎ผัวเจ๎าช๎ูเมียมาก จะต๎องร๎อนใจเหมือนแมํ" แมํนิ่งอยูํครํูหนึ่ง 

แล๎วพูอตํอไป "แล๎วก็อยําไปเป็นเมียน๎อยใครเขาเป็นอันขาด จําไว๎นะ"  

         พลอยหนัหนา๎มามองดูแมํแล๎วก็เหลียว กลับไปมองนอกเก๐งเรือ ดูเรือแจวพายทีผํ่านไปมา ดูเรือนริมน้าํ และแพทีเ่ต็ม

ไปด๎วยของวางขายตํางๆ ดูผ๎ูคนริมตล่ิง และในเรือที่ผํานไปมา ด๎วยความต่ืนตาต่ืนใจ อยํางบอกไมํถูก เพราะคร้ังนั้นเป็น

คร้ังแรกที่พลอยได๎ออกจากบ๎าน มาไกลถึงเพียงนี้ และเมื่อกํอนที่จะออกจากบ๎าน แมํก็บอกแล๎ววํา ไปแล๎วไปเลย เป็นตาย

ชาตินี้จะไมํกลับมาเหยียบหัวกระไดบ๎านนี้อีก  

         บา๎นพลอยอยํูในคลองบางหลวง เรียกได๎วําเป็นบา๎นใหญํ มีกําแพงอฐิเสริมร้ัวเหล็กก้ันตลอดริมน้าํ ทีท่าํน้าํ มีศาลา

หลังใหญํ ทําด๎วยไม๎ ขึ้นจากกระไดทําน้ํา เดินผํานลานกว๎าง ก็ถึงตัวตึก เป็นที่อยํูของเจ๎าคุณพํอ ตึกนั้น จะพูดไปก็เป็นตึก

ทันสมัย สําหรับระยะเวลาระหวําง พ.ศ. ๒๔๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๓๕ อันเป็นเวลาในรัชสมัยของ สมเด็จพระพุทธเจ๎าหลวง

มหาราช ในกรุงรัตนโกสินทร๑นี้ ตึกนั้นเป็นตึกกํอนอิฐฉาบด๎วยปูนขาว หลังคามุงกระเบื้องจีนเป็นลูกฟูก หน๎าตึกเป็นบันได

ขึ้นสองข๎างมาบรรจบกัน ตรงกลางเป็นชาลายํอมๆ แล๎วจากนั้น มีบันไดขึ้นตรงไปชั้นบนของตึก บนตึกมีเฉลียงเดินได๎รอบ 

ลูกกรงมีลูกมะหวด กระเบื้องสีเขียวแกํ พ๎นจากเฉลียงเข๎าไป ก็มีห๎องใหญํๆสามห๎อง เป็นที่อยํูเจ๎าคุณพํอ มีห๎องเล็กๆอีกห๎อง

หนึ่ง สําหรับเจ๎าคุณพํอไว๎พระ และอัฐิเจ๎าคุณปู่ และคุณชวดทั้งหลาย เมื่อพลอยยังเด็กๆ อายุ ๖-๗ ขวบ เคยขึ้นไปบนตึก

ตอนบําย เพื่อไปหาเจ๎าคุณพํอ พลอยเคยร๎ูสึกกลัวห๎องนี้เป็นพิเศษ เพราะเป็นห๎องที่ปิดไว๎เงียบ ปีหนึ่งจะเปิดคร้ังเดียว เวลา

เจ๎าคุณพํอทําบุญ และในเวลาที่เปิดพลอยเคยเห็นโกศอัฐิ ต้ังอยํูบนม๎าหมูํเป็นแถว พลอยเคยถูกเรียกตัวให๎เข๎าไปจุดธูป

เทียน กราบเจ๎าคุณปู่คุณยําและเจ๎าคุณชวดอีกหลายคน ต้ังแตํนั้นมา ก็ให๎เกรงกลัวห๎องนี้เป็นพิเศษ เฉลียงหลังตึกนั้นเป็นที่

สําราญของเจ๎าคุณพํอ เวลาทํานอยูํบ๎านก็มักจะอยูํที่เฉลียงหลังนั้นเอง รับประทานข๎าวก็ที่นั่น ตึกชั้นบนปูด๎วยกระดานแผํน

โตๆ อาศัยแรงคนเช็ดถูกันมาหลายสิบปี ดูขึ้นเงา เป็นมัน เจ๎าคุณพํอทํานปูพรมเล็กๆ นั่งอยูํที่เฉลียงหลัง รอบๆตัวก็มี

เชี่ยนหมาก กาน้ําขันน้ํา กระโถน หีบบุหร่ี และพานใสํชุดจัดบุหร่ีต้ังไว๎ เมื่อวันที่พลอยจะออกจาก ก็ขึ้นไปลาทํานที่นั่น โดย

ที่แมํปลํอยให๎ขึ้นไปคนเดียว เวลานั้นพลอยอายุ ๑๐ ขวบ พอจะมีความสังเกตุส่ิงตํางๆ ได๎ถนัดถนี่ ตํอมาอีกหลายสิบปี 

พลอยนึกถึงเจ๎าคุณพํอขึ้นมาคร้ังใด ก็ยังเห็นภาพทํานนั่งขัดสมาธิอยูํบนพรม เจ๎าคุณพํอนุํงผ๎าลายสีจันทน๑ ปลํอยลอยชาย

ตามสบาย เมื่อพลอยขึ้นไปกราบลา ยังนึกจําได๎วําทํานมองดูหน๎า ลูกสาวคนเล็กของทําน อยํางพินิจพิเคราะห๑ คล๎ายกับวํา

จะดูไว๎ให๎จําได๎แมํนยํา แตํทํานก็มิได๎ปริปากพูดจาทักทาย หรือห๎ามปราม คงมองแตํหน๎าพลอยจนพลอยคลานกลับลงมา  

         เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๕ พลอยมีอายุได๎สิบขวบ ถ๎าใครไปถามพลอยในขณะนั้นวํา ใครเป็นบิดา พลอยก็ตอบวําชื่อ พระยา

พิพิธ ฯ มารดาช่ือแชํม เป็นเอกภรรยาของพระยาพิพิธ แตํไมํใชํในฐานะคุณหญิง เพราะคุณหญิงทํานชื่อเอื้อมเป็นคนอัมพ

วา ไมํได๎อยูํกับเจ๎าคุณพํอ แตํกลับไปอยูํบ๎านเดิมของทํานเสีย ต้ังแตํกํอนพลอยเกิด คงเหลืออยํูแตํบุตรของคุณหญิงอยูํใน

บ๎านสามคน คือคุณอุํนพี่สาวใหญํ อายุสิบเก๎าปี คุณชิดพี่ชายคนรอง อายุสิหกปี คุณเชยพี่สาวคนเล็ก แกํกวําพลอยสองปี 

พลอยมีพี่ชายรํวมมารดาอีกคนหนึ่ง อายุแกํกวําพลอยปีเศษ ชื่อพํอเพิ่ม และมีน๎องสาวคนละมารดาอีกคนหนึ่ง เกิดจากแมํ

แวว ภรรยาเจ๎าคุณพํอ คนรองแมํลงไป ชื่อหวานอํอนกวําพลอยสองปี กับพี่น๎องเหลํานี้ นอกจากพํอเพิ่มพี่รํวมท๎อง พลอย



ค๎ุนเคยกับคุณเชยเป็นพิเศษ เพราะอายุรํุนราวคราวเดียวกัน และคุณเชยเป็นเด็กชอบเลํนป่ายปืน ไปในที่ตํางๆ ซึ่งถูกกับ

นิสัยของพลอย คุณอุํนพี่สาวคนใหญํนั้น พลอยเห็นวําเป็นผ๎ูใหญํที่นําเกรงขาม เพราะเธออยํูรํวมบนตึกกับเจ๎าคุณพํอ ใน

ห๎องใหญํอีกห๎องหนึ่ง ซึ่งเป็นห๎องเก็บเคร่ืองเงินเคร่ืองทอง คุณอุํนเป็นผ๎ูถือกุญแจแตํผ๎ูเดียว แม๎แตํการจับจํายใช๎สอยทุก

อยํางในบ๎าน คุณอุํนก็เป็นผ๎ูทําทั้งส้ิน เจ๎าคุณพํอทํานไว๎ใจวําเป็นลูกสาวใหญํ สํวนแมํของพลอย ซึ่งคนทั้งบ๎านเรียกวํา แมํ

แชํมนั้น เจ๎าคุณพํอทํานปลูกเรือนฝากระดานห๎าห๎องให๎ อยูํอีกหลังหนึ่งใกล๎ๆกับตัวตึก ในบริเวณบ๎าน มีสํารับสํงตํางหาก

จากโรงครัว ซึ่งกินกันสามคนแมํลูก กินเสร็จแล๎วก็มีนางพิศ บําวซ่ึงแมํชํวยมาไว๎ใช๎ มีคําตัว ๑๒ ตําลึง เป็นผ๎ูกินเหลือและ

ล๎างถ๎วยชาม การปัดกวาดบ๎าน ปูที่หลับที่นอน ตลอดจนซักผ๎าที่เรือนแมํ เป็นหน๎าที่ของพิศ  

         พีข่องพลอยอกีสองคน คือ คุณชิตและพอํเพ่ิมนัน้ พลอยเกือบจะไมํร๎ูจักเสียเลย คนหนึง่คือคุณชิต ผ๎ูซ่ึงเวลานัน้ เป็น

หนุํมเต็มตัว อายุ ๑๖ บางทีพลอยเคยเห็นคุณชิตตอนเย็นๆ นุํงผ๎าสีใสํเส้ือกระบอกแพรเล่ียน หวีผมใสํน้ํามันแปร๎ ติดยาแก๎

ปวดหัวทั้งสองขมับ ตามธรรมเนียมหนุํมๆ สมัยนั้น เดินไปเดินมาอยูํแถวทําน้ํา พอพลบค่ํา คุณชิตก็แอบลงเรือข๎าฟาก ไป

เที่ยวกับทนายหนุํมๆ ของเจ๎าคุณพํอ คร้ังหนึ่งพลอยจําได๎วํา คุณชิตหายไปหลายวัน แตํพอกลับมาก็เกิดเร่ืองใหญํ เพราะ

เจ๎าคุณพํอทํานมัดมือ เฆ่ียนที่หน๎าตึก ทั้งคุณชิตและทนาย เสียงร๎องกันให๎ล่ันบ๎านไปหมด พลอยไปแอบดูอยูํหลังพุํมต๎น

แก๎วรอบตึกกับคุณเชย ผ๎ูซึ่งดีใจที่พี่ชายถูกเฆ่ียน แล๎วปรารภกับพลอยวําสมน้ําหน๎า อีกคร้ังหนึ่งพลอยเห็นคุณชิตเจ็บผอม

แห๎ง นอนแบบอยูํที่เรือน ที่เธออยํูกับบําวหนุํมๆ รํุนเดียวกัน เห็นบําวต๎มยาต๎มให๎กินเป็นหลายหม๎อ คุณเชยแอบมากระซิบ

บอกพลอยวํา "แมํพลอยฉันบอกอะไรให๎ อยําพูดไปนะ คุณชิตเป็นโรคบุรุษ ขืนพูดไปฉันโกรธจริงๆด๎วย"  

         พอํเพ่ิมพีช่ายของพลอยนัน้ ดูสวามิภักด์ิคุณชิตมากกวําพีน่อ๎งอืน่ๆ แตํพอํเพ่ิมก็ต๎องแอบไปมาหาสํู มิใหแ๎มํเห็น 

เพราะถ๎าแมํร๎ูวําพํอเพิ่มไปคบกับคุณชิตทีไร เป็นเฆ่ียนเอาทุกที สํวนหวานน๎องคนละแมํ ลูกแมํแววนั้น ยังเด็กเกินไปที่

พลอยจะสนใจ 

         วันหนึง่ พลอยถามแมํถึงเร่ืองพีน่อ๎งเหลํานีวํ้า ทาํไมคนจึงเรียกลูกเจ๎าคุณพอํวํา คุณอุนํ คุณชิต คุณเชย แล๎วทาํไมจึง

เรียกลูกอื่นวํา พํอเพิ่ม แมํพลอย แมํหวาน แมํมองหน๎าพลอยครํูหนึ่ง แล๎วหัวเราะตอบวํา  

         "เพราะพวกเอ็งมันลูกเมียน๎อย นั่นทํานลูกคุณหญิง ก็ต๎องเป็นคุณไปหมด เขาไมํเรียกวํา อีพลอย ก็ดีถมไปแล๎ว"  

         ต้ังแตํพลอยจําความได๎มาจนถึงอายุ ๑๐ ขวบ พลอยมีความร๎ูสึกวํา แมํและคุณอุํนพี่สาวใหญํ มีเร่ืองตึงๆกันอยูํเสมอ 

จริงอยํูทั้งสองมิได๎โกรธเคืองกันถึงวิวาทเป็นปากเสียง และตํอหน๎าเจ๎าคุณพํอ ก็พูดจาปราศรัยกันเทําที่มีเร่ืองจะพูด แตํ

พลอยสังเกตด๎วยความร๎ูสึกของเด็กวํา แมํมักจะใช๎ถ๎อยคํา ที่สุภาพเป็นพิเศษกับคุณอุํนเสมอ เป็นต๎นวําเรียกคุณอุํนวํา 

"คุณใหญํ" เรียกตัวเองวํา "ดิฉัน" อยํางชัดถ๎อยชัดคํา และใช๎คําเจ๎าคะเจ๎าขาตลอดจนกิริยาที่นอบน๎อมอยํางเฉียบขาดเยือก

เย็นปราศจากความร๎ูสึก แตํบางเวลาแมํแสดงความในใจ ให๎พลอยเห็นวําแมํได๎รับความกดดัน และบังคับใจอยํูเป็นนิจ 

เนื่องจากฐานะแมํบ๎าน และการเป็นผ๎ูบังคับบัญชาของคุณอุํน ผ๎ูซึ่งแมํถือวําเป็นเพียงลูกของเจ๎าคุณ แตํตัวแมํเองนั้นเป็น

เมีย ย่ิงเจ๎าคุณพํอทํานเชื่อฟัง ยอมให๎คุณอุํนปกครองบ๎านโดยเด็ดขาด แมํก็ย่ิงมีความคับใจย่ิงขึ้น แมํเคยร๎องไห๎ปรับทุกข๑

กับพลอยวํา เจ๎าคุณพํอทํานเล้ียงแมํเป็นบําวหรือคนอาศัย แมํไมํมีสิทธิอะไรในบ๎านนี้ ได๎แตํอยูํไปวันหนึ่งๆ สํวนแมํแวว



ภรรยาของเจ๎าคุณพํอ อีกคนหนึ่งนั้น สนิทสนมกับคุณอุํน อยํางมากมาย อยูํด๎วยกันได๎วันยังคํ่าเกือบไมํคลาดกัน เพราะแมํ

แววแกํกวําคุณอุํน เพียงส่ีห๎าปี เคยเป็นต๎นห๎องของคุณอุํนมากํอน และแมํบอกพลอยวํา คุณอุํนเป็นคนยกบําวของตน ขึ้น

เป็นเมียเจ๎าคุณพํอ เพื่อจะกําจัดแมํให๎ออกจากบ๎าน แมํบอกด๎วยวําคร้ังนั้นก็เกิดเร่ือง "หึงนางแวว" ตามคําของแมํ จนถึง

เกือบจะออกจากบ๎านไปเสียแล๎ว แตํเห็นลูกยังเล็กนัก แมํก็ต๎องอดใจทนอยูํไป  

         พลอยอยํูมาทาํมกลางความตึงเครียด ระหวํางแมํและคุณอุนํ จนบางทพีลอยร๎ูสึกกลัวทัง้สองฝ่าย ไมํอยากเขา๎ใกล๎ 

คนที่บรรเทาความตึงเครียด ที่พลอยต๎องได๎ร๎ูสึกไปด๎วย ก็คือเจ๎าคุณพํอ เพราะเจ๎าคุณพํอ ทํานเป็นคนรักเด็กทุกๆคน ไมํวํา

เป็นลูกทํานหรือลูกใครๆ บางทีตอนเย็นๆ เจ๎าคุณพํอทํานเรียกเด็กๆในบ๎าน ให๎มาว่ิงเลํนกันให๎ทํานดู ที่ลานหน๎าตึก ใครจะ

สํงเสียงดังเทําไรก็ได๎ และคนที่สํงเสียงดังที่สุด และหัวเราะดังที่สุด ก็คือเจ๎าคุณพํอเอง แตํลูกที่โตเป็นหนุํมเป็นสาวแล๎ว ดู

เจ๎าคุณพํอทํานเฉยๆไป อยํางคุณอุํนทํานก็เกรงใจ หรืออยํางคุณชิต ก็มักมีเร่ืองเคืองใจกันอยํูเสมอ เข๎าหน๎ากันไมํติด ลูก

ทุกคน เจ๎าคุณพํอทํานเป็นคนตั้งชื่อ และต้ังช่ืองํายๆ พยางค๑เดียวทุกคน พลอยเคยได๎ยินเจ๎าคุณพํอทํานหัวเราะเยาะ เพื่อน

ฝูงขุนนางบางคน ที่ตั้งชื่อลูกยาวๆ วําทําเทียมเจ๎าเทียมนาย จัญไรจะกิน อยํางที่บ๎านพระพิพัฒน๑ใกล๎ๆกัน ต้ังช่ือลูกคล๎อง

จองกัน เป็นจังหวะวํา เพ็ญพิสมัย ใสสุคนธรส สดสําราญจิต สนิทเสนํหา เจ๎าคุณพํอทํานเคยเอามาร๎องให๎แมํฟัง เป็น

จังหวะ แล๎วบอกวําดังเหมือนเพลงแขกเจ๎าเซ็น 

         ในทีสุ่ด เร่ืองใหญํทีท่าํใหชี๎วิตของพลอยเปล่ียนแปลงไปมาก ก็เกิดขึน้จริงๆ คืนหนึง่แมํขึน้ไปหาเจ๎าคุณพอํ บนตึกแตํ

ห๎าทุํม พลอยอยูํที่เรือนนอนคอยแมํจนหลับไป มาตกใจต่ืนขึ้นอีกทีหนึ่ง ตอนตีสามกวําๆ เห็นแมํเข๎ามาจุดตะเกียงในห๎อง 

แล๎วตรงเข๎ามาปลุกพลอย มีพํอเพิ่มซ่ึงนอนอยูํข๎างนอก เดินเข๎ามาอยํางงงๆ  

         "พลอยไปกับแม"ํ เสียงแมํพูดอยํางแค๎นใจ ใบหน๎าของแมํอาบไปด๎วยน้ําตา "เมื่อทํานไมํเล้ียงแมํแล๎ว แมํก็จะไป

ตามยถากรรม เราก็คนมีชาติมีสกุลเหมือนกัน ใครจะไปยอมให๎กดหัวกันอยํางขี้ข๎า พํอเพิ่มเป็นลูกผ๎ูชาย ต๎องอยูํทางนี้ เจ๎า

คุณพํอทํานไมํยอมให๎แมํเอาไป อยูํทางนี้ละก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทํานให๎ดีๆ สํวยพลอยแมํไมํยอมทิ้งไว๎ เด๋ียวมันจะรุมกันขํม

เหง ถึงแมํจะไมํมีปัญญาเล้ียง เจ๎านายของเราก็ยังมี แมํจะเอาพลอยไปถวายเสด็จ" พูดแล๎วแมํก็ก๎มหน๎านร๎องไห๎ไปพลาง 

เอาชายผ๎าแถบย๎อมก๎านดอกกรรณิการ๑ ที่แมํหํมอยูํขึ้นซับน้ําตาไปพลาง เหมือนหนึ่งใจแมํจะขาด ฝ่ายพํอเพิ่มพอได๎ยินแมํ

บอกวําจะละไว๎ที่บ๎าน ก็ยืนร๎องไห๎โฮล่ันบ๎าน ทั้งกลางดึก  

         พอได๎ยินแมํบอกวํา จะเอาไปถวายเสด็จ พลอยก็เขา๎ใจทนัท ีเพราะพลอยเคยได๎ยินเร่ืองเสด็จของแมํ จากปากแมํอยํู

เสมอ เสด็จประทับอยูํในวังหลวง แมํเคยอยูํที่นั่นตั้งแตํเด็กๆ จนทูลลาออกมาอยํูกับเจ๎าคุณพํอ เพราะญาติทางแมํชักนําให๎ 

แมํบอกวําความจริงแมํเป็นพระญาติเสด็จเหมือนกัน พํอของแมํหรือตาของพลอย เป็นหลานของเจ๎าจอมมารดาของเสด็จ 

แตํแมํบอกแตํเทํานี้ แล๎วบอกพลอยวํา "อยําพูดไป เราเป็นข๎าทําน ไปนับญาติกับเจ๎านายไมํดี เด๋ียวเหาจะขึ้นหัว" เร่ืองเหา

ขึ้นหัวหรือจัญไรจะกินเมื่อไปเก่ียวกับเจ๎านายนี้ พลอยเคยได๎ยินเสมอ ถ๎าเจ๎าคุณพํอไมํพูดแมํก็พูดบํอยๆ จนพลอยเคยนึก

วํา เจ๎านายคนนั้น ถ๎าจะเป็นเหากันชุกชุม เหมือนกับนางชุบลูกครอกในบ๎าน พลอยไปเลํนด๎วยทีไร เป็นติดเหามาทุกที 

พลอยเคยถามเร่ืองนี้กับเจ๎าคุณพํอ เห็นทํานหัวเราะงอหาย แล๎วก็ไมํพูดวํากระไร  



         เร่ืองทีเ่ก่ียวกับเสด็จนัน้แมํเคยบอกวํา ถ๎าพลอยโตขึน้อกีสักหนอํยก็จะสํงตัวไปถวาย แมํเคยขออนญุาต เจ๎าคุณพอํ

แล๎วในเร่ืองนี้ ทํานก็ไมํขัดข๎อง บอกวํา "ดีเหมือนกัน เด็กมันจะได๎มีความร๎ู" แตํแล๎วทํานก็ขอผลัดวํา อยําเพิ่งสํงไป เพราะ

ทํานไมํมีลูกเล็กๆจะเลํนด๎วย ฉะนั้นพอแมํเอํยปากวํา จะพาตัวไปถวายเสด็จ พลอยก็เข๎าใจทันที แตํโดยที่เห็นแมํร๎องไห๎

มาก และพํอเพิ่มก็สํงเสียงดังล่ัน พลอยก็ได๎แตํนั่งตกตลึง ดูจะพูดจาอยํางไรก็ไมํออก  

         แมํเห็นพอํเพ่ิมร๎องไหดั๎งๆ ก็ดึงตัวมากอดไว๎ แล๎วกระซิบปลอบโยนเบาๆ ตัวแมํเองก็หยุดร๎องไหล๎งบา๎ง เพราะกลัวพอํ

เพิ่มจะเอะอะไปใหญํ พอเห็นพํอเพิ่มสงบลงบ๎างแล๎ว แมํก็ใช๎ให๎ไปตามนางพิศมาชํวยเก็บของ  

         คืนนัน้ทัง้คืน แมํเก็บของอยํูกับนางพศิ พอรํุงสาง แมํก็ใหน๎างพศิขนของไปไว๎ทีศ่าลาทาํน้าํ และใหไ๎ปตามเรือมาลํา

หนึ่ง สําหรับพลอยนั้น แมํจับล๎างหน๎าเกล๎าจุก แตํงตัวเตรียมไว๎แตํกํอนรํุง และให๎นั่งคอยอยูํที่เฉลียงหน๎าเรือน ระหวํางที่

คอยอยูํนั้นเอง พลอยได๎ยินเสียงใครเรียกเบาๆ ที่ข๎างเรือน พอชะโงกหน๎าออกไปดู ก็เห็นคุณเชยมายืนหน๎าต่ืนๆอยูํ ในมือ

ถือหํออะไรหํอหนึ่ง 

         "แมํพลอย" เสียงคุณเชยเรียกเบาๆ "อยําเอะอะไป ลงมานี่เด๋ียว" 

         พลอยเหลือบไปดูเห็นแมํยังวํุนอยํูในเรือน จึงคํอยๆยํองลงบนัได พอเดินไปถึงตัวคุณเชย คุณเชยก็คว๎าขอ๎มือ ดึงตัว

พลอยเข๎าไปใต๎ถุนเรือน แล๎วถามด๎วยเสียงส่ันๆวํา  

         "นี่แมํพลอยจะไปจริงๆหรือ คุณอุํนบอกฉันเมื่อก้ีนี้เอง แตํฉันยังไมํเชื่อ"  

         พลอยเห็นหนา๎คุณเชยซีดๆ แล๎วนกึถึงทีเ่คยว่ิงเลํนกันอยํูทกุวัน ก็ต้ืนตันใจ ได๎แตํพยักหนา๎ คุณเชยยังไมํปลํอยแขน

พลอย และมือที่กําแขนพลอยนั้นเย็นเฉียบ  

         พอเห็นพลอยพยักหนา๎รับคํา น้าํตาเม็ดโตๆ ก็รํวงจากนยัน๑ตาของคุณเชย และไหลลงมาถูกแขนของพลอย หลาย

เม็ด "โธํแมํพลอย" คุณเชยพูดเสียงเคร่ือ "แมํพลอยไปเสียแล๎วฉันจะเลํนกับใครลํะ แมํพลอยอยําลืมฉันนะ" คุณเชยพูดซํ้าๆ 

อยูํหลายหน 

         เม่ือได๎ยืนดูหนา๎กันอยํูอกีสักครํูหนึง่ คุณเชยก็ย่ืนหอํทีถื่อมาด๎วยนัน้ให ๎พลางกลําววํา "นี่แมํพลอย ฉันให๎ จันอับ ฉัน

แอบขโมยคุณอุํนเธอมาจากบนตึก แมํพลอยเอาไว๎กินกลางทางก็แล๎วกัน"  

         พลอยรับหอํจันอบัจากมือคุณเชย เหมือนอยํางกับเป็นของอนัมีคําเป็นเสียทีสุ่ดแล๎ว จะพดูจากับคุณเชยอยํางไร ก็

พูดไมํออก เพราะคอนั้นตีบตันไปด๎วยความร๎ูสึก มองดูหน๎าคุณเชยก็เห็นพรําไปหมด เพราะนัยน๑ตานั้น มีน้ําตาไหลล๎นมาก

บอยํู พอดีเสียงแมํเรียกชื่อพลอยเบาๆ สองสามคร้ังบนเรือน พลอยก็ได๎โอกาส สะบัดแขนหลุดจากมือคุณเชย รีบหันหลังให๎

วิ่งหนีกลับขึ้นเรือนไปหาแมํ 



         "พลอยมานี่" เสียงแมํเรียกในห๎องอีกคร้ังหนึ่ง พลอยก็รีบเข๎าไปนั่งข๎างๆตัว แมํเก็บของเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ของใช๎

ตํางๆเป็นพวก ถ๎วยโถโอชาม แมํถือวําเป็นของบ๎านนี้ จึงรวบรวมไว๎ตํางหากอีกที่หนึ่ง คงเก็บแตํเส้ือผ๎า ข๎าวของจุกๆจิกๆ

สํวนตัวของแมํแท๎ๆ ใสํหีบไม๎บุหนังสีดําเป็นลายทอง รูปหงส๑มังกรสองใบ สํวนผ๎าผํอนของพลอยนั้น แมํรวบรวมใสํหีบชนิด

เดียวกันแตํสีแดง ใบยํอมกวําอีกใบหนึ่ง ที่นอนหมอนมุ๎งตํางๆ แมํทิ้งไว๎ที่เรือน พํอเพิ่มอยูํตํอไปจะได๎ใช๎ ตัวแมํเองจะไปหา

เอาข๎างหน๎า พลอยย่ิงเห็นข๎าวของ ที่เคยใช๎รํวมกันอยํูทุกวัน ถูกแบํงสรรปันสํวน ก็ย่ิงมีความร๎ูสึกมากขึ้น เพราะทุกอยํางก็

เห็น เป็นอาการของ บ๎านแตกสาแหรกขาดแท๎ๆ น้ําตาที่อยูํในลูกตาก็หล่ังไหลออกมา จะห๎ามเทําไรก็ไมํหยุด  

         แมํเอาผ๎าเช็ดน้าํตาไห ๎พลางเหลือบเห็นหอํของทีพ่ลอยถืออยํูในมือ จึงถามขึน้วํา 

         "พลอย นั่นหํออะไรลูก" 

         "หํอ..." พลอยหยุดสะอื้นแล๎วกลําวตะกุกตะกักตํอไป "หํอจันอับจ๎ะแมํ" 

         "ใครให"๎ แมํถาม แตํแล๎วก็เดาออกพูดตํอไปทันทีวํา "คุณเชยหรือ"  

         พลอยได๎แตํพยักหนา๎รับคํา แมํกําลังปดิหบีอยํูก็หยุดนิง่ เอามือวางพาดไว๎บนฝาหบีครํูหนึง่ ตาเหมํอมองออกไปนอก

หน๎าตําง เหมือนจะตรึกตรองตัดสินใจอะไรอยูํ แตํแล๎วแมํก็ถอนใจใหญํสลัดหน๎า พลางหันมาทางพลอย เอาผ๎าเช็ดน้ําตา

ให๎อีก แล๎วหลังลูบหัวพลอยพูดวํา 

         "นิ่งเสียพลอย อยําร๎องไห๎ไปเลยทูนหัวของแมํ แมํเป็นคนที่รักพลอยมากที่สุด ไมํมีใครจะรักลูกเกินไปกวําแมํได๎ ไป

เสียกับแมํเถิด แมํรักลูกจึงอยากให๎ลูกได๎ดี ไปอยํูในวังที่ตําหนักเสด็จ อีกหนํอยก็จะสนุกสบาย ไมํคิดถึงบ๎านเสียอีก" แมํนิ่ง

อยูํอีกครํูหนึ่ง แล๎วกระซิบด๎วยเสียงส่ันเครือวํา  

         "พลอย ขึ้นไปบนตึกไปกราบลาเจ๎าคุณพํอเสีย เสร็จแล๎วตามไปที่ทําน้ํา แมํจะคอยอยูํที่นั่น" วําแล๎วแมํก็หันหน๎าหนี 

เร่ิมยัดของลงหีบอยํางกุลีกุจอ และปิดฝาหีบอยํางแรง เหมือนกับจะใช๎อาการ และเสียงนั้น ชํวยเพิ่มความแนํนอน ในการ

ตัดสินใจให๎ยิ่งขึ้น 

         พลอยคํอยๆ ยํองออกจากหอ๎ง เดินผํานเฉลียงลงบนัไดอยํางช๎าๆ เพราะมันเป็นคร้ังสุดทา๎ย ทีพ่ลอยจะลงจากเรือน ที่

อยูํมาต้ังแตํเกิด ฝาเรือนทุกฝาจะมีตําหนิ มีรอยอยํางไรที่พลอยร๎ูจักดี ตําหนิและรอยตํางๆ เหลํานั้น ก็เหมือนจะเดํนออกมา 

ให๎เห็นได๎ชัดในคราวนี้ รํองกระดานทุกรํอง ที่พลอยเคยนั่งทับ นอนทับ และแอบทิ้งของลงไปข๎างลําง ดูเหมือนจะเรียกร๎อง 

ให๎พลอยหยุดรํ่าลา จนถึงขั้นบันได แตํละขั้นที่เคยถ๎ดขึ้นลง และราวบันได ที่เคยโหนเลํนกับคุณเชยเป็นประจํา ดูเหมือนจะ

โตกวําเกํา เดํนกวําเกํา เพิ่มความสําคัญขึ้น ในคราวที่จะจากกันไปในวันนี้  

         คุณเชยหายไปจากใต๎ถุนบา๎นแล๎ว ไมํทราบวําไปหลบอยํูทีไ่หน พลอยเดินขา๎มลานบา๎นช๎าๆ เหลียวดูรอบๆตัว 

เหมือนกับจะส่ังลาสถานที่ และส่ิงแวดล๎อมที่เห็นกันมาทุกวัน ต๎นปีบต๎นใหญํทีได๎อาศัยรํม เลํนหุงข๎าวหุงแกงกับคุณเชย 

และเคยชํวยกันเก็บดอกไปให๎แมํ ผสมกับยาเส๎นมวนบุหร่ีให๎เจ๎าคุณพํอ พลอยนึกขึ้นมาวํา แมํไปเสียแล๎วใครจะเป็นคนมวน



บุหร่ี เพราะแมํเคยทําอยูํคนเดียว และเป็นการใหญํเต็มที เพราะไหนจะต๎องต๎มน้ําผ้ึง น้ําสับปะรดและชะเอมไว๎คลุกกับยา

เส๎นเมืองสอง ไหนจะต๎องมวนยาเส๎น เข๎าแบบกระดาษทิ้งไว๎เป็นตัว ไหนจะต๎องรีดใบตองแล๎วตัดให๎พอดี ของเหลํานี้ถ๎าแมํ

ไมํทําให๎ใครจะทํา พลอยเดินผํานต๎นเขี้ยวกระแต ซึ่งแมํเคยเก็บไปร๎อยมาลัยใสํจุกให๎ ผํานต๎นกรรณิการ๑ ซึ่งแมํส่ังให๎มาเก็บ

ดอกที่รํวง ไปให๎แมํทุกเช๎า เพราะแมํจะได๎ตัดเอาก๎านตากแดดไว๎ย๎อมผ๎าแถบ ผํานต๎นชะลูดซึ่งสํงกล่ินไกล แตํหาดอกไมํใครํ

พบ ทุกอยํางล๎วนแตํเรียกพลอยให๎หยุด ให๎เหลียวมอง แตํพลอยก็ก๎าวขาเดินไปจนถึงบันไดหลังตึก พอถึงเฉลียง พลอยก็ลง

คลาน พอเข๎าไปใกล๎ตัวเจ๎าคุณพํอ ก็ลงกราบ แล๎วก็นั่งก๎มหน๎า เอามือแคะกระดานแก๎ขวยน รอฟังวําทํานจะพูดวําอยํางไร 

เมื่อนั่งอยูํสักครํูหนึ่ง ไมํมีเสียงอะไร จากเจ๎าคุณพํอเลย นอกจากเสียงกระแอมและเสียงบ๎วนน้ําหมาก พลอยก็ลงกราบอีก

คร้ัง แล๎วคลานถอยไป ทางบันได 

         "พลอย" เสียงคุณอุํนเรียกออกมาจากในห๎อง "มานี่" พลอยสะด๎ุงสุดตัว ลังเลจะเข๎าไปดีหรือไมํดี เมื่อตัดสินใจไมํถูก 

ก็เหลียวไปดูหน๎าเจ๎าคุณพํอ เห็นทํานพยักหน๎าเข๎าไปทางในห๎อง เหมือนกับจะบอกให๎พลอยเข๎าไป พอดีเสียงคุณอุํนเรียก

อีกคร้ังหนึ่ง พลอยก็คลานเข๎าไปในห๎อง 

         หอ๎งนัน้มืดคร้ึมอยํูเป็นประจํา เพราะคุณอุนํเธอไมํชอบแสงแดด วําจะทาํใหผิ๎วเสีย ในหอ๎งนัน้อบอวลไปด๎วย กล่ินอบ

กล่ินรํ่า ฝาผนังสามด๎านมีต๎ูวางเรียงไว๎หลายใบ ในต๎ูบรรจุเคร่ืองเงิน และเคร่ืองถมเป็นอันมาก นอกจากนั้นก็มีกําปั่นเหล็ก

วางอยํูอีกหลายใบในเงามืด บรรจุเคร่ืองเพชรเคร่ืองทอง ที่คุณอุํนถือกุญแจแตํผ๎ูเดียว คุณอุํนนั่งอยูํกลางห๎อง มีเชี่ยนหมาก

เงิน กระโถนเงินวางอยํูใกล๎ๆ วันนั้นเป็นวันพุธ คุณอุํนนุํงผ๎าลายเขียว ขัดเป็นมันแข็งกรําง หํมผ๎าแถบสีจําปาแกํ คุณอุํนเป็น

คนมีระเบียบ การแตํงตัวแตํละวันนั้น ก็เรียบร๎อยเป็นอยํางย่ิง คุณอุํนหวีผมที่ใสํน้ํามันไว๎อยํางเรียบร๎อย ไมํมีกระดิก ที่ไรผม

นั้นก็กันไว๎ เรียบร๎อยตามปกติ พอเห็นพลอยคลานเข๎ามา คุณอุํนก็หยิบตลับงาใสํขี้ผ้ึงสีปาก มาเปิดเอาขี้ผ้ึงพังแพวขึ้นสี 

แล๎วถามด๎วยน้ําเสียงที่ไร๎ความปรานีวํา  

         "จะไปกับแมํหรือแมํตัวดี" 

         พลอยนิง่เงียบ ก๎มหนา๎มองกระดานไมํกระดุกกระดิก ร๎ูสึกหนาวเย็นตามเน้ือตัวขึน้มาอยํางบอกไมํถูก  

         "ไปละก๎อไปให๎พ๎นนะยะ" คุณอุํนพูดตํอ "อยําทํากลับไปกลับมา จะเสียรัศมีแมํผ๎ูดีแปดสาแหรก" พลอยนิ่งเงียบอีก 

เพราะถึงจะตอบก็ไมํร๎ูจะตอบอยํางไรถูก  

         "ไป ! ไปให๎พ๎น" คุณอุํนไลํสํง "นังคนนี้ลูกแมํ ลูกเสือ ลูกตะเข๎เล้ียงไมํได๎"  

         คําอาํลาของคุณอุนํมีเพียงเทํานัน้เอง พลอยก๎มลงไหว๎แล๎วรีบคลานออกจากหอ๎ง ผํานเฉลียงหลังอยํางรวดเร็ว เพราะ

ใจพลอยนั้น กลับเปล่ียนเป็นอยากไปเสียให๎พ๎น พอลงจากตึกได๎พลอยก็รีบวิ่ง ตรงไปยังทําน้ําที่แมํคอยอยูํกับนางพิศ มีพํอ

เพิ่มมายืนกอดเสาร๎องไห๎ กระซิกๆอยูํ  



         เม่ือพลอยมาถึงทาํน้าํ แมํก็ไมํได๎พดูจาไตํถามวําอะไรทัง้ส้ิน รีบเรํงใหน๎างพศิบาํว พาพลอยเขา๎ไปในเก๐งเรือ แมํตรง

เข๎าไปกอดพํอเพิ่ม กระซิบส่ังอะไรเบาๆ อีกสองสามคํา เสียงพํอเพิ่มสะอื้นถ่ึเข๎าและดังขึ้นกวําเกํา แล๎วแมํก็รีบลงมาในเรือ 

ส่ังคนแจวให๎ออกเรือ พลอยมองออกไปนอกเรือทางบ๎าน เห็นแตํเสาศาลาที่ปักอยูํในน้ํา พอเรือออกจากทํามาไกลอีก

เล็กน๎อย จึงได๎เห็นหลังคาตึกเจ๎าคุณพํอ เห็นร้ัวเหล็กกําแพงบ๎าน และศาลาทําน้ําทั้งหลัง มีพํอเพิ่มยืนกอดเสาร๎องไห๎สะอึก

สะอื้นอยูํในทําเกํา คร้ันแล๎วภาพเหลํานั้นก็เร่ิมไกลออกไปทุกที จนในที่สุดก็ลับตาไป มีภาพบ๎านอื่นๆ ภาพเรือกสวนข๎าง

คลอง เข๎ามาแทนที่ ย่ิงใกล๎ปากคลองเข๎าไป บ๎านชํองและแพสองข๎างทางก็หนาแนํนขึ้น ผ๎ูคนที่สัญจรไปมาทั้งทางน้ํา และ

ทางบกก็จอแจย่ิงขึ้น พลอยเพํงดูภาพตํางๆ ที่เต็มไปด๎วยสีสัน และผํานไปประดุจฉากเคล่ือนที่ได๎ อยํางต่ืนตาต่ืนใจ พอเรือ

ออกจากคลองแมํพูดด๎วย พลอยก็หาสนใจไมํ เพราะความร๎ูสึกตระหนกตกใจ ที่ได๎รับแตํเมื่อคืนตอนดึก เมื่อแมํมาปลุก 

ความเศร๎าสลดใจตอนที่จะต๎องจากบ๎าน และความขมขื่นใจ จากถ๎อยคําของคุณอุํน เมื่อตอนจะจากกัน กระทําให๎ประสาท

ความร๎ูสึกของพลอยมึนชาอยํู ประกอบกับมาได๎เห็น ของใหมํที่นําต่ืนเต๎นตํางๆ ทําให๎พลอยมีความสนใจคําพูดของแมํแตํ

น๎อย 

         พอเรือมาถึงกลางแมํน้าํ พลอยมองดูฃฝ่ังตรงขา๎มก็ย่ิงร๎ูสึกต่ืนเต๎นย่ิงขึน้ ถึงกับอดใจไว๎ไมํได๎ ต๎องสะกิดถามแมํวํา  

         "แมํจ๐านั่นอะไรนํะแมํ" พลอยช้ีมือไปที่หลังคากระเบื้องสี มีชํอฟ้าปิดทองระยับริมตล่ิง  

         "ตําหนักแพไงลูก" เสียงแมํตอบ พลอยไมํเข๎าใจวําตําหนักแพนั้นคืออะไร เป็นของใคร และมีไว๎ทําไม เพราะความ

สนใจและความอยากร๎ูอยากเห็นนั้น กําลังเปล่ียนไปโดยเร็ว และย่ิงเพิ่มขึ้นทุกที พลอยช้ีมือข๎ามตําหนักแพไป แล๎วถามแมํ

วํา 

         "แล๎วโนํนลํะแมํ ที่ยอดสูงๆนั่น พระเจดีย๑อะไร วัดอะไร จ๏ะแมํ ใหญํโตเสียเหลือเกิน"  

         แมํหวัเราะก๊ิกกอดพลอยไว๎แล๎วตอบวํา "ไมํใชํวัดดอกลูก นั่นแหละวังหลวงที่ลูกจะไปอยํูลํะ ที่ยอดแหลมๆ สูงๆ นั่น

คือยอดพระมหาปราสาท ที่เห็นเหมือนหลังคาโบสถ๑นั้นคือ พระมณเทียร ประเด๋ียวเราไปขึ้นจากเรือ ที่ทําพระ แล๎วเดินย๎อน

ไปหนํอย ก็เข๎าประตูศรีสุดาวงศ๑ไปในวัง"  

         "แล๎วเสด็จทํานประทับอยูํหลังไหนลํะแมํ ที่ยอดสูงๆนั่นหรือจ๏ะ"  

         แมํหวัเราะอกี "เปลําลูก ทํานไมํได๎ประทับที่นั่นหรอก ถ๎าแมํไปทูลเสด็จวํา พลอยถามอยํางนี้ เป็นได๎ทรงพระสรวลไป

นานทีเดียว เสด็จทํานก็ประทับอยูํที่ตําหนักของทําน อีกหลังหนึ่งตํางหาก มองจากนี่ไมํเห็น ... พลอย ! อยําชะโงกจากเรือ

ให๎มากนัก เด๋ียวรํวงลงน้ําไป" 

         พลอยรีบถอยเขา๎มาในเรือตามคําแมํ นัง่อยํูในเรือพลางหวัใจเต๎นตึกตัก ด๎วยความต่ืนเต๎น "นั่นหรือคือที่อยูํของเรา

ตํอไป" พลอยนึกแตํในใจ "ชํางใหญํโตสวยงามเสียจริงๆ ตึกเจ๎าคุณพํอวําใหญํโตแล๎ว ยังไมํเทําซีกเดียวของวังหลวง" นึก

ขึ้นมาพลอยชักเฉลียวใจ ถามแมํวํา  



         "วังหลวงนี้เป็นของเสด็จหรือจ๏ะแมํ" 

         "ไมํใชํ" แมํร๎องเสียงหลง "วังหลวงก็เป็นของพระเจ๎าอยูํหัวทํานซีลูก ที่พลอยเห็นนั่นแหละ เป็นพระที่นั่ง ที่ประทับ

ของทํานทั้งนั้น เสด็จและเจ๎านายอื่นๆ ทํานมีตําหนักอยูํข๎างใน ผ๎ูชายเข๎าไปไมํได๎ มีแตํพวกเราผ๎ูหญิง ล๎วนๆ ถ๎าผ๎ูชายเข๎าไป

ได๎ แมํก็ไมํต๎องทิ้งพํอเพิ่มไว๎ นี่เพราะจนปัญญาแมํจริงๆ จึงไมํได๎เอามา"  

         "แล๎วแมํจะไปอยํูกับพลอยในนั้นหรือแมํ" พลอยถามด๎วยความเป็นหํวง  

         แมํนิง่ไปครํูหนึง่ แล๎วถอนใจใหญํตอบวํา 

         "แมํจะไปอยํูกํอน แตํแล๎วแมํก็จะต๎องไปทํามาหากิน ... อยําไปพูดถึงมันเลย ดูกันไปกํอนเถอะลูก"  

         ระหวํางนัน้ เรือเขา๎ไปจอดทีท่าํพระ แมํจูงมือพลอยขึน้จากเรือ แล๎วใหน๎างพศิจัดการเอาของขึน้ สํวนหนึง่ใหฝ๎ากเขา

ไว๎ที่ทํากํอน สายๆจะจ๎างคนเขาขนเข๎าไปในวัง สํวนหีบของพลอยใบเล็ก แมํให๎นางพิศแบก ตามมาเลยทีเดียว  

         สองแมํลูกเดินเลาะกําแพงวังเร่ือยมา มีนางพศิตามหลัง เดินได๎สักครํูหนึง่ก็เล้ียวเขา๎ประตูช้ันนอก พลอยก็ย่ิงต่ืนตา

ต่ืนใจย่ิงขึ้น เพราะภายในบริเวณวังนั้น ดูเต็มไปด๎วยตึกกราม ซึ่งพลอยเห็นวําใหญํโตมหึมา ผ๎ูคนที่เดินเข๎าออก ก็ดูยัดเยียด

เบียดเสียดกัน ตลอดจนหาบของขายและของที่วางขาย ก็ดูมีมากมายเหลือขนาด ตรงหน๎าพลอยเข๎าไป มีกําแพงสูงอีก

ชั้นหนึ่ง เป็นกําแพงทึบ มีประตูใหญํเปิดกว๎างอยํู สังเกตดูคนที่เดินเข๎าประตู และออกจากประตูดูสับสนไปหมด บางคนก็

ร๎องทักกันเอะอะ บางคนก็เดินก๎มหน๎าก๎มตารีบไป เหมือนหนึ่งมีธุระร๎อน คนทั้งหมดเป็นผ๎ูหญิงทั้งส้ิน แตํงกายแปลกๆกัน ที่

เป็นผ๎ูใหญํหรือกลางคน ก็หํมผ๎าแถบข๎างใน หํมผ๎าแพรจีบทับข๎างนอกอีกผืนหนึ่ง ลางคนที่สาวหนํอยก็ใสํเส้ือจีบเอว แขน

พวง มีต้ังแตํเส้ือเรียบๆ จนติดโบว๑ยิบไปทั้งตัว พลอยดูผ๎าหํมแมํและกิริยาที่เดิน ดูเหมือนกับคนอื่นๆ การแตํงกายของแมํ 

และทําทางเป็นแบบเดียวกันกับคนที่เดินเข๎าๆออกๆ อยูํนั้น คนบางคนเห็นแมํก็ร๎องตะโกน ทักวํา ไปไหนมา ไมํได๎เห็นเสีย

นาน บางคนแมํก็ยกมือไหว๎อยํางนอบน๎อม สํวนบางคนมองแมํจนเหลียวหลัง แตํแมํก็ทําเมินเสีย แตํปากนั้นบํนปรารภดังๆ 

กับนางพิศวํา 

         "คนเราบางคนมันชํางตายยากเสียจริงๆ นะพิศนะ" และมีเสียงนางพิศตอบสวนควันมาทันทีวํา "บําวก็วําอยํางง้ัน

แหละเจ๎าคํะ" แล๎วก็มีเสียงนางพิศถํมน้ําหมาก ด๎วยเสียงอันดัง  

         "อ๎อ ! พลอย" แมํพูดขึ้นเหมือนอยํางกับเพิ่งนึกอะไรออก "เวลาเข๎าประตูละก็ ต๎องข๎ามธรณีประตูให๎พ๎น เทียวนะ 

อยําไปเหยียบหรือเอาเท๎าไปเตะเข๎า เด๋ียวจะเกิดเร่ือง" 

         พดูแล๎วแมํก็นาํพลอยรีบเดินใกล๎ประตูเขา๎ไป พลอยสะด๎ุงสุดตัว ความสนใจหลุดจากของแปลกอืน่ๆ มารวมอยํูที่

ธรณีประตู ที่เห็นอยูํข๎างหน๎าทันที ธรณีประตูนั้น ทําด๎วยไม๎เหล่ียมคํอนข๎างใหญํ แตํไมํใหญํถึงกับ จะข๎ามไมํพ๎น มีรอยคน

มาปิดทองไว๎บ๎าง เป็นระยะๆ และใกล๎ๆ ขอบประตูนั้น ก็มีธูปปักอยูํที่ริมขอบประตู ด๎านในนั้น มีผ๎ูหญิงสาวบ๎างแกํบ๎าง นั่ง



อยูํสองข๎าง พลอยมาทราบทีหลังวํา หญิงเหลํานั้น มีหน๎าที่เฝ้าประตูวัง และหน๎าที่อื่นๆ อีกมากมายหลายอยํางในวัง เป็น

ข๎าราชการอยูํในกรมโขลน ชาววังทั่วๆไป เรียกกันวํา โขลน  

         ถ๎าหากแมํไมํเต่ือนพลอยขึน้มาโดยกระทนัหนั เร่ืองธรณีประตูวัง พลอยก็อาจไมํร๎ูความสําคัญ และไมํสนใจ และด๎วย

เหตุนั้น พลอยจึงอาจก๎าวข๎ามธรณีประตูนั้น เข๎าไปโดยมิต๎องพะวังอยํางใดเลย แตํพอแมํพูดขึ้นมา ความสนใจของพลอย ก็

หลุดจากที่อื่นมาอยูํที่ธรณีประตูนั้นแหํงเดียว และเพํงเล็งธรณีประตูนั้น ด๎วยความวิตก วิจารณ๑เป็นอยํางย่ิง  

         พลอยย่ิงเดินใกล๎ธรณีประตูนัน้เขา๎ไป ธรณีประตูนัน้ก็ย่ิงดูทัง้สูงทัง้ใหญํ เพ่ิมความนาํสะพงึกลัว ย่ิงขึน้ทกุท ีส่ิงอืน่ๆที่

อยูํรอบๆตัวนั้น ดูเลือนรางหายไปหมด แม๎แตํคนที่เดินเข๎าเดินออกกัน อยํางสับสนนั้น ก็จางลงไป เห็นแตํเป็นเงาๆ ส่ิงที่เดํน

อยูํในสายตาของพลอย และย่ิงเดํนขึ้นทุกก๎าวที่พลอยเดินใกล๎เข๎าไป ก็คือธรณีประตู ที่ปิดทองไว๎เป็นแหํงๆ นั้นเอง จนดู

เหมือนกับวํา ได๎เปล่ียนสภาพจากทํอนไม๎ ธรรมดาสามัญที่สุด มาเป็นสัตว๑ร๎าย อันนําสยดสยอง นอนขูํคํารามขวางทางอยูํ 

และสัตว๑นั้นดูเหมือนจะร๎องวํา "อยําเข๎ามา ! อยําเข๎ามา ! อยําเหยียบ ! อยําเหยียบ ! เข๎ามาแล๎วต๎องก๎าวให๎พ๎น !"  

         สํวนในใจของพลอยนัน้ ก็นกึด๎วยความหวาดวํา "ไมํพ๎นแนํ ไมํพ๎นแนํ ! ที่นี่เป็นวังหลวง วังของในหลวง ใครทําผิด

อะไรนิดเดียวเขาเอาไปเฆ่ียน ไปขังคุก ไปตัดหัว ใครเหยียบธรณีประตูเขาเอาไปตัดหัว ! ดูซี ! ไมํมีใครกล๎าเหยียบสักคน 

ใครเดินเข๎าเดินออกต๎องกระโดดข๎ามทุกคน แตํเราก๎าวข๎ามไมํพ๎นแนํ เพราะใหญํออก อยํางนั้น สูงออกอยํางนั้น"  

         ใจพลอยเต๎นระทกึด๎วยความประหมํา ตาทัง้สองจ๎องดูธรณีประตูนัน้เขม็ง และมือทัง้สองนัน้ก็กําแนนํ พลอยร๎ูสึกวํา

เหงื่อมือออก เปียกไปหมดในอุ๎งมือ เท๎าทั้งสองข๎างที่เดินตามแมํก็ก๎าวช๎าลง นางพิศที่เดินถือหีบ ตามมาข๎างหลังร๎องเรํงวํา  

         "เดินเร็วๆซี แมํพลอย อยําไถล ดูซีคุณแมํเข๎าประตูไปแล๎ว" จริงอยํางนางพิศวํา แมํก๎าวข๎ามธรณีประตู เข๎าไปอยําง

กระฉับกระเฉง พร๎อมกับหันไปทักทาย กับใครคนหนึ่งที่นั่งอยํูข๎างประตู เสียงแมํเรียกคนๆนั้นวําจํา  

         พลอยตัดสินใจโดยรวดเร็ว เป็นตายอยํางไรก็จะต๎องตามไปใหถึ๎งตัวแมํจนได๎ พลอยรีบสาวเท๎าก๎าวเดินตรง เขา๎ไปที่

ประตู พอถึงประตูก็ร๎ูสึกตัวเย็นวูบ หลับตาทั้งสองข๎าง ยกเท๎าข๎างหนึ่งให๎สูงที่สุด และก๎าวออกไปเทําที่ นึกวําเป็นก๎าวที่ยาว

ที่สุดในชีวิต พอวางเท๎าลงบนพื้นพลอยก็ลืมตาขึ้น แล๎วก็เห็นวําตัวเอง กําลังยืนอยํูบนธรณีประตูนั้นพอดี  

         พลอยใจหายวาบ เหง่ือไหลประทอุอกมาพร่ังพรู ไมํมีใจทีจ่ะมองเห็นโขลนทีน่ัง่อยํู อา๎ปากตกตลึง ไมํได๎เหลียวไปดูวํา 

นางพิศที่เดินตามมาข๎างหลัง ยกมือตบอกดังผลุง พลอยเผํนลงจากธรณีประตู วิ่งตรงไปที่ตัวแมํอยํางไมํคิดชีวิต  

         "หยุด !" เสียงใครคนหนึ่งร๎องราวกับฟ้าผํา "หยุดเด๋ียวนี้ ! กลับมานี่กํอน !" เสียงนั้นร๎องสําทับมาอีก  

         พลอยว่ิงมาถึงตัวแมํ และด๎วยอารามตกใจ จะว่ิงเลยไปอกี แตํแมํคว๎าแขนพลอยไว๎ แล๎วร๎องถาม ด๎วยความตกใจวํา  

         "พลอย ! อะไรกันลูก ! หยุดกํอน ลูกไปทําอะไรมา !" แตํแล๎วแมํก็เข๎าใจทันที ทรุดตัวลงนั่งกอดพลอยไว๎ แล๎ว

หัวเราะจนน้ําตาไหล 



         "พลอย !" แมํพูดพลางหัวเราะพลาง "นี่ไปเหยียบธรณีประตูวังเข๎าแล๎วสิ แมํก็เผลอไปเองไมํทันดู" แล๎วแมํก็หัวเราะ

ตํอไปอีก อยํางขบขันเสียเต็มประดา 

         เม่ือเห็นแมํหวัเราะอยํางขบขนั พลอยก็ใจช้ืนขึน้เป็นกอง คํอยๆเหลียวหนา๎ไปดูทางประตูทีเ่กิดเหตุ เห็นโขลนคนทีสํ่ง

เสียงเรียก กําลังช้ีให๎พวกพ๎องดูพลอย แล๎วก็กวักมือเรียกพลอย ให๎กลับไปที่ประตู พลอยเห็นดังนั้น ก็มองตาแมํ แตํแมํพยัก

หน๎าบอกวํา "ไปเถิดลูก แมํจะไปด๎วย ไปกราบธรณีประตูเสีย ก็หมดเร่ือง ไมํมีใครเขาทําอะไรหรอก" แล๎วแมํก็กระซิบที่หู

พลอยเบาๆวํา "พลอยจะอยูํในวัง ตํอไปจําไว๎ให๎ดี อยําไปเกิดเร่ืองกับโขลน แกดํายับทีเดียว เราส๎ูเขาไมํได๎หรอก"  

         แมํจูงมือพลอยกลับมาทีป่ระตู เสียงผ๎ูหญิงอายุกลางคน ทีแ่มํเรียกจําถามวํา "นั่นลูกแมํแชํมหรือ ถ๎าจะไมํเคยเข๎าวัง

ละซ"ี 

         "ลูกฉันเองละคํะ" แมํตอบ "จะเอามาถวายเสด็จ ฝากคุณจําด๎วยนะคะ" พลอยได๎ยินแมํพูดก็เหลือบไป เห็นจํานั่ง

อยูํบนเส่ือ กําลังเอายาฉุนขึ้นสีฟัน แล๎วจุกกับหมาก จํานั้นเป็นหญิงที่แตํงตัวแปลกที่สุด ที่พลอยเคยเห็น จํานุํงผ๎าพื้นสวม

เส้ือจีบที่เอว แขนยาวแบบเส้ือกระบอก หํมผ๎าทับข๎างนอก ที่แปลกทีสุดสําหรับพลอย ก็คือบนแขนเส้ือจํานั้น ติดบั้งส่ีบั้ง  

         ความอลเวงเฉพาะหนา๎เร่ืองเหยียบธรณีประตูวัง ทาํใหพ๎ลอยสนใจจําโขลนแตํเพียงวํา เป็นผ๎ูหญิงคนแรก ทีเ่คยเห็น

ติดบั้ง เพราะแตํกํอนเคยเห็นแตํผ๎ูชาย ขณะนั้นคนที่อยูํรอบๆประตูวัง พากันหันมามองพลอย เป็นตาเดียวกัน คนที่กําลัง

เดินเข๎าออกก็พากันหยุด เพื่อคอยดูพลอยต๎องรับโทษ โดยการกราบธรณีประตู ฝ่ายโขลนที่เฝ้าประตู และได๎เรียกพลอยให๎

หยุด ก็หันหน๎ามาจ๎องพลอยเขม็ง คอยดูมิให๎พลอยหลบหนีไปไหนได๎ พลอยตัวร๎อนแล๎วก็เย็น เย็นแล๎วก็ร๎อน เหงื่อนั้นมิร๎ูวํา

มาจากไหน ออกจากรํางกายพร่ังพรูไปทุกขุมขน แมํปลํอยแขนพลอยแล๎ว บอกให๎ไปกราบธรณีประตูเสีย อยํามัวชักช๎า 

ฝ่ายพลอยก็ก๎มหน๎าคํอยๆยํองเข๎าไป เพราะอายเสียแทบจะแทรกแผํนดินหนี ไมํกล๎ามองสบสายตา ก่ีร๎อยก่ีพันคํูที่กําลัง

จ๎องมองดูอยํางสนุก ถึงกระนั้น พลอยก็ยังอดแลเห็นไมํได๎วํา คนกําลังเรียกให๎กันหยุดดู บ๎างก็พูดจาวิจารณ๑กันอยํางขบขัน 

บ๎างก็หัวเราะอยํู อยํางสนุก พอถึงธรณีประตู พลอยก็ทรุดตัวลงคุกเขํา พนมมือวางลงบนธรณีประตู แล๎วก็หลับตาแนํน ก๎ม

ตัวลงกราบ เสียงคนหัวเราะเกรียวกราวรับกันเป็นทอดๆไป แม๎แตํโขลนที่นั่งอยูํริมประตู ก็ดูเหมือนจะหัวเราะ แตํพลอยไมํมี

กําลังใจที่จะเหลียวไปดูวํา ใครจะทําอะไร เพราะขณะนั้นถ๎าสามารถละลายหายไปได๎ พลอยก็จะทําด๎วยความอาย พลอย

รีบลุกขึ้นยืนโดยเร็ว เมื่อกราบแล๎ว และหันหลังได๎ออกวิ่งต๋ือตรงไปยังแมํ อยํางไมํคิดชีวิต  

 

บทที่ ๑ (หน๎าที่ ๒)  

         แมํจูงแขนพลอยเดินตํอไป ผํานโรงละครในวัง ซ่ึงเป็นโรงโถง แลดูกลางวันก็เหมือนศาลาวัดกว๎างๆ ไมํมีความหมาย 

มีคนนั่งเลํนอยํูแถวนั้นสองสามคน เดินตํอไปแมํช้ีให๎ดูสระน้ํา บอกวํา สระองค๑อรทัย ผํานทิมโขลน ซึ่งพลอยต๎องสะด๎ุงกลัว

อีกคร้ัง เพราะก๎าวแรกที่ยํางเข๎ามาในวัง ก็ร๎ูจักอํานาจโขลนเสียแล๎ว ที่ทิมโขลนนี้ พลอยสังเกตเห็นโขลนนั่งอยํูมาก บางคน

ก็แตํงตัวครบ คือใสํเส้ือหํมผ๎าจีบตามระเบียบ บางคนก็แตํง ลําลอง หํมผ๎าแถบผืนเดียว กําลังทําธุระสํวนตัวอยํู โขลนหลาย



คนที่นั่งอยูํนั้นร๎ูจักแมํ โดยเฉพาะคนที่มีอายุมาก เสียงร๎องตะโกนทักกันเอิกเกริก บ๎างก็อ๎างวําไมํได๎พบกันหลายปีแล๎ว ไมํ

เห็นหน๎าตาเปล่ียนไปเลย บางคนก็ร๎องถามแมํวํา ยังซนเหมือนแตํกํอนหรือเปลํา บางคนก็ร๎องถามวํา พลอยเป็นใครมาจาก

ไหน "แมํแชํม ไปเอาเด็กที่ไหนมา" เสียงร๎องถาม แมํตะโกนตอบวํา "ลูกฉันเอง จะเอามาอยูํที่ตําหนัก" เสียงร๎องตอบมาวํา 

"ดีแล๎ว จะชํวยดูให๎" แล๎วก็มีเสียงขัดคอมาวํา "ถ๎าซนเหมือนแมํเมื่อเด็กๆ ใครจะไปดูไหว" ตํอจากนี้ ทั้งแมํและคนที่โต๎ตอบ

กัน ก็หัวเราะกันอยํางขบขัน ร่ืนเริง แมํถามโขลนคนตํอไปวํา "หลวงแมํเจ๎าเป็นอยํางไรบ๎าง" ก็มีเสียงตอบมาวํา "ก็ยังง้ันๆ

แหละ เจ็บๆไข๎ๆ อายุทํานมากแล๎ว" 

         พลอยเกิดความสนใจขึน้มาใหมํ เพราะช่ือคนวํา หลวงแมํเจ๎า นีไ้มํเคยได๎ยินมาแตํกํอน อดความอยากร๎ูไว๎ ไมํไหว 

ต๎องกระตุกแขนแมํ แล๎วกระซิบถามวํา  

         "แมํจ๐า หลวงแมํเจ๎านี่ใครกันจ๏ะแมํ" 

         แมํหนัมาบอกวํา "นั่นแหละนายโขลนละ พลอยจําไว๎เถิด" แล๎วแมํก็จูงมือพลอยเดินตํอไป ถนนหนทางตอนนี้ มีทาง

แยกไปเป็นหลายสาย ถนนทุกสายปูหินแผํนใหญํๆ และไมํวําจะมองไปทางใด ก็มีตําหนักหรือเรือนใหญํบ๎าง เล็กบ๎าง ปลูก

อยูํสลับซับซ๎อนกันไป แมํพาพลอยเดินเล้ียวไปทางหนึ่ง ที่ริมทางเดินมีตึกยาวติดตํอกันเป็นสองชั้น แบํงเป็นห๎องๆ พลอย

สังเกตดูมีคนอยํูในตึกนั้นมากมาย คร้ันถามวํา ตึกยาวนั้นเรียกวําอะไร แมํก็ตอบส้ันๆวํา "แถวเต๏ง"  

         "แล๎วใครอยูํที่แถวเต๏งนี่จ๏ะแมํ" พลอยซักตํอ "โอ๏ย ! ใครตํอใครเยอะแยะไปหมด" แมํตอบ "คุณพนักงานก็มี คุณเฒํา

แกํก็มี คุณห๎องเคร่ืองก็มี ข๎าหลวงที่บนก็มี" 

         พลอยเดินสนใจช่ือแปลกๆตํางๆ เหลํานีข้ึน้มาทนัท ีแมํพดูถึงคนชนดิใหมํๆ อกีหลายชนดิ แตํพลอยก็ยัง จําไมํได๎วํา

ใครบ๎าง จําได๎แตํชื่อสุดท๎าย ข๎าหลวงที่บน จึงถามแมํแตํเทําที่จําได๎วํา ข๎าหลวงพระตําหนักเป็นใคร แมํก็ตอบวํา  

         "เป็นข๎าหลวงสมเด็จที่บนไงลํะ" แล๎วแมํก็หันไปทักทายกับคนที่ร๎ูจักกันตามแถวเต๏ง เหมือนกับวําคําตอบ ที่ไห๎แกํ

พลอยนั้นแจํมแจ๎ง เพียงพอแล๎ว 

         พลอยร๎ูได๎วํา ตามแถวเต๏งนัน้ มีคนอยํูเต็มไปหมด ไมํมีทีวํ่าง สังเกตดูจากผ๎ูคนทีน่ัง่บา๎งยืนบา๎ง หรือกําลังทาํธรุะ

สํวนตัวตํางๆ อยูํบนนั้น บ๎างก็ตากผ๎า บ๎างก็เอาหีบออกมาเปิดผ่ึงแดดหน๎าห๎อง บางแหํงก็มีของวางขายกระจุกกระจิก เป็น

ของใช๎เล็กๆน๎อยๆบ๎าง เป็นขนมและของกินเลํน พวกไส๎กรอกปลาแนม และอื่นๆ มึคนผํานไปผํานมา ซื้อขายหรือหยุด

ทักทายพูดคุยกันไมํร๎ูจบ พลอยมาเข๎าใจวํา ในวังนี้มิใชํบ๎านคน อยํางธรรมดาเสียแล๎ว แตํเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่ง มีระเบียบ

แบบแผน และความเป็นอยํูของตัวเอง ไมํเก่ียวและไมํสนใจตํอโลกภายนอก และภายในเมืองที่พลอยกําลังเข๎ามาอยํูใหมํนี้ 

พลเมืองทุกคนเป็นผ๎ูหญิง ไมํมีผ๎ูชายเข๎ามาปะปนอยูํเลย  

         ในทีสุ่ด แมํก็จูงมือพลอยเดินมาถึงตึกใหญํ ส่ีเหล่ียมหลังหนึง่ ฝาฉาบปนูขาวแล๎วทาสีเหลือง คลํ้าไปด๎วยความเกํา 

ตามขอบหน๎าตําง ขอบประตูมีลายปูนปั้นเป็นชํอดอกไม๎ บานหน๎าตํางประตูที่ปิดไว๎ เป็นสํวนมากนั้นเป็นบานเกล็ด และดู



เข๎าไปทางประตูตําหนักด๎านหน๎า และดูมืดคร้ึม ทางขึ้นตําหนักเป็นบันไดหิน เต้ียๆ ไมํก่ีขั้น แมํบอกให๎นางพิศนั่งคอยอยูํ

กํอน แล๎วพาพลอยเดินเบาๆ เข๎าไปข๎างใน 

          ด๎านหนา๎ตําหนกัมีหอ๎งปดิไว๎บา๎ง และเปิดไว๎ใหแ๎ลเห็นภายในได๎บา๎ง พลอยแลเห็นโต๏ะเก๎าอี ้มีลวดลายประณีตวาง

ไว๎ในห๎อง มีต๎ูกระจกลักษณะเดียวกัน ใสํของตํางๆ ซึ่งยังสังเกตไมํทันวํา เป็นอะไรบ๎าง แมํหันมากระซิบ ส่ังพลอยให๎เดิน

เบาๆ เพราะเสด็จคงยังไมํต่ืนบรรทม แตํความจริงแมํไมํจําเป็นต๎องห๎าม เพราะความมืดคร้ึมเยือกเย็น ของสถานที่ ความ

แปลกและใหมํของตําหนัก และความร๎ูสึกเคารพยําเกรง วําที่นี่เป็นตําหนักของเสด็จ ทําให๎พลอยเดินอยํางเบาที่สุดอยูํแล๎ว 

แมํพาพลอยเดินตรงไปยังห๎องๆหนึ่ง ทางด๎านหลังตําหนัก ผํานบันไดใหญํ ซึ่งพรํุงตรงขึ้นไปยังช้ันบน กํอนจะถึงแมํหันมา

กระซิบ บอกวําจะพาไปหา คุณสาย ซึ่งเป็นข๎าหลวงต๎นตําหนักของเสด็จ ความจริงแมํได๎เคยเลําเร่ืองคุณสาย ให๎พลอยฟัง

มาแล๎วหลายคร้ังวํา คุณสายเป็นข๎าหลวงเสด็จ มาต้ังแตํเสด็จยังทรงพระเยาว๑ และคุณสายยังเป็นเด็ก คุณสายอยูํกับเสด็จ

ตลอดมา จนเป็นที่ไว๎เนื้อเชื่อพระทัย มอบให๎ดูแลกิจการสํวนพระองค๑ทุกอยําง และให๎ดูแลวํากลําว ข๎าหลวงทุกคนใน

ตําหนัก แมํเลําวํา คุณสายเป็นคนใจดีมาก ไมํถือตัววําเป็นคนโปรด คอยชํวยเหลืออุปการะข๎าหลวงตําหนักเดียวกันเสมอ 

คุณสายเป็นผ๎ูใหญํแล๎วเมื่อแมํยังเป็นเด็ก และเคยเล้ียงดูให๎ความอุปการะ ตลอดจนถํายทอดวิชาความร๎ู ให๎หลายอยําง แมํ

เคยบอกวํานอกจากเสด็จแล๎ว ก็ยังมีคุณสายอีกคนหนึ่ง ที่เป็นผ๎ูมีพระคุณตํอแมํ ขอให๎ลูกได๎จําไว๎ ด๎วยเหตุที่ได๎ยินมาเสมอ

วํา คุณสายเป็นคนใจดี พลอยจึงเดินตามแมํไป โดยปราศจาก ความสะทกสะท๎าน เมื่อไปถึงห๎องคุณสายแล๎ว ทรุดตัวลงนั่ง 

ก๎มลงกราบตามคําแมํส่ัง และได๎เงยขึ้นดูคุณสาย ซึ่งอยูํกลางห๎อง พลอยก็ร๎ูทันทีวําที่แมํเลํามา ถึงความใจดีอารีอารอบของ

คุณสายนั้น เป็นความจริงทุกประการ  

         คุณสายเป็นคนเจ๎าเน้ือ หนา๎ตาเป็นคนอารมณ๑ดี ผิวเน้ือสองสี ถึงแม๎เป็นคนมีอายุมากแล๎ว และผมทีตั่ดส้ัน ตามสมัย

นั้นหงอกประปราย คุณสายก็ยังไมํมีใบหน๎าที่แสดงร้ิวรอย ของความโกรธหรือความทุกข๑ที่ผําน คุณสายนุํงผ๎าลายขัดสี

เหล็ก หํมผ๎าแถบจีบสีจําปา นอนควํ่าอยํางสบายอยูํบนพื้นกระดาน ที่เย็นและเป็นมัน ไมํมีฝุ่นละอองจับเลย ตรงหน๎าคุณ

สายมีกระด๎งไมํไผํสาน ในนั้นมีพลูวางอยํูเป็นอันมาก ทั้งที่จีบแล๎ว และยังไมํได๎จีบ ข๎างๆตัวมีเต๎าปูนใบใหญํ บรรจุปูนที่หอม

ไปด๎วยใบเนียม และพิมเสน คุณสายกําลังจีบพลูยาว ชนิดมีหางยาวเป็นพิเศษ แม๎แตํพลูที่คุณอุํนจีบอยูํเสมอก็ไมํเทํา ข๎าง

ตัวคุณสายมีเชี่ยนหมาก ซึ่งขาดเสียไมํได๎ สําหรับสตรีสมัยนั้น และยังมีชามฝาอีกสองใบ วางไว๎ใกล๎ๆกัน  

         พอคุณสายแลเห็นแมํ ก็ลุกขึน้นัง่ต๎อนรับด๎วยความดีใจ เสือกกระด๎งพลูไปอกีทางหนึง่ เรียกแมํเขา๎ไปใกล๎ๆ แล๎วลูบ

หลังลูบหน๎า ถามเร่ืองราวอยํางคนที่ไมํได๎พบกันมานาน ฝ่ายแมํก็เลําเร่ืองทางบ๎าน ให๎คุณสายฟังเบาๆ พอพูดไปได๎หนํอย

หนึ่งแมํก็ร๎องไห๎ แตํแล๎วก็เลําเร่ืองให๎คุณสายฟังตํอไปอีก คุณสายก็พยักพเยิด ด๎วยความเห็นใจบ๎าง ปลอบแมํให๎หยุด

ร๎องไห๎บ๎าง เหมือนกับผ๎ูใหญํปลอบเด็ก ระหวํางนั้นพลอยก็ได๎แตํสังเกต ดูของตํางๆ ภายในห๎องของคุณสาย ทางฝาด๎าน

หนึ่งที่เป็นฝาทึบ คุณสายต้ังต๎ูไว๎สองสามใบเก็บข๎าวของ จิปาถะ อีกด๎านหนึ่งที่มีหน๎าตําง คุณสายก็วางหีบอีกหลายใบ 

และโถลายครามใบใหญํๆ ลายดอกไม๎และผีเส้ือ สําหรับใสํผ๎าหํมที่จีบแล๎ว อีกหลายใบอยูํเหมือนกัน ทางฝาด๎านใกล๎ประตู 

พลอยมองไปเห็นก็ใจเต๎น เพราะเช๎าวันนั้น พลอยเพิ่งร๎ูตัววํา ยังไมํได๎กินข๎าว ท๎องกําลังจะเร่ิมร๎องเมื่อเดินทางมาถึงที่หมาย 

ส่ิงที่เตือนให๎พลอยร๎ูตัววํายังไมํได๎กินข๎าว ก็คือชั้นเต้ียๆ ที่วางอยูํชิดฝาด๎านข๎างประตู บนชั้นนั้นมีขวดโหล วางเรียงราย



อยูํเป็ฯแถว ในขวดโหลนั้นใสํข๎าวตัวกะทิบ๎าง น้ําพริกเผาบ๎าง หมูยอง มะขามฉาบ ปลาแห๎งผัด พริกกะเกลือ ฝอยทอง

กรอบ ขนมอะลัว และของอื่นๆ ที่นําสนใจสําหรับเด็กอายุ ๑๐ ขวบขนาดพลอยเป็นอันมาก  

         คุณสายกําลังนัง่คุยกับแมํอยํูอยํางสนใจ แตํนานๆ ก็ไมํวายเหลือบมามองดูพลอยสักคร้ังหนึง่ คร้ันเห็นพลอย นัง่พศิ

ดูชั้นที่ตั้งของกินอยํางเพลิดเพลิน คุณสายก็ได๎คิด ถามออกมาดังๆวํา  

         "นี่กินข๎ากันมาแล๎วหรือยัง" 

         แมํได๎ยินดังนัน้ก็ยกมือทาบอก ร๎องขึน้วํา 

         "โถ ! พลอยลูกแมํ ต้ังแตํเช๎ามายังไมํได๎กินข๎างเลย นี่ก็สายจนป่านนี้แล๎ว !"  

         "พุทโธํแมํเชํม" คุณสายพูด "มัวแตํทะเลาะกับผัวเสียจนลูกเต๎าอดข๎าว นี่มิหิวแยํแล๎วหรือ" วําแล๎วคุณสายก็กวักมือ 

เรียกให๎พลอยไปนั่งใกล๎ๆ พอพลอยคลานเข๎าไปเกือบถึงที่คุณสายนั่งอยูํ คุณสายก็เล่ือนชามฝา ที่วางอยูํสองใบใกล๎ๆตัวมา

ให๎ แล๎วพูดวํา  

         "กินนี่เลํนไปกํอนนะพลอย ป้าจะให๎เขาไปจัดสํารับมาให๎เด๋ียวนี้" วําแล๎วคุณสายก็จับผ๎าหํมให๎รัดกุม แล๎วเดินเบาๆ

ออกไปข๎างนอก ฝ่ายแมํก็บอกกับพลอยวํา  

         "กินอะไรกันกํอนเถิดพลอย แมํก็หิวเหมือนกัน อยูํนี่ไมํต๎องกลัวใครเขามาดูถูกหรอก ต๎องถือเสียวํา ที่นี่เป็นบ๎าน

ของแมํ ดีกวําบ๎านฟากข๎างโน๎นเป็นไหนๆ" แล๎วแมํก็เปิดชามฝาสองใบนั้นขึ้นดู "แหม ! ดีจริง ไมํได๎กินมาเสียนาน"  

         พลอยมองดูของกินทีอ่ยํูในชามฝาสองชามนัน้ แล๎วก็ตกตะลึง ด๎วยไมํเคยเห็นมาแตํกํอน และไมํนกึวํา จะเป็นไปได๎ 

ชามใบหนึ่งนั้น ใสํไขํแมงดาทะเล ซึ่งพลอยเคยเห็นแตํเขาแกงค่ัวกับสับปะรด และชามอีกใบหนึ่งนั้น ใสํก๎ุงตะเข็บ ซึ่งพลอย

เคยเห็นเขาทําก๎ุงเค็ม หรือใช๎ผัดใช๎แกง แตํไขํแมงดาทะเลและก๎ุงที่เห็นในวังนี้ กลายเป็นของใหมํสําหรับพลอย เพราะทั้ง

สองอยํางนั้นเชื่อมน้ําตาล มีน้ําตาลจับจนแข็ง พลอยเหลียวไปดูแมํ เพื่อจะหาความร๎ู ก็เห็นแมํกําลังหยิบกุ๎งเชื่อม หรือถ๎า

จะเรียกให๎ถูกก็ต๎องเรียกวํา ก๎ุงแชํอิ่มนั้น ขึ้นใสํปากเค้ียวกิน อยํางเอร็ดอรํอย  

         "แม"ํ พลอยกระซิบพลางเขยิบตัวเข๎าใกล๎ "ฉันกินไมํเป็นหรอก อะไรก็ไมํร๎ู"  

         แมํหวัเราะแล๎วหยิบไขแํมงดาใสํปากพลอย ปากก็บอกวํา "ลองกินดูสิพลอย อรํอยดีนะ"  

         พลอยลองเค้ียวดูแล๎วก็ต๎องรีบกลืนใหห๎มด เพราะหวานแสบไส๎ แตํแล๎วก็ต๎องนิง่ ไมํถามแมํวํากระไรตํอ เพราะกลัว

แมํจะป้อนของที่ไมํเคยกินเข๎าไปอีก  

         อกีสักครํู คุณสายก็เดินกลับเขา๎มาในหอ๎ง มีคนยกสํารับตามเขา๎มา พร๎อมด๎วยถ๎วยชามขา๎วอกีสองใบ เอามาวาง

ตรงหน๎าพลอยกับแมํ เด็กอีกคนหนึ่งยกกระโถนขันน้ํา และผ๎าเช็ดมือเข๎าต้ัง เสียงคุณสายส่ังคนยกสํารับ ซึ่งเธอเรียกชื่อ

เฉยๆวําผาด ให๎แบํงผัดปลาแห๎งที่ใสํขวดโหลไว๎มาเติม ฝ่ายพลอยนั้นใจคอไมํคํอยจะดีเลย เพราะเดาไมํถูกวําในชามตํางๆ 



ในสํารับนั้นจะมีกับข๎าวชาววัง ที่แปลกประหลาดพิสดารอยํางไรอีกบ๎าง แตํพอผาดเปิดฝาชามออก พลอยก็คํอยคลายใจ 

เพราะพบกับข๎าวที่ร๎ูจักแล๎วทั้งนั้น เป็นต๎นวําแกงบอน ผัดถ่ัวฝักยาว ยําไขํปลาดุก ระหวํางนั้นคุณสายก็บํนเอากับแมํวํา  

         "จะไปจะมาก็ไมํร๎ูจักกัน ถ๎าร๎ูตัวกํอนฉันจะได๎หาของที่แมํแชํมชอบไว๎ให๎กิน"  

         แมํหวัเราะแล๎วตอบวํา "คุณละก๎อ ตามใจฉันเสียจนเสียคน อยูํกับใครไมํได๎นาน ต๎องกลับมาหาคุณอีกทุกที"  

         ระหวํางทีพ่ลอยนัง่กินขา๎วอยํูกับแมํนัน่เอง คุณสายก็เดินไปไขต๎ู ทีต้ั่งอยํูขา๎งฝาในหอ๎ง หยิบเอาพานทอง ออกมาใบ

หนึ่ง แล๎วเดินไปที่อีกต๎ูหนึ่ง เปิดหยิบเอาธูปเทียนแพออกมาหนึ่งแพ ขณะที่เดินกลับมายังที่นั่ง คุณสายก็บอกผาดให๎ไปหา

ใบตองมาอีก จะเย็บกระทงดอกไม๎ 

         แมํมองตาคุณสายด๎วยความสงสัย แล๎วถามขึน้วํา  

         "นั่นคุณจะทําอะไรคะ" 

         "อ๎าว" คุณสายตอบ "ก็จัดดอกไม๎ธูปเทียนให๎พลอยถวายตัวเสด็จไงเลํา"  

         "ต๎องถึงยังง้ันทีเดียวหรือคุณ" แมํท๎วงขึ้นมา "ก็พลอยเป็นลูกฉัน ก็เป็นข๎าเสด็จอยํูแล๎ว จะต๎องถวายตัวอีกทําไม"  

         "แมํแชํมนี่เมื่อไรจะโตเสียที" คุณสายบํน "พลอยเป็นลูกแมํแชํมเสียคนเดียวเมื่อไหรํลํะ พํอเขาเป็นพระน้ํา พระยา 

แล๎วก็ก๏กฟากข๎างโน๎น เอาลูกเขามาทําดีไมํดี เด๋ียวญาติเขาจะมาพลอยวําฉันด๎วย ไหนๆก็จะเอาพลอย มาถวายทํานแล๎ว 

ทําเสียให๎มันถูกเร่ืองถูกราว แล๎วเร่ืองมันก็ไมํยากเย็นอะไรนักหนา ข๎าวของเราก็มีอยํูแล๎ว"  

         แมํหวัเราะแล๎วบอกพลอยวํา 

         "พลอยดูไว๎นา คุณทํานรํ่ารวย ข๎าวของอะไร ทั้งตําหนักนี่ ของทํานทั้งนั้นแหละ"  

         คุณสายหวัเราะก๊ีก แล๎วร๎องวํา "เอ ! อยํามาพูดดีไป พานใบนี้ของฉันจริงๆนะ ไมํใชํของเสด็จหรอก..."  

         "แล๎วธูปเทียนแพนั่นของคุณอีกเหมือนกันซี" แมํขัดคอขึ้นมา 

         "โฮ๎ย ! ฉันไมํกล๎าเถียงหรอกแมํค๎ุน !" คุณสายร๎องอยํางอารมณ๑ดี "หน๎าอยํางฉันใครเขาจะมาถวาย ดอกไม๎ธูป

เทียน ก็ของทํานนํะแหละ ทํานเที่ยวรับของใครๆ เขาไว๎ออกเป็นกํายเป็นกอง นานๆ ฉันก็เอาถวายคืน ทํานไปอีก ทํานจะไป

ทรงจําได๎อยํางไร" 

         พดูแล๎วทัง้คุณสายและแมํก็พากันหวัเราะอยํางขบขนั สํวนพลอยซ่ึงไมํส๎ูจะสนใจฟงันกั ก็นัง่ก๎มหนา๎เปิบขา๎ว อยําง

คนหิว 



         ระหวํางนัน้ขาํวทีแ่มํกลับเขา๎วังก็คํอยๆกระจายออกไป ขา๎หลวงเสด็จหลายคน ทยอยกันเขา๎มา ในหอ๎งคุณสาย บาง

คนก็มาจากที่อื่น เพื่อทักทายถามทุกข๑สุขกับแมํ จนในที่สุดห๎องคุณสายเต็มไปด๎วยผ๎ูหญิง แกํบ๎างสาวบ๎าง ล๎วนแล๎วแตํเป็น

เพื่อนฝูงคนร๎ูจัก ของแมํทั้งส้ิน ทุกคนทักทายกับพลอยเป็นอันดี บางคนก็กอด จูบ ลูบหลัง พลอยร๎ูสึกทั้งอายทั้งต่ืนเต๎น 

เพราะตั้งแตํเกิดมาเป็นตัว ก็ยังไมํเคยได๎รับความสนใจ จากคนเป็นจํานวนมาก ถึงเพียงนี้ แตํความกระดากอาย ก็มิได๎

ขัดขวางพลอยมิให๎สังเกตเห็นวํา สตรีทุกคนที่เข๎ามา ในห๎องนั้น แตํงกายสะอาดสะอ๎าน เป็นแบบเดียวกัน ทุกคนนุํงผ๎าลาย

หํมผ๎าแถบสีประจําวัน อยํางเดียวกัน จะผิดกันก็ที่แหวน หรือสายสร๎อย เคร่ืองประดับกาย ทุกคนหอมกรํุนไปด๎วยกล่ินอบ 

กล่ินรํ่า นั่งที่ไหน ก็หอมติดกระดาน ผมใสํน้ํามันหวีเรียบ แตํละคนขัดสีฉวีวรรณ รํางกายตนมาแล๎วอยํางยอดเย่ียม  

         เม่ือเห็นหนา๎เพ่ือนฝูงเกําๆ แมํก็ดูเหมือนจะลืมความทกุข๑ทัง้ส้ิน ทีผํ่านมา จนทาํใหถึ๎งต๎องหอบลูก ออกจากบา๎น เม่ือ

เช๎านี้เอง แมํพูดคุยกับเพื่อนฝูง อยํางสนุกด๎วยความเบิกบาน เสียงหัวเราะตํอกระซิกกันอยํู ไมํหยุดหยํอน พลอยสังเกตเห็น

แมํเปล่ียนไปเป็นคนละคน กวําเมื่ออยูํที่บ๎าน เมื่อคร้ังอยํูที่บ๎านนั้น แมํทําตัวเหมือนคนแกํ มีอารมณ๑เฉียวบํอยๆ บางเวลาก็

นั่งเหมํอมึนตึงเฉยๆ น๎อยคร้ังที่พลอยเคยเห็นแมํ พูดจาเลํนหัวกับใคร แตํพอเข๎ามาในวังได๎ ไมํก่ีชั่วโมง ได๎เข๎ามาอยํูในหมูํ

เพื่อนฝูง ที่ร๎ูจักค๎ุนเคยกันมาแตํเดิม ได๎กลับมาสํูบรรยากาศอันรํมเย็น ไร๎ความรําคาญจุกจิก แมํก็ดูกลับเป็นสาว 

กระชุํมกระชวยขึ้นทันที เร่ิมพูดจาสัพยอกกับคนที่อยูํรอบๆตัว และทุกคนที่มาหาแมํก็ดูเหมือน จะคอยจับฟังทุกคําพูดของ

แมํ ด๎วยความเล่ือมใส ไมํวําแมํจะพูดส่ิงใดออกมาก็เห็นเป็นขบขัน เสียงหัวเราะต๎อนรับคําพูดของแมํ มีอยํูไมํขาดระยะ  

         พลอยกับแมํอิม่ขา๎วไปนานแล๎ว และผาดก็ยกสํารับกลับออกไปแล๎ว เป็นนานเหมือนกัน ระหวํางทีแ่มํคุย กับเพ่ือนฝูง 

คุณสายก็นั่งเย็บกระทงดอกไม๎ฟังอยูํ อยํางอารมณ๑ดี นานๆก็รํวมหัวเราะกับคนอื่นๆด๎วย พลอยซ่ึงบัดนี้ ไมํมีใครสนใจ 

เพราะทุกคนพากันนั่งล๎อมแมํ คุยกันด๎วยเร่ืองที่พลอยไมํเข๎าใจ และไมํสนใจนัก ก็ได๎แตํนั่งดูคุณสายเย็บกระทง แตํกระทง

หรือส่ิงที่คุณสายเรียกวํากระทงนั้น แปลกประหลาดกวําที่พลอยเคยเห็น ในขั้นแรกคุณสายเอาใบตองดีๆ มาฉีกออกเป็น

ชิ้นเทําๆกันกํอน ซึ่งพลอยก็นึกงงงวยเต็มทีวํา คุณสายทําไมจึงทําเชํนนั้น แตํแล๎วคุณสายก็เอาใบตองที่ฉีกไว๎ แตํละชิ้น มา

พับจีบให๎ได๎รูป แล๎วเอาไม๎กลัด กลัดปะติดปะตํอกลับเข๎าไปอีก จนในที่สุด ได๎รูปกระทงเล็กๆ ซึ่งวิจิตรพิสดารกวําที่พลอย

เคยเห็นมาแตํกํอน คุณสายแก๎หํอใบตองอีกหํอหนึ่ง หยิบดอกจําปาซึ่งมีอยํูในนั้นสองสามดอก ใสํในกระทง แล๎วเอาใบตอง 

มาตัดเย็บเป็นกรวยครอบไว๎อยํางเรียบร๎อย คร้ันแล๎วคุณสาย ก็เอาธูปเทียนแพขึ้นตั้งบนพาน เอากระทงดอกไม๎ ต้ังอยํูบน

ธูปเทียน เมื่อเสร็จแล๎วคุณสาย เหลือบมาเห็นพลอยนั่งต้ังตาอยํู ด๎วยความสนใจก็ย้ิมด๎วย แล๎วถามวํา  

         "สวยไหม พลอย"  

         พลอยไมํร๎ูจะตอบวําอยํางไร ก็ได๎แตํย้ิม แล๎วก็ก๎มหนา๎ดูกระดานตํอไป  

         อยํูกับปา้ไป วันหลังปา้จะสอนใหท๎าํ กลัวแตํพอค๎ุนกันเขา๎ ก็จะซนเหมือนแมํ เลยทาํอะไรไมํเป็นจนบดันี้" เสียงคุณ

สายพูดตํอ 



         "ค๎า !" เสียงแมํร๎องตอบออกมาจากกลํุมเพื่อนๆ "อะไรไมํดีก็ซัดดิฉันเข๎าไว๎เถอะ ลูกเต๎ามันหมดนับถือ คราวนี้เอง" 

แล๎วทุกคนในที่นั้นก็พากันหัวเราะ 

         ขณะนัน้ มีหญิงสาวอกีคนหนึง่ เดินผํานหอ๎งคุณสาย จะไปทางหลังตําหนกั คุณสายเห็นเขา๎ก็ร๎องเรียก หญิงนัน้ก็เขา๎

มาคุกเขํา อยูํตรงประตูห๎อง  

         "แมํลมัย" คุณสายถาม "บรรทมต่ืนแล๎วหรือยัง"  

         "ต่ืนนานแล๎วละคํะ" แมํลมัยตอบ "อิฉันกําลังจะไปเรียกเคร่ือง"  

         พอได๎ยินดังนัน้ คุณสายก็หนัมากุลีกุจอ จับพานดอกไม๎ธปูเทียน แล๎วพดูวํา  

         "แมํแชํม ขึ้นเฝ้ากันเสียทีเถิด เฝ้าตอนเสวยนี่แหละดี จะได๎ไปชํวยคุยให๎เสวยได๎"  

         แมํได๎ยินดังนัน้ก็ร๎องวํา "นี่พอทอดพระเนตรเห็นฉัน เป็นกร้ิวตายแนํ ออกไปมีผัวเสียก่ีปีๆ ไมํเคยเข๎ามาเฝ้าเลย จะมา

กับเขาสักที ก็ต๎องหอบลูกมาทิ้งให๎ทํานเล้ียง"  

         แตํแล๎วแมํก็ลุกขึน้ จับผ๎านุงํหมํใหเ๎รียบร๎อย แล๎วบอกใหพ๎ลอยตามออกไปขา๎งนอก  

         เม่ือออกมานอกหอ๎ง คุณสายก็เดินถือพานดอกไม๎ธปูเทียนไปขา๎งหนา๎ แมํและพลอยเดินตามไปติดๆ คุณสายพาเดิน

ไปตามทางเดิน ที่มืดสลัวๆ ผํานห๎องที่ปิดไว๎หลายห๎อง แล๎วก็เร่ิมขึ้นบันไดใหญํ ที่พลอยเห็นเมื่อตอนเช๎า พอก๎าวขึ้นบันได 

พลอยก็เร่ิมใจเต๎นด๎วยความประหมํา เพราะแมํเคยเลําถึงเสด็จ ให๎ฟังมาแตํจําความได๎ และเทําที่ร๎ู เสด็จก็เป็นยอดแหํง

ความนับถือเคารพบูชาของแมํ วันนี้เป็นวันแรก ที่พลอยจะได๎เฝ้าเสด็จ อีกสักครํูก็จะได๎เห็น เพราะเสด็จประทับอยูํช้ันบน

ของตําหนัก หํางกันด๎วยบันไดไมํก่ีขั้นนี้ เทํานั้นเอง 

         เม่ือไปถึงกลางบนัได คุณสายก็สํงพานดอกไม๎ธปูเทียน มาใหพ๎ลอยถือ แล๎วคุณสายก็ขึน้บนัได นาํหนา๎ตํอไป เม่ือ

มาถึงเพียงนี้ พลอยสังเกตได๎ทันทีวํา บรรยากาศของชั้นบนแหํงตําหนัก และชั้นลํางนั้น ผิดจากกันไกลอยูํ ที่ชั้นลํางนั้น ใคร

จะเดินเหินพูดจาก็อยํางเป็นกันเอง และไมํต๎องระมัดระวังตัวเทําไรนัก แตํพอขึ้นบันไดมาได๎คร่ึงหนึ่ง อากัปกิริยาของคุณ

สายและแมํก็ผิดไป แม๎แตํจะขึ้นบันได หรือสํงพานธูปเทียน ก็ทําด๎วยความสํารวม มิใชํทําตามสบายเหมือนเมื่ออยูํช้ันลําง

ของตําหนัก ลมโชยจากชั้นบนของตําหนัก ผํานมาวูบหนึ่ง พาเอากล่ินอบรํ่าและน้ําอบหอมมาเข๎าจมูกพลอย ได๎ยินเสียง

คนพูดเบาๆ และมีเสียงหัวเราะเบาๆ เชํนกัน 

         พอคุณสายขึน้ไปถึงบนัไดช้ันสุดยอด ก็คลานตํอไปตามพืน้เฉลียง ทัง้แมํและพลอยคลานตามติดๆไป พลอยประหมํา

เสียจน ไมํสามารถจะเงยหน๎าขึ้นดูส่ิงที่อยูํรอบๆตัวได๎ ประกอบกับมือหนึ่งต๎องถือพานดอกไม๎ ซึ่งดูเหมือนจะเพิ่มน้ําหนักขึ้น

ทุกที คร้ันจะจับพานด๎วยมือทั้งสอง แล๎วคลานเขํา พลอยก็ไมํกล๎า เพราะจะต๎องเงยหน๎าขึ้น จึงได๎แตํจับพานไว๎มือหนึ่ง อีก

มือหนึ่งและเขําทั้งสอง คลานตามอยํางประดักประเดิด ส่ิงที่เห็นชัดทีสุดในขณะนั้น คือเท๎าของคุณสาย ซึ่งคลานอยูํ



ข๎างหน๎า คุณสายคลานนําเร่ือยไปมิร๎ูวํานานเทําไร แตํในที่สุดก็หยุด หลีกทางออกไปหนํอยหนึ่ง แล๎วก็หมอบอยูํ พลอย

เหลือบดูแมํ เห็นหยุดคลาน หมอบกราบไปข๎างหน๎า พลอยก็วางพานลงตรงหน๎าแล๎วทําตาม แตํแล๎วพลอยก็หมอบก๎มหน๎า

นิ่งอยูํ ไมํกล๎าเงยหน๎าขึ้น ดูวําใครเป็นใครอยูํนั่นเอง  

         "นั่นสายพาใครขึ้นมา" เสียงสตรีผ๎ูหญิงถามขึ้น และเสียงนั้นดังมาจากข๎างหน๎า พลอยก็เข๎าใจเอาวํา เสด็จรับส่ัง

ถาม เมื่อได๎ยินเชํนนั้น พลอยก็ย่ิงก๎มหน๎าลงไปอีก แตํกํอนที่คุณสายจะทูลตอบ เสด็จก็รับส่ังขึ้นมาทันทีวํา  

         "แชํมไมํใชํรึนั่น" พลอยแอบชําเลืองมองดูแมํ เห็นหมอบกราบอีกหนหนึ่ง พลอยก็เลยกราบตามไปอีก  

         "เอ๎า ! นั่นอะไรกัน" เสด็จรับส่ังตํอ "ถามทีกราบที เป็นยังไงแชํม หายไปกี่ปีแล๎วไมํร๎ู เพิ่งจะโผลํหน๎ามา ข๎านึกวําเจ๎า

ตายเสียแล๎ว" 

         "วันนี้พาลูกสาวมาถวายตัวมังคะ" พลอยเพิ่งเคยได๎ยินคนพูดราชาศัพท๑กับเจ๎านายในวันนี้ แมํเคยสอนให๎พลอย

พูด ต้ังแตํอยํูบ๎าน แตํก็ไมํได๎สอนละเอียด เป็นต๎นวําให๎ใช๎คําวํา "เพคะ" เวลาตอบรับ แตํคร้ันเอาจริงเข๎า แมํก็ไมํได๎พูดวํา "เพ

คะ" สักหนํอย เสียงแมํพูดดัวคล๎ายๆ "มังคะ" โดยออกเสียงตัว "มัง" แตํเพียงคร่ึงเดียวเทํานั้น  

         "เด็กนั่นนํะรึลูกสาว" เสด็จรับส่ังตํอ "ข๎าเคยเห็นเจ๎าวิ่งเลํนอยํูแถวๆนี้ ต้ังแตํตัวเล็กๆ แล๎วก็หายไป กลับมาอีกที ก็

หอบลูกมาให๎ข๎าเล้ียง พวกเจ๎านี่เล้ียงไมํร๎ูจักโตสักที ตัวหายไปแล๎วลูกก็มาแทน"  

         เสียงผ๎ูหญิงทีห่มอบเรียงรายอยํูตามเฉลียง หวัเราะเบาๆหลายคน  

         "อยูํดีๆไมํวําดี" เสด็จรับส่ัง "อยากออกไปมีผัว แล๎วก็ไปเป็นเมียน๎อยเขาเสียด๎วย นี่ผัวเขาไลํมา หรือเจ๎ามาเอง แชํม"  

         "มาเอง มังคะ" แมํตอบ "แตํเขาก็ไมํห๎าม" 

         "ยังพูดเกํงอยํูนั่นเอง" เสด็จทรงพระสรวล "ลูกชื่ออะไร อายุเทําไหรํ" รับส่ังถามตํอไป  

         "ชื่อพลอยมังคะ" แมํกราบทูล "อายุ ๑๐ ขวบ" 

         "ไหนเงยหน๎าขึ้นซิพลอย" เสด็จรับส่ัง "มาหมอบก๎มหน๎าเป็นลิงลมอยํูได๎"  

         พอได๎ยินเสด็จรับส่ังกับตัวโดยตรง พลอยก็แทบจะแทรกแผํนดินไปด๎วยความประหมํา และความอาย แตํแมํรีบเอ้ือม

มือมาสะกิด พลอยก็ต๎องจําใจเงยหน๎าขึ้นตามรับส่ัง  

         เม่ือพลอยเงยหนา๎ขึน้ด๎วยความจําใจเชํนนัน้ ก็ได๎เห็นส่ิงตํางๆ ทีอ่ยํูโดยรอบ ที่ๆ พลอยหมอบอยํู เป็นเฉลียงยาว พืน้

ขัดถูจนเป็นมัน ด๎านหนึ่งเป็นหน๎าตํางมีแสงสวํางเข๎ามาตลอด สํวนอีกด๎านหนึ่งเป็นประตู เปิดเข๎าไปในห๎องตํางๆ บน

ตําหนัก ตรงหน๎าพลอยออกไปมีพรมสีเขียว ปูอยํูใกล๎ๆทางฝาด๎านใน เสด็จประทับอยูํบนพระที่ส่ีเหล่ียมเล็กๆ เย็บติดกับที่

อิงเย็บเป็นรูปหมอนขวาน ทั้งเบาะและหมอนที่อิง หุ๎มด๎วยแพรดอกสีแดงเข๎ม รอบๆที่เสด็จประทับ พลอยเห็นมีของ



กระจุกกระจิก วางอยํูหลายอยําง เป็นต๎นวํา กระโถน ขันน้ํา เชี่ยนหมาก กาน้ําร๎อน และพานเล็กพานน๎อยใสํของเคร่ืองใช๎

ตํางๆอีกมาก 

         เสด็จเป็นคนวัยเดียวกับคุณสาย จะแกํกวําคุณสายก็ไมํก่ีปี ่พลอยสังเกตุเห็นเสด็จขาวกวําคุณสาย และจะเป็นเพราะ

ประทับตรงที่ๆ มีแสงสวําง หรือเพราะเหตุใดก็ตาม พลอยร๎ูสึกวําเสด็จมีราศี ผุดผํองกวําคนอื่นๆ ที่หมอบเรียงรายอยูํบน

เฉลียงที่ประทับนั้น ทั้งที่เสด็จแตํงพระองค๑ ไมํผิดกับคนอื่นๆเลย คือทรงผ๎าลายและผ๎าหํม เป็นแบบเดียวกับชาววังอื่นๆ ที่

พลอยได๎เห็น ส่ิงที่ดึงดูดความสังเกต ของพลอยมากกวําอื่นๆ ในพระองค๑เสด็จ ก็คือพระเนตรทั้งคํู ซึ่งดําขลับและเป็น

ประกาย พระเนตรคํูนั้นดูเหมือนจะมองดูพลอย และมองทะลุไปตลอดลําตัว พลอยร๎ูสึกทันทีวํา พระเนตรคํูนั้นมีอํานาจ 

บังคับคนได๎ แตํขณะเดียวกันก็ร๎ูสึกด๎วยวํา พระเนตรคํูนั้นเต็มไปด๎วย ความเมตตา อาจยึดถือเป็นที่พึ่งอันแท๎จริงได๎เชํนกัน  

        บนเฉลียงนัน้มีขา๎หลวงวัยสาวหมอบอยํูอกีหลายคน และพลอยอดนกึไมํได๎วํา แตํละคน ชํางสวยสดงดงามไปส้ิน พอ

พลอยเงยหน๎าขึ้น ตาทุกคํูก็หันมาจ๎องพลอย และทุกคนรวมทั้งเสด็จ ตํางก็ย้ิมอยํางปรานี ขณะที่พลอยกําลังม๎วนหน๎ากลับ

ลงไปอีก ด๎วยความอาย แมํก็สะกิดอีกทีหนึ่ง แล๎วกระซิบวํา  

         "พลอย เอาดอกไม๎ธูปเทียนเข๎าไปถวายตัวเสีย" แล๎วแมํก็ทูลดังๆวํา  

         "ยังขี้อายมังคะ" ไมํเคยออกจากบ๎าน เพิ่งจะพาออกมาวันนี้"  

         "ดีแล๎วละ" เสด็จรับส่ังตอบ "ถ๎าเกํงอยํางแมํของมันเมื่อเด็กๆ ข๎าก็ชักจะเข็ดเหมือนกัน กลัวเล้ียงมันไมํไหว"  

         พลอยลุกขึน้ขยับเขย้ือนมือหนึง่จับพาน จะคลานก็คลานไมํคํอยจะออก เพราะยังประหมําอยํูมาก แตํแมํเอ้ือมมือมา

เสือกขาออกไปข๎างหน๎า พลอยก็คํอยๆคลานอยํางขลุกขลัก ไปจนถึงพรมสีเขียว พอถึงก็ชะงัก ไมํแนํใจวําจะคลานตํอไป 

หรืออยํางไร พอดีเสด็จรับส่ังวํา  

         "เข๎ามาใกล๎ๆ สิพลอย" 

         พลอยก็แขง็ใจคลานเขา๎ไปถึงพระองค๑ พอถึงก็หลับตาเสือกพานดอกไม๎ธปูเทียน ออกไปขา๎งหนา๎ แล๎วก็หมอบกราบ

ใจเต๎นอยํู ไมํร๎ูจะทําอยํางไรตํอไป 

         "ดูสิ กรวยดอกไม๎ก็ยังไมํได๎เปิด" เสียวเสด็จรับส่ัง "เปิดกรวยดอกไม๎เสียกํอนพลอย" เสด็จรับส่ังตํอ  

         พลอยเอ้ือมมือไปเปิดกรวยดอกไม๎ขึน้ แตํก็ยังไมํร๎ูวําจะทาํอยํางไรตํอไป จนเสด็จรับส่ังวํา  

         "ยกพานสํงเข๎ามา" พลอยก็ทําตาม เสด็จทรงรับดอกไม๎ธูปเทียน ไปวางไว๎ข๎างพระองค๑ แล๎วเอื้อมพระหัตถ๑ มาลูบ

พลอยเบาๆ พลางรับส่ังวํา 

         "ยังไมํประสาเสียเลย จะคุ๎นคนงํายหรือยากก็ไมํร๎ู เด๋ียวมากลัวเห็นข๎าเป็นยักษ๑เป็นมาร อยูํด๎วยกัน ก็ไมํต๎องกลัว

กันนะพลอย" 



         เสด็จเอาพระหตัถ๑เชยคางพลอยขึน้ ทอดพระเนตรดูหนา๎ แล๎วทรงพระสรวล รับส่ังวํา  

         "หน๎าตานําเอ็นดู สวยกวําแมํอีก ผิวพรรณก็ดี สมเป็นลูกพระน้ําพระยา" พลอยได๎ยินดังนั้นก็แทบจะตัวลอย เพราะ

อยูํบ๎านไมํเคยมีใครชมวําสวย อยํางดีก็บอกวํานําเอ็นดู แตํเสด็จรับส่ังชมวําสวย ทําให๎พลอยปล้ืม จนบอกไมํถูก  

         "เอามาให๎แล๎วละก็ให๎ข๎าขาดนะ" เสด็จรับส่ังกับแมํ "ประเด๋ียวก็จะมาเอาตัวออกไปเสียอีก โตขึ้นก็จะหาผัว ให๎กัน

เทํานั้น" 

         "โธํ ไมํทําหรอกมังคะ" เสียงแมํตอบ "มอบถวายเด็ดขาด แล๎วแตํจะทรงพระกรุณาชุบเล้ียง ถ๎าหมํอมฉัน เข๎ามายํุง

ละก็แล๎วแตํจะลงพระอาญาทีเดียว"  

         "เจ๎าก็ดีแตํพูด" เสด็จรับส่ังตอบ "แมํลูกกันจะไปตัดกันขาดได๎อยํางไร ข๎าก็ได๎แตํคอยเล้ียงจนโตเทํานั้น วํายังไง 

พลอย" 

         แตํพลอยก็ได๎แตํก๎มหนา๎ ไมํร๎ูจะทลูตอบวําอยํางไรถูก 

         "แล๎วตัวเจ๎าลํะแชํม จะทําอยํางไรตํอไป" เสด็จรับส่ังถามแมํตํอไปอีก "รอจนผัวมารับซีนะ นังตัวดี" เสด็จรับส่ัง

สัพยอกแล๎วก็ทรงพระสรวล  

         "ชาตินี้ทั้งชาติ แชํมเห็นจะไมํมีวันกลับไปอีกได๎" แมํทูลตอบ "เมื่อหมํอมฉันอยํูในวังเคยแตํมีสุข ไมํร๎ูทุกข๑ ออกไป

แล๎วจึงได๎ร๎ู เมื่อร๎ูจักทุกข๑แล๎ว ก็เห็นจะกลับไปหาทุกข๑อีกไมํได๎"  

         "พวกเจ๎าก็เหมือนกันทุกคน" เสด็จรับส่ัง "อยูํสบายๆไมํชอบ วําคับแคบไปละ ถูกกดขี่ละ อยากออกไปมีลูก มีผัว

เป็นคุณหญิง เป็นทํานผ๎ูหญิง จะได๎เบิกบานให๎เต็มที่ เสร็จแล๎วก็เห็นแตํบํนกันไปทุกคน ข๎าก็ไมํร๎ูจะไปชํวยเหลือได๎อยํางไร 

จริงๆ นะแชํม เร่ืองลูกเร่ืองผัว ข๎าไมํอยากเก่ียว โกรธกันก็มาฟ้อง พอดีกันเข๎า ก็จะมารุมเลํนงานเอาข๎าเข๎าอีก"  

         "โบราณเขาวํา" คุณสายทูลขึ้นมา "เร่ืองความผัวความเมีย อยําไปเก่ียวมังคะ"  

         "อ๎อ" เสด็จทรงพระสรวล "สายก็เคยมีผัวกับเขาเหมือนกันรึ" ทุกคนในที่นั้น หัวเราะกันเกรียว  

         "วุ๏ย ! " คุณสายร๎องเสียงหลง "เสด็จรับส่ังอะไรอยํางนั้นก็ไมํร๎ู หมํอมฉันวํา โบราณเขาวําดอกมังคะ !"  

         "แล๎วสายไปร๎ูได๎อยํางไรวํา โบราณเขาวําถูกหรือผิด ถ๎าเราไมํเคย" ทุกคนในที่นั้น ก็พากันหัวเราะกันขึ้นอีก 

ขณะนั้นข๎าหลวงอีกสองคน เชิญเคร่ืองเสวยขึ้นมา พลอยเหลียวไปมองดูแมํ เห็นขยิบตาพยักหน๎า ให๎พลอยถอยออกไป 

พลอยก็หยิบพานคลานถอยไปหมอบอยูํใกล๎ๆกับแมํ  



         พวกทีเ่ชิญเคร่ืองขึน้มานาํเคร่ืองไปต้ังตรงพระพกัตร๑เสด็จ เคร่ืองนัน้ใสํจานเงิน วางอยํูบนโตกเงินเล็กๆ พลอยร๎ูสึกวํา

เป็นของเล็กๆน๎อยๆเหลือเกิน คร้ังหนึ่งพลอยเคยเห็นที่บ๎านต้ังข๎าวพระ ถวายพระพุทธ ใสํชามเล็ก ชามน๎อย พลอยยังนึกวํา 

พระพุทธจะฉันอยํางไรอิ่ม มาเห็นเคร่ืองเสด็จคราวนี้ ก็ดูไมํนําจะอิ่มเชํนเดียวกัน  

         เสด็จทรงบว๎นพระโอษฐ๑แล๎วก็เร่ิมเสวย ขณะทีเ่สวยก็รับส่ังคุยกับแมํและคุณสาย ถึงเร่ืองทางบา๎นของแมํบา๎ง หรือ

เร่ืองเกําๆ ที่ทรงนึกขึ้นได๎ แตํสํวนมากนั้นแมํเป็นผ๎ูคุย พลอยเห็นเสด็จทรงพระสรวลอยูํบํอยๆ เสด็จเสวยเร่ือยๆ คล๎ายกับไมํ

สนพระทัยในอาหาร ที่กําลังเสวยอยูํ พลอยสังเกตเห็นข๎าวที่เสวยนั้น ดูเหมือนจะมีอยํูประมาณสองช๎อนถ๎วย แตํเสด็จเสวย

เทําไร ก็ไมํร๎ูจักหมดสักที กวําจะเล่ือนเคร่ืองคาวออก แล๎วต้ังเคร่ืองหวาน ก็ดูนานหนักหนา  

         "สาย" เสด็จรับส่ัง "บํายนี้มีสวดมนต๑บนพระที่นั่ง ข๎าวําจะขึ้นไปสักหนํอย เสด็จตําหนักบนจะขึ้นไปหรือไมํ ก็ไมํร๎ู 

ถ๎าไปจะได๎ไปด๎วยกัน" 

         "หมํอมฉันจะให๎ไปทูลถามดูก็ได๎มังคะ" คุณสายทูลตอบ แตํพอคุณสายพูดยังไมํทันขาดคํา ก็มีเสียงคนเดินขึ้น

บันไดมา เสียงข๎าหลวงที่หมอบอยํูใกล๎ๆ ทางขึ้นทูลวํา  

         "แมํมาลัย มาจากตําหนักบนมังคะ" และทันใดนั้น ก็มีสตรีวัยกลางคนอีกคนหนึ่ง โผลํหน๎าขึ้นมากราบเสด็จ ตรง

ทางขึ้น แล๎วทูลอยํางเร็วปร๋ือวํา 

         "สวดมนต๑เย็นบนพระที่นั่งบํายวันนี้มังคะ เสด็จให๎มาทูลถามเสด็จวําจะเสด็จหรือไมํเสด็จ ถ๎าเสด็จจะเสด็จ เสด็จ

จะเสด็จด๎วย " 

         พลอยไมํเคยได๎ยินใครพดูราชาศัพท๑ ใช๎คําวํา 'เสด็จ' คําเดียวแตํได๎ความทั้งประโยคและรวดเร็วเชํนนั้น ด๎วยความ

แปลกใจจึงหันไปดู 

         เสด็จทรงพระสรวลก๊ีก รับส่ังวํา 

         "พลอยถ๎าจะยังไมํเคยได๎ยินภาษาชาววัง ไหนพลอยบอกมาลัยเขาสิวํา เสด็จให๎ไปทูลเสด็จวํา เสด็จจะเสด็จ ถ๎า

เสด็จจะเสด็จด๎วย เสด็จก็จะดีพระทัยมาก"  

         ทกุคนรวมทัง้แมํมาลัยหวัเราะกันเกรียว ทาํใหพ๎ลอยต๎องหมอบ ก๎มหนา๎ตํ่าลงไปอกี  

 

บทที่ ๒  

          บาํยวันนัน้ เสด็จขึน้ไปบนพระทีน่ัง่ ทีตํ่าหนกัจึงเงียบกวําปกติ พอกลับจากเฝ้าลงมาถึงหอ๎งคุณสาย แมํก็บนํวํางํวง 

เพราะเมื่อคืนนี้ไมํได๎นอนเลย แตํพลอยกลับร๎ูสึกตรงกันข๎าม ด๎วยความแปลกถ่ิน ความร๎ูสึกที่จะงํวง หรือแม๎แตํจะลงนอน

ไมํมีเลย พอเข๎ามาถึงในห๎องคุณสายแล๎ว แมํก็ไปหยิบหมอนมาจากหลังต๎ูใบหนึ่ง เอาวางลงกับพื้นกระดาน แล๎วแมํก็เสือก



ตัวลงนอน อีกสักครํูก็หลับอยํางสบาย สํวนคุณสายก็กลับมานั่งที่เดิม หยิบผ๎าหํมที่ซักแล๎วมากองหนึ่ง บอกวําเป็นของ

เสด็จ เรียกพลอยเข๎าไปนั่งใกล๎ๆ แล๎วบอกให๎ชํวยกันจีบ โดยคุณสายทําให๎ดูกํอน แล๎วให๎พลอยลองทําดูบ๎าง ซึ่งพลอยก็ทํา

ได๎ทันที เพราะเคยชํวยแมํมาาแล๎ว ต้ังแตํอยํูบ๎าน  

         คุณสายกับพลอยนัง่อยํูด๎วยกันได๎สักครํูหนึง่ ก็ได๎ยินเสียงใครเขา๎มาทีป่ระตู คนๆนัน้เป็นเด็กอายุรํุนราว คราว

เดียวกับพลอย สังเกตดูหน๎าตาทําทางและเคร่ืองนุํงหํม ที่คํอนข๎างจะมอมแมม พลอยก็ร๎ูวําเป็นเด็กที่ซนอยํูไมํน๎อย พอเด็ก

คนนั้นโผลํหน๎าเข๎ามาในห๎อง และพอมองสบตากับพลอย เด็กคนนั้นก็แลบล้ินให๎ ทําเอาพลอยต๎องสะด๎ุงและหลบตากลับ

ทันที 

         คุณสายพอเหลียวไปเห็นเด็กคนนัน้ ก็เอามือเคาะกระดานใกล๎ๆ แล๎วเรียกวํา  

         "ช๎อย ! มานี่เด๋ียวนี้ มานั่งใกล๎ๆ ประเด๋ียวฉันจะเฆ่ียน หายไปไหนมาแตํเช๎ายะแมํตัวดี"  

         พอได๎ยินคุณสายเรียก เด็กทีช่ื่อวําช๎อยก็หนา๎มํอย คลานเขา๎มานัง่ตรงที่ๆ คุณสายเคาะกระดานเรียก  

         "ดูซี !" คุณสายเรียก "เกํงแสนจะเกํงแล๎วยังมานั่งทําสีหน๎าอีก หายไปไหนมาบอกมาเสียดีๆ ตอนเสด็จเสวย ก็ไมํ

เห็นขึ้นไปเฝ้า บอกมาดีๆนะ" 

         "ไปแถวเต๏ง" ช๎อยตอบเหมือนกับเสียไมํได๎ 

         "ไปหาใครที่แถวเต๏ง" คุณสายซักตํอไป  

         "ไปห๎องคุณลม๎าย คํะ" 

         "ลม๎ายไหน" 

         "ลม๎ายพนักงาน" ช๎อยตอบเร่ือยๆ 

         "ไปทําไม" คุณสายไมํยอมหยุดซัก  

         "ไปเลํนกับแมํลมุนน๎องคุณลม๎าย" 

         "เลํนอะไรต้ังแตํเช๎าจนบําย แล๎วทําอะไรอีก" คุณสายถามอยํางจะเอาเร่ืองให๎ได๎  

         "แล๎วก็ไปที่ห๎องป้าเขียน" 

         "ไปกินขนมละซี" 

         "รับประทานไส๎กรอกปลาแนม" ช๎อยตอบเร่ือยไปอยํางไมํลดละเหมือนกัน  



         "แล๎วไปไหนอีก บอกมาให๎หมดนะ เด๋ียวเถอะจะโดนตี" คุณสายขูํตํอไปอีก  

         "แล๎วก็ ... แล๎วก็ไปที่ห๎องคุณเฒําแกํกลีบ" 

         "ต๏าย ! " คุณสายร๎องอุทาน "ไปทําไมกันจนถึงที่นั่น" 

         "ไปดูตุ๏กตาชาววัง" ช๎อยตอบอยํางไมํติดขัดตามเคย  

         คุณสายดูเหมือนจะหมดความอดทนตรงนีเ้อง ยกมือฟาดเผียะ ลงไปทีข่าของช๎อยแล๎วพดูขึน้วํา  

         "นี่แนํ ! ตุ๏กตาชาววัง ! " คุณสายหันมามองพลอย แล๎วพูดตํอไปวํา  

         "พลอยมาอยํูในนี้แล๎วอยําไปเอาอยําง แมํเจ๎าประคุณช๎อยของฉันเข๎านะ เด็กอะไรก็ไมํร๎ู ด้ือก็เทํานั้น ซนก็เทํานั้น 

เพื่อนฝูงอะไร มันชํางมากมาย เข๎าโนํนออกนี่ไปทุกหัวระแหง วันหนึ่งๆ ไมํต๎องเห็นหน๎ากัน เล้ียงเสียข๎าวสุก นี่ถ๎าไมํใชํเป็น

ลูกเป็นหลานแท๎ๆ ฉันเลิกเล้ียงเสียนานแล๎ว"  

         ฝ่ายช๎อยเม่ือถูกตีเพียงหนึง่ท ีก็ก๎มหนา๎ลงรองไหฟ๎มูฟาย เหมือนกับวําใครมาทาํใหบ๎าดเจ็บแสนสาหสั น้าํตาเม็ดโตๆ 

รํวงลงกับพื้นไมํขาดสาย คุณสายเหลียวไปดูแล๎วก็ร๎องขึ้นวํา  

         "ดูซี ! วําเข๎ายังมาบีบน้ําตาร๎องไห๎ นิ่งเด๋ียวนี้ทีเดียวนะ ไมํยังง้ันเป็นโดนใหญํที่เดียว !"  

         บางทช๎ีอยจะร๎ูใจคุณสายดีวํา เป็นคนเอาจริงเม่ือถึงเวลาอนัควร หรือบางทช๎ีอยจะร๎องไหเ๎สียจนน้าํตาหมด ก็ไมํมีใคร

ร๎ูได๎ แตํพอคุณสายพูดออกมาดังนั้น ช๎อยก็เลิกร๎องไห๎เป็นปลิดทิ้ง เช็ดน้ําหูน้ําตาแห๎งเป็นปกติ มือก็เอื้อม ไปเขี่ยเชี่ยนหมาก

ของคุณสายเลํน เหมือนกับไมํมีอะไรเกิดขึ้นเลย  

         "นี่ร๎ูจักกันไว๎เสียซ"ี คุณสายแนะนํา "นี่เขาช่ือพลอย ลูกแมํแชํม คนที่นอนหลับเป็นทศกรรฐ๑ล๎มอยํูนั่นแหละ เพิ่งมา

ถวายตัววันนี้ นี่ช๎อยหลานป้าไงพลอย รํุนเดียวกัน แล๎วก็ต๎องอยูํด๎วยกันตํอไป ช๎อยคอยดูพลอยให๎อาด๎วยนะ บอกให๎ร๎ูจักที่

ทาง แตํไมํต๎องพาไปซน จําไว๎นะ !" คุณสายขึ้นเสียงกําชับ ในตอนท๎าย  

         จากคําพดูของคุณสาย พลอยก็พอจะจับเน้ือความได๎วํา ช๎อยเป็นหลานอาของคุณสาย และต๎องเป็นคน ทีอ่ยํูในวัง

มานานแล๎ว เพราะช๎อยมีเพื่อนฝูงมาก ตลอดจนร๎ูที่เลํนที่กินขนม และที่ดูตุ๏กตาชาววัง ซึ่งพลอยนึกถึง คุณเชยพี่สาวทาง

บ๎าน และพอนึกถึงคุณเชย พลอยก็ใจหาย ป่านฉะนี้คุณเชยคงเหงาเต็มประดา เพราะพลอยไมํอยูํ แล๎วจะได๎ใครมาเลํน

ด๎วย ทันใดนั้น พลอยก็นึกถึงหํอจันอับที่คุณเชยยัดเยียดให๎มาแตํเช๎ามืด จําได๎วํานางพิศบําว ถือติดมือเข๎ามาด๎วย และคง

วางอยํูข๎างๆหีบเส้ือผ๎า ซึ่งยังอยํูตรงประตูห๎องคุณสายนั้นเอง  

         ระหวํางทีคุ่ณสายกําลังแนะนาํบอกช่ือใหร๎ู๎จักกันอยํูนัน้ ช๎อยก็มองดูพลอยแล๎วย้ิมอยํางหวานทีสุ่ด แตํพอคุณสาย

เหลียวหน๎ากลับไปทําธุระกับผ๎า ที่กําลังจีบอยํู ช๎อยก็เอานิ้วจี้ที่ขาพลอยแรงๆ พอพลอยเหลียวไปดู ช๎อยก็แลบล้ินแล๎วก็เอา

นิ้วแหกตาให๎ดูอีกด๎วย 



         พลอยเห็นช๎อยทาํอาการกิริยาวิตถารดังนัน้ ก็หลบหนา๎ไปเสียทางหนึง่ ความร๎ูสึกขณะนัน้จะวําอายก็ไมํใชํ จะวํา

โกรธก็ไมํใชํแนํๆ พลอยร๎ูสึกขบขันในการกระทําของช๎อย และใจนั้นให๎นึกรักต้ังแตํแรก เพราะถึงแม๎วําพลอย จะไมํใชํคนเกํง

และซน แตํพลอยก็นึกรักและนับถือเด็รํุนเดียวกันที่เกํงและซนอยูํเสมอ เพราะคนที่เกํงและซน เชํนคุณเชย มักจะมีนิสัยโอบ

อ๎อมอารี ไมํคํอยจะเอาเร่ืองเอาราวกับคนเชํนพลอย เมื่อพลอยร๎ูวําช๎อยทั้งเกํงทั้งซน ก็ให๎นึกนับถือและอยากสมาคมด๎วย

ต้ังแตํแรก 

         พลอยนัง่ชํวยคุณสายจีบผ๎าอยํูอกีนาน ฝ่ายช๎อยก็นัง่อยํูทีน่ัน่ ค๎นเช่ียนหมากคุณสาย และหยิบอะไรตํออะไร ออกมา

เลํน เป็นต๎นวํา ไมํควักหู หรือเอากระจกอันเล็กๆ ออกมาสํอง เอาขี้ผ้ึงออกมาละเลงเลํน จนคุณสายต๎องหัน ไปตวาดดุเอา

บํอยๆ ขณะนั้นแมํก็ต่ืนแล๎ว แตํยังนอนลืมตามองดูคุณสายและพลอยอยูํนิ่งๆ  

         "คุณอาคะ" ช๎อยเรียกขึ้น 

         "หือ" คุณสายขานรับ "วําไงช๎อย" 

         "เมื่อเช๎าหลานพบคุณสายหยุดที่ห๎องคุณละม๎าย เธอส่ังให๎มาถามคุณอาวํา เร่ืองหีบนั้นคุณอาวําอยํางไร ไมํทราบ"  

         "โฮ๎ย ! " คุณสายร๎องขึ้น พลางกระแทกผ๎าที่จีบเสร็จแล๎วผืนหนึ่ง ลงกับพื้น เหมือนกับจะชํวยระบายอารมณ๑  

         "ไปบอกคุณสายหยุดของหลํอนทีเถิดแมํคุณ วําฉันไมํใชํเศรษฐี จะได๎กินหีบหมายราคา ๒๐ ชั่ง ๓๐ ชั่ง แล๎วก็คน

หน๎าอยํางฉันจะไปกินหีบทองได๎ยังไง" 

         "คุณสายหยุดบอกวําเอา ๑๐ ชั่งเทํานั้นแหละคํะ" ช๎อยท๎วงขึ้น 

         "เอ ! เด็กคนนี้นี่ !" คุณสายตวาด "ร๎ูเกินเด็กไปเสียแล๎วละ มันเร่ืองราวอะไรของตัว"  

         ช๎อยได๎ยินคุณสายตวาดก็เลิกพดู แตํแมํนอนฟงัอยํูกลับเกิดสนใจ ถามขึน้มาวํา  

         "หีบอะไรคะคุณ ต้ัง ๒๐ - ๓๐ ชั่ง" 

         "ก็หีบหมากคุณสายหยุด ญาติข๎างผัวของหลํอนนํะซี แมํแชํม" คุณสายตอบ  

         "ไหน !" แมํถามอยํางสนใจ "สายหยุดเศรษฐีที่เคยอยูํตําหนักเจ๎าคุณฯ นํะหรือ"  

         "นั่นแหละ !" คุณสายตอบ "จะมีสายหยุดที่ไหนเสียอีกลํะ ถือวําเป็นลูกผ๎ูดี พํอเป็นเจ๎าพระยา ปู่ยําตาทวด เป็นเจ๎า

คุณราชินิกุล มีเงินจนไมํร๎ูจะทําอะไรหมด แมํแชํมจําได๎ไหม เมื่อแมํแชํมยังเด็กๆ ใครเป็นคนเอาขนมปัง เข๎ามาเล้ียงเพื่อน

ในวังกํอนคนอื่น ใครที่เจ๎าคุณพํอส่ังน้ําแข็งมาจากสิงค๑โปร๑ แล๎วสํงเข๎ามาให๎ ตัวเองไมํกล๎ากิน ให๎บําวลองกินดูกํอน มันร๎อง

สามบ๎านเจ็ดบ๎านวําล้ินจะขาด" 

         แมํหวัเราะแล๎วลุกขึน้นัง่ แสดงอาการสนใจขึน้มาทนัที 



         "อ๐อ ! สายหยุดนั่นนะหรือ" แมํร๎องขึ้น "แล๎วยังไงคะคุณ" 

         "ก็จะยังไงลํะ" คุณสายเลําตํอ "ทีแรกพอโกนจุกได๎ไมํก่ีวัน เขาก็เที่ยวคุยวํา คนอยํางเขาไมํมีเสียละ ที่จะต๎องหาหีบ

หมากใช๎ อยํางเขาต๎องกินหีบหลวง ตอนนั้นเขายังไปมาหาสํูกับฉันอยํู ฉันก็ได๎แตํเตือนวํา 'อยําพูดไปแมํสายหยุด ! น้ํา

พระทัยเจ๎าฟ้าเจ๎าแผํนดินเรา อยําไปประมาท ' แตํเขาไมํฟัง เขาวําเจ๎าคุณพํอทํานพูดวํา หมอดูเขามาแตํเกิดวําจะมีบุญ 

ทํานสํงเข๎ามาอยํูในวัง ก็เพราะทํานอยากเป็นขรัวตา จะได๎มีหลานเป็นพระองค๑เจ๎าเล็กๆไว๎เลํน"  

         แมํหวัเราะงอหาย "เขาพูดถึงอยํางนั้นเทียวหรือคุณ" 

         "โธํ ! ฉันยังจําได๎เหมือนพูดเมื่อวานซืนนี้เอง" คุณสายตอบ 

         แมํคลานมานัง่ทีเ่ช่ียนหมาก หยิบหมากใสํปากเค้ียว แล๎วถามตํอไปวํา  

         "แล๎วเร่ืองเป็นยังไงกันตํอไป" 

         "ก็เปลําทั้งเพ" คุณสายเลําตํอ "เขาก็อยูํที่ตําหนักทําใหญํโต นั่งคอยบุญวาสนาจะเป็นเจ๎าจอม แตํก็ไมํเห็นได๎เป็น 

นานเข๎าเขาจะนึกอยํางไรขึ้นมากระมัง เห็นออกไปบ๎านชั่วคราว แล๎วกลับมาอีก คราวนี้กินหีบทองหรูหรา ใบที่จะมาขายฉัน

นี่แหละ เขาวําเจ๎าคุณพํอทํานส่ังมาจากนอก เป็นหีบทอง ฝามีวงกลมเป็นตาขํายฝังเพชร บนตาขํายมีงูทําด๎วยมรกตเม็ด

เล็กๆ ปีมะเส็งปีเกิดของเขาไงลํะ พอเขากินหีบใบนี้ เขาก็เร่ิมคุยตํอไปวํา หีบหลวงเขาไมํเห็นอยํางกิน เพราะซ้ํากับคนอื่น

ดาดด่ืน เวลาขึ้นก็เฟื่องฟูไปประเด๋ียวเดียว แล๎วก็ต๎องไปหมอบประจําห๎องเหลือง เบื่อจะตาย ส๎ูกินหีบเจ๎าคุณพํอไมํได๎ ฉัน

เห็นเขาเข๎ามาเขื่องอยูํพักหนึ่ง แล๎วสักสองสามปีตํอมาก็หายไป ได๎ขําววําเขาไปแตํงงาน ที่บ๎านมีงานใหญํโตมาก เจ๎านาย

ตํางกรมเสด็จไปรดน้ํา หลายองค๑ เจ๎าคุณฯ ก็ออกไปแตํง เขาเลํากันวํา ทํานรับไหว๎ด๎วยเคร่ืองทับทิมทั้งชุด แตํนั้นมาฉันก็

ไมํได๎ขําวคราวไปนาน พออยูํๆ เมื่อสิบกวําวันมานี้ก็กลับเข๎ามาในวัง มาเที่ยวนอนอยํูตามห๎องเพื่อนฝูง ผอมผิดรูปผิดรําง

จําไมํได๎ เขาวํากันวําเจ๎าคุณพํอก็ตาย ผัวที่แตํงกันก็ปอก เสียหมดตัว เมื่อวานซืนนี้เอง มาหาฉันที่ตําหนัก เห็นถือหํอผ๎า

อะไร พอแก๎ออกที่ไหนได๎ หีบปีมะเส็งใบนั้นเอง แล๎วก็เอามายัดเยียดจะให๎ฉันซื้อ บอกราคาต้ัง ๒๐ ชั่ง ขันจะตาย คนอยําง

ฉัน จะเอาอัฐฬลที่ไหนมาซื้อ และถึงจะมีซ้ือเขาได๎ ฉันก็ไมํมีหน๎าจะไปกินหีบขนาดนั้น คนเขาจะได๎หัวเราะตาย แล๎วฉันก็

เป็นคนปีขาล ไมํใชํปีมะเส็ง เลยวุํนวายกันไปใหญํ แตํดูอาการทําจะร๎อนเงินเอาการ วันนี้ส่ังฝากแมํช๎อยตัวดีนี่มาวํา จะเอา

เพียง ๑๐ ชั่งเทํานั้น" 

         พลอยฟงัคุณสายเลําชีวิตคนในวังด๎วยความสนใจ และต้ังขอ๎สังเกตไว๎หลายอยําง อยํางทีห่นึง่คนในวัง ทีมี่บญุ

วาสนา จะต๎องได๎เป็นเจ๎าจอม คนที่เป็นเจ๎าจอมนี้เป็นอยํางไร จะต๎องสืบถามดูให๎ร๎ูเร่ือง ขณะนี้ร๎ูแตํวํา การจะเป็นเจ๎าจอม

กินหีบหมากของหลวงได๎หรือไมํนั้น อยูํที่น้ําะพระทัยเจ๎าฟ้าเจ๎าแผํนดิน อยํางที่สอง คนในวังนี้มีขึ้นมีตก จะขึ้นไปไหนหรือ

ตกจากอะไร ก็ต๎องหาความร๎ูตํอไป ขณะนี้ร๎ูแตํเพียงวํา ถ๎าตกแล๎ว จะต๎องไปหมอบอยํูในห๎องเหลือง ซึ่งพลอยก็ยังไมํร๎ูวํา

เป็นห๎องอะไรอยูํที่ไหน แตํได๎ยินเพียงเทํานี้ ก็ชักจะกลัวเสียแล๎ว เพราะคนที่หมอบอยํูในห๎องเหลืองนั้น คุณสายวําจะต๎อง

หมอบประจําอยูํตลอดไป ไมํมีที่ส้ินสุด  



         "คิดๆ ดูก็นําสงสารนะคุณ" เสียงแมํพูดขึ้น "คุณสายหยุด เธอรํุนใหญํกวําดิฉัน จําได๎เห็นเธอในวัง เธอเป็นสาวแล๎ว 

ดิฉันออกไปอยูํบ๎านเจ๎าคุณก็ไมํได๎ขําว เพราะเจ๎าคุณนั้นก๏กฟากขะโน๎นบ๎านบน คุณสายหยุดเธอบ๎านลําง ไมํคํอยจะได๎

ติดตํอกัน แตํถึงกระนั้นก็เถอะ คนเรามีบุญวาสนาเป็นใหญํเป็นโตสุขสบาย พอตกอับลงก็ให๎อดสงสารไมํได๎"  

         "ฉันก็นึกสงสารเหมือนกันแมํแชํม" คุณสายตอบ "แตํมานึกดูตัวเราทุกวันนี้ ก็ชํวยอะไรเขาไมํได๎ เต้ียแล๎วจะไปอุ๎ม

คํอย แล๎วเวลาเขารํ่ารวย ใชํเขาจะมามองดูเราเสียเมื่อไร จะไปไหนก็มีแตํคนประจบประแจง จะพูดจาอะไรก็มีแตํคนคอย

ประสม ไมํมีใครตักเตือน พอจนลงเขาก็ทิ้ง เพื่อนฝูงเขาให๎อาศัยอยูํเวลานี้ ก็ใชํวําเขาจะเต็มใจเมื่อไร เขาขัดไมํได๎ พูดไมํ

ออกเขาก็ทนๆให๎อยูํไปอยํางนั้น แตํก็คงไมํนานหรอก" คุณสายถอนใจใหญํ แล๎วปรารภขึ้นวํา  

         "นี่แหละหนาคนเรา !"  

         แมํฟงัคุณสายเลําเร่ืองจบก็บนํวําร๎อน อยากไปอาบน้าํ หนัมาพยักหนา๎ชวนพลอยใหไ๎ปอาบด๎วยกัน เสียงคุณสายพดู

กับแมํวํา 

         "ดีเหมือนกัน ไปอาบน้ําอาบทําให๎ลูกเสียที อาบเสร็จแล๎วก็มาแตํงตัวเสียในห๎องนี้ละ น้ําอบน้ํารม อยูํที่ไหนมี

อะไรบ๎าง แมํแชํมก็ร๎ูอยูํแล๎ว" 

         แมํพาพลอยออกไปนอกหอ๎ง ช๎อยก็ตามออกมาติดๆกัน เม่ือถึงประตูหอ๎งคุณสาย ก็แลเห็นหบีเส้ือผ๎า ขา๎วของๆ แมํ 

ที่นางพิศกลับไปขนจากทําพระมาอีกเที่ยวหนึ่ง วางอยํูริมประตู แมํก็ทรุดนัวลงนั่งไขหีบ และหยิบส่ิงของที่จําเป็นต๎องใช๎

ออกมา ระหวํางที่แมํเปิดหีบขึ้น ช๎อยก็เข๎ามาชะโงกดูของในหีบอยํางสนใจ ซึ่งแมํก็ไมํห๎าม ซ้ําอยํางหยิบโนํนนี่ให๎ดูอีกอยําง

ใจดี 

         ระหวํางทีแ่มํนัง่เลือกผ๎าหมํอยํูนัน่เอง ธรรมชาติถูกระงับไป ต้ังแตํเช๎าด๎วยความต่ืนเต๎น ก็เร่ิมเรียกร๎อง เอาแกํพลอย 

ธรรมดาเมื่ออยํูบ๎านนั้น พลอยนั่งกระโถนเป็นกิจวัตร เสร็จแล๎วนางพิศก็เอาไปเทที่ทํา แตํเมื่อมาถึงตําหนัก ที่ทางจะนั่ง

กระโถนได๎ก็ดูจะไมํมีเอาเสียเลย เหลียวดูนางพิศก็ไมํทราบวําหายหน๎าไปหลบ อยูํที่ไหน อยํางไรก็ตาม เร่ืองนี้เป็นเร่ืองใหญํ 

ถ๎าจะอยูํในวังตํอไป ก็ต๎องร๎ูวิธีไว๎วําชาววังขนาดพลอย เขาทําอยํางไรกัน  

         พลอยเหลียวซ๎ายแลขวาอยํูอกีครํูหนึง่ เห็นวําทาํไมํได๎การ จึงต๎องกระซิบเบาๆ ทีห่แูมํ ทัง้ทีอ่ายช๎อย ซ่ึงนัง่อยํูติดๆกัน 

แตํแมํกลับหัวเราะออกมาดังๆร๎องวํา  

         "เอาละซี ! พลอย เอายังง้ีดีกวําแมํจะไปอาบน้ํากํอน พลอยไปกับแมํช๎อยนี่ก็แล๎วกัน" แมํหันไปทางช๎อย แล๎วบอก

วํา "แมํช๎อยพาพลอยไปอุโมงค๑สักทีเถิด จะได๎ร๎ูจักที่ไว๎" กับพลอยแมํส่ังวํา  

         "พอเสร็จธุระแล๎วรีบกลับนะพลอย อยําไถล แมํจะคอยอาบน้ําให๎ทางนี้"  



         พลอยหนัมาดูหนา๎ช๎อยอยํางสงสัย เพราะกระซิบบอกแมํเร่ืองหนึง่ แตํแมํกลับส่ังใหช๎๎อยพาไปอโุมงค๑ ทีเ่รียกวํา

อุโมงค๑นั้นจะเป็นอะไรก็ไมํร๎ู ฟังชื่อดูก็ชักจะนํากลัวเสียแล๎ว แตํช๎อยกลับยิ้มด๎วยแล๎วลุกขึ้นยืน พยักหน๎าให๎ตามไป เมื่อเป็น

คําส่ังของแมํ ให๎ตามช๎อยไปอุโมงค๑ พลอยก็ลุกตามไปทั้งที่ยังสงสัย  

         ช๎อยเดินนาํหนา๎ออกไปนอกตําหนกั พลอยก็รีบสาวเท๎าเดินตามไปติดๆ เดินไปสักหนอํย ช๎อยก็หนัมาถามวํา  

         "ปวดมากไหม" 

         "ไมํเทําไหรํนักดอกแมํช๎อย" 

         "อยํามาอวดดีเรียกฉันวําแมํช๎อยนะ !" ช๎อยตะคอกให๎ ฝ่ายพลอยก็ร๎ูสึกวําตัวเองเล็กลงไปอีกมา เพราะช๎อยเป็น

หลานคุณสาย ซึ่งแมํเรียกวําคุณทุกคํา บางทีพลอยจะเรียกผิดไปกระมัง ถ๎าจะเรียกให๎ถูก ควรจะต๎องเรียกวําคุณช๎อยตาม

คุณสายไปก็ได๎ คิดไปคิดมาพลอยก็ตอบตะกุกตะกัก แบบคนมาอยูํใหมํวํา  

         "คํะ ... คุณช๎อย" 

         ช๎อยหวัเราะล่ันถนนทีเ่ดินอยํู แล๎วร๎องวํา 

         "เด็กบ๎า ! ใครเขาไปใช๎ให๎เรียกวําคุณ เรียกฉันวําช๎อยเฉยๆ ก็แล๎วกัน แล๎วฉันจะเรียกเธอวําพลอย ใครๆ เขาก็เรียก

ฉันวําช๎อย เฉยๆ ทั้งนั้น มีแตํผาดของคุณอาคนเดียวเรียกวํา คุณช๎อย"  

         พลอยได๎ยินดังนัน้ก็ใจช้ืนขึน้ถนดั ความนยิมทีมี่อยํูในตัวช๎อยต้ังแตํแรกเห็น ก็เพ่ิมมากขึน้ทนัท ีและด๎วยเหตุนีพ้ลอย

จึงกล๎าถามขึ้นวํา 

         "ช๎อย ไปอุโมงค๑นี่เขาไปทําไมกันจ๏ะ"  

         "อ๎าว แล๎วกัน !" ช๎อยตอบ "ก็เมื่อก้ีพลอยบอกวําจะไปทุํง ไมํใชํหรือ" 

         "ถูกแล๎ว" พลอยตอบ "แล๎วทําไมต๎องไปอุโมงค๑" 

         "ก็ถ๎าไมํไปอุโมงค๑ จะไปทุํงที่ไหนกันลํะ" ช๎อยตอบอยํางไมํพยายามอธิบายอะไรทั้งส้ิน แล๎วพูดตัดบทวํา  

         "รีบๆเดินเข๎าเถอะ เด๋ียวจะมาราดกลางทาง อายคนเขาตาย"  

         ช๎อยรีบสาวเท๎าเดินเร็วขึน้ ทาํใหพ๎ลอยต๎องรีบเดินตาม ทางทีไ่ปนัน้เป็นถนนปหูนิแผํนใหญํ ทีพ่ลอยเดินมาเม่ือเช๎านี ้

ผํานตําหนักใหญํตําหนักเล็กสองข๎างถนน ไปจนถึงแถวเต๏งช้ันใน ช๎อยพาลอดประตู ออกไปแถวเต๏งชั้นนอก วกไปผําน

ประตูศรีสุดาวงศ๑ ซึ่งพลอยเกิดเร่ืองเหยียบธรณีประตูเมื่อเช๎า ช๎อยเดินเร่ือยไป ถึงจะมีเพื่อนฝูง และผ๎ูใหญํร๎องทักทาย

ประปราย ช๎อยก็มิได๎หยุดให๎เสียเวลา จนในที่สุด ถึงส่ิงกํอสร๎างอันหนึ่ง ลักษณะนั้นเป็นอุโมงค๑จริงๆ อยํางที่เรียก ช๎อยพา



พลอยเข๎าไปทางปากอุโมงค๑ อันเป็นทางเข๎า และพอพลอยโผลํเข๎าไป ก็ใจหายวาบ เพราะตั้งแตํเกิดมาเป็นตัว ก็ยังไมํเคย

ต๎องปลดเปล้ืองทุกข๑ ในลักษณะเชํนนี้ 

         ในอโุมงค๑นัน้มีทางเดินกลาง สองขา๎งยกพืน้สูงพอก๎าวขึน้ได๎ ต้ังถังขา๎งลํางตลอดเป็นแถว บนยกพืน้ก้ันเป็นฝาเป็น

คอก สําหรับบังได๎เฉพาะตัวคน ซึ่งเมื่อนั่งลงยองๆแล๎ว ฝานั้นก็ก้ันขึ้นมา เสมอพ๎นหน๎าอกเล็กน๎อย ในคอกที่กั้นไว๎บนยกพื้น

นั้น มีคนนั่งโผลํหน๎าให๎เห็นได๎อยูํแล๎ว เป็นอันมาก ทั้งสาวทั้งแกํทั้งเด็ก ทุกคนปฏิบัติกิจนั้นอยํางเป็นของธรรมดาที่สุด ไมํมี

อับอายหรือเห็นแปลกอะไรเลย บางคนที่นั่งอยูํใกล๎กันหรือมองหน๎ากันเห็น ก็คุยกันอยํูเซ็งแซํ บางคนกําลังเดินเข๎าไปหรือ

ออกมา เมื่อพบหน๎าคนร๎ูจัก ก็ทักทายกันอยํางร่ืนเริง เป็นปกติ  

         พลอยเม่ือเห็นภาพอนัจอแจ ปราศจากความระโหฐานเชํนนัน้ ก็ชะงักยืนอยํูกับที ่แล๎วร๎องเบาๆขึน้วํา  

         "ช๎อย ! ฉันทําไมํได๎หรอก คนมากมายออกอยํางนี้"  

         "เช๎อ ! " ช๎อยร๎องอยํางเบื่อหนําย "รีบๆขึ้นไปนั่งเสียเถิดนํะ มันแตํดัดจริตอยูํ เด๋ียวก็ไมํต๎องทําอะไรกัน อีกหนํอยก็

เคยไปเอง ใครๆเขาก็มาที่นี่ทั้งนั้น" 

         แตํพลอยก็ยังอดิเอ้ือนอยํูนัน่เอง จนช๎อยอดรนทนไมํไหว ตรงเขา๎จูงมือพลอยขึน้ไป แล๎วบอกวํา  

         "มามะ ! ฉันจะขึ้นไปนั่งเป็นเพื่อน" 

         ขณะทีพ่ลอยนัง่อยํูในคอกหนึง่ ช๎อยก็เขา๎ไปนัง่อยํูในคอกขา๎งๆ โผลํหนา๎ขึน้มาอยํางคนอืน่ๆ และชวนพลอยพดูคุยอยํู

ไมํขาดปาก ทําให๎พลอยหายเก๎อ และร๎ูสึกเป็นหนึ้บุญคุณช๎อยเสียต้ังแตํแรกเร่ิม  

         พลอยนัง่อยํูในอโุมงค๑ได๎ไมํนาน เพราะยังไมํค๎ุนสถานที ่รีบชวนช๎อยกลับตําหนกั เม่ือออกมาขา๎งนอกแล๎ว ช๎อยก็เดิน

ทอดนํองอยํางไมํรีบร๎อน ชี้บอกที่ตํางๆให๎พลอยดู ตําหนักไหนเป็นของเจ๎านายพระองค๑ใด เรือนใดเป็นของใคร ดูช๎อยจะ

ร๎ูจักไปเสียหมด สุดที่พลอยจะจดจําได๎ในคราวเดียว ระหวํางนั้นใกล๎พลบเข๎ามาแล๎ว เดินผํานทางประตูวัง เห็นโขลนกําลัง

ปิดประตู เสียงดังโกรํงกรําง พลอยก็ใจหายบอกไมํถูก จริงอยํูเมื่ออยูํบ๎าน พลอยก็ไมํเคยไปไหน แตํที่บ๎านนั้นเย็นลงก็ไมํ

ถึงกับกวดขัน ปิดประตูมิให๎คนเข๎าออก แล๎วปิดประตูไปจนถึงรํุงสวําง จึงเปิดอีกได๎ มาถึงในวังพาคํ่าลงก็ร๎ูวําเขาต๎องปิด

ประตูแข็งแรง และตามคําบอกเลําของช๎อยก็วํา เมื่อปิดแล๎วก็จะต๎องปิดเร่ือยไปจนพรํุงนี้เช๎า ไมํมีใครเปิดได๎ ไมํวําจะมีเร่ือง

ใดๆ พลอยก็ใจหายและวังเวงชอบกล ความร๎ูสึกเหมือนเวลาแมํลงโทษขังห๎อง  

         พอผํานประตูวังมา ช๎อยก็เตือนใหรี๎บกลับตําหนกั บอกวําเด๋ียวคํ่าจะลําบาก เพราะไมํได๎เอาเทียนมาด๎วย พลอยก็

สงสัยถามขึ้นวํา 

         "เทียนอะไรกันช๎อย" 

         "อ๎าว ! " ช๎อยตอบ "เดินในวังกลางคืนต๎องจุดไฟจําไว๎นะพลอย เดินมืดๆเป็นเกิดเร่ือง"  



         แตํพลอยก็ยังไมํเขา๎ใจ ดูลักษณะทัว่ๆไป ในวังก็ไมํนาํมืดถึงกับต๎องเดินจุดไฟ หรือวําจะมีคนคอยทาํอนัตราย หรืองู

ชุม หรือผีดุ พลอยนึกเอาอยํางเด็กๆ แล๎วก็เร่ิมกลัวขึ้นมาอีก อดรนทนไมํไหว ก็ต๎องถามช๎อยอีกตํอไป  

         "เกิดเร่ืองอะไรจ๏ะช๎อย" 

         "โขลนจับ ! " ช๎อยตอบอยํางเด็กอีกเหมือนกัน เพราะช๎อยเอง ก็ไมํร๎ูวํามีระเบียบวางไว๎ ในพระราชฐานชั้นในวํา 

ผ๎ูใดเดินตามถนนหนทางในวังในเวลาคํ่าคืน จะต๎องถือไฟ ช๎อยร๎ูแตํเพียงวํา ถ๎าใครไมํถือเทียนหรือโคมไฟ เวลาไปไหนมา

ไหนกลางคืน เป็นต๎องถูกโขลนจับ และคําตอบของช๎อย ก็เป็นคําอธิบายที่เพียงพอสําหรับพลอย เพราะเข็ดขยาดฝีมือโขลน 

มาแตํเมื่อก๎าวแรกที่ยํางเข๎าวังเสียแล๎ว พอได๎ยินช๎อยพูด พลอยก็เรํงฝีเท๎าเร็วขึ้น เพื่อให๎ถึงตําหนักเสียโดยเร็ว เพราะถ๎าถูก

โขลนจับตัว เวลาไมํมีแมํคอยแก๎ไข พลอยก็นึกไมํออกวําจะทําอยํางไรถูก  

         พอมาถึงตําหนกั ช๎อยก็พาเดินผํานหอ๎งคุณสายออกไปทางเบ้ืองหลัง ทีน่ัน้เป็นลานกว๎าง ปด๎ูวยหนิแผํนใหญํๆ อยําง

ที่ปูถนนทั่วไปในวัง สามด๎านของลานนั้น ล๎อมรอบด๎วยเฉลียง ตําหนักช้ันลําง มีกระถางต๎นไม๎ใบโตๆ ใสํต๎นไม๎ดอกวางอยูํ

เป็นระยะ สลับด๎วยอํางมังกรปลูกบัว อีกด๎านหนึ่งเป็นกําแพงทึบ ไมํสูงนัก มีประตูเล็กๆ เปิดออกไปนอกบริเวณตําหนักได๎

บานหนึ่ง และริมกําแพงนั้น ปลูกต๎นแก๎วและต๎นเข็ม สลับกัน มุมสุดกําแพงด๎านโน๎นมีต๎นพิกุลใหญํขึ้นอยํู และมีตํุมมังกรใสํ

น้ําอาบวางอยูํหลายใบ แมํอาบน้ําที่นั้นเสร็จแล๎ว แตํยังมิได๎กลับมาแตํงตัว นั่งที่ขอบอิฐที่กํอไว๎ รอบโคนต๎นพิกุล คุยกับ

ข๎าหลวงเสด็จอีกคนหนึ่ง ที่กําลังนั่งอาบน้ําอยํูบนม๎านั่งเล็กๆ  

         แมํเห็นพลอยไปถึง ก็หนัมาขอบอกขอบใจช๎อย ทีพ่ากลับโดยมิได๎พาไถล พร๎อมกับสัญญาวํา อกีประเด๋ียวหนึง่จะมี

รางวัลให๎ แล๎วแมํก็อาบน้ําให๎พลอย เหมือนกับเมื่ออยูํบ๎าน อาบน้ําเสร็จแมํพาพลอย กลับมาห๎องคุณสาย นั่งที่ม๎าเคร่ือง

แป้ง ทาน้ําอบประแป้งให๎พลอย และผลัดเส้ือผ๎าให๎พลอยกํอน แล๎วแมํจึงเร่ิมแตํงตัวของแมํเอง  

         พลอยสังเกตเห็นแมํแตํงตัวประณีตเป็นพเิศษ ไมํแตํงลวกๆเหมือนกับอยํูทีบ่า๎น แมํทาน้าํอบไทยทัว่ตัว แล๎วก็เอาพดัๆ

จนแห๎ง แตํแล๎วก็ทาน้ําอบทับอีกตลบหนึ่ง จึงได๎ลงแป้ง แมํมองดูหน๎าตัวเองในกระจกอยูํนาน คํอยๆหวีผมอยํางบรรจง เอา

ไม๎สอยคํอยๆสอยตามหน๎าผม และลูกผมเล็กๆ ที่ขึ้นอยํูบ๎างก็ถอนออก พลอยดูอาการกิริยาของแมํแล๎ว ก็พอจะเดาออกวํา 

แมํกลับเข๎ามาอยํูในหมูํคน ที่แตํงกายอยํางที่แมํเคยทํามาแตํกํอน แมํก็กลับตัวผิดไปจากเมื่ออยูํบ๎าน เมื่อประแป้งทาน้ําอบ

เสร็จแล๎ว แมํก็ไปนั่งที่หีบเส้ือผ๎า ซึ่งบัดนี้นางพิศยกมาต้ังไว๎ในห๎อง แมํเรียกพลอยไปนั่งด๎วย แล๎วก็เปิดหีบ หยิบผ๎าลาย ผ๎า

หํมออกมากอง เลือกสีให๎ถูกกัน ขณะนั้นคุณสายกลับเข๎ามาในห๎อง เห็นแมํหยิบของอยูํ ก็ถามขึ้นวํา  

         "นั่นร้ือสมบัติอะไรกัน แมํแชํม" 

         "เปลําหรอกคํะ " แมํตอบ "หยิบผ๎านุํงผ๎าหํมออกมาดู ไปอยํูนอกวังเสียนาน ไมํได๎เอาใจใสํ จะนุํงจะหํม หยิบอะไร

ได๎ก็นุํงเข๎าไปอยํางนั้น คนข๎างนอกเวลานี้เขาก็แปลก นึกจะนุํงสีอะไร หํมสีอะไร เขาก็เอาแตํใจเขา บางทีก็แตํงเป็นชุดผ๎านุํง

ผ๎าหํมสีเดียวกัน ไมํตัดสีเหมือนอยํางพวกเราในนี้ อยํางลูกสาวใหญํของเจ๎าคุณอิฉันที่บ๎าน เขาแตํงตัวตามแตํจะเห็นงาม 



ฉันเคยไปทักเขาเข๎าหนหนึ่งวํา แตํงตัวไมํเหมือนชาววัง เขาโกรธฉันไปตั้งหลายวัน พลอยนี่ก็เถิด ถ๎าทิ้งไว๎บ๎านก็จะแตํงตัว

เหมือนพวกพี่ๆ ไปเสียเทํานั้น" 

         แล๎วแมํหนัมาทางพลอยแล๎วสอนวํา "พลอยดูให๎ดีนะ แมํจะจัดผ๎านุํงผ๎าหํมสีประจําวันให๎ดู อยูํในวังโตขึ้น จะได๎

แตํงตัวถูก" 

         "นี่สําหรับวันจันทร๑ นุํงเหลืองอํอนหํมน้ําเงินอํอน หรือจะหํมบานเย็นก็ได๎ แตํถ๎าวันจันทร๑จะนุํงสีนี้ น้ําเงินนกพิราบ

ต๎องหํมจําปาแดง" แล๎วแมํก็หยิบผ๎าหํมสีดอกจําปาแกํๆ ออกวางทับบนผ๎าลายสีน้ําเงินเหลือบ ที่วางไว๎  

         "วันอังคาร" แมํอธิบายตํอ "วันอังคารนุํงสีปูนหรือมํวงเม็ดมะปรางแล๎วหํมโศก หรือถ๎านุํงโศกหรือเขียวอํอน ต๎องหํม

มํวงอํอน วันพุธนุํงสีถ่ัวก็ได๎ สีเหล็กก็ได๎แล๎วหํมจําปา วันพฤหัสนุํงเขียวใบไม๎ หํมแดงเลือดนก หรือนุํงแสดหํมเขียอํอน วัน

ศุกร๑นุํงน้ําเงินแกํหํมเหลือง วันเสาร๑นุํงเม็ดมะปรางหํมโศก หรือนุํงผ๎าลายพื้นมํวง ก็หํมโศกเหมือนกัน นี่ผืนนี้แหละผ๎าลาย

พื้นมํวงนี่เหมือนกัน แตํห๎องหํมสีนวล วันอาทิตย๑จะแตํงเหมือนวันพฤหัสก็ได๎ คือนุํงเขียวหํมแดง หรือไมํยังง้ันก็นุํงผ๎าลาย

พื้นสีล้ินจี่ หรือสีเลือดหมู แล๎วหํมโศก จําไว๎นะพลอย อยําไปแตํงตัวเรํอรําเป็นคนบ๎านนอก เด๋ียวเขาจะหาวําแมํเป็นชาววัง

แล๎วไมํสอน" 

         "แมํเชํมก็" คุณสายพูด "บทจะสอนลูกก็สอนรวดเดียวจบ เด็กตัวเทํานี้จะไปจําอะไร คํอยอยูํไปคํอยดูไป ก็จะร๎ูไป

เอง" 

         เม่ือแมํแตํงตัวเสร็จแล๎ว ก็นัง่คุยกับคุณสายตํอไปในหอ๎ง เพ่ือนฝูงของแมํทีเ่พ่ิงได๎ขาํววําแมํกลับมาในวัง ก็มาหาใน

ตอนกลางคืนบ๎างประปราย พลอยเห็นแมํนั่งคุยกับเพื่อนฝูงอยํางสนุกสนาน ในเร่ืองที่ตนไมํสนใจ ก็เร่ิมมองหาอะไรทํา แตํ

เหลือบไปเห็นช๎อยมาพยักพเยิดอยูํนอกประตู พลอยก็คลานออกไปหา เมื่อผํานหีบของ ก็ไมํลืมที่จะหยิบหํอจันอับ ติดมือ

ออกไปด๎วย ช๎อยชวนพลอยไปนั่งเลํนบริเวณหลังตําหนัก ซึ่งบัดนี้มีแสงสวําง ที่ได๎รับจากจากโคมที่จุดอยูํในห๎องตํางๆ ทํา

ให๎สวํางแตํบริเวณรอบๆ สํวนตรงกลางหรือใต๎ต๎นไม๎นั้น ดูมืดคร้ึมอยํู  

         พอออกมาถึงประตู ช๎อยก็ชวนนัง่ลงตรงนัน้ แล๎วพดูวํา 

         "นั่งเลํนตรงนี้แหละ กลางคืนฉันไมํกล๎าไปไหน กลัวคุณอาเฆ่ียน" ช๎อยหยุดนิ่งอยูํครํูหนึ่ง แล๎วถามขึ้นวํา  

         "นั่นหํออะไร พลอย" 

         "หํอจันอับ" พลอยตอบ "ฉันได๎มาจากบ๎านเมื่อเช๎านี้ กินด๎วยกันซีช๎อย" วําแล๎วพลอยก็แก๎หํอจันอับออก วางบนตัก  

         ช๎อยหยิบจันอบัไปเค้ียวกิน โดยไมํพดูไมํจาอะไรอยํูสักครํูหนึง่ แล๎วถามขึน้หว๎นๆวํา  

         "คิดถึงบ๎านไหม พลอย" 



         พอได๎ยินช๎อยถาม พลอยก็ร๎ูสึกวําทีค่อต้ืนตันขึน้มาทนัท ีความจริงพลอยร๎ูสึกชอบกล มาต้ังแตํตอนบาํยๆแล๎ว อยํูๆก็

ให๎นึกอยากร๎องไห๎ จะมองอะไรตอนเย็นให๎ร๎ูสึกว๎าเหวํ วังเวงอยํางบอกไมํถูก แตํพอได๎ยินช๎อยถาม พลอยก็ร๎ูสึกตัววํา 

ความร๎ูสึกที่บอกไมํถูกนั้นเองคือความคิดถึงบ๎าน คิดถึงส่ิงแวดล๎อมตํางๆ ที่มิเคยจากมาเลยชั่วชีวิต ที่บ๎านเป็นอยํางไร มี

กล่ินไออยํางไร เมื่อตอนพลบค่ําเข๎าไต๎เข๎าไฟนี้ ยังอยํูในความทรงจําของพลอยอยํางเดํนชัด ป่านนี้เจ๎าคุณพํอคงจะเพิ่งกลับ

ขึ้นตึก และถ๎ายังอยํูที่บ๎าน พลอยก็คงจะกลับขึ้นเรือนแมํ ความอบอุํนในใจที่เคยมีเมื่ออยํูที่บ๎านนั้น บัดนี้ดูจะหมดส้ินไป

จากหัวใจ จริงอยํู ในวังมีส่ิงที่ทําให๎พลอยต่ืนตาต่ืนใจอยํูเป็นอันมาก แตํเวลาพลบค่ํา ในสถานที่อันกว๎างเชํนนี้ สําหรับเด็ก

ตัวเล็กๆอยํางพลอย ก็มีแตํความเปลําเปล่ียว จะเอาแมํเป็นที่พึ่งก็ไมํได๎ เพราะแมํกําลังสนใจกับเพื่อนฝูง ที่ไมํได๎พบกันนาน 

เมืออยูํบ๎านพลอยก็ร๎ูสึกวําตัวเป็นคนสําคัญของแมํ แตํมาวันนี้กลับร๎ูสึกวํา แมํมีคนอื่นๆอีกมาก  

         พลอยจะตอบช๎อยวําคิดถึงบา๎น ก็ตอบไมํออก เพราะความร๎ูสึกขึน้มาต้ืนตันคอหอย จึงได๎แตํพยักหนา๎รับ ช๎อยก็ตอบ

วํา 

         "พลอยยังเกํงกวําฉันเป็นกอง ฉันเข๎ามาใหมํๆ ร๎องไห๎ไปตั้งสามวัน ข๎าวไมํกิน กินแตํกับ คุณอาจะสํงฉันกลับเสีย

แล๎ว ที่ฉันคิดถึงมากที่สุดก็คือพี่เนื่อง เพราะเลํนกันอยํูทุกวัน คุณอาไปรับตัวฉันมาคนเดียว เพราะพี่เนื่องแกเป็นผ๎ูชาย เลย

ต๎องอยูํที่บ๎าน" 

         จากคําบอกเลําตํอไปของช๎อย พลอยก็ร๎ูวําช๎อยเป็นหลานอาของคุณสาย บดิาผ๎ูเป็นพีช่ายคุณสายนัน้ เป็นขา๎ราชากร

มีบ๎านอยูํแถวนางเล้ิง ช๎อยมีพี่ชายอีกคนหนึ่งช่ือเนื่อง แกํกวําช๎อยสองปี มีอยํูด๎วยกันสองคนเทํานั้น  

         "คุณพํอบอกวําฉันวิ่งเลํนกับพี่เนื่องทุกวัน จนจะกลายเป็นเด็กผ๎ูชายไป จึงสํงตัวมาให๎คุณอาดัดสันดานในนี้" ช๎อย

อธิบายตํอ แล๎วก็ปรารภถึงคุณสายผ๎ูเป็นอาวํา  

         "คุณอาบทจะใจดีก็ดี บทจะดุก็แสนดุ เมื่อเช๎านี้วําฉันวําเล้ียงฉันเสียข๎าวสุก พลอยได๎ยินไหม คอยดูไปเถอะ ฉันไมํ

กินหรอกข๎าวสุกของคุณอา อยากมาวําฉันดี"  

         พลอยฟงัแล๎วก็แปลกใจแตํก็ได๎แตํนิง่ 

         "พลอยกลัวผีไหม" ช๎อยถามขึ้นมาฌฉยๆ  

         พลอยได๎ยินช๎อยถามมาดังนัน้ก็ขนลุกซํู เพราะบรรยากาศทีมื่ดคร้ึมวังเวงนัน้ ทาํใหพ๎ลอยใจไมํดีเสียแล๎วแตํแรก  

         "ที่ต๎นจันทร๑นอกตําหนักนี่แหละผีดุ" ช๎อยพูดตํอไปโดยไมํรอให๎พลอยตอบ  

         "เขาวําใครก็ไมํร๎ูมาผูกคอตายที่นั่น เวลาเดินผํานกลางคืน ฉันกล๊ัวกลัว ต๎องชวนคนเขาไปเป็นเพื่อนเสมอ"  



         พลอยเห็นช๎อยกําลังจะเลําเร่ืองผี ก็อยากจะเปล่ียนเร่ืองพดู พลอยมองออกไปขา๎งหนา๎ ขา๎มกําแพงตําหนกัออกไป 

เห็นยอดพระมหาปราสาทได๎สลัวๆ เย้ืองไปทางโน๎นเป็นตึกใหญํสูงตระหงําน มีดาดฟ้าใหญํย่ืนออกมาเบื้องหลัง และมี

สะพานยาวตํอจากดาดฟ้านั้นไปยังที่อื่น ขณะนั้นบนตึกใหญํเร่ิมจุดไฟ แพรวพราวเหมือนกับมีงาน พลอยก็คํอยอุํนใจขึ้น  

         "ที่นั่นอะไรนะช๎อย" พลอยถามขึ้นเพื่อเปล่ียนเร่ืองพูด 

         "ที่นั่นแหละที่บน" ช๎อยตอบ "ที่ประทับพระเจ๎าอยูํหัวและสมเด็จ ดาดฟ้านั่นสวนสวรรค๑ ฉันยังไมํเคยขึ้นไปสักที 

สะพานยาวนั้นเป็นถึงตําหนัก มาดูทางนี้ซี" ช๎อยฉุดข๎อมือพลอยไปยืนกลางลาน หลังตําหนัก แล๎วช้ีให๎ดูตึกใหญํอีกหลัง

หนึ่ง จุดไฟสวํางไสวเชํนเดียวกัน 

         "นั่นไงพระตําหนัก" ช๎อยเอามือชี้ "หลังใหญํๆ นั่นแหละ ตึกหลังเล็กๆ ที่สะพานผํานไปติดๆ นั้นตําหนักมรกต"  

         พลอยยืนดูแสงไฟสวํางนัน้ด๎วยความเพลิดเพลินขึน้บา๎ง ทกุหนา๎ตํางทีบ่นมีแสงไฟสํองออกมา พลอยพอจะมองผําน

หน๎าตํางเข๎าไป เห็นความโอํโถงของพระราชฐาน เห็นกําแพงสีตํางๆ ซึ่งประดับลวดลายปิดทองอันอยํูเบื้องใน  

         "คุณช๎อยมาอยูํนี่เอง" เสียงผาดพูดขึ้นใกล๎ๆตัว "คุณอาให๎มาตามไปรับข๎าว รีบๆเข๎าเถิด เด๋ียวจะถูกดุอีก"  

         ช๎อยกับพลอยเดินกลับเขา๎ตําหนกั แตํช๎อยบอกวํา "พลอยเข๎าไปกํอนเถิด เด๋ียวฉันจะตามเข๎าไป" แล๎วช๎อยก็แยกทาง

หายไปคนเดียว 

         พลอยเขา๎ไปในหอ๎งเห็นแมํกับคุณสาย เร่ิมจะลงมือกินขา๎วอยํูแล๎ว คุณสายพอเห็นพลอย ก็เรียกใหไ๎ปนัง่ขา๎งๆ แล๎ว

ชวนกินข๎าวพลางถามถึงช๎อย ซึ่งพลอยก็ตอบวําประเด๋ียวจะตามมา ตามที่ช๎อยบอกไว๎  

         ทัง้สามคนนัง่กินขา๎วอยํูสักครํูหนึง่ ช๎อยก็คลานกระโดกกระเดกเขา๎มาในหอ๎ง มือหนึง่ถือกระทงใบใหญํ  

         "ช๎อย ! ไปเอาอะไรมา" คุณสายร๎องถาม 

         "ข๎าวสุก" ช๎อยตอบหน๎าตาเฉย 

         "ไปเอาข๎าวสุกมาทําไม" คุณสายร๎องถามอยํางฉงน "ข๎าวที่นี่เป็นกอง"  

         "ฉันวานเขาไปซื้อมาแตํตอนบําย" ช๎อยตอบอยํางฉาดฉาน "เห็นคุณอาบอกวํา เล้ียงฉันเสียข๎าวสุก เลยซื้อมาเอง 

จะขอรับประทานแตํกับ" 

         แมํสําลักขา๎วพรวดใหญํ แล๎วก๎มหนา๎หวัเราะในกระโถน จนน้าํหนู้าํตาไหล ฝ่ายคุณสายก็ได๎แตํเอามือ ตบกระดาน

ร๎องวํา "ดูซี เด็กคนนี้ !" แล๎วหัวเราะจนน้ําตาไหลเชํนเดียวกัน ระหวํางนั้นช๎อยก็เข๎ามานั่งที่สํารับ เปิบข๎าวจากกระทงกินกับ

กับข๎าวในสํารับ เหมือนกับไมํมีอะไรเกิดขึ้น  



         ระหวํางทีกิ่นขา๎วกันอยํูนัน้เอง พลอยก็ได๎ยินแมํคุยกับคุณสาย ด๎วยขอ๎ความบางอยําง ทีท่าํใหพ๎ลอยร๎ูสึกวิตกกังวล

ย่ิงขึ้น คุณสายถามแมํขึ้นวํา 

         "แมํแชํมเข๎ามาคราวนี้จะมาอยํูนานสักเทําไร ใจฉันอยากให๎อยูํนานๆ เพราะจะได๎เห็นหน๎าได๎พูดคุยกัน"  

         แมํตอบวํา 

         "ยังไมํแนํนอนหรอกคุณ ฉันมันคนใจแตกเสียแล๎ว มาอยูํในนี้ก็สบายทุกอยําง แตํมันอึดอัดใจอยํางไร บอกไมํถูก 

แล๎วอีกอยํางหนึ่ง มาอยูํในนี้ก็ต๎องอยูํเฉยๆ วันหนึ่งๆก็กินก็ใช๎ไป อัฐฬสที่พอมีอยูํบ๎าง ก็จะหมดไปเปลําๆ ใจฉันอยากจะ

ออกไปทํามาหากิน ญาติฉันมีทางฉะเชิงเทรา เขาเคยชวนให๎ไปที่นั่น ฉันวําจะออกไปดูลาดเลาเหมือนกัน เผ่ือจะมีทางทํา

มาหากินกับเขาบ๎าง" 

         พลอยได๎ยินแมํพดูก็เขา๎ใจได๎วํา แมํเขา๎มาอยํูในวังเป็นการช่ัวคราว ระหวํางนีเ้ทํานัน้เอง แตํพลอยจะต๎องอยํูตลอดไป 

ทั้งหมดนี้มีความหมายวํา พลอยจะต๎องอยูํในวังตํอไปคนเดียวโดยไมํมีแมํ คําพูดของแมํตํอไปก็ย่ิงยืนยัน ความเข๎าใจของ

พลอยย่ิงขึ้น 

          "ถ๎าฉันไปเมื่อไร ก็ต๎องขอฝากพลอยไว๎กับคุณ ให๎ชํวยดูแลด๎วย นานๆฉันจึงจะเข๎ามาเยี่ยมบ๎าง" แมํพูดอยํางไมํมี

ความร๎ูสึกอะไรเลย 

          "ไมํเป็นไร" คุณสายรับคํา "ลูกแมํแชํมก็เทํากับหลานของฉัน บางทีก็จะดูงํายกวําหลานจริงๆคนนี้เสียอีก" คุณสาย

เอามือชี้ไปทางช๎อย แล๎วก็หันมาพูดกับพลอยวํา  

         "พลอยอยูํกับป้าไปเถิดนะ ไมํต๎องกลัวอะไรทั้งส้ิน ป้าจะดูให๎ดีที่สุด ทําตัวให๎เสด็จทํานทรงพระเมตตา ตํอไปเราจะ

ทําอะไรก็สะดวก เพราะมีเจ๎านายเป็นที่พึ่ง เวลานี้พลอยยังเล็กอยูํ ไมํต๎องทําอะไรมาก แตํต๎องหมั่นขึ้นเฝ้าเสมออยําได๎หลบ 

เห็นหน๎าทุกวันก็ขี้เกียจจะโปรดไปเสียอีก แล๎วอีกอยํางหนึ่งเสด็จทํานโปรด คนกล๎าพูดกล๎าทูล แตํเราก็ต๎องระวังตัวอยํา

ประมาท และอยํากล๎าจนเกินไปนัก เห็นทํานโปรดแล๎วก็อยําเหลิง น้ําพระทัยเสด็จนั้นใครไมํอยูํใกล๎มานานๆ ก็ไมํร๎ู เวลา

โปรดถูกพระทัยขึ้นมาละก็ จะเอาอะไรก็ได๎ ไมํมีที่ไหนเหมือน แตํถ๎าทรงจับได๎วํา เราเหลิงเสียหนหนึ่งแล๎วละก็ ทีนี้ไมํมีเสีย

อีกละ" 

         "ฉันก็ร๎ูวําาอยํางนั้นเหมือนกัน" แมํพูดขึ้นมา "ทีแรกมาอยูํก็กลัวถูกกร้ิว แตํอยูํไปพอร๎ูพระทัยแล๎วก็ไมํเป็นไร กร้ิวได๎

เทําไรกร้ิวไปฉันไมํหนี เพราะนึกเสียวําทํานอยากให๎เราดี ทํานจึงกร้ิว ตอนฉันจะออกจากวังไปมีเรือน คุณจําได๎ไหม ถูกกร้ิว

เสียใหญํไปเลย ความจริงทํานก็กร้ิวของทํานถูก เพราะลูกเมียเขาก็มีอยํู แตํเรามันยังเด็กอํอนความคิด มองอะไรดีไปหมด 

เชื่อฝีปากคนก็ตามเขาไป มาร๎ูสึกตัวก็สายไปเสียแล๎ว แตํถึงกระนั้นตอนฉันไปทูลลาออกจากวัง เสด็จยังประทานเงินไปเป็น

ทุนถึง ๑๐ ชั่ง ฉันเอาไปทําดอกเบี้ยดอกหอย ได๎อาศัยกินมาจนบัดนี้ เด๋ียวนี้ตัวเปลํา ก็วําจะเอาเงินที่ประทานไว๎นั่นแหละ 

ไปทําทุนค๎าขาย"  



         พลอยได๎ยินแมํพดูเร่ืองจะออกไปหลายหน ก็ย่ิงเป็นทกุข๑หนกัขึน้ จะพดูกับแมํในตอนนัน้ก็เกรงใจ เพราะอยํูตํอหนา๎

คุณสาย พลอยก็ได๎แตํนั่งก๎มหน๎าน้ําตากลบลูกตา ข๎าวที่เปิบเข๎าปากนั้นหมดรส เค้ียวเหมือนแป้ง กลืนฝืดคอ ในที่สุดก็ต๎อง

อิ่ม 

         เม่ือกินขา๎วเสร็จแล๎วสักครํู คุณสายก็ชวนแมํขึน้ไปเฝ้าเสด็จขา๎งบนอกี แตํส่ังช๎อยใหอ๎ยํูเป็นเพ่ือนพลอยในหอ๎ง ถ๎างํวง

ก็ให๎นอนเสียกํอน เมื่อคุณสายกับแมํออกไปแล๎ว ผาดก็เข๎ามาจัดแจง ปูที่หลับที่นอน มีนางพิศเข๎ามาชํวย กางมุ๎งไว๎สอง

หลัง หลังหนึ่งสําหรับคุณสาย นอนกับช๎อยตามปกติ อีกหลังหนึ่งสําหรับพลอยนอนกับแมํ ระหวํางนั้นช๎อยไปหอบเอา

ตุ๏กตาชาววัง ออกมามากมาย แล๎วชวนพลอยให๎เลํนด๎วย ช๎อยสะสมตุ๏กตาไว๎นาน จึงมีมาก ตลอดจนเคร่ืองใช๎ตํางๆสําหรับ

ตุ๏กตา ถ๎าเป็นในยามปกติ พลอยก็คงจะต่ืนเต๎นไมํน๎อย แตํเพราะเหตุวํามีเร่ืองไมํสบายใจอยูํ พลอยจึงซังกะตาย เลํนไป

อยํางเสียไมํได๎ คนที่สนุกจริงคือนางพิศ ซึ่งเข๎ามารํวมวงเลํนตุ๏กตาด๎วย และคุยกับช๎อยสนุกสนาน หัวรํอเป็นการเอิกเกริก 

พอดึกเข๎าสักหนํอย ช๎อยก็บํนวํางํวงและมุดเข๎าม๎ุงไปนอนกํอน สํวนพลอยก็เข๎านอนในม๎ุง ที่แมํเตรียมไว๎ให๎ มีนางพิศนั่ง

สัปหงกเป็นเพื่อนอยํูกลางห๎อง 

         พลอยนอนพลิกตัวไปมาอยํางกระสับกระสําย เพราะใจพะวงอยํูทีเ่ร่ืองแมํจะจากไป พยายามเบิกตา คอยใหแ๎มํกลับ

เพื่อจะได๎ถามให๎แนํนอน แตํคอยอยูํเป็นนาน แมํก็ไมํกลับมาสักที ในที่สุดก็มํอยหลับไป  

         พลอยมาต่ืนขึน้อกีคร้ังหนึง่ เม่ือดึกมากแล๎ว ร๎ูสึกตัววําแมํมานอนอยํูขา๎งๆ และยังไมํหลับ พลอยจึงเบียดตัว เขา๎ไป

ชิดแล๎วกระซิบถามวํา 

         "แมํจ๐า แมํจะไปจริงๆหรือ" 

         แมํถอนใจใหญํแล๎วกอดพลอยไว๎แนนํ พลางกระซิบตอบวํา 

         "นอนเสียเถิดพลอย" แมํนิ่งอยูํนาน แตํแล๎วก็กระซิบตํอไปวํา "ขอให๎พลอยจําไว๎เสมอวํา แมํรักพลอยมากกวําอะไร

ทั้งหมด ตํอไปถ๎าแมํจะทําอะไร ก็จงร๎ูไว๎เถิด วําแมํทําเพื่อความดีของพลอยเอง พลอยอยํานึกไปอยํางอื่น"  

         คําพดูของแมํไมํได๎อธบิาย ใหพ๎ลอยเกิดความเขา๎ใจดีขึน้กวําเกําเลย แตํโดยเหตุทีแ่มํมานอนอยํูใกล๎ชิด พลอยก็ร๎ูสึก

อุํนใจและหลับตํอไปอีกจนสวําง  

 

บทที่ ๓ (หน๎าที่ ๑) 

         พลอยมาอยํูในวังได๎หลายวัน แตํแมํก็ยังไมํแสดงอาการวําจะจากไป พลอยก็คํอยคลายใจขึน้ทกุวัน ทีอ่ยํูตํอไปนัน้

พลอยได๎รับความร๎ูใหมํ ได๎เห็นของใหมํไมํมีที่ส้ินสุด หลังจากเข๎ามาอยํูในวังสองวัน คุณสายก็ให๎เรียนหนังสือพร๎อมกับช๎อย 

หัดอํานจากหนังสือมูลบทบรรพกิจในตอนเช๎า ที่เรียนก็คือในห๎องของคุณสาย โดยมีคุณสายเป็นครูผ๎ูควบคุม ขณะเดียวกัน 

คุณสายก็ทําอื่นไปด๎วย โดยไมํต๎องเสียเวลา นานๆก็หันมาบอกตอนที่ติด ทั้งช๎อยและพลอยมีหนังสือคนละเลํม ของช๎อย



ขาดมากกวํา และมีก๎านธูปคนละอัน สําหรับชี้ตัวหนังสือที่อําน หนังสือเลํมของช๎อยนั้นมีรอยสีก๎านธูปตกเปื้อนกระดาษ

เต็มไป เพราะพอถึงเวลาเรียนหนังสือ ช๎อยก็เร่ิมอาละวาด ถ๎าอํานติดที่ตรงไหนคุณสายดุก็ร๎องไห๎ น้ําตารํวงหยดถูกก๎านธูป

ที่ถือ เป็นสีชมพูเปื้อนไปทั่ว แตํพอหมดเวลาเรียน ลงกราบหนังสือตามที่คุณสายส่ัง น้ําตาของช๎อยก็แห๎งหายไปได๎ทันที

เหมือนกัน  

         นอกจากเวลาเฝ้าเสด็จตอนเช๎า คุณสายก็มักจะหาเวลาตอนบาํย สอนกิจกรรมตํางๆใหเ๎สมอ ตามปกติ คุณสายเป็น

คนเจียนหมากจีบพลูยาว ใสํเชื่ยนหมากเสวยของเสด็จ ตลอดจนดูแลภูษาเคร่ืองทรงตํางๆ พลอยจึงได๎หัดทําส่ิงเหลํานี้กํอน 

แตํพระภูษาหรือผ๎าลายที่เสด็จทรงนั้น เมื่อซักแล๎วก็สํงไปให๎คนขัดหลังตําหนัก ซึ่งออกจะเป็นเร่ืองใหญํมาก เพราะขัดด๎วย

หินโมราผูกมัดไว๎กับไมํไผํลําหนา อีกปลายหนึ่งมัดด๎วยหวายไว๎กับขื่อ คล่ีผ๎าลายที่ซักแล๎ว ออกไปเบื้องลําง แล๎วก็โยกลําไม๎

ไผํไปมา ให๎หินโมรานั้นกดถูเนื้อผ๎าจนขึ้นมัน ขัดไปทีละสํวน จนหมดผืน พลอยเคยลองโยกไม๎ขัดผ๎าดูบ๎าง แตํก็ไมํไหว

เพราะตัวยังเล็ก ต๎องใช๎ผ๎ูใหญํที่ลํ่าสันแข็งแรงเอาการอยูํ  

         เวลากลางคืนคุณสายหดัใหพ๎ลอยพดั เพ่ือจะได๎ไปถวายอยํูงานพดัเสด็จ หรือเจ๎านายพระองค๑อืน่ได๎ ในวันหลัง เร่ือง

นี้คุณสายก็ออกจะถือวําเป็นเร่ืองใหญํ กวดขันเอาอยํางมาก พร๎อมกับบํนให๎ฟังด๎วยวํา "คนเด๋ียวนี้พัดไมํเป็น พัดคนเหมือน

พัดไฟ" วิธีหัดนั้น คุณสายเอาแพรบางๆ ยาวประมาณสักศอกหนึ่ง มาผูกไว๎กับเก๎าอี้ ให๎พลอยถือด๎ามพัดขนนกใหญํๆ แล๎ว

พัดเข๎าไปที่แพร การพัดนั้นให๎พัดเบาๆ แล๎วตวัดข๎อมือ ดูอยําให๎ลามขาดสาย เวลาแพรที่ผูกไว๎นั้นถูกลมจากพัด แพรก็จะ

ปลิวออกไป พลอยต๎องคอยดูอยําให๎แพรนั้นตกนาน ถ๎าทําอยํางไรไมํให๎ตกได๎เลยก็เป็นเกํง  

         ตามปกติเวลาตอนกลางวันเป็นเวลาวําง นอกจากคุณสายจะมีอะไรใหท๎าํพเิศษ หรือมีอารมณ๑ไมํดี ต๎องการจะเก็บ

ตัวเด็กเป็นพิเศษ ตอนกลางวันนั้น เป็นเวลาที่พลอยได๎ติดตามช๎อยออกไปเที่ยว นอกตําหนัก ไปเที่ยวหาเพื่อนฝูงหรือไปวิ่ง

เลํนเฉยๆ พลอยได๎สังเกตเห็นวํา เจ๎านายหรือเจ๎าจอมมารดาหรือเจ๎าจอมในวังนี้ ฐานะไมํเทําเทียมกัน บางพระองค๑หรือ

บางทํานก็อยูํตําหนักเล็ก ที่คํอนข๎างจะเกําแกํผุพัง บางทํานก็อยูํตําหนักใหญํสูงหลายชั้น ประกอบไปด๎วยเคร่ืองตกแตํงโอํ

โถง ตําหนักแตํละหลังมีบรรยากาศ แตกตํางกันไป บางตําหนักก็ขายขนมขายน้ําอบแป้งรํ่าเคร่ืองหอม บางตําหนักก็เปิด

เป็นห๎างขายผ๎า ขายแพรและเคร่ืองใช๎ตํางๆ ตลอดจนเคร่ืองเพชร บางตําหนักที่เจ๎าของเป็นชาวเมืองเพชร ก็พูดสําเนียงเป็น

ชาวเมืองเพชรไปทั้งตําหนัก ที่มาจากปักษ๑ใต๎ก็พูดปักษ๑ใต๎ สํวนตําหนักใหญํสูงส่ีชั้น มียอดหอคอยกลาง ที่ช๎อยบอกวําเป็น

ตําหนักเจ๎าดารา นับวําแปลกกวําที่อื่นทั้งส้ิน เพราะข๎าหลวงนุํงซ่ิน ไว๎ผมมวย แตํงกายอยํางชาวเมืองเชี่ยงใหมํ พูดภาษา

เมืองเหนือทั้งตําหนัก และเป็นที่เดียวที่มีเมี่ยง แจกกันกินเป็นประจํา ช๎อยเป็นคนร๎ูจักคนมาก จึงพาพลอยแทรกแซงเข๎าไป

ได๎ทั่ว แตํช๎อยบํนเสมอวํา เที่ยวตามตําหนักไมํสนุก เพราะต๎องระวังตัว ส๎ูเที่ยวตามแถวเต๏งไมํได๎สบายใจกวํา เพราะที่แถว

เต๏งนั้น ทุกคนแสดงกิริยาเป็นกันเองได๎มากกวํา และบางเวลาถ๎าจะสํงเสียงดังไปบ๎าง ก็ไมํมีใครคอยห๎าม นอกจากเที่ยวไป

หาคนโน๎นคนนี้แล๎ว ที่ๆพลอยและช๎อย ชอบไปวิ่งเลํนทุกคร้ังที่มีโอกาส ก็คือสวนเตํา อันเป็นสวนอยูํในวัง มีต๎นไม๎ขึ้นคร้ึม 

และมีสระน้ําที่ไมํลึกพอลุยได๎ ก๎นสระนั้นปูด๎วยหิน มีตะไครํน้ําจับจนล่ืน ช๎อยเป็นคนสอนให๎พลอยเลํนไถลล่ืน คือวิ่งออกไป

แล๎วยืนทําขาให๎แข็ง ปลํอยตัวให๎ล่ืนไปตามตะไครํน้ํา กํอนที่จะทําเป็น พลอยก็ล๎มเปียกปอนไปทั้งตัวเป็นหลายคร้ัง  



         แตํตามตําหนกัตํางๆเหลํานี ้อาจมีอาการไมํกินเกลียวกันบา๎งระหวํางขา๎หลวงในตําหนกั สําหรับคนทีเ่ป็นผ๎ูใหญํก็

เป็นแตํเพียงมึนตึง ไมํพูดไมํจากันถ๎าไมํจําเป็น แตํสําหรับเด็กอยํางช๎อย ที่ขึ้นชื่อวําเป็นหัวโจก ก็มีอาการกิริยาที่คํอนข๎างจะ

รํุนแรง และแปลกประหลาด พลอยจําได๎วํา ช๎อยไมํชอบคนในอีกตําหนักหนึ่งอยูํใกล๎ๆ เวลาเดินสวนกัน ช๎อยมักจะพูดจา

กระทบกระเทียบอยํูเสมอ แตํวันหนึ่งเกิดปะทะกันจังหน๎า โดยเด็กขนาดเดียวกับช๎อยจากตําหนักนั้น เดินสวนทางกับช๎อย

และถลึงตาเข๎าใสํ ช๎อยก็ถลึงตาเข๎าใสํบ๎าง ทั้งสองฝ่ายตํางหยุดเดิน ยืนถลึงตาเข๎าใสํกันอยํูเป็นนาน คนที่เดินผํานมาตํางก็

พากันหัวเราะ บางคนก็มายืนดูและคอยหนุน แตํโดยเหตุที่ช๎อยมีเพื่อนฝูงมาก จึงมีคนยกเก๎าอี้มาให๎นั่ง และเอาน้ําเอาขนม

มาให๎กิน ซึ่งช๎อยก็ลงนั่งและกินน้ํากินขนม โดยไมํลดสายตาลงเลย จนในที่สุดคุณสายต๎องมาตามตัว และลากข๎อมือ

กลับไปเฆ่ียน แตํถ๎าวําตามความเห็นทั่วไปแล๎วช๎อยเป็นฝ่ายชนะ ซึ่งช๎อยก็คุยโตไปหลายวัน และพลอยก็ร๎ูสึกภูมิใจไปหลาย

วันเหมือนกัน 

         ทัง้ทีช๎่อยมีช่ือวํา เป็นคนหวัโจกแกกมะเหรกในกระบวนเด็กรํุนเดียวกันนัน้เอง พลอยก็ร๎ูอยํูวําในใจจริงนัน้ ช๎อยเป็น

คนใจดีหาที่เปรียบได๎ยาก เพื่อนฝูงขนาดเดียวกันไมํวําใคร หากจะบังเกิดมีเคราะห๑หามยามร๎าย ช๎อยเป็นต๎องให๎ความเห็น

ใจชํวยเหลือเสมอ กับคนที่มีฐานะอันดี มีลูกหลานวํานเครือหรือบริวารคอยปฏิบัติ ช๎อยดูจะไมํคํอยสนใจนัก บางทีก็

ล๎อเลียนเอาลับหลัง แตํสําหรับคนแกํอีกประเภทหนึ่ง ที่อยํูในวังมาช๎านาน จนคนลืม มีฐานะที่คํอนข๎างจะยากจน และ

ปราศจากลูกหลานบริวารคอยปฏิบัติ ช๎อยมักจะเอาใจใสํเป็นพิเศษ ถ๎ามีเวลาก็ไปหาพูดคุยด๎วยถึงที่อยูํ บางทีก็หาของ

เล็กๆน๎อยๆ เทําที่จะหาได๎ติดมือไปฝาก และคอยชํวยเหลือทําส่ิงตํางๆให๎ เทําที่จะทําได๎ เวลาจะพูดจาด๎วยก็ใช๎คํา

อํอนหวานนําฟัง เป็นที่รักแกํพวกคนแกํในวังที่อยํูเฉยๆ หรือขนาดพนักงานเฝ้าหอพระนั้นเป็นอยํางดีย่ิง กับเด็กเล็กๆ ช๎อย

มักจะทําตัวเป็นผ๎ูคอยค๎ุมครองป้องกัน บางทีก็อุ๎มบ๎างจูงบ๎าง เวลาไปไหนมักจะมีเด็กเล็กๆตามเป็นแถว และโดยเฉพาะกับ

สัตว๑แล๎ว ช๎อยเป็นรักดูดด่ืมทุกชนิด ไมํวําจะเป็นสัตว๑ชนิดใด ต้ังแตํลูกนกกระจอก ที่ตกจากชายคาตําหนัก ไปจนถึงกับสัตว๑

ที่คนอื่นขยะแขยง เชํนลูกหนูและจิ้งจก คร้ังหนึ่งช๎อยหายไปข๎างนอกตําหนัก กลับมาหอบอ๎อยที่ตัดเป็นทํอนส้ันๆ มาหลาย

ทํอน ช๎อยเรียกพลอยมาดู แล๎วแบํงทํอนอ๎อยส้ันๆ นั้นให๎คร่ึงจํานวน แล๎วบอกให๎ชํวยกันเล้ียง พร๎อมทั้งอธิบายวํา ในทํอน

อ๎อยนั้นมีตัวด๎วงมะพร๎าว ซึ่งช๎อยไปรับอาสาคนที่ห๎องเคร่ืองต๎นวํา จะเอามาเล้ียงให๎จนครบกําหนด เมื่อถึงเวลาที่เขา

ต๎องการด๎วงมะพร๎าวเหลํานี้ ไปทอดต้ังเคร่ือง ก็จะนําไปคืน ช๎อยบอกให๎พลอยเอาอ๎อยฟังที่หู พลอยก็ทําตาม ได๎ยินเสียงตัว

ด๎วงกัดกินอ๎อยอยูํข๎างในถนัด ช๎อยและพลอยเป็นหํวงใยด๎วงเหลํานั้นเป็นวักเป็นเวร แม๎เวลานอนก็เอาไปวางข๎างหมอน 

เพื่อฟังเสียงด๎วงกัดอ๎อย จนหลับไปกลับที่ พอครบกําหนดที่จะต๎องสํงคืน ที่ห๎องเคร่ือง ทั้งช๎อยและพลอยก็หอบอ๎อยไป ช๎อย

ถึงกับร๎องไห๎ด๎วยความอาลัยด๎วง ที่จะต๎องตายในเวลาเร็ว พอไปถึงห๎องเคร่ือง พลอยก็เห็นเขาผําอ๎อยเอาตัวด๎วงซึ่งอ๎วนกวํา

หัวแมํมือและสีขาว เอาลงใสํอํางซ่ึงเต็มไปด๎วยหัวกะทิ ปลํอยให๎ด๎วงกินกะทิตํอไปอีก แตํช๎อยก็ยังไมํยอกกลับ ต๎องนั่งรอจน

เขาจับด๎วงเป็นๆนั้น ลงทอดในกระทะน้ํามันร๎อนๆ จนตัวด๎วงนั้นเหยียดยาวออกไป แล๎วก็เอาขึ้นมาหั่นเป็นแวํนๆ พร๎อมที่จะ

จิ้มน้ําจิ้ม ช๎อยจึงกลับ ระหวํางที่เดินทางกลับช๎อยก็ร๎องไห๎สะอึกสะอื้น จนคนที่ร๎ูจักเห็นเข๎าถามวําใครตาย  

         นสัิยเหลํานีท้าํใหพ๎ลอยนกึนยิมในตัวช๎อยย่ิงขึน้ทกุวัน พลอยเป็นคนเฉยๆไมํคํอยแสดงความร๎ูสึกของตน ใหป๎รากฎ 

คนทั่วไปก็วํากันวําพลอยเป็นเด็กขี้อาย แตํพลอยก็ได๎อาศัยช๎อย ซึ่งเป็นคนเกํงไมํขี้อายนั้นเอง ชํวยทําให๎หายเหงา และชัก



นําส่ิงที่นําสนใจตํางๆมาให๎พบเห็น ถ๎าไมํมีช๎อย พลอยก็ไมํแนํใจ วําจะได๎ร๎ูจักกับคนอื่นๆ หรือไมํ พลอยก็ไมํแนํใจนัก สํวน

นิสัยเมตตาอารีของช๎อย ที่แฝงอยํูเบื้องหลังความซุกซน เกํงกาจนั้น พลอยเข๎าใจเป็นอยํางดี เพราะพลอยมีนิสัยเชํนนั้นอยูํ

ในตัว 

         ในทีสุ่ดวันทีพ่ลอยเฝ้าคอยอยํู ด๎วยความประหว่ันพร่ันพรึงก็มาถึง เช๎าวันหนึง่แมํบอกอยํางกระทนัหนั วําแมํจะ

ออกไปจากวัง และได๎ทูลลาเสด็จไว๎ต้ังแตํเมื่อตอนกลางคืน ระหวํางที่พลอยหลับ ขณะที่แมํบอกนั้น พลอยเพิ่งอิ่มข๎าว และ

เวลาก็เป็นตอนเช๎าแดดออกจ๎า แตํพอพลอยได๎ยินแมํพูดดังนั้น ความร๎ูสึกที่เกิด เหมือนกับหิวข๎าวขึ้นมาใหมํ และหิวอยําง

มากจนมือเย็นเท๎าเย็น และเหงื่อแตกทํวมตัว ทั้งที่ร๎ูสึกหนาว แสงสวํางของแดด ในยามเช๎าดูเหมือนจะถูกอะไรบดบัง จน

มืดคร้ึมไปทั่ว พลอยไมํสามารถลุกขึ้นจากที่นั่ง หรือขยับเขย้ือนกายได๎ ได๎แตํนั่งนิ่งๆ ปลํอยให๎น้ําตาไหลออกมาไมํขาดสาย 

แม๎แตํจะสํงเสียงสะอึกสะอื้น พลอยก็ร๎ูสึกวําไมํมีกําลังพอ  

         แมํเขา๎มากอดพลอยไว๎แนนํ พลางกระซิบทีห่วํูา 

         "อยําร๎องไห๎สิพลอย ชํวยแมํหนํอยเถิดทูลหัวของแมํ ถ๎าพลอยร๎องไห๎แบบนี้ ใจแมํจะขาดเสียกํอน"  

         แมํกอดพลอยอยํูนาน และพลอยร๎ูวําแมํก็ร๎องไหเ๎หมือนกัน เพราะเห็นแมํยกชายผ๎าหมํขึน้ซับน้าํตาบอํยๆ  

         "นิ่งเสียเถิดพลอย" เสียงแมํกระซิบส่ังตํอไป "นิ่งเสียเถิดคนดีของแมํ แมํเป็นคนมีกรรม ก็ต๎องไปตามยถากรรม แตํ

แมํไปแล๎วไมํใชํไปเลย แล๎วแมํจะกลับมาเยี่ยมบํอยๆ พลอยอยากได๎อะไร แมํจะได๎หามาให๎จากบ๎านนอก"  

         พลอยได๎ยินแมํพดูวํา จะกลับมาบอํยๆ ก็ใจช้ืนบา๎ง แมํส่ังตํอไปวํา 

         "ข๎าวของเคร่ืองแตํงตัวของแมํ แมํไมํได๎เอาไปเลย ยกให๎พลอยทั้งหมด แมํฝากคุณสายไว๎ทั้งหีบ และถวายบัญชี

ของไว๎ที่เสด็จด๎วย ของเหลํานี้ลูกโตขึ้นจะได๎ใช๎แตํงตัว ถึงจะมีไมํมากก็คงจะไมํขายหน๎าคนอื่นเขา จี้ทับทิมอันใหญํเป็นของ

เสด็จประทานแมํ แหวนบ๎างสายสร๎อยบ๎าง เป็นของแมํหาเอาทีหลัง คุณพํอพลอยให๎บ๎าง แหวนนพเก๎าอีกวงเป็นของเกํา 

คุณตาของพลอยให๎แมํไว๎ ถ๎าโตขึ้นพลอยจะขายหรือเปล่ียนก็ทําเถิด ของอื่นๆแมํไมํวํา แตํแหวนวงนี้ ขอให๎เก็บไว๎ถึง

ลูกหลาน" 

         แมํร๎องไหอ๎กีพกัใหญํ และกอดจูบพลอยอกีนาน ในทีสุ่ดก็ตัดสินใจเด็ดขาดแบบของแมํ คือผละจากพลอย ร๎องเรียก

นางพิศให๎มายกข๎าวของไปคอยนอกวัง แมํไปลาคุณสายและคนในตําหนัก แล๎วก็รีบก๎าวเดินออกจากตําหนัก ตรงไปประตู

ศรีสุดาวงศ๑ มีพลอยเดินตามไปด๎วย  

         พอถึงหนา๎ประตู แมํก็หนัมากอดพลอย แล๎วจูบแก๎มทัง้สองขา๎ง แล๎วส่ังวํา  

         "อยูํให๎ดีๆนะพลอย หมั่นขึ้นเฝ้าเสด็จ แล๎วก็อยําด้ือ คุณสายเธอส่ังอะไรก็รีบทําตาม อีกหนํอยแมํจะเข๎ามาเยี่ยม"  



         แล๎วแมํก็หนัหลังให ๎เดินก๎าวขา๎มธรณีประตูปะปนกับฝูงคนขา๎งนอก หายลับไปจากสายตาของพลอย ผ๎ูซ่ึงยืนน้าํตา

ไหลพราก และมีความร๎ูสึกเปล่ียนจากเด็กในอกแมํ กลายเป็นผ๎ูใหญํที่ต๎องเล้ียงตัวเองไปทันที  

         "พลอย !" เสียงช๎อยเรียกดังๆ จากข๎างหลัง "มาวิ่งแขํงกันกลับตําหนักดีกวํา ใครถึงกํอนเป็นคนเกํง !"  

         แล๎วช๎อยก็ออกว่ิง มีพลอยว่ิงตามไปติดๆทัง้น้าํตํา 

         เม่ือว่ิงกลับมาถึงตําหนกั พลอยก็ผละจากช๎อย ว่ิงเขา๎หอ๎งโดยไมํยอมฟงัเสียงช๎อยจะชวนเลํนอะไร ตํอมิอะไรตํอไป

อีก 

         คุณสายกําลังนอนพงัพาบร๎อยมาลัยดอกพทุธชาดอยํูกลางหอ๎ง เห็นพลอยเขา๎ก็ถามเบาๆวํา  

         "กลับมาแล๎วหรือพลอย" 

         แทนคําตอบ พลอยก็ย่ิงสะอืน้หนกัเขา๎ และน้าํตาทีไ่หลรินๆอยํูแตํเช๎านัน้ ดูเหมือนกับจะไหลเทออกมา อยํางหนกั  

         "มานั่งใกล๎ๆป้านี่แนํะ" คุณสายเรียก และเมื่อพลอยเข๎าไปถึงก็ส่ังวํา  

         "ชํวยเด็ดก๎านดอกไม๎ให๎หนํอยซีพลอย" 

         พลอยชํวยคุณสายเด็ดก๎านดอกไม๎ ทัง้ทีเ่กือบจะมองไมํเห็น เพราะน้าํตามีอยํูเต็มลูกตาทัง้สอง แตํก็ยังดีกวํานัง่อยํู

เฉยๆ พลอยนั่งอยูํกับคุณสายจนร๎อยพวงมาลัยเสร็จไปสามพวง คุณสายก็ทําอะไรจุกจิกตํอไป อีกหลายอยําง ในที่สุดก็พูด

วํา 

         "ป้าจะขึ้นไปเฝ้าเสด็จสักหนํอย วันนี้พลอยจะนั่งเลํนที่นี่กํอนก็ได๎" แล๎วคุณสายก็ออกจากห๎องไปเงียบๆ พลอยนั่ง

ร๎องไห๎อยํูคนเดียวในห๎องนั้นมิร๎ูวํานานเทําไร ใจนั้นนึกได๎แตํเร่ืองที่แมํจากไป ทิ้งพลอยไว๎ให๎เหลืออยํูคนเดียว กับคนเป็นอัน

มากที่ยังไมํค๎ุนเคยนัก แมํจะไปไหนจะเป็นอยํางไร พลอยก็ไมํสามารถจะเดาได๎ถูก เพราะโลกภายนอกสําหรับพลอย ดู

กว๎างขวางเหลือประมาณ พลอยได๎ยินแมํพูดวําจะไปฉะเชิงเทรา ซึ่งพลอยพอจะเดาได๎วํา เป็นหัวเมืองบ๎านนอก แตํก็คง

ไกลสุดหล๎าฟ้าเขียว ถ๎าแมํกลับไปบ๎านก็จะมิส๎ูกระไรนัก เพราะพลอยร๎ูแล๎ววําบ๎านกับวังนั้นใกล๎กับกันเพียงใด แตํเมื่อแมํไป

ไกล ถึงเพียงนี้ แมํอาจไมํกลับมาอีก แมํอาจเจ็บไข๎ตายไปเสียกํอนที่จะได๎กลับ หรือพลอยอยูํทางนี้เกิดเจ็บไข๎ ใครจะมา

คอยดู หรือถ๎าเกิดเร่ืองราวทําอะไรผิดพลาด ใครจะมาแก๎ไข พลอยย่ิงนึกไปก็ย่ิงวิตก และใจนั้นก็นึกไป จนถึงรายละเอียด

ตํางๆ เป็นต๎นวําใครจะอาบน้ําแตํงตัวให๎ ใครจะนอนด๎วย ถ๎าต่ืนขึ้นมาตอนดึก ไมํมีแมํนอนอยูํข๎างๆ จะเป็นอยํางไร ระหวําง

นั้นพลอยร๎ูสึกวํามีใครโผลํประตูห๎องดูอยูํหลายหน ซึ่งพลอยเข๎าใจวํา คงเป็นช๎อย แตํช๎อยเห็นพลอยกําลังร๎องไห๎อยํู ก็

กลับไปอีกไมํเข๎ามารบกวน เพราะคุณสายส่ังไว๎ เมื่อตอนออกไปจากห๎องวํา ให๎ปลํอยให๎พลอยร๎องไห๎จนนิ่งไปเอง ดีกวําที่

จะเข๎าไปปลอบ ถ๎าช๎อยไมํฟัง เข๎าไปยุํง คุณสายจะตีให๎ร๎องไห๎ ไปอีกคนหนึ่ง  

         พลอยมํอยหลับไปเองในทีสุ่ด มาร๎ูสึกตัวต่ืนขึน้เอาตอนบาํย เพราะคุณสายเขา๎มาปลุก แล๎วก็บอกวํา  



         "เสด็จรับส่ังให๎หาแนํะพลอย ไปล๎างหน๎าล๎างตาเสียกํอน แล๎วขึ้นไปด๎วยกัน"  

         เม่ือพลอยล๎างหนา๎แล๎ว คุณสายก็พาขึน้ไปช้ันบนตําหนกั เสด็จประทบัอยํูทีอ่กีมุมหนึง่ของเฉลียง กําลังทรงทาํอะไร

อยูํในอํางน้ําใบยํอมๆ ที่วางอยูํตรงหน๎า มีข๎าหลวงหมอบอยูํใกล๎ๆ อีกสองสามคน ทุกคนก็กําลังก๎มหน๎าทําอะไรอยูํ

เหมือนกัน พอพลอยคลานเข๎าไปถึงพร๎อมกับคุณสาย ก็รับส่ังวํา  

         "อ๎อ มาแล๎วหรือพลอย เข๎ามานี่ มาหัดทําผักไปบ๎าง"  

         พลอยเขา๎ไปใกล๎แล๎วจึงได๎เห็นวํา เสด็จและขา๎หลวงกลํุมนัน้ กําลังทาํผักสําหรับบรรจุเป็นผักดองในขวด ทกุคนกําลัง

ปอกและสลักผักตํางๆ อยํางประณีต บ๎างก็สลักขิงให๎เป็นรูปดอกไม๎อันสวยงาม บ๎างก็สานผักบุ๎ง ที่ซอยออกแล๎วเป็นสาย

เล็กๆให๎เป็นรูปปลาตะเพียน คุณสายคลานไปถึงก็หยิบมีดมา ลงมือทําตํอไปทันที  

         "เข๎ามานั่งใกล๎ๆ ข๎าตรงนี้" เสด็จรับส่ัง "แล๎วปอกขิงนี่ไป เอามีดเลํมนี้แนํะทื่อหนํอย เด๋ียวจะบาดมือเข๎า" แล๎วเสด็จ

ก็สํงขิงให๎พลอยสองสามหัว พร๎อมกับมีดเล็กๆเลํมหนึ่ง ซึ่งพลอยก็เร่ิมลงมือปอกขิงไปตามรับส่ัง อีกสักครํูหนึ่ง เสด็จก็เอา

พระหัตถ๑ช๎อนผักที่ทําเสร็จแล๎ว ขึ้นมาหลายชิ้นให๎พลอยดู แล๎วรับส่ังถามวํา  

         "สวยไหมพลอย" 

         "สวยมังคะ" พลอยตอบ 

         "ไหนลองชี้มาซิ อันไหนสวย หยิบออกวางไว๎ในจานนั้นแหละ ชอบอันไหนก็หยิบอันนั้น"  

         พลอยเลือกผักทีส่ลักอยํางประณีตทีสุ่ดออกมาสองสามช้ิน แล๎วก็วางไว๎ในจาน เสด็จทรงพระสรวล แล๎วรับส่ังวํา  

         "ดูซิ ! มันเลือกช้ินของข๎าทั้งนั้นแหละ" 

         "ก็เสด็จทรงได๎งามจริงๆ นี่มังคะ" คุณสายทูลและพูดตํอไปวํา "หมํอมฉันทําจะแกํเสียแล๎ว หูตามองไมํคํอยจะเห็น

เหมือนกํอน ทําผักหยาบไปเป็นกอง" 

         "โฮ๎ย ดัดจริต !" เสด็จรับส่ัง "เด็กเมื่อวานซืน ! อํอนกวําข๎าเป็นหลายปี ยังจะมาอ๎างวําแกํ ขี้เกียจนํะไมํวํา"  

         คุณสายก๎มหนา๎หวัเราะแล๎วทาํผักตํอไป ระหวํางนัน้เสด็จทรงวางมีด หนัไปหยิบหมากเสวย แล๎วทอดพระเนตรพลอย

ปอกขิงอยํูสักครํูหนึ่ง พลอยได๎ยินเสียงถอนพระทัยเบาๆ แล๎วก็ได๎ยินรับส่ังถามขึ้น เบาๆวํา  

         "คิดถึงแมํมากไหมพลอย" 

         "มากมังคะ" พลอยทูลตอบเสียงส่ัน น้ําตาเร่ิมจะซึมๆ ออกมาอีก  



         "นั่นซี ข๎าก็เห็นใจ" เสด็จรับส่ังอยํางทรงพระเมตตา "แตํจะทําอยํางไรได๎ แมํเจ๎าเขาก็ต๎องทํามาหากิน ไปฉะเชิงเทรา

มันก็ไมํไกลอะไรนักหนา อีกหนํอยก็คงกลับมาอีก"  

         พลอยได๎ยินเสด็จรับส่ังวํา ฉะเชิงเทราไมํไกลนกั ก็ใขช้ืนขึน้เป็นกอง  

         "อยูํกับข๎าไปเถิดพลอย ไมํเป็นไรหรอก แมํลูกกันจะไปไหนเสีย ไปแล๎วก็จะต๎องกลับมาหากันอีก และเมํเจ๎านํะ ข๎า

ร๎ูจักดี มันไปไหนไมํได๎นานหรอก อีกหนํอยก็กลับมาเอง ไมํเชื่อก็คอยดูไป"  

         เสด็จเอ้ือมพระหตัถ๑มาลูบหวัพลอยเบาๆ แล๎วรับส่ังปรารภขึน้วํา "นําสงสาร ตัวยังเล็กนัก สายชํวยดูให๎ดีๆ หนํอย" 

ทรงหยุดนิ่งอยูํอีกครํูหนึ่ง แล๎วรับส่ังกับพลอยวํา  

         "พลอยหมั่นขึ้นมาอยูํกับข๎านะ ไมํต๎องกลัวอะไร อยากได๎อะไรก็บอก มีทุกข๑ร๎อนอะไรก็บอกกันได๎ ข๎าไมํวําอะไร เรา

เป็นเด็กไมํต๎องกลัวผ๎ูใหญํ ผ๎ูใหญํก็ส่ังสอนไมํถูก ถ๎าเผอิญเป็นเร่ืองที่จะต๎องชํวยเหลือกัน ก็เลยชํวยกันไมํทัน ถ๎ามีแมํยังอยํู

ด๎วยคอยชํวยดู ข๎าจะไมํหํวงเจ๎าเทําไร นี่แมํเขาก็ต๎องออกไปเสียด๎วย" แล๎วเสด็จก็รับส่ังปรารภขึ้นลอยๆ เหมือนกับจะพูดกับ

คนทั้งตําหนักวํา 

         "เฮ๎อ ! นางพวกนี้เล้ียงไมํร๎ูจักโตเสียที พอโตพอจะใช๎งานได๎ ก็หายหน๎ากันไปหมด แล๎วก็เอาลูกตัวเล็กๆ มาให๎ข๎า

เล้ียง" 

         คุณสายซ่ึงหมอบทาํผักฟงัอยํู ก๎มหนา๎หวัเราะหึๆ  อยํูในคอ สํวนขา๎หลวงสาวๆ อกีสองสามคน ก็ก๎มหนา๎ย้ิมไปตามกัน  

         ต้ังแตํแมํออกจากวังไปตอนเช๎า ในหวัใจของพลอยมีแตํความวํางเปลํา มีความร๎ูสึกเหมือนกับหลงทาง อยํูในที่ๆ  ไมํ

ร๎ูจัก ไมํร๎ูวําจะหันหน๎าไปทางทิศใดจึงจะถูก ส่ิงที่พลอยต๎องการมากที่สุด ก็คือคนที่จะหันหน๎าเข๎าหา แล๎วยึดเอาไว๎เป็นหลัก

ได๎ การที่ต๎องจากกับแมํคราวนี้ เป็นทุกข๑อันยิ่งใหญํคร้ังแรก ที่พลอยต๎องประสบในชีวิต จึงอยากให๎มีใครสักคนหนึ่ง ที่เห็น

ใจแล๎วเอาใจใสํในทุกข๑สุข แตํคุณสายผ๎ูซึ่งแมํฝากพลอยไว๎ก็เป็นคนนิ่ง ถือหลักวําความทุกข๑นั้นถ๎าปลํอยไว๎ ไมํแตะต๎องก็จะ

หายไปเอง หรือบางทีคุณสายจะเห็นวําพลอยเป็นเด็ก เกินกวําที่จะทุกข๑ได๎จริงจัง หรืออาจเคยเห็นอาการเด็กที่ต๎องจากพํอ

แมํ มาอยูํวังมาแล๎วมากตํอมาก คุณสายจึงไมํพยายามปลอบโยนเอาใจในยามนี้ แตํปฏิบัติตํอพลอยเหมือนในยามปกติ 

สํวนช๎อยที่เป็นเพื่อนคนแรกของพลอยในวัง พลอยก็ร๎ูสึกวําช๎อยคงเห็นใจตนอยํูไมํน๎อย แตํวิธีของช๎อยไมํเหมือนกับคนอื่น 

แทนที่จะปลอบโยนเอาใจในยามทุกข๑ ช๎อยกลับชวนวิ่งแขํง ป่ายปีนไปตามเร่ือง ซึ่งถ๎าแม๎วําพลอยจะทําด๎วยได๎ ก็ไมํทําให๎

ความทุกข๑นั้นคลายลงไป อนึ่งส่ิงที่พลอยต๎องการ ก็คือคนที่จะมาแทนแมํ ซึ่งช๎อยแทนไมํได๎แนํ เพราะเป็นเด็กรํุนเดียวกัน

เทํานั้น 

         เสด็จเป็นคนแรก ทีพ่ดูวําเห็นใจและสงสารพลอย คุณสายนัน้ เม่ือร๎ูวําพลอยมีทกุข๑หนกั เพราะแมํออกจากวัง ก็

พยายามหลีกเล่ียงไมํเอํยถึงแมํให๎พลอยได๎ยิน เพราะกลัววําพลอยจะทุกข๑เพิ่มขึ้นอีก แตํเสด็จมิได๎ทรงหลีกเล่ียงเร่ืองนั้น 

กลับเอามารับส่ังโดยเปิดเผย และรับส่ังวําทรงเห็นใจและสงสารพลอย พร๎อมกับแสดงพระอาการที่ทรงพระเมตตา ด๎วย



การลูบศีรษะพลอย พลอยร๎ูสึกต้ืนตันไปหมด เพราะคาดไมํถึงวํา คนขนาดเสด็จจะมีพระทัย มารํวมทุกข๑กับเด็กตัวเล็กๆ ที่

ไมํมีความสําคัญอะไรเลยเชํนพลอย เมื่อแมํยังอยํู พลอยก็สังเกตวํา เสด็จไมํสนพระทัยในตัวก่ีมากน๎อย แตํในวันที่แมํไป

นั้นเอง เสด็จก็ทรงพระกรุณาเป็นพิเศษ แสดงน้ําพระทัยให๎ประจักษ๑ พลอยร๎ูตัวทันทีวํา คนทั้งโลกที่จะเข๎ามาให๎ความวําง

เปลําในหัวใจเต็มขึ้นมาได๎ ก็คือเสด็จพระองค๑เดียวเทํานั้น เมื่อนึกได๎ดังนั้นแทนที่พลอยจะหยุดร๎องไห๎ พลอยกับร๎องไห๎มาก

ขึ้น น้ําตาที่แห๎งหายไปเมื่อต่ืนนอนแล๎ว กลับซึมออกมาอีก เมื่อเสด็จรับส่ังถึงแมํก็เร่ิมไหลพร่ังพรูออกมา และพลอยก็เร่ิม

สะอื้น โดยที่ตัวเองก็ไมํอยากทําตํอหน๎าพระพักตร๑เสด็จ  

         พลอยเร่ิมเหลียวซ๎ายแลขวาทัง้น้าํตา เพ่ือดูคนอืน่ๆทีอ่ยํูรอบตัววําจะทาํอยํางไรบา๎ง ขา๎หลวงสาวๆ สองสามคนทาํ

หน๎าไมํดี เหมือนกับจะร๎องบ๎าง แตํพอสบตากับพลอยก็รีบก๎มหน๎าลงทําผักตํอไป เหมือนกับวําไมํอยากจะเห็น คุณสาย

มองดูหน๎าพลอยอยํางหนักใจ เมื่อสบตากับคุณสายๆก็สํายหน๎าช๎าๆ ขมวดค้ิวเหมือนกับจะบอกให๎พลอยหยุดร๎องไห๎ ซึ่ง

พลอยก็พยายามกลํ้ากลืนน้ําตา แตํก็ไมํสามารถทําตามได๎  

         "อยําไปห๎ามมันเลย สาย" เสด็จรับส่ัง "ปลํอยให๎ร๎องไปเถิด ข๎าเห็นใจ ไฟฟืนที่ติดขึ้นมาเขาใช๎น้ําดับ แตํความทุกข๑

ในหัวใจคนนั้น ต๎องดับด๎วยน้ําตาอยํางเดียวเทํานั้น"  

         อกีสักครํูหนึง่ เสด็จก็รับส่ังเรียกขา๎หลวงคนหนึง่ขึน้วํา  

         "สร๎อย วานไปหยิบหีบใบที่วางอยํูข๎างม๎าเคร่ืองแป้งให๎ที"  

         แมํสร๎อยขา๎หลวงคลานหายเขา๎ไปในหอ๎งบรรทมครํูหนึง่ แล๎วก็กลับออกมาพร๎อมด๎วยหบียํอมๆ ใบหนึง่ ซ่ึงแมํสร๎อย

เอามาวางถวายตรงที่เสด็จประทับอยูํ แล๎วก็หมอบลงกราบ  

         "พลอยมานี่" เสด็จรับส่ังเรียก "กระเถิบเข๎ามานั่งข๎างๆข๎าตรงนี้ จะให๎ดูอะไร"  

         เม่ือพลอยเขา๎ไปถึงพระองค๑ เสด็จก็เปิดหบีนัน้ขึน้ ฝาหบีด๎านในมีกระจกเงาติดอยํู ในหบีนัน้มีหบีเล็กหบีนอ๎ยและ

ตลับลงยา พร๎อมด๎วยของจุกจิกอื่นๆ อีกหลายอยําง  

         "พอทีพลอย" เสด็จรับส่ัง "เลิกร๎องไห๎เสียทีเถิด ดูซี" เสด็จทรงช้ีให๎พลอยดูหน๎าตัวเองในกระจก "ดูซีไมํสวยออก ย่ิง

ร๎องนานๆ เด๋ียวตาบวมแดงไปหลายวัน สวยตายละ !"  

         พลอยดูหนา๎ในกระจกแล๎วเห็นจริง เร่ิมเช็ดน้าํตาใหแ๎หง๎ลงได๎ ด๎วยความกลัววําจะเสียโฉม  

         เสด็จทรงเปิดตลับและหบีนัน้อยํูหลายใบ ในทีสุ่ดทรงหยิบสายสร๎อยทองสามสีเล็กๆสายหนึง่ มีกุญแจเล็ก ฝังทบัทมิ

แขวนไว๎ เสด็จทรงเอาสร๎อยนั้นใสํข๎อมือประทานให๎ แล๎วรับส่ังวํา  

         "เอ๎า ! ข๎าให๎พลอยเป็นคําจ๎างให๎เลิกร๎องไห๎ ถ๎าเจ๎าไมํเลิกขืนร๎องตํอไป ประเด๋ียวนางพวกเหลํานี้ ดัดจริตบีบน้ําตา

ร๎องกันหมด" 



         พลอยตัวเย็นวูบได๎ด๎วยความปติิ ทีไ่ด๎ประทานของด๎วยพระหตัถ๑แและด๎วยความดีใจ พลอยก็ลงกราบ เสียชิด

พระองค๑ เกือบกราบลงไปบนพระเพลา แตํพอเงยขึ้นมาก็สะอื้นอีกสองคร้ังติดๆกัน เพราะอาการร๎องไห๎ ยังไมํหายสนิท  

         "เอ ! ยังไมํพอ" เสด็จรับส่ังย้ิมๆ "เอ๎าๆ นี่อีกอยํางเอาไปเลํนไป๊" เสด็จทรงหยิบหีบใบเล็กขึ้นมา แล๎วทรงไขลานที่ใต๎

หีบ แล๎วก็ทรงเปิดฝาหีบนั้นขึ้น ส่ิงที่พลอยเห็นทําให๎พลอยตาลุกโพลง ด๎วยความต่ืนเต๎นดีใจ เพราะทันใดที่ฝาหีบนั้นเปิด

ออก นกตัวเล็กๆตัวหนึ่งลงยาด๎วยสีสวยสด ก็พุํงตัวขึ้นมาจับคอน ขยับปีกร๎องเพลง ด๎วยเสียงอันเจื้อยแจ๎ว  

         บางทเีสด็จจะไมํทรงทราบวํา อกีหลายสิบปตํีอมา เม่ือพลอยมีอายุมากแล๎ว หบีนกร๎องเพลงใบนัน้ ได๎ถูกพลอยเก็บ

ไว๎ที่หน๎าบูชาพระ และเวลาพลอยมีทุกข๑ร๎อนอันใด พลอยก็มักจะเปิดหีบนั้น เพื่อฟังเสียงนกร๎องเพลงเสมอ  

 

บทที่ ๓ (หน๎าที่ ๒) 

         ต้ังแตํแมํจากไปแล๎ว คุณสายก็เอาพลอยเขา๎มานอนไว๎ด๎วยในม๎ุงเดียวกัน รวมทัง้ช๎อยอกีคนหนึง่เป็นสามคน ความ

สนิทสนมระหวํางเด็กทั้งสองก็มีมากขึ้นกวําเกํา และเมื่อพลอยไปไหนมาไหนกับช๎อยเสมอ พลอยก็ได๎ร๎ูจักเพื่อนฝูงในวัง

มากในเวลาอันไมํช๎านัก 

         คืนหนึง่ตอนเขา๎นอน ช๎อยบอกพลอยวํา 

         "พลอยพรํุงนี้ไปเที่ยวประตูวังกันนะ" 

         "ไปซ"ี พลอยตอบอํอยๆ "มีอะไรที่นั่นหรือช๎อย" 

         "ไมํมีอะไรดอก" ช๎อยตอบ "แตํพรํุงนี้เป็นวันพระกลางเดือน คุณพํอมาหาฉันเสมอ แตํบางทีก็ไมํมา เราไปคอยดูที่

หน๎าประตูแล๎วกัน ถ๎ามาก็ออกไปหา" 

         "คุณป้าไมํวําเอาหรือช๎อย" พลอยถาม เพราะเห็นคุณสายเคยดุช๎อย เร่ืองไปเที่ยวไกลๆเสมอ  

         "ไมํวําหรอก คุณอาร๎ูอยูํแล๎ว เผ่ือฉันไมํไปเสียอีกคุณอาจะวําเอา เพราะคุณพํอมีของมาฝากคุณอา เกือบทุกคร้ัง 

บางทีถ๎าเผ่ือคุณอาอยากพบคุณพํอก็ออกไปด๎วย"  

         เช๎าวันรํุงขึน้ ช๎อยต่ืนขึน้อาบน้าํอาบทาํแตํเช๎า แล๎วชวนพลอยใหรี๎บกินขา๎ว พอพลอยเปิบขา๎วเขา๎ปาก ยังไมํทนัก่ีคํา 

ช๎อยก็อิ่ม แล๎วก็เรํงให๎พลอยอิ่มตาม บอกวําจะต๎องรีบไป และเมื่อพลอยอิ่มข๎าว ช๎อยก็ชวนเดินออกจากตําหนัก มุํงหน๎าไป

ยังประตูวังชั้นใน 

         ช๎อยไปยืนเมียงมองทีห่นา๎ประตู สักครํูก็หนัมาบอกพลอยวํา "นั่นแนํะมาแล๎วละ" แล๎วช๎อยก็รีบออกไปนอกประตู มี

พลอยเดินตามไปใกล๎ๆ 



         ในหมํูคนทีมี่ทัง้หญิงและชาย เพราะเป็นทีน่อกพระราชฐานช้ันใน ช๎อยช้ีไปยังชายสูงอายุคนหนึง่ นุงํผ๎าพืน้ใสํเส้ือ

กระบอกสีขาว มีเด็กผ๎ูชายรูปรํางผอมโปรํง ผิวเนื้อสองสี แลดูเหมือนเพิ่งจะโกนจุกได๎ไมํนานนัก เพราะผมยังต้ังเป็นนก

เอี้ยง ทั้งที่เจ๎าตัวพยายามที่จะหวีดัดให๎เป็นทรง แบบฝร่ังอยํางที่คนหนุํมๆนิยมกัน สํวนผ๎ูชายคนผ๎ูใหญํนั้น ไว๎ผมมหาดไทย

แบบเดิม 

         "พี่เนื่อง ! พี่เนื่อง ... ทางนี้ฉันอยํูทางนี้" 

         คนทัง้สองพอเห็นช๎อยก็หวัเราะ และหลีกคนเดินตรงเขา๎มาหา ช๎อยว่ิงเขา๎ไปหาพอํ ยกมือไหว๎ทีเ่อว อยํางลุกล้ีลุกลน 

แล๎วก็ฉุดข๎อมือไปที่ริมกําแพงด๎านหนึ่ง  

         "สบายดีหรือช๎อย" พํอของช๎อยถามอยํางอารมณ๑ดี  

         "สบายคํะ" ช๎อยตอบแล๎วก็ถามขึ้นตํอไปอยํางไมํหยุดหายใจวํา "นั่นชะลอมอะไรคะ"  

         "ลูกพลับ" พํอพูด "พํอเห็นมันนํากินก็เอามาฝาก แล๎วแมํเขาฝากน้ําพริกเผามาให๎แมํสายด๎วย ... อ๎าวนี่แมํสายไมํ

มาหรือ" 

         "คุณอามีธุระคํะวันนี้" ช๎อยตอบแทนเสร็จ "ฉันมากับเพื่อน" ช๎อยหันมาทางพลอยแล๎วพูดวํา "นี่ไงพลอย คุณพํอของ

ฉัน" เสียงช๎อยพูดเหมือนกับอวดของที่มีราคาสูง ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัว ทําให๎พลอยชักเล่ือมใส ยกมือขึ้นไหว๎พํอของช๎อย

อยํางนอบน๎อม 

         "แล๎วนี่ไงละพี่เนื่อง คนที่ฉันเลําให๎ฟังนํะพลอย พี่เนื่อง นี่ไง พลอยเพื่อนฉัน"  

         พีเ่น่ืองมองดูพลอยอยํูครํูหนึง่ แล๎วก็วิจารณ๑ขึน้มาอยํางเสียหายวํา  

         "เด็กขี้ประต๋ิว หน๎าตาขี้แยพิลึก ! "  

         พลอยไมํเคยมีใครมาวําเอาตรงๆ เชํนนี ้พอได๎ยินเขา๎ก็ชักหนา๎เสีย พอํของช๎อยสังเกตมองเห็นสีหนา๎พลอย ก็หวัเราะ

พูดขึ้นวํา 

         "เจ๎าเนื่อง ! จะพูดจากับชาวร้ัวชาววังก็ระวังปากบ๎าง ตํอไปเขาจะคุณข๎างใน ไมํใชํลูกศิษย๑วัดอยํางเอ็ง"  

         ฝ่ายพลอยก็โกรธปะหลับปะเหลือก ออกรับแทนพลอยวํา 

         "ดูซี่พี่เนื่อง อยํามาวําเพื่อนฉันนะ ตัวนํะซีขี้แย" 

         ฝ่ายพีเ่น่ืองโดนขนาบทัง้สองด๎านก็หวัเราะแล๎วพดูวํา "ก็ตามใจซ"ี แล๎วก็มองดูอื่นตํอไป ระหวํางนั้น ช๎อยก็พูดจาถาม

ทุกข๑สุขกับพํอ ถามถึงเร่ืองทางบ๎าน และถามอะไรตํออะไร จนฟังไมํได๎ศัพท๑ ซึ่งพํอก็ลูบหัวช๎อยไปบ๎าง ตอบปัญหาตํางๆ 

บ๎างอยํางอารมณ๑ดี จนในที่สุดช๎อยหันไปทางพี่เนื่องแล๎วถามขึ้นวํา  



         "เออ ! พี่เนื่อง อีดํางของฉันเป็นอยํางไรบ๎าง" 

         "ออกลูกมาอีกครอกหนึ่งห๎าตัว ร๎องหนวกหูจะตายไป"  

         ช๎อยได๎ยินดังนัน้ก็ดีใจเป็นการเอิกเกริก เร่ิมซักถามพีเ่น่ืองถึงเร่ืองอดํีางหมาทีเ่ล้ียงไว๎ทีบ่า๎นตํอไป เป็นการยืดยาว 

ฝ่ายพํอของช๎อยก็หันมาสนใจกับพลอยแล๎วถามวํา  

         "แมํหนูลูกใคร" 

         เม่ือพลอยบอกช่ือเจ๎าคุณพอํใหแ๎ล๎ว พอํของช๎อยก็บอกวํา 

         "อ๎อ ! ฉันร๎ูจักทํานดีทีเดียว เคยเที่ยวด๎วยกันมาแตํหนุํมๆ ใจทํานดีหาที่ไหนไมํได๎อีกแล๎ว แมํของแมํหนูลํะ ชื่ออะไร"  

         "ชื่อแมํแชํม" พลอยตอบคํอยๆ เพราะยังอายอยูํ 

         "แชํมไหน แชํมที่เคยอยูํตําหนักเสด็จนํะรึ" 

         พลอยพยักหนา๎ 

         "อือ ! " คุณพํอของช๎อยอุทานอยํางสนใจ "ฉันเคยร๎ูจักแตํเขายังรํุนสาว เห็นไปไหนมาไหนกับแมํสายเสมอ หายไป

หนํอยเดียวมีลูกโตจนป่านนี้แล๎ว ยังสวยเหมือนแตํกํอนไหมแมํหนู"  

         พลอยไมํร๎ูจะตอบชมแมํของตัวอยํางไรถูก ก็ได๎แตํย้ิม ฝ่ายพอํของช๎อย พจิารณาดูพลอยอยํูอกีครํูหนึง่ แล๎วรําพงึดังๆ

วํา 

         "เมื่อตอนนั้นแมํแชํมเขาสวยเอาการอยูํ ถึงลือออกไปนอกวัง ใครก็พูดถึง" พํอของช๎อยหยุดมองดูพลอยตํอไป แล๎ว

ก็บอกวํา  

         "แมํหนูพลอยนี่ก็เถิด หน๎าตาประพิมพ๑ประพายดี โตขึ้นก็เห็นจะไมํแพ๎แมํ"  

         แล๎วช๎อยก็เขา๎มาขดัจังหวะคุยกับพอํตํอไป สํวนพีเ่น่ืองนัน้ยืนย้ิมดูนอ๎งสาว พอเหลือบมาเห็นพลอยมองดูอยํูก็ย้ิมด๎วย  

         ในทีสุ่ดพอํของช๎อยก็พดูขึน้วํา 

         "ช๎อยกลับเข๎าไปเถิด บอกอาเจ๎าด๎วยวําพํอคิดถึง เอาละ พํอไปกํอน มีธุระจะไปที่โรงโมํสักหนํอยหนึ่ง"  

         เม่ือรํ่าลากันแล๎ว ช๎อยกับพลอยก็หนัหลังเดินจะกลับเขา๎วัง แตํพลอยเดินคล๎อยมาไมํทนัก่ีก๎าว ก็ได๎ยินเสียงพีเ่น่ือง 

พูดแกมหัวเราะวํา 

         "ระวังอยําขี้แยให๎มันมากนักนะ" 



         ซ่ึงทาํใหพ๎ลอยต๎องเดินลงส๎นเพราะความโกรธ และช๎อยก็หนัไปค๎อนใหห๎ลายวง พร๎อมกับบนํวํา  

         "พี่เนื่องเดี๋ยวนี้ฉันเกลียดเสียจริงๆ ต้ังแตํโกนจุกแล๎วไมํเหมือนเมื่อกํอน ทําหนุํมอะไรก็ไมํร๎ู ขวาง ! "  

         ระหวํางทีเ่ดินกลับตําหนกั ช๎อยก็พดูถึงพีเ่น่ืองพีช่ายขึน้วํา 

         "พี่เนื่องถามฉันถึงพลอยเหมือนกันแหละ" 

         "ถามวําไง" พลอยซัก 

         "ก็ถามวําอยูํที่ไหน มาเมื่อไรและใจคอเป็นอยํางไร อะไร เหลํานั้นแหละ"  

         "แล๎วช๎อยบอกเขาวํายังไงเลํา" พลอยซักตํอ  

         "ฉันก็บอกวําพลอยเป็นเพื่อนฉัน ฉันรักพลอยมากและเราอยํูตําหนักเดียวกัน อะไรเทือกนั้น"  

         "ช๎อยร๎ูไหม" พลอยปรารภขึ้น "ฉันเกล๊ียดเกลียดเด็กผ๎ูชาย ต้ังแตํอยํูที่บ๎านแล๎ว ฉันไมํเคยเลํนด๎วยเลย ทะเล๎นออก

จะตายไป" 

         "นั่นซ"ี ช๎อยตอบ "ฉันก็เหมือนกัน อยํางพี่เนื่องนี่เมื่อฉันอยํูบ๎านไมํมีใคร ต๎องเลํนกันไปอยํางนั้น เด๋ียวนี้นานๆพบที 

ฉันก็ไมํชอบเหมือนกัน" 

         พลอยก็ร๎ูสึกพอใจทีช๎่อยมีความเห็นตรงกันในเร่ืองนี ้และนกึในใจวํา เห็นจะคบช๎อยไปได๎อกีนาน แตํอยํางไรก็ตาม 

ทั้งที่ถูกเนื่องล๎อเสียต้ังแตํหนแรกที่พบกัน พลอยก็ยังเก็บเอามาครํุนคิด แตํแรกนั้นก็คิดถึงตัวอยากจะให๎มีญาติพี่น๎องหรือ

พํอแมํ มาหาจากนอกวัง มีของเล็กๆน๎อยๆมาฝาก ทําให๎ผ๎ูที่ได๎รับนั้นร๎ูสึกตัววําสําคัญขึ้น อยํางช๎อยถ๎าพํอแมํมาหาทีไร ก็มัก

มีของมาฝาก บางทีก็เป็นส๎มสูกลูกไม๎ หรือของแห๎งของสวน ซึ่งมีจํานวนมากพอที่คุณสายจะแบํงต้ังเคร่ืองเสด็จบ๎าง 

แจกจํายเพื่อนฝูงเป็นของกํานัลบ๎าง ซึ่งช๎อยก็มักจะพลอยได๎หน๎าได๎ตา วําเป็นของพํอช๎อยสํงเข๎ามา และย่ิงกวํานั้น คนมี

ญาติโยมไปมาหาสํูจากนอกวัง เป็นส่ิงที่เพิ่มความอบอุํนในหัวใจ และทําให๎ผ๎ูมีญาติโยมมาหานั้นมีหลักฐาน มิใชํคน

ส้ินไร๎ไม๎ตอก ฉะนั้นถึงแม๎วํา ในขั้นแรกพลอยร๎ูสึกอายๆ พี่เนื่องและพํอของช๎อยอยูํก็ตาม แตํคราวหลังๆ เมื่อช๎อยชวน

ออกไปพบกันอีก พลอยก็มักจะไปเสมอ เพราะคนเย่ียมนั้นทําให๎เกิดมีของแปลกและใหมํขึ้นมาบ๎าง สําหรับชีวิตจําเจ อยูํ

เป็นประจําทุกวัน และถึงแม๎วําคนทั้งสองจะมิใชํญาติโดยตรงของพลอย แตํก็เป็นญาติของช๎อย ซึ่งเป็นเพื่อนสนิท ทําให๎

พลอยได๎รับสํวนแบํงเร่ืองความสําคัญบ๎างเป็นบางสํวน  

         อยํูตํอมาอกีหลายเดือนพลอยก็ร๎ูจักกับพอํ และพีช่ายของช๎อยจนค๎ุนเคย และพอํของช๎อยก็บงัเกิดความปราณี รัก

พลอยเหมือนกับลูกสาวอีกคนหนึ่ง ถ๎ามาคร้ังใดพลอยไมํออกไปก็ถามถึง และมักจะมีของกินเล็กๆน๎อยๆ ติดมือมาฝาก

พลอยเสมอ ซึ่งสําหรับพลอย ที่ในขณะนั้นปราศจากญาติโยม ก็เป็นของที่มีคํามาก และทําให๎พลอยต๎องต้ังหน๎าคอยวันที่

คนทั้งสองจะมาหาใหมํเทําๆกับช๎อยนั้นเอง 



         เม่ือพลอยได๎พบกับเน่ืองหนตํอๆมา เน่ืองก็มิได๎ล๎อเลียนเหมือนหนแรก แตํพดูจาปราศรัยด๎วยโดยดี สํวนมากพลอยก็

ไมํคํอยได๎พูดด๎วยเทําไรนัก เพราะไมํมีเร่ืองที่จะพูด ได๎แตํฟังช๎อยคุยกับพํอและพี่ ถึงเร่ืองทางบ๎านบ๎าง ช๎อยเลําถึงเร่ืองที่

ตําหนักบ๎าง แตํถึงกระนั้นก็ตาม คร้ังใดที่คนทั้งสองหายไปไมํมาตามกําหนด พลอยก็ร๎ูสึกว๎าเหวํเสียใจไมํน๎อยไปกวําช๎อย 

และบางคร้ังพํอของช๎อยมาคนเดียว ไมํมีเนื่องตามหลังมาด๎วย พลอยก็ต๎องถามถึง ถ๎าหากช๎อยไมํถามเสียกํอน บางคร้ัง

บางคราวเนื่องก็มีของมาฝากเหมือนกัน แตํต๎องมีการแอบให๎มิให๎พํอเห็น เพราะของฝากของเนื่อง สํวนมากเป็นของแสลง

เสาะท๎อง ซึ่งถ๎าพํอเห็นแล๎ว เป็นต๎องห๎ามเด็ดขาด เนื่องมักจะเอาหํอของเหลํานี้ แอบยัดเยียดให๎แกํพลอย ในระหวํางที่ช๎อย

ชักชวนพํอคุย และหันหน๎าไปเสียทางอื่น  

         เม่ือแรกๆทีแ่มํจากไปพลอยคิดถึงอยํูหลายวัน ถึงเสด็จจะทรงพระเมตตา ทาํใหพ๎ลอยคลายความวิตกตํางๆ ลงไป

บ๎าง แตํความคิดถึงนั้นก็ยังมีบ๎างเป็นคร้ังเป็นคราว แตํก็มีหํางๆกันออกไปทุกที เพราะพลอยเร่ิมมีชีวิตใหมํที่วัง และมี

ความค๎ุนเคยตํอส่ิงแวดล๎อมตํางๆมากขึ้น พอที่จะดึงดูดความสนใจอยํูเป็นนิจ พลอยเร่ิมเข๎าใจเร่ืองตํางๆ ที่คนพูดกัน เร่ิมร๎ู

วําชาววังรักใครชอบใคร ใครเกลียดกับใครบ๎าง ใครรักกับใครบ๎าง ตําแหนํงหน๎าที่ตํางๆ เชํนคุณจอมมารดา คุณจอม ท๎าว

นางเฒําแกํพนักงาน ตลอดจนโขลนจําและกรมวัง พลอยก็เร่ิมจะร๎ูจักและเข๎าใจ กรณีพิพาทกินใจระหวํางตําหนักไหนกับ

ตําหนักไหน หรือพวกไรกับพวกไร ตลอดจนความไมํถูกันระหวํางตัวบุคคล พลอยก็เร่ิมจะร๎ูเร่ือง และปฏิบัติตนได๎ถูกับแตํ

ละฝ่าย หน๎าที่ตํางๆ ที่เป็นของๆตัว เป็นต๎นวําขึ้นเฝ้าเสด็จคอยรับใช๎ หรือถวายอยูํงานพัดในเวลาเสวย ทําให๎พลอยได๎ร๎ู

เหตุการณ๑หลายอยําง ทั้งในวังและนอกวัง เพราะเสด็จรับส่ังถึง และการฝีมือการทําดอกไม๎ ทํากับข๎าว ทําขนม พลอยก็เร่ิม

จะได๎รับการอบรมส่ังสอนโดยไมํร๎ูตัว เพราะอาศัยแตํดูผ๎ูใหญํทํา หรือถูกเรียกให๎ชํวยทํา จนในที่สุด ศัพท๑แสงที่ใช๎กันในวัง 

ซึ่งคนข๎างนอกไมํร๎ูพลอยก็เข๎าใจ และใช๎ได๎ถูกต๎อง เป็นต๎นวํามีงานการอยํางใหญํ ต๎องตระเตรียมมาก ก็มักจะพูดกันวํา 

"ราวกับรับซาเรวิช" ซึ่งพลอยก็เข๎าใจวําเป็นงานใหญํ โดยไมํต๎องร๎ูวํา "ซาเรวิช" นั้นคือ พระเจ๎าซาร๑นิโคลาสที่ ๒ เมื่อเสด็จ

เมืองไทย สมัยเป็นมกุฏราชกุมารประเทศรุสเซีย ทางวังเตรียมรับเสด็จกันเป็นการใหญํ จนกลายเป็นคําพูดติดปาก หรือคํา

วํา "แฟรํน" ที่ใช๎สําหรับชาววังที่รักกันมากจนเกินขนาดนั้น ก็พอจะเดาความหมายได๎รางๆ ทั้งๆที่ไมํร๎ูวํา คํานั้นมาจาก

ภาษาอังกฤษวํา "Friend" แปลวํา "เพื่อน" 

         เม่ือพลอยอยํูในวังตํอมาอกีสองสามเดือน จนความคิดถึงแมํนัน้เกือบจะจางหมดไป มีแตํความระลึกถึง กลําวคือ 

เมื่อนึกถึงแมํทีไร ก็นึกถึงด๎วยความรักและความปิติ มิได๎ประกอบด๎วยความทุกข๑ อันเกิดจากความปรารถนาที่จะอยํูใกล๎กับ

ตัวแมํ หรือติดตามแมํไปไหนๆอีกตํอไป ชีวิตในวังของพลอย ชั่วระยะเวลาห๎าเดือนเศษ ทําให๎พลอยเป็นเด็กที่เล้ียงตัวได๎เอง 

ไมํต๎องมีผ๎ูใหญํมาคอยหํวง เร่ืองจะกินจะนอน หรือจะอาบน้ํา  

         วันหนึง่ขณะทีพ่ลอยหมอบถวายอยํูงานพดัเสด็จอยํู ขณะทีเ่สวยเคร่ืองกลางวัน ฟงัเสด็จทรงเลําเร่ือง เม่ือคร้ังทรง

พระเยาว๑อยูํอยํางเพลิดเพลินนั้นเอง ช๎อยผ๎ูซึ่งขึ้นมาทางบันได๎หลังตําหนัก ก็คลานกระหืดกระหอบ เหงื่อทํวมตัวเข๎ามา

หมอบอยูํข๎างๆ เอามือคว๎าด๎ามพัดไปจากพลอย แล๎วก็ถวายงานแทน พลางกระซิบอยํางต่ืนเต๎นวํา  

         "พลอยรีบลงไปที่ห๎องเถิด ฉันจะถวายอยูํงานแทน"  



         "เร่ืองอะไรกันช๎อย" พลอยกระซิบถาม 

         "รีบลงไปเถอะนํา" ช๎อยตอบ "คุณอาส่ังไมํให๎ฉันบอก เด๋ียวพลอยร๎ูเองก็แล๎วกัน"  

         พลอยคลานถอยหลังออกมาด๎วยใจเต๎นตึกตัก พอคลานถึงหวัมุมระเบียงด๎านหลัง ลับพระเนตรเสด็จ พลอยก็ลุกขึน้

วิ่งเบาๆลงบันไดหลัง แล๎วก็วิ่งตรงไปยังห๎องคุณสายทันที เมื่อไปถึงหน๎าประตูห๎อง ยังไมํทันจะเข๎าไปข๎างใน หัวใจพลอยก็

พองโตแทบจะระเบิด ด๎วยความดีใจ เลือดฉีดแรงจนร๎อนซูํไปทั้งตัว แทบจะทนไมํไหว เพราะพลอยได๎ยินเสียงแมํพูด อยูํใน

ห๎องคุณสายอยํางชัดเจน  

         "แมํ ! " พลอยร๎องขึ้นได๎คําเดียว แล๎วก็โผตัวเข๎าไปในห๎อง ไปร๎ูสึกตัวเอาอีกทีหนึ่ง ก็เมื่อตัวได๎ขึ้นไปอยํูบนตักแมํ 

กอดตัวแมํไว๎แนํน แล๎วก็หัวเราะและร๎องไห๎ไปพร๎อมกัน  

         "พลอย ! " แมํร๎องขึ้นพลางรัดตัวพลอยไว๎แนํน แล๎วก็จูบแล๎วจูบอีก "พลอย ! ดูซีโตขึ้นเป็นกองเกือบจําไมํได๎ แล๎วก็

กระโดดเข๎าใสํแมํเสียเต็มแรง ขาแข๎งแมํจะหักตาย" แล๎วแมํเองก็กอดจูบพลอย พลางหัวเราะทั้งน้ําตา ด๎วยความดีใจ

เชํนเดียวกัน สํวนคุณสายนั้นนั่งอมย้ิมดูอยํางพอใจเสียเป็นที่สุดแล๎ว  

         "แมํมาถึงเมื่อไหรํ" พลอยถามขึ้น 

         "เพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้แหละลูก ยังไมํได๎ลูบเนื้อลูบตัวเลย พอขึ้นจากเรือมาจากฉะเชิงเทรา แมํก็เข๎ามาทีเดียว พลอย

เป็นอยํางไรบ๎างลูก เจ็บไข๎หรือเปลํา ด้ือหรือเปลํา คิดถึงแมํมากไหม"  

         "โธํแม"ํ พลอยตอบ "คิดถึงจะตายไป แมํทําไมไปนานนักละจ๏ะ"  

         "ก็นั่นแหละลูก" แมํตอบ "แมํออกไปอยูํหัวเมือง ไปมาไมํใชํงํายๆ คิดถึงลูกใจจะขาดแมํจึงได๎มา นี่เคราะห๑ดี ญาติ

ของแมํเขาหาเรือมาสํง ไมํยังง้ันก็ยังไมํได๎เข๎ามาหรอก ไหนออกนั่งหํางๆ ให๎แมํดูได๎ทั่วสักที วําพลอยลูกแมํ โตขึ้นเทําไหน

แล๎ว" 

         พลอยกระเถิบออกนัง่หาํงตัวแมํ ตามทีแ่มํบอก แมํย้ิมนอ๎ยย้ิมใหญํ มองพลอยต้ังแตํหวัไปจนทัว่ตัว เหมือนกับวําจะดู

ไมํเบื่อ 

         "ผิวพรรณดีขึ้นกวําแตํกํอนเป็นกอง จริตกิริยาก็เป็นชาววังเข๎าแล๎ว" แมํรําพันขึ้นมาคนเดียว แล๎วก็หันไปถามคุณ

สายวํา 

         "คุณสายคะ ลูกสาวฉันนี่โตขึ้นจะสวยเอาการเที่ยวนะ"  

         "ฉันก็วําอยํางนั้นแหละ" คุณสายตอบ "เห็นจะสวยไมํแพ๎แมํทีเดียว"  

         "วุ๎ย ! คุณก็" แมํท๎วงขึ้น "ฉันไปสวยงามเสียแมํไหรํลํะ เมื่อเด็กๆเทํานี้ขี้ร้ิวจะตายไป พลอยเขาสวยกวําเป็นกอง"  



         ขณะนัน้นางพศิและผ๎ูหญิงแกํๆ หนา๎ตาเป็นชาวบา๎นอกีคนหนึง่ ก็เร่ิมขนขา๎วของๆแมํเขา๎มาวางในหอ๎ง ผ๎ูหญิงแกํคน

นั้น แมํบอกวําช่ือยายเสม เป็นบําวที่แมํชํวยไว๎เพิ่มเติมจากนางพิศอีกคนหนึ่ง เพราะอยํูบ๎านนอก นางพิศคนเดียวไมํพอ

ทํางานหนัก ฝ่ายนางพิศพอเห็นหน๎าพลอย ก็ร๎องไห๎โฮเหมือนกับใครตาย คลานตะปุบตะปับ เข๎ามาจับตัวพลอยขึ้นทูนหัว

ทูนเกล๎าแล๎วร๎องวํา 

         "โอ๎โฮ คุณพลอย โตขึ้นจนบําวผิดตา บําวคิดถึงคุณเหลือเกิน" แล๎วก็เร่ิมจะร๎องไห๎ตํอไปอีก จนแมํต๎องดุ ไลํให๎ไปขน

ของตํอ จึงถอยไป 

         ของทีแ่มํเอามาคราวนี ้ดูมากมายนกัหนา นบัของทีใ่สํชะลอมก็สิบกวําชะลอม มีลูกไม๎กล๎วยออ๎ยจากบา๎นนอกบา๎ง 

ซึ่งแมํบอกวําเอามาฝากเพื่อนฝูง ไขํทั้งจืดทั้งเค็มและปลาแห๎งปลากรอบ ซึ่งแมํบอกวําจะเอามาถวายเสด็จ ได๎คัดเลือกเอา

มาล๎วนอยํางดีจริงๆทั้งนั้น ทําให๎คุณสายต๎องสัพยอกขึ้นวํา  

         "ฉันอิจฉาเสด็จเสียวแล๎วละ ข๎าหลวงทํานชํางดีเสียจริงๆ ไปไหนมาเจ็ดร๎อยยํานน้ํา ก็ต๎องหาของมาถวาย เสียจน

ขนตั้งคร่ึงคํอนวันก็ไมํหมด" 

         "คุณไมํต๎องอิจฉาหรอกคํะ" แมํตอบ "ของฝากคุณดิฉันก็หามาพอๆ กับของถวายนั่นแหละ"  

         "สาธุ ! แมํคุณ" คุณสายหัวเราะ "ฉันก็พลอยใหญํโต มีของถวายไปด๎วยคราวนี้เอง"  

         แมํหนัไปหยิบชะลอมมาใบหนึง่ แล๎วก็เรียกพลอยเขา๎มาดูใกล๎ๆ  

         "พลอยมาดูอะไรนี่ซิ" แมํบอก "แมํหามาฝาก" 

         แล๎วแมํก็หยิบชะลอมเล็กๆ นาํเอ็นดูเป็นทีสุ่ดขึน้มาหลายชะลอม ของในชะลอมนัน้เม่ือพลอยเห็น ก็เกือบจะลิงโลด

ด๎วยความดีใจ ชะลอมหนึ่งมีปลากรอบตัวเล็กๆเทํานิ้วก๎อย เข๎าไม๎ตับไว๎อยํางกับของจริงๆ อีกชะลอมหนึ่งมีมะขามป้อมลูก

เล็กๆได๎ขนาด อีกชะลอมหนึ่งใสํไขํเตําเปลือกขาวสะอาด สํวนอีกชะลอมหนึ่งนั่นใสํไขํเค็มทําด๎วยไขํนกกระจาบ พอกขี้เถ๎าสี

ดําลูกเล็กๆ ไมํเกินปลายหัวแมํมือ แตํส่ิงสุดท๎ายที่แมํล๎วงจากชะลอม ก็คือทุเรียนกวนพวงหนึ่ง หํอกาบหมากเรียบร๎อยเป็น

หํอเล็กๆ แตํละหํอนําเอ็นดูเพียงจะขาดใจ 

         คุณสายซ่ึงนัง่ดูของทีแ่มํนาํมาฝากพลอย ถึงกับอดไมํได๎ ต๎องอทุานออกมาวํา  

         "ต๏าย ! ชํางทํานําเอ็นดูเสียจริงๆ แมํแชํมนี่แกไมํทิ้งนิสัยชาววัง ไมํวําจะไปไหนก็ชํางคิดชํางทําอยํูเสมอ"  

         สํวยพลอยนัน้ได๎แตํนัง่ตะลึง ไมํกล๎าจับต๎องของเหลํานัน้ เพราะความดีใจทีแ่มํกลับ และความต่ืนเต๎นในของแปลก ที่

นํารักนําเอ็นดู ที่แมํหามาให๎ 

         พลอยจําได๎วําแมํเคยบอกพลอยไว๎หลายคร้ังหลายหนวํา แมํรักพลอยมากกวําส่ิงใดหรือผ๎ูใดทัง้ส้ิน บางคราวเม่ือแมํ

ไมํแสดงสนใจตํอตน หรือในระยะเวลาที่แมํหายไปนาน พลอยก็ชักจะสงสัยในคําพูดของแมํ แตํในวันนี้ความสงสัยนั้น



หายไปโดยส้ิงเชิง เพราะของที่แมํเอามาฝากแกพลอยโดยเฉพาะนั้น มิใชํของที่หาได๎ โดยปกติธรรมดา แตํเป็นของที่ต๎องใช๎

เวลาใช๎ความคิด เป็นของที่คนซึ่งรักกันและคิดถึงกันจริงๆเทํานั้น จะหามาให๎แกํกันได๎  

         "ถูกใจไหมลูก" แมํหยิบของตํางๆออกวางกับพื้นห๎อง แล๎วก็หันมาถามพลอย แตํแทนคําตอบ พลอยก็โผเข๎ากอด

แมํไว๎แนํนอีกคร้ังหนึ่ง เพราะความร๎ูสึกที่มีในใจนั้นมากเกินคําตอบ  

         พลอยสังเกตเห็นของเล็กๆนอ๎ยๆ ทีแ่มํเอามาฝากแตํละอยํางนัน้ มีอยํูอยํางละสองชะลอมบา๎ง สามชะลอมบา๎ง 

สํวนมากยังคงอยํูในชะลอมใหญํ ที่แมํใสํรวมมา จึงถามแมํอยํางเกรงใจวํา  

         "แมํจ๐า ของนี่ฉันแบํงให๎คนอื่นได๎บ๎างไหม" 

         "ได๎ซีลูก" แมํตอบ "แมํก็นึกแล๎ววําพลอยต๎องมีเพื่อนมีฝูงมาก จึงหาของมาเผ่ือให๎พอ พลอยจะได๎แจกเพื่อนฝูงให๎

สบายใจ" 

         พลอยได๎ยินดังนัน้ก็ใจพองขึน้อกี กระเถิบเขา๎ไปนัง่ทีช่ะลอมใหญํ ล๎วงหยิบของชะลอมเล็กๆ ออกมาวางคัดไว๎เป็น

พวกๆ ใจก็คิดถึงจํานวนเพื่อนฝูงวําจะแจกใครบ๎าง และใครควรจะได๎อะไร ไมํสนใจกับคําพูดของแมํ ในขณะนี้เร่ิมคุยกับ

คุณสายตํอไป 

         "ถ๎าค๎าขายไปได๎อยํางนี"้ เสียงแมํพูด "ฉันก็เห็นพอจะตั้งตัว ลืมตาอ๎าปากกับเขาได๎"  

         "แมํแชํมค๎าขายอะไรนะ" คุณสายถาม  

         "ก็รับซื้อของพวกผักปลาจากชาวบ๎าน" แมํตอบ "ฉันซื้อแพเขาไว๎ พวกพ๎องเขาขายให๎ถูกๆ รับซื้อจากเรือก็เอาขึ้นแพ

ไว๎ บางทีก็มีเรือจากกรุงเทพฯเขาไปรับซื้อ แตํพํอฉิมเขาบอกวํากําไรไมํงาม เขามีเรือหลายลํา เขาวําให๎เอาใสํเรือมาสํง

กรุงเทพฯ แล๎วซ้ือของกรุงเทพฯ พวกผ๎าผํอนถ๎วยโถโอชาม กลับไปขายได๎อัฐมากกวํา ฉันมาคราวนี้ก็เอาของใสํเรือมาด๎วย 

นึกวําจะซื้อของกลับไปเหมือนกัน" 

         "พํอฉิมนี่ใคร" คุณสายถามพลางดูหน๎าแมํอยํางเอาจริง สํวนพลอยพอได๎ยินเสียงแมํเอํยถึงคนอื่น ก็สนใจขึ้นมา

บ๎าง 

         "เขาเป็นญาติหํางๆกับฉันเองแหละ" แมํตอบแล๎วหลบสายตาคุณสาย และจะเป็นด๎วยอุปาทาน หรือจะเป็นด๎วย

แสงสวําง ที่เข๎ามาทางหน๎าตํางก็สุดที่จะเดา พลอยสังเกตเห็นหน๎าแมํเป็นสีชมพูเร่ือๆ  

         "ฉันก็เคยบอกคุณแล๎ววํา ฉันมีญาติอยูํทางฉะเชิงเทรา" แมํอธิบายตํอ  

         "ถ๎าเป็นญาติเป็นโยมไว๎ใจกันได๎ก็แล๎วไป" คุณสายพูดแล๎วก็ถอนใจใหญํ มือหนึ่งดึงเชี่ยนหมาก เข๎ามาไว๎ที่หน๎าตัก 

แล๎วก็ก๎มหน๎าลงค๎นอะไรตํออะไร เหมือนกับวําไมํอยากสบตากับแมํเหมือนกัน  



         "แมํแชํมกับฉันก็คนโตๆ อยูํด๎วยกันแล๎ว" คุณสายพูดตํอ "แมํแชํมจะทําอะไรก็เป็นเร่ืองของแมํเชํม ฉันก็ไมํควรจะ

เข๎าไปยุํงไปเกียว แตํนั่นแหละ แมํเชํมกับฉันก็อยูํด๎วยกันมาแตํกํอน ฉันรักแมํแชํมเหมือนน๎อง ลูกแมํแชํมฉันก็รักเหมือนลูก

ในไส๎ จึงอยากจะพูดแตํเพียงวํา แมํแชํมจะทําอะไรก็ขอให๎คิดให๎ดีๆ ไมํคิดถึงตัวก็คิดถึงลูกบ๎าง เพระเด็กมีชาติมีสกุล ดีไมํดี

เขาจะวําได๎" 

         "ก็เพราะฉันเห็นแกํลูกซิคุณ" แมํเถียงเสียงแข็ง "ฉันจึงยอกทนลําบาก ตํอไปเด็กจะได๎ไมํน๎อยหน๎าใครๆ ที่เขาดูถูก

พากันหมายหน๎าไว๎วํา จะไมํมีวันดี" 

         "ถึงอยํางนั้นก็เถอะ" คุณสายพูด "คนอยํางฉันอยํางแมํแชํม เกิดมาเป็นตัวก็เคยอยูํสบายกินสบาย อาศัยบุญ

เจ๎านายค๎ุมครองตัว งานหนักงานหนาก็ไมํเคยทํา แมํแชํมจะไปทําไหวหรือคนเดียว ถึงจะมีญาติผ๎ูชาย มาชํวยคิดชํวยอําน 

แมํแชํมก็ดูเสียให๎ดีหรือเปลําวําเขาจะมาอีทําไหน พลาดพล้ังลงไปก็จะเสียถึงลูก"  

         แมํเหลือบชําเลืองมองพลอยแล๎วก็ก๎มหนา๎นิง่ คุณสายนัง่มองแมํอยํูครํูหนึง่ แล๎วก็พดูขึน้อยํางปลงตกวํา  

         "แมํแชํมอยํามาถือสาฉันเลย ฉันมันคางคกในกะลา ไมํมีหูมีตาเคยเห็นอะไรข๎างนอก รักใครก็อยากให๎ดี ฉันพูด

มากไปเองแล๎วละ ไปลูบเนื้อลูบตัวเสียเถิด เด๋ียวจะได๎ขึ้นเฝ้าเสด็จด๎วยกัน ของถวายเป็นกํายเป็นกองอยํางนี้ ดีพระทัยตาย

แนํ" 

         แมํหวัเราะแล๎วก็ออกไปลูกตัวนอกหอ๎ง หลังจากนัน้ก็ขึน้เฝ้าเสด็จพร๎อมด๎วยของถวาย ซ่ึงทาํใหพ๎ลอยดีใจ จนบอกไมํ

ถูก เพราะเสด็จทรงต่ืนเต๎นของจากบ๎านนอก ที่แมํหามาถวายจริงๆ ที่พลอยดีใจมาก็เพราะวํา ของเหลํานั้นแมํของพลอย

เป็นผ๎ูถวาย และผ๎ูที่ได๎รับก็คือเสด็จของพลอยเอง พลอยยังเด็กไปที่จะร๎ูวํา ที่เสด็จดีพระทัยเป็นการเอิกเกริก ก็เพราะโปรด

ตัวผ๎ูให๎ ถ๎าหากแมํจะนําเอาไขํเป็ดเพียงลูกเดียว หรือปลากรอบเพียงตัวเดียวหํอผ๎ามาถวาย เสด็จก็คงดีพระทัยเทํากัน  

         คืนวันนัน้เอง พลอยก็ได๎นอนกับแมํอกีด๎วยความอุนํใจเป็นทีสุ่ดทีแ่ล๎ว แมํกอดพลอยไว๎ขา๎งๆตัว แล๎วก็กระซิบถามวํา  

         "รักแมํไหมพลอย" 

         "รักจ๎ะแม"ํ พลอยตอบ 

         "รักเทําไหน" 

         "รักเทําฟ้าจ๎ะ" พลอยตอบอยํางเคยทุกทีที่แมํถาม แมํหัวเราะเบาๆ จูบแก๎มพลอย แล๎วกระซิบถามวํา  

         "พลอยถ๎าแมํจะมีพํอใหมํให๎ พลอยจะวําอยํางไร"  

         "ก็พลอยมีเจ๎าคุณพํออยูํแล๎วนี่จ๏ะแมํ" พลอยตอบอยํางสงสัย เพราะไมํร๎ูจริงๆวําจะมีพํอพร๎อมๆกันสองคน ได๎

อยํางไร 



         แมํนิง่อยํูนาน แตํในทีสุ่ดก็พดูขึน้วํา 

         "นอนเสียเถิดพลอย แมํเอาเร่ืองอะไรมาพูดก็ไมํร๎ู" อีกครํูหนึ่ง แมํก็ปรารภขึ้นเบาๆกับความมืดวํา "ลูกไม๎หลํนไมํ

ไกลต๎น แตํต๎นอยํูฟากข๎างโน๎น ไมํได๎อยูํในมุ๎งนี่" ซึ่งพลอยก็ไมํได๎สนใจเทําไร เพราะเกือบหลับอยํูแล๎ว  

 

บทที่ ๔ (หน๎าที่ ๑) 

        แมํเขา๎มาอยํูในวังราวๆ ๑๐ วัน แตํในระหวําง ๑๐ วันนั้น พลอยได๎พบกับแมํเฉพาะตอนเช๎าและตอนบําย เพราะเวลา

กลางวันแมํออกไปนอกวังทุกวัน อ๎างวําจะไปทําธุระเร่ืองค๎าขาย และทุกวันที่แมํกลับมาจากข๎างนอก แมํก็จะต๎องมีขนม

หรือของกินมาฝากเสมอ พลอยสังเกตเห็นอาการกิริยาของแมํผิดแปลกไปอีก เพราะบางทีแมํก็นั่งเหมํอ เหมือนกับจะคิด

อะไรอยํางใจลอย บางคราวก็เหมือนกับนึกถึงส่ิงร่ืนรมย๑ใจ แล๎วก็ซํอนยิ้มไว๎ในใบหน๎า แตํบางคราวเวลานอนอยูํด๎วยกัน

กลางคืน แมํเอื้อมแขนมากอดพลอยไว๎ แล๎วก็ถอดใจใหญํบํอยคร้ัง หลังจากคืนแรกที่แมํมาถึงแล๎ว แมํก็มิได๎เอํยปากพูดถึง

คนอื่น หรือตั้งปัญหาถามพลอย เร่ืองจะมีพํอใหมํอีกดีหรือไมํอีกเลย เมื่อแมํอําลาวําจะกลับไปฉะเชิงเทรา เพราะธุระกิจ

ทางกรุงเทพฯเสร็จแล๎ว และเรือที่อาศัยเขามานั้นคอยอยํู พลอยก็มิได๎ร๎ูสึกเสียใจเหมือนคราวกํอน เพราะเห็นจริงเสียแล๎ววํา 

ถึงแมํจะต๎องจากไป แมํก็จะต๎องกลับมาอีกในวันข๎างหน๎า และของตํางๆที่แมํนํามาฝากจากบ๎านนอกนั้น ดูเหมือนจะคุ๎มกับ

ความคิดถึงแมํที่พลอยต๎องอดทน และเมื่อแมํจากไปอีกเป็นหนที่สอง พลอยก็มิได๎ร๎ูสึกวํา ตนถูกทอดทิ้งเหมือนเมื่อคร้ังแรก 

เพราะขณะนี้ พลอยร๎ูสึกวําตนมีสํวนอยูํในชีวิตในวังหลวง มีพวกพ๎องเพื่อนฝูง ที่ยอมรับวําพลอยเป็นคนหนึ่งในหมูํของตน 

มีเสด็จเป็นศูนย๑กลางแหํงชีวิตในวัง และมีหน๎าที่เล็กๆน๎อยๆ ที่จะต๎องทําทุกๆวัน ทําให๎เวลาแตํละวันผํานไปได๎ โดยไมํเปลํา

เปล่ียว  

         พลอยเร่ิมร๎ูสึกตัววํา ชีวิตในวังนัน้มิใชํวําจะคงทีเ่ป็นปกติอยํูตลอดไป ตามธรรมดาชีวิตประจําวัน ก็มีเร่ืองตํางๆ 

เก่ียวกับสํวนตัวบุคคลสําหรับพูด สําหรับวิจารณ๑ ซึ่งทําให๎พลอยซ่ึงยังเป็นเด็ก ได๎แตํคอยฟังอยูํเสมอ แตํนอกจากนั้นยังมี

งานตํางๆในวัง ซึ่งทําให๎พลอยต๎องใจเต๎นระทึกอยูํเสมอ ด๎วยความหวังวํา จะได๎เที่ยวได๎สนุก งานที่พลอยเห็นวําสนุกเป็น

หนักหนา และอีกหลายสิบปีตํอมา ถึงแม๎วําพลอยจะมีอายุมากแล๎ว แตํเมื่อนึกถึงก็ยังอดใจเต๎นไมํได๎ ก็คืองานโสกันต๑

ทูลกระหมํอมฟ้า พระเจ๎าลูกยาเธอ กํอนจะถึงกําหนดที่จะมีงานโสกันต๑ ขําวลือก็มักจะผํานมาทางปากผ๎ูใหญํ วําจะมี

อะไรบ๎าง ใครจะได๎เป็นนางสระเข๎ากระบวนแหํ ใครจะได๎ถือมยุรฉัตร ใครจะได๎เป็นนางเชิญเคร่ืองและนางพัด ทําน

กําหนดให๎แตํงตัวอยํางไร จะสวยหรือไมํ ตํอไปก็ถึงเร่ืองทูลกระหมํอมที่จะโสกันต๑นั้น จะทรงเคร่ืองอยํางไรบ๎าง ในงันฟัง

สวดทั้งสามวัน และในวันโสกันต๑หรือวันสมโภช และเขาไกรลาสที่จะมีงานโสกันต๑นั้น จะตกแตํงดงามและนําสนุกสัก

เพียงใด เร่ืองเลํากันทั้งหมดนี้ พลอยฟังไมํมีเบื่อ และย่ิงใกล๎กําหนดวันเข๎ามา พลอยก็ย่ิงเรํงวันเรํงคืน จะให๎ถึงกําหนดงาน

เร็วๆ บางคืนคิดถึงแตํเร่ืองจะเที่ยวงาน จนนอนไมํหลับ และในเทศกาลเชํนนี้ ก็เป็นเวลาที่ชาววัง จะต๎องตระเตรียมเคร่ือง

แตํงตัว ข๎างของเคร่ืองประดับ ของบางรายที่เที่ยวจํานําไว๎ ก็ต๎องหาหนทางไถํถอนเอามาแตํงตัวให๎ได๎  



         ย่ิงใกล๎วันมีงานเขา๎ไปอกี ทัง้พลอยและช๎อยก็อดรนทนไมํไหว กลางวันวํางๆก็ต๎องชวนกันเล็ดลอด หนจีากตําหนกั 

แล๎วออกทางประตูยํ่าคํ่า ไปดูเขาสร๎างเขาไกรลาสที่ข๎างๆ พระที่นั่งอัมรินทร๑ เร่ิมดูต้ังแตํเขาไกรลาส ยังเป็นโครงไม๎ไผํสาน 

จนถึงเวลาที่เขาเอาแผํนดีบุกหุ๎ม แล๎วทาสีให๎เหมือนศิลาจริงๆ ทุกคร้ังที่ไปดูก็จะเห็นเขาไหรลาส อันเป็นที่สรงน้ําหลัง

โสกันต๑นั้นผิดตาไปทุกคร้ัง จนในที่สุด เมื่อใกล๎วันงานเข๎า มณฑปใหญํยอดเขาก็สร๎างเสร็จ บุษบกที่สรงก็เสร็จลงข๎างๆกัน 

เจ๎าพนักงานเร่ิมใสํต๎นไม๎ตํางๆ และตํอน้ําพุในเขา และก้ันราชวัตรปักฉัตรโดยรอบบริเวณเขาไกรลาส ในเร่ืองความ

เคล่ือนไหวตํางๆเหลํานี้ พลอยและช๎อย ดูเหมือนจะร๎ูมากกวําใครๆในตําหนัก แม๎แตํเสด็จก็ต๎องรับส่ังถามบํอยๆ จนช๎อย

และพลอยกลายเป็นพนักงาน รายงานเกือบทุกเวลาเสวย วําอะไรคืบหน๎าไปแคํไหนแล๎ว  

         จนในทีสุ่ดก็ถึงวันทีเ่ฝ้าคอยกันอยํูทกุคน คือวันทีเ่จ๎านายโสกันต๑ เสด็จออกฟงัสวดวันแรก ช๎อยและพลอยไปคอยดู

แหํอยํูต้ังแตํกลางวัน จนตกบํายจึงจะได๎เห็นกระบวนแหํ ผํานจากพระราชฐานชั้นใน ออกมายังเขตพระราชฐานชั้นนอก ใน

ระหวํางที่คอยดูแหํอยํูนั้น ทั้งพลอยและช๎อยร๎ูสึกร๎อนจนเหงื่อตกเปียกชุํม ไปทั้งตัว เพราะไหนจะแดดที่กระทบกับพื้นหิน 

เป็นไอร๎อนกลับขึ้นมา ไหนจะต๎องเบียดเสียดกับคน ที่มาคอยดูแหํเชํนกัน ทั้งช๎อยและพลอยตกลงวําจะจูงมือกันไว๎แนํน ไมํ

ยอมให๎พลัดกันไปได๎ พอพระเจ๎าอยูํหัว เสด็จออกสํงทูลกระหมํอมขึ้นพระยานมาศ เสียงประโคมสังข๑แตรจากข๎างใน บอก

ให๎พลอยร๎ูวํา กระบวนแหํจะเร่ิม ความร๎อนก็หายไปเพราะความต่ืนเต๎น ทําให๎พลอยลืมทุกอยําง นอกจากจะดูให๎เห็นส่ิงที่

ไมํเคยเห็น 

         ต๎นกระบวนแหนํัน้ เป็นทหารเดินแถวเป่าแตรวง มีทหารแบกปนืเดินก๎าวเท๎าพร๎อมกันได๎จังหวะ เดินผํานไปกองร๎อย

หนึ่งกํอน เสียงกองใหญํแตรวงตีเป็นจังหวะเร๎าใจ ทําให๎หัวใจพลอยเต๎นเข๎าจังหวะตาม พอเสียงแตรวงไกลออกไป เสียง

กลองแขกคํูหนึ่งที่นําขบวนหลังก็ดังใกล๎เข๎ามา และเสียงปี่ชวาเจื้อยแจ๎ว ก็ดังขึ้นแทนเสียงแตรฝร่ัง ที่คํอยๆเบาลง มีขุนนาง

เดินประณมมือเป็นคํูเคียงเป็นคูํๆ ถ๎ดจากนั้น ไปถึงคํูแหํมหาดเล็ก เดินเป็นคํูๆเชํนเดียวกัน แล๎วจึงถึงกระบวนเด็กๆ ที่มาเข๎า

กระบวนแหํ ตามติดๆ มาด๎วยหมวดกลองชนะและแตรสังข๑ ซี่งเป่าเป็นระยะๆ สองข๎างเป็นพวกเคร่ืองสูง มีคนแตํงเป็น

อินทร๑พรหม เดินถือเคร่ืองสูงพวกฉัตรและบังแทรก แลดูสล๎างเหมือนกับต๎นไม๎ที่เดินได๎ จากนั้นก็ถึงพวกพราหมณ๑ที่เข๎า

กระบวน มีทั้งพราหมณ๑เป่าสังข๑และแกวํงกลองเล็กๆ สองหน๎ามีเสาปักกลางมีลูกต๎ุมแขวน ที่เรียกวําไม๎บัณเฑาะว๑ เสียงดัง

ปงปัง และมีพราหมณ๑โปรยข๎าวตอก ในระหวํางเคร่ืองสูงที่เชิญมาสลับสลอนนั้น มีมหาดเล็กถือพระแสง เดินแซงอยูํด๎วย 

ตํอจากนั้นไปพวกผ๎ูหญิงที่มาดูแหํซุบซิบกันด๎วยความสนใจ และสะกิดกันให๎ดู จุดที่สนใจก็คือ เด็กผ๎ูชายเล็กๆ สองคน

แตํงตัวสวยงามถือขนนกการเวก เสียงกระซิบกันวํา "นํารัก" หรือ "นําเอ็นดู" ดังอยํูทั่วไป แล๎วจึงถึงนางมยุรฉัตรอีกคํูหนึ่ง 

แตํงกายนุํงยกจีบหํมผ๎านางประดับอาภรณ๑เคร่ืองทองของจริง เดินถือหางนกยูงตามติดๆมาด๎วย เด็กผ๎ูหญิงอีกคํูหนึ่งแตํง

กายคล๎ายๆกัน แตํในมือถือกิ่งไม๎เงินทอง แล๎วจึงถึงพระยานมาศ อันมีทูลกระหมํอมประทับอยูํ แตํงองค๑ด๎วยเคร่ืองเพชร

ล๎วน ต๎องแสงแดดตอนบําย เป็นประกาย ทุกคนที่คอยดูแหํอยํู อดอุทานมิได๎วํา "งามจริง ! " ถัดจากนั้นไปก็เป็นกระบวนขุน

นางตามเสด็จ และนางเชิญเคร่ือง และนางพัดอีกเจ็ดคน แล๎วจึงถึงพวกนางสระและพวกข๎าหลวงตามเสด็จ ตอนนี้ที่ความ

สนใจของคนดูมีมากขึ้น เพราะคนนี้ก็ร๎ูจักคนนั้น คนนั้นก็ร๎ูจักคนโน๎น ตํางพากันสะกิดให๎ดูกันอยํูทั่วๆไป  



         พลอยและช๎อยไมํสนใจกระบวนแหตํอนทา๎ยเทําไรนกั เพราะพอได๎ฤกษ๑เคล่ือนกระบวน การมหรสพทัง้หลายทัง้ปวง

ที่มีอยูํในสนามข๎างหน๎า ก็เร่ิมลงโรงพร๎อมกัน พอได๎โอกาสทั้งพลอยและช๎อย ก็จูงมือกันเตรํไปทางด๎านโรงมหรสพ ที่ตรง

สนามหลังวัดพระแก๎ว มีการละเลํนที่นําดูหลายอยําง มีไม๎ลอย ซึ่งคนปีนไม๎สูงขึ้นไปยืนอยํูบนยอด มีไตํลวดและการแสดง

โลดโผนอื่นๆ ที่พลอยชอบมากที่สุด ก็เห็นจะได๎แกํ กระอั้วแทงควาย มีคนสองคนเข๎าไปอยํูในผ๎าคลุม ถือหัวควายแสดง

กิริยาเหมือนควายจริงๆ มีชายคนหนึ่ง เลํนเป็นผัวนางกระอั้ว ถือหอกไลํแทงควาย และมีคนแตํงเป็นนางกระอั้ว อยํางตลก

นําหัวเราะ ถือรํมขาด และกระเดียดกระจาดคอยว่ิงตามหลัง สํวนควายนั้นก็วิ่งไลํขวิดคนทั้งสอง ซึ่งหนีบ๎างส๎ูบ๎าง ด๎วย

ทําทาง ที่ทําให๎คนดูต๎องหัวเราะ ท๎องคัดท๎องแข็ง ดูเทําไรก็ไมํเบื่อ สํวนการละเลํนที่เรียกวํา โมงครํุมและระเบงนั้น ผํานไปดู

ได๎ประเด๋ียวหนึ่ง ช๎อยก็ชวนไปที่อื่นบอกวําเบื่อไมํเห็นมีอะไร ร๎องซ้ําๆ ซากๆ อยูํได๎  

         พอตกคํ่าถึงเวลาเร่ิมจุดไฟ ทัง้ช๎อยและพลอยก็ไมํมีตาสําหรับจะดูทีอ่ืน่ นอกจากเขาไกรลาส เดินวนกันอยํูไมํร๎ูจัก

เหน็ดเหนื่อย จนนับรอบไมํถ๎วน เพราะเวลากลางคืนและแสงไฟที่ประดับประดาไว๎ ได๎เปล่ียนสภาพเขาไกรลาสที่ทําด๎วยไม๎

ไผํและดีบุก ให๎กลายเป็นเขาไกรลาสในเทพนิยายไปจริงๆ ต๎นไม๎ตํางๆที่ปลูกไว๎บนเขา ดูระยิบระยับ ได๎ด๎วยดอกไม๎ที่ถูกแสง

ไฟและลูกแก๎วสีตํางๆ ที่แขวนไว๎ รูปภาพตํางๆ ถูกแสงไฟเข๎าก็กลับมีชีวิต ไมํวําจะเป็นรูปเทวดาหรือรูปสัตว๑ ที่เรียงรายอยูํ

ทั่วไป ตามเชิงเขาไกรลาสนั้น ทําเป็นคูหา แตํละคูหาก็ต้ังตุ๏กตา ไขกลไกกระดิกตัวเคล่ืองไหวได๎ เหมือนคนจริงๆ แตํละคูหา

ก็แสดงเร่ืองตํางๆ มีรามเกียรต์ิบ๎าง อิเหนาบ๎าง สังข๑ทองบ๎าง จับเอาตอนใดตอนหนึ่งมาแสดง ซึ่งแสดงเป็นภาพตุ๏กตากล 

ซ้ําอยูํไมํร๎ูจบ และพลอยก็ยืนดูอยูํได๎ไมํร๎ูเบื่อ ความร๎ูสึกหิวข๎าวหรืองํวงนอนนั้นเป็นอันวําลืมได๎สนิท แม๎แตํจะหนาวจะร๎อนก็

ไมํร๎ูสึก จนตกดึกน้ําค๎างเร่ิมลงจึงกลับตําหนัก พร๎อมด๎วยความเหนื่อยอํอนและอิ่มใจ ที่ได๎เที่ยวสนุก แตํพอรํุงขึ้นพลอยก็

กระวนกระวาย อยากไปดูงานอีก และก็ได๎ดูตลอดงานซึ่งกินเวลาหลายวัน พอเสร็จงานแล๎วเสด็จถึงกับทรงทักวํา "นัง

พลอยเที่ยวงานเสียผอม"  

         เม่ือมีงานคราวนี ้พลอยได๎เห็นทัง้พระเจ๎าอยํูหวัและสมเด็จฯ ตลอดจนเจ๎านายพระองค๑อืน่ๆอยํางใกล๎ชิด พลอยได๎

เห็นพระเจ๎าอยูํหัวหลายคร้ัง ขณะที่เสด็จออกรับพระกรทูลกระหมํอมในงานโสกันต๑ และตอนกลางคืน ขณะที่ยืนดูเขา

ไกรลาสเพลินอยํู เสียงโขลนร๎องลากเสียงมาแตํไกลวํา "ห๎ามคนให๎หยุด ... " เป็นสัญญานวํา เสด็จลงทอดพระเนตรงาน แตํ

แรกพลอยกําลังเดินเพลินไมํร๎ูตัว จึงยืนเฉยๆ อยูํ ร๎ูสึกตัวเอาตอนช๎อยฉุดตัว ให๎ลงหมอบ และพอเงยหน๎าขึ้นมาอีกทีหนึ่ง ก็

แลเห็นพระเจ๎าอยูํหัวและสมเด็จฯ พร๎อมด๎วยเจ๎านายทรงพระเยาว๑ อีกหลายพระองค๑ เสด็จพระราชดําเนินผํานมาใกล๎ๆ ถ๎า

หากพลอยเอื้อมแขนของตนออกไปจนสุด นิ้วมือก็จะแตะพระบาทได๎พอดี พลอยขนลุกซูํไปทั้งตัว และร๎ูสึกวําหัวใจพองโต 

การอบรมส่ังสอนที่ได๎รับ จากพํอแมํ และบรรพบุรุษมิร๎ูก่ีชั่วคน ให๎จงรักภักดีให๎กตัญ๒ูตํอพระเจ๎าอยูํหัว และให๎เกรงกลัว

อาญา จากเจ๎าชีวิตของตนนั้นเดือดพลํานอยูํในหัวใจ ทั้งที่พลอยยังเป็นเด็ก ความร๎ูสึกในขณะนั้นบอกไมํถูก จะเรียกวําเป็น

ความปิติยินดีสุดขีด ที่ได๎เฝ้าแหนจนใกล๎ชิดก็ได๎ หรือจะเรียกวําเป็นความเกรงกลัว ขนาดขนพองสยองเกล๎าก็ได๎อีก

เหมือนกัน พลอยรีบฟุบหน๎าลงกราบแล๎วก็ก๎มหน๎านิ่งอยูํ ไมํกล๎าเงยหน๎าขึ้นมองดูตํอไป แตํมีความร๎ูสึกบอกได๎วํา ได๎เสด็จ

พระราชดําเนินผํานไปอยํางช๎าๆ ได๎ยินเสียงเจ๎านายเล็กๆ ทรงพระสรวล และตํอมาก็ได๎ยินเสียงข๎างในตามเสด็จคุย และหัว

รํอกันเบาๆ 



         พลอยหมอบอยํูอกีนานไมํกล๎าเงยหนา๎ จนร๎ูสึกชาทีข่าพบัเหมือนกับจะเป็นเหนบ็ ช๎อยเอ้ือมมือมาสะกิด แล๎วบอกวํา  

         "พลอยดูซี เสด็จก็เสด็จ" 

         และทนัใดนัน้ เสียงของเสด็จทีพ่ลอยได๎ยินอยํูจนเจนห ูก็ดังขึน้วํา 

         "อ๎าว ! นางพลอยกับนางช๎อยมาหมอบกระแตอยูํนี่เอง" 

         ทัง้ช๎อยและพบอยเงยหนา๎ขึน้ย้ิม ช๎อยนัน้ย้ิมอยํางกว๎างขวาง ถึงเห็นฟนัตลอด 

         "ดูซิ ! " เสด็จทรงพระสรวล "พอทักเข๎าหนํอย เลยทําทําเฝ้าแหนราวกับเป็นพระญาติ เอ๎า ! ถือนี่ไป" แล๎วเสด็จก็

ทรงย่ืนกลํองหมากเสวย ให๎พลอยถือตามเสด็จ  

         พลอยเชิญกลํองหมากเสวยตามเสด็จไป เหมือนกับกลํองหมากนัน้มีชีวิต ต๎องถนอมด๎วยความบรรจง อยํางย่ิง สํวน

ช๎อยก็เดินตามมาข๎างๆ ทั้งสองคนหน๎าบาน เพราะกลายเป็นคนสําคัญได๎เข๎ากระบวน ช๎อยนั้นเดินใช๎สายตาสอดสําย ดูคน

ที่หมอบเรียงรายอยูํทั่วไป เผ่ือพบหน๎าคนร๎ูจักจะได๎ย้ิมด๎วย และถ๎ามองเห็นคนที่ไมํชอบ จะได๎ทําปั้นปึ่งเมินหน๎าให๎เห็นชัด 

แตํพอเดินตามเสด็จได๎สักหนํอย ช๎อยคงร๎ูสึกตัววํา ถูกมองหนักเข๎า ก็หันมากระซิบกับพลอยวํา  

         "พลอย อีกสักครํูให๎ฉันเชิญกลํองหมากเสวยบ๎างนะ เดินมือเปลําๆ ฉันชักเก๎อแล๎วละ"  

         งานโสกันต๑ทีพ่ลอยเห็นวําสนกุหนกัหนานัน้ เป็นงานจรมิใชํวําจะมีทกุปไีป งานทีพ่ลอยเห็นวํา สนกุเป็นอยํางย่ิง และ

เป็นงานประจําปี ถึงแม๎วําจะผํานไปแล๎ว ก็เฝ้าเรํงวันเรํงคืนให๎ถึงอีก คืองานลอยกระทง ซึ่งมีในกลางเดือน ๑๒ เสด็จตาม

เสด็จพระเจ๎าอยูํหัวออกแพที่ทําขุนนาง และโปรดให๎ช๎อยและพลอยตามเสด็จ เพราะรับส่ังวํา งานอยํางนี้เด็กๆ ได๎ดูสนุก

กวําผ๎ูใหญํ และเมื่อพลอยและช๎อยได๎ตามเสด็จ ก็เป็นโอกาสที่คุณสาย จะเปิดหีบหยิบของแตํงตัวออกแตํงให๎ทั้งสองคน 

อยํางเต็มยศ เพราะมีหน๎าที่ตามเสด็จเป็นงานออกหน๎าออกตา  

         เวลาทีเ่สด็จลงแพนัน้ในราวสองยาม ซ่ึงเป็นเวลาทีพ่ลอยหลับแล๎วในยามปกติ แตํในคืนวันงานนัน้ ถึงแม๎วําจะงํวง

แสนงํวง พลอยก็ต๎องถํางตาไว๎มิให๎หลับเสียกํอน พอตอน ๕ ทุํมก็ต๎องถึงกับต๎องล๎างหน๎าให๎หายงํวง คืนวันเพ็ญเดือน ๑๒ 

เวลาสองยามนั้น อากาศเยือกเย็นท๎องฟ้าแจํมใสปราศจากเมฆ และพระจันทร๑ดวงโตที่สุด ในรอบปี ลอยอยูํตรงกลางศีรษะ

พอดี พอถึงเวลาเสด็จออกทํามกลางเสียงประโคม ทุกอยํางที่เตรียมไว๎พร๎อม ก็เร่ิมมีชีวิต พลอยยังจําได๎ดีถึงเสียงโขลนร๎อง

ลากเสียงบอกกันตํอไป เวลาเจ๎านายเสด็จออกจากวังวํา "เปิดข๎าง !" แล๎วมีเสียงร๎องรับกลับมาวํา "เปิดข๎างแล๎ว !" เป็น

สัญญานวําได๎เปิดประตูข๎างให๎เจ๎านายเสด็จผําน พระเจ๎าอยูํหัว เสด็จออกประทับเรือบัลลังก๑ จอดอยูํหน๎าตําหนักแพพร๎อม

ด๎วยเจ๎านายข๎างใน ฝ่ายพลอยและช๎อยก็ปะปนอยูํกับ หมูํข๎าหลวงตามเสด็จ พยายามกระเถิบออกไปจนได๎ที่นั่งชิดริมน้ํา

ที่สุด เพื่อจะดูกระทงให๎เต็มตา เบื้องหน๎าออกไป ในท๎องน้ํามีเรือล๎อมวง จอดอยูํเรียงราย มีเสียงปี่พาทย๑และกลองแขกดัง

อยูํไมํขาด ระหวํางเรือล๎อมวง มีทุํนหยวกปักไต๎จุดสวํางทอดไว๎เป็นระยะ กําหนดบริเวณมิให๎ใครเข๎ามากลํ้ากราย นอกทุํน



ออกไปเป็นเรือราษฎร ที่มาดูงานและมาเฝ้าในหลวงมากมายหลายพันลํา ดูมืดเต็มท๎องน้ําไปหมด และมีเรือจ๎างพนักงาน

ปักโคมบังพาย ขึ้นลํองคอยตรวจตรารักษาความสงบ  

         ทีห่นา๎เรือบลัลังก๑นัน้ เจ๎าพนกังานจอดเรือพระทีน่ัง่อนนัตนาคราชเตรียมไว๎ บนบษุบกต้ังพระชัย หวัทา๎ยเรือพระทีน่ัง่

จุดโคมกระจกสีตํางๆ ดูแพรวพราว ที่หน๎าบุษบกอันเป็นที่ตั้งพระพุทธรูป ต้ังเคร่ืองนมัสการ มีธูปเทียนตํอชนวนมายังเรือ

บัลลังก๑ เมื่อพระเจ๎าอยูํหัวทรงจุดชนวน ในพริบตาเดียวเทียนหน๎าพระ ก็สวํางพรึบขึ้นพร๎อมกัน ตํอจากนั้นเจ๎านายข๎างใน

ทรงจุดเทียนภายในเรือนั้นอีกจนทั่ว ทําให๎เรือพระที่นั่งลํามหึมานั้น สวํางแจ๎งด๎วยแสงประทีป แสงไฟกระทบลวดลายสลัก

ที่ปิดทองลํองชาด และติดกระจก บังเกิดแสงสะท๎อนดูเหมือนกับวําเรือพระที่นั่งนั้นมีชีวิต และเป็นสัตว๑ที่แสนจะงดงาม 

ลอยมาจากอีกโลกหนึ่ง เมื่อทรงจุดเทียนเสร็จฝีพายในเรือพระที่นั่ง ก็เร่ิมพาย และเรือพระที่นั่งก็เคล่ือนที่ ออกไปช๎าๆ 

พร๎อมด๎วยเสียงเหํเรือและเสียงฝีพายรับกึกก๎อง ตํอจากนั้นเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส๑ ก็ลอยเข๎ามาเทียบหน๎าเรือบัลลังก๑ 

เพื่อให๎ทรงจุดเทียนเชํนเดียวกับเรือพระที่นั่งลํากํอน  

         จากเร่ือลําใหญํซ่ึงลอยลําออกไปกลางน้าํ สํองแสงสวํางจากลําเรือ ไปรอบบริเวณ เหมือนพระอาทติย๑ พระจันทร๑ใน

ทํามกลางความมืด และแสงสวํางนั้น จับใบหน๎าคนหลายพัน ที่อยํูในเรือเล็กเรือน๎อย ที่มาคอยชมอยํู ให๎แลเห็นได๎ชัด 

ตํอจากนั้นก็มีการปลํอยเรือกระทงเล็กๆ ทําเหมือนเรือพระที่นั่งและเรือกราบของจริง จุดเทียนราย ตลอดลํา ลอยมาทั้ง

กระบวน แล๎วจึงถึงสําเภาแบบของจริง แตํยํอสํวนเล็กลงไปหมด จุดเทียนและโคมสวําง ทั่วทั้งลํา ภาพทั้งหมดนี้เป็นภาพที่

พลอยจําได๎ติดตา ไมํมีวันลืมเลือนอีกภาพหนึ่ง  

         เวลาทีพ่ลอยร๎ูสึกวําสนกุทีสุ่ดก็คือตอนจุดดอกไม๎ไฟ ซ่ึงเร่ิมต๎นหลังจากทรงดอกไม๎เพลิงเป็นสัญญาน ทีห่นา๎เรือ

บัลลังก๑ บัดเด๋ียวใจ ท๎งท๎องน้ําก็ดูเหมือนจะเต็มไปด๎วยดอกไม๎เพลิง เพราะเรือตํางๆที่จอดอยูํ นับจํานวนไมํถ๎วนนั้น ตํางพา

กันจุดดอกไม๎เพลิงขึ้นพร๎อมกัน บางอยํางก็นําดู เชํนพุํมตะไลที่เขาจุดตามทุํน บางอยํางก็นํากลัว เชํนพลุและรัดทาซึ่งสํง

เสียงดัง ภายในระยะเวลาติดๆกัน บนท๎องฟ้าก็เต็มไปด๎วยดาวสีตํางๆ ที่รํวงพรูกลับลงมา แล๎วก็เสียงพลุเสียงพะเนียง เกิด

เป็นดาวกระจายเต็มท๎องฟ้าแทนกันอยํูไมํขาด ในน้ําเบื้องหน๎า มีแตํดอกไม๎น้ําทุกขนาด สํงเสียงมุดน้ําหรือพํนไฟออกจาก

ตัว อยูํไมํขาดระยะ เจ๎าพนักงานจัดดอกไม๎น้ําทุกชนิด แตํขนาดยํอมกวําธรรมดาไว๎แจกถวายเจ๎านายข๎างในทรงจุด และมี

เหลือพอสําหรับข๎างในที่ไมํใชํเจ๎านาย ตลอดจนถึงพลอยและช๎อย ตอนนี้เป็นตอนที่สนุกที่สุด เพราะจะสํงเสียงวีดว๎ายกัน

บ๎างก็ได๎ ด๎วยเสียงดอกไม๎เพลิง นั้นดังกวํา คอยกลบเสียงคนอยํู ช๎อยถือโอกาสที่ผ๎ูใหญํกลัวดอกไม๎เพลิง จุดดอกไม๎หลาย

ดอกแตํไมํโยนลงน้ํา กลับทํารํวงเข๎าไปในหมูํชาววังที่นั่งอยํู ทําให๎เกิดหวีดร๎องและลุกหนีกันชุลมุน แตํเพราะความกล๎า

นั่นเอง พอถึงตําหนักก็ปรากฏวํา ผ๎านุํงของช๎อยไหม๎เป็นรูโหวํไปหลายรูเหมือนกัน  

         ด๎วยชีวิตอนัอยํูในกรอบแวดล๎อมไปด๎วยระเบียบประเพณีตํางๆ พลอยก็อยํูในวังตํอมาจนความร๎ูสึกเร่ือง บา๎นเดิมที่

เคยอยูํนั้นเลือนรางไปจากความทรงจํา ถึงจะนึกถึงบ๎างก็เป็นบางเวลา พลอยก็มองเห็นแตํภาพรางๆ ผิดกับภาพที่แจํมใส

ชัดเจนที่เคยนึกเห็นได๎ เมื่อจากบ๎านใหมํๆ รายละเอียดตํางๆ ที่เคยจําได๎วํา ส่ิงใดอยูํที่ไหน และตรงไหนมีอะไรบ๎าง หรือคน

ที่บ๎านหน๎าตาเป็นอยํางไรนั้น ย่ิงวันคืนลํวงไปก็ย่ิงเลือนรางไปทุกที พลอยเข๎ามาอยํูในวังเดือนหนึ่งก็แล๎วสองเดือนก็แล๎ว แตํ



ก็ไมํปรากฏวําใครทางบ๎านมาติดตํอ หรือสํงขําวคราว มาให๎ทราบ สํวนแมํนั้นสองเดือนสามเดือนก็มาเย่ียมพลอยคร้ังหนึ่ง 

พร๎อมด๎วยของฝากนานาชนิด และความรัก ของแมํที่มีไว๎ให๎พลอยเสมอ แตํถึงวําแมํจะเป็นฝ่ายไปมาหาสํูตลอดมา โดย

มิได๎มีคนทางบ๎านเก่ียวข๎องเลยก็ตาม ในใจจริงของพลอยก็ยังไมํร๎ูสึกวํา ขาดจากบ๎านคลองบางหลวง ทุกคร้ังที่นึกถึงบ๎าน 

ก็มีแตํบ๎านนั้นที่พลอยเห็นเป็น ของตัว และตัวเป็นสํวนหนึ่งของบ๎าน ถ๎าจะคิดไปในทางที่วําผ๎ูใดจะเป็นผ๎ูมีอํานาจส่ังการ 

เก่ียวกับชีวิตของพลอย ได๎เด็ดขาด คือบอกให๎พลอยทําส่ิงใด พลอยก็ทําตามแล๎ว พลอยก็เห็นวํามีเจ๎าคุณพํออีกคนหนึ่ง 

นอกจากเสด็จ และมีอยํูเพียงสองคนเทํานั้น สํวนแมํนั้นเป็นวัตถุแหํงความรักและความยินดี แตํก็ไมํร๎ูสึกวํามีสํวนสําคัญใน

การที่ จะบันดาลให๎ชีวิตของพลอยเป็นไปในทางใด สํวนผ๎ูที่อบรมนิสัย อบรมมารยาท ตลอดจนประสิทธิ์ประสาทวิชา 

ความร๎ูตํางๆ ให๎แกํพลอยนั้นคือคุณสาย ซึ่งพลอยร๎ูสึกทั้งรักทั้งกลัว และเพราะความกลัวนั้น จึงมิส๎ูกล๎าจะเป็น กันเองกับ

คุณสาย ทั้งที่กินนอนอยํูกับคุณสายทุกวันเป็นประจํา  

         ในทีสุ่ดพฤติการณ๑บางอยํางเก่ียวกับแมํ ก็ทาํใหพ๎ลอยต๎องร๎ูสึกเหินหาํงออกไปอกี แมํเขา๎มาเย่ียมในวัง สามส่ีคร้ัง 

แล๎วก็หายไปนาน จนวันหนึ่งนางพิศหอบข๎าวของพะรุงพะรัง เข๎ามาที่ตําหนัก ขณะที่พลอยนั่งกินข๎าว เช๎าอยูํกับคุณสาย

และช๎อย 

         นางพศิเขา๎มาในหอ๎งแล๎วก็ทรุดตัวลงนัง่ยกมือไหว๎คุณสาย สํวนพลอยดีใจวําแมํมาเย่ียม จึงถามขึน้วํา  

         "แมํอยํูไหนลํะ" 

         "คุณแมํไมํมาหรอกเที่ยวนี้" นางพิศตอบก๎มหน๎า "ให๎บําวมาคนเดียว และเอาของมาให๎คุณ"  

         พลอยหนา๎เสียลงไปทนัท ีเพราะของทีแ่มํเอามาใหน๎ัน้หมดความสําคัญทัง้ส้ิน ถ๎าหากวําแมํไมํมาด๎วย ส่ิงแรกทีวู่บ

ขึ้นมาในหัวใจก็คือ แมํต๎องเจ็บไข๎ หรือมีอันจะเป็นอะไรแล๎ว และทําทางของนางพิศ ก็ชักจูงให๎คิด ไปทางนี้  

         "แมํเป็นอะไรไปพิศ" พลอยถามเสียงส่ัน  

         "คุณอยําเพิ่งร๎ูเด๋ียวนี้เลย" นางพิศตอบ "แล๎วบําวจะเลําให๎ฟัง"  

         พลอยน้าํตากลบลูกตาทนัท ีจะไตํถามตํอไปก็ส้ินปญัญา เหลียวดูหนา๎คุณสายเหมือนกับวํา จะขอความชํวยเหลือ 

ฝ่ายคุณสายเห็นความทุกข๑ที่ปรากฏอยูํบนหน๎าพลอย ก็ย่ืนมือเข๎าชํวยทันที  

         "แมํเชํมเป็นอะไรไป พิศ" คุณสายถามอยํางเอาจริง "บอกมาเถิดไมํต๎องปิดบัง ถึงพลอยไมํร๎ูเด๋ียวนี้ ก็ต๎องร๎ูเข๎าวัน

หนึ่ง" 

         "ไมํเป็นไรหรอกเจ๎าคํะ" นางพิศตอบแล๎วก๎มหน๎าเอามือเขี่ยพื้นกระดาน "คุณเธอบอกวํามาในวังไมํได๎ อายเขา"  

         พลอยน้าํตารํวงพรูทนัท ีเม่ือได๎ยินคําพดูของนางพศิ แมํเป็นอะไรจึงต๎องอบัอายขายหนา๎ถึงกับเขา๎วังไมํได๎ จะเจ็บไข๎

เป็นอะไรจนเสียโฉม หรือวําจะยากจนผ๎าผํอนขาด จนไมํกล๎ามาหาพลอย  



         "ไฮ๎ ! เป็นอะไร ถึงต๎องอับอายถึงเพียงนั้น" คุณสายถามอยํางไมํเชื่อหู  

         นางพศินิง่อดิออดไมํยอมตอบ แตํเห็นคุณสายก็นิง่รอคําตอบอยํู สํวนพลอยก็ชักจะสะอืน้ถ่ีเขา๎ นางพศิก็ร๎องไหโ๎ฮ ยก

ผ๎าหํมขึ้นปิดหน๎า แล๎วก็สะอึกสะอื้นแล๎วกลําววํา  

         "คุณเธอมีครรภ๑เจ๎าคํะ" 

         คุณสายตกตะลึงจังงังไปครํูหนึง่ แตํแล๎วก็ได๎สติถามนางพศิ ขึน้เบาๆวํา  

         "มีท๎องกับใคร พํอฉิมตัวดีนั่นละซี" 

         "เจ๎าคํะ นั่นแหละเจ๎าคํะ" นางพิศตอบ 

         คุณสายนิง่อยํูนาน ระหวํางนัน้ก็อิม่ขา๎ว ล๎างไม๎ล๎างมืออยํางช๎าๆ เหมือนกับจะใหส๎ะอาดเป็นพเิศษ แล๎วก็เอาขีผ้ึ้งสี

ปากขึ้นมาสีอยํางบรรจง เอาหมากใสํปากเค้ียวช๎าๆ จนเกือบหมดคําแล๎วจึงพูดขึ้นวํา  

         "พิศ ไปหาข๎าวกินเสียที่หลังตําหนักกับผาด ช๎อยขึ้นไปอยํูกับเสด็จข๎างบนเด๋ียวนี้อยํารํ่าไร" และเมื่อคนทั้งสอง

ออกไปนอกห๎อง เหลือกันสองตํอสอง คุณสายก็เร่ิมอธิบายให๎พลอยฟัง ถึงเร่ืองการมีเรือน การเป็นผัวเป็นเมีย แล๎วก็มีลูก 

และคนที่มีลูกกับคนๆหนึ่งนั้น อาจไปมีลูกกับคนอื่นอีกก็ได๎ และสรุปความวํา ถึงแม๎วําแมํจะไปมีลูก ซึ่งเป็นน๎องของพลอย

ตํอไปอีกก่ีคน เทําที่คุณสายร๎ูใจ แมํก็คงยังรักพลอยมากที่สุด อยูํนั่นเอง ซึ่งมิได๎ทําให๎พลอยมีความร๎ูสึกดีขึ้นอยํางไรเลย  

 

บทที่ ๔ (หน๎าที่ ๒) 

         ตลอดวันนัน้ทัง้วันคุณสายไมํยอมใหพ๎ลอยคลาดจากสายตาไปได๎ เรียกใหชํ๎วยทาํโนนํทาํนี ่เพ่ือเก็บตัว พลอยไว๎

ใกล๎ๆ ทั้งที่พลอยอยากจะไปถามรายละเอียดเร่ืองแมํจากนางพิศ แตํก็ไมํกล๎า เพราะคุณสายทําเฉยๆ คล๎ายๆกับไมํอยาก

ให๎พลอยไตํถามเร่ืองนี้มากนัก แตํคุณสายจะได๎ขึ้นไปทูลเสด็จไว๎แล๎วอยํางไรก็ไมํทราบได๎ เพราะเมื่อพลอยขึ้นไปเฝ้ารับใช๎

ตอนกลางวัน เห็นเสด็จทอดพระเนตรมาทางพลอยบํอยๆ เหมือนกับจะสนพระทัย วําพลอยร๎ูสึกอยํางไร แตํพลอยก็อยูํใน

วังมานานพอที่ซํอนความร๎ูสึก มิให๎ปรากฏตํอพระพักตร๑เจ๎านายของตน เสด็จจึงมิได๎รับส่ังเร่ืองแมํได๎สามีใหมํ แตํอยํางใด 

แตํพอตกบําย ขณะที่พลอยเฝ้าอยํูพร๎อมกับคุณสายและช๎อย เสด็จก็รับส่ังขึ้นวํา  

         "สาย นังช๎อยนี่อายุครบโกนจุกแล๎ว ข๎าจะโกนจุกให๎"  

         คุณสายพดูพมึพาํขอบพระเดชพระคุณแล๎วก็กราบ แตํแล๎วก็หนัมาตาเขยีวกับช๎อย ซ่ึงหมอบแหงนหนา๎ดู นกกระจอก

สองสามตัว ที่ชายคาตําหนักเพลิดเพลิน ทําเอาช๎อยต๎องหน๎ามํอยลงกราบเสด็จเชํนเดียวกัน  



         "แตํนังพลอยนี่จะวํายังไง" เสด็จรับส่ังตํอ "เด็กมันอยูํกับข๎า ข๎าก็อยากโกนจุกให๎พร๎อมๆกัน แตํพลอยเขา มีพํอเป็น

ขุนนาง จะทําไปโดยลําพัง เขาจะวําอยํางไรก็ไมํร๎ู"  

         "ถ๎าเสด็จรับส่ังไปก็เห็นจะไมํขัดดอกมังคะ" คุณสายทูล  

         "นั้นซี ถ๎าอยํางไรเจ๎าออกไปถามเขาดู ให๎ได๎เร่ืองได๎ราวก็จะดี ถ๎าไปละก็พาพลอยไปด๎วย ไปเย่ียมพํอเขา เสียดบ๎าง"  

         "มังคะ" คุณสายรับคําที่เสด็จรับส่ัง  

         พลอยได๎ยินขอ๎ความทีเ่สด็จรับส่ังก็ดีใจ อกีทางหนึง่ในเร่ืองทีจ่ะได๎โกนจุก ใจจริงนัน้อยากโกนจุก พร๎อมกับช๎อย และ

การที่จะกลับไปโกนจุกที่บ๎านนั้น พลอยนึกไปไมํถึงวําจะกลับไปได๎อยํางไร แตํเมื่อได๎ยินเสด็จ รับส่ังให๎คุณสายพาไปเย่ียม

บ๎าน ก็ดีใจที่จะได๎กลับไปพบคุณเชย พี่สาวคนเล็ก ซึ่งพลอยยังคิดถึงอยํูเสมอ พลอยยังเด็กเกินไป ที่จะเดาพระทัยเสด็จ

ออกวํา ทรงเป็นหํวงพลอยมากขึ้น หลังจากที่คุณสายได๎ขึ้นมา กระซิบทูลวํา แมํแชํมได๎สามีใหมํเป็นญาติหํางๆทางบ๎าน

นอก และขณะนี้กําลังต้ังครรภ๑ ซึ่งทําให๎เสด็จทรงพระเมตตาพลอยวํา เป็นเหมือนเด็กกําพร๎า เพราะทางพํอก็ดูเนือยๆไมํ

สนใจ ทางแมํก็ไปมีเร่ือง ผูกพันเพิ่มเติม เสด็จจึงต้ังพระทัยที่จะทรงอุปการะพลอยมากขึ้นกวําเกํา และขณะเดียวกันก็มี

พระประสงค๑ จะให๎พลอยได๎กลับไปบ๎านเดิมบ๎าง แม๎จะเป็นชั่วครํูชั่วยามก็ยังดี พลอยจะได๎ไมํขาดตอนจากพี่น๎องเสียเลย  

         ความดีใจทีจ่ะได๎โกนจุก และจะได๎ไปเท่ียวบา๎น ก็ยังหาทาํใหพ๎ลอยลืมเร่ืองแมํลงไปด๎วยไมํ จนคืนวันนัน้ คุณสายขึน้

ไปบนตําหนักตามปกติ และพลอยเข๎านอนกํอน นางพิศจึงเข๎ามาชํวยไลํยุงในมุ๎ง และถือโอกาสเลําเร่ืองแมํให๎ฟัง  

         "คุณพลอยอยําไปเสียอกเสียใจอะไรเลย" นางพิศเร่ิมกลําวอารัมภบท "คุณแมํไมํเป็นอะไรหรอก มีท๎องมีไส๎ ใครๆ

เขาก็มีกัน คุณแมํก็ยังไมํแกํเฒําอะไรหนักหนา ไปอยํูหัวเมืองจะไปอยํูคนเดียวได๎ยังไง เธอก็ต๎องหาที่พึ่งไว๎บ๎าง"  

         "แล๎วพํอฉิมนี่เขาเป็นอยํางไรบ๎างพิศ" พลอยถาม  

         "บําวก็วําเขาเค็มไปหนํอย แตํคุณเธอวําของเธอดีไว๎ใจได๎ บําวก็ต๎องนิ่ง" นางพิศตอบ แล๎วก็พูดตํอไป ทันทีวํา "แตํ

ทําเขาจะดีจริงๆกระมัง คุณพลอยอยําไปวิตกไปเลย ถ๎าไมํดีจริงแมํจะไปตกลํองปลํองชิ้น กับเขาหรือ คุณเธอเป็นผ๎ูดี ตา

เธอก็ต๎องสูง ดูอะไรก็ร๎ูเร่ือง ไฮ๎ ! นังพิศ เอ็งเป็นขี้ข๎าเขาแล๎วยังไมํเจียมตัว สะเออะไปเที่ยววํา เขาอยํางนั้นอยํางนี้ หลังจะ

ลายไมํร๎ูตัว" นางพิศเร่ิมเทศนาเตือนสติตัวเอง  

         "เวลานี้แมํอยํูที่ไหน" พลอยซักตํอ 

         "ก็อยูํบ๎านที่ไปอยํูแตํแรกซีคุณพลอย ทีแรกไปอยํูกับบําวสองคน แล๎วก็หาคนบ๎านนอกมาไว๎ใช๎อีกคนหนึ่ง ตํอมา

เห็นบํนวําว๎าเหวํ พํอฉิมเขาก็เลยพาน๎องสาวเขา ชื่อแมํปล่ังมาอยํูเป็นเพื่อน เขามากันสองคนพี่น๎อง เขาวําเพื่อกันคนนินทา 

แล๎วเดี๋ยวนี้ก็เลยอยูํกินกันเปิดเผย ใครๆเขาก็ร๎ูกันทั่วแล๎ว"  

         "พิศมาเสียอยํางนี้ แมํจะได๎ใครใช๎เลําพิศ" พลอยปรารภขึ้นอยํางเป็นหํวง  



         นางพศิยกมือขึน้เช็ดน้าํตาแล๎วพด๎ูวยเสียงเครือๆวํา 

         "ทูนหัวของพิศ ตัวเล็กเทํานี้ยังมีน้ําใจเผ่ือแผํถึงคุณแมํ คุณพลอยไมํต๎องเป็นหํวงหรอก พิศไมํมีทิ้งนาย ของตัวเสีย

ละ จะเป็นจะตายก็ให๎มันร๎ูกันไป อีกสองสามวันพิศก็จะกลับ เวลานี้ก็ยังไมํเป็นไร เพราะคุณยังไมํเจ็บ ไมํไข๎ ตํอไปก็จะต๎อง

คอยดูกันมากกวํานี้" 

         "พิศ" พลอยถามตํอไปอีก "แมํปล่ังน๎องพํอฉิมที่เขามาอยํูนํะ เขาทําอะไรบ๎าง"  

         "ฮึ ! " นางพิศร๎องในคอ "ก็มาเป็นนายของอีพิศอีกคนนํะซี ทีแรกมาก็ดี เอาใจคุณแมํ ปฏิบัติวัตถากทุกอยําง ไมํวํา

จะพูดวําอะไร เป็นเห็นจริงไปหมด แตํพอเขาเป็นน๎องสะใภ๎เทํานั้นแหละคุณพลอยเอ๐ย เปล่ียนไปเป็นคนละคน ทีเดียว เขา

ทํายังกะเป็นบ๎านของพี่ชายเขา นิดก็ไมํได๎ หนํอยก็ไมํได๎ เป็นผิดใจไปหมด พี่ชายเขาก็รักน๎องสาว คุณเธอก็รักผัว เลยต๎อง

กลายเป็นปฏิบัติน๎องผัวไป แตํคุณเธอใจดี อยํางฉันละก็ทนไมํไหวละ ทั้งๆที่อีพิศมีคําตัว อยํางนี้แหละ ขืนแหลมมาวันไหน

ละแมํตบล๎างน้ํา ให๎ลือกันสักที ไมํกลัวหวายกลัวตรวนหรอกคอยดูไปซี" แล๎วนางพิศก็เอามือตบปากตัวเองเผียะใหญํ พลาง

ร๎องวํา 

         "อีพิศ อีเวร มึงเอาอะไรมาพูดให๎ลูกนายกูฟัง" แล๎วก็หัวเราะชอบใจ หยิบพัดมาพัดให๎พลอย แล๎วบอกวํา  

         "พอทีคุณพลอย นอนเสียเถอะ บําวจะเลํานิทานให๎ฟัง" ฝ่ายพลอยก็นอนหลับตาฟังนิทานของนางพิศ เร่ืองตาเถร

กินหอยจุ๏บแจง ซึ่งเป็นนิยายที่ได๎ฟังนางพิศเลําให๎ฟังมาแตํเด็กๆจนเด๋ียวนี้ ได๎ฟังทีไรเป็นหลับทุกที  

         อกีราวๆอาทติย๑หนึง่ตํอมา คุณสายก็บอกใหพ๎ลอยร๎ูตัววํา ในวันรํุงขึน้จะพาพลอยออกจากวังในตอนเช๎า เพ่ือไปเย่ียม

บ๎าน และคุณสายก็บอกให๎ร๎ูตัวด๎วยวํา การไปคราวนี้จะไมํมีเวลาอยํูได๎นานนัก เพราะเมื่อคุณสาย พูดธุระกับเจ๎าคุณพํอ

เสร็จ และให๎โอกาสพลอยได๎ปราศรัย ถามทุกข๑สุขกับพี่น๎องตามสมควรแล๎ว ก็จะรีบกลับทันที แตํถึงจะร๎ูตัวลํวงหน๎าอยํางนี้

แล๎วก็ตาม พลอยก็ยังต่ืนเต๎นกระหายที่จะไป เพราะจากบ๎านมาได๎เกือบแปดเดือน ยังมิได๎เคยพบหน๎าคนทางบ๎านหรือได๎

ขําวคราวอยํางใดเลย จึงคอยเวลาที่จะออกเดินทางไปบ๎าน ด๎วยความต่ืนเต๎น  

         รํุงขึน้เช๎าอกีวันหนึง่ คุณสายใหพ๎ลอยกินขา๎วแตํเช๎า แล๎วก็แตํงตัวใหดู๎หมดจดเป็นพเิศษ เปิดหบีหยิบของแตํงตัวมา

ใสํให๎พลอย พลางอธิบายให๎พลอยฟังวํา การแตํงเนื้อแตํงตัวเป็นพิเศษนั้น มิใชํวํา จะไปโอ๎อวดใคร แตํจําต๎องทําเพื่อกัน

นินทา และป้องกันความสงสัยวํา พลอยจะได๎รับการเล้ียงดูที่ไมํดี และเตือนสติวํา เมื่อไปถึงบ๎านแล๎ว ให๎พลอยระวังกิริยา

วาจาให๎จงดี เพราะถ๎าไปแสดงส่ิงใดให๎เป็นที่ตําหนิได๎ จะขายพระพักตร๑เสด็จผ๎ูเป็นเจ๎านายของตน และขายหน๎าคุณสายผ๎ู

เป็นผ๎ูดูแลเล้ียงดู พลอยอดสงสัยมิได๎วํา คุณสายกับเจ๎าคุณพํอ จะร๎ูจักค๎ุนเคยกันเพียงใด จึงถามออกไปขณะที่แตํงตัวอยํู  

         "คุณพํอพลอยนํะหรือ" คุณสายพูดย้ิมๆ "ป้าร๎ูจักมานานแล๎ว ต้ังแตํทํานเป็นมหาดเล็กอยูํในวัง ตอนนั้นป้า จะโตก

วําพลอยสักหนํอย และทํานก็ยังเป็นหนุํม ตอนทํานชอบแมํของพลอย ป้าก็เลยได๎โอกาสค๎ุนเคยกับทําน ไปด๎วย ถ๎าไมํร๎ูจัก

กัน ป้าจะออกไปหาทํานได๎อยํางไร" 



         เม่ือแตํงตัวเสร็จ คุณสายก็พาพลอยออกจากวัง มีผาดถือหบีหมากตามหลัง บาํยหนา๎ไปลงเรือทีท่าํพระ แล๎วเรือก็เร่ิม

ข๎ามแมํน้ํามุํงไปยังคลองบางหลวง คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกที่ออกจากวัง หลังจากวันที่พลอยเข๎าไปกับแมํ ส่ิงตํางๆที่ได๎พบเห็น

ระหวํางเดินทาง ก็ยังเรียกร๎องความสนใจจากพลอยอยูํไมํน๎อย พลอยร๎ูสึกวําโลกภายนอกนี้ กว๎างใหญํเอาการ เต็มไปด๎วย

คนที่ไมํร๎ูจัก บางคนก็มีกิริยาวาจากักขฬะไมํนําดู เสียงแมํค๎าที่วางหาบอยูํใกล๎ ทางลงเรือสํงเสียงพูดกัน ทําให๎พลอยต๎อง

เมินหน๎า และทําให๎คุณสายต๎องรีบสาวเท๎าเดิน เพื่อให๎ผํานไปเสียเร็วๆ แตํพอเรือเร่ิมออกแจวข๎ามแมํน้ํา กิริยาอาการของ

คุณสายก็โกลาหล คุณสายกําหนดที่ให๎พลอยนั่งตรงกลางลํา มิให๎เอียงไปทางกราบไหนได๎เป็นอันขาด เพราะเกรงวําเรือจะ

ลํม คุณสายนั่งอยํางระวังตอนท๎ายเรือ บังคับให๎ผาด นั่งตอนหัวเรือพร๎อมกับส่ังให๎นั่งนิ่งๆ เหมือนกับวําผาดเป็นเด็กเล็กๆ

เทํากับพลอย พอเรือออกจากทําไปได๎ ไมํเทําไร ความกลัววําเรือจะลํมของคุณสาย ก็เพิ่มมากขึ้น พร๎อมทั้งความวํุนวาย

ตํางๆ คุณสายนั่งอยูํก่ึงกลางเรือ มือทั้งสองจับกราบเรือๆไว๎แนํนข๎างละกราบ พอเรือเอียงทีหนึ่งก็ร๎องว๎ายทีหนึ่ง แล๎วก็ร๎อง

บอกละลํ่าละลักให๎ผาด เปล่ียนที่นั่งทุกทีไป เพื่อขืนให๎เรือมิให๎เอียง ฝ่ายผาดก็ขวัญอํอนอยํูมิใชํเลํน พอคุณสายร๎องว๎ายที

หนึ่ง ผาดก็พล้ัง ทีหนึ่งด๎วยถ๎อยคําแปลกๆ เป็นต๎นวํา ตาเถน ! บ๎าง กระโถนหก ! บ๎าง แม๎แตํของอื่นซึ่งไมํนําตกหรือหกได๎ 

ผาดก็ นําเอามาตกและหกลงในเรือทุกคร้ัง ที่เรือเอียงแม๎แตํน๎อย พลอยวํายน้ําเป็นมาแล๎วจากตีนทําหน๎าบ๎าน ฉะนั้นจึงไมํ 

กลัวเรือลํม แตํนั่งดูความกลัวของคุณสาย และคําพล้ังของผาดอยํางสนุกเต็มที่ เมื่อปรากฏวําคุณสายร๎องว๎าย ทีหนึ่ง ผาด

ก็พล้ังทีหนึ่ง พลอยก็นั่งภาวนาในใจให๎เรือเอียงบํอยๆ เพราะอยากได๎ยินวําผาดจะพล้ังวําอะไรตํอไป ระหวํางที่เรือกําลัง

แจวข๎ามแมํน้ํา คุณสายและผาดซึ่งนั่งหัวเรือและท๎ายเรือก็ร๎องรับกันอยํูเร่ือยๆ จนตาแกํ ซึ่งเป็นคนแจวเรือออกสนุก เค้ียว

หมากไปและหัวเราะหึๆ อยูํในคอ พลอยเหลียวไปดูตาแกํก็ย้ิมแล๎วพยักหน๎าให๎ ทันใดนั้นก็วาดแจวให๎เรือเอียงอยํางนํากลัว 

เป็นเหตุให๎คุณสายร๎องดังกวําปกติ และผาดก็พล้ังยืดยาวกวําธรรมดา การเป็นไปอยํางนั้นจนเรือเข๎าคลองบางหลวง จึง

คํอยสงบลง เพราะเรือแจวเลียบริมตล่ิงไปใกล๎ๆ  

         เม่ือวันทีแ่มํพาออกจากบา๎นพลอยร๎ูสึกวําไกลแสนไกล แตํขากลับไปเย่ียมบา๎นนี ้พลอยร๎ูสึกวําระยะทางใกล๎ ไปหมด 

นั่งเรือมาได๎ครํูเดียว ก็แลเห็นศาลาทําน้ําลิบๆ และในระยะเวลาอีกไมํนานนัก พลอยก็เห็นเด็กสองคน โหนศาลาทําน้ําอยํู 

คนหนึ่งนั้นคือคุณเชย คุณเชยคนเกําที่ยังมิได๎เปล่ียนแปลงไปเลย อีกคนคือพํอเพิ่ม พี่ชายรํวมท๎องของพลอย ซึ่งยังเหมือน

คนเกําอยํูเชํนกัน พลอยร๎ูทันทีวํา ต้ังแตํตัวจากไปแล๎ว คุณเชยคงไมํมีใคร จะเลํนด๎วย ต๎องหันมาเลํนกับพํอเพิ่ม  

         ระหวํางทีเ่รือแลํนเขา๎ไปยังตีนทาํนัน้ คนทัง้สองทีอ่ยํูบนศาลา ยังมิได๎ทนัสังเกตวําใครอยํูในเรือ แตํพอเรือ จะเขา๎

เทียบทํา พํอเพิ่มก็เหลียวมาเห็นพลอยเข๎ากํอน พอเห็นพลอยตาพํอเพิ่มก็เบิกกว๎าง อ๎าปากร๎องล่ันวํา  

         "คุณเชย ! ดูซี ใครมานั่นแนํะ" 

         ฝ่ายคุณเชย เม่ือได๎ยินเสียงพอํเพ่ิมก็เหลียวมาดู พอเห็นพลอย คุณเชยก็เกาะเสาด๎วยความดีใจร๎องวํา  

         "แมํพลอย ! แมํพลอยมาแล๎วๆๆ" ร๎องซ้ําๆอยูํดังนั้น คุณสายและพลอยขึ้นบันไดไปบนศาลา คุณสายถามขึ้น กํอน

วําพํอเพิ่มเป็นใคร พอพลอยบอกคุณสายก็วําเคยเห็นมาแตํยังแบเบาะ สํวนคุณเชยนั้นคุณสายบํนอุบอิบอยูํ ในคอวํา 

กิริยาอยํางกับเด็กผ๎ูชาย เมื่อได๎ความวําเจ๎าคุณพํอกําลังลงมาดูไม๎ดัดอยูํข๎างตึก คุณสายก็ตรงเข๎าไป มีผาดถือหีบหมาก



ตามหลังไปติดๆ ตํอจากนั้นก็มีพลอยเดินกลาง คุณเชยและพํอเพิ่มเดินขนาบข๎าง สนทนาทักถามกันอยํางต่ืนเต๎นเป็นที่สุด 

หลังจากที่ไมํได๎พบกันมาเป็นเวลานาน  

         เจ๎าคุณพอํกําลังเดินดูไม๎ดัดอยํูขา๎งตึกจริงๆ อยํางทีคุ่ณเชยได๎บอกไว๎ พลอยเองก็ร๎ูอยํูแล๎ววํา ตามปกติเจ๎าคุณพอํต่ืน

แตํเช๎าแล๎วก็ลงข๎างลํางเดินเลํน หรือดูต๎นไม๎ที่ปลูกอยูํจนสายจึงกลับขึ้นตึก วันนั้นพลอยร๎ูสึกวํา เจ๎าคุณพํอกําลังสบาย

อารมณ๑ เพราะเดินช๎าๆดูไม๎ดัดอยํางพินิจพิจารณา เจ๎าคุณพํอแตํงกาย อยํางอยํูกับบ๎าน คือนุํงผ๎าลอยชาย แตํพอเห็นคุณ

สายซึ่งเป็นคุณข๎างใน เดินตรงเข๎าไป เจ๎าคุณพํอก็ใช๎เท๎าข๎างหนึ่ง ตวัดชายผ๎าขึ้นมาเป็นโจงกระเบนได๎อยํางแคลํวคลํอง 

พลางพนมมือรับไหว๎คุณสาย ซึ่งทรุดตัวลงนั่งไหว๎ แล๎วก็ถามขึ้นวํา  

         "คุณสบายดีหรือ มาธุระอะไรแตํเช๎า" แล๎วก็เหลือบมาเห็นพลอย เจ๎าคุณพํอก็ย้ิมด๎วยแล๎วทักวํา "อ๎าวพลอยก็มา 

ทําทางเป็นชาววัง ผิดไปแทบจําไมํได๎" 

         หลังจากทกัทายปราศรัยกันตามธรรมเนียมแล๎ว เจ๎าคุณพอํก็เชิญคุณสายขึน้บนตึกด๎านหนา๎ สํวนพลอยซ่ึงยังขนาบ

ข๎างด๎วยคุณเชยและพํอเพิ่มก็ตามขึ้นไปด๎วย คุณสายเข๎าไปนั่งพูดอยูํกับเจ๎าคุณพํอ ที่เฉลียงใหญํหน๎าตึก สํวนพลอยและ

คุณเชยและพํอเพิ่มหยุดตรงบันไดใกล๎ๆกัน  

 

         "แมํพลอย" คุณเชยกลําวขึ้น "ฉันคิดถึงออกจะตายไป แมํพลอยไปอยูํในวังเป็นอยํางไรบ๎าง สนุกไหม"  

         "ฉันก็คิดถึงคุณเชยมากเหมือนกัน" พลอยตอบ "อยูํในวัง สนุ๎กสนุก ฉันอยากให๎คุณเชยไปอยํูด๎วย จะได๎เลํน

ด๎วยกัน" 

         "เฮ๎อ ! ชาววังรังกะตุ๐ย" คุณเชยพูด "ไมํเอาหรอก หมอบๆคลานๆ ส๎ูอยูํบ๎านไมํได๎ สบายกวํา"  

         "พลอยพบแมํบ๎างหรือเปลํา" พํอเพิ่มถาม 

         "แมํเข๎ามาหาฉันหลายหนเหมือนกัน" พลอยตอบ "แล๎วพํอเพิ่มละ" 

         "ฉันก็พบสองสามหน" พํอเพิ่มพูด "แมํแกมาเรือ แตํไมํยอมขึ้นบ๎าน ให๎คนมาเรียกฉันลงไปคุยในเรือ คร๎งหลังนี่แก

บอกฉันวํา ... อ๎า... พลอยร๎ูเร่ืองแล๎วไมํใชํรึ" พํอเพิ่มไมํยอมพูดเร่ืองแมํไปมีสามีใหมํ แตํพลอยก็เข๎าใจ และร๎ูสึกกระดากคุณ

เชยขึ้นมาทันที แตํคร้ันเหลือบไปดูคุณเชย เห็นนั่งทําเป็นไมํร๎ูไมํชี้ จึงตอบพํอเพิ่มวํา  

         "ร๎ูแล๎วละ แล๎วทางนี้เขาวําอยํางไรกัน" พลอยลดเสียงลงเป็นกระซิบ  

         "อยําเอะอะไป" พํอเพิ่มกระซิบตอบ "ใครก็ไมํร๎ูไปบอกเจ๎าคุณพํอ ทํานโกรธใหญํ เลยส่ังห๎ามฉันวํา ถ๎าแมํมาหาอีก

ไมํให๎ลงไปพบ ถ๎าขืนไมํฟังทํานจะไลํออกจากบ๎าน"  



         พลอยสงสารพอํเพ่ิมขึน้อยํางจับใจ เพราะพลอยเพ่ิงร๎ูวําพอํเพ่ิมอาจไมํมีโอกาสได๎พบแมํอกี สํวนพลอยนัน้ เม่ืออยํูที่

ตําหนักเสด็จ อาจมีโอกาสพบแมํได๎บํอยๆ เพราะที่นั่นมีแตํคนที่รักแมํ คงไมํมีใครห๎ามปราม  

         "แล๎วพํอเพิ่มเป็นอยํางไรบ๎าง" พลอยถามตํอ "เด๋ียวนี้พํอเพิ่มอยูํกับใคร"  

         "ก็สบายดี ไมํเป็นไรหรอก" พํอเพิ่มตอบ "เจ๎าคุณพํอทํานให๎ฉันขึ้นมานอนที่เฉลียงหลัง ข๎างห๎องนอนทําน ทีแรกฉัน

จะไปอยํูกับคุณชิต แตํทํานไมํยอม ทํานวําคุณชิตจะทําเสีย"  

         "ฮึ ! " คุณเชยร๎องสอดขึ้นมา "ก็จริงๆของทํานนํะแหละ คุณชิตชนออกจะตายไป เกิดเร่ืองไมํได๎หยุด"  

         "คุณเชยหาเร่ือง" พํอเพิ่มไมํยอมเห็นด๎วย "ก็คุณชิตเธอโตแล๎ว จะให๎เหมือนเราเด็กๆได๎อยํางไร"  

         "ฉันไมํร๎ูละ" คุณเชยเถียงอยํางไมํฟังเสียง "เจ๎าชู๎ออกจะตายไป ฉันเกล๊ียดเกลียด หน๎าก็ไมํอยากมอง คุณใหญํซีรัก

คุณชิต ขออะไรแอบให๎กันทุกที ไมํให๎คุณพํอร๎ู" 

         พอได๎ยินคุณเชยเอํยถึงคุณอุนํพีส่าวใหญํพลอยก็ใจเสีย เกิดหนกัใจขึน้มาทนัท ีเม่ือกลับมาเย่ียมบา๎นนัน้ พลอยดีใจ

วําจะได๎พบพวกพี่รํุนเดียวกัน และจะได๎เห็นส่ิงแวดล๎อมตํางๆที่เคยชิน ยังลืมไมํได๎นึกถึงคุณอุํน แตํพอคุณเชยพูดถึงก็

หนักใจ เพราะร๎ูวําอีกประเด๋ียวเจ๎าคุณพํอก็คงส่ังให๎เข๎าไปพบ  

 

         "เสด็จทรงพระเมตตาพลอยมาก" เสียงคุณสายพูดกับเจ๎าคุณพํอ "แตํก็ทรงเห็นวําพลอยก็เป็นลูกเจ๎าคุณ เมื่อถึง

คราวจะโกนจุก ก็ไมํแนํวําเจ๎าคุณจะประสงค๑อยํางไร จึงให๎ฉันออกมาเรียนถาม"  

         "ผมระลึกถึงพระเดชพระคุณเสด็จอยํูเสมอ ที่ทรงพระกรุณาชุบเล้ียงลูก ลูกคนนี้เมื่อถวายแล๎วก็ขอถวายขาด 

แล๎วแตํเสด็จจะทรงเห็นอยํางไร ผมไมํขัดทั้งนั้น ที่จะทรงพระเมตตาโกนจุกประทาน ผมก็ยินดีเป็นเกียรติยศแกํเด็ก ถ๎า

กําหนดวันเมื่อถึงเวลา ก็ให๎คนมาบอกแล๎วกัน"  
 

         "ดิฉันก็นึกแล๎ววําเจ๎าคุณคงไมํขัด แล๎วก็ได๎ทูลเสด็จไว๎แล๎ว แตํทํานรับส่ังให๎มาถามเสียกํอน เพราะเป็นลูกเจ๎าคุณ 

แล๎วดิฉันจะเข๎าไปกราบทูลอยํางที่ทํานเจ๎าคุณพูด"  

         "อ๎าวนีพลอยไปไหน" เสียงเจ๎าคุณพํอถามหา พลอยได๎ยินเสียงก็โผลํหน๎าเข๎าไปจากบันได แล๎วก็คลานขึ้น ไปนั่ง

ข๎างๆคุณสาย เจ๎าคุณพํอย้ิมมองดูพลอยแล๎วก็พูดวํา  

         "กิริยามารยาทดูเรียบร๎อยขึ้น เห็นจะได๎อาศัยคุณชํวยขัดเกลา ผมก็ขอฝากให๎คุณชํวยกวดขันให๎ดีด๎วย อยําได๎

เกรงใจเลย" 

         คุณสายอมย้ิมมองดูพลอยแล๎วก็นิง่ไมํพดูวําอะไร อกีครํูหนึง่ วาระทีพ่ลอยนกึกลัวอยํูก็มาถึง เจ๎าคุณพอํกลําวขึน้วํา  



         "พลอย ไปหาแมํอุํนเขาเสียซี เขาบํนถึงอยูํเหมือนกัน" 

         แตํทัง้ทีพ่ลอยไมํได๎สมัครใจเลยเชํนนัน้ก็ตาม เม่ือเป็นคําส่ังของเจ๎าคุณพอํ พลอยก็จําต๎องปฏิบติัตามอยําง ไมํมีทาง

หลีกเล่ียง พลอยคลานข๎ามเฉลียงเข๎าไปยังห๎องกลาง แล๎วก็เดินเลาะฝาตรงไปยังห๎องคุณอุํน แตํละก๎าวที่เดินไปนั้น ชําง

ร๎ูสึกฝืนใจเสียเต็มประดา  

         คุณอุนํนัง่อยํูกลางหอ๎งทีเ่กําเหมือนกับวันทีพ่ลอยมาลาไปจากบา๎น ทกุอยํางทีอ่ยํูในหอ๎งนัน้ ก็คงอยํูอยํางเดิมมิได๎

เปล่ียนแปลง ตลอดจนความมืดคร้ึมทั่วไป ซึ่งคุณอุํนเห็นวําเป็นของจําเป็นในการบํมผิว มิให๎กร๎าน ตรงหน๎าคุณอุํนมีหีบ

เหล็กใบหนึ่ง ซึ่งพลอยร๎ูวําเป็นหีบเคร่ืองเพชร เพราะคุณอุํนกําลังหยิบแหวนเพชร หลายวงจากหีบนั้นขึ้นมาใสํนิ้ว แล๎วก็

เหยียดแขนออกไป ให๎มือถูกแสงสวําง พลางพลิกมือไปมา เพื่อให๎เพชรพลอยที่แหวน ถูกแสงสวํางเป็นประกาย พอเห็น

พลอยเข๎าไปในห๎อง แล๎วก๎มหัวลงไหว๎กับพื้น อยํางนอบน๎อม คุณอุํนก็ปิดหีบนั้นอยํางรวดเร็วและแรง จนมีเสียงดัง

เหมือนกับพลอยจะเข๎าไปแยํงชิงของจากหีบ พลางร๎องขึ้นวํา  

         "แหม ! แมํชาววัง ! กลับมาเมื่อไรยะ นี่ต๎องซมซานกลับมาแล๎วซี"  

         พลอยก็อดัอัน้ตันปญัญา ไมํร๎ูจะโต๎ตอบกับคําบริภาษอยํางไรถูก ได๎แตํก๎มหนา๎มองพืน้  

         "มาจากที่ไหนก็เชิญแมํกลับไปที่นั่นเถิด" คุณอุํนพูดตํอไป อยํางไมํลดละ  

         "ฉันมากับคุณป้าสายคํะ" พลอยตอบอยํางลอยๆ เพราะอยากจะบอกให๎คุณอุํนร๎ูวํา มิได๎กลับมาอยํูเลย อยํางที่เธอ

เข๎าใจ 

         "โอ๏ย ! วงศ๑วานวํานเครือมากเสียจริงๆ ! " คุณอุํนร๎อง "ไมํต๎องเอามาขูํฉันหรอกฉันกลัวแล๎วละ แล๎วมาธุระอะไร" 

คุณอุํนถามขึ้นในที่สุด เพราะความอยากร๎ู  

         "เสด็จให๎มาเรียนถามเจ๎าคุณพํอเร่ืองโกนจุก" พลอยตอบ  

         "จุกใคร จุกหลํอนนํะรึ ฮะ" คุณอุํนหัวเราะอยํางประชด  

         "เสด็จจะโกนจุกประทาน" พลอยตอบด๎วยเสียงที่เบาเกือบจนจะไมํได๎ยินอยํูแล๎ว  

         "ก็ดีแล๎วนี่จะต๎องมาบอกฉันทําไม" คุณอุํนพูดแล๎วก็สะบัดหน๎า "เจ๎านายใหญํโต โกนจุกประทานจึงจะสมกับ คน

ใหญํคนโตอยํางหลํอน บ๎านฉันมันเล็กไป ไมํพอรับญาติพี่น๎องข๎างแมํหลํอนหรอก"  

         พลอยได๎ยินคุณอุนํพดูถึงแมํก็เสียใจ เพราะไมํร๎ูวําคุณอุนํจะพดูอะไรใหเ๎จ็บชํ้าน้าํใจตํอไปอกี จึงเปล่ียนเร่ืองพดูวํา  

         "เจ๎าคุณพํอให๎ดิฉันเข๎ามาหาคุณพี่" 



         "ก็ยังง้ันซ"ี คุณอุํนพูดสวนขึ้นมาทันที "อยํางแกจะมาหาฉันเองละก็ไมํมีเสียละ สันดานลูกเสือลูกตะเข๎ ก็ต๎องคอย

แว๎งเอามือที่ขุนมันนํะแหละ" 

         พลอยร๎ูสึกตัววําหมดความอดทน เพราะคุณอุนํวําได๎วําเอาอยํางไมํมีทางส๎ู และเม่ือคุณอุนํถึงกับเปรียบ ตัวเองวํา

เป็นมือที่เคยขุนตัวมา พลอยก็ย่ิงชํ้าใจ เพราะไมํเคยได๎รับความอุปการะอยํางใดจากคุณอุํนเลย ต้ังแตํเกิดมาเป็นตัว 

ขณะนั้นพลอยก๎มหน๎านิ่ง ร๎ูสึกตัววําน้ําตาร๎อนๆเร่ิมจะไหลออกมา ถ๎าขืนอยูํตํอไปก็มีทางที่ คุณอุํนจะหาเร่ืองเอาได๎อีก จึง

ก๎มตัวลงไหว๎แล๎วก็คลานออกนอกห๎อง สํวนคุณอุํนนั้นพอถึงตอนนี้ ก็นั่งเมินหน๎าเฉย ทําไมํเห็นเอาทีเดียว  

         ระหวํางทีอ่ยํูในหอ๎งกลางบนตึก พลอยก็รีบเช็ดน้าํตาใหแ๎หง๎ เพราะไมํอยากใหเ๎จ๎าคุณพอํแลเห็น แตํพอถึงเฉลียงเห็น

เจ๎าคุณพํอ กําลังนั่งคุยกับคุณสายถึงเร่ืองเกําๆในวังอยูํ พลอยก็รีบคลานผํานไปยังที่ๆคุณเชย กับพํอเพิ่มนั่งอยูํตรงบันได  

         พอํเพ่ิมเห็นหนา๎พลอยก็ร๎ูวํามีอะไรเกิดขึน้ แตํไมํกล๎าพดูจาไตํถามอะไร คุณเชยก็เดาออกเชํนเดียวกัน เพราะเบะหนา๎

แล๎วกระซิบกับพลอยวํา 

         "โดนเข๎าแล๎วใชํไหมแมํพลอย ฉันนึกแล๎วไมํมีผิดทีเดียว คนอะไรก็ไมํร๎ูใจยักษ๑ใจมาร ฉันอยํูทางนี้ยังโดนดํา ไมํเว๎น

แตํละวัน ทําอะไรเป็นผิดไปหมด ถ๎าตายเสียเมื่อไรฉันจะดีใจ"  

         พลอยได๎ยินคุณเชยแสดงความเห็นใจ จนถึงแชํงคุณอุนํใหต๎าย ก็อดย้ิมไมํได๎  

         "จริงๆนะ แมํพลอย ให๎ฉันโตอีกหนํอยเถอะ ฉันไมํยอมหรอก" คุณเชยพูดอยํางเอาจริง  

         ขณะนัน้คุณสายคุยกับเจ๎าคุณพอํหมดเร่ือง ทาํอาการหยิบโนนํหยิบนีเ่หมือนกับจะเตรียมตัวกลับ แล๎วก็เหลียวมาก

วักมือเรียกพลอย ให๎เข๎าไปลาเจ๎าคุณพํอ ซึ่งพลอยก็ปฏิบัติตามอยํางเต็มใจ เพราะความต่ืนเต๎น ที่ได๎จากการมาเย่ียมบ๎าน

นั้นหมดส้ินไปแล๎ว นับแตํขณะแรกที่โผลํหน๎าเข๎าไปหาคุณอุํน  

         เจ๎าคุณพอํเรียกพลอยเขา๎ไปถึงตัว พลอยก๎มลงกราบชิดกับขาเจ๎าคุณพอํ และร๎ูสึกวํามือเจ๎าคุณพอํ ลูบหวัเบาๆ 

พร๎อมกับเสียงเจ๎าคุณพํอพูดวํา 

         "รักษาตัวให๎ดีๆนะพลอย ถึงอยํางไรๆเจ๎าก็ยังเป็นลูกพํอ"  

         แล๎วคุณสายก็พาพลอยลงจากตึก เดินกลับไปลงเรือ มีคุณเชยกับพอํเพ่ิมตามมาสํงถึงตีนทาํ กํอนจะลงเรือ คุณเชย

ยังกระซิบส่ังเป็นคร้ังสุดท๎ายอีกวํา  

         "ลากํอนนะ แมํพลอย ไว๎ฉันโตอีกหนํอย ฉันจะเข๎าไปหาให๎ถึงในวัง"  

 

บทที่ ๕ (หน๎าที่ ๑) 



        ต้ังแตํกลับจากบา๎นคร้ังทีไ่ปกับคุณสายนัน้แล๎ว ชีวิตของพลอยก็คงอยํูอยํางเดิมตํอไป ทีมี่เปล่ียนแปลง จนพลอย

สังเกตเห็นได๎งํายก็คือ เสด็จทรงสนพระทัยในตัวพลอยมากกวําแตํกํอน รับส่ังถามพลอยในเร่ืองตํางๆ ที่พลอยทําอยูํทุกวัน

นั้นบํอยคร้ัง และทุกคราวที่เสด็จจะทรงทําส่ิงใดเป็นพิเศษ ก็มักจะรับส่ังให๎หาพลอย ให๎ขึ้นไปเฝ้าเพื่อจะได๎เห็นได๎ทําการ

ฝีมือตํางๆไว๎เป็นความร๎ู พลอยเร่ิมร๎อยมาลัยเป็น ถึงจะยังไมํงาม ก็พอเข๎ารูป คุณสายหัดให๎พลอยปอกมะปรางร้ิว ซึ่งต๎อง

ลงทุนไปด๎วยมะปรางเป็นอันมาก และแผลที่นิ้วมือของพลอย หลายแผล และเมื่อพลอยปอกมะปรางพอแลเห็นร้ิวได๎ เสด็จ

ก็รับส่ังให๎หาขึ้นไปปอกถวายทอดพระเนตร และทรงตักเตือนส่ังสอนวิธีปอกให๎หลายอยําง  

         จุดสนใจเป็นทีสุ่ดก็คือ การโกนจุกทีจ่ะมาถึงตํอไปในเวลาอกีหกหรือเจ็ดเดือนขา๎งหนา๎ งานโกนจุกนัน้เสด็จ รับส่ังให๎

มีที่บ๎านช๎อย และให๎พํอของช๎อยเป็นเจ๎าของงานรํวมกับคุณสาย เสด็จประทานอุปการะในเร่ืองคําใช๎จําย ทั้งหมดในงาน 

และของแตํงตัวของเด็กทั้งสองคนนั้น จัดออกไปจากตําหนัก ต้ังแตํเคร่ืองแตํงตัวฟังสวดมนต๑ ไปจนถึงวันโกนจุกและทํา

ขวัญ เสด็จสนพระทัยมาก และทรงสนุกในการค๎าหาเคร่ืองแตํงตัวของช๎อยและพลอย ให๎เข๎าชุดกัน ถึงกับต๎องเรียกคุณสาย

ขึ้นไปปรึกษาเร่ืองนี้อยํูบํอยๆ ย่ิงใกล๎วันเข๎ามา เร่ืองโกนจุกเด็กทั้งสองคน ก็ดูจะเป็นเร่ืองใหญํขึ้น กลายเป็นธุระหน๎านที่ให๎

ต๎องวุํนวายกันไปทั้งตําหนัก เป็นเหตุให๎ข๎าหลวงในตําหนัก หลายคนที่โตๆเป็นสาวแล๎ว เรียกงานโกนจุกนั้นวํา "งานโสกันต๑

แมํพลอย" บ๎าง หรือ "งานโสกันต๑แมํช๎อย" บ๎าง ตามแตํจะนึกออก แตํทุกคนก็มิได๎รังเกียจ เพราะตํางคนตํางก็นึกสนุกอยูํ

ด๎วยกัน มีคนสมัครออกไปชํวยงาน กับคุณสายที่บ๎านช๎อยก็หลายคน  

         แตํแรกๆ พลอยก็มิส๎ูจะสนใจเทําไรนกั เพราะยังมองไมํเห็นวําตัวเองจะเก่ียวขอ๎งอยํางไร และนกึไปไมํถึงวํา จะเป็น

บุคคลสําคัญในงานนั้นเพียงไหน ที่พลอยดีใจวําจะได๎โกนจุกนั้น ก็เพราะวําจะได๎หมดจุก อันเป็นภาระที่ต๎อง เกล๎าวันละ

หลายหนนั้นประการหนึ่ง เมื่อโกนแล๎วก็จะได๎พ๎นการทรมานจากการโกนศีรษะสํวนอื่นโดยมีดโกนทื่อๆ ซึ่งทําให๎ต๎องเจ็บ 

และการถอนไรจุกบางคร้ัง ซึ่งเจ็บไปกวําเป็นประการที่สอง และประการที่สามที่ออกจะสําคัญ มากก็คือ ผ๎ูที่โกนจุกแล๎วนั้น

นับวําได๎ก๎าวยําง พ๎นความเป็นเด็กออกไปอีกขั้นหนึ่ง ซี่งเป็นส่ิงที่ควรจะสบายใจ เพราะการพ๎นจากภาระที่เป็นเด็ก ที่ต๎อง

ถูกดุถูกวําอยูํเป็นนิจ แล๎วได๎เป็นผ๎ูใหญํที่อิสระแกํตัวทําอะไรทําได๎นั้น เป็นของที่พลอยเรํงวันเรํงคืนให๎ถึงเร็วๆอยํูไมํน๎อย 

สํวนช๎อยนั้นดูไมํคํอยสนใจตํอรายละเอียดเร่ืองโกนจุกเทําไรนัก ส่ิงที่ช๎อยคอยวันคอยคืนอยํูนั้น คือการที่จะได๎กลับออกไป

อยูํที่บ๎านชั่วคราวในระหวํางงาน ซึ่งคุณสายบอกวํา จะต๎องไปอยํูถึง ๗ วันเป็นอยํางเร็ว อยํางช๎าก็ ๑๐ วัน เพราะไหน

จะต๎องไปเตรียมงาน แล๎วก็จะต๎องมีเวลาเก็บของ อีกสองสามวัน จึงจะกลับเข๎าวังได๎ พลอยเห็นความดีใจอยํางมากมาย

ของช๎อย ที่จะได๎กลับบ๎านแล๎วบางคร้ังก็อด นึกอิจฉาไมํได๎ เพราะตั้งแตํช๎อยร๎ูวําพลอยจะได๎ออกไปค๎างที่บ๎านด๎วยกัน ช๎อยก็

เร่ิมคุยอวดคุณสมบัติวิเศษตํางๆ ที่บ๎านตน จริงบ๎างไมํจริงบ๎าง ตามประสาเด็กที่รักบ๎าน ซึ่งเคยได๎รับความสุขจากพี่น๎อง ที่

ห๎อมล๎อมอยูํทางบ๎าน เทําที่ได๎ฟังช๎อยคุย พลอยก็ร๎ูได๎วําบ๎านช๎อยไมํใหญํโตกว๎างขวาง เทํากับบ๎านฟากข๎างโน๎นของตน แตํ

พลอยก็ร๎ูตัว วําไมํอยูํในฐานะที่จํานําเร่ืองทางบ๎าน เลําอวดช๎อยและชวนช๎อยไปค๎างบ๎านเป็นการตอบแทนได๎ เพราะแม๎แตํ 

ตัวพลอยเองจะได๎กลับไปอีกหรือไมํก็ไมํแนํใจ ถ๎าทางบ๎านฟากข๎างโน๎นมีเพียงเจ๎าคุณพํอ คุณเชยและพํอเพิ่ม ถึงแมํจะอยูํ

หรือไมํก็ไมํส๎ูกระไรนัก แตํการที่มีคุณอุํนอยูํที่บ๎านนั้นด๎วย และอยูํในฐานะเจ๎าของบ๎าน ทําให๎พลอย ไมํกล๎านึกอาจเอื้อมไป

ถึงได๎ 



         ความสนใจของพลอยเก่ียวกับการโกนจุกมาเพ่ิมขึน้ จนเขา๎ขดีต่ืนเต๎นก็เม่ือใกล๎วันงานเขา๎ไปอกี ถึงตอนที ่เสด็จเร่ิม

ทรงจัดของแตํงตัวประทาน ความต่ืนเต๎นของพลอยเร่ิมมีขึ้น เมื่อเห็นของแตํงตัวที่ถูกเตรียมไว๎สองชุด เก้ียวที่ทําด๎วยทองคํา

ประดับเพชรพลอยแวววาม ผ๎ายกทองสีสดที่พลอยจะได๎นุํง ชวนตาให๎ต๎องชําเลืองคอยดู บํอยๆ คร้ันแล๎วก็ถึงตอนปักนวม 

ซึ่งทั้งสองคนจะต๎องสวมรอบคอในงานนั้น ในขั้นแรกคุณสายเรียกพลอยละช๎อย ไปวัดคอและสํวนกว๎างของไหลํ ให๎ได๎

ขนาดที่จะเย็บนวมนั้นด๎วยผ๎า ตํอจากนั้นไปก็เป็นเวลาที่จะต๎องตรึง เคร่ืองเพชรตํางๆ เข๎าไปกับที่เย็บไว๎นั้น มีแหวน

สายสร๎อยจ้ี ตลอดจนของอื่นๆ อีกเป็นอันมาก ซึ่งมารวมกันเข๎า ทําให๎นวมนั้นกลายเป็นอาภรณ๑ที่แพราวพราวไปด๎วยเพชร

นิลจินดา พลอยเห็นความพยายามของคนทั้งตําหนัก ต้ังแตํเสด็จลงมาที่จะชํวยกันทําให๎ตน ได๎แตํงกายอยํางสวยงามที่สุด

ในงานโกนจุกนั้นแล๎ว ก็อดที่จะปล้ืมใจเสียมิได๎ และความร๎ูสึกที่สําคัญนั้นก็คือ ถึงแม๎วําแมํของตนจะอยํูไกล มีอุปสรรคกีด

ขวางมิให๎พลอยไปมาได๎สะดวกก็ตาม แตํก็ยังมีเสด็จซ่ึงเป็นเจ๎านายใหญํโต และคนอีกกลํุมหนึ่งที่ยังมีความเมตตาตํอตน 

เห็นพลอยเป็นคนที่ยังมีความ สําคัญอยูํ  

         พอถึงกําหนดวันงานเขา๎จริง คุณสายก็บอกใหร๎ู๎วํา จะต๎องพาพลอยและช๎อยออกไปอยํูทีบ่า๎นขา๎งนอกวัง กํอนวันงาน

ถึงเจ็ดวัน เพราะมีเร่ืองที่จะต๎องทํามากมาย คุณสายรับตรงๆวําไมํไว๎ใจพี่สะใภ๎ คือมารดาของช๎อย ผ๎ูอยูํทางบ๎าน บอกวํา

เป็นผ๎ูที่มีอารมณ๑ดีเกินไป ดีแตํนั่งนัดยานัตถุ๑ ถ๎าปลํอยให๎เป็นผ๎ูอํานวยการของงานที่จะมีขึ้น โดยคุณสายไมํออกไปดูเอง 

งานนั้นอาจล๎มเหลวทั้งงานก็ได๎ 

         เพราะเหตุนัน้ คุณสายจึงพาพลอยและช๎อยขึน้ไปทลูลาเสด็จพร๎อมกัน และหอบขา๎วของพะรุงพะรัง ออกจากประตู

วังในเช๎าวันหนึ่ง มีพลอยช๎อยและผาดพร๎อมด๎วยคนอื่นๆ ที่สมัครใจไปชํวยงาน ติดตามถือของไปพร๎อมกัน ที่หน๎าประตูวัง

ชั้นนอกมีรถม๎าคอยอยูํสองคัน พี่เนื่องยืนยิ้มกํากับอยํู บอกวําคุณพํอให๎มารับ คุณสายขึ้นรถม๎าคันเดียวกับเด็กๆ และพี่

เนื่องพร๎อมกับหีบของแตํงตัวตํางๆ ที่คุณสายไมํยอมให๎ใครถือ สํวนคนอื่นๆนั้นขึ้นรถม๎าอีกคันหนึ่งตามมาติดๆกัน ระหวําง

ทางช๎อยก็คุยกับพี่เนื่อง มาตลอด สํวนพลอยนั้นนั่งมองส่ิงตํางๆสองข๎างทาง ด๎วยความต่ืนเต๎นอยํูไมํน๎อย เพราะคร้ังนี้เป็น

อีกคร้ังหนึ่ง ที่พลอยเดินทางไปในทางที่ไมํเคยผํานในชีวิต  

         รถม๎าสองคันแลํนฝุ่นตรลบมาเป็นเวลาทีพ่ลอยร๎ูสึกวํา นานเอาการ ทกุคร้ังทีค่นขบัลงแส๎ม๎า หรือเพียงขยับแส๎ทีป่กัไว๎

ข๎างๆตัว คุณสายก็ร๎องตะโกนบอกวํา  

         "อยําไปทํามันเลยบาป" 

         คร้ังแรกๆ ทีคุ่ณสายเขา๎ขา๎งม๎าลากรถ พีเ่น่ืองก็ได๎แตํมองดูหนา๎พลอยและช๎อยแล๎วย้ิม แตํเม่ือคุณสายร๎อง บอํยเขา๎

จนเป็นระยะ ทั้งสามคนก็ต๎องกล้ันหัวเราะกันอยํางสุดกําลัง เพราะกลัวคุณสายจะดุ พลอยนั้นดูเหมือนจะ อาการหนักกวํา

เพื่อน เพราะไปนึกถึงความเอะอะของคุณสาย ตอนนั่งเรือเข๎ามาประกอบด๎วย จึงต๎องนั่งกล้ันหัวเราะ จนเกือบทนไมํได๎  

         ในทีสุ่ดรถก็มาจอดอยํูริมถนน ตรงปากตรอกซ่ึงมีสะพานยาว ทาํด๎วยไม๎กระดานเป็นทางเดินเขา๎ไปขา๎งใน ช๎อยร๎อง

ขึ้นวํา "ถึงแล๎ว ! " แล๎วก็ลงจากรถกํอนคนอื่น จนคุณสายต๎องดุให๎ระวังกิริยาจะลงจากรถ เมื่อทุกคนลงจากรถ คุณสาย



สํารวจข๎าวของจนครบถ๎วนแล๎ว ก็พากันยกกระบวนเดินไปตามสะพาน ซึ่งต๎องเดินเรียงหนึ่งมีคุณสายนําหน๎า และมีผาด

หอบข๎าวของมากกวําคนอื่นเดินร้ังท๎าย อีกครํูหนึ่งก็ถึงบ๎านช๎อย แลเห็นคุณพํอของช๎อย ยืนยิ้มคอยรับอยํูบนหัวบันไดเรือน  

         บา๎นช๎อยเป็นบา๎นแบบโบราณ อนัประกอบด๎วยเรือนฝากระดานหลายหลัง เช่ือมตํอกันตลอดด๎วยนอกชาน เบ้ืองลําง

เป็นใต๎ถุน มีสัมภาระตํางๆกองไว๎บ๎าง แตํไมํถึงกับรก พอพวกที่ไปถึงขึ้นบันไดเรือน แมํของช๎อยก็กระวีกระวาดออกมาคอย

รับอีกคนหนึ่ง พลอยเพิ่งจะมาร๎ูจักชื่อพํอแมํของช๎อยในวันนี้ ด๎วยได๎ยินคุณสายเรียกพํอของช๎อยผ๎ูเป็นพี่วํา "พี่นพ" และเรียก

แมํของช๎อยผ๎ูเป็นพี่สะใภ๎ "แมํช้ัน" เฉยๆ เพราะแมํของช๎อยนั้นดูเหมือนจะมีอายุอํอนกวําคุณสาย พลอยกะวําเป็นคนรํุนราว

คราวเดียวกับแมํของตน ช๎อยเห็นแมํของตัวก็วิ่งเข๎าไปกอดรัดอยํางแรง จนแมํช้ันต๎องหัวเราะแล๎วร๎องวํา "ช๎อย ! ระวังหนํอย 

เด๋ียวแมํตกกระไดตาย ! " 

         แตํความดีใจของช๎อยทีไ่ด๎พบปะบดิามารดา ดูเหมือนจะกินเวลาไมํนานนกั เพราะพอขึน้ไปบนเรือน และลงนัง่พดูจา

กันไมํได๎นาน ช๎อยก็สะกิดพลอยแล๎วกระซิบวํา  

         "พลอย ไปข๎างลํางกันเถิด" 

         วําแล๎วช๎อยก็ลุกขึน้ พาพลอยเดินเลาะลัดไปลงบนัไดหลัง โดยทีผ๎ู่ใหญํไมํทนัสังเกต เม่ือลงบนัไดแล๎ว ช๎อยก็พาพลอย

วกเข๎าใต๎ถุนเรือน ตรงไปยังแครํเกําๆตัวหนึ่งที่วางอยํู บนแครํมีสุนัขพันธ๑ทางสีขาวดํางน้ําตาล เป็นขี้เร้ือนจนขนรํวงไปหมด

หลายแหํง นอนอยํูอยํางสบาย พอช๎อยเห็นก็ร๎องขึ้นอยํางดีใจวํา "อีดําง ! " สํวนสุนัข นั้นก็ลุกขึ้นกระดิกหางอยํางดีใจ ที่ได๎

พบช๎อยเชํนเดียวกัน 

         "อีดําง ! เอ็งคิดถึงข๎าบ๎างไหม" ช๎อยถามแล๎วก็ตรงเข๎ากอดสุนัขนั้นอยํางปราศจากความรังเกียจ สํวน "อีดําง" ก็

ตอบคําถามของช๎อย ด๎วยวิธีเลียตลอดต้ังแตํศีรษะลงไปจนถึงปลายแขน พร๎อมด๎วยการกระดิกหาง อยํางแรงไปมา  

         "นี่ไงพลอย อีดํางของฉัน" ช๎อยเร่ิมแนะนํา "ดูซีไมํได๎พบกันตั้งนาน มันยังจําฉันได๎เลย ทีแรกฉันจะเอาไปในวังด๎วย

แล๎ว แตํคุณอาไมํยอม กลัวมันจะไปเหําหนวกหู นําเอ็นดูไหม"  

         พลอยมองดู "อีดําง" แล๎วก็ได๎แตํย้ิม เพราะ "อีดําง" นั้นมีวัยและสังขารเกินนําเอ็นดูเสียแล๎ว จะเป็นเพราะออกลูกมาก 

หรืออะไรก็ตามที แตํ "อีดําง" นั้นผอมโกโรโกโส และเป็นขี้เร้ือนมากกวําที่พลอยนึก เมื่อมองเห็นแตํไกล  

         ระหวํางทีช๎่อยยังกอดจูบกับอดํีางอยํูด๎วยความสนทิสนมนัน้เอง พลอยก็เร่ิมเหลียวมองดูบริเวณบา๎น ของช๎อยทัว่ๆไป

ด๎วยความสนใจ 

         บา๎นของช๎อยเป็นบา๎นทีคํ่อนขา๎งจะเกําแกํ แตํก็กว๎างขวางแสดงฐานะผ๎ูอยํูวําเป็นผ๎ูมีอนัจะกิน ความจริงบา๎นนีเ้ป็น

บ๎านของตระกูลช๎อย อยูํสืบเนื่องกันมาหลายชั่วคน จนบ๎านนั้นมีอายุเหมือนจะมีจิตใจ ของตนเอง และจิตใจนั้นเป็นจิตใจที่

เป็นมิตร ต๎อนรับทุกคนที่เข๎ามาในบ๎าน ให๎ได๎รับความร๎ูสึกวํารํมเย็นอยากอยูํ ไมํคํอยอยากจากไป ในบริเวณบ๎านรํมคร้ึมไป

ด๎วยต๎นไม๎ใหญํ สํวนมากเป็นต๎นมะมํวง และรอบๆเรือนที่อยํูนั้น ต้ังต๎นไม๎กระถาง มีไม๎ดัดและไมํดอกบางชนิด และมี



กระถางบัววางสลับอยํูบ๎างเป็นระยะ ถ๎าจะวําโดยทั่วไป บ๎านของช๎อยนั้นผิดกับบ๎านของพลอย อยูํในข๎อที่วําเป็นซึ่งคน

ธรรมดาที่มีฐานะดีอาจอยํูได๎ มิได๎มีลักษณะอันใด พิเศษนอกเหนือไปจากนั้น สํวนบ๎านของพลอยนั้น ใครก็ต๎องร๎ูทันทีวํา

เป็นบ๎านขุนนาง เจ๎าของบ๎านต๎องอยูํ ในสกุลสูงและมีอํานาจวาสนา แตํที่ผิดกันมากจนพลอยสังเกตเห็นได๎ชัด นับต้ังแตํ

เวลาก๎าวเข๎ามาในบ๎านก็คือ ที่บ๎านนี้ทุกคนเป็นเจ๎าของบ๎านรํวมกัน อยูํใต๎หลังคาเดียวกัน ฉะนั้นเวลามีความสุขก็ยํอมจะสุข

ด๎วยกัน หรือทุกข๑ ก็ยํอมจะทุกข๑ด๎วยกัน คนที่อยูํในบ๎านนั้น มิได๎แยกกันอยํูในฐานะเจ๎าบ๎านและคนอาศัย ต๎นไม๎ทุกต๎นใน

บริเวณบ๎าน กระดานทุกแผํนและเสาทุกต๎นของตัวเรือน ดูเหมือนจะเป็นเคร่ืองเชื่อมโยงให๎เกิดความร๎ูสึกวํา ทุกคนเป็น

เจ๎าของ รํวมกันอยํูทุกขณะ และคนที่แสดงความเป็นเจ๎าของมากที่สุดในขณะนี้ ก็คือ ช๎อย ผ๎ูที่จากบ๎านไปนาน แล๎วได๎

กลับมาใหมํ 

         "อ๎าว ! พลอยมาอยํูนี่เอง" เสียงพี่เนื่องผ๎ูซึ่งกําลังเดินข๎ามบริเวณบ๎านตรงมาใต๎ถุนพูดขึ้น พลอยไมํเคยร๎ูจัก พี่เนื่อง

มาต้ังแตํเด็ก มาร๎ูจักเอาเมื่อพี่เนื่องรํุนหนุํมเสียแล๎ว และขณะนี้พี่เนื่องก็แสดงอาการกิริยา อยํางคนที่เป็นผ๎ูใหญํกวํา พี่เนื่อง

หวีผมเรียบร๎อย นุํงผ๎าพื้น ถอดเส้ือคาดผ๎าคาดพุงดูทะมัดทะแมง และเมื่อกลับถึงบ๎าน เห็นมีแขกผ๎ูหญิงยิงเรือหลายคน พี่

เนื่องก็แอบไปล๎างหน๎าประแป้งมาแล๎วด๎วย  

         ช๎อยพอแลเห็นพีเ่น่ืองก็ตะโกนถามวํา "พี่เนื่อง ! ไหนบอกฉันวําอีดํางมีลูกยังไงลํะ" 

         "ก็มีนํะซ"ี พี่เนื่องตอบ "แตํแมํให๎เขาไปหมดแล๎วมันร๎องหนวกหู" 

         "โธํ ! พี่เนื่องจะเก็บเอาไว๎ให๎ฉันดูหนํอยก็ไมํได๎" 

         "ฉันจะไปร๎ูเรอะ" พี่เนื่องตอบ แล๎วก็ปรารภถึงน๎องสาวผ๎ูกําลังกอดกับสุนัขอยูํวํา "เอ๎า ! กอดกันเข๎าไปได๎ สกปรกจะ

ตายไป เป็นขี้เร้ือนด๎วย ! "  

         "แน๎ ! " ช๎อยตอบ "ก็ฉันรักของฉันนี่ ไมํได๎พบมันนาน ฉันก็คิดถึงบ๎างซี"  

         "พลอยมาทางนี้ดีกวํา" พี่เนื่องเรียก "มาดูอะไรนี่แนํะ" พี่เนื่องกวักมือเรียกให๎พลอยไปทางริมเรือน อีกด๎านหนึ่ง 

พลอยก็เดินตรงเข๎าไปดูอยํางสนใจ พอไปถึงพี่เนื่องก็ชี้ให๎ดูอํางดินและตํุมแตก หลายใบที่วางอยูํ ทุกใบใสํน้ําสะอาดและมี

จอกลอย 

         "นี่ไง ปลาเข็มลูกหม๎อทั้งนั้นเลย ฉันเล้ียงไว๎เอง"  

         พลอยก๎มลงดูในอาํงอยํางสนใจ เพราะเป็นคร้ังแรกทีเ่คยเห็น ปลาเขม็ตัวโตขนาดนี ้ทกุตัวสีขาวเป็นมัน มีจุดแดงที่

หางครบลักษณะ พลอยร๎ูสึกวําสวยงามและปราดเปรียวกวําปลาเงินปลาทอง ที่คุณพํอเคยเล้ียงที่บ๎าน  

         "พี่เนื่องเล้ียงไว๎ดูเลํนหรือ ! " พลอยถามอยํางพาซ่ือ 

         "เปลํา" พี่เนื่องหัวเราะ "เล้ียงไว๎กัดกัน" 



         พลอยเพ่ิงร๎ูเป็นคร้ังแรกอกีเหมือนกันวํา ปลาเขม็นัน้กัดกันได๎ ทาํใหเ๎พ่ิมความสนใจย่ิงขึน้ พีเ่น่ืองกวนน้าํ ในอาํงอกี

ใบหนึ่ง ให๎น้ําหมุนวนอยํางแรง แล๎วก็เอาปลาลงไปปลํอยให๎วํายทวนน้ําให๎พลอยดู ทําให๎พลอยชอบใจ หัวเราะ และช๎อยก็

วางมือจากอีดํางมายืนดูอยูํด๎วย  

         "แตํกํอนฉันก็มีต้ังหลายตัว" ช๎อยอวดขึ้นอยํางภาคภูมิ  

         "อยํามาอวดหนํอยเลย" พี่เนื่องขัดคอ "ปลาป่าอยํางนั้น เขาไมํเลํนแล๎วละ"  

         คุณพอํของช๎อยลงจากบนัไดเรือนมารํวมวงกับเด็กๆด๎วย และอธบิายใหพ๎ลอยฟงั ถึงเร่ืองการเล้ียงปลากัด ปลาเขม็

อยํางพิศดาร ทําให๎พลอยร๎ูสึกตัวย่ิงขึ้นวํา ที่บ๎านของช๎อยมีอะไรอยํางหนึ่งที่ตนไมํเคยร๎ูจัก ส่ิงนั้นคือความเป็นอยูํสนิทสนม

ของคนในครอบครัว ที่ปราศจากการแตกแยก รํวมมือกันได๎ทุกอยําง ในระหวํางพํอกับลูก เด็กกับผ๎ูใหญํ แม๎แตํในเร่ืองที่ดู

จะเป็นของเด็กแท๎ๆ เชํนเร่ืองปลาเข็ม 

         ตลอดเวลาทีพ่ลอยออกไปค๎างอยํูทีบ่า๎นของช๎อย พลอยได๎มีโอกาสสนทิสนมกับพีเ่น่ืองมากขึน้กวําเกํา เพราะพีเ่น่ือง

ไมํมีหน๎าที่จะต๎องตระเตรียมการงานอยํางใด วันหนึ่งๆ จึงมีเวลาได๎พบปะเลํนหัวกับพลอยและช๎อย มากกวําคนอื่น สํวนพํอ

ของช๎อยก็เป็นอีกคนหนึ่ง ซึ่งพลอยได๎ค๎ุนเคยด๎วยมาก เพราะไมํมีหน๎าที่กําหนดแนํนอน เชํนเดียวกัน วันหนึ่งๆ ก็ได๎แตํเดิน

ไปมาขณะอยูํในบ๎าน และเมื่อพวกผ๎ูใหญํซึ่งได๎แกํคุณสายแมํของช๎อย และคนอื่นๆ ต๎องตระเตรียมงานกันเป็นโกลาหล พํอ

ของช๎อยก็ไมํร๎ูจะพูดจะคุยกับใคร จึงต๎องเล่ียงมาสมาคมกับเด็กๆ  

         พลอยไมํเคยอยํูในบรรยากาศทีเ่ป็นกันเองเชํนนีม้ากํอน ฉะนัน้ระยะเวลาทีอ่อกไปค๎างทีบ่า๎นช๎อย จึงเป็นเวลาที่

พลอยระลึกถึงเสมอวํา เป็นเวลาที่มีความสุขระยะหนึ่ง พํอของช๎อยเป็นคนไมํพิถีพิถัน มีความเป็นอยํู อยํางงํายๆ วันหนึ่งๆ 

ถ๎าวํางก็อยูํกับต๎นไม๎ดอกไม๎ดัด หรือเดินดีดมือกับนกเขา ซึ่งใสํกรงแขวนไว๎ตามชายคาเรือน กลายกรง นอกจากนั้นก็นั่งดู

ลูกวิ่งเลํน แมํช้ันมารดาของช๎อยก็เป็นคนอารมณ๑ดี อยํางที่พลอยไมํเคยเห็นมาแตํกํอน มีเร่ืองมาให๎หัวเราะได๎วันยังคํ่า ถ๎า

แมํช้ันไมํหัวเราะกับลูกๆ ก็หัวเราะกับคนอื่น ในที่สุด เมื่อไมํมีอะไรหัวเราะ ก็นั่งหัวเราะตัวเอง แม๎แตํคุณสายซึ่งเป็นคนเจ๎า

ระเบียบ ทําอะไรเป็นการเป็นงาน และไมํมีความนับถือพี่สะใภ๎ ของตน แม๎แตํน๎อย แตํเมื่อออกมาอยูํบ๎านได๎ไมํเทําไร ก็

ติดตํอโรคอารมณ๑ดีของแมํช้ัน ผ๎ูเป็นพี่สะใภ๎ ต๎องพลอยนั่งหัวเราะกับแมํช้ันไปด๎วย ทั้งที่ปากก็บํนอยูํเร่ือยๆวําแมํช้ันมาชวน

ให๎เสียงานเสียการ แตํคุณสายโกรธแมํช้ันไมํลงสักที บางเวลาที่ทํางานด๎วยกัน แมํช้ันก็มักจะทําอะไรผิดพลาด หรือบางที

เมื่อแมํชั้น ออกไปข๎างนอกวําจะไปซื้อของ คุณสายก็จะต๎องส่ังซ้ือของที่จําเป็นจะต๎องใช๎ มากมายหลายอยําง ซึ่งต๎องส่ัง

เสีย และซักซ๎อมกันหลายตรลบ กํอนที่แมํช้ันจะออกไปจากบ๎านไปได๎ ซึ่งแมํช้ันก็ต๎องรับรองอยํางแข็งแรงทุกคร้ังไป แตํพอ

แมํช้ันกลับมาถึงบ๎านเข๎าจริง เอาของที่ไปซื้อมาออกตรวจดู ก็ปรากฏวํามีของสําหรับฝากลูก ของสําหรับฝากผัว ซึ่งแมํช้ัน

เรียกวํา "คุณหลวง" ตลอดจนของฝากคุณสายและพวกพ๎องที่ออกมาจากวัง แม๎แตํบําวในบ๎านแมํช้ันก็มีของติดมือมาฝาก 

สํวนของที่มีไมํครบบํอยๆก็คือ ของที่คุณสายคาดค้ันเป็นหนักหนา ให๎ซื้อมาให๎ได๎นั่นเอง พอร๎ูวําของได๎มาไมํครบเพราะ

พี่สะใภ๎ลืมเสีย มิได๎ซื้อมาตามส่ัง คุณสายก็ต๎องบํนอุบตุบตับ ไปตามเร่ือง แตํแมํช้ันก็ไมํถือโกรธ กลับนั่งหัวเราะความขี้หลง

ขี้ลืมของตนเอง จนน้ําหูน้ําตาไหล 



         ทีบ่า๎นนีพ้ลอยได๎เห็นความรักของบดิามารดา ทีมี่ตํอบตุรนัน้วําอาจมีได๎มากมายเพียงใด แม๎แตํพลอย ซ่ึงเป็นคนอืน่ก็

พลอยได๎รับสํวนแบํงแหํงความรักนั้นดัวย เพราะมาอยูํในบ๎านนี้ในฐานะเป็นเพื่อนของลูก ในบ๎านนี้ ไมํมีอะไรที่จะดีเกินไป

สําหรับเด็กๆ ของกินทุกอยํางไมํมีของต๎องห๎าม ไมํมีการปันสํวนวําอยํางนั้นให๎เด็กกิน อยํางนี้ให๎ผ๎ูใหญํกิน ถ๎าส่ิงใดที่เป็น

ของควรกินควรใช๎ ผ๎ูใหญํในบ๎านนั้นก็จะต๎องนึกถึงเด็กกํอนที่จะนึกถึงตน การอบรมส่ังสอนเด็กนั้นมีอยํูเสมอ แตํกระทํา

ด๎วยการสมาคมกับเด็ก ปลํอยให๎พูดคุยซักถามได๎ตามใจ มิให๎เด็กร๎ูตัววํากําลังถูกส่ังสอนอบรม ทั้งพี่เนื่องและช๎อยดูเหมือน

จะรักบิดามารดามากกวําส่ิงใดๆ แตํขณะเดียวกัน ก็ไมํมีเกรงขามอยํางที่พลอยเคยร๎ูสึกตํอผ๎ูใหญํอื่นๆ และด๎วยเหตุที่บ๎านนี้

ต้ังอยํูบนความรัก ความเห็นใจเป็นรากฐาน เร่ิมต๎นในระหวํางบิดามารดากับบุตร ความรักนั้นก็แผํอิทธิพลไปถึงคนอื่นๆใน

บ๎านนั้น ไมํวําจะเป็นญาติโยมหรือผ๎ูคน บําวไพรํตลอดจนแขกที่มาหา ก็มักจะร๎ูสึกวําบรรยากาศในบ๎านนั้น ร่ืนรมย๑เป็น

พิเศษ กระทําให๎บ๎านของช๎อยเป็นศูนย๑กลางการสมาคมของคนเป็นจํานวนมาก  

         คุณหลวง หรือคุณพอํของช๎อยเป็นคนมีเพ่ือนฝูงมากมายพอดู และเพ่ือนฝูงเหลํานีมั้กจะมาชุมนมุกัน ในตอนบาํย 

จับกลํุมคุยกันกลางนอกชาน ซึ่งก้ันหลังคาคลุมไว๎ตอนหนึ่งด๎วยความสบายอารมณ๑ ตอนบํายเป็นเวลาที่บ๎านนั้นเพิ่มความ

ร่ืนรมย๑ขึ้นไปอีก เพราะมีเสียงคุยเสียงหัวเราะ ทางเจ๎าของบ๎านก็คอยปฏิบัติ แขกที่มาหาด๎วยเคร่ืองกินเคร่ืองด่ืม เวลาที่คุณ

หลวงคุยกับเพื่อนๆดูเหมือนจะเป็นเวลาที่แมํช้ันมีความสุขหนักหนา พอเพื่อนๆมาครบวง แมํช้ันก็นั่งคอยจัดเคร่ืองด่ืมของ

แกล๎มและส่ิงอื่น เชํนหมากพลูบุหร่ี สํงไปให๎มิให๎ขาดได๎ แมํช้ันเก็บตัวอยูํในบ๎านไมํออกไปรํวมสนทนา พอใจที่ตนสามารถ

ปฏิบัติให๎สามี และเพื่อนของสามีมีความสุข สบายได๎ แตํเพื่อนเหลํานี้เป็นเพื่อนสนิทเข๎านอกออกในได๎ ทุกคนสํวนมากก็

เป็นข๎าราชการหรือบุคคลที่มีฐานะ เทําเทียมกับเจ๎าของบ๎าน ฉะนั้นถึงแมํช้ันจะไมํออกไป แตํละคนก็ต๎องหาโอกาสยํองเข๎า

มาที่แมํช้ันนั่งทํางาน เพื่อทักทายปราศรัยพูดคุยด๎วยไมํเว๎นแตํละคน  

         ความเป็นอยํูอยํางงํายและเป็นกันเอง แตํขณะเดียวกันก็มีระเบียบเรียบร๎อย เชํนทีบ่า๎นของช๎อยนี ้ฝังลึกลงไปใน

หัวใจของพลอย ความเมตตากรุณาที่คนในบ๎านนี้แสดงตํอเพื่อนมนุษย๑โดยทั่วไป ทําให๎พลอยมีความสุข บางคร้ังก็ร๎ูสึกต้ืน

ตันบอกไมํถูก พลอยรักคนทุกคนในบ๎านนี้ เหมือนกับเป็นพํอแมํของตัวเอง และสําหรับพี่เนื่องพลอยก็ปลํอยให๎จิตใจหันเข๎า

หา ในฐานที่พี่เนื่องโตกวํา แข็งแรงกวํา และเป็นเพื่อนที่ให๎ความปกปักรักษาค๎ุมครองแกํตน ได๎มากกวําใครๆทั้งส้ิน  

         ในทีสุ่ดวันงานโกนจุกของพลอยและช๎อยก็มาถึง การตกแตํงบา๎นเพ่ือมีงานก็สําเร็จลงด๎วยน้าํมือ ของเพ่ือนฝูง และ

ข๎าราชการกรมเดียวกับคุณพํอของช๎อย ซึ่งพากันมาชํวยงานเป็นจํานวนมาก ทําให๎แมํช้ัน ต๎องใช๎เวลาทั้งหมดอยูํในโรงครัว 

เพื่อคอยจัดอาหารเล้ียงคนให๎ทัน สํวนคุณสายนั้นตกเป็นภาระต๎องแตํงตัวเด็ก ทั้งสอง คุณหลวงเป็นผ๎ูอํานวยการพิธีทั้งส้ิน 

ที่สําหรับพระสวดมนต๑ทําน้ํามนต๑นั้นจัดไว๎ทางหอนั่ง สํวนการโกนจุก ตลอดจนทําขวัญนั้นให๎มีที่บริเวณนอกชาน บ๎านชํอง

ถูกปัดกวาดจนสะอาดสะอ๎านเรียบร๎อย และคุณสายก็ถือเป็น โอกาสที่จะรวบรวมของที่ไร๎ประโยชน๑ตํางๆเป็นต๎นวํา ชะลอม

เกําตะกร๎าขาด และอะไรจุกจิกอีกมากที่แมํช้ัน ชอบสะสมไว๎ในเรือน เอาออกมากองนอกเรือน แล๎วส่ังให๎จุดไฟเผา พร๎อม

กับบํนวํา 

         "พี่สะใภ๎ฉันนี่แปลก ชอบเก็บของอะไรตํออะไรไว๎จนรกเป็นรังหนู ล๎วนแตํของที่ใช๎ไมํได๎แล๎วทั้งนั้น"  



         สํวนแมํช้ันเม่ือเห็นของรุงรังมากมายอยํางนัน้ ก็ลูบอกตกใจร๎องอทุานวํา  

         "ไมํนึกเลย เผลอไปหนํอยเดียวเทํานั้น บ๎านรกจริงๆ" แตํถึงอยํางนั้นกํอนที่จะจุดไฟเผา แมํช้ันก็ขออนุญาต เข๎า

สํารวจดูกํอน เผ่ือวําจะมีอะไรหลงติดเข๎าไปบ๎าง แล๎วเร่ิมทําทําวําจะเก็บตะกร๎าเกําๆ กระบุงขาดๆนั้น กลับออกมาอีก จน

คุณสายต๎องห๎ามแล๎วชวนไปทํางานอยํางอื่น สัมภาระที่ไร๎ประโยชน๑เหลํานั้นจึงหมดไป  

         วันฟงัสวดมนต๑นัน้พอตกสายหนอํย พลอยและช๎อยก็ถูกเรียกตัวขึน้ไปหลังเรือนใกล๎ๆ กับทีว่างตํุมมังการขงัน้าํ เม่ือ

พลอยและช๎อยไปถึงก็เห็นคุณสาย แมํช้ันและหญิงอีกสองสามคนอยํูที่นั่น พร๎อมที่จะขัดสีฉวีวรรณ ให๎แกํผ๎ูที่จะเข๎าฟังสวด

มนต๑ในบํายวันนั้น 

         คุณสายมอบตัวพลอยใหแ๎กํแมํช้ันพร๎อมกับบอกวํา "แมํช้ันอาบพลอยเถอะ ไมํส๎ูกระไรนัก แมํช๎อยลูกสาวหลํอนนี่ ฉัน

จะจัดการเอง คนอื่นไมํสําเร็จหรอกคอยดูเถอะ"  

         หลังจากนัน้ก็เร่ิมมีการอาบน้าํคร้ังใหญํทีสุ่ด ทีพ่ลอยเคยประสบมาในชีวิต ทกุคนทีอ่ยํูทีน่ัน่ชํวยกันรดน้าํ ทาขม้ินถูตัว

แล๎วทาขมิ้นอีก เหมือนกับจะไมํให๎มีฝุ่นละอองติดอยูํอีก พลอยนั่งให๎ผ๎ูใหญํอาบน้ําอยํู ร๎ูสึกวํานานเกินขนาดเทําไรๆ ก็ไมํ

เสร็จ จนร๎ูสึกหนาวและปลายนิ้วมือเร่ิมเหี่ยวและเห็นได๎ ผิวหนังนั้นแสบไปทั่ว ด๎วยแรงขัดถู และการก็เป็นไปตามที่คุณสาย

ได๎คาดไว๎ พอพลอยร๎ูสึกวําอาบน้ํามานานเหลือทน ช๎อยก็เร่ิมอาละวาด ในขั้นแรกก็เพียงแตํร๎องไห๎แตํเล็กน๎อย แตํคร้ันคุณ

สายไมํเลิก ช๎อยก็เปล่ียนเป็นร๎องไห๎ดังๆ คุณสายจับเข๎าตรงไหนก็สลัดที่ตรงนั้น และในที่สุดเหตุการณ๑ก็รุนแรงจนถึงลงด้ิน 

ภายในเวลาไมํนาน รูปการณ๑ก็เปล่ียนไปกลายเป็นมวยปลํ้าระหวํางคุณสายและช๎อย มีแมํช้ันเป็นคนดู วางมือจากพลอย 

แล๎วหัวเราะรํวน ด๎วยความชอบใจอยูํอีกทางหนึ่ง เมื่อช๎อยได๎แผลงฤทธิ์เสียจนคุณสายเปียกปอนไปทั้งตัวแล๎ว ช๎อยก็เร่ิม

หัวเราะ อันเป็นเหตุให๎คุณสายหมดความอดทน ต๎องใช๎อํานาจบาตรใหญํ ตีช๎อยเสียหลายที กํอนเร่ืองจะสงบลงได๎  

         หลังจากนัน้ก็มีการสํารวจ พลิกหนา๎พลิกหลังเด็กทัง้สองคนดูวําสะอาดแนแํล๎ว จึงลงมติใหข๎ึน้จากน้าํได๎ การทรมาน

ส้ินสุดไปขั้นหนึ่ง แตํยังไมํหมด เพราะอาบน้ําเสร็จแล๎วก็มีการแตํงตัว เร่ิมด๎วยการผัดฝุ่นเขียนคิ้ว อยํางละครรํา คุณสาย

ปรารภวําจะต๎องผัดหน๎าให๎สวยให๎ได๎ และต๎องผัดทีละคน ฉะนั้นพลอยจึงต๎องเป็นคนถูกผัดกํอน ด๎วยเหตุที่คุณสายวํา  

         "พลอยผัดหน๎ากํอนเถิด ถึงเสร็จแล๎วก็ไว๎ใจได๎ ถ๎าผัดแมํเจ๎าประคุณช๎อยเสร็จกํอน ประเด๋ียวก็มอมอีก เลยไมํต๎อง

ฟังสวดกัน" 

         การผัดหนา๎นัน้ก็ทรมานมิใชํเลํน เพราะผิวหนา๎ทีถู่กขดัถูมาใหมํๆ มาเร่ิมถูกฝุ่นทบัเขา๎ก็ชักจะแสบ แตํคุณสายก็

ปลอบวําไมํเป็นไร ประเด๋ียวก็หาย ผัดหน๎าเสร็จแล๎วก็เร่ิมแตํงตัว และแตํงด๎วยลักษณะอาการที่ ดูเหมือนจะไมํมีวันเสร็จ 

ระหวํางนั้นก็มีเวลาหยุดพักให๎กินอาหารกลางวัน ซึ่งมีคนมาประคับประคองคอยป้อน แล๎วก็แตํงตัวกันตํอไปอีก ของทุก

อยํางมีน้ําหนักเกินกวําที่พลอยจะนึกถึง พอแตํงตัวไปได๎คร่ึงเดียวก็เร่ิมร๎อน แทบจะขาดใจ เป็นเร่ืองโกลาหลต๎องหาพัดมา

พัดกันยกใหญํ ระหวํางที่แตํงตัวเกือบจะเสร็จนั้นเอง เสียงทักทายกัน ข๎างนอกก็บอกให๎ร๎ูวําญาติโยมและแขกเหร่ือ กําลัง

ทยอยกันมารํวมงานเร่ือยๆ พอแตํงตัวเสร็จ คุณสายก็อนุญาต ให๎ทั้งสองคนดูรูปโฉมตัวเองในกระจก พลอยเห็นภาพตัวเอง



ก็ตกตะลึง เพราะธรรมดาก็เห็นตัวเองเป็นคนสวย หนักหนาอยํูแล๎ว แตํเมื่อมาเห็นวันนี้เข๎าก็เกือบจําไมํได๎ เพราะภาพที่เห็น

นั้น ถูกตกแตํงประดับประดาเสียสวยงาม สุดที่จะประมาณ ฝ่ายช๎อยเมื่อสํองกระจกดูหน๎าตัวเองก็หัวเราะล่ัน ร๎องเรียกให๎

คนอื่นๆ มาดูตัวอะไรก็ไมํร๎ู 

         แตํงตัวเสร็จแล๎วสักครํู เสียงปีพ่าทย๑ทีน่อกชานก็ดังขึน้ แสดงวําพระทีจ่ะสวดมนต๑มาถึง และกําลังขึน้เรือน แล๎วทัง้

พลอยและช๎อยก็ถูกต๎อนให๎ออกไปฟังสวด ช๎อยเดินนําหน๎าอยํางไมํกระดาก ถ๎าพบหน๎าญาติคนไหนที่ร๎ูจัก ก็ย้ิมด๎วย สํวน

พลอยนั้นเดินตามหลังมองไปดูคนที่นั่งอยูํเรียงราย เห็นไมํมีใครสักคนที่ร๎ูจักก็สะท๎อนใจ สงสารตัวเองที่ไร๎ญาติขาดมิตร 

เดินก๎มหน๎าตามช๎อยไปโดยดุษณี จนถึงห๎องพระสวดมนต๑ ทํามกลางเสียงพึมพํา ของแขกเหร่ือที่ตํางชมวํา เด็กสองคนนี้

หน๎าตาดีหรือแตํงตัวสวย ซึ่งคุณสายพูดทีหลังวํา พอได๎ยินแล๎วก็หายเหนื่อย  

         พีเ่น่ืองนัง่อยํูกับพืน้ริมเฉลียงทีจ่ะเขา๎หอ๎งสวดมนต๑ เป็นคนๆเดียวทีพ่ลอยร๎ูจัก ในหมํูคนทีม่าชํวยงาน ซ่ึงนัง่เรียงราย

อยูํทั่ว พอช๎อยเดินผํานจะเข๎าไปในห๎อง พี่เนื่องก็มองดูช๎อยอยํางขบขัน ยักค้ิวให๎แล๎วก็หัวเราะ ตํอเมื่อพลอยเดินไปถึง พี่

เนื่องซํอนย้ิมอยํูในใบหน๎า แล๎วมองพลอยไปอีกอยํางหนึ่ง สํวนพลอยก็ร๎ูสึกดีใจ บอกไมํถูกที่เห็นพี่เนื่องมองตัวอยํางพอใจ 

เพราะการแตํงตัวสวยงามถึงเพียงนี้ พลอยก็อยากให๎คนอื่นที่ร๎ูจัก และคนที่พลอยรักได๎เห็น ขณะนี้ดูเหมือนจะมีพี่เนื่องคน

เดียวที่เป็นคนร๎ูจักค๎ุนเคย 

 

บทที่ ๕ (หน๎าที่ ๒) 

         ระหวํางทีน่ัง่ฟงัพระสวดอยํูนัน้ พลอยนัง่อยํางสงบเสง่ียมและสํารวม เพราะควันธปูควันเทียน เสียงพระสวดมนต๑ ซ่ึง

เทํากันตลอดไมํมีสูงมีตํ่า ตลอดจนเคร่ืองแตํงตัวที่หนักอึ้งนั้น บังคับให๎ต๎องสํารวมอยูํแล๎ว โดยสภาพ แตํช๎อยนั้นดูเหมือนจะ

สํารวมได๎น๎อยกวํา พลอยเหลือบตามองดู ก็เห็นช๎อยนั่งอยูํในทําเดียวกันกับตน แตํสายตาของช๎อยนั้นมองไปนอกหน๎าตําง 

ดูอะไรตํออะไรอยํางเพลิดเพลิน มิได๎สนใจตํอส่ิงแวดล๎อมที่อยํูใกล๎ๆตัว แม๎แตํน๎อย แตํถึงแม๎วําพลอยจะพยายาม

ระมัดระวังกิริยา เพื่อให๎เห็นวําตนสงบเสงี่ยมเรียบร๎อยอยูํนั้นเอง พลอยก็ต๎องเสียสมาธิเหลียวไปดูทางนอกชานเรือน เมื่อ

พระสวดไปได๎แล๎วพักใหญํ เพราะที่นั่นมีเสียงคนลุกขึ้น เสียงคนเดินไปมา และเสียงคุณหลวงพํอของช๎อย ทักทายคนหนึ่ง

ผิดปกติ เมื่อเหลียวไปดูก็ร๎ูสึกวําความสนใจ ของแขกเหร่ือทั้งหลายเพํงเล็งไปทางประตูขึ้นเรือน และทําทางของคน

ทั้งหลาย ก็แสดงให๎เห็นวํา แขกที่เพิ่งจะมาถึงนั้น จะต๎องเป็นผ๎ูมีเกียรติที่สําคัญอยูํ เพราะมีคนที่คอยต๎อนรับแขกอีกสอง

สามคน เร่ิมกุลีกุจอ เอาพรมผืนเล็กมาปูเป็นอีกพิเศษผืนหนึ่ง เพื่อต๎อนรับแขกที่กําลังขึ้นบันไดมา พลอยนึกสงสัยวําจะเป็น

ผ๎ูใด จึงมีการต๎อนรับเป็นพิเศษผิดกับคนอื่น ถึงเพียงนี้ คนใหญํคนโตที่พลอยนึกออกก็เห็นมีแตํเสด็จ ซึ่งไมํมีทาง จะเสด็จ

ออกจากวังมารํวมงานอยํางนี้ได๎เลย นอกนั้นยังนึกไมํถึง แตํทันใดนั้นพลอยก็ดีใจจนร๎อนซูํไปทั้งตัว เพราะคนที่ก๎าวขึ้น

บันไดมานั้น ไมํใชํคนอื่นคนไกลเลย แตํเป็นเจ๎าคุณพํอของพลอยเอง ผ๎ูซึ่งพลอยมิได๎นึกฝันวํา จะมาในงานนี้ เพราะตั้งแตํ

เร่ิมเตรียมงานมา ก็มิได๎ปรากฏวําทํานมาเก่ียวข๎อง  



         พอํเพ่ิมตามหลังเจ๎าคุณพอํขึน้มาใกล๎ๆ และมีคุณหลวงตามขึน้มาเป็นคนสุดทา๎ย เม่ือพลอยแลเห็นพีช่าย ของตัวเอง

แท๎ๆ ก็ย่ิงทวีความปิติขึ้นไปอีก ความร๎ูสึกวําตนเป็นไร๎ญาติขาดมิตร ที่มีอยูํเมื่อเร่ิมงาน ก็หายไปเป็นปลิดทิ้ง เมื่อแรกนั้น

พลอยมีความร๎ูสึกซํอนอยํูวํา งานนี้เป็นงานของช๎อย ซึ่งเป็นเจ๎าของบ๎าน ถึงแม๎วําตามความจริง เสด็จจะได๎โกนจุกประทาน

เทําเทียมกันก็ตาม แตํบ๎านนี้เป็นบ๎านของช๎อย คนทั้งปวงที่มา ชํวยงานก็เป็นญาติพี่น๎องหรือมิตรสหาย แหํงครอบครัวของ

ช๎อย พลอยอดนึกไปมิได๎วํา ตนเองเป็นเพียงผ๎ูอาศัย ถึงแม๎วําคนในครอบครัวของช๎อย จะแสดงทุกอยํางให๎เห็นวํา พลอย

มิได๎สําคัญน๎อยไปกวําช๎อยเลย ความร๎ูสึกนั้น ยังซํอนเร๎นอยํู แตํความร๎ูสึกนั้นหมดไปทันใดที่เห็นเจ๎าคุณพํอก๎าวขึ้นเรือน 

เพราะพลอยมิได๎ไร๎ญาติขาดมิตร อีกตํอไป มีบิดาบังเกิดเกล๎าและพี่ชายรํวมมารดาแท๎ๆ มาในงานนี้ด๎วย และก็มิได๎มา

เหมือนกับแขกอื่น ซึ่งไมํมีใครสนใจเทําใดนัก แตํมาในฐานที่เป็นผ๎ูมีเกียรติสูงสุดในงาน เป็นประธานในงานนั้นโดยสภาพ 

พลอยแลเห็น ผ๎ูคนที่อยูํข๎างนอกนั้นก๎มลงกราบไหว๎เจ๎าคุณพํอ กันแทบทุกตัวคน เจ๎าคุณพํอบอกให๎พํอเพิ่มไหว๎คุณหลวง

เสีย และเสียงคุณหลวงเรียกพี่เนื่องให๎มากราบเจ๎าคุณ พลอยสํารวมกิริยาย่ิงขึ้น ไมํเหลียวหน๎าไปดู เพราะกลัวเจ๎าคุณพํอ

จะวําได๎ แตํก็อดชําเลืองมองดูช๎อยมิได๎วํา ช๎อยจะสนใจอยํางไรบ๎าง เมื่อมีเสียงต๎อนรับกัน ที่ชานเรือน ช๎อยก็เหลียวไปดู

อยํางไมํเกรงใจใคร และเมื่อแลเห็นเจ๎าคุณพํอ ช๎อยก็เดาออกทันที วําต๎องเป็นบิดา ของพลอย พอพลอยชําเลืองไปสบตา 

ช๎อยก็ย้ิมด๎วย และพยักหน๎าบุ๎ยปากไปทางหลัง ซึ่งพลอยก็ต๎องย้ิมรับ แล๎วก๎มหน๎าฟังสวดตํอไป  

         เสียงคุณหลวงพดูกับเจ๎าคุณพอํอยํูขา๎งหลัง ดังลอดเสียงเสียงพระสวดมนต๑ขึน้มาวํา  

         "แมํพลอยเป็นเด็กดีจริงเทียวขอรับ เรียบร๎อยนํารัก มาค๎างอยูํนี่ไมํก่ีวัน คนชมกันเปาะไปทั้งบ๎านทีเดียว"  

         "เขาเรียบร๎อยมาต้ังแตํเล็กแล๎วละ" เจ๎าคุณพํอตอบรับ "บ๎านคุณหลวงกว๎างขวางนําอยํูสบาย"  

         เสียงคุณหลวงออกเน้ือออกตัววําบา๎นเกําแกํเต็มท ีทาํงานคราวนีก็้ได๎อาศัยพระบารมีเสด็จ แตํก็ยังมีบกพรํองอกี

หลายอยําง ต๎องขออภัยและอื่นๆ อีกมาก 

         เม่ือพระสวดเสร็จถวายของพระและอนโุมทนาแล๎ว พลอยก็คลานออกไปนอกหอ๎ง พร๎อมกับช๎อย และคลานเขา๎ไป

กราบเจ๎าคุณพํอด๎วยกันทั้งสองคน เจ๎าคุณพํอย้ิมดูพลอยอยํางพอใจ แล๎วทักช๎อยกับคุณหลวงวํา  

         "ลูกสาวคุณหลวงคนนี้ก็หน๎าตาคมคายมิใชํเลํน"  

         "ซนเหลือเกินละขอรับ" คุณหลวงตอบ "ถ๎าจะวําไปแล๎วของใต๎เท๎าหน๎าตาดีกวํามาก แตํก็เป็นธรรมดา เพราะ

มารดาเป็นคนสวย" 

         และเม่ือพดูไปแล๎วคุณหลวงก็ร๎ูตัววําพดูผิดไปคําโต จึงหยุดกึกลงทนัท ีทาํหนา๎เก๎อเพราะร๎ูตัววําพดูผิด แตํเจ๎าคุณพอํ

อมย้ิมหันมาพูดกับพลอยวํา 

         "แตํงตัวอยํางนี้หนักไหมพลอย ทําจะร๎อนเอาการอยูํ เหงื่อออกซิกทีเดียว"  



         ซ่ึงก็เป็นความจริง เพราะเม่ือคุณหลวงพดูถึงแมํตํอหนา๎เจ๎าคุณพอํ พลอยก็ใจหายวาบ เหง่ือออกมากขึน้ โดยไมํร๎ูตัว  

         เจ๎าคุณพอํนัง่คุยกับคุณหลวงตํอไปอกีอยํางค๎ุนเคย สํวนพลอยและช๎อยเม่ือทกัทายปราศรัยเสร็จแล๎ว ก็ถูกต๎อนไป

เปล่ียนเคร่ืองแตํงตัว และถูกทรมานอีกคร้ังหนึ่ง ด๎วยการอาบน้ําล๎างหน๎าเอาฝุ่นออก ระหวํางนั้น ปี่พาทย๑ที่มาตีกํอนและ

หลังสวดมนต๑ ก็ยังคงทําเพลงตํางๆ เร่ือยๆไป เมื่อถึงเวลาพลบค่ําลง ก็มีการจุดตะเกียงตํางๆ สวํางไสวสมกับเป็นบ๎านที่มี

งาน 

         คุณหลวงไปพดูจาเช้ือเชิญอยํางไรก็ไมํทราบ แตํคืนนัน้เจ๎าคุณพอํอยํูรับประทานขา๎วทีบ่า๎น เม่ือเจ๎าคุณพอํ รับเชิญ

แล๎ว คุณหลวงก็ต๎องวิ่งมาบอกแมํช้ัน ผ๎ูภรรยาถึงข๎างในด๎วยความต่ืนเต๎น และส่ังให๎จัดสํารับคับค๎อน เป็นพิเศษ พลอยเองก็

ร๎ูสึกดีใจที่บิดาของตนปฏิบัติตัวเป็นกันเอง กับคนที่พลอยรักและนับถือเหมือนญาติ แมํช้ันนั้นสังเกตวําดีใจมาก เมื่อได๎ขําว

วําเจ๎าคุณทํานจะรับประทานที่บ๎านของตน วางทุกส่ิงที่กําลังทําอยํูทันที รีบกุลีกุจอออกไปจัดสํารับให๎เป็นพิเศษ คือแยก

ตํางหากใสํถ๎วยชามที่ดีกวํา ที่เตรียมไว๎รับแขกอื่นๆ เมื่อพลอยอาบน้ําผลัดเคร่ืองแตํงตัวเสร็จแล๎ว ยังนั่งอยูํในเรือนดูคุณ

สายพับผ๎า และเก็บเคร่ืองแตํงตัว พี่เนื่องก็พาพํอเพิ่มเข๎ามาหา  

         "แตํงตัวสวยพิลึกละแมํพลอย" พํอเพิ่มกลําวขึ้นเป็นส่ิงแรกที่ได๎พบ  

         พลอยย้ิมด๎วยและตอบวํา "พํอเพิ่ม นี่ไง แมํช๎อยเพื่อนฉัน" 

         "แล๎วพํอเพิ่มนี่ใครกัน" ช๎อบถามขึ้นอยํางมะนาวไมํมีน้ํา  

         "อ๎าว ! ก็พี่ฉันที่ฉันเคยเลําให๎ฟังไงลํะ" พลอยตอบ 

         "อ๐อ ! คนนั้นนํะเรอะ" ช๎อยวํา "ฉันนึกวําตัวโตกวํา นี่ตัวเทํานี้ตํอยกับฉันก็ไมํกลัว"  

         "พูดมากไปนํา ยายช๎อย" พี่เนื่องพูดหัวเราะๆ 

         "อ๎าว ! จริงๆนา" ช๎อยตอบ "ไมํเชื่อลองกันไหมลํะ" 

         คําพดูของช๎อยทาํใหพ๎อํเพ่ิมหายเก๎อไปถนดั ความไมํกระดากของช๎อย ทาํใหพ๎อํเพ่ิมร๎ูสึกวําเขา๎มานัง่อยํู ในหมํูเพ่ือน

ฝูงรํุนเดียวกัน พํอเพิ่มจึงหัวเราะและพูดวํา  

         "นักเลงรึนี่" พํอเพิ่มพูด "พลอยนี่มีเพื่อนเป็นนักเลงด๎วยนะ" 

         "นี่แหละนักเลงโตละ" พี่เนื่องตอบแทน "ตรอกนี้ละไมํมีใครกินเขาสักคน"  

         ช๎อยหวัเราะชอบใจ และทกุคนก็หวัเราะขึน้พร๎อมกัน พอํเพ่ิมหนัมาถามพลอยเบาๆวํา  

         "แมํพลอยนี่แมํแกร๎ูหรือเปลําวํา แมํพลอยโกนจุก"  



         "คุณป้าสายส่ังคนไปบอกแล๎ว" พลอยตอบเบาๆเชํนเดียวกัน "แตํแมํส่ังมาวํา แมํยังมาไมํได๎ อีกสองเดือน จึงมา

กรุงเทพฯ ไหว" 

         "นั่นซีฉันก็เป็นหํวงแกเหมือนกัน" พํอเพิ่มปรารภขึ้น "ป่านนี้จะเป็นอยํางไรบ๎างไมํร๎ู ฉันไมํได๎ขําวเลย หลายเดือน

แล๎ว" 

         ทัง้สองพีน่อ๎งได๎แตํมองดูหนา๎กัน แล๎วก็ร๎ูสึกไมํสบายใจ เพราะตํางคนตํางเป็นหวํงแมํอยํูพอๆกัน พลอยไมํได๎พบพอํ

เพิ่มมาหลายเดือน มาพบคราวนี้ได๎สังเกตใกล๎ชิด ร๎ูสึกวําพํอเพิ่มโตขึ้นมาก ลักษณะทําทาง เป็นผ๎ูใหญํเรียกได๎วํารํุนหนุํม

ทีเดียว ขนาดเดียวกันกับที่พี่เนื่องเป็นหนุํม แตํผิดกันอยํูที่วําพํอเพิ่ม เป็นหนุํมบอบบางและเจ๎าทุกข๑ สํวนพี่เนื่องนั้นแข็งแรง

และรําเริงอยํูเสมอ เพราะมีชีวิตความเป็นอยํูคนละอยําง พลอยได๎แตํนั่งดูพี่ชายแท๎ๆ ของตนแล๎วก็สงสารจับใจ  

         "เออพํอเพิ่ม" พลอยถามขึ้น "คุณเชยสบายดีหรือ" 

         "ก็เร่ือยๆนํะแหละ" พํอเพิ่มตอบ "เห็นมีเร่ืองอะไรกับคุณอุํนบํอยๆ เพราะคุณเชยเธอก็ถือวําเธอก็เป็นหนึ่ง 

เหมือนกัน คุณอุํนส่ังอะไรไมํคํอยฟัง อยํางฉันนี้เธอก็ส่ังไมํให๎คุณเชยมาเลํนด๎วย เพราะเธอวําฉันเป็นไพรํ แตํคุณเชยเธอ

ย๎อนให๎วํา ถ๎าลูกเจ๎าคุณพํอเป็นไพรํ ลูกทุกคนก็เป็นไพรํหมด เลยถูกตีเสียใหญํ แตํคุณเชยก็ยังเลํน กับฉันอยํูนั่นเอง"  

         "แล๎ววันนี้ทําไมทํานไมํเอาคุณเชยมาด๎วยลํะ" พลอยถามตํอ  

         "ก็คุณอุํนนะซี" พํอเพิ่มตอบ "เธอวําไมํอยากให๎น๎องเธอ มาเก่ียวข๎องกับคนอยํางเราๆ" 

         "แล๎วเจ๎าคุณพํอทํานวําอยํางไร" 

         "ก็เห็นทํานเฉยๆ ฉันก็เห็นทํานนิ่งทุกที คุณอุํนเธอพูดเอาคนเดียวเทํานั้น คุณเชยก็โกนจุกปีนี้เหมือนกัน แตํต๎องรอ

ไปอีกสิบกวําวัน เพราะคุณแมํทํานจะเข๎ามาจากอัมพวา"  

         "งั้นหรือ" พลอยพูด "ถ๎าจะสนุกกันใหญํซีนะ" 

         "ก็งั้นแหละแมํพลอย ที่บ๎านเรามันไมํเหมือนบ๎านคนอื่น ทําอะไรมันก็ไมํสนุกไปได๎"  

         แมํช้ันโผลํเขา๎มาในหอ๎ง หนา๎ตาเป็นมันมาจากครัว เพ่ือเรียกเด็กๆใหไ๎ปกินขา๎ว เพราะจัดสํารับไว๎ใหแ๎ล๎ว พอร๎ูวําพอํ

เพิ่มเป็นพี่ชายของพลอย แมํช้ันก็ดีใจเป็นการโกลาหล เข๎ามาลูบหน๎าลูบหลัง แล๎วพูดจาชมเชยตํางๆ ทั้งที่เพิ่งเคยพบกัน

เป็นคร้ังแรก 

         เม่ือเด็กๆ กินขา๎วเสร็จแล๎ว คุณหลวงก็ใหค๎นมาตามออกไปทางด๎านหนา๎ของเรือน อนัเป็นบริเวณทีมี่งาน ตอนนัน้

เป็นเวลาคํ่าสนิทแล๎ว โคมไฟตํางๆ ที่แขวนไว๎ดูสวํางราวกับกลางวัน เจ๎าคุณพํอนั่งอยูํในเรือนที่เรียกกันวํา หอนั่ง คุณหลวง

กําลังอํานวยการให๎คนยกสํารับกับข๎าว กระโถนขันน้ําเข๎าไปตั้ง จะเป็นเพราะเสียงดนตรีปี่พาทย๑ และเสียงไฟสวํางหรือจะ



เป็นเพราะบรรยากาศ อันเป็นกันเองของบ๎านนี้หรืออยํางไรก็ตามที แตํพลอยสังเกตเห็นวํา เจ๎าคุณพํอมีอารมณ๑ดีและร่ืนเริง

เป็นพิเศษในคืนวันนั้น ย่ิงกวําเคยเห็นเมื่อคร้ังอยํูที่บ๎าน พอคนใช๎ยกสํารับมาต้ัง เรียบร๎อย เจ๎าคุณพํอก็กลําวขึ้นวํา  

         "พํอนพกินด๎วยกันเถิดนํา" 

         พลอย สังเกตทนัท ีวําเจ๎าคุณพอํเร่ิมเรียกคุณหลวงด๎วยช่ือจริง อยํางทีเ่คยเรียกกันมาแตํกํอน มิได๎เรียกวํา คุณหลวง

เหมือนเมื่อตอนบําย 

         "เชิญทํานตามสบายเถิด ขอรับ" 

         "ไมํเอาละ" เจ๎าคุณพํอวํา "นั่งกินคนเดียวราวกับเล้ียงพระ จะไปอรํอยอะไร มากินเป็นเพื่อนกันหนํอยเถิด"  

         คุณหลวงตกลง เรียกชามขา๎วมารํวมวงกับเจ๎าคุณพอํ เม่ือเร่ิมกินขา๎ว เจ๎าคุณพอํแลเห็นเด็กๆ ไปนัง่อยํุที ่เฉลียงก็

เรียกเข๎าไปข๎างใน แล๎วถามวํา 

         "พวกนี้กินข๎าวกันแล๎วหรือยัง" เมื่อได๎ความวํากินแล๎ว ก็ซักถามตํอไปวํา กับข๎าวอยํางไหนอรํอยบ๎าง ซึ่งเด็กๆตอบ

กันไปคนละอยํางสองอยําง ไมํตรงกันสักคนเดียว เจ๎าคุณพํอกับคุณหลวงต๎องตกลงกันวํา เมื่อความเห็นไมํตรงกันเชํนนี้ ก็

จําต๎องลองกินทุกอยําง 

         พลอยร๎ูสึกวํา ตนไมํเคยสนทิสนมกับเจ๎าคุณพอํ มาแตํกํอนเทําคืนวันนีเ้ลย พลอยเคยนกึชมคนในบา๎นช๎อย วํารักใครํ

เป็นกันเองสนิทสนม แตํพอเจ๎าคุณพํอมาในบ๎านนี้ เจ๎าคุณพํอก็กลายเป็นคนที่เป็นกันเอง สนิทสนมอยํางที่พลอยเคยใฝ่ฝัน

อยูํตลอดมา ย่ิงเห็นเจ๎าคุณพํอพูดคุยด๎วยอารมณ๑ร่ืนเริง หัวรํอตํอกระซิก ทักทายคนทั่วไป พลอยก็ย่ิงปล้ืมปีติ ความรักที่มี

ตํอบิดาของตน ซึ่งฝังลึกอยูํในหัวใจเพราะไมํมีโอกาสจะแสดงได๎ ก็ดูเหมือนจะทํวมท๎นออกมา ย่ิงมองไปดูคุณหลวง ซึ่ง

พยายามเอาอกเอาใจเจ๎าคุณพํอด๎วยความนิยมรักใครํ แลดูพี่เนื่องซ่ึงดูเหมือนจะคอยฟังจดจําทุกคําที่เจ๎าคุณพํอพูด และ

หัวเราะด๎วยเมื่อผ๎ูใหญํหัวเราะ ตลอดจนช๎อย ซึ่งนิยมใครไมํได๎งํายๆ ก็ดูเหมือนจะนั่งมองดูเจ๎าคุณพํออยูํด๎วยความเล่ือมใส 

และแสดงกิริยาอาการเรียบร๎อย ผิดปกติ พลอยก็ย่ิงปล้ืมใจ อยากจะแสดงความร๎ูสึกนิยมยินดี ที่ตนมีตํอเจ๎าคุณพํอนั้น

ออกมาให๎ปรากฏ พลอยมองไปริมฝาเรือน เห็นมีพัดขนนกวางอยํูอันหนึ่งก็นึกอะไรออก รีบคลานไปหยิบพัดมาพัดให๎เจ๎า

คุณพํอ ขณะที่รับประทานข๎าวอยํางสุดฝีมือ เทําที่ได๎เคยรํ่าเรียนฝึกซ๎อมมาจากในวัง เจ๎าคุณพํอเหลียวมาย้ิม มองดูพลอย

อยูํนาน เหมือนจะเข๎าใจความร๎ูสึกความหมายของพลอยทุกอยําง แล๎วก็พูดขึ้นวํา  

         "ดีจริงพลอย ไมํเสียทีไปอยํูในร้ัวในวัง พัดได๎เป็นชาววังแท๎ๆทีเดียว"  

         ซ่ึงคําพดูเพียงเทํานัน้ เป็นการตอบแทนสําหรับพลอยเกินกวําของมีคําใดๆ จะมาเปรียบเทียบได๎  

         ระหวํางทีน่ัง่กินขา๎วกันอยํู เจ๎าคุณพอํก็คุยกับคุณหลวงถึงเร่ืองเกําๆ ทีผํ่านมาด๎วยกัน บางเร่ือง ก็เก่ียวแกํราชการที่

เคยทํารํวมกันมา บางเร่ืองก็เก่ียวกับความสนุกซุกซน ที่เคยผํานมาด๎วยกันเมื่อเป็นหนุํมๆ พลอยได๎ยินเจ๎าคุณพํอถามคุณ



หลวงถึงเพื่อนฝูงเกําๆ ที่ล๎มหายตายจากไปแล๎วก็มี บางทีก็พูดถึงสถานที่แปลกๆ ที่พลอยไมํร๎ูจัก เชํนร๎านตํางๆในสําเพ็ง 

หรือโรงขายน้ําชาญ่ีปุ่นที่ถนนบํารุงเมือง บางคร้ังเจ๎าคุณพํอก็ชําเลืองมาดู ทางเด็กๆ แล๎วก็ลดเสียงลงมิให๎ได๎ยิน แตํพอลด

เสียงที่พูดทีไร ก็มักจะหัวเราะกันคร้ืนเครง เมื่อพูดเสร็จทุกคร้ัง  

         เม่ือของหวานยกเขา๎มาต้ังแล๎ว แมํช้ันก็ออกมาจากหลังเรือน และมากราบเจ๎าคุณพอํซ่ึงเม่ือเห็นแมํช้ัน ก็ทกัวํา  

         "แหม แมํช้ัน ! ไมํได๎พบกันหลายปีทีเดียว ยังสวยไมํตกเลยนะ"  

         แมํช้ันหวัเราะก๊ิก แล๎วตอบวํา 

         "ทํานก็ปากหวานไมํตกเหมือนกันละเจ๎าคํะ ถ๎าอิฉันไมํพบคุณหลวงเสียกํอน ป่านนี้อิฉันตามทํานไปแล๎ว"  

         "ก็นั่นนํะซ"ิ เจ๎าคุณพํอพูด "ป่านนี้มิสบายไปแล๎วหรือ" 

         "ถ๎าทํานต๎องการเด๋ียวนี้ ก็ยังสนองพระเดชพระคุณได๎นี่ขอรับ ผมไมํหวงหรอก" คุณหลวงพูดสอดขึ้นมา  

         "พูดดีไปเถอะ" แมํช้ันขูํ "ฉันยังไมํแกํเฒํานักดอกนะ จะบอกให๎ บางทีเจ๎าคุณทําจะต๎องการคนทําครัวบ๎าง กระมัง"  

         แล๎วทัง้สามคนก็หวัเราะขึน้พร๎อมกัน 

         พลอยได๎ยินผ๎ูใหญํคุยกันก็ลองนกึดูวํา ถ๎าเจ๎าคุณพอํได๎กับแมํช้ันจริงๆ อยํางทีล๎่อกันเลํน ปา่นนีจ้ะเป็นอยํางไร พลอย

อาจมีแมํเป็นแมํช้ันก็ได๎ แมํพลอยเลิกคิดทันที เพราะถึงแมํช้ันจะนํารักเพียงใดก็ตาม ถ๎าจะเอามากแลกกับแมํ พลอยก็

เลือกเอาแมํมากกวํา 

         "เด๋ียวนี้ทํานยังเลํนระนาดเอกอยูํหรือเปลําขอรับ" คุณหลวงถามเจ๎าคุณพํอขึ้น  

         "ทิ้งมาเสียนานแล๎วละพํอนพ" เจ๎าคุณพํอตอบ "ไมํมีใครจะเลํนด๎วย เด๋ียวนี้ที่บ๎านเหลือแตํเคร่ือง ผ๎ูคนมันก็กระจัด

กระจายกันไป ไมํเหมือนแตํกํอน แล๎วพํอนพลํะ ยังเลํนฆ๎องวงอยํูหรือ"  

         "ก็ทิ้งมานานเหมือนกันขอรับ" คุณหลวงพูด 

         เจ๎าคุณพอํนัง่นิง่ใช๎นิว้เคาะจังหวะเขา๎กับเพลง ทีป่ีพ่าทย๑กําลังบรรเลงอยํูครํูหนึง่ แล๎วก็ทาํทาํเหมือนกับ จะคิดอะไร

ออกอยํางกระทันหัน พูดกับคุณหลวงขึ้นวํา  

         "พํอนพ เรามาลองฝีมือกันสักทีดีไหมลํะ ฉันจะตีระนาดเอก พํอนพตีฆ๎องวง"  

         คุณหลวงหวัเราะก๎าก แล๎วตอบวํา 

         "ผมตามทํานไมํทันหรอกขอรับ" 



         "ไมํเอานํา อยําถํอมตัว" เจ๎าคุณพํอยืนยัน 

         "ทํานบอกให๎ตีก็ตีไปซี" แมํช้ันสนับสนุน "มัวแตํอิดออดรํ่าไรอยูํได๎ ฉันอยากจะฟังเจ๎าคุณทํานตีระนาด ได๎เคยฟังหน

หนึ่งเมื่อยังสาว ยังติดใจไมํหายเลย"  

         คุณหลวงได๎ยินภรรยาชํวยหนนุก็ขยับลุก ทัง้สองคนเดินไปทางวงปีพ่าทย๑ ซ่ึงทาํเพลงจบลงแล๎ว คุณหลวงเขา๎ไป

กระซิบกระซาบอยํูครํูหนึ่งกับนายวง แล๎วคนระนาดเอกก็ลุกจากที่ เจ๎าคุณพํอเข๎านั่งแทน และคุณหลวงก็เข๎านั่งประจําฆ๎อง

วง ทุกคนในงานซ่ึงรับอาหารเสร็จ หันไปมองอยํางสนใจ และพูดจาซุบซิบ กันอยํูทั่วไป  

         เจ๎าคุณพอํจับไม๎ระนาดขึน้ลองไลํลูกดูกํอน แล๎วก็ขยับกายใหเ๎ขา๎ที ่ยกไม๎ระนาดทัง้สองชูขึน้ จบเพียงหนา๎ผาก สอง

มือพนมระลึกถึงคุณครูอยูํครํูหนึ่ง แล๎วก็เร่ิมตี คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกในชีวิต ที่พลอยได๎ยินเจ๎าคุณพํอเลํนดนตรี และเป็นคร้ังแรก

ที่ได๎เคยเห็นเจ๎าคุณพํอ เป็นตัวของตัวทํานเองโดยสมบูรณ๑ เจ๎าคุณพํอเร่ิมตีเบาๆ ตามทํานองช๎าๆ เข๎ากับเสียงฉ่ิงและ

ตะโพน ดังเป็นจังหวะ สายตาเจ๎าคุณพํอทอดไปข๎างหน๎า แตํมองไมํเห็นอะไร เพราะขณะนี้อารมณ๑ของทํานเข๎าคลุกเคล๎า 

อยูํเฉพาะกับดนตรีโดยส้ินเชิง เสียงเพลงที่เจ๎าคุณพํอบรรเลงจากระนาด ทําให๎พลอยเศร๎าใจในชั้นแรก เพราะดูเหมือนจะ

เป็นคําพรรณนา ถึงความหลังที่ผํานไปแล๎วอยํางไมํมีวันคืนมาอีก ถ๎อยคําที่เจ๎าคุณพํอพูดด๎วยดนตรีนั้น เต็มไปด๎วยความ

สงสัย เคลือบเคลงใจ บางตอนก็มีพ๎อแล๎วรําพึงรําพันถึงความหลัง พลอยเร่ิมร๎ูสึกต้ืนตันในอก มีก๎อนแข็งๆมาจุกที่คอหอย 

น้ําตาอุํนๆ เร่ิมจับที่ขอบตาทั้งสองข๎าง แตํแล๎วเจ๎าคุณพํอก็เปล่ียนจังหวะเร็วขึ้น ความเคลือบเคลงสงสัย และความทุกข๑

โศกทรมานใจคลายลง ความร่ืนเริงเข๎ามาแทนที่ จังหวะระนาดนั้นเร็วขึ้นอีก กลายเป็นเสียงคนวิ่งเลํน คนหัวเราะ เสียงนก

ร๎อง แดดออกยามเช๎า ดอกไม๎บาน ไม๎ระนาดที่เจ๎าคุณพํอเหวี่ยงไปมาโดยเร็ว ตามลูกระนาด กระทบแสงไฟเหมือนกับผีเส้ือ

สองตัว บินไปเกาะที่ดอกไม๎โน๎นบ๎าง ดอกนี้บ๎างเร็วขึ้นอีก เสียงฉ่ิงเสียงฉาบ เสียงกลองแขกดังเร๎าใจ เจ๎าคุณพํอเปิดเผยให๎

เห็นความสนุกในชีวิต ความขบขันความร่ืนเริง ของคนที่ปราศจากทุกข๑ น้ําตาพลอยแห๎งหายไปโดยไมํร๎ูตัว นั่งย้ิมมองเจ๎า

คุณพํออยํางตาไมํกระพริบ หัวใจเต๎นแรง เข๎ากับจังหวะของเพลง  

         ทกุคนทีน่ัง่อยํูนิง่ฟงัเหมือนถูกสะกด ไมํมีใครพดูจากับใคร ทีสู่บบหุร่ีก็นัง่ถือบหุร่ีปลํอยใหไ๎หม๎ไปเอง ทีน่ัง่เค้ียวหมาก

ก็หยุดเค้ียว นั่งอมหมากอยูํในปากจนชืด แมํช้ันนั่งอยํูใกล๎ๆกับพลอยหายใจถ่ี และแรงจนได๎ยิน ช๎อยพี่เนื่องและพํอเพิ่มนั่ง

นิ่งตัวแข็ง เลิกพูดจาซุบซิบกัน คุณสายคํอยๆยํองออกมาจากในเรือน มานั่งใกล๎ๆแมํช้ัน แล๎วกระซิบวํา  

         "ฉันนึกแล๎วไมํมีผิด ไมํมีใครตีได๎อยํางนี้อีกแล๎ว ได๎ยินที่ไหนเป็นจําได๎ทีเดียว"  

         พลอยเหลือบไปดูทางหลังเรือน ขา๎งๆลับแลตามประตูทกุชํอง แสงโคมกระทบกับดวงตาหลายสิบคํู พวกคนในบา๎น

และคนมาชํวยงาน พากันเลิกทํางานชั่วคราว เมื่อได๎ยินเสียงระนาดอยํางที่ไมํเคยได๎ยินมาแตํกํอน  

         เจ๎าคุณพอํเปล่ียนจังหวะไปอกี ตํอไปเป็นการล๎อหลอก ระหวํางเจ๎าคุณพอํกับคุณหลวง เจ๎าคุณพอํเป็นคนหน ีคุณ

หลวงเป็นคนไลํ เจ๎าคุณพํอเหลียวหน๎าไปดูคุณหลวงแล๎วย้ิมด๎วย คุณหลวงก็สํายหน๎าหัวเราะ สํวนมือก็ตีฆ๎องวงตาม เจ๎า

คุณพํอตีระนาดหนีตํอไปอีกแล๎วก็หยุด ปลํอยให๎คุณหลวง ตีฆ๎องวงตามจนทัน แล๎วเจ๎าคุณพํอก็หนีตํอไปอีก จนในที่สุดคน



ทั้งสองก็ก๎มหน๎าตีอยํางเร็วปลํอยลูกหมด ไปจนจบเพลง เมื่อจบแล๎วเจ๎าคุณพํอก็วางไม๎ระนาด ยกมือไหว๎ครูอีกทีหนึ่งแล๎วก็

หัวเราะ 

         ทกุคนในวงปีพ่าทย๑ก๎มตัวลงกราบพร๎อมกัน เป็นการเคารพในฝีมือของเจ๎าคุณพอํ มิใชํกราบยศศักด์ิอคัรฐาน สํวน

คุณหลวงก็ยกมือขึ้นไหว๎หลายหน โคลงศีรษะหัวเราะแล๎วพูดวํา  

         "ทํานตีอยํางนี้ผมแยํ ตามไมํทันเลย" 

         เจ๎าคุณพอํทกัทายกับแขกเหร่ือทีน่ัง่อยํูในบริเวณนัน้ อกีสักครํูหนึง่แล๎วก็ลากลับ แตํกํอนจะกลับเจ๎าคุณพอํ หนัมาส่ัง

กับพลอยวํา 

         "พลอย พํอจะกลับกํอนละนะ แล๎วพรํุงนี้จะมาใหมํ"  

         คืนวันนัน้ พลอยเขา๎นอนด๎วยความเหนือ่ยออํน แตํความร๎ูสึกในใจเต็มไปด๎วยความสุข อยํางไมํเคยมีมาแตํกํอน วันนี้

เป็นวันที่พลอยมีชีวิตเต็มสมบูรณ๑ ได๎ถูกรับรองตํอหน๎าคนเป็นอันมากวํา พลอยเป็นลูกเจ๎าคุณพํอ ผ๎ูซึ่งเป็นที่นับถือของคน

ทั้งหลาย และเป็นผ๎ูที่คนทั้งหลายให๎ความสนใจในตัวเจ๎าคุณพํอ ผ๎ูซึ่งเป็นที่นับถือของคนทั้งหลาย และเป็นผ๎ูที่คนทั้งหลาย

ให๎ความสนใจเป็นอยํางยอดเย่ียม ไมํวําทํานจะพูดส่ิงใด หรือทําส่ิงใด ความสนใจในตัวเจ๎าคุณพํอ ทําให๎พลอยได๎รับสํวน

สะท๎อน จากความเป็นยอดเยี่ยมของทําน ในงานนั้น แทนที่พลอยจะเป็นคนที่ต๎องตามหลังช๎อย หรือเพียงแตํคํูเคียงกัน 

พลอยกับจะออกหน๎าช๎อยไป ในด๎านความสําคัญ แตํความพอใจของพลอย มิได๎อยูํในข๎อนี้ ที่พลอยพอใจนักหนาก็เหตุวํา 

เจ๎าคุณพํอได๎มาในงาน เพื่อพิสูจน๑ให๎ปรากกวํา พลอยมิใชํเด็กที่ไร๎ญาติขาดมิตร แตํเป็นผ๎ูที่บิดาเป็นผ๎ูใหญํที่คนจักนับถือได๎ 

พลอยย่ิงนึกรักช๎อยมากขึ้นไปอีก เมื่อได๎ยินช๎อยพูดขึ้น เมื่อเข๎าไปนอนในม๎ุงด๎วยกันแล๎ววํา  

         "พลอย ฉันดีใจเหลือเกิน ที่เจ๎าคุณพํอของพลอยทํานมาวันนี้"  

         "ทําไมช๎อย" พลอยถาม 

         "อ๎าวก็ดีใจซี ที่เจ๎าคุณพํอของพลอยทํานมาชํวยงาน ใครๆเขาก็ดีใจกันทั้งนั้น แล๎วก็ทํานนํารัก ออกจะตายไป"  

         "ช๎อยนึกอยํางนั้นจริงๆหรือ" พลอยถาม  

         "พุทโธํ ! ไมํนึกจริงฉันจะไปพูดอยํางนั้นทําไม" ช๎อยตอบยืนยันอยํางจริงใจ "จริงๆนะพลอย พํออยํางนี้ให๎ฉันก็เอา"  

         "ช๎อยก็" พลอยท๎วง "คุณพํอของช๎อยก็นํารักมากเหมือนกัน ให๎ฉันก็เอาอีกนํะแหละ"  

         "นั่นนํะซ"ิ ช๎อยพูด "อยํางเราสองคนนี่แลกพํอกันได๎เทียวนะ ไมํมีใครเสียเปรียบใครหรอก"  

         แล๎วเด็กทัง้สองคนก็คุยกันเร่ืองความดีของพอํของตน ตามประสาเด็กไปจนช๎อยเหลือแตํเสียงกรน พลอยจึงได๎

หลับตามไปในเวลาไมํช๎า 



         รํุงขึน้อกีวันหนึง่ เป็นวันโกนจุกและทาํขวัญ ทัง้ช๎อยและพลอยต๎องถูกทรมาน ด๎วยการเปล่ียนเคร่ืองแตํงตัว ถึงสอง

คร้ัง เจ๎าคุณพํอมาต้ังแตํเช๎า ตามที่นัดไว๎ และอยูํรํวมงานไปจนทําขวัญเสร็จ หลังจากเมื่อคืนที่แล๎ว เจ๎าคุณพํอร๎ูสึกวําเป็น

กันเองสนิทสนมกับคนในบ๎าน และแขกเหร่ือทุกคนดีย่ิงขึ้นกวําเกํา และเมื่อเสร็จงานแล๎ว เจ๎าคุณพํอก็เรียกพลอยเข๎าไป

ใกล๎ๆ สํงหีบให๎ใบหนึ่ง แล๎วพูดวํา 

         "นี่แนํพลอย พํอทําขวัญเจ๎าในงานโกนจุก เปิดออกดูซี ถูกใจไหม"  

         พลอยจึงก๎มลงกราบเจ๎าคุณพอํ ด๎วยมือทีส่ั่นระรัว เพราะคร้ังนีเ้ป็นคร้ังแรกทีไ่ด๎รับของ จากเจ๎าคุณพอํโดยตรง ในหบี

นั้นมีจ้ีอันใหญํ กลางฝังมรกตคํอนข๎างใหญํ มีเพชรซึกล๎อมรอบ นอกจากนั้นยังมีกําไล เล็กๆพอขนาดข๎อมือพลอยอีกครํู

หนึ่ง ฝังเพชรลูกกับนิลสีดอกตะแบกสลับกัน พลอยนั่งก๎มหน๎าหยิบของแตํงตัว แล๎วก็วางไมํร๎ูวําจะพูดจาวํากระไรถูก  

         "ชอบอยํางไหน พลอย" เจ๎าคุณพํอถามเบาๆ อีกคร้ังหนึ่ง พลอยได๎ยินก็หยิบจ้ี ซึ่งมีลักษณะเป็นของโบราณ ขึ้นให๎

ดู 

         "ไมํเสียทีที่เป็นลูกพํอ" เจ๎าคุณพํอพูดขึ้นอยํางพอใจ "จี้อันนั้นราคาไมํถึงกําไลข๎อมือ เพราะเป็นของเกํา คนเขาไมํ

คํอยชอบ กําไลคํูนั้นเป็นของนอก พํอเพิ่งซื้อมา แตํจี้เป็นของคุณยําของเจ๎า เจ๎าก็ชอบถูกทีเดียว"  

         พลอยร๎ูสึกดีใจทีเ่จ๎าคุณพอํชมวําเลือกชอบได๎ถูก สําหรับช๎อยเจ๎าคุณพอํทาํขวัญแหวนงูวงหนึง่ ขณะนัน้แมํช้ันก็เขา๎

มานั่งอยูํข๎างๆ และชํวยดีใจแทนเด็กทั้งสองคนอีกยกใหญํ เจ๎าคุณพํอนั่งพูดอยูํอีกเล็กน๎อย ฝากฝังพลอยกับคุณสายอีก

ตามสมควร แล๎วก็ลากลับ  

         งานโกนจุกผํานไปโดยเรียบร๎อย ไมํมีอปุสรรคไมํมีส่ิงใด ทีจ่ะมาทาํใหก๎ระทบกระเทือนใจ เม่ือเสร็จงานแล๎ว พลอยก็

อยูํกับช๎อยที่บ๎านตํอไปอีกสองวัน เพราะคุณสายยังเก็บของไมํเสร็จ ทําให๎เพิ่มความสนิทสนม กับคนในบ๎านนั้นย่ิงขึ้น แมํ

ชั้นนั้นออกปากชมวํา เมื่อนึกถึงวันที่เด็กจะต๎องกลับวังก็ใจหาย ทําให๎คุณสายต๎องหัวเราะหึๆ แล๎วตอบวํา ถ๎าขืนปลํอยให๎

อยูํที่นี่ไปอีกเจ็ดวัน ก็จะได๎กลายเป็นโจรไปทั้งสองคน เพราะมีแตํคนชํวยตามใจ สํวนพี่เนื่องนั้นให๎สัญญาวํา เมื่อพลอยกับ

ช๎อยกลับไปแล๎ว จะพยายามไปหาให๎บํอยที่สุด  

         ในทีสุ่ดวันทีจ่ะต๎องกลับวังก็มาถึง คุณสายหอบขา๎งของพะรุงพะรัง ขึน้รถกลับตามทางเดิม มีพีเ่น่ืองมาสํง จนถึง

ประตูข๎างนอก พอเดินผํานประตูชั้นในกลับตําหนัก ก็มีเสียงคนร๎ูจักทักทายกันเกรียวกราว เหมือนเมื่อวันแรกที่พลอยเข๎าวัง

มากับแมํ ผิดกันแตํที่วําคราวนี้พลอยร๎ูสึกตัววําเป็นผ๎ูใหญํ ค๎ุนเคยตํอโลก ค๎ุนเคยตํอเหตุการณ๑ ค๎ุนเคยตํอคนทั้งปวง เป็นคน

มีหลักฐานมากกวําวันที่แรกเร่ิมเข๎ามาในวังเป็นไหนๆ  

         แตํความร๎ูสึกวําเป็นผ๎ูใหญํขึน้ หลังจากโกนจุกนัน้ยังมีเหตุอืน่มากระทบ ทาํใหพ๎ลอยต๎องร๎ูสึกวํา เป็นผ๎ูใหญํจริงๆ 

ความร๎ูสึกอยํางเด็กหลายอยํางได๎หมดส้ินไป ในวันที่กลับเข๎าวังนั้นเอง พอคุณสายพลอยและช๎อย พากันมาถึงตําหนัก ยัง

ไมํทันจะเข๎าห๎อง ก็มีข๎าหลวงคนหนึ่งรีบมาหาคุณสาย บอกวําเสด็จรับส่ังให๎คุณสาย ขึ้นไปเฝ้าในทันทีที่มาถึงตําหนัก 



ข๎าหลวงคนนั้นมองดูพลอยด๎วยสีหน๎าอันเปลก แตํพลอยก็มิได๎เฉลียวใจอยํางไร คุณสายรีบเปิดห๎องแล๎วก็ส่ังเด็กๆ ให๎

ชํวยกันเอาของเข๎าเก็บ สํวนตนเองนั้นรีบขึ้นบันไดไปชั้นบนของตําหนัก คุณสายขึ้นไปนาน แตํแล๎วก็กลับลงมาตาบวมแดง 

เหมือนกับร๎องไห๎มาใหมํๆ พอลงมาถึงก็เรียกพลอยและช๎อย ให๎ชํวยกันร้ือของออกจากหีบ ไมํยอมพูดอะไรด๎วยทั้งส้ิน  

         จนถึงเวลาคํ่าวันนัน้ คุณสายจึงได๎เรียกพลอยเขา๎ไปในหอ๎งสองตํอสอง แล๎วก็ร๎องไหส๎ะอกึสะอืน้พลาง พดูพลางบอก

ให๎พลอยร๎ูวํา แมํของพลอยนั้นตายเสียแล๎วที่ฉะเชิงเทรา เพราะลูกในท๎องนั้นออกมากํอนกําหนด และแมํอยํูได๎สองวันก็

ตาย กํอนตายมิได๎ส่ังเสียอะไรเลย ญาติโยมทางโน๎นเขาชํวยกันเผาศพเสร็จไปแล๎ว เสด็จเพิ่งทรงทราบแนํเมื่อวานนี้ จึง

รับส่ังเรียกคุณสายขึ้นไป มอบภาระให๎บอกแกํพลอยให๎ทราบ  

 

บทที่ ๖ (หน๎าที่ ๑) 

         หา๎ปใีหห๎ลัง นบัจากวันทีพ่ลอยได๎ร๎ูวําแมํตาย พลอยก็ยังคงอยํูทีตํ่าหนกัเสด็จ แตํพลอยอายุสิบหกปเีศษ นบัวําเป็น

สาวเต็มตัว และเป็นสาวอยํางที่ใครเห็นใครต๎องชม วําสวยเกินกวําที่คาดไว๎ ถึงแม๎วําเมื่อยังเด็กๆ พลอยก็มีคนชมวําเป็น

เด็กสวยอยูํแล๎ว สํวนช๎อยเป็นสาวขึ้นมาดุจกัน แตํจํานวนปีและรํางกายที่เติบโตขึ้น มิได๎ทําให๎นิสัยของช๎อยเปล่ียนแปลงไป 

ยังคงเป็นคนสนุกสนานรําเริง และมีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง อยํางแตํกํอน  

         พลอยยังจําได๎ดีถึงวันทีต่นและช๎อย เร่ิมหมํผ๎าอยํางผ๎ูใหญํทัง้หลาย ถ๎าจะวําไปแล๎ว วันนัน้ก็เป็นวันสําคัญมาก เพราะ

เทํากับวําพลอยได๎สละความเป็นเด็ก ยํางเข๎าสํูความเป็นผ๎ูใหญํอยํางสมบูรณ๑ โดยที่คนทั้งปวงต้ังแตํเสด็จลงมาจนถึงคน

อื่นๆ ก็ยอมรับวําพลอยสมควรเป็นผ๎ูใหญํได๎แล๎ว วันที่เร่ิมหํมผ๎า และตํอมาอีกหลายวัน ทั้งพลอยและช๎อยต๎องนั่งอยูํนิ่งๆ ไมํ

กล๎าขยับเขย้ือนไปไหนไกล เพราะกลัวผ๎าหํมจะหลุด ย่ิงจะให๎คลานไปมาบนตําหนักแล๎ว ดูเหมือนจะเป็นเร่ืองนอกปัญญา 

ทําไมํได๎ทีเดียว พลอยเห็นผ๎ูใหญํเขาหํมผ๎า ดูเป็นของงํายๆ เพราะหํมทีเดียวแล๎วก็อยูํไปได๎ตลอด นานๆจึงจับให๎เข๎าที่รัดกุม

เสียทีหนึ่ง แตํพอตัวได๎หํมเข๎าเอง จึงร๎ูวํายากเย็นสักเพียงใด เพราะผ๎าทีหํมไว๎กับตัวนั้น จะอยูํได๎ก็เพราะความชํานาญ มิได๎

อยูํได๎ก็เพราะเข็มกลัด กระดุมหรือเคร่ืองเหนี่ยวร้ังอื่นๆ เสด็จก็ดูเหมือนจะเข๎าพระทัยเร่ืองนี้ดี เพราะในตอนแรกๆ ก็มิได๎ทรง

ใช๎สอย บํอยคร้ังเหมือนแตํกํอน ทรงให๎เวลาพลอยค๎ุนกับผ๎าหํมอยูํหลายวัน จนในที่สุดก็รับส่ังถามวํา  

         "พอลยหํมผ๎าเป็นแล๎วหรือยัง" 

         เม่ือพลอยทลูตอบวําเป็นแล๎วก็รับส่ังกําชับวํา "ไมํหลุดแนํนา" พลอยต๎องกราบทูลยืนยันอีกคร้ังหนึ่ง จึงได๎ทรงใช๎สอย

ตํอไป และดูเหมือนจะมากกวําเมื่อกํอน เพราะเด๋ียวนี้ใครๆก็ร๎ูกันทั่วตําหนักแล๎ววํา พลอยเป็นข๎าหลวงคนโปรด  

         การเป็นคนโปรดของเสด็จนัน้มีทัง้ทางเสียทางดี ถ๎าจะวําในทางเสีย พลอยก็มีเวลาเป็นของตัวเอง นอ๎ยลงไปกวํา

ข๎าหลวงคนอื่นๆ เพราะต๎องคอยปฏิบัติรับใช๎อยํูตลอดเวลา จะมีเวลาทํากิจธุระสํวนตัวบ๎าง ก็ตํอเมื่อเสด็จเข๎าบรรทมหรือยัง

ไมํบรรทมต่ืน หรือมีกิจธุระจําเป็นจริงๆ นอกจากนั้นสํวนเสียก็ยังมีอีก ที่คนอื่นเกิดความอิจฉาริษยา คอยคํอนแคะหาเร่ือง 

แตํพลอยก็มีช๎อยคอยออกรับแทนอยูํเสมอในข๎อนี้ ทําให๎คนอื่นไมํกล๎า เพราะช๎อยเป็นคนมีช่ือเสียงประจําเสียแล๎ว ในการ



เอาจริง คนจึงกลัวเป็นสํวนมาก การอยูํใกล๎ชิดพระองค๑เสด็จนั้น ถึงบางคราวพลอยจะร๎ูสึกเหน็ดเหนื่อยบ๎าง พลอยก็มิได๎

ร๎ูสึกท๎อถอย เพราะถือวํา เป็นการตอบแทนที่เสด็จทรงพระเมตตาชุบเล้ียงมา และย่ิงกวํานั้น การที่อยํูใกล๎ชิดพระองค๑ทําให๎

พลอยได๎ร๎ูได๎เห็น และบางคร้ังก็ได๎ตามเสด็จไปในที่บางแหํง ซึ่งแม๎แตํบางคนที่อยูํในวังมานานกวําพลอย ก็มิได๎เคยได๎ไปถึง  

         ที่ๆ  เป็นยอดเย่ียมของในวังก็เห็นจะได๎แกํทีบ่น อนัเป็นทีป่ระทบัของพระเจ๎าอยํูหวัและสมเด็จ พร๎อมทัง้ทลูกระหมํอม

ฟ้าอีกบางพระองค๑ ตามปกติเสด็จขึ้นที่บนเกือบทุกวัน และพลอยก็ได๎ถือหีบหมาก ตามเสด็จ ตอนแรกๆ พลอยก็เกรงกลัว

เสียเป็นล๎นพ๎น เมื่อเสด็จแล๎วก็ได๎แตํนั่งคอยรับเสด็จกลับตําหนัก อยูํแคํอัฒจันทร๑พระที่นั่ง แตํตํอมาพลอยได๎รับความกล๎า

เพิ่มเติมขึ้นจากช๎อย ผ๎ูซึ่งร๎ูจักคนมาก เวลาตามเสด็จขึ้นที่บน ก็ได๎คลานซอกซอนไปจนทั่วเทําที่จะไปได๎ แล๎วก็กลับมาเลํา

ให๎พลอยฟัง ทําให๎พลอยอยากร๎ูอยากเห็นบ๎าง ประกอบกับพลอยได๎ร๎ูจักคุณพนักงานบางคนที่เป็นญาติ แม๎เจ๎าจอมบางคน 

ก็ได๎ร๎ูจักในฐานเป็นญาติ ตํอมาจึงได๎มีความกล๎าขึ้น และได๎เห็นความเป็นไปของที่บนอยํางใกล๎ชิด  

         ตามปกติเสด็จขึน้ทางบนัได๎ด๎านตะวันตก และเวลาเสด็จกลับก็กลับทางเดียวกัน ฉะนัน้ในขัน้แรก เม่ือสํงเสด็จแล๎ว 

พลอยจึงคลานเล็ดลอดตามระเบียง ไปจนถึงห๎องที่พนักงานกลาง เตรียมเคร่ืองต๎น ในที่นั้น คุณพนักงานหลายคนร๎ูจัก

พลอยดี จึงไมํมีใครห๎ามปรามแตํทักทายปราศรัย พูดคุยด๎วยเป็นปกติ และจากที่นั้น ถ๎าหมอบโผลํหน๎าออกทางประตู ก็จะ

มองเห็นห๎องเขียว อันเป็นห๎องทรงพระสําราญ และเสวยพระกระยาหาร ของพระเจ๎าอยูํหัว คร้ังแรกที่พลอยได๎เห็นพระ

เจ๎าอยูํหัวของตน อยํางใกล๎ชิดในที่รโหฐาน พลอยก็ขนลุกเกรียวทั้งตัว เพราะร๎ูดีวํา ที่ๆตนได๎ไปถึงเป็นที่ศักด์ิสิทธิ์เพียงไร 

บนพระที่นั่งอันกว๎างใหญํไพศาล และในห๎องที่ตนเห็นเฉพาะหน๎า เป็นที่อยํูของเจ๎าชีวิตคนไทยทั้งมวลในสมัยนั้น เป็นหัวใจ

ของประเทศ การเป็นไปทุกอยํางของโลกภายนอก มารวมอยูํ ณ ที่นั้น ไมํมีที่อื่นใดจะสําคัญไปกวํา  

         เม่ือเสด็จขึน้เฝ้านัน้ ตามธรรมดาก็เป็นเวลาเสวย เสด็จเขา๎เฝ้าในหอ๎งเขยีว พร๎อมด๎วยเจ๎านายพระองค๑อืน่ อกีเป็นอนั

มาก มีที่สังเกตอยูํวําเจ๎านายที่ขึ้นเฝ้านั้น ถ๎าหากมิได๎มีหน๎าที่อยํางไร เพียงแตํเฝ้าเฉยๆ ก็ทรงหํมแพรสี ตามวันทุกพระองค๑

ไป สํวนเจ๎านายลูกเธอบางพระองค๑ ที่มีหน๎าที่รับใช๎ปฏิบัติ ก็ทรงผ๎าหํมเหมือนกันกับคนทั้งปวง ห๎องเขียวที่เฝ้านั้นเป็นห๎อง

ใหญํผนังสีเขียวแกํ มีลวดลายปิดทอง ก่ึงผนังช้ันบนยกขึ้นไป ก้ันเป็นระเบียงทําด๎วยไม๎ ขัดมันสลักเป็นลวดลายมีบันไดขึ้น 

บนระเบียงวางต๎ูหนังสือตํางๆจํานวนมาก ในห๎องมีต๎ูโตีะวางอยํูเรียงราย แตํเย้ืองไปทางด๎านพระบัญชร และใกล๎กับบันได

ขึ้นระเบียงไว๎หนังสือมีเก๎าอี้ยาว ทอดไว๎เป็นที่ทรงพระสําราญ และเป็นที่เสวย มีโต๏ะเล็กๆอีกตัวหนึ่งวางอยํูข๎างหน๎า สําหรับ

ต้ังเคร่ืองต๎น 

         เคร่ืองต๎นหรือเคร่ืองเสวยนัน้ สํงขึน้มาจากหอ๎งเคร่ืองต๎น ทกุอยํางหอํผ๎าขาวผนกึตราอยํางระมัดระวัง เป็นหนา๎ทีข่อง

คุณพนักงานที่เรียกกันวํา พนักงานกลางรับไว๎ เมื่อถึงเวลาใกล๎จะเรียกเคร่ือง พนักงานเหลํานั้น ก็จัดแจงแกะผนึก เตรียม

เคร่ืองต๎นให๎พร๎อมที่จะตั้งเคร่ืองได๎ พอถึงเวลาเสวยเจ๎าจอมอยูํงานทั้งหลาย ก็มานั่งเข๎าแถวคอยรับเคร่ืองต๎น ต้ังแตํจากมือ

งานกลางแล๎วสํงกันตํอไปทีละคน จนถึงพระเก๎าอี้ที่ประทับ คุณเจ๎าจอมทุกคนมีที่นั่งประจําของตน และตลอดจนเจ๎านาย

ที่มาเฝ้าก็ดี หรือมีหน๎าที่คอยปฏิบัติรับใช๎ก็ดี ดูเหมือนจะมีที่ประทับเป็นประจํา ไมํสับสนหรือปะปนกัน กํอนที่จะเสด็จลง

ห๎องเขียว บรรดาคนในที่นั้นก็พูดคุยกัน ด๎วยเสียงเบาๆ แตํพอเสด็จลงประทับพระเก๎าอี้แล๎ว เสียงพูดคุยกันเองก็หายเงียบ



ไปส้ิน คงเหลือแตํเสียง พระราชดํารัสและเสียงกราบบังคมทูลตอบ ของแตํละคนที่มีพระราชดํารัสด๎วย สลับด๎วยเสียว

หัวเราะเบาๆทั่วไป เป็นคร้ังเป็นคราว ในเมื่อมีเร่ืองขบขัน พลอยหมอบดูเหตุการณ๑ตํางๆ และคอยสดับรับฟังเสียงจากห๎อง

เขียว ได๎คร้ังละนานๆ การที่ได๎มีโอกาสเข๎าไปใกล๎ชิด ถึงบนพระที่ประทับมิได๎ทําให๎พลอยเห็นส่ิงตํางๆ เป็นของธรรมดา ไป

ได๎เลย เพราะอาการกิริยาของคนที่อยูํบนนั้นก็ดี บรรยากาศโดยทั่วไปที่บนนั้นก็ดี มีแตํจะชักจูงให๎เห็นทุกอยําง บนนั้นเป็น

ของสูง เป็นของศักด์ิสิทธิ์ ควรแกํความเคารพอยํางสูงสุด  

         ย่ิงได๎ตามเสด็จขึน้ทีบ่นบอํยคร้ังเขา๎ พลอยก็ย่ิงเพ่ิมความกล๎าคลานตํอจากหอ๎งคุณพนกังานนัง่ ไปยังหอ๎งอืน่ๆทีบ่น

นั้น บนพระที่นั่งมีทางแคบคํอนข๎างจะมืด แตํคลานได๎ตลอดจากมุมตะวันตก ไปถึงมุมตะวันออก ผํานห๎องตํางๆทั้งสองข๎าง 

จากห๎องทองซ่ึงมีฝาผนังและเคร่ืองตกแตํงทุกอยํางปิดทองระยับ มีกระจกเงาบานใหญํๆ กรอบปิดทองสลักลวดลาย

ติดตามผนัง พลอยคลานผํานเข๎าไปยังห๎องเหลือง  

         พลอยเคยได๎ยินถึงหอ๎งเหลืองมาต้ังแตํเด็กๆ เม่ือมีโอกาสได๎เขา๎ไปถึง ก็มองดูด๎วยความสนใจเป็นพเิศษ หอ๎งนัน้เป็น

ห๎องโถงใหญํกวําห๎องอื่นๆที่บนเล็กน๎อย ฝาผนังและเคร่ืองตกแตํงทาสีเหลืองปิดทอง ตรงตามที่เรียก กันวําห๎องเหลือง 

ความจริงห๎องเหลืองเป็นทางเสด็จพระราชดําเนินผํานทุกวัน เพราะพระทวารห๎องนั้นเปิดออก ไปยังอัฒจันทร๑เสด็จออก

ข๎างหน๎า ฉะนั้นเวลาจะเสด็จออกข๎างหน๎าก็จําต๎องเสด็จพระราชดําเนินผําน และเวลาเสด็จ ขึ้นข๎างในก็จําต๎องผํานอีกคร้ัง

หนึ่ง ฉะนั้นห๎องเหลืองนี้จึงเป็นที่ชุมนุม ของข๎างในทั้งปวงที่ไมํมีตําแหนํงเฝ้า โดยใกล๎ชิดในที่อื่น มาคอยเฝ้าหมอบเฝ้าใน

เวลาเสด็จพระราชดําเนินขึ้นหรือลงดังกลําวแล๎ว ห๎องเหลืองกํอนหรือเวลาเสด็จพระราชดําเนิน จึงเป็นที่ชุมนุมของคนเป็น

จํานวนมาก ที่เป็นเจ๎าจอมก็มีหรือแม๎ เจ๎านายบางพระองค๑ ก็เสด็จขึ้นเฝ้า ณ ที่นั้นตามแตํพระอัธยาศัย พลอยเคยคลานเข๎า

ไปในห๎องเหลือง กํอนเวลาเสด็จ พอโผลํประตูเข๎าไปก็เห็นบรรดาข๎างใน ที่มาคอยเฝ้าอยํูนั้นนั่งหรือเอกเขนกคุยกัน อยําง

สบายอารมณ๑ บางทํานก็คุยกันอยํูกับคนที่นั่งใกล๎ๆ บ๎างก็จับกลํุมสนทนากัน เร่ืองราวตํางๆทั้งในวัง และนอกวัง ดูเหมือน

จะถูกนํามาเลําและวิจารณ๑สํูกันฟังในห๎องนั้นโดยละเอียด เสียงพูดกันเบาๆนั้น เมื่อมีคนพูดมากคน ก็ฟังดูได๎ยินไปไกล

เหมือนกัน เป็นเสียงพิเศษไปอีกอยํางหนึ่ง บางคร้ังก็มีเสียงหัวเราะ ตํอกระซิกกันขัดจังหวะขึ้นมา บรรดาทํานข๎างใน

เหลํานั้น ตํางก็มีหีบหมากมีกระโถนของตน ขึ้นมาวางไว๎กับตัว กินหมากกันไปบ๎าง นัตถุ๑ยาบ๎าง แล๎วก็สนทนากันเป็นที่

เพลิดเพลิน ทุกคนแตํงกายอยํางชาววังสมัยนั้น ซึ่งเป็นระเบียบเสมอกันด๎วยสีประจําวัน เป็นเคร่ืองกําหนด ถ๎าจะดูอยําง

เผินๆแล๎ว ก็เกือบจะนึกไปด๎วยวํา แม๎แตํรูปรํางลักษณะ ก็ไมํผิดกันเทําไรนัก ทั้งที่ในที่นั้นมีทั้งคนสูงอายุและคนที่ยังอายุไมํ

มาก ระหวํางผ๎ูที่นั่งอยํูคนเดียว หรือจับกลํุมคุยกันนั้น ก็มีคนคลานไปไมํขาดสาย บางคนก็เปล่ียนเพื่อนคุย บางคนก็ไป

เที่ยวทักทายปราศรัยคนอื่น บางคนก็มีของตํางๆ ที่แปลกและใหมํสําหรับอวด เชํนน้ําอบน้ําหอม ของเล็กๆน๎อยๆแปลกๆ

จากนอกวัง เที่ยวคลานไปยังทํานผ๎ูนี้บ๎าง ทํานผ๎ูโน๎นบ๎าง แล๎วก็เอาของนั้นออกแสดง สรรเสริญคุณภาพของของตน อีกฝ่าน

หนึ่งก็อือออหรือติชมไปตามเร่ือง นอกจากนั้นก็ยังมีธุระปะปังตํางๆ ที่ติดตํอกัน เร่ืองราวตํางๆ ที่จะอาศัยไหว๎วานกันหรือ

นัดหมายกัน และมีเร่ืองแปลกๆ อีกมากมายที่จะเลําสํูกันฟัง ณ ที่นั้น  

         พอถึงเวลาเสด็จพระราชดําเนินผํานหอ๎งเหลือง เสียงตํางๆ ก็เงียบกริบลง ทกุคนลงหมอบเฝ้า อยํางสงบเสง่ียม 

บางคร้ังก็ทรงทักทายหรือมีพระราชดํารัส กับบางทํานที่เฝ้าอยํู ณ ที่นั้นบ๎าง บางคร้ังก็เสด็จผํานไปเฉยๆ และพอเสด็จผําน



ไปแล๎ว เสียงพูดจาขยับเขย้ือนกายก็กลับมีขึ้นมาอีก บางทํานก็เตรียมตัวกลับตําหนักหรือกลับเรือน เมื่อกลับไปแล๎วก็จะได๎

กลับขึ้นมาเฝ้าอีกเป็นหนที่สอง ตอนเสด็จขึ้นจากข๎างหน๎า บางทํานก็กลับไปเลยไมํขึ้นมาเฝ้าอีกในวันนั้น บางทํานก็คงอยํู

ในห๎องนั้นตํอไป 

         ความจริงพลอยอยํูในวังมานานจนเป็นทีค๎ุ่นเคย ร๎ูจักทาํนขา๎งในหลายทาํนในหอ๎งนัน้ ฉะนัน้ทกุคร้ังทีผํ่านเขา๎ไป 

พลอยจะได๎รับการต๎อนรับทักทายเป็นอันดี บางทํานก็ลูบหน๎าลูบหลังชมวําสวย บางทํานก็สนใจไตํถามคนอื่นวําพลอยเป็น

ใคร เมื่อร๎ูแล๎วก็เรียกตัวไปทักถาม ทําให๎พลอยร๎ูจักผ๎ูใหญํกว๎างขวาง ออกไปอีก บางทํานใจดี ข๎าวของเล็กๆน๎อยๆ อะไรมีที่

แปลกหรือใหมํ ก็เอาแจกให๎ ซึ่งเมื่อเสด็จทรงทราบก็มัก จะทรงพระสรวลแล๎วตรัสวํา "นังพลอยมันชํางประจบ"  

         อาจเป็นเพราะพลอยมีรูปรํางหนา๎ตาทีเ่ป็นเสนหํ๑ และมีกิริยาออํนหวานนอบนอ๎ม พลอยจึงเขา๎ไหนเขา๎ได๎ ไมํมีใคร

ห๎ามปราม คุณพนักงานบนพระที่นั่งหลายคน ร๎ูจักพลอยเป็นสํวนตัว และเมตตากรุณาเป็นพิเศษ เมื่อร๎ูวําพลอยเป็นคน

ชอบร๎ูชอบเห็น ก็คอยสนับสนุนให๎ได๎มีโอกาสได๎ร๎ูได๎เห็น คร้ังหนึ่งพลอยได๎ติดตามคุณพนักงาน เข๎าไปถึงห๎องพระบรรทมที่

เรียกวํา "ในที่" ตามความร๎ูสึกของพลอย ในที่นั้นเป็นที่สูงสุดยอดของพระบรมมหาราชวัง เพราะเป็นที่อันรโหฐานที่สุดของ

บรรดาที่รโหฐานทั้งหลาย น๎อยคนจะได๎เข๎าไปถึง ข๎าวของเคร่ืองใช๎ทุกอยํางในนั้นเป็นของสูง จะจับต๎องส่ิงใดก็ต๎องกราบ

ไหว๎ เพราะเป็นเคร่ืองใช๎สํวนพระองค๑โดยแท๎ ส่ิงที่ทุกคนต๎องกราบเมื่อเข๎าไปในที่ก็คือ พระมหาเศวตฉัตร ซึ่งก้ันกางพระ

แทํนลดสําหรับเจ๎าจอมนั่งถวายอยูํงานพัด หรืออํานหนังสืออยํูนอกเศวตฉัตรออกไป พลอยแลเห็นเตียงนอนต้ังอยํูอีก

อันหนึ่ง เมื่อกระซิบถามคุณพนักงานๆ ก็กระซิบตอบวําเป็นพระที่สมเด็จ  

         ทีบ่นทีพ่ลอยไมํเคยอาจหาญเขา๎ไปถึง ก็คือหอ๎งน้าํเงินและบริเวณทีส่มเด็จประทบั มีบางคร้ังบางคราว ทีพ่ลอยเชิญ

หีบหมากเสวยตามเสด็จขึ้นเฝ้าสมเด็จ แตํถ๎าเป็นการเฝ้าสมเด็จโดยเฉพาะแล๎ว เสด็จมักจะเสด็จขึ้น ทางบันไดด๎าน

ตะวันออก ข๎างที่มีดาดฟ้าและร๎านดอกไม๎ แตํพลอยก็ได๎แตํสํงเสด็จเพียงอัฒจันทร๑ชั้นลําง และนั่งรอกจกวําจะเสด็จกลับ 

เพราะการที่จะขึ้นบันไดไปชั้นบนนั้น จะต๎องผํานห๎องที่นั่งของคุณท๎าว ผ๎ูซึ่งคนยําเกรงวาสนาทั้งวัง เพียงแตํร๎ูวําคุณท๎าวนั่ง

อยูํในห๎อง ก็ทําให๎พลอยตัวเล็กลง จนเกือบเป็นละอองฝุ่น เสียแล๎ว ถ๎าขืนอาจหาญลํวงลํ้าผํานขึ้นไป เพียงแตํคุณท๎าวทํา

มองดูเทํานั้น พลอยก็คงจะละลายหายไป ด๎วยความกลัวตรงนั้นเอง  

         เวลาหา๎ปทีีท่าํใหพ๎ลอยเปล่ียนจากเด็กเป็นสาวเต็มตัวนัน้ ได๎เปล่ียนคนอืน่ๆ ทีเ่ขา๎มาเก่ียวขอ๎งในช่ีวิตพลอย อยํูมาก

เหมือนกัน โดยเฉพาะคนที่เคยเป็นเด็กมาด๎วยกัน สําหรับคนที่เป็นผ๎ูใหญํนั้นเวลาห๎าปี มิได๎ทําให๎เปล่ียนแปลงเทําใดนัก 

ตามความร๎ูสึกของพลอย  

         ต้ังแตํแมํตายแล๎ว นางพศิก็เขา๎มาอยํูกับพลอยในวัง โดยอา๎งตัวเองวําเป็นมรดก และนางพศิก็คงเป็นส่ิงเดียว ที่

เชื่อมโยงตํอเนื่องไปถึงแมํ ทางบ๎านคลองหลวงนั้นพลอยได๎รับการติดตํอไมํมาก คนที่มาติดตํอสํงขําวคราว ให๎ทราบเป็น

คร้ังคราวก็คือพํอเพิ่ม ซึ่งบัดนี้เป็นหนุํมอายุ ๑๙ และเข๎ารับราชการที่กรมพระคลัง หอรัษฎากรพิพิฒน๑ ถึงแม๎วําที่ทํางาน

ของพํอเพิ่มจะอยูํใกล๎แคํนั้น และพํอเพิ่มจะต๎องเข๎ามาทํางานในวังทุกวันก็ตาม พํอเพิ่มก็ไมํคํอยจะมีเวลามาหาพลอย 

เพราะพํอเพิ่มมีเพื่อนฝูงมากขึ้นทุกวัน บางคราวที่พบกันแถวท๎ายวัง พํอเพิ่มก็มีกล่ินเหล๎าจากปาก ทําให๎พลอยต๎อง



ตักเตือนหลายคร้ัง ขําวที่ได๎รับจากพํอเพิ่มก็คือ ทุกคนทางบ๎านสบายดี โดยเฉพาะตัวพํอเพิ่มเอง ซึ่งเมื่อเติบโตทํางานแล๎ว 

ก็ไมํมีใครมาวํากลําวอยํางแตํกํอน คุณเชยนั้นโตเป็นสาวอายุ ๑๘ และทะเลาะกับคุณอุํนบํอยขึ้น บางทีถึงกับไมํพูดกัน

นานๆ สํวนเจ๎าคุณพํอยังพูดถึงพลอยเสมอ  

         คนทีพ่ลอยได๎พบปะมากกวําพีน่อ๎งของตนเอง ก็คือพีเ่น่ืองของช๎อยซ่ึงไปมาหาสํูกันเสมอ บางทแีมํช้ันก็เขา๎มาหาถึง

ในวัง บางทีคุณหลวงก็มาหาที่ประตูวัง แตํคนที่มาหาคงเส๎นคงวามิได๎ขาดก็คือ พี่เนื่อง  

         ต้ังแตํพลอยกลับมาจากบา๎นช๎อย หลังงานโกนจุก พีเ่น่ืองก็ทาํตามคําพดูทีไ่ด๎พดูไว๎ คือมาเย่ียมช๎อย และพลอยเสมอ 

เดือนหนึ่งไมํตํ่ากวําสองคร้ัง เพราะการที่พี่เนื่องมาเยี่ยมประจํานั้นเอง พลอยจึงติดนิสัยที่จะต๎อง ออกไปพบพร๎อมๆกับช๎อย

จนเห็นวําเป็นของจําเป็น ถ๎าคร้ังใดพี่เนื่องไมํมาตามที่คาดไว๎ พลอยก็ร๎ูสึกวํามีอะไรขาดไป  

         การสมาคมกับพีเ่น่ืองนัน้ในขัน้แรกก็เป็นไปอยํางเด็กๆ มีการดีอกดีใจทีไ่ด๎พบกัน และพดูจาล๎อเลียน เลํนหวักัน แตํ

เวลาที่ผํานไปทําให๎พี่เนื่องเป็นหนุํมขึ้นทุกวัน การแตํงกายเวลาที่มาหาพลอย ก็ดูประณีตบรรจงขึ้น ทุกวัน คุณหลวงได๎นําพี่

เนื่องไปฝากเข๎าเรียนในโรงเรียนนายทหาร ห๎าปีตํอมาพี่เนื่องก็เกือบจะออกเป็นนายทหาร อยูํแล๎ว ในระหวํางนั้นพี่เนื่องจึง

มาหาได๎เฉพาะวันพระหยุดเรียน และแตํงเคร่ืองแบบมาหา สวมเส้ือแดงสีฉูดฉาด บาดตา ซึ่งทําให๎พลอยปล้ืมใจและภูมิใจ

เป็นอยํางย่ิง ที่ได๎ร๎ูจักพี่เนื่องและเป็นคนหนึ่งที่พี่เนื่องมาหา แตํช๎อยนั้น มิได๎แสดงอาการต่ืนเต๎นในพี่ชายของตนอยํางใด 

คร้ังแรกที่ช๎อยเห็นพี่เนื่องใสํเส้ือแดง ก็อุทานเป็นคําวิจารณ๑ ไปด๎วยในตัววํา  

         "ต๏าย ! เหมือนกับไม๎ควักปูนเดินได๎" 

         ซ่ึงทาํใหท๎ัง้พีเ่น่ือง และพลอยต๎องหวัเราะกันยกใหญํ เพราะถ๎าจะวําไปพีเ่น่ืองก็มีลักษณะใกล๎เคียง กับทีช๎่อยวํา 

เพราะพี่เนื่องผอมและสูงชลูดขึ้นไป เมื่อเส้ือที่ใสํทําให๎ทํอนบนเป็นสีแดงก็นับวํา ช๎อยวิจารณ๑ไมํไกล ตํอความจริงนัก  

         พีเ่น่ืองเปล่ียนจากเด็กเป็นชายหนุมํ และเป็นชายหนุมํทีพ่ลอยเห็นวําคํอนขา๎งสวยทเีดียว ถ๎าหากวํา ในตอนแรกๆ 

ใครๆจะไปถามพลอยวํารักพี่เนื่องหรือไมํ พลอยก็คงจะตอบทันทีวํารัก โดยไมํร๎ูสึกตะขิดตะขวง หรืออับอาย เพราะในตอน

นั้นในใจจริง พลอยก็รักพี่เนื่องอยํางพี่ ไมํมีความร๎ูสึกเป็นอยํางอื่น แตํในระยะหกเดือน ที่แล๎วมา ความร๎ูสึกนั้นก็เร่ิมจะ

เปล่ียนแปลงไป ต๎นเหตุก็เพราะพี่เนื่องเร่ิมมองดูพลอย ด๎วยสายตาที่มีความหมาย และเป็นประกายเหมือนกับวํา พี่เนื่อง

ต๎องการจะบอกให๎พลอยร๎ูอะไรสักอยํางหนึ่ง ด๎วยสายตานั้น ถ๎าจะให๎พลอย อธิบายความร๎ูสึกของตนเองในตอนหลังนี้ 

พลอยก็คงอธิบายไมํได๎ อาจบอกได๎แตํเพียงวํา วันไหนที่ร๎ูวําพี่เนื่องจะมาหา ดินฟ้าอากาศในวันนั้นดูจะสดชื่นเป็นพิเศษ จะ

มองดูส่ิงใดก็ให๎สวยงามไปหมด แสงแดดที่สํองในวันนั้น ดูเหมือนจะมีแตํประกายเพิ่มความงามให๎แกํของอื่น ขาดความ

ร๎อนของแสงแดดในวันอื่นๆ ที่พี่เนื่องไมํมา ลมที่พัดมาในวันนั้นก็ดูเหมือนจะให๎ความสดชื่น ชุํมเย็นไมํช่ัวแตํกายภายนอก 

แตํเย็นระร่ืนเข๎าไป ถึงในทรวงอก น้ําอบแป้งรํ่าที่เคยทาทุกวันนั้น ก็ดูสํงกล่ินหอมเป็นพิเศษในวันที่พี่เนื่องมาหา ทุกส่ิงทุก

อยําง เป็นเคร่ืองชํวยสํงเสริมให๎สนับสนุน ให๎พลอยแตํงตัวอยํางประณีตกวําปกติ และมือที่หยิบผ๎านุํงผ๎าหํมนั้น ก็ดูเหมือน



จะเลือกสรรเฉพาะผ๎านุํงผ๎าหํมผืนที่ดีที่สุด สําหรับวันนั้น พอต่ืนเช๎าหัวใจของพลอยก็เต๎นแรงกวํา วันธรรมดาและย่ิงใกล๎

เวลาที่จะออกไปพบพี่เนื่อง หัวใจก็ย่ิงเต๎นแรงขึ้น จนบางคร้ังเลือดฉีดขึ้นที่ใบหน๎า เป็นสีชมพูระเร่ือง  

         เวลาจะพดูจะคุยกับพีเ่น่ือง พลอยก็มักจะใช๎สายตาจับอยํูทีใ่บหนา๎ของพีเ่น่ือง จนจําได๎หมดทกุสํวน ตลอดจนวิธจีะ

พูดจะหัวเราะและเมื่อพี่เนื่องกลับไปแล๎ว ถึงเวลากลางคืนเข๎านอน ภาพใบหน๎าของพี่เนื่อง ตลอดจนกิริยาทําทางก็ยังเห็น

ติดตา แตํทั้งหมดนี้ถ๎าหากวําใครจะไปบอกพลอยตรงๆวํา พลอยรักพี่เนื่อง เสียจนสุดสวาสขาดใจ พลอยก็คงจะปฎิเสธแข็ง

แรงวําไมํจริง และในใจของพลอยก็เชื่อวําไมํจริงเหมือนกัน  

         แตํพีเ่น่ืองเป็นคนทาํใหพ๎ลอยเกิดความอาย และเม่ือเกิดความอายขึน้แล๎ว ในตอนหลังๆนี ้พลอยก็มักจะอดิเอ้ือนไมํ

ยอมออกไปพบกับพี่เนื่องเสียบํอยๆ ทั้งที่อยากจะไปใจจะขาด วันหนึ่งขณะที่พี่เนื่อง คุยอวดช๎อยถึงเร่ืองที่ตนกําลังจะเรียน

จบ ได๎ออกไปเป็นนายทหาร ช๎อยก็ถามขึ้นวํา 

         "เออพี่เนื่อง ถ๎าพี่เนื่องออกเป็นนายทหารแล๎ว พี่เนื่องจะทําอะไร" 

         "อ๎าวก็ไปหัดทหารซีช๎อย ถามได๎" พี่เนื่องตอบ 

         "ไมํใชํ" ช๎อยพูดตํอ "ฉันหมายถึงพี่เนื่องจะทําอะไรกับตัวเอง"  

         "เอ ! ตอบยากจริง ก็ไมํร๎ูซี เห็นจะต๎องมีเร่ืองเสียกระมัง"  

         ทัง้ช๎อยและพลอยต่ืนเต๎นในคําพดูของพีเ่น่ืองเป็นอยํางย่ิง ช๎อยนัน้ถึงกับตบมือหวัเราะ แล๎วถามวํา  

         "ฉันอยากร๎ูนัก พี่เนื่องจะแตํงกับใครกัน พี่เนื่องหมายใครไว๎บ๎างหรือเปลํา"  

         สีหนา๎พีเ่น่ืองเปล่ียนไปทนัท ีทีโ่หนกแก๎มเป็นสีชมพเูร่ือๆเห็นได๎ชัด พีเ่น่ืองนิง่อยํูนาน มองดูหนา๎พลอย ด๎วยสายตาที่

ย้ิมละไม แล๎วพูดช๎าๆ ชัดถ๎อยชัดคําริมฝีปากส่ันน๎อยๆวํา  

         "ก็มองไว๎เหมือนกัน คนนั้นก็อยูํไมํไกลนักหรอก"  

         พลอยร๎ูสึกวําตัวร๎อนวูบขึน้มาทนัท ีเลือดว่ิงซํูทัง้สรรพางค๑กาย ก๎มหนา๎มองดูดินอยํางไมํอยากจะเงยกลับ ขึน้มาอกี 

แตํในวันนั้นเองตอนที่พี่เนื่องกลับไปแล๎ว และพลอยกําลังเดินกลับตําหนักกับช๎อย พลอยก็เกิดความร๎ูสึก ประหลาดที่ไมํ

เคยร๎ูจักมากํอน คือวาบหวามในทรวงอก และเวลาที่เดินนั้นก็ร๎ูสึกตัวเบาเหมือนกับลอยไป ไมํร๎ูสึกวําเท๎าแตะพื้นเลย  

         ต้ังแตํนัน้มาความร๎ูสึกทีพ่ลอยมีตํอพีเ่น่ือง ก็เปล่ียนไปกวําแตํกํอน อยําวําแตํจะมีใครมาถามพลอยวํา ร๎ูสึกอยํางไร

ตํอพี่เนื่องเลย เพียงแตํใครมาพูดถึงพี่เนื่อง พลอยก็อายจนแทบจะทนไมํไหวเสียแล๎ว ต้ังแตํความร๎ูสึกใหมํเข๎ามาแทนที่ 

พลอยก็เร่ิมอิดเอื้อนที่จะออกไปพบ ถึงคราวที่พี่เนื่องมาหา พลอยก็ปฏิเสธกับช๎อยไมํยอมออกไป อ๎างวําปวดหัวบ๎าง ไมํ

สบายบ๎าง หรือบางทีก็หายขึ้นไปเฝ้าเสด็จเสีย ที่ชั้นบนตําหนัก ทําให๎ช๎อยไมํกล๎าขึ้นไปตาม คร้ังหนึ่งช๎อยถามเอาตรงๆวํา  



         "พลอยฉันถามจริงๆเถอะ หมูํนี้พลอยเป็นอะไรไป"  

         "เปลํา" พลอยตอบอ๎อมแอ๎ม 

         "ก็เปลํา แล๎วทําไมหมํูนี้ดูเผลอๆไผลๆ ชอบนั่งเหมํอคนเดียวบํอยๆ ไมํพูดจากับใคร"  

         "โธํเปลําจริงๆนะช๎อย ฉันไมํได๎เป็นอะไรหรอก"  

         "แล๎วเวลาพี่เนื่องมาหาทําไมไมํออกไปพบเหมือนแตํกํอน"  

         "ก็ไมํร๎ูซ"ี พลอยแก๎ตัว "ปวดหัวเสียบ๎าง ติดธุระเสียบ๎างแล๎วพี่เนื่องวําอยํางไรบ๎างหรือเปลํา" พลอยอดใจไว๎ ไมํได๎ 

เพราะอยากจะร๎ูวําพี่เนื่องนึกคิดอยํางไรบ๎าง ที่สําคัญที่สุดคือพี่เนื่องเสียใจบ๎างหรือไมํ ที่ไมํได๎พบพลอย และจะมีความร๎ูสึก

ทุรนทุรายใจเชํนเดียวกับพลอย เมื่อพลอยมิได๎เห็นหน๎าพี่เนื่องหรือไมํ แตํช๎อยก็ตอบ ให๎ตรงกับที่พลอยอยากฟังอยูํแล๎ววํา  

         "ก็บํนออดไปเทํานั้น เขาวําพลอยลืมเขาเสียแล๎ว พี่เนื่องหมํูนี้เป็นอะไรก็ไมํร๎ู ถ๎าจะพลอยบ๎าไปอีกคน ฉันสังเกตดู

เฉยๆเนือยๆ ตาไมํจับคน มองไปแตํทางประตูวัง เหมือนกับจะมองหาใครสักคน แล๎วก็ไมํคํอยอยูํคุยกับฉันนาน พูดกันคํา

สองคําก็กลับ ไมํเชื่อคราวหน๎าออกไปดูกันสิ"  

         พลอยเมินหนา๎ไปเสียอกีทางหนึง่ หวัใจเต๎นไมํได๎จัวหวะ เพราะคําตอบของช๎อยบอกใหร๎ู๎ชัดวํา ทีพ่ีเ่น่ืองหม่ันไปมาอยํู

เสมอนั้น ก็เพื่อมาหาพลอยมิใชํใครอื่น ใจหนึ่งนั้นพลอยอยากออกไปพบพี่เนื่องทุกคร้ัง และอยากจะพูดจะคุยอยูํที่นั่น

ตลอดทั้งวัน อยากได๎เห็นหน๎าอยากได๎ยินเสียงพูด เสียงหัวเราะของพี่เนื่อง แตํอีกใจหนึ่งนั้นก็บอกให๎หลบหลีก ให๎อยูํหํางไว๎

กํอน การเก็บตัวสงวนตัวในตอนนี้ จะทําให๎พลอยและพี่เนื่อง มีราคาสูงขึ้นจนกวําจะถึงอีกวันหนึ่งข๎างหน๎าใครจะไปร๎ู  

         ช๎อยเห็นพลอยทาํเฉยเมยเร่ืองพีเ่น่ือง ก็เลยไมํชวนคุยและไมํบอกใหร๎ู๎วําพีเ่น่ืองจะมาเม่ือไร เพราะไมํใชํวิสัยของช๎อย

ที่จะไปง๎อใคร ถึงแม๎วําคนนั้นจะเป็นคนที่ช๎อยรักมากเชํนพลอยก็ตาม แตํการนิ่งของช๎อยนั้นเอง ทําให๎พลอยต๎องถามขําวพี่

เนื่องจากช๎อยอยูํเสมอ ซึ่งบางคราวถ๎าช๎อยอารมณ๑ดีก็บอกให๎ บางคร้ังถ๎าอารมณ๑ไมํดีก็บอกวํา "ไมํร๎ู ไมํชี้ ใครอยากร๎ูเร่ือง

ใครก็ไปถามกันเองซ"ี 

         วันหนึง่หลังจากเฝ้าเสด็จตอนเช๎า พลอยก็ลงมาขา๎งลํางเพ่ือรับอาหารตามปกติ รํวมสํารับกับช๎อย และคุณสาย วัน

นั้นพลอยสังเกตเห็นช๎อยดูหน๎าตนบํอยคร้ัง บางคร้ังก็ย้ิมๆอยํางมีนัย พลอยนึกเฉลียวใจวํา ช๎อยคงมีเร่ืองอะไรสักอยําง แตํ

ไมํกล๎าถามขึ้นเพราะอยํูตํอหน๎าคุณสาย แตํพอกินข๎าวเสร็จคุณสายลุกไปแล๎ว ช๎อยก็เรียกพลอยไปนั่งกันสองตํอสอง เมื่อ

เห็นวําไมํมีใครมากลํ้ากราย ช๎อยก็หยิบเอาหํอกระดาษสํงไปให๎หํอหนึ่ง บอกวําพี่เนื่องฝากมาให๎พลอย  

         พลอยรับหอํกระดาษนัน้มาดูมือไม๎ส่ัน ทัง้อายทัง้ดีใจระคนกันไป เม่ือแก๎หอํออกดูก็ปรากฏวําในนัน้ มีแพรเล่ียนผืน

หนึ่ง เนื้อดีและขนาดใหญํพอทําแพรเพลาะหํมนอนได๎ แพรนั้นม๎วนอยํูรอบนอก ข๎างในมีขวดน้ําอบ เล็กๆอีกสองขวด 

รูปรํางเหมือนกันไมํมีผิด เป็นขวดแก๎วเจียรไนของนอก ตามขอบขวดและที่จุก มีเส๎นเดินทองเล็กๆเป็นลวดลาย ขวดหนึ่งนั้น



บรรจุน้ําอบฝร่ังแลดูใสสะอาด อีกขวดหนึ่งใสํน้ําอบไทย ซึ่งละลายแป้งรํ่าเติมลงไปมากกวําปกติ จนแลดูขุํนข๎นไปทั้งขวด 

ขวดทั้งสองนั้นมัดติดกันอยํูด๎วยริบิ้นสีชมพู และมีกระดาษแผํนเล็กๆ พับกลางสอดไว๎ระหวํางขวด พลอยคล่ีกระดาษนั่น

ออกอํานอยํางลุกล้ีลุกลน แตํพออํานจบ ก็ร๎ูสึกวําตัวเย็นวูบมืออํอนเท๎าอํอน แทบจะกระดิกไมํได๎ แม๎แตํเมื่อช๎อยฉวยเอา

กระดาษไปอํานบ๎าง พลอยก็ไมํมีกําลังใจกําลังกายไปห๎ามปรามขัดขืนได๎  

         ช๎อยเร่ิมอาํนขอ๎ความในกระดาษนัน้ ด๎วยเสียงเบาๆเป็นกลอนวํา 

 

         "กระดาษน๎อยแทนปากฝากมาถาม  

วําป่วยไข๎เป็นอยํางไรใครํร๎ูความ  

หรือโฉมงามเคืองขัดหัทยา 

แตํกํอนนี้เคยได๎พบประสบพักตร๑ 

เคยถามทักเสรสรวลชวนหรรษา  

ไฉนกลับหํางเหินไมํเมินมา 

หรือหวงหน๎าหวงตัวกลัวหยิบยืม  

เหมือนกระตํายหมายแขที่แลหลง 

แสงเพ็ญสํงมาสักน๎อยก็พลอยปล้ืม  

เคยสัญญาวําอยํางไรไมํร๎ูลืม  

ย่ิงดูดด่ืมเสนํหานึกอาวรณ๑ 

ขวดน๎อยใสํน้ําใสเหมือนใจพี่ 

เมื่อได๎ยลมารศรีดวงสมร  

อีกขวดขุํนมองเห็นเป็นตะกอน 

เหมือนอกพี่เมื่อเจ๎าจรไปลับตา 

เพียงสังเกตก็พอร๎ูอยูํวํารัก 

อกจะหักเสียด๎วยความเสนํหา 



อันแพรเล่ียนเตียนดอกขอบอกมา 

เหมือนอุราเรียมที่วํางอ๎างว๎างเอย" 

 

         "โอ๏ย ฉันจะอ๎วก ! " ช๎อยร๎องเมื่ออํานจบ "พี่เนื่องนะพี่เนื่อง ! แคํนจะแตํงเพลงยาวกับเขาด๎วย" แล๎วช๎อยก็หัวเราะ 

อยํางขบขันเสียเต็มประดา 

         พลอยหนา๎แดงกรํ่าด๎วยความอาย ความจริงพลอยก็เคยร๎ูมานายแล๎ววํา คนทีมี่คํูรักเขาสํงเพลงยาวถึงกัน แตํเม่ือได๎

ประสบเพลงยาวเข๎ากับตนเป็นคร้ังแรก พลอยก็ไมํร๎ูวําจะตีหน๎าอยํางไรถูก จะหัวเราะก็ใชํที่ จะดีใจก็ไมํเชิง ในที่สุดก็เอื้อม

มือไปหยิกขาช๎อยแก๎เก๎อ 

         "โอ๏ยเจ็บ ! " ช๎อยร๎อง "แนํดูซี ! เก๎อแล๎วละ ไมํต๎องอายฉันหรอกนํา ฉันร๎ูมานานแล๎ว" แล๎วช๎อยก็หัวเราะ ตํอไป ใน

ที่สุดก็ปรารภขึ้นวํา 

         "เออ ! เจ๎าชู๎ประตูดิน เคยได๎ยินมานานแล๎ว หน๎าตาเป็นอยํางนี้นี่เอง" 

 

บทที่ ๖ (หน๎าที่ ๒) 

         ต้ังแตํวันนัน้เป็นต๎นมา ช๎อยก็เร่ิมพะเน๎าพะนอเอาใจพลอยเป็นพเิศษ ย่ิงกวําทีเ่คยทาํมา ถึงแม๎วําในวันแรก ช๎อยจะ

เห็นวํา เร่ืองระหวํางพี่เนื่องกับพลอย จะเป็นเร่ืองขบขันก็ตามที แตํช๎อยก็เห็นใจพลอยที่ต๎องร๎ูสึกอับอาย และชํวยปกปิด

เร่ืองการติดตํอของพี่เนื่องให๎อยํางแข็งแรง ความสนิทสนมความเห็นอกเห็นใจของช๎อย ทําให๎พลอยคํอยคลายใจลงบ๎าง 

เพราะถึงแม๎วําพลอยจะยังมิได๎สารภาพตํอช๎อยวํา รักพี่เนื่องย่ิงกวําส่ิงใดในโลกนี้ ก็ตาม ความรักที่สุมอยํูในหัวใจนั้น ก็มี

ทางระบายออกด๎วยความร๎ูสึกที่วํา ช๎อยเป็นอีกคนหนึ่งที่ร๎ูเร่ืองพลอย ไมํต๎องปกปิดเก็บไว๎ในใจของตนแตํผ๎ูเดียว เพราะ

ขณะนี้มีช๎อยอีกคนหนึ่ง ที่ร๎ูวําพลอยเป็นคนรักของพี่เนื่อง และช๎อยก็ร๎ูความข๎อนั้นด๎วยความเห็นใจ และดูเหมือนจะรัก

พลอยมากขึ้นอีกด๎วยความร๎ูนั้น บางคราวช๎อย ก็ทําให๎พลอยสบายใจขึ้นมาก ด๎วยการหยิบเอาเร่ืองของพี่เนื่องขึ้นมาคุย  

         "พี่เนื่องแกก็ไมํใชํคนเสียหายอะไร" ช๎อยบอกพลอยคราวหนึ่งที่นั่งคุยกันอยํู "แตํฉันเห็นวําแกรักสนุก รักสบายมาก

ไป แตํจะไปวําแกก็ไมํได๎ เพราะทางบ๎านฉันก็เป็นอยํางนั้นทุกคน พลอยก็ร๎ูจักอยูํแล๎ว"  

         พลอยได๎แตํนิง่ฟงั ไมํร๎ูจะตอบช๎อยได๎กระไร ทัง้ทีใ่จจริงนัน้ อยากจะตะโกนบอกช๎อยและคนทัง้วังวํา ทีพ่ีเ่น่ืองเป็นคน

ที่นํารักที่สุด ก็เพราะเป็นคนรักสนุกรักสบาย ด๎วยเหตุนี้พลอยจึงใฝ่ฝันที่จะได๎ติดตามพี่เนื่อง ไปจนตลอดชีวิต ให๎ได๎อยูํใกล๎

พี่เนื่องไปจนตาย ไมํมีวันจะต๎องจากกันอีก มีหน๎าที่คอยปฏิบัติให๎พี่เนื่องได๎สุข ได๎สบาย เพียงแตํได๎ยินเสียงพี่เนื่องหัวเราะ 

ก็เป็นรางวัลอยํางเดียวที่พลอยปรารถนา  



          "แตํก็นั่นแหละ นิสัยอยํางพี่เนื่องคนบางคนเขาจะชอบก็ได๎ ลางเนื้อชอบลางยา ตํางคนก็ตํางใจ" ช๎อยอมย้ิมมองดู

หน๎าพลอย แล๎วก็พูดตํอไปวํา "อยํางฉันนี้เห็นจะอยูํกับคนอยํางพี่เนื่องไมํยืด ถ๎าฉันจะมีเรือน ฉันอยากได๎คนที่เป็นหลักเป็น

ฐาน ไมํชอบคนลํองลอยเอาแตํสนุกอยํางพี่เนื่อง หรืออยํางคุณพํอ"  

         "ทําไมลํะช๎อย" พลอยถาม "ฉันเห็นคุณพํอของช๎อยดีออก และที่บ๎านช๎อยก็กลมเกลียวกันดีออกจะตายไป"  

         "ก็นั่นนํะซ"ี ช๎อยตอบ "ฉันเกิดมากับเขาชาติหนึ่ง เห็นแตํคนสนุก คนใจดี หัวเราะกันวันยังคํ่า เลยเบื่อเสียแล๎ว ฉัน

สัญญากับตัวเองไว๎วํา ถ๎ามีผัวกับเขาสักทีก็อยากได๎ผัวดูๆ ย่ิงมือไวตบตีเอาบ๎างก็ย่ิงดี มํายงั้นก็อยากได๎ผัวขี้เมา เออ ! จริง

ซี" ช๎อยร๎องขึ้นอยํางดีใจ เพราะพึ่งนึกของใหมํได๎ออก "ฉันร๎ูแล๎วละพลอย ฉันอยากได๎ผัวขี้เมาสักคน สนุกดี ! แล๎วฉันก็จะหา

เมียน๎อยเอาไว๎แยะๆทีเดียว ไปไหนฉันก็เอาตามหลังไปทั้งฝูง ใหญํโตดีไมํหยอก ! "  

         "ช๎อยเอาอะไรมาพูดก็ไมํร๎ู" พลอยพ๎อขึ้น ยกมือตีเขาช๎อยเบาๆ แตํแล๎วพลอยก็อดหัวเราะไมํได๎ เพราะช๎อยพูดไป

ด๎วยความคะนองปาก ตามประสาคนที่ยังไมํเคยปลํอยให๎ความรักผํานเข๎ามาในหัวใจ ถึงแม๎วําช๎อยจะแกํเดือนกวําพลอยก็

ตาม คําพูดของช๎อยวันนี้ทําให๎พลอยเห็นช๎อยเป็นเด็กกวําตนลงไปถนัดใจ  

         "วําแตํพํอโฉมยงของฉันนั่นเถอะ" ช๎อยพูดตํอไป "มะรืนนี้ก็นัดไว๎วําจะมาหาฉันอีก พลอยจะออกไปพบกันไหม"  

         พลอยก๎มหนา๎ย้ิม แก๎มเป็นสีชมพรูะเร่ือ แล๎วก็ส่ันหนา๎ปฏิเสธยังกํอน เป็นตายก็ยังออกไปพบไมํได๎ หลังจากเพลงยาว

ฉบับนั้น ซึ่งพลอยเก็บซุกซํอนไว๎ในตู๎รวมกับของอื่นที่พี่เนื่องสํงมาให๎ วํางคนก็แอบเอาออกมา อํานแล๎วอํานอีกจนจํากลอน

ได๎ขึ้นใจ และจําลายมือพี่เนื่องได๎ติดตา พลอยหาได๎ร๎ูไมํวํา พี่เนื่องเพิ่งริเร่ิม หัดแตํงเพลงยาว แตํพอแตํงไปได๎คร่ึงหนึ่งถึง

สัมผัส "ยืม" ก็กลอนขาดแทบจะไมํสําเร็จ ต๎องเที่ยวแอบถามเพื่อนฝูง อยูํหลายวัน จึงตํอไปได๎จนจบลงเอย  

         "โธํ พลอยก็ ออกไปหนํอยเถอะน๎า ! สงสารแก" ช๎อยออดแทนพี่ของตัว "ออกไปหนํอยนะ คนดี๊คนดี สงสารแก

หนํอยเถอะ แกไมํเคยหรอกเร่ืองพรรค๑ยังง้ี ฉันร๎ูจริงๆนะ"  

         แตํพลอยก็ยืนกรานอยํูนัน่เอง จนช๎อยใจออํนเห็นวําจะเอาชนะยังไมํได๎ จึงเปล่ียนเร่ืองพดู  

         "ถ๎ายังง้ันจะส่ังเสียออกไปวําอยํางไรก็ได๎ หรือฝากอะไรไปให๎แกเสียหนํอย เด๋ียวแกคล่ังขึ้นมาไปผูกคอล๎ม ต๎มคอ

ตายฉันไมํร๎ูด๎วยนะ หมูํนี้ตาแกย่ิงขวางๆอยํูด๎วย"  

         พลอยได๎ยินช๎อยพดูก็ใจหาย นกึออกวําพีเ่น่ืองจะทรุนทรุาย คอยฟงัคําตอบของพลอยสักเพียงใด จึงพยักหนา๎รับคํา

ช๎อย แล๎วตอบด๎วยเสียงเบาๆ เกือบไมํได๎ยินวํา "ดูไปกํอน" 

         คืนวันกํอนทีพ่ีเ่น่ืองมาตามนดั พลอยก็เย็บซองใสํหมากพลู อยํางประณีตบรรจง จนแทบจะสุดส้ินฝีมือ เจียนหมาก

ชนิดเปลือกเป็นฝอย จีบพลูยาวใช๎ปูนใสํใบเนียมอบหํอมกรํุน และยาฝอยอบแล๎วเชํนเดียวกัน รํุงเช๎าก็เอาหมากพลูและยา



ฝอยที่เตรียมไว๎ใสํซอง เอาผ๎าเช็ดปากใหมํที่อบควันเทียนและดอกไม๎ไว๎ เหน็บซองพร๎อมกับดอกจําปาอีกสามดอก แล๎วก็

แอบเอาสํงให๎ช๎อยในตอนเช๎า โดยไมํยอมพูดจาวํากระไร ฝ่ายช๎อยเมื่อเห็นซองหมากก็เข๎าใจ เอาไปดูแล๎วก็หัวเราะพูดวํา  

         "แมํเจ๎าโว๎ย ! ส้ินฝีมือกันคราวนี้เอง ฉันต๎องเอายาดมติดออกไปด๎วย เด๋ียวคนรับดีใจจนเป็นลมเป็นแล๎งไป ก็จะได๎

แก๎ใขได๎ทัน" 

         ระหวํางทีช๎่อยออกไปประตูวัง พลอยก็นัง่คอยใหช๎๎อยกลับด๎วยหวัใจเต๎นระทกึ เปิดต๎ูหยิบเอาแพรเล่ียน ทีพ่ีเ่น่ืองฝาก

มาให๎ออกมาเพลาะสอยตะเข็บ แพรผืนนี้พลอยต้ังใจไว๎วํา จะทําเป็นแพรหํมนอน สอยตะเข็บแล๎ว ก็จะไปจ๎างเขาย๎อม

มะเกลือที่แถวเต๏ง ย๎อมแล๎วก็จะอบให๎หอม จะรํ่าให๎ได๎ที่ แล๎วก็จะใช๎หํมนอนตํอไป บางทีเมื่อหํมแล๎วก็จะได๎ฝันถึงเจ๎าของ

แพรบ๎าง ใครจะไปร๎ู 

         ตอนกลางวันๆนัน้ ช๎อยย้ิมแต๎กลับมาทีตํ่าหนกั แตํทัง้ทีพ่ลอยใจเต๎นอยากจะฟงัขาํวพีเ่น่ือง ความอายและ ความเกรง

วําช๎อยจะร๎ูความในใจของตนมากไป ทําให๎พลอยนิ่งเฉยเสีย สํวนช๎อยก็แกล๎งทําเฉยเหมือนกัน เพราะเห็นวําพลอยไมํถาม

ขึ้นกํอน จนตกกลางคืนแล๎วช๎อยจึงเป็นคนพูดขึ้นเองวํา  

         "พลอย พี่เนื่องเขาส่ังให๎มาขอบใจแนํะ" 

         "งั้นรึ" พลอยถามเนือยๆ ทั้งที่อยากจะถามตํอไปทันทีวํา พี่เนื่องเป็นอยํางไรบ๎าง  

         "โอ๏ย ดีใจแทบจะกระโดดโลดเต๎นทีเดียว พอได๎ยินฉันบอกวําพลอยฝากของไปให๎ รับซองหมากไปมือไม๎ส่ัน แล๎วก็

ส่ังให๎ฉันมาบอกพลอยวํา หมากที่สํงไปให๎นั้นนํะ เขาจะกินแตํคําเดียว ที่เหลือเขาจะเก็บไว๎ทั้งซอง เอาไว๎ดูงั้นแหละ"  

         "แล๎วช๎อยวําอยํางไร" พลอยถาม  

         "ฉันบอกวํา จะไปเก็บไว๎ทําม้ัย หมดแล๎วก็ยังมีคนสํงไปอีก ชาตินี้เห็นจะไมํอดหรอกหมากพลู"  

         "ฉันไมํร๎ูด๎วยนะ" พลอยพูดแก๎เก๎อ "ใครเป็นพี่น๎องกับใคร ก็หาสํงกันเอาเอง ฉันไมํร๎ูด๎วยหรอก"  

         "ฉันก็ไมํร๎ูด๎วยเหมือนกัน" ช๎อยตอบแล๎วหัวเราะ "ใครมากินหมากกินพลูของนังช๎อยละก็ ปูนกัดปากตายไป ฉันไมํร๎ู

ด๎วย" 

         พลอยได๎ยินช๎อยพดูก็อดหวัเราะไมํได๎ เพราะช๎อยกินหมาก โดยไมํยอมเจียนหมากจีบพลูกินเอง คุณสายเคย

เค่ียวเข็ญให๎ช๎อยจีบพลูให๎ แตํแล๎วก็ต๎องเข็ด เพราะพลูที่ช๎อยจีบทําให๎คุณสาย ปูนกัดปากเสียงอม ไปหลายวัน  

         "แล๎ววํายังไงอีกบ๎างหรือเปลํา" พลอยถามพลางทําหน๎าเหมือนกับไมํสนใจ  



         "โอยเขาก็สรรเสริญแมํพลอยเสียราวกับเป็นนางฟ้า" ช๎อยตอบ "สวยก็อยํางนั้น ดีก็อยํางนั้น จะมองอะไร ก็ให๎มันดี

ไปหมด ฉันก็ถามเขาวํา ก็เมื่อเห็นดีอยํางนี้แล๎วจะทําอยํางไร เขาก็บอกวําพอเขาออกเป็นนายทหาร ต้ังเนื้อตั้งตัวให๎ดีแล๎ว 

ก็จะมารับพลอยไปอยูํด๎วย" 

         "ตกลงกันเสร็จเชียวนะแมํคุณ ! " พลอยค๎อนช๎อยแล๎วก็พูดประชดให๎ "ราวกับวําไปชํวยฉันมา จะมารับเมื่อไร ฉันก็

ต๎องไปเมื่อนั้น ไมํต๎องไตํต๎องถามกันละ" 

         "โธํ ไมํใชํอยํางนั้นดอกพลอย" ช๎อยตอบเอาใจ "พี่เนื่องแกเจตนาดีจริงๆ พลอยก็ร๎ูอยูํแกํใจ ฉันไมํเคยได๎ยิน แกพูด

เอาจริงเอาจังเหมือนคราวนี้เลย จริงๆนะพลอย พี่น๎องของใครๆก็รัก เมื่อรักก็หวง อยํางพี่เนื่องนี่ฉันก็หวง เหมือนกัน ถ๎าได๎

กับคนอื่นละก็จะเป็นอยํางไรก็ยังไมํร๎ู แตํถ๎าเป็นพลอยฉันก็จะดีใจมาก เพราะพลอยกับฉัน รักกันมาก เราเคยสนิทกันมา

อยํางไร ก็จะได๎สนิทกันตํอไป เฮ๎อ ! ฉันพูดไมํถูกหรอก ของพรรค๑ยังง้ีไมํดี เด๋ียวจะมาหาวํานังช๎อยเป็นแมํส่ือ ! "  

         พลอยร๎ูสึกรักและเห็นใจช๎อยขึน้อกีมาก เพราะช๎อยพยายามจะบรรยายาความคิดความร๎ูสึกของตน แตํก็พดูเสียเลอะ

เทอะจนนําสงสาร พลอยจึงพูดเอาใจวํา  

         "ช๎อยอยําวิตกอยําคิดมากไปเลย ฉันกับช๎อยอยํูมาด๎วยกันแตํเล็กๆ ถึงฉันจะเป็นอยํางไรตํอไป ฉันกับช๎อยก็คงไมํ

ลืมกัน ในกระบวนคนร๎ูจักชอบพอกัน ก็เห็นจะไมํมีใครที่ฉันจะรักมากเทําช๎อย คอยดูไปก็แล๎วกัน"  

         ในปทานกุรมของชาววังนัน้ คําวํา "เพื่อน" ไมํมีปรากฏ ถ๎าจะมีก็ต๎องบอกให๎ชัดวําเพื่อนอะไร เป็นต๎นวํา เพื่อนเลํน 

เพื่อนคุย ถ๎าบอกวําใครเป็น "เพื่อน" กับใครๆเป็นเกิดเหตุ ฉะนั้นพลอยกับช๎อยจึงเป็น "คนร๎ูจักชอบพอกันมาแตํเด็กๆ" ไมํ

ยอมพูดวําเป็นเพื่อนกันเป็นอันขาด สําหรับพลอยนั้น ถ๎าใครมาทอดสะพานชวนเป็นเพื่อน พลอยก็วิ่งหนีทุกคร้ังไป สํวน

ช๎อยนั้นใครขืนมาทํานั้นเป็นเจ็บตัว เพราะช๎อยดําให๎เจ็บๆ ใช๎ถ๎อยคําหยาบคายชนิดที่พลอยทนฟังไมํไหว พลอยเคยถาม

ช๎อยวํา ไปหาถ๎อยคํามาจากไหน ช๎อยก็ตอบวํา "ไปเก็บตกมาจากแถวทิมโขลน ถ๎าไมํจําเป็นจริงๆก็ไมํใช๎"  

         ระยะเวลาตํอมา ความสัมพนัธ๑ระหวํางพีเ่น่ืองและพลอยเป็นอนัวํา อยํูในลักษณะทีเ่ขา๎ใจกัน เพลงยาวและของฝาก

ที่พี่เนื่องมีเข๎ามาบํอยๆ เป็นหลักฐานพยานความรักที่พี่เนื่องมอบให๎ และการที่พลอยไมํยอมไปพบปะนั้น ทําให๎ช๎อยและพี่

เนื่องเข๎าใจโดยปริยายวํา พลอยก็มีความร๎ูสึกตอบแทน เชํนเดียวกัน อยูํมาอยํางนั้นจนถึงวันหนึ่งอีกส่ีห๎าเดือนตํอมา ช๎อยก็

มาบอกพลอยวํา 

         "พลอย พี่เนื่องส่ังมาวําวันพระหน๎าให๎ออกไปพบให๎ได๎"  

         "ไฮ๎ ! ฉันไมํไป๊ !" พลอยตอบเสียงแข็ง 

         "เปลํานํา ฟังเสียกํอนซี" ช๎อยตอบแล๎วก็บอกตํอไปวํา  



         "พี่เนื่องเขาออกเป็นนายทหารแล๎วละ นายเขาส่ังให๎ขึ้นไปอยํูนครสวรรค๑ จะต๎องไปเร็วๆนี้ แมํแกร๎องไห๎ น้ําตาเป็น

เผาเตําไปแล๎ว เขาส่ังฉันมาให๎พลอยออกไปให๎ได๎ เขาอยากจะมาลา ไปเสียหนํอยเถิดพลอย"  

         พลอยใจหายวาบ เม่ือได๎ยินช๎อยเลําความใหฟ๎งั จริงอยํูพลอยมิได๎พบกับพีเ่น่ืองมานาน แตํความร๎ูสึกวํา พีเ่น่ืองยัง

อยูํที่เกํา และมาที่ประตูวังตามนัดทุกคร้ัง ที่มิได๎พบกันก็เพราะพลอยเป็นฝ่ายหลบนั้น ทําให๎พลอยใจเย็นอยํูได๎ พอร๎ูวําพี่

เนื่องจะจากไปถึงนครสวรรค๑ ซึ่งเป็นหัวเมืองไกลนักหนา พลอยก็แทบส้ินสติ หน๎าซีดเผือดลงทันใด ถามช๎อยวํา  

         "จริงๆหรือช๎อย อยําหลอกฉันนะ แล๎วพี่เนื่องจะไปเมื่อไร"  

         "จริงซีนํา ใครจะมาหลอกกันนะเร่ืองอยํางนี้" ช๎อยตอบ "เขาบอกฉันวํา ขอให๎ได๎พบพลอยพูดจากันสักคร้ัง แล๎วเขา

ก็จะรีบไป รอนานไมํได๎" 

         พลอยอยากจะลงนัง่ร๎องไหอ๎ยํูตรงนัน้ กรรมเวรอนัใดเลําทีท่าํใหค๎นทีพ่ลอยรักต๎องจากไปอกีแล๎ว ความหลัง ทีผํ่าน

มากลับมากระทบหัวใจ แมํเคยจากพลอยไปบ๎านนอก แล๎วในที่สุดก็จากไป โดยไมํมีจะได๎พบกันอีก คราวนี้พี่เนื่อง พลอย

ต๎องส่ังให๎ตัวเองหยุด เพราะไมํกล๎าคิดออกไปให๎ไกลกวํานั้น  

         พลอยไมํได๎รับปากกับช๎อยวํา จะออกไปพบกับพีเ่น่ืองหรือไมํ แตํการกระทาํจองพลอย ในระยเวลาส่ีหา๎วันตํอมา ทาํ

ให๎ช๎อยเข๎าใจเอาเองวํา คร้ังนี้พลอยต๎องออกไปพบกับพี่เนื่องแนํ เพราะพลอยเที่ยวหาหีบเล็กๆมาได๎ใบหนึ่ง เร่ิมปรึกษากับ

ช๎อยถึงเร่ืองที่จะหาของบรรจุ สําหรับพี่เนื่องเอาติดตัวไปด๎วย ช๎อยก็แนะนําวําเป็นของกินแหละดี ย่ิงเป็นของกินจุบกินจิบ

ด๎วยย่ิงดีใหญํ เพราะพี่เนื่องนั้นถึงจะโตเป็นหนุํมรักผ๎ูหญิงได๎แล๎ว ก็ยังไมํละทิ้งนิสัยที่ขอบกินขนมไมํเป็นเวลํ่าเวลา ระหวําง

นั้น พลอยขึ้นเฝ้าเสด็จไมํนาน ต๎องหาโอกาสลงมาทําของกินใสํขวด บรรจุหีบสําหรับให๎พี่เนื่อง ของบางอยํางก็ทําเอง 

บางอยํางก็ซื้อจากคนขายที่มีช่ืออยํูในวัง น้ําพริกลูกหมากมาดและน้ําพริกผัด พลอยส่ังเขาทําเป็นพิเศษ ให๎แกหวานไว๎ 

เพราะพี่เนื่องชอบอยํางนั้น หมูหยองนั้นชํวยกันทําสองคนกับช๎อย ตลอดจนมะขามฉาบ ขนมกรุบ ขนมกรอบ ลูกบัวผัด 

พลอยกะสําหรับพี่เนื่องขนเอาไปกินได๎หลายวัน การที่ทําของเหลํานี้ก็อาศัยในเวลาวําง และให๎ช๎อยออกหน๎า เพราะถ๎าช๎อย

ทําของกินสํงให๎พี่ชายไปบ๎านนอก โดยพลอยที่ชอบพอกันเป็นแตํเพียงลูกมือ ก็ไมํมีใครวําอะไรได๎  

         ของอกีอยํางหนึง่ก็คือแพรเพลาะ ผืนทีท่าํจากแพรทีพ่ีเ่น่ืองให ๎และพลอยได๎ใช๎หมํนอนแล๎วนัน้เอง พลอยเอามมาลง

ลูกซัดใหมํ และอบรํ่าเตรียมไว๎จนถึงเวลาที่จะนําไปมอบให๎ พลอยใช๎เวลาทั้งหมดตระเตรียมของ ไมํยอมให๎ใจนึกไปถึงเรือง

ความทุกข๑ ที่พี่เนื่องจะต๎องจากไปไกล จึงบรรเทาความเศร๎าลงได๎ ด๎วยความร๎ูสึกวํา ของที่พลอยกําลังตระเตรียมอยํูนั้น จะ

ติดตัวพี่เนื่องอยํูได๎นาน พี่เนื่องจะได๎กินได๎ใช๎ของ ที่ไปจากน้ํามือของพลอย และตํอไปข๎างหน๎าก็จะหาทางสํงไปให๎อีก ช๎อย

ชํวยเหลือพลอยทุกอยํางๆเต็มใจ ส่ิงที่เห็นวําจะมาก เกินไปกวําจําเป็น ช๎อยก็คอยตักเตือน บางทีก็พูดเลํนตามประสาของ

ช๎อยวํา 

         "พี่เนื่องไปคราวนี้เห็นจะต๎องเชําเรืออีกลําหนึ่งเป็นแนํ เอาไว๎บรรทุกของฝากแมํพลอย"  



         ในทีสุ่ดวันทีพ่ีเ่น่ืองจะมาลาก็มาถึง พลอยต่ืนแตํเช๎าเรียกนางพศิใหค๎อยยกของตามออกไป วันนัน้พลอยแตํงตัวอยําง

พิถีพิถัน แตํไปในทางตรงกันข๎ามคือผัดหน๎าแตํงตัวอยํางระวัง เพื่อให๎พี่เนื่องเห็นก็ร๎ูได๎ ทันทีวําพลอยนั้นเศร๎าหมองเพียงใด 

ย่ิงใกล๎เวลาเข๎ามาพลอยก็เร่ิมลังเลวําจะออกไปดีหรือไมํดี หรือจะปลํอยให๎ ช๎อยนําของออกไปแตํผ๎ูเดียว แตํแล๎วช๎อยก็เป็น

ผ๎ูมาตัดสินใจให๎ด๎วยวิธีบอกวํา  

         "ไปเถิดพลอย พี่เนื่องแกจะต๎องไปหัวเมืองนานเทําไรก็ไมํร๎ู ถ๎าได๎พบเสียหนํอย แกจะได๎ไปสบายๆ ไมํต๎องกังวล"  

         เม่ือช๎อยและพลอย พร๎อมด๎วยนางพศิผ๎ูซ่ึงถือหบีของ และหอํผ๎าหมํตามหลัง ก๎าวพน๎ประตูวังออกไป พีเ่น่ืองก็มายืน

คอยอยูํแล๎ว พลอยไมํได๎พบมานานความร๎ูสึกแรกที่บังเกิดในใจ ก็คือความดีใจที่พลํุงขึ้นมา แทบจะทําให๎พลอยว่ิงเข๎าไปหา 

เหมือนเมื่อคร้ังเป็นเด็กๆ พี่เนื่องพอเห็นพลอยก็ย้ิมออก รีบสาวเท๎าเดินเข๎ามาหา พอพบกันพี่เนื่องก็พูดขึ้นกํอนวํา  

         "แมํพลอย ไมํได๎พบกันนานแทบจําไมํได๎ แมํพลอยสบายดีหรือ"  

         "ก็ไมํได๎เจ็บไข๎อะไร..." พลอยตอบด๎วยเสียงเบาผิดปกติ สํวนช๎อยก็ขัดคอขึ้นวํา  

         "คนบ๎า ! ถ๎าไมํสบายจะออกมาถึงนี่ได๎เที่ยวหรือ"  

         พลอยนกึขอบใจช๎อยทีชํ่วยพดูจาด๎วยคารมเหมือนเม่ือกํอน ทาํใหพ๎ลอยหายเก๎อลงไปถนดั  

         "แกซีบ๎า ยายช๎อย !" พี่เนื่องหัวเราะตอบน๎องสาว "ย่ิงโตก็ย่ิงบ๎าขึ้นทุกวัน แมํพลอยอยูํด๎วยกัน ไมํรําคาญบ๎างหรือ"  

         พลอยหวัเราะ และช๎อยก็กลําวขึน้ทนัควันวํา 

         "โอ๏ยก็ยังง้ันซี ! ฉันติดโรคบ๎ามาจากใครลํะ" แล๎วช๎อยก็หันไปทางนางพิศแล๎วพูดวํา  

         "พิศ ฉันเป็นบ๎าไปเสียแล๎วละ พิศเป็นบ๎าหรือเปลํา" 

         นางพศิหวัเราะงอหาย วางหบีกับหอํลง แล๎วก็ตอบวํา 

         "บ๎าเจ๎าคํะ ครบห๎าร๎อยจําพวกเลยเชียว"  

         "ดีมาก" ช๎อยพูด "งั้นเราก็ไปด๎วยกันได๎ ไปทางโน๎นกันเถิดพิศ คุณอาส่ังมาให๎ซื้อส๎มกับน๎อยหนํา ติดมือเข๎าไปด๎วย 

ปลํอยคนดีๆเขาคุยกันทางนี้กํอนเถิด" 

         เม่ือช๎อยกับนางพศิเดินคล๎อยไปแล๎ว พีเ่น่ืองก็ถามเบาๆวํา 

         "แมํพลอยเอาอะไรออกมาแยะเชียว" 

         "ของฉันกับช๎อยชํวยกันทําให๎พี่เนื่องเอาไปหัวเมืองด๎วย"  



         "ดีจริง" พี่เนื่องวํา แล๎วก๎มลงดูของในหีบ ปากก็พรํ่าบรรยายวําถูกใจไปทุกอยําง เมื่อแก๎หํอผ๎าหํมออกดู พี่เนื่องก็

มองดูหน๎าพลอย แล๎วถามเกือบเป็นเสียงกระซิบวํา  

         "แมํพลอย แพรผืนนี้ใหมํหรือวําแมํพลอยเคยหํมแล๎ว"  

         "ถามอะไรก็ไมํร๎ู" พลอยพูดแล๎วเมินหน๎าไปทางอื่น  

         "ฉันถามจริงๆ นําบอกหนํอยเถิด" พี่เนื่องออก "ถ๎าแมํพลอยหํม แพรผืนนี้ก็มีราคามาก"  

         พลอยพยักหนา๎แล๎วก็ก๎มลงมองดิน ไมํยอมสบสายตาพีเ่น่ืองอกีตํอไป  

         "พลอย" เสียงพี่เนื่องกระซิบที่ข๎างหู "แพรเพลาะผืนนี้ ฉันจะหํมไปจนตาย ไมํวําจะไปอยํูที่ไหนๆ ฉันจะยอมให๎หําง

ตัวฉันเลย" 

         พลอยร๎ูสึกใจหวิวๆ ตัวเบาเหมือนกับลอยอยํู เสียงพีเ่น่ืองพดูตํอไปวํา 

         "พลอยครองตัวไว๎ให๎ดี ฉันไปไมํนานหรอก พอเป็นหลักฐานอีกหนํอยฉันจะกลับมารับ เราก็อายุยังน๎อยอยูํ พลอย

คอยฉันอีกหนํอยได๎ไหม" 

         "พลอยไมํไปไหนหรอก" พลอยได๎ยินเสียงตัวเองตอบพี่เนื่อง "ถ๎าพี่เนื่องพูดจากับผ๎ูใหญํได๎ พลอยจะไปไหนเสีย"  

         "ผ๎ูใหญํของฉันทํานวําให๎รอไปกํอน เพราะทั้งฉันและพลอยยังเด็กนัก ทํานก็วําของทํานถูก แตํอกฉันจะแตก ตาย

อยูํแล๎วละพลอย ฉันแทบจะรอไปไมํไหวจริงๆ"  

         พลอยนกึสงสารพีเ่น่ืองจับใจ ได๎แตํปลอบวํา 

         "พี่เนื่องอยําวิตกทางฉันเลย ทําอยํางไรเสียฉันก็ต๎องรอพี่เนื่องจนได๎"  

         พลอยนกึอยํูบอํยๆวํา ถ๎าได๎มีโอกาสพบพีเ่น่ืองสองตํอสอง หลังจากทีพ่ีเ่น่ืองได๎แสดงความรักใหท๎ราบแล๎ว พีเ่น่ืองจะ

พูดจาใช๎ถ๎อยคําอยํางไร พลอยเคยนึกวิตกกังวลวํา คนที่รักกันนั้นจะพูดจากันอยํางไรถูก เคยอํานแตํหนังสือประโลมโลก 

เชํนขุนช๎างขุนแผน ตอนพลายแก๎วพูดกับนางพิมก็นึกอายเสียลํวงหน๎า ถ๎าเผ่ือพี่เนื่องเกิดพูดแบบนั้นขึ้นมา ก็ไมํร๎ูวําจะฟังได๎

อยํางไร แตํเมื่อมีโอกาสพบกันเข๎าจริง พลอยก็คลายใจลงไปถนัด เพราะพี่เนื่องมิได๎ใช๎ถ๎อยคําโลดโผนอยํางที่คาดหมายไว๎ 

วิธีที่พี่เนื่องพูดจากับพลอย ก็คงเป็นกันเองเหมือนคนร๎ูจักกันมานาน จะผิดเพี้ยนกันบ๎าง ก็ด๎วยความเข๎าใจระหวํางพี่เนื่อง

และพลอย ซึ่งมาบังเกิดขึ้นภายหลังเทํานั้น  

         "แมํพลอยเป็นอยํางไรบ๎าง" เสียงพี่เนื่องพูดตํอ "ไมํได๎พบกันเสียนาน ฉันคิดถึงเสียแยํ ชํางไปหมกตัวอยํูได๎ ไมํ

คิดถึงฉันบ๎างหรือ" 



         "ก็คิดถึงเหมือนกัน" พลอยตอบ "แตํถ๎าออกมาพบกันบํอยนัก ฉันก็กลัวคนเขาจะวําได๎ ฉันก็ไมํใชํพี่น๎องแท๎ๆ ของพี่

เนื่องอยํางช๎อย เราก็โตขึ้นด๎วยกันแล๎วไมํใชํเด็กๆ เหมือนเมื่อกํอน ฉันจะทําอะไรเด๋ียวนี้ต๎องระวังตัว คนที่ขาไมํคํอยชอบฉัน

ก็มีอยํู คนในวังนี้หูไวตาไว เร่ืองราวอะไรที่ไมํเป็นเร่ืองบางทีก็โจษจันกันไป ฉันก็ไมํอยากเป็นขี้ปากคนอื่นเทํานั้นแหละ"  

         "ฉันก็เห็นใจแมํพลอยมาก" พี่เนื่องพูด "แตํก็นั่นแหละ แมํพลอยก็ควรเห็นใจฉันบ๎าง ชั่วชีวิตฉันตั้งแตํเด็ก มาจนโต 

ก็ไมํมีใครอื่น เห็นแตํแมํพลอยคนเดียวมาต้ังแตํเล็กๆ แตํแรกฉันเองก็ไมํร๎ูหรอก รักแมํพลอยเหมือนน๎องในไส๎ แตํอยูํไปใจมัน

เปล่ียนไปฉันมันคนใจเดียว ลงได๎ปลงใจแล๎วก็ไมํมีวันเปล่ียน แมํพลอยจําไว๎นะ"  

         "ฉันเชื่อใจพี่เนื่อง ฉันเองก็ใจเดียวเหมือนกัน พี่เนื่องอยําสงสัยเลย" พลอยตอบเบาๆ "แล๎วคุณพํอของพี่เนื่องทําวํา

อยํางไรบ๎าง เร่ืองตัวฉันนํะ" 

         "ทํานจะไปวําอะไรได๎ ทํานบอกวําทํานรักแมํพลอยเหมือนลูก สํวนที่เมื่อถึงเวลาแล๎ว จะไปพูดจาทางผ๎ูใหญํ ของ

แมํพลอยทํานวํา ทางเจ๎าคุณพํอของแมํพลอยก็คงไมํขัด ทางเสด็จก็คงดีพระทัย แตํแล๎วทํานก็วํา ฉันยังเด็กนัก ให๎รอไปอีก

หนํอย ได๎ดูลํูทางต้ังเนื้อตั้งตัวเสียกํอน แล๎วทํานจะจัดการให๎"  

         "ฉันก็คิดอยํางนั้นเหมือนกันแหละพี่เนื่อง" พลอยตอบด๎วยความเบาใจ ที่พี่เนื่องมิได๎เรํงรัด "ใจหนึ่ง ก็อยากจะ

ตามใจพี่เนื่อง แตํอีกใจหนึ่งก็ยังกลัวๆ ชอบกล"  

         "กลัวอะไรแมํพลอย" พี่เนื่องถาม 

         "ก็ไมํร๎ู คิดถึงเร่ืองมีเหย๎ามีเรือนแล๎ว ใจคอหายชอบกล ฉันก็ยังไมํร๎ูเร่ืองร๎ูราว เคยอยูํแตํกับผ๎ูใหญํ ออกไปเป็นแมํ

เรือนจะทําได๎แคํไหน ก็นึกไมํออก ถ๎าพี่เนื่องไมํถือคอยชํวยตักชํวยเตือนก็ดีไป ฉันกลัวพี่เนื่องจะเบื่อฉันเสียเทํานั้นแหละ"  

         "โธํ แมํพลอยพูดอะไรอยํางนั้น" พี่เนื่องมองดูพลอยเหมือนกับจะกลืนกินเข๎าไป ด๎วยสายตา "จะสงสัยฉัน ไปถึง

ไหน ถ๎าฉันผําอกให๎แมํพลอยดูได๎ ฉันจะทําให๎ดูเด๋ียวนี้"  

         "โอ๏ยฉันไมํอยากดูหรอก" พลอยหัวเราะ "นี่พี่เนื่องเจอะผ๎ูหญิงที่ไหนก็คงพูดอยํางนี้ทุกคนไป ปากหวานดีนัก ยังกะ

อกเป็นส๎มสูกลูกไม๎ ผําออกให๎กันดูได๎ยังง้ันแหละ"  

         "หาความแท๎ๆทีเดียว" พี่เนื่องวํา "ฉันจะไปเที่ยวพูดกับผ๎ูหญิงอื่นที่ไหน ไมํเคยสักที วําแตํตอนที่ฉันไปหัวเมืองคราว

นี้เถิด แมํพลอยจะลืมฉันเสียก็ไมํร๎ู"  

         "ฮึ ! ยังกับวําลืมกันได๎งํายๆ" พลอยค๎อยพี่เนื่องเสียเต็มรัก "วําแตํคนไปเถิด จะลืมเสียกํอนนํะไมํวํา เขาวําผ๎ูหญิง

ทางเหนือสวยเสียด๎วย" 

         "ฉันไมํมีตาจะมองใครหรอก แมํพลอย ต้ังแตํร๎ูจักผ๎ูหญิงมา ก็มองแตํแมํพลอยคนเดียว"  

 



บทที่ ๗  

        วันคืนผํานไปพลอยยังระลึกถึงพีเ่น่ืองอยํูมิร๎ูลืม ของทกุอยํางทีเ่คยพบเห็นอยํูเป็นประจํานัน้ ดูจะมีความหมายสะกิด

ใจให๎คิดถึงพี่เนื่องไปทุกส่ิงทุกอยําง ของเล็กๆน๎อยๆใกล๎ตัวซ่ึงแตํกํอนไมํมีความหมาย บัดนี้กลับกลายเป็นเคร่ืองเตือนใจให๎

คิดถึงคนรักไปส้ิน ผ๎านุํงผืนนั้น ผ๎าหํมผืนนี้ เคยนุํงเคยหํมออกไปหาพี่เนื่อง ผืนนั้นพี่เนื่องเคยชมวําสวย ผืนนี้พี่เนื่องเคย

ล๎อเลํน ทุกอยํางต้ังแตํของเล็กไปจนถึงของใหญํ จนในที่สุดสายลมที่พัดมาถูกตัว เม็ดน้ําฝนที่ปรอยลงมา พระอาทิตย๑ 

พระจันทร๑ ทุกอยํางกลายเป็นเคร่ืองหมาย ในหนทางแหํงชีวิต คอยเตือนให๎ระลึก คอยช้ีทางให๎ไปหาคนๆหนึ่งที่กลายเป็น

ชีวิต คนๆนั้นคือพี่เนื่อง 

         พีเ่น่ืองหายไปเดือนหนึง่ แมํช้ันก็เขา๎มาในวัง ถือชะลอมเขา๎มาหลายใบ บอกวําเป็นของทีพ่ีเ่น่ือง ฝากคนใหเ๎อาให๎

ทางบ๎าน พร๎อมกับส่ังมาด๎วยวําให๎แบํงมาทางในวังบ๎าง แมํช้ันเข๎ามานั่งคุยอยูํทั้งวัน กลับไปเมื่อตอนใกล๎ประตูวังจะปิด แมํ

ชั้นนั่งคุยถึงพี่เนื่องแล๎วก็หัวเราะไปบ๎าง ร๎องไห๎ไปบ๎าง สํวนมากก็คุยกันกับช๎อยและคุณสาย ถึงแม๎วําพลอยจะนั่งฟังด๎วย

ความสนใจเป็นที่สุด พลอยก็ไมํกล๎าออกปากถาม เพราะไมํอยากจะแสดงความสนใจนั้นออกมามากจนเกินไป  

         แมํช้ันเลําถึงตอนทีข่ึน้ไปสํงพีเ่น่ืองถึงบางปะอนิ พีเ่น่ืองไปลงเรือของทหารจากทีน่ัน่ตํอไปยังนครสวรรค๑  

         "ฉันใจจะขาดเสียให๎ได๎ทีเดียว" แมํช้ันเลํา "หัวอกแมํเห็นจะเป็นอยํางนั้นทุกคนกระมัง ลูกเคยเล้ียงมาในอก ถึงเขา

จะโตเป็นหนุํมเป็นนายทหารแล๎ว ก็ยังเห็นเป็นเด็กอยูํนั่นเอง พอถึงคราวจะต๎องทิ้งกันไปไกล ใจหายไมํอยูํกับเนื้อกับตัว

เสียเลย ฉันร๎องไห๎เหมือนกับวําเขาจะเอาลูกไปฆํา จนคุณหลวงเขาดุวําฉันไปทําบ๎า ให๎ขายหน๎าคนเขา แตํก็นั่นแหละ ฉันใจ

คอไมํดีต้ังแตํนั่งเรือไปด๎วยกันจากกรุงเทพฯ แล๎ว พอเรือเราไปจอดเทียบ เรือทหารที่เขามาคอยรับนั้นสิ ฉันจะอกแตกตาย

เสียให๎ได๎ทีเดียว 

         แมํช้ันหยุดหวัเราะขบขนัตัวเองเสียพกัหนึง่ แล๎วก็เลําตํอ "ตอนนั้นมันชํางยํุงกันเสียเหลือเกิน ฝนก็ตก อ๎ายเรือก็โคลง 

ฉันก็เป็นคนกลัวเรือกลัวแพอยูํแล๎ว พอพํอเนื่องเข๎ากราบลาที่ตัก จะลาข๎ามเรือไป เลยปลํอยโฮใหญํ"  

         "ร๎องไห๎รักลูกหรือร๎องไห๎กลัวเรือ" คุณสายถามขัดจังหวะขึ้น  

         แมํช้ันหวัเราะก๊ิกแล๎วตอบวํา 

         "ด๎วยกันทั้งสองอยํางแหละแมํสาย ฝ่ายพํอเนื่องก็ไมํฟังอีร๎าคําอีรมละ กราบพํอแมํแล๎วก็โดดข๎ามเรือ ไปทีเดียว 

ข๎าวของไมํนําพา ต๎องชํวยกันสํงของชุลมุนไปหมด เด็กสมัยนี้มันแปลก จะไปไหนมาไหน ไมํเห็นมันหํวงข๎าวหํวงของ เห็น

หํวงอยํูแตํหํอของหํอเดียวเทํานั้น นั่งกอดอยูํกับตัวต้ังแตํออกจากกรุงเทพฯ พอเปล่ียนเรือก็ถือข๎ามไปเอง ไมํยอมให๎ใครถือ

ให"๎ 

         "เอ๏ !" ช๎อยร๎องขึ้น "หํออะไรนํะแมํ" 



         "เขาวําหํอแพรเพลาะหํมนอน" แมํช้ันตอบ "ไมํร๎ูไปได๎มาจากไหน ดูเป็นหํวงเป็นใยเสียจริงๆ ฉันก็นึกไมํออก 

เหมือนกันวําพํอเนื่องเป็นคนขี้หนาวมาแตํเมื่อไร เมื่อเด็กๆขี้ร๎อนออกจะตายไป หํมผ๎าให๎เทําไรก็ด้ินหลุดหมด"  

         ช๎อยเมินหนา๎ไปมองฝา เห็นจ้ิงจกเกาะอยํูตัวหนึง่ก็หวัเราะด๎วย 

         "หัวเราะอะไรช๎อย" คุณสายถามขึ้น 

         "หัวเราะจิ้งจก" ช๎อยตอบ 

         "ไมํร๎ูซีคะ หน๎ามันนําขันดี" 

         "คนบ๎า !" คุณสายขึ้นเสียง "เมื่อไรจะเลิกเป็นเด็กเสียทีก็ไมํร๎ู ไมํร๎ูวําไปเอาโรคบ๎ามาจากไหน จริงๆนะ"  

         "เอามาจากฉันกระมั้ง" แมํช้ันแก๎แทนลูกสาว "ฉันเองบางทีก็นั่งหัวเราะคนเดียวไมํมีปี่มีขลํุยเหมือนกัน" แล๎วแมํช้ัน

ก็เลําถึงพี่เนื่องตํอไป 

         พลอยนัง่ก๎มหนา๎นิง่ดูกระดาน ใบหนา๎นัน้ร๎อนวาบ และร๎ูสึกวําจะแดงผิดสังเกต ใจหนึง่นัน้ภาวนาอยําใหต๎น แสดง

อาการพิรุธจนคุณสายจับได๎ อีกใจหนึ่งก็ได๎แตํนึกถึงพี่เนื่อง... พี่เนื่อง ทูนหัวของพลอย พลอยร๎ูแล๎ววํา พี่เนื่องรักพลอยจริง 

เพียงแพรเพลาะผืนเดียวที่พลอยเคยหํมแล๎วยกให๎ พี่เนื่องยังอุตสําห๑แยกถือไปตํางหาก มิให๎ปะปนกับของอื่น พี่เนื่องนั่ง

กอดหํอแพรเพลาะ ต้ังแตํกรุงเทพฯ ถึงบางปะอิน บางทีก็จะนั่งกอดตํอไป จนถึงนครสวรรค๑ ป่านนี้ วันนี้เวลานี้พี่เนื่องจะทํา

อะไรอยูํที่นั่น จะมีเวลานั่งนึกถึงพลอยอยํางที่พลอย กําลังนึกถึงพี่เนื่องบ๎างหรือเปลํา หรือวําพี่เนื่องจะวุํนวายกับราชการที่

ต๎องทํา เป็นนายทหารนี่ต๎องทําอะไรบ๎าง ก็ไมํร๎ู พี่เนื่องเคยบอกวําหัดทหาร เขาหัดกันอยํางไรพลอยก็ไมํเคยเห็น เขาวําเป็น

ทหารก็ต๎องไปรบ รบกันก็ต๎องฆํากัน พี่เนื่องจะต๎องไปรบบ๎างหรือไมํ ต๎องไปฆําคน คนอยํางพี่เนื่องแสนที่จะนํารัก แสนที่จะ

ใจดี จะไปฆําใครได๎ หรือคนอื่นเขาจะฆําพี่เนื่อง แสงสวํางในห๎องดูจะสลัวไป เมื่อนึกถึงตอนนี้ ถ๎าพี่เนื่องเป็นอะไรไป พลอย

จะทําอยํางไร เอาอีกแล๎ว น้ําตาเอ๐ย เร่ิมจะไหลรินออกมาแล๎ว ต๎องซํอนไมํให๎ใครเห็น..."  

         "แมํพลอยเป็นอะไรไป" ช๎อยถามขึ้นดังๆ ทําให๎พลอยสะด๎ุง  

         "เปลํา" พลอยรีบตอบ 

         "นี่อะไรก็ไมํร๎ู" คุณสายดุช๎อย "เขาก็นั่งของเขาดีๆ ถามเสียตกอกตกใจ"  

         "ก็ฉันเห็นเขาเอาชายผ๎าหํมขึ้นซับหน๎า" ช๎อยเถียงแล๎วก็ย้ิมมาทางพลอย "ถามดูเผ่ือเป็นอะไรไมํสบาย จะได๎ชํวยกัน

แก๎ไข" 

         แมํช้ันหนัมามองหนา๎พลอยแล๎วก็อมย้ิม เหมือนจะร๎ูความอะไรอยํูบา๎ง แตํก็พดูอยํางอารมณ๑ดีตามเคยวํา  

         "แมํพลอย ช๎อยมันกวนนักก็ทุบมันเข๎าเถิด ฉันไมํวําหรอก"  



         "เอ๏า ! แมํก็เป็นเสียอยํางนี้แหละ" ช๎อยประท๎วงขึ้นอยํางรําเริง "เมื่อฉันยังเด็กๆ ก็คอยแตํหนุน ให๎คุณอาเฆ่ียน 

เด๋ียวนี้ถึงหนุนให๎แมํพลอยทุบแล๎ว ถ๎าเผ่ือฉันตายไปแมํจะทํายังไงนะ ฉันอยากร๎ูนัก"  

         แมํช้ันนัง่เค้ียวหมากอมย้ิมมองดูพลอยอกีครํูหนึง่ หยิบกระโถนมาบว๎นน้าํหมากช๎าๆ ตายังมองดูพลอย แล๎วก็กลําว

ด๎วยน้ําเสียงที่เยือกเย็นชุํมชื่นเข๎าไปถึงในหัวใจพลอยวํา  

         "ถึงช๎อยตายแมํก็ยังมีพลอยอีกคนหนึ่ง ที่แมํรักเหมือนกับลูกในไส๎ จะมีเสียอยูํก็ที่ลูกของแมํจะน๎อยลงไป คนหนึ่ง

เทํานั้น ที่มีอยูํเด๋ียวนี้ยังไมํมากพอที่จะให๎แมํรักได๎เลย ความรักของแมํยังมีเหลือไว๎ ให๎หลานที่จะเกิดตํอไป อีกมาก"  

         คําพดูของแมํช้ัน เหมือนกับมีใครเอาน้าํเย็นใสสะอาดมาชโลมทีห่วัใจ พลอยร๎ูแนวํําแมํช้ันต๎องร๎ูเร่ืองระหวําง พีเ่น่ือง

และตน แตํด๎วยความใจดี กลัวพลอยจะอาย แมํช้ันจึงทําไมํร๎ูเร่ืองเสีย แตํก็พยายามพูดเป็นปริศนาให๎พลอย เข๎าใจวํา แมํ

ชั้นมิได๎มีความรังเกียจในตัวพลอยเลย ตรงกันข๎ามแมํช้ันกลับพร๎อมแล๎วที่จะรับพลอยไปเป็นสะใภ๎ พร๎อมแล๎วที่จะมอบ

ความรักของแมํให๎โดยสมบูรณ๑ เหมือนกับวําพลอยเป็นลูกของแมํช้ันอีกคนหนึ่ง พลอยร๎ูสึกต้ืนตันในคําพูดของแมํช้ัน ถ๎าทํา

ได๎ในขณะนั้น ก็แทบจะเข๎ากอดแมํช้ันเสียให๎เต็มรัก แตํเมื่อทําไมํได๎ ก็ได๎แตํย้ิมกับแมํช้ัน แล๎วพยายามบอกด๎วยสายตาวํา 

พลอยขอบใจและเห็นใจแมํช้ันเป็นที่สุด 

         "เอ๏อ ! ฉันก็เพิ่งจะร๎ู" เสียงช๎อยร๎องตอบแมํของตนดังขึ้น "เด๋ียวนี้ฉันเกิดมีลูกแมํเดียวเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งแล๎ว วําไง

พลอย เราลูกแมํเดียวกันแล๎วนะ" 

         "เอาใหญํแล๎วนะช๎อย ! พูดอะไรก็ไมํร๎ู เร่ืองไมํเป็นเร่ือง" 

         คําพดูของคุณสายก็มีความหมายลึกซ้ึงเชํนเดียวกันวํา คุณสายร๎ูเร่ืองของพลอยและพีเ่น่ืองเป็นอยํางดี และเม่ือร๎ูแล๎ว

คุณสายก็มิได๎ห๎ามปราม แตํเมื่อยังไมํถึงเวลา คุณสายก็ยังไมํยอมพูดถึงเร่ืองนี้ และไมํยอมให๎คนอื่นๆ พูดถึงเหมือนกัน  

         แมํช้ันนัง่คุยตํอไปจนเย็น แล๎วก็ลุกขึน้กระวีกระวาดเก็บขา๎วของจะกลับบา๎น กํอนจะกลับแมํช้ันก็หยิบ กระเป๋าหมาก

มาค๎นดูอะไรตํออะไร แล๎วอุทานวํา  

         "ตายจริงช๎อย ! แมํเกือบลืมไป พํอเนื่องเขาฝากหนังสือมาให๎ช๎อยฉบับหนึ่งอยํูนี่เอง"  

         แล๎วแมํช้ันก็หยิบหนงัสือจดหมายย่ืนใหช๎๎อยซองหนึง่ พลอยคอยมาต้ังแตํเช๎าจนบาํย วําพีเ่น่ืองจะสํงขาํว คราวมาถึง

ตนอยํางไรบ๎าง แตํเมื่อเห็นวําไมํมีเพราะแมํช้ันไมํได๎พูดถึง พลอยก็ชักจะใจหายอยูํครันๆ แตํคิดไปอีกที ก็โลํงในที่พี่เนื่อง

มิได๎สํงขําวคราวผํานคนอื่นมา ซึ่งจะต๎องทําให๎คนอื่นลํวงร๎ูความในใจไปด๎วย  

         ช๎อยรับซองจดหมายมาฉีกออกดู ดึงกระดาษในซองออกดูหนอํยหนึง่ แล๎วก็ซุกกลับเขา๎ไปไมํวํากระไรอกี เม่ือถึงเวลา

แมํช้ันกลับบ๎าน ทั้งพลอยและช๎อยก็เดินไปสํงจนถึงประตูวัง  

         ระหวํางทีเ่ดินกลับตําหนกั พลอยก็อดใจไว๎ไมํอยํูต๎องเอํยปากถามช๎อยขึน้วํา  



         "ช๎อย พี่เนื่องสํงขําวมาวําอยํางไรบ๎าง" 

         ช๎อยหวัเราะ แล๎วดึงกระดาษในซองจดหมายออกมาใหดู๎ ในซองนัน้มีกระดาษแผํนหนึง่ ซองจดหมาย ปดิผนกึอกีซอง

หนึ่ง บนกระดาษนั้นมีข๎อความเขียนไว๎วํา 

 

ยายช๎อย 

         ขอใหสํ๎งซองนีใ้หแ๎มํพลอยด๎วย พีม่าถึงนครสวรรค๑แล๎ว สบายดี  

 

เนื่อง 

 

         ช๎อยหวัเราะอยํางขบขนัแล๎วพดูวํา 

         "จดหมายของฉันมีเทํานี้เอง ของแมํพลอยบางทีจะมีมากกวํานี้กระมัง ไหนพลอยเปิดออกดูทีหรือ" แล๎วช๎อยก็

ทําทําจะเปิดซองจดหมายของพี่เนื่อง ที่มีมาถึงพลอยออกอําน  

         พลอยรีบดึงจดหมายมาจากช๎อยทนัท ีพร๎อมกับร๎องวํา 

         "โธํ ! ช๎อยก็" 

         ช๎อยปลํอยใหพ๎ลอยดึงจดหมายมา โดยไมํย้ือแยํงหวัเราะกับพลอยอยํางอารมณ๑ดีแล๎วก็พดูวํา  

         "แมํพลอยก็เอะอะไปได๎ ฉันล๎อเลํนเทํานั้นแหละไมํอยากอํานจริงๆหรอก ถ๎าฉันอยากอําน ฉันมิอํานเสียกํอน แล๎ว

หรือ" 

         พลอยนิง่ไมํพดูวํากระไร เดินกําจดหมายพีเ่น่ืองแนนํมํุงหนา๎กลับตําหนกั ด๎วยความต่ืนเต๎นและความดีใจ ระคนกัน 

ความเสียใจพลาดหวังที่พี่เนื่องมิได๎สํงขําวคราวมาให๎หายไปส้ิน เหลือแตํความขอบใจ ที่พี่เนื่องสํงขําวมา อยํางแนบเนียน 

มิให๎พลอยต๎องกระดากหรืออาย และไมํให๎ใครร๎ูความได๎อีกนอกจากช๎อยซึ่งร๎ูอยูํแล๎ว  

         คร้ันกลับมาถึงตําหนกัแทนทีพ่ลอยจะเปิดจดหมายพีเ่น่ืองออกอาํน พลอยกลับเอาจดหมายนัน้ซํอนไว๎ในต๎ู 

เหมือนกับเป็นสมบัติอันมีคํา เพียงแตํร๎ูวําพี่เนื่องมีจดหมายมาถึง และจดหมายนั้นอยูํในครอบครองของตนแล๎ว จะเปิด

ออกอํานเมื่อไรก็ได๎ เทําน๎นก็ทําให๎พลอยร๎ูสึกอิ่มใจไปทั้งคืน และจนรํุงขึ้นอีกวันหนึ่ง พลอยก็ยังมิได๎เปิดออกอําน  

         วันนัน้ตลอดวันพลอยร๎ูสึกวําโลกมนษุย๑นัน้ชํางนาํอยํูเสียนีก่ระไร จะมองดูส่ิงใดก็นาํรักนาํดูไปหมด แม๎แตํคนทีเ่คย

เห็นหน๎ากันอยํูทุกวัน ก็ดูร่ืนเริงและสดสวยงดงามเกินกวําปกติ พลอยทําการงานตํางๆในวันนั้น ตามที่เคยทํามา แตํทําด๎วย



ความกระฉับกระเฉงและเบิกบาน จนหลายคนต๎องทักวําเป็นอะไรไป เพราะพลอยเที่ยวทักทาย และพูดจาเลํนหัวกับใคร

ตํอใครมากกวําที่เคย แม๎แตํเสด็จก็ยังทรงปรารภขึ้น ระหวํางเสวยวํา  

         "นังพลอยมันกินอะไรเข๎าไปก็ไมํร๎ูวันนี้ ดูหน๎าตาผิวพรรณดีกวําทุกวัน"  

         ซ่ึงทาํใหช๎๎อยผ๎ูซ่ึงหมอบอยํูใกล๎ๆ กับพลอยต๎องก๎มหนา๎หวัเราะเสียจนเกินขนาด ทาํใหเ๎สด็จต๎องกร้ิวแหววํา "นังช๎อยก็

กําเริบขึ้นทุกวัน" และพาลกร้ิวเลยไปถึงคุณสายผ๎ูเป็นอา และทรงลําดับวงศ๑ตระกูลของช๎อย ถอยหลังกลับขึ้นไปอีกหลาย

ชั่วคน ถึงขั้นทวดและเทียด แตํละคนก็ล๎วนแล๎วแตํมีลักษณะหํามบ๎าง บอบ๎าง กําเริบบ๎างทั้งส้ิน เมื่อกลับลงมากินข๎าว

ด๎วยกันข๎างลําง คุณสายก็เทศนาอบรมช๎อยตํอไปอีกนาน ซึ่งช๎อยก็ใจเย็น นั่งเปิบข๎าวกินไปฟังไปจนจบ เมื่อคุณสายเทศน๑

จบแล๎วช๎อยจึงสรุปความขึ้นเองอยํางนําฟังวํา  

         "ถ๎าจะวํากันไปจริงๆ การที่เข๎ามาอยํูในวังเป็นข๎าหลวงเสด็จนี้ด๊ีดี ได๎ความร๎ูแตกฉาน ฉันก็เพิ่งจะร๎ูวันนี้แหละ วําปู่ 

ยํา ตา ยาย ทวด เทียดฉันชื่ออะไรบ๎าง แตํกํอนไมํเห็นมีใครบอกฉันสักที"  

         คืนวันนัน้ตอนดึก หลังจากเสด็จเขา๎บรรทมแล๎ว โคมบนเฉลียงช้ันบนตําหนกั ยังเหลือจุดริบหร่ีอยํู อกีดวงหนึง่ พลอย

คํอยๆหยิบจดหมายพี่เนื่องออกจากต๎ู เดินเบาๆขึ้นไปนั่งใต๎แสงสวํางของโคมดวงนั้น แล๎วก็เปิดจดหมายออกอําน  

         เวลาเชํนนีเ้ป็นเวลาทีพ่ลอยต๎องการ สําหรับอาํนจดหมายจากคนทีกํ่าหวัใจของพลอยไว๎ เพราะเวลานัน้ดึกสงัดไมํมี

ผ๎ูใดรบกวน ไมํมีกิจการใดเหลือที่จะต๎องทํา พลอยต๎องการทําหัวใจให๎วําง จากส่ิงอื่นใดทั้งส้ิน เพื่อจะได๎ไมํมีเร่ืองอื่นใดที่

จะต๎องคิด ขณะที่อํานจดหมายนอกจากคิดถึงพี่เนื่องคนเดียว เมื่อเปิดผนึกจดหมายออกแล๎ว พลอยก็ทอดอารมณ๑ออกไป

หาพี่เนื่องซ่ึงอยํูไกลแสนไกล ขณะนั้นในวังเงียบสวัด นานๆ ก็มีเสียงนกเค๎าแมวร๎องไกลๆสักคร้ังหนึ่ง ข๎อความในจดหมาย

นั้นมีอยํูวํา 

 

ถึงแมํพลอย 

 

         ฉันมาถึงนครสวรรค๑ได๎หลายวันแล๎ว ใจคอไมํอยํูกับเน้ือกับตัวเลย ถ๎าจะใหฉั๎นพดูจริงๆ วําฉันมาถึงนครสวรรค๑ได๎

อยํางไร ฉันก็เลําไมํถูก เพราะอาการมานั้นเหมือนคนใจลอย เมื่อฉันลาแมํพลอยมาวันนั้น ดูเหมือนวําฉันจะไมํได๎เอาหัวใจ

กลับมาด๎วย ถ๎าแมํพลอยไมํได๎ถือเอาหัวใจฉันกลับเข๎าวังไป มันก็คงตกเร่ียเสียหาย อยูํหน๎าประตูวังนั้นเอง ถ๎าเป็นอยํางนั้น

จริง ขอให๎แมํพลอยชํวยเมตตาออกไปเก็บมาไว๎เสียกับตัว อยําทิ้งหัวใจฉันไว๎ให๎คนเขาเหยียบเขายํ่า ฉันจะไมํลืมบุญคุณแมํ

พลอยเลย 

         ถึงฉันจะไมํได๎พบแมํพลอยมานาน ถ๎าจะนบัปา่นนีก็้แรมเดือน ฉันก็ยังคิดถึงแมํพลอยอยํูทกุลมหายใจ เขา๎ออก 

หลับตาลงทีไร ก็เห็นแตํหน๎าแมํพลอยทีนั้น ไมํวําฉันจะไปถึงไหนหรือไปทําอะไร แมํพลอยก็ไปเที่ยวแอบแฝงอยํูทั่ว บาง



เวลาฉันนั่งอยํูคนเดียว ก็แวํวได๎ยินเสียงเหมือนแมํพลอยมาเรียก เผลอตัวขานรับไปก็มี ของที่แมํพลอยให๎ฉันมานั้น ถึงแมํ

วําจะไมํมีราคาคํางวดอะไร ฉันก็ยังเก็บไว๎กับตัวเสมอ แมํพลอยจําซองหมากพลู และผ๎าเช็ดปากดอกจําปา ที่แมํพลอย

สํงออกมาให๎ฉันได๎หรือไมํ เวลานานหนักหนาอยํูแล๎ว แตํฉันก็ยังเก็บไว๎ ไปไหนก็เอาติดตัวไปด๎วย ถึงแม๎วําจะเหี่ยวแห๎ง

เปล่ียนรูปไปจนจําไมํได๎ แตํกล่ินอาบอบรํ่าของแมํพลอยยังคงอยํู ฉันยังได๎ดมคงช่ืนใจอยํูทุกวัน เหมือนกับมีแมํพลอยมานั่ง

อยูํใกล๎ๆ บางวันถ๎าฉันเหนื่อยหรือร๎อนหรือเหงา ฉันก็ได๎แตํเรํงเวลาเรํงตะวันให๎คํ่าลงเสียเร็วๆ เพื่อฉันจะได๎เข๎านอน แล๎วก็

หํมแพรเพลาะที่เคยหํมตัวแมํพลอย มาคร้ังหนึ่ง เวลานั้นฉันจะมีความสุขที่สุด เทําที่คนไร๎วาสนาอาภ๎พอยํางฉันจะหาได๎  

         ฉันมาเห็นเมืองนครสวรรค๑แล๎ว จึงได๎ร๎ูตัววําผ๎ูใหญํทาํนคิดถูก เม่ือทาํนบอกวําใหฉั๎นรอไปกํอน เพราะหวัเมืองนัน้แสน

ยากลําบาก ผิดกับกรุงเทพฯ ดินฟ้าอากาศบทจะร๎อนก็แสนร๎อน บทจะหนาวก็แสนหนาว จะมองไปทางไหนก็มีแตํป่า ผ๎ูคน

ก็เป็นคนบ๎านนอก พูดจากันไมํเข๎าใจ บ๎านชํองที่ฉันอยํูเวลานี้ก็แสนจะลําบาก เพราะเป็นบ๎านชั่วคราวหลวงทํานปลูกขึ้น 

อาหารการกินก็กันดาร จะไปซื้อหาก็ต๎องเดินไกลถึงปากน้ําโพ ฉันต๎องให๎เขาสํงปิ่นโตทุกวัน แตํฝีมือคนหัวเมืองนั้นผิดปาก 

มีแตํเผ็ดกับเค็ม ฉันก็ต๎องทนเอา ได๎อาศัยของกิน ที่แมํพลอยให๎มาเป็นเคร่ืองชูชีวิตไปวันหนึ่งๆ แตํแมํพลอยอยําวิตกไปเลย 

ความลําบากความกันดารทําให๎ฉัน เป็นผ๎ูใหญํขึ้นถนัดและมานึกดีใจวํา ฉันมิได๎ใจเร็วดํวนได๎พาแมํพลอยมาด๎วย แมํพลอย

เคยอยูํแตํในร้ัวในวัง มาโดนแดดโดนลมที่นี่เข๎าจะทนไหวหรือ ฉันนึกอยูํทุกวันวํา ฉันยอมตายเสียดีกวํา ที่จะพาแมํพลอย

ออกมาลําบาก 

         เจ๎านายทาํนเคยบอกฉันไว๎วํา ทาํนจะใหฉั๎นมาประจําการอยํูทีน่ีเ่พียงปหีนึง่หรือสองป ีแล๎วก็จะได๎ย๎ายไปทีอ่ืน่ที่

สบายกวํา ฉันก็จะอดใจรอไป ขอแตํแมํพลอยอยําลืมฉันเสียก็แล๎วกัน เราเคยพูดกันไว๎ วําอยํางไรแมํพลอยคงจะยังจําได๎ 

ฉันก็เชื่อถือไว๎ใจแมํพลอยไมํได๎สงสัยกินใจ แตํก็นั่นแหละ แมํพลอยอยูํทางกรุงเทพฯ ฉันก็อดหํวงอดคิดถึงไมํได๎ เพราะที่

กรุงเทพฯ มีลูกขุนน้ําขุนนางอยํูมาก แตํละคนก็มีรูปสมบัติ คุณสมบัติ ทรัพย๑สมบัติดีกวําฉัน ถ๎าแมํพลอยยังเห็นแกํฉันอยํูก็

ขอให๎รักษาตัวให๎ดี ทางฉันนั้นแมํพลอยอยํางหํวงเลย อยํางไรก็คงอยํางนั้น  

 

เนื่อง  

 

         พลอยอาํนจดหมายพีเ่น่ืองจบแล๎ว ก็นัง่หลับตาพงิฝาอยํูอกีนาน แล๎วก็คํอยๆลุกขึน้ไปยืนทีห่นา๎ตํางตําหนกั ยอด

ปราสาทและหลังคาตําหนักตํางๆ โผลํขึ้นมาจากความมืด แสงไฟที่บนยังสวํางอยํู แตํพลอยมองไมํเห็นส่ิงเหลํานี้ เพราะ

สายตาที่ทอดออกไปนั้นมองข๎ามออกไปไกลแสนไกล  

         อกีหลายวันตํอมา พลอยจึงได๎โอกาสคิดรํางจดหมายตอบพีเ่น่ือง ความจริงจดหมายฉบบัแรก ทีม่าจากนครสวรรค๑

นั้น ได๎กลายเป็นสรณะของพลอยในยามวํางหรือยามเหงา หรือแม๎แตํจะไมํสบายใจมา ด๎วยเร่ืองใดๆก็ดี พลอยมักจะหยิบ

จดหมายพี่เนื่องออกมาอํานแล๎วก็อํานอีกเสมอ และถึงแม๎วําจะจําข๎อความ และถ๎อยคําได๎ทุกตัวอักษร จดหมายนั้นก็ร๎ูสึก

วํายังใหมํอยูํทุกคร้ังที่เอาออกมาอําน บางคร้ังเมื่ออํานแล๎วก็มีความสุข บางคร้ังก็มีความทุกข๑ สุดแตํอารมณ๑จะชักนําไป ย่ิง



อํานไปก็ร๎ูสึกวํา ตัวเองรักพี่เนื่องมากขึ้นไปอีก และเมื่อรักพี่เนื่องมากย่ิงขึ้น พลอยก็ย่ิงร๎ูสึกวําคนในโลกนี้มีจํานวนน๎อยลง 

จนเกือบจะเหลือสองคนแตํพลอยกับพี่เนื่องเทํานั้น  

         แตํอยํูมาวันหนึง่ ช๎อยก็มาบอกวําแมํช้ันส่ังเขา๎มาวํา มีคนร๎ูจักเขาจะขึน้ไปนครสวรรค๑ ถ๎าทางช๎อยและพลอย จะสํง

ของอะไรฝากขึ้นไปก็ให๎เตรียมไว๎ แล๎วก็จะสํงคนเข๎ารับเอาออกไปสํงรวมไปกับของทางบ๎าน พลอยกับช๎อยชํวยกัน

ตระเตรียมของกินตํางๆ อยํางที่เคยทํามา คืนวันหนึ่งพลอยก็หาโอกาสนั่งเขียนจดหมาย ถึงพี่เนื่องเป็นเนื้อความส้ันๆวํา  

 

ถึงพี่เนื่อง 

 

         จดหมายทีพ่ีเ่น่ืองสํงมาจากนครสวรรค๑ฉันได๎รับแล๎ว ฉันดีใจทีพ่ีเ่น่ืองไมํเจ็บไข ๎แตํเม่ือได๎ยินพีเ่น่ืองเลํามาวํา ทางนัน้

การกินอยํูกันดาร ฉันก็เป็นหํวง คราวนี้ฉันกับช๎อยชํวยกันหาของกิน ที่ร๎ูวําพี่เนื่องชอบสํงออกมาอีก ขอให๎พี่เนื่องเก็บไว๎ใช๎ไว๎

กินตามสบายเถิด ขอให๎พี่เนื่องรักษาตัวจงดี อยําให๎เจ็บไข๎ ฉันมีความสุขสบายดี ใครๆก็บํนคิดถึงพี่เนื่องทุกคน เมื่อไรพี่

เนื่องจะได๎เข๎ากรุงเทพฯ บ๎าง 

 

พลอย  

 

         จดหมายเพียงเทํานีเ้อง แตํพลอยนัง่คิดนัง่เขยีนเสียจนดึก คร้ังนีเ้ป็นคร้ังแรกทีพ่ลอยริมีหนงัสือถึงผ๎ูชาย การริเลํน

เพลงยาวนั้นก็ถือกันวํามีความผิดนําอับอายนักหนา ถ๎าใครร๎ูไป พลอยก็เรียกได๎วําแทบจะเสียคน ไมํร๎ูจะเอาหน๎าไปวางไว๎ที่

ไหน ฉะนั้นขณะที่เขียนพลอยก็ต๎องแอบเขียนในเวลาสงัดคน ไมํยอมให๎ใครมาลํวงร๎ู แตํถึงอยํางนั้นขณะที่เขียนแม๎มีเสียง

แกรกกรากผิดปกติ พลอยก็จะสะด๎ุงสุดตัว รีบซุกซํอนกระดาษ กลัวใครจะมาเห็น ถ๎อยคําและเนื้อความที่บรรจงเขียนลงไป

นั้นก็ตรองแล๎วตรองอีก มีความในใจหลายอยําง มากมายสุดที่จะประมาณ ที่พลอยอยากจะเขียนพรรณนาให๎พี่เนื่องได๎ร๎ูได๎

เห็นโดยส้ินเชิง แตํข๎อความเหลํานั้น ไมํสามารถจะเขียนลงไปได๎ แม๎แตํจะพูดกับพี่เนื่องด๎วยปากก็ดูจะยากเย็นเสียแล๎ว ถ๎า

พลอยจะระบายความในใจ ของตนลงไปในหน๎ากระดาษให๎สมใจคน หนังสือนั้นก็คงกินเนื้อกระดาษหลายสิบหน๎า แทนที่

จะเป็นเพียงส่ีห๎าบรรทัด คร้ันจะไมํเขียนเสียเลยก็กลัวพี่เนื่องจะเสียใจวําตนทอดทิ้ง จึงจําต๎องเขียนแตํพองาม ใช๎ถ๎อยคํา

อยํางธรรมดาที่สุด ใครเห็นก็สุดที่จะวําอะไรได๎ และพลอยก็หวังเป็นที่สุดวํา พี่เนื่องคงจะเข๎าใจความหมายจากหัวใจ ที่

พลอยได๎ใสํไว๎ระหวํางทุกบรรทัด  

         แมํเขยีนเสร็จพลอยก็ปดิผนกึซุกซํอนไว๎อยํางมิดชิด แล๎วก็นัง่เป็นทกุข๑วําทาํอยํางไร จึงจะใหจ๎ดหมายนัน้ ถึงพีเ่น่ือง

โดยไมํมีใครร๎ู นั่งคิดนอนคิดวําจะทําอยํางไรก็คิดไมํตก จะซํอนไปในหีบใสํของก็ไมํกล๎า เพราะของจะต๎องผํานมือหลายมือ 



เผ่ือจดหมายนั้นไมํถึงจะทําอยํางไร ในที่สุดพลอยก็ตกลงใจวําไมํมีทางอื่น นอกจากจะสารภาพความจริงกับช๎อย แล๎ว

ขอให๎ช๎อยชํวย เพราเป็นทางเดียวที่จะสํงจดหมายไปได๎ โดยแนบเนียนที่สุด  

         ถึงวันทีจ่ะต๎องสํงของออกไป พลอยก็ถามช๎อยขึน้วํา 

         "ช๎อยจะเขียนหนังสือสํงขําวถึงพี่เนื่องบ๎างไหม" 

         ช๎อยหวัเราะเกรียวกราวแล๎วก็ตอบวํา 

         "โฮ๎ ! ฉันไมํเขียนหรอก ลายมืออยํางของฉันใครจะไปอํานออก"  

         "โธํ ! เขียนหนํอยเถอะนํา สงสารพี่เนื่องแก" พลอยออด 

         "ไมํเขียนละ" ช๎อยยังด้ืออยํู "ทําขนมสํงให๎กินจนมือจะหักแล๎ว ยังจะต๎องหยิบกระดาษวาดอักษรถึงกันอีก"  

         "ไมํต๎องเขียนมากหรอกช๎อย สองสามตัวก็พอแล๎วจะได๎... อ๎า ฉันจะได๎ฝากของฉันไปด๎วย"  

         ช๎อยหยุดหวัเราะทนัท ีเปล่ียนสีหนา๎มามองพลอยอยํางเอ็นดู แล๎วก็พดูเบาๆ แตํด๎วยน้าํเสียงทีเ่อาจริง เอาจังวํา  

         "จะดีหรือพลอย ใครเขาร๎ูเข๎าจะนําเกลียด พลอยอยําเขียนไปดีกวํา"  

         "ฉันไมํได๎เขียนอะไรที่ใครจะมาวําได๎หรอกช๎อย" พลอยรีบตอบทันที แล๎วก็หยิบหนังสือที่เขียนไว๎ เอามาเปิดผนึกให๎

ช๎อยอําน 

         ช๎อยรับหนงัสือไปอาํน ทาํปากหมุบหมิบอยํูครํูหนึง่ แล๎วก็ตอบวํา 

         "ถึงง้ันก็เถอะ ใครเขาจะไปร๎ูวําพลอยเขียนไปวําอะไร สักแตํเพียงสํงหนังสือไปถึงผ๎ูชาย มันก็ไมํดีเสียแล๎ว คนขนาด

เรานํะ จริงๆ นะพลอย ถึงพี่เนื่องแกจะเป็นพี่ฉันแท๎ๆ ฉันก็ยังไมํไว๎ใจ เด๋ียวจดหมายนี้หลุดไปถึงมือใคร เขาจะพูดกันไป

ตํางๆ เชื่อฉันเถิด ฉันมันคนบ๎าคนหลังใครๆเขาก็ร๎ู แตํนานๆก็ขอพูดกันจริงๆสักคร้ัง ฉันรักพลอยก็อยากให๎พลอยดี เห็น

อะไรที่จะทําให๎พลอยเสียได๎เพียงแตํน๎อยฉันก็ต๎องเตือน พลอยอยําโกรธฉันนะ"  

         พลอยร๎ูสึกทัง้รักทัง้เห็นใจช๎อยในเจตนาดีทีมี่ตํอตน และเห็นจริงตามทีช๎่อยพดู มือนัน้ฉีกจดหมายพลางพดูวํา  

         "ไมํได๎โกรธดอกช๎อย ฉันเห็นใจ และได๎คิดแล๎ว"  

         ช๎อยย้ิมด๎วยแล๎วกลําววํา 

         "เอายังง้ีดีกวํา วันนี้ฉันจะเลํนฤาษีแปลงสารสักที" แล๎วช๎อยก็ไปหยิบกระดาษมาเขียนจดหมายถึงพี่เนื่อง เป็น

เนื้อความส้ันๆบอกทุกข๑สุข ลงท๎ายด๎วยข๎อความวํา "แมํพลอยเขาส่ังให๎ฉันบอกมาด๎วยวํา เขาคิดถึง" แล๎วช๎อยก็สํงหนังสือ

ให๎พลอยดูถามวํา 



         "เทํานี้ก็เห็นจะพอกระมัง"  

         พลอยพยักหนา๎รับคํา เพราะประโยคทีช๎่อยเขยีนลงไปตอนทา๎ยนัน้ ถึงจะส้ันและธรรมดาก็เป็นถ๎อยคํา ทีบ่รรยาย

ความในใจของพลอยโดยส้ินเชิง  

 

บทที่ ๘ (หน๎าที่ ๑) 

        พลอยเคยได๎รับการอบรมมาต้ังแตํเล็กวํา ผ๎ูชายนัน้มีอาํนาจสิทธิข์าดเหนอืตน เม่ือเป็นเด็กก็อยํูในอาํนาจพอํ มีเรือนก็

อยูํในอํานาจผัว ชีวิตนี้จะดีจะชั่วก็สุดแตํผ๎ูชายจะบันดาลให๎เป็นไป ผ๎ูหญิงนั้นดูเหมือนจะเกิดมา เป็นกรรมสิทธิ์ของผ๎ูชาย 

ไมํมีวันที่จะไปมีอํานาจบังคับบัญชาใครได๎ นอกจากบังคับบัญชากันเองอยํางที่ในวังนี้ นอกจากตําแหนํงท๎าวนางเฒําแกํ

ในวัง ก็ไมํเคยปรากฏวํามีผ๎ูหญิงไปรับราชการงานเมืองที่ไหน ความร๎ูสึกแตํเดิม จึงมีอยํูวํา โลกนี้เป็นโลกของผ๎ูชาย ผ๎ูหญิง

เป็นคนอาศัย และในฐานะคนอาศัยจึงต๎องนบนอบเชื่อฟังเจ๎าของบ๎าน ตลอดไป การต้ังสมเด็จที่บนเป็นผ๎ูสําเร็จราชการ

แทนพระองค๑ ซึ่งทําให๎ทุกคนต๎องเรียกตามพระนามใหมํวํา "สมเด็จรีเย็นต๑" จึงเป็นการสะเทือนความร๎ูสึกในสิทธิ์ของเพศตน 

ที่สงบนิ่งอยูํในตัวผ๎ูหญิงมาหลายศตวรรษ ให๎กลับฟื้นคืนชีพ เพราะได๎ปรากฏแนํชัดแล๎ววําขณะที่พระเจ๎าอยูํหัวไมํอยูํนี้ 

ผ๎ูหญิงเป็นผ๎ูครองแผํนดิน โดยที่พระราชสวามีทรงมอบพระราชอํานาจไว๎ให๎ และได๎ทรงเฉลิมพระราชอิสริยยศวํา "สมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ"  

         ถ๎าจะใหพ๎ลอยอธบิายทรรศนะใหมํของตนในขณะนัน้ ก็คงจะอธบิายไมํได๎ อาจบอกได๎แตํวํา คนเราเกิดมาก็เทํากัน

ไมํวําเป็นหญิงหรือเป็นชาย ตําแหนํงแหํงหนหรือกิจการตํางๆที่ผ๎ูชายทําได๎ ผ๎ูหญิงก็คงจะทําได๎เชํนกันถ๎าเป็นโอกาส พลอย

นําความคิดนี้ไปคุยกับช๎อย ซึ่งเห็นด๎วยเป็นอยํางย่ิง และประกาศออกมาด๎วยความคะนองปาก ตามแบบของตนตํอหน๎า

คุณสายวํา 

         "ที่นี้ฉันไมํกลัวผ๎ูชายอีกตํอไป" 

         "ทําไม" คุณสายถามแล๎วทําตาเขียว  

         "อ๎าว ! คุณอาไมํร๎ูหรอกหรือวํา เวลานี้ผ๎ูหญิงเป็นผ๎ูเจ๎าแผํนดิน !" ช๎อยตอบอยํางองอาจ  

         "เด็กเวร !" คุณสายร๎องเกือบสุดเสียง "ทําพูดดีไปเถอะจะโดนมะพร๎าวห๎าวยัดปาก !"  

         แตํอยํางไรก็ตามคุณสายก็คงจะต๎องสังเกตเห็นวําระหวํางเสด็จยุโรปปนีัน้ ความสําคัญตํางๆ ได๎ย๎ายจากขา๎งหนา๎มา

อยูํข๎างใน และเวลาจะออกการออกงานไมํวําจะเป็นในโอกาสใด ข๎างในดูเหมือนจะมีรัศมี แหํงความสําคัญนั้นมากกวํา

ข๎างหน๎า เพราะสมเด็จรีเย็นต๑นั้นทรงดํารงอยํูในฐานะที่สูงสุด ไมํมีข๎างหน๎าคนใด จะมาเสมอเหมือน และทุกวันก็เสด็จออก

ข๎างหน๎า เพื่อทรงราชการเชํนเดียวกับที่พระเจ๎าอยูํหัวทรงปฏิบัติ  



         ขอ๎แตกตํางทีสํ่าคัญอกีอยํางหนึง่ทีพ่ลอยร๎ูสึกก็คือ ระหวํางทีเ่สด็จอยํูนัน้ ถ๎าหากเจ๎านายจะขึน้เฝ้า ก็ต๎องขึน้เฝ้าบน

พระที่นั่งซ่ึงดูเป็นเร่ืองใหญํ แตํระหวํางเสด็จไมํอยํูนั้นการขึ้นเฝ้าก็ไมํมี สมเด็จเสด็จลงที่สวนศิวลัย หรือที่เรียกวําสวนเตํานั้น

เกือบทุกวัน หลังจากที่ได๎เสด็จขึ้นจากข๎างหน๎าแล๎ว เจ๎านายคุณจอมเฝ้าได๎ที่สวนเตํา และเฝ้าอยํางสนิทสนมเป็นกันเอง มี

การทรงกีฬาประเภทตํางๆ มีโครเกต๑เป็นพื้น เสร็จแล๎วก็ผลัดผ๎าทรงลงสรง ในสระที่สวนเตําทุกพระองค๑ เป็นหน๎าที่ของ

พลอยจะต๎องหาเส่ือไปปู และนําแป้งน้ําอบ ตลอดจนเคร่ืองแตํง พระองค๑อีกชุดหนึ่งใสํพานไปที่นั่น นั่งรอจนกวําเสด็จจะ

ขึ้นจากสรงจะได๎แตํงพระองค๑ที่นั่น แล๎วก็ประทับอยูํที่ศาลา ในสวนเตํา จนถึงเวลาเสด็จขึ้นหรือเสวยที่นั่นทีเดียว  

         ความจริง สมเด็จรีเย็นต๑ทรงอยํูในฐานะเป็นทียํ่าเกรงของเจ๎านาย ตลอดจนคนอืน่ๆทัง้ปวง ทาํใหบ๎งัเกิดความรัก

เพิ่มเติมย่ิงขึ้นไปอีก พลอยได๎ตามเสด็จเสด็จไปที่สวนเตําเป็นนิจ จึงได๎เฝ้าแหนใกล๎ๆ ด๎วยความร๎ูสึกทั้งรักทั้งเคารพบูชา

และยําเกรงเป็นที่สุด ในขณะที่ทรงกีฬาก็ดี หรือขณะที่ลงสรงในสระ และประทับศาลาก็ดี มักจะมีการถํายพระรูปหมูํเนืองๆ 

เพื่อสํงไปทูลเกล๎าฯ ถวายที่ยุโรป พลอยสนใจในกล๎องถํายรูปนั้นมาก เพราะเป็นกล๎องใหญํต๎องดึงเข๎าดึงออก และต๎องขา

หยั่งให๎ได๎ที่อยํูหลายตรลบ ต๎องคลุมผ๎าเปล่ียนกระจกและอะไรตํออะไรประดักประเดิดเต็มที ที่พลอยสนใจเป็นหนักเป็น

หนัก ก็เพราะเคยนึกวํา การถํายรูปอยํางเอาจริงเอาจังนั้นเป็นเร่ืองของผ๎ูชาย แตํคราวนี้ชํางภาพหรือชํางถํายรูปเป็นผ๎ูหญิง 

ซึ่งตอบขอบันทึกไว๎ ณ ที่นี้ด๎วยวําชื่อแมํสร๎อยน๎องสาวขุนฉายาฯ เป็นข๎าหลวงตําหนักเสด็จพระองค๑อรทัย ชาววังสมัยนั้น ก็

เห็นจะร๎ูจักด๎วยกันทุกคน 

         ระหวํางเสด็จยุโรปเป็นเวลาหลายเดือนนัน้ ชีวิตของพลอยก็ยังดําเนินไปเป็นปกติ กําหนดเสด็จพระราชดําเนินกลับ

พระนครนั้น ตกในฤดูหนาวปี ร.ศ. ๑๑๖ นั้นเอง มีขําวเล่ืองลือกันไปหนักหนาวํา งานรับเสด็จกลับคราวนี้ จะกระทํากันเป็น

การมโหฬารสนุกสนานยิ่งกวํางานใดๆ ที่ได๎เคยเห็นกันมา พลอยขณะนั้นก็เพิ่งอายุ ๑๖ ปีเศษ บางเวลาความรักและความ

ทุกข๑ ที่ต๎องพลัดพรากจากคนรักอาจจะทําให๎ มีความร๎ูสึกเป็นผ๎ูใหญํ แตํความต่ืนเต๎นเร๎าใจที่จะได๎เที่ยวดูงานให๎สนุกสนาน 

ก็กลับทําให๎ในเป็นเด็กลงไปได๎ อีกเหมือนกัน ฉะนั้นย่ิงใกล๎วันเสด็จกลับ พลอยก็ไมํมีใจจะนึกถึงเร่ืองอื่น นอกจากงานรับ

เสด็จ คนทั้งวังก็ดูเหมือน จะนึกและพูดกันอยํูด๎วยเร่ืองเสด็จกลับแตํเร่ืองเดียว ภาระของชาววังขณะนั้นก็มีแตํเคร่ืองแตํงตัว 

งานคราวนี้เป็นงานออกหน๎าออกตา ต๎องตัดเส้ือกันใหมํหลายๆตัว สําหรับใสํได๎ตลอดงานไมํมีซํ้า ใครมีฝีมือรับจ๎างตัดเส้ือก็

ต๎องเรํงทํางานทั้งกลางวันกลางคืน คําจ๎างตัดแตํกํอนนั้นสําหรับเส้ืออยํางดี โบว๑ยิบไปทั้งตัว แขนพองเป็นขาหมูแฮม ตัว

หนึ่งก็ตก ๒๐ - ๓๐ บาท แตํพอจวนงานก็ขึ้นไปเป็น ๔๐ - ๕๐ บาท คนยังกล๎าตัด ผ๎านุํงยกผ๎านุํงไหมก็ถูกขนเข๎ามาขายใน

วังกันเป็นประจํา คนเดินเข๎าออกทุกวันไมํมีหยุดหยํอน  

         ช๎อยกับพลอยกลับไปเป็นเด็กอกีหนหนึง่ ต่ืนเต๎นเหมือนกับเม่ือคร้ังเท่ียวงานโสกันต๑ วันไหนถ๎าไมํมีกังวล อยํูด๎วยเร่ือง

เคร่ืองแตํงตัว ก็พากันเดินไปดูทางสวนเตํา ซึ่ง ณ ที่นั้นได๎มีการปลูกโรงละคร และปลูกพลับพลากัน อยํางเรํงรีบ เร่ืองที่พูด

กันอยํูไมํขาดปากก็คือละครรํา ซึ่งเจ๎าคุณจอมมารดา คุณจอมมารดาในรัชกาลที่ ๕ และบรรดาท๎าวนางได๎คุมกันขึ้น เพื่อ

เลํนถวายตัวในงานสมโภชรับเสด็จ พลอยเคยได๎ยินแตํแกํๆเลําให๎ฟังวํา ทํานผ๎ูนั้นผ๎ูนี้รํางามเป็นหนักเป็นหนา แตํก็เกิดไมํ

ทันได๎เคยเห็น เพราะแตํละทํานก็สูงทั้งอายุและฐานะเสียแล๎ว เมื่อพลอยเข๎ามาอยํูในวัง แตํคราวนี้เป็นคร้ังแรกและคร้ัง

เดียวในชีวิต ที่พลอยจะมีโอกาสได๎ชมละครรําช้ันสูง ถึงเพียงนั้น  



         คร้ันเม่ือถึงเวลาเสด็จกลับเขา๎จริง งานการทีมี่รับเสด็จนัน้ ก็เป็นการมโหฬารและสนกุสนานเกินกวําทีค่าด พลอย

เที่ยวงานเสียจนเกือบจะเรียกได๎วําลืมส่ิงอื่นๆ ทั้งหมดแม๎แตํพี่เนื่อง ขณะนั้นเป็นกลางฤดูหนาว การเดินเที่ยวเตรํดูงาน จึง

สดชื่นไมํมีเหน็ดเหนื่อย งานรับเสด็จนั้นมีทั้งนอกวังและในวัง งานที่มีนอกวังนั้นดูเหมือน จะมีทั่วพระนคร แตํที่พลอยจําได๎

ติดตาก็คือโขลนกลางแปลงที่ท๎องสนามหลวง โขนกลางแปลงนั้นมีกลางคืน ท๎องสนามหลวงจึงถูกประดับประดาด๎วยโคม

ไฟสวํางไสว ดูสวยงามแทบจําไมํได๎ โขนคืนนั้นจับตอน พระรามเข๎าเมือง มีการสมโภชต๎อนรับพระรามคืนเมืองอโยธยา ใน

ท๎องสนามนั้นตกแตํงเป็นบ๎านเมือง ปราสาทราชฐานมีต๎นไม๎ภูเขากระทบด๎วยแสงไฟ ดูเหมือนกับเมืองเนรมิตรหรือเมืองใน

ฝัน เมื่อพระเจ๎าอยูํหัวเสด็จ ขึ้นประทับบนพลับพลาแล๎ว งานก็เร่ิมด๎วยข๎าราชการเดินกระบวนถือเทียนในความมืด ดู

เหมือนกับงูตัวมหึมา ที่มีเกล็ดเป็นไฟ เมื่อเสร็จการถวายพระพรจบลงด๎วยการโหํ ๓ ลาแล๎ว โขนกลางแปลงจึงลงโรง มีพล

ยักษ๑ พลลิง ในกองทัพพระรามยาวสุดตา แล๎วจึงถึงราชรถพระราม และรถบุษบกกษัตริย๑อื่นลากจูงมาเป็นแถวแนว สีทอง

กระทบแสงไฟเป็นประกายระยับ  

         งานขา๎งในทีพ่ลอยนกึได๎ทหีลังเม่ือเวลาลํวงเลยมานาน ก็คือวันทีเ่ด็กนกัเรียนเล็กๆ เขา๎มาถวายพระพร และมีงาน

เต๎นรํา เด็กผ๎ูชายเล็กๆนําเอ็นดูมาจากโรงเรียนราชวิทยาลัย ที่บ๎านสมเด็จฟากข๎างโน๎นเข๎ามาสมทบ กับเด็กผ๎ูหญิงขนาด

เดียวกันจากโรงเรียนสุนันทาลัย ปากคลองตลาด ทุกคนแตํงกายแฟนซีแบบตํางๆ เป็นฝร่ังก็มี เป็นไทยก็มี เป็นจีนก็มีสุดที่

จะจดจํา เมื่อนักเรียนมาพร๎อมกันแล๎วก็ต้ังขบวนแหํ ที่หน๎าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เดินเข๎าประตูยํ่าคํ่าไปยังสวนศิวาลัย 

ซึ่งได๎ปลูกพลับพลาและโรงละครไว๎เสร็จแล๎ว พระเจ๎าอยูํหัวเสด็จขึ้นพลับพลา แล๎วมีการเล้ียงนักเรียน วันนั้นเป็นวันแรกที่

พลอยได๎เห็นการเต๎นรําแบบฝร่ัง นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายจับคํูกัน เต๎นรํากลางสนามหน๎าพลับพลา เข๎ากับจังหวะแตร

วงที่เลํนเพลงเต๎นรําเรียกวํา เพลงล๎านเซอร๑ และ เซอร๑โรเยอร๑ ช๎อยซึ่งนั่งดูอยูํใกล๎ๆ กันกระซิบบอกวํา  

         "พลอยร๎ูไหม ที่เมืองฝร่ังนั้นคนหนุํมคนสาวเขากอดกันเต๎นรําแบบนี้"  

         "ไฮ๎ ! ฉันไมํเชื่อหรอก ช๎อยเอาอะไรมาวํา" พลอยตอบ "เด็กๆเต๎นอยํางนี้ก็นํารักนําเอ็นดูดี คนโตๆแล๎ว จะไปเต๎น

อยํางไรได๎ ผ๎ูหญิงกับผ๎ูชายเต๎นด๎วยกันละก็ขายหน๎าแยํทีเดียว"  

         "อ๎าว จริงๆนะพลอย" ช๎อยยืนยัน "ฝร่ังเขาไมํถือกันหรอก คนเขาเลําให๎ฉันฟังวํา เขาเห็นฝร่ังกับแหมํม เต๎นรําที่วัง

บูรพา เขาแอบดูอยูํครํูหนึ่ง แล๎วก็ต๎องเลิก เขาวําเขาอายดูไมํได๎"  

         "ตายจริง" พลอยบํน "ถ๎าอยํางนั้นฉันก็ดีใจที่ไมํได๎เกิดมาเป็นแหมํม ใครให๎ฉันออกไปเต๎นอยํางนี้กับผ๎ูชาย ฉันตาย

เสียดีกวํา" 

         ถ๎าใครจะบอกพลอยขณะนัน้ วําจะได๎มีอายุมาถึงได๎เห็นลูกหลานของตนเต๎นรําในแบบทีย่ิ่งกวํานัน้ ในวันหนึง่

ข๎างหน๎า พลอยก็คงจะไมํยอมเชื่อเป็นอันขาด 

         คร้ันถึงคืนวันทีช่าววังคอยอยํูเป็นหนกัเป็นหนา ทีจ่ะได๎ชมละครรําช้ันสูงสุดมาถึง พลอยก็ได๎ตามเสด็จ ไปยังโรงละคร

ที่สวนศิวาลัย ด๎วยความดีใจสุดที่จะพรรณนาได๎ ละครคืนนั้นน๎อยคนจะได๎เห็น เพราะทํานผ๎ูแสดง เป็นเจ๎าคุณจอมมารดา 



และเจ๎าจอมมารดา มีพระราชโอรสธิดาเจ๎านายชั้นสูงในราชตระกูล จึงไมํโปรดเกล๎าฯ ให๎ผ๎ูใดได๎มีโอกาสเข๎ามาชมละครรํา

นั้น นอกจากเจ๎านายและคนในวังแท๎ๆ แม๎แตํพลอยเองก็ได๎แตํหมอบดูอยูํหํางๆ ด๎วยความยําเกรงเป็นที่สุด  

         คืนนัน้มีการแตํงแฟนซี และรับพระราชทานเล้ียงกํอนแสดงละคร เจ๎านายและเจ๎าจอมบรรดาผ๎ูทีไ่ปในงานนัน้ แตํง

กายสวยงามพิสดารแบบแปลกตาทุกทําน บางทํานแตํงเป็นแขกดํา บางทํานแตํงเคร่ืองฮองเฮา จากราชสํานักเมืองจีน

อยํางเต็มยศ บางทํานแตํงเป็นเร็ดไรดิงฮู๏ด จากเทพนิยายฝร่ัง บางทํานแตํงเป็นนางละเวง นางพระยาฝร่ังจากเร่ืองพระ

อภัยมณี นอกจากนั้นยังมีอีกมากมายหลายแบบ พลอยจําได๎เทําที่สนใจจะดู เมื่อเสร็จการเล้ียงแล๎ว พิณพาทย๑จึงโหมโรง 

เจ๎าคุณจอมมารดาจุดเทียนเคร่ืองสังเวย มีการรําเชิญพวงมาลัย และชํอดอกไม๎ขึ้นทูลเกล๎าฯ ถวาย แล๎วจุดเทียนเคร่ืองทอง

น๎อยครบ ตามวิธีเบิกโรงละครหลวง  

         ละครคืนนัน้เลํนเร่ืองอเิหนา ตอนอเิหนาเขา๎กรุงดาหาไปจนถึงตอนใช๎บน เพ่ือใหเ๎ขา๎กับเร่ืองเสด็จพระราชดําเนินกลับ

พระนคร บรรดาทํานที่ออกรําในคืนนั้น ล๎วนแล๎วแตํสูงด๎วยเกียรติ และอายุ ต้ังแตํท๎าวดาหา นางประไหมสุหรี มะเดหวี 

อิเหนา บุษบา ฯลฯ ล๎วนแล๎วแตํเป็นชั้นเจ๎าจอมมารดาทั้งส้ิน มีที่ไมํถึงช้ันนั้นอยํูคนเดียว คือตัวจรกา แตํก็เป็นชั้นคุณเฒํา

แกํ ตัวเอกในเร่ืองที่เยาว๑วัยที่สุดเห็นจะได๎แกํ ทํานพระองค๑ชายเล็ก ซึ่งทรงแสดงเป็นสีหยาตรา และตามความจริงเป็น

หลานยํา ของทํานผ๎ูแสดงเป็นตัวอิเหนา กระบวนรํา และศิลปชั้นเชิงของละครคืนนั้น สุดที่จะพรรณนาได๎ถูก เพราะทํานผ๎ู

แสดงแตํละคนมีศิลปสูงเยี่ยม เป็นชั้นครูบาอาจารย๑อยูํแล๎ว เมื่อประกอบด๎วยความต้ังใจแสดงจนสุดฝีมือ เพื่อสนองพระ

เดชพระคุณ และด๎วยความร๎ูสึกของแตํละทํานวํา คร้ังนี้เป็นโอกาสที่จะได๎ออกโรงเป็นคร้ังสุดท๎าย ทํานเหลํานั้นจึงได๎เก็บ 

ทั้งฐานันดรและวัยอันสูงของทํานไว๎ทางหนึ่ง คงปลํอยให๎ศิลปแตํอยํางเดียวเข๎าครองอารมณ๑ และความเคล่ือนไหว ของ

ทํานตลอดการแสดง พลอยได๎ชมละครคืนนั้นแล๎ว ก็จําติดตาไปตลอดชีวิต ตํอมาถึงจะได๎ดูละครอีกหลายคร้ัง หลายหนก็

ไมํเคยเห็นคร้ังใดเทําเที่ยมคร้ังนั้น 

         นอกจากเร่ืองละคร ซ่ึงเป็นเร่ืองทีลื่อไปอกีนานในวังแล๎ว คืนนัน้ยังมีเหตุการณ๑เกิดขึน้ใหมํอกีอยํางหนึง่ ทีมิ่ได๎เคยพบ

เห็นมาแตํกํอน ธรรมดาคนในวังทุกคน และถ๎าจะวําไปแล๎วก็คนไทยทั่วประเทศ ในขณะนั้นถือกันวําเคร่ืองต๎นราชูปโภคทุก

อยํางเป็นของสูง ควรแกํการเคารพกราบไว๎ ไมํมีใครอาจไปรํวมของเหลํานั้น พระสุพรรณภาชน๑ คือภาชนะสําหรับใสํเคร่ือง

ต๎นพระกระยาหารก็เป็นของสูง อีกอยํางหนึ่งไมํมีผ๎ูใดจะใช๎ได๎ เป็นของสําหรับพระเจ๎าอยูํหัวแตํพระองค๑เดียว แตํในคืนนั้น

กํอนจะมีละคร ได๎มีการเล้ียงบรรดาทํานที่ไปในงาน โดยจัดสํารับใสํกับข๎าวไว๎สํารับหนึ่งกินได๎สองคน กํอนมีการเล้ียง ได๎มี

พระราชดํารัสวําให๎ทุกคนบรรดาที่ไปในงานนั้น มีความเสมอภาคเทํากัน จึงให๎จับฉลากเข๎านั่งที่สํารับ สลากของใครตรงกับ

ของผ๎ูใด ก็เข๎านั่งรํวมรับพระราชทานเล้ียงที่สํารับเดียวกัน ไมํต๎องถืออิสริยยศสูงตํ่า คืนนั้นคุณมอญพนักงานจับสลากที่นั่ง

ได๎รํวมพระสุพรรณภาชน๑ รับพระราชทานเล้ียงเฉพาะตํอพระพักตร๑ พระเจ๎าอยูํหัวสํารับเดียวกัน  

         เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองทีค่นพดูกันมาก ถ๎าจะเรียกด๎วยภาษาทีข่ณะนัน้ยังไมํมีใครนกึถึง ก็ต๎องเรียกวําเป็นการ ปฏิวัติราช

ประเพณี ที่ถือกันมามิร๎ูก่ีร๎อยก่ีพันปี พากันโจษจันไปตํางๆ สํวนมากนั้นไปในทางเพิ่มพูนพระบารมี ที่มิได๎ถือพระองค๑ แตํได๎

ลดพระองค๑ลงมาเทําเทียมเสมอภาคกับคุณพนักงาน เหตุการณ๑เชํนนี้ทําให๎พลอย ร๎ูสึกอัศจรรย๑ใจอยูํครันๆ และมี



ความร๎ูสึกเหมือนกับวําตนกําลังยืนอยํู ณ ขอบเขตแหํงของใหมํๆ ซึ่งกําลังเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นตํอไป ผ๎ูใหญํหลายคน

ปรารภกันถึงเร่ืองของใหมํยุคใหมํเหลํานี้ ด๎วยความเป็นหํวง ไมํแนํใจวําจะร๎ายหรือดี แตํสํวนมากก็เชื่อถือวําส่ิงใดถ๎าเป็น

พระราชดําริแล๎ว ส่ิงนั้นยํอมจะต๎องเป็นของดี นํามาซ่ึงสิริมงคลเสมอ ฉะนั้นคุณพนักงานซึ่งได๎รับเกียรติยศสูงย่ิง ได๎รํวม

พระสุพรรณภาชน๑ จึงมิได๎มีผ๎ูใดทายทัก ไปในทางอื่น นอกจากทางที่เป็นสิริมงคล  

         แตํแล๎วก็มิใชํใครอืน่นอกจากช๎อย ซ่ึงมาสรุปความใหพ๎ลอยฟงัอยํางแปลกประหลาด พสิดารย่ิงกวําคนอืน่ๆ ทัง้ส้ิน 

วันหนึ่งเมื่อคุยกันถึงเร่ืองนี้ ช๎อยก็พูดขึ้นวํา 

         "ฉันสงซ๎านสงสารคุณพนักงานคนนั้น"  

         "ทําไมเลําช๎อย" พลอยถาม 

         "คงไมํสนุกและกินข๎าวไมํอรํอยเต็มที่ ต๎องทนหิวเอามื้อหนึ่ง" ช๎อยตอบ  

         งานรับเสด็จคราวนัน้มีอยํูนานหลายวัน พลอยได๎ยินขาํวงานสมโภชทีโ่นนํทีน่ี ่จากหลายกระแส สุดทีจ่ะจดจําได๎ และ

ในวันนั้นเองพลอยได๎พบกับคุณเชย พี่สาวที่ได๎เคยเลํนหัวกันมาที่บ๎าน หลังจากมิได๎พบกัน มาหลายปี คุณเชยเข๎ามาเที่ยว

งานและเข๎ามาค๎างกับญาติในวัง โดยมิได๎บอกให๎พลอยร๎ูลํวงหน๎าไว๎กํอน แตํในวันที่มาถึงนั้นเอง คุณเชยก็ตรงมาหาที่

ตําหนักทีเดียว 

         เม่ือได๎พบกับคุณเชยในตอนแรก พลอยเกือบจะจําไมํได๎ เพราะเวลาลํวงมาหลายป ีคุณเชยโตเป็นสาวขึน้ ถนดัใจ

ทีเดียว กิริยาทําทางก็เปล่ียนไปกวําแตํกํอน  

         "แมํพลอย !" คุณเชยทักขึ้นอยํางดีใจ ขณะที่เห็นพลอยเดินเข๎ามาหา "แหมฉันคิดถึงเสียจริง ไมํได๎พบกันนาน 

สบายดีหรือ !" 

         พลอยดีใจจนบอกไมํถูก เม่ือร๎ูแนวํําเป็นคุณเชยพีส่าวของตน ตํางฝ่ายตํางก็ดีใจทกัถามกันละลํ่าละลัก ตามประสาพี่

น๎องที่ไมํได๎พบกันนาน 

         "แมํพลอยโตขึ้นชํางสวยเสียจริง !" คุณเชยมองดูน๎องสาวแล๎วก็ปรารภขึ้นอยํางภูมิใจ "แตํก็นั่นแหละ แมํพลอยสวย

มาแตํเด็กแล๎ว พอเห็นหน๎าฉันก็จําได๎ทีเดียว" 

         "ฉันเสียอีกจําคุณเชยเกือบไมํได๎" พลอยยอมรับอยํางชื่นตา "แตํคุณเชยก็สวยไมํใชํเลํนเหมือนกัน"  

         คุณเชยหวัเราะอยํางอารมณ๑ดีแล๎วตอบวํา  

         "ไมํต๎องมายอฉันหรอกแมํพลอย ฉันรักแมํพลอยอยูํแล๎ว อยํางฉันนี้ใครเห็นสวยก็เห็นจะตาไมํคํอยดี ละกระมัง เจ๎า

คุณพํอทํานบํนอยํูทุกวันวํา มีลูกสาวอยํางฉันนํากลัวขายไมํออก แตํอยํางแมํพลอยนี่ละก็ขายออกแนํ เสียดายมาเก็บเนื้อ

เก็บตัวอยูํเสียที่ในวัง ไมํมีใครได๎เห็น" 



         "เจ๎าคุณพํอเป็นอยํางไรบ๎าง" พลอยถาม 

         "ก็สบายดี เห็นทํานบํนถึงแมํพลอยกับฉันเสมอวํา อยากให๎ออกไปบ๎านบ๎าง แตํฉันก็เฉยๆเสีย เพราะเห็นวําถึงแมํ

พลอยจะออกไปก็ไมํมีความสุข ลูกสาวใหญํทํานไมํชอบ ให๎ใครไปเก่ียวข๎อง"  

         พลอยนกึถึงคุณอุนํในตอนนีชั้กจะเห็นเป็นของขนั ความเกลียดความกลัวแตํเม่ือเด็กๆนัน้ ได๎ถูกเวลาทีผํ่านมาทาํให๎

ละลายหายไปส้ิน ความร๎ูสึกที่วําตัวก็เป็นผ๎ูใหญํแล๎ว และมาอยูํเสียในวังพ๎นจากอํานาจ ของคุณอุํน ทําให๎คุณอุํนดู

เหมือนกับเป็นคนที่นําขบขันอยํูไมํน๎อย 

         "เออ ! แล๎วลูกสาวของทํานคนนั้นทํานขายไมํออกบ๎างหรือ"  

         "โอ๎ย !" คุณเชยร๎อง "ไมํมีวันออกหรอกแมํพลอย คุณอุํนเองบอกกับฉันวําชาตินี้เธอไมํมีวันมีเรือน เธอวํากลัวคนอื่น

เขาจะมาปอกเอาสมบัติ เธอจะนั่งเป็นโสมเฝ้าทรัพย๑ไปอยํางนี้แหละจนตาย"  

         "คุณเชยพูดเอาเองกระมั้ง" พลอยหัวเราะ "คุณอุํนเธอคงไมํพูดอยํางนั้นหรอก"  

         "เธอพูดอะไรคล๎ายๆอยํางนั้นแหละ ฉันก็ตํอเติมให๎บ๎าง แตํฉันกลัววําเธอจะหวงสมบัติไว๎ได๎ไมํนานเทํานั้น จะหมด

เสียที่คุณชิตนี่เอง เวลานี้เห็นแอบหยิบยื่นให๎กัน ไมํให๎เจ๎าคุณพํอร๎ูอยูํเสมอ"  

         "คุณชิต... เด๋ียวนี้ทําอะไร" พลอยถามถึงพี่ชายใหญํ  

         "จะไปทําอะไร๎" คุณเชยร๎อง "ก็นอนอยํูกับบ๎าน มีลูกต้ังสองคนแล๎ว"  

         "มีลูกแล๎ว !" พลอยออกอุทานอยํางไมํเชื่อหู "คุณชิตได๎กับใครกัน"  

         "ไมํใชํใครที่ไหนหรอก" คุณเชยตอบ "นางพวงบําวคุณอุํนนั่นเอง แมํพลอยจําได๎ไหม อีเด็กหัวจุกที่เคยวิ่ง แถวๆ

หน๎าครัวที่บ๎านนํะ คนที่ฉันเคยบอกแมํพลอยไมํให๎ไปเลํนด๎วยคราวนั้น เพราะมันเป็นหิดเต็มไปหมด นั่นแหละ เด๋ียวนี้โต

เป็นสาวแล๎วกลายเป็นพี่สะใภ๎เราเสียด๎วย แตํเปลํา คุณอุํนเธอไมํได๎ยกยํองอะไรหรอก ยังเล้ียงเป็นบําวอยูํนั่นเอง วันกํอน

เธอยังบอกเจ๎าคุณพํอให๎หาเมียดีๆ ให๎คุณชิตเลย" 

         "แล๎วทํานวําอยํางไร" 

         "ทํานก็หัวเราะแล๎วบอกวํา คนอยํางเจ๎าชิตใครจะไปเอา ไปขอลูกสาวใครเขามาให๎ก็ขายหน๎าเขาเปลําๆ คุณอุํนเธอ

เคืองเหมือนกันแตํเธอไมํกล๎าพูด เออ ! พํอเพิ่มเขามาหาแมํพลอยบ๎างหรือเปลํา" 

         "นานๆคร้ังหนึ่ง" พลอยตอบ "หมูํนี้ก็หายไปไมํร๎ูวําเป็นอะไร" 

         คุณเชยถอนใจใหญํสํายหนา๎แล๎วก็พดูวํา 



         "ของแมํพลอยเองก็เถอะ ไมํใชํเลํนเหมือนกัน พอโตเป็นหนุํมขึ้นกินเหล๎าคบเพื่อน บางวันกลับบ๎านเมาแประ มา

ทีเดียว คนเรือจ๎างมันพาดหัวเรือมาทิ้งไว๎ที่ทําน้ํา ฉันต๎องชํวยปิดเจ๎าคุณพํอเสียแยํ แตํพํอเพิ่มแกดี ที่แกยังไมํมีลูกเมีย แล๎ว

วําอะไรแกก็ยังฟัง ไมํเหมือนกับคุณชิต อีกอยํางหนึ่งพํอเพิ่มแกกินแตํเหล๎า นานๆก็เมาเสียคร้ังหนึ่ง คุณชิตนั้นครบเคร่ืองทั้ง

ฝ่ินทั้งเหล๎าทีเดียว" 

         "อะไร๎" พลอยร๎อง "สูบฝ่ินด๎วยหรือ" 

         "ก็ยังง้ันซ"ี คุณเชยตอบ "ทีแรกเขาบอกฉันวําสูบฝ่ินแก๎ปวด พอถึงหน๎าหนาวมันปวดในข๎อนัก แตํเด๋ียวนี้เห็นสูบทั้ง

หน๎าร๎อนหน๎าหนาว คุณอุํนต๎องคอยจํายเงินให๎เร่ือยๆ แมํพลอยกับฉันนี่เกิดมามีกรรม มีพี่ชายรํวมท๎องกับเขาคนละคน ก็

เห็นจะเอาเป็นที่พึ่งไมํได๎เสียแล๎ว" 

         "ฉันนึกถึงเร่ืองพี่น๎องของเราขึ้นมาแล๎วก็อดกล๎ุมใจไมํได๎" คุณเชยพูดตํอ "เวลานี้เจ๎าคุณพํอทํานยังอยูํ ก็ไมํเป็นไร 

ถ๎าส้ินบุญทํานไปเมื่อไรก็คงยํุงพิลึก จะเอาคุณอุํนเป็นที่พึ่งก็ไมํได๎ เพราะเธอจะเอาแตํใจของเธอ ฉันเองนํะไมํเป็นไรหรอก 

วําแตํแมํพลอยเถอะ ระหวํางนี้อยํูในวังก็ดีอยูํ แตํตํอไปจะเป็นอยํางไร หรือแมํพลอยจะคิดมีบุญวาสนาอยูํในนี้"  

         "คุณเชยเอาอะไรมาพูด" พลอยร๎องเสียงหลง "ฉันไมํเคยคิดอยํางนั้นเลย เป็นความสัตย๑ความจริง !"  

         "ถ๎าอยํางนั้นแมํพลอยก็ควรจะคิดการข๎างหน๎าไว๎เสียบ๎าง เด๋ียวนี้แมํพลอยก็โตแล๎ว ไมํใชํเด็กๆ ถ๎าออกไปได๎ ก็ควร

จะไปมาหาสํูกับทางบ๎าน อยําปลํอยให๎ขาดเสียทีเดียว เจ๎าคุณพํอทํานก็ยังพูดถึงอยํู" คุณเชยเตือนอยํางหวังดี  

         "ฉันก็คิดถึงทํานอยูํเสมอเหมือนกัน แตํฉันกลัว แล๎วการที่จะออกไปบ๎าน ก็ต๎องมีคนไปรับไปสํง ฉันก็ไมํมีใคร มีแตํ

นางพิศอยูํคนเดียว จะไปอยํางไรได๎" พลอยตอบเชิงปรารภ  

         "แมํพลอยไมํต๎องกลัวใคร เราก็ลูกเจ๎าคุณพํอเหมือนกัน ฉันก็ยังอยํูอีกทั้งคน เอาเถิดเร่ืองไปมา ฉันจะรับเป็นธุระให๎

เอง" 

         ขณะนัน้ช๎อยเดินลงกระไดตําหนกัมา เห็นพลอยนัง่พดูคุยอยํูกับคนแปลกหนา๎ ก็ทาํทาํจะเล่ียงไปทางอืน่ แตํพลอยก็

เรียกช๎อยให๎เข๎ามาร๎ูจักกับพี่สาวของตนไว๎ บางทีช๎อยกับคุณเชยจะมีลักษณะต๎องกัน ถูกใจกันหลายอยําง เพราะพอนั่งคุย

กันได๎สักครํู ก็ถูกใจกันเป็นหนักหนา คุณเชยหัวรํอรํวนไปด๎วยคําพูดแปลกๆ ของช๎อย และในที่สุดก็นัดแนะกันวํา จะต๎อง

เที่ยวด๎วยกันไปจนตลอดงาน 

         พลอยใหช๎๎อยกับคุณเชยคุยกันตามลําพงักํอน ตัวเองนัน้เดินไปตามนางพศิ ใหม๎าหาคุณเชย จากหลังตําหนกั พอ

นางพิศกระปร้ีกระเปรํามานั่งไหว๎ คุณเชยก็หันมาปราศรัยวํา  

         "แหมพิศ แกํไปมากเทียวนะ" 

         "เจ๎าคํา" นางพิศตอบ "เต็มทีเจ๎าคํา" 



         "เด๋ียวนี้เป็นชาววังไปแล๎วซีนะ" คุณเชยถามตํอ  

         นางพศิหวัเราะชอบใจ แล๎วก็ตอบวํา "ก็ยังง้ันแหละ เจ๎าคํา" 

         "เอ๏ะ ! ยังง้ันอะไรกัน เป็นหรือวําไมํเป็นก็วํามา" 

         "สันดานบําวมันเป็นชาววังไมํได๎หรอกคุณเชย คุณพลอยของบําวอยูํในวัง บําวก็อยูํในวัง คุณพลอยออกจากวัง 

บําวก็ออกตาม ชาตินี้คุณพลอยไปทางไหน พิศก็ไปด๎วยทั้งนั้น"  

         "ดีจริงพิศ" คุณเชยพูดอยํางเล่ือมใส "ฉันชักอิจฉาแมํพลอยเสียแล๎วละ ถ๎าฉันมีคนอยํางพิศสักคน ฉันจะดีใจไมํ

น๎อยทีเดียว" 

         คุณเชยก๎มลงเปิดกระเป๋าหมาก หยิบเงินใหพ๎ศิสองบาท แล๎วบอกวํา 

         "เอ๎าพิศ เอาไปซื้อของเลํนไป๊ นานๆพบกันที" 

         นางพศิลงกราบอยํางดีใจ รับเงินไปแล๎วบอกวํา 

         "คุณพลอยคอยกินขนมไว๎ให๎ดีนะ พรํุงนี้แหละพิศจะรวยใหญํทีเดียว"  

         "รวยอะไร กะอีเงินสองบาท" พลอยพูดอยํางเห็นขัน 

         "อ๎าวคุณยังไมํร๎ูอะไร" นางพิศอธิบาย "เมื่อคืนพิศฝันดี๊ดี เห็นนกกระยางบินมาต้ังฝูง วันนี้ต๎องแทงหวย ให๎เต็ม

ภิกขาทีเดียว" 

         "แทงตัวอะไรพิศ" ช๎อยถามอยํางสนใจ 

         "แทง ป. กังสือซีคุณช๎อย" นางพิศตอบอยํางแนํใจ 

         "ไฮ๎ ! ฝันเห็นนกกระยางทําไมไปแทง ป. กังสือลํะพิศ" คุณเชยซัก  

         "ก็นกกระยางมันกินปลานี่เจ๎าคํา" นางพิศตอบอยํางปราศจากสงสัย "ปลาก็ ป. กังสือซีเจ๎าคํา"  

         "ฉันชักจะเล่ือมใสเสียแล๎วละ" ช๎อยพูดขึ้น "พิศจะออกไปแทงหวยเมื่อไรละก็บอกฉันให๎ร๎ูมั่งนะ ฉันจะฝากไปแทงสัก

เฟื้องหนึ่ง" 

 

บทที่ ๘ (หน๎าที่ ๒) 



         การทีคุ่ณเชยเขา๎มาอยํูในวังช่ัวคราว ทาํใหพ๎ลอยร๎ูสึกวําชีวิตเต็มสมบรูณ๑ขึน้อกีหนอํยหนึง่ คุณเชยนัน้ถึงแม๎จะเป็น

คนนอกวังก็ตาม แตํเมื่อเข๎ามาอยํูในวังก็ไว๎ทําทางสมกับเป็นลูกผ๎ูดีมีสกุล พลอยร๎ูสึกภูมิใจที่ได๎มีโอกาสแนะนํา ให๎คุณเชย

ร๎ูจักกับคนที่ค๎ุนเคย นอกจากลักษณะทําทางแล๎ว คุณเชยยังแตํงกายและใช๎เคร่ืองใช๎ตํางๆ ที่แสดงให๎เห็นวําเป็นคนมีฐานะ

ดี การที่มีพี่สาวเป็นเศรษฐีสําหรับไปไหน มาไหนด๎วยนั้นก็ออกจะทําให๎พลอยมีรัศมีขึ้นมาก  

         คืนวันหนึง่ พลอย คุณเชย และช๎อยพากันออกไปดูละครรําทีข่า๎ราชการฝ่ายหนา๎ จัดใหมี๎ทีศ่าลาสหทยั ละครคืนนัน้

ข๎าราชการชั้นพระน้ําพระยา ได๎อุตสําห๑ฝึกซ๎อมกันขึ้น จนเข๎ามาเลํนถวายตัวในงานสมโภชรับเสด็จได๎ คนที่ออกไปดูตํางก็

พากันสนใจวํา กระบวนรําจะเป็นอยํางไร และระหวํางที่ละครกําลังเลํนอยํู ตํางก็พากันซุบซิบพูดกัน บางคนก็ชมความ

พยายาม บางคนก็เห็นขัน พลอยนั่งดูละครอยํางเพลิดเพลินอยํูนาน แตํแล๎วก็เกิดมีความร๎ูสึกแปลก ด๎วยสัญชาตญานวํา มี

ใครคนหนึ่งจ๎องมองตนอยํูข๎างหลัง ร๎ูสึกเย็นหลังวาบๆ ต้ังแตํท๎ายทอยลงมา และเมื่อเห็นผิดสังเกตพลอยก็เหลียวไปดู ตา

ของพลอยก็ไปพบเข๎ากับสายตาอีกครํูหนึ่ง ซึ่งจ๎องดูพลอยด๎วยความสนใจเป็นอยํางย่ิง  

         เจ๎าของสายตาคํูนัน้เป็นบรุุษรํางใหญํ ผิวขาวอายุราวๆ ย่ีสิบหา๎ สังเกตดูจากการแตํงกายพลอยก็ร๎ูได๎วํา เป็น

มหาดเล็กหลวง ถ๎าจะวําไปแล๎วชายคนนั้นก็นับวําอยูํในเกณฑ๑ที่หน๎าตาดี แตํพลอยก็มิได๎สนใจในข๎อนั้น ส่ิงแรกที่ร๎ูตัวก็คือ

นึกรําคาญ พลอยเหลียวไปดูด๎วยสีหน๎าที่บอกชัดวํารําคาญอีกคร้ังหนึ่ง แตํสายตานั้นก็มิได๎ลดลง แตํเพิ่มแววเป็นย้ิมเข๎าไป

อีก ซึ่งทําให๎พลอยนึกโมโห สะบัดหน๎ากลับมาทันที ความร๎ูสึกที่วําตนกลายเป็นเป้า แหํงสายตานั้น ทําให๎พลอยหมดสนุก 

แตํเมื่อเห็นคุณเชยกับช๎อยยังเพลินดูละครอยูํ พลอยก็ไมํกล๎าที่จะชวนกลับ ต๎องอดทนดูอยูํจนละครเลิก และตอนขากลับ 

พลอยก็ร๎ูทั้งที่มิได๎เหลียวไปดู วําชายคนนั้นเดินตามดูตัวมาตลอด จนเกือบถึงประตูยํ่าคํ่า อันเป็นเขตพระราชฐานชั้นใน  

         คืนนัน้พลอยไมํสบายใจ นอนกระสับกระสํายตลอดคืน ตามธรรมดาเวลาเขา๎นอน พลอยมักจะหลับทนัท ีตามประสา

คนที่อยูํในวัยหนุํมสาว บางคร้ังก็นอนหลับตานึกถึงพี่เนื่องแล๎วก็หลับ แตํคืนนี้จะเป็นเวรกรรมอยํางใด พลอยก็บอกไมํถูก 

แตํพอหลับตาลงทีใดก็ได๎เห็นแตํแววตา และใบหน๎าย้ิมๆ ของชายคนนั้น จะพยายามขับไลํ ด๎วยวิธีนึกถึงเร่ืองอื่นอยํางไรก็

ไมํสําเร็จ ช๎อยซึ่งนอนอยํูใกล๎ๆ เห็นพลอยไมํหลับก็ถามขึ้นวํา  

         "พลอยเป็นอะไร" 

         "เปลําดอกช๎อย" พลอยตอบ "ตาค๎างนอนไมํหลับเสียเฉยๆ"  

         "ฉันก็ไมํคํอยงํวงเหมือนกัน" ช๎อยวํา "คุยกันกํอนก็ได๎"  

         "ช๎อย" พลอยพูดขึ้น "เมื่อตอนไปดูละครเมื่อหัวคํ่า ช๎อยสังเกตเห็นอะไรหรือเปลํา"  

         "ไมํเห็น อะไรกัน" ช๎อยถาม 

         "มีอีตาผ๎ูชายอะไรก็ไมํร๎ู แกจ๎องมองฉันเสียจริงๆ จ๎องเอามองเอาจนฉันรําคาญ"  



         "งั้นรึ หน๎าตาเป็นอยํางไร" 

         "หน๎าขาวๆ บอกไมํถูก อายุ ๒๕ - ๒๖ ได๎กระมัง" 

         "ฮื่อ !" ช๎อยตอบมาจากมุ๎ง "ก็เรามันคนสวยนี่พลอย คนเขาก็ต๎องมองบ๎างซี อยํางฉันซีไปไหน ไมํมีใครเขามองเลย 

คืนวันนี้ก็แตํงตัวเสียเต็มยศเทียว แตํไมํยักมีใครมองสักคน เสียดายแท๎ๆ"  

         "ช๎อยก็พูดเป็นเลํนไปได๎ ฉันรําค๎าญรําคาญ จริงๆนะ"  

         "รําคาญใคร รําคาญฉันหรือรําคาญคนมอง"  

         "รําคาญคนมองนํะซ"ี พลอยตอบ 

         "ถ๎าอยํางนั้นตํอไปจะไปไหนก็คลุมหน๎ามันเสีย" ช๎อยวํา "เอ๏ะ ! ไมํดีหรอก เด๋ียวหมามันจะเหําให๎รําคาญอีก เอายังง้ี

ดีกวํา ทีนี้เห็นใครมองไมํถูกใจบอกฉัน ฉันจัดการเอง"  

         "ช๎อยจะไปทําอะไรเขาได๎ !" 

         "พุทโธํ ! พลอยก็ อยูํด๎วยกันมาต้ังเป็นนาน ยังไมํร๎ูจักฝีมือฉันอีกหรือ คอยดูไปเถอะนํา พวกเจ๎าชู๎ไกํแจ๎นี่ มันไมํกล๎า

จริงหรอก ฉันปราบเอง ให๎มันเรียงหน๎ากันเข๎ามาเถิด"  

         พลอยพดูตํอไปเป็นเชิงปรับทกุข๑กับช๎อยอกีสองสามคํา แตํก็ไมํมีประโยชน๑ เพราะเสียงกรนเบาๆ ดังมาจากม๎ุงของ

ช๎อยเสียแล๎ว 

         ต้ังแตํนัน้มาพลอยก็ต๎องรับความรําคาญอกีหลายคร้ัง เพราะคนเรานัน้ ถ๎าลงได๎พบกันหนหนึง่ ก็มักจะพบกันอกี

บํอยๆ จะเป็นด๎วยเจตนาหรือไมํก็ตาม บางวันที่พลอยออกไปแถวหน๎าประตูศรีสุดาวงศ๑ เพื่อซื้อส๎มสูกลูกไม๎หรือของ

เล็กๆน๎อยๆ ที่คนข๎างนอกเอามาขาย ผ๎ูชายคนนั้นก็มักจะมาเตรํอยูํแถวนั้น และเมื่อเห็นพลอยก็เดินตามดู หรือถ๎าพลอย

หยุดชายผ๎ูนั้นก็หยุดบ๎าง การที่ดูก็ดูอยูํหํางๆ ทิ้งระยะไว๎พอดี ไมํใกล๎ไมํไกลนัก  

         ด๎วยความอายระคนกับรําคาญ พลอยจึงมักจะชวนช๎อยออกไปด๎วยเสมอ และเอานางพศิตามหลังไปด๎วย อกีคน

หนึ่ง เมื่อมีเร่ืองจะออกไปท๎ายวังหรือไปทางข๎างหน๎า และในเวลาไมํช๎าไมํนานก็เห็นชายผ๎ูนั้น มามองดูอีกจริงๆ อยํางที่คาด

ไว๎ พลอยทําเป็นไมํเห็น แล๎วก็พูดเบาๆกับช๎อยวํา  

         "ช๎อย คนนั้นแหละ ที่ฉันเคยเลําให๎ฟังวําเที่ยวตามดูฉัน จนรําคาญเต็มทีแล๎ว"  

         ช๎อยเหลือบไปดูแล๎วก็กระซิบบอกวํา 



         "คนนั้นนํะหรือ ทําทางไมํเทําไหรํหรอก เด๋ียวเถอะ ฉันจะจัดการเอง" ช๎อยทําไมํร๎ูไมํชี้ตํอไปอีกครํูหนึ่ง พอสังเกตวํา

ชายผ๎ูนั้นไมํวางตาจากพลอยแนํ ช๎อยก็เร่ิมแผลงอิทธิฤทธิ์โดยเรียกนางพิศตามมา แล๎วก็เดินเข๎าไปยืนใกล๎กับชายคนนั้น ใน

ระยะพูดกันได๎ยินถนัด 

         "นางพิศ" ช๎อยขึ้นเสียง "เอ็งนํะมันสันดานไพรํ เอ็งร๎ูไหม" 

         "ร๎ูเจ๎าคํา" นางพิศตอบทันทีเหมือนอยํางกับซ๎อมกันไว๎  

         "สันดานไพรํอยํางเอ็งถ๎าจะไมํเคยเห็นคนซีนะ เห็นใครเข๎าถึงได๎จ๎องเอามองเอา อยํางกับคนไมํเคยพบ"  

         "โอ๎ย เจ๎าประค๎ูณ ! พํอแมํของบําวมันไมํเคยสอนมาเจ๎าคํะ" นางพิศประสมรอยทันที "บําวมันขี้ข๎าสารเลว หรือ

ผ๎ูลากมากดีก็ไมํเจียมตัว เที่ยวมองทํานให๎เป็นเสนียดจัญไร คนอยํางนี้มันต๎องโดนหวายโดนตรวนเสียบ๎าง แหละดี"  

         ผ๎ูชายคนนัน้ได๎ยินช๎อยและนางพศิโต๎ตอบกันถึงใจ หนา๎ก็สลดลงทนัท ีรีบหลบเดินไปทางอืน่จนหายลับไป ช๎อยเดิน

กลับอยํางภาคภูมิ มีเสียงหัวเราะอยํูในลําคอ แล๎วก็ชวนพลอยกลับเข๎าวัง  

         พอพน๎ประตูเขา๎มาช๎อยก็พดูขึน้วํา 

         "แมํพิศ แมํทูนหัวของช๎อย กลับไปถึงตําหนัก แมํอยากได๎อะไรที่เป็นของฉัน ก็ไปเลือกเอาได๎ทีเดียว"  

         "ไมํเป็นไรหรอกคุณช๎อย" นางพิศตอบอยํางภูมิฐาน "นิดหนํอยเทํานั้นแหละเจ๎าคํะ"  

         "พิศร๎ูหรือเปลําวําฉันจะดําใคร เมื่อก้ีนี้นํะ" ช๎อยถาม  

         "ไมํร๎ูหรอกเจ๎าคํะ" นางพิศตอบ "แตํก็ชํางมันปะไร คุณดําใครบําวเอาด๎วยทั้งนั้น ให๎มันเรียงหน๎ากัน เข๎ามาเถอะ"  

         แตํทัง้ทีโ่ดนช๎อยรวนเอาคร้ังหนึง่อยํางนัน้แล๎ว ผ๎ูชายคนนัน้ก็มาปรากฏตัวใหพ๎ลอยเห็นบอํยๆ หลายคร้ังทีพ่ลอยมี

โอกาสได๎ผํานออกไปข๎างหน๎ามักจะได๎พบ และเมื่อพบคร้ังใด ชายผ๎ูนั้นก็มองดูพลอย ด๎วยสายตาที่เต็มไปด๎วยความสนใจ

อยูํนั่นเอง 

         วันหนึง่ช๎อยมาบอกวํา 

         "พลอย ฉันร๎ูแล๎วละอีตาคนนั้นคือใคร"  

         "ใครกัน" พลอยถาม 

         "ก็อีตาคนที่แกชอบเที่ยวตามดูพลอยนํะซี ฉันถามคนที่เขาร๎ูจักเขาบอกวําชื่อเปรม เป็นมหาดเล็กหลวง ลูกพระยา

เหมือนกัน แตํพระยาอะไรฉันก็จําไมํได๎" 

         "ชํางเขาเถิดช๎อย" พลอยตอบ "เขาช่ืออะไร ลูกใครฉันก็ไมํสน ไมํอยากร๎ูด๎วยซ้ํา"  



         "ฉันก็ถามเขาไปยังงั้นแหละ เขาบอกให๎ฉันก็เลยเก็บมาบอกตํอให๎ร๎ูไว๎ ตํอไปข๎างหน๎าเผ่ือแกมาเกะกะอีก ก็บอก

ฉัน" 

         "ไมํบอกละ" พลอยพูดเสียงเหมือนผ๎ูใหญํพูดกับเด็ก "ช๎อยทําอะไรวูํวามเกินไปเสมอ ฉันไมํอยากให๎ช๎อย ทําอยําง

นั้นเลย คนเขาจะวําได๎เปลําๆ" 

         ช๎อยหวัเราะแล๎วตอบวํา "ใครวําก็ชํางมันเป็นไร ใครไมํมายํุงกับฉันกํอน ฉันก็ไมํยํุงกับใครสักที"  

         บางเวลาพลอยก็ร๎ูสึกหนกัใจ ในความเกํงกาจไมํกลัวคนของช๎อยอยํูเสมอ เพราะความจริงช๎อยมีลักษณะ ผิดกับคน

อื่นๆในวังอยูํมาก และเนื่องจากความเกํงกาจนั้นเอง ช๎อยจึงมีมิตรมาก และมีศัตรูก็มาก ใครที่รักช๎อย ก็รักเอามากๆ แตํคน

ที่เกลียดช๎อยก็มักจะเกลียดเอามากๆเชํนเดียวกัน จะหาคนที่เพียงแตํชอบพอหรือร๎ูสึกเฉยๆ ไมํรักไมํเกลียดนั้นก็ไมํมี ถ๎าพบ

คนที่รักช๎อย พลอยก็สบายใจด๎วย แตํบางเวลาไปได๎ยินคนที่เขาเกลียดช๎อยพูดกัน พลอยก็ร๎ูสึกไมํสบายใจเอามากๆ ทั้งที่ไมํ

ร๎ูจะทําอยํางไร เพราะเตือนช๎อยทีไรช๎อยก็เห็นเป็นเร่ืองขบขัน หัวเราะเสียทุกทีไป  

         คุณเชยกลับออกไปบา๎น หลังจากเท่ียวงานในวังแล๎วกลับมาอกีจริงๆ ตามทีวํ่าไว๎ คราวนีคุ้ณเชยมาวันเดียวกลับมิได๎

ค๎าง และพอเข๎ามาก็มาหาพลอยที่ตําหนักทันที  

         "ฉันกลับไปถึงบ๎าน เจ๎าคุณพํอทํานก็ถามถึงแมํพลอยทีเดียว" คุณเชยเลํา "ทํานอยากร๎ูเร่ืองแมํพลอยมาก วําอยูํกิน

เป็นอยํางไร แล๎วมีทุกข๑มีสุขอยํางไร ฉันก็เลําให๎ทํานฟังอยํางที่ฉันได๎ร๎ูได๎เห็น"  

         "แล๎วทํานวําอยํางไรบ๎าง" พลอยถาม  

         "ฉันร๎ูสึกวําทํานคลายกังวลไปมาก เจ๎าคุณพํอของเราหมํูนี้แกํไปมากนะพลอย" คุณเชยปรารภขึ้น อยํางหนักใจ 

"ทํานบํนกับฉันเองวําทํานแกํตัวลง ก็อยากให๎ลูกเต๎าห๎อมล๎อมอยูํใกล๎ๆ เด๋ียวนี้ทํานวํา ทํานเป็นหํวงลูกๆ ความจริงพี่น๎องเรา

ก็มีอยํูด๎วยกันไมํก่ีคน แตํทํานวํายังไมํเป็นหลักเป็นฐานสักคน ฉันนึกๆไป ก็เห็นใจนําสงสารทําน"  

         "คุณเชย" พลอยพูดเบาๆ "ฉันก็คิดถึงทํานมากเหมือนกัน แตํฉันเห็นจะไมํมีวันกลับไปอยูํบ๎านได๎อีก เพราะคุณอุํน

เธอคงเลํนงานฉันแยํ คุณเชยก็ร๎ูอยูํเต็มอก อีกอยํางหนึ่งเสด็จก็มีพระเดชพระคุณแกํฉัน มากมายเหลือเกิน ได๎ทรงชุบเล้ียง

ฉันมาแตํเล็กจนป่านนี้ ทุกอยํางที่ฉันมีอยูํทุกวันนี้ ก็เกือบจะวําได๎วํา เพราะเสด็จประทานให๎ ถ๎าหากฉันทิ้งเสด็จทูลลา

กลับไปอยูํบ๎าน ฉันจะมิเป็นคนอกตัญ๒ูไปหรือ"  

         "ฉันก็เห็นใจแมํพลอย" คุณเชยตอบ "แตํอีกใจหนึ่งฉันก็สงสารเจ๎าคุณพํอทําน พูดถึงแมํพลอยคราวที่แล๎ว ฉันเห็น

ทํานน้ําตาไหล คล๎ายๆกับทํานจะนึกไปวําแมํพลอยลืมทําน แตํเจ๎าคุณพํอทํานเกรงพระทัยเสด็จอยํูมาก ทํานวําจะมารับแมํ

พลอยกลับไปก็ไมํได๎ เพราะได๎ถวายเสด็จไว๎แล๎ว ฉันเลยบอกทํานวํา ฉันเองจะเป็นคนมารับแมํพลอยไปบ๎านเป็นคร้ังเป็น

คราว มาคราวนี้ก็อยากจะมานัดวําแมํพลอยจะไปได๎เมื่อไร ฉันจะได๎มารับ"  



         "แล๎วคุณอุํนเลํา" พลอยถามอยํางไมํไว๎ใจ "คุณเชยพูดกับเธอเร่ืองฉันบ๎างหรือเปลํา"  

         "ฉันพูดแล๎ว" คุณเชยตอบ "พูดกันถึงขั้นแตกหักทีเดียว ที่แรกฉันขอเธอดีๆ แตํเธอไมํยอม เพราะเธอเกลียดแมํแชํม

มาก ฉันก็ไมํร๎ูวําแมํแชํมไปทําอะไรเธอไว๎ ตอนท๎ายฉันโมโหขึ้นมา ฉันก็เลยพูดเอาแรงๆบ๎าง เธอขูํฉันเสียงแหว แตํฉันก็แหว

เอาบ๎าง เพราะเราโตๆ ด๎วยกันแล๎ว ใครจะไปกลัวกัน ไมํร๎ูจักแล๎วจักรอด เธอตกใจที่ฉันขึ้นเสียงเอาบ๎างหรืออยํางไรไมํร๎ู เห็น

นิ่งไปนาน แตํแล๎วก็ยอม" 

         "ยอมให๎ฉันรับแมํพลอยไปค๎างบ๎านได๎ แตํเวลาไปค๎างขอให๎แมํพลอยอยูํกับฉันคนละห๎อง อยําไปเก่ียวข๎องกับเธอ

เป็นอันขาด ถ๎าอยํางนั้นเธอก็จะอยูํทางหนึ่ง ไมํมาเกียวข๎องเหมือนกัน" 

         "สนุกตายละคุณเชย" พลอยตอบ "อยูํบ๎านเดียวกัน แล๎วก็แยกก๏กแยกเหลํา ฉันไมํชอบเลย"  

         คุณเชยถอนใจใหญํแล๎วก็ตอบวํา "ทําอยํางไรเลํา แมํพลอยเร่ืองมันเกิดมาเสียจนป่านนี้แล๎ว แมํพลอยไมํเห็นแกํใคร 

ก็เห็นแกํเจ๎าคุณพํอบ๎างเถิด ทํานก็เป็นพํอของเรา อายุทํานก็มากแล๎ว"  

         "ก็ตามใจคุณเชย" พลอยพูด "ฉันเองนั้นใชํวําจะไมํอยากไปบ๎าน แตํเมื่อมีเหตุขัดขวางอยูํฉันก็จนใจ แตํเมื่อคุณเชย

พูดมาอยํางนี้ฉันก็ไมํขัดข๎อง ฉันจะต๎องปรึกษาคุณป้าสายดูกํอน แล๎วก็ทูลลาเสด็จ ทํานคงไมํขัดหรอก เพราะไปนานๆคร้ัง 

แล๎วได๎ความวําอยํางไร ฉันจะให๎นางพิศไปบอกคุณเชยที่บ๎าน"  

         เม่ือคุณเชยกลับไปแล๎ว พลอยก็ลองปรึกษากับคุณสายดู เร่ืองทีจ่ะทลูลาเสด็จเพ่ือกลับไปค๎างบา๎น เป็นคร้ังเป็นคราว 

ตามที่คุณเชยได๎ชักชวนไว๎ คุณสายก็ไมํขัดข๎องกลับสนับสนุนเห็นดีด๎วย และรับวําจะไปทูลเสด็จไว๎กํอนถึงเร่ืองนี้ ฉะนั้นใน

วันหนึ่งขณะที่พลอยกําลังเฝ้าอยํูเวลาเสวย เสด็จก็รับส่ังขึ้นวํา  

         "พลอย สายเขามาบอกวํา เจ๎าอยากจะลาออกไปเย่ียมพํอเป็นคร้ังเป็นคราวไมํใชํหรือ" แตํกํอนที่พลอย จะทูลวํา

อยํางไร เสด็จก็รับส่ังตํอไปวํา  

         "ไปเถิดข๎าไมํห๎าม แตํเวลาจะไปจะมาขอให๎พี่น๎องมารับมาสํง เจ๎าก็เป็นลูกผ๎ูดีมีสกุล ควรจะระลึกถึงชาติ ถึงสกุลไว๎

เสมอ บิดามารดาเป็นผ๎ูที่มีพระคุณย่ิงกวําใครๆ ทุกคนจึงต๎องรักและนับถืออยํูในโอวาทพํอแมํ เพราะพํอแมํนั้นไมํมีใคร

สําคัญเทํา พลอยก็มาอยูํกับข๎าแตํยังเด็กๆ ถึงข๎าจะรักเจ๎าสักเทําใด ก็คงจะไมํเทําพํอแมํเขารัก เด๋ียวนี้พลอยก็กําพร๎าแมํยัง

เหลือแตํพํอคนเดียว ข๎าดีใจที่ร๎ูวําพลอยยังมีใจรําลึกถึงพํอ อยากจะสนองคุณผ๎ูให๎กําเนิด ข๎าเล้ียงใครก็อยากให๎ดี แตํคนเรา

จะดีจะชั่วมันอยูํที่นิสัย คนบางคนถึงจะอบรม ส่ังสอนเทําไรก็เสียแรงเปลํา ที่เจ๎าคิดออกไปเย่ียมพํอนั้น เป็นความคิด

ในทางที่ถูก สํอให๎เห็นวําเป็นคนนิสัยดี ข๎าจึงดีใจ ใครที่อยํูกับข๎าทุกคน ถ๎าทําถูกแล๎วข๎าไมํห๎ามกลับยินดีสํงเสริม ข๎าร๎ูวํา

พลอยรักข๎ามาก กตัญ๒ูข๎ามาก แตํเจ๎าไมํต๎องหํวงข๎า คุณบิดามารดาสําคัญกวําของอื่นทั้งส้ิน พลอยจะไปเย่ียมบ๎านเมื่อไร

ก็ไปเถิด ถึงแม๎วําพํอเขาต๎องการจะรับเจ๎าไปอยํูบ๎านเลย ข๎าก็ไมํวํา สํวนในใจจริงก็ต๎องเสียดายเป็นธรรมดา เพราะข๎าใช๎

สอยเจ๎าได๎ถูกใจ แตํถึงเจ๎าจะไปแล๎วคนอื่นก็ยังมี ข๎าพอจะอยูํไปได๎..."  



         เสด็จเสวยเคร่ืองหวานเสร็จลง จึงหยุดรับส่ังแล๎วหนัไปบว๎นพระโอษฐ๑ พลอยเชิญน้าํชาเขา๎ไปต้ังถวาย เสด็จเสวยน้าํ

ชาไปจิบหนึ่ง แล๎วก็เปิดหีบบุหร่ีใบจาก ซึ่งทรงหลังเสวยทุกคร้ัง  

         "บุหร่ีของข๎าหายไปไหนหมด" เสด็จรับส่ังขึ้นอยํางสงสัย "ก็เมื่อวานนี้ยังมีอยูํเต็มหีบ วันนี้เหลือสองสามตัว เทํานั้น"  

         พลอยเหลียวมองดูหนา๎คุณสาย ขา๎หลวงคนอืน่ทีห่มอบเฝ้าอยํู ก็เหลียวมองดูหนา๎กัน สํวนคุณสายก็เหลียว มองดู

ช๎อยเป็นเชิงกลําวหาทันที 

         "ไมํมีใครหรอก นังพวกข๎าหลวงนี้แหละ" เสด็จรับส่ังขึ้น "ดัดจริตขโมยบุหร่ีของข๎าไปสูบอวดกัน เห็นเป็นของโก๎เก๐ นี่

คงเหน็บเอาไปทีละมวนสองมวน หลายคนเข๎าก็หมดหีบ เวลากินข๎าวกันแล๎วก็คงทําใหญํโต กรีดกรายนั่งไขวํห๎างแล๎วก็

หยิบบุหร่ีของข๎าขึ้น ใครผํานมาก็พํนควันช๎าๆ ให๎เห็นวําข๎านี่หรูหราเสียเต็มประดา ข๎าร๎ูหรอก" เสด็จรับส่ังพลางทรงทําทํา

ข๎าหลวงที่ลักบุหร่ีไปสูบ แล๎วจะสูบในทําอยํางไร จะทรงทอดพระเนตรเห็น หรือจะทรงวาดภาพเอาเอง พลอยก็สุดที่จะเดา

ได๎ แตํทรงทําได๎แนบเนียนเหมือนกับทําทางที่ควรจะเป็นที่สุด พลอยก๎มหน๎าลงกัดฝีปากเพื่อมิให๎หัวเราะ สํวนช๎อยผ๎ูหมอบ

อยูํหํางออกไปนั้น กล้ันไว๎ไมํอยูํ หัวเราะออกมาทีเดียว  

         เม่ือเห็นช๎อยหวัเราะ เสด็จก็อดทรงพระสรวลไมํได๎ แตํรับส่ังวํา  

         "ดูนังช๎อยซี วําแล๎วยังตีหน๎าทะเล๎น ! เอ็งขโมยบุหร่ีของข๎าไปสูบจริงไหมลํะ ข๎าพูดถึงได๎ถูกใจนัก รับมาเสียดีๆนะ"  

         "เปลํามังคะ" ช๎อยทูลปฏิเสธ 

         "โฮ๎ย ! อยํามาแก๎ตัว ถ๎าเอ็งไมํสูบ เอ็งก็ลักของข๎าไปเที่ยวแจกฝูงหรือให๎นางสายอาเอ็งสูบเทํานั้นแหละ"  

         "อ๎าวแล๎วกัน" คุณสายพูดขึ้น "กร้ิวไปกร้ิวมากลับมาลงเอาหมํอมฉันเข๎าแล๎ว"  

         "ไมํร๎ูละ ข๎าหลวงตําหนักนี้มันก็เหมือนกันทั้งนั้น เห็นข๎าใจดีก็ถือวิสาสะไปเสียหมด" เสด็จรับส่ัง "พอข๎ากําลังอวด

กับนังพลอยเขาวํา ข๎าจะอยูํได๎เวลาเขาไมํอยํูก็เกิดเหตุทีเดียว นี่อีกหนํอยข๎ามิหมดตัวหรือ"  

         "แตํเอาเถิดพลอย" เสด็จหันมารับส่ังตํอไป "ถึงเจ๎าจะต๎องกลับไปอยูํบ๎านอยํูชํอง เมื่อถึงเวลาข๎าก็ไมํห๎าม ข๎าจะทน

อยูํกับนังพวกลักเล็กขโมยน๎อยพวกนี้มันปอกลอกไปตามใจมัน ถึงเจ๎าจะไปอยํูหํางไกลก็ไมํเป็นไรนักหนา คิดถึงข๎าก็ไปมา

หาสํูกันได๎ แตํระหวํางนี้ ถ๎าเจ๎าจะไปเย่ียมบ๎านคร้ังใดก็ขอให๎มาบอก จะไปกี่วันก็ให๎ข๎าร๎ูบ๎าง แล๎วถ๎าพี่น๎องเขายินดีจะมา

รับมาสํงถึงคํอยไป ที่ข๎าพูดไว๎วันนี้ไปบอกให๎พํอเขาร๎ูด๎วย เด๋ียวจะหาวําข๎ากีดกัน ไมํให๎ลูกเต๎าเขาได๎พบกัน"  

         รํุงขึน้อกีวันหนึง่ พลอยก็เรียกนางพศิมา ส่ังใหอ๎อกไปหาคุณเชยทีบ่า๎น แล๎วก็บอกวําพลอยพร๎อมแล๎ว ทีจ่ะไปเย่ียม

บ๎านตามที่คุณเชยขอร๎อง ชั่วแตํวําขอให๎คุณเชยมารับมาสํงเองทุกคร้ัง และขอให๎บอกลํวงหน๎ามาด๎วย วําแตํละคร้ังพลอย

จะต๎องออกไปอยูํบ๎านนานเทําใด 



         นางพศิหายไปวันหนึง่ก็กลับมารายงานวํา ได๎ปฏิบติัตามคําส่ังแล๎ว คุณเชยดีใจมาก ทีร๎ู่วําพลอยจะออกไปได๎ สํวน

คุณอุํนนั้นนางพิศวําไมํได๎พบ ได๎ยินแตํเสียงดําบําวอยูํในห๎อง และคุณเชยให๎มานัดด๎วยวําอีกห๎าวันจะมารับ  

 

บทที่ ๙ (หน๎าที่ ๑) 

       พลอยนัง่เรือกลับไปเย่ียมบา๎นพร๎อมด๎วยคุณเชยและนางพศิ มีความร๎ูสึกในใจมากมายหลายอยําง สุดทีจ่ะประมาณ

ได๎ถูก ใจหนึ่งนั้นก็ดีใจและต่ืนเต๎นที่จะได๎กลับบ๎านเดิม หลังจากที่ได๎ไปอยํูในวังเสียหลายปี ใจหนึ่งนั้นก็ดีใจที่จะได๎อยํู

ใกล๎ชิดเจ๎าคุณพํอเป็นคร้ังแรก ในฐานะที่เป็นผ๎ูใหญํมิใชํเด็กอยํางแตํกํอน ดีใจที่จะได๎กลับไปอยูํในหมูํญาติพี่น๎องอันสนิท 

ในบ๎านที่เคยอยูํกันมาแตํบรรพบุรุษ แตํอีกใจหนึ่งก็สะทกสะท๎าน วิตกกังวล เพราะพลอยร๎ูวํายังมีคนหนึ่งที่คอยต้ังข๎อ

รังเกียจตนอยํูอยํางรุนแรง และถึงคนๆนั้นจะไมํใชํเจ๎าของบ๎านโดยแท๎ ก็ยังอยํูในฐานะแมํบ๎าน มีอํานาจส่ังกิจการงานบ๎าน

ทั่วไป อาจกํอเหตุ ให๎เป็นเร่ืองราวที่จะทําให๎ไมํสบายใจขึ้นมาเมื่อไรก็ได๎ นอกจากนั้นก็ยังมีความเป็นหํวงเสด็จ คิดถึงคุณ

สายและช๎อย ซึ่งกินนอนอยูํห๎องเดียวกันมา ตลอดเวลาห๎าหกปี และมีความเป็นหํวงคิดถึงพี่เนื่อง เป็นอยํางย่ิง เพราะถ๎า

หากพี่เนื่องสํงขําวหรือสํงของมาให๎ ระหวํางที่พลอยไมํอยูํใครจะเป็นผ๎ูรับ ความจริงพลอยได๎ทูลเสด็จไว๎วํา จะไปอยํูบ๎าน

ราวๆ ๑๐ วัน แตํเวลา ๑๐ วันก็เป็นเวลานานโขอยํู ถ๎าหากวํามีขําว หรือมีของจากพี่เนื่องมารออยํูเปลําๆ  

         เรือเก๐งส่ีแจวของทีบ่า๎นทีคุ่ณเชยนัง่มารับพลอยนัน้ แจวเลียบตล่ิงเขา๎คลองบางหลวง เช๎าวันนัน้น้าํขึน้เต็มคลอง เรือ

ที่พายเรํขายของตํางๆ เชํน ผลไม๎จากสวน ผักสด พริก มะเขือนานาชนิด จนถึงเรือขนมจีน เรือข๎าวเมําทอดพายผํานไป

ใกล๎ๆ สํงกล่ินเข๎าจมูกพลอย ทําให๎หวนระลึกถึงบรรยากาศเดิม เมื่อคร้ังยังเป็นเด็กเล็กๆ อยูํที่บ๎านกับแมํ และเคยตามแมํ

มาซื้อของเรือที่ตีนทํา พลอยนึกถึงแมํก็ใจหาย แมํตายไปนานแล๎วเต็มที จนบัดนี้จะนึกถึงหน๎าแมํก็พอจะเห็นรางๆ มิได๎แจํม

ชัดเจนเหมือนเมื่อกํอน ยังคงเหลือที่เต็มบริบูรณ๑เหมือนเกํา ก็แตํความรักที่พลอยมีตํอแมํ และความรักของแมํที่มีตํอพลอย 

ไมํวําแมํจะตายแล๎วไปอยํูที่ไหนก็ตาม พลอยก็ยังร๎ูสึกวําความรักของแมํนั้นติดตามตนอยํูใกล๎ๆ คราวนี้เป็นคราวแรกที่

พลอยจะได๎กลับไปอยูํบ๎านแตํคนเดียว ไมํมีแมํอยํูด๎วยเหมือนเมื่อกํอน  

         เม่ือเรือเขา๎จอดทีห่นา๎ทาํ พลอยก๎าวขึน้บนัไดทาํน้าํด๎วยใจเต๎นผิดปกติ แตํทีท่าํน้าํไมํมีใครมาคอยรับ พีน่อ๎งซ่ึง

เมื่อกํอนเป็นเด็กเคยเลํนที่นี่ บัดนี้ก็เติบโตเป็นผ๎ูใหญํไปแล๎วทุกคน ตัวศาลาน้ํานั้นเอง ก็ดูจะเกําแกํ ทรุดโทรมไปด๎วยอายุ 

พลอยหยุดยืนนิ่งมองเข๎าไปในบริเวณบ๎านครํูหนึ่ง ขณะที่นางพิศและบําวของคุณเชย กําลังชํวยกันขนของขึ้นจากเรือ  

         เวลาหา๎หกปทีาํใหท๎กุส่ิงทกุอยํางเปล่ียนไป ในทรรศนะของคนทีโ่ตจากเด็กไปเป็นสาว ในระยะเวลานัน้ ร้ัวเหล็กริม

คลองที่เคยเห็นวําทั้งสูงทั้งใหญํต้ังตระหงํานอยูํนั้น บัดนึ้แลดูซอมซํอและบอบบาง บางตอนก็สนิมจับ ทางเดินจากทําน้ําไป

ที่ตึก ซึ่งเมื่อกํอนเคยเห็นวํากว๎างและยาวเป็นหนักหนา วิ่งเสียจนหอบก็ยังไมํสุดทางนั้น บัดนี้แลดูแคบและส้ันลงมาก เดิน

ประเด๋ียวเดียวก็ถึงตัวตึก ตึกเจ๎าคุณพํอซึ่งเคยเห็นวําใหญํโตกว๎างขวาง เด๋ียวนี้ร๎ูสึกวําจะลดตัวลงไปเหลือเล็กนิดเดียว

เชํนกัน ถ๎าจะเปรียบกับตําหนักเจ๎านาย หรือตําหนักคุณจอมมารดาบางคนก็ผิดกันไกล พลอยร๎ูสึกใจหายอีกเมื่อแลเห็น



ขนาดและสภาพบ๎านของตน แตกตํางกวําที่เคยนึกเคยคิดไว๎แตํเมื่อยังเด็กๆ และยืนดูรอบๆตัวอยํูอยํางไมํร๎ูวําเวลาผํานไป

นานเทําไร 

         "ขึ้นไปบนตึกเถิดแมํพลอย" เสียงคุณเชยพูดใกล๎ๆตัว ทําเอาพลอยต๎องสะด๎ุงต่ืนจากภาพในอดีต ที่กําลังกลับเข๎า

มาในหัวใจ ทั้งสองคนสาวเท๎าเดินตรงไปยังบันไดกลางของตึก  

         คุณเชยส่ังใหน๎างพศินาํหบีของไปไว๎ในหอ๎งคุณเชยทีอ่ยํูทางด๎านหนา๎ของตึก มีประตูเปิดออกทางเฉลียงหลัง ทีเ่จ๎า

คุณพํอยังคงใช๎เป็นที่นั่งพักผํอนอยูํเชํนเคย ระหวํางที่เดินผํานห๎องกลาง คุณเชยกระซิบบอกพลอยเบาๆวํา  

         "หมูํนี้ทํานไมํคํอยสบาย จะหลับหรือเปลําก็ไมํร๎ู"  

         พอถึงเฉลียงหลังพลอยก็แลเห็นเจ๎าคุณพอํนอนเหยียดขาตรงออกไปขา๎งหนา๎ หลังพงิหมอนขวาน มือหนึง่ถือบหุร่ีตัว

โตพาดไว๎ที่ปากกระโถน ที่วางอยูํข๎างๆ เมื่อพลอยและคุณเชยเข๎าไปนั่งที่เฉลียง เจ๎าคุณพํอก็เหลียวดู พลอยก็ก๎มลงกราบ  

         "ใคร" เสียงเจ๎าคุณพํอพูด แตํพอพลอยเงยหน๎าขึ้นมา เจ๎าคุณพํอก็เบิกตากว๎างแล๎วอุทานวํา  

         "แมํแชํม !...เอ๏ะ ! ใคร พลอยรึนี่" 

         "พลอยเจ๎าคํะ" พลอยย้ิมตอบ ในใจนั้นร๎ูทันทีวําตัวเองนั้นคงจะเหมือนแมํเมื่อยังสาวๆอยํางมาก จนถึงกับเจ๎าคุณ

พํอเผลอตัวเรียกชื่อแมํออกมาดังๆ เมื่อเห็นพลอยที่โตเป็นสาวแล๎วเป็นคร้ังแรก พลอยสังเกตดูเจ๎าคุณพํอแล๎ว ก็เห็นวําแกํ

ลงไปจริงๆ อยํางที่คุณเชยวํา ผมบนศีรษะแถวขมับนั้นหงอกเป็นสีเทา เห็นได๎ชัด แตํกํอนนี้เจ๎าคุณพํอก็ไมํเคยเป็นคนอ๎วน 

แตํมาดูเด๋ียวนี้เหมือนจะแบบบางลงไปกวําเกํา ผิวพรรณนั้นก็ดูซูบซีดลง แสดงให๎เห็นได๎วําเจ๎าคุณพํอสุขภาพไมํส๎ูดีนัก  

         เจ๎าคุณพอํกระปร้ีกระเปรําลุกขึน้นัง่ทนัท ีเม่ือร๎ูวําพลอยมานัง่อยํูตรงนัน้  

         "พลอยเขยิบเข๎ามาอีกหนํอย มานั่งตรงนี้ใกล๎แสงสวําง ไมํได๎พบกันนานขอให๎พํอดูให๎ถนัด"  

         พลอยกระเถิบตัวเขา๎ไปนัง่ใกล๎ๆแสงสวํางริมเฉลียง ตามคําเจ๎าคุณพอํ  

         "ลูกสาวของพํอชํางสวยเสียจริงๆ" เจ๎าคุณพํอชมขึ้นอยํางใจจริง "พํอนึกวําจะมาถึงกันตอนบําย เพราะแมํเชยเขา

ไมํได๎บอกวําจะรีบมากันแตํเช๎า พลอยสบายดีหรือ เสด็จทรงสบายดีหรืออยํางไร"  

         พลอยตอบรับคําปราศัยของเจ๎าคุณพอํไปตามธรรมเนียม เสียงเจ๎าคุณพอํพดูตํอไปวํา  

         "เห็นลูกโตๆไปตามๆกัน ทําให๎พํอร๎ูสึกตัววําแกํลงไปถนัดใจ เวลานี้พํอก็ไมํเห็นใคร เห็นแตํลูกๆก็อยากเก็บไว๎ใกล๎ๆ

ตัว พลอยมาคราวนี้อยําเพิ่งกลับให๎เร็วนัก อยูํเป็นเพื่อนพํอให๎นานๆหนํอย แมํเชยคอยดูน๎องด๎วย อยําให๎ขาดเหลืออะไรได๎ 

เห็นพูดวําจะให๎พลอยอยูํห๎องเดียวกับแมํเชยไมํใชํหรือ ดีแล๎วอยํูกันสองคนติดกับห๎องของพํอนั่นเอง พลอยมีบําวตามมา

หรือเปลํา" 



         "มีนางพิศมาด๎วยเจ๎าคํะ" พลอยตอบ 

         "นางพิศที่แมํเขาชํวยมานั่นนํะหรือ" เจ๎าคุณพํอถามอยํางสนใจ "หลายปีเต็มทีแล๎วมันยังไมํตายอีกหรือนั่น ถ๎าจะ

แกํไปมากกระมัง ถ๎านางพิศมันมาด๎วยก็ดีแล๎ว เพราะมันเป็นคนเกําที่นี่ ถ๎าไมํมีพํอจะได๎หาบําวให๎ใช๎"  

         "เด๋ียวนี้ผ๎ูคนหาใช๎ยากเสียแล๎วพลอยเอ๐ย" เจ๎าคุณพํอปรารภตํอไป "ไมํเหมือนคร้ังเจ๎าคุณปู่ของเจ๎า ทํานเล้ียงคน

เป็นร๎อยๆ ต้ังเตาหุงข๎าวกระทะเล้ียงกันเป็นแถวไปทีเดียว ไหนจะพวกทนายของคุณปู่ ไหนจะฝีพาย ไหนจะเลขสม เมื่อพํอ

ยังเด็กๆคนในบ๎านเจ๎าคุณปู่เกือบจะไมํร๎ูจักกันทั่ว แล๎วก็ยังละครผ๎ูหญิงของทํานอีกโรง ก็ยังเล้ียงกันได๎มาตลอด พอทําน

ส้ินบุญก็กระจัดกระจาย คุมกันไมํติด ลําพังพํอคนเดียวก็เล้ียงไมํหมด เด๋ียวนี้ก็เหลือแตํคนที่ไปไมํรอด อยูํกันไปวันหนึ่งๆ"  

         "ขนาดนี้ก็เต็มบ๎านไปแล๎วละคํะ" คุณเชยพูดขึ้น "ดิฉันลองนับดูคนที่อยูํในบ๎านเด๋ียวนี้ ได๎ต้ังห๎าสิบกวําคน แตํไมํร๎ู

เขาไปอยํูที่ไหนกันหมด วันหนึ่งๆก็ไมํเห็นคํอยมีใคร มาอยูํอยํางนี้แมํพลอยจะเหงาก็ไมํร๎ู เพราะอยํูในวัง เคยเห็นแตํคน

มากๆ" 

          "ไมํเหงาหรอกคุณเชย" พลอยตอบ "ในวังบางทีก็เงียบเหมือนกัน" 

         "เออ เขาวําเมื่องานรับเสด็จพระเจ๎าอยูํหัวในวังทํานสนุกันใหญํไมํใชํหรือ พํอไปแตํงงานข๎างนอก กวําจะเสร็จงาน

ก็ฟกไปที่เดียว" เจ๎าคุณพํอถามขึ้น 

         "สนุกมากคํะ" พลอยตอบ "แตํมีงานมากเสียเหลือเกินจนจดจําไมํถูก"  

         "ถ๎าฉันไมํได๎แมํพลอย ก็คงไมํร๎ูจะเที่ยวกับใครเหมือนกัน" คุณเชยคุยขึ้นมาบ๎าง  

         ทัง้สามคนพอํลูกคุยกันอยํูด๎วยเร่ืองเล็กๆนอ๎ยๆ อกีเป็นเวลานาน เจ๎าคุณพอํจึงบอกใหคุ๎ณเชย พาพลอยกลับไปหอ๎ง

เพื่อลูบเนื้อลูบตัว หลังจากที่ได๎เดินทางมาจากในวัง  

         ระหวํางทีเ่ดินผํานหอ๎งกลางจะกลับไปยังหอ๎งคุณเชย ทางด๎านหนา๎ของตึกนัน้เอง พลอยก็หยุดเดิน เอามือจับขอ๎มือ

คุณเชยไว๎แล๎วพูดวํา 

         "คุณเชย นี่ฉันจะเข๎าไปไหว๎คุณอุํนเธอเสียกํอนจะไมํดีหรือ"  

         "ไมํต๎องกระมัง" คุณเชยตอบ "ก็เธอเป็นคนพูดเองวํา ถ๎าแมํพลอยมาอยํูบ๎านก็ให๎แยกกันอยํู ไมํต๎องพบปะ"  

         "ไมํดีหรอกคุณเชย" พลอยยังยืนยันความต้ังใจของตน "ถึงอยํางไรเธอก็เป็นพี่ ฉันจะไปต๎องลามาก็ต๎องไหว๎ ไปเป็น

เพื่อนฉันหนํอยเถิด ฉันไมํกล๎าไปคนเดียว" 

         "ก็ตามใจแมํพลอย ทางฉันก็กลัวแตํจะมีเร่ือง แตํไปเสียหนํอยก็ดีเหมือนกัน"  



         แล๎วทัง้สองคนก็พากันเดินไปยังหอ๎งของคุณอุนํอกีด๎านหนึง่ของตึก เม่ือโผลํเขา๎ไปในหอ๎ง พลอยก็ร๎ูสึกแปลกใจวําทกุ

อยํางในห๎องนั้น มิได๎เปล่ียนแปลงไปจากที่พลอยจําได๎เลย ผิดกับสํวนอื่นๆของบ๎าน ที่เห็นวําเปล่ียนไปมาก และตัวคุณอุํน

เองก็ดูเหมือนจะยังนั่งอยูํ ณ ที่เกําที่พลอยเคยเห็น แม๎แตํรูปรํางหน๎าตา ก็ดูเหมือนจะไมํเปล่ียนไป คุณอุํนกําลังนั่งสีปาก

ด๎วยขี้ผ้ึง พอเห็นพลอยเข๎าไปก็หยุดชะงักมองดูพลอย นิ่งอยูํประเด๋ียวหนึ่ง แล๎วก็หันขวับไปทางคุณเชยตาเขียวขึ้นมาทันที  

         "ฟังฉันกํอนคุณพี่" คุณเชยรีบพูดขึ้นกํอนที่คุณอุํนจะเอํยปากวํากระไร "แมํพลอยเขาจะมาเอง เขาวํามาถึงบ๎าน

แล๎วก็ต๎องมาไหว๎คุณพี่ ไมํมาไมํได๎"  

         คุณอุนํเหลียวมามองพลอยอกีคร้ังหนึง่ พลอยก็ก๎มตัวลงไหว๎อยํางนอบนอ๎ม แตํเงียบ ไมํมีเสียงทกัทาย วํากระไรเลย  

         "คุณสบายดีหรือคะ" พลอยถามเบาๆด๎วยน้ําเสียงเคารพ ที่เรียกคุณเฉยๆก็เพราะร๎ูวํา ถ๎าขืนไปเรียกคุณอุํน วําคุณ

พี่ เป็นต๎องเกิดเร่ืองทันที เพราะจะเป็นทางให๎คุณอุํนถากถางวํา ไมํใชํพี่ใชํน๎องของเธอ  

         คุณอุนํมิได๎ตอบวําอยํางไรทัง้ส้ิน แตํเมินหนา๎จากพลอยไปเสียอกีทางหนึง่ พร๎อมทัง้ลงมือสีปากตํอไป เม่ือสีปากเสร็จ

แล๎วก็เร่ิมหยิบหมากเข๎าปาก หยิบยาฝอยมาสีฟันอยํางประณีตบรรจง พลอยเหลียวไปขยิบตา เรียกคุณเชย แล๎วก็พากัน

คลานถอยออกจากห๎อง พอถึงห๎องกลางคุณเชยก็ถอนใจอยํางโลํงอก แล๎วก็พูดวํา  

         "เฮ๎อ ! ส้ินเร่ืองกันไปที ฉันใจหายใจคว่ํานึกวําจะเกิดเร่ืองเสียอีกแล๎ว"  

         "ถ๎าเราไมํเกิดเร่ืองกับเธอๆจะไปทําอะไรได๎" พลอยพูดขึ้น  

         "ฉันไมํเหมือนแมํพลอยนี่" คุณเชยตอบ "นิ่งได๎นิ่งเอา แตํแมํพลอยไมํต๎องอยูํกับเธอทุกวัน นานๆพบที ก็ทนไหว ฉัน

เองก็อดให๎เธอมานานแล๎ว แตํเด๋ียวนี้ฉันเหลืออดเหมือนกันเป็นบางเวลา"  

         "ฉันขออะไรคุณเชยอยํางหนึ่งได๎ไหม" พลอยถาม  

         "ได๎ซีแมํพลอย แมํพลอยจําหํอจันอับที่ฉันลักคุณอุํนไปให๎ได๎ไหม วันที่แมํพลอยลงเรือไปวันนั้น แตํวันนี้จะขออะไร"  

         พลอยหวัเราะเม่ือคุณเชยเอาเร่ืองเล็กๆนอ๎ยๆ เม่ือนมนานแล๎วมาพดู แล๎วตอบวํา 

         "ขอให๎คุณเชยอยํามีเร่ืองกับคุณอุํนระหวํางฉันอยํูที่นี่"  

         "แมํพลอยพูดราวกับฉันชอบมีเร่ือง" คุณเชยตอบ "แตํเอาเถอะเมื่อแมํพลอยขอทั้งที ฉันก็จะระวังตัวให๎"  

         คุณเชยพาพลอยไปเก็บตัวไว๎ในหอ๎งเสียนาน ใหลู๎บตัวน้าํอบประแปง้ใหมํ และชวนนัง่พกัผํอน ใหห๎ายเหนือ่ย ทาํให๎

พลอยร๎ูสึกสบายใจจนบอกไมํถูก เพราะได๎กลับมาบ๎านและมีพี่น๎องคอยเอาใจ ความรักที่มี สําหรับคุณเชยมาแตํเด็กนั้น 

ร๎ูสึกวําบังเกิดเพิ่มเติมขึ้นอีกในวันนี้อยํางมาก เมื่อพักผํอนจนหายเหนื่อยแล๎ว คุณเชยก็ชวนไปนั่งกับเจ๎าคุณพํอ เวลาทําน

รับประทานอาหารกลางวัน  



         เจ๎าคุณพอํรับประทานอาหารเช๎าทกุม้ือ ทีร่ะเบียงหลังตึกนัน่เอง เม่ือพลอยกับคุณเชยไปถึง เจ๎าคุณพอํกําลังจะเร่ิม

ลงมือ มีเด็กผ๎ูชายตัวเล็กๆนั่งพัดอยูํคนหนึ่ง คุณเชยตรงไปนั่งข๎างๆสํารับคอยปฎิบัติ สํวนพลอยนั้นนั่งลงอีกทางหนึ่ง และ

กวักมือเรียกเด็กให๎เอาพัดมาสํงให๎ตน และลงมือพัดเจ๎าคุณพํอ อยํางที่เคยบอกวําชอบ  

         เจ๎าคุณพอํมองดูคุณเชยแล๎วก็เหลียวมามองดูพลอย แล๎วอมย้ิมอยํางสบายใจพดูขึน้วํา  

         "วันนี้พํอมีบุญเหลือเกิน พร๎อมลูกพร๎อมเต๎า คนเราได๎มีลูกไว๎ปรนนิบัติเมื่อแกํนี่เป็นบุญไมํมีอะไรเทํา"  

         เจ๎าคุณพอํรับประทานขา๎วไปคุยไป สํวนมากก็เก่ียวกับความร๎ูสึกในเร่ืองลูก  

         "พํอเป็นคนมีกรรม" ทํานเอํยขึ้น "มีลูกชายสองคนจะเอาดีกับเขาเห็นจะไมํได๎ เจ๎าชิตไมํร๎ูจักโต นิสัยเกกมะเหรก

เสเพล สอนก็แล๎ว จนถึงเฆี่ยนตีก็แล๎ว ก็ยังไมํเห็นดีขึ้น อยํางไรก็อยํางนั้น เจ๎าเพิ่มก็อีกคน วานซืนนี้นายเขาก็มาฟ้องวํา

ไมํได๎ราชากร ไปบ๎างไมํไปบ๎าง ไมํร๎ูวํามันไปทําอะไรเสีย วันหนึ่งๆก็ไมํได๎พบปะกัน มันถือวํามันโตๆกันแล๎ว ไมํต๎องพบพํอ

แมํก็ได๎ ยังเห็นที่จะพึ่งได๎ก็มีแมํเชยกับแมํพลอยสองคนเทํานี้ แตํอีกหนํอยก็คงจะมีเหย๎ามีเรือนกันไปหมด พลอยอยูํในวังมี

ผ๎ูชายมาติดบ๎างหรือเปลํา" 

         เจ๎าคุณพอํถามขึน้อยํางกระทนัหนั ทาํเอาพลอยต๎องสะด๎ุงอายหนา๎แดง จะตอบวําอยํางไรก็ไมํถูก เพราะไมํได๎เตรียม

คําตอบเอาไว๎ 

         "เปลําคํะ" พลอยรีบตอบไปทันที 

         "ดีแล๎ว" เจ๎าคุณพํอพูดตํอ "เป็นชาวร้ัวชาววังใครๆ เขาก็ต๎องมอง อยําไปนึกวําอยูํในวังผ๎ูชายเข๎าไปไมํได๎ เขาจะไมํ

ร๎ูจัก พํอเองก็ได๎เมียมาจากในวังทั้งนั้น เมื่อหนุํมๆยังเป็นมหาดเล็ก จะมีธุระเข๎าไปข๎างในก็นุํงได๎แตํผ๎าพื้น ผมจะหวีให๎

เรียบร๎อยก็ไมํได๎ ต๎องขย้ีเสียกํอน อยํางนั้นก็ยังได๎เมียเป็นชาววังอยํูนั่นเอง แมํของพลอยละ ก็ย่ิงตัวดีละ ตอนนั้นยังสาวๆ 

สวยพร้ิงคนลือชื่อทีเดียว พํอไปดักดูเขาที่ประตูดินเห็นทีไรเขาเป็นค๎อนเสียหลายวง แตํตอนท๎ายก็ไปไหนไมํพ๎น ไมํนึกเลย

วําอายุจะส้ัน" 

         เจ๎าคุณพอํพดูถึงแมํอยํางคนทีเ่คยร๎ูจักใกล๎ชิดคนหนึง่ ไมํมีอริบาดหมางคงเหลืออยํูเลย เร่ืองแมํไปมีผัวใหมํ เจ๎าคุณ

พํอก็ไมํเอํยปาก ทําให๎พลอยนึกถึงเร่ืองเกําๆ ที่แมํเคยเลําให๎ฟังวํา ความจริงนั้นเจ๎าคุณพํอติดแมํอยํูกํอน แตํทางบ๎านบังคับ

ให๎เจ๎าคุณพํอ ออกมาแตํงงานกับคุณหญิงเอื้อม ซึ่งเป็นผ๎ูหญิงที่ทางผ๎ูใหญํของเจ๎าคุณ พํอขอไว๎ให๎ ทํานก็ยอมเพราะไมํ

อยากขัดใจผ๎ูใหญํ ทั้งที่ปากทํานก็บอกกับแมํวํา ไมํเคยรักคุณหญิงเอื้อมเลย แมํเคยเลําให๎ฟังวํา ตอนนั้นร๎ูสึกโทมนัสน๎อยใจ

เป็นหนักหนา ต้ังใจวําจะไมํมีลูกผัวไปจนตาย แล๎วเจ๎าคุณพํอทํานแตํงงานไปได๎ส่ีห๎าปี จนคุณอุํนกับคุณชิตเกิดแล๎ว ทํานก็

กลับเข๎าไปตามขอรับเอาแมํมาอยํูด๎วย ถึงจะไมํเล้ียงเป็นเมียหลวง ก็จะเล้ียงไมํให๎น๎อยหน๎าใคร แมํก็เลยตามทํานมาเพราะ

เห็นใจ แตํคุณหญิงเอื้อมทํานขี้หึง หนักเข๎าก็ออกจากบ๎านไปอยูํอัมพวาที่เป็นบ๎านเดิม ทิ้งลูกๆของทํานไว๎ทางนี้ คุณอุํนจึง

พยาบาทชิงชังต้ังแตํแมํจนถึงพลอย เพราะเธอเห็นวําแมํเป็นคนทําให๎คุณแมํของเธอ ต๎องออกจากบ๎าน และในที่สุดเธอก็



ทําให๎แมํต๎องออกจากบ๎านไปอีกคน ด๎วยวิธีตํางๆเป็นต๎นวําหาเมียน๎อย ซึ่งเป็นคนของเธอ ให๎เจ๎าคุณพํอ พลอยนั่งคิดถึง

เร่ืองเหลํานี้แล๎วก็นึกถึงชีวิตของตน เร่ืองระหวํางพี่เนื่องกับพลอยจะเป็นอยํางไร แตํพี่เนื่องก็เห็นจะไมํเหมือนเจ๎าคุณพํอ 

เพราะทางผ๎ูใหญํของพี่เนื่องก็รักพลอยอยูํทุกคน ไมํเคยได๎ยินวํา เที่ยวมั่นหมายคนอื่นไว๎ที่ไหน ถ๎ามีคนอื่นจริง พลอยก็คน

ร๎ูตัวแล๎ว เพราะช๎อยคงจะต๎องบอก ไมํใชํวิสัยของช๎อย ที่จะปิดบังเนื้อความ  

         "พูดถึงเร่ืองนี้พํอก็อยากจะเตือนลูกไว๎ทั้งสองคน" เจ๎าคุณพํอพูดตํอไป "เร่ืองมีเหย๎ามีเรือนเป็นเร่ืองสําคัญ ของ

ผ๎ูหญิง พํอดูคนหนุํมๆเด๋ียวนี้แล๎ว ก็นึกเป็นหํวง คนเด๋ียวนี้เขาดีแตํจะคิดกินคิดเลํน พํอแมํเขาก็ตามใจกัน ใครได๎ไปเป็นลูก

ผัวก็จะลําบาก แตํสําหรับแมํเชยและพลอย พํอต๎องขอเร่ืองนี้ไว๎กํอน ถ๎ายังรักพํอ ก็ขอให๎รักษาตัวให๎ดี พํอก็บอกแล๎ววําเห็น

แตํสองคนเทํานี้ ในกระบวนลูกของพํอ ถ๎าเสียหายไปพํอจะเสียใจมาก จะมีเหย๎ามีเรือนตํอไปอยําเอาแตํใจตัว ขอให๎ฟัง

ผ๎ูใหญํกํอน พํอเกิดมากํอนได๎ร๎ูได๎เห็นมากกวํา อยํางไรเสียก็คงทําไมํผิด เพราะใจนั้นรักลูกอยากให๎ลูกดี เมื่อพลอยยังเด็กๆ

พํอก็ไมํหํวงหรอก แตํเด๋ียวนี้โตเป็นสาวแล๎ว และก็สวยเสียด๎วย อยูํในวังนั้นก็ดี แตํเสด็จทํานเป็นเจ๎าใหญํนายโต จะไปดูแล

ได๎อยํางไรทั่วถึง ถ๎าไมํระวังตัวเพื่อนฝูงก็จะชักจูงไป กวําจะร๎ูตัวก็สายเสียแล๎ว"  

         พลอยได๎แตํนิง่ เพราะร๎ูสึกอายเม่ือเจ๎าคุณพอํพดูถึงเร่ืองนี ้และถึงจะตอบก็ไมํมีอะไรจะตอบ นอกจากรับคํา จึงนิง่ไว๎

กํอน 

         "พลอยยังอยํูกับคุณสายหรือเปลําที่ในวัง" เจ๎าคุณพํอถามขึ้น  

         "ยังอยํูเจ๎าคํะ" พลอยตอบ 

         "คุณสายเป็นคนดี เป็นผ๎ูใหญํนํานับถือ" เจ๎าคุณพํอพูดตํอไป "พํอเห็นกิริยามารยาทของพลอย ก็พอจะร๎ูวํา มี

ผ๎ูใหญํคอยดูแล ความจริงพํอร๎ูจักกับพวกนี้เขามานาน พํอนพพี่ชายคุณสายก็ร๎ูจักกันมาแตํยังหนุํมๆ แตํใจคอไมํหนักแนํน

เทําน๎องสาว พํอนพแกชอบสนุก และเป็นคนไมํมีมานะ พอใจเอางํายๆ ชอบอยํูสบายๆ ถ๎าแกขะมักเขม๎นเหมือนเพื่อนฝูงคน

อื่น ป่านนี้ก็คงเป็นพระน้ําพระยาไปแล๎ว แตํนี่ยังคงเป็นแคํหลวง แล๎วก็เห็นจะเป็นหลวงไปจนตาย เออ ! ลูกสาวเขาคนที่

โกนจุกพร๎อมกับพลอย ยังอยํูในวังหรือเปลํา"  

         "ยังอยํูเจ๎าคํะ" 

         "ป่านนี้ก็เห็นจะโตรํุนพลอยแล๎วสินะ" เจ๎าคุณพํอพูด "เด็กๆเด๋ียวนี้โตเร็วเสียจริงๆ แล๎วพํอนพเขามีลูกก่ีคน"  

         "มีสองคนเจ๎าคํะ" พลอยตอบ 

         "อ๎อ มีผ๎ูชายอีกคนหนึ่งจําได๎แล๎ว ป่านนี้ก็เห็นจะเป็นหนุํมใหญํ เขาทําอะไรหรือเปลํา"  



         "เห็นเขาวําๆไปเป็นนายทหารอยูํหัวเมืองเจ๎าคํะ" พลอยตอบอยํางไมํเต็มปากเต็มที หัวใจชักจะส่ันชอบกล เมื่อได๎

ยินเจ๎าคุณพํอพูดเข๎าหาเร่ืองพี่เนื่อง หรือบางทีเจ๎าคุณพํอจะร๎ูระแคะระคาย เร่ืองพี่เนื่องเสียแล๎วกระมัง แตํเจ๎าคุณพํอก็มิได๎

สนใจในครอบครัวของพี่เนื่อง เกินกวําคนร๎ูจักธรรมดา เพราะทํานพูดตํอไปวํา  

         "ดีเหมือนกัน ยังหนุํมยังแนํนก็ออกหัวบ๎านหัวเมืองเสียกํอน แตํถ๎านิสัยรักความสบายเหมือนพํอ ก็เห็นจะเอาดีได๎

ยาก" 

         พลอยร๎ูสึกไมํสบายใจเม่ือได๎ยินคําพดูของเจ๎าคุณพอํ จะพดูจะจาแก๎แทนคุณหลวงและพีเ่น่ืองก็ไมํกล๎า ได๎แตํนกึอยํู

ในใจวํา นิสัยรักความสุขสบาย ไมํทะเยอทะยานจนเกินไปของคุณหลวงนั้นเอง ทําให๎พลอยนึกรักคุณหลวงอยํางมาก และ

นิสัยร่ืนเริงสนุกสนานของพี่เนื่อง ทําให๎พลอยนึกรักพี่เนื่อง เสียสุดสวาทขาดใจ ถึงพี่เนื่องจะไมํเคยทะเยอทะยานมากํอน 

แตํเด๋ียวนี้พี่เนื่องก็กําลังมํุงหน๎าสร๎างหลักฐาน อยํางเต็มกําลัง เจ๎าคุณพํอทํานไมํทราบวํา คนที่เป็นยอดแหํงปรารถนา และ

เป็นกําลังใจให๎พี่เนื่องได๎ดี ย่ิงกวําคนอื่นๆนั้น ก็คือลูกสาวคนที่พัดทํานอยํูในบัดนี้  

         คําพดูของเจ๎าคุณพอํยังทาํใหพ๎ลอยร๎ูสึกวิตกตํอไปอกี เจ๎าคุณพอํทาํนได๎แสดงใหเ๎ห็นด๎วยคําพดูวํา ถึงทาํนจะชอบพอ

กับคุณหลวงในฐานเพื่อนเกํา แตํทํานก็มิได๎นับถือเล่ือมใสนัก ขณะเดียวกัน ทํานก็คงจะต๎องสงสัยวํา พี่เนื่องนั้นเหมือนกับ

คุณหลวง ด๎วยเป็นลูกเป็นพํอกัน ถ๎าถึงเวลาเข๎าจริง พี่เนื่องสํงคนมาสํูขอ เจ๎าคุณพํอทํานคงจะไมํเต็มใจนัก มีทางเดียว

เทํานั้นที่จะให๎คุณพํอทํานยินยอม ทางนั้นก็คือ พี่เนื่องจะต๎องทําตัวให๎ทํานเห็นได๎ชัดวํา พี่เนื่องจะเป็นคนที่ได๎ดี เป็นหลัก

เป็นฐานตํอไปคนหนึ่งในภายหน๎า ขณะนี้พี่เนื่องก็ยังไมํร๎ู ยังคงเชื่อวําถ๎าทางผ๎ูใหญํมาสํูขอ เจ๎าคุณพํอทํานคงจะไมํขัด 

อาศัยที่วําคุณหลวง พํอของพี่เนื่อง เคยเป็นเพื่อนชอบพอกับทํานมาแตํกํอน ขณะนี้พี่เนื่องก็ยังนอนใจอยูํในเร่ืองนี้ ปัญหา

จึงมีอยํูวํา พลอยจะทําอยํางไรที่จะให๎พี่เนื่องร๎ูตัวได๎ พลอยิ่งคิดไปก็ย่ิงกล๎ุม เพราะพี่เนื่องนั้นอยํูไกลแสนไกล ถ๎าหากวําพี่

เนื่องอยํูในกรุง มีโอกาสที่จะเข๎ามาฝากเนื้อฝากตัวกับเจ๎าคุณพํอ ให๎ทํานได๎รักได๎เห็นใจ บางทีก็จะไมํส๎ูกระไรหนักหนา  

         ด๎วยความกล๎ุมใจ และมัวแตํครํุนคิดเร่ืองของตน พลอยจึงไมํได๎สนใจฟงัวํา เจ๎าคุณพอํคุยวําอยํางไร จนรับประทาน

เสร็จ มาร๎ูสึกตัวเอาตอนที่ทํานบอกคุณเชย ให๎พาพลอยไปหาข๎าวกินกันเสีย แล๎วก็ให๎พักผํอนเสียบ๎าง สํวนตัวทํานเองนั้นนั่ง

ตํอไปอีกสักครํูหนึ่ง ก็ลุกเข๎าไปเอนหลังอํานหนังสืออยํูในห๎อง  

         ระหวํางทีน่ัง่กินขา๎วกันอยํูในหอ๎งคุณเชย คุณเชยก็ปรารภขึน้เป็นเชิงขบขนัวํา 

         "เจ๎าคุณพํอทํานพูดราวกับวํา ลูกสาวของทํานขายดีเสียเต็มประดา ฉันยังไมํเห็นทํานขายออกสักคน ต้ังแตํลูกสาว

ใหญํทํานลงมาทีเดียว" 

         "คุณเชย" พลอยปรารภขึ้นบ๎าง "อยํางคุณอุํนนี่ถ๎ามีเรือนเสีย บางทีเธอจะดีขึ้นบ๎างกระมัง"  

         "โฮ๎ย ! อยําไปพูดถึงเธอเลย !" คุณเชยร๎องขึ้น "เธอวําเธอไมํมีหรอกลูกผัว เธอเป็นหํวงเจ๎าคุณพํอ จะอยูํปรนนิบัติ 

ดูแลการบ๎านให๎ทํานไปจนตาย"  



         "ก็จริงๆ ของเธอนี่คุณเชย" พลอยพูดอยํางเห็นใจ "เจ๎าคุณพํอทํานก็ไมํมีใครที่เป็นผ๎ูใหญํในบ๎าน ที่จะดูแลแทนทําน

ได๎ ถ๎าคุณอุํนเธอออกเรือนไปเสีย ก็จะลําบากเหมือนกัน" 

         "แมํพลอย !" คุณเชยย้ิมมองหน๎าน๎องสาวอยํางนึกรัก "แมํทูนหัวของพี่ แมํชํางเป็นคนดีเสียจริงๆ เห็นอะไรก็วําถูก

ไปหมด แมํไมํร๎ูดอกหรือวํา คุณอุํนเธอหวงสมบัติตํางหาก แมํพลอยไมํได๎ยินเจ๎าคุณพํอทํานบํน เมื่อก้ีดอกหรือวํา วันหนึ่งๆ

ทํานไมํได๎เห็นหน๎าใคร นอกจากฉันคนเดียว คุณอุํนเธอก็ดีแตํนั่งคุมกําปั่นอยํูในห๎อง ทํานจะอยํูจะกินอยํางไร ฉันก็ไมํเห็น

เธอเหลียวแล แตํเจ๎าคุณพํอทํานเกรงใจเธอมาเสียนานแล๎ว ทํานก็ไมํพูด คุณอุํนเธอหาคนมาขอไมํได๎ เพราะเธอเที่ยวดูถูก

คนเขาไว๎เสียหมดแล๎ววํา ไมํมีใครวิเศษคํูควรกับเธอ เธอไมํมีหรอกลูกผัว แมํพลอยคอยดูไปก็แล๎วกัน แตํเร่ืองมันไมํจบแคํ

นั้นนํะซี" 

         คุณเชยพดูแล๎วก๎มหนา๎เปิบขา๎วเขา๎ปากตํอไป 

         "คุณเชยหมายความวําอยํางไรฉันก็ไมํร๎ู" พลอยถามอยํางสงสัย "ทําไมเร่ืองถึงไมํจบแคํนั้น"  

         "ฉันก็ไมํร๎ูจะพูดอยํางไรถูก" คุณเชยตอบ "แตํฉันร๎ูสึกวํา เมื่อคุณอุํนเธอตั้งใจไว๎วําจะไมํมีเรือน เธอก็เลยไมํยอมให๎

คนอื่นมีเหมือนกัน อยํางฉันนี้ถ๎าคิดจะมีเรือนเมื่อไร เธอเป็นอาละวาดแนํ นิสัยคุณอุํน เธอไมํชอบเห็นใครมีอะไรมากกวําตัว 

ถ๎าเธอไมํมีเรือนคนอื่นๆในบ๎านนี้ก็มีไมํได๎ ใครขืนมี เธอเห็นเป็นบาป เป็นกรรมทีเดียว"  

         "คุณเชยคิดมากไปเองกระมัง" พลอยท๎วงขึ้น "คุณอุํนเธอคงไมํถึงเพียงนันหรอก ดูแตํคุณชิตซี มีลูกต้ังสองคนแล๎ว

เธอยังรักออก คุณเชยบอกฉันเอง" 

         "คุณชิตนั้นอีกอยํางหนึ่ง" คุณเชยอธิบาย "คุณชิตเป็นผ๎ูชาย จึงไมํมีของจะไปแขํงขันประชันดีกับเธอได๎ แล๎วคุณชิต

เขาเป็นน๎องรัก ทําอะไรๆก็ไมํผิด เธอเขาข๎างกันเสมอ แตํแมํพลอยอยําฟังฉันข๎างเดียวเลย คอยดูไปเองก็แล๎วกัน ฉันพูดไว๎

ไมํผิดหรอก" 

         คุณเชยหยุดพดูกินขา๎วตํอไปอกีครํูหนึง่ แล๎วก็ปรารภขึน้วํา 

         "ความจริงแมํพลอยนี่ก็แปลก ถ๎าจะวําไปก็เป็นลูกคนละแมํกับฉัน แตํฉันกลับรักแมํพลอยมากกวําพี่น๎อง แมํ

เดียวกันเสียอีก เหมือนกับวําเราเป็นลูกแมํเดียวกันแท๎ๆ เพราะฉันรักแมํพลอยนี่แหละ เลยทําให๎ฉันเป็นเจ๎าของพํอเพิ่มไป

ด๎วย กลายเป็นเหตุให๎ทะเลาะกับคุณอุํนอยูํบํอยๆ" 

         พลอยร๎ูสึกต้ืนตันใจในคําพดูของคุณเชย จะตอบวําอยํางไรก็คงไมํตรงกับความร๎ูสึกทีมี่อยํูในใจ จึงได๎แตํมองหนา๎คุณ

เชยแล๎วย้ิม แล๎วก็ถามขึ้นวํา 

         "นี่พํอเพิ่มเขาร๎ูหรือเปลําวําฉันจะมาค๎างบ๎าน" 



         "ฉันบอกเขาต้ังหลายหนแล๎ว" คุณเชยตอบ "เขาร๎ูแล๎ววํา แมํพลอยจะมาบ๎านวันนี้ เขายังบอกฉันเลยวํา จะกลับแตํ

วัน" 

         คร้ันแล๎ววันนัน้ พอํเพ่ิมก็กลับบา๎นแตํวันจริงๆ อยํางทีบ่อกกับคุณเชยไว๎ พอกลับถึงบา๎น พอํเพ่ิมก็รีบขึน้มาหาพลอย 

ที่เฉลียงหน๎าตึก ความจริงพํอเพิ่มเป็นคนๆเดียวจากบ๎าน ที่พลอยได๎พบเป็นคร้ัง เป็นคราว ตลอดเวลาห๎าหกปีที่แล๎วมา แตํ

ในตอนท๎ายนี้พํอเพิ่มชักจะหายไป เมื่อได๎มาพบกันที่บ๎าน ซึ่งจะมีเวลาพูดคุยกันนาน พลอยก็ดีใจที่ได๎พบ แตํพํอเพิ่มก็ดู

เหมือนจะดีใจ ที่น๎องสาวได๎กลับมาบ๎านเชํนเดียวกัน เมื่อพํอเพิ่มขึ้นบันไดตึกมานั้น คุณเชยนั่งคุยกับพลอยอยูํที่หน๎าห๎อง 

หวานลูกสาวคนเล็กของเจ๎าคุณพํอกับแมํแวว ซึ่งบัดนี้อายุ ๑๓ ปี ก็นั่งอยูํด๎วย เพราะคุณเชยให๎คนไปตามขึ้นมาไหว๎พลอย 

เพื่อจะได๎ร๎ูจักไว๎ พอพํอเพิ่มเดินขึ้นมาบนตึก คุณเชยก็สะกิดพลอยแล๎วพูดวํา  

         "แนํะ มาแล๎วละ วันนี้จะเมาเสียหรือเปลําก็ไมํร๎ู"  

         พอํเพ่ิมขณะนีเ้ป็นหนุมํใหญํทเีดียว พลอยสังเกตวําพอํเพ่ิมหนา๎ตาแกํกวําอายุ และนกึในใจวํา หมํูนีพ้อํเพ่ิมไมํคํอย

เอาใจใสํตํอตัวเอง จะแตํงเนื้อแตํงตัวหวีเผ๎าผมก็รุงรังอยํางไมํสนใจ พํอเพิ่มนุํงผ๎าพื้น สีเขียวเกําๆผืนหนึ่ง ผ๎าผืนนั้นแสดง

อาการวํานุํงมาหลายวันแล๎ว และพํอเพิ่มอาจนุํงตํอไปอีกหลายวัน  

         "แมํพลอยมาถึงเมื่อไหรํ" พํอเพิ่มทักขึ้น "คุณเชยบอกฉันไว๎หลายวันแล๎ววํา แมํพลอยจะมาค๎างบ๎าน วันนี้ฉันเลยรีบ

กลับแตํวัน" 

         "ฉันมาถึงแตํเช๎า" พลอยตอบ "พํอเพิ่มสบายดีหรือ" 

         "ก็ยังง้ันๆแหละ" พํอเพิ่มพูด "จะวําสบายก็สบาย ไมํมีทุกข๑มีร๎อนอะไร"  

         "นั่นซ"ี คุณเชยพูดขัดจังหวะขึ้น "ฉันยังนึกอิจฉาพํอเพิ่มอยูํเสมอ เร่ืองพํอเพิ่มไมํมีทุกข๑เสียเลยนี่แหละ"  

         พอํเพ่ิมหวัเราะแล๎วบอกพลอยวํา 

         "คุณเชยเด๋ียวนี้เล้ียงดูฉันเป็นลูกบุญธรรม ฉันกลับมาบ๎านได๎มีข๎าวมีปลากิน ก็เพราะคุณเชยเธอหาไว๎ให๎ เสียอยูํ

แตํเธอดุเสียจริงๆ ไมํวําฉันจะทําอะไรเป็นผิดไปหมด"  

         "ดูซี พํอเพิ่มมาหาความ" คุณเชยร๎องขึ้น "ฉันเคยไปดุไปวําอะไรที่ไหน มีแตํฉันคอยเตือนวํา คนอื่นเขาวําอะไรบ๎าง 

กลับมาวําฉันดุ พอน๎องสาวมาถึงบ๎านก็ฟ้องกันทีเดียว"  

         หลังจากนัง่พดูกันอกีสักครํู คุณเชยก็ชวนหวานนอ๎งสาวไปทาํธรุะทางอืน่ ปลํอยใหพ๎ลอยนัง่คุยกับพอํเพ่ิม สองตํอ

สอง พลอยนั่งคุยกับพํอเพิ่ม ฟังคารมดูก็ร๎ูวําพํอเพิ่มเป็นคนไมํมีทุกข๑เอาเสียจริงๆ พํอเพิ่มยอมรับวํา วันหนึ่งๆ พํอเพิ่มก็ทํา

ราชการบ๎าง เที่ยวกับเพื่อนฝูงเสียบ๎าง บางวันพํอเพิ่มก็กลับบ๎าน บางวันก็ค๎างบ๎านเพื่อน พํอเพิ่มดูจะมีเพื่อนฝูงมากมาย

เอาการอยูํ เวลาพํอเพิ่มพูดคุย ก็มักจะเอํยถึงเพื่อนฝูงคนโน๎นคนนี้อยูํไมํขาดปาก เร่ืองมีลูกมีเมีย พํอเพิ่มบอกวํายังไมํเคย



คิดเลย ถึงจะมีก็รุงรังเปลําๆ เวลานี้พํอเพิ่มบอกวําได๎เงินเดือนๆละ สองตําลึง เจ๎าคุณพํอทํานให๎อีกสองตําลึง ใช๎หมดทุก

เดือนไมํมีเหลือเก็บ แล๎วจะไปมีลูกมีเมียได๎อยํางไร ถ๎าหากวําจะมีเมียก็ต๎องหาเมียเศรษฐี แตํขณะนี้ยังไมํมีเวลาจะหา พํอ

เพิ่มบอกพลอยวําไมํต๎องหํวง และคุยให๎ฟังตํอไปวํา เวลานี้เจ๎านายทํานก็รัก เพื่อนฝูงทุกคนก็ไว๎ใจได๎ ถึงจะเป็นอยํางไรก็คง

ไมํมีใครทอดทิ้ง พลอยเลําให๎พํอเพิ่มฟัง ถึงเร่ืองที่เจ๎าคุณพํอทํานบํนเมื่อเช๎า พํอเพิ่มก็แก๎วําเจ๎าคุณพํอทํานเป็นผ๎ูใหญํ ทําน

ก็ต๎องวําไปอยํางนั้น อยําไปถือสาทํานเลย แล๎วระหวํางที่คุยกันอยํูนั้นเอง พํอเพิ่มก็ถามขึ้นวํา  

         "แมํพลอยร๎ูจักคุณเปรมบ๎างหรือเปลํา"  

         พลอยต๎องสะด๎ุงเม่ือได๎ยินคําถามนี ้แล๎วก็ถามขึน้วํา 

         "คุณเปรมไหน ฉันไมํร๎ูจัก" 

         "คุณเปรมเพื่อนฉันเอง เขาเป็นมหาดเล็กหลวงอยูํในวัง เขาบอกฉันวําเขาร๎ูจักแมํพลอย เคยพบบํอยๆ"  

         "ฉันไมํร๎ูจักหรอกพํอเพิ่ม คนอยํูในวังเป็นกํายเป็นกอง ใครจะไปร๎ูจักหมด วําแตํพํอเพิ่มเถิด ไปร๎ูจักเขาได๎อยํางไร" 

พลอยซักตํอ 

         "ฉันก็เพิ่งมาร๎ูจักเขาเมื่อไมํนานมานี้เอง" พํอเพิ่มตอบ แล๎วพูดตํอไปวํา  

         "เขาแกํกวําฉันสามส่ีปี เพื่อนๆเขาพามาให๎ร๎ูจักอีกทีหนึ่ง แตํพอร๎ูจักกันไป ฉันก็เห็นเขานําคบมากทีเดียว คุณเปรม

เขาเป็นคนมีอันจะกิน เจ๎าคุณพํอเขาเป็นกรมทําซ๎ายผูกภาษีอากร เขารวยกวําบ๎านเราเสียอีก แตํเขาก็เป็นคนดีไมํถือตัว ย่ิง

กับฉันละก็รักกันนักทีเดียว เขาวํารักฉันเหมือนพี่เหมือนน๎อง ไมํร๎ูวําไปถูกชะตากัน เข๎าได๎อยํางไร แปลกแท๎ๆ แตํฉันดูๆ เขา

ต้ังใจจะเอาอกเอาใจฉันเสียจริงๆ อยากได๎อะไรก็หามาให๎ จะพูดจะจาอะไรเขาก็เอออวยไปหมด"  

         พลอยไมํตอบพอํเพ่ิมวําอยํางไรทัง้ส้ิน นกึถึงสายตาคํูทีเ่คยมองพลอยในทีตํ่างๆแล๎ว ก็ไมํนกึสงสัย ในเร่ืองทีพ่อํเพ่ิม

เลํา คุณเปรมคงจะไปร๎ูมาวํา พํอเพิ่มเป็นพี่ชายของพลอย จึงได๎เข๎าติดตํอถึงตัว และพยายามเอาอกเอาใจ พลอยเคยนึก

รําคาญคุณเปรม ที่คอยเที่ยวมองดูตัวในที่ตํางๆ แตํพอมาร๎ูเข๎าวํา คุณเปรมสนใจถึงกับเข๎าหาพํอเพิ่ม พยายามเอาอกเอา

ใจทุกทาง พลอยก็มีความร๎ูสึกแปลกขึ้น จะวํารําคาญใจนั้น ก็ไมํได๎ แตํเป็นความร๎ูสึกคร่ึงภูมิใจคร่ึงวิตก ที่วิตกนั้นก็

เพราะวําเกิดมีผ๎ูชายอีกคนหนึ่ง นอกจากพี่เนื่อง ที่เข๎ามาสนในในตัว แตํภูมิใจก็เพราะเหตุวํา ความสนใจของผ๎ูชายนั้นมี

มากถึงกับแสดงออกมา ด๎วยการเอาอกเอาใจพํอเพิ่ม ถ๎าจะวําไปแล๎ว พลอยก็เป็นผ๎ูหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งเทํานั้นเอง 

และเมื่อเป็นเชํนนั้นก็ยํอมจะปล้ืมใจบ๎าง ไมํมากก็น๎อยที่มีคนมาสนใจในตัว ถึงแม๎วําคนที่มาในใจนั้น จะมิได๎รับความสนใจ

ตอบ แตํก็ยังดีกวําไมํมีใครมาสนใจเลย และเมื่อนึกถึงคุณเปรม ที่วิ่งมาประจบประแจงพํอเพิ่ม พลอยก็อดนึกนําเอ็นดูไมํได๎  

         "เอ ! นึกๆไปก็แปลก" พํอเพิ่มพูดตํอไปอยํางสงสัย "เขาบอกฉันเป็นมั่นเป็นเหมาะ วําร๎ูจักแมํพลอย ทําไมแมํพลอย

กลับมาบอกวํา ไมํร๎ูจักเขาก็ไมํร๎ู" 



         "ก็ไมํเห็นแปลกอะไรเลยพํอเพิ่ม" พลอยตอบ "ก็ฉันบอกแล๎ววํา คนในวังนั้นมาก บางทีจะเคยแลเห็นกัน แล๎วฉันจํา

เขาไมํได๎กระมัง" 

         "คุณเปรมมหาดเล็ก ใครๆก็ร๎ูจัก" พํอเพิ่มยังยืนยัน "เขากว๎างขวางออก คนที่รูปรํางสูงๆขาวๆ นั่นอยํางไรลํะ แมํ

พลอย" 

         "ฉันยังนึกหน๎าไมํออกอยูํนั่นเอง" พลอยตอบบํายเบี่ยง ไมํยอมรับวําตนก็ร๎ูจักคุณเปรมเหมือนกัน แล๎วก็ชวนพํอเพิ่ม

คุยไปเสียในเร่ืองอื่นๆ ไมํยอมพูดถึงเร่ืองคุณเปรมอีก  

 

บทที่ ๙ (หน๎าที่ ๒) 

         ระหวํางทีพ่ลอยออกมาค๎างบา๎น พลอยได๎พยายามทกุทางทีจ่ะปรนนบิติัเอาใจเจ๎าคุณพอํ ใหส๎มกับทีจ่ากบา๎นไป

นาน และได๎กลับมาบ๎านนานๆคร้ังหนึ่ง พลอยปรึกษาหารือกับคุณเชย ด๎วยเร่ืองเก่ียวกับ ความสุขของเจ๎าคุณพํอ เร่ือง

อาหารการกิน พลอยก็ออกความเห็นแนะนํา และในระหวํางที่อยํูก็ได๎ลงมือทํากับข๎าว แปลกๆใหมํๆหลายอยําง ที่เรียนร๎ูมา

จากในวังให๎เจ๎าคุณพํอรับประทาน เป็นต๎นวํา กับข๎าวฝร่ังหลายอยําง ซึ่งในวังเร่ิมทํากันแพรํหลาย และข๎าวคลุกแบบชวา 

ตามตํารับที่ได๎มา เมื่อคร้ังเสด็จประพาสชวาคร้ังกํอน เร่ืองเล็กๆน๎อยๆ เก่ียวกับระเบียบการปรนนิบัติ ตลอดจนถึงเร่ือง

ความสะอาด ที่คุณเชยมิได๎สังเกตุ เพราะอยํูเป็นประจํา พลอยก็คํอยๆชี้แนะให๎เห็น และแนะนําให๎คุณเชยส่ังคนในบ๎าน ที่มี

หน๎าที่รับใช๎เจ๎าคุณพํอ ให๎คอยดูแล พลอยชวนคุณเชยให๎สํารวจเคร่ืองแตํงกายเจ๎าคุณพํอ โดยทั่วถึง เพื่อดูให๎ละเอียดวํา ส่ิง

ใดควรจะเก็บไว๎ได๎ ส่ิงใดควรจะซํอมจะทํา หรือส่ิงใดควรจะรุทิ้งไปเลย  

         และไมํวําพลอยจะแนะนาํส่ิงใด คุณเชยก็เช่ือและทาํตามโดยมิได๎ถือสา บางทก็ีปรารภวํา "ฉันเห็นฝีมือแมํพลอยทํา

อะไรตํออะไรแล๎ว ชํางนับถือเสียจริงๆ หันกลับมาดูตัวเอง เห็นเหมือนคนบ๎านนอก ร๎ูยังง้ี ฉันเข๎าไปอยํูในวังเสียบ๎าง แตํเด็กๆ 

ก็จะด"ี 

         ในการกระทาํทกุอยํางพลอยไมํยอมออกหนา๎เป็นอนัขาด เพราะร๎ูวําถ๎าทาํไปอยํางนัน้ จะต๎องกระทบกระเทือนกับ

คุณอุํน ฉะนั้นพลอยจึงทําทุกอยํางผํานคุณเชย จะส่ังการใดๆในบ๎าน ก็ขอให๎คุณเชยส่ัง แม๎แตํนางพิศ พลอยก็ต๎องคอย

ดูแลห๎ามปราม มิให๎ไปก๎าวกํายกับคนในบ๎าน กลัวจะเกิดเร่ือง เมื่อมาถึงวันแรก ตอนกลางคืน นางพิศก็มาหาพลอยและ

ร๎องไห๎เสียเป็นวักเป็นเวร บอกวําคิดถึง "คุณ" คือแมํของพลอย สุดที่จะทนทานได๎ เมื่อได๎มาเห็นสถานที่บ๎านชํองที่ "คุณ" 

เคยอยูํ ฝ่ายคุณเชยนั้นก็ดูเหมือนจะร๎ูใจพลอยอยูํมาก พลอยจะตักเตือนส่ิงใด ก็ยอมรับฟังเป็นอยํางดี ด๎วยเหตุเหลํานี้ 

พลอยจึงมาอยํูบ๎านเหมือนกับวํามาอยํูเฉยๆ ยังไมํมีเร่ืองที่จะต๎องร๎อนใจ สํวนคุณอุํนนั้น ถึงจะไมํพอใจอยํางไร ก็ได๎แตํเก็บ

ตัวอยํูในห๎อง ไมํยอมรับร๎ูวํา มีพลอยอยูํในโลก เพราะคุณอุํนร๎ูดีวําพลอยกลับมาบ๎าน ก็ด๎วยเจ๎าคุณพํอให๎ไปรับมา และคุณ

อุํนนั้น ถึงจะแสดงอํานาจตํอคนได๎ทั่วไป ก็ยังมีความเกรงใจเจ๎าคุณพํออยูํบ๎าน  



         กับพีน่อ๎งคนอืน่ๆ พลอยก็พยายามปฏิบติัตน เป็นพีน่อ๎งทีดี่ทีสุ่ด หวานนอ๎งสาวคนละแมํนัน้ เป็นเด็กทีกํ่าลัง จะโต

ขึ้นมา เมื่อได๎พบพลอยผ๎ูเป็นพี่สาวเต็มตัว ออกมาจากวัง พร๎อมด๎วยบรรยากาศของในวัง ซึ่งเป็นที่ๆหรูหรา ที่สุดในสมัยนั้น 

หวานก็นับถือเล่ือมใสพี่สาวอยํางจริงใจ ไมํวําพลอยจะไปทางไหนหรือทําอะไร หวานก็ติดตาม ไปอยํูใกล๎ๆ คอยดูไปเสียทุก

อยําง พลอยก็ถือโอกาสแนะนําและสอน ให๎ทําของตํางๆ และข๎าวของเส้ือผ๎า ที่เอาออกมาด๎วย ก็แบํงให๎เทําที่เห็นวําเหมาะ

สําหรับเด็กในวัยนั้น พลอยร๎ูสึกปล้ืมที่มีน๎องสาว ถึงแม๎วําจะเป็นคนละแมํ ความจริงเมื่อพลอยออกจากบ๎านไป หวานก็ยัง

เด็กเต็มที และพลอยก็มิได๎สนใจ หวนระลึกถึง แตํพอกลับมาอีกทีหนึ่ง หวานก็กลายเป็นเด็กโตๆ ที่พูดจากันร๎ูเร่ือง ทําเอา

พลอยออกจะตื่นๆ วํามีน๎องสาวที่เป็นคนโตๆ และย่ิงอยํูไปก็ชักจะรักเอามากๆ  

         กับคุณชิตนัน้พลอยไมํคํอยจะได๎พบปะ เพราะอยํูคนละเรือน แตํถึงจะพบกันคร้ังไร พลอยก็นอบนอ๎ม ด๎วยความ

เคารพ เรียกวํา "คุณพี่" ทุกคํา ทําให๎คุณชิตเอ็นดู และพูดจาด๎วยเป็นอยํางดี  

         เจ๎าคุณพอํใหคุ๎ณชิตและพวง ผ๎ูเป็นภรรยาไปอยํูทีเ่รือนทีพ่ลอยเคยอยํูกับแมํ พอพลอยมาค๎างบา๎นได๎คืนหนึง่ พลอยก็

ชวนคุณเชยไปเย่ียมคุณชิตและหลานๆที่เรือน  

         พอพลอยได๎เห็นหนา๎คุณชิตเป็นคร้ังแรกก็ใจหาย เพราะเคยจําได๎วํา คุณชิตเม่ือรํุนหนุมํนัน้ เป็นคนทีคํ่อนขา๎งจะสวย 

และเคยได๎ยินผ๎ูใหญํหลายคนออกปากวํา คุณชิตหน๎าตาดีเป็นหนักหนา แตํคุณชิตเด๋ียวนี้ ไมํเหมือนคุณชิตคนกํอน โรคภัย

ไข๎เจ็บและยาเสพติด ทําให๎คุณชิตทรุดโทรมลงไป จนดูเหมือนคนแกํ รํางกายผอมแห๎ง ผิวเหลืองซูบซีด และริมฝีปากเขียว 

คุณชิตนั่งเลํนอยํูที่เฉลียงหน๎าเรือน มีผ๎าขาวม๎า ห๎อยไหลํอยูํผืนหนึ่ง พอเห็นพลอยเดินมา คุณชินก็ร๎องทักเรียกให๎ขึ้นเรือน 

พลางลดผ๎าขาวม๎าลงมาคาดไว๎ที่พุง  

         พลอยขึน้เรือนทีต่นเคยอยํูด๎วยความร๎ูสึกทีวั่งเวง และร๎ูตัววํา ถ๎าได๎ขึน้มาคนเดียว โดยไมํมีคนอืน่อยํูด๎วย ก็เห็นจะ

ถึงกับต๎องหล่ังน้ําตาด๎วยความคิดถึงแมํ เรือนนั้นเกําแกํทรุดโทรมไปด๎วยวัย แตํก็ยังพออยํูได๎ และดูเหมือนคุณชิตผ๎ูอยูํก็

มิได๎สนใจนัก คุณชินคุยอยูํด๎วยครํูหนึ่ง แล๎วก็บอกพวงให๎พาลูกออกมาให๎พลอยดู  

         พลอยร๎ูสึกสงสารพวงจับใจ แตํกํอนเคยร๎ูจักพวงในฐานเป็นบาํวในบา๎น คนทัง้บา๎นเรียกวํา "นางพวง" บ๎าง "อีพวง" 

บ๎าง สุดแล๎วแตํอารมณ๑ขณะที่เรียก แตํพวงโตเป็นสาวขึ้น หน๎าตาก็พอดูได๎ ถึงแม๎วําจะไมํสวยงาม อะไรนัก พวงในฐานะ

ใหมํที่เป็นพี่สะใภ๎ของพลอย มิได๎แสดงกิริยาอาการผิดไปกวําแตํกํอน คงนอบน๎อม แสดงความเคารพเชํนเคย หรือจะ

มากกวําแตํกํอนด๎วยซ้ําไป พลอยเห็นกิริยาอาการของพวง ก็เข๎าใจดีวํา เพราะเหตุใดคุณอุํนจึงได๎นิ่งให๎ เพราะถ๎าคุณชิตได๎

เมียเป็นคนมีฐานะเทําเทียมกัน เมียคุณชิตก็จะต๎องตีเสมอ ในฐานะพี่น๎องซึ่งคุณอุํนอาจทนไมํได๎ แตํเพราะพวงเป็นบําว

ชนิด "ลูกครอก" มาในบ๎านนี้ ถึงวําจะได๎เป็นเมียคุณชิต พวงก็ยังถือวําคุณชิตเป็นนาย และการเป็นเมียนั้น ก็เทํากับหน๎าที่

การงาน ไมํถือวําเป็นการยกฐานะของตนให๎สูงกวําแตํกํอน แม๎แตํลูกของตนแท๎ๆ พวงก็ยังเรียกวําคุณทั้งสอง เพราะเด็กทั้ง

สองคนนั้น มีคุณชิตเป็นพํอ 



         "แมํพวงสบายดีหรือ" พลอยเป็นคนทักขึ้นกํอน พวงสะด๎ุงจนเห็นได๎ชัด เพราะคร้ังนี้ดูเหมือนจะเป็นคร้ังแรก ที่คน

ขนาดลูกเจ๎าคุณ ซี่งเป็นเจ๎าขุนมูลนายเรียกตนวํา "แมํพวง"  

         "สบายเจ๎าคํะ" พวงตอบ "แหมคุณพลอยไปเสียนาน สวยผิดตาทีเดียว ถ๎าบําวเห็นที่อื่นเป็นจําไมํได๎แนํ !"  

         พลอยย่ิงใจแหง๎ลงไปอกี เม่ือได๎ยินพวงใช๎คําแทนช่ือของตนเองวํา "บําว" อยูํนั่นเอง และนอกจากความสงสารที่มีอยูํ

ในใจแล๎ว ยังบังเกิดความนับถือในความเสมอต๎นเสมอปลาย ของพวงอีกมาก แล๎วพวงก็อุ๎มลูกของตนออกมาให๎ดู คนหนึ่ง

เป็นเด็กผ๎ูชายเล็กๆ อายุราวๆสองขวบหน๎าตานํารัก อีกคนหนึ่งเป็นผ๎ูหญิงแรกเกิด อายุได๎เดือนกวําๆ  

         พลอยเป็นคนรักเด็กมานานแล๎ว แตํเม่ืออยํูในวังไมํมีเด็กเล็กๆ ขนาดนีจ้ะเลํน พอเห็นลูกคุณชิต ซ่ึงเป็นหลานของตน 

ก็ต้ืนตันใจ และดีใจระคนกันไป สัญชาตญานของแมํทีมีอยูํในตัวเทําไร ก็ดูเหมือน จะแสดงอิทธิพลออกมา และพุํงเข๎าหา

เด็กทั้งสองคนนั้น อยํางเต็มที่ 

         พลอยอุม๎หลานคนผ๎ูชายขึน้ใสํตัก กอดจูบเหมือนกับมิร๎ูจักวางลงได๎ วางหลานผ๎ูชายลงแล๎ว ก็หนัไปมองหลานผ๎ูหญิง

ในเบาะ อยํางอัศจรรย๑ ชีวิตที่แรกเกิด ชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากบาปกรรมใดๆ ยังอํอนแอ และยังเล็กนัก ต๎องคอยเล้ียงดูอยูํ

เสมอ มิฉะนั้นจะดํารงชีวิตอยูํตํอไปไมํได๎ พลอยย่ืนนิ้วมือเข๎าไปที่เด็ก ซึ่งกําลังด้ินอยํูในเบาะ เด็กนั้นก็คว๎ามือไปกําไว๎แนํน 

พลอยใจเต๎นแรงผิดปกติ เหมือนกับจะมีกําลังอะไรอยํางหนึ่ง ที่แลํนจากตัวเด็กมาหาตน ใจคอนั้นวาบหวําด๎วยความรัก

และความปรานี ความต้ืนตันในใจทําให๎พลอย ต๎องน้ําตาคลอ พลอยเหลียวไปดูหน๎าพวงเห็นพวงย้ิมด๎วย และได๎ยินเสียง

พวงพูดกับลูกของตนวํา 

         "คุณร๎ูจักคุณอาพลอยด๎วยหรือคะ แนํดูซี ! กํานิ้วคุณพลอยแนํนทีเดียว"  

         พลอยคํอยๆคลายนิว้มือจากมือเด็ก เม่ือร๎ูวําคุณชิตมีลูก พลอยก็เตรียมสายสร๎อยทองเส๎นเล็กๆ ไว๎สองเส๎น เอา

ออกมาจากในวัง เพื่อจะมาผูกข๎อมือหลานตามธรรมเนียม สายสร๎อยสองเส๎นนั้นก็เอาติดตัว มาที่เรือนคุณชิตด๎วย อยูํใน

พก พอเห็นเด็กทั้งสองคน พลอยก็ให๎นึกอยากแตํจะให๎ ในใจนั้นถ๎าจะทําอะไร ให๎เด็กทั้งสองคนนี้ได๎ พลอยก็จะทํา รีบหยิบ

สายสร๎อยออกจากพก และนึกในใจวํา ถ๎าได๎เห็นเด็กกํอน ก็จะหามาให๎เส๎นโตกวํานี้ แล๎วก็เอาสายสร๎อยผูกข๎อมือหลานที

ละคน อยํางบรรจง 

         คุณชิตลุกจากทีน่ัง่อยํูทีร่ะเบียงมานัง่ใกล๎ๆ อยํางรีบร๎อน พอพลอยเอาสายสร๎อยใสํขอ๎มือลูกคนโตเสร็จ คุณชิตก็คว๎า

มือเด็กไปพลิกดู อยํางไมํปรานีปราศรัย และชะโงกหน๎ามาดูพลอยผูกข๎อมือลูกคนเล็ก อยํางสนใจ  

         "ทองหนักเทําไร" คุณชิตถามขึ้น 

         พลอยไมํเช่ือหตูนเอง ทีไ่ด๎ยินคําถามของคุณชิต เหลือบดูคุณเชยก็เห็นนัง่เค้ียวหมากเฉย เหลียวไปมองพวง ก็เห็นก๎ม

หน๎านิ่ง 



         "ทองหนักเทําไร" คุณชิตถามขึ้นอีก 

         "ฉันก็ไมํทราบ" พลอบตอบไมํเต็มคํา "เมื่อซ้ือเขามาก็ไมํได๎ถาม เห็นเส๎นเล็กนํารักดี ก็เลยเอามาผูกข๎อมือหลาน"  

         "ซื้อทองต๎องถามน้ําหนัก" คุณชิตพูดลอยๆ "ผ๎ูหญิงซื้อของละก็อยํางนี้เสมอ ใจตัวเห็นอะไรสวย ก็ซื้อกันได๎ ซื้อกันดี 

ถูกแพงไมํวํา" 

         "กลับขึ้นบนตึกหรือยังแมํพลอย" คุณเชยเตือนขึ้น แล๎วก็ขยิบตา เหมือนกับจะรีบชวนให๎พลอยกลับ  

         "อยูํหลายๆวันซีแมํพลอย" คุณชิตพูดขึ้น กํอนที่พลอยจะลงจากเรือน "แล๎วก็มาเลํนกับหลานบํอยๆ เด็กมันจะได๎รัก 

ถ๎าฉันไมํอยํู อีพวงมันก็อยูํ อยําเกรงใจเลย"  

         "ระหวํางที่เดินกลับจากเรือนคุณชิต ไปที่ตึกคุณเชยก็พูดเบาๆวํา  

         "ฉันลืมเตือนแมํพลอยไป ถ๎าจะให๎อะไรหลานเป็นทองเป็นหยอง อยําให๎คุณชิตเห็นดีกวํา"  

         "ทําไมเลําคุณเชย ก็ลูกของเธอแท๎ๆ" พลอยถามอยํางไมํเข๎าใจ  

         "ฉันกลัวมันจะผูกข๎อมือเด็กอยูํไมํก่ีวัน" คุณเชยตอบหน๎าตาเฉย  

         "ไฮ๎ ! คุณเชยเอาอะไรมาพูด ! กะอีสายสร๎อยเส๎นเทํานั้น !" 

         "อ๎าว ! แมํพลอยไมํเชื่อฉันก็คอยดูไปซี อีกสองสามวัน พอพํอเขาหิวขึ้นมา ก็กลายเป็นควันฝ่ินไปหมด"  

         พลอยใจหายวาบ เพราะไมํร๎ูวําคุณชิตได๎ลดตัวไปถึงเพียงนัน้  

         "โธํ ! คุณเชยก็ ฉันไมํเชื่อหรอก คนอะไรจะใจไม๎ไส๎ระกํา ถึงเพียงนั้น"  

         "เฮ๎อ !" คุณเชยถอนใจใหญํ แล๎วก็พูดตํอไปวํา "แมํพลอยเอ๐ยแมํพลอย แมํไปอยํูเสียในวัง ได๎เรียนร๎ูอะไร มาก็จริง 

แตํแมํพลอยอยําลืมวํานอกวังนี้ ก็มีอะไรที่จะต๎องเรียนร๎ูตํอไปอีกมากเหมือนกัน คอยดูไปก็จะเห็นไปเอง ฉันนํะร๎ูเสียจนขี้

เกียจจะร๎ูแล๎ว นี่ถ๎าไมํใชํแมํพลอย ฉันก็ไมํพูดหรอกอายเขา"  

         พลอยเดินกลับขึน้ไปบนตึก โดยไมํปริปากพดูวําอะไรอกี และเม่ือขึน้มาบนตึกเขา๎ไปในหอ๎งคุณเชยแล๎ว เร่ืองคุณชิต

ที่คุณเชยเลําให๎ฟัง ก็เป็นเร่ืองที่ทําให๎พลอยต๎องคิดต๎องกังวล เพราะสงสารเด็กที่เพิ่งได๎พบสองคนนั้น เป็นกําลัง จนคุณเชย

ต๎องเข๎าปลอยวํา 

         "แมํพลอยอยําเก็บเอาเร่ืองอะไร มาวิตกให๎มากนักเลย เวรกรรมของใครสร๎างไว๎อยํางไร เขาก็ไปอยํางนั้น ฉันเอง

นั้นร๎อนใจวิตกมาเสียจนหายไปแล๎ว คุยกันเร่ืองอื่นๆดีกวํา"  



         ความวิตกของพลอยมิได๎ไปส้ินสุดลงทีคุ่ณชิตเทํานัน้ เพราะอกีสามส่ีวัน พลอยก็ได๎เห็นเหตุการณ๑บางอยําง ทีท่าํให๎

พลอยต๎องกล๎ุมใจหนักขึ้นไปอีก 

         วันหนึง่ตอนบาํย ขณะทีพ่ลอยนัง่เลํนอยํูกับคุณเชย ทีใ่ต๎ต๎นพกุิลหนา๎ตึก หวานและเด็กอืน่ๆ ชํวยกันเก็บดอกพกุิลที่

รํวงกลาดเกล่ือน อยูํตามพื้น พลอยแวํวได๎ยินเสียงเหมือนใครจะร๎องเพลงดังๆ อยูํแตไกล และเสียงนั้นก็คํอยดังใกล๎ๆ เข๎า

มาทุกที จนจับคําที่ร๎องอยูํสุดเสียงนั้นได๎วํา เป็นเพลงกราวนอก และเสียงนั้น เป็นเสียงของคนที่นั่งอยูํในเรือ ซึ่งกําลังแจว

เข๎ามาสํูบ๎าน อยํางช๎าๆ 

         "พระวัยได๎ฤกษ๑ ให๎เลิกทัพ ผ๎ูคนโจนจับอาวุธมั่น..." เสียงนั้นร๎องตํอไป อยํางเบิกบานสําราญใจ  

         "ฉันวําแล๎วไหมลํะ" คุณเชยพูดขึ้นอยํางหัวเสีย "ขอกันก็แล๎ว ห๎ามกันก็แล๎ว ยังอดแผลงฤทธิ์ไมํได๎"  

         "ใครกัน คุณเชย" พลอยถามอยํางแปลกใจ  

         "ก็จะใครที่ไหนเสียอีกลํะ พํอเพิ่มตัวดีของแมํพลอยนํะซี" วําแล๎วคุณเชยก็ลุกกระวีกระวาด เดินดุํมไปยังศาลาทํา

น้ํา 

         พลอยเหง่ือแตกด๎วยความตกใจ และเศร๎าใจระคนกัน มือเย็นเท๎าเย็นขึน้มาทนัท ีพลอยก็ร๎ูอยํูแล๎ววํา พอํเพ่ิมชอบด่ืม

สุรา แตํก็ไมํนึกวําฤทธิ์สุรา จะทําให๎พํอเพิ่มเมามาย อาละวาดแตํกลางวันแสกๆ ถึงเพียงนี้ มีอยํางหรือนั่งเรือ ร๎องเพลงดัง

ล่ันมาได๎ตลอดคลอง ชาวบ๎านเขาจะวําอยํางไร และถ๎าใครเขาร๎ูวําพลอย เป็นน๎องแท๎ๆ ของพํอเพิ่ม พลอยจะไปดูหน๎าเขา

อยํางไรได๎ พลอยเหลียวไปดูบนตึกเห็นยังเงียบอยํู เจ๎าคุณพํออาจจะยังไมํต่ืนจากนอนกลางวัน ทํานคงไมํได๎ยินเสียงเอะอะ

ในคลอง นับวําเคราะห๑ยังดีอยูํ นางพิศกําลังเดินลัดลานบ๎าน เข๎ามาหาที่ใต๎ต๎นพิกุล ที่พลอยนั่งอยูํ  

         "เสียงใครมาเอะอะแตํวันเทียวคุณพลอย" นางพิศถามขึ้น  

         "จุ๏ จุ๏ ! เบาๆหนํอยพิศ พํอเพิ่มนํะไมํใชํใครหรอก" พลอยไมํร๎ูจะห๎ามใคร ก็ได๎แตํห๎ามนางพิศ มิให๎สํงเสียงดัง  

         "ปู้โธํ ! มาห๎ามบําวทําม้ัย !" นางพิศออกอุทาน "มันต๎องไปห๎ามพํอต๎นเสียงโนํน ถึงจะถูก คุณเพิ่มนี่เสียงดี ไมํใชํ

เลํนทีเดียว" 

         "โธํ พิศก็" พลอยพูดอยํางหัวเสีย "เห็นเป็นเร่ืองสนุกไปได๎ พํอเพิ่มเมาเหล๎าเอะอะมา เด๋ียวเจ๎าคุณพํอต่ืนได๎ยิน ก็

เกิดเร่ืองบ๎านแตก เทํานั้นเอง" 

         "ฮ๎า !" นางพิศร๎อง "เมาเหล๎าด๎วยหรือนี่ ! อยําวิตกไปเลยทูนหัว เด๋ียวพิศจะจัดการเอง คอยดูสีมือนางพิศ บ๎างซี ! 

อยํางนี้แหละชํานาญนัก เคยปราบมาหลายคนแล๎ว"  

         วําแล๎วนางพศิก็รีบเดินไปยังทาํน้าํอกีคนหนึง่ พลอยเห็นนางพศิไปนัง่ลงพดูกับคุณเชย แล๎วเห็นคุณเชย เดินกลับมา

ใต๎ต๎นพิกุลอีก ขณะนั้นเรือที่พํอเพิ่มนั่งมา เข๎ามาจอดที่ทําน้ําแล๎ว เสียงพํอเพิ่มเจรจากับคนเรือเอะอะ ตามประสาคนเมา  



         "นางพิศมันบอกวํามันจะดูเอง" คุณเชยบอกเมื่อลดตัวลงนั่งใกล๎ๆพลอย "มันบอกให๎ฉันกลับเข๎ามาเสีย"  

         อกีสักครํูหนึง่ พอํเพ่ิมก็เดินโซซัดโซเซ ผํานหนา๎พลอยและคุณเชยไปใกล๎ๆ มีนางพศิเดินขนาบขา๎ง พอํเพ่ิมสีหนา๎แดง

กํ่า ด๎วยฤทธิ์สุรา และสํงกล่ินเหล๎าฟุ้งมาถึงที่ๆพลอยนั่ง อาการกิริยาของพํอเพิ่ม ดูนําขยะแขยง จนพลอยเกือบจะทนดูไมํ

ไหว 

         "สนุก...สนุก... วันนี้สนุกมาก" เสียงพํอเพิ่มพูดอ๎อแอ๎กับนางพิศ "แมํพิศ...ยอดขมองอิ่ม..." พํอเพิ่มพูดตํอไป 

         "อยําเอะอะไปคุณเพิ่ม" นางพิศพูดขูํเหมือนกับวําพํอเพิ่มยังเป็นเด็กๆ "มากินข๎าวเสียเด๋ียวนี้เชียว มํายงั้นฉันตีเอา

จริงๆนะ" 

         "อีพิศ..." พํอเพิ่มพูดตํอไป "มึงจะตีกูเรอะ..." แตํแล๎วพํอเพิ่มก็ตามนางพิศไปทางครัว แล๎วเงียบหายไปเลย  

         นางพศิมารายงานตํอพลอย ตอนกลางคืนวํา พอํเพ่ิมไมํเมาเทําไรนกั เอะอะไปอยํางนัน้เอง ไปหาขา๎วใหกิ๎น กับแกง

ต๎มโคล๎งเผ็ดจัดร๎อนจัด สักครํูก็สรําง เวลานี้นอนหลับอยํางสบายอยูํที่ม๎านั่งยาว ใต๎ต๎นมะมํวงใกล๎ๆครัวนั้นเอง ต่ืนขึ้นมาก็

เห็นจะหมดเร่ือง 

         พลอยอยํูทีบ่า๎นมาได๎เจ็ดแปดวัน โดยทีมิ่ได๎พบปะกับคุณอุนํอกีเลย หลังจากวันแรก แม๎แตํส๎ุมเสียง ก็ไมํได๎ยิน เพราะ

คุณอุํนเธอเก็บตัวอยูํแตํในห๎อง ถ๎าจะออกมาจากห๎อง ก็คงเป็นเวลาที่พลอยไมํเห็น แตํแรกพลอยก็ร๎ูสึกเฉยๆ เพราะมีเร่ือง

อื่นๆ หลายเร่ืองทางบ๎านที่ทําให๎ตื่นเต๎นใสใจ แตํเมื่ออยูํตํอมาก็เร่ิมอึดอัด เพราะความร๎ูสึกที่วํา มีอีกคนหนึ่งในบ๎านที่ยัง

ปฏิเสธ ไมํยอมรับตนให๎เข๎าในครอบครัวนั้น ทําให๎พลอยต๎องหวาด สะด๎ุงอยํูเสมอ ย่ิงหลายวันเข๎าก็ย่ิงร๎ูสึก เหมือนกับมี

อะไรมาคอยกดดันไว๎ มิให๎ร๎ูสึกสบายใจได๎ ยังเป็นเร่ืองที่ข๎องใจอยูํตลอด คุณอุํน กลายเป็นอิทธิพลมืดที่นําสพึงกลัวสําหรับ

พลอย ขณะที่อยํูบ๎านที่มืด และนําากลัว ก็เพราะพลอยมิได๎เห็นตัวคุณอุํน และคาดไมํถึงวํา คุณอุํนกําลังจะทําอะไรกับตน 

หรือจะร๎ูสึกอยํางไร ตํอตน คนในบ๎านต้ังแตํเจ๎าคุณพํอลงมา ไมํมีใครยอมพูดถึงคุณอุํนกับพลอยเลย ถ๎าพูดกันอยํูในเร่ืองใด 

ที่พอจะวกเข๎าหาคุณอุํน ทุกคนมักจะเปล่ียนเร่ืองเสียเสมอ  

         แตํในทีสุ่ด ส่ิงทีพ่ลอยกลัวเกรงจากคุณอุนํ ก็เร่ิมสําแดงตัวใหป๎รากฏ จนพลอยเห็นได๎ชัด หวานนอ๎งสาวคนเล็กนัน้ 

เมื่อพลอยมาค๎างบ๎านใหมํๆ ก็ร๎ูสึกนิยมเล่ือมใส ในตัวพลอย เพราะมักจะมาหาถึงในห๎อง และติดตามอยูํเสมอ แตํตอนท๎าย

หวานก็เร่ิมหํางไป ไมํมาหาหรือติดตามอยํางแตํกํอน ถึงแม๎จะพบกันจังหน๎า ก็พูดด๎วยคําสองคําอยํางเสียไมํได๎ แล๎วก็รีบ

หลบไปทางอื่น สํวนข๎าวของเส้ือผ๎าที่พลอยให๎นั้น เห็นหวานใสํอยูํ แตํในวันแรกๆ ในต๎อนท๎ายก็มิได๎ใสํอีกเลย คงใช๎แตํ

เส้ือผ๎าเกําๆ อยํางแตํกํอน พลอยสังเกตอาการกิริยาของหวาน ก็ร๎ูได๎วําเด็กมิได๎เกลียดชังตน แตํดูเหมือนจะกลัวอะไรอยูํสัก

อยํางหนึ่ง วันหนึ่งพลอยนั่งอยูํกับคุณเชยสองตํอสอง ก็ปรารภขึ้นวํา  

         "หมูํนี้หวานหายไป ไมํเห็นหน๎ามาหลายวันแล๎ว" 

         คุณเชยถอนใจใหญํแล๎วก็ตอบวํา  



         "แมํพลอยอยําไปถือสาเด็กเลย ธรรมดาของเด็กก็ต๎องกลัวผ๎ูใหญํ ผ๎ูใหญํเขาห๎ามอยํางไร ก็ต๎องทําอยํางนั้น เมื่อฉัน

ยังเป็นเด็ก ฉันก็กลัวเหมือนกัน แมํพลอยจําได๎ไหม เมื่อตอนเรายังเด็กๆ แมํพลอยออกมาเจ๎าคุณพํอ เร่ืองโกนจุก แล๎วฉัน

กับพํอเพิ่มเข๎าไปคุยด๎วย คราวนั้นแหละ ฉันถูกตีเกือบตาย"  

         พลอยได๎ยินคุณเชยพดูแล๎วก็เขา๎ในทนัทวํีา หวานคงถูกคุณอุนํหา๎มมิใหม๎าติดตํอกับตน ทาํใหพ๎ลอยนกึสงสารเด็ก

ย่ิงขึ้นไปอีก แตํอิทธิพลของคุณอุํนไมํหยุดย้ังแตํเพียงแคํนั้น อีกวันหนึ่งพลอยเดินไป ที่เรือนคุณชิตวําจะไปเลํนกับหลานๆ 

เห็นคุณชิตนอนเลํนอยํูที่ระเบียงเรือน และพวงกําลังนั่งทําอะไรจุกจิก อยูํที่ข๎างๆบันได พอพลอยก๎าวขึ้นบันไดเรือน คุณชิต

ก็ทักขึ้นวํา 

         "อ๎อ ! แมํพลอย" แล๎วก็ลุกขึ้นเดินเข๎าเรือนไปเฉยๆ ทิ้งให๎พวงนั่งรับพลอยอยูํที่ระเบียงคนเดียว แตํพลอยก็ยังไมํร๎ูตัว 

หันไปถามพวงวํา 

         "แมํพวง หลานๆ อยูํไหน" 

         พวงนัง่นิง่ไมํพดู เงยหนา๎มองดูพลอย ด๎วยสายตาทีเ่ต็มไปด๎วยความรักความขอบใจ แล๎วก็ทาํตาแดงๆ เหมือนกับจะ

ร๎องไห๎ รีบคลานหายเข๎าเรือนไปอีกคนหนึ่ง ทิ้งพลอยให๎นั่งอยํูที่ระเบียงคนเดียว คราวนี้พลอยเข๎าใจได๎ดี โดยไมํต๎องมีใคร

อธิบายวํา ทั้งคุณชิตและพวงก็คงถูกคุณอุํน ห๎ามเป็นเด็ดขาด มิให๎ติดตํอกับตนอีกแบบเดียวกัน เมื่อพลอยนําเร่ืองไปเลําให๎

คุณเชยฟัง คุณเชยก็ได๎แตํถอนใจใหญํ แล๎วพูดวํา  

         "แมํพลอยต๎องอดทนเอาหนํอย นึกวําเห็นแกเจ๎าคุณพํอทํานเถิด อยํางเพิ่งรีบกลับ อยูํตํอไปอีกหนํอย ใครเขาไมํคบ

เราก็ชําง นึกวําเราทําให๎พํอของเราสบายใจ ก็แล๎วกัน"  

         ความจริงพลอยต๎องใช๎ความอดทนอยํางมากทีสุ่ดอยํูแล๎ว แตํพลอยก็ร๎ูดีวํา การทีต่นมาค๎างบา๎น ทาํใหเ๎จ๎าคุณพอํใจ

คอเบิกบานขึ้นมาก เวลาพูดกับพลอยก็มักจะสํงเสียงหัวเราะอยํูไมํขาด เหมือนกับเจ๎าคุณพํอ ที่พลอยเคยร๎ูจักมาแตํกํอน 

คุณเชยบอกวําเจ๎าคุณพํอกินข๎าวได๎มากขึ้น และดูเหมือนจะนอนหลับดีขึ้น ตอนเช๎าและตอนบําย เจ๎าคุณพํอก็กลับลงมา

เดินเลํนตามปกติ เมื่อเห็นผลอยํางนี้ พลอยก็พร๎อมที่จะอดทนตํอไป แตํความอดทนของคนเราทุกคนนั้น ยํอมจะมีที่ส้ินสุด

ลงวันหนึ่ง เมื่อถึงขีด 

         วันหนึง่นางพศิมาหาพลอย แล๎วถามขึน้วํา 

         "คุณพลอยจะเข๎าวังเมื่อไร มาอยูํนี่ได๎รํวมสิบวันแล๎ว"  

         "ฉันก็วําจะกลับเร็วๆนี้แหละพิศ" พลอยตอบ "แตํคุณเชยเธอขอให๎อยํูตํอไปอีกหนํอย พิศจะทําไมหรือ"  

         "บําวไมํทําไมหรอกคุณพลอย" นางพิศตอบ "แตํรีบกลับเสียในวันสองวันนี้แหละดี อยูํไปเด๋ียวจะเกิดเร่ือง"  

         "เกิดเร่ืองอะไรกันพิศ !" พลอยถามอยํางไมํสบายใจ "ฉันไมํเคยมีเร่ืองอะไรกับใครสักหนํอย"  



         "คุณไมํมี แตํบําวมีมากขึ้นทุกวัน" นางพิศตอบ "เวลานี้ บําวต๎องซื้อของเรือกินแล๎ว คุณพลอยร๎ูไหม เพราะไมํอยาก

เข๎าไปในครัว อีพวกคนบ๎านนี้มันดําให๎ได๎ยินทุกวัน" 

         "ดําใครพิศ" พลอยถาม 

         "ก็ไมํได๎ออกชื่อใคร แตํบําวก็พอเดาออก ถ๎าขืนอยูํตํอไป เป็นเกิดเร่ืองวันหนึ่ง นางพิศมันเกิดอดไมํไหว ตบมันทั้ง

บ๎านละก็ได๎สนุกกันใหญํ" 

         พลอยยอมจํานนตํอเหตุผลของนางพศิทนัท ีเพราะพอจะเดาออกวํา เหตุการณ๑ระหวํางบาํวไพรํของคุณอุนํ และนาง

พิศจะเป็นอยํางไร พลอยไมํคิดจะขอร๎องให๎นางพิศอดทนตํอไป อยํางที่คุณเชยขอกับตน เพราะร๎ูวําจะไมํได๎ผล การที่นาง

พิศอดทนได๎ถึงเพียงนี้ ก็นับวําดีหนักหนาอยํูแล๎ว คืนวันนนั้นเอง พลอยก็บอกกับคุณเชยวําจะกลับเข๎าวัง ในวันมะรืนนี้ 

และขอให๎คุณเชยส่ังเรือและไปสํงให๎ด๎วย  

         เม่ือพลอยคลานเขา๎ไปลาเจ๎าคุณพอํ เพ่ือกลับเขา๎ในวังตํอไป เจ๎าคุณพอํก็ดูเหมือนจะร๎ูเร่ืองอยํู เป็นอยํางดีแล๎ว 

เพราะทํานมิได๎ทักท๎วงแตํอยํางใด แตํกลับให๎ศีลให๎พร และส่ังวํา เมื่อมีโอกาสให๎กลับมา เย่ียมบ๎านอีก  

         "พลอยทูลเสด็จด๎วย" เจ๎าคุณพํอพูด "วําพํอกราบพระบาทขอบพระทัย ที่ทรงให๎พลอยมาเยี่ยมบ๎าน ทําให๎พํอสบาย

ใจขึ้นมาก เพราะได๎เห็นแล๎ววําลูกของพํอเติบโตขึ้น เป็นคนดีอยํางไร ขอให๎พลอยจงรักษาตัวให๎ดี และจงอยําลืมวําเจ๎าเป็น

ลูกพํอ มีช่ือเสียงของวงศ๑ตระกูลที่จะต๎องรักษา"  

         เจ๎าคุณพอํหยุดนิง่อยํูครํูหนึง่ เหลือบไปดูทางหอ๎งคุณอุนํ แล๎วก็พดูขึน้เบาๆวํา 

         "พลอยกระเถิบเข๎ามาใกล๎ๆ" วําแล๎วเจ๎าคุณพํอก็เปิดหีบใบหนึ่ง ที่วางอยูํใกล๎ๆตัว หยิบสายสร๎อยข๎อมือ เส๎นหนึ่ง 

ย่ืนให๎พลอย  

         "สายสร๎อยทองสามสี" เจ๎าคุณพํอลดเสียงอีก เหมือนกับจะกลัวใครได๎ยิน "พํอเห็นชาววังสมัยนี้ เขาชอบใสํกัน เลย

ซื้อไว๎ให๎พลอย แตํอยําเพิ่งใสํเด๋ียวนี้ เก็บไว๎เข๎าวังแล๎วจึงใสํ"  

         พลอยก๎มลงกราบเจ๎าคุณพอํ ด๎วยความร๎ูสึกต้ืนตันใจ และเศร๎าใจระคนกัน เจ๎าคุณพอํแสดงใหเ๎ห็นได๎ชัดวํา ถึงแม๎

ทํานจะรักพลอยและเมตตาปรานี สักเพียงใดก็ตาม แตํความเกรงใจคุณอุํน ก็ยังมีอยูํในเจ๎าคุณพํอ ไมํน๎อยไปกวําคนอื่นๆ

ในบ๎านนี้ ทําให๎การแสดงความรักความเห็นอกเห็นใจ แม๎แตํจะให๎ข๎าวของกัน ก็ต๎องเป็นการซํอนเร๎นปิดบัง  

         กํอนจะลงเรือกลับในตอนเช๎า พลอยก็ชวนคุณเชยเขา๎ไปลาคุณอุนํอกี ตามระเบียบ คราวนีคุ้ณเชยไมํทดัทาน แตํพดู

ทีเลํนทีจริงวํา 

         "ไปก็ไป แตํถ๎าเธอแหวขึ้นมา เราคอยว่ิงหนีลงเรือกันให๎ทันก็แล๎วกัน"  



         แตํการก็มิได๎เป็นไปอยํางทีคุ่ณเชยพดูไว๎ เพราะคุณอุนํนัง่เมินหนา๎นิง่ ระหวํางทีพ่ลอยเขา๎ไปลา เหมือนกับวํานัง่อยํู

คนเดียว ไมํมีใครเข๎าไปหาถึงในห๎องเลย  

         พลอยก๎าวเท๎าลงเรือด๎วยความโลํงใจ ทา๎ยเรือมีนางพศิลงไปนัง่คอยคุมขา๎วของอยํูแล๎ว และมีพอํเพ่ิม ซ่ึงจะอาศัยเรือ

ข๎ามฟากไป นั่งรออยํูอีกคนหนึ่ง พอพลอยกับคุณเชยลงไปนั่งเรียบร๎อย คนท๎ายเรือก็เบนหัวเรือ ออกจากทํา และพอเรือ

ลอยลําเร่ิมเคล่ือนที่ บํายหน๎าออกจากบ๎าน นางพิศซึ่งนั่งอยูํข๎างท๎าย ก็บ๎วนน้ําหมาก และขากถํมลงไปในน้ําหน๎าบ๎านอยําง

แรง พร๎อมกับบํนเบาๆ อยูํในคอวํา 

         "ส้ินเวรส้ินกรรมกันไปคร้ังหนึ่ง แล๎ววันหลังเถอะแมํจะกลับมาใหมํ คราวหน๎าละก็เป็นได๎เห็นดีกันละ"  

         คุณเชยได๎ยินนางพศิพดู ก็หนัหนา๎มาสบตากับพลอย แล๎วอมย้ิม สํวนพอํเพ่ิมถามขึน้วํา  

         "บํนอะไร พิศ" 

         "เปลํา คุณเพิ่ม" นางพิศตอบ "ฉันให๎พรคนในบ๎านบางคน ให๎เขาเจริญๆ ย่ิงๆ ขึ้นไปเทํานั้นเอง"  

         "ใครได๎พรนางพิศเห็นจะเจริญแนํ" พํอเพิ่มปรารภขึ้น 

         "เจ๎าคํา" นางพิศตอบ "พรของบําวไมํเคยพลาดเลย ปากกินเกลือปลาร๎าอยํางนี้ละ ให๎พรจําเริญดีนัก"  

         "พลอยยังออกมาท๎ายวังบํอยไหม" พํอเพิ่มถามพลอย ขณะที่นั่งอยํูในเรือ  

         "ก็ไมํบํอยนัก พํอเพิ่มถามทําไม" พลอยชักสงสัย  

         "นึกวําออกมาบํอยๆ ฉันจะได๎ไปคอยพบ" พํอเพิ่มพูดเนือยๆ 

         "ก็แตํกํอนจะไปพบเมื่อไรก็ได๎ ทําไมจึงต๎องมาถาม" คุณเชยหันไปถามพํอเพิ่ม อยํางสงสัยเหมือนกัน  

         "เปลํา ไมํมีอะไรหรอก" พํอเพิ่มตอบคุณเชย "เพื่อนรักฉันคนหนึ่ง เขาอยากร๎ูจักแมํพลอย เผ่ือบางทีพบกัน ฉันจะได๎

พาเขามาพบ ให๎ร๎ูจักกันไว๎" 

         "ฮ๎า !" นางพิศร๎องขึ้น "มาละซี !" 

         "พํอเพิ่ม" คุณเชยพูดด๎วยน้ําเสียงที่เอาจริง "ใครจะเป็นเพื่อนฝูงของพํอเพิ่ม ฉันไมํร๎ูด๎วยละ แตํพํอเพิ่ม จะมาทํา

อยํางนั้นไมํได๎ แมํพลอยไมํใชํน๎องสาวของพํอเพิ่มคนเดียว แตํก็เป็นน๎องสาวของฉันเหมือนกัน ถ๎าพํอเพิ่มจะทําอยํางนั้น ก็

จะต๎องเกิดเร่ืองกับฉันกํอน ระวังตัวให๎ดี ฉันไมํยอมคนงํายๆหรอก มีอยํางรึ น๎องเป็นสาวเป็นนาง จะพาผ๎ูชายมาพบ เหมือน

ดูเป็ดดูไกํ !" 



         พอํเพ่ิมนิง่เงียบ นัง่หนัหนา๎มองออกไปนอกเรือ มิได๎ปริปากพดูวําอะไรอกี และทกุคนก็นัง่นิง่เงียบๆ ไปจนเรือเขา๎จอด

เทียบที่ทําพระ 

         ส่ิงแรกทีพ่ลอยทาํเม่ือถึงตําหนกั หลังจากทีไ่ด๎ขึน้ไปเฝ้าเสด็จแล๎ว คือฉุดขอ๎มือช๎อยไปมุมหอ๎ง แล๎วกระซิบถามวํา  

         "มีขําวอะไรบ๎างหรือเปลําช๎อย" 

         "ขําวอะไรกัน" ช๎อยถามทําไมํร๎ูเร่ือง 

         "โธํ ! ช๎อยก็ร๎ูดีอยูํแล๎ว ถามได๎" พลอยพ๎อขึ้นอยํางรําคาญ ที่ช๎อยชอบล๎อเลียนไมํร๎ูจักหยุดหยํอน ระหวํางที่อยํูที่บ๎าน

สิบกวําวัน พลอยก็ได๎แตํนั่งคิดนอนคิดถึงพี่เนื่อง ไมํมีเวลาที่จะลืมได๎ และที่ตัดสินใจกลับเข๎าวัง ก็เพราะในวังเป็นที่เดียว ที่

ตนจะได๎รับการติดตํอจากพี่เนื่อง พลอยจึงมิได๎รีรออยํูที่บ๎านจนนานเกินควร เพราะใจนั้น เรํงเร๎าที่จะได๎รับขําวพี่เนื่องอยํู

เสมอ ขําวคราวที่คอยฟังอยํูนั้น ไมํจําเป็นที่จะต๎องเป็นหนังสือจดหมาย ที่พี่เนื่องมีมาโดยตรง บางทีก็เป็นขําวที่ส่ังมาถึงกัน

ดัวยปาก หรือของฝากเล็กๆน๎อยๆ ที่พี่เนื่องฝากมาให๎ หรือแม๎แตํเร่ืองราวเก่ียวกับพี่เนื่อง ที่ช๎อยได๎ยินมาจากบ๎าน แล๎วเก็บ

เอามาเลําให๎ฟัง ก็ทําให๎พลอยพอใจไปได๎นาน คร้ังสุดท๎ายที่ได๎ยินขําวจากพี่เนื่อง ก็รํวมสองเดือนมาแล๎ว พลอยจึงได๎แตํ

ภาวนาระหวํางออกไปค๎างบ๎านวํา กลับมาถึงในวังคราวนี้ ขอให๎ได๎ยินขําวจากพี่เนื่องเป็นส่ิงแรก  

         "อ๐อ ! ขําวคราวจากนครสวรรค๑นํะหรือ" ช๎อยทําเป็นเพิ่งร๎ูเร่ือง  

         "ฉันก็เห็นเขาเงียบหายไปนาน ระหวํางที่แมํพลอยไมํอยูํ ก็ไมํเห็นมีอะไร"  

         "จริงๆ หรือช๎อย" พลอยถามเพราะยังไมํเชื่อสนิท  

         "จริงซีนํา ฉันจะไปหลอกทําม้ัย" ช๎อยตอบแล๎วพูดตํอไปวํา "แตํบางทีอีกสองสามวันจะได๎ขําวบ๎างกระมัง เห็นแมํให๎

คนเข๎ามาบอกคุณอาวํา วันมะรืนจะมาหา แล๎วส่ังให๎ฉันรออยํูที่ตําหนัก อยําไปไหนเสีย ราวกะคนอยํางฉันจะไปไหนรอด"  

         "แปลกจริง" พลอยปรารภขึ้น "ฉันไมํเคยเห็นพี่เนื่องเงียบไปนาน อยํางนี้เลย บางทีจะเจ็บไข๎หรือมีเร่ืองอะไร 

กระมัง" 

         "ก็ไมํเห็นจะแปลกอะไรนี่พลอย" ช๎อยตอบอยํางพยายามเอาใจ "หัวเมืองที่พี่เนื่องไปอยํู ก็ไมํใชํวําอยูํใกล๎ๆ มีคนไป

มาเมื่อไรจึงจะสํงขําวคราวถึงกันได๎ คราวนี้ถ๎าจะไมํมีใครเขาจะมากรุงเทพฯ กระมัง แตํอยําวิตกไปเลยพลอย ถ๎าพี่เนื่องเป็น

อะไรไปจริง ป่านนี้ก็คงร๎ูแล๎ว อดใจอีกสองวันก็คงได๎ขําว มะรืนนี้แมํเข๎ามาในวัง ฉันจะลองถามดู"  

         ถึงแม๎วําช๎อยจะพยายามพดูปลอบเอาใจ พลอยก็ยังไมํวายหวํง พีเ่น่ืองอาจเจ็บไขอ๎ยํางไรก็ไมํร๎ูได๎ วันนัน้ทัง้วันและ

ตํอมาอีกวันหนึ่ง พลอยก็ยังนึกวิตกและให๎ร๎ูสึกว๎าเหวํในใจชอบกล ทั้งที่ในระยะเวลาสองสามวันแรก ที่กลับเข๎าวัง พลอยมี

เร่ืองจะต๎องทํามาก เวลาที่ขึ้นเฝ้าเสด็จก็ดูจะนานกวําปกติ เพราะพลอยหายหน๎าไปหลายวัน เสด็จก็รับส่ังทุกข๑สุข และ

รับส่ังให๎พลอยเลําเร่ืองทางบ๎าน และเร่ืองตํางๆ ที่ได๎พบเห็นนอกวังถวายอยํางละเอียด นอกจากนั้นพลอยยังต๎องใช๎เวลา



พบปะพูดจา กับคนร๎ูจักชอบพอที่มาเย่ียม ถามขําวคราว และต๎องใช๎เวลาไปเย่ียมผ๎ูใหญํหลายคนที่ร๎ูจัก ตามตําหนักและ

เรือนตํางๆ 

         พลอยอยํูในวังมาแตํเด็กจนโต มีความร๎ูสึกเคยชินเหมือนกับวํา โลกมนษุย๑นัน้อยํูในวังทัง้ส้ิน ไมํเคยร๎ูสึกคับแค๎นอดึ

อัด หรือร๎ูสึกวําอยูํในวงล๎อม แตํหลังจากที่ได๎ไปอยํูบ๎านของตนมาสิบกวําวัน กลับเข๎าวัง ก็เร่ิมร๎ูสึกมองเห็นส่ิงตํางๆ ที่กีดก้ัน

อยูํ เป็นต๎นวํากําแพงวังทั้งชั้นนอกชั้นใน โขลนจําที่เฝ้าเวรยามระแวดระวัง ตลอดจนระเบียบจิกจิกตํางๆ และเมื่อถึงเวลา

ยํ่าคํ่า เสียงเขาลากโซํลํามปิดประตูวังชั้นใน มิให๎คนเข๎าออก ทําให๎พลอยใจแห๎งลงไปอยํางอธิบายไมํถูก  

         คร้ันถึงวันนดัแมํช้ันก็เขา๎มาในวังจริงๆ ประจวบกับเวลาทีพ่ลอยนัง่กินขา๎ว อยํูกับช๎อยและคุณสาย อยํูในหอ๎ง แมํช้ัน

หอบข๎าวของใสํตะกร๎าบ๎าง ชะลอมเล็กชะลอมน๎อยบ๎าง มากับตัวเหมือนอยํางเคย ทําให๎พลอยใจช้ืนขึ้นทันที เพราะส่ิง

ตํางๆเหลํานั้น เป็นสัญญานให๎พลอยร๎ูวํา มีของมาจากหัวเมือง และของจากหัวเมืองนั้น ก็หมายถึงพี่เนื่องและขําวคราว

จากพี่เนื่อง เป็นอันวําส่ิงที่พลอยเฝ้าคอยอยูํนั้น คงจะได๎รับในวันนี้ไมํผิดหวัง และบางทีก็อาจมีหนังสือจากพี่เนื่องถึงพลอย

โดยตรง ฝากมาทางช๎อยบ๎างก็ได๎ พลอยเหลียวไปมองในสํารับ แลเห็นกับข๎าวนํากินไปเสียทุกอยําง เมล็ดข๎าวในชามก็ดู

เหมือนจะขาวสะอาด เป็นตัว นํากินขึ้นมาทันที 

         คุณสายพอเห็นแมํช้ัน ก็รักทกัขึน้วํา 

         "แมํช้ันมาพอดี กินข๎าวเสียด๎วยกันเถิด ฉันก็เร่ิมจะลงมือเด๋ียวนี้เอง"  

         "ไมํต๎องหรอกแมํสาย" แมํช้ันตอบ "ฉันแวะกินขนมจีนน้ําพริกเสียที่หน๎าประตูวัง เมื่อกํอนจะเข๎ามานี่เอง เห็นของ

เขานํากิน นานๆฉันจะได๎กินของหาบเสียที เลยกินเสียใหญํ แหมเดินเสียเหนื่อย ! วันนี้ร๎อนจริง !"  

         "งั้นลูบตัวทาน้ําอบเสียกํอนซ"ี คุณสายบอก "แล๎วจะได๎คุยกันให๎สบาย น้ําทําก็มี"  

         แมํช้ันฉวยขนัล๎างหนา๎ออกไปลูบตัว ทีห่ลังตําหนกั ระหวํางนัน้พลอยก็นัง่กินขา๎วตํอไป นานๆก็ชําเลือง มองดูชะลอม

ตํางๆ ที่แมํช้ันวางไว๎ เพราะแนํใจวําของเหลํานั้นต๎องมาจากพี่เนื่อง ถูกมือพี่เนื่องจับต๎องมาแล๎ว จึงเป็นของมีคํามาก

สําหรับพลอย ผ๎ูซึ่งกําลังคิดถึงพี่เนื่องอยํูทั้งกลางวันกลางคืน  

 

บทที่ ๑๐ (หน๎าที่ ๑) 

        ตามธรรมดาทกุวันเม่ือพลอยกินขา๎วเสร็จแล๎ว ก็มักจะกลับขีน้ไปเฝ้าเสด็จบนตําหนกั หรือมิฉะนัน้ก็ออกไป ทาํกิจ

กธุระหรือไปเที่ยวหาคนร๎ูจัก แตํวันนี้พลอยกินข๎าวเสร็จแล๎ว ก็ยังไมํออกจากห๎อง ยังคงอ๎อยอิ่งนั่งทําโนํน ทํานี่อยํางไมํมี

ความหมายอยูํในห๎อง ใจของพลอบนั้น ก็ผูกอยูํที่แมํช้ัน อยากจะฟังวํามีขําวคราวอยํางใดบ๎างจาก พี่เนื่อง  



         แมํช้ันลูบตัวเสร็จแล๎ว ก็กลับมาทาน้าํอบประแปง้ทีใ่นหอ๎ง ปากก็พรํ่าบนํ ถึงความร๎อนของอากาศในเวลา กลางวัน

วันนั้น 

         "น้ําอบขวดนี้หอมดีจริง ใครอบนะ" แมํช้ันถามขึ้นอยํางสนใจ เมื่อเทน้ําอบออกจากขวดแล๎วเอาขึ้นดม  

         "พลอยเขาอบไว๎แตํเมื่อกํอนเขาไปบ๎าน" คุณสายตอบ "ฉันเห็นของเขาหอมดี ก็เลยขอแบํงเอาไว๎ใช๎ น้ําปรุง ก็มีที่

ข๎างๆ พานหวีนั่นแหละ ของเขาหอมดีอีกเหมือนกัน" 

         "เฮ๎อ !" แมํช้ันถอนใจใหญํ ซึ่งทําให๎พลอยแปลกใจต๎องเหลียวมามอง แตํแมํช้ันก็พูดตํอไป เป็นเชิงปรารภวํา  

         "แมํพลอยจะทําอะไรก็เกํงไปทุกอยําง อยํางนี้ถ๎าเป็นลูกเป็นเต๎า ก็เห็นจะตายตาหลับไมํต๎องหํวง คนมี ความร๎ูมี

ฝีมืออยํางนี้ ตกน้ําไมํไหล ตกไฟไมํไหม๎หรอก คอยดูไปเถอะ"  

         ถึงคําปรารภของแมํช้ัน ออกจะแปรํงหอูยํูบา๎ง พลอยก็มิได๎เฉลียวใจ หยิบเอากระด๎งจีบพลูของคุณสาย มาวางไว๎

ตรงหน๎า ต้ังใจวําจะจีบพลูเสวยไปพลาง และฟังแมํช้ันเลําเร่ืองของพี่เนื่องไปพลาง แตํพลอยก็มิได๎ฟัง เร่ืองราวสมความ

ต้ังใจ เพราะเมื่อแมํชั้นทาน้ําอบประแป้งเสร็จแล๎ว ก็พูดวํา  

         "ฉันมาวันนี้ ต้ังใจจะมาปรึกษาแมํสายเร่ืองธุระสักหนํอย"  

         "มีธุระอะไรก็วํากันไปซีแมํช้ัน" คุณสายพูด แตํแมํช้ันเหลียวดูช๎อย ซึ่งนั่งอยูํในห๎อง แล๎วก็เหลียวมามอง พลอย ซึ่ง

ก๎มหน๎าจีบพลูอยูํเงียบๆ อีกนาน แล๎วจึงพูดขึ้นวํา 

         "ธุระไมํรีบดํวยอะไรนักดอกแมํสาย วํางๆ คํอยพูดกันก็ได๎" วําแล๎วแมํช้ันก็หยิบหมอนมาใบหนึ่ง ลงนอน พังพาบ 

เอาช๎อศอกเท๎าบนหมอน กระดิกเท๎าเลํนเป็นจังหวะ ไมํพูดจาวํากระไร เหมือนกับจะรอเวลาวํางให๎มาถึง จะได๎พูดธุระกับ

คุณสายตํอไป 

         คุณสายถ๎าจะร๎ูได๎จากอาการกิริยาของแมํช้ันวํา กิจธรุะทีจ่ะพดูกันนัน้ เป็นเร่ืองทีจ่ะต๎องพดูกันสองตํอสอง คุณสาย

จึงพูดขึ้นลอยๆ วํา 

         "วันนี้จะมีใครอยูํบนตําหนักหรือเปลําก็ไมํร๎ู ช๎อยกับพลอย ขึ้นไปเฝ้าเสด็จข๎างบนไป๊ เย็นๆ คํอยกลับลงมา ถ๎ารับส่ัง

ถามถึงป้าก็ทูลด๎วยวํา วันนี้ป้ามีธุระทางบ๎าน คํ่าแล๎วจึงจะขึ้นไปเฝ้า"  

         พลอยวางมือจากพลูทนัท ีจัดแจงเตรียมตัวจะขึน้บนตําหนกั ทัง้ทีใ่จนัน้ไมํอยากออกจากหอ๎งเลย สํวนช๎อย นัน้นัง่

เฉยทําเป็นทองไมํร๎ูร๎อน อยูํในห๎อง จนพลอยต๎องหันไปพยักหน๎าเรียก และคุณสายหันไปทําตาเขียว อีกทีหนึ่ง ช๎อยจึงได๎

กระวีกระวาด ลุกตามพลอยออกมานอกห๎อง กํอนจะออกมาพลอยเหลียวไปดูทางแมํช้ัน อีกคร้ังหนึ่งโดยบังเอิญ แลเห็นแมํ

ชั้นมองดูตน ด๎วยสายตาที่ละห๎อย จนลับตัวออกมานอกหน๎อง  

         "ฮึ ! ลึกลับจริง !" ช๎อยพูดขึ้น ขณะที่เดินขึ้นบนตําหนักด๎วยกัน  



         "ถ๎าจะมีอะไรที่ไมํอยากให๎เราร๎ูกระมังช๎อย" พลอยพูดแก๎ให๎ "เร่ืองของผ๎ูใหญํ เป็นอยํางนั้นเสมอ"  

         "พลอยเคยสังเกตบ๎างหรือเปลํา" ช๎อยถามขึ้น "เวลาผ๎ูใหญํไมํอยากให๎เราร๎ูเร่ืองอะไร เร่ืองนั้นมักจะเก่ียวกับ ตัวเรา

ทุกทีไป ฉันเห็นมาหลายหนแล๎ว" 

         "คงไมํจริงหรอก" พลอยตอบ "ฉันยังมองไมํเห็นวํา คราวนี้จะมีเร่ืองเก่ียวกับเราได๎อยํางไร เมื่อเราไมํได๎ทํา อะไรที่

ไหน " 

         "ใครจะไปร๎ู" ช๎อยพูดอยํางแนํใจ "คอยดูเถอะ ถ๎าไมํใชํเร่ืองของแมํพลอย ก็ต๎องเป็นเร่ืองของฉัน ไอ๎ฉันนี่ ก็เป็นคน

แปลก ย่ิงใครไมํอยากให๎ร๎ูเร่ืองอะไร ฉันยิ่งอยากร๎ูเสียจริงๆ คอยดูนะเร่ืองธุระของแมํวันนี้ ฉันจะร๎ูเร่ือง ให๎ได๎ ปิดฉันไมํมิด

หรอก" 

         ช๎อยหยุดกึกลงเฉยๆ กลางคัน จับแขนพลอยไว๎แล๎วพดูเบาๆ แตํด๎วยสําเนียงทีฟ่งัเหมือนกับคําส่ังวํา  

         "พลอยขึ้นไปเฝ้ารับใช๎เสด็จคนเดียวนะ ฉันไมํไปละ ฉันจะไปเที่ยวที่แถวเต๏ง คอยพบแมํกํอนจะออกประตู ฉันจะ

ซักเอาความให๎ได๎ แมํแกไมํกล๎าปิดฉันหรอก !" แล๎วช๎อยก็ปลํอยมือ หันหลังกลับเดินออกจากตําหนักไป ไมํคอยให๎พลอยได๎

ห๎ามปราม ทักท๎วงแตํอยํางใด 

         เสด็จประทบัอยํู ณ ที่ๆ  เคยประทบัเป็นประจําบนระเบียงตําหนกั วันนัน้มีขา๎หลวงเฝ้าอยํูเพียงเดียว มีคนขึน้เฝ้านอ๎ย

จริงอยํางที่คุณสายคาดไว๎ พอทอดพระเนตรเห็นพลอย ก็รับส่ังขึ้นทันทีวํา  

         "ข๎านึกแล๎ววําจะต๎องเป็นนางพลอย ที่ยังเป็นหํวงข๎าอยูํ ดูซิ คนอื่นๆ เขาหายกันไปไหนหมด ก็ไมํร๎ู"  

         "คุณป้าให๎ทูลวํา วันนี้ติดธุระทางบ๎าน คํ่าวันนี้จึงจะขึ้นมาเฝ้ามังคะ"  

         "ชะ !" เสด็จรับส่ัง "ธุระปะปังของนางสายมันมากขึ้นทุกวัน เจ๎าร๎ูไหมมันมีธุระอะไรของมัน"  

         "ไมํทราบมังคะ" พลอยทูล "เห็นแมํช้ันเขามาจากบ๎าน บอกวํามีธุระจะปรึกษา"  

         "ก็ยังง้ันซ"ี เสด็จรับส่ัง "ญาติโยมของเขามันมาก เด๋ียวคนโน๎นจะเอานี่ คนนี้จะเอานั่น นางสายทําทําเป็นคุณ ในวัง 

เที่ยวเป็นหัวเรือใหญํไปทั่ว ตามเร่ืองของมัน ข๎าไมํอยากเอาใจใสํ !"  

         เสด็จกําลังทรงเลือกภาพถํายตํางๆ ทีว่างเป็นกองโตอยํูขา๎งๆ ทีป่ระทบั  

         "พลอยตาดีๆ มาชํวยข๎าเลือกรูปหนํอย" เสด็จรับส่ังเรียกให๎พลอยเข๎าไปใกล๎ๆ "เลือกเอารูปดีๆ ให๎ได๎ขนาด เหมาะๆ 

ข๎าจะให๎เขาติดใสํในฉาก" 

         พลอยเขา๎ไปหมอบชํวยเลือกภาพถ๎ายตํางๆ อยํูเป็นเวลานาน ภาพเหลํานัน้เป็นภาพเกําบา๎งใหมํบา๎ง สํวนมากก็เป็น

ภาพเจ๎านายในวัง เป็นภาพตั้งแตํยังทรงพระเยาว๑อยูํก็มี หรือเจริญพระชันษาแล๎วก็มี เจ๎านายบาง พระองค๑ส้ินพระชนม๑ไป



แล๎ว พลอยไมํร๎ูจัก เสด็จก็ทรงเลําเร่ืองตํางๆ เก่ียวกับเจ๎านายพระองค๑นั้นๆ ให๎พลอยฟัง ตลอดจนเร่ืองอื่นๆ ที่พลอยเกิดไมํ

ทันได๎ร๎ูเห็นอีกเป็นอันมาก พลอยเฝ้าเสด็จอยํูจนตกบําย ข๎าหลวงคนอื่นๆ ที่มิได๎ เฝ้าอยํูตอนกลางวัน ตํางพากันขึ้นมาบน

ตําหนักทีละคนสองคน จนพลอยเห็นวํามีคนอยํูพอสมควร แล๎วจึงคํอยๆ เล่ียงกลับลงมาข๎างลําง นึกในใจวําขอให๎แมํช้ัน 

อยําเพิ่งกลับเพราะเมื่อแมํชั้นพูดธุระสํวนตัวกับคุณสายเสร็จแล๎ว บางทีจะเลําเร่ืองพี่เนื่องให๎พลอยได๎ยินบ๎าง พลอยรีบลง

บันไดตําหนักแล๎วก็กลับเข๎าห๎องทันที แตํก็ต๎องผิดหวัง เพราะในห๎องนั้นมีแตํคุณสาย นั่งจีบพลูอยูํคนเดียว  

         พอพลอยเขา๎ไปในหอ๎ง ไมํเห็นแมํช้ันก็ถามคุณสายขึน้วํา "แมํช้ันไปไหนเสียลํะคํะ คุณป้า" 

         "เขากลับบ๎านแล๎ว เห็นเขาวํามีธุระจะต๎องรีบไปทํา" คุณสายตอบเร่ือยๆ  

         ธรุะ ! ธุระ ! พลอยนึกอยํูแตํในใจ ทําไมจึงได๎มีธุระกันมากเสียจริงๆ สํวนตัวของพลอยเอง ทําไมจึงไมํมีธุระ กังวลที่

ทําให๎ลืมเร่ืองอะไรตํออะไรได๎บ๎าง พลอยเดินไปนั่งที่ต๎ูเส้ือผ๎าหยิบผ๎านุํงผ๎าหํม ออกมาดูอยํางไมํมีความ หมาย ต้ังใจวําอีก

ประเด๋ียวจะไปอาบน้ํา เพราะไมํมีอะไรจะทํา ความคิดถึงพี่เนื่องที่เร่ิมมีมากขึ้นทุกวันนั้น ย่ิงเพิ่ม อัตราทวีขึ้นอยํางรุนแรง  

         "พลอยรักแมํช้ันมากไมํใชํหรือ" คุณสายถามขึ้นอยํางไมํมีปี่มีขลํุย ทําเอาพลอยสงสัยต๎องเหลียวไปดู เห็นคุณสาย

นั่งก๎มหน๎าจีบพลูอยูํเร่ือยๆ ไมํเงยหน๎าขึ้นมาสบสายตา  

         "ก็รักมากคํะ" พลอยตอบ "เหมือนกับเป็นพี่ป้าน๎าอาจริงๆ เพราะฉันร๎ูจักแมํช้ันมาแตํฉันยังเด็กๆ คุณป้าถาม ทําไม

คะ" 

         "เปลํา" คุณสายตอบ "ป้าถามดูยังง้ันเอง เพราะแมํช้ันเขาพูดวํา เขารักพลอยเหมือนลูก เขากลัววําตํอไป พลอยจะ

หํางเหินไป เขาจะต๎องเสียใจมาก" 

         "เอ๏ะ !" พลอยออกอุทานอยํางฉงน "ก็ไมํเห็นมีอะไรที่จะต๎องหํางเหินนี่คะ ร๎ูจักกันมาต้ังนานหลายปี ไมํเห็นมี เร่ือง

ผิดพ๎องหมองใจกัน แล๎วฉันก็อยูํกับคุณป้าทําไมจะต๎องกลัวไปอยํางนั้น"  

         "เขาก็พูดไปอยํางนั้นแหละพลอย อยําไปถือสาแกเลย" คุณสายพูดเบาๆ แล๎วก็แหงนหน๎าขึ้นดูพลอย เหมือนกับจะ

บอกอะไรสักอยําง แตํแล๎วก็เปล่ียนใจ กลับก๎มหน๎าลงจีบพลูตํอไป พลางพูดวํา  

         "แมํช้ันแกเป็นคนรักใครก็รักเสียจริงๆ สุดสวาทขาดใจ รักมากแกก็คิดมาก คิดมากแล๎วปากก็พูดไป ป้าก็บอกเขา

แล๎ววํา พลอยเป็นคนใจคอมั่นคง เห็นจะไมํมีอะไรอยํางนั้น"  

         คําพดูของคุณสายแทนทีจ่ะเป็นคําอธบิาย กลับย่ิงทาํใหพ๎ลอยฉงนสนเทํห๑หนกัขึน้ไปอกี พออา๎ปากจะถาม ตํอไปก็

พอดีช๎อยโผลํเข๎ามาในห๎อง พอพลอยเห็นหน๎าช๎อย ก็ร๎ูได๎ทันทีวํา มีเหตุการณ๑ผิดปกติเกิดขึ้นแล๎ว เพราะช๎อยหัวยํุง หน๎าเป็น

มันเกินกวําธรรมดา และมีขอบตาบวมแดง เหมือนกับวําไปแอบร๎องไห๎มาใหมํๆ พอสบ สายตากับพลอย ช๎อยก็ต๎องหลบ



สายตา รีบเดินไปนั่งที่เชี่ยนหมาก แล๎วหยิบหมากเข๎าปากเค้ียวกร๎วมๆ เหมือนกับวําหมากคํานั้นเป็นศัตรูตัวร๎าย ที่จะต๎อง

รีบทําลายเสียให๎เหลวแหลกไปโดยเร็ว  

         "ไปไหนมา ยายช๎อย" คุณสายถามขึ้นอยํางไมํไว๎ใจ  

         "ไปแถวเต๏ง" ช๎อยตอบตวัดหางเสียงเหมือนกับโกรธ  

         "เอ๏ะ !" คุณสายร๎องขึ้น "นี่พูดกันดีๆ ไมํได๎แล๎วหรือนี่ หนักมือขึ้นทุกวัน ก็ฉันบอกแล๎วไมํใชํหรือวํา ให๎ขึ้นไป อยูํ

ข๎างบน เพราะวันนี้ไมํมีใคร" 

         "ฉันนัดเขาไว๎วําจะไปดูผ๎าตัดเส้ือที่แถวเต๏ง" ช๎อยตอบแก๎ตัว "ฉันเห็นพลอยเขาขึ้นไปแล๎ว ฉันก็เลยไมํขึ้นไป"  

         "ดีจริงแมํค๎ูณ !" คุณสายดุตํอ "เด๋ียวนี้แมํชํางใหญํโตเสียเหลือเกิน นึกจะทําอะไรก็ทําตามใจตัว ผ๎ูหลักผ๎ูใหญํ 

กลายเป็นหัวหลักหัวตอ พูดจาอะไรก็ไมํต๎องฟังกันอีกตํอไป หลํอยหายหน๎ากันไปหมด เสด็จทํานก็มากร้ิวเอาฉัน ทุกที มี

ธุระปะปังจะไหว๎วานก๎นก็ไมํได๎เสียแล๎ว มีอยํางรึ บอกให๎ขึ้นไปอยํูกับเสด็จ กลับไปดูผ๎าตัดเส้ือเสียที่ แถวเต๏ง !"  

         "โธํ ! คุณอาก็" ช๎อยพูดอยํางแค๎นใจ แล๎วก็ก๎มหน๎าลงร๎องไห๎ น้ําตารํวงเป็นเม็ดโตๆ เหมือนกับวําเมื่อยังเด็ก  

         คุณสายเห็นช๎อยร๎องไหจ๎ริงๆ ขึน้มาก็หยุดนิง่ไมํดุตํอไป เพํงมองดูช๎อยทีน่ัง่ก๎มหนา๎ร๎องไห ๎อยํูครํูหนึง่ แล๎วก็ถามขึน้

เบาๆ ด๎วยน้ําเสียงเป็นปกติวํา 

         "ช๎อยได๎พบแมํหรือเปลํา กํอนแมํกลับบ๎าน" 

         "ได๎พบประเด๋ียวหนึ่งกํอนแมํออกประตู" ช๎อยตอบพลางสะอื้น  

         "มินําเลํา" คุณสายพูดอยํางเข๎าใจ "ไปล๎างหน๎าเสียไป๊" คุณสายพูดตัดบทเอาเฉยๆ  

         ช๎อยฉวยขนัล๎างหนา๎เดินออกไปนอกหอ๎ง โดยไมํเหลียวมามองพลอยเลย แม๎แตํนอ๎ย พลอยยังนกึไมํถึงวํา มี

เหตุการณ๑ใดเกิดขึ้น ถึงกับทําให๎ช๎อยร๎องไห๎ร๎องหํมถึงเพียงนั้น จะวําช๎อยร๎องไห๎เพราะถูกคุณสายดุวํา ก็ดูจะผิด วิสัย เพราะ

ระหวํางคุณสายกับช๎อยนั้น ต๎องมีเร่ืองดุวํากันอยํูทุกวันเป็นประจํา และเทําที่พลอยสังเกตดูเหมือนวํา ช๎อยจะได๎ร๎องไห๎

มาแล๎วกํอนที่จะเข๎ามาในห๎อง พลอยจึงสันนิษฐานเอาเองวํา ธุระที่แมํช้ันต๎องการจะพูดกับคุณสาย สองตํอสองนั้น ช๎อยคง

ไปเค่ียวเข็ญเอาความจริงมาจนได๎ และความจริงที่ทราบนั้น คงไมํเป็นที่สบอารมณ๑ของ ช๎อยอยํางมาก จึงได๎แสดงกิริยา

อาการออกมาให๎เห็น เพราะช๎อยเป็นคนซํอนความร๎ูสึกไมํเป็น ถ๎ามีส่ิงใดกระทบ อารมณ๑แม๎แตํน๎อย ก็พลุโพลํงออกมาจน

มากเกินกวําเหตุ ด๎วยร๎ูจักนิสัยของช๎อยดี พลอยจึงมิได๎คาดหมายวําเร่ืองที่ เกิดขึ้นนั้น จะเป็นเร่ืองใหญํโตอะไรหนักหนา 

นึกวําคงเป็นเร่ืองเล็กๆน๎อยๆภายในครอบครัว และต้ังใจวํา เมื่อมี โอกาสก็จะได๎ถามช๎อยดู เพื่อพูดจาปลอบโยน ให๎ช๎อย

คลายความร๎ูสึกที่รุนแรงลง ซึ่งเป็นหน๎าที่ที่พลอยต๎องคอย ทําอยูํเสมอ  



         โอกาสนัน้มาถึงเม่ือตอนคํ่าวันนัน้เอง คุณสายขึน้ไปเฝ้าเสด็จ หลังจากกินขา๎วเย็นเสร็จแล๎ว ปลํอยใหพ๎ลอย และช๎อย

อยูํในห๎องกันตามลําพังสองตํอสอง พลอยเห็นช๎อยยังมีอารมณ๑ไมํดี ทําเฉยเมยไมํพูดจาเลํนหัวตามปกติ จึงถามขึ้นวํา  

         "ช๎อยเป็นอะไรไป มีเร่ืองอะไรหรือ" 

         "กล๎ุมใจ" ช๎อยตอบห๎วนๆ 

         "กล๎ุมใจเร่ืองอะไรช๎อย" พลอยพยายามถามเพื่อจะเอาใจ  

         "เฮ๎อ !" ช๎อยถอนหายใจใหญํแล๎วพูดตํอไปวํา "ฉันพูดไมํถูกหรอกพลอย"  

         พลอยกระเถิบเขา๎ไปนัง่ใกล๎แล๎วพดูขึน้วํา 

         "ช๎อย เราก็ร๎ูจักกันมาแตํเด็ก มีเร่ืองราวอะไรก็ไมํเคยปิดบังกัน ฉันรักช๎อยเหมือนญาติ เห็นช๎อยมีทุกข๑อะไร มา ฉัน

ก็ไมํสบายใจ ย่ิงไมํร๎ูเร่ืองก็ย่ิงไมํสบายใจหนักขึ้น ช๎อยจะไปเก็บความกล๎ุมใจไว๎ทําไม สารทุกข๑สุขดิบตํางๆ เราก็เคยพบเคย

เห็นกันมาด๎วยกัน ไมํร๎ูวําเทําไร ทําไมช๎อยจะต๎องมาปิดบังฉัน เฉพาะแตํเร่ืองนี้ ช๎อยบอกฉันหนํอย ไมํได๎หรือ เผ่ือวําฉันจะมี

ทางชํวยเหลือ ให๎ช๎อยหายกล๎ุมได๎ ถึงจะไมํมีก็ยังดีกวํา ที่ช๎อยจะเก็บความทุกข๑เอาไว๎ คนเดียว"  

         ระหวํางทีพ่ลอยพดูอยํูนัน้ ช๎อยนัง่จ๎องหนา๎พลอยอยํางไมํวางตา และนยัน๑ตาทัง้คํูของช๎อยนัน้ มีน้าํตามา คลออยํูเต็ม 

เมื่อพลอยพูดจบ ช๎อยก็พูดขึ้นด๎วยเสียงส่ันๆ วํา  

         "แมํพลอย ที่แมํพลอยพูดมานั้น มันก็จริงทุกอยําง ฉันมีเร่ืองอะไรก็ไมํเคยปิดบังแมํพลอยเลย เป็นความสัตย๑ จริง 

แตํเร่ืองที่แล๎วๆ มามันเป็นเร่ืองที่เราพูดกันได๎ แตํเร่ืองนี้..." ช๎อยพูดได๎เทํานั้น แล๎วก็ก๎มหน๎าร๎องไห๎สะอึกสะอื้น แล๎วพูด

ตะกุกตะกักกตํอไปวํา "เร่ืองนี้ฉันพูดไมํได๎ ถึงอยากจะพูด ก็ไมํร๎ูจะพูดอยํางไรถูก"  

         แตํถึงช๎อยจะพดูอยํางนัน้ พลอยก็ยังไมํส้ินความพยายาม ย่ิงเห็นช๎อยร๎องไหห๎นกัขึน้ ก็ย่ิงสงสารและวิตก เพราะที่

พลอยคิดไว๎วํา จะเป็นเร่ืองเล็กน๎อยนั้น ดูทําทางจะไมํเป็นเร่ืองเล็กน๎อยเสียแล๎ว คําพูดของช๎อยทําให๎ พลอยเข๎าใจวํา เร่ืองนี้

คงจะเป็นเร่ืองใหญํเอาการอยูํทีเดียว พลอยนั่งนิ่งๆ ปลํอยให๎ช๎อยร๎องไห๎อยํุคนเดียวสักครํู หนึ่ง แล๎วก็พูดเบาๆ วํา  

         "บอกกับฉันเสียเถอช๎อย เร่ืองมันจะยากจะงํายอยํางไร เราก็พูดกันได๎ อยําปิดบังฉันเลย ฉันพลอยเป็นทุกข๑ ด๎วย

เต็มทีแล๎ว" 

         ช๎อยไมํพดูจาวํากระไร นัง่ร๎องไหตํ๎อไปอกีสักครํูหนึง่ แล๎วก็พดูขึน้วํา  

         "พลอยเห็นอกฉันบ๎างเถิด ฉันเป็นทุกข๑เสียใจจะขาดตายอยูํแล๎ว ทุกข๑บางเร่ืองมันแบํงได๎ แตํทุกข๑เร่ืองนี้ ฉันก็

อยากจะเก็บไว๎เสียคนเดียว ไมํอยากให๎ถึงพลอยเลย แตํพลอยก็ต๎องร๎ูเองวันหนึ่ง ฉันร๎ูจักชอบพอกับพลอย มาก็นานแล๎ว 

แตํคราวนี้ฉันอยากจะขออะไรพลอยสักอยํางหนึ่ง ขอให๎พลอยพยายามทําใจให๎แข็งไว๎ อยําโกรธ อยําเสียใจ อยําน๎อยใจ 

ขอให๎พลอยพยายามอดทน ทุกอยํางที่ฉันบอกให๎ จะได๎ไหม ถ๎าพลอยรับปากกับฉันๆ จึงจะบอกให๎"  



         "บอกมาเถิดช๎อย" พลอยตอบอยํางม่ันใจตัวเอง "ฉันสัญญาได๎วําฉันไมํโกรธ ไมํน๎อยใจ ไมํเสียใจ ชั่วชีวิตฉัน นี้ก็ได๎

ผํานความทุกข๑มาหลายเร่ืองแล๎ว เพราะฉันมันคนอาภัพ แมํก็ตายเสียแตํเด็ก มีพํอก็เหมือนกับไมํมี เวลานี้อยูํ ได๎ด๎วยความ

อดทน บอกมาเถิดช๎อยไมํวํา จะเป็นความทุกข๑หนักสักเทําใด ฉันก็เชื่อวําฉันทนได๎"  

         พลอยพดูไปอยํางแนใํจตัวเอง เพราะขณะนัน้มิได๎นกึฝันเลยวํา เร่ืองราวทีช๎่อยอดิเอ้ือนไมํยอมบอกนัน้ เป็นเร่ืองที่

เก่ียวกับพลอยโดยตรง มิใชํเร่ืองของช๎อยเลยสักน๎อย และเป็นเร่ืองนั้นเป็นเร่ืองสําคัญ พอที่จะเปล่ียน ชีวิตของพลอยให๎

เป็นไปอีกอยํางหนึ่ง 

         เม่ือพลอยพดูจบลง ช๎อยก็นัง่กระอกึกระอกัอยํูอกีครํูหนึง่ เหมือนกับวํายังลังเลใจ แตํในทีสุ่ดช๎อยก็ตัดสินใจ เด็ดขาด 

หยิบกระดาษแผํนหนึ่ง ออกจากพกย่ืนให๎พลอยแล๎วบอกวํา  

         "พลอยอํานหนังสือนี้เอาเองก็แล๎วกัน ฉันก็ยังไมํร๎ูจะพูดอยํางไรถูก"  

         พลอยรับกระดาษมาดูแล๎วก็ใจหายวูบ ตัวเย็นชาขึน้มาทนัท ีเพราะมองปราดเดียวก็จําได๎วํา ตัวหนงัสือที ่เขยีนอยํู

บนกระดาษนั้น เป็นลายมือพี่เนื่อง เป็นลายมือที่พลอยใฝ่ฝันคอยอยูํทุกวันนั้นเอง ถ๎าอยํางนั้น เร่ืองความ ทุกข๑ร๎อนทั้งปวง

ของช๎อยคราวนี้ ก็ต๎องเก่ียวกับพี่เนื่อง พี่เนื่องเป็นอะไรไป พลอยยังไมํกล๎ามองดูกระดาษ และถึง จะมองดูก็คงอํานไมํได๎

ความ เพราะความร๎ูสึกที่พลํุงขึ้นมาในหัวใจนั้น ทําให๎มองตัวหนังสือดูพรําไปหมด มือที่จับ กระดาษอยูํนั้น ก็เร่ิมส่ันไปตาม

อารมณ๑ 

         "เร่ืองอะไรกันช๎อย" พลอยถามเกือบจะไมํเป็นคํา "พี่เนื่องเป็นอะไรไป" 

         แตํช๎อยก็นัง่ก๎มหนา๎แล๎วพดูเบาๆ วํา 

         "อํานหนังสือของเขากํอนเถิดพลอย เด๋ียวจะเลําให๎ฟัง" 

         พลอยต๎องกล้ันใจหนัหนา๎มองหนงัสือ และใช๎ตาเพํงดูอกีครํูหนึง่ เพ่ือใหห๎นงัสือนัน้เป็นตัวขึน้มา หนงัสือนัน้ มี

ข๎อความวํา 

 

"ช๎อยน๎องรัก 

         เวลานีพ้ีล่าราชการเขา๎มาอยํูทีบ่า๎นกะวําจะมาอยํูกรุงเทพฯ สักส่ีหา๎วัน พีคิ่ดถึงช๎อยมาก แตํพีเ่ขา๎มาหาไมํได๎ เพราะพี่

ไมํมีกําลังใจที่จะมาหาช๎อยเหมือนเมื่อกํอน  

         พีจ่ะบอกอะไรใหช๎๎อยทราบสักอยํางหนึง่ แตํขออยําใหช๎๎อยตกใจ เอะอะไป พีจ่ะต๎องแตํงงานเดือนหนา๎นี ้ทีพ่ีม่า

กรุงเทพฯ ก็เพื่อรับแมํขึ้นไปจัดการเร่ืองนี้ กับทางผ๎ูใหญํของเขา  



         คนทีเ่ป็นพีส่ะใภ๎ของช๎อยนัน้เขาช่ือสมบญุ อายุ ๒๐ อํอนกวําพี่เองสามปี หน๎าตาก็อยํางนั้น จะวําสวย ก็สวย แตํก็

สวยเพียงแคํปากน้ําโพ ซึ่งเป็นบ๎านของเขา ต้ังแตํพี่ขึ้นมานครสวรรค๑ได๎รํวมสองปีนี้ ก็ได๎พึ่งพาพวก พ๎องของเขาตลอดมา 

แตํแรกแมํเขาเป็นคนรับสํงปิ่นโตให๎ แล๎วก็ค๎ุนกันเข๎าทีละน๎อย เขาเอื้อเฟื้ออุปการะแกํพี่มาก สําหรับเจ๎าตัวเขานั้น ดูหมือน

จะรักและนับถือพี่เป็นเทวดาก็วําได๎ และเป็นคนที่พยายามเอาใจพี่ทุกทาง ไมํวําจะ ต๎องการส่ิงใด เขาก็หาให๎และไมํเคยมา

เรียกร๎องส่ิงใดตอบแทน และไมํมีปากเสียง พํอเขาเป็นเจ็กแตํตายเสีย เมื่อสมบุญยังเด็ก แมํเขาช่ือแมํคล๎าย ได๎ทํามาหากิน

เล้ียงลูกมาจนโต เด๋ียวนี้ก็ยังขายข๎าวแกงอยํูในตลาด  

         บอกมาเพียงแคํนีช๎้อยก็คงจะเกลียดขีห้นา๎พีเ่ต็มท ีแตํพีก็่เห็นใจช๎อยมาก ถ๎าช๎อยจะถามพีวํ่า รักผ๎ูหญิงคนนี ้หรือไมํพี่

ก็ตอบไมํถูก เพราะใจหนึ่งนั้นก็ต๎องตอบวํารัก เพราะเขาเป็นเมียพี่ แตํอีกใจหนึ่งก็ต๎องบอกวําไมํรัก เพราะ เป็นคนชนิดที่พี่

ไมํเคยนึกฝันวํา จะได๎เป็นเมีย แตํช๎อยก็ต๎องเห็นใจพี่บ๎าง พี่ต๎องมาอยํูไกลแสนไกล เมื่ออยูํบ๎าน ก็เคยมีพํอแมํคอยเอาใจ มา

อยูํหํางพํอหํางแมํมีคนอื่นเขาเอาใจพี่ก็เคลิบเคล้ิมไป กวําจะร๎ูตัวก็ช๎าเกินไปที่จะแก๎ไข พี่สงสารสมบุญเขามาก ในใจจริงพี่

ไมํนึกวําเร่ืองราวจะไปถึงเพียงนี้เลย แตํสมบุญเขาเป็นคนดีจริงๆ พี่เองตํางหาก ที่เป็นคนเห็นแกํความสนุกสบาย เอาแตํใจ

ตัวจนขาดสติ เมื่อพลาดพล้ังไปแล๎วพี่ก็ขอก๎มหน๎ายอมรับกรรมไป ทั้งชาติ ถ๎าจะพูดกันไปจริงๆ พี่ก็เป็นคนไมํมีวาสนา ได๎

เสียขนาดนี้ก็ดีเหมือนกัน เพราะเขาเป็นคนที่คอยเอาใจและ อยูํในโอวาททุกอยําง ถ๎าไปได๎เมียที่เสมอกัน พี่ก็ไมํแนํใจวําจะ

เล้ียงเขาให๎มีความสุขได๎ เพราะช๎อยก็คงร๎ูวําพี่ดีแตํ เอาใจของตัวเอาใจคนอื่นไมํเป็น ถึงจะรักใครํสักเทําไรก็ไมํรับรองวํา จะ

ทําให๎เขามีความสบายใจได๎แนํนัก แตํถ๎าพี่ ได๎เมียอยํางสมบุญ ซึ่งเป็นลูกชาวบ๎านธรรมดา แล๎วก็เป็นคนบ๎านนอก เขาก็คง

จะไมํหวังอะไรจากพี่มากนัก นอก จากให๎เล้ียงดูเขาตามธรรมเนียม พี่คิดดูแล๎วก็ดีไปอยํางหนึ่ง เพราะมีเมียอยํางนี้ไมํเป็น

ภาระ เร่ืองราวทั้งหลายก็สุด แล๎วแตํพี่จะเป็นคนวํา เขาก็จะตามทุกอยําง ขอให๎ชํวยเห็นใจพี่และอยําคิดอะไรให๎มากนัก  

         สมบญุเป็นคนบา๎นนอกก็จริง แตํก็เป็นคนทีพ่อํแมํเขาเล้ียงมาดี งานการและการบา๎นเรือนเขาแขง็ ทาํได๎ทกุ อยําง 

สํวนกิริยามารยาทนั้น พอจะหัดกันได๎ ตํอไปพี่เชื่อวําช๎อยคงจะไมํขายหน๎า เมื่อตอนแรกคุณพํอเอ็ดตะโรเอา กับพี่ล่ันบ๎าน

ทีเดียว แมํก็ร๎องไห๎ใหญํ พี่กล๎ุมใจพิลึก แตํพอคํอยพูดจากันไป ทํานร๎ูความจริง ทํานก็รับจะจัดการให๎ คุณพํอยังไมํยอมขึ้น

ไปอยํูนั่นเอง แตํอนุญาตให๎แมํขึ้นไปจัดการ กะกันวําจะให๎ขึ้นไปสํูขอเงียบๆ เขาเรียกทอง ๑๐ บาท กับเงินอีก ๑๐ ชั่งเทํา

นั้นเอง ไมํมากมายอะไรนัก พอเหมาะกับเราซ่ึงเป็นคนจน  

         ช๎อยชํวยบอกแมํพลอยเขาด๎วยวํา พีคิ่ดถึงอยํูเสมอ แตํขอใหเ๎ขาลืมพีเ่สียเถิด ชาติกํอนพีท่าํบญุมาเพียง เทํานี้  

 

คิดถึงช๎อยมากๆ 

เนื่อง"  

         มือของพลอยทีถื่อจดหมายรํวงลงกับตัก เพราะหมดกําลังเหมือนกับมีอะไรมาทบุศีรษะอยํางแรง พลอยเงย หนา๎ขึน้

ทอดสายตามองออกไปนอกห๎อง โดยไมํมีความหมาย ความร๎ูสึกตํางๆ หมดส้ินไปจากตัวช่ัวครํูหนึ่ง  



 

บทที่ ๑๐ (หน๎าที่ ๒) 

         เสียงช๎อยพดูอะไรดังมาเขา๎หพูลอยแวํวๆ เหมือนกับวํามีคนมาตะโกนอยํูไกลแสนไกล พลอยคํอยๆ ได๎สํานกึตัว ร๎ูสึก

เหมือนมีใครมาร๎องเรียกในยามหลับ พยายามจะมองหาตัวเจ๎าของเสียงที่เรียก ก็หาไมํพบ เพราะ ตาที่มองออกไปนั้นพรํา

ไปหมด มีแสงสวํางพุํงเข๎ามากระทบสายตาอยํางแรง เหมือนกับมีใครมาจุดตะเกียง ดวงใหญํ สํองเข๎ามาที่หน๎า ประสาท

ตามรํางกายเย็นชาไปทั่ว ขณะที่นั่งอยํูกับพื้นนั้น ก็เหมือนกับตัวลอยอยูํสูง แล๎วกําลังรํวงลงมาอยํางช๎าๆ  

         "พี่เนื่องมีเมียแล๎ว" พลอยได๎ยินเสียงเหมือนใครมากระซิบที่ข๎างหู "พี่เนื่องมีเมีย... พี่เนื่องของพลอย พลอยเคยคิด

วําวันหนึ่ง จะได๎ไปปรนนิบัติเอาใจพี่เนื่อง คิดแล๎วคิดอีกไมํเคยลืม จนเหมือนกับวําพลอยเกิดมาเพื่อ วําวันหนึ่งจะได๎อยูํ

ปรนนิบัติพี่เนื่อง ไปตลอดชีวิต แตํเด๋ียวนี้หน๎าที่นั้น กลายเป็นของคนอื่นเขาไป เขาจะดูแล พี่เนื่องอยํางไร ใจเขาจะตรงกับ

ใจพลอยหรือไมํ เขาจะไปร๎ูหรือวําพี่เนื่องชอบส่ิงใด และไมํชอบส่ิงใด พี่เนื่องบอก วําไมํรักเขา แตํเขาก็เป็นเมียพี่เนื่อง 

พลอยไมํเคยนึกวําคนที่จะอยูํด๎วยกันตลอดไปนั้น จะต๎องอาศัยเหตุวําเป็นเมีย แตํอยํางเดียว พลอยนึกวํารักกันอยํางเดียว

ก็พอ พี่เนื่องขอให๎พลอยลืมพี่เนื่องเสีย ชาติกํอนพี่เนื่องทําบุญมาเพียง เทํานี้ พลอยจะลืมได๎อยํางไร ดับฟืนดับไฟได๎ทันที 

แตํจะลืมพี่เนื่องนั้น เหมือนกับดับพระอาทิตย๑พระจันทร๑ ใครจะ ไปทําได๎ ถึงอยากจะลืม พลอยก็ลืมไมํได๎ พลอยต้ังใจไว๎วํา

จะสํงขําวถึงพี่เนื่อง ให๎รีบทําตัวเป็นหลักฐาน ผ๎ูใหญํ ทํานจะได๎ไว๎วางใจ ไมํนึกรังเกียจเมื่อพี่เนื่องมาขอพลอย แตํพลอย

เตือนไมํได๎เสียแล๎ว เพราะไมํมีประโยชน๑อะไร ทําอยํางไรจึงจะให๎พี่เนื่องร๎ูได๎วํา พลอยไมํได๎โกรธ ไมํหึงหวง เพราะเห็นความ

ดีของพี่เนื่อง ที่รับเล้ียงผ๎ูหญิงที่ผิด พลาดไป ทูนหัวของพลอยจะต๎องรับใช๎กรรมไปทั้งชาติ พลอยก็ได๎แตํเป็นหํวง... เสียง

ใครมาเรียก เสียงดังแสบ แก๎วหูเต็มที"  

         พลอยสะด๎ุงสุดตัวต่ืนจากภวังค๑ เพราะช๎อยจับขาพลอยเขยําแรงๆ และเรียกช่ือพลอยดังๆ หลายคร้ัง  

         "ช๎อย" พลอยมองดูหน๎าช๎อยแล๎วก็เรียกชื่อ อยํางไมํมีความหมาย  

         "แมํพลอยเป็นอะไรไป !" ช๎อยพูดเสียงส่ัน ด๎วยความตกใจ "นี่ยาดม ! ลองสูดแรงๆ ทําใจดีๆ ไว๎ !" พูดแล๎ว ช๎อยก็

เอายาดมจํอที่จมูก และดันเข๎ามาชิดจนพลอยร๎ูสึกเจ็บ  

         "ฉันไมํเป็นอะไรหรอกช๎อย" พลอยพูดพลางเอามือปัดกลํองยาดม ให๎หํางออกไป "ทําใจดีๆ ไว๎" พลอยนึก ทวนคําที่

ช๎อยบอก "ถูกแล๎ว ต๎องทําใจดีๆ ไว๎... สัญญาไว๎แล๎ววําจะไมํโกรธไมํน๎อยใจ ไมํเสียใจ... รับคําช๎อยไว๎แล๎ว ผิดไมํได๎ ต๎องทํา

ใจดีๆ ไว๎" แล๎วพลอยก็พูดออกมาดังๆ ด๎วยสําเนียงเกือบเป็นปกติวํา  

         "ฉันไมํเป็นอะไรหรอกช๎อย ตกใจไปได๎" 

         "ตกใจสิ" ช๎อยพูดตอบ "หน๎าซีดยังกะจะเป็นลม ฉันเห็นพลอยนั่งโงนเงน เหมือนจะล๎มก็ตกใจ แทบส้ินสติ"  



         "เปลํา ไมํเป็นไรหรอก" พลอยยืนยันอีกคร้ังหนึ่ง "ฉันอํานหนังสือกลับไปกลับมา เพราะยังไมํเข๎าใจเร่ืองดี เทํา

นั้นเอง แตํจนเด๋ียวนี้ก็ยังไมํเข๎าใจ เร่ืองอะไรกันนํะช๎อย" 

         "อ๎าว ! ก็พี่เนื่องเขาบอกมาวํา จะแตํงงานกับลูกสาวแมํค๎าขายข๎าวแกง พํอเป็นเจ๏กไงลํะ" ช๎อยตอบ  

         "ก็นั่นนํะสิ แตํทําไมเร็วนักรอไปหนํอยไมํได๎หรือ" พลอยพูดเหมือนกับวํากําลังตํอส๎ูกับตนเอง ด๎วยความ หวังช้ิน

สุดท๎าย อยากจะให๎ช๎อยตอบยืนยันวําไมํเป็นไร เร่ืองนี้ยังพอแก๎ใขได๎ พี่เนื่องจะต๎องกลับมาหาพลอย ในที่สุด แตํช๎อยก็ตอบ

เบาๆ วํา 

         "มันถึงคราวแล๎วละพลอย ฉันไปเค่ียวเข็ญให๎แมํแกเลํากํอนออกจากวัง แกบอกวําผ๎ูหญิงท๎องขึ้นมา ต้ังสอง เดือน

แล๎ว พี่เนื่องแกก็รับเล้ียงดูเพราะสงสาร แตํถึงจะไมํรับ ทางแมํของเขาก็คงไปร๎องเรียนเจ๎าขุนมูลนาย งามหน๎า ละถ๎าอยําง

นั้น !" 

         พลอยใจหายวาบเม่ือได๎ยินคําพดูของช๎อย พีเ่น่ืองจะมีลูกและมีกับคนอืน่ เด็กๆทีพ่ลอยเคยนกึไว๎วํา จะเล้ียง จะรัก

เป็นของตัว อันตรธานหมดส้ินไปทันที 

         "ช๎อยอยําไปโกรธพี่เนื่องเลย" พลอยพูดตะกุกตะกัก เหมือนกับมีอะไรมาขวางอยํูในคอ "น้ําใจผ๎ูชายอยํางนี้ หายาก 

ฉันนับถือจริงๆ" 

         ช๎อยนัง่มองดูหนา๎พลอยอยํูเป็นนาน แล๎วพดูวํา 

         "พลอยพูดเลํนหรือพูดจริงนี่" 

         "ฉันพูดจริงๆ ช๎อย" พลอยตอบ "พี่เนื่องเป็นคนดี ฉันนับถือมาก ถ๎าเป็นผ๎ูชายอื่นคงไมํทําอยํางนี้ แตํถ๎าเป็น ใจฉัน

เป็นผ๎ูชาย ฉันก็ทําอยํางพี่เนื่องเหมือนกัน จริงๆ นะช๎อยฉันเห็นใจเข๎าใจทุกอยําง"  

         ช๎อยนัง่ทาํตาพองโตดูพลอยอยํางอศัจรรย๑ใจเสียเป็นทีสุ่ดแล๎ว และพดูขึน้วํา  

         "ฉันไมํเห็นใจ ! ฉันไมํยอมเข๎าใจ ! มีอยํางรึ ! อยูํๆ ก็ลุกขึ้นมีเมียไมํร๎ูเนื้อร๎ูตัว ฉันเคยพูดก่ีคร้ังแล๎ววําพี่เนื่อง เป็นคน

เหลวแหลก ไมํมีสติ คราวนี้เห็นหรือยังลํะ พลอยคิดถึงใจฉันบ๎างซี ได๎พี่สะใภ๎เป็นลูกคนขายข๎าวแกง ที่นี้ฉัน จะไปดูหน๎าใคร

เขาได๎ ถ๎ามีใครเขาถามขึ้นมา ฉันจะทําอยํางไร" แล๎วช๎อยก็สะบัดหน๎า ด๎วยอารมณ๑โกรธ  

         "ฉันก็ไมํเห็นจะเสียหายอะไร" พลอยพูดด๎วยสําเนียงเยือกเย็น "ถึงเขาจะค๎าขายอะไร เขาก็ทําโดยสุจริต เร่ืองมันก็

แล๎วไปแล๎ว เราจะไปแก๎ไขอะไรก็ไมํได๎ ช๎อยอยําคิดมากไปดีกวํา"  

         ความรูสึกของพลอยยังชาอยํู เร่ืองพีเ่น่ืองไปได๎คนอืน่เป็นเมียโดยกะทนัหนั เป็นเร่ืองใหญํเกินไปทีห่วัใจ ของพลอยจะ

ยอมรับไว๎ได๎ทั้งหมด ในเวลาอันส้ัน ขณะนี้ความร๎ูสึกของพลอยยังมึนเกินไป ที่จะนึกถึงตัว ความคิด ขณะนี้ยังเห็นเป็นเร่ือง

ของพี่เนื่อง เหมือนกับเร่ืองของคนอื่นหํางไกลจากตัว ร๎ูอยํางเดียววํา เร่ืองนี้เป็นต๎นเหตุที่ทํา ให๎ช๎อยขัดเคือง และใจของ



พลอยก็มุํงแตํจะแก๎ไข ความขัดเคืองของคนที่ตนรักให๎หายไป เร่ืองความทุกข๑ของตน การสลายแหํงความหวังทั้งปวงใน

ชีวิตของตนนั้น พลอยพยายามผลักดันออกไป ให๎หํางไกลตัวที่สุดเทําที่จะทําได๎ คําสัญญาที่ให๎ไว๎กับช๎อยวําจะไมํโกรธ ไมํ

เสียใจ ไมํน๎อยใจ กลายเป็นคําม่ันสัญญาที่ใหญํโต มีความหมาย กว๎างขวาง เพราะคําสัญญานั้น พลอยเห็นวําถูกต๎องทุก

ประการ ด๎วยนิสัย ด๎วยความร๎ูสึกอันจริงใจ เสียงแหํงความ ร๎ูสึกผิดชอบคอยเตือนอยูํทุกขณะวํา "อยําโกรธ ! อยําน๎อยใจ ! 

อยําเสียใจ ! พลอยต๎องไมํโกรธ ! พลอยต๎องไมํโกรธ !"  

         ช๎อยได๎ยินคําพดูของพลอย ก็ย่ิงมองดูพลอยอยํางฉงนหนกัขึน้ ความสงสัยทาํใหช๎๎อยลืมความโกรธ ความ เสียใจของ

ตนเสียส้ิน สายตาที่มองดูพลอยอยํางอัศจรรย๑ใจนั้น เร่ิมจะแสดงความร๎ูสึกอันเต็มไปด๎วย ความนับถือ เล่ือมใสย่ิงขึ้นทุกที  

         "พลอย !" ช๎อยเรียกขึ้นด๎วยเสียงเบาๆ เกือบเป็นกระซิบ "ฉันถามอะไรจริงๆ สักอยํางได๎ไหม"  

         "ถามเถิดช๎อย" พลอยตอบ "ฉันไมํมีอะไรจะปิดบังหรอก"  

         "พลอยรักพี่เนื่องหรือเปลํา" ช๎อยกระซิบถาม  

         "รักมาก" พลอยตอบด๎วยเสียงเป็นปกติ  

         "แล๎วพลอยไมํโกรธ ไมํเสียใจเลยหรือนี่"  

         "ช๎อย" พลอยพูดขึ้น "ธรรมดาคนเรา ถ๎ารักใครก็ไมํโกรธคนนั้น ถ๎าโกรธก็แปลวําไมํรักจริง ฉันไมํนึกโกรธเลย มีแตํ

เห็นใจและนับถือวําพี่เนื่องทําถูก ถ๎าจะวําถึงคนที่เขาจะมาเป็นเมียพี่เนื่อง ฉันก็เห็นอกลูกผ๎ูหญิงด๎วยกันไมํได๎ นึกหึงหวง 

ถ๎าพี่เนื่องไมํรับเล้ียงดู ก็จะต๎องเสียคนไปตลอดชาติ เป็นเวรเป็นกรรมติดตัวไปเปลําๆ แตํถ๎าหันกลับมา คิดดูตัวฉัน ฉันก็

เสียใจบ๎างเป็นธรรมดา แตํก็นั่นแหละ ฉันก็บอกกับช๎อยแล๎ววําในชีวิตฉันๆเคยพบความทุกข๑ มามาก ถึงในเร่ืองพี่เนื่องฉันก็

ไมํเคยประมาท เคยคิดอยูํเหมือนกันวํา วันหนึ่งจะต๎องลงเอยอยํางนี้ ช๎อยอยําวิตก เลย เร่ืองราวอะไรจะไมํทําให๎ฉันหําง

เหินช๎อยไปได๎ ถึงคุณพํอและแมํของช๎อยก็เหมือนกัน ฉันเคยรักและนับถือ ทํานอยํางไร ก็คงจะนับถือตํอไปอยํางนั้น ฉัน

บอกให๎ช๎อยร๎ูไว๎ เพราะเห็นคุณป้าบอกวํา แมํช้ันบํนกลัวฉันจะ หํางเหินตั้งแตํเมื่อเช๎านี้เอง และถึงแม๎วําตัวพี่เนื่องเอง ฉันก็

พร๎อมที่จะนับถือตํอไป เหมือนกับพี่ในไส๎ ตลอดจนลูก เมียของพี่เนื่อง ฉันก็จะรักเหมือนญาติสนิท ฉันเป็นหํวงกลัวแตํช๎อย

จะตีโพยตีพายไปเอง ทําให๎ร๎าวฉานกันเปลําๆ ช๎อยเชื่อฉันเถิด ความทุกข๑ในโลกนี้มีอยูํมากพอแล๎ว ไมํใชํเร่ืองที่เราจะไปตํอ

เติมให๎มากขึ้นอีก ช๎อยก็มีพี่น๎องกัน อยูํสองคนเทํานั้น ถ๎าเป็นใจฉันๆจะรักษาเอาไว๎ให๎ดี ไมํยอมให๎เร่ืองราวอะไรตํางๆ มา

ทําให๎เป็นอริกันได๎" 

         ช๎อยนัง่ฟงัพลอยพดูอยํางมีสมาธ ิตาจ๎องอยํูทีห่นา๎พลอย เหมือนกับวําจะพยายามจดจําทกุคําพดู เม่ือ พลอยพดูจบ

ลง ช๎อยก็กลําวขึ้นด๎วยสําเนียงแกมสะอื้น เพราะความต้ืนตันในใจวํา  

         "แมํพลอย ฉันร๎ูจักรักชอบกับแมํพลอยมาต้ังแตํยังเด็ก ฉันร๎ูตลอดมาวําแมํพลอยเป็นคนดี และที่รักแมํพลอย ย่ิง

กวําพี่น๎องของตัว ก็เพราะความดีของแมํพลอยนั่นเอง แตํทั้งที่ฉันร๎ูจักความดีของแมํพลอย ฉันก็ไมํเคยนึกเลย วําแมํพลอย



จะเป็นคนดีถึงเพียงนี้ ที่แมํพลอยพูดมาทําให๎ฉันเปล่ียนใจไปหมด ที่โกรธก็หายที่แค๎นใจก็ไมํมีเหลือ ความดีของแมํพลอยมี

มากเกินไป จนฉันพูดไมํถูก ฉันทั้งรักทั้งนับถือแมํพลอยมากกวําใครๆ ทั้งส้ิน เฮ๎อ !" ช๎อย ร๎องขึ้นด๎วยความหนักใจ "ฉันไมํมี

ปัญญาจะพูดอะไรถูกหรอก พลอยเอายังง้ีก็แล๎วกัน !"  

         วําแล๎วช๎อยก็ก๎มลงกราบบนตักของพลอย ด๎วยความเคารพนบัถืออยํางบริสุทธิใ์จ  

         ความร๎ูสึกตํางๆ ทีสุ่มอยํูในหวัใจของพลอยนัน้ เปรียเหมือนดินระเบิดอยํางแรง ตราบใดทียั่งไมํมีชนวน มาจุด พลอย

เองก็ไมํร๎ูตัววําความร๎ูสึกโทมนัส ความผิดหวังทั้งหมดที่มีอยูํในตัวนั้นมีมากเพียงใด พอช๎อยก๎มลงมา กราบก็เหมือนกับใคร

เอาไฟมาจํอเข๎าทีดินระเบิด ความร๎ูสึกทั้งปวงที่อั้นเอาไว๎นั้น พลํุงขึ้นสุดขีด พลอยตัวส่ันระริก เหมือนกับถูกทุบ หูตาปาก

จมูก ในลําคอและปลายนิ้วมือนิ้วเท๎า ร๎อนเหมือนกับถูกไฟ น้ําตาร๎อนๆ ทะลักออกจาก เบ๎าตาทั้งสองข๎าง พลอยประคอง

ตัวช๎อยเอาไว๎ แล๎วก็ซบหน๎าลงร๎องไห๎กับบําข๎างหนึ่งของช๎อย เหมือนกับหัวใจจะ ขาด ร๎องไห๎อยํางที่ไมํเคยร๎องมากํอน  

         พอพลอยกลายเป็นคนทกุข๑ เป็นคนร๎องไหด๎๎วยความโทมนสั อนัสุดทีจ่ะอดกล้ันได๎ตํอไป ช๎อยก็เปล่ียน สภาพจากผ๎ูที่

โกรธแค๎น มาเป็นผ๎ูปลอบประโลมเอาใจ ช๎อยโอบตัวพลอยเข๎ามาชิด มือหนึ่งลูบหลังพลอยเบาๆ เหมือนกับวําพลอยเป็น

เด็กเล็กๆ ที่กําลังได๎รับความเจ็บปวดอยํางสาหัส ปากของช๎อยก็พรํ่ากระซิบถ๎อยคํา ที่ปลอบประโลมใจอยํูข๎างๆ หู ช๎อยไมํ

พยายามที่จะห๎ามปรามพลอยมิให๎ร๎องไห๎ เพราะช๎อยร๎ูดีวํา พิษแหํงโรค ในหัวใจนั้น พอจะระบายออกได๎บ๎างด๎วยน้ําตา 

และเมื่อพิษนั้นได๎ถํายเทออกมาเสียได๎บ๎างแล๎ว จึงจะถึงเวลาที่จะ สมานแผล ทั้งสองคนนั่งร๎องไห๎อยํูด๎วยกัน มิร๎ูวํานาน

เทําไร เวลาก็ลํวงเลยไป พอดึกหนํอยคุณสายก็เข๎ามาในห๎อง เห็นพลอยกับช๎อยยังนั่งอยูํใกล๎ๆ กัน แสดงอาการวําร๎องไห๎มา

หยกๆ และทั้งที่สองคน พยายามจะซํอนเร๎น ความจริงโดยรีบซับน้ําตา และกระถอตัวออกหํางจากกัน คุณสายก็ร๎ูเทําแตํก็

มิได๎ปริปากวํากระไร เดินตรงไปที่ เชี่ยนหมากหยิบหมากใสํปากเค้ียว แล๎วก็ถามเหมือนกับไมํมีอะไรเกิดขึ้นวํา  

         "พลอยอาบน้ําหรือยัง" 

         "ยังคํะ" ช๎อยตอบแทนพลอย ซึ่งยังพูดอะไรไมํออก 

         "ไปอาบน้ําอาบทําเสียไป๊" คุณสายพูดอยํางธรรมดาที่สุด "เมื่อก้ีป้าขึ้นไปเฝ้าเสด็จ เห็นรับส่ังถามถึงพลอย อยูํ 

เด๋ียวอาบน้ําแล๎ว ขึ้นไปเฝ้าเสียหนํอยซีพลอย" 

         พลอยไมํโต๎ตอบวํากระไร เคล่ือนตัวเขา๎ไปนัง่ทีต๎ู่ หยิบผ๎านุงํผ๎าหมํทีจ่ะเอาไปผลัด แล๎วก็ฉวยขนัอาบน้าํ ออกไปนอก

ห๎อง แตํพอคล๎อยประตูออกมา ก็ได๎ยินเสียงคุณสายถามช๎อยขึ้นวํา  

         "บอกพลอยเขาแล๎วรึ !"  

         พลอยรีบเดินตรงไปอาบน้าํหลังตําหนกั ระหวํางทีน่ัง่อาบน้าํอยํู พลอยก็ปลํอยใจใหลํ๎องลอยไป ยอด ปราสาทและ

หลังคาตําหนักตํางๆ ยังคงโผลํขึ้นมาจากความมืดไมํมีอะไรเปล่ียนแปลง แสงไฟที่บนยังคงสวํางอยํู อยํางที่พลอยเคยเห็น

มาต้ังแตํเด็กๆ ลมยามกลางคืนโชยมาวูบหนึ่ง พากล่ินดอกราตรีจากข๎างๆ ตําหนักมาเข๎าจมูก พลอยนั่งอยูํคนเดียว เหยียด



แขนซ๎ายแล๎วก็แขนขวาออกไปข๎างหน๎า มองดูแขนตัวเองอยํางสนใจ ไมํมีอะไรเปล่ียน แปลงเลย ส่ิงแวดล๎อมตํางๆ ยังคง

เดิม รํางกายเนื้อตัวของพลอยก็ยังเหมือนเกํา แตํอะไรเลําที่เปล่ียนไป ทําให๎ทุก อยํางที่เคยมีความหมายนั้น หมด

ความหมายไปส้ิน 

         พลอยเหลือบไปดูบนตําหนกัเห็นไฟยังสวํางอยํู ขณะนีเ้วลาราวๆ สักทีทุ่มํเห็นจะได๎ เสด็จยังไมํเขา๎บรรทม จะประทบั

อยูํเชํนเคย จนถึงเวลาราวๆ ตีสอง เด๋ียวพลอยก็จะต๎องขึ้นไปเฝ้า พอนึกถึงเสด็จขึ้นมา ทุกอยํางที่ พังทลายลงเมื่อกี้ ดู

เหมือนจะกลับมีระเบียบ และเข๎าสํูดุลย๑ขึ้นบ๎าง ถึงอยํางไรก็ยังมีเสด็จอีกองค๑หนึ่ง ที่ยังเป็นหลัก ในชีวิตของพลอย เป็นที่นับ

ถือบูชา และเป็นจุดหมายปลายทาง แหํงหน๎าที่ทั้งปวง ใครจะมีหน๎าที่เป็นอะไรที่ไหน ก็ตามที เสด็จก็ยังคงอยํู และเป็นของ

พลอย ที่จะต๎องแสดงความกตัญ๒ูตํอพระคุณ ที่เสด็จมีตํอตน หัวใจพลอย เวลานั้นเหมือนกับนก ที่ถูกพายุฝนกระพือ ให๎

พลัดจากรังรวงที่เคยอาศัย พยายามบินไปทางโน๎นทางนี้บ๎าง เพื่อหา รํมไม๎ก่ิงไม๎ที่จะเกาะอาศัยได๎ตํอไป เสด็จเป็นเหมือน

ต๎นไม๎ใหญํ และเป็นส่ิงที่ถาวรอันเดียวในโลก อันปราศจาก ความถาวรนี้  

         พลอยอาบน้าํอยํางช๎าๆ และพยายามถํวงเวลาใหช๎๎าทีสุ่ด เทําทีจ่ะทาํได๎ เพราะอยากอยํูคนเดียวมากกวําที ่จะเห็น

หน๎าคนอื่น อาบน้ําเสร็จแล๎วก็เข๎าไปในห๎อง เห็นคุณสายนั่งอยูํคนเดียว ช๎อยนั้นหายหน๎าไปเสียแล๎ว ระหวํางที่พลอยทาน้ํา

อบประแป้งอยูํ คุณสายก็พูดขึ้นวํา 

 

         "เมื่อก้ียายช๎อยชมพลอยเสียราวกะเป็นเทวดา ป้าร๎ูมานานแล๎ววําพลอยของป้าดีเพียงใด เพราะป้าเล้ียงของ ป้า

มาแตํเล็ก แตํถึงอยํางนั้นป้าก็อดดีใจไมํได๎ เมื่อได๎ยินคนเขาชม แม๎แตํเพียงปากหอยปากปู ขนาดยายช๎อยก็ยัง ดีใจอยูํ

นั่นเอง" 

         พลอยหนัไปย้ิมกับคุณสายหนอํยหนึง่ แล๎วก็หวีหวัทาน้าํอบตํอไป เอาแปง้ลงใกล๎ๆ ขอบตาใหห๎นาหนอํย กลัวเสด็จ

จะทอดพระเนตรเห็นวําตาบวม 

         "เด๋ียวขึ้นไปเฝ้าเสด็ตจหนํอยนะพลอย" คุณสายส่ังยํ้า "รับส่ังถามถึงต้ังหลายหนแล๎วคืนนี้"  

         เม่ือพลอยคลานเขา๎ไปเฝ้า เสด็จประทบัก๎มพระพกัตร๑เลือกอะไรอยํู แตํพอทอดพระเนตรเห็นพลอย ก็รับส่ัง ขีน้วํา  

         "เออ ! พลอยมาพอดีทีเดียว มาชํวยข๎าเลือกทับทิมเม็ดเล็กๆ นี่หนํอย ข๎าจะให๎เขาทําเข็มกลัด"  

         พลอยเขา๎ไปหมอบใกล๎ๆ เสด็จทรงย่ืนหอํกระดาษใหส๎องหอํ ในนัน้มีทบัทมิเม็ดเล็กๆ อยํูมาก เสด็จย่ืน ปากคีบให๎

พลอยอีกคํูหนึ่ง พร๎อมกับรับส่ังให๎คัดทับทิม ให๎ได๎ขนาดกับที่ทรงเลือกไว๎แล๎ว  

         "ข๎าเบื่อจริงๆ ไอ๎พวกเคร่ืองเพชรเคร่ืองพลอยนี่" เสด็จรับส่ังตํอไป "ใสํทีไรไมํเคยสบายใจสักที แตํคร้ันจะ ไมํใสํ

เสียเลย คนก็จะพูดกันไปตํางๆ คํอนให๎บ๎าง นินทาให๎บ๎าง ไมํร๎ูเขาเห็นมันดีอยํางไร หิวขึ้นมาก็กินเข๎าไปไมํได๎ เอาแขวนตาม

ตัวก็รุงรัง หายไปก็ยํุง" 



         "พลอยเคยสังเกตบ๎าหรือเปลํา" เสด็จรับส่ังตํอไป โดยไมํเงยพระพักตร๑ขึ้นมองหน๎าพลอย "ของตํางๆ ที่คนเขาวํามี

ราคานั้น ที่มันมีราคาจริงๆ ก็เพราะปากคนวํา ถ๎ามีใครที่คนเชื่อถือบอกวํา อยํางนั้นดีอยํางนี้ดี อีกหนํอยคนก็ตามไปหมด 

พลอยเห็นดีเห็นงามไปด๎วยหัน เมื่อข๎ายังเด็กๆ ยังได๎เคยเห็นชาววังตัดผมส้ันๆ ถอนไร มีผมทัดยาวเกือบถึงบํา แตํงตัวก็

รุงรังเต็มที ใสํปะวะหลํ่ากําไล ราวกับละครรํา แตํสมัยนั้นก็มองเห็นกันวําสวยงาม ไปหมด เด๋ียวนี้ทรงผมก็เปล่ียนเป็นยาว

ขึ้นผมทัดก็ไมํปลํอย เคร่ืองเพชรพลอยก็แบบนอก มีงานมีการก็ใสํเส้ือ แบบฝร่ัง คนก็เห็นสวยอีก อยํางเจ๎านายในวัง ถ๎าจะ

นัดกันเอาตรวนมาแขวนคอ ก็คงจะมีคนเห็นสวยงาม ตามไปบ๎างกระมัง แตํก็นั่นแหละจะเป็นกรวดหรือเป็นเพชร ถ๎าเราไป

นึกรักมันเข๎าแล๎ว หายไปเมื่อไรก็เสียดาย ย่ิงรักมากก็ย่ิงเสียดายมาก บางคนถึงเสียคนไปก็มี ถ๎าเราไมํอยากทุกข๑มากไมํ

อยากเสียคน ก็อยําไปรักอะไรให๎ มากนัก ถึงจะรักก็ต๎องร๎ูกําพืดวํามันเป็นเพชรหรือเป็นกรวด ถ๎าร๎ูราคาจริงๆ ของมันเสีย

แล๎ว ถึงมันจะหายไป เราก็ ไมํเสียดายมันนัก" เสด็จเงยพระพักตร๑ขึ้นมองพลอย ซึ่งหมอบก๎มหน๎าเลือกทับทิมอยูํครํูหนึ่ง 

แล๎วก็รับส่ังตํอไปวํา 

         "ข๎าพูดอะไรละก็หมั่นจดจําไว๎ อยํางไรๆ ข๎าก็เกิดกํอนเจ๎า ได๎เห็นอะไรตํออะไรมามาก ถึงจะวําข๎าเป็นคน โบราณก็

ชํางเถอะ แตํก็ควรรับฟังไว๎บ๎าง เพราะข๎าเล้ียงใครก็อยากให๎คนนั้นดี"  

         เสด็จทรงหยุดนิง่อยํูอกีครํูหนึง่ เหมือนกับจะทรงคิดอะไรอยํูในพระทยั แล๎วก็ทรงพระสรวลเบาๆ และรับส่ัง ตํอไปวํา  

         "พูดถึงเร่ืองเล้ียงคนให๎เป็นคนดี มันก็แปลกอีก เพระข๎าก็ยังไมํเหมือนคนอื่นเขาอยํูนั่นเอง อยํางพลอยนี่มีคน เขา

พูดกับข๎าหลายคนแล๎ววํา หน๎าตาดีๆ ทําไมข๎าไมํถวายเป็นพนักงานเสีย ข๎าก็ทําหัวเราะเฉยๆ เสียอยํางนั้น เร่ืองหาบุญ

วาสนาใสํตัวนั้น มันทําไมํยากดอกพลอยเอ๐ย ใครมีลูกหลานพวกพ๎องก็หนุนๆ กันขึ้นไป พอเป็นใหญํ เป็นโตขึ้นมาแล๎ว ใคร

เป็นเจ๎าเข๎าเจ๎าของก็พลอยเบิกบาน มีบุญวาสนาตาม ถ๎าข๎าจะทําอยํางคนอื่นเขาบ๎าง ก็คงจะ ทําได๎ อยํางพลอยใครๆ ก็ทัก

วําสวย นิสัยใจคอสกุลรุนชาติของเจ๎า ก็ไมํด๎วยกวําใคร ถ๎าข๎าจะยกขึ้นไป ป่านนี้ก็จะ มีบุญไปแล๎วก็ไมํร๎ู แตํข๎าไมํทําหรอก 

เพราะข๎าเห็นเสียแล๎ว ข๎าเล้ียงเจ๎ามาก็อยากให๎เจ๎ามีความสุขทั้งเวลานี้ และเวลาตํอไป ข๎าไมํเชื่อวําบุญวาสนาจะทําให๎คนมี

ความสุขได๎ และความสุขที่คนอื่นหาให๎ ก็ไมํเหมือนความสุขที่ เจ๎าหาเอาเอง ข๎าได๎แตํคอยดูให๎เจ๎าหาความสุขได๎ในทางที่

ถูก บุญวาสนาตํางๆ ข๎าไมํมีจะให๎ ถ๎าเจ๎าอยากได๎กับเขา บ๎าง ก็ต๎องไปหาเจ๎าขุนมูลนายที่ตําหนักอื่น ให๎ทํานชํวยสนับสนุน 

ข๎าทําไมํเป็น" 

         พลอยลงกราบเสด็จแล๎วทลูเบาๆ วํา 

         "ชาตินี้ทั้งชาติ หมํอมฉันขอสนองพระเดชพระคุณเสด็จ อยํางที่ทําอยูํนี้ก็พอแล๎ว"  

         "ไมํพอหรอกพลอย" เสด็จรับส่ังตอบ "ข๎าไมํใชํจะไปอยํูคํ้าฟ้าได๎เมื่อไร คงจะต๎องตายลงวันหนึ่ง เจ๎าต๎อง เตรียมตัว

ไว๎สําหรับเวลาข๎างหน๎าอีกนาน เพราะเจ๎าจะยังต๎องอยูํตํอไป เจ๎าควรจําไว๎วํา ส่ิงใดๆ ที่เกิดแกํเราทุกวัน นี้ต๎องมีผลในวัน

หนึ่งข๎างหน๎า ถ๎าเราทําตัวให๎ถูกกับเร่ืองราวตํางๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ผลที่จะเกิดขึ้นในวันข๎างหน๎า ก็ต๎องเป็นผลดี แตํถ๎าเราทํา



ตัวไมํถูกผลที่จะเกิดตํอไป ก็เป็นผลที่ไมํดี ชีวิตคนเราวําไปก็เหมือนกับละคร ตัวละครก็ มีหน๎าที่รําไป แตํปี่พาทย๑ เขาก็เลํน

อยูํอีกทางหนึ่ง เราเป็นละครก็ต๎องรําให๎ถูกจังหวะ ถ๎าใครรําได๎จังหวะจะโคนดี คนนั้นก็มีคนชม"  

         เสด็จหยุดบว๎นพระโอษฐ๑แล๎วก็รับส่ังขึน้วํา 

         "เฮ๎อ ! ข๎าก็พูดพลํามไปคนเดียวต้ังนาน พลอยคุยไปบ๎าง วันนี้ไปทําอะไรมา"  

         "เปลํามังคะ" พลอยตอบ 

         "เจ๎าก็เหมือนกับคนอื่นๆ นั่นแหละ" เสด็จรับส่ัง "ถามอะไรก็เปลําทุกที ไปไหนตํอไหนกันมาเจ็ดร๎อยยํานน้ํา พอข๎า

ออกปากถามเข๎าก็ 'เปลํา' เป็นเสียงเดียวกันหมด" 

         "วันนี้อยํูที่ตําหนักทั้งวันจริงๆ มังคะ" พลอยทูลยืนยัน  

         "ก็แล๎วไป" เสด็จรับส่ังอยํางอํอนพระทัย "คุยกับนางพลอยเหมือนกับคุยกับอิฐกับปูน ข๎าต๎องเพ๎อไป คนเดียวทุกที 

เร่ืองนี้ส๎ูนางช๎อยเขาไมํได๎ บางทีถามนิดเดียวมันตอบไปตั้งวา"  

         พอเสด็จรับส่ังถึง ช๎อยก็โผลํหนา๎ขึน้มาจากบนัไดพอดี 

         "ดูนังช๎อยซี" เสด็จทรงพระสรวล "อยูํๆ ลุกขึ้นเลํนไกํพระลอ พอ 'ปู่รําลึกถึงไกํๆ ก็มา ' ทีเดียว เข๎ามาใกล๎ๆ นี่คุยไป ! 

วันนี้ใครไปเย็บปากนังพลอยเสียก็ไมํร๎ู"  

         ช๎อยหวัเราะหนา๎บาน แล๎วก็คลานเขา๎มาหมอบใกล๎ๆ ทีป่ระทบั และเร่ิมคุยถวายทนัที  

         "วันนี้แมํมาหามังคะ" ช๎อยทูลเร่ิมเร่ือง 

         ฝ่ายพลอยพอได๎ยินช๎อยพดู ก็ขนลุกเกรียว เพราะไมํอยากใหช๎๎อยเอาเร่ืองพีเ่น่ืองมาทลูเสด็จ ทัง้ทีพ่ลอยก็ สงสัยอยํู

วําเสด็จจะทราบเร่ืองอยูํแล๎วจากคุณสาย  

         "ชะ ! ชํางเร่ืองใหญํโตเสียจริง ! กะอีแมํเข๎ามาหา ก็ต๎องมาคุยอวดมาทําไม ใครตาย"  

         ความจริงคุณสายทลูเสด็จในเร่ืองธรุะ ทีแ่มํช้ันมาหาเม่ือตอนกลางวันไว๎ตลอดแล๎ว แตํเสด็จก็ยังอยากทราบ 

ความเห็นของช๎อย เก่ียวกับเร่ืองนี้วําจะอยํางไรบ๎าง  

         "ไมํมีใครตายมังคะ" ช๎อยทูลตอบ "พี่เนื่องจะมีเรือน" พลอยตัวเย็นวาบขึ้นมาทันที เมื่อได๎ยินช๎อยเอํยถึง เร่ืองนี้ขึ้น  

         "อะไร๎ !" เสด็จรับส่ัง "เด็กเมื่อวานซืน จะมีเมียแล๎ว ! แมํมันพาเข๎ามาว่ิงอยํูในวังเมื่อเร็วๆ นี้เอง มีเมียได๎แล๎ว รึนี่ ! 

ได๎กับใคร" 

         "ได๎กับคนที่นครสวรรค๑ ชื่อสมบุญมังคะ ลูกแมํค๎าขายข๎าวแกง" ช๎อยทูลตอบหน๎าตาเฉย  



         เสด็จทรงพระสรวลก๊ีก แล๎วรับส่ังวํา 

         "ก็ดีแล๎วนี่ ตํอไปจะได๎ไมํต๎องอด มีข๎าวแกงกินไปจนตาย แล๎วแมํเจ๎าเขาวําอยํางไร"  

         "แมํบอกวําจะออกไปจัดการสํูขอให๎มังคะ" ช๎อยทูลตอบ "จะทําอะไรก็ไมํได๎เสียแล๎ว"  

         "ก็สมกันละ" เสด็จรับส่ัง "คนอยํางเจ๎าเนื่องพี่ของเจ๎าได๎เมียแคํนั้น ก็ดีถมไปแล๎ว คนอยํางนั้นถ๎าจะมาสํูขอ คนของ

ข๎าๆ ไมํให๎หรอก" 

         เสด็จรับส่ัง แล๎วก็ทอดพระเนตรตรงมายังพลอย พลอยก็ร๎ูดีวํา เสด็จทรงทราบเร่ืองตลอด และทีท่รงรับส่ัง เร่ืองนีม้า

ทั้งหมด ก็เป็นวิธีที่จะชํวยมิให๎พลอยเสียใจจนเกินไปนัก แตํเมื่อเห็นเสด็จทอดพระเนตรมายังตน พลอยก็ หมอบก๎มหน๎านิ่ง 

ทําไมํร๎ูเร่ืองเสีย และพยายามไมํได๎ยินเร่ืองที่ช๎อยจะทูลเสด็จตํอไป  

         คืนนัน้เสด็จเขา๎บรรทมดึกกวําปกติ กวําพลอยจะกลับลงมาถึงหอ๎งเพ่ือหลับนอน ก็ใกล๎รํุงเขา๎ไปแล๎ว และจะ เป็น

เพราะความอํอนเพลีย ทั้งทางกายทางใจอยํางไรก็ตาม เมื่อพลอยเข๎านอน พลอยก็หลับสนิทไปจนสาย ผิดกับ ช๎อยซึ่งนอน

ไมํหลับ เฝ้าสังเกตดูวํา พลอยจเแสดงอาการอยํางไรตํอไป  

         รํุงขึน้อกีวันหนึง่ พอวํางคนพลอยก็เปิดต๎ู รวบรวมขา๎วของทีพ่ีเ่น่ืองสํงมาให ๎และหนงัสือและเพลงยาว ทีพ่ีเ่น่ืองมี

มาถึงเข๎าไว๎ในหํอเดียวกัน ปิดผนึกแนํนผูกเชือก แล๎วก็ซุกเข๎าไว๎ก๎นตู๎ ต้ังใจวําจะไมํแตะต๎องอีกตํอไป และในใจของพลอย

นั้นก็ต้ังใจวํา จะเก็บพี่เนื่องปิดผนึกไว๎เชํนเดียวกัน ถ๎าไมํจําเป็นจริงๆ ก็จะไมํยอมนึกถึง พลอย ร๎ูดีวํา เร่ืองของตัวนั้น ร๎ูกัน

แพรํหลายไปโดยรวดเร็ว เพราะในวันรํุงขี้น พลอยร๎ูสึกวําตัวเป็นเป้าสายตาของคนหลาย คนในตําหนัก พี่พากันมองดู

พลอยอยํางสนใจ และเห็นใจ ทุกคนพยายามเอาอกเอาใจพลอยเป็นพิเศษ ตํางคนตําง เข๎ามาชวนพูดชวนคุย เพื่อให๎

เพลิดเพลิน จนพลอยไมํมีเวลาจะนึกถึงเร่ืองของตัวได๎มากนัก คุณสายเองก็เอาใจเป็น พิเศษเหมือนกับคนอื่นๆ ส่ังให๎ผาด

หาของกินที่ร๎ูวําพลอยชอบมาไว๎ และพอถึงตอนกลางวันก็เปิดหีบ หยิบแพรดอกแพรสีออกมา ให๎พลอยเลือกตัดเส้ือ พร๎อม

กับบอกให๎ร๎ูด๎วยวํา เสด็จจะตามเสด็จพระเจ๎าอยูํหัวไป บางประอินในเดือนหน๎า พลอยเป็นคนหนึ่งที่จะต๎องตามเสด็จ 

ฉะนั้นจึงต๎องตระเตรียมเส้ือผ๎า ที่จะใสํตามเสด็จเสีย แตํเนิ่นๆ  

         ขาํวเสด็จบางปะอนินบัวํามาถูกับเวลาเป็นอยํางย่ิง เพราะคนทีจ่ะได๎ตามเสด็จไปบางปะอนินัน้ ก็พากัน ต่ืนเต๎นทีจ่ะ

ได๎ไป ตระเตรียมข๎าวของกันเป็นการโกลาหล และในระหวํางนั้นก็มีธุระตํางๆ ที่จะต๎องทําให๎เสร็จส้ินไป และมีเร่ืองที่จะต๎อง

ปรึกษาหารือกัน ในเร่ืองที่จะได๎ไปบ๎านนอก คนที่เคยไปมาแล๎วก็คุยวําสนุกสนาน โอ๎อวดไป ตํางๆ ในฐานที่เป็นคนเคยไป

มาแล๎ว ฝ่ายคนที่ไมํเคยไปก็ได๎แตํใจเต๎นฟัง และคอยจดจําคําบอกเลําเหลํานั้นไว๎ เพื่อถึงเวลาที่ตนไปถึงจะได๎หาความสนุก 

เชํนที่ได๎ยินเขาเลํานั้นบ๎าง ถ๎าหากวําพลอยไมํมีช๎อยอยูํใกล๎ๆ บางที พลอยก็จะไมํร๎ูสึกกระตือรือร๎นเทําไรนัก เพราะใจคอ

ของพลอย ยังเหี่ยวแห๎งเย็นชาตํอความร๎ูสึกตํางๆ ไมํยินดียิน ร๎ายตํอส่ิงแวดล๎อมอีกตํอไป แตํช๎อยนั้นต่ืนเต๎นมาก ในการที่

จะได๎ไปบางปะอิน และอาศัยความต่ืนเต๎นของตนนั้น เองเป็นเคร่ืองมือชวนพลอยมิให๎อยูํนิ่งได๎ ซึ่งพลอยก็ยอมทําตามคํา



ชักชวของช๎อย วันหนึ่งๆ ก็ได๎แตํตระเตรียม เคร่ืองแตํงตัวและของกิน ซึ่งทั้งหมดนี้พลอยก็ร๎ูสึกดีใจอยูํครันๆ วํามีอะไรที่จะ

ทํา ถ๎าหากวําอยูํเฉยๆ ตามปกติ พลอยก็คาดไมํถูกเหมือนกันวํา ความว๎าเหวํในจิตใจของตน จะมีมากมายสักเพียงใด  

         พลอยได๎พบกับแมํช้ันอกีคร้ังหนึง่ เม่ือแมํช้ันเขา๎มาลาคุณสายไปนครสวรรค๑ คราวนีแ้มํช้ันร๎ูแล๎ววําพลอย ทราบเร่ือง 

จึงพูดจาถึงเร่ืองพี่เนื่องโดยเปิดเผย ไมํมีปิดบัง และพลอยก็ร๎ูสึกอัศจรรย๑ใจตัวเอง ที่นั่งฟังอยํูได๎เป็น ปกติ มิได๎แสดงกิริยาให๎

เป็นที่ผิดสังเกต แตํอยํางใดเลย 

 

บทที่ ๑๑ (หน๎าที่ ๑) 

        'บางปะอิน' เป็นคํากายสิทธิ์สําหรับชาววังเกือบทุกคน เพราะบางปะอินหมายถึงชนบทนอกกรุง หมายถึง ท๎องทุํง

อันกว๎างใหญํที่มีน้ําเจิ่งและดอกบัวบานสล๎าง ที่บางปะอินเป็นที่มีอากาศโปรํงสบาย รํมร่ืนไปด๎วยพรรณ พฤกษชาติ มีสระ

และคลองเต็มไปด๎วยน้ําใสสะอาด และมีลมที่บริสุทธิ์พัดมาอยํูมิขาด การได๎ตามเสด็จไป บางปะอิน มิได๎กํอให๎เกิดความ

สนุกต่ืนเต๎น ตํอเมื่อได๎ไปถึงที่นั่นเทํานั้น แตํความสนุกต่ืนเต๎นนั้น เร่ิมจากขั้นเตรียม ตัวจัดหาผ๎านุํงผ๎าหํม ที่เหมาะสําหรับ

ใช๎บ๎านนอก และตระเตรียมหาเส้ือผ๎าชุดดีๆ และเคร่ืองประดับไปด๎วย เผ่ือวํา จะมีงานออกหน๎าออกตา นอกจากนั้นก็ยังมี

ของกินที่ต๎องหาติดตัวไปตามประสาชาววัง ที่มีหน๎ามีตาหนํอย ก็หา ของกินชั้นวิเศษ เชํนขนมปัง หมูหยอง ชั้นรองลงมาก็

มีพวกข๎าวเมําหมี่ ลูกบัวผัด บางคนที่เข๎าใจวําตัวเองกระเสาะ กระแสะเลือดลมไมํปกติ ก็หาหยูกยาติดตัวไป คุณสายนั้น

ออกจะอาการหนัก เพราะต๎องเตรียมทั้งของสําหรับ เสด็จและของสําหรับตัวเอง ซึ่งมีทั้งเส้ือผ๎าเคร่ืองสําอาง ของกินของใช๎

จิปาถะ และส่ิงที่คุณสายเห็นวําสําคัญหนัก หนาต๎องเอาติดตัวไปด๎วยจงได๎ ก็คือดินหนึ่งก๎อน ขุดจากบริเวณรอบตําหนัก

นั่นเอง เผือวําเมื่อถึงบางปะอินแล๎ว จะได๎ใสํไว๎ก๎นกาน้ํากิน เป็นส่ิงซ่ึงคุณสายเชื่อวําขาดไมํได๎ มิฉะนั้นจะเป็นโรคผิดน้ําถึง

ป่วยไข๎ เป็นอันตรายทีเดียว เร่ืองขุดดินติดเอาไปด๎วยนั้น คุณสายมอบภาระให๎แกํช๎อย เพราะตนเองไมํมีเวลาและส่ังเสีย

กําชับกําชาเป็นหลาย หน ซึ่งช๎อยถือวําเป็นเร่ืองขบขัน เอาไปเที่ยวเลําโฆษณา ให๎เป็นที่ร่ืนเริงตํอไปได๎อีกหลายวัน แม๎แตํ

เสด็จก็ดู เหมือนจะดีพระทัย ที่จะได๎เปล่ียนที่ประทับเสียชั่วคราว เพราะรับส่ังถึงเร่ืองจะเสด็จบางปะอินบํอยๆ ความจริง 

โอกาสที่จะเสด็จบางปะอินนั้นมีอยํูเสมอ แตํเสด็จไมํคํอยจะได๎ถือโอกาสนั้น ในคราวที่แล๎วๆ มา จะเป็นเพราะเหตุ ผลกลใด

ก็ไมํปรากฏ แตํคราวนี้เสด็จรับส่ังกับพลอยวํา  

         "คราวนี้เจ๎านายตามเสด็จกันน๎อยองค๑ ข๎าก็เลยจะไปเที่ยวบ๎าง ถ๎าไปกันมากนักก็ต๎องไปเบียดกันอยํูที่ วรนาฏ ห๎อง

เดียวอยํูกันตั้งสองคน ข๎าเป็นคนขี้เกรงใจคนอื่น อยูํกับใครก็ไมํสบายใจ ไปคราวนี้คนน๎อยหนํอยได๎ อยูํกันห๎องละคน พอ

คํอยยังช่ัว แล๎วก็ดีอีกอยํางหนึ่ง ที่คราวนี้เสด็จเพียงสิบกวําวันเทํานั้น ไมํนานก็พอทนได๎ ข๎านี่ มันคนแปลกเกิดในวัง แล๎วก็

อยูํในวังมาตลอดชีวิต อยูํๆ ไปมันก็อดนึกอึดอัดไมํได๎ นานๆ ได๎เปล่ียนที่อยูํเสียทีก็ สบายขึ้น แตํถ๎าไปอยํูที่อื่นเกินกวําสิบวัน

ก็เร่ิมไมํสบายใจอีก คิดถึงในวังที่เคยอยูํ แล๎วข๎าก็คงจะตายอยูํในวังนี้เอง"  



         เสด็จรับส่ังถึงพระตําหนกัวรนาฏเกษมศานต๑ อนัได๎จัดใหเ๎ป็นทีป่ระทบัเจ๎านายฝ่ายใน ทีโ่ดยเสด็จพระราช ดําเนิน 

และมีรับส่ังแกํข๎าหลวงที่จะตามเสด็จหลายคน ให๎ระมัดระวังตัวในระหวํางที่อยํูที่นั้น เพราะจะต๎องอยูํช้ันลําง ของตําหนัก 

ปะปนกับข๎าหลวงเจ๎านายพระองค๑อื่นๆ ถ๎าขาดความระมัดระวัง อาจมีเร่ืองทะเลาะเบาะแว๎งให๎ต๎อง รําคาญพระทัย  

         "นางพลอยไปกับข๎าทางรถไฟในกระบวนหลวง" เสด็จรับส่ัง เมื่อกํอนถึงวันกําหนดสักเจ็ดวัน "คนอื่นๆ ไปเรือกับ

สาย" 

         ทีเ่สด็จรับส่ังดังนี ้ก็เป็นทีร๎ู่กันทัว่ไปวํา พลอยเป็นคนทีท่รงพระเมตตามาก เพราะการเสด็จไปบางปะอนิ ในระยะนัน้

ต๎องแยกเป็นสองกระบวน การะบวนหนึ่งไปเรือเคร่ือง มีคุณสายเป็นผ๎ูใหญํควบคุมไป และออกลํวงหน๎า วันหนึ่ง จาก

ตําหนักแพไปทางน้ํา บรรทุกข๎าของเคร่ืองใช๎และเคร่ืองครัวตํางๆ ที่เป็นสัมภาระหนักพร๎อมด๎วย ข๎าหลวงที่จะตามเสด็จอีก

หลายคน สํวนเจ๎านายฝ่ายในที่จะโดยเสด็จพระราชดําเนินนั้น เสด็จโดยรถม๎าพระประ เทียบ จากวังไป "สะเตชั่น" หรือ

สถานีรถไฟหัวลําโพง มีข๎าหลวงตามเสด็จเพียงคนหนึ่งหรือสองคนเป็น อยํางมาก จากนั้นก็เสด็จทางรถไฟในกระบวน

หลวงไปจนถึงบางปะอิน 

         เม่ือร๎ูวําพลอยต๎องตามเสด็จโดยทางรถไฟ ช๎อยก็เร่ิมบนํวํา  

         "ฉันเสียดายแท๎ๆ เชียวพลอย ได๎ไปเรือด๎วยกันก็จะดี สนุกกวําเป็นไหนๆ ไปพวกเรากันเองทั้งลํา ไมํมีเจ๎า นายเสด็จ 

สบายจะตายไป จะมีคนคุมก็เพียงคุณอาเทํานั้นเอง"  

         "นี่หมายความวํา ฉันไมํมีอํานาจควบคุมอะไรหลํอนได๎ยังง้ัน หรือแมํช๎อย" คุณสายซึ่งนั่งฟังอยูํอีกมุมห๎อง หนึ่ง ร๎อง

ถามขึ้น 

         "เปลําคํะ" ช๎อยตอบอยํางอารมณ๑ดี "ฉันหมายความวําคุณอาใจดีเทํานั้นเอง"  

         "ฮะ !" คุณสายหัวรํอประชด "พอทักขึ้นมาก็เปล่ียนเสียงทีเดียว พลอยอยําไปฟังยายช๎อยหนํอยเลย ! ไปรถ ไฟกับ

เจ๎านายของเรานั่นแหละดี ได๎เป็นสิริมงคลแกํตัว เพราะในหลวงก็เสด็จรถไฟกระบวนนั้นเหมือนกัน ป้าเองถ๎า ไมํจําเป็น

จริงๆ ละก็ไมํไปหรอกทางเรือ กลัวเรือลํมจะตายไป"  

         "คุณอาก๎อ" ช๎อยท๎วงอยํางขบขัน "เรือออกลําโตจะไปลํมได๎ยังไง"  

         "แกอยําทําเป็นพูดดีไปนะยายช๎อย" คุณสายหันมาตาเขียวใสํ "อยําวําแตํเรือเคร่ืองเลย เรือพระประเทียบ ยังเคย

ลํม เจ๎านายส้ินพระชนม๑ต้ังหลายองค๑ แกมันเกิดไมํทันหรอก ตอนนั้นฉันยังไว๎จุกอยูํเลย เขาเลํากันวํานํากล๊ัว นํากลัว เขาวํา

สมเด็จทํานประทับอยูํหน๎าเก๐งเรือ พอเรือลํมทํานทรงเป็นหํวงทูลกระหมํอมฟ้าที่อยํูในเก๐ง เสด็จเข๎า ไปในเก๐งก็พอดีเรือคว่ํา

ลง ใครจะเข๎าไปชํวยเขาก็ไมํกล๎า กลัวอาญา เขาวําพวกมอญที่เขาดําทรายอยูํแถวนั้น ไมํกล๎าเข๎าไปชํวย ทั้งที่เขาลอยเรือ

กันอยํูออกเต็มไป ฉันตามเสด็จไปในเรือพระประเทียบลําหลัง ตกใจแทบส้ินสติ กันไปทั้งลํา ข๎าหลวงสมเด็จลอยตามน้ํามา

ก็หลายคน ฉันยังเห็นเขาชํวยกันฉุดขึ้นเรือ ต๎องแก๎ไขกันอยํูนานกวํา จะฟื้น ต้ังแตํนั้นมา เสด็จไมํเสด็จบางปะอินเลย มา



ตอนท๎ายที่พอมีรถไฟเดิน ถึงได๎เสด็จบ๎าง แตํอยํางนั้นบางทียัง ทรงกันแสงคิดถึง เพราะเสด็จทํานรักสมเด็จพระองค๑นั้น

มาก" 

         "ตายจริง !" ช๎อยพูดขูํคุณสายเลํน "นี่ถ๎าเรือลํมเข๎าจริง ฉันมิพลอยต๎องตายไปด๎วยหรือนี่ ลําพังตัวฉันเองนํะ ไมํ

เป็นไรหรอก ฉันวํายน้ําเป็น แตํจะต๎องมาคอยชํวยคุณอานี่สิลําบาก จะต๎องพากันตายในน้ําอลักเอล่ือพิลึกละ เวลาจะไป

เรือด๎วยกันละก็ คุณอาอยํางเข๎าไปนั่งในเก๐งนะคะ ฉันขี้เกียจไปควักเอาออกมา ลําบาก !"  

         "ดูซีคนอะไรก็ไมํร๎ู มาพูดเป็นลาง !" คุณสายร๎อง "อยํามาทําพูดดีไปนะ เด๋ียวฉันไมํเอาไปด๎วย ทิ้งไว๎ทางนี้ละ ก็จะ

ลําบากจริงๆ ละ นี่เคราะห๑ดีแตํเสด็จรับส่ังให๎เอาไปหรอก แมํตัวดี ! ถ๎าไมํรับส่ัง ฉันไมํมีวันเอาไปเสียละ ทิ้งให๎ ผีหลอกอยูํ

คนเดียวทางนี้แหละ คนอาไร๎ ! ไปตามเสด็จมีแตํเขาจะคิดเร่ืองการเร่ืองงาน นี่กลับมานั่งคิดหาความ สนุกสบายใสํตัว ไป

ในเรือมีแตํพวกเราทั้งนั้น !" คุณสายทวนคําพูดของช๎อย "เจ๎านายก็ไมํมี แมํจะได๎เบิกบานกัน ให๎เต็มที่ ไมํต๎องกลัวใคร 

เพราะมีแตํนังสายแกํนี่คุมไปคนเดียว มันจะมีฤทธิ์เดชอะไรกับมันนักหนา ดีละ ! แมํช๎อย แมํคอยดูฝีมือฉันไปเถอะ วําใคร

มันจะเกํงกวําใคร !" พูดแล๎วคุณสายก็เดินบํนตุบตับไปจากห๎อง  

         พอคุณสายพน๎ประตูออกไป ช๎อยก็หวัเราะแล๎วพดูขึน้วํา "คุณอานี่แกํตัวลงย่ิงโมโหมากขึ้นทุกที พูดอะไรนิด ก็ถือเป็น

เร่ืองดูกันไปหมด ฉันจะต๎องแกล๎งให๎เข็ดสักวัน"  

         "โธํ ! ช๎อยก็จะไปถือสาอะไรกับคนแกํ" พลอยพูด "คุณป้าเธอรักเราเธอก็หวังให๎เราดี มีอะไรพูดไปอยํางนั้น แหละ

ตามประสาคนมีอายุ วําแตํเร่ืองของที่จะเอาไปเถอะ ช๎อยหาได๎ครบหรือยัง"  

         "เกือบครบแล๎วละ" ช๎อยตอบ "เมื่อวานนี้แมํจันทร๑ที่ตําหนักโน๎น เขามาบอกวําให๎เอาหมวกติดไปด๎วย เพราะ เวลา

ตามเสด็จทางเรือ ไปกลางทุํงทํานเคยให๎ใสํ ฉันไปได๎มาจากแถวเต๏งสองใบ ฝากพลอยใบหนึ่ง ยังขาดอยูํแตํ แพรเพลาะหํม

นอน เขาวําที่บางปะอินหนาวกวําที่นี่ ผืนเกําของฉันมันกะรํุงกะร่ิงเต็มที ฉันส่ังเขาไว๎ผืนหนึ่ง เขาวํา พรํุงนี้สายๆ ก็คงจะได๎ 

แตํต๎องมารํ่าเอาเอง" 

         เหมือนกับมีมีดทีค่มปลาบมาสะกิดหวัใจของพลอย ช๎อยพดูเร่ืองแพรหมํไปโดยซ่ือ มิได๎นกึถึงความหลัง ซ่ึงความจริง

ช๎อยลืมเสียแล๎ว พลอยเมินหน๎าไปเสียอีกทางหนึ่ง เพื่อซํอนน้ําตาที่บังคับไมํได๎ หัวใจนั้นเต๎นระริกระรัว เหมือนกับผีเส้ือที่

หมดแรง กระพือปีกอยูํกับพื้นดิน คร้ังหนึ่งนานมาแล๎ว แพรเพลาะที่พลอยอบรํ่าด๎วยมือตนเอง สอยตะเข็บด๎วยมือตนเอง 

เคยมีคําสูงสําหรับใครอีกคนหนึ่ง พลอยยังจําได๎วําคนๆ นั้นเคยนั่งประคองผ๎าแพร ผืนนั้นไปจนถึงบางปะอิน จริงสิ ! พลอย

ก็เพิ่งนึกออก บางปะอินนี่เองที่พี่เนื่องไปเปล่ียนเรือ ไปนครสวรรค๑ บางปะอินจะใกล๎ไกลนครสวรรค๑เพียงไร พลอยก็ไมํร๎ู จะ

ถามใครก็ไมํกล๎า กลัวเขาจะจับความในใจได๎ ถ๎าอยํูใกล๎ บางทีจะได๎เห็นหน๎าพี่เนื่องบ๎างกระมัง หรือจะมีโอกาสได๎เห็นแตํ

ไกลๆ ก็ยังดี แพรเพลาะผืนนั้น พี่เนื่องเคยบอกวํา หํมอยูํทุกคืน แม๎แตํเวลากลางวัน พี่เนื่องก็เรํงให๎ถึงกลางคืนเร็วๆ เพื่อจะ

ได๎หํมแพรผืนนั้น ป่านนี้พี่เนื่องยังจะหํมอยูํ หรือไมํ แตํพอคิดอยํางนี้พลอยก็สะด๎ุงใจ พี่เนื่องจะไปหํมแพรเพลาะผืนนั้นได๎



อยํางไร เด๋ียวนี้แพรผืนนั้นก็คงหมด ราคาหรือวําพี่เนื่องจะให๎คนอื่นเขาหํม คิดอยํางนี้พลอยก็ตัวร๎อนวาบไป ด๎วยความไมํ

สบายใจ 

         แตํความจริงพลอยก็ไมํควรจะต๎องวิตก เพราะกํอนหนา๎ทีจ่ะตามเสด็จบางปะอนิสอง พลอยได๎รับหอํของหอํ หนึง่จาก

บ๎านช๎อย ในนั้นมีแพรเพลาะผืนหนึ่งพับไว๎อยํางเรียบร๎อย กล่ินอายอบรํ่านั้นจางไปนานแล๎ว และในพับแพร เพลาะนั้น มี

กระดาษเล็กๆ แผํนหนึ่งมีข๎อความเขียนไว๎วํา 

 

"คิดถึงแพรเล่ียนแล๎วเสียดายเหลือ  

เป็นฝีมือของหมํอมย๎อมมะเกลือ 

ได๎หํมสนิทแนบเนื้อมานมนาน 

เคยคิดไว๎วําจะอยูํเป็นคํูชื่น 

ไมํเป็นอื่นรํวมรักสมัครสมาน  

แตํเวรกรรมที่ได๎ทํามาบันดาล  

ต๎องแหลกลาญแคล๎วคลาดทั้งชาติไป  

อันชาตินี้พี่คิดผิดไปแล๎ว 

ขอพบแก๎วกลอยสวาทในชาติใหมํ 

ถึงความทุกข๑ทํวมท๎นล๎นหัวใจ 

แตํพูดไปก็จะเห็นวําเลํนล้ิน 

ขอก๎มหน๎ารับกรรมประจําตัว  

เมื่อทําช่ัวก็จะใช๎ไปจนส้ิน 

แพรผืนนี้คืนไว๎ให๎ยุพิน 

ถึงจางกล่ินความในใจไมํจืดเอย"  

 



         แพรผืนเกําได๎คืนมา พร๎อมกับกลอนระบายความในใจอกีบทหนึง่ พลอยรีบเก็บเขา๎ซุกซํอนไว๎เสียในต๎ู หา ของอืน่ๆ 

ทับไว๎กันมิให๎ใครเห็น และในคืนวันนั้นเอง ซึ่งเป็นคืนกํอนที่ช๎อยจะออกเดินทางลํวงหน๎า ไปบางปะอิน กํอนโดยทางเรือ

เคร่ือง ถึงแม๎วําพลอยจะพยายาม สะกดอกสะกดใจให๎หลับสักเพียงใด ก็หาได๎หลับลงไมํ พอหลับ ตาลงทีไรก็เห็นแตํหน๎าพี่

เนื่อง และหน๎านั้นหัวเราะอยํางเศร๎าทุกคร้ัง เพลงยาวที่พลอยได๎รับจากพี่เนื่องเป็นอันสุด ท๎าย ดังกึก๎องอยูํในหูเป็นจังหวะ

ไมํขาดระยะ พยายามเอาหมอนอุดหูก็แล๎ว นอนควํ่าก็แล๎ว นอนตะแคงก็แล๎ว ก็ยัง นอนไมํหลับเหมือนกัน  

         เวลาประมาณตีวามกวําๆ เสียงช๎อยพดูลอดม๎ุงมาวํา  

         "ฉันก็ไมํหลับเหมือนกันแหละพลอย ใจมันเต๎นตึกตักจะได๎ไปเที่ยวพรํุงนี้ ลุกขึ้นนั่งคุยกันดีกวํา"  

         วําแล๎วก็ผลุดออกจากม๎ุงจุดตะเกียงดวงเล็กหร่ีไว๎ แล๎วคํอยเดินไปทีข่า๎งฝาค๎นหาอะไรกุกกักอยํูคนเดียว แล๎วก็มานัง่

ข๎างๆ มุ๎งพลอย  

         "พลอย" ช๎อยเรียกเบาๆ "ออกมากินส๎มกันดีกวํา ไหนๆ ก็นอนไมํหลับด๎วยกันทั้งสองคนแล๎ว"  

         พลอยลุกออกจากม๎ุงเขา๎ไปนัง่อยํูกับช๎อย นกึดีใจเหมือนกัน ทีมี่ช๎อยมาอยํูเป็นเพ่ือน  

         "วันนี้หํออะไรที่สํงมาจากบ๎าน" ช๎อยถามขึ้น 

         "หํอแพรเพลาะ" พลอยตอบห๎วนๆ พยายามซํอนน้ําเสียง มิให๎ช๎อยจับได๎วํา มีความร๎ูสึก  

         "เอ๏ ! พี่เนื่องนี่ชักจะหนักมือไปละ เร่ืองแล๎วไมํร๎ูแล๎ว พลอยอยําไปสนใจกับเขาเลย เราไมํได๎ทําผิดคิดร๎ายกับ ใคร 

เมื่ออะไรมันแล๎วก็แล๎วไปมั่ง กินส๎มกันดีกวํา"  

         "ฉันไมํได๎วําอะไรนี่ช๎อย" พลอยตอบ 

         "ก็ดีแล๎ว เอ ! กินส๎มมืดๆ นี่มันเปร้ียวชอบกล ไหนลองไขไฟขึ้นให๎มันสวํางอีกหนํอยซิ เผ่ือมันจะหวานขึ้น บ๎าง"  

         วําแล๎วช๎อยก็บดิตะเกียงใหส๎วํางขึน้อกี แล๎วก็สํงส๎มใหพ๎ลอยผลหนึง่ พลอยรับส๎มมาปอกกิน แล๎วก็นัง่ใจ ลอยฟงัช๎อย

คุยเร่ืองอะไรตํอไป จนฟ้าสาง ถึงเวลาที่ช๎อยจะต๎องรีบไปลงเรือ แตํเช๎าตรํู  

         รํุงขึน้อกีวันหนึง่ พลอยขึน้รถพระประเทียบตามเสด็จ ไปถึงสถานรีถไฟเวลาราวๆ สามโมงเช๎า เพราะขา๎งใน ต๎องรีบ

ไปขึ้นรถไฟ คอยเวลาเสด็จพระราชดําเนิน เมื่อถึงสถานี พลอยแลเห็นผ๎ูคนพลุกพลํานคอยรับเสด็จ มีทั้งข๎า ราชการทหาร 

พลเรือนและมหาดเล็กกรมวัง มองดูเต็มไปด๎วยข๎าราชการ เจ๎าคุณพํอมาสํงเสด็จที่สถานีด๎วย พลอย แลเห็นทํานยืนอยํูใน

หมูํข๎าราชการหลายคน เมื่อเสด็จทรงพระดําเนินผํานไป ทุกคนก๎มศีรษะถวายคํานับ พลอย เห็นเจ๎าคุณพํอมองดูตัว แล๎ว

ย้ิมอยํางภูมิใจ และสะกิดเพื่อนข๎าราชการที่ยืนอยํูใกล๎ๆ ให๎ดูลูกสาวของทําน พอได๎ เห็นเจ๎าคุณพํอความวิตกตํางๆ ที่มีอยูํ 

ดูเหมือนจะเบาบางลงไปมาก พลอยร๎ูสึกวําความว๎าเหวํที่มีมาหลายวันนั้น หายไป ชีวิตกลับมีความหมายขึ้นมาอีก 

ข๎างหน๎าของพลอย คือเสด็จเป็นบุคคลที่พลอยมีหน๎าที่ปฏิบัติ และการ ปฏิบัติหน๎าที่ตํอเสด็จ ทําให๎เจ๎าคุณพํอพอใจ ไมํร๎ูสึก



อับอาย เพราะทํานสะกิดให๎คนอื่นๆ ดูลูกสาวของทําน และข๎า ราชการกลํุมนั้น พากันพยักพเยิดอยํางพอใจทุกคน เสด็จ

ทรงขึ้นรถต๎ูที่จัดไว๎สําหรับเจ๎านายฝ่ายใน พร๎อมกับ เจ๎านายฝ่ายในพระองค๑อื่น ต๎ูข๎างหน๎านั้นเป็นต๎ูจัดไว๎เป็นราชพาหนะ 

พร๎อมด๎วยเจ๎านายข๎างหน๎า และข๎าราชการ ผ๎ูใหญํบางทํานที่จะตามสเด็จ พลอยสํงหีบหมากเสวยที่เชิญมา ถวายเสด็จที่รถ

ต๎ู ตํอจากนั้นคุณเฒําแกํ ที่คุมกระ บวนข๎างใน ก็บอกให๎ข๎าหลวงที่ตามเสด็จเจ๎านาย ขึ้นรถอีกต๎ูหนึ่งที่จัดไว๎เฉพาะ 

ตํอจากนั้นไปก็เป็นรถต๎ูมหาดเล็ก และกรมวัง ที่จะตามเสด็จ  

         พอพวกขา๎หลวงเจ๎านายขึน้รถได๎ ตํางก็พากันหาทีน่ัง่ใหถู๎กใจ ตํางก็ชวนคนทีร๎ู่จักใหน๎ัง่ด๎วยกัน เสียงเซ็งแซํ ไปหมด 

บ๎างก็ทักทายตํอวําตํอขานกัน ฟังไมํได๎ศัพท๑ เสียงคุณเฒําแกํตะโกนจากหัวรถวํา  

         "เบาๆ หนํอยซียะแมํพวกเหลํานี้ อะไร ! เสียงยังกะนกกระจอกเข๎ารัง ! กําลังจะเสด็จเร็ดทุํง ขุนน้ําขุนนาง ออกเต็ม

ไป ระยังกันหนํอยซิ" 

         เสียงพดูจากันเงียบลงไปพกัหนึง่ แตํแล๎วก็เร่ิมมีเสียงซุบซิบ ซ่ึงคํอยๆ กลายเป็นเสียงดังกลับมาอกี พลอย ได๎นัง่ใกล๎

หน๎าตําง มีแมํชม๎อยข๎าหลวงตําหนักอื่น ที่เป็นคนร๎ูจักกันมานั่งอยูํข๎างๆ แมํชม๎อยเป็นคนที่คํอนข๎างจะ กว๎างขวาง ร๎ูจักใคร

ตํอใครมาก พอเข๎ามานั่งติดกับพลอย ก็เร่ิมช้ีให๎ดูข๎าราชการบนชานชาลา เสียงเจ๎าคุณอาที่โนํน คุณพี่พระที่นี่ คุณพระนาย

อะไรตํออะไร และอุ๏ย ! พี่หลวงก็มาจนสุดที่พลอยจะจดจํา แมํชม๎อยชี้ให๎พลอยดูข๎าราช การ ที่ร๎ูจักแตํละคน แล๎วก็เร่ิม

อธิบายสรรพคุณของข๎าราชการเหลํานั้น ใครดีไมํดี มีเมียเทําไร ลูกก่ีคน เป็นญาติกับ ใครบ๎าง ดูเหมือนแมํชม๎อยจะร๎ูทั่วถึง

ไปหมด แมํชม๎อยพูดไปหัวเราะไป นัตถุ๑ยาไปพลาง พลอดเวลานั้นพลอยก็นั่ง เหมํอมองไปข๎างหน๎าอยํางไมํสนใจ ฟังแตํก็

นิ่งเฉยพอเป็นกิริยา นานๆ ก็พยักหน๎าเสียทีหนึ่ง เหมือนกับวํากําลัง ฟังอยูํ  

         พลอยนัง่บนรถรอเวลาเสด็จพระราชดําเนินอยํูนาน และมาบงัเกิดความร๎ูสึกวํา มีคนกําลังจ๎องมองอยํางที ่เคยร๎ูสึก

มาแล๎ว และพอพลอยเหลียวไปดูก็สบตาคํูเกํา คุณเปรมยืนมองดูพลอยอยูํ ณ มุมหนึ่งของชานชาลาสถานี รถไฟ  

         พลอยรีบหลบหนา๎เขา๎มาเสียขา๎งในรถ ร๎ูสึกหนาวไปทัง้ตัว คุณเปรมแตํงตัวทาํทาํทาง เหมือนอยํางกับจะ ตามเสด็จ 

ขณะที่พลอยนั่งพิงตัวกับพนักที่นั่งนิ่งอยูํ คุณเปรมก็เดินผํานมาใกล๎ๆ ผํานหน๎าตํางรถไฟไป เสียงแมํ ชม๎อยพูดขึ้นอยําง

ต่ืนเต๎นวํา 

         "แมํพลอย ! ดูซี ! นั่นไงคุณเปรมมหาดเล็ก เขาวํากันวํา เป็นเศรษฐีใหญํไมํมีตัวจับ ฉันร๎ูจักกับพี่น๎องเขา หลายคน 

คุณเปรมเขาเป็นลูกหลานเจ๎าคุณโชฎึก พวกนี้เขารํ่ารวยทั้งนั้นแหละ แมํพลอยร๎ูจักไหม"  

         พลอยนิง่ไมํตอบ พยายามซํอนตัวและภาวนา ขออยําใหคุ๎ณเปรมเหลียวมามองตนอกี แตํคุณเปรมก็เดิน หายไปทาง

ท๎ายรถ เสียงแมํชม๎อยพูดตํอไปวํา 

         "ถึงบางปะอินแล๎ว แมํพลอยอยูํกับใครหรือเปลํา ถ๎าไมํมีใครอยูํกับฉันก็ได๎"  

         "ฉันก็ต๎องอยูํกับแมํช๎อย และข๎าหลวงตําหนักเดียวกันอีกหลายคน ยังไมํร๎ูเลยวําจะอยูํที่ไหน"  



         "ถ๎าอยํางนั้นเราก็อยูํใกล๎กันก็แล๎วกัน ฉันไมํมีเพื่อนคุย คุยกับแมํพลอยฉันชอบ ไมํคํอยมีเร่ือง แนํะ ! เสด็จ แล๎วละ 

!" 

         ขณะนัน้เสียงทหารกองเกียรติยศ บอกแถววันทยาวุธ เสียงแตรวงบรรเลง ขา๎ราชการทีม่าสํงเสด็จพระเจ๎า อยํูหวั ยืน

ระวังตรงทุกคน พลอยนั่งตัวตรง ไมํกล๎าชะเง๎อออกไปดู และเสียงคุยกันจอแจในรถนั้น ก็เงียบลงทันที  

         พระเจ๎าอยํูหวัเขา๎สํูชานชาลาสถาน ีมีเจ๎านายลูกเธอเล็กๆ ตามเสด็จหลายองค๑ ระหวํางทีเ่สด็จพระราชดํา เนินผําน

คนที่มาสํงเสด็จ ก็มีพระราชดํารัสปฏิสันถารกับคนที่มาเฝ้า เกือบจะทุกคน พลอยนั่งก๎มหน๎านิ่งมิกล๎าชํา เลืองมอง แตํยังได๎

ยินพระสุรเสียง ซึ่งก๎องกังวานกวําเสียงอื่นๆ ในที่นั้น ทรงทักทายปราศรัยกับข๎าราชการที่มาสํง เสด็จด๎วยข๎อราชการบ๎าง 

ด๎วยเร่ืองสํวนตัวบ๎าง พลอยได๎ยินพระราชดํารัสแวํวๆ ถึงเร่ืองถนนหนทางบ๎าง เร่ืองการ ปกครองหัวเมืองบ๎าง ตลอดจนเร่ือง

ลูกใครเรียนหนังสือ เมียใครเจ็บไข๎ไมํสบาย ก็ทรงไตํถามต้ังแตํเร่ืองใหญํจน เร่ืองเล็ก ดูเหมือนจะทรงทราบโดยละเอียดไป

ส้ิน ไมํมีเร่ืองใดที่จะใหญํไปหรือเล็กไป สําหรับพระองค๑ ทุกคนในที่ นั้นร๎ูสึกวําชีวิตทุกทางทุกด๎าน ทั้งในเร่ืองสํวนตัวและ

เร่ืองการงาน กําลังถูกนําออกพิจารณา โดยผ๎ูใหญํคนหนึ่งที่ ทราบเร่ืองราวทั้งปวงดีกวําคนอื่น และการซักถามหรือแนะนํา

นั้น ก็กระทําโดยเจตนาดีย่ิงกวําที่จะหาได๎ในที่ใด เพราะผ๎ูใหญํคนนั้นคือเจ๎าชีวิต เป็นทั้งผ๎ูดํารงรักษา และเป็นทั้งผ๎ูที่อาจ

ทําลายชีวิตทั้งปวง ที่รวมกันอยํูในเมืองไทย  

         พลอยเองก็เป็นชาววัง อยํูใกล๎เจ๎าใกล๎นาย สักแตํจะโผลํหนา๎ตํางหอ๎งออกไป ก็มองเห็นทีบ่น อนัเป็นทีป่ระ ทบัพระ

เจ๎าอยูํหัว เร่ืองราวตํางๆเก่ียวกับพระองค๑ เป็นต๎นวําวันในไมํทรงสบาย ของส่ิงใดโปรดหรือไมํ ตลอดจนผ๎ู ใดที่อยํูในขําย

พระมหากรุณาเป็นพิเศษ พลอยก็ร๎ูดีอยํางใกล๎ชิด แตํถึงกระนั้นทุกคร้ังทีมีโอกาสเฝ้าใกล๎ชิด และเห็น พระองค๑ พลอยก็ร๎ูสึก

เต็มต้ืน น้ําตาคลออยากจะร๎องไห๎ด๎วยความปิติ และคอหอยนั้นก็ต้ืนตันทุกคร้ัง  

         อกีสักครํูหนึง่รถไฟกระบวนพระทีน่ัง่ ก็เคล่ือนออกจากสถาน ีพลอยลืมส่ิงอืน่ๆทัง้หมด เพราะภูมิประเทศที ่มองเห็น

จากรถไฟนั้น เป็นส่ิงที่พลอยไมํเคยเห็นมาแตํกํอน รถไฟแลํนช๎าๆออกจากสถานี แล๎วก็เพิ่มฝีจักรเร็วขึ้น จนตาลาย คร้ังนี้

เป็นคร้ังแรกที่พลอยเคยขึ้นรถไฟ จึงร๎ูสึกต่ืนเต๎นมาก เสียงแมํชม๎อยคุยอะไรตํออะไรเร่ือยไป ไมํร๎ู จบ พลอยก็มิได๎สนใจฟัง 

รถไฟแลํนผํานบ๎านเล็กเมืองน๎อยแถวชานพระนคร บางบ๎านร๎ูวําจะเสด็จพระราชดําเนิน ผํานตามทางรถไฟ ก็ต้ังที่บูชาตาม

มีตามเกิด บางบ๎านเจ๎าของบ๎านออกมารับเสด็จ พอรถไฟผํานตํางก็หมอบกราบ ถวายบังคมแล๎วแหงนหน๎าขึ้นมองรถไฟ

กระบวนเสด็จ ด๎วยความปล้ืมใจเป็นล๎นพ๎น  

         คร้ังนีเ้ป็นคร้ังแรกทีพ่ลอยได๎โดยเสด็จในกระบวนหลวง เพ่ิงเคยเห็นวําอาณาประชาราษฎรแสดงอาการ กิริยา

ความร๎ูสึกอยํางใด เมื่อได๎ชมพระบารมีขณะเสด็จพระราชดําเนินผําน รัศมีแหํงความจงรักภักดีจากคน นับพัน นับหมื่น ที่

เรียงรายตามบ๎านชํองและไรํนา พุํงเข๎ามาจับหัวใจ เวลาไปไหนมาไหนตามลําพัง พลอยไมํเคยร๎ูสึกวํา ชาวบ๎านร๎านตลาด 

แลบ๎านชํองเรือกสวน ที่ได๎เห็นตามทางนั้น มีความสัมพันธ๑เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แตํคราวนี้ พลอยแลเห็นความสัมพันธ๑

นั้นได๎ชัด ไมํวําจะเป็นบ๎านไหนชํองไหน ไมํวําจะเป็นคนหมูํใดกลํุมใด ล๎วนแตํเป็นบ๎าน เรือน คนในครอบครัวเดียวกันทั้งส้ิน 

รถไฟยิ่งแลํนไกลออกไป บ๎านชํองที่เรียงรายอยูํนั้น ก็คํอยหํางกันออกไป มีทุํงนาอันกว๎าง และป่าละเมาะที่เห็นอยูํไกลๆ เข๎า



มาแทนที่ จะมองไปทางไหนก็เห็นแตํน้ําใสสะอาด สลับด๎วยต๎นข๎าวเขียวขจี และดอกบัวหลากสี พลอยแลดูอยูํไมํวางตา 

หัวใจนั้นพองโตด๎วยความเบิกบาน ลืมความทุกข๑ความเศร๎าหมอง และทุกอยํางแม๎แตํพี่เนื่อง เพราะถ๎าจะวําไปพลอยก็ยัง

เป็นสาว ความสุขชั่วครํู ก็สามารถบันดาลให๎ลืมความทุกข๑ได๎ทันที ชาวบ๎านกลํุมหนึ่งพายเรือจะไปกิจธุระ พอเห็นรถไฟ

กระบวนเสด็จพ พระราชดําเนินแลํนผํานไป ก็วางพายพาดไว๎กับตัก และหันมาถวายบังคมทั่วทุกคนพร๎อมๆกัน คนแกํคน

เฒํา ที่หาปลาอยํูริมคู ลงนั่งคุกเขําพนมมือไว๎หวํางหน๎าผาก หลับตาทําปากหมุบหมิบ อาราธนาคุณพระคุณเจ๎า ให๎

ค๎ุมครองในหลวง เด็กอีกลํุมหนึ่งเลํนน้ําอยํูที่หน๎าศาลาวัด เห็นรถไฟผํานไปก็ตะโกนโหํร๎องโลดเต๎น อยํางลําพองใจ ตาม

ธรรมดาของเด็กที่ไร๎เดียงสา ควายฝูงหนึ่งเดินหากินอยํูใกล๎ทางรถไฟ บางตัวก็นอนเค้ียวเอื้อง อยูํอยํางสบายอารมณ๑ 

พลอยมองดูจนเกือบจะเหลียวหลัง ด๎วยความสนใจเป็นที่สุด เพราะคร้ังนี้เป็นคร้ังแรกจริงๆ ที่เคยเห็นควาย เสียงใครคน

หนึ่งทางท๎ายรถ ร๎องขึ้นด๎วยเสียงแหลม ล๎อเลียนสํานวนชาววัง ที่ไมํเคยเห็นควายวํา  

         "อุ๏ยตาย ! ควายมีเขา" 

         แล๎วก็มีเสียงหวัเราะเกรียวกราว ด๎วยความขบขนัขึน้ทัง้รถ  

         รถไฟแลํนตํอไปอกีนาน พลอยนัง่ฟงัเสียงล๎อรถ กระทบรอยตํอของราง ดังเป็นจังหวะ ทอดอารมณ๑ ออกไปตาม

ทิวทัศน๑แปลกและใหมํ ที่เห็นอยูํสองข๎างทาง หัวใจที่เหี่ยวแห๎งมาหลายวันนั้น ก็เร่ิมจะสดชื่นร่ืนรมย๑ขึ้น เพราะได๎เปล่ียน

อากาศ บางทีเสด็จจะเสด็จบางปะอินคราวนี้ เพราะทรงพระเมตตาพลอย อยากให๎ได๎ลืมเร่ืองหลังๆ เสียบ๎างกระมัง พลอย

นึกอยํางนั้นแล๎วก็รีบเปล่ียนใจ เพราะถ๎านึกเชํนนั้นก็ดูจะอาจเอื้อมไป และเสด็จอาจจะไมํทรง ทราบเร่ืองราวความทุกข๑

โทมนัส ของพลอยเลยก็ได๎ เสียงคุยกันในรถดูเบาลง เพราะความต่ืนเต๎นเมื่อแรกออก เดินทางนั้น เร่ิมลดน๎อยลงไป แมํ

ชม๎อยนั่งหลับตาพิงพนักนิ่ง บํนวําเมารถแล๎วก็เร่ิมทําปฐมพยาบาลตนเอง ด๎วยยาดมและยาหอม ที่เอาติดตัวมาบ๎าง 

พลอยถามวําจะชํวยเหลืออะไรได๎บ๎าง แมํชม๎อยก็ตอบวําไมํต๎อง พอรถจอดก็จะหาย ทําให๎พลอยเบาใจลงไปเป็นกอง 

เพราะแมํชม๎อยคงไมํถึงตายลงบนตัก และความเมารถ ทําให๎แมํชม๎อยระงับการพูดคุยไปได๎ชั่วขณะ  

         ในทีสุ่ดกระบวนรถไฟนัน้ ก็มาถึงสถานบีางปะอนิ ทกุคนตํางเตรียมตัวลง และเม่ือเสด็จพระราชดําเนิน ลงจากรถ

แล๎ว หมูํข๎าหลวงเจ๎านายก็ตํางลงจากรถ เพื่อไปรับเสด็จเจ๎านายของตนจากรถที่ประทับ ที่สถานีบางปะอิน ข๎าราชการแขวง

กรุงเกําและภรรยาข๎าราชการ มารับเสด็จเป็นจํานวนมากไมํน๎อย แมํชม๎อย ซึ่งบัดนี้กระทําตัวเป็นคนสนิทของพลอย คอย

เดินชิดตัวอยํูตลอด ชี้ให๎ดูเจ๎าคุณเทศา และคนอื่นๆ ซึ่งดูเหมือน แมํชม๎อยจะร๎ูจักไปหมด พลอยสังเกตเห็นข๎าราชการทุกคน

และภรรยา พูดจาเพ็ดทูลพระเจ๎าอยูํหัวและเจ๎านาย ที่ตามเสด็จอยํางคลํองแคลํวไมํมีติดขัด และดูค๎ุนเคยเป็นกันเองกับทุก

พระองค๑ เสียงสมเด็จทรงทักสตรีสูงอายุ ผ๎ูหนึ่งที่มาเฝ้ารับเสด็จวํา  

         "ยายแจํม ! แกํจนหกสิบแล๎ว เพิ่งจะมีผัวคราวนี้เอง"  

         สตรีสูงอายุผ๎ูนัน้แทนทีจ่ะอาย กลับหวัเราะอยํางขบขนัตัวเอง เสียเต็มประดา ถวายบงัคมแล๎วกราบทลูวํา  

         "กํ๊า กรรม ! นะกะนะกะหมํอม" 



         บรรยากาศทีบ่างปะอนิสดช่ืนร่ืนเริง ผิดกวําทีก่รุงเทพฯ มากมายหนกัหนา เจ๎านายทกุพระองค๑ มีพระอาการ ร่ืนเริง

อยํางเสด็จมาพักผํอนพระอิริยาบถ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเครํงครัดตํางๆ ดูเหมือนจะถูกทิ้งไว๎ที่ กรุงเทพฯเป็น

บางสํวน 

         เม่ือถึงพระราชวังบางปะอนิแล๎วนัน้ ทัง้วันพลอยมิได๎มีเวลาดูอะไรได๎ เพราะวําวํุนอยํูกับกิจธรุะ ตระเตรียม หอ๎งที่

ประทับถวายเสด็จ ที่ตําหนักวรนาฏ และเสด็จก็ได๎ประทับแตํพระองค๑เดียว ในห๎องหนึ่งจริงอยํางที่ได๎ รับส่ังไว๎ เพราะ

เจ๎านายมาน๎อยพระองค๑ ช๎อยมาถึงกํอนหน๎าวันหนึ่ง พลอยต๎องคอยรับข๎าวของตํางๆ ที่คุณสาย อํานวยการให๎ขนขึ้นจาก

เรือเคร่ือง ที่จอดอยูํริมคลองท๎ายวัง ช๎อยนั้นดีใจเหมือนกับไมํได๎พบพลอยมาหลายปี และเพิ่งได๎มาพบปะกัน บรรยายความ

สนุกที่ได๎รับ จากการเดินทางๆน้ําอยูํตลอดเวลา กวําจะจัดข๎าวของเสร็จ ก็พลบค่ํา ช๎อยชวนพลอยไปอาบน้ํา ในสระทั้งมืดๆ 

และออกวํานน้ําทําตํางๆ ให๎พลอยพร๎อมด๎วยข๎าหลวงตําหนัก อื่นๆดูอยํางโลดโผน  

         ระหวํางทีอ่ยํูบางปะอนิ คุณสายตกลงวํา จะคุมเคร่ืองอยํูในเรือ ใหพ๎ลอยกับช๎อยและขา๎หลวงรํุนเดียวกัน อกีสองคน

เข๎ามาอยํูกับเสด็จ ที่วรนาฏ ช๎อยเห็นด๎วยกับการตกลงใจของคุณสายเป็นอยํางย่ิง บอกกับพลอยวํา  

         "ฉันดีใจ๏ดีใจ คุณอานอนที่เรือ ถ๎าขึ้นมาอยูํด๎วยกันละก็ฉันแยํทีเดียว"  

         "กลัวจะมีคนคอยดุหรือช๎อย" พลอยถาม  

         "นั่นอยํางหนึ่งละ" ช๎อยตอบ "อีกอยํางหนึ่งก็คือ ถ๎าคุณอาเข๎ามาอยํูเสียในนี้ เราก็จอดอยูํในนี้เทํานั้นเอง นี่คุณอา

อยูํที่เรือ เราก็มีเร่ืองเดินเข๎าเดินออกทุกวัน เลํนไปมาหาสํูกับคุณอาสายนํะแหละ"  

         "ช๎อยนี่เมื่อไรจะโตเสียทีนะ" พลอยพูดอยํางเอ็นดู 

         "ไมํมีวันเสียละพลอย" ช๎อยหัวเราะ "เป็นเด็กมันเร่ือยๆไปอยํางนี้ดีกวํา สนุกตลอดชาติ ใครอยากโต อยากแกํก็

ตามใจ ฉันไมํเอาด๎วยละ พวกฉันมันเหมือนกันทุกคน ดูแตํแมํฉันซี จนแกํแล๎ว แกยังหาเร่ืองสนุก ได๎เร่ือยๆ พี่เนื่อง... เอ๏ย" 

แล๎วช๎อยก็หยุดพูดลงกลางคัน เพราะร๎ูวําตัวพูดผิดไปถนัด ช๎อยกัดริมฝีปากตัวเอง แล๎วก็มองดูหน๎าพลอย เหมือนกับจะขอ

โทษ 

         "พี่เนื่องทําไม !" พลอยถามแล๎วก็หัวเราะ ในใจนั้นก็นึกอัศจรรย๑ตัวเอง ที่สามารถตีหน๎าซ่ือไมํมีพิรุธ  

         "ไมํทําไมหรอก" ช๎อยตอบ "ฉันกําลังจะวําพี่เนื่องแกก็รักสนุกอยํางฉันเหมือนกัน เทํานั้นเอง"  

         พลอยย้ิมแล๎วตอบวํา 

         "แล๎วทําไมไมํพูดตํอให๎ตลอดลํะช๎อย ทีนี้ช๎อยจะพูดอะไรก็พูดเถิด ไมํต๎องเกรงใจฉันหรอก ฉันไมํเป็นไรแล๎ว"  

         พลอยได๎ยินเสียงตัวเองเหมือนคนอืน่พดู และนกึสงสัยตัวเองอยํูครันๆ วําใจนัน้จะเหมือนกับปากทีพ่ดู หรือไมํ พลอย

มาอยูํที่บางปะอินที่ๆ พี่เนื่องเคยผํานขึ้นลํองไปนครสวรรค๑ แมํช้ันเคยเลําวํา พี่เนื่องนั่งกอดผ๎าหํม ที่พลอยให๎มาถึงบางปะ



อิน แตํบัดนี้ผ๎าหํมผืนนั้นกลับมาหมกอยูํก๎นตู๎ กล่ินอายก็จืดจางไป บางปะอินก็เป็นที่ใหมํ ที่พลอยไมํเคยมา กล่ินอายก็ผิด

กับที่กรุงเทพฯเป็นหนักหนา มีที่ตํางๆที่จะต๎องดูอีกมาก มีเร่ืองราวที่จะต๎องร๎ู อีกมาก มีงานการใหมํๆที่จะต๎องทําอีกมาก 

ถ๎าจะวําไปชีวิตก็เป็นเชํนนั้น... ของเกําก็ต๎องเก็บไว๎ก๎นตู๎... แล๎วมองไป ข๎างหน๎า ดูวําจะมีอะไรทําตํอไป  

         รํุงขึน้อกีวันหนึง่ตอนเช๎า เสด็จรับส่ังถามขึน้วํา 

         "พลอยพายเรือเป็นหรือเปลํา" 

         เม่ือพลอยทลูรับส่ังวําไมํเป็นก็รับส่ังวํา 

         "ถ๎าอยํางนั้นก็ไปหัดพายเสียให๎เป็นที่ในสระ วันหลังจะได๎พายเรือไปเที่ยวไหนๆด๎วยกัน นางช๎อยก็ไปหัด เสียให๎

เป็นด๎วย" 

         ช๎อยเดินหนา๎บานลงมาจากตําหนกัช้ันบนพร๎อมๆกับพลอย "พลอยจําไว๎ให๎ดีนะ เสด็จรับส่ังให๎ฉันไปหัด พายเรือ" 

ช๎อยพูด 

         "ทําไม" พลอยถาม ไมํเข๎าใจวําช๎อยหมายความวํากระไร  

         "อ๎าว !" ช๎อยร๎องขึ้น "ฉันกับพลอยก็จะต๎องไปลงพายเรือกันใหญํซีนํะ ถ๎าใครมาวําเราจะได๎อ๎างรับส่ังกลับไป ให๎

เงียบไปเลย" 

         "มันจะไปยากอะไรนักหนากะอีพายเรือ" พลอยพูดขึ้น "หัดวันสองวันก็คงเป็น"  

         "โฮ๏ย ! ยากจะตายไป เราไมํใชํจะไปหัดเรือธรรมดานี่พลอย เผ่ือทํานรับส่ังใช๎จะได๎พายเรือที่นั่ง เด๋ียวพายไมํดีพา

เจ๎านายไปเรือลํม จะพากันหลังลายไปตามๆกัน หัดวันเดียวสองวันจะไปเป็นที่ไหน อยํางนี้ต๎อง หัดทุกๆวันๆละสามเวลา 

พายเป็นแล๎วก็ต๎องฝึกซ๎อมให๎ชํานาญ เร่ืองมันอยํูที่วําฉันจะลงเลํนเรือทุกวัน แล๎วคุณอา จะวําฉันไมํได๎เทํานั้น เพราะเสด็จ

รับส่ังให๎ฉันหัดพายเรือ" 

         วําแล๎วช๎อยก็ร๎องรําทาํเพลงอยํางสบายใจ จนพลอยหา๎มกลัววําใครจะมาเห็นเขา๎ และต้ังแตํนัน้มาช๎อยก็ชวน พลอย

ลงพายเรือเล็กๆ ที่มีมาจอดไว๎ริมสระในพระราชวังบางปะอินทุกวัน ผลัดกันคัดท๎ายบ๎างพายหัวบ๎าง พายคนละลําแขํงกัน

บ๎าง ช๎อยแกล๎งทําให๎เรือลํมเลํนสนุกๆบ๎าง พลอยก็สนุกไปตาม เช๎าเย็น หรือเวลากลางวัน แดดร๎อนเลํนเรือไมํสนุก ช๎อยก็

ชวนพลอยเดินออกไปหาคุณสายที่เรือเคร่ือง คุณสายอยูํที่นั่นเป็นประจํา เพราะคอยควบคุมข๎าวของและดูแลเคร่ืองเสวย 

นานๆจะเข๎ามาเฝ้าเสด็จที่ข๎างในสักหนหนึ่ง พลอยกับช๎อยไปถึง ทีแรกเห็นคุณสายนอนพังพาบ ปอกหอมปอกกระเทียมอยูํ

หัวเรือ มีผาดนั่งพับเพียบชํวยปอกอยูํด๎วย 

         "ใหญํโตดีไหมลํะ คุณอาของฉัน !" ช๎อยกระซิบบอกพลอย กํอนที่จะเข๎าไปถึงตัว แล๎วก็เร่ิมหัวเราะ อยํางขบขัน ทํา

เอาพลอยต๎องหัวเราะไปด๎วย ทั้งที่ไมํมีเร่ืองจะหัวเราะ  



         พอคุณสายหนัมามองเห็น ก็ทกัขีน้ทนัทวํีา 

         "ออกมาทําไมกัน ทําไมไมํอยูํกับเสด็จ" 

         "ฉันคิดถึงคุณอา" ช๎อยตอบ "พลอยเขาก็คิดถึง ขืนอยํูตํอไปไมํได๎เห็นหน๎าคุณอา หัวใจเขาจะแตกตาย ฉันเลยพา

เขาออกมาหา" 

         "ฮึ ! มันจะมากไปละ !" คุณสายไมํยอมเชื่ออารัมภกถาของช๎อย "อยากออกมาเที่ยวก็บอกมาเสียดีๆ แตํอยําอยูํ

ชักช๎า พอเขาเชิญเคร่ืองเข๎าไปก็รีบกลับก็แล๎วกัน ขืนไถลละก็เป็นเจ็บตัวทั้งโตๆกันอยํางนึ้แหละ"  

         "โถ ! คุณอาเจ๎าขา" ช๎อยตอบอยํางอํอนหวาน "คุณอาไมํรักหลานเสียแล๎วหรือคะ หลานอุตสําห๑เดินกรําแดด มาหา

ทั้งสองคน ดูซีเนื้อตัวดําไปหมด นี่กลับถึงกรุงเทพฯ จะต๎องไปบํมผิวอยํูอีกนานเทําไรก็ไมํร๎ู กรรมเวรจริงๆ คุณอาไมํมีอะไร

ให๎หลานรับประทานบ๎างหรือคะ คุณอาใจด๊ีใจดี !"  

         คุณสายเหลียวมาหวัเราะกับพลอยแล๎วถามวํา 

         "พลอยไมํคล่ืนไส๎ยายช๎อยบ๎างหรือ ฉันจะทนไมํไหวอยูํแล๎วนะ" แตํแล๎วคุณสายก็บอกให๎ผาด ไปยกของกิน มาให๎

หลายอยําง สํวนมากก็มีไส๎กรอกปลาแนม ของกินเลํนอื่นๆ ตลอดจนข๎าวเมําทอด ขณะเดียวกันก็กําชับช๎อย ให๎หมั่นเฝ้า

เสด็จ อยําไปเที่ยวไถลเสียที่อื่น เพราะบางปะอินมีที่เที่ยวเลํนมาก  

         "เสด็จของเราทํานพระทัยดี" คุณสายปรารภขึ้น "มาอยํางนี้ ทํานไมํเคยหวงห๎าม ใครอยากจะเที่ยวจะเลํน ก็

ตามแตํใจ จึงเป็นเร่ืองของเราจะดูตัวเราเอง ไมํให๎เหลิงไป"  

         พลอยมองดูคุณสายก็ร๎ูวําสนกุอยํูไมํนอ๎ยเหมือนกัน เพราะของทีก่องอยํูรอบๆตัว ก็บอกใหร๎ู๎วําคุณสาย สนกุในการ

ซื้อของจากชนบท พวกฟักแฟงแตงร๎าน ผักตับเตําสันตะวาและสายบัว ตลอดจนกุ๎งปลาตํางๆ ที่มีคนนํา มาขายตามเรือ  

         กล่ินกับขา๎วหอมฉุยมาจากทา๎ยเรือ ช๎อยแหงนจมูกขึน้ดม แล๎วถามขึน้วํา  

         "แหม ! ใครทําอะไรหอม เตะจมูกฉุยทีเดียว" 

         "ฉันหลนปลาร๎า จะตั้งเคร่ืองเสด็จ" คุณสายตอบอยํางภาคภูมิ "เมื่อเช๎านี้เขาเอาผักกินกับปลาร๎ามาขาย เต็มลําเรือ

นํากินเต็มที หลนแล๎วจะใสํกะโหลกมะพร๎าว ฉันให๎เขาทําไว๎ นําเอ็นดู"  

         คุณสายช้ีใหเ๎ห็นดูกะโหลกมะพร๎าวใบเล็ก ขดัจนเป็นมัน สํวนบนเล่ือยออกเป็นฝาปดิเรียบร๎อย แล๎วใสํสาแหรกเล็กๆ 

แขวนไว๎ 

         "เอ๏ะ ! ทําไมต๎องใสํกะโหลก" ช๎อยถามขึ้น 



         "ฉันเห็นมันนําเอ็นดูดี อยูํในวังทํานเสวยชามเงินชามทองมานานแล๎ว มาบ๎านนอกบ๎านนา ลองใสํกะโหลก กะลาดู

บ๎าง เวลาเสวย พลอยชํวยทูลเสด็จด๎วยนะวํา ทั้งผักทั้งปลาร๎า ป้าต้ังใจเป็นพิเศษจริงๆ"  

 

บทที่ ๑๑ (หน๎าที่ ๒) 

         จะเป็นเพราะดินฟา้ อากาศทีบ่างปะอนินัน้บริสุทธิก์วําทีก่รุงเทพฯ หรือจะเป็นเพราะการเปล่ียนสถานที ่เปล่ียน

อากาศ การได๎ออกกําลังกลางแจ๎ง ทําให๎กินได๎นอนหลับ หรือจะเป็นเพราะเวลาอันเป็นเคร่ืองสมานแผล ที่ดีที่สุดก็ตาม 

ต้ังแตํพลอยมาบางปะอิน ความอ๎างว๎างในใจและความโทมนัสตํางๆ ดูเร่ิมจะเลือนรางไปจากหัวใจ อาจเป็นเพราะบางปะ

อินเป็นสถานที่ใหมํ ไมํมีอะไรจะเตือนใจให๎รําลึกถึงความหลัง หรือบางปะอินจะเป็นสถานที่ กายสิทธิ์ สร๎างขึ้นเพื่อความสุข

งํายๆ ผ๎ูใดที่ได๎ไปถึงก็บังเกิดความสุขอยํางงํายดาย โดยมิต๎องแสวงหา  

         ภายในเวลาส่ีหา๎วันหลังจากทีไ่ด๎ตามเสด็จมาอยํูบางปะอนิ ทัง้ช๎อยและพลอยก็พายเรือได๎เกํงคลํองแคลํว และพาย

เรือไปเลํนไกลๆนอกพระราชวัง ออกไปที่ทุํงข๎างหลังวัง ถอนสายบัวหรือเก็บกระจับเลํนบ๎าง พายเรือไปเที่ยวหัวเกาะท๎าย

เกาะ และแวะเส่ียงเซียมซีที่ศาลพระเจ๎าปราสาททอง ทั้งที่เนื้อความในใบเซียมซีนั้น จะอํานอยํางไรก็ไมํมีวันเข๎าใจ แตํช๎อย

กลับเห็นเป็นเร่ืองขบขัน เส่ียงใบเดียวไมํพอ ต๎องทอดคร้ังละหลายๆใบ แล๎วเอามาอํานอวดคนโน๎นคนนี้ เป็นที่ร่ืนเริงไปทั่ว  

         วันหนึง่เสด็จพระราชดําเนินทอดพระกฐินทีวั่ดวิเวกวายุพดั โดยกระบวนเรือแจวเรือพาย วัดวิเวกนัน้ อยํูกลางทุงํหลัง

พระราชวัง ออกไปไกลพอดู ทางที่จะไปนั้นก็ต๎องผํานไปกลางทุํง ที่เต็มไปด๎วยดอกบัวสีตํางๆ บานสลอนสุดลูกตา เจ๎านาย

ฝ่ายในและฝ่ายหน๎าตามเสด็จด๎วยเรือตํางๆ พร๎อมด๎วยมหาดเล็กข๎าหลวง อีกเป็นจํานวนมาก นับวําเป็นงานที่สนุก

เอิกเกริกงานหนึ่ง เสด็จรับส่ังให๎ข๎าหลวงลงเรือพายตามเสด็จไปด๎วย เพราะจะได๎เลํนเรือทางไกลๆให๎สนุก มีข๎าหลวงคนอื่น

ตามเสด็จไปในเรือลําทรง ช๎อยจะไปออดอ๎อนคุณสาย ด๎วยวิธีใดก็ไมํมีใครทราบได๎ แตํเมื่อถึงเวลาออกเรือคุณสายก็ลงเรือ

พาย ที่มีช๎อยกับพลอยพายทางหัว คุณสายนั่งกลางลํา มีผาดกับนางพิศซ่ึงติดตามมาในเรือเคร่ือง และเป็นผ๎ูที่คุณสาย

ไว๎ใจวําพายเรือเป็นแนํ เป็นผ๎ูพายอยูํข๎างท๎าย วันนั้นทั้งช๎อยและพลอยแตํงตัวทะมัดทะแมง นุํงผ๎าพื้นใสํเส้ือสะพายแพรให๎

รัดกุม เพราะออกบ๎านนอก พอลงเรือเรียบร๎อยช๎อยก็บอกให๎พลอยใสํหมวก คร้ันเห็นพลอยอิดเอื้อนเพราะยังกระดาก ช๎อย

ก็พูดบังคับแกมอ๎อนวอนวํา 

         "พลอยใสํหมวกเป็นเพื่อนฉันหนํอยเถิดนํา ! ถ๎าไมํใสํฉันก็ต๎องนั่งใสํหมวกเป็นอีบ๎าไปคนเดียว"  

         "ใสํเสียเถิดพลอย แดดนายออกอยํางนี้ ไมํระวังตัวเดี๋ยวจะเจ็บไข๎ไป เวลาออกเลํนทุํงเขาใสํกันทั้งนั้น"  

         พอพลอยตกลงยอมใสํหมวก ช๎อยก็หวัเราะอยํางดีใจ แล๎วพดูวํา  

         "ที่นี้เลยนั่งตีหน๎าบ๎ากันไปสองคนคํอยยังช่ัวหนํอย ฉันเสียดาย ไมํได๎เอาหมวกมาฝากคุณอาด๎วยจะได๎ เข๎าชุดกัน

ทั้งสามคน เก๐ตายไปเลยทีเดียว" 



         "โอ๏ย ! ไมํต๎องมาหํวงฉันหรอก" คุณสายร๎องขึ้น "ใครเป็นสาวเป็นแส๎จะแตํงตัว กันอยํางไรก็ได๎ อยํางฉัน ไปทําเข๎า

บ๎างกลัวหมามันจะเหํา" 

         "พลอยฟังคุณอาวําซ"ี ช๎อยตอบสวนขึ้นมาทันที "กรุงเกําที่ฉันเคยได๎ยินวํามีแตํแมวน้ํา เด๋ียวนี้หมาน้ําก็มี 

เหมือนกัน" 

         เรือลําทีพ่ลอยไปนัน้ออกจากทาํแตํเช๎า เพราะช๎อยบอกวําจะได๎ไปตามสบาย และเท่ียวเก็บผักถอนสายบวั หรือเก็บ

ดอกบัวฝักบัวกลางทุํง ที่จะต๎องผํานไปก็ยังได๎ การที่ไปนั้นก็ไปตัวเปลําไมํต๎องเตรียมอาหารไปด๎วย คงมีแตํกาน้ํากินซึ่งคุณ

สายไมํยอมให๎หํางตัว ทั้งนี้เพราะเป็นที่ทราบกันทั่วไปวํา ที่วัดวิเวกซ่ึงจะรับพระกฐิน ในวันนั้น บรรดาภรรยาข๎าราชการ

แขวงกรุงเกํา และบรรดาข๎าหลวงเดิมในกรุงเกํา รับเป็นภาระเล้ียงขนมจีนน้ําพริก น้ํายา แกํผ๎ูที่ไปในงานทั่วถึงกัน ระหวํางที่

พายเรือไปช๎อยก็พูดคุยอยูํไมํหยุดปาก ตามประสาคนที่กําลังเที่ยวสนุก ร่ืนเริง ทําให๎พลอยเบิกบานใจเป็นหนักหนา เรือ

ข๎าหลวงตําหนักอื่น กําลังพายไปทางเดียวกันหลายลํา ลําไหนที่มี คนร๎ูจักช๎อยก็ตะโกนทักทาย จนบางคร้ังคุณสายต๎อง

ออกปากห๎ามวํานําเกลียด เป็นสาวเป็นนางแล๎ว ไมํร๎ูจักสํารวม เสียบ๎าง ซึ่งทําให๎ช๎อยสงบเสงี่ยมไปได๎เพียงช่ัวครํูเดียว แล๎ว

ก็เร่ิมพูดคุยชี้ให๎พลอยดูโนํนดูนี่ตํอไปอีก  

         ระหวํางทีผํ่านกลางทุงํ ช๎อยก็บอกใหน๎างพศิคัดทา๎ย หนัหวัเรือเขา๎ไปกลางทุงํหลายคร้ังหลายหน เพ่ือเก็บ ดอกบวัที่

ช๎อยเห็นวําสวยทีละดอกสองดอก สํวนคุณสายก็บงการให๎ผาด ถอนสายบัวขึ้นไว๎ในเรือเร่ือยๆไป จนช๎อยขูํวําเดี๋ยวเรือจะ

ลํมจึงเลิก พอตกสายเข๎า ท๎องทุํงนั้นก็เต็มไปด๎วยเรือขนาดตํางๆ ทุกคนแตํงกายด๎วยเส้ือผ๎า หลากสี ทุกลํามีแตํเสียงหัวเราะ

สรวลเสเฮฮา และทุกลํามํุงโฉมหน๎าไปยังวัดวิเวกวายุพัด อันเป็นจุดหมาย ปลายทาง สําหรับวันนี้  

         เรือลําของพลอยไปถึงวัดเอาตอนสายเต็มที ่แดดแขง็แล๎ว ทีน่ัน่มีเรือไปคอยรับเสด็จอยํูแล๎วมาก ทีเ่ป็นเรือ ชาวบา๎นก็

มี เรือข๎าราชการและชาววังก็มี ทุกคนมีแตํความร่ืนเริงเสมอภาคกัน เหมือนกับวําการกุศลวันนี้ เป็นของทุกคน นางพิศคัด

ท๎ายเรือแทรกแซงเรือลําอื่นๆ เข๎าไปจอดอยูํใต๎ต๎นไม๎ ใกล๎ๆกับทางเสด็จขึ้น เมื่อจอดเรือ เรียบร๎อยแล๎วสักครํู กระบวนเสด็จก็

มาถึงวัด เสด็จพระราชดําเนินพร๎อมด๎วยเจ๎านายขึ้นบนวัด เพื่อถวายพระกฐิน ตํอไป  

         ช๎อยพลอยและคุณสายยังคงนัง่อยํูในเรือ ดูผ๎ูคนทีผํ่านไปมาอยํางเพลิดเพลิน เวลาก็ลํวงไปจนถึงกลางวัน พลอยเร่ิม

ร๎ูสึกหิว แตํก็นิ่งเสียไมํปริปากพูดวํากระไร ระหวํางนั้นเจ๎านายเสวยบนวัด สํวยเรือขนมจีนก็เร่ิมพายออก แจกอาหารแกํเรือ

ข๎างใน และเรือตามเสด็จตํางๆ เสียงช๎อยบํนขึ้นวํา  

         "ฉันหิวจวนจะเป็นลมแล๎วละ เรือขนมจีนไมํเห็นผํานมาทางนี้สักลํา อีกประเด๋ียวถ๎ามีผํานมา ใครชํวยกันเรียกด๎วย 

ฉันจะกินให๎อิ่มทีเดียว เกิดมาไมํเคยหิวอยํางนี้เลย"  

         "ก็คุณไมํเคยจับแจวจับพายนี่เจ๎าคํา" นางพิศตอบมาจากท๎ายเรือ "วันนี้มาลองพายดูถึงได๎ร๎ูวํามันหิวยังไง บําวละก็

เคยมาเสียหนักแล๎ว เด๋ียวคอยดูนางพิศเถอะ ขนมจีนสักสองลําเรือก็จะไมํพอ"  



         "จริงๆนะช๎อย" คุณสายเห็นด๎วยกับหลานสาว นานๆคร้ังหนึ่ง "วันนี้อาก็หิวเหมือนกัน ได๎เปล่ียนที่เข๎า ความจริงถ๎า

เราขึ้นไปข๎างบน ก็คงได๎กินเร็วเข๎าหนํอย แตํอาอยากกินในเรือนี่แหละสนุกกวํา หรือพลอยจะวํายังไง"  

         "ฉันก็อยากรับประทานในเรือนี่แหละ" พลอยตอบ "นานๆจะได๎มาอยํางนี้สักที ทนเอาหนํอยเด๋ียวก็คง จะได๎รับ"  

         "แมํพลอยเขาเป็นคนชํางอดทน" ช๎อยพูดขึ้น "อะไรๆเขาก็ทนได๎ หิวข๎าวหิวน้ําก็ทนได๎ทั้งนั้น ฉันเองแหละ เป็นคน

ทนอะไรไมํไหว ถ๎าขืนเรือขนมจีนไมํผํานมาทางนี้ เด๋ียวฉันเห็นจะต๎องกินสายบัวของคุณอารองท๎องไปกํอน เสียแรงชํวย

ถอนมาเหนื่อยออก แตํกํอนฉันไมํเคยออกเลํนทุํง นึกวําสายบัวมันลอยๆอยํู เก็บเอางํายๆ พอลองมา ถึงเข๎าจริงๆสิ ถึงได๎ร๎ู

วํามันหนักแรงเหมือนกัน กวําจะได๎แตํละต๎นก็แสนจะยากเย็น ดึงกันแทบหัวไหลํหลุดทีเดียว"  

         คุณสายหวัเราะแล๎วก็พดูวํา "สายบัวถอนงําย อาก็เคยเห็นแตํสายบัวที่นายายกรุด เทํานั้นเอง"  

         "เอ๏ะเป็นยังไงคะ สายบัวนายายกรุด" พลอยถามขึ้นอยํางสนใจ  

         "เร่ืองมันกํอนพลอยเกิด" คุณสายตอบ "ตอนนี้ป้ายังรํุนๆสาวอยูํเลย ยายกรุดแกเป็นเจ๎าของนา เป็นเศรษฐีใหญํอยํู

แถวนี้แหละ แกเป็นคนมักใหญํใฝ่สูง แล๎วก็ชอบคุยโวโอ๎อวด ใครมีอะไรดีไมํได๎ แกต๎องวํา ของแกดีกวํา ทีนี้เจ๎านายเสด็จ

บางปะอินมาก ยายกรุดแกก็วิ่งเต๎นเข๎าถวายเนื้อถวายตัว พอได๎เฝ้าแหนแกก็คุยโว ของแกเร่ือยๆไปวํา นาของแกมีอะไรตํอ

อะไรดีตํางๆ ร๎อยแปดไมํมีของใครส๎ู แกร๎ูวําเจ๎านายโปรดออกเลํนทุํง เก็บดอกบัวฝักบัวทางเรือ แกก็คุยโตวํา ทุํงไหนก็ส๎ูทุํง

บ๎านแกไมํได๎ มีทุกอยํางทั้งบัวหลวงบัวสายฝักบัวก็เทํานั้น ถ๎าเจ๎านายเสด็จแกจะรับเสด็จให๎ถึงขนาด แกจะหาขนมจีน

น้ําพริกไว๎เล้ียงในเรือ ให๎ทรงเก็บดอกบัวฝักบัว และใบบัวอํอนๆ เสวยกับขนมจีนตามสบายพระทัย ฟังแกเลําก็ดูนําสนุกเต็ม

ที แกคุยหนักเข๎าก็เลยทรงเชื่อ นัดกันวําจะไปเที่ยวนายายกรุดให๎สนุกสักวัน ฝ่ายยายกรุดแกก็ดีใจได๎หน๎าตา รีบเที่ยวเชิญ

เสด็จเจ๎านาย และชักชวนผ๎ูคนไว๎มาก คร้ันถึงวันนัดเข๎า ยายกรุดก็เตรียมของเล้ียงเป็นการใหญํ ทําขนมจีนน้ําพริกทอด

ข๎าวเมํา ใสํเรือไว๎คอยแจก แตํมันไปเสียที่ดอกบัวฝักบัวและสายบัว ที่นายายกรุดมันไมํมีมากอยํางที่แกไปเที่ยวคุยไว๎ ยาย

กรุดแกก็ไมํท๎อถอย นึกเสียวําข๎างน้ําข๎างใน ไมํเคยเห็นทุํงเห็นนา จะไปร๎ูประสีประสาอะไร แกก็ให๎คนของแก ไปเที่ยวเก็บ

ออกบัวตูมฝักบัว และใบบัวอํอน จากที่อื่นมาผูกไว๎กับก๎านใบบัวในนาของแกต้ังแตํเช๎ามืด ปนไปกับของจริงที่มีอยูํบ๎าง ใช๎

เชือกกล๎วยผูกเอาไว๎ด้ือๆที่ใต๎น้ํางั้นแหละ พอตกสายแดดแข็งเข๎า พวกดอกบัว ฝักบัวที่เอามาผูกไว๎ก็ชักจะเหี่ยวคอพับ ทั้งที่

อยูํในน้ํา ฝ่ายพวกที่ไปเที่ยวตามที่ยายกรุดชวน พอราวๆเพล ก็พายเรือไปถึงนายายกรุด ยายกรุดแกก็ดีใจพายเรือมา

ต๎อนรับ เสียงแกคุยโวอวดโนํนอวดนี่อยูํไมํหยุดปาก เชื้อเชิญให๎ผ๎ูที่ไปเลํนทุํงเก็บบัวตามสบาย ฝ่ายคนที่ไปชักเอะใจวํา 

ทําไมดอกบัวที่นายายกรุดหน๎าตาไมํเหมือน ที่อื่น ลองดึงขึ้นมาดู ไอ๎เชือกกล๎วยที่ผูกไว๎มันก็ลอยป๋อขึ้นมา เป็นโจทย๑ฟ้องอยํู

บนผิวน้ํา บางคนไมํทันดู เห็นดอกบัวสายบัว ก็เอื้อมแขนไปดึงเสียเต็มแรงทีเดียว พอมันหลุดขึ้นมางํายๆ บางคนเสียหลัก

เกือบหงายหลัง ตกน้ําลงไปก็มี ตํางคนตํางพากันเร่ียไปตามกัน เพราะร๎ูกันทั่วไปวําถูกต๎ม บางคนใจดีหนํอย ก็หัวรํอเห็น

เป็นเร่ือง ขบขัน แตํสํวนมากพายเรือมากําลังเหนื่อย ดีใจนึกวําจะเลํนให๎สนุก พอถูกยายกรุดหลอกเข๎าก็ชักพื้นเสีย บํนกัน

ตุบๆตับๆ ตัวยายกรุดเองก็ชักจะเร่ียราดเต็มทีทีเดียว แตํก็แข็งใจพายเรือเที่ยวชวนคนโน๎นคนนี้ให๎กิน ขนมจีน เห็นเขาไมํกิน

แกก็เร่ิมลงมือเปิบเอง เอาใบบัวอํอนๆ มากินกับขนมจีน แล๎วก็เอะอะวําอรํอยเสียเต็มประดา เที่ยวเรียกคนโน๎นคนนี้ให๎กิน



ตํอไปอีกจนคนกลับ ข๎างในบํนกันออดไปหมดวํา ถูกยายกรุดต๎มเสียสุก ต้ังหลายวัน ถึงได๎เห็นขัน เด๋ียวนี้ใครถูกหลอกก็ยัง

มีคนเรียกกันวํา ไปเที่ยวนายายกรุดอยูํเลย แตํเด็กรํุนหลังไมํคํอยร๎ู เพราะเกิดไมํทัน เร่ืองมันนานมาแล๎ว"  

         พลอยมัวแตํสนใจฟงัคุณสายเลําเร่ืองเกําเสียเพลิน ไมํทนัสังเกตวํากํอนทีคุ่ณสายจะเลําเร่ืองจบลงนัน้ มีเรืออกีลํา

หนึ่งพายมาอยํางเงียบๆ แล๎วมาจอดอยูํข๎างๆแคมเรือติดกันพอดี พอคุณสายเลําเร่ืองจบลง และระหวํางที่พลอยและช๎อย

กําลังหัวเราะกัน เพราะความขบขัน เสียงหนึ่งซ่ีงเป็นเสียงผ๎ูชายก็พูดขึ้นวํา  

         "คุณอาขอรับ กระผมเห็นคุณอาจอดอยํูนานแล๎ว ยังไมํได๎รับประทาน กระผมเลยไปเรียนคุณหญิง เจ๎าคุณกรุง ขอ

ประทานเรือขนมจีนมาให๎ทั้งลํา คนเรือเขาไมํร๎ูจักกระผมเลยต๎องลงเรือพาเขามาที่นี่"  

         พลอยขนลุกเกรียวเม่ือได๎ยินเสียงนัน้ จะเป็นเพราะสังหรณ๑ในใจ หรืออยํางไรก็ไมํร๎ูได๎ ทัง้พลอยทัง้ช๎อย เหลียวไปดู

พร๎อมกัน เรือที่มาจอดเทียบอยํูกับเรือพลอยนั้น บรรทุกขนมจีนและเคร่ืองขนมจีนมา จนเกือบเพียบ มีผ๎ูหญิงหน๎าตาเป็น

คนบ๎านนอกนั่งพายอยูํท๎ายเรือ และที่ตรงหัวเรือนั้นคุณเปรมนั่งย้ิมกร่ิม มองไปทางคุณสาย มิได๎ชําเลืองมามองทางพลอย

เลย 

         พลอยรีบหนัหนา๎กลับมาทนัท ีเสียงนางพศิสําลักน้าํหมาก กระแอมกระไออยํูทา๎ยเรือ และเสียงคุณสายพดู ขึน้วํา 

"พํอเปรม พํอทูนหัวของอา ถ๎าไมํได๎พํอวันนี้ อาเห็นจะหิวข๎าวเป็นลมตายอยูํที่นี่เอง พํอชํวยชีวิตอา และน๎องๆไว๎แท๎ๆ ทีเดียว 

!" 

         "คุณอาคะ ฉันยังไมํหิวเทําไหรํหรอกคํะ" ช๎อยพูดขึ้นโดยไมํหันหน๎าไปทางคุณเปรม "รอเรือขนมจีนลําหลัง ดีกวํา 

ลํานี้ให๎เขาไปเล้ียงเรืออื่นเสียกํอน" 

         "ฮ๎าย ! ยายช๎อยนี่พูดกลับไปกลับมา" คุณสายร๎องล่ัน "ก็ไหนเมื่อก้ีบํนวําหิวข๎าวจะเป็นลม พอมีขนมจีนมา ถึงเกิด

บอกวําไมํหิวเสียแล๎ว ฉันไมํร๎ูละ ! ใครไมํหิวฉันหิว มัวแตํเลํนตัวอยูํก็พอดีไมํได๎กินกัน ดูซีของเขาทํา นํากินออก พํอเปรม

จอดเรืออยํูตรงนี้แหละ อยําเพิ่งไปไหน" วําแล๎วคุณสายก็เร่ิมส่ังให๎คนเรือขนมจีนตักขนมจีน แจกคนในเรือของตน แล๎วก็

ร๎องส่ังมาทางหัวเรือวํา  

         "แมํพลอยกินเสียเถิด อยําไปฟังยายช๎อยหนํอยเลย ผิดเวลํ่าเวลา เด๋ียวจะเจ็บไข๎ไป" คุณสายรับชาม ขนมจีนจาก

เรือคุณเปรมมา สํงแจกไปทั้งลํา  

         "คุณอาทําจะออกแตํเช๎านะขอรับ" คุณเปรมเร่ิมชวนคุณสายคุย ตํอไปอีก  

         "ค๎า มาแตํเช๎า" คุณสายตอบ "ก็แมํสาวๆ เหลํานี้แหละ เขาต่ืนเต๎นกัน ฉุดเอาฉันลงเรือมาด๎วย แล๎วพํอเปรม มา

ต้ังแตํเมื่อไร" 



         "ผมมาเรือมหาดเล็กอีกลําหนึ่ง ออกเรือมาแตํเช๎าเหมือนกัน แตํวันนี้ไมํใชํเวรผม คํอยยังชัวหนํอย ทีแรก ผมอยํูบน

วัดมองไปเห็นเรือคุณอาเข๎าร๎ูวําจะหิว ก็เลยไปพาเรือขนมจีนเขามาให๎"  

         "พํอค๎ูณ ! ขอให๎พํอจําเริญๆขึ้นไปเถอะ" คุณสายขอบใจคุณเปรมอยํางจริงใจ "ถ๎าไมํได๎พํอก็เห็นจะต๎อง ท๎องแห๎ง

กลับแนํๆ ผ๎ูคนออกมากมาย ใครเขาจะไปดูได๎ทั่วถึง ขนมจีนอรํอยจริงๆเสียด๎วย ฉันชอบกิน ขนมจีนหัวเมืองอยํางนี้แหละ 

เส๎นเขาเหนียวดี อยํางนี้ในกรุงหากินไมํคํอยจะได๎"  

         พลอยนัง่ก๎มหนา๎ดูจานขนมจีนอยํูพกัใหญํ ไมํแนใํจวําจะกินดีหรือไมํ ความจริงนัน้ทอ๎งร๎องอทุธรณ๑อยํูเร่ือยๆ วําใหกิ๎น

เข๎าไปเถิด จนมจีนก็เป็นของที่เขาจัดไว๎เล้ียง ไมํใชํของคุณเปรมจะเป็นอะไรไป แตํสมองก็ร๎องวําอยํากิน ! ถึงจะเป็นขนมจีน

ของเล้ียง ก็คุณเปรมพามาให๎ ถ๎ายอมกินขนมจีนก็เทํากับวํา ทอดสะพานออกไปรับเขาคร่ึงหนึ่ง ถึงท๎องจะหิวอยํางไรก็ต๎อง

ทนเอา อดข๎ามื้อสองม้ือจะเป็นอะไรหนักหนา ดีกวําที่จะต๎องมีกังวลที่หลัง เร่ืองที่แล๎ว มายังไมํเข็ดอีกหรือ พลอยมองดูจาน

ขนมจีนน้ําพริกที่คุณสายสํงมาให๎ แล๎วก็ต๎องกลืนน้ําลาย ชํางนํากินอะไร เชํนนั้น ขนมจีนราดน้ําพริกแตํพอดิบพอดี ผัก

ทอดวางไว๎ข๎างหนึ่ง พริกทอดเม็ดหนึ่ง ใบบัวอํอน ใบกะถิน ไขํต๎ม... มองแล๎วตาลาย เสียงนางพิศพูดมาจากท๎ายเรือวํา 

"คุณพลอยรับข๎าวเสียเถิด อยํารีรอไปเลย เด๋ียวจะไมํสบาย" ทําให๎พลอยต๎องทําตาม เพราะนางพิศใช๎เสียงเป็นเชิงขอร๎อง

แกมบังคับ อยํางที่เคยใช๎เมื่อพลอยยังเป็นเด็กเล็กๆ ที่นางพิศเคยเล็กมา พลอยหยิบชามขนมจีนมาวางตรงหน๎าใกล๎ตัว 

แล๎วก็เอื้อมมือไปสะกิดช๎อยชวนให๎กินด๎วยกัน ช๎อยเหลียวมาเลิกค้ิวมอง เห็นพลอยเร่ิมจะลงมือกินขนมจีน ก็พูดในคอวํา 

"กินก็กิน" แล๎วก็หยิบชามขนมจีน ของตนมาวางกระแทกลงตรงหน๎า ลงมือเปิดเข๎าปาก เพราะช๎อยเองก็หิวเต็มทีอยูํ

เหมือนกัน 

         เสียงคุณเปรมพดูจาปรนนบิติัคุณสายอยํูกลางลําเรือ คอยถามวําจะต๎องการอะไรอกีบา๎งหรือไมํ และคอย ตักของกิน

สํงเพิ่มเติมอยูํเร่ือยๆ คุณสายก็ขอบอกขอบใจ ให๎ศีลให๎พรคุณเปรมอยํูไมํขาดปาก เสียงคุณสายพูดวํา  

         "ฉันดีใจจริงๆ ที่เห็นพํอเปรมเติบโตเป็นหลักเป็นฐาน เมื่อเด็กๆเห็นเคยเข๎ามาว่ิงอยํูในวัง หน๎าตาขี้โรคออก เด๋ียวนี้

ดูแข็งแรงดี ไมํเจ็บไมํไข๎ ฉันก็พลอยดีใจด๎วย นึกถึงเร่ืองเกําๆ ฉันยังคิดถึงคุณแมํพํอเปรมอยํูเสมอ ฉันรักทํานมากทีเดียว น้ํา

ใสใจคอไมํมีใครเปรียบ โอบอ๎อมอารีเผ่ือแผํก็เทํานั้น ฉันยังจําได๎ทุกวันนี้ ตรุษจีน สารทจีนละก๎อ เป็นมีของข๎าวมาแจกพวก

ฉันเสมอ ไมํนําจะอายุส้ันเลย อาพํอเปรมอีกสองคนก็ชอบกันมาก เมื่อคร้ังอยํูที่ตําหนักทํานองค๑ใหญํ ฉันเคยไปมาหาสํู

เสมอ แตํออกจากวังไปแล๎ว ก็กระจัดพลัดพรายกันไป ไมํคํอยได๎พบปะกน เด๋ียวนี้สบายดีหรือ"  

         "คุณอานุ๎ยสบายดีขอรับ" เสียงคุณเปรมตอบ "คุณอาเนียนก็เจ็บกระเสาะกระแสะตามเร่ือง ยังพูดถึงคุณอา อยูํทั้ง

สองคน" 

         "นั่นซีฉันก็คิดถึงอยํูเสมอ" คุณสายพูดอยํางพอใจ "ฉันรักพํอเปรมแตํเด็ก ก็ตอนที่มาวิ่งเลํนอยํูที่แมํนุ๎ย กับแมํเนียน

นี่แหละ คิดไปแล๎วพํอเปรมกับฉันก็เหมือนกับพี่น๎องกัน ไมํใชํคนอื่น มีธุระปะปังก็ไหว๎วานกันได๎ พํอเปรมอยําเกรงใจฉัน

เลย" 



         "เป็นพระคุณขอรับ" คุณเปรมตอบด๎วยน้ําเสียงนอบน๎อม ซึ่งพลอยร๎ูดีวําต๎องสบอารมณ๑คุณสาย "ผมไมํมีธุระอะไร

หรอกระหวํางนี้ วําแตํคุณอาเถิดขอรับ อยูํข๎างในไปไหนมาไหนลําบาก มีธุระทางข๎างนอก ก็ขอให๎คนออกมาบอก ผมยินดี

รับใช๎สนองพระเดชพระคุณทุกอยําง"  

         "ขอบใจพํอคุณ" คุณสายตอบ "พํอพูดอยํางนี้อาก็ปล้ืมใจพอแล๎ว ธุระปะปังอะไรก็ไมํคํอยมีหรอกพํอเปรม คนแกํ

อยํางอาจะไปมีเร่ืองอะไรมาก อยูํรอความตายไปวันหนึ่งๆเทํานั้น"  

         เสียงคุณเปรมหวัเราะแล๎วพดูวํา 

         "คุณอายังไมํแกํหรอกครับ เมื่อก้ีผมเห็นนั่งมาในเรือยังนึกวําสาวๆ ที่ไหนมา ต๎องดูอีกทีหนึ่งจึงจําได๎ ทีแรกนึกวํา

สาวๆทั้งลํา" 

         คุณสายหวัเราะชอบใจเสียนีก่ระไร เสียงนางพศิหวัเราะลงลูกคอ แล๎วพดูอยํูทา๎ยเรือกับผาดวํา  

         "ผาดเอ๏ย ! เราสองคนนี่เห็นจะยังไมํอับจนหรอกนะ !" 

         พลอยนัง่กินขนมจีนไปพลางคิดไปพลางวํา คุณเปรมจะทาํอยํางไรตํอไป เม่ือคนในเรือลําตนนัง่มา กินขนมจีนเสรจ

แล๎ว ขณะที่นั่งกินขนมจีนอยํู ก็สงสัยวําคุณเปรมที่นั่งอยูํเบื้องหลัง จะมองมาทางตนบ๎างหรือไมํ พลอยมองไปทางช๎อย ซึ่ง

นั่งอยูํหัวเรือสุดวํา จะแสดงกิริยาอาการอยํางไร ก็เห็นช๎อยนั่งกินขนมจีนทําสีหน๎า บอกบุญไมํรับอยํู จะเหลียวไปทางหลังก็

ไมํกล๎า เกรงจะไปสบตาเข๎ากับคุณเปรม พลอยนั่งตัวแข็ง อยํางไมํสบายใจอยูํนาน จนคุณสายเรียกให๎รับข๎าวเมําทอด ซึ่ง

สํงมาจากเรือขนมจีน พลอยจึงได๎เหลียวหน๎าไป แตํก็เปลํา คุณเปรมมิได๎แสดงกิริยาอาการวําสนใจกับตนอยํางใดเลย 

ยังคงพูดกับคุณสายเป็นปกติ มิหนําซํ้านั่งเยื้องตัวหันหน๎าไปทางท๎ายเรือ อีกมือหนึ่งเกาะแคมเรือที่พลอยนั่งอยูํนั้นไว๎ 

เหมือนกับวําทางหัวเรือ นั้นไมํมีใครที่นําสนใจอยํูเลย นางพิศกับผาด ซึ่งกําลังกินขนมจีนอยํูอยํางเอร็ดอรํอยนั้น ดูเหมือน

จะเป็นคนสําคัญ กวําพลอยเสียอีก พลอยสะบัดหน๎ากลับมาทันที แล๎วสํงข๎าวเมําตํอให๎ช๎อย ไมํนึกอยากกินอะไรตํอไปอีก

ด๎วย ความงอน มีอยํางหรืออุตสําห๑เอาเรือขนมจีนพายมาสํงทั้งลํา มาถึงเข๎าจริงกลับมานั่งทําเป็นทองไมํร๎ูร๎อน เหมือนกับ

วําคนในโลกนี้มีแตํคุณอาสาย  

         พอเสร็จการกินขนมจีน และหลังจากทีคุ่ณสายใหพ๎รอกีกัณฑ๑ใหญํแล๎ว คุณเปรมก็ลากลับ มิได๎ออ๎ยอิง่ อยํูตํอไปอกี 

อยํางที่พลอยคาดไว๎ พอคุณเปรมกลับไปสักครํู ช๎อยก็พูดขึ้นวํา  

         "คุณอาคะ กลับเถิด ไมํเห็นมีอะไรเลย ฉันเบื่อแล๎วละ"  

         "กลับเสียทีก็ดีเหมือนกัน" คุณสายตอบ "บํอยนักเด๋ียวแดดจะร๎อน"  

         ช๎อยเอาพายคํ้าตล่ิงอยํางแรง เพ่ือถอยหลังเรือออก ทาํใหเ๎รือโคลงนาํกลัว คุณสายตกใจพล้ังปากทาํอะไร ตํออะไร

ตกลงน้ําไปเป็นกอง แล๎วก็ตํอวําช๎อยอีกขนานใหญํ แทบจะตัดอาตัดหลานกัน แตํช๎อยก็ทําเฉยเสีย เบนหัวเรือออก และพอ



พายหลีกเรืออื่นๆ กลับมาได๎ก็ต้ังลําเรือ มุํงหน๎ากลับพระราชวังข๎ามทุํงที่ผํานไปเมื่อเช๎า ระหวํางที่กําลังพายเรือกลับนั้นเอง 

ช๎อยก็ถามขึ้นลอยๆ วํา 

         "คุณอาคะ คนเมื่อก้ีนํะใครกัน" 

         "คนไหนคนเมื่อก้ี" คุณสายถาม 

         "ก็คนที่เขาพาเรือขนมจีนมาให๎นั่นไงคะ" 

         "อ๐อ !" คุณสายร๎องอยํางซึมซาบ "คนนั้นนํะหรือ ก็คุณเปรม ลูกเจ๎าคุณจรรยาฯ หลานเจ๎าคุณโชฎึกฯ ไงลํะ เขาเป็น

มหาดเล็กอยูํ ถวายตัวมาได๎หลายปีแล๎ว คอยดูไปเถอะ เด็กคนนี้จะได๎ดี"  

         "แล๎วคุณอาไปร๎ูจักกับเขามาต้ังแตํเมื่อไร" ช๎อยซักตํอ  

         "โอ๏ย ! ต้ังแตํเขายังเด็กๆ เข๎ามาว่ิงอยํูในวัง" คุณสายตอบอยํางแนํใจ "คุณหญิงเสริมแมํเขาฉันก็ร๎ูจัก แล๎วก็อาเขา

อีกสองคน แมํเนียนกับแมํนุ๎ยเขาเคยอยูํตําหนักทํานองค๑ใหญํ เป็นเพื่อนของฉันทั้งสองคน"  

         "แน๎ ! ดูคุณอาพูดซี !" ช๎อยร๎องล่ัน 

         "โอ๏ย !" คุณสายร๎องขึ้นตาม "ไมํใชํเพื่อนยังงั้นหรอก ยายบ๎า ! เพื่อนชอบพอค๎ุนเคยกันตํางหาก เอาอะไรมาพูดไมํร๎ู"  

         "ก็คุณอาพูดออกมาเองนี่ ฉันจะไปร๎ูเรอะ แล๎วก็เห็นปล้ืมพํอเปรมพํอปร่ิมนี่ออกจะตายไป ฉันก็นึกวํามีอะไร กัน

อยูํนํะซี" 

         "แกอยํามาหาความฉันดีนะยายช๎อย" คุณสายพูดเสียงแข็ง "ชาววังรํุนฉันไมํเหมือนสมัยนี้หรอก รําคาญตา 

รําคาญใจจะตายเสียแล๎ว ก็ฉันชอบกับอาเขามาก แล๎วพํอเปรมเขาก็เรียกฉันวําอา มาแตํเด็ก นานๆพบกันที เขาก็จําได๎ไมํ

ทอดทิ้ง อุตสําห๑ไปตามเรือขนมจีนมาให๎กิน ฉันก็ต๎องปล้ืมใจตามประสาของฉัน ฉันไมํเหมือนหลํอนๆ นี่ จะได๎นั่งทําตัวแข็ง

ราวกับคุณข๎างใน ใหญํโตกันเสียจริงแมํเอ๏ย ! จะออกปากเป็นไมตรีให๎เขามีน้ําใจสักคําก็ไมํมี" คําพูดของคุณสายตอนท๎าย

นั้น กระทบมาถึงพลอยด๎วย แตํพลอยก็พายเรือเฉยเสีย ในใจนั้นนึกขอให๎คุณสาย เลําเร่ืองเก่ียวกับคุณเปรมให๎มากกวํานี้

อีก อยําให๎ช๎อยชวนทะเลาะออกนอกเร่ืองไปเสียได๎ แตํก็เป็นเคราะห๑ดี ที่ช๎อยยังสงสัย ซักคุณสายถึงเร่ืองคุณเปรมตํอไป 

ช๎อยถามขึ้นอีกวํา 

         "คุณอาขา คุณเปรมนี่เขามีพี่น๎องอีกไหมคะ" 

         "ก็เทําที่ฉันร๎ู เขาก็เป็นลูกคนเดียว เขาวําคุณหญิงเสริมทํานหึงนัก เจ๎าคุณกลัวลนลาน แตํคุณหญิงตายมา สักสอง

สามปีนี่แล๎ว ป่านนี้เขาจะมีน๎องเล็กๆ อีกหรืออยํางไรก็ไมํร๎ูเร่ือง เพราะฉันเองก็เพิ่งมาพบเขาวันนี้ ไมํได๎พบกันหลายปีเต็มที"  

         "แล๎วเจ๎าคุณพํอเขาเป็นใครกันคะ" ช๎อยซักตํอ 



         "ทํานอยํูกรมทําซ๎าย เป็นเศรษฐีใหญํทีเดียว บ๎านตึกเขาอยํูริมคลองพํอยม ฉันเคยไปเที่ยวกับแมํนุ๎ยเขา หนหนึ่ง 

โอ๏ย ! เขารํ่ารวยกันเหลือเกินละ ในห๎องคุณหญิงฉันยังได๎เห็นทองเป็นหีบๆ วางจากพื้นไปจนเกือบ จดฟาก ข๎าทาสผ๎ูคนเขา

ก็มากทั้งจีนทั้งไทย คุณเปรมเขาเป็นลูกคนเดียว แล๎วยังไมํมีเหย๎ามีเรือน นิสัยใจคอกิริยา มารยาท รูปสมบัติ ทรัพย๑สมบัติ

เขาดีพร๎อม คนอยํางนี้ใครได๎ไป ก็นับวํามีบุญ"  

         "จริงซี !" ช๎อยปรารภขึ้น "คุณอารักกับเขานัก ขอให๎หลานเสียไมํได๎หรือคะ" ช๎อยพูดอยํางหน๎าเฉยที่สุด  

         "ฮ๎า !" นางพิศฮาล่ันมาจากท๎ายเรือ 

         "ต๏าย" คุณสายร๎อง "นั่นพูดอะไรอยํางนั้นลํะ เคราะห๑ดีแตํพวกเรากันเองทั้งนั้น ไมํมีใครได๎ยิน !"  

         "อ๎าว !" ช๎อยตอบ "ก็ฉันอยากจะมีบุญบ๎างนี่ คุณอาจะได๎หมดหํวง"  

         "เฮ๎อ ! ยายช๎อย เอ๏ย ยายช๎อย !" คุณสายถอนหายใจใหญํ "คนอยํางแกใครเขาได๎ไป ฉันก็ขายหน๎าเขา เลิดพูดบ๎าๆ 

บอๆ เสียทีเถิด โตเป็นสาวแล๎ว แกไมํอายเขาบ๎าง ฉันก็อาย"  

         ช๎อยหวัเราะเม่ือได๎ยินคุณสายพดูแล๎วปรารภขึน้วํา 

         "ฉันนี่เห็นจะแกํตายอยูํในวังนี่เอง ชาตินี้ทั้งชาติ ชํางไมํมีใครมองเสียบ๎างเลย ผ๎ูใหญํของเราก็ไมํเป็นใจ เสียด๎วย" 

ช๎อยแกล๎งทําเป็นถอนใจใหญํ พายเรือตํอไปอีกครํูใหญํ แล๎วจึงถามคุณสายขึ้ยเฉยๆวํา  

         "คุณอาคะ เมื่อคุณอาสาวๆ เคยมีใครเขามองบ๎างหรือเปลํา คุณอาเคยคิดจะมีเหย๎ามีเรือนบ๎างหรือเปลําคะ"  

         "ฮ๎าย ! เอาอะไรมาถาม" คุณสายร๎อยเอ็ดตะโร "ไมํใชํเร่ืองของเด็ก จะร๎ูไปทําไม"  

         "โธํ ! ก็อยากร๎ูบ๎างซีคะ คุณอาไมํเห็นเลําอะไรให๎ช๎อยฟังบ๎างเลย ฉันไมํเข๎าใจจริงๆนะ อยํางคุณอานี่อะไรๆ ก็ดีหมด 

แล๎วก็ไมํเห็นขี้ร้ิวขี้เหรํตรงไหน ทําไมถึงอยํูตัวคนเดียว มาจนถึงป่านนี้ก็ไมํร๎ู"  

         "เอ ! อาก็ไมํร๎ูซี ของอยํางนี้มันแล๎วแตํบุญแตํกรรม" คุณสายพูดอยํางใจลอย เหมือนกับวําคําพูดของช๎อย มา

สะกิดความหลังที่ฝังอยํูในหัวใจ มานมนานนักหนา  

         "มาคิดดูเด๋ียวนี้ก็ดีเหมือนกัน" คุณสายพูดตํอ "ถ๎ามีเรือนไปเสียแตํเมื่อยังสาวๆ ป่านนี้จะเป็นอยํางไรก็ไมํร๎ู แตํก็คง

มีเร่ืองที่จะต๎องทุกข๑ร๎อนมากกวํานี้เป็นแนํ แกํลงแล๎วเราอยํูตัวคนเดียว มันก็สบายไปอยํางหนึ่ง จะวํา เป็นเคราะห๑มันก็เป็น 

จะวําเป็นบุญก็เป็นบุญ" 

         เสียงคุณสายพดูเหมือนกับนกึออกมาดังๆ ไมํได๎พดูกับใครโดยเฉพาะ พลอยกับช๎อยนิง่ฟงัเงียบทัง้สองคน เสียงพาย

กระทบน้ําเป็นคร้ังคราว นานๆหนมีเสียงท๎องเรือ ครูดไปกับกองหญ๎าในท๎องทุํง  



         "สามสิบปีได๎แล๎วกระมัง" เสียงคุณสายเหมือนกับวําพูดมาจากไกล "คิดดูเหมือนเมื่อวานซืน มีคนเขามา ชอบฉัน

คนหนึ่ง อยําไปเอาชื่อเขาเลย เด๋ียวนี้พบกันก็ไมํร๎ูจักกันแล๎ว ตอนนั้นฉันยังสาวสติปัญญาอะไร ก็ไมํคํอยจะมี... ที่แรกไมํร๎ูวํา

เขาชอบ ผํานกันทีไรเขาก็มอง เรายังเป็นเด็กๆ ไมํได๎สนใจ แตํเขาก็พยายามเข๎าหา ทั้งทางผ๎ูใหญํและทางพวกพ๎อง รํุน

เดียวกันที่เขาร๎ูจัก แล๎วก็มีคนตําหนักเดียวกันอีกคนหนึ่ง อยํางไปเอาชื่อเขาเลย อยูํกันมาต้ังแตํเด็ก อยํางช๎อยกับพลอยนี่

แหละ เขาเป็นคนคุ๎นเคยกัน ทางบ๎านเขาชอบพอกับคนๆนั้น เขาชํวยชัก ชํวยนําให๎ร๎ูจัก รับของเข๎ามาให๎บ๎าง รับหนังสือเข๎า

มาให๎บ๎าง เขาเป็นคนวิ่งเต๎นติดตํอให๎ทุกอยําง ทําตัวเป็นแมํส่ือทีเดียว ฉันมันยังเด็ก ก็พลอยลํุมหลงเขาไป แตํจะเป็นบุญ

หรือเป็นกรรมก็ไมํร๎ู คุณปู่ของช๎อย ทํานไมํเห็นด๎วย ทํานวําฉันยังเด็กนัก ให๎รอไปกํอน ใจฉันก็อยากรอไปกํอน ตํางคน

รีๆรอๆ แมํคนที่เขาทําตัวเป็น แมํส่ือ เขาก็ยังติดตํออยํูเร่ือยๆ สักปีหนึ่งหรือสองปีได๎กระมัง วันหนึ่งเขาส่ังให๎เข๎ามาบอกฉัน

วํา เขารอไมํไหวแล๎ว ให๎ฉันออกไปพบเขาที่ประตูวัง เขาจะพาหนีแล๎วมาขมาทีหลัง ผ๎ูใหญํทํานคงไมํวํา ฉันไมํยอมกลัวจะ

ขายพระพักตร๑ เสด็จ เพราะทํานทรงพระเมตตาฉันมาก ฉันก็ส่ังแมํคนนั้นแหละ ให๎กลับไปบอกวําให๎รอไปกํอน ที่จะให๎ตาม

กันไป ฉันทําไมํได๎" 

         คุณสายนิง่เม่ือพดูจบลง เหมือนกับวําเร่ืองทีเ่ลํานัน้จบลงแล๎ว แตํช๎อยยังไมํพอใจ ถามขึน้วํา  

         "แล๎วยังไงคะคุณอา เด๋ียวนี้ยังรอกันอยํูหรือคะ เมื่อไรคุณอาจะปลงใจเสียที"  

         แตํแทนทีคุ่ณสายจะเอ็ดช๎อยวําล๎อเลียน คุณสายกลับหวัเราะเบาๆ อยํางขบขนั แล๎วพดูด๎วยสําเนียง เป็นปกติวํา  

         "เปลําเขาไมํได๎รอฉันหรอก พอเขาร๎ูวําฉันไมํยอมตามเขาไป เขาก็ไปตามเร่ืองของเขา"  

         "ไปยังไงคะตามเร่ืองของเขา" ช๎อยซักอยํางสนใจ  

         "เขาเลยชวนแมํส่ือนั่นเอง หนีตามเขาไปแตํวันนั้น" คุณสายตอบแล๎วหัวเราะ  

         "แล๎วกัน" ช๎อยร๎องขึ้นแล๎วก็หัวเราะท๎องคัดท๎องแข็ง  

         "นั่นซ"ี คุณสายพูดขึ้น "คิดดูเด๋ียวนี้มันก็นําหัวเราะจริงๆ คนอะไรก็ไมํร๎ู ! แปลกพิลึกละ ! แตํตอนนั้น ฉันหัวเราะไมํ

ออกหรอก ทั้งโกรธทั้งเสียดายทั้งขมขื่นในใจ ความจริงจะวําเสียดายก็ไมํได๎เสียดายเทําไรนัก เพราะจะวําฉันชอบเขาจริงจัง

ก็ไมํได๎ ถ๎าจะเรียกวําลํุมหลงไปพักหนึ่งละก็วําไมํถูก ที่โกรธที่เสียใจก็เพราะ พวกเดียวกันเองมาทํากันได๎ แมํนั่นสนิทสนม

กับฉันมากเสียด๎วย แตํนั่นแหละไมํวําเร่ืองอะไรทั้งนั้น นานเข๎า มันก็จางไปเอง มานึกดูเร่ืองเกําๆ เด๋ียวนี้เหมือนกับเร่ืองของ

คนอื่นทั้งเพ ไมํเก่ียวกับตัวเลย"  

         "แล๎วตํอมามีใครอีกไหม" ช๎อยซักเอาอยํางไมํเกรงใจ  



         "ก็ไมํเห็นม"ี คุณสายตอบเร่ือยๆ "ต้ังแตํเกิดเร่ืองนั้นมา เสด็จทํานก็หางานให๎ทํา เสียจนเกือบไมํมีเวลา หายใจ พอ

ร๎ูตัววําวํางลงก็แกํเสียแล๎ว เป็นบุญไปอยํางหนึ่ง ฉันเคราะห๑ดีที่มีเสด็จทํานเป็นรํมโพธิ์รํมไทร ไมํมีทําน ฉันก็คงลําบาก 

เพราะตัวคนเดียวจริงๆ จะหวังพึ่งพี่น๎องก็คงไมํได๎ เขามีกังวลของเขามากพออยูํแล๎ว"  

         พลอยฟงัเร่ืองทีคุ่ณสายเลําอยํางสนใจโดยตลอด พลอยไมํเคยนกึวํา คุณสายจะได๎ผํานความผิดหวัง และควม

โทมนัส อยํางที่พลอยเคยผํานมาแล๎วหยกๆ คุณสายบอกวําเวลาเป็นยาสมาน ทําให๎แผลในหัวใจนั้น หายได๎ แตํแผลใน

หัวใจพลอยทําไมยังเจ็บอยํู หรือวําเวลาจะยังส้ันไป หรือหัวใจของพลอยนั้นจะไมํแข็งแรงเทํา หัวใจของคุณสาย แตํอยํางไร

ก็ตาม ความหลังของคุณสายที่เพิ่งมาเปิดเผยขึ้นนั้น ถึงแม๎วําทั้งคุณสายและช๎อย จะเห็นวําเป็นเร่ืองขบขันก็ตาม ความร๎ูที่

ได๎รับนั้น ทําให๎พลอยอุํนใจมากขึ้น เพราะในโลกนี้มีคนอื่นที่เคยได๎รับ ความทุกข๑โทมนัส เพราะพลาดหวังมาแล๎วเหมือนกัน 

มิใชํวําพลอยเพิ่งมาได๎รับทุกข๑นั้นแตํคนเดียว  

 

บทที่ ๑๒ (หน๎าที่ ๑) 

         พลอยกลับจากบางปะอนิมากรุงเทพฯ ด๎วยทางเรือ เพราะเสด็จรับส่ังวํา จะได๎เห็นแมํน้าํลําคลองเสียบา๎ง พลอยจํา

ได๎วําปีนั้นเป็น ร.ศ. ๑๑๘ และพอกลับมาถึงในวังได๎ไมํเทําไร ก็บังเกิดความต่ืนเต๎นนิยมขี่จักรยาน หรือเรียกกันในขณะนั้น

วํารถ 'ไบซิเก้ิล' อยางขนานใหญํ 

         เจ๎านายขา๎งในเกือบทกุพระองค๑หดัทรงจักรยาน แม๎แตํพระเจ๎าอยํูหวัก็ทรงหดัอยํูพกัหนึง่ทีส่วนเตํา แตํแล๎ว ก็เลิกไป 

คงเหลือแตํข๎างในที่ถีบจักรยานกันอยํูแทบทุกวัน ไมํวําจะเป็นในระยะใกล๎หรือไกล ความนิยมถีบจักรยาน เร่ิมจากเจ๎านาย

และคุณจอม แล๎วก็เร่ิมแพรํหลายไปถึงคนตามตําหนักตํางๆ และความนิยมนั้นก็กลายเป็น การประกวดประขันกันในเร่ือง 

รถของใครจะดีกวําของใคร ราคาคันหนึ่งๆในขณะนั้นก็มิใชํถูก ใครที่มีฐานะดีรํ่ารวย ก็ซื้อได๎กํอนและขี่แสดงแกํคนอื่นๆที่ยัง

ไมํมี เร่ืองใครถีบจักรยานเป็นหรือยัง และใครซื้อรถใหมํจากไหน ย่ีห๎ออะไร เป็นเร่ืองที่คุยกันได๎ทุกวันไปไมํมีจืด  

         ช๎อยถีบจักรยานเป็นกํอนคนอืน่ๆในตําหนกั เพราะเร่ืองการโลดโผนตํางๆ เป็นส่ิงทีถู่กกับนสัิยของช๎อย อยํูแล๎ว และ

โดยเหตุที่ช๎อยเป็นคนมีพวกพ๎องมาก จึงเร่ิมหัดด๎วยจักรยานยืมจากคนอื่น ช๎อยจะหายหน๎าไปจาก ตําหนักทุกวัน เย็นๆก็

เดินโขยกเขยกกลับมา พร๎อมด๎วยบาดแผลฟกชํ้าดําเขียวในที่ตํางๆ ช๎อยหัดอยูํไมํก่ีวัน ก็เป็น และภายในเวลาราวๆสอง

อาทิตย๑ ก็ถีบจักรยานแบบโลดโผนให๎พลอยดูได๎ เป็นต๎นวําปลํอยมือบ๎าง พับขาขึ้นเสียข๎างหนึ่งแล๎วถีบตํอไปบ๎าง กํอให๎เกิด

ความเล่ือมใส ในความเกํงกาจของช๎อยแกํพลอยและบุคคลอื่นๆ ที่ได๎เห็นเป็นอันมาก นอกจากคุณสายซึ่งนั่งพยากรณ๑วํา 

วันหนึ่งช๎อยจะต๎องช้ําในตายหรือคอหักตาย หรือตายลักษณะไมํเป็นมงคลตํางๆ  

         วันหนึง่เสด็จตัดสินพระทยัจะทรงหดัจักรยาน และวันนัน้เป็นวันทีช๎่อยพสูิจน๑ใหคุ๎ณสายเห็นวํา ความเกํงกาจ โลด

โผนตํางๆนั้น บางคร้ังก็มีประโยชน๑มากเหมือนกัน เพราะเสด็จรับส่ังถามหาตัวคนถีบจักรยานเป็น ปรากฏวํา ช๎อยถีบ



เป็นอยูํคนเดียวทั้งตําหนัก ช๎อยจึงได๎รับหน๎าที่เป็นผ๎ูหัดถีบจักรยานถวายเสด็จ มีหน๎ามีตาขึ้นมากมาย และเมื่อเสด็จทรงถีบ

เป็นแล๎ว ช๎อยก็ได๎ประทานจักรยานใหมํเอี่ยมคันหนึ่งเป็นรางวัล ทําให๎ช๎อยดีใจมากกวํา คร้ังใดๆที่พลอยได๎เคยเห็น  

         เม่ือเสด็จเร่ิมทรงจักรยาน พลอยก็ร๎ูตัววําเป็นหนา๎ทีข่องตนทีจ่ะต๎องถีบจักรยานบา๎ง ขณะนัน้เจ๎านายก็เร่ิม ทรง

จักรยานออกจากวังไปสวนดุสิต ข๎าหลวงตามเสด็จก็ควรจะต๎องถีบจักรยานเป็น เมื่อร๎ูวําเป็นหน๎าที่พลอยก็เลิก กลัวเลิก

อาย ต้ังหน๎าบากบั่นหัดถีบจักรยานกับเขาบ๎าง ล๎มลุกคลุกคลานอยูํหลายวันและได๎บาดแผลหลายแหํง จนนางพิศผ๎ูมี

หน๎าที่ฝนไพลไว๎ให๎ทาทุกคืนนั้น ต๎องบํนปลงอนิจจังอยํูซ้ําซาก แตํพลอยก็หัดจักรยานไปจนเป็น ถึงจะแสดงทําทางโลดโผน

พลิกแพลงอยํางช๎อยไมํได๎ ก็นับวําถีบใช๎การได๎ทีเดียว  

         พอถีบจักรยานเป็น ความต่ืนเต๎นเร่ืองรถก็เขา๎มาจับหวัใจ พลอยเฝ้าแตํใฝ่ฝันอยากได๎รถจักรยาน เป็นของตัวเอง ได๎

เชิดหน๎าชูตากับเขาสักคันหนึ่ง ใครจะพูดกันถึงเร่ืองรถย่ีห๎อไหนดีไมํดี พลอยก็เที่ยวสนใจฟัง แล๎วจดจําไว๎ได๎ทั้งส้ิน ผ๎ูที่พวก

พ๎องทางบ๎านเขามีฐานะดี เขาก็ส่ังออกไปทางบ๎าน สํงจักรยานเข๎ามาอวดกันได๎ ทีละคันสองคัน ทําให๎พลอยต๎องมองดูเขา

อยํางตาละห๎อย เพราะถึงแม๎วําตนจะถีบจักรยานเป็น ก็ยังต๎องอาศัยรถ คนอื่นเขาถีบอยํูนั่นเอง สํวนมากก็เป็นรถของช๎อย

ที่เสด็จประทาน แตํถึงแม๎ช๎อยจะมิได๎หวงห๎าม พลอยก็ยังไมํพอใจ เพราะเมื่อพลอยต๎องใช๎รถของช๎อย เวลาถีบไปไหนมา

ไหน ก็ไปได๎แตํคนเดียว ถ๎าพลอยมีรถ ของตัวอีกสักคัน ก็จะถีบไปด๎วยกันได๎สะดวก  

         วันหนึง่พลอยพบพอํเพ่ิมทีป่ระตูวัง อยํางทีไ่ด๎พบกันเป็นคร้ังคราวตามปกติ ขณะทีพ่อํเพ่ิมพดูถึงเจ๎าคุณพอํ พอํเพ่ิมก็

พูดออกมาวํา 

         "เมื่อวานซืนนี้ ทํานยังบํนถึงแมํพลอยกับฉันเลย ทํานวําทํานคิดถึงแมํพลอยอีกแล๎ว คร้ันจะมารับไปบ๎าน บํอยๆก็

กลัวเสด็จทํานจะกร้ิว แตํทํานส่ังฉันให๎มาบอกแมํพลอยวํา ถ๎าขาดเหลืออยากได๎อะไร ให๎แมํพลอยส่ังฉันไป ถึงทํานๆจะได๎

หาสํงเข๎ามาให๎" 

         "จริงๆหรือพํอเพิ่ม" พลอยดีใจวูบขึ้นมาทันที 

         "จริงซีนํา ฉันจะมาหลอกแมํพลอยทําไม"  

         พลอยได๎ยินพอํเพ่ิมพดูก็นิง่อกึอกัอยํูครํูหนึง่ ใจนัน้อยากจะส่ังพอํเพ่ิมออกไปถึงเจ๎าคุณพอํ วําพลอยอยาก ได๎

จักรยานสักคันหนึ่ง แตํมาคิดดูอีกทีก็เห็นวํามากไป ต้ังแตํเกิดมาเป็นตัว พลอยก็ยังไมํเคยขออะไรจาก เจ๎าคุณพํอเลย คร้ังนี้

เป็นคร้ังแรก แตํจะขอจักรยานซึ่งเป็นของโอํอํา พลอยก็เกรงเป็นที่สุด คิดอยูํนานไมํตกจน พํอเพิ่มเดาใจออกถามวํา  

         "แมํพลอยอยากได๎อะไรรึ" 

         "ฉันอยากได๎..." พลอยพูดแล๎วก็หยุด จะออกปากก็เกรงใจ แตํในที่สุดก็หลุดปากออกมาวํา  



         "ฉันอยากได๎รถถีบสักคันหนึ่ง พอให๎มีหน๎ามีตากับเขาบ๎าง ที่ในนี้ใครๆเขาก็ส่ังมาจากบ๎านกันทั้งนั้น แตํพํอเพิ่มไมํ

ต๎องบอกทํานก็ได๎ ฉันนึกขึ้นมาแล๎วก็ไมํกล๎ากลัวทํานวําเอา"  

         พอํเพ่ิมหวัเราะหึๆ  แล๎วก็พดูวํา "แมํพลอยรอดูไปกํอนก็แล๎วกัน" 

         เม่ือได๎พบกับพอํเพ่ิม และได๎รับคําส่ังวําใหร๎อดูไปกํอนแล๎ว พลอยก็กลับเขา๎มาใจเต๎น คอยฟงัผลอยํู อกีหลายวัน ใจ

จริงนั้นไมํเคยนึกฝัน วําจะได๎รถตามที่ได๎ส่ังออกไป เพราะพลอยก็ร๎ูตัววําการที่ขอไปเชํนนั้น เป็นการขอของที่มากเกินการ 

เกินความจําเป็น เจ๎าคุณพํอจะวําอยํางไรบ๎างก็เดาไมํถูก และในที่สุดพํอเพิ่มอาจพูด เฉยๆ โดยไมํมีความหมาย และคงจะ

ไมํไปบอกเจ๎าคุณพํอตามที่พลอยส่ังไป เพราะเทําที่พลอยทราบ พํอเพิ่มก็มิได๎อยูํในฐานะที่จะพูดจากกับเจ๎าคุณพํอได๎

ใกล๎ชิด แตํก็เป็นธรรมดาของคนเรา เมื่อปรารถนาส่ิงใดมากๆ ถึงแม๎จะร๎ูวําไมํมีหนทางจะได๎ ก็ยังคงมีหวังวําจะได๎เหลืออยํู

นิดหนึ่งเสมอ ความปรารถนาอันแรงกล๎านั้น กํอให๎เกิด ความหวัง และความหวังนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล๎ว ก็เป็นเคร่ืองหลํอเล้ียง

ความปรารถนานั้นเอง ให๎คงมีอยูํตํอไป  

         ด๎วยเหตุดังกลําวพลอยจึงไมํแปลกใจ เม่ือนางพศิกลับมาจากซ้ือของทีห่นา๎ประตูวังวันหนึง่ แล๎วก็รีบกระหดื 

กระหอบมาบอกพลอยวํา พํอเพิ่มส่ังเข๎ามาวําให๎ออกไปพบให๎ได๎  

         "ไปพบเมื่อไรพิศ" พลอยถามด๎วยความต่ืนเต๎นระคนกับความแปลกใจ  

         "ไปเด๋ียวนี้แหละคุณพลอย คุณเพิ่มเธอบอกวําจะรีบไปกระทรวง" นางพิศตอบ  

         พลอยกําลังจะออกเดินจากตําหนกัก็พบช๎อยเขา๎พอดี จึงชวนช๎อยไปเป็นเพ่ือน ซ่ึงช๎อยก็ตกลงอยํางดีใจ เพราะใจนัน้

ก็อยากจะได๎ไปไหนมาไหนอยํูแล๎ว พอทั้งสองคนก๎าวพ๎นธรณีประตูวังออกไปข๎างนอก พลอยก็ใจเต๎น แรง ความดีใจพลํุง

ขึ้นมาวูบใหญํ แทบจะตบมือเต๎นแร๎งเต๎นกา อยํางเมื่อคร้ังเป็นเด็กๆ เพราะพํอเพิ่มยืนยิ้มคอยอยูํ ใกล๎ๆประตู และข๎างๆตัวมี

รถถีบใหมํเอี่ยมคันหนึ่ง 

         พลอยเบิกตาโตรีบเดินเขา๎ไปหาพอํเพ่ิม และพอถึงตัวเขา๎ก็เขา๎ลูบคลํารถถีบทนัท ีรถคันนัน้เป็นรถอยํางดี มีราคาแพง

ขนาดเจ๎านายทรง ตรงกับที่พลอยอยากได๎ ใฝ่ฝันอยํูทุกวันนั้นทีเดียว พลอยดีใจจนพูดไมํออก มือลูบคลําจักรยานอยูํไปมา 

เจ๎าคุณพํอชํางใจดีอะไรเชํนนี้ พลอยนึกอยํูในใจ จะส่ังพํอเพิ่มให๎ไปกราบเท๎าทําน สักเทําไรก็ไมํสาสมกับที่พลอยร๎ูสึกดีใจ

ขอบใจและรักทําน คร้ังนี้ดูเหมือนจะเป็นคร้ังแรกที่พลอยอยากได๎อะไรแล๎ว ได๎เต็มตามความปรารถนาทุกอยําง โดยไมํต๎อง

เสียเวลาคอยก่ีวัน และรถคันนี้เป็นรถชั้นดี ไมํมีที่ติเลย  

         "แหม ! รถใครนี่ดีจริง !" ช๎อยอุทานขึ้น "พํอเพิ่มไปได๎จากไหนมา จะเอาไปไหน" 

         "รถของแมํพลอยเขา" พํอเพิ่มตอบอยํางภูมิใจ "ฉันเอามาสํงให๎เขาอีกทีหนึ่ง" วําแล๎วพํอเพิ่มก็มองหน๎า น๎องสาว

แล๎วย้ิมละไม เหมือนกับวําได๎ทําการอยํางใดอยํางหนึ่งสําเร็จ ไปอยํางนําชมเชย  



         "โอ๏ย ! ดีจริง" ช๎อยร๎องขึ้นดังๆ "ไหนขอฉันดูทีหรือพลอย" แล๎วช๎อยก็โดดเข๎าลูบคลํารถอยํางดีใจ ปากก็สรรเสริญ

ความดีของรถอยูํไมํหยุดปาก 

         "ดีกวําคันที่เสด็จประทานฉันเป็นกอง" ช๎อยพูดละลํ่าละลักตํอไป "นี่แหละที่เขาเรียกวํารถเยอรมัน ดีนักทีเดียว ไมํมี

ใครมีก่ีคันหรอกพลอย เราได๎ขี่ละก็เป็นถึงลือทีเดียวคราวนี้ แล๎วพลอยให๎ฉันขี่บ๎างนะ อยําลืมนะ"  

         "ได๎ซีช๎อย" พลอยตอบแล๎วก็หัวเราะ "เมื่อไรก็ได๎ ของฉันก็เหมือนของช๎อยเหมือนกัน"  

         "ตายจริง ฉันอยากลองเต็มทีแล๎ว จะลองตรงนี้ก็คนมากนัก ใครเห็นเข๎าเขาจะวําได๎ รีบกลับเข๎าข๎างในกันเถิด เด๋ียว

ฉันจะถีบให๎เต็มรักทีเดียว" ช๎อยพูดตัดบทเหมือนอยํางกับวํา จะไลํพํอเพิ่มให๎รีบกลับไปเสียเร็วๆ  

         "พํอเพิ่ม" พลอยพูดอยํางเต็มต้ืนหัวใจ "พํอเพิ่มชํวยกราบเจ๎าคุณพํอให๎ฉันด๎วย กราบที่ฝ่าเท๎าทํานให๎เต็มรัก เทียว

นะพํอเพิ่ม แล๎วเรียนทํานด๎วยวําฉันดีใจเหลือเกิน ต้ังแตํเกิดมาเป็นตัวฉันยังไมํเคยดีใจอะไรเทําคราวนี้เลย !"  

         พอํเพ่ิมมองหนา๎พลอยแล๎วก็หวัเราะหึๆ  พดูวํา 

         "แมํพลอย เจ๎าคุณพํอทํานไมํร๎ูเร่ืองหรอก ฉันไมํได๎บอกทํานเลย แตํแมํพลอยเอารถคันนี้ไปไว๎ขี่เลํน ก็แล๎วกัน"  

         "ตายจริงพํอเพิ่ม !" พลอยร๎องอยํางไมํเข๎าใจ "แล๎วรถคันนี้ พํอเพิ่มไปเอามาจากไหนลํะ"  

         "จากไหนก็ชํางเถอะนํา" พํอเพิ่มตอบอยํางใจเย็น "ได๎มาแล๎วแมํพลอยเอาไปก็แล๎วกัน"  

         "ไมํได๎หรอกพํอเพิ่ม" พลอยพูดเสียงแข็ง "ฉันต๎องร๎ูเสียกํอนวํารถนี่มาจากไหน ไมํยังง้ันฉันไมํเอา"  

         "ก็นึกเสียวําฉันให๎ก็แล๎วกันแมํพลอย" พํอเพิ่มพูดแล๎วหลบสายตา  

         "โอ๎โฮ" ช๎อยร๎องล่ัน "พํอเพิ่มนี่เศรษฐีจริงแฮะ ซื้อรถแจกน๎องสาวคันขนาดนี้เทียวรึนี่ ทําไมไมํเอามาเผ่ือฉัน อีกสัก

คันหนึ่งละ" 

         "อ๎าว ! ฉันไมํร๎ูนี่วําแมํช๎อยอยากได๎ ถ๎าร๎ูก็จะได๎เอาติดมือมาด๎วย" พํอเพิ่มหาทางออกโดยพูดเลํนเสียกับช๎อย เพื่อ

หลีกเล่ียงปัญหาพลอย 

         "เด๋ียวกํอนพํอเพิ่ม" พลอยไมํยอมพูดเลํนด๎วย "รถขนาดนี้ไมํใชํถูก พํอเพิ่มจะไปเอาที่ไหนมาให๎ฉันได๎ พํอเพิ่มอยํา

พูดเลํนไป บอกฉันเสียตรงๆดีกวํา" 

         พอํเพ่ิมอกึอกัอยํูครํูหนึง่ แล๎วก็พดูวํา 



         "เฮ๎อ ! ผ๎ูหญิงนี่ชํางยํุงเสียจริงๆ เร่ืองเล็กนิดเดียวก็เห็นเป็นเร่ืองใหญํไปได๎ เอ๎า ! อยากร๎ูฉันก็จะบอกให๎ วันที่แมํ

พลอยบอกฉันวําอยากได๎รถถีบ นั่นแหละ บังเอิญฉันไปพบเพื่อนฉันคนหนึ่ง ทางบ๎านเขาส่ังรถถีบมาขาย ฉันคุยกับเขาวํา

น๎องสาวฉันอยากได๎ เขาก็เลยบอกให๎ฉันคันหนึ่ง ก็รถคันนี้แหละ เอาไปเถิดแมํพลอย ฉันให๎เอง ไมํใชํคนอื่น"  

         "แล๎วเพื่อนคนนั้นชื่อพํอเปรมใชํไหมลํะพํอเพิ่ม" ช๎อยถามขึ้นมาทันควัน  

         พอํเพ่ิมเมินหนา๎ไปทางอืน่ แล๎วก็ถอนใจใหญํไมํยอมตอบ พลอยสะด๎ุงใจขึน้มาทนัท ีถามพอํเพ่ิมด๎วยเสียง ทีเ่กือบจะ

เป็นตวาดวํา 

         "ใชํไหมพํอเพิ่ม" 

         "จะร๎ูไปทําไมก็ไมํร๎ู" พํอเพิ่มบํน "เอ๎า ! อยากร๎ูก็จะบอกให๎ ก็พํอเปรมนํะแหละ ที่เขาส่ังให๎ฉันเอารถมาให๎ แมํพลอย 

แตํเขาวําถ๎าแมํพลอยถามก็อยากบอกวําใครให๎ แล๎วก็มารุมกันซักจนฉันต๎องบอกออกมาจนได๎"  

         พลอยคว๎าขอ๎มือช๎อยหนัหลังเดินเขา๎วังทนัท ีทิง้ใหพ๎อํเพ่ิมยืนถือจักรยานอยํูทีห่นา๎ประตู แตํคนเดียว  

         พลอยเดินกลับตําหนกัโดยไมํพดูจาวํากระไร ในใจนัน้นกึเคืองพอํเพ่ิมเสียเป็นทีสุ่ดแล๎ว แทบจะตัดพีตั่ดนอ๎ง กันแตํ

คร้ังนี้เป็นต๎นไป พํอเพิ่มอาศัยพลอยเป็นสะพาน ที่จะผูกมิตรกับคุณเปรม และคุณเปรมก็อาศัยพํอเพิ่ม เป็นเคร่ืองมือที่จะ

เข๎าถึงตัวพลอย ป่านนี้จะมินึกไปแล๎วหรือวํา พลอยก็คงเหมือนกับพํอเพิ่ม ยินดีจะรับข๎าวของที่ เงินซ้ือได๎ และในที่สุดถ๎าจะ

เอาเงินมาซ้ือตัวคน ก็คงจะได๎เชํนเดียวกัน พลอยไมํเคยรับของจากคนที่ไมํร๎ูจัก และย่ิงเป็นของที่มีราคาก็ย่ิงไมํยอมรับ 

แม๎แตํจากคนที่ร๎ูจักค๎ุนเคย นอกจากคนนั้นจะเป็นเจ๎าคุณพํอ ผ๎ูเป็นบิดาบังเกิดเกล๎า หรือเป็นเสด็จผ๎ูมีพระคุณย่ิงกวําบิดา

มารดาบังเกิดเกล๎า ความต่ืนเต๎นดีใจที่จะได๎รถถีบเมื่อก้ี กลายเป็นความโมโห ที่พี่ชายของตนเป็นคนมักงําย ความอยากได๎

รถถีบที่มีมานานเหือดหายไปทันที ถ๎าความอยากได๎จะเป็นเหตุให๎พลอย ต๎องโกรธต๎องอับอายอยํางวันนี้ พลอยก็จะต๎อง

ระงับมิให๎อยากได๎อะไร อีกตํอไป  

         ช๎อยว่ิงบา๎งเดินบา๎ง เพ่ือใหท๎นัพลอยซ่ึงสาวเท๎าเดินอยํางเร็ว ไมํมองอะไรทัง้ส้ิน ระหวํางทีเ่ดินมาด๎วยกัน ช๎อยก็พดูวํา  

         "โกรธมากหรือพลอย" 

         "โกรธซ"ี พลอยพูดห๎วนๆ "ใครบ๎างจะไมํโกรธ" 

         "ฉันก็เห็นใจหรอก แตํอยําไปถือสาพํอเพิ่มแกเลย แกเจตนาดี แกก็ทําไปอยํางนั้นเอง"  

         "ไมํถือไมํได๎หรอกช๎อย พํอเพิ่มจะทําอะไรไป เร่ืองตัวของพํอเพิ่มเองฉันก็ไมํวํา แตํอยํามาเอาฉันไปเก่ียว ข๎องด๎วย 

มีอยํางรึไปเอารถถีบของใครเขามาให๎ฉันทั้งคัน ฉันรับไว๎เขาคงดูถูกฉันวํามักได๎"  

         "ก็พํอเพิ่มแกวําเขาให๎แกตํางหาก แล๎วแกก็เอามาให๎แมํพลอยอีกทีหนึ่ง ฉันไมํเห็นจะแปลกอะไร ถ๎าเป็นฉันๆ เอาไว๎

เสียเลย แล๎วทําไมํร๎ูไมํชี้ ใครอยากทําเป็นเศรษฐีแจกรถถีบเปลําๆ ก็ชํางใครปะไร" ช๎อยพูดอยํางขบขัน  



         "ช๎อยละก็ดีแตํพูด" พลอยหันไปตํอวํา "ถ๎าเป็นตัวโดนเขาอยํางนี้ ก็จะโมโหโทโส เอะอะย่ิงกวําฉันไปอีก"  

         "ก็เห็นจะจริง" ช๎อยยอมรับ "ใครมาอวดดีกับฉันอยํางนั้น ฉันดําตายไปเลยทีเดียว แตํอยําไปคิดมากไปเลย พลอย 

ไปเก็บเอามาโกรธก็ไมํมบายใจไปเปลําๆ พลอยโกรธฉันก็เลยไมํสบายใจไปด๎วย" พลอยนิ่งไมํตอบ เดินเฉย กลับมาจนถึง

ตําหนัก และต้ังแตํนั้นมาก็หายเหํอจักรยาน ถึงช๎อยจะชวนให๎ใช๎รถของตนบํอยๆ พลอยก็ทําเฉยๆ เนือยๆเสีย และจะเป็น

เพราะช๎อยรําคาญ หรืออยากให๎พลอยได๎รถถีบตามความปรารถนา หรืออะไรก็ตาม วันหนึ่ง ขณะที่พลอยและช๎อยเฝ้า

เสด็จอยํูบนตําหนัก ช๎อยก็ถือโอกาสทูลเอาตรงๆวํา  

         "เสด็จมังคะ หมูํนี้แมํพลอยเขาไมํคํอยสบายมังคะ กินไมํได๎นอนไมํหลับ"  

         "หา ! ใครไมํสบาย นางพลอยหรือ เป็นอะไรไป" เสด็จเหลียวพระพักตร๑มาทางพลอย  

         "เปลํามังคะ" พลอยทูลอยํางตกตะลึง ไมํร๎ูวําช๎อยไปเอาอะไรมาพูด  

         "จริงๆ นะมังคะ" ช๎อยทูลขึ้นอีก โดยไมํหันมามองดูพลอย "ถ๎าเสด็จไมํโปรด ก็เห็นจะแยํเสียคราวนี้เอง"  

         "แล๎วจะให๎ข๎าโปรดยังไง" เสด็จถามพลางทรงพระสรวล เด๋ียวนี้เป็นที่ร๎ูกันทั่วไปแล๎ววํา ช๎อยอยูํในฐานะ ทูลอะไรก็

ทูลได๎ ไมํทรงถืออะไรอีกตํอไป ท๎งนี้เพราะความกล๎าของช๎อย ที่ไมํมีใครขํมลง  

         "ถ๎าจะโปรดก็ต๎องประทานรถถีบให๎สักคันซีมังคะ" ช๎อยทูลหน๎าตาเฉย สํวนพลอยนั้นแทบจะแทรกพื้น ตําหนักไป

ด๎วยความเกรง 

         "อยากได๎รถหรือพลอย" เสด็จรับส่ังถาม ฝ่ายพลอยก็หมดปัญญาที่จะทูลวําอยํางไร ได๎แตํลงกราบ  

         "อ๎าว ! ดูซียังไมํทันบอกให๎เลย ลงกราบรับเอาไปเสียแล๎ว นางพวกเหลํานี้ มันจะปอกลอกข๎าให๎หมดตัว ให๎ได๎"  

         เสียงทีเ่สด็จรับส่ังบอกใหพ๎ลอยร๎ูวําเสด็จไมํกร้ิว และทาํใหพ๎ลอยนกึดีใจวํา กําลังจะได๎ประทานรถจักรยาน จริงๆ  

         "นางพลอยก็อวดดีเสียเหลือเกิน" เสด็จรับส่ังตํอไป "อยากได๎อะไรจะออกปากเองก็ไมํมี ต๎องมีนางช๎อย เป็น

นายหน๎า นางช๎อยก็กําเริบ พอข๎าให๎รถเข๎าคันหนึ่ง ก็จะเอาให๎นางพลอยอีกคัน อีกหนํอยข๎ามิต๎องซื้อแจก ทุกคนหรือ"  

         เสด็จนิง่ ทอดพระเนตรมายังพลอยอยํางทรงพระเมตตาอยํูครํูหนึง่ แล๎วก็รับส่ังวํา  

         "เอาอยํางนี้ก็แล๎วกันนางพลอย เอารถของข๎าไปถีบได๎ ข๎าเองถีบไปถีบมา เหํอตามเขาไปหนํอยหนึ่ง เด๋ียวนี้ชักเบื่อ

แล๎ว พลอยรับชํวงเอาไปก็แล๎วกัน ข๎ายกให๎"  

         พลอยลงกราบเสด็จอกีทหีนึง่ ใจเต๎นแทบจะกระโดดออกมาขา๎งนอก ด๎วยความดีใจ เพราะเสด็จทรง พระเมตตา

อยํางไมํได๎นึกฝัน อีกใจหนึ่งก็ขอบใจช๎อยสุดที่จะประมาณ เมื่อลงมาจากชั้นบนตําหนักตอนกลางวัน ช๎อยก็คุยโตขึ้นวํา  



         "ฉันวําแล๎วไหมลํะ เร่ืองอยํางนี้มันต๎องนางช๎อยถึงจะทําได๎ ที่นี้เราจะได๎ถีบรถกันสองคน ให๎เปรมปรีด์ิไปเลย 

ทีเดียว" 

         "ฉันไมํร๎ูจะขอบใจช๎อยอยํางไรถูก" พลอยตอบด๎วยความจริงใจ "ที่แรกฉันตกใจไมํร๎ูวําช๎อยเอาอะไรมาพูด ฉันกลัว

ทํานจะกร้ิวตายเสียแล๎ว" 

         "นั่นซ"ี ช๎อยพูดขึ้น "ฉันก็ใจคอไมํคํอยดีเหมือนกัน จูํๆก็ไปขอประทานรถให๎แมํพลอยขึ้นเฉยๆ ฉันนึกวําทํานจะถีบ

ฉันตกตําหนักตายเสียแล๎ว แล๎วเร่ืองนี้อยําไปบอกคุณอานะ ถ๎าร๎ูเร่ืองเป็นดุฉันตายทีเดียว"  

         ตํอจากเวลาทีเ่กิดเร่ืองกับพอํเพ่ิมเร่ืองรถถีบ พลอยก็ไมํสนใจทีจ่ะออกไปพบกับพอํเพ่ิมตํอไป บางคร้ัง พอํเพ่ิมมา

คอยพบนางพิศที่หน๎าประตูวัง แล๎วส่ังเข๎ามาให๎พลอยออกไปพบ พลอยก็ทําเฉยเสียไมํออกไปพบ ตามที่พํอเพิ่มส่ัง เพราะ

ต้ังใจไว๎วําคราวนี้จะต๎องโกรธกับพํอเพิ่ม ให๎นานจนกวําพํอเพิ่มจะเข็ด ไมํลุแกํความมักงําย อยํางที่เคยทํามา แตํใน

ขณะเดียวกันคุณเปรมก็เร่ิมจะเข๎ามาเกี่ยวข๎อง ใกล๎ๆกับชีวิตความเป็นอยํูของพลอยย่ิงขึ้น ทุกวัน โดยผํานเข๎ามาทางคุณ

สาย ซึ่งคุณเปรมถือโอกาสที่ได๎พบปะที่บางปะอิน ติดตํอเร่ือยมาเมื่อกลับมาถึง กรุงเทพฯแล๎ว โดยสํงข๎างของเข๎ามาเป็น

ของกํานัล โดยมากมักจะเป็นของจากนอกหรือจากเมืองจีน ของที่คุณเปรมสํงมากํานัลคุณสาย ตามปกติก็มิใชํของมีราคา

คํางวดอะไรนัก บางทีก็เป็นผ๎าหํมสก๏อตจากยุโรป บางทีก็เป็นผลไม๎หรือของแปลกๆจากเมืองจีน เชํนส๎มจีน ลูกพลับ ล้ินจี่

ดอง และหัวดอกไม๎ที่เรียกวําจุ๏ยเซียน ซึ่งคุณสายจะต๎องเอิกเกริกเมื่อได๎รับ เอามีดทองกรีดตามหัวดอกไม๎สองสามแหํง 

แล๎วเอาลงปลูกในอํางเล็กๆ มีกรวดวางไว๎และใสํน้ํา ตํอจากนั้นไปก็จะนั่งสรรเสริญคุณเปรมไปจนกวําต๎นไม๎นั้นจะออกดอก 

คุณสายได๎รับของ ทีไรก็จะต๎องพูดถึงคุณเปรมอยํางเอ็นดู และสรรเสริญความสนิทสนมที่เคยมี ตํอมารดาและอาของคุณ

เปรม ทุกคร้ังไป จนช๎อยต๎องนินทาอยูํบํอยๆวํา 

         "ฉันขวางคุณอาจะตายอยูํแล๎ว ต่ืนของกํานัลจนลํุมหลงไปเลยทีเดียว แตํกํอนก็ไมํเคยเห็นเขาเอาใจใสํ เพิ่งจะมา

เอาใจใสํเด๋ียวนี้ ก็ยังต่ืนเขาอยํูได๎" 

         พลอยได๎ยินแล๎วก็ได๎แตํทาํนิง่เสีย ไมํตํอความยาวสาวความยืด เพราะในใจจริงนัน้คุณเปรมดูจะเพ่ิม ความสําคัญ

สําหรับตนขึ้นมาทุกวัน ถึงแม๎วําจะไมํเคยร๎ูจักพูดจากันเลย พลอยก็มีความร๎ูสึกด๎วยสัญชาตญาณ ของผ๎ูหญิงวํา คุณเปรม

นั้นอยูํใกล๎ตนจนนํากลัวอันตราย และด๎วยสัญชาตญาณอันเดียวกัน พลอยก็พยายาม ที่จะผลักคุณเปรมออกไปให๎หํางไมํ

ยอมให๎เข๎ามาใกล๎ตัว 

         แตํย่ิงนานวันออกไป สัญญาณอนัตรายเก่ียวกับคุณเปรม ซ่ึงพลอยพยายามผลักใหพ๎น๎ตัวอยํูเป็นหนกั เป็นหนา

นั้นเอง ก็ย่ิงมีมากขึ้นและเข๎ามาใกล๎ตัวมากขึ้น  

         วันหนึง่พลอยเขา๎ไปในหอ๎ง เห็นคุณสายนัง่คุยกับผ๎ูหญิงกลางคนผ๎ูหนึง่ ซ่ึงพลอยไมํร๎ูจักมาแตํกํอน ผ๎ูหญิงคนนัน้

รูปรํางเล็กตาคม กิริยาวํองไวเหมือนกับนกเล็กๆ ที่พลอยเคยเห็นเต๎นอยํูตามก่ิงไม๎ และมีวิธีพูดที่ แปลกๆ คือพูดส้ันๆ ขาด

เป็นห๎วงๆ และทุกประโยคที่พูดออกมานั้น ต้ังเป็นรูปคําถามเกือบทั้งส้ิน  



         เม่ือพลอยเห็นคุณสายมีแขกก็ทาํทาํจะออกจากหอ๎ง แตํคุณสายก็กวักมือเรียกใหเ๎ขา๎ไปนัง่ใกล๎ๆ แล๎วพดูวํา  

         "พลอยไหว๎คุณนุ๎ยเสียสิ" 

         พลอยยกมือไหว๎ตามทีคุ่ณสายส่ัง หญิงคนทีคุ่ณสายเรียกวําคุณนุย๎ หนัมาเลิกค้ิวมองพลอยอยํางสนใจ ยกกล๎องยา

นัตถุ๑ขึ้นเป่าอยํางแรงเข๎าจมูกทั้งสองข๎าง แตํสายตามิได๎แสดงเลยวําแปลกใจที่พบพลอย  

         "นี่ไงแมํนุ๎ย" คุณสายพูดตํอ "พลอยที่ฉันพูดถึงอยํูเมื่อก้ี"  

         "สวยนะแมํสาย สวยไหม" คุณนุ๎ยพูดขึ้นอยํางไมํเกรงใจ  

         "เขาสวยเหมือนๆแมํเขานํะแหละ" คุณสายตอบ 

         "ฉันวําสวยกวําเสียด๎วยนะ จริงไหมแมํสาย" คุณนุ๎ยถามตํอไปอีก  

         "ฉันก็วําอยํางนั้นเหมือนกัน แตํแมํแชํมเขาเป็นคนสนุกพูดจาเกํง พลอยเขาเป็นคนนิ่งๆ ผิดกันไปคนละแบบ"  

         "นิ่งหรือ ไมํพูดหรือ ดีกวําคนพูดมากนะแมํสาย"  

         "ก็จริง คนพูดน๎อยก็มีเร่ืองน๎อย" 

         แมํนุย๎หนัขวับมาทางพลอย แล๎วถามอยํางเร็ววํา 

         "แมํพลอยเกิดปีอะไร" 

         พลอยบอกปเีกิดใหต๎ามทีถ่าม 

         "อํอนกวําพํอเปรมห๎าปี มากไปไหม ฉันวําไมํมากถูกไหม" แมํนุ๎ยถามขึ้นลอยๆ แตํนิ่งเงียบไมํมีใครตอบ พลอยนั่ง

ก๎มหน๎าดูกระดานเฉยอยูํ และคุณสายมองมาทางพลอยแวบหนึ่ง แล๎วก็เมินไปทางอื่น  

         คนนีเ้องอาของคุณเปรม ทีคุ่ณสายเคยคุยไว๎วําชอบพอกันเป็นหนกัหนา พลอยนกึอยํูแตํในใจ ดูกิริยา ทาํทางก็เห็น

จะเป็นเศรษฐีจริงอยํางที่คนเขาลือ เพราะถึงจะไมํไว๎ยศ ก็แสดงอาการวําแนํในใจตนเอง ไมํยอมลงใคร งํายๆ เคร่ืองนุํงหํมก็

เป็นของมีราคา หีบหมากที่กินก็สมกับฐานะ แม๎แตํกล๎องยานัตถุ๑ทําด๎วยเขี้ยวเสือเล่ียมนาก ก็ดูเหมือนจะบอกให๎ร๎ูวําคุณนุ๎ย

มิใชํคนธรรมดาสามัญ  

         "เขาวําเสด็จโปรดนักไมํใชํหรือ" แมํนุ๎ยถามตํอไปอีก  

         "ก็โปรดพอดูอยูํแมํนุ๎ย" คุณสายตอบ "ทํานทรงชุบเล้ียงมาแตํเล็ก ก็ต๎องโปรดเป็นธรรมดา แล๎วก็เป็นลูกแมํแชํม ที่

ทํานทรงโปรดมาก พลอยเขาก็ดีเสียด๎วยนําโปรดหรอก"  



         "ดียังไง ทําอะไรเกํงหรือ หรือวําชํางประจบเฉยๆ" คําถามของแมํนุ๎ยบอกให๎ร๎ูวํา ผ๎ูพูดนั้นเกรงใจใครไมํเป็น  

         "จะวําเขาชํางประจบก็ไมํถูกหรอกแมํนุ๎ย" คุณสายแก๎แทน "แตํแมํพลอยเขาเป็นคนมีสัมมาคารวะ แล๎วก็เป็นคนมี

น้ําใจ มีกตัญ๒ูทํานจึงโปรด" 

         "มีกตัญ๒ูมากหรือ ...ดีนะแมํสาย คนเด๋ียวนี้หาคนกตัญ๒ูยาก จริงไหม"  

         "จริงทีเดียว" คุณสายตอบเห็นด๎วย "ฉันละก็เบื่อจนขี้เกียจจะเล้ียงคนเสียแล๎ว คนเด๋ียวนี้เขาลืมงําย เราเล้ียงเกือบ

ตายพอโตขึ้น ปีกกล๎าขาแข็งขาก็ไปตามใจตัวของเขา เราเป็นผ๎ูใหญํกลายเป็นหัวหลักหัวตอ จะวํากลําวใครเขาก็ไมํฟัง 

กลับเห็นเราเป็นคนโบราณครํ่าครึ แตํพลอยเขาดีหรอกเร่ืองนี้ ถึงจะเติบโตขึ้นมาอยํางไร ก็เชื่อฟังผ๎ูใหญํไมํออกนอกลํูนอก

ทาง" 

         "ยังง้ันหรือ... เชื่อฟังผ๎ูใหญํ... อยูํในโอวาทผ๎ูใหญํหรือ" แมํนุ๎ยถามเร็วเป็นข๎าวตอกแตก แตํคุณสายก็นิ่ง เพราะได๎

ตอบไปเสียกํอนคําถามของแมํนุ๎ยแล๎ว  

         "แมํสายกับฉันร๎ูใจกันมานาน" แมํนุ๎ยพูดตํอ "เด็กไมํอยูํในโอวาทผ๎ูใหญํ ฉันเกลียดนักเชียว จริงไหม จริงไหม"  

         "โอ๏ย ! ผ๎ูใหญํที่ไหนก็คงไมํชอบทุกคนแหละแมํนุ๎ย" คุณสายพูด "แตํคนสาวๆ เขาก็ต๎องหาวําเรากดขี่บังคับ เขาไมํ

นึกบ๎างวํา เราทําอะไรไปเพราะอยากให๎เขาดี ชํางไมํคิดกันเลยวําไอ๎เรามันอาบน้ําร๎อนมากํอน ชั่วดีอะไรก็เคยเห็นมากํอน

ทั้งนั้น" 

         ช๎อยโผลํหนา๎เขา๎มาในหอ๎ง แตํพอทาํทาํจะหลบกลับ คุณสายก็ร๎องเรียกวํา  

         "ช๎อยมานี่กํอน จําอานุ๎ยได๎ไหม" 

         ช๎อยคลานเขา๎มานัง่ใกล๎ๆพลอย แล๎วก็ยกมือไหว๎แมํนุย๎ 

         "ช๎อยหรือ ช๎อยหรือนี่" แมํนุ๎ยทักตามแบบของตน 

         "นี่แหละช๎อยละ แมํนุ๎ยจําได๎ไหม ที่ฉันเอาเข๎ามาเล้ียงแตํยังเล็กๆ นั่นปะไร"  

         แมํนุย๎ดูช๎อยอยํางพนิจิพจิารณา เป่ายานตัถุ๑เสียหลายคร้ังจนละอองยานตัถุ๑ ปลิวมาเขา๎จมูกพลอย ทาํใหเ๎กือบต๎อง

จาม 

         "ไมํสวย !" แมํนุ๎ยตัดสินความงามของช๎อยอยํางเด็ดขาดลงไปทีเดียว  

         "ไมํสวยเลย ! ส๎ูแมํพลอยไมํได๎จริงไหม"  

         ช๎อยหวัเราะอยํางเบิกบาน แล๎วตอบได๎ทนัทวํีา 



         "จริงซีคะ ใครจะไปสวยส๎ูแมํพลอยเขาได๎"  

         "ไมํถือหรือนี่ วําไมํสวยไมํถือหรือ" แมํนุ๎ยถามตํอไปอีก  

         "อุ๏ย ! ฉันไมํถือหรอก ก็มันไมํสวยจริงๆนี่ ความจริงเป็นส่ิงไมํตาย จริงไหมคะคุณอานุ๎ย" ช๎อยชักสนุก เสียแล๎ว และ

เร่ิมจะคุยกับแมํนุ๎ย ด๎วยวิธีตั้งปัญหาถามอยํางเดียวกัน  

         "จริงซี ถูกแล๎ว เรากันเองพูดอะไรกันก็ได๎ ได๎ไหม หรือวําไมํได๎"  

         "ได๎ซีคะคุณอาก็ จะเป็นอะไรไป พูดอะไรก็พูดได๎ ฉันพูดอะไรบ๎างคุณอาจะถือไหมคะ" ช๎อยต้ังปัญหา กลับไปอีก  

         "ได๎" แมํนุ๎ยตอบ สายตานั้นบอกชัดทีเดียววําเอ็นดูช๎อย "ถามมาตอบไป คุยกันร๎ูเร่ือง ไมํถามก็ไมํร๎ูจริงไหม"  

         "จร๊ิงจริงเทียวคุณอา เอ ! ฉันไมํร๎ูจะถามอะไรดี............. เอ๏า ! อะไรเอํย...." 

         "ฮะแอ๎ม !" คุณสายกระแอมขึ้นดังๆ "เร่ิมเลอะละยายช๎อย" 

         "อ๎าวก็ฉันนึกวําคุณอานุ๎ยชอบเลํนทายปริศนานี่ พอฉันจะขึ้นอะไรเอํย คุณอาก็มาขัดจังหวะเสียพอดี เลยนึกไมํ

ออกแล๎ว" 

         "เด๋ียวเถอะยายช๎อย !" คุณสายขูํสําทับ "พูดอะไรละก็เป็นเลํนไปหมดทีเดียว ชํางไมํร๎ูจักเด็กจักผ๎ูใหญํกัน เสียบ๎าง

เลย" 

         "แมํสายอยํา..." แมํนุ๎ยห๎าม "ปลํอยแกเถิดสนุกดี รักกันก็เลํนหัวกันได๎ จริงไหมช๎อย ฉันชอบเลํนกะเด็ก... เลํนมา

นานแล๎ว... ที่บ๎านมีเด็กแยะ... ไมํถือ... ปลํอยให๎เลํน... เลํนกะเด็กทุกวันสนุก... อายุยืน... ตายช๎า... จริงไหมแมํสาย" 

         "อะแฮ๎ม !" ช๎อยกระแอมขึ้นบ๎าง แล๎วตอบแทนคุณสายวํา 

         "จริงซีคะ คุณอานุ๎ยพูดถูกทีเดียว คนเราถ๎าเลํนหัวเสียบ๎าง ใจคอก็เบิกบาน เมื่อใจคอเบิกบานแล๎ว ก็ไมํคํอยแกํ 

หรือถึงจะแกํก็แกํช๎าๆ แมํแกํช๎าก็ตายช๎า แตํผ๎ูใหญํบางคนไมํทําอยํางนั้น ได๎แตํหมกมุํน วันหนึ่งๆ ก็ไมํมีจะเลํนหัวกับใคร 

เด็กจะเลํนก็ไมํได๎ คอยแตํห๎ามปราม ผ๎ูใหญํอยํางนี้เผลอประเด๋ียวเดียวแกํไปตั้งเป็นกอง พอตายลงจริงๆ ก็จะมาซัดวําเด็ก

แชํง" 

         คุณสายหนัมาตาเขยีวใสํช๎อยแล๎วถามวํา 

         "ช๎อยเมื่อก้ีกําลังจะไปไหนอยูํหรือเปลํา" 

         "ฉันนัดกะเขาวําจะไปดูผ๎านุํงที่แถวเต๏ง เขาเอามาให๎ดูหลายกุลี วําจะไปซื้อมาไว๎นุํง เกิดมากะเขาชาติหนึ่ง หน๎าตา

มันปุปะ ก็เลยต๎องแตํงตัวให๎สวยๆไว๎หนํอย" 



         "ถ๎ายังง้ันก็เชิญแมํรีบไปได๎ อยํามามัวเลํนล้ินอยํูเลย"  

         "ฉันวําจะมาชวนแมํพลอยเขาไปด๎วย เพราะเขานัดไว๎เหมือนกัน"  

         "ไปเถิด อยํามานั่งอุดอู๎อยํูเลย" แมํนุ๎ยให๎อนุญาตแทนคุณสายเสร็จ "ไปด๎วยกันสองคน ชํวยกันเลือกดู... ยังเป็น

สาวอยูํ... แกํแล๎วอยํางฉันอยํางแมํสายไมํเป็นไร... แตํงไปก็ไมํมีใครมอง เอ๎า !" แมํนุ๎ยพูดพลางหยิบ กระเป๋าหมากมาเปิด

อยํางรวดเร็ว หยิบเงินในกระเป๋าออกนับ  

         "ฉันให๎" แมํนุ๎ยพูดพลางย่ืนเงินให๎ช๎อยและพลอย "คนละห๎าตําลึง... ซื้อผ๎านุํง... เลือกให๎สวยๆ ผ๎าเปลือกกระเทียม

... ดอกให๎เดํนๆ... พอไหม พอไหม" 

         พลอยเหลือบดูตาคุณสายเห็นย้ิมพยักหนา๎ พลอยก็ยกมือไหว๎แมํนุย๎แล๎วรับเงินไว๎  

         "โอ๎โฮ !" ช๎อยร๎องอยํางดีใจ "อยํางนี้ก็ซื้อได๎หมดทีเดียว ไมํต๎องเลือกกันละ"  

 

บทที่ ๑๒ (หน๎าที่ ๒) 

         พอออกมาพน๎ตําหนกัพลอยก็ถามช๎อยขึน้วํา 

         "ช๎อย ใครไปนัดจะดูผ๎าผํอนแถวที่เต๏งไว๎ต้ังแตํเมื่อไรกัน ฉันไมํร๎ูเร่ืองเลย"  

         "ฉันนัดขึ้นเด๋ียวนี้เอง" ช๎อยตอบหน๎าตาเฉย "ถ๎าไมํมีนัดก็ไมํมีวันได๎ออกมา... นั่งคุยกะคนแกํไมํสนุก เที่ยวดีกวํา...

จริงไหม จริงไหม แล๎วเลยได๎อัฐอีกคนละห๎าตําลึง... ซื้อของได๎แยะพอไหม พอไหม"  

         พลอยต๎องหวัเราะเสียทอ๎งแขง็ เพราะช๎อยล๎อเลียนทาํทางน้าํเสียง และคําพดูของแมํนุย๎ได๎เหมือนสนทิ  

         "แล๎วนี่เรามิต๎องไปซื้อผ๎านุํงกันจริงๆหรือ" พลอยถามขึ้นระหวํางหัวเราะ  

         "ก็ยังง้ันซ"ี ช๎อยตอบ "ซื้อเทําไรก็ได๎ จะเป็นไรไป อัฐเรามีแล๎ว ฉันนี่ก็เป็นคนแปลก ทําอะไรๆแล๎วเบื่องําย ทุกอยําง

ไป มีอยํูอยํางเดียวที่ทําได๎ทุกวันไมํมีเบื่อเลย คือซื้อผ๎านุํงผ๎าตัดเส้ือแปลกแท๎ๆทีเดียว" แล๎วช๎อยก็เดิน ร๎องเพลงเบาๆตํอไป

อยํางสบายอารมณ๑ พลอยเดินตามไปอีกครํูหนึ่ง ช๎อยก็ถามขึ้นวํา  

         "แมํนุ๎ยนี่แกเป็นใครพลอยร๎ูจักแล๎วไมํใชํหรือ"  

         "ฉันก็พอจะเดาออก" พลอยตอบ "อาของคุณเปรมที่คุณอาพูดถึงอยํูบํอยๆใชํไหม"  

         "ถูกแล๎ว" ช๎อยยืนยัน "ฉันยังไมํเข๎าใจวําเข๎ามาในวังทําไม"  



         "ทําจะเข๎ามาเยี่ยมคุณอากระมังช๎อย" พลอยแนะชึ้น แตํน้ําเสียงของพลอยก็มิได๎แสดงวํา เชื่อในคําของ ตัวเอง

เทําไรนัก 

         "ก็ควรจะเป็นยังง้ันแหละ" ช๎อยพูด "แตํฉันยังสงสัย"  

         "สงสัยวําอยํางไร ช๎อย" 

         "สงสัยวําจะมีอะไรมากกวํานั้น ฉันสังเกตดูเหมือนอานุ๎ยจะเข๎ามาดูอะไรสักอยําง"  

         "ดูอะไร" พลอยถามอยํางระแวง ทั้งที่ร๎ูตัวอยํูเหมือนกันวํา แมํนุ๎ยเพํงเล็งตนเป็นพิเศษ  

         "เห็นจะไมํใชํเข๎ามาดูฉันแนํๆ ถ๎าอานุ๎ยจะเข๎ามาดูใครหรือดูอะไร ก็ต๎องเป็นคนอื่นหรือของอื่น ฉันเองก็ ไมํมีใคร

มองอยูํนั่นเอง" ช๎อยพูดเป็นเชิงน๎อยใจ แตํน้ําเสียงแสดงวําโลํงใจมากกวํา  

         ทัง้สองคนเดินตํอไปอกีครํูหนึง่ แล๎วช๎อยก็ถามขึน้ลอยๆวํา 

         พลอย หมํูนีฝั้นอะไรบา๎งหรือเปลํา" 

         "เปลํา" พลอยตอบ "ไมํเห็นฝันอะไรนี่ ทําไม" 

         "ฝันวํางูกัดบ๎างหรือเปลํา" ช๎อยซักตํอไปอีก  

         "ต๏าย ! ถ๎าฝันอยํางนั้นฉันจะได๎ร๎องบ๎านแตกไปปะไร ไมํเคยฝันสักที" พลอยพูด  

         "ถ๎าอยํางนั้น ขนาดงูรัด เคยฝันบ๎างไหม" ช๎อยซักอีก  

         "ไมํเคย" พลอยตอบอยํางแนํใจ "งูกัดก็ไมํเคยฝัน งูรัดก็ไมํเคยเหมือนกัน ช๎อยเอาอะไรมาถามก็ไมํร๎ู"  

         "ก็ถามไปอยํางนั้นแหละนํา ดัดจริตไปได๎" ช๎อยตอบอยํางอารมณ๑ดี "วันนี้ฉันจะต๎องขอเป็นหมอดูสักหนํอย ถ๎าแมํ

พลอยยังไมํเคยฝันวําถูกงูกัดหรืองูรัด ก็เห็นจะต๎องฝันเร็วๆนี้เป็นแนํ ฉันดูๆเห็นมันใกล๎เข๎ามาเต็มทีแล๎ว"  

         "ช๎อยนี่พูดบ๎าเสียจริงๆทีเดียว" พลอยดุ "แล๎วตัวเคยฝันบ๎างไหมเลํา"  

         "โอ๏ย ! คนอยํางฉันไมํมีได๎ฝันกับใครเขาหรอก" ช๎อยร๎องขึ้น "พอหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตาย ไมํเคยฝันเลยสักที"  

         ต้ังแตํอาของคุณเปรมเขา๎มาในวังวันนัน้แล๎ว เร่ืองราวทางคุณเปรมก็ดูจะซาไปพกัหนึง่ ถึงจะมีการติดตํอ ระหวํางคุณ

เปรมและคุณสาย พลอยก็มิได๎สนใจเพราะชีวิตในวังนั้น มีเร่ืองราวตํางๆที่เรียกร๎องความสนใจ ของพลอยสับเปล่ียนเวียน

กันอยํูเร่ือยๆ 



         หลังจากความต่ืนเต๎นรถจักรยานได๎เบาบางลงไปแล๎ว ความต่ืนเต๎นความนยิมในของอืน่ก็เขา๎มาแทนที ่ของทีท่าํให๎

คล่ังกันไปอีกพักใหญํก็คือ ตลับงาสําหรับใสํขี้ผ้ึงสีปาก ความจริงนั้นตลับงาใสํขี้ผ้ึงสีปาก เป็นของจําเป็นสําหรับชาววังทุก

รูปทุกนามอยูํนานมาแล๎ว แตํต๎นเหตุที่จะเร่ิมเลํนตลับงากันเป็นการใหญํนั้น เกิดจากพระราชนิยม เลํากันวํา วันหนึ่งพระ

เจ๎าอยูํหัวทอดพระเนตรเห็นตลับงาใบเล็กของเสด็จอธิบดี ที่ทรงใช๎มา นานจนงานั้นแดงเป็นมันดูงามดี จึงมีพระราชดํารัส

วํา ตลับงานี้ใช๎นานไปก็งามเป็นสีแดง พอจะเลํนกันได๎อยํางฝร่ัง เลํนกล๎องสูบบุหร่ีทําด๎วยดินขาว เรียกวํากล๎องเมียร๑ชอม 

ต้ังแตํนั้นมาก็เลํนตลับงากันทั่วไป ของใครๆก็ขัดอยําง ประณีตบรรจงเพื่อให๎ขึ้นสีแดงสวยงาม ตามปกติแตํกํอนตลับงา

ทั่วไปนั้น ทําเป็นทรงลูกพลับ แตํพอเร่ิมเลํนกันขึ้น ก็มีผ๎ูคิดทรงแปลกๆออกไปอีกมาก ทรงของใครคิดขึ้นผ๎ูนั้นก็สงวนมิให๎

ใครลอกแบบ จนถึงต๎องมีเจ๎าพนักงาน จดทะเบียนตลับทรงตํางๆ วําทรงนั้นทรงนี้เป็นของใคร ตลับทรงลูกพลับแห๎ง คือ

แบนกวําลูกพลับธรรมดา หนํอยหนึ่ง ตลับทรงจรกา คือทรงลูกพลับแตํกดลงไปจนแบนมาก และทรงลูกรอกข๎างแข็งนั้น จด

ทะเบียนเป็นทรง ของหลวงโดยเฉพาะ นอกจากนั้นก็มี ทรงสะกา ทรงรํามะนา ทรงกลองและทรงหมากดิบสด ตลอดจน

ตลับรูปรําง อื่นๆอีกเป็นอันมาก 

         ความนยิมเลํนตลับงา แพรํหลายออกทัว่ไป จนถึงเม่ืองานฉลองต้ัง กรมพระเจ๎าลูกเธอ กรมขนุสุพรรณภาคยวดี ได๎มี

การประกวดตลับงาชิงรางวัลขึ้น รางวัลนั้นเป็นเหรียญพระราชทาน มีเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

ตามลําดับชั้น ตลับงาของเจ๎านายและเจ๎าจอมที่ขัดดีแล๎ว มีสีขึ้นงดงาม เจ๎าของก็นํา ขึ้นถวายตัวเหมือนกับถวายตัวบุตร

หลาน และขอพระราชทานชื่อ และชื่อพระราชทานสําหรับตลับงานั้น เป็นชื่อไพเราะคล๎องจอง พลอยทํองจําไว๎ได๎หลายชุด  

         ตลับงาทรงลูกพลับเต้ียชุดของหลวง ต้ังแตํใบใหญํโปง้ทีสุ่ดแล๎วเรียวเล็กลงไปตามลําดับจนถึงปลายเถา ใบเล็กเทํา

ปลายนิ้วก๎อยนั้น มีช่ือคล๎องกันตลอดเป็นเคร่ืองต๎นเคร่ืองทรง และเคร่ืองต๎นราชูปโภควํา "ชฎาเดินหน กุลฑลไพโรจน๑ 

กรรเจียกโชติฉายฉัน สุวรรณมาลัย ดอกไม๎ไหวเรืองรอง ฉลองศอประดับ ทับทรวงพึงพิศ ตามทิศพิสดาร สังวาลเพริศพร้ิง 

สอิ้งเพชรจรัส พาหุรัดบวร ต๎นพระกรจํารูญ แก๎วเกยูรสวมหัตถ๑ รัตพัตบรรจง รัดองค๑งามประกอบ ครรถอบพรายแสง ชาย

แครงไฉไล ชายไหวเถือกถะเกิง กรองเชิงชมพูนุช เรือนครุฑธํามรงค๑ ฉลององค๑พระกรน๎อย กันจุกร๎อยเพชรรัตน๑ เชิงงอนชัด

สนับเพลา พลายเพราภูษา กริชชวาสุวรรณ สุพรรณปาทุกา พระลํวมราชาวดี จอกพระศรีสมทรง ผอบคงเคียงคํู ตลับภูํทรง

สี ซองมณีศรีสลา ซองจินดาบุหร่ี สุพรรณศรีกุด่ัน พระเต๎าสรรพางค๑จําหลัก ขันสรงพักตร๑สุคนธ๑ โต๏ะชุดสนหลอดทอง พระ

กล๎องไม๎ราชวัง กรันต๑ฝังเพชรประดับ เคร่ืองชาสรรพถ๎วยถาด สุพรรณราชปากผาย กาเวียนรายรูปงิ้ว"  

         ช่ือตลับทีท่อํงจํากันได๎ทัง้วังมีอกีหลายชุด ชุดของสมเด็จพระตําหนกันัน้เป็นช่ือปลาล๎วนๆ เป็นพระราชนพินธ๑

เชํนเดียวกันคือ 

         "อานนท๑หนุนพสุธา ปลาวาฬวํายเทิ่ง โลมาระเริงสินธุ๑ กระเบนบินหลังคล่ืน ฉลามด่ืนชายหาด ฉนกฟาดชลฉํา 

กะโห๎อ๎าเห็นเพดาน ปลาบึกผํานแมํโขง ปลากระพงพํวงพี สีเสียดแทรกข๎างสําเภา กุเรางามสมสํวน ย่ีสนอ๎วนตอนหน๎า 

อินทรีฝ่าสายสมุทร ทุกังผุดพํนน้ํา นวลจันทร๑ลํ้าหลากสี พิมพ๑ทองมีชื่อโดํง ชะโดโพลํงโดดลอย เทโพด๎อยแฝงฝ่ัง สวายวัง

เลํห๑แวด ปลาแรดพักตร๑แสยะ ปลาม๎าแบะโอษฐ๑อ๎า ปลาหมาฟุบแฝงตม กรายงามสมสํอชื่อ ตะเพียนคือสีระบาย น้ําเงิน



คล๎ายเงินยวง เนื้ออํอนชํวงชูสี คางเบือนที่เบือนคาง แบบอลํางฉํางจาระเม็ด ปลาแป้นเล็ดลอดกระแส ปลาทองแผํหาง

กระจาย ปลาเงินวํายหูกระหวัด ปลากัดหรูสีอรําม เข็มน๎อยตามตํอเพื่อน"  

         ตลับงาชุดของสมเด็จทีบ่น มีช่ือพระราชทานตลอดเถาเชํนเดียวกัน เป็นช่ือดอกไม๎ล๎วนๆ คือ  

         "ดวงทิพย๑มณฑา อัศาวดี ปารีปุณฑริก บัววิกตอเรีย พเยียโกมุท บุศปะประทุม โกสุมอุบล จงกลนี มาลีลําเจียก 

ไม๎เรียกการเกษ กุหลาบเทศกล่ินกล๎า กระดังงาหอมตรลบ อวลอบจําปี สุกสีจําปา ระย๎าพวงพยอม เครือค๎อมสายหยุด 

บานบุศปบุนนาค หอมหลากลําดวน ผิวนวลนวลแป้ง บานแบํงสารภี ดกดีเทียนกิ่ง ยงย่ิงนมแมว แก๎มแซมซ๎อนชํอ จัน

กะพ๎อพึงสมร ขจรจรุงร่ืน ชูช่ืนกรรณิกา มลิลาลานสวาสด์ิ ชํามะนาดตระการ เกล่ือนก๎านพิกุล หอมกรํุนพุทธชาด ชะลูด

ดาษดกจริง หอมย่ิงฝอยฝา" 

         สํวนตลับเถาของพระนางนัน้ ทรงพระราชนพินธ๑ช่ือพระราชทานเป็นช่ือนกทัง้เถา ถึงจะมีนอ๎ยใบก็ยังไพเราะ คือ  

         "มยุเรศรํอนรํา สัตวาเลห๑วาด ฉานฉาดโนรี ผํองศรีกระต้ัว หมํนมัวสาริกา ไกํฟ้าหางเฟื้อย ละเล้ือยหางหว๎า 

การเวกวํายหาว กระทุงขาวขนลออ พญาลอลายพร๎อย พูดพลํอยขุนทอง เสนาะก๎องกาเหวํา แขกเต๎าตัวขจี ประสานสี

เบ็ญจวรรณ พรายพรรณไกํแจ๎ เพริศแท๎เป็ดหงส๑ กรํุนกรงนกกระทา เขาชวาขันคุ๎น คิริบูนพูดจ๎อย นกน๎อยสีชมพู"  

         การเลํนตลับงาแพรํหลายออกไปโดยเร็ว เร่ิมต้ังแตํเจ๎านายลงมาถึงคนในวังทัว่ไป และลุกลามออกไปถึง ขา๎งนอก 

ใครมีฐานะพอจะมีตลับงาได๎ ก็ต๎องประกวดประขันกัน จุกตลับงานั้นก็แสดงฐานะของเจ๎าของ อีกอยํางหนึ่ง เพราะมีต้ังแตํ

เล่ียมนากไปจนถึงจุกทําด๎วยทอง ทองลงยา และประดับเพชรพลอยเป็นรูปตํางๆ เสด็จก็ทรงมีตลับงาเป็นเถาเชํนเดียวกับ

เจ๎านายพระองค๑อื่น และทรงมอบให๎ข๎าหลวงชํวยกันขัดให๎ขึ้นสีขึ้นเงา คนละใบสองใบ แตํคนในตําหนักนั้นเองก็ต๎องมีตลับ

งากันบ๎าง ทั้งช๎อยและพลอยตํางหาตลับงาใบเล็กใบน๎อย มาเป็นกรรมสิทธิ์มิให๎น๎อยหน๎าใคร แม๎แตํคุณสายซึ่งตามปกติก็มิ

คํอยจะต่ืนตามเหตุการณ๑ตํางๆ เทําใดนัก คราวนี้ก็เร่ิมสะสมตลับงาบ๎าง แตํตลับงาของคุณสายดูเหมือนจะส๎ูของคนอื่น

ไมํได๎ เพราะเจ๎าของไมํมีเวลามานั่งขัด ถูจะวานคนอื่นก็ไมํมีใครรับขัดให๎ เพราะมีตลับของตัวเองบ๎างของเสด็จบ๎าง ต๎อง

คอยดูอยูํ 

         ในระยะตํอมาเร่ิมเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังดุสิตบอํยคร้ังขึน้ และคร้ังหนึง่ๆก็ประทบัทีน่ัน่ เป็นเวลาคร้ัง

ละนานวัน เมื่อพลอยยังเด็กๆนั้น ที่สวนดุสิตมีแตํพลับพลาที่ประทับ แตํตํอมาพระที่นั่งวิมานเมฆ ก็ปลูกขึ้นสําหรับเป็นที่

ประทับถาวรกวําแตํกํอน ภายในพระราชวังดุสิตก็แบํงออกเป็นสวนตํางๆ พระราชทานนาม ตามลวดลายเคร่ืองลายคราม

กิมต๋ึง ซึ่งเลํนกันดาษด่ืนในสมัยนั้น พระมเหสีและพระสนมนั้น โปรดให๎อยูํตามสวน ตํางๆ สวนส่ีฤดูเป็นที่ประทับสมเด็จที่

บน สมเด็จพระตําหนักประทับสวนหงส๑ พระนางประทับสวนนกไม๎ ทํานองค๑เล็กประทับสวนบัว ตําหนักเจ๎าดารารัศมีอยํู

สวนฝร่ังกังไส นอกจากนั้นก็มีสวนภาพผ๎ูหญิงของเจ๎าคุณแพ สวนพุดตาน สวนไม๎สน สวนหนังสือเล็ก สวนหนังสือใหญํ ชื่อ

สวนเหลํานี้ตรงกับชื่อที่เรียกชื่อลายครามในขณะนั้น  



         ศูนย๑กลางของพระราชวังดุสิตคืออาํงหยก เป็นสระน้าํใหญํลงเขือ่นมีน้าํใสสะอาดเต็ม ต้ังอยํูกลางพระราชวัง ริมอาํง

หยกด๎านหนึ่งมีพระที่นั่งไม๎สามชั้นคือ พระที่นั่งวิมานเมฆ ริมพระที่นั่งมีโรงเฟิร๑นใหญํในนั้นมีน้ําพุ ประดับด๎วยต๎นเฟิร๑นและ

ไม๎อื่นดูเยือกเย็น ตํอมาโปรดเกล๎าให๎ปลูกเรือนต๎นขึ้น ที่ริมอํางหยกอีกด๎านหนึ่ง ตรงข๎ามกับพระที่นั่งวิมานเมฆ เรือนต๎น

เป็นเรือนไทยแบบชนบทฝาไม๎กระดาน หลังคามุงด๎วยจาก มีหอนั่ง เรือนนอน นอกชาน ครัวไฟ และทุกอยํางครบเหมือน

เรือนราษฎรธรรมดาตามชนบท พระเจ๎าอยูํหัวเสด็จ ประพาสต๎นหลายคร้ังหลายครา เสด็จไปตามจังหวัดตํางๆ ปะปนไป

กับหมูํราษฎร และเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎร ถึงบ๎านชํอง โดนที่ราษฎรมิได๎ร๎ูวําพระองค๑เป็นผ๎ูใด ในการเสด็จประพาสแบบนี้ 

ได๎ทรงร๎ูจักค๎ุนเคยกับราษฎร ในชนบทหลายคน โปรดให๎เรียกวําเพื่อนต๎น และโปรดเกล๎าให๎พวกเพื่อนต๎นนี้ เข๎าเฝ้าแหนได๎

ทุกโอกาส เกือบทุกคร้ังที่เพื่อนต๎นมาเฝ้าที่พระราชวังดุสิต ก็เสด็จออกรับที่เรือนต๎นอยํางกันเอง ราษฎรเหลํานั้นก็ได๎เข๎าเฝ้า 

เจ๎าชีวิตของตนในระยะใกล๎ชิด มิใชํในปราสาทราชฐานที่โอํอํา แวดล๎อมไปด๎วยเคร่ืองประดับอันมีคํา ซึ่งจะทําให๎ เข๎า

เหลํานั้นตระหนกใจ และเจ๎าชีวิตนั้น ก็มิได๎แตํงองค๑ด๎วยภูษาภรณ๑อันมีคํา ประทับอยูํบนราชบัลลังก๑ที่แสดง พระราชอํานาจ 

อันอาจทําให๎เขาต๎องตกประหมํา ส่ิงที่คนบ๎านนอกจากชนบทได๎พบเห็น เมื่อเข๎าเฝ้าก็คือ เจ๎าชีวิตที่แตํงพระองค๑อยําง

ลําลอง ประทับอยูํที่บนเรือนไม๎ ทํามกลางบรรยากาศส่ิงแวดล๎อม ที่ไมํผิดไปจากบ๎าน ในชนบทที่เขาค๎ุนเคยอยูํ และใน

ทํามกลางบรรยากาศเชํนนี้ ความต่ืนตระหนกและความประหมํา ก็ไมํเกิดขึ้น ชาวบ๎านเหลํานั้นสามารถพูดคุยกับพระ

เจ๎าอยูํหัว ได๎อยํางระหวํางคนตํอคน มิใชํอยํางระหวํางเจ๎าชีวิตและไพรํฟ้า ข๎าแผํนดิน เนื้อความที่พูดจากันจึงเต็มไปด๎วย

สาระและความจริง ที่เป็นประโยชน๑ด๎วยกันทั้งสองฝ่าย ไมํมีอุปสรรค กีดขวางจากประเพณีหรือระเบียบอื่นๆ และในบรรย

กาศที่คุ๎นเคยนั้น ทุกคนก็สามารถแสดงตัวให๎ปรากฏ เป็นตัวของตัวเอง เต็มไปด๎วยเกียรติอันภาคภูมิ ที่ได๎เป็นเพื่อนต๎นของ

พระเจ๎าแผํนดินไทย 

         ในระยะเวลานัน้ งานอดิเรกของพระเจ๎าอยํูหวั ทีส่นพระราชหฤทยัมากกวําอยํางอืน่ก็คือ การปลูกต๎นไม๎ นานาชนดิ 

ในบริเวณสวนดุสิตทั้งไม๎ดอกไม๎ใบ บางอยํางก็ขุดมาทั้งต๎นโตๆ จนพระราชวังดุสิตนั้นรํมร่ืนได๎ด๎วย รุกขชาติตํางพรรณ ผลิ

ดอกออกผลตามฤดูกาล ร่ืนรมย๑นําอยูํนําสบาย ย่ิงกวําในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเมื่อเปรียบ กับพระราชวังดุสิตแล๎วก็เป็นที่

คับแคบอึดอัด งานอดิเรกที่พอพระราชหฤทัยอีกสองอยํางก็คือ การถํายภาพ และล๎างอัดภาพด๎วยพระองค๑เอง โปรดเกล๎า

ให๎ทําห๎องมืดสําหรับล๎างและอัดภาพ ทางด๎านหลังเรือนต๎น ตํอจากนั้น เป็นโรงยาว เป็นที่สําหรับทรงประกอบอาหารฝร่ัง

ตํางๆ ซึ่งเป็นงานอดิเรกของพระองค๑อีกอยํางหนึ่งในขณะนั้น ส่ิงที่พลอยสังเกตเห็น วําสวนดุสิตแตกตํางไปจากในวังก็คือ 

บรรยากาศที่สวนดุสิตนั้นเป็นอยูํอยํางงํายๆ เป็นกันเองไมํผิดกับบางปะอินเทําไรนัก ผิดกับในวังที่เครํงครัดไปด๎วยระเบียบ 

และประเพณีตํางๆ และที่สวนดุสิตนั้น ถึงแม๎วําจะแลดูกว๎างขวางกวําในวัง แตํโอกาสที่จะได๎เฝ้าแหนและเห็นพระองค๑พระ

เจ๎าอยูํหัว ก็มีมากกวําในวัง เพราะในวันหนึ่งๆอาจพบพระองค๑อยูํใต๎ต๎นไม๎กลางสนาม หรือประทับริมอํางหยก หรือบน

เรือนต๎น ซึ่งเป็นเรือนเต้ียๆ แม๎แตํพระที่นั่งวิมานเมฆนั้นเองก็เป็นพระที่นั่งโถง มีเฉลียงโปรํงรอบ แลเห็นพระองค๑จาก

ข๎างลํางได๎งําย มิได๎สูงลิบและลึกลับอยํางที่บน ในพระบรมมหาราชวัง  

         ส่ิงทีส่วนดุสิตแปลกไปกวําในวังอกีอยํางหนึง่นัน้ ทาํใหพ๎ลอยต๎องเดือดร๎อน ขนพองสยองเกล๎าอยํูมาก ขอ๎แตกตําง

นั้นก็คือเร่ืองผี ตามความร๎ูสึกทั่วไปนั้น สวนดุสิตเป็นสถานที่ๆผีดุอยํางฉกาจฉกรรจ๑ ถ๎าจะพูดกันไปแล๎ว สวนดุสิตก็เป็นที่



โลํงๆ สถานที่ทุกแหํงกํอสร๎างขึ้นใหมํทั้งส้ิน ไมํมีส่ิงกํอสร๎างโบราณ หรือบรรยากาศที่มืดคร้ึม หรือเสียงนกเค๎าแมวร๎องใน

เวลาคํ่าคืนอยํางในวัง ถ๎าจะดูด๎วยตาคนทั่วไป ก็จะต๎องพูดวํา ที่ในวังนั้นนํากลัวผีกวําที่สวนดุสิตเป็นไหนๆ แตํสําหรับชาว

วัง ผ๎ูเคยอยูํทั้งสองแหํงจะต๎องยืนยัน เป็นเสียงเดียวกันวํา ที่สวนดุสิตนั้นผีดุกวํามาก ถึงแม๎ในวังจะมีคนถูกผีหลอกบ๎าง

ประปราย ผีที่หลอกในวังนั้น ก็เป็นผีเจ๎าผีนาย ยํอมมีมารยาทเรียบร๎อยกวําคนธรรมดาสามัญ ด๎วยเหตุที่ในวังนั้นไมํมีใคร

จะเข๎าไปตายได๎ นอกจากเจ๎านาย ยกเว๎นกรณีพิเศษที่หามออกไปไมํทันจริงๆ แตํถ๎าเกิดกรณีเชํนนั้นแล๎ว ก็ยํอมจะต๎องมีพิธี 

สวดมนต๑ปัดรังควานไลํผีให๎เตลิดไป ผีที่จะคงอยูํได๎ ก็จะมีแตํผีเจ๎านาย ซึ่งจะไมํมารบกวนหลอกหลอนคน ทึ่ถวายความ

เคารพกราบไหว๎ และถึงแม๎วําในวังนั้น มีผ๎ูได๎ยินเสียงเปรตร๎องเป็นคร้ังเป็นคราว เปรตนั้นก็วําเป็นเจ๎านายในวังอีก จึงไมํมี

ภัยอันตรายอยํางใด พลอยเคยได๎ยินเสียงเปรตร๎องถนัดชัดเจนกลางดึก ที่ในวังคร้ังหนึ่ง และคนที่นอนอยํูในห๎องเดียวกัน 

คือคุณสายและช๎อยก็ได๎ยินเสียงนั้น เป็นเสียงหวีดร๎อง อยํางโหยหวนของผ๎ูหญิง และดังจนพลอยและช๎อยต๎องลุกขึ้นนั่ง

ด๎วยความตกใจ เสียงนั้นร๎องขึ้นคร้ังเดียว แล๎วก็เงียบไป แตํก็ทําให๎คุณสายต๎องลุกขึ้นจุดตะเกียง สวดมนต๑พึมพําอยูํพัก

ใหญํ จบลงด๎วยการกรวดน้ํา แผํสํวนกุศลไป 'ถวาย' เพราะคําวํา 'ถวาย' ที่คุณสายใช๎นั้นเอง พลอยจึงได๎ร๎ูวําเปรตในวังนั้น

เป็นเปรตเจ๎านาย หาใชํเปรตธรรมดาสามัญไมํ แตํพอรํุงขึ้นอีกวันหนึ่ง ช๎อยก็แอบมากระซิบบอกวํา  

         "เมื่อคืนนี้คุณอากรวดน้ําให๎คนเป็นๆ เสียแล๎วละพลอย"  

         "ทําไมลํะช๎อย" พลอยถาม 

         "เสียงที่เราได๎ยินเมื่อคืนนี้ไมํใชํเสียงเปรตหรอก" ช๎อยหัวเราะ "แมํชุบเขาบอกฉันวํา ยายแนบคนเคร่ือง แกละเมอ

ร๎องขึ้นตํางหาก" ต้ังแตํนั้นตํอมา เร่ืองเปรตยายแนบก็เป็นเร่ืองที่พลอยและช๎อยเก็บไว๎หัวเราะกันสองคน  

         แตํพอมาอยํูทีส่วนดุสิตเขา๎จริง เร่ืองผีเร่ืองเปรตก็กลายเป็นส่ิงทีพ่ลอยและช๎อย หวัเราะไมํคํอยออก เพราะมีขาํวลือ

กันวํา สํวนหนึ่งของที่ๆเป็นสวนดุสิตนั้น แตํกํอนเป็นวัดร๎าง มีป่าช๎าเกํา เมื่อมาขุดถมที่ดินก็วํากันวํา ได๎ขุดเอากระดูกคน

ขึ้นมามาก แตํคร้ันพลอยถามคนเลําวํา สํวนไหนของดุสิตเป็นวัดร๎าง ผ๎ูเลําก็ไมํสามารถ จะบอกได๎ ย่ิงทําให๎เคลือบคลุมนํา

กลัวไปทั่ว 

         เร่ืองกลัวผีนีพ้ลอยเป็นไปในทางตรงขา๎มกับช๎อยทเีดียว ถ๎าจะวํากันในเร่ืองกลัวผี พลอยและช๎อยก็กลัว ทัง้สองคน 

แตํพลอยนั้นเมื่อกลัวแล๎วก็ไมํอยากพบอยากเห็น ไมํอยากได๎ยินได๎ฟัง สํวนช๎อยนั้นย่ิงกลัวเทําไร ก็เหมือนย่ิงอยากพบอยาก

เห็น และอยากได๎ยินเร่ืองผีมากขึ้นเทํานั้น และเพราะความที่ช๎อยเที่ยวสอดร๎ูสอดเห็น ทั่วไปนี้เอง ช๎อยก็มีเร่ืองผีกลับมาเลํา

ให๎พลอยฟังบํอยๆ ซึ่งพลอยก็ไมํอยากฟังแตํก็อดฟังไมํได๎ และเมื่อได๎ฟังคร้ังใด ก็ย่ิงกลัวผีมากขึ้นอีกทุกคร้ัง  

         คืนหนึง่ช๎อยมากระซิบกระซาบเลําวํา 

         "แมํพลอย เมื่อคืนวานซืนนี้ พวกที่อยํูที่สวนบัวเขาถูกผีหลอกกันแยํทีเดียว !"  

         "โธํ ! ช๎อยเอาอีกแล๎ว" พลอยร๎องขึ้นอยํางไมํสบายใจ "ย่ิงร๎ูวําฉันกลัวผี ก็ชอบเอาเร่ืองผีมาเลําเสียจริงๆ"  



         "ก็เร่ืองมันจริงๆนี่นา" ช๎อยตอบ แล๎วก็เลําตํอไปอยํางไมํสนใจคําประท๎วงของพลอย  

         "เมื่อคืนวานนี้เองพลอย คนเขาเห็นกันตั้งหลายคน เขาเลําให๎ฉันฟังวํา มันโผลํขึ้นมาระหวํางอํางบัว ที่ทํานฯ ปลูก

ไว๎หน๎าตําหนัก คนที่เขานอนอยูํข๎างลํางเขาเห็น เขานึกวําขโมย เขาร๎องเอะอะมันก็ไมํไป ตกใจเต็มที่ เขาถอดกําไลข๎อมือ

ขว๎างมันก็ยังอยํู ทีนี้คนอื่นๆได๎ยินเสียงร๎อง ก็พากันมาดู จุดไต๎จุดไฟกันขึ้น มันก็ยังอยํูที่เกํา โผลํขึ้นจากพื้นเป็นรูปคนคร่ึงตัว

อ๎วนๆ ดํามิดหมีหัวล๎านด๎วย แล๎วก็ตาพองโต เขาวํามันกลอกตาไปมา นํากลัวพิลึกละ"  

         "ไฮ๎ ! ผีอะไรจะอยูํให๎คนจุดไฟมาดู ฉันไมํเชื่อหรอก" พลอยขัดคอ  

         "อ๎าวจริงๆนะ" ช๎อยตอบอยํางเชื่อสนิท "เขาไปเรียกคนมาดูกันออก เขาวําทํานองค๑เกําทํานก็เห็น ทํานสวดมนต๑ไลํ

มันก็ไมํไป กรวดน้ําแผํสํวนกุศลให๎มัน มันก็ไมํไป จนถึงแชํงอยําให๎มันได๎ร๎ูผุดร๎ูเกิดอยํางไรๆ มันก็ไมํไป"  

         "แล๎วยังไง" พลอยชักสนใจตะหงิดๆ  

         "เขาวํามันกลอกตาอยํูคร่ึงตัวจนเช๎า ตะวันขึ้นมันถึงหายไป แตํอยํางนั้นเงามันยังติดอยูํที่พื้นกระเบื้อง ระหวํางอําง

บัวจนสาย ถึงได๎จางไปทีละน๎อย" ช๎อยตอบหน๎าตาเฉยที่สุด  

         พลอยได๎ฟงัเร่ืองผีจากช๎อยทไีร ก็กลัวผีไปคร้ังละหลายๆวัน กลางคืนจะเดินไปไหนก็ต๎องชวนคน ไปเป็นเพ่ือน ไมํกล๎า

ไปคนเดียว แตํก็จะไปมีประโยชน๑อะไร เมื่อคนที่กลัวผีเดินเป็นเพื่อนคนที่กลัวผีด๎วยกัน และผีที่สวนดุสิตนั้นก็อยูํเสียทุกที่ 

ทั้งบนดินใต๎ดินบนต๎นไม๎ และแม๎แตํในน้ํา คอยหลอกหลอนคน ด๎วยลักษณะแปลกๆ และเร่ืองผีที่พิสดารนั้น พลอยก็ได๎มา

จากช๎อยอีก 

         "พลอยร๎ูไหม" ช๎อยพูดขึ้นตอนกลางคืนวันหนึ่ง "ผีมาเลํนน้ําถวายเสด็จ..." ช๎อยออกพระนามเจ๎านายในวัง พระองค๑

หนึ่ง 

         "ผีอะไร๎มาเลํนน้ําถวาย" พลอยพูดอยํางไมํเชื่ออีก  

         "อ๎าว ไมํเชื่ออีกแล๎ว จริงๆนะพลอย ใครๆเขาร๎ูกันทั้งนั้น เร่ืองมันยังงี้ฉันจะเลําให๎ฟัง" ช๎อยเร่ิมเร่ือง  

         "เสด็จทํานประทับอยูํที่ตําหนักริมสระสวนหงส๑ ตอนนั้นยังไมํดึกเทําไรเลย มีคนเขาหมอบเฝ้าอยํูสามคน เป็น

ผ๎ูใหญํสองคน เด็กยังไว๎จุกอีกคนหนึ่ง คนที่เขาอยํูนั้นเขาหมอบหันหน๎าไปทางเสด็จ หันหลังให๎สระ สํวนเสด็จก็ประทับหัน

พระพักตร๑ไปทางสระน้ํา คนที่เฝ้าเขาก็คุยเร่ืองโน๎นเร่ืองนี้ไปตามเร่ือง แตํแรกทํานก็รับส่ังด๎วย แตํตอนหลังทํานนิ่ง พระเนตร

มองไปข๎างหน๎า เหมือนกับวําไมํได๎ยินคําที่เขาทูล เด็กคนที่เฝ้าอยํูนั้นแกมองดูพระเนตรแล๎วก็มองตาม พอมองไปทางสระ 

เด็กคนนั้นก็ร๎องกร๊ีดใหญํทีเดียว ต้ังแตํนั้นมาก็จับไข๎ คล่ังเพ๎อไปตํางๆ เด๋ียวนี้จะเป็นจะตายเทํากัน"  

         "แล๎วเขาเห็นอะไรที่ในสระ" พลอยอดสนใจไมํได๎ทั้งที่กลัว  



         "ก็ไมํมีใครร๎ูแนํ" ช๎อยตอบ "เขาวําเสด็จทํานทรงเลําทีหลังวํา ทํานประทับอยูํทอดพระเนตรทางสระน้ํา ทีแรกมีอะไร

ดําๆ โผลํขึ้นมากลางสระ ทํานเข๎าพระทัยวําเป็นปลาผุด แตํก็ไมํใชํ เพราะไอ๎ที่มันโผลํขึ้นมานั้น มันโผลํมากขึ้นทุกที 

เหมือนกับปลาตัวใหญํๆ โตเทําควาย แตํทํานก็รับส่ังวํารูปรํางมันจะเหมือนอะไร ก็วําไมํถูก มันดําๆใหญํๆ ยืดหยุํนได๎ พอ

มันโผลํขึ้นมาจากน้ําเต็มที่แล๎ว มันก็วํายไปยังขอบสระ ทีแรกทํานนึกวํามันจะหยุดแคํนั้น แตํก็เปลํา ทีนี้มันเร่ิมทําตัวยาวๆ 

เหมือนงูตัวใหญํๆ เล้ือยขึ้นบนบก แล๎วก็เล้ือยขึ้นต๎นโศกที่ขอบสระ พอมันเล้ือยขึ้นไปถึงยอด มันก็ทําตัวกลมเทําพ๎อม กล้ิง

ออกมาที่ปลายก่ิงไม๎ แล๎วกระโดดตูมกลับลงไปในสระ น้ํากระจายดังซําทีเดียว จนคนที่เขาหมอบอยูํเขาได๎ยิน แตํพอ

เหลียวไปดู ก็ไมํเห็นอะไรเสียแล๎ว เร่ืองมันเป็นอยํางนี้แหละพลอย ฉันจึงได๎บอกวํา ผีมันมาเลํนน้ําถวาย"  

         "ต๏ายนํากลัว !" พลอยออกอุทาน 

         "นั่นนํะซ"ี ช๎อยเห็นด๎วย "ฉันเลํานี่ยังขนลุกเกรียวเลยดูซิ" ช๎อยพูดพลางย่ืนแขนให๎พลอยดู ทําเอาพลอย ต๎องขนลุก

ไปด๎วย 

         "พลอยไปเป็นเพื่อนฉันหนํอยซี" ช๎อยพูดขึ้นหลังจากเลําเร่ืองจบ  

         "ไปไหนกันช๎อย" 

         "ฉันร๎อนนัก จะไปอาบน้ําที่อํางหยก" ช๎อยตอบ 

         "ตายจริง ! ช๎อย ก็เอาเร่ืองผีเลํนน้ํามาเลําอยํูหยกๆ แล๎วยังจะมาชวนฉันไปอาบน้ําในอํางหยก ฉันไมํเอาละ ฉัน

กลัวจะตายไปแล๎ว" 

         "เฮํย จะไปกลัวอะไรกันนักหนา ผีมันเลํนน้ําได๎เราก็เลํนได๎"  

         "โธํ ทําไมไมํอาบเสียแตํกลางวันนะ" พลอยปรารภขึ้น  

         "กลางวันก็อาบให๎สะอาดเทํานั้นเอง" ช๎อยตอบ "อาบน้ําอยํางฉัน ต๎องอาบกลางคืนถึงจะดี"  

         "ทําไม"  

         "ฉันกําลังหัดโดดน้ําและวํายน้ําทําฝร่ัง หัดกลางวันเด๋ียวคนเขาจะเห็น เอาไว๎พอเราเกํงแล๎ว ฉันจะแสดง ให๎พวก

ชาววังมันดูสักวัน ดูซิจะวําอยํางไรกัน"  

         "ไฮ๎ อะไรกัน โดดน้ําวํายน้ําทําฝร่ัง" พลอยร๎องขึ้น "ช๎อยไปเอามาจากไหน ทําไมฝร่ังไมํวํายน้ําอยํางเราดอก หรือ

ช๎อย" 



         "ไมํวํายหรอก" ช๎อยตอบ "ฝร่ังเขาต๎องโดดต๎องวํายทําเก๐ๆ ไมํใชํโดดทิ้งลูกมะพร๎าวหรือกระทุํมน้ําตูมๆ อยํางเราๆ

หรอก ฉันไปแอบดูหนังสือฝร่ังที่เสด็จทํานเอามาทรง มีรูปทําตํางๆแยะเชียว ฉันจําไว๎ได๎หมดแล๎ว มาด๎วยกันสิ เด๋ียวฉันจะ

ทําให๎ดู ไปด๎วยหันหนํอยเถอะนํา ไปคนเดียวฉันก็กลัวผีเหมือนกัน"  

         พลอยต๎องจําใจตามช๎อยไปอาํงหยก อยํางคร่ึงขนัคร่ึงกลัว และเม่ือไปถึงแล๎ว ช๎อยก็ทัง้โดดทัง้วําย ด๎วยทาํทางทีช๎่อย

อ๎างวําเป็นทําฝร่ังตํางๆ จนพลอยขึ้นจากน้ําต้ังนานแล๎ว ช๎อยก็ยังไมํขึ้น  

         ขณะทีเ่ดินกลับด๎วยกัน ช๎อยก็เอ้ือมมือมากําแขนพลอยไว๎ แล๎วพดูวํา 

         "พลอย เราอยํูด๎วยกันมานาน ไมํเคยมีเร่ืองมีราวกันเลย ทุกข๑ก็ด๎วยกันสุขก็ด๎วยกัน ถ๎าจะวําไป ที่มันแล๎วไปแล๎วก็

สนุกไมํใชํเลํน ฉันอยากให๎ทุกอยํางมันอยํูอยํางนี้ ไมํมีวันเปล่ียนแปลง"  

         "ฉันก็เหมือนกันแหละช๎อย" 

         "เฮ๎อ !" ช๎อยถอนใจใหญํ "ถ๎ามันเป็นไปได๎ยังง้ันจริงๆ ก็จะดี แตํหมูํนี้ฉันร๎ูสึกวํามันกําลังจะเปล่ียนไปยกใหญํ ของที่

เราเคยพบเห็น เคยทํา ก็มีแตํจะหมดไป พลอยกับฉันจะต๎องไปคนละทาง มองดูข๎างหน๎ามันมืด ฉันกล๎ุมใจ๏ กล๎ุมใจ"  

         "ช๎อยพูดอะไรก็ไมํร๎ูเป็นลางไปเปลําๆ" พลอยท๎วงขึ้น "เราอยํูด๎วยกันดีๆ ทําไมถึงจะต๎องมาหาเร่ือง พูดให๎ไมํสบาย

ใจ" 

         "ฉันก็ไมํร๎ูเหมือนกัน" ช๎อยตอบ "บางทีมันก็เกิดไมํสบายใจขึ้นมา ฉันร๎ูสึกตัวเหมือนยังกับเวลาที่ยืนอยํู ขอบสระ 

เตรียมตัวที่จะกระโดดน้ํา มันผิดกันอยํูนิดเดียวที่สระน้ําจริงๆนั้น ถ๎าเรากระโดดลงไปแล๎วก็วายกลับมา ขึ้นฝ่ังได๎ใหมํ แตํไอ๎

สระที่ฉันนึกถึงมันไมํเป็นอยํางนั้น เมื่อกระโดดตูมลงไปแล๎ว ตัวเราเองก็จะต๎องเปล่ียนไป ไมํเป็นคนเกํา เวลาขึ้นมาแล๎วของ

ทุกอยํางก็จะเปล่ียนไปตาม ฉันนึกๆอยูํอยํางนี้แหละพลอย ฉันจะบ๎าหรือดีก็ไมํร๎ู"  

         พลอยเดินนกึตรึกตรองคําพดูทีช๎่อยพดูอยํูครํูหนึง่ แล๎วก็พดูขึน้วํา  

         "ฉันคิดดูแล๎วก็เห็นจริงเหมือนกัน เราสองคนนี้จะเป็นอยํางไรตํอไป ฉันก็ไมํร๎ู ฉันร๎ูดีวําเราจะหาอะไร ที่แนํนอนนั้น

ยาก แตํนึกไปอีกทีฉันไมํวิตก ของอื่นมันจะเปล่ียนไปก็สุดแล๎วแตํ วําแตํเราสองคนเถิด ช๎อยกับฉันนี่แหละ ถ๎าเรายึดกันไว๎

ให๎แนํนไมํทิ้งกัน ฉันก็เห็นวําจะไมํส๎ูกระไรนัก จริงไหม"  

         "จริง" ช๎อยพูดส้ันๆ มือที่กําแขนพลอยอยูํนั้น บีบแนํนย่ิงขึ้น  

         "พลอยพูดถูกแล๎ว ตํอไปข๎างหน๎าอะไรเป็นอยํางไร ก็อยูํที่ตัวเราเอง ถ๎าเราเกาะกันไว๎แนํน ก็เห็นจะไมํส๎ูเป็นไรนัก 

แตํฉันมันเป็นคนหัวแข็งเคยเป็นอยํางไร ก็อยากจะให๎มันอยูํตํอไปอยํางนั้น ฉันจะอยํูมันไป อยํางนี้แหละ วําแตํพลอยเถอะ 

อีกหนํอยก็คงจะเปล่ียนไป จะเป็นจริงอยํางที่พูดไว๎หรือไมํก็ไมํร๎ู"  



         "ช๎อยเชื่อฉันเถิด อยําวิตกไปเลย" พลอยตอบ "เราร๎ูจักชอบพอกินนอนมาด๎วยกันตั้งแตํเล็กจนโต คนทั้งเมืองฉันก็

ร๎ูจักดีจริงๆแตํช๎อยคนเดียวเทํานั้น ถึงตัวฉันจะเปล่ียนไปอยํางไร สําหรับช๎อย ฉันก็จะต๎องเหมือนเกําไมํผิดไปได๎ ช๎อยคอยดู

เอาเองก็แล๎วกัน อยํางฉันนี้ ถึงจะยากดีมีจนตํอไปข๎างหน๎า ก็คงจะไมํลืมช๎อย ช๎อยไมํต๎องหํวงหรอก"  

         "ขอให๎จริงอยํางวําเถิดพลอย" ช๎อยตอบ "แตํถ๎าจะวํากันไปจริงๆ ฉันก็ไมํเคยวิตกเร่ืองพลอยเลย เพราะฉันร๎ูใจ

พลอยดีกวําใครๆ ฉันวิตกเร่ืองตัวของฉันเองมากกวํา"  

         "อ๎าวทําไมลํะช๎อย" พลอยถาม 

         "ฉันมันเป็นคนหัวร้ันบ๎าๆบอๆ" ช๎อยตอบ "จะหันตัวเองเข๎าหาอะไรหรือตามอะไรก็คงไมํทัน เด๋ียวนี้ฉันก็มี ความสุข

ดีอยูํเพราะมีเจ๎านายคอยค๎ุมกะลาหัว ถึงตํอไปจะส้ินเจ๎าส้ินนายก็ยังมีพํอมีแมํ ทีนี้ตํอไปเมื่อหมดพํอ หมดแมํแล๎ว..." ช๎อย

พูดแล๎วก็หยุดนิ่ง กวาดตามองไปรอบๆตัว มองดูบริเวณพระที่นั่งน๎อยใหญํ และตําหนักตํางๆ ในพระราชวัง  

         "ไหนๆจะพูดกันแล๎ว ฉันก็อยากจะพูดให๎หมดเปลือก" ช๎อยพูดพลางเอามือชี้ไปยังส่ิงตํางๆรอบตัว "พลอยดูซิ ต้ังแตํ

เราร๎ูความมา เราก็อยูํแตํในวัง แวดล๎อมไปด๎วยส่ิงเหลํานี้ ฉันเคยได๎ยินใครเขาพูดวํา ชาววังเหมือน คางคกในกะลา ฉันก็

เห็นจะจริง แตํคางคกนั้นพอเปิดกะลาขึ้น มันก็กระโดดของมันไปได๎ วําแตํเราเถิด ถ๎าส่ิงเหลํานี้หมดไป ถ๎าของที่เราเคย

ค๎ุนเคยตํางๆนั้นหายไป เราจะอยูํได๎หรือ" 

         "ช๎อยนี่ก็แปลกจริงๆเทียว ชอบพูดอะไรไมํดีเสมอ ย่ิงห๎ามเหมือนย่ิงยุ ร้ัววังทํานสร๎างสมกันมาแตํไหนๆ ปู่ยําตา

ทวดของเราทํานก็เคยเห็นมา จะไปหมดไปส้ินลงได๎อยํางไรงํายๆ ฉันนึกไมํถึงเลยวํา จะเป็นอยํางช๎อยพูด ได๎อยํางไร"  

         "ฉันก็ไมํได๎วําจะเป็นอยํางนั้นหรอกพลอย แตํใครจะไปร๎ูได๎ เผ่ือเป็นขึ้นมาจริงๆ เราจะเป็นอยํางไร"  

         "ฉันคิดไปไมํถึงหรอก" พลอยตอบ "ไว๎ให๎เป็นไปจริงเสียกํอนแล๎วคํอยคิดกัน ระหวํางนี้ฉันก็ได๎แตํภาวนา อยําให๎

เป็นไปได๎ อยํางที่ช๎อยบอก็แล๎วกัน" 

         ช๎อยหวัเราะแล๎วพดูขึน้วํา 

         "พลอยว่ิงแขํงกะฉันไหม ดูซิใครจะถึงม๎าหินโนํนกํอนกัน" แล๎วช๎อยก็วิ่งต๋ือออกไป มีพลอยว่ิงไลํตามไปติดๆ  

         คืนนัน้กํอนทีจ่ะหลับ พลอยก็อดเอาคําพดูของช๎อยมาคิดดูไมํได๎ พลอยไมํได๎นกึวําช๎อยจะมีญานพเิศษ มองเห็น

การณ๑ข๎างหน๎า แตํคําพูดของช๎อยต๎องทําให๎พลอยไมํสบายใจ อนาคตเป็นส่ิงที่มืดมนจริงอยํางช๎อยพูด การเปล่ียนแปลง

ตํางๆ อาจมีมาจริงๆก็ได๎ จะมากหรือน๎อยพลอยเองก็เดาไมํถูก พลอยยังมองไมํเห็นเหมือนกันวํา ตัวเองจะเป็นอยํางไร

ตํอไป 

         พลอยนกึไปไมํถึงวําตนเองและช๎อยกําลังยืนอยํู ณ จุดของความส้ินสุดแหงํยุค สมัยหนึง่กําลังจะหมดไป โดยรวดเร็ว 

กาลสมัยที่พลอยร๎ูจักค๎ุนเคย และได๎รับความค๎ุมครองมาตลอด ขณะนั้นเป็นบั้นท๎ายแหํงแผํนดินที่ ๑ ในชีวิตของพลอย เป็น



เวลา ๓ หรือ ๔ ปีกํอนที่จะผลัดแผํนดิน ยุคใหมํชีวิตใหมํ และกาลสมัยที่จะมาใหมํกําลังก๎าว ใกล๎เข๎ามาทุกลมหายใจ 

พลอยคาดไมํถึงวําตนเองจะได๎แลเห็น การเปล่ียนแปลงอยํางขนานใหญํในชั่วชีวิตของตน และถึงแม๎วําพลอยจะมีตาทิพย๑

มองเห็นการณ๑ข๎างหน๎าได๎ พลอยก็คงไมํสามารถเข๎าไปหยุดย้ังส่ิงตํางๆ ที่กําลังหมุนใกล๎ตัวเข๎ามาทุกทีนั้นได๎  

         พลอยนอนนกึโนนํนกึนี ่จนในทีสุ่ดก็หลับไป อยํางไร๎เดียงสาตํออนาคตทีกํ่าลังก๎าวยํางเขา๎มา  

 

บทที่ ๑๓ (หน๎าที่ ๑) 

         วันหนึง่คุณเชยเขา๎มาในวังแตํเช๎าและตรงมาทีตํ่าหนกัตามเคย พลอยไมํได๎พบคุณเชยมานาน พอเห็นหนา๎ คุณเชยก็

วางทุกอยํางที่กําลังทําอยํู รีบวิ่งไปต๎อนรับ  

         "คุณเชย !" พลอยร๎องทักพี่สาว "ฉันคิดถึงคุณเชยเหลือเกิน ไมํได๎พบคุณเชยมานาน คุณเชยเป็นอยํางไร บ๎าง 

สบายดีหรือทางบ๎านเป็นอยํางไร" 

         "เด๋ียวกํอน ! เด๋ียวกํอน !" คุณเชยพูดพลางหัวเราะพลาง "ขอให๎ฉันนั่งให๎หายเหนื่อยสักครํู แมํพลอยถามฉัน 

ทีเดียวต้ังหลายข๎อ ฉันจะไปตอบอะไรทัน" วําแล๎วคุณเชยก็นั่งลง และเร่ิมตอบปัญหาตํางๆ เก่ียวกับทางบ๎าน ที่พลอยถาม

อยูํไมํขาดปาก 

         วันนัน้คุณเชยอยํูกินขา๎วกลางวันทีตํ่าหนกั ทาํใหพ๎ลอยสบายใจมาก เพราะได๎คุยกับคุณเชยได๎เต็มที ่สมกับทีไ่ม๎ได๎

พบกันนาน คุณเชยซื้อขนมของกินจุกจิกเข๎ามาฝากหลายอยําง ระหวํางที่คุยกันอยํู คุณเชยก็แก๎หํอขนมออกวางจนเกือบ

รอบตัว แล๎วก็เรียกช๎อยมารํวมวงกินขนม และคุยกันด๎วยอีกคนหนึ่ง อยํางเบิกบาน พลอยก็มิได๎เฉลียวใจ นึกวําคุณเชยมา

เย่ียมเยือนเฉยๆ ตามปกติ 

         จนตกบาํยคุณสายเขา๎มารํวมวงคุยด๎วยในหอ๎ง และกํอนทีคุ่ณเชยจะลากลับ คุณเชยจึงพดูธรุะขึน้ กับคุณสายวํา  

         "เจ๎าคุณพํอให๎เข๎ามาเรียนคุณวําถ๎าคุณวํางวันไหน ขอให๎เชิญไปพบ ทํานมีธุระจะปรึกษาด๎วย ถ๎าคุณจะไป วันไหน

ก็ให๎บอกอิฉันไป ทํานจะสํงเรือมารับ" 

         "ทํานมีธุระอะไรหรือ" คุณสายถาม 

         "เห็นทํานวําทํานมีเร่ืองปรึกษาคุณ สํวนจะเป็นเร่ืองอะไร อิฉันก็ไมํทราบ ทํานวําเชิญคุณออกไปไวๆหนํอย ก็จะดี"  

         "ได๎ซี ฉันจะออกไปหาทํานเร็วๆนี้" คุณสายรับรอง "เด๋ียวกํอนฉันคิดดูกํอน ฉันจะไปได๎เมื่อไร พรํุงนี้ยังไมํได๎ มะรืนนี้

ก็ยังติดอยูํอีก เอายังง้ีดีกวํา มะเร่ืองนี้ก็แล๎วกัน คุณเชยสํงเรือมารับแตํเช๎าเทียวนะ จะได๎รีบไปรีบมา"  



         เม่ือคุณเชยกลับไปแล๎ววันนัน้พลอยก็ได๎แตํครํุนคิดวํา เจ๎าคุณพอํจะมีธรุะอะไรทีจ่ะต๎องปรึกษาหารือ กับคุณสาย 

คุณเชยเองก็บอกปัดเสียแล๎ววําไมํร๎ูเร่ือง ย่ิงคิดไปก็ย่ิงวิตก เพราะเร่ืองที่เจ๎าคุณพํอจะต๎องปรึกษา กับคุณสายนั้น จะต๎อง

เก่ียวกับตนอยํางไมํมีปัญหา แตํจะเป็นในด๎านใดพลอยก็ยังนึกไมํออก หนักใจมากเข๎า พลอยก็ต๎องหันหน๎าเข๎าปรับทุกข๑กับ

ช๎อย ในคืนวันนั้น 

         "ช๎อย ฉันสงสัยเสียจริงๆ วําเจ๎าคุณพํอทํานมีธุระอะไร" พลอยเอํยขึ้นกํอน  

         "ฉันก็ไมํร๎ูเหมือนกันซิพลอย แตํธุระนั้นเห็นจะเก่ียวกับคุณอาบ๎าง ไมํมากก็น๎อย" ช๎อยตอบ  

         "ฉันกลัวจะไมํเก่ียวแตํคุณอาเทํานั้นนํะสิ กลัวมันจะมาเกี่ยวเอาฉันเข๎าด๎วย เลยชักไมํสบายใจ"  

         "ฉันก็กลัววําจะเป็นอยํางนั้นเหมือนกัน แตํจะนึกเดาอยํางไรก็คงไมํถูก ใจผ๎ูใหญํร๎ูยาก ฉันวําเราเห็นจะต๎องคอย 

เมื่อคุณอากลับมาแล๎วนั่นแหละ ถึงจะร๎ูเร่ืองจริง"  

         "กวําจะร๎ูฉันก็เห็นจะอัดใจตายเสียกํอน" พลอยบํน ช๎อยมองดูพลอยแล๎วก็หัวเราะ พูดขึ้นวํา  

         "เอ ! พลอยนี่อยํูกับฉันนานไป ชักจะติดนิสัยไมํดีของฉันขึ้นทุกวัน แตํกํอนฉันเคยเห็นพลอยเป็นคนใจเย็น ถึงจะมี

เร่ืองมีราวอะไรก็ทนได๎ เด๋ียวนี้กลับกลายเป็นคนใจร๎อน ฉันเสียอีกกลับใจเย็นกวําแตํกํอน"  

         "ช๎อยพูดอยํางนั้นก็เพราะไมํใชํเร่ืองของตัวนํะซี" พลอยท๎วง "ลองเป็นเร่ืองของช๎อยเอง ป่านนี้จะได๎ด้ินปัดๆ ไปแล๎ว 

ไมํมีวันจะมานั่งนิ่งอยํางฉันหรอก" 

         "เฮ๎อ !" ช๎อยยกมือขึ้นปิดปากหาว "ดึกแล๎วพลอยนอนกันเถิด เร่ืองที่เราไมํร๎ูถึงจะเดาก็คงผิด และเราก็คง ยังไมํร๎ู

เร่ืองอยูํนั่นเอง คิดไปก็ปวดหัวเปลําๆ" วําแล๎วช๎อยก็เตรียมตัวเข๎านอน  

         คืนนัน้พลอยนอนไมํหลับ ใหคิ๎ดวิตกวิจารณ๑ไปตํางๆ เจ๎าคุณพอํเคยปรารภเร่ืองอยากใหพ๎ลอย ออกไปอยํูบา๎น บางที

คราวนี้จะเรียกคุณสายออกไปพบ เพื่อปรึกษาเร่ืองจะทูลลาเอาตัวพลอยออกไปกระมัง พลอยนอนคิดถึงชีวิตที่ผํานมาในวัง

แล๎ว ก็ไมํแนํใจวําชีวิตทางบ๎านอยูํนอกวังจะมีความสุขไปกวํา คิดถึงคุณสาย คิดถึงช๎อย และคนอื่นๆที่ร๎ูจักค๎ุนเคยก็ใจหาย 

เคยกินอยํูเลํนหัวมาด๎วยกัน จะต๎องมาพลัดพรากจากกัน ไปอยํูคนละที่ คิดถึงคุณเชยที่บ๎านก็พอจะอุํนใจ แตํพอคิดถึงคุณ

ชิตและพํอเพิ่มก็หนักใจขึ้นมาอีก พอคิดไปถึง คุณอุํนพลอยก็นอนเหงื่อแตก เพราะถ๎าต๎องไปอยํูบ๎านเดียวกับคุณอุํน

ตลอดไป ชีวิตอนาคตของพลอยก็คง ไมํผิดกับนรก  

         ถึงวันนดัไว๎กับคุณเชย คุณสายก็รีบแตํงเน้ือแตํงตัวออกไปแตํเช๎า ทแีรกคุณสายเรียกพศิจะเอาตามหลัง ไปด๎วย แตํ

นางพิศกลับบอกวํา 

         "อิฉันไมํไปกับคุณละเจ๎าคํา ให๎ผาดไปดีกวํา"  

         "ดูนางพิศซี !" คุณสายขึ้นเสียง "ทําไมถึงไมํไป" 



         "คุณจะใช๎บําวไปไหนบําวก็ไปทั้งนั้น" นางพิศอธิบาย "ยกเว๎นบ๎านตึกฟากขะโน๎นแหํงเดียว บําวเกรงวํา จะเกิด

เร่ือง" 

         "เกิดเร่ืองอะไร ไปประเด๋ียวเดียว" คุณสายยังไมํยอม  

         "ประเด๋ียวเดียวก็เกิดได๎เจ๎าคํา ถ๎าคนมันมีเร่ืองกันอยํู ถ๎าบําวไปประเด๋ียวเกิดไปตบกับอีพวกคนบ๎านนั้น ขึ้นมา ก็

จะขายหน๎าลําบากใจแกํคุณเปลําๆ" 

         "เออ ! จริงของมัน" คุณสายบํนพึมพํา "ฉันก็ลืมไป ไมํได๎เคยนึกเร่ืองจะไปตบไปตีกับใครมานานแล๎ว" แล๎วคุณสาย

ก็เอาผาดตามหลังไปแทนนางพิศ โอกาสที่พลอยจะได๎ร๎ูเร่ืองราวทางบ๎าน ก็เลยหมดไปด๎วย  

         คุณสายหายไปทัง้วัน กลับมาถึงตําหนกัเอาตอนบาํย และเม่ือมาถึงก็โหวกเหวก บนํวําร๎อนบนํวําเหนือ่ย และบนํวํา

เมื่อย ต๎องเรียกเด็กมาพัดให๎เหงื่อแห๎ง เมื่อเหงื่อแห๎งก็ต๎องอาบน้ําให๎หายร๎อน อาบน้ําทาน้ําอบเสร็จแล๎ว ก็ต๎องลงนอนคว่ํา

ให๎เด็กเหยียบ จนกวําจะหายเมื่อย พลอยก็อดใจรอให๎คุณสายบูรณะตนเอง ให๎พ๎นจาก ความบอบช้ําตํางๆ ที่ได๎รับจากการ

เดินทางเข๎าไปในคลองบางหลวง ด๎วยความกระหายอยากจะร๎ูเร่ืองวํากิจธุระ ของเจ๎าคุณพํอนั้นเก่ียวกับเร่ืองอะไร คุณสาย

หายเหนื่อยแล๎วจึงเรียกพลอยเข๎าไปใกล๎ แล๎วย่ืนหํอของให๎พูดวํา  

         "พลอย เจ๎าคุณพํอทํานฝากหีบหมากมาให๎ นํารักออก แก๎หํอออกดูซี ไปไหนจะได๎ใช๎กิน"  

         พลอยแก๎หอํนัน้ออกดู ก็พบหบีหมากหญ๎านางเภาใบหนึง่ เล่ียมนากรูปรํางกระทดัรัด ในหบีมีตลับหมาก ตลับยา 

ซองพลู ทําด๎วยนากครบเคร่ือง ทั้งที่ใจยังอยากร๎ูเร่ืองมากกวํา พลอยก็ยังอดใจไมํได๎ ออกอุทานวํา  

         "ต๏าย ! นําเอ็นดู ! ฉันไมํร๎ูจะถือไปกินที่ไหนหรอกคํะคุณอา ไมํเคยไปไหนไกลๆคนเดียวสักที ถ๎าไปก็มีแตํ ตาม

เสด็จต๎องเชิญหีบหมากเสวย ไมํร๎ูวําจะไปถือซ๎อนกันยังไง"  

         "ทํานอุตสําห๑สํงมาให๎ก็เอาไว๎เถิด" คุณสายพูด "วันหน๎าวันหลังก็คงมีโอกาสได๎ใช๎"  

         พลอยยังไมํยอมลุกมาจากคุณสาย อยากจะถามใหร๎ู๎เร่ืองทีเ่จ๎าคุณพอํมาตามออกไปใหไ๎ด๎ จะวําเจ๎าคุณพอํ ตามคุณ

สายออกไปทั้งที เพื่อที่จะได๎มอบหีบหมากใบนี้เข๎ามาให๎ตน ก็ดูจะผิดวิสัย เพราะทํานจะฝากคุณเชยเข๎ามา ให๎ก็ได๎ แตํเจ๎า

คุณพํอจะต๎องเห็นวํา เด๋ียวนี้พลอยเป็นผ๎ูใหญํเต็มที่ทีเดียว เพราะหีบหมากเป็นของให๎ผ๎ูใหญํ ซึ่งทํานไมํเคยให๎พลอยแตํ

กํอน พลอยนั่งอิดเอื้อนอยูํนาน จะถามคุณสายตรงๆก็เกรงใจ กลัวคุณสายจะหาวํา ละลาบละล๎วง คร้ันจะไมํถามเสียเลย 

ก็เก็บเอาความอยากร๎ูอยากเห็นในหัวใจไว๎ไมํอยูํ พลอยกลืนน้ําลาย อยูํสองสามคร้ัง แล๎วก็หลุดปากถามออกไปวํา  

         "คุณอาคะ เจ๎าคุณพํอทํานมีธุระอะไร" 

         "ธุระอะไรก็ไมํใชํเร่ืองของเด็ก !" คุณสายขึ้นเสียงดุเอาทันที ทําเอาพลอยต๎องสะด๎ุงหน๎าเสีย แตํพอคุณสาย เห็นสี

หน๎าพลอยก็สงสาร เปล่ียนเสียงอํอนพูดวํา  



         "พลอยอยําถือคนแกํเลย อาพูดเอะอะไปอยํางนั้นเอง เจ๎าคุณทํานมีเร่ืองส่ังอามาทูลเสด็จ อาก็ยังไมํได๎เฝ้า จะพูด

ไปกํอนก็ไมํดี แตํไมํเป็นไรหรอกพลอย ไมํใชํเร่ืองเสียหายอะไร อยําหํวงเลยแล๎วพลอยก็ร๎ูไปเอง"  

         คุณสายพดูตัดบทมิใหพ๎ลอยถามอะไรตํอไปได๎อกี พลอยจึงเสไปถามถึงเจ๎าคุณพอํวํา  

         "เจ๎าคุณพํอเป็นอยํางไรบ๎างคะคุณอา" 

         "อาก็เห็นทํานสบายดี" คุณสายตอบ "แตํเทําที่อาสังเกตทํานชราลงไปมาก แตํก็นั่นแหละรูปธรรมนามธรรม ของ

อยํางนี้เป็นธรรมดา ไมํได๎เห็นทํานนานเราก็ต๎องสังเกต ทํานก็คงจะนึกวํายายสายนี่แกแกํไปแยะเหมือนกัน" คุณสายพูดถึง

ตัวเองแล๎วก็หัวเราะ 

         ตกเย็นวันนัน้ช๎อยก็มากระซิบถามวํา 

         "ได๎เร่ืองหรือยังพลอย" 

         "ยัง" พลอยเบะหน๎าตอบ "คุณอาบอกวําเป็นเร่ืองของผ๎ูใหญํ ไมํใชํของเด็ก"  

         "ถ๎าอยํางนั้นก็ต๎องเป็นเร่ืองของเด็กแนํๆทีเดียว" ช๎อยตีความอยํางมั่นใจ "ผ๎ูใหญํละก็เป็นอยํางนี้เสมอ ถ๎ามีเร่ือง

อะไรที่เก่ียวกับเด็ก ก็ต๎องปิดไว๎กํอนไมํยอมบอกให๎ร๎ู"  

         "ช๎อยดูอะไรนี่ซี" พลอยย่ืนหีบหมากที่เจ๎าคุณพํอสํงมาให๎ช๎อยดู "เจ๎าคุณพํอทํานฝากคุณอามาให๎"  

         "แมํเจ๎าโวย !" ช๎อยร๎องขึ้นแล๎วเบิกตาโพลง "แล๎วนี่แมํจะถือไปกินที่ไหนกันแมํพลอยแมํทูนหัว ราวกะเคร่ือง ยศ

ทํานผ๎ูหญิงนั่นแนํะ !" 

         "ฉันก็ไมํร๎ูเหมือนกัน" พลอยหัวเราะ 

         ช๎อยถือหบีหมากเอาไปวางตรงหนา๎ เปิดออกแล๎วก็ทาํทาํหยิบขีผ้ึ้งขึน้สีปาก อยํางหยิบโหยํงเลิกค้ิว ชําเลืองมาทาง

พลอยอยํางไว๎ทํา แล๎วก็พูดวํา  

         "ถ๎าจะกินหีบหมากอยํางนี้ ก็ต๎องวางทําทํานผ๎ูหญิงให๎ถูกต๎องหนํอย พลอยดูฉันไว๎ให๎ดีๆนะ เผ่ือวําวันหลัง ได๎เป็น

ทํานผ๎ูหญิงกะเขาบ๎างจะได๎ทําทําถูก นี่ ! สีปากทําทํานผ๎ูหญิงมันต๎องอยํางนี้ สีปากช๎าๆ นั่งตัวตรงๆ แอํนเอวนิดหนํอย เวลา

สีปากต๎องเลิกค้ิวชําเลืองตากวาดไปทั่วๆ ดูวําใครเขาจะเห็นรัศมีเราบ๎าง แล๎วจึงกินหมาก กัดพลูช๎าๆเหมือนกับวํากลัวพลู

มันจะยับ เอาหมากพลูใสํปากแล๎วอยําเคี้ยว ต๎องหยิบยาฝอยอยํางดี ขึ้นมาสีฟันช๎าๆ ตอนนี้จะคุยกะใครก็ได๎ แล๎วก็เอาจุก

ยาที่ถืออยํูในมือนั่นแหละ ออกใช๎บทประกอบคําพูด พอยามันจืดแล๎วก็เอามันทิ้งกระโถน อยําไปจุกมันเข๎า เด๋ียวจะ

กลายเป็นไพรํไป คนเขาจะไมํร๎ูวําเป็นทํานผ๎ูหญิง"  

         พลอยต๎องนัง่หวัเราะอยํูเป็นนาน เพราะช๎อยออกทาํสตรีบรรดาศักด์ิได๎อยํางสนทิสนม  



         "ช๎อยนี่ถ๎าไปเป็นทํานผ๎ูหญิงจริงๆละก็ ฉันเห็ฯจะแยํทีเดียว ทําทางมากเหลือเกิน" พลอยพูดพลาง หัวเราะพลาง  

         "ฮะ ! ใครจะไปร๎ู !" ช๎อยคุยโตขึ้นมาทันที "เป็นทํานผ๎ูหญิง ฉันก็ไมํเห็นมันยากเย็นอะไรนักหนา ใครเขาเป็น กันได๎

เราก็เป็นได๎เหมือนกัน ข๎อสําคัญนั้นพอเป็นแล๎วกอดผัวให๎ดีๆ อยําให๎ไปหลงเมียน๎อยเสียเทํานั้นเอง"  

         คืนวันนัน้คุณสายขึน้ไปเฝ้าเสด็จอยํูนาน จนดึกจึงได๎กลับลงมา และเม่ือกลับมาถึงในหอ๎ง คุณสายก็เตรียมตัวเขา๎

นอน ไมํพูดจาวํากระไร รํุงขึ้นอีกวันหนึ่ง คุณสายก็ไมํพูดถึงเร่ืองที่ออกไปหาเจ๎าคุณพํอ คงทําการตํางๆตํอไปตามปกติ ตก

บํายพลอยก็ขึ้นไปเฝ้าเสด็จอีกคร้ังหนึ่ง ตามที่เคยปฎิบัติทุกวัน เสด็จประทับ ทรงร๎อยมาลัยอยูํ พอพลอยขึ้นไปถึงก็รับส่ังให๎

เข๎าไปใกล๎ๆ แล๎วทรงใช๎ให๎พลอยร๎อยมาลัยอีกทํอนหนึ่ง เพื่อจะตํอ กับทํอนที่กําลังทรงอยํู  

         พลอยหมอบร๎อยมาลัยนิง่ๆอยํูนาน เสด็จก็ไมํรับส่ังวํากระไร ขา๎หลวงคนอืน่ทีห่มอบเฝ้าอยํูกํอน เห็นพลอย ขึน้มาแล๎ว 

ก็คลานถอยลงไปข๎างลําง เพื่อทํากิจธุระสํวนตัว ในที่สุดเสด็จก็รับส่ังขึ้นวํา  

         "พลอยปีนี้อายุเทําไรแล๎ว" 

         "สิบแปดมังคะ" พลอยทูล 

         "เร็วจริง" เสด็จรับส่ัง "ตอนเจ๎ายังเป็นเด็กวิ่งเลํนอยํูนั้น ดูเหมือนเมื่อวานซืนนี้เอง เผลอประเด๋ียวเดียว เป็นสาวใหญํ

แล๎ว" 

         เสด็จทรงร๎อยมาลัยเงียบๆไปอกีครํูหนึง่ แล๎วก็รับส่ังวํา  

         "นางพลอย พํอเจ๎าเขาให๎สายมาบอกข๎าวํา เขาจะขอลาเอาตัวเจ๎าออกไปแตํงงาน เจ๎าจะวําอยํางไร"  

         พลอยสะด๎ุงสุดตัว ใจหายวาบ แทบจะแทรกพืน้ตําหนกัลงไป ด๎วยความตกใจ หนา๎ของพลอยซีดเผือดลง ทนัท ีเร่ือง

ธุระของเจ๎าคุณพํอที่ต๎องตามตัวคุณสายออกไป ก็คือเร่ืองนี้เอง แตํพลอยก็มิได๎คาดฝันมากํอน เพิ่งมาได๎ยินจากพระโอษฐ๑

เสด็จโดยกะทันหัน ไมํร๎ูจะคิดอยํางไรถูก ไมํร๎ูจะทูลอยํางไรถูก พลอยวางเข็ม ร๎อยดอกไม๎ลงตรงหน๎า ด๎วยมืออันส่ัน 

รวบรวมสติเทําที่มีเข๎าใสํตัว แล๎วก็ทูลวํา  

         "หมํอมฉันยังไมํสมัครใจ มังคะ"  

         "ทําไม มีเหตุอะไรหรือ" รับส่ังถาม 

         "หมํอมฉันยังอยากอยูํฉลองพระเดชพระคุณไปกํอน ยังไมํเคยคิดเลยมังคะ เร่ืองมีเหย๎ามีเรือน" พลอยทูล ตอบ

ตะกุกตะกัก 

         "เจ๎าก็โตเป็นผ๎ูใหญํแล๎ว เร่ืองมีเหย๎ามีเรือนถึงยังไมํเคยคิดก็ควรคิด" เสด็จรับส่ัง "เร่ืองที่เจ๎าคิดจะอยูํกับข๎า ตํอไป

นั้น ข๎าก็ขอบใจ แตํเจ๎าควรจะคิดเสียให๎ดีๆ อายุข๎าก็มากขึ้นทุกวัน หมูํนี้ก็เจ็บๆไข๎ๆ ถ๎าข๎าเกิดมาแล๎ว ไมํร๎ูจักตาย อยูํเล้ียง



เจ๎าไปได๎เร่ือยๆ ข๎าก็จะไมํวําอะไรหรอก แตํข๎ากลัวข๎าจะตายเสียกํอน แล๎วเจ๎าจะเป็นอยํางไร เจ๎านายนั้นตายเร็วนัก เจ๎าเข๎า

มาอยูํในวังก็หลายปีแล๎ว ไมํได๎สังเกตดูบ๎างหรือวํา แตํกํอนครึกคร้ืน เจ๎านายอยูํเต็ม ทุกตําหนัก ข๎าน้ําคนหลวงก็มากมาย 

แตํเด๋ียวนี้..." เสด็จทรงหยุดครํูหนึ่ง แล๎วก็รับส่ังตํอไปวํา  

         "เด๋ียวนี้ดูซิ ตําหนักวํางลงหลายตําหนักแล๎ว ตําหนักไหนเจ๎าของตายก็ต๎องปิด ปลํอยให๎ชํารุดทรุดโทรมไป ทุกวัน 

คนที่เหลืออยํูก็ไมํมีปัญญาจะซํอมจะทํา ตําหนักนี้ก็ต๎องเป็นไปอยํางนั้นวันหนึ่ง เจ๎ามีโอกาสที่จะตั้งตัว เป็นหลักฐานดีกวํา

คนอื่น เคราะห๑เจ๎ายังดีที่พํอเขาไมํทอดทิ้ง มีเหย๎ามีเรือนแล๎วจะได๎เป็นที่พึ่งแกํตัวเอง สําหรับข๎านั้น ถึงเจ๎าจะออกไปอยํูข๎าง

นอกแล๎ว ถ๎าเจ๎าคิดถึงก็ไปมาหาสํูได๎ ไมํใชํวําอยูํไกลอะไรหนักหนา"  

         พลอยหมอบก๎มหนา๎นิง่ จะร๎อยมาลัยตํอไปก็ไมํสําเร็จ เพราะน้าํตาทีเ่ร่ิมจะไหลรินออกมานัน้ กล้ันไว๎ไมํอยํู เสียแล๎ว  

         "อ๎าวดูซี ! พูดดีๆกลับมาบีบน้ําตาร๎องไห๎" เสด็จรับส่ัง "เจ๎าก็เหมือนนางพวกชาววังทั้งหลายนํะแหละ เป็นโรคบํอ

น้ําตาเปิด ดีใจก็ร๎องไห๎ เสียใจก็ร๎องไห๎ จนข๎าดูไมํออกวําพวกเจ๎าร๎องไห๎ทําไมกัน ไมํร๎ูไปเอาน้ําหูน้ําตา มาจากไหน"  

         "หมํอมฉันไมํอยากต๎องออกไปจากที่นี่มังคะ" พลอยทูลตอบตะกุกตะกัก  

         "โฮ๎ย ! ดัดจริต !" เสด็จรับส่ังสวนขึ้นมาทันที "นี่ลองข๎าขัดคอ ไมํยอมให๎ออกไปมีลูกมีผัวกัน ก็จะบีบน้ําตา ร๎องไห๎

อีกนํะแหละ เที่ยวดําข๎าวํากดขี่บังคับข๎าร๎ูหรอก คร้ันพอข๎าเอออวยเห็นด๎วย ก็กลับมาบีบน้ําตาคิดถึง พระเดชพระคุณไมํ

อยากจะออกไป ข๎าเอาใจพวกเจ๎าไมํถูกหรอก !" 

         เห็นเสด็จรับส่ังอยํางเอาจริงขึน้มา พลอยก็ต๎องพยายามขมํใจ เช็ดน้าํตาใหแ๎หง๎แล๎วทลูวํา  

         "เจ๎าคุณพํอทํานจะยกให๎ใคร หมํอมฉันก็ยังไมํทราบ คิดไมํถูกวําจะตัดสินอยํางไร"  

         "เขาบอกข๎าเข๎ามาแล๎ว แตํพอข๎าพูดประปรายก็ดัดจริตร๎องไห๎ เสียน้ําตาเป็นเผาเตํา ข๎าจะไปบอกอะไรทัน" เสด็จ

รับส่ัง "ผ๎ูชายเขาก็ดีออก อายุอานามก็พอสมควรไมํเด็กไปไมํมากไป เขาเป็นมหาดเล็กรับใช๎เวรศักด์ิ ชื่อนายเปรม ก๏กพระ

ยาโชฎึก เงินทองเขามีเยอะแยะ เจ๎ายังไมํพอใจอีกหรือ ร๎ูจักเขาบ๎างหรือยัง"  

         "เคยเห็นหน๎ากันมังคะ แตํไมํเคยร๎ูจักพูดจากัน" พลอยทูลทั้งที่ตัวนั้นเย็นเหมือนน้ําแข็ง เมื่อทราบวํา คุณเปรมไปสํู

ขอตนกับเจ๎าคุณพํอ และเจ๎าคุณพํอก็เห็นด๎วย แม๎แตํเสด็จก็ไมํทรงขัด ใจพลอยนั้นเต๎นแรง จะวําดีใจ ก็ไมํใชํ จะวําเสียใจก็

ไมํเชิง เร่ืองคุณเปรมเป็นเร่ืองที่พลอยอธิบายไมํถูก และการที่คุณเปรมไปสํูขอพลอย ก็ไมํแปลกในนักเมื่อร๎ูแนํ เพราะในใจ

จริงของพลอยนั้น ก็คาดวําจะเป็นอยํางนั้นสักวันหนึ่ง  

         "แล๎วยังไง" เสียงเสด็จรับส่ังถาม  

         "หมํอมฉันไมํเคยนึกรักใครํเขาเลยมังคะ" พลอยทูลแก๎ตัวไปตามเร่ือง  



         "ชะ ! ไปเอาความรักขึ้นมาอ๎าง" เสด็จรับส่ังตํอ "ก็เจ๎าอยูํในนี้ จะไปเที่ยวรักกับผ๎ูชายได๎อยํางไร ถึงจะรัก ไมํรักนั้น

ไมํสําคัญ อยูํกินกันไปแล๎วก็รักกันไปเอง ข๎อสําคัญมันอยูํที่วําผ๎ูใหญํของเจ๎าเขาเห็นสมควรจะปลูกฝัง ให๎เจ๎าเป็นหลักฐาน 

เจ๎าร๎ูสึกวํามีหน๎าที่จะต๎องทําตามผ๎ูใหญํหรือเปลํา ที่ผ๎ูใหญํเขาคิดจัดการให๎ก็เพราะเขารักเจ๎า จึงอยากจะให๎เจ๎าได๎ดี คิดดูให๎

ดีๆเถิดพลอย สมมติวําเจ๎าได๎ผัวที่รักใครํกันมากํอน เจ๎าไปอยํูกับเขาก็มีแตํความรัก ของเจ๎าเองกับของเขาเป็นหลัก ถ๎าวัน

ไหนหมดรักกันขึ้นมาก็หมดส้ินทุกอยําง อยูํด๎วยกันตํอไปไมํได๎ แตํถ๎าได๎ผัว ที่ผ๎ูใหญํปลูกฝังให๎ เห็นดีพร๎อมกันทุกฝ่าย เจ๎าก็

จะอยูํกันไปเพราะมีความรักของพํอแมํเป็นหลัก เจ๎ามีหน๎าที่ ปฏิบัติตามที่ผ๎ูใหญํเห็นดี เจ๎าก็จะอยูํกันไปยืด เพราะความรัก

ความเจตนาดีของพํอแมํนั้น ไมํมีที่ส้ินสุด" 

         เสด็จหยุดรับส่ังหนัมาทอดพระเนตรพลอย ซ่ึงหมอบก๎มหนา๎นิง่อยํูเฉยๆ แล๎วก็รับส่ังขึน้วํา  

         "เจ๎าจะวําอยํางไร" 

         พลอยไมํร๎ูวําจะทลูอยํางไรถูก เทําทีเ่สด็จรับส่ังมาตลอดก็พอจะเขา๎ใจได๎วํา มีพระประสงค๑ทีจ่ะใหพ๎ลอย ออกไปมี

เรือน ตามแตํเจ๎าคุณพํอจะเห็นดี พลอยถูกเล้ียงโดยรับการอบรมมาแตํเล็ก มิให๎ขัดพระประสงค๑เจ๎านาย ของตน และเมื่อโต

ขึ้นมาก็ได๎เห็นแตํพระเมตตาของเสด็จ จนร๎ูสึกในใจของตนอยํูเสมอวํา ไมํมีส่ิงใดที่จะยากเกินไป หรือสุดวิสัยในการที่ตนจะ

ปฏิบัติตามพระประสงค๑ แตํเร่ืองที่จะต๎องแตํงงานกับคุณเปรมนี้ พลอยยังลังเลใจอยูํมาก จะทูลขัดขืนตํอไป ก็ให๎เกรงเสีย

เป็นที่สุด จะทูลตอบตกลงก็อาย ไมํสามารถจะออกปากได๎ พลอยนิ่งอึกอัก อยูํครํูหนึ่งแล๎วก็ทูลวํา  

         "นิสัยใจคอของเขาจะเป็นอยํางไร หมํอมฉันก็ไมํทราบ ยังนึกกลัวอยํู อยากจะขอผลัดเวลาตํอไปอีก"  

         "กลัวอะไรกัน" เสด็จรับส่ัง "ถ๎าเจ๎ากลัววําจะเป็นแมํเรือนให๎เขาไมํได๎ ก็ไมํต๎องวิตกในข๎อนั้น ข๎าไมํได๎เล้ียงเจ๎า มา

เปลําๆ แตํคอยดูแลอบรมส่ังสอนเจ๎าอยูํเสมอ ถ๎าจะพูดถึงวิชาความร๎ูทางการบ๎านการเรือน เจ๎าก็ไมํน๎อยหน๎าใคร พูดถึง

สกุลรุนชาติเจ๎า ก็นับวําดีกวําคนอื่นๆอีกมาก ถ๎าจะพูดถึงสมาคมที่เจ๎าได๎ผํานมาแล๎ว เจ๎าก็เคยอยูํในที่สูง ได๎ร๎ูได๎เห็นอะไร

มามาก เจ๎าจะไปกลัวอะไรหนักหนา" 

         เสด็จหยุดรับส่ังครํูหนึง่แล๎วก็รับส่ังตํอไปวํา 

         "ถ๎าเจ๎าวิตกถึงฝ่ายผ๎ูชาย เจ๎าก็ควรจะคิดดูให๎ดีวํา ผ๎ูใหญํของเจ๎าเขาพร๎อมใจเห็นวําดี แตํเจ๎าก็คงจะนึก อยํางเด็ก

สมัยนี้วําผ๎ูใหญํไมํร๎ูเร่ือง เป็นคนโบราณครํ่าครึ หรือไมํอยํางนั้นก็เห็นแตํได๎ เห็นเขารํ่ารวยก็จะยกลูก ให๎เขาไป ถ๎าเจ๎านึก

อยํางนั้นจริง เจ๎าก็เข๎าใจผิด เจ๎าควรจะนึกวําผ๎ูใหญํนั้นรักเจ๎าเจตนาดีตํอเจ๎าเสมอ กํอนที่ผ๎ูใหญํจะปลงใจเห็นดี เขาก็คงจะ

คิดแล๎วคิดอีก วําผ๎ูชายเขาเป็นคนดี จะพอเล้ียงเจ๎าให๎มีความสุขได๎หรือไมํ เขาคงไมํดูแตํเพียงลวกๆ แตํต๎องดูจน

ละเอียดลออ ถ๎าผ๎ูชายไมํดีจริงใครจะไปยกลูกสาวให๎ พํอของเจ๎า เขาก็มิใชํคนยากจน จะแตํงลูกสาวเพื่อหวังสมบัตินั้นเห็น

จะไมํมี และเทําที่ข๎าร๎ูจักเขามาก็เป็นคนละเอียด ทําอะไรไมํผิดพลาด จะมียํุงๆอยํูก็เร่ืองที่เก่ียวกับนางแมํของเจ๎าเทํานั้น แตํ

ข๎าร๎ูจักนางแชํมดี มันเล้ียงยาก จะไปติเขาฝ่ายเดียวก็ไมํได๎"  



         เสด็จทรงนิง่ร๎อยมาลัยตํอไปอกีครํูใหญํๆ แล๎วก็รับส่ังขึน้อยํางเด็ดขาดวํา  

         "เฮ๎อ ! ข๎าก็เพ๎อไปคนเดียวต้ังนานแล๎ว วําไปจริงๆ ก็ไมํใชํกงการอะไรของข๎า ข๎าส่ังให๎เขาไปบอกพํอเจ๎า แล๎ววําข๎า

ไมํขัดข๎อง ถ๎าเจ๎าจะยังไมํตกลงปลงใจ หรือจะอาละวาดกันอยํางไรอีก ก็ไปพูดกันเอง ตามประสาพํอลูกเถิด"  

         พลอยหมอบร๎อยมาลัยถวายไปจนเสร็จ แตํเสด็จก็มิได๎รับส่ังถึงเร่ืองนัน้อกีเลย คงรับส่ังเร่ืองอืน่ตํอไป เหมือนกับจะ

ประทานโอกาสให๎พลอยคิด ตัดสินใจในโชคชะตาของตนเอง ในขั้นสุดท๎าย  

         พลอยสวนกับช๎อยทีบ่นัไดตําหนกั เม่ือตอนเดินกลับลงมา ช๎อยเห็นสีหนา๎พลอยไมํปกติก็เปล่ียนใจ ไมํขึน้ไปเฝ้า แตํ

เดินตามพลอยเข๎ามาในห๎อง คุณสายไมํอยูํในห๎อง แตํไปอยํูเสียที่ห๎องเคร่ือง สองคนจึงได๎พูดกัน ตามลําพัง  

         "พลอยเป็นอะไรไป หน๎าไมํคํอยดี" ช๎อยถามขึ้น "ถูกกร้ิวหรือ"  

         "เปลํา" พลอยตอบ "ฉันกล๎ุมใจมากเทํานั้นเอง" 

         "อ๎าวมีเร่ืองอะไรกล๎ุมใจอีกลํะ" ช๎อยถาม พลอยมองไมํเห็นทางอื่น นอกจากจะเลําเร่ืองให๎ช๎อยฟังโดยตลอด เป็น

คนแรก แตํพอเร่ิมเลําเร่ืองไปได๎หนํอยหนึ่ง ยังไมํทันจะบอกวํา ใครเป็นผ๎ูที่ไปสํูขอตนจากเจ๎าคุณพํอ ช๎อยก็ทักขึ้นกํอนวํา  

         "เด๋ียวกํอนพลอย ไมํต๎องเลําละเอียด พํอเปรมโฉมเอกนั่นใชํไหมลํะ"  

         พอพลอยพยักหนา๎รับคํา ช๎อยก็เอามือตบขาตนดังฉาด แล๎วอทุานวํา "ฉันนึกไว๎แล๎วไมํผิดทีเดียว มันสังหรณ๑ใจมา

ต้ังแตํแรกแล๎ว ! แล๎วนี่พลอยจะทําอยํางไรตํอไป"  

         "ฉันก็ไมํร๎ูจะทําอยํางไรถูก อยากจะปรึกษาช๎อยอยูํเหมือนกัน ฉันเกิดมาเป็นตัวก็ไมํมีใคร นอกจากเจ๎าคุณพํอและ

เสด็จ ทํานมีพระเดชพระคุณแกํฉันมากมายสุดที่จะประมาณ เจ๎าคุณพํอทํานก็ให๎กําเนิด เสด็จก็ทรงชุบเล้ียงมาจนเป็นตัว 

ใจฉันเองยังไมํคิดจะมีเหย๎ามีเรือนเลย แล๎วคุณเปรมฉันก็ยังไมํร๎ูจัก อยูํๆฉันจะไปแตํงงานกับเขาได๎อยํางไรได๎ แตํถ๎าฉันบอก

ปัดไป ฉันก็จะต๎องขัดใจเจ๎าคุณพํอ และขัดพระทัยเสด็จ กลายเป็นคนเนรคุณ ถึงใครเขาจะไมํวํา ฉันก็ตําหนิตัวฉันเองไปจน

ตาย แตํคร้ันจะรับปากไป ฉันก็ไมํแนํใจวํา ตํอไปจะเป็นอยํางไร ฉันกลัวเหลือเกิน ช๎อยชํวยฉันคิดบ๎างเถิด ฉันไมํร๎ูจะคิดอําน

อยํางไรถูกแล๎ว" 

         "เอ ! ฉันไมํร๎ูจะแนะนําอยํางไรเหมือนกัน" ช๎อยบํนพึมพํา "ดีไมํดี แนะนําไปผิดตามประสาของฉัน พลอยก็จะมาซัด

ได๎ทีหลัง" 

         "ช๎อยเห็นอยํางไรก็พูดออกมาเถิด ฉันไมํซัดหรอกเพราะช๎อยจะพูดผิดหรือพูดอยํางไร ฉันก็จะคิดเอาเอง"  

         ช๎อยนัง่คิดอยํูนาน คร้ังนีเ้ป็นคร้ังแรกทีพ่ลอยเห็นช๎อย ใช๎เวลาตรึกตรองนานถึงเพียงนี ้แตํในทีสุ่ด ช๎อยก็พดูขึน้วํา  

         "จะผิดหรือถูกฉันไมํร๎ูนะพลอย แตํถ๎าเป็นใจฉัน ฉันก็จะตามผ๎ูใหญํ"  



         พลอยมองดูหนา๎ช๎อยอยํางสงสัย เพราะไมํนกึวําช๎อย ผ๎ูซ่ึงชอบขดัขนืคนอืน่ ชอบมีความเห็น เป็นของตัวเอง จะ

ตัดสินใจตกลงงํายๆเชํนนั้น  

         "พลอยถ๎าจะแปลกใจละซี" ช๎อยพูดเมื่อเห็นพลอยมองดูตน "แตํฉันคิดอยํางนั้นจริงๆ ไมํได๎นึกถึงเร่ืองเด็ก เร่ือง

ผ๎ูใหญํอะไรหรอก แตํฉันนึกเอางํายๆอยํางนี้ ถ๎าฉันจะมีเรือน ฉันอยากได๎คนที่เขารักฉันจริงๆ ไมํทอดทิ้ง คุณเปรมเขา

ติดตามพลอยมาหลายปี พยายามจะเข๎ามาถึงตัวด๎วยวิธีตํางๆ แตํพลอยก็ไมํเลํนด๎วย ฉันเองก็เคยไปดําเขาตํอหน๎าตํอตา 

ถ๎าเป็นคนอื่นเขาก็คงเลิกความคิดไปนานแล๎ว แตํนี่กลับพยายามไมํเลิก เข๎าหาจนถึงผ๎ูใหญํ ...แล๎วอีกอยํางหนึ่ง ฉันอยาก

ให๎พลอยมีเรือน คนบางคนเขาทิ้งแมํพลอยไปงํายๆ เหมือนกับวําเราไมํสําคัญ จะได๎ร๎ูตัวกันเสียบ๎างวํา เราก็ไมํใชํคน

ส้ินไร๎ไม๎ตอก" 

 

บทที่ ๑๓ (หน๎าที่ ๒) 

         คําพดูของช๎อยวรรคสุดทา๎ย ดูเหมือนจะมาสะกิดหวัใจ ทาํใหพ๎ลอยส้ินกังขาและเกิดมานะขึน้ทนัท ีช๎อยพดูถูกเป็น

หนักหนา การกระทําของพี่เนื่องที่แล๎วมาบํงให๎เห็นชัดวํา พลอยเป็นคนไมํสําคัญ พี่เนื่องนึกจะทําอะไรก็ตามแตํใจตัว 

พลอยมิได๎เป็นเคร่ืองเหนี่ยวร้ัง หรือเป็นคนที่พี่เนื่องจะต๎องคํานึง พลอยไมํเคยร๎ูสึกโกรธพี่เนื่อง หรือมีความอาฆาตแม๎แตํ

น๎อย แตํต้ังแตํเกิดเร่ืองนั้นมา ความร๎ูสึกวําตนเอง หมดความสําคัญนั้น เป็นต๎นเหตุแหํงทุกข๑ที่อยํูในหัวใจ พลอยพิจารณา

ความร๎ูสึกของตนเอง ก็พบความจริง ที่ทําให๎ต๎องแปลกใจ เพราะในระยะเวลาที่ผํานมานั้น คุณเปรม หรือความเข๎าใจวํา

คุณเปรมยังสนใจในตนอยํู ได๎เป็นเสมือนเคร่ืองถํวงมิให๎พลอยต๎องปลงใจแนํนอนไปวํา ตนนั้นมิได๎มีความสําคัญสําหรับ

ใครเลยในโลก ถ๎าจะเปรียบหัวใจพลอยเหมือนกับเรือน๎อย ที่กําลังแลํนฝ่ากระแสธารอันเชี่ยวของชีวิต การกระทําของพี่

เนื่องนั้น เกือบจะทําให๎เรือนั้นเสียหลักแทบจะลํมลง แตํความสนใจของคุณเปรม ซึ่งพลอยนึกวําตนไมํนิยมยินดีนั้นเอง 

กลับเป็นส่ิงที่ชํวยประคองให๎เรือน๎อยนั้น แลํนฝ่าคล่ืนลมมาได๎ พลอยมิได๎เคยนึกอยํางนี้มาแตํกํอน แตํคําพูดของช๎อยเพียง

ไมํก่ีคํา ก็ทําให๎นึกได๎ ช๎อยพูดถูกแท๎ทีเดียว คนที่เขาทิ้งเราไปงํายๆ เหมือนกับวําเราไมํสําคัญ จะได๎ร๎ูตัวกันเสียบ๎างวํา เราก็

ไมํใชํคนส้ินไร๎ไม๎ตอก ...อีกอยํางหนึ่งทั้งเจ๎าคุณพํอ และเสด็จมีความเห็นพ๎องต๎องกันวํา คุณเปรมนั้นคูํควรกับพลอย ผ๎ูมี

พระคุณเพียงสองคนในชีวิต ปรารถนาจะให๎พลอยแตํงงานกับคุณเปรม ทั้งสองทํานไมํเคยเรียกร๎องส่ิงใดจากตนเลยต้ังแตํ

เกิดมาเป็นตัว คร้ังนี้เป็นคร้ังเดียว ที่ทํานแสดงความปรารถนาของทํานให๎ปรากฏชัด พลอยร๎ูสึกวําหน๎าที่ที่ตนจะหลีกเล่ียง

มิได๎ ก็คิดต๎องยอมสละตนสนองความปรารถนาของทํานทั้งสอง ต้ังแตํพลอยเร่ิมมีความคิดมา ก็เคยนึกอยูํบํอยๆวํา สําหรับ

เจ๎าคุณพํอและเสด็จนั้น ถ๎าหากวํามีความจําเป็นจะต๎องสละชีวิตของตน ให๎แกํทํานทั้งสองแล๎ว พลอยก็จะยอมสละชีวิตนั้น

อยํางช่ืนตา คราวนี้พลอยไมํต๎องถึงกับสละชีวิตให๎แกํผ๎ูมีพระคุณ ส่ิงที่ทํานขอให๎ทํา ก็เพียงเส่ียงตํออนาคตที่ตนเองยังมอง

ไมํเห็นวํา จะเป็นอยํางไรเทํานั้นเอง อนาคตที่ทํานผ๎ูมีพระคุณมองเห็นวํา จะแจํมใสด๎วยสายตาอันไกลของทําน แตํตนเอง

ยังไมํปลงใจเชื่อสนิทวําจะเป็นเชํนนั้น พลอยนึกอยํางนี้แล๎ว ก็ตัดสินใจถูกวําตนควรจะทําอยํางไร ทําให๎เบาใจลงไปถนัด 

มาเถิดชีวิต มาเถิดอนาคตและความไมํแนํนอน ทั้งหลาย พลอยยอมพลีตนเป็นเคร่ืองบูชาความดีทั้งหลาย ที่ได๎รับมาใน

อดีตจากผ๎ูมีพระคุณทั้งสองทําน ถ๎าหากวําการตกลงใจของพลอยจะไมํบังเกิดผลอื่นใด นอกจากจะทําให๎เจ๎าคุณพํอและ



เสด็จ ได๎รับความปิติ แม๎แตํเพียงช่ัวครํูวํา เด็กคนหนึ่งที่ทํานได๎ให๎กําเนิด ได๎ชุบเล้ียงมานั้นอยํูในโอวาท พลอยก็พอใจวํา ได๎

สนองคุณทํานเพียงแคํนั้น 

         คุณสายเดินกลับจากหอ๎งเคร่ืองเขา๎มาในหอ๎งเงียบๆ เห็นพลอยนัง่อยํูกับช๎อยสองคน ก็ชักสงสัยถามขึน้วํา  

         "พลอย เสด็จรับส่ังอะไรด๎วยหรือเปลํา"  

         "รับส่ังแล๎วคํะคุณป้า ฉันกําลังปรึกษาช๎อยเขาอยํูเด๋ียวนี้"  

         "แมํเอ๏ย ! แมํที่ปรึกษาใหญํ !" คุณสายพูดประชดช๎อยเสียกํอนทีเดียว "แล๎วหลํอนให๎คําปรึกษาหารือ วําอยํางไร

บ๎าง ถ๎าจะดีๆทั้งนั้นละซี ผ๎ูใหญํจะเห็นดีอยํางไร ก็ต๎องขัดขืนไว๎กํอนกระมัง"  

         "แน๎ ! ดูคุณอาซี ! หาความฉันเปลําๆ !" ช๎อยร๎องล่ัน "ฉันยังไมํได๎พูดอะไรสักที"  

         "โอ๏ย ! ไมํต๎องมาปิดฉันหรอก" คุณสายไมํฟังเสียง "ฉันร๎ูหรอกวําคนสมัยนี้เขาเป็นอยํางไรกัน ผ๎ูใหญํจะพูด จะ

แนะนําอยํางไร ก็ต๎องเถลไถลไปเสียให๎ตรงกันข๎าม ไมํงั้นไมํโก๎ไมํเก๐ กลายเป็นคนหัวโบราณครํ่าครึ คนอยํางหลํอนนํะ พอ

อ๎าปากออกมาฉันก็เห็นขี้ฟันเสียแล๎ว" 

         แทนทีช๎่อยจะโกรธตีโพยตีพายอยํางเคย ช๎อยกลับสะกิดเขาพลอย แล๎วพดูวํา  

         "พลอยชํวยบอกคุณอาทีเถิดวํา ฉันพูดวําอยํางไร ฉันพูดเองเทําไรก็ไมํมีวันเชื่อ ฉันมันคนขี้ฟันมากเสียแล๎ว"  

         "ช๎อยเขาไมํได๎วําอะไรหรอกคํะคุณป้า" พลอยแก๎แทน "เขาบอกวําถ๎าเป็นตัวเขาๆก็จะตามใจผ๎ูใหญํ สุดแล๎วแตํทําน

จะเห็นดี" 

         คุณสายทรุดตัวลงนัง่ ตีหนา๎เหมือนกับวําไมํเช่ือหตูนเอง แล๎วพดูวํา  

         "โอ๏ย ! อยํามาแก๎ตัวแทนกันเลย ฉันไมํเชื่อหรอก คนอยํางยายช๎อยพูดอยํางนั้น ก็ผิดไปละ !"  

         "อ๎าวจริงๆนะคะคุณป้า" พลอยยืนยัน 

         คุณสายเหลียงมองดูช๎อยอยํางฉงนสนเทห๑ แล๎วก็ถามวํา  

         "ช๎อยเป็นอะไรไปหรือเปลํา ไมํสบายหรือ" 

         ช๎อยหวัเราะอยํางขบขนั แล๎วตอบวํา 

         "เป็นโรคขี้ฟันมากยังไงลํะคะ คุณอาก็ร๎ูอยูํแล๎ว"  

         คุณสายค๎อนขวับ พดูดังๆขึน้กับฝาหอ๎งวํา 



         "วันนี้ถ๎าจะฝนตกใหญํทีเดียว ของไมํเคยเป็นก็เป็นไปได๎ ไมํนําเชื่อเลย" แล๎วคุณสายก็หันมาถามพลอยวํา  

         "แล๎วเสด็จรับส่ังวําอยํางไรบ๎าง"  

         "รับส่ังวําไมํทรงขัดข๎อง แล๎วแตํจะไปตกลงกันเองระหวํางฉันกับเจ๎าคุณพํอ" พลอยตอบ  

         "แล๎วอยํางงั้นพลอยคิดอยํางไร"  

         พลอยบาํยเบ่ียงไมํตอบปญัหาคุณสาย เพราะจะตอบวําตนตกลงใจอยํางทีคิ่ดไว๎ ก็ยังอายนกั พลอยกลับโยนปญัหา

กลับไปวํา 

         "ฉันไมํร๎ูจะคิดอยํางไร สุดแล๎วแตํคุณป้าจะเห็นสมควร เพราะคุณป้าก็เล้ียงฉันมาแตํเล็กๆ"  

         คุณสายมองดูพลอยแล๎วย้ิมอยํางปล้ืม แตํปากนัน้พดูวํา  

         "ป้าไมํกล๎าตัดสินอะไรทั้งนั้นแหละพลอย เสด็จวันนี้ทํานก็รับส่ังดีอยูํ แตํถ๎าป้าเข๎าไปเก่ียวข๎องในตอนนี้ ทีหลังเกิดมี

อะไรไมํพอพระทัยขึ้นมา หรือทํานเกิดคิดถึงพลอยขึ้นมา ทํานก็จะมาดําเอาป้าเข๎าวํา นางสายมันหาผัวให๎คนของทําน จน

ทํานไมํมีใครใช๎ ป้าไมํพูดหรอกเข็ดแล๎ว !" 

         "ถ๎าจะให๎ดีละก็" คุณสายพูดตํอ "พลอยเก็บไว๎พูดกับเจ๎าคุณพํอทํานเองดีกวํา ทํานส่ังเข๎ามาวํา อีกสองสามวันจะ

ให๎แมํเชยมารับออกไปบ๎าน ทํานอยากจะพูดเร่ืองนี้กับพลอยเอง ป้าทูลเสด็จไว๎แล๎ว"  

         คําพดูของคุณสายทาํใหพ๎ลอยโลํงใจขึน้มาก เพราะไมํต๎องแสดงความคิดเห็นของตนอยํางไรตํอไปอกี เม่ือถึงเวลาที่

คุณเชยมารับ พลอยก็จะได๎ออกไปหาเจ๎าคุณพํอที่บ๎าน เพื่อเรียนให๎ทํานทราบวํา พลอยจะปฏิบัติตามใจทํานทุกอยําง ซึ่ง

พลอยจะพูดได๎แตํกับทํานคนเดียวเทํานั้น  

         ขาํวเร่ืองพลอยจะออกไปมีเรือน กระจายไปทัว่อยํางไมํนาํเช่ือ เพราะแตํแรกก็ดูเหมือนจะมีคนร๎ูเร่ืองไมํก่ีคน แตํใน

ที่สุดก็ร๎ูกันทั่วไปในหมูํคนที่ร๎ูจัก ถึงแม๎วําจะไมํมีใครพูดเร่ืองนี้ตรงๆกับพลอยก็ตาม แตํทุกคน พูดให๎เป็นที่เข๎าใจวํา พลอย

เป็นคนมีโชคดี ควรจะยินดีและอยูํในฐานะที่จะต๎องรับความยินดีจากคนอื่น และจะเป็นเพราะอะไรก็ตามที ขณะที่ได๎ยิน

ใครพูดถึงคุณเปรมมหาดเล็ก ซึ่งเด๋ียวนี้มีคนร๎ูจักมา พูดถึงกันบํอยๆ พลอยก็เร่ิมร๎ูสึกตัววําตนเป็นเจ๎าข๎าวเจ๎าของคุณเปรม 

จนบางคร้ังก็นึกอาย 

         คุณเชยเขา๎มารับพลอยไปบา๎น เพ่ือไปพบกับเจ๎าคุณพอํตามทีน่ดัไว๎ และบอกใหร๎ู๎ด๎วยวําไปพบ เพียงช่ัวครํูเดียว แล๎ว

ก็จะพากลับมาสํงในวังกํอนประตูปิด เมื่อทูลลาเสด็จแล๎ว พลอยก็ออกจากในวังไปลงเรือ ที่มาจากบ๎าน มีนางพิศตามหลัง

ไปอยํางไมํเต็มใจ 

         ระหวํางทีน่ัง่อยํูในเรือ คุณเชยก็พดูขึน้วํา 



         "แมํพลอย ไปบ๎านคราวนี้ฉันขออะไรสักอยํางหนึ่งได๎ไหม"  

         "ได๎สิคุณเชย" พลอยตอบ "คุณเชยจะขออะไร" 

         "ฉันอยากขอให๎แมํพลอย อยําไปเก่ียวข๎องกับคุณอุํนเธอเลยได๎ไหม"  

         "เอ๏ะ ! ทําไม" พลอยพูดอยํางไมํเข๎าใจ "ก็ฉันก็ไมํเคยไปเก่ียวอะไรกับเธอสักที เพียงแตํไปถึงก็ไปไหว๎ กํอนจะกลับก็

ไปลา เพราะถึงจะอยํางไรเธอก็เป็นพี่เทํานั้นเอง ไมํเห็นจะเป็นอะไรเลย" 

         "เพียงแตํเทํานั้นก็เถอะ คราวนี้อยําไปทําดีกวํา เราไปถึงก็ไปหาเจ๎าคุณพํอ แล๎วแมํพลอยก็มาที่ห๎องฉัน กินข๎าวเสีย

ที่นั่น ฉันจะพามาสํง ฉันขี้เกียจมีเร่ือง" 

         "มีเร่ืองอะไรคุณเชย" พลอยยังไมํเข๎าใจอยํูนั่นเอง  

         "คุณอุํนหมูํนี้เธอเป็นอยํางไรก็ไมํร๎ู" คุณเชยเร่ิมอธิบาย "เธอพูดอยูํเสมอวําชาตินี้เธอจะไมํมีเรือน เพราะเธอไมํเห็น

ผ๎ูชายคนไหนจะคูํควรกับเธอ และเธอจะอยํูกับเจ๎าคุณพํอไปจนกวําจะตายจากกัน แมํพลอยจําได๎ไหม"  

         "จําได๎ แตํฉันยังไมํเห็นจะเก่ียวอะไร" พลอยตอบ  

         "นั่นซีฉันก็ไมํเห็นเก่ียวอะไรเหมือนกัน แตํคุณอุํนนั้นใครจะมีอะไรเกินกวําเธอไปไมํได๎ เป็นต๎นวําเธอไมํมีผัว คนอื่น

อยํางฉันอยํางแมํพลอยก็มีไมํได๎เหมือนกัน เธอเห็นเป็นบาปกรรมอยํางหนักทีเดียว ที่แมํพลอยมีคนมาสํูขอ คร้ังนี้ ย่ิงเจ๎า

คุณพํอทํานอออวยด๎วย เธอก็ย่ิงอารมณ๑เสียใหญํ แตํเธอไมํกล๎าขัดใจทําน ได๎แตํมาไลํเบี้ย เอากับน๎องๆ อยํางฉันก็ต๎อง

หลีกเล่ียงเธออยํูทุกวัน พอไมํให๎เกิดเร่ืองเทํานั้น แตํฉันกลัววําแมํพลอยไปถึงบ๎านแล๎ว ไปให๎เธอเห็นหน๎า เธอจะกร๊ีดทีเดียว 

แมํพลอยจะไปทนไหวหรือ ถึงแมํพลอยทนไหว ฉันก็ทนไมํไหว เกิดเร่ืองกันขึ้น ก็จะร๎อนใจเจ๎าคุณพํอทํานเปลําๆ แล๎วอีก

อยํางหนึ่ง แมํพลอยไปบ๎านวันนี้ก็จะไปประเด๋ียวเดียว ใชํวําจะไปอยํูนานอยํางคราวกํอน จะไปให๎เกิดเร่ืองเกิดราวทําไม 

ร๎อนใจเปลําๆ" 

         "ถ๎าคุณเชยเห็นวํา ฉันไมํควรไปหาเธอฉันก็จะไมํไป" พลอยตอบ "แตํฉันยังไมํเข๎าใจจริงๆวํา คนอยํางคุณอุํน ทําไม

ถึงเป็นอยํางนั้นไปได๎ แล๎วก็ใชํวําฉันจะวิ่งเต๎นจะไปมีลูกมีผัวเอาเองเมื่อไร เร่ืองของผ๎ูใหญํ ทํานจัดทั้งนั้น"  

         คุณเชยถอนใจใหญํ แล๎วก็พดูวํา 

         "แมํพลอย ฉันเองก็ไมํเข๎าใจอะไรหลายอยํางเหมือนกัน แตํในใจฉันนั้นยังนึกอยูํเสมอวํา คนอยํางคุณอุํนนั้น ถ๎า

เธอมีเรือนเสียได๎จะดีมากทีเดียว บางทีเธอจะไมํเป็นพาลอยํางนี้ ใจจริงฉันก็วําเธออยากมีเรือนกับเขาเหมือนกัน แตํ..." คุณ

เชยหยุดหัวเราะในลําคอ แล๎วก็พูดตํอไปวํา "แตํมันติดอยูํนิดเดียวที่ไมํมีใครเขามาขอ"  

         "คุณเชยเอาอะไรมาพูดก็ไมํร๎ู !" พลอยร๎องขึ้น "ถึงมาขอ เธอก็คงไมํตกลงกระมัง"  



         "ใครเขาจะกล๎ามาขอ" คุณเชยยังคงยึดมั่นความเห็นเดิม "พอเห็นสีหน๎าเขาก็เปิดหนีหมดแล๎ว นํากลัวออก คนเรา

ถ๎าทําตัววิเศษจนเกินไป บางทีก็ลําบากเหมือนกัน" 

         "แล๎วคุณเชยลํะ ไมํคิดมีเรือนบ๎างหรือ" พลอยถาม  

         คุณเชยหวัเราะอยํางใจเย็น แล๎วตอบวํา 

         "อยํามาหํวงฉันเลยแมํพลอย ฉันไมํเป็นไรหรอก อยูํตัวคนเดียวก็สบายดีถมไป ย่ิงได๎เห็นน๎องสาวฉันมีเหย๎า มีเรือน

เป็นหลักฐาน ฉันก็สบายใจพอแล๎ว แกํลงจะฝากตัวฝากผีกับแมํพลอยนี่แหละ"  

         พลอยใจเต๎นขึน้มาทนัท ีเม่ือได๎ยินคําพดูของคุณเชย เร่ิมเห็นวําตนเองมีภาระทีจ่ะต๎องเอาใจ และปฏิบติัใหอ๎ยํูใน

ฐานะเป็นที่พึ่งพํานัก แกํพี่น๎องที่ตนรักอีกหลายคน ความไมํแนํนอนแหํงอนาคตดูเหมือน จะเบาบางลงไป เพราะหน๎าที่ที่

พลอยร๎ูอยูํแล๎วนั้น บอกบังคับวําพลอยจะต๎องทําอยํางไรตํอไป เพื่อให๎สมกับ ความรักและความดีของคุณเชยที่มีตํอตน

ตลอดมา กํอนเรือจะถึงบ๎าน คุณเชยก็พูดขึ้นวํา  

         "คราวนี้เจ๎าคุณพํอทํานสบายใจมาก เพราะแมํพลอยคนเดียว ฉันขอบใจเหลือเกิน"  

         เจ๎าคุณพอํออกมานัง่คอยรับพลอยอยํูทีห่นา๎ตึก พอพลอยเขา๎ไปถึงตัว ก็สังเกตเห็นได๎ทนัทวํีาทาํนปติี ปล้ืมใจมาก 

ใบหน๎าของเจ๎าคุณพํอ ทําให๎พลอยร๎ูสึกดีใจ ที่ตนเป็นคนทําให๎ทํานได๎รับความพอใจ และมีความสุข  

         "เสด็จทรงสบายดีหรือพลอย" เจ๎าคุณพํอถามขึ้นกํอน และเมื่อพลอยตอบรับวําเสด็จทรงสบายดี ทํานก็ไตํถามทุกข๑

สุขและคุยเร่ืองอื่นๆ อยูํอีกนาน จนคุณเชยที่นั่งอยํูด๎วยในตอนแรก กระซิบวํา  

         "แมํพลอยอยูํคุยกับเจ๎าคุณพํอกํอน ฉันจะไปส่ังให๎เขาหาข๎าวไว๎ให๎กิน" แล๎วก็คลานเล่ียงไปเสียอีกทางหนึ่ง  

         เม่ือคุณเชยหลีกไปแล๎ว เจ๎าคุณพอํก็นัง่มองพลอยอยํูอกีครํูหนึง่ แล๎วก็ปรารภขึน้วํา  

         "พลอยเด๋ียวนี้เป็นผ๎ูใหญํเต็มตัวทีเดียว พํอไมํได๎พบนานแปลกตาไปมาก เมื่อรํุนสาวเคยนึกวําพลอยโตขึ้น จะ

เหมือนแมํ แตํมาเด๋ียวนี้ก็ไมํเหมือน แมํของพลอยเขาสวยผาดโผน สวยด๎วยทําทางและเวลาพูดจามีเสนํห๑ แตํพลอยสวย

กวํา เพราะถึงจะนั่งนิ่งๆ ไมํพูดจากับใคร พลอยก็ยังดูสวยอยูํนั่นเอง"  

         พลอยได๎แตํย้ิมตอบคําชมของเจ๎าคุณพอํ เพราะไมํทราบวําจะตอบด๎วยถ๎อยคําอยํางไรถูก เจ๎าคุณพอํเปล่ียนทาํนัง่ 

กระแอมกระไออยํูอีกครํูหนึ่ง และจุดบุหร่ีสูบหนึ่งตัว เพื่อเพิ่มความม่ันใจให๎แกํตัวเอง แล๎วก็ถามขึ้นมาเบาๆ เหมือนไมํ

อยากให๎ใครได๎ยินวํา 

         "พลอย เร่ืองที่พํอให๎แมํสายเขาไปทูลเสด็จนั้น ทํานรับส่ังวําอยํางไร"  

         "ทํานรับส่ังวําไมํทรงขัดข๎อง แล๎วแตํดิฉันจะตกลงกับเจ๎าคุณพํอเอาเอง" พลอยตอบตะกุกตะกัก  



         เจ๎าคุณพอํนิง่อึง้ไปอกีครํูหนึง่ เหมือนกับจะตรึกตรองเลือกหาคําพดู วําจะพดูกับพลอยวําอยํางไรดี ในทีสุ่ดก็เอํยขึน้

วํา 

         "แล๎วพลอยเห็นอยํางไร" แตํเจ๎าคุณพํอก็พูดตํอไปทันทีวํา "พํออยากให๎พลอยร๎ูตัวเสียกํอนวําพํอไมํบังคับ เร่ืองจะมี

เหย๎ามีเรือนเป็นเร่ืองสําคัญ เป็นเร่ืองของพลอยจะต๎องคิดเอาเองมากอยูํ พํอเป็นผ๎ูใหญํก็ได๎แตํคิดให๎ เพราะอยากจะให๎ลูก

ได๎ดี ถ๎าจะถามพํอๆก็ต๎องบอกวํา พํอเห็นเขาสมควรทุกอยําง ถ๎าพลอยได๎คนอยํางเขา พํอก็จะนอนตาหลับ แตํนั่นแหละ ถ๎า

เผ่ือวําพลอยยังมีอะไรติดขัด ก็บอกพํอได๎ อยํากลัว บอกมาเถิดพํอไมํวํา"  

         พลอยต๎องนัง่ก๎มหนา๎อยํูนานเหมือนกัน กํอนทีจ่ะตอบเจ๎าคุณพอํ ใจนัน้อยากจะบอกใหท๎าํนร๎ูวํา ตนยอมสนองความ

ต้ังใจของทําน เพราะอยากจะสนองคุณให๎ทํานสบายใจ และเมื่อมีเรือนแล๎วก็จะพยายาม ปฏิบัติหน๎าที่ให๎ดีที่สุด เพื่อมิให๎

ทํานต๎องผิดหวัง หรืออับอายขายหน๎า คนที่พลอยจะต๎องแตํงงานด๎วยนั้น จะเป็นคุณเปรม หรือคนอื่นที่ไหนก็ตาม ถ๎าเจ๎า

คุณพํอเห็นดีแล๎ว พลอยก็จะตามใจทํานทั้งส้ิน เพราะเด๋ียวนี้ พลอยถือวําการมีเรือนเป็นการปฏิบัติหน๎าที่ตํอผ๎ูมีพระคุณ 

มิใชํเร่ืองที่จะตามใจตัวเองอีกตํอไป แตํพอถึงเวลาที่จะพูดเข๎าจริง พลอยก็ไมํสามารถจะบรรยายความคิดตํางๆนั้น ให๎

ออกมาเป็นคําพูดได๎ พลอยได๎แตํก๎มตัวลงหมอบ เพื่อให๎หน๎าที่ก๎มมองดูกระดานนั้น ชิดกระดานเข๎าไปอีก แล๎วก็ได๎ยินเสียง

ตัวเอง ตอบเจ๎าคุณพํอวํา 

         "แล๎วแตํเจ๎าคุณพํอจะเห็นสมควรเถิดเจ๎าคํะ ลูกไมํขัด" พอพูดออกไปแล๎ว เลือดก็วิ่งขึ้นหน๎าซูํใหญํ ทําให๎พลอยต๎อง

หมอบก๎มหน๎าไปอีก จนเกือบจะติดกระดาน 

         เสียงเจ๎าคุณพอํหวัเราะเบาๆ อยํางพอใจ แล๎วก็มีเสียงพดูขึน้วํา 

         "อยําอับอายไปเลยพลอย ของอยํางนี้เป็นของธรรมดา พํอดีใจนักที่ลูกอยูํในโอวาท เป็นบุญของเจ๎า ที่ได๎อยํูทัน

สนองคุณพํอ และก็เป็นบุญของพํอที่ได๎ปลูกฝังเจ๎าทันตาเห็น พลอยเป็นคนเชื่อฟังผ๎ูใหญํดีแล๎ว พํอแนํใจวําจะไมํมีผิดพลาด 

เมื่อพลอยตกลงใจแล๎ว ก็จะได๎บอกรับหมั้นเขาไป" เจ๎าคุณพํอหยุดพูดอีกครํูหนึ่ง แล๎วก็พูดขึ้นวํา  

         "เอ๏ะ ! นี่แมํเชยเขาหายไปไหนเสียนาน ถ๎าจะไปอยํูในห๎องกระมัง พลอยไปคุยกับพี่ๆน๎องๆ ให๎สบายใจเถิดลูก 

นานๆจะได๎มาบ๎านสักที เห็นแมํเชยเขาบํนคิดถึงอยํู พํอจะเก็บเอาไว๎นาน เด๋ียวเขาจะหาวํา หวงลูกสาว" โชคชะตาของ

พลอยก็ถูกกําหนดด๎วยถ๎อยคําเพียงเทํานั้นเอง  

         พลอยคลานผํานเจ๎าคุณพอํไปตามเฉลียงหนา๎ตึก แล๎วก็เขา๎ไปในหอ๎งคุณเชย คุณเชยนัง่อยํูในหอ๎งกับหวาน ผ๎ูเป็น

น๎องสาวอีกคนหนึ่ง หวานเด๋ียวนี้โตขึ้นถนัดใจ เรียกได๎วําเป็นสาวแล๎ว และด๎วยเหตุที่หวานเป็นเด็กรํางใหญํ จึงดูตัวเป็นสาว

กวําอายุ ที่พอสังเกตวํายังเป็นเด็กสาวอยูํ ก็เพราะหวานยังไมํได๎ตัดผม แตํยังไว๎ผมยาว ปลํอยผมข๎างหลังยาวเพียงบํา ผม

ข๎างหน๎าเกล๎าเป็นผมโปรํงตามสมัยนิยมในขณะนั้น คุณเชยเห็นพลอยเข๎าไปในห๎อง ก็บอกหวาน ให๎หาน้ําให๎พลอยลูบตัว 

ล๎างหน๎าให๎หายร๎อน และบอกให๎พลอย ลองทาน้ําอบขวดหนึ่ง ที่คุณเชยบอกวําหอมนัก เพิ่งได๎มาใหมํๆ พลอยลูบตัวทาน้ํา

อบแล๎ว คุณเชยก็พูดขึ้นวํา 



         "หวานเขาร๎องกับฉันมาหลายวันวํา ถ๎าแมํพลอยมาถึงบ๎าน เขาจะมาคุยด๎วย ทีแรกฉันไมํยอม เพราะกลัวจะ

ลําบาก แตํแล๎วก็สงสารเลยเอาตัวมาไว๎ด๎วย แมํพลอยกลับแล๎วก็คงจะเกิดเร่ืองกันอีก ฉันกล๎ุมใจจริงทีเดียว"  

         พลอยหนัไปย้ิมกับหวาน และหวานก็ย้ิมตอบด๎วยความรัก ความเล่ือมใสอยํางจริงใจ คุณเชยไมํพดู ถึงเร่ืองแตํงงาน

กับพลอยเลย แตํชวนพูดชวนคุยเร่ืองอื่นตลอดเวลา ที่กินข๎าด๎วยกันในห๎อง และเมื่อกินข๎าวแล๎ว ก็ยังนอนเอกเขนกคุยกันอยํู

อีกนาน 

         จนเวลาบาํยลง คุณเชยจึงชวนพลอยไปลาเจ๎าคุณพอํ เพ่ือกลับเขา๎วังอยํางทีไ่ด๎พดูกันไว๎ เจ๎าคุณพอํ เดินออกมาสํง

พลอยที่เฉลียงหน๎าตึก และเมื่อพลอยเงยหน๎าขึ้นหลังจากที่ลงกราบลา เจ๎าคุณพํอก็สํงถุงเงินให๎ ถุงหนึ่ง พลางบอกวํา  

         "พลอยคงจะต๎องการใช๎เงินบ๎างในระหวํางนี้ เงินนี่ของพํอให๎พลอย จะใช๎จํายซื้อหาอะไรที่จําเป็น ก็ไปปรึกษาแมํ

สายเขาดู" 

         พลอยรับถุงเงินจากเจ๎าคุณพอํและก๎มลงกราบอกีคร้ังหนึง่ แล๎วก็เดินมากับคุณเชยลงจากตึกมาทีท่าํน้าํ พอํเพ่ิมนัง่

อยูํบนม๎ายาวที่ทําน้ําอยํางสบายอารมณ๑ มีนางพิศนั่งอยูํกับพื้น ทั้งสองคนกําลังคุยกันอยํูอยํางช่ืนบาน พลอยได๎ยินเสียง

พํอเพิ่มและนางพิศคุยกันได๎แตํไกล พอพลอยเดินเข๎าไปใกล๎ พํอเพิ่มก็พูดขึ้นวํา  

         "แนํ ! แมํพลอยมาแล๎ว จะกลับหรือแมํพลอย" 

         วันนีพ้อํเพ่ิมถึงจะหนา๎แดงอยํูด๎วยฤทธิสุ์รา แตํก็ยังพดูจาได๎เป็นปกติ ไมํถึงเขา๎ขัน้อาละวาด ทแีรกพลอยนกึ วําจะไมํ

ยอมพูดกับพํอเพิ่ม เพราะยังนึกเคืองเร่ืองที่แล๎วๆมาไมํหาย แตํเมื่อนึกถึงอีกทีหนึ่ง ก็ตอบไปวํา  

         "พํอเพิ่มสบายดีหรือ ถ๎าจะเพิ่งกลับมาถึงกระมัง ฉันจะกลับเข๎าวังอยํูเด๋ียวนี้แล๎ว"  

         "ฉันกลับมานานแล๎ว เจอะพิศเขานั่งอยํูที่นี่คนเดียว ก็เลยนั่งคุยกับเขาอยํู จะขึ้นไปหาบนตึก ก็กลัวจะถูกไลํลงมา"  

         "ดูพํอเพิ่มพูดสิ !" คุณเชยท๎วงขึ้น "ชอบพูดบอๆอยํางนี้เสมอแหละ ขึ้นไปใครเขาจะไปไลํ น๎องนุํงมา ก็ไมํมีแกํใจไป

หา แล๎วยังมาแก๎ตัว เที่ยวซัดคนอื่นเขา" 

         "คุณเชยละก็ดุฉันเสียเร่ือยทีเดียว" พํอเพิ่มหัวเราะอยํางอารมณ๑ดี "ที่ฉันไมํขึ้นไปก็เพราะเห็นวําอีกประเด๋ียว ก็คงได๎

พบกัน ฉันจะได๎นั่งเรือไปสํงด๎วยคน คุยกันในเรือก็ได๎ถมไป แล๎วอีกอยํางหนึ่ง แมํพลอยกะฉันนี่ ตํอไปจะไปมาหาสํูกันทุก

วันก็ยังได๎ ไมํลําบากเหมือนเด๋ียวนี้ จริงไหมพิศ" พํอเพิ่มพูดเป็นนัย  

         "จร๊ิงจริงเทียวเจ๎าพระคุณ" นางพิศตอบแล๎วก็หัวรํออยํางดีใจ แล๎วพูดวํา  

         "อีกหนํอยพิศก็คงจะได๎สบายเป็นใหญํเป็นโตกะเขาม่ัง อยูํในวังทุกวันนี้มันคับแคบนัก ถ๎ามีบ๎านชํอง ของเราเอง 

ใครจะไปมาหาสํู ก็จะได๎รับให๎เต็มที่ทีเดียว"  



         พลอยชวนคุณเชยลงเรือเขา๎ไปนัง่อยํูในเก๐ง สํวนนางพศิลงทา๎ยเรือ และพอํเพ่ิมโดดตามลงนัง่ตอนหวัเรือ ติดมาด๎วย  

         "แมํพลอยร๎ูไหม ระหวํางนี้ใครคนหนึ่งเขากินไมํได๎นอนไมํหลับ จะตายมิตายแหลํอยูํแล๎ว"  

         "ไมํร๎ูไมํชี้ !" พลอยตอบอยํางงอน "ใครจะเจ็บจะตาย ก็ไมํเห็นวําจะเป็นกงการอะไรของฉันเลย"  

         "โธํ ! ไมํสงสารเขาบ๎างหรือ" พํอเพิ่มออด "เขาเดาไมํถูกจริงๆ วําแมํพลอยจะวําอยํางไร เจ๎าคุณพํอทํานก็ยัง ไมํตก

ลงอะไรเลย ทํานตอบเขาไปวําต๎องถามพลอยดูกํอน ...ฉันก็อยากจะร๎ูวํา แมํพลอยของเจ๎าคุณพํอทําน คิดอยํางไร ฉันจะได๎

ไปบอกเขาให๎ทัน เพราะเพื่อนฉันคนนี้อาการหนักรํอแรํเต็มทีแล๎ว ดีไมํดีเด๋ียวจะตายเสียกํอน"  

         พลอยหนัไปดูหนา๎คุณเชย เหมือนกับจะขอความชํวยเหลือ ฝ่ายคุณเชยก็ตอบแทนไปใหท๎นัทวํีา  

         "ตายเสียก็ดี ถามบ๎าๆบอๆ อะไรก็ไมํร๎ู" 

         แตํพอํเพ่ิมก็ไมํถือสาตํอคําพดูของคุณเชย พดูกับพลอยตํอไปวํา 

         "แมํพลอย ฉันก็ร๎ูวําฉันเป็นคนสํามะเลเทเมา ไมํได๎เร่ืองไมํได๎ราวเทําไรนัก แตํก็นั่นแหละ ถึงฉันจะเป็นอยํางไร ฉันก็

ยังรักยังหํวงแมํพลอย เพราะแมํพลอยเป็นน๎องในไส๎ ใจจริงฉันอยากให๎แมํพลอย มีความสุข ให๎ได๎ดี ที่ฉันทําอะไรไปก็เพราะ

เจตนาดีจริงๆ ถึงจะผิดจะพลาดไปบ๎าง ก็ขอให๎ยกเว๎นฉันเสียเถิด พูดขึ้นมาฉันก็คิดถึงแมํ ถ๎าแกอยํูป่านนี้ก็คงจะดีใจพิลึก"  

         พอํเพ่ิมพดูแล๎วก็ทาํตาแดงๆ เมินหนา๎ออกไปมองนอกเรือ เสียงนางพศิส่ังน้าํมูกดังล่ันมาจากทา๎ยเรือ เพราะนางพศิ

นั้น ถ๎าใครเอํยถึงนายเกํา เป็นต๎องร๎องไห๎สะอึกสะอื้นทุกทีไป พลอยเองเมื่อได๎ยินพํอเพิ่มพูด ก็อดสงสารไมํได๎ ต้ืนตันในคอ

หอยขึ้นมาเหมือนกัน จึงตอบพํอเพิ่มไปวํา 

         "ฉันไมํถืออะไรพํอเพิ่ม พํอเพิ่มเจตนาดีตํอฉันๆก็ร๎ู แตํบางทีพํอเพิ่มทําอะไรมากไปน๎อยไป ไมํคิดถึงฉันบ๎าง ฉันเป็น

ผ๎ูหญิงก็ต๎องอายเป็นธรรมดา" 

         "จริงสิ" คุณเชยพูดขึ้นมาบ๎าง "ฉันก็ร๎ูวําพํอเพิ่มรักน๎อง แตํพํอเพิ่มทําอะไรไมํคํอยระวังตัวเสมอ เราก็โตๆ ด๎วยกัน

แล๎ว ตํอไปถ๎าพํอเพิ่มระวังตัวเสียบ๎าง ก็คงจะไมํมีเร่ือง"  

         เรือแจวกําลังแลํนออกกลางแมํน้าํ หวัเรือนัน้ก็แหวกกระแสน้าํ เกิดเสียงดังอยํูไมํขาดระยะ พอํเพ่ิมนัง่ เหมํอมอง

ทอดสายตาออกไปไกล คิดอะไรอยูํนาน แล๎วก็พูดขึ้นวํา  

         "คุณเชยพูดทําให๎ฉันนึกอะไรออก เราก็โตเป็นผ๎ูใหญํขึ้นมาแล๎วด๎วยกันทุกคน ฉันคิดถึงเมื่อคร้ัง เรายังว่ิงเลํนกัน

เมื่อเป็นเด็กแล๎วก็ใจหาย ตํอไปนี้เราก็นับวําแตํจะแกํลงไป จะเอาสุขสบายอยํางแตํกํอนก็คงไมํได๎ ฉันเองก็มีแมํพลอยเป็น

น๎องแท๎ๆ อยูํคนหนึ่ง คุณเชยฉันก็รักเหมือนพี่น๎องท๎องเดียวกัน วําที่จริงเราก็มีกัน เพียงสามคนเทํานั้น ฉันอยากจะขออะไร

สักอยําง คือตํอไปข๎างหน๎า ถึงจะเป็นอยํางไรๆ เราก็จะต๎องเกาะกันไป ไมํทิ้งกัน ใจฉันคิดอยํางนี้ แมํพลอยกับคุณเชยเห็น

ด๎วยไหม" 



         คุณเชยเอ้ือมมือมาพาดไว๎บนขาพลอยแล๎วก็พดูวํา 

         "ฉันคนหนึ่งละที่จะไมํทิ้งพี่ทิ้งน๎อง และถ๎าเดาใจแมํพลอยไมํผิด แมํพลอยก็คงจะคิดอยํางเดียวกัน นึกอยํางนี้ แล๎ว

ฉันก็สบายใจขึ้นเป็นกอง เพราะถ๎าคิดถึงเวลาข๎างหน๎า ส้ินบุญพํอแมํแล๎ว ฉันใจไมํสบายเลย แตํถ๎าคิดวํายังมีพี่น๎องอยูํ ก็

พอคํอยยังช่ัว"  

         พลอยลูบมือคุณเชยเบาๆ เพ่ือบอกใหร๎ู๎วําคุณเชยพดูตรงกับความร๎ูสึกของตน สามคนพีน่อ๎งนัง่นิง่ๆตํอไป ในระหวําง

ที่เรือแลํน นางพิศเมื่อได๎ยินคนทั้งสามพูดกัน ก็ร๎องไห๎สะอึกสะอื้นมากขึ้น จะเพราะดีใจหรือเสียใจ ก็ไมํมีใครร๎ู กํอนเรือจะ

เข๎าเทียบทํา นางพิศก็พูดขึ้นวํา 

         "คุณเพิ่มคุณพลอย บําวอีกคนนะที่ไมํมีวันทิ้งคุณๆหรอก"  

 

บทที่ ๑๔ (หน๎าที่ ๑)  

         ระยะเวลาสองสามเดือนระหวํางการรับหม้ันกับแตํงงานนัน้ พลอยร๎ูสึกเหมือนกับอยํูในฝัน จะลําดับ เหตุการณ๑หรือ

มองดูอะไร ให๎เห็นเป็นจริงเป็นจังก็เกือบจะไมํได๎ ต้ังแตํวันที่กลับมาจากบ๎าน ขําวก็แพรํสะพัดไปทั่ว ในหมูํคนร๎ูจักวํา พลอย

จะแตํงงานและจะแตํงกับคุณเปรมผ๎ูมีช่ือวําเป็นเศรษฐี ขําวนี้ทําให๎พลอยกลายเป็นบุคคล ที่นําสนใจขึ้นมาทันที คนที่ร๎ูจัก

ค๎ุนเคยจริงๆ ก็พากันแหํห๎อมมาหาแทบไมํเว๎นแตํละวัน คนที่ร๎ูจักเพียงหํางๆ ก็พยายามที่จะเข๎าใกล๎ชิด เพื่อฝากเนื้อฝากตัว

เอาไว๎ และพวกที่มีของจะขาย ต้ังแตํผ๎านุํงผ๎าหํมไปจนถึงเคร่ืองเพชร และของใช๎ตํางๆ ก็มาติดตํอพูดจาชักจูงให๎พลอยซ้ือ

ของๆตนไมํเว๎นแตํละวัน พลอยไมํร๎ูวําของหมั้นที่ผ๎ูใหญํทาง คุณเปรมนําไปมอบให๎แกํเจ๎าคุณพํอนั้นมีอะไรบ๎าง แตํขําวลือก็

สะท๎อนกลับจากข๎างนอกวัง เข๎ามาถึงหูตนเองวํา เป็นของหมั้นที่มีราคามากมายนักหนา นานๆจะมีเชํนนี้สักคร้ังหนึ่ง และ

การแตํงงานที่จะมีขึ้นในเดือนหกนั้น ก็กะกันวําจะเป็นงานที่ใหญํโตที่สุดงานหนึ่งในรอบปี พลอยได๎แตํนั่งฟังขําวตํางๆ

เหลํานี้ เหมือนกับวําเป็นขําว เก่ียวกับคนอื่นไมํได๎ร๎ูสึกสนใจ หรือตื่นเต๎นเทําที่ควรจะเป็น  

         วันหนึง่ขณะทีพ่ลอยเฝ้าเสด็จอยํูบนตําหนกั คุณสายก็ขึน้บนัไดนาํหนา๎พาแมํนุย๎อาคุณเปรมขึน้เฝ้า พอเห็นแมํนุย๎

คลานกระฉับกระเฉงตรงเข๎ามา เสด็จก็รับส่ังวํา  

         "นุ๎ยจะมาหมั้นนางพลอยกระมัง" 

         แมํนุย๎ลงหมอบกราบอยํางคลํองแคลํว แล๎วก็ทลูเป็นปญัหาอยํางทีพ่ดูกับคนอืน่ๆ โดยไมํมีขอ๎ยกเว๎น ใหแ๎กํใครเลยวํา  

         "หมํอมฉันนําของถวายเข๎ามามังคะ เห็นจะโปรดนะมังคะ"  

         "วุ๎ย ! โปรด !" เสด็จรับส่ัง "เอาเข๎ามาให๎เถิด" แล๎วเสด็จก็ทรงพระสรวลด๎วยความขบขัน ในวิธีพูด แบบแปลกๆ ของ

แมํนุ๎ย 



         เด็กรํุนๆสาวสองสามคนทีพ่ลอยไมํร๎ูจัก คลานเขาํยกของถวายขึน้มาต้ังเรียงรายอยํูหลายอยําง เด็กพวกนี ้มากับแมํ

นุ๎ย หน๎าตาเป็นผ๎ูมีสกุล พลอยต๎องมองดูด๎วยความสนใจ เพราะสงสัยวําจะเป็นญาติของคุณเปรม ซึ่งตํอไปก็จะเป็นญาติ

ของตนในวันข๎างหน๎า 

         "เคร่ืองแก๎วมังคะ" แมํนุ๎ยเร่ิมทูลเสด็จถึงของถวายที่นําเข๎ามา "ของตกเข๎ามาจากนอกใหมํๆทั้งนั้น ถ๎าจะหายาก

นะมังคะ" 

         พลอยอดสนใจในของถวายทีว่างเรียงรายอยํูตรงหนา๎ตนไมํได๎ เพราะแตํละอยํางล๎วนแตํเป็นของมีราคา ทัง้ส้ิน 

เคร่ืองแก๎วชุดหนึ่งเป็นชุดสรงพระพักตร๑ ทําด๎วยแก๎วเจียระไนอยํางเย่ียม มีลายทองเป็นใบไม๎ดอกไม๎ มีต้ังแตํเหยือกน้ําอําง

น้ําเคร่ืองประกอบอื่นๆ ไปจนถึงขวดน้ําอบทั้งเถา ต้ังแตํใบใหญํไปจนเล็ก และโถแป้งอีกเถา หนึ่งเรียงลําดับได๎ขนาดกัน 

ตํอจากนั้นมาเป็นชุดที่บูชา ทําด๎วยแก๎วเจียระไนหนามขนุน มีพร๎อมต้ังแตํแจกัน พานดอกไม๎พุํมใหญํเล็ก ตลอดจนเชิง

เทียนและกระถางธูป ที่วางอยูํปลายแถวของถวายนั้น เป็นอํางแก๎วเจียระไน ใบใหญํมีพานเงินรองรับอยํูข๎างลําง จะทําขึ้น

สําหรับประโยชน๑อันใด พลอยเองก็นึกไมํออกเหมือนกัน  

         "ตายจริง !" เสด็จรับส่ังเมื่อทอดพระเนตรไปยังของถวาย "ทําไมเอาของมาให๎กันมากมายอยํางนี้ลํะ ข๎ามิต๎องต้ัง

ห๎างขายเคร่ืองแก๎วหรือนี่"  

         แมํนุย๎ก๎มหนา๎หวัเราะลงไปทีห่นา๎อกแบบชาววัง แล๎วก็ทลูวํา 

         "กร้ิวหรือมังคะ พํอเปรมเขาขอให๎หมํอมฉันถวายของให๎มากๆ ให๎สมกับที่เสด็จมีพระเดชพระคุณ ทรงพระเมตตา 

เขาก็วําของเขาถูก จริงไหมมังคะ" 

         "ข๎าจะไปร๎ูหรือวําจริงหรือไมํจริง" เสด็จทรงพระสรวล "วําแตํไอ๎อํางอะไรนั่นเถอะ เขามีไว๎สําหรับทําอะไรกัน"  

         แมํนุย๎หวัเราะก๊ีกแล๎วทลูวํา "หมํอมฉันเองก็ไมํทราบมังคะ เห็นมันใบโตๆงามดี ก็เลยเอาติดเข๎ามาถวายด๎วย เสด็จก็

ไมํทรงทราบเหมือนกันหรือมังคะ" 

         "ใครจะไปร๎ูได๎" เสด็จรับส่ัง "วําแตํเร่ืองนางพลอยของข๎านี่เถอะ กําหนดวันกันได๎หรือยัง"  

         "ได๎แล๎วมังคะ" แมํนุ๎ยทูลตอบ "ขึ้นสิบสองคํ่าเดือนหกนี่แหละมังคะ"  

         "เออยังมีเวลาเตรียมตัวทัน แตํงที่ไหน" 

         "ตกลงกันวําจะแตํงที่บ๎านคลองพํอยมมังคะ บ๎านเจ๎าสาวอยูํฟากขะโน๎นไปมายาก แตํงแล๎วก็จะอยูํบ๎านนั้น เลยมัง

คะ" 

         พลอยฟงัแมํนุย๎ทลูถึงรายละเอียดตํางๆ เก่ียวกับการแตํงงานของตนอยํางสนใจ ทัง้ทีมิ่ได๎เงยหนา๎ขึน้เลย คร้ังนีเ้ป็น

คร้ังแรกที่พลอยร๎ูวํา ตนจะต๎องแตํงงานที่ไหนเมื่อไรแนํ และขณะที่ฟังอยํูนั้นก็นึกในใจอยํูวํา พิธีแตํงงานที่ตนจะต๎องเข๎าสํูใน



เวลาข๎องหน๎านั้น จะมีรายละเอียดพิสดารอยํางไรตนก็หาร๎ูไมํ พลอยนึกในใจวําวํางๆ จะต๎องถามคุณสายให๎ร๎ูแนํในเร่ือง

เหลํานี้ แมํนุ๎ยเฝ้าเสด็จอยํูไมํนานนัก คุยเร่ืองโน๎นเร่ืองนี้อยํูครํูหนึ่ง แล๎วก็ทูลลากลับ พอแมํนุ๎ยกลับไปแล๎ว เสด็จก็รับส่ังขึ้น

วํา 

         "ดูสิสาย ของหมั้นพลอยเขามากมายเหลือเกินทีเดียว"  

         "ก็ดีแล๎วนี่มังคะ" คุณสายทูล "สมกับที่ทรงพระเมตตาไว๎มาก"  

         "สายพูดเหมือนกับวําของมันแลกกับคนได๎" เสด็จรับส่ังขึ้นลอยๆ "ถ๎าจะถืออยํางนั้น ของอีกสิบเทํา หรือร๎อยเทํานี้ 

ข๎าก็ไมํยอมแลกกับนางพลอย แตํนี่มันคนละเร่ือง"  

         เสด็จหยุดทรงตรึกตรองอะไรอยํูครํูหนึง่ แล๎วก็รับส่ังตํอไปกับคุณสายวํา  

         "เร่ืองเส้ือผ๎าเคร่ืองแตํงตัวของพลอย สายชํวยจัดการให๎ทีเป็นของข๎าให๎ ชํวยดูแลให๎ดีๆหนํอย อยําให๎ขายหน๎าเขา 

ถึงเวลาใกล๎ๆวันจึงคํอยขึ้นมาเลือกของแตํงตัว พวกเข็มกลัดสายสร๎อยกันอีกทีหนึ่ง คราวนี้ต๎องถือวําข๎าแตํงงานลูกสาว 

อยําให๎อายฝ่ายเจ๎าบําวเขาได๎ ข๎าจะให๎พวกเคร่ืองใช๎อื่นๆ อยํางขันล๎างหน๎า เชี่ยนหมาก เด๋ียวก็จะไปซ้ํากับของที่พํอของ

พลอยเขาจะให๎ แล๎วของข๎าก็มีแตํพวกเคร่ืองเงิน เคร่ืองนาก บ๎านพลอยเขาใช๎เคร่ืองถมกันทั้งนั้น ให๎ไปก็จะไปขับกันเปลําๆ 

ข๎าจึงคิดให๎ของอื่น" 

         นบัต้ังแตํวันทีญ่าติคุณเปรมเขา๎มาถวายของเสด็จทีตํ่าหนกัก็ถือวํา การหม้ันและการแตํงงานของพลอย ทีจ่ะมาถึง

ในเวลาอีกสองสามเดือนข๎างหน๎านั้น เป็นความจริงที่แนํนอนเป็นทางการ แตํกํอนนั้นเร่ืองนี้เป็นเพียงแตํ ขําวลือ มาสําเร็จ

เด็ดขาดแนํนอนเอาตรงที่เสด็จรับของถวาย ซึ่งเทํากับวําเป็นการประทานพระอนุญาตแล๎ว โดยสมบูรณ๑  

         ชีวิตของพลอยในขัน้ตํอมานัน้ ดูเหมือนจะหมกอยํูในกองผ๎า ขึน้ต๎นด๎วยผ๎าขาวม๎าสําหรับหมํอยํูกับบา๎น ซ่ึงต๎องซ้ือมา

ใหมํและฉีกให๎ได๎ขนาด แล๎วก็เล็มขอบและอบรํ่าเก็บไว๎ให๎พอ ออกเรือนแล๎วจึงจะใช๎ ตํอจากนั้นก็เป็นเร่ืองของผ๎าลาย ที่

จะต๎องเลือกต๎องดูกันทุกกุลีไป นอกจากผ๎าลายก็ยังมีผ๎ามํวงไหมเล่ียน ผ๎ามํวงดอก ผ๎ามํวงลาย ผ๎ามํวงคดกริช ซึ่งต๎องเลือก

ซื้อไว๎นุํงไปการงานออกหน๎าออกตาให๎สมฐานะ เสร็จจากเร่ืองผ๎าก็ถึงเร่ืองเส้ือ ซึ่งเด๋ียวนี้ใสํกันหนาตากวําแตํกํอน สมัยนิยม

นั้นก็เปล่ียนไปจากเส้ือแขนพอง เหมือนขาหมูแฮม กลายเป็นเส้ือแขนธรรมดา รัดเอวแนํนและเก่ียวขอข๎างหลัง เมื่อเลือกผ๎า

หรือแพรตัดเส้ือ ได๎เป็นที่พอใจแล๎วก็ต๎องวัดตัวต๎องลอง และต๎องหาแพรสะพายไว๎ให๎ถูกกับเส้ือ สําหรับกาลเทศะตํางๆ 

พลอยไมํเคยนึกวําการแตํงงาน จะต๎องลงทุนใช๎จํายคําเคร่ืองแตํงตัวมากมายถึงเพียงนี้ เงินที่เจ๎าคุณพํอให๎มานั้น เกือบจะ

ไมํได๎แตะต๎อง เพราะเส้ือผ๎าที่หาใหมํเป็นของเสด็จประทาน และรับส่ังถามถึงเร่ืองนี้กับคุณสายเนืองๆ หากพลอยจะทักท๎วง

ขึ้นมาเป็นคร้ังคราว เพราะเห็นวําของบางอยํางดูจะมากมายฟุ่มเฟือยไป คุณสายก็มักจะอ๎าง รับส่ังขึ้นมาขูํสําทับ และบอก

ด๎วยทุกคร้ังวํา คนที่พลอยจะไปอยํูด๎วยตํอไปนั้นเขาเป็นเศรษฐี ฝ่ายพลอยจะไปอยํู กับเขา จะต๎องไปในลักษณะที่มิให๎เขาดู

ถูกได๎ เพราะจะทําให๎ขายพระพักตร๑เสด็จ พลอยก็จําต๎องนิ่งทุกคร้ังไป  



         ตอนทีก่ลับมาจากบา๎นคร้ังสุดทา๎ยใหมํๆ พลอยยังชาตํอเหตุการณ๑ตํางๆ ทีจ่ะบงัเกิดขึน้กับตน เพราะเห็นวํา ยังมี

เวลาอีกหลายเดือนที่จะนึกถึง แตํในขั้นตํอมา พอเหตุการณ๑นั้นเร่ิมจะเป็นจริงจังและใกล๎เข๎ามาทุกวัน พลอยก็เร่ิมวิตก

หวาดเกรงตํออนาคต บางทีนอนกลางคืนนึกถึงเร่ืองนี้แล๎วก็เหงื่อแตกทั้งตัว และนอนไมํหลับจนดึก ผ๎ูที่พลอยจะปรับทุกข๑

ได๎มีแตํช๎อยเพียงคนเดียวเทํานั้นเอง ในตอนแรกๆ ช๎อยดูเหมือนจะเห็นเร่ืองที่เก่ียวกับพลอย เป็นของสนุก เป็นของที่ทําให๎

ชีวิตประจําวันที่ซ้ําซากนั้น มีสีสันและมีของใหมํที่จะต๎องคิดและต๎องทํา ต๎องคอยเวลาที่จะมาถึง ช๎อยเข๎ารํวมมือพลอย

เลือกเส้ือผ๎าเคร่ืองแตํงตัวอยํางเบิกบาน และสนใจในส่ิงตํางๆเหลํานี้ ย่ิงกวําตัวพลอยเสียอีก แตํพอใกล๎วันเข๎ามา ช๎อยก็ดู

เงียบเสียงลงไป บางเวลาช๎อยก็ลอบมองดูหน๎าพลอย อยํางเป็นหํวง และบางคร้ังเมื่อพูดถึงเวลาที่จะต๎องแยกกันอยํู ช๎อยก็

แสดงสีหน๎าเศร๎าจนเห็นได๎ชัด วันหนึ่งพลอย ปรารภขึ้นกับช๎อย ขณะที่อยํูกันสองตํอสองวํา  

         "ช๎อย ฉันชักจะไมํสบายใจเต็มทีแล๎วละ มันยังไงอยํูก็ไมํร๎ู เร่ืองที่ฉันจะออกไปมีเรือนนี่นํะ"  

         "นั่นซี ! ฉันก็ชักจะไมํสบายใจเหมือนกัน" ช๎อยตอบ "แตํแรกฉันก็เฉยๆ คล๎ายกับวํามันจะไมํเป็นจริงเป็นจัง ขึ้นมา 

หรือเหมือนกับวําเป็นเร่ืองของคนอื่น ไมํใชํเร่ืองของแมํพลอย พอถึงเวลาซ้ือข๎าวของเส้ือผ๎ากัน ฉันก็ออกสนุกเต็มที เพราะ

เร่ืองใช๎อัฐของคนอื่นละก๎อ ฉันชอบนัก แตํพอใกล๎วันเข๎ามาฉันก็ชักจะใจไมํดีขึ้นทุกวัน คิดถึงเร่ืองที่จะจากกันฉันก็ใจหาย 

เด๋ียวนี้เพียงเห็นหน๎าแมํพลอยอยูํตําตา ฉันยังคิดถึงเสียแล๎ว"  

         "เร่ืองนั้นก็จริงหรอกช๎อย" พลอยพูด "แตํมันก็ไมํส๎ูกระไรนัก ฉันจะหมั่นไปมาหาสํูช๎อยเสมอ อยําวิตก แตํเร่ืองที่ฉัน

ไมํสบายใจยังมีอีก" 

         "มีอะไรอีกลํะ" ช๎อยถาม 

         "ก็จะมีอะไรเสียอีกเลํา" พลอยตอบ "ช๎อยคิดดูสิ ฉันจะต๎องไปอยูํกินกับคนที่ฉันไมํเคยร๎ูจักเลย นิสัยใจคอ จะเป็น

อยํางไร แล๎วก็อะไรตํออะไรอีกมาก ฉันไมํร๎ูทั้งนั้น เร่ืองอะไรๆก็ชํางเถอะ เพียงแตํเจอะกันจังหน๎าเข๎าจริงๆ จะพูดกันวํา

อยํางไร ฉันก็ยังนึกไมํออก พอนึกถึงเร่ืองนี้ขึ้นมาทีไร ฉันเหงื่อกาฬแตกทุกคร้ัง"  

         "จริงซี" ช๎อยวํา "ฉันก็กล๎ุมแทนเหมือนกัน สมมุติวําถ๎าเป็นตัวฉัน ไมํใชํแมํพลอย ฉันก็ยังนึกไมํออกวํา จะทําอยํางไร

ดี ไอ๎เร่ืองนิสัยใจคอนํะไมํส๎ูกระไรนัก อยูํกันไปก็เร่ิมเรียนร๎ูไปทีละเล็กทีละน๎อย แตํวําทุกอยําง มันต๎องมีหัวมีหาง คนจะร๎ูจัก

กันก็ต๎องเร่ิมเข๎าที่ไหนแหํงหนึ่ง ฉันยังนึกไมํออกเลยวํา แมํพลอยจะไปเร่ิมอยํางไร ที่จะให๎ได๎ร๎ูจักพูดจากันกํอน เห็นจะไมํมี

หนทาง ย่ิงร๎ูวําหมั้นหมายกันแล๎วอยํางนี้ ย่ิงพบปะกันไมํได๎ทีเดียว กวําจะได๎เห็นหน๎าได๎พูดกันก็ถึงวันสํงตัว ตายละซี !"  

         พลอยมือเย็นเฉียบแล๎วพดูออํยๆวํา 

         "อีตอนนี้สิช๎อยที่ฉันกลัวนัก เขาพูดจาทําทําทางกันอยํางไรก็ไมํร๎ู คนไมํเคยพูดกันเลย แล๎วอยํูๆ ก็ถูกโยน เข๎าไปนั่ง

อยูํด๎วยกันสองคน ถ๎าเป็นช๎อยเสียอีกคงไมํเทําไรนัก เพราะช๎อยเป็นคนกล๎า ฉันเป็นคนอยํางไรช๎อยก็ร๎ูดี ฉันกลัวฉันจะไป

ตายเสียกํอนเทํานั้นเอง" 
 



         "เฮ๎อ !" ช๎อยถอนใจใหญํ "เร่ืองมันแก๎ไขไมํได๎แล๎ว คิดไปก็เสียเวลาเปลําๆ เลยตกกระไดพลอยโจนก็แล๎วกัน ใครไมํ

พูดกะเรากํอน เราก็ไมํพูด" 

         คุณเชยเขา๎มาหาหลายคร้ังในระหวํางนัน้ ทกุคร้ังพลอยก็ได๎ร๎ูเร่ืองราวทางบา๎น พลอยร๎ูความจริงวํา ทีต่นจะต๎องไป

เข๎าพิธีที่บ๎านคุณเปรม ก็เพราะคุณอุํนไมํยอมให๎แตํงที่บ๎าน"  

         "ฉันสงสารเจ๎าคุณพํอทํานเหลือเกินเทียวแมํพลอย" คุณเชยเลําให๎พลอยฟัง "คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกที่ทําน จะแตํงงาน

ลูกออกหน๎าออกตา ทํานก็อยากจะแตํงที่บ๎านให๎ครึกคร้ืน แตํพอทํานเอํยเร่ืองนี้ทีไร คุณอุํนเธอก็อ๎าง เหตุขัดข๎องไปตํางๆ"  

         "แล๎วทํานไมํร๎ูหรือวํา คุณอุํนเธอขัดข๎องเร่ืองอะไร" พลอยถาม  

         "ทําไมทํานจะไมํร๎ู แตํเราควรจะเห็นใจทํานบ๎าง เพราะทํานจะต๎องอยูํดูหน๎าคุณอุํนทุกวัน มีเร่ืองขัดใจกันขึ้น ก็

รําคาญเปลําๆ ทํานก็เลยทําเฉยเสีย" คุณเชยอธิบาย  

         "แตํถึงอยํางนั้นก็ยังไมํวาย" คุณเชยเลําตํอ "ธรรมดาเจ๎าคุณพํอทํานเป็นคนมีอารมณ๑เร่ือยๆ แมํพลอยก็ร๎ู อยูํแล๎ว 

แตํถึงอยํางนั้นก็หวิดมีเร่ืองกัน ตอนที่ทํานส่ังให๎จัดของให๎แมํพลอยนั่นแหละ"  

         "เป็นอยํางไรกัน" พลอยถามขึ้นด๎วยความสนใจ  

         "ทํานส่ังให๎ฉันไปบอกคุณอุํนให๎จัดเคร่ืองล๎างหน๎าถม เชี่ยนหมากถมไว๎ให๎แมํพลอย พอฉันไปบอก เธอก็โกรธ

กระฟัดกระเฟียด ดําประชดฉันอยํูเร่ือยๆ แล๎วเธอก็จัดของเลวๆ สํงออกมาให๎ พอเจ๎าคุณพํอทําน เห็นของที่เธอจัดออกมา 

ฉันร๎ูสึกวําทํานโกรธทีเดียว แตํทํานก็ไมํพูด เดินเข๎าไปที่ห๎องคุณอุํน เรียกเอากุญแจต๎ู แล๎วทํานก็หยิบเอาเอง เลือกเอาแตํ

ของดีๆทั้งนั้น แล๎วทํานยังหยิบของอื่น เป็นต๎นวําตะลํุมถมสําหรับใสํผ๎าบ๎าง และของอื่นๆเติมเข๎าไปอีกหลายอยําง พอให๎

ครบชุด พอใจทํานแล๎วทํานก็เรียกหีบ แล๎วทํานก็เก็บกุญแจไว๎เอง ส่ังให๎คนยกเอาหีบที่ใสํของไปเก็บไว๎ที่ห๎องฉัน รอให๎ถึงวัน

แมํพลอยจะแตํงงาน ทํานจึงจะขนเอามาให๎" 

         ถ๎อยคําทีคุ่ณเชยพดู ทาํใหพ๎ลอยร๎ูสึกปติีในความกรุณาของเจ๎าคุณพอํ สํวนปากนัน้ก็ถามคุณเชยไปวํา  

         "แล๎วระหวํางนั้นคุณอุํนเธอวําอยํางไรบ๎าง"  

         "เธอจะไปวําอยํางไรได๎" คุณเชยตอบ "เอาจริงเข๎าเธอก็กลัวทํานเหมือนกัน แตํแล๎วเธอก็เลยมาพาลโกรธ เอากับฉัน

เข๎า จนเด๋ียวนี้เธอยังไมํพูดกับฉันเลย แม๎หน๎าเธอก็ไมํมอง" 

         "โธํ ! คุณเชยเลยต๎องรับเคราะห๑เพราะเร่ืองของฉันแท๎ๆทีเดียว" พลอยพูดอยํางเห็นใจ  

         คุณเชยย้ิมมองดูหนา๎นอ๎งสาวแล๎วตอบวํา 



         "ไมํเป็นไรหรอกแมํพลอย ฉันก็ไมํได๎ทําอะไรผิด แมํพลอยก็ไมํได๎ทําอะไรผิด คุณอุํนเธออยากโกรธ ก็ให๎โกรธไป ฉัน

กลับสบายดีเสียอีกที่เธอไมํพูดด๎วยระหวํางนี้ ไมํยังง้ันเธอก็ชอบซักฉันถึงเร่ืองแมํพลอย แล๎วก็พูดคํอนขอดแมํพลอยให๎ฉัน

ฟัง จนบางทีฉันแทบจะอดโมโหไมํไหว ไมํพูดกันเสียอยํางนี้แหละดี ฉันวําฉันจะทําโกรธกับเธอ ไปจนแตํงงานแมํพลอยให๎

เสร็จเรียบร๎อยเสียกํอน แล๎วฉันจะเข๎าไปดีกับเธอเอง"  

         พลอยต๎องหวัเราะเม่ือได๎ยินคุณเชยพดู เพราะน้าํใจอยํางคุณเชย ทีป่ราศจากความอาฆาตพยาบาทนัน้ ไมํมีใคร

เหมือน 

         "แมํพลอยแตํงงานแล๎ว ฉันอยากจะเตือนอะไรสักอยําง" คุณเชยพูดตํอ "เร่ืองพี่น๎องของเรานํะแหละ ไมํมีใครอีก 

คนที่เขาจะแตํงกับแมํพลอย เขามีชื่อวําเป็นเศรษฐี แมํพลอยก็ร๎ูวําคุณชิตของเรา เด๋ียวนี้ใช๎อัฐเทําไร ก็ไมํร๎ูจักพอ พอคุณชิต

ร๎ูวําแมํพลอยจะแตํงกับใคร ก็หูผ่ึงทีเดียว ทําทอดสนิทเข๎ามาทางฉันหลายหนแล๎ว เพื่อจะให๎ฉันบอกแมํพลอยวํา เธอรัก

เอ็นดูแมํพลอยอยํางไร แตํฉันก็ทําเฉยเสีย ตํอไปคุณชิตก็จะต๎องตามแมํพลอย ถึงบ๎าน เร่ืองก็อยากได๎อัฐนํะแหละ แมํ

พลอยจะต๎องระวังให๎ดี คุณชิตพูดอะไรอยําไปหลงเชื่อ เพราะเธอเป็นพี่น๎อง ของเรา เร่ืองเงินๆทองๆ ถ๎าไมํดีคนอื่นเขาจะดู

ถูกได๎ แล๎วก็ยังพํอเพิ่มอีกคน ฉันหนักใจจริงๆทีเดียว" คุณเชยพูด แล๎วก็ถอนใจใหญํ  

         "ก็ฉันเห็นพํอเพิ่มเป็นเพื่อนชอบพอกับเขาอยํูแล๎ว เขาคงจะไมํวําอะไรกระมัง" พลอยพูดขึ้นอยํางไมํแนํใจ  

         "เวลานี้กําลังเป็นเพื่อน" คุณเชยตอบ "ที่เขาคบเป็นเพื่อน ก็เพราะเขาอยากทอดสะพานเข๎ามาหาแมํพลอย และก็

เพราะเขาเป็นเพื่อนกับพํอเพิ่มนั่นแหละ เขาจึงได๎ไปจนถึงบ๎าน เข๎าฝากเนื้อฝากตัวจนเจ๎าคุณพํอทํานรัก เวลานี้ฉันก็ร๎ูวําเขา

ยังรักใครํนับถือพํอเพิ่มอยูํมาก เพราะพํอเพิ่มแกรักเขา แกชํวยเหลือสนับสนุนเขาจริงๆ แตํอยําลืมวําตํอไปพํอเพิ่มก็

กลายเป็นญาติข๎างเมีย ไมํใชํเพื่อนรักกันชอบกันเฉยๆอยํางเดี๋ยวนี้ ถ๎าพํอเพิ่มไปทํา อะไรไมํดี ก็จะกระทบมาถึงแมํพลอย 

ฉันจึงอยากเตือนให๎แมํพลอยระวังพํอเพิ่มไว๎อีกคนหนึ่ง ธรรมดาพี่น๎อง ก็ต๎องรักกันอยํูแล๎ว ฉันไมํได๎มายุให๎ระแวงกันหรอก 

แตํเราก็ร๎ูกันอยํูแล๎ววํา พี่น๎องของเราเป็นคนอยํางไร ฉันเตือนด๎วยเจตนาดีจริงๆ เพราะฉันก็เป็นพี่แมํพลอยอีกคนหนึ่ง แมํ

พลอยอยําโกรธฉันก็แล๎วกัน" 

         "ฉันก็ไมํโกรธหรอกคุณเชย" พลอยตอบยืนยัน "คุณเชยเจตนาดีตํอฉัน ฉันจะไปโกรธได๎อยํางไร ฉันกลับขอบใจคุณ

เชยเสียอีก เพราะที่คุณเชยเตือนมาก็ถูกทั้งนั้น ที่ฉันวิตกอยูํก็เพราะไมํร๎ูวําทั้งคุณชิต และพํอเพิ่มแกจะมาทําไหนตํอไป

เทํานั้น" 

         "ไมํต๎องวิตกหรอก" คุณเชยพูด "ฉันจะชํวยดูให๎อีกทางหนึ่ง แมํพลอยคอยระวังตัวให๎ดีๆ อยําเผลอก็แล๎วกัน เฮ๎อ !" 

คุณเชยถอนใจใหญํ แล๎วก็หัวเราะ "ฉันพูดมาเสียยืดยาว เหมือนกับวําฉันเคยมีผัวมาแล๎วสักห๎าคน"  

         "อีกคนหนึ่งที่พลอยได๎พบบํอยๆ หลังจากที่เสด็จทรงรับของถวาย ก็คือแมํนุ๎ย ซึ่งหมูํนี้ดูจะวิ่งเข๎าว่ิงออก ไปมาหาสํู

กับคุณสายอยูํไมํขาดระยะ พลอยร๎ูสึกเบาใจที่ได๎มีโอกาสร๎ูจักกับพี่น๎องของคุณเปรม อยํางน๎อยที่สุด ก็คนหนึ่ง เมื่อได๎พบ

กันสองสามหน พลอยก็เร่ิมเรียกแมํนุ๎ยวํา คุณอานุ๎ยตามช๎อยไป ซึ่งทําให๎แมํนุ๎ยปล้ืมหาน๎อยไมํ จากแมํนุ๎ยพลอยก็ได๎รับ



ความร๎ูเพิ่มเติม เก่ียวกับคุณเปรมหลายอยําง เป็นต๎นวํา คุณเปรมเป็นลูกชายคนใหญํ และขณะนี้หลังจากที่บิดามารดา

ตายไปหมดแล๎ว คุณเปรมก็ครอบครองบ๎านอยํูคนเดียว น๎องชายคุณเปรม อีกคนหนึ่งช่ือคุณเปร่ือง มิได๎รับราชการ แตํคุณ

เปรมให๎ดูแลกิจการค๎าขายของทางบ๎าน และคุณเปรมยังมีน๎องสาว อีกคนหนึ่งช่ือปรุง อายุจะแกํอํอนกวําพลอยราวปีหนึ่ง

หรือสองปี แตํมีเรือนไปแล๎ว เวลานี้ที่บ๎านจึงไมํมีใคร นอกจากคุณเปรม และแมํนุ๎ยกับแมํเนียนผ๎ูเป็นอา ปลูกเรือนอยูํ

ด๎วยกันสองคนตํางหากในบริเวณบ๎าน คุณเปร่ืองนั้นแยกไปอยํูที่ห๎าง เพื่อให๎ได๎อยูํใกล๎ชิดกิจการค๎าขาย แมํปรุงน๎องสาวก็

แยกไปอยํูกับสามี 

         "ทั้งบ๎านเวลานี้ก็มีฉันคนเดียวเทํานั้น ที่ยังทําอะไรไหวอยูํ" แมํนุ๎ยบอก "แมํเนียนก็เจ็บๆไข๎ๆ อยูํแตํบนเรือน แมํ

พลอยร๎ูจักแมํเนียนแล๎วคงชอบ เพราะเขาเป็นคนนิ่งๆ ไมํพูดซํ้าพูดซากอยํางฉัน แมํพลอยคงรําคาญฉันหรอก จริงไหม"  

         "ไมํรําคาญหรอกคํะ" พลอยตอบเอาใจ "คุณอานุ๎ยคุยสนุกออก ฉันชอบฟัง"  

         "แมํพลอยยอฉันกระมัง" แมํนุ๎ยตอบทั้งที่สีหน๎าบอกวําปล้ืม "คนพูดมากกะคนเงียบพูดกันไมํร๎ูเร่ือง อยํางฉัน ต๎อง

คุยกะแมํช๎อย จริงไหม" 

         ช๎อยซ่ึงเผอญินัง่อยํูด๎วยหวัเราะชอบใจ แล๎วก็ตอบวํา 

         "นั่นปะไร ฉันวําแล๎วไหมลํะ คุณอานุ๎ยคงรักฉันมากทีเดียว นี่ถ๎าคุณอามีหลานเหลืออีก คงยกให๎ฉัน จริงไหมคะ 

จริงไหม" 

         "ไมํจริง" แมํนุ๎ยตอบ "อยํางแมํช๎อยนี่คบกันคุยกันสนุก เอามาเป็นหลานสะใภ๎ลําบาก ฉันพูดอยํางนี้ถูกไหม แมํ

พลอย" 

         พลอยอดหวัเราะในคําพดูขวานผําซากของแมํนุย๎ไมํได๎ แล๎วจากการตกลงระหวํางแมํนุย๎กับคุณสาย พลอยก็ได๎ร๎ู

กําหนดการวํา ในวันแตํงงานนั้น พลอยจะต๎องขึ้นไปทูลลาเสด็จแตํเช๎า และคุณสายพลอยและช๎อย ในฐานะเพื่อนเจ๎าสาว 

รวมทั้งข๎าหลวงเสด็จที่เป็นเพื่อนเจ๎าสาว อีกสองสามคนจะออกจากวัง เจ๎าคุณพํอของพลอย จะเอารถม๎ามารับที่ประตูวัง 

จากวังก็จะไปที่บ๎านคลองพํอยม แมํนุ๎ยจะจัดเรือนของแมํนุ๎ยเป็นที่พักของฝ่ายเจ๎าสาว เพราะเรือนแมํนุ๎ยอยูํหํางกับเรือน

คุณเปรมพอสมควร จะดูไมํนําเกลียดเลยในการที่เจ๎าสาวจะไปพักอยูํที่นั่น เช๎าวันแตํงงานมีสวดมนต๑ทําน้ํามนต๑ พลอย

จะต๎องออกไปตักบาตรเล้ียงพระเพลคร้ังหนึ่ง เสร็จแล๎วก็รีบกลับมา เรือนแมํนุ๎ย และอยูํที่นั่นจนบําย ตกบํายได๎ฤกษ๑รดน้ํา 

พลอยก็จะต๎องไปเข๎าพิธีรดน้ําบนตึก รดน้ําแล๎วก็ต๎องกลับ เรือนแมํนุ๎ยอีกและคอยจนถึงฤกษ๑สํงตัว  

         "ความจริงเร่ืองนี้ก็ต๎องขอไปที" คุณสายพูดเมื่ออธิบายรายละเอียดให๎พลอยฟัง "ถ๎าบ๎านพลอยอยูํใกล๎ๆ ใจฉันก็

อยากให๎พลอยกลับบ๎านหลังจากใสํบาตรและหลังจากรดน้ํา แตํนี่ก็ไกลนัก เราถือเอาเรือนแมํนุ๎ยเป็นบ๎านเรา ระหวํางนั้นก็

แล๎วกัน ป้าจะออกไปอยูํคอยดูแลการงานให๎ตลอด พลอยไมํต๎องวิตก ขอแตํเวลาถึงวันงานส่ังให๎ ทําอะไรพลอยต๎องทําตาม 

อยํามัวกระบิดกระบวนอยํูก็แล๎วกัน" คุณสายส่ังเหมือนกับวําพลอยยังเป็นเด็กๆ นอกจากรายละเอียดเหลํานี้แล๎ว ยังมี



รายละเอียดอื่นๆอีกมากมาย ที่คุณสายคอยเน๎นคอยเตือนอยูํเสมอ แตํพลอยก็มิร๎ูที่จะรับฟังหรือจดจําไว๎อยํางไรได๎หมด 

เพราะยิ่งใกล๎วันเข๎ามาพลอยก็ย่ิงมีแตํความประหมํา ความกลัว ความวิตกตํางๆ กินไมํได๎นอนไมํหลับจนรํางกายชักจะซูบ

ซีดลง ช๎อยซึ่งมองดูพลอยอยูํ ด๎วยความเป็นหํวง แอบเข๎ามากระซิบบอกในวันหนึ่งวํา  

         "แมํพลอยระวังตัวให๎ดีๆหนํอย เด๋ียวจะตายเสียกํอน"  

         "ฉันก็ไมํร๎ูจะทํายังไงเหมือนกันช๎อย" พลอยตอบ "ทั้งกลัวทั้งวิตกจนไมํเป็นอันกินอันนอน นึกอีกทีตายเสีย ก็ดี

เหมือนกัน" 

         "อยํานึกอยํางนั้นสิพลอย" ช๎อยเตือน "เราก็ไมํใชํเด็กๆ ด๎วยกันแล๎ว เร่ืองอะไรต๎องทําก็ทํามันไป อยําไปคิดอะไร

มากนัก เด๋ียวจะเจ็บไข๎ไปเปลําๆ ไมํดีแกํใครทั้งนั้น" 

         "ฉันอยากร๎ูนักวํา คนที่เขาจะแตํงงานเขาเป็นอยํางฉันทุกคนหรือเปลํา" พลอยปรารภขึ้น  

         "ฉันก็ไมํร๎ูเหมือนกัน" ช๎อยตอบ "เห็นแมํแกเลําให๎ฟังวํา กํอนแกจะแตํงงานกับคุณพํอ แกกลัว เหมือนจะขาดใจ"  

         "เอ๏ะ !" พลอยพูดอยํางฉงน "แมํช้ันไมํเคยร๎ูจักกับคุณพํอของช๎อยมากํอน เหมือนกันหรือ"  

         "เปลํา" ช๎อยตอบ "ผ๎ูใหญํทํานจัดการให๎ทั้งนั้น ก็เห็นอยูํด๎วยกันสุขสบายดีจนแกํเฒํา พลอยจะต๎อง วิตกอะไร"  

         "ช๎อยพูดปดฉันกระมัง" พลอยพูดอยํางไมํไว๎ใจ "ถึงคุณพํอและแมํของช๎อย จะอยูํด๎วยกันมาเป็นอยํางดี ก็ไมํแนํวํา

จะเป็นอยํางนั้นทุกคํูไป เผ่ือฉันไมํเป็นอยํางนั้น จะทําอยํางไร"  

         "แมํพลอย" ช๎อยพูดด๎วยเสียงที่เด็ดขาด "เชื่อฉันดีกวํา อยําคิดมากไปเลย เร่ืองนี้มันเหมือนแทงหวย เวลานี้ หวยก็

ยังไมํออก แมํพลอยอยําเพิ่งไปคิดดีกวํา หวยจะกินเสียกํอนจะดีกวํา"  

         แตํทัง้ทีพ่ลอยจะวิตกวิจารณ๑ นัง่คิดนอนคิดถึงเร่ืองอนาคต จนกระทัง่บางคร้ังถึงกับอธษิฐานภวนา ขอใหวั๎นคืนลํวง

ไปแตํช๎าๆ เพื่อผัดเวลาออกไปอีกอยํางไรก็ตาม แตํวันคืนก็ลํวงใกล๎เข๎าไปทุกที ข๎าวของทุกอยําง ถูกตระเตรียมจนเสร็จ 

รายละเอียดทุกอยํางถูกกําหนดแนํนอน ไมํมีการแก๎ไขเปล่ียนแปลงอีกตํอไป หลังจากคืนสุดท๎ายในวัง ที่พลอยนอนไมํหลับ

เลยแม๎แตํงีบเดียว วันสําคัญที่สุดในชีวิตของพลอยวันหนึ่ง คือวันแตํงงานก็มาถึง คุณสายบํนพึมพําปลอบใจพลอยแตํ

เบาๆ ด๎วยถ๎อยคําที่พลอยไมํมีแกํใจที่จะฟังให๎ร๎ูเร่ือง ตาของคุณสายเองก็คลอไปด๎วยน้ําตา เพราะจะต๎องจากกับเด็กที่เคย

เล้ียงมาแตํเล็กจนโต คุณสายบอกให๎พลอย อาบน้ําอาบทําให๎เรียบร๎อย แล๎วก็ชวนกินข๎าวเช๎าแตํเช๎าตรํู ถึงพลอยจะฝืนใจ

กินสักเทําใด ก็กลืนข๎าวไมํลงคอ สามคนที่เคยอยูํกันมาด๎วยกันช๎านาน คือคุณสาย พลอย และช๎อยตํางนั่งอยูํกับสํารับ 

แสร๎งทําวํากินข๎าวด๎วยกัน ตามปกติ แตํความจริงก็กินข๎าวไมํลงด๎วยกันทั้งสามคน กินข๎าวเสร็จแล๎วคุณสายและช๎อย ก็

ชํวยกัน แตํงตัวให๎พลอยด๎วยชุดที่จะเดินทางไปจากวัง นุํงผ๎ามํวงสีตามวันและใสํเส้ือเรียบๆ สะพายแพรจีบ และตรึงติด กับ

เส้ือเรียบร๎อย ชุดที่จะแตํงฟังสวดและตักบาตรเล้ียงพระเพลนั้น ถูกสํงไปไว๎ลํวงหน๎าที่เรือนแมํนุ๎ย เมื่อพลอยไปถึงบ๎านนั้น



แล๎ว ก็จะต๎องเปล่ียนเคร่ืองแตํงตัวอีกหลายชุด แตํงตัวเสร็จแล๎วยังเหลือแตํสวมเกือก คุณสายก็พาพลอยขึ้นไปเฝ้าทูลลา

เสด็จ ที่ชั้นบนของตําหนัก 

         วันนัน้เสด็จต่ืนบรรทมแตํเช๎ากวําปกติ เพ่ือใหพ๎ลอยได๎เฝ้าทลูลา เม่ือพลอยขึน้ไปถึงหอ๎งบรรทม เสด็จประทบัหวีพระ

เกศาอยํูหน๎ากระจกบานใหญํ พอทรงเห็นพลอยคลานเข๎าไป ก็หันพระพักตร๑มารับส่ังวํา  

         "พลอยขึ้นมาลาหรือ ข๎าอุตสําห๑ลุกขึ้นมาสํงเจ๎าแตํเช๎า"  

         พลอยคลานเขา๎ไปกราบเกือบชิดพระองค๑ แล๎วก็ฟบุหนา๎ลงร๎องไหอ๎ยํางหมดเกรง พลอยนกึลํวงหนา๎ไว๎ หลายตรลบ

วํา เมื่อถึงเวลาที่จะต๎องทูลลาเสด็จมาถึง ตนจะแสดงกิริยาอาการอยํางไร เสด็จจะทรงรับส่ัง วําอยํางไรบ๎าง พลอยเคยนึก

เตือนตัวเองวํา เมื่อถึงเวลาจะต๎องคุมสติให๎อยูํ อยําปลํอยให๎ความร๎ูสึกของตน ทําให๎ตนแสดงกิริยาอาการที่ไมํนําดู เพราะ

พลอยอยากให๎เสด็จเบาพระทัย วําตนนั้นเติบโตเป็นผ๎ูใหญํที่มีสติ สมกับที่ได๎ทรงพระเมตตาชุบเล้ียงมา แตํคร้ันถึงเวลาเข๎า

จริง ความร๎ูสึกอันรุนแรงก็สําแดงอาการให๎ปรากฏ พลอยมิอาจกล้ันความโศกสลด ที่จะต๎องจากผ๎ูที่มีพระคุณที่ได๎ชุบเล้ียง

ตนมาแตํเด็กนั้นได๎ ความร๎ูสํานึกวําตน จะต๎องจากผ๎ูที่คอยพิทักษ๑ค๎ุมครอง ออกไปสํูโลกภายนอก และตํอไปจะต๎องดูแล

ค๎ุมครองตัวเอง ทําให๎พลอยต๎อง ใจคอไมํอยูํกับตัว น้ําตามิร๎ูหล่ังไหลมาจากไหน พลอยพยายามขํมสติส่ังให๎น้ําตาหยุด เพื่อ

จะได๎เงยหน๎าขึ้นดูเสด็จ และคอยฟังรับส่ังวํา จะทรงส่ังเสียอยํางไรบ๎าง แตํก็ไมํสามารถจะทําได๎สําเร็จ ย่ิงพยายามจะกล้ัน

น้ําตาก็ดูเหมือน ย่ิงจะสะอื้นหนักขึ้น จนพลอยต๎องยอมแพ๎แกํความรูสึก หมอบซบหน๎าร๎องไห๎อยํูอยํางนั้น มิร๎ูวํานานสัก

เทําไร 

         เสียงเสด็จรับส่ังเบาๆ กับคุณสายวํา 

         "ดูนางพลอยสิ จะไปแตํงงานกลับมาร๎องไห๎ เหมือนกับใครเขาจะเอาไปฆํา"  

         เสียงคุณสายสูดน้าํมูกแล๎วทลูด๎วยเสียงส่ันๆ อยํางคนร๎องไหวํ๎า "นําสงสารมังคะ"  

         "อ๎าดูสายสิ !" เสด็จรับส่ังดังขึ้น "นึกวําจะชํวยกันห๎ามเด็ก กลับมานั่งบีบน้ําตาร๎องไห๎เสียอีกคน ยังกะใคร เขาจะ

เอาตัวไปมีผัวด๎วยงั้นแหละ ขวาง !" แล๎วเสด็จก็หันมารับส่ังกับพลอยวํา  

         "นิ่งเสียเถิดพลอย อยําร๎องไห๎ร๎องหํมไปเลย เจ๎าจะออกไปแตํงงาน เขาถือวําเป็นพิธีมงคล ร๎องไห๎ไป ไมํดีหรอก จะ

เป็นลางไปเปลําๆ" 

         พลอยพยายามเช็ดน้าํตาใหเ๎หือดแหง๎ แตํยังไมํกล๎าเงยหนา๎ขึน้ พลางทลูตอบตะกุกตะกักวํา  

         "หมํอมฉัน หมํอมฉันไมํอยากทูลลาไปจากที่นี่มังคะ"  

         "ไมํใชํเร่ืองวําเจ๎าจะอยากไปหรือไมํอยากไปเสียแล๎วพลอย" เสด็จรับส่ังตอบเบาๆ "ถึงเจ๎าจะร๎องไห๎จนน้ําตา เป็น

เลือด ข๎าก็เอาตัวเจ๎าไว๎ไมํได๎ นิ่งเสียเถิดข๎าจะพูดอะไรให๎ฟัง"  



         พลอยคํอยๆเงยหนา๎ขึน้มองไปทางทีเ่สด็จประทบัอยํู เสด็จประทบัอยํูอยํางปกติ ในพระหตัถ๑ยังคงถือ พระสางทีท่รง

อยูํเมื่อครํู พอพลอยเงยหน๎าขึ้นมา เสด็จก็ทรงย้ิมด๎วยแล๎วรับส่ังวํา  

         "ยังวํางํายอยูํนั่นเองนะพลอย" แล๎วก็รับส่ังตํอไปทันทีวํา "ข๎าอยากจะบอกกะเจ๎าวํา อยูํกับข๎ามาหลายปี จนเติบโต

จะออกไปมีเหย๎ามีเรือนวันนี้ เจ๎าทําให๎ข๎าพอใจตลอดมา เพราะเจ๎าเป็นคนวํานอนสอนงําย มีความอดทน มีความเพียรไมํ

เกียจคร๎าน และเจ๎าได๎ทําตัวให๎ข๎าเห็นวํา เจ๎าเป็นคนดี มีกตัญ๒ูสมกับที่เกิดมามีสกุล และได๎อบรม มาแล๎วอยํางดี ข๎าพอใจ

ในตัวเจ๎ามาก และข๎าขอขอบใจที่เจ๎ารักข๎ากตัญ๒ูตํอข๎า เจ๎าจะออกไปวันนี้ ขอให๎เจ๎าจงพบแตํความสุขความเจริญ ทํามา

ค๎าขึ้น คิดอะไรให๎สมความปรารถนา ให๎อายุมั่นขวัญยืน อยําเจ็บอยําไข๎"  

         พลอยลงกราบรับพรทีเ่สด็จประทานและร๎ูสึกวําขนลุก เพราะพรทีอ่อกจากพระโอษฐ๑ของเสด็จนัน้ เป็นพรทีป่ระเสริฐ

สําหรับพลอยย่ิงนัก 

         "เจ๎าจะได๎ผัวเป็นข๎าราชการ" เสด็จรับส่ังตํอ "เจ๎าจึงต๎องถือวํา ตํอไปเจ๎าก็เป็นคนในราชการเหมือนกัน เจ๎าต๎องคอย

ดูรักษาหน๎าที่ภรรยาที่ดี ปรนนิบัติลูกผัวให๎มีความสุข คอยดูแลเอาใจให๎เขารํุงเรืองตํอไป อยําให๎เสียราชการได๎ ส่ิงใดที่ควร

ห๎ามควรเตือนก็ต๎องเตือน ส่ิงใดที่ควรหนุนก็ต๎องหนุน สําหรับตัวเจ๎าเอง ก็ต๎องระมัดระวังรักษาตัวให๎ดี ต๎องอดออมทั้งกาย

และใจ จงประพฤติเฉพาะส่ิงที่ควร ส่ิงใดที่ควรเว๎นก็ต๎องเว๎น จงคิดถึงผัวและฐานะวงศ๑ตระกูลของเขา กํอนความสุขสบาย

ของตัว" 

         เสด็จทรงหยิบหบีเล็กๆ ทีว่างไว๎ขา๎งทีป่ระทบัมาเปิดออก และจากนัน้ก็ทรงหยิบของแตํงตัว ทีท่รงเตรียมไว๎ จะ

ประทานให๎พลอยในวันนี้ออกมา และทรงย่ืนให๎แกํพลอย พร๎อมกับรับส่ังวํา  

         "ของนี่ข๎าให๎เจ๎า นึกเสียวําตอบแทนที่พลอยรับใช๎ข๎ามานาน ถูกข๎าดุข๎าเอ็ดมานาน เข็มกลัดอันหนึ่ง และสร๎อย

ข๎อมืออีกสองสาย ถึงจะไมํหรูหราอะไรนัก ก็เก็บเอาไว๎เป็นที่ระลึกถึงข๎า และถ๎าตํอไปเจ๎ายากจนลงจริงๆ ก็ขายกินได๎เพราะ

เป็นของๆเจ๎าเองแท๎ๆ แตํงตัวเข๎าพิธีวันนี้ เจ๎าก็ใช๎ของที่ข๎าให๎นี่ได๎เลยทีเดียว" 

         พลอยก๎มหนา๎ลงกราบรับของประทานจากพระหตัถ๑ ด๎วยมืออนัส่ันรัวและคอหอยทีต้ื่นตัน เทําทีม่อง ลอดน้าํตาไปได๎ 

พลอยก็เห็นวําของที่ประทานนั้นมีราคาอยํู มิใชํของเล็กน๎อยอยํางที่เสด็จรับส่ัง อันหนึ่งเป็นเข็มกลัด สําหรับกลัดกับแพร

สะพาย ทําเป็นชํอกุหลาบทําด๎วยเพชรกับทับทิม สายสร๎อยอีกสองเส๎น นั้นก็ฝังเพชรกับทับทิมสลับกัน ความร๎ูสึกของพลอย

เร่ิมจะรุนแรงขึ้นมาอีก จะเพ็ดทูลวําอยํางไรตํอไป ก็ไมํมีปัญญาจะทําได๎ เสียงเสด็จรับส่ังวํา  

         "ไปเถิดพลอย อยํารีรออยํูเลย เด๋ียวช๎าจะไมํทันการ วันหลังคํอยไปมาหาข๎าบํอยๆ" และเพื่อจะตัดบท มิให๎พลอย

เสียเวลาลําช๎า เสด็จก็ทรงหันพระองค๑กลับเข๎าสํูพระฉาย หวีพระเกศาตํอไปตามปกติ พลอยคลานถอยหลังออกจากห๎อง

บรรทม พร๎อมกับคุณสาย พอออกมานอกห๎อง ก็ได๎ยินเสียงเสด็จ ทรงร๎องเรียกข๎าหลวงอีกคนหนึ่งดังๆ อยูํหลายคร้ัง แล๎วก็

ได๎ยินรับส่ังอยํางกร้ิววํา  



         "เรียกเทําไรก็ไมํเห็นมีใครมา ! พอนางพลอยมันไปเสีย ข๎าก็ไมํมีใครใช๎อีกตํอไป !"  

         คุณสายสะกิดทีข่าพลอยทนัท ีแล๎วกระซิบเบาๆวํา 

         "พลอย ป้าวําไว๎แล๎วไหมลํะ ป้าร๎ูพระทัยเสด็จดีกวําใครวํา ทํานทรงเสียดายพลอยเพียงไร แตํน้ําพระทัย ทํานแสน

ดี จึงไมํทรงขัดขวางใคร ที่ทํานเห็นวําทําถูก วันนี้ใครต๎องอยูํที่ตําหนักนี้เป็นกรรมละ ป้าดีใจ๏ดีใจ ที่ต๎องออกไปกับพลอย ถ๎า

อยูํก็จะถูกไลํเบี้ยเอาหนักกวําคนอื่น วันนี้ต๎องเป็นวันกร้ิวไปทั้งวัน แตํพอป้ากลับเข๎ามา ก็คงโดนอีกไมํพ๎นหรอก"  

 

บทที่ ๑๔ (หน๎าที่ ๒)  

         ช๎อยแตํงตัวเสร็จแล๎วคอยอยํูกับขา๎หลวงอืน่ๆ อกีสองสามคน ทีจ่ะออกไปเป็นเพ่ือนเจ๎าสาว นางพศิและผาด คุมหบี

ข๎าวของลํวงหน๎า ไปยังบ๎านคุณเปรมแล๎วแตํตอนประตูเปิด หลังจากที่ได๎เข๎าไปล๎างหน๎า ผัดหน๎าอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อกลบรอย

น้ําตาตามคําส่ังของคุณสาย พลอยก็ออกเดินจากตําหนักพร๎อมกับพวก ที่จะไปด๎วยกัน เพื่อไปขึ้นรถที่ประตูวัง คนร๎ูจักขอบ

พอหลายคนมาคอยสํง และเดินจับกลํุมไปด๎วย บางคนที่ผํานกันตามทาง หรือนั่งอยํูบนเรือนก็ร๎องตะโกนรํ่าลาอวยชัยให๎

พร พลอยหูอื้อตาลาย ความร๎ูสึกในใจจริงนั้น เหมือนกับที่เสด็จรับส่ังคือ ร๎ูสึกเหมือนวําตนกําลังถูกเขานําไปฆํา พลอย

พยายามเหลียวดู ส่ิงแวดล๎อมตํางๆที่คุ๎นเคยมาแตํเด็ก จนกลายเป็นเพื่อนสนิท ส่ิงเหลํานั้นบัดนี้มีความหมาย เหมือนกับวํา

เป็นสํวนหนึ่งของชิวิต ตําหนักที่เคยอยูํมาด๎วยความสุขรํมเย็น ต๎นจันทน๑ต๎นพิกุลข๎างตําหนัก ที่เคยเก็บดอกและผลมาแตํ

พลอยยังเล็กๆ ถนนในวังลาดหินแผํนใหญํๆ ตําหนักตํางๆที่เคยผํานทุกวัน ที่บนยอดพระมหาปราสาท ยังคงพุํงเหยียดขึ้น

รับแสงตะวันยามเช๎า ทุกอยํางยังคงอยํูอยํางเคยเห็น ไมํมีอะไรเปล่ียนแปลง และทุกอยํางเหมือนกับจะร๎องตะโกนบอกวํา 

"พลอยอยําไป ! ถ๎าจากไปแล๎วก็จะไมํได๎ พบเห็นกันอีก ถึงจะได๎พบกันอีกก็คงไมํเหมือนเกํา !" แตํพลอยก็ต๎องกัดฟันก๎าว

เท๎าเดินตํอไป มิอาจหยุดย้ังลงได๎ เพราะกระแสแหํงชีวิตที่เกิดด๎วยกรรม และกําหนดด๎วยกรรมหลํอเล้ียงด๎วยกรรมนั้น 

รุนแรงเกินกวําที่เจตนาอันน๎อย ของพลอยจะไปขัดขวางได๎  

         ทีห่นา๎ประตูยังมีคนเดินเขา๎ออก และมีหาบของมาต้ังขายมากตามปกติ คนบางคนทีไ่มํร๎ูจักค๎ุนเคย ก็เหลียวมองดู

พลอยแล๎วก็พูดจาซุบซิบกัน ทําให๎พลอยต๎องเมินหน๎าไปอีกทางหนึ่งด๎วยความอาย บางคนที่ร๎ูจักกัน หํางๆ พอสบตากันก็

ย้ิมด๎วย เหมือนกับจะให๎พรด๎วยสายตา พอออกพ๎นประตูวังชั้นนอก พลอยก็แลเห็นรถม๎า จอดคอยอยูํสองคันเป็นรถเก๐งทั้ง

คํู คันที่จอดอยูํข๎างหน๎าเทียมม๎าคํู และคันหลังเทียมม๎าเดี่ยว คุณสายพาพลอย ตรงไปที่รถคันหน๎า ในนั้นมีเจ๎าคุณพํอและ

คุณเชยนั่งรออยํู เจ๎าคุณพํอแลเห็นพลอยกับคุณสายและช๎อย กับพวกเพื่อนเจ๎าสาวก็ทักทายอยํางดีใจ  

         "พลอยของพํอสวยขึ้นทุกวัน" เจ๎าคุณพํอพูดขึ้นกํอน "ช๎อยก็สวยไมํใชํเลํน แมํพวกเพื่อนเจ๎าสาวนี้ก็สวยๆ ทั้งนั้น ได๎

ชุดกันดีเหลือเกิน อยํางนี้เข๎ากลํุมกันแล๎ว ดูไมํออกทีเดียววําคนไหนเป็นเจ๎าสาว คุณก็ดูกระชุํมกระชวย ไมํหยอกเหมือนกัน

วันนี้" 



         พลอย คุณสาย และพวกทีอ่อกมาจากวังตํางพากันลงนัง่ไหว๎ เม่ือเจ๎าคุณพอํออกมาจากรถทีจ่อดคอยอยํู พอได๎ชม

วําสวยพวกเพื่อนเจ๎าสาวก็หัวเราะกันคิกคักเบาๆ สํวนคุณสายพูดสัพยอกตอบไปวํา  

         "ทํานละก็ปากหวานไมํหายทีเดียว ทํานเองก็ดูหนุํมไมํใชํเลํนเทียวเจ๎าคํะวันนี้ ถ๎าไมํร๎ูจักดิฉันคงนึกวําเป็น พี่

เจ๎าสาวเทํานั้นเอง" 

         เจ๎าคุณพอํหวัเราะอยํางเบิกบานใจ เหลียวดูพลอยและพวกเพ่ือนเจ๎าสาวอยํางมีความสุข พลางปรารภขึน้วํา  

         "ชาววังละก็อยํางนี้แหละ พอออกจากประตูก็หอมกรํุนมาแตํไกล ยังไมํทันเห็นตัวก็ร๎ูกํอนแล๎ววํามา"  

         เจ๎าคุณพอํ คุณสาย พลอย และคุณเชยขึน้รถม๎าคันขา๎งหนา๎ สํวนช๎อยและคนอืน่ๆ ขึน้คันหลัง พลอยนัง่คํู กับเจ๎าคุณ

พํอ คุณเชยและคุณสายนั่งอยูํตรงข๎าม พอรถออกเดินพลอยก็เหลียวดูประตูวัง และกําแพงวัง เหมือนกับจะรํ่าลาเป็นคร้ัง

สุดท๎าย รถวิ่งผํานเลียบกําแพงวังไปเร่ือยๆ ในที่สุดก็ทิ้งวังหลวงไว๎เบื้องหลัง วิ่งตัดถนนโน๎นถนนนี้ ที่พลอยไมํเคยผํานมาแตํ

กํอน รถแลํนมานาน เจ๎าคุณพํอคุยกับคุณสายและคุณเชย มาตลอดทาง สํวยพลอยนั้นนั่งนิ่งๆ มองดูภาพตํางๆที่ผําน

สายตาไปจากหน๎าตํางรถ มิได๎พูดจาวํากระไร และมิได๎สนใจฟังเร่ืองที่คุยกันนั้นเทําไรนัก  

         รถแลํนตํอมาอกีนานพอสมควร ในทีสุ่ดก็เล้ียวเขา๎ประตูบา๎นใหญํหลังหนึง่ มีตึกสองช้ันต้ังตระหงําน อยํูเบ้ืองหนา๎ รถ

ยังคงว่ิงตํอไปตามถนนกรวดในบ๎าน พลอยสังเกตดูก็ร๎ูวําบ๎านนี้ไมํใชํบ๎านเล็ก ทั้งตัวตึกและบริเวณ ใหญํโตกว๎างขวางกวํา

บ๎านที่คลองบางหลวง รอบตึกมีกระถางลายครามใบใหญํๆ ใสํไม๎ดัดต้ังอยํูเป็นระยะ และตามขอบถนนก็ต้ังอํางลายคราม

ใบใหญํๆ ปลูกบัวอยูํในนั้น รูปรํางของตึก ส่ิงประดับประดาเทําที่แลเห็น ตลอดจนบรรยากาศทั่วไป บอกให๎ร๎ูได๎วําเจ๎าของ

บ๎านมีเชื้อสายเป็นจีน และเป็นเศรษฐี พลอยมองกวาดไปดูรอบๆ ใจเต๎นแรงขึ้น เมื่อได๎ยินเจ๎าคุณพํอพูดขึ้นเบาๆวํา "ถึง

แล๎ว" ที่บนตึกและภายในบริเวณบ๎าน มีผ๎ูคนเดินอยํูขวักไขวํ ทั้งหญิงและชาย บอกให๎ร๎ูได๎วําบ๎านนั้นกําลังมีงานสําคัญ รถ

แลํนตํอไปทางหลังบ๎านผํานเรือนบริวารใหญํน๎อย หลายหลัง ในที่สุดก็มาจอดอยูํที่หน๎าเรือนไม๎หลังใหญํ ปลูกอยูํหํางจาก

ตัวตึกประมาณห๎าหรือหกเส๎น เจ๎าคุณพํอลงจากรถกํอน คนอื่นๆก็ลงจากรถตามทั้งสองคัน ส่ิงแรกที่พลอยเห็นก็คือนางพิศ 

มานั่งย้ิมหน๎าบาน อยูํที่ตีนกระได คอยรับนายของตนที่เพิ่งมาถึง  

         แมํนุย๎คอยรับอยํูบนเรือน ผ๎ูหญิงอกีคนหนึง่หนา๎ตาคล๎ายคลึงกับแมํนุย๎ แตํดูผอมแหง๎ขีโ้รค และไมํกระปร้ี กระเปรํา

อยํางแมํนุ๎ยที่นั่งอยํูข๎างๆ ผ๎ูหญิงคนนี้พลอยถูกแมํนุ๎ยแนะนําให๎ร๎ูจักวําเป็นคุณอาเนียน อาอีกคนหนึ่ง ของคุณเปรม แมํ

เนียนรับไหว๎พลอยแล๎วก็ย้ิมอยํางเอ็นดู สํวนพลอยนั้น พอเห็นแมํเนียนเป็นคร้ังแรกก็นึกในใจวํา ตํอไปคงจะชอบกันมาก

อยํางที่แมํนุ๎ยเคยบอกไว๎ 

         แมํนุย๎จัดการต๎อนรับขบัส๎ูแขง็แรง เสียงทกัทายเจ๎าคุณพอํ คุณสายและคนอืน่ๆอยํูไมํหยุดปาก แมํนุย๎เป็นผ๎ูเชิญเจ๎า

คุณพํอให๎นั่งพัก ณ ที่ที่จัดไว๎ เรียกเด็กให๎ยกน้ําร๎อนน้ําเย็น หมากพลูบุหร่ีมาต๎อนรับ สมกับฐานะ ขณะที่เจ๎าคุณพํอนั่งคุย

อยูํกับแมํเนียนข๎างนอก แมํนุ๎ยก็พาพลอย และพวกที่ออกมาด๎วยกันจากในวัง เข๎าไปในห๎องใหญํที่จัดไว๎ สําหรับเป็นที่พัก

เจ๎าสาวในวันนี้ 



         พลอยไมํมีเวลาสังเกตส่ิงใดได๎นาน เพราะพอนัง่พกัยังไมํทนัจะหายเหนือ่ย คุณสายก็บอกใหเ๎ร่ิมแตํงตัว สําหรับขึน้

ไปฟังสวดมนต๑และใสํบาตรบนตึก ระหวํางที่พลอยแตํงตัวโดยความชํวยเหลือของนางพิศ ช๎อยและพวกเพื่อนเจ๎าสาว ซึ่งมี

คุณเชยรวมอยูํด๎วยอีกคนหนึ่ง ก็พากันแตํงตัวให๎เข๎าชุดกัน เสียงหัวเราะกันเบาๆ ดังมาเป็นระยะ เพราะช๎อยเป็นต๎นเหตุหา

เร่ืองมาพูด ให๎ได๎หัวเราะกันอยูํเร่ือยๆ แตํงตัวเสร็จแล๎วอีกครํูหนึ่ง ก็ได๎เวลา พลอยลงจากเรือนแมํนุ๎ยเดินตามเจ๎าคุณพํอ

และคุณสาย มีเพื่อนเจ๎าสาวเดินห๎อมล๎อมมาเป็นกลํุม แมํนุ๎ยเป็นคนนําทางพาไปข๎างหลังตึก กลํุมเจ๎าสาวขึ้นทางบันได

หลัง และไปยังห๎องหนึ่งซ่ึงปูพรม และตกแตํงไว๎เรียบร๎อย คุณสายบอกให๎พลอยและเพื่อนเจ๎าสาวทั้งปวง นั่งลงที่นั่นเพื่อฟัง

พระสวดจากห๎องกลาง ข๎างนอก สํวนเจ๎าคุณพํอนั้น ก็เดินออกไปยังห๎องที่พระจะสวดมนต๑ตํอไป อีกสักครํูหนึ่งพลอยก็ได๎

ยินพระต้ังนโม ให๎ศีล และเร่ิมสวดพระปริตตามพิธี  

         พลอยนัง่ก๎มหนา๎ฟงัพระสวดไปเร่ือยๆ ใจหวนกลับไปนกึถึงเม่ือคร้ังโกนจุก ใบหนา๎ของพีเ่น่ืองผํานเขา๎มา ในความ

ทรงจําแวบหนึ่ง แตํพลอยก็พยายามผลักไสไปเสียให๎พ๎น ไมํยอมนึกถึง เสียงพระสวดมนต๑เป็นจังหวะ ชํวยกลํอมอารมณ๑

พลอยให๎หมดความต่ืนเต๎น ความประหมําลงไปได๎บ๎าง นึกในใจวําอยํางน๎อยที่สุดในระหวํางพิธีนี้ ก็ยังมีคุณสาย คุณเชย 

ช๎อย และข๎าหลวงตําหนักเดียวกัน คอยห๎อมล๎อมเป็นเพื่อนอยํูตลอด พลอยพยายามขํมใจ ให๎ฟังพระสวดไมํยอมนึกถึงเร่ือง

อื่น พระสวดมงคลสูตรจบไปแล๎ว ในที่สุดก็ขึ้นรัตนสูตรและโภชฌงค๑ เสียงพระสวด เร่ือยๆไป พอใจของพลอยจะเร่ิมเข๎าสํู

ภวังค๑ ทุกคนที่นั่งอยูํรอบตัวตํางพากันลงกราบ แสดงวําพระสวดจบแล๎ว  

         คุณสายนัง่อยํูนิง่ๆสักครํูหนึง่ เสียงคนทีอ่ยํูหอ๎งขา๎งนอกพดูจากันหลังจากพระสวดจบ ทาํใหพ๎ลอยร๎ูวํา คนทีอ่ยํูหอ๎ง

ข๎างนอกนั้นมีจํานวนไมํน๎อย คงจะเป็นญาติพี่น๎องของคุณเปรมเป็นสํวนมาก พลอยได๎ยินเสียงคุณสาย พูดเบาๆกับใครคน

หนึ่งที่ประตูห๎อง แล๎วคุณสายก็คลานกลับลงมา กระซิบพลอยวํา  

         "พลอยออกไปเถิด ไปใสํบาตร" 

         พลอยใจหายวาบลงไปทนัท ีมือเท๎าเย็นแทบจะไมํสามารถเขย้ือนกายจากทีน่ัง่ เพราะความประหมํา เหลียวดูคนที่

นั่งอยูํรอบตัว ก็เห็นวําทุกคนกําลังขยับ เตรียมจะคลานออกไปข๎างนอก พลอยเหลียวดูหน๎าคุณเชย ที่นั่งอยํูชิดตัว คุณเชย

ขยิบตาแล๎วกระซิบวํา 

         "ไปสิแมํพลอย ไปด๎วยกันหมดนี่แหละ ไมํต๎องอายหรอก"  

         เสียงช๎อยกระซิบตํอวํา 

         "ไปเถอะนําพลอย เด๋ียวพระทํานอดเพล บาปกรรมเปลําๆ" ทุกคนพากันหัวเราะในคําพูดของช๎อย และพลอยก็เร่ิม

คลานออกจากห๎อง ผํานห๎องกลางที่มีคนนั่งอยํูมาก มีเพื่อนเจ๎าสาวห๎อมล๎อมออกไปเป็นกลํุม และคุณสายเป็นผ๎ูนําอยูํ

ข๎างหน๎า พลอยคลานก๎มหน๎าไปตลอดทาง ร๎ูสึกตัววําตาทุกคํูจับอยูํที่ตนด๎วยความสนใจ พอผํานคนที่นั่งอยูํกลํุมใด ก็มี

เสียงพูดจากันซุบซิบ แสดงความพอใจในความงามของเจ๎าสาว  



         คุณเปรมนัง่รออยํูทีเ่ฉลียงใหญํหนา๎ตึก มีขนัขา๎วใสํบาตรเงินต้ังอยํูตรงหนา๎ บาตรพระสิบใบต้ังอยํูเป็นแถว คุณสาย

พาพลอยและเพื่อนเจ๎าสาว ตรงเข๎าไปที่คุณเปรมนั่งคอยอยูํ กํอนจะถึงพลอยได๎ยินเสียงช๎อยกระซิบขึ้น อีกคร้ังหนึ่งวํา  

         "พลอยระวังให๎ดีนะ เวลาจับทัพพีต๎องเอามือไว๎ข๎างบน มือเราจะได๎อยูํเหนือมือเขา ตํอไปเขาขํมเหงเราเลํน ไมํได๎"  

         พลอยเขา๎ไปนัง่อยํูขา๎งๆตัวคุณเปรม เป็นคร้ังแรกในชีวิตทีไ่ด๎ใกล๎ชิดถึงเพียงนี ้พลอยไมํกล๎าจะเงยหนา๎ขึน้ ดูอะไร

ทั้งส้ิน สายตานั้นจ๎องอยูํที่ขันข๎าวใสํบาตร คุณเปรมกระเถิบตัวใกล๎เข๎ามาอีกหนํอยหนึ่ง พลอยก็กระเถิบหําง ออกมาอีกนิด

โดยมิได๎ต้ังใจ คุณเปรมเข๎ามาใกล๎ตัวจนได๎ยินเสียงหายใจ พลอยแลเห็นมือคุณเปรมจับทัพพี ในขันข๎าวรออยํู และเทําที่

สังเกตคุณเปรมเอง ก็คงประหมําอยูํไมํน๎อย เพราะมือที่จับทัพพีนั้นก็ส่ันๆอยูํ มิใชํวํา จะเที่ยงนัก พลอยกล้ันใจย่ืนมือ

ออกไปยังขันข๎าวใสํบาตร ตามที่คุณสายกระซิบบอก คุณเปรมจะได๎ยินคําสัพยอก ของช๎อยในเร่ืองจับทัพพีใสํบาตรหรือไมํ

ก็ไมํทราบ แตํพอพลอยย่ืนมือออกไป คุณเปรมซ่ึงจับทัพพีรออยํูกํอน ก็รํนมือของตนเองลงไปต่ํา ปลํอยให๎พลอยจับด๎าม

ทัพพีทํอนบน เหนือมือของตนด๎วยความสมัครใจ พลอยนั่งก๎มหน๎าเอามือแตะด๎ามทัพพีไว๎ ปลํอยให๎คุณเปรมเป็นคนตัก

ข๎าวใสํบาตร ไปจนครบทั้งสิบบาตร เมื่อเสร็จแล๎วก็รีบคลานกลับเข๎าห๎อง ที่นั่งฟังพระสวดด๎วยความโลํงอก มิได๎เหลียวซ๎าย

แลขวาดูวําใครจะวําอยํางไร อีกตํอไป  

         พอเขา๎มานัง่รวมกลํุมกันอยํูในหอ๎ง ช๎อยก็เอาผ๎าเช็ดหนา๎โบกกระพอืลมใสํตัว แล๎วพดูขึน้วํา  

         "ฉันตกประหมําแล๎วก็ต่ืนจนจะเป็นลม คล๎ายๆกะวําฉันแตํงงานเองยังง้ันแหละ"  

         "ฉันก็เหมือนกัน" คุณเชยพูดขึ้น "ตอนที่ออกจากห๎องนี้ไปข๎างนอก พอโผลํออกไปก็ห๎องหมุนคว๎างทีเดียว ฉันนึกจะ

หมอบแปะอยูํตรงปากประตูนั่นเสียแล๎ว แตํกลัวคนเขาจะวําดัดจริต ไมํใชํกงการอะไรของตัวสักหนํอย เลยต๎องแข็งใจคลาน

ตามแมํพลอยเขาไป ใครมียาดมบ๎าง ชํวยชีวิตฉันไว๎สักทีเถิด เด๋ียวฉันจะหมดลมเสียกํอน"  

         ทกุคนในกลํุมยืนยันวําตนก็ตกประหมํา เชํนเดียวกันทัง้ส้ิน แม๎แตํคุณสายเองก็รับวําวันนีใ้จคอไมํคํอยดีเลย ระหวําง

ที่พระฉันอยํูนั้น ตํางคนก็ตํางคุยหัวเราะกันเบาๆ อีกสักครํูหนึ่งช๎อยก็สะกิดพลอย แล๎วพูดวํา  

         "พลอย ดูใครเข๎ามานั่นแนํะ" 

         พลอยเหลือบตาไปดูแล๎วก็ดีใจวาบ เพราะคนทีเ่ขา๎มานัน้มิใชํใครอืน่ คือแมํของช๎อยนัน่เอง แมํช้ันแตํงตัว เต็มทีส่ม

กับมางานใหญํ สะพายแพรจีบตามสมัยใสํเกือกถุงตีน แตํถึงอยํางนั้นแมํช้ันก็ยังแตํงตัวตามสบาย ไมํพิถีพิถัน แพรสะพาย

ก็มิได๎ตรึงให๎เรียบร๎อย เร่ิมทําทําวําจะหลุดลงจากบํา ทําให๎แมํช้ันต๎องหยิบขึ้นวางให๎เข๎าที่ อยูํบํอยๆ  

         "แมํพลอยแมํทูนหัว" แมํช้ันเอํยขึ้นอยํางดีใจ "ฉันปล้ืมใจจริงๆวันนี้ ปล้ืมจนพูดไมํถูก" แล๎วแมํช้ันก็หยิบ ชายแพร

สะพายนั้นเอง ขึ้นแตะที่ลูกตา 

         "ฉันนึกวําจะไมํมากันเสียแล๎ว หายไปไหนกันก็ไมํร๎ู เมื่อก้ีออกไปก็ไมํเห็น" คุณสายพูดทําเสียงเหมือนกับ ตํอวํา  



         "โธํ แมํสายก็" แมํช้ันตอบ "เพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้เอง คุณหลวงเขาไปเชํารถเขามาแตํเช๎า แตํฉันเองเป็นคนแตํงตัว ไมํ

เสร็จจนเขาจะทิ้งฉันเสียแล๎ว เพราะความโกรธวําลําช๎า เขาหาวําฉันเถลไถล ไมํจริงสักนิดเดียว แตํงเต็มยศกัน อยํางนี้ก็

ต๎องแตํงกันอยํางระมัดระวังหนํอย" 

         ช๎อยหวัเระขบขนัแมํของตัวเองแล๎วพดูวํา "อยํางนี้หรือเรียกวําระมัดระวังแล๎ว เด๋ียวแมํไปที่เรือนคุณอานุ๎ย กะฉันกํอน

เถิด ฉันจะชํวยตรึงแพรให๎ เด๋ียวไปหลุดขายหน๎าเขา"  

         "นั่นซ"ี แมํช้ันยอมรับ "แมํก็รําคาญเหมือนกัน ตอนออกจากบ๎านก็ยังดีๆ พอถึงที่นี่เข๎าทําไมมันถึงกระจุย กระจาย

อยํางนี้ก็ไมํร๎ู" แล๎วแมํช้ันก็หันมาพูดกับพลอยเบาๆ ตํอไปวํา  

         "แมํพลอย ฉันดีใจจริงๆ วันนี้ ดีใจเหมือนแตํงงานลูกในไส๎ สวยจริงแมํคุณ ทําทางกิริยาก็งดงาม คนข๎างนอก เขา

ชมเปาะกันทุกคน ฉันได๎ยินมากับหูเด๋ียวนี้เอง ฉันปล้ืมแท๎ทีเดียว อยํางนี้เป็นยายช๎อยคงสนุกละ เจ๎าสาวทําทํา เป็นลิง

หลอกเจ๎า อายคนเขาแยํ" 

         "อ๎าว !" ช๎อยทักขึ้น "ก็นั่นทําไมมาลงฉันเข๎าลํะแมํ ไว๎ให๎ถึงเวลาเสียกํอนซี ถึงคราวฉันมั่งละฉันจําทําทํา ให๎สวย

เชียว แตํวันนี้ยังไมํถึงขนาด ฉันคอยจําทําทางแมํพลอยเขาไว๎ทุกฝีก๎าว ไว๎ใจเถิดฉันไมํให๎อายเขาหรอก วําแตํมีใครมาขอ

หรือยัง" 

         แมํช้ันหวัเราะชอบใจลูกสาว แตํคุณสายหนัมาดุหลานเบาๆวํา 

         "บ๎าอีกแล๎วยายช๎อย พูดอะไรก็ไมํร๎ู ไมํเลือกที่เลือกทาง เสียบ๎างเลย !"  

         "ฉันดีใจเหลือเกิน" แมํช้ันพูดยํ้าอีก "เจ๎าคุณพํอทํานอุตสําห๑ไปถึงบ๎าน ทํานไปขอให๎คุณหลวงกับฉัน มาปูที่นอนคืน

นี้ ทํานวําทํานมองไมํเห็นใครจะดีเกินไปกวําคุณหลวงและฉัน ทํานอยากให๎แมํพลอยได๎อยูํกันรํมเย็น อยํางคุณหลวงกะฉัน

อยํางไรลํะ เป็นพระคุณของทํานแท๎ๆทีเดียว แตํแรกคุณหลวงเขาขอตัว เขาวําลูกสาวทําน ควรจะมีคนใหญํคนโตจริงๆ มา

ทําพิธีจะได๎เป็นสิริมงคล แตํทํานก็ไมํยอม ทํานวําคนจะมีเรือนแล๎วอยํูเย็นเป็นสุข ไมํได๎อยูํที่ยศวาสนา แตํอยูํที่ความ

ประพฤติถ๎อยทีถ๎อยอาศัยกัน อยํางฉันกะคุณหลวง ดีกวําคนใหญํคนโตทั้งนั้น แล๎วทํานยังบอกวําเมื่อแมํพลอยโกนจุก ก็ทํา

ที่บ๎านฉันอยํูแล๎ว แมํพลอยจึงเหมือนลูกฉันอีกคนหนึ่ง ทํานวําต๎องมาให๎ได๎ทีเดียว ความจริงถึงอยํางไรๆ ฉันก็ต๎องมาชํวย

อยูํแล๎ว ที่ได๎มาปูที่นอนก็เลยย่ิงดีใจขึ้นอีก" 

         "แล๎วก็ปูให๎ดีๆก็แล๎วกัน" คุณสายพูดดักคอ  

         "ไมํต๎องกลัวหรอกแมํสาย ฉันปูเต็มฝีมือทีเดียว" พลอยร๎ูสึกดีใจที่คุณหลวงและแมํช้ัน ได๎มามีสํวนเก่ียวข๎อง ในพิธี

แตํงงานของตน แตํแรกเคยนึกอยูํวําคุณหลวงและแมํช้ันจะคิดอยํางไร เมื่อทราบขําว แตํเมื่อได๎ทราบวํา เจ๎าคุณพํออุตสําห๑

ไปหาถึงบ๎าน และแมํช้ันก็ดีใจจริงๆ ในการแตํงงานของตน พลอยก็ร๎ูสึกเบาใจขึ้นมาก เพราะใจนั้น ยังอยากจะคบกับคุณ

หลวงและแมํช้ันไปตลอด 



         แมํช้ันนัง่อยํูเป็นเพ่ือนจนพระฉันเสร็จ จึงกลับออกไปขา๎งนอก และพอพระอนโุมทนายถาสัพพเีสร็จแล๎ว พธิสํีาหรับ

ตอนเช๎าก็เป็นอันเสร็จลง พลอยถูกพาตัวกลับลงจากตึกทางด๎านหลัง เจ๎าคุณพํอ คุณหลวงและแมํช้ัน มาคอยรับอยํู และ

พากันไปที่เรือนแมํนุ๎ย เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และพักผํอนตํอไปจนกวําจะถึงเวลารดน้ํา ในตอนบําย  

         เจ๎าคุณพอํเรียกพลอย คุณสาย และพวกเพ่ือนเจ๎าสาว ใหรํ๎วมวงกินขา๎วด๎วยกัน ความจริงทางเจ๎าของบา๎น ได๎จัดแยก

ไว๎ให๎กินข๎าวกันคนละทาง แตํเจ๎าคุณพํอทํานไมํยอม อ๎างวํากินคนเดียวไมํสนุก และฉุดตัวคุณหลวง กับแมํช้ันให๎อยํูกินข๎าว

ด๎วย 

         "วันนี้ต๎องขลุกขลักหนํอย" เจ๎าคุณพํอพูดออกตัวขึ้นเมื่อเร่ิมกินข๎าว "ถ๎าแตํงเสียที่บ๎านเราก็คงจะเรียบร๎อย เสียแตํ

วําที่บ๎านต๎องไปเรือ แขกไปใครมาลําบากอีก"  

         คุณเชยได๎ยินเจ๎าคุณพอํพดู ก็มองสบตากับพลอย แล๎วก็ก๎มหนา๎ลงกินขา๎วตํอไป  

         "แตํงที่นี่ก็เหมือนกัน จริงไหมเจ๎าคะ" แมํนุ๎ยพูดขึ้น "นึกเสียวําเรือนอิฉันเป็นบ๎านเจ๎าสาวก็แล๎วกัน อิฉันส่ังไว๎ วํา

ไมํให๎ทางบนตึกมาวุํนวายทางนี้เลยทีเดียว"  

         "เป็นพระคุณแล๎วขอรับ" เจ๎าคุณพํอตอบ "งานคราวนี้ ถ๎าไมํได๎คุณชํวยจัดการ ก็เห็นจะลําบาก"  

         "บํายวันนี้เห็นจะแขกมากนะขอรับ" คุณหลวงเอํยขึ้น 

         "เห็นจะมากเอาการอยูํ" เจ๎าคุณพํอตอบ "ญาติผ๎ูใหญํของพลอยเขาก็มีมาก ทํานจะมากันทั้งนั้น แล๎วก็ยังญาติทาง

พํอเปรมเขาอีกไมํน๎อย กวําจะรดน้ําเสร็จก็เห็นจะหมอบกันเมื่อยทีเดียว ทั้งเจ๎าบําวและเจ๎าสาว"  

         เร่ืองทีพ่ดูกันเก่ียวกับการแตํงงานมีเพียงเทํานัน้เอง นอกจากนัน้ตํางคนก็ตํางคุยกันเร่ืองอืน่ไป จนกินขา๎วเสร็จ พลอย

นั่งก๎มหน๎ากินข๎าวนิ่งๆ มิได๎พูดจากับใคร ข๎าวที่เข๎าปากแตํละคําร๎ูสึกวํากลืนยาก เสียเหลือแสน รสชาตินั้นไมํต๎องพูดถึง

เพราะพลอยไมํร๎ูสึกเลย กินข๎าวเสร็จแล๎ว พลอยและพวกเพื่อนเจ๎าสาว ก็กลับเข๎าไปนั่งจับกลํุมกันอยํูในห๎อง เพื่อพักผํอน

จนกวําจะถึงเวลา ทุกคนพากันหาเร่ืองมาคุยเพื่อให๎พลอย เพลิดเพลินใจ แตํก็ไมํทําให๎พลอยเกิดความสบายใจขึ้นได๎ 

เพราะขณะนั้นไมํมีแกํใจที่จะฟังใครพูดเร่ืองอื่นใดทั้งส้ิน พลอยได๎แตํนั่งคอยเวลาอยํูด๎วยความประหมํา และความวิตก แมํ

ชั้นยํองเข๎ามาลากํอนที่จะกลับบ๎าน แล๎วบอกวํา จะกลับมาใหมํตอนรดน้ํา และอยูํไปจนถึงฤกษ๑ปูที่นอน แตํกํอนที่จะกลับ

แมํช้ันยังส่ังกับพลอยวํา 

         "แมํพลอยจําไว๎ให๎ดี รดน้ําแล๎วเราต๎องถอดมงคลกํอน แล๎วลุกจากเตียงกํอน ตํอไปเขาจะได๎กลัวเรา อยําลืมทีเดียว 

ช๎อยคอยเตือนด๎วย" 

         พอแมํช้ันคล๎อยหลังออกไป ช๎อยก็พดูขึน้วํา 



         "ก็พูดกันไปลมๆแล๎งๆอยํางนั้น ฉันไมํเคยเชื่อเลย เร่ืองโคมลอยทั้งนั้น ถึงจะเป็นจริงก็ไมํเห็นนําจะทํา พลอยอยาก

ให๎ผัวกลัวหรือเปลํา" 

         "ฉันก็ไมํร๎ูซีช๎อย" พลอยตอบ "ยังไมํเคยนึกถึงเร่ืองนี้สักที"  

         "รีบนึกๆไว๎เสียบ๎างเถิดแมํพลอย" คุณเชยพูดสอดขึ้นมา "นี่ก็แตํงงานเข๎าไปคร่ึงตัวแล๎ว มัวแตํรีรออยํู เด๋ียวจะนึกไมํ

ทัน" 

         "ฉันไมํมีแกํใจจะนึกอะไรทั้งนั้นแหละ" พลอยยอมรับตรงๆ  

         "นั่นซ"ี ช๎อยพูดขึ้นอีก "เผลอตัวไปประเด๋ียวเดียว ต๎องมาตกที่นั่งเป็นเจ๎าสาวเสียแล๎ว ใครจะไปนึกอะไรทัน วําแตํ

เร่ืองใครกลัวใครนี่เถอะ ฉันยังไมํเห็นจําเป็นเลยวําใครจะต๎องกลัวใครข๎างหนึ่ง ก็จะอยูํด๎วยกันเฉยๆ โดยไมํต๎องกลัวกัน จะ

ไมํได๎ทีเดียวหรือ" 

         "ฉันก็วําอยํางนั้นเหมือนกัน" คุณเชยเห็นด๎วย "ผ๎ูหญิงกลัวผัวฉันก็ไมํชอบ บางคนก็กลัวผัวเสียจน กลายเป็นบําว 

ฉันไมํเห็นดีเลย แตํผ๎ูชายกลัวเมียย่ิงแล๎วใหญํ นําเกลียดออก กลายเป็นตัวอะไรก็ไมํร๎ู"  

         "ใจจริงถ๎าฉันได๎มีผัวกะเขาสักคน ฉันก็อยากจะกลัวเขา" ช๎อยพูดขึ้นลอยๆ "แตํฉันกลัวเขาจะมากลัวฉัน เสียกํอน

เทํานั้น" 

         คุณสายซ่ึงนัง่ฟงัอยํูนิง่ๆ หวัเราะหึๆ  แล๎วพดูวํา 

         "ก็นํากลัวจริงๆ คนอยํางยายช๎อย ใครจะต๎องมาเป็นลูกเป็นผัว ก็มีกรรม"  

         "ฉันไมํอยากพูดอะไรแล๎วละ" ช๎อยปราศรัยขึ้นกับลมแล๎ง รอบๆตัว "พอพูดอะไรกะเขาสักที ก็มีคนเห็น เป็นจริงเป็น

จังไปเสียหมด" คุณเชยหัวเราะแล๎วพูดวํา  

         "อยําเสียใจไปเลยแมํช๎อย หลํอนกะฉันก็เห็นจะหัวอกอันเดียวกันนํะแหละ ถ๎าจะต๎องอยูํเป็นโสดไปจนแกํ จนเฒํา 

เรามาคอยเป็นคนเล้ียงลูกแมํพลอยเขาดีกวํา"  

         พอได๎ยินคุณเชยพดูพลอยก็ใจหาย เลือดขึน้หนา๎ด๎วยความอาย จริงสิ ! คุณเชยพูดถูก แตํงงานแล๎ว ก็ต๎องมีลูก ใครๆ

เขาก็มีทั้งนั้น นึกถึงเร่ืองนี้ใจหนึ่งก็ยินดีอบอุํนไปทั้งตัว แตํลูกของคนอื่นเขา พลอยยังรักเป็นหนัก เป็นหนา ถ๎าเป็นลูกของ

ตนเองจะรักสักปานใด แตํพลอยเคยได๎ยินคนเขาบอกวํากํอนจะมีลูก ตอนที่เด็กจะเกิดนั้น เจ็บปวดเป็นหนักเป็นหนา 

พลอยนึกไปถึงแมํ คร้ังหนึ่งนานมาแล๎ว เมื่อพลอยยังเป็นเด็ก พลอยเคยถามแมํวํา ได๎พลอยมาจากไหน แตํแทนที่แมํจะ

ปิดบัง หรือเลําเร่ืองที่ไมํจริงให๎ฟัง แมํก็บอกให๎ตามตรงวํา พลอยนั้นเกิดขึ้น ในท๎องแมํ มีเจ๎าคุณพํอเป็นผ๎ูให๎กําเนิด แมํบอก

วํา แมํร๎ูแล๎วต้ังแตํพลอยยังอยํูในท๎องวํา พลอยจะเป็นลูกที่แมํรักมาก เพราะพอร๎ูวําท๎องพลอย แมํก็อิ่มเอิบใจ แมํเลําให๎ฟัง

ถึงความเจ็บปวด เมื่อกํอนพลอยจะเกิด แตํก็มาสรุปความ ในตอนสุดท๎ายวํา  



         "พอพลอยเกิดแล๎ว เขาก็อุ๎มพลอยให๎แมํดู พอเห็นหน๎าพลอย แมํก็ดีใจเสียเหลือเกิน ความเจ็บปวดเทําไรๆ ก็หาย

เป็นปลิดทิ้ง เพราะความที่แมํรักพลอย ทําให๎ความเจ็บปวดหายไปหมด"  

         ถ๎าหากวําการแตํงงานจะมีความหมายแตํเพียงวํา จะต๎องมีลูกไว๎เชยชม การแตํงงานนัน้ดูก็จะเป็นส่ิง ไมํนาํกลัวอะไร

นักหนา พลอยนั่งนึกตํอไป แตํการแตํงงานมิได๎มีความหมายแตํเพียงแคํนั้น เพราะหมายความวํา พลอยจะต๎องใช๎ชีวิต

ตํอไปกับคนหนึ่ง ซึ่งพลอยจะต๎องรักต๎องเคารพต๎องบูชา ที่วิตกอยูํมากก็เพราะวําคนๆนั้น จะควรแกํความเคารพบูชา

หรือไมํ 

         เวลาลํวงเลยไปเร่ือยๆ ไมํมีใครไปร้ังรอไว๎ได๎ คุณสายบอกใหพ๎ลอยเร่ิมแตํงตัว เปล่ียนเป็นชุดเส้ือผ๎า ทีเ่ตรียมไว๎แตํง

ตอนรดน้ํา พลอยนุํงมํวงดอก ใสํเกือกถุงตีน สะพายแพรกลัดเข็มกลัด และสวมสายสร๎อย ที่เสด็จประทาน และเพื่อนเอาใจ

เจ๎าคุณพํอ คุณสายก็บอกให๎พลอยผูกจี้ที่ทํานให๎ไว๎เมื่อโกนจุก พวกเพื่อนเจ๎าสาว พากันทักวําเป็นของโบราณพ๎นสมัย แลดู

เหมือนกับเคร่ืองละครรํา แตํคุณสายก็ยังยืนยันในความเห็นของตน และพลอยก็เห็นด๎วย  

         เม่ือพลอยขึน้ไปถึงบนตึก บรรยากาศทัว่ไป และเสียงแขกทีม่าพดูกันเบาๆ อยํูนอกหอ๎งทาํใหพ๎ลอยร๎ูได๎วํา งานวันนัน้

ได๎เข๎าถึงขีดสูงสุด พิธีที่พลอยกําลังเข๎าสํู เป็นพิธีที่สําคัญที่สุดในวันนั้น และหลังจากพิธีนี้แล๎ว ทุกอยํางก็จะต๎องถือวํา

แนํนอน ไมํมีทางหลีกเล่ียงถอนตัวอีกตํอไป  

         กระบวนเจ๎าสาวเดินขึน้ทางบนัไดหลังเบาๆ เสียงแพรกระทบตัวเวลาเคล่ือนไหว และเสียงซุบซิบของเหลํา เพ่ือน

เจ๎าสาวเป็นสัญญาณบอก ให๎ผ๎ูรออยํูข๎างบนนั้นร๎ูตัว พลอยถูกนําตัวเข๎าไปในห๎องที่จัดไว๎เป็นที่รดน้ํา เมื่อเข๎าไปถึงก็ไมํได๎

เหลียวมองดูใคร ได๎แตํก๎มหน๎าอยูํด๎วยความสะทกสะท๎าน เพื่อนเจ๎าสาวที่ตามเข๎าไปด๎วย นั่งกันเป็นกลํุมข๎างเตียง ทางที่

พลอยขึ้นไปหมอบอยูํ ช๎อยหลีกเข๎ามานั่งจนชิด พอจะกระซิบพูดให๎พลอยได๎ยินได๎ พลอยร๎ูสึกวําคุณเปรมขึ้นมาหมอบอยูํ

บนเตียงข๎างตัว แตํก็ไมํกล๎าเหลียวไปมอง อีกสักครํูเสียงพูดซุบซิบก็เงียบลง เพราะเจ๎านายตํางกรมองค๑หนึ่งเสด็จเข๎ามาใน

ห๎อง เพื่อทรงสวมมงคลแฝดให๎คํูบําวสาว เมื่อประทํานน้ําสังข๑แล๎ว ก็ทรงเจิม พลอยพยายามหลบสายตา ไมํเหลือบขึ้นดู

ทํานผ๎ูเข๎ามาประกอบพิธี เก็บสายตาขอบตนให๎อยํูเพียง ระดับพื้นหน๎าเตียง ตํอจากนั้นก็มีญาติผ๎ูใหญํเข๎ามารดน้ํากัน

มากมาย บางคนก็ให๎ศีลให๎พร บางทํานก็ชมวํา สมกันนัก บางทํานก็รดน้ําเงียบๆ สํวนมากเป็นญาติผ๎ูใหญํจริงๆ น้ําที่รดจึง

ลงบนศีรษะของพลอยเกือบทั้งหมด ช๎อยคอยกระซิบบอกวําผ๎ูที่กําลังจะเข๎ามานั้นเป็นใคร แตํวิธีบอกของช๎อยออกจะแปลก

ประหลาด เพราะมิได๎บอก ชื่อหรือฐานะของผ๎ูที่จะเข๎ามา เพราะช๎อยคงไมํร๎ูจัก แตํช๎อยกลับบอกเพศและวัย ตลอดจน

ลักษณะของผ๎ูที่จะมา รดน้ํา ตามแตํช๎อยจะสังเกตเห็นในระยะเวลาอันส้ัน  

         พลอยหมอบรับน้าํอยํูมิร๎ูวํานานสักเทําไร จนร๎ูสึกวําเม่ือยไปหมดทัง้ตัว การรดน้าํจึงเสร็จส้ินลง ตอนจะลุกจากเตียง 

พลอยเหลือบไปดูคุณเปรมแวบหนึ่ง เห็นคุณเปรมคุกเขําอยํูบนเตียง รอจนพลอยลงจากเตียง แล๎วจึงได๎ลงทีหลัง ทํามกลาง

เสียงหัวเราะเบาๆของเพื่อนเจ๎าบําว รดน้ําแล๎วพลอยก็ผลัดเคร่ืองแตํงตัวอีกชุดหนึ่ง และเมื่อแตํงตัวด๎วยชุดใหมํเสร็จแล๎ว ก็

ต๎องรีบขึ้นไปนําผ๎าไหว๎ไปเซํนผีบรรพบุรุษ ของทางคุณเปรมที่บนตึก โดยเป็นที่เข๎าใจกันวําพลอยและคุณเปรม จะต๎องไป

ทําพิธีเชํนเดียวกัน ที่บ๎านคลองบางหลวงในวันรํุงขึ้น  



         ตอนบาํยแขกทยอยกันกลับหมดแล๎ว แมํนุย๎รวบรวมพวกเพ่ือนเจ๎าสาว ทีอ่อกมาจากในวัง เพ่ือพาขึน้รถ ไปสํงใหท๎นั

กํอนประตูปิด คุณสายจะต๎องอยํูสํงตัวพลอยในตอนดึก จึงจําเป็นต๎องค๎างคืนหนึ่ง และจะกลับในตอน รํุงเช๎า เมื่อช๎อยและ

พวกเพื่อนเจ๎าสาวคนอื่นๆ เข๎ามากระซิบลา พลอยร๎ูสึกใจหายจนบอกไมํถูก จะพูดจาส่ังเสีย อะไรก็ไมํได๎ ได๎แตํนั่งนิ่งอยูํ 

ช๎อยพูดเบาๆวํา 

         "ไมํเป็นไรหรอกพลอย อีกสองสามวันก็พบกันใหมํ" แล๎วช๎อยก็รีบลุกจากไป เพราะช๎อยเองก็ร๎ูตัววํา ถ๎าขืนพูดมาก

ตัวเองก็จะกล้ันความร๎ูสึกไว๎ ไมํอยูํเหมือนกัน  

         คุณเชยแมํช้ันเขา๎มาอยํูเป็นเพ่ือนพลอยจนคํ่า ประมาณสักยามหนึง่แมํช้ันก็ขอตัวหายไป บอกวําได๎ฤกษ๑ ปทูีน่อน

แล๎ว และเมื่อถึงเวลาอีกสิบนาทีจะห๎าทุํม เจ๎าคุณพํอและคุณสายก็พาตัวพลอยขึ้นไปบนตึก เพื่อสํงตัวตํอ คุณเปรมที่รออยํู

บนนั้น 

         พลอยมานกึทหีลังวําตนเองเดินขึน้ไปบนตึก ในคืนนัน้ได๎อยํางไรก็นกึไมํออก และถ๎าจะถามพลอย ภายหลังวํา จํา

รายละเอียดอยํางไรได๎บ๎าง พลอยก็จําไมํได๎ จําได๎แตํเสียงมโหรีดังมาจากชั้นลําง ผ๎ูคนเบาบางลงไป มากแล๎ว เมื่อเข๎าไปถึง

ห๎องพลอยก็เห็นเตียงนอนแบบจีน คํอนข๎างใหญํต้ังอยํูทางหนึ่ง คุณเปรมนั่งสงบเสงี่ยม อยูํคนเดียวหน๎าเตียง  

         พอเห็นเจ๎าคุณพอํและคุณสายนาํพลอยเขา๎ไป คุณเปรมก็ลงกราบ เม่ือลงนัง่กันเรียบร๎อย เจ๎าคุณพอํก็บอก พลอยให๎

กราบคุณเปรม แล๎วก็เร่ิมส่ังสอนให๎ค๎ุมครองกัน และให๎ศีลให๎พรด๎วยเสียงที่เบาจนพลอยจําคําไมํได๎ เพราะขณะนั้นร๎ูสึกวําหู

อื้อทั้งสองข๎าง เจ๎าคุณพํอพูดจบคุณสายก็ให๎พรด๎วยเสียงเบาๆเชํนกัน คุณเปรมนั่งพนมมือ รับพรจากผ๎ูใหญํอยํางสงบ

เสงี่ยม มิได๎เหลือบชําเลืองมาทางพลอยเลย เมื่อให๎พรสํงตัวเสร็จเจ๎าคุณพํอและคุณสาย ก็เดินออกจากห๎องไปเบาๆ ประตู

ห๎องนั้นปิดสนิทลง ทิ้งพลอยไว๎สองตํอสองกับคุณเปรมเป็นคร้ังแรกในชีวิต  

         พลอยนัง่ก๎มหนา๎ดูพรมสีแดง เป็นลายดอกกุหลาบเหลืองอยํางพนิจิพเิคราะห๑ เหมือนกับจะทาํความร๎ูจัก กับขนสัตว๑

ในพรมนั้นทุกเส๎น ทั้งสองคนตํางนั่งนิ่งอยูํอีกนาน ในที่สุดคุณเปรมก็กระถดตัวเข๎าใกล๎อีกนิดหนึ่ง แล๎วถามขึ้นด๎วยน้ําเสียง

ที่เบา เกือบเป็นกระซิบและด๎วยถ๎อยคําที่พลอยไมํนึกเลยวํา  

         "แมํพลอยจ๐า แมํพลอยเคยขึ้นพระบาทหรือยัง"  

 

บทที่ ๑๕ (หน๎าที่ ๑)  

         สามวันแรกของชีวิตแตํงงาน พลอยมิได๎ไปไหน นอกจากไปทีบ่า๎นคลองบางหลวง อยํางเงียบๆพร๎อมกับ คุณเปรม 

เพื่อนําผ๎าไปไหว๎กระดูกบรรพบุรุษ ในห๎องพระที่ตึกเจ๎าคุณพํอ และไหว๎เจ๎าคุณพํอ ผ๎ูซึ่งรับไหว๎ด๎วย นาฬิกาพกสําหรับคุณ

เปรม และแหวนอีกวงหนึ่งสําหรับพลอย คุณอุํนออกมานั่งคอยรับไหว๎อยํูข๎างหลังเจ๎าคุณพํอ ด๎วยสีหน๎าไมํปกติ พลอย

ทราบภายหลังวําเจ๎าคุณพํอบังคับให๎ออกมา และรับไหว๎พลอยด๎วยแหวนปลอกมีด ฝังเพชรซีกเม็ดเล็กๆ อยํางเสียไมํได๎  



         หลังจากนัน้แล๎วพลอยก็อยํูเงียบๆ บนตึกสองคนกับคุณเปรม ไมํได๎โผลํหนา๎ไปไหนอยํูสามส่ีวัน ความร๎ูสึกอยํางหนึง่

ที่ไมํเคยมี ก็เกิดขึ้นมาในใจ พลอยไมํยอมรับวําความร๎ูสึกนั้นเป็นความรัก เพราะไมํเหมือนกับ ความรักที่เคยมีมาคร้ังหนึ่ง

ในกาลกํอน แตํความร๎ูสึกที่เกิดใหมํนั้น เป็นของแนํนอนไมํมีวันเปล่ียนแปลง หรือหวั่นไหวไปได๎คือ ร๎ูสึกวําคุณเปรมนั้นเป็น

เจ๎าของๆตน เป็นหลักที่ตนจะต๎องยึดมั่นไว๎ในชีวิตนี้ ไมํมีวันที่จะผละออกได๎ นอกจากคุณเปรมจะไมํต๎องการตนอีกตํอไป 

คนเราที่เกิดมาทุกคนยํอมมีจิตใจแตกตํางกัน มีใจที่รักความอิสระ โดยไมํมีข๎อผูกพันกับใครบ๎าง หรือมิฉะนั้นก็มีใจที่

ต๎องการจะอยูํกับคนอื่น หรือเป็นของคนอื่น จะอยูํด๎วยตนเองแตํเพียงคนเดียวนั้นไมํได๎ พลอยเป็นผ๎ูหญิงทั้งกายและใจโดย

สมบูรณ๑ จึงมีใจอยํางประเภทหลัง เมื่อร๎ูสึกวําตนมีเจ๎าของก็เกิดความม่ันใจ และได๎รับความสุขจากความม่ันใจนั้น 

ความร๎ูสึกวําตนเป็นของคุณเปรม นั้นผิดกับความร๎ูสึกที่พลอยเคยมีตํอแมํหรือเสด็จ เพราะความใกล๎ชิดสนิทสนมตํอคน

ตํางเพศถึงเพียงนี้ พลอยมิได๎เคยมีมาแตํกํอน  

         ระยะเวลา ๓ - ๔ วันแรกผํานไปเหมือนกับฝัน พลอยยังงงตํอเหตุการณ๑ และชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป ระยะเวลาอีก ๗ - 

๘ วันตํอนั้นไป พลอยก็ยังไมํมีเวลาที่จะดูฐานะของตนโดยรอบ เพราะต๎องใช๎เวลาระหวํางนั้น ขึ้นรถลงเรือไปกับคุณเปรม

ทุกวัน พร๎อมด๎วยดอกไม๎ธูปเทียน เพื่อไปไหว๎บรรดาญาติผ๎ูใหญํในตระกูล ทั้งทางฝ่าย พลอยและฝ่ายคุณเปรมเอง เมื่อ

ตอนเข๎าเฝ้าเสด็จเพื่อถวายดอกไม๎ธูปเทียนนั้น พลอยเข๎าไปคนเดียว มีนางพิศตามหลัง เพราะคุณเปรมเข๎าไปถึงข๎างใน

ไมํได๎ เสด็จทรงรับไหว๎ด๎วยกระดุมอักษรพระนามชุดหนึ่ง สําหรับคุณเปรม และประทานเงินแกํพลอยอีก ๒๐ ชั่ง พร๎อมกับ

รับส่ังวํา 

         "ข๎าร๎ูแล๎ววําพลอยได๎ผัวเศรษฐี แตํเงินนี้เป็นของข๎าให๎แกํเจ๎า จะได๎ไปเป็นทุนทํามาค๎าขาย ข๎าได๎เงินนี้มา โดยสุจริต 

ไมํได๎ไปคดโกง หรือกดขี่เอามาจากใคร ถ๎าเจ๎าใช๎เงินที่ข๎าให๎เจ๎าคราวนี้ ด๎วยความสุจริต เจ๎าก็จะทํามาค๎าขึ้น มีทรัพย๑สมบัติ

งอกเงยขึ้นทุกวัน" 

         เสด็จรับส่ังถามถึงเร่ืองบา๎นชํองทีอ่ยํูอกีหลายอยําง แตํพลอยก็ยังไมํสามารถทลูได๎โดยละเอียด เพราะตนเองก็ยังไมํ

มีเวลาจะไปดูแลได๎ทั่วบ๎าน หลังจากเฝ้าเสด็จแล๎ว พลอยก็ถือโอกาสไปไหว๎คุณสาย ผ๎ูซึ่งรับไหว๎ด๎วยสายสร๎อยข๎อมืออีกสาย

หนึ่ง ซึ่งช๎อยแอบตีราคาลับหลังคุณสาย ให๎พลอยฟังวํา ไมํค๎ุมกับของชํารํวยที่ได๎รับ ในวันที่คุณสายไปชํวยแตํงงาน เพราะ

ของชํารํวยที่ได๎รับนั้นมีราคาสูงกวํา เพื่อนฝูงเกําๆหลายคนที่ได๎พบในวันนั้น ดีใจต๎อนรับกันเป็นการเอิกเกริก และเมื่อได๎นั่ง

จับกลํุมคุยกัน เฉพาะคนที่ค๎ุนเคยครํูหนึ่ง ช๎อยก็ต้ังปัญหาถามเอาตํางๆ ทําให๎พลอยต๎องหน๎าแดงด๎วยความอาย หลายคร้ัง

หลายหน และทําให๎คนที่ได๎ยินต๎องหัวเราะกันทุกคร้ังไป แตํวันนั้นพลอยก็มิได๎อยูํในวังนานนัก ต๎องรีบกลับ เพราะเกรงคุณ

เปรมจะเข๎าใจผิด คิดวําพลอยยังอาลัยในวังอยูํมากกวําที่บ๎าน  

         ทกุคร้ังทีพ่ลอยเรียกบา๎นคุณเปรมวํา 'บ๎าน' พลอยก็ต๎องสะดุดใจ เพราะแตํกํอนเมื่อพูดถึงบ๎าน พลอยก็นึกถึงบ๎าน

คลองบางหลวง แตํเด๋ียวนี้คําวํา 'บ๎าน' ต๎องหมายถึงบ๎านคลองพํอยม ซึ่งพลอยยังไมํร๎ูสึกวําตน เป็นเจ๎าของบ๎านแม๎แตํน๎อย 

ความร๎ูสึกวําตนเป็นเจ๎าของบ๎านนั้น และมีหน๎าที่ปกครองบ๎านสําหรับคุณเปรม ทําให๎พลอยต๎องฉงนใจอยูํบํอยๆ เพราะ

ระยะเวลา ๑๐ กวําวัน ยังไมํทําให๎พลอยชินตํอความร๎ูสึกเชํนนั้น ข๎างของตํางๆที่อยํูในบ๎าน ร๎ูสึกวําจะมากมายเกินกวํา



ภาระของตน และกุญแจทั้งพวงที่คุณเปรมมอบให๎ถือนั้น พลอยก็ยังมิได๎ทดลองไขตู๎ไขกําปั่นดูเลยแม๎แตํสักใบเดียว วําในต๎ู

ในกําปั่นนั้น จะมีของอะไรบ๎าง เมื่อคุณเปรมย่ืนพวงกุญแจให๎นั้น พลอยถอยตัวออกหํางโดยมิได๎ต้ังใจ ปากก็พูดวํา  

         "ไมํต๎องหรอก คุณเปรมเก็บเอาไว๎เองก็แล๎วกัน ฉันยังไมํร๎ู..."  

         แตํคุณเปรมก็หวัเราะ แล๎วพดูตัดบทอยํางอารมณ๑ดีวํา 

         "ของทุกอยํางในบ๎านนี้เป็นของแมํพลอยทั้งนั้น แมํพลอยไมํถือกุญแจใครจะเป็นคนถือ ชํวยเอาไปเสียทีเถิด ฉัน

ต๎องถือกุญแจมาเอง ต้ังแตํคุณแมํเสีย รําคาญเต็มทนแล๎ว วันหลังวํางๆ ฉันจะบอกให๎วําอะไรอยูํที่ไหน"  

         คนในบา๎นคุณเปรมพลอยก็ยังไมํร๎ูจักทัว่ เพราะมีมากมายหลายคน บางคร้ังทีพ่ลอยเห็นก๎มตัวเม่ือเดินผําน ก็ต๎อง

เหลียวไปดูวํา มีผ๎ูใหญํที่ไหนมายืนข๎างหลัง โดยที่ตนไมํทันเห็น เมื่อเห็นวําไมํมีใคร จึงร๎ูวําเขาก๎มให๎แกํตน ในฐานะเป็น

เจ๎าของบ๎านและเป็นนาย แมํนุ๎ยแนะนําให๎ร๎ูจักคนในบ๎านวําใครเป็นใคร แตํก็มิได๎แนะนําอะไร เกินไปกวํานั้น ในตอนแรก

ถ๎าพลอยต๎องการส่ิงใด พลอยก็ใช๎ให๎นางพิศไปบอกคนอื่นอีกตํอหนึ่ง แตํหลายวันเข๎า นางพิศก็ย่ืนคําขาดวํา  

         "คุณพลอย คุณโตจนมีเรือนแล๎ว คนที่นี่ก็บําวของคุณทั้งนั้น ทําไมคุณไมํใช๎เขาเอง ถ๎าให๎บําวไปใช๎เขา อีกตํอหนึ่ง 

เขารุมกันตบบําวตายไป คุณจะทําอยํางไร"  

         คําเตือนของนางพศิทาํใหพ๎ลอยได๎คิด และเร่ิมทาํความร๎ูจักกับคนในบา๎น มากขึน้กวําแตํแรก บา๎นคลองพอํยม หรือ

บ๎านของพลอยเป็นบ๎านใหญํ เนื้อที่สิบกวําไรํ ในบ๎านนอกจากตัวตึกยังมีเรือนบริวาร ปลูกอยูํหลายหลัง นอกจากเรือนคุณ

นุ๎ยกับคุณเนียนซึ่งใหญํที่สุดแล๎ว ยังมีเรือนเล็กๆน๎อยๆ ปลูกอยูํในบริเวณหลังบ๎านอีกมาก มีคนอาศัยอยูํหลายครัวเรือน ถ๎า

จะรวมคนทั้งบ๎านก็เห็นจะได๎จํานวนห๎าสิบเศษ คนเหลํานี้คุณเปรมบอกวํา เป็นคนเกําแกํอยํูมาคร้ังเจ๎าคุณพํอ บางครัวก็อยูํ

มาคร้ังเจ๎าสัว ผ๎ูเป็นเต่ียของเจ๎าคุณพํอ ผ๎ูซึ่งคุณเปรมเรียกวําก๐ง มีรูปใหญํติดอยูํบนตึก เป็นจีนควั่นหางเปียบริบูรณ๑ทีเดียว 

คุณเปรมเองก็ยอมรับ กับพลอยวํา คนในบ๎านทุกวันนี้ สําหรับเด็กๆบางคน คุณเปรมก็ไมํร๎ูจักวําใครเป็นลูกใคร แตํเมื่อเกิด

มาแล๎ว ก็ต๎องเล้ียงกันไปตามเร่ือง คนที่อยูํในบ๎านบางครัวเบิกข๎าวสาร และของแห๎งไปหุงต๎มเล้ียงกัน บางคนก็รับอาหาร 

จากครัวซ่ึงต๎องหุงข๎าวกระทะ คนในบ๎านคนแรกที่พลอยร๎ูจัก ก็คือหัวหน๎าคนครัวช่ือยายเทียบ ยายเทียบเป็นคนแกํ อายุห๎า

สิบกวํา กินหมากทั้งวันไมํขาดปาก เวลาอยํูในครัว ยายเทียบก็นุํงผ๎าลายเกําๆผืนหนึ่ง ผ๎าหํมไมํต๎องพูดถึงกัน เวลาที่ยาย

เทียบจะหํมผ๎าก็คือเวลาขึ้นบนตึก เพื่อรับคํากับข๎าวจากพลอย แตํถึงกระนั้น ยายเทียบก็เอาผ๎าถือพาดหัวไหลํ มาจนถึง

บันไดตึกแล๎วจึงจะหํม ยายเทียบเป็นคนเครํงครัดมารยาท เวลาจะมาหาพลอย ก็คลานมาแตํหัวกระไดจนถึงที่ๆพลอยนั่ง 

เหมือนกับพลอยเคยคลานเวลาขึ้นเฝ้าเสด็จ ถ๎อยคําน้ําเสียงที่ยายเทียบพูดกับพลอย ก็เป็นผ๎ูดีนําฟัง ใช๎ถ๎อยคําได๎ถูกต๎อง

ทุกอยําง แตํภาษาที่ยายเทียบใช๎ ในครัวกับคนเสมอกันนั้น ก็ไปอีกอยํางหนึ่ง พลอยเอ็นดูยายเทียบมาแตํแรกพบ เพราะ

ยายเทียบแสดงให๎พลอย เข๎าใจด๎วยถ๎อยคําและกิริยาวําแกเห็นใจพลอย ในฐานะที่เป็นผ๎ูเร่ิมปกครองเรือนใหมํๆ ยายเทียบ

พยายามบอก พลอยเทําที่จะทําได๎ โดยไมํดูเป็นการอาจเอื้อมวํา ส่ิงใดควรจํายส่ิงใดไมํควร ของอยํางใดแพงไปหรือถูกไป 

ของอยํางใดควรจะซื้อในตอนไหนจึงจะถูก และควรจะซื้อไว๎มากน๎อยเทําไร เวลาพลอยลงไปในครัว เป็นคร้ังเป็นคราว ยาย



เทียบก็ถือโอกาสคุยให๎ฟัง ถึงวิธีเลือกมะพร๎าวและส๎มสูกลูกไม๎ ตลอดจนผักปลา และของแห๎งตํางๆ ยายเทียบเคยบอกกับ

พลอยวํา 

         "คุณพลอย คุณอยําได๎ไว๎ใจอีพวกแมํครัวเป็นอันขาดทีเดียว ถ๎าคุณเผลอเมื่อไร มันเป็นโกงคุณเมื่อนั้น"  

         พลอยอดหวัเราะไมํได๎ เม่ือได๎ยินยายเทียบพดูประณามตัวเอง ยายเทียบเห็นพลอยหวัเราะ ก็พดูตํอไปวํา  

         "อิฉันเองมันอยํูกับทํานที่นี่มาแตํสาวจนแกํ มันก็ไปอีกเร่ืองหนึ่ง ถ๎าอิฉันตายไปแล๎วคุณจะลําบาก"  

         นางพศิเองก็ดูจะนยิมยายเทียบอยํูมาก เพราะเคยบอกพลอยไว๎ส้ันๆวํา "คนๆนี้ไว๎ใจได๎" แตํพลอยเอง ก็ไมํร๎ูวํา ความ

นิยมของนางพิศกับยายเทียบนั้น กลายเป็นความสนิทสนมอยํางรวดเร็ว เพราะยายเทียบนั้น เป็นคนทํากับข๎าวอรํอย และ

เชํนเดียวกับคนที่ทํากับข๎าวอรํอยทั้งหลาย ยายเทียบก็เป็นคอสุรา ฝ่ายนางพิศซึ่งเป็นคนไมํกลัวสุรา จึงเล้ียงดูยายเทียบ

เป็นที่ร่ืนเริงอยํูบํอยๆ บางวันถึงกับออกํเลํนละเม็งละครกัน ที่หลังครัวเป็นการเอิกเกริก ผลของการออกรําละครด๎วยกัน

เพราะฤทธิ์เมา เป็นเหตุให๎ยายเทียบเรียกนางพิศวํา "แมํเกศสุริยง" ทั้งตํอหน๎าและลับหลัง  

         เรือนหลังบา๎นหลังหนึง่ ปลูกอยํูชิดกับร้ัวทาํใหพ๎ลอยต๎องมองดูบอํยๆ เพราะถึงจะเป็นเรือนทีป่ดิอยํูเงียบๆ ก็จริง แตํ

ผํานไปคร้ังไร ก็มีรํองรอยแสดงวําบนเรือนนั้นมีคนอยํู บางคร้ังก็มีเสียงเด็กร๎องไห๎จากเรือนนั้น แตํพลอยก็ยังไมํเคยเห็นหน๎า

คนที่อยูํบนเรือนนั้น วําเป็นใคร คร้ังหนึ่งพลอยเคยมาถามนางพิศ ซึ่งยํอมร๎ูจักคน ในบ๎านเร็วกวําพลอยเป็นธรรมดา นางพิศ

ก็เมินหน๎าไปเสียอีกทางหนึ่ง แล๎วปฏิเสธวําไมํทราบ อีกคร้ังหนึ่ง พลอยไปนั่งคุยที่เรือนคุณนุ๎ย ซึ่งจากเรือนนั้น พอจะเห็น

เรือนที่อยํูหลังบ๎านนั้นได๎ พลอยถามขึ้นเร่ือยๆ เหมือนกับไมํสนใจวํา  

         "คุณอาคะ เรือนหลังนั้นใครอยูํ" 

         คุณนุย๎วางกล๎องยานตัถุ๑ลง แล๎วถามวํา 

         "เรือนหลังไหน" 

         "หลังนั้นไงคะ" พลอยพูดพลางชี้มือ 

         "อ๐อ..." คุณนุ๎ยพูดแล๎วก็นิ่งเงียบไปครํูหนึ่ง แตํพอเร่ิมพูดตํอไป คุณนุ๎ยก็พูดโดยไมํตอบคําถามของพลอยวํา  

         "บ๎านนี้ใหญํมากจริงไหมแมํพลอย คนก็อยูํมาก อยูํกันมาแตํไหนๆ... กวําจะร๎ูจักกันทั่วก็นานจริงไหม จริงไหม"  

         คุณเนียนซ่ึงนัง่อยํูด๎วยเหลือบตาดูคุณนุย๎ แล๎วก็พดูช๎าๆวํา "ฉันเองก็มัวแตํเจ็บๆไข๎ๆ ไมํได๎ลงจากเรือน เสียนาน จน

เด๋ียวนี้ไมํร๎ูวําใครอยูํเรือนหลังไหนบ๎าง ถ๎าจะให๎ดีแมํพลอยถามพํอเปรมเขาเองดีกวํา เพราะเขา ปกครองบ๎านมาแตํคุณพี่

ตาย เด๋ียวนี้ฉันก็ร๎ูจักแตํพวกเด็กๆ ที่อยํูในเรือนนี้เทํานั้น"  



         หลังจากนัน้แมํนุย๎ก็รีบเปล่ียนเร่ืองคุยไปเป็นอืน่ทนัท ีกิริยาอาการของอาของคุณเปรมทัง้สองคน ทาํใหพ๎ลอยร๎ูสึก

สะดุดในวํา อาจมีบางส่ิงบางอยํางในบ๎านที่ตนยังไมํร๎ูถึง และส่ิงนั้นๆไมํมีใครอยูํในฐานะที่จะบอก แกํพลอยได๎นอกจาก

คุณเปรมคนเดียว พลอยกําหนดไว๎ในใจวํา วันหนึ่งจะต๎องถามคุณเปรม ถึงคนที่อยูํบนเรือน นั้น แตํโอกาสที่จะถามก็มีไมํ

มาก เพราะคุณเปรมมิได๎อยูํที่บ๎านตลอด แตํต๎องเข๎าไปอยํูในวัง เมื่อกลับมาถึงบ๎าน ก็เป็นหน๎าที่ของพลอย ทึ่จะต๎องคอย

ดูแลให๎คุณเปรมได๎พักผํอน และเร่ืองที่คุยกันเป็นสํวนมาก ก็เป็นเร่ืองพูดจา เลํนหัวตามประสาผัวหนุํมเมียสาว พลอยจึงลืม

เร่ืองที่จะถามไปพักหนึ่ง ปลํอยให๎เวลาลํวงเลยไปเรือยๆ โดยที่บ๎านเล็กนั้น ก็ยังคงเป็นบ๎านที่ลึกลับ ในสายตาของตนทุก

คร้ังที่ผํานไปได๎เห็น 

         การทีจ่ะถามเร่ืองตํางๆ จากคุณเปรมนัน้ พลอยร๎ูสึกวําถามยาก เพราะคุณเปรมเทําทีพ่ลอยร๎ูจัก ในระยะเวลาอนัส้ัน

นั้น เป็นคนอารมณ๑ดี เปิดเผยไมํปิดบัง และเทําที่พลอยร๎ูตัว คุณเปรมก็รักพลอยมาก และมีความวิตกหํวงใยในตัวพลอยอยูํ

เสมอ ลักษณะตํางๆเหลํานี้ ทําให๎พลอยร๎ูสึกเกรงใจ ไมํอยากจะไตํถาม คุณเปรมด๎วยเร่ืองจุกจิก เล็กๆน๎อยๆ โดยเฉพาะ

เร่ืองผ๎ูคนภายในบ๎าน ซึ่งพลอยยังร๎ูสึกวําเป็นคนของคุณเปรม อยูํด๎วยกันมาต้ังแตํคร้ังปู่ยําตายาย ถ๎าจะเปรียบกับคนอื่นๆ

ในบ๎าน พลอยก็ยังเห็นวําตัวเองเป็นคนใหมํ ไมํมีสิทธิ์เทําไรนัก และต๎องคอยระวังกิริยาวาจาอยํูเป็นนิจ เพื่อมิให๎

กระทบกระเทือนน้ําใจคน การปฏิบัติตนของพลอย บังเกิดผลทําให๎คนในบ๎านมีความเคารพ สังเกตได๎จากสายตาคนทั่วไป

ในบ๎านนั้น ซึ่งแตํกํอนมองด๎วยความสงสัยไมํไว๎ใจ แตํเด๋ียวนี้ทุกคนมองดูพลอย ด๎วยสายตาที่รักและเอ็นดู แสดงความไว๎ใจ 

และความเคารพในอัธยาศัย 

         วันหนึง่คุณเปรมออกจากเวรในวังมาค๎างบา๎น และเม่ือกินขา๎วเย็นแล๎ว ก็นัง่คุยกันอยํู คุณเปรมก็ขอหมากกิน พอ

พลอยย่ืนเชี่ยนหมากให๎ คุณเปรมก็พูดขึ้นวํา  

         "ฉันเห็นจะติดหมากเสียคราวนี้ เพราะแมํพลอยนี่เอง"  

         "ทําไมละคะ" พลอยถาม 

         "แมํพลอยหาหมากนํากินจริงๆ" คุณเปรมตอบพลอยหยิบหมากเข๎าปาก "ฉันเคยเห็นใครตํอใครกินหมาก ก็ไมํเคย

นึกอยากกินเลย เพียงแตํหมากพลูกับยาใครๆ ก็หากินกันได๎ แตํวิธีที่จะทําให๎นํากินนั้นสิ ทําไมํได๎ทุกคน แมํพลอยเลือกหน๎า

หมากก็นํากินเสียแล๎ว แล๎วก็ยังเจียนเป็นฝอยอยํางนี้ ปูนที่ใช๎ป้ายพลูก็หอมกวําของคนอื่น"  

         "คุณเปรมถ๎าจะเคยกินหมากของใครตํอใคร มามากแล๎วกระมัง" พลอยพูดย้ิมๆ แล๎วเล่ือนกระโถนให๎ไปตั้ง อยูํใกล๎

มือคุณเปรม 

         คุณเปรมหวัเราะอยํางอารมณ๑ดีแล๎วตอบวํา 

         "ก็เคยมามากเหมือนกัน แตํไมํมีของใครส๎ูของแมํพลอยได๎ ของบางคนกินแล๎วก็จืด ไมํมีรสมีชาติ ของบางคนกิน

แล๎วปูนกัดปาก หนเดียวเข็ดไปจนตาย แตํของแมํพลอยฉันกินไมํเบื่อ จึงได๎วําถ๎าจะติดหมาก เสียคราวนี้"  



         พลอยหวัเราะแล๎วก็หลบสายตาคุณเปรม เมินไปมองเสียทางอืน่ คุณเปรมลงนอนเอกเขนกอยํางสบาย มองพลอย

อยํางนํารักและเอ็นดูไปทั่วรําง แล๎วก็พูดขึ้นวํา  

         "แมํพลอยนี่แปลกเสียจริงๆ สวยไมํจืดเสียเลย ฉันเห็นแมํพลอยทีแรก ฉันก็เห็นวําสวยไมํมีใครเทํา ได๎เห็นอีกหน

ตํอๆมาก็สวยกวําหนกํอนทุกคร้ัง อยูํด๎วยกันมาจนเด๋ียวนี้ ฉันก็ยังเห็นสวยขึ้นทุกวัน"  

         "คุณเปรมละก็ปากหวานอยํางนี้เสมอ นี่คงจะไมํพูดอยํางนี้แตํกะฉันคนเดียวหรอก พบใครก็คงพูดกะเขา อยํางนี้

ทั้งนั้น ฝีปากคุณมหาดเล็กละฉันกลัวมานานแล๎ว"  

         "เปลํา ฉันไมํเคยยอใครเลยจริงๆนะแมํพลอย ฉันดูแมํพลอยไมํเบื่อจริงๆ พี่น๎องแมํพลอยก็ไมํใชํคนขี้ร้ิว แตํฉันก็ยัง

เห็นวําเปรียบแมํพลอยไมํได๎สักคน แมํพลอยเหมือนใคร"  

         "ผ๎ูใหญํทํานวําฉันเหมือนแมํ" พลอยตอบ 

         "เออจริงซี !" คุณเปรมพูด "ฉันเคยได๎ยินคุณอานุ๎ยพูดวํา เคยเห็นแมํของแมํพลอย ต้ังแตํอยํูในวังด๎วยกัน เธอบอก

วําสวยจนคนลือทีเดียว แตํพอคุณนุ๎ยได๎เห็นแมํพลอยคร้ังแรก กลับมาเธอก็สรรเสริญไปสามบ๎านเจ็ดบ๎าน วําแมํพลอยสวย

กวําแมํเป็นไหนๆ" 

         "เห็นจะไมํจริงหรอก" พลอยแก๎แทนแมํ "ฉันสวยส๎ูแมํไมํได๎หรอก เพราะแมํนั้นนอกจากจะสวยด๎วยหน๎าตา รูปรําง

แล๎วยังชํางพูด ชํางคุย ฉลาดเฉลียวทันคนดีกวําฉันเป็นกอง พูดถึงแมํแล๎วก็ใจหาย ไมํควรอายุส้ันเลย อยูํป่านนี้คงปล้ืม

ลูกเขยเป็นหนักเป็นหนา ย่ิงได๎ลูกเขยชํางประจบ ปากหวานอยํางคุณเปรมละก็ แมํรักตายไปเลย ทีเดียว"  

         คุณเปรมนอนย้ิมมองดูพลอยอกีครํูหนึง่ แล๎วก็ถามวํา 

         "แมํพลอยรักแมํมากไหม" 

         "รักมากกวําอะไรทั้งหมด" พลอยตอบอยํางแนํใจ "แมํตายไปตั้งนานแล๎ว ฉันยังร๎ูสึกตัวเหมือนกับวํา แมํยังอยํูใกล๎ๆ 

คอยค๎ุมครองดูแลทุกข๑สุขฉันอยํูเสมอ เสด็จทํานมีพระเดชพระคุณหาที่เปรียบไมํได๎ แตํทํานก็ เป็นเจ๎าเป็นนาย ฉันไมํเคย

ร๎ูสึกตัววําใกล๎ชิดตํอทําน เพราะฉันเป็นข๎า เจ๎าคุณพํอนั้นถึงจะรักเพียงใด ก็จากทํานมา เสียแตํเล็ก แล๎วทํานก็เป็นผ๎ูชายไมํ

สนิทสนมเหมือนแมํ ฉันคิดดูก็แปลก ทั้งเสด็จและเจ๎าคุณพํอ ก็ยังอยํูทั้งสองทําน ฉันก็รักทํานมากทั้งสองคน แตํกลับร๎ูสึกวํา

ทํานยังหําง ไมํใกล๎ชิดเทํากับแมํที่ตายไปแล๎ว หน๎าตาทําทางของแมํ จะเป็นอยํางไรฉันยังจําไว๎ได๎หมด เวลาฝันถึงก็เห็น

ชัดเจนกวําคนอื่น ถ๎าอยํางนี้ไมํใชํเพราะฉันรักแมํมากที่สุด ฉันก็ไมํร๎ูจะเรียกวํากะไร"  

         "แมํของพลอยคงนํารักมาก" คุณเปรมปรารภขึ้นเบาๆ "ถ๎าทํานยังอยํูป่านนี้ ฉันก็คงจะรักทํานมาก เหมือนกัน"  

         พลอยมองดูคุณเปรมด๎วยสายตาทีเ่ต็มไปด๎วยความขอบใจ คุณเปรมถามตํอไปวํา  

         "ฉันอยากถามอะไรแมํพลอยสักอยําง ต้ังแตํอยํูด๎วยกันมา ฉันยังไมํเคยถามเลย อยํางฉันนี่แมํพลอยรัก สักแคํไหน"  



         พลอยนิง่อึง้อยํูนาน เพราะไมํร๎ูวําจะตอบปญัหาของคุณเปรมอยํางไรถูก ความจริงถ๎าพลอยจะตอบคลุมๆ ไปวํา "รัก

มาก" คุณเปรมก็คงจะพอใจ แตํพลอยไมํอยากจะตอบเชํนนั้น ในที่สุดพลอยก็พูดช๎าๆวํา  

         "คุณเปรม ต้ังแตํฉันเกิดมาเป็นตัว ไมํเคยมีใครที่เมตตากรุณา และเอาอกเอาใจฉัน เทําคุณเปรมเลย ธรรมดา

คนเราอยํูด๎วยกัน ก็ต๎องรักกัน แตํฉันไมํได๎ร๎ูจักคุณเปรมเฉยๆ อยํางเดียว ฉันยังร๎ูสึกตัววํา ฉันเป็นลูกหนี้ พระเดชพระคุณ

คุณเปรมอีกด๎วย" 

         "แมํพลอยอยําพูดอยํางนั้นหนํอยเลย" คุณเปรมตอบ "ฉันไมํสบายใจจริงๆ พอได๎ยินแมํพลอยพูดวํา เป็นลูกหนี้พระ

เดชพระคุณฉัน เพราะฉันไมํได๎ทําอะไรให๎แมํพลอยเลย ฉันวําอยํางแมํพลอย ถ๎าจะหากันจริงๆ จะหาผัวที่ดีกวําฉันสักร๎อย

สักพันเทําก็คงจะได๎ ฉันเสียอีกจะต๎องนึกถึงเร่ืองนี้ และต๎องทําให๎ดีคํูควรกับแมํพลอย"  

         พลอยเสียวแปลบทีห่วัใจ เม่ือได๎ยินคําพดูของคุณเปรม คร้ังหนึง่เคยมีใครคนหนึง่ ได๎พดูมาแล๎ว ในทาํนองเดียวกัน 

พลอยเคยเชื่อถือในคําพูดเชํนนี้เป็นหนักเป็นหนา แตํแล๎วในที่สุด ความเชื่อถือและความหวัง นั้นก็ต๎องทลายลง ชีวิตของ

พลอยมิได๎เป็นไปตามที่ได๎คาดหมายไว๎ แตํถูกปั้นให๎อยูํในพิมพ๑อีกอยํางหนึ่งโดยคนอื่น พลอยเคยฝันวําจะเร่ิมชีวิตกับพี่

เนื่องด๎วยตัวเปลํา แล๎วเร่ิมสร๎างชีวิตนั้น จนกวําจะมีทุกอยํางที่สองคน จะพึงปรารถนา จะทําชีวิตนั้นให๎เต็มสมบูรณ๑ ไมํมีส่ิง

ใดบกพรํอง แตํแล๎วพลอยก็ต๎องมาเร่ิมชีวิตกับคุณเปรม พร๎อมด๎วยโภคทรัพย๑ตํางๆมากมาย จนความปรารถนาตามปกติ

ของมนุษย๑นั้น ไมํเป็นส่ิงสําคัญอีกตํอไป เชี่ยนหมากที่วางอยูํตรงหน๎าในขณะนี้ อาจมีความหมายมากนักหนา ถ๎าพลอยหา

มาได๎กับพี่เนื่อง ด๎วยการอดออม เสียสละ แตํเชี่ยนหมากนากอันเดียวกันนี้ กลับไร๎ความหมาย เพราะคุณเปรมหยิบยื่นมา

ให๎จากในต๎ู ซึ่งเต็มไปด๎วย เคร่ืองเงินเคร่ืองทอง และเคร่ืองถม เชี่ยนหมากอันเดียวกันนี้ ถูกนําออกมาใช๎ในฐานะเป็นของ

เลว ควรแกํการใช๎ ลากถูประจําวัน ไมํมีความหมายถึงการรํวมแรงรํวมใจ ชํวยกันหาชํวยกันอดออมแม๎แตํน๎อย พลอยได๎ยิน

คําพูด ของคุณเปรมแล๎วก็นั่งก๎มหน๎า ไมํได๎โต๎ตอบวําอยํางไร คุณเปรมนิ่งอยูํอีกครํูหนึ่ง แล๎วก็ถามขึ้นวํา  

         "แมํพลอย ฉันจะถามอะไรสักอยําง อยําหาวําฉันละลาบละล๎วงเลย แมํพลอยเคยรักกับใครมากํอนหรือเปลํา 

เมื่อกํอนแตํงกับฉัน" 

         คําถามของคุณเปรมตรงกับเร่ืองทีพ่ลอยนกึอยํูพอดี ราวกับวําคุณเปรมจะร๎ูใจ หรือมีความสามารถพเิศษ ทีจ่ะมอง

ทะลุเข๎าไปร๎ูได๎วํา พลอยกําลังนึกอะไรอยูํ พลอยอึกอักอยํูนาน ในใจจริงนั้นไมํอยากจะพูดเท็จกับคุณเปรม แตํอีกใจหนึ่งก็

เห็นวํา เร่ืองที่แล๎วมาเป็นเร่ืองของตนแตํผ๎ูเดียว ไมํจําเป็นที่คุณเปรมจะต๎องรํวมร๎ูด๎วย เพราะถึงจะร๎ู ก็จะไมํมีความดีอยํางไร

เกิดขึ้น เร่ืองที่คุณเปรมจะต๎องรํวมร๎ูทุกอยําง เป็นเร่ืองของปัจจุบันและในอนาคตเทํานั้น เร่ืองในอดีตเป็นเร่ืองที่พลอยอยาก

ให๎พ๎นไป อยากลืมเสียให๎ส้ิน ไมํอยากให๎อดีตนั้นมามีผลสําหรับปัจจุบัน และอนาคต พลอยนั่งนึกหาถ๎อยคําที่จะตอบคุณ

เปรมวําอยํางไรดี พอดีคุณเปรมพูดขึ้นเองวํา  

         "ความจริงฉันก็ถามมากไปหนํอย เพราะถึงจะมีใครหรือไมํมีก็เทํากัน ฉันก็ยังแมํพลอยอยูํนั่นเอง"  

         คุณเปรมพด๎ูวยถ๎อยคําและน้าํเสียง ทีท่าํใหพ๎ลอยสงสารจับใจ รีบตอบคุณเปรมไปทนัทวํีา  



         "คุณเปรมอยําคิดอะไรให๎มากไปเลย ฉันไมํมีวันจะเห็นใครดีกวําคุณเปรมไปได๎"  

         "ขอบใจแมํพลอย" คุณเปรมตอบ "เร่ืองแล๎วไปแล๎วบางเร่ืองมันก็สําคัญ บางเร่ืองมันก็ไมํสําคัญ สุดแล๎วแตํเร่ืองวํา

มันเป็นเร่ืองอะไร อยํางฉันนี้ ถ๎าเผ่ือวําวันหลังแมํพลอยไปร๎ูเข๎าวํา ฉันเคยทําชั่ว หรือเคยทําอะไร ที่แมํพลอยไมํถูกใจ แมํ

พลอยจะวําอยํางไร จะโกรธจะเกลียดฉันมากไหม"  

         ด๎วยถ๎อยคําทีคุ่ณเปรมพดู พลอยอาจนกึไปวํา คุณเปรมต้ังขอ๎สมมติขึน้ถามเลํนๆ แตํน้าํเสียงทีคุ่ณเปรมพดู ไมํได๎

เป็นอยํางนั้นเลย เพราะคุณเปรมถามด๎วยสําเนียงที่สํอให๎เห็นวํา อยากร๎ูใจพลอยจริงๆ และดูเหมือนวํา คุณเปรมยังมีบาง

ส่ิงบางอยําง ที่อยากจะบอกให๎พลอยร๎ู เก่ียวกับอดีตของตน แตํยังไมํกล๎าบอกจนกวําคุณเปรม จะร๎ูกํอนวําพลอยนึก

อยํางไร 

         "คุณเปรม" พลอยตอบ "เร่ืองอะไรที่แล๎วไปแล๎ว ก็ควรปลํอยให๎แล๎วกันไป ถ๎าจะวํากันไปแล๎ว คุณเปรมกับฉัน ก็เพิ่ง

จะมาร๎ูจักกันเมื่อวันแตํงงาน ส่ิงใดที่คุณเปรมทําไปกํอนนั้น ก็เป็นเร่ืองของคุณเปรม ไมํเก่ียวกับฉัน ฉันจะไปถือโกรธหรือ

เกลียดคุณเปรมอยํางไรได๎ ถ๎าเร่ืองที่จะเกิดขึ้นตํอไปละก็วําไมํถูก เพราะไหนๆ ฉันก็ได๎มาอยูํกินกับคุณเปรมแล๎ว มีเร่ืองมี

ราวอะไรก็ต๎องเป็นเร่ืองของฉันด๎วย แตํเร่ืองราวแตํกํอน ฉันไมํได๎เก่ียวข๎อง คุณเปรมจะบอกฉันก็ได๎ไมํบอกฉันก็ได๎ คุณเปรม

อยํากังวลไปเลย ถ๎าเร่ืองมันแล๎วไปแล๎ว ฉันก็จะไมํไปเอามาคิด แตํถ๎าเร่ืองมันยังคาราคาซังอยํู มีอะไรจะชํวยกันคิดอําน

แก๎ไขได๎ จะได๎ชํวยกันไป" 

         "แมํพลอยทําไมถึงดีอยํางนี้" คุณเปรมถามอยํางเล่ือมใส ด๎วยความบริสุทธิ์ใจ  

         พลอยหวัเราะอยํางขบขนั แล๎วนิง่ไมํตอบ 

         "แมํพลอยหัวเราะทําไม" คุณเปรมพูดอยํางพ๎อ "ฉันถามจริงๆไมํใชํพูดเลํน แมํพลอยอยําเพิ่งหัวเราะเยาะ ฉันไมํ

เคยพบใครที่เขาดีอยํางแมํพลอยจริงๆ" 

         "เปลําฉันไมํได๎หัวเราะเยาะคุณเปรมหรอก" พลอยรีบปลอบคุณเปรม เกรงวําจะเข๎าใจผิด "แตํคุณเปรม ถามฉัน

อยํางนั้น ทําให๎ฉันนึกถึงใครอีกคนหนึ่ง แมํช๎อยที่เคยอยูํกับฉันในวัง เขาเคยถามฉันอยํางนั้นเหมือนกัน นึกถึงแมํช๎อยทีไร

อดหัวเราะไมํได๎ เพราะแกเป็นคนสนุก" 

         "ถ๎าฉันบอกอะไรให๎ร๎ู แมํพลอยอยําโกรธฉันจริงๆนะ" คุณเปรมกระเถิบเข๎ามาใกล๎ แล๎วจับมือพลอยไว๎ พลางมองดู

หน๎าพลอย เหมือนกับวําจะขอร๎องให๎พลอยยืนยันความในใจ  

         "คนอื่นเขาเคยทําให๎ฉันช้ําใจมาหลายหน" พลอยพูดระบายความในใจออกมาโดยไมํร๎ูตัว "ถึงอยํางนั้น ฉันยังไมํ

เคยโกรธใครเลย คุณเปรมก็ไมํใชํคนร๎ูจักกันอยํางเดียวกับคนอื่น แตํคุณเปรมเป็นผัวฉัน ฉันขอบอก เสียเด๋ียวนี้ให๎คุณเปรม

ไว๎ใจฉันเสียที ไมํวําคุณเปรมจะทําส่ิงใดทั้งที่แล๎วมา และทั้งในเบื้องนี้และเบื้องหน๎า ฉันจะไมํมีวันโกรธหรือเกลียดคุณ

เปรม" 



         คุณเปรมบบีมือพลอยแตํเบาๆ แล๎วก็เปล่ียนเร่ืองพดู "แมํพลอยไปทําอยํางไรเข๎าก็ไมํร๎ู คนในบ๎านนี้ เขารักแมํพลอย

กันจนหลงไปทุกคน ฉันชักจะหึงเสียแล๎วละ"  

         พลอยหวัเราะแล๎วก็ตอบวํา "คุณเปรมเอาอะไรมาพูดก็ไมํร๎ู ฉันไมํได๎ทําอะไรสักหนํอย ชั้นแตํคนในบ๎านนี้ ยังร๎ูจักไมํทั่ว

เลย ร๎ูจักแตํยายเทียบคนครัว และเด็กๆที่ขึ้นมาให๎ใช๎บนตึก อีกส่ีห๎าคนเทํานั้น เขาพูดกันวํารักฉัน เพราะอยากเอาใจคุณ

เปรมกระมัง" 

         "เห็นจะไมํใชํ" คุณเปรมตอบ "ฉันร๎ูดีวํา เขารักแมํพลอยจริงๆ ยายเทียบเป็นอยํางไรบ๎าง"  

         "แกดีกะฉันออก" พลอยเลํา "แกส่ังสอนฉันทุกอยําง ถ๎าไมํได๎แกป่านนี้คุณเปรมคงอดข๎าวไปหลายมื้อ ฉันก็ออกจะ

รักแกเหมือนกัน เพราะแกตรงไปตรงมาไมํเอาเปรียบ"  

         "นั่นซ"ี คุณเปรมพูด "ยายเทียบแกคนเกําไว๎ใจได๎ อยูํที่นี่มาแตํเด็ก เขาลือกันวําเมื่อสาวๆ แกเป็นเมียน๎อย เจ๎าคุณ

พํอด๎วยซ้ําไป" 

         "ไฮ๎ ! คุณเปรมเอาอะไรมาพูด" พลอยร๎องเสียงหลง  

         "อ๎าว แมํพลอยอยําประมาท" คุณเปรมหัวเราะ "เร่ืองมันนมนานมาแล๎ว ใครจะร๎ูวําใครเป็นใคร ยายเทียบเมื่อแก

สาวๆ หน๎าตาจะเป็นอยํางไรก็ไมํร๎ู บางทีเจ๎าคุณพํอทํานจะเผลอไปบ๎างก็ได๎"  

         "แล๎วยายเทียบแกรับหรือเปลํา" พลอยถามอยํางไมํเชื่อ เพราะยังนึกไมํออกวํา ยายเทียบเมื่อสาวๆ จะเป็นเมียน๎อย

เจ๎าคุณพํอของคุณเปรมได๎ 

         "ฉันเคยถามแกเหมือนกัน" คุณเปรมพูดพลางหัวเราะ "แกดุฉันใหญํวําถามนอกเร่ืองนอกราว แกบอกวํา แกเป็นข๎า

ของทํานตํางหาก ทํานใช๎อะไรแกก็ต๎องทํา แกวําฉันจะเอาเหาไปใสํหัวแกให๎ลําบากเปลําๆ"  

         "แล๎วแกหมายความวําอยํางไร คุณเปรมเดาออกไหม"  

         "ก็ไมํร๎ู แกพูดของแกกํากวมชอบกล" คุณเปรมตอบแล๎วก็พูดตํอไปวํา  

         "เร่ืองนี้พูดยาก อยูํด๎วยกันในบ๎านใหญํๆ บางทีก็เป็นไปได๎ ไมํต๎องรักต๎องใครํอะไรกัน แล๎วก็แล๎วกันไป ใครจะไปร๎ู 

แตํก็นําเห็นใจยายเทียบ ที่แกไมํถือเอาคําคนลือมาเป็นเร่ืองอวดอ๎างเลย แกสบายใจของแกแตํเป็น หัวหน๎าโรงครัวเทํานั้น 

แล๎วแกก็ทํากับข๎าวอรํอยเสียด๎วย" 

 

บทที่ ๑๕ (หน๎าที่ ๒)  



         เวลาตกบาํยลงแล๎ว แดดออํนตอนบาํยทอแสงลงมาในบา๎น ดอกลําดวนทีป่ลูกอยํูรอบๆตึก สํงกล่ินฟุง้ขึน้มา ถึงช้ัน

บน คุณเปรมลุกขึ้นยืน แล๎วพูดวํา 

         "แมํพลอยลงไปเดินเลํนกันข๎างลํางเถิด"  

         พลอยลุกขึน้เดินตามคุณเปรมลงบนัไดตึกไปขา๎งลําง ตามต๎นลําดวนมีเด็กๆหลายคนกําลังเก็บดอกอยํู เม่ือคุณเปรม

ถามวําจะเก็บไปไหน ก็ได๎รับตอบวํา "แมํพิศเขาส่ังให๎เก็บไปให๎คุณที่บนตึก คืนนี้จะได๎กรองมาลัย" คําวํา "คุณที่บนตึก" นั้น

หมายความถึงพลอย และทุกคร้ังที่พลอยได๎ยินคํานี้ อดอัศจรรย๑ใจมิได๎ และมันจะนึกวําเป็น คนอื่นที่ใหญํโตกวําตนเสมอ 

เพราะตลอดชีวิตพลอยก็เคยได๎ยินแตํคําวํา "เจ๎าคุณตําหนัก" "เจ๎าคุณปราสาท" หรือ "คุณห๎องทอง" หมายถึง ทํานผ๎ูที่มีบุญ

วาสนาอยูํในวัง เมื่อตนเองมาถูกเรียกวํา "คุณที่บนตึก" ด๎วยเด็กๆในบ๎าน ก็ทําให๎นึกขบขันอยํูเสมอ และกําหนดไว๎ในใจวํา 

จะต๎องเก็บไปเลําให๎ช๎อยฟัง เมื่อมีโอกาสพบกัน เพราะช๎อยคงชอบไมํน๎อย และบางทีจะใช๎ปฏิภาณพูดจาให๎ขบขันไปได๎อีก

มาก 

         คุณเปรมเดินคุยกับพลอย อยํูแถวทีต้ั่งกระถางไม๎ดัดอยํูหลายตรลบ ในทีสุ่ดก็พาพลอยเดินไปทางหลังบา๎น ผํานเรือน

คุณนุ๎ยและคุณเนียน ตรงไปยังเรือนที่พลอยไมํร๎ูวําใครอยูํ พอคุณเปรมบํายหน๎าไปทางนั้น พลอยก็นึกถึง ความสงสัยของ

ตน ที่นึกจะถามคุณเปรมไว๎นานแล๎วนั้นได๎ เอํยปากถามขึ้นทันทีวํา  

         "คุณเปรมขา ใครอยูํที่เรือนั้น" 

         คุณเปรมหนัมาดูหนา๎พลอย เหมือนกับจะสํารวจดูใหร๎ู๎ใจพลอยอกีคร้ัง แล๎วก็ตอบอยํางอารมณ๑ดีวํา  

         "เด็กเล็กๆคนหนึ่งเทํานั้นเอง ไมํมีใคร เด๋ียวก็ได๎ร๎ูจัก มันนําเอ็นดูดีเหมือนกัน" พูดแล๎วคุณเปรมก็สาวเท๎า เดินเร็ว

ขึ้น มุํงตรงไปยังเรือนนั้น 

         พลอยขึน้บนัได๎ตามคุณเปรมขึน้ไปบนเรือน เรือนนัน้เป็นทรงปัน้หยา มีนอกชานเล็กๆก้ันร้ัวรอบ พอขึน้บนัไดพน๎

ประตูเข๎าไป ก็เห็นทุกอยํางในเรือนได๎ทั่ว ที่ระเบียงหน๎าเรือนมีเปลผูกอยูํเปลหนึ่ง มีผ๎ูหญิงแกํๆ อีกคนหนึ่งอุ๎มเด็กเล็กๆ อายุ

ขวบกวําๆ เพิ่งสอนเดินอยํูคนหนึ่ง เด็กคนนั้นอ๎วนขาว หน๎าตานําเอ็นดู และเป็นเด็กผ๎ูชาย พอแลเห็นพลอยและคุณเปรม

ขึ้นบันไดเรือนเข๎ามา เด็กคนนั้นก็หัวเราะโบกแขนทั้งสองข๎าง และพยายามสลัดสลัดตัวจะวิ่งเข๎ามาหา คุณเปรมพาพลอย

ไปนั่งลงที่พื้นระเบียง แล๎วก็พูดวํา 

         "ปลํอยมันเถิดยายแจํม ให๎มันเข๎ามาหาคุณ" และกับเด็กคนนั้น คุณเปรมก็พูดวํา  

         "อ๎ายอ๎น มานี่ !" 

         เพียงเทํานัน้เอง เด็กทีน่าํรักนาํเอ็นดูคนนัน้ ก็ว่ิงโผเขา๎มาทีพ่ลอย และด๎วยแขนสองขา๎งเด็กนัน้ ก็โอบรอบคอของ

พลอยไว๎แนํน 



         ความนาํรักของเด็กทาํใหพ๎ลอยลืมปญัหาใดๆ ทีอ่าจผุดขึน้มาในหวัใจขณะนัน้ เด็กคนนัน้โอบแขน รอบคอพลอย 

แล๎วก็หัวเราะอยํางดีใจ ไมํมีความกลัวความกระดาก หรือตระหนี่ตัวแม๎แตํน๎อย พลอยกอดเด็กเข๎ามาชิดกับตัว ร๎ูสึกอบอุํน

เข๎าไปในหัวใจ เพราะพลอยเป็นคนรักเด็กอยูํแล๎วด๎วยนิสัย ไมํวําเด็กนั้น จะเป็นลูกหลานของผ๎ูใด แตํเมื่อเด็กคนนี้ เด็กที่

คุณเปรมเรียกวํา "อ๎ายอ๎น" วิ่งตรงเข๎ามาหาพลอยอยํางรําเริง เหมือนกับวําร๎ูจักค๎ุนเคยกันมานาน และแสดงความรักตํอ

พลอยได๎ทันที โดยมิต๎องมีใครส่ังสอน สัญชาตญาณของแมํที่พลอยมีอยูํเต็มตัว ก็เร่ิมสําแดงอิทธิฤทธิ์ พลอยใจเต๎นแรงด๎วย

ความรักความเอ็นดู ปล้ืมใจที่มีเด็กวิ่งเข๎ามากอด จนน้ําตาไหลซึมออกมาโดยไมํร๎ูตัว คนแกํที่นั่งอุ๎มเด็กอยูํเมื่อก้ี มองดูภาพ

ที่ปรากฏ อยูํตํอหน๎า แล๎วก็หัวเราะเบาๆ แล๎วพูดวํา  

         "ดูพํออ๎นซี พอเห็นคุณก็ดีใจวิ่งเข๎าไปหา เหมือนอยํางกับจะร๎ู" 

         "อ๎ายอ๎นมันชํางประจบ" คุณเปรมพูดย้ิมๆ แล๎วก็หันไปพยักหน๎าเป็นสัญญาณ ให๎คนแกํนั้นเล่ียงออกไปอยูํ ข๎าง

หลังเรือน 

         พลอยนัง่กอดจูบลูบผมเด็กอยํูอกีพกัใหญํ แล๎วก็ถามคุณเปรมขึน้เบาๆ เหมือนกับไมํอยากจะถามเลยวํา  

         "คุณเปรม... เด็กคนนี้นํารักเหลือเกิน พอฉันเห็นหนแรกก็รักจับใจทีเดียว" พลอยหยุดจูบแก๎มเด็กอีกทีหนึ่ง แล๎วก็

กล้ันใจถามทั้งที่ร๎ูวํา 

         "เด็กคนนี้ลูกใคร" 

         คุณเปรมเบือนหนา๎ไปทางหนึง่ ขยับตัวด๎วยความลําบากใจ ถอนใจใหญํแล๎วก็พดูวํา  

         "แมํพลอยอยําโกรธฉันจริงๆนะ...ลูกฉันเองแหละ"  

         คุณเปรมตอบออ๎มแอม๎ ด๎วยเสียงเบาเกือบจะเป็นกระซิบ แตํคําตอบของคุณเปรม มิได๎ทาํใหพ๎ลอย ต๎องสะด๎ุงหรือ

หวั่นไหวอยํางไรเลย ความลึกลับของคนในบ๎านนี้ เก่ียวกับเรือนหลังที่เด็กอยูํ ทําให๎พลอย นึกสังหรณ๑มาต้ังแตํแรก คําพูด

ของคุณเปรมที่บนตึกเร่ืองความหลังตํางๆ ซึ่งอาจไมํถูกใจพลอย ทําให๎พลอยร๎ูวํา คุณเปรมมีความลับบางอยําง ที่อยากจะ

บอกให๎พลอยร๎ู ขณะนั้นนั้นก็นึกหนักใจอยูํบ๎างวํา ความลับของคุณเปรม ที่ตนจะต๎องร๎ูในที่สุดนั้น จะเปิดเผยออกมาในรูป

ใด เมื่อเดินขึ้นบันไดเรือนหลังน๎อยนี้ขึ้นมา พลอยก็ใจหายวาบ เพราะร๎ูได๎ด๎วยปฏิภาณของหญิง วําเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณ

เปรมอยํางแนํนอนไมํมีปัญหา พลอยต้ังปัญหา ถามตนเองวํา ตนควรจะปฏิบัติตนอยํางไรกับเด็กคนนี้ เพื่อให๎ทุกอยําง

ระหวํางตนกับคุณเปรม อยูํในสภาพ เรียบร๎อยไมํมีอุปสรรค ขณะที่กําลังนึกตอบปัญหาเหลํานี้ให๎แกํตัวเอง ก็พอดีเด็กคน

นั้นวิ่งหัวเราะรํา เข๎ามากอดพลอยไว๎ และด๎วยหน๎าตาและกิริยาที่นํารักนําเอ็นดู เด็กคนนั้นก็ตอบปัญหาตํางๆ ของพลอยให๎

เสร็จ ส้ินไป โดยพลอยไมํต๎องตอบเองเลย พลอยร๎ูทันทีวําตนไมํมีทางอื่นใดที่จะเลือกได๎ เพราะทางที่จะปฏิบัตินั้น มีอยํูทาง

เดียว คือต๎องรักเด็กคนนี้เสมือนวําเป็นลูกของตน และร๎ูสึกโลํงใจเป็นอยํางย่ิงวํา ตนเองนึกรักเด็กคนนี้ เชํนนั้นด๎วยความ

บริสุทธิ์ใจ ด๎วยความรักที่เกิดจากสัญชาตญาณ มิใชํจากความปรารถนาที่จะปฏิบัติตนให๎ถูก หรือเพราะอยากจะบําเพ็ญ



ความดีอยํางไร แม๎แตํน๎อย ถึงแม๎วําเด็กคนนี้ จะมิใชํลูกคุณเปรม แตํเป็นลูกคนอื่น จะเป็นลูกใครก็ตาม พลอยก็ยังคงนึกรัก

อยํางเดียวกัน บิดามารดาและชาติกําเนิดของเด็ก จะไมํทําให๎ความรักนั้น เปล่ียนแปลงไปได๎ พลอยกอดเด็กคนนั้นไว๎แนํน 

เหมือนกับจะหวงแหนแล๎วถามคุณเปรมขึ้นวํา  

         "คุณเปรมทําไมไมํบอกฉันให๎ฉันร๎ูเสียกํอน"  

         "ฉันกลัวแมํพลอยจะโกรธ... นี่ก็ร๎ูแล๎ว แมํพลอยจะโกรธฉันมากไหม"  

         "โธํ ! คุณเปรมนี่ไมํร๎ูจักใจฉันจริงๆ" พลอยพูดขึ้น "ฉันจะไปโกรธคุณเปรมทําไม ฉันเสียใจหนํอยหนึ่ง ที่คุณเปรมไมํ

บอกให๎ร๎ูเสียกํอนเทํานั้น" 

         "ทําไมแมํพลอย" คุณเปรมถามอยํางฉงน  

         "ถ๎าฉันร๎ูเสียกํอน ฉันก็จะได๎เล้ียงจะได๎รักมานานแล๎ว คุณเปรมมัวแตํปิดอยูํ เลยเสียเวลาไปเป็นกอง ฉันเสียดาย

แท๎ทีเดียว คุณเปรมเห็นฉันเป็นคนใจไม๎ไส๎ระกําไปได๎ ลูกของคุณเปรมก็เหมือนลูกของฉัน ใครจะไปเกลียดลง" พลอยก๎มลง

จูบเด็กอีกทีหนึ่ง และกระซิบกับเด็กวํา 

         "ลูกของแมํนํารักออกอยํางนี้ แมํเกลียดแกไมํลงหรอก"  

         "แมํพลอยอยําให๎ฉันพูดอะไรเลย" คุณเปรมพูดอยํางต้ืนตันในใจ "ฉันพูดอะไรไมํออกอีกแล๎ว วันนี้เหมือนกับ มีใคร

มายกภูเขาออกจากอก ต้ังแตํแตํงงานกันมา ฉันนอนสะด๎ุงอยํูทุกคืน เดาไมํออกจริงๆวํา ถ๎าแมํพลอยร๎ูเร่ือง อ๎ายอ๎นเข๎าจะ

วําอยํางไร จะบอกแตํแรกฉันก็ยังไมํกล๎า เพราะไมํร๎ูใจ ตํอไปนี้ฉันเห็นจะนอนตาหลับกะเขาบ๎างละ" พูดแล๎วคุณเปรมก็

หัวเราะอยํางมีความสุข ตบมือเรียกเด็กวํา "อ๎ายอ๎น มาหาพํอ" เด็กคนนั้นเล่ือนตัวลง จากตักพลอยแล๎วก็วิ่งไปหา คุณเปรม

อุ๎มลูกขึ้นกอดจูบด๎วยความรัก มีพลอยนั่งย้ิมมองดูอยูํอีกทางหนึ่ง  

         แตํในทีสุ่ด พลอยก็ต๎องต้ังปญัหาทีจํ่าเป็นขึน้ถามคุณเปรม อยํางเกรงใจเป็นทีสุ่ด แตํจําใจต๎องถาม ก็เพราะเห็นวํา 

ควรจะพูดกันถึงเร่ืองเด็กคนนี้เสียให๎เสร็จส้ินไป  

         "คุณเปรม" พลอยเอํยขึ้น "คุณเปรมอยําหาวําฉันสอดร๎ูสอดเห็นเลย แล๎วแมํของเด็กคนนี้..."  

         "แมํพลอยอยําไปนึกถึงมันเลย" คุณเปรมตอบสวนขึ้นมาอยํางรวดเร็ว "ฉันไมํเคยรักใครํอะไรมันเลย เป็นความ

สัตย๑จริง มันเป็นคนอยํูในบ๎านนี้ ฉันก็ไมํได๎คิดวําจะเล้ียงดู แตํอ๎ายอ๎นมันเกิดมา ฉันก็ไมํร๎ูจะทําอยํางไร เขาออกจากบ๎านไป 

เมื่อกํอนเราแตํงงานสองสามเดือนนี้เอง" 

         "โธํคุณเปรม !" พลอยร๎องขึ้น "ทําไมต๎องไปพรากลูกพรากแมํ บาปกรรมเปลําๆ"  

         คุณเปรมหวัเราะหึๆ  แล๎วตอบวํา "ฉันไมํได๎ไปพรากลูกพรากแมํเขาหรอกแมํพลอย เขาสมัครใจไป ของเขาเอง คนเรา

มันทําบุญไว๎แคํไหนมันก็ได๎แคํนั้น หรือจะเก่ียวกับสันดานของคนฉันก็ไมํร๎ู แตํแมํอ๎ายอ๎น เขาออกไปจากบ๎านนี้เพราะเขา



อยากมีผัวใหมํ ฉันก็เลยไมํห๎ามปราม เพราะเล้ียงไว๎ก็รังแตํจะกํอความรําคาญ กํอนจะไปฉันก็ให๎เงินทองตามสมควร เขา

สัญญาวํายกอ๎ายอ๎นให๎เป็นสิทธิ์ เขาจะไมํมาเก่ียวข๎องอีกตํอไป"  

         พลอยรับตัวเด็กจากคุณเปรมมากอดไว๎กับตัว ด๎วยความสงสาร ขณะเดียวกันก็เกิดความร๎ูสึกวํา เด็กนัน้เป็น

กรรมสิทธิ์ย่ิงขึ้น 

         "แล๎วคุณเปรมจะทําอยํางไรกับแกตํอไป"  

         "ทําอะไรกับใคร กับอ๎ายอ๎นนํะรึ" คุณเปรมพูด "ก็เล้ียงมันไป มันจะเป็นอะไรหนักหนา สําคัญอยูํที่แมํพลอย เทํานั้น 

ถ๎าแมํพลอยไมํวําก็ไมํเป็นไร อ๎ายอ๎นมันเล้ียงงําย ฉันให๎ยายแจํมคนแกํเมื่อก้ี แกเล้ียงมันอยํูที่เรือนนี้ ก็แล๎วกัน แมํพลอยไมํ

ต๎องหํวงหรอก" 

         พลอยใจแหง๎ลงถนดัเม่ือได๎ยินคุณเปรมพดู ความสงสารเด็กมีมากขึน้ทกุท ีเด็กผ๎ูไมํมีผิดไมํมีบาป เกิดมาโดยไมํมี

สํวนร๎ูเห็นในการกระทําของผ๎ูใหญํ พลอยร๎ูวําส่ิงที่เด็กคนนี้ต๎องการ และจะต๎องการมากที่สุดตํอไป ก็คือความรักพํอแมํ 

ความรักที่ยายแจํมคนเล้ียงเด็กไมํมีจะให๎ได๎ ชีวิตแยกกันอยํูภายในบ๎านเดียวกันนั้น พลอยเคยผํานมาแล๎วไมํมีวันจะลืมได๎ 

ความน๎อยใจความชํ้าใจในเร่ืองการแบํงแยก ระหวํางลูกเมียหลวง และลูกเมียน๎อย ยังฝังติดอยูํในหัวใจของพลอย เปรียบ

ประดุจรสอันขมขื่นที่ติดอยูํในปาก ถ๎าหากวําพลอย จะมีสิทธิ์อยํางไรตํอไปในบ๎านนี้ แม๎แตํวําจะอยูํในบ๎านนี้ตํอไปด๎วย

ความสงบใจ พลอยจะต๎องคอยดู มิให๎เกิดการแบํงแยก และความร๎ูสึกอันขมขื่นนั้น จะเกิดขึ้นมิได๎อีกอยํางเด็ดขาด 

โดยเฉพาะแกํเด็กนํารัก ที่พลอยอุ๎มอยูํ หรือแกํใครๆทั้งส้ิน พลอยนั่งลังเลใจอยูํอีกครํูหนึ่ง ตัดสินใจวําจะพูดกับคุณเปรมวํา

อยํางไร ในที่สุดก็พูดขึ้นวํา 

         "คุณเปรม ต้ังแตํฉันอยํูกับคุณเปรมมา ฉันยังไมํเคยขออะไรคุณเปรมสักคร้ังเดียว คราวนี้ฉันขออะไร สักอยํางหนึ่ง

จะได๎ไหม" 

         "ได๎ซีแมํพลอย" คุณเปรมตอบ "แมํพลอยอยากได๎อะไร ฉันให๎ได๎ทั้งนั้นแม๎แตํเดือนตะวัน ถ๎าแมํพลอยจะเอา ฉันก็

คงพยายามสอยมาให๎ ก็ไมํได๎จริงๆก็จนใจ"  

         "คุณเปรมพูดอะไรเป็นเลํนไปหมด" พลอยหัวเราะ "ฉันขอจริงๆ ไมํใชํขอเลํนๆ ลูกของคุณเปรม...ตาอ๎นคนนี้ ฉันขอ

เป็นลูกฉันเสียได๎ไหม" 

         "เป็นลูกคนใหญํหรือแมํพลอย ไมํใชํลูกคนเดียวนะ" คุณเปรมย้ิมอยํางมีความหมาย  

         พลอยหลบตา ใบหนา๎เร่ิมเป็นสีแดงเร่ือด๎วยความอาย 

         "ลูกคนที่เทําไรก็ชํางเถอะ ขอให๎เป็นลูกของฉันก็แล๎วกัน จะให๎หรือไมํให๎" พลอยกระฟัดกระเฟียด อยํางงอนๆ  

         คุณเปรมเปล่ียนสีหนา๎เป็นเอาจริง แล๎วพดูช๎าๆเบาๆวํา 



         "แมํพลอย ถ๎าเป็นคนอื่นไมํใชํฉัน เขาคงรีบยกอ๎ายอ๎นให๎แมํพลอยเสียแล๎ว ใจฉันเองก็อยากทําอยํางนั้น แตํฉันบอก

ตรงๆวําฉันกร่ิงใจอยํู แมํพลอยอยํานึกวําฉันยังสงสัย กินใจในตัวแมํพลอยเลย ฉันร๎ูใจแมํพลอยดี แตํแมํพลอยดีกับฉันเสีย

มากมายเหลือเกินแล๎ว ฉันไมํอยากให๎แมํพลอยต๎องทุกข๑กังวลตํอไปข๎างหน๎า อ๎ายอ๎นมันเป็นเลือดในอกของฉันๆก็ต๎องรัก 

แตํก็ไมํได๎รักมันมากไปกวําแมํพลอย และฉันร๎ูวําถ๎าแมํพลอยเอามัน ไปเล้ียง แมํพลอยก็จะต๎องรักมันเหมือนลูกในไส๎ แตํ

แมํพลอยอยําลืมวําอ๎ายอ๎นมันไมํใชํลูกฉันคนเดียว ถ๎ามันโตขึ้นมาแล๎วเหมือนฉันทุกอยํางฉันจะไมํขัดเลย แตํแมํของมันเป็น

คนสันดานชั่วฉันร๎ูดี ถ๎ามันเหมือนแมํมัน มันก็จะทําให๎แมํพลอยเดือดร๎อนในวันข๎างหน๎า ฉันเห็นวํามันเส่ียงอยํูมาก จึง

อยากเตือนแมํพลอยไว๎กํอน" 

          "คุณเปรม" พลอยพูด "คุณเปรมอยําคิดให๎มากถึงเพียงนั้นเลย บางทีคุณเปรมจะยังไมํไว๎ใจฉันนักก็ได๎ แตํตาอ๎น

แกเป็นลูกของคุณเปรมคร่ึงหนึ่ง เทํากับมีทุนดีอยูํแล๎ว อีกคร่ึงหนึ่งเราก็ต๎องอบรมเอาเอง ฉันก็ร๎ูวํามันเส่ียง อยูํบ๎าง แตํ

คนเราทําอะไรก็มีเส่ียงอยํูเสมอ จะเปรียบไปก็เหมือนการเลํนพนั้น เมียคนอื่นเขาเลํนหวยก็มี เลํนไพํก็มี บางคนถึงกับเลํน

ถ่ัวโป ของเหลํานี้ฉันไมํเลํน เพราะฉันเลํนอะไรก็ไมํเป็น แตํตํอไปฉันอยากจะขอเลํนการพนัน สักอยํางหนึ่ง คือเลํนเล้ียงตา

อ๎นนี่แหละ คุณเปรมอยําขัดใจฉันเลย" 

         คุณเปรมหวัเราะแล๎วพดูวํา "ฉันจะเป็นยายช๎อยอีกคนหนึ่งแล๎ว ขอถามอีกทีเถอะวํา แมํพลอยทําไมถึงได๎ดี อยํางนี้"  

         "คราวนี้ไมํเกี่ยวกับความดีความช่ัวหรอกคุณเปรม" พลอยตอบ "ที่ฉันอยากได๎ตาอ๎น ก็เพราะฉันนึกรักแก แตํแรก

เห็น แล๎วก็อีกอยํางหนึ่ง ฉันไมํอยากให๎ตาอ๎นแกโตขึ้นในบ๎านอยํางไมํมีพํอมีแมํ ถ๎าแกจะอยูํด๎วยกันกับฉัน ในบ๎านนี้ตํอไป 

ฉันก็อยากให๎แกรักฉันมากกวํา ไมํใชํเพราะฉันเป็นคนดี หรือชอบทําความดีอยํางที่คุณเปรม นึกหรอก ถ๎าจะวําไปก็เพราะ

ฉันอยากจะสบายใจเทํานั้นเอง ฉันเคยเป็นเด็กอยูํที่บ๎านคลองหลวง เคยร๎ูมาแล๎วเร่ืองอยํางนี้ แตํเร่ืองมันยาวอยําเพิ่งให๎ฉัน

เลําเลย ขอตาอ๎นให๎ฉันก็แล๎วกัน" 

         พลอยพดูแล๎วก็ก๎มลงจูบตาอน๎อกีหนหนึง่ ฝ่ายตาอน๎ก็เป็นเด็กร๎ูอยํู นัง่เลํนกับมือของตนเองอยํูบนตักพลอย ไมํ

พยายามด้ินรนจะไปซุกซนที่ไหน" 

         "ก็ตามใจแมํพลอย" คุณเปรมตอบ "แตํอยําลืมวําฉันเตือนไว๎แตํแรกแล๎ว ฉันก็ได๎แตํภาวนาให๎อ๎ายอ๎น มันโตขึ้นไมํ

เหมือนแมํมันเทํานั้นเอง" คุณเปรมตะโกนเรียกยายแจํม และพอยายแจํมโผลํออกมาจากหลังเรือน คุณเปรมก็บอกให๎อุ๎ม

ตาอ๎นตามขึ้นไปบนตึก 

         "ไมํต๎องหรอกคุณเปรม" พลอยย้ิมอยํางมีความสุข "เด็กตัวเทํานี้ฉันอุ๎มเองก็ไหว"  

         นบัต้ังแตํวันนัน้เป็นต๎นมา ตาอน๎ก็ขึน้มาอยํูกับพลอยทีบ่นตึก พลอยเป็นผ๎ูฟกัฟมูเล้ียงดูเสียเอง สํวนยายแจํมทีเ่คย

เล้ียงตาอ๎นมากํอนนั้น ถูกลดตําแหนํงลงไปเป็นเพียงผ๎ูชํวย และตาอ๎นก็เร่ิมติดพลอย ต้ังแตํเวลานั้นมา ตามความร๎ูสึกของ

พลอย ตาอ๎นเป็นผ๎ูทําคุณประโยชน๑ให๎แกํพลอยมากมายหลายอยําง เป็นเหตุให๎พลอยต๎องขอบใจตาอ๎นอยํูไมํวาย ใน

ประการแรก ตาอ๎นเป็นเคร่ืองมือสําคัญเชื่อมให๎พลอยสนิทสนม ค๎ุนเคยกับคุณเปรมได๎มากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อแรก



แตํงงานและในระยะเวลาตํอมา พลอยร๎ูสึกตัววํา ตนมีหน๎าที่จะต๎องสนิทสนมค๎ุนเคยกับคุณเปรม ให๎มากที่สุดและเร็วที่สุด 

แตํทั้งที่มึความร๎ูสึกเชํนนั้น พลอยก็เห็นวํา ตนยังไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่นั้นได๎สมบูรณ๑ เพราะยังร๎ูสึกมีเวลากระดากอาย มี

ความเกรงใจ มีเวลาที่เห็นคุณเปรม เป็นคนอื่น แตํต้ังแตํตาอ๎นมาอยํูด๎วย ตาอ๎นก็เป็นของกลางระหวํางพลอยและคุณเปรม 

เป็นเคร่ืองชักนํา ให๎คนทั้งสองเข๎าถึงกันใกล๎ชิดย่ิงขึ้นวําแตํกํอน จนพลอยสามารถเป็นตัวของตัวเองได๎ตํอหน๎าคุณเปรม ซึ่ง

แตํกํอนนี้ พลอยไมํกล๎าทําเพราะยังเห็นวําคุณเปรมเป็นอื่น ประการที่สอง ต้ังแตํมีตาอ๎นมาอยํูเป็นกรรมสิทธิ์ พลอยร๎ูสึกวํา 

ตนเองมีความม่ันใจในตัว เป็นผ๎ูใหญํขึ้นกวําแตํกํอน การที่ต๎องเล้ียงดูแลและอบรมเด็ก ให๎ความหนักแนํนแกํพลอย และทํา

ให๎เกิดความแนํใจในตัวเอง ฉะนั้น จะส่ังการส่ิงใดในบ๎าน ตลอดจนปฏิบัติหน๎าที่ของแมํบ๎านในการปกครอง คน พลอยก็

กระทําโดยมีน้ําหนักกวําแตํกํอน เพราะไมํเห็นวําตนเองเป็นเด็กกวําคนอื่นอีกตํอไป คนทั้งบ๎านเร่ิม เคารพยําเกรงและเชื่อ

ฟังคําพูดของพลอย โดยไมํต๎องมาไตํถาม แม๎นางพิศเองก็ปรารภวํา "คุณพลอยเด๋ียวนี้ เป็นผ๎ูใหญํเต็มตัวทีเดียว ฉันเอง

กลับเป็นเด็กลงไปทุกวัน ชักจะกลัวๆคุณพลอยเสียแล๎ว"  

         คุณประโยชน๑ทีต่าอน๎ทาํใหแ๎กํพลอยเป็นประการทีส่าม ก็คือ กํอใหเ๎กิดความนยิมในตัวพลอย ในหมํูญาติ ของคุณ

เปรม เมื่อพลอยเข๎ามาอยํูใบ๎านคุณเปรมใหมํๆ ญาติทุกคนก็มิได๎มีใครแสดงความรังเกียจ และตํางก็แสดง ความปรานีทุก

คนไป แตํพลอยก็ร๎ูตัววํา ในระยะนั้นญาติทุกคนยังถือวําตนเป็นคนนอก เป็นสะใภ๎ที่จะต๎องดูทําที และนิสัยใจคอไปกํอน 

ยังไมํวางใจรับเข๎าไปเป็นคนหนึ่งในตระกูลอยํางแท๎จริง แตํพอขําวเร่ืองพลอยรับเอาตาอ๎น มาเล้ียงดูเหมือนหนึ่งตาอ๎นเป็น

ลูกในไส๎ แพรํไปในหมูํญาติ ทุกคนก็แสดงความนิยมเล่ือมใสเห็นได๎ชัด พลอยร๎ูตัว วําญาติคุณเปรมทุกคนรับตัวเข๎าเป็ฯคน

หนึ่งในพวกพ๎องอยํางสนิท ไมํมีความจําเป็นที่จะต๎องสังเกตดูนิสัยใจคอ กันอีกตํอไป กิริยาวาจาของบรรดาญาติที่แสดงตํอ

พลอยนั้น ก็เปล่ียนไปเป็นอยํางกันเองสนิทสนม พลอยจะทํา อะไรไมํถูก คุณนุ๎ยก็ดุเอาบ๎างอยํางอากับหลาน ไมํเกรงใจกัน

อยํางแตํกํอนอีกตํอไป และบางคร้ังที่พลอยขึ้นไป บนเรือนขณะที่คุณเนียนกําลังนอนอยูํในห๎อง คุณเนียนก็ไมํทรมานกาย

ลุกออกมารับอีกตํอไป แตํเรียกพลอย เข๎าไปในห๎องและสํงหมอนให๎ใบหนึ่ง ให๎พลอยนอนคุยด๎วยอยํางญาติ แตํ

คุณประโยชน๑ที่พลอยเห็นวําสําคัญ เป็นหนักหนา ที่พลอยได๎รับจากตาอ๎นก็คือ ตาอ๎นเป็นเคร่ืองเลํนเคร่ืองแก๎เหงาอยําง

ชะงัดที่สุด เมื่อออกมามีเรือน ใหมํๆ พลอยร๎ูสึกวําตัวเหมือนนกที่เคยอยูํแตํในกรง แล๎วถูกนํามาปลํอยป่าโดยกระทันหัน 

เมื่ออยูํในวังนั้น ชีวิตของพลอย เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว๎ มีผ๎ูใหญํคอยส่ังวําควรจะทําอะไรได๎บ๎างหรือไมํได๎

บ๎าง ทุกวัน แตํพอแตํงงานแล๎วการควบคุมตํางๆนั้นก็หมดไป พลอยเป็นอิสระแกตัวเต็มที่ จะทําส่ิงใดก็ได๎ทุกอยําง ไมํมีใคร

บังคับ เงินทองก็มีใช๎สอยบริบูรณ๑ อยากได๎ส่ิงใดแตํเพียงออกปาก ก็มีคนหามาให๎ แตํพลอยกลับร๎ูสึกตัว เหมือนกับคนหลง

ทางในที่กว๎างที่ไมํเคยร๎ูจัก ไมํร๎ูจะทําอยํางไรกับอิสรภาพที่ได๎มาใหมํ โดยไมํมีประมาณ กลับหวนไประลึกถึงขอบเขตจํากัด

ตํางๆ ที่เคยมีอยํูรอบตัวเมื่ออยํูในวัง และอยากได๎ส่ิงที่เคยเห็นวํา เป็นเคร่ืองทรมานบีบคั้นเมื่อคร้ังหนึ่งนั้นกลับมาอีก ชีวิตที่

มีอิสรภาพกลายเป็นชีวิตที่ว๎าเหวํสําหรับพลอย อยากจะได๎ขอบเขตจํากัด อยากจะได๎ใครมาเป็นเคร่ืองผูกมัดให๎ต๎องหํวงใย 

คุณเปรมไมํสามารถที่จะเป็นขอบเขต หรือเคร่ืองผูกมัดนั้นได๎ เพราะคุณเปรมมีแตํคอยเอาใจ และคอยทําให๎พลอยมีอิสระ

แกํตัวย่ิงขึ้น ตาอ๎นเป็นคน มาทําให๎ชีวิตที่พลอยเห็นวําขาดอยูํนั้นให๎เต็ม เพราะมาทําให๎หํวงใยต๎องคอยดู และมีเร่ืองที่

จะต๎องคิดต๎องทํา เก่ียวกับตาอ๎นทุกวันไป คุณเปรมถึงกับปรารภขึ้นมาวํา  



         "แมํพลอยนี่ก็แปลก อยูํสบายๆไมํชอบ ชอบหากังวลมาใสํตัว วุํนกับอ๎ายอ๎นจนฉันจะหึงอยํูรอมรํอแล๎ว"  

         พลอยหวัเราะแล๎วตอบวํา  

         "คุณเปรมไมํต๎องหึงหรอก ตาอ๎นแกทําให๎ฉันรักคุณเปรมขึ้นอีกเป็นกอง"  

         "ทําไมํเลํา แมํพลอย" คุณเปรมถาม 

         "ก็เพราะคุณเปรมนํะซี ฉันถึงได๎มีตาอ๎นไว๎เลํน ไมํต๎องนั่งคอยให๎เสียเวลา"  

         คุณเปรมหนัมามองหนา๎พลอยอยํางสงสัย แล๎วถามวํา  

         "แมํพลอยพูดชอบกล ฉันฟังไมํออกเลย ถ๎าไมํมีตาอ๎นแล๎ว แมํพลอยจะต๎องคอยอะไร"  

         พลอยก๎มหนา๎ลงดูกระดานแล๎วตอบเบาๆวํา "ก็คอยลูกของฉันเองนํะซี คุณเปรมก็ถามเซ๎าซี้ไปได๎"  

         "แมํพลอย" คุณเปรมถามด๎วยเสียงที่เหมือนกับมีอะไรมาจุกคอหอย "แมํพลอยนึกวําจะต๎องคอย อีกนานเทําไร"  

         "ไมํร๎ู !" พลอยตอบสะบัดหน๎า "อีกราวๆเก๎าเดือนกระมัง ฉันก็เพิ่งร๎ูตัว"  

         คุณเปรมต่ืนเต๎นจนแทบจะทรงตัวไว๎ไมํอยํู "แมํพลอย...แมํพลอย...แมํทูนหัว...จริงหรือนี่ เป็นอยํางไรบ๎าง... ไมํสบาย

หรือเปลํา ทําไมไมํบอกฉันเสียกํอน ฉันดีใจจนจะตัวลอยอยูํแล๎ว แมํพลอยอยากได๎อะไรบ๎าง บอกมาเถิด อยํางเกรงใจฉัน

หาให๎ได๎ทั้งนั้น" คุณเปรมพูดเร็ว หายใจถ่ีด๎วยความดีใจเป็นอยํางย่ิง พลอยย้ิมมองดูคุณเปรม และย้ิมอยํางมีความสุข เมื่อ

เห็นคุณเปรมดีใจจริงๆ เอื้อมมือไปจับแขนคุณเปรมไว๎ แล๎วบอกวํา  

         "ฉันไมํอยากได๎อะไรหนักหนาหรอกคุณเปรม แตํถ๎าจะให๎ดีวานใครออกหามะมํวงดิบๆ ให๎ฉันสักสองสามลูก ฉันอ

ยากินอะไรเปร้ียวๆเหลือเกิน แตํถ๎าหามะมํวงไมํได๎ก็ไมํเป็นไร ตะลิงปลิงสักกระทงหนึ่งก็ยังดี"  

         พอพดูถึงเร่ืองเปร้ียวพลอยก็น้าํลายสอเต็มปาก แล๎วก็เกิดอาการคล่ืนไส๎ รีบคว๎ากระโถนมาก๎มหนา๎ลงไป แล๎วก็

อาเจียนแบบคนแพ๎ท๎อง 

 

บทที่ ๑๖ (หน๎าที่ ๑)  

         "เจ๎าข๎าเอ๏ย ! ใครมาดูแมํพลอยซี ! แตํงงานได๎เดือนกวํามีลูกโตวิ่งได๎แล๎ว !" ช๎อยร๎องล่ันขึ้นเมื่อได๎พบ กับพลอยใน

วันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่คุณเปรมเข๎าเวร และพลอยอาศัยรถคุณเปรม พาตาอ๎นเข๎าไปเที่ยวในวัง ช๎อยคว๎าตาอ๎นเอาไปกอดเลํน 

โดยไมํต๎องไตํถาม แล๎วจึงถามพลอยขึ้นทีหลังวํา  

         "เด็กอะไรก็ไมํร๎ู นําเอ็นดูจะตายไป แมํพลอยไปเอามาจากไหน"  



         พลอยหวัเราะแล๎วตอบวํา "ฉันไมํต๎องไปหามาจากไหนหรอกช๎อย เก็บได๎ที่ในบ๎านนั้นเอง"  

         "แหมดีจริง ! เก็บได๎ยังกับของตกหลํนอยํู แล๎วเป็นลูกใคร"  

         พลอยหวัเราะอกีคร้ันหนึง่แล๎วพดูวํา 

         "ถ๎าฉันบอกแล๎วช๎อยอยําเอะอะไปนะ ต๎องสัญญากับฉันกํอน แล๎วก็อยําดุฉันด๎วย"  

         "เออนํา ! ไมํเอะอะหรอก บอกมาดีๆเถิด ลูกใคร" 

         "ลูกคุณเปรมไงลํะ" พลอยตอบ "มีหมกไว๎ที่บ๎าน ฉันไปอยํูใหมํๆไมํร๎ูเร่ือง จนเป็นนานถึงได๎ร๎ู ฉันเลยเก็บมา เล้ียงดู 

ตาอ๎นยังไมํได๎ธุป้าช๎อยเลย ธุเสียลูก" พอพลอยส่ัง ตาอ๎นก็ยกมือพนมไหว๎ช๎อย อยํางเด็กวํางําย  

         ช๎อยยกมือตบกระดานฉาดใหญํแล๎วพดูวํา "วําแล๎วไหมลํะ ! ฉันนึกไว๎แล๎วไมํผิดทีเดียววํา มันต๎องมีอะไร แปรํงๆอยํู 

ต้ังแตํแรกแล๎ว ใครเป็นคนบอกพลอย" 

         "ไมํมีใครบอกหรอกช๎อย คุณเปรมเขาบอกฉันเอง แตํตอนที่เขาบอก ฉันก็สงสัยวํามันจะมีอะไรแปรํงๆ อยูํอยํางที่

ช๎อยวํานํะแหละ" 

         "แล๎วแมํพลอยวําอยํางไร" ช๎อยซักตํอ  

         "ฉันจะไปวําอะไร" พลอยตอบ "ตาอ๎นแกเห็นฉันแกก็วิ่งเข๎ามากอด ฉันจะไปวําอะไรได๎ ฉันก็ได๎แตํเก็บแก เอามา

เล้ียงเสียเองเทํานั้น ถ๎าจะวําไปแล๎ว ตาอ๎นตํางหากที่แกเป็นคนเก็บตกฉันได๎ ไมํใชํฉันเก็บแกได๎หรอก"  

         "อือ ! ชอบกล" ช๎อยพูด "นี่เคราะห๑ดีที่ฉันร๎ูจักแมํพลอย ร๎ูนิสัยใจคอกันดี ถ๎าเป็นเร่ืองของคนอื่น ฉันจะไมํยอมเชื่อ

เป็นอันขาด ใครมาเลําให๎ฟัง ฉันก็จะวําตอแหล" 

         ช๎อยหยุดเลํนกับตาอน๎อยํูครํูหนึง่ แล๎วก็ถอนใจใหญํ พดูขึน้วํา "ก็ดีเหมือนกัน พลอยเลยมีลูกไว๎เลํนได๎เร็วดี คุณเปรม

เขาเกํง แยกหนํอได๎ราวกับต๎นกล๎วยทันใจดี แล๎วเขามีซุกซํอนไว๎ที่ไหนอีกบ๎างไหม"  

         "เห็นจะไมํมีอีกหรอกช๎อย มีคนเดียวเทํานี้แหละ" 

         "อยําเพิ่งประมาทไป" ช๎อยตอบ "มีคนเดียวได๎ เขาก็มีหลายคนได๎ ระวังตัวให๎ดีเถอะ เด๋ียวจะต๎องต้ัง โรงเล้ียงเด็กทั้ง

ที่ไมํร๎ูตัว แล๎วแมํเขายังอยํูหรือเปลํา" 

         "ไมํมีแล๎ว เขาไปมีลูกมีผัวเสียกํอนฉันออกไปอีก ตํอไปถ๎าฉันจะตั้งโรงเล้ียงอะไร ก็เห็นจะเป็นลูกของฉัน เองละ นี่

อีกแปดเดือนกวําๆ ก็จะได๎เล้ียงแล๎ว" 



         "ต๏าย !" ช๎อยร๎องเสียงหลง "จริงๆหรือนี่" พลอยพยักหน๎าอยํางอายๆ พอดีคุณสายที่เพิ่งร๎ูวําพลอย เข๎ามาในวัง 

กระหืดกระหอบโผลํเข๎ามาในห๎อง 

         "คุณอาขา คุณอา !" ช๎อยร๎องบอกทันทีที่แลเห็นคุณสาย "คุณอารีบมาฟังเถิดคํะ เกิดเร่ืองใหญํแล๎ว !"  

         คุณสายหนา๎ตาต่ืนมานัง่ลงขา๎งๆ พลอยทัง้ทียั่งหอบอยํู 

         "เร่ืองอะไรกันพลอย" คุณสายถามอยํางตกใจ  

         "ไมํมีอะไรหรอกคํะคุณป้า ช๎อยแกเอะอะไปเอง ฉันบอกเขาวํา อ๎า..." 

         "แมํพลอยเขาจะมีลูก ท๎องเดือนกวําแล๎ว" ช๎อยตอบแทนพลอยให๎เสร็จ  

         "พุทโธํ อนิจจํทุกขํ" คุณสายอุทานออกมาอยํางอํอนใจ "ยายช๎อยร๎องเสียราวกับไฟไหม๎ ฉันพลอยตกใจ นึกวําเกิด

เร่ืองใหญํจริงๆ" 

         คุณสายฟงัเร่ืองตาอน๎แล๎วก็สรรเสริญ ใหศี๎ลใหพ๎รพลอยไปอกียืดยาว จนได๎เวลาเสด็จบรรทมต่ืน พลอยจึงได๎ขึน้ไป

เฝ้า พลอยเห็นพระพักตร๑เสด็จ ก็ร๎ูวําเสด็จดีพระทัยมากที่ตนเข๎าไปเฝ้า เสด็จรับส่ังถามเร่ืองราว ทางบ๎านพลอยหลายอยําง 

และพอช๎อยทูลเร่ืองตาอ๎นก็กร้ิวแหวทีเดียว รับส่ังวําถ๎าทรงทราบเร่ืองนี้กํอน จะไมํประทานอนุญาต ให๎พลอยแตํงกับคุณ

เปรมเป็นอันขาด เร่ืองแมํของตาอ๎นเสด็จก็กร้ิวอีก รับส่ังวําคงต๎องออก จากบ๎านไปเพราะคุณเปรมไลํ เพื่อจะได๎แตํงงานกับ

พลอยเทํานั้นเอง 

         "คุณเปรมบอกวํา เขาออกไปมีสามีใหมํโดยสมัครใจมังคะ"  

         "ฮ๎าย ! ข๎าไมํเชื่อ" เสด็จรับส่ัง "นี่คงไลํมันออกจากบ๎าน พรากแมํพรากลูกมันหรอก นึกวํามีเงินจะทําอะไร ก็ทําได๎ 

ข๎าสงสารอีนังผ๎ูหญิงคนนั้นมันออก นี่ป่านนี้จะไปถูกขํมเหงที่ไหนอีกก็ไมํร๎ู ธรรมดาคนในบ๎าน เมื่อมันมีลูก ก็ต๎องเล้ียงดูมัน

ไป จะเป็นอะไรหนักหนา คนอยํางเจ๎าเปรมจะมีเมียหลายคนก็ยังได๎ นางพลอยยังคงไมํหึงหรอก แตํนี่ใจร๎ายชอบใจขึ้นมาก็

เอาเป็นเมีย ไมํชอบในก็เฉดหัวไป ข๎าเกลียดขี้หน๎าเสียจริงทีเดียว คนอะไรก็ไมํร๎ู นางพลอยก็ระวังตัวให๎ดีเถิด ตํอไปมันเบื่อ

เจ๎าขึ้นมา มันก็จะไลํเสียอีกคน แล๎วก็จะต๎องว่ิงกลับเอาลูกมาให๎ข๎าเล้ียง อยํางแมํเจ๎าอีกนํะแหละ ข๎ากล๎ุมใจนัก"  

         ช๎อยแลดูตาพลอยแล๎วก็ก๎มหนา๎ลงย้ิม ฝ่ายพลอยเห็นเสด็จกร้ิวหนกั ก็ไมํกล๎าทลูเร่ืองอะไรตํอไปอกี หมอบนิง่ปลํอย

ให๎ทรงบํนตํอไป จนถึงเวลาทูลลาลงมาข๎างลําง  

         พลอยเขา๎ไปในวังคราวนี ้ได๎ทราบวําเสด็จและเจ๎านายพระองค๑อืน่ๆ จะได๎เสด็จพระราชดําเนินไปยัง พระราชวังบาง

ปะอิน เพื่อถวายพระเพลิงพระศพเสด็จพระองค๑ใหญํ หรือกรมขุนสุพรรณฯ ณ ที่นั้น ทุกคนที่ได๎พบ เลําให๎ฟังวํางานนี้จะ

สนุกเพียงใด และทุกคนชวนให๎พลอยไปด๎วย ซึ่งพลอยก็ใจเต๎นอยากไปอยํูครันๆ  



         "พลอยไปด๎วยกันเถอะนํา" ช๎อยคะย้ันคะยอ ขณะที่พลอยนั่งคุยอยูํกับข๎าหลวงตําหนักเดียวกันอีกหลายคน "งาน

คราวนี้เขาลือกันวําสนุกหนักหนา เป็นงานใหญํโตไมํมีใครพบเห็นมาแตํกํอนทีเดียว เพราะทํานโปรด เสด็จพระองค๑ใหญํ

มาก ทํานรับส่ังวําเป็นลูกคํูทุกข๑คูํยากของทําน ถวายพระเพลิงคราวนี้จึงต๎องทําให๎เต็มที่ ไปด๎วยกันอีกคร้ังหนึ่งเถิดพลอย 

ไมํก่ีวันหรอก" 

         ทกุคนทีน่ัง่อยํูด๎วย เปลํงเสียงเห็นจริงกับช๎อย ตํางคนตํางพากันชักชวน ขอร๎องใหพ๎ลอยไปด๎วยกันเซ็งแซํ  

         "ฉันเองก็อยากไปเหมือนกัน" พลอยตอบอิดเอื้อน "แตํฉันเด๋ียวนี้ก็ไมํใชํตัวคนเดียว ทางบ๎านเขา จะวําอยํางไรก็ไมํ

ร๎ู" 

         เสียงคนทีน่ัง่อยํูรอบตัวพลอยดังเซ็งแซํขึน้อกีพกัหนึง่ เสียงช๎อยพดูดังกวําคนอืน่วํา  

         "โฮ๎ย ! เขาคงไมํวําอะไรหรอก ยังใหมํๆยังงี้ขี้เกียจจะตามใจ แล๎วก็ดีเสียอีกจะได๎เห็นหน๎ากันทุกวัน ไมํต๎องจากกัน

นาน เพราะคุณเปรมเขาก็คงต๎องตามเสด็จเหมือนกัน" ทุกคนยืนยันวําเหตุผลของช๎อยถูกต๎อง และทุกคนเห็นวําพลอยต๎อง

ตามเสด็จคราวนี้อยํางไมํมีปัญหา แตํพลอยก็ยังไมํสามารถรับคําได๎  

         "แล๎วฉันจะทําอยํางไรกะตาอ๎น" พลอยพูดอยํางลังเลใจ "จะทิ้งแกไว๎ทางบ๎านก็เป็นหํวง จะเอาไปด๎วย ก็ลําบาก"  

         "จะลําบากลําบนอะไรหนักหนา" ช๎อยตอบแก๎ปัญหาให๎ "เด็กตัวเล็กนิดเดียว เอาติดไปด๎วยจะไปกินที่ กินทางอะไร 

พลอยไปเรือกับคุณอาสายก็แล๎วกัน จะเอาบําวไพรํไปด๎วยก็ได๎ สําหรับเล้ียงตาอ๎น ถ๎าพลอยอยูํที่เรือเคร่ือง ฉันจะออกมา

เลํนไปมาหาสํูกับแมํพลอยทุกวัน คุณอาจะได๎ไมํดุฉันวําเถลไถล แล๎วคุณเปรมก็จะได๎มีที่กินข๎าวอรํอยๆ ไปเถอะนํา แมํ

พลอยแก๎ตัวไมํหลุดหรอก" 

         พลอยกลับออกมาบา๎นด๎วยใจตุ๐มๆต๎อมๆ เพราะในใจจริงนัน้ พลอยอยากไปบางปะอนิอยํูมาก ความต่ืนเต๎น ของ

เพื่อนฝูงที่ยังอยํูในวัง ชักจูงให๎พลอยร๎ูสึกต่ืนเต๎นไปตาม พลอยออกมาจากในวังแล๎วหลายเดือนก็จริง แตํความร๎ูสึกความ

สนใจตํางๆ ก็ยังเป็นชาววังอยูํยังมิได๎เปล่ียนแปลงไป ศูนย๑กลางแหํงชีวิตของพลอย ก็ยังอยํูในวังนั้นเอง ขําวคราวตํางๆที่ใน

วัง เป็นเร่ืองที่พลอยฟังด๎วยความกระหาย นานๆคุณเปรมกลับจากวัง ก็มีเร่ืองมาเลําให๎ฟังบ๎าง แตํเร่ืองที่คุณเปรมเลําเป็น

เร่ืองทางด๎านมหาดเล็ก ไมํลึกซึ้งจับจิตจับใจ เหมือนเร่ืองที่เลํา กันออกมาจากข๎างใน ถึงวําตัวพลอยจะอยูํนอกวัง แตํใจนั้น

ก็ยังเฝ้าอยํูในวังอยํางเกํา เมื่อในวังมีงานการอยํางใด ก็อยากร๎ูอยากเห็น คนในวังจะมีเร่ืองทุกข๑สุขอยํางไร ก็อยากจะรํวม

ด๎วย ต้ังแตํออกมาจากวัง พลอยก็ร๎ูตัววํา ได๎อยูํที่บ๎านคุณเปรมอยํางมีความสุข และฐานะของตนในขณะนั้น เป็นฐานะที่นํา

อิจฉา แตํถึงอยํางนั้นพลอยก็ยัง ใฝ่ฝันที่จะได๎กลับเข๎าไปรับใช๎ชีวิตอยํางเดิม ที่ตนคุ๎นเคยมาแตํเล็ก ถึงจะไมํได๎ตลอดอยําง

แตํกํอน ก็เพียงแตํ เป็นคร้ังคราว ทุกคร้ังที่พลอยมีโอกาสเข๎าวัง พลอยก็ร่ืนเริงช่ืนบานเหมือนกับได๎กลับบ๎าน หลังที่จากไป

นาน และเมื่อได๎เข๎าวังคร้ังหนึ่งแล๎วกลับบ๎าน พลอยก็มีเร่ืองที่จะเก็บมาคิด หรือมีคําพูดแปลกๆ ที่ได๎ฟังกลับมานั่งนึก ขบขัน

ตํอไปได๎อีกหลายวัน งานพระเมรุที่บางปะอินคราวนี้เป็นงานใหญํ ใครไมํได๎ไปก็เรียกได๎วําเป็น คนนอกสังเวียน ไมํทันตํอ



เหตุการณ๑ แทบจะขายหน๎าคนทั้งวังทีเดียว เพราะตํอไปจะต๎องตกอยูํในฐานะ เป็นผ๎ูฟังคําเลําลือจากปากคนอื่น มิได๎เห็น

ด๎วยตา จะพูดจะจาส่ิงใดก็คงไมํมีน้ําหนัก  

         พลอยนัง่รถกูบทีคุ่ณเปรมมารับกลับบา๎น นัง่ตรองถึงเร่ืองนีอ้ยํูพลอยเวลา และเม่ือกลับมาถึงบา๎นแล๎ว ก็ยังต๎องคิด

อยูํอีกวํา จะพูดจากับคุณเปรมอยํางไรดี เพราะขณะนี้พลอยเกรงใจคุณเปรมเสียเป็นที่สุดแล๎ว จะเอํยปากเร่ืองนี้กับคุณ

เปรมตรงๆ วําตนอยากไปเพราะเพื่อนฝูงชวน ก็ไมํแนํวําคุณเปรมจะนึกอยํางไร พลอยร๎ูวํา คุณเปรมคงไมํขัดใจตน แตํข๎อ

สําคัญนั้นอยูํที่วําคุณเปรมจะนึกวําอยํางไร ส่ิงที่พลอยไมํอยากให๎คุณเปรมนึก ก็คือวําพลอยเป็นคนรักเพื่อนฝูงมากกวํา

คุณเปรม หรือความรักสนุกสบายสํวนตัวมากกวําภาระทางบ๎าน แตํทั้งที่ เกรงใจคุณเปรมนั้นเอง พลอยก็นึกในใจอยํูวํา 

จะต๎องหาทางด้ินรนไปให๎จงได๎ 

         คุณเปรมออกเวรกลับบา๎นมาแล๎ว พลอยก็ยังอกึอกัไมํกล๎าออกปากขอไปบางปะอนิ แตํอกีสองสามวัน ตํอมา คุณ

เปรมก็เอํยปากขึ้นมาเองวํา 

         "แมํพลอย ฉันจะต๎องตามเสด็จไปบางปะอินอาทิตย๑หน๎านี้แล๎ว ชํวยจัดของให๎ฉันด๎วย คราวนี้เห็นผ๎ูใหญํ ทํานบอก

วําจะต๎องไปหลายวัน ฉันชักเป็นหํวงแมํพลอยเพราะกําลังต้ังท๎อง ไมํอยากจะไปเลยแตํก็จนใจ เพราะเป็นราชการจะ

หลีกเล่ียงก็ไมํได๎ แตํกํอนตัวฉันคนเดียวจะไปไหนก็ไมํมีหํวงใย แตํเด๋ียวนี้ต๎องไปไหนแตํละที ใจคอไมํสบายเลยทีเดียว"  

         คุณเปรมพดูเขา๎เร่ืองทีพ่ลอยอยากจะพดูอยํูพอดี พลอยรีบตอบไปวํา 

         "คุณเปรม ฉันก็กําลังจะพูดกับคุณเปรมเร่ืองนี้อยํูแล๎ว พวกในวังเขาชวนฉันไปบางปะอินคราวนี้ด๎วย แตํฉันก็ไมํร๎ู

วําคุณเปรมจะต๎องไปหรือไมํ ถ๎าคุณเปรมไมํต๎องไปฉันก็วําจะไมํไปเหมือนกัน แตํนี่พอดีคุณเปรม จะต๎องตามเสด็จพระ

เจ๎าอยูํหัว ฉันก็อยากจะตามเสด็จของฉันไปด๎วย"  

         "แมํพลอยจะไปไหวหรือ เด๋ียวจะไมํสบาย" คุณเปรมท๎วงขึ้น "แล๎วก็อีกนํะแหละ ถึงไปฉันก็คงไมํได๎พบ แมํพลอยก็

จะเข๎าไปอยํูเป็นคุณข๎างในเสียในวัง ฉันจะไปมาหาสํูก็ไมํได๎ ย่ิงร๎ูวําอยูํใกล๎แล๎วไปมาหาสํูกันไมํได๎ ฉันจะยิ่งคิดถึงใหญํ"  

         "คุณเปรมพูดราวกับวําฉันท๎องสักแปดเดือน" พลอยตอบ "คุณเปรมอยําวิตกเลยในข๎อที่วําจะไมํได๎พบกัน ฉันจะ

เอาตาอ๎นไปด๎วย เอานางพิศกับยายแจํมติดไป ถึงอยํางไรก็เข๎าไปอยํูในวังไมํได๎ ฉันวําจะไปอยํูเรือเคร่ือง กับคุณอาสาย 

คุณเปรมมาหาฉันให๎ได๎บํอยๆก็แล๎วกัน คราวนี้ฉันเล้ียงขนมจีนน้ําพริกคุณเปรมบ๎าง แล๎วฉันจะเล้ียง ให๎ดี จะพูดจะคุยดัวย

ไมํมานั่งเฉยๆ ไมํพูดกับใคร อยํางคุณเปรมทําคราวที่แล๎วหรอก"  

         คุณเปรมหวัเราะชอบใจ และออกปากอนญุาตใหพ๎ลอยไปบางปะอนิได๎ทนัท ีเร่ืองเล็กๆนอ๎ยๆ และความหลังตํางๆ 

เป็นเคร่ืองชักจูงให๎คนทั้งสอง มีความสนิทสนมกันยิ่งขึ้น  

         หลังจากได๎รับอนญุาตจากคุณเปรมใหไ๎ปบางปะอนิ พลอยก็ร๎ูสึกร่ืนเริงกระปร้ีกระเปรําขึน้มาก อาการหงุดหงิด 

อาการเศร๎าใจ ว๎าเหวํวังเวงใจของคนแพ๎ท๎อง และเร่ิมต้ังท๎อง หายไปเป็นปลิดทิ้ง พลอยต๎องวิ่งเข๎า วิ่งออกระหวํางบ๎านกับ



ในวังหลายคร้ังหลายคราว เพื่อนัดหมายกับคุณสายและพวกพ๎อง ถึงเร่ืองการที่จะไป บางปะอิน นอกจากนั้นก็ยังต๎อง

เตรียมเคร่ืองนุํงหํมที่นอนหมอนมุ๎งสําหรับตาอ๎น ระยะเวลาเจ็ดแปดวันนั้น ผํานไปอยํางรวดเร็วโดยที่พลอยไมํร๎ูสึก และพอ

ถึงวันกํอนเสด็จบางปะอินวันหนึ่ง คุณเปรมก็พาพลอยกับตาอ๎น นางพิศและยายแจํม ขึ้นรถไปสํงลงเรือเคร่ืองลํวงหน๎าไป

ในตอนเช๎าตรํูวันหนึ่ง 

         พลอยมาร๎ูตัวเอาเม่ือลงเรือวําช๎อยก็จะไปในเรือด๎วยกัน เพราะทีแ่รกนกึไว๎วําช๎อยคงจะต๎องตามเสด็จ ทางรถไฟ แตํ

ช๎อยบอกวํา 

         "เสด็จทํานคงดีพระทัยที่พลอยตามเสด็จ พอทํานทรงทราบวําแมํพลอยจะตามเสด็จ แตํมาเรือกับคุณอา ทํานก็

รับส่ังให๎ฉันมาทางเรือด๎วย ถ๎าทํานจะมีพระประสงค๑ให๎ฉันมาเป็นเพื่อนแมํพลอย จะได๎คุยกันกลางทาง ไมํต๎องเหงา"  

         "โธํเอ๏ย !" คุณสายที่นั่งฟังอยํูในเรือร๎องขัดคอขึ้น "คนเรานี่เมื่อไรจะร๎ูสํานึกตัวกันบ๎าง ทํานไมํให๎ตัวตามเสด็จ ทาง

รถเพราะทํานกลัวทํานจะต๎องขายพระพักตร๑นํะไมํวํา"  

         "คุณอานี่ชาติกํอนถ๎าจะทํากรรมไว๎กับฉันมาก" ช๎อยประท๎วงขึ้น "ไมํวําฉันจะพูดจาอะไร คุณอาต๎องขึ้นเทศน๑ สอง

ธรรมมาสน๑ขัดคอฉันทุกทีไป แปลกแท๎ๆทีเดียว"  

         พลอยนัง่เรือไปด๎วยอารมณ๑ทีเ่ป็นสุข เพราะได๎กลับมาอยํูในส่ิงแวดล๎อม และบรรยากาศทีเ่คยชิน ช๎อยหาเร่ืองมา

พูดคุยให๎ขบขันอยํูได๎เร่ือยๆ สํวนคุณอาสายนั้น นอกจากจะกลัวเรือลํมและกลัวภัยอันตรายตํางๆ ในน้ําแล๎ว ยังต๎อง

โกลาหลอีกเร่ืองหนึ่งด๎วยเร่ือง กลัวตาอ๎นจะซุกซนวิ่งลงน้ําหายไป ทั้งที่พลอยยืนยันวํา ตาอ๎นแกไมํซนเทําไรนัก คุณสายก็

ยังไมํเชื่อสนิท กําชับกําชานางพิศยายแจํมและคนห๎องเคร่ืองอื่นๆ ให๎คอยชํวยกันดูเสียงเอะอะอยูํท๎ายเรือ พอเรือออกแลํน

ฝ่ากระแสน้ําระหวํางกรุงเทพฯถึงตลาดขวัญ ตาอ๎นผ๎ูซึ่งเคยเดินทางๆเรือเป็นคร้ังแรก ก็เร่ิมต่ืนเต๎นวิ่งเลํนไปมาอยํูในเก๐ง ทํา

ให๎คุณสายต๎องร๎องตะโกนเรียก เสียงหลงอยํูหลายคร้ัง เรือแลํนพ๎นตลาดขวัญไปแล๎ว ตาอ๎นจึงได๎เร่ิมสงบและนอนหลับ 

เหตุการณ๑ภายใน ทางด๎านคุณสายก็สงบลงไปตาม ช๎อยขอตัววําจะไปนอนกับตาอ๎นสักงีบหนึ่ง บอกวําเมื่อคืนนี้วุํนวายเก็บ

ของ อยูํจนดึก แล๎วก็เลยไมํหลับไปตลอดรํุง  

         พลอยนัง่เอนหลังพงิฝาเรือหนา๎เก๐งไปแตํผ๎ูเดียว เสียงคนเคร่ืองคุยกันได๎ยินจากทา๎ยเรือ นานๆก็มีเสียง คุณสายสอด

ขึ้นมา เสียงใครตําน้ําพริกข๎างท๎ายเรือ และเสียงน้ําที่แตกซําอยูํทางหัวเรือดังอยูํไมํขาดระยะ พลอยทอดอารมณ๑มองดู

ทิวทัศน๑สองข๎างแมํน้ําอยํางพอใจ ต๎นหมากราไม๎แลดูเขียวชอุํม บ๎านชํองราษฎร โผลํหลังคาขึ้นมารับแสงตะวันเป็นระย 

สลับกับวัดวาอารามสองฝ่ังแมํน้ํา คนที่แจวเรือพายเรือลํอง พอกระบวนเรือพํวงแลํนมาร๎ูวําเป็นเรือข๎างใน ก็เหลียวมามอง

และชี้ให๎กันดู พลอยนั่งนึกถึงเร่ืองตํางๆ ที่ผํานไปแล๎ว บางเร่ืองก็ดูเหมือนเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ บางเร่ืองก็ดูเหมือนกับวําเกิดขึ้น

นานหนักหนามาแล๎ว จนจําได๎เพียงเรือนราง เร่ืองใดจะใกล๎หรือไกล มิได๎อยูํที่ระยะเวลาแตํอยูํที่เนื้อเร่ืองนั้นเอง คราวที่ตาม

เสด็จบางปะอินคราวกํอน คิดดูเหมือนเมื่อวานซืนนี้ยังจําความร๎ูสึกตํางๆได๎ส้ิน แม๎แตํจะนุํงหํมสีอะไรในวันตามเสด็จก็ยัง

จําได๎ แตํเร่ืองที่เกิดขึ้นไมํก่ีวันกํอนเสด็จบางปะอินคราวนั้นคือ ตอนที่ได๎ทราบขําววําพี่เนื่องไปมีเมียเสียที่นครสวรรค๑ มาคิด



ดูเด๋ียวนี้ดูไกลตัวเสียเหลือเกิน เหมือนกับวําเร่ืองเกิดขึ้นหลายสิบปีมาแล๎ว พลอยนึกถึงเร่ืองนั้นแล๎ว ก็แปลกใจ ในใจยังจํา

ได๎วําคร้ังหนึ่งนั้นเคยรักพี่เนื่องย่ิงกวําส่ิงใดๆ แตํมานึกดูในขณะนี้ก็ไมํบังเกิดความร๎ูสึกใดๆ ทั้งส้ิน เมื่อนึกถึงพี่เนื่องพลอยก็

ปราศจากความวาบหวามในใจ อยํางที่เคยมีมาแตํกํอน หรือนึกถึงเร่ืองที่พี่เนื่อง สละคําสัญญาก็มิได๎บังเกิดความทุกข๑

ระทมเหมือนที่เคยร๎ูสึกมาคร้ังหนึ่ง พลอยคิดถึงเร่ืองนี้แล๎วก็อัศจรรย๑ใจ เพราะเป็นเร่ืองของตัวแท๎ๆ มีคนร๎ูไมํก่ีคน แตํเมื่อ

เวลาลํวงเลยไปไมํนานเทําไรนัก ก็กลับกลายเป็นเร่ืองที่ผําน มานานแล๎ว ไมํมีความหมาย เหมือนกับวําเร่ืองนั้นเกิดแกคน

อื่นมิได๎เกิดแกํตน นึกถึงเร่ืองพี่เนื่องแล๎วก็หวนกลับมา นึกถึงคุณเปรม พลอยยืนยันกับตนเองวํามิได๎รักคุณเปรมเหมือนกับ

ที่เคยรักพี่เนื่อง แตํความร๎ูสึกที่มีตํอคุณเปรม ในขณะนี้พี่เนื่องก็ไมํเคยได๎รับ คือความร๎ูสึกอันใกล๎ชิดวําพี่เนื่องเป็นของ

พลอย เป็นกรรมสิทธิ์ที่จะต๎องหวงแหน หํวงใย เมื่อมานึกถึงคุณเปรมพลอยก็ย่ิงแปลกใจขึ้นไปอีก เพราะถึงจะได๎แตํงงาน

อยูํกินกับคุณเปรมมาได๎ ไมํก่ีเดือน แตํในความร๎ูสึกในใจนั้นคล๎ายกับวํา ได๎กินอยํูกับคุณเปรมมานานหนักหนา มิใชํเวลา

เร็วๆเลย 

         ภูมิประเทศสองฝ่ังแมํน้าํผํานไปเร่ือยๆ เมืองปทมุพน๎ไปแล๎ว บา๎นเรือนสองฝ่ังก็หาํงลง มีแตํเรือกสวนไรํนา ตลอดสุด

ลูกตา พอตกบํายตะวันคล๎อย เรือเคร่ืองก็เข๎าสํูบางปะอิน และถูกจูงไปเทียบไว๎ที่คลองท๎ายวัง อันเป็นที่ๆ กําหนดไว๎ให๎ ตอน

บํายวันนั้นพลอยเข๎าไปในวังบางปะอิน กับคุณสายและช๎อย เพื่อจัดเตรียมที่ประทับไว๎ สําหรับเสด็จ ซึ่งจะเสด็จมาทาง

รถไฟจากรุงเทพฯ ในวังรํุงขึ้น 

         รํุงขึน้อกีวันหนึง่ตอนสาย พระเจ๎าอยํูหวัก็เสด็จถึงบางปะอนิโดยทางรถไฟ คราวนัน้เจ๎านายขา๎งใน ตามเสด็มากเกือบ

ทุกพระองค๑ ที่ประทับบนพระตําหนักวรนาฏ จึงเบียดเสียดยัดเยียดกันอยํูบ๎าง พอเสด็จเข๎ามาถึงที่จัดเตรียมไว๎ และ

ทอดพระเนตรเห็นพลอยคอยรับเสด็จอยํูที่นั่น ก็ทรงพระสรวลรับส่ังวํา  

         "พลอยมาด๎วยก็ดีแล๎ว งานคราวนี้ใหญํโตนัก ถ๎าไมํได๎ดูไว๎ ก็จะไมํได๎เห็นอีก" เสด็จทอดพระเนตรดูที่ทาง ที่ได๎

จัดเตรียมไว๎แตํวันวานแล๎ว ก็รับส่ังกับพลอยอยํางทรงพระเมตตาวํา  

         "ฝีมือนางพลอยข๎ามองปราดเดียวก็จําได๎ ถึงเจ๎าจะไมํเข๎ามาคอยรับที่นี่ ข๎าก็ต๎องร๎ูวําเจ๎าเป็นคนจัดที่จัดทาง เตรียม

ข๎าวของไว๎ให๎"  

         เสด็จรับส่ังตํอไป ใหพ๎ลอยเตรียมตัวตามเสด็จออกงานพระเมรุคราวนี ้เพราะไหนๆก็ได๎มาทัง้ทแีล๎ว ก็ควรจะเห็นเสีย

ให๎ทั่ว 

         "นี่เจ๎ามาแตํคนเดียวหรือมากับใครอีก" เสด็จรับส่ังถาม เมื่อพลอยกราบทูลวํา คุณเปรมก็ตามเสด็จมา ในกระบวน 

และตาอ๎นนั้นก็เอามาเล้ียงไว๎ที่เรือเคร่ือง เสด็จก็ทรงพระสรวลรับส่ังวํา  

         "ทั้งผัวและลูกของผัว หอบกันมาพะรุงพะรังจริงนางพลอย แล๎วก็ยังอยํูในท๎องอีกทั้งคน เวลาไมํมีงานจะต๎อง ไป

ไหน เจ๎าไมํต๎องเข๎ามาอยํูกับข๎าก็ได๎ เด๋ียวลูกผัวมาหาที่เรือไมํพบ เขาจะพาลทิ้งเสียเลย เวลาจะออกงานพระเมรุ จึงคํอยเข๎า

มา" 



         พลอยร๎ูสึกดีใจทีไ่ด๎กลับมาเฝ้าแหน คอยรับใช๎เสด็จ และรับส่ังด๎วยเป็นปกติอยํางสนทิสนม เหมือนเม่ือคร้ังกํอน  

 

บทที่ ๑๖ (หน๎าที่ ๒)  

         ประมาณสองสามวัน หลังจากเสด็จถึงบางปะอนิแล๎ว พระเจ๎าอยํูหวัก็เสด็จพระราชดําเนิน พร๎อมด๎วย เจ๎านายฝ่าน

หน๎าฝ่ายใน ไปยังสถานีรถไฟบางปะอิน เพื่อรับพระศพกรมขุนสุพรรณฯ จากกรุงเทพฯ กระบวนรถพระศพเข๎าถึงสถานีใน

ตอนสาย พระโกษบรรจุพระศพนั้น ประดิษฐานอยํูบนรถโถง ซึ่งตกแตํงเป็นพิเศษ พร๎อมด๎วยกระบวนพระอิสริยยศตํางๆ 

และเมื่อพระศพถึงบางปะอินแล๎วก็เชิญพระโกษลงเรือยาว มาขึ้นทําพระราชวังบางปะอิน จากนั้นก็เชิญพระโกษไป

ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไอสวรรย๑ทิพยอาสน๑ ซึ่งสร๎างไว๎กลางสระในพระราชวัง โปรดเกล๎าฯ ให๎ต้ังพระศพ ณ ที่นั้นสามวัน

และให๎มีงานมหรสพสมโภช 

         สองขา๎งพระทีน่ัง่ไอสวรรย๑นัน้ ได๎ปลูกสร๎างเป็นพลับพลา และตํอสะพานเดินจากขอบสระถึงกันได๎ตลอด แบงํเป็น

ข๎างหน๎าข๎างหนึ่ง และข๎างในอีกข๎างหนึ่งในวันบําเพ็ยพระราชกุศลวันแรก พลอยแตํงขาวตามเสด็จขึ้นไป ทางที่ประทับข๎าง

ใน เมื่อสํงเสด็จแล๎ว พลอยก็นั่งอยูํกับพวกข๎าหลวงตําหนักอื่น ทางท๎ายพลับพลา พอที่จะแลเห็น เจ๎านายที่ประทับอยูํนั้นได๎ 

การพระราชกุศลดําเนินไปจนเสร็จแล๎ว พลอยนั่งอยูํเฉยๆ มิได๎สนใจเทําไรนัก เพราะไปมุํงนึกถึงเร่ืองที่นัดไว๎กับช๎อยวํา จะ

ออกไปเที่ยวในตอนกลางคืน พองานที่พระที่นั่งไอสวรรย๑เสร็จลง พลอยก็ร๎ูได๎วําจวนถึงเวลาเจ๎านายเสด็จกลับ เพราะมี

ความเคล่ือนไหวภายในที่ๆ เจ๎านายข๎างในประทับ แตํในทันใดนั้นพระเจ๎าอยูํหัวก็เสด็จขึ้น ผํานทางเจ๎านายข๎างใน และ

พลอยโดยมิได๎คาดฝัน ก็ได๎เห็นส่ิงที่ประทับตา ตรึงใจไปจนตลอดชีวิต พระเจ๎าอยูํหัวเสด็จมาจากที่ประทับ ด๎วยพระพักตร๑

อันเศร๎าโศก อาลัยถึงพระราชธิดา ที่อยํูในพระโกษ และพอทอดพระเนตรเห็นเสด็จพระองค๑กลาง ผ๎ูเป็นพระขนิษฐารํวมเจ๎า

จอมมารดา กับกรมขุนสุพรรณฯ ก็เสด็จพระราชดําเนินเข๎ามาสวมกอดเสด็จพระองค๑นั้น และตํางองค๑ตํางทรงพระกันแสง 

พลอยใจหายด๎วยความเศร๎าสลด รีบหมอบก๎มหน๎าลงทันที มิกล๎าจะมองภาพนั้น ในคอนั้นแห๎งและตีบตัน น้ําตาอุํนๆ 

ออกมาอยูํเต็มสองเบ๎าตา พลอยเพิ่งได๎เห็นคร้ังนี้เป็นคร้ังแรก ที่พระเจ๎าอยูํหัวของตนทรงพระกันแสง ความทุกข๑ความระทม

ใจที่ตนได๎เคยรับมาแล๎ว และแนํใจวําจะต๎องรับตํอไปนั้น ดูหมดความสําคัญลงไป ในทันทีทันใด นับประสาอะไรแตํคน

ขนาดพลอย ซึ่งเป็นแตํเพียงผ๎ูที่ไมํมีความสําคัญอยํางใดจะต๎องเศร๎าโศก จะต๎องประสบความทุกข๑เป็นคร้ังคราว ด๎วยต๎อง

เสียของรักหรือพลัดพรากจากคนที่รัก แม๎แตํพระเจ๎าอยูํหัว เจ๎าชีวิตของคนทั้งเมือง และสําหรับพลอยก็เป็นหลักของโลก

มนุษย๑นี้ พระองค๑ก็ยังต๎องประสบความวิปโยคเชํนกัน หาทรงหลีกเล่ียงจากการพลัดพรากจากคนที่รัก หรือของที่รักนั้นได๎

ไมํ พลอยหมอบก๎มหน๎าอยํูนานจนแนํใจวํา น้ําตาแห๎งแล๎วจึงเงยหน๎าขึ้น ก็พอดีได๎เวลาเสด็จกลับ  

         บาํยวันนัน้คุณเปรมมากินขา๎วทีเ่รือเคร่ือง คุณสายจัดสํารับเล้ียงดูอยํางแขง็แรง และคุณเปรมก็พดูคุย จนคุณเสาย

ปล้ืมปีติยินดี และมีอารมณ๑ดีไปได๎มาก พอตกเย็นคุณเปรมกลับไปแล๎ว ช๎อยจึงออกมาจากในวัง เพื่อรับพลอยไปเที่ยวงาน 

ตามที่ได๎นัดกันไว๎ 

         "วันนี้มีขําวไมํดีเสียแล๎ว" ช๎อยพูดปรารภขึ้น หน๎าตาไมํสบายนัก  



         "ขําวอะไรอีกลํะ เด๋ียวก็จะมาหลอกให๎ฉันตกใจอีกหรอก" คุณสายกลําวขึ้นอยํางไมํไว๎ใจ  

         "คราวนี้ขําวจริงๆคํะคุณอา ฉันไมํได๎พูดเลํนหรอก" ช๎อยพูดอยํางหน๎าตาเอาจริง "สมเด็จพระองค๑ใหญํ ทรงพระ

ประชวร" ช๎อยหมายถึงสมเด็จเจ๎าฟ้า ผ๎ูเป็นพระราชธิดาพระองค๑ใหญํกับพระอัครชายาองค๑กลาง  

         "เอ๏ะ !" พลอยอร๎งขึ้นอยํางไมํเชื่อหู "ก็เมื่อเช๎าฉันยังเห็นทํานเสด็จไปรับพระศพที่สถานีอยูํนี่ !"  

         "นั่นนํะซี !" คุณสายรีบสวมรอย "เหลวเสียอีกละกระมังยายช๎อย ระวังให๎ดีเถอะ ทํานอยํูของทํานดีๆ ไปหาวําทําน

ประชวร เด๋ียวถูกมะพร๎าวห๎าวยัดปาก"  

         ช๎อยไมํสนใจตํอคําพดูของคุณสาย แตํตอบพลอยวํา 

         "ฉันร๎ูแล๎วพลอย แตํทํานเสด็จไปทั้งประชวร เพราะเมื่อเช๎าเพียงแตํไมํทรงสบายนิดหนํอยเทํานั้น แตํพอเสด็จ

กลับมา ก็มีพระอาการหนักขึ้น พวกข๎าหลวงเขาเลําให๎ฉันฟังวํา พระองค๑ร๎อนเหลือเกิน ไมํเคยเห็นพระอาการอยํางนี้"  

         "อยําพูดมากไปเลยยายช๎อย" คุณสายเตือน "มดถํอหมอหลวงทํานมีถมไป ประชวรไข๎ผิดอากาศ ถูกแดด ถูกนาย

อยํางนี้ อีกสองสามวันทํานก็หาย อยําไปพูดให๎เป็นหนักหนาไปเลย"  

         "สมพรปากคุณอาเถิด" ช๎อยพูดหน๎าขรึมๆ  

         พลอยตามช๎อยไปในวังนิง่ๆ ไมํได๎พดูจาวํากระไรกันอกีตํอไป คืนวันนัน้ในสระใหญํทีพ่ระราชวังบางปะอนิ สวํางไสว

ไปด๎วยแสงไฟ ส่ิงที่เรียกร๎องคสามสนใจที่สุดก็คือ กระทงใหญํตํางๆ ที่ลอยอยูํในสระ พลอยลงเรือพาย กับช๎อยและพวก

ข๎าหลวงตําหนักเดียวกันอีกสองคน เที่ยวพายดูกระทงเหลํานั้นด๎วยความต่ืนตาต่ืนใจ กระทงใหญํ ที่มาลอยอยูํในสระนั้น

เป็นของเจ๎านายข๎าราชการ และพํอค๎าคฤหบดีจัดทํามาสนองพระเดชพระคุณ ทุกกระทง จุดไฟสวํางไสวและประดิษฐ๑เป็น

รูปตํางๆ มีเคร่ืองยนต๑กลไกลอยูํในนั้น บางกระทงทําเป็นรูปเรือรบ ยํอสํวนจากของจริงลงมาได๎ขนาดและมีครบทุกอยําง 

อีกกระทงหนึ่งทําเป็นรูปนางธรณีบีบมวยผม มีเคร่ืองสูบน้ําซํอนอยูํข๎างใน สูบน้ําจากสระให๎ไหลออกมาทางมวยผมได๎จริงๆ 

เลยไปอีกทางหนึ่งเป็นกระทง ทําเป็นรูปพระยานาคจําศีล งดงามวิจิตรด๎วยลวดลายสลัก จนดูเหมือนกับวําพระยานาคนั้น

มีชีวิต ถ๎าใครไปกระทบ เข๎าก็เคล่ือนไหวสําแดงอิทธิฤทธิ์ กระทงของอีกเจ๎าของหนึ่ง ทําเป็นรูปกระโจมแตรที่มีของจริงอยํู

ในพระราชวังนั้น ยํอสํวนลงมาจนเหลือเล็กนําเอ็นดู ตํอจากนั้นไปเป็นกระทงแสดงหุํนภาพเร่ืองพระอภัยมณี ตอนสุดสาคร

เข๎าเมืองผีดิบ ทําเป็นผีรูปตํางๆหน๎าตาดุร๎ายนํากลัว แล๎วยังมีกระทงทําเป็นเรือนขุนช๎างขนาดยํอสํวน นํารักรูปรํางเป็นเรือน

แบบไทยเหมือนเรือนต๎นที่สวนดุสิต ข๎างในนั้นมีกระถางไม๎ดัด ตลอดจนเคร่ืองใช๎ และเคร่ืองตกแตํงพร๎อมสรรพ ทุกอยําง

เล็กๆได๎สํวนกับตัวเรือนไปส้ิน พลอยพายเรือวนเวียนดูกระทงเหลํานั้น อยูํจนดึก ดูเทําไรก็ไมํร๎ูจักเบื่อ ในสระนั้นก็เต็มไป

ด๎วยเรือเจ๎านายและเรือข๎างใน ออกพายเวียนวนดูกระทง อยูํทั่วกัน เสียงทักทายกันเบาๆ เสียงชมกระทงนั้นเปรียบกับ

กระทงนี้ดังอยูํไมํขาด กระทงที่นํามาลอยในสระนี้ ลอยอยูํจนครบสามวัน อันเป็นเวลาต้ังพระศพบําเพ็ญพระราชกุศล ใน



คืนตํอมาเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร พร๎อมด๎วยคณะกรรมการประกวดกระทง กระทงใดที่ได๎รับรางวัลที่ ๑ ก็ให๎ปัก

ธงเหลืองไว๎เป็นสําคัญ  

         กํอนถึงวันถวายพระเพลิงวันหนึง่ พลอยไมํได๎เขา๎ไปตามเสด็จในวัง เพราะร๎ูสึกออํนเพลียหลังจากนอนดึก มาสองคืน 

ตอนกลางวันจะนอนเอาแรงก็นอนไมํหลับ เพราะวันนั้นอากาศอับคํอนข๎างร๎อน พลอยอาบน้ําประแป้ง บรรเทาความร๎อน

แล๎วหยิบหัวหอมกระจุกหนึ่ง ออกมานั่งปอกอยูํที่หัวเรือ เพื่อเอาไปให๎เขาทําเคร่ือง และเพื่อฆําเวลามิให๎มืออยํูเปลําๆ 

พลอยนั่งก๎มหน๎าปอกหอมอยํูอยํางสบายอารมณ๑ มิได๎นึกส่ิงใดโดยเฉพาะ พลอยจะนั่งอยูํนานเทําไรก็มิได๎สังเกตจดจําไว๎ 

มาร๎ูสึกตัวเอาเมื่อมีใครคนหนึ่ง มายืนอยํูบนตล่ิงหน๎าเรือ หํางจากที่ๆตนนั่งไมํก่ีมากน๎อย พลอยเงยหน๎าขึ้นดูวําใครมายืน

อยูํ และพอคนที่ยืนอยํูนั้นเห็นหน๎าพลอย ก็สะด๎ุงสุดตัวทําทําเหมือนกับจะถอยหนี แตํแล๎วก็ได๎สติทักขึ้นกํอนวํา  

         "แมํพลอย ! ฉันไมํร๎ูวําแมํพลอยก็มาด๎วย"  

         พลอยย้ิมแล๎วยกมือไหว๎ ตอบวํา 

         "พี่เนื่องถ๎าจะมาหาคุณอา เชิญลงมาในเรือสิ"  

         พีเ่น่ืองก๎าวลงเรืออยํางระมัดระวัง สายตายังจับอยํูทีพ่ลอย พอลงมานัง่พบัเพียบทีห่นา๎เรือเรียบร๎อยแล๎ว พีเ่น่ืองก็พดู

ขึ้นวํา 

         "แมํพลอยสบายดีหรือ ไมํได๎พบกันนาน ฉันคุมทหารมารักษาการที่นี่ เด๋ียวนี้ฉันย๎ายมาอยูํกรุงเกํา นึกวําคุณอา

สายจะตามเสด็จ ฉันก็เลยถามเขามาจนถึงเรือลํานี้"  

         "ฉันไมํได๎พบพี่เนื่องหลายปีเหมือนกัน ทีแรกฉันเกือบจําไมํได๎ เพราะพี่เนื่องอ๎วนขึ้นกวําเกํา ฉันสบายดี ไมํเจ็บไมํไข๎

อะไร พี่เนื่องเห็นจะสบายดี" 

         "ก็เร่ือยๆแหละ ตอนแมํพลอยแตํงงานแมํบอกฉันขึ้นไปเหมือนกัน แตํตอนนั้นเตรียมตัวจะย๎าย เลยลงไปชํวยไมํได๎"  

         พลอยเบือนหนา๎เขา๎ไปในเก๐งเรือร๎องเรียกนางพศิ ฝ่ายนางพศิพอได๎ยินเสียงพลอยเรียกก็โผลํออกมา และอุม๎ตาอน๎

ออกมาด๎วย พอเห็นหน๎าพี่เนื่องนางพิศก็เบิกตาโตร๎องวํา  

         "โอ๎โฮ ! คุณเนื่องหายไปไหนมา ไมํได๎พบได๎เห็นกันมาต้ังแตํปีมะโว๎"  

         "ก็อยูํแถวๆนี้แหละพิศ" พี่เนื่องหัวเราะตอบ "ไมํได๎หายไปไหนไกลหรอก"  

         "พิศ" พลอยพูดตัดบท "เอาตาอ๎นมานี่ แล๎วไปเรียนคุณวํา คุณเนื่องมาหา ดูเหมือนคุณจะทําเคร่ือง อยูํท๎ายเรือ"  

         นางพศิหายหนา๎เขา๎ไปตามคําส่ัง พีเ่น่ืองมองดูตาอน๎แล๎วก็กลืนน้าํลายถามวํา  

         "แมํพลอย นั่นมันตัวอะไร จะวําลูกของแมํพลอยก็เห็นจะไมํใชํ"  



         พลอยหวัเราะแล๎วตอบวํา 

         "ไมํใชํแนํเทียวพี่เนื่อง ลูกคนอื่นฉันขอเขามาเล้ียงนํะ" 

         "อ๎าว !..." พี่เนื่องร๎อง "ลูกคนอื่นหน๎าตานําเอ็นดูดี" 

         "ป่านนี้ลูกพี่เนื่องมิโตแล๎วหรือ" พลอยถามอยํางสนใจ  

         "โตกวํานี้หนํอยหนึ่ง วิ่งแข็งแล๎ว พูดเป็นตํอยหอยเหมือนยายช๎อย" พี่เนื่องตอบ "เสียแตํขี้โรค เจ็บไมํได๎หยุด"  

         คุณสายกระปร้ีกระเปรําออกมาจากเก๐งเรือ มองหนา๎พลอยอยํางหนกัใจ แตํเม่ือเห็นพลอยนัง่พดูจา กับพีเ่น่ือง

ตามปกติ ก็ถอนหายใจอยํางโลํงอก แล๎วทักทายปราศรัยนั่งคุยกันอยํูสามคนจนได๎เวลา พี่เนื่องลากลับ พร๎อมกับส่ังให๎มา

อีก ระหวํางที่อยํูที่บางปะอิน 

         พลอยเองก็ถอนหายใจด๎วยความโลํงอก เชํนเดียวกับคุณสาย เพราะถึงแม๎วําในใจของพลอยจะมองพีเ่น่ือง ด๎วย

ความร๎ูสึกปกติแล๎วก็ตาม พลอยก็ยังไมํแนํใจวํา ถ๎าหากได๎พบพี่เนื่องเข๎าจังหน๎า จะทําอยํางไร จะมีความร๎ูสึกที่ล๎มหายไป

แล๎วนั้น ผุดขึ้นมาอีกหรือไมํ การที่พบกันในวันนี้พิสูจน๑ให๎พลอยแนํใจวําไมํมีอันตราย เพราะพี่เนื่องเป็นเพียงคนร๎ูจักมานาน

คนหนึ่งเทํานั้นเอง พี่เนื่องเป็นแตํเพียงหลานคุณสายพี่ของช๎อย พี่เนื่องคนที่เคยอยูํในหัวใจของพลอยนั้น ตายไปเสียนาน

แล๎ว ไมํมีใครจะมาปลุกให๎ฟื้นขึ้นได๎อีก รํุงขึ้นอีกวันหนึ่ง ราวๆบํายสองโมงพลอยก็นุํงขาว ตามเสด็จไปถวายพระเพลิง กรม

ขุนสุพรรณฯ ที่พระเมรุวัดนิเวศน๑ธรรมประวัติ ซึ่งอยูํที่เกาะบางปะอิน เจ๎าพนักงานเชิญพระศพจากพระที่นั่งไอสวรรย๑ฯ ใน

พระราชวังลงเรือยาว พร๎อมด๎วยกระบวนพระอิสริยยศ แล๎วก็เคล่ือนกระบวนทางชลมาคร อ๎อมเกาะบางปะอินไปหยุด

กระบวนเทียบทํา เชิญพระศพขึ้นทางท๎ายเกาะ ตรงข๎ามกับตําบลบ๎านแป้ง แล๎วจึงเชิญพระศพขึ้นพระเมรุ ที่ปลูกขึ้นข๎างต๎น

โพธิ์ ในวัดนิเวศน๑ฯ และต๎นโพธิ์เหลํานั้นมีจํานวนเทําพระชนมายุ ของเสด็จกรมขุนสุพรรณฯ พอดีหมูํคนที่ไปในงาน วันนั้น 

นุํงขาวเป็นสํวนมาก บรรดาพระเจ๎าลูกเธอทุกพระองค๑ทรงขาว จะมีทรงดําก็แตํพระเจ๎าน๎องยาเธอ และน๎องนางเธอ พวก

ข๎าหลวงที่ตามเสด็จจับกลํุมกันซุบซิบ เร่ืองขําวการประชวรของสมเด็จหญิงพระองค๑ใหญํ เพราะในวันนั้นประชวรหนัก

เสด็จงานไมํได๎ ซึ่งตามความจริงต้ังแตํวันเสด็จไปรับพระศพที่สถานีรถไฟแล๎ว ก็เร่ิมประชวรมิได๎เสด็จออกงานอีกเลย แตํใน

วันถวายพระเพลิงนั้น ทุกคนแสดงอาการหนักใจ เพราะประชวรมากนัก นัยวําถึงกับเพ๎อตรัสเป็นภาษาฝร่ัง  

         ช๎อยนัง่อยํูขา๎งๆพลอยแถวทา๎ยพลับพลา คุยกันเร่ืองขาํวประชวรบา๎งและเร่ืองอืน่ๆบา๎ง แตํขณะทีคุ่ยกันอยํูนัน้ ช๎อยก็

หยุดนิ่งเฉยๆ มองท๎ายกลํุมข๎าราชการที่ยืนอยํูอีกด๎านหนึ่ง เอื้อมมือมาสะกิดพลอย แล๎วกระซิบถามวํา  

         "พลอย เห็นอะไรอยํางที่ฉันเห็นหรือเปลํา" 

         "เห็นอะไร ช๎อย" 

         "โนํนแนํ" ช๎อยพยักหน๎าไปทางคนที่ยืนอยํู "ใครแตํงทหารยืนอยํูโนํน โผลํมาจากไหนก็ไมํร๎ู"  



         พลอยมองตามสายตาช๎อยไป เห็นพีเ่น่ืองแตํงเคร่ืองแบบนายทหาร ยืนอยํูอยํางสงบเสง่ียมก็หวัเราะ แล๎วพดูวํา  

         "อ๐อ ! นึกวําใคร ฉันก็ลืมบอกช๎อยไป พี่เนื่องมาหาคุณป้าที่เรือเคร่ือง เมื่อวานนี้"  

         "งั้นเรอะ !" ช๎อยพูด "ฉันก็ไมํได๎ออกไป แล๎วพลอยพบเขาหรือเปลํา" 

         "ฉันนั่งอยํูหน๎าเรือพอดี ทักทายกันไปตามเร่ือง พี่เนื่องแกบอกวําเดี๋ยวนี้ย๎ายเข๎ามาอยํูอยุธยา คํอยใกล๎กรุงเข๎ามา

หนํอย เห็นบอกกับคุณป้าวําจะมาที่เรืออีก ช๎อยก็คงได๎พบหรอกกํอนกลับนี่แหละ"  

         "ฮึ ! ฉันก็อยากพบสักทีหนึ่งเหมือนกัน ไมํได๎พบมานาน" ช๎อยพูดอยํางมีความหมาย "และเมื่อแมํพลอย พบกันจัง

หน๎า แมํพลอยไมํนึกหมันไส๎บ๎างหรือ"  

         "เปลําเลย" พลอยตอบย้ิมๆ ทอดตามองไปทางหมูํมหาดเล็ก เห็นคุณเปรมยืนอยํู ก็กระซิบถามช๎อยบ๎างวํา  

         "ช๎อยเห็นอะไรอยํางที่ฉันเห็นบ๎างไหม" 

         "อะไรอีกลํะ" ช๎อยกวาดตามองไปทางที่พลอยมองอยูํ พอเห็นคุณเปรมยืนอยํูอีกด๎านหนึ่ง ช๎อยก็หัวเราะ ด๎วยความ

เข๎าใจในความหมายของพลอยได๎ตลอดวํา พี่เนื่องนั้นหมดความสําคัญเสียแล๎ว เพราะมีคุณเปรม เป็นคนสําคัญเข๎ามา

แทนที่ แตํปากช๎อยนั้นตอบไปวํา 

         "ขวาง ! หมันไส๎แมํพลอยเสียจริงเทียว ยังกะวําตัวมีผัวอยํูคนเดียวในโลก คนอื่นไมํมีใครหาได๎"  

         งานถวายพระเพลิงเสร็จส้ินไปแล๎ว รํุงขึน้เช๎าก็มีสามหาบเก็บพระอฐิั และเชิญพระอฐิักลับ พระราชวังบางปะอนิ 

ระหวํางเวลาสามส่ีวันกํอนที่จะทําบุญพระอัฐิ เจ๎านายที่ตามเสด็จในงานพระศพบางองค๑ ก็ทยอยเสด็จกลับไปบ๎าง ทําให๎ที่

ประทับในวังซึ่งต๎องเบียดเสียดกันบ๎างนั้นคํอยวํางลง พลอยชํวยคุณสาย ตระเตรียมข๎าวของสําหรับเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

เมื่อทําบุญพระอัฐิแล๎ว แตํพองานทําบุญพระอัฐิ ซี่งเป็นงาน แตํงสีออกทุกข๑นั้นเสร็จลงแล๎วเทํานั้นเอง คนที่เหลืออยํูในวัง

บางปะอิน ก็ต๎องเกิดโกลาหลหาเคร่ืองแตํงกายไว๎ทุกข๑ กันโดยกระทันหัน เพราะสมเด็จพระองค๑ใหญํส้ินพระชนม๑ลงด๎วยไข๎

พิษ 

         งานพระศพพระเจ๎าลูกเธอพระองค๑หนึง่ เพ่ิงเสร็จไปโดยอญัเชิญพระศพจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปถวายพระเพลิง ทีบ่างปะ

อิน แตํพองานพระศพนั้นเสร็จลง งานพระศพพระเจ๎าลูกเธออีกพระองค๑หนึ่งก็เร่ิมขึ้น อยํางที่ใครมิได๎ คาดฝันไว๎ คนในวัง

ทุกคนต๎องสะด๎ุงสะเทือนตํอการวิปโยค อันเต็มไปด๎วยความตระหนกใจ เจ๎าพนักงานต๎องรีบ ตระเตรียมงานสรงน้ําพระศพ

โดยรีบดํวน ข๎าวของที่จะต๎องใช๎ในการนี้ตลอดจนพระโกษใสํพระศพอีกองค๑หนึ่ง ต๎องนําขึ้นมาจากกรุงเทพฯ โดยขบวนรถ

เร็ว เจ๎านายข๎างหน๎าที่เสด็จกลับลงไปกรุงเทพฯแล๎ว ก็ต๎องเสด็จกลับขึ้นมาอีกโดยดํวน เพื่อให๎ทันสรงน้ําพระศพสมเด็จ

หญิงพระองค๑นั้น และเมื่อสรงเสร็จ ใสํพระโกษแล๎ว ก็เสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพฯ พร๎อมด๎วยเจ๎านาย สํวนพระโกษ

นั้น เจ๎าพนักงานเชิญใสํเรือ ลํองกลับกรุงเทพฯ อีกกระบวนหนึ่ง  



         พลอยนัง่เรือกลับกรุงเทพฯ ด๎วยจิตใจอนัเศร๎าหมอง มองเห็นความสําคัญของตนนอ๎ยลงไปอกี พลอยนกึถึง พระ

เจ๎าอยูํหัวแล๎วก็ใจหาย พระองค๑เพิ่งพระราชทานเพลิงศพ พระเจ๎าลูกเธอพระองค๑ใหญํเสร็จส้ินไป พระเจ๎าลูกเธออีก

พระองค๑หนึ่ง ก็ดํวนส้ินพระชนม๑ลงอีก พระศพหนึ่งแหํขึ้นมาจากรุงเทพฯ เพื่อจะได๎แหํอีกพระศพ หนึ่งกลับในการเสด็จพระ

ราชดําเนินเที่ยวเดียวกัน มัจจุราชนั้นมิได๎มียกเว๎นให๎แกํใคร และวงล๎อแหํงชีวิตก็คือ ความเกิด แกํ เจ็บ ตาย และการพลัด

พรากสูญเสียของรักนั้น กว๎างขวางนัก ไมํมีผ๎ูใดหลีกเล่ียงได๎ จะเป็นพระมหากษัตริย๑ ผ๎ูเต็มไปด๎วยพระราชอิสริยยศและพระ

ราชอํานาจ หรือยาจกเข็ญใจ เพราะพลอยดํารงชีวิต ตํอไปหลังจากนั้นด๎วยความไมํประมาท มีสติสัมปชัญญะ เป็นผ๎ูใหญํ

ขึ้นในตอนขากลับจากบางปะอิน มากกวําขาไป  

 

บทที่ ๑๗ (หน๎าที่ ๑)  

         "พํอดีใจเหลือเกิน" เจ๎าคุณพํอพูดขึ้นวันหนึ่งเมื่อมาเย่ียมพลอยที่บ๎าน หลังจากทราบขําววําพลอยมีท๎อง "พํอยังไมํ

มีหลานตาจะเลํนสักคน คนนี้เป็นคนแรกดีใจเสียจริงๆ"  

         คุณเชยมาเย่ียมพร๎อมกับเจ๎าคุณพอํเอํยปากขึน้วํา 

         "ฉันก็เหมือนกันแมํพลอย ยังไมํเคยเป็นป้ากับเขาเลย คราวนี้ปล้ืมบอกไมํถูก"  

         พลอยกลับมาจากบางปะอนิไมํก่ีวัน เจ๎าคุณพอํและคุณเชยก็มาเย่ียมถึงบา๎น ทัง้สองคนดีใจเป็นหนกัหนา ทีจ่ะได๎มี

หลาน 

         "เจ๎าคุณพํอทํานดีใจจริงๆ" คุณเชยกระซิบบอก "กํอนที่ทํานจะร๎ูวําแมํพลอยต้ังท๎องทํานฝันไป ทํานตื่นขึ้น แก๎ฝันให๎

ฉันฟังตอนเช๎าวํา ทํานฝันวําทํานนั่งอยูํที่บ๎าน เห็นดาวอะไรก็ไมํร๎ูดวงใหญํ มีรัศมีลุกโพลงเหมือนผีพุํงไต๎ แลํนผํานท๎องฟ้า

จากบ๎านข๎ามมาฟากข๎างนี้ พอทํานตกใจต่ืนก็พอดีใกล๎รํุง พอทํานแก๎ฝันให๎ฉันฟังแล๎ว ทํานก็ทํานาย ของทํานเสร็จ ทํานวํา

คราวนี้เห็นจะได๎หลานตาเป็นผ๎ูชาย แตํฉันก็ยังไมํได๎เชื่อถืออะไรนัก พอดีแมํพลอยสํงขําวไป วําต้ังท๎อง ฉันเลยเล่ือมใส

ขึ้นมาจริงๆ ขอให๎ลูกคนใหญํเป็นผ๎ูชายเถิดแมํพลอย"  

         "สมพรปากคุณเชยเถิด" พลอยตอบ "ฉันเองก็อยากได๎ลูกคนใหญํเป็นผ๎ูชายเหมือนกัน"  

         เจ๎าคุณพอํและคุณเชยนัง่คุยอยํูอกีนาน เจ๎าคุณพอํบนํขึน้วํา "พํอเป็นอะไรก็ไมํร๎ูพลอย หมูํนี้กินไมํได๎ นอนไมํหลับ พอ

กินอะไรเข๎าไปก็แนํนจุกเสียดในท๎อง รักษาหมอมิร๎ูจักก่ีหมอ ก็ไมํเห็นมันดีขึ้น นี่ไปได๎ยาต๎มมาใหมํอีกขนานหนึ่ง เพิ่งลองกิน

ดูได๎ไมํก่ีวัน จะเป็นอยํางไรก็ยังไมํร๎ู"  

         พลอยสังเกตเห็นอยํูแล๎ววําเจ๎าคุณพอํซูบเซียวลงไปกวําเกํา มีขอบเขยีวทีใ่ต๎นยัน๑ตา และดูศีรษะหงอก มากขึน้ พอจะ

เอํยปากทักถาม เจ๎าคุณพํอก็บํนขึ้นมากํอน ย่ิงได๎ยินเจ๎าคุณพํอบํนพลอยก็ย่ิงวิตก เหลียวมองดูหน๎า คุณเชยเป็นเชิงสงสัย 

แตํคุณเชยก็ขยิบตาแล๎วพูดไปเสียวํา  



         "ยาต๎มขนานนี้ ดิฉันได๎ยินวําของเขาดีนะเจ๎าคะ เจ๎าคุณพํออยําเพิ่งใจร๎อนเลิกของเขาเสียกํอนก็แล๎วกัน เพราะโรค

ผ๎ูใหญํจะรักษาให๎หายเร็วดังใจนั้นยาก"  

         "แมํเชยเขาเป็นคนคอยบังคับให๎พํอกินยา" เจ๎าคุณพํออธิบาย "ยามิร๎ูจักก่ีขนาน หมอมิร๎ูจักก่ีหมอก็ได๎มา เพราะแมํ

เชยเขาหามาให๎ทั้งนั้น จนบางทีพํอขี้เกียจกินขี้เกียจรักษา เขาก็ไมํยอม กดขี่กันเหมือนเด็กๆ"  

         คุณเชยหวัเราะแล๎วพดูกับพลอยวํา 

         "ดูทํานวําฉันสิแมํพลอย ก็ทํานไมํสบายจริงๆ ฉันก็รักษาแล๎วทํานกลับมาวําฉันบังคับทําน อีกหนํอยเถอะ ฉัน

จะต๎องมารับแมํพลอยไปชํวยกันบังคับอีกคน"  

         "อยําไปกวนเขาเลยแมํเชย พลอยเขามีลูกมีผัว มีบ๎านมีชํองจะต๎องดูแล ถ๎าเจ็บหนักหนาก็ไปอีกเร่ืองหนึ่ง แตํพํอยัง

ไมํเป็นอะไรนัก ไมํควรที่ลูกๆจะต๎องลําบาก"  

         เจ๎าคุณพอํลาไปแล๎ว ทิง้ความไมํสบายใจไว๎ใหพ๎ลอย แตํในวันรํุงขึน้พอํเพ่ิมก็มาทีบ่า๎น ย่ืนจดหมายใหพ๎ลอย ฉบบั

หนึ่งเป็นความวํา 

 

"แมํพลอย  

         เม่ือวานนีฉั้นไมํกล๎าพดูเร่ืองเจ๎าคุณพอํตํอหนา๎ทาํน จะหาโอกาสบอกแมํพลอยก็ไมํได๎ จึงต๎องวานพอํเพ่ิม มาสํงขาํว 

เจ๎าคุณพํอเจ็บคราวนี้ ฉันไมํคํอยสบายใจนัก เพราะฉันดูอาการทํานไมํออก บางเวลาก็ร๎ูสึกวําทําน เจ็บมาก แตํบางเวลา

ทํานก็หายไปไหนมาไหนได๎ ที่ฉันวิตกก็เพราะดูทํานเหงาๆอยํางไรขอบกล คล๎ายกับวําทําน ไมํมีแกํใจจะรักษาตัว ฉัน

อยากจะไปคุยกับแมํพลอยตามลําพังก็ยังไปไมํได๎ เพราะหมูํนี้ฉันไมํกล๎าทิ้งทําน แตํแมํพลอยอยําเพิ่งวิตกคิดอะไรมากไป

เลย หยูกยามดหมอก็มีบริบูรณ๑ เห็นจะไมํเป็นอะไรนัก วันหลังถ๎าฉัน ยังมาไมํได๎ ฉันจะสํงขําวมาอีก ดุพํอเพิ่มให๎ฉันด๎วย 

เด๋ียวนี้เลอะเข๎าทุกวัน" 

 

เชย"  

         พลอยอาํนจดหมายคุณเชยแล๎วก็ย่ิงไมํสบายใจขึน้อกี เพราะตรงกับลักษณะอาการของเจ๎าคุณพอํ ทีต่นได๎สังเกตไว๎

วันกํอน พลอยหันไปถามพํอเพิ่มวํา 

         "พํอเพิ่ม เจ๎าคุณพํอเป็นอะไรไป" 

         "เอ ! ฉันก็ไมํเห็นทํานเป็นอะไรนี่แมํพลอย" พํอเพิ่มตอบอยํางฉงนๆ 



         "ดูพํอเพิ่มซี !" พลอยพูดอยํางรําคาญ "เจ๎าคุณพํอไมํสบายยังไมํร๎ูอีก พิลึกแท๎ๆทีเดียว"  

         "อ๎าวยังง้ันเหรอะ !" พํอเพิ่มร๎อง "ไมํเห็นมีใครบอกฉันเลย ฉันก็ยังเห็นทํานดีๆอยูํนี่ ฉันไมํได๎พบทําน เพียงวันสอง

วันเทํานั้นเอง" 

         "พํอเพิ่มถ๎าจะไมํคํอยกลับบ๎านละซี ถึงไมํร๎ูเร่ืองร๎ูราวอะไรเสียเลย"  

         "ถ๎าจะวําอยํางนั้นก็ถูก ฉันก็ไปตามเร่ืองของฉัน จะกลับบ๎านไมํกลับก็เทํากัน ถึงจะกลับไปก็ไมํมีใครนําพา พูด

อะไรก็ไมํมีใครฟัง ไมํร๎ูวําจะกลับไปทําไม" พํอเพิ่มพูดอยํางน๎อยใจ  

         พลอยกล๎ุมใจ อยากจะหยิกตีพอํเพ่ิมเหมือนกับเด็กๆ แตํปากนัน้พดูไปวํา 

         "โธํ ! พํอเพิ่ม ! พํอเพิ่มก็เป็นผ๎ูใหญํแล๎ว เมื่อไรจะเลิกเป็นเด็กเสียที" 

         "ฉันจะไปเลิกเป็นเด็กได๎ยังไง เมื่อไมํมีคนปลํอยให๎เป็นผ๎ูใหญํ" พํอเพิ่มเถียง "เจ๎าคุณพํอทํานก็เห็นฉัน ยังเป็นเด็ก 

ไมํมีวันจะไว๎ใจให๎ทําอะไรได๎ คุณอุํนก็เห็นฉันเป็นเด็ก พบหน๎าทีไรก็ดําวํา คุณชิตก็เห็นฉันเป็นเด็ก มีอะไรก็ไมํมีวันจะบอก

กลําว แม๎แตํคุณเชยซึ่งอํอนเดือนกวําฉัน ก็ยังเห็นฉันเป็นเด็ก ผิดนิดผิดหนํอยก็ดุเอาวําเอา เด๋ียวนี้ถึงแมํพลอยเป็นน๎องแท๎ๆ 

ก็เห็นฉันเป็นเด็กไปอีกคน เร่ิมจะดุฉันอีกแล๎ว ฉันจะไปโตได๎ยังไง" พํอเพิ่มย๎อนคํา  

         พลอยฟงัพอํเพ่ิมพดูแล๎วก็อดหวัเราะไมํได๎ เพราะพอํเพ่ิมพดูอยํางนาํเห็นใจ จึงพดูปลอบพอํเพ่ิมไปวํา  

         "พํอเพิ่มอยําตีโพยตีพายไปเลย อยํางฉันและคุณเชยนั้นก็เป็นน๎องพํอเพิ่ม ที่คอยตักเตือนก็เพราะรักพํอเพิ่ม อยาก

เห็นพํอเพิ่มเป็นหลักเป็นฐาน มีคนนับหน๎าถือตา น๎องๆจะได๎พึ่งพํอเพิ่มบ๎างเทํานั้นเอง" 

         พอํเพ่ิมเป็นคนทีป่ลอบงําย พอเห็นพลอยหวัเราะและพดูเสียงออํนลง พอํเพ่ิมก็หายโกรธ เร่ิมบนํวําหวิ เรียกนางพศิ

ให๎หาอะไรตํออะไรมากินแก๎หิว รวมทั้งเหล๎าซ่ึงนางพิศหาเตรียมไว๎ให๎เสมอ  

         พอํเพ่ิมเป็นคนเดียวในบรรดาพีน่อ๎งทีม่าบา๎นพลอยบอํยทีสุ่ด อาศัยความทีค๎ุ่นเคยกับคุณเปรม มากํอนคนอืน่ 

บางคร้ังพํอเพิ่มมาหาขณะที่คุณเปรมอยํูบ๎าน คุณเปรมก็ต๎อนรับแข็งแรงทุกคร้ังไป เคยชอบพอ กับพํอเพิ่มอยํางไรเมื่อกํอน

ได๎กับพลอย คุณเปรมก็คงเป็นอยํูอยํางเกํา และดูเหมือนจะมากกวําเกําเสียด๎วยซ้ําไป เพราะคุณเปรมมิชั่วแตํต๎อนรับเล้ียง

พํอเพิ่มฉันญาติเทํานั้น แตํทุกคร้ังที่พํอเพิ่มมาบ๎าน คุณเปรมก็มักจะมีของ ที่มีราคาให๎เป็นกํานัล หรือถ๎าคุณเปรมร๎ูวําพํอ

เพิ่มต๎องการส่ิงใด คุณเปรมก็มักจะหาของนั้นมาให๎จงได๎ โดยไมํคํานึงถึงราคาวําจะถูกหรือแพง พลอยเห็นความอารีอา

รอบของคุณเปรม ที่มีตํอพํอเพิ่มก็ร๎ูสึกเกรงใจ อยูํเสมอ ทั้งที่ร๎ูวําพํอเพิ่มและคุณเปรมเป็นคนร๎ูจักชอบพอกันมาแตํกํอน แตํ

พลอยก็อดเกรงใจคุณเปรมไมํได๎ เพราะพํอเพิ่มเป็นพี่ชายแท๎ๆของตน คําตักเตือนของคุณเชยให๎ระวังเร่ืองพี่น๎องของตนนั้น 

พลอยยังมิได๎ลืมเลย แตํพํอเพิ่มดีอยูํอยํางหนึ่ง ที่มิได๎เคยออกปากขอ และไมํเคยปรากฏวําพํอเพิ่มเคยรับตัวเงินจากคุณ



เปรม หากแตํรับเป็นของกินของใช๎ตามแตํคุณเปรมจะหามาให๎ วันหนึ่งพลอยเก็บความเกรงใจไว๎ไมํอยํู พอได๎โอกาส ก็พูด

กับคุณเปรมวํา 

         "คุณเปรมอยําหาวําฉันสํูร๎ูเลย แตํฉันดูๆหมูํนี้ เห็นคุณเปรมตามใจพํอเพิ่มมากไปเสียแล๎ว"  

         "ฉันไมํได๎ตามใจพํอเพิ่มหรอกแมํพลอย" คุณเปรมตอบ "พํอเพิ่มแกจะอยํางไรก็ชํางแกเถิด แตํแกเป็นคน หัวสูงเอา

การอยูํ ต้ังแตํร๎ูจักกันมาพํอเพิ่มยังไมํเคยขออะไรฉันสักคร้ังเดียว ฉันเป็นคนหาให๎ เพราะฉันรักพํอเพิ่ม เทํานั้นเอง แล๎วก็ใชํ

วําจะมากมายอะไรหนักหนา มีของอะไรแปลกมาก็แบํงให๎ฉันเพื่อน เด๋ียวนี้ก็เป็นฉันญาติสนิท"  

         "ถึงอยํางนั้นก็เถอะ" พลอยท๎วงขึ้น "ฉันเห็นวําคุณเปรมให๎พํอเพิ่มมากไป จนออกหน๎าออกตา ใครเขาไมํร๎ู จะหาวํา

ฉันพาพี่น๎องมาปอกลอก ฉันไมํชอบให๎ใครนินทาผิดๆ"  

         คุณเปรมหวัเราะแล๎วตอบวํา 

         "แมํพลอย แมํพลอยจะขออะไรฉันก็ได๎ แตํเร่ืองนี้เห็นจะต๎องยกให๎ฉันบ๎างละ แมํพลอยคิดดูให๎ดีๆเถิด พํอเพิ่มเป็น

พี่รํวมท๎องกับแมํพลอยคนเดียวแท๎ๆ ฉันก็รักและนับถือพํอเพิ่ม เหมือนกับวําเป็นพี่ชายของฉันเอง ทางญาติของฉันเองนั้น 

ฉันรับประกันวําไมํมีใครมาวํากระไรได๎ ถึงฉันจะทุํมเทให๎พํอเพิ่มสักเทําไรก็คงไมํมีใครวํา เพราะร๎ูใจร๎ูเร่ืองกันดีอยูํแล๎ว แมํ

พลอยไมํต๎องวิตก สําหรับพํอเพิ่มนั้น ฉันจะต๎องสนองคุณแกไปจนตาย เพราะแกมี พระคุณกับฉันมาก ฉันลืมไมํได๎" คุณ

เปรมพูดแล๎วก็ย้ิมละไม 

         "วุ๎ย ! พระเดชพระคุณอะไรกันหนักหนาถึงเพียงนั้นนะ ฉันอยากร๎ูนักเชียว"  

         "แมํพลอยทําไก๐ไปได๎" คุณเปรมตอบอยํางอารมณ๑ดี "ก็ที่ฉันได๎ร๎ูจักกับแมํพลอยมาถึงเพียงนี้ ก็เพราะใครเสียอีกเลํา 

จะให๎ฉันลืมคุณพํอเพิ่มเสียงํายๆ อยํางไรได๎" คุณเปรมพูดพลางกระถดตัวเข๎ามาใกล๎  

         คุณชิตเป็นพีน่อ๎งอกีคนหนึง่ทีม่าหาถึงบา๎น แตํทกุคร้ังทีคุ่ณชิตมา พลอยต๎องร๎ูสึกไมํสบายใจเสมอ คร้ังแรกคุณชิตมา

หาบอกวํามาเย่ียม แตํวันนั้นบังเอิญคุณเปรมไมํอยํู คุณชิตก็รบเร๎าจะพบคุณเปรมให๎ได๎ ระหวํางที่นั่งคอยอยูํนั้น ตาคุณชิต

ก็กวาดดูรอบๆตึก และดูเคร่ืองใช๎เคร่ืองประดับประดาตํางๆ ด๎วยความสนใจ จนพลอยร๎ูสึกกระดาก พอคุณเปรมกลับมาถึง

บ๎าน คุณเปรมก็นอบน๎อมตํอคุณชิตเป็นอยํางดีเรียกวํา "คุณพี่" ทุกคําพูดและใช๎วาจาอํอนน๎อมขอรับขอรองด๎วยความ

เคารพ มิได๎พูดเป็นกันเองอยํางเพื่อนเชํนเวลาพูดกับพํอเพิ่ม แตํแทนที่คุณชิตจะไว๎ตัวเป็นผ๎ูใหญํ คุณชิตกลับแสดงกิริยา

นอบน๎อมตํอคุณเปรมจนเกินกวําเหตุ และพูดจาฝากเนื้อ ฝากตัวกับคุณเปรม จนพลอยร๎ูสึกอายจนแทบจะทนไมํไหว 

พลอยได๎แตํนิ่งอดทนตํอการแสดงของคุณชิต ใจก็ได๎แตํภาวนาอยําให๎คุณชิตมาหาบํอยๆ เพราะสําหรับคุณชิตนั้น พลอย

ไมํอยูํในฐานะที่จะตักเตือนส่ิงไรได๎เลย พลอยเคยได๎รับการอบรมมาแตํเล็ก ให๎เกรงใจคารวะคุณชิต ในฐานลูกเมียหลวง

ตลอดมา ไมํเหมือนกับพํอเพิ่ม ซึ่งพลอยเห็นวําตนเองอยูํฐานะที่จะเตือนได๎  



         หนทีส่องทีคุ่ณชิตมาหาถึงบา๎นนัน้ พลอยร๎ูสึกวําเป็นเคราะห๑ดีเป็นอยํางย่ิง ทีคุ่ณเปรมไปเขา๎เวรเสียในวัง ไมํกลับ

บ๎านในวันนั้น คุณชิตจึงไมํมีโอกาสได๎พบ เมื่อนั่งคุยกันอยํูสองตํอสอง คุณชิตก็เร่ิมปรับทุกข๑ ถึงความยากจนไมํพอกินพอใช๎ 

เลําให๎ฟังถึงความเจ็บป่วยของภรรยาทางบ๎าน ในที่สุดคุณชิตก็พูดขึ้นวํา  

         "แมํพลอยอยําวําอะไรเลย นึกวําเห็นแกํพี่เถิด แมํพลอยมีอัฐให๎พี่ยืมสักชั่งหนึ่งไหม แล๎วอีกหนํอยพี่จะหา มาใช๎ให๎"  

         พลอยร๎ูดีวําถึงจะใหไ๎ป คุณชิตก็คงใช๎จํายทางอบายมุขหมด ภายในเวลาวันเดียวหรือสองวัน พลอยก๎มหนา๎ ลงค๎นใต๎

เชี่ยนหมากแล๎วพูดวํา 

         "ฉันไมํมีหรอกคุณพี่เงินต้ังร๎อยต้ังช่ัง ฉันใช๎จํายทางบ๎านทุกวันนี้ฉันก็รับมาจากคุณเปรมอีกทีหนึ่ง ฉันไมํกล๎า ไป

เอาของเขามาให๎" พลอยพูดแก๎ตัวปิดป้องไปตามเร่ือง 

         "ไมํมีเลยหรือ" คุณชิตถามอยํางไมํเชื่อ  

         "ก็มีบ๎างแตํไมํถึงช่ัง" พลอยตอบหลบสายตา  

         "มีเทําไร" คุณชิตถามห๎วนๆ 

         "มีอยํูสักสามสิบเทํานั้นเอง" พลอยตอบพลางนับเงินก๎นเชี่ยนหมากอยํางไมํเงยหน๎า มือที่ซูบเซียว และมีของ

สกปรกอยูํดําตามซอกเล็บ ย่ืนมาแบอยํูใต๎สายตาของพลอย เสียงคุณชิตพูดเหมือนขูํวํา  

         "สามสิบก็เอา เร็วๆเข๎าเถิด พี่จะรีบไป" 

         พลอยเอาเงินวางลงบนมือคุณชิตแล๎วก็รีบหดมือกลับ เหมือนกับวําเงินนัน้ร๎อนเสียเต็มประดา  

         "ขอบใจมากแมํพลอย วันหลังพี่จะมาหาใหมํ" คุณชิตพูด๎วยน้ําเสียงอันแห๎งแหบ แล๎วก็ลุกขึ้น เตรียมตัวจะกลับ 

พลอยยกมือขึ้นไหว๎คุณชิตด๎วยความโลํงใจ ทั้งที่คําพูดของคุณชิตที่ทิ้งท๎ายไว๎วํา วันหลังจะมาหาใหมํนั้น ทําให๎ต๎องมีความ

วิตกเหลืออยํู คุณชิตเดินลงบันไดตึกไปสักครํู คุณนุ๎ยก็เดินสวนขึ้นมา เพื่อมาคุยด๎วยตามปกติ  

         "เมื่อก้ีนั่นใครแมํพลอย ใครกัน" คุณนุ๎ยถามขึ้น  

         "คุณชิต ลูกเจ๎าคุณพํอกับคุณหญิง...พี่ชายใหญํอิฉันเอง" พลอยตอบตะกุกตะกัก  

         "ไฮ๎ ! ทําไมอยํางนั้นลํะ" คุณนุ๎ยร๎องขึ้น "หน๎าตาไมํสมเลย ฉันนึกวําขี้ยาที่ไหนเสียอีก อ๎าว ! ฉันพูดเกินไปอีกแล๎ว 

แมํพลอยอยําถือฉันเลย นึกวํายกให๎คนแกเถิด ได๎ไหม ได๎ไหม"  

         ทแีรกเม่ือเห็นคุณนุย๎เดินขึน้มา พลอยก็ร๎ูวําคุณนุย๎จะต๎องสวนทางกับคุณชิต ความร๎ูสึกในเบ้ืองแรกนัน้อาย แทบจะ

แทรกแผํนดินหนี แตํคําพูดของคุณนุ๎ยที่พูดออกมาตรงๆ ทําให๎พลอยคํอยคลายใจ หัวเราะออกมาตอนที่ คุณนุ๎ยบอกอยํา

ถือสาคนแกํ 



         คุณนุย๎นัน้ต้ังแตํร๎ูวําพลอยต้ังทอ๎ง ก็ดูเป็นหวํงเป็นใยพลอยมากขึน้กวําเกํา ทกุวันคุณนุย๎จะต๎องมาพดูมาคุย มาถาม

อาการคล๎ายกับวําพลอยเป็นคนเจ็บ และคอยเรํงเร๎าให๎พลอยเตรียมตัวเสียแตํเนิ่นๆ เวลาคลอดบุตรจะได๎ ไมํมีอะไรขาด

เหลือ แตํคําตักเตือนแนะนําของคุณนุ๎ยบางทีก็เล่ือนลอย บางคร้ังก็ฟุ่มเฟือยเกินกวําความจําเป็น เพราะคุณนุ๎ยเองก็เป็น

คนโสดไมํเคยมีลูก และดูเหมือนจะมาเร่ิมสนใจกับการคลอดบุตรของคนอื่นคราวนี้ เป็นคร้ังแรก คําแนะนําของคุณนุ๎ยต๎อง

ทําให๎พลอยต๎องหัวเราะบํอยๆ เป็นต๎นวําคุณนุ๎ยจะพูดวํา  

         "เออ ! แมํพลอยฉันเพิ่งนึกออก ผ๎าขาว...ผ๎าขาว...หาไว๎ให๎มากๆอยําลืม หาไว๎สักพับดีไหม"  

         "เอาไว๎ทําไมมากยังง้ันลํะคะคุณอา" พลอยย๎อนถาม  

         "ฉีกผ๎าอ๎อมเด็ก" คุณนุ๎ยตอบ "แล๎วก็ทําอะไรตํออะไร เอ ! ฉันก็ไมํร๎ูซี ! เคยเห็นคนออกลูกเขาเตรียมหาผ๎า กันทั้งนั้น

จริงไหม !" อีกคร้ังหนึ่งคุณนุ๎ยพูดขึ้นอยํางเอาการเอางานวํา  

         "แมํพลอย ! อยําลืม...อยําลืม...สําคัญนักทีเดียวขาดไมํได๎ กระดองแมงดาทะเล ส่ังใครให๎หาเอาไว๎ อยําลืมทีเดียว

นะแมํพลอย" 

         แตํพอพลอยซักถามวํากระดองแมงดาทะเลทีส่ั่งใหห๎านัน้มีไว๎เพ่ืออะไรแน ํคุณนุย๎ก็เร่ิมลํองลอยอธบิายไมํได๎ บอกแตํ

วําเคยเห็นใครก็ไมร๎ู ที่ไหนก็จําไมํได๎ เขาหากระดองแมงดาทะเล เพื่อเอาไว๎ใช๎ตอนออกลูก เขาจะเอาไปใช๎ อยํางไรก็นึกไมํ

ออก 

         คนทีเ่ป็นประโยชน๑ตํอพลอยในการตระเตรียมสําหรับเร่ืองใหญํ ทีจ่ะมาถึงตํอไปก็คือ นางพศิและยายเทียบ นางพศิ

นั้นอ๎างวํา เคยเห็นมาแล๎วหนักตํอหนัก พํอเพิ่มและพลอยเองนางพิศก็รับออกมาด๎วยกันทั้งนั้น ฉะนั้นในเร่ืองนี้นางพิศก็เห็น

วําตนเองอยูํในฐานะเป็นผ๎ูเชี่ยวชาญ ฝ่ายยายเทียบก็ไมํยอมลดข๎อให๎ อ๎างวําตนเอง ก็ชํานาญในเร่ืองนี้มากและอาจ

มากกวํานางพิศเสียด๎วยซ้ํา สํวนจะได๎ความชํานาญในเร่ืองนี้มาจากไหน และมีมากเพียงใดนั้น ยายเทียบกลําวอยํางหนัก

แนํนวําอยําให๎พูดไปเลย เพราะเด๋ียวใครได๎ยินเข๎าจะหาวําคุย เอาไว๎ดูฝีมือกันเมื่อถึงเวลาดีกวํา จะได๎ร๎ูกันเสียทีวําอีแกํมัน

พูดไว๎ไมํผิด 

         นางพศิกับยายเทียบนัง่ถกเถียงกันอยํูใต๎ระเบียงด๎านหลังของตึก พลอยผ๎ูนัง่อยํูขา๎งบนได๎ยินถ๎อยคําถนดั  

         "เทียบเอ๐ย" เสียงนางพิศพูดขึ้น "อยํางแกมันดีแตํจะทําครัว เร่ืองออกลูกออกเต๎ามันไมํใชํงํายๆ เหมือนขูดมะพร๎าว

ตําน้ําพริก แกอยําคุยดีไปเลย" 

         "แมํพิศ" ยายเทียบพูดด๎วยสําเนียงเรียบร๎อย "นี่หลํอนหาวําฉันตอแหลยังง้ันเรอะ"  

         "เปลํานํา เทียบก็น๎อยใจไปได๎ !" นางพิศตอบอยํางอารมณ๑ดี "ฉันวํา-ว๎า ของพรรค๑อยํางนี้มันต๎องเคยเห็น เคยทํา

เทํานั้นเอง ฉันเห็นเทียบยังเป็นสาวเป็นแส๎ เร่ืองมีลูกมีเต๎าจะไปร๎ูได๎ยังไง"  



         "อะแฮ๎ม" ยายเทียบกระแอมเสียงหลง "แมํพิศแมํทูนหัว นี่ถ๎าฉันไมํกลัวจะเดือดร๎อนถึงนายละก็ ฉันจะตบ หลํอน

ล๎างน้ําเสียตรงนี้แล๎ว พูดจาเลํนล้ินดีนักทีเดียว"  

         นางพศิหวัเราะคร้ืนเครงแล๎วถามวํา 

         "ไหนแกลองวําไปทีหรือวํา แกร๎ูอะไรบ๎าง" 

         "อยํางคุณของเรานั้นตอนออกลูกไมํสําคัญ เพราะทํานเป็นท๎องสาว" ยายเทียบเร่ิมอธิบาย "เจ็บประเด๋ียว เดียวก็

หาย ทํานไมํเหมือนอยํางเราๆ ถ๎าอยํางเรานี้ขืนดัดจริตมีลูกกันก็คงจะไมํรอด"  

         "เออนํา" นางพิศขัดคอ "วําไปเถอะ อยําออกนอกเร่ืองไปเลย" 

         "เมื่อเป็นอยํางนั้น เร่ืองของคุณก็สําคัญอีตรงอยํูไฟ" ยายเทียบอธิบายตํอ "จริงๆนะพิศ หัวอกลูกผ๎ูหญิงนี้ จะดีไมํดี

ก็อยูํตรงอยํูไฟนี่เทํานั้น ต๎องอยูํไฟให๎ได๎ให๎ดี ต๎องนึ่งท๎องต๎องประคบ ถ๎าพลาดพล้ังลงไปละก็เลือดมันทํา เอาทีหลัง ลําบาก

ถึงเสียผ๎ูเสียคนไปทีเดียว แล๎วก็ต๎องถึงยาด๎วย" ยายเทียบพูดอยํางมีความร๎ู  

         "ยาอะไร" 

         "อ๎าวก็ยาดองซีจ๏ะ" ยายเทียบตอบอยํางมีภูมิ "ฉันดองเอาไว๎แล๎วที่ห๎อง ตํารับของฉันเอง ยาดองเข๎าของร๎อนเคร่ือง

ตรีกระตุกแล๎วก็..." 

         "เด๋ียวกํอนไอ๎ยาดองนี่นํะ" นางพิศสอดถามขึ้น "ดองไว๎แล๎วจริงๆหรือ"  

         "จริงซีจ๏ะ" 

         "ฉันขอลองดูกํอนบ๎างจะได๎ไหม หมูํนี้ฉันก็เลือดลมไมํส๎ูจะดีเหมือนกัน"  

         "ได๎ซีจ๏ะจะเป็นไรมี อยํางคุณทํานจะไปรับอะไรหนักหนา เพียงขวดคร่ึงก็พอ เมื่อถึงเวลา แตํฉันดองไว๎ต้ัง สามขวด

โหล ถึงเราจะลองเสียหมดกํอนก็ยังเอาเหล๎าเติมได๎ทีหลัง ดีเสียอีกจะได๎ไมํร๎อนนัก เด๋ียวคุณจะทนไมํไหว"  

         พลอยได๎ยินนางพศิกับยายเทียบคุยกัน ก็ร๎ูสึกทัง้ขนัทัง้เสียวไส๎ ความจริงพลอยร๎ูสึกหว่ันๆอยํูต้ังแตํตน ต้ังทอ๎ง นกึถึง

เวลาที่จะคลอดบุตรแล๎วก็ให๎กร่ิงเกรง เพราะร๎ูวําจะต๎องเจ็บต๎องทรมาน แตํเมื่อนึกถึงบุตรที่จะเกิดมา เป็นเลือดเนื้อของตน

แท๎ๆ เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่จะต๎องทุํมเทความรักทั้งปวงให๎ พลอยก็เกิดปีติซาบซําน คอยวันที่จะคลอดบุตรนั้น อยูํด๎วย

ความหวังและความยินดี ไมํนึกสะทกสะท๎านมากนัก และย่ิงใกล๎วันเข๎ามา ความหวาดเกรงและพร่ันพรึงใจนั้น ก็ย่ิงลด

น๎อยลงไป คืนหนึ่งพลอยนอนหลับอยํูบนตึก ขณะที่กําลังหลับสนิท อยูํนั้น พลอยร๎ูสึกตัวสะด๎ุงต่ืนขึ้นเหมือนกับมีใครมา

ปลุก ทีแรกนึกวําคุณเปรมปลุกเพราะมีเร่ืองอะไร แตํคุณเปรมซ่ึงนอนอยูํเตียงเดียวกันนั้น ก็นอนอยํูหํางและหันหน๎าไปอีก

ทางหนึ่ง แม๎แตํจะสันนิษฐานวําคุณเปรม จะเคล่ือนไหวแขนหรือขามาถูกต๎องตัวในยามหลับก็เป็นไปไมํได๎ ขณะที่พลอย

นอนลืมตาอยํูนิ่งๆนั้นเอง พลอยก็ร๎ูสึกได๎ถนัดวํามีความเคล่ือนไหวในครรภ๑ของตน ทันใดนั้นพลอยก็ร๎ูสึกวาบหวามในหัวใจ 



เต็มไปด๎วยความปีติและความรัก เมื่อแรกต้ังท๎องก็ร๎ูได๎ด๎วยอาการตํางๆ ของตนวําตนมีครรภ๑ แตํขณะนั้นเป็นแตํความร๎ูสึก

วํา รํางกายของตนเปล่ียนไป คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกที่มีสัญญาณจากบุตรในครรภ๑ เป็นสัญญาณด๎วยความเคล่ือนไหวให๎พลอย

ร๎ูได๎ถนัดวํา อีกชีวิตหนึ่งได๎บังเกิดขึ้นภายในรํางกายของตน เด็กที่อยํูในครรภ๑นั้นเร่ิมเป็นตัวตน เป็นบุคคลอีกคนหนึ่ง มิใชํ

เพียงส่ิงหนึ่งแหํงรํางกายของพลอย แตํมีชีวิตของตัวเอง แสดงความเคล่ือนไหวได๎ตํางหากด๎วยเจตนาของตนเอง โดยที่

พลอยมิได๎มีการเคล่ือนไหว อยํางใดเลย พลอยนอนนิ่งหัวใจเต๎นแรงด๎วยความยินดี ตานั้นก็เบิกโพลง ความงํวงเหงา

หาวนอนหายไปส้ิน ในที่สุดพลอยก็ไมํสามารถจะเก็บเอาความต่ืนเต๎นดีใจนั้นไว๎ได๎คนเดียวอีกตํอไป ร๎องเรียกคุณเปรม

เบาๆให๎ต่ืนขึ้น คุณเปรมพลิกกายอยํางงัวเงียแล๎วถามวํา  

         "อะไรกันแมํพลอย" 

         "จุ๏ ! จุ๏ ! อยําเอ็ดไป คุณเปรม" พลอยกระซิบเหมือนกลัววําบุตรในท๎องจะตกใจ "ฉันเพิ่งร๎ูสึกเป็นหนแรก วําลูกด้ิน"  

         คุณเปรมหวัเราะเบาๆ แล๎วพดูคํอยๆวํา 

         "พุทโธํ ! นึกวําเร่ืองอะไร ไหนดูทีรึ" แล๎วคุณเปรมก็เอื้อมมือมาวางไว๎บนหน๎าท๎องของพลอย อีกครํูหนึ่ง ก็มีความ

เคล่ือนไหวอีกจนคุณเปรมร๎ูสึก  

         "ถ๎าจะเป็นลูกผ๎ูชายเสียแล๎วแมํพลอย" คุณเปรมพูดอยํางดีใจ "มันด้ินแรงเหลือเกิน"  

         พลอยนอนย้ิมตํอไปอกีนาน พลอยร๎ูดีวําคุณเปรมอยากได๎ลูกผ๎ูชาย เพราะได๎ยินคุณเปรมพดูอยํูเสมอ สําหรับพลอย

นั้นในใจจริงลูกผ๎ูหญิงหรือผ๎ูชายก็เทํากัน แตํเมื่อคุณเปรมอยากได๎ลูกผ๎ูชายหนักหนา พลอยก็ได๎แตํชํวยภาวนาให๎ลูกคน

แรกนี้เป็นผ๎ูชายอยูํเสมอ 

         วันคืนลํวงไป พลอยทอ๎งแกํย่ิงขึน้ทกุวัน จนพลอยไมํยอมไปไหนมาไหน แม๎แตํจะลงจากตึกก็ไมํอยากจะลง ด๎วย

ความอายในสารรูปของตน จนนางพิศต๎องเตือนอยูํเสมอวํา ถ๎าอยากออกลูกงํายๆก็ให๎เดินเหินให๎มากๆ อยํานั่งนอนอยํูกับ

ที่นิ่งๆ 

         "ผ๎ูดีที่ออกลูกกันยาก ก็เพราะทํานไมํทําอะไรได๎แตํนั่งกับนอน" นางพิศอธิบาย "คนที่บ๎านของบําว เขามีท๎องเขาก็

ย่ิงทํางานตักน้ําตําข๎าว เขาออกลูกงํายกันทุกคน คุณพลอยไมํต๎องทําการงานอะไร ก็เดินเหินเสียบ๎าง"  

         คําแนะนาํตํางๆจากยายเทียบก็ดี จากนางพศิก็ดี เป็นคําแนะนาํงํายๆ แตํเต็มไปด๎วยความร๎ูและเจตนาดี ทัง้สองคน

เป็นหํวงใยในพลอยอยํางมาก และข๎าวของทุกอยํางที่จําเป็นต๎องใช๎ในการคลอดบุตร ต้ังแตํกระดานไฟ เตาไฟ ฟืนอยูํไฟ 

ผ๎าผํอนสําหรับพลอยและสําหรับเด็ก ตลอดจนกระด๎งที่เด็กจะนอน ก็สําเร็จด๎วยน้ํามือ ของนางพิศและยายเทียบ เพื่อนฝูง

ที่เป็นชาววังนั้นได๎แตํเก๊ียวก๏าวดีใจเมื่อร๎ูวําพลอยจะมีบุตร แตํไมํมีใครสามารถ ให๎คําแนะนําใดๆที่จะเป็นประโยชน๑ได๎แม๎แตํ

คนเดียว เพราะคนที่พลอยร๎ูจักสํวนมากนั้นไมํเคยมีลูก ชั้นผ๎ูใหญํอยํางคุณสายหรือคุณเนียน ก็พูดข๎ามขั้นตอนนั้นไปเสีย 

แตํไปกังวลถึงเร่ืองโกนผมไฟทําขวัญเดือน ซึ่งเป็นเร่ืองข๎ามไป คําแนะนําที่พลอยร๎ูวําจะเชื่อถือได๎จริง จึงมาจากนางพิศและ



ยายเทียบมากกวําคนอื่น ยายเทียบเอาใจใสํตํอเร่ืองอาหารการกินของพลอยมากกวําปกติ พลอยนึกอยากกินส่ิงใดยาย

เทียบก็พยายาม เสาะแสวงหามาให๎จนได๎ นอกจากของบางอยํางที่ยายเทียบและนางพิศลงมติรํวมกันวํา "แสลง" แล๎วยาย

เทียบก็ทําเฉยเสีย แก๎ตัววําไมํมีบ๎าง ขาดตลาดบ๎าง พลอยเร่ิมอยากกิน "ดินสอ" คือดินขาวชนิดหนึ่ง ที่เขานํามาใสํกระทง

ขายเป็นก๎อนๆ เมื่อพลอยยังเด็กๆอยูํในวังเคยเห็นคนแกํบางคนกินดินสอกับหมาก เคยลองกินดูไมํเห็นมีรสชาติอะไร 

เหมือนกับกินดินสอพองดีๆนั่นเอง แตํคราวนี้พลอยให๎เกิดกระหาย อยากกินดินสอจนตัวส่ัน พอนึกถึงก็น้ําลายไหล อดรน

ทนไมํได๎ก็กระซิบนางพิศ นางพิศก็ร๎องอ๐อ ! เข๎าใจ แล๎วก็ไปจัดการกันสองคนกับยายเทียบ ซื้อดินสอจากตลาดมาเกรอะ

ใหมํ แล๎วก็ประดิษฐ๑ประดอยให๎เป็นก๎อนเล็กๆ นํากิน ใสํขวดโหลอบควันเทียนมาต้ังไว๎ให๎ พลอยนั่งกินดินสอทั้งกลางวัน

กลางคืนอยํางเอร็ดอรํอย จนคุณเปรมนึกฉงนต๎องขอลองกินบ๎าง แตํพอใสํปากเค้ียวได๎สักสองที คุณเปรมก็เบะหน๎าคายทิ้ง

ร๎องวํา "กินเข๎าไปได๎ยังไง แมํพลอย" 

         พลอยทอ๎งแกํขึน้ทกวันจนใกล๎วันคลอด แตํขาํวจากบา๎นคลองบางหลวงนัน้ ไมํได๎ทาํใหพ๎ลอยสบายใจขึน้ กวําเกํา 

เจ๎าคุณพํอเจ็บกระเสาะกระแสะ มีอาการทรงกับทรุด เปล่ียนหมอก็แล๎ว เปล่ียนยาก็แล๎วต้ังหลายขนาน อาการก็มิได๎ดีขึ้น 

อีกวันหนึ่งพลอยได๎รับจดหมายจากคุณเชยอีกฉบับหนึ่งวํา  

 

"แมํพลอย 

         ฉันไมํอยากกวนแมํพลอยเลย เพราะแมํพลอยกําลังทอ๎งแกํ แตํฉันก็เห็นวําควรจะบอกใหแ๎มํพลอยร๎ูไว๎วํา อาการของ

เจ๎าคุณพํอนําวิตก แตํแรกก็ไมํส๎ูกระไรนัก แตํเด๋ียวนี้ถึงล๎มหมอนนอนเส่ือ ผอมผิดรูปรํางและมีอาการ ปวดท๎องมากบํอยๆ 

ฉันต๎องพยาบาลทํานทั้งกลางวันกลางคืน อยากจะมากหาแมํพลอยเหมือนใจจะขาดก็มาไมํได๎  

 

เชย"  

  

 

         ถึงคุณเชยจะเขยีนจดหมายมาบอกใหท๎ราบวํา เจ๎าคุณพอํเจ็บถึงต๎องล๎มหมอนนอนเส่ือก็ตาม แตํก็ยังส่ัง พอํเพ่ิมให๎

มาบอกด๎วยวาจาวํา พลอยไมํต๎องวิตกให๎มาก เพราะการรักษาพยาบาลทุกอยํางพร๎อมมูล เนื่องด๎วย เจ๎าคุณพํอพูดถึงลูก

ของพลอยที่จะเกิดนั้นอยูํเสมอ คุณเชยจึงคาดวําเมื่อพลอยคลอดบุตรแล๎ว อาการของ เจ๎าคุณพํอคงจะดีขึ้นเป็นลําดับ 

เพราะความดีใจที่ได๎เห็นหลาน จะชํวยรักษาโรคได๎เทํากับยาอยํางดีขนานหนึ่ง  

         "เจ๎าคุณพํอนี่ทํานก็แปลก" พํอเพิ่มปรารภขึ้น "แมํพลอยจะมีลูกกับเขาสักคน ทํานพูดเช๎าพูดเย็นจนฉัน ขี้เกียจฟัง 

ที่คุณชิตมีลูกสักก่ีคน ฉันก็เห็นทํานเฉยๆ ไมํเห็นดีอกดีใจ เขาเอาหลานมาให๎ดู ทํานก็ดูนิ่งๆ ไมํเห็นทํานเลํนหัวด๎วย เด็กใน

บ๎านลูกคนอื่นๆจะดีเสียกวํา ฉันอยากร๎ูนัก ถ๎าเผ่ือวําฉันมีลูกกับเขาสักคน ทํานจะวําอยํางไร"  



         "ก็แล๎วแตํพํอเพิ่มจะมีลูกกับใครกระมัง" พลอยตอบ  

         "นั่นนํะซ"ี พํอเพิ่มเห็นจริง "ฉันก็วําอยํางนั้นเหมือนกัน ผ๎ูใหญํทํานเหมือนกันทั้งนั้น ถ๎าลูกทํานได๎กับคน ที่ทํานหา

ให๎จัดการให๎ มีหลานออกมาทํานก็รัก แตํถ๎าเราไปหาเอาเอง ทํานก็ไมํชอบ รังเกียจลงไปจนชั้นลูก ชั้นหลาน"  

         "เห็นจะไมํจริงหรอกพํอเพิ่ม" พลอยขัดคอ "ฉันนึกวําถึงเราจะหาเอาเอง แตํหาให๎ได๎ถูกใจทําน หรือคนที่ทํานเห็นวํา

คํูควรกันกับเรา ทํานก็คงจะรักเทํากัน และถึงจะได๎คนที่ไมํถูกใจก็ตามที แตํพอเห็นหลาน ตาดําๆทํานก็ใจอํอน อยํางลูกคุณ

ชิตนั้นฉันวําเจ๎าคุณพํอทํานก็คงรักเหมือนกัน แตํเห็นมีคุณอุํนเป็นเจ๎าก้ีเจ๎าการ อยูํแล๎วทํานจึงทําเฉยๆเสียก็ได๎ ใจผ๎ูใหญํดู

ยากออก" 

         "ไมํร๎ูซ"ี พํอเพิ่มพูด "แมํพลอยอาจพูดถูกก็ได๎ แตํฉันเองไมํร๎ูจะคิดอยํางไร บางเวลาจะคิดมีลูกมีเมีย กับเขาบ๎าง คน

นี้ก็วําอยํางนั้น คนนั้นก็วําอยํางนี้ เลยคิดอะไรไมํถูก อยูํมันไปเฉยๆอยํางนี้กํอน ขี้เกียจไปมีลูกเมีย ให๎มันมากเร่ือง"  

         "แตํฉันเห็นวําพํอเพิ่มควรจะคิดเร่ืองนี้เสียทีแล๎ว มีเมียแล๎วจะได๎เป็นหลักฐาน เจ๎าคุณพํอทํานก็จะได๎ไว๎ใจขึ้น กวํา

เกํา พํอเพิ่มเคยมองผ๎ูหญิงเขาไว๎ที่ไหนบ๎างหรือเปลํา เคยชอบใครบ๎างไหม"  

         "ถมเถไป" พํอเพิ่มหัวเราะตอบ "ชอบกันแล๎วก็เลิกกันไป แล๎วก็ชอบใหมํ ผ๎ูหญิงที่ฉันชอบมีมากเหลือเกิน จนเลยไมํ

ร๎ูวําจะปลงใจกับคนไหนแนํ เห็นเรารีๆรอๆ เขามีผัวกันไปก็มาก เด๋ียวนี้ลูกโตๆแล๎วก็มี อยําไปพูดถึงมันเลย"  

 

บทที่ ๑๗ (หน๎าที่ ๒)  

         ต้ังแตํร๎ูวําเจ๎าคุณพอํล๎มเจ็บ พลอยก็เรํงวันเรํงคืนอยากจะคลอดบตุรเสียเร็วๆ เพราะเม่ือคลอดบตุรแล๎ว พลอยจะได๎มี

สํวนรํวมรักษาพยาบาลเจ๎าคุณพํอในยามที่ทํานเจ็บไข๎ เทําที่ได๎รับขําวจากทางบ๎านขณะนี้ ก็มีคุณเชย เป็นหัวเร่ียวหัวแรง

รักษาพยาบาลอยูํคนเดียว บางทีคลอดบุตรแล๎ว พลอยจะได๎มีโอกาสไปชํวยเหลือ ให๎เบาแรงคุณเชยลงไปบ๎าง แตํวันคืนนั้น

เป็นของแปลก ย่ิงเรํงก็ดูย่ิงจะช๎าลง พลอยคอยการคลอดบุตรของตนอยํู ร๎ูสึกวําเวลาชํางผํานไปได๎โดยยาก กวําจะหมดไป

แตํละวันก็เห็นวํานานหนักหนา สภาพที่มีครรภ๑อยูํนั้น พลอยร๎ูสึก เหมือนวํามีมาหลายปี จนบางคร้ังร๎ูสึกกล๎ุมใจ อยากที่จะ

ให๎พ๎นๆไปเสียโดยเร็ว 

         ของทกุอยํางยํอมเคล่ือนคล๎อยไปตามเวลาของมัน ไมํมีใครไปเรํงเวลาหรือหา๎มเวลาได๎ ครรภ๑ของพลอย เติบโตขึน้จน

ครบกําหนด คืนวันหนึ่งคุณเปรมเข๎าไปนอนเวรในวัง นางพิศเข๎ามานอนเป็นเพื่อนพลอย อยูํที่หน๎าเตียงระหวํางที่คุณเปรม

ไมํอยูํ พลอยตกใจต่ืนขึ้นราวๆตีสอง หัวใจเต๎นแรง ความเปล่ียนแปลงตามอวัยวะ ตํางๆ กําลังบังเกิดขึ้น พลอยร๎ูตัวทันทีวํา

วาระที่ตนเฝ้าคอยนั้นมาถึงแล๎ว รีบปลุกนางพิศขึ้นด๎วยความตกใจ ระคนกับความต่ืนเต๎น นางพิศลุกขึ้นบิดตัวหาวนอน 

ด๎วยงัวเงียจากหลับนอน แตํพอร๎ูวําอะไรกําลังจะเกิดขึ้น นางพิศก็สลัดอาการของการหลับหลุดพ๎นไปจากตัวส้ิน ลุกขึ้นจุด

ไต๎จุดไฟ ปลุกยายเทียบและผ๎ูหญิงอื่นๆในบ๎าน สํงคนไปตามหมอตําแยที่ได๎นัดกันไว๎แล๎ว ให๎เด็กวิ่งไปบอกคุณนุ๎ยและคุณ



เนียน และเร่ิมจะทําอะไรตํออะไร ที่ไมํได๎เร่ืองอีกหลายเร่ือง ขณะนั้นพลอยเพิ่งจะผํานความเจ็บปวด ที่ไมํเคยประสบมา

เลยเป็นคร้ังแรกในชีวิต ยายเทียบกระหืดกระหอบเข๎ามาในห๎อง เห็นนางพิศจับโนํนจับนี่ด๎วยอารามตกใจ ยายเทียบก็เตือน

ให๎ได๎สติ และนางพิศและยายเทียบ ก็ชํวยกันประคองพลอยเข๎าห๎องที่เตรียมเอาไว๎ ติดๆกันกับห๎องนอน  

         พลอยจําไมํได๎วําเวลาผํานไปแล๎วเทําไร ร๎ูแตํวําตนนอนอยํูบนกระดาน และความเจ็บปวดทีเ่ร่ิมมีมาเป็น ระยะๆนัน้ 

เพิ่มเวลาถ่ีขึ้นเร่ือยๆ เมื่อย๎ายเข๎ามานอนอยูํในที่ๆจัดไว๎ พลอยก็หลับตํอไปอีกโดยมิได๎ต้ังใจ พอต่ืนขึ้นมาก็ร๎ูสึกวําเหงื่อโซม

ตัว และความเจ็บปวดนั้นก็เร่ิมมีมากขึ้นอีก พลอยเหลียวดูรอบๆเหมือนกับ จะหาคนชํวยเหลือ เห็นหญิงแกํคนหนึ่งหน๎าตา

สะอาดสะอ๎านนั่งอยํูข๎างตัว จําได๎วําเป็นหมอตําแยที่ได๎ฝากท๎องไว๎ หญิงแกํนั้นย้ิมด๎วย แล๎วพูดเบาๆวํา  

         "ไมํเป็นไรดอกคุณ อีกประเด๋ียวก็หมดเร่ืองหายเจ็บ ไว๎ใจหมอเถิดไมํเป็นไร"  

         เสียงทีแ่นใํจเต็มไปด๎วยความร๎ูความเคยชิน ทาํใหพ๎ลอยคํอยใจช้ืนขึน้ แตํความเจ็บปวดนัน้ย่ิงทวี ความรุนแรงและ

ความเร็วขึ้นทุกที พลอยเหลือบหานางพิศนึกวําจะขอน้ํากินแก๎กระหาย แตํก็มองไมเห็นไมํทราบ วํานางพิศไปอยํูที่ตรงมุม

ไหนของห๎อง แตํหมอตําแยดูเหมือนจะร๎ูใจ สํงจอกน้ําดอกไม๎ให๎ด่ืมพอชุํมชื่นบ๎าง ยายเทียบเข๎ามานั่งนวดขาอยํูด๎วยหน๎าตา

อันครํ่าเครียด ทุกคร้ังที่พลอยครวญครางด๎วยความเจ็บปวด ยายเทียบก็ครางด๎วย และดูเหมือนจะดังกวํา ทุกคร้ังที่พลอย

มีลมเบํงยายเทียบก็เบํงด๎วย จนหมอตําแยมองดูหน๎า แล๎วหัวเราะ กํอนใกล๎รํุงพลอยได๎หลับไปอีกพักหนึ่ง กํอนจะหลับเสียง

ยายเทียบกระซิบกับนางพิศวํา  

         "พิศอยําเพิ่งไปไหน ฉันชํวยคุณเบํงเสียจวนจะเป็นลม จะออกไปหาน้ํากินสักหนํอย ถ๎าฉันมีลูกในท๎อง สักคน 

ป่านนี้ฉันคงจะเบํงเสียออกมาแล๎ว" 

         พลอยมาฟืน้ตัวอกีคร้ังหนึง่ตอนรํุงสาง ความเจ็บปวดทัง้หลายทัง้ปวงระดมกันเขา๎ใสํตัวอยํางสุดแรง เสียงคุณนุย๎เดิน

เข๎าเดินออก แล๎วเข๎ามานั่งภาวนาเบาๆ อยูํใกล๎ตัวพร๎อมกับสํงน้ําให๎พลอยด่ืม ซึ่งพลอยมาร๎ู ภายหลังวําน้ําเสดาะ และ

ทํามกลางความเจ็บปวด ทํามกลางกล่ินคาวของการให๎กําเนิดทารก พลอยร๎ูสึกวํา ความเจ็บปวดเข๎าขั้นรุนแรงสุดที่จะ

ทนทาน แตํอีกพักเดียวความเจ็บปวดนั้นก็หายไปเป็นปลิดทิ้ง หายใจโลํงอก พลอยเอนตัวลงนอนอยํางระโหย ยังไมํกล๎า

ถามวําอะไรเป็นอะไร เสียงเด็กเกิดใหมํร๎องดังเต็มห๎อง พลอยย้ิมออกมาอยํางมีความสุข แล๎วก็หลับไปด๎วยหมดแรง  

         สายแล๎ว พลอยลืมตาขึน้ดูเห็นคุณเปรมนัง่ย้ิมอยํูขา๎งๆ คุณเปรมพดูวํา  

         "แมํพลอย ฉันไปร๎ูเอาตอนสาง พอร๎ูก็รีบมา" คุณเปรมหยุดครํูหนึ่งด๎วยความต้ืนตันแล๎วพูดวํา "ลูกเป็นผ๎ูชาย แมํ

พลอย แข็งแรงนํารัก ขอบใจ" 

         พลอยย้ิมกับคุณเปรมแล๎วก็กวาดตาดูรอบหอ๎ง ทกุคนทีน่ัง่อยํูรอบหอ๎งมีใบหนา๎อนัย้ิมแย๎ม ความเจ็บปวด ความทกุข๑

ทรมานและความครํ่าเครียด ที่มีมาแตํเมื่อคืนกํอนรํุงหายไปแล๎วส้ิน แสดงแดดในยามเช๎าสํองเข๎ามา ในห๎องทําให๎สวํางไสว 

สมกับเป็นห๎องที่เต็มไปด๎วยความสุข กล่ินเคร่ืองยา กล่ินควันไฟกํอนด๎วยไม๎จากเตาไฟ ที่อยํูหน๎ากระดานอยูํไฟ ซึ่งพลอย



กําลังนอนอยูํเข๎าจมูก ทําให๎บรรยากาศในห๎องนั้นสะอาดสะอ๎าน คุณนุ๎ยนั่งอยูํ ข๎างกระด๎งใสํเด็ก ก๎มหน๎าดูหลานอยํางพินิจ

พิเคราะห๑ บางคร้ังบางคราวก็พยักหน๎าด๎วย เหมือนกับวําเด็กที่แรกเกิด นั้นสํงภาษาร๎ูเร่ือง พอเห็นพลอยต่ืนนอนคุณนุ๎ยก็

ยกกระด๎งเข๎ามาใกล๎ตัว ให๎พลอยมองเห็นลูกได๎ถนัด  

         "ลูกของแมํ !" พลอยนอนนึกอยูํในใจ ที่เต็มต้ืนไปด๎วยความปีติ ลูกของแมํเป็นคร้ังแรกที่ได๎เห็นหน๎า ตัวยังเล็กนัก 

เนื้อหนังเหี่ยวยํนเหมือนคนแกํ แตํชํางนํารักนําเอ็นดูอะไรอยํางนี้ ความรักทั้งหมดที่มีอยูํในหัวใจ ของพลอย หล่ังไหลออกสํู

เด็กที่เป็นเลือดเนื้อของตน พลอยย้ิมอยํางมีความสุข จริงอยํางที่แมํเคยบอกไว๎ เมื่อกํอนที่ลูกจะเกิดนั้น ต๎องเจ็บปวด

ทรมานแทบสายตัวจะขาด ความเจ็บปวดอยํางไรจะเทําความเจ็บปวด ในการคลอดบุตรเห็นจะไมํมี เพราะมันเป็นความ

เจ็บปวดที่ไมํมีใครสามารถยับยั้งได๎ แตํพอได๎เห็นหน๎าลูก ความเจ็บปวดนั้นก็หายไปส้ิน ไมํมีรํองรอยทิ้งไว๎ในความทรง

จําเลยแม๎แตํน๎อย ถ๎าแมํจะต๎องอดทนเจ็บปวดทรมาน เหลํานั้นเพื่อลูกได๎มีชีวิต ได๎เห็นโลก อยําวําแตํเพียงความทรมาน

เพียงแคํนั้นเลย อีกสิบเทํานั้นร๎อยเทํานั้น แมํก็ทนได๎ พลอยยกมือขึ้นแตะเบาๆลงที่ตัวเด็ก ดุจกลัววําเด็กนั้นเป็นของเปราะ 

ถ๎าถูกแรงอาจบุบสลายไปได๎ เมื่อพลอยถูกตัว เด็กนั้นก็ร๎ูด๎วยสัญชาตญาณวําเป็นมือของมารดา เร่ิมเคล่ือนไหวแขนขา 

และดูดปากไซ๎หน๎า ไปตามข๎างๆเบาะ เพื่อจะหาหัวนมดูด  

         พลอยไมํเคยร๎ูมาแตํกํอนวํา คนเราจะมีความสุขได๎ถึงเพียงนี ้ตลอดเวลาทีต๎่องนอนกระดานไฟ พลอยได๎รับ คํา

ชมเชยจากหมอตําแย จากนางพิศและยายเทียบวําเป็นคนใจเย็น อดทนวํานอนสอนงําย บางคร้ังขณะที่อยํูไฟ พลอยก็ร๎ูสึก

วําร๎อนจนแทบจะทนไมํไหว แตํพอมองดูลูกที่อยํูในกระด๎ง ความกระวนกระวายตํางๆก็ระงับไป นอนอยํูไปได๎อยํางสงบ

เหมือนกับไฟนั้นเป็นของเย็น จะนอนแอบอิงอยูํเทําไรก็ได๎ 

         พอเด็กเกิดได๎สามวัน นางพศิและยายเทียบก็ต้ังพธิตีามตัวคุณนุย๎มาคอยรับเด็ก นางพศิอา๎งวําต๎องทาํ อยํางนีเ้พ่ือไลํ

ผีสางมิให๎มารบกวนเด็ก เพราะผีสางของนางพิศนั้น ดูเหมือนจะคอยแกล๎งมิให๎ใครได๎อะไรที่รัก ที่ปรารถนา แตํผีของนาง

พิศนั้นเห็นจะไมํฉลาดนักเพราะหลอกกันได๎ ฉะนั้นเมื่อพลอยมีลูกก็ต๎องทําเสแสร๎งหลอกผี วําไมํต๎องการ ใครอยากได๎ก็เอา

ไป เพราะเป็นเด็กที่ไมํมีใครปรารถนา นางพิศไปนัดคุณนุ๎ยให๎มาคอยรับเด็กวํา เป็นลูกของตน และดูเหมือนจะไปซักซ๎อม

กันไว๎กํอนแล๎วเป็นอยํางดี พอได๎เวลานางพิศก็ยกกระด๎งใสํเด็กขึ้น รํอนไปมา กระทืบเท๎าขูํผีตามธรรมเนียมแล๎วก็ร๎องวํา  

         "สามวันลูกผีส่ีวันลูกคน ลูกของใครมารับเอาไปเน๎อ" นางพิศร๎องอยูํสองสามคร้ัง คุณนุ๎ยผ๎ูนั่งมองอยูํ อยํางต่ืนเต๎น

ก็ร๎องถามวํา 

         "พิศ ถึงตาฉันหรือยัง" 

         "สามวันลูกผีส่ีวันลูกคน" นางพิศร๎องแล๎วก็พยักหน๎ากับคุณนุ๎ยเป็นสัญญาณ คุณนุ๎ยก็ร๎องขึ้นอยํางต่ืนเต๎น เต็มที่วํา  

         "ลูกฉันเองพิศ ! ลูกฉันเอง ! ใชํไหม ! ใชํไหม" 

         นางพศิลงนัง่ วางกระด๎งอยํางหมดแรง ยกแขนขึน้เช็ดเหง่ือทีห่นา๎ผาก แล๎วพดูวํา  



         "ไมํใชํเจ๎าคํะ ยังไมํถูกตํารับ ถ๎าคุณจะรับก็บอกวําลูกของคุณ แล๎วรับกระด๎งไปเลย อยํามัวถามบําววํา ใชํไหม ใชํ

ไหม เด๋ียวผีมันก็สงสัย" นางพิศพูดถึงผีอยํางกับวําเป็นคนที่คุ๎นเคย ร๎ูจักนิสัยใจคอกันดี  

         "งั้นเรอะ !" คุณนุ๎ยพูด "แล๎วจะทําอยํางไรกันดีลํะ" 

         "ต๎องเอาใหมํ ต้ังพิธีกันใหมํ" นางพิศพูดแล๎วก็ยกกระด๎งขึ้นยืน ปากก็ร๎องวํา "สามวันลูกผีส่ีวันลูกคน-------" พอนาง

พิศพยักหน๎าให๎สัญญาณ คุณนุ๎ยก็ร๎องตะโกนวํา  

         "ลูกฉันไมํใชํหรือ เอามานี่พิศ ฉันรับเอง" ทําให๎นางพิศต๎องนั่งลงอยํางอํอนใจ ต๎องเร่ิมพิธีอีกหลายคร้ัง กวําคุณนุ๎ย

จะกลําวถ๎อยคําได๎ถูกต๎อง โดยไมํต้ังประโยคเป็นคําถาม  

         อกีวันสองวันตํอมา คุณเชยก็มาเย่ียมพร๎อมด๎วยส๎มสูกลูกไม๎หลายอยําง คุณเชยผอมตาลึกตากลวง จนพลอยแปลก

ใจ 

         "เจ๎าคุณพํอทํานดีใจเหลือเกินแมํพลอย" คุณเชยกระซิบบอก "พอร๎ูขําววําได๎หลานเป็นผ๎ูชาย ก็เปลํงปล่ังขึ้น ราวกับ

นิรมิต พํอเปรมเขาให๎ไปบอกตอนกลางวัน ตอนบํายก็ลุกขึ้นนั่งรับประทานข๎าวต๎มได๎ต้ังสองชาม คราวนี้เห็นจะหายแนํ 

วันนี้ทํานก็ลุกขึ้นนั่งได๎อีก อยากมาเย่ียมแมํพลอยแตํยังมาไมํไหว ทํานไลํฉันให๎มาเย่ียม แมํพลอยแตํเช๎า"  

         "ฉันเป็นหํวงทํานเหลือเกินคุณเชย" พลอยพูด "ทํานเจ็บเป็นอะไรแนํคุณเชยร๎ูบ๎างไหม"  

         "หมอเขาบอกวําเป็นริดสีดวงในท๎อง" คุณเชยตอบ "ฉันไปได๎หมอมาใหมํ ชื่อหลวงโอสถ ดีเหลือเกินแมํพลอย เอา

อกเอาใจคนไข๎ทุกอยําง แล๎วก็ยังหนุํมไมํรํุมรํามเหมือนแกํ"  

         "คุณเชยมาวันนี้ทําให๎ฉันเบาใจขึ้นมาก" พลอยพูดขึ้น "แตํแรกฉันไมํสบายใจเลย เพราะไมํร๎ูวําทํานจะเจ็บ มาก

น๎อยเพียงไร แตํได๎ยินคุณเชยพูดวันนี้ ก็เห็นวําอาการทํานจะมิส๎ูกระไรนัก"  

         "ฉันร๎ูสึกวําอาการทํานดีขึ้นจริงๆ เมื่อร๎ูวําได๎หลานเป็นผ๎ูชาย" คุณเชยตอบ "เวลานี้ก็บํนเช๎าบํนเย็นวํา อยากเห็น

หน๎าหลาน ถ๎าทํานมาไหวป่านนี้ก็คงจะมาเสียแล๎ว" คุณเชยเหลียวไปเพํงดูเด็กที่นอนอยูํในกระด๎งอยํูนาน เหมือนจะ

พยายามจดจําลักษณะ แล๎วก็พูดขึ้นวํา  

         "วันนี้พอฉันกลับไปทํานต๎องซักใหญํทีเดียว แมํพลอยจะให๎ฉันไปอธิบายกับทํานวําอยํางไร หน๎าตาเด็ก เกิดใหมํ

ขนาดนี้ฉันก็ดูไมํออก เห็นเหมือนๆกันทุกคน แมํพลอยวําเหมือนใครแนํ"  

         พลอยหวัเราะแล๎วตอบวํา 

         "ฉันเองก็ไมํร๎ูเหมือนกันคุณเชย แตํคนที่เขาอยํูที่นี่เขาพูดกันวํา หน๎าตาแกมีเค๎ามาทางฉัน"  



         "เป็นอันตกลงวําเหมือนแมํพลอยก็แล๎วกัน ฉันจะได๎เก็บเนื้อความไปรายงานทําน ทํานคงดีใจหรอกที่หลาน เกิดมา

เหมือนลูกสาวของทําน ถ๎าฉันจะบอกวําเหมือนทํานเสียเลยจะเป็นไง"  

         "ก็ดีเหมือนกันคุณเชย ทํานจะได๎ดีใจ หายเจ็บเร็วๆขึ้น" พลอยตอบ  

         "ก็นั่นนํะสิ แล๎วแมํพลอยทําให๎เหมือนทํานได๎จริงๆทีหลัง ก็แล๎วกัน เด๋ียวคนเขาจะหาวําฉันสอพลอตอแหล" คุณ

เชยพูดแล๎วถามขึ้นวํา 

         "เออ ! แมํพลอย ถ๎าเผ่ือเจ๎าคุณพํอทํานยังมาไมํได๎ แมํพลอยจะพาลูกไปหาทํานได๎สักเมื่อไร"  

         "ฉันก็ยังไมํร๎ูวําจะออกไฟได๎เมื่อไร แตํกวําจะไปได๎ก็คงเมื่อเด็กอายุเดือนกวําๆกระมัง"  

         "ไมํเป็นไร" คุณเชยตอบ "ไมํต๎องรีบร๎อนอะไรหรอก ฉันถามดูอยํางนั้นเอง ถ๎าบุญมาวาสนาชํวย บางทีเจ๎าคุณพํอ

ทํานก็คงจะหายได๎กํอนนั้น และข๎ามฟากมาดูหลานทํานได๎เอง ฉันไว๎ใจหลวงโอสถเขามาก เพราะเขาวางยาถูกกับอาการ

ของทําน และเขาไมํทิ้งไข๎หมั่นมาเยี่ยมเยือนเสมอ เขาบอกฉันไว๎วําถ๎าเห็นอาการ ทํานผิดปกติก็ให๎รีบมาตาม เขาจะไปทันที 

ถ๎าหนักหนาเขาก็จะนอนค๎างเฝ้าอาการให๎" 

         คุณเชยพดูถึงหลวงโอสถด๎วยความนยิม ใบหนา๎เปล่ียนไปมีสีชมพขูึน้ทีแ่ก๎มเร่ือๆ และแววตาของคุณเชย เวลาพดูถึง

หลวงโอสถ ก็ร๎ูสึกวําจะมีอะไรที่ไมํเคยปรากฏมากํอน พลอยสังเกตเห็นอาการกิริยาคุณเชย ก็บังเกิดความสนใจในหลวง

โอสถ อดใจไว๎ไมํได๎ถามวํา 

         "คุณเชย หมอคนนี้ หลวงโอสถนี่มาจากไหน"  

         "เขาเป็นหมออยูํกรมหมอหลวง ชื่อเสียงเขาดังมานานแล๎ว เจ๎าคุณพํอทํานก็เคยร๎ูจักมากํอน คราวนี้ฉันให๎ ไปรับ

เขามาเอง เพราะหมออื่นรักษามาหลายหมอแล๎วอาการทํานก็ไมํดีขึ้น"  

         "ฉันได๎ยินคุณเชยบอกแตํแรกวําเป็นคนหนุํม" พลอยพูดตํอ "อายุสักเทําไร"  

         "เขาแกํกวําฉันแปดปี เคยมีเมียแล๎ว แตํเมียเขาตายมาได๎ปีกวําๆ ไมํมีลูก เขาเป็นคนดีมากนะแมํพลอย" คุณเชย

ตอบออกมาเองโดยมิได๎ต้ังใจ ทําให๎พลอยอดย้ิมไมํได๎ คุณเชยพูดตํอไปวํา  

         "กิริยามารยาทเขาเรียบร๎อย จะพูดจะจาอะไรก็เป็นหลักเป็นฐาน เชื่อถือได๎ เขามาเยี่ยมเจ๎าคุณพํอทีไร ฉันก็ได๎คุย

กันนานๆทุกคร้ัง ฉันร๎ูสึกวําเขาเป็นคนมีอาฌาอาศัยดีจริงๆ ฉันไมํแกล๎งวําหรอก"  

         พลอยพอจะเขา๎ใจได๎วําคุณเชยชอบหลวงโอสถมากเสียแล๎ว ในใจจริงนัน้ก็นกึยินดีทีคุ่ณเชยได๎พบคนทีช่อบ จะ

ซักถามอะไรตํอไป ก็กลัวคุณเชยจะหาวําละลาบละล๎วง จึงได๎แตํนิ่งอยูํ คุยกันเร่ืองอื่นจนคุณเชยลากลับ  



         พลอยนอนกระดานไฟตํอไปด๎วยความสบายใจขึน้กวําเกํา เพราะเขา๎ใจวําเจ๎าคุณพอํจะหายปว่ยไข ๎ระหวํางนัน้มีคน

มาเย่ียมเกือบทุกวัน คุณสายกับช๎อยออกมาจากในวัง มีของกินกระจุกกระจิกและผลไม๎มาเย่ียมไข๎ หลายอยําง  

         "เจ็บมากไหมแมํพลอย" ช๎อยถามขึ้นเป็นส่ิงแรก  

         "เจ็บแคํไหนฉันก็จําไมํได๎หรอกช๎อย ร๎ูแตํวํามาก" พลอยตอบ  

         "นั่นสิ" ช๎อยวํา "เร่ืองมีลูกมีผัวนี่ฉันกลัวอีตรงนี้เทํานั้น ถ๎าเป็นฉัน ฉันคงร๎องล่ันบ๎านหมด อายเขาตาย แล๎วนอนอยูํ

ไฟอยํางนี้ มิร๎อนจนสุกไปหรือพลอย" 

         "ก็ร๎อนเหมือนกัน แตํจะทําอยํางไรได๎" พลอยตอบ 

         "เฮ๎อ !" ช๎อยถอนหายใจดังล่ัน "เลิกกันที ฉันไมํเอาแล๎วเร่ืองลูกเร่ืองผัว ทรมานออกจะตายไป ฉันจะต๎องสาบานตัว

อยูํเป็นโสดไปจนตาย อีกหนํอยฉันจะไปบวชชีเสีย"  

         "พลอยอยําไปฟังคนพูดไมํเป็นเร่ืองเป็นรสหนํอยเลย" คุณสายพูดแกมหัวเราะ "เสด็จทํานทรงทราบ ทํานรับส่ังให๎

ป้าออกมาเย่ียม ทํานรับส่ังออกมาให๎พลอยรักษาเนื้อตัวให๎ดีๆ" คุณสายเลําให๎ฟังวําทุกคนในวัง สบายดี เสด็จรับส่ังถามถึง

พลอยเสมอ พอทรงทราบวําพลอยคลอดบุตร ก็ทรงกําชับให๎คุณสายออกมาเย่ียม ให๎จงได๎ ซึ่งใจจริงคุณสายเองก็อยากจะ

มาอยูํแล๎ว 

         ช๎อยกระเถิบเขา๎ไปนัง่ดูเด็ก เอานิว้จ้ิมทีตั่วเด็กหลายแหงํ ก็ร๎องขึน้วํา  

         "ต๏ายนํารัก ! ดูซิพลอยแกย้ิมกับฉันด๎วย"  

         "มันจะเกินไปหนํอยละกระมังยายช๎อย เด็กอะไรเกิดไมํก่ีวัน จะย้ิมได๎แล๎ว" คุณสายท๎วงขึ้น  

         "อ๎าว จริงๆนะคะคุณอา ไมํเชื่อคอยดูเอาเองซี แล๎วนี่แมํพลอยเรียกแกวําอะไร" ช๎อยถาม  

         "ยังไมํมีเชื่อเลยช๎อย คุณเปรมเขาวําจะให๎เจ๎าคุณตาทํานต้ังให๎"  

         "ทําไมํไมํเรียกแกวําตาอั้นไปกํอน ตาอั้นน๎องตาอ๎น" ช๎อยออกความคิด และต้ังแตํนั้นมาพลอยก็เรียก บุตรชายคน

ใหญํของตนวําตาอั้นตามช๎อยเร่ือยมา ระหวํางที่พลอยอยูํไฟ ตาอ๎นก็อยูํอีกห๎องหนึ่งบนตึก คนเล้ียงต๎องพาเข๎ามาหาพลอย

เสมอ ทีแรกตาอ๎นมองดูเด็กที่เกิดใหมํอยํางสงสัย แตํพลอยบอกวําเป็นน๎อง ตาอ๎นซึ่งเดี๋ยวนี้เร่ิมพูดได๎บ๎างแล๎ว ก็เรียกตาม

วําน๎อง บางเวลาก็นั่งดูน๎องอยํูได๎คร้ังละนานๆ โดยมิได๎รบกวน เอื้อมมือเข๎าไปแตะต๎อง พลอยมองดูตาอ๎นแล๎วก็มองดูลูก

แท๎ๆของตน แล๎วบังเกิดความโลํงใจ เพราะการมีลูก ของตนนั้น มิได๎ทําให๎พลอยรักตาอ๎นน๎อยลงกวําเกําเลย กลับเพิ่ม

ความสงสารความเอ็นดูย่ิงขึ้นไปอีก  



         เดือนแรกแหงํชีวิตของตาอัน้นัน้ พลอยร๎ูสึกวําตาอัน้ชํางโตวันโตคืนเสียนีก่ระไร ตาอัน้เร่ิมมีนสัิยของตนเอง 

เล็กๆน๎อยๆที่พลอยร๎ูจักดี เป็นต๎นวําตาอั้นชอบนอนทําไหน ชอบดูดนมในทําอยํางไร เหลํานี้เป็นเร่ืองที่พลอยร๎ู จนส้ิน พอ

อายุตาอั้นได๎เดือนกวําๆ ลูกตาตาอั้นก็เร่ิมจับคนและมองดูโลกภายนอกด๎วยความสนใจ บางคร้ังตาอั้น นอนดูมือดูเท๎าของ

ตนเอง เหมือนกับวําใช๎ความคิดอยํางลึกซึ้ง ต้ังแตํเวลาระหวํางที่พลอยนอนอยํูไฟจนออกไฟ ก็แล๎ว พลอยก็ได๎แตํนึกวําเจ๎า

คุณพํอจะมาเย่ียมหลานที่บ๎านสักวันหนึ่ง แตํพลอยก็ต๎องผิดหวัง เพราะเจ๎าคุณพํอ มีอาการลุกขึ้นนั่งได๎เมื่อตอนแรกที่ตา

อั้นเกิด แตํแล๎วก็ต๎องล๎มหมอนนอนเส่ือตํอไปอีก มีอาการแตํทรงกับทรุด วันหนึ่งคุณเชยก็สํงขําวมาให๎ทราบวํา เจ๎าคุณพํอ

อยากเห็นตาอั้นมาก ถ๎าพลอยมีกําลังพอจะไปไหว ก็ขอให๎พาตาอั้นไปที่บ๎าน ถ๎าหากวําจะไปค๎างที่บ๎านนานๆได๎ก็ย่ิงดี 

เพราะจะได๎ชํวยทําให๎เจ๎าคุณพํอหายป่วยไข๎ ด๎วยความดีใจ พลอยปรึกษากับคุณเปรมถึงเร่ืองนี้ คุณเปรมก็มิได๎ขัดข๎อง รับ

อาสาจะพาพลอยไปสํงถึงบ๎าน และเมื่อวันที่นัดไว๎พลอยก็เดินทางพร๎อมด๎วยตาอั้น นางพิศและข๎าวของที่จําเป็นต๎องใช๎ 

เพราะกะไว๎วําจะไปอยํู หลายวัน ดูอาการเจ๎าคุณพํอวําดีแล๎ว จึงจะกลับ  

         เม่ือพลอยไปถึงบา๎นนัน้เป็นตอนกลางวัน เจ๎าคุณพอํยังหลับ คุณเชยออกมารับรอง พาพลอยกับตาอัน้ ไปอยํูในหอ๎ง

ของตน คุณเปรมนั่งอยูํครํูหนึ่งก็ลากลับ เพราะถึงเวลาไปเข๎าเวรในวัง บอกไว๎วําออกเวรแล๎วจะมาใหมํ พอคุณเปรมกลับไป

แล๎ว ปัญหาระหวํางพลอยกับคุณเชยก็ต๎องเกิดขึ้นอีก ในข๎อที่วําพลอยจะไปหาคุณอุํนดีหรือไมํ คุณเชยก็ทัดทานอยํางไมํ

เต็มใจเชํนเคย แตํคราวนี้พลอยไมํยอมฟังเสียง อ๎างวําคนเป็นคนมีลูกมีผัวเป็นผ๎ูใหญํแล๎ว คงจะไมํเป็นไรหนักหนา แตํพอ

พลอยเข๎าไปพบกับคุณอุํนในห๎อง และยกมือไหว๎อยํางนอบน๎อม คุณอุํนก็ปราศรัย ขึ้นวํา  

         "แหม ! แมํมหาเศรษฐี มาคราวนี้เข๎ามาหาฉันได๎ถึงในห๎อง มาคบกับคนยากคนจนอยํางฉัน ไมํกลัวหมดรัศมี บ๎าง

หรือยะ" 

         "อิฉันมาถึงเมื่อกี้ พอเอาข๎าวของไว๎แล๎วก็มากราบเทําคุณพี่" พลอยตอบด๎วยใจที่ไมํยอมถือสาคุณอุํน เป็นอันขาด  

         "นี่ถ๎าจะร๎ูวําเจ๎าคุณพํอเจ็บละซี" คุณอุํนพูดขึ้น "ถ๎าแมํจะมานั่งคอยแบํงสมบัติละก็เลิกความคิดเสียเถิด ทํานยังไมํ

เจ็บหนักหนาถึงเพียงนันหรอก" คุณอุํนหยุดบ๎วนน้ําหมากแล๎วปรารภกับตู๎ข๎างฝาวํา  

         "ยังไมํทันไรเลย แร๎งลงเสียแล๎ว"  

         พลอยคลานถอยออกจากหอ๎งทนัท ีไมํเห็นประโยชน๑ทีจ่ะพดูจาวําอยํางไรอกีตํอไป เม่ือคุณเชยร๎ูเร่ือง ก็หวัเราะพดูขึน้

วํา "ฉันวําแล๎วไหมลํะแมํพลอย ย่ิงหมํูนี้เธอร๎ูวําเจ๎าคุณพํอต่ืนหลาน เธอยิ่งทําทําจะอาละวาดใหญํ อยูํตํอไปเถิดอีกหนํอยก็

คงจะได๎เห็นอะไรสนุกๆ" 
 

         ตอนบาํยเจ๎าคุณพอํต่ืนแล๎ว พลอยอุม๎ตาอัน้ทัง้เบาะเขา๎ไปหา และวางตาอัน้ไว๎ขา๎งๆทีน่อน เจ๎าคุณพอํ ซูบผอมจน

พลอยตกใจ ตาลึกกลวง โหนกแก๎มขึ้นสองข๎างเป็นกระดูก รํางกายทั้งหมดก็มีแตํหนังหุ๎มกระดูก พลอยเห็นแล๎วก็อยากจะ

ร๎องไห๎ แตํต๎องกล้ันน้ําตาไว๎ ฝืนพูดจาอยํางย้ิมแย๎ม มิให๎เจ๎าคุณพํอเสียกําลังใจ  



         เจ๎าคุณพอํพลิกตัวนอนตะแคงดูหนา๎พลอย แล๎วก็มองดูตาอัน้ ยกมือขึน้ลูบไล๎ไปตามตัวตาอัน้เบาๆ ด๎วยความปราน ี

น้ําตาไหลรินลงตามใบหน๎าที่ซูบผอมด๎วยโรคของทําน  

         "หลานยังเล็กนัก" เจ๎าคุณพํอพูดด๎วยเสียงแผํวเบา "ยังเล็กเหลือเกิน พลอยไมํนําจะพามาเลย แตํไหนๆ ก็มาแล๎ว

ขอให๎อยํูนานๆ อยําหอบไปหอบมาเดี๋ยวหลานของตาจะเจ็บไข๎ไป" 

         พลอยสังเกตเห็นเจ๎าคุณพอํเลือดฉีดขึน้ทีโ่หนกแก๎มแดงเร่ือๆ และตาทัง้สองขา๎งทีมี่น้าํตาออกมานัน้ ดูมีแววสุกใสจะ

เป็นเพราะพิษไข๎หนัก หรือเพราะความดีใจก็สุดที่จะเดาได๎  

         "แมํเชยเขาบอกวําเหมือนพํอ" เจ๎าคุณพํอพูดตํอไปพลางดูตาอั้นอยํางพินิจพิเคราะห๑ "ไมํจริงเลยสักนิด เหมือนยาย

เขาตํางหาก ดูปราดเดียวก็ร๎ู ...แมํเจ๎าเขาเป็นคนสวยมากพลอย ไมํนําจะอายุส้ันเลย"  

         น้าํตาของเจ๎าคุณพอํไหลรินออกมาเร่ือยๆ มือของทาํนก็ลูบไล๎ไปตามตัวตาอัน้ด๎วยความรัก สายตาของทาํนมิได๎มอง

ไปทางอื่น นอกจากจับอยูํที่หน๎าของตาอั้น พลอยร๎ูสึกวําตนจะทนภาพนั้นไมํไหว เห็นคุณเชยนั่งอยูํข๎างปลายเท๎าเจ๎าคุณพํอ 

ก็คลานเข๎าไปนั่งใกล๎ หยิบพัดมาอันหนึ่งได๎ ก็เร่ิมพัดเจ๎าคุณพํอ เพื่อจะได๎มีอะไรทํา  

         เจ๎าคุณพอํเร่ิมมีอาการดีขึน้ต้ังแตํนัน้มา ยาขนานทีดี่ทีสุ่ดก็คือตาอัน้ ผ๎ูซ่ึงจะต๎องเอาไปวางไว๎ขา๎งทีน่อน วันละสอง

เวลา ตอนเช๎าเมื่อทํานตื่นนางพิศก็ยกเบาะตาอั้น เข๎าไปวางไว๎ข๎างๆ พอตอนกลางวันก็ยกกลับมาห๎อง เย็นลงพลอยก็ยกตา

อั้นเข๎าไปอีกคร้ังหนึ่ง เจ๎าคุณพํอลุกขึ้นนั่งหัวรํอตํอกระซิกได๎ภายในสามวัน หลังจากที่หลาน ไปอยํูด๎วยที่บ๎าน และเมื่อลุก

ขึ้นนั่งได๎ก็เรียกของแตํงตัวและเงินทอง มาทําขวัญหลานอยํางเบิกบานใจ อาการของเจ๎าคุณพํอดีขึ้นตามลําดับ จนหลวง

โอสถซึ่งเป็นหมอประจํายืนยันกับคุณเชยและพลอยวํา อีกราวๆสิบวัน ทํานก็คงจะหายเป็นปกติ  

         เพราะอาการของเจ๎าคุณพอํดีขึน้จนเห็นได๎ชัด พลอยก็เร่ิมคิดจะกลับบา๎น ถึงกับนดัแนะกับคุณเปรมใหม๎ารับ ใน

ราวๆสิบวัน ทุกคนพากันโลํงใจ และลงความเห็นวําเจ๎าคุณพํอคงจะไมํเป็นอันตรายแนํๆ เพราะเด๋ียวนี้อาการดี ถึงกับลุกขึ้น

เดินเหินได๎บ๎างแล๎ว เช๎าวันหนึ่งพลอยนั่งหวีผมอยํูในห๎อง นางพิศยกตาอั้นไปไว๎ในห๎องเจ๎าคุณพํอ ตามปกติ อีกครํูหนึ่ง

พลอยสะด๎ุงสุดตัว เมื่อได๎ยินเสียงนางพิศร๎องโวยวายเรียกคนชํวย พอพลอยและคุณเชย วิ่งเข๎าไปถึง ก็เห็นเจ๎าคุณพํอนอน

หงายพาดที่นอนอยํู หน๎าเขียวไมํมีสีเลือด นางพิศรายงานวําขณะทํานนั่งเลํน กับตาอั้นอยูํบนที่นอน ทํานร๎องขึ้นได๎คําเดียว

วํา "เป็นลม" แล๎วก็หงายลงไป คุณเชยเป็นคนได๎สติกํอน เรียกทนายให๎รีบลงเรือไปตามหลวงโอสถ และขณะที่พลอยเข๎านั่ง

ประคองเจ๎าคุณพํอเอายาให๎ดม นางพิศเข๎าบีบขานวดเฟ้นอยูํด๎วยความตกใจนั้นเอง เจ๎าคุณพํอก็หมดลมส้ินใจไปในอ๎อม

แขนกํอนที่หมอจะมาถึง และกํอนที่คุณเชยจะได๎กลับเข๎ามาในห๎อง  

 

บทที่ ๑๘ (หน๎าที่ ๑)  



         ศพเจ๎าคุณพอํถูกเก็บไว๎รํวมปจึีงได๎เผาเสร็จส้ินไป ในระยะเวลาต้ังแตํเจ๎าคุณพอํถึงแกํกรรมลงจนถึงเวลาเผา เรียกได๎

วําเป็นระยะเวลาบ๎านแตกสาแหรกขาดของบ๎านคลองหลวง การวิวาทกันในหมูํพี่น๎องเกี่ยวกับเร่ืองทรัพย๑ สมบัตินั้น เป็น

เร่ืองวุํนวายที่พลอยอยากจะหลีกเล่ียงไมํเกี่ยวข๎องด๎วย คุณอุํนถือวําการที่เจ๎าคุณพํอตายลง ไมํทําให๎ฐานะเปล่ียนแปลงไป

เลย เพราะคุณหญิงมารดายังมีชีวิตอยูํที่อัมพวา ถึงแม๎วําทํานจะไมํเข๎ามาเผา เจ๎าคุณพํอก็ตามที ด๎วยเหตุที่คุณอุํนในฐานะ

ที่เป็นพี่ใหญํ ก็จะครองบ๎านตํอไป โดยไมํแบํงปันให๎น๎องคนใดได๎อิสระ ในปัญหาที่แตกตํางความเห็นหันอยํูนี้ คุณชิตเป็น

ฝ่ายสนับสนุนเห็นด๎วยกับคุณอุํนทุกประตู แตํคุณเชยไมํเห็นด๎วย อยํางรุนแรง เห็นวําตนควรจะได๎รับสํวนแบํงจากทรัพย๑สิน

มรดกอยํางเด็ดขาด คุณเชยไมํมีผ๎ูใดกล๎าสนับสนุน อยํางออกหน๎า เพราะพํอเพิ่มและพลอยถึงจะเห็นใจคุณเชยมากสัก

เทําใดก็ตาม ทั้งสองไมํปรารถนาจะเข๎าไป เก่ียวข๎องกับกรณีพิพาทที่ยุํงเหยิงคราวนี้  

         หลังจากรดน้าํศพเจ๎าคุณพอํและต้ังศพแล๎ว พลอยก็เห็นวําตนเองควรจะรีบกลับบา๎นโดยดํวน เพราะในทนัใด ทีคุ่ณ

อุํนร๎ูวําคุณพํอถึงแกํกรรม คุณอุํนก็แสดงตนเป็นศัตรูอยํางเปิดเผย เมื่อคุณอุํนเข๎ามาในห๎องนอนเจ๎าคุณพํอ ตํอหน๎าศพและ

ตํอหน๎าคุณเชย ซึ่งร๎องไห๎จวนจะส้ินสติ และตํอหน๎าพี่น๎องและคนใช๎ในบ๎าน ที่พากันร๎องไห๎ฟูมฟาย คุณอุํนก๎มลงกราบศพ

เจ๎าคุณพํอโดยปราศจากน้ําตา แล๎วก็เงยหน๎าต๎องดูพลอยด๎วยสายตาที่เขียวปัด ด๎วยความเคียดแค๎นชิงชัง แล๎วพูดขึ้นวํา  

         "ทีนี้คงจะดีใจละซีนะแมํตัวดี เจ๎าคุณพํอทํานอยํูของทํานดีๆ ตามมาฆําเสียจนได๎ ! อยําทําบีบน้ําตาร๎องไห๎ ไปเลย 

ฉันร๎ูหรอก" 

         เคราะห๑ของพลอยยังดีทีคุ่ณเปรมรีบมาทนัท ีเม่ือทราบขาํววําเจ๎าคุณพอํตาย พลอยได๎อาศัยเกาะคุณเปรม เป็น

เคร่ืองค๎ุมกันจนถึงเวลากลางคืน และพยายามหลีกเล่ียงคุณอุํนจนได๎เวลากลับ พลอยได๎เห็นความตาย อยํางใกล๎ชิดเป็น

คร้ังแรก ด๎วยเจ๎าคุณพํอหมดลมในอ๎อมแขนของตน ความร๎ูสึกนั้นแปลกประหลาด ใจหนึ่งนั้นคิดวํา ความตายนั้นมิได๎นํา

สะพรึงกลัวอยํางที่ได๎เคยนึกไว๎ เจ๎าคุณพํอสูดลมหายใจแรงๆสองสามคร้ัง แล๎วก็เหยียดรํางกายออกอยํางสบาย กล๎ามเนื้อ

ทุกสํวนหมดความตึงเครียด ใบหน๎านั้นยังย้ิมอยํู เหมือนเมื่อตอนเลํนกับตาอั้น กํอนที่ทํานจะหงายหลังลงไป อีกใจหนึ่งของ

พลอยนั้นยังนึกไมํถึงวํา เจ๎าคุณพํอตอยลงจริงๆ ถึงจะร๎ูวําทํานตายแนํ แตํความร๎ูสึกวําทํานก็ยังอยํูนั้นก็มิได๎ส้ินสุด ถึง

พลอยจะร๎องไห๎ ในตอนนั้น พลอยก็ร๎องไห๎เพราะความตกใจและเมาน้ําตาคนอื่นมากกวํา ความร๎ูสึกของพลอยยังชา ตํอ

ความเป็นจริงอยํูทั้งวัน ระหวํางนั้นก็มิได๎มีเวลาคิดให๎ร๎ูถึงความเป็นจริงนั้นได๎ถนัด เพราะความโกลาหลในบ๎าน ที่เกิดจาก

การตระเตรียมงานศพนั้นบดบังความร๎ูสึกอันแท๎จริงที่ควรจะมีเสียส้ิน พิธีรดน้ําศพก็ดีตลอดจนเวลา ที่เขามัดเจ๎าคุณพํอใสํ

โกษก็ดี มิได๎ทําให๎ความมึนชาที่จับอยํูในหัวใจนั้นสรํางซาลงไป พลอยร๎ูตัวแตํวําตํอนี้ไป ตนจะอยํูบ๎านนี้ไมํได๎อีก ต๎องรีบ

กลับไปเสียในโอกาสแรกที่เร็วที่สุด พลอยบอกคุณเชยพํอเพิ่มและคุณเปรม ถึงเร่ืองนี้ ทุกคนก็เห็นด๎วยเพราะพลอยยังเป็น

แมํลูกอํอน จะอยูํตํอไปยํอมจะไมํสะดวกเป็นอยํางย่ิง แตํพอถึงเวลา เข๎าจริงในตอนกลางคืน ข๎าวของทุกอยํางขนไปลงเรือ

แล๎ว และนางพิศอุ๎มตาอั้นที่กําลังหลับไปคอยอยูํในเรือ พลอยก็เข๎ากราบลาโกษศพเจ๎าคุณพํอที่ห๎องกลาง แขกเหร่ือและ

บรรดาญาติที่ทยอยกันมาทั้งวันนั้นยังเหลืออยํู ประปราย คุณเชยนั่งพูดเบาๆกับหลวงโอสถอยูํหน๎าโกษด๎านหนึ่ง พราะ

ที่มาสวดพระอภิธรรมเพิ่งสวดเสร็จ และทนายกําลังประเคนน้ําฉัน คุณอุํนนั่งอยูํอีกห๎องหนึ่งมีคุณชิตนั่งอยูํด๎วย พํอเพิ่ม

กําลังจะลงมือเลํนหมากรุก กับพวกผ๎ูชายที่มาอยูํเป็นเพื่อน พลอยคลานเข๎าไปถึงหน๎าศพเจ๎าคุณพํอ แสงเทียนจับทองที่ปิด



ไว๎ดูแวววาว พอก๎มตัวลงกราบ เสียงปี่ที่ประโคมศพนั้นเจื้อยแจ๎ว เหมือนเสียงคนร๎องไห๎ครํ่าครวญถึงคนที่ตายไปแล๎ว และ

เสียงกลองที่ประโคมนั้นดังหนักๆเป็นจังหวะ เหมือนกับมีใครมาทุบอกด๎วยความโศกสลด พลอยร๎ูสึกเย็นวาบ จากต๎นคอลง

ไปตามสันหลัง ความจริงผุดขึ้นมาจากในใจทันทีวํา เจ๎าคุณพํอจากไปแล๎วโดยไมํมีวันจะกลับมา พบกันอีก โกษศพที่ต้ังอยํู

ตรงหน๎าเป็นประจักษ๑พยานในความจริงข๎อนี้ และเสียงปี่กลองที่ดังก๎องหูอยํูนั้น ดูเหมือนจะยํ้าเอาความจริงนี้ ให๎เข๎าลึกเข๎า

ไปในหัวใจของพลอยด๎วยทุกจังหวะของกลอง พลอยหมอบตัวส่ันระริก ซบหน๎าอยํูด๎วยความอาลัย น้ําตาหล่ังไหลออกมา 

พร๎อมกับอาการสะอื้นของคนที่เพิ่งร๎ูตัววําเป็นลูกกําพร๎า พลอยจะหมอบซบร๎องไห๎อยํูนานเทําไรก็จําไมํได๎ มาร๎ูสึกตัวเอาอีก

คร้ังหนึ่งเมื่อได๎ยินเสียงคุณเปรม พูดปลอบเอาใจเบาๆ เหลียวดูรอบตัวก็ร๎ูวําตนถูกใคร ซึ่งคงจะต๎องเป็นคุณเปรมประคอง

ลงมานั่งอยํูในเรือ โดยที่ไมํร๎ูตัว และเรือนั้นกําลังแลํนบํายออกสํูแมํน้ําอยํางเงียบๆ  

         นางพศินัง่ร๎องไหส๎ะอกึสะอืน้อยํูหวัเรือ อุม๎ตาอัน้ขึน้ทัง้เบาะและสํายไปมาเบาๆพลางพรรณนาวํา  

         "คุณอั้นทูนหัวของพิศ ทํานนั่งเลํนกับคุณอยูํดีๆแท๎ๆทีเดียว พิศเห็นกับตา ทํานส้ินแล๎วทํานยังย้ิมอยํูเลย คุณไมํ

เป็นไรหรอกชาตินี้ เพราะทํานจะอยูํกับคุณตลอดไป"  

         พลอยกลับมาถึงบา๎นแล๎วก็พยายามปลีกตัวออกหาํงเร่ืองวํุนวายของคลองบางหลวง มีเวลาทีต๎่องไปบา๎น นัน้อกีก็คือ

เวลาที่ไปกับคุณเปรมทุกเจ็ดวัน และห๎าสิบวันร๎อยวัน ซึ่งมีการทําบุญศพเจ๎าคุณพํอตลอดจนถึงวัน ที่เผาศพ เก็บกระดูก

และทําบุญกระดูก พลอยก็ไปในฐานะที่เป็นคร่ึงแขกที่ไปในงาน พยามหลีกเล่ียงไมํเข๎าไปเก่ียวข๎องกับทางเจ๎าภาพ เพราะ

พลอยร๎ูดีวําเมื่อส้ินเจ๎าคุณพํอแล๎ว นิสัยและลักษณะ อันไมํพึงปรารถนาตํางๆของคุณอุํน ซึ่งเคยถูกกดดันไว๎ ก็เร่ิมสําแดงตัว

ให๎ปรากฏอยํางรุนแรง ส่ิงเหลํานี้พลอยเห็นวําไมํเป็นมงคล และไมํอยากเก่ียวข๎องด๎วย และร๎ูสึกอยูํเสมอวําตนเคราะห๑ดีที่มี

ทางหลีกเล่ียง ได๎อยํางสะดวก  

 

         ระหวํางทีศ่พเจ๎าคุณพอํยังอยํูในบา๎น คุณเชยพบหนา๎พลอยคร้ังใดก็ร๎องไห ๎ปรับทกุข๑ถึงเร่ืองคุณอุนํต้ังกอง ทะเลาะ

วิวาททุกคร้ัง คุณเชยผํายผอมลงไปจนผิดรูป บอกกับพลอยเสมอวําต้ังแตํส้ินเจ๎าคุณพํอแล๎ว ก็ร๎ูสึกวําชีวิตประจําวันวําง

เปลํา ไมํมีอะไรจะทํา ไมํมีความหมายอีกตํอไป คุณเชยบอกวําทรัพย๑สมบัติ ที่เป็นมรดกนั้น มิได๎อยากได๎อยากดีอะไรหนัก

หนา เพราะลําพังข๎าวของเงินทองที่เจ๎าคุณพํอให๎ไว๎ ต้ังแตํยังมีชีวิตอยูํนั้น ก็พอจะเล้ียงตัวไปได๎ ถึงจะไมํฟุ่มเฟือยก็คงไมํถึง

ลําบาก แตํที่คุณเชยทนไมํไหวก็คือ การกดขี่ใช๎อํานาจไมํเป็นธรรมของคุณอุํน ตลอดจนการระแวงสงสัย และการต้ังข๎อ

รังเกียจตํางๆ ที่คุณอุํนทํากับคุณเชยมากขึ้นทุกวัน  

         ฉันทนอยํูไปทกุวันนี ้ก็เพราะศพเจ๎าคุณพอํยังอยํูในบา๎น" คุณเชยปรารภขึ้นอยํางนําสงสาร "แตํบางคร้ังก็แทบจะทน

ไมํไหวเที่ยวแมํพลอย แมํพลอยไมํร๎ูหรอกวําคุณอุํนเธอร๎ายสักเพียงไหน เวลานี้จนช้ันบําวในบ๎านก็กระทบไหลํฉันได๎ เพราะ

เธอคอยหนุนมันอยูํ ที่ยิ่งร๎ายไปใหญํก็เร่ืองที่ฉันถูกสอดแนม อยูํทุกวัน ไมํวําจะทําอะไรพูดอะไร กระดิกตัวแม๎แตํนิดเดียว ก็

ต๎องมีคนไปรายงาน..." คุณเชยร๎องไห๎สะอึกสะอื้น แล๎วพูดตํอไป  



         "ถ๎าเป็นคนอื่นฉันก็ไมํวําอะไรหรอกแมํพลอย ที่ฉันช้ําใจนักก็เพราะเป็นพี่น๎องท๎องเดียวกันแท๎ๆ เธอเป็นพี่ฉัน ไมํ

นําจะทํากับฉันอยํางนี้เลย เวลานี้ชั้นแตํข๎าวน้ําฉันก็ต๎องหากินเอาเอง บําวในบ๎านขึ้นกับเธอทั้งหมด ไมํมีใครกล๎าจะเหลียว

แลมาทางฉัน คุณชิตก็ย่ิงคอยยุยงเธอให๎เกลียดฉันขึ้นไปอีก กลัววําฉันจะคอยกีดกันเขา มีแตํพํอเพิ่ม แตํแมํพลอยก็คงร๎ูวํา

พํอเพิ่มแกจะไปทําอะไรได๎ ฉันอยากตายเสียให๎พ๎นทุกข๑พ๎นร๎อนไปที ขี้เกียจอยํูใช๎กรรมใช๎เวรอยํางทุกวันนี้"  

         "คุณเชยอยําคิดส้ันไปเลย" พลอยพูดปลอบ "คุณเชยก็ไมํใชํตัวคนเดียว ถึงจะอยํางไรฉันก็เป็นน๎อง และรักคุณเชย

มาก เสร็จงานศพเจ๎าคุณพํอแล๎ว คุณเชยจะมาอยูํกับฉันที่บ๎านให๎สบายสักพักหนึ่งก็ได๎ อยูํกันอยํางพี่น๎องจะนานเทําไรก็สุด

แล๎วแตํคุณเชย" 

         "ขอบใจ แมํพลอย" คุณเชยย้ิมกับน๎องสาวทั้งน้ําตา "ฉันร๎ูดีวําถึงอยํางไรแมํพลอยก็ไมํทิ้งฉัน แตํแมํพลอยก็ไมํใชํตัว

เปลํา เอาฉันมาไว๎อีกคนก็รุงรัง มีแตํจะรําคาญเปลําๆ"  

         "คุณเชยอยําวิตกในข๎อนั้นเลย" พลอยตอบ "คุณเปรมเขาพูดกับฉันเร่ืองคุณเชยกํอนด๎วยซ้ําไป เขาบอกวําเสร็จงาน

ศพเจ๎าคุณพํอแล๎ว ให๎ฉันรับคุณเชยมาอยูํด๎วย คุณเชยจะได๎สบายขึ้นบ๎าง เขาสังเกตเห็นคุณเชยซูบไปมาก กลัววําจะเจ็บ

ไข๎" 

         คุณเชยนิง่อยํูครํูหนึง่แล๎วตอบวํา 

         "เอาเถิดแมํพลอย เวลามันยังนานอยํู เอาไว๎เสร็จการงาน หมดภาระแล๎วเราจึงคํอยคิดกันใหมํ"  

         งานเผาศพเจ๎าคุณพอํ ตลอดจนงานทาํบญุกระดูกก็เสร็จส้ินไปแล๎ว คุณเชยก็มิได๎พดูเร่ืองนีกั้บพลอยตํอไป วํา

อยํางไร แตํวันหนึ่งพํอเพิ่มเดินเข๎าบ๎านมาแตํเช๎า พอพลอยเห็นหน๎าพํอเพิ่มก็ร๎ูทันทีวํามีเหตุการณ๑ผิดปกติเกิดขึ้น  

         "มีเร่ืองอะไรกันพํอเพิ่ม" พลอยรีบถามขึ้นกํอน 

         "แมํพลอยอํานนี่เอาเองก็แล๎วกัน" พํอเพิ่มพูดพลางย่ืนกระดาษแผํนเล็กๆให๎แผํนหนึ่ง "คุณเชยเธอฝากเด็กไว๎ ให๎ฉัน

เอามาให๎พลอยอีกทีหนึ่ง เด็กมันให๎ฉันแตํเช๎ามืด ฉันก็รีบมา"  

         พลอยรีบคล่ีกระดาษออกอาํน ในนัน้มีลายมือคุณเชยเขยีนไว๎เพียงสองสามบรรทดัวํา  

 

"แมํพลอย 

         ฉันรีบเขยีนมาบอกใหแ๎มํพลอยร๎ูเร่ืองเสียกํอนทีจ่ะได๎ยินจากปากคนอืน่ ฉันออกจากบา๎นไปแล๎วแตํเม่ือคืนนี ้หลวง

โอสถเขามารับฉันไปอยํูกับเขาที่บ๎าน ฉันเสียใจที่ต๎องทําให๎พลอยขายหน๎าวําพี่สาวต๎องหนีตามผ๎ูชายไป แตํแมํพลอยก็คง

เห็นใจฉัน บ๎านชํองเขาอยํูที่ไหนเป็นอยํางไรฉันก็ยังไมํร๎ู แตํฉันคิดวําถึงจะต๎องอยูํกระทํอม ยากจนกัดก๎อนเกลือกิน ก็คงจะ

ดีกวําอยูํบ๎านนี้ วันหลังพอเร่ืองราวสงบลงบ๎างแล๎ว ฉันจะมาหาเลําเร่ืองให๎ฟัง ถ๎าแมํพลอยจะยังให๎ฉันเข๎าบ๎าน  



 

เชย"  

         "โธํ ! คุณเชย !" พลอยอุทานเบาๆแล๎วถามพํอเพิ่มวํา "พํอเพิ่มร๎ูเร่ืองอะไรกํอนหน๎านี้บ๎างหรือเปลํา"  

         "ฉันไมํร๎ูเลยแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ "เพิ่งมาร๎ูเอาเมื่อคุณเชยไปแล๎ว เธอออกจากบ๎านไปตอนดึก ฉันเพิ่งมาร๎ูเร่ือง

เมื่อตอนเช๎ามืด" 

         "คุณอุํนร๎ูหรือยัง" พลอยซักตํอ 

         "เร่ืองนั้นอยําถามเลย" พํอเพิ่มตอบพลางหัวเราะอยํูในคอ "เสียงเธอแหวได๎ยินมาเกือบถึงปากคลอง เมื่อฉันออก

จากบ๎านมายังดําอยํูแจ๎วๆ เด๋ียวนี้ก็คงยังไมํจบกัณฑ๑"  

         "โธํ ! คุณเชย !" พลอยพูดขึ้นอีก "แล๎วนี่จะทําอยํางไรกันดีละพํอเพิ่ม" 

         "ฉันก็ไมํร๎ูเหมือนกันแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ "แตํใจฉัน ฉันก็วําดีแล๎วไมํนําจะวิตกอะไร คุณเชยเธอออกไปมีเรือนมี

บ๎านชํอง มีลูกมีเต๎าของเธอเองจะได๎มีอะไรทํา ฉันไมํร๎ูนะแมํพลอย" พํอเพิ่มพูดอยํางลังเล "ฉันอาจจะเห็นอะไรผิดๆไป

เหมือนกับคนอื่นตามเคยของฉันก็ได๎ แตํฉันเห็นวําเร่ืองนี้ ต๎นเหตุไมํได๎อยูํที่เร่ืองวิวาทกับคุณอุํนหรอก แตํอยูํที่เร่ืองเจ๎าคุณ

พํอทํานตาย คุณเชยเธอมีหน๎าที่ปฏิบัติดูแล เจ๎าคุณพํอตลอดมา จนกลายเป็นนิสัยขาดไมํได๎ พอเจ๎าคุณพํอส้ินแล๎วเธอก็

หมดเร่ืองที่จะคิดจะทํา หมดที่หมาย เหมือนกับเรือไมํมีหางเสือ หลวงโอสถโผลํมาพอดีตอนเจ๎าคุณพํอเจ็บ และหลวงโอสถ

สนิทสนมกับคุณเชยได๎มาก ด๎วยเร่ืองอาการไข๎ของเจ๎าคุณพํอ พอหมดเจ๎าคุณพํอก็คงเหลือหลวงโอสถคนเดียว ที่เธอเห็น

วําจะพูดกันร๎ูเร่ือง เธอก็ตามเขาไป เฮ๎อ !" พํอเพิ่มถอนใจใหญํ "ฉันก็ชักจะพูดมากไปเสียอีกแล๎ว !"  

         พลอยนัง่ฟงัพอํเพ่ิมพดูอยํางสนใจ และนกึในใจอยํูวําพอํเพ่ิมเป็นผ๎ูใหญํ พดูจาเป็นหลักฐานดีกวําเกํา พลอยตอบไป

วํา 

         "เปลํา พํอเพิ่มไมํได๎พูดมากไปหรอก ฉันกลับเห็นวําพํอเพิ่มพูดจานําฟังเสียอีก วําตํอไปเถิด"  

         "งั้นเรอะ !" พํอเพิ่มพูดอยํางไมํเชื่อหู "คร้ังนี้ดูเหมือนจะเป็นคร้ังแรก ที่มีคนวําฉันพูดจานําฟัง ฉันวําตํอไปอีก ไมํได๎

หรอกแมํพลอย หมดเนื้อความเพียงแคํนี้เอง" แล๎วพํอเพิ่มก็หัวเราะ  

         "พํอเพิ่ม" พลอยถามขึ้น "หลวงโอสถนี่เขาเป็นคนอยํางไร เขารักคุณเชยมากไหม"  

         "ฉันก็ดูเขาไมํออก แมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ "ตอนที่เขาไปมา ฉันก็ไมํได๎สนใจอะไร เพราะไมํร๎ูเร่ืองจะเป็นอยํางนี้ แตํ

เทําที่เห็นก็ดูเขาเป็นคนลึกๆอยูํ เงียบขรึมไมํคํอยพูดจากับใคร หรือเขาจะไมํพูดกับฉันคนเดียวก็ไมํร๎ูได๎"  

         "นั่นซีพํอเพิ่ม" พลอยเห็นด๎วย "อยูํๆเขาก็จูํเข๎ามา ไมํร๎ูจักหัวนอนปลายตีน ฉันเป็นหํวงคุณเชยเสียจริงๆ ทีเดียว"  



         "แมํพลอยอยําวิตกเลย คุณเชยเธอก็ไมํได๎ไปตัวเปลํา" พํอเพิ่มวํา "ข๎าวของเงินทองของเธอก็มีอยูํบ๎าง พอจะกินไป

ได๎นาน แล๎วคุณเชยก็ไมํใชํคนโงํที่จะให๎ใครมาหลอกต๎มเอาได๎งํายๆ..." พํอเพิ่มหยุดครํูหนึ่ง แล๎วพูดตํอไปวํา  

         "พูดไปพูดมาฉันชักจะเป็นหํวงตัวฉันเองมากกวําเพื่อน แตํกํอนมีคุณเชยอยูํในบ๎าน ฉันก็อยูํไปได๎ ไมํส๎ูกระไรนัก 

เด๋ียวนี้คุณเชยออกไปเสียคนหนึ่ง คุณอุํนไมํร๎ูจะวิวาทกับใคร มิหันมาเลํนงานฉันแยํไปหรือ"  

         พลอยเกือบจะหลุดปากชวนพอํเพ่ิมมาอยํูด๎วยกันเสียทีบ่า๎น อยํางทีเ่คยชวนคุณเชยไว๎คร้ังหนึง่ แตํนกึอกีทหีนึง่พอํ

เพิ่มเป็นผ๎ูชาย ควรที่จะปีกกล๎าขาแข็งเล้ียงตัวได๎เอง ผิดกับคุณเชยซึ่งเป็นผ๎ูหญิง จะอยูํกับพี่น๎องก็ไมํนําเกลียด พํอเพิ่มดู

เหมือนจะร๎ูใจพลอยวํากําลังนึกอะไรอยูํ เพราะพํอเพิ่มมองดูหน๎าพลอย แล๎วก็หัวเราะแคํนๆ พูดขึ้นวํา  

         "เปลําดอกแมํพลอย ฉันพูดไปอยํางนั้นเอง ไมํได๎ต้ังใจจะมาอาศัยแมํพลอยอยูํหรอก ฉันเป็นผ๎ูชาย ลูกเมียก็ยังไมํมี 

ตัวคนเดียวอยํูที่ไหนก็อยูํได๎ ไมํเดือดร๎อนอะไรเลย"  

         "แล๎วพํอเพิ่มคิดวําจะทําอยํางไรตํอไป" พลอยถาม  

         "ฉันก็วําฉันจะอยํูที่บ๎านเร่ือยๆไปกํอน" พํอเพิ่มตอบ "ถ๎าฉันยังทนได๎ก็ทนไป แตํวันหลังถ๎าเร่ืองมันเหลืออด 

เหลือทนก็ออกมาเสีย ไมํเป็นไรหรอกแมํพลอย อยูํที่บ๎านก็ใชํวําฉันจะกินอยํูอยํางสบายนัก ถึงจะออกจากบ๎านมา อยูํที่ไหน

มันก็เทํากัน" 

         หลังจากพอํเพ่ิมกลับไปแล๎ว พลอยมานัง่คิดดูก็ร๎ูวําการทีคุ่ณเชยออกจากบา๎นไปกับหลวงโอสถนัน้ ทาํใหต๎นโลํงใจไป

อีกอยํางหนึ่ง เพราะคุณเชยนั้นเป็นพี่สาวที่พลอยรักมาก เกือบจะเรียกได๎วําเป็นพี่สาวคนเดียว ของตน การที่คุณเชยได๎

ออกไปมีเหย๎ามีเรือน เป็นอิสระแกํตนจึงเป็นเร่ืองที่ควรยินดี สํวนชีวิตในครอบครัวของคุณเชย จะเป็นอยํางไรตํอไปนั้น เป็น

เร่ืองที่จะดูกันตํอไปภายหลัง จริงอยํูคุณเชยเอง ก็ยอมรับวําหนีตามผ๎ูชายไป นับวําเป็นเร่ืองที่นําอับอายขายหน๎า แตํพลอย

ก็ร๎ูดีวําเวลาเป็นส่ิงที่แก๎ใขเร่ืองเหลํานี้ นานเข๎าคนก็จะลืมไมํพูดถึงเร่ืองนี้ตํอไป และถึงจะอยํางไรก็ตาม คุณเชยก็เป็นผ๎ูใหญํ

แล๎ว มิใชํเด็กรํุนสาว และออกจากบ๎านไปกับหลวงโอสถ เมื่อเจ๎าคุณพํอส้ินแล๎ว และทํางานศพเสร็จ เหตุที่จะต๎องครหาจึง

เกือบจะไมํมี อะไรเหลือ นอกจากคนที่ชอบคํอนแคะนินทาคนอื่น ก็คงจะหาเหตุนั้นจนได๎ อีกอยํางหนึ่งนั้น การที่คุณเชย

ออกจากบ๎านคลองบางหลวงไป ทําให๎พลอยโลํงใจร๎ูสึกวําหมดข๎อผูกพันกับบ๎านนั้น ตราบใดที่คุณเชยยังอยํู พลอยก็ร๎ูสึกวํา

เป็นภาระหน๎าที่ อันจะต๎องไปมาหาสํูเย่ียมเยือน ซึ่งพลอยเห็นวําเป็นภาระ ที่กํอให๎เกิดความหนักใจ เพราะจะต๎องไปในที่ๆ

ตนเป็นบุคคลไมํพึงปรารถนา แตํเมื่อคุณเชยออกมาเสียแล๎ว พลอยก็สามารถเก็บตัวไว๎ตํางหาก ไมํไปเก่ียวข๎องด๎วยอีก

ตํอไป 

         คุณเชยหายเงียบไป ไมํมีขาํวคราวสํงมาให ๎นอกจากหนงัสือสองสามบรรทดัทีฝ่ากพอํเพ่ิมมาให ๎ในระยะแรก พลอย

พยายามสืบถามขําวคราวจากคุณเปรม และคนอื่นก็ไมํคํอยได๎เร่ือง ร๎ูแตํวําบ๎านหลวงโอสถ อยูํแถวถนนตะนาว พลอยเคย

คิดวําจะไปหาแตํก็ต๎องเปล่ียนใจ เพราะเมื่อคิดดูอีกทีหนึ่ง การที่คุณเชยเงียบหายไป ไมํสํงขําวคราวมาให๎ทราบนั้น อาจ

เป็นเพราะคุณเชยอยากจะอยูํคนเดียว ยังไมํอยากเก่ียวข๎องกับพี่น๎อง ถ๎าพลอยจะติดตามไปหาในขณะนี้ คุณเชยอาจไมํ



เต็มใจต๎อนรับ และอาจถือวําเป็นการละลาบละล๎วงก็ได๎ ทางที่ดีที่สุดในระหวํางนี้ ก็คือรออยํูที่บ๎านจนกวําคุณเชยจะมาหา

เอง ความคิดนี้คุณเปรมเห็นด๎วยพูดวํา 

         "คุณเชยเธอไมํไปไหนหรอกแมํพลอย อีกหนํอยพอเธอสบายใจเธอก็คงมาหาแมํพลอยเอง ฉันวําไมํช่ัวแตํคุณเชย

เทํานั้นที่จะมาหาแมํพลอย แมํพลอยนั่งรออยํูที่บ๎านนี้แหละ วันหนึ่งแม๎แตํคุณอุํน ก็จะต๎องเดินเข๎ามาหา"  

         คุณเปรมพดูทเีลํนทจีริง ขณะทีไ่ด๎ยินนัน้ พลอยมิได๎นกึฝันเลยวําจะเป็นไปได๎  

         ระหวํางระยะเวลาหนึง่ปทีีลํ่วงไป ตาอัน้ก็เติบโตขึน้ตามลําดับ สํวนตาอน๎ก็เจริญขึน้ตามวัย ปญัหาเร่ืองต้ังช่ือตาอัน้ 

มาเกิดขึ้นหลังจากเจ๎าคุณพํอถึงแกํกรรม คุณเปรมต้ังใจไว๎แตํแรกวําจะขอให๎เจ๎าคุณพํอ ต้ังช่ือหลาน แตํจะเป็นเพราะเจ๎า

คุณพํอยังเจ็บ และทุกคนจะนึกถึงความเจ็บไข๎ของเจ๎าคุณพํอมากกวํา หรืออยํางไรก็ตามที เร่ืองขอชื่อให๎ตาอั้นจึงไมํมีใคร

พูดขึ้นในระยะที่พลอยไปอยูํบ๎านคลองบางหลวง จนเจ๎าคุณพํอถึงแกํกรรมไปแล๎ว คุณเปรมจึงได๎พูดถึงเร่ืองนี้ขึ้นอีกคร้ัง

หนึ่ง ทําให๎พลอยต๎องนึกถึงเสด็จทันที และในโอกาสแรกพลอยก็หอบตาอั้น ซึ่งขณะนี้มีอายุได๎ห๎าเดือนเศษเข๎าวัง เพื่อถวาย

ตัวและขอประทานชื่อ 

         เสด็จทรงมองดูตาอัน้อยํางทรงพระเมตตา และรับส่ังเหมือนกับคนอืน่ๆ ทีเ่ห็นวําตาอัน้หนา๎ตาคล๎ายคลึง มาทางแมํ  

         "พํอชื่อเปรมแมํช่ือพลอย" เสด็จรับส่ัง "เด๋ียวนี้เขาชอบชื่อหรูหราๆ มีหลายพยางค๑...เปรม กับ พลอย...ชื่อ ประพันธ๑ 

ก็แล๎วกัน" แล๎วเสด็จก็ประทานสายสร๎อยคอเส๎นเล็กๆ เส๎นหนึ่ง มีจ้ีลงยาเป็นอักษรพระนามไขว๎แกํตาอั้น เป็นเคร่ืองหมายวํา

ตาอั้นได๎ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก 

         คุณเปรมหวัเราะชอบใจ เม่ือได๎ยินช่ือลูกเป็นคร้ังแรก พลอยเห็นคุณเปรมกําลังอารมณ๑ดี ก็ถามขึน้วํา  

         "แล๎วตาอ๎นลํะ คุณเปรมจะวําอยํางไร"  

         "จะให๎ฉันวําอะไรกับอ๎ายอ๎นลํะ แมํพลอย" คุณเปรมถามกลับ  

         "ฉันหมายถึงช่ือตาอ๎น" พลอยอธิบาย "คุณเปรมจะต้ังช่ือตาอ๎นวําอยํางไร เพราะจนเด๋ียวนี้แกก็ยังไมํมีชื่อ"  

         "ก็เรียกมันวําอ๎ายอ๎นเร่ือยๆไปก็แล๎วกันนี่แมํพลอย" คุณเปรมตอบ  

         พลอยถอนหายใจใหญํ ร๎ูสึกไมํพอใจเลยทีคุ่ณเปรม ชอบแสดงใหเ๎ห็นความแตกตํางเหล่ือมลํ้ากัน ระหวํางตาอน๎กับ

ตาอั้น 

         "ไมํได๎หรอกคุณเปรม ตาอั้นมีช่ือเสด็จประทานให๎ออกเพราะ ฉันก็อยากได๎ชื่อให๎ตาอ๎นให๎เพราะเหมือนกัน"  

         คุณเปรมหวัเราะแล๎วตอบวํา "ตามใจแมํพลอยเถิด อ๎ายอ๎นเด๋ียวนี้มันเป็นลูกแมํพลอย ลูกติดแมํมาอีกทีหนึ่ง แมํ

พลอยต้ังเอาเองก็แล๎วกัน ฉันไมํเกํงหรอกของพรรค๑อยํางนี้"  



         พลอยร๎ูดีวําคุณเปรมพดูสัพยอก แตํพลอยจะพยายามคาดค้ัน ใหคุ๎ณเปรมชํวยคิดช่ือตาอน๎สักเทําไร คุณเปรมก็คิด

ไมํออก จนในที่สุดพลอยก็นึกถึงคําพูดของช๎อยออก เมื่อตอนตาอั้นเกิด "ตาอั้นน๎องตาอ๎น" ช๎อยเคยพูด พลอยคว๎าตาอ๎นที่

นั่งเลํนอยํูข๎างๆ เข๎ามากอดไว๎ มองดูคุณเปรมแล๎วพูดวํา  

         "ตาอ๎นลูกแมํ พี่ตาอั้น ตาอั้นชื่อประพันธ๑ ตาอ๎นชื่อประพนธ๑ก็แล๎วกัน ประพนธ๑พี่ประพันธ๑" พลอยสังเกตดูกิริยาคุณ

เปรมก็พอจะเข๎าใจวํา ความจริงนั้นคุณเปรมก็รักตาอ๎นอยํูไมํน๎อย ที่คุณเปรมทําเป็นไมํสนใจตํอตาอ๎นก็ดี ทําเฉยเมยตํอตา

อ๎นก็ดี ตลอดจนรักเชิดชูตาอั้นซึ่งเกิดจากพลอย จนเห็นได๎ชัดก็ดี ล๎วนแล๎วแตํเป็นอุบายที่คุณเปรมทําขึ้นด๎วยความรัก 

เพื่อที่จะให๎พลอยเป็นหํวงใยตาอ๎น และเห็นวําเป็นกรรมสิทธิ์ของตนยิ่งขึ้นเทํานั้นเอง ในใจจริงคุณเปรมก็รักตาอ๎นเย่ียงบิดา

รักบุตร การแสดงกิริยาที่เป็นอุบายเพื่อผลบางอยํางนั้น ไมํถูกนิสัยของพลอย ถึงแม๎วําอุบายที่แสดงออกมานั้น จะเป็นด๎วย

เจตนาดีสักเพียงใดก็ตาม ขณะนี้ความเฉยเมยของคุณเปรมที่มีตํอตาอ๎น เป็นส่ิงเดียวที่พลอยร๎ูสึกรําคาญ จะพูดออกไป

ตรงๆ ก็ยังนึกเกรงใจคุณเปรมอยํู พลอยจึงทําไมํร๎ูไมํเห็นเสีย แตํก็ยังได๎กําหนดไว๎ในใจวํา วันหนึ่งจะต๎องพูดกับคุณเปรมใน

เร่ืองนี้ ให๎เข๎าใจกันเสียที  

         ตาอัน้อายุได๎ขวบกวําๆก็เร่ิมเลํนกับตาอน๎ได๎ พลอยนัง่ดูเด็กสองคนเลํนหวัด๎วยกัน ก็ใหน๎กึขอบใจคุณเปรม อยํูครันๆ 

ที่มีลูกสํารองไว๎เป็นเพื่อนเลํนกับลูกของตน มิฉะนั้นตาอั้นในฐานะเป็นบุตรคนแรก จะต๎องเหงาเพราะขาดเพื่อนเลํนเป็นแนํ

แท๎ ตาอ๎นนั้นดูเหมือนจะร๎ูฐานะของตนอันแท๎จริง ด๎วยญาณพิเศษอยํางใดอยํางหนึ่ง เพราะพยายามทุกทางที่จะเอาใจตา

อั้น และในบางกรณีตาอ๎นก็ยอม เป็นเบี้ยลํางให๎จนพลอยร๎ูสึกสงสาร เป็นต๎นวําตาอ๎นเลํนอะไรอยูํกํอน ตาอั้นก็เข๎ามาย้ือ

แยํงตามประสาเด็ก ตาอ๎นก็ยอมให๎ทุกคร้ังไป มิได๎หวงแหนของเลํนนั้น พลอยต๎องดุตาอั้นอยํูเป็นนิจเพราะเกรงวําจะเสีย

นิสัย 

         พลอยร๎ูสึกตัววําต้ังทอ๎งอกีคร้ังหนึง่ แตํคร้ังนีอ้าการแพท๎อ๎งคล่ืนเหียนนอ๎ยกวําคร้ังแรก เม่ือพลอยบอกคุณเปรม คุณ

เปรมก็แสดงอาการดีใจจนออกนอกหน๎าเหมือนกับคร้ังแรก เร่ิมจะเอาใจพะเน๎าพะนอ พร๎อมกับพูดวํา  

         "แมํพลอย คราวนี้ฉันขอลูกผ๎ูหญิงสักคนเถิด" ซึ่งทําให๎พลอยต๎องหัวเราะตอบวํา  

         "คุณเปรมพูดราวกับวําเป็นขนมขต๎ม ฉันทําเอาได๎อยํางใจ" แตํก็นึกในใจอยํูเสมอวํา ลูกคนตํอไปต๎องเป็นผ๎ูหญิง  

 

บทที่ ๑๘ (หน๎าที่ ๒)  

         ฤดูกาลผํานไป จากหนา๎ร๎อนเขา๎หนา๎ฝน และตอนทา๎ยหนา๎ฝนในคืนวันหนึง่ อากาศเร่ิมจะเย็นเขา๎แล๎ว พลอยต๎อง

สะด๎ุงต่ืนขึ้นในตอนดึก เพราะคุณเปรมเขยําตัวปลุกเบาๆ  

         "แมํพลอยลุกมาดูอะไรที่หน๎าตํางหนํอย" คุณเปรมกระซิบ  



         พลอยลุกงัวเงียออกมาทีห่นา๎ตํางอยํางคนเพ่ิงต่ืนจากหลับ คุณเปรมเอ้ือมแขนมาโอบหวัไหลํไว๎ แล๎วก็ช้ีใหดู๎ 

ปรากฏการณ๑อยํางหนึ่งบนท๎องฟ้า 

         ส่ิงนัน้เป็นแสงสวํางขวางทอ๎งฟา้อยํูเห็นได๎ถนดั ทางทอํนหวัเป็นดวงกลมโตสีแดงหมํน และหอํหุม๎อยํูด๎วย กลํุมหมอก 

มีแสงสวํางพุํงออกเป็นทางยาว ลําโตประมาณบานประตูใหญํๆ ส่ิงที่เห็นนั้นลอยอยูํติดฟ้า แสงสวํางจากหัวและหางบดบัง

รัศมีกลํุมดาวอื่นๆ ที่อยํูใกล๎เคียง พลอยหายงํวงนอนเป็นปลิดทิ้ง หัวใจนั้นเศร๎าหมองลงทันทีที่ได๎เห็น และร๎ูสึกหนาว

สะท๎านเยือกเย็นทั่วไป 

         "อะไรนั่นคุณเปรม" พลอยกระซิบถาม  

         "ดาวหาง...ดวงใหญํเหลือเกิน" คุณเปรมกระซิบตอบแล๎วก็ถอนใจใหญํ มือที่โอบไหลํพลอยอยูํนั้นรัดพลอย แนํน

ขึ้น เหมือนกับวําคุณเปรมเองก็ร๎ูสึกหนาวเชํนเดียวกับพลอย  

         "ตายจริงคุณเปรม !" พลอยปรารภขึ้นเบาๆ "ดาวหางขึ้นนี่ ฉันเคยได๎ยินผ๎ูใหญํทํานพูดวําไมํดี ฉันเกิดมาก็เพิ่งเคย

เห็นคร้ังนี้ ฉันนึกวําดาวหางมันก็เป็นดาวดวงเล็กๆ เหมือนดาวดวงอื่นๆ ไมํร๎ูเลยวําจะใหญํโต ถึงเพียงนี้ ดูซิคุณเปรม หัวอยูํ

ทางนี้ หางไปโนํนเกือบจรดขอบฟ้า ฉันไมํสบายใจเลยทีเดียว"  

         "อยํานึกมากไปเลยแมํพลอย" คุณปลอบด๎วยเสียงที่ไมํแนํใจนัก "ฉันได๎ยินใครเขาเลําวําตามตําราฝร่ัง ดาวหางเป็น

ขอบธรรมดา ชั่วแตํนานๆ จะโผลํมาให๎เห็นทีหนึ่งเทํานั้น" 

         "ก็นั่นนํะสิคุณเปรม" พลอยตอบ "โผลํมาให๎เห็นคร้ังใด ผ๎ูใหญํทํานจึงวําจะต๎องมีเร่ือง"  

         คุณเปรมโอบตัวพลอยแนนํขึน้อกีแล๎วพดูวํา 

         "ฉันเองก็เพิ่งเคยเห็นคร้ังนี้เหมือนกันแมํพลอย เห็นแล๎วก็หวาดๆในใจอยํางไรชอบกล จะพูดไปเขาก็หาวํา เป็นคน

โบราณครํ่าครึ" คุณเปรมถอนใจใหญํแล๎วชวนพลอยกลับเข๎านอน พลอยนอนไมํหลับตํอไปอีกนาน เพราะจากหน๎าตํางตึก 

หางของดาวหางนั้นยังสํองแสงเป็นประกายยาวแลเห็นได๎ชัด แลดูนําสพึงกลัวเป็นลางบอกเหตุร๎าย ทําให๎พลอยต๎องนอน

อยูํด๎วยความกระวนกระวายใจ  

         รํุงขึน้ก็มีขาํวโจษจันกันทัง้เมืองเร่ืองดาวหางขึน้ ตํางคนตํางซุบซิบกันวําถ๎าดาวหางขึน้เชํนนี ้ผ๎ูมีบญุคนใดคนหนึง่ก็

ต๎องส้ินชีวิตลง หรือมิฉะนั้นก็ต๎องมีเหตุอันเป็นวิกฤต เชํนข๎าวยากหมากแพงหรือโรคระบาด ในบ๎านเมือง ทุกคร้ังที่พูดกันถึง

เร่ืองดาวหาง ทุกคนก็มีสีหน๎าแสดงความไมํสบายใจ แตํก็ไมํมีใครสามารถพยากรณ๑ ส่ิงใดได๎แนํชัด ดาวหางดวงนั้นขึ้นอยํู

นาน อาทิตย๑หนึ่งก็แล๎ว สิบวันกวําก็แล๎ว ดาวหางก็มาปรากฏให๎เห็นทุกคืน เป็นประจํา จนความต่ืนเต๎นในระยะแรกชักจะ

ซาลงไป ระหวํางนั้นคุณเปรมก็เก็บความมาเลําให๎พลอยฟัง ถึงความร๎ูทางดาราศาสตร๑ เก่ียวกับดาวหางดวงนั้นวํามีช่ือวํา

อะไร เคยเห็นกันมาแล๎วก่ีหน และบอกวําคร้ังนี้นับวํา ดาวหางดวงนั้นเข๎ามาใกล๎โลกมากกวําที่เคย จึงทําให๎เห็นได๎ถนัดและ

ดูดวงโตมาก ทุกอยํางนี้พลอยรับฟัง ด๎วยความสนใจ แตํมิได๎ทําให๎เกิดความสบายใจขึ้นกวําเกํามากนัก  



         วันหนึง่คุณเปรมกลับออกมาจากในวัง และขณะทีน่ัง่กินขา๎วอยํู ก็พดูกับพลอยอยํางหวัเราะๆวํา  

         "แมํพลอยดาวหางของแมํพลอย เห็นจะไมํเก่ียวกับเราเสียแล๎ว"  

         "ทําไมคุณเปรม" พลอยถาม กลับสนใจขึ้นมาใหมํทันที  

         "ฉันเพิ่งได๎ขําวจากในวังตอนกลางวันวันนี้เองวํา พระเจ๎ากรุงอังกฤษสวรรคต"  

         พลอยยกมือขึน้ลูบอกแล๎วพดูวํา 

         "เห็นไหมลํะคุณเปรม ฉันวําไว๎แล๎วไมํมีผิด ถ๎าดาวหางขึ้นอยํางนี้ต๎องคนมีบุญขนาดเจ๎าฟ้าเจ๎าแผํนดินตาย แตํพระ

เจ๎ากรุงอังกฤษคนนี้ชํางมีบุญจริงนะคุณเปรม จะสวรรคตดาวหางมาขึ้นถึงเมืองไทย พระนามทํานอยํางไร คุณเปรมร๎ูไหม"  

         "พระเจ๎าเอ็ดวาร๑ดที่ ๗" คุณเปรมบอกให๎แล๎วก็หัวเราะพูดตํอไปวํา "ดาวหางมันไมํได๎ขึ้นแตํในเมืองไทย หรอกแมํ

พลอย ที่ไหนๆเขาก็เห็นกันทั้งนั้น เมืองอังกฤษเขามีเมืองขึ้นมาก เมืองแขก เมืองพมํา เมืองมาลายู ก็เป็นประเทศราชทั้งนั้น 

จะสวรรคตทั้งทีก็ต๎องขึ้นให๎เห็นกันให๎ทั่ว" 

         "ฉันเคยเห็นแตํรูปของทําน" พลอยพูด "ตัวอ๎วนๆ มีเคราหน๎าตาเป็นฝร่ัง ดูไมํมีสงําราศีเหมือนเจ๎านาย ของเราเลย 

แตํพอร๎ูวําสวรรคตก็อดสงสารไมํได๎ แตํก็โลํงใจไปทีหนึ่งที่ดาวหางดวงนี้ไมํเกี่ยวข๎องกับเรา"  

         "นั่นซีฉันก็โลํงใจเหมือนกัน" คุณเปรมเห็นด๎วย "ฉันติดโรคกลัวดาวหางของแมํพลอย ต้ังแตํเห็นคืนแรกแล๎ว ใจคอ

ไมํสบายเลยจนถึงวันนี้" 

         ต้ังแตํนัน้พลอยก็ส้ินกังวลในเร่ืองดาวหาง เพราะได๎ทราบขาํวทีต่รงกับความเช่ือถือของตนแล๎ว จึงเช่ือตํอไป วําดาว

หางดวงนั้นจะไมํมีผลมาเก่ียวข๎องถึงเมืองไทย และตามความจริงต้ังแตํได๎รับขําวสวรรคตของ พระเจ๎ากรุงอังกฤษ ดาวหาง

ดวงนั้นก็เร่ิมเดินทางหํางจากโลกออกไป ดูดวงเล็กลงเร่ือยๆ จนในที่สุดก็มองไมํเห็น  

         ในระยะเวลาอกีไมํก่ีวันตํอมา คุณเปรมกลับออกมาจากในวังแล๎วบอกพลอยวํา  

         "แมํพลอย วันนี้พระเจ๎าอยูํหัวทรงประชวรไมํเสด็จออก"  

         "ประชวรมากหรือคุณเปรม" พลอยรีบถามขึ้นทันที  

         "ไมํมากหรอก ประชวรไข๎เล็กน๎อย วันนี้ทรงราชการอยูํที่ข๎างใน ไมํมีอะไรหรอก อีกสองสามวันก็หาย"  

         พลอยได๎รับขาํวประชวรแตํเพียงแคํนัน้เอง ขณะนัน้พระเจ๎าอยํูหวัประทบัอยํูทีพ่ระทีน่ัง่อมัพรสถาน ในพระราชวัง

ดุสิต เมื่อถึงเวลาเข๎าเวรคุณเปรมก็ต๎องกลับไปที่นั่น พลอยนึกแนํใจวําเป็นการประชวรตามปกติ และไมํมีใครพูดถึงอาการ

ประชวรนี้เลย หลังจากได๎ทราบขําวประชวรราวๆห๎าวัน เป็นวันที่คุณเปรมจะกลับมา นอนบ๎าน พลอยเตรียมสํารับกับข๎าว

ไว๎คอยตามปกติ แตํเย็นวันนั้นตลอดจนกลางคืนอีกทั้งคืน คุณเปรมก็หายไป ทําให๎พลอยร๎ูสึกกระวนกระวายใจอยูํตลอดรํุง  



         แล๎วรํุงขึน้อกีวันหนึง่ยายเทียบกลับจากตลาดตอนสาย เดินร๎องไหโ๎ฮๆ เขา๎มาในบา๎น พอเห็นหนา๎ พลอยรีบลงกระได

ตึกมาดูวําเร่ืองอะไรกัน ยายเทียบก็ทรุดลงนั่งยกมือพนมทํวมหัวร๎องไห๎อีกโฮใหญํแล๎วพูดวํา  

         "คุณเจ๎าขา ! เขาพูดกันในตลาดวําในหลวงสวรรคตเสียแล๎ว วันนี้คนร๎องไห๎กันทั้งตลาด ไมํมีใครทํามาค๎าขาย กัน

เลย" 

         พลอยใจหายวาบต๎องทรุดตัวลงนัง่ทีก่ระไดตึก นกึสังหรณ๑ใจขึน้มาทนัทวํีา ยายเทียบมิได๎พดูขาํวลือ เหลวไหล แตํใจ

นั้นยังไมํยอมเชื่อ เพราะถ๎าประชวรหนักหนา ก็คงจะร๎ูเร่ืองมากํอน แตํพลอยได๎ขําวประชวร มาเพียงห๎าหกวันเทํานั้น จริง

อยูํคุณเปรมหายไปทั้งคืน คงจะต๎องมีเหตุสําคัญในวัง แตํบางทีพระอาการประชวร จะหนักขึ้นเทํานั้นเอง เห็นจะไมํใชํ

สวรรคต พลอยพยายามหลอกตัวเองวํา พระเจ๎าอยูํหัวมิได๎เสด็จสวรรคต เพราะยังไมํสามารถจะเชื่อได๎วําจะเสด็จสวรรคต

ได๎อยํางไร พลอยเกิดมาในแผํนดินของทําน ที่ร๎ูสึกวําเป็นสุข แตํน๎อยค๎ุมใหญํ มีชีวิตอยูํได๎ด๎วยความแนํนอนเหมือนกับวํามี

ต๎นโพธิ์อันใหญํ ค๎ุมกันอยํูให๎ได๎รับควมรํมเย็น เพราะพระบารมี ตระกูลของพลอยทั้งตระกูล ตลอดจนมาถึงเจ๎าคุณพํอก็

ล๎วนแล๎วแตํได๎รับราชการ ต้ังเนื้อตั้งตัว ปกครองกันมาได๎เป็นสุขจนถึงช้ันบุตรหลาน เพราะพระมหากรุณาธิคุณ บรรพบุรุษ

ของคุณเปรมลงเรือสําเภา มาจากเมืองจีนก็ได๎ทรงชุบเล้ียงจนเป็นขุนนาง คุณเปรมก็เป็นมหาดเล็กใกล๎ชิดพระองค๑ พลอย

เองนั้นต้ังแตํเด็กมา ก็อยูํในวัง ชีวิตทุกด๎านในวังนั้นก็แวดล๎อมพระองค๑อยูํ และดํารงอยํูได๎ด๎วยพระเจ๎าอยูํหัว เหมือนกับพระ

อาทิตย๑ อันเป็นศูนย๑ที่ตั้งของดาวตํางๆในจักรวาล พลอยเคยนึกเสมอวําถ๎าเสด็จส้ินพระชนม๑ลง การจเป็นอยํางไร เคยนึก

วําเมื่อส้ินบุญเจ๎าคุณพํอลงตนจะต๎องทําอยํางไร จนบัดนี้เจ๎าคุณพํอก็ส้ินบุญลงไปจริงๆแล๎ว แตํเร่ืองพระเจ๎าอยูํหัวเสด็จ

สวรรคตนั้น พลอยไมํเคยนึกถึงเลย เพราะนึกไปไมํถึงด๎วยเป็นเร่ืองใหญํ และถึงแม๎วําจะนึกถึง ก็เห็นวําตัวนั้นบาปกรรม

อยํางหนักทีเดียว ถ๎าหากวํายายเทียบไมํเหลวไหล และขําวนั้นเป็นจริง ก็เทํากับวําหลักหรือแกนของโลกมนุษย๑ ที่พลอย

ร๎ูจักนั้นสลายลง ทั้งที่ร๎ูสึกสังหรณ๑ในใจ อยูํอยํางมาก พลอยก็พูดกับยายเทียบวํา  

         "ยายเทียบไปเที่ยวฟังอะไรเอามาพูด พูดอะไรเป็นลางไมํดีหรอก"  

         ยายเทียบร๎องไหอ๎กีโฮใหญํลงกราบแมํพระธรณี สบถสาบานยืนยันวําขาํวนัน้เป็นความจริง แล๎วก็เดินร๎องไหเ๎ขา๎ไปใน

ครัว อีกครํูหนึ่งก็มีเสียงคนร๎องไห๎มาจากครัว และเสียงคนร๎องไห๎มาจากเรือนคุณนุ๎ย พลอยกลับขึ้นตึกอยํางช๎าๆ ร๎ูสึกใจคอ

เหี่ยวแห๎งและกําลังขาอํอนลงไปผิดปกติ พลอยจะกระทําอะไรก็ยังไมํได๎ เพราะใจนั้นยังไมํเชื่อสนิท ถ๎าเอะอะโวยวายเสีย

แตํบัดนี้ คุณเปรมร๎ูเข๎าจะวําได๎วําเป็นกระตํายต่ืนตูม ทางที่ดีที่สุด ก็คือรอให๎คุณเปรมกลับบ๎าน พลอยเดินไปเดินมาอยูํบน

ตึกอยํางกระวนกระวายใจ จะหยิบอะไรขึ้นมาทําตามปกติ ก็ไมํสําเร็จเพราะไมํมีแกํใจ พลอยเดินไปที่ต๎ูเส้ือผ๎า นึกวําจะ

สํารวจดูผ๎านุํงไว๎ทุกข๑ แตํแล๎วก็บังคับจิตใจให๎เดินเลย ไปเสียทางอื่น ยังไมํยอมปลํอยใจให๎เชื่อในขําวร๎าย กล๎ุมใจหนักเข๎า

เพราะคุณเปรมยังไมํกลับ พลอยก็ไปยืนโผลํ หน๎าตํางคอย  

         วันนัน้อากาศมืดคร้ึมไปทัว่ ไมํมีแสงแดด ทาํใหแ๎ลดูคร้ึมเยือกเย็น ลมเหนอืทีเ่ร่ิมจะพดัในเดือนตุลาคม หยุดนิง่ในวัน

นั้น แม๎แตํใบไม๎สักใบก็ไมํมีกระดิก เสียงนกเล็กๆที่เคยร๎องอยูํตามพุํมไม๎ก็เงียบหายไป ธรรมชาติทั่วทั้งกรุงเทพฯ ดูเหมือน

จะแสดงความโศกสลดในความวิปโยคอันย่ิงใหญํ พลอยชะเง๎อมองข๎ามร้ัวบ๎าน ออกไปข๎างนอกเผ่ือวําคุณเปรมจะขึ้นรถ



กลับมา ตรงข๎ามฝ่ังคลองอีกข๎างหนึ่ง มีบ๎านเรือนคนแถบนั้น ปลูกอยูํเรียงราย สํวนมากเป็นบ๎านไม๎เกําๆเล็กๆอยํางชาวบ๎าน

ธรรมดา หญิงชราคนหนึ่งเดินขึ้นกระไดบ๎าน อยํางเงื่องหงอย มองดูจากข๎างหลังที่คํอมลงเพราะความชรา พลอยก็เห็นได๎

ชัดวําหญิงคนนั้นกําลังสะอึกสะอื้น รํ่าไห๎ พลอยรีบสํงสายตาไปเสียทางอื่นไมํยอมมองภาพนั้น ในใจนั้นร๎องวํา "ไมํจริง ! ไมํ

จริง ! เป็นไปไมํได๎ ! คงได๎ยินเร่ืองเหลวไหลมาอยํางยายเทียบ" พลอยมองข๎ามไปยังอีกบ๎านหนึ่ง คํอยยังช่ัวหนํอย เพราะที่

บ๎านนี้ เป็นบ๎านผัวหนุํมเมียสาวเพิ่งได๎กันใหมํๆ พลอยเคยมองจากตึกเห็นคํูผัวเมียคํูนี้หยอกล๎อกันอยํางร่ืนเริงทุกวัน แตํ

อะไรกัน วันนี้ทั้งคํูเป็นอะไรไป พลอยยกมือขึ้นขย้ีตาแล๎วเพํงมองดูอีกคร้ังหนึ่ง หญิงสาวผ๎ูเป็นภรรยานั้น นั่งอยูํที่ประตูที่จะ

ออกมาที่ชานเรือน ห๎อยเท๎าลงมาที่ชาน แขนทั้งสองนั้นพาดอยํูที่เขํา และซบศีรษะกับแขนร๎องไห๎ อยํางเห็นชัดๆ ชายหนุํมผ๎ู

เป็นสามีนั่งอยูํในเรือนชิดกับตัวภรรยา มือหนึ่งลูบหลังภรรยาเป็นเชิงปลอบ แตํอีกมือหนึ่ง...พลอยร๎ูสึกวําหัวใจของตัวนั้น

ทรุดลงไปอีก เมื่อเห็นอาการกิริยาของชายคนนั้น...อีกมือหนึ่ง ยกผ๎าขาวม๎าขึ้นซับน้ําตาที่หน๎าของตน... ผ๎ูชายอกสามศอก

ร๎องไห๎อยํางไมํมีอับมีอาย 

         พลอยสบดัหนา๎หลบภาพจากภานอก เขา๎มาเสียขา๎งในตึก หวัใจเต๎นดังตึกๆเหมือนตําขา๎ว ความเช่ือถือ ในขาํวร๎ายที่

ได๎ยินเพิ่มมากขึ้นทุกระยะที่หัวใจเต๎น พลอยเหลือบดูพระบรมรูปแผํนใหญํที่ติดไว๎ ในที่สูงในห๎องกลาง พระบรมรูปองค๑นั้น 

เป็นพระบรมรูปคราวเสด็จยุโรป ทรงฉลองพระองค๑แบบฝร่ัง ทรงพระมาลาแบบฝร่ัง เป็นพระบรมรูปเห็นเพียงคร่ึงพระองค๑ 

โผลํจากหน๎าตํางตึก พระพักตร๑นั้นเปี่ยมไปด๎วยความเมตตาปรานี และพระเนตรของพระบรมรูปนั้น จับสายตาผ๎ูที่ดูอยูํ

เหมือนกับจะให๎ความยืนยันมั่นใจ พลอยคํอยร๎ูสึกสบายใจขึ้น เมื่อมองดูพระบรมรูปและลงนั่งจับตามองอยูํอยํางนั้น จะ

นานเทําไรก็ไมํร๎ูสึก 

         คุณเปรมมาถึงโดยพลอยไมํร๎ูตัว คุณเปรมเดินขึน้ตึกแตํเบาๆเขา๎มานัง่ลงขา๎งพลอย พอพลอยเหลียวไปสบตา ไมํต๎อง

ไตํถามวําอยํางไร คุณเปรมก็ร๎องไห๎ คําตอบเทํานั้นพอแล๎วสําหรับพลอย พลอยก๎มลงกราบพระบรมรูป แล๎วก็ซบหน๎าลงกับ

ตักคุณเปรมร๎องไห๎สะอึกสะอื้น ไมํน๎อยกวําเมื่อคราว เจ๎าคุณพํอตาย แตํในใจของพลอยนั้นร๎ูสึกวําคราวนี้ เป็นความ

สูญเสียที่มากกวําแรงกวํา และจะมีผลไกลกวํา เป็นหนักหนา  

         เสียงคุณเปรมพดูปลอบเบาๆ และพดูขึน้วํา 

         "นิ่งเสียเถิดแมํพลอย ฉันออกมาอาบน้ําผลัดผ๎าประเด๋ียวเดียวเทํานั้น เด๋ียวก็จะต๎องรีบกลับเข๎าวังอีก เพราะตอน

บํายจะสรงพระบรมศพ แล๎วเชิญพระบรมศพไปขึ้นปราสาทในวังหลวง ระหวํางนี้จะทําอะไรต๎องระวังตัว เพราะเพิ่งผลัด

แผํนดินใหมํ เมื่อคืนนี้สมเด็จพระบรม...เอ๏ย !...พระเจ๎าอยูํหัวองค๑ใหมํ ทํานเสด็จเข๎าที่ บนพระที่นั่งอัมพร ไมํได๎เสด็จกลับวัง

สราญรมย๑ พวกฉันก็ยังไมํได๎มีใครกินข๎าวเลย ถึงจะกินก็กินไมํลง... เพิ่งมาร๎ูสึกหิวไส๎จะขาดเมื่อถึงบ๎าน แมํพลอยชํวยดูให๎

เขาหาอะไรให๎ฉันกินหนํอยเถิด เพราะตอนบํายจะต๎องไป เดินเข๎ากระบวนแหํจากสวนดุสิตไปในวัง ไมํมีอะไรรองท๎อง ฉัน

เห็นจะเป็นลมตายแนํ" 



         พลอยได๎ยินคําพดูของคุณเปรมก็นกึถึงหนา๎ทีข่องตนออก รีบลุกขึน้เช็ดน้าํตา รีบไปตระเตรียมผ๎าไว๎ ใหคุ๎ณเปรม

อาบน้ํา และส่ังเด็กให๎ไปบอกยายเทียบจัดหาสํารับ ขณะที่เดินหยิบเส้ือผ๎าคุณเปรมนั้นเอง น้ําตาก็ยังไหลออกมาเร่ือยๆ ซึ่ง

พลอยก็ไมํเห็นความจําเป็นอะไรที่จะต๎องไปเช็ดให๎แห๎ง เพราะคุณเปรมเอง ก็ยังร๎องไห๎อยํูเร่ือยๆ เชํนเดียวกัน  

         คุณเปรมอาบน้าํผลัดผ๎าเสร็จแล๎ว ก็ออกมานัง่กินขา๎เงียบๆ พยายามเค้ียวกลืนโดยปราศจาก ความเอร็ดอรํอย 

เหมือนกับวําข๎าวนั้นเป็นยาขม ที่จําเป็นต๎องกลืนเข๎าไปเพื่อประทังชีพ พลอยนั่งปรนนิบัติ คุณเปรมอยํูข๎างๆสํารับ เห็นคุณ

เปรมนั่งเงียบนัก จะชวนคุยเร่ืองอื่นก็ไมํมีแกํใจ ได๎แตํถามเร่ืองสวรรคต คุณเปรมเลําให๎ฟังวํา ทรงพระประชวรไมํหนักหนา

อะไรนัก เมื่อวันพุธที่แล๎วก็ยังเสด็จที่ตํางๆในพระราชฐานได๎ ชั่วแตํวํามิได๎เสด็จออกข๎างหน๎า เพื่อทรงราชการตามปกติ

ต้ังแตํวันจันทร๑ และได๎มีลายพระราชหัตถเลขาออกไป ลาราชการตามที่เคยปฏิบัติมาทุกคร้ังที่ประชวร พอถึงวันพฤหัสบดี 

ก็เสด็จอยํูแตํในที่ ทางมหาดเล็กก็นึกวํา จะทรงพักผํอนพระวรกาย มิได๎มีใครคิดเป็นอยํางอื่น จนถึงวันเสาร๑นายแพทย๑จึงได๎

แจ๎งตํอเสนาบดีวํา พระอาการนําวิตก บางทํานเสนาบดีได๎รีบเชิญเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร มาจาก

วังสราญรมย๑ พอตกบํายพระเจ๎าอยูํหัวก็หมดสติ และพอสองยามคืนวันเสาร๑นั้นเอง ก็เสด็จสวรรคตบนชั้นสาม ของพระที่

นั่งอัมพร ทํามกลางพระมเหสี พระเจ๎าลูกยาเธอ และบรรดาเจ๎าจอมที่อยํูเฝ้าพระอาการ  

         "แล๎วข๎างในเป็นอยํางไรบ๎างเมื่อสวรรคตแล๎ว" พลอยถามขึ้น  

         "ฉันก็ไมํได๎เห็น" คุณเปรมร๎องตอบ "สวรรคตแล๎วสมเด็จที่บนเสด็จกลับสวนส่ีฤดู ตํอนั้นไปก็มีแตํ เสียงร๎องไห๎

กึกก๎องได๎ยินลงมาถึงข๎างลําง เขาวําหมอปัวแกต๎องวิ่งเข๎าว่ิงออก พยาบาลคุณจอมที่เป็นลมบ๎าง อะไรบ๎าง จนหมอเองก็

แทบจะเป็นลมล๎มไปอีกคนหนึ่ง พวกมหาดเล็กก็ต๎องวิ่งทํางานกันวุํน ไมํมีเวลาจะไปร๎องไห๎ ร๎องหํมกับใคร พอเสร็จงานฉัน

ก็รีบมา พอกินข๎าวอิ่มก็จะต๎องกลับเข๎าไปอีกนี่ก็อิ่มแล๎ว" คุณเปรมวางชามข๎าว "ทีแรกก็นึกวําหิว พอเอาจริงเอาจัวก็กินไมํ

ลง เมื่อเจ๎าคุณพํอฉันตาย ฉันไมํได๎ร๎องไห๎เสียใจถึงเพียงนี้เลย หาที่ไหน อยํางล๎นเกล๎าฯ ไมํได๎อีกแล๎ว เจ๎าประคุณ"  

         คุณเปรมกินขา๎วเสร็จแล๎วก็รีบขึน้รถกลับเขา๎วัง ฝ่ายพลอยผ๎ูซ่ึงถูกทิง้ใหอ๎ยํูคนเดียวอกีคร้ังหนึง่ ก็ไมํสามารถขมํใจให๎

มีสมาธิทําอะไรเหมือนปกติได๎ ใจนั้นคิดถึงแตํในวัง เป็นหํวงเสด็จอยากจะเข๎าไปอยํู แตํก็ร๎ูวําเวลานี้ไมํใชํเวลาที่ตนจะไป 

พลอยเดินไปเดินมาด๎วยความกระวนวายใจจนบําย นึกออกวําเย็นวันนี้ เขาจะแหํพระบรมศพกลับเข๎าวัง อยํางน๎อยที่สุดที่

ตนจะทําได๎ในวันนี้ ก็คือไปคอยเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพ ตามข๎างถนนหนทาง ยังดีกวํานั่งอยูํที่บ๎านโดยไมํมีจิตใจจะทํา

อะไรถูก พอนึกออกพลอยก็รีบแตํงกาย เข๎าเคร่ืองไว๎ทุกข๑ บอกนางพิศให๎ไปตามรถม๎ามาคันหนึ่ง แล๎วก็ขึ้นรถม๎าออกจาก

บ๎านสองคนกับนางพิศ มุํงหน๎าไปทางถนนราชดําเนิน  

         ตลอดทางทีพ่ลอยผําน มีแตํชาวบา๎นร๎านตลาดแตํงกายไว๎ทกุข๑นุงํดํา เดินมํุงหนา๎ไปทางเดียวกันทัง้ส้ิน ทกุคนมี

ใบหน๎าอันเศร๎าหมอง สํวนมากถือดอกไม๎ธูปเทียนในมือ บางคนเดินร๎องไห๎ดังๆ บางคนก็เดินเช็ดน้ําตา ทุกคนตํางมํุงหน๎า

ไปคอยกระบวนแหํพระบรมศพ เพื่อถวายบังคมสักการะในวันนี้  



         รถม๎าทีพ่ลอยนัง่มาแลํนมาถึงสะพานขา๎งโรงสี พลอยบอกใหร๎ถหยุดรออยํูทีน่ัน่ แล๎วก็เดินปนกับฝูงคนไปยัง ถนนราช

ดําเนินใน เมื่อพลอยไปถึงนั้น มีทหารยืนถือปืนหันปากกระบอกลงดิน ยืนรายทางอยํูทั้งสองข๎างถนน และตามสองข๎างถนน

นั้นราษฎรมานั่งคอยถวายบังคมพระบรมศพกันโดยตลอด ทุกคนเงียบกริบไมํมีใครสํงเสียง กระโตกกระตาก พลอยคํอยๆ

หลีกคนเข๎าไปเห็นมีที่วํางอยูํข๎างถนนหนํอยหนึ่ง ก็เข๎าไปนั่งเยื้องไปข๎างหนึ่ง พอเอื้อมมือถึง มีทหารยืนรายทางอยํูคนหนึ่ง  

         พลอยนัง่คอยอยํูนาน ฝูงคนทีม่าคอยถวายบงัคมก็มากขึน้ทกุท ีอากาศทีค่ร้ึมอยํูตลอดวันนัน้ กลายเป็นเมฆฝนขนาด

หนักบดบังท๎องฟ้ามืดมิดไปทั่ว ราวกับเวลากลางคืนที่มืดสนิท พลอยมองไปข๎างหน๎า ตามขอบฟ้า เห็นฟ้าแลบไกลๆเป็น

ระยะๆ และเสียงฟ้าร๎องดังคลืนๆอยูํไกลๆ แตํดินฟ้าอากาศที่แสดงอาการวํา ฝนจะตกนั้น มิได๎ทําให๎ฝูงชนที่มาคอยถวาย

บังคมพระบรมศพนั้นท๎อถอยไปได๎เลย เวลาย่ิงลํวงไป ความมืดก็ย่ิงทวีขึ้น พลอยขนลุกเมื่อได๎ยินเสียงคนเป็นอันมากร๎องไห๎

โฮ ดังมาจากถนนราชดําเนินนอก อันเป็นต๎นทาง ในที่สุดก็ได๎ยินเสียงดนตรี เสียงปี่เสียงกลองจากกระบวนแหํ กระบวน

หน๎าข๎ามสะพานมัฆวาฬ เดินมาตามถนนราชดําเนินใน คํูแหํนั้นถือเทียนแวววาวแลดูเป็นทางยาวคํูหนึ่งสุดลูกตา เสียงปี่

เสียงกลองชนะ ดังใกล๎เข๎ามาอีก หมูํคนที่นั่งอยูํริมถนนเร่ิมจุดดอกไม๎ธูปเทียน ที่ตํางมือราวกับนัดกันไว๎ อีกสักครํูหนึ่งตาม

สองข๎าง ถนนก็มีแสงธูปเทียนดารดาษเหมือนดาวในท๎องฟ้า นางพิศจุดธูปเทียนสํงมาให๎จากข๎างหลัง พลอยรับมาถือไว๎ ยก

สองมือกําไว๎แนํน พระบรมโกษประดิษฐานอยํูบนพระยานมาศสามลําคาน ก้ันกางด๎วยพระมหาเศวตฉัตร แลดูสูงทมึนข๎าม

สะพานมาแล๎ว ทุกคนเปรํงเสียงร๎องไห๎ด๎วยความร๎ูสึกจากหัวใจ ทุกคนก๎มลงกราบถวายบังคม พลอยนั่งใจเต๎นระทึก มือที่

ถือธูปเทียนอยํูนั้นเร่ิมส่ันด๎วยความเศร๎าสลด ย่ิงพระบรมโกษถูกเชิญใกล๎เข๎ามา เสียงคนร๎องไห๎ก็อังใกล๎ติดตามมา 

เหมือนกับจะแขํงกับเสียงปี่กลอง พอพระยานมาศเคล่ือนมาอยูํตรงหน๎า พลอยก็ก๎มลงกราบถวายบังคม และเมื่อเงยหน๎า

ขึ้น ตาก็พอดีไปจับอยํูที่ใบหน๎าทหารที่ยืนรายทาง ทหารคนนั้น ยืนถือปืนกลับปลายกระบอกลง ก๎มหน๎าไมํมีกระดิกตามที่

ได๎รับคําส่ัง ใบหน๎าของทหารคนนั้นเป็นใบหน๎าของ เด็กหนุํมชาวบ๎านนอก เหมือนกับทหารคนอื่นๆที่เกณฑ๑เข๎ามา แตํส่ิงที่

เข๎ามาปลดปลํอยความร๎ูสึกของพลอย ให๎ปะทุออกมาทั้งหมด ก็คือบนใบหน๎าทหารหนุํมนั้น มีทางน้ําตาไหลอยูํไมํขาดสาย 

พลอยเป็นคนที่ไมํคํอยแสดง ความร๎ูสึกออกมาให๎คนอื่นเห็น แตํเมื่อเห็นหน๎าทหารคนนั้นด๎วยแสงเทียนที่ถืออยํู พลอยก็

ปลํอยโฮออกมา อยํางหมดอับอาย 

         พลอยนัง่อยํูขา๎งถนนนัน้อกีนาน จนกระบวนแหหํายเขา๎ประตูวังไปแล๎ว พลอยจึงลุกขึน้เดินกลับช๎าๆ ตามองดูยอด

ปราสาทและหลังคาตําหนักในวัง ซึ่งแลเห็นได๎เป็นคร้ังคราวด๎วยสายฟ้าแลบ ชีวิตที่ผํานมาทั้งหมด ดูนานหนักหนา แตํ

เหตุการณ๑วันนี้ก็เหมือนหลักบอกระยะทางแหํงชีวิตวํา ได๎ผํานพ๎นไประยะหนึ่งแล๎ว ระยะตํอไป จะเป็นอยํางไรนั้นดูมืด 

เหมือนกับความมืดที่กั้นกางอยํูข๎างหน๎า ฟ้าแลบอีกปลาบหนึ่ง จนแลเห็นทุกอยํางได๎ชัด เสียงฟ้าร๎องแสบแก๎วหูแล๎วฝนหํา

ใหญํ ก็กระหน่ําลงมาอยํางไมํลืมหูลืมตา พลอยเดินช๎าๆตํอไปอยํางไมํรีบร๎อน นางพิศก็ร๎ูใจไมํเรํง พอถึงรถและขึ้นรถได๎ 

พลอยก็เปียกโชกไปทั้งตัว รถม๎านั้นมุํงหน๎ากลับบ๎าน มีพลอยนั่งมาอยํางทอดอาลัย ไมํเดือดร๎อนตํอความเปียกและความ

หนาวเย็นในขณะนั้น 

 

จบแผํนดินที่หนึ่ง 



 

แผํนดินที่ ๒ 

บทที่ ๑  

         บาํยวันหนึง่ พลอยนัง่ดูลูกๆเลํนกันอยํูทีห่นา๎ตึก ตาอน๎เวลานีอ้ายุเจ็ดขวดเศษ ตาอัน้เวลานีอ้ายุราวๆ หา๎ขวบ และ

ตาอ๏อดบุตรชายคนที่สองของพลอย ที่ท๎องค๎างแผํนดินมาเกิดเอาในรัชกาลที่ ๖ ระหวํางงานพระเมรุ พระพุทธเจ๎าหลวง

มหาราช อายุราวๆสามขวบ ตลอดเวลาที่ท๎องตาอ๏อด พลอยก็นึกในใจอยํูตลอดวําลูกคนนี้ จะต๎องเป็นผ๎ูหญิง แตํพอ

ออกมาจริงก็เป็นผ๎ูชาย หน๎าตาไมํผิดกับตาอั้นเทําไรนัก ชื่อที่เรียกกันในครอบครัว ก็ต๎องเป็นตาอ๏อดตํอจากตาอั้นเป็น

ธรรมดา และชื่อจริงนั้นคุณเปรมต้ังให๎ชื่อวํา "ประพจน๑" ซึ่งเมื่อคิดดูวําเร่ิมจาก "ประพนธ๑" และ "ประพันธ๑" แล๎วก็เป็น

ธรรมดาอีกเหมือนกัน พอตาอ๏อดอายุได๎สองขวบกวําๆ พลอยก็ต้ังท๎องอีกหนหนึ่ง ขณะนี้ยังไมํคลอด คราวนี้พลอยถึงกับ

บนบานศาลกลําว ขอให๎ลูกเป็นผ๎ูหญิง และในระหวํางเดียวกันก็นั่งนึกในใจวํา หน๎าตาลูกสาวที่ยังไมํเกิดนั้นควรจะเป็น

อยํางไร แม๎แตํช่ือก็คิดไว๎ให๎ลํวงหน๎า วํา "ประไพ" เมื่อพลอยบอกคุณเปรมถึงเร่ืองนี้ คุณเปรมก็หัวเราะแล๎วพูดสัพยอกวํา 

"ระวังให๎ดีเถิดแมํพลอย เด๋ียวออกมาเป็นผ๎ูชายเสียอยํางตาอ๏อด ก็จะต๎องวํุนวายคิดชื่อกันอีก"  

         ต้ังแตํผลัดแผํนดินมาคุณเปรมก็ได๎เล่ือนฐานะขึน้ไปในหนา๎ทีร่าชการ หลังจากพระบรมราชาภิเษกแล๎ว คุณเปรมก็ได๎

ตําแหนํงมหาดเล็กหุ๎มแพร ราชทินนามวํานายสนองราชกิจ คนทั้งปวงก็พากันเรียกวํา คุณสนองฯ เร่ือยมา ชื่อคุณเปรมที่

พลอยเคยเรียกมาแตํแรกก็ดูจะเลือนหายไป ตํอมาอีกปีหนึ่งมีงานบรมราชาภิเษกสมโภช มีเจ๎านายจากประเทศตํางๆใน

โลกมาชุมนุมในกรุงเทพฯ มากกวําที่เคยปรากฏมาในประเทศใดๆในตะวันออก คุณเปรมหรือคุณสนองฯ รับราชการคราว

นั้นมีความดีความชอบมาก ได๎เหรียญตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ๑ และพอเสร็จงานบรมราชาภิเษกสมโภชแล๎วไมํนาน คุณ

เปรมก็ย๎ายตําแหนํง จากกรมมหาดเล็กไปอยํูกรมวัง เล่ือนบรรดาศักด์ิขึ้นเป็นคุณพระ มีราชทินนามวํา พระบริบาลภูมินา

รถ วันที่ได๎รับสัญญาบัตร คุณเปรมกลับมาบ๎าน แล๎วพูดกับพลอยวํา  

         "แมํพลอย เด๋ียวนี้ฉันเป็นคุณพระเสียแล๎ว ได๎ยินใครเรียกวําคุณพระ ร๎ูสึกวําแกํหงําเหงือกลงไปถนัดใจ เมื่อเป็น

คุณสนองหุ๎มแพรนั้น ฟังดูเป็นหนุํมเข๎าทีอยูํฉันก็ไมํเดือดร๎อน แตํพอเป็นคุณพระนี่ฉันถึงร๎ูตัววํแกํ" คุณเปรมเดินเข๎าไปมองดู

ตัวที่กระจกในห๎อง ยกมือขึ้นลูบผมที่เร่ิมจะหงอกประปราย เหนือขมับขึ้นไปทั้งสองข๎าง แล๎วพูดตํอไปวํา  

         "ใครเขาเห็นฉันจะแกํก็ชั่งเถิด ดีเสียอีก แตํมีคนๆหนึ่งที่ฉันอยากให๎เห็นวําฉันยังหนุํมอยํูเสมอ คนๆนั้นคือ แมํ

พลอย เพราะฉะนั้นแมํพลอยอยําได๎ริเรียกฉันวําคุณพระ ตามคนอื่นเขาไปเป็นอันขาดทีเดียว เคยเรียกวําอยํางไรก็ขอให๎คง

เรียกอยํางนั้น ถ๎าขืนไมํฟังฉันจะทิ้งเสียไปหาเมียใหมํ"  

         พลอยหวัเระชอบใจ แล๎วตอบวํา 

         "ดูคุณเปรมพูดสิ ! เด๋ียวก็วําตัวแกํแตํอีกประเด๋ียวก็จะริหาเมียใหมํ ยังกะวําฉันคอยหวงห๎าม อยากมีสักก่ีคนก็ได๎

ฉันไมํวําหรอก" พลอยหยุดหัวเราะแล๎วพูดตํอไปวํา  



         "ความจริงคุณเปรมจะแกํลงไปฉันก็ไมํเห็นจะนํากลัวอะไร เพราะคุณเปรมไมํได๎แกํลงไปคนเดียว ฉันก็แกํลงไปด๎วย

เหมือนกัน และถ๎าจะวํากันไปแล๎ว ฉันร๎ูสึกตัววําเดี๋ยวนี้ฉันแกํกวําคุณเปรมเสียอีก คุณเปรมหนุํมกวําแตํกํอนเป็นไหนๆ"  

         ถ๎อยคําทีพ่ลอยพดูนัน้เป็นเชิงสัพยอกก็จริง แตํมีสาระแหงํความจริงใจอยํูในนัน้มากกวําทีพ่ลอยร๎ูตัว เพราะขณะนี้

พลอยร๎ูสึกตัววําเป็นผ๎ูใหญํโดยสมบูรณ๑ ผ๎ูใหญํที่เป็นญาติก็ตายไปบ๎างแล๎วหลายคน เมื่อพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลกํอนเสด็จ

สวรรคตแล๎วไมํนาน เสด็จของพลอยก็เร่ิมประชวร และเมื่อประชวรอยูํได๎สัก สามเดือนก็ส้ินพระชนม๑ ทําให๎พลอยต๎อง

โศกเศร๎าอยํางหนักอีกคร้ังหนึ่ง และต๎องหอบลูกเข๎าวังทั้งที่เป็นแมํลูกอํอน เพื่อชํวยคุณสายทํางานเก่ียวกับงานพระศพ ซึ่ง

ต้ังไว๎ที่หอธรรมสังเวช งานถวายพระเพลิงเสด็จผํานพ๎นไปแล๎ว ที่ตําหนักคงมีแตํคุณสายและช๎อย กับข๎าหลวงอีกสองสาม

คนที่มีอายุคงอยํูไป โดยไมํมีเจ๎านายที่เคยค๎ุมครอง ประทับอยูํ หลังจากที่เสด็จส้ินพระชนม๑แล๎ว พลอยก็ร๎ูสึกตัววําเป็น

ผ๎ูใหญํขึ้นโดยสมบูรณ๑ มิใชํเด็กหรือรํุนสาว ที่ยังมีผ๎ูใหญํคอยค๎ุมครอง แตํเป็นคนที่ต๎องรับผิดชอบตํอตัวเอง และเป็นที่พึ่งตํอ

ลูกๆที่เกิดมา 

         ถ๎าหากใครจะถามพลอยวํา แผํนดินกํอนกับแผํนดินปจัจุบนันัน้แตกตํางกันอยํางไร พลอยก็คงจะต๎องนกึถึง คุณเปรม

กํอนผ๎ูอื่น เพราะความแตกตํางนั้นเห็นได๎ชัดในตัวของคุณเปรม แผํนดินกํอนนั้นเป็นแผํนดินของ ผ๎ูใหญํสูงอายุ คุณเปรม

ตลอดจนคนอื่นๆ ที่พลอยร๎ูจักจึงวางทําทางเป็นผ๎ูใหญํ กิริยาวาจาการแตํงกาย ตลอดจนชีวิตประจําวัน หรือวิธีทํางานการ

ก็ร๎ูสึกวําเป็นอยํางผ๎ูใหญํทั้งส้ิน แตํพอผลัดแผํนดินใหมํ การเปล่ียนแปลง และความแตกตํางนั้น ก็เร่ิมสําแดงตัวออกมาทีละ

น๎อย แผํนดินใหมํเป็นแผํนดินของคนหนุํม บรรยากาศในพระราชสํานัก ก็เป็นบรรยากาศของความหนุํมแนํน คุณเปรมก็

เปล่ียนไปตามโดยไมํร๎ูตัว การแตํงเนื้อแตํงตัวนั้น ดูพิถีพิถันเอาสวยเอางามกวําแตํกํอน ทําทางก็ดูทะมัดทะแมงกระเดียด

ไปทางฝร่ัง หมากพลูบุหร่ีที่เคยกิน ก็เปล่ียนไปเป็นบุหร่ีกระป๋องจากนอก และที่พลอยร๎ูสึกตะขิดตะขวงใจ แตํไมํกล๎าห๎าม

ปราม ก็คือ คุณเปรมเร่ิมกินเหล๎าฝร่ังจากนอกชนิดตํางๆ ซึ่งมีราคาแพง และถึงแม๎วําคุณเปรมจะอธิบายถึงการเข๎าสมาคม 

และคุณสมบัติอันวิเศษไมํมีอันตรายของเหล๎านั้นๆอยํางไร พลอยก็ยังเห็นวําเป็นเหล๎าอยํูนั่นเอง  

         การพถีิพถัินในเร่ืองการแตํงกายของคุณเปรม ทีม่าเร่ิมมีขึน้นัน้ เป็นส่ิงทีพ่ลอยอดสังเกตมิได๎ เพราะเป็นเร่ืองที่

เก่ียวข๎องกับพลอยโดยตรง คุณเปรมซ้ือผ๎ามํวงผ๎าพื้นตํางๆสีเป็นจํานวนมากมาย และตัดเส้ือที่ใช๎ผ๎าราคาสูงเป็นจํานวน

มาก จะไปไหนก็แตํงตัวอยํางประณีตบรรจง เหมือนกับวําจะไป ประกวดประขันกับใคร พลอยจําได๎วําคร้ังหนึ่งคุณเปรมไมํ

พิถีพิถันเทําไรนัก เพราะในแผํนดินกํอน มหาดเล็กจะเข๎าไปข๎างในนุํงได๎แตํผ๎าพื้น และผมนั้นก็ต๎องเอามือเสยหรือขย้ี

เสียกํอนมิให๎เรียบ แตํเด๋ียวนี้กาลสมัย เปล่ียนไป ราชสํานักแผํนดินปัจจุบันยังไมํมีข๎างใน ความสําคัญตํางๆ ตลอดจน

ความหรูหราโอํอํา ก็ออกมารวมประกวดประขันกันอยํูข๎างหน๎า ทุกคนพยายามทําตนให๎อยํูในสายตาของคนอื่น คุณเปรมมี

ฐานะสํวนตัวดีกวําคนธรรมดา ก็ยํอมจะแสดงความหรูหราโอํอําได๎มาก ความเปล่ียนแปลง ในตัวคุณเปรมนั้น พลอยดูอยูํ

ด๎วยสายตาที่เป็นกลาง บางอยํางก็นึกขัน บางอยํางก็รําคาญ บางอยํางก็ใจหายใจคว่ําแทน เมื่อคุณเปรมเร่ิมสะสมผ๎านุํง

และเส้ือหมวกตลอดจนถุงตีน พลอยก็ตามใจและนึกขัน นึกเอ็นดูไปในขณะเดียวกัน แตํพอคุณเปรมเอํยขึ้นมาวํา เส้ือนอก

ที่ซักรีดในเมืองไทยนั้นฝีมือไมํดี ไมํเรียบร๎อย อยากจะสํงไปซักที่สิงค๑โปร๑ โดยฝากเรือเมล๑ไป พลอยก็นึกรําคาญเห็นวํามาก

เร่ือง และทําเป็นเฉยเสีย ไมํเอออวยด๎วย คุณเปรมซ้ือรถยนต๑ตอนเดียวเคร่ืองทองเหลือง จุดไฟแก๏สที่ตะเกียงข๎างหน๎ามา



คันหนึ่ง และจ๎างแขกมาขับ พลอยก็เห็นดีด๎วยเพราะรถยนต๑เป็นของใหมํ สะอาดสะอ๎าน รวดเร็วกวํารถม๎า และทําให๎พลอย

ได๎มีหน๎ามีตาไปด๎วย แตํคุณเปรมก็มิดได๎เลิกเล้ียงม๎า กลับซื้อม๎ามาเพิ่มเติม และจ๎างคนเล้ียงเป็นพิเศษ เพราะคุณเปรมเป็น

เสือป่าม๎าหลวงรักษาพระองค๑ ถ๎ามีเวลาวํางต๎องออกขี่ม๎าฝึกม๎า ด๎วยลักษณะอันโลดโผนตํางๆ ทําให๎พลอยไมํสบายใจอยูํ

เนืองนิจ 

         การเปล่ียนแปลงทีพ่ลอยเห็นได๎ชัดอกีอยํางหนึง่ ก็คือชีวิตในวัง เพราะแผํนดินนียั้งไมํมีขา๎งใน ดังทีไ่ด๎กลําวแล๎ว 

ความรํวงโรยก็เร่ิมเกิดขึ้นในวังทีละน๎อย ระเบียบประเพณีตํางๆนั้นยังคงมีอยูํเชํนเดิม ตําหนักรักษาและพระที่นั่งก็ยัง

เหมือนเกํา มิได๎ปรักหักพังลงไป แตํทุกคร้ังที่พลอยเข๎าวัง เพื่อเย่ียมเยียนพวกพ๎อง คนเคยร๎ูจัก พลอยก็เกิดความร๎ูสึก

เหมือนกับวําไปในบ๎านที่ไมํมีเจ๎าของ เจ๎านายชั้นพระมเหสีหรือพระอัครชายา ก็เสด็จไปประทับตามวังตํางๆข๎างนอก ซึ่ง

สร๎างขึ้นเป็นสํวนพระองค๑ เจ๎าจอมมารดาบางทําน ที่มีพระองค๑เจ๎าเป็นตํางกรม ก็กราบบังคมทูลลาออกไปอยูํวัง กับ

พระองค๑เจ๎าที่เป็นบุตร ในวังเหลือเจ๎านายน๎อยพระองค๑ ที่ประทับอยูํเป็นประจํา มีแตํคุณพนักงานโขลนจํา ซึ่งยังคงมีหน๎าที่

ราชการ และข๎าหลวงเจ๎านายที่ส้ินพระชนม๑ไปแล๎ว หรือมิฉะนั้นก็คนเฝ้าตําหนักตํางๆ ที่ทํานเจ๎าของออกไปสร๎างวัง อยูํข๎าง

นอก 

         ทางบา๎นคลองบางหลวง พลอยมิได๎ไปติดตํอเก่ียวขอ๎งอกีเลย แตํแรกเม่ือพอํเพ่ิมยังอยํูในบา๎น พลอยก็พอมีทาง

ทราบขําวคราวตํางๆ ซึ่งมิได๎สนใจนัก แตํพํอเพิ่มก็อยูํไปได๎ไมํนานเทําไร พํอเพิ่มก็ได๎ภรรยาคนหนึ่งช่ือเย้ือน บุตรสาวพํอค๎า

เล็กๆน๎อยๆ แถวถนนบ๎านแขก และพํอเพิ่มก็ข๎ามฟาก มาอยูํที่บ๎านภรรยารับราชการที่เดิมเร่ือยมา ตนบัดนี้ได๎รับ

พระราชทานบรรดาศักด์ิเป็น หลวงภัณฑ๑วิจารณ๑ ทุกคนพากันเรียกพํอเพิ่มวํา "คุณหลวงภัณฑ๑" แม๎แตํพลอยเองก็เรียกตาม

คนอื่นไปเชํนนั้น 

         พลอยนัง่ดูลูกๆ ว่ิงเลํนกันอยํูใจก็หวนนกึไปถึงเร่ืองเกําๆ ทีไ่ด๎ผํานมาในชีวิต ขณะนัน้รถเจ๏กคันหนึง่มาจอด ทีห่นา๎

ประตูบ๎าน ผ๎ูหญิงกลางคนๆหนึ่ง นุํงหํมสีไมํฉูดฉาดสมกับวัยก๎าวลงจากรถ มือถือหํอกระดาษหํอหนึ่ง หญิงคนนั้นชําระอัฐ

คําโดยสารแล๎วก็เดินเข๎ามาในบ๎าน พลอยนั่งดูอยูํอยํางไมํสนใจ เพราะเมื่อมองไปทีแรก ก็จําไมํได๎วําเป็นใคร นึกวําคงมาหา

คนอื่นในบ๎าน หญิงคนนั้นก๎าวเข๎ามาในประตูบ๎าน หยุดมองเหลียงซ๎ายแลขวา ครํูหนึ่ง พอแลเห็นพลอยก็ย้ิมเดินตรงเข๎ามา

หา ตะวันตอนบํายสํองตรงหน๎าหญิงคนนั้นพอดี ทําให๎แลเห็นหน๎าไมํได๎ถนัด พลอยยกมือขึ้นป้องหน๎าดูอยูํครํูหนึ่ง แล๎วก็ลุก

ขึ้นยืนอยํางเร็ว แทบจะกระโดดโลดเต๎น ด๎วยความดีใจ เหมือนเมื่อยังเป็นเด็กๆ ปาก็ร๎องตะโกนออกไปวํา  

         "คุณเชย !"  

         คุณเชยหวัเราะเดินตรงเขา๎มาถึงตัวพลอยโดยเร็ว คุณเชยเองก็ดีใจทีไ่ด๎พบนอ๎งสาวอยํางบอกไมํถูก เหมือนกัน  

         "คุณเชย" พลอยร๎องขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง เอื้อมมือออกไปจับแขนคุณเชย เพื่อดูให๎แนํใจวํามิได๎ฝันไป หรือตาฝาดไป  

         "โธํคุณเชย หายไปไหนมาต้ังหลายปี ฉันคิดถึงออกจะตายไป จะไปหาก็ไปไมํถูก !"  



         คุณเชยทรุดตัวลงนัง่แล๎วฉุดแขนพลอยใหน๎ัง่ลงขา๎งๆตน แล๎วก็เร่ิมหวัเราะและร๎องไหพ๎ร๎อมๆกันไป ด๎วยความดีใจ อกี

สักครํูหนึ่ง คุณเชยจึงพูดออกมาได๎เป็นคํา และพูดขึ้นวํา  

         "แมํพลอย ฉันก็คิดถึงแมํพลอยใจจะขาดเหมือนกัน แมํพลอยสบายดีหรือ ขอน้ําพี่กินสักอึกหนึ่งเถิด เร่ืองมันมาก 

อีกสักครํูหายเหนื่อยแล๎วจะเลําให๎ฟัง"  

         พลอยเรียกเด็กใหห๎าน้าํมาใหคุ๎ณเชย แล๎วก็นัง่ย้ิมดูหนา๎พีส่าว คุณเชยถามถึงเด็กทีว่ิ่งเลํนอยํูตํอหนา๎ กํอนอืน่ พอ

พลอยบอกวําเป็นหลาน คุณเชยก็เรียกมากอดรัดทีละคน สําหรับตาอ๏อดคุณเชยกอดอยูํนาน พิจารณาดูเปรียบเทียบกับ

หลานอื่น แล๎วพูดขึ้นวํา 

         "ฉันรักคนนี้มากเสียแล๎วละแมํพลอย" แล๎วคุณเชยก็หัวเราะ ปรารภขึ้นวํา "ดูสิ ! พอมาถึงก็เร่ิมลําเอียงทีเดียว แตํ

เด๋ียวนี้ฉันปลํอยแกํเสียแล๎ว แมํพลอยอยําถือสาฉันเลย"  

         พลอยสังเกตดูรูปรํางหนา๎ตาคุณเชย เห็นผอมและดําลงไปกวําแตํกํอน ทีเ่ห็นได๎ชัดก็ตรงทีมื่อ เพราะมือคุณเชยมิได๎

เล็กเรียว เหมือนเมื่อยังอยํูที่บ๎าน แตํกลายเป็นมือของคนที่ทํางานหนัก เพราะหนาขึ้น และข๎อตามนิ้วแตกทุกข๎อ ถึงคุณเชย

จะผอมและดําลงไป กิริยาอาการของคุณเชยก็ยังกระปร้ีกระเปรํา แสดงวําไมํมีโรคภัยเบียดเบียน และในแววตาของคุณ

เชยนั้นมีประกาย แสดงให๎เห็นวําคุณเชยมีความสุขในชีวิต คุณเชยกินน้ํากินทํา นั่งพักผํอนหายเหนื่อยแล๎ว พลอยก็ถามขึ้น

วํา 

         "คุณเชยยังไมํได๎บอกฉัยเลยวําหายไปไหนมาต้ังหลายปี ปลํอยให๎ฉันคิดถึงเสียยํ่าแยํทีเดียว"  

         "ฉันออกจากบ๎านไป ตอนแรกฉันก็ไปอยูํที่ถนนตะนาวกับคุณหลวงเขานั่นแหละ" คุณเชยตอบ "ทีแรกฉันก็คิดวําจะ

มาหาแมํพลอยเหมือนกัน แตํธุระมันมากมีอะไรตํออะไรจะต๎องทําอยูํเร่ือย ผัดวันประกันพรํุงไป วันแล๎วก็วันเลํา แล๎วมันก็

กลายเป็นเดือนจนกลายเป็นปีๆไป ระหวํางนั้นก็ไปบ๎านนอกกับคุณหลวงเขาเสียบ๎าง เลยดูหายไปนาน แตํเด๋ียวนี้พอมีเวลา

หายใจได๎บ๎างแล๎ว ตํอไปฉันจะมาหาบํอยๆ ถ๎าแมํพลอยไมํรังเกียจ"  

         "คุณเชยพูดอะไรอยํางนั้น" พลอยท๎วงขึ้น "ฉันจะไปรังเกียจได๎อยํางไร มีแตํนั่งคิดถึงคุณเชยอยูํเร่ือยๆ คุณเชยเลํา

ให๎ฉันฟังให๎ละเอียดสักหนํอยเถิด วําคุณเชยไปทําอะไรมาบ๎าง ฉันอยากร๎ู"  

         "เร่ืองมันมากละแมํพลอย" คุณเชยตอบ "ไมํร๎ูจะจดจํามาเลําอยํางไรถูก วันแรกที่ฉันออกจากบ๎านไป คุณหลวงเขา

ก็พาไปที่บ๎านเขาทีเดียว พอเห็นบ๎านเข๎าก็ใจหาย ฉันแทบจะลงนั่งร๎องไห๎ เพราะเราไมํเคยอยูํอยํางนั้น บ๎านเขาอยํูในตรอก 

เป็นเรือนปั้นหยาเกําๆ มีบ๎านคนอื่นปลูกอยูํติดๆกันอีกหลายหลัง อยํางที่เขาเรียกวํา ไกํบินไมํตก เวลาเดินเข๎าไปก็ต๎องเดิน

สะพานไม๎เกําๆยืดยาว เวลาอยํูบ๎านจะพูดจะทําอะไร ชาวบ๎านเขาก็ต๎องเห็น ต๎องได๎ยิน บ๎านอื่นเขาจะพูดอะไรกัน เราก็ได๎

ยินเหมือนกัน เขาดํากันแจ๎วๆวันยังคํ่า ใต๎ถุนบ๎านก็แสนจะสกปรก มีแตํน้ําครําสํงกล่ินตรลบอบอวล ฉันไปถึงแตํแรกพอเห็น

บ๎าน ก็คิดถึงตัวแทบจะนั่งลงร๎องไห๎ที่ตีนกระได แตํเพราะรักเพราะสงสารคุณหลวงเขาก็ต๎องทนเอา พอขึ้นบ๎านไปเห็นแตํ



ความรกเหมือนรังหนู เพราะเมียเกําคุณหลวงเขาตายมานาน อยูํคนเดียวไมํมีใครชํวยดูแลก็ต๎องเป็นอยํางนั้น ฉันต๎องรบ

กับความสกปรก ความรกรุงรังอยํูต้ังเกือบสามเดือนจึงคํอยดูได๎ คุณหลวงเขาก็ดีหรอก เอาใจฉันทุกอยําง เงินทองของฉัน

เขาไมํยอมแตะ เขาวําเดี๋ยวจะมีคนนินทาวําพาฉันมาปอกลอก แตํก็นั่นแหละเงินเดือนที่ได๎ มันก็ไมํพอ ฉันต๎องแอบชักสํวน

ของฉันออกจํายไมํให๎คุณหลวงร๎ู มันก็พอประทังไปได๎ แตํฉันก็ทําอะไรเสียเองหมดเกือบทุกอยําง ไมํมีบําวไพรํจะใช๎อยําง

คนอื่นเขา เวลามันจึงไมํมีจะไปไหนมาไหน ปีแรกทั้งปีฉันเกือบจะไมํได๎โผลํไปไหนเลย นอกจากจะไปตลาดซื้อกับข๎าว แตํ

แรกๆก็นึกอาย เพราะไมํเคยทํา เคยเป็นลูกพระน้ําพระยา จะกระเดียดกระจาดไปจํายตลาด ก็ร๎ูสึกชอบกล แตํแล๎วมันก็เคย

ไปเอง เด๋ียวนี้ไปไหน มาไหนได๎คนเดียว ไมํต๎องมีคนตามหลังเหมือนเมื่อกํอน"  

         คุณเชยหยุดหวัเราะในชะตาของตนเอง แล๎วพดูตํอไปวํา  

         "ก็อยูํกันไปอยํางนั้นแหละแมํพลอย บางวันก็ทุกข๑น้ําตาแทบจะเช็ดหัวเขํา บางเวลาก็เหนื่อยแทบสายตัว จะขาด 

แตํความเจ็บช้ําน้ําใจนั้นไมํเคยมี ถ๎าจะวํามันเป็นสุข มันก็สุข เราอยํูกันอยํางคนจน ไมํได๎ฟุ่มเฟือย เหมือนเขาอื่น พอส้ิน

แผํนดินได๎สักหนํอยเขาก็ยุบกรมหมอ คุณหลวงก็เลยคว๎างนอนอยูํกับบ๎านเฉยๆ ตอนนี้สิเร่ิม จะอัตคัดเอาจริงๆ หนักเข๎าฉัน

ก็หนุนให๎คุณหลวงเขาทํายาขาย เพราะตํารับตําราเขาก็มีอยํู แตํเขาบอกวํา เขาไมํมีทุน ฉันจะเอาเงินของฉันออกเขาก็ไมํ

ยอม ต๎องเถียงต๎องอ๎อนวอนกันอยํูนานเขาจึงตกลง เด๋ียวนี้คํอยยังช่ัว เพราะหาอัฐได๎พอกินพอใช๎ไปวันหนึ่งๆ" คุณเชยหยุด

กินหมากแล๎วก็เลําตํอ 

         "แตํมันก็เหนื่อยบ๎างเหมือนกันแมํพลอย ฉันต๎องชํวยเขาบดเคร่ืองยา ปั้นเม็ดยาอยํูทั้งกลางวันกลางคืน จ๎างเด็กมา

ชํวยอีกสองคนก็ไว๎ใจไมํคํอยจะได๎ ย่ิงขายยาได๎มากก็ย่ิงเหนื่อยมาก นานๆก็ต๎องออกบ๎านนอก กับคุณหลวง เอายาไปขาย

บ๎าง ซื้อเคร่ืองยาสมุนไพรบ๎าง เพราะซื้อได๎ถูกกวําในกรุง แตํมันก็ดีหรอก มีกําไรเหลือ ฉันเก็บๆไว๎ได๎บ๎าง เด๋ียวนี้คุณหลวง

เชําตึกแถวเขาที่ริมถนน ข๎างลํางเปิดเป็นร๎านขายยา ฉันก็เลยย๎ายไปนอนที่นั่น เพราะจะได๎ดูแลได๎สะดวก"  

         พลอยใจหายเม่ือได๎ยินคุณเชยเลําถึงตอนนี ้เพราะมิได๎เคยนกึฝันมากํอนเลยวํา คุณเชยจะต๎องไปอยํู หอ๎งแถว ขาย

ยาอยํูริมถนน ถ๎าเป็นตนเองต๎องไปอยํูอยํางนั้น บางทีพลอยจะไมํร๎ูสึกแปลกใจเลย แตํคุณเชยนั้น ดูไมํนําจะเป็นไปได๎  

         พลอยอยากจะร๎ูรายละเอียดเก่ียวกับชีวิตคุณเชยมากกวําทีคุ่ณเชยเลํา จะถามรายละเอียดเหลํานัน้ ออกไปตรงๆก็

เกรงใจ ได๎แตํถามเลียบเคียงเข๎าไปวํา  

         "คุณเชยขายยาได๎ดีอยูํหรือ" 

         "ก็ยังง้ันแหละแมํพลอย" คุณเชยตอบ "มันก็พอกินพอใช๎ไปวันหนึ่งๆ แตํจะเอารํุมเอารวยนั้นก็ไมํได๎" คุณเชยหยิบ

หํอกระดาษที่ถือติดมือมาด๎วย แก๎ออกวางตรงหน๎าพลอย "นี่ไงฉันเอามาฝากเพราะเห็นแมํพลอย มีลูกมาก พวกนี้ยาหอม" 

คุณเชยชี้มือไปที่หํอยามันดหนึ่ง "และยาลมยาแก๎วิงเวียน เวลาต้ังท๎องใหมํๆ กินไว๎บ๎างก็ดี พวกนี้ยาถํายยาแก๎ไข๎สําหรับ

หลานๆ เจ็บไข๎ขึ้นมาจะได๎หยิบฉวยได๎ทันทํวงที" คุณเชยหัวเราะ แล๎วก็พูดตํอไปวํา "ฉันพูดราวกับวําเป็นหมอเสียเอง ความ

จริงก็เป็นแตํเมียหมอเทํานั้น แล๎วเวลานี้ก็หาคนไข๎ยาก เสียด๎วย คนไข๎ดีๆเขาหันเข๎าหาหมอฝร่ังกันมากขึ้นทุกวัน เหลือแตํ



คนยากจนที่มารับคุณหลวงไปรักษา หรือมาเจียดยา อัฐฬสอะไรก็ไมํคํอยจะมีให๎ บางทีคุณหลวงเขาก็รักษาให๎เปลําๆ แตํก็

ชํางเถอะ เพื่อนมนุษย๑ด๎วยกัน ยังพอชํวยได๎ก็ชํวยกันไป"  

         "คุณเชยมีลูกบ๎างหรือเปลํา" พลอยถามขึ้น  

         "ถ๎ามีฉันก็ต๎องพามาด๎วยแนํๆ" คุณเชยตอบ "เปลําไมํมีหรอกแมํพลอย ฉันเหมาเอาวําคุณหลวงเป็นหมัน เพราะกับ

เมียคนกํอนที่ตายเขาก็ไมํมีลูก ฉันเองนั้นอยากมีเหมือนจะตายไป แตํก็จะทําอยํางไรได๎ คิดไปอีกที ก็ดีเหมือน ฉันกับคุณ

หลวงก็ยังยากๆจนๆ มีลูกก็อยากเล้ียงให๎ดี เล้ียงให๎ดีไมํได๎ก็อยํามีเสียดีกวํา"  

         คุณเชยพดูถึงความจนอยํางเป็นของธรรมดา ไมํปรากฏวํามีความนอ๎ยเน้ือตํ่าใจ หรือมีความทกุข๑โทมนสั ซํอนเร๎นอยํู

ในใจเลยแม๎แตํน๎อย ความจนก็ดี ฐานะปัจจุบันรํวมกับคุณหลวงก็ดี เป็นสภาพที่คุณเชยรับเอา โดยปราศจากความข๎องใจ 

หรือความรังเกียจ คุณเชยพูดถึงความจนโดยปราศจากความเกรงกลัว และพลอยก็ร๎ูดีวํา สําหรับคุณเชยนั้นความจนหรือ

ความเป็นเศรษฐี ไมํสามารถเปล่ียนนิสัยใจคอ หรือลักษณะอันแท๎จริงเสียได๎ จะมีหรือจะจน คุณเชยก็ยังเป็นคุณเชยอยูํ

นั่นเอง พลอยสังเกตดูกิริยาทําทาง ตลอดจนวิธีแตํงเนื้อแตํงตัวของคุณเชย ก็ย่ิงเห็นความจริงข๎อนี้ได๎ชัด คุณเชยเคยอยูํ

บ๎านที่ใหญํโต มีข๎าทาสบริวารมาก จะทําอะไรหรือไปไหนก็ไปอยํางลูกผ๎ูมีบรรดาศักด์ิ กับพลอยซ่ีงเป็นลูกเมียน๎อยนั้น คุณ

เชยวางตัวเป็นผ๎ูใหญํที่โอบอ๎อมอารีตลอดมา และไว๎ตัววําเป็นพี่สาว แตํกาลเวลาและเหตุการณ๑กลับฐานะ ของพลอยแล

คุณเชยเสียส้ิน พลอยอยูํตึกที่ใหญํโตกวําบ๎านเดิม มีเงินทองทรัพย๑สมบัติอยํางม่ังค่ัง และมีสามีเป็น คุณพระยังอยํูใน

ราชการมีหวังจะได๎ดีตํอไป สํวนคุณเชยเป็นภรรยาคุณหลวงนอกราชการ อาชีพทํายาขาย อยูํห๎องแถวและต๎องหาใสํปาก

ใสํท๎องไปวันหนึ่งๆ ชั้นแตํจะมาเย่ียมน๎องสาวคุณเชยก็ต๎องมารถลาก แตํคุณเชยวางทําทางเป็นปกติเหมือนเมื่อกํอน เคย

เป็นพี่ที่ให๎ความรักความอารีตํอน๎องสาวอยํางสนิทสนมอยํางไร ก็คงทําตํอไปอยํางนั้น มิได๎ลดตัวหรือถํอมตัวให๎ต่ํากวํา

พลอย เพื่อประจบประแจงเอาใจ และก็มิได๎ไว๎ตัวเยํอหย่ิง หรือปิดบังฐานะ เคลือบแคลงความยากจนของตนเองแตํ

ประการใดเลย ความจนมิได๎ทําให๎คุณเชยดูถูกตัวเอง หรือดูถูกคนอื่น ความลําบากมิได๎ทําให๎คุณเชยสงสารตัวเอง และ

อิจฉาเคียดแค๎นคนอื่นที่สบายกวํา ความจนมิได๎ทําให๎คุณเชยลดตัวเองลงไปจากระดับเดิม แหํงสภาพของจิตใจความร๎ูสึก

นึกคิด คุณเชยมองดูความจน และการเปล่ียนแปลงแหํงฐานะของตน ด๎วยจิตใจอันแข็งแกรํงกล๎าหาญ สมกับเป็นลูกหลาน 

ของบรรพบุรุษ ที่ได๎กล๎าหาญส๎ูศึกสงครามมาแตํกํอน ความจริงที่สุดที่พลอยร๎ูแกํใจวันนี้ก็คือ สําหรับคุณเชยนั้น ความจน

มิใชํโรคเร้ือรังที่รักษาไมํหาย  

         เด็กๆทีว่ิ่งเลํนกันอยํูจนเหนือ่ยนัน้ ตํางเขา๎มาอยํูใกล๎ๆพลอย กอดแขนขาบา๎ง แยํงกันนัง่ตักบา๎ง ทกุคนมองดูคุณเชย

อยํางสนใจ พลอยส่ังให๎กราบไหว๎ และบอกให๎ร๎ูวําคุณป้าเชยเป็นญาติผ๎ูใหญํ ที่ทุกคนจะต๎องเคารพรักตลอดไป คุณเชยเปิด

หีบหมากสานเกําๆที่ถือมา แล๎วหยิบเอาสร๎อยคอเส๎นเล็กๆ มีจ้ีทองคําลงยาอันหนึ่งออกมาพูดวํา  

         "ฉันร๎ูวําแมํพลอยมีลูกอีกคนหนึ่ง แตํยังไมํได๎ทําขวัญเลย วันนี้มาทั้งทีจึงเอาของติดมาด๎วย ตาอ๏อดมานี่ มาหาป้า

หนํอย" คุณเชยเรียกตาอ๏อดเข๎าไปหา เอาสร๎อยคอสวมให๎ แล๎วก็กอดจูบตาอ๏อดด๎วยความรัก ตาอ๏อดดูเหมือนจะร๎ูได๎ด๎วย

ญาณวําคุณเชยเป็นป้าที่ใจดี พอได๎โอกาสก็นั่งเลํนอยํูบนตักคุณเชย ไมํลุกไปไหน  



         พลอยมองดูคุณเชยเอาของใหห๎ลานแล๎วก็สะทอ๎นหวัใจ พลอยจําได๎วําสายสร๎อยและจ้ีเป็นของเกํา ทีคุ่ณเชยเอาติด

ตัวมาจากบ๎าน ถึงจะยากจนลงไปคุณเชยก็ทําขวัญหลานด๎วยใจบริสุทธิ์ มิได๎นึกเสียดายของ ซึ่งถึงจะมีคําเล็กน๎อยสําหรับ

พลอย แตํอาจมีคํามากสําหรับคุณเชยก็ได๎ แตํคุณเชยก็ยังมีแกํใจนึกถึงลูกของพลอย และเมื่อมาหาเป็นคร้ังแรกก็มิได๎มา

มือเปลํา พลอยร๎ูสึกต้ืนตันในคอด๎วยความเห็นใจคุณเชย อยากจะตอบแทนให๎สมรัก แตํพลอยก็ร๎ูดีวํา สําหรับคุณเชยนั้น

นอกจากความรัก พลอยก็ไมํมีส่ิงใดที่จะตอบแทน ให๎ได๎ คุณเชยเคยให๎ของพลอยมาต้ังแตํพลอยมีฐานะตํ่ากวํา ถึงเดี๋ยวนี้

คุณเชยก็ยังเป็นฝ่ายให๎ และยังจะให๎อยูํตลอดไปจนกวําคุณเชยจะตาย โดยไมํเคยนึกจะเอาส่ิงใดตอบแทนเลย  

         ระหวํางทีคุ่ณเชยนัง่คุยอยํูกับพลอยนัน้เอง คุณเปรมก็กลับมาจากในวัง เด๋ียวนีคุ้ณเปรมกลับบา๎นทกุวัน เวลาบาํย 

ไมํต๎องอยูํเวรเหมือนเมื่อคร้ังยังเป็นหนุํม คุณเปรมเดินตรงเข๎ามาที่พลอย โดยไมํร๎ูวําใครนั่งอยูํด๎วย จนใกล๎เกือบจะถึงตัว 

คุณเปรมจึงหยุดมองดูคุณเชย พอจําได๎คุณเปรมก็ก๎มตัวยกมือไหว๎ แล๎วพูดวํา  

         "แหมคุณเชย ผมนึกวําใครเสียอีก หายไปนานทีเดียว"  

         คุณเปรมกับคุณเชย ทกัทายปราศรัยกันอยํางญาติทีมิ่ได๎พบกันนาน อกีสักครํูหนึง่คุณเปรมก็ขอตัววําจะขึน้ ไป

อาบน้ําผลัดผ๎า พอคุณเปรมลับตัวไปบนตึก พลอยก็ถามพี่สาวขึ้นเบาๆวํา  

         "คุณเชยเห็นคุณเปรมเป็นอยํางไรบ๎าง" 

         คุณเชยเหลียวมามองดูหนา๎นอ๎งสาวแล๎วตอบวํา 

         "ก็ไมํเห็นเป็นอยํางไรนี่แมํพลอย ดูเธอก็แข็งแรงดีอยูํ" 

         "ฉันไมํได๎หมายถึงอยํางนั้น" พลอยอธิบาย "ฉันหมายวําคุณเชยสังเกตเห็นวํา คุณเปรมเปล่ียนไปกวํา แตํกํอนมาก

ไหม" 

         "ก็ดูมีอายุขึ้น" คุณเชยตอบ "แตํฉันกลับดูวํากระปร้ีกระเปรําเป็นหนุํมกวําแตํกํอน"  

         "นั่นซีที่ฉันอยากร๎ู" พลอยพูด "ฉันนึกวําฉันเห็นไปคนเดียว บางเวลาฉันดูๆคุณเปรมแล๎วก็แปลก ร๎ูสึกวําเธอชักจะ

หลุกหลิก ไมํเป็นผ๎ูใหญํหนักแนํนเหมือนเมื่อกํอน หรือฉันจะแกํลงไปเองก็ไมํร๎ูได๎"  

         คุณเชยหวัเราะแล๎วก็ตอบวํา "อยําเพิ่งนึกมากไปนักเลยแมํพลอย มีผัวแข็งแรงไมํเจ็บไมํไข๎กลับไมํชอบ เร่ืองกิริยา

ทําทางนั้น ฉันดูคนเด๋ียวนี้เขาเปล่ียนไปทั้งนั้น ไมํเหมือนเมื่อเรายังเด็กๆ แตํนั่นแหละเวลามันลํวงไปทุกวัน อะไรๆก็ต๎อง

เปล่ียนไปตาม เราจะไปนึกวําทุกอยํางจะต๎องอยูํเหมือนเกํานั้นไมํได๎ แมํพลอยเป็นคนชอบคิดมาาแตํเด็กๆ ก็ดีหรอก แตํ

บางเวลามันก็ทําให๎วิตกกังวลไปได๎ ต๎องทําใจเฉยๆเสียบ๎าง"  

         คุณเชยกลับไปแล๎ว พลอยร๎ูสึกโลํงใจขึน้มากเพราะดีใจทีไ่ด๎พบคุณเชย พร๎อมกับได๎รับคําม่ันสัญญา จากคุณเชยวํา

จะกลับมาหาอีกบํอยๆ ขณะเดียวกันก็ได๎รับคํามั่นใจจากคุณเชยอีกหลายอยําง ในเร่ืองทั่วๆไป ซึ่งทําให๎พลอยสบายใจขึ้น  



          คนอกีคนหนึง่ทีพ่ลอยยังสนทิสนมอยํู แตํได๎พบนานๆคร้ังก็คือช๎อย ถึงแม๎วําเสด็จจะส้ินพระชนม๑ไปแล๎ว ช๎อยก็คงอยํู

ที่เดิม คือที่ตําหนักในวังกับคุณเสาย หลังจากเสด็จส้ินพระชนม๑ ข๎าหลวงสํวนมากที่มีญาติพี่น๎อง ตํางก็กลับไปอยูํบ๎าน บาง

คนก็ไปรับราชการเป็นพนักงาน หรือทํางานอื่นๆในพระราชฐาน แตํคุณสายยังคง อยูํที่ตําหนักสองคนกับช๎อยในห๎องเกํา 

ชั้นบนของตําหนักนั้นปิดเงียบ แม๎แตํช้ันลํางก็ปิดไว๎เป็นสํวนมาก ทุกคร้ังที่พลอยเข๎าไปเย่ียมคุณสายในวัง พลอยจะต๎องใจ

หายด๎วยคิดถึงความหลังเสมอ สถานที่เคยร๎ูจักค๎ุนเคย มาแตํกํอนเป็นเคร่ืองเตือนใจ ให๎นึกถึงความหลังที่ผํานไปแล๎ว ไมํมี

วันกลับมาอีก ช๎อยยังคงอยํูกับคุณสาย ยังคงพูดจาตลกคะนองเหมือนเกํา แตํถึงอยํางนั้นพลอยก็สังเกตได๎วํา ช๎อยมีอาการ

ทรุดโทรมลงไป เหมือนกับบรรยากาศทั่วไปในวัง แม๎แตํเวลาที่ช๎อยกําลังนั่งหัวเราะพูดคุยอยํางสนุกสนาน พลอยก็เห็นได๎ 

ในแววตาของช๎อยวํามีความไมํแนํนอนใจในอนาคต ปรากฏอยูํในนั้น  

         ช๎อยเปล่ียนสภาพจากสาวเป็นผ๎ูใหญํ สํวนคุณสายนัน้เป็นคนแกํลงไปจริงๆ ต๎องคอยพึง่พาอาศัยช๎อย ผ๎ูเป็นหลาน 

และมีหลายคร้ังที่พลอยเห็นช๎อย ปฏิบัติกับคุณสายเหมือนกับวําคุณสายเป็นเด็ก ช๎อยปรารภกับพลอยเสมอ ถึงการ

เปล่ียนแปลงตํางๆ ที่มีอยูํรอบตัว และวันหนึ่งช๎อยก็พูดวํา  

         "พลอยจําได๎ไหม ฉันเคยบอกพลอยไว๎แล๎วที่สวนดุสิตวํา ของตํางๆที่เราเคยเห็นจะต๎องหมดไปวันหนึ่ง"  

         "จําได๎สิช๎อย" พลอยตอบ "แล๎วอยํางไร" 

         "เด๋ียวนี้ก็หมดไปแล๎ว" ช๎อยวํา "อะไรตํออะไรก็ไมํเหมือนแตํกํอน ฉันเองก็ยังตกอยูํที่นี่เอง ไปไหนไมรอด เห็นจะต๎อง

อยูํอยํางนี้ไปจนตาย เหมือนกับคนเกําๆ ที่เราเคยเห็นอยูํในวังมาต้ังแตํเด็กๆ"  

         "ช๎อยก็ยังไมํแกํอะไรหนักหนา..." พลอยพูดไมํทันจบช๎อยก็พูดสอดขึ้นวํา  

         "ถ๎าพลอยนึกวําฉันคิดจะออกไปมีผัวเหมือนคนอื่นเขาก็เลิกคิดเสียเถิด ฉันไมํทําหรอก เพราะอยํางหนึ่ง ฉันทิ้งคุณ

อาไมํได๎ อีกอยํางหนึ่งฉันมันเหมือนนกที่เขาเล้ียงไว๎ในกรงจนเคย ถึงจะปลํอยจากกรงก็ไปไมํรอด และถ๎าจะวํากันไปจริงๆ 

คนอยํางฉันถึงจะคิดเร่ืองอยํางนั้นก็ช๎าไปเสียแล๎ว เมื่อยังสาวๆก็นึกวําตัวดีไมํคิดง๎อใคร ไมํมองใคร แตํพอถึงเดี๋ยวนี้ ก็คงจะ

ไมํมีใครเขามอง จริงๆนะพลอย" ช๎อยหยุดนิ่งครํูหนึ่ง แล๎วพูดวํา "ฉันมานึกดู เด๋ียวนี้ก็ดีใจที่เมื่อยังเป็นเด็กและตอนเป็นสาว 

ฉันชอบทําบุญกับคนแกํไว๎มาก ตํอไปเวลาฉันแกํลง จะได๎มีคนมาทําบุญกับฉันบ๎าง"  

         ช๎อยเป็นคนทีใ่จแขง็ต้ังแตํยังเป็นสาวมาจนอายุมาก ไมํยอมบอกเพ่ือนฝูงใหร๎ู๎ถึงความทกุข๑ยากลําบาก ของตัว และ

ทุกคร้ังที่พลอยถามถึงความร๎ูของช๎อยที่มีตํอชีวิต ช๎อยก็มักจะเห็นเป็นเร่ืองขบขัน ชวนพูดเลํนเสียเสมอไป พลอยจึงไมํ

สามารถจะร๎ูความร๎ูสึกนึกคิดอันแท๎จริงของช๎อยได๎ และนานเข๎าเนื่องจากธุระ ทางบ๎านของพลอยมีมากขึ้นกวําเกํา 

ความสัมพันธ๑ระหวํางช๎อยกับพลอยก็เร่ิมจะหํางกันออกไป พลอยไมํมีเวลา ที่จะเข๎าไปหาช๎อยในวังบํอยนัก เพราะเสด็จก็

ส้ินพระชนม๑เสียแล๎ว ช๎อยก็ไมํมีโอกาสที่จะออกมาหาพลอยที่บ๎าน การพบปะระหวํางคนทั้งสองถึงจะมี ก็เป็นแตํนานๆคร้ัง

หนึ่ง  



         ชีวิตของพลอยในระยะต๎นแผํนดินทีส่อง เป็นชีวิตแหงํความสงบ พลอยได๎แตํนัง่ดูแลบา๎นใหเ๎รียบร๎อย และดูลูกซ่ึง

เป็นเด็กผ๎ูชายทั้งสามคนเติบโตขึ้นมาเร่ือยๆ ชีวิตของสตรีในสมัยนั้นดูเหมือนจะถอยไปอยูํข๎างหลัง มิได๎รํุงเรืองออกหน๎า

ออกตาเหมือนกับแผํนดินกํอน งานราชการตํางๆทีมีในระยะนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นเร่ือง ของผ๎ูชายเสียเป็นสํวนมาก ผ๎ูหญิงไมํ

มีสํวนเก่ียวข๎องเทําไรนัก คุณเปรมมักจะไปงานการตํางๆแตํผ๎ูเดียว ไมํชักชวนพลอยให๎ไปด๎วย ซึ่งพลอยก็มิได๎ร๎ูสึกเดือดร๎อน 

เพราะใจจริงนั้นยินดีที่จะอยํูกับลูกที่บ๎านมากกวํา  

         ระยะเวลาลํวงไปทกุวัน กําหนดทีพ่ลอยจะต๎องคลอดบตุรคนทีส่ามนัน้ก็มาถึง การตระเตรียมตํางๆนัน้ ดูเหมือนเป็น

ของงํายสําหรับพลอย เพราะได๎เคยคลอดบุตรมาแล๎วถึงสองคน จึงยํอมจะร๎ูดีวําส่ิงใดควรไมํควร พลอยนึกถึงการคลอด

บุตรอยํางอารมณ๑เฉยๆ ปราศจากความต่ืนเต๎นเกรงกลัว บุตรคนที่สามนี้พลอยมีความร๎ูสึก อยูํแตํเพียงอยํางเดียว คือความ

ปรารถนาอันแรงกล๎าขอให๎ได๎ลูกเป็นผ๎ูหญิง และนึกภาวนาให๎ได๎ด่ังที่ต้ังใจ อยูํทุกขณะ คุณเปรมเคยให๎คําแนะนําเก่ียวกับ

การคลอดบุตรคราวนี้ วําควรจะไปฝากท๎องกับหมอฝร่ัง แตํพลอยไมํยอมเป็นเด็ดขาด เพราะจะให๎มีผ๎ูชายมาอยูํในห๎อง

เวลาคลอดบุตรนั้น พลอยเห็นวําเป็นไปไมํได๎ และอยํางไรก็ตามการรักษาพยาบาลแบบหมอฝร่ังนั้น พลอยเห็นวําเป็นของ

นํากลัวอยํูหนักหนา ไมํสามารถขํมใจ ให๎คล๎อยตามคําแนะนําของคุณเปรมได๎ นอกจากนั้นพลอยก็ได๎คลอดบุตรและอยูํไฟ

ตามแบบโบราณมาแล๎ว ถึงสองคน โดยมิได๎มีการขลุกขลักหรืออันตรายอยํางใด เมื่อพลอยยืนกรานไมํยอมเปล่ียนแปลง 

คุณเปรมก็ต๎องนิ่ง ไมํคาดค้ันอะไรตํอไปอีก  

         ส่ิงทีพ่ลอยคาดไมํถึงก็คือ ความเจ็บปวดทรมาณอยํางมากทีสุ่ด เม่ือเวลาคลอดบตุรนัน้มาถึง ทกุอยํางทีเ่คย ผํานมา

อยํางงํายดายในคราวกํอนๆ กลับกลายเป็นยาก นับแตํขณะแรกที่ร๎ูสึกเจ็บ ความเจ็บนั้นก็รุนแรง แปลกประหลาดกวําคราว

กํอนๆ พลอยต๎องนอนทรมาณอยูํวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเต็มๆ รํุงขึ้นอีกวันหนึ่งก็ยัง ไมํมีทําทางที่จะพ๎นจากการทรมาณนั้น 

หมอตําแยที่รับมาก็ชํวยเหลืออะไรไมํได๎ น้ํามนต๑น้ําสะเดาะจากที่ไหน ที่วําดีก็มีคนไปหามาให๎แตํก็ไมํได๎ผล หนักเข๎าผ๎ูหญิง

หลายคนรวมทั้งหมอตําแยก็เร่ิมร๎องไห๎ สํวนพลอยนั้นนอน รับความเจ็บปวดที่เพิ่มหนักขึ้นทุกที กําลังกายดูเหมือนจะออก

จากรํางไปเร่ือยๆ เสียงนางพิศซ่ึงเดี๋ยวนี้ แกํมากแล๎วร๎องไห๎เบาๆ และภาวนาเบาๆอยูํใกล๎ๆ แตํพลอยก็ไมํมีกําลังที่จะเบิกตา

มองดู ในที่สุดพลอยก็ไมํมีสติ ที่จะกําหนดจดจําอะไรได๎มาก ร๎ูแตํวําความเจ็บปวดนั้นมิได๎สรํางซาลงไป หูอื้อทั้งสองข๎าง

ไมํได๎ยินเสียงใดถนัด ตาที่หลับอยํูนั้นก็เห็นแตํแสงสีเขียวสีแดง เหมือนกับผีพุํงไต๎ ตลอดเวลานี้พลอยได๎แตํนึกวําจะต๎องทน

ตํอไป เพราะจะได๎ลูกผ๎ูหญิง และความเจ็บปวดที่ผิดกวําคราวอื่นๆนี้ อาจเป็นสัญญาณบอกวํา ลูกคนที่จะเกิดคนนี้ จะต๎อง

เป็นผ๎ูหญิงจริงๆ อยํางที่นึกอยูํเสมอ 

         แตํความเจ็บปวดนัน้เพ่ิมขึน้มากมายเกินกวําทีพ่ลอยจะทนได๎ พลอยหมดสติไปนานเทําไรก็ไมํร๎ูตัว มาฟืน้ตัวขึน้อกี

คร้ังหนึ่งก็เป็นเวลากลางคืน พลอยร๎ูตัววํานอนอยูํบนเตียง ในห๎องนอนที่จุดไฟสวําง ความเจ็บปวดตํางๆหายไปส้ิน 

คงเหลือแตํความอํอนเพลียและความกระหายน้ํา  



         "น้ํา" พลอยแข็งใจพูดขึ้นเบาๆ "ขอน้ํากิน" และทันใดนั้น คุณเปรมก็ถือกาแก๎วใสํน้ําเข๎ามาถึงตัว และคํอยๆ รินน้ํา

เข๎าปากของพลอย ฝร่ังคนหนึ่งตัวสูงมีหนวดเครา เดินเข๎ามายืนยิ้มกับพลอย แล๎วจับข๎อมือตรวจชีพจร พลอยเหลือบมองดู

ตาคุณเปรม อยากจะถามเร่ืองราวให๎ร๎ูความ คุณเปรมก็ร๎ูใจกระซิบบอกวํา  

         "หมอฝร่ัง ฉันไปรับมาเอง ถ๎าไมํได๎แกก็จะลําบาก เพราะเด็กไมํออก ต๎องใช๎เคร่ืองมือ เคราะห๑ดีเหลือเกิน ที่ไปตาม

เขามาทัน แมํพลอยนอนนิ่งๆเอาแรงเถิด" 

         "หมอฝร่ังคํอยๆวางข๎อมือพลอยลงบนที่นอนข๎างๆตัว ย้ิมพยักหน๎ากับพลอยแล๎วก็หันไปพูดกับคุณเปรม สองสาม

คํา คุณเปรมหันมาบอกวํา 

         "หมอแกบอกวําไมํเป็นไรแล๎ว แมํพลอยนอนเสียอีกต่ืนก็จะคํอยยังช่ัวขึ้นมาก"  

         "แล๎วลูก" พลอยกระซิบถามด๎วยเสียงที่แผํวเบา  

         คุณเปรมย้ิมอยํางพอใจตอบวํา 

         "เป็นผ๎ูหญิง...แข็งแรงสบายดี สมกับที่แมํพลอยอยากได๎ทีเดียว"  

         พลอยร๎ูสึกวํารํางกายอบอุนํขึน้ทนัท ีด๎วยความสุขและความพอใจ ถอนหายใจยาวอยํางมีความสุข แล๎วพดูวํา  

         "ประไพลูกแมํ" แล๎วอีกครํูหนึ่งก็หลับไปด๎วยความเหนื่อยอํอน พลอยมาร๎ูทีหลังวําหลังจากประไพเกิดแล๎ว พลอย

ไมํสามารถจะมีลูกได๎อีกตํอไป เพราะการคลอดบุตรคร้ังนี้ รํางกายของพลอยถูกทรมานจนบอบช้ําเกินไป  

 

บทที่ ๒  

         หลังจากประไพเกิด พลอยก็ต๎องปว่ยไปอกีหลายเดือน จนรํางกายนัน้ผํายผอม และร๎ูตัววํามีกําลังวังชา นอ๎ยลงไป

กวําแตํกํอน ทั้งหมดนี้นางพิศซ่ึงคนทั้งบ๎านเรียกวํายายพิศ เพราะมีอายุมากขึ้นให๎สาเหตุวํา "เป็นเพราะคุณออกคุณประไพ

แบบฝร่ัง ไมํได๎อยูํฟืนอยูํไฟ เลือดมันเลยทําเอา" แตํพลอยก็ร๎ูดีวํา เพราะคุณเปรม ไปรับหมอฝร่ังมาทัน ตนจึงได๎รอดชีวิตมา

ได๎ ระหวํางที่พลอยเจ็บนั้น คุณเปรมก็เอาใจเป็นอยํางดี วันหนึ่งๆ ก็มานั่งเป็นเพื่อนอยํูข๎างที่นอนเป็นเวลานานๆ จนพลอย

เห็นวําในใจจริงนั้น คุณเปรมก็ยังเป็นคุณเปรมคนเกํา มิได๎หํางเหินไปอยํางที่เคยคิดไว๎คร้ังหนึ่ง คุณเปรมทําทุกอยํางที่จะ

เอาใจพลอย ไมํมีส่ิงใดที่จะยากลําบากเกินไป ถึงกับจะหามาให๎ไมํได๎ ในเมื่อพลอยอยากได๎ นอกจากคุณเปรมแล๎ว พี่น๎อง

เพื่อนฝูงที่สนิทก็มิได๎ทอดทิ้ง ช๎อยออกมาเย่ียมจากในวัง และออกมานอนค๎างเป็นเพื่อน พํอเพิ่มก็มาเย่ียมเกือบทุกวัน และ

ทั้งคุณเชยและหลวงโอสถ ก็หมั่นมาเย่ียมเยือน พร๎อมทั้งแนะนําวิธีรักษา ตลอดจนหยูกยาตํางๆ ด๎วยความเมตตาของคนที่

พลอยรัก และประกอบกับเวลาอันเป็นยารักษาโรคได๎ทุกชนิด พลอยก็คํอยๆกลับฟื้น คืนดีขึ้น ถึงจะเป็นคนที่ไมํแข็งแรงด่ัง

เกํา ก็แข็งแรงพอที่จะอยูํกินและดําเนินชีวิตได๎ตามปกติ  



         พลอยย่ิงหายจากปว่ยขึน้ ความร๎ูสึกทีวํ่าคุณเปรมเร่ิมจะหาํงเหินจากตนนัน้ ก็กลับเร่ิมมีขึน้อกี ถ๎าจะดูเพียงผิวเผิน

ภายนอก คุณเปรมเคยปฏิบัติตํอพลอยอยํางไร ก็คงทําอยํางนั้น กิจการภายในบ๎าน คุณเปรมมอบให๎แกํพลอยโดยเด็ดขาด 

มิได๎มายํุงเกี่ยวไตํถาม และทุกคร้ังที่อยูํด๎วยกัน คุณเปรมก็พูดจาด๎วย เป็นอยํงดีเหมือนเคย แตํพลอยก็ยังอดนึกมิได๎วํา คุณ

เปรมขาดอะไรบางอยํางที่เคยมีมาแตํกํอน สมัยหนึ่งพลอยร๎ูสึกวํา ตนเคยเป็นยอดแหํงความรักความปรารถนาของคุณ

เปรม ไมํมีส่ิงใดที่สําคัญไปกวํา และทุกอยํางในชีวิตเป็นเพียงอุปกรณ๑หรือส่ิงประกอบ ที่จะชํวยให๎ชีวิตของคุณเปรมรํวมกับ

พลอยดําเนินไป โดยราบร่ืน ไมํมีความสําคัญเกินไปกวํานั้น เด๋ียวนี้ถึงแม๎วําพลอยจะร๎ูตัววํา ยังไมํหมดความสําคัญสําหรับ

คุณเปรม แตํก็ต๎องยอมรับวํา มีส่ิงอื่นๆอีกมากมายหลายอยําง ที่มีความสําคัญไลํขึ้นมา สมัยกํอนพลอยร๎ูจักหน๎าที่การงาน 

ของคุณเปรม และรายละเอียดเก่ียวกับกิจการตํางๆ ที่คุณเปรมต๎องทําได๎ดี เพราะเคยเห็นมาด๎วยตนเอง และคุณเปรมเมื่อ

ยังหนุํม ก็มักจะนําเร่ืองราวและปัญหาตํางๆ มาปรารภหรือเลําให๎ฟังทํานองขอความเห็น จากพลอยเสมอ ตราบใดที่คุณ

เปรมยังทําอยํางนั้นอยูํ พลอยก็เห็นวําคุณเปรมยังสนิทสนม และมีความสัมพันธ๑ กับตนอยํางใกล๎ชิดแนํนแฟ้น แตํฐานะ

หน๎าที่ราชการของคุณเปรมเปล่ียนแปลงไป และชีวิตภายนอกบ๎าน ของคุณเปรมก็กว๎างขวางย่ิงขึ้นกวําเกํา พลอยมิได๎มี

โอกาสทราบรายละเอียดเหลํานี้ เพราะทุกอยํางเป็นของใหมํ เกิดขึ้นในแผํนดินใหมํ คุณเปรมก็จะพูดแตํเพียงวํา การที่

จะต๎องใช๎ชีวิตนอกบ๎านมากกวําเดิมนั้นเป็นผลจาก ความจําเป็นที่ต๎องเข๎า "สมาคม" ซึ่งนับวําเป็นคําใหมํสําหรับพลอย คุณ

เปรมอธิบายวํา คนในสมัยนี้ถ๎าจะก๎าวหน๎า รํุงเรืองตํอไปในชีวิต ก็จําเป็นต๎องเข๎า "สมาคม" เป็น และการเข๎า "สมาคม" ของ

คุณเปรมเทําที่พลอยทราบก็คือ การกลับบ๎านดึกๆ โดยมีกล่ินสุรากล่ินควันบุหร่ีติดมาด๎วย หรือมิฉะนั้นก็ไมํกลับเลย การ

พกเงินออกจากบ๎านไป คร้ังละมากๆ เพื่อเลํนการพนันในสมาคมนั้น แล๎วก็กลับมากระเป๋าเปลํา ตลอดจนการบําเพ็ญตน 

ด๎วยความหรูหราโออําตํางๆ 

         พลอยรักคุณเปรมมากเกินไปเสียแล๎วทีจ่ะขดัใจในส่ิงเหลํานี ้แตํความรักความปรารถนาดีตํอคุณเปรมนัน้เอง ทาํให๎

พลอยร๎ูสึกน๎อยใจเป็นคร้ังคราว เมื่อคุณเปรมแสดงอาการวําไมํสนใจตํอตน ในขณะที่อยํูด๎วยกัน พลอยก็ร๎ูสึกวํา

ความค๎ุนเคย ทําให๎คุณเปรมเห็นตนเป็นเพียงโต๏ะเก๎าอี้ หรือของประดับบ๎านชิ้นหนึ่ง ซึ่งถึงแม๎จะจําเป็นและขาดเสียมิได๎ ก็

ยังเป็นเป็นของถาวรไมํเส่ือมสูญ ไมํต๎องทะนุถนอมเทําไรนัก บางคร้ังขณะที่นั่งคุยกันอยํูสองคน พลอยพูดจาไตํถาม

เร่ืองราวตํางๆ คุณเปรมก็มักจะให๎ความสนใจ เพียงแตํในระยะแรกๆที่ไมํนานนัก แล๎วคุณเปรมก็จะปลํอยใจไปนึกถึงเร่ือง

อื่น นั่งเหมํอมองใช๎ความคิด พลอยจะพูดวําอยํางไรก็ไมํได๎ยิน ทําให๎พลอยต๎องต้ังปัญหาถามซ้ําๆหลายหน ถ๎าอยากร๎ูเร่ือง 

หรือถ๎าเร่ืองที่กําลังพูดอยูํไมํสําคัญนัก พลอยก็ต๎องนิ่งหยุดพูดลงกลางคัน ปลํอยให๎คุณเปรมนั่งนึกอะไรตํออะไร ไปคน

เดียว พลอยจะไมํนึกเป็นอยํางอื่นไปได๎เลย ถ๎าหากคุณเปรมยกเอาความสนใจจากตนไปให๎แกํลูก และถ๎าคุณเปรมทําอยําง

นั้น บางทีพลอยก็จะพอใจ แตํคุณเปรมก็หาทําดังนั้นไมํ เร่ืองเก่ียวกับลูก ก็เป็นเพียงอีกเร่ืองหนึ่งของเร่ืองหลายเร่ืองในบ๎าน 

ที่คุณเปรมมอบให๎แกํพลอยเป็นสิทธิขาด ไมํเข๎ามายํุงเกี่ยว ซึ่งทําให๎พลอยต๎องร๎ูสึกน๎อยใจแทนลูกเพิ่มเข๎าไปอีก  

         ในระยะเวลานี ้เป็นเวลาทีลู่กทกุคนกําลังนาํรักนาํเอ็นดู ประไพเป็นเด็กทีเ่กิดยากก็จริง แตํเม่ือเกิดมาแล๎ว ก็เป็นเด็ก

ที่เล้ียงงํายไมํอ๎อนและไมํขี้โรค ย่ิงประไพโตขี้น หน๎าตาก็ประพิมพ๑ประพายไปทางคุณเปรม แตํก็ยังได๎รับเอาความงามจาก

พลอยผ๎ูเป็นมารดาไว๎มาก เมื่อประไพอายุได๎สองขวบ ประไพเป็นเด็กนํารักนําเอ็นดู ใครเห็นใครต๎องรัก เพราะชํางฉอเลาะ



ไปทุกอยําง พลอยซ่ึงเคยเป็นเด็กไมํชํางพูดมักจะนึกเสมอวํา ประไพคงจะได๎นิสัยชํางคุย ไปจากมารดาของตนผ๎ูเป็นยาย

ของประไพ ตาอ๎นกับตาอั้นมีอายุไลํกัน ขณะนั้นเร่ิมเข๎าโรงเรียนได๎แล๎ว เช๎าขึ้นก็ไปโรงเรียนด๎วยกัน และเย็นลงก็กลับ

ด๎วยกัน และเลํนกันอยํูด๎วยกัน ไมํมีทางหํางกันได๎ ตาอ๏อดยังเด็กเกินไปที่จะไปโรงเรียน แตํพลอยก็เร่ิมสอนหนังสือให๎ที่บ๎าน 

ประไพเห็พลอยสอนหนังสือตาอ๏อด ก็เข๎ามานั่งเรียนด๎วย เพราะเห็นเป็นของเลํนที่สนุก ซึ่งพลอยก็มิได๎ห๎ามปราม ประไพจึง

เป็นเด็กที่ร๎ูหนังสือได๎เร็วผิดกับพี่น๎องอื่นๆ  

         ถ๎าจะวําไปพลอยรักเด็กทกุคนเทําเทียมกัน และพลอยรักษาความเป็นธรรม ไมํยอมใหเ๎ด็กจับได๎วําลําเอียง เป็นอนั

ขาด แตํถึงอยํางนั้น พลอยก็ยังมีความร๎ูสึกสําหรับเด็กแตํละคนแตกตํางกัน ตาอ๎นผ๎ูที่มิใชํลูกแท๎นั้น พลอยให๎ความสงสาร

มากกวําลูกคนอื่นๆ และด๎วยความร๎ูสึกที่วําตาอ๎นมิใชํลูกของตนนั้นเอง พลอยพยายามที่ปฏิบัติตํอตาอ๎นอยํางเที่ยงธรรม 

ไมํให๎น๎อยหน๎าลูกคนอื่นได๎เลย ปัญหาเร่ืองตาอ๎น เป็นลูกของใครนั้น ไมํมีใครพูดถึงเลย ตาอ๎นเรียกพลอยวํา "แม"ํ และรัก

พลอยเป็นมารดาบังเกิดเกล๎า สํวนน๎องตาอ๎นทุกคน ก็ถือวําตาอ๎นเป็นพี่ชายแมํเดียวกัน ไมํเคยมีใครถาม หรือแสดงความ

สงสัยวําจะเป็นอยํางอื่น ตาอ๎นเป็นเด็กวํางําย และพยายามเอาใจพลอยทุกอยําง จนบางคร้ังพลอยต๎องเตือนตัวเอง มิให๎

ลําเอียงไปข๎างตาอ๎น สํวนตาอั้นลูกหัวปีของพลอยนั้นเสียอีก กลับมีนิสัยด้ือมุทะลุ เวลาโกรธหรือโมโห ก็แสดงอาการรุนแรง

ได๎มากๆ ทําให๎พลอยต๎องหนักใจ ต๎องคอยอบรมดัดนิสัยอยูํเสมอ สํวนตาอ๏อดคนรองลงมานั้น มีนิสัยในตัวบางอยําง ที่ทํา

ให๎พลอยต๎องรักเป็นพิเศษ ทั้งที่พยายามซํอนความร๎ูสึกนั้นไว๎ เพราะตาอ๏อดเป็นเด็กมีอารมณ๑ขัน พูดจาด๎วยถ๎อยคําแปลกๆ 

และของที่ตาอ๏อดเห็นวําขบขันเป็นที่สุด ก็คือตัวของตัวเอง พลอยสังเกตเห็นความแตกตํางระหวํางเด็กผ๎ูชายสามคนนี้ได๎

ชัด ตาอ๎นนั้นเป็นคนชอบเสียสละ ถ๎าตาอ๎นมีของอยํางใดน๎องอยากได๎ ตาอ๎นก็รีบให๎ ทั้งนี้ใช๎วําตาอ๎นจะไมํเสียดาย แตํที่ให๎

เพราะตาอ๎นขอบให๎ของ แกํคนอื่นมากกวําที่จะเก็บไว๎เอง สํวนตาอั้นนั้นเป็นคนชอบของๆคนอื่น ถ๎าของอยํางใดที่มี

เหมือนกันหมด ตาอั้นก็มักจะไมํสนใจ แตํถ๎าใครมีส่ิงใดที่ตาอั้นไมํมี ตาอั้นก็อยากจะได๎ส่ิงนั้นขึ้นมาทันที แตํตาอ๏อดนั้น

แปลกไปอีกอยํางหนึ่ง ที่ไมํยินดียินร๎ายในส่ิงใดมากนัก ตาอ๏อดมีของส่ิงใดอยูํ ถ๎าพี่น๎องจะมาหยิบเอาไปเลํนเสีย ตาอ๏อดก็

ไมํเสียดายหรือหวงห๎าม แตํจะไปหาของอื่นเลํนตํอไปอีกได๎ทันที โดยไมํกังวลตํอของที่คนอื่นเขามาเอาไปเสียแล๎ว  

         ถ๎าหากใครจะถามน้าํใจจริงของพลอย พลอยก็คงจะตอบวํา ใจนัน้จดจํออยํูทีป่ระไพบตุรสาวมากกวําคนอืน่ เพราะ

ประไพเป็นบุตรคนเล็กที่สุด และเป็นลูกสาวคนเดียว เป็นลูกคนสุดท๎ายที่พลอยจะมีได๎ในชีวิตนี้ เหตุเหลํานี้เป็นเหตุธรรมดา 

ที่ทําให๎พลอยต๎องทะนุถนอมประไพมากกวําคนอื่น แตํเหตุสําคัญนั้น อยูํที่ประไพเป็นผ๎ูหญิง พลอยมองเห็นตัวของตัวเอง

นั้นเร่ิมชีวิตใหมํ เร่ิมมีวิญญาณใหมํอยูํในตัวของประไพนั้นเอง และมองดูความสุขความทุกข๑และความต๎องการตํางๆ ตาม

ประสาเด็กของประไพอยํูด๎วยความเข๎าใจ และความเห็นใจเป็นอยํางย่ิง แตํกํอนพลอยเคยมีความคิดความฝันสําหรับ

ตัวเอง พลอยนึกอยากจะทําโนํนทํานี่ หรืออยากจะเป็นอยํางนั้นอยํางนี้ในอนาคต แตํต้ังแตํประไพเกิด พลอยก็ไมํมี

ความคิดความฝันอยํางนั้น สําหรับตัวเอง ความคิดความฝันสําหรับอนาคตทุกอยําง เป็นของประไพโดยส้ินเชิง และถ๎าหา

กวําพลอยจะทําได๎ พลอยก็จะต๎องทําให๎ประไพได๎รับความสุขในชีวิต ย่ิงกวําที่ตนเคยได๎รับ และประไพจะต๎องได๎ของทุก

อยําง ที่พลอยเคยอยากได๎แล๎วไมํได๎  



         พลอยภูมิใจอยํูเสมอวําเด็กทกุคนรักตน และสนทิสนมกับตนโดยไมํมีอะไรปดิบงั มีสุขก็ว่ิงมาหา มีทกุข๑ก็ว่ิงมาหา 

การกระทําของลูกๆ ทําให๎พลอยได๎รับความสุข แตํส่ิงที่พลอยต๎องการมากที่สุดก็คือ อยากให๎คุณเปรมเข๎ามารับความสุข

นั้นด๎วย เพราะความสัมพันธ๑ระหวํางคุณเปรมกับลูกๆ ไมํเป็นไปอยํางที่พลอยต๎องการ ถ๎าจะวําไปวําเด๋ียวนี้พลอยเข๎าไมํถึง

คุณเปรม เด็กๆผ๎ูเป็นลูกย่ิงเข๎าไมํถึงมากกวํา เด็กทุกคนรักและบูชาคุณเปรม ในฐานะบิดาบังเกิดเกล๎า แตํคุณเปรมก็ไมํมี

เวลาที่จะมาทําให๎เด็กๆเหลํานั้น เข๎าใกล๎ชิดได๎สนิทสนม บางเวลานานๆคร้ัง คุณเปรมก็นึกรักลูกขึ้นมา และเร่ิมพูดจา

ปราศรัยด๎วย แตํเด็กๆก็แสดงกิริยาขวยอาย เพราะขาดความค๎ุนเคย ทําให๎คุณเปรมหมดความสนใจ ไมํพยายามที่จะ

ติดตํออีกตํอไป พลอยพยายามสอนลูกทุกคนให๎รักคุณเปรม และสนิทสนมกับคุณเปรม เด็กทุกคนก็ต้ังใจฟังและร๎ูสึกวํา

อยากจะทําตาม แตํพอถึงเวลาเข๎าจริง คุณเปรมก็มักจะไมํอยูํในอารมณ๑ ที่จะเลํนหัวกับเด็ก และไมํมีความเพียรที่จะเข๎าถึง

หัวใจเด็กได๎ ทําให๎พลอยต๎องร๎ูสึกผิดหวังอยํูบํอยๆ และบางคร้ังก็ร๎ูสึกท๎อถอย คร้ังหนึ่งพลอยเตือนคุณเปรมอยํางเกรงใจวํา  

         "คุณเปรมอยําหาวําฉันสอนเลย แตํคุณเปรมควรจะให๎ลูกๆ แกได๎เข๎าใกล๎ชิดตัวคุณเปรมเสียบ๎าง เด็กๆจะได๎ไมํ

ว๎าเหวํ" 

         "แมํพลอยคิดมากไปตามเคย" คุณเปรมพูดตัดบท "เด็กเทํานี้จะไปมีปัญญาคิดอะไร โตขึ้นอีกหนํอย ก็ค๎ุนกับฉันไป

เอง" 

         "แตํคุณเปรม" พลอยท๎วง "ธรรมดาของเด็กก็อยากอยูํใกล๎พํอแมํบ๎าง ฉันเคยเป็นเด็กมาฉันร๎ูดี"  

         คุณเปรมหวัเราะแล๎วตอบวํา 

         "ก็เด็กๆพวกนี้มีแมํพลอยอยูํแล๎วมิใชํหรือ"  

         "ฉันเป็นแตํเพียงแมํ เป็นผ๎ูหญิง" พลอยตอบ "บางทีเด็กก็ต๎องการอยูํกับพํอที่เป็นผ๎ูชายเหมือนกัน ถ๎าจะพูดกันจาก

ใจเด็กแล๎ว พํอดูเหมือนจะสําคัญกวําแมํเสียอีก ในระหวํางที่เด็กกําลังจะเติบโตขึ้น เด็กที่จะติดแมํ ก็เป็นแตํเวลาที่ยังเป็น

เด็กเล็กเทํานั้น" 

         "ฉันถามจริงๆเถอะแมํพลอย" คุณเปรมพูดด๎วยเสียงที่ดูเหมือนจะแสดงความรําคาญ "ที่แมํพลอยพูดนี้นํะ เพราะ

เด็กๆมันบํนหรือแมํพลอยพูดเอาเอง" 

         พลอยร๎ูทนัทวํีาไมํมีทางจะพดูกับคุณเปรมได๎ตํอไปอกี ถ๎าขนืพดูไปก็อาจจะต๎องเป็นปากเป็นเสียงกันเปลําๆ พลอย

พูดระงับความเสียวํา 

         "ฉันคิดเอาเองแหละคุณเปรม บางทีฉันก็จะคิดมากไปจริงๆอยํางคุณเปรมวํา คุณเปรมอยําถือสาเลย" แล๎วพลอยก็

ชวนคุยถึงเร่ืองอื่น ในใจนั้นร๎ูสึกผิดหวังอยํางมาก  



         ส่ิงทีคุ่ณเปรมสนใจมากกวําลูกและกวําอะไรทัง้หมด ก็ดูเหมือนจะได๎แกํม๎า คุณเปรมไมํเคยมีททีาํวํา จะรักการโลด

โผนมาแตํกํอน แตํพอผลัดแผํนดินใหมํ โปรดให๎ต้ังกองเสือป่าและเสือม๎าขึ้น คุณเปรมก็เข๎าเป็นเสือม๎า แตํแรกพลอยก็เห็น

ด๎วย และดีใจที่คุณเปรมเป็นเสือม๎า เพราะพลอยเห็นวําการสนองพระราชนิยม เป็นส่ิงที่คุณเปรมควรจะทํา และเคร่ืองแบบ

เต็มยศเสือม๎านั้นก็จะดูสวยงาม มีสงํากวําเสือป่าเหลําอื่นๆ แตํการเข๎าเป็นเสือม๎า มาสะกิดเอาบางอยํางที่เคยซํอนอยํูในตัว

คุณเปรม ให๎ปรากฏออกมา บางทีคุณเปรม จะไมํเคยได๎โอกาสที่จะได๎มีส่ิงที่ตนรัก และสนใจจริงๆมาแตํกํอน พอได๎เป็นเสือ

ม๎าไมํนานนัก คุณเปรมก็ขยายโรงม๎า ที่เคยเล้ียงเทียมรถที่อยํูในบ๎าน แล๎วซ้ือม๎าเทศมาสองตัว จ๎างคนเล้ียงดูแลม๎าเหลํานั้น 

เป็นพิเศษ วันไหนที่คุณเปรมกลับบ๎านแตํวัน คุณเปรมก็มักจะขึ้นม๎าออกไปฝึกแตํเช๎ามืดทุกวัน ควบขับไปไกลๆ ตอนแรก

พลอยก็มิได๎ร๎ูสึกหํวงใยเทําไรนัก เพราะนึกไมํถึงวําจะมีอันตรายอยํางใดบ๎าง แตํวันหนึ่งคุณเปรมกลับบ๎าน มีรอย

ถลอกปอกเปิกและฟกชํ้าดําเขียวหลายแหํง และแขนเดาะไปข๎างหนึ่ง ต้ังแตํนั้นมา พลอยก็เร่ิมไมํสบายใจ ร๎ูสึกเป็นหํวงทุก

คร้ังที่คุณเปรมขี่ม๎าออกจากบ๎าน แตํถึงแม๎พลอยจะเตือนคุณเปรมให๎ระมัดระวังตัว คุณเปรมก็กลับหัวเราะเห็นเป็นเร่ือง

ขบขัน และมักจะคุยให๎พลอยฟังถึงวิธีขี่ม๎าโลดโผนตํางๆ ทําให๎พลอยต๎องเพิ่มความร๎ูสึกหวาดเสียวย่ิงขึ้นไปอีก  

         พลอยนัง่ดูลูกของตนโตขึน้ทกุวัน วิชาความร๎ูทีเ่รียนจากโรงเรียน ถึงจะไมํเกํงกวําเด็กอืน่ก็นบัวําอยํูในขัน้ดี วันหนึง่

ตกบํายพลอยนั่งอยูํที่สนามหน๎าตึก เด็กๆวิ่งเลํนกันจนเหนื่อยแล๎ว ก็มานั่งล๎อมกันอยํูรอบตัว พลอยถามลูกๆขึ้นวํา  

         "ตาอ๎น ตาอั้น บอกแมํสักหนํอยเถิดวํา โตขึ้นอยากจะเป็นอะไร" 

         "อ๎นอยากเป็นทหาร" ตาอ๎นตอบทันทีด๎วยน้ําเสียงที่แนํใจ 

         "เอาอีกแล๎ว !" พลอยนึกอยํูแตํในใจ "อยากเป็นทหารแล๎ว โตขึ้นก็ต๎องออกจากบ๎านจากชํองไปอยํูไกล" ปากนั้นพูด

กับตาอ๎นวํา 

         "ทําไมถึงอยากเป็นทหาร" 

         "อ๎นชอบ" ตาอ๎นตอบ "เป็นทหารหัดแถวยิงปืน แตํงตัวสวย บางทีก็จะได๎ขี่ม๎าอยํางคุณพํอ"  

         พลอยถอนใจใหญํ หนัไปทางตาอัน้แล๎วถามวํา 

         "อั้นลํะ อยากเป็นอะไร" 

         ตาอัน้นิง่คิดแล๎วตอบวํา 

         "อั้นไมํอยากเป็นทหาร ครูที่โรงเรียนบอกวํา อั้นพูดเกํงเถียงเกํง ควรจะเป็นหมอความ อั้นอยากเป็นหมอความ"  

         พลอยถอนใจใหญํอกีคร้ังหนึง่ นกึในใจวํา "หมอความ ! หากินตามโรงตามศาล ครูก็ชํางไปเอาอะไร มาพูดกับเด็ก ไมํ

นําเลย แตํก็เอาเถิดยังดีกวําเป็นทหาร !" พลอยหันไปทางตาอ๏อดแล๎วถามวํา  

         "อ๏อดได๎ยินพี่เขาพูดแล๎ววําโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร แล๎วอ๏อดเลําอยากเป็นอะไรบ๎าง"  



         "อ๏อดไมํอยากโต" ตาอ๏อดตอบแล๎วหัวเราะ "อ๏อดไมํโตเป็นผ๎ูใหญํ แล๎วก็ยังไมํต๎องเป็นอะไร อ๏อดอยากอยูํกับแมํไป

อยํางนี้" 

         พลอยต๎องหวัเราะ เม่ือได๎ยินตาอ๏อดพดู แตํแล๎วก็ต๎องอธบิายใหต๎าอ๏อดฟงัวํา 

         "ไมํโตไมํได๎หรอกอ๏อด คนเราเกิดมาแล๎วก็ต๎องเป็นเด็กกํอน แล๎วก็ต๎องโตเป็นผ๎ูใหญํ เป็นผ๎ูใหญํแล๎วก็ต๎องทํางาน 

ต๎องทํามาหากิน..." 

         "อ๏อดร๎ูแล๎ว" ตาอ๏อดพูดสอดขึ้น "เป็นผ๎ูใหญํต๎องทํางาน อ๏อดไมํชอบทํางาน อ๏อดจะเป็นเด็กไปเร่ือยๆ" พลอยหมด

ปัญญา ไมํร๎ูจะพูดอะไรอีกตํอไป เสียงประไพพูดขึ้นวํา  

         "ไพอยากโต อยากโตแล๎วสวยเหมือนแมํ" ทําให๎พลอยต๎องหันไปอุ๎มประไพมากอดไว๎ และร๎ูสึกวํา ตนเองมีความสุข

มาก 

         ความสุขทีพ่ลอยได๎รับจากลูกๆนัน้ มีมากมายสุดทีจ่ะประมาณ พลอยเคยนกึหวนกลับไปถึง ความหวาดหว่ันพร่ัน

พรึงตํางๆที่เคยมี เมื่อร๎ูตัววําจะต๎องแตํงงานกับคุณเปรม แล๎วก็ก็ต๎องย้ิมกับตัวเองทุกคร้ัง พลอยร๎ูตัววําตนนั้นโชคดีเป็น

หนักหนา จริงอยํูความร๎ูสึกที่พลอยมีตํอคุณเปรมนั้น มิใชํความร๎ูสึกที่พลอยเคยนึกวํา จะมีตํอผ๎ูชายที่ตนรัก แตํเมื่อมาอยํู

ด๎วยกันนานปี พลอยก็มีความร๎ูสึกวํา คุณเปรมนั้นเป็นสํวนหนึ่ง ที่แยกออกไปไมํได๎ แตํความสุขที่พลอยได๎รับจากลูกๆนั้น

มากมาย เกินกวําที่พลอยได๎คาดฝันเอาไว๎ ความทุกข๑ความวิตกกังวล ตลอดจนความเหน็ดเหนื่อยจากการเล้ียงลูกนั้นก็มี

อยูํเสมอ ตาอ๎นเหยียดตะปู แล๎วเกิดเป็นพิษที่บาดแผล เท๎าบวมเป็นไข๎ตัวร๎อน ร๎องไห๎กวนทั้งกลางวันกลางคืน ตาอั้นเป็น

อีสุกอีใส ตาอ๏อดเป็นคางทูม ประไพเป็นหัด ทุกคร้ังที่พลอยต๎องนั่งรักษาพยาบาล ไมํเป็นอันหลับอันนอน กวําลูกแตํละคน 

จะหายเจ็บตัวพลอยเองก็แทบจะล๎มเจ็บลงไปตาม ตลอดเวลาที่ลูกคนใดเจ็บป่วยลง พลอยก็อยากจะรับเอา ความไข๎

ทั้งหมดมาใสํตัว ถ๎าหากจะทําได๎ ทุกคร้ังที่ลูกคนใดร๎องขึ้นด๎วยความเจ็บปวด พลอยก็ต๎องสะด๎ุงเหมือนกับ ร๎ูสึกในความ

เจ็บปวดนั้นด๎วยตัวเอง เคราะห๑ดีที่พลอยมีหลวงโอสถของคุณเชยไว๎เป็นที่พึ่ง ในยามที่เด็กๆป่วยไข๎ หลวงโอสถเป็นคนที่ไมํ

มีลูกของตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงเป็นคนที่รักเด็ก และถึงแม๎วําจะเป็นหมอ ซึ่งตามปกติเด็กๆ จะต๎องกลัว หลวงโอสถก็มีวิธีทํา

ให๎เด็กๆนั้นหายกลัวได๎ โดยพูดจาเลํนหัวหยอกล๎อกับเด็ก และตามใจเด็กเสมอ ไมํเครํงครัด จนเด็กทุกคนรักเรียกวํา "คุณ

ลุงหมอ" และถ๎าคนใดเจ็บไข๎ลง ทุกคนก็จะพากันดีใจ เพราะเป็นโอกาสที่จะได๎พบปะกับคุณลุงหมอได๎บํอยๆ  

         หลวงโอสถไมํเคยเรียกคํายาหรือคํารักษาเลย ลูกของพลอยคนใดเจ็บ หลวงโอสถก็หม่ันมาเย่ียมเยือน 

รักษาพยาบาลจนกวําจะหาย และเมื่อหายแล๎วก็แล๎วกัน ไมํเคยเอํยถึงเร่ืองคํารักษา วันหนึ่งพลอยอดรนทนไมํไหว ต๎อง

ออกปากพูดกับคุณเชยขึ้นวํา 

         "คุณเชย คุณหลวงของคุณเชยมารักษาหลานๆหายเจ็บไปตั้งหลายหนแล๎ว เร่ืองคําหยูกคํายา ไมํเคยพูดกันเลย 

จะวําอยํางไรกัน" 



         "แมํพลอยจะให๎ฉันวําอยํางไรเลํา" คุณเชยถาม  

         "ฉันเห็นวําควรจะคิดกันเสียบ๎าง จะให๎กันเปลําๆเร่ือยไป ก็ดูกระไรอยูํ เร่ืองนี้มันเก่ียวกับการทํามาหากิน ถ๎าเป็น

ลูกคนอื่นเขาๆก็คงจะให๎อะไรบ๎าง เด็กพวกนี้เป็นลูกฉันจะรักษาเปลําๆ ฉันก็ไมํสบายใจ คุณเชยลองพูด กับคุณหลวงดูบ๎าง"  

         "ฉันพูดไมํได๎หรอกแมํพลอย" คุณเชยตอบเรียบๆ "ถ๎าฉันพูดเขาก็คงโกรธฉันมาก แตํถ๎าฉันเป็นแมํพลอย ฉันก็จะไมํ

พูดกับเขาเอง เพราะถ๎าแมํพลอยพูด เขาก็จะเสียใจ ทําให๎คนโกรธหรือทําให๎คนเสียใจนั้น ฉันเห็นวําทําให๎คนเสียใจ จะไมํ

นําทําย่ิงกวําทําให๎เขาโกรธ" 

         "ฉันไมํสบายใจจริงๆนะคุณเชย" พลอยพูดพลางถอนใจใหญํ "ถ๎าฉันยากจนก็แล๎วไปเถิด แตํนี่อัฐฬส ฉันก็พอมี จะ

มานั่งทําให๎กันเปลําๆอยํางนี้ ฉันไมํชอบ" 

         "แมํพลอย" คุณเชยพูดขึ้นเบาๆ หลังจากที่ได๎มองหน๎าพลอยอยูํนาน "แมํพลอยอยําลืมวําเราเป็นพี่น๎องกัน แมํ

พลอยคิดดูให๎ดีๆเถิด ถึงอยํางไรฉันก็เป็นพี่แมํพลอย ลูกแมํพลอยก็เป็นหลานของฉัน เมื่อเป็นหลานของฉัน ก็เป็นหลานคุณ

หลวงโอสถ ธรรมดาคนเราพี่น๎อง ลูกหลานเจ็บไข๎ก็ต๎องรักษาพยาบาล เงินทองนั้นมันไมํเก่ียวหรอก แมํพลอย ถ๎าแมํพลอย

ยากจนฉันก็คงชํวยเหลือให๎เปลําๆ แตํถึงแมํพลอยจะมั่งมี แมํพลอยก็ยังเป็นพี่น๎องกับฉันอยํู เงินทองมันไมํทําให๎เปล่ียนไป

ได๎ ฉันก็ยังชํวยเหลือแมํพลอยอยูํนั่นเอง เพราะเราชํวยกันด๎วยใจรัก ไมํได๎ชํวยกันเพราะเงินทอง ถ๎าฉันรับเงินจากแมํพลอย 

ก็เทํากับวําฉันกับแมํพลอยเป็นคนอื่น ไมํใชํญาติกัน ฉันทําไมํได๎ ถ๎าพี่น๎องคนไหนจนแล๎วฉันไมํนับญาติ แมํพลอยก็คงจะวํา

ฉันไมํดี แตํถ๎าพี่น๎องคนไหนมั่งมี แล๎วฉันกลับมาคิดเล็กคิดน๎อย ก็เทํากับวําฉันไมํนับญาติ ไมํดีเทําๆกัน เพราะคนเราที่เป็น

พี่น๎องกันนั้น จะมีจนอยํางไรก็ยังคงเป็นญาติกัน ถ๎าไปเอาเงินมานับด๎วยเมื่อไร ญาติก็ขาดกันไป ฉันพูดอยํางนี้แมํพลอยคิด

ดู ให๎ดีๆเถิด เพราะพี่รักแมํพลอยมาก พี่จึงได๎กล๎าพูด"  

         นานๆ คุณเชยจะเรียกตัวเองวําพีสั่กคร้ัง เม่ือพลอยได๎ยินแล๎ว ก็ต๎องนิง่ลงทนัท ีและคําพดูของคุณเชยนัน้ ซ้ึงเขา๎ไปใน

หัวใจ ทําให๎พลอยได๎คิด และไมํพูดเร่ืองเงินทองกับคุณเชยอีกตํอไป เพราะพลอยร๎ูเสียแล๎ววํา ระหวํางคุณเชยกับตน เงิน

เป็นของที่สําคัญน๎อยที่สุด 

 

         ระยะเวลาตอนต๎นของแผํนดินใหมํ พลอยครองเรือนมาโดยปกติ จะมีทกุข๑มีสุขก็อยํูแตํในบา๎น เหตุการณ๑ภายนอก 

พลอยมิได๎ไปเก่ียวข๎องด๎วย วันหนึ่งคุณเปรมถามขึ้นลอยๆวํา  

         "แมํพลอย อยํางฉันนี้ถ๎าจะเลํนโขน จะเป็นตัวอะไรดี"  

         พลอยหวัเราะก๊ิก แล๎วร๎องวํา 

         "ตายแล๎วคุณเปรม ! คุณเปรมจะไปเลํนโขนที่ไหน" 



         "อ๎าว ! จริงๆนะแมํพลอย ฉันวําฉันจะหัดโขน" คุณเปรมตอบหน๎าเฉยๆ  

         "อะไรกันนี่คุณเปรม" พลอยถามอยํางไมํเชื่อหู "คุณเปรมจะหัดโขนหัดละครไปทําไม"  

         "ในหลวงทํานโปรด" คุณเปรมตอบส้ันๆ 

         คําอธบิายของคุณเปรม ทาํใหพ๎ลอยต๎องยอมจํานนด๎วยเหตุผล เพราะพลอยร๎ูสึกดีวําเป็นหนา๎ทีข่อง ขา๎ราชการใน

พระราชสํานัก จะต๎องปฏิบัติให๎ต๎องพระราชนิยม และพลอยก็เคยได๎รับการอบรมมา ในทางที่จะต๎องคิดวํา พระราชนิยม

นั้นเป็นของถูกต๎องเสมอไป คนเชํนพลอยไมํอยูํในฐานะ ที่จะแสดงความคิดเห็น อยํางไรได๎ คําอธิบายส้ันๆของคุณเปรม จึง

เป็นคําอธิบายที่เพียงพอ ไมํจําเป็นต๎องซักถามอยํางไรตํอไปอีก ถึงพลอยจะร๎ูสึกกระดากอยูํบ๎าง เมื่อนึกถึงคุณเปรมจะต๎อง

ไปเลํนโขนเลํนละคร แตํความร๎ูสึกเชํนนั้นกลับกลายเป็น อาการตกตะลึง เมื่อได๎ยินคุณเปรมพูดตํอไปวํา  

         "แผํนดินนี้ไมํเหมือนแผํนดินกํอนดอกแมํพลอย ทํานโปรดอะไรคนละอยําง เร่ืองโขนละครนี้ทํานโปรดมาก อยําวํา

คนอยํางเราๆเลย แม๎แตํในหลวงทํานก็ยังทรงละคร คนโปรดคนปรานสมัยนี้ เขารําละครกันสวยๆทั้งนั้น"  

         พลอยต๎องสะด๎ุงตกตะลึง เม่ือได๎ยินวําในหลวงออกทรงละครด๎วยพระองค๑เอง ใจนัน้หวนกลับไปถึงงาน รับเสด็จกลับ

จากยุโรป เพียงแตํคุณจอมมารดาบางทําน ออกรําละครสนองพระเดชพระคุณ ก็ยังถือกันวําเป็นเร่ืองใหญํ ต๎องปิดบังเลํน

ในที่รโหฐาน มิให๎คนนอกได๎เข๎าไปเห็น แตํถึงคราวนี้ ในหลวงออกทรงละครเอง พลอยยังไมํสามารถทําความเข๎าใจ กับการ

เปล่ียนแปลงในประเพณีที่ก๎าวหน๎า ออกไปไกล และโดยรวดเร็วถึงเพียงนั้นได๎ จะออกปากซักถามคุณเปรม ก็เกรงวําจะ

เป็นเร่ืองตํ่าสูง พลอยจึงได๎แตํนิ่ง 

         แตํพลอยได๎รับความโลํงใจขึน้บา๎งในภายหลัง เม่ือได๎พดูกับคุณเปรมเร่ืองหดัโขนละครแล๎ว ระหวํางนัน้ คุณเปรมก็ไมํ

พูดถึงเร่ืองนี้อีก พลอยก็เข๎าใจเอาเองวํา คุณเปรมคงจะได๎เร่ิมหัดจริงตามคําพูด แตํพอเดือนหนึ่งให๎หลัง คุณเปรมก็ปรารภ

ขึ้นเองวํา 

         "แมํพลอย ฉันดูๆไปแล๎ว ก็เห็นจะไมํสําเร็จเร่ืองจะไปหัดโขนละคร เพราะฉันมันแกํเกินไปเสียแล๎ว คนอื่นที่เขายัง

หนุํมแนํน เขาก็พอไปได๎ แตํก็ไมํเป็นไรดอก ฉันเห็นทํานทรงละครพูดอยูํมากเหมือนกัน ถ๎าอยํางนี้ ฉันก็พอจะไปได๎"  

         "ละครพูดนี่เป็นอยํางไรกัน" พลอยซักถาม เพราะเคยดูแตํละครร๎องแบบปรีดาลัย ละครที่เรียกวําละครพูดนั้น ยัง

ไมํเคยดูสักคร้ัง 

         "เอาไว๎วันหลัง ฉันจะพาไปดู" คุณเปรมตอบ "ละครพูดนั้น ตัวละครออกมาแสดงเหมือนคนจริงๆ เลํนเป็นฉากๆจน

จบ ไมํมีร๎องไมํมีรํา และไมํต๎องรัดเคร่ืองใสํชฎาอะไรเลย"  

         "แล๎วจะสนุกหรือคุณเปรม" พลอยพูด "เทําที่ฉันฟังดู เหมือนกับเวลาเราเป็นเด็กๆ แล๎วเลํนทําเหมือนผ๎ูใหญํ คน

โน๎นเป็นนี่ คนนี้เป็นนั่น...." 



         คุณเปรมหวัเราะแล๎วตอบวํา 

         "แมํพลอยนี่อยํูบ๎านเสียจนไมํทันสมัย เป็นคนโบราณไปแล๎ว ละครพูดนั้น ถ๎าดูเป็นก็สนุกอยูํเหมือนกัน เอาไว๎วัน

หลังกํอนเถิดจะร๎ูไปเอง" 

         "ดูคุณเปรมสิ มาหาวําฉันเป็นคนโบราณ" พลอยพูดพลางหัวเราะ "ที่ไหนจเหมือนคุณเปรมลํะ ย่ิงดูไป ก็ย่ิงหนุํมขึ้น

ทุกวัน" 

         คุณเปรมย้ิมกับพลอย ด๎วยสายตาทีท่าํใหพ๎ลอยนกึถึงระยะเวลาทีแ่ตํงงานกันใหมํๆ แล๎วพดูขึน้วํา  

         "จริงๆหรือแมํพลอย แมํพลอยเห็นฉันหนุํมขึ้นจริงๆหรือนี่"  

         "อยากร๎ูไปทําไมนะคุณเปรม" พลอยสัพยอก  

         "ถ๎าเป็นคนอื่นพูด ฉันก็คงไมํถามเซ๎าซี้" คุณเปรมตอบ "แตํเมื่อแมํพลอยพูดขึ้นมาเอง ฉันก็ต๎องเห็นวําสําคัญมาก 

เพราะแมํพลอยเป็นคนสําคัญคนเดียวสําหรับฉัน" คุณเปรมพูดพลางเอื้อมมือมากําแขน ของพลอยไว๎  

         "เห็นไหมลํะคุณเปรม" พลอยพูดขึ้นอีก "แม๎แตํจะพูดจาก็ยังมีเราะราย เหมือนคนหนุํมๆ"  

         "ฉันอยากให๎แมํพลอยเห็นฉันเป็นหนุํมตลอดไป" คุณเปรมพูดเหมือนกับรําพึงความในใจ "ถ๎าจะให๎ฉันพูดจริงๆ ฉัน

ก็ยอมรับวํา ฉันกลัวแกํ บางทีร๎ูวําตัวแกํลง ก็นึกท๎อถอยไมํอยากจะทําอะไร แตํถ๎าฉันยังมีแมํพลอยอยูํคนหนึ่ง ที่ยังเห็นวํา

ฉันยังหนุํมอยํูเสมอ ฉันก็พอจะมีกําลังใจ พอสบายใจขึ้นได๎ ถามจริงๆเถิดแมํพลอย แมํพลอยยังเห็นฉันเป็นหนุํมจริงๆหรือ"  

         "ก็จริงๆนํะสิ" พลอยพูดกระฟัดกระเฟียด เหมือนเมื่อยังเป็นสาว "ฉันจะไปประจบคุณเปรมทําไม ที่พูดไปก็

เพราะวําจริง มีแตํฉันคนเดียวเทํานั้นแหละ ที่แกํลงทุกวัน"  

         มือของคุณเปรมทีจั่บแขนพลอยอยํูนัน้บบีแนนํขึน้ คุณเปรมอมย้ิมมองดูหนา๎พลอย แล๎วพดูวํา  

         "ไมํจริงดอกแมํพลอย สําหรับฉันแล๎วแมํพลอยยังสาวอยูํเสมอ และดูสวยกวําแตํกํอนด๎วยซ้ําไป"  

         พลอยร๎ูสึกเหมือนมีน้าํเย็นมาชโลมหวัใจ คําพดูของคุณเปรมสองสามคํา สามารถขจัดความสงสัย กินแหนงแคลงใจ

ทั้งหมดให๎หายไปได๎ส้ิน ชีวิตในบ๎านดูงดงาม มีสีสันขึ้นทันที และด๎วยความร๎ูสึกเชํนนั้น ชีวิตของพลอยก็ดําเนินตํอไปอีก 

ตามวิถีทางที่ได๎ถูกกําหนดไว๎จากเบื้องบน  

 

บทที่ ๓ (หน๎าที่ ๑)  

         ต้ังแตํเจ๎าคุณพอํถึงแกํกรรมนัน้ ถ๎าจะนบัเวลาก็เป็นเวลาหลายปมีาแล๎ว พลอยมิได๎ทราบขาํวของคุณอุนํ และคนอืน่ๆ

ที่บ๎านคลองหลวงบํอยนัก ทั้งที่พลอยก็นึกถึงอยํูเสมอ จริงอยํูคุณอุํนได๎เคยทําให๎พลอย ต๎องเจ็บชํ้าน้ําใจมามาก แตํพลอย



เป็นคนที่มีนิสัยไมํพยาบาทอาฆาตใคร เมื่อเวลาลํวงเลยไปนานเข๎า ความร๎ูสึกในทางไมํดีที่มีตํอคุณอุํนนั้นก็จางหายไป แตํ

มีความร๎ูสึกวําคุณอุํนเป็นพี่สาวรํวมบิดาอีกคนหนึ่ง ที่ตนมิได๎ติดตํอด๎วย แตํก็ยังมีความสนใจอยํูเสมอวํา ชีวิตคุณอุํนจะเป็น

ประการใด คุณเชยเคยเลําให๎ฟังวํา ได๎พบคุณอุํนคร้ังเดียวที่งานศพคุณหญิงผ๎ูเป็นมารดาที่อัมพวา คุณหญิงนั้นถึงแกํกรรม

หลังจากเจ๎าคุณพํอราวๆ สามปี คุณเชยบอกวําเมื่อพบกันนั้น คุณอุํนมิได๎ทักทายปราศรัยด๎วยเลย สํวนคุณเชยเองก็ไปเผา

ศพมารดา เพื่อทําหน๎าที่ของลูก แตํพยายามหลีกคุณอุํนให๎ไกลที่สุดที่จะทําได๎ เมื่อคุณหญิงผ๎ูเป็นมารดาถึงแกํกรรมแล๎ว 

คุณอุํนก็เป็นอิสระแกํตัวย่ิงขึ้น ปกครองบ๎านคลองหลวงโดยสิทธิ์ขาดแตํผ๎ูเดียว มีคุณชิตและครอบครัวของคุณชิต อยูํใน

บ๎านนั้นด๎วย คุณชิตเองต้ังแตํเจ๎าคุณพํอตายแล๎ว พลอยก็มิได๎มีโอกาสพบปะ พลอยเดาเอาวํา เห็นจะเป็นเพราะ คุณชิตไมํ

ขาดแคลนเร่ืองเงินทองอีกตํอไป ถึงพลอยจะเตือนตัวเองอยํูเสมอวํา หนทางที่ดีที่สุด สําหรับตนนั้น ก็คือไมํเข๎าไปเก่ียวข๎อง

กับเร่ืองราวของคุณอุํนและคุณชิต แตํในใจจริงของพลอยนั้น ก็ยังอดนึกถึง คนทั้งสองคนนี้อยูํไมํได๎  

         วันหนึง่พอํเพ่ิมมาเย่ียมทีบ่า๎นในตอนบาํย พลอยก็ต๎อนรับหาของวํางและส๎มสูกลูกไม๎ใหกิ๎นตามเคย พอํเพ่ิมนอน

เอกเขนกอยูํที่ระเบียงหน๎าตึก คุยกับน๎องสาวอยํางสบายใจ สํวนมากของเร่ืองที่คุยนั้นก็เก่ียวกับ เร่ืองทางบ๎านของพํอเพิ่ม

เอง พํอเพิ่มสรรเสริญภรรยาของตนวํา เป็นคนทํามาค๎าขายเกํง และเป็นคนใจดีไมํหวงกัน นอกจากจะค๎าขายเกํงแล๎ว การ

บ๎านเรือนก็ดูแลได๎เรียบร๎อยทุกอยําง พลอยนั่งฟังพํอเพิ่มคุยก็ร๎ูสึกดีใจ ที่เห็นพี่ชายของตนมีความสุข ถึงจะไมํฟุ่มเฟือยนัก 

ก็ยังเรียกได๎วําดีกวําแตํกํอน เพราะพํอเพิ่มมีการงานทํา เป็นหลักฐาน มีบรรดาศักด์ิเป็นคุณหลวง และมีชีวิตครอบครัวที่พํอ

เพิ่มพอใจ 

         เป็นธรรมดาทีพ่ีน่อ๎งคุยกัน ในทีสุ่ดเร่ืองทีคุ่ยกันนัน้ ก็ต๎องหนัเขา๎หาความหลังเม่ือคร้ังยังเป็นเด็กๆ อยํูด๎วยกัน และ

จะต๎องพูดกันตํอไปถึงเร่ืองพี่น๎องคนอื่นๆ ที่เคยอยูํบ๎านเดียวกัน พํอเพิ่มเป็นคนปรารภขึ้นกํอนวํา  

         "คิดดูเร่ืองเกําๆ ก็เหมือนกับวําเมื่อวานซืนนี้เอง แตํที่ไหนได๎ พอหันมาดูตัวพวกเราก็อายุมาก ไปตามๆกันแล๎ว ร๎ูสึก

เหมือนกับวํายังว่ิงเลํนกันอยํูเมื่อเร็วๆนี้เอง แมํพลอยก็อายุสามสิบกวําเข๎าไปแล๎ว ฉันกับคุณเชยก็ยํางเข๎าส่ีสิบ คุณชิตอายุส่ี

สิบกวํา คุณอุํนเธอก็รํวมห๎าสิบเข๎าไป แตํละคนก็มีลูกหลานออกเต็มไป คิดดูก็แปลก"  

         "คุณหลวง" พลอยเรียกพํอเพิ่มวํา "คุณหลวง" เสมอเพราะร๎ูสึกวําพํอเพิ่มชอบให๎เรียกเชํนนั้น "คุณหลวงได๎ขําวจาก

ทางบ๎านคลองบางหลวงบ๎างหรือเปลํา"  

         "ได๎ขําวประปรายอยูํเสมอแหละแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ "แตํขําวที่ได๎นั้นไมํเห็นเป็นขําวดีสักที"  

         "ฉันไมํร๎ูเร่ืองร๎ูราวอะไรเลยทีเดียว" พลอยพูด "ที่คุณหลวงวําเป็นขําวไมํดีนั้นมีอะไรบ๎าง"  

         "คุณเชยกับฉันบ๎านอยูํใกล๎ๆกัน คุยกันอยํูเสมอแหละ แตํฉันเห็นวํามันเป็นเร่ืองรกหู เลยขี้เกียจเอามาเลํา ให๎แมํ

พลอยฟัง" 

         "คุณอุํนเธอเป็นอะไรหรือคุณหลวง" พลอยถาม  



         "เธอไมํเป็นอะไรหรอกแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ "ก็เพราะเธอยังเป็นคุณอุํนคนเกําอยํูนั่นแหละ ฉันถึงกลัววํา เธอ

จะต๎องลําบากทีหลัง" 

         "ทําไมเลําคุณหลวง" 

         "โฮ๎ย ! เร่ืองมันมากละแมํพลอย" พํอเพิ่มพูดอยํางอํอนใจ "บําวที่บ๎านที่มันยังไปมาหาสํูฉันบ๎าง กับคุณเชยบ๎าง มัน

เลําให๎ฟังวํา คุณอุํนเธอตามใจคุณชิตน๎องของเธอราวกับเทวดา พอคุณเชยออกจากบ๎านมาแล๎ว ไมํเทําไร คุณชิตก็บอกวํา 

อยากได๎ทุนรอนจะเอาไปค๎าขายต้ังเนื้อตั้งตัว เธอก็ทุํมเทเงินให๎ไปเป็นกอง"  

         "แล๎วยังไง" 

         "มันก็หมด" พํอเพิ่มเลําตํอ "คนอยํางคุณชิตใช๎เงินเทําไรก็ไมํพอ เพราะคุณชิตเขาทั้งกินทั้งเลํน ได๎เงินมาวันนั้นก็

ข๎ามฟากมาโรงบํอน แล๎วก็หมดในวันเดียวกัน หมดแล๎วเขาก็กลับบ๎าน เพราะถ๎าไมํหมด เขาก็คงไมํกลับ พอกลับไปถึงบ๎าน

ก็ปิดไมํให๎คุณอุํนร๎ู แตํจะไปปิดบังได๎นานสักเทําไร นานเข๎าเร่ืองก็แตก คุณอุํนเธอก็เอ็ดตะโรไปพักหนึ่ง แล๎วเธอก็ให๎เขาอีก"  

         "คุณอุํนเธอรวยออกจะตายไป" พลอยพูดเชิงออกความเห็น "น๎องของเธอมีเหลืออยํูคนเดียว เธอก็ต๎องเล้ียงกันไป 

จะไปเป็นอะไรกันนักหนา" 

         "ไมํแนํนักหรอกแมํพลอย" พํอเพิ่มพูด "มีน๎องอยํางคุณชิตคนเดียว ก็เทํากับมีคนจะต๎องเล้ียงสักร๎อยคน เพราะคุณ

ชิตเธอมือเติบ ฉันได๎ขําววําคุณอุํนเธอขายนาของเจ๎าคุณพํอไปแล๎วเกือบหมด เด๋ียวนี้ก็เร่ิมขาย เคร่ืองเพชรเคร่ืองทองอยํูไมํ

เว๎นแตํละวัน เขาวําเดี๋ยวนี้คุณชิตดุได๎วําได๎ราวเด็กๆ อยากได๎อะไรก็กินเหล๎าให๎เมา แล๎วก็ขึ้นไปขูํเอา คุณอุํนเธอกลัวเธอก็

ต๎องให๎ทุกที ถ๎าเป็นอยํางนี้เร่ือยๆไป ก็คงหมดตัวเข๎าวันหนึ่ง"  

         พลอยถอนใจใหญํ เพราะไมํร๎ูวําเร่ืองราวจะไปกันถึงเพียงนัน้ ฟงัพอํเพ่ิมเลําก็แทบไมํเช่ือหวํูา คุณอุนํผ๎ุซ่ึงคร้ังหนึง่เคย

เป็นใหญํในบ๎าน มีคนกลัวเกรงจะต๎องมาตกอยูํใต๎อํานาจคุณชิต  

         พลอยได๎ยินเร่ืองของคุณอุนํทีพ่อํเพ่ิมเลําใหฟ๎งัแล๎ว แทนทีจ่ะดีใจหรือพอใจ วําคนทีค่ร้ังหนึง่เคยประกาศตน เป็นศัตรู

โดยเปิดเผย กําลังจะประสบความหายนะในชีวิต พลอยกลับมีความร๎ูสึกไปในทางตรงกันข๎าม เร่ืองที่ได๎ยินนั้น กลับทําให๎

พลอยมองคุณอุํนไปในแงํดีไปกวําเกํา เพราะแตํกํอนพลอยเคยนึกแตํวํา คุณอุํนเป็นคนที่มีน้ําใจเหี้ยมเกรียมเห็นแตํกับตัว 

และจะยอมอุปการะเฉพาะแตํคนที่ประจบสอพลอ ยอมอยูํใต๎อํานาจบงการ แตํข๎อความที่พํอเพิ่มเลําดูเหมือนจะชี้ให๎เห็น

ไปในทางที่วํา คุณอุํนนั้นยังมีความรัก ความเมตตาตํอคนๆหนึ่ง คือคุณชิตผ๎ูเป็นน๎องชายแท๎ๆ และพร๎อมที่จะให๎โอกาสแกํ

คุณชิตอยูํเสมอ ถ๎าคุณชิตเป็นคนดี คุณชิตก็คงจะต้ังตัวได๎ แตํเป็นกรรมของคุณอุํนที่ไปเลือกเมตตาคนผิด ผ๎ูที่มีกรรมนั้น 

จึงเป็นคนที่นําสงสาร และย่ิงได๎ร๎ูจากปากพํอเพิ่มวําคุณอุํนในวัยสูงอายุ เป็นผ๎ูหญิงคนเดียว ถูกน๎องชายที่เหลือ อยูํใกล๎ชิด

อีกคนเดียว ผ๎ูเป็นนักเลงเหล๎า นักเลงฝ่ิน นักเลงการพนัน ขูํเข็ญเรียกร๎องเงินไปถลุง เพื่อปรนปรือความช่ัวของตน พลอยก็

ย่ิงนึกสงสารคุณอุํนจับใจ เพราะพลอยเชื่อวํา คนที่เคยมีเงินทอง ใช๎สอยบริบูรณ๑ เคยแตํได๎รับคํายกยํองเอาใจนั้น ถ๎าหาก



วําเคราะห๑กรรมบันดาลให๎ต๎องตกอยูํในฐานะยากจน และต๎องถูกบังคับขูํเข็ญจากผ๎ูอื่น ความทุกข๑ที่บุคคลนั้นจะได๎รับ ก็

ยํอมจะมากกวําคนที่เคยยากจน หรือเคยถูกกดขี่บังคับมาแล๎วเชํนพลอยเอง คุณอุํนเป็นบุคคลเชํนนี้ พลอยจึงนึกสงสาร

มากกวําที่จะนึกสมน้ําหน๎า และย่ิงร๎ูตัววําในขณะนั้นตนอยํูในฐานะที่ดีกวํา มีความกังวลตํางๆในชีวิตน๎อยกวํา พลอยก็ย่ิง

เห็นใจคุณอุํน มากขึ้นไปอีก เสียงพํอเพิ่มเลําตํอไปวํา 

         "เขาเลําวําคุณชิตเด๋ียวนี้มีเมียอีกต้ังหลายคน ลูกก็มีออกมาเร่ือยๆเต็มบ๎านทีเดียว จนเกือบจะไมํร๎ูวํา ใครเป็นใคร"  

         "แล๎วแมํพวงเมียคนแรกหายไปไหนเสียเลํา" พลอยถาม  

         "เขาก็ยังอยํูในบ๎านนั้นแหละ แตํก็เห็นจะไมํเป็นไรหรอก คร้ังหนึ่งเคยเล้ียงเป็นบําว ชอบใจก็ยก ขึ้นมาเป็นเมีย 

เด๋ียวนี้ได๎เมียอื่นมาใหมํ ก็คงจะลดกลับไปเป็นบําวอีกกระมัง"  

         "โธํกรรมเวรแท๎ !" พลอยรําพึงออกมาดังๆ 

         "แตํเพียงลูกเมียมันไมํเป็นอะไรหนักหนาดอกแมํพลอย" พํอเพิ่มพูดตํอ "เขาวําตอนหลังนี่ คุณชิตเขาชอบเล้ียงคน

แปลกๆ มีสมุนเป็นพวกนักเลงหัวไม๎ พวกขี้ยา พวกโรงบํอน เขาชอบไปเที่ยวอยํางนั้น พบกันถูกใจ เขาก็เอาตัวมาเล้ียงไว๎

เป็นเพื่อน เย็นลงก็เมาเหล๎ากันคร้ืนเครง เขาวําที่บ๎านเราเวลานี้ราวกับซํองโจร"  

         "แล๎วคุณอุํนเธอไมํวํากลําวบ๎างหรือ" 

         "เธอก็วําเหมือนกันในตอนแรกๆ แตํเมื่อวําแล๎วเขาไมํฟัง เธอก็เลยกลายเป็นกลัวเขาไป เพราะเขาเอาสมุนแกํนๆ 

เข๎ามาไว๎เต็มบ๎าน เธอเป็นผ๎ูหญิงคนเดียวจะไปส๎ูรบตบมืออะไรไหว ได๎แตํซํอนตัวเงียบ อยูํบนตึก เขาก็ได๎ทําย่ิงขูํเอาใหญํ"  

         "คุณเชยร๎ูเร่ืองเหลํานี้แล๎ววําอยํางไรบ๎าง" พลอยถาม  

         "ก็แมํพลอยจะให๎คุณเชยวําอยํางไรเลํา" พํอเพิ่มถามกลับมา  

         "ก็เธอเป็นพี่น๎องแท๎ๆ เธอไมํคิดจะเข๎าไปเก่ียวข๎องบ๎างหรือ พี่น๎องกันจะไปตัดกันขาดไปอยํางไร"  

         พอํเพ่ิมหวัเราะหึๆ  แล๎วตอบวํา 

         "คุณเชยเธอบอกกับฉันวํา ถ๎าเธอเข๎าไปตอนนี้จะยิ่งลําบากไปใหญํ เพราะคุณอุํนเธอก็จะได๎วํา คุณเชยซานเข๎าไป

หา เพื่อจะไปปอกลอก ทําให๎คุณชิตได๎ทําปอกลอกคุณอุํนมากขึ้นไปอีก เพราะกลัวคุณชย จะเข๎าไปแยํง"  

         "เป็นอันวําคุณเชยเองก็ทําอะไรไมํได๎อยํางนั้นหรือ" พลอยถาม  

         "ก็อยํางนั้นกระมัง" พํอเพิ่มตอบ "เธอบอกกับฉันวํา เธอก็เป็นหํวงเหมือนกัน แตํเมื่อทําอะไรไมํได๎ ก็ต๎องอุเบกขา 

เพราะถึงจะเป็นพี่น๎องกัน ก็โตๆด๎วยกันแล๎ว คุณอุํนเธอก็เป็นพี่ คุณเชยเป็นแตํเพียงน๎อง พวกญาติทางเจ๎าคุณพํอที่ร๎ูเร่ือง 



ทํานก็พูดกับคุณเชยให๎ไปตักเตือนกันเสียบ๎าง แตํคุณเชยก็ได๎แตํนิ่ง เธอบอกกับฉันวํา คุณอุํนนั้นใครสอนก็ไมํได๎ ใครเตือนก็

ไมํได๎ เธอจะยิ่งซ้ําร๎ายไปใหญํ มีทางเดียว ปลํอยให๎เธอรับกรรมไปจนกวําเธอจะร๎ูตัว"  

         "ถ๎าจะมัวปลํอยกันอยํูอยํางนี้ กวําถ่ัวจะสุกงาก็ไหม๎" พลอยพูดอยํางหนักใจ  

         "ฉันก็วําอยํางนั้นเหมือนกัน" พํอเพิ่มหัวเราะ "แมํพลอยลองไปเตือนเธอดูบ๎างซี"  

         "ไฮ๎ ! ฉันจะไปทําได๎อยํางไร !" พลอยร๎องเสียงหลง  

         พอํเพ่ิมหวัเราะอยํางสนกุ "พูดกันไปพูดกันมา ก็เหมือนนิทานเร่ืองหนูตัวไหนที่จะเอากระด่ิงไปผูกคอแมว" ซึ่งทําให๎

พลอยต๎องหัวเราะไปด๎วย เพราะเห็นจริงในคําพูดของพํอเพิ่ม  

         "แมํพลอย" พํอเพิ่มพูดตํอไป "ที่คุณเชยกับฉันไมํคํอยพูดถึงเร่ืองอะไรกับแมํพลอย ก็เพราะร๎ูวําแมํพลอย เป็นคนรัก

พี่รักน๎อง ชอบไปเก็บเอาเร่ืองของคนอื่นมาทุกข๑ร๎อน แตํเผอิญวันนี้แมํพลอยถามขึ้นมากํอน ฉันก็เลําให๎ฟังตามจริงเทําที่ร๎ู 

แตํเร่ืองพี่น๎องของเรานั้น ถ๎าจะให๎ดีเราอยํูเฉยๆดีกวํา ทําตัวเราให๎ดีๆไว๎ อยําให๎เสียหายก็พอ อยํางฉันเองเวลานี้ ถึงจะชํวย

ใครก็คงชํวยไมํได๎ แตํฉันก็สบายใจอยูํอยําง ที่ไมํต๎องไปพึ่งใคร นอกจากเมียของฉันเอง พูดขึ้นมาแล๎วก็คิดถึง เด๋ียวต๎องรีบ

กลับไปหาเสียหนํอย ฉันไมํได๎กลับบ๎านมาสามวันแล๎ว"  

         "ดูคุณหลวงซี !" พลอยร๎อง "หายไปไหนต้ังสามวัน ไมํกลับบ๎านกลับชํอง !"  

         "ก็เที่ยวไปตามบ๎านเพื่อนฝูง" พํอเพิ่มตอบ "ใครเขาชวนนอนที่ไหนก็นอนที่นั่น แตํไมํเป็นไรหรอก เมียฉันเขาไมํวํา 

เขาเรียกฉันวํา 'พํอนกขมิ้นเหลืองอํอน ' เพราะนอนไหนก็นอนได๎ กลับไปถึงบ๎านทีไร ก็มีสํารับข๎าวคอยไว๎ให๎กินเสมอ ไมํเคย

พลาด" 

         พลอยร๎ูสึกขนัพีช่ายของตนอยํูครันๆ ความจริงพอํเพ่ิมมีความสุขในชีวิตได๎อยํางแปลกประหลาด และหาความสุขได๎

ในเร่ืองงํายๆ และด๎วยนิสัยที่เป็นคนไมํเอาเร่ืองเอาราวกับใคร พํอเพิ่มจึงมีเพื่อนฝูงได๎มาก จริงอยํูเพื่อนฝูงของพํอเพิ่มนั้น 

เปล่ียนชุดกันไปเร่ือยๆ เพื่อนฝูงคนใดที่เจริญรํุงเรืองในการงาน เป็นผ๎ูใหญํกวําพํอเพิ่มไป เพื่อนฝูงคนนั้นก็หํางเหิน แตํพํอ

เพิ่มก็ไมํเคยนึกเดือดร๎อน หรือนึกโกรธ หรือไมํพอใจ คุณเปรมเป็นเพื่อนของพํอเพิ่มคนหนึ่ง ที่มิได๎อยูํนอกเหนือไปจาก

ข๎อเท็จจริงนี้ เพราะแตํแรกคุณเปรมและพํอเพิ่ม ตํางก็รักใครํสนิทสนมกันดีอยูํ แตํเมื่อตํอมาตํางฝ่ายตํางก็มีงาน และคุณ

เปรมก็ได๎รับพระราชทานบรรดาศักด์ิ สูงขึ้นไป ความสนิทสนมที่เคยมี ก็ลดน๎อยลง โดยมิได๎มีเร่ืองอะไรที่จะต๎องบาดหมาง

กันเลย แตํพํอเพิ่มนั้นเอง เร่ิมเรียกคุณเปรมวํา "คุณพระ" ใช๎สรรพนามแทนคุณเปรมวํา "ทําน" และเวลาที่พบกัน พํอเพิ่มก็

พูดจาตํอคุณเปรม ด๎วยความเคารพตํอฐานะ คุณเปรมและพํอเพิ่มก็หํางกันออกไปทุกที มีฐานะเป็นญาติ เก่ียวดอง

มากกวําเพื่อน แตํพลอยก็ร๎ูดีวํา พํอเพิ่มคงไมํมีความร๎ูสึกในเร่ืองนี้แตํอยํางใด เพราะเมื่อหํางกับคุณเปรม ไปคนหนึ่ง พํอ

เพิ่มก็ไปหาเพื่อนได๎อีกหลายคน แตํละคนก็คงเป็นเด็กกวํา หรือผ๎ูใหญํที่มิได๎ใหญํโตอะไรนัก  

         "คุณหลวงเด๋ียวนี้ยังมีเพื่อนฝูงมากอยูํหรือ" พลอยถามขึ้น  



         "มากกวําแตํกํอนเสียอีกแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ "ฉันมันเป็นคนยังไงก็ไมํร๎ู ไมํวําจะไปทางไหนก็ได๎แตํเพื่อน"  

         "ก็คุณหลวงเป็นคนรักเพื่อนฝูงนี่" พลอยชํวยอธิบาย "บางทีฉันเห็นวําคุณหลวงรักเพื่อนฝูง มากกวําลูกเมีย ทาง

บ๎านเสียอีก" 

         "เมียฉันเขาไมํวําหรอกแมํพลอย" พํอเพิ่มพูดแก๎ "เราเข๎าใจกันมาแตํแรกแล๎ววํา เพื่อนฝูงของฉัน เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง 

เขาก็ไมํเข๎ามายํุง และเขาก็ร๎ูดีวํา ถึงฉันจะหายไปสักก่ีวันๆ ฉันก็คงจะกลับบ๎านวันหนึ่ง ไมํเห็นจะแปลกอะไร แล๎วก็ดีเสียอีก 

ที่ฉันไมํพาเพื่อนมาบ๎าน พามาทีไรเขาก็ต๎องทํากับข๎าวเล้ียงยังกับมีงาน ไมํต๎องทํามาหากินอะไรกัน"  

         "คุณหลวงเคราะห๑ดีที่ได๎เมียเอาใจ" พลอยพูด "ถ๎าได๎เมียคนอื่น เขาอาจไมํชอบก็ได๎" พลอยพูด แล๎วก็นึกถึงตัวที่

ต๎องร๎ูสึกน๎อยใจอยูํบํอยๆ ถ๎าคุณเปรมไมํกลับบ๎าน  

         "มันไมํใชํเร่ืองเอาใจหรือไมํเอาใจหรอกแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ "ฉันวํามันอยํูที่เร่ืองร๎ูใจกันมากกวํา เมียฉันเขาร๎ูดีวํา 

เพื่อนมันแคํเพื่อน ถึงฉันจะไปเที่ยวสนุกสนานกับเพื่อนนานเทําไร ฉันก็ต๎องเห็นวําเมียดีกวํา อยูํนั่นเอง เขาจึงไมํขัดใจ 

เพราะเขาอยากให๎ฉันสบายใจ เมื่อฉันได๎กับเขา ใครๆก็พากันวําๆฉันได๎เมียตํ่ากวําตัว แตํฉันไมํฟังใคร เพราะเหตุนี้ฉันจึงได๎

สบายไมํเดือดร๎อน ถ๎าได๎เมียเทําๆกับตัว เขาก็คงจะเรียกอะไรตํออะไร ที่ฉันไมํมีจะให๎ หรือถ๎าได๎เมียที่มีช่ือวํารวย ฉันก็จะ

ถูกหาวําเกาะเมียกิน เสียชื่อเปลําๆ ส๎ูอยํางนี้ไมํได๎ ไมํยํุงดี"  

         "ฉันก็ดีใจที่คุณหลวงสบายใจ แตํฉันถามจริงๆเถอะ คุณหลวงทําอะไรกับเพื่อนฝูงทีมีเป็นกํายเป็นกอง"  

         "พูดกันคุยกัน" พํอเพิ่มตอบ "ใครพูดถูกใจกันก็คบกันได๎ มีทุกข๑ร๎อนอะไรก็ชํวยเหลือกัน มีอะไรตํออะไร ก็หามาสํู

กันกิน แล๎วก็คุยกันไปจนดึก ดึกนักก็เลยนอนค๎างอยํูด๎วยกันตํอไป"  

         "อะไรตํออะไรที่หามากินกันนั้นอะไรบ๎างคุณหลวง"  

         "ก็มีเหล๎ามีแกล๎ม" พํอเพิ่มหัวเราะ "มีนัดกันไว๎เสมอ ถึงไมํมีก็ไปมาหาสํูกันได๎"  

         "แล๎วคุณหลวงมีเร่ืองอะไรที่คุยกันได๎ทุกวัน"  

         "พํอเพิ่มหัวเราะร๎องวํา "แมํพลอยก็ชํางซักเสียจริง !" แล๎วก็พูดตํอไปวํา  

         "มีถมเถไปเร่ืองที่จะคุยกันได๎ แตํกํอนฉันเลํนไม๎ดัดก็คุยกันเร่ืองไม๎ดัด ไอ๎เร่ืองไม๎ดัดนี่แปลก เคยเห็นผ๎ูใหญํ ทํานเลํน

เมื่อเด็กๆ ไมํเคยเห็นนําดูเลยสักนิดเดียว พอมีอายุเข๎ากลับเห็นดีเห็นนําดูไปได๎ ฉันหาไว๎ได๎มากแล๎วที่บ๎าน เวลานี้เพื่อนๆเขา

ชวนเลํนนกเขา ฉันก็เลยจับเลํนบ๎าง มือขึ้นเสียจริงๆ มีนัดส๎ูกันเมื่อไรละก็ ของฉันเป็นชนะ ของคนอื่นทุกนัด"  

         "โธํบาปกรรม !" พลอยร๎องขึ้น "เอานกไปตีชนะกัน นําสงสาร"  



         พอํเพ่ิมหวัเราะชอบใจแล๎วกลําววํา "ไมํได๎ตีสักหนํอย แมํพลอยก็เอะอะไปได๎ นกเขานั้นเขาส๎ูกันด๎วยคารม ขันประชัน

กันตํางหาก บํอนนกเขาอยํูแถววัดสระเกศ ถึงวันนัดของใครๆก็เอาไป เอากรงแขวนให๎มันส๎ูคารมกัน เทํานั้นเอง ไมํเห็นจะ

บาปกรรมตรงไหน" 

         "อ๎อ ! ฉันไมํร๎ูนี่" พลอยพูด "แล๎วจะร๎ูแพ๎ร๎ูชนะกันได๎อยํางไร"  

         "อ๎าว ! ร๎ูซีแมํพลอย พอแขวนกรงแล๎ว ตํางฝ่ายตํางก็ขัน ฉันวํามันคงดํากันภาษานก ไอ๎ตัวไหนที่ใจเย็นๆ ไมํโกรธ

งําย และมีคารมดีๆ มันก็ขันได๎นาน ตัวไหนที่ส๎ูคารมไมํได๎ ก็เกิดโมโห ด้ินตีกรงจะมาตีไอ๎ตัวที่มันขันดีกวํา ร๎ูแพ๎ร๎ูชนะกันตรง

นี้แหละ ตัวไหนโกรธกํอนตีกรงก็แพ๎ไป ฉันดูๆไปแล๎วมันก็เหมือนคน ถ๎ามีเร่ืองจะต๎องส๎ูกันแล๎ว ฝ่ายที่โกรธกํอนเป็นต๎องแพ๎

เสมอ ส๎ูคนใจเย็นไมํโกรธไมํได๎ เพราะคนที่โกรธนั้น ประเด๋ียวก็ต๎องทําอะไรผิดๆ แพ๎ไปเอง"  

         "คุณหลวงนี่ดีเสียจริง" พลอยหัวเราะ "ชั้นแตํจะเลํนนกเขา ก็ยังมีคติ"  

         "ทุกอยํางมันมีคติทั้งนั้น" พํอเพิ่มพูดอยํางใจเย็น "สําคัญที่เรามีตาจะดูหรือไมํตาจะดู ถ๎ามองให๎ดีๆก็เห็น นากเขา

มันก็สัตว๑มีชีวิต แตํตัวมันเล็กอยูํในกรง เราเล้ียงมันมาเราก็เห็นได๎งําย และนกมันโกหกไมํเป็น ทํากระบิดกระบวนไมํเป็น 

จึงเห็นได๎งํายกวําคน แตํถึงจะเป็นคนเป็นนก ก็เป็นสัตว๑เหมือนกัน ดูไปดูมา มันก็คติอันเดียวกันทั้งนั้น"  

         "คุณหลวงพูดอุปมาอุปไมยราวกับพระเทศน๑ เข๎าวัดบ๎างหรือเปลํา"  

         "เข๎าเหมือนกัน" คุณหลวงตอบ "แตํไมํได๎ไปฟังเทศน๑หรอก ไปคุยกับพระทํานเร่ืองไม๎ดัด ทํานร๎ูเร่ืองมากกวําเรา 

และไมํหวงวิชา บอกเคล็ดให๎ได๎เสมอ" 

 

บทที่ ๓ (หน๎าที่ ๒)  

         พลอยศึกษาประวัติพีน่อ๎งของตน ตลอดจนนสัิยใจคอต้ังแตํยังเป็นเด็ก มาจนถึงเป็นผ๎ูใหญํ ก็เกิดความคิด ขึน้วํา 

นิสัยใจคอตํางๆนั้น บางทีอาจถูกถํายทอดลงมาจนถึงลูกของตน และถ๎าพลอยได๎ดูชีวิตของพี่น๎อง ตลอดจนตัวของตัวเอง

ให๎ดีๆ บางทีพลอยก็อาจพยากรณ๑ชีวิตของตนได๎ถูก และถ๎าหากวํามีส่ิงใดที่ไมํดี พลอยก็อาจป้องกันแก๎ใขได๎ เมื่อคิดได๎ดังนี้ 

พลอยก็หันเข๎ามองดูเด็กๆเหลํานั้น ด๎วยความสนใจ ส่ิงที่ได๎เห็นนั้น บางทีก็ทําให๎พลอยสบายใจ บางทีก็ทําให๎พลอยต๎อง

ประหวั่นพร่ันพรึง ตาอ๎นนั้นออกจะไมํมีปัญหา เพราะมิใชํเป็นลูกของพลอย ถึงพลอยจะพยายามดูตาอ๎นจากด๎านเดียว คือ

ดูวําจะเหมือนคุณเปรมบ๎างหรือไมํ พลอยก็มองไมํออก เพราะถึงตัวคุณเปรมเอง ก็ยังหลายคร้ังหลายคราวที่พลอยนึกวําไมํ

ร๎ูจัก ตาอั้นทําให๎พลอย ต๎องไมํสบายใจอยูํบํอยๆ เพราะนิสัยที่อยากมีอะไรแตํคนเดียวนั้น ทําให๎พลอยอดนึกถึงคุณอุํนไมํได๎ 

และบางคร้ังบางเวลาอยํูด๎วยกันกับพลอยพร๎อมกับพี่น๎องอื่น ตาอั้นก็มักจะแสดงกิริยากีดกันคนอื่น อยากจะผูกขาด ความ

รักความสนิทสนมของมารดาแตํผ๎ูเดียว ทําให๎พลอยต๎องดุตาอั้น ทั้งๆที่ไมํอยากทํา ตาอ๏อดมีนิสัยใจคอ ที่ทําให๎พลอยทั้ง

สบายใจ และทั้งเป็นทุกข๑ เพราะตาอ๏อดเหมือนพํอเพิ่ม จนพลอยเองประหลาดใจ ตาอ๏อดเป็นคนไมํเอาเร่ือง หาเร่ืองสนุก



สบายได๎งํายๆ ไมํต๎องการอะไรมากนัก และไมํหวงกันใคร เป็นธรรมดาที่พลอยต๎องอยากให๎ตาอ๏อดประสบความรํุงเรืองใน

ชีวิต แตํเมื่อดูนิสัยของตาอ๏อดที่ตรงกับพํอเพิ่ม หลายอยําง และได๎ศึกษาชีวิตของพํอเพิ่มมาแล๎ว พลอยก็ร๎ูตัววําจะหวังอะไร

มากไมํได๎ แตํก็ยังนึกสบายใจอยูํวํา เมื่อพํอเพิ่มเป็นคนไมํมีทุกข๑ บางทีตาอ๏อดโตขึ้น ก็จะเป็นคนไมํมีทุกข๑เชํนเดียวกัน 

สําหรับประไพนั้นเด็กเกินไป ที่จะสังเกตนิสัยใจคอได๎ถูก  

         แตํกํอนนีเ้ม่ือนกึถึงอนาคตคร้ังใด พลอยก็ต๎องนกึถึงตัวกํอนเสมอ แตํเด๋ียวนีอ้นาคตเป็นเร่ืองของลูก พลอยใช๎เวลา

วันหนึ่งๆไมํน๎อย นั่งคิดถึงการณ๑ข๎างหน๎า กําหนดอนาคตแหํงชีวิตของลูกทุกคน เทําที่ตัวจะทําได๎ บางคร้ัง พลอยก็นึกแนํใจ

วํา การตระเตรียมของตน เพื่ออนาคตของลูกนั้นจะไมํผิดพลาด แตํบางคร้ังก็ลังเลใจ หมดที่พึ่งเข๎าจริงๆ ก็หันเข๎าหาหมอดู 

คุณนุ๎ยมีหมอดูจีนตาบอดคนหนึ่ง ซึ่งคุณนุ๎ยเรียกวําซินแส ให๎ไปรับมา ดูโชคชาตาและพยากรณ๑การณ๑ข๎างหน๎าอยํูเสมอ วํา

ดีหรือร๎าย เมื่อมาอยํูบ๎านคุณเปรมใหมํๆ คุณนุ๎ยก็เคยแนะนํา ให๎พลอยดูหมอจีนคนนี้ แตํพลอยก็มิได๎สนใจเทําไรนัก เพราะ

คําพยากรณ๑ก็มีแตํวําพลอยจะสุขกายสบายใจ บริบูรณ๑ด๎วยทรัพย๑สมบัติ ซึ่งก็เป็นความจริงที่ร๎ูกันอยํูแล๎ว วันหนึ่งหมอจีน

มาถึงขณะที่เด็กๆอยูํพร๎อมกัน ประกอบกับเวลานั้น พลอยกําลังลังเลใจ พลอยจึงพาเด็กๆขึ้นไปดูหมอพร๎อมๆกัน ตาอ๎น

เป็นคนดูกํอน หมอถามวันเดือนปีเกิด เอามือคลําใบหน๎าใบหูแล๎วก็สํายหน๎า ถอนใจใหญํพูดวํา  

         "อีคงนี้โตขึ้นต๎องลําบาก" 

         พลอยใจหายวาบแทบจะเลิกดูเสียทเีดียว แตํก็ถามหมอวํา 

         "ลําบากอยํางไร ซินแส" 

         "เฮ๎อ ! อาไลอาไล เงินทองอีก็มี" ซินแสตอบ "แตํอีแข็งเกิงไป ต๎องติดติราง แล๎วก็ออก ออกมาแล๎วก็ซิบาย"  

         พลอยใจคอไมํสบายเสียเลย ตาอน๎ไมํมีนสัิยสํอใหเ๎ห็นวํา จะเป็นโจรได๎สักนดิ แตํทาํไมหมอจึงพยากรณ๑วํา จะต๎องติด

ตาราง ความเล่ือมใสในซินแสของคุณนุ๎ย ชักจะลดน๎อยถอยลงไปมาก  

         ถึงคราวตาอัน้เขา๎ดู หมอก็หวัเราะทาํนายวํา 

         "อีคงนี้ตํอปายจะลีมาก อีจะเป็งใหญํโต เป็งเจ๎าคงนายคงมีชื่อเสียง"  

         "คํอยยังช่ัวหนํอย" พลอยนึกในใจ เสียงซินแสพูดตํอไปวํา  

         "เสียอยํางเลียว อีจะต๎องโกดกับพี่น๎อง แตํก็ไมํนาน โกดแล๎วก็ลีกันลําย"  

         สําหรับตาอ๏อดหมอมิได๎พยากรณ๑ทัง้ทางดีทางร๎าย บอกแตํเพียงวําตาอ๏อดจะมีพอกินพอใช๎ และอายุไมํยืนนกั สํวน

ประไพนั้น คุณนุ๎ยบอกวําไมํต๎องดู เป็นผ๎ูหญิง แล๎วก็ยังเด็กเกินไป  

         พลอยลงมาจากเรือนคุณนุย๎ ตาอัน้ก็เร่ิมขบัตาอน๎เร่ืองหมอดู ตาอน๎เร่ิมหนา๎เสียทาํใหพ๎ลอยสงสาร ต๎องบอกวําอยํา

ไปถือสาคําพูดเหลํานั้นวําเป็นความจริง เพราะหมอดูนั้นตามปกติก็ดูผิดๆ คนเราจะดีจะชั่ว ก็อยูํที่บุญที่กรรมของตนเอง



มากกวําอยํางอื่น แตํทั้งที่ปากพูดอยูํอยํางนั้น ใจของพลอยก็ไมํสบายใจนัก นึกสังหรณ๑อยูํวําคําพูดของซินแสนั้น อาจ

กลายเป็นจริงก็ได๎ และทําใจไว๎วําจะต๎องพยายามทุกทาง เพื่อปกป้องตาอ๎น มิให๎เป็นไปตามคําทํานาย  

         แตํโชคชะตาของคนนัน้ อยํูเหนอืความพยายามของพลอยทีจ่ะแก๎ไข และความปรารถนาของพลอยนัน้ บางทก็ีได๎ผล 

บางทีก็ไมํได๎ ทั้งที่พลอยไมํอยากให๎ตาอ๎นเป็นทหาร ตาอ๎นก็ด้ินรนอยากจะเป็นทหาร จนความร๎ูถึงคุณเปรม ซึ่งเห็นด๎วยกับ

ความคิดของตาอ๎น ทําให๎พลอยต๎องหมดเสียงลงไป ตํอมาคุณเปรมก็พาตัวตาอ๎น ไปเข๎าโรงเรียนนายร๎อยช้ันประถม ไปอยํู

กินนอนที่นั่น จะได๎กลับบ๎าน ก็เฉพาะแตํวันเสาร๑อาทิตย๑ ความสุขความดีใจ ที่ปรากฏบนใบหน๎าของตาอ๎น ในคร้ังแรกที่ได๎

แตํงเคร่ืองแบบนักเรียนนายร๎อย ทําให๎พลอยลืมความไมํพอใจของตนเองเสียส้ิน  

         เม่ือจัดการกับตาอน๎ใหไ๎ด๎เป็นนกัเรียนนายร๎อย สมความปรารถนาแล๎ว คุณเปรมก็หนัเขา๎ปรึกษากับพลอย เร่ืองตา

อั้นกับตาอ๏อด 

         "เร่ืองอ๎ายอ๎นฉันก็ตามใจมัน เพราะมันอยากเป็นทหารจริงๆ ให๎มันลองดูไปกํอน" คุณเปรมพูด "แตํเร่ืองตาอั้นกับอ๏

อดนี่ฉันก็ยังไมํแนํใจ แมํพลอยคิดอยํางไรบ๎าง"  

         "ตาอั้นแกบอกกับฉันวําแกอยากเป็นหมอความ ฉันก็ไมํอยากให๎แกไปเที่ยวหากินตามตีนโรงตีนศาล สํวนตาอ๏อด

พูดเลอะเทอะ บางทีจะยังเด็กไป ไมํร๎ูใจตัวก็เป็นได๎" 

         "ฉันวําเป็นหมอความก็ดีเหมือนกัน เด็กพวกนี้ตํอไปก็จะต๎องดูแลทรัพย๑สมบัติที่เราหาไว๎ให๎ มีหมอความสักคนหนึ่ง 

จะได๎ไมํมีใครโกงมันได๎" คุณเปรมพูด  

         "ก็ตามใจคุณเปรมฉันไมํขัดข๎องอะไร เพราะใจเด็กรักทางไหน ก็ให๎ไปทางนั้นดีกวํา" พลอยคล๎อยตาม  

         "แมํพลอยพูดตรงกับใจฉันทีเดียว" คุณเปรมพูดอยํางโลํงอก "ใจฉันอยากให๎เด็กๆมันเลือกเอาเองวํา จะหาวิชา

อะไรใสํตัว แตํมันติดอยูํที่เมืองไทยเรา วิชาความร๎ูยังมีน๎อย เด็กๆไมํมีอะไรจะเลือก สมัยนี้เขานิยมสํงลูก ไปเรียนนอกกัน 

ฉันก็อยากสํงอั้นกับอ๏อดไปเรียนนอกบ๎าง กลับมาจะได๎ชํองทางเข๎ารับราชการ มีหน๎ามีตากวําคนที่ไมํได๎ไป"  

         พลอยใจหายวาบหนา๎เสียลงไปทนัท ีเม่ือได๎ยินคําพดูของคุณเปรม เพราะใจพลอยนัน้ อยากเก็บลูกไว๎ใกล๎ๆตัว ไมํ

อยากให๎จากไปไกล เมื่อแตํกํอนเคยร๎ูเร่ืองทูลกระหมํอมฟัาและพระเจ๎าลูกเธอ เสด็จไปศึกษาในตํางประเทศ พลอยก็เข๎าใจ 

เพราะทํานเป็นลูกเจ๎าแผํนดิน จะต๎องกลับมาครองแผํนดินตํอไป บางทีทํานก็อาจจําเป็นต๎องไปเลําเรียนไกลๆ แตํลูกของ

พลอย ดูจะไมํมีความสําคัญถึงเพียงนั้น คุณเปรมจะคิดไกลไปสักหนํอยก็ไมํร๎ูได๎ กับคุณเปรมนั้นพลอยพูดวํา  

         "จะต๎องจําเป็นถึงเพียงนั้นเที่ยวหรือคุณเปรม" 

         "จําเป็นอยูํบ๎างแมํพลอย" คุณเปรมตอบ "ฉันก็เห็นใจแมํพลอยมาก ที่จะต๎องจากลูกเข๎าวันหนึ่ง แตํถ๎าเรารักลูกเรา 

ก็ต๎องคิดถึงลูกมากกวําคิดถึงตัว อะไรที่จะเป็นความเจริญของเด็ก เราก็ไมํควรไปขัดขวาง ทุกวันนี้บ๎านเมืองเจริญขึ้นทุกวัน 



แมํพลอยก็ยํอมร๎ู คนไมํมีความร๎ูสูงจริงๆ ก็ตํอไปนํากลัวจะไปไมํรอด แม๎แตํฉันเอง บางเวลาก็อึดอัด ในหลวงทํานรับส่ัง

ภาษามังคํา คนอื่นเขาหัวเราะกันเกรียวกราว ไอ๎เราก็ได๎แตํตีหน๎าเป็นเบื้อ จะไปหัวเราะกับเขาบ๎าง เด๋ียวทํานรับส่ังถาม

ขึ้นมา เกิดไมํร๎ูเร่ืองก็อายเขา" 

         "ฉันเห็นวําลูกยังเล็กเหลือเกิน ไปนอกไปนาจะเล้ียงตัวเองอยํางไรไหว" พลอยพูดอยํางแข็งแรง เพราะใจนั้นยังไมํ

ยอมแพ๎คุณเปรม 

         "ก็ใครวําจะให๎แกไปแตํเด๋ียวนี้ลํะ แมํพลอยก็" คุณเปรมตอบ  

         พลอยใจช้ืนขึน้มากเม่ือได๎ยินคุณเปรมพดู เพราะอยํางนอ๎ย คุณเปรมก็จะยังไมํพรากลูกไปอยํางกระทนัหนั พลอย

ถามคุณเปรมวํา 

         "คุณเปรมกะวําจะให๎ไปสักเมื่อไร" 

         "ก็กะไว๎ให๎โตอีกสักหนํอย" คุณเปรมตอบ "อีกสองสามปีก็คงจะยังทัน ระหวํางนี้ฉันก็อยากจะให๎แกเรียน ภาษาให๎

ดีเสียกํอน คิดไว๎วําจะเอาไปฝากเข๎าโรงเรียนบาทหลวง ให๎เรียนภาษาฝร่ังทั้งสองคน"  

         "ตายละคุณเปรม !" พลอยร๎องเสียงหลง "ลูกฉันมิไปเข๎ารีตเป็นฝร่ังไปหมดหรือ"  

         คุณเปรมหวัเราะตอบวํา 

         "อยําวิตกไปถึงเพียงนั้นเลยแมํพลอย ถ๎าเราสอนให๎ลูกเราเข๎าใจเสียวํา เราสํงแกไปเรียนเอาแตํวิชาความร๎ู แกก็คง

ไมํแหกคอก ทิ้งศาสนาของพํอของแมํไปเสียหรอก เร่ืองนี้แมํพลอยอยูํทางบ๎าน ก็ต๎องคอยอบรมแกไป ถ๎าอยํางไรฉันก็จะ

ชํวยอีกแรงหนึ่ง" 

         ต้ังแตํนัน้มา ตาอัน้และตาอ๏อดก็ย๎ายจากโรงเรียนไทย ไปเขา๎โรงเรียนฝร่ัง คงเหลือแตํประไพเป็นลูกคนเดียว ทีอ่ยํูกับ

พลอยทั้งวัน 

         วันหนึง่ช๎อยนุงํดําหมํดําเดินเขา๎มาหาพลอยทีบ่า๎น ด๎วยหนา๎ตาอนัเศร๎าหมอง พอเห็นหนา๎พลอย ช๎อยก็ทรุดตัวลงนัง่

ร๎องไห๎ แล๎วพูดวํา 

         "พลอย คุณพํอฉันตายเสียแล๎ว" 

         "โธํช๎อย !" พลอยร๎องขึ้น น้ําตากลบลูกตาขึ้นมาทันที เพราะคุณหลวงพํอของช๎อย เป็นผ๎ูใหญํที่พลอยรัก มากที่สุด

คนหนึ่ง ถึงในตอนท๎ายนี้จะหํางเหินไปบ๎างก็ตาม "ทํานเจ็บไข๎เป็นอะไรเมื่อไหรํ ทําไมฉันไมํร๎ูบ๎างเลย"  

         "ฉันเองก็ไมํร๎ู" ช๎อยบอก "อยูํๆแมํก็ให๎คนวิ่งเข๎ามาบอกวํา พํอเป็นลมตาย ฉันตกใจแทบจะส้ินสติ จะบอกคุณอาก็

ไมํกล๎า กลัวจะตกในเป็นอะไรไปอีกคนหนึ่ง ต๎องปิดแล๎วหลอกวําคุณพํอเจ็บ ฉันจะออกไปเย่ียมที่บ๎าน"  



         "แล๎วช๎อยจะทําอยํางไรตํอไป มีอะไรที่ฉันจะทําให๎ได๎บ๎าง อยําเกรงใจเลย"  

         "ไมํมีอะไรหรอกแมํพลอย ฉันมาบอกให๎ร๎ูเทํานั้นเอง เพราะญาติพี่น๎องอื่นก็ไมํมีใครอีก เพราะนี้ก็เก็บศพไว๎ที่บ๎าน 

วันพฤหัสหน๎านี้ก็จะทําบุญเจ็ดวัน พลอยไปเอาตอนนั้นก็แล๎วกัน"  

         "ฉันต๎องไปแนํทีเดียว" พลอยตอบ "แล๎วแมํช้ันเป็นอยํางไรบ๎าง"  

         "ก็ได๎แตํนั่งร๎องไห๎ นี่บอกฉันวํา เผาคุณพํอแล๎วจะเข๎ามาอยํูกับฉันในวัง"  

         "อ๎าวแล๎วทางบ๎านเลํา" 

         "เห็นบอกวําจะให๎เขาเชํา เก็บคําเชํากินไปวันหนึ่งๆ" 

         "แล๎วพี่เนื่องเขาไมํทําอะไรบ๎างหรือ" 

         "เวลานี้เขาก็มาอยูํที่บ๎าน" ช๎อยห๎วนๆ "ฉันก็ไมํคํอยจะร๎ูเร่ืองเขาหรอก แตํเห็นแมํบอกวํา เขาเชื่อเมียเขา มากกวํา

เชื่อแมํพ ฉันก็จนปัญญา" 

         "ฉันก็ไมํเห็นจะเก่ียวอะไรกับเมียพี่เนื่องนี่ช๎อย" พลอยพูดอยํางสงสัย "ธรรมดาลูกชายคนเดียว เมื่อพํอแมํแกํก็ต๎อง

เป็นที่พึ่ง อุปการะกันไปตามเร่ือง" 

         "แมํแกไมํชอบลูกสะใภ๎" ช๎อยตอบห๎วนๆ "ไมํชอบมาต้ังแตํแรกแล๎ว เลยสายตาไมํกินกันมาเร่ือยจนบัดนี้ เวลานี้เขา

ก็มีลูกมีเต๎าเป็นกอง เขาจะมามีเวลาดูคนแกํอยํางไรได๎ ให๎แมํเข๎ามาอยํูเสียในวังก็ดีแล๎ว ฉันจะได๎ไมํต๎องหํวง วิ่งไปวิ่งมา

ระหวํางคุณอาทางหนึ่ง กับแมํอีกทางหนึ่ง คุณอาย่ิงแกํลงย่ิงยํุงยากขึ้นทุกที ต๎องคอยดูกันเหมือนเด็กๆ แตํแมํไมํเป็นไร

หรอก คงเล้ียงงํายกวําคุณอา ฉันก็พอจะดูไหว"  

         พลอยสงสารช๎อยจับใจ แตํไมํสามารถจะชํวยเหลืออะไรได๎ ช๎อยเคยเป็นเด็กและเคยเป็นสาวมากับพลอย ได๎ใช๎ชีวิต

ได๎ผํานการอบรมมาอยํางเดียวกันไมํมีผิด แตํโอกาสในชีวิตของช๎อยกับของพลอย เหตุไฉนจึงแตกตําง ไกลกันหนักหนา 

ขณะนี้พลอยร๎ูตัวอยํูวํามีฐานะดี มีสามีทํางานเป็นหลักฐาน มีเงินทองใช๎สอย ภาระของพลอยที่มีนั้นก็คือลูกๆ ซึ่งจะต๎อง

เล้ียงดูอบรมให๎เป็นคนดีตํอไป แตํการเล้ียงลูกให๎ได๎ดีนั้น ถึงจะเป็นภาระอันหนัก ก็ยังมีความหวัง ที่จะได๎ผลตอบแทนใน

ภายหน๎า เป็นความปีติภาคภูมิใจ สํวนช๎อยนั้น ดูเหมือนจะต๎องนั่งเล้ียงคนแกํ ซึ่งนับวันแตํจะเส่ือมลง ทั้งกําลังในกําลังกาย 

ไมํมีอะไรจะตอบแทนได๎ นอกจากจะตายให๎เผา และในที่สุดช๎อยก็จะถูกทอดทิ้งอยูํคนเดียว  

         "วันนี้ฉันขอนั่งคุยนานๆหนํอยเถอะแมํพลอย" ช๎อยพูดขึ้น "หมูํนี้ฉันมีแตํเร่ืองกล๎ุมใจ นั่งคุยกับแมํพลอยให๎นานๆ 

บางทีจะสบายใจขึ้นบ๎าง" 

         "ช๎อยก็ร๎ูอยูํแล๎ววําจะอยูํนานเทําไรก็ได๎ ฉันไมํวํา และกลับจะดีใจเสียอีก" พลอยบอก  



         ช๎อยเช็ดน้าํตาแหง๎แล๎ว แตํบนใบหนา๎ยังมีรอยโศกติดอยํู ช๎อยหยิบหมากมากิน แล๎วพดูขึน้วํา  

         "ฉันนี้เกิดมากับเขาชาติหนึ่ง มีกรรมเสียแล๎วพลอยเอ๐ย อยูํกับคนแกํมาจนกลายเป็นคนแกํไปเอง วันหนึ่งๆก็ไมํต๎อง

ทําอะไร ได๎แตํนั่งเล้ียงคนแกํ ไมํทําให๎ก็ไมํได๎ สงสาร ฉันแกํลงใครจะมาเล้ียงฉันบ๎างก็ไมํร๎ู"  

         "ฉันเล้ียงเองช๎อย" พลอยพูดต้ังใจจะปลอบ  

         "ดัดจริต" ช๎อยพูดด๎วยสําเนียงคร่ึงเลํนคร่ึงจริง อยํางที่พลอยร๎ูจักดี "ตัวจะมาเล้ียงเขาได๎อยํางไร อายุก็พอๆกัน 

เด๋ียวนี้กลับมาทําสาวกวํากันไปเสียแล๎ว กวําเขาจะแกํ ตัวก็คงหงําพอๆกันนํะแหละ คนแกํเล้ียงคนแกํ สนุกตายละ"  

         พลอยต๎องหวัเราะในคําพดูของช๎อย และนกึสบายใจทีช๎่อยยังไมํทิง้อารมณ๑สนกุ ทีมี่มาแตํเดิม เสียงช๎อยพดูตํอไปวํา  

         "จริงๆนะพลอย บางเวลาฉันก็อยากจะไปไหนเสียให๎มันพ๎นๆ แตํมันก็ไปไมํรอด ที่เบื่อแสนเบื่อก็คือในวัง เรามัน

เคยอยูํสมัยรํุงเร่ือง ดูอะไรก็ดีงาม นําสนุกไปหมด เด๋ียวนี้นับวันก็แตํจะทรุดลงไป ไมํมีใครเหลียวแล เหมือนกับกลอนที่เขา

วํา 'ถึงเดี๋ยวนี้มีแตํพระปรางค๑เปลํา พระผํานเกล๎านิพพานนานหนักหนา ' เจ๎านายที่ทํานยังประทับอยูํ ก็มีเหลือน๎อยพระองค๑ 

ที่ทํานพอจะออกไปได๎ ทํานก็ไปอยูํสวนอยูํวังข๎างนอกกันหมด ใครที่เขาหาดี เขาก็เที่ยวซอกซอน ฝากเนื้อฝากตัวกันไป ไอ๎

ฉันมันทําไมํเป็น ก็เลยตกค๎างอยูํที่เกํา ตําหนักเสด็จ ก็ปิดเงียบเหมือนกับตึกร๎าง บางทีกล๎ุมใจจะเป็นบ๎า คิดอะไรก็ให๎วิตก

ไปหมด เห็นไมํเที่ยงไมํจีรัง อยํางในวังนี้ ถ๎าสมเด็จพระพันปียังประทับอยูํ ก็คงไมํร๎างเร็ว แตํทํานก็เสด็จไปอยํูเสียวังพญา

ไท" 

         "เออ ! ฉันได๎ขําววํา สมเด็จพระพันปีประชวรไมํใชํหรือ" พลอยถามขึ้น เพราะได๎ยินใครพูดถึงขําวนั้นอยูํ เมื่อสอง

สามวันมานี้เอง 

         "ทํานก็ประชวรอยูํเป็นประจําเสมอ" ช๎อยบอก "ต้ังแตํในพระบรมโกษสวรรคตมา ฉันก็ได๎ขําววํา ทํานหมดน้ํา

พระทัยที่จะทรงทําอะไร ชั้นแตํจะทรงพระดําเนินก็ไมํได๎ ต๎องพยุงบ๎างต๎องประทับรถเข็นบ๎าง เด๋ียวนี้ร๎ูมาวําประทับอยูํแตํใน

พระวิสูตร เสวยก็ในนั้น บรรทมก็ในนั้น ใครจะไปเฝ้าแหน ก็เข๎าไปเฝ้าในนั้น"  

         "พระเจ๎าอยูํหัวแผํนดินนี้ ทํานไมํเข๎าไปประทับในวังบ๎างเลยทีเดียวหรือ"  

         "เห็นจะไมํหรอกแมํพลอย ทํานโปรดประทับวังอื่น เวลานี้เสด็จเข๎ามาแตํเวลามีงาน เสด็จงานแล๎วก็เสด็จกลับ เมื่อ

ผลัดแผํนดินใหมํๆ ทํานเคยเสด็จมาประทับที่ห๎องขาวที่บน เกิดเร่ืองต่ืนเต๎นกันที่ข๎างใน สนุกจะตาย"  

         "เร่ืองอะไรๆ ฉันไมํร๎ูเลย" พลอยถาม 

         "อ๎าว ! ก็เร่ืองคุณมหาดเล็กที่ตามเสด็จเข๎านํะซี" ช๎อยตอบ "ตอนเช๎าๆ เขามาเยี่ยมพระบัญชรทีบน แอบดูผ๎ูหญิง

ข๎างใน ถึงพยักพะเยิดกันสนุกออก ฉันยังไปเตรํแถวนั้นดูเขาเลย"  



         "ช๎อยนี่ก็ซนไมํจบ" พลอยพูดแล๎วก็หัวเราะ ช๎อยคุยเร่ืองเกําๆ อยูํจนบํายแล๎วก็กลับไป พลอยร๎ูสึกวํา ช๎อยมีอารมณ๑

ดี สบายใจขึ้นจริงๆ ความตายของคุณหลวง เป็นเคร่ืองเตือนใจ บอกระยะทางแหํงชีวิตให๎กับพลอย อีกคร้ังหนึ่งวํา ของที่

ตนได๎เคยร๎ูจักเคยพบเห็นนั้น กําลังจะหมดไปทุกวัน และของใหมํที่ตนไมํร๎ูจักไมํค๎ุนเคย กําลังจะเข๎ามาแทนที่ และกําลัง

ก๎าวยํางใกล๎ตัวเข๎ามาทุกวัน โดยที่พลอยไมํสามารถจะขัดขวาง หรือหลีกเล่ียงได๎  

 

บทที่ ๔ (หน๎าที่ ๑)  

         ขาํวสําคัญตํางๆ เก่ียวกับโลกภายนอกในระยะนี ้พลอยได๎ยินบา๎งไมํได๎ยินบา๎ง โดยมากคุณเปรม ก็เป็นผ๎ูบอกเลําให๎

ฟัง และพลอยก็รับฟังด๎วยใจเป็นกลาง เหมือนกับวําเร่ืองเหลํานั้น มิได๎เก่ียวข๎องกับตัวโดยตรง แตํก็มีบางเร่ืองที่พลอยต๎อง

ให๎ความสนใจมาก เพราะปฏิกิริยาที่เกิดแกํตัวคุณเปรมในเร่ืองบางเร่ืองนั้น คํอนข๎างจะแปลกประหลาด ความสนใจในตัว

คุณเปรม เป็นเหตุให๎พลอยสนใจในเร่ืองเหลํานั้นไปด๎วย  

         พลอยได๎ร๎ูเร่ืองสงครามโลกคร้ังที ่๑ ก็จากคุณเปรม ในตอนแรกพลอยก็มิได๎สนใจหนักหนา ถือเสียวํา เป็นเร่ืองฝร่ังรบ

กัน และก็รบกันถึงในยุโรปไกลกวําตัวมาก ไมํใชํเร่ืองที่จะต๎องสะด๎ุงสะเทือน หรือตระหนกตกใจ อยํางไร ในตอนแรกๆนั้น 

ผลของการสงครามมิได๎มีใครร๎ูสึกเลย แตํเมื่อสงครามดําเนินตํอไป พลอยก็ร๎ูสีกวํา ของตํางๆเร่ิมมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะ

สินค๎าที่มาจากภายนอก แตํในตอนหลังของที่ทําในเมืองไทยนี้เอง ก็มีราคาแพงไปตาม เป็นต๎นวําของกินและข๎าวสาร 

พลอยมีหน๎าที่คุมรายจํายทางบ๎าน ก็ได๎แตํนั่งดูรายจําย ที่สูงขึ้นด๎วยความหนักใจ ของทุกอยํางดูจะมีคํามากกวําเกําไป

หมด คล๎ายๆกับวําบ๎านเมืองกําลังจะเข๎ายุค ข๎าวยากหมากแพง เหมือนที่ผ๎ูใหญํเคยเลําให๎ฟังมาแตํกํอน พลอยเคยได๎ยิน

คุณสายเลําให๎ฟังวํา สมัยเมื่อคุณสายยังเป็นสาว ปลาทูนึ่งเคยขายเขํงละฬล และในเขํงนั้นก็มีปลาทูเรียงกันถึงสามชั้น 

ขณะที่คุณสายเลําเร่ืองนั้น พลอยจําได๎วําปลาทูมีราคาเขํงละไพ ซึ่งคุณสายบํนวําแพงนักแพงหนา แตํในขณะนี้ ปลาทูขึ้น

ราคาไปถึงเขํงละ ๖ สตางค๑ คือสองไพ และในเขํงมีปลาทูไมํก่ีตัว พลอยก็ชักวิตกถึงรายจํายภายในบ๎าน  

         วันหนึงํ่พลอยถามคุณเปรมวํา 

         "คุณเปรม หมูํนี้ของทําไมแพงเสียจริงๆ" 

         "เพราะฝร่ังรบกัน" คุณเปรมตอบ 

         "ฉันกล๎ุมใจคํานี้เสียจริงๆ ทีเดียว" พลอยบํน "เวลานี้ไมํวําจะไปทางไหน มีแตํพูดกันเร่ืองฝร่ังรบกันๆ จนช้ันข๎าวแพง

ของแพง ก็อ๎างวําเพราะฝร่ังรบกัน ราวกะวําฝร่ังมารบกันอยํูใกล๎ๆ"  

         "อ๎าว ฉันบอกให๎จริงๆ กลับไมํเชื่อ" คุณเปรมหัวเราะ "จริงๆนะแมํพลอย เพราะฝร่ังรบกัน ของนอกมันก็ต๎องแพง 

ของในนี้มันก็แพงไปตาม เพราะคนไทยเราใช๎ของนอกกันมาก แตํแมํพลอยอยําวิตกไปเลย เงินทองเราเวลานี้ก็หาได๎



มากกวําแตํกํอน ฉันก็ยังไมํได๎บอกแมํพลอยไว๎ จะใช๎สอยทางบ๎านเทําไรก็ใช๎เถิด เพราะทางค๎าขายของฉัน หาเงินได๎คลํอง

พอถัวกันไป" 

         "นั่นมันคนละเร่ืองคุณเปรม" พลอยตอบ "ทํามาหาได๎มากมันก็เป็นของดี แตํต๎องจํายมากฉันก็ไมํสบายใจ วัน

หนึ่งๆได๎แตํนั่งดูเงินไหลออกจากบ๎าน ผ๎ูคนที่ต๎องเล้ียงก็หลายปากหลายท๎อง ฉันอดใจหายไมํได๎"  

         "แมํพลอยอดใจเอาหนํอยเถิด" คุณเปรมตอบ "ฉันวํารบกันไปไมํนานหรอก อีกหนํอยเยอรมันก็ชนะ"  

         "คุณเปรมร๎ูด๎วยหรือวําใครจะชนะ" พลอยถามอยํางสงสัย  

         "ทําไมจะไมํร๎ู ฉันฟังขําวอยูํทุกวัน" คุณเปรมตอบอยํางเต็มภาคภูมิ "คราวนี้เยอรมันชนะแนํ คอยดูไปเถิด อังกฤษ

ฝร่ังเศส จะแยํคราวนี้แหละ ฉันเอาเยอรมันเป็นตํอทีเดียว"  

         "คุณเปรมพูดเหมือนยังกับเข๎าข๎างเยอรมัน" พลอยพูด  

         "ก็เห็นจะจริง" คุณเปรมยอมรับแล๎วก็หัวเราะพูดวํา "อังกฤษฝร่ังเศสมันใหญํโตมานานแล๎ว เคยเลํนรังแกเรา มา

ด๎วย เยอรมันเสียอีก เขาไมํเคยทําอะไรเลย คราวนี้จะได๎เห็นกันละ"  

         คุณเปรมทาํตัวเป็นฝ่ายเยอรมันไปเร่ือยๆ ทกุคร้ังทีพ่ดูกันเร่ืองสงคราม คุณเปรมจะต๎องยกยํอง ฝ่ายเยอรมันวํา

เกํงกาจตํางๆ รบก็เกํงกวําฝ่ายพันธมิตร อาวุธก็ดีกวําฝ่ายพันธมิตร เยอรมันตีเมืองอะไรได๎บ๎าง คุณเปรมก็ต๎องเก็บมาบอก 

จนพลอยขี้คร๎านจะจดจํา เพราะชื่อตํางๆเหลํานั้นสําหรับพลอย ฟังหนเดียวก็ลืม คุณเปรมเป็นฝ่ายเยอรมันอยูํนาน แตํแล๎ว

ก็คํอยเสียงเบาลงไป จนพลอยผืดสังเกต  

         วันหนึง่คุณเปรมกลับมาบา๎นแตํวัน พอมาถึงบา๎นคุณเปรมก็ยังไมํผลัดเส้ือผ๎า แตํรีบมาหาพลอย แล๎วพดูขึน้วํา  

         "แมํพลอย เมืองไทยเราประกาศสงครามแล๎ว !" คุณเปรมพูดด๎วยทําทางแสดงความสําคัญ เหมือนกับวํา ตัวคุณ

เปรมเองเป็นคนไปประกาศสงคราม  

         "งั้นหรือคุณเปรม" พลอยพูดอยํางงงๆ เพราะไมํร๎ูความสําคัญของคําวํา ประกาศสงคราม "แล๎วยังไงลํะ" พลอย

ถามตํอ  

         คุณเปรมเองได๎ยินพลอยถามก็ชักจะงงเหมือนกัน แตํก็ตอบวํา 

         "อ๎าวก็เข๎าสงครามยุโรปคราวนี้ด๎วยนํะซิแมํพลอย"  

         "เข๎าข๎างไหน" พลอยถาม 

         "เข๎าข๎างฝ่ายพันธมิตร" คุณเปรมตอบ "เมื่อคืนตํารวจออกจับพวกเยอรมันกันทั้งคืน นี่เขาคุมตัวไว๎หมดแล๎ว 

ทรัพย๑สินเยอรมันเขาก็ยึดหมด อยํางห๎างบีกริมและเรือเยอรมันอีกต้ังหลายลํา"  



         "อ๎าว ก็ไหนวํากันวําเยอรมันจะชนะอยํางไรลํะคุณเปรม" พลอยพูดอยํางสงสัยเต็มที "ไปเข๎าข๎างอังกฤษ ฝร่ังเศสจะ

มิพลอยแพ๎ไปด๎วยหรือ" 

         คุณเปรมเหลียวดูขา๎งหลังเหมือนกับกลัววํามีใครจะมาแอบฟงั แล๎วพดูวํา "พูดเหลวไหลกันไปทั้งเพ...ใครๆ ก็ร๎ูวํา

พันธมิตรเขาต๎องชนะ เพราะเขาเป็นฝ่ายถูก เยอรมันเป็นฝ่ายผิดก็ต๎องแพ๎ไปเอง คอยดูไปเถิด" คุณเปรมหยุดนิ่งครํูหนึ่ง 

แล๎วก็พูดขึ้นวํา 

         "ทีนี้แมํพลอยอยําไปพูดอยํางเมื่อกี้ให๎ใครเขาได๎ยินเป็นอันขาดเที่ยวนะ จําไว๎วําเยอรมันเป็นข๎าศึกของเรา ใคร

เข๎าข๎างข๎าศึกเป็นเสียคนแนํ" 

         ต้ังแตํนัน้มา คุณเปรมก็ทาํตัวเป็นฝ่ายพนัธมิตรอยํางแขง็แรง พดูถึงเร่ืองสงครามคร้ังไร ก็มีแตํฝ่ายพนัธมิตร จะต๎อง

ชนะเด็ดขาด บางทีก็มีขําวพํายแพ๎ของเยอรมันมาเลําให๎ฟัง เพื่อสนับสนุนความเห็นของตน เวลาพูดถึงเยอรมัน คุณเปรมก็

ใช๎ถ๎อยคํารุนแรงเรียกวํา "อ๎ายศัตรู" บ๎าง "อ๎ายข๎าศึก" บ๎าง หรือเรียกวํา "อ๎ายฮั่น" บ๎าง ซึ่งคําหลังนี้ คุณเปรมแปลให๎ฟังวํา

เป็นคนป่าชนิดหนึ่ง มีความโหดร๎ายทารุณ ปราศจากศีลธรรมของมนุษย๑ เหมือนกับพวกเยอรมันสมัยนี้  

         เม่ือทางราชการประกาศเรียกทหารอาสา จะสํงไปสงครามยุโรป คุณเปรมก็ต่ืนเต๎นอกีพกัใหญํ พดูถึงเร่ืองทีไ่ทยจะไป

รบด๎วยสายตาเป็นประกาย ถึงกับปรารภวํา  

         "แมํพลอย ฉันเสียดายจริงๆ ที่ฉันมันแกํเสียแล๎ว ถ๎าเป็นเด็กหนุํมแนํนเหมือนเมื่อกํอน ฉันต๎องอาสาไปรบ ด๎วยคน

เป็นแนํๆทีเดียว"  

         พลอยอดรนทนไมํไหวต๎องขดัคอคุณเปรมขึน้วํา 

         "คุณเปรมนี่ฉันตามไมํทันหรอก เด๋ียวก็แกํเด๋ียวก็หนุํม นึกจะแกํเอาตามใจ บทจะหนุํมก็หนุํมขึ้นมาเฉยๆ พิลึกละ"  

         คุณเปรมหวัเราะเร่ียๆไมํโต๎ตอบวําอยํางไร แตํความต่ืนเต๎นของคุณเปรมก็มิได๎เบาบางลงไป วันทีท่หารอาสาจะไป

นอก คุณเปรมก็หายไปทั้งวัน กลับมาตอนดึกได๎ความวําไปสํงทหารอาสา และชวนพลอยคุย ถึงเร่ืองไปทัพจับศึก เร่ืองพิธี

ปฐมกรรมตัดไม๎ขํมนาม ที่ตนได๎เห็นมา คุณเปรมเลําให๎ฟังวํา พระเจ๎าอยูํหัวเสด็จออก ทรงเคร่ืองแดงถือพระแสงแบบ

โบราณงามนักงามหนา เลือดนักรบเกิดร๎อนระอุขึ้นมาในตัวคุณเปรม อยํางที่พลอย มิได๎เคยร๎ูเห็นมาแตํกํอน ทําให๎พลอย

ทั้งขันทั้งรําคาญ ในใจนั้นนึกแชํงให๎พันธมิตรเป็นฝ่ายแพ๎ เพราะอยากจะดูวํา คุณเปรมจะตีหน๎าอยํางไร มิได๎คิดอะไรเกินไป

กวํานั้น 

         แตํพอทหารอาสาออกจากเมืองไทยไปไมํก่ีเดือน คุณเปรมก็หนา๎บานกลับบา๎นแตํวันวันหนึง่ ตะโกนเรียกพลอยเสียง

เอะอะมากจากข๎างลําง ทีแรกพลอยตกใจนึกวํามีเร่ืองอะไร แตํเสียงของคุณเปรมนั้น ร่ืนเริงเบิกบานกวําปกติ  

         "แมํพลอย ! แมํพลอย !" คุณเปรมขึ้นกระไดพลางร๎องเรียก พอเห็นหน๎าพลอยก็พูดวํา "ฉันวําแล๎วไหมลํะ"  



         "อะไรกันคุณเปรม" พลอยร๎องถาม 

         "สงครามเสร็จแล๎ว !" คุณเปรมตอบ "เยอรมันแพ๎ราบคาบอยํางฉันวําไมํมีผิด"  

         พลอยร๎ูสึกโลํงอกเม่ือได๎ทราบขาํว เพราะประการแรกเม่ือสงครามเสร็จลง บางทขีา๎วของจะถูกลงบา๎ง และประการที่

สอง คุณเปรมจะได๎หายต่ืนสงครามเสียที สงครามคราวนี้ทําให๎พลอยร๎ูนิสัยคุณเปรมขึ้นดีกวําเกํา คุณเปรมเป็นคนมีความ

คิดเห็นรุนแรงเสมอ แตํความคิดของคุณเปรมนั้นเปล่ียนได๎งํายตามกาลสมัย และเมื่อเปล่ียนไปแล๎วคุณเปรมก็ลืมความคิด

เดิมเสียส้ิน พูดจาแสดงความคิดเห็นอยํางใหมํ เหมือนกับวําเป็นความคิดของตนมาแตํด้ังเดิม อยํางเร่ืองเยอรมันแพ๎

สงครามนี้เป็นต๎น แตํแรกคุณเปรมก็เข๎าข๎าง เยอรมันจริงๆ แตํตอนหลังเมื่อคุณเปรมร๎ูแนํวําพระเจ๎าอยูํหัว จะทรงประกาศ

สงครามกับเยอรมัน คุณเปรมก็เปล่ียน ความคิดตามเสด็จ และจงเกลียดจงชังเยอรมันเอาจริงๆ เมื่อเยอรมันแพ๎ในที่สุด 

คุณเปรมก็ยินดีด๎วยความจริงใจ จะได๎เสแสร๎งทําก็หาไมํ พลอยดูๆคุณเปรมแล๎วก็หวนไปนึกถึงกลอนส้ันๆ ที่เคยได๎ยินมา

แตํในวังวํา 

         "เจ๎าวํางามก็ต๎องงามไปตามเจ๎า  

          หรือใครเลําจะไมํงามตามเสด็จ"  

         แตํคุณเปรมมีดีอยํูอยํางหนึง่ทีป่ากกับใจตรงกัน คือเม่ือปกัใจวําจะตามเสด็จแล๎ว ในใจก็เห็นดีเห็นงาม เอาจริงๆ มิใชํ

สักแตํวําพูดด๎วยปากเทํานั้น 

         สงครามเสร็จไปแล๎วไมํนาน คุณเปรมก็เร่ิมต่ืนเต๎นทหารอาสาตํอไปอกี วันหนึง่ๆก็มีแตํคุยเร่ืองทหารอาสา ไปสวน

สนามที่โนํนที่นี่ พอทหารอาสากลับถึงเมืองไทย คุณเปรมก็ต๎องวุํนวายด๎วยการรับรองทหารอาสา จนไมํมีเวลาไปทําอื่นได๎ 

เสร็จงานทหารอาสาไปแล๎ว คุณเปรมก็มีเร่ืองที่จะต๎องต่ืนเต๎นตํอไปอีก คราวนี้เป็นเร่ือง เร่ียไรเงินซ้ือเรือรบ คุณเปรมติดเข็ม

ราชนาวีอยํางภูมิใจ เข็มนี้มีแถบสีแดงกับขาว กลางเป็นเข็มเงินโปรํง เป็นรูปช๎างนั่งชูงวง เป็นเคร่ืองแสดงให๎เห็นวําได๎ออก

เงินไปแล๎ว นอกจากตัวเอง คุณเปรมก็ออกเงินในช่ือ ของพลอยและลูกๆทุกคน และเอาเข็มมาแจกคนละอัน พร๎อมกับ

คําส่ังให๎ติดไปด๎วย เวลาจะไปไหนมาไหน  

         "ทําไมจะต๎องติด เงินเราก็ออกไปแล๎ว" พลอยถาม  

         "ติดให๎คนเขาร๎ูวําเรารักชาติ คนอื่นเขาจะได๎ทําตาม ชํวยกันออกเงินซ้ือเรือรบ เรือลํานี้จะใหญํโตกวํา ที่เราเคยมี 

คราวนี้ละ เมืองไทยจะได๎เทียมหน๎าประเทศอื่นเขาบ๎าง" 

         "ทําไมคนอื่นเขาไมํชํวยกันซื้อเข็มดอกหรือ" พลอยถามตํอไปอีก  

         "เขาก็ซื้อเหมือนกันแตํเราต๎องชํวยกันชักชวน" คุณเปรมตอบ แล๎วก็พูดแถมท๎ายตํอไปวํา "อยําวําแตํคนเลย ยําเหล

ยังชํวยออกเงินคราวนี้" 



         "ยําเหล" พลอยพูดอยํางไมํเข๎าใจ 

         "หมาของในหลวง" คุณเปรมอธิบาย "ทํานโปรดย่ิงกวําคนบางคนเสียอีก มันเกิดในเรือนจํานครปฐม ทํานเสด็จไป

ที่นั่นเห็นนําเอ็นดู เจ๎าของเขาเลยถวาย เด๋ียวนี้โตแล๎ว ร๎ูเหลือเกินละแมํพลอย อยํางฉันเวลาเข๎าเฝ้า เฉียดใกล๎เข๎าไปหนํอย

เดียว มันกัดเสียผ๎าขาด แตํพอลับหลังทํานเวลามันมาเที่ยวข๎างลําง พบกับฉันจังๆหน๎า ฉันเงื้อจะเลํนเอาบ๎าง มันกระดิก

หางเข๎ามาหาดีอกดีใจ ราวกะร๎ูจักกันมานาน เลยใจอํอนทําไมํลง ทํานก็นําจะโปรด ของทํานหรอก เพราะมันร๎ูจริงๆ"  

         พลอยฟงัคารมของคุณเปรมแล๎วก็ร๎ูดีวํา ตํอไปคุณเปรมก็จะมีเร่ืองสนใจตํอไปอกีเร่ืองหนึง่ คือเร่ืองซ้ือเรือรบ ซ่ึงความ

คาดหมายของพลอยนั้นก็ไมํผิด เพราะคุณเปรมออกเงินสํวนตัวไปแล๎ว ก็ยังไมํพอ คุณเปรมยังชักชวนเพื่อนฝูงบรรดาที่ร๎ูจัก 

ให๎ชํวยออกเงินอยูํทุกวัน พลอยดูๆผ๎ูชายที่ตนร๎ูจัก เชํนคุณเปรม และพํอเพิ่มหรือคนอื่นๆแล๎ว ก็กําหนดมติไว๎ในใจวํา ผ๎ูชาย

นั้นถึงจะเติบโตเป็นผ๎ูใหญํแล๎วอยํางไร ก็ยังไมํทิ้งนิสัย ที่เป็นเด็ก คือต๎องมีของเลํน มีเร่ืองอะไรเลํนอยํูเป็นประจําขาดเสีย

มิได๎ พํอเพิ่มเลํนไม๎ดัด นกเขา และมีเพื่อนเลํนมากมาย สํวนคุณเปรมนั้นเลํนม๎า เลํนหัดทหารเป็นเสือป่า และเมื่อมีเร่ือง

ใหมํอะไรเกิดขึ้น คุณเปรมก็ต่ืนเต๎นเหมือนกับเด็กๆได๎ของเลํนใหมํ แตํภาพเชํนนี้มิได๎มีอยํูแตํในตัวคนที่พลอยร๎ูจักดีเทํานั้น 

ถึงแม๎คนอื่นๆ ที่พลอยไมํร๎ูจักค๎ุนเคย เชํนเพื่อนฝูงในกระทรวงเดียวกับคุณเปรม พลอยก็สังเกตเห็นวํา ตํางคนก็หาเร่ืองสนุก

กันอยํูทั้งส้ิน ส่ิงที่พลอยนึกไปไมํถึงก็คือ ในระยะเวลาต๎นรัชกาลที่ ๖ นั้นเมืองไทยกําลังอยํูใน สมัยที่สมบูรณ๑พูนสุขอยําง

ยอดเย่ียมสมัยหนึ่ง หลังจากการทํางาน การกํอรํางสร๎างตัวมาแตํแผํนดินกํอนๆ ผลดีตํางๆ ที่พึงจะเกิดขึ้นจากความ

อุตสาหะพากเพียรของคนแตํกํอน ก็มาตกแกคนในยุคนั้น ความสงบเรียบร๎อย ของบ๎านเมือง ทรัพย๑สมบัติของบ๎านเมือง 

และของเอกชนที่ได๎สะสมเอาไว๎ ตํางมารํวมกันกํอให๎เกิด ความสุขกายสบายใจ และชีวิตที่ไมํมีกังวลแกํคนเป็นจํานวนมาก 

ความแนํนอนแหํงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นปัญหาที่ไมํมีใครคํานึงถึง ทุกคนมองชีวิตด๎วยความแนํใจ เห็นแตํ

ความหรูหราโอํอํา และคนที่อยูํในโลกเดียว กับพลอยในขณะนั้น เกือบจะเรียกได๎วํามีปัญหาอยูํอยํางเดียว คือปัญหาที่วํา

ใครจะหรูหรากวํากัน 

         แตํถึงความสุขสบายจะมีอยํูมากมายเพียงไรก็ตาม ความทกุข๑ก็ต๎องเท่ียวแอบแฝงอยํูบา๎งเป็นธรรมดา พลอยร๎ูดีวํา

คนบางคนที่ใกล๎ชิดกับตนเชํนคุณเชยและช๎อย มีทุกข๑อยูํเป็นประจํา เนื่องจากความแร๎นแค๎น ในการครองชีพ ความทุกข๑

ของคนที่พลอยรักเป็นเคร่ืองเหนี่ยวร้ัง มิให๎พลอยระเริงไปในความสุขที่มีอยูํรอบด๎าน และมีเร่ืองอีกเร่ืองหนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งทํา

ให๎พลอยเห็นความไมํเที่ยงของสรรพส่ิงทั้งปวงแนํชัดขึ้น  

 

บทที่ ๔ (หน๎าที่ ๒)  

         วันหนึง่ตอนกลางวัน พลอยนัง่อยํูคนเดียวในหอ๎งนอน เอาเส้ือกางเกงของลูกๆ ทีข่าดชํารุดออกมาซํอม เด็กผ๎ูหญิง

คนใช๎คนหนึ่ง คลานเข๎ามาหาแล๎วพูดวํา  

         "คุณเจ๎าคะ มีใครก็ไมํทราบมาหาคุณ"  



         "ผ๎ูหญิงหรือผ๎ูชาย" พลอยถามอยํางไมํสนใจเทําไรนัก  

         "ผ๎ูหญิงเจ๎าคํะ เขาบอกวําเป็นพี่คุณ" 

         "ไฮ๎ไมํจริงกระมัง" พลอยร๎องขึ้น "ฉันไมํมีพี่น๎องที่ไหนอีก เขาอยํูที่ไหน"  

         "นั่งอยูํหน๎าตึกเจ๎าคํะ" 

         พลอยเก็บของทีกํ่าลังทาํอยํู ลุกเดินไปขา๎งหนา๎ตึกด๎วยความสงสัย ผ๎ูหญิงสูงอายุคนหนึง่นัง่อยํูที ่เฉลียงใหญํหนา๎ตึก 

นุํงผ๎าพื่นสีเขียวแกํ และหํมผ๎าแพรส่ีเหล่ียมสีเทา กระเป๋าหมากเล่ียมนากที่ถือมากิน วางอยํูข๎างๆตัว เมื่อพลอยโผลํจาก

ประตูห๎องออกไปนั้น หญิงนั้นกําลังยกมือขึ้นเอาขี้ผ้ึงสีปาก กิริยาทําทาง ที่พลอยได๎เห็นนั้น เป็นส่ิงที่ร๎ูจักดีมาต้ังแตํเด็ก พอ

ได๎เห็นอีกคร้ัง ก็ร๎ูสึกวําตัวเองเล็กลงไปถนัดใจ ในหนึ่งนั้นอยากวิ่งหนี แตํก็ร๎ูสึกวําแข๎งขาอํอนไปไมํรอด พลอยทรุดตัวลงนั่ง

แล๎วยกมือไหว๎ พูดออกมาได๎คําเดียววํา  

         "คุณพี่ !" 

         คุณอุนํเหลียวมาดูพลอย แล๎วย้ิมด๎วยเป็นคร้ังแรกในชีวิตพดูขึน้วํา  

         "คุณพลอย พี่ไมํได๎พบเสียนาน คิดถึงอยํูเสมอ สบายดีหรือ"  

         "สบายดีเจ๎าคํะ พลอยตอบตะกุกตะกัก เหมือนกับเมื่อยังเป็นเด็ก ใจหนึ่งก็ต๎องข๎อสังเกตไว๎วํา คุณอุํนเป็นพี่น๎องคน

แรก ที่เรียกตนวํา "คุณพลอย" แตํสําหรับพลอยนั้น ถึงจะนึกคุณอุํนในแงํไรก็ตาม ความนึกคิดนั้นก็เป็นไปลับหลังคุณอุํน 

พอพบกันเข๎าจังหน๎า ก็มีแตํความกลัวมากกวําความคิดอื่นๆทุกคร้ังไป  

         "คุณพลอยเข๎ามานั่งใกล๎ๆกับพี่หนํอย" คุณอุํนพูดขึ้นอีก "ไมํได๎พบกันนาน พี่อยากดูหน๎าเธอให๎เห็นชัดๆ"  

         พลอยคลานเขา๎ไปนัง่ใกล๎ตามคําส่ัง คุณอุนํย้ิมมองดูทัว่ตัว แล๎วก็พดูตํอไปวํา  

         "ไมํเปล่ียนไปเลย ยังสวยอยํางไรก็อยํางนั้น มีลูกมีเต๎าแล๎ว ย่ิงดูเป็นน้ําเป็นนวลขึ้นกวําเกํา เธอสวยมากนะ คุณ

พลอย สวยย่ิงกวําเมื่อยังเป็นสาวรํุนๆเสียอีก"  

         "คุณพี่มีธุระอะไรหรือเจ๎าคะ" พลอยแข็งในถามออกไปในที่สุด  

         "เปลํา ไมํมีธุระอะไรหรอก" คุณอุํนตอบ 

         "พี่คิดถึงเธอก็มาเยี่ยม เรามีพี่น๎องด๎วยกันไมํก่ีคน ยังหนุํมยังสาวตํางคนตํางมีธุระก็หํางเหินกันไป เด๋ียวนี้แกํตัวลง

ก็คิดถึงน๎องๆ อยากจะพบปะใกล๎ชิดเหมือนแตํกํอน คุณพระยังไมํกลับจากทํางานหรือ หลานๆหายไปไหนหมด เธอมีลูกก่ี

คนแล๎ว" 



         พลอยพดูเบาๆ เลําจํานวนลูกของตนใหคุ๎ณอุนํฟงั พร๎อมกับบอกเด็กใหไ๎ปตามประไพมาหาคุณปา้  

         อกีสักครํู ประไพก็ออกมายังที่ๆ พลอยนัง่คุยอยํูกับคุณอุนํ พลอยนกึวําประไพจะต๎องร๎ูสึกเกรงกลัว หรือกระดากอาย 

เพราะคร้ังนี้เป็นคร้ังแรกที่ประไพได๎พบคุณอุํน แตํประไพก็คลานเข๎าไปหาคุณอุํนเมื่อคุณอุํนเรียก และยอมให๎คุณอุํนกอด

จูบอยํางสนิทสนม ไมํหนีกลับมาหาพลอย ทําให๎พลอยต๎องอัศจรรย๑ในอยูํครันๆ  

         "สวยเหมือนคุณแมํ" คุณอุํนชมหลานสาว "สวยจริงๆด๎วย โตขึ้นอีกหนํอยเถิด จะสวยถึงลือทีเดียว หลานฉันคนนี้"  

         พลอยนิง่ไมํตอบ เพราะยังไมํทาํตัวใหยิ๎นดียินร๎ายในคําพดูของคุณอุนํได๎ แม๎แตํจะใหป๎ลงใจเช่ือวํา ทีคุ่ณอุนํมาคราว

นี้นั้น มาเพื่อเย่ียมเยือนด่ังที่คุณอุํนบอกไว๎แตํแรก พลอยก็ยังไมํสามารถจะทําใจให๎เชื่อได๎  

         "พํอเพิ่มยังไปมาหาสํูคุณพลอยหรือเปลํา" คุณอุํนถามขึ้น  

         "ก็ยังไปมาแตํนานๆคร้ัง" พลอยตอบ 

         "แล๎วแมํเชยเลํา" 

         "อิฉันก็ได๎พบเป็นคร้ังเป็นคราว เวลาเจ็บไข๎ก็เย่ียมเยือนกัน ถ๎าสบายๆไมํมีเร่ืองก็ตํางคนตํางอยํู"  

         "คุณพลอยเคราะห๑ดี ยังพบปะพี่น๎องเสมอ" คุณอุํนพูด "ฉันเสียอีกไมํคํอยได๎พบปะกับใคร มีน๎องเหลืออยํูคนเดียว 

ก็เอาเป็นที่พึ่งไมํได๎ มีเร่ืองให๎ต๎องรําคาญใจเสมอ" คุณอุํนพูดเหมือนกับวํา เร่ืองราวทั้งหมดเป็นความผิดของคนอื่น ฝ่าย

คุณอุํนเสียอีกเป็นผ๎ูต๎องรับเคราะห๑กรรม  

         "มาคราวนี้ฉันก็มีเร่ืองมากวนใจเธอ" คุณอุํนพูดตํอไป  

         "คุณพี่มีเร่ืองอะไรใช๎สอยอิฉันก็อยํางเกรงใจเลย" พลอยรีบตอบ ร๎ูสึกโลํงอกวําอยํางน๎อยคุณอุํนก็มีธุระ มิใชํวําจะ

มาเย่ียมเฉยๆ ซึ่งพลอยไมํเข๎าใจ "อิฉันยินดีรับทําให๎ทุกอยําง"  

         "เร่ืองที่มามันก็ยากอยูํบ๎าง" คุณอุํนพูด "พี่ก็อดเกรงใจเธอไมํได๎"  

         "คุณพี่อยําเกรงใจเลย บอกอิฉันเถิด" พลอยรีบพูดกํอนที่คุณอุํนจะออกตัวตํอไปอีก  

         คุณอุนํก๎มหนา๎ดูกระดานนิง่ๆอยํูพกัหนึง่ แล๎วก็ถอนใจใหญํ พดูขึน้เบาๆวํา "พี่เองก็ไมํเคยมีเร่ืองมีราว อะไรหรอก พํอ

ชิตนั่นแหละเป็นคนชอบทําเร่ืองให๎ต๎องร๎อนใจบํอยๆ คราวนี้ก็ไปทําหนี้สินไว๎มาก พี่ก็หมดปัญญาจริงๆ จึงต๎องบากหน๎ามา

พึ่งเธอ เจ๎าหนี้เขาเรํงรัดเข๎าทุกวัน ถ๎าเธอไมํชํวยก็เห็นจะขายหน๎าเขา" 

         "เร่ืองเป็นอยํางไร คุณพี่ยังไมํได๎เลําให๎อิฉันฟังเลย" พลอยเตือนขึ้น  



         "เร่ืองที่บ๎านคลองบางหลวง" คุณอุํนตอบ "พํอชิตเขามาบอกพี่วํา เพื่อนเขามาชวนไปค๎าไม๎ที่หัวเมือง เขาจะเอาเงิน

ไปทําทุน ตอนนั้นพี่ก็ไมํมีจะให๎เขาๆบอกให๎พี่เอาบ๎านไปจํานํา พี่ก็ยอมเพราะรักน๎อง แตํแล๎วค๎าขายขาดทุน เงินทองก็หมด

ไป เจ๎าหนี้เขาเรํง ถ๎าหาไปไถํเขาไมํได๎ เขาก็จะเอาเป็นหลุด ลําพังตัวพี่เอง อยูํที่ไหนก็ได๎ แตํมาเห็นวําบ๎านนั้นอยํูกันมาแตํ

ปู่ยําตายาย ถ๎าปลํอยให๎หลุดไปเป็นของคนอื่น ก็ขายหน๎าเขามาก พี่อยากเอาบ๎านมาไว๎กับเธอ"  

         "คุณพี่ต๎องการเงินสักเทําไร" พลอยถาม  

         "ถ๎าได๎สักแปดพันก็พอจะใช๎หนี้สินได๎หมด และพี่จะเอาบ๎านมาทําจํานําไว๎กับเธอทีเดียว ทิ้งเอาไว๎เฉยๆ พี่ก็ไมํไว๎ใจ 

ทีหลังก็จะต๎องไปจํานําคนอื่นเขาอีก แล๎วเร่ืองก็จะกลับเป็นอยํางเกํา ไมํมีจบส้ิน"  

         "เร่ืองเงินนั้นคุณพี่อยําวิตกเลย" พลอยพูดแล๎วก็ตัดสินใจพูดตํอไปวํา "อิฉันพอจะหามาชํวยได๎คราวนี้ แตํอิฉันเอง

กลับวิตกเร่ืองคุณพี่ คุณพี่อยํูตัวคนเดียวฟากข๎างโน๎น นานเข๎าก็จะย่ิงลําบากเข๎าทุกวัน"  

        คําพดูของพลอยทีรั่บปากวําจะชํวยนัน้ทาํใหคุ๎ณอุนํโลํงอก แตํคําพดูทีแ่สดงความหวํงใยนัน้ ดูหมือนจะสะกิดความรู

สึกในใจบางอยํางของคุณอุํน คุณอุํนมองดูหน๎าพลอยอยํางลังเล ไมํทราบวําจะทําอยํางไรดี กับคนที่ไมํถือโกรธ และไมํมี

ความพยาบาทอาฆาตติดอยูํในสันดานเสียเลย น้ําตาคุณอุํนเร่ิมไหลรินๆ แล๎วก็เพิ่มปริมาณมากขึ้น จนในที่สุดคุณอุํนก็

ร๎องไห๎สะอื้นให๎พลอยได๎เห็นเป็นคร้ังแรก คําพูดของคุณอุํนตํอไป เป็นคําพูดที่พลอยร๎ูสึกวํามาจาหัวใจ เพราะคุณอุํนกลับ

พูดอยํางธรรมดาที่เคยมาแตํกํอน มิได๎ยกยํองใช๎คําวํา "คุณพลอย" อยํางในตอนแรก  

 

         "พี่ผิดไปแล๎ว" คุณอุํนเร่ิมพูด "ผิดไปมากทีเดียว แมํพลอยยกโทษให๎พี่เสียเถิด แตํพี่ทํากับแมํพลอยมามาก ถึงแมํ

พลอยจะโกรธเคืองพี่ก็ไมํวําอะไร ยอมรับผิดทุกอยําง พี่เป็นคนมีกรรม เห็นผิดเป็นชอบ เอาแตํใจตัว กวําจะได๎คิดมันก็ช๎าไป 

เมื่อคร้ังพํอแมํยังอยํู พี่ก็ไมํร๎ูสึก เพราะบารมีทํานคุ๎มกันไว๎ ย่ิงพํอแมํตามใจ พี่น๎องกลัวเกรง ก็ย่ิงแตํจะเอาตามใจตัว ใครเขา

ยกยอปอปั้นก็เชื่อถือคนนั้น ส้ินบุญพํอแมํแล๎วก็มีแตํความลําบาก แมํพลอยไมํร๎ูหรอกวํา พํอชิตเขาทํากับพี่สักแคํไหน ที

แรกก็เป็นเพียงขอ ตอนหลังขอไมํได๎ เขาก็ขูํเอาเข็ญเอาจนได๎ พี่หมดตัวก็เพราะน๎องคนนี้ ให๎เขาเทําไรก็ไมํมีพอ พี่ก็ขายไปที

ละอยํางสองอยํางจนหมด เหลือแตํถ๎วยชามลายน้ําลายทอง เขายังมาเคียวเข็ญให๎พี่ขายเอาเงินให๎เขา พี่ไมํยอมเขาก็กิน

เหล๎าเมาขึ้นมาบนตึก เข๎าไปในห๎องไว๎ถ๎วยชาม ยกขว๎างหน๎าตํางทีละเขํง จนแตกป่นปี้หมด ดูเอาเถิดแมํพลอย เขาทํากับพี่

ถึงเพียงนี้"  

         พลอยนัง่ตกตะลึง จะพดูจาปลอบโยนคุณอุนํอยํางไร ก็พดูไมํออก คร้ังนีเ้ป็นคร้ังแรกทีคุ่ณอุนํปรับทกุข๑ กับพลอย 

และปรับทุกข๑อยํางเปิดอก ร๎องไห๎อยํางไมํอาย คุณอุํนคนที่นั่งอยูํตรงหน๎าพลอย ณ บัดนี้ มิใชํคุณอุํนคนเกําที่เคยไว๎ยศ และ

ชอบแสดงอํานาจขํมขูํคนอื่นให๎ต๎องเกรงกลัว และชอบทําให๎คนอื่นต๎องชอกชํ้าใจ แตํคุณอุํนคนที่พลอยเห็นอยูํ ณ บัดนี้ เป็น

เพียงผ๎ูหญิงสูงอายุคนหนึ่ง ที่ต๎องผิดหวังมามาก ต๎องประสบความชอกช้ําในมามาก และหญิงนั้นกําลังระบายความในใจที่

เก็บไว๎กับตัวมานาน ขอแตํเพียงให๎ได๎ มีใครอีกคนหนึ่งสงสารได๎เห็นใจ มิได๎ขออะไรมากไปกวํานั้น  



         "คุณชิตเด๋ียวนี้อยูํที่ไหน" พลอยถามขึ้นถึงต๎นเหตุที่ทําให๎คุณอุํนต๎องมานั่งร๎องไห๎อยํูตํอหน๎า  

         "แตํกํอนเขาก็อยูํที่บ๎าน" คุณอุํนตอบ "แตํเด๋ียวนี้เขามาแตํนานๆคร้ัง ทิ้งแตํนางพวงเมียคนแรก กับลูกอีกสองคนให๎

อยูํที่บ๎าน เขาไปได๎เมียใหมํที่โนํนบ๎างที่นี่บ๎าง เขาก็เที่ยวไปนอนตามบ๎านเมีย จะมาก็แตํเวลาที่อยากได๎เงิน แตํเด๋ียวนี้เขาร๎ู

วําพี่ไมํมีอะไรจะให๎ เขาก็ไมํมานานแล๎ว" 

         พลอยโลํงอก เม่ือได๎ยินคุณอุนํบอกวํา คุณชิตเร่ิมจะหาํงเหินไปเอง ปากนัน้ถามคุณอุนํวํา  

         "คุณพี่อยํูคนเดียวที่บ๎านไมํลําบากหรือเจ๎าคะ"  

         คุณอุนํนิง่ไมํตอบอยํูนาน แตํในทีสุ่ดก็พดูขึน้วํา 

         "ถ๎าจะวําลําบากก็ลําบากมากแมํพลอย บําวไพรํที่เคยเล้ียงมันมา มันก็ทอดทิ้งไปเสียเกือบหมด เหลือแตํยายปริก

คนของพี่คนเดียว แตํแกก็แกํมากแล๎ว หลงๆเลอะๆ เด๋ียวนี้บางวันก็ต๎องหุงข๎าวกินเอง คนที่อยูํในบ๎าน เขาเป็นคนของพํอชิต

ใช๎สอยไมํได๎ มาจากบ๎านไหนบ๎างก็ไมํร๎ู แตํก็ชํางเถิด พี่ก็ร๎ูตัววํา เป็นคนหาความลําบากใสํตัว ถึงจะต๎องมาลําบากเมื่อแกํก็

ไมํเป็นไร บางทีนึกอยากจะตายเสียให๎พ๎นทุกข๑ไปสักที"  

         คุณอุนํพดูแล๎วก็ก๎มหนา๎ลงร๎องไหตํ๎อไปอกี พลอยเกิดมีความคิดพลํุงขึน้ในหวัใจ ถ๎าพลอยคิดจะชํวยเหลือ คุณอุนํให๎

ได๎ผลจริงจัง ก็ต๎องชํวยให๎ได๎รอดจากคุณชิต เป็นทางเดียวเทํานั้นที่คุณอุํนจะมีความสุขกายสุขใจได๎ การให๎เงินคุณอุํนไปใช๎

หนี้เกํา เพื่อมิให๎บ๎านคลองบางหลวงต๎องหลุดไปเป็นของคนอื่นนั้น เป็นการชํวยเหลือ เป็นคร้ังคราว ซึ่งจะไมํย่ังยืน เพราะ

คุณชิตจะกํอปัญหาใหมํ ให๎ต๎องแก๎ไขไมํมีที่ส้ินสุด ตราบใดที่คุณอุํนยังอยํู ที่บ๎านคลองบางหลวง ไมํมีใครดูแล คุณอุํนก็

จะต๎องตกอยูํในฐานะที่คุณชิตจะรบกวน และขํมขูํได๎ตลอดไป แตํถ๎าคุณอุํนออกมาเสียจากบ๎านนั้น และไปอยํูเสียกับพี่น๎อง

อื่น มีคนคอยดูหลายตาด๎วยกัน บางทีคุณชิตจะไมํกล๎า ทําอยํางที่เคยมาแตํกํอน คุณอุํนก็จะคํอยมีความสุขขึ้นบ๎าง พลอย

เห็นคุณอุํนนั่งร๎องไห๎อยํางคนมีทุกข๑หนัก ก็มีแตํความสงสาร ความเจ็บช้ําน้ําใจที่เคยได๎รับมาแตํกํอนนั้น ละลายหายไปส้ิน 

นึกแตํวําคุณอุํนเป็นคนแกํ ที่อาภัพคนหนึ่ง เป็นผ๎ูหญิงด๎วยกัน และถึงคุณอุํนจะมิใชํพี่สาวแมํเดียวกันกับตน คุณอุํนก็ยัง

เป็นลูกของเจ๎าคุณพํอ หากพลอยได๎ชํวยเหลือคุณอุํนคราวนี้ ถ๎าเจ๎าคุณพํอสามารถร๎ูได๎ด๎วยทางใดๆ ทํานก็คงจะพอใจ และ

ถ๎าหากแมํมีทางร๎ูด๎วย แมํก็อาจหัวเราะสมน้ําหน๎าคุณอุํน แตํแมํก็คงจะดีใจที่พลอยไมํทอดทิ้งพี่น๎องในยามทุกข๑ เพราะ

พลอยร๎ูวําแมํเป็นคนที่ใจดี ชอบชํวยเหลือคนอื่น ที่ได๎รับทุกข๑ไมํน๎อยไปกวําตน ปัญหาที่เหลืออยํูจึงมีอยํูวํา จะเอาคุณอุํน

ออกจากบ๎านคลองบางหลวง แล๎วไปฝากไว๎กับใคร พลอยนึกถึงคุณเชยเป็นคนแรก แตํก็ร๎ูทันทีวํา ไมํมีประโยชน๑อะไร 

เพราะคุณเชยไมํอยูํในฐานะที่จะเป็นที่พํานักแกพี่น๎องได๎ ถึงแม๎คุณเชยสามารถจะรับคุณอุํน ไปอยํูด๎วยได๎ คุณอุํนก็ยังไมํ

พ๎นจากการรังควานของคุณชิต เพราะคุณเชยเป็นน๎องแท๎ๆของคุณชิต ย่ิงกวํานั้น คุณอุํนเองจะเป็นเคร่ืองชักนําคุณชิตให๎

เข๎าบ๎านคุณเชย ทําให๎คุณเชยต๎องเดือดร๎อนไปด๎วย พํอเพิ่มนั้นพลอยร๎ูดีวํา ไมํมีปัญหาจะต๎องนึกถึง เพราะพํอเพิ่มไมํอยูํใน

ฐานะที่จะชํวยคุณอุํนได๎เลย และถึงพํอเพิ่มจะชํวยได๎ คุณอุํนเองก็จะไมํยอมไป คนที่จะเป็นที่พึ่งที่พํานักแกคุณอุํนได๎ใน

ยามนี้ ก็คือตัวพลอยเอง พลอยมีบ๎านชํอง ที่ใหญํโตพอที่จะให๎คุณอุํนอาศัยอยูํได๎อยํางเป็นสุขและอิสระ มีผ๎ูคนมากพอที่จะ



เจียดให๎ไปคอยปฏิบัติดูแล และคุณชิตนั้นไมํสนิทสนมกับพลอยมากนัก อาจมีความเกรงใจหรือละอายใจไมํมารบกวน 

นอกจากนั้น บารมีของคุณเปรม อันเกิดจากตําแหนํงฐานะราชการ อาจทําให๎คุณชิตเกรงอยํู ไมํกล๎าตามเข๎ามารุกรานถึงใน

บ๎าน 

         พลอยตรึกตรองดูแล๎ว ก็เห็นวําเป็นหนา๎ทีข่องตนทีจ่ะต๎องชํวยเหลือคุณอุนํ และร๎ูใจตัวเองอยํางแนนํอนวํา ถ๎าหากตน

ไมํย่ืนมือเข๎าชํวยเหลือเสียแตํเด๋ียวนี้ ตนเองก็จะต๎องได๎รับความไมํสบายใจไปตลอด เพราะถึงพลอย จะถูกคุณอุํนทําให๎

ชอกช้ําน้ําใจมาอยํางไรแตํกํอนก็ตาม พลอยก็ยังเป็นคนคนเดียวที่คุณอุํนบากหน๎ามาหา เมื่อยามทุกข๑ หมดที่พึ่ง  

         "คุณพี่อยําร๎องไห๎ร๎องหํมไปเลย" พลอยพูดปลอบใจคุณอุํน "เร่ืองหนี้สินที่คุณพี่พูด อิฉันรับจะจัดการให๎เอง ไมํให๎

ขายหน๎าเขาได๎ แตํอิฉันมาวิตกเร่ืองตัวคุณพี่เทํานั้น คุณพี่จะอยํูที่บ๎านนั้นไปอยํางตัวคนเดียวกระไรได๎ พี่น๎องก็อยูํหํางกัน มี

แตํแมํพวงเขาก็คงทําอะไรไมํได๎ เห็นแตํแมํหวานอีกคนก็เป็นผ๎ูหญิง..." 

         "หวานเขาออกจากบ๎านไปนานแล๎ว" คุณอุํนบอก "พอเจ๎าคุณพํอเสียได๎สักหนํอย แมํเขาก็บํนวํา อยากกลับบ๎าน 

พอแมํเชยออกมาเสียอีกคน เขาก็เลยไปอยํูกับแมํเขา เด๋ียวนี้ได๎ขําววํามีเรือนไปแล๎ว"  

         "ก็เพราะอยํางนี้อิฉันจึงได๎เป็นหํวง" พลอยตอบและพูดตํอไปวํา  

         "คุณพี่ก็อายุมากเข๎าทุกวัน ยายปริกคนของคุณพี่แกก็แกเต็มที ถ๎าเจ็บไข๎ลงไปก็จะลําบาก ทําไมคุณพี่ ไมํมาอยูํ

เสียกับน๎อง บ๎านชํองที่นี่ก็ใหญํโต พอที่จะอยํูได๎สบาย"  

         คุณอุนํเหลือบดูพลอยเหมือนกับไมํเช่ือห ูแล๎วพดูอยํางสงสัยวํา 

         "แมํพลอย นี่เธอพูดจริงๆหรือ" 

         "ก็จริงๆสิคะ ฉันไปหลอกคุณพี่ทําไม" พลอยย้ิมตอบ  

         "แมํคุณแมํทูนหัวของพี่ ทําไมแมํถึงดีอยํางนี้" คุณอุํนพูดด๎วยความประหลาดใจ เพราะนึกไมํถึง  

         คําพดูของคุณอุนํ ทาํใหพ๎ลอยนกึถึงช๎อยขึน้มาทนัท ีคร้ังหนึง่ช๎อยเคยพดูด๎วยถ๎อยคําอยํางเดียวกัน เสียงคุณอุนํพดู

วํา 

         "เธอจะไปทนพี่ไหวหรือ คนแกํยํุงออกจะตายไป เด๋ียวก็เจ็บๆไข๎ๆ เด๋ียวก็จะเอาโนํนเอานี่"  

         พลอยดูหนา๎คุณอุนํแล๎วย้ิมอยํางมีความหมายตอบวํา 

         "อิฉันคิดวําจะทนไหว คุณพี่อยําวิตกไปเลยในข๎อนั้น"  



         พลอยพดูกับคุณอุนํแล๎วก็อดเมินหนา๎ไปย้ิมกับตนเองไมํได๎ ช๎อยเคยมาบนํวําตกเป็นภาระจะต๎องเล้ียงคนแกํ คราวนี้

ก็จะต๎องถึงตาพลอยบ๎าง แตํคุณอุํนเมื่อสาวๆนั้นร๎ายสักเพียงไร พลอยก็เคยทนมาได๎ คุณอุํนเมื่อตอนแกํ หมดเขี้ยวหมด

เล็บแล๎ว ก็คงจะไมํส๎ูกระไรนักหนา พลอยพูดตํอไปวํา  

         "คุณพี่มาอยํูกับอิฉันเสียที่นี่เถิด เรือนยังวํางมีอยํูหลายหลัง อิฉันจะจัดให๎"  

         "แมํพลอยอยําลําบากลําบนให๎มากนักเลย" คุณอุํนตอบตกลง "พี่แกํแล๎วอยํูคนเดียวที่ไหนก็ได๎ ขอแตํให๎พ๎นความ

รําคาญ พอได๎อยูํสงบกับเขาบ๎าง ไมํมีคนรบกวนใจเทํานั้น"  

         คุณอุนํตกลงกําหนดวันทีจ่ะมารับเงินไปไถํบา๎นคลองบางหลวง และตกลงทีจ่ะย๎ายมาอยํูบา๎นเดียวกัน กับพลอย 

โดยเร็วที่สุด เทําที่คุณอุํนจะเก็บของได๎ทัน กํอนที่จะย๎ายมาอยูํกับพลอยนั้น คุณอุํนบอกวํา จะไมํยอมให๎ใครร๎ูเลย  

         แตํขาํวเร่ืองนีป้ดิไมํมิด เพราะพอคุณอุนํออกจากบา๎นไปแล๎ว นางพศิก็เดินโขยกเขยกขึน้มาบนตึก ลงนัง่หอบหายใจ

แล๎วถามขึ้นวํา 

         "คุณพลอย เมื่อก้ีเขาลือกันที่ครัววํา พี่สาวคุณมาหาหรือ" เมื่อพลอยพยักหน๎ารับ นางพิศก็ถามขึ้นวํา  

         "พี่สาวคนไหนกัน บําวไมํเห็นมีที่ไหนอีกนอกจากคุณเชย"  

         "ก็คุณอุํนไงลํะพิศ" พลอยตอบ 

         นางพศิยกมือขึน้ทวํมหวัแล๎วปรารภขึน้กับดินฟา้อากาศทัว่ไปวํา 

         "เจ๎าประค๎ูน ! เกิดมาไมํนึกวําจะพบก็ได๎พบ ไมํนึกวําจะเห็นก็ได๎เห็น คุณอุํนมาทําไม"  

         "เธอมาเยี่ยมฉันอยํางนั้นแหละพิศ" พลอยตอบอยํางบํายเบี่ยง  

         "ฉันเห็นเธอแกํแล๎วสงสาร อยูํคนเดียวทางโน๎นไมํมีใครดู เป็นอะไรไปก็จะลําบาก ฉันเลยชวนเธอ มาอยูํเสียที่นี่"  

         นางพศิอา๎ปากค๎าง แล๎วร๎องถามวํา 

         "โอ๎โฮ ! คุณพลอย นี่คุณพูดจริงๆหรือหลอกบําวเลํน"  

         "พูดจริงๆสิพิศ" พลอยตอบ 

         "เฮอ !" นางพิศถอนหายใจเหมือนกับจะเป็นลม แล๎วซักตํอไปวํา  

         ""แล๎วเธอวําอยํางไร" 



         "เธอก็รับจะมาอยํูด๎วยกัน" พลอยบอก แล๎วส่ังตํอไปวํา "พิศชํวยดูให๎เด็กๆมันปัดกวาดเรือนตาอ๎น ไว๎ให๎ด๎วย อีกส่ี

ห๎าวันเธอก็คงขนของมา" 

         "ลําพังคุณอุํนนํะบําวไมํวําอะไรหรอก เพราะถึงอยํางไรเธอก็เป็นพี่ของคุณ" นางพิศพูด "แตํอีปริก คนโปรดเธอนํะ 

จะมาด๎วยหรือเปลํา อีคนนี้แหละตัวสําคัญนัก ชํางยุชํางยงอยํูเสมอ"  

         "ก็เห็นเธอบอกวําจะเอามาด๎วย พิศก็ยกให๎เธอเสียบ๎างเถิด ผ๎ูคนของคุณอุํนเด๋ียวนี้ไมํมีแล๎ว เหลือแตํยายปริกคน

เดียว" 

         "ฮะ !" นางพิศร๎อง "กํอนจะยกให๎บําวก็ต๎องสอนนางปริกเสียบ๎าง ย่ิงแกํๆยังงี้ จะได๎สอนได๎เร็วดีนัก อีปริกเอ๏ย ! 

กรรมของเอ็งจะมาถึงคราวนี้ละ" วําแล๎วยางพิศก็เดินบํนตุบๆตับๆ เดินจากเรือนหายไป  

         อกีสองวันคุณเชยก็มาหาพลอยถึงบา๎น พอเห็นหนา๎พลอย คุณเชยก็ถามขึน้กํอนอืน่วํา  

         "แมํพลอย จริงหรือนี่ ที่เขาลือกันวําคุณอุํนจะมาอยูํกับเธอ"  

         "จริงคุณเชย" พลอยตอบส้ันๆ 

         "แมํพลอยกําลังเลํนกับไฟ ร๎ูตัวบ๎างไหม" คุณเชยเตือน  

         "ถึงจะไฟ ก็มอดแล๎วละคุณเชย ไมํมีร๎อนมือหรอก" คุณเชยหัวเราะแล๎วก็ตอบวํา  

         "ฉันก็เห็นใจแมํพลอยเหมือนกัน ถ๎าเป็นฉันๆก็ต๎องทําอยํางนั้น เพราะคุณอุํนเธอบากหน๎ามาหาทั้งที ใครจะไปตัด

เธอได๎ลงคอ ที่ฉันกลัวก็แตํคุณชิตจะพลอยตามมาด๎วยเทํานั้น"  

         "ฉันก็กลัวเหมือนกันแหละคุณเชย แตํเร่ืองนี้ฉันเห็นจะต๎องทําใจแข็ง ถ๎าหนักหนาก็ต๎องเอาคุณเปรมออกขูํ"  

         "นั่นนํะสิ" คุณเชยเห็นด๎วย "ถ๎าได๎คุณเปรมชํวยค๎ุมกัน เห็นจะไมํส๎ูกระไรนัก เอาเถิดแมํพลอย ฉันก็เห็นวํา แมํพลอย

กําลังจะทํากุศล ฉันขออนุโมทนาด๎วย พอเธอมาอยํูที่นี่เรียบร๎อยแล๎ว ฉันจะมาดีกับเธอเอง ตํอไปจะได๎ชํวยแมํพลอยอีกแรง

หนึ่ง" 

         พอํเพ่ิมไมํแสดงความประหลาดใจอยํางไรเลย เม่ือทราบเร่ืองวําพลอยรับคุณอุนํเขา๎มาอยํูในบา๎น  

         "ป่านนี้แมํแกไปนั่งหัวเราะอยํูในเมืองผีแล๎ว" พํอเพิ่มพูดติดตลก "แตํฉันไมํแปลกใจเลย แมํพลอยเป็นคนใจดี เสีย

จนเป็นกิเลสใครๆก็ร๎ู" 

         "ดูคุณหลวงซี !" พลอยร๎อง "มาวําฉันเปลําๆปล้ีๆ ใจดีก็หาวํเป็นกิเลส !"  



         "ไมํได๎วําอะไรหรอกนํะ" พํอเพิ่มตอบอยํางอารมณ๑เย็น "ผ๎ูหญิงอื่นเขาเลํนไพํ เลํนเคร่ืองเพชรแล๎วก็สบายใจ แมํ

พลอยเลํนคน เห็นใครลําบากก็ชอบชํวยเหลือ แล๎วก็สบายใจ ฉันวํามันก็พอๆกันนํะแหละ"  

         เม่ือพลอยเลําเร่ืองคุณอุนํใหคุ๎ณเปรมฟงั และบอกใหร๎ู๎วําตนตกลงจะชํวยเหลือคุณอุนํทางการเงิน และขอใหคุ๎ณอุนํ

มาอยูํด๎วยกันที่บ๎าน คุณเปรมมองภรรยาของตนอยํางภูมิใจ แล๎วพูดวํา  

         "แมํพลอยทําถูกแล๎ว ฉันวําไว๎แล๎วไหมลํะวํา แมํพลอยไมํต๎องทําอะไรหรอก นั่งอยูํเฉยๆในบ๎านนี้แหละ แล๎วคุณอุํน

เธอก็จะต๎องเดินเข๎ามาหาเองสักวันหนึ่ง นี่ก็เป็นความจริงไปแล๎ว"  

 

บทที่ ๕ (หน๎าที่ ๑)  

         เม่ือคุณเปรมได๎บอกพลอยไว๎เม่ือสองสามปกํีอนนัน้วํา คุณเปรมจะสํงตาอัน้กับตาอ๏อดไปเรียนนอก พลอยก็มิได๎นกึ

วําเวลาสองปีนั้นจะลํวงเลยไปเร็ว แตํเมื่อเผลอตัวไปได๎สักครํูเดียวในความร๎ูสึก เวลานั้นก็มาถึง โดยไมํร๎ูตัว คุณเปรมยกเอา

เร่ืองนี้ขึ้นมาพูดอีก ในวันหนึ่ง 

         "แมํพลอย" คุณเปรมพูด "ฉันเห็นวําถึงเวลาแล๎วที่จะสํงลูกไปเมืองนอก เพื่อนฉันเขาจะออกไปราชการ ที่เมือง

อังกฤษในเวลาส่ีหรือห๎าเดือนข๎างหน๎านี้ ฉันวําจะฝากอั้นกับอ๏อดไปกับเขา มิฉะนั้นก็อาจต๎องรออีกนาน กวําจะมีผ๎ูใหญํที่

ไว๎ใจได๎จะเดินทางไปอีก" 

         พลอยใจหายไมํอยํูกับเน้ือกับตัว เม่ือได๎ยินคุณเปรมพดู ร๎ูตัวอยํูเหมือนกันวําถึงทดัทานอยํางไร คุณเปรมก็คงไมํฟงั 

แล๎วก็อดไมํได๎ที่จะพูดออกไปวํา 

         "คุณเปรม รอไปอีกสักหนํอยจะไมํดีหรือ ลูกยังเล็กนัก"  

         "แมํพลอยหักห๎ามใจเสียบ๎าง" คุณเปรมตอบ "ฉันก็ร๎ูและเห็นใจวํา แมํพลอยรักลูก แตํลูกเรานั้นยิ่งรักเทําไร ก็ย่ิง

ควรจะหาวิชาความร๎ูให๎ไว๎ ทั้งอั้นและอ๏อดเด๋ียวนี้ก็อายุสิกวําขวบแล๎วทั้งคํู ไมํใชํเด็กเล็กๆ พอจะเล้ียงตัวเองได๎แล๎ว ทางโน๎น

ก็มีผ๎ูปกครองคอยดูแล ฉันฝากฝังเขาไว๎แล๎ว แมํพลอยทําใจเสียให๎ดี ถ๎าไมํสํงไปเสียแตํเด๋ียวนี้ เด็กก็จะเสียเวลาไปทุกวัน ย่ิง

นานเข๎าก็จะย่ิงสํงไปยาก และถ๎าไปโตแล๎ว จะรํ่าเรียนอะไร ก็ไมํสะดวก สํงไปยังเด็กจะได๎ร๎ูภาษาชํ่าชอง"  

         คําพดูของคุณเปรมมีเหตุผลมากเกินกวําทีพ่ลอยจะลบล๎างได๎ พลอยก็ได๎แตํยอม แตํก็ได๎ขอร๎องคุณเปรมวํา ในระยะ

ส่ีห๎าเดือนที่จะต๎องตระเตรียมตัวนี้ ขออยําให๎เด็กทั้งสองคนต๎องไปโรงเรียน แตํให๎อยูํที่บ๎าน เพื่อให๎พลอยมีโอกาสอยูํใกล๎ชิด

ลูกทั้งสองคนมากที่สุด กํอนที่จะต๎องจากกันไปไกล คุณเปรมก็ยอมตามใจ  



         ตาอัน้ดูเหมือนจะต่ืนเต๎นดีใจ ทีจ่ะได๎ไปเรียนตํอทีเ่มืองนอก ไมํเแสดงกิริยาอาการวําจะร๎ูสึกหวํงใยทางบา๎น เร่ืองทีต่า

อั้นพูดคุยในระหวํางนั้น เป็นเร่ืองเกียวกับการที่จะไปนอกเกือบทั้งหมด สํวนตาอ๏อดนั้นดูเฉยๆอยูํ ไมํกระตือรือร๎นเทําไรนัก 

พลอยลองถามดูวําดีใจหรือไมํ ที่จะได๎ไปนอก ตาอ๏อดก็ตอบวํา  

         "ก็ยังง้ันแหละคุณแมํ พี่อั้นเขาดีใจเสียมากพอแล๎ว อ๏อดเลยอยูํเฉยๆไมํต๎องไปชํวยเขาดีใจ ก็เห็นจะได๎ ทําไมคุณแมํ

ไมํสํงพี่อ๎นไปนอกบ๎าง" 

         พออ๏อดถามถึงตาอน๎ พลอยก็อกึอกัมิร๎ูจะตอบอยํางไรถูก เพราะเร่ืองนีพ้ลอยเคยถามคุณเปรมแล๎ว เหมือนกัน ด๎วย

ความปรารถนาที่จะได๎เห็นตาอ๎นมีโอกาสเทําๆกับลูกของตน แตํคุณเปรมก็ตอบวํา  

         "ฉันอยากให๎ด๎นเรียนโรงเรืยนนายร๎อยจนจบ เพราะแกอยากเป็นทหาร เรียนในเมืองไทยหรือเมืองนอก ก็เทํากัน 

ถ๎าจบแล๎วมีทางจะไปเรียนตํอได๎ ก็คํอยพูดกันใหมํ"  

         และเม่ือพลอยถามตาอน๎เองถึงเร่ืองไปนอก ตาอน๎ก็ตอบวํา 

         "อ๎นไมํอยากไปนอกหรอกคุณแมํ อยากจบโรงเรียนออกเป็นทหารเร็วๆมากกวํา แล๎วเมื่ออั้นกับอ๏อด เขาไปนอก

แล๎ว อ๎นจะได๎อยูํเป็นเพื่อนคุณแมํ ไมํหายหน๎ากันไปหมด" 

         คําพดูของตาอน๎ทาํใหพ๎ลอยร๎ูสึกทัง้รักทัง้สงสาร ความจริงถึงพลอยจะไมํเคยพดูเร่ืองตาอน๎เป็นลูกใคร เด็กๆทกุคนก็ร๎ู

กันแล๎วจากปากคนอื่นวํา ตาอ๎นมิใชํลูกแท๎ของพลอย และถึงความร๎ูนี้จะยังไมํทําให๎ความสัมพันธ๑ ระหวํางเด็กๆ

เปล่ียนแปลง แตํตาอ๎นก็เจียมตัวเป็นพิเศษในทุกกรณี ไมํเคยทําตัวให๎เทําเทียมกับพี่น๎องอื่นๆ  

         ย่ิงเห็นคุณเปรมตระเตรียมการทีจ่ะสํงลูกไปนอก พลอยก็ย่ิงใจแหง๎ลง คุณเปรมพาเด็กทัง้สองคนไปถํายรูป เพ่ือทาํ

หนังสือเดินทาง และในโอกาสเดียวกัน ก็พาพลอยและลูกคนอื่นๆ ไปถํายรูปหมูํรํวมกันไว๎เป็นที่ระลึก หีบใสํของโตๆสองใบ

วางอยํูบนตึกเป็นเคร่ืองเตือนใจ ให๎พลอยระลึกอยูํเสมอวํา ลูกจะต๎องจากไปสองคน ในเวลาไมํนานนัก ระหวํางนั้นคุณ

เปรมก็พาลูกไปตัดเส้ือผ๎า ที่ห๎างแบดแมน ขึ้นห๎างยอนแซมสัน ซื้อเส้ือนอน และของใช๎ตํางๆบรรจุลงในหีบ เมื่อเด็กทั้งสอง

คนแตํงกายแบบฝร่ังให๎เห็นเป็นคร้ังแรก พลอยก็ย่ิงใจหาย เห็นวําลูกของตนนั้นโตขึ้นถนัดใจ เกือบๆจะเป็นหนุํม เด็กเล็กๆ

สองคนที่เคยนํารักนําเอ็นดู อุ๎มมากอดมาจูบได๎นั้น หายไปเสียแล๎ว ไมํมีวันจะกลับมาอีก กล๎ุมในหนักเข๎า พลอยก็หาเร่ือง

มาทําแก๎กล๎ุม จ๎างเจ๏กตํอหีบไม๎ใบใหญํ ทําของกินบรรจุใสํขวด มีหมูหยอง มะขามฉาบ ลูกบัวผัด ลูกไม๎แชํอิ่มตํางๆ เอาลง

หีบสําหรับลูกจะได๎ไปกินในเรือ กลางทาง  

         คุณเปรมอธบิายใหพ๎ลอยฟงัวํา ในขัน้แรกนีจ้ะสํงเด็กสองคน ใหไ๎ปเรียนด๎วยกันทีอ่งักฤษกํอน แตํตํอไป จะสํงตาอัน้

ไปเรียนกฎหมายที่ฝร่ังเศส สํวนตาอ๏อดนั้นจะให๎เลือกวิชาเรียนจนจบในอังกฤษ ปัญหาเหลํานี้ พลอยมิได๎สนใจนัก เพราะ

มัวหมกมุํนอยูํแตํวํา ลูกจะต๎องจากไปไกลแสนไกล ไปอยํูกับคนอื่น ที่ยุโรปนั้น เคยได๎ยินเขาเลําวําหนาวนัก จะไปตกระกํา



ลําบากอยํางไร ก็สุดที่จะคาดคะเนได๎ พลอยได๎แตํส่ังแล๎วส่ังอีก ให๎ลูกทั้งสองมีจดหมายสํงขําวคราวมาบํอยๆ อยําให๎ขาด

ได๎ 

         ในทีสุ่ดวันทีกํ่าหนดไว๎วําจะออกเดินทางก็มาถึง เด็กๆจะออกเดินทางด๎วยเรือกลไฟไปสิงคโปร๑แตํเวลาตีส่ี ของเช๎าวัน

หนึ่ง และไปขึ้นเรือใหญํเดินทางตํอจนถึงยุโรปจากสิงคโปร๑ คืนนั้นทั้งคืนพลอยนอนไมํหลับ พลิกซ๎ายพลิกขวา ทําใจ

อยํางไรก็ไมํสามารถหลับลงได๎ เหลียวดูคุณเปรมที่นอนอยํูข๎างๆตัว ก็เห็นคุณเปรมหลับสนิท พลอยลุกจากเตียงนอน เดิน

ยํองผํานห๎องกลาง เห็นข๎าวของหีบจัดเตรียมไว๎ พร๎อมที่จะออกเดินทางได๎วางไว๎ พลอยเดินเบาๆเข๎าไปในห๎องนอนที่ลูกๆ

นอน แสงไฟที่สํองจากข๎างนอกแรงพอ ทําให๎พลอยแลเห็นตาอั้นและตาอ๏อดนอนหลับอยํางสบาย พลอยเดินเข๎าไปจนใกล๎ 

ตานั้นจับอยํูที่หน๎าลูกทั้งสองคน ยืนดูอยูํครํูหนึ่ง แล๎วพลอยก็ยกเก๎าอี้มาต้ังลงเบาๆ หยํอนตัวลงนั่งบนเก๎าอี้อยํางระมัดระวัง

มิให๎มีเสียงดัง ต้ังใจวํา จะนั่งดูลูกจนกวําจะถึงเวลาที่จะต๎องจากกัน แตํพอนั่งไปได๎สักครํู ตานั้นก็มองไมํคํอยจะเห็นหน๎าลูก 

เพราะน้ําตา ที่เร่ิมไหลออกมารินๆ ทําให๎ถาพที่เห็นนั้นพรําพรางไป  

         พลอยนัง่อยํูอยํางนัน้นานเทําไรก็ไมํร๎ูตัว เสียงนาฬกิาเรือนใหญํในหอ๎งกลาง ดังอยํูเป็นจังหวะ บอกใหร๎ู๎วํา เวลากําลัง

เล่ือนใกล๎ตัวเข๎ามาทุกที เสียงสุนัขเหําและหอนใกล๎บ๎างไกลบ๎างเป็นคร้ังคราว เสียงไกํขันยาม บอกให๎พลอยร๎ูวํา เวลา

ลํวงเลยจากยามดึกเข๎าไปหารํุงอรุณ อากาศที่ร๎อนอบอ๎าวอยูํเมื่อตอนหัวคํ่า เปล่ียนเป็นเย็นลง จนพลอยร๎ูสึกสะท๎าน ดึงเส้ือ

ตัวหลวมๆที่ใสํอยูํนั้น ให๎เข๎ามากระชับตัว ตาอ๏อดพลิกตัวขณะหลับ หันหน๎ามาทางพลอยนั่ง แล๎วก็ลืมตาขึ้นข๎างหนึ่ง พอ

เข๎าใจจับความได๎วํา แมํมานั่งอยํูใกล๎ๆเตียงนอน ตาอ๏อดก็ลุก ออกจากมุ๎งยํองมายังที่ๆพลอยนั่ง แล๎วตาอ๏อดก็เล่ือนตัว

ขึ้นมานั่งบนตัก เอาหน๎าซบไว๎กับไหลํข๎างหนึ่งของพลอย ในทําที่ตาอ๏อดเคยชอบนั่งเมื่อยังเป็นเด็กเล็กๆ พลอยรีบยกมือข๎าง

หนึ่งขึ้นเช็ดน้ําตา ไมํอยากให๎ลูกเห็น กลัวจะเป็นลาง แขนอีกข๎างหนึ่งก็โอบรอบตัวตาอ๏อดให๎เข๎ามาชิด และพยายามนั่งอยูํ

ในทํานั้นให๎นานที่สุด เหมือนกับจะดูดด่ืมเอาความอบอุํนจากตัวลูก เข๎ามาไว๎ในตัวของตัวให๎ลึกที่สุด เพื่อความอบอุํนนั้น

จะได๎ฝังอยํู ตลอดระยะเวลาที่จะต๎องจากกัน  

         ตาอ๏อดดูเหมือนจะงีบไปในทาํนัน้อกีพกัใหญํ และพลอยก็ปลํอยตัวเขา๎สํูภวังค๑ มาร๎ูสึกตัวอกีคร้ังหนึง่ เม่ือคุณเปรม

ยํองมายืนอยํูข๎างๆ เอื้อมมือมาแตะที่หัวไหลํ แล๎วพูดเบาๆเป็นกระซิบวํา  

         "ได๎เวลาแล๎วแมํพลอย ให๎เด็กๆแตํงตัวเสียเถิด เด๋ียวจะได๎ไปกัน"  

         พลอยคํอยๆเล่ือนตัวตาอ๏อดลงใหยื๎นกับพืน้ ร๎ูสึกวําแขง๎ขาชาเป็นเหนบ็ คุณเปรมเดินไปปลุกตาอัน้ใหลุ๎กขึน้ แล๎วก็

เดินไปปลุกตาอ๎นให๎ลุกขึ้นแตํงตัวไปสํงน๎อง พลอยลุกขึ้นยืนกวาดสายตาดูลูกๆ ที่กําลังต่ืนขึ้นอยํางงัวเงีย อีกคร้ังหนึ่ง แล๎ว

ก็หักใจเดินกลับไปล๎างหน๎าแตํงตัวที่ห๎อง  

         เม่ือรถทีน่ัง่มาด๎วยกันนัน้เล้ียวเขา๎ประตูทาํเรือทีถ่นนตก ฝนก็เร่ิมปรอยลงมา ทาํใหบ๎ริเวณรอบๆเฉอะแฉะ เบ้ืองหนา๎

นั้นมีเรือกลไฟใหญํ พร๎อมที่จะเดินทางมีควันขึ้นกรํุนจากปลํอง แสงไฟหลายดวงบนเรือนั้น สํองทะลุความมืด ชํวยให๎พลอย

เห็นคนแปลกหน๎าหลายคน เดินไปมาอยํูบนเรือ กล่ินน้ํามัน กล่ินควันถํานหิน โปรยมาเข๎าจมูก ปั้นจั่นอันใหญํกําลังดึง



สรรพสินค๎าจากเรือบรรทุกที่มาจอดอยูํข๎างๆ แล๎วเอาหยํอนหายไป ในท๎องเรือ พลอยยืนจับมือลูกไว๎คนละข๎าง จ๎องมองดู

เรือสีดํามืด ที่จอดพํนควันพํนไอน้ําอยํูตรงหน๎า เหมือนกับเรือลํานั้นเป็นสัตว๑ร๎าย ที่จะพรากเอาลูกของตนไป คุณเปรม

จัดการกับของที่จะต๎องขึ้นเรือเสร็จแล๎ว ก็เดินนําหน๎าพาพลอยและลูกๆข๎ามสะพานเล็กๆ ที่ทอดจากตล่ิงขึ้นไปบนเรือ ชาย

อายุรํุนราวคราวเดียว กับคุณเปรม แตํอ๎วนกวําและเต้ียกวําคนหนึ่ง เดินยิ้มตรงเข๎ามาหา  

         "นี่ไงแมํพลอย คุณพระสรรค๑ที่รับจะพาเด็กไปสํงถึงอังกฤษ" คุณเปรมแนะนําชายนั้นให๎ร๎ูจัก  

         พลอยรีบยกมือขึน้ไหว๎ทนัท ีไมํมีการคารวะนอบนอ๎มใดๆ ทีจ่ะมากเกินไป สําหรับคนทีค่อยดูแลลูกของตน ใหดี๎  

         "อิฉันฝากกับคุณพระด๎วยเถิดเจ๎าคํะ" พลอยพูดเสียงส่ันๆ "ยังเด็กนักชํวยส่ังสอนให๎ด๎วย ผิดพลาดอยํางไร ก็ดุวํา

เอาเถิดเจ๎าคํะ อยํางเกรงใจเลย นึกวําเป็นลูกหลานของคุณพระเถิด"  

         "ไมํเป็นไรขอรับ ไมํเป็นไรยินดีมาก" พระสรรค๑พูดอยํางอารมณ๑ดี "ลูกคุณพระก็เหมือนลูกผม ไปด๎วยกัน ก็ต๎องไมํ

ทิ้งกัน มีอะไรบอกกันได๎ ตัวก็ไมํเล็กแล๎ว เผลอนิดเดียวก็จะเป็นหนุํมด๎วยกันทั้งสองคน หน๎าตาก็ใช๎การได๎ ทั้งคํู" คุณพระ

สรรค๑หันไปพูดกับเด็กๆ ซึ่งยังยืนอยํูข๎างๆพลอย  

         คุณเชย หลวงโอสถ และพอํเพ่ิม เดินขึน้เรือมารวมกลํุมอยํูด๎วย หลวงโอสถใหพ๎ระเล่ียมแกํเด็กคนละองค๑ พร๎อมกับ

ส่ังวําให๎รักษาไว๎ให๎ดี อยํามีวันลืมคุณพระจะได๎ค๎ุมกันตัวได๎ คุณเชยตรงเข๎ากอดหลานคนละที ตีหน๎าเบ๎ เหมือนกับจะ

ร๎องไห๎แล๎วสํงหํอให๎ บอกวําเป็นขนมที่ร๎ูวําหลานชอบ ให๎เก็บไว๎กินกลางทาง พํอเพิ่มตบหัวลูบหลัง หลานคนละทีสองที แล๎ว

แจกตะกรุดสาลิกาทองคนละตัว บอกวําดีนักทางเมตตา โตอีกหนํอย แหมํมจะต๎องติดกันกราว  

         เสียงคุณเปรมพดูขึน้วํา 

         "นี่ห๎องหับเขาให๎อยํูกันทางไหน" 

         "ทางนี้ ทางนี้" คุณพระสรรค๑บอก "ผมเที่ยวสํารวจดูทั่วแล๎ว อยูํติดกับห๎องผมเองนอนด๎วยกันสองคนทางนี้" แล๎ว

คุณพระสรรค๑ก็ออกเดินนําหน๎าไปทางดาดฟ้าเรือ ไปหยุดอยูํตรงประตูสีขาวประตูหนึ่ง  

         "ห๎องนี้แหละ" คุณพระสรรค๑บอกพลางชี้มือที่ประตู คุณเชยโผลํหน๎าเข๎าไปดูในห๎องกํอน แล๎วก็ถอยออกมา ยกมือ

ขึ้นลูบอก อุทานวํา 

         "ต๐าย ! เล็กเทําแมวด้ินตาย นําอัดใจแทน" 

         พลอยโผลํหนา๎เขา๎ไปดูบา๎งแล๎วก็ใจหาย กลัวลูกจะต๎องลําบาก ใหห๎อ๎งนัน้มีทีน่อนทาํเป็นหิง้ติดอยํูขา๎งฝา ซ๎อนกัน

สองที่ มีอํางล๎างหน๎าติดอยูํข๎างฝาอีกทีหนึ่ง หีบที่ขนขึ้นไปจากข๎างลํางวางอยํูในห๎อง กินที่เสียเกือบหมด หากปิดประตูห๎อง

นั้นแล๎ว ทางที่ลมจะเข๎าได๎ก็มีอยํูทางเดียว คือทางรูกลมๆเล็กๆข๎างฝา คุณเปรมเห็นพลอย ทําหน๎าไมํดีก็รีบพูดแก๎ขึ้นวํา  



         "อยูํในเรือนี่ไมํก่ีวันหรอกแมํพลอย พอถึงสิงคโปร๑แล๎วก็เปล่ียนเรือ เรือลําที่จะไปจริงๆใหญํกวํานี้เป็นไหนๆ ห๎องหับ

เขาสบายออก เด็กๆขี้เกียจจะสนุกไปเสียอีก" 

         "จริงขอรับ จริง" พระสรรค๑ชํวยพูดยืนยันอีกคน "เรือลําจากสิงคโปร๑นั้นใหญํโต วิ่งกันไมํหวัดไมํไหว"  

         ดูหอ๎งแล๎วทกุคนก็ยืนจับกลํุมกันอยํูบนดาดฟา้เรือ ขณะนัน้เรือบรรทกุสินค๎าเขา๎ทีเ่สร็จแล๎ว เสียงเอะอะ ทีไ่ด๎ยินเม่ือ

ตอนแรกนั้นเงียบลง 

         "อ๏อดอยําซนให๎มากนักนะ" พลอยกระซิบลูก เพราะไมํมีอะไรจะพูด คอนั้นตื้นตันไปด๎วยอาลัย "อยําไปปีนลูกกรง

เรือเป็นอันขาด เด๋ียวพลาดพล้ังตกทะเล อั้นคอยดูน๎องด๎วย"  

         ตาอ๏อดพยักหนา๎รับคํา สํวนตาอัน้ยืนทาํตาปริบๆ ดูหนา๎คนโนน๎ทหีนึง่คนนีท้หีนึง่ พยามยามกล้ันน้าํตา มิใหร๎๎องไห๎  

         เสียงหวูดเรือดังขึน้โดยกระทนัหนัสองคร้ัง ทาํใหพ๎ลอยต๎องสะด๎ุงสุดตัว คนเรือคนหนึง่เดินเท่ียวบอก ผ๎ูทีม่าสํง

ผ๎ูโดยสารให๎ลงจากเรือ พลอยใจหายแทบจะทรงกายไว๎ไมํอยูํ ยืนเกาะลูกกรงเรือที่แคมเรือ ปลํอยให๎คนอื่นรํ่าลาจนเสร็จ 

พลอยเข๎าไปกอดจูบลูกเป็นคนสุดท๎าย เนื้อตัวยังอุํนๆ แตํจะต๎องจากกันไปไกล เหมือนกับใครมาเด็ดเอาหัวใจไปไว๎ที่อื่น  

         "อ๏อดรักษาตัวให๎ดีๆ เรียนหนังสือให๎เร็วๆ แล๎วรีบกลับมาหาแมํ" พลอยกระซิบส่ังแล๎วรวบตาอั้นเข๎ามาชิด ส่ังตํอไป

วํา "อั้นเป็นพี่ชํวยดูน๎องให๎ดีๆ อยูํไกลพํอแมํต๎องรักกัน อยําทอดทิ้งกันเป็นอันขาด"  

         คุณเปรมเอ้ือมมือมาแตํะทีแ่ขนเบาๆ เป็นสัญญาณใหล๎งจากเรือ พลอยแขง็ใจผละจากลูก ก๎าวเท๎าเดินออกไป

ข๎างหน๎า คุณเปรมเอามือแตะแขนไว๎ข๎างหนึ่ง คุณเชยเดินเข๎าขนาบข๎าง พํอเพิ่มและหลวงโอสถ เดินรุนมาข๎างหลังติดๆกัน 

คุณเชยเองนั้นถึงจะพยายามทําใจแข็ง เพื่อจะได๎เป็นตัวอยํางแกํน๎องสาว ก็ยังต๎องยกผ๎าเช็ดหน๎า ขึ้นซับที่ใกล๎ๆลูกตา และ

ส่ังน้ํามูกอยูํบํอยๆ 

         พลอยลงมายืนแหงนหนา๎ดูลูกทีท่าํเรือขา๎งลําง ตาอน๎เขา๎มายืนอยํูชิดตัว พลอยเอ้ือมมือไปจับมือตาอน๎ กําไว๎แนนํ 

เรือลํานั้นถอนสมอเสร็จแล๎ว เสียงใครร๎องส่ังการจากสะพานข๎างบนเรือเป็นภาษาฝร่ัง เสียงลูกเรืออีกคนหนึ่งร๎องรับอยํูที่

ดาดฟ้าข๎างลําง ที่ลูกกรงข๎างเรือใต๎โคมไฟฟ้าสีสลัวดวงหนึ่ง พลอยเห็นลูกทั้งสอง ยืนเกาะลูกกรงเรือมองทางทางตน มีพระ

สรรค๑ยืนหัวเราะโบกไม๎โบกมืออยํูข๎างๆ เมื่อดูจากที่ต่ําไปหาที่สูง พลอยก็เห็นวําลูกของตนทั้งสองคนนั้นตัวเล็กนิดเดียว ยัง

เล็กเกินไป ที่จะไปพ๎นอกบิดามารดา แตํพลอยก็ไมํมีทางที่จะป้องกันขัดขืน มิให๎จากไปได๎เสียแล๎ว เพราะขณะนั้นหวูดเรือ

ดังสนั่นขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง แล๎วเรือก็เคล่ือนที่ออกจากทําช๎าๆ เสียงกระด่ิงสัญญาณ ดังเป็นกังวาน ใบจักรที่ท๎ายเรือเร่ิมหมุนตี

น้ําแตกเป็นฟองฝอย เรือนั้นเคล่ือนออกไปลอยลําอยํูกลางท๎องน้ํา แล๎วแลํนไกลออกไปอีก จนในที่สุดก็หายไปในความมืด 

มองไมํเห็นอะไรนอกจากสีเขียวแดงสองสามดวง และแม๎แตํไฟนั่นเองก็หายลับไปจากสายตาในที่สุด พลอยหันหน๎ากลับจะ

ขึ้นรถ น้ําตากลบลูกตา จนแทบจะมองไมํเห็นทาง ถึงแม๎วําฝนที่ตกพรําอยํูนั้น จะทําให๎เส้ือผ๎าที่ใสํไปชุํมชื้น แตํในลําคอของ

พลอยนั้น แห๎งผากเหมือนกับมีใครเอาขี้เถ๎าไปโรยไว๎  



         พลอยนกึไมํออกวําตนดํารงสังขารอยํูได๎อยํางไร ในระยะเวลาสิบหา๎หรือย่ีสิบวันตํอมา ทกุอยํางในบา๎น ดูจะแหง๎แล๎ว

ไปส้ิน ทุกคร้ังที่แลเห็นส่ิงที่ลูกเคยกินพลอยก็ต๎องใจหาย เห็นเตียงที่ลูกเคยนอน และเส้ือผ๎าเกําๆ ที่ลูกเคยใสํ พลอยก็ต๎อง

นั่งร๎องไห๎อยํูคนเดียว คนที่อยูํในบ๎านด๎วยกัน ก็ไมํเป็นที่พึ่งบรรเทาความคิด ความอาลัยลงไปได๎ ตาอ๎นสํงน๎องๆแล๎วก็ต๎อง

รีบกลับไปโรงเรียน ประไพก็ย่ิงเพิ่มความคิดถึง ให๎พลอยมากขึ้นไปอีก คุณนุ๎ยก็ได๎แตํร๎องไห๎คิดถึงหลานทุกคร้ังที่เห็นหน๎า

พลอย คุณอุํนก็ได๎แตํคุยเร่ืองของตนเอง ซึ่งขณะนั้นพลอยไมํมีแกํใจจะฟัง สํวนคุณเปรมนั้นเมื่อหมดภาระสํงลูกไปนอกแล๎ว 

ก็หันไปสนใจกับเร่ืองม๎าย่ิงกวําเกํา และบทจะพูดจาปลอบใจพลอย ก็พูดซํ้าๆซากๆ จนพลอยต๎องนึกรําคาญอยูํบํอยๆ ทุก

คร้ังที่ฝนตกฟ้าร๎องมีพายุ พลอยก็ได๎แตํไมํสบายใจ เป็นหํวงลูกที่อยํูกลางทะเล กลัวภัยอันตรายไปตํางๆ  

         วันหนึง่บรุุษไปรษณีย๑ก็เดินเขา๎มาในบา๎น และเด็กนาํเอาไปรษณียบตัรขึน้มาย่ืนใหพ๎ลอยใบหนึง่ ไปรษณียบตัรนัน้

ปิดดวงตราไปรษณีย๑ที่พลอยไมํเคยเห็นมากํอน ด๎านหนึ่งเป็นรูปตึกใหญํ และอีกด๎านหนึ่งจําหน๎าถึงคุณเปรม มีลายมือตา

อั้นเขียนไว๎อยํางเรียบร๎อยวํา 

 

"กราบเท๎าคุณพํอคุณแมํที่รักและเคารพ  

         ลูกมาถึงสิงคโปร๑แล๎วโดยเรียบร๎อย รูปขา๎งหนา๎นีคื้อรูปโฮเต็ลทีลู่กพกัอยํู พรํุงนีจึ้งจะลงเรือใหญํ เดินทางตํอไป คุณ

พระพาลูกขึ้นรถดูบ๎านเมือง เห็นตึกใหญํๆมาก หวังวําคุณพํอคุณแมํคงจะสุขสบายดี ลูกคิดถึมากๆ  

 

อั้น"  

         และตํอทา๎ยลงไปมีลายมือตาอ๏อดเขยีนตัวโย๎เย๎อกีสองบรรทดัวํา  

 

"แมํจ๐า 

         ลูกเห็นปลาฉลามแล๎วสองตัว คนเรือเขาช้ีใหดู๎ พีอ่ัน้มาดูไมํทนั มันดําน้าํไปเสียแล๎ว เมืองนีร๎้อนจัง เจ๏กมากกวําทีบ่า๎น

เราเสียอีก แตํพูดไทยไมํได๎สักคน แปลกไหม"  

 

         ถ๎อยคําของเด็กๆ เขยีนอยํางเด็กๆ แตํเป็นเหมือนน้าํทพิย๑มาชโลมหวัใจ ต้ังแตํนัน้มา พลอยก็ได๎แตํนัง่คอยเช๎าคอย

เย็น เผ่ือจะได๎รับขําวจากลูก เสียงใครเดินหน๎าบ๎านก็ต๎องชะเง๎อดู เผ่ือวําจะเป็นบุรุษไปรษณีย๑ ซึ่งพลอยดีใจทุกคร้ังที่ได๎เห็น 

และดีใจเสียย่ิงกวําได๎เห็นหน๎าญาติ แตํจดหมายขําวคราวแตํละฉบับกวําจะมาถึงก็นานพอดู พอพลอยเร่ิมจะคิดถึงลูกใจ

จะขาดอีก ก็มีจดหมายมาถึงอีกฉบับหนึ่ง เป็นลายมือตาอ๏อดเป็นความวํา  

 



         "แมํจ๐า พี่อั้นเมาคล่ืนใหญํ พอออกจากสิงคโปร๑ก็นอนหน๎าเหลืองมาในเรือ ไมํกินอะไร กินแตํส๎มกับน้ํา แตํเด๋ียวนี้

หายแล๎ว บอกวํายังเพลียอยูํ อ๏อดไมํเมาคล่ืนเลยเขียนจดหมายมากํอน เมืองนี้เขาเรียกวําโคลัมโบ มีแตํแขกดําเต็มไปทั้ง

เมือง เหม็นสาบด๎วย พูดเอะอะร๎องตะโกนล่ันไป กัปตันเขาบอกให๎ปิดประตู หน๎าตํางห๎องในเรือ เพราะพวกนี้มันขโมยเกํง 

พอเรือจอดมันปีนขึ้นมาราวกับมดกับปลวก สํงเสียงเอะอะ ฟังไมํร๎ูเร่ือง คุณพระบอกวํามันจะชวนให๎ไปเที่ยวกับมันบ๎าง ให๎

ซื้อของมันบ๎าง คุณพระใจดีมาก สอนให๎ลูกกินโต๏ะแบบฝร่ัง แมํร๎ูหรือเปลําวําฝร่ังเขาตักแกงออกจากตัว ถ๎าใครตักเข๎าตัว 

เขาวําหยาบคาย เมื่อคืนวานในเรือเขาให๎กินเนื้อแกะ เหม็นสาบจะตาย ลูกจะเอามัสตาร๑ดใสํดับกล่ิน คุณพระห๎ามไมํให๎ทํา 

บอกวําอังกฤษเขาถือ พิลึกละ 

 

อ๏อด"  

         จดหมายของลูกแตํละฉบบั พลอยอาํนแล๎วอาํนอกีจนจําขอ๎ความได๎ทกุตัวอกัษร แม๎แตํรอยขดีฆํา มีอยํูทีต่รงไหน

พลอยก็จําได๎ ต้ังแตํตาอั้นและตาอ๏อดจากไป พลอยก็หันเข๎าหาตาอ๎นมากกวําแตํกํอน ทุกเสาร๑อาทิตย๑ที่ตาอ๎นกลับบ๎าน 

พลอยก็ร๎ูสึกวําบ๎านนั้นอบอุํนขึ้นเต็มบริบูรณ๑ขึ้น ไมํมีอะไรขาดหาย อยํางในเวลาที่ตาอ๎นไมํอยูํ ทั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะตาอ๎น

เป็นลูกผ๎ูชายคนเดียวที่เหลืออยํู ตาอ๎นเป็นลูก ในขณะที่พลอยยังไมํมีลูก และขณะที่ลูกของตนเองแท๎ๆหายไปจากบ๎าน ตา

อ๎นก็เป็นลูกผ๎ูชายคนเดียว ที่ยังเหลืออยํู บางคร้ังพลอยก็นึกขอบใจคุณเปรม ที่ยังไมํได๎สํงตาอ๎นไปนอกเสียด๎วยกันในคราว

นี้ แตํบางคร้ัง ก็นึกเคืองที่คุณเปรมไมํสนใจในตัวตาอ๎นมากเทําที่ควร ต้ังแตํน๎องไปนอกเสียสองคน ตาอ๎นก็ดูเหมือนจะเป็น

ผ๎ูใหญํ ขึ้นกวําเกํา พยายามเอาใจพลอยทุกทางที่จะทําได๎  

         ขาํวคราวจากตาอัน้และตาอ๏อดนัน้ทยอยเขา๎มาเร่ือยๆ จากเมืองทาํตํางๆทีเ่รือผําน ในทีสุ่ดพลอยก็ได๎รับ จดหมาย

จากอังกฤษ ตาอั้นเลําให๎ฟังวําต๎องไปอยํูกับครอบครัวคนอังกฤษกํอน แล๎วจึงจะไปเข๎าเรียน เมื่อร๎ูภาษาดีพอแล๎ว จดหมาย

จากตาอั้นทุกฉบับเป็นการเป็นงาน ทําให๎คุณเปรมพอใจมาก อํานแล๎วบางทีก็เอาติดตัวไปอวดเพื่อนฝูงที่กระทรวง แตํ

จดหมายของตาอ๏อดนั้นถูกใจพลอยทุกคร้ังไป เพราะตาอ๏อดพรรณนาถึงส่ิงที่พลอยอยากร๎ู เป็นต๎นวําในจดหมายที่ตาอ๏อด

เขียนมาจากอังกฤษ ตาอ๏อดพรรณนาถึงความมืดความหนาว และเลําถึงอาหารการกินที่ได๎รับในครอบครัวคนอังกฤษ  

         "ถึงวันอาทิตย๑เขาก็ซื้อเนื้อมายํางขาหนึ่ง" ตาอ๏อดเขียนมาเลําให๎ฟัง "แล๎วก็กินเนื้อขานั้นไปอีกหกวัน ร๎อนบ๎างเย็น

บ๎าง ถึงวันเสาร๑ก็ยังเลาะเอาเนื้อติดกระดูกมาสับกินได๎ พอถึงวันอาทิตย๑ก็เร่ิมอีกขาหนึ่ง มาเมืองนอกนี่มันก็ดีเหมือนกัน 

เพราะทําให๎อ๏อดร๎ูวําเมื่ออยูํที่บ๎านนั้นเคยสุขสบายอยํางไร แตํแมํอยําวิตกถึงลูก เพราะความจริงนั้น เขาเอาใจใสํดีและอยูํ

สุขสบายมาก ชั่วแตํอดคิดถึงแมํไมํได๎จริงๆ"  

         จดหมายของตาอ๏อดทาํใหพ๎ลอยได๎หวัเราะเป็นบางคร้ัง แตํบางคร้ังก็ทาํใหต๎๎องร๎องไห ๎คุณเปรมบนํบอํยๆ วําตาอ๏อด

เขียนหนังสือเลอะเทอะ อํานไมํเข๎าใจ ส๎ูตาอั้นไมํได๎ ทําให๎พลอยต๎องออกรับทุกคร้ังไป เพราะตาอ๏อดพูด๎วยภาษาที่พลอย

เข๎าในมากกวําคนอื่น 



         จะเป็นเพราะคุณเปรมอยากจะใหพ๎ลอยคลายความคิดถึงลูก หรือจะเป็นเพราะกาลสมัยเปล่ียนไปก็ตาม แตํพลอย

สังเกตวําต้ังแตํลูกไปนอกแล๎ว คุณเปรมก็เร่ิมชักชวนพลอยให๎ออกไปเที่ยวเตรํนอกบ๎าน มากขึ้นกวําแตํกํอน และในระยะ

หลังนี้พลอยก็เร่ิมจะได๎เห็นโลกภายนอกที่กว๎างขวางขึ้น เพราะความกังวล ในเร่ืองเล้ียงลูกนั้นมีน๎อยลงกวําแตํกํอน คุณ

เปรมเร่ิมพาพลอยออกไปพบเพื่อนฝูงคนที่ร๎ูจัก และไปตามการงานตํางๆ ทุกคร้ังที่มีโอกาส  

         วันหนึง่คุณเปรมนัง่ดูพลอยอยํู แล๎วก็ปรารภขึน้วํา 

         "แมํพลอย ฉันอยากขออะไรแมํพลอยสักอยํางจะได๎ไหม"  

         "อะไรเลําคุณเปรม คุณเปรมขออะไรฉันก็ไมํเคยขัดสักที อยากได๎อะไรก็บอกมาเถิด"  

         "ในหลวงทํานไมํโปรดผ๎ูหญิงไว๎ผมส้ัน ฉันอยากขอให๎แมํพลอยเร่ิมไว๎ผมสักที เวลาเข๎าเฝ้าแหน จะได๎ถูกพระทัย"  

         "ไฮ๎ ! ไมํเอาละ ฉันแกํแล๎ว" พลอยพูดปฎิเสธ 

         "ไมํจริงหรอกแมํพลอย" คุณเปรมหัวเราะ "คนอายุรํุนราวคราวเดียวกันกับแมํพลอย เขาก็ไว๎ผมยาวกันมากแล๎ว แมํ

พลอยจะมานั่งทําตัวเป็นคนโบราณอยูํทําไม ฉันวําแมํพลอยทําตัวให๎แกํ ใจก็เลยแกํไปตาม ถ๎าไว๎ผมยาวเสียก็จะสาวขึ้นอีก

มาก" 

         พลอยชักจะใจออํนอยากจะตามใจคุณเปรม แตํก็พดูเย๎าคุณเปรมวํา  

         "คุณเปรมอยากได๎เมียผมยาว ทําไมไมํหาเอาใหมํอีกสักคน เลือกดูที่เขาสาวๆ สวยๆ ดีกวําฉัน ฉันไมํวําหรอก" คุณ

เปรมหัวเราะตอบวํา 

         "ไมํเอาละแมํพลอย ฉันขี้เกียจยํุง แมํพลอยก็ดีแตํพูด ถ๎าฉันไปหาเข๎าจริงๆ ก็ขี้เกียจจะหึงบ๎านแตกไปเสียอีก แตํถึง

แมํพลอยจะไมํหึง ฉันก็ไมํหา ฉันอยากได๎แมํพลอยนี่แหละเป็นเมียใหมํของฉัน ถ๎าไว๎ผมยาวให๎ทันสมัยสักหนํอยละก็ แมํ

พลอยจะสาวขึ้นอีก และสวยขึ้นอีกหาน๎อยไมํ เทํากับฉันได๎เมียใหมํอีกทั้งคน โดยไมํต๎องลําบากไปหาเอาใหมํเลย"  

         พลอยหวัเราะแตํนิง่ไมํพดู เพราะยังไมํกล๎ารับปาก เผ่ือวําในทีสุ่ดจะไมํสามารถปฏิบติัตามคําร๎องขอ ของคุณเปรมได๎ 

ใจหนึ่งของพลอยก็อยากจะตามใจคุณเปรม แตํอีกใจหนึ่งยังกระดาก เพราะพลอยเคยเห็นแตํเด็กๆ ที่ไว๎ผมยาว แตํพอโต

ขึ้นเป็นสาว ก็ตัดผมส้ันทุกคนไป แตํคุณเปรมก็พูดตรงตํอความจริงวํา คนเด๋ียวนี้ไว๎ผมยาวกันมาก พลอยก็สังเกตเห็นวํา

หนาตากวําแตํกํอน เมื่อไมํร๎ูจะตัดสินใจอยํางไรถูก พลอยก็หันเข๎าปรึกษาคุณเชย  

         คุณเชยมองหนา๎นอ๎งสาวอยํางพจิารณาแล๎วพดูวํา 

         "วําที่จริงฉันก็เห็นวํา แมํพลอยควรจะไว๎ผมยาวเหมือนกัน เพราะอายุยังไมํมาก ถึงจะไว๎ก็ไมํนําเกลียด"  

         "คุณเชยก็ไมํแกํกวําฉันกี่ปี ทําไมไมํไว๎บ๎างเลํา" พลอยถามย๎อนเอากับตัวคุณเชย  



         "ชํางฉันกํอนเถิด" คุณเชยตอบ "แมํพลอยลองไว๎ดูกํอน ถ๎าเข๎าทีฉันจะได๎ตาม"  

         ต้ังแตํนัน้พลอยก็ปลํอยผมใหย๎าว และเก็บเน้ือเก็บตัวอยํูกับบา๎นไมํไปไหน จนผมนัน้ยาวเกล๎าได๎ อกีวันหนึง่คุณเชย

มานอนพังพาบคุยอยูํในห๎อง พลอยนั่งทําผมอยํูที่กระจก คุณเชยพูดขึ้นวํา  

         "แมํพลอยฉันร๎ูแล๎วละ แมํพลอยไว๎ผมแล๎วก็ต๎องทําอะไรอีกอยํางหนึ่ง จึงจะครบ"  

         "ทําอะไรอีกลํะคุณเชย" 

         "ต๎องขัดฟันขาว" คุณเชยตอบอยํางแนํใจ "ไว๎ผมยาวแล๎วฟันดํา หน๎าตาเป็นบ๎าไมํเข๎ากัน ดูมันปรําๆชอบกล มานี่

มานั่งตรงนี้ ขัดฟันเสียให๎ขาวเสียเด๋ียวนี้แหละ ฉันจะชํวย"  

         "จริงหรือนี่คุณเชย" พลอยถามจากกระจก "ขัดฟันแล๎วหน๎าจะไมํจืดไปหรือ"  

         "ไมํจืดหรอก" คุณเชยตอบ "ไว๎ผมยาวแล๎วปลํอยฟันดํา ดูเป็นแหมํมฟันดําอยํางไรก็ไมํร๎ู สกปรกออก ขัดฟันเสียเถิด

แมํพลอย" 

         เห็นคุณเชยคะย้ันคะยอหนกัเขา๎ พลอยก็ตกลงทาํตามความเห็นของคุณเชย วันนัน้ต๎องนัง่ขดัฟนักัน อยํูทัง้วัน และ

ขัดฟันให๎พอดูขาวได๎แตํเฉพาะฟันหน๎า พลอยก็ไมํร๎ูวําฟันของตน จะมีหินปูนจับอยํูมากถึงเพียงนั้น เมื่อเห็นฟันขาวเป็น

รูปรํางแล๎วก็ปรารภขึ้นวํา  

         "ขัดเข๎าหนหนึ่งแล๎วมิต๎องขัดกันเร่ือยไปหรือคุณเชย กินหมากเข๎าไปมันก็ดําอีก"  

         "หมั่นขัดหมั่นแปรงไมํเป็นไรหรอก" คุณเชยตอบ "เขาบอกฉันวําคนที่ขัดฟันขาวแล๎ว ไมํคํอยอยากกินหมากเทําไร

นัก" คุณเชยพูดแล๎วก็ชํวยเหลือน๎องสาวให๎ขัดฟันตํอไป  

         เย็นลงคุณเชยกลับไปแล๎ว พลอยอาบน้าํแตํงตัวเกล๎าผมเรียบร๎อย นัง่คอยรับคุณเปรมอยํูทีบ่า๎น คุณเปรมกลับมาถึง

บ๎านก็อาบน้ํา ผลัดเคร่ืองแตํงตัวลงไปดูม๎าที่คอก ไมํทันจะได๎พูดจากับพลอยวําอะไร แตํพอตกคํ่าคุณเปรมนั่งกินข๎าว 

พลอยนั่งอยูํข๎างๆ คุณเปรมก็เหลือบมองหน๎าพลอยสองสามคร้ังก็พูดขึ้นวํา  

         "วันนี้แมํพลอยไปทําอะไรมา ดูหน๎าตาเปล่ียนไปชอบกล"  

         "เปล่ียนไปอยํางไร" พลอยถาม 

         "ไมํร๎ูซ"ี คุณเปรมมองดูหน๎าพลอยอยํางพิจารณา แล๎วก็พูดตํอไปวํา "ฉันวําแมํพลอยหน๎าตาอํอนลงกวําเกํา จะวํา

เพราะผมก็ไมํใชํ เพราะฉันคุ๎นอยํูแล๎ว จะเป็นเพราะอะไรฉันนึกไมํออก"  

         แทนคําตอบ พลอยก็หวัเราะใหเ๎ห็นไรฟนั คุณเปรมก็ร๎องขึน้วํา 



         "โอ๎โฮ ! แมํพลอยขัดฟันเสียขาวทีเดียว มินําลํะจึงดูสาวกวําเกํา และสวยกวําเกําเป็นกอง"  

         "คุณเปรมชอบไหม" พลอยถามอยํางอายๆ  

         "โธํถามได๎" คุณเปรมตอบ "แมํพลอยสวยออกอยํางนี้ ใครจะไมํชอบ"  

         ความสนใจของคุณเปรมในระยะนี ้ประกอบกับความกังวลในเร่ืองทางบา๎นเก่ียวกับลูกมีนอ๎ยลง ทาํใหพ๎ลอยเร่ิม

สนใจในตัวเอง ทางด๎านการแตํงกายประดับกายมากกวําแตํกํอน คุณเปรมจะพาไปเที่ยวนอกบ๎านทางไหน พลอยก็มักจะ

แตํงกายให๎งดงาม เป็นที่พอใจคุณเปรมทุกคร้ังไป  

 

บทที่ ๕ (หน๎าที่ ๒)  

         งานทีอ่อกหนา๎ออกตาทีสุ่ดในเวลานัน้ ก็คืองานออกร๎านทีวั่ดเบญจมบพติร ซ่ึงมีมาต้ังแตํแผํนดินกํอน เพ่ือหารายได๎

บํารุงพระอารามที่ทรงสร๎างขึ้น พลอยเคยเที่ยวงานนี้มาต้ังแตํอยํูในวัง และเห็นวําเป็นงานหรูหราที่สุด เทําที่จะนึกฝันได๎ แตํ

พอผลัดเปล่ียนแผํนดินใหมํ ได๎ไปเที่ยวงานวัดกับคุณเปรมในตอนหลัง พลอยก็ร๎ูดีวําส่ิงตํางๆ ที่ตนเคยเห็นวําหรูหรามาแตํ

กํอนนั้น ความจริงก็ไมํเทําไรนัก เพราะงานในแผํนดินนี้ หรูหรากวําที่เคยเห็นมา จนแม๎แตํพลอยเอง ซึ่งร๎ูตัววําเป็นผ๎ูใหญํ

แล๎ว ก็ยังอดที่จะตื่นตาต่ืนใจมิได๎ คนที่ไปเที่ยวงานก็ร๎ูสึกวํา ไปด๎วยจิตใจที่ร่ืนเริง ใช๎เงินไปอยํางไมํเสียดาย จํานวนคนที่ไป

เที่ยวเตรํ ก็ดูเบียดเสียดออกมากกวําแตํกํอน ทั้งหญิงและชายที่เดินปะปนกันอยํางไมํกระดากขวยเขินอยํางแตํกํอน ร๎าน

รวงที่มาออกในงานนั้น แตํงอยํางโอํโถง ประดับไฟสีตํางๆ ดูตระการตา มีงานคร้ังหนึ่ง พลอยจะไปกับคุณเปรมเพียงคืน

หรือสองคืน แตํคุณเปรมนั้น ถือวําเป็นหน๎าที่ต๎องไปทุกคืน และกวําจะกลับก็แสงทองขึ้น พลอยร๎ูดีวําคุณเปรมใช๎เงินคืนละ

มากๆ แตํเมื่อเงินทั้งหมดเป็นของคุณเปรม พลอยก็เกรงใจไมํกล๎าห๎ามปราม  

         ราชสํานกัแผํนดินใหมํยังเป็นเร่ืองของผ๎ูชาย ไมํมีผ๎ูหญิงเขา๎ไปเก่ียวขอ๎งอยํู จนสมเด็จพระพนัปหีลวง สวรรคต ถวาย

พระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงแล๎วไมํนาน สมเด็จพระอนุชาธิราช ผ๎ูทรงเป็นรัชทายาท อยูํในขณะนั้นก็ทิวงคต

ลง ขณะเสด็จไปสิงคโปร๑ ทุกคร้ังที่สวรรคตหรือทิวงคต พลอยก็ต๎องไว๎ทุกข๑ ตามคุณเปรมไป เพราะคุณเปรมเป็นข๎าราช

สํานัก แตํพลอยก็ยังไมํร๎ูสึกวํามีอะไรเปล่ียนแปลงไป จนเสร็จสงครามแล๎ว และงานต๎อนรับทหารอาสา กลับจากเมืองไทย

เสร็จไปแล๎ว พลอยก็ได๎ยินขําวใหมํ จากปากคุณเปรมเองวํา พระเจ๎าอยูํหัวจะได๎ทรงหม้ัน กับหมํอมเจ๎าหญิงพระองค๑หนึ่ง 

ซึ่งจะทรงอภิเษกสมรส เป็นพระบรมราชินี่ตํอไป ขําวนี้ยํอมจะต๎องทําให๎พลอยต่ืนเต๎นเป็นธรรมดา และในเวลาไมํนานนัก 

พลอยก็ได๎ยินแตํคนพูดถึงพระวรกัญญาฯ กันทั่วไป ร๎านถํายรูปทุกแหํงจะต๎องมีพระรูปพระวรกัญญาฯ ไว๎ขาย และบรรดา

สตรีทั้งสาวและไมํสาว ก็เร่ิมแตํงกายไปตามแบบที่พระวรกัญญาฯ โปรดทรง แบบนั้นก็คือ นุํงผ๎าโจงกระเบน ใสํถุงเท๎า

รองเท๎าและเส้ือรัดเอว ปลํอยชายยาวลงมาเหมือนกระโปรง เกือบจะคลุมผ๎านุํงนั้นมิด ดูแตํไกลๆก็เหมือนกระโปรงแหมํม

อยํางส้ันๆ ใครที่ไว๎ผมยาวก็เกล๎ามวย แล๎วใช๎แถบกํามะหยี่หรือแพร รัดที่หน๎าผาก ผ๎ูหญิงคนใดที่แตํงตัวกันอยํางนี้ ก็นับวํา

ทันสมัยเป็นที่สุด 



         ขาํวพระวรกัญญาฯ เป็นขาํวต่ืนเต๎นกันมาก บรรดาภรรยาขา๎ราชการทีมี่โอกาสจะเขา๎เฝ้าได๎ เป็นต๎องเขา๎เฝ้าเกือบทกุ

ตัวคน คุณเปรมถามพลอยวันหนึ่งวํา  

         "แมํพลอย ไมํคิดเข๎าเฝ้าถวายตัวพระวรกัญญากับเขาบ๎างหรือ"  

         "อยําเพิ่งเลยคุณเปรม" พลอยตอบ "ฉันเคยเห็นของอยํางนี้มามาก รอๆไว๎กํอนเถิด"  

         คุณเปรมส่ันหวัช๎าๆ มองดูหนา๎พลอยแล๎วก็พดูขึน้อยํางหนกัใจวํา  

         "แมํพลอยนี่ทําไมชอบเป็นคนขืนโลกเสียจริง"  

         "ไมํใชํฉันขืนโลกหรอกคุณเปรม" พลอยตอบอยํางอารมณ๑เย็น "แตํฉันไมํชอบคนหัวประจบ เมื่อไมํชอบแล๎ว ก็ไมํ

อยากทําเอง คนที่วิ่งเข๎าประจบผ๎ูมีบุญวาสนานั้น ฉันเคยเห็นมาแล๎วหนักตํอหนัก แตํฉันร๎ูวําไมํมีความจริงใจอะไร เวลามี

บุญก็เข๎าหา หมดบุญก็หายหน๎าไปตามๆกัน คนที่จะมาเป็นพระมเหสีเทวีตํอไปนั้น ถึงอยํางไรคนอยํางคุณเปรม อยํางฉันก็

จะต๎องเป็นข๎าทํานอยูํวันยังคํ่า เพราะเราไมํได๎เป็นข๎าแตํตัว แตํเป็นมาต้ังแตํพํอแมํปู่ยําตายาย เมื่อเราเป็นข๎าในหลวง เราก็

ต๎องเป็นข๎าลูกเมียของทําน ฉันยังไมํเห็นจําเป็นจะต๎องเข๎าไปถวายตัว เป็นขององค๑นั้นองค๑นี้แตํเจ๎าของเดียว"  

         "แผํนดินนี้ทํานเห็นจะมีแตํองค๑เดียวหรอกแมํพลอย" คุณเปรมพูด "ทํานไปเรียนเมืองนอกเมืองนา แตํทรงพระเยาว๑ 

ผ๎ูดีอังกฤษเขาไมํมีเมียกันหลายคนหรอก"  

         "ก็ฉันไปวําอะไรลํะ" พลอยตอบ "ทํานอาจมีองค๑เดียวจริงอยํางคุณเปรมวาก็ได๎ ถ๎าอยํางนั้นจริง ฉันก็ย่ิงเห็นวําไมํ

ต๎องถวายตัวเลย ถ๎ามีหลายองค๑เสียอีก บางทีจะต๎องเลือกวําจะถวายตัวองค๑ไหนดี แตํนั่นแหละ ฉันมันคุ๎นกับพระมเหสี

หลายองค๑มาแตํอ๎อนแตํออก คิดดูแล๎วก็ยังไมํไว๎ใจ และในใจจริงฉันเองก็ยังเห็นวํา พระมเหสีองค๑เดียวนั้นดูหลอนๆไป ไมํ

เต็มที่เต็มทาง" 

         คุณเปรมหวัเราะแล๎วก็ตอบวํา "ฉันยอมแพ๎ละแมํพลอย เร่ืองบางเร่ืองบทแมํพลอยจะยอมก็ยอมเอางํายๆ บทจะไมํ

ยอมก็ไมํยอมเอาจริงๆ ย่ิงอยํูด๎วยกันไป ก็ย่ิงมองไมํออก"  

         "ก็คุณเปรมไมํมองฉันให๎ดีๆนี่" พลอยพ๎อ "ไมํมองแล๎วจะไปดูฉันออกอยํางไร"  

         แตํภายในเวลาไมํนานนกัตํอมา คุณเปรมก็กลับมายอมแพพ๎ลอยโดยราบคาบ คุณเปรมพดูขึน้เองวันหนึง่วํา  

         "แมํพลอย ที่แมํพลอยไมํเข๎าไปเฝ้าถวายตัวนั้น ฉันดูๆไปก็เห็นวําดีแล๎ว"  

         "อ๎าว !" พลอยอุทานอยํางสงสัย "ทําไมถึงเปล่ียนความคิดเร็วนักลํะ คุณเปรม"  

         "ฉันได๎เห็นอะไรมาบ๎าง มันให๎นึกตะขิดตะขวงชอบกล" คุณเปรมตอบแล๎วก็เลําตํอไปวํา "ฉันไปเห็นมาด๎วยตาเมื่อ

วานซืนนี้เอง คนเข๎าเฝ้ากันเต็มไปหมด ไมํร๎ูวําลูกใครเมียใครบ๎าง กํอนเสด็จลงมา ก็เสียงแตํคุยอวดกันวํา เคยเป็นข๎าหลวง



เดิมบ๎าง เคยอุ๎มมาแตํยังทรงพระเยาว๑บ๎าง พอเสด็จลงก็แหํกันเข๎าไปเฝ้า บางคนก็ทูลวําปล้ืมปีติจนน้ําตาไหล เขาก็เกํง

หรอกเพราะเขาบีบน้ําตาออกมาได๎จริงๆ ฉันดูๆแล๎วก็ขนลุก เห็นจริงกับที่แมํพลอยพูดไว๎"  

         "แล๎วพระวรกัญญาทํานรับส่ังวําอยํางไรบ๎าง" พลอยซักเพราะสนใจอยํูเหมือนกัน  

         "ทํานก็ได๎แตํย้ิมๆ ทํานจะไปรับส่ังวําอยํางไร ถึงจะรับส่ังฉันก็คงไมํได๎ยิน เพราะเสียงเพ็ดทูล เสียงน้ําตารํวง เพราะ

ความปีติดังขรมไปหมด" 

         พลอยหวัเราะขนัคําพดูของคุณเปรม แล๎วถามตํอไปวํา 

         "คุณเปรมนึกวําทํานทรงเชื่อหรือเปลํา" 

         "ฉันวําทํานไมํเชื่อหรอก" คุณเปรมตอบ "เพียงแตํอยํางตาเรามอง ยังเห็นออกโต๎งๆ พระเนตรทํานสูงกวําเรา ทําไม

ทํานจะมองไมํเห็น แตํทํานจะไปทรงทําอะไรได๎ ทํานเป็นเจ๎าเป็นนาย เขามาเฝ้าก็ต๎องเสด็จออกให๎เฝ้า เขาจะเพ็ดทูล

อยํางไร ทํานก็ได๎แตํทรงย้ิมฟัง อยํางเราเสียอีกสบายกวําทํานเป็นไหนๆ ไมํชอบใครก็แสดงออกนอกหน๎าได๎ อยํางทํานจะ

ไมํโปรดก็ต๎องเก็บเอาไว๎ แตํฉันวําทํานคงทรงทราบดีเทําเรา หรือมากกวําเราด๎วยซ้ําไป"  

         "ฉันดีใจจริงที่ไมํได๎เข๎าไปกับเข๎าบ๎าง" พลอยพูดอยํางโลํงอก "ขืนเข๎าไปคุณเปรมคงคํอนฉันตาย"  

         "ฉันคํอนนั้นไมํส๎ูกระไรหรอกแมํพลอย" คุณเปรมพูด "ที่ฉันมาดีใจวําแมํพลอยไมํเข๎าไป ก็เพราะเกรงวํา ทํานจะเห็น

วําแมํพลอยก็เป็นคนอยํางเดียวกับพวกที่แหํกันเข๎าไปเฝ้า ถ๎าเจ๎านายทํานทรงนึกวํา เมียฉันเหมือนคนพวกนั้น ฉันจะร๎ูสึก

ขายหน๎ามากทีเดียว" 

         "คุณเปรม" พลอยพูดขึ้น "ฉันบอกอะไรให๎สักอยําง อยําหาวําฉันบ๎านะ"  

         "บอกมาเถิด แมํพลอย" คุณเปรมหัวเราะ "ถึงจะเห็นวําบ๎า ฉันก็จะนิ่งเสียไมํบอกให๎ร๎ูตัว"  

         "ใจจริงฉันเองก็อยากเข๎าไปเห็นเหมือนกัน ต้ังแตํร๎ูวําในหลวงจะทรงอภิเษกกับพระวรกัญญา ฉันก็อดสนใจไมํได๎ ดี

ใจก็ดีใจ แล๎วก็ให๎อยากเห็นหน๎าเสียจริงๆ ที่ไมํเข๎าไปก็เพราะกลัวจะถูกหาวํา หัวประจบเทํานั้น"  

         "อยากเห็นนํะเห็นจะได๎หรอกแมํพลอย" คุณเปรมตอบ "ทํานจะทรงละครทั้งสององค๑เร็วๆนี้ ฉันจะไปซื้อต๋ัว พาแมํ

พลอยไปดู" 

         "ใครทรงละคร ซื้อต๋ัวอะไร" พลอยถามอยํางงงๆ  

         "ก็ในหลวงกับพระวรกัญญานํะสิ ทํานจะทรงละครเป็นตัวพระเอกนางเอกเสียด๎วย สํวนต๋ัวที่ต๎องซื้อนั้น ก็เพื่อเก็บ

เงินบํารุงเสือป่า" 



         พลอยยกมือขึน้ลูบอกด๎วยความประหลาดใจ พระเจ๎าอยํูหวัจะออกทรงละครในทีส่าธารณะ ใครๆก็ไปดูได๎ และมีการ

ขายต๋ัวเก็บเงิน เหมือนกับละครตามวิก ก๎าวใหมํอีกก๎าวหนึ่ง ซึ่งจะดูไกลเกินไปนักสําหรับพลอย  

         ความจริงพลอยก็ทราบมากํอนแล๎ววําแผํนดินนีโ้ปรดทรงละคร แตํวําต้ังแตํผลัดแผํนดินมา ก็ร๎ูแตํวําทรงแตํ ในที่

รโหฐานระหวํางหมูํมหาดเล็ก การแสดงนั้นก็เป็นคร้ังคราว เพื่อถวายสมเด็จพระพันปีทอดพระเนตรบ๎าง หรือเนื่องในงาน

อื่นเป็นการภายในบ๎าง คนภายนอกมิได๎มีโอกาสเข๎าไปชม แตํเทําที่ได๎ยินคราวนี้จะทรงออกโรง ให๎คนภายนอกเข๎าไปชมได๎ 

พลอยก็ได๎แตํนึกอึกอักไมํสบายใจ เพราะการอบรมที่ได๎รับมาแตํกํอน บังคับให๎นึกไปเชํนนั้น สําหรับพลอยนั้นพระเจ๎า

แผํนดินเป็นของสูง แม๎จะเสด็จพระราชดําเนินไปทางไหน หรือประทับอยูํ ณ ที่ใด ก็ไมํบังควรที่ใครจะไปมองตรงๆอยํูแล๎ว 

จําต๎องหลบสายตาลงตํ่า คร้ังนี้จะออกทรงละคร ซึ่งเป็นของที่ต๎องจ๎องต๎องมอง พลอยยังนึกไมํออกวําตนจะดูได๎อยํางไร 

เหตุผลที่วําจะทรงละคร เก็บเงินบํารุงเสือป่านี้ พลอยฟังไมํออกเลย สินทรัพย๑หรือกําลังสํวนใดที่คนทั้งแผํนดินเป็นเจ๎าของ

รวมกัน ชํวยกันบํารุงรักษานั้น พลอยยังนึกไปไมํถึง นึกได๎แตํเพียงวําพระเจ๎าอยูํหัวทรงมีพระราชทรัพย๑ออกมากมาย สุดที่

จะประมาณได๎ ถ๎ามีพระประสงค๑จะบํารุงส่ิงใด ก็สักแตํจะมีพระราชโองการ ทุกอยํางก็จะเป็นไปตามนั้น เหตุไฉนจะต๎อง

ทรงออกเลํนละครเก็บเงิน จะโปรดให๎โขนหลวง ละครหลวงออกแสดง ก็ดูจะพอเหลือพออยํูแล๎ว แตํเพียงเทํานี้ก็หนักใจ

มากอยูํแล๎วสําหรับพลอย แตํคุณเปรมยังบอกวํา พระวรกัญญาฯ จะออกทรงละครด๎วย อีกพระองค๑หนึ่ง  

         พอนกึถึงพระวรกัญญาฯ พลอยก็ต๎องหยุดกลืนน้าํลาย คร้ังนีเ้ป็นคร้ังแรกทีพ่ลอยได๎ยินวํา ผ๎ูหญิงและผ๎ูชาย จะออก

เลํนละครรํวมกัน แตํกํอนพลอยเคยดูแตํละครผ๎ูหญิง ที่ในวังก็มีแตํละครผ๎ูหญิงล๎วน ละครเจ๎าคุณมหินทร๑ฯ ละครปรีดาลัย 

ที่เคยดูก็มีแตํผ๎ูหญิงทั้งนั้น ถ๎าจะมีผ๎ูชายบ๎างก็เป็นตลก ละครผ๎ูชายที่เคยเห็นก็เป็นละครนอก ผ๎ูชายล๎วนๆทั้งตัวพระตัวนาง 

คราวนี้ผ๎ูชายกับผ๎ูหญิงจะเลํนรํวมกัน และผ๎ูหญิงที่จะเลํนนั้นก็คือพระวรกัญญาฯ ซึ่งตํอไปจะเป็นมเหสี "ตายแล๎ว !" พลอย

นึกในใจแล๎วนึกตํอไปถึงเมื่อคร้ังตนยังเล็ก ข๎างในต๎องเดินฉนวน จะไปไหนก็ต๎องมีโขลน จํากรมวังควบคุมแข็งแรง ข๎างใน

สมัยนี้ออกเลํนละครรํวมกับผ๎ูชายให๎คนดู ย่ิงคิดก็ย่ิงงง ความร๎ูสึกอึดอัดเหมือนกับจะหายใจไมํออก พลอยแข็งใจถามคุณ

เปรมออกไปวํา 

         "คุณเปรม ทํานจะทรงละครเร่ืองอะไร"  

         "เร่ืองโพงพาง" คุณเปรมตอบอยํางเฉยๆ ไมํเห็นเป็นของแปลก  

         "แล๎วกัน" พลอยนึก "แม๎แตํช่ือเร่ืองก็ดูแปลกประหลาดเสียเต็มที ละครอะไรชื่อโพงพาง เกิดมาเป็นตัว ยังไมํเคยได๎

ยิน ต๎องลองถามคุณเปรมดูอีกที" 

         "ละครอะไรชื่อโพงพาง" พลอยถามออกมาดังๆ "ฉันยังไมํเคยได๎ยินเลย"  

         "ละครพูด" คุณเปรมตอบ "ในหลวงทํานทรงพระราชนิพนธ๑เอง วํากันวําสนุกนัก"  



         พลอยมองดูหนา๎คุณเปรมแล๎วก็แปลกใจ เพราะคุณเปรมพดูถึงเร่ืองเหลํานีด๎้วยอารมณ๑เร่ือยๆ เหมือนกับวํา เป็นของ

ธรรมดาที่ปฏิบัติกันมาแล๎วจนเคยชิน คุณเปรมเคยพูดวําพลอยเป็นคนล๎าสมัย บางที่ก็จะจริง อยํางคุณเปรมวํา  

         ถึงคืนวันทีจ่ะไปดูละครหลวงกับคุณเปรม พลอยก็แตํงตัวเสียเต็มทีเ่หมือนกับจะเขา๎เฝ้า ซ่ึงความจริง ก็เป็นความเห็น

ที่ถูก เพราะละครนั้นแสดงในพระราชฐาน คือวังพญาไท อันเป็นที่ประทับในขณะนั้น หลังจากสมเด็จพระพันปีสวรรคตแล๎ว 

คุณเปรมมองดูภรรยาตนที่แตํงตัวเสร็จแล๎วอยํางพอใจ แล๎วก็ชวนขึ้นรถยนต๑ ออกจากบ๎านแลํนตรงไปวังพญาไท  

         เม่ือพลอยไปถึงนัน้คนดูมานัง่รอทีโ่รงละครมากแล๎ว โรงละครนัน้ประดับไฟฟา้สีตํางๆ และยังเปิดไฟสวําง ทางด๎านที่

นั่งคนดู ทําให๎พลอยแลเห็นคนที่ไปชุมนุมกันนั้นได๎ถนัด ทางด๎านหน๎าออกไปมีเจ๎านายประทับอยูํ หลายพระองค๑ ถัดไปอีก

ทางหนึ่งเป็นชาวตํางประเทศกลํุมหนึ่ง คุณเปรมกระซิบบอกวําเป็นพวกทูต ตํอจากนั้นมา ก็มีข๎าราชการผ๎ูใหญํ และสตรี

บรรดาศักด์ิมากหน๎าหลายตา ตลอดจนถึงพํอค๎าที่เป็นจีนและแขก พลอยกวาดสายตา ไปดูรอบๆแล๎วก็ใจหายต่ืนคน 

คํอยๆยํองตามคุณเปรมไปยังที่นั่ง ทุกคนที่อยูํในที่นี้ พูดจากันด๎วยเสียงกระซิบ บรรยากาศไมํผิดกับในที่ชุมนุมในงานหลวง 

เมื่อกํอนถึงเวลาเสด็จออก ในใจของพลอยเองก็ยังไมํเห็นวํา เป็นการมาดูละคร แตํยังเห็นวําเป็นการเข๎าเฝ้าอยํูนั่นเอง  

         พลอยนัง่รออยํูนานพอดู ในทีสุ่ดไฟตํางๆภายในโรงก็ดับลง ทิง้คนดูใหน๎ัง่อยํูในความมืด คงสวํางอยํูแตํไฟทีห่นา๎เวท ี

อีกสักครํูก็ได๎ยินเสียงใครกระทุ๎งพื้นโรงด๎วยของแข็ง เป็นสัญญาณดังปังๆอยูํสามคร้ัง มํานหน๎าโรงนั้นก็คํอยๆเผยออก เห็น

ฉากภายในโรงที่ตกแตํงไว๎เหมือนของจริงไมํมีผิด พลอยรีบกวาดตารอบเวที แล๎วก็ถอนหายใจโลํงอก เพราะบนเวทีนั้นยัง

ไมํมีในหลวง 

         แตํพลอยก็โลํงอกไปได๎ไมํช๎าไมํนานนกั เพราะในเวลาอกีไมํก่ีนาท ีพระเจ๎าอยํูหวัก็ปรากฏพระองค๑บนเวท ีในบทบาท

พระเอกของเร่ือง พอคนดูได๎เห็นก็มีเสียงดังเหมือนเสียงอุทานเบาๆ ทั่วไปทั้งโรงละคร พลอยใจหายวาบเมื่อแลเห็นพระองค๑ 

ความเคยชินซ่ึงติดอยูํในนิสัย บังคับให๎ยํอตัวลงในทําหมอบทันที โดยเอาแขนพาดลงบนตักทั้งที่นั่งอยํูบนเก๎าอี้ แตํแล๎ว

พลอยก็ร๎ูสึกตัว คํอยๆเหลือบมองดูคนที่นั่งกันอยํูโดยรอบ ไมํเห็นมีใครทําอยํางตน ทุกคนนั่งดูละครหัวเราะตํอกระซิกกัน

อยํางเบิกบาน เคราะห๑ดีที่ไมํมีใครสนใจ เหลียวมามองพลอยที่อยํูในทําประหลาด พลอยคํอยยืดตัวตรงขึ้นในทํานั่ง มิให๎

ใครสังเกตเห็น แล๎วพยายามจับตาดูละครตํอไป แตํถึงแม๎วําจะพยายามดูเพื่อเอาเร่ืองเอาราว ให๎ร๎ูวําละครเร่ืองนั้นเก่ียวกับ

อะไร หรือเป็นมาอยํางไร พลอยก็ไมํสามารถรวบรวมสมาธิให๎อยูํที่เร่ืองละครได๎ คงมีตาอยํูเฉพาะแตํพระเจ๎าอยูํหัว  

         "ชํางงามสงําอะไรอยํางนี้" พลอยนึกอยํูแตํในใจ "แลดูสวํางไปทั้งองค๑ เหมือนกับมีไฟอะไร ฉายออกมาจากข๎างใน 

ผิดกับมนุษย๑ธรรมดาสามัญอื่นๆ" บางเวลาที่ทรงแสดงบทถึงตอนที่ต๎องเบือนพระพักตร๑ ชายพระเนตรมาทางคนดู พลอยก็

ต๎องหลบสายตาลงตํ่า มิกล๎ามองเต็มพระพักตร๑ เพราะพระพักตร๑ที่เบือนมานั้น ดูจากที่ไกลและในที่แสงสวํางของเวที แลดู

ละม๎ายคล๎ายคลึงพระพักตร๑สมเด็จพระพันปี ทําให๎พลอยต๎องสะด๎ุง หลายคร้ังด๎วยความหวาดเกรง เพราะเคยเกรงมํแตํยัง

ทรงเป็นสมเด็จที่บน สมเด็จรีเย็นต๑ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระพันปีหลวง ถึงแม๎จะสวรรคตไปแล๎ว พลอยก็ยัง

เกรงขามทุกคร้ังที่นึกถึง สําหรับใจคนอื่นที่ดูละครอยูํ ในคืนวันนั้นจะเป็นอยํางไรพลอยไมํร๎ูด๎วย แตํสําหรับใจพลอยเองนั้น 

ถึงแม๎วําพระเจ๎าอยูํหัว จะทรงพยายามแสดงบทของคนธรรมดาในเร่ือง อยํางสนิทสนมสักเพียงใดก็ตาม ความร๎ูสึกของ



พลอย ก็ไมํสามารถจะคล๎อยตามได๎ ยังคงเห็นพระเจ๎าอยูํหัวเป็นพระเจ๎าอยูํหัว เป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่สุด ควรแกํการเคารพยํา

เกรงเป็นที่สุดอยูํนั่นเอง ทุกคร้ังที่คนอื่นๆที่แสดงละครเร่ืองนั้น เดินเข๎ามาใกล๎ชิดพระองค๑ และยืนพูดจาด๎วยอยํางคน

ธรรมดา พลอยก็ต๎องสะเทือนใจ หวาดเกรงแทนเขาเหลํานั้นวําจะต๎องจัญไร มีอันจะเป็นไปตํางๆ  

         คุณเปรมเอ้ือมมือมาสะกิดทีเ่ขาเบาๆ เม่ือสตรีคนหนึง่ปรากฏออกมากลางเวท ีพลอยร๎ูได๎ทนัทวํีา สตรีผ๎ูนัน้คือพระวร

กัญญาฯ มิใชํใครอื่น พลอยชะเง๎อมองดูด๎วยความสนใจ เพราะมิได๎เคยเห็นมาแตํกํอน "ก็งามดีหรอก" พลอยนึกในใจ 

ขณะเดียวกันก็อดนึกไปไมํได๎วํา ตนเคยเห็นเจ๎านายข๎างในบางพระองค๑ ที่งามกวํานั้น งามขนาดนั่งพิศดูเทําไรก็ไมํเบื่อ แตํ

พลอยก็บอกตัวเองทันที มิให๎คิดฟุ้งซําน เพราะตาของตน จะเห็นอยํางไรนั้นไมํสําคัญเลย แม๎แตํจะนึกเปรียบเทียบความ

งามพระวรกัญญาฯ กับเจ๎านายพระองค๑อื่น ก็ไมํบังควร พลอยนั่งนึกชมพระวรกัญญาฯ อยูํในใจวํา ทรงแสดงบทบาทละคร

พูดได๎ตลอดไป ไมํมีขวยเขิน ถ๎าเป็นคนอื่นเชํนพลอย อาจต๎องตัวส่ันขาส่ัน ไมํสามารถจะก๎าวออกมากลางโรงได๎ทีเดียว แตํ

ความร๎ูสึกอลเวง ในหัวใจนั้นย่ิงเพิ่มขึ้นอีก เมื่อได๎เห็นพระวรกัญญาฯบนเวที เพราะพลอยปักใจเสียแล๎ววํา พระวรกัญญาฯ 

เป็ฯ "ข๎างใน" ฉะนั้นทุกคร้ังที่ทุกคนที่เป็นผ๎ูชายเดินเฉียดเข๎าไปใกล๎บ๎าง หรือยืนพูดจาด๎วยบ๎าง พลอยก็ใจหายใจคว่ํา 

อยากจะร๎องเตือน หรือเวลาผ๎ูชายเดินใกล๎พระองค๑เข๎าไปหนํอย ก็อยากจะร๎อง "โอ๏ยๆ !" ให๎สมกับความตกใจ ต๎องคอยกล้ัน

อยูํตลอดเวลา 

         ภาพทีติ่ดตาพลอยอยํูไมํมีวันลืม ก็คือตอนกํอนปดิมํานตอนจบ พระเจ๎าอยํูหวัทรงสวมกอดพระวรกัญญาฯ ตํอหนา๎

คนทั้งปวงที่นั่งดูอยูํ เสียงพระวรกัญญาฯ รับส่ังขึ้นวํา  

         "คุณรักฉันมาต้ังแตํเมื่อไร" 

         "รักมาต้ังแตํวันที่ได๎เห็นในงานประกวดรูปภาพที่บางปะอิน" เป็นพระราชดํารัสตอบ  

         ละครปดิมํานแล๎ว เสียงดนตรีเลํนเพลงสรรเสริญพระบารมี พลอยยังนัง่ตกตะลึงอยํูกับที ่คุณเปรมสะกิด ใหพ๎ลอยลุก

ขึ้นยืน พลอยยืนขึ้นตาม จากนั้นก็ต๎องเบียดกับคนดู ที่ตํางพากันกลับ และต๎องยืนหนาว อยูํที่หน๎าโรงละครอีกนาน จนคุณ

เปรมหารถได๎ จึงได๎ขึ้นรถกลับบ๎าน  

 

         พลอยนัง่นิง่มาในรถ มือกอดอกกระชับตัวเพราะความหนาวของอากาศตอนดึก  

         "เป็นอยํางไรบ๎างแมํพลอย" คุณเปรมถาม  

         "หนาวหนํอย" พลอยตอบ 

         "ฉันหมายถึงละครคืนนี้" คุณเปรมพูดเบาๆ  

         "ก็สนุกดี" พลอยตอบบํายเบี่ยง ไมํยอมเผยความในใจ "แตํฉันไมํเคยดูมากํอน ยังดูไมํคํอยร๎ูเร่ือง แล๎วผ๎ูคนก็

มากมายเสียเหลือเกิน ฉันเมาคนแทบจะเป็นลม" 



         พลอยไมํกล๎าบรรยายความร๎ูสึกทีแ่ทจ๎ริงของตนตํอคุณเปรม เพราะกลัวคุณเปรมจะหาวําไมํทนัสมัย แตํก็นกึไว๎แตํใน

ใจวํา จะต๎องพูดเร่ืองนี้กับใครสักคนหนึ่ง ที่จะเข๎าใจตัวดีกวําคุณเปรม คนๆนั้นก็ต๎องเป็นช๎อย เพราะเคยเห็นอะไรมา

ด๎วยกัน 

         "ฉันวําสนุกออก" เสียงคุณเปรมพูดเมื่อกํอนรถเล้ียวเข๎าบ๎าน "ในหลวงทํานทรงละครดีกวําใครๆทั้งหมด ไมํเห็นใคร

จะส๎ูทํานได๎สักคน"  

 

บทที่ ๖ (หน๎าที่ ๑)  

         ความเคยชินเป็นพรอนัประเสริฐทีธ่รรมชาติใหไ๎ว๎แกํมนษุย๑ เม่ือกํอนทีลู่กสองคนจะไปเรียนนอก พลอยร๎ูอยํูวําจะต๎อง

จากกันไปนานเป็นจํานวนหลายปี กํอนที่ลูกจะเรียนเสร็จกลับบ๎าน และนึกไปถึงวําในระยะเวลา ที่ต๎องจากกันนั้น ตนจะ

ทนทานไปได๎อยํางไร เมื่อลูกออกจากบ๎านไปใหมํๆ ความาอาลัยความคิดถึงนั้น ก็เกิดขึ้นอยํางย่ิงยวด แตํพอนานเข๎าก็เคย

ชินตํอภาวะที่ต๎องอยูํหํางกันกับลูก และถึงแม๎วําความคิดถึง จะยังคงมีอยูํเป็นประจํา ความคิดถึงนั้นก็มิได๎เกิดขึ้นด๎วย

อาการอันรุนแรง บีบรัดหัวใจอยํางแตํกํอน และด๎วยเหตุนี้เวลาที่วํางเปลําไมํมีลูกสองคนอยํูที่บ๎าน จึงผํานไปโดยไมํช๎านัก 

พลอยเผลอๆไปหนํอยนั้น ก็ลํวงเลยไปหลายปี  

         ตาอัน้ไปอยํูรํวมกับตาอ๏อดทีอ่งักฤษในราวๆปเีศษ ทางผ๎ูปกครองนกัเรียน ก็แนะนาํใหย๎๎ายไปเรียนตํอ ทีฝ่ร่ังเศส เพ่ือ

จะได๎เรียนกฎหมายจนจบที่นั่น แตํในข๎อที่ลูกสองคนต๎องแยกกันอยํูคนละประเทศนั้น มิได๎กํอให๎เกิดความวิตกแกํพลอย

อยํางไร เพราะจะเป็นอังกฤษหรือฝร่ังเศส สําหรับพลอยก็เป็นเมืองนอกด๎วยกัน และถ๎าจะวําไปจริงๆ พลอยก็ไมํร๎ูวําเมือง

อังกฤษกับเมืองฝร่ังเศสนั้นหํางไกลกันเพียงใด และแตกตํางกันอยํางไร คงยังเชื่ออยํูในใจวํา ตาอั้นและตาอ๏อดนั้นยังอยํู

ใกล๎ๆกัน 

         ตาอัน้นัน้ย่ิงจากบา๎นไปนานเขา๎ก็ย่ิงดูจะเป็นคนเอาการเอางาน และคงแกํเรียนขึน้ทกุวัน จดหมายของตาอัน้ ทกุ

ฉบับเป็นจดหมายส้ันๆ บอกให๎ร๎ูทุกข๑สุขโดยไมํมีรายละเอียด รายละเอียดนั้นถ๎าหากจะมี ก็เป็นรายละเอียดเก่ียวกับการ

เลําเรียน ซึ่งพลอยอํานไมํเข๎าใจ แตํมีคุณเปรมเป็นคนที่สนใจอยํูข๎างเดียว จดหมายของตาอ๏อดนั้นเป็นไปในทางตรงกันข๎าม 

เต็มไปด๎วยรายละเอียดเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยํู บางคร้ัง ตาอ๏อดก็อธิบายเร่ืองธรรมชาติดินฟ้าอากาศที่พบเห็น จนพลอย

ร๎ูสึกเข๎าใจ เหมือนกับได๎ไปเห็นด๎วยจริงๆ ตาอ๏อดเป็นเด็กที่มีความจําในเร่ืองเล็กๆน๎อยที่ลืมไปแล๎ว แตํตาอ๏อดก็ยกเอาเร่ือง

ที่ผํานไปแล๎วนั้น กลับมาอุปมาอุปไมยเทียบกับของใหมํที่ได๎พบเห็น จนพลอยเข๎าใจได๎  

         เม่ือถึงคราวหนา๎หนาวแรกทีต่าอ๏อดไปพบในองักฤษ ตาอ๏อดเขยีนจดหมายมาเลําใหฟ๎งัวํา  

 

         "ลูกได๎เห็นหิมะเป็นคร้ังแรกในวันนี้เอง กํอนที่มันจะตกลงมานั้น หนาวกระดูกแทบจะแตก ท๎องฟ้าก็มืดคร้ึมไปหมด 

แตํพอหิมะตกเสียแล๎ว ก็คํอยยังช่ัวหนาวขึ้น เวลามันตกลงมานั้นไมํเหมือนฝน มันคํอยๆรํวงลงมา แมํจําต๎นงิ้วใหญํ ที่ขึ้นอยํู



ข๎างบ๎านเราได๎ไหม วันที่ลูกงิ้วแตกเป็นปุยเต็มต๎น แล๎วแมํนั่งอยํูกับลูกที่ข๎างตึก พอมีพายุฝนกําลังจะมา ปุยง้ิวก็หลุดจากต๎น

ปลิวออกเต็มไป สีมันขาวๆ ขับกับท๎องฟ้าที่มืดอยูํข๎างหลัง เวลาหิมะตกก็ดูเหมือนอยํางนั้น"  

 

         เม่ือตาอัน้ขา๎มไปอยํูฝร่ังเศสเสียแล๎วตาอ๏อดก็เขยีนมาวํา 

 

         พีอ่ัน้เขาขา๎มไปอยํูฝร่ังเศสแล๎วเม่ือสองอาทติย๑กํอน พอเขาไปได๎ไมํก่ีวันลูกก็ต๎องมาเขา๎โรงเรียน แมํนกึไมํออกหรอ

กวํา โรงเรียนฝร่ังนี้มันกันดารอยํางไร หนาวก็เทํานั้น ไฟจะผิงก็ไมํมี แล๎วก็ยังมีระเบียบ ข๎อบังคับอื่นๆอีกมากมาย ใครทําไมํ

ถูกก็ต๎องถูกทําโทษ ลูกมาถึงใหมํๆ ฝร่ังมันล๎อเสียแยํไปเลย แตํอยูํไปเห็นลูกไมํถือ มันก็เลิกไปเอง ถ๎าพี่อั้นมาอยูํจะลําบาก 

เพราะพี่อั้นเขาเป็นคนเอาจริงไมํชอบล๎อกันเลํน เร่ืองอาหารการกินนั้นดูไมํได๎ทีเดียว กินกันหิวไปวันหนึ่งๆเทํานั้น วันหนึ่ง

กินสองม้ือ กับข๎าวเหมือนกันทุกวัน ตอนแรกลูกเกือบกินไมํลง แตํตอนหลังหิวเข๎าก็กินลงไปเอง เคราะห๑ดีที่มันให๎มากกิน

เทําไรก็ได๎ ที่ลูกเลํามาให๎ฟัง เพื่อแมํจะได๎ร๎ูไว๎ แตํแมํอยําวิตกไปเลย เพราะลูกไมํลําบากอะไร ถึงจะลําบากบ๎างก็ดีเสียอีก 

เพราะลูกจะได๎ร๎ูวํา แมํเคยเล้ียงลูกดีอยํางไร ถ๎าไมํได๎มาเมืองนอก็คงไมํร๎ู เมื่อกํอนเข๎าโรงเรียนลูกคิดถึงบ๎านบํอยๆ คิดถึงที

ไรก็คิดถึง เอามากๆ แตํมาอยูํโรงเรียนนี้ดีไปอยํางหนึ่ง คือไมํมีเวลาเป็นของตัวเองที่จะมานั่งคิดถึงบ๎าน วันหนึ่งๆเขาบังคับ 

ให๎ทําโนํนทํานี่อยูํตลอดเวลา ไมํมีเวลาวํางเลย ถ๎าไมํเข๎าโบสถ๑สวดมนต๑ก็เรียนหนังสือ เลิกเรียนหนังสือ ก็ต๎องเลํนกีฬา ใคร

ไมํเลํนไมํได๎นอกจากป่วย เลิกเลํนกีฬาพออาบน้ําเสร็จสักครํูหนึ่ง ก็ตีระฆังให๎ทําการบ๎านๆ เสร็จก็สวดมนต๑นอน พอเข๎า

เตียงนอนก็ต๎องรีบหลับ เพราะเขาส่ันระฆังปลุกแตํเช๎ามืด พอต่ืนเช๎าก็ต๎องอาบน้ําเย็น กํอนอื่น มาอยูํแรกๆ แทบแยํทีเดียว  

         นกัเรียนทีน่ีเ่ขาใหแ๎ยกกันอยํูเป็นบา๎นๆ บา๎นหนึง่ก็มีครูคุมคนหนึง่ คอยดูแลนกัเรียนทีอ่ยํูในบา๎น และมีนกัเรียนทีค่รู

ต้ังเป็นหัวหน๎าสองสามคน ไว๎คอยดูแลความประพฤติ นักเรียนที่เขาเป็นหัวหน๎านั้น มีอํานาจบังคับบัญชานักเรียนอื่นๆ 

และลงโทษนักเรียนอื่นๆได๎ วิชาที่เรียนนั้นไมํยากอะไร วิชาเลขลูกเรียนมา จากเมืองไทยหมดแล๎ว ภาษาอังกฤษเด๋ียวนี้ก็พอ

ร๎ูเร่ือง ไปยากอยูํที่ภาษาลาตินซึ่งไมํเคยเรียน และต๎องเรียนให๎ทันฝร่ัง ภาษาอะไรก็ไมํร๎ูบ๎าเหลือเกิน อยํางคําวําโต๏ะ ถ๎าพูด

ถึงโต๏ะเฉยๆ ก็เรียกไปอยํางหนึ่ง ถ๎าทุบโต๏ะก็เรียกไปอีกอยํางหนึ่ง และถ๎าเดินไปที่โต๏ะ หรือเดินมาจากโต๏ะก็เรียกไปอีกอยําง

หนึ่ง ที่ลูกเห็นขัน นําหัวรํอก็คือ ถ๎าเราจะพูดวํา "โต๏ะเอ๐ย !" เขาก็อุตสําห๑สอนให๎ร๎ูวิชาที่จะเรียกโต๏ะวําอยํางไร ถ๎าลูกกลับมา

บ๎าน แล๎วนั่งพูดกับโต๏ะ แมํก็อยํานึกวําลูกบ๎าไปเสียแล๎วก็แล๎วกัน เพราะภาษาลาตินนั้นมีคําที่จะพูดกับโต๏ะได๎  

         ลูกมาาอยํูทางนีร๎ู้สึกวําเวลาผํานไปไมํนานนกั แตํพอมานบัดูเขา๎จริงๆ ก็เห็นวํานานโขอยํูแล๎ว ลูกเลยดีใจ เพราะจะได๎

กลับมาหาแมํเร็วๆ หวังวําแมํจะคิดถึงลูกบ๎าง แตํอยําให๎มากเกินไปนัก เด๋ียวจะไมํสบาย"  

 

         คุณเปรมอาํนจดหมายจากตาอ๏อดแล๎วก็ตีหนา๎ชอบกลทกุคร้ังไป และมักจะบนํวํา  

         "ลูกแมํพลอยคนนี้มันแปลก บางทีฉันไมํเข๎าใจจริงๆวํามันพูดเร่ืองอะไรของมัน"  



         ถึงแม๎วําตาอ๏อดจะได๎ส่ังมาในจดหมายวํา ไมํใหพ๎ลอยวิตกในเร่ืองความทกุข๑สุข แตํพลอยก็ยังอดวิตก วิจารณ๑ไปเอง

ไมํได๎ ที่วิตกนั้นมีอยํูสองเร่ือง เร่ืองหนึ่งนั้นเก่ียวกับศาสนา เพราะตาอ๏อดบอกมาวําต๎องเข๎าโบสถ๑ สวดมนต๑ที่โรงเรียน อีก

เร่ืองหนึ่งก็คือเร่ืองอาหารการกิน เพราะตาอ๏อดบอกมาวํากินข๎าวไมํอรํอย แตํเมื่อมีจดหมายไปถาม ตาอ๏อดตอบวํา  

 

         "เร่ืองศาสนานั้นแมํอยําคิดให๎มากไปเลย ที่โรงเรียนเขาบังคับให๎เข๎าโบสถ๑ทุกคน เราไมํได๎ถือของเขาก็จริง แตํคน

อื่นเขาเข๎ากันหมด จะให๎ลูกไปนั่งอยูํนอกโบสถ๑คนเดียวก็ดูกระไรอยูํ เวลาเข๎าโบสถ๑เขาจะสวดจะร๎องเพลง ลูกก็ตามเขาไป 

บางทีของเขาก็เพราะดีเหมือนกัน และได๎ร๎ูได๎เห็นวําฝร่ังเขาสวดมนต๑กันอยํางไร แตํใจของลูก ก็ยังเป็นพุทธ พระที่คุณลุง

หลวงให๎มาลูกก็เก็บไว๎ที่หัวนอน กํอนจะนอนก็สวดมนต๑ อยํางที่แมํเคยสอนต้ังแตํเด็กๆ แมํควรจะดีใจเสียอีก เพราะถ๎าลูก

เป็นอะไรไป จะมีสวรรค๑ขึ้นได๎ถึงสองแหํง สวรรค๑ไทยก็ได๎ สวรรค๑ฝร่ังก็ได๎...  

         ทีแ่มํบอกไว๎วําจะสํงของกินมาใหจ๎ากเมืองไทยนัน้ดีเหมือนกัน แตํต๎องคอยเวลาโรงเรียนหยุด จะทาํทีโ่รงเรียนไมํได๎ 

เมื่อลูกยังอยํูกับเพื่อน เคยลองทํากับข๎าวไทยเหมือนกัน เคราะห๑ดีที่ลูกชอบอยํูกับแมํเสมอ เวลาทํากับข๎าว จึงร๎ูวิธีพอถูไถไป

ได๎ ถ๎าหากจะมีติดขัดก็อยูํที่เร่ืองของกิน มักจะหาได๎ไมํครบเหมือนที่บ๎านเรา แตํข๎าวสารนั้นมีขาย ฝร่ังมันซื้อมาทําขนมกิน

อาทิตย๑ละคร้ัง เอามาต๎มกับนมกับน้ําตาลกินไมํลงคอเลย เวลาฝร่ังเขาซ้ือข๎าวสาร เขาซ้ือกันทีละน๎อย เพียงหยิบมือเดียวก็

พอ แตํพอลูกกับพี่อั้นไปซื้อมาถุงหนึ่ง มันตกใจกันใหญํ ไมํร๎ูวําเราจะไปกินกันอยํางไรหมด ทีแรกเราก็ทํากับข๎าวงํายๆ ไขํ

เจียวบ๎าง หมูหวานบ๎าง แกงบะชํอบ๎าง ตอนหลังเลยกําเริบ ถึงแกงเผ็ดเนื้อวัว ประดักประเดิดเต็มที มะพร๎าวก็มีแตํมะพร๎าว

แห๎ง สําหรับทําขนม เวลาจะใช๎ต๎องชงด๎วยน้ําร๎อน พอค้ันกะทิร๎อนมือแทบพอง จําตําน้ําพริกแกง หัวหอมกระเทียมนั้นหาได๎ 

ผิวมะกรูดเอาผิวมะนาวแทน กะปิต๎องใช๎กะปิฝร่ัง ที่เขาทาขนมปังกิน เรียกวําแอนโซวี่ ขําไมํมีไมํเป็นไร เคร่ืองเทศมีย่ีหรํา 

พริกใช๎พริกป่น ที่ขาดมากก็คือตะไคร๎ ลูกไปซื้อน้ํามันตะไคร๎จากร๎านขายยา มาใสํลงสองสามหยด แกงเกือบสุกแล๎วพี่อั้น

มาดู บอกวําไมํเห็นเหมือนของจริงเลย เพราะไมํมีมะเขือพวง ลูกเลยเอาถ่ัวกระป๋องใสํลงไป ให๎มันดูคล๎ายๆ เสร็จแล๎วก็กิน

กันอรํอยเต็มที่ จะวําเหมือนแกงเผ็ดก็ไมํได๎ เพราะมันไมํเหมือนกัน แตํมันก็เป็นอะไรเผ็ดๆ ที่กินกับข๎าวได๎ดีกวําของฝร่ัง 

พวกฝร่ังที่อยูํบ๎านเดียวกันมามองๆดู ถามวําอะไร ลูกก็บอกวํากับข๎าวไทย มันขอกินก็ให๎มันกิน หน๎าตามันแดงไปหมดบอก

วําเผ็ดร๎อนราวกับไฟ แตํมันก็ยังปากแข็งวําอรํอย หน๎าหนาวคราวที่แล๎ว ลูกเห็นฝร่ังเอาพริกชี้ฟ้าสีเขียวสีแดงมาขายแยะ 

เขาซ้ือไปประดับบ๎านเวลาตรุษฝร่ัง ลูกซื้อมากินมันตกใจใหญํ บอกกันวําท๎องเราถ๎าจะทําด๎วยทองแดง  

         เร่ืองกับขา๎วไทยนัน้ ถ๎าไมํทาํกินเองก็พออาศัยกับขา๎วเจ๏กได๎ แตํร๎านขายกับขา๎วเจ๏กมีอยํูในลอนดอน เขาไมํคํอยให๎

ลูกได๎ไปอยํู จะมีก็แตํเวลาเดินทางผํานเทํานั้น อยูํบ๎านนอกจึงต๎องทํากินเองเสมอ เร่ืองกับข๎าวไทยนี้ เสียอยูํอยํางเดียว

เทํานั้น ที่เมื่อกินแล๎วเหม็นกระเทียม ทําอยํางไรก็แก๎ไมํหาย ฝร่ังมันเหม็นเสียจริงๆทีเดียว ได๎กล่ินเข๎าทําหน๎าไมํดีจนเราแล

เห็นได๎ กระเทียมสดๆนั้นไมํส๎ูกระไรนัก ถ๎าใสํกลีบสองกลีบก็เหม็นอยํูไมํนาน ที่เหม็นมากและเหม็นนานก็คือพริกเผา และ

ข๎าวเมําหมี่ ที่แมํทํามาให๎จากบ๎าน กินเข๎าไปแล๎ว กล่ินมันออกทุกขุมขน จะล๎างปากอมอะไรดับกล่ินก็ไมํหาย เพราะมันออก

ทางอื่นด๎วย พี่อั้นกับลูกกินน้ําพริกเผาทาขนมปัง แล๎วไปดูหนัง คนที่นั่งใกล๎ๆ ทั้งข๎างๆ ข๎างหลัง และข๎างหน๎าลุกหนีกันหมด 



เสียงมันบํนพึมพําวํา เหม็นอะไรก็ไมํร๎ู ขากลับลงนั่งรถใต๎ดินก็อีก ฝร่ังไมํกล๎ามานั่งใกล๎เลย ถ๎ามันจะกลัวกล่ิน คิดไปก็ดี

เหมือนกัน ไมํต๎องเบียดคน 

         กับขา๎วฝร่ังนัน้เด๋ียวนีลู้กค๎ุนเขา๎ ชักจะกินอรํอยไปเอง เม่ือมาจากเมืองไทยใหมํๆ เน้ือแกะเห็นวําเหม็น กินไมํลง 

เด๋ียวนี้กลับอรํอย เพราะมันมีกล่ินอยํางนั้น เนยแข็งนั้นตอนแรกๆ พอได๎กล่ินก็ต๎องยกมืออุดจมูก แตํเด๋ียวนี้กลับกลายเป็น

ของหอมนํากิน ลูกคิดวําฝร่ังที่เขาวําเหม็นกะปิน้ําปลานั้น ถ๎าไปอยํูเมืองไทยนานๆเข๎า ก็คงหอมกินได๎ อยํางเร่ืองเหม็น

กระเทียม ถ๎ากินกันทุกคนอยํางในบ๎านเราก็ไมํได๎กล่ิน เพราะตํางคนตํางเหม็นเสียแล๎ว แตํถ๎าเราไปกินอยํูคนเดียวในหมูํคน

ที่เขาไมํได๎กิน ก็เหม็นแยํไปเลย 

         ถ๎าแมํจะสํงของกินมาใหลู๎ก ก็ขอใหสํ๎งพวกเคร่ืองแกง ขาํตะไคร๎ใบมะกรูดอะไรพวกนี ้เพราะทางนีห้าไมํได๎ น้าํปลา

นั้นสําคัญมาก ถ๎าจะทํากับข๎าวไทยแล๎วไมํมีน้ําปลา ดูขาดรสหมดเร่ืองทีเดียว ลูกเคยเอาปลา มาหมักในเกลือดูทีหนึ่ง นึก

วํามันจะเป็นน้ําปลา แตํมันก็ไมํเป็น ทิ้งไว๎ต้ังนาน พอเปิดขึ้นมาเหม็นสามบ๎านเจ็ดบ๎าน พวกคนที่อยูํบ๎านข๎างๆ มันมาตบ

ประตูเอะอะ นึกวําเราทิ้งอะไรให๎เนําอยูํในบ๎าน ต๎องขุดหลุมฝังแทบตาย"  

 

         จดหมายของตาอ๏อดฉบบันีท้าํใหพ๎ลอยดีใจ เพราะตาอ๏อดบอกมาแนนํอน วําต๎องการของชนดิใดบา๎ง พลอยรีบ

ตระเตรียมของแห๎งของเค็มตํางๆ เหมือนกับจะให๎คนกินได๎เป็นร๎อยๆ มีผ๎ูคนเด็กเล็กในบ๎านเทําไร เรียกกันมาชํวยหั่นชํวย

ตากชํวยทํา บางคืนก็นั่งทําของที่บรรจุขวด สํงไปให๎ลูกกินที่เมืองนอกจนดึกด่ืน คนที่คอยชํวยพลอยในการนี้มากอีกคน

หนึ่ง ก็คือคุณอุํน  

         นบัต้ังแตํคุณอุนํมาอยํูกับพลอยทีบ่า๎น คุณอุนํได๎ทาํใหพ๎ลอยได๎รับความประหลาดใจหลายคร้ัง คร้ังแรกทเีดียวที่

พลอยต๎องแปลกใจ ก็คือในวันที่คุณอุํนขนของมาถึงบ๎าน พลอยเคยได๎ยินวํา คุณอุํนถูกปอกจนหมดตัว แตํไมํเคยเข๎าใจวํา

คําวําหมดตัวนั้นมีความหมายวําอยํางไร จนได๎มาเห็นกับตาตนเอง เมื่อคุณอุํนขนของเข๎าบ๎าน พลอยเคยเห็นแตํเมื่อยังเป็น

เด็กวํา คุณอุํนเคยนั่งอยูํในกองสมบัติ หีบเหล็กและต๎ู ที่เรียงรายอยูํรอบตัวนั้นเต็มไปด๎วยของมีคํา แตํเมื่อคุณอุํนเข๎ามาอยํู

ด๎วยนั้น มีเพียงที่นอนหมอนมุ๎งและหีบใสํของ ไมํก่ีใบ คร้ันพลอยถามวํา ยังมีของส่ิงใดเหลืออีกบ๎างที่ยังขนมาไมํหมด หาก

จะต๎องการใช๎ จะได๎ให๎คนไปชํวยขนมาให๎จากบ๎าน คุณอุํนก็ตอบอยํางหน๎าเศร๎าๆวํา "ไมํมีหรอกแมํพลอย ทั้งเนื้อทั้งตัว ฉัน

มีเหลือแตํเพียงเทํานี้แหละ... ที่เป็นของตัวเอง" ซึ่งทําให๎พลอยต๎องใจแห๎งเพราะความสงสาร ต้ังใจวํา จะหาความสุขให๎แกํ

คุณอุํนในยามชรา ให๎มากที่สุดเทําที่จะทําได๎  

         แตํเม่ืออยํูด๎วยกันไป พลอยก็ต๎องประหลาดใจอกีคํารบสอง เม่ือร๎ูได๎แนชัํดวํา คุณอุนํไมํต๎องการอะไรมาก ในชีวิต 

ความสุขที่คุณอุํนต๎องการนั้น ดูเหมือนจะเป็นวําขอให๎ได๎อยํูกับตัวของตัวเองมากที่สุด โดยไมํมีใครรบกวน เมื่อพลอยยก

เรือนในบ๎านให๎คุณอุํนอยูํหลังหนึ่ง รํวมกับยายปริกที่เป็นคนใช๎ พร๎อมกับสํงเด็กผ๎ูหญิง ให๎ไปดูแลอีกคน คุณอุํนก็พอใจที่จะ

อยูํบนเรือนนั้นอยํางสงบ ไมํออกมารบกวนใคร จนบางคร้ัง พลอยลืมไปวํามีคุณอุํนอยูํในบ๎าน ทุกคร้ังที่พลอยขึ้นไปเย่ียม

เยียนบนเรือน คุณอุํนก็ต๎อนรับด๎วยความดีใจ และแสดงความเป็นกันเอง โดยเรียกให๎นั่งด๎วยตรงที่คุณอุํนนั่งอยูํ แตํบางคร้ัง



ที่คุณเปรมติดตามขึ้นไปเย่ียมด๎วย คุณอุํนก็ต๎อนรับอยํางรับแขก เรียกให๎เด็กเอาพรมมาปูที่ระเบียงเรือน และชงน้ําร๎อนน้ํา

ชา เอาหมากพลูบุหร่ีมาต้ัง คุณอุํนเองนั่งคุยกับคุณเปรม ซึ่งคุณอุํนเรียกวํา "ทําน" อยํางสงบเสงี่ยม หลายคร้ังเข๎าคุณเปรม

ก็ชักจะเก๎อ ปรารภกับพลอยวํา 

          "แมํพลอย พี่สาวใหญํของแมํพลอยนี่เมื่อไรจะรับฉันเป็นน๎องเขยสักที ฉันไปทีไร เธอรับฉันราวกะเป็น เจ๎าพระเดช

นายพระคุณ จนฉันเก๎อเต็มทีแล๎วละ" 

         "คุณเปรมไมํชอบหรือ" พลอยสัพยอก "ได๎พี่เมียที่ยกยํอง คอยนั่งประนมมืออยํางนี้"  

         "แมํพลอยก็พูดเป็นเลํนไปได๎" คุณเปรมตอบ "เราเห็นเธอเป็นผ๎ูใหญํ เคยไหว๎เคยกราบ เด๋ียวนี้เธอกลับมาประนม

มือเอาฉันเข๎า ฉันไมํเอาละ กลัวอายุจะส้ันเสียเปลําๆ แมํพลอยเตือนเธอเสียบ๎าง ไมํได๎หรือ"  

         "คุณเปรมก็อยําไปถือคนแกํก็แล๎วกัน" พลอยพูดเบี่ยงบําย เพราะในใจจริงนั้นก็นึกไมํออกวํา จะไปเตือนคุณอุํนวํา

อยํางไร 

         เทําทีพ่ลอยดูคุณอุนํเทําทีป่ฏิบติักับตนกับคุณเปรมและคนอืน่ๆในบา๎นก็คิดวํา เด๋ียวนีคุ้ณอุนํถอดเขีย้ว ถอดเล็บ 

หลายเป็นคนดีที่ร๎ูสึกตัววําได๎ผิดไปแล๎ว และพยายามทําทุกอยํางที่จะลบล๎างความผิดของตนในอดีต แม๎แตํนางพิศเอง ซึ่ง

คอยรับมืออยํูแตํแรก ก็ขึ้นมาหาพลอย ยกมือเช็ดน้ําตาแล๎วพูดวํา  

         "คุณพลอยทูนหัวของพิศ คุณทําคุณแกํคนแกํหมดที่พึ่ง ได๎บุญเป็นหนักหนา บําวเห็นคุณอุํนแล๎วใจอํอน ทําอะไร

ไมํลง คิดไปเธอก็เป็นลูกนาย ขึ้นไปกราบตีนเธอบนเรือน เธอก็พูดด๎วยดีเหมือนกับไมํเคยมีเร่ือง บางทีบําวเองจะเป็นคนไมํ

ดี เมื่อแตํกํอนเธอจะดําวํามาบ๎าง ก็ชํางเถอะบําวยกให๎หมดแล๎ว"  

         ถ๎าหากวําความเขา๎ใจของพลอย วําคุณอุนํเปล่ียนไปกวําแตํกํอนจะมีความจริงอยํูบา๎ง ก็เป็นความจริงเฉพาะ บคุคล

บางคนเทํานั้นเอง เมื่อคุณเชยมาถึงบ๎าน เพื่อจะมาดีกับคุณอุํนตามที่ได๎บอกพลอยไว๎ พลอยก็พาคุณเชย ขึ้นไปหาคุณอุํน

ถึงบนเรือน 

         คุณอุนํนัง่ปอกผลไม๎อยํูทีร่ะเบียงเรือน มีประไพซ่ึงคุณอุนํรักมากเป็นพเิศษนัง่อยํูขา๎งๆ คอยกินผลไม๎ ทีคุ่ณอุนํปอก 

พอพลอยขึ้นเรือนไป มีคุณเชยตามหลังไปติดๆ คุณอุํนเหลียวมาดูแล๎วก็ย้ิมพูดด๎วยวํา  

         "แมํพลอยมาพอดีทีเดียว พี่วําอีกประเด๋ียวจะสํงมะปรางร้ิวขึ้นไปให๎บนตึก นี่กําลังปอกให๎ประไพเขา ดูไปกํอน จะ

ให๎ลองปอกบ๎างก็ยังไมํไว๎ใจ กลัวมีดบาดมือ"  

         คุณอุนํพดูจาเป็นปกติแตํไมํแลเห็นคุณเชย ซ่ึงทรุดตัวลงนัง่ไหว๎อยํางนอบนอ๎ม พลอยสังเกตดูตาคุณอุนํแล๎ว ตัวก็เย็น

วาบ ร๎ูได๎ทันทีวําคุณอุํนก็ยังเป็นคุณอุํนคนเกําอยํูนั่นเอง และคุณอุํนคนเกํานั้น ยังมิได๎ยกโทษให๎คุณเชย เลยแม๎แตํน๎อย  

         "คุณเชยบอกวําจะมาหาคุณพี่" พลอยแข็งใจพูดขึ้น "อิฉันก็เลยขึ้นมาด๎วย"  



         "ฉันมีน๎องเหลือแตํแมํพลอยคนเดียว" คุณอุํนพูดโดยไมํเงยหน๎าจากมะปรางร้ิวที่กําลังปอกอยูํ "คนอื่นเป็นพี่ตําง

ท๎องน๎องตํางไส๎ บางทีเขาอยากจะมาดูฉันให๎สมน้ําหน๎าสะใจกระมัง"  

         "โธํ ! คุณพี่ก"็ คุณเชยร๎องขึ้น "ฉันตั้งใจมาหาจริงๆ พูดกับแมํพลอยเขาไว๎นานแล๎ว" พูดแล๎วคุณเชยก็หันมา มอง

หน๎าพลอย ทําหน๎าเหมือนกับจะร๎องไห๎ 

         "เรือนหลังนี้แมํพลอยยกให๎ฉันอยํู" คุณอุํนพูดตํอไปด๎วยสําเนียงปกติ "ฉันก็อยูํพอดีตัว แตํบางเวลา เมื่อมีคนเขา

ใหญํโต มีบุญวาสนาขึ้นมาบนเรือน ฉันก็ร๎ูสึกวํามันแคบไปบ๎าง ไมํมีที่จะรับรอง อยํางแมํพลอยไมํเป็นไร เพราะเป็นพี่เป็น

น๎องกัน ยากดีมีจนฉันก็ไมํต๎องอาย" 

         คุณเชยนัง่ก๎มหนา๎นิง่ พลอยเองก็ร๎ูสึกตัวเองวําเล็กลงไปเป็นกอง ความร๎ูสึกเหมือนกับวําคุณเชยกับตน เป็นเด็กๆทีไ่ป

คบคิดกันทําผิดอะไรมา จึงต๎องถูกคุณอุํนที่เป็นผ๎ูใหญํดุวํา พลอยลืมไปเสียนานแล๎ววํา ตนเองกับคุณเชยเมื่อยังเป็นเด็กๆ

วิ่งเลํนอยํูด๎วยกันที่บ๎านนั้น เคยกลัวคุณอุํนเพียงไร แตํความร๎ูสึกเกรงกลัวนั้น กลับมาอีกคร้ังหนึ่งพร๎อมบริบูรณ๑ พลอยนึก

ด๎วยความประหลาดใจวํา คุณนั้นถึงจะอาภัพอับโชคอยํางไรในปัจจุบัน ก็ยังคงเป็นผ๎ูใหญํที่นําเกรงขามอยูํ และเป็นพี่สาว

ใหญํของพลอยและคุณเชยอยูํนั่นเองไมํมีปัญหา  

         "ประไพดูให๎ดีๆ" คุณอุํนหันไปพูดกับประไพเหมือนกับไมํมีอะไรเกิดขึ้น "โตขึ้นจะได๎ปอกมะปรางร้ิว ได๎สวยๆ ต๎อง

ทําอยํางนี้ ป้าจะทําให๎ดู ตะแคงมีดแล๎วกดแตํพอดี ให๎กินแตํผิวอยําให๎แรงนัก แล๎วปอกออกจากตัวอยํางนี้เห็นไหม"  

         คุณเชยเหลียวมาดูหนา๎พลอยอกีหนหนึง่แล๎วตัดสินใจ คลานเขา๎ไปถึงที่ๆ คุณอุนํนัง่ ลงกราบทีเ่ท๎าคุณอุนํ แล๎วก็พดูวํา  

         "อิฉันขอขมาคุณพี่เสียเถิด ถ๎าหากวําได๎ทําส่ิงใดให๎คุณพี่ต๎องผิดพ๎องหมองใจ ก็ขอได๎อโหสิให๎แกํอิฉันด๎วย คุณพี่จะ

ดําวําอยํางไร อิฉันก็ยอมทุกอยําง ขอแตํอโหสิให๎แกํอิฉันเสียที จะได๎ไมํเป็นเวรเป็นกรรมกันตํอไป"  

         นิง่เงียบไมํมีเสียงตอบจากคุณอุนํแม๎แตํนอ๎ย คุณอุนํนัง่ปอกมะปรางร้ิวใหห๎ลานดูตํอไปเป็นปกติ คุณเชยเหลียวมาดู

หน๎าพลอย เหมือนกับจะขอความชํวยเหลือ พลอยก็รีบพูดขึ้นวํา  

         "คุณพี่อยําโกรธเคืองคุณเชยตํอไปอีกเลย นึกวํายกให๎อิฉันเสียเถิดอิฉันขอละ อิฉันเองก็ไมํมีพี่น๎อง อยูํด๎วยกันกี่คน 

อยากให๎รักใครํปรองดองกัน" 

         คุณอุนํเงยหนา๎ขึน้มองดูพลอย นิง่อยํูครํูหนึง่แล๎วก็พดูขึน้วํา 

         "เมื่อแมํพลอยออกปากขอทั้งทีฉันก็ยกให๎ แตํฉันจะต๎องขอบอกให๎ร๎ูวํา เมื่อพํอแมํตายลง ฉันก็ถือวํา เป็นหน๎าที่

จะต๎องปกครองน๎องๆตํอไป แมํพลอยเองก็คงเคยเกลียดฉันมามาก แตํก็ไมํเคยทําให๎ฉัน อับอายขายหน๎า แมํพลอยทําตัว

ถูกตลอดมา ฉันจะดุวําหรืออาธรรมอยํางไรกับแมํพลอย คําน๎อยแมํพลอย ก็มิได๎เคยมาปริปากโต๎เถียงให๎ฉันเจ็บชํ้าน้ําใจ 

เพราะแมํพลอยทําตัวดี ฉันจึงเห็นความดีของแมํพลอย และบากหน๎ามาหา เพราะในใจจริงนั้นไมํเคยตัดขาดจากพี่น๎องกับ



แมํพลอย แตํคนที่เขากลําววําตัวเขาเป็นพี่น๎อง ในไส๎ฉันนั่นเสียอีก เขากลับลุแกํโทสะ เอาแตํใจตัว นึกจะขึ้นเสียงทุํมเถียงฉี

นอยํางไร เขาก็ทําได๎ไมํไว๎หน๎า แตํเร่ืองนั้นก็พอจะทําเนา ตอนที่เขาหนีตามผ๎ูชายไปนี่สิ ทําให๎ฉันต๎องอับอายขายหน๎ามาก 

หน๎าฉันคนเดียว ก็ไมํเป็นไรหรอก แตํมันเสียไปถึงพํอแมํวงศ๑ตระกูล ฉันจึงเสียใจนัก ต้ังใจไว๎วําชาตินี้จะไมํดูผีกัน แตํแมํ

พลอยมีพระคุณตํอฉัน เมื่อแมํพลอยออกปากขอทั้งทีก็เอาเถิด ฉันจะอโหสิให๎ ไมํถือโกรธอีกตํอไป"  

         คุณอุนํเหลียวดูคุณเชยทีน่ัง่ก๎มหนา๎อยํูแล๎วก็พดูวํา 

         "นั่งเสียตามสบายเถิดแมํเชย เป็นอันเลิกแล๎วตํอกันไปที ฉันไมํโกรธแมํเชยอีกตํอไป ทีนี้จะไปมาหาสํูกันก็ได๎"  

         พลอยหายใจโลํงอก เหมือนกับวํามีใครมายกเอาของหนกั ทีก่ดอยํูนัน้ออกไปใหพ๎น๎ทรวงอก เม่ือคุยกันด๎วยเร่ืองอืน่ๆ

ไปได๎สักครํู พลอยก็ขยิบตาชวนคุณเชยลากลับ เมื่อลงจากเรือนคุณอุํน ก็เดินกลับไปบนตึก คุณเชยก็แลดูตาพลอยแล๎วก็

หัวเราะพูดวํา  

         "เป็นยังไงแมํพลอย ฉันนี่เป็นน๎องสาวที่ดีคนหนึ่งเทียวนะ" 

         "นั่นนํะซีคุณเชย" พลอยหัาเราะตอบ "ฉันใจหายใจคว่ํากลัวคุณเชยจะไปอาละวาดกับเธอเข๎า แตํคุณเชยทําดีแล๎ว 

หมดเร่ืองกันไปที" 

         "เฮ๎อ !" คุณเชยร๎อง "นี่แหละเขาเรียกวําเสือไมํทิ้งลายละ" 

         "แล๎วเราก็ยังกลัวเสือด๎วยกันทั้งสองคนจริงไหมคุณเชย"  

         คุณเชยหวัเราะก๊ีกตอบวํา 

         "จริงทีเดียวแมํพลอย พอเธอหันมาทําตาเขียวฉันแทบจะมุดกระดานหนี นึกเหมือนกับวําตัวเองยังอายุเพียง สิบ

ขวบ แล๎วไปทําอะไรซุกซนมาเธอจับได๎" 

         "ฉันก็เหมือนกัน" พลอยตอบแล๎วก็พาคุณเชยขึ้นไปนั่งคุยกันตํอบนตึก ต้ังแตํนั้นมาคุณเชยก็ไปมาหาสํู กับคุณอุํน

เป็นปกติ 

 

บทที่ ๖ (หน๎าที่ ๒)  

         พลอยสังเกตดูการกระทาํของคุณอุนํตํอไป ก็ร๎ูด๎วยความประหลาดใจอกีประการหนึง่วํา คุณอุนํนัน้ต๎องมี ใครคนหนึง่

ไว๎เป็นที่รัก สําหรับพะนอตามใจจึงจะมีความสุข เมื่อยังอยํูที่บ๎านคลองบางหลวง คนที่คุณอุํนตามใจ จนเสียก็คือคุณชิต 

แตํพอมาอยูํที่บ๎านเดียวกับพลอยได๎ไมํนานนัก คุณอุํนก็เร่ิมยึดถือเอาประไพไปเป็นกรรมสิทธิ์ สําหรับตามใจ พลอยจะห๎าม

ปรามก็ไมํได๎ ได๎แตํนั่งดูอยูํด๎วยความวิตก  



         ประไพนัน้เขา๎กับคุณอุนํได๎สนทิต้ังแตํแรกพบ ไมํเคยแสดงอาการวําตระหนีตั่วหรือกระดากอาย แตํอยํางใดเลย ทาํ

ให๎พลอยนึกอัศจรรย๑ใจอยูํครันๆ ดูเหมือนกับวําสองคนป้าหลาน ตํางคนตํางมีอะไรอยูํในตัว ที่คอยดึงดูดให๎เข๎าหากัน และ

เข๎าในกันได๎ดีกวําคนอื่นๆ ประไพไปอยํูที่เรือนคุณอุํนตอนกลางวันทุกวัน และคุณอุํนก็ดูเหมือนจะมีความสุขมาก ที่มี

ประไพไปเลํนอยํูด๎วย บางทีคุณอุํนก็อาบน้ําแตํงตัวให๎ และหยิบเคร่ืองทองของแตํงตัว ที่ยังมีเหลือออกให๎ประไพใสํ และ

เมื่อประไพออกปากวําชอบส่ิงใด ก็ยกให๎เป็นกรรมสิทธิ์ นานเข๎าพลอยก็ร๎ูสึกหนักใจ เมื่อเห็นประไพเร่ิมมีกิริยาวาจา

กระเดียดไปเหมือนคุณอุํน จะออกปากตักเตือนประไพอยํางไรก็ไมํกล๎า เกรงวําถ๎าร๎ูถึงคุณอุํนเข๎า คุณอุํนจะเสียใจ บางคร้ัง

คุณอุํน ก็บําเรอประไพด๎วยขนม จนประไพท๎องเสีย พลอยต๎องเก็บตัวประไพไว๎ในที่นอนหลายวัน บางคราว ประไพก็เกิด

เร่ืองกับคุณอุํน อาละวาดไมํยอมกินขนมที่คุณอุํนซื้อมาให๎ คุณอุํนก็ดีเอาจนประไพต๎องยอมกิน ความรักความหวังดี

ทั้งหมด ทึ่คุณอุํนเคยให๎แกํคุณชิตนั้น เด๋ียวนี้ดูเหมือนคุณอุํนจะโยนมาให๎แกํประไพจนหมดส้ิน พลอยก็ได๎แตํนั่งดูโดยดุษณี 

ทั้งที่ร๎ูวําของนั้นเป็นของแสลงสําหรับลูกสาวของตน  

         ประไพโตขึน้มามากแล๎วในระยะนี ้เค๎าแหงํความงามปรากฏอยํูทัว่ไป ใครเห็นใครก็ต๎องเช่ือวํา ประไพจะต๎องเติบโต

ขึ้น เป็นหญิงสาวที่สวยงามคนหนึ่งภายในเวลาไมํช๎านัก ความจริงนิสัยแท๎ของประไพ โดยไมํมีคุณอุํนคอยตามใจสนับสนุน 

ก็เป็นเคร่ืองกํอความวิตกให๎แกํพลอยไมํน๎อยอยูํแล๎ว เพราะประไพเป็นคน เจ๎าอารมณ๑ ดีใจเสียใจหรือโกรธ ก็แสดงออกมา

ให๎เห็นโดยงําย บางคร้ังก็แสดงมากจนเกินกวําเหตุ นอกจากนั้นประไพยังเป็นเด็กแสนงอน มีอะไรไมํถูกใจเพียงนิดหนํอย ก็

โกรธขึ้งและโกรธไปนานได๎ต้ังหลายวัน พลอยหนักใจในลักษณะเหลํานี้ เพราะร๎ูดีวําเป็นลักษณะที่ตนไมํเคยมีมาแตํกํอน 

ย่ิงเห็นประไพสนิทสนม กับคุณอุํนได๎งําย พลอยก็ย่ิงหนักใจขึ้นอีกเป็นทวีคูณ เพราะเกรงวําประไพโตขึ้นจะเหมือนคุณอุํน  

         พอํเพ่ิมเป็นอกีคนหนึง่ทีรั่กประไพมากกวําหลานคนอืน่ๆ ทกุคร้ังทีพ่อํเพ่ิมมาเย่ียม จะต๎องมีของเล็กๆ นอ๎ยๆ ติดมือ

มาฝากประไพเสมอ วันหนึ่งพลอยปรับทุกข๑กับพํอเพิ่มขึ้นวํา  

         "คุณหลวงอยําตามใจประไพให๎มากนักเลย ฉันดูไมํคํอยออกลูกคนนี้ เวลานี้มีคุณอุํนมาชํวยตามใจอีกคน โตขึ้น

เหมือนกันละก็ ฉันกล๎ุมใจตายแนํ" 

         พอํเพ่ิมหวัเราะตอบวํา 

         "แมํพลอยก็ไปหาความเด็ก ประไพนํารักออกจะไปเหมือนคุณอุํนได๎ยังไง ถึงจะเหมือนจริงๆ ฉันก็ไมํวํา เพราะฉัน

เป็นพี่น๎องคนเดียวที่คบกับคุณอุํนมาได๎ตลอด ไมํเคยมีเร่ืองผิดพ๎องหมองใจกันเลย"  

         "คุณหลวงอยําพูดเป็นเลํนไปหนํอยเลย" พลอยพูด "ที่ฉันไมํอยากให๎ประไพเหมือนคุณอุํนนั้น ไมํใชํเพราะฉัน

เกลียดชังคุณอุํนอะไรหรอก แตํฉันเห็นวําคุณอุํนเธอเกิดมากับเขาชาติหนึ่ง ไมํมีความสุข ฉันก็ไมํอยากเห็นประไพเป็น

เชํนนั้นบ๎าง" 

         "แมํพลอยอยํานึกมากไปดีกวํา ย่ิงนึกไปประเด๋ียวก็จะไปเหมือนเข๎าจริงๆเทํานั้นเอง ฉันเคยได๎ยินวํา พี่น๎องคนไหน

ที่เราล๎อหรือขอดคํอนไว๎มาก พอเรามีลูกออกมาก็มันจะเหมือนคนนั้น แตํใจจริงฉันไมํวิตก อยํางแมํพลอยเลย ประไพก็เป็น



ลูกแมํพลอยคงไมํทิ้งเชื้อทิ้งแถว ถ๎าจะติดแสนงอนบ๎างหรือเจ๎าอารมณ๑ โกรธงํายหายเร็ว ก็เห็นจะได๎มาจากแมํเรามากกวํา 

ไมํใชํเหมือนคุณอุํนหรอก คอยดูไปเถิด" 

         คําพดูของพอํเพ่ิมทาํใหพ๎ลอยคลายใจลงไปได๎บา๎งก็จริง แตํก็ยังไมํถึงขัน้หายวิตกสบายใจ แตํเร่ืองอืน่ๆทีผํ่านเขา๎มา

ในชีวิต ก็ทําให๎พลอยได๎ลืมเร่ืองลูกเต๎าไปเสียบ๎างช่ัวคร้ังคราว  

         วันหนึง่ช๎อยมาหาทีบ่า๎น กินขา๎วอาบน้าํและนอนคุยอยํูพลอยทัง้วัน ช๎อยยังตัดผมส้ันแตํงตัวแบบเกํา เวลาจะมาหา

พลอยที่บ๎านก็มิได๎ใสํเส้ือ แตํหํมผ๎าแถบแล๎วใช๎แพรส่ีเหล่ียมคลุมข๎างนอก กล่ินอบรํ่ายังคงติดตัว ช๎อยอยูํตามแบบเดิมของ

คนชาววัง ระหวํางที่นอนคุยกันอยํูตอนกลางวันนั้น ช๎อยก็พูดขึ้นวํา  

         "พลอยได๎ยินเร่ืองอะไรหรือยัง มีคนเขามาเลําให๎ฟังเมื่อเช๎านี่เอง"  

         "เร่ืองอะไรช๎อย" พลอยถาม "ฉันอยํูแตํกับบ๎านไมํคํอยร๎ูเร่ืองราวอะไรกับเขาหรอก"  

         "อ๎าวก็เร่ืองพระวรกัญญาอยํางไรลํะ" ช๎อยลดเสียงลงเป็นกระซิบ "เขาลือกันวําตกเสียแล๎ว ในหลวงทํานทรงถอน

หมั้น" 

         "จริงหรือนี่ !" พลอยยกมือลูบอก แล๎วลุกขึ้นนั่งด๎วยความสนใจ "ก็ไหนเตรียมกันวําจะอภิเษกเป็นงานใหญํ เห็นคุณ

เปรมวํา จะถึงเชิญเจ๎าฝร่ังมังคําเข๎ามาในงาน ยังไมํทันไรเลยตกเสียแล๎วหรือ ฉันยังไมํอยากจะเชื่อเลยช๎อย"  

         "คนที่เขามาเลําเขาวําจริงนะพลอย" ช๎อยตอบ "เขาวําเขาร๎ูมาจากข๎างในสุดทีเดียว ยังไมํมีใครร๎ูกัน เทําไรหรอก"  

         "บางทีทํานจะกลับดีกันได๎กระมังช๎อย" พลอยพูดอยํางมีหวัง "ก็คงเหมือนสมัยเรานํะแหละ ประเด๋ียวก็โปรดองค๑

โน๎น ประเด๋ียวก็โปรดองค๑นี้ ประเด๋ียวคนนั้นก็ขึ้น แล๎วก็ตก แล๎วก็กลับขึ้นอีก"  

         "ก็แตํกํอนนี้ทํานหมั้นกันอยํางเดี๋ยวนี้เสียเมื่อไรลํะ" ช๎อยพูด  

         "คนเคยเห็นๆเดินกระทบไหลํกันอยํู พอเราเผลอๆไปหนํอยเดียว กลายเป็นเจ๎าจอมไปแล๎วก็มี แตํก็ดีไปอยํางหนึ่ง 

ที่พอเป็นเจ๎าจอมแล๎ว ตํอไปถึงจะขึ้นจะตกก็ยังเป็นเจ๎าจอมอยูํนั่นเอง เด๋ียวนี้ไมํเหมือนแตํกํอน ทํานมีหมั้นมีหมายกัน ไมํได๎

เรียกขึ้นเองงํายๆเหมือนสมัยเรา ฉันไปกินใจอีตรงคําวําหม้ันนี่แหละพลอย ถ๎าทํานถอนหมั้นแล๎วก็คงแปลวําเลิกเลย ไมํขึ้น

ระวางอยํางแตํกํอน" 

         "จริงซีช๎อย" พลอยปรารภขึ้น "คิดๆไปฉันก็สงสาร เพราะฉันเห็นวํา พระวรกัญญาทํานเป็นผ๎ูหลักผ๎ูใหญํดี นํานับถือ 

กราบไหว๎ลง ตํอไปนี้จะเป็นอยํางไรกัน" 

         "ข๎อนั้นพลอยไมํต๎องวิตกไปหรอก" ช๎อยตอบย้ิมๆ "คนที่เขาเลําให๎ฉันฟังเขาบอกด๎วยวําถึงองค๑นี้จะตก อีกองค๑หนึ่ง

ก็กําลังขึ้น" 



         "องค๑ไหนอีกลํะช๎อย" 

         "ก็องค๑น๎องของพระวรกัญญานํะแหละ กรมเดียวกัน"  

         "ช๎อยเคยเห็นทํานไหมเป็นอยํางไร" พลอยซักตํอด๎วยความสนใจ  

         "เคยเห็นหนหนึ่งหรือสองหนที่ตําหนักพระนาง บางทีพลอยอาจจะจําไมํได๎ เพราะไมํใชํคนชอบเที่ยว อยํางฉัน ฉัน

เห็นทํานงามกวําองค๑กํอนเป็นกอง เนตรคมนํารักแล๎วก็แฉล๎มแชํมช๎อยไปอีกแบบหนึ่ง องค๑พี่ทํานเป็นผ๎ูใหญํนิ่งๆ แตํองค๑นี้

ทํานอํอนหวาน ชํางรับส่ังชํางเอาใจคน ใจฉันๆออกจะรักๆหลงๆองค๑นี้มากกวํา ฉันรักทํานมานานแล๎วละ คราวนี้ออกจะ

ปล้ืมๆไปด๎วย ทั้งที่ไมํเคยร๎ูจักมักค๎ุนกับทํานเลย"  

         "ช๎อยนี่เห็นจะได๎เป็นคุณเฒําแกํคราวนี้เอง" พลอยพูดเย๎าขึ้น 

         "ตัวอยํามาทําดูถูกฉันดีไปนะ" ช๎อยขึ้นเสียงอยํางที่เคยพูดล๎อกันเลํนมาแตํกํอน "คนอยํางฉันขนาดคุณท๎าว ก็ยังได๎ 

คอยดูไปเถิด ได๎เป็นคุณท๎าวช๎อยเมื่อไรละก็คอยดูฝีมือแมํบ๎างซี แมํจะแผํให๎เต็มวังทีเดียว"  

         คืนนัน้คุณเปรมกลับมาบา๎นแตํตอนหวัคํ่า พลอยก็เอํยถึงเร่ืองทีช๎่อยเลําใหฟ๎งันัน้ขึน้ คุณเปรมเลิกค้ิว อยํางแปลกใจ

แล๎วพูดวํา 

         "ไมํจริงกระมัง ! แมํพลอยอยําไปฟังยายช๎อยหนํอยเลย ยายช๎อยแกอยูํในวัง สมาคมกับคนแกํอยูํทุกวัน หัวแกก็อยูํ

อยํางเกํา ไมํมีเร่ืองอะไรจะพูดก็ต๎องหาเร่ืองคุยกันไป พอในหลวงโปรดขึ้นมาคนหนึ่ง ก็นึกวํา จะเหมือนอยํางแตํกํอน มีขึ้นมี

ตก อะไรตํออะไรไปตามเร่ือง แมํพลอยฟังฉันดีกวํา อยําไปสนใจกับขําว พรรค๑อยํางนั้นเลย แผํนดินนี้ไมํเหมือนแผํนดิน

กํอนนะแมํพลอย อยําไปนึกวําทํานจะมีพระมเหสีหลายองค๑ และมีสนมกํานัลเจ๎าจอมเป็นร๎อยๆอยํางนั้น ทํานเคยเสด็จ

นอกอยูํกับเจ๎าฝร่ังมามาก เมืองนอกเขาไมํได๎ทํา กันหรอก มีเมียคนไหนก็คนนั้น อยํางฉันกับแมํพลอยนี่แหละ ต้ังแตํอยํู

ด๎วยกันมาฉันยังไมํเคยคิดนอกใจเลย"  

         "ก็เมื่อไรจะคิดเสียบ๎างลํะ" พลอยพูดก่ึงสัพยอกก่ึงประชด  

         "แมํพลอยก็ดีแตํพูด พอฉันมีเข๎าจริงๆ ก็ขี้เกียจจะร๎องไห๎ขี้มูกโป่งไปเทํานั้น แตํพูดกันจริงๆ ฉันยังไมํเชื่อในขําวยาย

ช๎อยกุขึ้นเลย และก็ยังไมํนึกวําจะเป็นไปเชํนนั้นได๎" คุณเปรมพูดอยํางแนํนอน ด๎วยความม่ันใจ แล๎วก็เปล่ียนเร่ืองพูดไปเป็น

เร่ืองอื่น 

         แตํเวลาลํวงไปไมํได๎นานเลย เพียงส่ีหา๎วันเทํานัน้คุณเปรมก็กลับบา๎นในวันหนึง่ ตกเย็นนัง่กินขา๎วอยํู แล๎วก็พดูขึน้

ลอยๆวํา  

         "แมํพลอยนี่หูไวไมํใชํเลํน ร๎ูเร่ืองอะไรเร็วกวําฉันที่อยูํข๎างในเสียอีก"  

         "เร่ืองอะไรกันคุณเปรม" พลอยถาม เพราะลืมเร่ืองที่พูดไว๎วันกํอนนั้นเสียแล๎ว  



         "ก็เร่ืองพระวรกัญญา ที่แมํพลอยบอกฉันไว๎นั้นอยํางไรลํะ" คุณเปรมพูด "เร่ืองเป็นไปจริงๆ อยํางแมํพลอยวํา"  

         พลอยเป็นคนมีนสัิยไมํชอบการแตกร๎าว ร๎ูวําใครรักกับใครก็อยากใหรั๎กกันยืด ย่ิงบคุคลทีเ่ก่ียวขอ๎ง เป็นเจ๎าฟา้เจ๎า

แผํนดิน พลอยก็อยากเห็นทํานมีแตํความเจริญ ไมํอยากให๎แตกร๎าวหรือหมองพระทัย เร่ืองนี้เมื่อได๎ยินช๎อยเลํา พลอยก็ยัง

เร่ือยๆอยํู เพราะยังไมํเชื่อสนิท และยังนึกวําขําวนั้นยังมีทางจะไมํเป็นไปได๎ แตํพอได๎ยินคุณเปรมยืนยันอีกคนหนึ่ง ขําวนั้น

ก็เป็นจริงเป็นจังขึ้นมา พลอยไมํสบายใจ นึกสงสารพระวรกัญญาฯ จะเป็นเพราะเห็นใจลูกผ๎ูหญิงด๎วยกันหรืออยํางไร 

พลอยก็มิได๎นึกหาสาเหตุ เสียงคุณเปรมพูดตํอไปวํา  

         "พอมาเห็นเข๎าอยํางนี้ ฉันก็ย่ิงดีใจที่แมํพลอยไมํได๎เข๎าไปเฝ้าแหนในตอนแรก ถ๎าเข๎าไปจริงเดี๋ยวนี้ จะต๎องลําบาก"  

         "ถ๎าฉันร๎ูวําจะเป็นอยํางนี้ ฉันคงเข๎าไปเฝ้าเสียแตํแรกแล๎ว" พลอยพูดออกมาลอยๆ  

         "เอ๏ะ ! ทําไมแมํพลอย" คุณเปรมถามอยํางไมํเข๎าใจ 

         "เพราะวําเวลาทํานตกแล๎ว คนอื่นที่เขาเคยเข๎าเฝ้าแนํนๆ ก็คงจะหายไป ตอนนี้แหละจะเป็นเวลาที่ทําน ต๎องการ

คน จะได๎มีใครเหลืออยํูบ๎าง"  

         "จะมีใครเหลือ" คุณเปรมถามอยํางงงๆ  

         "ฉันเองแหละ จะเป็นคนที่ยังเหลือไปเฝ้าแหนอยํูอยํางเคย" พลอยตอบอยํางแนํใจ  

         "แมํพลอยนี่พูดชอบกล ฟังดูอยํางไรก็ไมํร๎ู ฉันไมํเข๎าใจเลยจริงๆ"  

         "ฉัน...อ๎า...อ๎า..." พลอยพูดแล๎วก็ต๎องหยุด เพราะพลอยเองก็ไมํร๎ูจะพูดอยํางไรให๎คุณเปรมเข๎าใจได๎วํา ตนเป็นคนที่

ชอบสงสารชอบเอาใจผ๎ูแพ๎ โดยเฉพาะผ๎ูที่แพ๎ตํอโชคชาตาของชีวิต คนใดที่กําลังประสบโชค กําลังลอยตามกระแสชีวิต

อยํางเฟื่องฟู พลอยก็ไมํคํอยเอาใจใสํ มิใชํเพราะรังเกียจเดียดฉันท๑หรืออิจฉาริษยา แตํเพราะวําเห็นเขาดีพอที่จะรักษา

ตนเองได๎อยูํแล๎ว แตํคนใดที่ตกอับ คนใดที่หมดวาสนาจะได๎รับความสนใจ จากพลอยทันที และถ๎าคนๆนั้นอยูํในฐานะที่

พลอยจะชํวยเหลือได๎บ๎าง พลอยจะย่ืนมือเข๎าไปชํวยเหลือทันที ความคิดเหลํานี้พลอยร๎ูวําเป็นแตํความร๎ูสึกประจําตน มิได๎

ประกอบด๎วยเหตุผลที่ดีนัก และถึงจะมีเหตุผลนั้นๆ ก็มิใชํชนิดที่คุณเปรมจะพึงเข๎าใจได๎ ถึงแม๎จะพูดก็ไร๎ประโยชน๑ และ

พลอยก็เป็นคนพูดน๎อยอยูํแล๎วโดยนิสัย ไมํร๎ูจะสรรหาถ๎อยคําใดๆ มาอธิบายให๎คุณเปรมเข๎าใจ ความร๎ูสึกนึกคิดอันแท๎จริง

ของตนได๎ 

         ในทีสุ่ดขาํวเร่ืองในหลวงทรงถอนหม้ันกับพระวรกัญญาฯ และทรงหม้ันกับหมํอมเจ๎าหญิงอกีองค๑หนึง่ ซ่ึงเป็นพระ

ขนิษฐา และภายหลังได๎สถาปนาพระยศเป็นพระองค๑เจ๎า ก็เล่ืองลือแพรํหลายไปทั้งเมือง แล๎วก็สะท๎อนกลับมาเข๎าหูพลอย

ไมํหยุดหยํอน คุณเปรมเรียกข๎างในพระองค๑ใหมํวํา "เสด็จ" วันหนึ่งๆ ก็คุยเร่ืองในหลวงบ๎างเสด็จบ๎าง ให๎พลอยได๎ยิน และ

พูดเปรยๆเหมือนกับวําอยากให๎พลอยเข๎าเฝ้าเสด็จ อยูํเหมือนกัน แตํคุณเปรมไปกระดากเสียต้ังแตํคร้ังแรก จึงไมํกล๎าพูด



ตรงๆ ได๎แตํสรรเสริญพระบารมีเสด็จ อยูํเร่ือยๆ ซึ่งพลอยก็ทําเฉยเสีย แตํก็กําหนดไว๎ในใจวํา เสด็จพระองค๑นี้จะต๎องทรง

คุณสมบัติเป็นพิเศษ หลายอยํางหลายประการ เพราะใครพูดถึงก็ต๎องชมทุกคน ทั้งผ๎ูหญิงและผ๎ูชาย ไมํมีใครเอํยปาก

ตําหนิติเตียนเลย แม๎แตํคนเดียว แตํพลอยก็ยังไมํลืม กลอนที่ติดอยูํหน๎าหนังสือบทละครพระราชนิพนธ๑ เร่ืองสกุนตลาส ซึ่ง

คุณเปรมเอาติดมือมาฝากกํอนพระวรกัญญาฯ ตกไมํก่ีวัน กลอนนั้นเป็นความวํา  

 

"นาฎกะกลอนนี้ฉันมีจิต 

ขออุทิศให๎มิ่งมารศรี 

ผ๎ูยอดเสนํหานารี 

วัลลภาเทวีคํูชีวัน 

ขอให๎หลํอนรับพลีไมตรีสมาน  

เป็นพยานความรักสมัครมั่น  

เปรียบเหมือนแหวนแทนรักทุษยันต๑ 

ให๎จอมขวัญศกุตลาไซร๎ 

แตํผิดกันตัวฉันไมํลืมหลํอน  

จนสาครเหือดแห๎งไมํแรงไหล 

จนตะวันเดือนดับลับโลกไป  

จะรักจอดยอดใจจนวันตาย" 

         สมัยนัน้ ถ๎าคนไทยจับกลํุมคุยซุบซิบกัน ก็พงึสันนษิฐานไว๎กํอนได๎วํา คนเหลํานัน้คุยกันเร่ืองสํวนพระองค๑ ของใน

หลวง ถกเถียงกันเร่ืองที่วําใครจะขึ้นใครจะตก  

 

บทที่ ๗ (หน๎าที่ ๑)  

         เร่ืองทีท่าํใหพ๎ลอยต๎องยํุงใจอยํูระยะเวลาหนึง่ก็คือเร่ืองบา๎นคลองบางหลวง ในตอนแรกพลอยก็มิได๎สนใจ เร่ืองบา๎น

นี้เทําไรนัก เพราะถึงจะได๎จํายเงินให๎แกํคุณอุํนเพื่อชําระหนึ้สิน พลอยก็ยังเห็นวําบ๎านคลองบางหลวง ยังเป็นของคุณอุํน 

คุณอุํนจะให๎ใครอยูํหรือจะทําอะไรกับบ๎านนั้นก็สุดแล๎วแตํอัธยาศัย ความจริงพลอยมีความร๎ูสึก และมีความหลังผูกพันอยูํ



กับบ๎านคลองบางหลวงมาก ถึงแม๎วําจะจากมานานแล๎วก็ตาม พลอยก็ยังเห็นวํา บ๎านนั้นเป็นบ๎าน และถ๎านึกถึงคําวําบ๎าน

คร้ังไร พลอยก็ต๎องนึกถึงบ๎านคลองบางหลวงกํอนที่อื่น  

         แตํวันหนึง่คุณอุนํเดินขึน้มาหาถึงบนตึกแล๎วก็พดูขึน้วํา 

         "แมํพลอย ฉันอยากพูดเร่ืองบ๎านคลองบางหลวงที่ยังคาราคาซังอยํูสักหนํอย"  

         "วําอยํางไรคะคุณพี่" พลอยถามขึ้น 

         "ฉันมันแกํแล๎ว อายุมากขึ้นทุกวัน เวลานี้ก็ไมํมีทางทํามาหาได๎ เงินทองที่พอมีเหลือก็กินไปใช๎ไปวันหนึ่งๆ จนกวํา

จะตาย ฉันมองไมํเห็นทางที่จะหาเงินที่ไหนมาใช๎แมํพลอยได๎ ฉันจึงอยากโอนบ๎านคลองบางหลวง ให๎แกํแมํพลอยเป็นสิทธิ์"  

         "คุณพี่ก็ร๎อนใจไปทําไม" พลอยพูดท๎วงขึ้น "เงินทองอิฉันก็ไมํได๎เรํงร๎อนอะไรเลย ปลํอยไว๎อยํางนี้กํอน จะมิดีกวํา

หรือ เงินแปดพันนั้น ถึงจะมากก็มิใชํวําจะหาไมํได๎ และบ๎านนั้นถ๎าจะขายก็คงจะได๎เกินกวําแปดพัน คุณพี่มาโอนให๎อิฉัน 

คนเขาก็จะนินทาได๎วํา อิฉันเอาคุณพี่มาไว๎ก็เพราะอยากได๎สมบัติ"  

         "เธอจะไปนั่งหํวงอะไรกับขี้ปากคน" คุณอุํนพูดแล๎วก็หัวเราะ "คนเราถ๎าอยากจะนินทากันแล๎ว พูดอะไรก็พูดได๎ ถึง

จะจริงไมํจริงเขาก็คงพูด เรามาวํากันเร่ืองของเราดีกวํา ถ๎าฉันอยากขายบ๎านหลังนี้ ฉันก็คงจะขายเสียนานแล๎ว แตํฉันไมํ

อยากขาย เพราะเป็นที่อยํูกันมาแตํปู่ยําตาทวด ฉันอยากให๎ตกอยูํในตระกูล ให๎ลูกคุณเจ๎าคุณพํอได๎รับไว๎ ถ๎าทําอยํางนั้น

ฉันก็จะตายตาหลับ ในกระบวนลูกเจ๎าคุณพํอทั้งหมด ฉันก็อยากยกให๎แกํแมํพลอยมากกวําคนอื่น แตํอยากจะขอมีข๎อแม๎

อะไรไว๎สักอยํางหนึ่ง ถ๎าเธอไมํขัด" 

         "ข๎อแม๎วําอยํางไร คุณพี่" พลอยถาม 

         "ข๎อแม๎วําถ๎าหากฉันโอนบ๎านนี้ให๎แกํเธอแล๎ว ตํอไปข๎างหน๎าเธอจะต๎องยกบ๎านนี้ให๎แกํประไพ อยําไปให๎แกํคนอื่น"  

         "ถ๎าคุณพี่ประสงค๑เชํนนั้นอิฉันก็ไมํขัด" พลอยตอบ "วําแตํเวลานี้ใครอยูํที่บ๎านบ๎าง คุณพี่ทราบบ๎างหรือเปลํา"  

         "ไมํร๎ู" คุณอุํนตอบอยํางลํองลอย "เมื่อฉันออกมาก็ได๎คิดไว๎วําจะไมํกลับไปอีก ฉันปิดประตูหน๎าตํางตึกไว๎ สํวนเรือน

เล็กเรือนน๎อยข๎างลําง ใครเคยอยูํฉันให๎เขาอยํูกันไป ป่านฉะนี้ใครจะอยูํใครจะไปฉันก็ไมํร๎ูได๎"  

         "คุณชิตยังอยํูหรือเปลํา" พลอยซักตํอ  

         "เมื่อฉันมาเขาไมํอยํู" คุณอุํนตอบ "คงอยํูแตํเมียกับลูกของเขา เด๋ียวนี้จะยังอยํูหรือเปลําก็ไมํร๎ูได๎"  

         หลังจากนัน้มา คุณอุนํก็โอนบา๎นคลองบางหลวงใหแ๎กํพลอยเป็นกรรมสิทธิ ์และวันหนึง่เม่ือมีโอกาส พลอยก็ชวนพอํ

เพิ่มลงเรือไปดูบ๎านด๎วยกัน ย่ิงเรือเลํนใกล๎บ๎านเข๎าไปพลอยก็ย่ิงใจเต๎น เพราะจากบ๎าน ไปนานหนักหนา คราวนี้จะกลับมา

เย่ียมบ๎านในฐานะที่เป็นเจ๎าของโดยสมบูรณ๑  



         "ใครจะไปนึก" เสียงพํอเพิ่มปรารภขึ้นลอยๆ "ใครจะไปนึกวําบ๎านนี้จะตกเป็นของแมํพลอยไปได๎ เมื่อเรายังเป็นเด็ก

วิ่งเลํนกันอยํู แมํพลอยเคยนึกบ๎างไหม" 

         "ฉันจะไปนึกได๎อยํางไร คุณหลวงก็" พลอยตอบ "เรามันลูกเมียน๎อย ลูกเมียหลวงทํานมีออกเป็นกอง"  

         "นั่นนํะซ"ี พํอเพิ่มพูด "ใครจะไปนึก นี่แหละเขาเรียกวํา อนิจฺจํ ไมํเที่ยง !" 

         พอเรือเลํนถึงตีนทาํหนา๎บา๎น พลอยก็ต๎องใจหาย เพราะความทรุดโทรมปรักหกัพงั ศาลาทาํน้าํนัน้ เอนเอียงเกือบจะ

ลงน้ําอยํูแล๎ว ที่บันไดทําน้ํามีเจ๏กมานั่งสองสามคน ล๎างผักบ๎าง ซักผ๎าย๎อมมะเกลือบ๎าง พลอยคํอยๆก๎าวขึ้นจากเรือ แล๎ว

ยํองหลีกทางคนที่อยูํตามขั้นบันไดขึ้นไป คนเหลํานั้นก๎มหน๎า ทําธุระของตนไปเป็นปกติ มิได๎มีใครเหลียวมาสนใจมอง 

เหมือนกับวําทําน้ํานั้นเป็นทําน้ําสาธารณะ พอพลอยโผลํเข๎าไปในบ๎านก็ใจหาย เพราะที่ลานบ๎านนั้น มีใครเอาผ๎าย๎อม

มะเกลือมาตากไว๎ กลายเป็นลานตากผ๎า พลอยเหลียวหลังมาดูพํอเพิ่ม เหมือนกับจะขอความเห็น แตํพํอเพิ่มก็พูดวํา  

         "ไมํเป็นไรหรอกแมํพลอย เดินตํอเข๎าไปเถิด บ๎านที่ไมํมีเจ๎าของคอยดูก็เป็นอยํางนี้แหละ"  

         พลอยแขง็ใจเดินเขา๎ไปในบา๎นตามคําแนะนาํของพอํเพ่ิม เห็นสภาพภายในบา๎นแล๎วก็อยากจะร๎องไห ๎เพราะความ

สงสาร ตัวตึกนั้นเหมือนกับซากศพของคนที่พลอยเคยร๎ูจักและเคยรัก มานอนตายโดยปราศจาก ส่ิงปกคลุม ต๎นโพธิ์ต๎นไทร

เร่ิมจะขึ้นงอกงามบนชายคาบ๎าน บางต๎นก็โตนําใจหาย ตามขอบพาไล และระเบียงชั้นบนนั้น มีใยแมงมุมจับอยูํเต็ม บาง

อันก็มีแมงมุมตัวโตๆเกาะอยํูนําขยะแขยง กระเบื้องที่ปูเป็นทางเดินเข๎าไปถึงตัวตึกนั้น แตกหายไปแล๎วเป็นสํวนมาก ปลํอย

ทางเดินไว๎เป็นหลุมเป็นบํอ ลูกมะหวดกระเบื้องสีเขียวตามราวบันไดนั้น ก็แตกหรือบิ่นไปหลายลูก ตึกนั้นยังปิดอยูํจริง

ตามที่คุณอุํนบอกเอาไว๎ แตํก็มีรํองรอยวํามีคนอาศัยอยูํตามใต๎ถุนโถงข๎างลําง และแม๎แตํระเบียงชั้นบน เพราะพลอยแล

เห็น หม๎อข๎าวหม๎อแกง เศษอาหารและผ๎าผํอนที่ตากไว๎ตามลูกกรงระเบียง  

         พอํเพ่ิมเดินอยํูขา๎งหลังพลอยอทุานขึน้เบาๆวํา 

         "ความจริงฉันก็ออกจากบ๎านนี้ไปไมํนานเทําไร แตํทําไมถึงได๎โทรมเร็วอยํางนี้ก็ไมํร๎ู !"  

         พลอยมองดูรอบๆตัวแล๎วก็ย่ิงใจหายย่ิงขึน้ ของบางอยํางทเีคยร๎ูจักดีเม่ือยังเด็กๆ จนบดันีก็้คงยังเหลืออยํูบา๎ง ต๎นปบี

ใหญํ ต๎นพิกุลใหญํ ที่เคยแยํงกันเก็บดอกกับเด็กๆ เด๋ียวนี้ก็ยังคงอยํู แผํเงารํมร่ืน เด็กสองสามคนนั่งเลํนกัยอยูํใต๎ต๎นไม๎

เหลํานั้น พลอยก็ไมํร๎ูวําลูกใครๆ ต๎นไม๎ดัดที่เจ๎าคุณพํอกํอกระถางอิฐ ปลูกไว๎เป็นแถวๆข๎างตึกยังอยํูเกือบครบ แตํทําทําวํา

จะโตเป็นต๎นไม๎ต๎นใหญํ เพราะไมํมีใครคอยดัดคอยดู ต๎นไม๎ดัดที่เจ๎าคุณพํอเคยสนใจเป็นหนักหนา ลงมาเดินดูทั้งเวลาเช๎า

และเวลาเย็น บัดนี้มีคนเอาเชือกไปขึงเป็นราวตากผ๎า และมีผ๎าเกําๆตากอยูํสองสามชิ้น พลอยแทบจะบอกไมํถูกวํา 

ความร๎ูสึกของตนในขณะนั้นเป็นอยํางไร ของทุกอยํางนั้นคุ๎นเคยลูกตาจําได๎หมดส้ิน แตํของทุกอยํางนั้น ก็เปล่ียนไป ใน

ลักษณะที่นําสมเพชเหมือนกับคนๆหนึ่ง ที่เคยมีสภาพเป็นอยูํอยํางดี แล๎วมาเจ็บไข๎ยากจนลง พลอยเดินเลาะตึกเดินไปข๎าง

หลังบ๎าน ฝ่าความรกรุงรัง และเศษขยะเข๎าไป เรือนของแมํยังอยํู ถึงจะเกําแกํมากก็ยังคงอยํูเป็นรูปเรือน เสาบางต๎นผุกรํอน



ไปจนแทบจะขาด และหลังคานั้นโหวํอยูํเป็นบางแหํง แตํเรือนทั้งหลังนั้นยังคงอยํู ความหลังตํางๆมากมายวูบกลับเข๎าสํู

หัวใจ ภาพตนเองเมื่อยังเด็กๆอยูํกับแมํบนเรือน หรือเลํนอยํูกับพํอเพิ่มและคุณเชยที่ใต๎ถุน ยังแจํมใสอยูํในความทรงจํา 

พลอยเหลือบดูระเบียงเรือน ตรงเสาต๎นที่แมํเคยชอบนั่ง ใจนั้นก็หวนคิดถึงแมํ จนน้ําตาไหลซึมออกมาโดยไมํร๎ูสึกตัว  

         "คุณพลอย !" เสียงใครเรียกชื่อพลอยเบาๆข๎างหลัง ทําให๎พลอยเหลียวไปดู หญิงคนหนึ่งนั่งอยูํกับพื้นดิน พอพลอย

หันหน๎าไปดู หญิงคนนั้นก็ยกมือไหว๎อยํางนอบน๎อม พลอยต๎องเพํงเจ๎าของเสียงอยํูนาน เพื่อฟื้นความจําวําคนๆนั้นเป็นใคร 

หญิงนั้นมิใชํคนสูงอายุเพราะผมยังดําอยํู แตํหน๎าตาซูบซีดรํางกายผํายผอม และดวงตาลึกกลวงจนดูคล๎ายคนแกํ  

         "คุณพลอยจําบําวไมํได๎เสียแล๎วหรือ" หญิงนั้นพูดขึ้นแล๎วก็ก๎มหน๎าร๎องไห๎  

         "ใคร" พลอยถามขึ้นอยํางฉงน "ฉันจําไมํได๎จริงๆ ใครนี่"  

         "พวงเจ๎าคํะ" หญิงนั้นตอบพลางสะอื้นพลาง 

         พลอยใจหายวาบรีบสาวเท๎าเดินเขา๎ไปใกล๎ๆ ปากก็พดูวํา 

         "พวงหรือนี่ โธํฉันจําไมํได๎จริงๆ แมํพวงซูบผอมไปมาก เจ็บไข๎เป็นอะไรไปหรือ"  

         พวงซ่ึงมีฐานะเป็นพีส่ะใภ๎ของพลอย เพราะเป็นภรรยาคุณชิตคนแรก ก๎มหนา๎ร๎องไหอ๎ยํูอกีนาน แตํก็ยังตอบพลอย

ตะกุกตะกักวํา 

         "บําวนึกวําคุณพลอยจําบําวไมํได๎เสียแล๎ว บําวไมํได๎เป็นอะไรหรอก ซูบผอมไปอยํางนี้เอง"  

         เสียงพอํเพ่ิมถอนใจเบาๆ ด๎วยความสงสาร แล๎วพดูขึน้วํา 

         "แมํพวง คุณชิตอยูํไหนลํะ" 

         "คุณไมํอยูํหรอกเจ๎าคํะ หายไปนานแล๎วไมํกลับมาเลย บําวไมํร๎ูวําอยูํที่ไหน"  

         เสียงพอํเพ่ิมบนํอบุอบิในลําคอดังคล๎ายๆกับวํา "ก็ดีเหมือนกัน" แล๎วก็พูดกับพวงดังๆตํอไปวํา  

         "เขาไปตั้งแตํเมื่อไร" 

         "เมื่อคุณใหญํข๎ามฟากไปอยํูกับคุณพลอยใหมํๆ ก็ยังไปมาบ๎างเป็นบางคร้ัง แล๎วก็หายไปเลย" พวงตอบ  

         "หลานๆฉันเป็นอยํางไรบ๎าง สบายดีทุกคนหรือแมํพวง" พลอยถามขึ้น  

         "ของบําวมีอยูํสองคนเทําที่คุณเคยเห็นนั่นแหละเจ๎าคํะ" พวงตอบแล๎วก็ดูเหมือนจะร๎องไห๎หนักขึ้นอีกเมื่อพูดถึงลูก 

ฎแตํคนผ๎ูหญิงเสียๆแล๎ว เหลือคนผ๎ูชายคุณก็เอาไปด๎วย เวลานี้บําวอยํูคนเดียว"  



         พลอยร๎ูสึกสงสารพวงจับใจ อยากจะพดูจาปลอบโยน อยากจะชํวยเหลือสัตว๑ไมํมีบาป ผ๎ูทีโ่ชคชาตาบนัดาลใหต๎๎อง

รับเคราะห๑กรรมอันหนัก ถ๎าคุณชิตไมํเกิดต๎องใจในตัวพวงแตํคร้ังกระนั้น ป่านนี้พวงก็คงจะได๎ลูกผัวที่เหมาะสม และชีวิตใน

ครอบครัวเป็นสุขตามควรแกํฐานะ แตํเคราะห๑กรรมบังคับให๎พวง ต๎องเป็นเมียนาย เพื่อจะได๎ถูกทอดทิ้งให๎อยูํคนเดียวใน

บ๎านเกําๆ ที่เกือบจะร๎างเพราะขาดคนดูแล ไปไหนไมํรอด  

         "คนเกําๆยังมีใครเหลืออยํูบ๎างไหมแมํพวง" พลอยถามตํอ  

         "ไมํมีแล๎วเจ๎าคํะ เหลือแตํพวงคนเดียว" พวงตอบ "เมื่อทํานส้ินบุญและเผาแล๎ว คนเกําๆ เขาพากันออกไปเสียมาก 

ที่เหลือก็มีแตํคนแกํๆ คํอยตายคํอยหมดไป บางคนลูกหลานเขาก็มารับไปอยูํด๎วย บําวจะไปกับเขาบ๎างก็ไมํร๎ูจะไปทางไหน 

คนร๎ูจักกันเขามาขออาศัยอยูํที่โรงครัว บําวก็เลยให๎เขาอยํู เพราะจะได๎มีเขาไว๎เป็นเพื่อน" พวงพูแก๎ตัวเหมือนกับวํากลัว

พลอยจะดุ 

         "ไมํเป็นไรหรอกแมํพวง" พลอยตอบ "ดีแล๎วจะได๎มีใครเป็นเพื่อนบ๎าง"  

         "เด๋ียวนี้คนข๎างนอกเขาใช๎เป็นทางเดินผํานไปลงทํา ไปอาบน้ําบ๎าง ซักผ๎าบ๎าง ลงเรือบ๎าง บําวก็ไมํมีปัญญาจะไป

ห๎ามเขาได๎ เพราะบําวเป็นผ๎ูหญิงคนเดียว" 

         "ชํางเขาเถิดแมํพวง" พลอยพูดปลอบ "ฉันเห็นใจแล๎วก็ขอบใจแมํพวงมาก ที่ยังคอยเป็นหูเป็นตาไมํทิ้งบ๎าน แมํพวง

อยูํตํอไปเถิด ฉันจะหาคนมาอยูํเป็นเพื่อน และจัดการบ๎านนี้ให๎เรียบร๎อย"  

         พลอยเปิดกระเป๋าทีถื่อไปด๎วย หยิบเงินออกสํงใหพ๎วงหา๎สิบบาทพร๎อมกับพดูวํา "ฉันไมํได๎เอาเงิน ติดตัวมามาก 

ไมํได๎นึกวําจะพบใคร แมํพวงเอาไว๎ใช๎กํอนเถิด วันหลังฉันจะสํงมาให๎อีก"  

         ระหวํางทีน่ัง่เรือกลับบา๎น หลังจากทีไ่ด๎สํารวจดูบา๎นจนทัว่แล๎ว พลอยก็นัง่รําพงึถึงพวง ด๎วยความสงสารจับใจมา

ตลอดทาง พอลงเรือมาได๎สักหนํอยพํอเพิ่มก็พูดขึ้นวํา  

         "นี่แมํพลอยจะทําอยํางไรกับบ๎านนั้น" 

         "คุณหลวงเห็นฉันควรทําอยํางไรเลํา" พลอยย๎อนถาม  

         "ถ๎าเป็นของฉัน ฉันก็จะให๎ใครเขาเชํา หรือขายไปเสียให๎หมดเร่ืองหมดราว ทิ้งเอาไว๎ก็รังแตํจะกํอความกังวล"  

         "เห็นจะขายไมํได๎หรอกคุณหลวง" พลอยตอบ "เมื่อคุณอุํนเธอโอนให๎ฉัน เธอบอกวําอยากให๎บ๎านนี้ ตกไปเป็นของ

ประไพ ฉันไปขายเธอจะได๎โกรธฉันตาย" 

         "แมํพลอยยังกลัวคุณอุํนอยูํอีกหรือ"  

         "ยังคร๎ามอยูํมากทีเดียว คุณหลวงเลํา"  



         "ฉันก็ยังกลัวเหมือนกัน" พํอเพิ่มหัวเราะ "เวลาเธอตาเขียวขึ้นมา ฉันใจคอไมํอยูํกับเนื้อกับตัวสักที เฮ๎อ ! คุณอุํนนี่

เธอหาเวรมาให๎แมํพลอยแท๎ๆ ทีเดียว" 

         "คุณหลวงอยําไปวําเธอเลย เธอก็เจตนาดี วําแตํฉันจะทําอยํางไรกับบ๎านนี้เทํานั้น"  

         "เชําก็ไมํได๎ขายก็ไมํได๎ จะทําอยํางไร" พํอเพิ่มพูดลอยๆ  

         "ทิ้งไว๎อยํางนี้ก็ไมํได๎" พลอยพูดตํอให๎ "ฉันวําจะชํวยทําเสียให๎ดี แล๎วหาคนเฝ้า"  

         "ก็ดีหรอก แตํจะเสียสตางค๑มากเทํานั้น" พํอเพิ่มปรารภขึ้น  

         "ก็จะทําอยํางไรได๎เลําคุณหลวง ถ๎าจะทิ้งไว๎จะย่ิงเสียใหญํ วําแตํฉันจะได๎ใครเป็นคนคอยดู เวลาซํอมเวลาทํา คุณ

หลวงจะดูให๎ฉันได๎ไหม" 

         "เมื่อแมํพลอยไมํมีใครจริงๆ ฉันก็ต๎องดูให๎ แตํเสร็จแล๎วจะให๎ใครเฝ้า"  

         "พวงเขาก็ยังอยํู" พลอยตอบ "ทางฝ่ายเราหาคนที่ไว๎ใจได๎ ไปชํวยเฝ้าบ๎านก็เห็นจะพอ แล๎วก็มีคนดูแลอยําให๎กลับ

รกไปอีก" 

         "ฉันกลัวอยํูอยํางเดียวเทํานั้น" พํอเพิ่มพูด "พอซํอมเสร็จทําเสร็จ คนที่ออกไปแล๎วก็จะกลับมาใหมํ"  

         "คุณชิตใชํไหม" พลอยถาม 

         พอํเพ่ิมพยักหนา๎แล๎วพดูขึน้วํา "เมียเขาก็ยังอยํูที่นั่นทั้งคน พอเห็นแมํพลอยสนใจเขาก็จะกลับมาอยํู จะทําอยํางไรดี"  

         "จะทําอยํางไรคุณหลวง" พลอยพูดทวนคํา "จะทําอยํางไรดี ฉันไมํอยากเก่ียวข๎องด๎วยเลย"  

         พอํเพ่ิมนัง่คิดอยํูครํูหนึง่แล๎วก็พดูขึน้วํา 

         "อยําเพิ่งไปคิดถึงเขาแตํตอนนี้เลย เราดูๆไปกํอน เขาอาจไมํมาก็ได๎ แตํถ๎ามาจริงก็เอาไว๎เป็นภาระฉันเอง"  

         "คุณหลวงจะทําอยํางไร" พลอยถามอีก  

         "เถอะนํา" พํอเพิ่มพูด "ไว๎ดูกันไปก็แล๎วกัน ฉันก็นักเลงเหมือนกันนี่นา" 

         คําประกาศของพอํเพ่ิมวําตนเป็นนกัเลง ทาํใหพ๎ลอยอดหวัเราะไมํได๎ และเม่ือได๎หวัเราะพอํเพ่ิมเสียแล๎ว พลอยก็ร๎ูสึก

สบายใจขึ้น เร่ืองที่เห็นวําเป็นเร่ืองใหญํ ก็ดูจะเล็กลง  

         ตํอจากนัน้มา พลอยก็เร่ิมซํอมและทาํความสะอาดบา๎นคลองบางหลวง ใหค๎งสภาพเดิม พอํเพ่ิมเป็นหวัเร่ียวหวัแรง 

ชํวยดูแลให๎เสมอ พํอเพิ่มวํางเมื่อไรก็ข๎ามฟากไปดูให๎ บางทีก็ถึงนอนค๎างที่นั่น พํอเพิ่มเห็นส่ิงใดควรหรือไมํควรทํา ก็นําเร่ือง



มาปรึกษาหารือพลอยทุกคร้ังไป พํอเพิ่มเป็นคนที่ไมํสนใจแยแส ตํอเงินของตัวเอง มีมากก็ใช๎มาก ไมํมีก็ไมํใช๎ และการใช๎

เงินของพํอเพิ่มก็เป็นไป โดยปราศจากความระมัดระวัง พํอเพิ่มไมํเคยคิดบัญชีรายได๎รายจํายของตนเอง แม๎แตํจะนึกถึงก็

ไมํเคย แตํในเร่ืองที่เก่ียวกับเงินของผ๎ูอื่น เชํนในกรณีบูรณะบ๎านคลองบางหลวงคราวนี้ ซึ่งพลอยเป็นผ๎ูออกเงิน พํอเพิ่มก็

บังเกิดความระมัดระวัง และมีความละเอียดถ่ีถ๎วนอยํางนําอัศจรรย๑ เกือบจะเรียกได๎วํา พํอเพิ่มเอาใจใสํกับเงิน ที่พลอย

จะต๎องใช๎จํายทุกสตางค๑ คอยระมัดระวังอยํางเข๎มงวด มิให๎เงินของน๎องสาวร่ัวไหล เมื่อจํายไปเทําใดพํอเพิ่มก็คอยดูให๎ได๎

ผลตอบแทนค๎ุมคํา จนพลอยนึกเล่ือมใส อดไว๎ในใจมิได๎ก็พูดขึ้นในวันหนึ่งวํา  

         "ฉันไมํนึกเลย วําคุณหลวงจะระมัดระวังเร่ืองเงินถึงเพียงนี้ ป่านนี้คุณหลวงมิรวยกวําที่ฉันร๎ูไปแล๎วหรือ"  

         พอํเพ่ิมหวัเราะแล๎วตอบวํา 

         "ไมํจริงหรอกแมํพลอย ฉันอยํูอยํางไรก็อยํางนั้น ไมํเคยรวยกับเขาสักที"  

         "ทําไมเลําคุณหลวง คุณหลวงคิดเงินราวกับพํอค๎านําจะรํ่ารวยไมํแพ๎คนอื่น"  

         "ฉันคิดเป็นแตํเงินของคนอื่นเขาเทํานั้น" พํอเพิ่มตอบ "ย่ิงเป็นเงินของแมํพลอยที่เป็นน๎อง ฉันก็ต๎องระมัดระวังมาก 

เงินของฉันเองมันก็ไปอีกเร่ืองหนึ่ง ไมํร๎ูมันหายไปไหนหมด เลยขี้เกียจดูเอง ให๎เมียเขาดูให๎ถึงได๎มีพอกินพอใช๎อยํูทุกวันนี้ 

ผ๎ูหญิงเขาเกํงกวําเรา" 

         "แล๎วเขาให๎คุณหลวงใช๎บ๎างหรือเปลํา" พลอยอดถามไมํได๎  

         "เขาจํายให๎เป็นรายวัน" พํอเพิ่มตอบหน๎าตาเฉย 

         "วันละเทําไร" 

         "วันละสลึง ยังดีเสียอีก แตํกํอนเขาให๎วันละเฟื้องเทํานั้น"  

         พลอยต๎องหวัเราะงอหาย เม่ือพอํเพ่ิมขยายความลับใหฟ๎งัวํา ถูกภรรยาควบคุมอยํางไร และพอํเพ่ิมเองก็เห็นวําเร่ือง

ที่ตัวเลําให๎น๎องสาวฟังนั้น เป็นเร่ืองขบขันอยํูไมํน๎อย 

         "เขาบอกวําถ๎าเขาไมํจํายเป็นรายวัน ฉันไมํคํอยกลับบ๎าน" พํอเพิ่มอธิบายเพิ่มเติม "แตํบางทีฉันก็ไมํกลับอยํูนั่นเอง"  

 

บทที่ ๗ (หน๎าที่ ๒)  

         การซํอมบา๎นคลองบางหลวง ดําเนินไปเร่ือยๆ จนใกล๎จะเสร็จลง วันหนึง่พอํเพ่ิมก็มาหาพลอยแล๎วพดูขึน้วํา  

         "นึกไว๎แล๎วไมํมีผิดเลยทีเดียว คุณชิตกลับมาแล๎วละ"  



         "กลับมาทําไม คุณหลวงพบบ๎างหรือเปลํา" พลอยถาม  

         "ฉันยังไมํได๎พบเอง แตํพวงเขาบอกวําคุณชิตกลับมาเมื่อวานซืน พอเห็นบ๎านชํองสะอาดสะอ๎าน ก็ซักวําใครเป็น

คนทํา และอะไรตํออะไรจิปาถะ พอร๎ูวําแมํพลอยเป็นเจ๎าของบ๎าน เขาก็บอกวํา เขาจะกลับมาอยํูอีกในเร็วๆนี้"  

         "ลําพังคุณชิตคนเดียวฉันไมํวําอะไรเลย จริงๆนะคุณหลวง เพราะถึงจะอยํางไรเธอก็เป็นลูกเจ๎าคุณพํอ เธอคิดจะ

กลับมาอยํูบ๎านก็ถูกแล๎ว" พลอยพูดแล๎วก็ปรารภตํอไปวํา "ที่ฉันกลัวนั้นคือพวกพ๎องของเธอเทํานั้น กลัวจะตามเข๎ามา

เกะกะกับคนในบ๎าน" 

         "ฉันก็คิดอยํางเดียวกันกับแมํพลอย จึงอยากจะหาทางกันไว๎กํอน" พํอเพิ่มพูด  

         "คุณหลวงจะกันอยํางไรได๎" พลอยพูดอยํางไมํวางใจ  

         "ฉันวําฉันจะไปอยูํที่บ๎านนั้นสักพักหนึ่ง มีเร่ืองมีราวอะไรจะได๎พูดจากันได๎"  

         แล๎วพอํเพ่ิมก็หายหนา๎ไปราวๆเดือนเศษ วันหนึง่พอํเพ่ิมก็กลับมาแล๎วบอกพลอยวํา  

         "เร่ืองคุณชิตเห็นจะเป็นอันเรียบร๎อยไปที ฉันพบกับเธอและพูดจาตกลงกันเป็นที่เข๎าใจแล๎ว"  

         "คุณหลวงตกลงกันวําอยํางอยํางไร" พลอยถาม  

         "ฉันบอกเธอวํา ถ๎าจะเข๎ามาอยํูในบ๎านนี้ลําพังแตํตัวก็ได๎ ทางเราไมํขัดข๎อง แตํเธอจะต๎องไมํให๎พวกพ๎อง มาเกะกะ 

นอกจากนั้น ฉันยังวางระเบียบเอาไว๎หยุมๆหยิมๆ จนเธอแทบจะอยูํไมํได๎เอาทีเดียว"  

         "คุณชิตหรือจะไปยอมให๎งํายๆ" พลอยพูดอยํางไมํเชื่อ  

         "ทีแรกเธอก็ทําทําจะไมํยอมเหมือนกัน" พํอเพิ่มบอก 

         "แตํเมื่อฉันไปค๎างที่บ๎านนั้นฉันไมํได๎ไปคนเดียว ขนเอาพวกพ๎องจากบางลําภูไปอยํูด๎วยหลายคน มือดีๆทั้งนั้น"  

         "พวกพ๎องอะไรกันคุณหลวง แล๎วจะไปทําอะไรคุณชิตได๎"  

         "อ๎าว ก็ฉันบอกแมํพลอยแล๎วนี่นาวําฉันก็นักเลงเหมือนกัน เด็กๆที่ฉันพาไปมันเคยพึ่งพาอาศัยฉันมา ฉันเรียกใช๎

สอยได๎ บอกให๎ตีเป็นตี บอกให๎ฟันเป็นฟัน คุณชิตเห็นเข๎าก็ร๎ูตัวไมํกล๎ามายํุมยํามหรอก"  

         "ดูคุณหลวงซ"ี พลอยร๎องขึ้นอยํางตกใจ "พูดกันดีๆก็ไมํได๎ ต๎องหอบเอานักเลงไปขูํเขาถึงฟากข๎างโน๎น"  

         "ก็คนอยํางคุณชิตนั้นพูดกันดีๆ ฟังร๎ูเร่ืองเสียเมื่อไรเลําแมํพลอย" คุณหลวงตอบ "การทําดีตํอคนพาล อยํางที่แมํ

พลอยชอบทํานั้น มันก็ดีหรอก แตํฉันเห็นวําเปลืองเวลา บางทีก็เปลืองเงิน ส๎ูวิธีของฉันไมํได๎ ใครดีมาเราก็ดีตอบ แตํถ๎าพาล



มาเราก็พาลตอบให๎ถึงที่ เข๎าใจกันได๎เร็วพิลึก ไปอยํูคลองบางหลวงคราวนี้ ฉันปราบคุณชิตเสียเรียบร๎อยไปเลยทีเดียว จน

เมียเขาเองยังเล่ือมใส" 

         "คุณหลวงนี่เกํงขึ้นทุกวัน" พลอยพูดอมย้ิม "ไหนลองวําไปทีหรือ คุณหลวงปราบคุณชิตอยํางไรบ๎าง"  

         "คืนวันหนึ่งเธอเมาขึ้นมาอาละวาดกับฉันที่บนตึก พูดจาอยํางไรก็ไมํฟัง ย่ิงอาละวาดใหญํ นึกวําจะทํากับฉันได๎

อยํางทํากับคุณอุํน บอกกับฉันให๎มาบอกแมํพลอยให๎เอาเงินไปให๎เขา ไมํยังง้ัน เขาจะเผาบ๎านเสีย"  

         "แล๎วคุณหลวงทําอยํางไร" พลอยชักสนุก  

         "ก็เมื่อพูดกันดีๆแล๎วไมํฟัง ฉันก็ปลํอยให๎เขาอาละวาดไปคนเดียวกํอน สํวนฉันก็เอาเหล๎ามากินบ๎าง นั่งเติมอยํู

เร่ือยๆ ต้ังใจวําจะให๎ทันคุณชิต จะได๎อาละวาดกันสองคนให๎สนุกสักที"  

         "แล๎วทันไหมคุณหลวง" 

         "ที่ไหนได๎" คุณหลวงตอบ "ทันจนเกินหน๎าคุณชิตไปเสียอีกหลายเทําตัว พอดีๆแล๎วฉันก็ท๎าคุณชิต ให๎มาเผาบ๎าน

แขํงกัน ดูมันทีหรือวําใครจะเผาเกํง ฉันไปหยิบฟืนหยิบน้ํามันก๏าดมาวาง ทําทําจะเผาจริงๆ"  

         "แล๎วยังไง" 

         "ธรรมดาคนเมานั้นนํะแมํพลอย" พํอเพิ่มอธิบาย "ถ๎าเห็นใครเมากวําก็สรํางเมาเป็นคนดีทันที เร่ืองมันเมาทับกันได๎ 

เมาขํมกันได๎ พอคุณชิตเห็นฉันเมากวําก็หายเมา กลับเข๎ามาพะเน๎าพะนอ ห๎ามปรามฉันเสียอีก กลัววําฉันจะเผาบ๎านเอา

จริงๆ" 

         "ฉันถามอะไรจริงๆ สักอยํางเถิดคุณหลวง" พลอยพูดขึ้น "ถ๎าเผ่ือคุณชิตเธอขํมไมํลง เห็นคุณหลวงเมากวํา แล๎วไมํ

เข๎าห๎ามปราม คุณหลวงจะทําอยํางไร"  

         "เอ ! ไมํร๎ูซีแฮะ !" พํอเพิ่มพูด "ฉันก็คงจะเผาบ๎านเสียจริงๆกระมัง เพราะตอนนั้นมันเมาจริงๆเสียด๎วย"  

         "พุทโธํเอ๏ย !" พลอยอุทาน เพราะไมํร๎ูวําจะพูดอยํางไรอีก 

         "ต้ังแตํนั้นมา" พํอเพิ่มเลําตํอ "คุณชิตก็ดูจะเกรงอกเกรงใจฉันขึ้นมาก ฉันจะพูดจาวํากลําวอยํางไรก็เชื่อฟัง เพราะ

เห็นฝีมือฉันเสียแล๎ว จะไปตามพวกพ๎องเข๎ามาขุํฉันก็ไมํได๎ เพราะเด็กๆของฉันที่ไปอยํูด๎วยมันคอยคุมเชิงอยูํ หนักเข๎าเห็น

ไมํได๎ประโยชน๑ เขาก็เข๎ามาลาบอกวําจะไปบ๎านนอก ไมํมีกําหนดกลับ เขาส่ังฉันให๎ฝากพวง กับแมํพลอยด๎วย เพราะเขาไมํ

มีปัญญาจะเล้ียงดู" 

         "โลํงอกไปที" พลอยพูดด๎วยความร๎ูสึกจริงใจ  



         "ฉันก็โลํงอกเหมือนกัน" พํอเพิ่มพูด "ถ๎าคุณชิตยังไมํไป ฉันก็ต๎งอยํูคุมเชิงกันไปเร่ือยๆ ลงท๎ายฉันจะกลายเป็นคุณ

ชิตไปอีกคนก็ไมํร๎ู เพราะต๎องเมาปราบกันบํอยเหลือเกิน"  

         "ฉันขอบใจคุณหลวงเหลือเกินคราวนี้" พลอยพูดด๎วยความจริงใจ "ถ๎าไมํได๎คุณหลวง ฉันจะต๎องลําบากใจอีกมาก 

นี่ได๎คุณหลวงชํวยจัดให๎จนเสร็จเร่ือง จึงเรียบร๎อยไปได๎"  

         "ไมํเป็นไรหรอกแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบหน๎าบานด๎วยความดีใจ ที่ได๎ชมจากน๎องสาว "แมํพลอยมีอะไร ฉันก็ต๎อง

ชํวยเสมอ ลงฉันได๎ชํวยแล๎ว ฉันก็ต๎องชํวยจนสําเร็จ เสียแตํไมํมีใครคํอยออกปาก ให๎ฉันชํวยเหลืออะไร เทํานั้น เพราะพี่น๎อง

แตํละคนชอบเห็นฉันไมํได๎เร่ืองเสียกํอน ไมํยอมเห็นวําฉันเป็นผ๎ูใหญํสักที"  

         "คุณหลวงอยําน๎อยอกน๎อยใจไปเลย" พลอยรีบพูดเอาใจ "ทีนี้ฉันเชื่อแล๎วละ ได๎เห็นฝีมือคุณหลวงแล๎ว"  

         "คํอยยังช่ัวหนํอย" คุณหลวงพูดแล๎วถอนหายใจยาวอยํางพอใจ  

         ต้ังแตํนัน้มาพลอยนกึถึงบา๎นคลองบางหลวงคร้ังใด ก็นกึถึงด๎วยความสุขสบายใจ ร๎ูสึกเหมือนวําตัว ได๎ทาํหนา๎ที่

ให๎แกํใครคนหนึ่ง ที่ร๎ูจักกันมานานแตํมาตกอับลง แล๎วพลอยได๎เข๎าชํวยเหลือตํออายุให๎ยืนออกไปอีก เวลาวํางๆพลอยมัก

ชวนคุณเชยและตาอ๎นกับประไพ นั่งเรือไปเที่ยวที่บ๎านเสมอ และถ๎าไปคร้ังใด ก็มักจะอยูํเสียทั้งวัน กินข๎าวที่นั่นอาบน้ําที่นั่น 

และขณะที่อยํูที่นั่น ก็มีความร๎ูสึกอิ่มเอิบใจวําตนได๎กลับบ๎าน และบ๎านนั้นเป็นของตนโดยสมบูรณ๑ เป็นกรรมสิทธิ์ที่อาจจะ

ยกให๎บุตรหลานสืบตระกูลกันได๎ตํอไป เหมือนอยํางกับที่ได๎ตกทอดมาให๎แกํกัน ต้ังแตํคร้ังปู่ยําตาทวด  

         เม่ือพลอยเขยีนหนงัสือไปเลําใหต๎าอ๏อดฟงัเก่ียวกับเร่ืองนี ้ตาอ๏อดก็ตอบมาวํา 

         "ลูกดีใจมากที่แมํได๎ซํอมบ๎านที่คลองบางหลวงแล๎วเรียบร๎อย และบ๎านนั้นตกมาเป็นของแมํ ลูกไมํเคยไปที่บ๎านนั้น

เลย เพราะเมื่อลูกยังอยํูแมํไมํเคยพาไป แตํลูกยังจําได๎ดีถึงเร่ืองตํางๆเก่ียวกับบ๎านนั้น ที่แมํเคยเลําให๎ฟังบํอยๆ จนร๎ูสึก

เหมือนกับวํา ลูกเคยอยูํที่บ๎านนั้นมาด๎วยตนเอง ที่ลูกดีใจมากอีกอยํางหนึ่งก็คือ เทําที่ฟังจากจดหมายของแมํ ร๎ูสึกวําแมํมี

ความสุขมาก ที่ได๎เข๎าไปจัดการบ๎านนี้ แมํมีความสุขทีไร ลูกก็ดีใจด๎วยทุกคร้ังไป  

         โรงเรียนหยุดคราวนีลู้กไปเย่ียมพีอ่ัน้ทีป่ารีส เพราะลูกชวนเขาใหข๎า๎มมาองักฤษแล๎ว แตํเขาไมํมา ลูกก็เลยต๎องขา๎ม

ไปเย่ียม เพราะมาเมืองนอกด๎วยกันสองคนเทํานี้ จะไปทิ้งกันเสียก็ดูกระไรอยูํ พี่อั้นเขาเขียนจดหมายถึงแมํบ๎างหรือเปลํา

ลูกก็ไมํทราบ แตํนานๆเขาเขียนมาถึงลูกทีหนึ่ง ดูชักจะฟุ้งซํานอยํางไรชอบกล ลูกเลยตกลงใจจะข๎ามไปฝร่ังเศส เพื่อดึงๆ

กันเอาไว๎บ๎าง เด๋ียวพี่อั้นจะลอยหายไปเสีย" 

         จดหมายของอ๏อดฉบบันีต้รงใจดําพลอยพอดี โดยเฉพาะในเร่ืองทีเ่ก่ียวกับตาอัน้ จดหมายตาอัน้ ทีมี่มาจากฝร่ังเศส

ฉบับหนึ่งทําให๎พลอยต๎องงง เพราะไมํคํอยจะเข๎าใจในความร๎ูสึกนึกคิดของตาอั้น ตาอั้นเขียนมาวํา  



         "ลูกได๎มาเมืองนอกนานพอที่จะเห็นบ๎างเมือง และนิสัยใจคอของคนทางนี้ได๎ เมื่อได๎เห็นแล๎วบางทีก็ท๎อถอย บางที

ก็มีกําลังใจ เพราะบ๎านเมืองและคนของเขาเจริญกวําของเรามาก เปรียบกันราวฟ้ากับดิน ลูกเห็นของเขาแล๎วก็มาคิดดูวํา 

เพราะเหตุไรเขาจึงเจริญมากกวําของเรานัก ลูกเห็นวําเหตุที่ฝร่ังเขาเจริญเร็วนั้น เพราะเขาเปิดโอกาสให๎ราษฏรได๎มีสํวนมี

เสียง ในการปกครองบ๎านเมือง ที่ฝร่ังเศสนี้ราษฏรทุกคน สนใจกับกิจการบ๎านเมืองมาก ไปนั่งตามร๎านกาแฟที่ไหนก็เห็นแตํ

คนคุยกันเร่ืองนี้ หรือมิฉะนั้นก็อํานหนังสือพิมพ๑ เก่ียวกับกิจการบ๎านเมือง แม๎แตํนักเรียนก็พูดกันถึงเร่ืองเหลํานี้อยูํเสมอ ที่นี่

เขาให๎ราษฏรเลือกตัวแทน เข๎าไปนั่งประชุมปรึกษาราชการ แล๎วก็ต้ังรัฐบาลมาปกครองประเทศอีกตํอหนึ่ง รัฐบาลไหนทํา

ไมํดีเขาก็ติเตียนได๎ ถ๎าไมํเชื่อฟังก็ต๎องออก คนที่ฝร่ังเศสเขาเสมอกันหมด ไมํมีเจ๎าไมํมีไพรํ ไมํมีพระเจ๎าแผํนดิน ใครผิดใคร

ถูกก็วํากันไปตามกฎหมาย ทุกคนเขาสนใจอยากให๎บ๎านเมืองเจริญ เมื่อเขามีโอกาส ที่จะแสดงความคิดได๎ และใช๎

ความสามารถของเขาได๎ บ๎านเมืองของเขาจึงเจริญทันใจราษฎร ซึ่งผิดกับของเรา เพราะการปกครองของเราไมํเป็นเชํนนั้น 

ฝร่ังที่เขาเรียนหนังสือกับลูก เขาถามถึงเร่ืองการปกครองในเมืองไทย บํอยๆ แตํลูกก็เฉยเสีย เพราะของเรายังล๎าหลังอยํู

มาก พูดไปก็อายเขาเปลําๆ" 

         เม่ือคุณเปรมได๎อาํนจดหมายของตาอัน้ ก็ร๎ูสึกวําพอใจมาก พดูกับพลอยวํา  

         "เห็นไหมลํะ แมํพลอย สํงเด็กไปเรียนเมืองนอกมันดีอยํางนี้ เขาสอนให๎เด็กมีปัญญาคิดอํานอยํางคนฉลาด ถ๎า

เรียนเมืองไทย ป่านนี้อั้นก็ยังไมํมีความคิดถึงเพียงนี้เลย หนังสือฉบับนี้ฉันต๎องเอาไปให๎เพื่อนๆที่กรมอําน"  

         "จะดีหรือคุณเปรม" พลอยท๎วง "เด็กกําลังหนุํมมีความคิดแปลกๆ เร่ืองร๎ูไปถึงผ๎ูใหญํเข๎าจะไมํดีกระมัง"  

         "เร่ืองอะไร" คุณเปรมพูดอยํางไมํเข๎าใจ "เร่ืองการปกครองเมืองนอกนะหรือ ก็ไมํเห็นเสียหายอะไรนี่ กลับจะดีเสีย

อีก ฉันได๎ยินในหลวงทํานรับส่ังถึงเร่ืองเหลํานี้ ในโต๏ะเสวยเสมอ เหมือนกับทํานมีพระประสงค๑จะสอนให๎คนร๎ูไว๎ แตํทําน

รับส่ังวํา เร่ืองนี้ต๎องสอนกันไปอีกนาน ทําหุนหันพลันแลํนไปไมํดี อาจถึงเสียหายแกํบ๎านเมืองได๎ อยํางเร่ืองเมืองดุสิตธานีที่

วังพญาไทนั้น คนที่ไมํร๎ูก็พูดกันเองงํายๆ วําในหลวงทํานเลํนบ๎านตุ๏กตาเหมือนเด็กๆ แตํพวกเราที่อยูํใกล๎ชิดร๎ูดีวํา ทํานมี

พระประสงค๑จะสอนให๎คนร๎ูถึงเร่ืองการปกครอง ที่เขาทํากันที่เมืองนอก"  

         "ก็ตามใจคุณเปรม" พลอยพูดคล๎อยตาม "ฉันไมํคํอยร๎ูเร่ืองอะไรหรอก หนังสือตาอั้นฉันอํานไมํเข๎าใจ ส๎ูอํานหนังสือ

ตาอ๏อดไมํได๎" 

         "แมํพลอยรักลูกคนไหนก็เข๎าใจแตํคนนั้น อ๏อดแกก็ดีหรอก แตํฉันเห็นวําแกรักความสบายมากไป ส๎ูอั้นไมํได๎" คุณ

เปรมออกรับแทนตาอั้น 

         "โธํ ! คุณเปรมหาความ" พลอยร๎องขึ้น "ลูกๆฉันก็รักเทําๆกันทั้งนั้น ไมํเคยลําเอียงเลย แตํฉันไมํเข๎าใจจริงๆ ฉันก็

พูดไป คุณเปรมเสียอีก มักจะลําเอียงเข๎าข๎างตาอั้นไมํเข๎าเร่ือง"  



         "อยํามาเถียงกันเลยแมํพลอย" คุณเปรมหัวเราะ "ฉันล๎อเลํนนํะ เด็กมันก็ลูกเราทั้งสองคนนํะแหละ เอาจริงเข๎าฉันก็

รักเทํากันหมด" 

         พลอยคิดถึงความเจริญตํางๆทีต่าอัน้พดูมาในจดหมายแล๎วก็หนกัใจ ตาอัน้บนํวําเมืองไทยนัน้ ล๎าหลังเจริญไมํพอ 

แตํความจริงเมืองไทยเทําที่พลอยเห็นนั้น ร๎ูสึกวําจะเจริญออกไปไกลกวําแตํกํอนมากมาย จนพลอยแทบจะก๎าวตามไปไมํ

ทันอยูํแล๎ว จิตใจของคนก็ดี วิธีที่จะพูดจาปฏิบัติตนก็ดี พลอยสังเกตุดูเห็นวํา หละหลวมกวําแตํกํอน ไมํมีใครคํอยถือ

ประเพณีเครํงครัดอยํางแตํกํอน ผ๎ูหญิงสาวๆสมัยใหมํ ร๎ูสึกวําจะเกํงในสายตาของพลอย จะพูดจาส่ิงใดหรือกระทําตน

โดยทั่วไป ก็สํอให๎พลอยเห็นวําขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะในการติดตํอกับผ๎ูชายแล๎ว พลอยก็ย่ิงเห็นวําปลํอยตัวกัน

จนเกินควร อยํางในงานฤดูหนาว ซึ่งเด๋ียวนี้ย๎อนมามีที่สวนจิตรลดา พลอยก็เห็นผ๎ูหญิงสาวๆเดินเที่ยวกับผ๎ูชายหนุํมเป็น

กลํุมๆ พูดจาหยอกล๎อกันเลํนอยํางสนุกสนาน และไปด๎วยกันโดนอิสระเสรี ไมํมีผ๎ูใหญํคอยควบคุมอยํางแตํกํอน ซึ่งทั้งนี้

พลอยก็ได๎แตํนิ่งคิดอยูํในใจ ไมํกล๎าจะพูดให๎ใครได๎ยิน เพราะกลัวจะถูกหาวําล๎าสมัย  

         แตํบางคร้ังพลอยก็อดไว๎ไมํได๎ ต๎องระบายความในใจออกมาใหช๎๎อยฟงั เพราะเป็นคนๆเดียว ทีพ่ลอยเห็นวําเขา๎ใจตน 

หลังจากที่ได๎ไปเที่ยวงานฤดูหนาวกับคุณเปรมที่สวนจิตรฯมาคืนหนึ่ง ก็พอดีช๎อยออกมาหาจากในวังตามปกติ พลอยก็พูด

ขึ้นวํา 

         "ช๎อยสังเกตหรือเปลําวําคนเด๋ียวนี้ไมํเหมือนแตํกํอน"  

         "หา ! วําไงนะพลอย !" ช๎อยถามอยํางไมํเข๎าใจ "ไมํเหมือนแตํกํอนยังไง ฉันก็เห็นเขามีหัวเดียว สองแขน สองขา

เหมือนแตํกํอน หรือแมํพลอยไปเห็นคนแปลกประหลาดที่ไหนมา"  

         "ไมํใชํยังง้ันหรอกช๎อย" พลอยตอบ "ฉันหมายถึงวํา คนเด๋ียวนี้เขาทําตัวไมํเหมือนเมื่อคร้ังสมัยเรายังสาว"  

         "งั้นเรอะ" ช๎อยพูด "ฉันมันคนหูป่าตาเถื่อนอยูํแตํในวัง ไหนวําไปถีวําเขาแปลกไปยังไง"  

         "ฉันดูเขาโซ๎ดๆ ทําตัวเหมือนแหมํม ผ๎ูชายพายเรือเขาก็ไมํกระดาก ดูกล๎ากันเหลือเกิน สมัยเรานั้นเห็นผ๎ูชายมีแตํจะ

คิดวิ่งหนี สมัยนี้ดูเขาเฉยๆ เห็นเทํากันไมํกระดาก ไมํกลัว ฉันดูๆแล๎วใจหายใจคว่ํา ทีเดียว"  

         "แมํพลอยก็ทําเป็นขวัญอํอนไปได๎" ช๎อยพูด "กาลสมัยเปล่ียนไป บ๎านเมืองเปล่ียนไป ศาสนาเรียวลงทุกวัน ใจคนก็

ต๎องเปล่ียนไปบ๎าง ถึงสมัยเราก็เถอะ คนที่เขาทําทําเหมือนกับแหมํมก็มีถมไป พวกคุณหญิงคุณนาย เมียทูตที่เขาเคยไปอยํู

เมืองนอก กลับมาถึงเมืองไทย พอมีงานรับเจ๎าฝร่ังทีไร เขาออกแสดงแหมํมกันออก จําไมํได๎เสียแล๎วหรือ"  

         "มันไมํเหมือนกันนี่ช๎อย" พลอยตอบ "สมัยนั้นใครเขาตามผัวไปเมืองนอก เขาก็ไปไว๎ผมนุํงกระโปรง แตํงแหมํมที่

โนํน พอกลับมาก็ต๎องรีบตัดผมส้ัน ย๎อมฟันดําให๎เหมือนคนอื่น แล๎วกิริยามารยาทเขาก็ยังเป็นไทย จะออกแหมํมก็เฉพาะรับ

เจ๎าฝร่ังอยํางช๎อยวํา เด๋ียวนี้เขาเป็นแหมํมทั้งกิริยามารยาทอยูํตลอดเวลา แม๎แตํคนไทยด๎วยกัน"  



         "เรามันแกํเสียแล๎วละพลอยเอ๏ย !" ช๎อยพูด "ตาเราจึงมองเห็นไปเอง ฉันวําคนก็ยังเป็นคนอยํูนั่นแหละ จะ

เปล่ียนแปลงไปบ๎างก็แตํภายนอก อยํางรํุนเราผ๎ูใหญํก็เคยมองค๎อนมาแล๎วเหมือนกัน"  

         "ไมํถึงอยํางงั้นหรอกช๎อย" พลอยท๎วง 

         "พลอยอาจจะไมํถึงแตํฉันมันถึง ฉันร๎ูตัวดีวํากระบวนเกํงกระบวนขืนโลก อยากจะดันไป ให๎มันแปลกกวําคนอื่น

แล๎ว ไมํมีใครเกินฉัน แตํมันก็ไปได๎พักเดียว อายุมากเข๎ามันก็หยุด เด๋ียวนี้เสียอีก พลอยยังเกินไปกวําฉันที่ไว๎ผมยาว ฉันยัง

ตัดส้ันอยํูแคํนี้ ถ๎าฉันเกิดเด๋ียวนี้ ก็คงเหมือนกันนํะแหละ"  

         "ช๎อยไมํมีลูกสาว พูดอะไรก็พูดได๎ ฉันเป็นหํวงประไพเทํานั้นเอง"  

         "แล๎วตัวอยากดัดจริตไปมีผัวมีลูกเข๎าทําไม" ช๎อยพูดเป็นคําสุดท๎าย และพลอยก็ไมํมีข๎อแก๎ตัวตํอไปอีก  

 

บทที่ ๘  

         ตามปกติต้ังแตํอยํูด๎วยกันมา พลอยก็พยายามเอาใจคุณเปรม และพยายามปฏิบติัตน ใหถู๎กกับความประสงค๑ของ

คุณเปรมอยํูเสมอ ถึงจะออกปากทัดทานบ๎าง ก็ยอมทําตามใจคุณเปรมในที่สุด พยายามเก็บความร๎ูสึกสํวนตัวไว๎ และ

ถือเอาความเห็นของคุณเปรมในเร่ืองที่ส่ิงใดจะควรหรือไมํควรนั้นเป็นใหญํ แตํมีเร่ืองหนึ่งที่พลอยขัดขืนทัดทานอยํูนาน 

เพราะเห็นวําเป็นการฝืนความร๎ูสึกของตนจริงๆ เร่ืองนั้นก็คือ การเปล่ียนจากผ๎านุํงโจมกระเบนมาเป็นนุํงผ๎าซ่ิน  

         วันหนึง่คุณเปรมพดูขึน้วํา 

         "แมํพลอย ฉันเห็นวําตํอไปนี้แมํพลอยเลิกนุํงผ๎าเสียทีก็จะดี"  

         "แล๎วกันคุณเปรม !" พลอยร๎องเสียงหลง "ทําไมพูดอยํางนั้นลํะ อยูํดีๆจะให๎ฉันเลิกนุํงผ๎าเสียแล๎ว"  

         คุณเปรมหวัเราะชอบใจแล๎วพดูวํา 

         "แมํพลอยนี่คงเห็นฉันบ๎าพิลึก ! เปลําหรอก ฉันไมํได๎หมายความวํา จะให๎แมํพลอยเลิกนุํงผ๎าเสียเลย แตํฉันอยาก

ให๎นุํงผ๎าซ่ินแทนผ๎าโจงกระเบน" 

         "ตายจริง ! นี่คุณเปรมเห็นฉันเป็นลาวมาต้ังแตํเมื่อไร" พลอยถามเพราะไมํเข๎าใจความหมายของคุณเปรม เลย

แม๎แตํน๎อย  

         "ในหลวงทํานทรงโปรด" คุณเปรมตอบส้ันๆ แตํก็เป็นการอธิบายที่มีความหมายลึกซึ้ง "เสด็จทําน ก็เร่ิมทรงผ๎าซ่ิน

แล๎ว ข๎าหลวงเสด็จเขาก็นุํงตามทุกคน ฉันก็เห็นวําแมํพลอยควรจะนุํงบ๎าง"  

         "ไมํไหวละคุณเปรม ฉันแกํแล๎ว จะได๎กลายเป็นตัวตลกไป เด็กๆมันจะหัวเราะเอา ฉันอายเขา ทําไมํได๎หรอก"  



         "เร่ืองมันไมํได๎อยูํที่ใจเรา" คุณเปรมพูดเฉยๆ "แตํเราเป็นข๎าทําน ทํานโปรดอยํางไรเราก็ควรจะทําอยํางนั้น"  

         "โธํเอ๐ย !" พลอยพูดทําเสียงเหมือนกับจะร๎องไห๎ "ทํานจะโปรดอะไรก็โปรดได๎ ฉันไมํวําเลย แล๎วก็อยากจะทําตาม 

แตํทําไมถึงจะต๎องมาโปรด ให๎ฉันนุํงผ๎าซ่ินเป็นลาวไปก็ไมํร๎ู กรรมเวรแท๎ๆทีเดียว"  

         "ลาวกาวอะไรที่ไหนกันแมํพลอย" คุณเปรมพูดเหมือนกับรําคาญ "คนทางเหนือเขาก็อยูํในประเทศสยาม อยําง

เดียวกับเรา เขาก็เป็นคนไทยเหมือนกับเราๆนี่แหละ แมํพลอยพูดเป็นคนโบราณไปได๎ อะไรของเขาดี เราก็ควรจะเอามาใช๎ 

จะไปมัวกระดากกระเด่ืองอยูํทําไม" 

         "ฉันไมํได๎กระดากกระเด่ืองอะไรหรอกคุณเปรม" พลอยตอบ "ชั่วแตํวําฉันไมํเคย เมื่อยังเด็กๆ เคยเห็นแตํตําหนัก

พระราชชายาเขานุํงผ๎าซ่ินกันทั้งตําหนัก พระราชชายาเองทํานก็ทรงผ๎าซ่ิน ฉันก็เห็นวําสวยดี ชอบไปดูเสมอ ดูแล๎วก็อดนึก

ชมอยูํไมํได๎ ย่ิงเวลาทํานทรงแตํงเต็มยศ ทรงผ๎าซ่ินยกเงินยกทอง ฉันก็ย่ิงเห็นสวย แตํตัวฉันเองไมํเคยนึกจะลอง เพราะนุํง

โจงกระเบนมาแตํอ๎อนแตํออก จะมาเปล่ียนเอาตอนนี้ก็ดูอยํางไรอยูํ"  

         "ก็ไมํเห็นจะมีอะไร" คุณเปรมพูดด๎วยน้ําเสียงที่ดูเหมือนเบาใจขึ้น เมื่อได๎ยินพลอยรับวํา ตนเห็นผ๎าซ่ินนั้นสวย "แมํ

พลอยก็รับอยํูเองวํานุํงผ๎าซ่ินนั้นสวยดี แล๎วจะมัวไปเก่ียงงอนอะไรอีก ลองนุํงดูเถิด อีกหนํอยก็เคยไปเอง"  

         "ฉันแกํแล๎ว" พลอยตอบอยํางแนํใจวําไมํยอมนุํงผ๎าซ่ินแนํ  

         "แมํพลอยละก็อยํางนี้แหละ" คุณเปรมพูดด๎วยน้ําเสียงแสดงความน๎อยใจ "เอะอะอะไรก็แก๎ตัววําแกํ ซึ่งความจริงก็

ยังไมํแกํเทําไหรํ ตามใจฉันหนํอยเถอะนํา แมํพลอย ฉันขอละ ถ๎าฉันรับราชการกระทรวงอื่น ฉันก็ไมํวําอะไรหรอก แตํนี่ฉัน

อยูํในนั้น ร๎ูอยูํแกํใจวําทํานโปรด คนอื่นเขาก็เร่ิมทําตามพระราชนิยมกันแล๎ว ฉันจะไมํบอกเมียฉันให๎ทําบ๎าง ก็ดูกระไรอยูํ"  

         "ผ๎าซ่ินฉันไมํมี" พลอยพูดเสียงอํอยๆ เพราะเร่ิมจะเห็นใจคุณเปรมขึ้นมาครันๆ  

         "แล๎วฉันจะหามาให๎ จะเอาเทําไรก็ได๎" คุณเปรมตอบอยํางโลํงใจ  

         แตํผ๎าซ่ินทีคุ่ณเปรมหามาใหกุ๎ลีหนึง่นัน้ พอพลอยแก๎หอํออกดูก็ใจหาย คุณเปรมจะได๎เลือกผ๎าซ่ินเหลํานัน้ หรือไมํ

พลอยก็ไมํทราบ แตํถ๎าคุณเปรมได๎เลือกจริง ความเข๎าใจของคุณเปรมในเร่ืองอายุหรือวัยของพลอยนั้น ก็ต๎องแตกตํางกับ

ความเห็นของพลอยเป็นหนักหนา เพราะผ๎าซ่ินแตํละผืนที่คุณเปรมหามาให๎ ดูมีสีสันฉูดฉาด บาดตา เหมาะแกํคนที่อยูํใน

วัยสาวรํุนๆ จะนุํงมากกวําคนอยํางพลอย คุณเชยผ๎ูซึ่งเผอิญมานั่งอยํูด๎วย เมื่อพลอยนั่งดูผ๎าซ่ินที่คุณเปรมหามาให๎ หัวเราะ

หึๆ แล๎วพูดวํา 

         "สนุกละแมํพลอย ผัวหลํอนชํางหามาให๎เมียนุํงเสียจริงๆ อะไรๆก็ดีหรอก ฉันกลัวหมามันจะไลํกัดเอา เทํานั้น"  

         "ดูเอาเถิดคุณเชย" พลอยตอบ "เพียงแตํจะให๎ฉันนุํงผ๎าซ่ิน ก็หนักใจเอาการอยูํแล๎ว แตํก็ยังเลือกสีเลือกลาย ที่ฉัน

นุํงไมํได๎อีก" 



         "ฉันร๎ูจักคนที่เขาขายผ๎าซ่ินอยํูบ๎าง" คุณเชยบอก "แมํพลอยอยําไปนุํงพวกนี้ โยนมาให๎ฉันทั้งหํอนั่นแหละ แล๎วฉัน

จะไปเปล่ียนเขามาให๎ เลือกเอาที่มันพอนุํงได๎หนํอย แตํไหนลองนุํงดูสักผืนกํอนหรือ ฉันอยากดูวํา แมํพลอยหน๎าตาเป็น

อยํางไรเมื่อนุํงแล๎ว" 

         พลอยหยิบเอาผ๎าซ่ินผืนหนึง่มานุงํลองดูตามทีคุ่ณเชยบอก แล๎วก็เหลียวไปมองดูตนเองในกระจกบานใหญํ ทีติ่ดอยํู

กับข๎างฝา ภาพที่เห็นในกระจกนั้น ทําให๎พลอยต๎องหัวเราะอยํูพักใหญํ ด๎วยความขบขัน ฝ่ายคุณเชยก็มองดูน๎องสาว แล๎ว

หัวเราะขึ้นเชํนเดียวกัน ตํางคนตํางเห็นวําการเปล่ียนแปลงในเคร่ืองแตํงกายนั้น เป็นของไมํสําคัญ เป็นแตํเพียงอารมณ๑

ชั่วขณะของผ๎ูใหญํ ตํอไปก็อาจเลิก หาได๎ร๎ูไมํวํา ผ๎าซ่ินนั้นเมื่อมาถึงแล๎ว ก็จะอยูํมาตลอดไป แล๎วก็กลับกลายเป็นกระโปรง 

เป็นสะแล็คยาวสะแล็คส้ัน และอื่นๆอีกเป็นอันมาก ที่คนทั้งสองนึกฝันไปไมํถึงวํา ผ๎ูหญิงไทยจะกล๎าหาญนุํงได๎  

         "ฉันไมํกล๎าออกจากบ๎านหรอกคุณเชย" พลอยพูดพลางหัวเราะพลาง "ออกไปแล๎วฉันไมํร๎ูจะตีหน๎า อยํางไรถูก จะ

นั่งลุกเดินเหิน ดูมันผิดไปหมด" 

         "ฉันก็เห็นใจ" คุณเชยตอบ "ถ๎าเป็นฉันก็คงลําบากเหมือนกัน เคราะห๑ดีที่ฉันได๎ผัวเป็นหมอกลางบ๎าน ไมํอยํางนั้นก็

คงจะต๎องนุํงตามเขาไป" 

         "กรรมของฉันแท๎ๆทีเดียวคุณเชย" พลอยเห็นด๎วย "นี่ถ๎าเป็นคนอื่นไมํใชํคุณเปรม เขาคงไมํบอกให๎เมียนุํง แตํฉันก็

ได๎ผัวอยํางนี้ อะไรนิดอะไรหนํอยก็ต๎องให๎ทันสมัย ฉันแทบจะตามไมํทันอยํูแล๎ว คร้ันจะไมํยอมตาม ก็จะขัดใจกันเสีย

เปลําๆ"  

         "ถ๎าจะวําไปฉันก็เห็นใจคุณเปรม" คุณเชยพูด "เมียคนอื่นที่เขาอยํูในนั้นเขานุํงกันหมด เขาก็ต๎องให๎แมํพลอย นุํง

บ๎าง จะไปขืนอยํูคนเดียวอยํางไรได๎ เสียอยูํอยํางเดียวที่คุณเปรมเลือกผ๎าซ่ิน มันเหลือเกินไปหนํอยเทํานั้น"  

         อยํางไรก็ตาม อกีสองสามวันตํอมา คุณเชยก็ไปหาผ๎าซ่ินมาเปล่ียนให ๎สีสันลวดลายไมํฉูดฉาดเทําชุด ทีคุ่ณเปรมหา

มาให๎ และพลอยก็ต๎องเร่ิมตัดเส้ือที่จะเข๎ากับผ๎าซ่ิน แพรสะพายที่เคยใช๎เมื่อยังนุํงโจงกระเบนนั้น เป็นอันวําเลิกเด็ดขาด ใน

ที่สุดพลอยก็เร่ิมค๎ุนเคยกับการเปล่ียนแปลงในเคร่ืองแตํงกายคร้ังใหญํ และนุํงผ๎าซ่ิน ในเวลาการงานกับคุณเปรม จะนุํงผ๎า

โจงกระเบนเฉพาะเวลาอยํูบ๎าน หรือไปไหนเป็นการลําลองเป็นสํวนตัว พลอยร๎ูสึกคํอยยังช่ัวอยํูหนํอยหนึ่ง ที่การนุํงผ๎าซ่ิน

นั้นแพรํหลายไปรวดเร็วเกินคาด แตํพอพลอยเร่ิมจะค๎ุนกับผ๎าซ่ิน คุณเปรมก็เลิกสนใจในเร่ืองการแตํงกายของภรรยา หัน

เข๎าสนใจกับการแตํงกายของตนเอง และของอื่นบางอยําง  

         วันหนึง่ คุณเปรมจะไปในงานขึน้บา๎นใหมํของขา๎ราชการกระทรวงเดียวกัน ทีไ่ด๎รับพระราชทานบา๎นอยํู ตามปกติ

งานเชํนนี้ พลอยให๎คุณเปรมไปคนเดียว ไมํคํอยจะไปด๎วย และในงานนี้พลอยก็ให๎คุณเปรมไป แตํผ๎ูเดียวอีก ตอนเช๎าวันนั้น 

คุณเปรมเอาหีบหํออะไรกลับบ๎านหลายอัน บอกกับพลอยวําเป็นเส้ือผ๎า ที่หามาได๎ใหมํ พลอยก็นึกวําเป็นเส้ือผ๎าธรรมดา 

ยังมิได๎มีเวลาที่จะเข๎าไปดู ระหวํางที่คุณเปรมแตํงตัวอยํูนั้น พลอยก็นั่งเย็บเส้ือให๎ประไพอยํูข๎างนอก คุณเปรมแตํงตัวเสร็จ

แล๎วก็เดินออกมาจากในห๎อง พลอยเหลียวไปดูสามี แล๎วก็สะด๎ุงสุดตัว ร๎องขึ้นวํา  



         "คุณเปรมจะไปไหนนั่นนํะ ! แตํงตัวราวกับรับพระอังคาร !"  

         วันนัน้เป็นวันองัคาร คุณเปรมแตํงตัวด๎วยเคร่ืองสีชมพทูัง้ชุด คือผ๎ามํวงสีชมพ ูเส้ือช้ันนอกแพรสีชมพ ูถุงเท๎าแพรสี

เดียวกัน และรองเท๎าหุ๎มแพรตํวนสีชมพู แม๎แตํหมวกสักหลาดที่คุณเปรมถืออยํูในมือ ก็เป็นสีชมพู อยํางเดียวกับผ๎ามํวง

และเส้ือชั้นนอก ของอยํางเดียวที่มิได๎เป็นสีชมพูไปด๎วย ก็คือไม๎เท๎าที่คุณเปรมถืออยํูในมือ  

         คุณเปรมหวัเราะชอบใจแล๎วพดูวํา 

         "ฉันแตํงอยํางนี้เป็นอยํางไรแมํพลอย สวยดีไหม"  

         "ก็สวยดีหรอก" พลอยพูดอยํางเกรงใจ "แตํทําไมมันเข๎าชุดกันไปหมดอยํางนี้ ฉันไมํเคยเห็นแบบนี้ ยังบอกไมํถูก"  

         "เด๋ียวนี้ผ๎ูชายแตํงตัวกันอยํางนี้แหละ" คุณเปรมอธิบาย "คนที่ไปงานวันนี้ ก็คงจะแตํงอยํางเดียวกันหมด"  

         "มิสีชมพูโรํไปทั้งงานหรือคุณเปรม" พลอยถามเพราะไมํร๎ูจะถามอะไรอีก  

         "สํวนมากก็คงจะเป็นอยํางนั้น" คุณเปรมตอบอยํางธรรมดา "และวันพรํุงนี้เป็นวันพุธ แตํเขียวกันทั้งตัวอีก"  

         "แล๎ววันอาทิตย๑เลําคุณเปรม ทําอยํางไร"  

         "แตํงแดง" คุณเปรมตอบหน๎าตาเฉยๆ 

         "แดงหมดต้ังแตํหมวกถึงเกือกทีเดียวหรือ" พลอยถาม  

         "ก็ต๎องอยํางนั้น ฉันมีหมดแล๎วทั้งเจ็ดสี" คุณเปรมตอบ  

         พลอยดูคุณเปรมอยํูหลายตรลบ แล๎วก็พดูขึน้อยํางอดไมํได๎วํา  

         "ถ๎าแตํงตัวกันอยํางนี้อีกหนํอยผ๎ูหญิงก็คงแพ๎ ฉันโลํงอกไปอยําง ที่คุณเปรมเป็นคนขาว ถ๎าเป็นคนดํา แล๎วแตํงตัว

ชุดวันอาทิตย๑ละก็งามหน๎าละ คงเหมือนอ๎ายคะนังเมื่อแผํนดินกํอน"  

         "ฉันอุตสําห๑หาเคร่ืองแตํงตัวให๎ถูกสมัยอยูํต้ังหลายวัน พอแตํงเข๎าจริง แมํพลอยจะชมสักคําก็ไมํมี" คุณเปรมพูด

อยํางน๎อยใจ 

         "ฉันก็เห็นวําสวยดี จริงๆนะคุณเปรม ชั่วแตํวําตาฉันมันยังไมํเคย เห็นเข๎าเป็นหนแรกก็ถามไปอยํางนั้น ร๎ูอยํางนี้

แล๎ว ฉันจะได๎ต้ังตาคอยชมทีละชุด จนครบเจ็ดสี เจ็ดวัน"  

         คุณเปรมยืนหมุนไปหมุนมาอยํางเก๎อๆ อยํูอกีพกัหนึง่ แล๎วก็ลงเรือนไปขึน้รถออกจากบา๎น อกีสักครํู นางพศิก็เดินตุบ

ตับขึ้นบันไดมาทรุดตัวลงนั่ง แล๎วพูดขึ้นวํา  



         "คุณพลอย เมื่อก้ีตัวอะไรลงไปจากบนตึก"  

         "คุณพระตํางหากลํะพิศ" พลอยตอบ 

         "อนิจจํทุกขํ" นางพิศออกอุทาน "โอ๎โฮ ! ทําไมแตํงตัวอยํางนั้นเลํา บําวดูแตํไกลจําไมํได๎จริงๆ นึกวําง้ิวที่ไหนมาเดิน

อยู"ํ 

         แตํความจริงคุณเปรมแตํงกายด๎วยสีเดียวกันทัง้ชุด เป็นการทดลองดูเทํานัน้ พอได๎มีโอกาสแตํงไปจนครบ เจ็ดชุดเจ็ด

สีแล๎ว คุณเปรมก็ดูจะเนือยๆไป หันเข๎าหาผ๎ามํวงสีน้ําเงิน หรือผ๎าพื้นสีน้ําเงินบ๎าง สีเทาบ๎าง และเส้ือนอกขาวๆ เรียบๆ 

อยํางแตํกํอน ความสนใจอันแท๎จริงของคุณเปรมไปตกอยูํที่ไม๎เท๎าที่ถือ อันเป็นไม๎แก๎ว ซึ่งกําลังเลํนกันอยํูชุกชุมในสมัยนั้น 

และซื้อขายกันด๎วยราคาแพง คุณเปรมคล่ังไม๎เท๎าอยํูนาน เร่ิมสะสมไม๎เท๎าตํางๆ เป็นอันมาก แตํที่ตื่นเต๎นที่สุด ปรารถนา

เป็นที่สุดก็คือไม๎แก๎ว เมื่อร๎ูวํามีที่ไหนดี คุณเปรมก็จะติดตามไปจนถึง ถ๎าเจ๎าของไมํขายก็ขอให๎ได๎ชม แตํถ๎าเจ๎าของยินดีจะ

ขายแล๎ว ถึงจะเรียกราคาเทําไรคุณเปรมก็ซื้อ โดยไมํต๎องตํอราคา ไม๎แก๎วบางอันที่คุณเปรมซ้ือมานั้น ทําให๎พลอยต๎องสะด๎ุง

ด๎วยราคาที่แพงถึงขนาด แตํจะทัดทานก็ไมํได๎ กลัวคุณเปรมจะหาวําขัดใจ และคุณเปรมก็มันจะพูดแก๎ตัวไว๎กํอนเสมอวํา  

         "ถูกหนํอยแพงหนํอยก็อยําวําฉันเลย แมํพลอย เพราะใจฉันรักจริงๆ ถึงจะเสียสตางค๑ไปในทางนี้ ก็ยังดีกวําทางอื่น 

เป็นต๎นวําไปแอบมีเมียน๎อย ไม๎แก๎วนั้นถึงจะแพงก็ไมํทําให๎แมํพลอยต๎องร๎อนใจ ถ๎าฉันเอาสตางค๑ออกบําเรอผ๎ูหญิงเมื่อไร 

แมํพลอยถึงคํอยวํา" 

         ได๎ยินคําพดูของคุณเปรมเชํนนี ้พลอยก็ได๎แตํนิง่นกึในใจวํา ถึงแม๎วําคุณเปรมจะใช๎เงินเท่ียวบาํเรอคนอืน่จริง พลอยก็

คงจะนิ่งให๎อีก จะวํากลําวคุณเปรมได๎อยํางไร พลอยก็ยังนึกไมํออก แตํที่พลอยร๎ูสึกอัศจรรย๑ใจและไมํเข๎าใจ ก็คือวิธีเลํนไม๎

เท๎าของคุณเปรม ไม๎แก๎วทุกอันที่คุณเปรมซ้ือมาด๎วยราคาแพงนั้น เมื่อได๎มาแล๎วจะได๎เอาออกถือ เพื่อให๎เบิกบานใจ สมกับ

ความอยากได๎ก็เปลํา แตํคุณเปรมกลับให๎ตํอสังกะสีเป็นหลอด ขนาดใหญํกวําไม๎เท๎า แตํละอันเล็กน๎อย เอาน้ํามันใสํใน

หลอดสังกะสีจนเต็ม แล๎วก็เอาไม๎เท๎าลงแชํทิ้งไว๎ ทุกคร้ังที่มีเวลาวํางอยูํกับบ๎าน คุณเปรมก็เอาไม๎เท๎าอันโน๎นบ๎างอันนี้บ๎าง 

ขึ้นมาขัดด๎วยผ๎าหรือหนังนุํมๆ ต้ังใจขัดไม๎เท๎านั้น ด๎วยความประณีตบรรจง ไมํยอมให๎คนอื่นมาแตะต๎อง และเมื่อขัดจนเป็น

ที่พอใจแล๎ว ก็เอาลงแชํน้ํามันตํอไปอีก เพื่อนฝูงที่มาหาเพื่อขอดูไม๎เท๎านั้น คุณเปรมดีใจต๎อนรับเป็นพิเศษ ร๎ูสึกวําจะมี

ความสุขเหลือล๎น เมื่อได๎ยินคําสรรเสริญจากปากคนอื่นวํา ไม๎เท๎าอันไหนวิเศษอยํางไร พลอยพยายามฟังข๎อความที่คุณ

เปรมพูด กับเพื่อนฝูงเร่ืองไม๎เท๎าอยูํหลายตรลบ แตํก็ไมํสามารถจะเข๎าใจได๎วํา ไม๎เท๎าแตํละอันนั้นมีคุณสมบัติวิเศษ 

แตกตํางกันอยํางไร เพราะถ๎อยคําที่พูดกันนั้น พลอยฟังดูแล๎วก็ไมํเข๎าใจ ดูเหมือนกับวําเป็นคนละภาษา และในสายตาของ

พลอย ไม๎เท๎าแตํละอัน ก็ดูละม๎ายคล๎ายคลึงกันไปส้ิน ไมํนําที่จะต๎องต่ืนเต๎นกันไปถึงเพียงนั้น  

         พลอยเคยปรารภเร่ืองนีกั้บคุณเชย แตํคุณเชยก็ไมํสามารถจะใหคํ๎าอธบิายอะไรได๎ กลับพดูวํา  



         "คุณหลวงของฉันก็เหมือนกันละแมํพลอย คล่ังไม๎เท๎าไปกับเขาด๎วย เคราะห๑ดีที่มีเพื่อนฝูงเขาให๎ ไมํต๎องซื้อต๎องหา

อะไรหรอก แตํเด๋ียวนี้กลายเป็นหมอไม๎เท๎าไปแล๎ว ของใครที่ไมํขึ้นเงา หรือไมํมีลวดลาย ก็ต๎องสํงมารักษาที่หลวงโอสถ ทั้ง

แชํน้ํามันทั้งขัดงํวนอยูํวันยังคํ่า ใครจะเจ็บใครจะตายที่ไหน ไมํต๎องร๎ูเร่ืองกันเลย"  

         คนทีใ่หคํ๎าอธบิายแกํพลอยได๎ดีทีสุ่ด ก็เห็นจะได๎แกํพอํเพ่ิม วันหนึง่พลอยถามพอํเพ่ิมขึน้วํา  

         "คุณหลวงเลํนไม๎เท๎ากับเขาบ๎างหรือเปลํา"  

         "เปลํา" พํอเพิ่มตอบส้ันๆ แล๎วก็หัวเราะ 

         "อ๎าว ! ทําไมไมํเลํนกับเขาบ๎างลํะ ฉันเห็นใครๆเขาก็เลํนกันทั้งนั้น แล๎วคุณหลวงก็เป็นนักเลํนอะไรตํออะไร อยูํด๎วย"  

         "ไมํเลํนละแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ "ฉันเลํนแตํของที่มีชีวิตชีวา นกเขาบ๎างต๎นไม๎บ๎าง ดูมันเติบโต แล๎วก็เรียนนิสัยใจ

คอจากมัน บางทีมันก็ให๎ความสบายใจได๎ แตํไม๎เท๎ามันเป็นของตาย วางไว๎มันก็อยูํเฉยๆ ถือไปถือมามันก็เทํานั้น ถ๎าจะถือ

อะไรแล๎ว ฉันถือไม๎ตะพดดีกวํา ตีหัวคนเลํนก็ได๎"  

         "แล๎วคนอื่นทําไมเขาจึงต่ืนเต๎นกันเสียจริงๆ" พลอยพูดอยํางไมํเข๎าใจ  

         "มันก็เหมือนพวกเคร่ืองลายคราม หรือตลับงานั่นแหละ" พํอเพิ่มอธิบาย "คนเรานั้นชอบประกวดประขัน แขํงดิบ

แขํงดีกัน แขํงดีกันทางอื่นไมํพอ ก็ต๎องแขํงดีกันด๎วยของ คอยประกวดกันวําใครจะมีของดีกวํากัน ถ๎าไมํใชํกระเบื้องถ๎วย

กะลาแตก ก็ต๎องเป็นไม๎เท๎า ตํอไปก็คงเป็นอื่น แตํกํอนนั้นเลํนลายครามกันอยํูพักหนึ่ง ทุํมเทเงินทองเที่ยวหาซ้ือมาให๎เข๎าชุด

ไว๎แขํงกัน วําของใครจะดีกวําของใคร แล๎วอยํูมาก็มีคนส่ังเข๎ามาจากเมืองจีน ออกขายเป็นชุดๆ ดาษด่ืนเข๎าก็จืดไปเอง 

เด๋ียวนี้ก็กลายเป็นไม๎แก๎ว แล๎วอีกหนํอยก็คงจืดไปเอง เร่ืองก็จะแขํงดี อวดม่ังอวดมีกันเทํานั้น ถ๎าจะเลํนให๎สนุกแล๎ว ฉันวํา

เอาเงินมากองเปรียบกันดีกวํา วําของใครจะกองโตกวํากัน ฉันเลํนกับเขาด๎วยไมํได๎หรอกแมํพลอย เพราะฉันไมํมีเงินจะมา

กอง ถึงจะมีฉันก็ไมํเอามากองอวดใคร เอาไปใช๎ทางอื่นดีกวํา เป็นต๎นวํากินเหล๎าให๎มันหมดๆไป หมดแล๎วก็ไมํต๎องเดือน

ร๎อน ต๎องคอยประกวดประขัน เหมือนคนมีเงินทั้งหลาย ที่เขาต๎องเดือดร๎อนกันอยํูทุกวัน"  

         คําอธบิายของพอํเพ่ิมก็นบัวําใกล๎ตํอความจริงอยํูมาก การแตํงกายในสมัยนัน้ก็ดี การกินอยํูอยํางฟุม่เฟือย การใช๎

จํายอยํางฟุ้งเฟ้อ ตลอดจนการประกวดประขันแขํงดีกันตามคําพํอเพิ่ม เป็นสัญลักษณ๑ของยุคที่บริบูรณ๑ เป็นเคร่ืองหมาย

วําทุกคนในสมัยนั้น อาศัยความสมบูรณ๑พูนสุขของบ๎านเมือง อันเป็นผลของการกระทําในยุคกํอน ได๎ใช๎ชีวิตประจําวัน

อยํางสุขกายสบายใจ ปราศจากปัญหา ปราศจกความข๎องใจ และด๎วยความร๎ูสึกอันแนํนอน ปราศจากความวิตกถึง

อนาคต คนที่มีชีวิตหรูหราที่สุดในขณะนั้น เห็นจะได๎แกํคนที่อยูํในพระราชสํานัก หรือคนที่อยูํใกล๎ชิดพระราชสํานัก คน

เหลํานี้มีความเป็นอยํูอยํางฟุ่มเฟือย มีชีวิตที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ๑ ปราศจากความคับแค๎นใดๆ บางคร้ังก็แสดงออกมาถึง

ความบริบูรณ๑นั้น ในลักษณะแปลกๆ วันหนึ่งพลอยนั่งรถ ไปธุระกับคุณเปรมในตอนบําย เห็นชายหนุํมหน๎าตาดีคนหนึ่ง นุํง

กางเกงแพรสี คาดเอวด๎วยผ๎าแพรสี ปลํอยชายยาว สวมเส้ือนอกแพรฝร่ังเศส แตํเปิดกระดุมตลอดแถว ทําให๎มองเห็นเส้ือ



ชั้นในคอกลม ทําด๎วยแพรบางๆ และเสมาทองคําอักษรพระปรมาภิไธย ซึ่งแขวนอยูํข๎างใน ชายหนุํมคนนั้นขี่จักรยานยนต๑ 

ขับสวนทางไปด๎วยความรวดเร็วนําใจหาย และนั่งอยูํบนจักรยานยนต๑ด๎วยทําทางอันผิดปกติมนุษย๑ คือห๎อยขาลงเพียงข๎าง

เดียว อีกข๎างหนึ่งพับพาดไว๎บนตัวรถ พลอยเห็นความเร็วที่ชายหนุํมนั้นขับรถ ก็สะด๎ุงตกใจกลัวจะเป็นอันตราย เหลียวไป

มองหน๎าคุณเปรม แตํคุณเปรมก็หัวเราะหึๆ บอกชื่อชายหนุํมคนนั้น และบอกวําเป็นมหาดเล็กหลวง  

         "เขารําอินทรชิตได๎สวยไมํมีตัวจับ" คุณเปรมพูดเป็นเชิงบอกคุณวุฒิของชายหนุํมผ๎ูนั้น  

         แตํความหรูหราฟุม่เฟือยในราชสํานกัสมัยนัน้ มิได๎มีใครเห็นเป็นของเสียหาย และมิได๎มีใครมองดู ด๎วยสายตาทีมี่

ความอิจฉาริษยา ตรงกันข๎าม คนสํวนมากกลับมองดูความเป็นอยํูอยํางนั้นแล๎ว เห็นเป็นมาตรฐานที่จะต๎องดําเนินตาม 

การแตํงกาย กิริยามารยาท ตลอดจนวิธีการพูดจา และอาหารการกิน และเหล๎าหรือบุหร่ีชนิดตํางๆนั้น มักจะมีความนิยม

เกิดขึ้นในราชสํานักกํอน แล๎วแพรํหลายออกไปโดยทั่ว ที่เป็นเชํนนี้ก็เพราะมาตรฐานความเป็นอยูํของคนทั่วไปนั้น อยูํใน

ระดับดีพอที่จะไมํเกิดความเคียดแค๎นน๎อยใจ ในความสุขของคนกลํุมใดกลํุมหนึ่ง และประการที่สอง ราชสํานักในสมัยนั้น

เป็นราชสํานักเปิด และเปิดด๎วยความกว๎างขวาง ไมํจํากัดชั้นวรรณะ หรือชาติตระกูลของผ๎ูที่จะเข๎าไปอยํูในนั้นได๎ คนใดก็

ตาม ที่ปฏิบัติตนต๎องพระราชอัธยาศัย หรือมีผ๎ูใหญํถวายตัว หรือฝากฝังกับคนที่ใกล๎ชิด ก็มีโอกาสที่จะได๎เข๎าพระราชสํานัก 

มีโอกาสที่จะบําเพ็ญตนให๎รํุงเรืองตํอไป โอกาสนั้นมีเทํากันสําหรับคนทุกคน ไมํวําบุคคลนั้นจะเกิดมาเป็นเจ๎านายในราช

ตระกูล หรือเป็นยาจกเข็ญใจ  

         ส่ิงทีเ่ล่ืองลือพดูถึงกันอยํูทัว่ไป ก็คือพระราชหฤทยัอนัเต็มไปด๎วยพระเมตตา เผ่ือผํแกํคนทัง้ปวง ใครทีมี่ทกุข๑ใครที่

ขาดแคลน ถ๎าหากแสดงความทุกข๑ความขาดแคลนนั้น ให๎ถึงพระเนตรพระกรรณ จะต๎องได๎รับพระมหากรุณาธิคุณแทนทุก

คนไป ทุกวันจะต๎องมีขําววํา คนโน๎นได๎รับพระราชทานที่ คนนั้นได๎รับพระราชทานบ๎าน คนนี้ได๎รับพระราชทานเงิน หรือของ

มีคําอื่น 

         "ในหลวงแผํนดินนี้ทํานเหมือนพระเวสสันดรดีๆนี่เอง คุณเปรม" พลอยปรารภขึ้นกับสามีวันหนึ่ง  

         "ย่ิงกวํากระเวสสันดรเสียอีก แมํพลอย" คุณเปรมตอบ "พระเวสสันดรทํานให๎เฉพาะแตํของที่ทํานมี แตํเจ๎านายของ

ฉันบางทีทํานก็พระราชทาน ทั้งที่ทํานยังไมํมีด๎วยซ้ําไป ฉันเคยเห็นคนเขาขอพระราชทานเงิน แตํเงินที่เขาขอนั้นมากไป เงิน

ที่มีอยูํไมํพอ เลยต๎องพระราชทานให๎เขาเป็นงวดๆ เหมือนกับใช๎หนี้จนครบ ตามที่ขอ"  

         คุณเปรมหยุดนิง่ครํูหนึง่แล๎วพดูตํอไปวํา "ฉันเห็นน้ําพระทัยทํานแล๎ว เลยขอพระราชทานอะไรไมํลง แตํแรกเคยนึกวํา

จะถวายตาอั้น ให๎เป็นนักเรียนทุกสํวนพระองค๑ ถ๎าฉันขอก็คงจะได๎ แตํคิดไปก็ไมํขอละ ฉันสงสารทําน คนอื่นๆที่ได๎รับพระ

มหากรุณา เขากินอยํูกันฟุ่มเฟือยไมํต๎องอนาทรร๎อนใจ แตํพระองค๑ทํานเองเสียอีก ทรงอยํูอยํางงํายๆ ลําพังแตํพระองค๑เอง

ก็หมดเปลืองไมํเทําไร เสวยก็นิดๆหนํอยๆ เคร่ืองต๎นเย็นๆ ชืดๆ ไมํเป็นรส สนับเพลาบางทีก็ขาด บางทีก็ทรงภูษาแดงผืน

เดียว ประทับทรงพระอักษา เขาต้ังน้ําบาร๑เลํย๑ไว๎ถ๎วยหนึ่ง น้ํายาอุทัยถ๎วยหนึ่ง ก็เสวยไปจนหมด ไมํเห็นเรียกร๎องอะไร ฉัน

คิดๆดูแล๎วเห็นวํา รายจํายสํวนพระองค๑แท๎ๆนั้น ขนาดฉันก็ถวายได๎ ไมํแพงเกินกวําที่จะรับเป็นอุปฐากพระองค๑หนึ่งเลย"  



         เร่ืองตํางๆ ทีเ่ก่ียวกับพระราชจริยาวัตร และพระราชอธัยาศัยของพระเจ๎าอยํูหวัแผํนดินนีน้ัน้ พลอยได๎ร๎ูจากปากคุณ

เปรมเป็นสํวนมาก และทุกคร้ังที่คุณเปรมพูดถึงก็พูดด๎วยความนิยม และความเคารพเล่ือมใส โดยสุจริตใจ คุณเปรมไมํเคย

วิพากษ๑วิจารณ๑ส่ิงที่ตนได๎ร๎ูได๎เห็นมานั้น ในทางที่จะเส่ือมเสียพระเกียรติยศ แม๎แตํคร้ังเดียว พลอยเคยถามคุณเปรมวํา 

ระหวํางแผํนดินนี้กับแผํนดินกํอนคือพระพุทธเจ๎าหลวงนั้น คุณเปรมมีความเห็นอยํางไร คุณเปรมก็ตอบวํา  

         "เร่ืองนี้พูดยากเสียจริงๆ แมํพลอย แผํนดินกํอนนั้นฉันเกิดมาในแผํนดินของทําน พอลืมตาขึ้นมา ก็เห็นทํานเป็น

พระเจ๎าแผํนดินอยํูแล๎ว ร๎ูสึกวําทํานเป็นผ๎ูใหญํเหลือเกิน มีแตํความเกรงกลัวเสียเป็นที่สุดที่แล๎ว และเห็นวําตัวเองเป็นเด็ก ที่

ไมํมีความสําคัญอะไรเลยอยูํจนส้ินแผํนดิน ถ๎าจะเปรียบไปในเวลานั้น ก็เหมือนคนที่ยังอยํูในอ๎อมอกพํอแมํ ยังไมํได๎ออก

จากบ๎านไปปกครองตัวเอง แตํแผํนดินนี้ฉันเคยเห็นทํานมา ต้ังแตํทรงเป็นทูลกระหมํอม โตแล๎วก็เป็นสมเด็จพระบรมฯ จน

ได๎เสด็จขึ้นเสวยราชย๑ ความร๎ูสึกที่วําทํานเป็นผ๎ูใหญํ อยูํสูงสุดเอื้อมนั้นก็ไมํมี จะเพ็ดทูลส่ิงไรก็ไมํถึงกับประหมํา กลัวเกรง

จนส่ันไปทั้งตัวอยํางแตํกํอน มีความเคารพตรงที่วําทํานเป็นลูกของเจ๎านาย และในฐานะที่ทํานเป็นพระเจ๎าแผํนดินเป็นเจ๎า

ชีวิต มีความกตัญ๒ู ที่วําเชื้อสายของทําน ได๎ปกครองชุบเล้ียงให๎พํอแมํของเรา มีความสุขความเจริญมาแตํกํอน แตํพอ

ได๎รับราชการนานไป ย่ิงได๎เห็นได๎ใกล๎ชิด ก็ย่ิงทั้งรักทั้งบูชาทํานอยํางอธิบายไมํถูก อยํางแผํนดินกํอนก็ใชํวํา ฉันไมํรักทําน 

แตํถ๎าใครถามก็ตอบได๎ทันทีวํารักทํานอยํางพํอ แตํวํามากกวําพํอตัวจริงๆ เมื่อสวรรคตฉันก็เสียใจ เหมือนกับวําเดือนตะวัน

ดับไป แล๎วจะไมํมีวันโผลํขึ้นมาอีก แตํแผํนดินนี้ฉันอธิบายได๎ยาก ใจหนึ่งนั้นเคารพเล่ือมใส เสียเป็นที่สุด เพราะทํานเป็น

คนดีคนฉลาด มีความร๎ูกว๎างขวางมากกวําใครทั้งหมดที่ฉันได๎เคยเห็นมา ความนับถืออยํางนี้ จะเปรียบกับความนับถือครู

บาอาจารย๑ก็ไมํได๎ เพราะความร๎ูที่ครูบาอาจารย๑ให๎ เป็นแตํบางอยํางแล๎วก็มีหมดมีส้ิน แตํความร๎ูที่ฉันได๎จากทํานนั้น 

กว๎างขวางเกินที่จะประมาณไมํมีวันหมด และไมํมีที่จะทันทํานได๎ สํวนความรักที่ฉันมีตํอทํานนั้น ย่ิงอธิบายยากไปใหญํ 

บางเวลาฉันรักทําน อยํางไมํเคยรักอะไรมาแตํกํอน ร๎ูสึกวําความรักทั้งหมดที่มีตํอบ๎านเมือง ตลอดจนลูกเมียญาติวงศ๑ไป

รวมอยูํ ที่ทํานพระองค๑เดียว ทํานจะทรงใช๎ให๎ทําอะไร ฉันก็ทําถวายได แม๎แตํชีวิตก็ถวายได๎ เพราะความที่ฉันรักทํานเชํนนี้ 

และเพราะความรักอันนี้อีกนํะแหละ ที่ทําให๎ฉันมีความกระตือรือร๎นอยากทําดี อยากทําประโยชน๑ให๎แกํบ๎านเมือง อยากหา

วิชาความร๎ูใสํตัว ให๎สมกับที่ได๎เป็นข๎าของทําน แตํบางเวลาทํานทรงแสดงน้ําพระทัยออกมา บางอยํางให๎เห็น ฉันก็รักทําน

และเห็นพระทัยสงสาร เหมือนกับเวลาที่เรานึกรักพี่น๎องคนร๎ูจักที่ใจดีเจตนาดี แตํมีคนอื่นเขาถือโอกาสเอารัดเอาเปรียบ 

และเจ๎าตัวก็ไมํร๎ูทัน เพราะเจตนาดีของตัวเองนั้น บดบังมิให๎เห็น ความช่ัวของคนอื่น เวลาที่ร๎ูสึกเชํนนี้ก็สงสารทํานใจจะ

ขาด อยากจะเข๎าไปปกป้องค๎ุมครองทําน เหมือนกับวําทํานเป็นเด็กๆ ที่ถูกคนอื่นรังแก แตํก็มีบางเวลา บางเวลาที่ทําน

สบายพระทัย ตรัสเลํนหัว รับส่ังคุยอยํางเป็นกันเองกับคนที่เฝ้าอยํู เวลาจะทรงกระสรวล เวลาที่ทรงกร๎ุมกร่ิม ตรัสหยอกล๎อ

ใครตํอใคร ฉันก็ได๎แตํนั่งมองดูทํานแตํหํางๆ ดูเทําไรก็ไมํจืด ทํานชํางนํารักนําเอ็นดูจับจิตจับใจเสียจริงๆ ในเวลาอยํางนี้ ฉัน

ก็รักทําน หลงทําน เหมือนกับรักผ๎ูหญิง ได๎พบได๎เห็นทํานในเวลาเชํนนั้นก็มีแตํความช่ืนใจ สรุปความแล๎ว ในหลวงแผํนดิน

นี้ ทํานมิใชํคนธรรมดาสามัญ ที่ใครได๎พบเห็นแล๎วจะเกิดแตํอารมณ๑อยํางเดียวเป็นประจํา แตํทุกคนจะต๎องเกิดอารมณ๑

ตํางๆ อยํางรุนแรงหมุนเวียนเปล่ียนไป ไมํมีที่สุดที่ส้ิน ฉันไมํเคยพบเคยเห็นคนอื่น ที่เป็นอยํางนี้ นี่พูดกันตามความเป็นจริง 



อยํางแมํพลอยนี่ฉันก็รัก และรักมาเทําไรแมํพลอยก็ต๎องร๎ู แตํสําหรับแมํพลอยฉันรักอยํางเดียว คงเส๎นคงวาตลอดมา เป็น

อารมณ๑รักอยํางเดียวไมํมีเปล่ียน ถึงจะมากขึ้น ก็เป็นอารมณ๑รักอันเดิมนั้นเอง ผิดกับที่ฉันร๎ูสึกตํอทําน"  

         "คุณเปรมเคยกลัวทํานหรือไมํ" พลอยถาม  

         "จะวํากลัวก็กลัวเสียเป็นที่สุด" คุณเปรมตอบ "แตํความกลัวเกรงที่ฉันร๎ูสึกนั้นก็แปลกอีก แตํแรกนั้น ฉันกลัวทําน

มาก เวลาไมํพอพระทัย พระโลหิตขึ้นตามพระนลาฏเหนือพระขนงแดงขึ้นมา ฉันใจคอไมํดีเลย ย่ิงเวลาเหลือบพระเนตร

เขียวปัดมาทางเรา ฉันแทบจะมุดแผํนดินหนี แตํฉันมานึกๆดูก็ร๎ูตัววําความจริง ฉันไมํได๎กลัวทํานหรอก ฉันกลัวสมเด็จพระ

พันปีที่อยูํในพระองค๑ทํานเห็นจะถูกกวํา เพราะทํานเหมือนกันเหลือเกิน ในบางเวลา แตํตํอมาฉันก็เลยกลัวจริงๆ จะเรียกวํา

กลัวก็ไมํได๎ เรียกวําเกรงจะถูกกวํา เพราะคนที่ถูกกร้ิว ก็มักจะผิดจริงๆ ใชํวําทํานจะกร้ิวไปตามเร่ืองก็เปลํา ย่ิงเวลาออกงาน

ออกการมีผ๎ูคนมาก ทํานไมํกร้ิวให๎ใครเห็นเลย ใครทําอะไรผิดก็ทอดพระเนตรมองย้ิม แล๎วกลับมาข๎างในจึงจะกร้ิว และถ๎า

ลงได๎กร้ิว แล๎วเป็นกร้ิวใหญํทีเดียว แตํฉันก็เห็นพระทัยทําน ตรงที่ทํานอุตสําห๑ไว๎หน๎าเรา ไมํกร้ิวให๎คนข๎างนอกได๎ยิน ซึ่งถ๎า

หากทํานจะทําจริงๆ ก็ทรงทําได๎ ก็เมื่อทํานอุตสําห๑อดทนเก็บเข๎ามากร้ิวถึงข๎างใน ไมํให๎เราต๎องเสียเหล่ียมอับอายขายหน๎า

เขา ฉันก็ถือวําทํานกร้ิวเพราะทํานอยากให๎เราดี เมื่อกร้ิวแล๎วก็แล๎วกันไป เราก็ควรจะทําจดจําไว๎ ไมํให๎ต๎องเดือดร๎อน

พระทัยอีก ด๎วยเหตุอยํางนี้ ฉันจึงได๎เกรงทํานมาก ถ๎าหากวําทํานไมํเป็นอยํางนี้ แตํกร้ิวแหวหวาอยูํตลอดเวลา ก็จะเป็น

เร่ืองธรรมดาไป ฉันก็คงไมํกลัวเกรงเทําไรนัก"  

         พลอยได๎ยินถ๎อยคําของคุณเปรมแล๎วก็พอจะเขา๎ใจได๎วํา เพราะเหตุใดต้ังแตํผลัดแผํนดินมาจนถึงบดันี ้คุณเปรมจึง

ได๎เปล่ียนไปมาก จนเกือบจะเรียกได๎วําเป็นคนละคน และแม๎แตํการเปล่ียนแปลงตํางๆ ที่พลอยเห็นอยูํทั่วไปในแผํนดินนั้น 

ก็เป็นเพรามูลเหตุสําคัญนั้นเปล่ียนไป เป็นเร่ืองของความแตกตํางอยํางสําคัญ ในระหวํางแผํนดินทั้งสอง  

         วันหนึง่ช๎อยออกมาเย่ียมทีบ่า๎น หอบขนมและของกินตํางๆ ทีจ่ะหาได๎เฉพาะแตํในวังมาฝากเต็มตะกร๎า ช๎อยมาคุยที่

บ๎านเมื่อใด วันนั้นก็เป็นวันที่พลอยร๎ูสึกสนุกสบายใจเป็นพิเศษ เพราะช๎อยมักจะมีขําวแปลกๆ และความเห็นแปลกๆ มา

เลําให๎พลอยฟังเสมอ คราวนี้พลอยก็มิได๎พลาดหวังที่จะได๎ร๎ูเร่ืองแปลกๆ เพราะเมื่อได๎คุยกันด๎วยเร่ืองทุกข๑สุขธรรมดาอยํูพัก

ใหญํๆ ช๎อยก็พูดขึ้นวํา 

         "พลอย คุณเปรมของพลอยนี่ เมื่อเป็นคุณพระขึ้นมาแล๎ว เปล่ียนไปอยํางไรบ๎างหรือเปลํา"  

         "ก็ไมํเห็นเปล่ียนไปอยํางไรนี่ช๎อย" พลอยตอบ "ทําไมถึงเพิ่งมาถาม"  

         "ฉันอยากร๎ูวํา ผ๎ูชายเขาเป็นอยํางไรเมื่อเป็นคุณพระ" ช๎อยตอบหน๎าตาเฉย "เพราะเด๋ียวนี้ ผ๎ูหญิงก็เป็นคุณพระได๎ 

เผ่ือฉันได๎เป็นพระเป็นพระยาขึ้นมาบ๎าง จะได๎ทําตัวถูก"  



         "ไฮ๎ ! ช๎อยเอาอะไรมาพูด" พลอยร๎องอยํางไมํเชื่อ "ช๎อยนี่ยังไมํมันแกํเทําไหรํ ก็ชักจะหลงจนเลอะ ไปเสียแล๎ว 

ผ๎ูหญิงที่ไหนจะเป็นพระเป็นพระยาได๎ ฉันเคยเห็นแตํเป็นคุณเฒําแกํหรือเป็นท๎าวนาง คนธรรมดา อยํางสูงก็เป็นคุณหญิง

หรือเป็นทํานผ๎ูหญิง หรือมิฉะนั้นก็เป็นเจ๎าจอมหมํอมห๎าม ผ๎ูหญิงที่ไหนจะเป็นพระ เป็นพระยา ฉันไมํเชื่อหรอก"  

         "อ๎าว ! บอกให๎จริงๆ กลับไมํเชื่อ" ช๎อยหัวเราะ "เด๋ียวนี้มีคุณพระเป็นผ๎ูหญิงต้ังสองคนแล๎วละ" แล๎วช๎อยก็เลํา

ข๎อเท็จจริง ที่ได๎โปรดเกล๎าฯ ต้ังให๎สุภาพสตรีคนใดเป็น "คุณพระ" และมีราชทินนามวําอยํางไรบ๎าง  

         "แล๎วทําหน๎าที่ราชการอะไรเลําช๎อย" พลอยถามเพราะยังไมํเข๎าใจอยํูนั่นเอง "ทําราชการอยํางผ๎ูชายธรรมดา งั้น

หรือ" 

         "ไมํใชํหรอก คนละอยําง" ช๎อยตอบ "ถ๎าจะเรียกอยํางสมัยเรา ก็เห็นจะเป็นเจ๎าจอมกระมัง"  

         "แล๎วทําไมทํานไมํเรียกวําเจ๎าจอม ทําไมจะต๎องต้ังเป็นคุณพระ ฉันกระดากปากเรียกไมํคํอยลง"  

         ช๎อยหวัเราะแล๎วก็พดูวํา "แมํพลอยนี่ก็ล๎าสมัยอยูํไมํมีวันสรําง ฉันอยํูกับคนโบราณทุกวันเสียอีก ยังสมัยใหมํกวํา 

สมัยนี้ทํานโปรดใคร ก็โปรดจริงๆไมํเหมือนแตํกํอน ทํานก็ต๎องยกยํองของทํานให๎สูงเป็นพิเศษ อยํางเจ๎าจอมที่เคยร๎ูจักนั้น

มามากดาดด่ืน และฟังดูมันครํ่าครึล๎าสมัย สมัยนี้จึงต๎องต้ังให๎เป็นคุณพระ ให๎ฟังดูผิดกวําแตํกํอน และบางทีเมื่อเร่ิมมีคุณ

พระแล๎ว จะเป็นอะไรตํอไปก็ได๎ ถ๎าเป็นเจ๎าจอมอยํางแตํกํอนแล๎ว ก็ตายตัว อยํางดีก็เป็นเพียงเจ๎าจอมมารดา ไมํมีทางจะ

รํุงเรืองไปกวํานั้นได"๎ 

         "ฉันไมํคํอยเข๎าใจหรอกช๎อย" พลอยพูดอยํางอํอนใจ "ทํานจะตั้งใครเป็นอะไรก็ชํางเถิด แล๎วเสด็จของช๎อย เป็น

อยํางไรลํะ" 

         "ทํานก็อยูํอยํางนั้นนํะแหละ" ช๎อยวํา  

         "อ๎าว ก็ไหนฉันเคยได๎ยินเขาวําสมัยนี้ทํานจะมีแตํองค๑เดียว..." พลอยพูดอยํางสงสัย  

         "ฉันก็ไมํร๎ูเหมือนกัน" ช๎อยตอบ "เคยได๎ยินวําอยํางนั้น แตํเด๋ียวนี้ดูจะงอกเงยมากขึ้นเสียแล๎ว ดูๆไปก็ทําทําเหมือน

จะหันไปหาแบบเกํา ซึ่งฉันก็เห็นวําดีเหมือนกัน ร้ัววังจะได๎ครึกคร้ืนขึ้น เด๋ียวนี้เงียบเหงา เหมือนป่าช๎า นํากลัวจะตายไป"  

         ต้ังแตํช๎อยมาเกร่ินขาํวไว๎แตํวันนัน้เป็นต๎นมา พลอยก็ได๎ยินขาํวเก่ียวกับขา๎งในของแผํนดินใหมํอยํูเร่ือยๆ จากหลาย

กระแส แตํละคนที่มาบอกขําวมักจะพูดด๎วยเสียงกระซิบ และก็มักจะพูดไปในทํานองต่ืนเต๎น ขําวนั้นเก่ียวกับคนนั้นขึ้นคน

นี้ตก ขําวทรงพระคครรภ๑ ขําวทรงสถาปนาพระยศพระวรราชชายา แล๎วก็เล่ือนขึ้นไปจนถึงพระบรมราชินี ระยะเวลานั้นก็

ลํวงเลยไปเร่ือยๆ วันเดือนปีผํานไปไมํมีหยุดย้ัง ตาอั้นเข๎าเรียนกฎหมายที่ฝร่ังเศส สอบได๎ปีแรกแล๎ว อีกราวๆสองปี ก็จะ

เรียนสําเร็จกลับบ๎าน ตาอ๏อดเรียนจบโรงเรียนที่อังกฤษ และจะได๎เข๎าเรียนตํอที่มหาวิทยาลัยตํอไป สํวนตาอ๎นนั้นเหลืออีก



ไมํก่ีเดือน ก็จะจบโรงเรียนนายร๎อยออกเป็นทหาร ประไพนั้นก็เร่ิมจะแตกเนื้อสาวขึ้นมาทุกวัน ทําให๎พลอยต๎องมองดู ด๎วย

ความเป็นหํวง 

         วันหนึง่พลอยนัง่สางผมอยํูทีห่นา๎กระจกในตอนเช๎า หลังจากทีไ่ด๎อาบน้าํแล๎ว ตาเหลือบไปเห็นอะไรขาวๆ ติดอยํูที่

ศีรษะ พอย่ืนหน๎าเข๎าไปมองใกล๎ๆกระจก และเอามือหยิบออกมาดู เมื่อเห็นแล๎วพลอยก็วางหวี และนั่งมองหน๎าตัวเองอยํู

อีกนาน เพราะส่ิงที่เห็นนั้นเป็นผมของตัวเองที่หงอกอยูํสองเส๎น ติดอยูํกับผิวหนัง สูงกวําขมับข๎างขวาเล็กน๎อย ผมหงอก

เพียงสองเส๎นนั้นเป็นส่ิงที่ไมํสําคัญเลย แตํก็เป็นสัญญาณอันแรก ที่พลอยได๎รับ แสดงถึงความชราที่ก๎าวยํางเข๎ามาสํูตนอยํู

ทุกขณะจิต พลอยได๎เห็นแล๎วก็อดใจหายมิได๎ และร๎ูสึกตัวทันทีวําต้ังแตํบัดนี้เป็นต๎นไป ทางเดินแหํงชีวิตของตนนั้นจะเป็น

ทางเดินลง มากกวําที่จะเป็นทางเดินขึ้น พลอยหวีผมเสร็จแล๎ว ก็เลือกสีเส้ือผ๎าที่จะหยิบมานุํงในวันนั้น ด๎วยความ

ระมัดระวังเป็นพิเศษ 

 

บทที่ ๙ (หน๎าที่ ๑)  

         ปญัหาเก่ียวกับวิชาชีพทีต่าอ๏อดควรจะเรียนเม่ือเสร็จโรงเรียนธรรมดาแล๎วนัน้ เป็นปญัหาทีคุ่ณเปรม และพลอยต๎อง

ปรึกษาหารือ ถกเถียงกันอยํูหลายวัน  

         "จะให๎เป็นทหารไมํได๎" คุณเปรมพูดขึ้น "เพราะอ๎นเขาเป็นอยํูคนหนึ่งแล๎ว ฉันมีลูกไว๎เป็นทหารคนเดียว ก็คงจะพอ"  

         "ถูกแล๎วคุณเปรม" พลอยตอบ "ถึงแม๎จะไมํมีตาอ๎นเป็นทหาร คุณเปรมจะให๎ตาอ๏อดเป็นแทนก็คงจะไมํสําเร็จ คน

อยํางตาอ๏อดแกไมํมีทําทาง หรือนิสัยวําจะเป็นทหารได๎เสียเลย"  

         "เร่ืองนั้นก็ชํางเถิด ถ๎าให๎แกเป็นจริงๆ แกก็คงจะเป็นไปกับเขาได๎" คุณเปรมพูดแล๎วก็พูดตํอไป หลังจากนึกอยูํครํู

หนึ่ง "จะให๎เรียนกฎหมายอีกคน ก็จะไปซ้ํากับตาอั้น...เอ ! จะให๎เรียนอะไรดีลูกคนนี้" 

         "ทําไมคุณเปรมไมํถามเจ๎าตัวเขาดูเอง" พลอยแนะขึ้น  

         "ก็ดีเหมือนกัน" คุณเปรมตอบ "แตํฉันไมํคํอยไว๎ใจเลยลูกคนนี้ ความคิดมันแปลกๆ ไมํเหมือนกับคนอื่น เด๋ียวมันไป

เลือกเรียนวิชาวิตถาร พิลึกพิล่ันเข๎ามา จะเลยทํามาหากินไมํได๎ จะพาพํอแมํต๎องลําบากไปด๎วย แตํแมํพลอยจะลองถาม

ดูกํอนก็ได๎ แล๎วอยํางไรบอกให๎ฉันร๎ูทีหลัง"  

         เม่ือพลอยมีหนงัสือไปถามความสมัครใจตาอ๏อดวําจะเรียนวิชาอะไรตํอไป ในทีสุ่ดพลอยก็ได๎รับตอบ กลับมาวํา  

 

"แมํที่รักของลูก 



         เร่ืองวิชาของลูกทีแ่มํถามมานัน้ แตํแรกลูกเองก็ยังไมํได๎คิด เพราะนกึวําทางบา๎นจะบอกมา แมํก็คงจะร๎ูดีแล๎ววํา ใน

เร่ืองคิดอะไรตํออะไร สําหรับกาลข๎างหน๎า ลูกเป็นที่พึ่งแกตัวไมํได๎เลย ไมํเหมือนพี่อ๎นกับพี่อั้น ซึ่งเขาร๎ูตัวเขามาแตํยังเป็น

เด็กวําเขาอยากเป็นอะไร สําหรับลูกเองนั้น ร๎ูแตํเพียงวําอยากเป็นลูกของแมํไปตลอด อยากอยูํใกล๎ๆแมํ และถ๎าทําได๎อยําง

นั้นลูกก็คงไมํอยากจะทําอะไรอีก แตํคุณพํอทํานคงไมํยอม เพราะฉะนั้นเมื่อได๎รับจดหมายของแมํแล๎ว ลูกจึงต๎องใช๎

ความคิดอยํางมากมาย กวําที่เคยได๎ใช๎มาแตํกํอน คิดเทําไรก็คิดไมํออก ลูกนั่งคิดนอนคิดอยูํต้ังหลายวันก็คิดไมํออก ใน

ที่สุดลูกก็ต้ังปัญหาถามตัวเองวํา ที่มาเมืองนอกกับเขาคราวนี้มาเรียนอะไรกัน และในทันใดนั้นก็มีเสียง เหมือนกับใครมา

ตอบให๎ดังๆวํา "มาเรียนหนังสือ" เทํานั้นเองลูกก็มองเห็นทางข๎างหน๎าไปโดยแจํมใสได๎ตลอด ขอให๎แมํบอกคุณพํอด๎วยวํา 

ลูกตกลงใจที่จะขึ้นมหาวิทยาลัยไป "เรียนหนังสือ" ถ๎าทําไมํพอใจในคํานี้ แมํก็บอกทํานก็แล๎วกัน วําลูกสมัครใจเรียนอักษร

ศาสตร๑ ฝร่ังเขาเรียกวํา Literature เป็นวิชาเกี่ยวกับ การอํานๆเขียนๆหนังสือ คนทางนี้เขาเห็นวํายากพอดู แตํก็เห็นจะไมํ

เป็นไร เพราะลูกชอบทางนี้อยํูแล๎ว" 

 

         เม่ือพลอยได๎รับหนงัสือตอบจากตาอ๏อด ก็บอกใหคุ๎ณเปรมทราบตามทีต่าอ๏อดส่ัง คุณเปรมได๎ยินแล๎ว ก็เลิกค้ิวพดูขึน้

วํา 

         "ฉันวําแล๎วไหมลํะ วําลูกคนนี้ไมํเหมือนคนอื่น มีอยํางรึ จะไปเรียนหนังสือเขียนๆอํานๆ กลับมาจะไปเป็นอะไรได๎ 

นอกจากเสมียน" 

         "ตาอ๏อดวําจะขึ้นไปเรียนถึงมหาวิทยาลัย" พลอยพูดขึ้น "ฉันก็ไมํคํอยจะร๎ูเร่ืองหรอก แตํคุณเปรมเป็นคนบอกฉัน

เองวํา ที่นั่นเขาสอนวิชาช้ันสูงเป็นยอดเยี่ยม บางทีหนังสือที่ตาอ๏อดแกจะไปเรียน จะสูงกวําหนังสือชั้นเสมียนกระมัง เขา

เรียกวําอักษรศาสตร๑หรืออะไรศาสตร๑ก็ไมํร๎ู มีภาษาฝร่ังกํากับมาด๎วย ฉันเองก็อํานไมํออก แตํฟังดูมันก็ขรุขระดีอยูํ" พลอย

พูดพลางย่ืนหนังสือตาอ๏อด ให๎คุณเปรมดูตรงที่เขียนภาษาอังกฤษไว๎  

         คุณเปรมรับไปดูแล๎วก็ถอนใจใหญํพดูวํา 

         "อือ ! ฟังความลูกคนนี้ ดูมันจะรักความสบายมากกวําอยํางอื่น ถึงความร๎ูจะสูงอยํางไร แตํถ๎านั่งอยํูกับหนังสือวัน

ยังคํ่า มันก็จะเอาสบายอยูํนั่นเอง กลับมาฉันก็นึกไมํออกวํา จะให๎ไปทํางานกระทรวงไหน"  

         "คุณเปรม" พลอยพูดขึ้นเหมือนอยํางกับเพิ่งนึกอะไรออก "เวลาตาอ๏อดกลับมาแล๎ว ทําไมคุณเปรมไมํเอาไว๎ ที่

กระทรวงวังใกล๎ๆกับคุณเปรมสักคน จะได๎แทนตัวคุณเปรมเมื่อแกํแล๎ว"  

         "ที่กระทรวงฉันต๎องฝึกฝนอบรมมาแตํเด็ก ถ๎าตาอ๏อดจะอยูํกระทรวงวังก็ควรจะเข๎าเสียแตํแรก ไมํควรจะไปเมือง

นอกให๎เสียเวลา เสียเงินเสียทอง" คุณเปรมตอบอยํางไมํเห็นด๎วย  



         "คุณเปรมอยําเพิ่งประมาทเด็ก" พลอยแก๎แทน "คุณเปรมเคยบอกกับฉันวํา ในหลวงทํานโปรดทรงพระอักษรมิใชํ

หรือ" 

         "ถูกแล๎ว ฉันพูดเอง" คุณเปรมยืนยัน "แล๎วยังไง" 

         "อ๎าว คุณเปรมก็" พลอยพูดอยํางพอใจที่เหตุผลของตนใช๎ได๎ "แม๎แตํในหลวงทํานโปรดอะไรเล็กๆน๎อยๆ คุณเปรม

ยังทําตาม เพียงแตํทํานโปรดให๎ผ๎ูหญิงนุํงผ๎าซ่ิน คุณเปรมยังมาส่ังให๎ฉันนุํง ก็ในหลวงทํานโปรด ทรงพระอักษรมากกวํา

อยํางอื่น เทําที่ฉันร๎ูมา คุณเปรมจะถวายลูกที่ร๎ูหนังสือดีๆ ให๎ทํานทรงใช๎สักคน ไมํได๎เทียวหรือ ฉันวําถ๎าตาอ๏อดเข๎าทํา

ราชการถูกชํองดีๆ ก็อาจจะดีกวําคนอื่นเสียอีกในทางนี้ แล๎วก็จะเป็นเกียรติยศแกํคุณเปรมเอง วําได๎สนองพระเดชพระ

คุณทําน สํงลูกไปเรียนมาให๎ทํานใช๎ได๎"  

         คุณเปรมเปล่ียนสีหนา๎ไปทนัท ีเม่ือได๎ยินคําพดูของพลอย ในนยัน๑ตาคุณเปรมดูเหมือนจะมีแววแหงํ ความเล่ือมใส 

ในปฏิภาณและความคิดของพลอยปรากฏอยูํเห็นได๎ชัด คุณเปรมหัวเราะแล๎วพูดขึ้นวํา  

         "นี่แมํพลอยพูดจริงๆ หรือพูดเพราะอยากจะเข๎าข๎างลูก"  

         "ก็ด๎วยกันทั้งสองอยํางแหละคุณเปรม" พลอยหัวเราะตอบ  

         "ฉันวําแมํพลอยพูดเข๎าข๎างลูกก็จริง แตํก็มีอะไรอยูํในนั้นมาก ฉันยิ่งคิดไปก็ย่ิงเห็นดีด๎วย เอาเถิดเป็นอันตกลง แมํ

พลอยชํวยบอกตาอ๏อดทีวําฉันไมํขัดข๎อง"  

         หลังจากทีคุ่ณเปรมได๎ตกลงใหค๎วามเห็นชอบ และพลอยได๎ตอบตาอ๏อดไปแล๎ว ตาอ๏อดก็เงียบไปพกัหนึง่ แตํในทีสุ่ดก็

เขียนมาบอกวํา ตนได๎เข๎ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลับแล๎ว ตาอ๏อดเขียนมาเลําให๎ฟังวํา  

 

         "การเลําเรียนที่มหาวิทยาลัย และที่โรงเรียนนั้นผิดกันราวกับหน๎ามือและหลังมือทีเดียว เมื่ออยูํโรงเรียนนั้น เขา

ปกครองอยํางเด็กๆ ไมํมีเวลาที่จะปลํอยให๎เป็นตัวของตัวเอง หรือให๎ทําอะไรตามใจตัวเองได๎ การกระทําทุกอยํางนั้น 

เป็นไปตามข๎อบังคับและตามเวลาที่เขากําหนดให๎ทํา แตํพอขึ้นมาอยูํที่มหาวิทยาลัย เขาก็เร่ิมเล้ียงเราอยํางผ๎ูใหญํทันที มี

ห๎องนอนห๎องนั่งเลํนจัดไว๎ให๎เฉพาะ และมีบําวประจําคนหนึ่ง การเรียนนั้นมีอาจารย๑คอยควบคุม แตํเขาก็ควบคุมอยําง

ผ๎ูใหญํด๎วยกัน เป็นแตํเพียงแนะนําวํา ควรจะอํานหนังสืออะไรบ๎าง ควรจะฟัง Lecture ที่ไหนบ๎าง เมื่อเขาแนะนําแล๎วเราจะ

ทําก็ได๎ หรือไมํทําก็ได๎สุดแล๎วแตํตัวเราเป็นใหญํ การเลํนกีฬาตํางๆก็เชํนเดียวกัน สุดแล๎วแตํความสมัครใจ ไมํมีใครบังคับ 

ลูกขึ้นมาจากโรงเรียนใหมํๆ ยังเป็นเด็กเต็มที ตอนแรกร๎ูสึกขลุกขลักเอาการอยูํ เพราะยังทําเป็นผ๎ูใหญํไมํเป็น เมื่อขึ้นไป

ใหมํๆ พบตาแกํเฝ้าประตูวิทยาลัยที่ลูกอยูํ เห็นแกภูมิฐานดี ไปพูดจาขอรับขอรองกับแกอยูํนาน จนแกต๎องห๎ามบอกวําเป็น

เร่ืองของแก จะต๎องพูดขอรับกับเรา เราจะไปพูดกับแกไมํได๎ เพราะเราอยํูในฐานะเป็นนายแกอีกทีหนึ่ง ทีแรกลูกก็นึกอาย

เห็นวําตัวเองไปทําห๎าแต๎มเข๎าไว๎ แตํเจ๎าคนใช๎ประจําห๎องที่อยูํ เขาจะไปร๎ูมาจากไหนก็ไมํทราบได๎ เขาเลยมาอธิบายให๎ฟัง



วําไมํต๎องวิตกอะไร เพราะการทําเปิ่นที่นี่นั้นเขาทํากันเป็นประจํา ถึงต๎นปีมีคนขึ้นมาอยูํใหมํทีหนึ่ง ก็ต๎องมีคนขึ้นมาทําอะไร

เปิ่นๆ ทุกคร้ังไป และไมํใชํทําคนเดียว แตํทํากันเป็นร๎อยๆ  

         คนใช๎ทีเ่ขาใหอ๎ยํูประจําหอ๎งนี ้มีหนา๎ทีท่าํทีน่อนทาํความสะอาดหอ๎ง เอาเส้ือผ๎าไปซักรีด ต้ังอาหารเช๎าและต้ังน้าํชา

ตอนบําย ถ๎าเรามีแขกมากินข๎าวมื้ออื่นๆในห๎อง เชํนกลางวันหรืออาหารกลางคืน แกก็รับใช๎เดินโต๏ะให๎เสร็จ ถ๎าหากวําจะกิน

ข๎าวคํ่าเป็นการเต็มยศ แตํงอกแข็งตามธรรมเนียมอังกฤษ อีตาคนใช๎คนแกํก็แตํงอกแข็งมาเดินโต๏ะให๎ถูกเร่ืองกัน แตํเพียง

เทํานี้แมํก็จะเห็นวําแกมีประโยชน๑หนักหนาอยํูแล๎ว แตํถ๎าจะวําไปแล๎ว ประโยชน๑ของแกยังมีอีกมากมาย เพราะแกเป็นคน

คอยแนะนําให๎ความเห็นวํา เราควรจะทําอะไรบ๎าง และควรจะทําเมื่อใดเวลาใด ตลอดจนคอยบอกระเบียบประเพณีตํางๆ 

ที่เขาถือกันอยํูในมหาวิทยาลัยนี้ วิธีที่แกให๎คําแนะนํานั้นก็ทําอยํางเรียบร๎อย ไมํทําให๎เราเห็นวําแกทะล่ึง สํวนมากแกจะไมํ

พูดจนกวําเราจะถาม แตํบางทีแกก็พูดจาเปรียบเปรย เอาเร่ืองของคนอื่นมาเลําเป็นตัวอยําง จนเราเข๎าใจวําแกไมํอยาก

เห็นเราทําเชํนนั้น แกคอยสอดสํองดูแลแม๎แตํการเรียนหนังสือ การเลํนกีฬา และการแตํงตัว เป็นต๎นวําในกลางคืนแกก็หยิบ

หนังสือมาวางไว๎ให๎ที่โต๏ะ จุดตะเกียงอํานหนังสือไว๎ให๎ และคอยเดินกรายไปมา จนกวําลูกจะนั่งลงดูหนังสือแกจึงจะกลับ ที่

โรงเรียนเกําของลูกนั้นอยูํไกลแมํน้ํา จึงไมํมีตีกรรเชียงเรือแขํง แตํพอขึ้นมาอยูํมหาวิทยาลัย เห็นเขาตีกรรเชียงกันมาก ลูกก็

อยากจะลองบ๎าง แกก็ดีใจสนับสนุนให๎ความร๎ูเก่ียวกับเร่ืองนี้ได๎ดีกวําคนอื่น ลูกมาร๎ูทีหลังวําแกเป็นนักกรรเชียงที่เกํงที่สุด 

ในหมูํคนใช๎ของมหาวิทยาลัย เวลาลูกจะไปไหนที่มีการงาน ถ๎าบอกให๎แกร๎ูแกก็เตรียมเส้ือผ๎าที่จะแตํงไว๎ให๎ ถ๎าไปเปล่ียน

ของแกแม๎แตํช้ันเดียว แกก็แสดงความเสียใจที่ผิดพลาด ขอโทษขอโพยจนเราร๎ูวําแกน๎อยใจ แตํในที่สุดลูกก็ร๎ูวําที่แกเตรียม

ไว๎ให๎นั้น ถูกกาลเทศะดีกวําอยํางอื่น ถ๎าแตํงของแกครบชุดก็เป็นอันแนํใจได๎วํา ไมํมีผิดพลาด แมํอาจยังไมํร๎ูวําในเมือง

อังกฤษนั้น เขามีภาษาสองภาษา สําเนียงตํางกันมาก คือเป็นภาษาผ๎ูดีพูดภาษาหนึ่ง ภาษากุ๏ยพูดอีกภาษาหนึ่ง ภาษากุ๏ย

นั้นถ๎าได๎ยินตอนแรกแทบจะฟังไมํออกทีเดียว ตํอเมื่อค๎ุนแล๎วจึงจะเข๎าใจได๎บ๎าง ในเมืองไทยเราถ๎าคนไทยจะพูดด๎วย

สําเนียงที่ผิดเพี้ยนกัน ก็เป็นเพราะอยํูหําง ตํางท๎องที่กัน แตํในเมืองอังกฤษนั้น ถึงแม๎วําจะอยูํบ๎านติดๆกัน แตํถ๎าเป็นคน

ตํางชั้นเขาก็ยังพูดภาษาคนละภาษา คนใช๎ประจําห๎องที่ลูกพูดถึงนั้น เวลาแกพูดกับเราพวกนักเรียนมหาวิทยาลัย แกก็พูด

ภาษาผ๎ูดี สําเนียงแกเพราะกวําผ๎ูดีบางคนที่ลูกร๎ูจักเสียอีก แตํลูกเคยได๎ยินแกพูดกับพวกคนใช๎ด๎วยกัน แกก็กลับไปใช๎ 

ภาษากุ๏ยไมํมีสําเนียงผ๎ูดีติดเลย อยํางนี้ลูกเห็นวําแปลกมาก เพราะเขาต้ังใจรักษาของที่เป็นของเขา อยูํคงเส๎นคงวา ไมํ

ยอมทิ้งเสียงํายๆ 

         การเลําเรียนทีม่หาวิทยาลัยนี ้ขอแมํอยําได๎เขา๎ใจวําลูกอตุสําห๑ขา๎มน้าํขา๎มทะเลมา เพ่ือเรียนความร๎ู จากบาํวฝร่ัง ที่

เลํามาให๎ฟังก็เพราะเห็นวํามันแปลกดี แตํการหาวิชาความร๎ูที่นี่ เป็นเร่ืองที่เราจะต๎องหาเอาเอง ไมํมีใครมาคอยจําจ้ีจ้ําไช

ถํายทอดความร๎ูให๎ ถ๎าเราอยากได๎ความร๎ู จากหนังสือตํารับตํารา เขาก็มีไว๎ให๎พร๎อม ถ๎าจะลงนั่งอํานกันจริงๆ อีกสามส่ีร๎อย

ปีก็อํานไมํหมด แตํลูกเห็นวําแหลํงความร๎ูอันสําคัญที่จะหาได๎ที่นี่ ก็คือการได๎เข๎าสมาคมกับคนฉลาด ได๎พบปะพูดจาและ

ถกเถียงแลกเปล่ียนความร๎ูกัน ส่ิงเหลํานี้หาจากตํารับตํารา ที่ไหนไมํได๎ จะหาได๎ในมหาวิทยาลัยเทํานั้น เพราะ

มหาวิทยาลัยนั้นเป็นที่ชุมนุมคนฉลาด คนมีความร๎ู เอามาไว๎ใกล๎ๆกัน เรามีโอกาสเข๎าหาพบปะกันได๎งําย ถ๎าไมํเข๎า



มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ก็ไมํมี เพราะฉะนั้นจึงนับวําเป็นบุญของลูก ที่ได๎เข๎ามาอยํูในที่นี้ ทําให๎เห็นโลกกว๎างขวางขึ้นกวําแตํ

กํอนมาก 

         ลูกร๎ูสึกดีใจอยํูอกีอยํางหนึง่ก็คือ การเขา๎เรียนมหาวิทยาลัยนีน้บัวํา เป็นการศึกษาขัน้สุดทา๎ย ตามหลักสูตรของเขา

นั้นสามปีก็จะเสร็จ ลูกเข๎ามาอยํูได๎เกือบคร่ึงปีแล๎ว ฉะนั้นในราวๆสองปีคร่ึง ลูกก็จะเรียนเสร็จได๎กลับไปอยูํกับแมํอยํางเกํา 

เมื่อนึกถึงอยํางนี้ลูกก็สบายใจมาก เพราะลูกจากแมํมา เกือบจะห๎าปีเข๎าแล๎ว คิดย๎อนหลังไปดูก็ไมํนานนัก ยังอีกสองปีคร่ึง

จึงดูเร็วขึ้นมาก ลูกคิดถึงแมํ คิดถึงคุณพํอ และคิดถึงบ๎านอยูํทุกวัน ต้ังแตํแรกมาคิดถึงเทําไร เด๋ียวนี้ก็ยังคิดถึงอยํูเทํานั้น พี่

อั้นเขาเรียนเกินลูกไปปีหนึ่ง เพราะเหตุนั้นเขาคงจะได๎กลับถึงบ๎านกํอนลูกต้ังปี ลูกร๎ูสึกอิจฉาเขามาก แตํได๎ยินเขาพูดวํา

อยากจะเรียนตํอไปอีก ถึงคราวเข๎าจริงเขาจะเรียนหรือไมํก็ไมํแนํ ลูกนึกวําคงเป็นเพราะเพื่อนฝูงเขาชักชวนกันมากกวํา พี่

อั้นมีเพื่อน แปลกๆที่ฝร่ังเศส เป็นคนไทยที่มีความคิดแปลกๆก็มี เป็นญวนหนุํมๆที่มีความคิดรุนแรงก็มี หรือมิฉะนั้น ก็เป็น

ฝร่ังผอมๆ หัวยํุงๆ ตาลึกกลวง พูดจาลึกซึ้งจนลูกฟังไมํเข๎าใจ ลูกเคยถามพี่อั้นวําคนพวกนี้ดีอยํางไร เขาจึงได๎รักนับถือกัน

นัก พี่อั้นตอบวํา คนพวกนี้มีความคิดไกล มีสายตาไกล ให๎ความร๎ูควมคิดเขาได๎มาก คนพวกนี้ตํอไปจะมีความสําคัญมาก 

ลูกจะซักถามตํอไปอีกก็เกรงใจเขา จึงได๎แตํนิ่งดูเขาไปกํอน แมํอยํานึกวํา ลูกเก็บเอาเร่ืองของพี่มาฟ้อง หรือมาพูดให๎แมํ

ต๎องวิตกกังวลเลย แตํลูกเห็นวําอยํางพี่อั้นนี้ ย่ิงได๎กลับบ๎านไปอยํูกับ พํอแมํพี่น๎องเสียได๎เร็วเทําไร จะย่ิงดีสําหรับตัวพี่อั้น

มากขึ้นเทํานั้น" 

 

         คุณเปรมเห็นหนงัสือของตาอ๏อดฉบบันีแ้ล๎ว ก็พดูขึน้วํา 

         "แมํพลอยอยําไปเก็บขี้ปากตาอ๏อดมาคิดให๎ยํุงใจไปเลย อั้นเขาไมํเป็นไรหรอก เรียนหนังสือก็ดี สอบไมํเคยตก 

อัฐฬสก็ใช๎ไมํเปลือง ตาอั้นเขาเป็นคนเอาจริงเอาจัง อ๏อดมันคงลํองลอยรักแตํสบาย พูดกันไมํร๎ูเร่ืองเข๎ามันเลยเหมาวํา

พี่ชายฟุ้งซําน ใจฉันเห็นวําตาอ๏อดเสียอีกจะต๎องคอยดูให๎ดีๆ ไมํคอยกดๆไว๎บ๎าง จะไปกันใหญํ"  

         เม่ือคุณเปรมพดูอยํางนีพ้ลอยก็ได๎แตํนิง่ แตํในความร๎ูสึกอนัแทจ๎ริงของตัวนัน้ เห็นวําตาอัน้เป็นลูกทีเ่ติบโต 

เปล่ียนแปลงไป จนบางคร้ังพลอยแทบจะจําไมํได๎วําเป็นลูกคนเกํา สํวนตาอ๏อดนั้นยังเป็นตาอ๏อดคนเดิมอยํูนั่นเอง เป็นลูก

ของพลอยคนที่พลอยร๎ูจักดี ไมํเปล่ียนแปลงไปเลยแม๎แตํน๎อย  

         ต้ังแตํลูกไปนอก พลอยก็ได๎แตํนัง่นบัวันนะบคืนคอยใหลู๎กกลับ ในตอนแรกนัน้ร๎ูสึกวํา เวลาชํางผํานไปช๎าเสียนีก่ระไร 

จะทําใจให๎ค๎ุนเคยกับการที่ต๎องจากลูกนั้นก็ทําได๎ยาก ระหวํางนั้นก็อาศัยจดหมาย และขําวคราวที่มีไปมาหากัน เป็น

เคร่ืองชํวยดับความกระวนกระวายใจได๎บ๎าง แตํพอลูกเร่ิมเข๎าเลําเรียน เกือบจะเสร็จ เวลานั้นได๎ลํวงเลยไปมากแล๎ว 

พอที่จะนับวันกลับได๎ พลอยก็เร่ิมนับวันกลับของลูก และวันนั้นย่ิงใกล๎เข๎ามา พลอยก็ดูเหมือนจะมีความสุขขึ้น พลอยเร่ิม

เตรียมการที่จะรับลูกกลับบ๎าน หาเส้ือผ๎าที่นอนหมอนมุ๎งไว๎ให๎ และตกลงกับคุณเปรมวํา จะแบํงห๎องบนตึกให๎ลูกอยูํคนละ

ห๎อง ตํอไปเมื่อมีเหย๎ามีเรือน จึงจะปลูกเรือนให๎อยูํในบริเวณบ๎านตํางหาก แตํกํอนที่ลูกที่เมืองนอกจะกลับ ตาอ๎นซึ่งสองได๎

ออกเป็นนายทหารก็มารายงานวํา ตนจะถูกสํงไปรับราชการกรมทหารจังหวัดอยุธยา พลอยหน๎าเสียลงทันทีเมื่อตาอ๎นมา



บอกขําว พอลูกที่เมืองนอกจะกลับบ๎าน ลูกที่อยํูมาด๎วยกันตลอด ก็มีเหตุจําเป็นจะต๎องจากไป พลอยไมํสบายใจเลยที่ตา

อ๎นจะต๎องไปอยํูหํางไกลพํอแมํ ปกครองตัวเองเป็นอิสระ เพราะตาอ๎นเพิ่งอายุย่ีสิบ สําหรับพลอยก็ยังเห็นวําเด็กนัก  

         "อ๎นลูกแมํ !" พลอยพูดขึ้น "อ๎นไปเสียอีกคนแล๎วแมํจะทําอยํางไรลํะ"  

         ตาอน๎หวัเราะอยํางอารมณ๑เย็นแล๎วตอบวํา 

         "คุณแมํพูดเสียราวกับวําลูกไปไหนไกล อ๎นไปอยํูแคํอยุธยานี้เอง ขึ้นรถไฟประเด๋ียวก็ถึง คิดถึงกัน กลับมาหาเมื่อไร

ก็ได๎" 

         "ถึงอยํางนั้นก็เถิด" พลอยพูดแล๎วก็นึกถึงเร่ืองเกําๆ ที่ผํานไปแล๎วนานนักหนา สมัยหนึ่งเด็กหนุํมหน๎าตาดีคนหนึ่ง

จบโรงเรียนนายร๎อยออกเป็นนายทหาร เด็กหนุํมคนนั้นมีความหวัง มีความฝันที่พลอยร๎ูจักดี จนเด๋ียวนี้ก็ยังมิได๎ลืมสนิท แตํ

เด็กหนุํมคนนั้นต๎องไปอยูํคนเดียวไกลจากพี่น๎อง ความผิดพลาดตํางๆจึงเกิดขึ้นอยํางที่ไมํนําจะเป็นไปได๎ ทําให๎ความหวัง

และความฝันหลายอยํางต๎องทลายลง ถ๎าหากวําเด็กหนุํมคนนั้น ไมํต๎องไปปกครองตัวเองต้ังแตํยังอยํูในวัยที่ยังเป็นเด็ก 

บางทีเหตุการณ๑ทั้งหลายแหลํ ก็อาจไมํเป็นอยํางที่ได๎เป็นมาแล๎ว พลอยดูหน๎าตาอ๎นแล๎วก็ใจหาย ถึงแม๎วําตาอ๎นจะไมํมีเค๎า

หน๎า เหมือนเด็กหนุํมคนหนึ่งเมื่อสามสิบกวําปีมาแล๎วนั้นก็ตาม แตํก็มีแววของความเป็นหนุํม ความปราดเปรียว อยํางที่มี

อยูํในเด็กหนุํมทุกคนโดยสมบูรณ๑ เมื่อเด็กหนุํมคนหนึ่งต๎องเป็นไปอยํางไร เด็กหนุํมอีกคนหนึ่ง ก็อาจเป็นไปในลักษณะ

เชํนเดียวกัน เพราะส่ิงแวดล๎อมนั้นเป็นอยํางเดียวกันเป็นสํวนมาก จะแตกตํางกันก็ที่เวลา และสถานที่ ซึ่งพลอยเห็นวําไมํ

สําคัญนัก จะเป็นเมื่อสามสิบกวําปีมาแล๎วหรือในปัจจุบัน คนก็ยังเป็นคน มีกิเลสตัณหาและความหลงผิดเทํากัน และถึงจะ

เป็นนครสวรรค๑หรือกรุงเกํา ก็เป็นตํางจังหวัดด๎วยกัน ไกลจากพํอแมํพี่น๎อง และผ๎ูที่เจตนาดีเทําๆกัน  

         "แมํเป็นหํวงอ๎นเหลือเกิน ใจจริงไมํอยากจะให๎ไปเลย" พลอยพูดตํอไป  

         "จะทําอยํางไรได๎เลําคุณแม"ํ ตาอ๎นตอบ "เมื่อออกรับราชการ นายทํานส่ังให๎ไปไหนก็ต๎องไปตามคําส่ัง เพราะลูก

เป็นทหารมีระเบียบวินัยบังคับอยํูหลีกเล่ียงไมํได๎ ความจริงเคราะห๑ลูกยังดีอยูํต๎องไปเพียงกรุงเกํา เพื่อนฝูงที่เรียนมา

ด๎วยกัน เขาต๎องไปถึงพิษณุโลกหรือเชียงใหมํ ไกลกวําเป็นกองเขาก็ต๎องไป คุณแมํอยําหํวงลูกนักเลย ลูกพอที่จะเล้ียงตัวได๎

แล๎ว" 

         พลอยต๎องสะด๎ุงใจเม่ือได๎ยินตาอน๎พดู ความร๎ูสึกตัวทีวํ่าเป็นผ๎ูใหญํพอทีจ่ะเล้ียงตัวได๎นีแ้หละ อาจเป็นเคร่ืองชักนาํให๎

ดําเนินชีวิตไปในทางที่ผิดโดยมิได๎ต้ังใจ  

         "อ๎นเชื่อแมํเถิด" พลอยรีบพูด "อยําประมาท ถึงลูกจะโตแล๎วก็ยังเป็นหนุํม ยังเห็นโลกน๎อยนัก อยําเพิ่งนึกวําร๎ูอะไร

ไปเสียหมด มีเร่ืองราวอะไรขึ้นมาก็ขอให๎ปรึกษาหารือกับแมํกํอน อยําใจเร็วดํวนได๎ แมํรักอ๎นก็อยากให๎อ๎นดี เพราะเหตุนี้

หรอกจึงได๎เป็นหํวง มีอะไรขอให๎บอกกันกํอน อยําไปทําตามใจตัว"  



         ตาอน๎รับคําแตํโดยดีอยํางทีเ่คยทาํมาทกุคร้ังทีพ่ลอยส่ังสอน และอกีสิบกวําวันตํอมาตาอน๎ก็มาลา ไปรับราชการที่

อยุธยา พลอยก็ได๎แตํให๎ศีลให๎พรด๎วยความจริงใจ ขอให๎มีแตํความสุขและความเจริญในหน๎าที่ ตาอ๎นไปแล๎วทั้งบ๎านก็ย่ิงดู

อ๎างว๎างย่ิงขึ้น คงเหลือแตํประไพ ซึ่งบัดนี้กลายเป็นของกลางระหวํางคุณอุํนและพลอย จะต๎องแบํงกันรัก  

         ขณะทีพ่ลอยนัง่รอนอนรอ ใหต๎าอัน้เรียนสําเร็จกลับบา๎นอยํูนัน่เอง วันหนึง่คุณเปรมก็กลับจากทาํงาน เดินหนา๎บาน

ขึ้นมาบนตึก เห็นพลอยนั่งเย็บเส้ือชั้นในให๎ตาอั้นใสํอยูํ ก็เดินเข๎ามาหา แล๎วพูดขึ้นวํา  

         "คุณหญิงทําอะไรอยูํ" 

         พลอยเหลียวมองดูรอบตัว เพราะไมํทราบวําคุณเปรมหมายถึงใคร  

         "คุณหญิงเย็บเส้ือให๎ใคร" คุณเปรมถามยํ้าอีก  

         "ฉันนํะหรือเป็นคุณหญิง !" พลอยร๎องขึ้น "คุณเปรมก็อะไรไมํร๎ู อยูํๆก็มาเย๎ากันเลํน ไมํบอกกลําวเสียกํอน"  

         "ไมํได๎เย๎าหรอกแมํพลอย" คุณเปรมตอบแล๎วหัวเราะอยํางเบิกบาน "อีกหนํอยแมํพลอยก็จะเป็นคุณหญิง จริงๆ ฉัน

ก็ลองเรียกดูให๎ค๎ุนๆไว๎กํอน ตํอไปถึงฉันจะไมํเรียก คนอื่นเขาก็คงจะเรียก เตรียมตัวไว๎ให๎ดีๆเถิด"  

         "คุณเปรมจะเป็นพระยาหรือนี่ ฉันดีใจจริงๆ !" พลอยพูดด๎วยความจริงใจ คุณเปรมพยักหน๎าย้ิมกับพลอย แล๎วก็

พูดวํา 

         "ฉันจะได๎เป็นในงานฉัตรมงคลนี้แหละ อีกไมํก่ีวันหรอก"  

         "ดีจริงคุณเปรม ฉันเห็นจะต๎องเรียกคุณเปรมวําเจ๎าคุณบ๎างละ คราวนี้อยํามาขอกันเลย ฉันไมํยกให๎ ถ๎าจะให๎ฉัน

เป็นคุณหญิง คุณเปรมก็ต๎องเป็นเจ๎าคุณไปตาม จะปลํอยให๎ฉันเป็นคุณหญิงเรํอรําไปคนเดียว ฉันไมํยอมหรอก แล๎วคุณ

เปรมได๎เป็นพระยาอะไร" 

         "พระยาบทมาลย๑บํารุง" คุณเปรมตอบ "ฟังดูก็เพราะดีหรอก ฉันลองเซ็นต๑ชื่อดูแล๎วก็สวยดีอีก"  

         พลอยก๎มหนา๎ลงย้ิมกับเส้ือช้ันในทีกํ่าลังเย็บอยํู นกีรักเอ็นดูคุณเปรมเอามากๆ เพราะคุณเปรมขณะนี ้กําลังแสดง

กิริยาอาการ เหมือนกับเด็กๆที่ดีใจเมื่อได๎ของเลํนใหมํ คุณเปรมทรุดตัวลงนั่งข๎างๆชิดกับตัวพลอย แล๎วก็พูดขึ้นวํา  

         "แมํพลอยดีใจมากไหม" 

         "โธํ ! คุณเปรมก็ถามได๎" พลอยตอบ "ผัวได๎เป็นพระยาทั้งคน ใครบ๎างจะไมํดีใจ ฉันไมํเคยนึกหรอก วําฉันจะมี

วาสนาถึงเพียงนี้" 



         "แมํพลอยคอยดูไปเถิด ฉันจะทําทุกอยํางให๎แมํพลอยมีวาสนาย่ิงกวํานี้ไปอีก ที่ฉันทํามาทั้งหมดนี้ ก็เพราะแมํ

พลอย เพราะอยากให๎แมํพลอยมีหน๎ามีตาภูมิใจที่เลือกผัวไมํผิด ลําพังตัวฉันเองก็ไมํส๎ูกระไรหรอก เกิดมาชาติหนึ่งได๎เป็น

ผัวแมํพลอยก็ดีถมไปแล๎ว ทุกอยํางที่ฉันทําเป็นเร่ืองของแมํพลอยทั้งนั้น"  

         "คุณเปรมนี่ปากหวานไมํหาย ฉันรักมาหลายสิบปีแล๎ว ไมํต๎องมานั่งเกี้ยวฉันบํอยๆหรอก" พลอยตอบ  

         "ถ๎าฉันไมํเกี้ยวแมํพลอยจะให๎ฉันไปเก้ียวใคร" คุณเปรมตอบ พลางยกมือลูกหลังพลอยเบาๆ  

         "ดูคุณเปรมสิ ! เด๋ียวเด็กๆมันเห็นฉันอายตาย" พลอยห๎ามขึ้น แทนคําตอบคุณเปรมก็เอียงหน๎า เข๎ามาจูบที่แก๎ม

พลอยเบาๆทีหนึ่ง แล๎วก็ลุกขึ้นเดินร๎องเพลงเบาในลําคอ เข๎าไปผลัดเคร่ืองแตํงตัวอาบน้ําในห๎อง ทิ้งพลอยให๎นั่งหน๎าเป็นสี

ชมพูเร่ือๆด๎วยความอายอยูํคนเดียว  

 

บทที่ ๙ (หน๎าที่ ๒)  

         ในทีสุ่ด ขาํวทีคุ่ณเปรมได๎เป็นพระยาก็แพรํหลายโดยทัว่ไป ทาํใหเ๎กิดความยินดีในบรรดาญาติมิตรทัว่กัน คุณอุนํเอา

แหวนทับทิมเม็ดใหญํขึ้นมาแกํคุณเปรมเป็นของขวัญ บอกวําเป็นแหวนเจ๎าคุณพํอ คุณอุํนต้ังใจเก็บไว๎ ให๎ลูกเจ๎าคุณพํอที่ได๎

เป็นพระยา แตํเมื่อดูไปแล๎วไมํเห็นทางจะเป็นได๎สักคน จึงยกให๎แกํเขยที่ได๎เป็นพระยา เสียกํอน คุณเชย หลวงโอสถ และ

พํอเพิ่มตํางมาแสดงความยินดีกันถึงบ๎าน หลวงโอสถนั้นเรียกพลอยวําคุณหญิง หน๎าเฉยตาเฉย ทําให๎พลอยร๎ูสึกกระดาก 

ช๎อยร๎ูขําวก็รีบออกมาหาจากในวัง พอเข๎าประตูบ๎านก็ตะโกนถามเด็ก จนพลอยได๎ยินวํา  

         "คุณหญิงอยูํไหม" 

         ช๎อยขึน้มาบนตึกลงนัง่แล๎วก็พดูวํา 

         "คุณหญิงเจ๎าขา อิฉันไหว๎เจ๎าคํะ ขอฝากเนื้อฝากตัว ขอพึ่งบุญบารมีคุณหญิงด๎วย"  

         "ช๎อยก็บ๎าไมํหายเสียเลย ไมํอายเด็กๆมันบ๎าง" พลอยพูดแล๎วก็อดหัวเราะช๎อยไมํได๎  

         "ฉันดีใจจริงๆนะแมํพลอย" ช๎อยตอบด๎วยน้ําเสียงที่แสดงความจริงใจ "ที่ดีใจมากก็เพราะฉันเคยนึกประมาท พํอ

เปรมเขาไว๎มาก พูดกันตามจริงฉันไมํเคยนึกหรอกวําจะได๎เป็นถึงพระน้ําพระยา แตํพอเขาได๎เป็นเข๎าจริง ฉันก็เลยดีใจจริงๆ

ทีเดียว" 

         "ขอบใจละช๎อย แล๎วฉันจะบอกคุณเปรมเขาให๎" พลอยตอบ  



         "อยําเลยพลอย ไมํต๎องบอก เด๋ียวเขาจะหาวําฉันเอาหน๎า" ช๎อยพูดแล๎วก็พูดตํอไปวํา "พลอยจําได๎ไหม เมื่อเรายัง

เป็นเด็กรํุนๆอยูํในวัง เราเคยพูดถึงกาลข๎างหน๎า ฉันบอกพลอยวําอยํางเรานั้น ถ๎าจะเป็นคุณหญิงก็เป็นได๎ เด๋ียวนี้พลอยก็ได๎

เป็นแล๎ว" 

         "ฉันก็ไมํได๎ไปทําอะไรหรอกช๎อย" พลอยพูด "ที่ได๎เป็นก็เพราะคุณเปรมเขาดี ถ๎าได๎กับคนอื่นก็ไมํแนํนัก"  

         "นั่นสิ" ช๎อยตอบสวนควันขึ้นมา "ถ๎าได๎กับอีกคนหนึ่ง ป่านนี้ก็ยังเป็นเมียคุณหลวงดักดานอยูํนั่นเอง นี่ก็ออกจาก

ราชการแล๎ว คุยวําจะค๎าขาย จะไปได๎สักก่ีน้ํา" ช๎อยพูดถึงพี่เนื่องอยํางขาดความเล่ือมใส  

         "ช๎อยก็ชอบไปเอาเร่ืองโบราณมาพูด พี่เนื่องออกจากราชการแล๎วหรือ ฉันก็เพิ่งร๎ู"  

         "ออกมาได๎รํวมปีแล๎ว ฉันก็ลืมบอกแมํพลอยไป" ช๎อยวํา "ลูกเต๎าก็ออกพะเร๎อพะรัง เด๋ียวนี้เขาวําจะขึ้นไปค๎าขายที่

บ๎านเมียเขาที่ปากน้ําโพ ฉันไมํเชื่อหรอก คาถาที่วําออกจากราชการมาค๎าขาย ฉันวําขี้เกียจนํะแหละมากกวํา"  

         "คนเรานี่ก็แปลกนํะช๎อย" พลอยปรารภขึ้นลอยๆ "บางเวลาก็ดูเหมือนจะอยูํใกล๎ๆกัน แตํพอหํางกันไปนิด ตํางคนก็

ตํางไป นานเข๎าก็แทบจะจํากันไมํได๎ ฉันเคยดูลอยกระทงเดือนสิบสอง ตํางคนตํางลอย กระทงนั้นก็ลอยเปะปะมาตามกระ

แสน้ํา ประเด๋ียวก็มากระทบกันเข๎าแล๎วก็แลํนคูํกันไป อีกประเด๋ียวก็ลอย หํางกันไปทุกที จนหายวับไปด๎วยกันทั้งคํู ชีวิต

คนเราดูๆไปแล๎วก็เหมือนอยํางนั้น" 

         ความต่ืนเต๎นยินดีในยศวาสนาของคุณเปรม มิได๎ทาํใหพ๎ลอยลืมนบัวันทึจ่ะคอยใหลู๎กกลับ และวันหนึง่ พลอยก็ได๎รับ

จดหมายฉบับหนึ่งจากตาอั้นเขียนมาจากฝร่ังเศส เมื่อพลอยได๎อํานจดหมายฉบับนั้นแล๎วก็ดีใจ เหมือนกับใครเอาน้ําทิพย๑

มาชโลมหัวใจ ตาอั้นเขียนมาวํา  

         "กราบเท๎าคุณพํอคุณแมํที่รัก" พลอยอดนึกไมํได๎วํา ตาอั้นใช๎ถ๎อยคําเรียบร๎อยแตํไมํเป็นกันเองเสมอ ผิดกับตาอ๏อด 

ซึ่งเขียนเป็นกันเองโดยตลอด ข๎อความในจดหมายนั้นมีตํอไปวํา  

         "ลูกสอบไลํกฏหมายได๎สําเร็จเรียบร๎อยแล๎ว ลูกจึงได๎ซื้อต๋ัวเรือเพื่อจะได๎กลับบ๎าน กะวําจะถึงบ๎าน ในปลายเดือน

หน๎า ครูบาอาจารย๑ตลอดจนเพื่อนฝูงของลูก เห็นวําลูกควรจะเรียนตํอหาความร๎ูชั้นสูงขึ้นไปอีก แตํลูกเห็นวําลูกควรจะรีบ

กลับบ๎าน เพื่อทําประโยชน๑ให๎แกํบ๎านเมืองของเราตํอไป เมืองไทยของเรา ยังล๎าหลังอยํูมาก ต๎องการคนมีความร๎ูเข๎ามา

สร๎างความเจริญให๎ ลูกก็ได๎รํ่าเรียนมาพอสมควรแล๎ว จึงจะรีบกลับบ๎าน ไมํอยากให๎ช๎าเกินไป เพื่อจะได๎ทันทําการงาน

หลายอยํางที่ลูกต้ังใจไว๎วําจะทํา ถ๎าขืนปลํอยช๎าไว๎ เวลาก็จะลํวงเลยไปเร่ือยๆ ยากที่จะแก๎ใข ส่ิงใดที่ควรจะทําก็ต๎องรีบทํา

เสีย 

         ลูกอยากจะกราบเรียนคุณพอํคุณแมํใหท๎ราบด๎วยวํา ลูกจากบา๎นมาหลายป ีระหวํางนีก็้เติบโตขึน้ จําเป็นทีจ่ะต๎อง

เปล่ียนแปลงไป ถ๎าหากวําลูกกลับมาถึงบ๎านแล๎ว มีบางส่ิงบางอยํางที่คุณพํอคุณแมํไมํพอใจ ก็หวังวําคุณพํอคุณแมํจะ



อภัยให๎ลูกและพยายามเข๎าใจ เพราะทุกอยํางยํอมมีเหตุผลที่จะเข๎าใจได๎ และเมื่อเข๎าใจได๎แล๎ว ก็อภัยให๎กันได๎ทั้งส้ิน ดังที่มี

สุภาษิตฝร่ังเศสบทหนึ่งวําไว๎" 

         พลอยสํงจดหมายคืนใหแ๎กํคุณเปรมซ่ึงอาํนกํอนแล๎ว และถึงแม๎วําจะดีใจสักเพียงไรก็อดพดูขึน้ไมํได๎วํา  

         "ฉันอํานหนังสือตาอั้นแล๎วไมํคํอยเข๎าใจเลยคุณเปรม แกพูดเหมือนกับวําแกจะเข๎ามาปกครองเมืองไทย เสียคน

เดียว ฟังดูชอบกล แล๎วตอนท๎ายหนังสือนั้นดูออกเนื้อออกตัวอยํางไรอยูํ เหมือนกับวําแกมีอะไรซํอนไว๎ ฉันฟังไมํออกทีเดียว 

คุณเปรมนึกอยํางไร" 

         "อั้นเขาพูดอยํางคนฉลาด" คุณเปรมตอบอยํางพอใจ "คนมีความร๎ูเขาก็พูดจากว๎างขวางอยํางนั้น แมํพลอยอยําคิด

มากไปเลย คอยดูไปเถิด ลูกคนนี้ฉันจะทํานายไว๎วํา จะต๎องเป็นใหญํเป็นโตวันหนึ่ง"  

         "ถึงเดี๋ยวนี้ก็ฟังดูเขื่องๆ จนฉันชักจะกลัวแล๎วละ" พลอยพูดขึ้นบ๎าง  

         "ผ๎ูหญิงละก็เป็นเสียอยํางนี้" คุณเปรมปรารภขึ้น "มีลูกก็อยากเอาไว๎เลํนเหมือนเด็กเลํนตุ๏กตา พอลูกเติบโตขึ้นมามี

ความคิด มีปัญญาของตัวเอง ก็เสียอกเสียใจตีโพยตีพายไปตํางๆ ถ๎าเก็บลูกให๎แบเบาะอยูํได๎ ไมํร๎ูจักโตก็คงจะเก็บเอาไว๎ 

อยํางฉันนี้ย่ิงเห็นลูกเติบโต มีปัญญาความคิดฉันยิ่งดีใจ"  

         คุณเปรมหยุดพดูครํูหนึง่แล๎วก็กลําวตํอไปวํา 

         "ที่เราลงทุนสํงลูกไปเรียนนอก ก็เพราะอยากให๎ลูกเฉลียวฉลาดกว๎างขวาง ใจฉันนั้นอยากให๎ลูกดีกวําตัว เมื่อเขา

กลับมาจากนอก เราก็ต๎องเปล่ียนแปลงตัวของเราเองให๎เข๎ากับเขาได๎ ต้ังแตํฉันอยํูกับแมํพลอยมา ฉันไมํเคยเข๎ามายํุงกับ

การบ๎าน แตํคราวนี้ฉันจะขอยุํงสักนิดเถอะ เราอยํูกินกันมาแบบโบราณ เคยอยํางไรก็เคยอยํางนั้น ตํอไปนี้เราควรจะ

เปล่ียนแปลงเสียบ๎าง ลูกๆที่กลับมาจากนอกจะได๎สบาย ฉันวําบนตึกนี้ฉันจะให๎เขาทําห๎องน้ําเติมอีกห๎องหนึ่ง และตํอไปถ๎า

จะกินข๎าว ฉันจะลงไปนั่งกินที่โต๏ะข๎างลําง ไมํนั่งกับพื้นกินข๎างบนอยํางแตํกํอน เวลาลูกกลับมาจะได๎กินโต๏ะพร๎อมๆกัน 

ขอให๎แมํพลอยกินด๎วย... ครอบครัวฝร่ังเขาทําอยํางนั้น"  

         ต้ังแตํนัน้มาคุณเปรมก็เร่ิมซํอม และเปล่ียนแปลงตึกเพ่ือจะรับลูก ส่ังใหท๎าํอะไรเพ่ิมเติมหลายอยําง ตลอดจนติดพดั

ลม เพราะเกรงวําลูกกลับมาจากนอกจะร๎อน พลอยปลํอยตามใจคุณเปรมทุกอยําง เพราะถือวําคุณเปรมยํอมจะร๎ูดีกวําใน

เร่ืองเหลํานี้ และวําที่จริงพลอยก็ร๎ูสึกดีใจที่เห็นคุณเปรมต่ืนลูก และหันมาสนใจในเร่ืองทางบ๎าน คุณเปรมเป็นคนทําอะไร

ทําจริง พอปักใจลงไปวําจะเตรียมรับลูกกลับ จากเมืองนอก คุณเปรมก็ทุํมเทกําลังใจกําลังกายทั้งหมดให๎แกํการนั้น เป็น

เหตุให๎ต๎องยกเลิกของเกําๆ ที่เคยทํามาในบ๎านนั้นหลายอยําง โดยคุณเปรมต้ังระเบียบขึ้นใหมํ หรือซื้อหามาใช๎ใหมํ  

         กํอนทีจ่ะได๎รับขาํวเพ่ิมเติมจากตาอัน้ พลอยก็ได๎รับจดหมายจากตาอ๏อดฉบบัหนึง่เป็นความวํา  



         "ลูกได๎ขําววําพี่อั้นเขาจะกลับบ๎านเร็วๆนี้ สํวนลูกเองจะต๎องอยูํไปอีกปีเศษ คิดถึงเร่ืองพี่อั้นกลับบ๎านแล๎ว ก็เป็นหํวง

แมํ เพราะพี่อั้นเขาไมํเหมือนแตํกํอน ขอให๎แมํทําใจให๎ดีๆไว๎ พี่อั้นเขามีอะไรใหมํๆมา ก็ขอให๎อยําได๎ตกใจ ลูกจะพูดอะไร

มากก็ไมํได๎ เพราะเร่ืองของพี่อั้นเขาๆก็ควรจะบอกพํอแมํเอาเอง แตํลูกอดหํวงแมํไมํได๎ ก็เลยพูดมาบ๎าง แมํอยําถือเป็น

อารมณ๑เลย" 

         จดหมายตาอ๏อดย่ิงเพ่ิมความฉงนสนเทํห๑ใหแ๎กํพลอยหนกัขึน้ไปอกี เพราะมีความลับกับจดหมาย ของตาอัน้เอง

ฉบับบที่แล๎ว แตํเมื่อทั้งตาอั้นและตาอ๏อดพูดจากํากวมทั้งสองคน พลอยก็มิร๎ูที่จะไปถามใคร จะพูดกับคุณเปรมก็กลัวคุณ

เปรมจะหาวําคิดยํุงไปเองอยํางที่เคย ในที่สุดตาอั้นก็มีจดหมายมาบอกกําหนดวัน กลับถึงกรุงเทพฯ และคุณเปรมก็ไปสืบ

เวลามาได๎แนํนอนวํา เรือที่ตาอั้นจะเดินทางจากสิงคโปร๑มาถึงกรุงเทพฯนั้น จะเข๎าทําเมื่อไรแนํ  

         กํอนตาอัน้กลับบา๎นสักสามส่ีวัน พลอยก็มิได๎เป็นอนักินอนันอน มีแตํความกระหย่ิมอิม่ใจทีจ่ะได๎พบลูก จะ

ตระเตรียมห๎องหับเส้ือผ๎าไว๎รับสักเทําไร ก็ดูจะไมํเป็นที่พอใจไปได๎ เตรียมไว๎อยํางหนึ่งจัดไว๎อยํางหนึ่ง แตํพอกลับไปดูอีกทีก็

ไมํถูกใจ ต๎องจัดใหมํเตรียมใหมํกันหลายทอดหลายตลบ แตํในที่สุดวันที่ลูกจะกลับบ๎าน ก็มาถึง พลอยต่ืนแตํเช๎าร๎ูสึกวํา

อารมณ๑ดีเป็นพิเศษ ต้ังแตํวันนี้ตํอไปก็จะได๎ลูกกลับมาไว๎ชมเชย ถึงกลับมาคนเดียวกํอนก็ยังดี คุณเปรมก็มีอารมณ๑ดีเป็น

พิเศษ เห็นอะไรเป็นเร่ืองชวนขันชวนร่ืนเริงไปเสียหมด พอใกล๎เวลาพลอยก็ขึ้นรถกับคุณเปรมและประไพตรงไปยังทําเรือ 

และพอไปถึงก็เห็นพํอเพิ่ม คุณเชยและหลวงโอสถรอคอยอยูํกํอนแล๎ว  

         เรือยังไมํมีว่ีแวววําจะโผลํมาใหเ๎ห็น คนทีไ่ปรอรับตาอัน้ก็ได๎แตํยืนคุยกันด๎วยความดีใจ และความปติี หลังจากทีไ่ด๎

ยืนบังรํมโรงเก็บสินค๎าอยูํช่ัวโมงกวํา พลอยก็ได๎ยินหวูดเรือใหญํไกลๆ อีกสักครํูเรือไฟลําใหญํ ก็เล้ียวอ๎อมค๎ุงน้ําโผลํมาให๎

เห็น เรือนั้นแลํนใกล๎เข๎ามาทุกที พลอยก็ใจเต๎นแทบจะกุมสติไว๎ไมํอยูํ คอหอยนั้นตีบตัน และน้ําตานั้นกลบลูกตา ทําให๎มอง

ส่ิงใดก็พรําพรางไปส้ิน เสียงคุณเปรมร๎องขึ้นวํา  

         "นั่นแนํ ! เห็นตัวแล๎ว ยืนอยํูที่ลูกกรงเรือนั่นปะไร แมํพลอยเห็นไหม แหม ! โตขึ้นเป็นกอง ! ดูสิแมํพลอย ลูกเราเป็น

หนุํมใหญํทีเดียว !" 

         พลอยรีบเช็ดน้าํตาเงยหนา๎ขึน้ดู ขณะนัน้เรือกําลังลอยลําอยํูหาํงจากตล่ิง กําลังจะเขา๎เทียบทาํ ดาดฟา้ทีค่นโดยสาร

ยืนอยํูนั้น ดูสูงลิบๆ พลอยเห็นชายหนุํมคนหนึ่งแตํงฝร่ังชุดขาว ยืนเกาะลูกกรงมือหนึ่ง อีกมือหนึ่งโบกมาทางที่ตนยืนอยํู 

จริงอยํางที่คุณเปรมวํา ตาอั้นลูกของพลอยนั่นเอง ถึงจะเติบโตเป็นหนุํมอยํางไร เห็นที่ไหนพลอยก็จําได๎ พลอยยืนกํารํม

และกระเป๋าที่ถืออยํูนั้นแนํน ดีใจจนไมํร๎ูวําจะทําอยํางไรถูก เหลียวไปดูเห็นคนที่ยืนอยํูด๎วยกัน โบกมือกับคนที่อยํูบนเรือ 

และคนอื่นๆที่ยืนอยํูเรียงรายก็โบกมือเชํนเดียวกัน เพราะตํางคนตํางมารับญาติหรือมิตรที่เดินทางกลับมาด๎วยเรือลํานั้น 

พลอยก็เลยโบกมือไปกับเขาด๎วย ทั้งที่ไมํเคยทํามาแตํกํอน  

         ระหวํางทียื่นมองดูกันอยํูนัน้ คนโดยสารหลายคนเดินขวักไขวํกันอยํูบนดาดฟา้ สํวนมากนัน้เป็นฝร่ัง พลอย

สังเกตเห็นทุกคนพูดจาทักทายกับตาอั้นเป็นอันดี แหมํมคนหนึ่งมายืนเกาะลูกกรงเรือเคียงกับตาอั้น พลอยเห็นตาอั้น



เหลียวไปพูดด๎วยอยํางต่ืนเต๎น แล๎วก็ชี้มาทางที่พลอยและคุณเปรมยืนอยํู พลอยเห็นแหมํมคนนั้น มองมาทางตน แล๎วก็

หัวเราะและโบกมือด๎วย ทําให๎พลอยสงสัยอยูํครันๆวํา ตาอั้นจะบอกแหมํมคนนั้นวําอยํางไร เรือลํานั้นลอยลําอยํูอีกนาน 

แตํในที่สุดก็เข๎าจอดเทียบทํา และหยํอนบันไดลงมา เจ๎าพนักงานศุลกากรและอื่นๆ เป็นผ๎ูขึ้นไปบนเรือกํอน อีกสักครํูคุณ

เปรมก็พาพลอยซ่ึงขาส่ันเพราะความต่ืนเต๎นขึ้นไปบนเรือบ๎าง  

         พอพลอยโผลํขึน้จากบนัไดเรือขึน้ไปถึงดาดฟา้เรือช้ันบน ตาอัน้ก็โผลํเขา๎มากอดพลอยไว๎แนนํ พลอยจับตัวลูกไว๎แล๎ว

กอดอยํางกับวําจะไมํยอมให๎ลูกจากไปอีก เสียงใครตํอใครทักกันจอแจฟังไมํได๎ศัพท๑ เสียงคุณเปรมหัวเราะและสียงคนอื่น

หัวเราะ แตํพลอยก็ไมํสนใจ กอดตาอั้นไว๎รอบตัวและร๎องไห๎อยํางหมดอับอาย เสียงตาอั้นพูดเบาๆเหมือนกับจะปลอบวํา  

         "คุณแมํ ลูกคิดถึงเหลือเกิน...คิดถึงเหลือเกิน ลูกกลับมาแล๎ว...ไมํไปไหนอีก" ความจริงตาอั้นก็ต้ืนต๎น จนพูดจา

แทบไมํออกเชํนเดียวกัน  

         พลอยยืนกอดลูกอยํูนาน ใจนัน้อยากจะกอดใหอ๎ิม่ แตํถึงจะกอดไว๎นานเทําไรก็ย่ิงไมํร๎ูสึกวําอิม่หรือพอ ตาอัน้คํอยๆ

คลายตัวออกจากอ๎อมแขนของพลอย ทักกับคนที่ไปรับซึ่งพูดกันเอะอะฟังไมํได๎ศัพท๑อีกสองสามคํา แล๎วก็พูดขึ้นวํา  

         "เด๋ียวกํอน จะต๎องแนะนําใครให๎ร๎ูจักอีกคน" แล๎วตาอั้นก็หลีกตัวไปจูงข๎อมือแหมํมสาวๆรํางสูงคนหนึ่ง ที่ยืนยิ้มอยูํ

หํางๆนั้น ให๎เดินเข๎ามากลางกลํุมญาติพี่น๎อง พลอยมองเห็นก็ร๎ูวําเป็นแหมํมคนเดียวกับที่ยืนคูํอยูํ กับตาอั้นบนเรือเมื่อกํอน

เรือเทียบทํา "บางทีจะร๎ูจักกันบนเรือกระมัง" พลอยนึกในใจ แตํตาอั้นก็พาแหมํมคนนั้น มายืนตรงหน๎าคุณเปรม แล๎วพูด

ภาษาฝร่ังกับแหมํมนั้นสองสามคํา พลางบอกคุณเปรมวํา  

 

         "คุณพํอครับ นี่ลูซิลล๑" 

 

         คุณเปรมเหลียวมาดูหนา๎พลอยอยํางเก๎อๆ เอามือเช็ดกับผ๎านุงํโดยไมํร๎ูตัว แล๎วก็ย่ืนมือไปจับมือกับแหมํม เสียง

แหมํมพูดภาษาฝร่ังเร็วปร๋ือสองสามคํา คุณเปรมก็ย่ิงหน๎าเสียลงไปอีก เพราะฟังไมํร๎ูเร่ือง ตาอั้นสํงภาษาฝร่ังกับแหมํมอีก

สองสามคํา แหมํมก็หันหน๎ามาย้ิมกับพลอย พอพลอยจะเอาอยํางคุณเปรม โดยย่ืนมือออกไปหมายวําจะจับมือกับแหมํม 

แหมํมก็ตรงเข๎ามาจับหัวไหลํของพลอย ดึงตัวเข๎าไปชิด เอาแก๎มทาบเข๎าแก๎มของพลอย แล๎วก็ดูดปากที่อยํูชิดข๎างหูของ

พลอยดังจ๏วบใหญํ ทําให๎พลอยต๎องสะด๎ุงสุดตัว และยืนหน๎าชาด๎วยความอาย เพราะไมํเคยมีใครแสดงกิริยาเชํนนั้นกับตน 

เสียงตาอั้นพูดเหมือนกับดัง มาจากทางไกลเหลือเกินวํา  

         "คุณพํอคุณแมํครับ นี่คือลูซิลล๑เมียผมเอง เรารักกันมากและแตํงงานกันเมื่อผมสอบเสร็จแล๎ว ผมไมํได๎บอกคุณ

พํอคุณแมํมากํอน เพราะเกรงวําจะตกใจ ผมร๎ูวําเมื่อคุณพํอคุณแมํได๎พบลูซิลล๑ก็คงจะรักเทํารักผม จึงพาตัวมาให๎พบเลย" 

ตาอั้นพูดแล๎วก็หันไปพูดภาษาฝร่ังกับเมียแหมํมของตนอีกสองสามคํา แหมํมนั้นก็ยกมือขึ้น ไหว๎คุณเปรม ไหว๎พลอย ไหว๎

พํอเพิ่ม คุณเชยและหลวงโอสถ และไหว๎ดะไปจนถึงประไพ ทําทางที่ไหว๎นั้นก็ดูเก๎งก๎างแบบคนหัดใหมํ  



         พลอยแทบจะล๎มลงทัง้ยืน เม่ือได๎ยินตาอัน้บอกวําเอาเมียแหมํมกลับมาด๎วย ใจนัน้หวิวเหมือนกับจะเป็นลม นีเ่องที่

ตาอั้นพูดเกร่ินมากํอนในจดหมาย วําตนเองนั้นเปล่ียนแปลงไปไมํเหมือนแตํกํอน นี่เองเป็นเหตุที่ตาอ๏อด เป็นหํวงแมํ เขียน

จดหมายมาแตํก็ไมํกล๎าบอก เพราะตาอั้นคงส่ังปิด พลอยนึกวําจะได๎ลูกกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ ของตน อยํางน๎อยก็อีกปี

หนึ่งหรือสองปี แตํพอกลับมาจริง ลูกก็มีเมียติดมาด๎วย เมียซึ่งถึงจะเป็นฝร่ัง หรือเป็นพมํารามัญอะไรก็ไมํสําคัญ ข๎อสําคัญ

นั้นอยูํที่วํา เมียเขายํอมจะเป็นเจ๎าของตาอั้นมากกวําแมํ มีสิทธิ์ในตัวตาอั้นมากกวําใครทั้งส้ิน ความหวังที่วางไว๎เกี่ยวกับลูก

นั้น ดูจะเล่ือนลอยหายไปในทันใด ที่ได๎ทราบความจริง พลอยเหลียวดูคุณเปรมนึกวําจะเอาเป็นที่พึ่ง แตํคุณเปรมก็ยืน

แหงนหน๎าดูดาดฟ้าเรือชั้นบน อยํางทองไมํร๎ูร๎อน คุณเชยกับหลวงโอสถก็เกิดมีแร่ืองจะพูดจากันขึ้นมาอยํางไมํนําจะเป็นไป

ได๎ และพํอเพิ่ม พี่ชายแท๎ๆของพลอย ก็เกิดจะจะต๎องหันหน๎าไปยิ้มกับเจ๏ก บ๐อยในเรือที่เดินผํานมาอยํางสนใจเสียเป็นที่สุด

แล๎ว ประไพคนเดียวที่ไมํลดสายตาจากพี่สะใภ๎ฝร่ัง ยืนมองดูแล๎วก็หัวเราะกิ๊กๆ อยํางเด็กรํุนสาวที่กล้ันความร๎ูสึกไมํอยูํ 

พลอยได๎ทําเลยหันไปทําตาเขียวกับประไพทันที ทําให๎ประไพหน๎ามํอยลงถนัดใจ เสียงคุณเปรมพูดวํา  

         "เอ๎า ! กลับบ๎านกันเสียทีเถิด เด๋ียวจะไปดูของกํอน" 

         พอํเพ่ิมพดูขึน้มาทนัทวํีา 

         "ไมํต๎องขอรับ เจ๎าคุณกลับกํอนเถิด ผมดูของให๎เอง"  

         พลอยหนัไปทางคุณเชย ต้ังใจวําจะชวนไปบา๎นด๎วยกันกํอน แตํคุณเชยก็พดูขึน้วํา  

         "แมํพลอยกลับกํอนเถิด คุณหลวงกับพี่มีธุระจะต๎องรีบไป แล๎ววันหลังพี่จะไปเย่ียม"  

         บรรยากาศในหมํูพีน่อ๎งทีเ่ต็มไปด๎วยความปติียินดีเม่ือก้ี กลับกลายเป็นจืดชืดประดักประเดิด มีแตํความอดึอดัใน

และเกรงใจ ระหวํางที่นั่งเบียดกันกลับบ๎านในในรถ พลอยและคุณเปรมนั่งตัวแข็ง มิได๎พูดจากันวํากระไร สํวนตาอั้นก็สํง

ภาษาฝร่ังช้ีให๎เมียดูโนํนดูนี่มาตลอดทาง และออกตัวกับพลอยวํา  

         "ตอนนี้ต๎องพูดฝร่ังกันกํอน อีกสองสามเดือนก็คงพูดไทยได๎ ลูซิลล๑เขาหัวไว"  

         คืนนัน้คุณเปรมนอนไมํหลับ พลิกไปพลิกมาแล๎วก็ถอนใจใหญํอยํูจนดึก พลอยถามขึน้เบาๆวํา  

         "คุณเปรมเป็นอะไรไปหรือ" 

         "กล๎ุมใจ" คุณเปรมตอบห๎วนๆ 

         พลอยนิง่อยํูครํูหนึง่แล๎วก็ถามวํา "กล๎ุมใจเร่ืองอะไร" 

         "แมํพลอยนี่ได๎ทีก็ขี่แพะไลํ" คุณเปรมตอบฉุนๆ "ฉันสํงลูกไปนอกให๎ไปเอาความร๎ูของฝร่ังเข๎ามา มันเลยหอบเอา

เมียแหมํมกลับเข๎ามาด๎วย เอาเถอะฉันร๎ูแล๎ว แมํพลอยไมํต๎องพูดอะไรอีก ฉันจะออกไปสูบบุหร่ีนอกมุ๎งสักประเด๋ียว"  



 

บทที่ ๑๐ (หน๎าที่ ๑)  

         ถ๎าจะวํากันไปตามจริงแล๎ว การทีพ่ลอยได๎ลูกสะใภ๎เป็นแหมํมนัน้ นบัวํามีประโยชน๑อยํูบา๎ง เพราะทาํใหพ๎ลอยได๎ร๎ูได๎

เห็นอะไรแปลกๆ ใหมํๆ อีกหลายอยําง หลังจากที่นอนไมํหลับ ในคืนแรกที่ตาอั้นกลับบ๎าน เกือบทั้งคืน เพราะความไมํ

สบายใจและความผิดหวังของตัวเอง ประกอบกับความกระสับกระสํายของคุณเปรม พลอยก็ต่ืนลุกขึ้นแตํเช๎า ส่ิงแรกที่นึก

ถึงก็เร่ืองอาหารของลูก ที่เพิ่งกลับมาถึงบ๎าน เมื่อเย็นวันวานนั้น ก็เป็นการฉุกละหุกเต็มที เพราะพลอยคาดไว๎วําตาอั้น

กลับมาบ๎าน คงอยากกินของตํางๆที่เคยชอบ จึงได๎เตรียมกับข๎าวไว๎อยํางประณีตบรรจง จนเหลือเฟือ แตํพอถึงตอนกินข๎าว

เย็นเข๎าจริง ตาอั้นก็ดูเนือยๆ กับของกินที่พลอยหาไว๎ให๎ อาจเป็นเพราะเกรงใจเมียแหมํม ที่ดูจะสะอิดสะเอียนตํอกับข๎าว

ไทยอยํูมาก ทุกคนพากันกระดากใจ ตักข๎าวใสํจานมาเขี่ยๆเลํน สํวนตาอั้นก็ได๎แตํออกตัววํา เมียยังเหนื่อยและมีอาการ

ปวดหัว ตํอไปก็คงจะค๎ุนเคยเป็นการเรียบร๎อยไปได๎ เช๎าวันรํุงขึ้นพลอยก็เร่ิมกังวลด๎วยเร่ืองของกินของลูกสะใภ๎เป็นส่ิงแรก 

คุณเปรมมาหลับเอาตอนใกล๎สวําง พลอยจึงยํองลงจากตึกมาคนเดียว เมื่อหมดที่พึ่งที่ปรึกษาหารือ พลอยก็บํายหน๎าไปหา

คุณอุํนที่เรือน 

         "แมํพลอยมาแตํเช๎าทีเดียว" คุณอุํนทักขึ้น 

         "อิฉันนอนไมํหลับทั้งคืน กล๎ุมใจ" พลอยรับสารภาพ  

         "กล๎ุมใจเร่ืองลูกสะใภ๎นะหรือ" คุณอุํนพูดสวนขึ้นมา "อยํากล๎ุมใจเลยแมํพลอย ถึงกล๎ุมก็ทําอะไรไมํได๎ ฉันวําเขาก็

หน๎าตานําเอ็นดูดี ตํอไปพอค๎ุนเคยกันสักหนํอย พูดภาษาไทยได๎บ๎างขี้เกียจจะรักเสียอีก"  

         "เร่ืองนั้นก็พอทําเนาหรอกคุณพี่" พลอยตอบ "เวลานี้กล๎ุมอยํูแตํวําเขากินอะไรก็ไมํร๎ู เช๎านี่ฉันก็เลยส่ังไมํถูก 

อยากจะมาเรียนถามคุณพี่วํา ฝร่ังเขากินอะไรกันร๎ูบ๎างไหม"  

         "กินขนมปัง" คุณอุํนตอบอยํางแนํใจ "ให๎เด็กไปซื้อขนมปังไว๎เสียแตํเด๋ียวนี้ แล๎วก็ซื้อเนย ซื้อนม เอาปิ่นโตไปซื้อ

กับข๎าวฝร่ังจากร๎านเจ๏กมาด๎วย ขนมปังซ้ือให๎มากๆ จะได๎กินให๎อิ่ม"  

         พลอยถอนใจใหญํเพราะคุณอุนํก็ไมํสามารถจะใหค๎วามชํวยเหลืออะไรมากกวํานัน้ เดินลงจากเรือนคุณอุนํ กลับขึน้

ตึกก็พอดีตาอั้นโผลํออกมาจากห๎องนอน คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกที่พลอยได๎พบกับตาอั้นสองตํอสอง นับต้ังแตํได๎กลับมาถึงบ๎าน  

         "อั้นต่ืนแตํเช๎าเทียวลูก" พลอยทักขึ้นกํอน 

         "ผมนอนไมํหลับทั้งคืน" ตาอั้นบอก "ต่ืนเต๎นดีใจจนพูดไมํถูกที่ได๎กลับบ๎าน"  

         "แหมํม...เอ๏ย ! เมียอั้นเขาต่ืนแล๎วหรือ" 

         "ต่ืนแล๎วครับ เขายังนั่งแตํงตัวอยํูในห๎อง เด๋ียวก็คงออกมา คุณแมํเข๎ามาหาเขากํอนก็ได๎"  



         "ไมํต๎องหรอกอั้น อยําไปกวนเขาเลย" พลอยรีบออกตัว กลัวจะถูกหาวํายํุง  

         "ไมํเป็นไรหรอกคุณแมํ เข๎ามาเถิด ลูซิลล๑เขารักคุณแมํมาก" วําแล๎วตาอั้นก็คว๎าข๎อมือพลอย คร่ึงลากคร่ึงจูง เข๎าไป

ในห๎อง 

         ลูซิลล๑นัง่อยํูทีห่นา๎กระจกเงาบานใหญํ ตรงหนา๎มีขวดมีกระปกุเคร่ืองสําอางค๑ตํางๆ วางอยํูเต็ม มือหนึง่ถือแปรงกําลัง

แปรงผมอยํู พอเห็นพลอยเข๎ามาก็หันมาย้ิมด๎วยอยํางอํอนหวาน และพูดอะไรเป็นภาษาฝร่ัง พลอยก็ได๎แตํย้ิมตอบ แล๎วก็

นั่งลงที่เก๎าอี้ตัวหนึ่งอยํางสงบเสงี่ยม  

         "สวยเหมือนตุ๏กตา" พลอยนึกอยํูแตํในใจ ผมของลูซิลล๑เป็นคล่ืนสีทองแดง พลอยไมํเคยเห็นมาแตํกํอน ผิวหนังสี

ขาวแกมชมพู และนัยน๑ตานั้นสีน้ําเงินอํอนจนแลดูเหมือนแก๎วใสๆ ไมํใชํตาคน "สวยเตะตาดี" พลอยนึกตํอไป "แล๎วถ๎าดูไป

นานๆ ก็คงเบื่อ เพราะพิศไมํขึ้น ผิวหนังก็หยาบส๎ูคนไทยไมํได๎ ดูคนเดียวอยํางนี้ ก็รูปรํางดีอยูํหรอก แตํพอเทียบกับคนไทยก็

ดูเทอะทะเก๎งก๎างนํารําคาญ คิดดูแล๎วก็สงสารตาอั้น ไมํนําจะใจเร็วดํวยได๎เลย" พลอยนึกออกถึงเร่ืองของกินที่กําลังสงสัย

อยูํ เอํยถามตาอั้นขึ้นวํา 

         "อั้นถามเขาทีหรือลูกวําเช๎านี้อยากรับประทานอะไร อีกประเด๋ียวแมํจะไปหาให๎"  

         ตาอัน้หวัเราะแปลคําถามของพลอยใหเ๎มียฟงั ซ่ึงทาํใหแ๎หมํมหนัมาย้ิมกับพลอยอกี แล๎วตาอัน้ก็พดูวํา  

         "คุณแมํไมํต๎องหํวงหรอกครับ เรากินกาแฟคนละถ๎วย ขนมปังอีกนิดหนํอย พอแล๎วสําหรับตอนเช๎า"  

         "กาแฟถ๎วยเดียวจะไปอิ่มอะไรเลําอั้น อยํางอื่นไมํรับบ๎างเลยหรือ"  

         "ฝร่ังเขารับกันเทํานั้นแหละคุณแมํ" ตาอั้นอธิบายอยํางอารมณ๑ดี และพลอยก็ได๎ความร๎ูใหมํ ในเร่ืองอาหารเช๎าของ

ฝร่ังเศส ทําให๎หายกังวลลงไปบ๎าง แตํก็ไมํถึงกับหายหํวง เพราะกลัวลูกจะหิวอยูํนั่นเอง  

         แหมํมเดินไปเปิดต๎ูแล๎วหยิบเส้ือออกมาอวดพลอยหลายชุด พลอยมองตามเขา๎ไป เห็นเคร่ืองประกอบ การแตํงกาย

อีกหลายอยํางที่ไมํร๎ูจักและไมํเคยใช๎ และนึกหนักใจแทนลูกสะใภ๎ และคนที่เกิดมาเป็นแหมํมโดยทั่วๆ ไป วําจะต๎องแตํงตัว

ประดักประเดิดเต็มไปด๎วยเคร่ืองผูกมัดรัดรึงตํางๆ เสียงตาอั้นพูดขึ้นวํา  

         "เขาถามวําคุณแมํจะให๎เขาใสํชุดไหน"  

         พลอยรีบหลับหหูลับตาช้ีไปทีเ่ส้ือสีชมพตัูวหนึง่ และเห็นแหมํมหวัเราะชอบใจ พลางหยิบเส้ือนัน้ออกมา พาดไว๎ที่

เก๎าอี้ และลงนั่งแตํงตัวตํอไป 

         พลอยย่ิงนัง่ดูลูกสะใภ๎ฝร่ังแตํงตัวแล๎วก็ย่ิงนกึอศัจรรย๑ใจ เพราะเห็นแหมํมหยิบอะไรตํออะไร จากกระปกุเล็ก กระปกุ

น๎อย มาทาที่ปากบ๎างที่แก๎มบ๎าง ทําให๎ปากเป็นสีแดง แก๎มเป็นสีชมพู หลังตานั้นก็ทาอะไรเขียวๆ ทําให๎ลูกตาลึกกลวง



เหมือนกับคนเป็นโรค ดูแล๎วก็อดนึกไมํได๎วํา เพียงแตํจะแตํงตัวออกจากห๎อง ยังต๎องผัดหน๎าทาปากเสียราวกับจะเลํนละคร 

ถ๎าไปงานไปการมิต๎องแตํงตัวกันหนักไปกวํานี้หรือ ลูซิลล๑แตํงหน๎าทาปากฉีดน้ําอบเสร็จแล๎ว ก็หันมาย้ิมกับพลอย  

         "อั้นบอกเขาด๎วยวํา แมํเห็นวําเขาสวยมาก" พลอยพูดเพราะอยากจะเอาใจลูกสะใภ๎  

         พอตาอัน้แปลใหเ๎มียฟงั แหมํมก็หวัเราะอยํางดีใจ เดินตรงเขา๎มากอดพลอยทหีนึง่ และพดูภาษาฝร่ังยืดยาว รวดเร็ว

ซึ่งตาอั้นแปลวํา 

         "เขาบอกวําเขาเห็นคุณแมํสวยมากเหมือนกัน" 

         ระหวํางทีถู่กลูกสะใภ๎เขา๎มากอด พลอยต๎องนัง่ต้ังสติม่ัน ไมํปลํอยใหห๎ลบหรือแสดงกิริยาวํารังเกียจ ตามความร๎ูสึก 

ในใจนั้นก็ได๎แตํนึกวําธรรมเนียมฝร่ังนี้ชํางนํารําคาญเสียจริง ชอบแสดงอารมณ๑โจํงแจ๎ง ประเด๋ียวก็กอดประเด๋ียวก็จูบกัน

วันยังคํ่า ในใจจริงจะเป็นอยํางไรก็ไมํร๎ู เคราะห๑ดีแตํในห๎องนี้ไมํมีใคร อยูํด๎วยกันแตํเพียงสามคน ถ๎าไปทําอยํางนี้ตํอหน๎าคน 

พลอยก็ไมํร๎ูวําจะเอาหน๎าไปไว๎ที่ไหน พลอยกําหนดไว๎ในใจวํา พอค๎ุนกันอีกสักหนํอย จะต๎องเตือนตาอั้นให๎บอกเมียให๎ระวัง

ตัวเสียบ๎าง เพราะที่นี่เป็นเมืองไทย พํอแมํก็มีสกุลจําต๎องระมัดระวังกิริยา ขณะที่กําลังนึกอยูํนั้นเอง แหมํมก็ยังไมํเดินไป

หํางจากตัวพลอย แตํยืนอยํูตรงหน๎า เอามือเอื้อมมาจับผ๎านุํงผ๎าหํมพลอยดูอยํางสนใจ ปากก็ถามตาอั้นเป็นภาษาฝร่ังอยํู

เร่ือยๆ วันนั้นพลอยนุํงผ๎าลายสีเขียวแกํ หํมผ๎าแถบตามสบายแบบอยูํกับบ๎าน เสียงตาอั้นพูดขึ้นวํา  

         "ลูซิลล๑เขาตัดเส้ือเกํง เคยเรียนมานี้ เขาสนใจเคร่ืองแตํงตัวมาก"  

         พลอยก็ไมํร๎ูทีจ่ะตอบวําอยํางไร เพราะกําลังยกมือจับผ๎าแถบทีห่มํอยํูนัน้ไว๎ใหแ๎นนํกระชับกับตัว กลัวแหมํมจะดึง

หลุด สํวนแหมํมนั้นชะโงกไปทางหลังดูชายกระเบนที่เหน็บไว๎ แล๎วก็หัวเราะพูดภาษาฝร่ังกับตาอั้น ตํอไปอีก ตาอั้นหัวเราะ

อธิบายวํา 

        "ลูซิลล๑เขาบอกวํา เขานึกไมํออกวําคุณแมํนุํงหํมอยํางไรอยูํด๎วยผ๎าสองผืน นุํงผืนหนึ่ง หํมผืนหนึ่ง ไมํต๎องคาดเข็ม

ขัดไมํมีกระดุม และไมํต๎องใช๎เข็มกลัดเลยสักตัวเดียว เขาบอกวําถ๎าเป็นเขานุํงหํมอยํางนี้ คงเดินไมํได๎แนํ เพราะจะหลุดไป

ทั้งตัว แตํเขาก็จะแตํงอยํางนี้บ๎าง จะให๎คุณแมํสอนให๎"  

         "ถ๎าอยํางนั้นก็อยําเพิ่งเรียนเลย" พลอยตอบ "เด๋ียวพลาดพล้ังผ๎าหลุดละก็อายเขาตาย คํอยดูคํอยไปก็แล๎วกัน แตํ

คนเด๋ียวนี้คนเขานุํงผ๎าซ่ินกันหมดแล๎ว คงไมํยากเพราะก็เหมือนกับประโปรง แมํนุํงผ๎าแตํเวลาอยํูบ๎าน"  

         ในใจพลอยนัน้นกึวําได๎เวลาสมควรแล๎ว ทีต่นจะต๎องออกจากหอ๎งนีไ้ปโดยดํวน เพราะสองคนผัวเมียนี ้เร่ิมจะมองดู

ตนวําเป็นของประหลาดจนเกินไปเสียแล๎ว พลอยรีบลุกขึ้นบอกกับตาอั้นแล๎ว "แมํจะรีบไปดูของกิน" แล๎วหนีออกจากห๎อง

ไปส่ังเด็กชงน้ําชงกาแฟ และปิ้งขนมปังที่เคยทําให๎คุณเปรมกินอยํูเสมอ  

         อกีสักครํูคุณเปรมก็เดินหนา๎ยํุงออกจากหอ๎งมานัง่ทีโ่ต๏ะกินขา๎ว เห็นพลอยเขา๎คุณเปรมก็ถามขึน้วํา  



         "แมํพลอยหายไปไหนมาแตํเช๎า" 

         "อั้นเขาชวนฉันเข๎าไปคุยในห๎อง" พลอยตอบแล๎วก็ร๎ูตัววํา วันนี้คุณเปรมอารมณ๑ไมํดีแนํ  

         "ต่ืนลูกสะใภ๎แตํเช๎าเทียวนะ !" คุณเปรมพูดทํานองประชด  

         "ก็จะทําอยํางไรได๎ลํะคุณเปรม" พลอยตอบด๎วยอารมณ๑เย็น ไมํถือโกรธเพราะเห็นใจคุณเปรมอยํูมาก "ลูกชวนฉันๆ 

ก็ต๎องไป" 

         คุณเปรมนิง่ไปสักครํูหนึง่ ตักขา๎วต๎มใสํชามแล๎วก็ถามตํอไปวํา  

         "แล๎วเขาทําอะไรกันอยํู" 

         "เมียเขากําลังแตํงตัว" พลอยเลํา "ก็สวยดีหรอก"  

         "สวย ! สวย !" คุณเปรมพูดอยํางรําคาญ "ผ๎ูหญิงก็มีแตํเร่ืองสวย ดูอะไรก็ดูแตํวําสวยหรือไมํสวย ผิดถูกดีชั่วไมํต๎อง

พูดกันละ" 

         "คุณเปรมก็ทําใจเย็นๆ ไว๎บ๎าง" พลอยทักขึ้น "คุณเปรมดุฉันเทําไร ฉันไมํโกรธหรอก แตํฉันไมํเห็นจะได๎ประโยชน๑

อะไร เร่ืองมันก็มาถึงเพียงนี้แล๎ว ถึงจะโกรธจะไมํพอใจอยํางไร ก็แก๎ไขไมํได๎ ฉันวําทําใจดีๆ ไว๎ดีกวํา อยําให๎อั้นเสียใจเลย"  

         "ก็เวลาจะทําอะไรทําไมเขาไมํคิดถึงฉันบ๎าง" คุณเปรมย๎อนถาม "มีอยํางรึ จะมีเมียทั้งคนจะบอกให๎พํอแมํร๎ู ก็ไมํมี 

ตาอ๏อดน๎องชายก็เป็นใจ ชํวยกันปิด ฉันช้ําใจนักแมํพลอยคราวนี้"  

         "ฉันเห็นใจคุณเปรมหรอก เห็นใจจริงๆ แตํอยําไปดุตาอ๏อดแกด๎วยเลย เพราะแกเป็นน๎องจะพูดอะไรก็ยาก"  

         พลอยเหลือบไปเห็นตาอัน้พาเมียซ่ึงแตํงตัวเสร็จแล๎ว กําลังเดินจะเล้ียวเขา๎มาในหอ๎งอาหาร จึงหนัไปพดูกับคุณเปรม

ด๎วยเสียงกระซิบวํา 

         "แนํะเขามากันแล๎วละคุณเปรม !"  

         คุณเปรมหนัไปดูแล๎วก็ก๎มหนา๎ลงซดขา๎วต๎มอยํางไมํสนใจ ตาอัน้พาเมียเดินมาถึงโต๏ะ และแหมํมก็เดิน ตรงเขา๎ไปที่

คุณเปรม ทักเป็นภาษาฝร่ัง แล๎วก็เอื้อมมือออกจับกับคุณเปรมอีกคร้ังหนึ่ง ทําให๎คุณเปรมต๎องหันมา มองหน๎าพลอยแล๎วตี

หน๎าเบ๎อยํางเบื่อหนําย เร่ืองต๎องจับมือกันมิร๎ูหยุด 

         พลอยเห็นคุณเปรมมองมาก็ย้ิมด๎วยอยํางใจเย็น ทาํใหคุ๎ณเปรมหนัไปทางอืน่โดยเร็ว แล๎วทาํเสียงกุกกัก อยํูในปาก 

ตาอั้นเห็นพํอไมํพอใจก็พูดขึ้นวํา 

         "ธรรมเนียมฝร่ังเศสครับคุณพํอ เจอะกันเข๎าก็ต๎องจับมือกัน"  



         "ชะ !" คุณเปรมพูดออกมาได๎คําเดียว 

         "อยูํบ๎านเดียวเห็นหน๎ากันทุกวันก็จับมือกันหรือ" พลอยรีบถามขึ้นเพื่อมิให๎คุณเปรมได๎มีโอกาสพูดอะไร ตํอไปอีก  

         "เขาถือกันอยํางนั้นแหละคุณแมํ" ตาอั้นตอบ "เป็นธรรมเนียมที่สุภาพของเขา" 

         "ถ๎าสุภาพกันอยํางนี้ ฉันก็เห็นจะมือหักตายเสียกํอนเทํานั้นเอง !" คุณเปรมพูดออกมาจนได๎ พลอยหันไปยิ้ม เอาใจ

ตาอั้นแล๎วก็รีบชวนพูดเร่ืองอื่นๆ ตํอไป  

         อาหารเช๎าวันนัน้เต็มไปด๎วยความขลุกขลัก คุณเปรมกินขา๎วต๎มไมํก่ีคําก็อิม่ แตํก็ไมํยอมลุกจากโต๏ะ นัง่ทาํหนา๎บอก

บุญไมํรับ จ๎องมองลูกสะใภ๎อยูํกับที่ พลอยก็ไมํมีแกํใจที่จะกินอะไรได๎ เพราะต๎องคอยระวัง มิให๎คุณเปรมพูดอะไรรุนแรง

ออกไป และคอยชวนตาอั้นคุยด๎วยเร่ืองอื่นๆ ไมํเปิดโอกาสให๎คุณเปรมแทรกเข๎ามาได๎ ตาอั้นร๎ูแกววําพํอไมํส๎ูพอใจนัก ก็เร่ิม

กระดากกระเด่ือง พูดจาด๎วยน้ําเสียงที่เก๎อจนเห็นได๎ชัด คนที่สบายใจที่สุด เห็ฯจะได๎แกํแหมํมลูซิลล๑ เพราะเมื่อไมํเข๎าใจ

ภาษาไทยที่พูดกันก็ลงนั่งที่โต๏ะ มองย้ิมกับคนโน๎นบ๎างคนนี้บ๎าง จนพลอยออกสงสาร แล๎วลูซิลล๑ก็รินกาแฟใสํถ๎วย ใสํนมใสํ

น้ําตาล เอาขนมปังทาเนย พอพลอยเหลือบไปเห็น ก็เกือบจะต๎องสะด๎ุงด๎วยมรรยาทของลูกสะใภ๎ เพราะลูซิลล๑กําลังเอา

ขนมปังทาเนยนั้น ลงจํุมในถ๎วยกาแฟ แล๎วจึงเอาขึ้นใสํปากกิน พลอยรีบเมินหน๎าหนีเพราะร๎ูสึกอายในวิธีกินขนมปังกาแฟ

แบบนี้ พอเหลียวไปทางตาอั้น ก็เห็นวํา ลูกชายกําลังกินขนมปังกาแฟแบบเดียวกับภรรยา ถ๎าเป็นคร้ังตาอั้นยังเด็กๆ ขืนทํา

อยํางนี้คงจะต๎องถูกดุ ถ๎าไมํฟังก็คงถึงต๎องตี แตํตาอั้นก็เป็นผ๎ูใหญํมีเมียแล๎ว ใช๎กิริยามายาทในการกินอาหารเชํนเดียวกับ

เมีย พลอยก็ได๎แตํนั่งดู เหลียวไปมองทางคุณเปรม ก็เห็นคุณเปรมกําลังตะลึงดูอยูํเหมือนกัน "หมดกัน !" พลอยนึกในใจ 

"กิริยามารยาทเคยสอนเคยหัดมาแตํยังเด็กๆ หมดกันคราวนี้เอง เพราะถูกฝร่ังเปล่ียนไปเสียหมด ! จะวําอะไรเขาก็ไมํได๎ 

เพราะเมียเขาก็มานั่งคุมอยํูด๎วย" 

         ตกบาํยวันนัน้คุณเปรมกลับมาจากทีท่าํงานแตํวัน พออาบน้าํผลัดเคร่ืองแตํงตัวเสร็จ คุณเปรมก็เรียกหา กระดาษ

เคร่ืองเขียนให๎วุํนวาย แล๎วพูดขึ้นวํา 

         "แมํพลอย ฉันจะต๎องรํางพระสาสน๑ถึงตาอ๏อดสักหนํอย ส่ังห๎ามเด็ดขาดเร่ืองมีเมียแหมํม ฉันมีลูกสะใภ๎ฝร่ัง ได๎

เพียงคนเดียวเทํานั้น ถ๎าขืนมีอีกคนฉันเห็นจะอายุส้ันเสียเป็นแนํ อ๎ายอั้นมันมีมาแล๎วก็แล๎วกันไป แตํตาอ๏อดนี่ ถ๎าขืนไปมี

เข๎าอีกคนทั้งที่ฉันห๎าม เป็นขาดลูกขาดพํอเป็นแนํ" 

         "ตาอ๏อดแกยังไมํเห็นมีว่ีแววอะไรเลย คุณเปรม" พลอยท๎วงขึ้น  

         "ชะ ! แมํคนหูทิพย๑ตาทิพย๑ !" คุณเปรมพูดอยํางฉุนๆ "แล๎วอ๎ายอั้นนี่หลํอนได๎วี่แววกํอนงั้นรึ ทําไมไมํบอกฉันบ๎าง"  

         พลอยต๎องหวัเราะ เพราะคําพดูของคุณเปรมนัน้คํอนขา๎งจะจริง พลอยก็เพ่ิงร๎ูพร๎อมๆ กับคุณเปรมทีท่าํเรือ วําตาอัน้

พาเมียแหมํมกลับมาบ๎าน มิได๎มีว่ีแววมากํอนเลย  



         คุณเปรมเขยีนจดหมายเสียยืดยาว พอเขยีนเสร็จก็หนัมาถามพลอยวําจะอาํนหรือไมํ พลอยก็ปฏิเสธ เพราะขีค้ร๎าน

จะตํอความยาวสาวความยืด เมื่อเห็นพลอยไมํอําน คุณเปรมก็ปิดผนึกจดหมายดังปึงปัง เหมือนกับจะระบายความโกรธ

จากตัวให๎หมดส้ิน 

         ตํอมาพลอยก็ได๎รับจดหมายฉบบัหนึง่จากตาอ๏อด เป็นความวํา 

 

"คุณแมํที่รัก 

         โอ ๎โฮ ! คุณพํอเขียนจดหมายมาเทศนาลูกเสียใหญํเลยเร่ืองพี่อั้นพาเมียแหมํมกลับบ๎าน ราวกับวําลูกจะไป ห๎ามเขา

ได๎ แตํลูก็เห็นใจคุณพํออยูํมาก เลยเขียนจดหมายไปถึงทํานฉบับหนึ่ง ให๎คําม่ันสัญญาวําลูกจะไมํพาแหมํม หรือพาใครๆ 

กลับบ๎านเป็นอันขาด ถ๎าอยากจะริมีเมียกับเขาเมื่อไร ก็จะบอกให๎ทํานหาให๎ ตามแตํทํานจะเห็นสมควร หวังวําทํานจะ

พอใจ 

         เร่ืองพีอ่ัน้ทีลู่กไมํได๎บอกมากํอนนัน้ เพราะเจ๎าตัวเขาส่ังใหป๎ดิ เขาบอกวําถ๎าขนืลูกบอกมาทางบา๎น เขาจะเตะลูกก็

เลยไมํบอก เพราะกลัวพูกเตะประการหนึ่ง และเห็นวําไมํใชํเร่ืองของลูกอีกประการหนึ่ง แตํความกลัวถูกเตะนั้นเห็นจะ

มากกวํา แตํเด๋ียวนี้ไหนๆ แมํก็ร๎ูแล๎วลูกจะเลําให๎ฟัง  

         พีอ่ัน้กับลูซิลล๑เขาได๎เสียกันลับๆ แล๎วกํอนพีอ่ัน้สอบได๎ เขามาแตํงงานกันเปิดเผยตอนพีอ่ัน้สอบได๎แล๎ว เม่ือร๎ูจักกันลู

ซิลล๑เขาหากินเป็นชํางตัดเส้ือ ทํางานอยํูร๎านใหญํๆ ในปารีส บ๎านเขาอยํูใกล๎ๆ กับพี่อั้น เช๎าเย็นเขาก็เดินผํานเห็นหน๎ากันทุก

วัน ในที่สุดเขาก็ร๎ูจักและไปไหนมาไหนด๎วยกันได๎ พํอแมํผ๎ูหญิงเขาไมํห๎าม เพราะแกไมํใชํคนรํ่ารวยมีลูกหลายคน แกนึกวํา

พี่อั้นเป็นเศรษฐีมาจากเมืองไทย ดูเหมือนญาติผ๎ูหญิงเขาจะเที่ยว คุยวําพี่อั้นเป็นเจ๎าเมืองไทยด๎วยซ้ําไป แตํพี่อั้นปิดบังไมํ

ยอมบอกเพราะมาเรียนหนังสือ ลูกไปฝร่ังเศส เลยพลอยเขื่องไปด๎วยเพราะขําวลือนี้  

         ถ๎าจะวําไปเมียพีอ่ัน้เขาเป็นคนดีตามประสาฝร่ัง และผัวเมียเขาก็รักกันมากเทําทีลู่กร๎ู ลูกมาวิตกอยํู ก็แตํทางบา๎นเรา 

เพราะตั้งแตํคุณพํอ แมํและคนอื่นๆ ทุกคนเป็นคนไทย มีนิสัยใจคอการอบรมเป็นคนละอยําง กับฝร่ัง อยูํดีๆ ก็มีฝร่ังแท๎ๆ 

คนหนึ่ง โดดเข๎าไปอยํูด๎วยในใจกลางครอบครัว ยํอมจะต๎องอึดอัดใจเป็นธรรมดา เพราะถึงแม๎วําจะเป็นคนด๎วยกัน ก็เป็น

คนคนละชนิดกัน เข๎ากันได๎ยาก ลูกจึงเห็นใจคุณพํอทํานมาก และเห็นวําเป็นหน๎าที่ของเมียพี่อั้น เขาจะต๎องโอนอํอนเข๎า

หาทางเรา ถ๎าเขาทําได๎ก็ดีไป และลูกก็หวังวําจะทําได๎ เพราะไมํใชํคนอายุมากนัก คนที่จะทําให๎เมียพี่อั้นหันมาเป็นไทยและ

เข๎ากับคนไทยได๎ ลูกก็เห็นวํามีแตํแมํ คนเดียวเทํานั้น คุณพํอทํานคงไมํมีเวลา สํวนพี่อั้นเองเขาคงไมํคิดจะทํา เพราะลูกดูๆ 

พี่อั้นในตอนท๎ายๆ นี้แล๎ว เร่ิมจะเห็นวําพี่อั้นเขาออกจะเป็นฝร่ัง มากกวําเมียเขาเสียอีก  

         สําหรับตัวลูกเองนัน้แมํไมํต๎องวิตก เพราะลูกรับรองได๎วําจะไมํทาํอยํางพีอ่ัน้ กลัวไปวําจะทาํใหต๎๎องลําบาก หลายคน

โดยไมํเร่ือง ความจริงคนที่เป็นผัวเมียนั้นถึงจะตํางชาติตํางภาษา แตํถ๎าใจรักกันจริงแล๎ว ก็คงจะอยูํด๎วยกัน ได๎เป็นสุข ลูก

กลัวแตํอยํางเดียววําผ๎ูหญิงฝร่ังที่เขาจะมารักเรานั้น เขาอาจเข๎ามาด๎วยความเข๎าใจผิด เมื่อเขาเห็นเราเป็นคนตะวันออก



หน๎าดําๆ แตํมีปัญญาไปเรียนได๎ถึงบ๎านเขา เขาก็จะต๎องสันนิษฐานไว๎กํอน วําเราเป็นเจ๎าคนนายคน มิใชํคนธรรมดาสามัญ 

มิฉะนั้นจะเดินทางไปเรียนหนังสือไกลถึงเพียงนั้นได๎อยํางไร เมื่อนึกวําเรารํ่ารวยเป็นเจ๎าคนนายคนแล๎ว เขาก็จะต๎องนึก

ตํอไปอีก ตามธรรมดาฝร่ังนั้นเขาร๎ูจักเมืองตะวันออก ด๎วยการอํานหนังสือ ซี่งสํวนมากก็เป็นหนังสืออํานเลํน ที่คนแตํงต้ังใจ

โกหกให๎วิจิตรพิสดารตํางๆ เมื่อเห็นภาพวําเราคงนั่งอยูํบนกองเงินกองทอง เต็มไปด๎วยเพชรนิลจินดา และข๎าทาสบริวาร

คอยรับใช๎ จะไปไหนมาไหนก็คงขี่ช๎างขี่ม๎ากันครึกคร้ืน แล๎วเขาก็คงจะนึกเอาวําถ๎าเขาเป็นเมียเรา เขาก็จะได๎มาใช๎ชีวิต 

อยํางนั้นในตะวันออก ซึ่งคงจะนําสนุกสบายกวําชีวิตที่เขาเคยมาเป็นอันมาก เมื่อผ๎ูหญิงฝร่ังธรรมดามาร๎ูจักคนไทย ก็คงจะ

มีความคิดอยํางนี้ติดตัวมาแล๎ว ย่ิงได๎มาร๎ูจักคนไทยก็หลงรักได๎งํายๆ เพราะผ๎ูหญิงนั้นเหมือนกันทั่วโลก ชอบให๎คนฉอเลาะ

เอาใจ และชอบคนมีกิริยาเรียบร๎อย แตํงตัวโก๎เที่ยวเกํงพูดเกํง คนที่มีลักษณะอยํางนี้ ในหมูํฝร่ังด๎วยกันมีน๎อยคน เพราะ

ฝร่ังสํวนมากเป็นคนเก๎งก๎าง เข๎าผ๎ูหญิงไมํเป็น จะแตํงเนื้อแตํงตัวก็เทอะทะ ไมํนําดู สํวนคนไทยนั้นมีลักษณะที่ผ๎ูหญิงชอบ

ทุกคนไป จึงติดตํอร๎ูอกร๎ูใจกันได๎รวดเร็ว คร้ันได๎เสียกันแล๎ว พากลับมาเมืองไทย การก็จะเป็นไปอยํางที่สองฝ่ายมิได๎คาดไว๎ 

ฝ่ายผ๎ูหญิงก็จะเห็นเมืองไทยนั้นเล็กนิดเดียว ไมํหรูหราอยํางที่เคยฝันไป เคยได๎ยินผัวบอกวําทางบ๎านมีร๎านให๎เขาเชําใน

เมืองหลวง ก็นึกวําผัวตัวเป็นเจ๎าของที่ มีตึกนับสิบชั้นยี่สิบชั้นให๎เชําอยํางในลอนดอน พอมาเห็นเข๎าจริงกลายเป็นห๎องแถว

ไม๎โกโรโกโสสองสามห๎อง ข๎างหน๎าก็น้ําเนํา ข๎างหลังก็น้ําเนํา ใจนั้นก็คงจะนึกโกรธๆ วําถูกต๎ม ย่ิงอยํูเมืองไทยนานไป ถูกยุง

กัดกลางคืน แมลงวันตอมกลางวัน แวดล๎อมไปด๎วยกล่ินไอตํางๆ เชํน กะปิปลาร๎า กระเทียมน้ําปลา ซึ่งฝร่ังเห็นวําเหม็น ตา

ฝาบ๎านก็มีจ้ิงจกตุ๏กแกอันเป็นสัตว๑เล้ือยคลาน ที่ฝร่ังเห็นวํานําเกลียดนํากลัวมาไตํย้ัวเยี้ยออกเต็มไป ใจนั้นก็ย่ิงนึกวําตัวถูก

พามาทรมาน และนึกคิดถึงบ๎าน คิดถึงเมืองหนาวอากาศหนาว และอยากกลับบ๎าน ไมํอยากอยูํอีกตํอไป ทางฝ่ายผ๎ูชาย

เมื่อได๎กันใหมํๆ ก็เห็นวําเมียของตัวสวย นิสัยใจคอตลอดจนกิริยามารยาท ดูนํารักไปหมด เพราะเมื่ออยูํด๎วยกันที่เมืองนอก

ไมํมีคนอื่นจะมาเปรียบเทียบ นอกจากผ๎ูหญิงฝร่ังด๎วยกัน คร้ันพอกลับมาถึงเมืองไทย เห็นเมียของตนมานั่งขาวโพลง ตัว

โตกวํามนุษย๑ธรรมดาอยํูในหมูํคนไทยก็จะต๎องตกใจ ย่ิงมองดูผ๎ูหญิงไทยก็ย่ิงเห็นสวยกวํา นํารักกวําเมียของตนไปส้ิน 

ผิวหนังคนไทยก็ละเอียดกวํา ไมํเป็นรู ไมํหยาบอยํางฝร่ัง จริตกิริยาก็แชํมช๎อยนํารักกวํา ไมํโก๎งเก๎งทูมทาม และผ๎ูหญิงไทย

นั้นก็นับถือ เล่ือมใสตนมากกวํา เพราะเห็นวําเป็นนักเรียนนอก ไมํเหมือนกับแหมํมที่คอยทักคอยแก๎คําพูดภาษาฝร่ัง ที่ตน

พูดออกมาไมํชัด นานเข๎าหนํอยก็ชักรําคาญ เบื่อเมียแหมํม เหม็นนมเหม็นเนย อยากไลํไปเสียให๎พ๎นๆ เมื่อเป็นอยํางนี้แล๎ว 

ทั้งสองฝ่ายจะหาความสุขจากไหนมาได๎ และถ๎าย่ิงมีลูกด๎วยกันก็จะย่ิงลําบากไปใหญํ  

         สรุปความวํา แมํเย็นใจได๎วําลูกจะไมํพาแหมํมกลับมาเป็นลูกสะใภ๎แมํเป็นคนทีส่อง และถ๎าหากวํา แมํยังไมํรีบร๎อนที่

จะมีลูกสะใภ๎นัก ลูกก็อยากจะขออยํูตัวคนเดียวไปกํอน และเป็นของแมํแตํคนเดียวไปนานๆ  

 

อ๏อด"  

         พลอยอาํนจดหมายตาอ๏อดแล๎วก็อยากทีจ่ะหวัเราะและร๎องไหพ๎ร๎อมๆกันไป ใจหนึง่นัน้ช่ืนใจทีต่าอ๏อดพดูมา ตรงกับ

ใจตัวทุกอยําง อีกใจหนึ่งนั้นก็ให๎เวทนาสงสารตาอั้น ที่อาจต๎องประสบเคราะห๑กรรมอยํางที่ตาอ๏อดเขียนมา พร๎อมกันกับ



จดหมายที่พลอยได๎รับ มีจดหมายลายมือตาอ๏อดจําหน๎าซองถึงคุณเปรมอีกฉบับหนึ่ง พลอยเก็บเอาไว๎ให๎คุณเปรมเปิดอําน

เอาเอง ตกบํายคุณเปรมกลับจากงาน เปิดจดหมายออกอําน แล๎วก็ดีใจหัวเราะล่ัน ย่ืนจดหมายให๎พลอยดูแล๎วร๎องวํา  

         "อ๏อดเขาพูดตรงกับใจฉันเสียจริงทีเดียว ไมํเสียทีที่เป็นลูกพํอ"  

         พลอยต๎องเมินหนา๎ไปย้ิมเสียทางอืน่ เม่ือได๎ยินคุณเปรมพดู เพราะคร้ังนีเ้ป็นคร้ังแรกทีเ่คยได๎ยินคุณเปรม พดูวําตาอ๏

อดดีกวําตาอั้น แตํจดหมายจากตาอ๏อดฉบับนั้น ดูเหมือนจะทําให๎คุณเปรมมีความหวังมากขึ้นกวําเกํา มีอารมณ๑ดีขึ้นกวํา

เกํา ไมํร๎ูสึกเสียอกเสียใจ หรือรําคาญในการที่ตาอั้นมีเมียแหมํมจนเกินควร ตํอจากนั้น คุณเปรมก็พูดจากับตาอั้นและเมีย

โดยดี และเร่ิมแสดงความเมตตากรุณาตามสมควร ซึ่งทําให๎พลอยโลํงใจขึ้นมาก  

 

บทที่ ๑๐ (หน๎าที่ ๒)  

         เม่ือตาอัน้กลับมาถึงได๎ไมํก่ีวัน พระเจ๎าอยํูหวัก็เสด็จประพาสสิงคโปร๑พร๎อมด๎วยขา๎ราชบริพาร และคุณเจ๎าจอมคน

แรกในรัชกาล คุณเปรมมิได๎อยูํในกระบวนเสด็จพระราชดําเนิน ฉะนั้นในระหวํางที่เสด็จไมํอยํู คุณเปรมจึงมีเวลาพาตาอั้น

ไปเที่ยวหาผ๎ูใหญํในราชการ ที่คุณเปรมเคารพนับถือ และในที่สุดก็ฝากตาอั้น เข๎าทําราชการในกระทรวงยุติธรรม สมกับ

วิชากฎหมายที่ได๎รํ่าเรียนมา ตาอ๎นที่ไปเป็นนายทหารอยุธยานั้น ก็ไปมาหาสํูอยูํเป็นนิจ ไมํมีแวววําจะกระทําการส่ิงใด

เก่ียวกับชีวิตสํวนตัวลงไปโดยไมํปรึกษา คุณเปรมพูดวํา ตาอ๏อดดีกวําตาอั้น ทําให๎พลอยคลายความวิตกที่เคยมีอยํูเดินนั้น

ลงไปได๎บ๎าง ระหวํางนั้นพลอยก็ได๎แตํนั่งคอย ให๎ตาอ๏อดกลับมาอีกคนหนึ่ง จะได๎ครบจํานวนลูก ซึ่งจะต๎องกินเวลาอีกราวๆ 

ปีเศษ ส่ิงที่ทําให๎พอลย เกิดความกังวลในขณะนี้ก็คือประไพ  

         ประไพกําลังแตกเน้ือสาวขึน้มาทกุวัน พลอยสํงใหไ๎ปอยํูโรงเรียนกินนอนแหงํหนึง่ และรับกลับมาค๎างบา๎น อาทติย๑ละ

คร้ัง ส่ิงที่พลอยวิตกก็คือ กิริยามารยาทของประไพนั้น ดูจะเป็นสมัยใหมํฟุ่มเฟือยเกินไป ในสายตาของพลอย ถึงจะคอย

ตักเตือนอยํางไร เวลาเผลอประไพก็แสดงกิริยาโก๎เก๐ตํางๆ ออกมาให๎เห็น จะเดินจะเหิน จะลุกจะนั่งดูเป็นไปโดยอิสระเสรี

ขาดความระมัดระวัง ผิดกับที่พลอยได๎เคยรับการอบรมส่ังสอน มาแตํยังเด็กๆ การพูดจาของประไพนั้นบางคร้ังทําให๎พลอย

ต๎องตกใจ เพราะประไพพูดตรงๆ ในเร่ืองหลายเร่ือง ที่เด็กผ๎ูหญิงไมํควรจะพูด พลอยเคยปรารภขอให๎คุณอุํน ชํวยดูแล

ความประพฤติของประไพอีกแรงหนึ่ง ซึ่งคุณอุํนก็รับ แตํพลอยก็ร๎ูวําจะไมํมีผลอยํางไร เพราะคุณอุํนรักประไพเสียจนหลง 

แบบคนแกํที่ต๎องมีอะไร หรือใครไว๎รักไว๎ตามใจ และคุณอุํนก็อยูํในฐานะที่ประไพจะขูํได๎เสียแล๎ว เพราะถูกตามใจมาไว๎มาก  

         พอตาอัน้พาเมียแหมํมมาไว๎ในบา๎น ประไพก็เขา๎สนทิสนมกับพีส่ะใภ๎ได๎ทนัท ีทกุคร้ังทีอ่ยํูบา๎น ประไพก็เขา๎ไปขลุกอยํู

กับพี่สะใภ๎ในห๎อง และเมื่อออกมานอกห๎อง ก็มักจะมีกิริยาอาการของแหมํมติดออกมา ด๎วยเสมอ พลอยร๎ูได๎ทันทีวําประไพ

เร่ิมเลียนแบบของลูซิลล๑ เหมือนนกแก๎วนกขุนทองเรียนพูดภาษาคน ทําเดิน ทําพูด ทําหัวเราะ แม๎แตํจะมองดูคนหรือส่ิงอื่น 

ประไพก็ทําทําเป็นแหมํมจนพลอยแทบจะทนไมํได๎ บางคร้ังประไพก็เผลอตัวนั่งไขวํห๎าง ทําให๎พลอยต๎องดุเอาแรงๆ แตํวัน



หนึ่งพลอยสังเกตเห็นประไพมีหน๎าตา แปลกไปกวําแตํกํอน จึงเรียกเข๎ามาดูใกล๎ๆ เอานิ้วเช็ดที่แก๎มที่ปากออกมาดู พลอยก็

ร๎ูได๎ทันทีวําประไพทาหน๎า ด๎วยสีของพี่สะใภ๎แหมํม  

         "ไปล๎างหน๎าออกให๎หมดเด๋ียวนี้ประไพ !" พลอยพูดเสียงส่ันด๎วยความโมโห  

         ประไพสบดัหนา๎ด๎วยความไมํพอใจ แล๎วก็นัง่ก๎มหนา๎ปลํอยน้าํตาใหรํ๎วงลงเผาะๆ อยํูทีเ่กํา ยังไมํยอมลุกไป  

         "ดูซี ! ฉันบอกแล๎วยังทําไมํได๎ยินอีก เด๋ียวเถอะ" พลอยขูํสําทับ  

         "โธํ ! คุณแมํก็" ประไพพูดพลางสะอื้นพลาง "ไพลองดูหนํอยเดียวเทํานั้น ไมํเห็นเสียหายอะไรเลย"  

         "ตายจริง !" พลอยร๎อง "ผัดหน๎าทาปากราวกับนางละคร แล๎วยังมีหน๎ามาบอกวําไมํเสียหายอะไรอีก !"  

         "พี่ลูซิลล๑เขาบอกวําที่เมืองนอก ผ๎ูหญิงเขาทากันทั้งนั้นเด๋ียวนี้ !"  

         "ที่นี่เมืองไทย ไมํใชํเมืองนอก !" พลอยพูดดังเกือบจะเป็นตะโกน "ไปล๎างหน๎าออกเด๋ียวนี้ทีเดียว !"  

         เม่ือตาอัน้กลับมาจากทาํงานตอนบาํย พลอยก็บนํเร่ืองนีด๎้วย แตํตาอัน้กลับหวัเราะพดูวํา  

         "ประไพแกเป็นเด็กรํุนสาวขึ้นมาแล๎ว แกก็ต๎องอยากสวยอยากงาม ที่เมืองฝร่ังเศสเด๋ียวนี้ ผ๎ูหญิงเขาทาหน๎ากัน

ทั้งนั้นแหละคุณแมํ เขาไมํถือวําเป็นของเสียหายอะไร คอยดูไปเถิด อีกหนํอยเมืองไทยก็คงจะตาม"  

         "ไฮ๎ ! ไมํมีวันเสียละ" พลอยร๎องเสียงหลง "ใครจะตามก็ตามไปเถิด ฉันไมํยอมคนหนึ่งละ ฉันแกํแล๎ว !"  

         "คุณแมํก็ดีแตํอ๎างวําแกํ" ตาอั้นตอบอยํางอารมณ๑ดี "คนขนาดคุณแมํที่เมืองนอกยังไมํมีใครเขาถือวําแกํเลย 

ผ๎ูหญิงฝร่ังนั้น สาวๆ เสียอีกเขาไมํต๎องแตํงตัวเทําไร เพราะถือวําสวยอยูํแล๎ว พออายุมากเข๎า เขาก็แตํงตัวมากขึ้นตาม 

เพราะรํางกายทรุดโทรมลงก็ต๎องชํวยแตํงให๎สวยขึ้น"  

         "ตาอั้น !" พลอยพูดอยํางหัวเสีย "แกจะมีเมียแหมํมก็มีไปเถิด แตํอยําพยายามทําให๎แมํเป็นแหมํม ไปอีกคนเลย ไมํ

มีวันสําเร็จหรอก ประไพน๎องแกก็เถอะแมํไมํยอมเหมือนกัน"  

         ตาอัน้หวัเราะเดินจะกลับเขา๎หอ๎งแล๎วก็พดูวํา 

         "ห๎ามอะไรก็ห๎ามได๎หรอกคุณแมํ แตํจะห๎ามประไพไมํให๎โตเป็นสาวนั้น เห็นจะห๎ามยาก คนที่โตเป็นสาวนั้น จะห๎าม

ไมํให๎แตํงตัวสวย ก็ห๎ามไมํได๎อีก" 

         คําพดูของตาอัน้ในเร่ืองนี ้ตลอดจนคําพดูกิริยาทาํทางของประไพบางกรณี ทาํใหพ๎ลอยเห็นวํา การเปล่ียนแปลง

ตํางๆ ตามยุคตามสมัยนั้น ก๎าวคืบเข๎ามาแม๎ในครอบครัว ลูกๆ ของพลอยกําลังเปล่ียนแปลงไป ทุกขณะจิต ตามความร๎ูสึก



ของพลอยนั้น ลูกคนเดียวที่ยังพูดกันร๎ูเร่ือง และพูดกันได๎ด๎วยความเห็นใจ ยังมีแตํตาอ๏อดคนเดียว และพลอยก็รอให๎ตาอ๏

อดกลับอยํูด๎วยความหวัง 

         พระเจ๎าอยํูหวัเสด็จกลับจากสิงคโปร๑แล๎ว และตํอมาไมํช๎าไมํนาน ก็มีขาํวทรงพระครรภ๑พระเจ๎าลูกเธอ พร๎อมด๎วยขาํว

สถาปนาเจ๎าจอมผ๎ูทรงครรภ๑ ขึ้นเป็นพระนาง คุณเปรมดูจะปีติยินดีในขําวพระเจ๎าลูกเธอเป็นพิเศษ พูดวํา  

         "ฉันเห็นพระทัยในหลวงทํานเสียจริงๆ เสวยราชย๑มาต้ังนานแล๎ว ยังไมํมีพระเจ๎าลูกเธอไว๎ทรงรับรัชทายาท พระเจ๎า

น๎องยาเธอแท๎ๆ ก็ทิวงคตไปทีละองค๑ แมํพลอยคิดดูซี เร่ิมต๎นก็ทูลกระหมํอมพระองค๑เล็ก แล๎วก็ทูลกระหมํอมเอียด 

ทูลกระหมํอมฟ้าต๋ิวทิวงคตไปจนหมด เหลือแตํทูลกระหมํอมเอียดน๎อยพระองค๑เดียว ทํานก็ไมํแข็งแรงนักประชวรอยูํบํอยๆ 

ถ๎ามีเจ๎าฟ้าประสูติเสียแตํเด๋ียวนี้ เร่ืองก็จะแนํนอนขึ้นไมํมีปัญหา กวําจะส้ินแผํนดินก็คงจะทรงพระเจริญเป็นหนุํม เพราะใน

หลวงทํานคงจะอยูํในราชสมบัติไปอีกนาน"  

         คุณเปรมพดูอยํางม่ันใจและเต็มไปด๎วยความหวัง หาได๎ร๎ูไมํวําความม่ันใจและความหวังของตน จะสลายลงในเวลา

รวดเร็ว พลอยยังจําได๎วําวันงานฉัตรมงคลตํอมานั่นเอง คุณเปรมแตํงเต็มยศเข๎าไปงานในวัง แล๎วก็กลับบ๎านดึกผิดปกติ 

พอคุณเปรมกลับมาถึงบ๎าน เห็นพลอยนั่งคอยอยูํก็เลําให๎ฟังวํา  

         "วันนี้ในหลวงเสด็จเข๎ามาจากวังพญาไท ในพิธีฉัตรมงคล เสด็จขึ้นประทับพระที่นั่งจักรพรรดิอยูํครํูหนึ่ง เกิดโปรด

ขึ้นมาอยํางไรก็ไมํทราบ รับส่ังให๎บอกมหาดเล็กห๎องพระบรรทม และชาวที่ที่วังพญาไท ให๎ย๎ายเข๎ามาเดี๋ยวนั้น จะประทับ

เข๎าที่ที่พระที่นั่งจักรพรรดิตํอไป เป็นประจํา ไมํมีกําหนด"  

         "ร้ัววังทํานก็มีถมไป ทําไมจะไปประทับที่นั่นเลําคุณเปรม" พลอยพูดขึ้น "ที่นั่งจักรพรรดินั่นโบราณ ออกจะตายไป 

มีมาแตํสร๎างกรุง ไมํเห็นจะนําสบายตรงไหนเลย ฉันอยํูในวังเห็นวํานํากลัวออก"  

         "ก็นั่นนํะซ"ี คุณเปรมเห็นด๎วย "พระที่นั่งจักรพรรดิเคยเป็นที่ประทับมาจนถึงรัชกาลที่สาม ตํอมานั้นมา ก่ีแผํนดินก็

ไมํเคยเข๎าไปประทับที่นั่น คงเข๎าเพียงคืนวันเฉลิมพระราชมณเฑียร ในงานราชาภิเษกเทํานั้น"  

         "บางทีทํานจะมีพระประสงค๑ให๎พระเจ๎าลูกเธอประสูติในวังหลวงกระมัง" พลอยแนะ  

         "ถึงกระนั้นก็เถอะ" คุณเปรมพูด "พระที่นั่งอื่นในนั้นก็ยังมีถมไป แตํฉันได๎ยินวําทํานรับส่ังวํา ทํานจะเข๎ามาประทับ

แบบพระเจ๎าแผํนดินโบราณ เข๎าที่ใต๎พระมหาเศวตฉัตรในจักรพรรดิ เคร่ืองเคราตํางๆ เชํนเคร่ืองราชูปโภค เคร่ืองทรงพระ

สําอางค๑ก็ส่ังให๎เอาของเกําออกใช๎ทั้งนั้น แปลกแท๎ๆ ทีเดียว ฉันนึกสังหรณ๑อยํางไรก็ไมํร๎ู ในหลางทํานไมํคํอยประทับในวัง

หลวงก่ีมากน๎อย ต้ังแตํเสวยราชย๑มาก็เที่ยวประทับ ที่โนํนที่นี่ สร๎างวังใหมํๆ ก็หลายแหํง ชั้นแตํทําวาสุกรียังเคยไปประทับ 

แตํคราวนี้ร๎ูสึกวําทํานอยากจะกลับ เข๎าวังหลวงเสียจริงๆ เหมือนกับคนที่หายไปไหนนานๆ แล๎วอยากกลับบ๎าน"  

         "ป่านนี้ยายช๎อยคงดีใจหรอก เพราะในวังจะได๎ครึกคร้ืน" พลอยพูดขึ้นเพื่อให๎คุณเปรมคลายกังวล  



         "ทําเห็นจะจริง" คุณเปรมตอบ "ถ๎าประทับอยูํในนั้นนานๆ มีเจ๎าฟ้าประสูติในวัง บางทีก็จะกลับไปเหมือนเกําๆ คร้ัง

แมํพลอยกับฉันยังเป็นหนุํมเป็นสาวอยูํกระมัง นึกดูเด๋ียวนี้ก็นานใจหาย แตํถ๎านึกถึงเป็นบางเร่ืองก็ดูเหมือนวานซืนนี้เอง"  

         "เร่ืองอะไรคุณเปรม" พลอยถาม 

         "ก็ไมํร๎ู...หลายเร่ือง" คุณเปรมตอบ "ตอนฉันไปดักคอยดูตัวแมํพลอย แถวหน๎าประตูศรีสุดาวงศ๑นั้น ยังจําได๎ติดหู

ติดตา เหมือนกับเพิ่งไปมาแตํเมื่อวานนี้เอง แตํถ๎าคิดไปก็นานหนักหนา คนที่เคยร๎ูจัก ก็ตายไปแล๎วเกือบหมด ลูกเต๎าของ

เราก็เติบโตเป็นหนุํมเป็นสาวไปหมด ยังมีเหลือที่ไมํเปล่ียนแปลง ก็แมํพลอยเทํานั้นเอง"  

         "คุณเปรมก็ชํางพูดออกมาได๎ ไมํกระดากปากบ๎างเลย" พลอยร๎องขึ้น "ฉันแกํลงไปตั้งเป็นกอง แล๎วยังมาวําไมํ

เปล่ียนแปลง" 

         "แมํพลอยแกํก็ไมํได๎แกํไปคนเดียว" คุณเปรมตอบ "ฉันเองก็แกํลงไปด๎วย คนเราที่รักกันอยํูด๎วยกันมา ตลอดชีวิต

แกํลงมาด๎วยกัน ก็จะต๎องเห็นวําคนที่เรารักนั้น ไมํมีอะไรเปล่ียนแปลงคงอยํูอยํางไรก็อยํางนั้น อยํางฉันมองเห็นแมํพลอยนี่

แหละ เพราะฉันมีแตํแมํพลอย ฉันจึงไมํวิตกอะไรเทําไรนัก ถึงของอื่นจะเปล่ียนแปลง ไปตามกาลตามเวลา แมํพลอยของ

ฉันก็ยังคงที่เหมือนเกําอยํูเสมอ ยังสาวยังสวยอยูํไมํเปล่ียนแปลง"  

         คุณเปรมพดูพลางหนัหลังใหพ๎ลอยแล๎วพดูตํอไปวํา 

         "แมํพลอยชํวยบีบหัวไหลํตรงนี้ให๎ฉันหนํอยเถิด เมื่อตอนบํายฉันไปดูชาวที่เขาจัดพระที่นั่ง เห็นอะไรตํออะไรวางอยํู

ไมํถูกใจ โดดเข๎ายกเอง มันยอกที่หัวไหลํขวานี่ปลาบขึ้นมาเฉยๆ เด๋ียวนี้ก็ยังไมํหาย"  

         พลอยอมย้ิม ยกมือขึน้นวดไหลํคุณเปรมด๎วยความรักความเอ็นดู ถึงปากคุณเปรมจะพดูจาฉอเลาะนาํฟงั เหมือนผัว

หนุํมเมียสาว แตํสังขารของคุณเปรมก็ร๎องอุธรณ๑วําคุณเปรมนั่นแกํลง มิใชํคนหนุํมอยํางแตํกํอน หรืออยํางที่คุณเปรมเข๎าใจ  

         ตํอมาอกีสามส่ีวัน พลอยก็ได๎รับขาํวจากคุณเปรมวําในหลวงทรงพระประชวร แตํคุณเปรมพดูอยํางเห็น เป็นของ

ธรรมดาวํา 

         "ไมํหนักหนาอะไรหรอกแมํพลอย พระนาภีเสียนิดหนํอยเทํานั้น เพราะเสวยโต๏ะจีนในงานเล้ียง บางทีจะมีอะไรผิด

สําแดง แตํอีกสองสามวันก็คงจะหาย ฉันได๎ยินหมอเขากะกันวําอีกสิบกวําวันเจ๎าฟ้าก็จะประสูติ คงจะดีพระทัยได๎ฉลองกัน

ใหญํ เด๋ียวนี้ก็ได๎เตรียมสมโภชเจ๎าฟ้าไว๎พร๎อมแล๎ว"  

         แตํอกีสองสามวันตํอมาอาการทรงประชวร ก็มิได๎ดีขึน้จริงดังคาด แตํยังคงทรงพระประชวรตํอไป และพระอาการ

กลับทรุดลงเร่ือยๆ พลอยสังเกตเห็นคุณเปรมหน๎าไหม๎ตาเกรียมลงทุกๆ วัน แม๎แตํขําวจากเมืองนอกวําตาอ๏อดเรียนสําเร็จ

สอบไลํได๎ปริญญา และจะเร่ิมออกเดินทางกลับบ๎านในเร็วๆ นี้ ก็มิได๎ทําให๎คุณเปรมดีใจเทําไรนัก เมื่ออํานจดหมายจาก

ตาอ๏อดจบ คุณเปรมก็ได๎แตํถอนใจใหญํแล๎วพูดขึ้นลอยๆ วํา  



         "ถ๎าฉันได๎รับขําวนี้เวลาอื่น ฉันก็คงจะดีใจมากหรอกแมํพลอย แตํในยามนี้...ฉันร๎ูสึกเหมือนกับวํา หัวใจมันแห๎ง ไมํ

มีอะไรที่จะมาทําให๎ร่ืนเริงดีใจได๎ พระอาการในหลวงนําวิตกขึ้นทุกวัน เขาวําเป็นฝีหัวคว่ํา ในพระนาภี เมื่อวานนี้เอง

มหาดเล็กเขาพูดวํามีมดขึ้นพระบังคนเบา ถ๎าเป็นจริงก็แปลวําโรคเบาหวานเข๎ามาแทรก... เจ๎าประคุณเอ๐ย...ขอให๎ทํานหาย

วันหายคืนเถิด ฉันร๎ูตัววําฉันมีรํมโพธิ์รํมไทรเหลืออยํูเพียงแผํนดินนี้... แตํหมูํนี้ฉันฝันร๎ายติดๆ กันมาหลายคืนแล๎ว ใจคอไมํ

คํอยสบายเลย บนบานศาลกลําวไปทั่วทุกแหํงแล๎ว จนช้ันแตํท๎าวหิรัญฮู เห็นแกเคยคุยไว๎หนักหนาวําแกถวายตัวไว๎คอย

ค๎ุมครองพระองค๑มิให๎มีอันตราย ถ๎าคราวนี้ทํานเป็นอะไร ฉันกับอีตาหิรัญฮูนี่ เห็นจะต๎องตัดญาติขาดมิตรเลิกนับถือกัน

ทีเดียว" 

         พลอยเคยจําได๎วําคุณเปรมเลําใหฟ๎งัวํา "ท๎าวหิรัญฮ"ู นั้นเป็นอมนุษย๑ตนหนึ่ง สิงอยํูที่สุโขทัย อันเป็นราชธานีโบราณ 

เมื่อพระเจ๎าอยูํหัวเสด็จสุโขทัยคร้ังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ท๎าวหิรัญฮูก็มาปรากฏ ในพระสุบิน กราบทูลให๎ทรง

ทราบชื่อเสียงและเร่ืองราวของตน แล๎วถวายตัวเป็นเทพารักษ๑ประจําพระองค๑ คอยค๎ุมครองป้องกันอันตราย และจะตาม

เสด็จไปทุกแหํง คร้ันบรรทมต่ืนจากพระสุบินแล๎ว จึงโปรดให๎สร๎างรูปท๎าวหิรัญฮูตาทที่ทรงจําได๎ และเชิญรูปนั้นไปในทุกที่ๆ 

เสด็จไปประทับ ที่พญาไทก็มีรูปใหญํ โปรดให๎ต้ังเคร่ืองเซํนเป็นนิจ และมีรูปเล็กอีกรูปหนึ่งติดรถยนต๑พระที่นั่งสํวนพระองค๑  

         วันหนึง่คุณเปรมกลับมาบา๎นตอนเย็นแล๎วก็พดูวํา 

         "เจ๎าฟัาประสูติแล๎ว แมํพลอย" 

         "เจ๎าฟัาชายหรือ" พลอยรีบถามขึ้นด๎วยความสนใจ  

         "เปลําเจ๎าฟ้าหญิง" คุณเปรมตอบอยํางอํอนใจ 

         "แล๎วทรงทราบหรือยัง" 

         "ทรงทราบแล๎วต้ังแตํตอนประสูติเมื่อเช๎า" คุณเปรมตอบ "เพราะเสียงประโคมดังเข๎าไปถึงในที่บนจักรพรรดิ มีแตํ

เสียงปี่พาทย๑ ไมํมีประโคมแตรสังข๑ก็ทรงทราบได๎ทันที"  

         "เป็นอันวํา..." พลอยพูดไมํทันจบคุณเปรมก็พยักหน๎าพูดสวนขึ้นมาวํา  

         "เป็นอันวํา แผํนดินตกแกํพระเจ๎าน๎องยาเธอ เพราะไมํมีพระราชโอรส"  

         "องค๑ไหน คุณเปรม" พลอยถาม 

         "เห็นจะทูลกระหมํอมเอียดน๎อย" คุณเปรมตอบแล๎วก็ถอนใจ  

         เย็นวันนัน้คุณเปรมอาบน้าํแล๎วก็ไมํยอมอยํูกินขา๎ว อา๎งวําไมํมีแกํใจ ถึงกินก็คงกินไมํลง แล๎วก็รีบกลับเขา๎ไป นัง่เฝ้า

พระอาการ บอกวําจะกลับพรํุงนี้บํายๆ กํอนจะเข๎าวังคุณเปรมก็เลําถึงเร่ืองที่เขาเชิญเจ๎าฟัาประสูติใหมํ เข๎าไปให๎พระ



เจ๎าอยูํหัวทอดพระเนตรข๎างพระที่ ได๎แตํเอาพระหัตถ๑วางบนพระองค๑เจ๎าฟ้าเบาๆ แล๎วน้ําพระเนตรไหล มิได๎ตรัสวําอยํางไร 

ทําให๎พลอยต๎องน้ําตาไหลออกมาโดยไมํร๎ูสึกตัว ด๎วยความสงสาร  

         คืนนัน้ทัง้คืนพลอยนอนไมํคํอยหลับ จิตใจหดหูผิํดปกติ นกึสงสารพระเจ๎าอยํูหวั สงสารคุณเปรม และร๎ูสึกวังเวงอยําง

บอกไมํถูก เช๎าวันรํุงขึ้นพอพลอยต่ืนล๎างหน๎า ก็ได๎ยินเสียงช๎อยเดินพูดขึ้นมาบนตึกวํา  

         "พอประตูวังเปิดฉันก็รีบออกมาทีเดียว" แล๎วช๎อยก็โผลํเข๎ามาในห๎อง แตํงดําทั้งตัว พอเห็นพลอยก็พูดขึ้นวํา  

         "สวรรคตเสียแล๎วแมํพลอย"  

         พลอยรีบล๎างหนา๎ด๎วยมืออนัส่ันเพราะความตกใจ ความเสียใจเป็นสํวนตัวอยํางทีเ่คยร๎ูสึกเม่ือแผํนดินกํอนนัน้มิได๎บงั

เกิดขึ้น เพราะแผํนดินนี้พลอยขาดความใกล๎ชิด มีแตํความตกใจ และร๎ูสึกใจหายในขําวสวรรคต และความร๎ูสึกเหมือนบ๎าน

แตกสาแหรกขาดอีกคร้ังหนึ่ง เพราะพลอยร๎ูโดยสัญชาตญาณวํา เหตุการณ๑คร้ังนี้จะต๎องกระทบกระเทือนชีวิตความเป็นอยํู

ของตน และของคนทั่วไป 

         "สวรรคตเมื่อคืนนี้ตอนดึก" ช๎อยเร่ิมเลํา "ฉันก็ไมํได๎เห็นอะไรหรอกเพราะอยํูหําง แตํเทําที่เห็นก็ขนลุก ตอนนั้นฉัน

นอกไมํหลับออกมาลูบตัวข๎างนอก เหลือบมองไปทางพระที่นั่งจักรพรรดิ เห็นดาวตกดวงโตทีเดียว เกือบเทําลูกมะพร๎าว 

ตกใจแทบส้ินสติ พอดาวดวงนั้นจะลับหลังคาพระที่นั่งไป ความสวํางของดาว ทําให๎กระเบื้องเคลือบมุงหลังคาพระที่นั่ง

สวํางโรํ กระท๎อนกลับขึ้นมาราวกับไฟไหม๎ อีกสักครํูหนึ่งคนเขาก็วิ่งมา บอกวําสวรรคตแล๎ว เขาเลําวําตอนที่มีแสงสวํางนั้น 

ขุนนางที่เฝ้าอยํูข๎างหน๎าลุกฮือกันด๎วยความตกใจ บางคนวิ่งถลันเข๎ามาถึงประตูยํ่าคํ่า นึกวําเกิดอะไรขึ้น"  

         พลอยนัง่คุยกับช๎อยเบาๆ อยํูบนตึก รอใหคุ๎ณเปรมกลับบา๎น แตํก็ต๎องนัง่รออยํูนานกวําปกติ จนเกือบบาํยโมงคุณ

เปรมจึงได๎มาถึง พอเห็นหน๎าคุณเปรมพลอยก็ต๎องสะด๎ุง เพราะคุณเปรมดูเหมือนจะแกํลงไป หลายปีภายในเวลาคืนเดียว 

ตาคุณเปรมลึกกลวงแดง เหมือนกับร๎องไห๎มาจนส้ินน้ําตาเสียแล๎ว ใบหน๎าซีดเผือด แก๎มตอบเข๎าไปจนกระดูกแก๎มขึ้นเห็น

ได๎ชัด คุณเปรมเดินขึ้นบ๎านอยํางอํอนระโหยโรยแรง เห็นพลอยนั่งอยูํกับช๎อยก็มิได๎พูดวํากระไร แตํเดินผํานเลยเข๎าไปใน

ห๎องพระ ทําให๎พลอยต๎องรีบลุกขึ้น และเดินตามเข๎าไปติดๆ  

         ในหอ๎งพระมีพระบรมรูปองค๑ใหญํ ของพระเจ๎าอยํูหวัรัชกาลท ี๖ ต้ังอยํู คุณเปรมเดินเข๎าไปถึงตรงหน๎า พระบรมรูป

แล๎วก็คํอยๆ คุกเขําลงหมอบกราบถวายบังคม... แล๎วคุณเปรมก็ซบหน๎าเป็นลมส้ินสติอยูํตรงนั้น !  

 

จบแผํนดินที่สอง 

 

แผํนดินที่ ๓ 



บทที่ ๑  

         จะเป็นเพราะหลักธรรมชาติทีวํ่าคนเราเม่ืออายุสูงขึน้ จะต๎องเห็นวําเวลาผํานไปโดยรวดเร็ว หรือจะเป็นเพราะ

เหตุการณ๑ตํางๆ ในยุคตํอๆ มานั้นผํานไปโดยรวดเร็วจริงๆ ตามสภาพ หรือจะเป็นเพราะอะไรก็ตาม พลอยร๎ูสึกวําวันหนึ่งๆ 

ในชีวิตนั้นผํานพ๎นไปเร็วกวําแตํกํอน และถ๎าหากวําเผลอตัวไปแม๎แตํน๎อย วันคืนนั้นก็ลํวงเลยไปกลายเป็นเดือนปีโดยไมํ

ร๎ูตัว และเหตุการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวพลอยเอง นับต้ังแตํผลัดแผํนดินใหมํเป็นแผํนดินที่สามในชีวิต หรือรัชกาลที่ ๗ แหํง

กรุงรัตนโกสินทร๑นั้น ก็ดูจะเกิดขึ้นโดยรวดเร็วในลักษณะที่ยุํงเหยิงสับสนอลเวง จนบางคร้ังพลอยแทบจะไมํสามารถเลียง

ลําดับเหตุการณ๑นั้นๆ ได๎ถูกต๎อง 

         หลังจากวันทีเ่ป็นลมลงในวันสวรรคตของล๎นเกล๎าฯ รัชกาลที ่๖ คุณเปรมก็เจ็บกระเสาะกระแสะอยูํหลายวัน อาการ

ป่วยนั้นก็มิได๎มีอะไรแนํนอน นอกจากวําเหน็ดเหนื่อยเกินกวําปกติมาระยะหนึ่ง เมื่อความเหน็ดเหนื่อยนั้น มากระทบกับ

ความเศร๎าโศกเสียใจอยํางแรง รํางกายของคุณเปรมก็ล๎มเจ็บลง เป็นภาระของพลอยที่จะต๎องรักษา พยาบาลอยูํนานวัน 

และแม๎เมื่อคุณเปรมจะหายเจ็บแล๎ว พลอยก็ยังมิได๎หมดความวิตกกังวล ต๎องคอยระวัง ต๎องคอยมองตามคุณเปรมอยํูด๎วย

สายตาที่เป็นหํวง 

         นบัต้ังแตํวันส้ินแผํนดินเป็นต๎นมา คุณเปรมก็ดูแกํลงไปถนดัใจ เลิกสนใจกับความเป็นอยํูของตัวเอง การกินอยํูการ

แตํงตัว แม๎แตํความสะอาดทางรํางกายเล็กๆ น๎อยๆ คุณเปรมก็ปลํอยปละละเลย อาการเหลํานี้ พลอยร๎ูดีวําเป็นอาการอัน

สืบเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทางจิตใจ เพราะใจของคุณเปรมนั้นหมดอาลับตายอยาก หมดความสนใจในส่ิงแวดล๎อม

ที่อยํูรอบๆ ตัว คุณเปรมเคยเป็นผ๎ูที่สนใจตํอชีวิตของตนเอง และชีวิตของคนอื่นๆ ที่ร๎ูจักนั้นมาก การกระทําของคุณเปรมแตํ

กํอนมานั้น พลอยร๎ูสึกวําเป็นไปโดยมีความปรารถนาที่จะรํุงเรืองก๎าวหน๎า และความประสงค๑ที่จะแสดงตนเองออกให๎

ปรากฏนั้น เป็นเคร่ืองกําหนด ขณะเดียวกันคุณเปรมก็สนใจ ในเร่ืองของคนอื่น วําใครทําอะไรที่ไหน ใครจะดีจะชั่วอยํางไร 

แล๎วก็นําเอาการกระทําและคุณสมบัติ และผลของการกระทําเหลํานั้น มาเปรียบเทียบกับการกระทํา ผลการกระทําและ

คุณสมบัติของตนเอง ทั้งหมดทําให๎คุณเปรมสนใจตํอชีวิต และความกระหายนั้นก็เป็นกําลังดันให๎ชีวิตของคุณเปรมดําเนิน

ได๎ ตํอไปเร่ือยๆ แตํบัดนี้ความกระหายนั้นมีเหลือแตํน๎อย ตนเองจะเป็นอยํางไร คุณเปรมก็มิได๎สนใจ คนอื่นเป็นอยํางไรคุณ

เปรมก็มิได๎สนใจเชํนเดียวกัน แตํกํอนนี้คุณเปรมอยํูในฐานะผ๎ูชี้ชวนให๎พลอยดูโลก และเป็นผ๎ูเลําให๎พลอยฟังถึงเหตุการณ๑ที่

เกิดขึ้นรอบๆ ตัว พลอยอยูํในฐานะเป็นผ๎ูรับฟัง แตํโดยกะทันหัน โดยที่พลอยมิได๎ร๎ูเนื้อร๎ูตัวเลย ฐานะนั้นก็เปล่ียนกลับกันไป 

พลอยกลายเป็นผ๎ูเลํา เป็นผ๎ูชี้ชวนให๎คุณเปรมมองเหตุการณ๑ตํางๆ คุณเปรมกลายเป็นผ๎ูฟังแตํฟังโดยไมํสนใจเทําใดนัก คุณ

เปรมเคยพูดมาตลอดรัชกาลที่ ๖ วํา พระเจ๎าอยูํหัวพระองค๑นั้น เป็นผ๎ูที่คุณเปรมมอบความรักความเคารพบูชา และชีวิต

จิตใจถวายไว๎จนส้ิน เมื่อพลอยได๎ยิน พลอยก็ร๎ูสึกเชื่อเพียงสํวนหนึ่ง อีกสํวนหนึ่งที่สงวนไว๎ในใจนั้น เป็นความร๎ูสึกที่วําคุณ

เปรมอาจพูดไปเชํนนั้น ด๎วยอารมณ๑และคารม แตํเมื่อพระเจ๎าอยูํหัวสวรรคตแล๎ว พลอยจึงได๎ร๎ูวําคุณเปรมพูดพรรณามา

ด๎วยความจริงใจ แตํส่ิงที่พลอยร๎ูไมํถึงก็คือความจริงอีกอยํางหนึ่ง ซึ่งคุณเปรมเองก็ไมํร๎ูความจริงนั้นก็คือ เมื่อผลัดแผํนดิน

จากรัชกาลที่ ๕ มาเป็นรัชกาลที่ ๖ คุณเปรมยังเป็นคนหนุํม อยูํในวัยที่แข็งแรง เต็มไปด๎วยกําลังใจกําลังกายที่จะเร่ิมชีวิต 

พร๎อมที่จะรับบทเรียนจากชีวิต และนําบทเรียนนั้นๆ มาใช๎ให๎เห็นประโยชน๑แกํชีวิต แตํเนื่องจากการอบรมที่คุณเปรม



ได๎รับแมแตํกํอน คุณเปรมจึงนําชีวิตนั้น ผูกมัดไว๎กับองค๑พระมหากษัตริย๑ผ๎ูครองแผํนดิน หันทางเดินของชีวิตให๎เข๎ากับแนว

พระราชประสงค๑ และพระราชนิยมทุกประการ ความเห็นและความปรารถนาสํวนตัวนั้น คุณเปรมไมํเคยคํานึงถึง ด๎วยเหตุ

นี้เมื่อผลัดแผํนดินใหมํคร้ังหนึ่ง คุณเปรมก็ถือวําชีวิตของตนเปล่ียนแนวทางไปคร้ังหนึ่ง จําต๎องปรับปรุงบิดผันหันชีวิตให๎

เข๎ากับแนวที่ถูกต้ังขึ้นใหมํ เมื่อผลัดแผํนดินใหมํ รัชกาลที่ ๕ ส้ินไปขึ้นรัชกาลที่ ๖ คุณเปรมยังหนุํมพอ และแข็งแรงพอที่จะ

เร่ิมการปรับปรุงเข๎าแนวใหมํ และเร่ิมชีวิตใหมํ ระยะเวลา ๑๕ ปีของรัชกาลที่ ๖ เป็นระยะที่คุณเปรมเห็นวําได๎ชีวิตมาอยําง

สมบูรณ๑ พอใจในชีวิตนั้น และยังอาลัย ไมํอยากให๎เปล่ียนแปลงชีวิตนั้นเลย แตํคุณเปรมก็ร๎ูดีวํา ถ๎าตนจะบําเพ็ญชีวิตตํอไป

ในรัชกาลที่ ๗ ให๎ถูกต๎อง ตนก็จะต๎องปรับวิถีแหํงชีวิตให๎เข๎าหาระดับใหมํ ต๎องร๎ูจักคนใหมํๆ ต๎องศึกษาชีวิตใหมํ ถ๎าจะพูด

ส้ันๆ ก็ต๎องเร่ิมชีวิตใหมํทั้งอัน แตํคุณเปรมก็แกํเกินไป และมีกําลังน๎อยเกินไปที่จะทําเชํนนั้นได๎ สําหรับพระเจ๎าอยูํหัว

พระองค๑ใหมํ คุณเปรมก็ร๎ูวําตนมีความจงรักภักดีมิได๎เส่ือมคลาย แตํกําลังใจ ที่จะสนองพระเดชพระคุณนั้นเส่ือมลงตามวัย

แหํงสังขาร 

         ในระยะนีพ้ลอยต๎องเป็นผ๎ูคอยชักชวนใหคุ๎ณเปรมสนใจในส่ิงตํางๆ อยํูเสมอ แตํความพยายามของพลอย ไมํส๎ูจะ

ได๎ผล เพราะคุณเปรมได๎แตํนิ่งฟัง และถ๎าหากวําถ๎อยคําของพลอยบังเอิญเกี่ยวพันไปถึงเหตุการณ๑บางอยําง ในแผํนดิน

กํอน คุณเปรมก็เบือนหน๎าหนีแล๎วถอนใจใหญํ เหมือนกับไมํอยากจะร้ือฟื้นเอาเร่ืองเกําๆ มานึกคิดอีกตํอไป ส่ิงที่คุณเปรม

ยังสนใจเหมือนแตํกํอน หรือจะดูเหมือนจะมากกวําแตํกํอนนั้น ยังเหลืออยํูเพียงอยํางเดียว ส่ิงนั้นคือการเล้ียงม๎าและการขี่

ม๎า วันหนึ่งๆ เด๋ียวนี้คุณเปรมเข๎าไปในวังพอเป็นพิธี เพราะพระบรมศพยังอยูํที่ปราสาท แตํแล๎วคุณเปรมก็รีบกลับบ๎านมา

ขลุกอยูํในคอกม๎า เช๎าเย็นคุณเปรมก็ขึ้นม๎าตัวโปรด ออกขี่ไปทางคลองเตย หรือทางสวนลุมพินี ซึ่งได๎กะไว๎วําจะเป็นที่มีงาน 

ฉลองราชสมบัติพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ ๖ ครบ ๑๕ ปีเป็นงานใหญํ ถึงกับได๎ลงมือปลูกส่ิงกํอสร๎างไปบ๎างแล๎ว แตํบังเอิญ

เสด็จสวรรคตเสียกํอน งานนั้นจึงงดไป คุณเปรมชอบควบม๎าหายไปจากบ๎านคนเดียว ไมํชอบให๎ใครตาม กลับมาถึงบ๎านก็

เหงื่อโซมตัว และเหงื่อของม๎าออกจับอยํูตามตัวม๎าเป็นฟองขาว พลอยไมํสบายใจนักในความสนใจเร่ืองม๎าที่ยังเหลืออยํูนี้ 

เพราะคุณเปรมอายุมากขึ้น เกรงวําจะพลาดพล้ังเป็นอันตราย แตํพลอยก็ต๎องนิ่งมิกล๎าตักเตือน เพราะเห็นวําการขี่ม๎าออก

เที่ยว ยังเป็นส่ิงเดียวที่คุณเปรมชอบ และทําให๎คุณเปรมสบายใจขึ้นได๎บ๎าง  

         เพราะความตกใจฉุกละหกุในเร่ืองในหลวงสวรรคต เพราะความกังวลในเร่ืองความเจ็บไขข๎องคุณเปรม พลอยมิได๎มี

เวลาที่จะคิดคํานึงถึงระยะเวลาที่ผํานไป เผลอตัวไปเพียงไมํก่ีมากน๎อย ตาอ๏อดก็เดินทางกลับ จากอังกฤษเข๎ามาถึง

เมืองไทย ตาอ๏อดสํงขําวเข๎ามาวํา จะเดินทางด๎วยเรือไฟมาถึงสิงคโปร๑ แล๎วจะลงเรือจากที่นั่น ขึ้นรถไฟมาลงที่สถานี

บางกอกน๎อยที่กรุงเทพฯ เมื่อถึงวันเวลาที่ตาอ๏อดจะมาถึง พลอยก็ไปปรากฏตัว ที่สถานีบางกอกน๎อยพร๎อมด๎วยคุณเปรม

และพี่น๎องทุกคน ในลักษณะเหมือนกับในฝัน ไปสะด๎ุงต่ืนจากฝัน เอาตอนที่รถไฟเข๎าเทียบชานชาลา และตาอ๏อดเผํนจาก

รถไฟมากอดพลอยไว๎แนํน เสียงตาอ๏อดหัวเราะ และเสียงคุณเปรมและคนอื่นๆ หัวเราะและทักทายกันให๎ล่ันไป  

         พลอยเงยหนา๎ขึน้มองหนา๎ลูกทัง้น้าํตา ตาอ๏อดเติบโตสูงขึน้เป็นหนกัหนา พลอยซ่ึงยืนอยํูชิดตัว ต๎องแหงนหนา๎ขึน้ดู

จึงจะแลเห็นหน๎าตาอ๏อดได๎ หน๎าตาอ๏อดดูขาวขึ้น เป็นผ๎ูใหญํขึ้น และมีรํองรอยของหนวดเคราขึ้นเขียว แตํวิธีจะพูด วิธีจะ

หัวเราะตลอดจนสายตาที่มองดูพลอย และดูคนอื่นๆ นั้น แสดงให๎เห็นวําตาอ๏อดยังเป็นตาอ๏อดลูกของพลอยคนเกํา 



ระยะเวลารํวมสิบปี มิได๎ทําให๎ตาอ๏อดเปล่ียนแปลงไปเลยในสาระสําคัญ ตาอ๏อดรวบตัวพลอยไปกอดอีกทีหนึ่ง แล๎วกระซิบ

วํา  

         "นิ่งเสียเถิดแมํ ทําขี้อ๎อนไปได๎ ไมํอายคนเขาบ๎าง" 

         คําพดูของตาอ๏อดทาํใหพ๎ลอยต๎องหวัเราะ รีบเช็ดน้าํตาใหแ๎หง๎สนทิ ตาอ๏อดทกัทายทกุคนอยํางสนทิสนม กราบไหว๎

คุณเปรมอยํางนอบน๎อม พูดเลํนกับพํอเพิ่มคุณเชยและหลวงโอสถ หันหน๎าไปยิงฟันกับตาอั้นและตาอ๎น กับประไพที่มารับ 

แล๎วเดินเข๎าไปเอียงแก๎มจูบกับลูซิลล๑ แบบญาติที่ดีของฝร่ัง วันนี้เป็นวันที่พลอยเห็นคุณเปรม เบิกบานจริงๆ เป็นคร้ังแรก 

เสียงคุณเปรมพูดดังด๎วยความดีใจเกินกวําปกติวํา  

         "อ๏อดสูงกวําพํอเป็นกอง ไหนมายืนเทียบกันดูทีหรือจะสูงกวํากันเทําไร"  

         ตาอ๏อดเขา๎ไปยืนขา๎งๆ ตามทีคุ่ณเปรมส่ังและพลอยก็มองดูด๎วยความปล้ืมใจ วําตาอ๏อดสูงกวําคุณเปรม ประมาณ

สักฝ่ามือหนึ่งเห็นจะได๎ ระหวํางที่คนใช๎ที่ตามไปชํวยขนของจากบ๎าน กําลังยกของลงจากรถไฟ พลอยก็อดเหลือบมองดู

ทางประตูรถไฟไมํได๎วํา จะมีใครตามตาอ๏อดลงจากรถไฟอีกบ๎างหรือไมํ มองคร้ังหนึ่งก็ไมํเห็นมีอะไร มองคร้ังที่สองที่สาม

ตํอไป จนตาอ๏อดสังเกตเห็นอาการกิริยาของพลอย และอมย้ิมอยํูในใบหน๎า  

         ขนของลงจากรถไฟจนเสร็จแล๎ว ทกุคนตํางเดินไปลงเรือยนต๑ทีคุ่ณเปรมจัดมาเฉพาะ เพ่ือขา๎มฟากกลับบา๎น ในเรือ

นั้นไมํมีใครนอกจากตาอ๏อดและพลอย คุณเปรมและญาติพี่น๎องที่ไปรับ ตาอ๏อดผ๎ูซึ่งนั่งอยูํกับพลอย จึงได๎ถามขึ้นเบาๆ วํา  

         "แมํพอใจหรือยังวําลูกกลับมาคนเดียว ไมํได๎เอาใครตามมาด๎วย"  

         พลอยหวัเราะด๎วยความโลํงอก เอ้ือมมือไปบบีแขนตาอ๏อดดวยความพอใจ เสียงตาอ๏อดพดูเบาๆ ตํอไปวํา  

         "จุ๏ ! จุ๏ ! อยําเอะอะไป พี่อั้นเขากําลังมองมาทางนี้ เด๋ียวเขาจะโกรธเอา" 

         แตํพลอยก็ร๎ูวําถ๎อยคําทีพ่ดูนัน้ไมํมีใครจะได๎ยินได๎ เพราะเสียงเคร่ืองยนต๑ในเรือดังกลบอยํูตลอดเวลา  

         ญาติพีน่อ๎งทกุคนทีไ่ปรับตาอ๏อดวันนัน้ ไมํมีใครปลีกตัวกลับกํอน พอํเพ่ิม คุณเชย และหลวงโอสถ ตํางรับเชิญจาก

พลอยให๎มากินข๎าวกลางวันด๎วยกันด๎วยความยินดี พอถึงบ๎านพลอยก็พาตาอ๏อดไปอาบน้ํา ผลัดเคร่ืองแตํงตัว และ

ความสุขของพลอยในวันนั้น ดูเหมือนจะเต็มเปี่ยมถึงขีดสุด เพราะได๎ปฏิบัติลูก ได๎ดูแลลูก ซึ่งเพิ่งกลับมาถึงใหมํๆ ด๎วยตัว

ของตัวเอง และด๎วยความร๎ูสึกที่มีสิทธิ์อยํางสมบูรณ๑ ไมํมีใครมากีดกันแกํงแยํง ตาอ๏อดอาบน้ําแล๎วก็แตํงตัวด๎วยเส้ือผ๎าป่าน

และกางเกงจีน ที่พลอยหาไว๎ให๎ กางเกงแพรนั้นสีดํา ด๎วยยังอยํูในระหวํางไว๎ทุกข๑พระบรมศพ เสร็จแล๎วตาอ๏อดก็มานั่งกิน

ข๎าว ซึ่งพลอยหาไว๎ให๎ด๎วยความหิวกระหาย ด๎วยความเอร็ดอรํอยสมกับที่ได๎จากกับข๎าวไทยไปนาน ทําให๎พลอยกินไมํลง 

ได๎แตํนั่งอมย้ิมมองดูอยํางอิ่มใจ หนักเข๎าก็ร๎ูสึกตัว จึงชําเลืองไปดูคนอื่นที่นั่งกินข๎าวอยูํด๎วย เห็นคุณเชยหลวงโอสถและพํอ

เพิ่มก็นั่งอมย้ิม ดูตาอ๏อดอยูํด๎วยความพอใจเชํนเดียว  



         ตาอ๏อดกินขา๎วอิม่แล๎วก็ปรารภขึน้วํา 

         "ต้ังแตํวันนี้เป็นต๎นไป อ๏อดจะไมํขอไปจากเมืองไทยอีก จะขออยํูจนตายไปที่นี่ เพราะจะหาบ๎านเมืองไหน ที่สุข

สบายไปกวํานี้อีกก็ไมํมีแล๎ว" 

         "ก็ไหนเขาวําที่เมืองนอกก็สุขสบายนักไมํใชํหรือพํออ๏อด" พํอเพิ่มถามขึ้น  

         "ก็คงสนุกสบายสําหรับคนที่ไปเที่ยวชั่วคราวเทํานั้นแหละครับคุณลุง" ตาอ๏อดตอบ "ถ๎าจะอยูํกันจริงๆ ก็ส๎ูของเรา

ไมํได๎ ที่เมืองนอกถึงจะมีอะไรดี ก็จะต๎องร๎ูตัวอยํูเสมอวํานั่นไมํใชํของเรา แตํเป็นของคนอื่น พอมาถึงเมืองไทยเข๎าก็เห็นวํา

เป็นของเราไปหมด ดินฟ้าอากาศถึงจะร๎อนเพียงไรก็เป็นของเรา กล่ินไอทั่วไปถึงจะเหมือนบ๎างอะไรบ๎าง ก็เป็นเคร่ืองบอก

ให๎ร๎ูวําเราถึงบ๎าน บ๎านเมืองถนนหนทางไรํนา ตลอดจนต๎นหมากรากไม๎ ถึงจะรกบ๎างไมํรกบ๎างก็เพราะเราเป็นคนทํา ถ๎าเรา

ทําให๎มันรกได๎เราก็ทําให๎มันหายรกได๎ รถไฟที่ผมนั่งมานั้นแลํนเข๎าเขตแดนไทยแตํตอนดึก ผมไมํเป็นอันหลับอันนอน ได๎แตํ

นั่งดูเมืองไทยดูแล๎วดูอีก ดูเทําไรก็ไมํเบื่อ จนรถเข๎าถึงบางกอกน๎อยไมํร๎ูตัว จะมองไปทางไหนมันก็เย็นตาสบายใจไป

ทั้งหมด" 

         "พํออ๏อดนี่เป็นเอามาก" พํอเพิ่มพูดขึ้นเบาๆ เหมือนกับจะพูดกับตัวเอง 

         "เป็นอะไรเอามากครับลุง" ตาอ๏อดถาม 

         "เปลํา เป็นหลานของลุงเทํานั้นเอง" พํอเพิ่มตอบ "ลุงก็คิดอยํางเดียวกันมานานแล๎ว อยูํเมืองไทยมาแตํอ๎อนแตํออก

จนแกํป่านนี้ ยังไมํเคยนึกเบื่อเลย นั่งดูอยูํได๎ทุกวัน แล๎วก็ยังสนุกอยูํทุกวัน ใครเขามาเลําเร่ืองเมืองนอกวําที่นี่ดีอยํางนั้นที่

นั้นดีอยํางนี้ ลุงไมํเคยเชื่อคารมเขาเลย จะเถียงเขาไอ๎เราก็ไมํเคยไป ได๎แตํนิ่งฟังเขาไปเทํานั้นเอง ไหนพํออ๏อดลองเลําไปที

หรือ เมืองนอกเมืองไทยมันผิดกันอยํางไรบ๎าง"  

         "ถ๎าจะเลํากันจริงๆ ปีหนึ่งก็ไมํจบ" ตาอ๏อดพูด "แตํเอายังง้ีก็แล๎วกัน ผมจะเลําให๎ฟังแตํเร่ืองใหญํๆ ที่ผิดกัน เทําที่นึก

ออกเด๋ียวนี้ ทั้งเมืองนอกและเมืองไทยนั้นมีทั้งคนมีและคนจน แตํที่เมืองนอกนั้นคนมีเขามีจริงๆ แตํคนจนเขาก็จนกันจริงๆ 

สํวนเมืองไทยเราถึงจะมีก็มีไมํจริงและจนก็จนไมํจริงอีก คนมั่งมีที่เมืองนอกนั้น ถ๎าเขามาเห็นคนมั่งมีในเมืองไทย เขาก็

จะต๎องดูถูกวําเราจน เพราะไมํวําจะเปรียบกับเขาทางไหน เราเป็นแพ๎เขาไปทุกทาง บ๎านชํองที่เราอยํูตลอดจนอาหารการ

กิน เราก็ส๎ูเขาไมํได๎ ทรัพย๑สมบัติย่ิงแพ๎เขาใหญํ เพราะบ๎านเราใครมีเงินแสนก็เรียกวํารวย แตํของเขามีกันเป็นสิบเป็นร๎อย

ล๎าน ทรัพย๑สมบัติของเราตกทอดกันลงมา เพียงไมํก่ีชั่วคน ของเขาตกทอดกันลงมาเป็นพันๆ ปี มันก็ต๎องมาก แตํคนจนของ

เขานั้นส๎ูคนจนของเราไมํได๎ แพ๎กันหลุดลํุย เพราะของเรานั้นดินฟ้าอากาศชํวยให๎อยูํได๎อยํางคนมี อาหารการกินก็หาได๎งําย 

และที่สําคัญนั้นคืออากาศ เพราะเราเป็นเมืองร๎อน จนจริงๆ จะนุํงผ๎าขาวม๎าผืนเดียวนอนศาลาวัดก็อยูํได๎ และเย็นสบายดี

เสียอีก แตํของเขาทําเชํนนั้นไมํได๎ ถ๎าทําเขาก็ถึงตาย จึงต๎องหาเส้ือผ๎าใสํกันหนาวและหาไฟผิง บางทีห๎องเล็กนิดเดียวอยํูใต๎

ดินคร่ึงหนึ่ง คนจนก็ต๎องลงไปเชําอยูํเบียดกันอยํูต้ังสิบกวําคน หุงข๎าวต๎มแกง ซักผ๎าหลับนอน และจะทําอะไรๆ ก็ทําอยูํใน



นั้น หน๎าตํางประตูจะเปิดก็ไมํได๎เพราะกลัวหนาว ต๎องอบกันอยํูอยํางนั้น น้ําทําก็ไมํต๎องอาบเพราะแพงสตางค๑ พอเปิด

ประตูเข๎าไป กล่ินตัวคนและกล่ินอื่นๆ ที่หมักหมมอยูํมันพลํุงออกมา ราวกับใครมาตีหน๎าแงเราด๎วยไม๎พลอง"  

         "แล๎วแกไปร๎ูมาได๎ยังไง" คุณเปรมซ่ึงนั่งฟังมานานถามขึ้น  

         "ผมก็เที่ยวไปดูไปครับคุณพํอ" ตาอ๏อดตอบ "คุณพํอสํงผมไปเมืองนอกทั้งที ก็อยากเห็นให๎มันทั่ว"  

         "ผ๎ูดีเขาอยํูกันอยํางไรแกได๎เห็นบ๎างหรือเปลํา" คุณเปรมถามอยํางสงสัย  

         "ก็เห็นอยูํมากเหมือนกัน" ตาอ๏อดตอบย้ิมๆ "เพื่อนฝูงที่เป็นลูกขุนนางอยูํมหาวิทยาลัยด๎วยกัน เขาชวนไปอยํูบ๎าน

เวลามหาวิทยาลัยปิด เขาอยํูกันอยํางวิจิตรพิสดาร จะเอาอะไรจะเรียกอะไรได๎หมดไมํมีอั้น ผ๎ูดีอังกฤษเขามีบ๎านใหญํๆ อยูํ

นอกกรุง เนื้อที่บ๎านเขามองสุดลูกหูลูกตา ตัวบ๎านก็ราวกับปราสาทราชวัง ถึงเวลาเขาอยํูบ๎านเขาก็เชิญแขกที่ชอบพอมาอยูํ

ด๎วย อยูํกันไปก็เล้ียงกันไป กลางคืนเป็นต๎องแตํงราตรี ใสํเส้ือเชิ้ตอกแข็งกินข๎าวกันทุกคืน กลางวันก็เดินเลํนบ๎าง เลํนกีฬา

บ๎าง ออกยิงนกยิงกระตํายหรือตกปลา หรือมิฉะนั้นก็ออกขี่ม๎าไลํหมาจิ้งจอกบ๎าง แล๎วแตํฤดู"  

         "ทําไมจะต๎องไปขี่ม๎าไลํหมาจิ้งจอก" คุณเปรมถามอยํางไมํเข๎าใจ  

         "เขาใช๎หมาที่เล้ียงไว๎เป็นฝูงๆ ออกไลํ คนนั้นขี่ม๎าตาม พอหมาไลํทันก็กัดหมาจิ้งจอกตาย"  

         "เขาวํามันเที่ยวลักกินเป็ดกินไกํ" ตาอ๏อดตอบอยํางลังเล  

         "ก็ยิงเอาหรือดักเอาไมํได๎หรือ" คุณเปรมถามอีก  

         "แล๎วกันคุณพํอ !" ตาอ๏อดร๎อง "ถ๎าทําอยํางนั้นก็ผิดวิสัยผ๎ูดีอังกฤษ ใครไปทําเข๎า เขาเห็นเป็นบาปกรรมใหญํโต 

โทษถึงไมํมีใครคบทีเดียว"  

         "อุวะ !" คุณเปรมร๎องขึ้น "ผ๎ูดีอังกฤษนี่ยิงหมาตัวเดียวก็ถึงไมํคบกันเทียวหรือ"  

         "เขาถือกันเอาเป็นเอาตายเชียวครับ" ตาอ๏อดอธิบาย "เร่ืองยิงนกตกปลาลําสัตว๑ เขามีกฎมีเกณฑ๑กันทั้งนั้น อยําง

นกพวกไกํฟ้าพวกนกระทา เขาก็ยิงเป็นฤดูไมํได๎ยิงทั้งปี และจะยิงได๎เฉพาะแตํนกที่กําลังบินเทํานั้น นกเดินอยํูบนดินหรือ

เกาะอยํู เขาไมํยิงเป็นอันขาด บางทีนกมันเชื่อง เพราะเขาซ้ือไขํมาฟักเล้ียงแตํยังเล็กๆ ต๎องสํงคนเข๎าไปไลํให๎มันบินก็มี"  

         "ป่าสูงๆ ของเขาเห็นจะมีมากกวําของเรานะพํออ๏อด เขาจึงได๎ลําสัตว๑กันมาก" พํอเพิ่มพูดขึ้นอยํางสนใจ  

         "เปลําครับคุณลุง" ตาอ๏อดตอบ "ป่าเมืองฝร่ังนั้นผมไปเห็นทีแรก เขาต๎องบอกจึงได๎ร๎ูวําเป็นป่า เห็นเข๎านึกวําเป็น

สวนต๎นไม"๎ 

         "แล๎วที่วําไปลําสัตว๑กันนั้นเขาไปลําที่ไหนกันลํะ" พํอเพิ่มซัก  



         "ที่ของใครๆ ก็ลํากันอยํูในนั้น สัตว๑ทุกตัว ไมํวําจะเป็นนกเป็นปลามีเจ๎าของไปหมด จะยิงได๎เฉพาะเจ๎าของ หรือคน

ที่เขาอนุญาต สิทธิ์ยิงนกตกปลาในที่ดินเขาขายกันแพงๆ พวกที่จะลําสัตว๑ได๎ก็มีแตํผ๎ูดีมีเงินเทํานั้น"  

         "แล๎วกัน !" พํอเพิ่มพูด "แล๎วพวกคนจนทําอยํางไรลํะ" 

         "คนจนอยากกินสัตว๑ป่าก็ต๎องแอบยิงแอบดักเอา ปลาน้ําจืดก็แอบตก แตํถ๎าเขาจับได๎ก็ถูกปรับ หรือติดตะราง 

เพราะมีกฎหมายห๎าม แตํกํอนเมื่อไมํก่ีสิบปีมานี้เอง เขาวางโทษถึงประหารชีวิต"  

         พอํเพ่ิมยกมือทวํมหวัแล๎วพดูวํา "สาธุ ! ฉันไมํอยํูแล๎วเมืองอังกฤษ เกิดชาติใดฉันใดก็ขออยํูเมืองไทยเถิด ไปอยํูที่โนํน

เป็นเศรษฐีก็ดีไป ถ๎ายากจนก็คงลําบากแยํ"  

         "ผ๎ูดีเมืองนอกนี่นํะพํออ๏อด" คุณเชยถามขึ้นบ๎าง "กิริยามารยาทเขาเหมือนกับเราไหม หรือวําผิดกันมาก"  

         "ถึงจะผิดกันก็แตํในรายละเอียดบางอยํางเทํานั้นแหละครับ" ตาอ๏อดตอบ "เป็นต๎นวําเราไหว๎กราบกัน เขาก็จับมือ

หรือคํานับ เรานั่งกับพื้นเขานั่งเก๎าอี้อะไรอยํางนั้น แตํถ๎าจะพูดถึงมารยาททั่วไปก็เหมือนกัน ชั่วแตํวําคนอังกฤษเขาจะ

สํารวมมากกวําเราสักหนํอยเทํานั้นเอง เมื่อผมไปถึงใหมํๆ นั้นกิริยามารยาท ที่คุณแมํหัดไปจากเมืองไทยใช๎ได๎ดีทีเดียว"  

         พลอยแทบจะโดดเขา๎กอดจูบตาอ๏อดด๎วยความดีใจ และความภูมิใจ ไมํเสียทเีลยทีอ่๏อดเกิดมาเป็นลูกแมํ ได๎ทะนุ

ถนอมเล้ียงดูอบรมมาทุกอยําง ถึงลูกจะไปไหนไกลแสนไกลก็ไมํมีลืมแมํ หรือลืมการอบรมที่แมํได๎ให๎ไว๎ เสียงคนอื่นๆ คุยกับ

ตาอ๏อดอยํางร่ืนเริงตํอไปอีกนาน แตํพลอยก็ได๎แตํนั่งกอดจูบลูกด๎วยสายตาและด๎วยหัวใจ  

         ต้ังแตํกลับมาอยํูบา๎น ตาอ๏อดเองก็อาจไมํร๎ูวําตนได๎นาํความสุขมาใหแ๎มํของตนเทําไร แตํสําหรับพลอยนัน้ ร๎ูดีวําตน

ได๎รับความสุขความพอใจจนเต็มเปี่ยมประมาณไมํถูก ทุกคร้ังที่ตาอ๏อดวิ่งมาหาขอให๎โจงกระเบนให๎บ๎าง ขอให๎เปล่ียน

กระดุมเส้ือให๎บ๎าง ตลอดจนของของกินบางอยํางที่อยากกิน เมื่อตาอ๏อดมาถึงเมืองไทยได๎สักหนํอย คุณเปรมก็พาตาอ๏อด

ออกเที่ยวแสดงความเคารพตํอผ๎ูใหญํที่คุณเปรมนับถือ แตํแล๎วก็มิได๎ทําอะไรตํอไปอีก ตาอ๏อดคงอยํูตํอไปที่บ๎าน มิได๎เข๎า

ทํางานที่ไหน คุณเปรมก็เนือยๆ ไมํสนใจ ฝ่ายตาอ๏อดก็มิได๎กระตือรือร๎น ร๎ูสึกวําพอใจที่จะนั่งๆ นอนๆ อยูํกับบ๎าน และได๎อยูํ

ใกล๎ๆ พลอยได๎พูดคุยกับพลอย มิได๎คิดถึงกาลข๎างหน๎า อยํางที่คนหนุํมทั้งหลายควรจะคิด พลอยหยิบเงินให๎อ๏อดใช๎เสมอที

ละร๎อยสองร๎อย ซึ่งตาอ๏อดไมํเคยออกปากขอ พลอยให๎เทําไรก็ใสํไว๎ในกระเป๋าเส้ือ พลอยจะร๎ูได๎วําเงินที่ให๎ไปนั้นหมดหรือ

ยัง ก็ด๎วยวิธีที่ต๎องเดินดูเอาเอง ตาอ๏อดดูเหมือนจะไมํร๎ูจักความสําคัญของเงิน มีเทําไหรํก็ใช๎เทํานั้น ความจริงรายจําย

สํวนตัวของตาอ๏อด ก็ไมํมีอะไรมาก แตํถ๎ามีใครทุกข๑ร๎อนมาขอ ไมํวําจะเป็นคนในบ๎านหรือมาจากที่อื่น ตาอ๏อดก็มักจะเท

กระเป๋าให๎จนหมดทุกคร้ังไป ถ๎าจะวํากันด๎วยใจจริง พลอยก็อยากจะให๎ตาอ๏อดคงอยํูกับบ๎าน ไปอยํางนี้ไมํมีกําหนด เพราะ

การที่มีลูกอยูํในบ๎านตลอดเวลา ไมํต๎องมีธุระการงานที่ไหนนั้น ทําให๎พลอยอุํนใจ สบายใจอยูํมาก แตํพลอยเองกลับต๎อง

เป็นคนเร่ิมคิดถึงการงานที่ตาอ๏อดควรจะทําตํอไป เพราะตาอ๏อดเองก็ไมํสนใจ และคุณเปรมก็ดูเหมือนจะยังมิได๎นึกถึงเร่ือง

นี้ วันหนึ่งเห็นคุณเปรมอารมณ๑ดี พลอยก็พูดขึ้นวํา  



         "คุณเปรม เร่ืองงานตาอ๏อดคุณเปรมคิดไว๎บ๎างหรือยัง จะให๎ทําที่ไหน เราเคยพูดกันไว๎วําตาอ๏อดกลับมา คุณเปรม

จะเอาไปไว๎ด๎วยที่กระทรวง" 

         คุณเปรมถอนใจใหญํแล๎วก็พดูวํา 

         "ปลํอยแกอยูํอยํางนี้ไปกํอนเถิดแมํพลอย อยํางเพิ่งไปคิดถึงมันเลยเร่ืองการงาน ฉันเองก็ยังไมํร๎ูวํา อะไรเป็นอะไร 

และจะเป็นอยํางไรตํอไปก็ไมํร๎ู"  

         "ฉันเองไมํวําอะไรหรอก" พลอยพูด "เพราะใจฉันก็อยากได๎ลูกไว๎ที่บ๎านสักคน แตํฉันเกรงไปวําทิ้งไว๎นาน จะไมํดี 

อ๏อดยังหนุํมก็ควรจะได๎เข๎าทําการงาน มีหน๎ามีตากับเขาบ๎าง"  

         "แล๎วตัวเขาเองวําอยํางไรเลํา" คุณเปรมย๎อนถาม  

         "ฉันก็เห็นเขาเฉยๆ ฉันก็ยังไมํได๎ถามเขาเลย"  

         "ก็ลองถามอ๏อดเขาดู" คุณเปรมพูดเหมือนกับวําอยากจะผลักภาระให๎พ๎นจากตัว "ฟังเสียงเขากํอนวํา จะวําอยํางไร

บ๎าง แตํใจฉันกลับเห็นไปวําเงินทองเราก็ยังพอมีอยูํ จะพอเล้ียงลูกไว๎เฉยๆ โดยไมํต๎องให๎ทําการงาน ได๎สักคนกระมัง"  

         "คุณเปรมอยําคิดอยํางนั้นดีกวํา ถึงจะมีเงินมีทองสักเทําไร ก็ควรจะหาการงานทําไว๎ อยูํเปลําๆ ถือวําพํอแมํมีเงิน

เล้ียงได๎นั้น ในที่สุดก็เสียคนไปทั้งนั้น" พลอยพูดแล๎วก็ร๎ูสึกแปลกใจวําตนกลับเป็นฝ่าย ส่ังสอนคุณเปรมไปเสียแล๎ว  

         แตํคร้ันเม่ือพลอยไปถามตาอ๏อดเขา๎จริงเร่ืองการงาน ตาอ๏อดก็หวัเราะตอบวํา  

         "ก็แล๎วแตํแมํจะเห็นสมควร ลูกทําที่ไหนก็ได๎ ย่ิงไมํต๎องทําเลยก็ย่ิงดี"  

         "โธํอ๏อดก็ ! เลิกพูดเลํนเสียทีเถิด !" พลอยวํา "เร่ืองการเร่ืองงานก็ต๎องทํากันทุกคน วิชาที่ลูกเรียนมา จะใช๎ทําอะไร

ได๎ ก็ควรจะบอกให๎แมํร๎ู จะได๎ชํวยกันคิดอํานได๎ถูก"  

         ตาอ๏อดเปล่ียนสีหนา๎จากหวัเราะเป็นเอาจริงเอาจังแล๎วก็พดูวํา 

         "แมํทูนหัวของลูก ลูกเองก็ไมํร๎ูวําจะไปทําอะไรจริงๆ วิชาที่เรียนมาก็ใชํวําจะไปทําอะไรได๎ ไมํเหมือนกับพี่อั้นที่เขา

เรียนกฎหมาย เพราะวิชาที่ลูกเรียนมานั้น ทําให๎อํานหนังสือเข๎าในมีรสมีชาติกวําคนอื่นๆ เทํานั้นเอง จะวําเข๎าที่ไหนไมํได๎ก็

เข๎าไมํได๎สักแหํงเดียว แตํถ๎าวําจะเข๎าได๎แล๎วก็คงเข๎าทําได๎ทุกแหํง"  

         "โธํ ! เวรกรรมแท๎ๆ ทีเดียว" พลอยบํน "อ๏อดชอบพูดอะไรที่แมํไมํเข๎าใจเสมอ จะชํวยเป็นสติปัญญาสักนิด ก็ไมํมี 

อยากได๎อะไรอยากทําอะไรทําไมไมํบอกแมํ"  

         "แมํจ๐า" ตาอ๏อดพูดขึ้น ใบหน๎าเปล่ียนไปเป็นย้ิม "ลูกถูกสํงไปอยํูที่อื่นเสียนานหลายปี กลับมาถึงบ๎าน ก็อยากจะอยูํ

ที่บ๎านกับแมํให๎อิ่ม ไมํอยากกังวลถึงอะไรทั้งนั้น อยากแตํเพียงวําได๎อยูํใกล๎ๆ แมํ นอนใต๎หลังคาเดียวกับแมํเทํานั้น ลูกก็เป็น



คนเล้ียงงํายไมํส้ินเปลืองเทําไร แมํจะเล้ียงลูกไว๎สักคนกํอน ไมํได๎เทียวหรือ สมมุติวําลูกไปทํางานหาเงินเดือนได๎มาเทําไร 

แมํก็คงไมํได๎ไมํดีอะไรด๎วย ลูกก็คงจะใช๎คนเดียวหมด ถ๎าจะวําถึงช่ือเสียงมีหน๎ามีตาจากการงาน ลูกก็ไมํอยากได๎ อยากแตํ

จะเป็นลูกของแมํตลอดไป และชื่อเสียงเกียรติยศนั้น ถ๎าจะหากันจริงๆ ก็คงจะมีเวลาอีกมาก ลูกก็ยังไมํแกํเฒําเทําไรนัก แมํ

จะอดใจรอไปหนํอยไมํได๎เทียวหรือ" 

         คําพดูของตาอ๏อดทาํใหพ๎ลอยต๎องนิง่ เพราะไมํร๎ูวําจะโต๎ตอบอยํางไร และตาอ๏อดก็ใช๎คําพดูเขา๎ไปสะกิด ความในใจ

ของพลอยหลายอยําง ทําให๎พลอยร๎ูตัววําถึงจะโต๎ตอบตํอไปก็จะไมํตรงตํอความร๎ูสึก เพราะในใจจริง พลอยก็อยากเล้ียง

ตาอ๏อดไว๎ให๎อยูํสบายๆ ที่บ๎าน ไมํอยากให๎ต๎องทําการงาน และตาอ๏อดก็ดูเหมือนจะร๎ูใจพลอย เสียแล๎วในข๎อนี้  

         ในทีสุ่ดเร่ืองการเขา๎ทาํงานของตาอ๏อด ก็เป็นเร่ืองทีต๎่องร้ังรอกันไป ในระหวํางนัน้ก็มีเมรุกลางเมือง งานพระบรมศพ

เป็นเหตุให๎คุณเปรมต๎องมีงานชุก ทํางานติดตํอกันทั้งกลางวันกลางคืนอยํูนาน พองานพระเมรุเสร็จส้ินไปแล๎ว คุณเปรมก็ดู

เหมือนจะหายใจโลํงอก มีเวลาได๎พักผํอนและเร่ิมมีอาการดีขึ้น แตํพองานพระเมรุเสร็จไปแล๎วไมํเทําไร ก็มีขําวพูดกันหนาหู

ถึงเร่ืองการเปล่ียนแปลงในวงราชการ ซึ่งกําลังเกิดมีขึ้น เสนาบดีกระทรวงตํางๆ นั้นเปล่ียนไปหลายกระทรวง และการ

เปล่ียนแปลงอยํางใหญํก็มีอยํูในกระทรวงวัง อันเป็นกระทรวงของคุณเปรมเอง  

         คุณเปรมเลําใหพ๎ลอยฟงัวํามหาดเล็กรัชกาลกํอน จะต๎องออกจากราชการไปเป็นสํวนมาก โดยเฉพาะมหาดเล็กหอ๎ง

พระบรรทม ดูเหมือนจะออกหมด สํวนกรมกองตํางๆ ที่เคยมีมาแตํรัชกาลกํอนนั้น ก็ได๎ทราบวํายุบลงหลายกรม  

         "ก็เป็นธรรมดาหรอกแมํพลอย" คุณเปรมสรุปความ "เมื่อผลัดแผํนดินใหมํก็ต๎องเปล่ียนแปลงเป็นธรรมดา ย่ิง

มหาดเล็กรับใช๎ใกล๎ชิดก็ต๎องเปล่ียนไปตามแผํนดิน เป็นธรรมดาที่ทํานจะต๎องชุบเล้ียงมหาดเล็ก ข๎าหลวงเดิมของทําน 

เพราะไว๎วางพระทันกันมาแตํกํอน แตํกรมกองอื่นนี่สิฉันใจหาย แตํกํอนนี้เคยเห็นคนมาก เคยอยูํด๎วยกันครึกคร้ืน เด๋ียวนี้ร๎ู

แตํวําทํานจะตัดยุบลงไมํร๎ูวําใครเป็นใคร ดูหน๎าแห๎งไปตามๆ กัน ใครที่เขามีหลักฐาน หรือมีที่อาศัยพึ่งพิงฝากเนื้อฝากตัวได๎ 

ก็ไมํส๎ูกระไรนัก แตํคนที่ไมํมีสิออกจะลําบาก มหาดเล็กที่โปรดๆ บางคนเขาไมํเป็นไร เพราะในแผํนดินกํอนก็ได๎

พระราชทานไว๎พอตัว แถมยังมีพระราชพินัยกรรมเมื่อสวรรคตแล๎ว อยํางเลวก็ได๎กันคนละร๎อยสองร๎อยตํอเดือนคิดบํานาญ

ด๎วย ก็จะพออยูํกินไปได๎อยํางสบาย ฉันสงสารแตํคนที่ไมํมีอะไรเทํานั้น"  

         จากนัน้มาขาํวตัดทอนยุบกรมกองและปลดขา๎ราชการ ก็ย่ิงดังหนาหขูึน้ทกุท ีทกุคนทีพ่ลอยร๎ูจัก ก็เหมือนจะพดูกัน

ด๎วยเร่ืองนี้ บางคนก็อธิบายให๎เหตุผลวํา ความจําเป็นที่ต๎องปลดข๎าราชการนั้น ก็เพื่อทํางบประมาณแผํนดินให๎เข๎าสํู 'ดุล

ภาพ' เพราะขณะนี้บ๎านเมืองเข๎าสํูภาวะที่เรียกวําเศรษฐกิจตกตํ่า รัฐบาลเก็บภาษีอาการไมํได๎มากเหมือนแตํกํอน จึงต๎อง

ตัดรายจํายลงไป ซึ่งคําอธิบายเหลํานี้กระทบหู เหมือนกับกระทบแผํนหินผา มิได๎เกิดความเข๎าใจขึ้นแตํอยํางไรเลย ที่วําๆ 

บ๎านเมืองเข๎าสํูภาวะเศรษฐกิจตกตํ่านั้น พลอยเดาไมํออกวําเป็นอยํางไรกัน เพราะเมื่อนึกถึงความเป็นอยํู และการใช๎จําย

สํวนตัวก็กลับเห็นวํามีเงนเหลือใช๎ เก็บได๎มากกวําแตํกํอน เพราะข๎าวของของเคร่ืองใช๎แตํละอยํางมีราคาถูกลงไปอยํางมาก 

ตามความร๎ูสึกของพลอย กลับเห็นวําเป็นระยะบ๎านเมืองดี ไมํนําจะมีใครต๎องเดือดร๎อน ย่ิงคําอธิบายที่วําๆ เงินแผํนดิน

เฝือดเคือง ไมํพอจับจํายใช๎สอยนั้น ย่ิงทําให๎พลอยงงงวยมืดแปดด๎านทีเดียว เพราะทรัพย๑สมบัติเงินทอง ในสิบสอง



ท๎องพระคลังนั้น พลอยเชื่อวํามากมายที่สุดที่จะประมาณ จะหายไปไหนได๎หมด ย่ิงเดี๋ยวนี้มิได๎ใช๎เงนพดด๎วงอยํางแตํกํอน 

เพียงแตํพิมพ๑เงนกระดาษที่เรียกวําแบ๏งค๑ขึ้นใช๎ ก็ซื้อข๎าวของได๎เทํากัน พลอยไมํเข๎าใจวํา เหตุไฉนทํานจึงไมํพิมพ๑แบ๏งค๑ขึ้น

มากๆ ซึ่งดูจะเป็นของที่ทําได๎งําย ไมํนําจะมีปัญหาอะไรเลย  

         อยํางไรก็ตามคําวํา 'ดุลยภาพ' นั้นเป็นคําที่มีคนพูดถึงกันอยํูไมํเว๎นแตํละวัน จะไปทางไหน ก็ได๎ยินแตํเสียงคนพูดกัน

เร่ือง ดุลยภาพ...ดุลยภาพ...ดุลยภาพ ในที่สุดก็มีคํายํอเกิดขึ้นมาวํา "ถูกดุลย๑" เสียงแตํพูดกันวําคนโน๎นถูก "ดุลย๑" คนนี้ถูก 

"ดุลย๑" ให๎อื้อฉาวไป 

         วันหนึง่คุณเปรมกลับบา๎นตอนบาํยตามปกติ อาบน้าํอาบทาํแล๎วก็พดูกับพลอยด๎วยเสียงเรียบวํา  

         "แมํพลอย...ฉันถูกดุลย๑เสียแล๎ว" 

         ยังไมํทนัทีพ่ลอยจะได๎ซักถามอะไร คุณเปรมก็เลําตํอไปทนัทวํีา 

         "ทํานส่ังให๎ฉันตัดงบประมาณเงินเดือนที่กรมฉันลงไป เดือนละเจ็ดร๎อยห๎าสิบบาท ฉันจะไปปลดคนอื่นออก สัก

สองสามคนก็คงจะได๎ แตํฉันก็ทําไมํลงเพราะสงสารผ๎ูน๎อย เงินเดือนของฉันก็บังเอิญเจ็ดร๎อยห๎าสิบบาทพอดี ฉันเลยย่ืน

ใบลาออกวันนี้ งบประมาณเข๎าสํูดุลย๑เผงทีเดียว" แล๎วคุณเปรมก็หัวเราะแห๎งๆ  

 

บทที่ ๒ (หน๎าที่ ๑)  

         ต้ังแตํคุณเปรมออกจากราชการมา ในระยะแรก พลอยร๎ูสึกยินดีทีไ่ด๎เห็นคุณเปรมสบายขึน้ทนัท ีหนา๎ตาก็หมดกังวล

ผํองในขึ้นกวําแตํกํอน คุณเปรมกินได๎นอนหลับ และบางวันก็นอนจนสาย ทั้งหมดนี้ทําให๎พลอยสบายใจส้ินกังวลไปตาม 

แตํพลอยหาได๎ร๎ูไมํวําอาการทั้งหมดของคุณเปรม ที่เห็นได๎ด๎วยตาวําดีขึ้นนั้น เป็นของชั่วครํูชั่วคราว จะอยูํย่ังยืนตลอดไป

ไมํได๎ 

         เม่ือออกจากราชการมาใหมํๆ คุณเปรมก็ยํอมร๎ูสึกโลํงใจส้ินกังวลเป็นธรรมดา ความวิตกความหวํงใย และความไมํ

แนํนอนในตําแหนํงฐานะ ที่มีอยูํเมื่อยังอยํูในราชการ หลังจากผลัดแผํนดินแล๎วนั้นหายไปเป็นปลิดทิ้ง เหมือนกับคนที่

คะย้ันคะยอเมื่อกํอนจะกระโดดน้ําหน๎าหนาว แตํเมื่อกระโดดโพลํงลงไปทั้งตัวแล๎ว ก็หมดความคะย้ันคะยอ เมื่อความ

สบายใจความโลํงอกบังเกิดขึ้นภายใน และรํางกายของคุณเปรม ก็ได๎พักผํอนจริงจัง หลังจากที่ได๎ครํ่าเครียดมานาน

ระหวํางงานพระบรมศพ คุณเปรมจึงได๎สบายขึ้น อยํางที่พลอยสังเกต แตํถ๎าการที่คุณเปรมได๎อยูํบ๎านพักผํอนนั้น เป็นแตํ

เพียงชั่วระยะเวลาสิบห๎าวันหรือเดือนหนึ่ง แล๎วก็ได๎กลับเข๎าทํางานตํอไป คุณเปรมก็คงจะสบายใจไปตลอดอีกนาน แตํการ

ก็หาได๎เป็นเชํนนั้นไมํ คุณเปรมออกจากราชการคราวนี้ เป็นการออกเพื่อรับบํานาญ คุณเปรมยังมองไมํเห็นโอกาส ที่จะเข๎า

รับราชการได๎อีกในชีวิตของตน การอยูํเฉยๆ กับบ๎านของคุณเปรมนั้น เป็นส่ิงที่คุณเปรมจะต๎องทํา ไปจนตลอดชีวิต ฉะนั้น



หลังจากความโลํงใจและความสบายกาย อันเกิดจากการได๎พักผํอนในเบื้องแรก ได๎ผํานไปแล๎ว คุณเปรมก็เร่ิมเบื่อหนํายใน

ภาวะอันอยูํเฉยๆ ของตน และเร่ิมสําแดงอาการนั้นให๎ปรากฏ  

         พลอยเห็นคุณเปรมมีอาการดีอยํูช่ัวระยะเดือนแรก แตํพอเขา๎เดือนทีส่องนบัจากวันทีอ่อกจากราชการ คุณเปรมก็เร่ิม

นั่งเหมํอตาลอย นานๆ ก็ถอนใจใหญํ วันหนึ่งๆ คุณเปรมก็ได๎แตํเดินเข๎าเดินออก ระหวํางในตึกและนอกตึก กินข๎าวกลางวัน

แล๎วก็เข๎านอน แตํพลอยก็ร๎ูวําคุณเปรมนอนไมํหลับ พอตกบํายคุณเปรมก็ลงคอกม๎า และอีกสักครํูก็ขี่ม๎าควบขับออกจาก

บ๎าน ย่ิงนานวันเข๎า พลอยก็ย่ิงเห็นคุณเปรมขี่ม๎าด๎วยลักษณะที่โลดโผนเส่ียงอันตราย และขาดความระมัดระวังย่ิงขึ้นทุกวัน  

         อารมณ๑ของคุณเปรมมิได๎ดีเหมือนแตํกํอน แตํกลายเป็นหงุดหงิดฉุนงํายโกรธงําย อะไรทีไ่มํพอใจเพียงเล็กนอ๎ย ซ่ึง

แตํกํอนคุณเปรมเคยนิ่งได๎ เด๋ียวนี้ก็กลายเป็นเร่ืองที่ทําให๎คุณเปรมฉุนปึงปัง เกินกวําเหตุ ทําให๎พลอยต๎องระมัดระวังวาจา

และการกระทําของตน และต๎องตักเตือนคนอื่นๆ ในบ๎านให๎ระมัดระวังตน ย่ิงกวําแตํกํอนเชํนเดียวักน เพราะพลอยไมํ

ต๎องการให๎คุณเปรมต๎องมีอารมณ๑ขุํนมัว โดยไมํจําเป็น  

         พลอยดูอาการของคุณเปรมแล๎วมาดูพอํเพ่ิมพีช่ายของตนก็อดแปลกใจไมํได๎ พอํเพ่ิมถูกดุลย๑ทหีลังคุณเปรม เพียง

ไมํก่ีวัน แตํพํอเพิ่มก็มิได๎แสดงอาการเบื่อหนํายฉุนเฉียว หรือเปล่ียนแปลงแตํอยํางไรเลย ถ๎าจะวําไป ก็ดูเหมือนพํอเพิ่มจะ

ย่ิงมีอารมณ๑ดีกวําเกําด๎วยซ้ําไป วันหนึ่งพํอเพิ่มมาเยี่ยมตามปกติ พลอยก็ถามขี้นวํา  

         "คุณหลวงออกจากราชการแล๎วเป็นอยํางไรบ๎าง"  

         "เอ๏ะ ! ก็ไมํเห็นเป็นอะไร ดูก็สบายดีนี่ แมํพลอยหมายถึงอะไร" พํอเพิ่มพูดอยํางไมํเข๎าใจคําถาม  

         "ฉันเองก็ไมํร๎ู" พลอยตอบ "ถามไปอยํางนั้น เพราะฉันดูๆ เห็นคุณหลวงสบายดี แตํคุณเปรมหมํูนี้ ดูหงุดหงิด

อยํางไรชอบกล"  

         พอํเพ่ิมนิง่คิดอยํูครํูหนึง่แล๎วก็พดูวํา 

         "จะเอาเจ๎าคุณทํานมาเปรียบกับฉันไมํได๎หรอกแมํพลอย เมื่อทํานอยํูในราชการทํานเป็นใหญํเป็นโต สํวนฉันมัน

เป็นแตํเพียงคนเล็กคนน๎อย เมื่ออยูํในราชการยังผิดกันได๎ ออกจากราชการแล๎วก็ต๎องผิดกันธรรมดา"  

         "ฉันวํามีอะไรเกินกวํานั้น" พลอยพูด "เร่ืองมันอยํูที่คุณหลวงทําใจได๎ถูก คุณหลวงจึงได๎สบาย ฉันจึงอยากร๎ูวําคุณ

หลวงทําใจอยํางไร" 

         "เอ ! พูดยาก" พํอเพิ่มพูดไปตรึกตรองไป "ฉันเองฉันวําไมํได๎อยูํที่ทําใจเมื่อออกจากราชการแล๎ว แตํอยูํที่ทําใจมา

อยํางไรแตํด้ังเดิม จะเรียกวําเป็นนิสัยก็ได๎ ระหวํางที่ฉันอยํูในราชการ ฉันก็ไมํได๎หมกมุํนอยูํแตํราชการอยํางเดียว ฉันมีเร่ือง

อื่นๆ ทําอยูํเสมอ ปลูกต๎นไม๎บ๎าง เล้ียงนกเขาบ๎าง และอะไรตํออะไรที่แมํพลอยร๎ูอยูํแล๎ว คนอื่นเขาถือวําของเหลํานี้เป็นของ

เลํนไมํสําคัญ แตํฉันกลับถือวําเป็นของจริง เห็นมันสําคัญเป็นหนักเป็นหนา ราชการเสียอีกฉันกลับเห็นเป็นของเลํน เพรา



เหตุนี้จึงไมํได๎ไปไกลเทําไหรํในราชการ แตํพอถึงตอนออกจากราชการ ฉันก็ไมํทุกข๑ เพราะสําหรับฉันก็เทํากับวา่เสียของเลํน

ไปอยํางหนึ่งเทํานั้นเอง ของจริงของฉันคือพวกต๎นไม๎นกเขา และเพื่อนคุยเพื่อนเที่ยวยังอยํูครบ ฉันจะไปทุกข๑ร๎อนอะไร ย่ิง

กลับจะสบายเสียอีก เพราะไมํมีหํวงต๎องไปทําราชการ"  

         พลอยได๎ยินพอํเพ่ิมพดูก็เห็นจริงวํา พอํเพ่ิมและคุณเปรมแตกตํางหนัเป็นหนกัหนา แตํปากนัน้ก็พดูไปวํา  

         "คุณเปรมหมํูนี้เป็นอยํางไรก็ไมํร๎ู ดูหงุดหงิดอารมณ๑ไมํดี คุณเป็นหลวงก็เป็นเพื่อนฝูงกัน นําจะพูดอะไรกับเธอได๎

บ๎าง ฉันเองนั้นจนใจทําไมํถูก" 

         "ฉันเองก็ไมํร๎ูจะตักเตือนอยํางไร" พํอเพิ่มพูด "เจ๎าคุณทํานก็เป็นผ๎ูใหญํกวําฉัน ถึงจะเคยเป็นเพื่อนกันมาแตํกํอน 

ฐานะเด๋ียวนี้ก็ไมํเหมือนกัน" 

         พลอยก็เห็นจริงอยํางพอํเพ่ิมวํา แตํก็ยังขอร๎องเป็นคร้ังสุดทา๎ยวํา  

         "ถึงอยํางนั้นก็เถิด คุณหลวงก็เคยเป็นเพื่อนกันมาแตํกํอน เด๋ียวนี้เป็นญาติ ฉันร๎ูสึกวําคุณเปรมเหงา เพราะไมํมี

อะไรจะทํา ถ๎าคุณหลวงจะมาชวนเธอคุยชวนเลํนอะไรให๎สนใจเสียบ๎าง บางทีก็จะดีขึ้นมาก"  

         ต้ังแตํนัน้มาพอํเพ่ิมก็มาทีบ่า๎นบอํยขึน้ และมักจะชวนคุณเปรมพดูอยํางทีพ่ลอยขอร๎อง แตํความพยายามของพอํ

เพิ่มก็มิได๎ทําให๎คุณเปรมดีขึ้น คุณเปรมเองเป็นคนมาปรารภกับพลอยวํา  

         "พํอเพิ่มหมูํนี้เป็นยังไงก็ไมํร๎ู ชอบมาชวนฉันเลํนอะไรตํออะไรเหมือนเด็กๆ นี่เคราะห๑ดีวําชอบพอนิสัยกันมาหลาย

สิบปี ถ๎าเป็นคนอื่นฉันคงรําคาญพิลึก"  

         และพอํเพ่ิมก็มารายงานกับพลอยในทีสุ่ดวํา 

         "ที่แมํพลอยขอฉันไว๎เร่ืองเจ๎าคุณนั้น เห็นจะไมํสําเร็จหรอก เพราะทํานชอบของคนละอยํางกับฉัน ฉันจะมายํุงกับ

ทํานมากไปก็กลัวทํานจะหาวําเสือก ฉันก็เห็นทํานเปล่ียนไปจริง ดูฉุนเฉียวโกรธงําย แล๎วก็มีเบื่อๆ อยํางที่แมํพลอยวํา แตํ

ลําพังฉันแก๎ไมํตกหรอก แมํพลอยต๎องแก๎เอาเอง"  

         "คุณหลวงจะให๎ฉันแก๎อยํางไร" พลอยถามด๎วยความสนใจ  

         พอํเพ่ิมเหลียวซ๎ายแลขวา เหมือนกับวําจะคบคิดกับนอ๎งสาวทาํความผิดร๎ายแรงอะไรสักอยําง เม่ือดูจนทัว่เห็นวําไมํ

มีใครจะอยูํใกล๎พอที่จะได๎ยินแล๎ว พํอเพิ่มก็พูดขึ้นวํา  

         "ฉันวําแมํพลอยลองหานางเล็กๆ มาปรนนิบัติทํานสักคนสองคนเป็นไง เผ่ือวําจะกระชุํมกระชวยขึ้นบ๎าง"  

         พลอยหวัเราะก๊ิกด๎วยความขบขนั รีบตอบพอํเพ่ิมวํา 



         "โธํ ! คุณหลวงก็ ฉันนึกวําเร่ืองอะไรหนักหนา ของอยํางนี้ฉันทําไมํได๎หรอก ฉันกระดาก ถ๎าคุณเปรมเธอต๎องการ

เองหามาเอง ฉันจะไมํวําสักคําเดียว" 

         พอํเพ่ิมมองหนา๎นอ๎งสาวแล๎วก็พดูวํา 

         "หึงกระมัง แมํพลอย จะหึงหวงไปทําไมกัน เราก็อายุมากด๎วยกันแล๎ว"  

         "ฉันไมํได๎หึงเลย ให๎ฉันตายไปเถิด !" พลอยหัวเราะ "ชั่วแตํวําฉันไมํร๎ูวําเขาทํากันยังไงเทํานั้นเอง"  

         "ก็ไมํเห็นจะยากอะไรเลย" พํอเพิ่มอธิบาย "หาสาวๆ มาใช๎บนตึก ให๎มันคลานไปคลานมา แล๎วเราก็ทําเฉยๆ เสีย 

ทําเผลอเสียบ๎างอะไรเสียบ๎าง กลางคํ่ากลางคืนเวลาทํานนอนเราก็สํงเข๎าไปรับใช๎ เมื่อทํานเมื่อยเราก็ให๎นวดให๎ทุบ แล๎วแมํ

พลอยก็แยกไปนอนเสียห๎องอื่น แกล๎งทําบํนวําร๎อนบ๎างอะไรบ๎าง ตามแตํจะนึกได๎ อีกหนํอยก็ขี้เกียจจะกระปร้ีกระเปรําเสีย

อีก" 

         "ไมํเอาละคุณหลวง" พลอยตอบอยํางแนํใจ "ฉันกระดากอายทําไมํได๎ ถ๎าคุณเปรมเธออยากมีเมียน๎อย ก็ไปมีที่อื่น

ฉันไมํวําจริงๆ แตํจะให๎ฉันมาหาให๎ แล๎วก็ต๎องคอยหลีกเล่ียงให๎เธออยํูกับเมียน๎อย ฉันไมํทํา ฟังดูคล๎ายๆ กับเป็นใจให๎ผัวทํา

ความผิด ฉันยังปลงใจทําไมํสนิท"  

         "เร่ืองมันก็หวงนั่นแหละ" พํอเพิ่มพูดย้ิมๆ "แล๎วก็ปากแข็งวําไมํหึง"  

         พลอยไมํร๎ูวําจะพดูกับพอํเพ่ิมอยํางไรได๎ เพราะวิธแีก๎ไขของพอํเพ่ิมทีจ่ะใหคุ๎ณเปรมสุขสบายขึน้นัน้ ดูจะรุนแรงไป

หนํอยสําหรับใจพลอย 

         ในทีสุ่ดเม่ือหมดปญัญาเขา๎จริงๆ พลอยก็หนัเขา๎หาต๎นตอแหงํความวิตก คือตัวคุณเปรมเอง โดยถามขึน้ตรงๆ วัน

หนึ่งวํา 

         "คุณเปรมฉันถามจริงๆ เถิด หมูํนี้คุณเปรมเป็นอะไรไป"  

         คุณเปรมนิง่คิดอยํูครํูหนึง่แล๎วก็ตอบวํา 

         "ฉันเองก็ไมํร๎ูเหมือนกันแมํพลอย ดูอะไรตํออะไรมันวํางเปลํา เหงาๆ ในใจอยํางไรก็ไมํร๎ู จะคิดอะไรจะทําอะไรก็

จับๆ จดๆ ไมํสําเร็จลุลํวงไปได๎ กลางคืนก็นอนไมํหลับ"  

         "คุณเปรมลองปรึกษาหมอดูบ๎างไมํดีหรือ"  

         "ก็ฉันไมํได๎เจ็บไข๎เป็นอะไรนี่แมํพลอย" คุณเปรมหัวเราะ "จะไปหาหมอเร่ืองอะไรกัน"  

         "ฉันก็เป็นหํวงเห็นคุณเปรมไมํสบาย" พลอยตอบ "คุณเปรมอยากได๎อะไรอยากทําอะไรก็ทําเถิด อยําเกรงใจฉันเลย 

ฉันอยากให๎คุณเปรมสบายเทํานั้นเอง ฉันไมํห๎ามสักอยําง"  



         "เป็นต๎นวําอะไรบ๎าง" คุณเปรมถามย้ิมๆ 

         "ไมํร๎ู........" พลอยตอบอึกอัก "เผ่ือคุณเปรมอยากใช๎สอยใคร......" 

         คุณเปรมหวัเราะล่ันร๎องวํา 

         "นี่แมํพลอยมาหนุนให๎ฉันหาเมียน๎อยละซี !" แล๎วก็พูดตํอไปวํา "แมํพลอยอยําวิตกไปเลย ฉันยังไมํเจ็บถึงขนาดนั้น

หรอก ถ๎าถึงเมื่อไรฉันจะบอก คราวนี้ฉันซึมๆ ไปก็เพราะยังไมํร๎ูจะทําอะไร แตํกํอนเคยมีงานการทําทุกวัน เด๋ียวนี้กลายเป็น

คนวําง ยังทําตัวไมํถูก ตํอไปก็คงจะเคยเข๎าวันหนึ่ง มีอยํางรึให๎หาเมียน๎อย !" คุณเปรมหยุดหัวเราะ "ฉันทําจริงฉันก็จะตาย

เร็วเข๎าอีกเทํานั้น" 

         ต้ังแตํนัน้มาพลอยก็ไมํพยายามไตํถามคุณเปรมอกี ได๎แตํคอยมองคุณเปรมอยํูหาํงๆ ตาอ๏อดดูเหมือนจะเป็นลูกคน

เดียวที่ร๎ูใจพลอยวําเป็นหํวงพํอ เพราะตาอ๏อดเคยพูดกับพลอยวํา  

         "แมํร๎ูไหม อยํางคุณพํอเวลานี้ถ๎ามีอะไรทําให๎สนใจได๎ทั้งวันก็จะดี"  

         "นั่นซีอ๏อด" พลอยตอบ "แมํก็วิตกอยูํเหมือนกัน แตํก็ไมํร๎ูจะแนะนําอยํางไร ถ๎าไปพูดเข๎าก็จะหาวํายํุง เด๋ียวนี้เห็นยัง

สนใจอยํูก็เฉพาะเร่ืองม๎าเทํานั้น" 

         "ก็ยังดีกวําไมํมีอะไรเลย" ตาอ๏อดวํา "เสียอยํางเดียวแตํทํานขี่ม๎าราวกับคนหนุํมๆ"  

         "แมํก็เป็นทุกข๑เต็มที" พลอยเห็นด๎วย "อายุก็มากเข๎าทุกวัน คร้ันจะขอให๎เลิกก็ไมํได๎ เพราะจะไมํมีอะไรเหลืออยํางอ๏

อดวํา อ๏อดนึกอะไรออกที่จะให๎คุณพํอทําดีกวําขี่ม๎านี้ได๎หรือไมํ แมํเองจนปัญญาเสียแล๎ว"  

         "ลูกเคยชวนทํานค๎าขายทําการงานอยํางอื่นแล๎ว ทํานวําทํานไมํเห็นด๎วย"  

         "ทําไมลํะอ๏อด" 

         "ทํานวําทํานเคยทําราชการมาแตํหนุํมจนแกํ จะออกไปค๎าขายก็ไมํร๎ูที่จะจับอะไรถูก แล๎วอีกอยํางหนึ่ง ทํานวําไป

ค๎าขายกับลูกทํานไมํทํา" ตาอ๏อดพูดแล๎วก็หัวเราะ  

         "ทําไม" พลอยถามอีก 

         "ทํานวําทํานกลัวฉิบหาย ทํานบอกวําคนอยํางลูกค๎าขายไมํได๎ เพราะไมํมีหัวทางนั้น อยูํบ๎านไปเฉยๆ ดีกวํา พอมี

กินมีใช๎ไปจนตาย ถ๎าไปริค๎าขายเข๎าก็จะหมดตัวเสียกํอน จะลําบากเปลําๆ"  

         "แล๎วอ๏อดวําอยํางไร" 



         ตาอ๏อดหวัเราะแล๎วตอบวํา "ลูกก็เห็นวําทํานพูดถูก ความจริงลูกก็ไมํร๎ูจะทําอะไรเหมือนกัน เห็นทํานอยํูเปลําๆ ก็ชวน

ไปอยํางนั้น" 

         "พอดีกันทั้งพํอทั้งลูก" พลอยนึกอยํูแตํในใจ ตํอไปนี้จะต๎องตกเป็นภาระของพลอย ที่จะต๎องดูแลคนอยํูวํางๆ ถึง

สองคน ตาอ๏อดคนหนึ่งและคุณเปรมอีกคนหนึ่ง ต้ังแตํออกจากราชการมา คุณเปรมดูเหมือนจะเป็นเด็กลงกวําเกํา ส่ิงใดที่

เคยทําได๎เองแตํกํอน ในระยะนี้ก็ไมํทํา ปลํอยให๎เป็นหน๎าที่ของพลอย ต๎องคอยดูแลจัดทําให๎ แม๎แตํเส้ือผ๎าที่ใสํอยูํกับบ๎าน 

ถ๎าพลอยไมํคอยดูให๎เปล่ียน คุณเปรมก็จะใสํซ้ําอยูํอยํางนั้นโดยไมํร๎ูตัว คุณเปรมเคยเป็นผ๎ูใหญํมาตลอดเพิ่งจะกลับเป็น

เด็กลง สํวนตาอ๏อดนั้นเป็นเด็กตลอดมาโดยไมํเคยโตเป็นผ๎ูใหญํ และมีทําวําจะไมํยอมโตขึ้น ความร๎ูสึกของพลอย เก่ียวกับ

คนทั้งสองนี้อธิบายได๎ยาก ใจหนึ่งก็วิตกกังวล แตํอีกใจหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นใจจริง กลับพอใจที่มีทั้งลูกทั้งผัวมาเป็น

ภาระอยูํในมือ เมื่อคุณเปรมยังอยํูในราชการนั้น พลอยทั้งรักและนับถือ ในสติปัญญาความรอบร๎ูของคุณเปรม และภูมิใจ

ในยศวาสนาตําแหนํงหน๎าที่ที่คุณเปรมได๎รับ แตํไมํเคยร๎ูสึกวําตนมีกรรมสิทธิ์ในตัวคุณเปรมเด็ดขาด แตํเด๋ียวนี้ร๎ูสึกวําคุณ

เปรมเป็นกรรมสิทธิ์ของตน โดยสมบูรณ๑ ไมํมีใครหรือส่ิงใดที่จะมาแบํงเอาตัวของคุณเปรม และเวลาของคุณเปรมไป ทําให๎

พลอยร๎ูสึกทั้งรักและสงสารทั้งอิ่มใจ สํวนตาอ๏อดก็เชํนเดียวกัน ใจหนึ่งซ่ึงอาศัยเหตุผลผิดถูกเป็นมูลฐาน ก็อยากให๎ตาอ๏อด

มีการงานทําเป็นหลักฐานตํอไป แตํเมื่อนึกถึงความหํางเหินซึ่งจะติดตามมา เพราะการงานเป็นต๎นเหตุ อยํางที่พลอยได๎เคย

เห็นมาแล๎วในกรณีของตาอ๎นและตาอั้น พลอยก็ท๎อใจ อยากจะเก็บตาอ๏อดไว๎ใกล๎ๆ ตัวมากกวํา เมื่อตาอ๏อดไมํกระตือรือร๎น

ที่จะหางานทํา พลอยก็มิได๎เรํงเร๎า 

         ความสัมพนัธ๑ระหวํางพลอยกับลูซิลล๑ลูกสะใภ๎แหมํมนัน้ ดูเหมือนจะดีขึน้กวําแตํกํอน ถึงจะไมํสนทิกันนกั ก็ยังเรียก

ได๎วําไมํถึงกับอยํูคนละโลก เพราะลูซิลล๑เป็นคนหัวไวจริงอยํางที่ตาอั้นพูดไว๎แตํแรก พอมาอยูํเมืองไทยได๎เดือนหนึ่งหรือสอง

เดือน ลูซิลล๑ก็หัดพูดภาษาไทยได๎หลายคํา และเมื่อมาอยํูได๎สักสองปี ลูซิลล๑ก็พูดภาษาไทยได๎ดีพอที่จะทําความเข๎าใจกัน

ได๎ ทําให๎พลอยนึกเอ็นดูมากขึ้น ทั้งที่ยังไมํเข๎าใจลูซิลล๑นัก ด๎วยความคิดความร๎ูสึกของลูซิลล๑ ที่แสดงออกมาเป็นภาษาไทย

ผิดบ๎างถูกบ๎างนั้นก็ยังเป็นความคิด และความร๎ูสึกของฝร่ังอยํูนั่นเอง แตํก็มีบางคร้ังที่ลูซิลล๑มาคุยด๎วยและเปิดเผยความใน

ใจให๎พลอยฟัง ทําให๎พลอยร๎ูสึกวําคนเรานั้น ถึงจะเป็นคนไทยหรือเป็นฝร่ัง ก็ยังเป็นคนด๎วยกัน และถ๎าเป็นผ๎ูหญิงด๎วยกัน

แล๎ว ก็ยังมีความร๎ูสึกบางอยํางที่ผ๎ูหญิงมีเหมือนกันทุกชาติทุกภาษา เวลาลูซิลล๑บํนคิดถึงบ๎านตัวที่เมืองนอก พลอยก็ร๎ูสึก

เห็นใจและร๎ูวําถ๎าเป็นตนเอง ต๎องตามสามีไปอยํูหํางไกลจากบ๎าน ก็คงจะมีความร๎ูสึกเชํนเดียวกัน บางทีลูซิลล๑ก็คุยถึงตา

อั้นด๎วยความรักความภูมิใจในความดี ความฉลาดเฉลียวของสามีของตน ทําให๎พลอยใจอํอน และเข๎าใจเห็นใจในหัวอก

ลูกผ๎ูหญิงที่รักผัวของตนทุกอยําง แตํบางเวลาลูซิลล๑ก็มีเร่ืองเดือดร๎อนที่พลอยไมํเข๎าใจนัก คร้ังหนึ่ลูซิลล๑มาบํนน๎อยใจวํามี

คนมาเชิญตาอั้นไปงานแตํผ๎ูเดียวมิได๎เชิญตน ลูซิลล๑เห็นวําผิดบาปที่สุดก็ตรงที่ตาอั้นรับเชิญนั้น พลอยพยายามอธิบาย

ให๎ลูซิลล๑ฟังวําไมํควรจะถือสา เพราะพลอยเองนานๆ จึงจะไปไหนกับคุณเปรมสักทีหนึ่ง สํวนมากก็ให๎คุณเปรมไปคนเดียว 

แตํพลอยก็ได๎รับคําตอบจากลูซิลล๑วํา "คุณแมํเป็นคนละอยํางกับลูซิลล๑ไมํเหมือนกันผิดกันมาก" ทําให๎พลอยต๎องนั่งคิดไมํ

แนํใจวําลูกสะใภ๎ดูถูกให๎ หรือเพียงแตํพูดความจริง  

 



บทที่ ๒ (หน๎าที่ ๒)  

         พลอยสังเกตดูอาการกิริยาของลูซิลล๑ในตอนแรกแล๎วก็ใหน๎กึไปวํา ชีวิตสมรสระหวํางตาอัน้ก๎บลูซิลล๑ อาจจะไมํลง

เอยอยํางที่ตาอ๏อดคาดไว๎ก็ได๎ เมื่อกลับมาถึงเมืองไทยใหมํๆ คนทั้งสองก็ยังดูรักใครํกันดีอยูํ และลูซิลล๑ยังมองเมืองไทยด๎วย

สายตาอันร่ืนรมย๑ ทุกอยํางที่ได๎พบเห็นต้ังแตํส่ิงเล็กน๎อยไปจนถึงส่ิงใหญํ ทําให๎เกิดความสนใจต่ืนเต๎น ทั้งนี้เป็นไปเพียงชั่ว

ระยะหนึ่ง ตํอมาเมื่อลูซิลล๑ค๎ุนกับเมืองไทยเข๎าแล๎ว ลูซิลล๑ก็จะเร่ิมเบื่อหนําย และรูสึกรําคาญในเร่ืองร๎อน ในเร่ืองยุงกัด และ

ในเร่ืองความไมํสะดวก และความสกปรกบางอยํางของเมืองไทย สํวนตาอั้นนั้นในขั้นแรกก็มิได๎หํางจากภรรยา ถึงจะไป

ทํางานก็รีบกลับแตํวัน และถ๎ามีธุระหรือมีโอกาสจะออกไปนอกบ๎านก็ไปด๎วยกันเสมอ ดูตาอั้นพยายามที่จะทําให๎ลูซิลล๑

นิยมเมืองไทย และให๎อยูํเมืองไทยได๎อยํางเป็นสุข แตํจะเป็นเพราะอะไรก็ตาม การปฏิบัติตนของตาอั้นเชํนนั้น ก็เป็นไปได๎

ชั่วพักหนึ่ง ในระยะหลังๆ ตํอมา ตาอั้นก็ดูจะเนือยๆ ไป บางวันไปทํางานแล๎วก็หายไปไมํกลับบ๎าน กวําจะกลับก็ดึก พลอย

ไตํถามก็ได๎ความวําอยํูที่สโมสรบ๎าง หรือมิฉะนั้นก็เพื่อนฝูงชวนไปเที่ยว บางวันถึงแม๎วําตาอั้นจะกลับมาบ๎านแล๎ว แตํถ๎า

เพื่อนฝูงเอารถมารับ ตาอั้นก็ผลุนผลันออกไปอีก และไปแตํคนเดียวทิ้งลูซิลล๑ไว๎ทางบ๎าน จนบางคร้ังพลอยร๎ูสึกสงสาร 

ความจริงถ๎าตาอั้นได๎เมียเป็นไทย และปฏิบัติตนเชํนนี้พลอยก็จะไมํนึกอะไรมาก และถึงแม๎วําเมียไทยจะไมํชอบ พลอยก็คง

จะมีทางพูดจาวํากลําวให๎คลายความน๎อยใจลงได๎บ๎าง แตํเมื่อลูซิลล๑เป็นแหมํม พลอยก็พูดไมํออก เพราะประการแรก 

พลอยก็ไมํแนํใจวําลูซิลล๑จะเข๎าใจในคําพูดและเหตุผลของตน ประการที่สอง พลอยเห็นใจลูซิลล๑อยูํครันๆ ที่อุตสําห๑ทิ้งพํอ

แมํพี่น๎องติดตามตาอั้นมาจนถึงเมืองไทย จะด๎วยความรักหรือด๎วยความร๎ูสึกความเข๎าใจอยํางไรก็ตาม แตํเมื่อได๎ตามมา

จนถึงเมืองไทยแล๎ว ลูซิลล๑ก็ยํอมจะเห็นวําตาอั้นเป็นคนสําคัญที่สุด และเป็นคนๆ เดียวในเมืองไทยที่ตนจะพูดด๎วยได๎ เมื่อ

ตาอั้นหํางเหินไปแม๎แตํน๎อย ลูซิลล๑ก็ยํอมจะต๎องร๎ูสึกน๎อยใจเสียใจ มากกวําคนไทยธรรมดา ที่อยํูบ๎านเมืองของตน พลอย

เคยพูดกับตาอั้นในเร่ืองนี้เป็นทํานองตักเตือน แตํตาอั้นก็ตอบวํา  

         "ไมํเป็นไรหรอกคุณแมํ ผมกับลูซิลล๑เข๎าใจกันดี สําหรับผมเองนั้นเพิ่งเร่ิมทํางานใหมํ และจากเมืองไทยเสียนาน 

ผมก็จําเป็นที่จะต๎องหาเพื่อนฝูงร๎ูจักผ๎ูคนไว๎บ๎าง มิฉะนั้นก็อาจไมํไปไกลในหน๎าที่การงาน เมื่อผมจําเป็นต๎องทําเชํนนี้ บาง

เวลาผมก็ต๎องไปไหนมาไหนแตํคนเดียว จะพาผ๎ูหญิงไปด๎วยก็ลําบาก เกรงใจคนอื่นเขา เมื่อเมียคนอื่นเขายินดีจะอยูํที่บ๎าน 

ไมํออกตามผัวไปทุกแหํง ผมจะพาเมียผมไปแตํคนเดียว ก็ดูกระไรอยูํ"  

         "อั้นจะคบเพื่อนฝูงก็ควรจะดูให๎ดี อยําให๎เพื่อนฝูงชักนําไปในทางที่ผิด" พลอยเตือนอยํางแมํกับลูก  

         "พุทโธํ คุณแมํก็ !" ตาอั้นตอบ "ผมก็โตแล๎ว ไมํใชํเด็กๆ พอจะร๎ูได๎วําอะไรผิดอะไรถูก"  

         คําตอบของตาอัน้ทาํใหพ๎ลอยต๎องนิง่ลงทนัท ีเพราะตาอัน้ทาํตัวเป็นผ๎ูใหญํเต็มที ่ซ่ึงความจริงก็ควรจะเป็นเชํนนัน้ 

พลอยดูตาอั้นกับตาอ๏อดเปรียบเทียบกันแล๎วก็อัศจรรย๑ใจ ที่พี่น๎องคลานตามกันออกมาแท๎ๆ เหตุไฉนจึงผิดแผกแตกตํางกัน

ได๎มากถึงเพียงนั้น ในสายตาของพลอยตาอ๏อดเป็นเด็กไมํร๎ูจบ แตํตาอั้นเป็นผ๎ูใหญํเสียจนเกินตัว เชื่อในความคิดความเห็น

ของตนเสียจนแทบจะไมํฟังใคร ตาอ๏อดนั้นดูจะไมํมีความมักใหญํใฝ่สูง และดูจะไมํคํานึงถึงชีวิตอนาคตของตนเสียเลย แตํ



ตาอั้นกลับมักใหญํใฝ่สูง และกําหนดชีวิตอนาคตของตน ไว๎ในระดับที่พลอยต๎องตกใจ วันหนึ่งนั่งกินข๎าวอยูํพร๎อมๆ กัน ตา

อั้นก็บํนขึ้นวํา 

         "เมืองไทยเราเดี๋ยวนี้ ถึงใครจะมีความร๎ูความสามารถก็ไมํมีประโยชน๑ คนที่จะได๎ดีมีตําแหนํงสูงๆ ถ๎าไมํใชํคนแกํ

หัวโบราณ ก็ต๎องเป็นลูกทํานหลานเธอ อยํางเราๆ ถึงจะมีความคิดอะไรก็ไมํมีใครฟัง แล๎วก็ไมํเปิดโอกาสให๎ได๎ทํางาน

สําคัญๆ บ๎างเลย มีอยํางรึปัญหาเศรษฐกิจนิดเดียวก็แก๎ไมํตก ต๎องแก๎ด๎วยวิธีไลํคนออกจากงานเป็นพันๆ"  

         ตาอ๏อดมองหนา๎พีช่ายย้ิมๆ แล๎วก็พดูขึน้วํา 

         "พี่อั้นเห็นวําใครจะแก๎ได๎" 

         "ถมไป" ตาอั้นตอบ "คนหนุํมๆ ที่เขามีหัวคิด มีวิชาความร๎ูที่จะแก๎ได๎ก็มีหลายคน แตํเป็นคนอยํูวงนอก จึงทําอะไร

ไมํได๎" 

         "อยํางพี่อั้นนี้พอจะแก๎ปัญหาให๎บ๎านเมืองได๎ไหม" ตาอ๏อดชักสนุก  

         "ทําไมจะไมํได๎ ไมํเห็นมันจะยากอะไรเลย" ตาอั้นตอบเสียงขุํนๆ  

         "แก๎ยังไง ไหนวํามาให๎เราฟังทีรึ" ตาอ๏อดซักตํอ  

         "ปัญหาทุกอยํางมันอยํูที่การปกครองเป็นหลักใหญํ" ตาอั้นเร่ิมอธิบาย "ปัญหาเศรษฐกิจทุกวันนนี้ มันเป็นปัญหา

ปัจจุบันจะแก๎ไขได๎ ก็ด๎วยการปกครองแผนปัจจุบัน อ๏อดก็ร๎ูวําการปกครองของเราทุกวันนี้ โบราณล๎าสมัย ปกครองกันมา

แบบนี้กี่พันปีก็ยังปกครองกันอยํูอยํางนั้น ผลที่สุดก็เลยทําอะไรไมํได๎ พาคนอื่นต๎องเดือนร๎อนไปด๎วย ถ๎าจะให๎แก๎ปัญหา

อื่นๆ ให๎สําเร็จก็ต๎องแก๎ที่การปกครองกํอน ให๎ถูกเวลาเหมือนของคนอื่นเขา คนอื่นที่เขาดีมีความสามารถ จะได๎มีโอกาสเข๎า

มาทํางานให๎แกํบ๎านเมืองได๎" 

         "พี่อั้นเป็นเอามาก" ตาอ๏อดพูดเบาๆ และชวนคุยเร่ืองอื่น คําพูดของตาอั้นทําให๎พลอยต๎องสะด๎ุงใจ เพราะฟังดู

รุนแรงนัก 

         ทีคํ่าพดูของตาอัน้ทาํใหพ๎ลอยต๎องสะด๎ุงใจ ก็เพราะคําพดูเหลํานัน้ เป็นคําพดูทาํนองเดียวกันกับทีต่าอัน้ เคยเขยีนมา

เมื่อยังเป็นเด็กหนุํมเรียนอยํูเมืองนอก ในสมัยนั้นถึงตาอั้นจะพูดหนักไปเบาไป ก็ยังเป็นการพูดกับพํอแมํไมํมีทางลํวงร๎ูไปถึง

หูคนอื่น และถึงอยํางไรตาอั้นในขณะนั้นก็ยังเป็นเด็ก อยูํในวันที่พอจะอภัยให๎ได๎ แตํตาอั้นเด๋ียวนี้เป็นผ๎ูใหญํรับราชการและ

มีลูกมีเมียแล๎ว ควรจะอยูํในวัยที่พ๎นจากความคิดฟุ้งซําน และย่ิงกวํานั้น ตาอั้นยังมีเพื่อนฝูงมาก จะไปเที่ยวพูดกับใคร

ทํานองนี้อีกพลอยก็ไมํร๎ูได๎ ถ๎าหากวําคําพูดและความคิดเห็นของตาอั้นลํวงร๎ูไปถึงหูผ๎ูใหญํ หรือถึงพรเนตรพระกรรณ

เจ๎านาย ตาอั้นก็จะเป็นคนเสีย และจะไมํเสียถึงตาอั้นเทํานั้น จะเสียตลอดถึงบิดามารดาและวงศาคณาญาติ  



         พลอยคิดถึงความเห็นของเด็กๆ ทีเ่คยเป็นลูกหลานแล๎วเติบโตขึน้ นาํเอาความคิดเห็นตํางๆ นัน้ มาเทียบกับ

ความเห็นสมัยตนก็ใจหาย เพราะความแตกตํางกันไกลจนดูนํากลัวอันตราย แตํในกระบวนลูกๆ แล๎ว ประไพดูเหมือนจะทํา

ให๎พลอยเวียนศีรษะย่ิงกวําคนอื่น ประไพโตเป็นสาวจบโรงเรียนแล๎ว กิริยาทําทางนั้นเปล่ียนแปลงไป จนพลอยร๎ูตัววําไมํ

สามารถจะแก๎ไขได๎ เพราะเป็นเร่ืองของกาลสมัย ลูกคนอื่นที่อายุรํุนราวคราวเดียวกับประไพ ก็ดูเหมือนจะมีกิริยาทําทาง

แบบเดียวกันทั้งส้ิน เพราะประไพมีเพื่อนสาวๆ รํุนเดียวกันเป็นฝูง ไปมาหาสํูกันและไปไหนมาไหนด๎วยกันอยํูเป็นนิจ การ

แตํงตัวของเด็กสาวๆ รํุนนี้เป็นแบบเดียวกันหมด คือตัดผมบอบหยิกผม นุํงผ๎าซ่ินสีเดียวกันทั้งผืน ไมํมีเชิงไมํมีลาย

เหมือนกับผ๎าถุงของมอญ ใสํเส้ือแบบฝร่ังเปิดจากหนังสือแบบเส้ือ แบบตํางๆ กันและสีตํางๆ กัน เร่ิมต๎นด๎วยผ๎าซ่ินยาว 

และเส้ือที่ยังมีแขนอยํูบ๎างกํอน แตํนานวันเข๎าผ๎าซ่ินที่นุํงนั้นก็เร่ิมจะหดส้ันเข๎า ตามกระโปรงแหมํม และส้ันขึ้นทุกวันจนนํา

กลัวอันตราย เวลาจะนั่งลุกในสายตาของพลอย สํวนเส้ือที่นิยมใสํกัน ก็กลายเป็นแบบฝร่ังจากเมืองนอกแท๎ คือเส้ือไมํมี

แขนไมํมีเอวปลํอยเป็นรูปกระบอกหลวมๆ ยาวเลยตะโพกลงมาเล็กน๎อย เมื่อใช๎กับผ๎าซ่ินที่หดขึ้นไปหา ก็ทําให๎มองเห็น

ผ๎าซ่ินเป็นขอบเหลืออยํูนิดเดียว พลอยพยายามจะมองดูแบบการแตํงกายนี้ให๎เห็นสวย ก็ไมํสามารถจะมองเห็นทางนั้น 

เคยพูดกับประไพเร่ืองนี้ ประไพก็หัวเราะตอบวํา 

         "สมัยนี้เขาใสํกันอยํางนั้นทั้งนั้นแหละคุณแมํ ถ๎าไมํสวยใครจะไปใสํ เส้ือของคุณแมํเสียอีกแบบเกําไมํนําดู ไพจะ

หามาให๎ใหมํ" 

         แล๎วประไพก็ไปหามาใหจ๎ริงๆ ด๎วยเจตนาดี ทาํใหพ๎ลอยพดูไมํออก เพราะพลอยร๎ูดีวําถ๎าจะพดูถึงความรักฐานแมํลูก 

ประไพก็ยังรักตนไมํน๎อยไปกวําลูกคนอื่นๆ แตํการเปล่ียนแปลงในตัวประไพนั้นเป็นไปตามกาลสมัย มิใชํเพราะประไพตั้งใจ

ขัดเจตนาของพลอยโดยใชํเหตุ พลอยร๎ูดีและยอมรับกับตัวเองวํา ถ๎าหากประไพทําตัวตามที่พลอยอยากเห็น บางทีประไพ

ก็จะต๎องอยํูคนเดียว หรืออยํูกับคนแกํๆ เชํนพลอย ไมํสามารถจะร๎ูจักคนรํุนราวคราวเดียวกัน หรือคบเพื่อนฝูงได๎  

         พลอยร๎ูสึกวําเป็นหนา๎ทีข่องตน ทีจ่ะเขา๎ใหถึ๎งในใจในความร๎ูสึกของลูก โดยเฉพาะประไพซ่ึงเป็นลูกสาว พลอย

พยายามที่จะเข๎าใจประไพเสมอ ไมํวําจะเป็นในเร่ืองใดๆ แตํถึงจะได๎ใช๎ความพยายามอยํางมากแล๎วก็ตาม บางคร้ังพลอยก็

ร๎ูสึกวําตนอยํูหํางไกลกับลูกคนละโลก ลําพังแตํประไพคนเดียวก็ไมํส๎ูกระไรนัก แตํเวลาประไพ มีเพื่อนฝูงมาหาที่บ๎าน ซึ่ง

สํวนมากเป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน พลอยก็ร๎ูวําเร่ืองที่เด็กรํุนใหมํคุยกันนั้น ตนไมํสามารถจะเข๎าใจได๎ทีเดียว 

เพราะมักจะคุยกันถึงเหตุการณ๑ที่พลอยมิได๎ไปรํวมด๎วย และถึงคนอื่นๆ ที่พลอยไมํเคยร๎ูจักแม๎แตํช่ือเสียง ทั้งหมดนี้ทําให๎

พลอยอายเพื่อนฝูงของประไพ และต๎องหลบหลีกไปนั่งเสียที่อื่น เวลาประไพมีเพื่อนฝูงมาหา  

         ช๎อยยังไปมาหาสํูกับพลอยอยํูเป็นนจิ และเป็นคนทีค่อยใหส๎ติพลอยในเร่ืองลูกเป็นอยํางดี ถึงช๎อยจะมีอายุมากขึน้ ก็

ยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงทันตํอเหตุการณ๑ เวลานี้ช๎อยอยูํแตํคนเดียวในวัง ยังคงอยํูที่ตําหนักเสด็จ คุณสายและแมํช้ัน

มารดานั้นตายไปเสียแล๎ว ในระยะเวลาที่หํางกันไมํก่ีปี เมื่อพลอยพูดถึงเร่ืองประไพ และการเปล่ียนแปลงในนิสัยใจคอ 

ตลอดจนกิริยาทําทางของเด็กผ๎ูหญิงรํุนใหมํ ช๎อยก็ตอบวํา  



         "พลอยนี่ชํางไมํดูสังขารเสียบ๎างเลยทีเดียว อยํางเรานี่มันแกํๆ ตามกันลงไปแล๎ว เด็กรํุนใหมํเขากําลังจะเติบโต

ขึ้นมา เขาก็ต๎องมีจิตมีใจ มีทํามีทางของเขาเอง จะให๎เหมือนอยํางเราอยํูตลอดไปอยํางไรได๎"  

         "ฉันก็ไมํได๎วําอะไรหรอกช๎อย" พลอยตอบแก๎ตัว "แตํบางทีฉันดูมันออกจะเกินๆ ไปบ๎าง ดูเขากล๎ากันนัก ไมํสมกับ

เป็นลูกผ๎ูหญิง" 

         "มันก็เหมือนกันทุกสมัยแหละพลอย" ช๎อยพูด "คนแกํก็ต๎องเห็นคนสาวปราดเปรียวเกินไป กล๎าเกินไป พลอยลอง

คิดถึงแตํกํอนบ๎างสิ สมัยเมื่อเรายังสาวๆ คุณอาสายบํนปากเปียกปากแฉะ เร่ืองแมํพลอยบ๎าง เร่ืองฉันบ๎าง ทําอะไรก็ไมํ

ถูกใจไปทั้งนั้น แตํเอาจริงเข๎าเราก็ไมํเห็นเป็นอะไร" 

         "แตํสมัยกํอนผ๎ูใหญํเตือนเรายังฟังบ๎าง" พลอยแย๎ง  

         "ก็ฟังไปอยํางนั้นแหละ" ช๎อยวํา "ฉันเองเกือยจะไมํได๎ฟังเลย เพราะร๎ูวําผ๎ูใหญํก็ต๎องบํนไปวําไป มาเด๋ียวนี้เป็น

ผ๎ูใหญํเข๎าเอง ก็ยังไมํลืมความหลังแตํกํอน จะวําเด็กก็ยังต๎องระวังเสมอ กลัวเด็กจะหาวําฟุ่มเฟือยไป พลอยอยําไปหํวง

ประไพแกเลย คนเรามันเกิดมาเป็นสาวหนเดียว ปลํอยเขาสนุกสบายตามเร่ืองเถิด เราได๎อบรมมาพอแล๎ว ฉันเชื่อวําเขาคง

รักษาตัวเขาได๎" 

         พลอยดูช๎อยแล๎วก็อดรําพงึออกมาดังๆ ไมํได๎วํา 

         "ช๎อยนี่แปลก ฉันร๎ูจักมาไมํร๎ูวําก่ีสิบปี ต้ังแตํเด็กด๎วยกันจนเป็นสาวแล๎วแกํมาด๎วยกัน ฉันไมํเคยเห็นช๎อยมีความ

ทุกข๑ความวิตกเหมือนคนอื่นเขาเลย เคยเห็นแตํโกรธ แตํก็ปึงปังขึ้นมาประเด๋ียวเดียว แล๎วก็หาย แล๎วช๎อยก็สนุกได๎ตํอไปอีก 

ถ๎ายังสาวอยูํฉันก็พอจะเข๎าใจ แตํนี่เราก็อายุมากเข๎าด๎วยกันทั้งสองคน ช๎อยทําอยํางไรนะจึงได๎ไมํมีทุกข๑กับใครเลย มอง

อะไรดูมันงํายไปหมด" 

         "คนเราเกิดมาแล๎วมันก็ต๎องแกํต๎องตายไปทุกคน" ช๎อยตอบ "ฉันร๎ูอยํางนั้นก็เลยต้ังใจวํา จะสนุกเสียสักชาติหนึ่ง 

เมื่อยังสาวๆ อยูํก็ยังสนุกได๎จริงอยํางที่พลอยเคยเห็น แตํพอแกํลงชักใจไมํดีอยูํพักหนึ่งเหมือนกัน แตํฉันก็มาได๎คิดวํา ความ

แกํที่เรียกวําเป็นทุกข๑นั้น เพราะใจของเราแท๎ๆ ทีเดียว รํางกายของเรามันต๎องแกํด๎วยกันทุกคน ไมํมีใครห๎ามได๎ ความทุกข๑

มันอยูํที่ใจไมํยอมแกํ ถ๎าใครเก็บใจไว๎ให๎สาวเมื่อตัวแกํแล๎ว จะต๎องทุกข๑หนักทีเดียว เพราะกายมันไมํยอมทําตามใจ 

เหมือนกับคนที่ยังเป็นสาวไปจับตัวคนแกํมาวิ่งแขํง คนแกํก็ต๎องแพ๎เพราะวิ่งไมํทัน กายกับใจก็อยํางนั้น เมื่อฉันได๎คิดอยาง

นี้ฉันก็ทําใจให๎แกํไปตามตัว ไมํห๎ามปราม ไมํอับอายและไมํไปร้ังมันไว๎ พอใจกับกายมันเดินทันกันตามประสาคนแกํ

ด๎วยกันเลยหมดทุกข๑ ยังสนุกอยูํได๎เร่ือยๆ ตามประสาคนแกํ นั่งดูเด็กๆ ทําอะไรตํออะไรให๎เพลินๆ ไปบ๎าง แล๎วก็เลํนกับ

ความแกํของตัวเอง เมื่อยขบบ๎างหูหนวกไปนิดหนึ่ง ตาบอดไปหนํอยหนึ่ง ฉันก็จดจําเอาไว๎คุยอวดพวกแกํๆ ในวัง เป็นเร่ือง

สนุกสนานครึกคร้ืนทีเดียว เด๋ียวนี้มีของเลํนใหมํ คือวันหนึ่งๆ ก็แขํงกันวําใครจะแกํกวําใคร ฉันเรียกวําเลํนทําแกํสนุกไป

อยํางหนึ่ง เมื่อยังเด็กๆ นั้นก็นั่งคอยวันคอยคืนอยากให๎ถึงเวลาได๎โกนจุก เพราะอยากเป็นสาว เด๋ียวนี้นั่งคอยวันคอยคืนจะ



ให๎หกสิบ ลูกหลานจะได๎มารดน้ํา ฉันเองก็ยังบอกไมํถูกวํา เมื่อตอนเด็กหรือตอนแกํนี้ ตอนไหนใจคอมันจะตื่นเต๎นมากกวํา

กัน" 

         "ช๎อยก็ชํางหาอะไรมาพูด" พลอยหัวเราะ "ชั้นแตํจะแกํตัว ก็จับเอามาเป็นเร่ืองเลํนไปจนได๎ ถ๎าจะวําไปจริงๆ ฉันก็

เห็นวําตัวยังไมํแกํเทําไหรํ ดัดจริตทําแกํไปอยํางนั้นเอง คนอื่นเขาอายุน๎อยกวําตัว แตํดูเขาแกกวําก็มีเป็นกอง"  

         "ก็เห็นจะจริง" ช๎อยวํา "เพราะยอมแกํเสียแล๎วและย่ิงเรํงวันให๎มันแกํ เลยไมํคํอยจะแกํเทําไรนัก เหมือนกับเมื่อยัง

เด็กๆ ย่ิงเรํงจะให๎เป็นสาวก็ย่ิงดูเป็นสาวช๎าลงไป คนบางคนที่เขาดูแกํกวําอายุ ก็เพราะเร่ืองอยากจะทําตัวให๎สาวอยูํเสมอนี่

แหละ อยํางฉันเป็นคนชอบทําแกํ จะแตํงเนื้อแตํงตัวก็ไมํคํอยจะกวดขัน เอาพอสบายๆ อยํางคนแกํ ใครเขาก็เห็นแตํยาย

ช๎อย ไมํนึกถึงอายุวําจะแกํหรือสาว เลยดูไมํแกํเทําไหรํ แตํคุณหญิงคุณนายบางคนที่ฉันร๎ูจัก เขาไมํอยากแกํเสียเลย จะไป

ไหนมาไหนก็แตํงตัวไว๎ให๎สาวเกินตัว ไอ๎เคร่ืองแตํงตัวนั้นเอง มันกลับร๎องอุทธรณ๑ ตะโกนบอกให๎คนร๎ูทั่วทั้งเมืองวํา "เจ๎าข๎า

เอ๏ยมาดูยายแกํทําสาว" ใครเขาเห็นเขาก็ต๎องร๎องวําแกํ เพราะเคร่ืองแตํงตัวมันคอยขับอยูํให๎เห็นอยํางนั้น เร่ืองมันก็เพราะ

ใจไมํยอมแกํอยํางฉันวํามานั่นเอง" 

         ความจริงถึงช๎อยจะพดูเก่ียวกับเร่ืองทกุเร่ือง ไปในทาํนองทเีลํนทจีริงและตลกขบขนั แตํคําพดูของช๎อย ก็มักจะเป็น

เคร่ืองเตือนสติให๎พลอยได๎คิดเสมอ และคําพูดของช๎อยนั้นก็มีผลกระทบทางใจ ทําให๎พลอยมองดูการกระทําและความ

คิดเห็นของลูกๆ ที่เติบโตขึ้นนั้น ด๎วยอารมณ๑ที่เป็นกลางมากกวําเกํา ถึงจะมีบางส่ิงบางอยํางที่ผิดหูผิดตา พลอยก็มักจะนึก

ได๎วํา เป็นเร่ืองของคนตํางวัยตํางสมัย ไมํวิตกกังวลจนเกินเหตุ  

         วันคืนผํานไปนาํเอาเหตุการณ๑ตํางๆ ซ่ึงพลอยมิได๎คาดฝันไว๎ใหใ๎กล๎ตัวเขา๎มาเร่ือยๆ วันหนึง่คุณเปรมออกไปขีม๎่าแตํ

เช๎าตามปกติ พลอยก็มิได๎สนใจ เพราะในตอนนี้คุณเปรมออกขี่ม๎าตอนเช๎า แทบทุกวันเป็นประจํา เมื่อคุณเปรมออกจาก

บ๎านไปแล๎ว พลอยก็ทํางานบ๎านตํางๆ อยํางที่เคยทํา จัดผ๎าผํอนไว๎ให๎คุณเปรมผลัด หลังจากกลับมาจากขี่ม๎าและอาบน้ํา

แล๎ว และดูแลอาหารเช๎าเตรียมไว๎ให๎คุณเปรม เพราะขณะนี้คุณเปรมต๎องการปรนนิบัติมากกวําแตํกํอน ทํางานไปพลาง

พลอยก็นึกอะไรตํออะไรไปพลาง เหลือบดูนาฬิกาก็เห็นรํวมสามโมงเช๎าเข๎าไปแล๎ว นึกแปลกใจอยูํครันๆ แตํก็ไมํได๎นึกอะไร

หนักหนา อีกสักครํูหนึ่ง เสียงคนเดินสับสนแรงๆ ที่ชั้นลํางของตึก เสียงใครขึ้นบันไดมาอยํางรวดเร็ว ตาอ๏อดมาทรุดตัวลง

นั่งข๎างๆ แล๎วพูดด๎วยสําเนียงที่ไมํปกตินักวํา  

         "เขาบอกวําคุณพํอตกม๎าอยูํแถวคลองเตย ลูกจะเอารถไปรับ" แล๎วตาอ๏อดก็รีบกลับลงไป ไมํอยูํรอให๎พลอยได๎

ซักถามอะไรทั้งส้ิน แตํถึงตาอ๏อดจะยังไมํไป พลอยก็คงไมํมีปัญญาจะซักถามอะไรได๎ เพราะขณะนั้นร๎ูสึกวําตัวเย็นขึ้นมา

คร่ึงตัว แข๎งขาหมดความร๎ูสึกกระดิกกระเด้ียไมํไหว ในสมองเหมือนกับมีลมพายุมาพัดอยํางแรง จะคิดส่ิงใดก็ไมํถูก จะ

พูดจาวํากระไรก็ไมํได๎ทั้งส้ิน ตามผิวหนังนั้นประเด๋ียวก็ร๎อน ประเด๋ียวก็เย็น มือหนึ่งกําลังหยิบกุ๎งแห๎ง ซึ่งเตรียมไว๎จะให๎เป็น

เคร่ืองข๎าวต๎มคุณเปรม ก็ยังวางพาดอยํูที่ปากชาม เส้ือผ๎าคุณเปรมที่จัดใสํพานไว๎ให๎ในห๎อง ก็ยังมองเห็นได๎จากประตูที่เปิด

ถึงกัน พลอยจะนั่งอยูํนานเทําไรก็จําไมํได๎ เสียงรถยนต๑แลํนออกจากบ๎านหายไปนาน แล๎วก็มีเสียงรถยนต๑แลํนกลับ เสียง

คนกลํุมหนึ่งขึ้นบันไดมาช๎าๆ ด๎วยฝีเท๎าหนักๆ แล๎วพลอยก็เห็นตาอ๏อดกับผ๎ูชายอีกสามส่ีคน ชํวยกันแบกรํางคุณเปรมขึ้นมา



จากข๎างลําง ตาอ๏อดคํอยๆ บรรจงวางรํางของพํอลงบนเก๎าอี้ยาวที่คุณเปรมเคยนอนเลํน พลอยก็ได๎แตํตะลึงมอง ตาอ๏อด

หันมาทางพลอยน้ําตาไหลอาบหน๎า แล๎วก็มานั่งชิดตัวพลอยกระซิบวํา  

         "คุณแมํทําใจให๎ดีๆ ลูกยังอยํู ไปถึงเมื่อเมื่อก้ีแก๎ไขไมํได๎เสียแล๎ว คุณแมํไมํถือไมํใชํหรือที่ลูกเอาทํานกลับมาในบ๎าน 

ลูกไมํร๎ูจะเอาไปไว๎ที่ไหนจริงๆ" แล๎วตาอ๏อดก็เอื้อมมือมาจับพลอยไว๎ พลอยได๎ยินเสียงตัวเองพูดเหมือนกับเสียงคนอื่นวํา  

         "บ๎านนี้บ๎านของคุณเปรม...เมื่อเป็นๆ อยูํได๎ ทําไมเมื่อตายแล๎วจะกลับมาไมํได๎" พูดขาดคําก็ได๎ยินตาอ๏อดสะอื้น 

แตํพลอยก็ยังนั่งอยูํในทําปกติ และด๎วยดวงตาที่แห๎ง เพราะจนบัดนี้ พลอยก็ยังไมํสามารถบังคับใจให๎เชื่ออยํางอื่นได๎ 

นอกจากอยํางเดียวคือ คุณเปรมออกไปขี่ม๎าแล๎วยังไมํกลับ  

         วันนัน้ทัง้วันพลอยร๎ูสึกเหมือนกับวําฝันไป พีน่อ๎งมาทีบ่า๎นกันจนหมด แขกเหร่ือชํางดูมากเสียจริงๆ เขารดน้าํศพแล๎ว

ก็เอาคุณเปรมใสํหีบหลวงต้ังไว๎ พลอยก็ยังนั่งอยูํในห๎องกลาง เบื้องหน๎าออกไปก็มีหีบศพคุณเปรม และมีพระกําลังสวดพระ

อภิธรรม เพราะเวลานั้นค่ําลงแล๎ว พลอยปฏิบัติการไปทั้งวันเหมือนกับตนเป็นเคร่ืองจักร คนที่ร๎ูจักหลายคนกระซิบกันวํา 

พลอยเป็นคนใจแข็งขํมสติได๎ แตํคุณเชยกับช๎อยเหลียวตาดูตากัน แล๎วก็ตกลงกันวํา จะอยูํเป็นเพื่อนพลอยกํอนทั้งสองคน  

         เวลาคํ่าลงทกุท ีใครคนหนึง่โผเขา๎มาทีตั่วพลอยซบหนา๎ลงกับตักแล๎วก็ร๎องไห ๎พลอยลดสายตาลงดูตาอน๎ ตาอน๎ลูก

ของแมํ... พํอตายก็ไมํได๎เห็นใจ เพราะมัวแตํอยูํแตํบ๎านนอก นี่ใครคงจะบอกไป จึงได๎รีบมาแตํคืนนี้ พลอยยกมือขึ้นลูบผม

ตาอั้นด๎วยความเมตตา หูแวํวไปได๎ยินเหมือนเสียงคุณเปรมพูดวํา  

         "ลูกฉันเอง แมํพลอย...อ๎ายอ๎น...ฉันยกให๎ เห็นแมํพลอยอยากได๎ ฉันก็ยกให๎"  

 

บทที่ ๓  

         ถ๎าจะวํากันตามความจริง ระหวํางทีศ่พคุณเปรมยังอยํูในบา๎น พลอยก็มิได๎ร๎ูสึกว๎าเหวํเทําไรนกั ความร๎ูสึกทีคํ่อยๆ ซึม

เข๎าสํูจิตใจวําคุณเปรมตายแล๎วนั้น ยังไมํเป็นเด็ดขาด เพราะตราบใดที่ศพคุณเปรมยังอยํูในบ๎าน พลอยก็มีการงานที่จะต๎อง

ทํา มีเร่ืองจะต๎องคิด ต๎องทําบุญงานศพคุณเปรมทุกเจ็ดวัน ถึงแม๎วําแตํละเจ็ดวัน ลูกแตํละคนและพี่น๎องทางคุณเปรมและ

พลอย จะแบํงกันเป็นเจ๎าภาพ พลอยก็ยังถือวําเป็นภาระต๎องคอยดูแลอยูํนั่นเอง ทําบุญเจ็ดวันแล๎วก็ยังมีห๎าสิบวัน ร๎อยวัน

ไปตามธรรมเนียม การอบรมที่ได๎รับมาต้ังแตํอยํูในวังนั้น อํานวยประโยชน๑ให๎ทั้งทางใจและงานการในยามนี้ เมื่อยังอยํูใน

วังพลอยเคยได๎เคยผํานงานพระศพเจ๎านายมาหลายคร้ัง ทุกคร้ังก็มีเร่ืองที่จะต๎องทําโดยละเอียดถ่ีถ๎วน มากมายหลาย

อยําง เชํนทําดอกไม๎ จัดของถวายพระ จัดเคร่ืองกัณฑ๑เทศน๑ตลอดจนทําของเล้ียงแขก งานที่เคยทํามานั้นมาชํวยรักษา

จิตใจ ให๎ยังอยํูในระดับปกติได๎บ๎าง เพราะพอร๎ูวําแนํวําคุณเปรมตาย ภาระตํางๆ ที่ร๎ูตัววําต๎องทําก็เข๎ามาครอบงําความร๎ูสึก 

และภารกิจและหน๎าที่เหลํานั้น ก็เข๎ามาแบํงเอาเนื้อที่ในหัวใจ มิให๎ความโศกสลดนั้นเข๎าครอบงําแตํฝ่ายเดียวจนส้ินเชิง  



         พีน่อ๎งและมิตรสหายทกุคนใหค๎วามเห็นใจ และใหค๎วามอปุการะชํวยเหลือทกุอยําง ทาํใหพ๎ลอยร๎ูสึกเห็นใจ และต้ืน

ตันในอุปการคุณตํางๆ ที่ได๎รับ ช๎อยและคุณเชยมาค๎างที่บ๎าน และนอนเป็นเพื่อนอยํูในห๎องเดียวกันกับพลอย ทั้งสองคนร๎ูดึ

วําความทุกข๑ของพลอยนั้น มากเกินไปที่จะปลอบให๎หายได๎ แตํทั้งสองก็มีวิธีที่จะทําให๎ความทุกข๑ของพลอยบรรเทาลงไป 

ด๎วยการหางเร่ืองอื่นๆ มาคุยกันเอง ชักจูงความนึกคิดของพลอย ซึ่งเป็นผ๎ูนั่งฟังให๎หันเหไปทางอื่นได๎บ๎างเป็นคร้ังคราว ช๎อย

และคุณเชยนั่งคุยกันอยํูได๎จนดึกๆ ทุกวัน ไมํปลํอยให๎พลอยต๎องนอนคิดถึงเร่ืองราวตํางๆ แตํผ๎ูเดียว และเวลากลางวันทั้ง

สองคนก็หาเร่ืองเก่ียวแกํงานศพมาคอยปรึกษา หรือมีงานมาชวนให๎พลอยทํา ไมํปลํอยให๎อยํูวํางได๎ ขณะที่นั่งทํางานช๎อยก็

จะคุยอยูํไมํหยุดปาก ด๎วยถ๎อยคําที่ตลกขบขัน และด๎วยความคิดที่แปลกประหลาดโลดโผน ทําให๎พลอยต๎องย้ิมออกมาได๎

แม๎แตํกําลังทุกข๑ พํอเพิ่มเองก็ทิ้งบ๎านและลูกเมียมานอนอยํูในห๎องเดียวกับตาอ๏อด และนานวันเข๎า พํอเพิ่มก็ชักจะมีคําพูด

ภาษาฝร่ังแทรกแซงเวลาจะพูดจะคุย ทําให๎ช๎อยและคุณเชยต๎องสะกิดกันทุกคร้ังที่ได๎ยิน หลวงโอสถนั้นถึงแม๎จะมาค๎าง

ไมํได๎ เพราะหํวงร๎านหํวงคนไข๎ ก็มารํวมกินข๎าเย็นอยํูด๎วยทุกวันเป็นประจํา และอยูํปฏิบัติพระที่มาสวด และเลํนสกาเลํน

หมากรุกไปกับพํอเพิ่มจนพระลากลับวัด จึงจะกลับด๎วยทุกคืนไป  

         ในกระบวนพีน่อ๎งทกุคน คุณอุนํดูเหมือนจะรับเอาความตายของคุณเปรมไปใสํใจมากกวําคนอืน่ พอร๎ูขาํววําคุณ

เปรมตาย คุณอุํนก็ออกวิ่งกระหืบกระหอบขึ้นมาหาพลอย และเมื่อเห็นศพคุณเปรม คุณอุํนก็ร๎องไห๎ดังๆ และคงร๎องไห๎อยํู

เร่ือยๆ ตลอดมาไมํเป็นอันทําอะไรได๎ กับทุกคนคุณอุํนจะพูดขึ้นวํา  

         "ถ๎าเจ๎าคุณเจ็บไข๎อยํางธรรมดาก็ไปอีกเร่ืองหนึ่ง ฉันจะได๎ชํวยรักษาพยาบาลสนองคุณทําน แตํนี่เห็นกันอยํูหลัดๆ 

แล๎วก็มามีอันให๎เป็นไป พระคุณทํานมีแกํฉันมากมายเหลือเกิน หาที่ไหนไมํได๎อีกแล๎ว ได๎พึ่งพาทํานมาตลอดแล๎วก็ไมํได๎

ทดแทนพระคุณทําน ฉันจึงได๎ร๎องไห๎มากกวําคนอื่น แมํพลอยเขามีคุณแกํฉันก็จริง แตํเขาเป็นน๎อง สํวนเจ๎าคุณเทํานเป็น

คนอื่นแท๎ๆ ยังมีใจอุปการะคนแกํอยํางฉัน ไมํเคยนึกรังเกียจ จะหารํมโพธิ์รํมไทรอยํางนี้ไมํได๎อีกแล๎วเจ๎าประคุณ" แล๎วคุณ

อุํนก็ร๎องให๎ครํ่าครวญตํอไป ระหวํางที่พลอยนั่งทํางานอยูํกับช๎อยและคุณเชยที่หลังตึก พอคุณอุํนขึ้นบันไดมา คุณเชยก็จะ

สะกิดช๎อยแล๎วกระซิบวํา 

         "นั่นแนํะ นางร๎องไห๎มาแล๎ว" 

         "นั่นนํะซ"ี ช๎อยจะตอบ "ร๎องเสียฉันออกจะสงสาร แทบจะร๎องตามเป็นลูกคํูไปด๎วยแล๎วหลายคร้ัง ต๎องสะกดใจ

ไมํให๎ร๎องตามแทบตาย" 

         "วุ๎ย ! อยากร๎องก็ร๎องไปเถิด ไมํมีใครเขาวําหรอก" คุณเชยวํา "ฉันเองนานๆ ก็ร๎องเสียทีเหมือนกัน"  

         "อ๎าว ! อยํางคุณเชยกับคุณอุํนไมํเหมือนฉันนี่" ช๎อยแก๎ "คุณอุํนเธอแกํแล๎ว และเป็นพี่เมีย ร๎องเทําไรก็ร๎องได๎ อยําง

คุณเชยก็อีก จะบีบน้ําตาร๎องไห๎สักเทําไรก็ไมํมีใครสงสัย เพราะมีคุณหลวงคอยคํ้าประกันอยํู สํวนแมํพลอยเขาก็เป็น

ธรรมดา ถ๎าไมํร๎องก็ต๎องตีให๎ร๎อง เพราะผัวเขาตาย ฉันคนเดียวเทํานั้นที่ลําบากกระอักกระอํวน เพราะฉันยังเป็นสาวแล๎วก็

ตัวเปลํา ขืนดัดจริตไปร๎องเข๎า คนเขาก็จะสงสัยวํายังไงๆ เสียกระมั้ง !"  



         "แมํค๎ูน !" คุณเชยร๎อง "ฉันไมํร๎ูวําแมํชํางไปเอาสติปัญญามาจากไหน ชํางคิดรอบคอบระวังเนื้อระวังตัว ไปเสีย

หมด แม๎แตํกับคนตายแล๎ว" 

         "ก็แนํละซ"ี ช๎อยตอบ "รักษาตัวเป็นสาวมาห๎าสิบกวําปี จะมาเสียชื่อตอนนี้อยํางไรได๎ ถ๎าถูกหาความเมื่อคุณเปรม

ยังอยํูก็จะไมํส๎ูกระไรหรอก เพราะเธอจะได๎ชํวยแก๎วําคนอยํางยายช๎อยฉันไมํแตะ เด๋ียวนี้เธอก็ชํวยไมํได๎ จึงจนใจต๎องรักษา

เอาเอง" 

         "ฉันก็อยากร๎ูเหมือนกัน อยํางช๎อยนี่ถ๎าเผ่ือมีเรือนแล๎วผัวตาย จะทําอยํางไร" คุณเชยปรารภขึ้น  

         "ฉันก็คงร๎องโอ๎ปี่ไปสักสามวัน" ช๎อยตอบหน๎าเฉย "เสร็จแล๎วฉันก็นั่งคิดมรดก จะได๎ร๎ูวําตัวเองเป็นแมํมํายธรรมดา 

หรือวําเป็นแมํมํายทรงเคร่ือง" 

         ช๎อยหยุดนิง่มัดเทียนทีจั่ดไว๎สําหรับถวายพระอยํูครํูหนึง่ แล๎วก็พดูขึน้วํา  

         "เวลาฉันคุยบ๎าๆ บอๆ อยํางนี้ อดคิดถึงคุณอาสายไมํได๎สักที ถ๎ายังอยํูได๎ยินเข๎าเป็นต๎องดุขรมไปทีเดียว"  

         คําพดูของช๎อยทาํใหพ๎ลอยต๎องอมย้ิม เพราะในใจของพลอยก็กําลังนกึถึงคุณสายอยํูเชํนเดียวกัน  

         "เฮ๎อ ! เมื่ออยูํก็เต๎นหรับๆ กันไป ประเด๋ียวก็ดีประเด๋ียวก็โกรธ เด๋ียวก็รัก เด๋ียวก็ร๎องไห๎ เสร็จแล๎วก็ตายด๎วยกันทุก

คน" ช๎อยพูดขึ้นเป็นธรรมานุสติ "อยํางฉันนี่ก็คงถึงคราวเข๎าวันหนึ่ง จะผิดกับคนอื่นก็ตรงที่วําเวลาฉันตายแล๎ว ใครพูดใคร

นึกถึงก็คงหัวเราะ ไมํร๎องไห๎เหมือนกับคนอื่น เร่ืองคนตายนี่ฉันนึกๆ ดูแล๎วก็แปลก คุณเชยจะเห็นด๎วยกันหรือไมํก็ไมํร๎ูได๎ ฉัน

วําๆ คนที่เรารักมากๆ หรือคุ๎นเคยมากๆ นั้นไมํมีวันตาย ถึงตัวจะตายไปแล๎วนานเทําไหรํ คนๆ นั้นก็ยังคงอยํูเหมือนกับคน

เป็นๆ ในหัวใจเรานั่นเอง อยํางเสด็จนั้นทํานส้ินพระชนม๑ไปแล๎วไมํร๎ูวําก่ีปี่ แตํเด๋ียวนี้ฉันก็นึกวําทํานยังอยํู เพราะฉันร๎ูดีวํา

ทํานโปรดอะไรไมํโปรดอะไร ถึงทํานจะส้ินพระชนม๑ไปแล๎ว ก็ยังคิดจะทําให๎ถูกพระทัยอยูํนั่นเอง ต๎องระวังตัวอยํูเสมอ พํอ

แมํและคุณอาสายที่ตายไปแล๎วก็เหมือนกัน อยํางคุณอานี่ยิ่งร๎าย เมื่อยังเป็นๆ อยูํเราพอหลีกเล่ียงหนีได๎เป็นคร้ังเป็นคราว 

พอตายแล๎วดูเหมือนจะตามติดตัวเที่ยวควบคุมไปทุกอิริยาบถ ฉันก็นั่งพูดฟุ้งไปคนเดียว ใครจะเห็นฉันเป็นบ๎าไปหมดแล๎วก็

ไมํร๎ู" ช๎อยสรุปความ 

         ช๎อยพดูถูกทเีดียว พลอยนกึอยํูแตํในใจ และคําพดูของช๎อยทาํใหพ๎ลอยอุนํใจขึน้มาก คุณเปรมถึงจะตายก็ตายแตํใน

สายตาและความร๎ูสึกนึกคิดของคนอื่น สําหรับพลอยนั้นคุณเปรมยังไมํตายเลย ระยะเวลาหลายสิบปีที่อยํูด๎วยกันมา ทําให๎

พลอยร๎ูจักคุณเปรมดีกวําใครทั้งส้ิน คุณเปรมจะชอบส่ิงใดหรือไมํชอบส่ิงใดพลอยก็ร๎ู เมื่อเหตุการณ๑อันใดเกิดขึ้น เหตุการณ๑

นั้นจะกระทบใจคุณเปรม ทําให๎เกิดอารมณ๑ใดพลอยก็ร๎ูดี คุณเปรมจะมองชีวิตอยํางไร ต๎องการอะไร ปรารถนาส่ิงใดพลอย

ก็ร๎ูแกํใจจนส้ิน ถึงตัวคุณเปรมจะตายไปแล๎ว ความร๎ูสึกอันใกล๎ชิดทุกอยํางเหลํานี้ ยังติดอยูํกับตัวพลอยเทํากับคุณเปรมยัง

อยูํ และอยูํอยํางใกล๎ชิดที่สุด เพราะอยํูในตัวพลอยในหัวใจพลอยตลอดไป ไมํมีวันจะลืมเลือนได๎ รํางกายสังขารของคุณ

เปรมจะต๎องเนําเปื่อยไป และในที่สุดก็จะถูกเผาไหม๎เป็นเถ๎าถําน ไมํมีอะไรเหลือ...แตํช๎ากํอน ! จะวําไมํมีอะไรเหลืออยํางไร



ได๎ ลูกของคุณเปรมยังอยํูถึงส่ีคน ตาอ๎น ตาอั้น ตาอ๏อดและประไพกําลังแข็งแรง กําลังจะเร่ิมชีวิตตํอไปทุกคน เหลํานี้ไมํใชํ

เลือดเนื้อเชื้อไขของคุณเปรมดอกหรือ เมื่อคุณเปรมยังมีตัวอยํู พลอยก็ได๎มอบตัวให๎แกํคุณเปรมจนส้ินเชิง ต้ังใจวําจะ

ปฏิบัติตามใจคุณเปรมไปจนตายจากกัน แตํถึงขณะนี้เข๎าจริงคุณเปรมก็ยังไมํตาย ยังอยํูในตัวพลอย ยังอยํูในลูก เป็น

หน๎าที่ของพลอยที่จะต๎องปฏิบัติตํอไป ตามความปรารถนาของคุณเปรม ทําชีวิตของตัวเองและของลูกให๎เป็นไปตามที่คุณ

เปรมต๎องการ 

         เม่ือนกึถึงลูก พลอยก็อดไมํได๎ทีจ่ะนกึถึงความเป็นไปของลูกแตํละคน ต้ังแตํคุณเปรมตายไปแล๎ว ตาอน๎นัน้ทาํให๎

พลอยร๎ูสึกเมตตาสงสารมากที่สุด เพราะพลอยก็ร๎ูดีวําตาอ๎นเกิดมาก็มีแตํคุณเปรมผ๎ูบิดา และพลอยผ๎ูซึ่งตาอ๎นรักเป็นแมํ 

สํวนแมํของตัวจริงๆ นั้นตาอ๎นไมํร๎ูจัก พอคุณเปรมตายลง ตาอ๎นก็แสดงความเศร๎าโศกนานกวําใครทั้งหมด และดูเหมือนจะ

ยึดถือพลอยเป็นคนสําคัญในชีวิตของตน มากขึ้นกวําแตํกํอน เมื่อคุณเปรมตายลงตาอ๎นลาราชการมาอยูํบ๎านได๎เจ็ดวัน 

และตํอจากนั้นก็กลับมาบ๎านทุกๆ เจ็ดวันและค๎างที่บ๎านคืนหนึ่ง ทุกคร้ังที่ตาอ๎นมาอยํูบ๎าน ตาอ๎นก็ไมํหํางตัวพลอย คอย

ดูแลรับใช๎และเอาใจอยูํทุกฝีก๎าว บางคร้ังพลอยเห็นหน๎าตาอ๎นก็ต๎องร๎องไห๎ เพราะการตายของคุณเปรม ทําให๎ตาอ๎นเป็นลูก

กําพร๎าลง และเมื่อพลอยร๎องไห๎ ตาอ๎นก็ร๎องไห๎ด๎วย ไมํพยายมปลอบโยนอยํางคนอื่น ทําให๎พลอยร๎ูสึกวําเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกับตาอ๎น โดยความทุกข๑ที่มีอยูํรํวมกัน  

         ตาอ๏อดเป็นคนทีไ่ด๎เร่ืองมากทีสุ่ด ในตอนแรกทีคุ่ณเปรมตาย ระหวํางทีพ่ลอยและคนอืน่ยังตกใจส้ินสติ ไมํร๎ูทีจ่ะทาํ

อยํางไร ตาอ๏อดเป็นคนที่ตระเตรียมการงานทั้งหมดสําหรับวันนั้น งานรดน้ําศพคุณเปรมก็เสร็จลงได๎ด๎วยตาอ๏อด ตาอั้นเข๎า

ไปแจ๎งกระทรวงวังวําคุณเปรมตาย ก็เพราะตาอ๏อดเป็นคนแนะบอกให๎ไป ตลอดจนพี่น๎องและมิตรสหายได๎ร๎ูกันทั่วถึง ก็

เพราะตาอ๏อดเป็นคนสํงคนออกเที่ยวบอก วันนั้นทั้งวันตาอ๏อดที่เคยเป็นเด็กไมํได๎เร่ือง กลับกลายเป็นผ๎ูใหญํบังคับบัญชา

คนทั้งบ๎าน และส่ังเสียการงานได๎ถูกต๎อง แม๎แตํตาอั้นพี่ชายซึ่งยังตะลึงอยํู ด๎วยความตายอยํางกระทันหันของพํอก็เชื่อฟัง

โดยดี เมื่อมาคิดดูภายหลังพลอยก็ร๎ูวํา ตาอ๏อดเป็นคนที่คุมสติได๎ดีกวําคนอื่น และสามารถกระทําตนเป็นผ๎ูใหญํได๎ทันทีใน

ยามฉุกเฉิน แตํพอตํอมาอีกวันเดียว เมื่อตาอั้นและพี่น๎องอื่นๆ มาพร๎อมกัน และหายตระหนกตกใจพอที่จะจัดการกับธุระ

ตํางๆ ได๎เป็นปกติแล๎ว ตาอ๏อดก็รามือ กลับไปเป็นตาอ๏อดคนเกํา พํอเพิ่มมาค๎างอยูํด๎วยที่บ๎าน ตาอ๏อดก็ได๎คนที่ถูกใจถูกคอ

นั่งคุยกับพํอเพิ่มได๎ไมํมีจบส้ิน นานๆ ตาอ๏อดก็มาปลอบเอาใจแมํเสียทีหนึ่ง และมาชวนคุยเร่ืองอื่นๆ พอให๎พลอยได๎คลาย

ใจลงบ๎าง 

         ประไพนัน้พลอยสังเกตเห็นวําเป็นผ๎ูใหญํขึน้มาก นบัต้ังแตํคุณเปรมตายลง จะพดูจากับพลอยหรือคนอืน่ ก็พดูอยําง

ผ๎ูใหญํ แตํขณะเดียวกันพลอยก็สังเกตเห็นวําประไพเป็นผ๎ูใหญํอยํางไว๎ทํา เห็นวําการที่คุณเปรมตายลงนั้น เป็นเหตุให๎ตนมี

อิสระเสรีที่จะทําตามใจชอบได๎มากกวําแตํกํอน อีกอยํางหนึ่งที่พลอยเห็นประไพทําแล๎วไมํชอบใจ ก็คือประไพจะร๎องไห๎

แสดงความเศร๎าโศก เฉพาะเวลาที่มีแขกมางานศพคุณเปรม และกิริยาอาการที่ประไพร๎องไห๎นั้นก็ดูผิดธรรมดา เหมือนกับ

วําได๎ซักซ๎อมมากํอนแล๎ววําจะวางทําอยํางไร จึงจะนําดูมากที่สุด  



         ตาอัน้ดูเหมือนจะเป็นลูกคนเดียวทีเ่ปล่ียนไปมากต้ังแตํพอํตาย เหตุทีต่าอัน้เปล่ียนไปมากนัน้ อาจเป็นเพราะตาอัน้

เห็นวําตนเองเป็นบุตรชายใหญํของคุณเปรมที่มีกับพลอยก็เป็นได๎ เมื่อคุณเปรมตายลงโดยกระทันหันตาอั้นก็ดูจะงงๆ อยูํ

วันหนึ่งหรือสองวัน ดูเหมือนกับยังไมํแนํใจวําจะทําตนอยํางไรถูก แตํในที่สุดตาอั้นก็ตัดสินใจได๎วําตํอไปนั้น ตนเป็นทายาท

อันถูกต๎องของคุณเปรม มีหน๎าที่จะต๎องบังคับบัญชาคนในบ๎านแทนบิดา ตาอั้นก็ดําเนินการตํอไปตามนั้น ถึงแม๎วําพลอย

จะเห็นวําตาอั้นเข๎าใจถูก แตํการกระทําของตาอั้นในบางกรณี พลอยก็เห็นวําเกินไป เป็นต๎นวําตาอั้นจะมาส่ังเสียเอากับตัว

พลอยเองในเร่ืองตํางๆ และเร่ิมพูดจากับน๎องๆ ด๎วยน้ําเสียงที่เป็นคําส่ังไมํพูดจาแตํโดยดีเหมือนเมื่อกํอน ที่พลอยกินใจเป็น

ที่สุดก็คือการปฏิบัติตนของตาอั้น ตํอตาอ๎นผ๎ูเป็นพี่ ตาอั้นเร่ิมแสดงกิริยาวาจาให๎เห็นได๎ทั่วกันวํา ตาอ๎นนั้นขาดความสําคัญ 

ถึงจะเป็นพี่ก็เป็นแตํเพียงพี่ตํางท๎อง มิได๎ทําให๎ตาอ๎นอยํูในฐานะลูกชายใหญํ ผ๎ูเป็นทายาทคุณเปรม เวลามีงานศพตาอั้นก็

จะเป็นผ๎ูออกหน๎า ทิ้งตาอ๎นไว๎เบื้องหลัง ซึ่งตาอ๎นก็ยอมโดยดุษณี ทําให๎พลอยย่ิงรักย่ิงสงสารตาอ๎นมากขึ้น ความจริงพลอย

ร๎ูสึกทั้งภูมิใจและดีใจ ที่เห็นตาอั้นตัดสินใจพร๎อมที่จะเข๎าสวมตําแหนํงของคุณเปรม ในฐานะเป็นหัวหน๎าครอบครัว แตํก็

ร๎ูสึกหนักใจแทนตาอ๎นและตาอ๏อดอยูํในขณะเดียวกัน เพราะไมํแนํใจวําลูกผ๎ูชายสามคนนี้ จะเกิดขัดใจกันขึ้นมาเมื่อไร 

สําหรับประไพนั้นพลอยไมํร๎ูสึกหํวง เพราะร๎ูอยูํวําตาอั้นรักและตามใจน๎องสาว แตํก็ยังต๎องวิตกอยูํวํา ความรักและการ

ตามใจของตาอั้น อาจทําให๎ประไพเหลิงไปอีกก็ได๎  

         ระหวํางทีศ่พคุณเปรมยังอยํูในบา๎น พลอยก็ยังร๎ูสึกอุนํหนาฝาค่ังมาตลอด แตํเม่ือทาํบญุร๎อยวันเสร็จไปแล๎ว ก็ถึง

เวลาเผาศพคุณเปรม กํอนงานเผาศพคุณเปรมสักเดือนหนึ่ง ตลอดจนระหวํางที่เปิดศพคุณเปรมทําบุญ กํอนจะเผา และ

แม๎แตํวันเผาพลอยก็ได๎แตํยํุงอยํูกับธุรกิจการงาน เสียจนจําอะไรไมํคํอยจะได๎ จําได๎แตํวําญาติพี่น๎องทางคุณเปรมทําพิธี

กงเต๏กเป็นการใหญํ มีหลวงจีนมาสวดเอิกเกริกอยูํจนรํุงสวําง คนที่สนใจงานกงเต๏กจนกลายเป็นเร่ืองสนุกก็คือพํอเพิ่มและ

ตาอ๏อด ปรึกษากันอยํูเป็นวรรคเป็นเวรวํา จะทําอะไรด๎วยกระดาษเผาสํงให๎คุณเปรมดี ตาอ๏อดเป็นคนคิดเร่ืองทําบ๎าน ทํา

เคร่ืองใช๎ ตลอดจนรถยนต๑ที่จะเผาสํงไปให๎ ทั้งสองคนปรึกษากันอยํูอีกห๎องหนึ่ง แตํพลอยซ่ึงนั่งอยูํข๎างในก็ได๎ยินชัดแจ๎ง 

เสียงพํอเพิ่มพูดขึ้นวํา 

         "อะไรๆ ก็สํงไปให๎ได๎หมดแล๎ว ยังขาดอยูํอยํางเดียวเทํานั้นเอง"  

         "อะไรเลําคุณลุง" ตาอ๏อดถาม 

         "ม๎า" พํอเพิ่มตอบ "ต๎องส่ังให๎เจ๏กมันทําสํงไปให๎สักฝูงหนึ่ง มีอานม๎าเคร่ืองม๎าและโรงจนครบ"  

         "ผมวําอยําดีกวํา" ตาอ๏อดตอบ "ป่านนี้คุณพํอคงเข็ดขี่ม๎าแล๎ว ข๎อสําคัญถ๎าสํงไปให๎จะโกรธเอาเสียด๎วย เพราะจะ

หาวําเราล๎อ" 

         "จริงซี" พํอเพิ่มพูดอยํางเชื่อถือเห็นด๎วยกับหลานชาย "ว๎า ! ยากจริงๆ จะสํงอะไรให๎อีกดี... ลองสํงของที่ไมํเคยมีไป

ให๎จะดีไหม เผ่ือจะชอบบ๎าง" 

         "อะไรอีกลํะคุณลุง" ตาอ๏อดถาม 



         คําตอบของพอํเพ่ิมต๎องทาํใหพ๎ลอยซ่ึงนัง่ฟงัอยํูขา๎งในหอ๎ง ต๎องหวัเราะและร๎องไหไ๎ปพร๎อมๆ กัน เพราะพอํเพ่ิมตอบ

ด๎วยเสียงกระซิบ ที่ดังได๎ยินเข๎าไปถึงข๎างในวํา  

         "อีเล็กๆ ! เจ๎าคุณทํานไมํเคยมีเลย ไปอยํูทางโน๎นเด๋ียวไมํมีใครปรนนิบัติ ลุงจะให๎เจ๏กทํารูปกระดาษสวยๆ สักสิบ

ตัว เผาสํงไปให๎ ชํางปะไร" 

         ตาอ๏อดหวัเราะงอหายแล๎วพดูวํา 

         "ผมไมํร๎ูด๎วยนะคุณลุง เด๋ียวคุณแมํดุผมตาย !"  

         "เฮํย ! ไมํเป็นไรหรอกนํา" พํอเพิ่มตอบ "ลุงเคยถามเขาแล๎ว เขาบอกวําเขาไมํวํา ลุงกลัวแตํอยํางเดียวเทํานั้น..."  

         "กลัวอะไรครับ" ตาอ๏อดซัก 

         "กลัวทํานจะไมํรับไว๎นํะซี เมื่อเป็นๆ ลุงเคยแนะทํานให๎ลองมีดูบ๎าง แตํทํานกลับบอกวําจะมาทําให๎ทํานตายเร็ว 

เด๋ียวนี้ทํานก็ตายแล๎ว เห็นจะไมํเป็นไรกระมัง"  

         "แล๎วเผ่ือสํงไปทํานก็ยังไมํรับ คุณลุงจะทําอยํางไร" ตาอ๏อดซักด๎วยความสนุก  

         "ไมํเป็นไรหรอกพํออ๏อด" พํอเพิ่มพูดอยํางใจเย็น "ทํานไมํใช๎สอยก็เก็บเอาไว๎ที่นั่น อีกหนํอยลุงตามไปทวงคืนเอามา

ใช๎เอง" 

         พอกํอนจะเผาคุณเปรมวันหนึง่ ก็มีพธิกีงเต๏กทีบ่า๎นตามทีไ่ด๎กําหนดไว๎ พลอยต๎องออกไปรํวมพธิ ีเพราะทัง้ตาอ๏อด

และพํอเพิ่มมาเรํงเร๎า ขอให๎ออกไปให๎ได๎ ตาอั้นนั้นบํนวําพิธีทั้งหมดเป็นของ "ป่าเถ่ือน" แล๎วก็นั่งดูอยูํหํางๆ อีกทาง ไมํยอม

รํวมด๎วย พอพลอยออกไปถึง กวาดตาดูทรัพย๑สมบัติและเคร่ืองใช๎ตํางๆ ที่ทําด๎วยกระดาษ ซึ่งวางเรียงรายอยูํหน๎าศพคุณ

เปรม ส่ิงที่สะดุดตาก็คือ รูปผ๎ูหญิงสาวๆ ทําด๎วยกระดาษตัวยํอมกวําคนจริงๆ เล็กน๎อย ยืนอยํูสิบคนบริบูรณ๑ ในมือนั้นถือ

พัดบ๎าง ถือบุหร่ีบ๎าง และถือถ๎วยแก๎วน้ําหรือของใช๎อื่นๆ ที่คอของรูปเหลํานั้นมีป้ายกระดาษแขวนไว๎ บอกชื่อจนครบทุกคน 

เพราะพํอเพิ่มนั้นเมื่อตกลงใจจะทําอะไร ก็ทําจนละเอียดละออไมํมีอะไรขาดเหลือ พลอยแลไปสบตาพํอเพิ่มแล๎วก็ต๎องเมิน

หน๎า เพราะไมํอยากหัวเราะออกมาในยามเชํนนั้น พอดีได๎ยินเสียงช๎อยกระซิบกับคุณเชยข๎างหลังวํา  

         "ฉันไมํร๎ูวําจะเผาสํงไปให๎กันถึงขนาดนี้ ถ๎าร๎ูทันก็จะสํงแปลกระดาษไปไว๎ให๎ใสํลูกอีกสักสองสามอัน !"  

         พธิรีีตองและแขกเหร่ือทีม่าในงานศพของคุณเปรม ทาํใหพ๎ลอยไมํมีเวลาจะนกึถึงอะไรมากนกั เพราะมํุงแตํจะ

ทํางานให๎ลุลํวงไปโดยเรียบร๎อย จนกระทั่งเผาศพคุณเปรมเสร็จไป และในตอนเช๎าขึ้นเก็บกระดูกคุณเปรมกลับเข๎าบ๎าน 

นําเอาโกษกระดูกคุณเปรมไปตั้งไว๎ในที่ๆ จัดไว๎แล๎ว พลอยจึงตามเข๎าไป และตอนนั้นเองความว๎าเหวํในชีวิต ก็ดูเหมือนจะ

โถมเข๎าสํูหัวใจของพลอยอยํางกระทันหัน และด๎วยกําลังที่แรง ถึงแม๎วําคุณเปรมจะได๎ตายมาแล๎วหลายเดือน ศพคุณเปรม

ก็ยังอยํูในบ๎านตลอดมา เป็นเคร่ืองหมายเตือนความร๎ูสึกวําคุณเปรมยังอยํูใกล๎ มีภาระตํางๆ ที่จะต๎องทําให๎จนชั้นกับข๎าว



ของกินตํางๆ ที่คุณเปรมเคยชอบ ก็ยังต๎องจัดหาใสํสํารับไปต้ังเซํนศพ แตํขณะนี้ทุกอยํางดูวํางเปลําไปส้ิน ผ๎ูคนญาติพี่น๎อง

ที่มาชํวยงานตํางคนก็ตํางกลับ เพราะเสร็จงานศพคุณเปรมแล๎ว พลอยเองก็ต๎องกลับเข๎าสํูชีวิตปกติ ชีวิตที่ไมํมีคุณเปรม 

พลอยยังงงงวยมิร๎ูที่จะกลับเข๎าสํูชีวิตนั้นได๎อยํางไร ยังนึกไมํออกที่จะจับต๎นชนปลายที่ไหนถูก คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกที่พลอย

ร๎ูสึกวําคุณเปรมนั้นจากไปนานนักหนา มองหาอะไรที่จะเป็นเคร่ืองหมาย บอกให๎ร๎ูสึกถึงคุณเปรมก็ดูจะไมํมีสักอยํางเดียว 

คงเหลือแตํโกษกระดูก แตํส่ิงนั้นก็ยังเตือนใจให๎ร๎ูวํา คุณเปรมตายไปแล๎วอยํางไมํมีวันกลับ คงเหลือแตํกระดูกสองสามชิ้น

ไมํมีอะไรอีกเลย พลอยเหลียวมองดูรอบๆ ตัว พบแตํความวํางเปลํา พบแตํเคร่ืองหมายของส่ิงตํางๆ ที่ผํานพ๎นไปแล๎ว พวง

หรีดดอกไม๎ แห๎งที่มีคนเอามาคํานับศพคุณเปรม ยังห๎อยประปรายอยูํตามข๎างฝา ดอกไม๎ใบไม๎ที่ทํากระดาษนั้นดูเหี่ยวแห๎ง 

สีจางและมีฝุ่นจับ อาสนสงฆ๑ที่ตั้งไว๎ตลอดงานก็ยังคงอยํู แตํก็ดูร๎างไมํมีใครปัดกวาด เพราะไมํมีพระจะมานั่ง แจกันใบใหญํ

ใบหนึ่งวางอยูํตรงมุมห๎อง ใสํไม๎เท๎าตํางๆ ที่คุณเปรมเคยถือ ไม๎เท๎าแตํละอันไมํขึ้นเงาเหมือนแตํกํอน และหัวที่เล่ียมด๎วย

โลหะตํางๆ นั้น ก็แลดูด๎านเพราะไมํมีใครจับต๎องเสียนาน พลอยทรุดตัวลงนั่งอยํางช๎าๆ บนพรมที่ปูไว๎กลางห๎อง หันหน๎าไป

ทางม๎าหมํูที่ตั้งกระดูกคุณเปรมไว๎ สายตานั้นมองเลยม๎าหมูํนั้นไป มองทะลุฝาตึก และมองตํอไปอีกไกล เห็นทุํงกว๎างใหญํมี

น้ําเจิ่งและดอกบัวบานเต็ม เด็กสาวๆ สองคนนุํงหํมผ๎าสีสดกําลังพายเรืออยํูอยํางร่ืนเริง มีคนแกํนั่งกลาง พายไปจนถึงหน๎า

วัดที่มีเรือแพแนํน คนหนุํมๆ อีกคนหนึ่งนั่งพายหัวเรือแหวกฝูงเรือเข๎ามา มีคนบ๎านนอกเป็นคนคัดท๎าย กลางลําเรือนั้นมี

หม๎อไห ใสํเคร่ืองขนมจีนไว๎เต็ม ภาพที่เห็นอยูํนั้นเคยเกิดขึ้นจริงๆ นานนักหนามาแล๎ว...นานเหลือเกิน... จนดูเหมือนกับวํา

จะไมํเคยเกิดขึ้นเลย และภาพนั้นก็กําลังพรําจางออกไปทุกที ด๎วยน้ําตาที่กําลังทํวมท๎นขึ้นมาในลูกตาของพลอยทั้งสองข๎าง  

         เสียงใครพดูมาจากระยะทางทีดู่เหมือนจะไกลเต็มทวํีา 

         "คุณแม.ํ..คุณแมํมานั่งอยํูคนเดียว..." 

         พลอยเหลียวไปดูทางเบ้ืองหลังเห็นตาอน๎เขา๎มานัง่อยํูใกล๎ตัว ตาอน๎เด๋ียวนีเ้ป็นหนุมํใหญํแขง็แรง รูปรํางผอมเกร็งผิว

เนื้อสีคลํ้าเพราะไปอยํูบ๎านนอก ผิดกับตาอ๎นเมื่อเด็กๆ นั้นไกล เพราะตาอ๎นเมื่อยังเด็กอ๎วนขาวนํารัก  

         "ผมจะต๎องลากลับรถเที่ยงวันนี้" ตาอ๎นบอก "จะเข๎ามากราบลาคุณพํอ ก็พอดีพบคุณแมํอยํูในนี้"  

         พลอยกวักมือเรียกตาอน๎ใหเ๎ขา๎มาชิด ยกมือลูบผมตาอน๎แล๎วพดูทัง้น้าํตาวํา  

         "อ๎นอยําเพิ่งไปไมํได๎หรือ อยูํเป็นเพื่อนแมํกํอน เผาศพคุณพํอแล๎วแมํว๎าเหวํอยํางไรชอบกล อยากให๎ลูกๆ ได๎อยูํที่

บ๎าน" 

         ตาอน๎อกึอกัตอบวํา 

         "ผมลาเขามาได๎เทํานี้เอง จะขึ้นไปสักเจ็ดวันก็จะรีบกลับมาใหมํให๎ทันทําบุญกระดูกคุณพํอ"  

         "เมื่อไรเขาจะให๎อ๎นกลับเข๎ามาอยํูกรุงเทพ" พลอยถาม "อ๎นไปอยํูแถวบ๎านนอกนานเต็มทีแล๎ว ไมํหาทางคิดกลับเข๎า

มาบ๎างหรือ" 



         "ผมก็อยากกลับเหมือนกัน" ตาอ๎นมองดูหน๎าพลอยแล๎วก็พูดเสียงส่ันๆ ตํอไปวํา "ย่ิงเวลานี้ย่ิงอยากกลับมากที่สุด 

อยากมาอยูํใกล๎ๆ คุณแมํ แตํได๎ยินเขาวํากันวําต๎องถึงปีหน๎าจึงจะย๎ายได๎"  

         พลอยถอนใจใหญํ หมดปญัญาทีจ่ะทดัทานอยํางไรได๎ตํอไป คนแกํแล๎วก็ต๎องแกํไป ตายแล๎วก็ต๎องตายไป คนทียั่ง

หนุํมก็มีหน๎าที่การงานที่จะต๎องทําตํอไป ไมํมีใครห๎ามได๎  

         เม่ือทาํบญุเจ็ดวันกระดูกคุณเปรมแล๎ว พลอยก็เร่ิมสํารวจดูสถานการณ๑รอบๆ ตัว คุณเปรมไปแล๎วแตํยังทิง้หนา๎ที่

ตํางๆ ไว๎มาก เก่ียวแกํหุ๎นสํวนทรัพย๑สินและรายได๎ตํางๆ ซึ่งรายได๎ที่เกิดขึ้นนั้น พลอยเคยรับแตํปลายทาง แล๎วก็นํามา

จับจํายใช๎สอยภายในบ๎าน เหลือเทําไรก็เก็บไว๎เป็นตัวเงิน ถ๎าหากคุณเปรมจะเรียกใช๎สอยอยํางไร พลอยก็มีจํายให๎เสมอ 

พลอยไมํเคยเก่ียวข๎องเข๎าไปถึงกิจการตํางๆ ของคุณเปรมอันเป็นบํอเกิดแหํงรายได๎นั้น และไมํแนํใจวําตนจะมีกําลังใจ

กําลังกายเข๎าไปดูแลให๎ทั่วถึงได๎ ขณะเดียวกันพลอยก็ร๎ูดีวํากิจการตํางๆ ที่คุณเปรมทิ้งไว๎นั้นจําต๎องมีคนดูแล ฉะนั้นเมื่อ

ทําบุญกระดูกคุณเปรมเสร็จ พลอยก็ถือโอกาสพูดขึ้นในขณะที่ลูกอยูํพร๎อมกันทุกคนวํา  

         "แมํอยากจะถามอะไรสักหนํอย ธุระตํางๆ ของคุณพํอก็มีอยํูมาก จะทิ้งเสียก็ไมํได๎เพราะเก่ียวแกํเงินทอง แมํอยาก

ให๎ลูกๆ ดูแลแทน เพราะตัวเองทําไมํไหวและก็ไมํเคยทํามาแตํกํอน จึงอยากจะถามดูวําจะเอาอยํางไรกัน"  

         "ก็คุณแมํดูแลไปเองก็แล๎วกัน ไมํเห็นจะมีปัญหาอะไร" ตาอ๏อดพูดขึ้นกํอน "ใครอยากได๎อะไรก็บอกคุณแมํ ดู

เหมือนจะดีที่สุด" 

         ลูกทกุคนนิง่ไมํมีใครถกเถียง แตํพลอยก็ยังยืนยันความคิดเดิมวํา  

         "แมํก็บอกแล๎ววําดูไมํไหว เด๋ียวนี้ก็แกํลงทุกวัน คุณพํอเสียแล๎วก็อยากจะหาความสบายบ๎าง จึงอยากให๎ลูกทํา

แทน จะมอบให๎ใครทําแตํคนเดียวหรือจะชํวยกันทําหลายคนก็ได๎"  

         "ผมเองก็เห็นจะชํวยไมํได๎ เพราะต๎องอยํูบ๎านนอก" ตาอ๎นออกตัวแตํแรก "ถ๎าคุณแมํจะให๎ลูกทํา ผมก็เห็นวําควร

มอบให๎อั้นเขาทํา เพราะเขาเป็นหมอกฎหมายมีความร๎ูทางนี้ดีกวําคนอื่น"  

         "อั้นวําอยํางไรลูก" พลอยถาม 

         "ถ๎าคุณแมํให๎ผมทําก็ต๎องทํา" ตาอั้นตอบ "แตํผมเห็นวํามรดกของคุณพํอควรแบํงกันเสียให๎เรียบร๎อย จะได๎ไมํมี

ปัญหาทีหลัง" 

         "คุณพํอตายทําพินัยกรรมยกให๎คุณแมํทั้งหมด" ตาอ๏อดพูดขึ้นแล๎วก็เงยหน๎ามองดูเพดาน  

         "งั้นเรอะ" ตาอั้นถามอยํางไมํร๎ู "ทําไมคุณแมํไมํบอกเร่ืองนี้แกํผมบ๎าง" ตาอั้นหันหน๎ามาถามพลอย อยํางเอาจริง

เอาจังเหมือนกับซักพยาน 



         "แม.ํ..แมํก็ไมํร๎ู" พลอยตอบตะกุกตะกัก "คุณพํอตายแล๎ว อ๏อดเขาบอกให๎แมํค๎นดูในตู๎ ก็ไปพบเข๎า แมํก็ไมํเห็น

สําคัญอะไร เพราะถึงทรัพย๑สมบัติจะตกเป็นของแมํ ก็เทํากับเป็นของลูกๆ อํานแล๎วก็ลืมเสีย เพราะคุณพํอเพิ่งตาย มัวแตํ

ตกใจเพิ่งมานึกออกตอนที่อ๏อดเขาพูดขึ้นเด๋ียวนี้" 

         "อ๎อ" ตาอั้นดูเสียงจะเบาลง "ถ๎าอยํางนั้นคุณแมํจะให๎ใครดูแลแทน ก็ต๎องแล๎วแตํคุณแมํเอง"  

         "อ๎นเขาก็บอกแล๎ววําอั้นควรจะรับไปทํา แมํก็เห็นด๎วย" พลอยพูดเหมือนกับวิงวอน  

         "ถ๎าคุณแมํจะให๎ผมทํา ผมก็ต๎องทํา ผมรับได๎แคํนี้กํอน สํวนจะทําได๎แคํไหนก็ต๎องดูกันไปกํอน" ตาอั้นตอบ  

         "แล๎วแตํอั้นจะเห็นดีเถิด" พลอยพูดอยํางโลํงอก "อั้นก็เป็นผ๎ูใหญํ มีวิชาความร๎ูแมํก็วางใจได๎ แตํอ๏อดเวลานี้ก็อยูํ

เปลําๆ แมํอยากให๎เขาชํวยอั้นอีกคน จะได๎ร๎ูเร่ืองทํามาหากิน แมํอยากให๎อั้นเอาน๎องไปทําด๎วย"  

         ตาอัน้มองดูหนา๎อ๏อดแล๎วก็พดูวํา 

         "เร่ืองนี้ก็ไมํใชํใหญํโตอะไรหนักหนา ทําคนเดียวก็พอ ถ๎าทําหลายคนก็จะยํุงกันเปลําๆ ถ๎าคุณแมํจะให๎ผมทําก็

อยากทําคนเดียว สําหรับอ๏อดผมเห็นวําวํางงานมานานพอแล๎ว ควรจะหางานทําอยํางอื่น ให๎เป็นหลักเป็นฐานแนํนอน

ดีกวํา" 

         ตาอ๏อดมองดูหนา๎พลอยแล๎วก็ย้ิม ไมํโต๎ตอบวํากระไร ตาอัน้พดูตํอไปวํา  

         "อ๏อดอยําโกรธเรานะ เราเจตนาดีตํออ๏อดจริงๆ อ๏อดกลับมานานแล๎ว งานการก็ยังไมํเห็นทํา เราร๎ูสึกรําคาญแทน 

วิชาความร๎ูของอ๏อดก็มี ทําไมไมํทํางานอยํางคนอื่นเขา มัวแตํนั่งอยูํกับบ๎านเฉยๆ ไมํเห็นจะดีอะไรเลย แตํกํอนเราก็ไมํอยาก

พูดหรอกเพราะคุณพํอยังอยํู เห็นทํานไมํวําอะไรเราไมํกล๎าพูด แตํนี่คุณพํอเสียแล๎ว เราก็เป็นพี่ของอ๏อด..."  

         "พี่อั้นก็เลยจะเป็นคุณพํอแทน" ตาอ๏อดตํอให๎เสร็จแล๎วหันไปถามพี่ชายอีกคนหนึ่งวํา  

         "พี่อ๎นลํะวําอยํางไรบ๎าง" 

         "พี่ไมํวําอะไรหรอกอ๏อด" ตาอ๎นหัวเราะตอบ 

         "อ๎าว ! ไมํชํวยกันเป็นคุณพํอแทนบ๎างหรือ" ตาอ๏อดถามเย๎าตํอไป  

         "ไมํได๎หรอกโตๆ ด๎วยกันแล๎ว" ตาอ๎นตอบ "อ๏อดรํ่าเรียนมาสูงกวําพี่เสียอีก ควรจะร๎ูดีกวําวําอะไรดีไมํดี พี่ร๎ูใจดีวําถ๎า

ขืนเตือนอ๏อดก็จะไปอีกทางหนึ่ง ให๎ตรงข๎ามกับที่เตือนเสียนั่นแหละมากกวํา"  

         "พี่อ๎นก็เป็นเสียอยํางนี้" ตาอั้นพูดฉุนๆ "จะชํวยกันพูดบ๎างก็ไมํมี อ๏อดอยําถือดีไปนักเลย เชื่อเราเถิดรีบหางานทํา

เสีย บ๎านเมืองจะไมํอยูํอยํางนี้ตลอดไป คงจะต๎องเปล่ียนแปลงไปวันหนึ่ง คอยดูไปเถิด"  



         ตาอ๏อดหวัเราะชอบใจแล๎วพดูขึน้ด๎วยถ๎อยคําทีพ่ลอยฟงัไมํเขา๎ใจวํา 

         "แล๎วใครจะเป็นคนไปเปล่ียนมันเข๎าลํะพี่อั้น" 

         ตาอัน้เหลียวมาจ๎องดูหนา๎ตาอ๏อดอยํางเคือง แล๎วก็พดูขึน้วํา 

         "อ๏อดอยําพูดนอกเร่ือง ของทุกอยํางต๎องมีเปล่ียนแปลงไป จะหยุดนิ่งอยูํคงที่อยํางไรได๎ บ๎านเมืองก็เหมือนกัน ต๎อง

หมุนเวียนไปเร่ือยๆ ใครอยากจะอยูํใครก็ต๎องหมุนตามไปให๎ทัน ถ๎าใครไมํยอมเดินไปข๎างหน๎า แตํจะยืนอยํูกับที่ คนนั้นก็

เป็นคนโงํ" 

         พลอยไมํอยากจะเห็นลูกๆ ทะเลาะกันเลย แตํเด๋ียวนีดู้จะมีขึน้บอํยๆ ตาอัน้กับประไพเป็นฝ่ายหนึง่ และตาอน๎กับตาอ๏

อดเป็นอีกฝ่ายหนึ่ง เวลาจะปรึกษาหารืออะไรกัน ก็มักจะพูดจากระทบกระแทกกันอยํูเสมอ เพื่อระงับความเสีย พลอยจึง

พูดขึ้นวํา 

         "อ๏อดก็ดีแตํจะพูดเลํน ! พี่เขาจะตักเตือนด๎วยเจตนาดี อ๏อดก็เห็นเป็นเลํนไปหมด ควรจะฟังเขาให๎ดีๆ พี่ก็ต๎องรัก

น๎องอยํูเป็นธรรมดา เห็นอะไรไมํดีก็ต๎องเตือน" 

         คําพดูของพลอย ดูเหมือนจะทาํใหต๎าอัน้คํอยคลายความโกรธลงไปได๎บา๎ง แตํตาอ๏อดกลับหวัเราะ แล๎วพดูขึน้วํา  

         "พรหมาจโลกา !" 

         "อะไรกันอ๏อด ! พูดไมํเป็นเร่ือง !" พลอยพูดขึ้นอยํางไมํเข๎าใจ 

         "อ๎าว ! ผมนึกวําคุณแมํอยากฟังพี่อั้นเทศน๑ เลยต้ังใจจะอาราธนาให๎" ตาอ๏อดตอบอยํางสนุก  

         ตาอน๎ซ่ึงกําลังยกแก๎วน้าํด่ืมสําลักน้าํดังพรวดใหญํ แล๎วรีบลุกหนจีากโต๏ะไปยืนโผลํหนา๎ตําง แตํพลอยก็เห็นได๎จาก

หลังตาอ๎นวํา ตาอ๎นกําลังหัวเราะอยํูอยํางท๎องคัดท๎องแข็ง  

         ตาอัน้มองดูตาอน๎ทหีนึง่ ดูตาอ๏อดซ่ึงกําลังนัง่อมย้ิมอยํูอกีทหีนึง่ แล๎วก็ลุกขึน้จากทีน่ัง่ พดูด๎วยเสียงเรียบๆ วํา  

         "ก็เห็นจะไมํมีอะไรอีกแล๎ว ผมจะได๎เร่ิมไปทําตามที่คุณแมํส่ัง ตํอไปนี้ถ๎าคุณแมํต๎องการอะไร หรือมีธุระอะไรก็บอก

ผมคนเดียวดีกวํา จะได๎ไมํต๎องเสียเวลา" แล๎วตาอั้นก็เดินกลับไปเข๎าห๎อง ทิ้งพลอยให๎นั่งอยํูกับประไพและตาอ๏อดกับตาอ๎น  

         พลอยถอนใจใหญํแล๎วก็พดูขึน้วํา 

         "อั้นเด๋ียวนี้โกรธงํายไมํเหมือนแตํกํอน อ๏อดก็ไมํควรจะไปยั่วเขานัก"  

         "ไพเห็นใจพี่อั้นเป็นที่สุด" ประไพพูดขึ้นบ๎าง "พี่อั้นเป็นคนชอบทําอะไรทําจริง ไมํทําเลํน เมื่อมาเจอะคนที่ดีแตํเลํน

เข๎า ก็ต๎องเคืองเป็นธรรมดา" 



         "พี่ก็เห็นใจพี่อั้นเหมือนกันแหละประไพ" ตาอ๏อดตอบอยํางอารมณ๑ดี "แตํคนอยํางพี่อั้นนั้น มีคนเอาใจอยูํมากแล๎ว 

จะไปทางไหนก็เห็นแตํคนนับถือ นานๆ มีคนยั่วให๎โกรธเสียบ๎างก็ดี พี่ได๎ยินเขาวํา ความโกรธนั้นเป็นประโยชน๑แกํไต มัน

ชํวยให๎ไตทํางาน" 

         "ไพไมํเห็นจะดีอะไรเลย" ประไพตอบ "การที่มีคนนับถือพี่อั้นมาก ก็เพราะพี่อั้นเป็นคนทําอะไรทําจริง มีการงานทํา

เป็นหลักฐาน แล๎วก็เป็นคนมีจิตใจสูง คิดแตํจะทําให๎บ๎านเมืองดีขึ้น ไพเองก็รับตรงๆ วํานับถือพี่อั้นย่ิงกวําใครทั้งหมด นับ

ถือมากกวําคนบางคนที่นั่งกินนอนกินอยํูกับบ๎านเฉยๆ การงานไมํเห็นทํา"  

         ตาอ๏อดหวัเราะอยํางร่ืนเริงแล๎วก็พดูวํา 

         "ก็ใครวําอะไรเลํา พี่อั้นเขามีคนนับถือมากพี่ก็ยินดีด๎วย อยากจะให๎คนนับถือเขาย่ิงๆ ขึ้นไปเสียอีก แตํไพอยําลืม

วําคนไมํได๎เร่ืองได๎ราวอยํางพี่นี้ ก็มีประโยชน๑อยูํมากเหมือนกัน"  

         "มีประโยชน๑อยํางไร" ประไพถาม 

         "อ๎าว ! ก็พี่เป็นน๎องพี่อั้น" ตาอ๏อดตอบ "ใครเขาดูพี่อั้นแล๎วเขาหันมาดูพี่ทุกคร้ังไป พอเขาเห็นพี่ไมํได๎เร่ือง เขาก็ต๎อง

เห็นพี่อั้นดีขึ้นไปอีก เหมือนกับเอาผ๎าสีเทามาวางเทียบไว๎กับผ๎าสีดํา ใครเห็นใครก็ต๎องวํา ผ๎าผืนสีเทาเป็นผ๎าขาว เพราะสีดํา

มันชํวยขับให๎ขาว ถ๎าพี่อั้นไมํมีพี่ไว๎ชํวยขับให๎ดูเดํน คนเขาก็คงจะไมํนับถือเทําไรนัก หรือถ๎าพี่เป็นคนดีอยํางพี่อั้น คนเขาก็

คงไมํต่ืนเต๎น อยํางดีก็คงพูดกันวํา ลูกของคุณแมํหรือลูกพระยาบทมาลย๑เขาดีทุกคน รัศมีพี่อั้นก็จะหมดไปแยะ"  

         ประไพลุกขึน้ยืน แล๎วพดูวํา 

         "พูดกับพี่อ๏อดเสียเวลาเปลําๆ ไพนัดกับเพื่อนๆ วําจะไปซื้อผ๎าตัดเส้ือ นี่ก็ถึงเวลาแล๎ว" แล๎วประไพก็เดินหลีกหายไป

อีกคนหนึ่ง 

         ตาอ๏อดเดินมาคุกเขาํลงทีต่รงหนา๎เก๎าอีท้ีพ่ลอยนัง่ เอาแขนทัง้สองขา๎งโอบหวัเขาํพลอยไว๎ แล๎วพดูขึน้วํา  

         "แมํทูนหัวของลูก แมํเห็นลูกเลวจริงๆ อยํางคนอื่นเขาหรือเปลํา"  

         พลอยต๎องยกมือขึน้ลูบหวัตาอ๏อดด๎วยความเอ็นดู แล๎วพดูเบาๆ อยํางปรานวํีา  

         "แมํร๎ูวําอ๏อดลูกของแมํเป็นคนดี ถ๎าอ๏อดอยากจะทําอะไรอ๏อดก็ทําได๎ดีไมํแพ๎คนอื่น ที่แมํไมํเข๎าใจก็คือทําไมอ๏อดไมํ

ทํา" 

         ตาอ๏อดเอาหนา๎ซบลงกับตักพลอยแล๎วก็ตอบวํา 

         "ลูกเองก็ไมํร๎ู...ชีวิตคนเรามันส้ันเหลือเกิน...ส้ันจนนํากลัว เวลาได๎อยูํใกล๎คนที่รักอยํางแมํ ลูกก็อยากจะเกาะไว๎ให๎

นานที่สุด ไมํอยากจะไปหําง อยากอยูํใกล๎ๆ แมํอยํางนี้..." 



         พลอยใจหาย เม่ือได๎ยินคําพดูทีอ่อกมาจากหวัใจของตาอ๏อด เหลียวหนา๎ดูตาอน๎ ก็เห็นตาอน๎ย้ิมอยํางเขา๎ใจและเห็น

ใจ พลอยก็ได๎แตํนั่งอยูํนิ่งๆ มือลูบหัวตาอ๏อดอยูํไปมา คนที่อยูํด๎วยขณะนั้น คนหนึ่งเป็นลูกของตัวแท๎ๆ อีกคนหนึ่งไมํใชํ แตํ

ทั้งสองคนดูเหมือนจะรักและเป็นหํวงพลอยย่ิงกวําคนอื่นๆ ที่พลอยร๎ูจักทั้งหมด และเป็นคนเพียงสองคนที่พลอยร๎ูสึกวํา

สามารถเข๎าถึงตัวได๎ใกล๎ชิดทุกเวลา  

 

บทที่ ๔  

         ความจริงคําทาํนายเกําๆ เก่ียวกับโชคชะตาของบา๎นเมือง พลอยเคยได๎ยินมาต้ังแตํยังสาวๆ บา๎งก็อา๎งวําเป็นพทุธ

ทํานาย บ๎างก็อ๎างวําเป็นตําทํานายของพระพุทธยอดฟ้าฯ ผ๎ูเป็นปฐมวงศ๑ของราชวงศ๑ ที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร๑ แตํเนื้อความ

นั้นก็รับกันวํา ต้ังแตํสร๎างกรุงนั้น จะมีพระมหากษัตริย๑เสวยราชย๑ตํอเนื่องกันมาจนนับได๎ ๑๕๐ ปี เมื่อครบ ๑๕๐ ปีแล๎วก็

ส้ินพระราชอํานาจ เมื่อพลอยได๎ยินคําทํานายนี้แตํแรก พลอยยังเป็นเด็กรํุนสาวอยูํในวัง ผ๎ูเฒําผ๎ูแกํบางคนกระซิบกระซาบ

เลําให๎ฟัง เป็นเร่ืองลึกลับเสียเป็นหนักหนา แตํเมื่อพลอยได๎ยินแตํแรกนั้นก็มิได๎สนใจเทําไรนัก เพราะประการหนึ่งถือเสียวํา 

เป็นคําพูดของคนแกํหรือคนโบราณ และประการที่สองขณะที่ได๎ยินนั้น เวลาครบ ๑๕๐ ปีของกรุงรัตนโกสินทร๑ ดูยัง

หํางไกลจนคาดไมํถึงวําจะเป็นอยํางไรแนํ เหตุการณ๑ที่จะพึงเกิดพึงมีเมื่อถึงเวลานั้น จึงดูเป็นอนาคตที่เล่ือนลอย และไมํ

นําสนใจนักสําหรับพลอย 

         แตํพลอยได๎ดํารงชีวิตมาจนใกล๎จะถึงระยะเวลานัน้ และย่ิงใกล๎วันเขา๎มา เสียงเลําเสียงลือเก่ียวกับคําทาํนายนัน้ ก็ดู

จะดังหนาหูขึ้นมาอีก แตํคําทํานายที่กลับมาอีกหนหนึ่งนั้น ก็มิได๎ทําให๎พลอยบังเกิดความเชื่อถือมากไปกวําเกํา เพราะถ๎า

จะดูเหตุการณ๑บ๎านเมืองทั่วไป ก็ดูเรียบร๎อยเป็นปกติ ไมํมีอาการใดๆ ที่จะสําแดงให๎เห็นวําจะเกิดมีการกบฏจลาจล หรือ

การร๎ายแรงอยํางใด ทุกอยํางดูจะตั้งอยูํบนรากฐานแหํงความแนํนอน และเมืองไทยนั้นก็กําลังคืบคลานไปตามแนวทาง ที่

เคยดําเนินมาแล๎วมิร๎ูจักก่ีพันปี อันเป็นแนวทางที่พลอยร๎ูจักและเคยชิน  

         ถึงแม๎พลอยจะไมํเช่ือคําเลําลือตํางๆ นัน้ก็ดี พลอยก็ไมํสามารถทีจ่ะระงับคําเลําลือตํางๆ นัน้ มิใหม๎ากระทบหตูนได๎ 

แม๎แตํพี่น๎องเพื่อนฝูงของพลอยเอง ก็พูดถึงเร่ืองเหลํานี้อยูํบํอยๆ วันหนึ่งพลอยพูดกับพํอเพิ่มวํา  

         "คุณหลวง ทําไมคนสมัยนี้เขาจึงชอบพูดเร่ืองอะไรที่ไมํคํอยเป็นมงคลเสียเลย"  

         "เร่ืองอะไรแมํพลอย" พํอเพิ่มถาม 

         "ก็เร่ืองคําทํานาย ที่วําครบร๎อยห๎าสิบปีแล๎วจะส้ินราชวงศ๑บ๎าง จะเปล่ียนราชวงศ๑บ๎าง ในหลวงจะหมดอํานาจบ๎าง 

ฉันฟังๆ ดูแล๎วก็กล๎ุมใจ ไมํร๎ูจะเชื่อข๎างไหนถูก"  

         "แมํพลอยก็เชื่อกับเขาเหมือนกันหรือ" พํอเพิ่มถามย้ิมๆ 



         "ไมํเชื่อ" พลอยตอบทันที "ฉันเคยได๎ยินคนแกํเลําเร่ืองนี้ให๎ฟังต้ังแตํอยํูในวัง ฉันก็ไมํเคยเชื่อ เห็นเป็นคําคนแกํเลําก็

นึกเสียวําชํางเถอะ คนแกํก็ต๎องพูดไปตามประสาคนแกํ แตํเด๋ียวนี้พูดกันซุบซิบไปหมด แม๎แตํคนหนุํมคนสาว ฉันก็ไมํเห็น

อะไรผิดสังเกต ยังมองไมํเห็นทางที่คําทํานายนั้นจะเป็นไปได๎เลย แตํทําไมเขาชอบพูดกันนักก็ไมํร๎ู"  

         "ฉันเองก็ไมํเชื่อถืออะไรนัก" พํอเพิ่มตอบ "แตํก็นั่นแหละปากคนก็ชอบพูดกันไป คนหนึ่งพูดขึ้น อีกคนหนึ่งฟัง แล๎ว

ก็พูดกันตํอๆ ไปอีก พูดกันหลายคนฟังกันหลายคนเข๎า ก็เลยกระซิบกันจนแซํไปทั้งเมือง แล๎วก็เลยชวนกันเชื่อคําพูดของ

ตัวเอง ของอยํางนี้ห๎ามยาก คนอื่นๆ ทั่วไปจะพูดอะไรจะเชื่ออะไรก็ชํางเถิด ที่ฉันเห็นวําแปลกก็คือ คนที่ไมํนําจะเชื่อของ

เหลํานี้ ทํานก็ยังพลอยเชื่อไปด๎วย ตรงนี้สิชอบกล"  

         "ใครกันพํอเพิ่ม" พลอยถาม 

         "ก็เจ๎านายนํะสิ" พํอเพิ่มตอบ "เร่ืองเก่ียวกับตัวทํานเองในทางไมํดี ทําไมทํานเชื่อก็ไมํร๎ู"  

         "พํอเพิ่มไปร๎ูอยํางไรวําทํานเชื่อ" พลอยถามอยํางไมํเข๎าใจ  

         "อ๎าว ! ก็ถ๎าทํานไมํเชื่อทํานจะต๎องลุกขึ้นฉลองพระนครทําไมกัน ให๎เป็นการเอิกเกริกมโหฬาร" พํอเพิ่มย๎อนถาม  

         พลอยร๎ูเร่ืองการฉลองพระนครและเปิดสะพานใหมํขา๎มแมํน้าํเจ๎าพระยานัน้ดี เพราะใครๆ ก็ยํอมจะร๎ู และร๎ูด๎วยวําจะ

เป็นการฉลองที่มโหฬารที่สุด ที่เคยประสบพบเห็น แตํพลอยก็ตอบไปวํา  

         "ฉันไมํเห็นจะเก่ียวอะไรกันนี่คุณหลวง ก็ทํานจะฉลองพระนครของทํานครบร๎อยห๎าสิบปี ทําไมจะไปเหมาวําทําน

เชื่อ" 

         "ที่ฉันนึกอยํางนั้นก็เพราะจํานวนปีที่ทํานจะฉลอง ทําไมจึงต๎องฉลองร๎อยห๎าสิบปี คร้ังแผํนดินพระพุทธเจ๎าหลวง

เคยมีฉลองร๎อยปี แตํนั่นก็เข๎าใจเพราะร๎อยปีนั้นจํานวนถ๎วนๆ ครบก็ควรจะฉลองอยูํ แตํเด๋ียวนี้ทําไมต๎องมาแบํงฉลองตอน

ร๎อยห๎าสิบปี ทําไมทํานไมํคอยให๎ครบสองร๎อยปี ดูคล๎ายๆ กับทํานเชื่ออะไรๆ อยูํเหมือนกัน ไมํอยํางนั้นก็มองไมํเห็นวํา

ทําไมทํานจะต๎องมาฉลองกันตอนนี้ ให๎สมกับคําคนพูด" พํอเพิ่มอธิบายความเห็นของตน  

         "ฉันก็ไมํเคยนึกไปถึงเพียงนั้น แตํคุณหลวงพูดมาก็จริง บางทีทํานจะฉลองสะเดาะพระเคราะห๑กระมัง" พลอยตอบ  

         "ก็นั่นนํะซ"ี พํอเพิ่มพูดอยํางแนํใจวําได๎พิสูจน๑ความเห็นของตนแล๎ว "ถ๎าทํานไมํเชื่อวําทํานมีเคราะห๑ ทํานจะต๎องไป

สะเดาะทําไมกัน" 

         ต้ังแตํพลอยพดูกับพอํเพ่ิมคราวนัน้แล๎ว ก็มิได๎สนใจเร่ืองราวตํางๆ อกี เพราะมีเร่ืองอืน่ทีเ่ขา๎แทรกแซง คือเร่ืองความ

ระหองระแหงระหวํางตาอั้นกับภรรยา ลูซิลล๑บํนบํอยคร้ังขึ้นวําถูกสามีทอดทิ้ง และพลอยสังเกตเห็นหลายหนวํา สามี

ภรรยาคํูนี้มีการถกเถียงกันบํอยๆ ด๎วยถ๎อยคํารุนแรง ถึงแม๎วําจะพูดกันด๎วยภาษาฝร่ัง พลอยก็พอจะจับได๎จากน้ําเสียงและ

กิริยาทําทางวํา คําพูดกันนั้นพูดด๎วยเจตนาที่จะทําให๎อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บช้ําน้ําใจ ทั้งหมดนี้พลอยไมํสามารถจะเข๎าไป



เก่ียวข๎อง ระงับความอยํางใดได๎ เพราะไมํมีใครมาปรึกษาหารือ นานๆ ประไพก็มาบํนให๎ฟังเสียทีหนึ่งวํา ลูซิลล๑พี่สะใภ๎นั้น 

ชอบแตํเที่ยวเตรํกับเพื่อนฝูงที่เป็นฝร่ังด๎วยกัน และแสดงกิริยาดูถูกเหยียดหยามคนไทย ซึ่งพลอยก็ฟังหูไว๎หู เพราะเห็นใจลู

ซิลล๑ที่ถูกละเลยนั้นเป็นประการหนึ่ง และร๎ูดีวําประไพรักและนับถือพี่ชายของตน เสียจนเข๎าลักษณะลํุมหลงเป็นประการที่

สอง ถึงใครจะผิดจะถูกอยํางไร ประไพก็ต๎องวําตาอั้นพี่ชายของตนถูกไว๎กํอนเสมอไป ขณะนั้นตาอั้นก็ดูจะออกจากบ๎าน

บํอยที่สุด และกลับบ๎านเอาเวลาดึกด่ืนเกือบจะเป็นประจํา  

         วันหนึง่พอํเพ่ิมมาเย่ียมทีบ่า๎น และหลังจากทีไ่ด๎ไตํถามทกุข๑สุขกันตามปกติแล๎ว พอํเพ่ิมก็พดูขึน้วํา  

         "แมํพลอยจําเร่ืองที่เราคุยกันไว๎หนหนึ่งได๎ไหม"  

         "คุณหลวงกับฉันคุยกันไว๎หลายเร่ืองเหลือเกิน" พลอยตอบ "เร่ืองไหนแนํก็สุดที่จะจดจํา"  

         "ก็เร่ืองคําทํานายอะไรนั่นอยํางไรเลํา" พํอเพิ่มวํา  

         "อ๐อ ! เร่ืองนั้น" พลอยนึกออก "แล๎วอยํางไร" 

         "แมํพลอยก็ร๎ูดีวําฉันคบคนมาก" พํอเพิ่มอธิบาย "เที่ยวมีเพื่อนฝูงซอกแซกไปทั่งทุกหัวระแหง ฉันมักได๎ยินอะไรตํอ

อะไรเสมอ เด๋ียวนี้ก็ได๎ยินมาวํา เวลานี้กําลังมีคนเขาคบคิดกัน จะล๎มอํานาจพระเจ๎าแผํนดิน อยูํเหมือนกัน"  

         "ไฮ๎ ! จะไปทําได๎ยังไง" พลอยร๎อง "ถึงจะคิดกันสักเทําไร ฉันก็ไมํเชื่อวําจะทําสําเร็จ บุญวาสนาของทํานก็มี

ค๎ุมครองอยูํ คนที่เข๎าถือน้ําพระพิพัฒน๑สัตยาก็ยังอยํูทั้งเมือง ใครเขาจะไปยอม"  

         "ฉันก็วําอยํางนั้นเหมือนนํะแหละ" พํอเพิ่มตอบ "แตํเร่ืองอยางนี้ตํางคนก็ตํางใจ อยํางเราๆ ก็ไมํคิด แตํใครจะไปร๎ู

ใจใครได๎ สํวนเขาจะทําสําเร็จหรือไมํนั้นก็ไปอีกเร่ืองหนึ่ง ฉันคิดๆ ดูแล๎วก็ไมํสบายใจ ไมํร๎ูวําเขาจะมาอีทําไหนกัน ถ๎าเขาทํา

สําเร็จจะเป็นอยํางไรก็ไมํร๎ู แตํถ๎าทําไมํสําเร็จก็ไมํสบายใจอีก"  

         "ใครที่คิดอยํางนี้ ถ๎ามีจริงอยํางคุณหลวงวําก็เป็นโทษกบฏ"  

         "ก็นั่นนํะสิ" พํอเพิ่มตอบลอยๆ 

         "ก็แล๎วคุณหลวงทําไมจะต๎องพลอยไมํสบายใจกับเขาไปด๎วย"  

         "เฮ๎อ ! พูดยาก" พํอเพิ่มถอนใจใหญํแล๎วก็กลําวตํอไปวํา "แมํพลอย หมูํนี้พํออั้นเขาเป็นอยํางไรบ๎าง"  

         "ฉันก็ไมํเห็นเขาเป็นอะไรนี่ คุณหลวง" พลอยตอบ "มีแตํเร่ืองยํุงๆ กับเมียนิดๆ หนํอยๆ แตํฉันก็เห็นวําเป็นของ

ธรรมดา ล้ินกับฟันต๎องกระทบกัน อีกหนํอยคงเรียบร๎อยไปเอง"  

         "เขาไปไหนมาไหนอยํางไร แมํพลอยร๎ูบ๎างไหม" พํอเพิ่มซักตํอ  



         "ตาอั้นเขาโตเป็นผ๎ูใหญํ รับราชการเป็นขุนน้ําขุนนางแล๎วนะคุณหลวง" พลอยท๎วง "ฉันไมํมีหน๎าที่ไปคอยถามเขา

หรอก เด๋ียวเขาจะหาวําฉันยุํงไมํเข๎าเร่ือง" 

         "แมํพลอย" พํอเพิ่มพูดขึ้นเบาๆ เหมือนกับจะปลอบโยน "ฉันพูดอะไรไปก็อยําเพิ่งเชื่อ แล๎วก็อยําตกอกตกใจ แตํฉัน

ได๎ยินมาวําพํออั้นเขามีอะไรๆ อยูํเหมือนกันคราวนี้" 

         "มีอะไรกันคุณหลวง ฉันไมํเข๎าใจ" พลอยถามอยํางงงๆ  

         "ดูเหมือนเขาจะร๎ูๆ กันอยํูกับพวกที่คิดการที่ฉันเลําให๎ฟังเมื่อกี้....."  

         "คุณหลวงเอาอะไรมาพูด" พลอยร๎องเสียงหลง "ฉันไมํเชื่อหรอก ทําอยํางไรฉันก็เชื่อไมํได๎วํา ลูกฉันคิดกบฏ มีอยําง

หรือลูกในไส๎ของฉันแท๎ๆ เล้ียงมาเองแตํอ๎อนแตํออก จะเป็นอยํางนั้นไปได๎อยํางไร"  

         พลอยเถียเสียงแขง็ ร๎ูสึกวําตัวนัน้ร๎อนซํูไปหมด ใจนกึอยํูวําพอํเพ่ิมเท่ียวฟงัเร่ืองทีไ่มํเป็นมงคล แล๎วเก็บเอามาพดู ถ๎า

เร่ืองนี้แพรํงพรายตํอไปก็จะเสียหายมาก แตํพํอเพิ่มก็ดูเหมือนจะร๎ูใจ พูดขึ้นวํา  

         "อยําเพิ่งเอะอะไปแมํพลอย ใจเย็นๆ ไว๎กํอน ถึงจะเป็นลูกของเราก็ตามที แตํเมื่อเขาโตแล๎ว เขาก็มีจิตมีใจของเขา

เอง แมํพลอยเองก็รับอยํูวําไมํได๎เที่ยวไปติดตามคอยดูวํา เขาอยํูที่ไหนทําอะไรบ๎าง ถ๎าคนที่เขามาบอกเขาเอํยชื่อหลานคน

อื่น เชํนพํออ๏อดหรือพํออ๎น ฉันเองก็คงไมํเชื่อ เพราะฉันร๎ูนิสัยหลานๆ ดี แตํพํออั้นเขาเป็นคนรุนแรง มักจะมีความคิดแปลกๆ 

อยํางที่คนเชํนแมํพลอยหรือฉันไมํเข๎าใจ แตํก็นั่นแหละเร่ืองทั้งหมดอาจไมํจริงเลยก็ได๎ เพราะฉันก็บอกแตํแรกแล๎ววํา เป็น

เพียงขําวลือเทํานั้นเอง" 

         ถึงแม๎วําใจของพลอย จะร๎องปฏิเสธไมํยอมเช่ือคําพดูของพอํเพ่ิมอยํูก็ตาม แตํเหตุผลของพอํเพ่ิมเม่ือพดูถึงตาอัน้ ก็

ทําให๎พลอยนึกลังเลและสงสัยอยูํครันๆ การอบรมที่ได๎รับตกทอดกันมาแตํบรรพบุรุษมิร๎ูจักก่ีร๎อยปี ไหลทะลักทํวมเข๎าสํู

หัวใจ การอบรมที่ทําให๎เกิดความจงรักภักดี การอบรมที่สอนไว๎วําการแตะต๎องละลาบละล๎วงพระราชอํานาจ แม๎เพียงสํวน

ใดสํวนหนึ่งนั้น เป็นการคิดคดทรยศตํอเจ๎า เป็นคิดกบฏอันควรแกํโทษที่รุนแรงที่สุด ถ๎าเป็นแตํกํอนก็ต๎องริบราชบาทว๑ตัด

หัวเจ็ดชั่วโคตร เป็นการกระทําที่เส่ือมเสียมัวหมองไปทั้งวงศ๑ตระกูล ถ๎าจะวําไปตามจริง ถึงแม๎วําพลอยจะได๎ผําน

เหตุการณ๑ตํางๆ ในชีวิตมาแล๎วมากก็ตาม แตํในเนื้อหาด้ังเดิมในสํวนลึกของหัวใจพลอย ก็ยังเป็นคนโบราณ ยังถือวํา

น้ําพระพิพัฒน๑สัตยา เป็นของขลังของศักด์ิสิทธิ์ ใครประพฤติผิดถ๎อยคําที่สาบานไว๎ แม๎ด๎วยใจก็อาจประสบภัยอันตราย

ตํางๆ ไมํมีสิริมงคลอีกตํอไป เหตุการณ๑บ๎านเมืองในขณะนั้นจะเป็นอยํางไร พลอยมิได๎คํานึงถึงและไมํสนใจที่จะร๎ู ยึดเอา

ความเชื่อถือและความจงรักภักดีของตนเป็นประมาณ คําพูดของพํอเพิ่มเก่ียวกับตาอั้น จึงกํอให๎เกิดความวิตกวิจารณ๑

มากมายที่สุด เทําที่เคยร๎ูสึกมาในชีวิต ถ๎าหากวําตาอั้นจะลุขึ้น ทําอันตรายแกํพลอยเองผ๎ูเป็นมารดาเสียอีก พลอยอาจเห็น

วําไมํเป็นส่ิงที่พ๎นวิสัย และไมํร๎ูสึกตระหนกตกใจเทํา  



         พลอยถอนใจใหญํ แล๎วพดูขึน้เบาๆ ด๎วยเสียงทีส่ั่นวํา "คุณหลวง...คุณหลวง...นี่ฉันจะทําอยํางไรดี ใจหนึ่งฉันไมํเชื่อ

จริงๆ วําอั้นจะเป็นไปได๎ถึงเพียงนั้น แตํคุณหลวงก็เป็นของลุงของอั้นแท๎ๆ ฉันก็ไมํเชื่ออีกวําคุณหลวงจะมาใสํร๎ายหลายเลํน

เฉยๆ และที่คุณหลวงพูดถึงนิสัยอั้นก็จริง ฉันดูเขามีความคิดไมํเหมือนกับเราๆ ...คุณหลวงชํวยฉันคิดดูบ๎าง ฉันจะทํา

อยํางไรดี" 

         พอํเพ่ิมนัง่ใช๎นิว้เคาะจังหวะกับกระดานตรองอะไรอยํูครํูหนึง่ แล๎วพดูขึน้ช๎าๆ วํา  

         "เร่ืองนี้เป็นเร่ืองยากมาก แมํพลอย ใจฉันเองก็ไมํอยากเชื่อ และจนบัดนี้ก็ยังไมํเชื่อ แตํเมื่อได๎ยินมาฉันก็ต๎องพูด 

เพราะฉันเป็นลุงของพํออั้นอยํางที่แมํพลอยวํานั่นแหละ เมื่อเราร๎ูเร่ืองกันแล๎ว เราก็ต๎องคิดกันให๎ดีๆ ต๎องทําให๎ถูกกับเร่ือง 

เพราะเราเป็นผ๎ูใหญํด๎วยกันแล๎ว" พํอเพิ่มหยุดนิ่งครํูหนึ่งแล๎วพูดตํอไปวํา "ฉันเห็นวําที่แมํพลอยควรจะทําก็ควรจะพูดกับเขา

ดู แล๎วตักเตือนเขาเสียในฐานที่แมํพลอยเป็นแมํ ถ๎าเร่ืองไมํจริงก็แล๎วกันไป แตํถ๎าเขามีอะไรอยูํบ๎างจริง ป่านนี้ก็ยังคงไมํ

ถลําตัวเข๎าไปเทําไรนัก เมื่อแมํเขาพูดทั้งทีเขาอาจได๎คิด เปล่ียนความต้ังใจเสียได๎ ถ๎าเขาทําได๎อยํางนั้นก็เป็นอันหมดเร่ือง"  

         พอํเพ่ิมแนะนาํพลอยได๎แตํเพียงเทํานัน้เอง แล๎วพอํเพ่ิมก็ลากลับบา๎น ปลํอยใหพ๎ลอยนัง่ตรึกตรอง คิดหาทางทีจ่ะพดู

กับตาอั้นอยูํคนเดียว แตํวันแล๎ววันเลําพลอยก็มิได๎มีโอกาสพูดกับตาอั้นสองตํอสอง ตามที่ได๎ต้ังใจไว๎ ระหวํางนั้นพํอเพิ่มก็

ไปมาหาสํูอยูํเสมอ แตํพํอเพิ่มก็มิได๎ไตํถามหรือพูดถึงเร่ืองนั้นอีกเลย  

         วันหนึง่พลอยก็สบชํองได๎โอกาส หลังจากทีไ่ด๎คอยมานาน ตาอัน้มาหาตอนบาํยวันหนึง่ ขณะทีพ่ลอยนัง่อยํูคนเดียว 

เพื่อปรึกษาเร่ืองบางอยํางเก่ียวกับผลประโยชน๑ที่พลอยมอบให๎ดูแล เมื่อพูดธุระกันเสร็จแล๎ว พลอยก็ชวนตาอั้นอยูํคุยตํอไป

อีก แล๎วก็ถามขึ้นลอยๆ วํา 

         "อั้น หมูํนี้ลูกไปมาหาสํูเที่ยวเตรํกับใครบ๎าง"  

         "ก็พวกเพื่อนๆ ที่ผมร๎ูจักเทํานั้นแหละคุณแมํ ไมํมีใครอื่น" ตาอั้นตอบอยํางไมํสนใจเทําไรนัก  

         "อยําหาวําแมํยํุงไมํเข๎าเร่ืองเลยอั้น" พลอยพูดออกตัว "แตํแมํอยากร๎ูวําเพื่อนของลูกเป็นใครบ๎าง"  

         "ก็มีคนที่เคยเป็นนักเรียนรํุนเดียวกันบ๎าง" ตาอั้นอธิบาย "คนที่ค๎ุนเคยกันที่เมืองนอกบ๎าง แล๎วก็คนที่มาร๎ูจักกันในนี้

ตอนหลัง โดยมากก็เป็นข๎าราชการรํุนเดียวกันทั้งนั้น คุณแมํถามทําไมหรือ"  

         "เปลําแมํไมํวําอะไรหรอก" พลอยพูด "แตํหมูํนี้แมํได๎ยินขําวไมํคํอยดี ก็อยากจะเตือนให๎อั้นระวังตัว เวลาคบเพื่อน

ฝูง อยําให๎เขาชักนําไปในทางที่ผิด" 

         "คุณแมํก็ร๎ูดีวําผมไมํใชํคนชอบกินเหล๎าเที่ยวผ๎ูหญิง" ตาอั้นพูดอยํางน๎อยใจ "ทําไมจึงมาเตือนเอาเด๋ียวนี้ หรือวํามี

ใครมายุ" 



         "อั้นอยําเพิ่งดํวนคิดมากไป แมํไมํได๎หมายความวําอั้นไปเที่ยวสํามะเลเทเมาหรอก แมํร๎ูดีวําลูกของแมํไมํมี

อบายมุข" พลอยรีบพูดปลอบ "แตํเด๋ียวนี้เขาลือกันวํา มีคนเขาคิดการใหญํ เก่ียวกับแผํนดินแผํนทราย แมํก็เป็นหํวงเห็นอั้น

ร๎ูจักคนมาก อยากจะขอวํา ถ๎ามีใครเขามาชักชวน ก็ขอให๎อั้นยั้งคิดถึงแมํ ถึงคุณพํอ ถึงวงศ๑ตระกูลของเรา เราไมํเคยคิดคด

ทรยศตํอผ๎ูมีพระคุณ เจ๎านายทํานทรงพระเมตตา เล้ียงพวกเรามาได๎หลายชั่วคนอั้นก็คงร๎ู ทางข๎างแมํนั้นก็รับราชการตลอด

กันลงมา ไมํเคยมีดํางพร๎อย จนตัวแมํเองที่เป็นตัวมาก็เพราะทําน สํวนฝ่ายคุณพํอนั้น ต้ังแตํทํานก๐งต๎นตระกูลลงเรือสําเภา 

มาจากเมืองจีน ก็ได๎พึ่งทํานเป็นรํมโพธิ์รํมไทร ทํานได๎ชุบเล้ียงต้ังเป็นพระน้ําพระยา ได๎สืบวงศ๑ตระกูลกันลงมาจนถึงอั้น 

ขอให๎อั้นคิดดูให๎ดีๆ....." 

         พลอยนกึไว๎วําจะพดูตํอไปอกีมาก เพราะได๎เตรียมถ๎อยคําและเหตุผลไว๎ในใจอยํางยืดยาว แตํตาอัน้ก็ชิงหวัเราะขึน้

กํอน แล๎วพูดวํา 

         "นี่คุณแมํกลัวผมจะคิดกบฏหรือ" 

         "เปลํา...ไมํ ใชํ..." พลอยตอบตะกุกตะกัก 

         ตาอัน้ลุกจากทีน่ัง่มาคุกเขาํอยํูตรงหนา๎พลอย คร้ังนีเ้กือบจะเรียกได๎วําเป็นคร้ังแรกในระยะเวลานาน ทีต่าอัน้แสดง

กิริยานํารักนําเอ็นดูเป็นกันเอง ตาอั้นแหงนหน๎าขึ้นมองดูพลอยอยํางพินิจพิเคราะห๑ เหมือนกับจะอํานความร๎ูสึกที่แท๎จริง 

แล๎วก็ถามขึ้นวํา 

         "ทําไมคุณแมํถึงคิดอยํางนั้น" 

         "แมํเองก็ไมํร๎ู" พลอยตอบเบาๆ "ได๎ยินแตํคนเขาพูดซุบซิบกัน แล๎วเห็นอั้นคบเพื่อนฝูงมาก แมํก็อยากเตือนไว๎เทํา

นั้นเอง" 

         ตาอัน้ยังคงคุกอยํูตรงหนา๎ และสายตายังจับอยํูทีใ่บหนา๎ของพลอย แล๎วตาอัน้ก็พดูขึน้วํา  

         "ผมร๎ูดีวําคุณแมํรักลูก ที่พูดมาก็ด๎วยความเป็นหํวง ผมก็ไมํร๎ูจะพูดอยํางไรให๎คุณแมํคลายใจ เทือกเถาเหลํากอ

ของพวกเราเป็นมาอยํางไร คุณแมํก็ได๎พูดไว๎เองแล๎ว เทํานั้นก็พอจะเป็นประกันได๎วํา เวลาผมทําอะไรผมก็ต๎องมีสติ มีความ

ย้ังคิด ไมํยอมให๎ใครมาชักชวนไปในทางที่ผิดได๎งํายๆ อีกอยํางหนึ่งผมก็เป็นผ๎ูใหญํแล๎วมิใชํเด็กๆ จะได๎วูํวามไปตาม

อารมณ๑" 

         "แมํร๎ูแล๎ว" พลอยตอบ "ถ๎าจะพูดถึงความประพฤติและการไว๎ตัว แมํก็พอใจอั้นทุกอยําง ชั่วแตํแมํเคยได๎ยินอั้นพูด

ถึงเร่ืองบ๎านเมืองอยูํบํอยๆ ก็เลยวิตกไปเอง" 

         "เร่ืองความรักชาติบ๎านเมืองนั้นผมมีอยูํมาก" ตาอั้นพูด "แตํผมก็จงรักภักดีตํอพระเจ๎าอยูํหัว และคิดถึงพระ

คุณทํานอยํูเสมอไมํเคยเส่ือมคลาย เอาอยํางนี้ก็แล๎วกัน" ตาอั้นหยุดพูดครํูหนึ่ง เหมือนกับนึกอะไรออก กํอนที่จะพูดอะไร



ตํอไป ตาอั้นก็ก๎มลงกราบลงบนตักพลอยคร้ังหนึ่ง แล๎วก็พูดขึ้นช๎าๆ วํา "ผมขอสาบานไว๎ตํอหน๎าคุณแมํ ผ๎ูซึ่งผมรักและ

เคารพยิ่งกวําอะไรทั้งหมดวํา ผมจะไมํเป็นกบฏ ไมํคิดคดทรยศทําอันตรายตํอพระเจ๎าอยูํหัว หรือพระราชวงศ๑เลย ถ๎าผมไมํ

ถือตามตําสาบานนี้ ขอให๎....." 

         พลอยรีบยกมือปดิปากตาอัน้ไว๎กํอนทีจ่ะกลําวคําสาปแชํงตัวเอง พลางรีบพดูวํา  

         "อยํา !..... ไมํต๎องหรอกอั้น......... แมํเชื่อแล๎วไมํต๎องสาบาน" ตาอั้นลงกราบพลอยอีกหนหนึ่ง แล๎วพูดอยํางต้ังใจ

วํา 

         "ผมยังพูดไมํจบ ผมอยากจะบําเพ็ญชีวิตของผมให๎เป็นประโยชน๑ตํอบ๎านเมือง เพราะฉะนั้น ถ๎าตราบใดที่ผมยัง

ซื่อสัตย๑สุจริตตํอบ๎านเมือง ปรารถนาจะทําประโยชน๑นําความเจริญมาให๎แกํบ๎านเมือง ผมก็ขอพรจากคุณแมํ ขอให๎ผมมีแตํ

ความสุขความเจริญ คิดส่ิงใดก็ขอให๎สําเร็จตามความปรารถนา"  

         พลอยยกมือลูบผมตาอัน้แล๎วก็พดูเบาๆ วํา 

         "แมํอวยพรให๎ลูก ขอให๎เป็นไปตามนั้นเถิด" 

         ตาอัน้รวบมือของพลอยไปกําไว๎ เอาหนา๎ซบลงกับมือของพลอยทหีนึง่ แล๎วก็ลุกขึน้ยืน หนัหลังเดินเบาๆ ออกจาก

ห๎องไป ไมํพูดจาวํากระไรอีก 

         เม่ือได๎พดูกับตาอัน้แล๎วพลอยก็โลํงใจขึน้บา๎ง เพราะได๎พดูส่ิงทีต้ั่งใจไว๎วําจะพดูออกไปแล๎ว แตํคําตอบของตาอัน้ มิได๎

ทําให๎พลอยสบายใจขึ้นกวําเกําเทําไรนัก คําพูดของตาอั้นดูจะมีควาหมายลึกซึ้ง เกินกวําที่พลอยจะเข๎าใจได๎ เพราะถึงตา

อั้นจะปฏิเสธขําวลือ ที่พลอยได๎ยินมาจากพํอเพิ่มนั้นก็ตาม แตํตาอั้นก็มิได๎ปฏิเสธแข็งแรงเยี่ยงคนบริสุทธิ์ พลอยนึกในใจวํา

ถ๎าตาอ๎นถูกกลําวหาเชํนนั้น ตาอ๎นก็คงจะปฏิเสธทันที พร๎อมกับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟวํา ถูกกลําวหาในเร่ืองที่ไมํจริงจัง และ

เสียหายเป็นอุกฉกรรจ๑ และถ๎าเป็นตาอ๏อดถูกกลําวหาตาอ๏อดก็คงหัวเราะงอหาย เห็นเป็นเร่ืองสนุก พอดีพอร๎ายตาอ๏อดก็จะ

รับสมอ๎างวําเป็นจริง ทําให๎ผ๎ูที่กลําวหานั้นเองต๎องกระอักกระอํวนใจ พลอยแนํใจวําทั้งตาอ๎นและตาอ๏อดต๎องทําอยํางที่

พลอยนึก แตํตาอั้นกลับมีทางออกไปอีกทางหนึ่ง ไมํตรงกับของใครเลย พลอยร๎ูดีวําตาอั้นเป็นคนฉุนเฉียว ถ๎าถูกหาความ

ในเร่ืองที่ไมํเป็นจริง ตาอั้นก็มักจะตีโพยตีพายโกรธเอามากๆ พลอยเคยเห็นตาอั้นเป็นเชํนนี้มาแตํเด็ก ฉะนั้นการที่ตาอั้น

ตอบคําถามของพลอย ด๎วยอารมณ๑เยือกเย็นมิได๎ยินดียินร๎ายแตํอยํางใด จึงทําให๎พลอยอัศจรรย๑ใจอยูํครันๆ และคําตอบ

ของตาอั้น จึงมิได๎ทําให๎พลอยวางใจได๎สนิทนัก  

         ตํอจากนีม้าอกีหลายวันพอํเพ่ิมก็มาหาทีบ่า๎น พลอยจึงพดูขึน้วํา 

         "คุณหลวง เร่ืองที่คุณหลวงบอก ฉันพูดกับอั้นเขาแล๎วละ เขาบอกวําไมํเคยเก่ียวข๎องกับใครทางนั้นจริงๆ ถึงกับ

สบถสาบานให๎ฉันฟัง" 



         "ฉันก็โลํงใจไปด๎วย" พํอเพิ่มตอบ "พํออั้นนั้นถึงฉันจะไมํค๎ุนเทําพํออ๏อด ก็รักมากเพราะเป็นหลาน ไมํอยากให๎ต๎อง

ยํุงเดือดร๎อน เมื่อเขาไมํเกี่ยวข๎องก็ดีไป แตํเร่ืองที่ฉันได๎ยินมาเลําให๎แมํพลอยฟังนั้น ฉันเชื่อวํามีจริงๆ เสียแล๎ว เพราะคนที่

เขาบอกมาเป็นคนที่ฉันเชื่อได๎ เขาไมํเคยโกหกฉันเลย" 

         "ตายจริง !" พลอยพูดด๎วยความเป็นหํวง "แล๎วนี่จะไมํมีใครคิดระงับเร่ืองกันบ๎างเลยหรือ หรือวําไมํมีใครร๎ู"  

         "เร่ืองนี้คนร๎ูน๎อยจริงๆ ฉันเองถ๎าไมํใชํแมํพลอยฉันก็ไมํบอก เพราะไมํใชํเร่ืองของเรา พูดไปเขาอาจหาวําฉันบ๎าก็ได๎ 

แตํฉันสงสัยวําเร่ืองร๎ูถึงผ๎ูใหญํบ๎างแล๎วเหมือนกัน"  

         "แล๎วทําไมทํานไมํทําอะไร จะปลํอยให๎เป็นไปตามเร่ืองตามคําทํานายอยํางนั้นหรือ" พลอยถามอยํางไมํเข๎าใจ  

         "ฉันเองก็ไมํเข๎าใจเหมือนกัน" พํอเพิ่มตอบ "เห็นดูเฉยๆ กันอยํู บางทีทํานจะเชื่อบุญเชื่อวาสนา ของทํานกระมัง 

เวลานี้ไมํวําจะไปทางไหน ก็เห็นแตํคนติดแหนบติดเหรียญพระนามเจ๎านายกันออกเต็มไป ไมํของพระองค๑โน๎นก็ของ

พระองค๑นี้ บางคนติดเสียเต็มหน๎าอก มีสายระโยงระยางราวกับร๎านต๎ูทอง ฉันสงสัยวําเจ๎านายทํานก็จะเลยพลอยเชื่อ

แหนบของทํานเองไปด๎วย"  

         "ทํานจะเชื่อวําอยํางไร คุณหลวง" พลอยถาม  

         "อ๎าว ! ก็เชื่อวําใครติดแหนบของทํานก็เป็นมหาดเล็กไว๎วางพระทัย ไมํมีจะคิดทําอันตรายทํานได๎เลย อยํางไรเลํา" 

พํอเพิ่มตอบหน๎าขรึมๆ  

         "ใจคนเรานั้นเชื่อยาก" พลอยพูดขึ้นเป็นเชิงปรารภ "ฉันเองก็ได๎เห็นมาแล๎วหนักตํอหนัก เวลาใครมีบุญมีวาสนาก็

เข๎าประจบประแจง ถวายเนื้อถวายตัวกันให๎วุํนไป พอหมดบุญลงเมื่อไร ก็ไมํมีใครจะเหลียวแล เร่ืองอยํางนี้มีอยูํเสมอ"  

         "เพราะคนอยํางแมํพลอยอยํางฉันไมํเคยมีบุญหนักศักด์ิใหญํ เราจึงมองเห็น" พํอเพิ่มวํา "แตํถ๎าเราเกิดมาเคยมีแตํ

บุญวาสนา ก็คิดไปอีกอยํางหนึ่ง เพราะบุญวาสนานั้นถ๎าจะวําดีก็ดี แตํคิดไปอีกทีหนึ่ง ก็เป็นเคร่ืองบดบังไมํให๎แลเห็นความ

จริงอะไรได๎มากทีเดียว" 

         "ใจฉันเป็นอยํางไรก็ไมํร๎ูซีคุณหลวง" พลอยพูดขึ้น "ถ๎าจะให๎ฉันพูดจริงๆ ฉันก็ต๎องบอกวําฉันไมํเชื่อเร่ืองที่คุณหลวง

เอามาพูดเหมือนกัน" 

         พอํเพ่ิมหวัเราะแล๎วตอบวํา 

         "อยําวําแตํแมํพลอยเลย ฉันเองก็ไมํเชื่อ ! และยังนึกอยูํเสมอวํา บางทีเร่ืองที่ลือๆ กันอยํู ก็จะเงียบหายไปเฉยๆ 

เหมือนกับเร่ืองอื่นๆ เพราะเหตุนี้แหละ ฉันจึงไมํยอมพูดให๎ใครฟัง นอกจากแมํพลอยคนเดียว"  

         ต้ังแตํนัน้มาพลอยก็มิได๎สนใจกับเร่ืองราวตํอไปอกี ระหวํางนัน้การตระเตรียมงานฉลองพระนคร ดําเนินไปเร่ือยๆ 

เพราะงานนั้นใกล๎เข๎ามาทุกที คนที่ต่ืนเต๎นมากก็คือประไพ ผ๎ูซึ่งพูดถึงเร่ืองเที่ยวงานอยํูไมหยุดปาก ประไพเร่ิมลงมือเย็บ



เส้ือไว๎เป็นหลายชุด เพื่อใสํเที่ยวงาน และเทําที่พลอยทราบ ประไพก็มีนัดไว๎กับเพื่อนฝูงวําจะต๎องออกเที่ยวงานทุกวัน

จนกวําจะเสร็จ 

         พลอยย่ิงดูประไพแล๎ว ก็ย่ิงร๎ูสึกตัววําเขา๎ใจลูกสาวนอ๎ยลงทกุท ีเพราะเด๋ียวนี ้ประไพเร่ิมจะสนใจในเพ่ือนผ๎ูชาย และ

สนใจจนออกนอกหน๎า จริงอยํูประไพมิได๎ประพฤติตนให๎เสียหายแตํอยํางใด และถึงแม๎ประไพจะได๎มีโอกาสได๎พบปะกับ

ผ๎ูชายหนุํมๆ ที่เป็นพี่น๎องของเพื่อนฝูงตามบ๎านของคนเหลํานั้น ประไพก็ยังมิได๎เคยสนิทสนมกับใครถึงกับไปมาหาสํูกันถึง

บ๎าน แตํบางคร้ังวิธีที่ประไพจะพูดถึงเพื่อนฝูง ที่เป็นผ๎ูชาย ทําให๎พลอยต๎องเลิกค้ิวมองดูลูกสาวอยํางฉงน เพราะประไพจะ

ไมํพูดถึงผ๎ูชายในฐานะเพื่อนฝูง หรือคนร๎ูจักอีกตํอไป แตํถ๎าพูดถึงผ๎ูชายทีไร ประไพก็จะพูดไปในแงํพิจารณาเลือกเฟ้น ใน

ทํานองวําคนนั้นคนนี้จะมีคุณสมบัติดีไมํดีอยํางไร พอที่ประไพจะแตํงงานด๎วยได๎หรือไมํ ไมํวําจะพูดถึงผ๎ูชายคนใด ประไพ

จะต๎องพูดในแงํนั้นทุกคร้ัง และผ๎ูชายคนใดที่มีเมียแล๎ว ประไพมักจะไมํพูดถึงเลย นอกจากจะมีเร่ืองเก่ียวข๎องต๎องพูดถึง

จริงๆ 

         พลอยเอาความคิดของประไพ มาเทียบดูกับความร๎ูสึกนกึคิดของตนเองเม่ือยังสาวๆ ก็ร๎ูทนัทวํีาแตกตํางกันมาก เม่ือ

พลอยยังสาวๆ นั้น ไมํวําจะพูดหรือจะคิดถึงผ๎ูชาย พลอยก็มักจะเอาผ๎ูชายนั้น ต้ังไว๎ให๎หํางตัวที่สุดที่จะหํางได๎ เร่ืองที่จะไป

คิดถึงกับวําจะเอามาเป็นลูกเป็นผัวนั้น เป็นอันไมํมีอยํางเด็ดขาด แตํเมื่อได๎ยินวิธีพูดของประไพ พลอยก็ไมํเข๎าใจวํากาล

สมัยนั้น สามารถทําให๎ลูกสาวของตนแท๎ๆ นั้นแตกตํางหํางไกลกับตนไปได๎ถึงเพียงนั้น  

         พลอยเคยเตือนประไพใหร๎ะวังวาจา แตํประไพก็มักจะหวัเราะ แล๎วอธบิายใหฟ๎งัวํา ในใจจริงนัน้ประไพยังไมํเคยนกึ

จะแตํงงานจริงๆ เลย ทั้งหมดที่พลอยได๎ยินเป็นเพียงวิธีพูด มิได๎หมายความวําประไพจะต๎องไปแตํงงานกับใครจริงๆ ตามที่

พูด เวลาประไพอธิบายให๎ฟัง พลอยก็พอจะเข๎าใจได๎รางๆ และสังเกตดูใบหน๎าและแววตาของประไพเวลาที่อธิบาย พลอย

ก็ร๎ูวําประไพพูดความจริงอยํางเปิดเผย มิได๎มีอะไรซํอนเร๎นปิดบัง  

         ในทีสุ่ดงานฉลองพระนครอยํางมโหฬารก็มาถึง มีการตามประทปีโคมไฟและงานฉลองตํางๆ ซ่ึงสํวนมากพลอยก็ได๎

ยินจากปากคําบอกเลํา เพราะตัวเองนั้นไมํมีแกํใจจะออกไปเที่ยวเตรํ เหมือนเมื่อคร้ังยังเป็นสาว ตาอ๏อดชวนพลอยขึ้นรถ

แลํนผํานไปทางบริเวณที่มีงานคร้ังหนึ่ง แตํเมื่อเห็นฝูงคนที่มาเที่ยวกันมืดฟ้ามัวดิน พลอยก็เวียนศีรษะแทบจะเป็นลมไมํ

กล๎าลงจากรถ และในที่สุดก็ต๎องกลับบ๎าน ปลํอยให๎แตํลูกๆ และคนในบ๎านไปเที่ยวงาน พลอยนึกอิจฉาช๎อยและพํอเพิ่มอยูํ

ครันๆ เมื่อทั้งสองคนนั้นมาเลําให๎ฟังภายหลังวําได๎เที่ยวงานสนุกอยํางไรบ๎าง เมื่อช๎อยมาเลําถึงขบวนแหํในวันเปิดสะพาน 

ซึ่งช๎อยออกไปดูด๎วยตนเอง พลอยก็ปรารภขึ้นวํา  

         "ช๎อยนี่เกํงสาหัส อายุจนป่านนี้แล๎วยังกระเย๎อกระแยํงไปดูแหํกับเขาจนได๎"  

         "รีบดูๆ เสีย กํอนที่มันจะตาย สนุกออก" ช๎อยตอบ 

         "ฉันไมํกล๎าไป" พลอยพูด "คนมากมายเหลือเกิน ไมํร๎ูจะไปเบียดคนอยํางไรไหว"  



         "แกํแล๎วเบียดคนจะเป็นไร" ช๎อยวํา "ถ๎ายังสาวๆ เสียอีกจะนํากลัวอยํูบ๎าง อยํางฉันออกไปเดินเที่ยว เด็กหนุํมๆ มัน

เห็นกลับหลีกทางให๎เสียอีก เพราะเราเป็นยายแกํ เลยเที่ยวได๎สบาย"  

         งานฉลองพระนครส้ินสุดลง และอายุพระนครก็ได๎ผํานมาครบร๎อยหา๎สิบปบีริบรูณ๑ มิได๎มีเหตุการณ๑อนัใดเกิดขึน้ตาม

คําทํานาย ซึ่งทุกคนรวมทั้งพลอยได๎พากันลืมเสียแล๎วอยํางสนิท  

 

บทที่ ๕ (หน๎าที่ ๑)  

         เดือนเมษายนทีร๎่อนแหง๎แล๎งในตอนทา๎ยนัน้ก็ผํานไป ผ๎ูทีส่ามารถไปตากอากาศได๎ ตํางพากันทยอยกลับ สํูกรุงเทพฯ 

ในต๎นเดือนพฤษภาคม ฝนเร่ิมจะลงประปรายบ๎างแล๎ว และธรรมชาติทุกอยําง พร๎อมด๎วยชีวิตของคนในเมืองไทย ก็ดําเนิน

ไปอยํางปกติ ขณะนั้นพระเจ๎าอยูํหัวเสด็จพระราชดําเนิน แปรพระราชฐานไปประทับยังพระราชวังไกลกังวลหัวหิน และ

เดือนมิถุนายนก็คืบคลานเข๎ามา โดยมิได๎มีรํองรอย บอกเหตุการณ๑ลํวงหน๎าแตํอยํางใดเลย  

         ในตอนปลายเดือนพฤษภาคมปนีัน้เอง ตาอัน้มาหาพลอยวันหนึง่แล๎วพดูขึน้วํา  

         "คุณแมํ ลูซิลล๑เขาอยากกลับไปเย่ียมบ๎านที่ฝร่ังเศส ผมก็วําจะให๎เขาไป"  

         "คิดดูดีแล๎วหรือลูก" พลอยพูดขึ้น "ธรรมดาผัวเมียไมํควรจะจากกันนาน ต้ังแตํแมํแตํงงานกับคุณพํอ ยังไมํเคยจาก

กันเกินกวําเดือนหนึ่งเลย จะมีบ๎างก็เวลาคุณพํอไปราชการ ไปซ๎อมรบเสือป่าบ๎าง ไปตามเสด็จบ๎าง แตํนั่นก็เป็นธรรมดา

......" 

         "เปลําไมํมีอะไรหรอกครับคุณแมํ" ตาอั้นพูดแก๎ตัว "ลูซิลล๑เขาไมํใชํคนไทย จากบ๎านมาหลายปี เขาก็ต๎องคิดถึงบ๎าน

เขา ผมก็เก็บเงินไว๎ให๎เขาได๎พอเป็นคําเรือและคําใช๎จํายเล็กๆ น๎อยๆ ไปถึงทางโน๎นแล๎ว เขาก็อยูํกับพํอแมํเขา ไมํต๎องเสีย

อะไรมาก กะวําจะให๎เขาไปอยํูสักหกเดือน แล๎วจึงจะกลับ"  

         "หกเดือนก็นานโขอยูํ" พลอยพูดอยํางวิตก "แตํถ๎าลูกคิดแล๎ว แมํก็ไมํวํา ตามใจ"  

         "ผมอยากจะขออะไรคุณแมํสักอยําง" ตาอั้นพูดตํอไป "ระหวํางที่เขาไมํอยํูนี้ ถ๎าผมเป็นอะไรไป ก็ขอให๎คุณแมํบอก

ให๎ลูซิลล๑เขาร๎ูด๎วย ให๎อ๏อดเขียนหนังสือให๎ก็ได๎ และเงินทองที่เป็นของผมเล็กๆ น๎อยๆ ก็ขอให๎คุณแมํสํงให๎เขาด๎วย"  

         "อั้นพูดอะไรเป็นลาง !" พลอยพูดขึ้นอยํางตกใจ "ยังหนุํมยังแนํนอยูํ ทําไมจึงคิดไปถึงเพียงนั้น แมํไมํอยากให๎อั้น

พูดอยํางนี้เลย !"  

         "เปลําไมํมีอะไรหรอกครับ" ตาอั้นหัวเราะตอบ "คุณแมํตกใจไปได๎ ผมส่ังไว๎เพื่อจะได๎ไมํประมาท ถ๎าลูซิลล๑เขาไมํ

ต๎องไปไหนไกล ผมก็จะไมํพูดหรอก แตํนี่เขาต๎องไปเย่ียมบ๎าน ของอยํางนี้ประมาทไมํได๎ ผมมันเรียนกฎหมายมาแล๎วก็อยูํ

กับกฎหมายวันยังคํ่า จึงอยากทําอะไรให๎เป็นระเบียบ"  



         "แมํก็ยังไมํเห็นจําเป็นที่อั้นจะต๎องมาส่ังเลย" พลอยบํน "ถึงจะมีอะไรขึ้นจริงๆ แมํก็อยูํทั้งคน ใครจะไปทิ้งเมียของ

อั้นได๎" 

         ต้ังแตํตาอัน้บอกไว๎วันนัน้แล๎ว ลูซิลล๑ก็มาคุยด๎วยในวันตํอไป และเทําทีพ่ลอยจับคําได๎ ลูซิลล๑ดูเหมือนจะคิดวําจะจาก

ไปนาน และที่ต๎องไปคราวนี้ ดูเหมือนตาอั้นจะเป็นคนคาดค้ันให๎ไป มากกวําที่ลูซิลล๑จะสมัครใจไปเอง  

         "ลูซิลล๑ไมํอยากไปมากนัก" ลูซิลล๑บอกกับพลอย "แตํอั้นบอกให๎ไป ลูซิลล๑ก็ต๎องไป"  

         "อ๎าว ! ก็ไหนอั้นเขาบอกวําลูซิลล๑คิดถึงบ๎าน" พลอยวํา  

         "จริงถูกแล๎วลูซิลล๑คิดถึงบ๎าน" ลูซิลล๑ตอบ "แตํคิดถึงก็ไมํต๎องไป เพราะลูซิลล๑แตํงงานกับอั้น ต๎องอยูํกับอั้น แตํอั้น

บอกให๎ไปๆ ทุกวัน ลูซิลล๑ก็ต๎องไป" 

         "แมํไมํเข๎าใจจริงๆ" พลอยพูดอยํางอํอนใจ "ลูซิลล๑พูดอยํางหนึ่ง อั้นพูดอยํางหนึ่ง ไมํร๎ูจะฟังข๎างไหนถูก"  

         ลูซิลล๑มองหนา๎พลอยแล๎วย้ิมอยํางเห็นใจพดูขึน้วํา "ลูซิลล๑เห็นใจคุณแมํมาก คุณแมํรักอั้น คุณแมํรักลูซิลล๑ ลูซิลล๑ไมํ

อยากทําให๎คุณแมํเสียใจเลย ลูซิลล๑ไปแล๎วจะคิดถึงคุณแมํมากกวําใครทั้งหมด"  

         "อั้นเขาวําลูซิลล๑จะไปหกเดือนเทํานั้นเอง แล๎วก็จะกลับมาใหมํ" พลอยพูดเพื่อเอาใจลูกสะใภ๎  

         ลูซิลล๑ย้ิมเอ้ือมมือมาจับมือพลอยบบีแล๎วพดูวํา 

         "บางท.ี..บางทีจะกลับมาเร็ว ถ๎าอั้นยังต๎องการลูซิลล๑"  

         ต้ังแตํนัน้มาลูซิลล๑ก็เตรียมเก็บขา๎วของ แตํพลอยก็สังเกตจากกิริยาอาการและใบหนา๎ทีเ่ศร๎าๆ ของลูซิลล๑ได๎วํา ลูซิลล๑

มิได๎เต็มใจที่จะไปนัก แตํที่จําต๎องไปก็เพื่อให๎ถูกใจตาอั้น พลอยดูๆ ลูซิลล๑แล๎วก็ร๎ูสึกสงสารจับใจ ทั้งที่ความแตกตําง

ระหวํางชาติภาษาคอยเป็นอุปสรรคก้ันกาง มิให๎พลอยได๎เข๎าถึงตัวสนิทสนมกับลูซิลล๑นัก แตํพลอยก็ร๎ูสึกดีวําลูซิลล๑ยัง

อาลัยตาอั้นอีกมาก และเร่ิมจะเห็นจริงในคําพูดของตาอ๏อดที่เคยพูดไว๎วํา คนไทยที่แตํงงานกับคนตํางชาติตํางภาษานั้น 

น๎อยคํูที่อยํูกันได๎ยืด เพราะจะเร่ิมเบื่อหนํายกันเอง ในกรณีนี้พลอยเร่ิมจะคิดวํา ความเบื่อหนํายนั้นมาจากตาอั้นมากกวําลู

ซิลล๑ 

         ตอนต๎นเดือนมิถุนายนตาอัน้ก็พาลูซิลล๑เขา๎มาลาพลอย เพ่ือจะออกจากบา๎นไปลงเรือไปนอก พอเขา๎มาถึงตัวพลอยลู

ซิลล๑ก็ร๎องไห๎ และโผเข๎ามากอดพลอยไว๎ คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกที่พลอยยอมตัวให๎ลูซิลล๑กอด ด๎วยความสมัครใจ และย่ิงกวํานั้น

พลอยยังใช๎แขนทั้งสองข๎างโอบตัวลูซิลล๑ไว๎แนํน ด๎วยความรักและความสงสาร แตํลูซิลล๑ก็ต๎องจากไปในที่สุด เพราะตาอั้น

เตือนขึ้นมาเบาๆ ทิ้งให๎พลอยต๎องนั่งรําพึงอยํูคนเดียว ในข๎อที่วําความรักลูกสะใภ๎ เพิ่งจะมาเกิดขึ้นจริงจังในวันที่ลูกสะใภ๎

ออกจากบ๎าน ถ๎าหากวําพลอยรักลูซิลล๑ถึงเพียงนี้มาแตํแรก บางทีลูซิลล๑ก็อาจไมํต๎องลาไปในวันนี้  



         ต้ังแตํลูซิลล๑กลับไปแล๎ว ตาอัน้ดูเหมือนจะโลํงใจและสบายใจขึน้ กิริยาอาการของตาอัน้ ก็ย่ิงทาํใหพ๎ลอยได๎คิดวํา 

บางทีคําพูดของลูซิลล๑จะถูกในข๎อที่วํา ตาอั้นเป็นคนอยากให๎ลูซิลล๑กลับบ๎าน มากกวําที่ลูซิลล๑อยากกลับไปเอง และต้ังแตํลู

ซิลล๑ออกเดินทางไป ตาอั้นก็ดูจะมีธุระไปไหนมาไหนมากกวําแตํกํอน กลับบ๎านดึกๆ แทบจะทุกคืนจนพลอยเห็นเป็นของ

ธรรมดา ขณะนี้พลอยได๎อาศัยแตํตาอ๏อดเป็นเพื่อนคุย และเร่ิมจะเห็นวําการที่ตาอ๏อดอยูํกับบ๎านเฉยๆ นั้นเป็นประโยชน๑ตํอ

ตนโดยตรง ถ๎าหากวําตาอ๏อด เป็นคนเอางานเอาการอยํางตาอั้นอีกคนหนึ่ง พลอยจะต๎องว๎าเหวํมาก เพราะจะไมํมีใครใน

บ๎าน ที่จะหันหน๎าไปพูดจาให๎เข๎าใจกันได๎  

         เช๎าตรํูวันหนึง่ในเดือนมิถุนายน พลอยเพ่ิงต่ืนแตํยังมิได๎ลุกจากทีน่อน ยังนอนหลับตานิง่ๆ คิดอะไรตํออะไรอยํู ต้ังใจ

วําอีกสักครํูจึงจะลุกขึ้น เสียงเด็กคนใช๎เร่ิมเปิดประตูหน๎าตํางตึกอยํางเบาๆ และอีกสักครํูหนึ่งก็มีเสียงคนขึ้นบันไดมาอยําง

รีบร๎อน และเสียงพํอเพิ่มมาเรียกอยูํหน๎าห๎องวํา  

         "แมํพลอย ! แมํพลอย ! รีบลุกขึ้นเถิด เกิดเร่ืองใหญํแล๎ว" 

         พลอยตกใจรีบลุกขึน้นัง่ทนัท ีพอํเพ่ิมไมํเคยมาแตํเช๎าอยํางนัน้ และไมํเคยมาเรียกปลุกพลอยใหต่ื๎นขึน้อยํางนีเ้ลย 

เร่ืองที่พํอเพิ่มบอกวําเกิดขึ้นนั้นจะต๎องใหญํจริงๆ ด๎วยมือที่ส่ันเพราะความตกใจ พลอยรีบถอดกลอนประตูและเปิดประตู

ออกไป พํอเพิ่มกําลังเดินไปเดินมาอยูํที่ห๎องข๎างนอก สีหน๎าของพํอเพิ่มและทําทางนั้น เต็มไปด๎วยความต่ืนเต๎นและหนักใจ  

         "อะไรกันคุณหลวง เกิดขึ้นอะไรกัน" พลอยรีบถามในทันทีที่เห็นตัวพํอเพิ่ม  

         พอํเพ่ิมหนัขวับมาทางพลอยแล๎วก็พดูวํา 

         "เกิดกบฏขึ้นแล๎ว" 

         "ตายจริง !" พลอยพูดออกมาได๎เทํานั้นแล๎วก็ลงนั่งอยูํห๎องนั้นเองด๎วยความตกใจ พํอเพิ่มเดินมานั่งใกล๎ๆ แล๎วก็

ถอนใจใหญํ พูดขึ้นวํา 

         "ฉันก็นึกวําหมดเร่ืองหมดราวกันไปแล๎ว แตํที่ไหนได๎ !"  

         "จริงหรือนี่คุณหลวง ไปร๎ูมาจากไหน" พลอยถามขึ้นเพราะไมํร๎ูจะพูดวําอะไร  

         "จริงซีนํา" พํอเพิ่มตอบ "ฉันเห็นมากับตา ทหารเต็มหน๎าพระลานไปหมด แล๎วนี่ยังไง" พํอเพิ่มพูดพลางย่ืนกระดาษ

แผํนเล็กๆ แผํนหนึ่งให๎พลอย "ประกาศที่เขาแจกแตํเช๎า แมํพลอยอํานเอาเองก็แล๎วกัน"  

         พลอยหยิบกระดาษนัน้มาอาํนได๎ยังไมํทนัจบ ก็ร๎ูสึกวําตาพรําจนแทบจะมองไมํเห็นถ๎อยคํา กระอบรมความเช่ือถือ

ตํางๆ ที่ได๎รับมาต้ังแตํเด็กจนโตร๎องก๎องอยูํในใจวํา "ไมํจริง ! ไมํจริง ! อยําไปเชื่อ ! ใครชํางคิดชํางเขียนได๎เพียงนี้ ไมํจริง

เลย ! บาปกรรมอยําเชื่อ ! อยําเชื่อ !" 



         "ใครกันคุณหลวง" พลอยถามด๎วยเสียงที่แหบเครือ ต๎องกลืนน้ําลายคร้ังหนึ่งแล๎วจึงถามตํอไปวํา "คณะราษฎร

นี่นํะใคร มาจากไหน" 

         "ก็พวกที่เขาคิดการคราวนี้อยํางไรลํะ ฉันร๎ูแตํเพียงคนสองคน ยังร๎ูไมํหมดวําเป็นใครบ๎าง" แล๎วพํอเพิ่มก็เอํยช่ือคน

สําคัญในคณะราษฎรให๎พลอยฟัง แตํชื่อเหลํานั้นก็มิได๎ให๎ความกระจํางแกํพลอย แตํประการใด เพราะเป็นชื่อที่พลอยไมํ

ร๎ูจัก 

         "แล๎วเขาจะเอาอยํางไรกัน จะทําอยํางไรกับในหลวง จะฆําเจ๎าให๎หมดหรือ" พลอยถามตํอ  

         "ฉันเองก็ไมํร๎ู และเวลานี้ฉันวําไมํมีใครร๎ูทั้งนั้นวําจะเป็นอยํางไรกันตํอไป ร๎ูแตํครําวๆ วําถ๎าสําเร็จเมืองไทยจะ

เปล่ียนรูปการปกครองใหมํ มีคนสติตูชั่น"  

         "มีใครนะ" พลอยถามเสียงหลง เพราะตั้งแตํเกิดมาก็ไมํเคยได๎ยินชื่อที่แปลกถึงเพียงนั้น นึกในใจวําบางทีจะเลิกมี

ในหลวง และเอาคนที่ชื่อแปลกๆ นั้นมาแทน 

         "ภาษาฝร่ัง" พํอเพิ่มอธิบาย "ไมํใชํคน......เป็นภาษาฝร่ังแปลวํา...อ๎า...เอ ! ฉันก็ไมํร๎ูจะอธิบายยังไงถูกเหมือนกัน" 

         "แล๎วกัน !" พลอยพูด "แตํคุณหลวงยังอธิบายไมํถูกฉันจะไปเข๎าใจได๎อยํางไร อะไรก็ไมํร๎ู ชื่อก็เรียกยากเป็นคนก็

ไมํใชํ เป็นอะไรก็บอกไมํถูก นํากล๎ุมจริงคุณหลวง !"  

         "เด๋ียวกํอน" พํอเพิ่มพยายามอีกหนหนึ่ง "คือเร่ืองมันอยํางนี้ แตํกํอนนี้ในหลวงทํานอยํูเหนือกฎหมาย แตํตํอไปนี้

เขาจะให๎ในหลวงอยูํใต๎กฎหมาย" 

         "แล๎วมันผิดกันอยํางไร" พลอยซัก "แตํกํอนฉันก็ไมํเคยเห็นทํานทําอะไรผิดกฎหมายสักที ฉันเคยร๎ูแตํวําในหลวง

ทํานออกกฎหมาย เมื่อทํานเป็นคนออกกฎหมาย แล๎วจะเอาทํานมาอยํูใต๎กฎหมายได๎อยํางไร"  

         "ที่แมํพลอยวําๆ ทํานไมํเคยทําอะไรผิดกฎหมายก็ถูก แตํถึงทํานจะทําผิดก็ไมํมีใครไปวําอะไรทํานได๎ แตํตํอไปนี้

แม๎แตํในหลวงก็ต๎องอยูํใต๎กฎหมาย" 

         "ก็เผ่ือทํานไมํยอมเลําคุณหลวง" พลอยถามเอาตรงๆ  

         "ก็ถึงวําเถอะนา แมํพลอย !" พํอเพิ่มพูด "ปัญหามันอยํูที่ทํานจะยอมหรือไมํยอม ถ๎าทํานยอมเร่ืองก็ไปอยํางหนึ่ง 

แตํถ๎าทํานไมํยอมก็ไปอีกรูปหนึ่ง ฉันจึงบอกไว๎แตํแรกแล๎ววํา เวลานี้ยังไมํมีใครจะร๎ูวําเร่ืองจะไปยังไงกัน"  

         "แล๎วเจ๎านายพระองค๑อื่นเป็นอยํางไรบ๎าง" พลอยซักตํอเพราะอยากร๎ูเร่ืองให๎ละเอียด  

         "เขาจับเอาไปขังไว๎หลายพระองค๑แล๎ว" พํอเพิ่มตอบ 



         "พุทโธํเอ๐ย !" พลอยออกอุทานเพราะไมํร๎ูวําจะพูดวําอยํางไร พลอยร๎ูดีวําในระยะหลังๆ นี้ มีคนจํานวนไมํน๎อยที่ไมํ

พอใจในเจ๎านายบางพระองค๑ และคนเหลํานั้นคงจะดีใจ เมื่อร๎ูวําเจ๎านายที่ตนไมํชอบ ต๎องประสบเคราะห๑กรรม แตํสําหรับ

พลอยนั้นมีแตํความร๎ูสึกสงสารและหํวงใย ถึงแม๎วําจะเป็นใครก็ตาม ถ๎าโชคร๎ายต๎องประสบเคราะห๑ พลอยก็มักจะสงสาร

อยูํแล๎วตามปกติ แตํย่ิงเป็นเจ๎านายที่พลอยร๎ูจักดีมาแตํเกํากํอน เคยกราบไหว๎ด๎วยความเคารพ เคยนึกถึงด๎วยความนับถือ

เล่ือมใส เคราะห๑กรรมที่เกิดขึ้นแกํเจ๎านาย จึงดูจะมีความรุนแรงเหมือนกับวําเกิดขึ้นแกํตัวพลอยเอง ขณะเดียวกันก็นึกปลง

อนิจจังในยศวาสนา เจ๎านายทุกพระองค๑ที่พํอเพิ่มบอกวําเขาจับเอาไปขังเสียแล๎วนั้น เพียงเมื่อวานนี้เองยังมีคนเคารพยํา

เกรง เป็นอยํางที่สุด แตํพอถึงรํุงขึ้นอีกวันหนึ่งก็กลายเป็นผ๎ูต๎องขัง โชคชะตาข๎างหน๎าจะเป็นอยํางไรตํอไป ก็ไมํมีความ

แนํนอนไมํมีใครจะเดาได๎ 

         "ทําไมถึงรุนแรงอยํางนี้ !" พลอยปรารภขึ้นลอยๆ  

         "เร่ืองอยํางนี้ไมํมีเบาได๎เสียละแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ "การพลิกแผํนดินไมํใชํเร่ืองเลํน เป็นของแรงทีเดียว 

เพราะฉะนั้นอะไรตํออะไรก็ต๎องแรงตามไปหมด แม๎แตํคนอยํางเราก็เถิด แตํนี้ไปจะต๎องระวังตัว อะไรมาทางไหนเราก็ร๎ู

ไมํได๎" 

         คําพดูของพอํเพ่ิมย่ิงทาํใหพ๎ลอยไมํสบายใจ เพราะช่ัวชีวิตนีพ้ลอยก็ได๎เคยหว่ันเกรงตํอความไมํแนนํอนในอนาคต

มาแล๎วหนักตํอหนัก แตํความไมํแนํนอน ทั้งหลายทั้งปวงที่เคยผํานมาแล๎วนั้น ดูจะเบาทั้งน้ําหนักและน๎อยทั้งปริมาณ เมื่อ

นํามาเทียบกับความไมํแนํนอน อันใหญํหลวงที่เกิดขึ้นคราวนี้  

         ตาอ๏อดเดินเบาๆ เขา๎มาในหอ๎ง เห็นพอํเพ่ิมเขา๎ตาอ๏อดก็ยกมือไหว๎ แล๎วก็มานัง่ลงขา๎งๆ พอํเพ่ิมถามขึน้วํา  

         "พํออ๏อดร๎ูเร่ืองแล๎วหรือยัง" 

         "ร๎ูแล๎วครับคุณลุง" ตาอ๏อดตอบ "ผมร๎ูมานานแล๎วด๎วยซ้ําไป"  

         "พํออ๏อดมาก็ดีแล๎ว" พํอเพิ่มพูดตํอ "จะได๎อธิบายให๎แมํเขาฟังเร่ืองคนสติตูชั่นอะไรนี่นํะ ลุงจะอธิบายก็พูดไมํเกํง"  

         "เห็นจะยังไมํต๎องก็ได๎จริงไหมคุณแมํ ของอยํางนี้สอนกันครํูเดียวไมํร๎ูเร่ือง ผมวํารอดูเขาไปกํอนดีกวํา"  

         พอเห็นหนา๎ตาอ๏อดพลอยก็นกึอะไรออกขึน้มาทนัท ีและตัวเย็นวาบไปหมด ตาอัน้ ! ตาอั้นหายไปแตํเมื่อเย็นวาน 

และไมํได๎กลับบ๎านตลอดคืน ป่านนี้จะไปอยํูที่ไหนไปทําอะไรก็ไมํร๎ู พํอเพิ่มก็ดูเหมือนจะนึกถึงตาอั้นออกขึ้นมาเหมือนกัน

เมื่อเห็นหน๎าตาอ๏อด เพราะถามขึ้นลอยๆ วํา "นี่พํออั้นไปไหน" 

         ตาอ๏อดเหลียวมามองหนา๎พลอยย้ิมๆ แล๎วก็นิง่ไมํตอบ ทาํใหพ๎ลอยต๎องตอบแทนขึน้วํา  

         "อั้นเขาอยํางนี้แหละคุณหลวง บางทีก็ไปเที่ยวหาเพื่อนฝูง แล๎วก็เลยค๎างเสียที่บ๎านเพื่อน เขาทําอยํางนี้บํอยๆ เมื่อ

คืนนี้เขาก็คงไปกับเพื่อนและคงไปค๎างเสียที่ไหน เขายังไมํกลับบ๎านเลย"  



         "อ๎อ !" พํอเพิ่มพูดขึ้นคําเดียว แตํคําวํา "อ๎อ !" ของพํอเพิ่มคําเดียวนั้นดูจะมีความหมายลึกซึ้ง  

         "นั่นสิ" ตาอ๏อดผสมโรงพูดขึ้นด๎วย "พี่อั้นเขาเพื่อนมากป่านนี้คงสนุกใหญํแล๎ว"  

         "อ๏อดพูดอะไรแมํไมํเข๎าใจ...." พลอยพูดขึ้นเป็นทํานองอยากจะเตือนตาอ๏อดไมํให๎พูดมาก แตํพํอเพิ่มพอจับความ

ได๎ พูดสวนมาทันทีวํา 

         "พํออ๏อดหมายความวํา.....!" 

         "ครับ" ตาอ๏อดตอบ "หมายความวําอยํางนั้น" 

         "ลุงก็นึกอยูํแล๎วเหมือนกัน" พํอเพิ่มพูดแล๎วก็ถอนใจ  

         "คุณหลวง.....ตาอ๏อด ! นี่พูดเร่ืองอะไรกัน" พลอยพูดเน๎นเสียง เพราะถ๎อยคําพํอเพิ่มและตาอ๏อดพูดกันเป็นนัยๆ 

ทําให๎พลอยร๎ูสึกอึดอัดใจสุดที่จะทนทาน  

         ตาอ๏อดกับพอํเพ่ิมมองดูหนา๎กัน แล๎วพอํเพ่ิมก็ตอบเสียงออํยๆ วํา 

         "ก็เร่ืองที่ฉันเคยพูดกับแมํพลอยไว๎.....งํา.....วํา พํออั้นเขามีอะไรๆ ร๎ูเร่ืองอยูํกับพวกที่คิดการวันนี้ด๎วย"  

         "ฉันไมํเชื่อ !" พลอยร๎องเสียงหลง น้ําตาเร่ิมจะกลบลูกตาขึ้นมาทันที "อั้นเขาสาบานกับฉันวําเขาไมํเคยคิดอะไร ! 

อ๏อด ! บอกแมํวําไมํจริงเดี๋ยวนี้ แมํไมํเชื่อ" 

         "อ๏อดก็ไมํร๎ูจะพูดอยํางไรถูก" ตาอ๏อดพูดเบาๆ "ถ๎าอ๏อดบอกวําไมํจริงอ๏อดก็ต๎องพูดโกหกกับแมํ เพราะอ๏อดเข๎าใจวํา

จริง" 

         พลอยเหลียวมองดูตาอ๏อด น้าํตาเร่ิมไหลพรากจากลูกตาทัง้สองขา๎ง พลางพดูด๎วยเสียงทีส่ั่นด๎วยความโมโหวํา  

         "ตาอ๏อด ! แกร๎ูไหมวําแกหาความพี่แกมากไปเสียแล๎ว อ๏อดจะล๎อเลียนหรือหาความอื่นๆ แมํก็ไมํวําหรอก เพราะ

แมํเห็นเป็นพี่น๎องกัน แตํคราวนี้อ๏อดเลํนหนักไปเสียแล๎ว ถึงกับหาวําพี่เป็นกบฏ มีอยํางรึพี่น๎องคลานกันออกมาแท๎ๆ นําจะ

รักกัน นี่อ๏อดกลับมาใสํความพี่เขาอยํางร๎ายแรง แมํไมํมีวันเชื่อวําลูกของแมํจะเป็นกบฏได๎ ถ๎าอั้นเป็นได๎อ๏อดก็เป็นได๎

เหมือนกัน เพราะเป็นพี่น๎องพํอแมํเดียวกันแท๎ๆ ทําไมอ๏อดถึงไมํคิดดูบ๎าง" 

         ตาอ๏อดก๎มหนา๎นิง่ถอนใจใหญํ เพราะไมํร๎ูวําจะอธบิายใหแ๎มํของตนเขา๎ใจอยํางไรถูก พอํเพ่ิมพดูขึน้เบาๆ วํา  

         "แมํพลอย แมํพลอย ทําใจเย็นๆ ไว๎หนํอย เร่ืองไปยังไงมายังไงกันฉันก็บอกแล๎ววํา ไมํมีใครร๎ูทั้งนั้น ฉันพูดอะไรผิด

พล้ังไปก็ยกให๎ฉันเสียเถิด ตอนนี้ไมํใชํเวลาที่เราจะมาทะเลาะกัน"  



         แล๎วพอํเพ่ิมก็ลากลับ บอกวําจะออกไปดูวํามีเร่ืองอะไรเกิดขึน้อกีบา๎ง วันนัน้ทัง้วันผํานไปด๎วยความเงียบเหงา พลอย

อยูํกับบ๎านคนเดียวทั้งวันและไมํมีใครมาหา ทุกคนในพระนครดูเหมือนจะระวังตัวเก็บตัวอยูํกับบ๎าน กรุงเทพฯ ในวันนั้น

เหมือนกับคนที่กําลังอั้นหายใจ รอเหตุการณ๑ที่จะเกิดขึ้นตํอไป ทุกคนตํางต้ังตาคอยดูวําอะไรจะเกิดขึ้นตํอไป ทุกคนตั้งตา

คอยดูวําอะไรจะเกิดขึ้นตํอไป ไมํมีใครกล๎าเดากล๎าทํานายวําสิงที่จะเกิดตํอไปนั้น จะเป็นอยํางไร หรือไปในทางใด พลอย

ได๎แตํเฝ้าคอยให๎ตาอั้นกลับบ๎าน เพราะแนํใจวําตาอั้นเป็นคนๆ เดียวที่จะทําความสงสัยตํางๆ ให๎หายไป ตาอั้นเป็นคนๆ 

เดียวที่มีความร๎ู และเป็นความเป็นผ๎ูใหญํกว๎างขวางพอที่จะชี้แจงเร่ืองตํางๆ ที่พลอยสงสัยให๎เข๎าใจได๎ พํอเพิ่มนั้นสนใจแตํ

รายละเอียดตํางๆ ที่ผิดบ๎างถูกบ๎าง แตํถ๎าจะให๎พํอเพิ่มอธิบายเหตุการณ๑ตํางๆ ของรายละเอียดเหลํานั้น พํอเพิ่มก็อธิบาย

ไมํได๎ สํวนตาอ๏อดนั้นก็เด็กไป เด็กจนนํารําคาญ เอาเป็นที่พึ่งไมํได๎ พลอยแนํใจวําถึงอยํางไรตาอั้นก็จะต๎องกลับบ๎านวันนี้ 

เพราะตาอั้นคงจะไมํทิ้งแมํทั้งคนในเวลาที่บ๎านเมืองคับขัน แตํพลอยก็ต๎องผิดหวัง เพราะวันนั้นทั้งวันตาอั้นก็ยังไมํกลับ รํุง

ขึ้นอีกวันหนึ่งตาอั้นก็ยังหายหน๎าไป และจนเข๎าคืนวันที่สามแล๎ว พลอยก็ยังมิได๎พบหน๎าตาอั้น ระหวํางวันที่สองนั้นขําวลือ

ตํางๆ ก็เร่ิมจะเข๎าหูพลอย ล๎วนแล๎วแตํเป็นขําวไมํดี พลอยฟังแล๎วก็เกิดความกระวนกระวายใจทั้งส้ิน บ๎างก็วําในหลวงจะ

ยกทหารหัวเมือง เข๎ามาปราบกบฏ จะต๎องเกิดรบพุํงฆําฟันกันเลือดนองแผํนดิน บ๎างก็วําพวกที่คิดกบฎจะจับเจ๎านาย

ทั้งหมด ใสํเรือไปถํวงน้ําเสียกลางทะเล บ๎างก็วําจะมีการริบทรัพย๑เจ๎านายตลอดจนของคนมั่งมี ขําวทุกขําวดูเหมือนจะเกิด

จากความคิด จากสมองของคน ที่มีเจตนาจะกํอให๎เกิดความตระหนกตกใจ แกํผ๎ูที่ได๎ฟังมากกวําอยํางอื่น  

 

บทที่ ๕ (หน๎าที่ ๒)  

         ต้ังแตํถูกพลอยดุตาอ๏อดก็หลบๆ หนา๎ ถึงจะพบกันเวลากินขา๎ว ตาอ๏อดก็ไมํพดูถึงเร่ืองทีกํ่าลังเกิดขึน้ แตํหาเร่ืองอืน่

มาคุยเสียจนพลอยอดรนทนไมํไหว ต๎องถามขึ้นเองในตอนกินข๎าวเย็นในวันที่สองหลังจากเกิดเหตุวํา  

         "อ๏อดร๎ูบ๎างไหมวําพี่อั้นเขาอยํูที่ไหน" 

         "อ๏อดพูดไปเด๋ียวคุณแมํก็จะดุอีก" ตาอ๏อดพูดทํานองเพ๎อ แตํในสายตานั้น มิได๎มีรํองรอยวําตาอ๏อดจะโกรธเคือง

หรือน๎อยใจ ในการที่ถูกพลอยดุเลย  

         "อ๏อดอยําถือแมํหนํอยเลย" พลอยตอบ "กําลังตกใจแมํก็เอะอะไปอยํางนั้น ถามจริงๆ เถิดร๎ูบ๎างไหมวําพี่อั้นเขาอยํู

ที่ไหน" 

         "พี่อั้นไมํใชํคนที่จะไปเที่ยวเลํนในยามนี้ ที่พี่อั้นเขายังไมํกลับบ๎านนั้น ก็แสดงวําพี่อั้นต๎องติดธุระ หรือมีการงานที่

จะต๎องทําอยูํ ลูกเห็นวําคุณแมํไมํควรวิตก อีกหนํอยพี่อั้นก็จะกลับมาเอง"  

         "แมํอยากร๎ูวําเขาอยํูที่ไหนเทํานั้นแหละ ถ๎าเผ่ืออ๏อดร๎ูแมํก็อยากให๎ไปถามขําวให๎แนํ"  



         "อ๏อดไมํร๎ูจริงๆ วําพี่อั้นเขาอยํูที่ไหน" ตาอ๏อดตอบ "เพราะไมํได๎ออกจากบ๎านเลยในระหวํางนี้ แตํอ๏อดพอจเดาได๎วํา

พี่อั้นอยํูที่ไหน ถ๎าเขาอยํูที่นั่นจริงลูกก็คงจะเข๎าไปตามเขาไมํได๎"  

         พลอยกําลังจะตํอวําตาอ๏อดวําชอบพดูเป็นปริศนาจนฟงัไมํเขา๎ใจ ก็พอดีตาอัน้เดินเขา๎มาในหอ๎ง ตาอัน้ตาโรยและหวั

ยํุงเหมือนคนอดนอน แตํแววตาและใบหน๎าของตาอั้นมีรํองรอยแหํงความปีติอิ่มเอิบ เหมือนกับวําตาอั้นได๎ทํางานอยําง

หนักมาจนเหน็ดเหนื่อย แตํงานนั้นบังเกิดผลสําเร็จเป็นที่พอใจ  

         "อั้นมาพอดีทีเดียว" พลอยร๎องขึ้นด๎วยความดีใจ "แมํกําลังพูดถึงอยํูกับอ๏อดเด๋ียวนี้เอง"  

         ตาอัน้ย้ิมตากวาดมองอาหารบนโต๏ะแล๎วพดูวํา 

         "แหม ! หิวจัง มาถึงพอดี ต๎องขอกินข๎าวให๎อิ่มสักมื้อ !" 

         ระหวํางทีพ่ลอยกําลังรีบตักขา๎วใหลู๎ก ด๎วยความดีใจนัน้เอง ตาอ๏อดก็ย้ิมกับพีช่ายแล๎วพดูขึน้วํา  

         "ยินดีด๎วยพี่อั้น" 

         "ขอบใจอ๏อด ขอบใจ" ตาอั้นตอบอยํางสบายใจ แล๎วลงนั่งที่โต๏ะ "พี่นึกแล๎ววําอ๏อดคงเข๎าใจและพอใจ เพราะคนที่มี

การศึกษาอยํางเรา จะต๎องพอใจทุกคน ตํอไปนี้เมืองไทยจะไมํมีวันเหลียวหลังกลับอีกเป็นอันขาด อ๏อดก็มีวิชาความร๎ูต๎อง

เข๎ามาชํวยกันบ๎าง" 

         "มีขําวอะไรบ๎างไหมพี่อั้น ทุกอยํางคงเรียบร๎อยดี"  

         "มีขําวดีที่สุด" ตาอั้นตอบอยํางภูมิใจ "ในหลวงตกลงยอมแล๎ว มีพระราชโทรเลขมาวํา ทรงเห็นด๎วยที่จะมีธรรมนูญ

ปกครองแผํนดิน และทรงรับเป็นพระมหากษัตริย๑ใต๎ธรรมนูญตํอไป เป็นอันวําฝ่ายเราถูกตลอดมา พี่โลํงใจมาก"  

         "พี่อั้นนึกวําในหลวงทํานจะไมํทรงยอมหรือ" ตาอ๏อดถาม  

         "ก็ไมํแนํในตอนแรก ใครจะไปร๎ู" ตาอั้นตอบ 

         "อือ ! แปลก" ตาอ๏อดรําพึงขึ้นมา "เราคิดไว๎แตํแรกวําทํานไมํทรงขัดข๎องอยํางแนํนอน"  

         "ทําไมอ๏อด" ตาอั้นถามแล๎วก็ตักข๎าวใสํปาก  

         "ก็พี่อั้นพูดเองวําคนที่มีการศึกษานั้น จะต๎องเข๎าใจและพอใจ พี่อั้นก็ร๎ูดีวําในหลวงทํานก็ทรงเป็นคนมีการศึกษา 

และดูเหมือนจะทรงมีการศึกษาดีกวําคนอยํางเราๆ เสียอีก"  

         ตาอัน้ก๎มหนา๎ไมํตอบ กินขา๎วเงียบๆ ไปอกีสักครํูใหญํแล๎วขึน้แล๎ววํา 

         "อ๏อด ! พี่อยากจะเตือนอะไรสักหนํอย เพราะเราก็พี่น๎องกัน" 



         "เตือนวําอะไรพี่อั้น" ตาอ๏อดถามโดยไมํเงยหน๎าจากชามข๎าว  

         "พี่อยากจะเตือนวําตํอไปนี้อ๏อดจะพูดอะไรก็ขอให๎ระวังปากระวังคอบ๎าง จะพูดอะไรตามใจตัว อยํางแตํกํอนไมํได๎ 

พี่ไมํอยากให๎อ๏อดต๎องลําบาก" 

         "แล๎วกัน ! พี่อั้น อ๏อดก็อยากจะเตือนพี่อั้นเหมือนกัน" 

         "เตือนมาเถิดอ๏อด พี่ยินดีรับฟังเสมอ" 

         "อ๏อดอยากจะเตือนพี่อั้นวํา พี่อั้นควรจะระวังอยําพูดอยํางนี้ให๎ใครได๎ยินอีก คนเขาจะหมดความเล่ือมใสเสีย"  

         "ทําไม" ตาอั้นถาม 

         "ก็เราเปล่ียนจากการปกครองสมัยเกํามาเป็น Democracy ภาษาไทยจะเรียกกันวําอะไรอ๏อดก็ยังไมํร๎ู แตํการ

ปกครองแบบใหมํนี้ เขารับรอง Freedom of speech เสรีภาพในการพูดหรืออะไรนั่นแหละ สมัยกํอนใครพูดไมํดีทํานเอา

มะพร๎าวห๎าวยัดปาก สมัยนี้ยังจะทําอยํางนั้นอีกหรือ ถ๎าเปล่ียนกันมาทั้งที แล๎วยังเที่ยวเตือนไมํให๎คนพูดได๎ตามใจอยํางแตํ

กํอน ก็เสียหลักหมด กลายเป็นขัดคอตัวเอง จะดีหรือพี่อั้น"  

         แทนทีต่าอัน้จะโกรธ ตาอัน้กลับหวัเราะอยํางอารมณ๑ดี แล๎วตอบนอ๎งชายวํา  

         "อ๏อดอยําเพิ่งใจเร็วเกินไป ของทุกอยํางจะต๎องมาเองตามลําดับ และโดยเร็วที่สุด แตํอ๏อดอยําลืมวํา เราเพิ่ง

เปล่ียนมาได๎ยังไมํถึงสามวันดี ยังอยํูในระหวํางหัวตํอหัวเล้ียว ก็ต๎องระวังกันไปกํอนเป็นธรรมดา"  

         พลอยนัง่ฟงัอยํูทีห่วัโต๏ะเกือบจะไมํร๎ูเลยวําตาอ๏อดและตาอัน้พดูเร่ืองอะไรกัน ใจนัน้นกึอยํูแตํอยํางเดียววํา ตาอัน้

กลับบ๎านมาแล๎วโดยปกติสมบูรณ๑ ไมํเจ็บไมํไข๎ จึงควรแกํการยินดีมากกวําอยํางอื่น ตาอั้นจะได๎ไปทําอะไรมาแล๎วก็ชําง ตา

อั้นกับตาอ๏อดจะพูดกันด๎วยเร่ืองอะไรก็ชําง แตํถ๎าพลอยไมํรีบห๎ามเสีย สองคนนี้ก็จะต๎องเถียงกัน ในที่สุดกลายเป็นเร่ือง

บาดหมาง แทนที่จะเป็นเร่ืองดีใจ พลอยหัวเราะ แล๎วร๎องมาจากหัวโต๏ะวํา  

         "เอาอีกแล๎ว ! เอาอีกแล๎ว ! สองคนพี่น๎องนี่คุยกันทีไร ต๎องทะเลาะกันทุกที เปล่ียนคุยกันเร่ืองอื่นเสียทีเถิด"  

         ตาอัน้และตาอ๏อดหวัเราะขึน้พร๎อมๆ กัน ตาอ๏อดเป็นคนพดูขึน้กํอนวํา 

         "ขอโทษเถิดพี่อั้น อ๏อดก็หนักเสรีภาพไปหนํอย" 

         "ไมํเป็นไรหรอกอ๏อด" ตาอั้นหัวเราะตอบ "พี่ดีใจเสียอีกที่อ๏อดสนใจ ตํอไปจะได๎ชํวยกันทํางาน ตํอไปนี้ทุกคนจะมี

โอกาสทํางานให๎บ๎านเมืองได๎เต็มที่ ไมํถือวําใครเป็นลูกทํานหลานเธอกันอีกตํอไป ย่ิงคนที่มีการศึกษาอยํางอ๏อด เราต๎องย่ิง

ต๎องการมาก อ๏อดลองคิดดูให๎ดีๆ ถ๎าเผ่ืออยากเข๎าทํางานที่ไหน พี่ก็พอจะมีหนทางฝากฝังกับเพื่อนฝูงหรือผ๎ูใหญํได๎"  



         พลอยรีบมองดูตาอ๏อด เป็นเชิงหา๎มใหร๎ะงับปากคําไมํใหโ๎ต๎ตอบตํอไป และตาอ๏อดก็ร๎ูใจไมํโต๎ตอบ คงก๎มหนา๎กินขา๎ว

ตํอไปอยํางสงบ คืนนั้นตาอั้นกินข๎าวเหมือนกับคนหิว ระหวํางกินข๎าวก็ไมํได๎พูดเร่ืองราวอะไร เทําไรนัก และพอกินข๎าวเสร็จ

ได๎สักครํู ตาอ๏อดก็บํนวํางํวง รีบขอตัวไปนอน  

         พลอยยังไมํอยากถามอะไรตาอัน้มากนกั เก่ียวกับเร่ืองทีเ่กิดขึน้ พอใจแตํเพียงทีจ่ะเห็นตาอัน้กลับบา๎น โดยไมํมี

อันตราย และไมํมีคดีใดๆ ติดตัว และยินดีที่จะเก็บเอาความพอใจนั้นไว๎กํอน ไมํอยากจะสืบสาวราวเร่ือง ให๎ต๎องยํุงยากใจ

ตํอไปเกินกวําเหตุ แตํวันหนึ่งเมื่อพลอยเห็นวําได๎เวลาอันสมควร พลอยก็ถามตาอั้นขึ้นเองวํา  

         "อั้นยังไมํได๎เลําให๎แมํฟังเลยวําวันที่เกิดเหตุนั้น อั้นหายไปไหนและไปทําอะไรมาบ๎าง"  

         "ผมไมํได๎ทําอะไรมากหรอกคุณแมํ" ตาอั้นตอบ "เคราะห๑ดีที่ทุกอยํางเรียบร๎อยไปเร็ว แตํตอนแรกก็ต๎องคอยระวัง

กันอยํู" 

         "อั้นร๎ูเร่ืองกับเขามาแตํแรกหรือ" พลอยถามตรงๆ  

         ตาอัน้หลบสายตาพลอยแล๎วก็ตอบออ๎มแอม๎วํา 

         "ถ๎าจะวําร๎ูก็ร๎ู แตํผมไมํใชํต๎นคิดต๎นอํานอะไรดอก วันนั้นก็มีผ๎ูใหญํที่ผมนับถือทํานเรียกผมไปใช๎ ผมจึงได๎ไป 

มิฉะนั้นผมก็คงไมํเกี่ยว" 

         พลอยร๎ูดีวําตาอัน้คงจะละอายทีไ่ด๎เคยปฏิเสธวําไมํร๎ูเร่ือง จนถึงกับทาํทาํวําจะสบถสาบาน พลอยจึงพดูขึน้วํา  

         "เร่ืองมันก็แล๎วไปแล๎ว แมํก็โลํงใจที่เรียบร๎อยไป ไมํมีอะไรมาก แตํแมํอยากจะเตือนอะไรสักหนํอย ถึงอั้นไมํ

อยากจะบอกแมํ อั้นก็ไมํควรจะถึงกับต๎องสาบาน เคราะห๑ดีที่แมํห๎ามไว๎ทัน ตํอไปขออยําทําอีก ผิดพลาดจะไมํเป็นสิริมงคล

แกํตัว" 

         "คุณแมํยังเห็นผมคิดกบฏอยูํอีกหรือ" ตาอั้นถาม  

         "แมํก็ไมํร๎ูจะเรียกวําอะไร" พลอยตอบอ๎อมแอ๎ม  

         "คุณแม"ํ ตาอั้นพูดอยํางเป็นการเป็นงาน "คุณแมํฟังผมพูดให๎ดีๆ ถึงแม๎วําจะได๎สาบานตํอคุณแมํไปจริง ผมก็ยังไมํ

เห็นวําจะผิดคําสัตย๑ที่ตรงไหน ผมไมํถือวําการกระทําทั้งหมดนี้เป็นกบฏ เพราะคนที่คิดการนั้น เจตนาดีตํอบ๎านเมือง 

อยากจะให๎เจริญรํุงเรืองเหมือนเขาอื่น จึงได๎ทําไป ผมเชื่อวําคนที่ทําไปนั้น ตํางก็จงรักภักดีตํอพระเจ๎าอยูํหัว เชํนเดียวกับ

คนอื่นๆ คนที่เป็นชั้นหัวหน๎านั้น สํวนมากก็เคยได๎รับพระมหากรุณามาทั้งนั้น บางคนก็มีเจ๎านายชุบเล้ียงมาหลายชั่วคน ถ๎า

จะวําไปทํานเหลํานั้น ก็คงจะระลึกถึงพระเดชพระคุณ เชํนเดียวกับเราและตระกูลของเรา แตํเมื่อมีหน๎าที่ตํอบ๎านเมือง

บังคับอยํู ก็จําใจต๎องทําไป ถึงจะกระทบกระเทือนและฝืนความร๎ูสึกอยูํบ๎างก็ต๎องทํา ถ๎าหากวําเป็นกบฏจริง ก็คงจะคิดทํา

อันตรายตํอองค๑พระเจ๎าอยูํหัว และทําร๎ายเจ๎านายในพระราชวงศ๑ แตํนี่ก็เปลํา ยังคงยกยํองอยูํอยํางเดิมไมํเปล่ียนแปลง 



เพียงแตํขอพระราชทานธรรมนูญการปกครองแผํนดิน ให๎เหมือนประเทศอื่นที่เจริญแล๎วเทํานั้น เมื่อพระราชทานแล๎วทุกคน

ก็พอใจ ย่ิงเพิ่มความจงรักภักดีขึ้นไปอีก ทําอยํางนี้ผมไมํเรียกวํากบฏ ผมจึงกล๎าสาบานตํอคุณแมํ และได๎ขอพรคุณแมํไว๎

ด๎วยวํา ถ๎าผมจะทําการใดเพื่อประโยชน๑ของบ๎านเมือง ก็ขอให๎ผมมีแตํความเจริญตํอไป คุณแมํก็ให๎พรผมแล๎ว"  

         "แตํแมํได๎เห็นประกาศในวันแรก......" พลอยพูดอยํางยังไมํส้ินสงสัย "ประกาศวันนั้นแมํเห็นวําไมํจริง และดูรุนแรง

เหลือเกิน" 

         "ผมก็เห็นวําอยํางนั้นเหมือนกัน" ตาอั้นตอบ "ใจจริงผมก็ไมํชอบ แตํก็จะทําอยํางไรได๎ เมื่อคิดการใหญํถึงเพียงนั้น 

ก็จําต๎องทําให๎คนเห็นด๎วยแตํแรก ต๎องทําให๎เห็นวํามีเหตุ ผมก็ยอมรับวําผิดพลาดไปจริง แตํก็เข๎าใจวําคงจะได๎มีการขอ

พระราชทานอภัยโทษ ถ๎าทําผิดไปแล๎วยอมรับ ก็นําจะให๎อภัยกันได๎"  

         "แมํก็เพิ่งร๎ู" พลอยพูดอยํางเบาใจขึ้นบ๎าง "ถ๎าขอพระราชทานโทษเสียก็คงจะดีขึ้น"  

         "ตํอไปนี้ผมอยากจะขออะไรคุณแมํสักอยําง" ตาอั้นพูดตํอไปอีก  

         "ได๎ซีลูก อั้นอยากได๎อะไร" พลอยรีบตอบทันทีเพราะดีใจที่ได๎เปล่ียนเร่ืองพูด  

         "ถ๎าคุณแมํจะพูดถึงเร่ืองที่เกิดขึ้นวันนั้นแล๎ว ขออยําให๎เรียกวํากบฏ ฟังดูแล๎วแสลงหูแสลงใจนัก คนอื่นเขาได๎ยิน

เข๎าเขาคงไมํชอบ" 

         "แล๎วอั้นจะให๎แมํเรียกวําอะไร" พลอยถามเพราะไมํร๎ูจริงๆ  

         "เรียกเสียวําการเปล่ียนแปลงการปกครอง" ตาอั้นบอกให๎  

         "แหม ! ยาวจริงอั้น แมํจะจําได๎หรือไมํได๎ก็ไมํร๎ู" พลอยพูดอยํางหนักใจ  

         "ถ๎าอยากจะเรียกให๎ส้ันๆ ก็เรียกวําปฏิวัติ" ตาอั้นตอบส้ันๆ แล๎วก็เปล่ียนไปพูดเร่ืองอื่น  

         ระหวํางทีเ่หตุการณ๑ยังไมํเรียบร๎อยนัน้ พลอยมิได๎พบช๎อยเลย แตํตํอมาช๎อยก็ออกจากในวังมาหาเชํนเคย เม่ือได๎พบ

กันช๎อยก็มีเร่ืองจะต๎องพูดต๎องคุยมากเป็นธรรมดา  

         "แหมวันนั้นฉันตกใจแทบตาย" ช๎อยพูดเป็นส่ิงแรก  

         "ช๎อยก็ทําเป็นขวัญอํอนไปได๎" พลอยวํา "ฉันไมํเห็นมีเร่ืองจะต๎องตกใจอะไรเลย เราอยํูของเราเฉยๆ ใครเขาจะมา

ทําอะไรเรา" 

         "อ๎าว ! ก็แมํพลอยอยูํที่บ๎าน จะเป็นอะไรไป" ช๎อยตอบ "ฉันมันเป็นคุณข๎างในอยูํในวัง พอเกิดเร่ืองเข๎า เขาก็ปิด

ประตูวังตายทีเดียว ไมํเปิดไปต้ังสองวัน ดูเป็นเร่ืองใหญํโตนําตระหนกตกใจเสียจริงๆ แตํที่เขาขวัญอํอนกวําฉัน เขาก็ดัด

จริตดีดด้ินกันไปตํางๆ ทําเอาฉันขวัญเสียไปหมด"  



         "เอาเถอะ เด๋ียวนี้ก็เรียบร๎อยไปแล๎ว ส้ินเคราะห๑ไปที" 

         "จะเรียบร๎อยจริงหรือพลอย" ช๎อยพูดเป็นนัยๆ "ฉันได๎ยินอะไรแปรํงๆ อยูํเสมอเพราะฉันร๎ูจักคนมาก แตํก็วําแตํแมํ

พลอยเถิด ชํางมีบุญไมํตกไมํถอยเสียเลย ดีทุกสมัยนําชมจริงทีเดียว"  

         "ฉันไมํเห็นจริงเลย ช๎อยเอาที่ไหนมาพูด บุญวาสนาอะไรกัน" พลอยท๎วงขึ้น  

         "อ๎าวจริงๆ นะแมํพลอยฉันจะบอกให๎" ช๎อยยืนยัน "เมื่อแมํพลอยยังเด็กจนโตเป็นสาว หน๎าตาก็ดี เจ๎านายก็โปรด

ปราน ใครๆ ก็รัก จนมีชื่อเสียงโดํงดังวําเป็นคนสวยคนดี พอมีเรือนแมํพลอยก็ได๎ผัวเศรษฐี แล๎วก็มามีบุญได๎เป็นถึงพระน้ํา

พระยา เป็นใหญํเป็นโตตํอกันมาถึงสองแผํนดิน พอถึงแผํนดินนี้ก็มาดีที่ลูก"  

         "ทําไม" พลอยถามเพราะยังไมํเข๎าใจ "ดีที่ลูกคนไหนกัน"  

         "อ๎าว ! ก็ฉันได๎ยินเขาวําๆ พํออั้นเป็นผ๎ูกํอการไมํใชํหรือ" ช๎อยถาม  

         "เขาไมํเคยบอกฉันวําเขาเป็นผ๎ูกํอกิจกํอการอะไรสักที" พลอยตอบ "อยูํแคํไหนก็แคํนั้น ไมํได๎ดิบได๎ดีอะไรกับเขา

หรอก" 

         "ฉันวําพํออั้นจะต๎องมีบุญสักวันหนึ่ง แมํพลอยไมํต๎องกลัวหรอก" ช๎อยพูดสรุปความไป ตามความเห็นของตน และ

พลอยก็สังเกตเห็นตํอไปวํา ช๎อยดูเหมือนจะเร่ิมเห็นตาอั้นเป็นผ๎ูมีบุญบารมีไปจริงๆ เพราะตั้งแตํนั้นมา เวลาช๎อยพบปะกับ

ตาอั้น ก็มักจะสํารวมเป็นพิเศษ ไมํพูดจาเลํนหัวเป็นกันเองอยํางป้าหลานเหมือนแตํกํอน  

         การเปล่ียนแปลงของคนอืน่ตํอตาอัน้นี ้มิใชํวําจะมีเฉพาะแตํช๎อยคนเดียว แม๎คนอืน่ๆ ก็มีไปตามๆ กัน หลวงโอสถ

และคุณเชยนั้นดูเนือยๆ ไป ไมํหํวงใยเป็นเจ๎าข๎าวเจ๎าของตาอั้นผ๎ูเป็นหลานชายเหมือนแตํกํอน พํอเพิ่มและตาอ๏อดมักจะมี

เร่ืองซุบซิบคุยกันเบาๆ เสมอ แตํพอตาอั้นเข๎ามา ทั้งสองคนก็จะเปล่ียนเร่ืองพูด คนที่เปล่ียนไปอีกทางหนึ่งก็คือคุณอุํน 

เพราะคุณอุํนเร่ิมแสดงกิริยาพินอบพิเทาตํอตาอั้น คล๎ายๆ กับเคยทําตํอคุณเปรม แตํดูเหมือนจะย่ิงไปกวํา ทําให๎พลอยนึก

รําคาญอยูํครันๆ คนที่ไมํเปล่ียนแปลงก็ดูเหมือนจะมีแตํประไพ ซึ่งยังคงนับถือเล่ือมใสตาอั้นไปอยํางเคย ไมํมีน๎อยลง และ

ก็ไมํมากขึ้น เพราะจะมากไปอีกไมํได๎เสียแล๎ว ด๎วยประไพนับถือตาอั้นเสียแล๎วจนสุดยอด  

         พลอยไมํเคยนกึเลยวําเหตุการณ๑ทีเ่กิดขึน้ในบา๎นเมือง จะมีผลนาํเอาความแตกร๎าวใหม๎าเกิดขึน้ได๎ ถึงในครอบครัว

ของตน ครอบครัวซ่ึงพลอยได๎พยายามกํอสร๎างขึ้นมา ด๎วยความรักและทนุถนอมเป็นนักหนา และพลอยก็มิได๎เฉลียวใจวํา

ความแตกร๎าวนั้น จะบังเกิดขึ้นได๎ จนตาอ๎นลาราชการอยุธยามาเย่ียมบ๎าน  

         ต้ังแตํเปล่ียนแปลงการปกครองแล๎วใหมํๆ ตาอน๎ก็เงียบหายไปมิได๎เย่ียมกรายมาเลย จนเวลาลํวงเลยไปได๎สองเดือน

เศษ ตาอ๎นจึงได๎มาเย่ียมบ๎าน และบอกกับพลอยวําจะอยูํบ๎านสักสามวันส่ีวัน เป็นอยํางช๎าที่สุด  



         นบัแตํวันแรกทีต่าอน๎มาอยํูบา๎นพลอยก็ร๎ูทนัทวํีา ตาอน๎มีความเห็นเป็นปฏิปกัษ๑ ตํอการเปล่ียนแปลงการปกครองนัน้

อยํางรุนแรง ตอนที่นั่งกินข๎าวกลางวันในวันแรกที่มาถึงบ๎าน ตาอั้นยังไมํกลับจากงาน ตาอ๎นก็พูดขึ้นกับตาอ๏อด หลังจากได๎

คุยกันถึงเหตุการณ๑ในวันเปล่ียนแปลงวํา  

         "พี่เสียดายเหลือเกินอ๏อดที่วันนั้นพี่ไมํได๎อยูํในกรุงเทพฯ"  

         "พี่อ๎นจะทําไม" ตาอ๏อดถาม 

         "ถ๎าพี่อยูํเป็นได๎เห็นกัน พี่ไมํยอมแนํๆ พี่เป็นนายทหาร ถือน้ําพิพัฒน๑สัตยามาแล๎ว ถึงอยํางไรก็ต๎องเห็นดีกันไปข๎าง

หนึ่ง" 

         "พี่อ๎นคนเดียวจะไปทําอะไรเขาได๎ คนอื่นเขาเห็นดีทางนั้นเป็นกํายเป็นกอง" ตาอ๏อดท๎วง  

         "เถอะนํา !" ตาอ๎นตอบกัดกราม "ถ๎ามีคนจริงเปิดเผยออกมาในวันนั้นสักคนหนึ่ง พี่ก็เชื่อวําจะมีคนตามมากอยูํ

เหมือนกัน พี่คนหนึ่งละที่ไมํยอมเสียน้ําสาบานที่ถวายในหลวงไว๎ เป็นตายอยํางไรก็จะต๎องส๎ูกันพักหนึ่ง ไมํให๎เสียชื่อวํา

ปลํอยให๎เขาทําได๎ข๎างเดียว ไมํมีใครคิดส๎ูเลย"  

         "ก็ในหลวงทํานทรงยอมเรียบร๎อยไปแล๎ว พี่อ๎นจะคิดมากไปทําไม" ตาอ๏อดพูดเชิงเตือน  

         "ทํานยอมด๎วยสมัครพระทัยหรือเปลําเลํา" ตาอ๎นพูดอยํางไมํยอมเชื่อ "พี่วําทํานสงสารราษฎรของทําน ไมํอยากให๎

ต๎องรบพุํงฆําฟันกันมากกวํา ทํานเป็นในหลวง ทํานจะมีรับส่ังให๎คนรบกันไมํได๎ เป็นหน๎าที่ของเราที่ต๎องส๎ูเอาเอง"  

         "ก็ทํานวําทรงเห็นด๎วยกับการปกครองแบบนี้นะพี่อ๎น"  

         "ก็ไมํแนํนัก" ตาอ๎นพูดอยํางรวบรัด "พี่เห็นวํายังไมํถึงเวลา"  

         "อือ !" ตาอ๏อดอุทานเบาๆ แล๎วก็รําพึงเป็นภาษาฝร่ังเศสวํา "Plus royaliste que le Roi" 

         คืนวันนัน้เองตาอัน้กับตาอน๎ก็ได๎พบกันทีโ่ต๏ะกินขา๎ว พลอยสังเกตเห็นทนัทวํีา ตาอน๎แสดงความแค๎นเคืองนอ๎งชาย

จนออกนอกหน๎า ตาอั้นพูดจาด๎วยตาอ๎นก็ทําเฉยเมยเสีย บางทีเสียไมํได๎ก็พูดแตํคําสองคํา ตาอั้นก็มิได๎สังเกต ถามตาอ๎น

ขึ้นวํา 

         "พี่อ๎นนายทหารทางอยุธยาเขาวําอยํางไรกันบ๎าง"  

         "วําอะไร เร่ืองอะไร" ตาอ๎นถามเสียงขุํนๆ 

         "เร่ืองการปกครองที่เปล่ียนมาเป็นอยํางทุกวันนี้ เราอยากร๎ูวําเขาเห็นดีกันด๎วยมากไหม"  



         "คนอื่นเขาจะนึกอยํางไรเราไมํร๎ูด๎วย" ตาอ๎นพูดเสียงแข็ง "เราร๎ูแตํวํามีนายทหารคนหนึ่งละที่ไมํเห็นด๎วย และไมํ

เห็นด๎วยอยํางมาก คือตัวเราเอง" 

         "อ๎าว ! ทําไมลํะพี่อ๎น บอกเราบ๎างซี" ตาอั้นถามอยํางเสียใจ  

         "จะบอกให๎ก็ได๎ งํายนิดเดียว เราไมํเคยคิดกบฏ แล๎วไมํชอบคนที่คิดกบฏ"  

         "พี่อ๎นวําใครคิดกบฏ" ตาอั้นถามอยํางเอาจริง  

         "ใครก็แล๎วแตํ ที่มันผิดน้ําพิพัฒน๑สัตยาแล๎ว เป็นกบฏทั้งนั้น" ตาอ๎นพูดกัดกราม "ถึงจะเป็นพี่น๎องสนิทกันเพียงไร ก็

ต๎องถือวําขาดกัน" 

         "ก็ตามแตํใจ" ตาอั้นพูดพลางลุกขึ้นยืน "ถ๎าไมํอยากจะคบกันก็ตามใจ ถึงอยํางไรพี่อ๎นก็ไมํใชํลูกคุณแมํ...."  

         ตาอน๎ลุกขึน้ยืนปดัถ๎วยแก๎วตกดังเปร่ืองกัดกรามแนนํ และจ๎องหนา๎ตาอัน้เหมือนกับจะกินเลือดกินเน้ือ ตาอ๏อดเผํน

ตามเข๎าไปยืนข๎างๆ จับแขนตาอ๎นไว๎ทั้งสองข๎าง 

         "ตาอั้น !" พลอยร๎องสุดเสียง "อั้นพูดอยํางนี้ไมํได๎ แมํไมํยอม ขอโทษพี่เขาเสียเด๋ียวนี้ !"  

         ตาอัน้มองดูหนา๎พลอยทหีนึง่ ดูหนา๎ตาอน๎แล๎วก็ดูหนา๎ตาอ๏อด ตาอ๏อดขยิบตาด๎วย เพ่ือใหต๎าอัน้ตามใจมารดา ตาอัน้

ลังเลอยูํครํูหนึ่ง แล๎วก็พูดขึ้นวํา 

         "เพื่อคุณแมํ...ผมยอมขอโทษ...ผมขอโทษเถิดพี่อ๎น" ตาอั้นพูดด๎วยน้ําเสียงเย็นเฉียบ แล๎วก็ปลีกตัวออกจากห๎องไป  

         ตาอน๎ยืนกัดกรามอยํูครํูหนึง่ แล๎วก็มาซบหนา๎ลงบนตักของพลอย ร๎องไหส๎ะอกึสะอืน้ด๎วยความเคียดแค๎นสุดขดี 

พลอยก็ได๎แตํนั่งตะลึงมองไปข๎างหน๎า มือหนึ่งลูบหัวตาอ๎นเบาๆ เป็นเชิงปลอบโยน เสียงคุณเปรมพูดมาจากไกลแสนไกล 

แวํวเข๎าหูวํา 

         "ลูกฉันเองแมํพลอย...อ๎ายอ๎น...แมํพลอยอยากได๎ฉันก็ยกให๎"  

 

บทที่ ๖ (หน๎าที่ ๑)  

         ในชีวิตของพลอยนัน้ ก็นบัวําได๎ผํานความทกุข๑มาแล๎วหลายคร้ังหลายหน ได๎เคยพบความผิดหวัง เคยได๎รับความ

ทุกข๑โทมนัส เมื่อพี่น๎องหรือคนที่รักต๎องกระจัดพลัดพรายไป แตํความทุกข๑ทั้งหลายทั้งปวง ที่เคยได๎ประสบนั้นดูจะเป็นของ

ธรรมดา เมื่อเทียบกับความทุกข๑ที่บังเกิดขึ้น เมื่อได๎เห็นคนที่พลอยรักอยํางใกล๎ชิด คือลูกๆ ต๎องผิดพ๎องหมองใจกัน ต้ังแตํ

ลูกยังเล็กๆ จนถึงบัดนี้ พลอยมิได๎เคยนึกฝันเลยวํา จะได๎อยูํมาจนเห็นลูกๆ ทะเลาะกัน แสดงอาการอาฆาตเคียดแค๎นกัน

อยํางที่ได๎เห็นในคืนวันนั้น และพลอยก็ร๎ูดีด๎วยสัญชาตญาณของผ๎ูหญิงวํา เร่ืองที่ผิดพ๎องหมองใจนั้นมิได๎ส้ินสุดลง ถึงแม๎วํา



ตาอั้นจะได๎ขอโทษพี่ชายแล๎วตามคําขอร๎องของพลอย ผ๎ูเป็นแมํก็ตาม พลอยร๎ูดีอีกวําตาอ๎นได๎พูดจา ด๎วยถ๎อยคําที่บาดใจ

น๎องชาย จนไมํสามารถจะให๎อภัยกันได๎งํายๆ สํวนตาอั้นนั้นเองก็ได๎ตอบโต๎กับพี่ชาย ด๎วยถ๎อยคําที่รุนแรงกระทบมาถึง

พลอย ในข๎อที่วําไมํใชํมารดาตาอ๎น อันเป็นจุดอํอนแอที่สุดของตาอ๎น ทําให๎ต๎องเจ็บชํ้าน้ําใจไปจนวันตาย  

         พลอยนัง่ลูบหวัตาอน๎ไปพลางคิดไปพลาง ใจนัน้ร๎องอทุธรณ๑วํา เหตุไฉนตนจึงต๎องตกอยํูในทีน่ัง่ลําบากถึงเพียงนี ้

เพราะในใจจริงพลอยก็เห็นใจตาอั้นอยํูเป็นที่สุด พลอยได๎ยินอยํูกับหูวํา ตาอ๎นเป็นคนพูดจาระรานน๎องชายขึ้นกํอน ด๎วย

ถ๎อยคําที่พลอยร๎ูอยูํแกํใจวําแสลงนักหนา เพราะตาอั้นได๎เคยขอร๎องกับพลอยเองวําอยําใช๎คําวํา "กบฏ" ที่ตาอั้นโกรธตาอ๎น

นั้น จึงเป็นส่ิงที่ควรเห็นใจ เพราะตาอ๎นได๎รุกรานเอากับน๎อง จนที่สุดที่จะอดทนตํอไป แตํคําตอบของตาอั้นในตอนสุดท๎าย 

ทําให๎พลอยต๎องกลับมาเห็นใจตาอ๎น คําพูดที่วําตาอ๎นไมํใชํลูกของพลอยนั้นเอง ทําให๎พลอยต๎องแสดงกิริยาอาการวํา

สงสาร และเห็นใจตาอ๎น และต๎องดุต๎องขึ้นเสียงกับตาอั้น ถ๎าหากวําพลอยมิได๎ทําไปเชํนนั้น พลอยก็อาจต๎องถูกตาอ๎นและ

คนอื่นตําหนิวํา ไมํเป็นธรรม ดีแตํถือหางลูกในไส๎ของตน และที่ร๎ายที่สุดก็คือตัวพลอยเอง ก็จะตําหนิตนเองในทํานอง

เดียวกัน ต้ังแตํรับตาอ๎นจากมือคุณเปรมมาในวันที่แรกพบ ความสัมพันธ๑ระหวํางพลอยกับตาอ๎น ก็อยูํในฐานะแมํกับลูก

แท๎ๆ ความร๎ูสึกวําเป็นลูกเล้ียง ไมํเคยผํานเข๎ามาในหัวใจของพลอยหรือตาอ๎นเลย แม๎แตํคร้ังเดียว แตํคราวนี้ คราวที่ตาอั้น

ได๎ยกเอาความจริง ที่ทุกคนได๎พยายามปิดบังแตํแรกเร่ิมขึ้นมาพูด ตาอั้นก็เทํากับวําบังคับมัดมือพลอย ให๎ต๎องเข๎ากับตาอ๎น

ทันที เพราะถ๎าพลอยไมํทําเชํนนั้น ความสัมพันธ๑ระหวํางพลอยกับตาอ๎น ก็จะเปล่ียนไปเป็นความสัมพันธ๑ระหวํางแมํเล้ียง

กับลูกเล้ียง และจะคงเป็นเชํนนั้นไปจนวันตายจากกัน ความร๎ูสึกอีกอยํางหนึ่งยังสะกิดพลอยอยูํในหัวใจ เป็นความร๎ูสึกที่

เร๎นลับ และพลอยไมํกล๎ายอมรับกับตัวเอง ความร๎ูสึกนั้นคือความเห็นใจ ที่พลอยมีตํอตาอ๎นในความคิดเห็นอันรุนแรง เรํา

ร๎อนไปด๎วยความซ่ือสัตย๑กตัญ๒ู คิดถึงผ๎ูมีพระคุณ คิดถึงคําสัตย๑สาบาน พร๎อมที่จะสละชีวิตเพื่อความซ่ือสัตย๑กตัญ๒ูของ

ตน ความร๎ูสึกเชํนนี้มีอยูํในตัวพลอยโดยสมบูรณ๑ เพราะการอบรมและสติที่ถูกพรํ่าสอนมาแตํปางบรรพ๑ มิร๎ูก่ีชั่วคนยังฝัง

แนํนอยูํในหัวใจ เหมือนกับได๎ถูกตรึงไว๎ด๎วยตะปูเหล็กดอกใหญํ ถ๎าตาอ๎นพูดจาแสดงความร๎ูสึกเชํนนี้ตํอคนอื่น มิใชํตาอั้น

ซึ่งเป็นลูกในไส๎ของพลอย พลอยก็มีแตํจะย่ิงรักย่ิงนิยม และนับถือน้ําใจอันห๎าวหาญของตาอ๎นยิ่งไปกวําเกํา แตํเมื่อมอง

ทางหนึ่งก็ลูกในไส๎ มองอีกทางหนึ่งก็ลูกเล้ียง ซึ่งพลอยจําเป็นต๎องรักเทําลูกในไส๎ เพื่อรักษาดุลยภาพในใจของตนไว๎ พลอย

ก็ได๎แตํทอดถอนใจใหญํ แล๎วนั่งตะลึงอยํู มิร๎ูที่จะออกปากพูดจาวํากระไรได๎  

         ตาอน๎เอาหนา๎ซบกับตักร๎องไหส๎ะอกึสะอืน้ แล๎วพดูวํา 

         "คุณแม.ํ.....คุณแมํ......คุณแมํเป็นแมํของผมคนเดียว ผมไมํมีที่ไหนอีก" 

         "ถูกแล๎วอ๎นลูกแม"ํ พลอยปลอบเบาๆ "แมํมีอ๎นเป็นลูกคนแรก แมํไมํเคยรักใครมากํอนมากกวําอ๎นไปเลย อ๎นรักแมํ

อ๎นอยําไปถือน๎อง คนเรามีปากคํากัน อารามโมโหนึกจะพูดอะไรก็พูดออกมา ไมํทันย้ังคิดน๎องเด็กกวําอ๎น ถ๎าเห็นกับแมํก็

ขอให๎ยกให๎เสียเถิด" 



         ตาอน๎ลงกราบพลอยกับตักแล๎วเดินหายเขา๎หอ๎งไป ไมํพดูจาวํากระไร ตาอ๏อดยังคงนัง่อยํูทีโ่ต๏ะกินขา๎ว พลอยก็ยังนัง่

อยูํที่เกํา สายตาทอดเหมํอมองออกไปข๎างหน๎า อีกครํูหนึ่งตาอ๏อดก็เข๎ามาคุกเขําอยํูตรงหน๎า เอามือโอบหัวเขําพลอยไว๎แล๎ว

พูดวํา 

         "ทูนหัวของลูก ต้ังแตํนี้ไปแมํจะต๎องทําใจให๎แข็งไว๎เสมอ ปลํอยให๎ใจอํอนไมํได๎เป็นอันขาด"  

         "ทําไมอ๏อด" พลอยถามเบาๆ 

         "เพราะเร่ืองราวที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวเราก็ดี เกิดขึ้นในบ๎านเมืองก็ดี จะมีส่ิงหนึ่งที่เราไมํร๎ูเคยร๎ูจักเข๎ามา

แทรกแซง ทําให๎เกิดปัญหา เกิดความผิดพ๎องหมองใจ ถ๎าคนใจไมํแข็งแล๎วจะอยูํไมํได๎" ตาอ๏อดตอบช๎าๆ เหมือนกับจะ

พยายามอธิบาย 

         "แมํไมํเข๎าใจ....อ๏อด" พลอยพูดงงๆ "อะไรจะมาแทรกแซง อะไรจะทําให๎ต๎องผิดพ๎องหมองใจกัน แม๎แตํใน

ครอบครัวเราซ่ึงเคยแตํรักกัน"  

         "การเมือง" ตาอ๏อดตอบส้ันๆ แล๎วก็เอามืออันเย็นเฉียบของพลอย ไปทาบไว๎ที่แก๎มของตน  

         "แมํไมํเข๎าใจเลย" พลอยพูดเหมือนกับรําพึงกับตัวเองมากกวําพูดกับคนอื่น "ไมํเข๎าใจเลยจริงๆ เรามีอยูํด๎วยกัน

ไมํก่ีคน...อ๎น อั้น อ๏อด ประไพ...ส่ีคนเทํานั้น พี่น๎องกัน รักกันมาตลอด กลมเกลียวกันมาแตํไหนแตํไร แล๎วอยํูๆ ก็มีอะไร

เกิดขึ้น มีอะไรเข๎ามาทําให๎ต๎องแตกแยก ถึงกับต๎องโกรธกันอยํางเมื่อก้ี อ๏อดบอกแมํวํามีของใหมํเข๎ามาเกี่ยวข๎อง....อ๏อด

เรียกวําการเมือง อะไรกันการเมือง แมํไมํร๎ูจัก อ๏อดต๎องชํวยสอนแมํบ๎าง...." พลอยยกมือขึ้นลูกหน๎าผากของตนเอง 

เหมือนกับจะปัดความมืดมนตํางๆ ให๎หมดส้ินไป แล๎วพูดเบาๆ ตํอไปวํา "แมํแกํเต็มทีอ๏อด....แกํเกินไป ! ไมํร๎ูวําเขาทําอะไร

กันที่ไหน อ๏อดต๎องคอยบอกแมํ แมํจะได๎ทําตัวให๎ถูก เลําให๎แมํฟังทีเถิดวําการเมืองเป็นอยํางไร เขาทํากันอยํางไร"  

         "พูดยากเหลือเกินทูนหัวของลูก" ตาอ๏อดพูดเบาๆ เหมือนกับรําพึงกับตัวเองเชํนเดียวกัน "ลูกก็ไมํร๎ูจะอธิบาย

อยํางไรถูกเหมือนกัน แตํกํอนนี้เมืองไทยเราไมํมีการเมือง ทุกคนก็ได๎แตํต้ังหน๎าทํางานโดยเฉพาะของตน ใครมีหน๎าที่อะไร

ใครก็ทําไป ความคิดความเห็นที่จะมี ก็มีแตํเพียงในกรอบของการงาน อยํางพี่อ๎นนั้นแตํกํอนถ๎าจะนึกอะไร ก็นึกถึงเร่ือง

ทหาร พี่อั้นก็นึกถึงเร่ืองกฎหมาย ทั้งสองคนไมํมีวันจะขัดกันได๎ เพราะทางที่จะใช๎ความคิดเห็นนั้นไปคนละแนวกัน แตํ

เด๋ียวนี้ทั้งพี่อ๎นและพี่อั้น มีทางที่จะใช๎ความคิดเห็นกว๎างขวางแตํกํอนมาก คือใช๎ความเห็นเก่ียวกับการเมืองได๎ เมื่อทั้งสอง

คนใช๎ความคิดเห็นในเร่ืองเดียวกัน มิใชํคนละแนวอยํางแตํกํอน ถ๎าความคิดนั้นตรงกันก็ดีไป ถ๎าไมํตรงกันก็เกิดเร่ืองอยํางที่

แมํได๎เห็นแล๎ว ถ๎าจะให๎ลูกบอกให๎รวบรัดได๎ความวํา การเมืองคืออะไรลูกก็บอกไมํถูก เพราะการเมืองเป็นของกว๎างขวาง

เสียเกินที่จะรวบรัด ให๎เข๎ามาอยํูในขอบของถ๎อยคําเพียงสองสามคําได๎ ลูกบอกได๎แตํวําถ๎าจะพูดในทางที่ดี การเมืองก็ทํา

ให๎คนได๎มีความคิดความเห็นกว๎างขวาง ทําให๎คนได๎มีจิตใจสูง มีมานะบากบั่น อดทนตํอความทุกข๑ และเสียสละความสุข

สํวนตัว เพื่อไปให๎ถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเห็นวําถูก การเมืองทําให๎คนได๎พอใจ วําตนได๎เกิดมาแล๎วไมํเสียชาติเกิด ทําให๎

ร๎ูสึกวํตนได๎เกิดมาเป็นมาคนโดยสมบูรณ๑ เป็นนายตัวเอง บังคับตัวเอง ไมํมีเจ๎านายอื่นมาคอยบังคับ มองทางด๎านดี



การเมืองก็เป็นของดีหนักดีหนา แตํถ๎าจะมองทางแงํร๎าย การเมืองก็นํากลัวอยํู เพราะการเมืองทําให๎คนต๎อรบราฆําฟันกัน 

ทําให๎พํอทะเลาะกับลูก ผัววิวาทกับเมีย พี่ทะเลาะกับน๎อง การเมืองทําให๎เกิดการตํอส๎ูระหวํางคนกับคน อาจทําให๎เกิด

บาดหมางอาฆาตพยาบาทกันไปตลอดชีวิต บางเวลาการเมืองก็หามิตรได๎มาก แตํบางคร้ังการเมืองก็ทําให๎เราต๎องเสียมิตร

ไปจนหมด ตลอดจนทําให๎ต๎องเสียทรัยพ๑สมบัติ ติดคุกติดตะราง และเสียแม๎แตํชีวิต"  

         "ก็เมื่อร๎ูอยูํวําไมํดีแล๎ว เข๎าไปหามาใสํบ๎านใสํเมืองทําไม" พลอยถามอยํางสงสัย  

         "ถึงคราวที่จะมามันก็มาของมันเอง ไมํมีใครหาและไมํมีใครห๎ามได๎" ตาอ๏อดตอบแล๎วก็ถอนใจใหญํ "บ๎านเมืองก็

เหมือนกับคนต๎องเติบโตเปล่ียนแปลงไป ถ๎าการเมืองไมํมาถึงวันนี้ ก็จะต๎องมาถึงในวันอื่นให๎จงได๎ ลูกเป็นหํวงอยํูแตํวําใน

ระยะที่มาถึงใหมํๆ นี้ จะต๎องพากันลําบากไปเสียหลายคนเทํานั้นเอง"  

         "ทําไมถึงจะต๎องเป็นอยํางนั้นเลําอ๏อด" 

         "แมํจําได๎ไหมคร้ังหนึ่งเมื่อลูกยังเด็กๆ" ตาอ๏อดพูดแล๎วก็ทอดสายตาไปข๎างหน๎า เหมือนกับมองดูภาพที่ผํานมาแล๎ว 

"ลูกเคยเรียกให๎แมํไปดูที่บํอน้ําข๎างบ๎านเรา เพราะวันนั้นปลาผุดขึ้นเต็มบํอ แมํบอกให๎ลูกฟังวํา เพราะปลามันได๎น้ําใหมํ จึง

ผุดขึ้นด๎วยความระเริง แตํอีกประเด๋ียวเดียว ก็มีคนเอาแหเอาสวิงมาทอดมาช๎อน เอาไปกินเสียต้ังหลายตัว เร่ืองที่ลูกยังจะ

ได๎นั้น จะเปรียบกับเร่ืองที่กําลังเกิดอยูํเด๋ียวนี้ก็ได๎ การเมืองมาถึงใหมํก็เหมือนกับน้ําใหมํ จะต๎องมีคนจํานวนมากที่ระเริงไป 

ไมํระวังตัวเหมือนกับปลาได๎น้ําใหมํ ใครเผลอตัวก็จะเป็นอันตรายเชํนเดียวกับปลา"  

         "อั้นเขาเคยบอกแมํเหมือนกันวํา ตอนนี้ต๎องระวังตัวกันหนํอย เพราะยังอยูํในเวลาที่เขาเรียกวําหัวตํอหัวเล้ียง" 

พลอยพูดขึ้นเพราะเพิ่งนึกออก 

         "พี่อั้นพูดถูกแล๎ว" ตาอ๏อดวํา "แตํลูกยังหนักใจอยํูอยํางเดียว"  

         "อะไรเลําลูก" พลอยถาม 

         "เร่ืองหัวตํอหัวเล้ียวของพี่อั้นนั่นเอง" ตาอ๏อดตอบ "ลูกยังนึกไมํออกวําจะนานสักเทําไร จะเป็นอีกก่ีสิบกี่ร๎อยปีก็ไมํร๎ู 

ที่เราจะพ๎นจากหัวเล้ียวเข๎าเดินทางตรงกันได๎ ลูกร๎ูแตํวําตราบใดที่เรายังอยํูในหัวเล้ียว คนก็จะต๎องพลาดจากทางกันเสีย

หนักตํอหนัก" 

         "ใครจะเป็นอะไรก็ชํางเถิด" พลอยพูดอยํางแนํใจ "แมํเป็นหํวงแตํลูกของแมํเทํานั้นเอง"  

         "ลูกก็เป็นหํวงแตํคุณแมํคนเดียว" ตาอ๏อดหันมาย้ิมกับพลอยนิดหนึ่ง แล๎วก็พูดตํอไปวํา "คุณแมํต๎องทําใจให๎แข็งไว๎

เสมอ ถ๎าคุณแมํทําใจแข็งไว๎ได๎แล๎ว บางทีลูกๆ ของคุณแมํทุกคนก็จะไมํเป็นอะไรเลย"  

         รํุงขึน้อกีวันหนึง่ ตาอน๎ก็มาลากลับไปบา๎นนอก เพ่ือประจํากรมกองทหารของตนตํอไป พลอยมองดูหนา๎ตาอน๎ใน

วันรํุงขึ้น เห็นรํวงโรยไปถนัด เข๎าใจวําบางทีตาอ๎นจะไมํไ่ดหลับนอนทั้งคืน พลอยก็ไมํร๎ูวําจะพูดจากับตาอ๎นอยํางไรอีกตํอไป 



เพราะใจจริงก็ไมํอยากร้ือฟื้น เอาเร่ืองที่เพิ่งผํานไปขึ้นมาพูด ตาอ๎นเองก็มิได๎พูดถึงเร่ืองนั้น เมื่อปราศรัยกันคนละคําสองคํา

อยํางที่เคยทํามา ตาอ๎นก็ลาจากไป พอตาอ๎นลงจากเรือนไปแล๎ว พลอยก็นึกสังหรณ๑ในใจวํา บางทีจะไมํได๎พบกับตาอ๎นอีก

นาน แตํก็พยายามผลักความร๎ูสึกนั้นไปให๎พ๎นตัว เหมือนกับวําเป็นส่ิงที่ไมํพึงปรารถนา  

         ในระยะเวลาทีผํ่านไปเร่ือยๆ นัน้ พลอยเร่ิมสังเกตเห็นความหาํงเหิน ระหวํางตาอ๏อดกับพอํเพ่ิมฝ่ายหนึง่ และตาอน๎

อีกฝ่ายหนึ่ง พํอเพิ่มเด๋ียวนี้ดูจะมีเร่ืองพูดเร่ืองคุยมากกวําแตํกํอน แตํพํอเพิ่มจะไมํคุยกับพลอยยืดยาวเลย คนที่พํอเพิ่มคุย

ด๎วยมากที่สุดก็คือตาอ๏อด และคุยด๎วยเป็นเวลานานๆ ด๎วยน้ําเสียงที่เบาเกือบเป็นกระซิบ ในเวลาที่ตาอั้นอยํู พํอเพิ่มกับ

ตาอ๏อดก็จะพูดจากันด๎วยเร่ืองอื่นๆ เป็นปกติ ตาอั้นก็ดูเหมือนจะสังเกตอาการกิริยาของพํอเพิ่มที่วิปริตไป และมองดูอยูํ

ด๎วยความรําคาญ วันหนึ่งตาอั้นชะรอยจะอดรนทนไมํไหว ถามตาอ๏อดขึ้นตํอหน๎าพลอยวํา  

         "อ๏อด คุณลุงหลวงชอบมาคุยเร่ืองอะไร เห็นซุบซิบกันอยํูเสมอ"  

         ตาอ๏อดหวัเราะแล๎วตอบวํา 

         "จะไปมีเร่ืองอะไรเลําพี่อั้น ก็เร่ืองที่คนทั้งเมืองไทยชอบซุบซิบคุยกันอยํูทุกวันนี้เทํานั้นเอง"  

         "เร่ืองอะไรกันแนํ" ตาอั้นซักอยํางจะเอาความ 

         "เร่ืองการบ๎านการเมือง" ตาอ๏อดตอบอยํางอารมณ๑เย็น "เด๋ียวก็มีขําววําจะจับคนโน๎น จะฆําคนนี้ เด๋ียวก็มีเร่ืองวํา

คนนั้นคนนี้จะรบกัน อ๏อดก็ฟังๆ ไปอยํางนั้นเองเพราะเห็นสนุกดี" 

         "ขําวอกุศล" ตาอั้นพูดด๎วยน้ําเสียงขุํนๆ 

         "ขําวอะไรนะ" ตาอ๏อดถามขึ้น เพราะไมํเคยได๎ยินคํานี้มากํอน  

         "ขําวอกุศล" ตาอั้นตอบยํ้า "เร่ืองโกหกทั้งเพ" 

         ตาอ๏อดหวัเราะงอหายร๎องวํา 

         "ดีจริงพี่อั้น ขําวอกุศล ใครชํางคิดศัพท๑ ฟังถูกหูดีแท๎ๆ ทีเดียว อ๏อดจะต๎องจําไว๎บอกคุณลุง"  

         "อ๏อดก็ไมํร๎ูจักโตเป็นผ๎ูใหญํสักที เวลานี้กําลังมีเร่ืองยํุงๆ อ๏อดก็เห็นเป็นสนุกไปได๎ อ๏อดควรจะชํวยเตือนคุณลุงให๎

เบาๆ ปากคอเสียหนํอย ไมํอยํางนั้นจะลําบากทีหลัง"  

         ตาอ๏อดยังหวัเราะอยํูแตํบอกวํา 

         "อ๏อดก็เคยเตือนมาแล๎ว แตํคุณลุงก็ไมํฟัง พี่อั้นบอกอยํางนี้ก็จะเตือนให๎อีกทีหนึ่ง แตํไมํกล๎ารับรองอะไรทั้งนั้น 

เพราะตั้งแตํเป็นประชาธิปไตยมีเสรีภาพกันมานี่ คุณลุงบอกวําเลิกเลํนหมดแล๎ว พวกนกเขา ไม๎ดัด และบอนโกรต๐นอะไร

ตํออะไรที่เคยเลํนมากํอน เพราะมีของเลํนใหมํ" 



         "เลํนอะไรอ๏อด" พลอยถามเพราะคุ๎นเคยกับของเลํนตํางๆ ของพํอเพิ่มดี เมื่อได๎ยินวําพํอเพิ่มได๎ของเลํนใหมํ ก็

อยากจะร๎ู 

         "คุณลุงบอกวําเลํนการเมือง" ตาอ๏อดพูดแล๎วก็หัวเราะตํอไปอยํางขบขัน  

         "อือม๑ !" ตาอั้นร๎องเบาๆ 

         "อนิจฺจํ ทุกฺขํ !" พลอยร๎องขึ้นพร๎อมๆ กัน แล๎วพูดตํอไปเป็นทํานองแก๎แทนพี่ชายวํา  

         "คุณลุงไมํเคยพูดเร่ืองการบ๎านการเมืองกับแมํเลย อ๏อดเอาที่ไหนมาวํา"  

         "คุณลุงบอกวําคุยกับคุณแมํเร่ืองการเมืองไมํสนุก" ตาอ๏อดตอบตรงๆ "ส๎ูคุยกับอ๏อดไมํได๎"  

         "ระวังหนํอยเถอะนําอ๏อด !" ตาอั้นพูดอยํางรําคาญสุดขีด "โตๆ ด๎วยกันแล๎ว พูดอะไรก็ควรจะเข๎าใจ"  

         "สําหรับตัวเราเองรับรองได๎" ตาอ๏อดตอบพี่ชาย "แตํคุณลุงนี่ไมํกล๎ารับรอง เพราะตั้งแตํร๎ูจักกันมา ไมํเคยเห็นคุณ

ลุงสนุกอะไรเทําคราวนี้เลย" 

         แตํคําเตือนของตาอัน้ดูเหมือนจะได๎ผล เพราะพอํเพ่ิมดูระมัดระวังการพดูจามากกวําแตํกํอน และถึงแม๎วําพอํเพ่ิมจะ

เข๎าไปชวนตาอ๏อดพูดจาซุบซิบอยํางแตํกํอน ตาอ๏อดก็ไมํเลํนด๎วย  

         วันคืนลํวงไป พลอยร๎ูสึกตัวเหมือนกับวําเหตุการณ๑ในบา๎นเมืองขณะนัน้ตึงจวนจะขาด คําวําเสรีภาพและปฏิวัติหนา

หูขึ้นทุกที ตาอ๏อดมาเลําให๎ฟังวํานักเรียนปฏิวัติกับครู ศิษย๑วัดปฏิวัติกับพระ พลอยได๎ยินแล๎วก็ได๎แตํลูบอก แตํคนหนึ่งที่ยัง

สนุกสนานร่ืนเริงกับเหตุการณ๑เหลํานี้ได๎ก็คือช๎อย วันหนึ่งช๎อยมาหาที่บ๎านแล๎วพูดขึ้นวํา  

         "หมูํนี้ฉันเสียดายที่เกิดมาเร็วไป" 

         "ทําไมเลําช๎อย" พลอยถาม 

         "หรือวําจะเร่ืองราวทุกวันนี้เกิดขึ้นช๎าไปก็ได๎" ช๎อยพูดตํอ  

         "ฉันยิ่งไมํเข๎าใจใหญํวําช๎อยพูดเร่ืองอะไรกัน"  

         "อ๎าว ! พลอยก็" ช๎อยเร่ิมอธิบาย "ถ๎าสมัยเรายังเป็นสาวๆ มีเร่ืองอยํางนี้เกิดขึ้น ฉันคงได๎ปฏิวัติสนุกมือไปทีเดียว"  

         "ช๎อยจะไปปฏิวัติกับใคร" 

         "ก็คุณอาสายคนหนึ่งลํะ" ช๎อยตอบ "แล๎วก็ยังมีคุณเฒําแกํท๎าวนางอีกเป็นกํายเป็นกอง นําปฏิวัติออก !"  



         ธรรมดาพลอยเป็นคนทีเ่คยขบขนัในคําพดูทีต่ลกคะนองของช๎อยเสมอ แตํคราวนีก้ลับร๎ูสึกไมํขนันกั เพราะคําวํา

ปฏิวัติหรือเปล่ียนแปลงนั้นเข๎าหูอยูํทุกวันจนออกจะเบื่อ คร้ังนี้ดูเหมือนจะเป็นคร้ังแรก ที่พลอยร๎ูสึกวําตนและช๎อยแกํเกินไป 

ที่จะพูดจะเลํนหัวกันแบบนี้เสียแล๎ว แตํจะเตือนช๎อยตรงๆ ก็ไมํได๎ เพราะพลอยร๎ูนิสัยช๎อยดี จึงจําต๎องเสแสร๎งพูดเร่ืองอื่นไป

เสีย 

         ระหวํางนัน้พลอยคิดถึงตาอน๎อยํูเสมอ เพราะตาอน๎หายไปจากบา๎นนานกวําปกติ และไมํได๎สํงขาํวคราวมาใหท๎ราบ

เลย ถามคนที่ร๎ูจักก็ได๎ขําวแตํเพียงวําตาอ๎นเป็นสุขสบายดี ไมํมีรายละเอียดอยํางอื่นที่จะให๎แกํพลอยได๎ พลอยได๎แตํนั่งนึก

อยูํวํา ตาอ๎นคงจะโกรธตาอั้น ต้ังแตํคืนวันนั้นยังไมํหายจึงยังไมํกลับบ๎าน แตํพลอยก็ยังม่ันใจวํา ตาอ๎นคงจะหายโกรธเข๎า

สักวันหนึ่ง เมื่อเวลาลํวงเลยไปนานพอสมควร และเมื่อนั้นทุกส่ิงทุกอยํางก็จะเรียบร๎อยไปเอง  

 

บทที่ ๖ (หน๎าที่ ๒)  

         แตํวันหนึง่ในตอนเช๎าของเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ตาอั้นกลับมาจากที่ทํางานแตํยังไมํเที่ยง พอมาถึงบ๎านตาอั้นก็

ตรงเข๎ามาหาพลอยถึงในห๎อง แล๎วพูดกับพลอยด๎วยน้ําเสียงซ่ึงพลอยร๎ูดีวํา ตาอั้นพยามยามขํมให๎เป็นปกติจากความ

ต่ืนเต๎นวํา 

         "คุณแมํครับ ผมจะบอกอะไรให๎แตํอยําเพิ่งต่ืนเต๎นตกใจไป"  

         "บอกมาเถิดอั้น แมํเกือบจะตกใจไมํเป็นแล๎วทุกวันนี้" พลอยวํา  

         "เกิดเร่ืองเสียอีกแล๎วคุณแมํ" ตาอั้นพูดช๎าๆ และด๎วยสีหน๎าที่ไมํสบายนัก  

         "เร่ืองอะไรอีกเลําลูก" 

         "ก็เร่ืองยํุงๆ กันนั่นแหละ ผมสงสัยมานานแล๎ววําจะต๎องมี" ตาอั้นตอบ "แตํเพิ่งมาได๎ขําวเมื่อเช๎านี้เอง ผมก็เลยรีบ

กลับมาบอกกลัววําคุณแมํจะตกใจมาก ถ๎าหากได๎ยินจากปากคนอื่น เร่ืองไมํมีอะไรหรอก แล๎วก็คงจะเรียบร๎อยกันได๎"  

         "แมํยังไมํร๎ูเร่ืองอะไรเลย" พลอยพูดอยํางงงๆ "อั้นต๎องเลําให๎ละเอียดกวํานี้หนํอยแมํจะได๎เข๎าใจ"  

         "มีขําวมาเมื่อเช๎านี้เองวํา ทหารโคราชและทหารหัวเมืองทางเหนืออีกบางสํวน ได๎ยกเข๎ามาต้ังอยํูที่ดอนเมือง" ตา

อั้นเลํา "เวลานี้เขายึดดอนเมืองได๎หมดแล๎ว แตํยังไมํยกเข๎ามาในกรุงเทพฯ เขาย่ืนคําขาดมายังรัฐบาลให๎จัดการแก๎ไขการ

ปกครองแผํนดินใหมํ" 

         "แก๎ไขไปอยํางไรกันอีก" พลอยถามอยํางเนือยๆ เพราะร๎ูสึกเบื่อหนํายตํอส่ิงที่ตาอ๏อดเรียกวําการเมืองนี้เสียแล๎ว  



         "ก็ให๎แก๎ไขไปจนถูกใจเขา" ตาอั้นตอบ "แตํรัฐบาลเราไมํยอมแนํๆ เพราะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลถูกต๎องตามกฏหมาย 

จะใช๎อํานาจทหารหรือกําลังอาวุธมาบังคับกันนั้นไมํได๎"  

         พลอยนกึถึงเหตุการณ๑ทีผํ่านมาแล๎วเม่ือปกีลาย ก็ยังไมํเห็นพอ๎งด๎วยกับคําพดูของตาอัน้สนทินกั แตํปากนัน้ก็ถามไป

วํา 

         "เมื่อไมํยอมแล๎วจะทําอยํางไรกัน" 

         "ก็เห็นจะต๎องส๎ูกันจนแพ๎ชนะไปข๎างหนึ่ง" ตาอั้นตอบเรียบๆ ด๎วยน้ําเสียงที่บึกบึน  

         "ส๎ูกันแคํไหน อยํางไร" พลอยเร่ิมจะสงสัยวําเร่ืองราวอาจจะรุนแรงกวําที่ตนได๎นึกไว๎แตํต๎น  

         "ก็เขามาแตํไหนเราก็ส๎ูอยํางเดียวกัน" ตาอั้นบอก "กําลังทหารในกรุงเทพฯ ก็ยังมีพอ และทหารหัวเมืองที่ยังเป็น

ฝ่ายรัฐบาล ก็มีอยํูไมํน๎อย" 

         "อั้น...." พลอยชักจะตกใจขึ้นมาบ๎างแล๎ว "นี่อั้นหมายความวํา จะรบกันขึ้นกลางเมืองหรือ"  

         "ถ๎าตกลงกันไมํได๎ก็ต๎องพึงเพียงนั้น" ตาอั้นตอบแล๎วก็ถอนใจใหญํ "ผมไมํอยากเห็นคนไทยรบกันเองเลย คุณแมํ" 

ตาอั้นพูดตํอไปด๎วยน้ําเสียงเรียบๆ แตํก็ยังเต็มไปด๎วยความหนักใจ  

         พลอยเร่ิมคิดวิตกกังวลถึงบา๎นชํองและผ๎ูคนในบา๎นทนัท ีถามตาอัน้ขึน้วํา "แล๎วนี่เราจะทําอยํางไรกัน ถ๎ารบกันขึ้นมา

จริงๆ เราจะไปทางไหนกัน" 

         "คุณแมํอยําวิตกในข๎อนั้นเลย" ตาอั้นปลอบ "ผมรับเป็นธุระจะคอยดูแลไมํให๎ใครในบ๎านนี้เป็นอันตรายได๎ แตํไหนๆ 

ก็พูดกันแล๎ว ผมก็เห็นวําควรจะบอกคุณแมํเสียด๎วยวํา คราวนี้ทหารอยุธยาก็อยูํทางฝ่ายโน๎น"  

         พลอยร๎ูสึกเหมือนมีอะไรมากระทบตัวอยํางแรง จนแทบจะทรงกายไว๎ไมํอยํู นกึตําหนตัิวเองทนัท ีวํามัวแตํหวํงตัวหวํง

บ๎านลืมลูกเสียอีกทั้งคน พลอยจะอ๎าปากถามตาอั้นถึงตาอั้นพี่ชาย แตํก็พูดอะไรไมํออกนอกจากคําเดียววํา  

         "ตาอ๎น....." 

         ตาอัน้พยักหนา๎รับคํา แล๎วพดูเบาๆ วํา 

         "พี่อ๎นก็เอากับเขาด๎วยเหมือนกัน ผมไมํอยากบอกคุณแมํเร่ืองนี้เลย กลัวจะต๎องหํวงใยมาก แตํถึงผมไมํบอกคุณ

แมํก็จะต๎องร๎ูเอง" 

         "โธํ ! อ๎น......" พลอยออกอุทานด๎วยน้ําเสียงที่แหบแห๎ง ร๎ูสึกวําในคอนั้นแห๎งผาก และร๎ูสึกเย็นเฉียบตามเนื้อตัว 

เป็นอันวําตาอ๎นและตาอั้น เวลานี้ถูกการเมืองเข๎ามาแบํงแยกให๎อยูํคนละฝ่าย เพียงแตํความคิดเห็นขัดกันถึงต๎องทะเลาะ

วิวาทกัน พลอยก็เห็นรุนแรงอยํูแล๎ว คราวนี้ตํางฝ่ายตํางกําลังจะเข๎ารบราฆําฟันกัน ทําอันตรายกัน พลอยร๎ูสึกวําตนได๎ใช๎



ชีวิตมานานเกินไปเสียแล๎ว จนได๎เห็นส่ิงที่ไมํเคยได๎นึกได๎ฝันวําจะเห็น คือลูกของตนต๎องรบกันเอง โดยที่ตนไมํอยูํในฐานะที่

จะห๎ามปราม หรือเข๎าไปเก่ียวข๎องได๎เลย เสียงตาอั้นพูดวํา  

 

         "ผมก็ร๎ูวําคุณแมํรักพี่อ๎นมาก แตํก็จะทําอยํางไรได๎ เขาก็โตแล๎วมีความคิดของเขาเอง เมื่อเขาเห็นผิดเป็นชอบ คุณ

แมํก็ควรจะต๎องตัดใจเสียให๎ขาด กรรมของใครก็ต๎องตกแกํคนนั้น เราไปทําอะไรได๎"  

         ตาอัน้พดูเทํานัน้แล๎วก็ลุกเดินเบาๆ หายไป อกีสักครํูพลอยก็ได๎ยินเสียงรถยนต๑แลํนออกจากบา๎น ตาอัน้คงจะกลับไป

ทํางานหรือออกไปข๎างนอก พลอยยังนั่งอยูํกับที่อีกนาน ใจนั้นก็ไมํอยากจะลุกไปไหน ความตระหนกตกใจที่ร๎ูสึกเมื่อแรกที่

ได๎ยินวํา จะมีการรบพุํงฆําฟันกันนั้นหายไปส้ิน คงเหลือแตํความทุกข๑หนักเข๎ามาแทนที่ คือความเป็นทุกข๑ถึงตาอ๎น และ

ความทุกข๑นั้นก็มิได๎มีขอบเขตจํากัด คือมิได๎ทุกข๑แตํเพียงวํา ตาอ๎นอาจจะต๎องบาดเจ็บหรือถึงตาย แตํทุกข๑ตลอดไปจนถึง

เร่ืองที่ตาอ๎นนั้น ป่านนี้จะอยูํที่ไหน จะนอนกลางดิน กินกลางทรายอยํางไร อาหารการกินเส้ือผ๎าเคร่ืองนุํงหํม ที่หลับที่นอน 

จะได๎ใครคอยดูแล ยามมีทุกข๑ร๎อนหรือมีปัญหาอยํางใดเกิดขึ้น จะหันหน๎าไปพูดจากับใคร ทุกอยํางนี้เป็นความทุกข๑อัน

หนักที่สุมอยํูในหัวอก ตาอั้นบอกอยํางไมํไยดีวํา ตาอ๎นโตแล๎วยํอมร๎ูผิดร๎ูชอบ เมื่อตาอ๎นจะเห็นผิดเป็นชอบ พลอยก็ควรจะ

ตัดใจเสียให๎ขาดจากตาอ๎น ไมํควรจะเก็บมาทุกข๑ร๎อน พลอยร๎ูอยูํแกํใจวําตาอั้นพูดด๎วยเจตนาดี แตํความร๎ูสึกและความ

เชื่อถือทุกอยําง ที่มีอยูํในตัวพลอยนั้น ขัดตํอคําพูดของตาอั้นทุกถ๎อยคํา ในข๎อแรกที่สุดพลอยยังไมํเห็นตาอ๎นหรือลูกคน

อื่นๆ โตพอที่จะตัดขาดจากตัวได๎เลย ตาอ๎นที่เคยเป็นเด็กอ๎วนๆ ชํางเลํนชํางประจบนํารักนําเอ็นดู กับตาอ๎นที่ขึงขังแข็งแรง

ในขณะนี้ก็เป็นคนๆ เดียวกัน ถึงจะเปล่ียนแปลงไปก็เป็นแตํภายนอก แตํกํอนเมื่อตาอ๎นวิ่งเลํนแล๎วล๎มเจ็บตัว ก็จะร๎องไห๎วิ่ง

เข๎ามาหา และเป็นหน๎าที่ของพลอยจะต๎องปลอบโยนให๎นิ่ง ถึงเดี๋ยวนี้ตาอ๎นก็ยังคงจะวิ่งเข๎ามาหาเมื่อร๎ูสึกเจ็บ และหน๎าที่ๆ 

จะต๎องปลอบโยนเอาใจนั้น ก็ยังคงเป็นของพลอยอยูํ ถ๎าหากจะพูดถึงความคิดเห็น เลือกเองในส่ิงที่ผิดหรือส่ิงที่ชอบ พลอย

ก็ยอมรับตรงๆ วําในระยะเวลาที่ตาอั้นเรียกวํา "หัวตํอหัวเล้ียว" นี้เอง พลอยร๎ูสึกวํายากมากที่จะชี้ลงไปวําส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด 

เพราะพลอยเห็นอยูํทุกวันวํา คําพูดหรือการกระทําบางอยําง ซึ่งแตํกํอนถือกันวําไมํบังควร หรือเป็นผิดหนักหนานั้น เด๋ียวนี้

กลับกลายเป็นถูกเป็นดี หลักการทุกอยํางที่พลอยเคยเคารพ คุณคําทุกอยํางที่พลอยเคยเชื่อถือดูจะเปล่ียนไป หมดส้ินไป

อยํางรวดเร็ว มีของใหมํซ่ึงพลอยยังไมํค๎ุนเคยเข๎ามาแทนที่ ตาอั้นเองก็เคยเตือนพลอยและคนอื่นๆ ในบ๎าน ให๎ระมัดระวัง

การกระทําและคําพูด แสดงวําทุกอยํางยังปราศจากความแนํนอน ก็เมื่อพลอยเองยังไมํสามารถจะชี้ขาดลงไปได๎วํา ส่ิงใด

ผิดส่ิงใดชอบ ตาอ๎นจะไปชี้ขาดลงไปได๎อยํางไร ย่ิงกวํานั้นพลอยเองก็ไมํอยูํในฐานะที่จะยอมรับได๎เลยวํา ตาอ๎นได๎กระทํา

ผิด เพราะถ๎อยคําที่เต็มไปด๎วยศัพท๑แสงแปลกๆ ของตาอั้นเสียอีก กลับเป็นเร่ืองที่พลอยจะต๎องทําความค๎ุนเคยตํอไป 

ขณะนี้พลอยยอมรับได๎แตํเพียงวํา ตาอ๎นและตาอั้นมีความเห็นไปคนละทางไมํตรงกัน พลอยไมํอยูํในฐานะที่จะชี้ขาดได๎

เลยวํา ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิด ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายถูก และพลอยก็ร๎ูดีวําฐานะเชํนนี้ เป็นอุปสรรคทําให๎พลอยไมํสามารถระงับข๎อ

พิพาท ระหวํางพี่น๎องสองคนนี้ได๎ วันนั้นทั้งวันพลอยได๎แตํนั่งปลํอยใจ ให๎คลุกเคล๎าอยํูกับความทุกข๑ และความหวาดหวั่น

แทนตาอ๎น ตาอ๏อดซึ่งอยูํที่บ๎านก็ได๎แตํเลําเร่ืองให๎ฟัง เชํนเดียวกับที่ตาอั้นได๎เลํามาแล๎ว มิได๎ทําให๎พลอยคลายใจได๎แตํอยําง

ใดเลย 



         รํุงขึน้อกีวันหนึง่ตอนบาํยๆ ตาอ๏อดก็เดินซํอนย้ิมอยํูในหนา๎ เขา๎มานัง่ลงขา๎งๆ แล๎วพดูขึน้วํา  

         "ลูกมีเร่ืองที่จะต๎องทําให๎แมํกล๎ุมใจมาบอกเสียอีกแล๎ว"  

         พลอยใจหายวาบลงทนัทเีม่ือได๎ยินตาอ๏อดพดู ทกุอยํางในระหวํางนี ้ดูจะมาชํวยเพ่ิมความทกุข๑ของพลอย ใหห๎นกั

ย่ิงขึ้นทั้งนั้น 

         "คราวนี้เร่ืองเก่ียวกับคุณลุงหลวง" ตาอ๏อดพูดตํอ  

         "หลวงไหน หลวงโอสถหรือ เป็นอะไรไป" พลอยถาม  

         "เปลํา คุณลุงหลวงอีกคนหนึ่ง คุณลุงเพิ่มนั่นแหละ" ตาอ๏อดตอบ และดูเหมือนแทบจะซํอนยิ้มไว๎ไมํไหว  

         "ทําไมกันอ๏อด" พลอยถามสวนควันขึ้นมาทันที  

         "ถูกโปลิศจับไปเมื่อเช๎านี้ เวลานี้ขังไว๎ที่โรงพัก ทางบ๎านเขาให๎คนมาบอก อ๏อดรีบไปเย่ียมแตํไมํได๎พบ เขาไมํยอมให๎

เข๎าไปหากัน" 

         "ตายแล๎ว" พลอยร๎องขึ้น "คุณหลวงไปทําอะไรมาบอกแมํเร็ว"  

         "อ๏อดไมํแนํใจนัก" ตาอ๏อดวํา "แตํทางบ๎านคุณลุงเขาเลําให๎ฟังวํา เมื่อตอนเช๎าตอนที่เคร่ืองบินฝ่ายทหารหัวเมืองบิน

ผํานเข๎ามา คุณลุงก็เต๎นออกไปยืนอยํูริมถนน แหงนหน๎ามองดูฟ้าแล๎วร๎องวํา 'คราวนี้เสร็จละโว๎ย ' เทํานี้เองตอนสายหนํอย

เขาก็มาจับเอาตัวไป" พูดจบแล๎วตาอ๏อดก็หัวเราะ 

         "อ๏อดนี่ก็พูดเห็นเป็นเลํนไปหมด !" พลอยหันไปดุ "เร่ืองคอขาดบาดตายยังมานั่งทําหน๎าเป็นอยูํได๎ พวกพ๎องวงศ๑

ตระกูลของแมํ ไมํเคยเข๎าคุกเข๎าตะรางเลย ป่านนี้ยายของอ๏อดร๎ูเข๎าก็พิลึก โธํ ! กรรมเวรแท๎ๆ ทีเดียว จะทําอยํางไรกันดี"  

         ตาอ๏อดเอามือลูบเขาพลอยแล๎วพดูวํา 

         "ขอโทษเถิดแมํ อ๏อดอดหัวเราะไมํได๎จริงๆ เพราะคุณลุงชอบเลํนการเมืองเหลือเกิน ใครวําก็ไมํฟัง...แตํแมํอยําวิตก

ไปเลย เข๎าคุกเข๎าตะรางสมัยนี้มีสองอยําง คนที่เข๎าคุกเพราะลักขโมย หรือโกงเขาเทํานั้นหรอกที่จะเสียชื่อ คนที่เข๎าคุก

เพราะการเมืองนั้นเขาไมํถือกันหรอก เป็นเกียรติยศด๎วยซ้ําไป คุณลุงอาจจะชอบก็ได๎ ออกมาแล๎วถ๎าไมํเข็ด ก็จะมีเร่ืองคุย

กันอีกแยะ" 

         คร้ังนีเ้ป็นคร้ังแรกทีพ่ลอยได๎รับความร๎ูใหมํวํา การติดคุกทีถื่อวําเป็นเกียรติเป็นสิริมงคลแกํตนนัน้ก็ยังมี  

         "แมํกล๎ุมใจเต็มทีแล๎วอ๏อด" พลอยพูดขึ้น "เร่ืองการเมืองอะไรของอ๏อดนี่ ดูจะเข๎ามายํุงเกี่ยวกับเราไปเสียทุกอยําง 

คุณหลวงแกก็คงไมํได๎ต้ังใจอะไร นึกจะพูดอะไรก็พูดออกไป ใครก็ชํางใจดํา มาถือสาหาเร่ืองจับเอาตัวไปขัง แล๎วนี่ทางลูก

เมียเขาทําอยํางไรกัน" 



         "ก็เห็นนั่งร๎องไห๎ขี้มูกโป่งกันไป" ตาอ๏อดตอบ "จะไปเย่ียมเยือนเขาก็ไมํให๎พบกัน ได๎แตํสํงขําวเข๎าไปให๎ ถึงหรือไมํถึง

ก็ไมํร๎ู" 

         "จะทําอยํางไรกันดี อ๏อด จะทําอยํางไรกันดี" พลอยพูดอยํางหมดปัญญาจริงๆ  

         "แมํลองพูดกับพี่อั้นเขาดูเห็นจะดี เพราะพี่อั้นเขาร๎ูจักคนที่มีอํานาจวาสนามาก บางทีเขาพอจะชํวยพูดจา ผํอน

หนักให๎เป็นเบาได๎" 

         เย็นวันนัน้เองพลอยก็พดูกับตาอัน้เร่ืองพอํเพ่ิม แทนทีต่าอัน้จะแสดงความตระหนกตกใจ หรือเสียใจในเคราะห๑กรรม

ของญาติของตน ตาอั้นกลับพูดวํา 

         "ก็ผมเตือนคุณลุงแล๎วไมํร๎ูจักก่ีหน ให๎ระวังปากระวังคอ คุณลุงก็ไมํฟังสักที เขาจับไปเสียก็ดีเหมือนกัน ตํอไปจะได๎

ร๎ูจักระวังตัวเสียบ๎าง" 

         พลอยเกือบไมํเช่ือหวํูาคําพดูอนัปราศจากเย่ือใยนัน้ จะออกมาจากปากลูกของตน ได๎แตํตอบตาอน๎ไปวํา  

         "โธํ ! อั้น...พี่ชายแท๎ๆ ของแมํมีคนเดียว ถึงจะอยํางไรแมํก็ทิ้งกันไมํได๎ ถ๎าอั้นไมํชํวยก็บอกมาเถิดวํา ใครเป็น

เจ๎าของเร่ืองนี้ แมํจะไปหาเขาไปกราบไหว๎พูดจากับเขาเอง ยังดีกวําที่จะนั่งอยํูเฉยๆ ไมํทําอะไรเลย"  

         ตาอัน้เหลียวมาดูหนา๎พลอยแล๎วก็พดูวํา 

         "คุณแมํอยําวิตกไปให๎มากเลยครับ ทําใจเย็นๆ ไว๎หนํอย ระหวํางนี้ยังไมํร๎ูวําใครเป็นใคร ทําอะไรไมํได๎ทั้งนั้น ผมจะ

ดูให๎เองเร่ืองคุณลุง คงจะไมํมีอะไรมากนัก พอชํวยเหลือกันได๎"  

         ระหวํางนัน้พลอยก็ได๎แตํฟงัวิทยุของตาอ๏อด ถึงขาํวคราวทีร่บพุงํกัน และใจนัน้ก็ใหน๎กึเป็นหวํงตาอน๎อยํูตลอดเวลา 

เกรงวําจะเป็นอันตรายไป และพลอยก็ไมํมีทางที่จะร๎ูได๎เลยวํา ตาอ๎นจะเป็นอยํางไรบ๎าง ขําวคราวและเร่ืองราวตํางๆ ที่ได๎

ยินในขณะนั้น มิได๎ทําความสวํางให๎แกํพลอยเลยแม๎แตํน๎อย ทั้งสองฝ่ายที่กําลังรบพุํงประหัตประหารกันอยํูนั้น ตํางก็อ๎าง

เอาความจงรักภักดีที่มีตํอพระเจ๎าอยูํหัว เป็นมูลฐานแหํงการกระทําของตน ตํางฝ่ายตํางเรียกกันเองวําเป็นศัตรูตํอ

บ๎านเมือง ทําให๎พลอยย่ิงกระวนกระวาย มิร๎ูที่จะฟังความข๎างไหนถูก ระหวํางนั้นช๎อยก็มาสํงขําววํา พระเจ๎าอยูํหัวเสด็จ

ออกไปประทับที่สงขลา และเจ๎านายทั้งข๎างหน๎าข๎างใน เสด็จออกไปประทับที่นั่นด๎วยกระบวนรถไฟพิเศษ ย่ิงทําให๎พลอย

ร๎ูสึกวุํนวายใจหนักขึ้นไปอีก 

         หกวันตํอมาพอํเพ่ิมก็มาหาทีบ่า๎น พอเห็นหนา๎พอํเพ่ิม พลอยก็เห็นวําผอมไปและเหลืองไป จะเป็นเพราะอปุาทาน

หรืออะไรก็สุดที่จะเดา พลอยรีบร๎องทักออกไปวํา  

         "คุณหลวง ! แหม ! ฉันดีใจจริง ! เป็นหํวงคุณหลวงเหลือเกินจริงๆ !" 



         "ไมํเป็นไร แมํพลอย ไมํเป็นไร !" พํอเพิ่มวํา "เป็นคราวเคราะห๑ของฉันเอง นิดหนํอยเทํานั้น พูดห๎าคํา... 'คราวนี้เสร็จ

ละโว๎ย' โดนขังไปห๎าวัน เวลาเขาจะจับเขาก็จับไปเฉยๆ บทจะปลํอยเขาก็ปลํอยมาเฉยๆ ไมํเห็นมีอะไร"  

         "อยําไปพูดถึงมันอีกเลยคุณหลวง" พลอยพูด "นึกวําส้ินเคราะห๑ไปที ตํอไปนี้ก็ควรจะระวังเนื้อระวังตัวเสียบ๎าง"  

         "นี่แมํพลอยนึกวําฉันจะกลัวอยํางนั้นหรือ" พํอเพิ่มถามย้ิมๆ "ไมํมีเสียละ ฉันอยํูมาจนอายุเพียงนี้แล๎ว เคยเห็นอะไร

มาแล๎วมาก ดีกวําคนเด๋ียวนี้หลายคน ธุระอะไรฉันจะต๎องไปกลัวใคร ใครอยากจับฉันไปขัง ก็ได๎แตํเอาตัวฉันไปเก็บไว๎ ใจ

นั้นเปล่ียนกันไมํได๎ ฉันเคยเป็นอยํางไรก็คงเป็นอยํูอยํางนั้น อยําวําแตํจะขังฉันห๎าวันเลย ถึงห๎าปีฉันก็ไมํเปล่ียน เอาฉันไป

ฆําเสียให๎ตายเมื่อไรนั่นแหละ บางทีจะหมดเร่ืองบ๎าง"  

         "คุณลุงนี่เกํงขึ้นแยะทีเดียว" ตาอ๏อดซึ่งแอบออกมานั่งอยูํใกล๎ๆ เมื่อร๎ูวําพํอเพิ่มมาพูดขึ้น  

         "ไมํเกํงอะไรหรอกพํออ๏อด" พํอเพิ่มตอบ "ชั่วแตํวําไมํยอมให๎ใครมาขูํเลํนงํายๆ เทํานั้นเอง"  

         ต้ังแตํพอํเพ่ิมออกจากทีคุ่มขงั พลอยก็ร๎ูได๎ทนัทวํีาพอํเพ่ิมย่ิงหาํงเหินกับตาอัน้ไปไกลกวําแตํกํอน ถึงแม๎วําตาอัน้จะได๎

แสดงความเคารพเชํนเคย พํอเพิ่มก็ทําเฉยเมยมึนตึง ไมํพูดไมํจาด๎วยโดยดี ตาอั้นถามคําหนึ่งพํอเพิ่มก็ตอบคําหนึ่ง 

เหมือนกับจะแสดงให๎ตาอั้นร๎ูวําไมํยินดีจะพูดจาด๎วย ทําให๎ตาอั้นต๎องเก๎อไปหลายคร้ัง จนในที่สุดเวลาพํอเพิ่มมาที่บ๎าน ตา

อั้นก็มักจะหลีกเล่ียงไปเสียอีกทางหนึ่ง คนที่ยังพูดจาสนิทสนมกันเป็นปกติก็คือตาอ๏อด  

         ในเวลาไมํช๎าขาํวเร่ืองการยํุงยากทีเ่กิดขึน้นัน้ ก็ปรากฏวําฝ่ายรัฐบาลเป็นผ๎ูมีชัย ฝ่ายทหารหวัเมืองซ่ึงขณะนีเ้รียกกัน

ทั่วไปวํา "ฝ่ายกบฏ" นั้นเร่ิมถอยขึ้นไปทางเหนือ มีทหารรัฐบาลตามขึ้นไปติดๆ ใจของพลอยนั้นก็ได๎แตํตามตาอ๎นซึ่งถอย

ไกลออกไปทุกที พลอยพยายามถามขําวคราวจากตาอั้นเสมอ เผ่ือวําตาอั้นจะร๎ูขําวตาอ๎นบ๎าง แตํตาอั้นก็ตอบวําไมํร๎ูบ๎าง 

หรือมิฉะนั้นก็บอกวํายังไมํได๎ขําววําตาอ๎นเป็นอันตรายอยํางใด พลอยก็ได๎แตํภาวนาขอให๎ตาอ๎นรอดพ๎นจากอันตรายตํางๆ 

ขณะนี้ก็ร๎ูกันทั่วไปแล๎วใครเป็นฝ่ายชนะ ใครเป็นฝ่ายแพ๎ ชีวิตของตาอ๎นจะเป็นอยํางไรตํอไปในอนาคตนั้น พลอยไมํกล๎า

พอที่จะนึกถึง ขอแตํให๎ตาอ๎นได๎มีชีวิตอยูํตํอไป และเพียงแตํให๎ได๎กลับมาเห็นหน๎ากันอีก แม๎แตํหนเดียวเทํานั้น ก็ดูเหมือน

จะพอแล๎วสําหรับพลอย 

 

บทที่ ๗ (หน๎าที่ ๑)  

         เหตุการณ๑สําคัญทีเ่กิดขึน้ในป ี๒๔๗๖ นั้น สําหรับคนสํวนมากอาจเห็นวําเป็นเร่ืองการเมืองโดยเฉพาะ และไมํ

กระทบกระเทือนถึงเร่ืองสํวนตัวแตํอยํางใด แตํก็ยังมีคนสํวนน๎อยอีกจํานวนหนึ่ง ที่เห็นวํากระทบกระเทือนถึงสํวนตัวโดย

แท๎ เพราะบุคคลเหลํานี้มีสามีหรือบุตรหลานพี่น๎อง เข๎าไปเก่ียวข๎องพัวพันอยํูในฝ่ายที่ต๎องปราชัยไป พลอยเป็นบุคคลหนึ่งที่

นับเข๎าอยํูในบุคคลประเภทหลัง อันมีจํานวนน๎อยนี้  



         ขาํวความพาํยแพข๎องพวกทีเ่รียกวํากบฏนัน้ เป็นขาํวทีแ่นนํอนไมํมีปญัหา การถอยของทหารหวัเมือง ไปส้ินสุดที่

โคราช และในที่สุดตาอั้นก็นําความมาบอกกับพลอยวํา ตาอ๎นเป็นคนหนึ่งในจํานวนนายทหาร ที่ถูกคุมขังอยํูในฐานะ

จําเลยคดีกบฏคราวนี้ และจะต๎องถูกสํงตัวขึ้นศาลพิเศษ เพื่อพิพากษาวางโทษตํอไป  

         "โธํ ! อ๎นไมํนําเลย !" พลอยร๎องขึ้นเมื่อได๎ยินขําวที่แนํนอนจากตาอั้น น้ําตานั้นไหลพรากลงมา ด๎วยความสงสาร

และหํวงใย 

         "อั้นต๎องชํวยพี่ให๎ได.๎.....มีหนทางอะไรบ๎าง พี่น๎องต๎องชํวยกัน อยํางทิ้งกันเป็นอันขาด อั้นต๎องพยายามชํวยพี่ให๎ได๎

ทุกทาง ชํวยรับปากกับแมํให๎คลายใจได๎บ๎าง"  

         ตาอัน้ทรุดตัวลงนัง่แทบฝ่าเท๎าของพลอย แล๎วก็ถอนใจใหญํพดูวํา  

         "คุณแม.ํ.....ผมเห็นใจคุณแมํเป็นที่สุด ถ๎าผมรับปากคุณแมํได๎ ผมจะรับเด๋ียวนี้ แตํผมไมํสามารถจะรับปากได๎ 

เพราะเร่ืองนี้ใหญํโตเสียเหลือเกิน ไมํใชํเร่ืองธรรมดา ผมเองก็ไมํร๎ูจะไปชํวยเขาได๎อยํางไร......"  

         "อั้นยังโกรธพี่อยํูอีกหรือ ก็อั้นขอโทษพี่เขาแล๎วตํอหน๎าแมํ จะไปผูกใจเจ็บกันอยํูทําไม ถึงอยํางไรก็เป็นพี่น๎องกัน 

ขอให๎เห็นแกํแมํเถิด ถ๎าไมํเห็นแกํแมํก็ขอให๎เห็นแกํคุณพํอบ๎าง" พลอยพูดแล๎วก็ร๎ูสึกวํา ตัวเองนั้นเหมือนกับคนกําลังจะ

จมน้ํา พยายามไขวํคว๎าหาส่ิงที่จะยึดเหนี่ยวได๎ แม๎จะเป็นเศษไม๎เล็กๆ ที่ลอยมาตามน้ําก็ยังจะคว๎าเอาไว๎  

         ตาอัน้สํายหนา๎อยํางหนกัใจแล๎วก็พดูวํา 

         "ผมไมํได๎โกรธพี่อ๎นเลย...คืนนั้นผมเคืองจริงยอมรับ แตํพอได๎พูดลํวงเกินไปแล๎ว ผมก็เสียใจ อยากจะหาโอกาส

ปรับความเข๎าใจกัน แตํพี่อ๎นก็ไมํกลับมาบ๎านจนเกิดเหตุ ถึงตอนนี้ ผมไมํมีทางจะไปชํวยเขาเสียแล๎ว ไมํมีจริงๆ คุณแมํ ด๎วย

เหตุหลายอยําง อยํางแรกเร่ืองนี้เป็นเร่ืองใหญํมาก นอกเหนืออํานาจใครๆ ที่จะไปชํวยเหลือใครได๎ เพราะกบฏจราจลถึงรบ

ราฆําฟันกันนั้นเป็นเร่ืองใหญํจริงๆ คุณแมํก็คงจะร๎ู อีกอยํางหนึ่งบ๎านเมืองเราเวลานี้ มีแตํระแวงระไวกันไปหมด พี่อ๎นไป

เข๎าข๎างฝ่ายกบฏ...... ลุงเพิ่มถูกจับ ผมเองก็เลยถูกมองไปด๎วย ถ๎าผมไปเที่ยววิ่งเต๎นชํวยพี่อ๎น ผมก็อาจพลอยเสียไปด๎วย

อยํางงํายดายที่สุด แตํถึงผมจะเสียก็ชํางเถิดไมํเป็นไร ถ๎าหากจะต๎องเสียเพราะพี่น๎อง ผมก็จะยอม แตํข๎อสําคัญที่สุดนั้น 

ผมร๎ูจักพี่อ๎นเขาดี เคยกินเคยนอนอยํูใกล๎ชิดกันมาแตํเด็กเร่ิมจําความได๎ พี่อ๎นเขาเป็นคนใจแข็งไมํยอมใครงํายๆ เร่ืองที่

เกิดขึ้นคราวนี้ ผมเชื่อวําพี่อ๎นเขาเห็นตัวเขาวําเป็นฝ่ายถูก และเขาก็ไมํได๎ทําคนเดียว มีพวกพ๎องเพื่อนฝูงที่เขารํวมใจรํวม

ตายกันมาก สมมุติวําถ๎าจะมีใครไปชํวยพี่อ๎นได๎ ผมก็แนํใจวําพี่อ๎นเขาคงไมํยอม เมื่อเร่ืองมาถึงเพียงนี้แล๎ว พี่อ๎นเขาคงไมํ

ปลีกเอาตัวรอด แตํเขาคงจะยอมติดคุกติดตะรางกับพวกพ๎องเขามากกวํา คุณแมํคิดดูให๎ดีๆ เถิด พี่อ๎นหรือเขาจะยอมให๎

ใครเข๎าไปชํวย" 



         พลอยต๎องยอมจํานนตํอเหตุผลทีต่าอัน้ยกขึน้มาอา๎ง เพราะพลอยร๎ูอยํูแกํใจวําต้ังแตํเล็กๆ มาแล๎ว ตาอน๎ไมํเคยซัด

ความผิดไปให๎แกํคนอื่นหรือส่ิงอื่น และไมํเคยปฏิเสธความผิดของตนเลย ตาอ๎นจะยอมรับผิดรับโทษเสมอ และบางคร้ังก็

ยอมรับโทษแทนน๎องๆ เสียด๎วยซ้ําไป พลอยนั่งนิ่งอยํูครํูหนึ่ง แล๎วถามขึ้นวํา  

         "อั้นร๎ูไหมวําเขาขังอ๎นไว๎ที่ไหน" 

         "เวลานี้ผมยังไมํร๎ู เพราะเขาแยกขังกันหลายที่... คุณแมํจะทําไม"  

         "แมํอยากไปเย่ียม" 

         "อยําเพิ่งเลยครับคุณแม"ํ ตาอั้นรีบตอบสวนควันขึ้นมาทันที "ผมขอเถิดคุณแมํอยําเพิ่งไปเลย เวลานี้เขาคอยมอง

อยูํทั่วไปหมดวํา ใครจะทําอะไร" 

         "แม๎แตํแมํลูกกันก็ไปเย่ียมกันไมํได๎แล๎วหรือ" พลอยถามอยํางน๎อยใจ "อั้นชํวยบอกแมํทีเถิดวํา บ๎านเมืองเราเป็น

อะไรไป" 

         "ได๎นํะคงได๎หรอกคุณแมํ" ตาอั้นตอบ "แตํคุณแมํไมํได๎มีลูกแตํพี่อ๎นคนเดียว ผมอยากให๎คุณแมํคิดถึงลูกคนอื่นๆ 

บ๎าง" 

         "ถึงจะเป็นอั้นเวลามีทุกข๑ แมํก็ต๎องไปหาทั้งนั้น" พลอยตอบด๎วยสําเนียงที่แนํใจ "อั้นไปสืบมาให๎แมํวําอ๎นอยํูที่ไหน 

แมํจะไปเย่ียม" 

         "ถ๎าเผ่ือเขาไมํยอม" ตาอั้นพูดอยํางไมํแนํใจนัก 

         "ถ๎าจะถึงอยํางนั้นก็ให๎ร๎ูกันไป เอาไว๎พูดกันทีหลัง" พลอยตอบ  

         ระหวํางทีพ่ดูกันอยํูนัน้ ตาอ๏อดคํอยๆ ยํองเขา๎มาในหอ๎ง ตาอัน้เห็นนอ๎งชายก็พยักหนา๎ ใหเ๎ขา๎มานัง่เป็นเพ่ือนแมํ ฝ่าย

ตนเองนั้นก็ลุกออกไปข๎างนอก 

         "อ๏อดลูแม"ํ พลอยปรารภขึ้น "ทุกวันนี้แมํร๎ูสึกเหมือนฟ้าพังทลายลงมาทับ ร๎ูสึกเหมือนกับวํากําลังฝันร๎ายอยูํ ไมํร๎ูจะ

ทําอยํางไรจริงๆ" 

         "ลองหยิกตัวเองดูซีแมํ เผ่ือจะตื่นบ๎าง" ตาอ๏อดตอบ  

         "ถ๎าต่ืนได๎จริงๆ แมํจะดีใจที่สุด" พลอยพูดแล๎วก็ถอนใจใหญํ  

         "แมํจ๐าแม"ํ ตาอ๏อดกระซิบเบาๆ "ลูกมีอะไรจะให๎แมํดู แตํแมํต๎องสัญญากับลูกกํอนวําจะทําใจให๎แข็งไว๎ อยําขี้อ๎อน

อยําร๎องไห๎ เพราะลูกไมํสบายที่สุดเวลาเห็นแมํร๎องไห๎"  



         พลอยยกมือลูมหวัตาอ๏อดอยํางปราน ีพลางพดูวํา 

         "ดูเอาเถิด เด๋ียวนี้อ๏อดเห็นแมํเป็นเด็กไปเสียแล๎ว ต๎องคอยห๎ามไมํให๎ขี้อ๎อนไมํให๎ร๎องไห๎ แล๎วก็มีขนมมีของเลํนมา

ลํอ อ๏อดมีอะไรจะให๎แมํ" พลอยอดสนใจไมํได๎ นึกวําตาอ๏อดคงมีของแปลกๆ มาอวดตามเคย เพราะทุกคร้ังที่ตาอ๏อดไป

เที่ยวเจออะไรที่แปลกที่ใหมํ ก็มักจะจะซื้อมาฝากแมํทุกคร้ัง  

         "แมํต๎องสัญญากับลูกกํอน" ตาอ๏อดพูดกับพลอยเชิงปลอบคร่ึงคาดค้ัน เหมือนกับพูดกับเด็กๆ  

         "เอาละ แมํยอมสัญญาให๎ มีอะไรจะมาให๎ดูก็เอามาเสียอยํารํ่าไร" พลอยรับคํา  

         ตาอ๏อดล๎วงกระเป๋าเส้ือหยิบกระดาษแผํนเล็กๆ มีรอยยับและมีรอบเป้ือนเปรอะหลายแหงํ สํงใหพ๎ลอยแผํนหนึง่ 

พลอยรับมาคล่ีออกดูก็ใจหายวาบ เพราะในนั้นมีข๎อความที่เขียนไว๎ด๎วยลายมือตาอ๎นวํา  

 

"ในสนาม  

กราบเท๎าแมํที่รักของลูกคนเดียว 

         ลูกต๎องประทานโทษ ทีลู่กได๎ทาํใหแ๎มํต๎องเดือดร๎อนเป็นหวํงเป็นใย โดยมิได๎ปรึกษาหารือกํอนเลย หนงัสือฉบบันีลู้ก

นั่งเขียนในทุํงนาบางเขน ทุํงนาของเมืองไทยที่มีคนไทยเป็นเจ๎าของ แตํบัดนี้กําลังกลายเป็นสนามรบระหวํางคนไทยกับคน

ไทยด๎วยกัน  

         เร่ืองราวทัง้หมดทีเ่กิดขึน้ ลูกไมํร๎ูจะอธบิายใหแ๎มํฟงัอยํางไรถูก และกวําจะได๎รับจดหมายฉบบันี ้แมํก็คงจะทราบ

เร่ืองราวอยูํบ๎างแล๎ว ลูกอยากจะบอกให๎แมํของลูกร๎ูวําที่ลูกทําไปคราวนี้ ลูกทําไปด๎วยความสุจริตใจ ด๎วยความเชื่อถือโดย

บริสุทธิ์ใจวําเป็นการกระทําที่ถูก ลูกไมํได๎ทําไปเพื่อหวังอํานาจวาสนา หรือเพื่อที่จะให๎ตัวเองเป็นใหญํเป็นโตเลย แตํต้ังแตํ

ลูกจําความได๎มา ลูกก็เคยแตํได๎รับคําส่ังสอนอบรมให๎ซื่อสัตย๑ กตัญ๒ูตํอพระเจ๎าอยูํหัว คุณพํอคุณแมํซ่ึงเป็นที่รักนับถือ

ของลูก ย่ิงกวําอะไรทั้งหมดก็ได๎สอนมาอยํางนั้น ครูบาอาจารย๑ทุกคนที่ได๎สอนตํอเติมจากนั้น ทําให๎ลูกมีความจงรักภักดี มี

ความกตัญ๒ูมากขึ้นไปอีก ลูกเข๎ามาเป็นทหารด๎วยความสมัครใจของลูกเอง คุณพํอคุณแมํไมํเคยบังคับเลย ได๎แตํตามใจ 

เมื่อเป็นทหารก็ร๎ูสึกอยูํวํา ตนมีหน๎าที่รักษาแผํนดิน รักษาพระบรมเดชานุภาพ เมื่อจําเป็นต๎องถวายชีวิตเป็นราชพลี ลูกได๎

รํวมทําการกับเขาทั้งนี้ด๎วยความร๎ูสึก ด๎วยความเชื่อถือเหลํานี้เป็นที่ตั้ง มิได๎มีความหวังความปรารถนาอยํางอื่นผํานเข๎ามา

ในหัวใจเลย ขณะนี้เป็นเวลาที่คนอื่นเขาจะต๎องประณาม จะต๎องกลําวร๎ายลูกและคนที่อยูํทางฝ่ายลูก แตํลูกก็ร๎ูอยูํเสมอวํา

แมํคงจะเข๎าใจและเห็นใจ และถ๎าคุณพํอมีทางใดที่จะร๎ูได๎ คุณพํอก็คงจะพอใจ เวลานี้ลูกยึดถือเอาแตํความซ่ือสัตย๑กตัญ๒ู

ตํอแผํนดิน และความรักที่ลูกมีตํอแมํทูนหัวของลูกเป็นเคร่ืองค๎ุมครองตัว ลูกสวดมนต๑ภาวนาและคิดถึงคุณพํอคุณแมํอยํู

เสมอ เพราะในยามนี้เป็นยามที่ลูกคิดถึงแมํมากที่สุด  



         แมํทนูหวัของลูก ขออยําใหแ๎มํนกึแม๎แตํนอ๎ยวําลูกชอบทาํส่ิงทีลู่กกําลังทาํอยํู ลูกไมํอยากเห็นคนไทยรบกันเองเลย 

และเมื่อแรกก็คิดไปไมํถึง หรือไมํได๎นึกวําเร่ืองราวจะรุนแรงถึงเพียงนี้ ลูกปืนทุกลูกที่ยิงออกไปทั้งสองมือนั้น ดูเหมือนจะถูก

ที่หมายทุกคร้ังไป ที่หมายนั้นก็คือหัวใจของลูกเอง ทุกคร้ังที่ลูกยิงปืนด๎วยตนเองหรือส่ังให๎ทหารยิง น้ําตาของลูกจะไหล

ออกมาโดยไมํร๎ูตัว ความร๎ูสึกเหมือนกับลูกกําลังทําบาปอยํางหนัก ต๎องฆําพี่น๎อง บางคร้ังลูกแทบจะทนไมํได๎ อยากจะวิ่ง

หนีหลบหลีกไปเสีย แตํลูกก็ไมํอาจทําได๎ เพราะไมํสามารถทิ้งทหารที่อยํูใต๎บังคับบัญชา และไมํสามารถเสียความสัตย๑ที่มี

ตํอเพื่อนรํวมตายทุกคน ลูกมองไปข๎างหน๎านอกแนวของตน เห็นคนวิ่งขวักไขวํ และร๎ูดีวําเป็นทหารฝ่ายรัฐบาล แตํลูกก็ต๎อง

ใจหายเมื่อคิดได๎วําคนเหลํานั้น เมื่อเร็วๆ นี้เองเป็นเพื่อนรํวมตายของลูกทุกคน เพราะเป็นทหารในกองทัพเดียวกัน เป็นข๎า

พระเจ๎าอยูํหัวองค๑เดียวกัน ลูกอาจอยํูในฐานะเป็นผ๎ูบังคับบัญชา คอยดูแลทุกข๑สุขของนายสิบพลทหารเหลํานั้นก็ได๎ และ

นายทหารฝ่ายข๎างโน๎นหลายคน ก็เคยเป็นเพื่อนรํวมกินรํวมนอนรํวมโรงเรียนกันมา บางคนก็เคยเป็นผ๎ูบังคับบัญชา หรือ

เคยเป็นครูถํายทอดวิชาความร๎ูให๎ ลูกไมํเคยมีเร่ืองสํวนตัวโกรธเคืองกับเขาเหลํานั้นเลย มีแตํความรักความหํวงใย

ความหวังดี แตํแมํทูนหัวของลูก ขณะที่ลูกกําลังนั่งเขียนหนังสือนี้เอง เราตํางคนตํางกําลังยิงกันฆํากัน ความเศร๎าใจของ

ลูกนั้นสุดที่จะพรรณนา ลูกต๎องเขียนหนังสือถึงแมํ เพราะเวลานี้เป็นเวลาที่ลูกอยากอยูํใกล๎แมํที่สุด เพราะแมํคนเดียวที่

สามารถปลอบลูก ให๎คลายทุกข๑ได๎ แมํคนเดียวเป็นคนที่อาจอธิบายให๎ลูกเข๎าใจเหตุผลตํางๆ ได๎ ลูกอยากนั่งแทบฝ่าเท๎าแมํ 

เอาหัวซบบนตักแมํ อยากร๎ูสึกวํามือของแมํ ที่เต็มเปี่ยมไปด๎วยความรักความเมตตานั้นกําลังลูบหัวลูก  

         การขา๎งหนา๎จะเป็นอยํางไรตํอไปลูกเองก็ไมํอาจคาดคะเนได๎ ถ๎าลูกเป็นอนัตรายลงไป ลูกอยากใหแ๎มํได๎ร๎ูไว๎วํา 

ความคิดสุดท๎ายของลูกจะจดจํออยูํที่ตัวแมํ แตํถ๎าหากวําลูกไมํตาย ลูกจะต๎องหาทางมากราบเท๎าแมํ ขอประทานโทษที่ทํา

ให๎ต๎องวิตกกังวลหํวงใย 

 

จากลูก 

อ๎น"  

         พลอยอาํนจบแล๎วก็วางกระดาษลงอยํางหมดแรง ตานัน้เหมํอมองไปไกล ปากถามตาอ๏อดเบาๆ วํา  

         "อ๏อดไปได๎มาจากไหน" 

         "ชาวนาคนหนึ่งแกเอามาให๎ แกวํานายทหารหนุํมๆ ให๎เงินแกไว๎ แล๎วส่ังให๎เอามาให๎ๆ ได๎กํอนที่ฝ่ายกบฏ... กํอนที่

ฝ่ายโน๎นจะถอย แตํแกมัวหนีเขารบกันเสีย เพิ่งจะอามาให๎ได๎เมื่อเช๎านี้เอง" ตาอ๏อดตอบ  

         พลอยได๎แตํนัง่นิง่ถอนใจใหญํ ความรักความสงสารตาอน๎นัน้ มีมากมายสุดทีจ่ะประมาณ ตาอน๎เอ๐ยตาอน๎ พลอยนกึ

ในใจ เกิดมาก็มิใชํลูกแมํ เชื้อสายของอ๎นทางแมํแท๎ๆ จะมาจากไหนแมํก็ยังไมํร๎ู แตํคําพูดของอ๎นแตํละคํา ชํางตรงใจแมํเสีย

จริงๆ ราวกับวําอ๎นเกิดมาจากท๎องแมํ เป็นก๎อนเลือดในอกแมํแท๎ๆ ลูกของแมํเสียอีก บางคร้ังดูเขาหํางไกลนัก จะพูดจา

อยํางไรแมํก็ไมํเข๎าใจ ตาอ๎นลูกของแมํกลับพูดให๎แมํเข๎าใจได๎ดีกวําคนอื่น พลอยก๎มลงดูจดหมายที่อยํูในมือ แล๎วก็ใจหาย



นึกปลงอยํูในใจ ตาอ๎นเป็นคนมีนิสัยเรียบร๎อย จะเขียนหนังสือถึงแมํคร้ังใด ก็พยายามเขียนให๎กระจํางอํานงําย ไมํเคยมี

รอยขีดรอยลบ แตํคราวนี้ตาอ๎นเขียนหนังสือหวัดกวําที่เคย มีรอยขีดฆําออกก็เป็นหลายแหํง ตัวหนังสือบางตัวก็มีรอยน้ํา

อะไรหยดลงไปถูก จนเลอะเลือนไป บางทีตาอ๎นจะเขียนอยํูในสนามรบขณะที่ฝนตกพรํา หรือบางที... พลอยไมํอยากจะนึก

ถึงเลย เพราะเกรงวําจะกล้ันน้ําตาไว๎ไมํอยํู ......บางทีอ๎นลูกแมํจะเขียนหนังสือนี้ไปร๎องไห๎ไป และรอยเลอะเลือนที่เห็นอยูํ

นั้น จะเป็นรอยน้ําตาของลูก 

         "เด๋ียวกํอนแมํ" ตาอ๏อดกระซิบอยูํใกล๎ๆ ตัว "อยําลืมวําแมํสัญญาไว๎วําจะไมํร๎องไห๎ จดหมายพี่อ๎นยังมีอีกฉบับหนึ่ง"  

         "ยังมีอีกหรืออ๏อดให๎แมํดูเร็ว ใครเอามา" 

         "ฉบับนี้คุณลุงเพิ่มเอามาให๎ ลูกถามวําได๎มาอยํางไรก็ไมํบอก ทําทําย้ิมๆ เขื่องๆ แล๎วพูดวํา 'เชื่อฝีมือลุงเถอะนํา

พํออ๏อด' จดหมายนั้นอยูํนี่" ตาอ๏อดพูดพลางย่ืนจดหมายอีกฉบับหนึ่งให๎  

         พลอยรีบรับจดหมายอกีฉบบัหนึง่ออกมาอาํน ด๎วยมือทีส่ั่นระรัว จดหมายฉบบันีคํ้อยยังช่ัวหนอํย เพราะตาอน๎เขยีน

ด๎วยลายมือเป็นปกติ แสดงวํามีเวลามากไมํรีบร๎อน จดหมายนั้นมีข๎อความวํา  

 

"กราบเท๎าคุณแมํที่รักของลูก 

         ลูกได๎เขา๎มอบตัวใหแ๎กํฝ่ายรัฐบาลเขาแล๎ว เวลานีลู้กต๎องถูกคุมขงัในฐานเป็นผ๎ูต๎องหาคดีกบฏ ลูกจําใจต๎องเขยีน

จดหมายนี้มาถึงแมํ ถึงแม๎วําจะเส่ียงบ๎าง ก็เพื่อจะบอกให๎แมํร๎ูวําระหวํางนี้ลูกสบายดีไมํเจ็บไข๎ และไมํเดือดร๎อนขาดแคลน

อะไรทั้งส้ิน แมํร๎ูแล๎วขออยําได๎วิตกหํวงใยลูกจนเกินกวําเหตุ  

         ลูกร๎ูดีวําเม่ือแมํทราบวําลูกมาอยํูในกรุงเทพฯ แมํก็คงจะต๎องด้ินรนทีจ่ะมาเย่ียมลูก จึงใครํขอร๎องอยําใหแ๎มํพยายาม

มาเย่ียมลูกเลย เพราะลูกเข๎าใจเอาเองวําคนที่จะไปมาหาสํู ติดตํอกับพวกลูกในขณะนี้ จะต๎องถูกเจ๎าหน๎าที่เขาจ๎องมองไป

ทางที่ไมํดี จะเกิดสงสัยกินใจกันไปเปลําๆ ลูกพลาดพล้ังลงไปแล๎ว ก็ขอให๎ลูกได๎รับเคราะห๑กรรมไปแตํคนเดียว ลูกไมํอยาก

ให๎แมํต๎องมาลําบากด๎วย ถ๎าลําพังแตํเพียงตัวแมํคนเดียวก็คงไมํส๎ูกระไรนัก เพราะเป็นแมํลูกกัน แตํแมํต๎องไมลืมวํายังมี

น๎องอีกสองคน ซึ่งกําลังแข็งแรงอยํูในวัยทํางานให๎เจริญตํอไป อันไมํอยากจะพาให๎เขาต๎องเสียไปด๎วย เพราะถูกระแวง

สงสัย ขอให๎แมํวางใจได๎วําลูกมิได๎เดือดร๎อนอะไรจริงๆ ลูกคิดถึงแมํมาก แตํโอกาสที่ลูกจะได๎กราบเท๎าคุณแมํ คงจะยังมีอีก

สักคร้ังในเวลาข๎างหน๎า 

 

กราบฝ่าเท๎าแมํด๎วยความรักและเคารพยิ่ง  

อ๎น                           



         ป.ล. ขออยําให๎แมํพยายามมาเย่ียมลูกเป็นอันขาด เวลานี้ลูกกําลังใจแข็งให๎สมกับที่เป็นทหาร เมื่อพลาดพล้ังแล๎ว ก็

ต๎องยอมรับโทษตํางๆ ด๎วยใจเย็น แตํลูกก็ไมํแนํใจนัก ถ๎าหากลูกเห็นหน๎าแมํ ลูกอาจกลายเป็นเด็กขี้แยไปได๎ทันที จึงอยาก

ให๎แมํอดใจรอไปกํอน  

 

อ๎น"     

         พลอยวางจดหมายอกีฉบบัหนึง่ลงซ๎อนกับฉบบัแรกบนตัก ตาอัน้พดูไว๎ไมํมีผิด ตาอน๎เป็นคนใจแขง็นกั เม่ือผิดไปแล๎ว

ก็ยอมรับผิดอยํางช่ืนตา และพยายามปกป้องมิให๎ความผิดของตนนั้น เป็นเหตุเก่ียวโยงไปให๎คนอื่นต๎องลําบาก จะหาใจ

ใครเหมือนตาอ๎นก็ดูเหมือนจะหายาก แตํตาอ๎นใจแข็งจริงอยํางที่ตาอั้นพูด และข๎อความที่เขียนมาใตตอนแรกของจดหมาย 

จริงหรือ พลอยไตรํตรองอยูํในใจ ในตอนท๎ายคือในปัจฉิมลิขิต ตาอ๎นก็บอกมาตรงเสียย่ิงกวําตรงวํา ตาอ๎นก็ยังเป็นตาอ๎น

คนเกําเหมือนกับเมื่อยังเด็กๆ มีทุกข๑หรือเจ็บตัวมา ก็ร๎องไห๎อยากให๎แมํปลอบประโลมให๎นิ่ง พลอยคิดไมํตก ไมํร๎ูวําจะทํา

อยํางไรดี หันไปถามตาอ๏อดวํา 

         "อ๏อด อ๏อดร๎ูบ๎างไหมวําเขาจะทําอยํางไรกับพี่อ๎นตํอไป"  

         "ก็ได๎ยินวําเขาจะสํงขึ้นศาลทั้งหมด" ตาอ๏อดตอบ  

         "แล๎วยังไง" 

         "ขึ้นศาลแล๎วก็วําความ แล๎วก็พิพากษาโทษ" ตาอ๏อดตอบเร่ือยๆ  

         "อ๏อดวําพี่อ๎นจะหลุดไหม" พลอยถามด๎วยความหวังช้ินสุดท๎าย  

         "เห็นจะยากหรอกแมํ" ตาอ๏อดพูดอยํางหนักใจ "พี่อ๎นก็ยกทัพมารบกับเขาจริงๆ"  

         "แมํเคยได๎ยินวํา ใครเป็นกบฏแล๎วต๎องถูกประหารชีวิต" พลอยพูดลอยๆ เหมือนกับนึกดังๆ  

         "เห็นจะไมํถึงเพียงนั้นหรอกแมํ" ตาอ๏อดรีบตอบเร็วๆ "เร่ืองที่เกิดคราวนี้มีคนเก่ียวข๎องมากเหลือเกิน ใครจะไปฆํา

คนมากๆ อยํางนั้นได๎ แล๎วพี่อ๎นก็ไมํใชํคนสําคัญ เป็นเพียงคนหนึ่งในคนหมูํมาก อยํางหนักก็คงโทษจํา ราวๆ สิปียี่สิบปี

กระมัง" 

         "ถ๎าติดคุกย่ีสิบปีก็เทํากับตายจากกัน แมํคงไมํได๎อยูํจนตาอ๎นออก" พลอยได๎ยินเสียงตนเองพูดตอบตาอ๏อด  

         "แมํอยําเพิ่งหมดหวังเสียเลย" ตาอ๏อดพยายามพูดปลอบ "บางทีพี่อ๎นก็จะไมํต๎องโทษถึงเพียงนั้น ถึงแม๎วําจะถูก

ศาลพิพากษาก่ีปีๆ ก็ตาม ทีหลังก็ยังลดหยํอนผํอนโทษกันได๎"  



         "อ๏อดก็ดีแตํพูดเอาใจแมํ" พลอยพูดขึ้น "จนบางคร้ังแมํฟังอ๏อดแล๎วดูอะไรมันงํายไปหมด ข๎อสําคัญนั้น อยูํที่แมํไมํ

อยากให๎ลูกของแมํต๎องติดคุกติดตะราง จะติดมากติดน๎อยก็เทํากัน ด๎วยเหตุนี้หรอก แมํจึงกล๎ุมใจ...กล๎ุมใจเสียจริงๆ"  

         ตาอ๏อดแหงนขึน้มองหนา๎แมํอยํูนาน พลอยก็ได๎แตํนัง่มองออกไปขา๎งหนา๎ ใบหนา๎ซีดเผือด ริมฝีปากส่ันระริก 

พยายามกัดฟันกล้ันน้ําตาไว๎มิให๎ไหลออกมา เพราะได๎สัญญากับตาอ๏อดไว๎แล๎ววําจะไมํร๎องไห๎ ตาอ๏อดนั่งนิ่งอยูํครํูหนึ่งแล๎ว

ก็ยกมือเกาะหัวเขําพูดวํา 

         "แมํจ๐า แมํอยากร๎องไห๎ก็ร๎องเสียเถิด อ๏อดไมํวําแล๎ว เผ่ือแมํจะสบายใจขึ้นบ๎าง"  

         คําพดูของตาอ๏อดแลํนปลาบเขา๎ไปในหวัใจ เป็นเคร่ืองสะกิดความร๎ูสึกทัง้หมดในตัวพลอย ทีสุ่มอยํูนัน้ใหห๎ล่ังไหล

ออกมา เหมือนกับปลายเข็มเล็กๆ ที่สะกิดหัวฝีที่กําลังกลัดหนองนั้นให๎ทะลักออกมาได๎ ความทุกข๑ความหํวงใยในตาอ๎นที่

ทํวมหัวใจมานาน ประกอบกับความรักความเอ็นดู และความปลาบปล้ืมใจที่มีตาอ๏อดผ๎ูเป็นลูกคอยเห็นใจ คอยเอาใจตน 

ทําให๎พลอยก๎มตังลงกอดตาอ๏อดเข๎าไว๎ และรัดตัวตาอ๏อดเข๎ามาไว๎แนํน ขณะเดียวกันนั้นพลอยก็ทั้งหัวเราะและร๎องไห๎ 

หัวเราะเพราะขันในคําอนุญาตของตาอ๏อดที่ให๎ร๎องไห๎ได๎ และร๎องไห๎เพราะความทุกข๑เร่ืองตาอ๎น ที่อัดอั้นเอาไว๎นาน  

 

บทที่ ๗ (หน๎าที่ ๒)  

         ต้ังแตํนัน้มาพลอยก็เฝ้าสนใจฟงัขาํวศาลพเิศษ โดยอาํนจากหนงัสือพมิพ๑เทําทีมี่ขาํวปรากฏบา๎ง ฟงัคําบอกเลําจาก

ตาอั้นบ๎าง ตาอ๏อดหรือพํอเพิ่มบ๎าง แตํขําวคราวทั้งหลายมิได๎ทําให๎พลอยคลายใจลงได๎เลย เพราะทุกขําวที่ได๎ยินได๎เห็นนั้น 

ดูจะชี้ไปในแนวทางเดียวกันวํา ตาอ๎นไมํมีทางที่จะรอดพ๎นจากโทษได๎ ยังไมํแนํใจก็แตํวําโทษหนักหรือโทษเบาเทํานั้น  

         ตํอจากนัน้มาก็มีขาํววํา พระเจ๎าอยํูหวัและสมเด็จพระบรมราชินจีะเสด็จยุโรป พลอยมิได๎สนใจในขาํวนีเ้ทําไรนกั 

เพราะเคยเสด็จอเมริกาเพื่อรักษาพระเนตรมาหนหนึ่งแล๎ว คราวนี้ก็เข๎าใจวําคงเสด็จเพื่อรักษาพระองค๑ ความจริง

ตลอดเวลาที่ตาอั้นขึ้นศาลพิเศษ พลอยก็ยังมีความหวังอันเร๎นลับซํอนอยูํในอกเสมอ ความหวังนั้นก็คือ บางทีตาอ๎นและ

ผ๎ูต๎องหาอื่นๆ จะได๎อาศัยพระบารมีในหลวงค๎ุมกันตน ถึงจะไมํรอดจากอาญาเสียทีเดียว ก็คงจะผํอนหนักให๎เป็นเบาได๎บ๎าง 

เพราะคนเหลํานั้นก็ยังมีความจงรักภักดีอยูํบริบูรณ๑ ตามความเห็นของพลอย ขําวเสด็จยุโรปมิได๎ทําให๎พลอยหมด

ความหวังนี้แตํประการใด เพราะเทําที่ทราบก็วําจะเสด็จไปจากเมืองไทย ไมํก่ีเดือน แล๎วก็จะเสด็จกลับมาอีก  

         วันหนึง่พอํเพ่ิมแตํงเคร่ืองแบบเต็มยศอยํางเขา๎เฝ้ามาหาพลอยทีบ่า๎นในตอนบาํย พอทอดตัวลงนัง่ พอํเพ่ิมก็รีบปลด

คอเส้ือ ปลดกระดุมเส้ือ แล๎วนั่งแผํอยูํบนเก๎าอี้บอกวําร๎อนจนจะเป็นลม พลอยรีบหาน้ําเย็นให๎พํอเพิ่มกิน แล๎วถามขึ้นวํา  

         "คุณหลวงไปไหนมา แตํงเคร่ืองยศกลดกระบี่เต็มที่ทีเดียว"  

         "ฉันไปสํงเสด็จในหลวงที่ตําหนักแพ" พํอเพิ่มตอบแล๎วหายใจอยํางเหน็ดเหนื่อย ยกแก๎วน้ําขึ้นจิบ  



         "อ๎อ !" พลอยพูด "คุณหลวงนี่ออกแล๎วก็ยังเฝ้าแหนอยํูอีก ได๎ราชการดีจริงๆ"  

         พอํเพ่ิมหวัเราะแล๎วก็พดูวํา 

         "แมํพลอยไมํร๎ูอะไร เมื่อฉันยังอยูํในราชการเสียอีก ฉันหนีเฝ้าเกํงที่สุด ถ๎าไมํจวนตัวจริงๆ ฉันเป็นไมํไปเพราะขี้

เกียจแตํงเคร่ืองยศ ร๎อนจะตายไป แล๎วก็ไอ๎เราเป็นขุนนางขี้ปะต๋ิวอยํางนี้ ถึงจะไปไมํไปก็เทํากัน ไปก็ได๎แตํเตรํไปเตรํมา กิน

น้ําชายาอุทัยคนละอึกสองอึก มองไปทางไหนก็มีแตํเจ๎าขุนมูลนาย ต๎องคอยคํานับต๎องคอยโค๎งกันจนเจ็บมือปวดหลัง"  

         "ก็เพราะฉันร๎ูอยูํวําคุณหลวงไมํชอบไปงาน ฉันจึงได๎ถาม" พลอยวํา  

         "ฉันเพิ่งเข๎าเฝ้าสมัยนี้นํะเอง เร่ิมต้ังแตํวันเสด็จกลับจากหัวหิน หลังเปล่ียนแปลง ฉันก็แตํงตัวไปรับเสด็จที่สถานี

จิตรลดา เห็นมีแตํลูกเสือไปต้ังแถวรับ และคนไปกันหรอมแหรมฉันก็ใจหาย ต้ังใจไว๎ต้ังแตํวันนั้นวํา มีงานเสด็จออกที่ไหน

ฉันจะเฝ้าทุกคร้ัง จนกวําจะเดินไมํไหวหรือจะตายไป วันนี้ก็เลยไปสํงเสด็จที่ตําหนักแพ ถูกไปยืนตากแดดแตํเช๎า ร๎อนจะ

เป็นลมเสียให๎ได๎ ขอน้ํากินอีกแก๎วเถิดแมํพลอย" 

         พลอยบอกเด็กรับใช๎ใหไ๎ปหาน้าํมาอกี แล๎วก็ถามพอํเพ่ิมวํา 

         "แล๎วเป็นอยํางไรบ๎าง คนไปสํงเสด็จมากไหม"  

         "มากพอดูอยูํ" พํอเพิ่มตอบแล๎วก็นิ่งอยูํครํูหนึ่งจึงกลําวตํอไปวํา  

         "วันนี้ฉันให๎นึกสังหรณ๑ใจอยํางไรชอบกล"  

         "ทําไมคุณหลวง" พลอยถามอยํางไมํคํอยสนใจนัก  

         "ฉันคิดวําวันนี้คงเป็นหนสุดท๎ายในชีวิตฉัน ที่จะได๎เฝ้าพระเจ๎าอยูํหัว"  

         "คุณหลวงทําไมพูดอยํางนั้นเลํา" พลอยรีบพูดสอดขึ้นทันที "ก็ทํานเสด็จไปไมํนานนักก็จะเสด็จกลับ ตัวคุณหลวง

เองก็ยังแข็งแรง ทําไมพูดเป็นลางอยํางนั้น !"  

         "ฉันไมํได๎วําฉันจะตายเร็วดอกแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ "แตํฉันอดนึกเกรงไปไมํได๎วําเสด็จคราวนี้แล๎ว จะไมํเสด็จ

กลับมาอีก" 

         "ทําไมคุณหลวงจึงนึกอยํางนั้น" 

         "ฉันเห็นพระพักตร๑ทํานคลํ้า พระเนตรที่มองดูคนที่ไปเฝ้าสํงเสด็จ ดูเหมือนจะมีแววอาลัยมากกวําที่เคยเห็นมา จน

เสด็จขึ้นเรือพระที่นั่งแล๎ว ก็ยังทรงยืนอยํูที่กราบเรือ โบกพระหัตถ๑อยูํอีกนาน ตาฉันจะฝาดไปหรืออยํางไรก็ไมํร๎ู แตํฉัน

มองเห็นไปวําทํานกวาดพระเนตรมองดูบ๎านเมือง ปราสาทราชฐานของทํานเหมือนกับจะส่ัง ฉันยืนสํงเสด็จอยํูจนเรือพระที่

นั่งลับไปจึงได๎กลับ ใจหายไมํอยูํกับเนื้อกับตัวเลยแมํพลอย จนบัดนี้ร๎ูสึกเหมือนคนไมํมีขวัญ" พูดแล๎วพํอเพิ่มก็ถอนใจใหญํ  



         คําพดูและใบหนา๎ของพอํเพ่ิมทาํใหพ๎ลอยร๎ูสึกวังเวงใจ และทาํใหน๎กึสังหรณ๑ไปในทางไมํดี ถ๎าพระเจ๎าอยํูหวัไปคราวนี้

แล๎ว ไมํเสด็จกลับจริงอยํางที่พํอเพิ่มวํา ความหวังที่พลอยเคยมีสําหรับตาอ๎นก็หมดไป การส๎ูความกันในศาลนั้นพลอยไมํมี

ความเข๎าใจ และไมํเคยนึกเลยวําจะทําให๎ตาอ๎นรอดพ๎นไปได๎ พลอยได๎แตํนึกเอาเองวําในที่สุด พระเจ๎าอยูํหัวคงจะทรง

กระทําอะไรสักอยํางหนึ่ง เพื่อชํวยเหลือคนที่จงรักภักดีและมั่นคงในความกตัญ๒ู ความหวังเชํนนี้ตาอ๏อดเคยบอกตรงๆ วํา

เป็นความหวังที่เล่ือนลอย เพราะตามรูปการณ๑ที่เป็นอยูํในขณะนี้ พระเจ๎าอยูํหัวไมํทรงอยํูในฐานะที่จะทําอะไรได๎ เป็นเร่ือง

ของรัฐบาล ผ๎ูรับผิดชอบในการปกครองแผํนดินโดยแท๎ แตํพลอยก็ทําหูทวนลมเสีย ไมํฟังไมํพยายามเข๎าใจคําอธิบายของ

ตาอ๏อด เพราะพลอยอยากจะเก็บเอาความหวังช้ินสุดท๎ายนั้น ไว๎เป็นเคร่ืองค๎ุมกันตัว ให๎นานที่สุดที่จะนานได๎ แตํคําพูดของ

พํอเพิ่มวันนี้ ทําให๎ความหวังของพลอยต๎องแกวํงไกวไป พลอยได๎แตํพยายามพูดไปเสียอีกทางหนึ่ง เพื่อรักษาความหวัง

ของตนไว๎  

         "ที่คุณหลวงนึกอยํางนี้คุณหลวงนึกเอาเอง หรือวําได๎ยินใครพูด" พลอยถามพํอเพิ่มขึ้นหลังจากที่ได๎นั่งนิ่งอยูํครํู

หนึ่ง 

         "ฉันนึกเอาเองแหละแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบทําให๎พลอยโลํงใจขึ้นถนัด  

         "อ๎อ !" พลอยเอํยปาก "ฉันนึกวําได๎ยินใครที่ไหนเขาพูดเสียอีก" 

         "ถึงฉันจะนึกเอาเองฉันก็มีเหตุผล" พํอเพิ่มวํา "แล๎วฉันก็นึกอะไรไมํคํอยจะผิด" พํอเพิ่มพูดตํอไปอยํางภาคภูมิ  

         "วุ๎ย ! ฉันขวางคุณหลวงจริงๆ ทีเดียว" พลอยอุทานขึ้น "อยูํดีๆ ไมํวําดี ชอบเที่ยวนึกโนํนนึกนี่แล๎วก็เที่ยวคุยไป ระวัง

ให๎ดีเถิะ อีกหนํอยจะโดนขังอีกหรอก" 

         "แมํพลอยนึกวําฉันกลัวโอษฐภัยอยํางนั้นรึ" พํอเพิ่มถาม  

         "กลัวอะไรนะคุณหลวง" พลอยต๎องออกปากถามเพราะไมํเคยได๎ยินคํานี้มากํอนเลย  

         "โอษฐภัย" พํอเพิ่มยํ้า แล๎วก็อธิบายตํอไปวํา "พูดไมํดี พูดไมํถูกใจเขาๆ ก็จับไปขัง......ไมํมีเสียละแมํพลอย เด๋ียวนี้

มาจับฉันไปขังเลํนงํายๆ อยํางแตํกํอนไมํได๎หรอก"  

         "ทําไม" พลอยซัก 

         "อ๎าว ! ฉันก็ระวังตัวเป็นเหมือนกันนํะซี" พํอเพิ่มวํา "เวลานี้จะพูดอะไรกับใคร ฉันก็ดูคนเสียกํอนไมํไว๎ใจกันก็ไมํพูด 

วําแตํเร่ืองในหลวงเสด็จคราวนี้เถิด ฉันยังคิดอยูํวําทํานจะไมํเสด็จกลับอยํูนั่นเอง"  

         "โธํ ! ฉันกล๎ุมใจคุณหลวงจริงๆ ทีเดียว" พลอยร๎อง "มีเหตุอะไรหรือที่คุณหลวงจะต๎องคิดไปถึงเพียงนั้น"  

         "มีซีนํา !" พํอเพิ่มตอบ "ก็เร่ืองระหวํางในหลวงกับรัฐบาลของทํานเองนํะแหละ ฉันวําไปด๎วยกันไมํได๎ คอยดูไปเถิด"  



         "ฉันยังไมํเห็นมีอะไรเลยคุณหลวง !" พลอยตอบ "ก็ในหลวงทํานก็ทรงยอมทุกอยําง การปกครองแบบใหมํทํานก็

ทรงยอม เห็นต้ังใครตํอใครเป็นอะไรทํานก็ทรงยอม ทางฝ่ายรัฐบาลก็เห็นเขาเคารพนับถือทํานเหมือนแตํกํอน ฉันไมํเห็นมี

อะไรจะต๎องขัดกันเลย" 

         "แมํพลอยคอยดูไปก็แล๎วกัน" พํอเพิ่มวํา "คนสองคนที่ทําอะไรด๎วยกันและต้ังใจทําของอยํางเดียวกัน บางทีก็ขัดกัน

ได๎มากๆ อยํางเวลานี้ทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็วําเขาเป็นประชาธิปไตย ในหลวงทํานก็ทรงเป็นประชาธิปไตย และใจฉันๆ ก็เห็น

วําทํานทรงเป็นประชาธิปไตยมากกวําใครๆ ทั้งหมดในเมืองไทยเราเวลานี้ ตรงนี้แหละที่ฉันกลัวนัก ถ๎าในหลวงทํานไมํทรง

เป็นประชาธิปไตย ปลํอยให๎รัฐบาลเป็นไปแตํข๎างเดียวก็ไมํส๎ูกระไร แตํนี่ทํานทรงเป็นประชาธิปไตยและเป็นเอามากกวํา

ใครๆ ฉันจึงเกรงไปวําทํานจะไมํเสด็จกลับ"  

         "คุณหลวงพูดกลับไปกลับมา ฉันเลยฟังไมํร๎ูเร่ือง" พลอยวํา "ฟังแล๎วเวียนหัวจริงๆ ทีเดียว"  

         "ฉันเองก็เวียนหัวเหมือนกันแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบย้ิมๆ แล๎วก็ชวนพลอยคุยเร่ืองอื่น  

         การดําเนินคดีกบฏในศาลพเิศษยังคงดําเนินไปเร่ือยๆ ในทีสุ่ดศาลก็ตัดสินวางโทษจําเลยแตํละคนไปตามลําดับ 

พลอยเห็นโทษคนอื่นแล๎วก็กล๎ุมใจ กินไมํได๎นอนไมํหลับ เพราะโทษที่วางนั้นดูรุนแรงนัก ประหารชีวิตก็มี จําคุกตลอดชีวิตก็

มี ย่ีสิบปีก็มี แตํแล๎ววันสําคัญที่พลอยพยายามผลักให๎พ๎นไปจากตัว ไมํอยากให๎มาถึงนั้น ก็มาถึงจนได๎ ตาอ๏อดเดินเบาๆ 

เข๎ามาหาพลอยในห๎องวันหนึ่งแล๎วก็พูดวํา  

         "แมํจ๐า ทําใจให๎ดีๆ ไว๎หนํอย ลูกมีขําวไมํส๎ูดีมาบอก"  

         พลอยหนัขวับไปมองหนา๎ตาอ๏อดทนัท ีเอ้ือมมือไปจับแขนตาอ๏อดไว๎แนนํ เหมือนกับจะระวังตัวเองมิใหล๎๎มลง หวัใจ

นั้นเต๎นแรงไมํเป็นจังหวะ ริมฝีปากที่เร่ิมจะส่ันนั้นถามออกไปได๎เพียงวํา  

         "ตาอ๎น..." 

         ตาอ๏อดพยักหนา๎รับคําแล๎วก็ถอนใจใหญํ 

         "เป็นอยํางไร....อ๏อดบอกแมํเร็ว" พลอยได๎ยินเสียงของตนเองแผํวเบาเหมือนกับพูดมาจากทางไกล  

         ตาอ๏อดกลืนน้าํลายอกึหนึง่แล๎วก็ตอบวํา 

         "ประหาร" แล๎วตาอ๏อดก็รีบรับตัวแมํของตนซ่ึงโงนฟุบลงไปที่หน๎าอก  

         พลอยหนา๎มืดไปช่ัวครํู เม่ือได๎ยินขาํวร๎ายเก่ียวกับตาอน๎ ความจริงพลอยไมํเคยหวังถึงกับวํา ตาอน๎จะหลุดพน๎ได๎รับ

การปลดปลํอย แตํก็ไมํเคยได๎คาดคะเนไว๎วํา ตาอ๎นจะต๎องรับโทษหนักถึงประหารชีวิต คําพูดของตาอ๏อดคําเดียว แทบจะ

ทําให๎หัวใจของพลอยปลิวไปจากตัว ร๎ูสึกหนาวไปทั้งสรรพางค๑กาย ทั้งที่เหงื่อเม็ดโป้งๆ ผุดออกมาบนใบหน๎า ตาอ๏อดคํอยๆ 

พยุงให๎แมํลงเอนตัวนอน แล๎วก็เอาหมอนมาหนุนศีรษะให๎ พลางย่ืนยาดมซ่ึงมีอยูํในเชี่ยนหมากให๎พลอย  



         พลอยนอนลืมตาดูเพดานหอ๎ง เห็นเพดานนัน้หมุนช๎าๆ ก็หลับตาลงแล๎วพดูเบาๆ กับตาอ๏อดวํา  

         "เด๋ียวกํอนอ๏อด อยําเพิ่งไปไหน ให๎แมํได๎นอนหลับตาสักครํู แมํไมํสบาย"  

         "แมํนอนนิ่งๆ เสียกํอน อ๏อดจะอยูํที่นี่" ตาอ๏อดตอบแล๎วก็หาพัดจากข๎างที่นอน มาโบกให๎แมํเบาๆ อีกครํูหนึ่งพลอย

จึงได๎รวบรวมสมาธิและความร๎ูสึกนึกคิดได๎ พอที่จะถามตาอ๏อดวํา  

         "ขําวแนํหรืออ๏อด ไมํผิดพลาดไมํใชํหรือ"  

         "ไมํผิดหรอกแมํ ถ๎าผิดอ๏อดก็คงไมํเอามาบอกให๎แมํตกใจเปลําๆ" ตาอ๏อดตอบเบาๆ  

         พลอยถอนใจใหญํ ลืมตาขึน้มองหนา๎ตาอ๏อด เพราะเวลาหลับตาก็ได๎แตํเห็นหนา๎ตาอน๎  

         "อั้นร๎ูแล๎วหรือ" พลอยถามตํอไป 

         "ร๎ูแล๎ว" ตาอ๏อดวํา "พี่อั้นเขาเป็นคนบอกเร่ืองนี้กับลูกเอง แล๎วให๎มาบอกคุณแมํ"  

         "แล๎วพี่อั้นไปไหน" 

         "เขายังทํางานอยูํที่กระทรวง" ตาอ๏อดหยุดอยูํครํูหนึ่ง แล๎วก็อธิบายตํอไปวํา "เขาขอให๎ลูกเป็นคนมาบอกคุณแมํให๎ร๎ู

ไว๎กํอน ลูกจะให๎เขามาบอกเอง เขาก็ไมํยอม เขาบอกวําเขาทําไมํได๎ ใจไมํแข็งพอ เขาดูหน๎าคุณแมํตอนนั้นไมํได๎"  

         พลอยร๎ูสึกตัววําน้าํตาเร่ิมจะไหลรินๆ ออกมาตามใบหนา๎ ตาอ๏อดสํงผ๎าเช็ดหนา๎ใหผื๎นหนึง่ พลอยก็รับมาเช็ดหนา๎แล๎ว

พูดตํอไปวํา 

         "แมํไมํเข๎าใจเลยอ๏อด ทําไมอ๎นถึงได๎เคราะห๑ร๎ายถึงเพียงนี้ คนอื่นเขาเพียงติดคุก...แตํทําไมถึงคราวอ๎น จึงต๎อง

ประหารชีวิต" 

         ตาอ๏อดถอนใจใหญํแล๎วก็ตอบวํา 

         "เร่ืองนี้พูดยากเหลือเกินแมํจ๐า ถ๎าจะวําไปจริงๆ พี่อ๎นก็ดูเหมือนจะเป็นตัวการวิ่งเต๎นมากกวําคนอื่น เพราะพี่อ๎น

ไมํได๎มาตามคําส่ังของนายเทํานั้น แตํกํอนเกิดเร่ืองพี่อ๎นยังได๎ติดตํอกับใครตํอใคร และเที่ยวชักชวนเพื่อนฝูงให๎รํวมมือด๎วย 

เทําที่ลูกวํามานี้ตามที่เขาสืบพยานในศาล และก็เห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้ พี่อ๎นจึงรับโทษหนักที่สุดมากกวําคนอื่นๆ หลาย

คน" 

         "แมํก็ไมํเคยเห็นอ๎นเป็นศัตรูตํอใคร แล๎วก็ไมํร๎ูวํามีใครเกลียดชัง ทําไมจึงมีคนมาใสํความ" พลอยพูดด๎วยความคิด

ความร๎ูสึกของผ๎ูหญิงแท๎ๆ ที่เห็นวําทุกอยํางที่เป็นของตนนั้น ต๎องเป็นฝ่ายถูกฝ่ายดีเสมอ  

         "เห็นจะไมํมีใครเขาใสํความหรอกแมํ" ตาอ๏อด "พี่อ๎นเองเขาก็ให๎การตามนั้นเหมือนกัน"  



         คําตอบของตาอ๏อดทาํใหพ๎ลอยต๎องนิง่ไปครํูใหญํ แตํอกีสักครํูหนึง่พลอยก็พดูเปรยๆ ขึน้วํา  

         "แมํต๎องไปหาอ๎นให๎ได๎" 

         "ได๎ซีแม"ํ ตาอ๏อดตอบ "ตํอไปนี้ก็คงจะไปหาเย่ียมเยือนกันได๎บ๎าง แล๎วลูกจะไปจัดการเร่ืองนี้ให๎เอง"  

         "เมื่อไร อ๏อด" พลอยถามอยํางร๎อนใจ เมื่อร๎ูวํามีโอกาสจะได๎พบตาอ๎นได๎ พลอยก็ใจดีขึ้นบ๎าง  

         "อ๏อดจะทําให๎เร็วที่สุด ระหวํางนี้แมํต๎องรักษาตัวให๎ดี อยําเจ็บไข๎"  

         "แมํไมํเจ็บไข๎อะไรเลยอ๏อด" พลอยพูดแล๎วก็รีบลุกขึ้นนั่งทันที "อ๏อดรีบไปสืบดูวําเขาจะให๎แมํไปเย่ียม ได๎ที่ไหน 

เมื่อไร แล๎วก็ขอให๎รีบทําเร็วๆ อยําเถลไถล"  

         วันนัน้ทัง้วันและรํุงขึน้อกีวันหนึง่ พีน่อ๎งเพ่ือนฝูงทีท่ราบขาํวตํางก็พากันมาเย่ียมพลอย คุณเชยและหลวงโอสถมา

เย่ียมในตอนบําย อยูํกินข๎าวเย็นด๎วย และรํุงขึ้นคุณเชยก็มาอยูํกับพลอยทั้งวัน ช๎อยก็ออกจากในวังมาหาในวันรํุงขึ้น ทุกคน

ร๎ูเร่ืองและร๎ูใจพลอยเป็นอยํางดี ฉะนั้นทุกคนจึงไมํปริปากพูดถึงเร่ืองตาอ๎น แตํพูดคุยถึงเร่ืองอื่นๆ คร้ันพลอยพูดถึงเร่ืองตา

อ๎นขึ้นมากํอน ทุกคนก็พยายามปลอบโยนให๎พลอยทําใจให๎ดีๆ ไว๎ แตํเทําที่พลอยสังเกต พลอยก็ร๎ูวําทุกคนนั้นหมดหวังไมํ

น๎อยไปกวําพลอยเลย 

         พอํเพ่ิมเป็นคนๆ เดียวทีใ่หค๎วามหวังแกํพลอยได๎บา๎ง และชํวยพดูจาใหพ๎ลอยมีกําลังใจทรงกายได๎ตํอไปเป็นปกติ 

เมื่อพํอเพิ่มมาหาหลังจากร๎ูขําวคําพิพากษา พํอเพิ่มก็พูดขึ้นวํา  

         "แมํพลอยทําใจดีๆ ไว๎กํอนยังไมํเป็นไรหรอก"  

         "คุณหลวงจะให๎ฉันทําใจดีไปถึงไหน เมื่อเขาจะเอาลูกฉันไปฆําทั้งคน ถ๎าลูกฉันเจ็บไข๎เป็นอะไรตาย ฉันก็พอจะทํา

ใจได๎ถูก แตํนี่มันคนละอยําง" 

         "อยําเพิ่งตีโพยตีพายไปเลยนํา เชื่อฉันเถอะ" พํอเพิ่มวํา "ถึงศาลจะพิพากษาแล๎ว ก็ใชํวําเขาจะไปฆําแกงได๎ทันที

เมื่อไร ยังมีทางเหลืออีกเป็นกอง" 

         "ทางอะไรอีก" 

         "ทางทูลเกล๎าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ" พํอเพิ่มตอบ 

         "คุณหลวงวําจะมีหวังบ๎างไหม" พลอยถามอยํางอํอนใจ  

         "แมํพลอย" พํอเพิ่มพูดด๎วยสําเนียงที่เหมือนกับสอนเด็กๆ "ตราบใดที่คนเรายังมีลมหายใจอยูํ เราก็ต๎องมีความหวัง

อยูํเร่ือยๆ"  

 



บทที่ ๘ (หน๎าที่ ๑)  

         ต้ังแตํตาอน๎เร่ิมมีเร่ืองต๎องอยํูในทีคุ่มขงั จนในทีสุ่ดเป็นนกัโทษประหารรอเวลาประหารอยํูในคุก พลอยก็เร่ิมจะร๎ูตัว

วํา ตาอั้นลูกชายคนโตของตนเองแท๎ๆ นั้นไมํอยูํในฐานะที่จะชํวยเหลืออะไรได๎ พลอยเชื่อเสมอวําตาอั้นมิได๎ถือเอมความ

บาดหมาง ระหวํางตนกับตาอ๎นนั้นมาเป็นเคร่ืองกีดขวาง และพลอยก็ร๎ูดีวําตาอั้นเห็นใจพลอย สงสารพลอย ไมํน๎อยไปกวํา

ลูกคนอื่น ตลอดจนมีความวิตกหํวงใยตาอ๎น ไมํน๎อยไปกวําพี่น๎องคนอื่นหรือญาติอื่นๆ แตํส่ิงที่เป็นอุปสรรคอันแท๎จริงที่คอย

กรีดขวาง มิให๎ตาอั้นเข๎ามาเกี่ยวข๎องกับตาอ๎นในยามนี้ ก็เพราะตาอั้นอยูํในฐานะที่ต๎องระวังรักษาตัว มิให๎ใครมองดูด๎วย

ความระแวงสงสัย "ใคร" นั้นก็หมายถึงผ๎ูมีอํานาจวาสนาอยูํในขณะนั้น เหตุผลของตาอั้นเป็นเหตุผลในทางการเมือง ซึ่ง

พลอยมิได๎สนใจหรือพยายามที่จะเข๎าใจ ได๎แตํจดจําไว๎ในใจวํา "การเมือง" อันเป็นของใหมํที่พลอยเพิ่งจะร๎ูจักนี้ นอกจากจะ

เป็นเหตุหลายอยําง และมีผลมากมายตามที่ตาอ๏อดเคยบอกไว๎แล๎ว "การเมือง" นี้ยังเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให๎พี่น๎องต๎องระวังตัว 

ไมํสามารถเข๎าชํวยเหลือกันได๎เต็มมือ ขณะที่มีทุกข๑เข๎ายามคับขันนั้นด๎วย  

         เม่ือพลอยร๎ูวําตาอัน้ไมํสามารถจะเป็นทีพ่ึง่ได๎ในยามนี ้พลอยก็หนัเขา๎หาคนอกีสองคน ซ่ึงพลอยเห็นวําจะยังเป็นที่

พึ่งได๎อยูํ คนสองคนนั้นก็คือตาอ๏อดคนหนึ่งและพํอเพิ่มอีกคนหนึ่ง เมื่อมีทุกข๑หรือมีความวิตกเก่ียวกับตาอ๎นขึ้นมา พลอยก็

ต๎องหันหน๎าเข๎าปรึกษาสองคนนี้เนืองๆ ตาอ๏อดนั้นมีแตํความเห็นใจ และคําพูดที่อํอนหวานปลอบโยน สําหรับให๎แกํแมํของ

ตนได๎เสมอไป แตํจิตใจของตาอ๏อดดูเหมือนจะทอดอาลัย ในชะตากรรมของพี่ชายของตน ไมํมีความหวังอะไรมากนัก ผิด

กับพํอเพิ่มซ่ึงเต็มไปด๎วยความหวัง มีคําพูดตํางๆ และเหตุผลตํางๆ ที่สามารถปลุกปลอบความหวังของพลอย ซึ่งหดหูํลงไป

ทุกวันนั้น ให๎กลับฟื้นขึ้นมาได๎ไมํมากก็น๎อยทุกทีไป พํอเพิ่มพูดกับพลอยในวันตํอมาวํา  

         "แมํพลอย ฉันเกิดสังหรณ๑อะไรขึ้นมาอีกแล๎ว"  

         พลอยใจคอไมํส๎ูจะดีนกั เม่ือได๎ยินพอํเพ่ิมพดูถึงความสังหรณ๑ของตน เพราะนกึเสียกํอนวําจะไปในทางทีไ่มํดี ปาก

นั้นตอบพํอเพิ่มไปวํา 

         "สังหรณ๑อะไรอีเลําคุณหลวง ฉันกลัวแล๎วไมํอยากได๎ยินเลย เทําที่มีทุกข๑อยํูเวลานี้ ฉันก็แทบจะทนไมํไหวอยูํแล๎ว"  

         "ไมํเป็นไรหรอกนําแมํพลอย" พํอเพิ่มวํา "ฉันสังหรณ๑ดีๆ ก็เป็นเหมือนกัน"  

         พลอยคํอยใจช้ืนขึน้แล๎วถามวํา 

         "อะไรคุณหลวง ถ๎าสังหรณ๑ในทางดีฉันก็อยากฟังเหมือนกัน"  

         "เร่ืองของพํออ๎นนั่นแหละแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ "ฉันไปนอนคิดอยูํเมื่อคืนนี้ นอนไมํหลับอยํูจนดึก เพราะทีแรก

เป็นหํวงเต็มทีเหมือนกัน แตํย่ิงคิดไปก็หายหํวง ฉันนึกวําพํออ๎นคงไมํเป็นไรหนักหนาหรอก คอยดูไปเถิด"  



         "ฉันก็อยากจะนึกอยํางคุณหลวงวเหมือนกัน" พลอยพูด "แตํพยายามนึกเทําไรก็นึกไมํออก ดูการข๎างหน๎ามีแตํมืด

ไปหมด ถ๎าฉันนึกสังหรณ๑ได๎ดีๆ อยํางคุณหลวงได๎ ฉันก็คงจะสบายใจหาน๎อยไมํ"  

         "ฉันนึกอะไรออกขึ้นมาอยํางหนึ่ง แมํพลอย" พํอเพิ่มลดเสียงลงเป็นกระซิบ พลางกวาดตาดูรอบๆ ตัว เผ่ือจะมีใคร

คอยฟังเร่ืองราวที่กําลังพูดกันอยํูนั้นบ๎าง เมื่อเห็นวําไมํมีใครก็พูดตํอไปวํา  

         "คนที่ถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตนั้น มิใชํวําจะเอาไปประหารกันได๎งํายๆ ดอกแมํพลอย ต๎องให๎ในหลวงทํานลง

พระนาม ในพระบรมราชโองการส่ังให๎ประหารเสียกํอน เขาจึงจะเอาไปทําตามคําพิพากษาได๎"  

         "แล๎วยังไง" พลอยถามอยํางงงๆ 

         "แล๎วจะยังไงเสียอีกเลํา ในหลวงทํานคงไมํลงพระปรมาภิไธยงํายๆ นํะซี" พํอเพิ่มตอบอยํางม่ันใจ  

         "จริงหรือนี่คุณหลวง" พลอยถามปากคอส่ันหัวใจเต๎นแรง ตาอ๎นจะต๎องติดคุกติดตะรางอยํางไรตํอไป และนาน

เทําไรก็ชํางเถิด ขณะนี้พลอยขอแตํเพียงอยํางเดียวคือชีวิตของตาอ๎นเทํานั้น  

         "ฉันคิดวําอยํางนั้น" พํอเพิ่มกระซิบตํอไป "แมํพลอยคิดดูให๎ดีๆ ก็แล๎วกัน เร่ืองนี้ไมํใชํเร่ืองธรรมดา เป็นเร่ือง

สลับซับซ๎อน ผูกพันกับคนจํานวนมาก ถ๎าเป็นนักโทษคดีปล๎นฆําเจ๎าทรัพย๑หรืออะไรอยํางนั้น ก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง แตํเร่ืองนี้

ไมํใชํ เร่ืองเป็นอยํางไรมาจากไหน เกิดขึ้นได๎อยํางไร ก็ร๎ูกันอยํูทั่วๆ ไปแล๎ว ฉันเอาความร๎ูสึกในใจฉันเองเข๎าเทียบ พวก

จําเลยคดีนี้ก็มิใชํใครที่ไหน เป็นคนที่เคยเห็นๆ หน๎ากันอยํู เคยทําราชการงานเมืองมาด๎วยกันทั้งนั้น แล๎วก็มากคนเหลือเกิน 

จะเอาไปฆําให๎หมดก็ดูกระไรๆ อยูํ ฉันวําถ๎าในหลวงทํานทรงยับยั้งไว๎ ก็คงไมํมีใครกล๎าจะไปทํา"  

         พลอยถอนใจใหญํเม่ือเห็นชัดวําสงหรณ๑หรือความคิดอนัดีของพอํเพ่ิมนัน้ เกิดจากใจพอํเพ่ิมเองทัง้ส้ิน มิได๎มีเหตุผล

หรือหลักฐานที่หนักแนํนย่ิงไปกวํานั้น พลอยปรารภขึ้นวํา  

         "ฉันยังไมํอยากจะคิดหวังอะไรให๎มากเลยคุณหลวง กลัวจะไมํเป็นจริงจะย่ิงโทมนัสไปใหญํ เพียงเทํานี้ฉันก็แกํลง

ไปมากแล๎ว ร๎องไห๎เสียจนแทบไมํมีน้ําตาเหลือ คุณหลวงอยําลืมวําเวลานี้ใครๆ เขาก็เรียกตาอ๎นวํากบฏทั้งเมือง ใครเขาจะ

ไปยกให๎ โทษกบฏนั้นเขาก็ต๎องลงโทษอยํางหนัก ใครๆ ก็ร๎ู" 

         "ไมํแนํเสมอไปหรอกแมํพลอย" พํอเพิ่มยังพูดด๎วยความหวังอันไมมีลดถอย "ดูแตํเมื่อคร้ัง ร.ศ. ๑๓๐ เมื่อแผํนดิน

กํอนนั้นสิ เขาคิดรุนแรงถึงกับจะทําร๎ายในหลวง แตํทํานก็ไมํเอาชีวิต เพียงให๎จําไว๎เทํานั้น เด๋ียวนี้เขาก็ออกกันจนหมดแล๎ว 

เมื่อคราวพระราชทานอภัยโทษตอนผลัดแผํนดินใหมํ แมํพลอยอยํางเพิ่งไปท๎อถอย หมดกําลังใจเสียทีเดียว รอดูไปกํอน

เถิด ทุกข๑มากนักเด๋ียวจะเจ็บไข๎ไป" พํอเพิ่มเตือนอยํางผ๎ูใหญํทิ้งท๎ายไว๎  

         พลอยได๎ยินคําพอํเพ่ิมวําก็ย่ิงจะเห็นจริง คิดถึงความหลังทีผํ่านไปแล๎วนัน้ขึน้มาได๎ พลอยยังจําได๎ดี เพราะเร่ืองที่

เกิดขึ้นเมื่อต๎นรัชกาลที่ ๖ นั้น เป็นเร่ืองที่ซูํซํามาก ใครก็ร๎ูและพูดจาเล่ืองลือกันทั่วไป พลอยยังสาวๆ อยูํ ตาอ๎นยังเล็ก ตาอั้น



ก็ยังเพิ่งจะเดินได๎ไมํนาน คุณเปรมเป็นคนมาเลําให๎ฟังอยํางต่ืนเต๎นวํา ได๎มีการจับกุมพวกคิดการร๎ายตํอแผํนดินไว๎ได๎หลาย

คน มีทั้งทหารและพลเรือน คนพวกนั้นคิดประทุษร๎ายพระเจ๎าอยูํหัว ถึงกับวํานัดหมายกัน ให๎ไปยิงพระองค๑เสียที่สถานี

รถไฟบางกอกน๎อย ขณะที่เสด็จกลับจากนครปฐม แตํเดชะพระบารมี และเทพยดาค๎ุมครอง เร่ืองจึงร๎ูกันขึ้นเสียกํอน จับกุม

ตัวไว๎ได๎เป็นจํานวนมาก คุณเปรมยังบอกวําบัญชีช่ือผ๎ูคิดการคร้ังนั้นขาดหายไปหลายคน คงได๎แตํตัวผ๎ูที่มีช่ือในบัญชี 

พลอยจําได๎แนํวํา ความร๎ูสึกของคนทั่วไปในขณะนั้นตรงกันในข๎อที่วํา บุคคลที่ถูกจับในคราวนั้น คงจะไมํมีใครรอดอาญา

แผํนดิน เสียงที่พูดกันนั้นก็วําจะต๎องหัวขาดกันทุกคนไป แตํพํอเพิ่มก็พูดถูก เพราะในตอนสุดท๎ายได๎ทรงประมหากรุณายก

โทษประหารเสีย คงเหลือแตํโทษจํา และในที่สุดเมื่อล๎นเกล๎ารัชกาลที่ ๖ ได๎เสวยราชย๑มาครบ ๑๕ ปีบริบูรณ๑ ในเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ก็ทรงพระมหากรุณาให๎ปลดปลํอยตัวนักโทษเหลํานี้ ทุกคนก็ได๎หลุดพ๎นโทษออกมาเป็นอิสระ 

พลอยนึกด๎วยใจของแมํที่รักลูกวํา ตาอ๎นมิได๎ทําผิดมากมายเหมือนคราวนั้น และก็ดูเหมือนจะร๎ูกันอยํูทั่วไปวําตาอ๎น และ

คนอื่นๆ อีกเป็นอันมากในคดีนั้น ต๎องประสบเคราะห๑กรรม เพราะความซื่อสัตย๑จงรักภักดี ซึ่งถึงแม๎วําจะผิดกาลผิดสมัย ก็

ยังเป็นความจงรักภักดีอยูํนั่นเอง ก็เมื่ออยํางนี้แล๎ว เคราะห๑กรรมของตาอ๎นจะร๎ายแรง ถึงกับชะตาขาดลงทีเดียวหรือ พลอย

ยังไมํสามารถจะเชื่อสนิทวําจะเป็นไปได๎ ความร๎ูสึกในใจ หรือความหวังที่มาแตํแรกวํา คงจะมีอะไรสักอยํางหนึ่งเข๎ามา

ชํวยเหลือตาอ๎น ให๎รอดพ๎นนั้นกลับผุดขึ้นมาในใจอีก ความหวังนั้นเหมือนกับเปลวไฟดวงเล็ก ที่จุดอยูํในหัวใจเสมอ 

ถึงแม๎วําความมืดมนจะผํานเข๎ามาในหัวใจสักเทําไร เปลวไฟดวงเล็กนั้นก็มิได๎ดับลง ยังคงให๎แสงสวํางน๎อยๆ อยูํเสมอ 

พลอยหาร๎ูไมํวํา เปลวไฟแหํงความหวังนั้น ได๎ถูกหลํอเล้ียงไว๎ด๎วยเชื้อจากคําพูดของหมอดูจีนสองสามคํา ที่ได๎พูดไว๎นาน 

จนพลอยลืมเสียสนิทแล๎ว วําตาอ๎นโตขึ้นจะต๎องติดคุก แตํแล๎วก็จะได๎ออก และเมื่อออกแล๎วก็จะสบายไปจนตาย ถึงแม๎วํา

พลอยจะได๎ลืมเร่ืองราวและคําพูดนั้นแล๎วทั้งหมด แตํคําพูดนั้นก็ยังติดอยูํภายใต๎สํานึก คอยเล้ียงความหวังให๎มีอยูํในหัวใจ

ของพลอยตลอดมา ถ๎าหากวําความหวังนี้หมดส้ินลงเมื่อใด บางทีพลอยก็คงไมํอาจทนทานความทุกข๑ ที่สุมกันหนักขึ้นใน

หัวใจนั้นได๎ พลอยเคยนึกอยูํบํอยๆ วําบางทีในขั้นสุดท๎าย พระเจ๎าอยูํหัวหรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์อื่น จะเข๎ามาเกี่ยวข๎องชํวยเหลือ

ตาอ๎นได๎ทัน มิให๎ต๎องเป็นอันตราย เมื่อพํอเพิ่มมาพูดคร้ังหนึ่งวําพระเจ๎าอยูํหัวจะไมํเสด็จกลับ ความหวังที่เหมือนเปลวไฟ

อันน๎อยนั้น ก็ริบหร่ีลงไป แตํคําพูดของพํอเพิ่มวันนี้วําพระเจ๎าอยูํหัวยังมิได๎ทรงลงพระปรมาภิไธย ให๎ประหารนักโทษคดี

กบฏ และก็อาจไมํทรงลงพระปรมาภิไธยก็ได๎ ทําให๎เปลวไฟที่เกือบจะมอดอยูํแล๎วนั้น กลับมีแสงสวํางเรืองๆ ขึ้นมาอีก  

         ตาอ๏อดรับปากไว๎วําจะพาพลอยไปเย่ียมตาอน๎ใหจ๎นได๎ พลอยก็ได๎แตํต้ังใจคอยเวลานัน้ ขณะเดียวกันพลอยก็มิได๎ปริ

ปากถึงเร่ืองนี้ให๎ตาอั้นร๎ู เพราะเกรงไปวําตาอั้นจะไมํพอใจ หรือจะหาทางป้องกันเสีย มิให๎พลอยไปเย่ียมตาอ๎นได๎ ฉะนั้น

เมื่อตาอั้นถามขึ้นวันหนึ่งวํา "ได๎ยินอ๏อดเขาวําคุณแมํจะไปเย่ียมพี่อ๎นมิใชํหรือ" พลอยก็ได๎แตํตอบตะกุกตะกักอยํางลําบาก

ใจที่สุด จนตาอั้นคุกเขําลงตรงหน๎า จับมือทั้งสองของพลอยไปรวบไว๎ในมือของตน แล๎วพูดด๎วยเสียงที่แสดงถึงน้ําใสใจจริง

วํา 

         "คุณแมํ ขอให๎คุณแมํเชื่อผมสักทีเถิดวําผมเห็นใจคุณแมํเป็นที่สุด ถ๎าคุณแมํอยากไปเย่ียมพี่อ๎นก็ไปเถิด ผมไมํห๎าม 

เพราะเวลานี้คดีก็เสร็จลงแล๎ว จะไปเย่ียมตามเวลาที่เรือนจําเขาอนุญาตก็ได๎ ผมเป็นหํวงอยํางเดียว คือตัวคุณแมํเอง ผม

อยากถามคุณแมํวําคุณแมํทําใจได๎ พร๎อมที่จะไปเย่ียมพี่อ๎นได๎หรือยัง ที่ผมไมํอยากให๎คุณแมํไปแตํกํอนก็เพราะเร่ืองนี้ เกรง



วําคุณแมํไปเห็นพี่อ๎นเข๎าในที่คุมขังเป็นนักโทษ คุณแมํจะย่ิงทุกข๑ ย่ิงวิตกกังวลหนักขึ้นไปกวําที่ยังมิได๎เห็น อาจทําให๎คุณแมํ

ถึงเจ็บไข๎ลงไปก็ได๎ ข๎อนี้หรอกที่ผมเป็นหํวงมาก เด๋ียวนี้คุณแมํพร๎อมหรือยัง คุณแมํเข๎าในหรือยัง วําพี่อ๎นเป็นคนโทษในคุก 

มิใชํวําอยํูอยํางคนธรรมดาที่จะเย่ียมเยียนไปมาหาสํูกันเป็นปกติ"  

         พลอยเงยหนา๎ขึน้สูง สายตาเพํงไปทีข่อบเพดาน ไมํอยากใหต๎าอัน้เห็นน้าํตา ไมํอยากใหต๎าอัน้จับได๎จากใบหนา๎ได๎วํา 

ตายังไมํพร๎อมเลยที่จะเห็นตาอ๎นอยํูในคุก และเมื่อได๎เห็นแล๎วจะเป็นอยํางไรตํอไปก็สุดที่จะเดา แตํถึงอยํางนั้นพลอยก็จะ

ไปหาตาอ๎นให๎จงได๎ ถ๎าพลอยซ่ึงตาอ๎นรักเป็นแมํไมํไปหาตาอ๎นในยามนี้แล๎ว โลกมนุษย๑ซึ่งกําลังเส่ือมหลักฐานหมดที่ยึด

เหนี่ยวลงทุกวัน ในสายตาของพลอยก็จะหมดราคมจนส้ินไปเลย พลอยตอบตาอั้นไป ด๎วยถ๎อยคําที่ไมํตรงตํอความร๎ูสึก

แม๎แตํน๎อยวํา 

         "แมํพร๎อมแล๎วอั้น ทําใจได๎ถูกแล๎ว แมํไมํเป็นอะไรหรอกอั้น อยําวิตกเลย"  

         ตาอัน้นิง่อยํูครํูหนึง่เหมือนกับจะช่ังใจตัวเอง แล๎วก็พดูด๎วยสําเนียงทีแ่สดงถึงความโลํงใจอยํูบา๎งวํา  

         "ถ๎าอยํางนั้นก็ดีแล๎ว อีกสองสามวันคุณแมํจึงคํอยไป เพราะต๎องจะต๎องไปถึงบางขวาง ต๎องไปเรือ ผมจะไปหาเรือ

ยนต๑เตรียมไว๎ให๎ เวลาคุณแมํจะไปก็เอาอ๏อดเขาไปด๎วย"  

         ตาอัน้มิได๎เคยปริปากเลยวําตนเองนัน้ ก็ปรารถนาจะไปเย่ียมพีช่ายอยํูเหมือนกัน แตํทีไ่มํไปก็เพราะยังไมํแนใํจพีช่าย

ของตัวเอง วําจะมีความร๎ูสึกอยํางไรสําหรับตนเวลานี้  

         เม่ือพดูแล๎วตาอัน้ก็เดินหายไปทางอืน่ พลอยนัง่ทอดสายตาตามดูตาอัน้ ทีกํ่าลังเดินออกจากหอ๎งไปจนลับตา เม่ือตา

อั้นพ๎นไปแล๎วพลอยก็ถอนใจใหญํ พลอยก็ถอนใจใหญํ การเมืองนี้เองเป็นเหตุ พลอยนึกอยํูในใจ การเมืองเป็นเหตุสําคัญที่

ทําให๎พลอยต๎องเสียลูกไปถึงสองคน เมื่อกํอนที่การเมืองจะเข๎ามาเกี่ยวข๎องนั้น ลูกทุกคนยังอยูํกับพลอยเป็นกรรมสิทธิ์ 

อยํางตาอ๎นถึงแม๎จะไมํได๎อยูํรํวมหลังคาเดียวกัน ด๎วยมีราชการบังคับต๎องไปอยูํหัวเมือง แตํตาอ๎นก็ยังไมํไปไหน พลอยร๎ูดี

วํามีธุระปะปังอะไร หรือสักแตํวําคิดถึงจะสํงขําวไปยังตาอ๎น พอร๎ูเข๎าก็จะมาโดยเร็วที่สุดเทําที่จะเร็วได๎ สํวนตาอั้นถึงแม๎วํา

จะมีเมียตํางชาติตํางภาษา ทําให๎ต๎องหํางเหินออกไปบ๎าง แตํตาอั้นก็ยังอยํูใต๎หลังคาบ๎าน ได๎พูดจาใกล๎ชิดกันอยํูทุกวัน แตํ

เด๋ียวนี้สภาพตํางๆ นั้นเปล่ียนไป ความแนํใจวํามีลูกผ๎ูชายที่แข็งแรงเติบโตแล๎วถึงสามคนนั้นดูเล่ือนลอย การเมืองทําให๎ตา

อ๎นต๎องเป็นนักโทษประหาร ถูกจองจําอยํูในคุก มีชีวิตแขวนอยูํบนเส๎นด๎ายเส๎นบางนิดเดียว จะขาดลงเมื่อไรพลอยก็ไมํร๎ู 

ต้ังแตํเกิดเร่ืองมาจนถึงบัดนี้ ก็ยังไมํได๎พบหน๎าคําตากนเลย แม๎จะเย่ียมเยือนกันตาประสาแมํลูก ก็ดูเหมือนจะมีอุปสรรค

ขัดขวางไปเสียทุกอยําง แตํมาคิดดูอีกทีหนึ่ง ที่พลอยต๎องเสียตาอ๎นไปคราวนี้เป็นการสูญเสียทางกาย คือตาอ๎นต๎องไปตก

อยูํในที่คุมขังแข็งแรง ไมํมีอิสรภาพในตัวของตัวเอง สํวนทางใจนั้นพลอยร๎ูดีวําตาอ๎นยังอยูํใกล๎ชิด และในยามเชํนนี้ก็ย่ิงจะ

ใกล๎ชิดไปกวําเวลาอื่นๆ พลอยหวนกลับมานึกถึงตาอั้นลูกคนหัวปีของตนแท๎ๆ ตาอั้นก็ยังอยํูในบ๎านและอยูํคนเดียว 

เพราะลูซิลล๑ยังไมํกลับจากนอก พลอยถามตาอั้นเร่ืองลูซิลล๑คร้ังไร ตาอั้นก็พูดจาอ๎อมแอ๎ม ฟังดูเหมือนกับวํายังไมํอยากให๎

กลับ ถ๎าจะพูดด๎วยเหตุผลทั่วไป ตาอั้นก็ควรจะเป็นของแมํในเวลานี้ ย่ิงกวําเมื่อตอนกลับจากนอกใหมํๆ แตํความจริงตาอั้น



ก็หาเป็นเชํนนั้นไมํ กลับดูเหมือนจะย่ิงหํางเหินจากพลอยไปกวําเมื่อคร้ังลูซิลล๑ยังอยํูเสียอีก ตาอั้นกลายเป็นคนนิ่งๆ ไมํคํอย

พูดจากับใคร ทําทีเหมือนกับวําระแวงพี่น๎องที่สนิทสนมมาแตํกํอน เชํนตาอ๏อดและพํอเพิ่ม พลอยร๎ูแกํใจวําตาอั้นยังรักตน

อยูํโดยสมบูรณ๑ในฐานะที่เป็นแมํ และความรักนั้นก็กอปรด๎วยความกตัญ๒ู ความหวังดีและเจตนาดี แตํขณะเดียวกัน ตา

อั้นก็ดูเหมือนจะนึกเสียวํา แมํของตนนั้นอยูํคนละสมัยคนละโลก ไมํมีทางจะทําความเข๎าใจ หรือเห็นใจกันได๎ และตาอั้นก็

มิได๎พยายาม ทั้งที่พลอยพร๎อมอยูํแล๎วที่จะให๎ความเห็นใจและความเข๎าใจ ความหํางเหินของตาอั้น ที่พลอยได๎แตํนึกโทษ

เอาวํามีการเมืองเป็นเหตุ การเมืองเป็นส่ิงที่รุกเร๎าเข๎ามาในชีวิตในครอบครัวของพลอย ทําให๎พี่น๎องต๎องวิวาทกัน และใน

ที่สุดก็มีผลทําให๎พลอยต๎องร๎ูสึกวํา ได๎เสียลูกไปแล๎วถึงสองคน ขณะนี้ยังเหลือตาอ๏อดคนหนึ่งประไพคนหนึ่ง แตํพลอยก็ไมํ

แนํใจเสียแล๎ววํา ตํอไปจะเป็นอยํางไร  

         พลอยมองไกลออกไปอกีจากเร่ืองชีวิตในครอบครัว มองดูชีวิตของตนในะระยะหลังนี ้เทําทีมี่ความสัมพนัธ๑เก่ียวขอ๎ง

กับคนอื่น แม๎ในเร่ืองนี้ความเปล่ียนแปลงตํางๆ ที่กําลังเกิดขึ้น เพื่อนฝูงที่ร๎ูจักค๎ุนเคยกันมาแตํกํอนนั้น ดูเปล่ียนแปลงไป

อยํางไมํนําเชื่อ บางก็แสดงกิริยาอาการให๎พลอยเข๎าใจได๎วํา เขาเหลํานั้นไมํอยากดํารงมิตรภาพที่เคยมีมาแตํกํอนนั้นไว๎อีก

ตํอไป บางคนก็แสดงแตํเพียงวําพลอยเป็นบุคคลที่ควรระวัง จะพูดจาส่ิงใดตํอหน๎าพลอย ก็พึงระมัดระวังถ๎อยคําให๎มาก 

ความร๎ูสึกเชํนนี้ทําให๎พลอยเห็นวําตนเองเป็นคนนอก ไมํเก่ียวข๎องสนิทสนมกับเพื่อนฝูงเหมือนแตํกํอน เมื่อเปล่ียนแปลง

การปกครองใหมํๆ นั้น มีเพื่อนฝูงคนร๎ูจักชุดหนึ่งที่หํางเหินไปทีเดียว แตํอีกชุดหนึ่งนั้นดูเหมือนจะยินดีคบ และคอย

พะเน๎าพะนอเอาใจขึ้นมาก ที่เป็นเชํนนี้พลอยจะเดาได๎วําเป็นเพราะตาอั้น คนที่ไมํเห็นด๎วยกับความคิดเห็นทางการเมือง

ของตาอั้น ก็ยํอมปลีกตัวจากพลอยเป็นธรรมดา เพราะพลอยเป็นแมํของตาอั้น สํวนคนที่พยายามสนิทกับพลอยให๎ยิ่งขึ้น

กวําเกํานั้น ก็เป็นเพราะตาอั้นอีก เพราะคนเหลํานั้นพากันนึกไปวํา ถ๎าตนชอบพอกับแมํของตาอั้นเป็นพิเศษแล๎ว ตาอั้นก็

อาจบันดาลผลประโยชน๑ให๎แกํตนได๎เป็นพิเศษ เพราะการเปล่ียนแปลงการปกครอง ทําให๎ตาอั้นมีฐานะเป็นคนพิเศษไป 

โดยเหตุที่พลอยเห็นเจตนาของคนเชํนนั้น พลอยจึงหมดความไยดี ไมํอยากไปมาหาสํูกับใคร เก็บตัวอยูํกับบ๎านเงียบๆ แตํ

คนเหลํานั้นก็ยังไปมาหาสํูพลอยถึงบ๎าน พอเกิดเร่ืองความยํุงยากที่ตาอ๎นมีสํวนเก่ียวข๎องอยํูด๎วย คนทุกฝ่ายก็ดูเหมือนจะ

ทิ้งพลอยทีเดียว เพราะพลอยเกิดมีฐานะเป็นแมํตาอ๎นผ๎ูเป็นกบฏ เป็นเหตุให๎คนทุกฝ่ายต๎องระมัดระวัง หลีกเล่ียงไมํยอม

พบปะ เพราะในฐานะเชํนนั้นพลอยอาจเป็นคนนําอันตราย หรือนําเอาความยํุงยากตํางๆ มาให๎ได๎ ความจริงพลอยมิได๎

ร๎ูสึกน๎อยเนื้อตํ่าใจอะไรนักหนา เพราะพลอยร๎ูจักคนดี และได๎เห็นคนมามากพอที่จะไมํลํุมหลง หวังความแนํนอนอะไร

จนเกินไปนัก แตํพลอยก็อดที่จะปลงอยํูแตํในใจมิได๎วํา มิตรภาพและความสัมพันธ๑ตํางๆ ที่มีมาช๎านานนั้น หมด

ความหมายลงไปได๎มาก เมื่อการเมืองอันเป็นของใหมํเอี่ยมนั้นได๎ยํางกรายเข๎ามาถึง ถึงคนบางคนเคยร๎ูจักมาต้ังแตํยังเป็น

เด็กในวังมาด๎วยกัน เมื่อตํางคนตํางออกมามีเรือนแล๎ว พบปะกันที่ไหน ก็ยังทักทายไตํถามทุกข๑สุขกันอยํางสนิทสนม แตํมา

บัดนี้แม๎พบพลอยจังหน๎า ก็มักทําเมินเสียไมํแลเห็น ถ๎าพลอยเผลอตัวไปทักเข๎ากํอน ก็จะพูดด๎วยอยํางเสียไมํได๎  

         แทนทีก่ารเมืองจะทาํใหพ๎ลอยสามารถมองดูโลกได๎อยํางกว๎างขวาง การเมืองเทําทีพ่ลอยร๎ูจัก กลับทาํใหโ๎ลกนัน้แคบ

ลง เมื่อยังเป็นเด็กๆ พลอยร๎ูจักค๎ุนเคยกับคนไมํก่ีคน มีแตํพี่น๎องในบ๎าน เชํนพํอเพิ่มและคุณเชย ไปอยํูในวังก็ได๎ช๎อยเป็น

เพื่อนเลํน คร้ันเติบโตขึ้นมา พลอยก็ได๎ร๎ูจักคนมากขึ้น สํวนมากนั้นก็ผํานทางคุณเปรม เมื่อคุณเปรมตายลง ทําให๎คนร๎ูจัก



ค๎ุนเคยนั้นหายไปบ๎าง แตํเหตุการณ๑ตํางๆ คราวนี้ ทําให๎คนร๎ูจักหายไปเกือบหมด ยังเหลือแตํพํอเพิ่มคุณเชยและช๎อย ซึ่ง

เป็นคนจํานวนน๎อยที่ร๎ูจักกันมาแตํเด็กนั่นเอง สําหรับพํอเพิ่มนั้น การเมืองได๎เข๎ามาทําให๎เปล่ียนแปลงไปมาก แตํการ

เปล่ียนแปลงนั้นเป็นแตํเพียงภายนอก พลอยร๎ูวําพํอเพิ่มก็ยังเป็นพํอเพิ่มคนเกํา การเมืองเป็นแตํเพียงของเลํนที่ได๎มาใหมํ

เทํานั้นเอง คุณเชยนั้นดูเหมือนจะแกํลงไป และเงียบลงไปกวําเกํา คร้ังหนึ่งคุณเชยพูดกับพลอยเป็นเชิงปรารภวํา  

         "แมํพลอย ต้ังแตํบ๎านเมืองเรามีเร่ืองยํุงๆ กันนี้ ฉันร๎ูสึกตัววําแกํไปถนัดใจ"  

         "ฉันเองก็เหมือนกันคุณเชย" พลอยตอบอยํางเห็นใจ 

         "ความจริงฉันก็อยูํตํางหาก ไมํได๎ไปมีอะไรเก่ียวข๎องใกล๎ชิดเหมือนกับแมํพลอย แตํฉันก็ได๎แตํนั่งดูไป และร๎ูสึกตัว

วําแกํลงไปทุกวัน..." คุณเชยหยุดนิ่งอยูํช่ัวครํูหนึ่งแล๎วก็พูดตํอไปวํา "เด๋ียวนี้ฉันอายุห๎าสิบกวําๆ แตํใจนั้นนึกเหมือนกับวํา

ตัวเองอายุแปดสิบ ดูแกํครํ่าครึเสียจริงๆ ทีเดียว เห็นจะเป็นเพราะฉันได๎เห็นอะไรมามาก โดยมิได๎เข๎าไปเก่ียวข๎องกับเขา

ด๎วยเทํานั้นเอง จําความได๎ก็เห็นแตํเจ๎าคุณพํอมีบุญวาสนา ผ๎ูคนในบ๎านมากมายครึกคร้ืน อยูํมาจนทํานหมดบุญ 

เคร่ืองประดับบุญบารมีก็รํอยหรอลงไปทุกที ลงท๎ายทํานก็ตายไป..... อยํางคุณอุํนทีแรกเธอก็ทําอํานาจมากอยูํ แมํพลอยก็

ร๎ู เงินทองเธอก็มีเป็นหนักหนา แตํเด๋ียวนี้ก็ดูเอาเถิด เจ๎านายผ๎ูมีบุญวาสนาก็หมดส้ินกันลงไปเร่ือยๆ จนถึงเดี๋ยวนี้..." คุณ

เชยถอนใจใหญํแล๎วก็กลําววํา "ฉันยิ่งดูไปก็ย่ิงปลงตกไมํเห็นมีอะไรเที่ยงแท๎ ย่ิงปลงตกก็ย่ิงเห็นตัวเองแกํใกล๎ตายเข๎าไปทุก

ที จะเข๎าวัดเข๎าวาอยํางคนอื่นเขาก็ไมํได๎ มีคุณหลวงเป็นคนแกํให๎ต๎องเล้ียงอยํูทางบ๎านอีกคนหนึ่ง ถ๎าฉันไมํคอยดูก็คงตาย

เร็ว ทั้งที่เป็นหมออยํูอยํางนั้นแหละ" 

         คําพดูของคุณเชยตรงกับใจของพลอย เพราะพลอยก็นกึอยํูอยํางนัน้เหมือนกัน แตํเม่ือนาํเอาเร่ืองนีไ้ปปรารภตํอกับ

ช๎อยๆ ก็ตอบวํา 

         "ก็ไมํเห็นจะแปลกอะไรนี่พลอย ฉันแกํมากํอนต้ังเป็นนาน ฉันยังไมํบํนเลย สนุกดีเสียอีก พอคนเขาร๎ูวําเป็นยายแกํ 

ป้้าๆ เป๋อๆ แล๎วจะทําอะไรก็ได๎ไมํมีใครวํา" 

         "ฉันไมํได๎หมายความอยํางนั้นหรอกช๎อย" พลอยตอบ "ฉันหมายความวําบ๎านเมืองทุกวันนี้ ทําให๎เราเห็นวําตัวเอง

แกํลงไป เพระอะไรตํออะไรเปล่ียนไปหมดจนจับต๎นชนปลายไมํถูก"  

         "แกํช๎าแกํเร็วมันก็แกํเทํากันแหละพลอยเอ๐ย" ช๎อยวํา "แล๎วถ๎าจะวําไปจริงๆ ฉันก็ไมํเห็นมีอะไรเปล่ียน ผลัดกันแตํ

ตัวคนตายไปบ๎าง เด๋ียวคนโน๎นมีบุญคนนี้หมดบุญ เมื่อเรายังเป็นสาวๆ เคยพูดกันถึงเร่ืองขึ้นๆ ตกๆ ของเจ๎าจอมในวัง 

เด๋ียวนี้เราอายุมากขึ้นก็เห็นมาก ได๎ร๎ูวําเขามีขึ้นมีตกกันทั้งเมืองเทํานั้นเอง"  

         "ช๎อยนี่ชํางไมํมีทุกข๑กับเขาบ๎างเลยหรือ" พลอยถามอยํางฉงน  

         "มันก็มีเหมือนกันแหละพลอย แตํพอฉันจะอ๎าปากเอํยถึงทุกข๑ของฉันขึ้นมา ก็เจอะเอาความทุกข๑ของแมํพอยเข๎า 

ซึ่งล๎วนแตํหนักๆ กวําของฉันทั้งนั้น ถ๎าแมํพลอยมีทุกข๑แล๎วฉันก็เอาทุกข๑มาถมเข๎าไปอีก มิต๎องนั่งร๎องไห๎กันจนละลายหาย



เป็นน้ําตาไปทั้งสองคนหรือ แล๎วเมื่อคิดไปอีกทีทุกข๑ของฉันก็ไมํมากเทําของคนอื่น ฉันก็เลยเฉยๆ เสีย นานเข๎าก็เคยไปเอง 

จะวําไมํมีทุกข๑ก็ได๎" 

         จากคําพดูเหลํานีแ้ละคําพดูทาํนองเดียวกัน ตลอดจนอารมณ๑ทีร่ื่นเริงมองทกุอยํางในแงํขนั ซ่ึงเป็นของประจําตัวช๎อย

มาแตํด้ังเดิม ทําให๎พลอยยึดถือเอาช๎อยเป็นที่พึ่งในยามทุกข๑มากขึ้นกวําแตํกํอน เพราะช๎อยดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่ยัง

มั่นคงเหมือนเกํา ไมํมีส่ิงใดมาทําให๎เปล่ียนแปลงไปได๎  

         กํอนทีจ่ะถึงกําหนดไปเย่ียมตาอน๎ พอํเพ่ิมก็เอาจดหมายจากตาอน๎มาสํงใหพ๎ลอยอกีฉบบัหนึง่ พลอยมิได๎ติดใจถาม

วําพํอเพิ่มได๎รับจดหมายนั้นมาอยํางไร เพราะร๎ูดีวําพํอเพิ่มนั้นร่ืนเริงในความลับเล็กๆ น๎อยๆ ถึงถามก็คงจะไมํบอก 

จดหมายนั้นมีความวํา 

 

"กราบเท๎าคุณแมํที่เคารพ และที่รักที่สุดของลูก  

         คุณแมํก็คงจะร๎ูดีอยํูแล๎ววํา ลูกเป็นนกัโทษประหารและลูกก็ร๎ูดีวําคุณแมํต๎องโทมนสัเพียงไร และต๎องวิตกกังวล

อยํางไรเมื่อร๎ูขําวนี้ แมํทูนหัวของลูก ลูกร๎ูวําเป็นบาปกรรมของลูกเอง ที่ต๎องทําให๎ผ๎ูมีพระคุณย่ิงกวําใคร ต๎องเสียใจต๎อง

โทมนัส ถ๎าจะให๎ลูกบอกตามความสัตย๑จริง ลูกก็จะขอบอกวําลูกเสียใจ และร๎ูสึกวําเป็นบาปกรรม เฉพาะเร่ืองความทุกข๑ที่

ได๎กํอให๎แกํแมํของลูกเทํานั้น ลูกมิได๎เคยนึกเสียใจเลย ถึงแม๎วําลูกจะร๎ูสึกวําเป็นอยํางนี้แตํแรก ลูกก็จะยังจะทําอยูํ เพราะ

ความร๎ูสึกผิดชอบและคติตํางๆ ที่มีอยูํประจําใจจะต๎องบังคับให๎ลูกทําเชํนนั้น ขอให๎แมํพยายามคิดอยํางที่ลูกคิดได๎เสียแล๎ว

วํา การตํอส๎ูทุกอยํางต๎องมีแพ๎มีชนะ การที่ลูกได๎ทําไปแล๎วนั้น ลูกได๎เอาชีวิตเข๎าเส่ียงเป็นเดิมพัน เมื่อพํายแพ๎ลงไปแล๎ว ก็

จะต๎องเสียชีวิตเป็นธรรมดา ลูกเห็นวํายุติธรรมดีอยูํแล๎ว เสียดายอยูํหนํอยที่ลูกมิได๎ตายอยํางทหาร แตํอาจต๎องตายอยําง

นักโทษ 

         ขณะนีลู้กสบายดี มิได๎เจ็บไขอ๎ยํางไร อาหารการกินก็ไมํอตัคัดอดอยาก มีความเป็นอยํูเทําทีน่กัโทษในคุก จะเป็นไป

ได๎ แตํสําหรับพวกเราเขาถือวําเป็นนักโทษการเมือง มิได๎ปะปนกับคนโทษอื่นๆ ลูกจึงได๎อยูํรํวมกับพวกพ๎องอยํางใกล๎ชิดใน

ขณะนี้ ลูกไมํอยากจะพูดถึงใครให๎มากไปนัก แตํอยากจะบอกให๎ร๎ูแตํเพียงวํา คนเราจะเห็นใจได๎ร๎ูจักกันแท๎จริงก็แตํในยาม

ทุกข๑ ลูกได๎ร๎ูจักคนจริงๆ เวลานี้มากกวําเวลาที่สุขสบายเป็นอิสระ คุกตะรางนั้นมิใชํแตํเป็นที่ขังคนเทํานั้น แตํยังเป็นที่ๆ 

ปอกเปลือกคนออกให๎เห็นแกํน คือตัวจริงของเขาด๎วย การที่ได๎พบตัวจริงของเขาทําให๎ลูกเปล่ียนใจไปมาก คนที่ไมํเคยนับ

ถือมากํอนก็กลับเป็นับถือเพียงจะบูชา สํวนคนที่นับถือบุชามาแตํกํอนนั้น ก็หมดนับถือลงไป การเปล่ียนแปลงในใจนั้น

ไมํใชํของดี บางคร้ังก็ทําให๎วุํนวายและกังวลได๎มาก  

         ลูกไมํสามารถทีจ่ะปลอบแมํใหค๎ลายทกุข๑ในคราวนีไ้ด๎ ลูกได๎แตํภาวนาอยํูทกุวันคืน ถ๎าคนเราตายไปแล๎วมีชาติหนา๎ 

ในชาติหน๎านั้นก็ขอให๎ลูกได๎เกิดเป็นลูกของแมํทั้งกายและใจ และตํอไปอยํางนั้นทุกชาติทุกภพ  

 



อ๎น"  

 

บทที่ ๘ (หน๎าที่ ๒)  

         อกีสองวันตํอมา หลังจากทีไ่ด๎รับจดหมายจากตาอน๎ ตาอ๏อดก็พาพลอยขึน้รถไปลงเรือยนต๑เล็กๆ ทีต่าอัน้ขอยืมคน

อื่นมาไว๎ให๎ เรือนั้นจอดอยูํที่ทําช๎างวังหน๎า ตาอ๏อดนัดไว๎แตํวันกํอนวําจะต๎องออกเดินทางแตํเช๎า เพราะจะต๎องไปถึงให๎

ทันเวลาเยี่ยม ฉะนั้นคืนนั้นทั้งคืนพลอยจึงเกือบจะไมํได๎นอนเลย เพราะในตอนหัวคํ่าพลอยก็ต๎องนั่งจัดของกิน อันมีสัมสุก

ลูกไม๎และของอื่นๆ ที่ร๎ูวําตาอ๎นชอบ บรรจุลงในตะกร๎า สําหรับเอาไปให๎ในตอนเช๎า พลอยต้ังใจเอาของไปให๎ตาอ๎นให๎มาก 

นึกวําตาอ๎นจะได๎ไปเผ่ือแผํให๎เพื่อนรํวมทุกข๑ในคุกบางขวางนั้น ได๎กินกันหลายๆ คน พลอยเคยจัดของกินเชํนเดียวกันนี้

ด๎วยความรักมาแล๎วหลายหน คร้ังหนึ่งนานหนักหนามาแล๎ว เคยชํวยกันสองคนกับช๎อยจัดของกินสํงให๎พี่เนื่อง เมื่อไปรับ

ราชการนครสวรรค๑ ตํอมาก็เคยจัดของกินสํงไปให๎ตาอั้นและตาอ๏อด คร้ังยังอยํูเมืองนอก คราวนี้ถึงคราวต๎องจัดของกินสํง

ให๎ตาอ๎น พอนึกถึงตาอ๎นพลอยก็ต๎องหยุดกลืนน้ําลาย ขํมตัวเองมิให๎สะอื้นออกมาดังๆ เพราะเกรงวําเด็กคนใช๎สองสามคน 

ที่นั่งชํวยอยูํนั้นจะได๎ยิน ตาอ๎นชํางมีกรรมเวรอาภัพยิ่งกวําคนอื่นเสียจริงๆ คนอื่นที่พลอยเคยจัดของสํงให๎ ด๎วยความรัก

ความคิดถึงนั้นเขาไปดี ไปเพื่อความรํุงเรืองของชีวิตในเวลาข๎างหน๎า แตํตาอ๎นกลับต๎องไปร๎าย ไปอยํูในคุกต๎องรับโทษอัน

หนักที่สุด เทําที่มนุษย๑จะลงโทษกันได๎ พลอยถอนใจใหญํ พยายามจะสลัดความร๎ูสึกเศร๎าหมองให๎หลุดพ๎นไปจากหัวใจ ก๎ม

หน๎าจัดของตํอไปจนดึก แตํเมื่อเข๎านอนแล๎วก็ไมํหลับ จะหลับตาลงคร้ังใดก็เห็นแตํหน๎าตาอ๎น ในที่สุดก็ได๎แตํนอนลืมตาอยํู

คนเดียว และมํอยไปงีบหนึ่งเมื่อตอนไกํขัน 

         รํุงขึน้เช๎า พลอยก็รีบแตํงตัวเพ่ือออกเดินทางแตํเช๎าตามทีต่าอ๏อดบอกไว๎ พลอยเอาเด็กตามหลังไปคนหนึง่ เพ่ือยก

ของที่จะเอาไปให๎ตาอ๎น แล๎วก็ขึ้นรถออกจากบ๎านแตํเช๎าตรํู ขณะที่น้ําค๎างยังจับอยํูตามใบหญ๎าและใบไม๎ในบ๎าน ตาอ๏อดนั่ง

ไปข๎างๆ พลอยในรถ พอรถออกวิ่งสักครํู พลอยก็ต๎องกระชับผ๎าหํมให๎แนบกับตัว เพราะร๎ูสึกทั้งหนาวและต่ืนเต๎นอยํางบอก

ไมํถูก ใจหนึ่งนั้นดีใจจะได๎พบลูก ได๎เห็นหน๎าลูกที่มิได๎พบปะมานาน อีกใจหนึ่งนั้นก็ให๎ประหมําพร่ันพรึง เพราะที่ๆ จะไป

นั้นเป็นคุกมหันตโทษ ซึ่งต้ังแตํเกิดมาเป็นตัว พลอยก็มิได๎เคยนึกฝันวําจะต๎องยํางกรายเข๎าไป  

         พอถึงทาํช๎างวังหนา๎ ตาอ๏อดก็พาพลอยลงเรือยนต๑ลําเล็กๆ ลําหนึง่ทีจ่อดเทียบทาํคอยอยํูแล๎ว เรือยนต๑นัน้ติดเคร่ือง

แล๎วก็ลอยลําออกจากทํา บํายหน๎าแลํนขึ้นไปเหนือน้ํา พลอยนั่งปลํอยอารมณ๑มองดูลําน้ํา มองดูฝ่ังทั้งสองข๎าง ทางฝ่ังพระ

นครต้ังแตํทําช๎างวังหน๎าจนถึงปากคลองบางลําภู จากบางขุนพรหมจนถึงสามเสน เคยมีแตํวังเจ๎าฟ้า วังเจ๎าตํางกรม วัง

เจ๎านายอยูํติดตํอกันไปตลอด พลอยร๎ูจักร้ัววังเหลํานี้ดี และเคยเห็นมาเมื่อคร้ังยังรํุงเรือง เคยมีการมีงานใหญํๆ ร้ัววังที่เคย

โอํอําสมพระเกียรติยศ เต็มไปด๎วยมหาดเล็กข๎าหลวงผ๎ูคนจํานวนมาก แตํบัดนี้ความรํวงโรยได๎เข๎ามาสํูจนเห็นได๎ชัด บางวัง

ก็ปิดเงียบเพราะผ๎ูครองวังมิได๎ประทับอยูํอีกตํอไป ผ๎ูคนข๎าในกรมก็กระจัดพลัดพราย บางวังก็ปิดเฉพาะแตํตําหนักใหญํ 

สํวนตําหนักเล็กเรือนน๎อยยังมีคนอยํู แสดงวําเจ๎าของวังส้ินพระชนม๑ไปเสียแล๎ว คงเหลือแตํโอรสธิดายังอยํูตํอไป ร้ัววัง

ทั้งหลายก็ย่ิงเป็นเคร่ืองเตือนใจ ให๎พลอยนึกถึงความหลังคร้ังตามเสด็จไปบางปะอิน นึกถึงแมํน้ําเจ๎าพระยาสายเดียวกันนี้ 



ซึ่งคร้ังหนึ่งเคยคราครํ่าไปด๎วยเรือแพใหญํน๎อยในกระบวนเสด็จยาวจนสุดสายตา นึกถึงกระทงหลวง กฐินหลวง กระบวน

พยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งมีเรือองค๑พระกฐิน เรือพระที่นั่งและเรือพระที่นั่งรอง เรือดั้ง เรือแซงและเรือกระบวนตํางๆ ภาพ

เรือพระที่นั่งปิดทองลํองชาด ฝีพายถือพายทองและสวมเส้ือแดงกางเกงแดงอันงามระยับจับตา เสียงเหํเรือเสียงกระทุ๎งเส๎า

ดูเหมือนจะยังดังอยํูก๎องหู พลอยนั่งปลํอยอารมณ๑ ปลํอยตัวให๎เรือยนต๑ลําเล็กนั้นพาไป ใกล๎จุดหมายเข๎าไปเร่ือยๆ สามเสน

พ๎นไปสักครํู เรือยนต๑ก็แลํนลอดสะพานรถไฟพระราม ๖ ซึ่งเปิดใช๎เมื่อต๎นแผํนดินนี้ เรือแลํนผํานปากคลองบางเขน วัดเขมา

และบางตะนาวศรีไปตามลําดับ ในที่สุดก็มาจอดอยูํที่ปลายสะพานทําน้ําใหญํของคุกบางขวาง  

         ตาอ๏อดเอ้ือมมือมาแตะแขนพลอยเบาๆ เหมือนกับจะปลุกใหต่ื๎นแล๎วพดูวํา 

         "ถึงแล๎วแมํ ได๎เวลาพอดีไมํช๎าไป" 

         พลอยก๎าวขึน้จากเรือขึน้ไปยืนบนโปะ๊ซีเมนต๑ ระหวํางทียื่นคอยเด็กยกของขึน้จากเรือ พลอยก็หนัหนา๎มองไปยังตัว

คุก ทันใดนั้นหัวใจก็เต๎นแรงและขาส่ันน๎อยๆ ด๎วยความประหมํา ในสภาพอันนําสะพรึงกลัวที่ก้ันกางอยํูตรงหน๎า เบื้องหน๎า

พลอยออกไป เป็นทางเดินยางไปสํูกําแพงอันสูงใหญํ ทางเดินนั้นไปสุดลงที่ประตูใหญํกลางกําแพง ซึ่งดูแตํไกลเหมือนกับ

ปากถํ้า ตรงกลางแลเห็นหอคอยอันสูงใหญํ และพอเห็นหลังคาที่เรียงรายอยูํนั้นได๎ ทั้งกําแพงทั้งหอคอยดูสูงใหญํแข็งแรง

เป็นหนักหนา คนที่อยูํในนั้นดูไมํมีหวังที่จะหลุดพ๎นออกมาได๎เลย ถึงพลอยจะพยายามนึกถึงสภาพของคนที่อยูํภายใน

กําแพงนั้น พลอยก็คงนึกไมํออก นึกได๎แตํเพียงวํากรรมเวรอะไรของตาอ๎น ที่ทําให๎ต๎องถูกคุมขังแข็งแรงเพียงนั้น คนอีก

หลายคนกําลังขึ้นจากเรือลําอื่นที่มาจอดในทํานั้น บ๎างก็มาคนเดียว บ๎างก็มาหลายคน ที่เป็นคนแกํสูงอายุก็มี ที่ยังอยูํในวัย

กลางคนหรือหนุํมสาวก็มี ที่เป็นเด็กก็มี คนเหลํานั้นมีทั้งผ๎ูหญิงผ๎ูชาย บ๎างก็มาตัวเปลํา บ๎างก็มีของติดมือมาเชํนเดียวกับ

พลอย ทุกคนมิได๎แสดงอาการร่ืนเริงหรือหัวเราะตํอกระซิก แตํขึ้นจากเรือบํายหน๎าเดินเข๎าสํูคุกมหันตโทษ ด๎วยใบหน๎าอัน

เครํงขรึม พลอยเหลือบมองดูคนเหลํานี้แล๎ว ก็ใจหายด๎วยความสงสาร ร๎ูสึกวําตนเองและคนอีกเป็นจํานวนมากที่เห็นอยูํนั้น 

มีข๎อผูกพันกันใกล๎ชิด เพราะตํางคนตํางก็จะต๎องมีพํอมีผัวหรือมีลูก หรือคนที่รักที่ถูกคุมขังอยํูในนั้น ปราศจากอิสรภาพ ทุก

คนไมํมีใครอยากเข๎าไปในที่ๆ กําลังเดินใกล๎เข๎าไป แตํความรักเป็นเสมือนกําลังอันมหึมา ที่กําลังดันทุกๆ คนให๎ใกล๎เข๎าไป

ทุกที ไมํอาจอยุดย้ังได๎ ทั้งที่ทุกคนร๎ูตัวแล๎วเป็นอยํางดีวํา ขากลับออกไปนั้น จะไมํมีอะไรกลับออกไปด๎วยเลย นอกจาก

ความทุกข๑ระทมที่ต๎องพรากจากคนที่ตัวรัก  

         พลอยเดินตามคนทีเ่ดินไปทางเดียวกันนัน้ ในทาํมกลางแสงแดดตอนเช๎า พอพน๎ประตูใหญํของคุกบางขวางเขา๎ไป ก็

ร๎ูสึกเย็นวาบไปทั้งตัว เพราะได๎เข๎ามาในที่รํม หัวใจนั้นก็สลดหดหูํลงทันที  

         ทีสํ่าหรับญาติไปเย่ียมนกัโทษนัน้เป็นหอ๎งใหญํ มีลูกกรงเหล็กก้ันขวางไว๎แขง็แรงระหวํางนกัโทษฝ่ายหนึง่ และผ๎ูทีไ่ป

เย่ียมอีกฝ่ายหนึ่ง ระหวํางกลางมีทางเดินสําหรับผ๎ูคุมคอยเดินตรวจตรา ระหวํางที่เย่ียมเยือนกันอยํู ตาอ๏อดไปติดตํอกับ

เจ๎าพนักงาน ในเร่ืองที่จะมาเยี่ยมตาอ๎นตามระเบียบ สํวนพลอยนั้นก็คอยอยูํในหมูํญาติและมิตรของผ๎ูต๎องโทษ ทุกคนดู

เหมือนจะมีความร๎ูสึกมีหัวใจที่เต๎นแรงอยํางเดียวกัน และตาทุกคํูมองไปเบื้องหน๎า ผํานลูกกรงเหล็กที่กั้นอยํูนั้นเข๎าไป 

เพราะในนั้นอีกสักครํูหนึ่งคนที่รักที่เป็นหํวงของทุกคน จะมาปรากฏตัวในไมํช๎า อีกครํูหนึ่งก็มีเสียงประตูเปิดปิด เสียงผ๎ูคุม



ออกคําส่ังอะไรดังๆ และเสียงอีกเสียงหนึ่งที่ทําให๎พลอยแข๎งขาอํอนลงไป ด๎วยความร๎ูสึกระคนไปด๎วยความพร่ันพรึงและ

ความสมเพช เสียงนั้นคือเสียงโซํตรวน ซึ่งดังจากตัวนักโทษหลายๆ คน ที่กําลังเดินออกมาให๎ญาติเย่ียม เสียงตาอ๏อด

กระซิบที่ข๎างหูวํา 

         "นั่นแนํ พี่อ๎นมาโนํนแล๎ว" แล๎วตาอ๏อดก็เอามือมาแตะเบาๆ ที่แขนพลอย และนําตัวพลอยไปที่หน๎าลูกกรง  

         ตาอน๎ซบหนา๎ลงกราบพลอยโดยไมํพดูจาวํากระไร พลอยจะเอํยปากทกัตาอน๎ก็ไมํสามารถทีจ่ะทาํได๎ เพราะคอหอย

นั้นตีบและต้ืนตันไปส้ิน ด๎วยความร๎ูสึกทั้งสงสารทั้งรักทั้งดีใจที่ได๎พบหน๎ากัน ตาอ๎นซูบผอมไปจนผิดรูปรําง ผมเผ๎ารุงรัง 

และหนวดเคราก็มิได๎โกนสะอาดเรียบร๎อยเหมือนแตํกํอน ตรวนที่ใสํอยูํนั้น ดูจะเป็นขนาดใหญํและหนักกวํานักโทษคนอื่นๆ 

อีกหลายคนที่พลอยได๎เห็น ตาอั้นได๎พูดไว๎ถูกต๎องแล๎วต้ังแตํแรก ภาพตาอ๎นที่ปรากฏอยูํตํอหน๎าในขณะนี้ เป็ฯฃนภาพที่

พลอยมิได๎เคยคิดฝันวําจะประสบพบเห็น และไมํอยากที่จะพบเห็นเลย เมื่อได๎เห็นแล๎วก็อยากจะเอามือปิดหน๎าหลับตา

แล๎วว่ิงหนีไปเสียให๎ไกล หรืออยากจะร๎องไห๎ดังๆ ให๎สมกับความร๎ูสึกในใจ แตํพลอยก็ทําอยํางนั้นมิได๎ ได๎แตํขํมสติฝืนใจ ย้ิม

กับตาอ๎นแล๎วพูดขึ้นอยํางลําบากตะกุกตะกักวํา  

         "อ๎น ! แมํคิดถึงเหลือเกิน อ๎นเป็นอยํางไรบ๎าง" 

         "ผมไมํเป็นไร คุณแมํ ไมํเป็นไร ดีใจเหลือเกินที่คุณแมํมาเยี่ยม" ตาอ๎นตอบอยํางตะกุกตะกักเชํนเดียวกัน แล๎วหัน

หน๎าไปยิ้มกับตาอ๏อดถามวํา 

         "อ๏อดสบายดีหรือ ขอบใจมากที่จัดเร่ืองปิ่นโตให๎"  

         "ปิ่นโตอะไร แมํไมํร๎ูเร่ือง" พลอยถามขึ้น 

         "อ๏อดเข๎าจัดเร่ืองวําจ๎างทําปิ่นโตสํงเข๎ามาให๎ผมในนี้" ตาอ๎นอธิบาย  

         "อ๎อ !" พลอยพูดอยํางโลํงใจ และขอบใจตาอ๏อด ที่อุตสําห๑นึกไปตลอดจนถึงเร่ืองอาหารการกินของพี่ชายในคุก  

         "อ๏อดไมํเห็นบอกแมํสักที" พลอยพูดตํอ "เขาทําปิ่นโตสํงพอกินได๎หรืออ๎น ไมํขาดเหลืออะไรหรือ"  

         "พอกินได๎ทีเดียวคุณแมํ ไมํขาดเหลืออะไรเลย" ตาอ๎นตอบ  

         "วันนี้แมํเอาของกินมาฝากอีกหลายอยําง เอามามากๆ อ๎นจะได๎แบํงให๎เพื่อนฝูงกินบ๎าง" พลอยพูดตํอไป และ

พยายามขํมสติกล้ันน้ําตาไว๎ อยํางเต็มความสามารถ  

         ตาอน๎ยกมือไหว๎แล๎วตอบวํา 

         "ผมดีใจจริง ในนี้ไมํมีอะไรสําคัญเทําของกิน แล๎วผมจะบอกพวกพ๎องวําคุณแมํสํงมาให๎"  



         พลอยร๎ูดีวํา ทัง้ตนและตาอน๎ตํางต๎องพยายามขมํความร๎ูสึกในใจอยํางสุดแรงเกิด ทัง้สองคนตํางพยายามตีหนา๎ช่ืน

เข๎าหากัน เหมือนกับพูดคุยกันเป็นปกติ ตํางฝ่ายตํางซํอนความร๎ูสึกมิให๎อีกฝ่ายหนึ่งเห็น ทั้งที่ร๎ูอยูํเต็มอกวําอีกฝ่ายหนึ่งนั้น

ร๎ูดี คําพูดที่ใช๎พูดกันเป็นคําพูดเล็กๆ น๎อยๆ เก่ียวกับเร่ืองสุขทุกข๑ทั่วๆ ไป ไมํมีความหมายอะไรเกินไปกวํานั้น แตํคําพูดทุกๆ 

คําก็มีความสําคัญย่ิงยวด เพราะเป็นถ๎อยคําที่ออกมาจากหัวใจของคนรักกัน และหํวงใยกันมากที่สุด ตาอ๏อดเข๎ามายืนอยํู

ข๎างๆ ตัวพลอย และคุยกับตาอ๎นเบาๆ ในทํานองถามทุกข๑สุขเชํนเดียวกัน พลอยชําเลืองดูตามขอบลูกกรงเหล็กโดยทั่วๆ ไป 

ทุกคนที่มาเย่ียมตํางพากันเข๎าไปชิดลูกกรง เพื่ออยูํใกล๎คนที่ตนรักให๎ได๎มากที่สุด แม๎ในระยะเวลาอันส้ัน หญิงสาวหน๎าตา

สะอาดสะอ๎านคนหนึ่งอยูํถัดพลอยออกไป กําลังเอามือเกาะลูกกรงและซบหน๎าร๎องไห๎อยํางหมดอับอาย ชายหนุํมคนหนึ่ง

ยืนอยํูภายในทางด๎านนักโทษ มองดูหน๎าหญิงสาวคนนั้นด๎วยแววตาอันละห๎อย เสียงพูดเบาๆ วํา  

         "อนงค๑อยําร๎องไห๎.....อยําร๎องไห๎....พี่ไมํเป็นไรหรอก ขอให๎อนงค๑รักษาตัวให๎ดี.....เล้ียงลูกให๎ดี...." 

         พลอยต๎องเบือนหนา๎กลับมาทนัท ีด๎วยความสังเวชสลดใจ และขณะเดียวกันก็ร๎ูสึกตัววํา ความทกุข๑ของตนนัน้มิได๎

อยูํแตํตัวผ๎ูเดียว มีคนอีกมากมายหลายร๎อยพัน ที่รํวมทุกข๑อันใหญํหลวงนี้ และในคนจํานวนนั้นก็ยังมีคนอีกมาหลาย ที่อยํู

ในฐานะลําบากกวําพลอย หรือยังอยูํในวัยที่ไมํสามารถอดทนตํอความทุกข๑ได๎เทําพลอย หัวใจของพลอย ซึ่งจดจํออยูํที่ตา

อ๎นและที่ความทุกข๑ของตนเองนั้น เร่ิมคล่ีคลายแผํกว๎างออกไปถึงคนจํานวนมาก ที่เรียงรายอยูํในขณะนั้น ความเมตตา

และความเห็นใจคนอื่นที่รํวมทุกข๑ ชํวยให๎พลอยดํารงความร๎ูสึกของตนไว๎ได๎ในระดับอันควร ไมํแสดงความทุกข๑โทมนัส

ออกมาตํอหน๎าตาอ๎น 

         เวลาทีกํ่าหนดไว๎ใหเ๎ย่ียมนัน้ผํานไปโดยรวดเร็ว หลังจากทีไ่ด๎มอบของใหแ๎กํเจ๎าพนกังานเรือนจําแล๎ว พลอยก็ยืน

มองดูตาอ๎นจนลับตาไป แล๎วก็ปลํอยตัวให๎ตาอ๏อดพาไปลงเรือกลับบ๎านอยํางสงบ ขณะที่เดินกลับนั้นก็ร๎ูตัววํา ได๎ทิ้งเอา

สํวนหนึ่งอันสําคัญของหัวใจนั้นไว๎ในเรือนจํา  

         ขณะทีเ่รือแลํนกลับมาตามลําแมํน้าํ ตาอ๏อดก็ยกมือขึน้ตบแขนพลอยเบาๆ แล๎วพดูวํา  

         "วันนี้แมํดีมาก ขอชมเชย" 

         "ทําไมอ๏อด" พลอยถามโดยไมํหันหน๎ากลับเข๎ามาในเรือ ยังคงนั่งมองภาพริมแมํน้ําผํานไปเร่ือยๆ  

         "ที่ลูกวําดีก็เพราะแมํใจแข็ง ไมํร๎องไห๎......อ๎าวแล๎วกัน !" ตาอ๏อดร๎องขึ้นกํอนที่จะพูดจบ เพราะพลอยรีบดึง

ผ๎าเช็ดหน๎า ออกจากกระเป๋าขึ้นปิดหน๎าอยํางรวดเร็ว และก๎มตัวลงร๎องไห๎เหมือนกับวําสายตัวจะขาด  

         ความหวังหรือความฝันของตัวเอง ทีพ่ลอยเคยนกึวําเล่ือนลอยนัน้ ย่ิงนานวันเขา๎ก็ย่ิงจะดูเป็นจริงเป็นจังขึน้มาทกุท ี

ความวังนั้นก็คือตาอ๎นอาจไมํถูกประหารตามคําพิพากษา เพราะในหลวงไมํทรงยอมลงพระปรมาภิไธย ในบรมราชโองการ

ให๎ประหารชีวิต ขําวคราวที่พลอยได๎ยินจากปากคนหลายคนนั้น ก็ดูจะสนับสนุนความหวังหรือความฝันนั้นให๎แนํนแฟ้นย่ิง

ขึ้นทุกที จนในที่สุดพลอยถึงกับหมดกังวลในข๎อนั้น และทําใจเสียได๎วํามีลูกอีกคนหนึ่ง ที่เคราะห๑กรรมบันดาลให๎ต๎องติดคุก 



และตนมีหน๎าที่ๆ จะต๎องคอยสํงเสีย เพื่อให๎ลูกมีความสุขสบายตามสมควร เทําที่สภาพในคุกจะอํานวยให๎จนกวําจะส้ิน

กรรม ซึ่งพลอยเองก็ไมํร๎ูวําจะเป็นเวลาเมื่อใด  

         ระหวํางนัน้ขาํวเร่ืองพระเจ๎าอยํูหวัจะสละราชสมบติัก็คงหนาหขูึน้ทกุวัน พอํเพ่ิมเป็นคนทีส่นใจมากกวําคนอืน่ เพราะ

ได๎เคยทํานายทายทักไว๎แตํแรก 

         "ฉันเคยวําไว๎แตํแรกแล๎ว แมํพลอยจําได๎ไหม" พํอเพิ่มพูดขึ้นวันหนึ่ง  

         "วําอะไรคุณหลวง คุณหลวงเคยวําอะไรตํอะไรไว๎มากมายเต็มที ฉันไมํมีปัญญาจะไปจดจําได๎หมด" พลอยพูด  

         "ก็เร่ืองในหลวงทํานจะไมํเสด็จกลับนั่นปะไร" พํอเพิ่มพูดยํ้าด๎วยน้ําเสียงที่แสดงความสําคัญของตน ในฐานเป็นผ๎ู

รอบร๎ูทํานายเหตุการณ๑ได๎แมํนยํา  

         "คุณหลวงไปได๎ขําวอะไรมาอีกแล๎วหรือ" พลอยถามอยํางสงสัย  

         "ใครๆ ก็ร๎ูกันทั่วไปแล๎ววําทํานไมํเสด็จกลับแนํ ถ๎ารัฐบาลยังอยํูอยํางนี้ ฉันวําทํานไมํกลับเหมือนกัน เพราะคงไมํมี

ทางที่จะตกลงกันได"๎ 

         "แล๎วจะทําอยํางกันเลําคุณหลวง" พลอยถามอยํางไมํเข๎าใจจริงๆ  

         "ก็จําทําอยํางไร" พํอเพิ่มวํา "ถ๎าทํานไมํเสด็จกลับ ทํานก็คงจะสละราชสมบัติ"  

         "ตายจริง ! คุณหลวง ! เอาอะไรมาพูด !" พลอยพูดอยํางร๎อนใจ "ต้ังแตํฉันเกิดมาเป็นตัวก็ยังไมํเคยได๎ยินวํา ใน

หลวงสละราชสมบัติสักที จะเป็นไปได๎ถึงเพียงนั้นเทียวหรือ"  

         "สมัยนี้อะไรก็เป็นไปได๎ทั้งนั้นแมํพลอย" พํอเพิ่มวํา "เมื่อในหลวงทํานทรงมีความเห็นอยํางไรแล๎ว สภากับรัฐบาล

เขามีความเห็นไปอีกอยํางหนึ่ง ก็อยูํตํอไปด๎วยกันไมํได๎ ถึงคราวที่จะต๎องแยกกัน"  

         "แล๎วบ๎านเมืองจะเป็นอยํางไรตํอไป" พลอยถามอยํางกังวล "ฉันนึกไมํถึงจริงๆ ฟังดูเหมือนบ๎านแตกสาแหรกขาด 

ถ๎าในหลวงองค๑นี้สละราชสมบัติ ใครจะได๎เป็นในหลวงองค๑ตํอไป"  

         "ฉันเองก็ยังไมํร๎ู" พํอเพิ่มตอบ "เจ๎านายก็ยังมีอีกหลายองค๑ ทางสายสมเด็จพระพันปีก็มาส้ินสุดลงที่รัชกาลนี้ 

เพราะไมํมีพระเจ๎าลูกเธอ ถ๎าจะกลับไปทางสายสมเด็จพระพันวัสสากระมัง แตํฉันคิดเอาเองนะแมํพลอย เอาจริงเข๎าองค๑

ไหนจะได๎เป็นฉันก็ยังไมํร๎ูเลย" 

         ในใจจริงของพลอยนัน้ ไมํอยากใหค๎วามคาดหมายของพอํเพ่ิมกลายเป็นจริงแม๎แตํนอ๎ย เพราะโชคชะตาของตาอน๎

ขณะนี้ ดูจะผูกพันอยูํกับพระเจ๎าอยูํหัวพระองค๑นั้น ถ๎าหากวําสละราชสมบัติจริง และผลัดแผํนดินใหมํจริง ตาอ๎นจะเป็น

อยํางไรก็สุดที่จะเดา และพลอยก็ร๎ูจักชีวิตดีเกินไปที่จะไมํมองแตํด๎านดี ร๎ูวําทางที่ดีที่สุดนั้น ควรจะมองทางเสียหรือแงํร๎าย



ไว๎กํอน แตํเหตุการณ๑บ๎านเมืองในขณะนั้น ดูเหมือนจะอยูํนอกเหนือการกระทําของบุคคลใดทั้งส้ิน ตาอั้นเองก็เคยมาเลําให๎

พลอยฟังวํา รัฐบาลได๎พยายามทุกทาง ที่จะมิให๎พระเจ๎าอยูํหัวต๎องสละราชสมบัติ ตาอ๏อดซึ่งนั่งฟังอยูํด๎วยถามตาอั้นอยําง

ย้ิมๆ วํา 

         "ทุกทางแล๎วหรือพี่อั้น" 

         "ทุกทางแล๎วอ๏อด เทําที่จะทําได๎" ตาอั้นตอบ 

         "อ๏อดเห็นวํามีทางเดียวเทํานั้น ที่จะป้องกันมิให๎ทํานออก" ตาอ๏อดวํา 

         "ทางไหนกัน" ตาอั้นหันขวับไปถามน๎องชาย "ก็เราบอกอยูํหยกๆ วําพยายามทุกทางแล๎ว"  

         "ลองตามพระทัยทํานดูบ๎างเป็นไง" ตาอ๏อดพูดเบาๆ 

         "อ๏อดก็พูดเป็นเลํนไปเสียทุกที" ตาอั้นพูดแล๎วก็ลุกขึ้นเดินหายไป ปลํอยให๎ตาอ๏อดนั่งหัวเราะเบาๆ อยูํคนเดียว  

         ตํอจากนัน้มาก็มีแตํขาํวทีสั่บสนอลเวงเก่ียวกับพระเจ๎าอยํูหวั จนพลอยหมดปญัญาทีจ่ะจับต๎นชนปลายทีไ่หนถูก จน

วันหนึ่งตอนสายของฤดูร๎อน ตาอ๏อดก็เดินเข๎ามาหาพลอยด๎วยสีหน๎าที่ไมํสบายใจนัก แล๎วพูดเบาๆ ขึ้นวํา  

         "ในหลวงสละราชสมบัติอยํางแนํนอนแล๎วแมํ"  

         "โธํ !" พลอยพูดขึ้นได๎คําเดียว 

         "ก็นั่นนํะซ"ี ตาอ๏อดวํา "ลูกก็วําอยํางนั้นเหมือนกัน" 

         "นี่ถ๎าไมํใชํอ๏อดเป็นคนมาบอก แมํก็แทบไมํเชื่อ" พลอยพูดเบาๆ 

         "ลูกเองก็ไมํอยากเชื่อ" ตาอ๏อดวํา "ร๎ูสึกเสียดายเหลือเกิน ทั้งที่ไมํใชํเร่ืองราวอะไรของลูกเลย"  

         พลอยยกมือลูบหวัอ๏อดแล๎วพดูวํา 

         "แมํก็เสียดายเหมือนกันอ๏อด ไมํอยากเห็นบ๎านเมืองเป็นไปถึงเพียงนี้ ร๎ูสึกวําผิดแบบแผนประเพณี หรือแมํจะเป็น

คนโบราณอยูํคนเดียวก็ไมํร๎ู" 

         "ลูกเสียย่ิงกวํานั้นไปอีก" ตาอ๏อดพูดตํอ "เมืองไทยเราเพิ่งเปล่ียนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยยังไมํทันไร เราก็ยัง

ต๎องมาเสียคนสําคัญ ที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดไปคนหนึ่ง" แล๎วตาอ๏อดก็ถอนใจใหญํอยํางมีทุกข๑ ซึ่งพลอยไมํเคยเห็น

ตาอ๏อดทําบํอยนัก  

 

จบแผํนดินที่สาม 



 

แผํนดินที่ ๔ 

บทที่ ๑  

         พลอยเร่ิมชีวิตในแผํนดินที ่๔ ในอายุของตน หรืออีกนัยหนึ่งรัชกาลที่ ๘ แหํงกรุงรัตนโกสินทร๑ ด๎วยความร๎ูสึกที่วําตน

นั้นอยูํในวัยชรา พลอยมีอายุได๎ห๎าสิบเศษ แตํอาศัยที่ภายในชั่วชีวิตของตน ได๎ผํานมาถึงสามแผํนดิน และเหตุการณ๑ทั้ง

ปวงได๎ผันผวนเปล่ียนแปรได๎อยํางรวดเร็ว ทําให๎พลอยเห็นได๎วํา ตนได๎ใช๎ชีวิตมานานนักหนา  

         เม่ือพลอยยังเป็นเด็กรํุนสาวอยํูในวังได๎เคยพบคนทีส่ามารถอา๎งได๎วําเคยอยํูมาถึงสามแผํนดินแล๎วในรัชกาลที ่๕ 

นั้นเอง คิดเกิดแตํสมัยแผํนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าฯ หรือได๎เคยเห็นเจ๎านายซึ่งเป็นลูกเธอในรัชกาลที่ ๒ ยังมีพระ

ชนม๑อยูํมาถึงรัชกาลที่ ๖ เชํนเสด็จพระองค๑แม๎นเขียน พลอยก็เคยนึกอยูํวําทํานเหลํานั้นมีอายุยืนนักหนา และเป็นคนแกํ

ชราสุดที่จะประมาณ ตํอมาถึงรัชกาลที่ ๖ เมื่อพลอยออกครองเรือนเป็นผ๎ูใหญํเกือบจะพูดได๎วํา ไมํมีใครอายุเกินสาม

แผํนดิน คนที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ส่ีนั้น ก็ล๎วนแตํเป็นผ๎ูสูงอายุในสายตาของพลอยทั้งส้ิน บัดนี้พลอยเป็นคนที่ได๎ผํานมาแล๎ว

ถึงสามแผํนดิน มีอายุอยูํตํอมาจนเข๎าถึงแผํนดินที่ส่ี เรียกได๎วําเป็นคนส่ีแผํนดินอยํางเต็มปาก ความร๎ูสึกตัววําตนเป็นคนที่

ยํางเข๎าสํูปูนชรานั้น ก็ย่ิงมากขึ้นทุกวัน  

         พลอยใจหายเม่ือตาอ๏อดเอาพระบรมรูปพระเจ๎าอยํูหวัรัชกาลใหมํมาใหดู๎ เพราะพระเจ๎าอยํูหวั ยังทรงพระเยาว๑นกั ย่ิง

มองดูพระบรมรูปก็ย่ิงร๎ูสึกจับใจสงสาร ความจงรักภักดีในตัวนั้นไมํมีทางเส่ือมคลายลงไป เพราะพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลนี้ 

เป็นพระโอรสทูลกระหมํอมฟ้า ที่พลอยร๎ูจักได๎เคยเห็นต้ังแตํอยํูในวัง และตํอมาแม๎เติบโตออกมาอยูํข๎างนอกแล๎ว ก็ยังได๎ยิน

พระกิตติคุณเล่ืองลือจากปากคนทั่วไปอยํูเสมอ ความร๎ูสึกที่บังเกิดในเมื่อเห็นพระบรมรูปนั้น พลอยเองก็อธิบายไมํถูก 

เพราะแตํกํอนแตํไรเมื่อผลัดแผํนดินใหมํ ก็ปรากฏวําเจ๎านายที่ทรงรับรัชทายาท เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น เป็น

เจ๎านายที่เจริญพระชันษาแล๎วทุกพระองค๑ แตํคราวนี้เป็นคราวแรกที่พระเจ๎าอยูํหัวทรงพระเยาว๑ ยังเล็กนักในสายตาพลอย 

ถึงแม๎ความจงรักภักดีของพลอย จะมีตํอแผํนดินนี้ไมํน๎อยไปกวําแผํนดินกํอนๆ แตํความยําเยงเกรงกลัว มิได๎ผุดขึ้นมาใน

หัวใจเลย ตรงกันข๎าม ความร๎ูสึกอีกอยํางหนึ่งที่ผูกมัดใจได๎มากกวํานั้น กลับเกิดขึ้นมาแทน คือความรักอันเป็นสํวนตัวหวง

แหน เหมือนกับวําในหลวงรัชกาลที่ ๘ เป็นบุคคลที่เป็นของพลอยแท๎ๆ เป็นบุคคลที่พลอยต๎องเฝ้าดูความเจริญเติบโตด๎วย

ความสนใจ ความร๎ูสึกวําในหลวงมีพระชันษาเพียง ๘-๙ ขวบ เป็นกําพร๎าพระราชบิดา และกําลังประทับอยูํในตํางประเทศ 

ทําให๎พลอยบังเกิดความสงสารและหํวงใยจับจิตจับใจ พลอยนั่งมองพระบรมรูปเล็กๆ ที่ตาอ๏อดไปหามาให๎อยํางสนใจ 

พยายามมองดูอยํางละเอียดทั้งใกล๎ทั้งไกล พระพักตร๑ที่แลเห็นนั้น ก็ละม๎ายคล๎ายคลึงกับสมเด็จพระราชบิดา เมื่อคร้ังยัง

ทรงพระเยาว๑ และความละม๎ายคล๎ายคลึงนั้น ย่ิงเป็นข๎อผูกมัดพลอย ให๎เกิดความรักความเอ็นดูมากขึ้นไปอีก ด๎วย

ความร๎ูสึกที่วํา ตนได๎เคยเห็นมาแตํทูลกระหมํอมพระราชบิดา และได๎เคยเห็นอยํางใกล๎ชิดมาแตํยังทรงพระเยาว๑  

         "เจ๎าประคุณเอ๐ย ยังเล็กนัก" พลอยรําพึงออกมาเบาๆ "ทูลกระหมํอมแก๎วยังเล็กเหลือเกิน ใครจะไปร๎ูวําตํอไปจะ

เป็นอยํางไร นําสงสารนัก นําสงสารเหลือเกิน..."  



         "แมํสงสารใคร" ตาอ๏อดซึ่งกําลังนั่งอํานหนังสือพิมพ๑อยูํอีกทางหนึ่ง เงยหน๎าขึ้นมาถาม  

         "สงสารในหลวง...ในหลวงเล็กแผํนดินนี้" พลอยตอบ  

         "อ๎าว ! ไปสงสารทํานทําไมลํะแมํ เพิ่งเสวยราชย๑เทํานั้นเอง ยังไมํทันไรเลยแมํก็สงสารเสียแล๎ว" ตาอ๏อดพูดด๎วย

น้ําเสียงที่เต็มไปด๎วยความปรานี พลอยร๎ูตัววําเดี๋ยวนี้ ตาอ๏อดรักและปรานีตน เหมือนกับวําพลอยเป็นเด็กๆ คนหนึ่ง ที่ตาอ๏

อดต๎องคอยดูแลต๎องคอยเอาใจ 

         "แมํก็ไมํร๎ูเหมือนกัน..." พลอยตอบอยํางไมํแนํใจ "ร๎ูแตํวําพอเห็นพระบรมรูปก็ใจคอหาย ทํานเหมือนทูลกระหมํอม

แดงเมื่อทรงพระเยาว๑ เป็นพิมพ๑เดียวกัน แล๎วก็สงสาร...สงสารจับจิตจับใจ จะเป็นเพราะยังทรงพระเยาว๑เกินไปหรืออะไรก็

ไมํร๎ูได๎ แตํในใจนั้นร๎ูสึกเหมือนกับวํา ใครเขามาจับเอาลูกหลาน ที่ตัวเล็กๆ เอาไปกดขี่ ไปเลํนรังแก"  

         ตาอ๏อดหวัเราะแล๎วก็พดูวํา 

         "แมํจะคิดมากไปเสียละกระมัง ทํานเป็นในหลวงใครจะไปเลํนรังแกทํานได๎ รัฐธรรมนูญของพี่อั้น ก็ยังบอกไว๎วํา 

องค๑พระมหากษัตริย๑เป็นที่เคารพสักการบูชา ใครจะมาละเมิดมิได๎ เลํนรังแกในหลวง ก็เห็นจะถือวําเป็นละเมิด

พระมหากษัตริย๑กระมัง"  

         "แมํไมํได๎หมายความวําอยํางนั้นหรอกอ๏อด" พลอยตอบ "แมํไมํเข๎าในหรอกเร่ืองรัฐธรรมนูญอะไร ของตาอั้นนี่นํะ 

ทีแรกได๎ยินนึกวําเป็นคนชื่อพระธรรมนูญด๎วยซ้ํา แมํร๎ูแตํเพียงวําชีวิตของเจ๎าฟ้าเจ๎าแผํนดินนั้น ไมํเหมือนคนธรรมดา ถ๎าดู

เผินๆ จะวําสุขก็สุขนัก แตํถ๎าดูให๎ลูกซึ้งเข๎าไปแล๎ว ส๎ูเป็นอยํางเราๆ ก็ไมํได๎ พระเจ๎าแผํนดินต๎องระวังพระองค๑ไปทุกส่ิงทุก

อยําง จะเสวยจะบรรทมจะทรงทําอะไรก็อยูํในกรอบ ไมํเห็นจะเป็นตัวของตัวเองได๎ แตํในหลวงพระองค๑นี้ยังทรงพระเยาว๑

นัก" พลอยหยิบพระบรมรูปขึ้นดูอีกคร้ังหนึ่ง แล๎วก็พูดตํอไปวํา  

         "อ๏อดคิดให๎ดีๆ เถิด นี่ถ๎าทํานเกิดมาเป็นลูกคนธรรมดาสามัญ ก็เป็นเด็กกําลังเลํนกําลังกิน ตํอไปเติบโตขึ้นมาก็หา

ความสุขได๎อยํางคนธรรมดา ไมํมีใครสนใจ แตํพอเป็นในหลวงเข๎าก็หมดกัน เหมือนกับถูกเขาจับตั้งไว๎บนหิ้งพระแตํยังเล็ก 

ถ๎าทํานเป็นผ๎ูใหญํหรือบ๎านเมืองเหมือนสมัยกํอน แมํก็จะไมํวํากระไรหรอก แตํเด๋ียวนี้... แล๎วก็ทํานยังเล็กนัก เล็กเหลือเกิน 

แมํจึงอดสงสารไมํได๎"  

         การผลัดแผํนดินใหมํจากรัชกาลที ่๗ มาเป็นรัชกาลที่ ๘ นั้นดูเงียบเหงาในสายตาของพลอย เพราะการผลัดแผํนดิน

ทางกฏหมาย โดยที่รัชกาลกํอนยังมิได๎เสด็จสวรรคต และพระเจ๎าอยูํหัวแผํนดินใหมํ ก็ยังทรงพระเยาว๑ และประทับอยูํ

ตํางประเทศ เพราะฉะนั้นการผลัดแผํนดิน จึงเป็นไปโดยเงียบเชียบ ปราศจากพิธีรีตรอง ไมํมีงานพระบรมศพ ไมํมีงานไว๎

ทุกข๑ทั้งเมือง และไมํมีงานพระบรมราชาภิเษก ทุกอยํางเหลํานี้เป็นสัญลักขณ๑ของการผลัดแผํนดิน ตามความร๎ูสึกเชื่อถือ

ของพลอย เมื่อปราศจากส่ิงเหลํานี้ พลอยก็เผลอคิดไปได๎บํอยๆ วําทุกอยํางยังเหมือนเกําไมํมีเปล่ียนแปลง  



         พลอยเร่ิมแผํนดินใหมํในชีวิตของตนด๎วยความร๎ูสึกทีไ่ด๎กลําวมาแล๎ว แตํแผํนดินใหมํทีไ่ด๎เร่ิมต๎นขึน้นัน้ ได๎ทาํให๎

พลอยมีหวังหมดความวิตกกังวลลงไป ในเร่ืองที่สําคัญเร่ืองหนึ่งคือเร่ืองตาอ๎น เพราะหลังจากที่ได๎เป็นปัญหาสงสัยกันมา

นานวํา ผ๎ูที่ได๎รับคําพิพากษาต๎องประหารชีวิต ในคดีกบฏ พ.ศ. ๒๔๗๖ นั้น จะต๎องถูกประหารจริงตามคําพิพากษาหรือไมํ 

ปัญหานั้นก็ดูเหมือนจะมีคําตอบที่แนํนอนขึ้นมาบ๎าง คือเมื่อพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลกํอนได๎สละราชสมบัติไปแล๎ว ก็มิได๎มีใคร

หยิบยกเอาเร่ืองนี้ขึ้นมาพิจารณาอีก ตาอ๎นและคนอื่นๆ ที่ต๎องโทษประหารก็คงอยํูตํอไป ในเรือนจําเชํนเดียวกับคนอื่นๆ ที่

ต๎องโทษน๎อยกวํา พลอยได๎ทําใจเสียแล๎วในเร่ืองตาอ๎น ไมํอยากจะหวังอะไรมาก ถึงแม๎วําตาอ๎นจะต๎องถูกจองจํา หมด

โอกาสที่จะดําเนินชีวิตไปตามปกติ เป็นต๎นวําบวชเรียน หรือมีครอบครัวบุตรภรรยาเชํนคนหนุํม รํุนราวคราวเดียวกัน พลอย

ก็มิได๎เก็บเอามาเป็นอารมณ๑ เพราะการที่ตาอ๎นยังมีชีวิตอยูํได๎ ก็เป็นของมีคําพอเพียงแล๎วสําหรับพลอย ถึงจะอยูํในคุก 

พลอยก็ยังมีความม่ันใจวําสามารถไปเย่ียมได๎เมื่อคิดถึง และสํงข๎าวของไปให๎ได๎ทุกคร้ังเทําที่นึกอยากจะสํงไป  

         เม่ือเพลาความกังวลเร่ืองชีวิตของตาอน๎ลงไปได๎บา๎ง เพราะทาํใจได๎ถูก พลอยก็มีเวลาทีจ่ะหนัมาดู ลูกคนอืน่ๆ ของ

ตน และบรรดาญาติและคนอื่นๆ ที่อยํูรอบตัว คุณเนียนและคุณนุ๎ยซ่ึงเป็นผ๎ูใหญํฝ่ายคุณเปรมนั้น ได๎ถึงแกํกรรมไปแล๎วทั้ง

สองคน คุณเนียนซึ่งเป็นคนเจ็บกระเสาะกระแสะมานาน ต้ังแตํพลอยเร่ิมเข๎ามาอยํูในบ๎าน ได๎ตายไปกํอนการเปล่ียนแปลง

การปกครองสักปีเศษ จัดการศพคุณเนียนเสร็จลงแล๎ว คุณนุ๎ยผ๎ูซึ่งชรามาก ก็มาตายลงอีกคน หลังจากเปล่ียนแปลงการ

ปกครองแล๎วไมํเทําไรนัก ฉะนั้นคนที่ยังเป็นผ๎ูใหญํกวําพลอย จึงยังเหลืออีกเพียงสองคนในบ๎าน คือคุณอุํนคนหนึ่ง และนาง

พิศซ่ึงเดี๋ยวนี้ทุกคนในบ๎าน รวมทั้งพลอยด๎วยเรียกวํา "ยายพิศ" หรือ "ยาย" เฉยๆ คุณนั้นทรุดโทรมไปตามสภาพของสังขาร

ที่ชราลงไป แตํคุณอุํนเป็นคนชอบอยูํกับที่ คือนั่งอยํูในห๎องเฉยๆ มาต้ังแตํยังเป็นสาวจนแกํ เพราะฉะนั้นถึงคุณอุํนจะแกํชรา

ลงไปอยํางไร ก็ไมํมีการเปล่ียนแปลงที่ใครร๎ูสึก มีแตํประไพซึ่งเด๋ียวนี้ดูหํางเหินไป ไมํคํอยจะไปอยํูที่เรือนคุณอุํนเหมือนแตํ

กํอน เมื่อพลอยถามเร่ืองนี้ประไพก็ตอบอยํางเบื่อๆ วํา "คุณป้าแกํเหลือเกิน จนเด๋ียวนี้พูดอะไรไมํคํอยร๎ูเร่ือง เห็นประไพเป็น

เด็กไมํร๎ูจักจบจักส้ิน" 

         ความชราทาํใหย๎ายพศิเปล่ียนแปลงไปมาก ยายพศิผ๎ูซ่ึงเด๋ียวนีอ้ายุรํวมเจ็ดสิบ ไมํมีแรงทีจ่ะไปไหนมาไหน นอกจาก

นั่งอยูํในห๎องที่พลอยจัดให๎อยูํ มีเด็กคอยดูแลปรนนิบัติหาข๎าวหาน้ําให๎กิน ยายพิศซ่ึงพลอยจําได๎วํา เคยเป็นคน

กระฉับกระเฉงแข็งแรง กลับกลายเป็นคนแกํที่หมดกําลังวังชา ได๎แตํนั่งตําหมากอยูํในห๎อง แตํสติปัญญาและความจําของ

ยายพิศยังมีอยูํบริบูรณ๑ และสําหรับยายพิศพลอยก็ยังเป็น "คุณพลอย" เด็กที่แกเคยเล้ียงมานั่นเอง การเปล่ียนแปลงใน

สภาพฐานะ และจํานวนปีที่ผํานไป มิได๎ทําให๎พลอยเปล่ียนแปลงไปจากเกําในสายตาของยายพิศ ขณะนี้ยายพิศไมํมี

หน๎าที่การงานใดๆ ที่จะต๎องทํา พลอยเห็นวํายายพิศเป็นคนเกําแกํแตํคร้ังแมํ และเป็นคนที่ได๎เล้ียงพลอยมาแตํเล็ก พลอย

จึงเล้ียงดูยายพิศ ด๎วยความกตัญ๒ู พยายามหาความสุขให๎ยายพิศทุกทางเมื่อยายพิศแกํลง พลอยร๎ูดีวํายายพิศมี

ความสุขมาก ทุกคร้ังที่ตนไปเย่ียมที่ห๎องและนั่งคุยด๎วย ฉะนั้นพลอยจึงพยายามไปหายายพิศบํอยๆ เทําที่จะมีเวลา และ

ทุกคร้ังที่ไปหายายพิศ พลอยก็ดูเหมือนจะมีความสุขใจด๎วยเหมือนกัน เพราะยายพิศดูเหมือนจะเป็นสายโซํเส๎นเดียว ที่ยัง

โยงชีวิตของพลอยในปัจจุบัน ให๎ติดตํอกับความหลัง ทั้งหลายทั้งปวงที่ผํานมาแล๎วนานหนักหนา ยายพิศชอบพูดถึงเร่ือง



เกําๆ และนําเอาตัวบุคคลที่ตายไปแล๎ว มาเปรียบเทียบกับคนรํุนที่เกิดมาทีหลังเสมอ ลูกของพลอยทุกคน ยายพิศก็มักจะ

เปรียบเทียบกับคนแตํกํอน ให๎พลอยฟังวําคนนั้นเหมือนใครคนนี้เหมือนใคร เป็นต๎นวําตาอั้นนั้นยายพิศก็ดูและพูดวํา  

         "คุณอั้นนั้นหน๎าตามาทางคุณพลอย แตํใจคอไมํเหมือน บําววําไปทางเจ๎าคุณพํอของคุณอั้นมากกวํา"  

         "ฉันเองดูไมํออกหรอกพิศ" พลอยพูด "พิศวําตาอั้นเหมือนคุณเปรมตรงไหน"  

         "ตรงนิสัยใจคอ เจ๎าคุณทํานปึงปังทําอะไรทําจริง แล๎วก็ชอบที่แปลกๆ ใหมํๆ คุณอั้นก็เหมือนกัน"  

         "บางทีก็จะจริง...แล๎วตาอ๏อดเลํา" 

         "คุณอ๏อดนั้นหน๎าตาไปทางเจ๎าคุณพํอ แตํใจคอกลับไปเหมือนเอาคุณเพิ่ม ชั่วแตํวําคุณอ๏อดดีกวําที่สุขุม ไมํเอะอะ

เกกมะเหรก คุณเพิ่มเมื่อยังหนุํม บําวต๎องคอยปราบเสมอ เกะกะก็เทํานั้น เมาก็เทํานั้น แตํถ๎าพูดถึงน้ําใสใจคอ ก็เผ่ือแผํมี

เมตตาเหมือนกับคุณอ๏อดนั่นเอง" 

         "ประไพเลําพิศ" พลอยซักตํอ 

         "เฮ๎อ !" ยายพิศถอนใจ "คุณพลอยอยําถือคนแกํเลยทูนหัว คุณถามมาบําวก็จะบอกให๎ คุณประไพนั้นยิ่งสาวขึ้นมา

ก็เหมือนคุณพลอย ราวกับพิมพ๑เดียวกัน แตํคุณพลอยใจคอเหมือนทํานฟากขะโน๎น" คําวํา "ทํานฟากขะโน๎น" นั้น ยายพิศ

หมายถึงเจ๎าคุณพํอของพลอย "คุณพลอยจึงเยือกเย็น ไมํโกรธไมํโมโหไมํวูํวาม แตํคุณประไพนั่นบําวดูๆ ไปยิ่งเห็นเหมือน

คุณแมํของคุณพลอย ตรงนี้แหละที่หนักใจ"  

         "ก็ไมํเห็นจะเป็นอะไรนี่พิศ" พลอยวํา "แมํดีออกจะตายไป" 

         "ดีนํะไมํมีใครดีเทําแล๎วเจ๎าประคุณ" ยายพิศยกมือทํวมหัว "แตํคุณพลอยอยําลืมวําคุณแมํของคุณ แสนงอนก็

เทํานั้น ใจเร็วก็เทํานั้น...แล๎วก็เจ๎าชู๎เอาการอยูํทีเดียว" ยายพิศพูดตรงๆ อยํางที่ร๎ูอยูํแล๎ววําตนเป็นคนแกํ และอยูํกับพลอย

มานาน จนไมํมีอะไรจะถือโกรธกันอีกตํอไป  

         "พิศก็ชํางเอาที่ไหนมาพูด !" พลอยท๎วงขึ้นเมื่อยายพิศกลําวหาวําแมํของตนเจ๎าชู๎  

         ยายพศิหวัเราะอยํางชอบใจแล๎วก็โขกหมากในครกทองเหลืองไปพลางแล๎วพดูวํา  

         "คุณพลอยยังเล็กนักในตอนนั้นจะไปร๎ูอะไร บําวโตแล๎วได๎อยูํกับคุณแมํมากกวําคนอื่น ถึงได๎ร๎ูใจกันดี วําแตํคุณ

พลอยคอยระวังคุณประไพให๎ดีก็แล๎วกัน บําวมันแกํเสียแล๎ว ไมํยังง้ันก็จะชํวยดูให๎อีกคนหนึ่ง คุณประไพก็สวยจริงๆ เสีย

ด๎วย ดูไมํดีก็จะลําบาก" 

         "เด็กเด๋ียวนี้ไมํเหมือนแตํกํอนหรอกพิศ" พลอยตอบอยํางหนักใจเหมือนกัน "พอเขาโตแล๎ว เขาก็เล้ียงตัวเขาเอง ฉัน

จะไปวําอะไร ก็กลัวเขาจะวํายํุงไมํเข๎าเร่ือง" 



         "อ๏ะ ! พูดอยํางนั้นจะใช๎ได๎หรือ" ยายพิศร๎อง "แมํลูกกันก็ต๎องฟังกันมั่งซีคุณพลอย คุณเสียอีกที่ใจดีไปหนํอยเทํา

นั้นเอง ถ๎าคุณแข็งเข๎าบ๎าง ลูกเต๎าก็ต๎องกลัวต๎องเกรงใจไปเอง ที่ไหนจะไปกล๎า" แล๎วยายพิศก็นั่งบํนพึมพําไปอีกนาน  

         ความจริงคําพดูของยายพศิวํา ประไพเหมือนยายในนสัิยทีย่ายพศิเรียกวํา "เจ๎าชู"๎ นั้นสะกิดใจพลอยอยูํมาก

เหมือนกัน เพราะประไพขณะนี้โตขึ้นเป็นสาวเต็มตัว พอที่จะมีเหย๎ามีเรือนได๎ นับวําอยูํในวัยที่ทําให๎พลอยต๎องคิดมาก แตํ

ประไพก็ยังมิได๎แสดงทําทีออกมาให๎แนํชัดวําสมัครใจจะมีเรือนหรือยัง  

         ประไพเป็นคนมีเพ่ือนฝูงเพศเดียวกันและรํุนราวคราวเดียวกันมาก จนพลอยเกือบจะจําหนา๎และจําช่ือ ได๎ไมํทัว่ถึงวํา

ใครเป็นใคร เพื่อนฝูงของประไพสํวนมาก เป็นคนที่อยูํในฐานะใกล๎เคียงกัน และเคยเป็นเพื่อนนักเรียนมาแตํคร้ังประไพยัง

เรียนหนังสือ และยับคบหากันมาจนบัดนี้ เพื่อนฝูงเหลํานี้ไปมาหาสํูที่บ๎านเสมอ และรีบประไพไปเที่ยวหรือไปงานตํางๆ 

ตามบ๎านของตนบํอยที่สุด พลอยเองก็มิได๎สนใจเข๎าไปเก่ียวข๎อง เพราะตํางวัยกันเป็นหนักหนา ทุกคร้ังที่พลอยเข๎าไป

ทักทาย หรือคุยกับสาวๆ เหลํานี้ เสียงหัวเราะตํอกระซิกกันจะเงียบลงทันที และตํางคนก็ตํางพูดกับพลอยอยํางเก๎อเขิน ทํา

ให๎พลอยต๎องเก๎อไปด๎วย และไมํอยากเข๎าไปเก่ียวข๎องมากนัก เพราะเกรงวํา ตนจะเป็นคนขัดความสนุกสบายของลูก  

         พลอยยอมรับเอาประเพณีใหมํ ทีป่ลํอยใหลู๎กสาวไปไหนมาไหนกับเพ่ือนฝูงได๎โดยอสิระ ถ๎าหากวําเพ่ือนฝูงเหลํานัน้

เป็นหญิงด๎วยกัน และไปกันหลายๆ คน แตํพลอยก็ยังวางเงื่อนไขวํา ประไพจะไปไหนมาไหนก็ต๎องบอกกันกํอน สํวนใน

เวลากลางคืนนั้นห๎ามไปเด็ดขาด นอกจากจะไปกับพี่ชายคนใดคนหนึ่ง ฉะนั้นในเวลากลางวัน ประไพจึงมักจะมาขอ

อนุญาตไปเที่ยวบ๎านเพื่อน ไปซื้อผ๎ากับเพื่อน และไปดูหนังกับเพื่อนอยํูเสมอ ซึ่งพลอยก็ไมํคํอยขัด แตํเวลากลางคืนถ๎ามี

งานใดที่เพื่อนฝูงเชิญ ประไพก็ให๎เพื่อนฝูงของตนเชิญตาอ๏อดหรือตาอั้นด๎วย แตํตาอ๏อดเป็นคนไมํชอบไปการงานนัก 

ประไพจึงต๎องขอร๎องให๎ตาอั้นไปเป็นเพื่อนเสมอ และตาอั้นก็มักจะตามใจน๎องสาวไมํคํอยขัด  

         งานตอนบาํยติดตํอไปถึงกลางคืนนัน้ เป็นงานชนดิใหมํซ่ึงพลอยเพ่ิงจะมาได๎ยินช่ือ โดยมากมักจะเป็นงานวันเกิด

ของเพื่อน หรือฉลองครบรอบปีวันแตํงงานของเพื่อนที่แตํงงานไปแล๎ว ประไพเรียกงานเหลํานี้วํา "ปาร๑ต้ี" เสียงพูดอยูํบํอยๆ 

วําจะต๎องไปปาร๑ต้ีของคนนั้นบ๎าง คนนี้บ๎าง และเมื่อจะมีงานปาร๑ต้ีคร้ังใด ประไพก็ต๎องโกลาหลซื้อผ๎าตัดเส้ือ และตัดเส้ือ

ใหมํทุกคร้ังไป 

         วันหนึง่พลอยอดรนทนไมํได๎ถามตาอ๏อดขึน้วํา 

         "อ๏อด ! อ๏อดร๎ูบ๎างไหม วําไอ๎งานปาร๑ต้ีอะไรของประไพนั้นนํะ เขาทําอะไรกันบ๎าง"  

         ตาอ๏อดหวัเราะแล๎วถามกลับมาวํา 

         "แมํจะไปกับเขาบ๎างหรือ" 

         "ไมํใชํ แมํถามจริงๆ เพราะอยากร๎ู" พลอยตอบ "เห็นประไพเขาพูดถึงบํอยๆ แมํก็เลยสงสัย ไมํร๎ูวําเขาทําอะไรกัน"  



         "ลูกก็ไมํคํอยร๎ูวําเขาทําอะไรกันเหมือนกัน" ตาอ๏อดวํา "ก็เห็นเขาเชิญคนไปแยะๆ แล๎วก็มีของเล้ียง มีหีบเสียงมี

ดนตรีแล๎วก็นั่งคุยกัน สํวนมากก็นินทากันเอง บางแหํงหรูหราหนํอยก็มีเต๎นรํา"  

         "มีเต๎นรําด๎วย" พลอยทวนคําตาอ๏อด "แล๎วใครเป็นคนเต๎น"  

         "ใครที่เต๎นเป็นก็เต๎นไป ยายประไพแกเคยมาขอให๎ลูกหัดให๎ แตํลูกขี้เกียจ เขาจึงไปขอให๎พี่อั้นหัด ดูเหมือนจะเป็น

แล๎ว" 

         "อะไร ! ประไพเต๎นรําเป็นเหมือนกันหรือ" พลอยถามอยํางไมํเชื่อหู เพราะไมํร๎ูเร่ืองนี้เลย  

         "แมํอยําเอะอะไปเลย" ตาอ๏อดตอบ "เด๋ียวนี้ใครๆ เขาก็เต๎นเป็นกันทั้งนั้น ย่ิงผ๎ูหญิงสาวๆ รํุนประไพเขาเต๎นเป็นกัน

ทุกคน" 

         "ดูซียายประไพ !" พลอยพูดอยํางเคืองๆ "จะบอกสักคําก็ไมํมี ตาอั้นก็พอดีกัน แล๎วประไพไปเที่ยวเต๎นรํากับใคร

บ๎าง" 

         "ลูกจะไปร๎ูได๎อยํางไร" ตาอ๏อดตอบบํายเบี่ยง "แตํแมํอยําคิดมากไปเลย ประไพจะไปไหนพี่อั้นเขาก็ไปด๎วยเสมอ มี

พี่ชายคุมไปทั้งคน จะเป็นอะไรหนักหนา" 

         "ถึงอยํางนั้นก็เถิด" พลอยพูดอยํางไมํวางใจนัก แตํตาอ๏อดก็ชวนคุยเสียด๎วยเร่ืองอื่น  

         ความร๎ูทีไ่ด๎รับใหมํจากตาอ๏อดทาํใหพ๎ลอยมองดู 'งานปาร๑ต้ี ' ของประไพด๎วยความสงสัย แตํจะห๎ามเสียเลยก็ไมํได๎ 

เพราะตาอั้นเป็นคนรับวําจะไปด๎วยทุกคร้ังไป และคร้ังใดที่ตาอั้นติดธุระ ประไพก็มักจะมาเค่ียวเข็ญอ๎อนวอนตาอ๏อด จน

ตาอ๏อดต๎องรับไปด๎วยจนได๎  

         วันหนึง่พลอยนัง่อยํูกับตาอ๏อดสองคน คุยกันถึงเร่ืองการกินอยํูของตาอน๎ทีอ่ยํูในคุก ประไพก็เขา๎มาหาแล๎วพดูขึน้

หลังจากพูดเร่ืองอื่นๆ เป็นพิธีวํา 

         "คุณแมํ เดือนหน๎าก็วันเกิดของประไพแล๎ว"  

         "แล๎วยังไง" พลอยพูดอยํางไมํสนใจเทําไรนัก  

         "ไพอยากขออะไรคุณแมํสักอยําง" ประไพตอบ  

         "แมํก็เคยให๎ของประไพทุกปี ปีนี้ลูกจะเอาอะไร" พลอยถามอยํางอารมณ๑ดี เพราะอยากจะตามใจลูกสาวอยูํ

เหมือนกัน 

         "ไพอยากได๎...ไพอยากม.ี.." ประไพพูดตะกุกตะกัก 



         "อยากได๎อะไรลูก" พลอยถามอยํางเมตตา  

         "ไพอยากมีปาร๑ต้ี เชิญพวกเพื่อนๆ มาที่บ๎าน" ประไพตอบ พลอยเหลียวดูตาอ๏อดอยํางขอความเห็น แตํตาอ๏อดก็

ย้ิมพยักหน๎าชํวยพูดให๎วํา 

         "พี่ก็เห็นด๎วย ประไพควรจะมีกับเขาสักที จะได๎ตอบแทนคนอื่นที่เขาเชิญเราไปหลายคร้ังแล๎ว"  

         ความเห็นของตาอ๏อดทาํใหพ๎ลอยไมํอาจทดัทานประไพอยํางไรได๎ ได๎แตํพยักหนา๎อนญุาตแล๎วถามวํา  

         "งานอยํางนี้แมํก็ไมํเคยจัดสักที ประไพต๎องการอะไรบ๎าง เขามีอะไรบ๎างประไพต๎องคอยดู อยําให๎ขาดเหลือ"  

         ประไพว่ิงเขา๎มาไหว๎เกือบถึงบนตักพลอยด๎วยความดีใจ แล๎วก็พดูอยํางลําลํ่าละลักวํา  

         "คุณแมํไมํต๎องเป็นหํวง ลูกจะจัดเอง เวลายังอยํูอีกนานพอที่จะคิดจะเตรียมได๎อีกมาก คุณแมํไมํต๎องทําอะไร

ทั้งนั้น เผ่ือลูกต๎องการอะไรลูกจะบอกมา แล๎วพี่อ๏อดชํวยบ๎างก็แล๎วกัน" ประไพพูดทิ้งท๎ายไว๎ให๎กับพี่ชาย แล๎วก็ออกจากห๎อง

ไปอยํางลิงโลดดีใจ อ๎างวํานัดกับเพื่อนไว๎ขืนอยูํชักช๎าจะผิดนัด พอประไพออกจากห๎องไปแล๎ว พลอยก็ถามตาอ๏อดขึ้นวํา  

         "อ๏อด ! เมื่อก้ีอ๏อดพูดจริงหรือเลํน" 

         "อ๎าว ! แล๎วกัน พูดจริงๆ ซีแมํ !" ตาอ๏อดร๎อง "แมํอยําลืมวําประไพเขาโตเป็นสาวแล๎ว เพื่อนฝูงก็มาก เด๋ียวก็มีคน

เชิญไปโนํนมานี่บํอยๆ เมื่อรับเชิญเขาไปแล๎ว จะไมํเชิญเขาตอบบ๎างก็ดูไมํงาม อีกอยํางหนึ่ง แมํจะได๎เห็นวําคนสมัยนี้เขามี

การงานกันอยํางไร และเพื่อนฝูงของประไพเขาแตํละคนเป็นอยํางไรบ๎าง ความจริงลูกเห็นวําประไพเขาทําถูก เขาจะร๎ูจัก

ใครหรือมีเพื่อนฝูงที่ไหน เขาก็พาเข๎ามาในบ๎านให๎ร๎ูจักแมํ ร๎ูจักพี่ของเขา เขาไมํออกไปพบกันนอกบ๎าง แมํควรจะดีใจที่มีลูก

สาวอยํางนี้" 

         "แมํก็ไมํได๎วําอะไร" พลอยตอบ "เมื่ออ๏อดเห็นวําน๎องทําถูกก็ดีแล๎ว แมํจะได๎วางใจได๎"  

         ต้ังแตํนัน้มาประไพก็ตระเตรียมงานวันเกิดทีจ่ะมีทีบ่า๎น เร่ิมต๎นด๎วยการเลือกผ๎าตัดเส้ือชุดทีจ่ะใสํ ได๎ผ๎าแล๎วก็คิดแบบ 

และวุํนวายไปจนตัดเส้ือเสร็จ ได๎เส้ือแล๎วประไพก็มาขอให๎พลอยชํวยเลือกของแตํงตัว ที่จะใสํให๎เข๎ากับเส้ือ ตํอจากนั้นก็

เตรียมอาหาร เตรียมภาชนะ โต๏ะเก๎าอี้และเคร่ืองใช๎ตํางๆ พลอยดีใจที่เห็นวํา ย่ิงใกล๎วันเข๎ามา ตาอ๏อดและประไพดูกลม

เกลียวสนิทสนมกันยิ่งขึ้น เพราะประไพต๎องมาขอความชํวยเหลือ จากตาอ๏อดให๎จัดโนํนจัดนี่ให๎บํอยๆ ซึ่งตาอ๏อดก็รีบทําให๎

ด๎วยความยินดีทุกคร้ัง จนพลอยเห็นได๎เองวํา เมื่อมีการงานที่จะทําแกํน๎องสาว ตาอ๏อดดูเป็นคนขยันผิดสังเกต และ

หลังจากที่ได๎ตระเตรียมทุกอยําง เรียบร๎อยแล๎ว วันงานวันเกิดของประไพก็มาถึง  

         ตอนบาํยพอแดดรํม พลอยแตํงตัวเสร็จแล๎วก็ออกไปนัง่ทีส่นามหญ๎าหนา๎ตึก ตามทีป่ระไพได๎บอกไว๎ ทีส่นามนัน้มีโต๏ะ

เก๎าอี้ตั้งเรียงราย โต๏ะใหญํตัวหนึ่งจัดวางไว๎ที่มุมสนาม สําหรับเคร่ืองด่ืมตํางๆ และอีกโต๏ะหนึ่งมีอาหารหลายอยํางใสํจาน

วางไว๎เต็ม พร๎อมทั้งภาชนะและส๎อมช๎อนที่จะใช๎เวลารับประทาน พลอยเหลือบตาดูรอบๆ อยํางพอใจ เพราะคร้ังนี้เป็นคร้ัง



แรกที่ประไพจัดงานทุกอยํางและส่ังการตํางๆ ด๎วยตนเอง โดยที่พลอยมิได๎เข๎าไปเก่ียวข๎อง แตํผลงานนั้นดูเรียบร๎อยไมํขาด

ตกบกพรํอง ทําให๎พลอยภูมิใจวําลูกสาวของตน เติบโตเป็นผ๎ูใหญํที่สามารถ ประไพแตํงตัวด๎วยชุดสีชมพูอํอน รับกับผิวเนื้อ

ที่กําลังเปลํงปล่ังด๎วยความเป็นสาว ผมที่ดัดใหมํด๎วยเคร่ืองไฟฟ้าและน้ํายานั้นดูรับกับใบหน๎า และที่คอของประไพผูกจี้

ทับทิมโบราณ ที่เจ๎าคุณพํอให๎พลอยเมื่อโกนจุก และพลอยได๎มอบให๎เป็นของขวัญวันเกิดของประไพในวันนี้ ประไพยืนอยูํ

กลางสนาม คอยต๎อนรับแขกที่กําลังทยอยกันมา ด๎วยทําทางที่ไมํเคอะเขินปราศจากขวยอาย แตํขณะเดียวกันก็ไมํทิ้ง

กิริยามารยาทที่สุภาพอํอนโยน ทําให๎พลอยนั่งนึกชมลูกสาวอยูํในใจ และนึกถึงตัวเองเมื่อยังสาวอายุเทําประไพวํา คงไมํ

สามารถรับแขกได๎ดีเทําประไพทําอยํูในขณะนี้ เพราะจะมัวแตํประหมําหรือกระดากอายอยูํ ตามประสาหญิงสาวสมัยนั้น 

แขกที่มานั้นมีทั้งชายและหญิง อายุรํุนราวคราวเดียวกับประไพเป็นสํวนมาก ทุกคนแตํงกายเรียบร๎อยตามสมัยนิยม และมี

กิริยาวาจาอันสุภาพ พลอยแลเห็นก็ร๎ูได๎ทันทีด๎วยความโลํงใจวําประไพร๎ูจักคบเพื่อน เลือกคนที่มีฐานะและส่ิงแวดล๎อม

เชํนเดียวกับตน เพื่อนของประไพทุกคนจึงดูไมํนํารังเกียจ และเป็นบุคคลที่พลอยเห็นวําพึงต๎อนรับได๎ทั้งส้ิน  

         วันนัน้มีแขกมาราวๆ สามสิบคนเศษ ล๎วนแล๎วแตํคนหนุมํคนสาว ตํางคนตํางทกัทาย และจับกลํุมคุยกันอยํางค๎ุนเคย 

เสียงพูดคุย เสียงหัวเราะอยํางรําเริง ดังสอดคล๎องเสียงดนตรีเพลงฝร่ัง ที่เปิดจากหีบเสียงใหญํ ต้ังไว๎ที่มุมสนาม ทุกคนมีหํอ

ของขวัญหรือดอกไม๎มาให๎ประไพในวันนี้ และพลอยอดไมํได๎ที่จะชมลูกสาวตนแตํในใจอีกวํา ชํางแสดงอาการกิริยาดีใจ 

และชอบใจได๎อยํางมากเป็นพิเศษ ทุกคราวที่ได๎รับของ เหมือนกับวําของนั้นเป็นของขวัญชิ้นแรกที่ประไพได๎รับทุกคร้ังไป  

         เม่ือแขกมาครบแล๎ว ประไพก็ออกเดินเท่ียวคุยกับแขกทีจั่บกลํุมกันอยํูรอบๆ สนาม ตาอ๏อดกับตาอัน้ก็เท่ียวเดิน

ทักทายปราศรัยอยูํทั่วๆ ไป แขกหลายคนถูกตาอ๏อดหรือประไพ พาตัวมาทําความเคารพ และแนะนําตัวให๎ร๎ูจักกับพลอย 

แตํพลอยก็ได๎แตํย้ิมแย๎มทักทาย พยักพเยิดไปตามเร่ือง ไมํมีปัญญาที่จะจดจําได๎หมดวําใครชื่ออะไร หรือเป็นลูกเต๎าเหลํา

ใคร ร๎ูแตํเพียงวําคนเหลํานี้เป็นเพื่อนของประไพ เป็นเด็กหน๎าตาดีคราวลูกคราวหลาน ซึ่งควรจะปลํอยให๎พูดคุยกันเองตาม

ประสาเด็ก ไมํควรที่จะต๎องมานั่งคุยกับคนแกํอยํางพลอย ฉะนั้นเมื่อทักทายตามธรรมเนียมแล๎ว พลอยก็ได๎แตํเชื้อเชิญ ให๎

คนเหลํานั้นทําตัวตามสบาย ไมํหนํวงเหนี่ยวเอาไว๎  

         พลอยนัง่มองดูกลํุมคนหนุมํคนสาวเหลํานัน้อยํูเงียบๆ โดยมิได๎สนใจกับใครเป็นพเิศษ แตํก็อดสังเกตชายหนุมํคน

หนึ่ง ที่ยืนหัวเราะคุยกับประไพอยํูมิได๎ ส่ิงที่ชวนให๎สังเกตนั้นก็คือ ชายหนุํมคนนั้นมิได๎แตํงกายแบบสากลอยํางชายหนุํมคน

อื่นๆ ที่มาในงาน แตํนุํงผ๎ามํวงหางกระรอกสีตะก่ัวตัด สวมถุงเท๎ารองเท๎า และเส้ือนอกขาวคอปิดกระดุมห๎าเม็ด ชายหนุํม

คนนี้พอพลอยเห็นก็ร๎ูทันทีวําเป็นผ๎ูมีตระกูล เพราะผิวพรรณนั้นดูมีราศี และกิริยาทําทางก็ดูจะถูกกับใจพลอยเป็นพิเศษ  

         ประไพยืนคุยกับชายหนุมํนัน้อยํางร่ืนเริงอยํูสักครํูหนึง่ แล๎วก็พาชายหนุมํนัน้เดินตรงมาทางทีพ่ลอยนัง่ พอมาถึง

พลอยประไพก็พูดขึ้นวํา 

         "ทํานยังไมํทรงร๎ูจักคุณแม.ํ.....คุณแมํคะ นี่ทํานชายน๎อย" พลอยนึกอยํูแล๎ววําเด็กหนุํมคนนี้ไมํใชํคนธรรมดา พอร๎ู

วําเป็นทํานชายเป็นเจ๎าก็รีบยกมือขึ้นถวายบังคม  



         ทาํนชายก๎มเศียรยกหตัถ๑บงัคมพลอยอยํางออํนนอ๎ม แล๎วก็ลดองค๑ลงประทบัทีเ่ก๎าอีใ้กล๎ๆ พลางรับส่ังวํา  

         "ชายชื่อสิทธิเดช แตํใครๆ เขาก็เรียกชายวําน๎อยทั้งนั้น"  

         ถึงทาํนชายนอ๎ยจะเป็นคนหนุมํ ทีอ่าจเป็นลูกหรือหลานของพลอยได๎ก็ตาม แตํเม่ือพลอยร๎ูวําทาํนชายเป็นเจ๎านาย 

พลอยก็รวบรวมเนื้อตัวเข๎ามาอยํูในทําสงบเสงี่ยม ทําทําเฝ้าแหนอยํางที่เคยมา ขณะเดียวกันพลอยก็นึกชมทํานชายน๎อย

อยูํแตํในใจวํา มีกิริยามารยาทนอบน๎อมตํอผ๎ูใหญํ และเรียบร๎อยนําดูไปทุกอยําง สมกับเป็นเจ๎านาย ทํานชายร๎ูจักวางองค๑

และร๎ูจักใช๎ถ๎อยคําที่พอสมควร ทําให๎พลอยซ่ึงเป็นคนรักเจ๎านายอยูํแล๎วด๎วยนิสัยด้ังเดิม ร๎ูสึกดีใจที่เห็นวํากิริยามารยาท

เหลํานั้น ยังมิได๎สูญไปในเจ๎านายหนุํมๆ ทํานชายรับส่ังบอกพลอย ให๎ร๎ูจักพระนามเสด็จพํอ ซึ่งทรงเป็นตํางกรมพระองค๑

หนึ่งที่พลอยร๎ูจักดี พลอยถามขึ้นอยํางผ๎ูใหญํ ที่มักชอบถามถึงบิดารมารดาของคนที่เป็นเด็กกวําตนวํา  

         "หมํอมไหนมังคะทํานชาย" 

         "หมํอมเอื้อนคํะ" ทํานชายรับส่ังตอบ 

         "หมํอมแมํทํานเคยอยูํที่บนใชํไหม" พลอยพูดเพราะเพิ่งนึกขึ้นได๎ "หมํอมฉันจําได๎วําเคยเห็นเคยร๎ูจัก แตํออกจากวัง

มาแล๎วไมํคํอยได๎พบปะ" 

         "ใชํคํะ" ทํานชายรับส่ังตอบ "เมื่อชายยังเล็กๆ หมํอมแมํยังเคยพาไปวิ่งเลํนที่วังพญาไทเสมอ"  

         การทีไ่ด๎ร๎ูวําทาํนชายเป็นโอรสของเจ๎านายทีต่นร๎ูจักดี เคยเฝ้าแหนมาพร๎อมๆ กับคุณเปรม รวมทัง้หมํอมแมํของทาํน

ชาย ซึ่งเป็นคนที่พลอยเคยร๎ูจักมาแตํในวัง ทําให๎พลอยร๎ูสึกเมตตาทํานชายมากขี้นไปอีก  

         ทาํนชายรับส่ังเลําใหฟ๎งัวํา เคยเป็นนกัเรียนนอกรํุนเดียวกับตาอัน้และตาอ๏อด เคยร๎ูจักลูกพลอยทัง้สองคน เป็นอยําง

ดี ได๎เคยเที่ยวเตรํด๎วยกัน และอยูํบ๎านเดียวกันกินนอนมาด๎วยกันเสมอ เมื่อกลับมาแล๎ว ตาอั้นเป็นผ๎ูแนะนําให๎ร๎ูจักกับ

ประไพในงานแหํงหนึ่ง และได๎รับเชิญมาในงานวันเกิดของประไพในวันนี้ ทํานชายเลําให๎พลอยฟังด๎วยวํา เสด็จพํอ

ส้ินพระชนม๑เสียแตํทํานชายยังประทับอยูํที่เมืองนอก เวลานี้ทํานชายจึงยังมีแตํหมํอมแมํ ซึ่งเจ็บๆ ไข๎ๆ อยูํเป็นนิจ เจ๎านาย

ท๎องเดียวกับทํานชายนั้น มีทํานหญิงอีกสององค๑เป็นเจ๎าพี่ และมีชายเล็กองค๑หนึ่งเป็นน๎องชันษายังน๎อย เวลานี้ทํานชาย

ประทับอยูํที่วังกับหมํอมแมํ และรับราชการอยูํในกรมกองแหํงหนึ่ง เป็นข๎าราชการชั้นโท ชั้นหัวหน๎าแผนก  

         ขอ๎ความตํางๆ ทีท่าํนชายเลําใหพ๎ลอยฟงั ตลอดจนกิริยาทาํทางทีส่นทิสนมเป็นกันเอง ทาํใหพ๎ลอยนกึรัก และเอ็นดู

ทํานชายมากกวําเพื่อนฝูงของประไพคนอื่นๆ ความร๎ูสึกนั้นเหมือนกับวําได๎ร๎ูจักกับทํานชายมานาน จนค๎ุนเคยแล๎วเป็น

อยํางดี 

         "ทํานชายเสด็จมาวันนี้ก็ดีแล๎ว" พลอยออกปาก "วันหลังก็ขอเชิญเสด็จมาที่นี่อีก อ๏อดกับหมํอมฉันอยํูบ๎านเสมอ 

อั้นเขาต๎องไปทํางาน ประไพเขาก็อยูํบ๎างไมํอยูํบ๎าง แตํบางทีทํานชายจะไมํโปรด คุยกับคนแกํอยํางหมํอมฉันก็ไมํร๎ู"  



         ทาํนชายทรงพระสรวลแล๎วรับส่ังวํา 

         "คุณหญิงยังไมํเห็นแกํเทําไรเลย แตํถึงอยํางไรชายก็ชอบคุยกับคนแกํอยูํแล๎ว เห็นจะเป็นเพราะอยํูกับคนแกํมา

ต้ังแตํเด็ก"  

         "คุณแมํเอาทํานน๎อยมาเก็บไว๎ที่นี่เอง" เสียงตาอ๏อดมาพูดขึ้นข๎างๆ ตัว ทําเอาพลอยต๎องสะด๎ุงเหลียวไปดู "ทําน

น๎อยถ๎าจะยังไมํได๎เหวยอะไรกระมัง เด็จไปที่โต๏ะโนํนกํอนดีกวํา ขืนทิ้งไว๎นาน เด๋ียวจะหมดเสียเลยต๎องอด เพื่อนๆ ยาย

ประไพกินกันราวกับอะไรดี" 

         "ดูซิ จริงๆ แหละ แมํก็ลืมไป" พลอยร๎องขึ้น "ทํานชายเด็จไปเหวยเสียกํอนเถิดมังคะ หมํอมฉันก็ชวนทํานชายคุย

เสียนานจนเผลอตัวไป"  

         ทาํนชายลุกขึน้ช๎าๆ พลางก๎มองค๑ลงถามพลอยวํา 

         "คุณหญิงจะรับประทานอะไรบ๎างไหม ชายจะตักมาให๎"  

         พลอยร๎ูสึกเหมือนกับวํามีใครเอาน้าํเย็นมาลูบในหวัใจ ถึงพลอยจะอายุมากแล๎วก็ตาม พลอยก็ยังมีจิตใจของผ๎ูหญิง

อยูํครบบริบูรณ๑ ชอบให๎คนเอาใจใสํ ชอบให๎คนปรนนิบัติ เอาใจเล็กๆ น๎อยๆ เมื่อยังเป็นสาวก็ยํอมที่จะหาความเอาใจใสํ 

การเอาใจจากคํูรักหรือสามี เมื่ออายุพ๎นความรักอยํางหนุํมสาวไปแล๎ว ก็ชอบให๎ลูกหลานหรือคนที่เด็กกวําปรนนิบัติเอาใจ 

พลอยย้ิมมองดูทํานชายอยํางปล้ืมปีติพลางพูดวํา  

         "ไมํเป็นไรหรอกมังคะ ทํานชายเหวยกํอนเถิด หมํอมฉันเองเมื่อไรก็ได๎"  

         ทาํนชายเดินตามตาอ๏อดหายไปครํูหนึง่ แตํแล๎วก็กลับมาทีพ่ลอยอกี พร๎อมทัง้อาหารตักใสํจานเรียบร๎อย และน้าํเย็น

อีกหนึ่งแก๎ว ทําให๎พลอยต้ืนตันในน้ําใจของเด็กคนนี้จนแทบจะกลืนอะไรไมํลง  

         งานวันเกิดประไพดําเนินไปอยํางเรียบร๎อย จนราวๆ ๕ ทุํม แขกตํางก็ทยอยกันกลับ จนในที่สุดสนามซึ่งเต็มไปด๎วย

เสียงเพลงเสียงหัวเราะนั้น ก็กลับเงียบและวํางเปลํา คงเหลือแตํไฟฟ้าสีตํางๆ สํองแสงสลัวอยํูในความช้ืนเยือกเย็นของ

อากาศตอนดึก พลอยขึ้นบันไดช๎าๆ กลับขึ้นไปบนตึก และเข๎าไปในห๎องนอน ลงนั่งที่หน๎ากระจกเงาบานใหญํ พิจารณาดู

รูปรํางสังขารของตัวเองที่ชราลงไป พลางนึกถึงประไพที่กําลังเป็นสาวสวยเต็มบริบูรณ๑  

         ประไพยํองเขา๎มาในหอ๎งเบาๆ ทรุดตัวลงนัง่คุกเขาํขา๎งๆ พลอย เอาแขนพาดไว๎บนตักพลอยแล๎วพดูวํา  

         "ไพขอเข๎ามาขอบพระคุณคุณแมํอีกคร้ังหนึ่ง" แล๎วก็กราบลงบนตัก  

         พลอยยกมือขึน้ลูบผมประไพเบาๆ ถามวํา 

         "สนุกไหมลูก" 



         "สนุกเหลือเกิน" ประไพตอบ "ที่ลูกได๎สนุกสบายก็เพราะคุณแมํของลูกใจดีที่สุด"  

         "ไมํเป็นไรหรอกประไพ" พลอยพูดเบาๆ "ไมํต๎องขอบอกขอบใจอะไรแมํหรอก แมํได๎เห็นได๎ร๎ูวําลูกของแมํเป็นสุขก็

พออยูํแล๎ว" 

         ประไพกอดพลอยอยํางแรงๆ เต็มรักทหีนึง่ แล๎วก็บอกวําจะกลับไปนอน กํอนทีป่ระไพจะออกจากหอ๎งพลอยไป 

พลอยก็พูดตามไปวํา 

         "เด๋ียวกํอนประไพ........ทํานชายน๎อยของประไพนั้นนําเอ็นดูเต็มที" 

         ประไพหวัเราะก๊ีกแล๎วตอบวํา 

         "ประไพนึกแล๎วคุณแมํต๎องรัก ทํานน๎อยทํานกะต๎วมกะเต้ียมเสียจนผ๎ูใหญํรักทุกคน"  

         "วันหลังประไพชวนทํานเสด็จมาบ๎านบํอยๆ ก็ได๎" พลอยพูด ประไพหัวเราะอยํางชอบใจแล๎วตอบวํา  

         "แตํไมํชวนยังเกือบจะมาดักพบประไพทุกวันอยูํแล๎ว ถ๎าออกปากชวนทํานมิขนของมาอยํูที่นี่เลยหรือ" แล๎วประไพก็

เดินร๎องเพลงเบาๆ ออกจากห๎องไป ปลํอยให๎พลอยนั่งนึกในใจอยํูคนเดียววําเด็กสมัยนี้ พูดอะไรไมํเห็นคํอยร๎ูเร่ืองสักที  

 

บทที่ ๒  

         ประไพจะได๎ไปชวนทาํนชายนอ๎ยใหม๎าเท่ียวทีบ่า๎นได๎บอํยๆ หรือเปลํา พลอยก็ไมํมีหนทางทีจ่ะทราบได๎ แตํหลังจาก

งานวันเกิดของประไพแล๎วเป็นต๎นมา ทํานชายก็เสด็จมาที่บ๎านบํอยๆ ตามที่พลอยได๎ออกปากชักชวนไว๎ ตามปกติทํานชาย

มักจะมาในเวลาเย็น เมื่อเสร็จจากราชการแล๎ว หรือถ๎าเป็นวันเสาร๑วันอาทิตย๑ที่ราชการหยุด ทํานชายก็จะมาแตํวัน และ

เมื่อมาแตํละคร้ังก็มักจะประทับคุยอยูํนานๆ ทุกคร้ังที่ทํานชายมาบ๎าน ทํานชายจะต๎องมาหาพลอยกํอนเสมอ และถ๎าเวลา

นั้นเป็นเวลาที่ประไพอยํูบ๎าน พลอยก็จะส่ังเด็กคนใช๎ไปตามประไพมา "เฝ้าทํานชาย" ทุกคร้ังไป  

         การปฏิบติัตนของตาอัน้ก็ดีตาอ๏อดก็ดี ตลอดจนประไพทีก่ระทาํตํอทาํนชายนัน้ เป็นไปในฐานเพ่ือนชอบพอ ถึงแม๎วํา

เวลาพูดจากับทํานชาย คนเหลํานั้นจะใช๎ราชาศัพท๑ก็ตาม แตํวิธีการพูดจาและกิริยาอาการที่แสดงตํอกันนั้น เป็นไปในฐาน

เพื่อนฝูง ที่รํุนราวคราวเดียวกัน ปราศจากการคารวะนอบน๎อม อันควรแกํชาติกําเนิดของทํานชายที่เป็นเจ๎า การปฏิบัติตน

ของลูกๆ จึงแตกตํางกับของพลอยอยํางหํางไกล เพราะพลอยยังถือวําทํานชายเป็นเจ๎านายอยํางเครํงครัด ความสนิทสนม

ค๎ุนเคยและความรักความเอ็นดู ที่พลอยมีตํอทํานชาย หาได๎ทําให๎พลอยเปล่ียนแปลงการปฏิบัติตนแตํอยํางใดไมํ ทุกคร้ังที่

ทํานชายมาเย่ียม พลอยก็ทําทําเฝ้าแหนอยํางสงบเสงี่ยม ถ๎านอนเลํนอยํูที่พื้นก็เปล่ียนเป็นขึ้นนั่งพับเพียบ ถ๎านั่งอยํูบน

เก๎าอี้พลอยก็มักจะสํารวมแขนขา เข๎ามาอยํูในทําที่ควรแกํการเฝ้าเจ๎านาย ถ๎อยคําที่ใช๎พูดกับทํานชายนั้น ก็ถูกต๎องอยํางที่

ชาววังแท๎ๆ เทํานั้นจะร๎ูจักใช๎ การระมัดระวังตัวและถ๎อยคําวาจา มิได๎เป็นอุปสรรคทําให๎ทํานชายหํางกับพลอยเลย ตรงกัน



ข๎าม ย่ิงนานวันเข๎าพลอยก็ย่ิงนึกรักนึกเอ็นดู และย่ิงนึกชมทํานชาย วําเป็นเจ๎านายได๎จริงสมชาติกําเนิด เพราะอาการกิริยา

ของพลอย ที่เต็มไปด๎วยความเคารพนอบน๎อมนั้น มิได๎ทําให๎ทํานชายต๎องเก๎อเขินขวยอาย อยํางที่เด็กหนุํมๆ บางคนอาจ

เป็น และก็มิได๎ทําให๎ทํานชายวางทําภาคภูมิ ถือโอกาสเอาการคารวะนอบน๎อมนั้น เป็นเหตุให๎เห็นไปวํา พลอยเป็นคนที่อยูํ

ในฐานะตํ่ากวําตน ทํานชายถือเอากิริยาของพลอยนั้นเป็นของธรรมดาที่สุด และขณะเดียวกันทํานชายก็แสดงความนอบ

น๎อม ในฐานที่พลอยเป็นผ๎ูใหญํ พบกันคร้ังไรทํานชายก็บังคมกํอนที่พลอยจะรีบยกมือขึ้นทันทุกคร้ังไป และวิธีที่ทํานชาย

จะพูดจากับพลอยนั้น ก็เรียบร๎อยอํอนหวาน เหมือนกับทํานชายรับส่ังกับญาติผ๎ูใหญํ วันไหนที่ทํานชายเสด็จมาแล๎ว มีตาอ๏

อดหรือตาอั้นหรือประไพอยํูที่บ๎าน ทํานชายก็จะประทับคุยกับพลอยอยูํครํูหนึ่ง แตํพลอยก็ร๎ูดีวํา ทํานชายคงต๎องประสงค๑ที่

จะพูดจาเลํนหัวกับเพื่อนๆ ที่เป็นลูกของตนมากกวํา จึงมักจะถอนตัวออกจากวงคุย โดยอ๎างธุระอื่นๆ ทิ้งให๎อยูํกันตาม

ลําพังคนหนุํมคนสาว แตํวันไหนที่ทํานชายเสด็จมาบ๎าน แตํไมํมีใครอยูํนอกจากพลอย ทํานชายก็จะประทับรับส่ังกับพลอย

ได๎เป็นเวลานานๆ ไมํแสดงอาการเบื่อหนํายหรือรีบร๎อนที่จะลากลับ  

         ความประพฤติองค๑ของทาํนชายดังกลําว ทาํใหพ๎ลอยเขา๎ใจวํา ทาํนชายเป็นมิตรกับคนทกุคนในบา๎น แม๎แตํตัวพลอย

เอง มิใชํวําทํานชายทรงเลือกจําเพาะเจาะจง จะคบแตํกับคนหนุํมคนสาวรํุนราวคราวเดียวกัน ความเข๎าใจอยํางนี้ทําให๎

พลอยย่ิงรักทํานชายหนักขึ้นไปอีก วันไหนที่พลอยร๎ูแนํวําทํานชายจะเสด็จมา พลอยก็เตรียมของเสวย เชํนขนมและผลไม๎ 

ที่พลอยจะปอกและคว๎านด๎วยมือของตนเอง ใสํครอบแก๎วชามแก๎วไว๎ให๎ ของที่เตรียมไว๎ให๎ทํานชายเสวยนั้น ลูกเต๎าคนไหน

จะมาแตะต๎องไมํได๎เป็นอันขาด พลอยจะดุวําเอาอยํางเอะอะทีเดียว จนวันหนึ่งประไพพูดหัวเราะๆ อยํางทีเลํนทีจริงขึ้นวํา  

         "ไพร๎ูแล๎วละวํา ในโลกนี้คุณแมํมีคนอยํูสองคน ที่ใครแตะไมํได๎ ใครขืนแตะต๎องคุณแมํเป็นต๎องออกรับแทนทุกที"  

         "ใครกัน" พลอยถาม 

         "พี่อ๏อดกับทํานชายน๎อย" ประไพพูด แล๎วก็หัวเราะอยํางขบขัน  

         "ยายประไพหาความ !" พลอยร๎องขึ้นดังๆ แตํขณะเดียวกันก็อดหัวเราะไมํได๎ ที่ประไพร๎ูเข๎าไปถึงความร๎ูสึกในใจอัน

แท๎จริงของตน 

         "แมํไมํใชํคนลําเอียงถึงเพียงนั้น ตาอ๏อดก็เป็นลูกคนหนึ่ง แมํไมํได๎รักมากไปกวําลูกคนอื่นๆ เลย"  

         "แล๎วทํานน๎อยลํะ ไพเห็นคุณแมํเคยออกรับแทนออกบํอยๆ" ประไพพูดเชิงสัพยอก  

         "อ๎าว !" พลอยร๎องเพราะไมํร๎ูจะแก๎ตัวอยํางไร "ก็ทํานชายทํานเป็นเจ๎าเป็นนาย แล๎วทํานก็ดีออก..."  

         "แล๎วคุณแมํก็เลยรักทํานจนหลงใชํไหม" ประไพพูดย่ัวตํอไป  

         "จะวํารักก็รัก..." พลอยตอบอยํางยอมจํานน "แตํก็ไมํรักเกินไปกวําลูก"  

         ประไพรีบเขา๎มากอดพลอยแล๎วกระซิบวํา 



         "คุณแมํจะรักใครก็รับเถิด ไพไมํวํา คนใจดีอยํางคุณแมํ ควรจะมีคนมารักมากกวํานี้อีกหลายร๎อยหลายพันเทํา ถ๎า

จะพูดไปแล๎ว ทํานน๎อยทํานก็นํารักจริงๆ ไพเองก็ชอบทํานมากเหมือนกัน"  

         คําพดูของประไพทาํใหพ๎ลอยปล้ืมอยํูในใจได๎นาน พลอยเคยแอบคิดอยํูคนเดียวบอํยๆ วํา ถ๎าได๎ใครทีพ่ลอยรักเทํา

ทํานชายมาเป็นลูกเขยสักคน ชีวิตของพลอยตํอไปจะมีความสุขสักเพียงไหน คนหนุํมที่มีกิริยามารยาท ชํางพูดชํางคุยเห็น

ใจและร๎ูจักเอาใจผ๎ูใหญํ คนหนุํมที่ร๎ูจักสงบเสงี่ยม ไมํเหํอเหิมหรือเอะอะกะโตกกะตาก จะนั่งจะลุกเดินเหินก็มีสงําราศีนําดู 

พลอยพยายามปฏิเสธกับตนเองเสมอวํา มิได๎รักทํานชายเพราะวําทํานชายเป็นเจ๎า แตํความจําเป็นที่ต๎องปฏิเสธนั้น ก็สํอ

ให๎เห็นชัดอยูํแล๎ววํา พลอยออกจะปล้ืมเต็มที่ในโอกาส ที่อาจได๎ลูกเขยเจ๎าก็เป็นได๎ ทั้งที่พลอยยังไมํเคยปริปาก พูดจาเร่ือง

นี้กับประไพแตํอยํางใดเลย  

         แตํทาํนชายนอ๎ยมิใชํเพ่ือนฝูงผ๎ูชาย ทีป่ระไพร๎ูจักแตํคนเดียวในระหวํางนี ้นอกจากคนหนุมํๆ อกีหลายคนทีป่ระไพ

ร๎ูจักแล๎ว พลอยก็ยังได๎ยินประไพพูดถึงผ๎ูชายอีกคนหนึ่งอยูํบํอยๆ คนๆ นั้น ชื่อ เสวี เทําที่ทราบก็เป็นข๎าราชการอยูํกระทรวง

เดียวกับตาอั้น แตํดูเหมือนจะมีความสําคัญ ทั้งในทางตําแหนํงฐานะ มากกวําตาอั้นอยํูบ๎าง พลอยจับความได๎จากคําบอก

เลําของประไพวํา คุณเสวีอายุแกํกวําตาอั้นสามส่ีปี เป็นนักเรียนนอกรํุนผ๎ูใหญํกวําตาอั้น ขณะนี้คุณเสวีเป็นคนที่คํอนข๎าง

จะสําคัญอยูํในบ๎านเมือง ตาอั้นเป็นผ๎ูที่นับถือเล่ือมใสคุณเสวีอยํูมาก ซึ่งก็ไมํเป็นปัญหาที่ประไพจะต๎องนับถือเล่ือมใสไป

ตาม ความจริงคุณเสวีเคยมาบ๎านพลอยสองสามหน ในทํานองที่มาเยี่ยมตาอั้น และตาอั้นได๎พามาให๎ร๎ูจักกับพลอย เทําที่

พลอยสังเกตดูในระยะเวลาอันส้ัน คุณเสวีก็เป็นคนวางตัวเป็นผ๎ูใหญํสมกับวัย เป็นคนเงียบขรึมแตํเรียบร๎อย ถ๎าจะวําไป

หน๎าตาทําทางของคุณเสวี ก็สมกับตําแหนํงฐานะ ควรที่ตาอั้นและประไพจะนับถือได๎มาก แตํมีอะไรบางอยํางในตัวคุณเสวี 

ที่ทําให๎พลอยไมํสบายใจนัก อาจจะเป็นเพราะตาคุณเสวีนั้น ไมํจับคนประการหนึ่ง และประการที่สอง เวลาคุณเสวีเข๎ามา

ในบ๎านและขึ้นมาบนตึก คุณเสวีก็ใช๎สายตากวาดไปทั่วๆ เหมือนกับตั้งใจจะประเมินมูลคําทรัพย๑สินทั้งหมดในบ๎านนั้นวํา 

จะมีมากน๎อยเพียงใด  

         พลอยไมํเคยพดูจากับคุณเสวีมากนกั เพราะคุณเสวีเป็นคนเงียบ สํวนพลอยก็เป็นคนกระดากคน และนกึกลัวๆ คุณ

เสวีอยํูแล๎ว สําหรับคนๆ นี้ ตาอ๏อดออกจะไมํพอใจเอามาก เพราะคร้ังหนึ่งคุณเสวีมาหา ขณะที่คุณเสวีนั่งคุยอยูํกับพลอย 

ตาอ๏อดก็นั่งอยูํด๎วยกับแมํหํางๆ มิได๎สนใจที่จะมาพูดจาด๎วย แตํพอคุณเสวีลากลับไป ตาอ๏อดก็พูดขึ้นมาทันทีวํา  

         "ไอ๎หมดนี่ลูกไมํถูกสายตาเสียเลย"  

         "แมํก็ไมํเห็นเขาเป็นอะไรนี่อ๏อด" พลอยวํา "ดูเขาก็เรียบร๎อยดี" 

         "เขาอาจเรียบร๎อยแตํกับคุณแมํ" ตาอ๏อดเถียง "แตํลูกเห็นมันวางทําใหญํโตชอบกล ไมํถูกชะตาเสียเลย"  

         "อ๏อดก็เป็นเสียอยํางนี้แหละ" พลอยบํน "จะถูกใจไมํถูกใจ ก็ควรจะนิ่งๆ เสียบ๎าง พูดให๎แมํได๎ยินคนเดียวไมํเป็นไร

หรอก แตํวําอยําเผลอให๎พี่อั้นเขาได๎ยิน เขาจะวําได๎ เพราะคุณเสวีเป็นเพื่อนของเขาเข๎ามาในบ๎าน ดูเขานับถือกันมาก บาง

ทีเขาจะมีอะไรดีอยูํบ๎างกระมัง พี่อั้นเขาถึงได๎นับถือของเขานัก"  



         "แมํกลัวพี่อั้นไปได๎ พี่อั้นวําใครดีก็เห็นดีตามไปหมด" ตาอ๏อดพูดอยํางรําคาญ "คอยดูไปเถิด ไอ๎หมอนี่จะทําความ

ร๎อนใจให๎สักวัน ถ๎าไมํระวังตัวกันให๎ดี ลูกเชื่อตาของลูกมากกวําใครทั้งนั้น"  

         "อ๏อดนี่บทจะดื้อดันทุรัง ก็ด้ือเหมือนกับเมื่อยังเป็นเด็กๆ" พลอยพูดเบาๆ พลางถอนใจใหญํ "เพื่อนฝูงที่ลูกๆ พาเข๎า

มาในบ๎าน แมํก็ต๎องต๎อนรับดีทุกคน เพราะเป็นเพื่อนของลูก คุณเสวีเขาก็ไมํเคยทําอะไรผิด แมํก็เพิ่งได๎พบเขาไมํก่ีหน อ๏อด

จะให๎แมํไปเกลียดเขาได๎อยํางไร" 

         "อ๏อดไมํได๎บอกให๎แมํเกลียด" ตาอ๏อดเถีงข๎างๆ คูๆ อยูํนั่นเอง "อ๏อดบอกให๎แมํระวังหนํอยเทํานั้นเอง เด๋ียวเจ๎าหมอ

นั่นมาพินอบพิเทาเข๎าหนํอย แมํก็จะหลงรักไปอีกคนหนึ่งเทํานั้น" 

         "ถ๎าใครเขาดีแมํก็รักทั้งนั้น" พลอยพูดอยํางเป็นกลาง แตํตาอ๏อดก็ยังแสดงอาการไมํพอใจ และลุกไปเสียทางอื่น  

         ถึงแมัวําตาอ๏อดจะไมํพอใจคุณเสวีอยํางมาก ตาอ๏อดก็ไมํเคยพดูจากับตาอัน้หรือประไพในเร่ืองนี ้และตาอัน้กับ

ประไพนั้น ดูเหมือนจะชอบคุณเสวีมากเทําๆ กับที่ตาอ๏อดเกลียด ฉะนั้นทุกคราวที่คุณเสวีมาบ๎าน ตาอั้นกับประไพจึงมักจะ

เป็นคนต๎อนรับ และนั่งคุยกับคุณเสวีได๎นานๆ ทุกคร้ังไป ตามปกติคุณเสวี มักจะนั่งคุยกับตาอั้น และประไพจะเป็นคนนั่ง

ฟัง พลอยเคยเห็นประไพนั่งมองคุณเสวีอยํางเล่ือมใส และเมื่อคุณเสวีกลับไปแล๎ว ประไพก็มักจะเอาเร่ืองคุณเสวีมาพูดกับ

พลอยเสมอ จนพลอยต๎องถามขึ้นตรงๆ วันหนึ่งวํา  

         "ประไพชอบคุณเสวีมากหรือ" 

         "ไพชอบมาก" ประไพรับตรงๆ เชํนเดียวกัน "เพราะคุณเสวีเป็นผ๎ูใหญํนํานับถือ คุยกับคุณเสวีแล๎วไพได๎ความร๎ู

มากกวําคุยกับคนอื่นๆ ทําให๎เห็นวําคนอื่นๆ นั้นเป็นเด็กไป พูดคุยแล๎วก็สนุกไปช่ัวประเด๋ียว แตํคุยกับคุณเสวีแล๎วร๎ูสึกวําตัว

ฉลาดขึ้นทุกที" 

         "คุณเสวีแกํกวําประไพหลายปีอยํู" พลอยพูดขึ้นเป็นทํานองให๎ความเห็น  

         "ถึงจะแกํกวําเราก็เป็นเพื่อนกันได๎" ประไพตอบแล๎วก็พูดตํอไปวํา  

         "ไพชอบคุยกับคนที่เป็นผ๎ูใหญํ คนที่นับถือได๎ คนอื่นๆ ที่เป็นเด็กนั้นก็ดีสําหรับสนุกด๎วยกัน แตํก็ไมํมีประโยชน๑อะไร

นัก ไพชอบคนที่เขาจะแนะนําเราได๎ เป็นหลักให๎เรายึดถือได๎" 

         "ช๎ากํอนประไพ" พลอยเหลือบดูหน๎าลูกสาวแล๎วก็พูดขึ้นเบาๆ "ประไพชอบคุณเสวีแคํไหนกันแนํ" ขณะเดียวกัน

พลอยก็นึกถึงทํานชายน๎อย แล๎วร๎ูสึกไมํสบายใจเลย  

         "คุณแมํนึกวําไพรักคุณเสวีแล๎วละซี !" ประไพพูดพลางหัวเราะอยํางขบขัน แล๎วก็พูดตํอไปทันทีวํา  

         "ไพยังไมํเคยนึกรักใครอยํางนั้นเลย เร่ืองนี้ไพต๎องขอดูนานๆ กํอน เพราะไมํแนํใจตัวเองวําจะรักใคร ได๎ตลอดไปถึง

เพียงนั้น..... แตํถ๎าไพนึกรักใครจริงๆ เมื่อไร ไพจะต๎องมาบอกคุณแมํให๎ร๎ูเป็นคนแรก"  



         คําพดูของประไพทาํใหพ๎ลอยต๎องนิง่ ไมํสามารถทีจ่ะพดูอะไรได๎ตํอไป เพราะเม่ือประไพพดูออกมาเสียกํอนวํา ยัง

มิได๎นึกรักใครในทางนั้น พลอยก็ไมํมีทางที่จะตักเตือนแนะนําอยํางไรได๎ เพราะถ๎าพูดไปก็จะเป็นวําพลอยพูดจาชักนําลูก

สาวให๎คิดหาผัว ซึ่งพลอยจะร๎ูสึกกระดากใจเป็นที่สุด ถ๎าใครจะมากลําวหาหรือเข๎าใจไปในทางนั้น แตํคําพูดของประไพก็

หาได๎ทําให๎พลอยคลายความหนักใจ ที่เร่ิมจะมีขึ้นในตัวของพลอยเองลงไปได๎ไมํ  

         ความจริงพลอยก็เป็นมนษุย๑ปถุุชนธรรมดา ยํอมมีความร๎ูสึกรับชอบบคุคลตํางๆ มากบา๎งนอ๎ยบา๎ง แล๎วแตํลักษณะ

และการติดตํอของบุคคลนั้น นอกจากนั้นพลอยในขณะนั้น ยังเป็นผ๎ูหญิงอายุคํอนข๎างสูง มีกําลังใจกําลังความคิดที่ถูกบั่น

ทอนไปมากด๎วยทุกข๑ตํางๆ ที่ต๎องประสบมาในชีวิต เพราะฉะนั้นถึงแม๎วําพลอย ปรารถนาเป็นอยํางย่ิงที่จะทําใจเป็นกลาง 

มิให๎ลําเอียงเข๎าข๎างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จนกวําจะได๎เห็นความดีเลวผิดถูก ของฝ่ายนั้นๆ ให๎ชัดแจ๎ง พลอยก็ยังอดที่จะร๎ูสึก

ลําเอียงในผ๎ูชายสองคนที่พลอยเข๎าใจวํา เข๎ามาในบ๎าน เพราะสนใจประไพนั้นเสียมิได๎ ชายสองคนนั้นก็คือทํานชายน๎อย

หนึ่ง กับคุณเสวีหนึ่ง ถึงแม๎วําคนทั้งสองนี้ จะมิได๎เคยปริปากพูดจาไปในทางนั้น แตํพลอยก็เข๎าใจจากสายตาและกิริยา

อาการของคนทั้งสองวํา ตํางคนตํางก็มีความปรารถนาที่จะเข๎ามาเป็นเขย ความลําเอียงที่พลอยพยายามหักห๎ามใจมิให๎

เกิดขึ้นได๎นั้น คือความลําเอียงเข๎าข๎างทํานชายน๎อย ด๎วยความร๎ูสึกตรงไปตรงมาวํา รักทํานชายน๎อยมากกวํา เพราะอายุ

และหน๎าตาสมกับประไพ และด๎วยความต๎องการที่ไมํมีใครอธิบายได๎ นอกจากตัวพลอยเอง คือความต๎องการอยากได๎

ลูกเขยเป็นเจ๎า อยากได๎หลายเป็นราชนิกุล เป็นหมํอมราชวงศ๑ อันเป็นความต๎องการที่เกิดจากความนิยม อันมีตํอเนื่องกัน

มาในตัวพลอยต้ังแตํสมัยกํอนๆ  

         สําหรับคุณเสวีนัน้ ถ๎าจะพดูถึงตําแหนงํฐานะก็ดี กิริยามารยาทเทําทีพ่ลอยได๎เห็นก็ดี ก็ไ่มํมีส่ิงใดเป็นทีน่าํรังเกียจ 

หน๎าตาคุณเสวีก็สะอาดสะอ๎าน มิใชํคนขี้ร้ิวขี้เหรํ ถึงจะมิใชํคนที่พลอยเห็นวํา "งาม" อยํางทํานชายน๎อย ก็เป็นคนที่ผ๎ูหญิง

อาจรักได๎ ด๎วยหน๎าตาของคุณเสวีนั้นเอง ถึงแม๎วําอายุคุณเสวี จะแกํกวําประไพ แตํประไพก็บอกพลอยเองวําชอบคนที่เป็น

ผ๎ูใหญํ แตํเพียงเทํานี้ก็จะมิส๎ูกระไรนัก แตํคําพูดของตาอ๏อดเก่ียวกับคุณเสวี ทําให๎ใจของพลอยนั้น เอนเอียงออกหํางจาก

คุณเสวีไปไกลทีเดียว พลอยร๎ูดีวําคําพูดของตาอ๏อด ผุดพลํุงออกมาจากหัวใจโดยไมํมีเหตุผล แตํตาอ๏อดก็เป็นลูกคนที่

พลอยรัก คําพูดของตาอ๏อดจึงมีน้ําหนักสําหรับพลอยมากอยูํ และย่ิงกวํานั้น พลอยก็ยังร๎ูดีวํา ตาอ๏อดเป็นคนที่ดูลักษณะ

คนคํอนข๎างเกํง คนที่ตาอ๏อดไมํชอบแตํแรกนั้น ในตอนท๎ายก็มักจะแสดงนิสัยออกมา ให๎เห็นวําตาอ๏อดเป็นฝ่ายถูก  

         ความหนกัใจทีเ่กิดขึน้กับพลอยคร้ังนีน้ัน้เป็นเพราะร๎ูสึกตัววํา มีความลําเอียงเขา๎ขา๎งทาํนชายนอ๎ยอยํูในใจ พลอยมี

ความเห็นมาแตํด้ังเดิมวํา เร่ืองการมีเหย๎าเรือนเป็นเร่ืองของแตํละคนโดยเฉพาะ คนอื่นไมํมีสิทธิ์เข๎าไปเก่ียวข๎อง ถึงแม๎วํา

การแตํงงานของพลอยกับคุณเปรมนั้น ถ๎าหากดูแตํเพียงผิวเผิน อาจเห็นวําเป็นไปตามอาณัติของผ๎ูใหญํ แตํพลอยก็ร๎ูอยูํแกํ

ใจวํา เป็นไปด๎วยความสมัครใจของตนเอง อยูํไมํน๎อยเหมือนกัน ฉะนั้นพลอยจึงได๎ทําใจไว๎แตํแรกวํา เร่ืองการมีเรือนของลูก

ทุกคน พลอยจะไมํเข๎าไปเก่ียวข๎องชักนํากํอน จะให๎ความเห็นก็ตํอเมื่อ ลูกคนใดคนหนึ่งมาถามขอความเห็น หรือถ๎าจะใช๎

สิทธิ์ของแมํห๎ามปราม ก็ตํอเมื่อคนที่ลูกได๎เลือกเป็นคํูครองนั้น แสดงออกมาให๎ปรากฏแนํชัดวํา จะไมํนําความสุขในชีวิตมา

ให๎แกํลูกของพลอยได๎เทํานั้น คุณเสวีมิได๎ทําตนให๎เป็นที่นําตําหนิ หรือควรแกํการรังเกียจได๎ แตํอยํางใดเลย และประไพก็มิ



ได๎มาไถํถามขอความเห็นพลอย ขณะเดียวกันพลอยก็มีความต๎องการอันคํอนข๎างจะเห็นแกํตัว เร่ืองอยากได๎ทํานชายน๎อย

มาเป็นเขย ความร๎ูสึกในใจที่ขัดตํอหลักที่ตั้งใจจะยึดเหนี่ยวนั้น เป็นเคร่ืองกํอความหนักใจให๎เกิดขึ้นได๎มาก  

         พลอยเฝ้าสังเกตดูอาการกิริยาของประไพ ทีแ่สดงตํอหนา๎คนทัง้สองด๎วยความหวังแล๎วหวังอกีวํา ประไพอาจมีทาํที

หรือมีแววอะไรสักอยํางหนึ่ง ที่จะพิสูจน๑ให๎พลอยเห็นวําชอบทํานชายน๎อยมากกวําคุณเสวี บางคร้ังการกระทําของประไพ

บางอยําง ทําให๎พลอยดีใจและโลํงใจ เป็นต๎นวํา ในบางวันที่พลอยร๎ูวําทํานชายน๎อยจะเสด็จมาหาในตอนบําย พลอยนั่ง

ปอกลูกไม๎เตรียมไว๎ให๎ ซึ่งพลอยเรียกวํา "เอาไว๎ต้ังเคร่ืองทํานชาย" ประไพก็มักจะมานั่งอยูํด๎วย ชํวยปอกผลไม๎และชํวยจัด 

พร๎อมกับพูดคุยถึงทํานชายน๎อย ด๎วยถ๎อยคําที่สํอให๎เห็นวําประไพนึกเอ็นดูทํานชายอยูํมาก บางคร้ังประไพก็บอกให๎พลอย

ได๎ร๎ูวํา ทํานชายโปรดเสวยอะไร ไมํโปรดอะไร จนในที่สุดเมื่อทํานชายมาถึง ประไพก็ต๎อนรับด๎วยอาการที่ร่ืนเริงเบิกบาน 

และดีใจที่ได๎พบกับทํานชาย พูดจาเลํนหัวกับทํานชายอยํางสนิทสนม การกระทําของประไพเชํนนี้ ทําให๎พลอยสบายใจ

ได๎มาก และทําให๎คิดไปวํา บางทีความหวังของตนที่เก็บซํอนไว๎ในใจนั้น อาจมีผลจริงจังขึ้นมา แตํความสบายใจและ

ความหวังเร๎นลับนั้น จะหมดไปทุกคร้ังเมื่อคุณเสวีมาที่บ๎าน เพราะเมื่อกํอนถึงเวลาคุณเสวีจะมา ถ๎าหากประไพร๎ูลํวงหน๎า 

ประไพก็มักจะแตํงตัวให๎เรียบร๎อยสวยงามเป็นพิเศษ และพอคุณเสวีมาถึง ประไพก็มักจะอยูํใกล๎ๆ ไมํยอมหํางไป คอยฟัง

คําพูดของคุณเสวี ด๎วยความเล่ือมใสที่เห็นได๎ชัด และจะอยูํอยํางนั้นจนกวําคุณเสวีจะกลับ  

         ตาอ๏อดมองดูความสัมพนัธ๑ระหวํางนอ๎งสาวของตนกับคุณเสวี ด๎วยความไมํพอใจอยํางย่ิงยวด บางคร้ังตาอ๏อดก็ทาํ

หน๎าบึ้ง ไมํพูดจากับน๎องสาวไปหลายๆ วัน และวันหนึ่งตาอ๏อดอดรนทนไมํไหว ปรารภกับพลอยขึ้นมาวํา  

         "คุณแมํ ! ลูกหมั่นไส๎ยายประไพเต็มทีแล๎ว เล่ือมใสอ๎ายหมอนั่นจนนําเกลียด คุณแมํจะห๎ามเสียบ๎างไมํได๎หรือ"  

         "อ๏อดก็ชํางไมํเห็นใจแมํบ๎างเลย" พลอยพูดอยํางอํอนใจ เพราะคําพูดของตาอ๏อดตรงกับความร๎ูสึกในใจ ที่พลอยไมํ

กล๎ารับกับตัวเอง 

         "แมํจะไปห๎ามเขาได๎อยํางไร เมื่อเขาไมํเคยทําอะไรผิดพลาด อ๏อดเองก็เคยบอกแมํวําประไพโตแล๎ว ไมํใชํเด็กๆ"  

         "ถึงอยํางนั้นก็เถิด" ตาอ๏อดพูดเสียงอํอนลง "แตํถ๎าลูกของแมํคบใครที่ไมํดี แมํก็ควรจะห๎ามได๎"  

         "เร่ืองดีไมํดีเป็นเร่ืองที่อ๏อดเห็นไปคนเดียว แมํก็จนใจ ถ๎าจะถามประไพหรือพี่อั้นที่เขาชอบกัน เขาก็คงวําของเขาดี 

แมํจะไปพูดอะไรก็ยาก เพราะเขาไมํเคยทําอะไรผิดให๎แมํเห็น"  

         คําตอบของพลอยมีเหตุผลพอทจํะทาํใหต๎าอ๏อดต๎องยอมจํานน แตํถึงตาอ๏อดจะต๎องจํานนตํอเหตุผล ตาอ๏อดก็ไมํ

ยอมจํานนในทางอื่นๆ และก็เป็นเพราะเหตุที่ตาอ๏อดไมํชอบคุณเสวีอยํางรุนแรงนี้เอง ตาอ๏อดก็เร่ิมดําเนินการไปอีกทาง

หนึ่ง คือพยายามทุกทางที่จะชํวยเหลือทํานชาย ให๎มีโอกาสได๎พบปะกับประไพ มากกวําคุณเสวี ตาอ๏อดซึ่งเป็นคนชอบอยูํ

กับบ๎าน ต๎องกลายเป็นคนพาน๎องสาวออกเที่ยว ไปซื้อของบ๎าง ดูหนังบ๎างอยูํบํอยๆ พลอยก็ร๎ูดีวําทุกคร้ังที่ตาอ๏อดออกจาก

บ๎านกับประไพ ก็จะมีทํานชายรํวมไปด๎วย เป็นคนที่สามเสมอ ฝ่ายประไพก็มิได๎แสดงความรังเกียจ ในการที่จะมาไหนไป



ไหนกับทํานชายให๎คนเห็น ระหวํางนั้นทํานชายก็เสด็จมาที่บ๎านบํอยขึ้นกวําเกํา เปล่ียนจากมาเป็นคร้ังคราว เป็นมาทุกวัน

ในตอนบําย และเทําที่พลอยสังเกต ประไพก็ยินดีต๎อนรับทําตัวสนิทสนมกับทํานชาย และนั่งคุยอยูํด๎วยนานๆ จนกวําทําน

ชายจะอําลากลับในตอนกลางคืน ในที่สุดความเข๎าใจก็เกิดขึ้นทั่วไปวํา ประไพกับทํานชายนั้นรักกัน มีหวังที่จะได๎สมรส

เป็นคํูครองกันในวันหนึ่งข๎างหน๎า ความเข๎าใจนั้นเกิดขึ้นในหมูํคนที่อยูํในบ๎านกํอน ตํอมาก็เป็นที่เข๎าใจกันทั่วไปในหมูํเพื่อน

ฝูงของประไพ ตนในที่สุดขําวเร่ืองนี้ก็ไปถึงหูของพี่น๎องของพลอยเอง  

         วันหนึง่คุณเชยและพอํเพ่ิมบงัเอิญมาเย่ียมพร๎อมๆ กันในตอนกลางวัน พลอยก็ชวนใหอ๎ยํูกินขา๎วเสียด๎วยกันทัง้สอง

คน ระหวํางที่กินข๎าวกันอยํู คุณเชยก็พูดขึ้นกํอนวํา  

         "แมํพลอย ฉันได๎ยินแวํวๆ วําแมํพลอยจะได๎ลูกเขยเจ๎าไมํใชํหรือ"  

         "ฉันก็ไมํคํอยร๎ูเร่ืองเขาหรอกคุณเชย" พลอยตอบ "เจ๎าตัวเขาก็ยังไมํเห็นพูดวํากระไร วําแตํคุณเชยไปร๎ูมาจากไหน"  

         "ก็ได๎ยินคนเขาพูดๆ กัน" คุณเชยวํา "ถ๎าจริงฉันก็จะดีใจด๎วย"  

         "ฉันก็เหมือนกันแมํพลอย" พํอเพิ่มพูดขัดจังหวะขึ้นมา 

         "ได๎ลูกเขยมีชาติมีสกุลพํอคํอยนอนตาหลับได๎บ๎าง ถ๎าไปได๎คนที่ไมํร๎ูจักหัวนอนปลายตีน ถึงตัวเขาจะดีเพียงไรก็

ตาม ฉันก็ยังวําไมํนําจะไว๎ใจนัก" 

         "ความจริงทํานชายทํานนํารัก" คุณเชยพูดตํอไป "ฉันได๎พบทํานที่นี่หนสองหน ยังอดรักทํานไมํได๎ พอได๎ขําววําจะ

ได๎ทํานมาเป็นหลายเขย ก็ออกจะปล้ืมเต็มที" 

         "ฉันนํะรักทํานชายเอามากๆ ทีเดียวคุณเชย" พํอเพิ่มสนับสนุน "ทํานดีพร๎อมทั้งรูปสมบัติ อายุ และสกุลรุนชาติ ถ๎า

จะพูดถึงเร่ืองเงินทอง ฉันก็วําทํานไมํจน เพราะเสด็จพํอทํานทรงให๎ไว๎พอดูอยูํ คิดดูทางไหนก็ดีทั้งนั้น แมํพลอยวําอยํางไร"  

         "ถ๎าพูดกันด๎วยใจจริงฉันก็รักทํานชายมากเหมือนกัน" พลอยตอบแล๎วอมย้ิมเมื่อพูดถึงทํานชาย "จนใครๆ เขาพา

กันวํา ฉันหลงทํานชายเสียย่ิงกวําใครทั้งหมดในบ๎านนี้ แตํก็นั่นแหละ เร่ืองนี้ก็ต๎องแล๎วแตํใจเจ๎าตัวเขา ยังไมํเห็นเขาพูดวํา

อะไรให๎แนํนอนออกมา แตํเทําที่ฉันดูด๎วยตาก็เห็นวําเขาสนิทสนมกันดี ถึงเวลาเข๎าใครจะไปร๎ู ประไพเขาเคยบอกฉันแตํ

เพียงวําเขาจะรอดูไปกํอน" 

         "เด็กสมัยนี้เขาก็แปลก" พํอเพิ่มปรารภขึ้น "จะมีเหย๎ามีเรือน เขาดูของเขาเอง สมัยเมื่อเรายังเป็นหนุํมเป็นสาว ก็

ต๎องให๎พํอแมํหาให๎ ไมํได๎หาเอาอยํางเด๋ียวนี้" 

         "ฉันขวางคุณหลวงเสียจริงๆ ทีเดียว" คุณเชยร๎องขึ้น "ชํางปั้นหน๎าพูดออกมาได๎วํา รํุนเรานั้นพํอแมํหาให๎ ฉันเห็นคน

ที่ผ๎ูใหญํจัดให๎จริงๆ โดยเจ๎าตัวเขาไมํเกี่ยวข๎อง ก็มีแมํพลอยนี่คนเดียวเทํานั้น ของคุณหลวงคุณหลวงก็หาเอาเอง ไมํเห็นมี

ผ๎ูใหญํที่ไหนไปจัด....." 



         "อ๏ะ !" พํอเพิ่มต้ังทําจะขัดคอ 

         "ไมํต๎องอ๏ะละ !" คุณเชยพูดสวนควันขึ้นมาทันที 

         "ฉันร๎ูหรอกวําคุณหลวงจะพูดวําอะไร ฉันเองก็หนีตามหลวงโอสถไปใชํไหมลํะ ฉันก็กําลังจะอยากพูดอยํางนั้น

เหมือนกัน ไมํใชํมาอวดวําตัววิเศษอะไรหรอก แตํจนเด๋ียวนี้ก็ยังอยํูด๎วยกันอยํางสบาย คําน๎อยก็ไมํเคยพูดให๎แสลงใจกัน 

ฉันจึงวําแมํพลอยเขาคิดถูก ที่ปลํอยให๎ลูกเขาคิดเอาเองไมํเข๎าไปยุํง"  

         "คุณเชยกับคุณหลวงนี่พอได๎คุยกันทีไร เป็นต๎องมีเร่ืองทะเลาะกันทุกที ก่ีสิบปีมาแล๎วก็ยังเป็นอยํูอยํางนั้น" พลอย

พูดแล๎วก็หัวเราะ 

         "ก็คุณหลวงชอบพูดขวางหูฉันทุกทีนี่แมํพลอย" คุณเชยตอบ "ฉันจะไปทนทานอะไรไหว"  

         "แน๎ ดูคุณเชยซี !" พํอเพิ่มร๎องเหมือนกับเมื่อยังเป็นเด็กๆ "อยูํๆ ก็ลุกขึ้นอาละวาดทะเลาะกับฉันกํอน แล๎วก็มาหา

วําฉันพูดขวางหู ชอบเลํนรังแกฉันอยํางนี้แหละ ต้ังแตํเด็กมาจนแกํแล๎วก็ยังเลิกสักที"  

         พีน่อ๎งสามคนหวัเราะขบขนัตัวเอง ทีตํ่างก็ไมํทิง้นสัิยเดิมอยํูพกัใหญํ แตํคําพดูของคุณเชยก็ดี ของพอํเพ่ิมก็ดี ย่ิงทาํ

ให๎พลอยแนํใจย่ิงขึ้นไปกวําเกําวํา ทํานชายเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับประไพมากที่สุด  

         ประไพยังคงติดตํอกับทาํนชายนอ๎ยอยํูเร่ือยๆ ในระยะเวลาส่ีหา๎เดือนทีผํ่านไป การติดตํอของประไพ และความสนทิ

สนมที่เห็นได๎ชัดนั้น ย่ิงทําให๎พลอยมองเห็นวํา ความหวังของตนจะเป็นผลขึ้นมาได๎ ในวันหนึ่งข๎างหน๎า ระหวํางเวลานั้นคุณ

เสวีก็ยังไปมาอยํูที่บ๎านบ๎างเหมือนกัน แตํก็มิได๎บํอยเทําการไปมาของทํานชายน๎อย ตาอ๏อดซึ่งพลอยร๎ูวําสนับสนุนทํานชาย

น๎อยอยํางสุดฝีมือนั้น ดูจะเบาใจลงไปมาก เมื่อเห็นวําน๎องสาว ยินดีที่จะพบปะกับทํานชายน๎อยทุกคร้ังไป ฉะนั้นในระยะนี้

เมื่อคุณเสวีมาที่บ๎าน ถึงแม๎พลอยจะร๎ูดีวําตาอ๏อดไมํชอบคุณเสวี แตํตาอ๏อดก็มิได๎แสดงความรังเกียจ หรือรําคาญดังแตํ

กํอน 

         ด๎วยเหตุตํางๆ เหลํานีเ้อง พลอยจึงร๎ูสึกแปลกใจมาก และสะด๎ุงจนตัวแทบลอย เม่ือตาอัน้มาพบและพดูขึน้วันหนึง่วํา  

         "คุณแมํ คุณเสวีเขาให๎มาทาบทามวํา ถ๎าเขาจะมาขอประไพ คุณแมํจะขัดข๎องไหม ถ๎าไมํขัดข๎องเขาจะได๎สํงผ๎ูใหญํ

มาจัดการ" 

         "คุณเสว.ี.." พลอยพูดทวนคํา แล๎วก็ร๎ูสึกหน๎ามืดเหมือนกับจะเป็นลม  

         "คุณเสวีจะมาขอประไพ....เด๋ียวกํอนอั้น ขอให๎แมํหยุดหายใจประเด๋ียว....แมํไมํร๎ูเร่ืองนี้มากํอนเลย......" 

         "เขาบอกผมไว๎นานแล๎ววําเขาชอบประไพมาก ต้ังแตํเขาเร่ิมไปมาหาสํู ผมก็เห็นวําเขาเป็นคนดี แตํกํอนก็เป็นเพื่อน

ชอบพอกันมา.... แตํเด๋ียวนี้ถ๎าจะวําไปเขาก็เป็นนาย ผมก็เลยไมํข๎ดข๎องแนะนําให๎เขาร๎ูจักประไพ และอนุญาตให๎ไปมาที่

บ๎านนี้ได๎ เขาเป็นคนดีเรียบร๎อยอยํางไร แมํก็เห็นอยูํแล๎ว" ตาอั้นวํา  



         "คุณเสว.ี...ลูกเต๎าเหลําใครแมํก็ยังไมํร๎ูเลย" พลอยรวบรวมกําลังใจทั้งหมดถามตาอั้นออกไป  

         "พํอเขาเป็นพํอค๎ารํ่ารวยอยูํแถวส่ีพระยา แตํเด๋ียวนี้ตายไปแล๎วยังเหลือแตํแมํ" ตาอั้นตอบ  

         "ก็นั่นแหละ" พลอยแข็งใจพูด "พํอเขาช่ือเรียงเสียงไรอั้นต๎องบอกให๎แมํร๎ูบ๎าง จะได๎ร๎ูสกุลรุนชาติเขาไว๎กํอน"  

         ตาอัน้กลืนน้าํลายแล๎วตอบวํา 

         "พํอเขาช่ือนายฮง แซํแต๎ แมํเขาช่ือสิน แตํเด๋ียวนี้คุณเสวีเขาใช๎นามสกุลวํา เตชะสิน"  

         "ลูกเจ๏ก..." พลอยหลุดปากพูดออกไป แล๎วก็ร๎ูตัววําพูดผิด ตาอั้นทําสีหน๎าวํารําคาญแล๎วก็พูดวํา  

         "ถึงพํอเขาจะเป็นเจ๏กก็ไมํเห็นเสียหายอะไร เพราะคุณเสวีเขาก็เป็นไทย และได๎ทําประโยชน๑ให๎บ๎านเมืองมาแล๎ว

มาก เวลานี้ก็รับราชการมีตําแหนํงสูงมีหน๎ามํตา ผมเห็นวําคุณแมํไมํควรจะถือ เพราะถ๎าจะพูดกันไปตระกูลของเราทาง

ฝ่ายคุณพํอก็เป็นเจ๏ก ถึงตรุษจีนคุณแมํยังให๎ผมเซํนไหว๎ปู่ยําตายายอยูํทุกวันนี้ แล๎วเราจะไปวําคนอื่นเขาเป็นลูกเจ๏กลูกจีน 

จะถูกหรือ อีกอยํางหนึ่งถ๎าจะพูดถึงเร่ืองทอง เขาก็มีมากไมํน๎อยไปกวําฝ่ายเรา ไมํต๎องหํวงในเร่ืองที่เขาจะปอกลอก ผมเห็น

วําประไพจะแตํงงานกับใครได๎ดีเทําคุณเสวีก็หายาก เพราะเขามีทั้งความร๎ูทั้งเงินและตําแหนํงฐานะ คุณแมํจะไมํต๎องขาย

หน๎าใครเขาเลย และประไพก็จะได๎มีหลักฐานแนํนอน"  

         "อั้นพูดกับประไพเขาหรือยัง" พลอยถามขึ้น 

         "ผมยังไมํได๎พูด เพราะนึกวําควรจะบอกให๎คุณแมํทราบไว๎กํอน" ตาอั้นตอบ  

         "แมํก็ไมํร๎ูวําจะพูดอยํางไร" พลอยพูดตํอไป "เร่ืองมีเหย๎ามีเรือนก็เป็นเร่ืองใหญํ เก่ียวกับตัวประไพเขาเองมากกวํา

คนอื่น แมํต้ังใจไว๎วําในเร่ืองนี้อยากจะตามใจลูก ไมํอยากบังคับ จึงอยากถามประไพเขาดูกํอน"  

         "เมื่อก้ีผมก็ยังเห็นเขาอยํูที่ห๎องข๎างลําง ผมจะไปตามตัวมาให๎คุณแมํถามเขาเสียเด๋ียวนี้ก็ได๎"  

         แล๎วตาอัน้ก็ลุกไปเรียกประไพ กํอนทีพ่ลอยจะได๎พดูจาทดัทานอยํางไรตํอไป พลอยร๎ูสึกวําทกุอยํางมืดมนไปส้ิน ฟงั

เสียงตาอั้นดูแนํใจเป็นหนักหนาวํา ประไพคงจะไมํข๎ดข๎อง ถ๎าเป็นดังนั้นจริง พลอยจะต๎องกระอักกระอํวนเป็นอันมาก 

เก่ียวกับความร๎ูสึกสํวนตัว ทีมีตํอทํานชายน๎อยเสียแล๎ว อีกครํูหนึ่งตาอั้นก็พาประไพเดินเข๎ามา และพอนั่งลงเรียบร๎อย ตา

อั้นก็พูดขึ้นวํา 

         "คุณแมํลองถามเจ๎าตัวเขาเองดูก็แล๎วกัน"  

         "ประไพ" พลอยพูดขึ้นด๎วยเสียงที่ส่ันๆ เหมือนกับประหมํา "พี่อั้นเขาบอกแมํวํา คุณเสวีเขาจะสํงผ๎ูใหญํมาสํูขอ

ประไพ แมํเองก็ไมํร๎ูจะตัดสินในอยํางไรถูก แตํประไพก็ร๎ูจักคุณเสวีเขาดีอยูํแล๎ว.... ดีกวําแมํเสียอีก แมํจึงอยากถามประไพ

ดูวําจะวําอยํางไร" 



         ประไพรีบก๎มหนา๎ลงดูกระดาน เลือดฉีดขึน้บนใบหนา๎สีแดงระเร่ือ ทาํใหพ๎ลอยอดนกึไมํได๎วํา ประไพในตอนสาวนีดู้

จะสวยกวํายายและสวยกวําแมํ ประไพก๎มหน๎านิ่งอยํูครํูหนึ่ง แล๎วก็พูดเบาๆ วํา  

         "สุดแล๎วแตํคุณแมํและพี่อั้นจะเห็นสมควร ลูกเองไมํขัดข๎อง เพราะสําหรับคุณเสวีนั้นลูกเห็นวําเขาเป็นคนดีที่สุด

คนหนึ่ง" 

         "อ๎าว ! แล๎วทํานชายน๎อยจะวําอยํางไร...." พลอยร๎องขึ้นโดยไมํร๎ูตัว  

         "ไพชอบกับทํานชายน๎อยอยํางเพื่อน" ประไพตอบเบาๆ "ความจริงทํานชายน๎อยก็ดีทุกอยําง แตํไพเห็นวําเป็นเด็ก

ไป ถ๎าไพแตํงงานก็อยากจะแตํงงานกับคนที่เป็นผ๎ูใหญํ คนๆ นั้นจะต๎องมีความร๎ูและฉลาดพอที่จะนําชีวิตของไพได๎"  

         "แมํก็เห็นวําทํานชายดีทุกอยําง" พลอยยังส๎ูตํอไปอีกทั้งที่ร๎ูวําตนแพ๎แล๎ว "ดีทั้งรูปสมบัติ คุณสมบัติ จะวําถึงอายุอา

นามก็ไมํแกํจนเกินไป ถ๎าจะเป็นผ๎ูใหญํก็เป็นผ๎ูใหญํพอตัว ฉลาดก็เทํานั้น นิสัยใจคอ กิริยามารยาทก็เรียบร๎อย ประไพคิดดี

แล๎วหรือ" 

         ประไพนัง่ก๎มหนา๎นิง่ไมํปริปากพดู แตํตาอัน้เป็นคนตอบแทนขึน้วํา 

         "ลูกเองก็ชอบทํานน๎อยมานาน อะไรๆ ของทํานก็ดีหมด แตํมีเสียอยูํอยํางเดียว"  

         "อะไรอั้น" พลอยหันไปถามอยํางออกรับแทนทันที  

         "เสียอยูํอยํางเดียวที่ทํานเป็นเจ๎า" ตาอั้นตอบเรียบๆ "สมัยนี้คุณแมํก็ร๎ูวําเจ๎านายมีฐานะอยํางไร ถ๎าได๎เจ๎ามาเป็น

ญาติ เราก็อาจลําบาก เพราะอาจถูกสงสัยบ๎าง ถูกเข๎าใจผิดบ๎าง สําหรับคุณแมํเองอาจไมํเป็นไรนัก แตํสําหรับตัวลูกและ

ประไพนั้น จะทําตัวยากที่สุด" 

         "ไพก็คิดอยํางนั้นเหมือนกัน" ประไพพูดสนับสนุนพี่ชาย  

         ในทีสุ่ดความหวังความต๎องการของพลอย ก็อนัตรธานไปเพราะการเมือง หรือความร๎ูสึกเหตุผลทางการเมือง ซ่ึงยัง

เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับชีวิตสํวนตัว ความปรารถนาสํวนตัวอยํูเร่ือยๆ พลอยร๎ูดีวําถ๎าปัญหาที่ประไพต๎องเลือกสามีนี้ เกิดขึ้นเมื่อ

ส่ีห๎าปีมาแล๎ว ทํานชายน๎อยอาจเป็นบุคคลที่สมควรที่สุด แตํเด๋ียวนี้ทํานชายน๎อยกลับต๎องพํายแพ๎คุณเสวี เพระเหตุผลอัน

เดียวที่ทํานชายเป็นเจ๎า จึงไมํมีใครนิยม แตํคุณเสวีเป็นคนธรรมดา และมีตําแหนํงฐานะสูงทั้งในทางราชการ และการเมือง 

ชาติสกุลที่พลอยเคยถือวําเป็นของสูง กลับกลายเป็นอุปสรรค เป็นของที่พึงรังเกียจ...  

         อกีไมํก่ีวันตํอมา พลอยก็ออกปากยกลูกสาวใหแ๎กํผ๎ูใหญํฝ่ายคุณเสวีทีม่าขอ ทัง้ทีต่นเองไมํได๎เต็มใจเลย แตํกํอนทีจ่ะ

ทําไปเชํนนั้น พลอยได๎มีโอกาสพบกับทํานชายน๎อย ได๎อธิบายทุกอยํางให๎ทํานชายน๎อยฟังและพูดวํา  

         "ทํานชายอยําเสียพระทัยเลย นึกเสียวําเป็นบุญเป็นกรรม แล๎วหมํอมฉันจะหาถวายใหมํ ให๎ดีกวํานางประไพเสีย

อีก" ซึ่งทําให๎ทํานชายต๎องทรงย้ิมออกมาได๎ ด๎วยความเห็นใจพลอยเป็นที่สุด  



 

บทที่ ๓ (หน๎าที่ ๑)  

         ต้ังแตํประไพรับหม้ันจากคุณเสวีแล๎ว ทาํนชายนอ๎ยก็หาํงเหินไป ซ่ึงถ๎าไมํมีการเปล่ียนแปลงอืน่ๆ ภายในบา๎น

หลังจากนั้นแล๎ว พลอยก็จะต๎องร๎ูสึกคิดถึงทํานชายน๎อยเอามากๆ แตํการหมั้นของประไพ ทําให๎มีการเปล่ียนแปลงหลาย

อยํางเกิดขึ้น ทําให๎พลอยต๎องสนใจ ไมํมีเวลาจะไปคิดถึงใครได๎  

         การเปล่ียนแปลงประการแรกก็คือการปลูกเรือนหอของประไพ ประไพตกลงกับคุณเสวีวํา เม่ือแตํงงานกันแล๎วประไพ

จะไมํออกจากบ๎านเดิม แตํคุณเสวีจะต๎องมาปลูกตึกอยูํกับประไพในบ๎านนี้ ความจริงถ๎าหากวําประไพจะแสดงความ

ประสงค๑ออกมาวํา แตํงงานแล๎วจะออกจากบ๎านไปอยูํกับสามี พลอยก็คงจะไมํขัดข๎อง แตํเมื่อประไพแสดงความจํานงวํา

จะเอาสามีเข๎ามาอยํูในบ๎าน พลอยก็มิได๎ขัดข๎องอยํางไร และออกจะดีใจที่ลูกสาวคนเดียวจะยังอยํูใกล๎ตัวทั้งที่มีเรือนแล๎ว  

         หลังจากพธิหีม้ันแล๎ว การปลูกตึกหลังใหญํทนัสมัย ทีคุ่ณเสวีเป็นผ๎ูออกทนุก็เร่ิมลงมือทนัท ีพลอยมองดูการกํอสร๎าง

ตึกหลังใหมํนี้ ด๎วยความร๎ูสึกที่อธิบายได๎ยาก เพราะเป็นสัญญลักษณ๑อีกอยํางหนึ่ง แหํงการเปล่ียนแปลงหมุนเวียนที่ไมํมี

ใครหยุดย้ังได๎ พลอยอยูํบ๎านนี้ตั้งแตํแตํงงานกับคุณเปรมจนแกํเฒํา และคุณเปรมก็ตายไปแล๎ว ร๎ูสึกวําตัวร๎ูจักค๎ุนเคยกับ

บ๎านนี้เป็นอยํางที่สุด อิฐทุกแผํนต๎นไม๎ทุกต๎น เป็นเหมือนคนเกําแกํอยํูด๎วยกันมานาน เมื่อจะต๎องเปล่ียนแปลงไป พลอยก็

ได๎แตํมองดูด๎วยความเสียดาย คนทุกคนที่อยูํในบ๎านนี้เป็นคนที่พลอยร๎ูจักมาแตํด้ังเดิม นิสัยใจคอจะเป็นอยํางไรก็ร๎ูอยูํส้ิน 

แตํตํอไปจะมีคนเข๎ามาอยํูใหมํคือคุณเสวี ซึ่งพลอยเกือบจะไมํร๎ูจักเลย นอกจากนั้นคุณเสวีที่ไหนจะมาแตํตัว ยํอมจะต๎องมี

ผ๎ูคนติดตามมา คนที่จะมากับคุณเสวีนั้น ก็จะต๎องเป็นคนใหมํที่พลอยไมํร๎ูจักอีก การแตํงงานของประไพนั้น ถึงแม๎วําจะ

มิได๎แยกตัวออกจากบ๎าน ไปมีเหย๎ามีเรือนอยูํตํางหาก แตํโดยเหตุนั้นเองจะกลับกลายเป็นการปลูกเรือนขึ้นซ๎อนเรือน แยก

บ๎านภายในบ๎าน ทําให๎มีสองบ๎าน คนสองชุดอยูํในบริเวณเดียวกัน  

         พลอยตกลงยินยอมใหร้ื๎อเรือนคุณนุย๎และคุณเนียนทีต่ายไปแล๎วนัน้ลง เพ่ือปลูกเรือนหอ แตํเพียงเทํานัน้ยังไมํพอ 

ประไพต๎องการสนามหญ๎า สวนดอกไม๎ โรงรถครัวและเรือนคนใช๎ที่เป็นของตัวเอง หลังจากตึกออกไป ทําให๎เกิดความ

จําเป็นที่จะต๎องร้ือเรือนไม๎หลังเล็กที่คุณอุํนอาศัยอยูํนั้นลง พลอยต๎องรับเอาคุณอุํนขึ้นมาไว๎บนตึกใหญํ ตอนแรกพลอย

ต้ังใจวําจะจัดห๎องใหญํช้ันบนให๎คุณอุํนอยูํ แตํคุณอุํนก็ปฏิเสธไมํยอม อ๎างวําใหญํไปและตนแกํแล๎วขึ้นบันไดไมํไหว ในที่สุด

คุณอุํนก็เลือกเอาห๎องเล็กๆ แคบๆ ห๎องหนึ่งที่ตึกชั้นลํางเป็นที่อยํู ในการย๎ายที่อยํูคราวนี้คุณอุํนทําด๎วยความเต็มใจ เพราะ

คุณอุํนเป็นอีกคนในบ๎านที่เห็นดีเห็นชอบ ในการที่ประไพจะแตํงงานกับคุณเสวี  

         "แมํพลอยนี่มีบุญแท๎ๆ ทีเดียว" คุณอุํนพูดกับพลอยอยํางปีติ "มีลูกก็ได๎ปลูกฝังมีเหย๎ามีเรือนให๎ทันตาเห็น ได๎

ลูกเขยดีมีทั้งทรัพย๑ทั้งวาสนา ฉันพลอยปล้ืมใจด๎วยจริงๆ"  

         "คุณพี่ก็เล้ียงประไพมาแตํเล็ก" พลอยพูดเพราะไมํร๎ูจะพูดวําอะไร "เป็นของคุณพี่เทํากับเป็นของอิฉันเหมือนกัน ถ๎า

เขาอยํูกันได๎ดีมีความสุข คุณพี่ก็นําจะดีใจ แตํความจริงเขาเลือกของเขาเอง อิฉันไมํได๎ไปเก่ียว"  



         "เขาเลือกของเขาถูกแล๎ว แมํพลอย" คุณอุํนพูดอยํางปล้ืมตํอไป "พอฉันเห็นตัวผ๎ูชายเข๎าทีแรก ฉันก็นึกในใจทีเดียว

วําอยากได๎คนๆ นี้ไว๎เป็นเขย ฉันเห็นสมกับแมํประไพแท๎ๆ ทีเดียว" 

         ตํอคําพดูทัง้หมดนีพ้ลอยก็ได๎แตํนิง่ แตํคําพดูของคุณอุนํนัน้ดูจะไปคนละแนวกับของคุณเชย พอคุณเชยร๎ูวําประไพ

รับหมั้นคุณเสวี คุณเชยก็มาหาถึงบ๎านแล๎วถามตรงๆ วํา  

         "เร่ืองราวอะไรกันแมํพลอยฉันไมํเข๎าใจเลย ก็เห็นเที่ยวเตรํไปไหนมาไหนกับคนหนึ่ง แล๎วทําไมพอเอาจริง กลับ

กลายเป็นอีกคนหนึ่งไป หรือวําคนสมัยใหมํเขาทํากันอยํางนี้"  

         "ฉันก็ไมํร๎ูเร่ืองเหมือนกันคุณเชย อยูํๆ เขาก็มาทาบทามฉันก็ตกใจ ถามเจ๎าตัวเขาดู เขาก็วําเขาชอบไมํขัดข๎อง ฉันก็

เลยไมํร๎ูจะทําอยํางไร" 

         "แมํพลอยคิดดูดีแล๎วหรือ" คุณเชยถามตํอ "หัวนอนปลายตีนเขาอยํูที่ไหนเราก็ไมํร๎ูจัก ประไพนั้นก็เป็นลูกของแมํ

พลอย ถ๎าแมํพลอยพูดจาให๎จริงๆ ก็คงจะเชื่อ"  

         "คุณเชยก็ร๎ูวําฉันตามใจลูกในเร่ืองอยํางนี้" พลอยตอบ  

         "นั่นแหละแมํพลอย บางทีถ๎าเราตามใจลูกจนเลยเถิดไป ลูกเราเองอาจต๎องลําบากก็ได๎" คุณเชยปรารถขึ้น แล๎วก็

รีบพูดตํอไปเป็นเสียงเดียวกันวํา "แตํฉันก็พูดจาเลอะเทอะเป็นคนแกํเต็มที เขาอาจมีอะไรดีหนักหนาก็ได๎ เราไมํร๎ูเราก็ไมํ

ควรจะพูด ไหนๆ เขาจะมาเป็นหลานเขยทั้งที ก็ควรจะรักไว๎กํอน เห็นดีไว๎กํอน ฉันจะต๎องหาเร่ืองไปพูดจาร๎ูจักกับเขาไว๎สัก

วันหนึ่ง" 

         พอํเพ่ิมเป็นคนทีร๎ู่เร่ืองนีท้หีลังใครๆ ทัง้หมด ประไพหม้ันแล๎วต้ังหลายวัน พอํเพ่ิมจึงโผลํมาทีบ่า๎น พลอยถือโอกาส

บอกให๎ร๎ูวํา 

         "คุณหลวง ประไพเขาหม้ันแล๎วละ" 

         "แหมดีจริงแมํพลอย ! ดีใจด๎วย ! ดีใจด๎วยมาก ! ลูกหลานเติบโตเป็นฝ่ังเป็นฝากันอยํางนี้ ลุงเพิ่มดีใจจริงๆ แล๎วก็

ได๎คํูเป็นเจ๎าเป็นนายเสียด๎วย ฉันดีใจแท๎ๆ ทีเดียว" 

         "เด๋ียวกํอนคุณหลวง" พลอยทักขึ้น "บางทีคุณหลวงจะยังไมํร๎ู...ประไพเขาไมํได๎หมั้นกับทํานชายหรอก เขาหม้ันกับ

อีกคนหนึ่ง" 

         "อ๎าวง้ันเรอะ !" พํอเพิ่มหน๎าเสียร๎องขึ้น "หมั้นกับใครเลํา" 

         "เขาหม้ันกับคุณเสวี" พลอยบอกให๎อยํางไมํสบายใจ เพราะไมํร๎ูวําพํอเพิ่มจะพูดอยํางไรตํอไป  



         "ถุย !" พํอเพิ่มออกความเห็นเก่ียวกับหลายเขยด๎วยคําๆ เดียว แตํแสดงความร๎ูสึกของตนที่มีตํอคุณเสวี อยําง

ตรงไปตรงมาที่สุด 

         คนทีแ่สดงความไมํพอใจและมีอาการเปล่ียนแปลงมากทีสุ่ด เน่ืองจากการหม้ันระหวํางประไพและคุณเสวี เห็นจะได๎

กับตาอ๏อด ธรรมดาตาอ๏อดไมํคํอยจะแสดงอารมณ๑ฉุนเฉียวให๎พลอยได๎เห็น แตํในเร่ืองคุณเสวีนี้ ตาอ๏อดได๎เคยแสดง

อารมณ๑ให๎ปรากฏแล๎วหลายคร้ัง พอร๎ูเร่ืองวําประไพตกลงใจรับหมั้นคุณเสวี ตาอ๏อดก็ตรงมาพูดกับพลอย ด๎วยสีหน๎าแสดง

อารมณ๑ขุํนมัวอยํางที่พลอยมิได๎เคยเห็นมาแตํกํอน  

         "คุณแมํร๎ูหรือเปลําวําคุณแมํได๎ทําอะไรลงไปแล๎ว" ตาอ๏อดถามขึ้นด๎วยน้ําเสียงที่ไมํนําฟังนัก  

         "คํอยๆ พูดกันเถิดอ๏อด" พลอยห๎าม "เร่ืองประไพใชํไหม" 

         "ก็เร่ืองนั้นนํะซีจะมีเร่ืองอะไรเสียอีก" ตาอ๏อดวํา  

         "แมํก็หมดปัญญาจริงๆ ไมํร๎ูวําจะทําอยํางไร" พลอยพูดเหมือนกับจะอ๎อนวอนให๎ตาอ๏อดเห็นใจ "มันเร่ืองของตัว

ประไพเขา อ๏อดก็ร๎ูดีวําแมํไมํเคยไปออกความเห็น แนะนําอะไรในเร่ืองเหลํานี้เลย เขาชอบของเขาแมํก็ต๎องตามใจ"  

         "อ๏อดไมํไว๎ใจเลยคนๆ นี้" ตาอ๏อดพูดเสียงอํอนลงไปเพราะร๎ูตัววําความจริงเร่ืองเหลํานี้ได๎พูดกันมาแล๎ว "สงสัยไป

วําเขาจะไมํได๎รักประไพจริง แตํเขาจะรักทรัพย๑สมบัติของเรามากกวํา"  

         "เขาก็รํ่ารวยอยูํแล๎วไมํใชํหรืออ๏อด" พลอยท๎วงขึ้น  

         "เพราะรวยนั่นแหละถึงไมํนําไว๎ใจ คนรํ่ารวยอยํางนี้มักจะชอบหาเพิ่มเติมไมํมีที่ส้ินที่สุด"  

         "ดูเขาไปกํอนเถิดอ๏อด" พลอยพูดตัดบท "เราเข๎าใจเอาเอง จะจริงหรือไมํจริงก็ไมํร๎ู เร่ืองมันมาถึงแคํนี้แล๎ว จะพูด

อะไรก็จะทําให๎น๎องต๎องเสียใจ เมื่อเขาเห็นวําของเขาดี ก็ควรจะรักษาน้ําใจเขาไว๎ดีกวํา"  

         ตาอ๏อดนิง่ไมํตอบ แตํอกีสักครํูหนึง่ตาอ๏อดก็พดูขึน้เชิงปรารภวํา 

         "เร่ืองแตํงงานกับคนที่เขาเห็นวําดีก็พอทําเนา แตํแตํงแล๎วจะต๎องเอาผัวมาไว๎ในบ๎าน อ๏อดจะทนอยูํบ๎านเดียวกับไอ๎

หมอนั่นไปได๎นานเทําไรก็ไมํร๎ู" 

         "อ๏อดก็พูดจาตัดรอนไปเสียทุกทาง" พลอยพ๎อขึ้น "ถ๎าอ๏อดไมํเห็นกับใครก็ควรจะเห็นกับแมํบ๎าง อ๏อดควรจะเห็นใจ

แมํวํารักลูกทุกคน ถ๎ามีเหย๎ามีเรือนแล๎วออกจากบ๎านไป แมํก็จะต๎องว๎าเหวํคิดถึง เมื่อเขาสมัครใจ จะมาอยูํในบ๎านเรา แมํก็

ดีใจเป็นธรรมดา เพราะจะได๎ประไพไว๎ใกล๎ๆ คุณเสวีเขาก็ยังไมํเคยทําอะไร ให๎อ๏อดต๎องโกรธหรือเจ็บใจ ทําไมอ๏อดถึงพูด

รุนแรงถึงกับจะต๎องออกจากบ๎านจากชํอง"  



         "ผมเห็นใจคุณแมํเป็นที่สุด" ตาอ๏อดวํา "แตํบางทีผมก็แทบจะอดรนทนไมํไหว เพราะไอ๎หมอนั่นมันมองผม 

เหมือนกับวําผมเป็นอะไรตัวหนึ่ง พี่อั้นเขาทํางานเป็นใหญํเป็นโต ใครๆ ก็ต๎องนับถือ แตํผมมันเป็นคนเลว ต๎องเกาะคุณแมํ

กินไปวันหนึ่งๆ ใครได๎เห็นใครก็ดูถูก" ตาอ๏อดพูดอยํางน๎อยใจ  

         พลอยเกือบจะล่ันปากบอกตาอ๏อดวําทางทีจ่ะแก๎ไขเร่ืองนีน้ัน้งํายทีสุ่ด เพียงแตํตาอ๏อดจะหาการงานทาํเสีย ใหเ๎ป็น

หลักฐานเทํานั้นเอง คนอื่นก็ไมํสามารถจะมาดูถูกดูแคลนได๎ แตํเมื่อเห็นตาอ๏อดกําลังโมโห กําลังน๎อยใจ พลอยก็นิ่งเสีย

มิได๎ปริปากพูดจาวํากระไร  

         การกํอสร๎างเรือนหอของประไพดําเนินไปเร่ือยๆ จนเสร็จเรียบร๎อย ระหวํางนัน้พลอยร๎ูได๎วํา ประไพมีความสุขทีสุ่ด 

เพราะคุณเสวีเอาใจทุกอยํางไป ยอมตัวอยํูในโอวาทเชื่อฟัง ประไพจะออกปากส่ังการใดๆ ก็เป็นสิทธิ์ขาด หากประไพจะ

ออกปากวําต๎องการส่ิงใด ของส่ิงนั้นก็จะถูกสํงมาถึงมือประไพในเวลาไมํช๎า  

         ในทีสุ่ดวันแตํงงานของประไพก็มาถึง ประไพแตํงงานทีบ่า๎น รดน้าํบนตึกในตอนบาํย และตกกลางคืนก็มีงาน "ปาร๑ต้ี" 

เล้ียงเพื่อนฝูงเหมือนกับคราวงานวันเกิดที่พลอยได๎เห็นมาแล๎ว ชั่วแตํวําหรูหรากวํามาก  

         พลอยได๎เห็นในวันแตํงงานประไพนัน้เองวํา ผ๎ูหญิงสมัยใหมํรํุนประไพ มีความกล๎าหาญจัดเจนตํอชีวิต แตกตํางกับ

ผ๎ูหญิงเมื่อสมัยพลอยยังเป็นสาวๆ อยํางไร พลอยจําได๎วําตนเคยมองวันแตํงงานของตน ด๎วยความประหมําและความอาย

อยํางหาอะไรเทียบเทํามิได๎ จนถึงบัดนี้พลอยก็ยังจําวันแตํงงานนั้นได๎ เพียงความประหมําและความอาย รายละเอียดอื่นๆ 

นั้นก็ดูเลอะเลือนไป แตํวันแตํงงานของประไพ ดูเป็นวันที่แจํมใสร่ืนเริงที่สุด สําหรับตัวเจ๎าสาวเป็นวันของความสุข เป็นวัน

ของความสรวลเสเฮฮากับเพื่อนฝูง ปราศจากความประหมํา ปราศจากความขวยอายแตํอยํางใดทั้งส้ิน พลอยนั่งมองดูลูก

สาวของตนในวันนั้นแล๎วก็อํอนใจ ไมํร๎ูวําประไพไปเอาสติและความกล๎าหาญมาจากไหน ประไพตื่นแตํเช๎าแตํงตัวเสร็จก็

ออกมาดูการจัดตกแตํงบ๎าน ดูการจัดดอกไม๎และส่ังเสียการงานตํางๆ อยํางปกติไปจนถึงตอนกลางวัน พลอยต๎องถามขึ้น

ตอนกินข๎าวกลางวันด๎วยกันวํา 

         "ประไพ แมํสงสัยเสียจริงๆ วําวันนี้แตํงงานใครกันแนํ"  

         "ก็แตํงงานไพยังไงเลําคุณแมํ" ประไพหัวเราะอยํางร่ืนเริง  

         "แมํก็นึกอยํางนั้นเหมือนกัน แตํเห็นเจ๎าสาวออกมาวุํนวาย จัดโนํนจัดนี่เสียจนนึกวําไพจะแตํงงานคนอื่น"  

         ประไพหวัเราะก๊ีกแล๎วตอบวํา 

         "ถ๎ามัวไปนั่งทําอายอยูํในห๎อง จะได๎ใครชํวยดูแลเร่ืองการงาน คุณแมํก็จะต๎องเหนื่อยเองเทํานั้น"  

         ตกบาํยลง กํอนได๎เวลารดน้าํประไพก็แตํงตัวเขา๎พธิ ีโดยมีเพ่ือนฝูงเขา๎ไปชํวยสองสามคน ซ่ึงเพ่ือนฝูงเหลํานัน้ประไพ

รายงานมาวํา ไป 'เกณฑ๑' มาสําหรับเป็นเพื่อนเจ๎าสาว แตํเพื่อนเจ๎าสาวทุกคน ตลอดจนตัวเจ๎าสาวเอง ดูเป็นการเป็นงานไมํ



มีรํองรอยของความประหมําต่ืนเต๎น ทําให๎พลอยร๎ูสึกทั้งนับถือ ทั้งแปลกใจระคนกันไป พลอยรีบแตํงตัวเสร็จกํอนประไพ 

แล๎วก็เข๎าไปในห๎องที่ลูกสาวกําลังแตํงตัวอยํู เข๎าไปนั่งอยํูสักครํูก็ร๎ูตัววําไมํมีหน๎าที่อยํางใดจะต๎องทํา พลอยก็เดินออกมา

ข๎างนอก 

         วันนัน้แขกเหร่ือทีม่ารดน้าํประไพมีมากจนพลอยประหลาดใจ เพราะในสมัยพลอยนัน้ ผ๎ูทีม่ารดน้าํมีแตํญาติเป็น

สํวนมาก พลอยแลดูแขกเห็นมืดไปหมด จนไมํร๎ูวําใครเป็นใคร ทางญาติของพลอยและคุณเปรมนั้นมีตัวอยํูไมํก่ีคน จะวํา

คนที่มาทั้งหมดนั้นเป็นญาติของคุณเสวีก็เหลือเชื่อ พลอยมาได๎รับคําอธิบายจากตาอั้นวําคนที่มานั้น ล๎วนแล๎วแตํเป็นที่

เคารพนับถือของคุณเสวีและตาอั้นเอง คนที่มีช่ือเสียงและมีความสําคัญในราชการแผํนดินนั้นก็มีอยํูหลายทําน ตาอั้นมา

นั่งข๎างๆ ตัวพลอย แล๎วกระซิบให๎ดูคนโน๎นบ๎างคนนี้บ๎าง ที่ตาอั้นเห็นวําเป็นคนสําคัญ  

 

         พลอยมองดูคนใหญํคนโตทีต่าอัน้ช้ีใหดู๎แล๎วก็แปลกใจ เพราะดูไปแล๎วก็เป็นคนขนาดนอ๎ง หรือขนาดลูกหลานของ

พลอยไปเกือบหมด ทํานเหลํานี้บางทํานก็แตํงทหารบกหรือทหารเรือ ทําให๎มีสงําราศี ดูภาคภูมิสมกับตําแหนํง แตํบางทําน

ก็แตํงฝร่ังหรือที่เรียกกันติดปากแล๎ววําแตํงสากล ทําให๎พลอยซ่ึงสายตายังไมํค๎ุน อดนึกไมํได๎วําเหมือนกับพํอค๎า หรือ

เสมียนห๎างดู ไมํสมกับตําแหนํงราชการ ที่ใหญํโตขนาดตาอั้นได๎บอกไว๎ พลอยอดมองดูและนึกในใจไมํได๎วํา คนใหญํคนโต

สมัยนี้ดูยังเป็นหนุํม กิริยาทําทางก็ดูยังจะขาดความนําเกรงขาม อยํางที่คนใหญํคนโตสมัยกํอนที่พลอยร๎ูจักนั้นเคยมี การ

เลือกที่นั่งตลอดจนกิริยาทําทางของทํานเหลํานี้ เวลาออกการออกงานดูจะต๎องระมัดระวังตัวอยํูมาก เป็นต๎นวําการเลือกที่

นั่ง ก็จะจับกลํุมกันอยํูพวกเดียวไมํปะปนกับใคร และไมํนั่งในที่สูงๆ จนเกินไป เพราะบางทีจะกลัวถูกกลําวหาวําไว๎ยศ และ

ไมํนั่งให๎ตํ่าจนเกินไป เพราะกลัวคนจะดูถูก พลอยดูคนใหญํคนโตสมัยนี้แล๎ว ก็เข๎าใจวําทํานเหลํานี้ตกอยูํในฐานะลําบาก 

เพราะได๎เดินทางมาถึงฐานะอันสูงนั้น โดยรวดเร็วเกินไป การปฏิบัติตนจึงออกจะยากและไมํวําจะไปปรากฏกายที่ไหน ตา

ทุกคํูก็จะคอยจับมองอยูํเป็นตาเดียวกัน 

         "แมํพลอย" ช๎อยซึ่งออกมารดน้ําประไพแล๎วมานั่งอยํูข๎างหลังติดๆ กันกระซิบขึ้น "ฉันเห็นแมํพลอยมองดูผ๎ูมีบุญ

สมัยใหมํก็อดพูดด๎วยไมํได๎ แมํพลอยเห็นเป็นอยํางไร"  

         "คนหนุํมๆ...อยํางผ๎ูใหญํก็ไมํเทําไรนัก" พลอยกระซิบตอบ  

         "นั่นนํะซีฉันก็เห็นอยํางนั้นเหมือนกัน ฉันวําทําทางส๎ูแตํกํอนทํานไมํได๎ อยํางแตํกํอนสมัยเรานั้น คนมีบุญถึงจะไป

อยูํที่ไหน พอเห็นก็ร๎ูวําผ๎ูมีบุญ เด๋ียวนี้ถ๎าไมํบอกก็แทบไมํร๎ู"  

         "จุ๏ ! จุ๏ ! ช๎อยอยําพูดดังไป" พลอยห๎าม "บางทีเราสองคนจะแกํไปเอง เที่ยวเหมาใครตํอใครเขาเป็นเด็กไปหมด"  

         "ก็เห็นจะจริง" ช๎อยตอบ "ฉันมาแตํงงานที่บ๎านนี้สองหนแล๎ว วันนี้เลยใจหายอยํางไรชอบกล หนแรกมาแตํงงานแมํ

พลอยเอง เจ๎าสาววันนี้ยังอยูํปลายอ๎อปลายแขมที่ไหนก็ไมํร๎ู มาคราวนั้นเป็นเพื่อนเจ๎าสาว ยังสาวยังแส๎ดัดจริตส้ินดี มา

วันนี้เผลอตัวไปขึ้นกระไดหลังเข๎าไปในห๎องเจ๎าสาวเขาแตํงตัว ไปนั่งดูเขาพักหนึ่ง พวกเพื่อนเจ๎าสาวเขาหันไปกระซิบกันวํา



ยายแกํที่ไหนมานั่งอยูํก็ไมํร๎ู จนประไพเขาหันมาเห็นเข๎าทักวําป้าช๎อย เขาถึงได๎เลิกมอง ไมํยังง้ันเขาคงไลํออกมาเสียแล๎ว 

นึกวํายายปลาร๎าที่ไหนมานั่งดูเขาอยํู ฉันดูสาวๆ สมัยนี้แล๎วก็นับถือเขาจริงๆทีเดียว เขาจะทําอะไรดูมันกระฉับกระเฉงเป็น

การเป็นงาน ทําเอาฉันเห็นไปวํา เมื่อสมัยเรานั้นเรํอรําพิลึกละ"  

         "ก็กระฉับกระเฉงกันไปอยํางนั้นแหละช๎อย" พลอยตอบ "เอาจริงเข๎าก็ไมํเห็นทําอะไรเป็นสักคน ดีแตํใช๎คนอื่น 

กับข๎าวก็ไมํเป็น เร่ืองเส้ือผ๎าก็ไมํเห็นเย็บเห็นทําเอง ดีแตํจ๎าง ดอกไม๎ดอกไรํไมํเข๎าใจเลย ไมํมีหรอกที่จะเย็บดอกไม๎ร๎อย

มาลัยเป็นกันอยํางแตํกํอน ดูอยํางวันนี้ก็แจกแตํเพียงบุหงาเพราะทํางําย ถ๎าถึงแจกมาลัยฉันก็คงต๎องนั่งร๎อยอยูํคนเดียว 

ป่านนี้คงมือหักไปแล๎ว" 

         "พลอยก็มัวแตํพ๎อไมํเข๎าเร่ือง" ช๎อยพูดอยํางไมํเห็นด๎วย "วิชาความร๎ูที่เราถูกบังคับให๎เรียนมาแตํเมื่อกํอนนั้น ฉันไมํ

เห็นจะเป็นเร่ืองเป็นราวอะไร ถึงเดี๋ยวนี้ก็ไมํได๎ใช๎ เพราะมันหมดสมัยไปเสียแล๎ว บ๎านเมืองดูหมุนเร็วกวําแตํกํอน ใครมามัว

นั่งร๎อยมาลัยอยูํ ก็เห็นจะไมํทันกิน ฉันวําเด็กๆ สมัยนี้เขาทําถูกแล๎ว อยํางเราสองคนมันคนโบราณ นานๆ ก็ทําบุหงาหรือ

ร๎อยมาลัยชํวยเขาสักที จะเป็นไรไป วําแตํวันนี้เถอะ ถ๎าพลอยอยากแจกมาลัย ทําไมไมํบอกจะได๎ชํวย คนในวังก็ยังมีอีกถม

ไป พอจะไหว๎วานกันได๎" 

         "แ่นถามเขาแล๎วเขาไมํเอา" พลอยตอบ "เขาวํารุงรังไมํเห็นมีประโยชน๑อะไร แจกแตํบุหงากับผ๎าเช็ดหน๎าก็พอแล๎ว 

เพียงเทํานั้นฉันก็เลยทําเสียเองไมํต๎องให๎ใครชํวย แตํงงานลูกสาวคราวนี้ เหมือนกับแตํงคนอื่น ฉันเกือบไมํได๎ทําอะไรเลย 

ประไพเขาทําของเขาเองเกือบหมด ดูๆ ไปก็แปลก เจ๎าออกเต๎นหรับๆ เอง ฉันกระดากอยํางไรก็ไมํร๎ู วําเขาก็ไมํฟัง"  

         ช๎อยหวัเราะเบาๆ อยํางชอบใจแล๎วพดูวํา 

         "นี่แหละเขาวําคนแกํละ ลูกสาวเขาทําของเขาเองหมด ไมํต๎องเหน็ดเหนื่อยกลับไมํชอบ นี่ถ๎าเขาไมํทําอะไรเลย

ปลํอยให๎ตัวทําคนเดียว ป่านนี้ก็คงบํนปากแฉะไปอีกเหมือนกัน"  

         พลอยร๎ูสึกวําอุนํใจมากทีมี่ช๎อยมานัง่อยํูใกล๎ๆ เพราะวันนีถึ้งจะเป็นวันแตํงงานลูกสาวก็จริง แตํพอเห็นคนมามากเขา๎

พลอยก็ให๎เร่ิมประหมํา เหมือนกับเป็นวันแตํงงานตัวเอง ซึ่งตรงข๎ามกับความร๎ูสึกของประไพเทําที่พลอยเห็นได๎ด๎วยตา พิธี

รดน้ําที่เร่ิมขึ้นนั้น พลอยก็ไมํได๎มีสํวนเก่ียวข๎องอะไรด๎วย ตาอั้นเป็นผ๎ูเชิญแขกอาวุโสเข๎าไปสวมมงคลและเร่ิมพิธี พลอยก็ได๎

แตํนั่งแอบอยํูกับช๎อยทางหนึ่ง จนแขกที่มานั้นผํานเข๎าไปในไปห๎องรดน้ําจนหมด พลอยจึงได๎ถูกตาอั้นมาตามตัวไปรดน้ํา

ลูก มีช๎อยตามเข๎าไปติดๆ 

         พลอยรับน้าํสังข๑มารดน้าํบนหวัลูกอยํางประณีตบรรจง ในใจนัน้ก็ได๎แตํนกึถึงคุณเปรม แล๎วน้าํตาก็เร่ิมจะซึมๆ 

ออกมา ประไพก๎มหัวรับน้ําแล๎วก็เงยหน๎าขึ้นย้ิมกับแมํอยํางมีความสุข ทําให๎พลอยคํอยใจดีขึ้นบ๎าง พอถึงตอนจะรดน้ําคุณ

เสวี พลอยก็ให๎ร๎ูสึกกระดากใจ เพราะยังนึกเห็นคุณเสวีเป็นคนอื่น จะรดน้ําลงบนศีรษะก็เกรงใจดูกระไรอยูํ พลอยเหลียว

ซ๎ายแลขวาเหมือนกับคนเคอะเขินไมํร๎ูเร่ือง แล๎วก็ทําทําเหมือนกับจะรดน้ําที่มือคุณเสวี แตํคุณเสวีก็ไวพอที่จะหดมือเสีย

แล๎วก๎มหัวลงรับ ทําให๎ประไพก๎มหน๎าหัวเราะอยํูเบาๆ เสร็จแล๎วพลอยก็ก๎มหน๎าก๎มตารีบเดินออกไปนอกห๎อง แตํยังทันได๎



ยินเสียงช๎อย ซึ่งตามเข๎ามาติดๆ ลงนั่งหน๎าเตียงรดน้ํา แล๎วพูดจาตลกคะนองให๎คูํบําวสาวได๎หัวเราะกันอีกพักหนึ่ง อีกครํู

หนึ่งช๎อยออกมานั่งข๎างๆ แล๎วพูดวํา 

         "แมํพลอยนี่ก็พิลึกละ รดน้ําลูกสาวทําไมต๎องมือไม๎ส่ัน ดูเหมือนไมํเต็มใจเลย เป็นอะไรไปหรือ"  

         "เปลํา" พลอยตอบ "คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกที่ได๎แตํงงานลูก เมื่ออั้นเขามีเมียเขาก็แตํงกันเสร็จมาจากนอก ถึงคราว

ประไพฉันเลยต่ืนๆ ชอบกล ไมํได๎หวงกันอะไรหรอก"  

         "ก็ไมํเห็นนําจะไปหวงอะไร" ช๎อยวํา "เห็นใครตํอใครเขาลือกันวําแมํพลอยได๎ลูกเขยดีมีทั้งทรัพย๑ทั้งวาสนา ฉันยัง

พลอยต่ืนไปด๎วยออกเป็นกํายเป็นกอง" 

         "ฉันก็ได๎ยินอยํางนั้นจนเบื่อหูเหมือนกัน" พลอยพูด "จนฟังดูคล๎ายๆ กับวําฉันวิ่งเต๎นจะขายลูกสาว ให๎แกํคนที่มี

ทรัพย๑มีวาสนาเทํานั้น แตํความจริงเขาเลือกของเขาเองฉันไมํได๎เก่ียว"  

         "ใครจะหาความก็ชํางเถิดพลอยอยําออกตัวไปเลย ถึงอยํางไรก็เป็นลูกเขยของเราแล๎ว เราทําทําแมํยายให๎ดีๆ ก็

แล๎วกัน" ช๎อยตอบ 

         "ก็ถึงวําเถิดช๎อย" พลอยพูดขึ้นมาทันที เพราะช๎อยพูดถูกใจดํา "ฉันวิตกอยูํอีตรงทําทําแมํยายนี่แหละ เกิดมาก็ยัง

ไมํเคยเป็น เพิ่งจะมาเป็นแมํยายคนกับเขาคราวนี เขาทํากันอยํางไร ช๎อยร๎ูบ๎างไหม"  

         "มันจะไปยากงํายอะไรนักหนา" ช๎อยตอบอยํางม่ันใจ "เราเป็นแมํยายคนใหญํคนโตเราก็ต๎องวํางทํา อยําให๎เขาดู

ถูกได๎ อยําไปเข๎ากับลูกเราเกินไปนัก ทําเป็นหลงๆ ลูกเขยไว๎หนํอย ถ๎าเขามีเร่ืองอะไรกัน เราก็ต๎องเข๎าลูกเขยไว๎กํอน แตํพอ

ลับหลังเราก็หนุนลูกสาวเราไว๎ คอยคุมให๎ดีๆ อยําให๎เหลิงไปได๎ เพราะสัญชาติผ๎ูชายนั้น ถ๎าไมํคุมก็เหลิง คร้ันจะคุมออก

หน๎าก็ไมํชอบหาวํากดขี่ ต๎องทําลับๆ ลํอๆ ตํอหน๎าก็ให๎เหมือนกับเรารักไว๎เนื้อเชื่อใจ"  

         "โอ๏ยฉันทําไมํได๎หรอก" พลอยขัดคอขึ้น "ตํารับแมํยายของช๎อยดูมันยอกย๎อนลับๆ ลํอๆ ชอบกล เด๋ียวเขาจะมารุม

ฉันตายทั้งผัวทั้งเมีย" 

         "อ๎าว ! แล๎วก็ตัวอยากมาถามฉันทําไมลํะ" ช๎อยย๎อนให๎แล๎วก็บํนตํอไปวํา "อยูํๆ ก็มาเค่ียวเข็ญถามวําเขาเป็นแมํ

ยายกันอยํางไร ราวกะวําฉันเคยเป็นแมํยายคนมาแล๎วเป็นร๎อยๆ ตัวก็ร๎ูดีวําฉันไมํเคยเป็นแล๎วก็ยังขืนมาถาม อยากถามมา

ฉันก็บอกให๎ แล๎วก็กลับไมํเชื่อ บ๎าแท๎ๆ ทีเดียว" 

         พลอยต๎องหวัเราะในคําพดูของช๎อยและนกึขอบใจทีช๎่อยมาชํวยทาํใหค๎วามร๎ูสึกทัว่ๆ ไปของตนในวันนัน้ ดีขึน้อยําง

ประหลาด 

 

บทที่ ๓ (หน๎าที่ ๒)  



         คืนวันนัน้ในตอนยามเศษ ช๎อยกลับเขา๎วังไปแล๎วแตํตอนเย็น พลอยก็ได๎หลวงโอสถกับคุณเชย มานัง่เป็นเพ่ือน พอํ

เพิ่มมารดน้ําหลานตอนบํายแล๎วก็บํนงึมงําวําเวียนหัวต๎องรีบกลับ หลวงโอสถกับคุณเชยมีหน๎าที่ต๎องอยํูปูที่นอนตามฤกษ๑

เวลาสองทุํมคร่ึง เสร็จแล๎วก็มานั่งอยูํกับพลอยที่หน๎าตึก นั่งดูแขกหนุํมๆ สาวๆ ที่ได๎รับเชิญมาฉลองการสมรส เดินไปมา

ทักทายปราศรัยกันอยํางร่ืนเริงที่กลางสนาม คืนนั้นบริเวณบ๎านได๎รับการตกแตํงด๎วยต๎นไม๎และไฟสีตํางๆ แลดูงามตาจน

พลอยเกือบจําไมํได๎ แขกที่มาทั้งผ๎ูหญิงผ๎ูชายล๎วนแตํงกายสวยงามตามสมัยนิยม ทุกคนมีสีหน๎าร่ืนเริงย้ิมแย๎ม เหมือนกับ

วําจะชํวยกันมีความสุขรํวมกับคูํบําวสาวในคืนนั้น เสียงดนตรีดังอยํูเบาๆ บรรดาสุภาพสตรีที่แตํงกายด๎วยแพรสีตํางๆ รับ

แสงไฟ ตํางเย้ืองกรายดูเหมือนกับวําจะเข๎ากับจัวหวะ และเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะนั้น ฟังดูคล๎ายกับวําเป็นสํวนหนึ่งของ

ดนตรีที่กําลังแสดงอยํู 

         พลอยกับคุณเชยและหลวงโอสถนัง่อยํูด๎วยกันสามคนเงียบๆ หาํงจากแขกเหร่ืออืน่ๆ ร๎ูสึกเหมือนกับวําตัวนัง่ดูละคร

ฉากที่สวยงาม เวลาย่ิงดึกลงไป เสียงนาฬิกาตีสิบคร้ังแสดงวําถึงเวลาใกล๎ฤกษ๑สํงตัว ซึ่งกําหนดไว๎ส่ีทุํมกับแปดนาที พลอย

เร่ิมกระสับกระสํายเพราะกลัวจะพลาดฤกษ๑ แตํอีกครํูหนึ่งตาอั้นก็พาประไพ และคุณเสวีเดินหัวเราะกันอยํางร่ืนเริง เข๎ามา

นั่งพับเพียบอยํูตรงหน๎า 

         "ได๎ฤกษ๑สํงตัวแล๎วครับคุณแม"ํ ตาอั้นพูดขึ้น  

         พลอยขยับตัวจะลุกขึน้ทนัท ีเพราะจะรีบไปสํงตัวลูกสาวใหท๎นัฤกษ๑บนเรือนหอ แตํตาอัน้พดูขึน้ด๎วยถ๎อยคําทีท่าํให๎

คุณเชยกับหลวงโอสถต๎องแลดูตากัน  

         "สํงตรงนี้ก็ได๎คุณแมํไมํเห็นจะมีอะไร ให๎ศีลให๎พรเสียหนํอยก็แล๎วกัน"  

         "อะไร ! ริมสนามนี่นํะหรือ" พลอยถามอยํางไมํเชื่อหู  

         "ครับไมํเป็นไรหรอก คุณเสวีไมํถือ และประไพเขาต๎องไปรับแขกตํอไป"  

         พลอยไมํร๎ูวําจะทาํอยํางไรถูก ก๎มตัวลงบนเก๎าอีแ้ล๎วใหศี๎ลใหพ๎รเบาๆ สองสามคํา ประไพและคุณเสวีก็ก๎มลงกราบ 

แล๎วประไพก็หัวเราะ จูงมือคุณเสวีเดินออกไปกลางสนาม  

         "ประไพกับคุณเสวีเขานัดจะเข๎าหออยํางทําเนียมฝร่ัง" ตาอั้นอธิบาย  

         "เขาทําอยํางไรกันอั้น" พลอยถามอยํางหมดกําลังใจ  

         "เจ๎าบําวเขาต๎องอุ๎มเจ๎าสาวข๎ามธรณีประตูบ๎านเข๎าไป" ตาอั้นตอบอยํางเป็นของธรรมดา พลอยได๎ยินเสียงคุณเชย

เอาผ๎าเช็ดหน๎าอุดปากไอเบาๆ อยูํข๎างๆ พอตาอั้นเดินหํางไปแล๎ว คุณเชยก็พูดขึ้นเบาๆ ด๎วยน้ําเสียงที่แสดงความขบขันวํา  

         "แมํพลอยนี่ก็แปลก มีลูกสะใภ๎เป็นแหมํมแล๎วคนหนึ่งมาได๎ลูกเขยฝร่ังเข๎าอีกคน นําเวียนหัว"  



         "ดูเอาเถิดคุณเชย" พลอยพูดอยํางผสมโรง "ฉันก็กล๎ุมใจจริงๆ ทีเดียว ทําเนียมฝร่ังอะไรของเขาก็ไมํร๎ู โตจนอยํางนี้

แล๎วยังต๎องอุ๎มกันเข๎าบ๎าน ฉันได๎ยินแล๎วอายจนพูดไมํออก"  

         "ฉันพูดอยูํเสมอวํา ฉันนี่เกิดมาได๎เห็นอะไรตํออะไรมามาก" คุณเชยพูดขึ้นอีก "คราวนี้เพิ่งมาได๎เห็นวําเขาสํงตัวกัน

กลางแจ๎งก็ได๎ แมํพลอยก็ก๎มหน๎าก๎มตาสํงลูกสาวได๎จริงๆ ไหนลองบอกฉันทีหรือวําเมื่อก้ีพูดวํากระไร"  

         "ฉันก็ไมํร๎ู" พลอยตอบ "หลับหูหลับตาให๎ศีลให๎พรโมเมไปอยํางนั้นเอง ไมํได๎สํงเนื้อสํงตัวอะไรหรอก"  

         "ฉันวําเขาทําของเขาถูกแล๎วละแมํเชย" หลวงโอสถพูดสอดขึ้นมาบ๎าง "คนแตํกํอนนั้นกํอนจะแตํงงานกัน ไมํได๎

พบปะค๎ุนเคยกันอยํางสมัยนี้ ให๎ผ๎ูใหญํไปสํูขอ แม๎แตํหน๎าบางทีก็ไมํเคยเห็นกันมากํอน พอแตํงแล๎วก็ต๎องสํงเนื้อสํงตัวกัน

เป็นธรรมดา แตํคนสมัยนี้เขาร๎ูจักนิสัยใจคอคุ๎นเคยกันดีแล๎วเขาจึงแตํง ที่เขายังถือฤกษ๑สํงตัวอยํูไมํทิ้งเสียเลย แล๎วก็มาขอ

พรพํอแมํฉันกลับเห็นวํานําเอ็นดูดีเสียอีก" 

         "เออ ! ฉันก็เพิ่งร๎ูวําฉันมีผัวสมัยใหมํ !" คุณเชยออกอุทานขึ้น "เมื่อตอนนั้นทําไมคุณหลวงไมํเห็นอุ๎มฉันขึ้นเรือนบ๎าง

ลํะ" 

         "ฉันก็เพิ่งมาร๎ูธรรมเนียม" หลวงโอสถหัวเราะ "จะมาอุ๎มกันเด๋ียวนี้ให๎ถูกธรรมเนียม ก็กลัวเด็กๆ มันจะหัวเราะเอา"  

         ต้ังแตํวันแตํงงานแล๎วเป็นต๎นมา คุณเสวีก็มาอยํูกับประไพทีใ่นบา๎น ถ๎าใครจะกลําวหาวําพลอยไมํพยายามค๎ุนเคยกับ

ลูกเขยก็ดี หรือหาวําพลอยไมํเปิดหัวใจให๎กว๎างขวางพอ ที่จะรับสมาชิกของครอบครัวคนใหมํก็ดี ข๎อกลําวหาเชํนนั้นก็เป็น

ข๎อกลําวหาที่ไมํเป็นธรรม เพราะถึงแม๎วําพลอย จะพยายามที่จะคุ๎นเคยใกล๎ชิดกับคุณเสวีเพียงใดก็ตาม แตํก็ดูเหมือนจะมี

อุปสรรคหลายอยํางมาก้ันกางไว๎ ทําให๎พลอยไมํสามารถเข๎าถึงตัวคุณเสวีได๎  

         ถ๎าจะวํากันไปตามจริงแล๎ว อปุสรรคทีสํ่าคัญทีสุ่ดนัน้ดูเหมือนจะเป็นตัวคุณเสวีเอง กิริยามารยาทโดยทัว่ไป ของคุณ

เสวีตลอดจนถ๎อยคําและความคิดเห็นตํางๆ ที่แสดงออกมานั้น ขาดลักษณะที่จะทําให๎เกิดความสนิทสนม เป็นกันเอง

ระหวํางคุณเสวีกับพลอยได๎ คุณเสวีเคารพพลอยมาก แตํวิธีที่จะแสดงความเคารพนั้น พลอยเห็นวําเกินไปจนดูเหมือนกับ

วําพลอยเป็นคนอื่น เวลาพลอยเดินข๎ามสนามไปเย่ียมเยือนถึงตึกที่ปลูกใหมํ เวลาที่คุณเสวีอยํูบ๎าน คุณเสวีก็ต๎อนรับแมํ

ยายอยํางต๎อนรับแขกผ๎ูมีเกียรติ มิใชํอยํางคนอยํูบ๎านเดียวกัน คุณเสวีจะแสดงกิริยาอาการนอบน๎อมนั่งลุกในที่อันควร และ

พูดจาด๎วยถ๎อยคําที่สุภาพ จนกลายเป็นแข็งกระด๎าง พลอยเองก็ร๎ูดีวําคุณเสวีเจตนาดี ต้ังใจจะแสดงความเคารพตามควร

แกํฐานะของพลอยที่เป็นแมํยาย แตํจะเป็นเพราะคุณเสวีไมํร๎ูวิธีที่จะแสดงตนตํอญาติผ๎ูใหญํ ด๎วยความเคารพอยํางกันเอง 

หรือจะเป็นด๎วยอะไรก็ตาม พลอยให๎นึกเกรงใจวํา ตนจะเป็นเคร่ืองขัดความสุขความสําราญ ในบ๎านของคนอื่นทุกคร้ังไป 

หนักเข๎าพลอยก็เลยไมํกล๎ายํางกรายไปที่เรือนลูกเขย นอกจากจะมีธุระจําเป็นจริงๆ  

         แตํพลอยก็ยังดีใจอยํูเสมอทีก่ารแตํงงานทาํใหป๎ระไพ ลูกสาวของตนมีความสุขขึน้มาก ประไพเปล่ียนจากคนสาวทีมี่

อารมณ๑เปล่ียนแปลงได๎งําย และไมํคํอยม่ันใจในตัวเองนักไปเป็นผ๎ูใหญํ ดูเหมือนจะร๎ูจักตัวเองและความต๎องการความ



ปรารถนาของตัวเองทุกอยําง ความม่ันใจที่เกิดขึ้น ทําให๎ประไพเป็นคนมีอารมณ๑ดี และต้ังแตํแตํงงานแล๎วก็ดูเหมือนประไพ

จะพูดจากับพลอยร๎ูเร่ืองมากกวําแตํกํอน แตํความเข๎าใจนั้นเป็นแตํในเร่ืองเล็กๆ น๎อยๆ ทั่วไป ในบางเร่ืองพลอยก็ยังร๎ูสึกวํา

ไมํส๎ูจะเข๎าใจลูกสาของตนนัก เป็นต๎นวําในเร่ืองอาหารการกินในครอบครัว ประไพมาบอกพลอยหลังจากแตํงงานแล๎วไมํก่ี

วันวํา 

         "คุณแมํ ไพคิดวําเร่ืองสํารับกับข๎าวที่เรือนนั้น ไพไมํอยากหาคนทําเอง เพราะไพไมํมีเวลาดู แตํอยากจะขอให๎ทาง

ครัวของบ๎านใหญํทําสํงให๎" 

         "ก็สะดวกกีหรอกประไพ" พลอยตอบ "แตํแมํเห็นวําประไพควรจะดูเองจะดีกวํา เพราะอะไรจะไปสําคัญไปกวําดูแล

เร่ืองการกินอยํูให๎ผัว" 

         ประไพหวัเราะแล๎วก็ตอบวํา 

         "ไพไมํมีเวลา ต๎องไปโนํนมานี่ คุณเสวีก็กินงํายไมํจู๎จ้ีแล๎วก็ไมํอยากให๎ไพทําด๎วย เขาวํากับข๎าวทางคุณแมํอรํอย

กวํา" 

         ตํอคําพดูเชํนนีพ้ลอยก็ได๎แตํนิง่ นกึอยํูแตํในใจวํา "ถึงจะเติบโตมีผัวแล๎วก็ยังไมํพ๎นอกแมํอยํูนั่นเอง ยายประไพเอ๐ย"  

         อกีเร่ืองหนึง่ทีพ่ลอยเห็นวําตนไมํมีทางจะเขา๎ใจได๎เลย ก็คือเร่ืองมีลูก พลอยเป็นคนรักเด็ก และใฝ่ฝันทีจ่ะมีหลานไว๎

เชยชมอยูํเป็นนิจ แตํก็ยังไมํสมปรารถนาได๎เลย พอประไพแตํงงายแล๎วได๎สองสามเดือน พลอยก็ถามเปรยๆ ขึ้นวันหนึ่งวํา  

         "ประไพ จะมีหลานให๎แมํได๎เลํนหรือยัง" 

         ประไพหวัเราะตอบวํา 

         "ยังหรอกคุณแมํ ไพอยากอยูํตัวเปลําไปกํอน ยังไมํอยากมีลูก"  

         "ถึงอยากนั้นก็เถิด" พลอยวํา "ของอยํางนี้ใครจะไปห๎ามได๎ ไมํมีรํองรอยอะไรบ๎างเลยหรือ"  

         ประไพหวัเราะอยํางขบขนัเสียเต็มประดาแล๎วตอบวํา 

         "ยังไมํมีเลย แล๎วก็จะไมํมีตนกวําเราจะเห็นสมควร คุณเสวีเขาก็ยังไมํอยากมี เขาบอกวําเราควรจะสนุกสนานไป

กํอน มีลูกแล๎วก็ต๎องมีภาระเล้ียงดู หมดสนุกกัน"  

         "ก็จริงหรอก" พลอยตอบ "แตํของอยํางนี้มันแล๎วแตํบุญแตํกรรม ถึงเราจะอยากมีหรือยัง แมํก็ไมํเห็นจะเก่ียว ถึง

คราวจะมีมันก็มีเอง" 

         ประไพหวัเราะก๊ีก ตอบวํา 



         "มันไมํใชํบุญกรรมหรอกคุณแมํ จะมีหรือไมํมีมันอยูํที่เราตํางหาก เด๋ียวนี้เขาควบคุมกันได๎ มีลูกได๎ตามใจ ไมํ

ปลํอยตามบุญตามกรรมอยํางแตํกํอน"  

         พลอยใจหายวาบและตัวเย็นไปทัง้แถบ เพราะคร้ังนีเ้ป็นคร้ังแรกทีพ่ลอยได๎ร๎ูวํา คนสมัยใหมํเขาคุมกันได๎แม๎แตํลูกที่

จะเกิดมา ดูชํางบาปกรรมเสียนี่กระไรในความร๎ูสึกของพลอย และให๎ร๎ูสึกสงสารหลานที่คอยจะเกิดแล๎วยังเกิดไมํได๎อยําง

จับใจ 

         อกีคนหนึง่ทีรั่บร๎ูขาํวแตํงงานประไพ ด๎วยอาการทีแ่สดงวําไมํพอใจนกัก็คือตาอน๎ พลอยมีโอกาสเย่ียมตาอน๎ทีคุ่กบาง

ขวาง ระหวํางที่ประไพหมั้นแล๎วและกํอนแตํงงาน พลอยได๎ถือโอกาสนั้น บอกให๎ตาอ๎นทราบวํา ประไพตกลงหม้ันกับคุณเส

วีและจะแตํงงานเมื่อไร ตลอดจนฐานะความเป็นอยูํของคุณเสวี และความสําคัญของคุณเสวีโดยตลอด  

         ตาอน๎ยืนฟงัพลอยแล๎วขบกรามแนนํ มือทีกํ่าลูกกรงทีก้ั่นอยํูตรงหนา๎นัน้กําแนนํ จนเห็นกระดูกโคนนิว้โปนขึน้มา ตา

อ๎นมองไปข๎างหน๎า ตาไมํจับพลอยแล๎วก็พูดขึ้นวํา  

         "ผมร๎ูเร่ืองละเอียดแล๎ว คุณแมํ อ๏อดเขาเลํามาให๎ฟังตลอด ก็เป็นธรรมดา ที่ไหนอั้นเขาจะอยากให๎น๎องเขาทีผัวเป็น

เจ๎า เขาก็ต๎องอยากให๎ได๎กับพวกเขา ประไพเขาก็นับถือพี่ชายเขามาก ถึงพี่เขาจะไมํต๎องพูดเขาก็ร๎ูใจกัน พอที่คล๎อยตามไป

ได๎" 

         "อ๎นอยําไปฟังตาอ๏อดให๎มากนักเลย หมูํนี้เป็นคนเจ๎าอารมณ๑อยํางไรก็ไมํร๎ู แมํก็ร๎ูดีวําตาอ๏อดไมํชอบคุณเสวี แตํจะ

ให๎แมํทําอยํางไรได๎เมื่อเจ๎าตัวเขาชอบ" 

         "ผมก็เห็นใจคุณแมํ ได๎ได๎วําอะไรเลย" ตาอ๎นตอบเนือยๆ "แตํมาน๎อยใจอยูํวําเพราะผมเป็นฝ่ายแพ๎ น๎องสาวก็เลย

ต๎องไปเป็นเมียเขา ถ๎างทางผมเป็นฝ่ายชนะ บางทีก็จะไมํเป็นอยํางนี้"  

         พลอยไมํสบายใจเลยเม่ือได๎ยินตาอน๎พดูเชํนนัน้ รีบพดูไกลํเกล่ียเชิงขอร๎องขึน้วํา  

         "อ๎นเลิกพูดเร่ืองแพ๎เร่ืองชนะเสียทีเถิดลูก แมํไมํสบายใจจริงๆ ทุกคร้ังที่ได๎ยิน อะไรๆ ก็แล๎วไปแล๎ว ไมํมีทางจะ

กลับไปเหมือนเกําได๎ อ๎นต๎องมาติดคุกทรมาณอยูํก็นับวําเป็นกรรม เป็นกรรมทั้งของอ๎นและของแมํ ถ๎ามัวแตํนึกอาฆาต

พยาบาท ถือแตํทิษฐิมานะกันอยํู ก็จะไมํมีวันหมดกรรมหมดเวรกันได๎ นึกวํายกให๎แมํเสียเถิด แมํอยากให๎อ๎นทําใจให๎ผํอง

ใสบริสุทธิ์ อยากให๎ลืมๆ เร่ืองที่แล๎วไปเสีย คิดถึงการข๎างหน๎าตํอไปดีกวํา ถ๎าอ๎นมีบุญมาวาสนาชํวย บางทีก็จะได๎ออกมา

เร็วๆ นี้ มาเป็นที่พึ่งของแมํเมื่อแกํ" 

         ตาอน๎นิง่เงียบไมํปริปากพดู แตํสายตาทีแ่ขง็กร๎าวนัน้กลับมองดูพลอยอยํางออํนโยน และกล๎ามเน้ือทีก่รามและที่

แขนที่เกร็งอยํูเมื่อก้ี ก็กลับผํอนหยํอนลง พลอยดีใจที่เห็นวําถ๎อยคําของตน ยังสามารถเปล่ียนความร๎ูสึกของตาอ๎นได๎ ตา

อ๎นมองดูหน๎าพลอยอยูํครํูหนึ่งแล๎วก็พูดขึ้นวํา  



         "เวลานี้ลูกก็มีความหวังเหลืออยํูเพียงเทํานั้น อยากจะใช๎กรรมใช๎เวรเสียให๎หมด แล๎วจะได๎ออกไปสนองพระคุณ

คุณแมํไปจนกวําชีวิตจะหาไมํ ใครจะเป็นอะไรจะทําอะไร ลูกก็ไมํคํอยจะสนใจเทําไรแล๎ว"  

         "แมํขอบใจ อ๎นลูกแมํ" พลอยพูดเสียงเครือ "ขอให๎อ๎นทําใจให๎ดีๆ เถิด ไมํตายเสียเราก็คงจะได๎อยูํด๎วยกันอีกเหมือน

แตํกํอน ถ๎าแมํได๎อ๎นกลับมาอีกคน แมํก็จะตายตาหลับ"  

         "คุณแม"ํ ตาอ๎นพูดเบาๆ "ถ๎าผมจะบอกอะไรให๎ ขอให๎คุณแมํอยํางเพิ่งดีใจจนเกินไป และอยําเพิ่งหวังจนเกินไป 

หากไมํเป็นไปจริงเดี๋ยวคุณแมํจะต๎องเสียใจทีหลัง"  

         "อะไรอ๎น" พลอยถามอยํางต่ืนๆ 

         "บางทีผมอาจได๎ออกไปอยํูบ๎านเร็วกวําที่คาดไว๎" ตาอ๎นบอก "เพราะผมได๎ขําวมาเมื่อไมํก่ีวันนี้เองวํา ทางรัฐบาล

เขาจะคัดเอาตัวพวกเราไปอบรม แล๎วก็ปลํอยตัวไป"  

         แสงสวํางในหอ๎งนกัโทษนัน้ดูเหมือนจะมีมากขึน้ทนัทสํีาหรับพลอย ความดีใจทาํใหเ๎ลือดแลํนซํูไปทัง้ตัว พลอย

เหยียดตัวตรงและชะโงกหน๎าเข๎าไปใกล๎ลูกกรงนั้นอีก กิริยาอาการกระปร้ีกระเปรําขึ้นเหมือนกับคนสาวๆ  

         "จริงหรืออ๎น ! จริงหรือนี่ !" พลอยกระซิบถามเสียงส่ัน น้ําหูน้ําตาไมํร๎ูวํามาจากไหน  

         "คุณแมํ ! คุณแมํ !" ตาอ๎นเตือนเบาๆ แล๎วก็ย้ิมอยํางปรานี "ผมบอกแตํแรกแล๎ววําอยําเพิ่งดีใจจนเกินไป ถ๎าไมํจริง

จะต๎องเสียใจทีหลังเปลําๆ ผมได๎ขําวมาอยํางนั้นผมก็เลําให๎ฟัง"  

        "โธํอ๎น !" พลอยอุทาน "ขําวดีออกอยํางนี้จะไมํให๎แมํดีใจอยํางไร...แมํไมํได๎ดีใจอยํางนี้มานานแล๎ว" พลอยยก

ผ๎าเช็ดหน๎าขึ้นซับตํ้าตาที่ไหลซึมออกมาด๎วยความปีติ แล๎วก็พูดวํา "เจ๎าประคุณ ! ขอให๎จริงเถิด ! แมํกลับไปนี่จะต๎องบอก

ให๎อั้นเขาร๎ู มีทางไหนที่จะวิ่งเต๎นชํวยเหลือกันได๎ จะได๎ทําให๎เต็มที่"  

         คําพดูอยํางพาซ่ือของพลอย ทาํใหต๎าอน๎เปล่ียนสีหนา๎ไปบา๎ง แล๎วก็พดูวํา  

         "คุณแมํอยําไปทําอะไรอีกเลย ปลํอยให๎เป็นไปตามเร่ืองดีกวํา ถ๎าเขาปลํอยเราจริง ก็เป็นบุญคุณเหลือหลายอยูํ

แล๎ว ผมไมํอยากจะเป็นหนี้บุญคุณใครจนเกินกวํานั้นไปอีก ถ๎าได๎ออกไปตามเกณฑ๑ของเขา ผมก็จะสบายใจกวําที่ได๎

ออกไปเพราะฤทธิ์คนนั้นคนนี้เที่ยววิ่งให๎" 

         พลอยไมํพยายามถกเถียงอะไรกับตาอน๎อกีตํอไป เพราะขาํวทีร๎ู่วันนีเ้ป็นขาํวดีเกิดคาด ขากลับจากบางขวางวันนัน้ 

พลอยร๎ูสึกตัวเบา นั่งเรือกลับมา ก็ให๎มองเห็นภูมิประเทศสองข๎างแมํน้ํานั้น สวยสดงดงาม เพราะความสุขที่เกิดขึ้นในใจ 

เนื่องจากความหวังที่เกิดขึ้นใหมํนั้น เป็นเหมือนแก๎วสีสดงดงามมาบังลูกตา ทําให๎ส่ิงตํางๆ สวยงามไปส้ิน  

 



บทที่ ๔  

         ขาํวในหลวงเสด็จกลับมาเย่ียมพระนครทีพ่ลอยได๎รับในระยะตํอมานัน้ ดูเหมือนจะเป็นศุภนมิิตร ทีมี่ความสัมพนัธ๑

กับขําวดีที่พลอยได๎รับจากตาอ๎น นับต้ังแตํผลัดแผํนดินใหมํเป็นต๎นมา พลอยก็ได๎แตํคอยเงี่ยหู สดับตรับฟังขําวคราว

เก่ียวกับในหลวงพระองค๑เล็กด๎วยความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อนฝูงของตาอั้นและตาอ๏อด บางคนเป็นข๎าราชการ ได๎เดินทาง

ไปตํางประเทศ และได๎เข๎าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่โลซานน๑ มักจะกลับมาเลําถึงความนํารักนําเอ็นดูของในหลวง และ

สรรเสริญพระปรีชาสามารถตํางๆ ที่แสดงให๎เห็นวํา พระองค๑ประกอบด๎วยพระบารมี เป็นอัจฉริยะผิดกับเด็กอื่นๆ ที่อยํูในวัย

เดียวกัน ขําวคราวเหลํานี้ พลอยรับฟังด๎วยความปล้ืมปีติและความกระหาย ทุกคร้ังที่ได๎ฟังก็มักจะจดจําไว๎เลําตํอไป ให๎พี่

น๎องญาติมิตรฟังกันทุกคน เมื่อถึงคราวที่จะเสด็จกลับพระนคร พลอยจะได๎มีโอกาสชมพระรูปโฉม พลอยจึงร๎ูสึกต่ืนเต๎นใน

ขําวนั้นไมํน๎อย 

         ขาํวในหลวงเสด็จกลับนัน้ ได๎ทาํใหบ๎รรยากาศภายในครอบครัวของพลอยดีขึน้ทัว่ๆ ไป เพราะตาอัน้ก็ดี ตาอ๏อดก็ดี 

ตลอดจนประไพและคุณเสวี ตํางพากันพูดถึงขําวนี้ด๎วยความปีติยินดี และตํางคนตํางรอวันที่จะเสด็จกลับมาถึงพระนคร 

ด๎วยความกระหายอยากชมพระบารมีเป็นพิเศษ เมื่อคนที่เคยมีความเห็นแตกตํางกันในหลายเร่ืองหลายราว จนถึงกับ

บาดหมางกันอยํูในใจ มามีวัตถุอันเป็นส่ิงที่รวมความสนใจ กํอให๎เกิดความปีติยินดีรํวมกันและความหวังรํวมกันดังนี้ 

ความบาดหมางกินใจที่เคยมีอยํูเหมือนกับคล่ืนใต๎ผิวน้ํา ก็ดูออกจะเบาบางลงไป และคนทั้งนั้นดูเหมือนจะหันหน๎าเข๎าหา

กันด๎วยความสามัคคดี ซึ่งพลอยเห็นวําควรจะเป็นปกติวิสัยของครอบครัว หรือระหวํางบรรดาญาติ แม๎แตํพํอเพิ่มซ่ึงมึนตึง

กับตาอั้นและคุณเสวีมาตลอด ก็ดูจะคลายความมึนตึงนั้นลง พลอยได๎ยินตาอั้นถามพํอเพิ่มวันหนึ่งวํา  

         "คุณลุงครับ คุณลุงจะไปรับเสด็จในหลวงไหม"  

         "ไมํไปได๎หรือพํออั้น" พํอเพิ่มย๎อนถามอยํางไว๎ทํา "คนอยํางลุงต๎องไปรับเสด็จเสมอ แล๎วพํออั้นจะไปไหม"  

         "พุทโธํ ! ถามได๎" ตาอั้นอุทาน "ผมอยากเห็นทํานเหมือนจะตายไป ผมวําจะไปแตํวันด๎วยซ้ํา นัดกับเสวีเขาไว๎แล๎ว

วําจะไปด๎วยกัน" 

         "อ๎อ ! พํอเสวีเขาก็จะไปเหมือนกันหรือ"  

         "ไปครับ เราวําจะไปรถเดียวกันหมดสะดวกดี คุณลุงจะไปด๎วยก็ได๎ มีที่ถมไป"  

         "เอ ! ก็ถ๎าจะดีเหมือนกัน พํออั้นแวะไปรับลุงที่บ๎านด๎วยคน พอใกล๎วันนัดเวลากันให๎แนํนอนอีกทีหนึ่งก็ดี ลุงจะได๎

แตํงตัวคอย" พํอเพิ่มตอบ 

         พลอยนัง่ฟงัคําพดูระหวํางลุงกับหลานคํูนีอ้ยํูด๎วยความโลํงใจ เพราะคร้ังนีเ้ป็นคร้ังแรก หลังจากทีไ่ด๎มึนตึงกันไปนาน 

ที่คนทั้งสองพูดจากันเป็นปกติ และการที่พํอเพิ่มรับปากวํา จะนั่งรถไปกับหลานเขยด๎วยอีกคนหนึ่งนั้น พลอยก็เห็นวําเป็น

เร่ืองประหลาดที่นําจะยินดีอยูํ 



         ใจพลอยเองก็อยากจะไปคอยชมพระบารมีในหลวงในวันเสด็จกลับอยํางบอกไมํถูก ความร๎ูสึกทีเ่คยมี เม่ือตาอัน้และ

ตาอ๏อดกลับจากเมืองนอกนั้น กลับมาสํูตัวอีกคร้ังหนึ่ง อยากจะได๎เห็นอยากจะได๎ชม ในวันที่เสด็จกลับถึงพระนครนั้นเอง 

จะรอไว๎วันหลังๆ ก็ดูออกจะช๎าไปไมํสมกับความร๎ูสึกยินดี ถ๎าหากวําได๎เห็นในวันนั้นสักแวบหนึ่ง ขณะที่เสด็จผําน พลอยก็

ร๎ูสึกพอใจเป็นอยํางย่ิง แตํความปรารถนาอยํางนี้ พลอยจะพูดกับใครที่เด็กกวําก็ไมํกล๎า กลัวเขาจะหาวําต่ืนเต๎นจนเกินแกํ

วัย แตํเมื่อหักห๎ามใจไว๎ไมํได๎ พลอยก็ต๎องหันหน๎าเข๎าหาช๎อย เมื่อช๎อยมาคุยด๎วยที่บ๎านวันหนึ่ง  

         "ช๎อย" พลอยเอํยขึ้นกํอน "ในหลวงเสด็จกลับนี่ช๎อยจะไปรับเสด็จไหม"  

         "พลอยพูดราวกะวําฉันใหญํโตเต็มประดา" ช๎อยวํา "ขืนสะเออะเข๎าไปรับเสด็จ เขาจะได๎ให๎ทหารเขี่ยออกมา"  

         "ไมํใชํ" พลอยพูดแก๎ "ฉันหมายวําช๎อยจะไปคอยดูกระบวนเสด็จบ๎างไหม ฉันได๎ยินเขาวําจะเสด็จจากตําหนักแพ

เข๎าวังกํอน แล๎วก็จากในวังแหํกระบวนรถม๎าพระที่นั่งไปสวนจิตรฯ"  

         "อ๐อ ! ถ๎าขนาดนั้นละก๎อไมํต๎องถามหรอกพลอย" ช๎อยตอบ "เร่ืองดูแหํแล๎วยายช๎อยไมํเคยขาด แล๎วคราวนี้ฉันก็

อยากเห็นทํานเหลือเกิน เขาลือกันวํานํารักนําเอ็นดูเป็นที่สุด ฉันก็พลอยใจเต๎นตึ้กต้ักไปด๎วย ต้ังแตํเกิดมาก็ยังไมํเคยเห็นใน

หลวงพระองค๑เล็กๆ" 

         "ก็ถึงวําเถิดช๎อย" พลอยพูดสวนขึ้นมา "ฉันเองก็เหมือนกัน แล๎วช๎อยจะไปดูที่ไหน"  

         "พวกในวังเขาชวนฉันไปคอยเฝ้าที่ลานวัดพระแก๎ว" ช๎อยบอก "แตํฉันเห็นไมํสนุก ถ๎าเฝ้าที่นั่นเสียอีก อาจเห็นไมํได๎

ถนัด เพราะไอ๎เรามันชาววังโบราณ เวลาเสด็จผํานมาก็ดีแตํจะหมอบกราบก๎มหน๎าก๎มตา จะหมอบทําชม๎อยชม๎ายก็

กระดากใจตัวเอง ฉันจึงวําจะไปคอยเฝ้านอกวัด ตามทางที่รถพระที่นั่งจะผําน เพราะสนุกกวํา ได๎ดูผ๎ูดูคนครึกคร้ืน บางทีก็

ซื้อขนมกินบ๎างอะไรบ๎าง และเวลาเสด็จมาเราก็ดูได๎จริงๆ ใครจะไปร๎ูวําใครเป็นใคร"  

         "ฉันไปด๎วยคนได๎ไหมช๎อย" พลอยถามเชิงขอร๎อง  

         "ถ๎าแมํพลอยไปก็ต๎องเฝ้าในวัดพระแก๎ว" ช๎อยตอบ  

         "อ๎าว ! ทําไม" พลอยถาม 

         "ก็แมํเป็นคุณหญิงคุณนาย แมํจะไปเดินถนนเบียดกับคนอยํางฉันไหวหรือ เด๋ียวเป็นลมเป็นแล๎งไปจะลําบาก" 

ช๎อยพูดอยํางเป็นหํวง 

         "ช๎อยพูดเหมือนกับฉันเป็นคนขี้แยเสียแล๎ว" พลอยท๎วงขึ้น "ช๎อยทําได๎แคํไหนฉันก็ทําได๎แคํนั้น ถ๎าจะดูกระบวน

เสด็จข๎างนอกก็ดีเหมือนกัน ฉันก็ไมํใชํคนในร้ัวในวัง ทําไปเฝ้าแหนถึงในวัดพระแก๎ว ใครเขาเห็นเขาจะหมั่นไส๎เอา แล๎วอีก

อยํางหนึ่งฉันก็ไมํได๎ไปไหนมานานแล๎ว อยากเที่ยวเสียบ๎างจะได๎เห็นผ๎ูเห็นคน"  



         "ฉันไมํอยากไปด๎วยเลย" ช๎อยยังลังเล "ลูกของพลอยเขาออกเป็นใหญํเป็นโตไปตามๆ กัน เด๋ียวเขาจะมาวําได๎วํา

ฉันพาแมํเขาไปเดินตามข๎างถนน" 

         "ไมํเป็นไรหรอกช๎อย ฉันจะชวนตาอ๏อดไปด๎วย ตาอ๏อดคงไมํขัด แล๎วก็จะไมํมีใครวําอะไรได๎" พลอยพูดแก๎  

         "ไปก็ไป" ช๎อยวํา "สนุกดีเหมือนกัน แกํจะเข๎าโลงกันทั้งสองคนแล๎ว กลับทําสาวเดินเที่ยวดูแหํด๎วยกันใหมํ"  

         ถึงวันนดัคือวันในหลวงกลับ พลอยก็ต่ืนแตํเช๎าแล๎วรีบขึน้รถไปลงทีข่า๎งๆ วังหลวง ใหต๎าอ๏อดคอยอยํูในรถ แล๎วตัวเอง

กับเด็กคนใช๎ผ๎ูหญิงก็เข๎าไปรับช๎อยถึงในวัง ถึงแม๎วําพลอยจะไปถึงกํอนเวลาเสด็จถึงพระนคร ต้ังหลายชั่วโมง คนที่รายทาง

คอยเฝ้าชมพระบารมี ก็มีอยํูบ๎างแล๎วตามถนนหนทางประปราย และเทําที่พลอยสังเกต คนก็กําลังทยอยกันมาเร่ือยๆ มีทํา

วําจะแนํนย่ิงขึ้นทุกที พลอยเข๎าไปนั่งคอยช๎อยอยูํในวังเสียนาน พอกลับออกมาข๎างนอกอีกทีหนึ่งพร๎อมกับช๎อย พลอยก็

ต๎องยกมือขึ้นลูบอก เพราะผ๎ูคนดูชํางมากมายแลดูล๎นหลานถนนหนทางไปหมด เคราะห๑ดีที่ตาอ๏อดมายืนคอยรับอยํูหน๎า

ประตูวัง ไมํต๎องเที่ยวตามหาให๎เสียเวลา ทั้งสามคนบํายหน๎าสํูทุํงพระเมรุ อันเป็นที่ๆ ช๎อยบอกวํา คงจะได๎เห็นหลวงเวลา

เสด็จผํานได๎ดีกวําที่อื่น พลอยต๎องเบียดคนหลีกคนไปแตํช๎าๆ มือหนึ่งกํากระเป๋าถือแนํน เพราะกลัวถูกวิ่งราว อีกมือหนึ่งก็

กํารํมไว๎อยํางทะมัดทะแมง นึกในใจวําถ๎าใครบังอาจเข๎ามาหยิบฉวย ก็เป็นได๎เห็นดีกัน  

         "โอ๎โฮ ! คนมากดีจริงๆ" เสียงช๎อยร๎องขึ้นข๎างๆ 

         "นั่นสิช๎อย" พลอยร๎องตอบ "ไมํร๎ูวําหล่ังไหลกันมาจากไหน แตํกํอนสมัยเรายังเด็กๆ มีงานใหญํอยํางไร ก็ไมํเคยเห็น

คนมากเทํานี้ ฉันชักจะเมาคนขึ้นมาแล๎วละ" 

         "ฉันวําแล๎วไหมลํะ" ช๎อยพูดตอบมา "นานๆ ออกจากบ๎านมาทีละก็เป็นอยํางนี้ ส๎ูฉันไมํได๎ เดินไปเดินมาอยูํเสมอจน

เคยเสียแล๎ว ...ขอไปทีพํอคู๎น !" ช๎อยร๎องบอกเด็กหนุํมๆ ที่ยืนหันหลังขวางทางเดินอยํูข๎างหน๎า พลางเอาปลายรํมที่ถือ

กระต๎ุนหลังเข๎าเต็มรัก 

         "โอ๏ย !" เด็กหนุํมคนนั้นร๎องสุดเสียง พลางกระโดดออกจากทาง แล๎วเหลียวมาหัวเราะกับช๎อยพูดวํา  

         "พุทโธํ ! คุณป้าจะรีบไปไหน พูดกันดีๆ ก็ไมํได๎ ต๎องเอารํมจ้ีกันด๎วย"  

         "ฉันจะไปเฝ้าในหลวงกับเขาบ๎างซีพํอขา" ช๎อยตอบอยํางอารมณ๑ดี พอเดินหํางออกมาอีกหนํอย ช๎อยก็บํนพึมพําวํา 

"เด็กสมัยนี้มันไมํร๎ูจักกลัวจักเกรงผ๎ูใหญํกันบ๎างเลย พูดจาก็หน๎าทะเล๎นส้ินดี อยํางนี้ถ๎าเป็นลูกเป็นหลานละก็แมํจับฉีกอก

เสียหมด" 

         "ฉันก็เพิ่งเห็นฤทธิ์ช๎อยตอนแกํวันนี้เอง" พลอยเดินเข๎าไปกระซิบใกล๎ๆ ตัว "นี่ไปไหนก็เที่ยวทิ่มเที่ยงแทงเขาเต็ม

เหนี่ยวอยํางนี้เองหรือ" 



         "ก็อยํางนี้แหละ ฉันถึงได๎ไปไหนไปได๎ไมํเกรงกลัวใคร แล๎วก็ไมํมีใครมาเลํนรังแก แตํกํอนเมื่อยังเป็นสาวๆ เป็นข๎าง

น้ําข๎างใน จะไปไหนก็มีตํารวจมีโขลนจําคอยไลํคนให๎ เด๋ียวนี้เป็นประชาธิปไตย จะไปไหนก็มีเสรีภาพ เลยต๎องเที่ยวไลํคน

เอาเอง" 

         พลอยเดินมาถึงแนวต๎นมะขามรอบทุงํพระเมรุ แล๎วก็หยุดยืนพกัร๎อนอยํูใต๎รํมไม๎ สายตามองฝูงคนทีผํ่านไปมา คน

ที่มาคอยเฝ้าในหลวงในวันนั้น มีทั้งคนแกํคนหนุํมคนสาวและเด็กๆ ทุกคนดูเหมือนจะแตํงตัวสะอาดสะอ๎านเป็นพิเศษ 

เพื่อให๎เหมาะสมแกํโอกาส และทุกคนมีใบหน๎าร่ืนเริง อันเกิดจากความยินดีที่ในหลวงของตนจะเสด็จกลับ พลอยยืนดูอยูํ

ไมํนานก็ร๎ูสึกต้ืนตันคอหอย จะมองไปทางไหนก็มีแตํหน๎าคนที่เป็นมิตร เพราะคนที่มารวมกันอยํูตามข๎างถนนหนทางใน

วันนี้ ตํางมาด๎วยวัตถุประสงค๑เดียวกัน ด๎วยความจงรักภักดีรํวมกัน ด๎วยความร๎ูสึกเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ที่ตํางพา

กันมารับญาติที่รักคนหนึ่ง ซึ่งกําลังจะกลับมาถึงบ๎าน ความร๎ูสึกตํางๆ ที่รํวมกันนั้น ทําให๎ทุกคนหันหน๎าเข๎าปราศรัยกันฉัน

มิตร มีความร๎ูสึกเป็นกันเองทั่วไปหมด และคนที่ไมํเคยร๎ูจักกัน ก็ย้ิมแย๎มทักทายกัน และพูดจากันได๎เหมือนกับร๎ูจักค๎ุนเคย

กันมานาน พลอยยืนอยํูใต๎ต๎นมะขาม ทางขอบด๎านในของทุํงพระเมรุ คอยช๎อยซ่ึงบํนวํากระหายน้ําแล๎วไปยืนซื้อน้ําแข็งเจ๏ก

กินอยํูใกล๎ๆ เด็กหนุํมอีกคนหนึ่งแตํงตัวสะอาดสะอ๎าน มองดูหน๎าพลอยแล๎วก็ย้ิมด๎วย พลางพูดขึ้นวํา  

         "คุณป้าไมํไปยืนทางด๎านริมถนนหรือครับ ถ๎ายืนอยํูตรงนี้เด๋ียวเวลาในหลวงเสด็จมา คนเขาบังหมดไมํเห็นกัน"  

         "ขอบใจพํอคุณ" พลอยย้ิมแล๎วตอบด๎วยความขอบใจจริงๆ มิใชํสักแตํเพียงมารยาท "ป้ากําลังคอยอีกคนหนึ่งอยูํ 

เด๋ียวจะรํนเข๎าไปเอง" พลอยมองตามเด็กหนุํมคนนั้นไปจนลับตา พลางนึกในใจวําคนที่เกิดมาใหมํ ขนาดคราวลูกคราว

หลานของตัวนั้น มีอะไรนํารักอยูํหลายอยําง เพราะมีความกล๎าพูดจากับผ๎ูใหญํไมํมีกระดาก และแสดงความโอบอ๎อมอารี

ตํอผ๎ูสูงอายุเป็นอยํางดี "ฟ้าใหมํ แผํนดินใหมํ" พลอยนึกอยํูในใจ  

         "ในหลวงก็ทรงพระเยาว๑ ข๎าแผํนดินก็ดูมีแตํคนหนุํมคนสาวออกเต็มไป จะมีคนแกํมาปนอยูํบ๎าง ก็คนขนาดเรา

นี่เอง" 

         "ไปเถอะพลอย" เสียงช๎อยมาพูดขึ้นข๎างๆ ตัว "ฉันกินน้ําเสียอิ่มแล๎ว ไปยืนคอยดูกันทางริมๆ ถนนนั่นเถิด"  

         พลอยไปยืนคอยอยํูกับช๎อยอกีนาน แสงแดดทีท่วีความร๎อนขึน้เร่ือยๆ นัน้ มิได๎ทาํใหค๎นทีม่าคอยเฝ้าในหลวง

หลีกเล่ียงไปไหนเลย คนที่ไมํมีต๎นไม๎จะยืนบังเงาก็กางรํมถ๎ามีรํม ที่ไมํมีรํมก็ใช๎กระดาษหนังสือพิมพ๑บ๎างหมวกบ๎างเป็น

เคร่ืองกันแดด ทุกคนตั้งใจคอยรับเสด็จ อยํางไมํแยแสตํอดินฟ้าอากาศ ไมํมีใครบํนวําร๎อนหรือไมํสบาย ตํางคนตํางรออยํู

ด๎วยใบหน๎าอันยิ้มแย๎ม และจํานวนคนนั้นก็ย่ิงมากขึ้นทุกที  

         "เขาวําเสด็จจากทําราชวรดิษฐ๑เข๎าไปในวังแล๎ว" ตาอ๏อดซึ่งเดินหายไปครํูหนึ่งกลับมารายงาน "อีกสักครํูก็คงเสด็จ

ผํานทางนี้ไปสวนจิตรฯ" 



         คําพดูของตาอ๏อดทาํใหพ๎ลอยยืนคอยตํอไปได๎อกีด๎วยความต้ังใจ เวลาลํวงเลยไปอกีนาน และพร๎อมๆ กันนัน้คนก็

ทยอยกันมาจากทางอื่น มาคอยเฝ้าอีกหนหนึ่งที่ริมถนนราชดําเนินในที่พลอยยืนอยํู ขณะนั้นมีเมฆก๎อนใหญํมาบดบังแสง

ตะวัน ทําให๎บริเวณถนนราชดําเนินและท๎องสนามหลวงคร้ึมไปทั่ว ความร๎อนที่มีอยูํเมื่อก้ีก็หายไปส้ิน คงมีแตํลมโชยอยูํ

เบาๆ เสียงช๎อยพูดคํอยๆ เหมือนกับจะปรารภกับตัวเองวํา  

         "อือ ! มีบุญเอาการอยูํ" 

         "ใครช๎อย" พลอยกระซิบถาม 

         "ในหลวงแผํนดินนี้นํะซี พอกํอนจะเสด็จผํานก็คร้ึมเยือกเย็นทีเดียว" ช๎อยตอบ  

         พอช๎อยพดูขาดคําก็ร๎ูสึกวําคนจํานวนนบัพนัๆ นัน้ มีความเคล่ือนไหวเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกันหมด ตํางคนตํางเขยํง

ปลายเท๎าชะเง๎อมองไปที่ต๎นทางเสด็จ เสียงไชโยดังมาจากไกลแล๎วก็ใกล๎เข๎ามาทุกที จนในที่สุดเสียงคนไชโยโหํร๎องแสดง

ความปีตินั้น ก็ดังอื้ออึงไปรอบข๎าง ดุจวําแผํนดินจะถลํมทลาย พลอยหัวใจเต๎นแรงด๎วยความต่ืนเต๎น เหยียดตัวขึ้นตรงเพื่อ

จะได๎เห็นได๎ถนัด กระบวนทหารม๎านําเสด็จผํานไปแล๎ว เสียงเกือกม๎ากระทบกับพื้นถนนดังกึกก๎องเข๎ากับเสียงคน ย่ิงเพิ่ม

ความต่ืนตาต่ืนใจขึ้นไปอีก รถม๎าพระที่นั่ง ผํานมาอยํูตรงหน๎าแล๎วก็ผํานเลยไป พลอยได๎แตํมองทะลุน้ําตาที่หล่ังไหล

ออกมากบลูกตาทั้งสองข๎าง 

         แลดูเห็นพระองค๑พระเจ๎าอยํูหวั "เจ๎าประคุณ เจ๎าประคุณ" พลอยร๎องพึมพําอยูํในคอ ไมํมีกําลังใจที่จะร๎องไชโยได๎

อยํางคนหนุํมคนสาวที่อยํูรอบตัว หัวใจทั้งหมดดูเหมือนจะหลุดลอยจากตัว ไปจดจํออยูํกับเด็กเล็กๆ คนหนึ่ง ใสํหมวกปัก

ขนนก นั่งอยูํบนรถพระที่นั่ง แวดล๎อมไปด๎วยผ๎ูสําเร็จราชการ และราชองค๑รักษ๑ ซึ่งล๎วนแล๎วแตํเป็นผ๎ูใหญํ เด็กตัวเล็กๆ ที่ถูก

เคร่ืองยศพระมหากษัตริย๑ บดบังจนเกือบจะแลไมํเห็นตัว คงเหลือแตํสายตาที่กวาดมองดูคนเป็นอันมากที่มาคอยต๎อนรับ 

ด๎วยประกายตาที่มีแววประหลาด อยํางที่พลอยไมํเคยพบเห็นมาแตํกํอน ประกายที่บริสุทธิ์ปราศจากบาป ปราศจากมลทิน 

และเต็มไปด๎วยความเมตตาปรานี "พระองค๑เล็กเหลือเกิน" พลอยนึกอยํูในใจ "ไมํได๎นึกวําจะเล็กถึงเพียงนี้ แตํชํางนํารักนํา

เอ็นดูเสียจริงๆ ใครเห็นใครก็ต๎องรัก ถึงจะไมํใชํเป็นในหลวง แม๎เป็นลูกคนธรรมดาสามัญ ใครเห็นใครก็ต๎องรักอยูํนั่นเอง แตํ

ลักษณะอยํางนี้จะเป็นลูกคนธรรมดาได๎อยํางไร ถึงจะเอามาเดินอยํูข๎างถนน ก็จะต๎องร๎ูทันทีวําไมํใชํคนธรรมดา เพราะพระ

รูปพระโฉมบํงออกชัดวํา มีบุญผิดกับคนอื่น แตํพระองค๑เล็กนิดเดียวยังมีสงําราศี แทบจะบดบังผ๎ูใหญํที่นั่งอยํูบนรถพระที่

นั่งเกือบหมด !" 

         พลอยยืนอยํูกับทีเ่หมือนถูกตรึงไว๎ น้าํตาไหลพรากลงมาตามใบหนา๎ด๎วยความปติี และความสงสารจับใจ ปติีทีไ่ด๎

เห็นส่ิงที่เป็นยอดแหํงความเคารพบูชาของตนคือพระเจ๎าอยูํหัว สงสารเด็กที่นํารักนําเอ็นดูคนหนึ่ง ซึ่งบุญวาสนาหรือ

โชคชะตาบันดาลให๎ต๎องไปอยํูในฐานะเชํนนั้น ความร๎ูสึกในใจที่ระคนกันอยํูนั้นอธิบายได๎ยาก แตํช๎อยก็มาตอบให๎งํายๆ 

ตามประสาของช๎อยด๎วยวิธีพูดขึ้นใกล๎ๆ ตัววํา  

         "แมํพลอย ฉันรักเสียแล๎วละ ในหลวงองค๑นี้"  



         พลอยสะด๎ุงต่ืนจากภวังค๑ ตอบช๎อยไปวํา 

         "ก็แนํละช๎อย ใครๆ ก็ต๎องรักในหลวง"  

         "ไมํใชํอยํางนั้น" ช๎อยอธิบายตํอ "รักจริงๆ ไมํใชํรักอยํางในหลวง มีแตํรักเฉยๆ ไมํต๎องกลัว รักกร๊ีดๆ อยากวิ่งเข๎าไป

กอดไปจูบ" 

         "อยําลองดีกวําป้าช๎อย ใครเขาจะไปยอมให๎ป้าช๎อยเข๎าไปถึงพระองค๑" เสียงตาอ๏อดพูดอยํางขบขัน  

         ความจริงช๎อยดูเหมือนจะพดูตรงกับความร๎ูสึกในใจของคนทัง้ปวง ทีไ่ปชุมนมุกันอยํูในวันนัน้ เม่ือกํอนทีไ่ด๎เห็นใน

หลวงนั้น ตํางคนตํางมีความจงรักภักดีและความสนใจ แตํความร๎ูสึกนั้น เป็นความร๎ูสึกที่กว๎างขวาง พอในหลวงเสด็จผําน

ไปได๎แลเห็นพระองค๑ ความร๎ูสึกอีกอยํางหนึ่งก็บังเกิดขึ้นทันที อยํางรุนแรงและรวดเร็ว คือความรักอันใกล๎ชิดและเป็น

สํวนตัวของทุกคนไป ความรักที่มีความแนํนแฟ้น และประกอบด๎วยความหวงแหน เหมือนกับมีความรักบุคคลที่มีสายโลหิต

ใกล๎ชิด ความเกรงขามอํานาจราชศักด์ิ ของพระเจ๎าแผํนดิน ซึ่งเคยระคนอยํูในความจงรักภักดีนั้น มิได๎ปรากฏขึ้นเลย 

เพราะทั้งฐานะปัจจุบัน และพระชันษาของในหลวง มิได๎กํอให๎เกิดความเกรงขาม แตํตรงกันข๎ามกลับกํอให๎เกิดความรัก

อยํางสนิทสนม เหมือนกับวําทุกคนเป็นเจ๎าของในหลวง และมีความสนใจ และความหํวงใยย่ิงกวําที่เคยร๎ูสึกมาแตํกํอน 

ความร๎ูสึกที่บังเกิดขึ้นใหมํในหมูํคนนั้น มีความรุนแรงย่ิงกวําความจงรักภักดีที่เคยมีมาในคร้ังใดๆ และด๎วยความร๎ูสึกที่

เกิดขึ้นใหมํนี้ พลอยก็ร๎ูสึกตัวได๎ทันทีขณะที่เดินกลับบ๎านวํา ตนได๎มาถึงหลักบอกระยะทางแหํงยุคเข๎าอีกหลักหนึ่ง ทางเดิน

จากหลักนี้ไปจะต๎องเข๎าสํู "ฟ้าใหมํ แผํนดินใหมํ" อยํางที่พลอยได๎รําพึงในใจไว๎แตํแรก  

         พลอยกลับมาบา๎นในวันนัน้ด๎วยความร๎ูสึกปลอดโปรํง อยํางทีไ่มํคํอยได๎เคยร๎ูสึกมานาน ความจงรักภักดีทีป่ระชาชน

ได๎ถวายในหลวงอยํางเห็นได๎ชัดแจ๎งในวันนี้ ทําให๎พลอยร๎ูสึกวําโลกมนุษย๑นี้ มีแกํนสารมีหลักมีฐาน ยังไมํหมดส้ินศรัทธาไป

เสียทีเดียว และย่ิงในตอนเย็นวันนั้นพลอยได๎เห็นลูกๆ และพี่น๎องตํางคนตํางไปรับเสด็จในหลวง แล๎วกลับมาพูดจากันที่

บ๎านอยํางสนิทสนม ในลักษณะที่ร่ืนเริง หลังจากที่ได๎เฉยชากันมานานแล๎วนับเป็นจํานวนปี พลอยก็ย่ิงเห็นความมหัศจรรย๑ 

ของจุดที่กํอให๎เกิดความร๎ูสึกอันดีนี้ จุดนั้นอยูํที่ในหลวง .........ถูกแล๎วในหลวงพระองค๑เล็กนิดเดียว ปราศจากอํานาจราช

ศักด์ิ ปราศจากกฤษฎาภินิหารใดๆ ที่จะทําให๎คนต๎องเกรงกลัวพระบารมี แตํเต็มไปด๎วยบุญญาภินิหาร ที่สามารถกํอให๎เกิด

ความแชํมชื่น ความปลอดโปรํงและความกลมเกลียวขึ้นในหมูํคน ได๎อยํางรวดเร็วกะทันหัน ภายในเวลาวันเดียวที่เสด็จ

มาถึงพระนคร 

         พลอยนกึวําความร๎ูสึกปลอดโปรํงใจในวันนีเ้ป็นศุภนมิิตแสดงวํา ชีวิตในอนาคตจะร่ืนรมย๑ปลอดโปรํงตํอไป ส่ิงใด

หรือคนใดที่สูญหายกระจัดพลัดพราย ก็คงจะได๎คืนได๎กลับมาอยํูด๎วยกันอีกเหมือนแตํกํอน ขําวที่ตาอ๎นได๎กระซิบบอกให๎

ฟังในห๎องเยี่ยมนักโทษเมื่อไมํนานมานักวํา ตนมีหวังได๎รับการปลดปลํอย หลังจากที่ได๎รับการอบรมแล๎วนั้น ดูจะย่ิงมีมูล

มากขึ้นทุกวัน เพราะในขณะนั้นก็มีขําวมาถึงหูพลอยเร่ือยๆ วํา ผ๎ูที่ต๎องรับโทษคดีเดียวกับตาอ๎น ได๎ถูกสํงตัวจากคุกบาง

ขวางมารับการอบรมที่กรุงเทพฯ และเมื่อได๎ผํานการอบรมแล๎ว ก็ได๎ถูกปลดปลํอยตัวไปเป็นอิสระ กลับไปประกอบอาชีพ 



อยูํกับครอบครัวบุตรภรรยาเป็นปกติ พลอยร๎ูขําวคร้ังไรก็ให๎พลอยปีติยินดีกับคนที่ได๎รับการปลดปลํอยนั้นทุกคร้ังไป เพราะ

ในขณะที่ได๎ไปเย่ียมตาอ๎น พลอยได๎เห็นแววของความทุกข๑ฝังอยํูในลูกตาทุกๆ คํูที่ไปเย่ียมคนโทษพร๎อมๆ กับตน และได๎

เห็นใบหน๎าตลอดจนกิริยาทําทางของครอบครัวคนโทษไว๎มาก พอที่จะร๎ูได๎ดีวําความทุกข๑อันสาหัสนั้น มิใชํจะมีอยํูแตํในคุก 

แม๎แตํนอกคุกในอกของคนที่ไปมาไหนได๎โดยอิสระนั้นเอง ความทุกข๑นั้นก็เกิดขึ้นได๎ ถ๎าหากวําคนที่รักหรือคนที่เป็นที่พึ่ง

อุปการะ ต๎องถูกพลัดพรากไปคุมขังไว๎ พลอยร๎ูสึกยินดีด๎วยทุกคร้ังที่ทราบวํา มีการปลดปลํอยนักโทษ และให๎นึกเห็นแววตา

ที่เต็มไปด๎วยความทุกข๑นั้น เปล่ียนไปเป็นความสุข นึกดีใจรํวมกับครอบครัวที่ได๎คนรักกลับคืนไป และนึกดีใจที่วําความสุข

ความปีติ อันบังเกิดแกํคนอื่น ที่ได๎รักกลับคืนมานั้น กําลังใกล๎ตัวเข๎ามาทุกวัน เพราะเมื่อคนอื่นในคดีเดียวกัน ได๎รับการ

ปลดปลํอยไปเร่ือยๆ ก็เป็นธรรมดาที่จะต๎องถึงเวรตาอ๎นเข๎าวันหนึ่ง  

         บรรยากาศทางการเมืองกําลังแจํมใส ความหลังตํางๆ กําลังจะถูกลืมและใหอ๎ภัยซ่ึงกันและกัน แม๎แตํความกินแหนง

แคลงใจในครอบครัวของพลอย ซึ่งเกิดขึ้นจากการเมืองเป็นเหตุให๎มีการแบํงแยกนั้น ก็ดูจะเบาบางลงไป เป็นผลสะท๎อน

ของความแจํมใสทีมีอยูํทั่วไปภายนอก วันคืนผํานไปรวดเร็วสําหรับพลอย ผ๎ูซึ่งมองเห็นความสุขความพอใจมารออยํู

ข๎างหน๎า ในหลวงเสด็จกลับมาประทับที่เมืองไทยอยํูพักหนึ่ง แล๎วก็เสด็จกลับยุโรป เพื่อทรงศึกษาตํอพร๎อมด๎วยพระประยูร

ญาติ ทิ้งความอิ่มเอิบใจไว๎ ให๎แกํคนที่ได๎เห็นพระรูปพระโฉมเป็นจํานวนมาก ซึ่งมีพลอยรวมอยูํด๎วยคนหนึ่ง  

         ในขณะทีพ่ลอยกําลังรอความสุขความพอใจอยํูนัน้เอง คุณอุนํก็เร่ิมล๎มเจ็บกระเสาะกระแสะ เหมือนกับวําจะเป็นลาง

ร๎ายบอกเหตุ ที่จะทําให๎พลอยต๎องทุกข๑ร๎อนตํอไป คุณอุํนเร่ิมบํนวําเป็นไข๎ และปวดที่หน๎าอกจนนอนไมํหลับ คร้ันพลอยให๎

ไปรับหมอมาตรวจอาการ หมอตรวจได๎ครํูเดียว ก็เดินคอตกออกมาบอกวํา คุณอุํนเป็นโรคเนื้องอกที่หน๎าอกอยํางที่เรียกกัน

วํามะเร็ง ถ๎าหากวําได๎ตามหมอมาเสียแตํแรก ก็พอจะมีทางผําตัดรักษาให๎หายได๎ แตํคุณอุํนได๎ละเลยไว๎นาน ขณะนี้หมด

ทางรักษาได๎เสียแล๎ว เพราะโรคลุกลามเกินไป ทางเดียวที่หมอจะทําได๎ก็คือผํอนหนักให๎เป็นเบา ให๎ยาแก๎เจ็บปวดทรมาณ

เป็นคร้ังคราว จนกวําคุณอุํนจะตาย ซึ่งคงจะเป็นเวลาไมํนานนัก  

         พลอยได๎ยินแล๎วก็ตกใจจนตัวชา เพราะมิได๎เคยนกึฝันวําอาการปว่ยของพีส่าวจะร๎ายแรงถึงเพียงนัน้ พอหมอไปแล๎ว

พลอยก็รีบเข๎าไปเย่ียมคุณอุํนในห๎อง 

         คุณอุนํนอนอยํูบนทีน่อน ซูบผอมจนเห็นวําแกํเกินอายุ พอพลอยเขา๎ไป คุณอุนํก็ย้ิมแล๎วถามวํา  

         "หมอบอกเธอแล๎วหรือแมํพลอย" 

         พลอยได๎แตํพยักหนา๎เพราะพดูไมํออกด๎วยความต้ืนตันใจ 

         "ทีแรกเขาจะไมํบอกฉัน กลัวฉันจะตกใจ แตํฉันก็ขอให๎เขาบอกจนได๎...คนเราเกิดมาแล๎วก็ต๎องตายทุกคน ไมํวันใด

ก็วันหนึ่ง จะต๎องไปตกใจทําไม" 



         "โธํ คุณพี่ !" พลอยแข็งใจพูดออกมาจนได๎ "เจ็บไข๎อะไรเล็กๆ น๎อยๆ ทําไมไมํบอกน๎องเสียกํอน หมอเขาบอกวําถ๎าร๎ู

เนิ่นๆ ก็พอจะรักษาหาย แตํเด๋ียวนี้ช๎าไปเสียแล๎ว !" คุณอุํนพยักหน๎าช๎าๆ แล๎วตอบวํา  

         "ชํางมันเถิดแมํพลอย เร่ืองมันแล๎วไปแล๎ว ถ๎ามันเป็นที่นิ้วมือพี่ก็คงจะบอก แตํนี่มันมาเป็นที่หน๎าอกหน๎าใจ พี่ไมํ

เคยมีเหย๎ามีเรือนก็ต๎องอายเป็นธรรมดา"  

         พลอยใจหายเม่ือได๎ยินคําพดูพีส่าว คุณอุนํเป็นสาวมาตลอดชีวิต และยอมเจ็บยอมทนเพราะความอาย จนเกือบจะ

ถึงที่สุด ถ๎าคุณอุํนมีเหย๎ามีเรือน เคยเปิดอกให๎ลูกกินนมาแล๎ว บางทีคุณอุํนก็จะไมํอาย ที่ให๎หมอตรวจเสียแตํแรก แตํคุณ

อุํนรังเกียจการมีเหย๎ามีเรือนเป็นหนักหนา และกลับจะต๎องมาตายเพราะเหตุนี้เอง  

         อาการไขข๎องคุณอุนํ เป็นแตํเพียงระยะเร่ิมแรกของการพลิกกลับแหงํโชคชะตา พลอยมองดูความเจ็บไขข๎องพีส่าวอยํู

ด๎วยความเป็นหํวง และคุณอุํนก็เป็นคนแรกในคนที่เป็นรํุนพี่น๎อง จะต๎องมาตายลง ความร๎ูสึกของพลอยนั้นจึงเป็นเร่ืองบอก

ไมํถูก เพราะนอกจากความสงสารแล๎ว ยังมีความร๎ูสึกระคนอยํูอีกอยํางวําคนรํุนตนได๎ใช๎ชีวิตมานาน จนมัจจุราชเร่ิมจะมา

เย่ียมกรายบ๎างแล๎ว 

         บรรกาศทางการเมืองทัว่ไปทีพ่ลอยเคยนกึวําแจํมใสนัน้ กลับมืดคร้ึมลงไปโดยกระทนัหนั อยํางทีพ่ลอยมิได๎

คาดหมายมากํอน ความร๎ูสึกอันดีที่ทําให๎แจํมใสปลอดโปรํงใจนั้น ดูเหมือนจะเร่ิมเฉ่ือยชา ลงเร่ือยๆ นับต้ังแตํในหลวงเสด็จ

กลับไปเมืองนอก กลายเป็นความร๎ูสึกเหมือนกับวําคนปราศจากขวัญ เรือนปราศจากเจ๎าของ ในระหวํางนั้นใครจะทําอะไร

ก็ทําได๎ พลอยเร่ิมร๎ูขําวไมํดีในวันหนึ่ง หลังจากที่พํอเพิ่มมาเยี่ยมไข๎คุณอุํน แล๎วก็ชวนตาอ๏อดลงไปซุบซิบกันอยูํข๎างลําง 

พลอยบังเอิญได๎แลเห็น คนทั้งสองยืนพูดพยักพเยิดกันอยํูด๎วยใบหน๎าอันครํ่าเครียด ขณะที่พลอยเดินผํานหน๎าตํางอยูํช้ัน

บน พอสองคนพูดกันเสร็จแล๎วพากันกลับขึ้นมาบนตึก พลอยก็ถามขึ้นเปรยๆ วํา  

         "มีเร่ืองอะไรกันอีกลํะอ๏อด" 

         "เปลํา" ตาอ๏อดตอบอ๎อมแอ๎ม "คุณลุงเลําอะไรให๎ฟังนิดหนํอยเทํานั้นเอง"  

         "คุณหลวง" พลอยหันขวับไปทางพํอเพิ่มทันที "เอาเร่ืองลักลับอะไรมาเลําให๎ลูกฟัง ถึงกับต๎องจูงข๎อมือไปพูดกัน

สองคนข๎างลําง" 

         "ไมํมีอะไรหรอกแมํพลอย เร่ืองไมํเป็นเร่ืองร๎ูไปก็ร๎อนใจเปลําๆ" พํอเพิ่มตอบออกตัว แตํเมื่อเห็นพลอยทําหน๎าสงสัย

ไมํสบายใจ พํอเพิ่มก็เลําให๎ฟังเบาๆ วํา 

         "มีเร่ืองยํุงๆ กันอีกนํะแมํพลอย ไมํเก่ียวข๎องอะไรกับเราหรอก ฉันได๎ยินมาวําเขาออกจับกันใหญํในวันนี้ จับไปตั้ง

ย่ีสิบกวําคน มีทั้งทหารตํารวจและเจ๎านายพระบรมวงศานุวงศ๑"  

         "เอากันอีกแล๎วคุณหลวง" พลอยบํน "เร่ืองอะไรกันอีกเลําไมํร๎ูจักจบจักส้ินกันสักที นํารําคาญแทน"  



         "เร่ืองมันจบส้ินกันยากแมํพลอยเอ๐ย" พํอเพิ่มวํา "ถ๎าคนเรายังมักใหญํใฝ่สูง แยํงอํานาจวาสนากัน กํอกรรมทําเวร

ให๎แกํกัน เวรมันก็จะต๎องตอบเวรเร่ือยๆ ไปไมํมีที่ส้ินที่สุด"  

         "ฉันก็เห็นจริงอยํางคุณหลวงวํา กล๎ุมใจเต็มทีคราวนี้มํเจ๎านายด๎วยหรือ เขาจับกันด๎วยเร่ืองอะไร" พลอยซัก  

         "เจ๎านายนํะมีแนํ ชั้นสูงๆ เสียด๎วย เหตุที่เขาจับก็เร่ืองคบคิดกันกํอการร๎าย จะคิดกบฏกันนํะแหละ จะมีอะไรเสีย

อีก" พํอเพิ่มตอบ 

         "คุณหลวงร๎ูไหม" พลอยรําพึงขึ้น "แตํกํอนเมื่อเรายังเป็นหนุํมเป็นสาว ดูคนชํางคิดกบฏกันยากเสียจริงๆ แตํเด๋ียวนี้

คําหนึ่งก็กบฏสองคําก็กบฏ ดูเป็นกบฏกันไปทั้งเมือง จนฉันไมํร๎ูวําจะฟังข๎างไหนถูกแล๎ว"  

         "จุ๏ ! จุ๏ ! พูดจาอะไรระวังปากระวังคอเสียบ๎างแมํพลอย" พํอเพิ่มลดเสียงเป็นกระซิบ "คนมีบุญมีวาสนา เขาอยํูใน

บ๎านนี้ต้ังสองคน เขาอยํูคนเดียวไมํพอเขายกน๎องสาวเขาให๎พวกพ๎อง แล๎วก็พากันเข๎ามาอยํูอีก เขาได๎ยินเข๎าเขาจะไมํชอบ 

เขาจับแมํพลอยเป็นกบฏไมํได๎ เขาจะมาเลํนเอาฉันเข๎า" 

         พลอยเขา๎ใจวําพอํเพ่ิมพดูเสียดสี ประชดประชันตาอัน้และคุณเสวี และก็ร๎ูได๎ทนัทวํีาความหวังของตน ทีจ่ะเห็นพอํ

เพิ่มกลมเกลียวกับหลานทุกคนนั้น ดูจะเล่ือนลอยเสียแล๎ว  

         "คุณหลวงก็ชอบเอาเร่ืองการเมืองวกเข๎ามาใสํบ๎านฉันเสียจริงๆ ทีเดียว คุณหลวงก็ร๎ูดีวําคนในบ๎านนี้ ก็มีแตํ

ลูกหลานจะมาถือสาหาเร่ืองอะไรกับเด็ก"  

         "แนํ ! โกรธแล๎วเห็นไหมลํะ" พํอเพิ่มพูดพลางหัวเราะ "อยําโกรธฉันเลยแมํพลอย ฉันคงไมํพ๎นตะรางไปนานหรอก 

ถ๎าบ๎านเมืองอยํางนี้" 

         "ถ๎าคุณหลวงชอบไปยํุงกับเขาก็คงไมํพ๎นจริงๆ สักวันหนึ่ง ฉันเห็นจะต๎องไปปลูกบ๎านอยํูใกล๎ๆ คุกได๎แล๎ว พอลูกจะ

ออกจากคุกมาได๎คนหนึ่ง พี่ชายก็จะต๎องเข๎าไปอยํูในคุกแทน"  

         "คุณแมํ คุณแมํ" ตาอ๏อดพูดเตือนขึ้นเบาๆ อยํางไมํสบายใจนัก "เร่ืองพี่อ๎นจะออกจากคุกนั้น คุณแมํอยําเพิ่งหวัง

อะไรนักเลย" 

         "ทําไมหรืออ๏อด" พลอยถามปากส่ันใจแห๎งลงไปถนัด  

         "ขําวหมูํนี้ไมํคํอยจะดี" ตาอ๏อดอธิบายเบาๆ "พอเขามีเร่ืองมีราวยํุงๆ กัน เขาก็เลยเลิกเอาตัวพวกพี่อ๎นมาอบรมเสีย

แล๎ว" 

         "อ๏อดหมายความวํา...." พลอยถามหน๎าเสียจนเห็นได๎ชัด  



         "เปลํา ! เปลํา !" ตาอ๏อดรีบพูดเอาใจ "อ๏อดไมํได๎หมายความวําเขาจะไมํปลํอยเสียเลยหรอก แตํถ๎ามีเร่ืองยํุงๆ 

อยํางนี้ บางที...บางทีก็จะช๎าไปบ๎างเทํานั้นเอง" 

         คําพดูของตาอ๏อดทาํใหพ๎ลอยย่ิงเพ่ิมความไมํสบายใจย่ิงขึน้ นกึถึงตาอน๎แล๎วก็ย่ิงสงสารจับใจ เพราะความอสิระและ

ความสุขในชีวิตอนาคตมารออยํูแล๎วใกล๎ๆ แตํเหตุไฉนการกระทําของคนอื่น กรรมจากแหลํงอื่นจึงมาคอยบันดาลให๎เกิด

ความทุกข๑ขึ้นแกํตาอ๎น อันเป็นผลสะท๎อนมาถึงพลอยได๎อยูํเร่ือยๆ เสียงพํอเพิ่มพูดขึ้นวํา  

         "อยําไปเก็บเอามาคิดให๎มากเร่ืองไปเลยแมํพลอย จะเป็นทุกข๑เป็นร๎อน เด๋ียวจะเจ็บไข๎ไปอีกคน"  

         แตํคําพดูของพอํเพ่ิมไมํมีกําลังจะปลอบประโลมใจอะไรได๎ ความหวังทีเ่คยมีเก่ียวกับอสิระภาพของตาอน๎ กําลัง

เล่ือนลอยหายจากตัวไปอีกอยํางหนึ่ง ไมํมีกําหนดแนํนอนวําจะกลับฟื้นคืนขึ้นมาเมื่อไร  

         ความไขข๎องคุณอุนํย่ิงทรุดลงทกุท ีพลอยเอาใจใสํดูแลพยาบาลอยํางสุดความสามารถ มีคุณเชยเป็นผ๎ูมาคอย

ชํวยเหลือดูแลอีกคนหนึ่ง คุณอุํนต๎องทรมานอยํางหนัก เนื่องด๎วยความเจ็บปวดของโรค แตํคุณอุํนก็พยายามอดทนอยําง

สุดขีด มิได๎ออกปากบํนหรือร๎องในยามที่เจ็บปวด อยํางมากที่สุดก็เพียงแตํครางเบาๆ พลอยนั่งดูอาการของพี่สาวแล๎วก็

เศร๎าใจ เห็นชีวิตนั้นไร๎สาระ เงินทองทรัพย๑และวาสนาที่คุณอุํนเคยใฝ่ใจต๎องการนั้น ดูไมํเป็นประโยชน๑อะไรเลย เพราะไมํ

สามารถจะชํวยเหลืออะไรใครได๎ ถึงแม๎วําในขณะนี้คุณอุํนจะได๎ส่ิงที่เคยต๎องการมาทุกอยําง ส่ิงเหลํานั้นเพียงแตํจะชํวยให๎

คุณอุํนรอดพ๎นจากความเจ็บปวดก็ไมํได๎ คุณอุํนพูดกับพลอยและคุณเชย ในระหวํางที่เจ็บวํา  

         "แมํพลอย แมํเชย พี่ขอบใจเธอจริงๆ ที่อุตสําห๑มารักษาพยาบาลในยามนี้ เธอทําหน๎าที่น๎องได๎ถูกต๎องเต็มที่ ทั้ง

สองคน พี่ขอบใจ แตํยังเสียใจอยูํอยํางเดียว ที่แตํกํอนพี่ไมํได๎เป็นพี่ที่เมตตากรุณาตํอน๎องๆ ให๎ทั่วถึงกัน พี่เป็นคนเห็นแกํตัว 

เอาแตํใจ แตํก็นั่นแหละ เวรกรรมของพี่ก็เห็นกันอยํูแล๎ว ยังจะต๎องทรมานไปอีกสักก่ีวันเทํานั้น"  

         พดูแล๎วคุณอุนํก็หนา๎นิว่ด๎วยความปวด ทาํใหคุ๎ณเชยต๎องร๎องไหด๎๎วยความสงสาร และพยายามพดูปลอบโยนใหคุ๎ณ

อุํนมีใจอดทน คุณอุํนปรารภกับพลอยอีกคร้ังหนึ่งวํา  

         "แมํพลอย พี่เป็นหํวงประไพอยํูคนเดียว เพราะพี่ได๎เล้ียงดูมาแตํเล็ก"  

         "คุณพี่ไมํต๎องหํวง" พลอยปลอบ "เขามีเหย๎ามีเรือนเป็นหลักฐานแล๎ว ดิฉันก็ยังอยํูอีกทั้งคน"  

         คุณอุนํย้ิมมองดูหนา๎พลอยแล๎วก็พดูตํอไปวํา 

         "ความจริงพี่ก็ไมํมีอะไรจะหํวง เห็นจะเป็นด๎วยรักประไพเขามากเทํานั้นเอง ประไพเหมือนเธอมากนะแมํพลอย พี่

ไมํได๎รักเธอเมื่อเด็กๆ เลยต๎องมารักประไพแทน"  

         ตํอคําพดูเชํนนีพ้ลอยก็ไมํมีคําตอบใดๆ ทีจ่ะใหไ๎ด๎ นอกจากก๎มหนา๎ร๎องไห๎  



         แตํคุณอุนํยังมีบญุเบ้ืองหลังมาชํวยเหลือไว๎ มิใหต๎๎องอยํูทรมานกับโรคร๎ายไปจนถึงทีสุ่ด คุณอุนํเม่ืออายุมากเป็นคน

ผอมอยูํแล๎ว เมื่อมากระทบโรคร๎ายที่เต็มไปด๎วยความเจ็บปวด รํางกายของคุณอุํนก็ทรุดโทรมลงไปโดยเร็ว และในวันหนึ่ง

คุณอุํนก็หลับไปโดยไมํมีวันจะตื่นขึ้นมาอีก เพราะหัวใจคุณอุํนหยุดทํางานในระหวํางที่ตัวหลับ  

         ความตายทีม่าถึงคุณอุนํทาํใหพ๎ลอยร๎ูสึกวําตนแกํลงไปถนดัใจ ย่ิงมองดูคนทีเ่คยเห็นกันมาแตํเด็กๆ ก็ย่ิงเห็นวํามี

เหลือเพียงสองสามคน แตํละคนก็มีอายุมากเข๎าขั้นชราไปแล๎วทั้งส้ิน  

         จัดงานศพคุณอุนํเสร็จไปแล๎วภายในเวลา ๑๕ วันตามที่คุณอุํนส่ัง พอพลอยได๎มีเวลาจะเร่ิมหายใจ เหลียวดูรอบๆ 

ตัว ตาอ๏อดก็มาหาวันหนึ่งแล๎วพูดวํา 

         "ทูนหัวของลูก ลูกเกิดมามีเวรกรรมต๎องเอาเร่ืองที่เป็นความทุกข๑มาบอกให๎แมํร๎ูทุกทีไป แมํพร๎อมที่จะรับความทุกข๑

อีกเร่ืองหนึ่งหรือยัง" 

         พลอยลูบหวัตาอ๏อดแล๎วถอนใจใหญํตอบวํา 

         "บอกไปเถิดอ๏อด แมํปลงได๎แล๎วสําหรับทุกข๑ เร่ืองอะไรอีกคราวนี้"  

         "เร่ืองพี่อ๎น" ตาอ๏อดบอก 

         "เขาไมํปลํอยอ๎นเสียแล๎วหรือ" 

         ตาอ๏อดพยักหนา๎แล๎วตอบวํา "ย่ิงกวํานั้นไปอีกแมํ เขาสํงตัวพี่อ๎นไปอยํูเกาะทางปักษ๑ใต๎" 

         พลอยพยายามกัดฟนัแขง็ใจ ไมํอยากแสดงอาการใหต๎าอ๏อดต๎องวิตก พลางพดูขึน้วํา  

         "จะไปเมื่อไรอ๏อด" 

         "เขาสํงไปแล๎วเมื่อสิบกวําวันมานี้เอง พี่อ๎นเขาขอลูกอยําให๎บอกคุณแมํกํอน เพราะเกรงจะต๎องลําบาก ไปเย่ียม

เยียนสํงเสีย เวลานั้นคุณแมํก็ยํุงงานศพคุณป้า"  

         "ดูเอาเถิดอ๏อด" พลอยปรารภขึ้น "พี่อ๎นเขาทุกข๑แสนทุกข๑ ยังอุตสําห๑เป็นหํวงแมํกลัวลําบาก แล๎วเขาวําอยํางไรอีก

บ๎าง" 

         "เขาบอกวําไปอยํูที่เกาะตะรุเตา อาจสบายกวําอยูํในคุกก็ได๎ เพราะได๎ยินวําที่นั่นเขาปลํอยให๎เป็นอิสระมากกวํา 

และอากาศก็คงดีกวําเพราะอยํูชายทะเล คุณแมํควรจะดีใจ"  

         "แมํไมํกล๎าจะดีใจอะไรเสียแล๎วอ๏อด ดีใจแล๎วก็ต๎องเสียใจสลับกันไป อ๏อดคอยชํวยดูให๎แมํทีเถิด ถ๎าพี่อ๎นเขาไปอยํู

ทางโน๎น เขาต๎องการอะไรก็ชํวยแมํหาให๎" 



         "พี่อ๎นเขาวําเขาไปถึงแล๎วเขาจะสํงขําวมาถึงคุณแมํเอง" ตาอ๏อดตอบเบาๆ  

         พลอยหนัหนา๎เดินเขา๎หอ๎งนอน แล๎วทอดตัวลงนอนอยํางเหนือ่ยออํน รําพงึอยํูในใจวํา 

         "ชีวิตหนอชีวิต ชํางมีเร่ืองมากเสียจริงๆ ชํางเหน็ดเหนื่อยอะไรเชํนนี้"  

 

บทที่ ๕ (หน๎าที่ ๑)  

         นบัต้ังแตํตาอน๎ถูกสํงตัวจากบางขวางไปไว๎ทีเ่กาะตะรุเตา พลอยก็ดูเหมือนจะถอนตัวเองจากโลกภายนอก เขา๎มาอยํู

ภายในตัวเองแตํคนเดียวมากกวําแตํกํอน สําหรับความหวังตํางๆ ที่เคยมีมานั้น พลอยออกจะเข็ดขยาดเสียแล๎ว เพราะมา

ร๎ูสึกวําถ๎าหวังส่ิงใดขึ้นมาเมื่อไร เมื่อนั้นตนจะต๎องได๎รับความทุกข๑ อันเกิดจากความพลาดหวัง ในขณะที่สภาพแหํงจิตใจ

ของพลอยเป็นอยูํเชํนนี้ คนที่ยังอยํูในฐานะที่จะเข๎าถึงตัวพลอยได๎ ก็มีอยํูคนเดียวคือตาอ๏อด  

         ตาอ๏อดมาเลําใหฟ๎งัตอนหลังวําพอํเพ่ิมเป็นคนไปร๎ูขาํวมากํอนวํา ทางการจะสํงนกัโทษคดีเดียวกับตาอน๎ ไปไว๎ทาง

ปักษ๑ใต๎ และก็พํอเพิ่มอีกนั่นเองที่เป็นคนไปสืบมาจนร๎ูวํา นักโทษพวกนี้จะถูกสํงไปไว๎เกาะตะรุเตา คร้ันถึงวันที่ตาอ๎นจะออก

เดินทาง พํอเพิ่มก็มาตามตัวตาอ๏อดโดยกะทันหันให๎ไปสํงพี่ชาย โดยมิได๎ร๎ูตัวลํวงหน๎ามากํอนเลย ตาอ๏อดมีเงินติดกระเป๋า

อยูํแปดสิบบาท พํอเพิ่มมีอยูํสามสิบกวําบาท ทั้งสองคนตํางควักกระเป๋าให๎ตาอ๎น ในขณะที่เดินผํานไปกํอนจะขึ้นรถจนส้ิน 

เร่ืองที่นัดกันไว๎วําจะไมํบอกพลอยนั้น ตาอ๏อดยอมรับวําเป็นความคิดของพํอเพิ่มและของตนเอง ตาอ๎นมิได๎ร๎ูเห็นด๎วยเทําไร

นัก แตํตาอ๏อดก็ยังยืนยันวํา เทําที่สืบมาได๎จากพวกพ๎อง ชีวิตของตาอ๎นที่เกาะอาจเป็นสุขย่ิงกวําชีวิตที่ในคุกบางขวาง และ

ตาอ๏อดรับปากวํา ตํอไปตนเองจะเป็นคนลงไปที่ปักษ๑ใต๎ เพื่อเย่ียมเยียนทุกข๑สุขของพี่ชาย และคอยสํงเสียของที่จําเป็นเป็น

คร้ังคราว 

         แตํตัวตาอ๏อดเองในขณะนี ้พลอยร๎ูสึกวําเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากพอดูอยํู ตาอ๏อดเปล่ียนจากคนทีเ่คยร่ืนเริงไป

เป็นคนขรึม ตาอ๏อดที่เป็นคนอารมณ๑ขัน ชอบพูดจาตลกคะนองและหัวเราะงําย บัดนี้กลับกลายเป็นคนเงียบไมํคํอยพูดจา

อะไรนัก และถ๎าหากวําตาอ๏อดจะหัวเราะหรือยิ้มเป็นคร้ังคราว ตาอ๏อดก็ย้ิมหรือหัวเราะ เพื่อประโยชน๑ของพลอยมากกวํา

ของคนอื่น พลอยสังเกตุอาการกิริยาของตาอ๏อดแล๎วก็นึกสงสัย จนวันหนึ่งคุณเชยเป็นคนมาพูดขึ้นวํา  

         "แมํพลอยร๎ูไหมวําพํออ๏อดหมูํนี้เขาเป็นอะไรไป เมื่อก้ีฉันเห็นเขานั่งเหมํอตาลอยอยูํข๎างลําง ฉันจะขึ้นมาหาแมํ

พลอยผํานเขามาใกล๎ๆ จนเกือบจะถูกตัว เขาจึงได๎สะด๎ุงมองเห็นและทักฉันขึ้น"  

         "ฉันสังเกตเห็นเหมือนกันแหละคุณเชย จะถามเขาหลายหนแล๎วแตํก็ยังหนักปากอยูํ คุณเชยเห็นอีกคน ก็

เป็นอันวําฉันไมํได๎หลงไปคนเดียว จะต๎องลองถามดู" พลอยวํา  

         "นั่นนํะซ"ี คุณเชยพูด "พํออ๏อดเป็นคนชํางพูดชํางเลํน หมูํนี้ดูเงียบๆ ไป คงจะมีความในใจอะไรกระมัง หรือจะไป

หลงรักผ๎ูหญิงที่ไหนก็ไมํร๎ู" 



         พลอยนกึสะดุดใจทนัท ีจริงสิ ! ที่คุณเชยวํามาก็นําคิด ตาอ๏อดอาจไปติดผ๎ูหญิงที่ไหนก็ได๎ พลอยร๎ูสึกแปลกใจที่ตนไมํ

เคยนึกถึงตาอ๏อด ในด๎านที่จะไปรักผ๎ูหญิงหรือมีเหย๎ามีเรือนเลย ทั้งที่ตาอ๏อดก็มีอายุมากพอสมควรแล๎ว และเมื่อนึกถึงด๎าน

นี้ พลอยก็ร๎ูสึกไมํสบายใจ มีความร๎ูสึกหวงแหนของแมํที่รักลูกเกิดขึ้น อยากจะได๎ตาอ๏อดไว๎เป็นสิทธิ์แตํผ๎ูเดียว ต๎องพยายาม

ขํมความร๎ูสึก ที่ร๎ูดีวําเป็นความเห็นแกํตัวนั้นลงไป พร๎อมกับร๎ูสึกละอายอยูํครันๆ ที่ปลํอยให๎ความร๎ูสึกเชํนนั้นเกิดขึ้นได๎ 

พลอยบอกกับตัวเองวํา ได๎ปลํอยตนให๎ผูกมัดอยูํกับตาอ๏อดจนเกินไปเสียแล๎ว จนเกือบจะเรียกได๎วํา มีตาอ๏อดเป็นที่พึ่งที่

อุปการะอยูํแตํคนเดียว ต๎องการที่จะเก็บตาอ๏อดไว๎ใกล๎ๆ ตัว โดยไมํคํานึงถึงกาลข๎างหน๎า และความสุขในอนาคตของลูก 

ความจริงถ๎าตาอ๏อดไปรักผ๎ูหญิงที่ไหนจริง ก็ควรจะบอกให๎พลอยร๎ู และพลอยก็ควรจะชํวยสนับสนุนทุกทาง หรือวําบางที

ตาอ๏อดจะมีความทุกข๑อยํางอื่น มีความกล๎ุมจอยํางอื่นที่มากไปกวําเร่ืองผ๎ูหญิง ถ๎าเป็นอยํางนั้นพลอยก็ไมํมีทางอื่นที่จะร๎ูได๎ 

นอกจากจะถามตาอ๏อดตรงๆ และวันหนึ่งพลอยก็ถามตาอ๏อดขึ้นวํา  

         "อ๏อดหมูํนี้แมํดูอ๏อดเงียบๆ เหงาๆ ไปไมํเหมือนแตํกํอน อ๏อดเจ็บไข๎เป็นอะไรไปหรือ" 

         "เปลํา" ตาอ๏อดตอบ "ลูกไมํได๎เจ็บไข๎เป็นอะไรเลย ยังแข็งแรงดี"  

         "ถ๎าอยํางนั้นอ๏อดเป็นอะไรไป" พลอยถามอยํางเป็นหํวง "แมํดูอ๏อดซึมๆ เหมือนกับมีทุกข๑อะไรสักอยําง หรือวําอ๏อด

ไปรักผ๎ูหญิงเข๎าที่ไหน ถ๎าเป็นอยํางนั้นจริงก็บอกแมํร๎ูเถิด แมํจะได๎ไปจัดการให๎ จะเป็นใครก็ตามแมํไมํวําทั้งนั้น"  

         ตาอ๏อดหวัเราะขึน้มาอยํางขบขนั เหมือนทีเ่คยหวัเราะมาแตํกํอนแล๎วร๎องวํา 

         "พุทโธํ ! คุณแมํก็ ! ถ๎าลูกไปรักผ๎ูหญิงที่ไหนจริงๆ ลูกจะไปปิดบังไว๎ทําไม ป่านนี้มิบอกให๎คุณแมํร๎ูนานแล๎วหรือ ลูก

เกิดมาก็เคยรักผ๎ูหญิงคนเดียว มองหาใครก็ยังไมํเห็นเทําผ๎ูหญิงคนนั้สักที"  

         "ใครกันลูก" พลอยถามอยํางพาซ่ือ  

         ตาอ๏อดหวัเราะแล๎วก็ตอบวํา 

         "ผ๎ูหญิงคนนั้นเขาเรียกกันวําคุณหญิงพลอย กําลังนั่งอยูํตรงหน๎าลูกนี่แหละ" วําแล๎วตาอ๏อดก็เอาหน๎าซบลงกับตัก

มารดา แล๎วพูดตํอไปวํา 

         "ถึงแม๎วําลูกจะไปรักใครที่ไหนจริง ก็จะไมํมีปัญญาเล้ียงดูเขาได๎ โตจนป่านนี้แล๎วลูกก็ยังไมํพ๎นอกแมํ งานการก็ยัง

ไมํมีจะทํา" ตาอ๏อดหยุดถอนใจใหญํแล๎วพูดตํอไปวํา  

         "เฮ๎อ ! คิดๆ ไปแล๎วก็กล๎ุม" 

         "ถ๎าอ๏อดคิดหาการงานทําเสียบ๎างก็คงจะหายกล๎ุม" พลอยพูดเอาใจ "แมํก็เห็นวํายังไมํสายเกินไป คนมีวิชาความร๎ู

อยํางอ๏อด ใครๆ เขาก็ต๎องการ ถ๎าจะหาการงานจริงๆ ก็คงจะได๎"  



         "หานํะคงจะหาได๎หรอกแมํ" ตาอ๏อดวํา "แตํคนอยํางอ๏อดจะไปอยํูทํางานกับใครได๎สักก่ีวัน เด๋ียวเข๎าไปทําแล๎ว

ประจบประแจงไมํเป็น หรือไปพูดจาอะไรไมํถูกหูคนเข๎า เขาไลํออกมาจะย่ิงซํ้าร๎ายไปใหญํ"  

         "อ๏อดก็ชอบตีตนไปกํอนไข๎อยํางนี้แหละ" พลอยบํน "พี่น๎องพวกพ๎องของเราก็ยังมี ถ๎าอ๏อดอยากจะทําการงานให๎

เป็นหลักฐาน ทําไมไมํพูดจาปรึกษาหารือกัน"  

         "แมํก็ดีแตํพูดถึงเร่ืองพี่น๎องพวกพ๎อง ถ๎าอ๏อดไมํมีพี่น๎อง อ๏อดอาจสบายใจกวํานี้มาก อ๏อดจะมีความสุขที่สุด ถ๎า

หากวําคนในบ๎านนี้มีแตํอ๏อดอยูํกับแมํด๎วยกันเพียงสองคน ถ๎าเป็นอยํางนั้นจริง อ๏อดจะอยูํได๎ไปจนตาย โดยไมํมีความทุกข๑

เดือดร๎อน และไมํต๎องการอะไรอีกเลย แตํที่ต๎องกล๎ุมใจอยํูทุกวันนี้ ก็มิใชํเพราะพวกพ๎อง ที่ต๎องมารุมมะต๎ุมกันอยํูในบ๎านนี้

ดอกหรือ" 

         สําหรับเร่ืองทีต่าอ๏อดพดู ทาํใหพ๎ลอยต๎องสะด๎ุงใจมองดูหนา๎ตาอ๏อดอยํางฉงน แล๎วพดูขึน้วํา  

         "อ๏อด แมํถามจริงๆ เถิด มีใครเขาทําอะไรให๎อ๏อดต๎องน๎อยเนื้อตํ่าใจอยํางไรบ๎างหรือเปลํา"  

         ตาอ๏อดนิง่อยํูนาน แล๎วก็พดูวํา 

         "ที่จะมาทําอะไรตรงๆ นํะไมํมีหรอกแมํ เพราะเขาร๎ูกันทุกคนวําลูกเป็นคนรักคนโปรดของแมํ ใครๆ เขาก็ต๎อง

เกรงใจ แตํมันมีบางเวลาที่เขาพูดจากัน หรือมองดูลูกด๎วยสายตาบางอยําง ทําให๎ลูกเข๎าใจได๎เองวํา เขาพากันเห็นวําลูก

เป็นคนหลักลอย เป็นคนไมํเอาถํานการงานไมํทํา ดีแตํเกาะแมํกินไปวันหนึ่งๆ จนแกํ ไมํมีปัญญาทํามาหาเล้ียงตัวได๎ เขา

มองลูกอยํางนี้ทุกวัน จนลูกแทบจะทนไมํไหวอยูํแล๎ว"  

         "อ๏อดจะคิดไปเองกระมัง" พลอยท๎วงขึ้น "พี่น๎องเขาก็รักอ๏อดอยูํทุกคน แมํไมํเคยได๎ยินใครเขาวําอะไรเลย"  

         "ใครเขาจะมาวําให๎คุณแมํได๎ยิน" ตาอ๏อดวํา "ตํอหน๎าคุณแมํเขาก็วําดีทั้งนั้น แตํลับหลังคุณแมํและตํอหน๎าอ๏อด 

เขาก็เปล่ียนไปอีกอยํางหนึ่ง พอลับหลังอ๏อดแล๎วเขาก็พูดกันได๎เต็มที่ทีเดียว พูดกันจนเข๎าหู อ๏อดขี้เกียจจะฟังเสียอีก"  

         "อ๏อดหมายถึงใครกันแนํ" พลอยถามขึ้น 

         "ก็คุณๆ ทั้งหลายในบ๎านนี้นั่นแหละ" ตาอ๏อดพูดอยํางน๎อยใจ "คุณอั้น คุณประไพ คุณเสวี ตลอดจนคุณๆ ทั้งหลาย

แหลํ ที่เป็นเพื่อนฝูงของทํานไปมาหาสํูกันอยํูทุกวัน" 

         พลอยถอนใจใหญํแล๎วก็พดูขึน้วํา 

         "อ๏อดนี่เห็นจะไมํมีวันถูกกับคุณเสวีได๎ อ๏อดควรจะคิดบ๎างวํา ถึงจะอยํางไรเขาก็ได๎เข๎ามาเป็นเขยบ๎านนี้ เราควรจะ

มีอัธยาศัยไมตรี เผ่ือแผํตํอเขากํอน" 



         "คุณแมํก็ชํางไมํเห็นใจอ๏อดบ๎างเลย" ตาอ๏อดพูดเสียงแค๎นๆ "ถึงอ๏อดจะพยายามญาติดีกับเขาเพียงไร ก็คงจะไมํ

สําเร็จ เพราะเขาไมํชอบหน๎าอ๏อดมาเสียแล๎วต้ังแตํตอนแรก เร่ืองอ๏อดคอยหนุนทํานชายน๎อย เป็นคนๆ เดียวที่ไมํเห็นด๎วย

กับตัวเขามาแตํแรกในบ๎านนี้" 

         "แมํก็ไมํร๎ูจะพูดอยํางไรถูก" พลอยออกปากอยํางหมดปัญญา  

         "ถ๎าหากวําอ๏อดเชื่อวํามีคนเขาดูถูกคอยนินทาวําร๎าย อ๏อดก็ต๎องคิดแก๎เอาที่ตัวเอง ถ๎าเขาวําเราไมํมีหลักฐาน เราก็

ต๎องแก๎ด๎วยวิธีทําตัวเป็นหลักฐานให๎เขาเห็น เขาก็จะวําเราไมํได๎ ร้ัวงานราชการก็มีถมไป ทําไมไมํคิดทํา"  

         "ราชการ ราชการ" ตาอ๏อดร๎องขึ้นอยํางเบื่อหนําย "อ๏อดจะทําเข๎าไปได๎อยํางไรราชการสมัยนี้ เมื่ออ๏อดไมํมีพวกพ๎อง

ที่ไหนสักคน มีแตํเขามองวําอ๏อดเป็นน๎องพี่อ๎น เป็นคนที่นําสงสัยไมํนําใว๎ใจ พี่ชายเป็นกบฏติดคุกก็ไมํยอมปลํอยให๎อดตาย 

ยังคอยเย่ียมเยียนสํงเสียอยํางนี้เขาถือวําเป็นความผิด แมํไมํร๎ูหรอกหรือ"  

         "ทุนรอนเราก็พอมีนี่อ๏อด" พลอยแย๎ง "ถ๎าอ๏อดไมํอยากทําราชการ จะค๎าขายก็ได๎แมํไมํห๎าม แมํจะหาทุนรอนให๎เอง"  

         ตาอ๏อดหวัเราะตอบวํา  

         "คนอยํางลูกจะไปค๎าขายได๎อยํางไร เกิดมาก็ถูกเล้ียงมาให๎เป็นข๎าราชการแตํหัวเทํากําปั้น ใครตํอใครก็สอนให๎คิด

อํานทําราชการ จะได๎เป็นเจ๎าคนนายคน ลูกจะออกไปค๎าขาย ก็ไมํร๎ูจะไปจบต๎นชนปลายที่ไหนถูก จะไปเร่ิมเรียนเด๋ียวนี้ก็

แกํเกินไปเสียแล๎ว" 

         "พูดกับอ๏อดแมํต๎องเหนื่อยใจทุกที" พลอยบํน "ถ๎าจะเถียงกัน แมํก็แพ๎อ๏อดวันยังคํ่า"  

         "ถ๎าอยํางนั้นแมํจะมาเถียงกับอ๏อดทําไม" ตาอ๏อดพูดแล๎วก็ย้ิมอยํางอารมณ๑ดี "ปลํอยให๎อ๏อดแก๎ปัญหาเอาเองจะมิ

ดีกวําหรือ" 

         แตํถึงแม๎วําพลอยจะร๎ูวําคําบอกเลําของตาอ๏อดอาจเป็นไปด๎วยอคติ เพราะมีความคิดเห็นบางอยําง ไมํตรงกับตาอัน้ 

ไมํถูกกับคุณเสวี และไมํพอใจในการที่ประไพแตํงงานกับคุณเสวีก็ตาม พลอยก็ยังอดไมํได๎ ที่จะสังเกตทําทีวาจาของตาอั้น

คุณเสวีและประไพ ที่มีตํอตาอ๏อด ทั้งที่ร๎ูอยูํวําถึงหากจะเป็นจริง ตนก็ไมํอยูํในฐานะที่จะทําอะไรได๎ นอกจากทําไมํร๎ูไมํเห็น

เสีย เพราะพลอยเป็นคนกลางเป็นผ๎ูใหญํ ถ๎าหากวําเข๎าข๎างคนไหนหรือฝ่ายใด กลับจะยิ่งทําให๎คนนั้นหรือฝ่ายนั้นต๎อง

เสียเปรียบ และความจริงพลอยก็ให๎นึกสงสัยอยูํครันๆ วําตาอ๏อดเก็บเอาเร่ืองที่ตนยังมิได๎ทําการงานเป็นหลักฐานนั้น มา

วิตกกังวลเสียจนกลายเป็นปม ทําให๎คิดไปวําคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม นินทาวําร๎ายตน จนเกินความเป็นจริงไปบ๎างก็เป็นได๎  

         เม่ือพลอยได๎มาสังเกตพฤติการณ๑ตํางๆ เขา๎ด๎วยความสนใจทีม่ากกวําแตํกํอน พลอยก็กลับเห็นวํา ทีต่าอ๏อดได๎บนํไว๎

ด๎วยความน๎อยใจนั้น ควรมีมูลบ๎าง มิใชํวําตาอ๏อดจะเสกสรรขึ้นทั้งเร่ือง คําพูดของประไพบางคร้ังที่พูดออกมาโดยไมํต้ังใจ 

ทําให๎พลอยต๎องคิด วันหนึ่งขณะที่คุยกันอยํูเร่ืองคุณอุํน พลอยก็พูดขึ้นวํา  



         "ความจริงคุณป้าอุํนเธอรักประไพมาก กํอนเธอจะตายเธอยังอุตสําห๑บอกกับแมํวํา เป็นหํวงแตํประไพคนเดียว"  

         "เธอหํวงไพด๎วยเร่ืองอะไร" ประไพเลิกค้ิวถาม  

         "ก็นั่นนํะสิ" พลอยตอบ "แมํก็บอกวําประไพมีเหย๎ามีเรือนเป็นหลักฐานแล๎ว ไมํเห็นจะนําหํวง แล๎วก็ยังมีแมํอยํูอีก

ทั้งคน" 

         "แล๎วเธอวําอยํางไร" ประไพซักตํอ 

         "เธอก็เลยเห็นจริง แล๎วก็เลยบอกวําที่นึกหํวงนั้น เพราะเธอรักประไพมากแตํอยํางเดียวเทํานั้นเอง"  

         ประไพหวัเราะก๊ีก เพราะพอใจทีไ่ด๎ยินวํามีคนรักตนมาก แม๎คนทีรั่กนัน้จะตายไปแล๎ว และประไพก็พดูตํอเป็นเชิง

ปรารภโดยไมํมีความหมายอะไรมากนักวํา  

         "เคราะห๑ดีที่คุณป้าอุํนไมํได๎ไปรักพี่อ๏อดเข๎า" 

         "ทําไมหรือประไพ" พลอยถามอยํางพาซ่ือ 

         "ถ๎าป้าอุํนรักพี่อ๏อดแล๎วเห็นจะตายตาไมํหลับแนํ เพราะไพเป็นผ๎ูหญิงเสียอีก ไพยังทําตัวให๎เป็นหลักฐานได๎ พี่อ๏อด

เป็นผ๎ูชายอกสามศอก ยังไมํเห็นได๎ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักคร้ังเดียว"  

         "ประไพอยําประมาทอ๏อดให๎เกินไป" พลอยเตือน "ถึงอยํางไรเขาก็เป็นพี่ และคนอยํางอ๏อดแมํร๎ูดีวํา ถ๎าเขาลงปักใจ

ทําอะไรแล๎ว ต๎องทําจนสําเร็จ" 

         "แล๎วเมื่อไรจะปักลงไปสักที" ประไพพูดย้ิมๆ "ไพเห็นมานานแล๎ว อยากร๎ูเหมือนกันวําจะไปได๎สักแคํไหน ทําไมพี่อ๏

อดไมํเหมือนพี่อั้นก็ไมํร๎ู" 

         "เขาพี่น๎องกันจะผิดอะไรกันหนักหนา" พลอยเถียงแทน "ความจริงถ๎าจะพูดกันถึงกําลังใจ วําจะทําอะไรทําได๎ดีมี

ไหวพริบแล๎ว ในบางเร่ืองแมํเห็นวําอ๏อดเขาดีกวําเสียอีก เวลาเข๎าผ๎ูเข๎าคนแล๎ว อ๏อดเขาดีกวํามากทีเดียว เพราะชํางพูดชําง

จาแล๎วก็จําคนได๎เกํง อั้นเขาเป็นคนเฉยๆ ไมํคํอยทักทายกับใคร"  

         "แมํก็มัวแตํเข๎าข๎างพี่อ๏อดอยูํนั่นเอง" ประไพตอบ "เพราะอยํางนี้แหละพี่อ๏อดถึงได๎เหลิง ถือวําแมํรักจะทําอะไรก็ได๎

ตามใจ อยูํเฉยๆ ไมํต๎องมีการงานเป็นหลักแหลํงก็ได๎ คุณเสวีเขายังบํนกับไพเลยวํา พี่อ๏อดนี่แปลก ถ๎าเป็นเขาอยํูเฉยๆ ไมํมี

การงานทําเขากล๎ุมใจตาย เขาวําคนอยํางพี่อ๏อดไมํนํานับถือ จะพูดจาอะไรก็เป็นเลํนไปหมด จะจับเอาความให๎หนักแนํน

เชื่อถือก็ไมํมี เขาวํากีดอยูํที่เป็นพี่เมีย ไมํอยํางนั้นเขาก็คงไมํคบด๎วย"  



         "ยายประไพ !" พลอยฉุนขึ้นมาทันที "ตํอไปนี้แมํขอให๎แกพูดจากับผัวแกเสียให๎ร๎ูเร่ืองวํา เร่ืองราวที่จะพูดกับเมียนั้น 

ขอให๎เป็นเร่ืองของตัวสองคนผัวเมียเทํานั้น อยําไปก๎าวกํายถึงคนอื่น ประเด๋ียวก็พูดกันไปพูดกันมาคนละคําสองคํา เกิด

ทะเลาะวิวาทขึ้นในบ๎านเดียวกัน ฉันขี้เกียจต๎องรกหูร๎อนใจไปด๎วย"  

         "โธํคุณแมํก็ !" ประไพพูดเสียงอํอน "คุณเสวีเขาไมํมีอะไรหรอก เขาพูดด๎วยเจตนาดีจริงๆ อยากให๎พี่อ๏อดได๎ดีเทํา

นั้นเอง ไพร๎ูใจเขาดีกวําใครทั้งหมด" 

         "เมื่อร๎ูใจผัวก็ควรจะร๎ูใจแมํ และร๎ูใจพี่ที่คลานตามออกมาด๎วย" พลอยวํา "แมํไมํชอบให๎ลูกเต๎าแตกร๎าวกัน แตํตาอ๏

อดบางทีก็เป็นเจ๎าโมโหโทโส บทจะดีก็ดีไป แตํถ๎าใครพูดไมํถูกหูก็เอะอะปึงปังไปได๎มากๆ ประไพต๎องคอยระวังเตือนคุณเส

วีให๎ระวังปากระวังคอเขาเสียบ๎าง เชื่อแมํเถิด ถึงจะเจตนาดีอยํางไรมันก็ไมํใชํเร่ือง โตๆ ด๎วยกันแล๎ว แมํเองถ๎าไมํจําเป็น

จริงๆ ยังไมํอยากวํากลําวใคร เพราะถือเหตุวําโตเป็นผ๎ูใหญํด๎วยกันทุกคนแล๎ว นี่แหละ"  

         ประไพหลบตาพลอยแล๎วก็พดูวํา 

         "ไพก็บอกเขาไว๎แล๎วเหมือนกัน แตํเห็นเขาหวังดีตํอพี่อ๏อด ไพก็เลยเลําให๎คุณแมํฟัง"  

         พลอยต๎องถอนใจใหญํเม่ือประไพลุกกลับไปเรือน เป็นอนัวําลับหลังตาอ๏อดนัน้มีคนอืน่ เชํนคุณเสวีคนหนึง่แล๎ว ที่

พลอยร๎ูแนํวําได๎พูดตําหนิติเตียนตาอ๏อด บางทีถ๎อยคําเหลํานี้อาจมากระทบหูตาอ๏อดเข๎า จึงทําให๎เจ็บชํ้าน้ําใจถึงกับหน๎า

ไหม๎ ตาเกรียมอยํางที่พลอยได๎สังเกต  

 

บทที่ ๕ (หน๎าที่ ๒)  

         ตาอัน้เป็นอกีคนหนึง่ทีม่าเอํยถึงเร่ืองตาอ๏อดขึน้กับพลอยเองวันหนึง่ตอนบาํย ตาอัน้มานัง่คุยด๎วย แล๎วก็พดูขึน้วํา  

         "คุณแมํ เร่ืองอ๏อดนี่คุณแมํจะวําอยํางไร" 

         "ตาอ๏อดไปทําอะไรเข๎าอีกลํะอั้น" พลอยถาม 

         "ไมํใชํเพราะตาอ๏อดไปทําอะไรหรอกคุณแมํ" ตาอั้นตอบ "ปัญหาอยํูที่วําตาอ๏อดไมํทําอะไรเลย นอนกินอยํูเฉยๆ จน

นํารําคาญแทน" 

         "อ๏อดก็เป็นน๎องของอั้นแท๎ๆ" พลอยพูดอยํางบํายเบี่ยง "อั้นเห็นดีอยํางไรทําไมไมํพูดกันเอง ตามประสาพี่น๎อง"  

         "คุณแมํก็ร๎ูดีวําอั้นพูดกับเขาไมํได๎ เพราะเขาไมํฟัง พออั้นจะพูดจริงๆ เขาก็ชวนเป็นเลํนไปเสียหมด บางทีก็พูดย่ัว

โมโห จนอั้นไมํอยากจะพูดด๎วย คุณแมํคนเดียวเทํานั้นที่พูดกับเขาได๎"  

         "แมํถามจริงๆ เถิด อั้นจะให๎แมํทําอยํางไรกับตาอ๏อด" พลอยถามตรงๆ  



         "คุณแมํก็ควรจะพูดจะบอกให๎เขาหาการงานทําเสีย จะได๎เป็นหลักเป็นฐาน" ตาอั้นตอบ  

         "แมํก็เคยพูดกับเขาแล๎วเหมือนกัน และพูดมาหลานหนแล๎วด๎วย แตํเขาก็ยกเหตุติดขัดขึ้นมาตํางๆ จนแมํไมํร๎ูจะไป

เถียงกับเขาอยํางไร แตํมาคิดไปอีกที ตาอ๏อดก็ไมํได๎ทําความเดือดร๎อนให๎ใครหนักหนา ตาอ๏อดอยูํกับบ๎านก็ดีไปอยํางหนึ่ง

สําหรับแมํ เพราะได๎ใช๎สอยไหว๎วานเขา แมํเห็นวํายังจะพอเล้ียงลูกไว๎กับบ๎าน ไมํต๎องทําการงานหากินเอาเองได๎สักคนหนึ่ง 

แมํก็เลยนิ่งเสีย แล๎วตาอ๏อดก็ไมํได๎ใช๎จํายเงินทอง หมดเปลืองอะไรหนักหนา" พลอยอธิบายให๎ตาอั้นฟังอยํางยือดยาว ทั้งที่

ร๎ูวําเหตุผลของตนนั้นฟังไมํขึ้น 

         "คุณแมํก็ดีแตํรักลูก อยากให๎ลูกเป็นสุขสบาย" ตาอั้นวํา "แตํคุณแมํทําไมไมํคิดถึงความดีของลูก ในเวลาข๎างหน๎า

บ๎าง อยํางอ๏อดนั้นถ๎าปลํอยให๎อยํูเฉยๆ ไมํทําการงาน วิชาความร๎ูที่ได๎เสียเงินเสียเวลา ไปรํ่าเรียนมาก็จะเร้ือรังลงไปทุกวัน 

นานเข๎าก็จะเป็นคนหลักลอย ใช๎การอะไรไมํได๎"  

         พลอยใจหายเม่ือได๎ยินคําพดูของตาอัน้ เพราะน้าํเสียงทีพ่ดูก็ดี ความเห็นและเหตุผลทีแ่สดงออกมาก็ดี เหมือนกับ

คุณเปรมที่เคยพูดกับพลอยเมื่อกํอนสํงลูกไปเมือนนอกไมํมีผิด และขณะที่นั่งฟังตาอั้นพูดอยูํเชํนนั้นเอง ตาอ๏อดก็เดินเบาๆ 

เข๎ามาในห๎องโดยไมํร๎ูตัว ตาอั้นหยุดพูดลงในทันทีที่เห็นตาอ๏อดเดินเข๎ามาในห๎อง แตํตาอ๏อดบางทีจะจับคําพูดในตอนท๎าย

ได๎วํา กําลังพูดกันอยํูด๎วยเร่ืองของตน จึงพูดอยํางอารมณ๑ดีวํา  

         "มีอะไรก็พูดไปเถิดพี่อั้น อ๏อดไมํวําหรอก พูดกันเสียตํอหน๎าให๎ร๎ูเร่ืองดีกวําไปพูดลับหลัง"  

         "พี่ไมํได๎วําอะไรหรอกอ๏อด" ตาอั้นพูดเป็นเชิงแก๎ตัวไว๎กํอน "พี่เป็นหํวงอ๏อดเห็นไมํทําการงาน กลัววิชาจะเร้ือรังเสีย

หมดเทํานั้นเอง" 

         "วิชาของอ๏อดนั้นถ๎ามันเร้ือรังได๎ก็คงเร้ือรังไปเสียนานแล๎ว" ตาอ๏อดตอบ "เพราะถึงวําจะทําการงานได๎ ก็คงจะไมํได๎

ใช๎วิชาที่เรียนมาอยูํนั่นเอง แตํนั่นก็ดูเหมือนจะเป็นเหตุหนึ่งที่อ๏อดไมํทํางาน"  

         "พูดกันดีๆ เถิดอ๏อด" พลอยเตือนขึ้น "อยําเลํนสํานวนโวหารให๎มากนักเลย แมํฟังไมํเข๎าใจ พี่อั้นเขาเพียงแตํบํน

อยากให๎อ๏อดได๎ทําการงานเป็นหลักฐานเทํานั้นเอง เขาเจตนาดีตํอ๏อดหรอกไมํได๎วําอะไร"  

         "อ๏อดก็ไมํได๎วําอะไรเหมือนกันคุณแมํ กําลังอธิบายให๎พี่อั้นเขาฟังเร่ืองวิชาความร๎ู วํามันเร้ือรังได๎หรือไมํ"  

         "พูดกันเป็นกิจจะลักษณะเสียก็ดีเหมือนกัน" ตาอั้นพูดขึ้น "พี่เห็นวําอ๏อดอยูํเฉยๆ มานานแล๎ว ใครเขาไมํร๎ูจักอ๏อด 

เขาจะหาวําขี้เกียจ อ๏อดคิดหาการงานทําให๎เป็นหลักแหลํงเสียทีจะไมํดีหรือ"  

         "ก็ดีเหมือนกัน" ตาอ๏อดตอบด๎วยเสียงเรียบๆ ไมํมีสํานวนประชดประชันหรือพูดเลํน จนพลอยร๎ูสึกแปลกใจ  

         "ปัญหาขณะนี้อยํูที่วํา จะเร่ิมทํางานที่ไหนดี" 

         "ถ๎าอ๏อดตกลงทํางานละก็จะเป็นปัญหาอะไร พี่จะชํวยหาชํองทางให๎เอง" ตาอั้นพูดอยํางดีใจ  



         "พี่อั้นก็ร๎ูแล๎วไมํใชํหรือวํา สมัยนี้ถ๎าจะเข๎าทําการงานต๎องมีพวกพ๎อง" ตาอ๏อดถามขึ้น  

         "สมัยไหนก็เหมือนกันทั้งนั้น" ตาอั้นตอบ "แตํอ๏อดอยําไปนึกวิตกเลย ถึงจะต๎องมีพวกพ๎องจริง พวกพ๎องเราก็มี

ถมเถไป พอจะฝากอ๏อดให๎เข๎าอยํูในตําแหนํงที่สมควรได๎ไมํน๎อยหน๎าคนอื่นเขา นอกจากตัวพี่เองแล๎วก็ยังมีเสวีอีกคนหนึ่ง 

เขาคงยินดีชํวยเหลือเต็มที่ เพราะเขาเคยพูดเร่ืองนี้อยํูเหมือนกัน"  

         "เสว"ี ตาอ๏อดถามขึ้นเบาๆ ด๎วยน้ําเสียงที่ทําให๎พลอยไมํสบายใจนัก  

         "ก็เสวีเขาเข๎ามาเป็นญาติสนิทกับเราอยํูในบ๎าน มีอะไรก็ต๎องชํวยเหลือกันเต็มที่ อ๏อดอยําสงสัยเลย" ตาอั้นพูด

อยํางพาซ่ือ 

         "อ๏อดไมํได๎สงสัยอะไรเลย" ตาอ๏อดตอบด๎วยน้ําเสียงเป็นปกติ "และก็เพราะไมํมีความสงสัยอะไรนั่นแหละ อ๏อดถึง

ได๎ไมํสบายใจนัก อ๏อดเชื่อวําถ๎าอ๏อดอยากเข๎าทํางานพี่อั้นก็คงจะชํวย และคุณเสวีก็คงจะชํวย แตํพี่อั้นลองคิดดูก็แล๎วกันวํา 

อ๏อดจะเข๎าไปตีหน๎าอยํางไรถูก คนในกรมกองเขาก็จะต๎องพูดกันทั่วไปวํา คนๆ นี้เข๎ามาทําราชการได๎ เพราะเป็นน๎องชาย

ของพี่อั้นและเพราะคุณเสวีชํวย แตํคนอื่นเขาจะพูดอยํางไรก็ชํางเถิด ที่อ๏อดกลัวที่สุดก็คือเสียงพูดที่จะเกิดขึ้นในบ๎านนี้ที

หลัง ทั้งคุณเสวีและเมียเขาก็จะพูดได๎เป็นเสียงเดียวกันวํา ที่อ๏อดมีการงานเป็นหลักแหลํงก็เพราะคุณเสวีชํวย เพราะคุณเส

วีเขาปั้นมาอ๏อดจึงได๎เป็นตัว ถ๎าเป็นลําพังพี่อั้นได๎ชํวยคนเดียว อ๏อดก็ไมํวําอะไร แตํสําหรับคุณเสวีนั้นถึงเขาจะชํวยหรือไมํ

ชํวย เขาก็จะอ๎างเอาได๎เสมอ และคนอื่นๆ ก็จะพากันเชื่อ ในที่สุดอ๏อดก็จะมีเจ๎าพระเดชนายพระคุณเข๎ามาอยํูในบ๎านนี้ 

ฐานะของอ๏อดที่เคยอยูํอยํางเจ๎าของบ๎านก็จะเปล่ียนแปลง กลายเป็นคนอาศัยบารมีทํานอยํู อ๏อดจะไปทนไหวหรือ"  

         ตาอัน้นัง่ฟงัตาอ๏อดพรรณนาความในใจอยํางสงบ เม่ือตาอ๏อดพดูจบลงแล๎ว ตาอัน้ก็พดูขึน้วํา  

         "ที่อ๏อดพูดมานั้นก็ถูก พี่ก็เห็นใจ แตํปัญหามันก็คงยังมีอยูํนั่นเอง วําเมื่อไรอ๏อดจะเร่ิมทําการทํางาน เป็นหลักเป็น

ฐานเสียที" 

         พลอยนกึขอบใจตาอัน้เสียจริงๆ ทีพ่ยายามอดทนพดูกับตาอ๏อดแตํโดยดี ไมํหาเหตุชวนวิวาท เพราะถ๎าหากตาอัน้จะ

เอํยปากวําไมํเห็นด๎วยแตํคําเดียว หรือพูดจาไปในทํานองที่วําเข๎าข๎างคุณเสวี ตาอ๏อดก็อาจพูดจารุนแรงให๎กลายเป็นวิวาท

ทันที และในทันใดนั้นโดยที่พลอยไมํร๎ูตัว ตาอ๏อดก็หันมาทางพลอย แล๎วพูดขึ้นวํา  

         "เอายังง้ีก็แล๎วกัน ให๎คุณแมํเป็นตัดสิน คุณแมํเห็นอยํางไร"  

         พลอยต๎องชะงักคิดอยํูครํูหนึง่แล๎วก็ตอบวํา 

         "แมํก็เห็นอยํางพี่อั้นเขาพูดไว๎ตอนแรก ในข๎อที่วําอ๏อดควรจะหาการงานทําให๎เป็นหลักเสียที แตํเมื่ออ๏อดพูดมา

ตอนหลังแมํก็เห็นใจ" 



         พลอยพดูแล๎วก็ชําเลืองมองไปทางตาอัน้ สํวนตาอัน้ก็ย้ิมพยักหนา๎นอ๎ยๆ เป็นสัญญาณใหร๎ู๎วํา พลอยพดูถูกแล๎ว ตาอ๏

อดนิ่งอยูํครํูหนึ่งแล๎วก็ถอนใจใหญํพูดวํา  

         "ถ๎าอยํางนั้นก็เป็นอันตกลง อ๏อดมองหาชํองทางที่จะทําการงานไว๎เหมือนกัน ความจริงเมื่อสองสามวันนี้เอง อ๏อด

ไหด๎ไปหาเพื่อนฝูงที่ร๎ูจักเคยเรียนหนังสือด๎วยกันที่กระทรวงธรรมการ ได๎ลองปรึกษาเขาดู เห็นพอจะไปกับเขาได๎ อ๏อดก็เลย

ย่ืนใบสมัครเข๎าไว๎แล๎ว อีกไมํนานก็คงจะได๎เข๎าทํางาน เพียงได๎เป็นวิสามัญโทในตอนแรก นี่ก็เห็นจะไมํถึงกับขายหน๎าวงศ๑

ตระกูลไมํใชํหรือพี่อั้น" 

         ตาอัน้หวัเราะชอบใจแล๎วตอบนอ๎งชายวํา 

         "ดีที่สุดแล๎วอ๏อด พี่เองก็เร่ิมแคํนั้นเหมือนกัน ทําไมอ๏อดไมํบอกเราเสียแตํตอนแรกก็ไมํร๎ู เพียงเทํานี้พี่ก็พอใจ ไมํ

ต๎องพูดอะไรกันมาก" 

         ตาอัน้ลุกขึน้เดินตรงไปทีต่าอ๏อด จับมือตาอ๏อดเขยําแรงๆ แล๎วพดูวํา 

         "อ๏อด เราดีใจด๎วยจริงๆ ดีใจมาก" แล๎วตาอั้นก็เดินยิ้มออกจากห๎องไปอยํางพอใจ  

         ตาอ๏อดมานัง่คุกเขาํลงขา๎งๆ ตัวพลอยแล๎วก็ถามเบาๆ วํา 

         "ทูนหัวของลูก พอใจหรือยัง" 

         พลอยยกมือขึน้ลูบหวัตาอ๏อดอยํางปรานแีล๎วตอบวํา 

         "พอใจแล๎วอ๏อด พอใจที่สุด ตํอไปนี้อ๏อดลูกของแมํจะได๎มีการงานทํา ไมํมีใครดูถูกให๎ต๎องเสียใจได๎"  

         "ก็อยํางเพิ่งแนํใจนัก" ตาอ๏อดเอามือพลอยไปไว๎ที่แก๎มของตน แล๎วพูดตํอไปวํา  

         "คนเราถ๎าอยากจะดูถูกกันก็หาเร่ืองวําไปได๎ตํางๆ ต๎องดูกันกํอน แตํคราวนี้อยํางน๎อย อ๏อดก็ยังไมํต๎องเป็นลูกหนี้

พระเดชพระคุณใคร นอกจากทูนหัวของลูกคนเดียว"  

         "แมํชักสงสัยอะไรอีกอยําง" พลอยถามขึ้น "ก็เมื่ออ๏อดไปเที่ยวหาการงานเอาเองจนได๎มาแล๎ว ทําไมเมื่อก้ีอ๏อดต๎อง

พูดกับพี่อั้นเสียยืดยาว แมํไมํเข๎าใจเลย" 

         อ๏อดหวัเราะแล๎วก็ตอบวํา 

         "อ๏อดอยากพูดให๎เขาร๎ูตัวกันเสียบ๎างเทํานั้น วําอ๏อดไมํต๎องการให๎มีใครมาเป็นเจ๎าพระเดชนายพระคุณ ของอ๏อดใน

บ๎านนี้" 

         "ทําไม อ๏อดสงสัยวําพี่อั้นจะมาลําเลิกพระเดชพระคุณอยํางนั้นหรือ" พลอยซักตํออยํางฉงน  



         ตาอ๏อดตอบย้ิมๆ วํา 

         "เปลําหรอกแมํ สําหรับพี่อั้นไมํมีอะไรหนักหนา บางเวลาพี่อั้นก็ซื่อเสียจนเซํอ ปลํอยให๎คนอื่นเขาจูงจมูกเลํนได๎

อยํางสบาย เพราะเหตุนี้แหละอ๏อดถึงได๎พูดให๎พี่อั้นได๎ยิน เพราะคงจะไปพูดให๎เข๎าหูคนอื่นที่อ๏อดอยากให๎ร๎ูไว๎"  

         พลอยร๎ูดีทเีดียววําตาอ๏อดหมายถึงคุณเสวี และถ๎าประไพมิได๎มาพดูเร่ืองคุณเสวีวิจารณ๑ตาอ๏อดไว๎ ใหไ๎ด๎ยินกํอนแล๎ว 

พลอยก็อาจตักเตือนตาอ๏อด มิให๎คิดมากจนอาจเป็นอริบาดหมางกับญาติ แตํเมื่อพลอยได๎ยินคําพูดของคุณเสวี ที่เก่ียวกับ

ตาอ๏อดจากปากประไพเอง พลอยก็ได๎แตํพูดวํา  

         "ก็แล๎วไป แมํสงสัยอยากร๎ูนิดเดียวเทํานนั้นเอง แตํอ๏อดได๎การงานทําก็ดีแล๎ว แมํสบายใจด๎วยมาก"  

         ตาอ๏อดซบหนา๎ลงกับตักพลอยแล๎วถามเบาๆ ขึน้วํา 

         "สบายใจจริงๆ หรือแมํ หรือพูดไปอยํางนั้นเอง" 

         "ก็สบายใจจริงๆ ซีอ๏อด" พลอยตอบ "แมํที่ไหนก็ต๎องสบายใจเมื่อลูกได๎ดี ทําไมถึงต๎องถาม"  

         "ก็ไมํร๎ู" ตาอ๏อดพูดเบาๆ "เพราะถ๎าอ๏อดไปทํางานเสียทุกวัน ใครจะอยูํเป็นเพื่อนแมํ ใครจะคอยมาชวนพูด ชวนคุย

ให๎หัวเราะ มีทุกข๑ขึ้นมาใครจะเป็นคนมาปลอบ เจ็บไข๎ใครจะวิ่งหาหมอ มีธุระจะได๎ใครวิ่งรับใช๎ ตํอไปอ๏อดก็จะเป็น

ข๎าราชการใหญํโตเหมือนพี่อั้น หรือเหมือนคุณเสวี ไมํใชํอ๏อดลูกแมํคนเกํา มีการงานทําแล๎วก็ต๎องเป็นหํวงราชการงานเมือง 

แมํจะได๎ใครไว๎ใช๎" 

         พลอยใจหายเม่ือได๎ยินตาอ๏อดพดู เพราะตาอ๏อดมาสะกิดความร๎ูสึกอนัแทจ๎ริงทีฝั่งอยํูในสํวนลึกของหวัใจ แตํเม่ือเห็น

ตาอ๏อดพูดทีเลํนทีจริง พลอยก็แข็งใจตอบไปวํา  

         "แมํก็ยังใช๎แกนั่นแหละตาอ๏อด ถึงจะไปทําราชการก็ไมํใชํวําจะไปไกลอะไรหนักหนา เช๎าเย็นก็ยังจะอยูํบ๎าน แมํก็

จะต๎องใช๎แกได๎อยูํนั่นเอง" 

         ตาอ๏อดซบหนา๎อยํูอกีครํูหนึง่แล๎วก็ปรารภขึน้เบาๆ วํา 

         "คนเรานี้ถ๎าเกิดมาแล๎วไมํต๎องโตเป็นผ๎ูใหญํได๎ก็จะดี"  

         ตํอจากนัน้มาไมํนาน ตาอ๏อดก็เร่ิมไปทาํราชการทกุวันเหมือนกับคนอืน่ๆ วันแรกทีต่าอ๏อดจะไปกระทรวง ตาอ๏อดก็

โผลํหน๎าเข๎ามาย้ิมกับพลอยในห๎อง แล๎วร๎องบอกวํา  

         "แมํ คอยดูให๎ดีๆ นะวันนี้ บอกคนทางบ๎านวําถ๎าไมํจําเป็นอยําซักผ๎าดีกวํา เด๋ียวจะตากผ๎าไมํแห๎ง"  

         "ทําไม อ๏อด" พลอยร๎องถาม 



         "อ๎าว ! ก็วันนี้อ๏อดเร่ิมจะไปทํางาน ฝนถ๎าจะตกใหญํกระมัง" ตาอ๏อดร๎องตอบมาจากข๎างนอก แล๎วก็วิ่งลงบันได

หายไป 

         เร่ืองตาอ๏อดเขา๎ทาํงานทาํใหพ๎อํเพ่ิมต่ืนเต๎นไมํนอ๎ย วันหนึง่พอํเพ่ิมมาทีบ่า๎น หลังจากตาอ๏อดเขา๎ทาํงานแล๎วสิบกวํา

วัน เห็นตาอ๏อดนั่งกินของวํางตอนบําย ที่พลอยหาไว๎ให๎เมื่อเสร็จจากงาน มีพลอยนั่งอยูํใกล๎ๆ พํอเพิ่มก็ตรงเข๎ามานั่งด๎วย

แล๎วเอํยปากถามขึ้นทันทีวํา 

         "วําไงพํออ๏อด เด๋ียวนี้เข๎าทําราชการแล๎วเมื่อไหรํจะเป็นใหญํเป็นโตกับเขาบ๎าง"  

         "พุทโธํ ! คุณลุงก็" ตาอ๏อดร๎อง "ก็เพิ่งเข๎าทําได๎สิบกวําวันเทํานั้นเอง จะเอาใหญํโตรวดเร็วอะไรถึงเพียงนั้น"  

         "เปลํา ! เปลํา !" พํอเพิ่มวําอยํางอารมณ๑ดี "ลุงถามไปอยา่งนั้นเอง อยากจะร๎ูวําพํออ๏อดเป็นอยํางไรบ๎าง เขาให๎ทํา

อะไรที่กระทรวงและไหนๆ จะถามทั้งทีก็ถือโอกาสถามให๎เป็นศิริมงคลเสียที"  

         ตาอ๏อดหนัมาย้ิมกับพลอยแล๎วก็พดูวํา 

         "คุณแมํเห็นหรือยัง พี่ป้าอาลุงของอ๏อดทุกคนชํางใจเร็ว อยากให๎อ๏อดเป็นใหญํเป็นโตทั้งนั้น อ๏อดก็ไมํร๎ูจะทํา

อยํางไรให๎ทันใจทํานได๎" ตาอ๏อดพูดกับพํอเพิ่มตํอไปวํา  

         "ผมก็ยังไมํร๎ูดีวําราชการนี่เขาทํากันอยํางไรแนํ ผมไปทํามาสิบวันแตํยังไมํได๎ทําอะไรเลยสักอยํางเดียว เช๎าขึ้นก็ไป

นั่งที่โต๏ะรอให๎งานมาถึงตัว แตํก็ไมํเห็นมันมาสักที เหงาเข๎าก็ต๎องหาหนังสือพิมพ๑มาอําน มีเทําไรก็อํานไปจนหมดถึงแจ๎ง

ความก็ยังอําน พอเที่ยงได๎เวลาก็ออกไปกินข๎าวกลางวัน ตกบํายโมงก็กลับมานั่งอํานหนังสือพิมพ๑ไปอีกจนบํายส่ีโมง แล๎วก็

กลับบ๎าน สิบกวําวันแล๎วผมไมํได๎ทําอยํางอื่นเลย เป็นความสัตย๑จริง ถ๎าทําอยํางนี้เร่ือยๆ ไปเห็นจะหาดีได๎ยาก"  

         "พํออ๏อดอยําเพิ่งประมาท" พํอเพิ่มพูด "ลุงทําราชการมากํอนได๎เห็นมามาก คนที่เขานั่งอํานหนังสือพิมพ๑เฉยๆ 

ไมํได๎ทําอะไรเลย ได๎ดีเป็นใหญํเป็นโตไปแล๎วหลายคนเหมือนกัน ขอให๎ใจเย็นๆ ไว๎เทํานั้น คนที่ชอบทําโนํนทํานี่เสียอีก 

มักจะผิดพลาดบํอยๆ เมื่อผิดแล๎วก็เลยไมํได๎ดี สํวนคนที่นั่งเฉยๆ ไมํมีผิด ถึงปีก็ได๎ขึ้นเงินเดือนเล่ือนขั้นเล่ือนชั้น เผลอตัว

หนํอยเดียวเป็นใหญํเป็นโตไปแล๎ว ฤทธิ์เพราะนั่งซดน้ําชาอํานหนังสือพิมพ๑อยูํกับโต๏ะนั่นแหละ อยําไปประมาท"  

         ตาอ๏อดหวัเราะชอบใจในคําพดูของลุงเสียนีก่ระไร พลอยอดรนทนไมํไหวต๎องพดูขึน้วํา  

         "คุณหลวงนี่ก็ชํางเอาอะไรมาสอนลูกหลาน เกิดมาจนแกํป่านนี้ฉันก็เพิ่งเคยได๎ยิน มีอยํางรึขี้เกียจได๎ดี ! ตาอ๏อดก็

ถูกในหัวเราะรํวนไปทีเดียว ระวังให๎ดีเถิดขืนเชื่อกันไปอีกสักหนํอยงามหน๎าละ"  

         พอํเพ่ิมหวัเราะไมํถือคําพดูของนอ๎งสาว แตํกลับพดูตํอไปวํา 



         "อ๎าวจริงๆ นะแมํพลอย อยําทํามาดุฉันดีไป ดูแตํเจ๎าคุณของแมํพลอยสิ เมื่อยังมีชีวิตอยูํ อยูํในราชการทํานก็เป็น

คนขยันขันแข็ง ทํางานได๎ทุกอยํางจิปาถะ วันหนึ่งก็ต๎องหางานทําให๎มันยุํงไปหมด จนฉันเวียนหัว เสร็จแล๎วก็ต๎องออกจาก

งานมานั่งกอดเขําอยํูที่บ๎าน พาเอาฉันต๎องกล๎ุมใจไปด๎วยเกือบแยํ"  

         "คุณหลวงไมํต๎องมาพูดหรอก คุณเปรมของฉันได๎เป็นพระน้ําพระยาก็เพราะพากเพียรพยายาม ไมํใชํเพราะความ

ขี้เกียจ" พลอยเถียงเสียงแข็ง 

         "ก็นั่นนํะซ"ี พํอเพิ่มตอบแล๎วก็หัวเราะ "ฉันมันคนขี้เกียจเลยดักดานอยูํแคํคุณหลวง แตํเด๋ียวนี้เจ๎าคุณของแมํพลอย

ไปอยํูที่ไหน ฉันเสียอีกยังมานั่งย่ัวโมโหแมํพลอยอยูํได๎ที่นี่"  

         คําพดูของพอํเพ่ิม ทาํใหพ๎ลอยคิดถึงคุณเปรมขึน้มาครันๆ พลอยปรารภขึน้กับพอํเพ่ิมวํา  

         "จริงๆ นะคุณหลวง คุณหลวงถามขึ้นมาตรงกับใจฉันพอดี" พลอยพูดพลางทอดสายตาออกไปข๎างหน๎า แล๎วพูด

ช๎าๆ เหมือนกับรําพึงกับตัวเองวํา 

         "ฉันนึกอยูํบํอยๆ หมูํนี้วําคุณเปรมของฉันอยํูที่ไหน ย่ิงเดี๋ยวนี้อายุมากเข๎า ลูกเต๎าก็โตกระจัดกระจายกันไป แ่นก็ย่ิง

นึกถึงคุณเปรมบํอยเข๎า บางเวลาก็เห็นวําคุณเปรมล๎มหายตายจากไปนานหนักหนา ไมํมีอะไรเหลือที่จะยึดเหนี่ยวหรือ

ติดตํอถึงกันได๎เลย เหมือนกับของเกําผ๎าเกําที่ผุพังยํุยไปเป็นฝุ่นเป็นละออง ไมํมีอะไรเหลือเป็นรูปเป็นรํางที่จะจําได๎หรือจับ

ต๎องได๎ แตํบางเวลา...แปลกแท๎ๆ ทีเดียว บางเวลาฉันร๎ูสึกเหมือนคุณเปรมยังอยํูเป็นคนเราดีๆ นี่เอง ร๎ูสึกเหมือนกับคุณ

เปรมมานั่งอยํูใกล๎ๆ จะพูดจาด๎วยก็ได๎ จะทําอะไรก็คอยตักเตือน ไมํวําจะไปไหนก็เหมือนกับคุณเปรมเดินตามไปติดๆ คอย

บอกให๎ฉันทําโนํนทํานี่อยํางที่ถูกใจเธอ คุณหลวงชํวยบอกฉันทีเถิดวําคุณเปรมอยํูที่ไหน"  

         พอํเพ่ิมนัง่นิง่มองดูหนา๎นอ๎งสาวอยํางเมตตาอยํูครํูหนึง่ แล๎วก็ตอบเบาๆ วํา  

         "เร่ืองอยํางนี้ถ๎าจะให๎ฉันตอบฉันก็ต๎องเดา และจะให๎ฉันเดาฉันก็เดาวําเจ๎าคุณทํานคงอยูํใกล๎ๆ ตัวแมํพลอยนั่นเอง 

ฉันเคยสังเกตที่ตัวฉันเหมือนกันแมํพลอย คนบางคนเห็นหน๎ากันอยํูทุกวัน แตํพอตายลงก็ละลายหายสูญไปไมํมีอะไรเหลือ 

แตํคนที่ฉันรักมากๆ อยํางแมํของเราถึงจะตายไปตั้งเทําไรแล๎ว จนเด๋ียวนี้ก็ดูเหมือนจะยังอยํู เวลามีเร่ืองมีราวอะไรฉันเป็น

ต๎องนึกได๎เสมอวํา แมํจะต๎องคิดต๎องวําอยํางไรในเร่ืองนั้นๆ เร่ืองไหนแมํจะชอบ เร่ืองไหนแมํจะไมํชอบ ใครบ๎างที่แมํจะรัก

และใครบ๎างที่แมํจะเกลียด บางทีเดินไปตามถนนหนทาง เห็นของกินก็นึกขึ้นมาได๎วําแมํชอบกิน เหมือนกับมีแมํมายืนบอก

ข๎างๆ ตัว ต๎องรีบซื้อไปถวายพระกรวดน้ําไปให๎ ดูๆ ไปก็เหมือนกับวําแมํยังอยํู และยังอยํูในตัวหรือใกล๎ตัวฉันนี่เอง บางทีนึก

จะทําอะไรที่ผิดๆ แตํก็ต๎องยับยั้งไว๎เพราะกลัวแมํดํา เจ๎าคุณของแมํพลอยก็เห็นจะแบบเดียวกันกระมัง ทํานก็คงอยํูใกล๎ๆ 

แมํพลอยนั่นเอง" 

         พอํเพ่ิมหยุดหายใจ แล๎วก็หนัไปพดูกับตาอ๏อดวํา 



         "อ๏อดเอ๐ย ! นางเล็กๆ ที่ลุงอุตสําห๑ทํากงเต๏กสํงไปให๎เจ๎าคุณพํอ ถ๎าจะไมํได๎ความเสียแล๎ว เพราะทํานยังมาวนเวียน

อยูํใกล๎ๆ เมียทํานนี่เอง ลุงเองก็ยังไมํร๎ูจักตายเสียที ป่านนี้มันจะแกํเสียหมดแล๎วก็ไมํร๎ู !"  

 

บทที่ ๖ (หน๎าที่ ๑)  

         การทีต่าอ๏อดไปทาํงานเสียอกีคนหนึง่ทาํใหพ๎ลอยเงียบเหงาใจจริงๆ อยํางทีต่าอ๏อดได๎ทาํนายไว๎ ความจริงใน

ตอนท๎ายนี้พลอยก็มีตาอ๏อดเหลือเป็นเพื่อนคนเดียว เพราะตาอั้นและประไพนั้น ถึงแม๎วําจะอยูํในบ๎านเดียวกัน ก็ได๎พบปะ

กันเพียงนานๆ คร้ัง มิได๎สนิทสนมมาคอยพูดคอยคุย หรือมาให๎เห็นหน๎าอยํูเป็นนิจแบบตาอ๏อด ตาอั้นเป็นคนนิ่งๆ เวลาที่อยูํ

บ๎านชอบอยูํคนเดียวในห๎อง และมีกิจธุระออกนอกบ๎านมาก เกิดจากการงานของตน และกิจการงานที่พลอยได๎มอบหมาย 

ให๎ทําเร่ืองประโยชน๑รายได๎ สํวนประไพนั้นเมื่อกํอนมีเรือนก็ได๎เห็นหน๎าอยํูทุกวัน แตํพอมีเรือนแล๎ว ก็อยูํที่เรือนของตน และ

มักจะอยูํไมํติดบ๎านในเวลาคุณเสวีไปทํางาน พลอยจึงมิได๎พบปะบํอยนัก ฉะนั้นเมื่อตาอ๏อดจําต๎องออกจากบ๎านไปทํางาน

เสียอีกคนหนึ่ง พลอยก็ต๎องอยูํคนเดียวทุกวัน จนกวําตาอ๏อดจะกลับถึงบ๎านในตอนบําย  

         ในระยะเดือนสองเดือนแรกทีต่าอ๏อดเขา๎ทาํราชการ พลอยร๎ูสึกวําตาอ๏อดมีความสนใจและมีกําลังใจอยํูมาก ตาอ๏อด

เพียรพยายามค๎นคว๎าหาความร๎ูเก่ียวกับหน๎าที่การงาน ตํารับตําราเกําๆ ถูกขุดค๎นขึ้นมาอําน และตาอ๏อดมักจะนั่งดูหนังสือ

อยูํจนดึกๆ บางวันตาอ๏อดกลับมาจากงาน ก็นั่งคุยกับพลอยเร่ืองปัญหาตํางๆ ที่ตนได๎สังเกตมา ตลอดจนระเบียบแบบแผน

วิธีปฏิบัติงานตํางๆ ที่ตนเห็นวําดี อยํางไหนควรแก๎ไขเปล่ียนแปลง อยํางไหนควรจะรักษาเอาไว๎ ความจริงพลอยก็พยายาม

สนใจ เพราะพลอยร๎ูตัววําตนเป็นคนๆ เดียวในบ๎าน ที่ตาอ๏อดจะพูดด๎วยได๎ แตํความสนใจและกําลังใจของตาอ๏อดที่มีตํอ

หน๎าที่การงานนั้น ดูเหมือนจะมีอยํูในระยะสองสามเดือนแรกที่ได๎เข๎าทํางาน พอพ๎นจากระยะนั้นแล๎ว ตาอ๏อดก็ดูเนือยๆ ไป 

ทําให๎พลอยเกิดความสงสัยขึ้นมาวํา บางทีตาอ๏อดจะมีความสนใจในตอนแรกด๎วยความต่ืนเต๎นในหน๎าที่ใหมํ เหมือนกับ

เด็กๆ ดีใจในของเลํนใหมํที่ได๎รับ และถ๎าหากวําตาอ๏อดหายต่ืนเต๎นดีใจ หมดความสนใจในหน๎าที่การงานลงไปจริงๆ พลอย

ก็ให๎ร๎ูสึกกังวลในเสียงครหานินทาที่จะตามมา ในข๎อที่วําตาอ๏อดเป็นคนเกียจคร๎าน รักแตํความสุขสบาย ไมํสนใจหรือ

ขยันหมั่นเพียรในหน๎าที่การงานตามควร  

         ความหนกัใจในเร่ืองนี ้ทาํใหพ๎ลอยสังเกตอาการกิริยาของตาอ๏อดอยํางใกล๎ชิด วันหนึง่หลังจากทีพ่ลอยได๎ตกลงใจ

แนํนอนวํา ตาอ๏อดเบื่อหนํายตํอการงานจริงๆ ตามความเห็นของตน พลอยก็ถามตาอ๏อดขึ้นในตอนบํายวันหนึ่งวํา  

         "อ๏อด หมูํนี้การงานของลูกทางกระทรวงเป็นอยํางไรบ๎าง"  

         "ก็ไมํเห็นมีอะไรเปล่ียนแปลง ทําไมหรือแมํ" ตาอ๏อดเงยหน๎าขึ้นถามอยํางสงสัย  

         "เปลําไมํมีอะไรหรอกอ๏อด แมํถามดูอยํางนั้นเอง" พลอยตอบ "แตํกํอนแมํเคยเห็นอ๏อดมีเร่ืองเก่ียวกับงาน มาคุยให๎

แมํฟังเสมอ แตํเด๋ียวนี้ดูเงียบไป แมํก็เลยสงสัย"  



         "อ๏อดก็ไมํมีเร่ืองจะคุย" ตาอ๏อดตอบ "และจะคุยไปก็เทํานั้น เสร็จแล๎วก็ทําอะไรไมํได๎ เทํากับเรานั่งเพ๎อไปคนเดียว 

ไมํมีใครเขาฟัง ลูกก็เลยเบื่อๆ ไมํอยากสนใจอะไรให๎มากนัก"  

         "อยําหาวําแมํยํุงไมํเข๎าเร่ืองเลยอ๏อด" พลอยออกตัวเสียกํอน "แมํเองก็ไมํเคยทําราชการงานเมือง ไมํร๎ูเร่ืองร๎ูราวต้ืน

ลึกหนาบางอะไรหรอก แตํแมํเคยเห็นคุณพํอของอ๏อดเธอทําราชการมาแตํกํอน ร๎ูสึกวําเธอสนใจเก็บเอามาตรึกตรองคิด

อํานวําจะทําให๎ดี ไมํวําจะเป็นเร่ืองเล็กเร่ืองใหญํ งานการของเธอจึงได๎เจริญ และตัวเธอเองก็ได๎ดิบได๎ดีมาอยํางที่ร๎ูกันอยํู"  

         "คุณแมํอยําเอาอ๏อดไปเปรียบกับทํานดีกวํา" ตาอ๏อดตอบย้ิมๆ "เพราะถ๎าเอาอ๏อดไปเปรียบกับเจ๎าคุณพํอ แล๎วอ๏อด

ก็แพ๎ทํานทุกทีไมํมีวันส๎ูทํานได๎ อีกอยํางหนึ่งสมัยคุณพํอและสมัยนี้ก็แตกตํางกันไกล คนที่คุณพํอทํางานด๎วยก็หํางไกลกัน

ลิบลับ" 

         "แมํวําถึงสมัยไหนๆ ก็เหมือนกันทั้งนั้น" พลอยวํา "ถ๎าเราขยันหมั่นเพียรจริงแล๎วจําทําอะไรคงสําเร็จ สํวนเร่ืองคน

นั้นก็อีก แมํก็อยูํมาต้ังแตํสมัยโน๎นจนถึงสมัยนี้ ถึงคนจะเปล่ียนไปบ๎างก็ชั่วแตํภายนอก ในใจนั้นก็ยังเหมือนกันอยูํนั่นเอง ใชํ

วําจะเปล่ียนไปหนักหนา" 

         ตาอ๏อดนิง่คิดอยํูนิง่ๆ ครํูหนึง่แล๎วก็ตอบวํา 

         "คุณแมํคงนึกวําลูกขี้เกียจ เชํนเดียวกับที่คนอื่นๆ เขานึก ความจริงจะวําลูกขี้เกียจก็ได๎ ขี้เกียจประจบประแจงเจ๎า

ขุนมูลนาย ขี้เกียจทํางานเล็กๆ น๎อยๆ ที่ไร๎สาระประโยชน๑ ขี้เกียจนั่งคิดนอนคิด วําจะทําอยํางไรให๎งานดีขึ้น แตํแล๎วก็ไมํมี

ใครฟัง ไมํมีใครสนับสนุน เพราะเขาไมํอยากเห็นเราข๎ามหน๎าข๎ามตาเกินเขาไป สมัยคุณพํอนั้นเขาถือเอาการงานเป็นใหญํ 

แตํสมัยนี้เขาจะถือเอาตัวบุคคลกันเป็นใหญํ ใครที่มีพวกพ๎องมีอํานาจวาสนา จะพูดอะไรออกไป ถึงจะผิดหรือถูกก็คนฟัง 

สํวนคนแตํกํอนนั้นดูเหมือนเขาจะชอบชํวยเหลือเก้ือกูลกันให๎ดี แตํคนเด๋ียวนี้เขาชอบปัดแข๎งปัดขากันให๎ล๎มคะมําหัวปักไป

ตามๆ กัน เมื่อลูกเข๎าไปทํางานใหมํๆ ลูกก็มีแตํเจตนาดีที่จะทํางานทุกอยําง แตํเด๋ียวนี้ก็เห็นเสียแล๎ววําทําไมํได๎ เมื่อคนอื่น

เขาไมํทํา เขาก็ไมํอยากให๎เราทํา เพราะถ๎าเราไปทําเข๎าเกิดผลขึ้นมา ก็จะทําให๎เขาดูเป็นคนไร๎ความสามารถไป แตํคุณแมํ

อยําไปพูดกับใครตามที่ลูกพูดมาให๎ฟัง เพราะทุกคนเขาจะหาวําลูกแก๎ตัว เพราะลูกเป็นคนขี้เกียจ ลูกก็ยอมรับแล๎ววําลูก

เป็นคนขี้เกียจ ใครจะวําอะไรก็ตามที ลูกนี่อายุมากเข๎าก็เหมือนลุงเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เร่ิมจะเห็นของเล็กๆ น๎อยๆ เป็นของ

สําคัญ สํวนของอื่นที่คนอื่นเขาเห็นเป็นเร่ืองใหญํเร่ืองโตนั้น ลูกกลับเห็นไมํสําคัญไปหมด"  

         พดูแล๎วตาอ๏อดก็ถอนใจใหญํ เดินไปโผลํหนา๎ตํางดูดินฟา้อากาศอยํูนิง่ๆ  

         ต้ังแตํนัน้มา พลอยก็มิได๎พดูจากับตาอ๏อดเร่ืองการงานอกี เพราะเม่ือพดูออกไปแล๎วตัวเองก็ไมํแนใํจวํา จะปลอบ

ประโลมให๎ตาอ๏อดมีกําลังใจขึ้นมาอยํางไรได๎ ขณะนั้นพลอยก็ได๎แตํสังเกตดูอาการกิริยาตาอ๏อดไป ด๎วยความเป็นหํวง วัน

หนึ่งพํอเพิ่มมาที่บ๎านพลอยก็ปรึกษาขึ้นวํา 

         "คุณหลวงสังเกตบ๎างหรือเปลําวํา หมูํนี้ตาอ๏อดดูเนือยๆ ไป ไมํเหมือนกับเมื่อเข๎าทํางานตอนแรก"  



         "งั้นรึ" พํอเพิ่มวํา "ฉันก็ไมํได๎สังเกตหรอกแมํพลอย เพราะไมํได๎อยูํใกล๎ชิด แตํเขาเคยบํนกับฉันเหมือนกัน วําเจ๎าขุน

มูลนายไมํเป็นใจ จะทําอะไรก็ติดขัด เขาเลยชักเบื่อๆ ไมํอยากทําอะไรทั้งนั้น"  

         "เขาก็บอกกับฉันวําอยํางนั้นเหมือนกัน" พลอยพูด "แตํฉันก็ไมํร๎ูจะทําอยํางไรถูก คุณหลวงนึกบ๎างหรือเปลํา วํา

ตาอ๏อดแกอาจขี้เกียจเฉยๆ" 

         พอํเพ่ิมเลิกค้ิวมองพลอยแล๎วก็ตอบวํา 

         "ไมํเคยนึกเลย เพราะฉันร๎ูดีวําพํออ๏อดไมํใชํคนขี้เกียจ ถ๎าจะมีเสียก็เพราะขยันเกินคนอื่นไปนั่นแหละ เข๎าไปทํางาน

กับคนหมูํมาก พบคนขี้เกียจเข๎าก็ไมํพอใจ และคนที่ขี้เกียจเขาก็คงไมํชอบ เพราะกลัวพํออ๏อดจะไปได๎ดีเกินหน๎าเขาสักวัน

หนึ่ง แมํพลอยอยําเป็นหํวงเลย คนอยํางพํออ๏อดไมํเป็นไรหรอก แตํฉันคิดเอาเองจากหางเสียงที่เขาพูดวําคงไมํอยํูใน

ราชการนาน เพราะเร่ืองมันไมํถูกนิสัยกับเขา ฉันวําเขาคงออกเร็วๆ นี้แหละ ถ๎าหากเขาออกมาจริงๆ แมํพลอยนิ่งๆ เสียก็

แล๎วกัน อยําไปพูดอะไรดีกวํา เด๋ียวแกจะเสียใจ ตํอไปเขาก็คงหาการงานทําได๎ถูกใจเป็นหลักฐานไปเอง"  

         พอํเพ่ิมบางทร๎ูีจักตาอ๏อดดีกวําพลอย เพราะปรากฏวําความเห็นของพอํเพ่ิมได๎กลายเป็นความจริงขึน้ ภายในเวลาไม

นานนัก วันหนึ่งตาอ๏อดกลับจากกระทรวงในตอนบําย แล๎วก็บอกกับพลอยวํา  

         "คุณแมํ ลูกลาออกจากงานเสียแล๎ว พรํุงนี้ก็ไมํไปอีก เลิกกันที"  

         พลอยนกึขอบใจพอํเพ่ิมทีไ่ด๎ตักเตือนไว๎กํอน เพราะเม่ือตาอ๏อดบอกขาํวนี ้พลอยมิได๎แสดงกิริยาแปลกประหลาดใจ

ให๎ตาอ๏อดเห็นเลย พลอยนั่งก๎มหน๎าหยิบดอกไม๎ขึ้นปักพุํมบูชาพระ ซึ่งเป็นกิจวัตรในตอนเย็นตํอไปเร่ือยๆ แล๎วก็ตอบตาอ๏

อดโดยมิได๎เงยหน๎าขึ้นมองวํา 

         "ถ๎าหากการงานที่ทําไมํถูกใจ ออกเสียก็ดีแล๎วอ๏อด แมํก็ไมํอยากให๎ลูกฝืนใจทําอะไรที่ไมํชอบ"  

         "นี่มีใครมาบอกคุณแมํหรือเปลําลูกลาออกจากงาน" ตาอ๏อดถามอยํางสงสัยเต็มที  

         "เปลํา ทําไมหรือ" 

         "ลูกนึกวําอยํางน๎อยคุณแมํก็คงต๎องแปลกใจบ๎างวําอยํูๆ ลูกก็ออกจากงานมาเฉยๆ โดยไมํบอกไมํกลําว แล๎วก็เพิ่ง

เข๎าทํางานได๎ไมํเทําไหรํ ความจริงลูกนึกไว๎วําจะต๎องถูกคุณแมํดุด๎วยซ้ํา"  

         "แมํจะไปดุอ๏อดด๎วยเร่ืองอะไร ธรรมดาคนเราจะทําการงาน ก็ต๎องให๎สบายอกสบายใจจึงจะทําได๎ดี เมื่ออ๏อดไมํ

ชอบแมํก็ไมํวํา แมํแปลกใจอยูํนิดเดียวที่อ๏อดไมํได๎แมํกํอนวําจะออกเทํานั้น เพราะอ๏อดจะทําอะไร อ๏อดเคยบอกแมํเสมอ"  

         ตาอ๏อดเขา๎มาคุกเขาํอยํูขา๎งๆ ตัวพลอยแล๎วพดูเบาๆ วํา 



         "ยกโทษให๎ลูกเถิดคุณแมํ ลูกควรจะบอกคุณแมํกํอนเหมือนกัน แตํนึกในใจวําถึงจะบอกก็ไมํมีประโยชน๑ เพราะคุณ

แมํจะต๎องตักเตือนไมํให๎ออกด๎วยความหวังดี ถ๎าคุณแมํได๎เตือนอยํางนั้นแล๎ว หากวันหลังลูกทนไมํไหว ไปลาออกเข๎าจริง ก็

จะกลายเป็นวําแมํเตือนแล๎วยังไมํเชื่อ ลูกจะเลยไมํสบายใจไปจนตาย และความจริงเมื่อเช๎าก็ยังไมํได๎คิดวําจะออก แตํพอ

ไปนั่งที่กระทรวงได๎คร่ึงวัน ก็ร๎ูสึกวําเหลืออดเหลือทน เพราะไมํมีอะไรจะทําให๎ค๎ุมเงินเดือนที่หลวงจํายให๎เลย นึกอายผีสาง

เทวดาอายตัวเองสุดที่จะทนทาน เลยหยิบกระดาษมาเขียนใบลาแล๎วย่ืนเข๎าไปไว๎กํอนกลับบ๎าน ต้ังแตํทํางานมา ใบลาฉบับ

นี้ก็ดูเหมือน จะเป็นหนังสือราชการฉบับที่สามหรือที่ส่ีที่ลูกได๎เขียน คุณแมํคิดเอาเองก็แล๎วกัน"  

         กํอนทีพ่ลอยจะตอบตาอ๏อดวํากระไร ตาอัน้ก็เดินเขา๎มาในหอ๎ง เห็นตาอ๏อดกําลังคุกเขาํอยํูขา๎งๆ แมํก็พดูสัพยอกขึน้

วํา 

         "อ๏อดกําลังออเซาะคุณแมํอยํูทีเดียว ถ๎าจะขออะไรกระมัง"  

         ตาอ๏อดกลับไปนัง่ทีเ่ดิมแล๎วพดูวํา 

         "พี่อั้น อ๏อดลาออกจากงานเสียแล๎วละ" 

         "อ๎าวแล๎วกัน !" ตาอั้นร๎องอยํางสงสัยไมํเข๎าใจ "ทําไมลํะ"  

         "อยูํไปก็เทํานั้น ไมํเห็นมีอะไรทํา" ตาอ๏อดตอบ 

         "พุทโธํ ! อ๏อด ทําไมเป็นคนอยํางนี้" ตาอั้นพูดอยํางหัวเสีย "คนอื่นเขาทํางานกันมาได๎เป็นกํายเป็นกอง ทําไมเขา

อดทนอยูํได๎ อ๏อดเข๎าไปประเด๋ียวเดียวแล๎วก็ออกมา จะปรึกษาหารือกันกํอนก็ไมํมี !"  

         "จะวําก็วําออกมาเถิด วําอ๏อดขี้เกียจ อ๏อดไมํวําอะไรหรอก ยอมรับแล๎ววําเป็นคนขี้เกียจ"  

         ตาอัน้สะบดัหนา๎อยํางเคืองและรําคาญ ทาํใหพ๎ลอยต๎องรีบพดูแทนตาอ๏อดขึน้มาวํา  

         "ไมํมีอะไรหรอกอั้น อ๏อดเขาปรึกษาแมํไว๎กํอนเหมือนกัน แมํก็เห็นวําออกเสียดี เพราะงานที่ทําไมํถูกกับนิสัย อยูํไป

ก็กล๎ุมใจเปลําๆ ส๎ูออกมาแล๎วหาการงานที่ถูกใจทําดีกวํา เพราะยังไมํช๎าเกินไป"  

         ตาอ๏อดเหลียวมาย้ิมกับพลอยเหมือนกับจะขอบใจ ทีชํ่วยแก๎ให ๎แตํตาอัน้กลับพดูกับพลอยอยํางรําคาญวํา  

         "คุณแมํก็ดีแตํตามใจตาอ๏อด จนเกือบจะเสียคนอยํูรอมมะรํอแล๎ว การทํางานก็ต๎องมีความอดทนเป็นขั้นแรก อะไร

ไมํพอใจนิดหนํอยก็ลากออกจะไปใช๎ได๎ที่ไหน ที่ถูกควรจะอยูํไปและพยายามศึกษาหาความร๎ูไป นานเข๎าก็จะดีไปเอง"  

         "อ๎าว ! พี่อั้นไมํได๎บอกเสียแตํแรกนี่วําจะให๎เข๎าไปโรงเรียน นึกวําอยากให๎อ๏อดเข๎าไปทํางาน เห็นไมํมีงานทําอ๏อดก็

ลาออก" 

         ตาอัน้ถอนหายใจใหญํอยํางรําคาญสุดขดีแล๎วพดูวํา  



         "ก็สุดแล๎วแตํใจเถิดอ๏อด เราก็โตๆ ด๎วยกันแล๎ว ถึงเราจะพูดอะไรไปก็ไมํมีประโยชน๑ อ๏อดเห็นเป็นเลํนไปเสียหมด" 

วําแล๎วตาอั้นก็หันหลังกลับ เดินบํนอะไรอยูํในลําคอออกจากห๎องไป พอตาอั้นลับตัวไปแล๎ว ตาอ๏อดก็กลับเข๎าคุกเขําอยํูที่

เกําข๎างๆ ตัวพลอยแล๎วพูดขึ้นวํา 

         "ทูนหัวของลูก เมื่อก้ีไปออกรับแทนลูกทําไมให๎ที่อั้นเขาวําได๎วําตามใจลูกตนเสียคน"  

         "ชํางเขาเถอะอ๏อด" พลอยตอบ "เขาจะวําอะไรก็ได๎แมํไมํถือ แตํถ๎าแมํไมํออกรับไว๎ วําอ๏อดบอกแมํไว๎กํอนแล๎วและ

แมํก็เห็นด๎วย บางทีป่านนี้อั้นและอ๏อดก็ยังจะเถียงกันไมํจบขี้เกียจฟัง"  

         ตาอ๏อดเอาหนา๎ซบกับตักพลอยแล๎วก็พดูวํา 

         "ความจริงพี่อั้นเขาก็พูดของเขาถูก ลูกเลยขี้เกียจเถียง เพราะลูกเกือบจะเสียคนอยํูจริงๆ เร่ืองไมํยอมออกจากอก

แมํ และแมํก็ตามใจลูกจริงๆ เสียด๎วย แล๎วนี่เราจะทําอยํางไรกันดี"  

         พลอยยกมือลูบหวัตาอ๏อดด๎วยความปรานพีลางพดูวํา  

         "แมํไมํนึกวําอ๏อดลูกแมํจะเสียคน ถึงอยํางไรก็คงจะไมํเสียไปได๎ ไมํวําแมํจะตามใจหรือเปลํา แตํแมํก็ร๎ูสึกวําอ๏อด

ควรจะรีบหาการงานอื่นทําเสียอยํารอไว๎ช๎า เพราะถ๎าแมํยังอยํูก็ไมํเป็นไร ถ๎าแมํตายไปแล๎ว อ๏อดจะต๎อลําบาก"  

         ตาอ๏อดซบหนา๎นิง่อยํูนาน แล๎วก็พดูเบาๆ วํา 

         "ลูกเคยนึกถึงเร่ืองนี้เหมือนกัน นึกถึงทีไรแล๎วไมํสบายใจเลย"  

         "เร่ืองอะไรอ๏อด" พลอยถาม 

         "เร่ืองเวลาที่อ๏อดไมํมีแมํอีกตํอไป อ๏อดจะทําอยํางไร" ตาอ๏อดตอบ  

         "การตายเป็นของธรรมดา เกิดมาแล๎วต๎องตาย แมํจะไปอยํูคํ้าฟ้าก็ไมํได๎ เพราะเหตุนั้นจึงอยากเห็นอ๏อดเป็นหลัก

เป็นฐานเสียกํอนแมํจะได๎ตายตาหลับ" พลอยพูดเบาๆ  

         ตาอ๏อดนิง่คิดอยํูครํูหนึง่แล๎วก็พดูขึน้วํา 

         "อ๏อดก็ร๎ูดีวําคนเราเกิดมาแล๎วต๎องตาย แตํอ๏อดก็ยังทําใจไมํถูกอยูํนั่นเองวํา ถ๎าเผ่ือแมํเป็นอะไรไป แล๎วจะอยูํตํอไป

ได๎อยํางไร เพราะเหตุนี้แหละ อ๏อดถึงได๎อยากอยูํใกล๎แมํให๎มากที่สุด และบางเวลาก็นึกภาวนาในใจ ให๎อ๏อดเป็นคนตาย

กํอน อยําให๎อยูํถึงเวลาที่แมํจะต๎องตาย" 

         "ตาอ๏อดพูดเหลวไหล" พลอยเปล่ียนเสียงพูดเพื่อตัดบทมิให๎ตาอ๏อดรําพึงรําพันตํอไปได๎ "มีอยํางที่ไหน ยังหนุํมยัง

แนํนคิดจะตายกํอน แมํไมํเอาละ ! พูดกันเป็นการเป็นงานเสียทีวําจะทําอะไรตํอไป" ขณะที่พูดนั้นเอง พลอยก็ร๎ูสึกใจหาย

และเศร๎าใจในคําพูดของตาอ๏อดอยูํครันๆ  



         ตาอ๏อดหวัเราะแล๎วตอบวํา 

         "คุณแมํหมํูนี้ดูออกจะขะมักเขม๎นการงานเป็นพี่อั้นขึ้นทุกวัน แตํก็ไมํเป็นไรหรอก ลูกคิดๆ อยูํเหมือนกันวํา จะหา

งานอื่นทําให๎ถูกใจ ขอเวลาอีกสักเล็กน๎อยแล๎วลูกจะบอกให๎ร๎ู ระหวํางนี้อาจถูกคนอื่นเขาวําขี้เกียจบ๎าง อะไรบ๎างอีก

มากมาย คุณแมํอยําไปเที่ยวแก๎ตัวแทนให๎เขาวําได๎อีกก็แล๎วกัน ปลํอยให๎เขาวําลูกไปเถิด ดีเหมือนกัน ถ๎าลูกได๎ยินแล๎วจะ

ได๎ขยันขึ้นบ๎าง" แล๎วตาอ๏อดก็ชวนพลอยคุยเสียด๎วยเร่ืองอื่น  

         อกีสิบกวําวันตํอมาตาอ๏อดก็มาบอกพลอยวํา ตนได๎ไปชวนพอํเพ่ิมไว๎ใหล๎งไปเท่ียวปกัษ๑ใต๎ด๎วยกัน วัตถุประสงค๑

สําคัญนั้น ก็เพื่อจะฟังขําวคราวตาอ๎นซึ่งหายเงียบไปอยูํที่เกาะ และเพื่อดูลํูทางทํามาหากินตํอไป พลอยออกปากอนุญาต

ให๎ตาอ๏อดไปทันที เพราะตนเองก็อยากร๎ูขําวตาอ๎นเป็นอยํางย่ิง และเมื่อร๎ูวําตาอ๏อด และพํอเพิ่มจะออกเดินทางในเวลา ๔-

๕ วัน พลอยก็เร่ิมจัดของประเภทของกิน และหยูกยาเข๎าหีบหํอ เพื่อจะฝากไปกับตาอ๏อด เผ่ือจะมีหนทางสํงไปให๎ถึงตาอ๎น

ที่เกาะได๎บ๎าง 

         วันหนึง่พอํเพ่ิมมาหาทีบ่า๎นกํอนออกเดินทาง พลอยก็พดูขึน้เป็นเชิงสัพยอกวํา 

         "คุณหลวงจะพาหลานไปปักษ๑ใต๎ก็ขอให๎ระวังตัวให๎ดีๆ อยําพาลูกฉันไปสํามะเลเทเมา ฉันโกรธตายทีเดียว"  

         "แมํพลอยนี่ก็เห็นฉันเป็นคุณชิตไปได๎" พํอเพิ่มหัวเราะ 

         "เออ ! จริงๆ นะคุณหลวง" พลอยพูดขึ้น "คุณหลวงได๎ขําวคุณชิตบ๎างหรือเปลํา หายสาบสูญไปทีเดียว เมื่อคุณพี่

ตายก็ไมํเห็นมาเก่ียวข๎อง" 

         "ฉันได๎ยินจากเมียเขาที่คลองบางหลวงวํา เธอไปอยูํแถวบ๎านโป่งแล๎วก็เงียบไป จะล๎มหายตายจากอยํางใด ก็ไมํร๎ู

ได๎" พํอเพิ่มตอบแล๎วก็พูดตํอไปวํา 

         "แมํพลอย ร๎ูเร่ืองพวกที่เกาะหนีไปได๎บ๎างหรือเปลํา" และเมื่อพลอยบอกวําไมํร๎ู พํอเพิ่มก็เลํารายละเอียด ถึงเร่ือง

นักโทษการเมืองคณะหนึ่งที่หนีไปจากเกาะตะรุเตาให๎ฟัง แล๎วก็พูดวํา  

         "ทีแรกฉันดีใจนึกวําพํออ๎นเขาหนีไปด๎วย แตํก็เปลํา"  

         "ดีแล๎วละคุณหลวง" พลอยตอบ "ฉันไมํอยากให๎ตาอ๎นหนีเลย ถ๎าหนีรอดก็ดีไป แตํดีไมํดีเขาจับได๎ ก็จะเป็น

อันตรายเสียเปลําๆ" 

         "ก็ไมํร๎ูซีแมํพลอย" พํอเพิ่มวํา "อยํางฉันแกํๆ อยํางนี้แหละ ถ๎าใครลองมาจับฉันไปขังคุกตะราง ฉันจะแหกคุกให๎

ครึกคร้ืนทีเดียว ไมํเชื่อก็คอยดูไปเถิด ใครจับเมื่อไหรํเป็นได๎เห็นดีกัน"  



         "ฉันกล๎ุมใจคุณหลวงเหลือเกิน" พลอยวํา "ชอบพูดจาเหมือนกับวําไปมีอะไรไว๎ที่เขาจะมาจับกุมได๎ วําแตํไปคราวนี้

อยําพาลูกฉันไปเก่ียวข๎องกับการบ๎านการเมืองก็แล๎วกัน ถูกปลํอยเกาะไปคนหนึ่ง ก็เป็นทุกข๑จะตายอยูํแล๎ว อยําให๎มีเร่ือง

เสียคนอีกคนหนึ่งเลย" 

         "ที่ไหนได๎" พํอเพิ่มวําแล๎วก็หัวเราะ "พํออ๏อดเสียอีกเขากลับจะเป็นคนคอยดูแล ไมํให๎ฉันมีเร่ือง"  

         "ฉันก็นึกวําอยํางนั้นเหมือนกัน" พลอยหัวเราะตาม "ฉันถึงได๎ปลํอยให๎ไป ไมํอยํางนั้นฉันหายอมเสียไมํหรอก"  

 

บทที่ ๖ (หน๎าที่ ๒)  

         ตาอ๏อดและพอํเพ่ิมออกเดินทางไปปกัษ๑ใต๎ แล๎วก็หายไปเสียเกือบเดือน โดยมิได๎สํงขาํวคราวมาใหพ๎ลอยร๎ูเร่ืองเลย 

พลอยเองก็ร๎ูสึกดีใจมากกวําเป็นหํวง ตาอ๏อดได๎ออกหัวเมืองไปเที่ยวไกลๆ บางทีกลับมาแล๎วจะได๎สบายใจขึ้นบ๎าง ไมํนั่ง

กล๎ุมใจเหมือนที่เคยเป็นอยูํคร้ังหนึ่ง แตํแล๎ววันหนึ่งตาอ๏อดก็กลับมาหอบข๎าวของใสํชะลอมมาฝากพลอยรุงรัง ตาอ๏อดดู

ผอมเกร็งและคํอนข๎างดํา หน๎าตาทําทางดูแข็งแรงขึ้นกวําเกํา ตาอ๏อดเอาของวางแล๎วก็เข๎าไปอาบน้ําอาบทํา เสร็จแล๎วจึง

ออกมานั่งคุยกับพลอย 

         "อ๏อดได๎ขําวพี่อ๎นบ๎างไหม" พลอยถามขึ้นเป็นส่ิงแรก  

         "ก็เพราะเร่ืองขําวพี่อ๎นนี่แหละคุณแมํ อ๏อดจึงได๎เสียเวลาอยํูนาน เพราะต๎องคํอยๆ ติดตํอกับคนที่เขาไปมา ที่เกาะ

นั้นได๎ อ๏อดร๎ูจักกับเขาแล๎วจึงฝากของไปให๎พี่อ๎น กวําจะได๎ขําวกลับมาอีกที ก็กินเวลาหลายวัน"  

         "อ๎นเป็นอยํางไรบ๎าง" พลอยซักตํอไป 

         "เขาฝากหนังสือมาให๎คุณแมํ" ตาอ๏อดบอกพลางสํงหนังสือให๎ "คุณแมํอํานเอาเองก็แล๎วกัน"  

         พลอยรับหนงัสือมาจากตาอ๏อดด๎วยความดีใจจนมือไม๎ส่ัน รีบเปิดซองออกอาํนด๎วยความร๎ูสึกทีคิ่ดถึงตาอน๎ เพียงใจ

จะขาด หนังสือนั้นเขียนบนกระดาษเกําๆ เป็นความวํา  

 

"กราบเท๎าคุณแมํที่เคารพสูงสุดของลูก  

         ลูกเหมือนคนตายแล๎วเกิดใหมํเม่ือได๎รับของทีคุ่ณแมํสํงมาให ๎นอกจากลูกจะดีใจทีไ่ด๎ของกิน และยารักษาไขท๎ีมี่คํา

กวําส่ิงใดๆ ในเกาะนี้แล๎ว ของที่คุณแมํสํงมานั้นยังเป็นเสมือนสะพาน ที่เชื่อมตัวลูกกับโลกภายนอก ทําให๎ลูกร๎ูตัววําโลก

ภายนอกไกลออกไปจากเกาะที่มีทะเลเป็นกําแพง มีฉลามเป็นยามเฝ้าคอยตรวจตรานี้นั้น ยังมีใครคนหนึ่งที่ยังรักลูก

เมตตาลูกอยูํเป็นนิจ มีพระเดชพระคุณแกํลูก อยํางที่จะหาอะไรเปรียบเสมอเหมือนมิได๎ ลูกร๎ูดีวําของทุกอยํางที่คุณแมํสํง

มานั้น คุณแมํเป็นคนคิดหา เป็นคนทําด๎วยตัวเอง และแม๎เวลาบรรจงจัดเข๎าหีบหํอ คุณแมํก็ต๎องเป็นคนทําด๎วยมือของคุณ



แมํเอง ด๎วยความร๎ูสึกอยํางนี้ ของนั้นจึงมีคําสําหรับลูกเป็นที่สุด แม๎แตํกระดาษหํอของทุกช้ิน ก็ได๎เคยผํานมือคุณแมํจับ

ต๎องมาแล๎ว จึงเป็นของที่ลูกเห็นวําเป็นของสูงควรเคารพบูชาเป็นอยํางย่ิง  

         สํวนตัวลูกสุขสบายดี ถ๎าจะวําไปด๎วยความจริงแล๎วการทีม่าอยํูทีเ่กาะนี ้นบัวําสบายกวําอยํูทีบ่างขวาง เพราะอากาศ

ก็ดีกวํา การควบคุมก็มิได๎เข๎มงวดนัก มีเวลาเป็นของตัวมากกวําอยูํที่เรือนจํา ความเป็นอยํูนั้นก็เหมือนกับวํามาเที่ยวตาก

อากาศ ผิดกันแตํวํามีความแร๎นแค๎นขาดแคลนอยํูเป็นประจํา ซึ่งก็เป็นของธรรมดาของนักโทษ ไมํแปลกประหลาดอะไร มี

บ๎างเวลาขณะที่อยํูที่เกาะนี้ ซึ่งลูกมักนั่งมองเหมํอออกไปที่กลางทะเลแตํคนเดียว ร๎ูสึกวําตัวนั้นอยํูไกลแสนไกล ไกลจากทุก

ส่ิงทุกอยํางที่เคยร๎ูจักค๎ุนเคย ความร๎ูสึกเชํนนี้ไมํเคยมีขณะที่อยํูในคุก แตํเพิ่งมามีขณะที่ถูกปลํอยเกาะนี้เอง ความว๎าเหวํที่

เกิดขึ้นเป็นคร้ังคราวนั้น มีมากมายสุดที่จะประมาณ ร๎ูสึกเหมือนกับวําตนเองนั้นเป็นเศษไม๎เล็กๆ ที่ลอยอยูํกลางทะเล สุด

แล๎วแตํกระแสน้ําจะพัดพาไป ไมํมีที่ยึดเหนี่ยว ไมํมีจุดหมายและฝ่ังฝาก็ยังมองไมํเห็น การติดตํอที่ลูกได๎รับจากคุณแมํผ๎ู

เป็นชีวิตของลูกเป็นคร้ังแรกในคร้ังนี้ จึงมีคําที่สุดที่จะประมาณได๎ เพราะทําให๎ร๎ูสึกวํามีความใกล๎ชิด มีความรักความ

เมตตาของคุณแมํ เป็นจุดหมายปลายทางที่มองเห็นได๎ ถึงแม๎วําจะยังอยํูในระยะทางอันไกลสักเพียงไรก็ตาม  

         ทกุวันนีลู้กก็ได๎แตํสวดมนต๑ภาวนา ขอใหลู๎กได๎มีโอกาสสนองคุณของคุณแมํได๎ในชีวิตนี ้และความปรารถนานีเ้อง 

เป็นกําลังใจให๎ลูกมีมานะอดทนตํอความยากลําบากตํางๆ และเป็นเคร่ืองค๎ุมครอง ให๎ลูกระมัดระวังรักษาตัวมิให๎เจ็บไข๎ ขอ

อยําให๎คุณแมํมีความวิตกในความเป็นอยํูของลูกแตํอยํางใดเลย  

         จดหมายฉบบันีลู้กต๎องรีบเขยีน เพ่ือจะแอบฝากเขากลับมาใหคุ๎ณแมํ ลูกร๎ูวําอ๏อดเขามาทางปกัษ๑ใต๎ และนกึขอบใจ

เขาอยํูเสมอวํา เขาและคุณลุงเพิ่มมิได๎เคยทอดทิ้งลูกเลย ถ๎าลูกไมํตายเสีย ก็คงจะได๎มีโอกาสสนองคุณเขาสักวันหนึ่ง  

         กราบเท๎ามาด๎วยความเคารพอยํางสูง 

 

อ๎น"  

         พลอยวํางจดหมายลงกับตักช๎าๆ ถ๎อยคําของตาอน๎ทีเ่ขยีนมานัน้ยังดังอยํูในห ูเหมือนกับเสียงตะโกนมาจากไกลแสน

ไกล ตาอ๏อดเอื้อมมือมาหยิบจดหมายไปอํานดูแล๎วก็ปรารภขึ้นเบาๆ วํา  

         "พี่อ๎นไปอยํูเกาะเสียนาน เขียนหนังสือพรรณนาความในใจราวกับวําเป็นนักประพันธ๑ แมํอยําหํวงพี่อ๎นมากไปเลย 

เพราะเทําที่ลูกสืบได๎ขําวมา พี่อ๎นก็สุขสบายดีไมํเจ็บไข๎ เงินทองที่เล็ดลอดสํงไปให๎กันได๎คราวนี้ ก็เห็นจะพออยูํไปได๎อีกนาน 

วันหลังลูกจะลงไปสํงเสียให๎อีก ทําไมไมํถามขําวอ๏อดบ๎าง หายหน๎าไปตั้งนานแมํไมํคิดถึงอ๏อดบ๎างหรือ"  

         พลอยต๎องหวัเราะขบขนัในคําพดูของตาอ๏อด ทีท่วงความคิดถึงจากตนเอาตรงๆ พลอยตอบตาอ๏อดวํา  

         "ทําไมจะต๎องถามด๎วยเลําอ๏อดลูกของแมํหายหน๎าไปทางไหน แมํก็คิดถึงทั้งนั้น อ๏อดไปปักษ๑ใต๎คราวนี้ ได๎เห็น

อะไรบ๎าง สนุกไหม" 



         "สนุกเต็มที่ทีเดียวคุณแมํ" ตาอ๏อดตอบ "ได๎เห็นอะไรแปลกๆ ใหมํๆ หลายอยําง ได๎เห็นป่าเขาเห็นการทํามาหากิน 

ที่ไมํเคยเห็นมาแตํกํอน ได๎เห็นความยากจนและความยากลําบาก ที่ไมํมีในกรุงเทพฯ และได๎เห็นความม่ังมีอยํางชนิดที่เผา

เงินเลํนได๎ ขนาดที่ในกรุงเทพฯ ไมํมีใครกล๎าทํา จนอ๏อดมานึกๆ ดูแล๎ว ก็ร๎ูวําเมืองไทยยังมีอะไรอีกหลายอยํางที่อ๏อดไมํร๎ู 

เพราะมัวแตํมานั่งอยูํในกรุงเทพฯ ตํอไปอ๏อดอยากจะออกบ๎านนอกมากกวํานี้ ถ๎าแมํไมํห๎าม"  

         "แมํไมํห๎ามหรอกอ๏อด ส่ิงใดที่จะทําให๎ลูกสบายใจได๎แล๎ว แมํไมํห๎ามทั้งนั้น นอกจากจะเสียหายแกํตัวลูกเอง" 

พลอยตอบด๎วยความจริงใจ  

         "ลูกไปปักษ๑ใต๎คราวนี้" ตาอ๏อดเลําตํอ "ได๎พบเพื่อนที่ร๎ูจักรักกันแตํเมื่อคร้ังเป็นนักเรียน แล๎วก็ไปพบกันอีกที่เมือง

นอก เด๋ียวนี้เขาเป็นเศรษฐีอยํูปักษ๑ใต๎ มีเหมืองแรํ และทํามาค๎าขายอื่นๆ ใหญํโต เขาเห็นลูกอยูํวํางๆ เขาเลยชวนให๎ทํางาน

ด๎วยกัน" 

         "แล๎วอ๏อดวําอยํางไร" พลอยถาม 

         "อ๏อดก็บอกเขาวําจะคิดดูกํอน" ตาอ๏อดตอบ "ในใจจริงนั้นถ๎าที่ทํางานอยูํใกล๎กรุงเทพฯ กวํานี้ อ๏อดก็คงจะรับปาก 

แตํนี่มันไกลเหลือเกิน จะไปมาหาคุณแมํดูมันยากเย็นเสียนี่กระไร อ๏อดจะทิ้งคุณแมํไปไกลถึงเพียงนั้น อ๏อดก็ยังเป็นหํวง 

เลยตัดสินใจไมํถูก" 

         "อ๏อดอยําหํวงแมํเลย" พลอยแข็งใจพูด "แมํไมํอยากเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญของลูก ถ๎าอ๏อดมีชํองทางที่จะ

ต้ังเนื้อตั้งตัว อ๏อดก็ยังฉวยโอกาสนั้น เพราะติดอยูํที่แมํ แมํก็จะไมํสบายใจ อ๏อดคิดดูให๎ดีๆ เอาเองก็แล๎วกัน ถ๎าหากวําเห็น

ควรจะทํามาหากินไกลๆ แมํก็ไมํห๎าม และถ๎าจะวําไปเด๋ียวนี้หัวเมืองก็ดูจะไมํไกลนัก เห็นเขาไปมาหากันได๎สะดวกคิดถึงกัน

จะไปมาหาสํูกันก็ได๎ ถ๎าอ๏อดมาไมํได๎เพราะติดธุระ แมํก็จะลงไปหาที่ปักษ๑ใต๎ ไมํเห็นจะยากเย็นอะไรหนักหนา ดีเสียอีกแมํ

จะได๎ไปเที่ยวเตรํได๎บ๎าง เพราะมีลูกอยูํทางโน๎น"  

         พลอยร๎ูดีวําในความร๎ูสึกอนัจริงใจของตนนัน้ มิได๎อยากใหต๎าอ๏อดจากไปไกลตัวเลยแม๎แตํนอ๎ย แตํก็จําต๎องแขง็ใจพดู

ไปตามที่ตนเห็นวําถูก ตาอ๏อดฟังพลอยพูดแล๎วก็ถอนใจใหญํนิ่งอยูํ มิได๎โต๎ตอบวํากระไร  

         คําพดูเปรยๆ ของตาอ๏อดในคราวนัน้ทาํใหพ๎ลอยหวาดหว่ันอยํูในใจตํอมาอกีหลายเดือน กร่ิงเกรงไปวํา ในวันหนึง่

ตาอ๏อดอาจต๎องออกจากบ๎าน เพื่อไปประกอบกิจการงานในสถานที่อันไกล พลอยร๎ูดีวําถ๎าเวลานั้นมาถึง ตนก็คงไมํอาจขัด

ขืนหรือห๎ามปรามได๎ เพราะไมํอยากจะตําหนิตนเองวํา กระทําตนเป็นอุปสรรค ขัดขวางความเจริญในวิถีทางแหํงชีวิตของ

ลูก 

         ระหวํางนัน้ตาอ๏อดก็มีอาการเหมือนกับจะคอยอะไรสักอยําง ซ่ึงความจริงนัน้ตาอ๏อดคอยการตัดสินใจ ของตนเองวํา 

พร๎อมหรือยังที่จะออกจากบ๎านไปทําการงาน ซึ่งตนเชื่อวําจะถูกกับนิสัย และจะเป็นผลดีตํอไปวันหน๎า บางคร้ังเมื่อตาอ๏อด

มีกิริยาเซื่องซึม และพลอยถามวําเป็นอะไร ตาอ๏อดก็มักจะตอบวํา  



         "ไมํมีอะไรหรอกแมํ กล๎ุมใจวําไมํมีอะไรทําเทํานั้นเอง แตํกํอนเมื่อยังไมํคิดทําการงานก็ไมํส๎ูกระไรนัก แตํเด๋ียวนี้ไป

ลองทํางานเข๎า แล๎วก็ต๎องออกมาเลยกล๎ุมๆ อยํางไรชอบกล อ๏อดเองก็บอกไมํถูก"  

         แตํเร่ืองทีท่าํใหต๎าอ๏อดต๎องตัดสินใจนัน้มาจากคนอืน่คือพีน่อ๎งของตาอ๏อดเอง ตามปกติในบา๎นนัน้ เวลาจะไปไหนมา

ไหนใช๎รถกันอยํูสามคัน คือรถเล็กๆ ที่ตาอั้นขับเองใช๎อยูํเป็นสํวนตัวคันหนึ่ง รถสํวนตัวของคุณเสวีใช๎รํวมกับประไพคันหนึ่ง 

และรถประจําบ๎านซึ่งเกําแกํมาก สําหรับพลอยและตาอ๏อดใช๎ไปกิจธุระ โดยตาอ๏อดขับเองบ๎าง หรือใช๎คนขับบ๎างอีกคันหนึ่ง 

เนื่องด๎วยรถคันนี้เป็นรถเกํา และเคร่ืองเสียอยูํบํอยๆ ตาอ๏อดจึงแนะนําให๎พลอยซ้ือรถคันใหมํสักคันหนึ่งไว๎ใช๎สอย ซึ่งพลอย

ก็เห็นด๎วย ฉะนั้นวันหนึ่งขณะที่ตาอั้น ประไพและคุณเสวีนั่งอยํูที่ตึกพร๎อมกับตาอ๏อด พลอยจึงพูดกับตาอั้นขึ้นวํา  

         "อั้น อ๏อดเขาบอกให๎แมํเปล่ียนรถยนต๑คันใหมํ เวลานี้เงินอยูํที่แมํไมํพอ ยังขาดอีกพันกวําๆ อั้นชํวยถอนเงินจาก

แบ็งค๑มาให๎แมํด๎วยอีกสักสองพัน แมํจะได๎เก็บไว๎ใช๎จํายทางบ๎าน"  

         ความจริงพลอยเอํยถึงตาอ๏อดไปโดยมิได๎นกึวํา ใครจะคิดไปเป็นอยํางอืน่ แตํตาอัน้หนัขวับมาทางพลอย แล๎วพดูขึน้

วํา 

         "รถคันเกําเป็นอะไรไปหรือคุณแมํ" 

         "ก็เห็นอ๏อดเขาวําเคร่ืองมันเกําเต็มที เสียบํอยๆ ใช๎สอยไมํสะดวก" พลอยตอบโดยมิได๎สงสัย  

         "อั้นก็เห็นยังใช๎ได๎ดี ไมํเห็นจะเป็นอะไรเลย" ตาอั้นพูด "ลําพังคุณแมํใช๎คนเดียวก็ใช๎นานๆ คร้ัง ไมํใชํวําจะหนักหนา

อะไร ทําไมต๎องเปล่ียนใหมํ" 

         "พุทโธํ ! พี่อั้นก๎อ" ตาอ๏อดพูดขึ้น "จะพูดเร่ืองรถ ทําไมพี่อั้นไมํไปดูรถเสียกํอนเลํา วํามันผุพังแคํไหน"  

         ตาอัน้เหลียวขวับไปทางตาอ๏อดทนัท ีแล๎วพดูด๎วยน้าํเสียงทีไ่มํนาํฟงัเลยวํา  

         "อ๏อด ถ๎าอ๏อดอยากขี่รถคันใหมํๆ สวยๆ อ๏อดก็ควรจะหาเงินใช๎ซื้อรถเอง ถ๎าอ๏อดทําอยํางนั้นจะไมํมีใครวําอะไรเลย 

แตํเร่ืองจะเอาเงินคุณแมํไปซื้อรถเลํนโก๎ๆ นั้นพี่ไมํเห็นด๎วย"  

         "เด๋ียวกํอนอั้น" พลอยรีบพูดขึ้นเพราะเห็นเร่ืองจะลุกลามไปกันใหญํ "เร่ืองนี้ไมํใชํความผิดของตาอ๏อด แมํเป็นคน

อยากได๎รถใหมํเอง อั้นอยําไปโทษน๎องเปลําๆ" 

         "ผมไมํได๎โทษใครทั้งนั้น" ตาอั้นตอบโดยไมํเหลียวหน๎ามามองดูพลอย  

         "ลําพังคุณแมํร๎อยวันพันปีก็ไมํเห็นได๎ไปไหน ถ๎าซ้ือรถใหมํมาจริง อีกหนํอยก็จะกลายเป็นรถเกําอีก โดยคุณแมํไมํ

ต๎องใช๎เลย เราก็โตๆ กันแล๎วทุกคน ใครอยากได๎อะไรใช๎ให๎ถูกใจ ก็ควรจะหาเอาเองบ๎าง ไมํใชํนั่งกินนอนกินจากกงสี ปลํอย

ให๎คนอื่นเขาทํางานกันตัวเป็นเกลียว คนที่เราเห็นวําควรจะนั่งกินนอนกิน ได๎สบายใจบ๎านนี้ก็มีแตํคุณแมํคนเดียว"  



         "พี่อั้นหมายถึงอ๏อดใชํไหม" ตาอ๏อดถามด๎วยน้ําเสียงที่ทําให๎พลอยไมํสบายใจนัก  

         "ถูกแล๎ว" ตาอั้นตอบตรงๆ "อ๏อดร๎ูตัวเสียทีก็ดีเหมือนกัน วําเด๋ียวนี้อ๏อดทําตัวไมํให๎พี่น๎องนับถือได๎ เพราะอ๏อดเอา

เปรียบคนอื่น"  

         "เอ๏ะ ! ก็ไมํเคยไปเก่ียวกับใครแล๎วจะวําเอาเปรียบอยํางไรได๎" ตาอ๏อดร๎องขึ้น  

         "เอาเปรียบด๎วยวิธีไมํทําอะไรเลยนั่นแหละ" ตาอั้นตอบ "ถึงแม๎วําเวลานี้ทรัพย๑สมบัติทั้งหลายในบ๎านนี้ จะยัง

รวมอยูํเป็นกองกลางเป็นของคุณแมํคนเดียว ยังไมํได๎แบํงปันกันก็ตามที แตํตํอไป..." ตาอั้นหยุดครํูหนึ่ง แล๎วพูดตํอไปวา่ 

"ตํอไปก็คงจะต๎อแบํงกันในระหวํางลูกๆ ของคุณแมํสักวันหนึ่ง ลูกคนอื่นเวลานี้เป็นหลักเป็นฐาน ไมํมีใครมาชํวยคุณแมํใช๎

ให๎หมดเปลือง ยังเหลือแตํอ๏อดคนเดียว และในที่สุดก็ยังจะมีสิทธิ์ได๎รับสํวนแบํง ของที่เหลือเทํากับพี่น๎องคนอื่น อยํางนี้หรือ

ที่อ๏อดวําไมํได๎เอาเปรียบ" 

         "พี่อั้น อ๏อดไมํนึกเลย..." อ๏อดพูดตะกุกตะกัก ใบหน๎านั้นซีดเผือดด๎วยความละอายและความชํ้าใจ พลอยต๎องรีบ

พูดอีกคร้ังหนึ่งวํา 

         "อั้น เมื่อก้ีเราพูดกันอยํูด๎วยเร่ืองรถยนต๑ อั้นจะเห็นควรซื้อใหมํหรือไมํควร ก็นําจะพูดในเร่ืองนั้น ทําไมจะต๎องพูดไป

ถึงเร่ืองอื่น จนกลายเป็นแบํงมรดกแมํกันตํอหน๎าแมํ อั้นไมํเห็นกับน๎องก็ควรจะเห็นกับแมํบ๎าง"  

         เสียงคุณเสวีพดูสอดขึน้วํา 

         "ความจริงรถผมก็ยังมีอยูํอีกคัน ถ๎าคุณแมํมีธุระจะเรียกใช๎สอยเมื่อไร ผมก็จะยินดีมาก จริงไหมประไพ"  

         "ไพก็เห็นอยํางนั้นเหมือนกัน" ประไพพูดตํอขึ้นมา "รถของเราที่เรือนก็มีอยํางที่คุณเสวีวํา คุณแมํจะเรียกใช๎เมื่อไรก็

ได๎ แล๎วรถพี่อั้นก็มีอีกทั้งคันไมํเสียหายอะไร คุณแมํจะใช๎คันไหนก็ได๎ เหมือนกับรถคุณแมํเอง ไมํเห็นจะต๎องไปซื้อรถใหมํให๎

เสียเงินเสียทอง" 
 

         "เป็นอันวําต้ังแตํนี้ตํอไปคุณแมํไมํต๎องมีอะไรของตัวเอง ชั้นแตํรถก็จะต๎องยืมของคนอื่นเขาขี่ อยํางนั้นหรือประไพ" 

ตาอ๏อดถามน๎องสาวด๎วยเสียงขุํนๆ  

         "คุณแมํก็คงมีทุกอยําง เร่ืองรถนั้นก็เทํากับเป็นของคุณแมํ เพราะเป็นของลูกๆ ไมํเห็นจะเสียหายอะไรเลย พวกเรา

อยากให๎คุณแมํใช๎ของของเรา เราร๎ูสึกพอใจที่ได๎สนองคุณของคุณแมํที่เล้ียงเรามาตนโตเทํานั้นเอง" ประไพตอบ  

         "ประไพ !" ตาอ๏อดเรียกน๎องสาว "ประไพอยากจะวําๆ พี่เป็นคนที่คุณแมํเล้ียงไมํร๎ูจักโตใชํหรือไมํ"  

         "ก็พี่อ๏อดคิดเอาเองก็แล๎วกัน ไพเป็นน๎อง พูดไปก็ไมํดี" 



         "ขอบใจ ประไพ" ตาอ๏อดพูดด๎วยสําเนียงเป็นปกติ ซึ่งแสดงให๎พลอยร๎ูวําตาอ๏อดต๎องขํมใจเพียงไร "ขอบใจพี่อั้น 

อ๏อดร๎ูตัวอยํูดีแล๎ว ถึงวันนี้ก็ได๎ความร๎ูเพิ่มเติมอีกเป็นอยํางดีวํา พี่น๎องของอ๏อดเป็นอยํางไร ตํอไปนี้อ๏อดก็จะไมํเอาเปรียบ

ใครให๎วําได๎อีก" 

         พดูแล๎วตาอ๏อดก็นิง่อยํูอกีครํูหนึง่ เม่ือไมํเห็นใครโต๎ตอบวํากระไรตํอไป ตาอ๏อดก็เดินออกนอกหอ๎งไปคนเดียว  

         ต้ังแตํวันนัน้มาพลอยก็ร๎ูดีวํา ตาอ๏อดจะต๎องออกจากบา๎นไปเส่ียงโชคชะตาของนทีอ่ืน่ เพราะถึงแม๎วําตาอ๏อดจะหวํง

ตนรักตนสักเพียงใด ตาอ๏อดก็คงจะไมํอยูํในบ๎านที่พี่น๎องเหยียดหยาม และเมื่อไปแล๎วตาอ๏อดก็คงจะไมํกลับมาอีก จนกวํา

เหตุที่พี่น๎องจะดูถูกเหยียดหยามได๎นั้นจะหมดไป พลอยซ่ึงร๎ูนิสัยใจคอตาอ๏อดดีย่ิงกวําใครๆ ก็ยํอมร๎ูอยูํแกํใจวํา ถ๎อยคําที่

พูดกันในระหวํางพี่น๎องในวันนั้น ได๎กํอให๎เกิดความเจ็บช้ําน้ําใจแกํตาอ๏อดเสียเกินกวําที่พลอยจะรักษาแก๎ไขให๎หายได๎ คนที่

จะแก๎ความเจ็บช้ําน้ําใจนั้นได๎ ก็คือตัวตาอ๏อดเองและเวลา ซึ่งสามารถทําให๎ความร๎ูสึกทุกอยํางเลือนรางไป  

         อกีไมํก่ีวันตํอมาตาอ๏อดก็มาบอกพลอยวํา จะไปทาํงานกับเพ่ือนทีเ่ขาชวนไว๎ทางปกัษ๑ใต๎ เม่ือพลอยถามวําจะต๎อง

การเงินทองเทําไรเพื่อจะไปเข๎าหุ๎นเข๎าทุนกับเขา ตาอ๏อดก็ส่ันหัวตอบวํา  

         "ลูกคิดวําจะไปมือเปลํา ไมํขอเงินของคุณแมํให๎ใครมาวําได๎อีก ลูกมีไปให๎เขาแตํกําลังกายกําลังความคิด เพียง

สองอยํางเทํานี้ก็จะเป็นทุนพอแล๎วกระมัง" 

         วันทีต่าอ๏อดมาลาออกเดินทางไปในตอนเช๎านัน้ พลอยได๎แตํใจหายและเศร๎าใจจนพดูอะไรไมํถูก จะใหพ๎รตาอ๏อดก็

ขาดๆ วิ่นๆ ได๎แตํลูบหัวตาอ๏อดแล๎วส่ังแล๎วส่ังอีก ให๎กลับมาหาพลอยเมื่อมีเวลาวําง ซึ่งตาอ๏อดก็รับคํา และปลอบโยนพลอย

วําตนมิได๎ไปไกลหนักหนา พอมีที่อยูํเป็นที่เป็นทางแล๎ว ก็จะกลับมารับพลอยไปเที่ยว ให๎ไปอยํูด๎วยกันนานๆ ทางปักษ๑ใต๎  

         ตาอ๏อดเดินลงเรือนไปแล๎ว พลอยก็หนัหนา๎กลับเขา๎หอ๎ง จะมองดูอะไรก็ร๎ูสึกเห่ียวแหง๎ หมดอาลัยตายอยากไปส้ิน 

ความร๎ูสึกตัววําถูกทอดทิ้งให๎อยูํคนเดียวในโลกนั้น มีมากเพียงจะทับถมหัวใจ พลอยเดินไปนั่งที่ม๎าเคร่ืองแป้ง เปิดล้ินชัก

เบาๆ หยิบเอากรงนกที่มีนกตัวเล็กๆ ร๎องได๎ด๎วยไขลาน ที่เสด็จประทานไว๎หลายสิบปีมาแล๎วขึ้นมาพินิจดู ของเลํนของคน

โบราณ มีแตํความหมายเป็นสัญญาณ ให๎พลอยได๎นึกถึงความหลังที่ลํวงพ๎นไปแล๎วไกล พลอยไขลานที่กรงนก แล๎วก็กด

สปริงเปิดให๎นกร๎องเพลง เสียงร๎องดังเหมือนเสียงคนร๎องไห๎...  

         พลอยวางกรงนกนัน้ลง แล๎วก็ก๎มหนา๎ฟบุอยํูกับม๎าเคร่ืองแปง้นัน้นาน... 

 

บทที่ ๗ (หน๎าที่ ๑)  

         ตาอ๏อดเดินทางไปปกัษ๑ใต๎แล๎ว ตาอน๎ก็ยังอยํูทีเ่กาะ พลอยร๎ูสึกวําโลกนีแ้คบลงกวําเดิมเป็นหนกัหนา เพราะในบา๎น

เวลานี้เหลือแตํตาอั้นและประไพที่เป็นลูกและคุณเสวีที่เป็นเขย ยายพิศที่เคยเล้ียงพลอยมาแตํยังเด็ก และอยูํด๎วยกันมา

ตลอดชีวิตนั้นเจ็บป่วยเร้ือรังด๎วยโรคชรา จนวันหนึ่งยายพิศเข๎านอนแล๎วก็หลับหายไป ไมํต่ืนขึ้นมาอีก เหมือนกับผลไม๎อัน



สุกงอมที่รํวงหลํนลงมาเองจากต๎น ความตายที่มาดึงเอาตัวยายพิศไป ทําให๎พลอยร๎ูสึกวําลูกโซํที่ผูกมัดตัวพลอยไว๎กับ

ความหลังตํางๆ นั้นหลุดหายไปอีกเปาะหนึ่ง แม๎แตํพํอเพิ่มพี่ชาย ซึ่งเคยไปหาสํูเสมอเมื่อคร้ังตาอ๏อดยังอยํูบ๎าน ก็พลอย

หายหน๎าไปไมํมาบํอยนัก ต้ังแตํตาอ๏อดออกจากบ๎านไปแล๎ว  

         ถึงแม๎วําตาอ๏อดจะมีหนงัสือมาถึงพลอยเสมอ และในหนงัสือทีมี่มา ตาอ๏อดจะพยายามพดูจา ด๎วยคารมทีส่นกุสนาน

เชํนเคย ตลอดจนมีขําวคราวจากตาอ๎นสํงมาให๎เสมอ พลอยก็ยังคิดถึงตาอ๏อดเป็นอยํางย่ิงยวดอยูํนั่นเอง เพราะเพียงแตํ

หนังสือซึ่งมาถึงเป็นคร้ังเป็นคราว ไมํสามารถจะแทนตัวตาอ๏อด ที่เคยนั่งพูดนั่งคุยอยูํเป็นประจําได๎ บางคร้ังหนังสือจาก

ตาอ๏อด ก็ทําให๎พลอยนั่งร๎องไห๎อยํูคนเดียว เพราะตาอ๏อดพูดมาด๎วยถ๎อยคําที่สะกิดใจ เป็นต๎นวําตาอ๏อดเขียนมาคร้ังหนึ่ง

วํา 

 

         "ลูกย่ิงมาอยํูไกลแมํมากเทําไร ลูกก็ย่ิงมองเห็นพระคุณของแมํมากขึ้นทุกวัน ที่ลูกเติบโตเป็นตัวมาได๎ทุกวันนี้ ก็

เพราะแมํได๎ทะนุถนอมเล้ียงลูกมา ที่ลูกได๎มีวิชาความร๎ูพอจะทํามาหากินได๎ ก็เพราะแมํเป็นคนให๎ ลูกมิได๎หมายถึงความร๎ูที่

ไปเรียนมาจากนอก แตํหมายถึงเหตุผลและความร๎ู ที่แมํได๎อบรมส่ังสอนให๎แกํลูกมาต้ังแตํเล็กจนโต สอนให๎มีความซ่ือสัตย๑

ให๎มีใจเมตตากรุณาตํอเพื่อนมนุษย๑ และสอนให๎พิจารณาปัญหาทุกอยํางด๎วยเหตุผล ด๎วยใจเป็นธรรม จนลูกร๎ูสึกตัว

เหมือนกับวํามีแมํมาอยํูข๎างๆ ตัวลูก คอยกระซิบแนะนําตักเตือนให๎ลูกกระทําทุกอยํางในทางที่ถูกเสมอ เวลาที่ลูกเขียน

หนังสือฉบับนี้ เป็นเวลาบํายเกือบพลบ เสร็จจากงานแล๎วลูกนั่งเขียนหนังสืออยํูที่เฉลียงหน๎าบ๎านพัก ใกล๎กับเหมืองแรํที่ลูก

ทํางาน มองไปข๎างหน๎าเห็นภูเขาสลับซับซ๎อนกันขึ้นไปเป็นทิว ฝูงนกตํางๆ กําลังบินกลับรัง และพระอาทิตย๑กําลังลับเหล่ียม

เขาไป ลูกมองออกไปข๎างหน๎าลูกก็ร๎ูวําแมํจะต๎องชอบภูมิประเทศอยํางนี้ ถ๎าแมํมาได๎จริงก็คงจะนั่งดูอยูํที่หน๎าเรือนนี้ได๎ทุก

วันไมํมีเบื่อ ลูกคิดอะไรด๎วยใจของแมํ มองทุกอยํางก็ด๎วยตาของแมํ ซึ่งทั้งนี้ก็เป็นธรรมดา เพราะใจของลูกและตาทั้งคํูของ

ลูกนี้ เกิดมาจากสํวนหนึ่งของแมํ และแมํเป็นผ๎ูให๎แกํลูก ความสุขตาสุขใจทุกอยําง จึงเกิดมาจากของที่แมํได๎ให๎ไว๎ทั้งส้ิน"  

 

         แตํทัง้ทีพ่ลอยนัง่ร๎องไหอ๎ยํูคนเดียวเชํนนัน้ พอพลิกจดหมายตาอ๏อดไปอาํนอกีหนา๎หนึง่ พลอยก็ต๎องหวัเราะออกมา

ทั้งน้ําตา เพราะตาอ๏อดจะเร่ิมเขียนเหลวแหลกตํอไปด๎วยอารมณ๑สนุกวํา  

 

         "แมํจ๐า อ๏อดร๎ูแล๎ววําทางปักษ๑ใต๎นี้วิธีที่จะรวยเร็วที่สุด ต้ังตัวได๎เลยก็คือหาลูกสาวเศรษฐี ขนาดเจ๎าของเหมืองเป็น

เมียสักคน เทํานั้นเองแหละแมํงํายดีไหม เวลานี้อ๏อดมองไว๎แล๎วสองคน มีเงินนับไมํถ๎วนพอๆ กัน คนหนึ่ง ๕๐ กวําเข๎าไป

แล๎ว ตาบอดข๎างหนึ่งและฟันหํางๆ กันราวกับเสาสะพาน อีกคนหนึ่งอายุเพิ่งหกขวบ ขี้มูกขี้ตาเปรอะ ขี้อ๎อนจังเลย แมํชํวย

เลือกทีเถิดวําอยากได๎คนไหนเป็นลูกสะใภ๎ ใจลูกนั้นเห็นวําคนแรกดีกวํา เพราะจะไมํต๎องคอยมรดกแกนาน สํวนคนหลังนั้น

กลัววําลูกจะตายเสียกํอน จะหาให๎ดีกวําสองคนนี้ยังไมํเจอะตัว และลูกก็มาช๎าไป เพราะคนอื่นๆ ที่พอจะดูได๎ก็มีคนเขามา

คว๎าเอาไปเสียหมดแล๎ว แมํชํวยบอกมาด๎วยวําอ๏อดควรจะทําอยํางไรดี"  



 

         ในระหวํางนัน้ช๎อยชักจะร๎ูใจวําพลอยว๎าเหวํ จึงออกจากวังมาหา และมาอยํูเป็นเพ่ือนพดูคุยอยํูเสมอ บางคร้ังช๎อยก็

เลยมานอนค๎างอยํูด๎วยหลายๆ คืน และขณะที่ช๎อยมาอยํูด๎วย พลอยก็ร๎ูสึกวําใจคอชุํมชื่น พอจะอดทนตํอความทุกข๑ความ

เปลําเปล่ียวใจตํางๆ ได๎บ๎าง ทั้งนี้เพราะช๎อยเป็นหํวงสําคัญในสายโซํที่ตํอเนื่อง ระหวํางปัจจุบัน อันมีแตํความทุกข๑และอดีต

ที่มีแตํความสุข ถึงแม๎วําบางเวลาช๎อยจะมาอยูํเฉยๆ ไมํต๎องพูดจาอยํางไร พลอยก็พอใจที่มีช๎อยอยูํใกล๎ๆ ทั้งนี้เพราะพลอย

ออกจากวังมาช๎านาน ความเป็นอยํูสํวนตัวนั้นก็เปล่ียนแปลงไปตามกาลสมัย แตํช๎อยอยูํในวังมาตลอด จึงเป็นชาววังอยํู

โดยสมบูรณ๑ ทุกกระเบียดนิ้ว ชาววังอยํางที่พลอยเคยร๎ูจักและเคยนิยม กาลสมัยและเวลาที่ลํวงเลยไปนั้น มิได๎ทําให๎ช๎อย

เปล่ียนไปกี่มากน๎อย เวลาช๎อยมาค๎างที่บ๎าน ตกเย็นช๎อยก็จะอาบน้ําและผลัดผ๎า นุํงผ๎าลายหํมผ๎าแถบสีตามวัน อยํางที่หา

ดูไมํได๎อีกแล๎ว และผ๎านุํงผ๎าหํมของช๎อยก็ยังมีกล่ินอบกล่ินรํ่า ซึ่งคร้ังหนึ่งเคยค๎ุยตํอจมูกของพลอยเป็นที่สุด พอช๎อยขึ้น

บันไดตึกมา พลอยก็จะได๎กล่ินอบกล่ินรํ่านําหน๎ามากํอน และถ๎าหากวําช๎อยนั่งลงที่ตรงไหน กล่ินอบกล่ินรํ่าของชาววัง ก็ยัง

จะหอมติดกระดานอยูํนาน หลังจากที่ช๎อยได๎ลุกไปแล๎ว  

         ช๎อยเป็นคนๆ เดียวทีพ่ลอยสามารถเลําเร่ืองความทกุข๑ ความวิตกเก่ียวกับเร่ืองลูกเต๎าใหฟ๎งั อยํางไมํมีอะไรปดิบงั 

และช๎อยก็รับฟังเร่ืองราวจากพลอย ด๎วยความสนใจและเห็นใจ ความเห็นของช๎อยทําให๎พลอยได๎ความคิดในปัญหาของตน

ในทางที่ใหมํ เพราะช๎อยพูดถึงเร่ืองตาอ๏อดวํา  

         "แมํพลอย เร่ืองพํออ๏อดนี้ฉันดูๆ แล๎วก็ไมํเข๎าใจ แตํก็นั่นแหละถึงฉันจะพูดอะไรออกไป แมํพลอยก็อยํางเพิ่งเห็น

ตามฉันไปหมด คิดดูให๎ดีกํอน เพราะเด๋ียวนี้ฉันเป็นยายแกํหลงๆ คนหนึ่งเทํานั้นเอง ที่ฉันเห็นวําแปลกก็คือพํอ๏อดก็อยูํมา

นาน ไมํเคยมีเร่ืองมีราวกับพี่น๎อง แตํทําไมถึงได๎มาเกิดเร่ืองน๎อยเนื้อตํ่าใจกันเด๋ียวนี้ ถ๎าหากวําคนสามคนอยํูกันมาได๎ตลอด 

ไมํผิดพ๎องหมองใจกัน แตํตํอมามีคนหนึ่งมาอยํูด๎วยเป็นคนที่ส่ี แล๎วจึงเกิดผิดใจกัน ฉันก็อยากจะซัดคนที่ส่ีนั้นไว๎กํอน วํา

เป็นคนมากํอเหตุ แมํพลอยจึงควรระวังคนๆ นั้นให๎ดีๆ"  

         "ช๎อยหมายถึงคุณเสวีใชํใหม" พลอยถาม  

         "อยําให๎ฉันออกช่ือเลยพลอย" ช๎อยตอบ "พูดไปเทํานี้ก็เป็นยายแกํยุให๎รําตําให๎ร่ัวพอตัวอยํูแล๎ว แตํที่พูดก็เพราะฉัน

เห็นวําแมํพลอยไมํใชํคนอื่นจึงกล๎าพูด" 

         "คุณเสวีนํะเห็นจะชอบกับตาอ๏อดแนํ" พลอยพูด "แตํลูกฉันมันก็ไมํใชํเลํนเหมือนกัน ต้ังข๎อรังเกียจขัดขวางมาแตํ

แรก ดูไปแล๎วก็พอกัน เข๎าตํารับขิงก็ราขําก็แรง ฉันเองก็ไมํร๎ูจะคิดอยํางไรถูก" พลอยพูดแล๎วก็ถอนใจใหญํ  

         "พลอยอยําไปเก็บเอาเร่ืองตํางๆ มาเป็นอารมณ๑มากนักเลย" ช๎อยพูดปลอบ "วําอันที่จริงพลอยเคราะห๑ยังดีกวําฉัน

เป็นไหนๆ นําจะสบายใจอยูํเป็นหนักหนาแล๎ว" 



         "ฉันไมํเห็นมีเร่ืองอะไรที่นําสบายใจเลยช๎อย" พลอยตอบอยํางอํอนใจ "วันหนึ่งๆ ก็ได๎แตํยํุงๆ ไปเร่ืองลูกๆ เต๎าๆ ไมํ

มีเวลาที่จะได๎สุขสบายกายอยํางเขาอื่น คิดๆ ไปก็กล๎ุมใจ ไมํร๎ูวําไปทํากรรมเวรอะไรมา ช๎อยเสียอีกสบายออกจะตายไป ตัว

คนเดียวไมํมีหํวงมีใย จะทําอะไรก็ได๎" 

         "ข๎อนี้สิที่พลอยเข๎าใจผิด" ช๎อยวํา "เร่ืองตัวคนเดียวนี้แหละเป็นความทุกข๑ของฉัน ทําให๎ฉันต๎องนึกอิจฉาพลอย

เสมอ วันหนึ่งๆ พลอยก็มีเร่ืองคิดเร่ืองทําเก่ียวกับลูกกับเต๎า ถึงจะดีไมํดี จะทุกข๑จะสุขพลอยก็ยังมีเร่ืองคิด ยังร๎ูสึกตัววํา

ไมํใชํตัวคนเดียว สํวนฉันไมํมีอะไรเลย มีแตํตัว สุขทุกข๑ก็เป็นเร่ืองของตัวทั้งนั้นไมํเก่ียวกับคนอื่น จนบางคร้ังก็เบื่อตัวเอง

เสียเต็มประดา อยากจะมีคนอื่นมาเก่ียวข๎องบ๎าง" ช๎อยหยุดพูดครํูหนึ่งแล๎วพูดตํอไปวํา  

         "อีกอยํางหนึ่งถึงพลอยจะทุกข๑ก็ทุกข๑ในเร่ืองอื่น ไมํใชํทุกข๑เร่ืองมีเร่ืองจน เพราะพลอยเป็นคนเคราะห๑ดี ต้ังตัวได๎

เป็นหลักเป็นฐาน สํวนฉันนั้นได๎แตํนั่งคิดอยูํด๎วยเร่ืองชักหน๎าไมํถึงหลัง จะจับจํายใช๎สอยอยํางไร ก็ต๎องระมัดระวังไปรอบ

ด๎าน พลอยก็คงจะร๎ูวําข๎าวของเด๋ียวนี้ มันไมํถูกเหมือนแตํกํอน ฉันเองถึงจะตัวคนเดียว ก็ไมํมีอะไรหนักหนา แตํกํอนอยูํกับ

เสด็จก็ไมํร๎ูสึก เพราะเจ๎านายทํานเล้ียงคิดแตํจะสนุกไปวันหนึ่งๆ เสด็จส้ินพระชนม๑ลงได๎ประทานบ๎างนิดๆ หนํอยๆ ก็หมด

ไปนานแล๎ว เวลานี้ยังมีกินมีใช๎อยํูได๎ ก็เพราะคุณอาสายทิ้งไว๎บ๎าง ดีอีกอยํางหนึ่งที่ยังอาศัยตําหนักเสด็จอยํูได๎จนทุกวันนี้ 

แตํก็นั่นแหละตําหนักก็เป็นของหลวง ใครเขาจะมาไลํเมื่อไรฉันก็ไมํร๎ู"  

         "โธํช๎อย !" พลอยออกอุทานด๎วยความสงสารจับใจ "ฉันไมํร๎ูเลยวําช๎อยต๎องลําบาก แล๎วคุณพํอคุณแมํของช๎อย... 

บ๎านเกําของช๎อยนอกวังก็มีมิใชํหรือ" 

         ช๎อยหวัเราะอยํางปลงตกแล๎วตอบวํา 

         "คุณพํอของฉันจนออกจะตายไป ตายลงเกือบจะไมํมีอะไรเหลือ ชั้นแตํจะทําศพ คุณอาสายยังต๎องชํวยออกเป็น

กอง สํวนบ๎านเกํานั้นพี่เนื่องเขาขายไปนานแล๎ว เด๋ียวนี้เขาไปอยํูกับเมียเขาที่ปากน้ําโพ มีลูกออกเป็นโขลง พูดถึงบ๎านฉันก็

อดใจหายไมํได๎ เพราะเมื่อเด็กๆ ได๎อยูํมาอยํางมีความสุข ได๎ออกจากวังมาเที่ยวบ๎าน ก็ดีใจเสียนี่กระไร เมื่อไมํนานนี้เองฉัน

ลองผํานไปดู พอเห็นเข๎าก็ใจเสีย นึกถึงเร่ืองเกําๆ แล๎วก็แทบจะลงนั่งร๎องไห๎อยํูตรงนั้น อะไรตํออะไรมันเปล่ียนไปหมดแล๎ว

ละพลอย คลองข๎างบ๎านที่เราเคยเห็นวํากว๎างเรือแลํนได๎สบาย เด๋ียวนี้กลายเป็นคูแคบมีแตํขยะมูลฝอย ตัวบ๎านก็ผุพังแทบ

จะจําไมํได๎ แล๎วก็มีเจ๏กเข๎าไปนั่งก่ีกระตุกทอผ๎าอยํูเต็ม ทั้งข๎างบนทั้งใต๎ถุนบ๎าน ดูเหมือนกับคนที่เราร๎ูจักเคยรักเป็นหนักหนา 

แล๎วก็มาตกยากลําบากจนปอนไป และแกํเฒําทรุดโทรมไปจนแทบจะจําไมํได๎"  

         "โธํ ! ช๎อย !" พลอยอุทานอีก "ฉันไมํร๎ูเลยจริงๆ ช๎อยก็เพิ่งจะมาบอกฉันวันนี้วําช๎อยต๎องลําบาก ด๎วยเร่ืองเงินๆ 

ทองๆ ถ๎าฉันร๎ูเสียกํอน......" 

         ช๎อยไมํปลํอยใหพ๎ลอยพดูจนจบ รีบพดูสอดขึน้วํา 



         "อยําพลอย อยําดีกวํา ฉันร๎ูหรอกวําใจแมํพลอยนั้นกว๎างขวางราวกับพระมหาสมุทร แตํแมํพลอยไมํต๎องมา

ชํวยเหลืออะไรฉันหรอก เพราะฉันยังอยูํได๎ไมํลําบากถึงเพียงนั้น ที่พูดให๎ฟังก็เพราะอยากให๎พลอยเห็นวํา เราตํางคนตํางก็

มีทุกข๑ด๎วยกันทั้งนั้น มากบ๎างน๎อยบ๎าง ไมํใชํวําพลอยมีทุกข๑แตํเพียงคนเดียว คิดเสียอยํางนี้บางทีก็จะระงับความทุกข๑ของ

ตัวเองได๎บ๎าง" 

         พลอยได๎แตํนัง่นิง่ดูเพ่ือนทีร๎ู่จักกันมาต้ังแตํเด็กด๎วยความสงสาร นานๆ ช๎อยจึงจะพดูจริงๆ ไมํมีตลกคะนองสักคร้ัง

หนึ่ง พลอยถามขึ้นวํา 

         "ถามจริงๆ เถอะช๎อย เวลานี้ช๎อยทํามาหากินอะไรบ๎างหรือเปลํา หรือวําอยูํเฉยๆ"  

         "อยูํเฉยไมํได๎หรอกพลอย" ช๎อยตอบ "ถ๎าทําอยํางนั้นเป็นต๎องอด แตํคนอยํางฉันจะทําอะไรได๎ก่ีมากน๎อย เด๋ียวนี้ก็

ทําน้ําอบไทยน้ําปรุงสํงไปฝากเขาขายข๎างนอกบ๎าง รับสบงจีวรเข๎ามาสอยบ๎าง นานๆ ก็มีงานดอกไม๎ มันก็พอกินไปวัน

หนึ่งๆ ถ๎าเราไมํกินอะไรมาก" 

         "ตายจริง !" พลอยพูดอยํางร๎อนใจ "แล๎วถ๎าเจ็บไข๎ลงทําอยํางไร มิลําบากแยํหรือ"  

         "ไมํเป็นไรหรอกเร่ืองนั้น" ช๎อยตอบแล๎วก็หัวเราะ "ถึงเวลาเจ็บไข๎เข๎าก็เอาของเกําออกขาย พอถัวไถไปได๎ ข๎อสําคัญ

อยําอยูํไปจนของเกํามันหมดก็แล๎วกัน" 

         คําปรารภของช๎อยทาํใหพ๎ลอยเห็นใจช๎อยย่ิงขึน้กวําแตํกํอนเป็นหนกัหนา เพราะไมํเคยปรากฏวํา ช๎อยได๎ปรับทกุข๑

สํวนตัวให๎พลอยได๎ฟังมากํอนเลย ช๎อยสามารถที่จะทนความทุกข๑ยากของตนได๎คนเดียว ไมํยอมให๎ความทุกข๑ของตนพา

เพื่อนฝูงให๎ต๎องทุกข๑ไปตาม และถ๎าหากช๎อยจะนําความทุกข๑ของตนออกมาแสดง ความประสงค๑ของช๎อยก็เพื่อจะให๎ความ

ทุกข๑ของตนนั้น ได๎บรรเทาทุกข๑ของเพื่อน ด๎วยการเปรียบเทียบ ด๎วยเจตนาที่จะชํวยเพื่อน มากกวําที่จะได๎รับความ

ชํวยเหลือ 

         ความดีของช๎อยทีมี่ตํอตนนัน้เป็นเคร่ืองประโลมใจ และเป็นทัง้สติสําหรับพลอย และนานเขา๎ความสงสัยของช๎อย ทีมี่

ตํอคุณเสวีนั้นก็เร่ิมจะปรากฏผลเป็นจริงเป็นจัง ออกมาให๎พลอยสังเกตเห็นได๎  

         นบัต้ังแตํตาอ๏อดออกจากบา๎นไปแล๎ว คุณเสวีก็พยายามทีจ่ะกระทาํใหค๎วามสัมพนัธ๑ ระหวํางตนกับพลอยนัน้ ใกล๎ชิด

สนิทสนมย่ิงขึ้นกวําแตํกํอน เมื่อคร้ังตาอ๏อดยังอยํูในบ๎านนั้น นานๆ พลอยจึงจะได๎พบกับคุณเสวีสักคร้ังหนึ่ง ต้ังแตํตาอ๏อด

ไปแล๎ว คุณเสวีก็เดินข๎ามสนามจากเรือนที่อยํู มาหาพลอยที่ตึกแทบทุกวัน บางคร้ังก็มีประไพติดตามมาด๎วย แตํสํวนมาก

คุณเสวีมาคนเดียว ความจริงพลอยไมํพยายามคิดเป็นอยํางอื่น นอกจากจะมองดูการกระทําของคุณเสวี ด๎วยความเมตตา

และความเห็นใจ เพราะคุณเสวีอาจร๎ูวําพลอยจะต๎องอยูํคนเดียวอยํางว๎าเหวํ และคงจะหมั่นมาอยูํด๎วยเพื่อนจะได๎เป็น

เพื่อน แตํคําพูดของคุณเสวีก็ดี สายตาของคุณเสวีที่ชอบมองไปรอบๆ เหมือนกับจะประเมินราคาส่ิงของตํางๆ ก็ดี 

ตลอดจนความร๎ูสึกที่วําตาอ๏อดไมํชอบคุณเสวีนั้นเอง เป็นอุปสรรคคอยกันกาง มิให๎พลอยสนิทนสนมกับบุตรเขยได๎



เทําที่ควรจะเป็น ตามปกติคุณเสวีก็พูดจากับพลอย ด๎วยถ๎อยคําอันสุภาพและเอาอกเอาใจพลอยทุกทาง จนพลอยอดนึก

เอ็นดูมิได๎ แตํทุกคร้ังที่พลอยร๎ูสึกเชํนนี้ พลอยก็อดนึกถึงตาอ๏อดมิได๎ และมีความร๎ูสึกเหมือนกับวําตนกําลังทรยศตํอลูก 

โดยที่ปลํอยตัวให๎รักใครํเมตตา คนที่ลูกไมํชอบลับหลังลูกขณะที่ลูกไมํอยูํ พลอยร๎ูดีวําความร๎ูสึกเชํนนี้ไร๎เหตุผลและไร๎สาระ 

และถ๎าจะวํากันในทางที่ถูก คุณเสวีก็เป็นเขย ควรที่จะอยํูในขํายของความเมตตากรุณาแหํงตนได๎อยํางสมบูรณ๑ โดยไมํ

ต๎องคํานึงถึงความร๎ูสึกสํวนตัวของคนอื่นเลย แตํความร๎ูสึกเชํนนั้นยังเกิดขึ้นเองอยูํเร่ือยๆ ถึงพลอยจะพยายามหักห๎ามใจ

สักเพียงไร ก็มิได๎หายขาด และด๎วยความร๎ูสึกที่ขัดกันเองอยูํในตัวเชํนนี้ พลอยจึงอยากให๎คุณเสวีเก็บตัวไว๎หํางๆ เหมือนแตํ

กํอน ไมํอยากให๎คุณเสวีไปมาหาสํูแทบทุกว่ีวัน แตํพลอยก็ไมํสามารถจะทําอะไรได๎ เมื่อลูกเขยจะมาหาพลอยก็จําต๎อง

ต๎อนรับ ทั้งที่บํอยคร้ังพลอยร๎ูสึกตัววํา กําลังนั่งภาวนาให๎ลูกเขยกลับเสียเร็วๆ  

         แตํคร้ังหนึง่ คุณเสวีพดูอะไรออกมาบางอยํางทีส่ะกิดใจพลอย ใหต๎๎องครํุนคิดถึงความปรารถนา และเจตนาของคุณ

เสวีที่มีตํอตน และตํอครอบครัวของตน วันหนึ่งคุณเสวีพูดขึ้นวํา  

         "ผมดูๆ คุณอั้นแล๎วก็อดนึกสงสารไมํได๎ เพราะเหนื่อยอยูํคนเดียว"  

         คุณเสวีเรียกตาอัน้วํา "คุณ" เสมอ เพราะถึงคุณเสวีจะอายุมากกวํา และมีฐานะเป็นทั้งเพื่อนและทั้งนาย ของตาอั้นก็

ตาม คุณเสวีก็ยังเคารพอตาอั้นในฐานพี่ชายของภรรยา  

         "ทําไมหรือพํอเสวี" พลอยถามอยํางพาซ่ือ เพราะไมํร๎ูจริงๆ วําตาอั้นเหน็ดเหนื่อยมาด๎วยเร่ืองอะไร  

         "ผมเห็นเขาทํางานที่กระทรวงก็อดชมไมํได๎ เพราะงานหนักเทําหนักคุณอั้นเป็นต๎องเอาตัวทุํมเทเสมอ ไมํเคย

หลีกเล่ียง เสร็จงานทางกระทรวงแล๎วก็ยังมีงานทางบ๎านจะต๎องดูแลอีก"  

         "งานอะไรทางบ๎าน ไมํเห็นมีอะไรเลย" พลอยพูดอยํางงงๆ  

         "อ๎าว ! ก็งานเก่ียวกับทรัพย๑สินผลประโยชน๑ของคุณแมํเอง ถึงจะไมํมากก็ยํุงยากอยูํเหมือนกัน ถ๎าจะให๎ดี คุณแมํ

มอบให๎ใครชํวยดูแล แบํงเบาภาระคุณอั้นลงไปเสียบ๎าง บางทีก็จะสบายขึ้น มีเวลาพักผํอนได๎บ๎าง"  

         "ฉันก็ไมํเคยได๎ยินเขาบํนเลย" พลอยพูดอยํางลังเลไมํแนํใจ แตํคุณเสวีย้ิมละไมอยํางร๎ูเร่ืองดี แล๎วตอบวํา  

         "คุณอั้นไมํใชํคนที่จะบํนกับใคร ย่ิงเป็นงานที่คุณแมํมอบหมายให๎ทําแล๎ว คุณอั้นจะไมํปริปากเลย ชั้นแตํจะขอให๎

ใครเข๎าไปชํวย คุณอั้นก็จะไมํเอํยปากพูด จนกวําคุณแมํจะเป็นคนเอํยขึ้นกํอน"  

         "ฉันก็ไมํมีใครอีก จริงๆ นะพํอเสวี ลูกเต๎าก็กระจัดพลัดพรายกันไป อยูํคนละทิศละทาง ไมํร๎ูจะทําอยํางไร" พลอย

พูดบํายเบี่ยง 

         "ความจริงประไพก็อยํูวํางๆ" คุณเสวีพูดตํอ "เวลาผมกับคุณอั้นไปทํางาน ประไพอยํูทางนี้คนเดียวทุกวัน ถ๎าหาก

คุณแมํจะเรียกใช๎สอยก็คงไมํขัด"  



         "ชํางเถอะพํอเสวี" พลอยรีบตอบดักคอขึ้นทันที "ฉันถือเป็นคติทีเดียววําผ๎ูหญิงที่มีเรือนแล๎ว จะต๎องมีหน๎าที่อยูํกับ

ผัว อยูํกับบ๎านของตัวทิ้งไมํได๎ และอีกอยํางหนึ่งฉันก็ไมํได๎เล้ียงประไพมาให๎ทํางานแบบนี้ เคยสอนให๎ดูแตํการบ๎านการ

เรือน ถึงจะใช๎ให๎ทําก็คงไมํเข๎าใจ และนิสัยของประไพก็คงไมํชอบ"  

         คุณเสวีนิง่อยํูครํูใหญํแล๎วก็พดูเบาๆ ขึน้มาวํา 

         "แม๎แตํผมเองเข๎ามาอยํูในบ๎านนี้ ก็คิดถึงพระคุณคุณแมํอยํูเสมอ อยากจะชํวยทําการงานของคุณแมํ เพื่อสนอง

คุณ ผมจะออกปากพูดกับตาอั้นเขาเองก็ใชํที่ เขาจะหาวําก๎าวกําย ถ๎าหากคุณแมํเห็นวําพอจะไว๎ใจใช๎สอยผมได๎ ไมํวําจะ

เป็นเร่ืองธุระอยํางไร ผมจะดีใจมาก" วําแล๎วคุณเสวีก็กวาดตาไปรอบห๎องเชํนเคย และในลักษณะที่พลอยนึกรําคาญอยูํ

เสมอ 

         "ไมํเป็นไรหรอกพํอเสวี" พลอยตอบ "แล๎วฉันจะลองถามอั้นเขาดู เขาจะวําอยํางไรบ๎างก็ยังไมํร๎ู" แล๎วพลอยก็ทิ้ง

ปัญหาไว๎แคํนั้น พอคุณเสวีกลับไปแล๎ว พลอยก็ให๎นึกอัศจรรย๑ใจอยูํครันๆ วําคุณเสวีจะมีวัตถุประสงค๑มุํงหมายอยํางไร ใน

เร่ืองเก่ียวกับเร่ืองเงินๆ ทองๆ ของตน คุณเสวีนั้นนัยวําก็วําชอบพอกับตาอั้นเป็นหนักหนา มี่เร่ืองราวที่อยากจะชํวยเหลือ

กัน เหตุไฉนคุณเสวีไมํยอมพูดกับตาอั้นเอาเอง แตํต๎องมาพูดผํานทางพลอย เหมือนกับวําคุณเสวีต๎องการคําพูดจากปาก

พลอย ผ๎ูเป็นเจ๎าทรัพย๑ไว๎อ๎างเพื่อเป็นสิทธิ์ในอํานาจตํอไป อีกอยํางหนึ่งดูๆ ไปแล๎วก็แปลก ที่คุณเสวีมาพูดถึงเร่ืองเหลํานี้

เมื่อตาอ๏อดออกจากบ๎านไปแล๎ว หรือวําบางทีตาอ๏อดจะเป็นเคร่ืองกีดขวางอะไรอยูํสักอยํางดอกกระมัง พลอยส่ันศีรษะ

ช๎าๆ เหมือนกับพยายามจะสลัดความคิดอันเป็นอกุศลให๎ออกจากตัว "เรานึกมากไปเอง แกํเข๎าก็อาจจะหลงๆ ใหลๆ" 

พลอยนึกอยํูในใจ "เขาก็ไมํใชํคนยากคนจน ทางบ๎านเขาก็รํ่ารวยไมํน๎อยกวําเรา หรือจะมากกวําเราเสียอีก เขาจะมาใยดี

อะไรกะอีกสมบัติเล็กๆ น๎อยๆ ที่เรามี คิดเลอะเทอะไมํเข๎าเร่ือง ไมํสมกับที่เป็นผ๎ูใหญํ เด๋ียวเกิดทําทําแมํยายที่ดีไมํถูก ยาย

ช๎อยแกจะขับเอาตาย" พลอยบอกกับตัวเองในที่สุด 

 

บทที่ ๗ (หน๎าที่ ๒)  

         แล๎ววันหนึง่ตอนเย็นกินขา๎วแล๎ว พลอยอยํูกับตาอัน้สองตํอสอง เพราะประไพชวนคุณเสวีใหพ๎าไปดูหนงัเฉลิมกรุง 

พลอยก็เลียบเคียงถามตาอั้นขึ้นวํา  

         "อั้น แมํสังเกตดูวําอั้นทํางานมาก ทั้งงานหลวงและงานของแมํ อั้นไมํเหนื่อยบ๎างหรือ"  

         ตาอัน้ย้ิมแล๎วก็ตอบวํา 

         "ก็ไมํเห็นเหน็ดเหนื่อยอะไร ทําไมคุณแมํจึงถาม ย่ิงงานของคุณแมํแล๎วย่ิงไมํเหน็ดเหนื่อยอะไรเลย เก็บคําเชําบ๎าง

อะไรบ๎าง แล๎วก็สํงเข๎าแบ๏งค๑ คุณแมํจะเอาเทําไรผมก็ไปเบิกมาให๎ และคอยดูให๎บัญชีมันลงตัว อยําให๎ใครมาวําทีหลังได๎วํา

โกงคุณแมํเทํานั้น" 



         "เปลํา แมํไมํได๎วําอะไรหรอก นึกวําอั้นเหนื่อยทําคนเดียวไมํไหว ถ๎าอยากจะได๎ใครชํวยดูแมํก็ไมํวํา" พลอยตอบ  

         "คุณแมํนึกวําจะเอาใครมาชํวยผม" ตาอั้นถาม  

         "แมํก็ไมํร๎ู..." พลอยตอบอึกอัก "อยํางคุณเสวีอั้นเห็นเป็นอยํางไร" 

         ตาอัน้นิง่อึง้ลงเหมือนกับมีอะไรมาสะกิดใจแล๎วก็พดูวํา 

         "เอ ! คุณแมํนึกยังไงขึ้นมาผมไมํเข๎าใจเลย ถึงเสวีเขาจะเป็นเขยก็จริง แตํเมื่อเรายกประไพให๎เขาแล๎ว ก็ควรจะจะ

แล๎วกันไป เราก็ไมํได๎เรียกร๎องอะไรเขาหนักหนา ทําไมจะต๎องเอาตัวเขาเข๎ามาเกี่ยวข๎องในเร่ืองเงินๆ ทองๆ ของคุณแมํ"  

         "แมํเห็นเขาชอบกับอั้น นึกวําจะชํวยกันอีกแรงหนึ่งได๎เทํานั้นเอง" 

         "ก็ถูกแล๎วที่ผมชอบกับเขา แตํเร่ืองอยํางนี้มันก็ต๎องมีขอบเขตบ๎าง ผมถามอะไรคุณแมํจริงๆ เถิด เร่ืองนี้คุณแมํคิด

ขึ้นเองหรือใครมาพูดขึ้น" ตาอั้นถามเอาตรงๆ 

         "แมํก็คิด....." พลอยตอบตะกุกตะกัก "ความจริงคุณเสวีเขาพูดขึ้นกํอน เขาวําเขาอยากจะทําอะไรที่จะสนองคุณ

แมํ แมํก็เลยถามอั้นดู" 

         "ผมนึกวําแล๎วทีเดียว" ตาอั้นตอบอยํางมองเห็นเร่ืองตลอด "ประไพเคยมาพูดกับผมเร่ืองนี้เหมือนกัน แตํผมทํา

เฉยๆ เสีย เพราะไมํเห็นจําเป็น" 

         ตาอัน้นัง่นิง่ๆ เหมือนกับวําคิดอะไรอยํูเป็นนาน ในทีสุ่ดก็ถามพลอยขึน้เบาๆ จนเกือบเป็นกระซิบวํา  

         "คุณแมํ ผมอยากถามอะไรคุณแมํสักอยําง คุณแมํก็เคยเห็นคนมามาก คุณแมํเห็นวําเสวีเขาเป็นคนอยํางไร"  

         "แมํก็เห็นเขาเป็นคนดี" พลอยตอบทันที "ในฐานะที่เขาเป็นลูกเขยเขาก็ทําตัวเขาถูกทุกอยําง จนบางคร้ังแมํออก

สงสาร เพราะทางแมํเสียอีกทําตัวเป็นแมํยายเขาได๎ไมํดีนัก ไมํคํอยจะสนิทสนมกับเขาเทําที่ควร แตํอั้นก็ร๎ูอยูํแล๎ววําแมํค๎ุน

กับคนยาก อยํางคุณเสวีมาร๎ูจักกันเมื่อโต กํอนจะได๎กับประไพ แมํก็ไมํได๎มีเวลาค๎ุนเคยกับเขาเทําไรนัก เด๋ียวนี้ก็ยังกระดาก 

แตํก็นั่นแหละนานเข๎าก็คงค๎ุนกันไปกระมัง" 

         "ผมเองก็พูดไมํถูก" ตาอั้นตอบ "บางทีก็นึกวําร๎ูจักเขาดี บางทีก็ดูเขาไมํออกเลย ไมํร๎ูเขาจะมาทําไหน ที่ผมเห็น

แปลกนั้นก็เพราะยายประไพเด๋ียวนี้เปล่ียนไป ไมํเหมือนคนกํอน พูดจาอะไรเป็นเสียงเสวีไปหมด"  

         "ก็เป็นธรรมดา" พลอยตอบ "ผัวเมียกันก็ต๎องรักกัน ที่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันก็แปลวําเขากลมเกลียวกันดี แมํเห็น

วําเราควรจะดีใจเสียอีก" 



         "มันไมํใชํอยํางนั้นนํะสิคุณแมํ" ตาอั้นวํา "ผมเองก็ไมํร๎ูวําจะอธิบายอยํางไรถูก ถ๎าหากลําพังแตํเขารักกัน กลม

เกลียวกัน ผมเองก็จะดีใจที่น๎องสาวมีความสุข แตํฟังคําพูดของประไพบางคร้ังเหมือนกับวํา แกพูดโดยไมํเต็มปาก 

เหมือนกับวําใครใช๎ให๎มาพูด หรือถูกบังคับมา ผมไมํคํอยสบายใจเลย"  

         "อั้น" พลอยเตือน "คุณเสวีเขาก็เป็นเขยแล๎วเข๎ามาอยํูในบ๎านเรา จะคิดอะไรจําทําอะไรหรือจะพูดอะไรเร่ืองเขา อั้น

ควรจะต๎องระวังให๎มาก เพราะเร่ืองเขยกับญาติข๎างเมียนั้นลําบาก ดีไมํดีก็จะเก็บไปเลําลือนินทากันตํางๆ แมํเองบางทีก็

หนักใจ แตํอั้นก็ต๎องชํวยแมํคอยดูแลอยําให๎เกิดเร่ืองได๎เป็นดี"  

         "ผมรับรองได๎วําไมํมีเร่ืองกับใคร" ตาอั้นตอบ "แตํย่ิงดูคนนานๆ เข๎าผมก็ย่ิงมองไมํออกเข๎าทุกวัน บางทีเหมือนกับ

ไมํร๎ูจัก แปลกดีเหมือนกัน" ตาอั้นทิ้งท๎ายไว๎เทํานั้น แล๎วก็มิได๎พูดจาวํากระไรตํอไปอีก"  

         พลอยก็มิได๎เอํยถึงเร่ืองนีกั้บใครอกีเชํนเดียวกัน จนวันหนึง่ประไพเป็นคนมาพดูขึน้กํอนวํา  

         "คุณแมํ เร่ืองการเงินการทองในบ๎านทุกวันนี้ คุณแมํทราบเร่ืองบ๎างหรือเปลํา"  

         พลอยต๎องถอนใจใหญํทีป่ระไพมาชวนพดูถึงเร่ืองนีอ้กี 

         "ก็ไมํเห็นมีอะไรนี่ประไพ พี่อั้นเขาก็ดูแลเรียบร๎อย" 

         "ไพกลัวพี่อั้นเขาจะดูคนเดียวไมํทั่วถึง เด๋ียวจะร่ัวไหลไปเสียเปลําๆ นําเสียดาย" ประไพตอบ  

         "พี่อั้นก็เป็นคนละเอียด แมํมอบให๎เขาทํามาแตํแรก ยังไมํเคยเห็นเขาเสียหายอยํางไรเลย ประไพมาถามขึ้นทําไม

เด๋ียวนี้" พลอยถามอยํางรําคาญ 

         "ไพไมํได๎สงสัยอะไรดอก" ประไพตอบแล๎วเมินหน๎าไปทางอื่น "เห็นพี่อั้นทําอยํูคนเดียว ก็อยากจะให๎มีคนเข๎ารับร๎ูไว๎

บ๎าง เพราะลูกคุณแมํก็มีหลายคนด๎วยกัน จะได๎ชํวยกันเป็นหูเป็นตา"  

         ความหมายในคําพดูของประไพทาํใหพ๎ลอยเกือบโมโห เพราะประไพเป็นคนทีรั่กและนบัถือตาอัน้ มากกวําคนอืน่ แตํ

เด๋ียวนี้กลับเปล่ียนเสียงไป พลอยพยายามสะกดใจไว๎แล๎วพูดวํา  

         "ประไพก็ร๎ูดีอยูํแกํใจวําพี่อั้นไมํใชํคนเหลวไหล ผลประโยชน๑ของแมํและของน๎องๆ เขาก็ต๎องดูแลเป็นอยํางดีเสมอ 

ประไพเองก็เคยเชื่อถือพี่อั้นมาแตํกํอน เด๋ียวนี้เป็นอะไรไป จึงดูเหมือนกับวําไมํใว๎ใจ ประไพเป็นอะไรไป"  

         "ไพก็ไมํอยากสนใจกับเร่ืองเหลํานี้ ไมํอยากพูดจาอะไรทั้งนั้น แตํก็นั่นแหละ........." 

         ประไพพดูยังไมํจบ ทาํทาํเหมือนจะพดูอะไรตํอไปแล๎วก็นิง่เฉยเสียไมํพดู  

         "ประไพฟังแมํกํอน" พลอยพูดแตํเบาๆ "ธรรมดาคนเรามีลูกมีผัว เราก็ต๎องเชื่อฟังต๎องเอาใจ เพราะถึงจะชั่วดีก็ได๎ชื่อ

วําเป็นผัวของเรา เกิดมาเป็นลูกผ๎ูหญิงสําคัญที่ผัว ผิดพลาดลงไปก็มีแตํทางเสียเปรียบ แตํถึงอยํางนั้นก็ตามที เราก็จะต๎อง



ยับยั้งชั่งใจในเร่ืองราวทุกอยําง มิใชํวําจะโอนอํอนตามไปเสียหมด ลูกผัวจะพูดอะไรออกมา เราก็ต๎องคิดดูให๎ดีวําถูกหรือ

ผิด ถ๎าถูกก็ต๎องทําตาม ถ๎าผิดก็ต๎องตักเตือนกันไป โดยอยําให๎ถึงทะเลาะวิวาท แตํนอกจากผัวแล๎วประไพยังมีแมํมีพี่น๎อง

คนอื่น สําหรับตัวแมํเองนํะไมํเป็นไรหรอก เพราะถึงจะอยํางไรก็ไมํมีวันจะทอดทิ้งลูกได๎ แตํพี่น๎องที่คลานตามกันออกมานั้น 

ประไพต๎องคิดดูให๎ดีๆ ถึงจะไมํดีไปกวําผัว ซึ่งเปรียบเหมือนคนๆ เดียวกัน แตํก็ยังต๎องรักษาน้ําใจกันไว๎บ๎าง ประไพจะพูด

จะจาอะไรก็อยําให๎กระเทือนถึงพี่น๎อง เขาจะเสียใจ แมํรักลูกทุกคนเทําเทียมกัน อยากให๎กลมเกลียวกันอยํูเสมอแมํจึงได๎

เตือน" 

         ประไพถอนใจใหญํ ก๎มหนา๎มองกระดานอยํูนานแล๎วก็พดูขึน้วํา 

         "ไพก็กล๎ุมใจเหมือนกัน แตํก็ไมํร๎ูจะทําอยํางไรถูก เร่ืองพี่อ๏อดทีหนึ่งแล๎ว แตํพี่อ๏อดก็ไมํเอาเร่ืองเอาราว ไพหวังดีตํอ

พี่อ๏อดก็เลยเอะอะไปตาม แตํเด๋ียวนี้คุณเสวีกับพี่อั้นดูมีนัยๆ กันอยํู ไพก็ไมํร๎ูจะทําอยํางไรถูก คุณเสวีเขาก็ไมํได๎วําอะไรมาก 

เขาบอกแตํเพียงวําไพควรเหลียวแลเงินทองของคุณแมํบ๎าง ถ๎าคุณแมํถืออยํูเองก็ไมํเป็นไร แตํนี่พี่อั้นทําอยูํคนเดียวทั้งหมด 

หากคุณแมํเป็นอะไรไปไพก็จะลําบาก เสียเปรียบเขาเพราะไมํร๎ูเร่ืองราวมากํอน"  

         พลอยร๎ูสึกเศร๎าใจในคําพดูของประไพ และร๎ูสึกเห็นนสัิยลูกเขยทีเ่ป็นคนหวํงเร่ืองทรัพย๑สมบติั จนเกินกวําเหตุ พร๎อม

กันนั้นก็ร๎ูสึกหนักใจแทนประไพวํา ตํอไปจะเป็นอยํางไร เมื่อต๎องอยูํกับคนที่มีนิสัยอยํางนี้ เมื่อประไพเห็นพลอยนิ่งอยูํ 

ประไพก็พูดตํอไปวํา 

         "ความจริงคุณเสวีนั้นอะไรๆ ก็ดีหมด เสียแตํเป็นคนวุํนวายเร่ืองเงินๆ ทองๆ จนเกินไป ไพก็ไมํเคยสนใจเร่ืองเหลํานี้ 

เพราะพํอแมํเล้ียงมาก็ไมํเคยสอนให๎คิดเล็กคิดน๎อย แตํต้ังแตํอยํูด๎วยกันมา มีแตํเถียงกันหยุมๆ หยิมๆ เร่ืองสตางค๑มาตลอด 

เขาวางระเบียบเร่ืองนี้ราววกับประไพเป็นเด็กๆ ต๎องทะเลาะกันมาหลายคร้ังแล๎ว ไพกล๎ุมใจเหลือเกิน"  

         "เร่ืองเงินทองเป็นเร่ืองสําคัญ ประไพ" พลอยตอบ "เวลายังอยํูกับพํอกับแมํก็ไปอีกอยํางหนึ่ง เด๋ียวนี้ประไพมีเหย๎า

มีเรือนเป็นของตัวเองแล๎ว ประไพก็ต๎องคอยระมัดระวังดูแลให๎ดี จะใช๎จํายอยํางเผลอๆ เหมือนแตํกํอนไมํได๎ ที่คุณเสวีเขา

กวดขันนั้นก็ถูก" 

         "ไพก็อยากจะดูแลเหมือนกัน" ประไพบอก "แตํเขาไมํเคยปลํอยให๎ไพถือเงินเลย ทุกอยํางในบ๎านเขาจํายเองทั้งนั้น 

ไพอยากได๎อะไรก็ต๎องไปขอเหมือนเด็กๆ แตํกํอนก็ดีไมํขัดใจ แตํเด๋ียวนี้ขออะไรเป็นต๎องมีเร่ืองเถียงกันทุกคร้ังไป"  

         "นั่นก็เป็นเร่ืองที่ประไพจะต๎องพูดจากับคุณเสวีเอาเอง เพราะเป็นเร่ืองราวของตัวระหวํางผัวเมีย แมํเข๎าไป

เก่ียวข๎องด๎วยไมํได๎" พลอยพูดกับประไพ แตํในใจก็นึกสงสารประไพอยํูไมํน๎อย และคร้ังนี้เป็นคร้ังแรก ที่ประไพยอมรับกับ

พลอยวํามีความบาดหมางในชีวิตสมรส มิได๎ราบร่ืนตลอดไปอยํางที่ควรจะเป็น  



         "แตํแมํก็อยากจะเตือนอีกอยํางหนึ่ง" พลอยพูดตํอ "ประไพควรจะถือวําตัวเป็นผ๎ูใหญํมีเหย๎ามีเรือนแล๎ว จะทําอะไร

ก็อยําถือเพียงอารมณ๑ โกรธงํายหายเร็ว วูํวามอยํางแตํกํอน แมํไมํชอบ จะมีเร่ืองราวอะไรที่จะพูดกัน ระหวํางผัวเมียก็ควร

จะพูดกันดีๆ ได๎ ไมํนําจะต๎องทะเลาะวิวาทกันเลย" 

         "คุณแมํไมํร๎ูวําคุณเสวีกวนโมโหไพแคํไหน บางเวลาก็พูดเป็นเจ๎าถ๎อยหมอความ นํากล๎ุมใจจะตาย" ประไพตอบ  

         "ประไพ" พลอยนึกอะไรออกขึ้นมาเด๋ียวนั้น "ธรรมดาผัวเมียอยูํด๎วยกันนั้น ถ๎าจะให๎ราบร่ืนอยํูเย็นเป็นสุข ก็ควรจะมี

ลูกด๎วยกัน เพราะเมื่อมีลูกแล๎วตํางคนก็จะตํางเห็นแกํลูก บางทีความรักลูกที่มีรํวมกันนั้นแหละ จะทําให๎กลมเกลียวกันได๎

มากกวําเกํา" 

         ประไพหวัเราะสํายหนา๎อยํางแหง๎แล๎งแล๎วตอบวํา 

         "อยําเพิ่งเลยคุณแมํ เวลานี้ที่ไพยังสบายใจอยูํก็เพราะไมํมีลูกจะผูกพัน ไมํถูกันจริงๆ เมื่อไรก็จะได๎ตํางคนตํางอยํู 

ไมํมีเด็กมาต๎องพลอยลําบาก...." 

         "ยายประไพ !" พลอยพูดอยํางตกใจ "นี่แกเอาอะไรมาพูด ไมํเคยพบไมํเคยเห็น ! มีอยํางรึผัวเมียอยูํกินมาด๎วยกัน 

ไมํถูกกันนิดๆ หนํอยๆ ก็ถึงกับคิดจะเลิกจะร๎าง ประไพไปเอาความคิดนี้มาจากไหน แมํไมํเคยส่ังเคยสอน"  

         "คุณแมํก็ดีแตํคิดอยํางแตํกํอน" ประไพตอบ "คนแตํกํอนนี้แตํงงานกันแล๎วก็ทนอยูํกันไปได๎จนตาย ผัวจะมีเมียน๎อย

สักก่ีคนก็ทนได๎ ผัวจะดูถูกเหยียดยํ่าหรือเอาเปรียบอยํางไรก็ต๎องทน ผ๎ูหญิงแตํกํอนถูกถือวําเป็นของผ๎ูชาย ไมํมีชีวิตของ

ตัวเอง ไพไมํถือเชํนนั้น ไพเกิดมาชาติหนึ่ง ถึงจะเป็นผ๎ูหญิงก็มีชีวิตของตัวเอง แตํงงานก็อยากจะมีความสุข ถ๎าใครให๎

ความสุขแกํไพได๎ ไพก็จะอยูํกับคนนั้น แตํถ๎าเมื่อไรร๎ูวําจะอยูํไปก็ไมํมีสุข ก็เลิกกินเสียดีกวํา จะอยูํทรมานน้ําใจกันไปทําไม"  

         "โธํ ! ประไพ !" พลอยพูดเสียงส่ันด๎วยความหมดหวัง เพราะความเห็นของประไพที่พูดออกมานั้น เหมือนกับ

เส๎นตรงอีกเส๎นหนึ่ง ที่แยกจากความคิดเห็นของตนออกไปเป็นมุมฉาก ย่ิงตํอความยาวสาวความยึด ก็เหมือนกับวํา

ลากเส๎นตรงนั้นให๎ยาวออกไป จุดปลายของเส๎นตรงแตํละเส๎นก็หํางกันออกไปทุกที  

         "โธํ ! ประไพ แมํไมํเคยส่ังเคยสอน" พลอยได๎แตํบํน "ลูกไปเอาความคิดอยํางนี้มาจากไหน แมํก็ร๎ูตัววําแมํเป็นคน

โบราณ ยอมรับวําโงํ ยอมรับวําไมํทันสมัย แตํถึงจะสมัยใหมํหรือสมัยเกํา เราก็หัวอกลูกผ๎ูหญิงด๎วยกัน คงจะไมํผิดกันไป

หนักหนา คนเราที่เกิดมากับเขาชาติหนึ่ง ก็ยํอมจะอยากได๎ความสุข ข๎อนี้แมํก็ร๎ู เพราะแมํเองก็อยากได๎ แตํข๎อสําคัญมันอยูํ

ที่วําเราจะได๎ความสุขนั้นมาอยํางไร และความสุขชนิดไหน ความสุขที่แมํร๎ูวําเป็นความสุขอยํางเลิศนั้น เกิดจากความปีติ 

ความอิ่มใจที่ทําอะไรให๎แกํคนที่เรารัก ถ๎าเราได๎ทําให๎คนๆ นั้นพอใจและมีความสุข ถึงแม๎เราจะเหน็ดเหนื่อยสักปานใด เรา

ก็ได๎รับความสุขนั้นด๎วยอยํางมากมาย ประไพเชื่อแมํเถิด ความสุขอันแท๎จริงเกิดจากการให๎ ไมํใชํเกิดเพราะอยากได๎หรือ

หยิบเอา เพราะความสุขอยํางนั้นไมํมีอิ่มไมํมีพอ ส๎ูความสุขอยํางที่แมํเลือกแล๎วไมํได๎ แมํอยํูกับคุณพํอของประไพมาตลอด

ชีวิต ได๎รับความสุขตลอดมา เพราะแมํร๎ูวําแมํทําให๎ทํานได๎สุขกายสบายใจ มีความทุกข๑มาจากที่อื่น แมํก็เข๎าแบํงเบารับเอา



มาเสียบ๎าง ประไพอยํานึกแมํไมํเคยเบื่อหนําย เคยเหมือนกัน แตํแมํก็อดทนมา จนเด๋ียวนี้แมํก็ร๎ูแล๎ววําความสุขที่แมํได๎รับ

จากคุณพํอของประไพนั้น ไมํมีอะไรมาเปรียบได๎ จนเด๋ียวนี้แม๎แตํนึกถึง แมํก็ยังอิ่มใจ เพราะแมํได๎ให๎แกํคนที่แมํรักและคนที่

รักแมํทุกอยําง ไมํมีอะไรบกพรํอง" 

         "เอ ! ก็เห็นเขาวํากันวํา คุณแมํไมํได๎รักกับเจ๎าคุณพํอกํอนแตํงงานไมํใชํหรือ" ประไพถามขึ้นอยํางสงสัย  

         "เขาไหนวํา" พลอยถามอยํางตกใจ เพราะไมํเคยนึกวําประไพจะร๎ูเร่ือง  

         "คุณป้าอุํน" ประไพตอบ 

         "คุณพี่ก็ชํางไปเอาอะไรมาเลําให๎เด็กฟัง" พลอยพูดแล๎วก็ถอนใจใหญํ "แมํก็ไมํแนํใจนักหรอกประไพ ร๎ูแตํวําคุณพํอ

เธอรักแมํมาแตํกํอนแตํงงานแนํนอน เพราะเธอเที่ยวติดตามไปทุกแหํง แตํสําหรับตัวแมํเอง... แมํก็บอกไมํถูก บางทีแมํจะ

รักเธอโดยแมํไมํร๎ูตัวกระมัง เพราะถ๎าไมํรักที่ไหนแมํจะยอมเอออวย เจ๎าคุณตาของประไพ ทํานก็ใชํวําจะบังคับกดขี่ ทําน

ถามแมํกํอนแมํตกลงทํานจึงได๎รับหมั้น"  

         พลอยพดูเบาลงทกุท ีเพราะภาพเกําๆ จากความหลังกําลังเล่ือนลอยกลับมาสํูสายตา ภาพหนา๎ประตูศรีสุดาวงศ๑

ตอนเช๎า ผ๎ูคนเดินขวักไขวํ... สายตาคํูหนึ่งจ๎องดูพลอยและติดตามไปตลอด ไมํวําพลอยจะเดินไปทางไหน... ท๎องทุํงที่บาง

ปะอิน... เด็กสาวๆ สองคนพายเรืออยํูกลางทุํงที่เต็มไปด๎วยดอกบัว ผักตบสันตะวาและกระจับ เรือขนมจีนที่มาจอดข๎างๆ 

กล่ินขนมจีนน้ําพริก กล่ินข๎าวเมําทอดยังจําได๎... ยังไมํนานเลยคุณเปรม ยังไมํนานเลย......  

         พลอยร๎ูสึกวําตาทัง้สองขา๎งเร่ิมฝ้าฟาง เพราะไอน้าํตาเร่ิมจะมาเคลือบคลุมแก๎วตาทัง้สอง เสียงตัวเองพดูกับประไพ

ตํอไป แตํดังคํอยๆ เหมือนกับมีใครมาพูดแผํวๆ อยูํไกลๆ วํา  

         "แตํเด๋ียวนี้แมํร๎ูดี ประไพ ! แมํร๎ูดีเหลือเกินวํา ต้ังแตํแมํเกิดมาเป็นตัวจนถึงบัดนี้ แมํไมํเคยรักใครเทํากับคุณพํอของ

ประไพเลย" 

         ลมเย็นๆ โชยเขา๎มาทางหนา๎ตําง แล๎วสายลมนัน้ก็ลูบไล๎ไปตามแขนตามหลังของพลอย เหมือนกับวํามีมือของใครที่

เยือกเย็นด๎วยความรักอันละเอียดอํอน มาลูบหลังลูบแขนอยํูไปมาด๎วยความขอบใจ ด๎วยความเห็นใจ  

         เสียงประไพพดูอะไรเบาๆ พลอยต๎องเรียกตัวเองกลับจากความหลัง และเง่ียหฟูงัคําพดูของประไพ ประไพพดูวํา  

         "ที่คุณแมํวํามานั้นก็ถูก ถ๎าเป็นคนที่เรารักกันจริงๆ เราก็พอจะทําให๎ได๎ แตํไพไมํแนํใจเสียแล๎ววําไพรักคุณเสวี"  

         เทํานัน้เอง แล๎วประไพก็ลุกไป ปลํอยใหพ๎ลอยต๎องนัง่ตกตะลึงอยํูแตํคนเดียว  

 

บทที่ ๘ (หน๎าที่ ๑)  



         ความจริงขาํวสงครามทีเ่กิดในยุโรปนัน้ ตาอัน้เป็นคนนาํมาบอกพลอย เม่ือนานมาแล๎ว ในเช๎าวันนัน้ตาอัน้พบกับ

พลอยตอนกินอาหารเช๎า และบอกกับพลอยด๎วยสีหน๎าอันครํ่าเครียดวํา  

         "คุณแมํ เกิดสงครามอีกแล๎ว" 

         "อ๎าว" พลอยอุทานแทนคําตอบ "ใครรบกันอีกลํะอั้น สงครามคราวกํอนที่รบกันก็ดูเพิ่งเสร็จไปไมํนานเลย"  

         "ระหวํางเยอรมันฝ่ายหนึ่ง อังกฤษฝร่ังเศสอีกฝ่ายหนึ่ง" ตาอั้นตอบ  

         "ก็เหมือนคราวกํอนนั่นเอง" พลอยวํา พลางก๎มหน๎าตักอาหารใสํจานอยํูครํูหนึ่งแล๎วก็พูดขึ้นวํา  

         "คราวกํอนเยอรมันก็แพ๎ไปหนหนึ่งแล๎ว คราวนี้ก็กลับมารบกันใหมํ อั้นวําใครจะชนะ"  

         "ใจลูกวําเยอรมันจะชนะสงครามคราวนี้" ตาอั้นตอบอยํางไมํต๎องคิดเลย  

         พลอยวางส๎อมช๎อนเงยหนา๎ขึน้จากชามมองดูตาอัน้ด๎วยความเอ็นดูและพดูวํา  

         "อั้นพูดเสียงเหมือนคุณพํอไมํมีผิด สงครามคราวกํอนแมํจําได๎วําเคยถามคุณพํอคร้ังหนึ่ง คุณพํอก็ตอบเป็นเสียง

เดียวกับที่อั้นพูดวันนี้ไมํมีผิดเลย" 

         "เยอรมันเด๋ียวนี้ไมํเหมือนเมื่อคร้ังสามสิบปีมาแล๎ว" ตาอั้นอธิบายอยํางแนํใจ "แตํกํอนนั้นถึงจะมีกําลังมาก ก็ไมํ

แข็งแรงอยํางทุกวันนี้ และผมก็ไมํเชื่อวําฝร่ังเศสและอังกฤษจะพร๎อมที่จะทําสงคราม แตํเมื่อจําเป็นจะต๎องทําสงคราม ก็คง

จะเสียเปรียบเยอรมันมาก สงครามคราวนี้ อาจไมํยืดเย้ือเหมือนคราวกํอนก็ได๎"  

         "แล๎วเมืองไทยเราจะเป็นอยํางไรบ๎าง จะมีเร่ืองเดือดร๎อนข๎าวของจะแพงอยํางคราวกํอนบ๎างไหม อั้นร๎ูเร่ืองร๎ูราวดี 

บอกแมํไว๎บ๎าง แมํจะได๎เตรียมตัว" 

         "ขณะนี้ก็ยังไมํเห็นมีทําทีวําสงครามจะเก่ียวมาถึงเมืองไทย เพราะเป็นเร่ืองในยุโรป และถ๎าสงครามเสร็จเร็วจริง

อยํางที่ผมนึกไว๎ เมืองไทยเราก็คงไมํร๎ูสึกอะไรเลย แตํข๎าวของที่มาจากนอก อาจแพงขึ้นบ๎างก็ได๎" ตาอั้นพูดแล๎วก็ก๎มหน๎ากิน

ข๎าวตํอไปเงียบๆ 

         พลอยก็ได๎แตํนัง่นิง่ๆ เพราะไมํร๎ูวําจะทาํอยํางไรถูก ความจริงเม่ือสงครามยุโรปคราวกํอน พลอยก็มิได๎ร๎ูสึกลําบากลํา

บนอะไรหนักหนา แตํมานึกเสียวไส๎เห็นภัยสงครามอยูํ ตอนเมื่อเกิดเหตุ ทําให๎ตาอ๎นต๎องติดคุกตะราง จนถูกปลํอยเกาะอยํู

จนทุกวันนี้ ฉะนั้นเมื่อร๎ูวําจะมีรบกันอีกพลอยก็ร๎ูสึกไมํสบายใจ เสียดายชีวิตมนุษย๑ที่จะต๎องเสียไป และสงสารคนเป็นอัน

มากที่จะต๎องพากันลําบาก 

         ตาอัน้กินขา๎วอิม่ และเตรียมตัวลุกจากโต๏ะจะไปทาํงาน พลอยได๎คิดอะไรขึน้มาอยํางหนึง่จึงร๎องขึน้วํา  

         "เด๋ียวกํอนอั้น อยําเพิ่งไป แมํก็เพิ่งนึกออก ดูสิเด๋ียวนี้แมํหลงๆ ใหลๆ จนดูเป็นคนใจไม๎ไส๎ระกํา"  



         "เร่ืองอะไรครับคุณแมํ" ตาอั้นซึ่งลุกจากโต๏ะแล๎วถามขึ้นทั้งกําลังยืนอยํู  

         "อ๎าว !" พลอยพูดอยํางฉงน "ก็เมียของอั้นเขายังอยํูที่เมืองนอก เกิดรบพุํงกันอยํางนี้ เขาจะมิลําบากมากหรือ อั้น

จะทําอยํางไรตํอไป" 

         ตาอัน้ทรุดตัวลงนัง่ทีเ่ก๎าอีช๎้าๆ แล๎วก็พดูขึน้โดยไมํยอมสบตาพลอยวํา  

         "เร่ืองนี้เป็นความผิดของผมเองที่ไมํได๎บอกคุณแมํมากํอน ความจริงลูซิลล๑กับผมหยํากันแล๎ว ถึงแม๎วําผมเป็นหํวง

เขาเวลานี้ ก็ทําอะไรไมํได๎ เพราะไมํเก่ียวข๎องกัน" 

         "โธํ ! อั้น !" พลอยต๎องอุทานขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง "จะหยําร๎างกันทําไมไมํบอกแมํบ๎าง นี่หยํากันตั้งแตํเมื่อไร แมํไมํร๎ูเลย"  

         "ผมตกลงหยํากันหลังจากเขาไปเมืองนอก" ตาอั้นตอบเบาๆ "อยูํด๎วยกันก็ไมํมีความสุขจึงเลยตกลงกัน ตํางคนตําง

ไป ที่ผมไมํบอกคุณแมํก็เพราะเห็นวําจะทําให๎ร๎อนใจเปลําๆ ในระหวํางนั้น แตํมันเร่ืองของผมแท๎ๆ ผมคิดไว๎วํานานๆ 

เสียกํอนจึงจะบอก ก็เลยบอกเสียวันนี้" 

         "แล๎วประไพร๎ูเร่ืองนี้หรือเปลํา" พลอยถามอยํางสงสัย  

         "ประไพร๎ูเร่ืองดีมาตลอด" ตาอั้นตอบ 

         "มินําเลํา !" พลอยพูดขึ้นแล๎วก็มิได๎พูดอะไรตํอไป 

         "ทําไมหรือคุณแม"ํ ตาอั้นถามอยํางฉงน  

         "เปลําไมํมีอะไรหรอกอั้น แมํพูดไปอยํางนั้นเอง อยําฟังเลย" พลอยรีบพูดกลบเกล่ือนเสีย เพราะเห็นวําเร่ืองของ

ประไพนั้น ย่ิงได๎พูดกันน๎อยเทําไร ก็ย่ิงจะดีขึ้นเทํานั้น  

         ตาอัน้มองดูหนา๎พลอยอยํางไมํเขา๎ใจ แตํก็มิได๎ปริปากไตํถามวําอะไรอกี ในทีสุ่ดตาอัน้ก็ลุกไปทาํงานตามปกติ  

         ต้ังแตํนัน้มาพลอยก็ได๎ขาํวสงครามเสมอ แตํขาํวคราวนัน้ดูจะเป็นไปตามทีต่าอัน้คาดคะเนไว๎ เพราะปรากฏวํา

เยอรมันได๎ชัยชนะหมดทุกแหํง ประเทศเล็กน๎อยในยุโรปที่ขวางทางเดินของเยอรมันนั้น เยอรมันก็เข๎ายึดได๎ส้ิน และประเทศ

ฝร่ังเศสเอง ก็ตกเป็นของเยอรมันภายในเวลาไมํก่ีวัน ฉะนั้นพลอยก็อดที่จะนึกไมํได๎วํา บางทีตาอั้นซึ่งเป็นคนสมัยใหมํ ได๎

ศึกษาเลําเรียน และสันทัดตํอเหตุการณ๑โลกมากกวําคุณเปรม อาจร๎ูเร่ืองราวตํางๆ มากกวําคุณเปรม และทํานายการณ๑

ลํวงหน๎าได๎ดีกวําที่คุณเปรมเคยกระทํามาคร้ังหนึ่ง สําหรับเมืองไทยนั้น สงครามคราวนี้ ในตอนแรกดูเหมือนจะหํางไกลไป

กวําสงครามสมัยกํอน ความสนใจทั่วๆ ไปก็ดูจะมีน๎อย แม๎แตํพํอเพิ่มซ่ึงชอบสนใจในเร่ืองเหลํานี้ ก็ดูจะไมํมีความเห็นมาให๎

อรรถาธิบายได๎มากมายนัก  



         แตํทีสุ่ดพลอยก็เร่ิมจะร๎ูตัววํา โลกมนษุย๑ทกุวันนีแ้คบลงมากกวําเม่ือย่ีสิบปหีรือสามสิบปมีาแล๎วนัน้ เป็นหนกัหนา 

เพราะเหตุการณ๑ใดๆ ที่เกิดขึ้นในที่แหํงหนึ่งในโลกนั้น ยังจะมีผลกระทบกระเทือนไปถึงที่อื่นๆ ในโลกนี้ด๎วย โดยที่ระยะทาง

และความหํางไกลไมํเข๎ามาเป็นอุปสรรคกีดขวางเหมือนเมื่อกํอน พลอยร๎ูสึกถึงความจริงในข๎อนี้ เมื่อตอนมีการเรียกร๎อง

ดินแดนคืนจากอินโดจีนฝร่ังเศสกันอยํางขนานใหญํ ทั้งในกรุงเทพฯ และในจังหวัดอื่นๆ ทั่วพระราชอาณาจักร ความจริง

เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีมาแล๎วนั้น ถึงแม๎วําจะเกิดขึ้นในชีวิตของพลอย พลอยก็ยังเด็กเกินไปที่จะร๎ูความ แตํ

เทําที่ได๎ทราบก็จากปากคําบอกเลํา ของผ๎ูอื่น ถึงเร่ืองการกระทําอันอุกอาจตํางๆ ของฝร่ังเศส ซึ่งมีผลทําให๎เมืองไทยต๎อง

เสียดินแดนไปมาก แตํถึงพลอยจะร๎ูสึกวําตนนั้นใกล๎ชิดตํอเหตุการณ๑สําคัญ ที่เกิดขึ้นเมื่อคร้ังกํอน ย่ิงกวําคนหนุํมสาวใน

ระยะหลังนั้นก็ตาม พลอยก็ยังไมํสามารถที่จะให๎ความสนใจ หรือตื่นเต๎นในการเรียกร๎องดินแดนคืนนั้น ได๎เทํากับคนรํุน

หลัง สําหรับคนอื่นๆ ในบ๎านนั้นไมํมีปัญหา ความเจ็บช้ําน้ําใจ ซึ่งควรจะสุมอยํูในหัวอกของคนรํุนเดียวกับพลอยหรือกํอน

นั้นอีกรํุนหนึ่งนั้น ดูเหมือนจะกลับมาปะทุออกจากใจ ของคนรํุนที่เกิดมาทีหลัง อยํางนําประหลาดใจ และพลอยก็ได๎แตํนั่ง

ดูเหตุการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้นนั้นอยํางใจลอย เหมือนกับที่นั่งดูการแสดงละครอยูํหํางๆ ไมํร๎ูสึกวําตนมีสํวนเก่ียวข๎องด๎วย 

นับต้ังแตํมีการเดินขบวนเรียกร๎องดินแดน ไปจนถึงบทความตํางๆ ทางหนังสือพิมพ๑ และทางวิทยุกระจายเสียง ซึ่งดูจะ

รุนแรงขึ้นทุกทีอยํางที่พลอยนึกไปไมํถึง และในที่สุดก็ปรากฏวํามีกรณีพิพาทอินโดจีน ซึ่งต๎องสํงทหารไปรบพุํงวินิจฉัย

ปัญหานั้นกันด๎วยกําลัง ระหวํางนั้นตาอ๏อดเขียนจดหมายมาจากปักษ๑ใต๎เป็นความวํา  

         "หมูํนี้ทางจังหวัดที่อ๏อดทํางานอยูํเขาดูจะเดินขบวนเรียกร๎องดินแดนคืนกันเสียจริงๆ ฟังขําวทางกรุงเทพฯ ก็วํามี

อยูํมาก ใครเขาชวนแมํไปเดินขบวนบ๎างหรือเปลํา ลูกเห็นวําแมํนั่งรักชาติอยูํที่บ๎าน ดีกวําไปเที่ยวเดินขบวน กับเขาด๎วย 

เด๋ียวเป็นลมเป็นแล๎งขึ้นมาจะลําบากเปลําๆ ความจริงลูกก็เห็นใจพวกที่เขาเดินขบวนอยํูมาก แตํก็อดนึกไมํได๎วํา ถ๎าใน

ที่สุดเกิดรบกันขึ้นจริงระหวํางไทยกับฝร่ังเศส พวกที่เดินขบวนนี้จะได๎ไปรบสักก่ีคน คนที่จะไปก็คงจะเป็นทหารทั้งนั้น ซึ่งไมํ

ได๎มาเดินขบวนเรียกร๎องอะไรกับเขาสักหนํอย คิดๆ ดูแล๎วก็แปลก มีเร่ืองอยํางนี้เมื่อไร ลูกอดคิดถึงลุงเพิ่มไมํได๎เลย ถ๎าได๎

อยูํใกล๎ๆ กันคงสนุก" 

         แตํความจริง พอํเพ่ิมเองแทนทีจ่ะต่ืนเต๎นในเร่ืองนี ้กลับดูเนือยๆ จนพลอยร๎ูสึกประหลาดใจ วันหนึง่อดไว๎ไมํได๎ต๎อง

ถามพํอเพิ่มขึ้นวํา 

         "คุณหลวง เร่ืองรบฝร่ังเศสอะไรนี่ ดูคุณหลวงเนือยๆ ไป ไมํเห็นมีเร่ืองมาคุยกับฉันบ๎างเลย คุณหลวงเป็นพวก

ฝร่ังเศสไปแล๎วหรือ" 

         "ปุ้โธํ ! แมํพลอยเอาอะไรมาวํา" พํอเพิ่มร๎องขึ้น "เมื่อ ๑๑๒ นั้นฉันโตร๎ูความแล๎วนะ แมํพลอยเสียอีกยังเล็กเกินไป 

เร่ืองจะรักฝร่ังเศสเป็นไมํมีเสียละฉันนํะ แตํคราวนี้ใจฉันมันยังไงๆ ก็ไมํร๎ู"  

         "อ๎าว ! เป็นยังไงไปเลําคุณหลวง ฉันนึกไว๎ทีแรกวําคุณหลวงคงเห็นด๎วย"  



         "เห็นนํะเห็นด๎วยหรอกแมํพลอย แตํอีกใจหนึ่งมันให๎คิดวําถึงได๎คืนมาก็คงจะไมํยืด สงครามยุโรปก็ยังไมํเสร็จ ถึง

ฝร่ังเศสจะแพ๎ถึงเสียบ๎านเมือง พวกพ๎องเขาก็คงจะมีอีกมาก ที่ไหนเขาจะทิ้งกัน การณ๑ข๎างหน๎าจะเป็นอยํางไรฉันเดาไมํถูก

เลย ได๎แตํนั่งภาวนาขออยําให๎ของที่ได๎คืนมานั้น ดึงเอาของเกําออกไปอีกเทํานั้น" พํอเพิ่มพูดอยํางหนักใจ  

         "ทําไม คุณหลวงไมํแนํใจวําใครจะชนะสงครามคราวนี้หรือ" พลอยถาม  

         "ก็อยํางนั้นแหละ" พํอเพิ่มตอบ "เร่ืองคนชนะฉันไมํแนํใจ แนํใจอยํูแตํวําถ๎ารบกันไปอยํางนี้ อีกหนํอยก็จะต๎องแพ๎

สงครามกันทุกฝ่ายเทํานั้นเอง ถึงเมืองไทยเรานี่ก็เถอะ ฉันไมํสบายใจเลยทีเดียว"  

         "ก็เขารบกันอยํูถึงไหนๆ คุณหลวงจะไปเก็บเอามาร๎อนใจทําไม" พลอยท๎วงขึ้น  

         "ก็ไมํร๎ูซ"ี พํอเพิ่มตอบ "แตํการรบกันที่อินโดจีนคราวนี้ ทําให๎ฉันร๎ูสึกวําความวํุนวายมันใกล๎ตัวเข๎ามา แมํพลอยร๎ู

ไหม" พํอเพิ่มลดเสียงลงเล็กน๎อยแล๎วพูดตํอไปวํา  

         "เวลานี้ฉันไมํกลัวฝร่ังหรอก ฉันกลัวแตํญ่ีปุ่นเทํานั้น"  

         "ไปกลัวเขาทําไมเลําคุณหลวง" พลอยซัก "ก็ดูเขาชอบพอกับเราดีออก ไมํเห็นเคยมาก๎าวกํายอะไรนี่"  

         "ถึงอยํางนั้นก็เถิด ถ๎าเผ่ือญี่ปุ่นเกิดรบกับฝร่ังขึ้นมา ฉันกลัววําเราจะต๎องพลอยยํุงไปด๎วย เพราะเราจะกลายเป็น

เมืองหน๎าทัพทีเดียว" 

         "ฉันนึกไมํถึงหรอก" พลอยพูด "ฉันเคยร๎ูจักญ่ีปุ่นมาหลายคน ดูเขาเรียบร๎อยอยํางเราๆ นํารักออก หมอทาเคดา ฉัน

ก็ยังเคยรักษา คนใจดีๆ อยํางนั้นจะไปรบกับใคร"  

         "ฉันไมํเห็นจะเก่ียวอะไรกับหมอทาเคดาเลย แมํพลอยก๎อ" พํอเพิ่มพูดอยํางหัวเสียนิดๆ  

         "อ๎าว ! ก็หมอแกเป็นญ่ีปุ่นนี่คุณหลวง" พลอยตอบ 

         "ฉันขี้เกียจคุยกับผ๎ูหญิงเสียจริงทีเดียว" พํอเพิ่มปรารภขึ้นกับบรรยากาศทั่วไป "เคยรักษาหมอญี่ปุ่น เลยนึกวํา

ญ่ีปุ่นเหมือนอยํางนั้นไปหมด พิลึกละ" แล๎วพํอเพิ่มก็ชวนพลอยคุยด๎วยเร่ืองอื่นไมํยอดพูดถึงเร่ืองนี้อีก  

         ในทีสุ่ดเหตุการณ๑ทางด๎านอนิโดจีนก็ผํานพน๎ไป โดยญ่ีปุน่เป็นผ๎ูเขา๎มาระงับกรณีพพิาท เร่ิมการเจรจาอนัเป็นผลให๎

ทางฝ่ายไทยได๎รับดินแดนคืนมาบ๎าง เชํน ทางพระตะบอง เสียมราฐ จําปาศักด์ิ และทางเหนือที่เรียกวําจังหวัดลานช๎าง 

การตกลงเลิกรบและได๎ดินแดนคืนมานั้น ทําให๎ทุกคนถอนใจโลํงอก และดูเหมือนจะพอใจ และถึงแม๎วําพลอยมิได๎มีสํวน

เก่ียวข๎องอะไรเลย พลอยก็ร๎ูสึกวําพอใจไปด๎วย  

         ทกุอยํางดูเหมือนจะสงบราบคาบดีอยํูพกัหนึง่ และสงครามทีพ่ลอยเคยร๎ูสึกวํากระช้ันชิดเขา๎มานัน้ ก็ดูจะหาํงไกล

ออกไปอีก แตํความสงบคร้ังนี้อยูํไปได๎ไมํก่ีเดือน ในที่สุดขําวสงครามก็กลับมาใหมํ และกลับมาอยํางนําสพึงกลัว เพราะมี



เสียงพูดกันอยํางหนาหูที่สุดวํา ประเทศไทยอาจถูกรุกราน ด๎วยกองทัพตํางประเทศ ด๎วยความสนใจแกมหวาดหวั่น พลอย

ก็มักจะเปิดวิทยุฟังเสมอ และรายการกระจายเสียงในขณะนั้น เกือบจะไมํมีอะไรนอกจากยืนยันวําประเทศไทยนั้นเป็น

กลางอยํางเครํงครัด แตํการยืนยันความเป็นกลางนั้นบํอยเข๎า จนในที่สุดมีแทบจะทุกวัน และประกาศออกมาด๎วยเสียงอัน

เรําร๎อน เหมือนกับวําผ๎ูที่ออกประกาศนั้นเอง ก็มีความหวาดกลัวอยํูวําเมืองไทยอาจถูกกองทัพของประเทศอื่นจูํโจมเข๎ามา 

เมื่อไรก็ได๎ และในที่สุดก็มีการอํานกฎหมายป้องกันประเทศทางวิทยุอยํางยืดยาว กําหนดทําหน๎าที่ของคนไทยวํา จะต๎อง

ตํอส๎ูข๎าศึกศัตรูอยํางไร และถึงกับมีบทบัญญัติให๎เผาบ๎านเมือง ทําลายเรือกสวนไรํนา ซึ่งเหลํานี้ล๎วนแตํเพิ่มความพร่ันพรึง

และหนักใจให๎แกํพลอยทั้งส้ิน จะหันหน๎าปรับทุกข๑กับใครได๎ก็ไมํมี มีแตํตาอั้นซึ่งมักจะไมํยอมพูดเร่ืองนี้ และมักจะระงับ

เร่ืองเสียด๎วยถ๎อยคําวํา 

         "คุณแมํก็ชอบไปฟังวิทยุ แล๎วก็เก็บเอามาทุกข๑ร๎อนไปเปลําๆ ถ๎าหากสงครามจะเกิดจริง เราก็ไปห๎ามมันไมํได๎ 

ระหวํางนี้เฉยๆ เสียดีกวํา อยําไปเก็บเอามาเป็นอารมณ๑เลย ถึงเวลาถ๎าหากเกิดขึ้นจริง เราคํอยคิดกัน คุณแมํก็ไมํใชํตัวคน

เดียวลูกๆ ก็อยูํหลายคน มีกําลังวังชาชํวยกันได๎ทั้งนั้น จะต๎องไปกลัวอะไร"  

         ถ๎อยคําเชํนนีข้องตาอัน้มักจะทาํใหพ๎ลอยต๎องคิดถึงตาอ๏อดทกุคร้ังไป แตํตาอ๏อดก็สํงขาํวเขา๎มาวํา ตนจะมากรุงเทพฯ 

ยังไมํได๎ เพราะการงานเพิ่งเร่ิม กําลังมีธุระมาก ทิ้งงานมาก็จะเสียการหมด พํอเพิ่มนั้นดูเหมือนจะปลงใจตกในเหตุการณ๑

ทุกอยําง เพราะวันหนึ่งพํอเพิ่มเดินหัวรํอกั้กๆ เข๎ามาหา แล๎วถามพลอยขึ้นกํอนวํา  

         "แมํพลอยมีไอพิษเก็บไว๎ที่บ๎านบ๎างหรือเปลํา" 

         "คุณหลวงเอาอะไรมาพูดก็ไมํร๎ู ฉันจะไปเอาไอพิษที่ไหนมาเก็บไว๎ในบ๎าน ใครจะถึงขั้นเก็บไอพิษกันนะ ฉันไมํเคย

พบเคยเห็น !" พลอยตอบอยํางไมํเข๎าใจ 

         "อ๎าว ! ฉันจะไปร๎ูเรอะ" พํอเพิ่มพูดอยํางมีอารมณ๑ขัน "ก็เมื่อคืน ฉันได๎ยินวิทยุรัฐบาล เขาประกาศกันออกล่ันไปวํา 

ถ๎าใครมารุกรานเมืองไทย เขาจะใช๎ไอพิษตํอส๎ู แล๎วเขาก็เลยบอกบุญมาด๎วยวํา ถ๎าใครมีไอพิษเก็บเอาไว๎ก็ให๎เอาไปให๎แกํ

ทางการ ฉันฟังแล๎วชํางถูกใจเสียจริงๆ แตํฉันเองไมํมีไอพิษ เก็บไว๎ไมํทัน เลยมาถามแมํพลอยดู เผ่ือจะเก็บไว๎บ๎าง"  

         "พุทโธํ ! คุณหลวงนี่ชํางไมํมีทุกข๑มีร๎อนเสียบ๎างเลยทีเดียว" พลอยบํน "บ๎านเมืองจะเป็นอยํางไรตํอไปก็ไมํร๎ู คุณ

หลวงไมํวิตกบ๎างหรือ" 

         "ถึงจะวิตกไปก็เทํานั้นแหละแมํพลอยเอ๐ย" พํอเพิ่มตอบอยํางอารมณ๑ดี "ถ๎าฉันวิตกไปมันก็ป้องกันอะไรไมํได๎ เร่ือง

ถึงคราวจะเป็นไปมันก็ต๎องเป็นไป เราจะไปร้ังไปเหนี่ยวอะไรก็ไมํได๎ ความจริงสงครามมันก็นํากลัวอยํู ย่ิงสงครามสมัยนี้ยิ่ง

รุนแรงกวําแตํกํอน แตํนั่นแหละเรามันก็แกํแล๎ว แมํพลอยอะไรๆ ก็ได๎เห็นมาหมดแล๎ว ทั้งทุกข๑ทั้งสุข ถึงไมํตายวันนี้ก็ต๎อง

ตายวันหน๎า จะช๎าหรือเร็วกวํากัน ก็คงไมํเทําไรนัก เราจะต๎องไปกลัวอะไร"  



         "คุณหลวงพูดก็จริงอยํูหรอก" พลอยตอบ "แตํฉันมันอดเสียวไส๎ไมํได๎ มันให๎หวาดหวั่นไปหมด จนไมํร๎ูจะคิดอะไรถูก 

นี่ถ๎าหากตึงตังกันขึ้นมาจริงๆ ฉันจะทําอยํางไร คุณหลวงอยําทิ้งฉันก็แล๎วกัน"  

         พอํเพ่ิมย้ิมมองดูอยํางปรานแีล๎วก็พดูวํา 

         "ฉันมีน๎องสาวกับเขาอยํูคนเดียว ถ๎าเอะอะขึ้นมาแล๎วฉันทิ้งแมํพลอย ฉันก็ไมํใชํคนเทํานั้นเอง"  

         และพอํเพ่ิมก็ได๎พสูิจน๑ตนใหพ๎ลอยได๎เห็นในภายหลังวําเป็นคนจริงตามคําพดู  

 

บทที่ ๘ (หน๎าที่ ๒)  

         ปนีัน้ทัง้ตาอัน้และคุณเสวีเป็นกรรมการในงานฉลองรัฐธรรมนญู ซ่ึงจัดทาํเป็นการมโหฬารเหมือนกันทกุป ีพลอยจํา

ได๎วําในคืนวันที่ ๗ ธันวาคม เป็นคืนลองไฟในงานรัฐธรรมนูญ ทั้งตาอั้นประไพและคุณเสวี ได๎นัดกันแล๎ววําจะไปดู และ

ตํางคนตํางชวนพลอยไปด๎วย เพราะจะเทํากับไปดูงาน และไมํต๎องเบียดคนมาก เทําในระหวํางที่มีงานจริงๆ แตํพลอยก็

ปฏิเสธ เพราะร๎ูสึกวําไมํมีแกํใจที่จะไปเที่ยวเตรํในยามนี้ เมื่อลูกๆ ไปแล๎ว พลอยก็เข๎านอนแตํหัวคํ่า คืนนั้นพลอยนอนไมํ

หลับ ร๎ูสึกระสับกระสํายอยํางบอกไมํถูก เหมือนกับจะมีสังหรณ๑ในใจ นอนฟังเสียงรถที่แลํนไปมานอกถนนอยูํนาน จนเสียง

ตํางๆ คํอยซําลงไป พอพลอยเกือบจะเคล้ิมหลับก็มีเสียงกุกกักในห๎อง และเด็กผ๎ูหญิงที่พลอยใช๎เป็นประจําตัว เข๎ามาใกล๎ๆ 

ที่นอนวํา 

         "คุณหญิงเจ๎าคะ คุณหลวงทํานมาคอยอยูํข๎างนอกบอกวํามีธุระร๎อนมาก"  

         พลอยรีบลุกขึน้นัง่ เปิดไฟทีห่วันอน เหลือบดูนาฬกิาเวลาหา๎ทุมํตรง 

         พลอยรีบลุกเดินออกมาขา๎งนอกด๎วยความกระวนกระวายใจ เพราะยังไมํร๎ูวําจะมีเหตุอะไรเกิดขึน้ พอํเพ่ิมนัง่ตีสีหนา๎

ไมํสบายอยูํที่ห๎องข๎างนอก มิได๎เปิดไฟให๎สวํางห๎อง แตํเปิดไฟฟ้าดวงเล็กที่ริมฝาไว๎ดวงเดียว ทําให๎ห๎องนั้นมีแสงสวํางสลัวๆ 

พลอยเดินเข๎าไปใกล๎ตัวพํอเพิ่ม แล๎วถามขึ้นเบาๆ ด๎วยเสียงที่ซํอนความต่ืนเต๎นไว๎วํา  

         "มีเร่ืองอะไรกันคุณหลวง" 

         "ถ๎าจะเกิดเร่ืองใหญํเสียแล๎วละแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบเกือบเป็นเสียงกระซิบ "ญ่ีปุ่นตามห๎างร๎านในนี้ มันลุกขึ้น

แตํงทหารกันเต็มไปหมด" 

         "ไฮ๎ ! คุณหลวงไปได๎ยินใครเขาหลอกให๎กระมัง !" พลอยพูดอยํางไมํเชื่อหู "ญ่ีปุ่นในนี้ไมํใชํทหาร จะไปแตํงทหาร

อะไรกัน" 

         "อ๎าว ! จริงๆ นะแมํพลอย ฉันเห็นมาด๎วยตาทีเดียว เขาแตํงทหารเดินกันเต็มซอยทรัพย๑ไปหมดแล๎ว" พํอเพิ่มตอบ  



         "คุณหลวงไปทําอะไรอยูํที่ซอยทรัพย๑กลางคํ่ากลางคืน" พลอยซัก  

         "เอาเถอะนํา !" พํอเพิ่มวํา "อยําซักให๎มันนอกเร่ืองไปเลย......พอฉันเห็นผิดสังเกตฉันก็แลํนไปหานายตํารวจ ที่เขา

เป็นเพื่อนฝูง แตํก็ไมํพบใคร ไปร๎ูจากเด็กๆ วําทําจะเกิดเร่ืองใหญํ เพราะญ่ีปุ่นกําลังจะเข๎าเมือง หรืออะไรอยํางนั้น"  

         พลอยยกมือลูบอกแล๎วก็เลยเอามือกดไว๎ทีต่รงนัน้ เพราะหวัใจเต๎นแรงเต็มที  

         "ตายจริง !" พลอยพูดเสียงส่ัน "ตายจริง ! จริงหรือนี่คุณหลวง ! แล๎วเราจะทําอยํางไรกันดี จะหนีไปไหนกันดี ! แล๎ว

นี่ลูกเต๎าฉันไปไหนกันหมดก็ไมํร๎ู ! กรรมเวรแท๎ๆ ทีเดียว !"  

         "เบาๆ ไว๎กํอนแมํพลอย" พํอเพิ่มวํา "ทําตัวเป็นคนตูมตามไปได๎ ใจเย็นๆ ไว๎กํอน" 

         "แล๎วกันคุณหลวง" พลอยร๎องเสียงส่ัน "คุณหลวงบอกฉันเองวํากําลังจะเกิดศึกเสือเหนือใต๎ แล๎วกลับมาบอกไมํให๎

ฉันตื่น" 

         "ยังไมํถึงขนาดนั้นหรอกแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ "ยังมีเวลาอยํู ยังมีเวลาที่จะพูดจาคิดอํานตระเตรียมอะไรทัน เวลา

นี้ก็ดึกแล๎ว แมํพลอยจะนอนเสียกํอนก็ยังได๎ ฉันยังไมํกลับหรอก จะอยูํเป็นเพื่อน"  

         "โธํ ! ฉันจะมีแกํใจไปหลับนอนได๎อยํางไร" พลอยบํน "วําแตํคุณหลวงเถิด มานั่งอยูํที่นี่ไมํหํวงทางบ๎านหรือ"  

         "ไมํเป็นไรหรอกเร่ืองนั้น" พํอเพิ่มตอบ "ญาติโยมเขามีถมไป ถึงฉันจะอยํูไมํอยูํก็เทํากัน ป่านนี้ก็นอนหลับกันอุตุไป

หมดแล๎วไมํร๎ูเร่ือง แมํพลอยอยูํบ๎านคนเดียว ฉันจะอยํูเป็นเพื่อนกํอน"  

         พลอยนกึขอบใจพอํเพ่ิมเป็นทีสุ่ด แตํขณะนัน้ก็ไมํมีใจคอจะพดูวํากระไรได๎ถูก ได๎แตํลงนัง่ใกล๎ๆ พอํเพ่ิม แล๎วก็อยํู

เงียบๆ มิได๎พูดจาวํากระไร หยิบหมากขึ้นใสํปากเค้ียวแก๎กล๎ุม สํวนพํอเพิ่มก็นั่งสูบบุหร่ี กระแอมกระไอไปตามเร่ือง เวลาย่ิง

ดึกลงทุกที เสียงรถยนต๑ว่ิงไกลๆ หลายหนด๎วยความเร็วสูง เสียงไกํขันยามดังขึ้นเป็นระยะ ในที่สุดก็มีเสียงรถแลํนเข๎ามาใน

บ๎าน พลอยรีบลุกขึ้นไปชะโงกหน๎าตํางดู เห็นประไพลงจากรถมาแตํคนเดียว ก็ร๎องเรียกเบาๆ จากบนตึก ประไพแหงนหน๎า

มาดู แล๎วก็เดินขึ้นบันไดและเข๎ามาหาในห๎อง  

         "พี่อั้นกับคุณเสวีไปไหนประไพ ทําไมไมํกลับมาด๎วยกัน" พลอยถามขึ้นกํอน  

         "มีคนเขามาตามไปจากงานรัฐธรรมนูญพร๎อมกันทั้งสองคน บอกวํามีราชการดํวนให๎ไปเด๋ียวนั้น ไพเลยกลับมา

กํอน" ประไพตอบแล๎วพูดตํอไปทันทีวํา "คุณแมํร๎ูเร่ืองแล๎วหรือยัง"  

         "ร๎ูแล๎ว" พลอยตอบ "คุณลุงมาบอก แล๎วนี่เราจะทําอยํางไรกันดี"  

         "คุณเสวีเขาส่ังให๎ไพมาบอกคุณแมํวําไมํต๎องตกใจ ญ่ีปุ่นเขามาฐานมิตร เขาคงไมํทําอะไรเราหรอก" ประไพพูดตํอ  

         "คุณเสว.ี....คุณเสวีจะไปร๎ูใจเขาได๎อยํางไร" พลอยถามอยํางสงสัย  



         "ก็เห็นเขามีเพื่อนเป็นญ่ีปุ่นอยูํมาก เขาคงร๎ูกระมัง" ประไพพูดแล๎วยกมือขึ้นปิดปากหาว พลางพูดวํา "ระหวํางนี้ก็

คงไมํมีอะไร ไพงํวงเหลือเกิน จะขอไปนอนกํอน ถ๎าคุณแมํมีอะไรให๎เด็กไปปลุกก็แล๎วกัน" แล๎วประไพก็เดินจากห๎องลง

บันไดกลับไปเรือนของตน 

         เสียงพอํเพ่ิมหวัเราะเบาๆ จากเงามืด ทาํใหพ๎ลอยต๎องเหลียวไปดู เห็นพลอยมอง พอํเพ่ิมก็พดูขึน้วํา  

         "แมํพลอยควรจะเอาอยํางลูกสาวเขา ระหวํางนี้ไมํมีอะไรก็เข๎าไปนอนเสียบ๎าง"  

         "ฉันทําไมํได๎หรอก" พลอยวํา "ฉันไมํได๎คอทั่งสันหลังเหล็กเหมือนคนสมัยนี้ ถึงจะนอนก็คงไมํหลับอยํูนั่นเอง"  

         พลอยนัง่อยํูสองคนกับพอํเพ่ิมจนรํุงสวําง และแม๎แตํหลังเวลาอาหารเช๎าแล๎ว ตาอัน้และคุณเสวีก็ยังมิได๎กลับ ทาํให๎

พลอยย่ิงเพิ่มความกระวนกระวายใจย่ิงขึ้น  

         ตาอัน้เป็นคนกลับมาถึงบา๎นกํอนในตอนสาย ตาอัน้อดนอนเพียงคืนเดียว แตํวันนัน้ตาอัน้ตาลึกกลวง หนา๎ตาซูบซีด

เหมือนกับอดนอนมาหลายคืน ตาอั้นเดินเข๎ามาในห๎อง ทรุดตัวลงนั่งที่เก๎าอี้อยํางอํอนใจ มองหน๎าพลอยแล๎วก็พูดขึ้นวํา  

         "คุณแมํ ! เราเสียเมืองให๎ญ่ีปุ่นเสียแล๎ว !" 

         พดูได๎เทํานัน้ตาอัน้ก็ร๎องไหเ๎หมือนกับเด็กๆ 

         ปราดเดียวพอํเพ่ิมก็ถึงตัวตาอัน้ทนัท ีพอํเพ่ิมเอาแขนโอบไหลํตาอัน้ไว๎แล๎วก็พดูวํา 

         "ไมํเป็นไรพํออั้น ทําใจดีๆ ไว๎เวลาข๎างหน๎ายังมีอีกมาก ไมํเป็นไร พูดจากันกํอน เร่ืองมันเป็นไปยังไงมายังไง"  

         นบัเป็นเวลานานรํวมสิบปมีาแล๎วทีพ่อํเพ่ิมมิได๎เคยแสดงความสนทิสนม หรือแสดงความเมตตาปราน ีตํอตาอัน้เทําที่

พลอยได๎เห็นในวันนี้ ภาพที่ได๎เห็นนั้นเป็นภาพที่จับใจ ถึงแม๎วําจะได๎เห็นในยามคับขัน ก็ยังเป็นภาพประทับใจ ที่พลอยจะ

ลืมเสียได๎ยาก ตาอั้นเองก็ดูเหมือนจะร๎ูสึกในความเมตตาของลุง เพราะเหลียวดูหน๎าลุงและย้ิมน๎อยๆ ทั้งน้ําตาด๎วยความ

ขอบใจ แล๎วตาอั้นก็สงบลงเร่ิมพูดตํอไปวํา  

         "ญ่ีปุ่นยกทัพเข๎ามาเมืองไทยต้ังแตํเมื่อคืนนี้..... ญ่ีปุ่นประกาศสงครามกับฝร่ัง อังกฤษอเมริกา จะขอยกทัพผําน

เมืองไทย โดยย่ืนคําขาดให๎ตอบ ถ๎าเราไมํยอมก็จะเข๎าตีเอา"  

         "แล๎วอยํางไร" พํอเพิ่มถามด๎วยเสียงแหบแห๎งเหมือนกับเป็นหวัด  

         "เราก็ต๎องยอมเขา" ตาอั้นตอบ "เพราะจะไปส๎ูอยํางไรไหว และไมํมีใครร๎ูตัวมากํอนก่ีคน เวลานี้ทหารทางปักษ๑ใต๎ก็

ยังส๎ูรบกับญ่ีปุ่นอยูํ ทางกรุงเทพฯ บอกวําเจรจาตกลงกันได๎แล๎ว จะร๎ูหรือยังก็ไมํร๎ู กวําจะร๎ูก็คงจะตายกันลงไปมาก"  

         "ที่ตกลงกันนํะตกลงวํากระไร พํออั้นร๎ูไหม" พํอเพิ่มถามอีก  



         "ก็ตกลงให๎ญี่ปุ่นเข๎าเมืองได๎" ตาอั้นตอบส้ันๆ 

         "ถ๎าอยํางนั้นก็แปลวําเราเป็นขี้ข๎าญ่ีปุ่นแล๎วนํะซี" พํอเพิ่มพูดเหมือนกับปรารภกับตนเอง  

         "พวกฑูตเขาวําไมํใชํ เขาวําเรายังเป็นเอกราช แตํวําเราเป็นมิตรกับญี่ปุ่น แตํผมเองก็วําอยํางคุณลุงเหมือนกัน" ตา

อั้นตอบแล๎วก็ทําหน๎าเหมือนจะร๎องไห๎อีก 

         พอํเพ่ิมมองดูตาอัน้อยํางเล่ือมใส ซ่ึงพลอยสังเกตเห็นได๎ทนัท ีเพราะพอํเพ่ิมมิได๎มองตาอัน้อยํางนีม้านานแล๎ว มีแตํ

มองด๎วยสายตาที่ระแวงสงสัยกินใจ แตํคร้ังนี้ก็เป็นคร้ังแรก ที่พลอยได๎ยินจากปากตาอั้นวําเห็นด๎วยกับพํอเพิ่ม ทําให๎นึก

ขอบใจเทพยดาฟ้าดินอยํูครันๆ วําบุตรของตนและพี่ชายของตนเร่ิมจะกลมเกลียวกันได๎อีก พลอยคิดถึงตาอ๏อดขึ้นมาทันที 

และในทันใดนั้น ข๎อความที่ตาอั้นพูดก็เสียวปลาบเข๎าไปในหัวใจ "ญ่ีปุ่นกับไทยกําลังรบส๎ูกันอยํูทางปักษ๑ใต๎" และตาอ๏อดก็

อยูํที่ปักษ๑ใต๎ 

         "อั้น !" พลอยร๎องเรียกขึ้นอยํางละลํ่าละลัก "เมื่อก้ีอั้นวําเขารบกันอยํูที่ปักษ๑ใต๎มิใชํหรือ"  

         "ผมก็ได๎ขําววําอยํางนั้น กวําจะติดตํอให๎เลิกกันได๎ก็คงต๎องกินเวลา เพราะเวลานี้ยังไมํร๎ูใครเป็นใคร อะไรๆ ก็คง

ต๎องชะงักไปหมด" 

         "ตายจริง !" พลอยร๎อง พลางยกมือขึ้นกุมที่คอ "ตายแล๎ว ! ตาอ๏อดอยูํที่ปักษ๑ใต๎ ป่านนี้จะเป็นอยํางไรก็ไมํร๎ู !"  

         "ปู้โธํเอ๏ย !" พํอเพิ่มร๎องสอดขึ้นมา "แมํพลอยนี่ก็ชํางเหลือเข็นจริงๆ เทียว เขาพูดกันเร่ืองเสียบ๎านเสียเมือง นี่หลับ

ไพลํไปหํวงเอาลูก ราวกับวําตาอ๏อดแกเป็นเด็กๆ แกไมํเป็นไรหรอก โตเป็นผ๎ูใหญํแล๎ว"  

         "โธํ ! ก็ลูกฉันทั้งคนนี่คุณหลวง" พลอยเถียง "แล๎วก็ยังมีตาอ๎นอยํูทางปักษ๑ใต๎อีก ตาอ๏อดก็ชํางเถิด พอจะหนีซุกซํอน

ไปได๎ เพราะไมํได๎ติดคุกติดเล๎า แตํตาอ๎นนั้นเขาลํามโซํลํามตรวนไว๎อยํางไรก็ไมํร๎ู ป่านนี้คงจะตายเสียแล๎วกระมัง" พูดจบ

พลอยก็เร่ิมร๎องไห๎ทันที 

         ตาอัน้เขา๎มาคุกเขาํอยํูขา๎งๆ ตัว เอามือพลอยไปกุมไว๎แล๎วพดูเบาๆ วํา 

         "คุณแมํอยํา....อยําร๎องไห๎ ผมขอเสียทีเถิด อยําร๎องไห๎ให๎ผมเห็นในเวลานี้ อ๏อดกับพี่อ๎นไมํเป็นไรหรอก ผมรับรอง 

เพราะญ่ีปุ่นรบกับทหารไทยอยํูที่สงขลา แตํอ๏อดไมํได๎อยูํที่สงขลา ไปทําเหมืองอยูํแถวพังงา ไกลกันตั้งเป็นกอง พี่อ๎นก็อยูํ

เกาะอีกถึงฝ่ังทะเลหนึ่ง ญ่ีปุ่นยังไปไมํถึงแนํๆ คุณแมํไมํต๎องเป็นหํวง"  

         เหตุผลของตาอัน้ทาํใหพ๎ลอยคํอยคลายใจลง พอจะนัง่สงบเป็นปกติอยํูได๎ตํอไป ตาอัน้กลับไปนัง่พดูกับพอํเพ่ิมเบาๆ 

ตอบคําถามที่พํอเพิ่มต้ังอยํูเร่ือยๆ ทั้งสองคนมีหน๎าตาเศร๎าหมอง ความทุกข๑ความอัปยศความหมดหวังคับแค๎นใจ ทําให๎พํอ

เพิ่มและตาอั้นกลับหันหน๎าเข๎าหากัน และเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได๎ เหมือนเมื่อคร้ังกํอนนานมาแล๎ว ฝ่ายพลอยนั้นก็ได๎แตํ

นั่งอยูํเงียบๆ เพราะเร่ืองที่เกิดขึ้นนั้นดูจะมีทั้งขนาดและน้ําหนักใหญํโต เกินกวําที่พลอยจะสามารถวินิจฉัย หรือตัดสินใจ



อยํางไรได๎ พลอยร๎ูสึกตัววําตํอไปนี้ชีวิตของตนจะเป็นอยํางไรนั้น สุดแล๎วแตํพี่น๎องหรือลูกเต๎าที่เป็นผ๎ูชาย ถ๎าพลาดจากนั้นก็

สุดแล๎วแตํบุญกรรมจะบันดาลให๎เป็นไป  

         ขณะนีน่ัง่กันอยํูนัน้เอง คุณเสวีก็เดินเบาๆ เขา๎มาในหอ๎งโดยไมํมีใครร๎ูตัว ตามแบบทีเ่คยทาํอยํูเสมอ พลอยเหลือบ

เห็นคุณเสวีกํอนคนอื่น และสังเกตได๎ทันทีวําหน๎าตาของคุณเสวีนั้น ชํางผิดจากตาอั้นเสียนี่กระไร เพราะคุณเสวีมีหน๎าตา

แจํมใสเบิกบาน มิได๎มีรํองรอยวําเหน็ดเหนื่อยรํวงโรย จากการอดหลับอดนอนคืนยันรํุง และมิได๎มีร้ิวรอยของความทุกข๑

อยํางมหันต๑ อยํางที่ปรากฏอยูํบนใบหน๎าของตาอั้นเลยแม๎แตํน๎อย  

         ตาอัน้เห็นหนา๎คุณเสวีก็ถามขึน้ทนัทวํีา 

         "เสวีมีขําวเพิ่มเติมอะไรมาอีกบ๎าง" 

         "ไมํมีอะไรอีก เราตกลงกันได๎เรียบร๎อยแล๎ว ญ่ีปุ่นเขามาฐานมิตรไมํทําอันตราย ตํอไปนี้ทุกอยํางจะเรียบร๎อย ไมํมี

ศึกไมํมีสงคราม บ๎านเมืองไมํเสียหาย ผ๎ูคนไมํต๎องล๎มตาย และญ่ีปุ่นเขาก็จะเห็นใจเรา จะต๎องชํวยเราอีกมาก"  

         เสียงพอํเพ่ิมซ่ึงหลีกไปนัง่อยํูหาํงๆ เม่ือเห็นคุณเสวีเขา๎มาในหอ๎งไอขึน้เบาๆ แล๎วก็ขดีไม๎ขดีไฟจุดบหุร่ีสูบ พนํควัน

โขมง ตาอั้นมองดูหน๎าคุณเสวีอยํางพิศวง และเหมือนเพิ่งได๎ร๎ูจักกันจริงๆ คร้ังนี้ พลางพูดขึ้นเบาๆ อยํางอัศจรรย๑ใจวํา  

         "เสวีถามจริงเถิด เราก็เพื่อนกัน เสวีไมํร๎ูสึกเดือดร๎อน.... ไมํนึกเสียใจหรือโมโหอะไรบ๎างเลยหรือคราวนี้"  

         คุณเสวีย้ิมอยํางเบิกบานแล๎วตอบวํา 

         "ก็ไมํเห็นมีอะไรที่จะต๎องเดือดร๎อนหรือโมโหหรือเสียใจ วํากันตามจริงกันกลับดีใจเสียอีก สงครามคราวนี้เป็น

สงครามโลก กันร๎ูอยูํแตํแรกวําถึงอยํางไรก็จะต๎องมาถึงตัวเราสักวันหนึ่ง หลีกเล่ียงอยํางไรก็คงไมํพ๎น ข๎อสําคัญจึงอยูํที่เรา

จะเข๎าข๎างใครในสงครามคราวนี้ ถ๎าเข๎าข๎างฝ่ายถูกก็ดีไป แตํถ๎าเข๎าข๎างฝ่ายผิดก็จะเสียหายหมดทีเดียว คราวนี้ก็ร๎ูกันแล๎ว

วําเราเป็นฝ่ายญ่ีปุ่น คงหมายความวําเราเป็นฝ่ายเยอรมันด๎วย กันจึงดีใจมาก เพราะเราเป็นฝ่ายที่เขามีกําลัง ซึ่งกําลังจะ

ชนะสงครามในที่สุด" 

         เสียงพอํเพ่ิมกระแอมเบาๆ ขึน้อกีคร้ังหนึง่ พลอยร๎ูดีวําส่ิงทีม่าติดคอพอํเพ่ิม ทาํใหต๎๎องกระแอมนัน้ มิใชํวัตถุอืน่ใด

นอกจากความไมํศรัทธาในคําพูดของคุณเสวี เสียงตาอั้นพูดขึ้นอยํางไมํสบายใจวํา  

         "กันยังไมํเข๎าใจดีวําเสวีหมายความวํากระไร กันร๎ูแตํวําญ่ีปุ่นยกทัพเข๎ามาในเมืองไทย แตํทําไมเสวีจึงพูดเลยไปวํา

เราเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหน สงครามคราวนี้ถึงญ่ีปุ่นจะยึดเมืองเราได๎ ก็ไมํได๎แปลวําเราจะต๎องเป็นฝ่ายญ่ีปุ่น"  

         "ถ๎าเราปลํอยให๎เขายึดเฉยๆ โดยไมํเข๎าเป็นพวกเขา ก็เทํากับเรายอมเป็นเมืองขึ้นของญ่ีปุ่น เราจะต๎องลําบาก 

เพราะเขาจะเข๎ามาโดยไมํมีความเกรงใจอะไรเลย แตํถ๎าหากวําเราเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น เขาก็ต๎องเกรงใจเราไมํมากก็น๎อย 

เร่ืองนี้ดูไมํนําจะเป็นปัญหาอะไรเลย อั้นก็ควรจะร๎ูดีวําเราส๎ูเขาไมํได๎แนํ ถ๎าขืนส๎ูเทํากับเรายอมทําลายทุกอยํางที่เรามี ไมํมี



วันสร๎างสมขึ้นได๎เหมือนเกําอีกตํอไป กรุงเทพฯ จะราบเป็นหน๎ากลองไปภายในวันเดียว ผ๎ูคนจะล๎มตายมากมายสุดที่จะ

ประมาณ แล๎วเขาก็ยังจะเข๎ามาได๎อยูํนั่นเอง แตํไหนๆ เขาก็เข๎าได๎แล๎ว เราจะทําเร่ืองร๎ายให๎กลายเป็นดีเสียมิดีกวําหรือ"  

         "พํอเสว"ี เสียงพํอเพิ่มพูดขัดจังหวะขึ้น "พํอเสวีพูดราวกับวําไมํมีฝร่ังเหลืออีกแล๎วในโลกนี้ เมื่อญ่ีปุ่นรบกับฝร่ัง แล๎ว

เราเข๎าข๎างญ่ีปุ่น ก็แปลวําเราจะต๎องรบกับฝร่ังด๎วย พํอเสวีวําเราจะไปส๎ูเขาไหวหรือ"  

         คุณเสวีหวัเราะก๎องแล๎วตอบพอํเพ่ิมวํา 

         "คุณลุงถามอยํางนั้นก็ควรอยูํ เพราะคุณลุงเกิดมาในสมัยที่เราต๎องกลัวฝร่ังเสียจนแทบจะกระดิกตัวไมํได๎ แตํ

เด๋ียวนี้สมัยนั้นผํานพ๎นไปแล๎ว ฝร่ังจะไมํมีเหลือในตะวันออกอีกตํอไป อีกหนํอยญ่ีปุ่นก็จะไลํไปหมด แล๎วฝร่ังจะไมํกลับมา

อีก คุณลุงอยําวิตกเร่ืองฝร่ังเลยครับ ฝร่ังเดี๋ยวนี้ไมํนํากลัวเหมือนฝร่ังเมื่อกํอนเสียแล๎ว เวลานี้ญ่ีปุ่นกําลังตีฟิลิปปินส๑ของ

อเมริกัน และกําลังเข๎าโจมตีมาลายูของอังกฤษ จากนั้นก็จะไปพมําและชวา เกาะบอร๑เนียวและอินเดีย เขาเข๎าตีทุกด๎าน

พร๎อมกันหมด และถ๎าคุณลุงร๎ูจักน้ําใจทหารญ่ีปุ่นแล๎ว คุณลุงก็จะต๎องร๎ูวําฝร่ังไมํมีทางส๎ูได๎ ผมวําตํอไปออสเตรเลียที่เป็น

เมืองฝร่ังนั้น ก็จะต๎องตกเป็นของญ่ีปุ่นสักวันหนึ่ง คอยดูกันไปเถิดในเอเซียนี้ตํอไป ก็จะมีแตํญ่ีปุ่นกับเราเทํานั้นที่จะเป็น

ชาตินํา เพราะเราไหวตัวทันเข๎ากับเขาเสียแตํแรก ใครไมํรํวมมือกับญี่ปุ่นเวลานี้ก็เทํากับไมํรักชาติ"  

         ตาอัน้เอามือตบโต๏ะอยํางแรงแล๎วพดูวํา 

         "มากไปเสียแล๎วละเสวี ! กันร๎ูแล๎ววําเสวีเป็นพวกญ่ีปุ่น แตํอยําเที่ยววําคนอื่นเขาไมํรักชาติ ใครๆ ก็รักชาติด๎วยกัน

ทั้งนั้น และคนที่เขารักชาติจริงๆ เขาจะต๎องวําเสวีนั่นแหละเป็นคนขายชาติให๎ญ่ีปุ่น"  

         คุณเสวีเหลียวมามองตาอัน้แล๎วย้ิม แตํพลอยเห็นได๎ทนัทวํีาการย้ิมนัน้ เป็นแตํเพียงย้ิมด๎วยใบหนา๎ ในดวงตาของคุณ

เสวีนั้นมีโทสะจริต และความอาฆาตลุกอยูํพลํุงโพลง เหมือนกับเปลวไฟที่ร๎อนแรง สายตาของคุณเสวีทําให๎พลอยต๎องขน

ลุกเกรียวไปทั้งตัว 

         คุณเสวีพดูกับตาอัน้ด๎วยน้าํเสียงเป็นปกติวํา 

         "อั้น ! เราก็เป็นเพื่อนฝูงกันมานาน อยํามาแตกกันเสียด๎วยเร่ืองเทํานี้เลย เป็นอันวําอั้นกับเรา มีความเห็นกันคนละ

อยํางในเร่ืองนี้ แตํเราก็ไมํจําเป็นต๎องดํากันเลํนงํายๆ เพราะความเห็นไมํตรงกัน อั้นคอยดูตํอไปก็แล๎วกันวําที่เราพูดไว๎นั้น

ถูกหรือผิด พูดกันเวลานี้ก็ไมํมีทางที่จะตกลงกันได๎"  

         พดูแล๎วคุณเสวีก็ยกมือขึน้ปดิปากหาว แล๎วหนัมาย้ิมกับพลอยพดูวํา  

         "เมื่อคืนผมอดนอนทั้งคืน เพิ่งร๎ูตัววํางํวง ตํอไปนี้ขออยําให๎คุณแมํตกใจ หรือเป็นหํวงอะไรทั้งส้ิน มีอะไรก็บอกผม

ได๎ เพราะผมมีเพื่อนฝูงเป็นญี่ปุ่นหลายคน พอจะพูดจาอาศัยไหว๎วานกันได๎เสมอ"  

         พดูแล๎วคุณเสวีก็เดินออกจากหอ๎งกลับไปเรือน ทิง้คนทัง้สามใหน๎ัง่ตกตะลึงมองดูหนา๎กันอยํู  



         ตาอัน้มองตามคุณเสวีจนหายลับไปแล๎วก็ถอนใจใหญํ ปรารภขึน้เบาๆ วํา  

         "คนเรานี่ก็แปลก ย่ิงร๎ูจักกันานเข๎าก็ย่ิงดูเหมือนไมํร๎ูจักเลย และพอถึงที่สุดเข๎าจริงก็เห็นวําคบไมํได๎ทีเดียว"  

         "พํออั้นอยําไปยุํงกับมันเลย คนพรรค๑อยํางนั้น" พํอเพิ่มพูดพลางรีบลุกมานั่งใกล๎ตาอั้น ในสายตาของพํอเพิ่ม เต็ม

ไปด๎วยความเมตตาความปรารถนาดี และความเห็นใจ ทําให๎พลอยนึกอัศจรรย๑ใจวําเหตุการณ๑ของบ๎านเมืองนั้น สามารถ

ทําให๎คนที่เคยรักกันต๎องแหนงหนํายกันไป และก็ด๎วยเหตุการณ๑บ๎านเมืองที่เปล่ียนแปลงไปนั้นเอง คนที่เคยแหนงหนําย

ระแวงสงสัยกัน ก็กลับมารักใครํสนิทชิดชอบกันได๎ใหมํ ดูเหมือนวําเหตุอื่นๆ ที่ผูกมัดน้ําใจคน เชํนความเกี่ยวดองเป็นญาติ

จะไมํสําคัญเสียเลย 

 

บทที่ ๙ (หน๎าที่ ๑)  

         พลอยดูเหตุการณ๑ทีเ่กิดขึน้เม่ือญ่ีปุน่เขา๎เมืองไทยในภายหลังก็ร๎ูสึกวําแปลก เพราะในวันแรกๆ นัน้ มีแตํคนโทมนสั 

และเห็นวําญ่ีปุ่นนั้นเป็นมารร๎ายที่นําสยดสยอง แตํภายในเวลาไมํเทําไรนัก ความร๎ูสึกเชํนนั้น ก็ดูจะลืมเลือนกันไป ญ่ีปุ่น

เป็นจํานวนมากทั้งทหารและพลเรือนเข๎ามาอยํูในเมืองไทย รํวมกับคนไทยโดยสนิทสนม มีทหารญ่ีปุ่นผํานเข๎าออกใน

เมืองไทยนี้อยํางมากมาย ไมํมีใครร๎ูวําอะไร และภาวะเชํนนั้นก็ดูกลายเป็นภาวะธรรมดา ฝร่ังหมดความสําคัญลงไปจริงๆ 

อยํางที่คุณเสวีได๎วําไว๎ และกลายเป็นศัตรูหรือเป็นคนชนิดที่เหยียดหยามเลํนได๎ ไมํต๎องเกรงใจ สํวนญ่ีปุ่นกลับกลายเป็น

คนสําคัญ เป็นมหามิตรมีงานการที่ไหนสําคัญ ก็ต๎องมีนายทหารญ่ีปุ่นและพลเรือนญ่ีปุ่นไปปรากฏกาย ในฐานะแขกอันมี

เกียรติ 

         พลอยมิส๎ูจะสนใจในรายละเอียดตํางๆ และความร๎ูสึกตํางๆ ในทางการเมืองเทําไรนกั ร๎ูสึกโลํงใจแตํเพียงวํา ความ

กลัวสงคราม ความร๎ูสึกตะคร่ันตะครอที่วําสงครามจะมาถึงตัวเมื่อไรนั้น บัดนี้หมดไปแล๎ว เพราะสงครามได๎มาถึงเข๎าแล๎ว

จริงๆ และเมืองไทยก็เข๎าสํูสงครามในฐานะคํูสงคราม โดยลงนามสัญญาเป็นพันธมิตรกับฝ่ายญ่ีปุ่น ในโบสถ๑วัดพระแก๎ว 

แตํขณะเดียวกันภัยจากสงคราม ที่พลอยเคยนึกเกรงกลัว ก็มิได๎มาปรากฏให๎เห็น เมืองไทยเคยอยูํอยํางไรเมื่อกํอนสงคราม 

ก็คงเป็นไปอยํางนั้นตํอไป ความตระหนกตกใจ ที่เกิดขึ้นชั่วครํูเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคมนั้น ดูจะหมดไปโดยรวดเร็ว และคนไทย

สํวนมากที่พลอยร๎ูจัก ก็คงดําเนินชีวิตตํอไปด๎วยใบหน๎าที่ย้ิมแย๎มแจํมใส ดินฟ้าอากาศ และส่ิงธรรมชาติตํางๆ ก็คงเป็นไป

เหมือนเกํา ไมํมีส่ิงใดปรวนแปรในทางที่จะสํอให๎เห็นวําบ๎านเมืองวิปริต ฝนยังคงตกทําความชํุมช้ืนแกํแผํนดิน แดดยังออก

ทอแสงให๎ความอบอุํน และนกเล็กใหญํที่เคยสงเสียงร๎องตามต๎นไม๎ใกล๎บ๎าน ก็คงสํงเสียงร๎องตํอไปอยํางเบิกบาน พลอย

มองดูส่ิงตํางๆ ที่อยํูรอบตัวแล๎ว ก็นึกอัศจรรย๑ใจอยูํครันๆ  

         ส่ิงแรกแหงํความเปล่ียนแปลงทีพ่ลอยเห็นได๎ก็คือ ราคาของตํางๆ ทีเ่ร่ิมขยับตัวขึน้สูง นบัต้ังแตํวันทีญ่ี่ปุน่เขา๎ แตํ

อาการเชํนนี้พลอยเห็นวําเป็นของธรรมดา เพราะเคยปรากฏให๎เห็นมาแล๎ว เมื่อคร้ังสงครามโลกคร้ังกํอน ซึ่งก็มิได๎ร๎ูสึก



เดือดร๎อนเทําไรนัก พลอยยังจําได๎วําคุณเปรมพูดเมื่อคร้ังนั้นวํา การที่ของขึ้นราคานั้นกลับเป็นของดี เพราะหาเงินได๎งําย 

พลอยหาได๎ร๎ูในขณะนั้นไมํวํา สงครามคราวกํอนกับคราวนี้นั้นหํางไกลกันเป็นหนักหนา  

         ส่ิงทีสั่งเกตเห็นอกีอยํางหนึง่ก็คือ บางคนเร่ิมจะรํ่ารวยขึน้อยํางผิดตา คนทีเ่ห็นได๎ชัดทีสุ่ดก็คือคุณเสวีเอง เพราะ

นอกจากจะทําราชการแล๎ว คุณเสวียังเที่ยวซ้ือขายสินค๎าตํางๆ และมีความสัมพันธ๑ในทางการค๎าขายกับญี่ปุ่นอยํางใกล๎ชิด 

วันหนึ่งขณะที่พลอยนั่งคุยอยูํกับประไพสองคน ตาอั้นก็เข๎ามารํวมวงคุยด๎วย แล๎วถามประไพขึ้นวํา  

         "ประไพ เขาวําหมํูนี้ผัวแกรวยนักมิใชํหรือ"  

         "ไพไมํร๎ูเร่ืองอะไรทั้งนั้น" ประไพตอบ 

         "อ๎าว ! เป็นผัวเมียกันทําไมไมํร๎ูเร่ือง" ตาอั้นวํา 

         "คุณเสวีเขาไมํเคยบอกอะไรกับไพเลย ในเร่ืองการทํามาหากินของเขา" ประไพพูด "เขาเคยถามแตํไพวํา คุณแมํมี

ทรัพย๑สมบัติอะไรอยูํที่ไหนบ๎าง คร้ันไพบอกวําไมํร๎ูไมํสนใจ เขาก็ดุหาวําไมํเป็นผ๎ูใหญํ อีกหนํอยจะยากจนไมํร๎ูตัว จนไพ

รําคาญจะตายอยูํแล๎ว" 

         "อยํางนั้นก็แล๎วไปเถิด" ตาอั้นพูด "พี่ถามดูอยํางนั้นเอง เพราะได๎ขําววํา คุณเสวีของประไพเขารวยมาก เพราะ

ค๎าขายกับญี่ปุ่น มินําเลําเขาถึงรักกับญี่ปุ่นนัก" ตาอั้นพูดทิ้งท๎ายไว๎เพียงเทํานั้น แตํพลอยก็พอจะจับหางเสียง วําตาอั้น

เด๋ียวนี้ไมํชอบคุณเสวีเหมือนเมื่อกํอน มีความสงสัยกินใจและรังเกียจจนออกนอกหน๎า และด๎วยความร๎ูสึกที่กลับกลายไปนี้

เอง ทําให๎ตาอั้นกลับคิดถึงน๎องชาย เพราะตาอั้นเป็นคนพูดขึ้นกับพลอยเอง ในอีกวันหนึ่งวํา  

         "คุณแมํได๎ขําวจากอ๏อดบ๎างหรือไมํ เป็นอยํางไรบ๎าง อ๏อดเขาไมํเคยเขียนหนังสือถึงผมเลย"  

         "อั้นก็ร๎ูดีวําอ๏อดแกขี้เกียจเขียนหนังสือออกจะตายไป" พลอยพูดแก๎ตัวแทนลูกคนเล็ก "แตํแมํเองก็ยังนานๆ ได๎

หนังสือแกทีหนึ่ง ไมํมีอะไรหรอกเห็นวําสุขสบายดีทุกอยําง"  

         "ความจริงผมไมํอยากให๎อ๏อดไปอยํูไกลบ๎านเวลานี้เลย" ตาอั้นพูด "ถ๎าเวลาบ๎านเมืองปกติดีก็ไมํเป็นไรเลย แตํอยูํ

ในเวลาศึกสงครามอยํางเดี๋ยวนี้ ผมไมํสบายใจ อยากให๎มาอยํูใกล๎ๆ กันมากกวํา มีเร่ืองราวอะไรจะได๎ปรึกษาหารือกันได๎ 

เราก็มีอยํูด๎วยกันไมํก่ีคน" 

         "แมํก็คิดอยํางนั้นเหมือนกัน" พลอยพูดด๎วยความดีใจ "แตํไหนๆ ก็จะพูดกันแล๎วแมํจะพูดด๎วยความจริง ที่ตาอ๏อด

ออกจากบ๎านไปนั้น เห็นจะเป็นเพราะความน๎อยใจพี่น๎องมากกวําอื่น ถ๎าอั้นอยากให๎น๎องกลับ อั้นก็ควรจะเขียนจดหมายไป

พูดจากับเขาโดยดี แมํร๎ูวําอ๏อดเป็นคนรักพี่รักน๎อง ถ๎าได๎หนังสือจากอั้นแกก็คงพอใจ และถ๎าอั้นขอให๎กลับแกคงจะกลับ" 

พลอยหยุดถอนหายใจใหญํแล๎วก็กลําวขึ้นวํา  

         "แมํเองถ๎าได๎ลูกมาอยูํพร๎อมหน๎ากันเมื่อไร จะมีความสบายใจเป็นที่สุด"  



         ตาอัน้พดูเบาๆ ขึน้วํา 

         "บางทีผมเองจะหุนหันพลันแลํนไปหนํอยเร่ืองตาอ๏อด แตํผมก็ไมํเคยสบายใจเลยต้ังแตํแกออกจากบ๎าน ถ๎าคุณแมํ

เห็นวําผมควรจะทําอยํางนั้น ผมก็จะลองเขียนหนังสือไปถึงเขากํอน"  

         พลอยร๎ูสึกดีใจมากทีต่าอัน้พดูถึงนอ๎งชายด๎วยความร๎ูสึกสํานกึตัว และต้ังแตํนัน้มา พลอยก็ได๎แตํเฝ้าคอยวํา ตาอ๏อด

จะตอบพี่ชายวําอยํางไร จะยอมกลับมาตามคําชักชวนหรือไมํ แตํในที่สุดพลอยก็ได๎รับหนังสือจากตาอ๏อดฉบับหนึ่ง มี

ใจความเกี่ยวกับเร่ืองนี้วํา 

 

         "เร่ืองที่พี่อั้นเขาเขียนมาชวนลูกกลับบ๎านนั้น ลูกได๎เขียนตอบเขาไปโดยตรงฉบับหนึ่งแล๎ววํา ขณะนี้การงานของลูก

กําลังพัวพันยังกลับไมํได๎ แล๎วอยําหาวําอ๏อดเลํนตัวหรืออะไรเลย ขอให๎เห็นใจอ๏อดบ๎าง เพราะเมื่ออ๏อดลงมาทางใต๎นั้น ไมํมี

ความร๎ูอะไรเร่ืองเหมืองแรํติดหลังมาเลย จึงต๎องมาใช๎เวลาศึกษาอยํูนาน ระหวํางนั้นเพื่อนของอ๏อดเขาก็รับเล้ียงเป็นอยํางดี 

มิให๎อาทรร๎อนใจ เด๋ียวนี้อ๏อดก็มีความร๎ู พอที่จะทําประโยชน๑ตอบแทนให๎เขาได๎ ถ๎าหากจะทิ้งงานซึ่งกําลังจะเดิน กลับบ๎าน

เสียเฉยๆ อ๏อดก็จะเป็นคนอกตัญ๒ูตํอมิตร ผ๎ูมีพระคุณ อ๏อดทําไมํได๎ และไมํอยากจะทํา เชํนนี้ญ่ีปุ่นเขาถือ ใครขืนทํา 

เพื่อนฝูงญาติพี่น๎องจะต๎องคว๎านท๎องกันเป็นแถว ขอให๎แมํเห็นใจอ๏อดเถิด ในใจจริงนั้นก็อยากจะกลับมาหาแมํเป็นที่สุด 

และขอให๎แมํไว๎ใจอ๏อดวําอ๏อดจะกลับมาในทันที และในโอกาสแรกที่จะมาได๎ ระหวํางนี้ขอทํางานใช๎หนี้คนที่เขามีบุญคุณ

ไปอีกสักหนํอย พอวางมือได๎อ๏อดก็จะมา" 

 

         ในหนงัสือฉบบัเดียวกันนัน้เอง มีขาํวไมํส๎ูดีเก่ียวกับตาอน๎ ซ่ึงตาอ๏อดบอกมาวํา  

 

         "พี่อ๎นย๎ายเกาะเสียแล๎ว เขาส่ังย๎ายนักโทษการเมืองทั้งหมดออกจากเกาะตะรุเตา ไปไว๎ที่เกาะเตําอีกฟากทะเลหนึ่ง 

และนัยวําจะสํงนักโทษการเมืองจากกรุงเทพฯ ไปสมทบที่นั่น อ๏อดได๎พบกับพี่อ๎นประเด๋ียวเดียว ขณะเดินทางผํานไป เขา

กระซิบบอกวําที่เกาะเตํานี้คงแยํ เห็นจะไมํเหมือนตะรุเตา แตํจะจริงหรือไมํอยํางไรต๎องดูไปกํอน แมํอยําเพิ่งวิตก เผ่ือเป็น

อยํางไรตํอไป อ๏อดจะเป็นคนบอกมาเอง แมํอยําไปเชื่อใครทั้งส้ิน อ๏อดไมํคํอยอยากเลําอะไรตํออะไรให๎แมํฟังเลย เพราะถ๎า

พูดไมํดีก็ร๎ูวําจะทําให๎แมํต๎องร๎องไห๎เสียน้ําตาเปลําๆ ตํอไปนี้แมํต๎องทําใจคอให๎เข๎มแข็ง อยํางที่เขาสอนกันอยํูทุกวัน เพราะ

เมืองไทยเราเป็นมหาอํานาจขึ้นมาแล๎ว 

         ถ๎าแมํได๎พบลุงเพ่ิม ชํวยถามด๎วยวําฟงัวิทยุหรือเปลํา อ๏อดฟงัได๎ขาํววําไทยตีเมืองเชียงตุงแตกวันนี ้พอรํุงขึน้นายเชม

เบอร๑เลน นายกรัฐมนตรีเมืองอังกฤษก็ลาออกเลย เราเกํงพิลึกละ"  

 



         พลอยอาํนหนงัสือตาอ๏อดแล๎วก็ร๎องไหไ๎ปหวัเราะไปอยํางทีเ่คยทาํเสมอ แตํคราวนีน้อกจากจะผิดหวัง ทีต่าอ๏อดขอ

ผลัดตํอไปยังไมํกลับบ๎านทันทีแล๎ว ยังร๎ูสึกวิตกในโชคชะตาของตาอ๎น ซึ่งยังไมํร๎ูวําจะเป็นอยํางไรตํอไปอีก  

         เม่ือตาอัน้มาบอกขาํววําตาอ๏อดบอกวํายังกลับไมํได๎ ตาอัน้ก็พดูเปรยๆ ขึน้วํา  

         "หรืออ๏อดเขาจะยังไมํหายโกรธผมก็ไมํร๎ู"  

         "ไมํจริงหรอกอั้น" พลอยรีบแก๎ทันที "อ๏อดเขาเขียนบอกให๎แมํฟังเสียยืดยาว จดหมายก็ยังอยํูนี่ ไมํมีเสียงวําอ๏อดจะ

โกรธอั้นเลย เขายังติดเร่ืองเกรงใจเพื่อนทางโน๎นเทํานั่นเอง"  

         "คิดๆ ไปก็ดีเหมือนกันที่อ๏อดยังไมํกลับ" ตาอั้นพูดขึ้น 

         "ทําไมเลําอั้น" พลอยถามอยํางสงสัย "ก็แมํเห็นอั้นพูดคราวกํอนวําอยากให๎อ๏อดกลับ"  

         "ทางผมนํะไมํมีอะไรหรอกคุณแมํ" ตาอั้นตอบ "แตํทางกรุงเทพฯ ทางบ๎านเราเดี๋ยวนี้มันมีอะไรรกหูรกตาอยํู ตาอ๏

อดกลับมาจะทนไหวหรือไมํไหวก็ไมํร๎ู ย่ิงเป็นคนเจ๎าอารมณ๑อยูํด๎วย"  

         "อะไรรกหูรกตา" พลอยพูดเพราะไมํเข๎าใจ "แมํก็ให๎เขาคอยปัดกวาดอยูํเสมอ ดูก็เรียบร๎อยดี"  

         ตาอัน้หวัเราะแล๎วตอบวํา 

         "ไมํใชํของรกหรอกคุณแมํ แตํคนมันรก ทําอะไรกับแปลกๆ ไมํเหมือนแตํกํอน ผมกลัวตาอ๏อดแกรําคาญ เทํา

นั้นเอง" 

         "อั้นหมายถึงใครกันแนํ" พลอยซักจะเอาความให๎ได๎ ตาอั้นนิ่งอยํูครํูหนึ่งแล๎วก็ตอบเบาๆ วํา  

         "ก็นายเสวีลูกเขยของคุณแมํนั่นแหละ ต้ังแตํญ่ีปุ่นขึ้นนี่ดูผิดไปเป็นคนละคน ดูวางก๎ามทําทําใหญํโต เป็นคนสนิท

ของญ่ีปุ่นจนผมรําคาญแทบจะทนไมํได๎"  

         "แนํะ ! ดูอั้นซ"ี พลอยร๎องขึ้น "เวลาจะคบกันชอบกันแมํก็ไมํร๎ูเร่ืองด๎วยสักหนํอย พอไมํขอบกัน ก็มาซัดวําเป็น

ลูกเขยของแมํ ราวกะวําแมํเป็นคนไปหามาให๎" 

         ตาอัน้หวัเราะหึๆ  ในลําคอแล๎วพดูวํา 

         "ผมเองก็ผิดอยูํมากในเร่ืองนี้ เสวีเขามาในบ๎านนี้ได๎ก็เพราะผม เกิดชอบยายประไพขึ้นมาผมก็ไมํขัดข๎อง แตํเด๋ียวนี้

สังเกตดูประไพก็ไมํส๎ูจะมีความสุขนัก"  

         "นั่นซี แมํก็หนักใจเหมือนกัน ไมํร๎ูจะทําอยํางไรดี"  



         "จะทําอยํางไรได๎" ตาอั้นวํา "เราเป็นผ๎ูใหญํก็ได๎แตํนั่งดูไป ประไพแกทนได๎ก็ทนไป ทนไมํไหวก็ต๎องแยกกันไปข๎าง

หนึ่ง" 

         "อั้นก็เหมือนกับคนสมัยใหมํอื่นๆ นั่นเอง เอะอะก็ดีแตํจะแตกจะร๎าว ไมํชํวยกันคิดสมานบ๎างเลย"  

         "ถ๎าเป็นคนอื่นที่สมานติดผมก็อยากจะสมาน" ตาอั้นวํา "แตํจะให๎ไปสมานน้ํากับไฟ หรือขมิ้นกับปูนผมก็จน

ปัญญา วําที่จริงประไพของเรามันก็ไมํใชํเลํนเหมือนกัน"  

         ตาอัน้พดูทิง้ทา๎ยไว๎แตํเพียงเทํานัน้ทาํใหพ๎ลอยต๎องคิด แตํตาอัน้ก็มิได๎แสดงความเห็นอยํางไรตํอไปอกี  

         ระยะเวลาตํอจากนัน้มา เป็นเวลาแหงํความสงสัยไมํเขา๎ใจสําหรับพลอย เพราะการสงครามกําลังเป็นไปจริงๆ อยําง

ที่คุณเสวีคาดหมายทํานายไว๎ต้ังแตํแรก ญ่ีปุ่นดูจะได๎ชัยชนะไปเสียทุกแหํงหน ไมํวําจะเข๎าตีที่ไหน มลายูตกเป็นของญ่ีปุ่น

โดยส้ินเชิง เกาะฟิลิปปินส๑ เกาะชวาสุมาตรา บอร๑เนียวตลอดจนพมําก็ตกเป็นของญ่ีปุ่นอีก พลอยได๎เห็นรูปภาพการพําย

แพ๎ของฝร่ัง ในหน๎าหนังสือพิมพ๑แล๎วก็เร่ิมลังเลสงสัยวํา ความร๎ูสึกของตนที่มีมาแตํกํอนวํา ฝร่ังนั้นเกํงกล๎าสามารถ อาจ

ผิดพลาดไปก็ได๎ เพราะถึงคราวทดลองกําลังกันเข๎าจริง ฝร่ังก็พํายแพ๎ไปอยํางที่คุณเสวีได๎วําไว๎  

         ในเมืองไทยขณะนัน้ดูจะค๎ุนเคยกับญ่ีปุน่เป็นอยํางดี ภาพทหารญ่ีปุน่ทีเ่ต็มไปทกุถนนหนทาง ไมํกํอใหเ๎กิดความ

ตระหนกตกใจอีกตํอไป แตํกลายเป็นภาพประจําวันตามธรรมดา คนทั่วๆ ไป โดยเฉพาะเด็กๆ มักจะพูดญ่ีปุ่นเป็นบ๎าง

ประปราย และสินค๎าตํางๆ ที่ขาดแคลนลงแล๎วนั้น ก็มักจะไปหาได๎ที่ญี่ปุ่น คนในบ๎านที่ไมํร๎ูสึกเดือดร๎อนในความขาดแคลน

ตํางๆ เห็นจะมีแตํคุณเสวี เพราะคุณเสวีพูดอยํูเสมอวํา หากพลอยต๎องการส่ิงใดที่หาได๎ยาก เป็นต๎นวําผ๎าหรือน้ําตาล หรือ

น้ํามันรถยนต๑ คุณเสวีก็อาจหาได๎จากญ่ีปุ่นที่ชอบพอกัน แตํตาอั้นและพลอยไมํเคยยินดีรับของเหลํานี้จากคุณเสวี ตาอั้น

นั้นอาจไมํรับเพราะทิษฐิมานะ แตํพลอยปฏิเสธด๎วยความร๎ูสึกวํา ไมํอยากเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นๆ ด๎วยความฟุ่มเฟือย 

ในขณะที่คนอื่นต๎องขาดแคลน และยังมีความร๎ูสึกที่วําตนไมํอยากเป็นหนี้บุญคุณลูกเขยคนนี้ ให๎มากจนเกินไป  

         วันหนึง่พอํเพ่ิมมาเย่ียมแล๎วปรารภขึน้วํา 

         "แมํพลอย เมืองไทยเราเดี๋ยวนี้ดูใหญํโตเป็นมหาอํานาจพอๆ กับญี่ปุ่นทีเดียวละ"  

         "ก็ดีแล๎วนี่คุณหลวง เป็นมหามิตรกันทั้งที ก็ควรจะใหญํโตพอๆ กัน" พลอยตอบ  

         "อะไรก็ชํางเถิด" พํอเพิ่มวํา "ฉันกล๎ุมใจเร่ืองวัฒนธรรมนี่เทํานั้นเอง ดูทําจะไปกันใหญํแล๎ว"  

         "คุณหลวงวําอะไรนะ วัดอะไรที่ไหน" พลอยถามขึ้น เพราะคร้ังนี้เป็นคร้ังแรกที่ได๎ยินคําวํา "วัฒนธรรม"  

         "แมํพลอยนี่ทําตัวเป็นคนหูป่าตาเถื่อนไปได๎" พํอเพิ่มดุ "ไมํใชํวัดวําอารามอะไรหรอก ศัพท๑ใหมํเรียกวําวัฒนธรรม"  

         "แปลวําอะไร" พลอยซัก 



         พอํเพ่ิมยกมือขึน้เกาหวัแล๎วตอบวํา 

         "เอ ! คํานี้ฉันก็จน ไมํร๎ูวําแปลวําอะไรเหมือนกัน ได๎ยินแตํเขาบอกวํา ถ๎าเรามีไอ๎วัฒนธรรมอะไรนี่แล๎ว เราจึงจะเป็น

มหาอํานาจเทียมบําเทียมไหลํกับมหามิตรของเราได๎"  

         "แล๎วเราจะมีได๎อยํางไร วัฒนธรรมอะไรนี่นํะ !"  

         "ต๎องใสํหมวก" พํอเพิ่มตอบหน๎าเฉย 

         "ไฮ๎ ! คุณหลวงเอาอะไรมาพูดเหมือนเด็กๆ พูดเลํนกัน ฉันยังมองไมํเห็นเลยวําหมวกมันเก่ียวด๎วย ที่ตรงไหน !" 

พลอยร๎องขึ้น         "อ๎าว ! จริงๆ นะแมํพลอย" พํอเพิ่มพูดพลางหัวเราะ "เมื่อใสํหมวกแล๎วก็ต๎องใสํเกือก คอยดูไปเถิดสนุก

ละ"  

         "ก็ไมํเห็นจะเสียหายตรงไหนเลย หมวกใครๆ ก็ใสํทั้งนั้น คุณเปรมก็เคยคล่ังหมวกหางนกยูง ใบละเทําไรก็ซื้อ คุณ

หลวงเองก็ใสํหมวก ฉันเห็นแตํเด็กหนุํมๆ สมัยนี้เทํานั้นที่ไมํคํอยใสํหมวกกัน ใสํเสียก็ดีเหมือนกันจะได๎กันแดดนายได๎"  

         "แมํพลอยยังไมํเข๎าใจตลอด เขาไมํได๎ส่ังให๎ใสํแตํผ๎ูชายเทํานั้น ผ๎ูหญิงก็ต๎องใสํหมวกด๎วย" พํอเพิ่มวํา  

         พลอยเร่ิมสนใจมากขึน้อกีนดิหนึง่ทนัท ีถามพอํเพ่ิมขึน้วํา 

         "ผ๎ูหญิงจะไปใสํหมวกได๎อยํางไร หรือวําจะให๎ใสํหมวกเหมือนแหมํม !"  

         "ก็อยํางนั้นแหละแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ 

         "สาวๆ เขาคงชอบกระมัง" พลอยพูดโดยมิได๎นึกถึงตัวเลย "เด๋ียวนี้เขาก็แตํงตัวเกือบจะเป็นแหมํมกันอยํูแล๎ว 

เคราะห๑ดีที่ฉันแกํแล๎ว ไมํต๎องกลายเป็นแหมํมไปด๎วย"  

         "ที่ไหนได๎" พํอเพิ่มขัดคอ "แมํพลอยนํะแหละตัวจะต๎องกลายเป็นแหมํมไปด๎วยละ เขาไมํได๎บอกให๎ใสํแตํสาวๆ 

หรอก สาวแกํแมํมํายก็ต๎องใสํหมวกด๎วยกันทั้งนั้น"  

         "ต๏าย !" พลอยร๎องเสียงหลง "ฉันทําไมํได๎หรอก อายเขาตาย เมื่อยังสาวๆ ทํายเคยให๎ใสํแตํเวลาออกนอกบ๎านเข๎า

ทุํงเข๎าป่าเทํานั้น แตํอยํางนั้นยังหัวเราะขันกันออกจะตายไป" 

         "คอยดูไปก็แล๎วกัน" พํอเพิ่มพูดพลางหัวเราะในลําคอ "ฉันได๎ยินเขาวําๆ ตํอไปใครไมํใสํหมวก ก็ออกจากบ๎านไมํได๎

ทีเดียว" 

         "ทําไม" 

         "เขาบอกโปลิศจับ" พํอเพิ่มตอบห๎วนๆ 



         พลอยเป็นคนไมํคํอยออกจากบา๎นไปไหนมาไหนอยํูแล๎ว ต้ังแตํได๎ยินพอํเพ่ิมพดูวันนัน้ ก็ต้ังใจวําจะไมํออกจากบา๎น

อีกจนตาย เพราะไมํสามารถนึกเห็นหน๎าตัวเองในวัยนี้ ภายใต๎หมวกอยํางแหมํมได๎ แตํประไพนั้นดูไมํเดือดร๎อนอะไรเลย ใสํ

หมวกแบบตํางๆ ไปไหนมาไหนเป็นปกติ และดูเหมือนจะตั้งใจเลือก และแสวงหาหมวกแบบใหมํๆ ทันสมัยมาใสํอยูํได๎เป็น

ประจํา เกือบจะไมํมีซํ้า ตํอคําถามที่พลอยถามวํา  

         "ประไพไมํร๎ูสึกรําคาญบ๎างหรือ ต๎องใสํหมวกอยูํทั้งวัน"  

         "ไมํรําคาญหรอกคุณแมํ ใครๆ เขาก็วําหน๎าไพรับกับหมวก ทําให๎สวยขึ้น วําแตํคุณแมํเถิด เมื่อไรจะลองใสํดูบ๎าง 

ไพจะหามาให๎ หมวกที่ไพใสํแล๎วก็ยังมีอีกหลายใบ"  

         "ไมํเอ๏า ! ไมํเอา !" พลอยร๎อง "บ๎าไปคนเดียวเถิดยายประไพ อยํามาพาแมํให๎บ๎าไปด๎วยเลย !"  

         "คุณแมํก็" ประไพหัวเราะอยํางอารมณ๑ดี "ชํางไมํมีวัฒนธรรมเสียบ๎างเลย ระวังให๎ดีเถิดจะถูกตํารวจจับสักวันหนึ่ง"  

         ต้ังแตํนัน้ตํอมาเร่ืองหมวกก็กลายเป็นเร่ืองใหญํมหมึานาํตกใจ ทกุคนตํางพดูกันแตํเร่ืองหมวก ผ๎ูหญิงสาวๆ ก็ไปนัง่

คุยกันเร่ืองหมวกทรงตํางๆ วําทรงไหนจะงาม ทรงไหนจะทันสมัย คนที่ไมํชอบใสํหมวก ก็คุยกันเร่ืองความรําคาญของตนที่

จะต๎องใสํหมวก ร๎านรวงตํางๆ พากันโฆษณาขายหมวกเป็นการครึกโครม และทางราชการเองก็พูดถึงแตํเร่ืองหมวกทาง

วิทยุ ชี้ให๎เห็นวําหมวกนั้นเป็นของสําคัญย่ิงถึงขนาด "มาลานําไทยไปสํูมหาอํานาจ" พลอยได๎ฟังแล๎วก็ได๎แตํสะท๎อนถอนใจ  

 

บทที่ ๙ (หน๎าที่ ๒)  

         วันหนึง่พลอยนัง่เลํนอยํูคนเดียวทีส่นามหญ๎าหนา๎ตึก ในตอนบาํย เห็นใครเดินเขา๎ประตูบา๎นมา ใสํหมวกปกีใหญํ ก็

เพํงตามองดูเพราะจําไมํได๎ จนคนๆ นั้นเดินเข๎ามาใกล๎ตัวพลอยจึงจําได๎วําเป็นคุณเชย พลางร๎องทักขึ้นวํา  

         "แหม ! คุณเชย ! แตํงแหมํมเข๎าแล๎วแปลกไป ฉันจําไมํได๎ทีเดียว" 

         คุณเชยถอดหมวกออกแล๎วก็หวัเราะ พลางลดตัวลงนัง่ใกล๎ๆ พลอยแล๎วพดูวํา  

         "นั่นนํะซีแมํพลอย ฉันเองก็กระดากใจ ไมํกล๎าออกจากบ๎านไปหลายวันทีเดียว แตํก็จะทําอยํางไรได๎ ฉันมันต๎องไป

ไหนมาไหนทํามาหากิน นั่งอยูํกับบ๎านเฉยๆ ก็อดตาย ทํานบอกให๎ใสํหมวกฉันก็ต๎องใสํ แตํก็มีกับเขาใบเดียวนี่แหละ หลวง

โอสถเขาไปซื้อมาให๎ พอฉันใสํเข๎าจริงคนซื้อกลับหัวเราะงอหาย ฉันกล๎ุมใจจะตายไปแล๎ว วันนี้คิดถึงแมํพลอยเต็มที 

ออกมาธุระก็เลยแวะมาเย่ียม มาถามขําวแมํพลอยวํามีหมวกกับเขาบ๎างหรือยัง"  

         "ยังเลยคุณเชย" พลอยตอบ "ต้ังแตํเขาบังคับให๎ใสํหมวก ฉันเลยไมํออกจากบ๎าน ธรรมดาฉันก็ไมํคํอยจะไปไหนอยูํ

แล๎ว" 



         "แมํพลอยเป็นคนเปล่ียนอะไรยากตลอดมา" คุณเชยวํา "ฉันจําได๎เมื่อคร้ังนุํงซิ่นกันใหมํๆ แมํพลอยว๊ีดว๎ายอยูํต้ัง

นานจึงได๎ยอมนุํง ความจริงไอ๎ใสํหมวกนํะมันก็ดีหรอก ถ๎าใบโตๆ อยํางของฉัน มันก็กันแดดได๎ เสียอยํางเดียวแตํพอขึ้น

สามล๎อ มันก็ติดลมจะปลิวไปเสียให๎ได๎ ต๎องเอามือขึ้นจับ พอเอามือจับหมวก ลมก็ตีผ๎านุํงเปิดข๎างลําง หมดวัฒนธรรมไป

อีก ยํุงจริงๆ ทีเดียว" คุณเชยพูดอยํางขบขัน แล๎วก็เอามือปิดปากหาวอยํูนาน หาวแล๎วจึงพูดตํอไปวํา  

         "แมํพลอยขอหมากกินสักคําเถิด ฉันออกจากบ๎านแตํเช๎า ไมํได๎กินหมากเกือบทั้งวัน ทั้งเปร้ียวปากทั้งงํวงจะตาย

อยูํแล๎ว" 

         พลอยเล่ือนเช่ียนหมากทีว่างอยํูขา๎งตัวอกีด๎านหนึง่ใหคุ๎ณเชยแล๎วถามวํา  

         "ทําไมเด๋ียวนี้คุณเชยไมํถือกระเป๋าหมากแล๎วหรือ"  

         "ถืออะไรได๎ลํะแมํพลอย เด๋ียวนี้เขาห๎ามกินหมากเด็ดขาดทีเดียว ทีแรกฉันนึกวําจะต๎องใสํเพียงหมวกให๎เหมือน

แหมํม แตํเด๋ียวนี้ต๎องเลิกกินหมากขัดฟันขาวให๎เหมือนแหมํมด๎วย"  

         "จริงหรือนี่ คุณเชย !" พลอยร๎องถามอยํางไมํเชื่อหูและเมื่อคุณเชยพยักหน๎ารับ พลอยก็ร๎องขึ้นวํา  

         "โธํกรรมเวรแท๎ๆ ทีเดียว ! ฉันไมํนึกเลยวําจะต๎ออยูํไปจนได๎พบได๎เห็นอะไรแปลกๆ ถึงเพียงนี้"  

         "ฉันเองก็ไมํนึกเหมือนกันแมํพลอยเอ๐ย" คุณเชยวํา "แตํก็ดีเหมือนกันที่ได๎อยูํมาจนเห็นสนุกดีออก" คุณเชยหยิบ

กระโถนไปบ๎วนน้ําหมากแล๎วพูดวํา "นานๆ ได๎กินหมากสักคําหนึ่งเลยอรํอยจับใจ ฉันไมํอยากบ๎วน ไมํอยากคายเลยอยาก

กลืนมันหายเข๎าไปทั้งคํา นี่ตอนกํอนกลับบ๎านฉันก็ต๎องล๎างปากถูฟันให๎หมดจด ออกหลางถนนแล๎วมีรอยน้ําหมากจับไมํได๎

หรอก ฉันกลัวแล๎ว" 

         ความจริงพลอยมิใชํคนทีกิ่นหมากมากมายอะไรนกั วันหนึง่จะกินก็ไมํก่ีคํา และขดัฟนัขาวมากเสียแล๎ว ต้ังแตํสมัย

เปล่ียนจากผ๎าโจงกระเบนมาเป็นผ๎าซ่ิน และเร่ิมไว๎ผมยาว แตํพอร๎ูแนํวําหมากเป็นของต๎องห๎าม หมวกก็กลายเป็นของที่มี

ความสําคัญขึ้นมาทันที ต๎องคอยดูแลระมัดระวังมิให๎ขาดได๎ แตํนับต้ังแตํวันที่ได๎ร๎ูขําวห๎ามกินหมากเป็นต๎นมา หมากพลูก็

กลายเป็นของหายาก เพราะห๎ามมิให๎ขายกันเหมือนแตํกํอน หมากพลูเปล่ียนสภาพจากของธรรมดา เป็นของผิดกฎหมาย 

เหมือนฝ่ินเถ่ือนหรือเหล๎าเถื่อน ต๎องแอบขายหรือให๎กันในที่ลับ วิธีจะนําหมากพลูมาสํูตลาด ก็ต๎องทําแบบของเถ่ือน คือ

ปกปิดซํอนเร๎นมาอยํางมิดชิด มิให๎ผํานสายตาเจ๎าพนักงาน แมํค๎าจํานวนมาก กลายเป็นคนค๎าของเถ่ือน มีการพูดจากัน

ซุบซิบ และบอกกันด๎วยสายตาเป็นสัญญาณลึกลับ วําที่ไหนมีหมากขาย ที่ไหนมีพลูขาย ในเร่ืองหมากพลูที่กลายเป็นของ

เถ่ือนนี้ ช๎อยดูเหมือนจะสนุกกวําเพื่อน และช๎อยมีวิธีการมากมายหลายอยําง ที่จะปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องตามวัฒนธรรม โดย

ไมํเสียหลักปฏิบัติเดิมของตน แตํอยํางใดเลย  

         วันหนึง่พลอยนัง่อยํูช้ันลํางของตึกในตอนสาย เห็นช๎อยเดินเขา๎บา๎นมา แตํงตัวถูกต๎องตามวัฒนธรรม คือใสํหมวกนุงํ

ผ๎าถุง ในมือถือหํอของอยูํบางอยําง พลอยเห็นช๎อยเดินตรงเข๎ามาที่ตึกก็ดีใจ พอจะออกปากร๎องทัก ให๎ร๎ูวําตนอยํูข๎างลําง 



ช๎อยก็ทําการบางอยํางที่ทําให๎พลอยต๎องร๎อง "ว๎าย !" ขึ้นล่ันด๎วยความตกใจ เพราะนึกวําช๎อยเสียสติไปแล๎วแนํๆ ส่ิง

มหัศจรรย๑ที่ช๎อยกําลังทําอยํูก็คือ หยุดยืนที่ริมตึก วางหํอของลงที่ขั้นบันได ถอดหมวกวางบนหํอของ แล๎วช๎อยก็เร่ิมปลด

ผ๎าถุงออกจากตัวอยํางหน๎าเฉยที่สุด เหมือนกับวําการแก๎ผ๎าในที่เปิดเผยกลางวันแสกๆ นั้นเป็นของธรรมดา  

         พลอยตกใจแทบส้ินสติ ตัวเย็นวาบไปทัง้ตัว และพอร๎องอทุานออกมาดังๆ แล๎ว พลอยก็จ๎องมองไปทางช๎อยอกี ทนัใด

นั้นพลอยก็เร่ิมหัวเราะ แล๎วก็ต๎องหัวเราะอีกจนน้ําตาไหล ด๎วยความขบขันตนเองและขบขันช๎อย เพราะปรากฏภายใน

ผ๎าถุงที่ช๎อยนุํงมาเพื่อรักษา "วัฒนธรรม" ระหวํางเดินทางนั้น ปรากฏวําช๎อยได๎นุํงผ๎าลายโจงกระเบน อยํางที่เคยนุํงมาแตํ

กํอนอีกผืนหนึ่งไว๎อยํางเรียบร๎อย 

         ช๎อยได๎ยินพลอยหวัเราะล่ันอยํูในหอ๎งช้ันลํางของตึก ก็เดินตรงเขา๎มาหาแล๎วปราศรัยขึน้วํา  

         "นั่นเป็นอะไรไปพลอย นั่งหัวเราะคนเดียวเป็นบ๎าไปแล๎วหรือ" 

         "เปลํา......ฉันเห็น......ฉันนึก" พลอยพูดให๎จบประโยคไมํได๎เพราะกําลังหัวเราะ "ฉันนึกวําช๎อยเป็นบ๎าไปแล๎ว"  

         "แล๎วกัน !" ช๎อยร๎องล่ัน "มาหาดีๆ กลับมาหาวําเป็นบ๎า เด๋ียวกํอนแมํพลอย...ต้ังสติอารมณ๑ให๎ดีๆ แล๎วคํอยพูดกัน 

นี่แมํพลอยมีอาการอยํางนี้มาต้ังแตํเมื่อไร เจ็บเป็นอะไรไปหรือเปลํา ทําไมไมํมีใครบอกฉันบ๎าง"  

         ย่ิงฟงัคําพดูของช๎อย พลอยก็ต๎องหวัเราะตํอไปจนเสียดทอ๎งกวําจะหยุดหวัเราะ พอพดูจาเป็นคําได๎ก็เหนือ่ยหอบ  

         "ไมํเป็นไรหรอกช๎อย ฉันไมํได๎เจ็บไข๎อะไรหรอก" พลอยพูดอยํางอํอนใจกับช๎อย ซึ่งลงมานั่งมองตนด๎วยใบหน๎าที่

สมเพชเสียเต็มประดา 

         "ฉันเห็นช๎อยถอดผ๎านุํงออกที่ข๎างตึก ฉันนึกวําช๎อยเป็นบ๎าไปเสียแล๎ว ลุกขึ้นแก๎ผ๎ากลางแจ๎ง แตํพอเห็นผ๎าโจง

กระเบนอยูํข๎างใน ฉันก็เลยหัวเราะ แล๎วพอช๎อยเข๎ามากลับหาวําฉันบ๎า ฉันก็เลยย่ิงกล้ันหัวเราะไมํได๎ใหญํ"  

         "ฉันแก๎ผ๎า......ถอดผ๎าถุง......" ช๎อยพูดอยํางงงๆ แล๎วก็นึกเร่ืองราวได๎ตลอด ช๎อยเองก็เลยต๎องหัวเราะจนงอหาย

เหมือนกัน 

         "เฮ๎อ !" ช๎อยร๎องพลางเช็ดน้ําหูน้ําตาแล๎วพูดตํอไปวํา "แตํวําไปมันก็เหมือนกับคนบ๎าจริงๆ แหละพลอย ชั่วแตํวํา

ไมํได๎บ๎าไปแตํฉันเพียงคนเดียว คนอื่นๆ ก็บ๎ากันทั้งเมือง" 

         ช๎อยพดูแล๎วก็หยิบหอํของมาแก๎ออกพลางพดูวํา 

         "วันนี้ฉันมีของมาฝาก" 

         "อะไรช๎อย" พลอยถาม 



         "จุ๏ ! จุ๏ อยําพูดดังไป" ช๎อยลดเสียงลงตํ่าเหมือนเสียงกระซิบ แล๎วก็เปิดหํอแรกซึ่งดูด๎วยตาเปลํา ก็เห็นแตํเพียงผล

เงาะและผลไม๎อื่น แตํในใจกลางนั้นมีหมากดิบปนอยํูหลายลูก  

         "ฉันได๎มาใหมํ คิดถึงแมํพลอยเลยเอามาให๎ เด๋ียวนี้หมากดิบหายากออก"  

         ช๎อยพดูแล๎วก็แก๎หอํอกีหอํหนึง่ในนัน้ก็มีของอืน่อยํูเต็มอกี แล๎วช๎อยก็เอามือสอดเขา๎ไปในหอํ ด๎วยอาการลึกลับ ล๎วง

เอาใบพลูออกมาอีกหํอหนึ่ง แก๎หํอออกให๎พลอยดูแล๎วกระซิบบอกวํา  

         "นี่ไงพลอย ใบเหลืองนํากินออก รีบหาน้ําพรมเสียหนํอย ฉันซุกไว๎นาน จะกลายเป็นพลูนาบอยํูแล๎ว"  

         "โธํ ! ช๎อยไมํนําจะต๎องลําบากถึงเพียงนี้เลย ฉันก็พอจะหากินได๎อยํูหรอกหมากพลู ทําไมถึงจะต๎องซุกๆ ซํอนๆ มา

ให"๎ 

         "ถึงจะมีกินก็คงจะขนาดหมากแห๎งพลูนาบ จะไปอรํอยอะไร ฉันได๎ของจริงๆ มาก็เลยต๎องเอามาฝาก เก็บไว๎กิน

เถิด" ช๎อยหยุดพูดอยูํครํูหนึ่งแล๎วก็หัวเราะพูดขึ้นวํา  

         "ความจริงที่เขาห๎ามไมํให๎กินหมากกินพลูนี่ก็ดีเหมือนกัน ทําให๎กินหมากอรํอยขึ้นอีกเป็นกอง เพราะต๎องแอบกิน

ไมํให๎ใครเห็น เวลานี้ฉันร๎ูสึกตัวเหมือนกับวํามีความช่ัวอะไรลึกลับ ที่ต๎องปิดบังเอาไว๎ไมํให๎ใครร๎ู เหมือนกับติดฝ่ินหรือเลํน

เพื่อน สนุกดีออก แตํกํอนไมํเคยมีความช่ัวช๎าอะไรจะต๎องปิดบัง ก็เลยดูกรํอยๆ ไป เด๋ียวนี้เห็นตัวเองสําคัญขึ้นเองเป็นกอง"  

         "ช๎อยก็ชํางหาอะไรมาพูดให๎วิตถารได๎ทุกเร่ือง" พลอยหัวเราะพลางพูดพลาง "วําแตํหมูํนี้หายไปไหนนาน ไปมัวทํา

อะไรอยูํ ฉันนึกวําตายเสียแล๎วอีก" 

         "ฮึ ! คนอยํางฉันไมํมีตายงํายๆ หรอกพลอย" ช๎อยวํา "แตํหมูํนี้งานการเต็มมือ เลยไมํคํอยได๎มาหา"  

         "ช๎อยไปมีงานการอะไรหนักหนา" พลอยถาม  

         "อ๎าว ! ก็เย็บหมวกขายสํงเสริมวัฒนธรรมอยํางไรละหลํอนก๎อ !" ช๎อยบอก แล๎วก็อธิบายตํอ "เด๋ียวนี้ใครๆ ในวังเขา

ก็ทําหมวกขายกันทั้งนั้น กําไรดีออกทําขายไมํทันเสียอีก พวกโขลนเขานั่งเหลาไม๎ไผํ ตะบิดตะบอยสานเป็นหมวก ขายใบ

หนึ่งต้ังหลายบาท ฝ่ายฉันมันไมํมีปัญญาถึงเพียงนั้นหรอก หูตาก็ไมํคํอยจะเห็นเลยทําเอางํายๆ แบบนี้ ฉันเอามาฝากแมํ

พลอยใบหนึ่ง ไปไหนมาไหนจะได๎ใสํกะเขาบ๎าง พอกันถูกจับ"  

         พลอยรับหมวกใบเล็กกะทดัรัดทีช๎่อยย่ืนใหม๎าพจิารณาดู เห็นทาํด๎วยวัตถุทีแ่ปลกก็ถามขึน้วํา  

         "ทําด๎วยอะไรนี่ช๎อย นําเอ็นดูดีออก" 

         "บวบ" ช๎อยตอบ "บวบแห๎งๆ นี่แหละ ใสํแล๎วเบาหัวลืมได๎เลย ไมํร๎ูตัววําใสํหมวก มันดีอยูํที่ตรงนี้ แมํพลอยเก็บ

เอาไว๎เถิด จวนตัวเข๎าจะได๎ใช๎" 



         หมวกใบนัน้เป็นใบหมวกใบแรก และใบเดียวทีพ่ลอยมีในสมัยวัฒนธรรม  

         พลอยอดสงสารช๎อยมิได๎เลยในเร่ืองวิถีทางแหงํชีวิตของช๎อย ทีแ่ตกตํางกับของตนเป็นหนกัหนา ช๎อยต๎องหาโอกาส

ทํามาหากินอยํูทุกเมื่อ ไมํมีลดละ ใครเขาทําอะไรกัน นิยมอะไรกัน ช๎อยก็ต๎องโอนอํอนไปตาม เพื่อหาเล้ียงชีพเลํนการสวม

หมวกคราวนี้เป็นต๎น 

         "ช๎อยชํางไมํเลือกงานที่จะทําเสียบ๎างเลยนะ" พลอยปรารภขึ้น  

         "เลือกไมํได๎หรอกพลอย" ช๎อยตอบ "แล๎วก็ไมํเห็นมีอะไรจะต๎องเลือก คนที่ยังเหลืออยํูในวังเด๋ียวนี้ ก็ดูเหมือนจะ

แบบเดียวกับฉันเป็นสํวนมาก ทางไหนที่พอจะทําได๎ ไมํเหลือบํากวําแรงก็ต๎องทําทั้งนั้น ฉันเองก็ชอบทํางาน เพราะอยํูเฉยๆ 

ก็เหงา นั่งคิดนอนคิดไปก็จะตายเร็วเสียเปลําๆ ถ๎ามีอะไรทําแล๎วก็ไมํคํอยทุกข๑ จะได๎เงินมากเงินน๎อยก็ไมํวํา ขอให๎ได๎มีอะไร

ทําก็พอ ฉันดูไปแล๎วก็สงสารคนในวัง ที่ยังเหลืออยํูบางคน แตํกํอนที่เราเคยเห็นๆ กันมาก็ยังหรูหราอยํู แตํเด๋ียวนี้ก็ยังอยํูที่

เกํานั่นเอง เจ็บไปแกํไปจนไป จะทําอะไรก็ไมํไหวเพราะเคยเป็นผ๎ูดีมานาน ได๎แตํนอนรอความตายไปวันหนึ่งๆ ฉันอยํูไมํได๎

หรอกอยํางนั้น" 

         "ช๎อยคิดดูบ๎างหรือเปลํา" พลอยปรารภขึ้นอีก "แตํกํอนนี้ไมํวําอะไรก็ออกมาจากข๎างในวังทั้งนั้น ไมํวําจะเป็นเร่ือง

แตํงเนื้อแตํงตัว น้ําอบ ของกินของเลํน ในวังเร่ิมกํอนแล๎วข๎างนอกก็ตาม อยํางเมื่อเราสาวๆ มักจะทําอะไรกํอนคนอื่นเสมอ 

ของใช๎เราก็มีใหมํๆ กํอนคนข๎างนอก เส้ือผ๎าเคร่ืองแตํงตัวแบบไหนๆ เราก็เร่ิมกันกํอน แล๎วข๎างนอกจึงคํอยๆ ตามไป จนใช๎

เหมือนกันทั่วกันหมด ฉันยังจําได๎เลยเมื่อคร้ังตามเสด็จบางปะอิน พวกผ๎ูหญิงชาวบ๎านที่เขาพายเรือมาขายของแถวที่จอด

เรือเคร่ือง เขาชอบดูพวกเราชาววัง ดูแล๎วก็ย้ิมน๎อยย้ิมใหญํ ชมวําแตํงตัวงามเหมือนกับละครที่เขาเลํน ดูเทําไรก็ไมํเบื่อ แตํ

พอค๎ุนกันหนักเข๎าพวกชาวบ๎านสาวๆ เขาก็จําแบบไปแตํงตัวจนดูสวยงามพอๆ กับเราไปบ๎างเหมือนกัน แตํเด๋ียวนี้ฉันไมํร๎ูวํา

เขาไปเร่ิมแบบเร่ิมแผนกันที่ไหน จะดูใครเป็นแบบอยํางก็หาดูไมํได๎ ถึงอยากจะตามเขาเราก็ตามไมํทัน ผิดกับแตํกํอนเสีย

จริงๆ" 

         "ฉันก็ไมํเห็นจะแปลกอะไรนี่พลอย" ช๎อยวํา "แตํกํอนผ๎ูมีบุญวาสนาทํานอยํูในวังกันทั้งนั้น อะไรๆ ก็ต๎องออกมาจาก

ในวังกํอนเป็นธรรมดา แตํเด๋ียวนี้ในวังมีใครอยูํลํะพลอย มีแตํยายแกํอยํางฉันเพียงไมํก่ีคน ใครเขาจะมามองให๎เสียเวลา 

คนเขาก็จะต๎องไปเที่ยวจ๎องมองผ๎ูมีบุญวาสนาในที่อื่น แล๎วเดี๋ยวนี้เขาก็ทําอะไรกันงํายดี ทํานจะเอาอยํางไรทํานก็ส่ังเอาปุบ

ปับ ใครไมํทําก็จับเลย สะดวกดีเหมือนกัน ไมํต๎องเสียเวลาคิด มัวอ๎อยอิ่งดัดจริตวําจะทําดีหรือไมํทําดีอยํางแตํกํอน ฉันมัน

คนใจเร็ว ฉันชอบอยํางนี้แหละ" 

         "ช๎อยนี่ทันสมัยอยูํเสมอทีเดียวนะ" พลอยเย๎าขึ้น 

         "ค๎า ! อิฉันนี่แหละตัวตามผ๎ูนําละ ! อีกหนํอยฉันจะไปสมัครเป็นทหารหญิงกับเขาบ๎าง แตํกลัวแตํเขาจะไมํรับ

เทํานั้น เพราะมันแกํไป ถ๎าเป็นสาวๆ เหมือนเมื่อกํอนละก็คอยดูฝีมือฉันบ๎างซี ฉันจะหัดทหารให๎สนุกเชียว"  



         แล๎วช๎อยก็หวัเราะชอบใจคําพดูของตนเองอยํางคร้ืนเครง ทาํใหพ๎ลอยต๎องหวัเราะไปด๎วย  

         ในตอนบาํยกํอนช๎อยจะกลับเขา๎วัง ระหวํางทีใ่หเ๎ด็กไปตามรถสามล๎อ ช๎อยก็เร่ิมแตํงตัวสําหรับเดินทาง คือกลับนุงํ

ผ๎าถุงทับผ๎าโจงกระเบน และใสํหมวกทะมัดทะแมง กํอนที่ช๎อยจะก๎าวขึ้นสามล๎อที่มาจอดอยูํหน๎าตึก พลอยก็เลําให๎ช๎อยฟัง

ถึงปัญหาของคุณเชยในการขึ้นสามล๎อ เพราะต๎องใช๎มือหนึ่งถือของอีกมือต๎องจับหมวก มิให๎ปลิวบ๎าง จับผ๎าถุงมิให๎เปิด

บ๎าง 

         "อ๎าว ! คุณเชยเธอต๎องมาเรียนกับฉันแล๎ว" ช๎อยพูดพลางก๎าวขึ้นนั่งบนสามล๎ออยํางองอาจ แล๎วปลดด๎ายเส๎นยาว

สองเส๎นที่ม๎วนเหน็บไว๎ข๎างหมวกลงมา ด๎ายทั้งสองเส๎นนั้นยาวมาก เกินกวําที่จะใช๎รัดคางอยํางธรรมดา แล๎วช๎อยก็เรียก

พลอยดูบอกวํา 

         "นี่ไงแมํพลอย ดูนี่ซี" 

         "อะไรนั่นช๎อย สายระโยงระยางอะไรฉันไมํเข๎าใจ" พลอยถาม  

         "สายนี่สําหรับควบคุมบังคับหมวกให๎ตามทํานผ๎ูนํา มิให๎ปลิวไปทางอื่น เวลาขึ้นนั่งรถก็ปลํอยสายนี้ลงมา เอามือ

รวบกําเอาไว๎ แตํเพราะสายมันยาว ฉันก็ใช๎มือนั้นแหละกุมผ๎าถุงไมํให๎เปิด มือเดียวใช๎การได๎ทั้งสองอยําง สํวนอีกมือหนึ่งก็

วําง เอาไว๎ใช๎แสดงบทได๎" วําแล๎วช๎อยก็โบกมือที่วํางนั้นมาให๎พลอยดู แล๎วก็โบกมือไปข๎างหน๎า เหมือนกับทําละครรําร๎อง

บอกคนถีบสามล๎อวํา 

         "ไปได๎" 

         รถสามล๎อพาช๎อยแลํนหายลับตาไปแล๎ว พลอยก็ยังนัง่ย้ิมขบขนัในความคิดและคําพดูแปลกๆ ของช๎อยอยํูไมํหาย ย่ิง

ดูไปก็ย่ิงเห็นความสําคัญของช๎อยหนักขึ้น เพราะในยามที่อึดอัดคับแค๎นใจ ในยามที่มีกังวล ช๎อยก็เป็นคนที่ให๎ความสวําง

ให๎คําคม หรือความเห็นแปลกๆ ซึ่งแม๎พลอยเองจะไมํเห็นด๎วย ก็ทําให๎คลายอารมณ๑ลงได๎เสมอ ในยามที่ทุกคนกําลังอึดอัด

อยูํด๎วยสถานการณ๑อันเครํงเครียด ด๎วยการตามทํานผ๎ูนํามิให๎พลาด ในยามที่ทุกคนํากลัดกล๎ุมอยํูด๎วยสงครามที่กํอให๎เกิด

ภาวะคับขัน ช๎อยก็สามารถด๎วยกิริยาวาจาเพียงไมํเทําไร ที่จะทําให๎ภาวะคับขันนั้นกลายเป็นภาวะขบขันไปได๎  

 

บทที่ ๑๐ (หน๎าที่ ๑)  

         พลอยมาได๎รับจดหมายฉบบัหนึง่จากตาอ๏อด ซ่ึงทาํใหพ๎ลอยบงัเกิดความยินดีปรีดาหานอ๎ยไมํ ตาอ๏อดเขยีนมาวํา  

         "ลูกมีขําวดีจะบอกให๎แมํทราบวํา บัดนี้การงานที่ลูกทําอยูํนั้นเร่ิมจะเข๎ารูปเข๎ารอย เป็นผลดีพอที่ลูกจะวางมือมา

เย่ียมบ๎านได๎ ฉะนั้นในเวลาราวๆ อีกเดือนหนึ่งลูกจะกลับมาหาแมํ และจะมาอยูํให๎นานที่สุดเทําที่โอกาสจะอํานวยให๎ ลูก



ร๎ูสึกดีใจมาก และนั่งนับวันคืนอยํูทุกวันเพื่อให๎ถึงเวลาเร็วๆ ขอให๎ทูนหัวของลูกอดใจรอไปอีกหนํอย แล๎วลูกจะมาอยูํด๎วย

นานๆ ให๎สมกับที่คิดถึง" 

         พลอยร๎ูสึกวําดีใจเสียนีก่ระไร พออาํนหนงัสือตาอ๏อดถึงตอนนีก็้ต๎องทวนต๎นอาํนใหมํ เพ่ือใหแ๎นใํจวําตาของตนมิได๎

ฝาดไปจนหลอกลวงตัวเอง เมื่อแนํใจแล๎วพลอยก็ได๎แตํนั่งย้ิม และคิดแบํงเวลาอีกเดือนหนึ่งข๎างหน๎านั้นไว๎สําหรับจัดห๎อง

หับ และเตรียมการไว๎รับลูกชายที่จะกลับมาเยี่ยมบ๎าน พลอยเร่ิมคิดถึงของกินของใช๎ตํางๆ ที่ตาอ๏อดชอบ นั่งใช๎ความจํานึก

วําตาอ๏อดชอบอะไรบ๎าง และจะอยากกินอะไรบ๎าง เส้ือผ๎าสําหรับแตํงอยํูกับบ๎านนั้น ป่านนี้ตาอ๏อดคงเอาไปใช๎ที่บ๎านนอก

เสียเกําแกํผุพังเต็มที ทางที่ดีพลอยควรจะหาตัดเย็บไว๎ให๎ใหมํ แตํทั้งเส้ือผ๎าและแพรก็หายากเสียเหลือเข็ย จะถูกแพง

อยํางไรก็ไมํวํา แตํนี่เกือบจะหาไมํได๎เอาเลย พลอยคิดจะลองพูดกับคุณเสวีลองวานเขาหาให๎ แตํถ๎าตาอ๏อดร๎ูวําพลอยได๎ผ๎า

มาจากคุณเสวี ก็จะไมํยอมใสํเอาอีก หรือวําบางทีเวลาที่ลํวงเลยไปแล๎วนาน ประกอบกับความดีใจที่ได๎กลับมาเห็นหน๎าแมํ

และหน๎าพี่น๎อง จะทําให๎ตาอ๏อดหายความขุํนข๎องหมองใจลงไปบ๎างกระมัง  

         พอตาอัน้กลับมาบา๎นในตอนบาํย พลอยก็รีบบอกขาํวตาอ๏อดใหร๎ู๎ด๎วยความดีใจ ตาอัน้เองก็ดูเหมือนจะโลํงอกเม่ือได๎

ทราบขําวพูดกับพลอยขึ้นวํา 

         "คุณแมํคงดีใจมาก ผมเองก็ดีใจเหมือนกัน เพราะระหวํางที่อ๏อดหายหน๎าไปนาน ผมก็อดคิดถึงไมํได๎"  

         "อั้นยังไมํลืมเร่ืองที่พูดไว๎กับแมํมิใชํหรือ" พลอยถามขึ้น  

         "เร่ืองอะไร คุณแมํ" 

         "อ๎าว ! ก็เร่ืองที่อั้นเคยพูดไว๎กับแมํเร่ืองอยากให๎อ๏อดกลับมาอยํูเสียทางบ๎านอยํางไรเลํา" พลอยตอบ  

         "อ๐อ เร่ืองนั้น" ตาอั้นวํา "อ๏อดกลับมาคราวนี้ผมจะลองพูดกับเขาดูอีกที ถ๎าคุณแมํชํวยพูดอีกคน บางทีเขาก็จะ

เปล่ียนใจตกลงอยํูบ๎านไมํกลับไปอีกก็ได๎"  

         "แมํคิดวําอยํางนั้นเหมือนกัน" พลอยพูด "ถ๎าอั้นรักแมํก็ขอให๎ลองพยายามพูดกับเขาอีกที อ๏อดไมํใชํคนพูดยาก

หรอกอั้น ถ๎าพูดให๎ถูกใจแล๎วก็งํายนิดเดียว แมํเองก็จะชํวยพูดให๎เขาอยํูเหมือนกัน"  

         "ผมวําสําคัญอยูํที่คุณแมํคนเดียว ถ๎าคุณแมํออกปากขอเขาตรงๆ ทีไหนอ๏อดจะขัดได๎ แตํเอาเถิด ผมเองก็จะพูด

กับเขาให๎ดีๆ อีกคร้ังหนึ่ง เพราะสงครามย่ิงเข๎าระยะนี้ผมก็ย่ิงหํวง และวิตกมากขึ้น ไมํอยากให๎พี่น๎องไปอยํูไกลกันเลย"  

         พลอยมองดูตาอัน้ด๎วยความรัก และด๎วยความสบายใจทีเ่ห็นตาอัน้เร่ิมมีจิตใจเผ่ือแผํตํอนอ๎งชาย ไมํเครํงครัดเหมือน

เมื่อกํอน ตํอคนทุกคนพลอยได๎แตํบอกขําวที่เป็นขําวดีสําหรับตน และคนที่พลอยเห็นวําดีใจในขําวนี้ พอๆ กับตนก็คือพํอ

เพิ่ม ผ๎ูซึ่งพูดขึ้นอยํางยินดีวํา 



         "แหม ! ดีจริงแมํพลอย ฉันดีใจจริง ! ระหวํางพํออ๏อดไมํอยูํนี่ ฉันไมํมีเพื่อนพูดเพื่อนคุยเสียนาน คุยกับใครก็ไมํถึง

อกถึงใจเหมือนคุยกับพํออ๏อด" 

         ระหวํางทีพ่ลอยนัง่คอยนอนคอยตาอ๏อดอยํูอยํางใจเต๎นนัน้เอง วันหนึง่พอํเพ่ิมก็มาหา กํอนกําหนดทีต่าอ๏อดบอกไว๎

วําจะออกเดินทางสักสิบกวําวัน แล๎วพูดเชิงปรารภวํา  

         "แมํพลอย น้ําปีนี้ถ๎าจะมากผิดปกติเสียแล๎วละ"  

         "งั้นหรือคุณหลวง" พลอยถามอยํางไมํสนใจเทําไรนัก "คร้ังปีมะเส็งที่น้ําทํวมใหญํนั้นดูนานเต็มที ก่ีปีมาแล๎วก็ไมํร๎ู"  

         "ย่ีสิบห๎าปีพอดี" พํอเพิ่มวํา "คราวนี้ฉันก็ได๎ยินคนพูดวําคงจะทํวมพอๆ กันกับคร้ังนั้น คิดๆ ดูก็แปลก คราวปีมะเส็ง

นั้นก็เพิ่มเสร็จสงครามไปใหมํๆ คราวนี้น้ําก็จะมาทํวมตอนมีสงครามอีก ดูเหมือนกับวําเร่ืองที่จะเกิดขึ้นนั้นมีเป็นระยะๆ ไป 

พวกญาติข๎างเมียฉันที่เขาเป็นชาวสวนเขาเลําวํา พวกสวนทุเรียนกําลังทําทํานบเตรียมไว๎อยํางแข็งแรง ถ๎าทํวมขนาดปี

มะเส็งก็พอรับไว๎อยูํ" 

         "ถ๎าขนาดนั้นฉันก็คงไมํเป็นไร เพราะคราวนั้นทางบ๎านนี้น้ําทํวมไมํถึง คุณหลวงและคุณเชยแหละจะลําบาก เพราะ

อยูํใกล๎แมํน้ํา" 

         "ฉันไมํเป็นหรอกแมํพลอย ฉันกลับชอบเสียอีก เดินดินแห๎งๆ มานานแล๎ว ลอยเรือเสียบ๎างก็ดี"  

         ต้ังแตํนัน้มาระดับน้าํทวํมก็สูงขึน้ทกุวัน พลอยนัง่อยํูทีบ่า๎นก็มีคนมาสํงขาํวไมํเว๎นแตํละวัน วําน้าํทวํมทีโ่นนํบา๎งทีน่ี่

บ๎าง พลอยมองข๎ามถนนไปดูน้ําในคลองก็เห็นขึ้นเต็มจนล๎นปร่ี แตํถนนหน๎าบ๎านนั้นเองเป็นทํานบก้ันน้ําไว๎ มิให๎น้ําไหลเข๎า

มาในบ๎าน วันหนึ่งพลอยก็ได๎รับโทรเลข ซึ่งทําให๎ต๎องถอนใจใหญํด๎วยความผิดหวัง โทรเลขนั้นมีความวํา  

         "น้ําทํวมทางรถไฟขาด ยังมาไมํได๎ ต๎องรอน้ําลด อ๏อด" และในคืนวันนั้นเอง น้ําในคลองก็ล๎นข๎ามถนนไหลเข๎ามาใน

บ๎าน 

         ระดับน้าํทวํมนัน้ขึน้สูงโดยรวดเร็ว ภายในเวลาไมํเทําไรช้ันบนของตึกทีพ่ลอยอยํูนัน้ ก็กลายเป็นเกาะ มีน้าํล๎อมรอบ 

พลอยก็ได๎แตํนั่งดูระดับน้ําที่ขึ้นมาเร่ือยด๎วยหัวใจอันไมํสบาย เพราะน้ําที่ไหลเข๎ามาในบ๎านนั้น เป็นอุปสรรคอันเดียวที่ก้ัน

กางตาอ๏อดมิให๎กลับคืนมาสํูบ๎าน  

         ในตอนแรกทกุคนก็คาดหมายกันวํา น้าํคงจะมากผิดฤดูกาลไปเพียงเล็กนอ๎ย และคงจะทวํมอยํูไมํก่ีวัน ฉะนัน้ใน

ระยะแรกๆ เร่ืองน้ําทํวมจึงกลายเป็นเร่ืองของสนุกของคนกรุงเทพฯ ซึ่งฉวยโอกาสพายเรือเลํนกันอยํางสนุกสนาน อยํางที่

เคยทํากันมาทุกๆ ปี โดยเฉพาะพวกคนหนุํมๆ สาวๆ แตํนานเข๎าน้ําก็มิได๎ลดลงอยํางคาด ยังคงทํวมอยูํในระดับสูง ทําให๎

การคมนาคมต๎องทํากันด๎วยเรือเป็นสํวนมาก การเลํนเรือก็เบาลงไปเพราะหมดความสนุกต่ืนเต๎นนั้นประการหนึ่ง และเรือ

กลายเป็นของจําเป็นไป มิใชํของเลํนนั้นอีกประการหนึ่ง  



         ความคาดหมายของพลอยก็วําน้าํคงจะทวํมอยํูไมํก่ีวันเชํนเดียวกับคนอืน่ แตํในทีสุ่ดพลอยก็ร๎ูตัววํา ความคาดหมาย

ของตนนั้นผิดไปแล๎ว ความหวังที่วําตาอ๏อดจะกลับมาบ๎านได๎โดยเร็ว ก็เล่ือนลอยไป ส่ิงทําให๎พลอยกลัดกล๎ุมย่ิงขึ้นไปอีกก็

คือ น้ํานั้นมิได๎ทําลายเฉพาะแตํการติดตํอทางรถไฟเทํานั้น แตํการติดตํอทางอื่นๆ เชํน ทางโทรเลขหรือจดหมายก็ขาด

หายไปด๎วย ซึ่งทั้งนี้ยํอมทําให๎พลอยกระวนกระวายใจ  

         แตํในทีสุ่ดน้าํทีท่วํมมากมานานนัน้ก็เร่ิมลด ทกุวันพลอยจะต๎องชะโงกหนา๎ดูรอยน้าํทีผ่นงัตึก แล๎วก็จะต๎องโลํงใจ

สบายใจขึ้นอีกนิดหนึ่ง ที่เห็นคราบน้ําบอกให๎ร๎ูวําระดับน้ําวันนี้น๎อยกวําระดับเมื่อวันวาน ในที่สุดน้ําก็แห๎งหายไป ทิ้ง

กรุงเทพฯ ไว๎ให๎มีสภาพเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ดูโลํงตาผิดกวําแตํกํอน เพราะต๎นไม๎ตํางๆ ที่เคยขึ้นเขียวชอุํมผลิดอกออกผล

อยูํตามร้ัวบ๎าน หรือตามบริเวณบ๎านนั้น ถูกน้ําทํวมตายเสียมากตํอมาก  

         "หมดกันคราวนี้เอง แมํพลอย" พํอเพิ่มมาพูดขึ้นวันหนึ่ง 

         "อะไรหมด คุณหลวง" พลอยถามเพราะไมํเข๎าใจ  

         "ต๎นหมากรากไม๎" พํอเพิ่มตอบ "ตายหมด สวนลํมไมํร๎ูจักก่ีร๎อยก่ีพันขนัด ตํอไปจะต๎องอดลูกไม๎กันไปหลายปี 

ทุเรียนแทบจะไมํมีเหลือเลย ลูกไม๎ตํางๆ ที่พอจะมีเหลือหากินได๎บ๎าง ก็คงแพงจับไมํติด ฉันมันเป็นคนรักต๎นไม๎ แมํพลอย 

เห็นต๎นไม๎ตายก็อดสงสารไมํได๎ เคราะห๑ฉันยังดีที่ทางบ๎านไมมีที่ปลูกลงดิน เลํนได๎แตํไม๎กระถางเป็นสํวนมาก จึงเลยพอยก

หนีให๎พ๎นน้ําได๎ แตํเห็นต๎นไม๎บ๎านอื่นเขายืนต๎นตายกันหนาตา ก็ยังไมํวายเศร๎าใจ"  

         "เป็นเคราะห๑เป็นกรรมอะไรของบ๎านเมืองนี่คุณหลวง" พลอยพูดปลอบใจ "จะทําอยํางไรก็ไมํได๎ ต๎องปลํอยไปตาม

เร่ือง" 

         "พูดอยํางนั้นก็ถูกละ แตํก็ควรจะมีใครเห็นอกเห็นใจคนที่ต๎องเสียหายกันบ๎าง แตํฉันมองไมํเห็นเลย หมูํนี้ได๎ยินแตํ

ประกาศโฆษณาเร่ืองก๐วยเต๋ียวกันทางวิทยุออกแจ๎วๆ ไป พิลึกละ"  

         "เร่ืองอะไรกันนะคุณหลวง ฉันไมํทันได๎ฟัง" พลอยถาม  

         "เร่ืองก๐วยเต๋ียว" พํอเพิ่มตอบห๎วนๆ 

         "ทําไมถึงต๎องเร่ืองก๐วยเต๋ียว ฉันไมํเห็นก๐วยเต๋ียวจะสลักสําคัญอะไรเลย" พลอยพูดอยํางงงๆ  

         "ก็ถึงวําเถอะนําแมํพลอย" พํอเพิ่มพูด "ทีแรกฉันก็ไมํเชื่อนึกวําหูฉันได๎ยินผิดไป แตํแล๎วก็จริง เขาพูดกันถึงเร่ืองคุณ

วิเศษตํางๆ ของก๐วยเต๋ียวจนไมํร๎ูจะฟังอยํางไรได๎ เด๋ียวนี้ถึงกับวําๆ ก๐วยเต๋ียวชามเดียวนี้แหละ อาจแก๎เศรษฐกิจของชาติได๎

.....อ๎อ ! แล๎วถ๎าใสํหมวกอีกใบหนึ่ง กินก๐วยเต๋ียวชามหนึ่งละก๎อ เป็นมหาอํานาจได๎เลย แมํพลอยเอ๐ย"  

         "ฉันงงงวยเต็มทีแล๎วคุณหลวง" พลอยพูดอยํางอํอนใจ "ชํวยอธิบายให๎ฉันฟังทีเถิดวําเร่ืองราวมันไปอยํางไรกัน ถึง

ได๎เกิดเร่ืองก๐วยเต๋ียวเป็นเร่ืองใหญํขึ้นมาอยํางนี้"  



         "ฉันไมํร๎ูเหมือนกันแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ "แตํได๎ยินเขาลือกันวํา....เท็จจริงเอากับผ๎ูเลําเถิด....เขาเลํากันวํา ใครก็

ไมํร๎ูเกิดนึกสนุกทําก๐วยเต๋ียวเรือไปเล้ียงในทําเนียบ ระหวํางน้ําทํวมอยํางไรลํะ พอทํานผ๎ูมีบุญวาสนาทํานได๎รับประทาน

ก๐วยเต๋ียวอรํอยกันเข๎า ทํานก็เห็นวําก๐วยเต๋ียวเป็นของดีเป็นของวิเศษ เลยเกิดเร่ืองนิยมก๐วยเต๋ียวกันเป็นการใหญํ ชักชวน

ให๎ราษฏรกินก๐วยเต๋ียวกันให๎กล๎ุมไปหมด และนัยวําๆ จะสับสนุนให๎คนไทยขายก๐วยเต๋ียวเป็นการใหญํด๎วย"  

         "ตายแล๎ว !" พลอยร๎อง "นี่ฉันมิต๎องถูกบังคับให๎ขายก๐วยเต๋ียวด๎วยอีกคนหนึ่ง เหมือนกับเมื่อคร้ังนิยมใสํหมวกกัน

นั่นหรือ" 

         "เห็นจะไมํถึงเพียงนั้นหรอกแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบพลางหัวเราะชอบใจ "เพียงแตํกินก๐วยเต๋ียวบํอยๆ ก็เห็นจะชํวย

ชาติพอแล๎วสําหรับเรา แตํก็อยําเพิ่งไปแนํใจอะไรนัก สมัยนี้จะไปคาดหมายอะไรให๎แนํนอนก็ยาก ส่ิงไรที่ไมํเคยพบก็ได๎พบ 

ที่ไมํเคยเห็นก็ได๎เห็น ฉันเองก็อํอนใจเหมือนกัน" 

         พดูแล๎วพอํเพ่ิมก็ถอนใจใหญํอยํางเหนือ่ยหนาํย ชวนพลอยพดูคุยเร่ืองอืน่ๆ ตํอไป  

         แตํเร่ืองนโยบายขายก๐วยเต๋ียวนัน้มิได๎จบลงงํายๆ สําหรับพลอย เพราะตํอมาอกีไมํนาน ประไพก็เดินตุปดัตุปอ่งเขา๎

มาหา ขณะที่พลอยนั่งกินข๎าวเย็นอยํูกับตาอั้นสองคนแล๎วพูดวํา  

         "คุณแมํร๎ูไหม ก๐วยเต๋ียวนี่เขาทําอยํางไร ใสํอะไรบ๎าง"  

         "ก็ใสํเส๎นก๐วยเต๋ียว ลวกน้ําต๎มกระดูกหมู เนื้อหมู ถ่ัวงอก ก๎ุงแห๎ง ใบหอม" พลอยตอบเพลิดเพลินไปโดยอัตโนมัติ 

แตํแล๎วก็นึกเฉลียวใจถามขึ้นวํา  

         "ประไพอยากร๎ูเอาไปทําไม" 

         "ก็คุณเสวีลูกเขยคุณแมํนํะซีเขาอยากร๎ู เขาวําจะไปขายก๐วยเต๋ียวที่กรม" ประไพตอบ  

         "แนํะ ดูซียายประไพ !" พลอยร๎องขึ้นอยํางคร่ึงขันคร่ึงฉุน "มาซัดฉันอีกแล๎ว บ๎านนี้ไมํวําใครก็ชอบเอาคุณเสวีมาซัด

ให๎ฉันทุกคนไป พิลึกแท๎ๆ ทีเดียว แตํคุณเสวีเขานึกอยํางไรขึ้นมา ถึงจะลุกขึ้นขายก๐วยเต๋ียว !"  

         "คุณแมํบางทีจะยังไมํร๎ู" ตาอั้นตอบแทนน๎องสาว "เด๋ียวนี้เขาส่ังให๎ข๎าราชการขายก๐วยเต๋ียวทุกกรมกอง เป็นการ

สนับสนุนนโยบายรัฐบาล เสวีเขาเป็นคนใหญํคนโต บางทีเขาจะต๎องทํากระมัง แตํผมเองทําเฉยๆ เสียเป็นอะไรก็เป็นไป ไมํ

ขายละก๐วยเต๋ียว" 

         "คุณเสวีก็บอกไพวําอยํางนั้น" ประไพพูดตํอ "คร้ันไพบอกเขาวําไมํมีความร๎ูเร่ืองขายก๐วยเต๋ียวเคยแตํกิน เขาก็ดุวํา

ไพไมํรํวมมือสนับสนุนเขาในหน๎าที่การงาน ดีแตํคอยถํวงไมํให๎เขาได๎ดี ไพกล๎ุมใจจะตายอยูํแล๎ว"  



         "เขาวําอยํางนั้นหรือประไพ" ตาอั้นถามเสียงขุํนๆ "พี่ก็เพิ่งร๎ูเด๋ียวนี้เอง วําเรากลายเป็นเคร่ืองถํวงความเจริญของ

เขา แตํความจริงเสวีเขาไมํนํามาถามประไพหรอกเร่ืองขายก๐วยเต๋ียว ทางญาติของเขานําจะร๎ูดีกวําเราวําเขาขายก๐วยเต๋ียว

กันอยํางไร" 

         แทนทีป่ระไพจะไมํพอใจทีพ่ีช่ายวํากระทบสามีของตน ประไพกับหวัเราะอยํางขบขนั ทาํใหพ๎ลอยต๎องพดูแก๎ขึน้อยําง

ระมัดระวังวํา 

         "เบาๆ หนํอยเถิดอั้น พูดจาอะไรตํอหน๎าแมํขอให๎ระวังหนํอย เด๋ียวคนอื่นเขาจะเที่ยวพูดกันได๎วําผ๎ูใหญํเป็นใจ แมํ

เห็นวําที่คุณเสวีเขามาถามประไพก็ถูกแล๎ว ธรรมดาผัวเมียกันจะทําอะไรก็ต๎องปรึกษาหารือกัน ยายประไพแกหยิบโหยํงไมํ

เข๎าเร่ือง กะอีทําก๐วยเต๋ียวก็ต๎องเอะอะเป็นเร่ืองใหญํ เขาจะขายก๐วยเต๋ียวเราก็ต๎องเป็นคนหาของให๎ เขาจะมีเวลาที่ไนมาดู

เอง" พลอยหยุดกลืนน้ําลายและถอนใจใหญํ แล๎วก็พูดตํอไปวํา  

         "เอาเถิด อยําพูดกันมากไปเลย พรํุงนี้แมํจะส่ังเขาให๎ซื้อของให๎"  

         คําตอบของพลอยทีรั่บจะแบงํเบาภาระมาเสียนัน้ ทาํใหป๎ระไพพอใจ ชวนตาอัน้พดูคุยด๎วยเร่ืองอืน่ๆ อกีครํูหนึง่ แล๎ว

ก็ลุกกลับไปเรือน 

         "เมื่อประไพกลับไปแล๎ว ตาอั้นก็ยังคงนั่งอยูํกับที่ถอนใจใหญํสองสามคร้ัง แล๎วก็ทอดสายตาออกไปข๎างหน๎า 

เหมือนกับตรึกตรองอะไรอยูํด๎วยความหนักใจ ในที่สุดตาอั้นก็พูดขึ้นเบาๆ วํา  

         "คุณแมํ ผมถามจริงๆ เถิด คุณแมํเห็นวําประไพมีความสุขดีอยูํหรือ"  

         "แมํก็เดาใจเขาไมํถูก แตํก็ไมํเห็นเขาเดือดร๎อนอะไรนักหนา" พลอยตอบ  

         "ทีแรกๆ ผมก็นึกวําเขาจะมีความสุข แตํเด๋ียวนี้ไมํแนํใจเสียแล๎ว หรือผมจะเปล่ียนไปเองก็ไมํร๎ู"  

         "จิตใจคนก็ต๎องเปล่ียนไปบ๎างเป็นธรรมดา" พลอยปลอบ "อั้นอยําไปเก็บมาวิตกวิจารณ๑ให๎มากไปเลย ประไพเขาก็

โตแล๎วไมํใชํเด็กๆ" 

         "ใจผมมันไมํได๎เปล่ียนเฉพาะแตํเร่ืองในบ๎านใกล๎ๆ ตัวเทํานั้นหรอกคุณแมํ แม๎แตํในเร่ืองอื่นๆ อีกมาก แตํกํอนเคย

คิดเห็นไว๎อยํางหนึ่ง แตํเด๋ียวนี้กลับเปล่ียนไปหมด ผมเลยไมํแนํใจและไมํสบายใจเลย" ตาอั้นพูดด๎วยน้ําเสียงที่แสดงถึง

อารมณ๑อันไมํปลอดโปรํง 

         ตาอัน้นัง่นิง่ๆ อยํูอกีครํูหนึง่ แล๎วก็เขา๎มาคุกเขาํอยํูขา๎งๆ ตัวพลอย พลางกระซิบวํา  

         "คุณแมํ คุณแมํเชื่อคําสบถสาบานไหม"  

         "เชื่ออยํางไรเลําอั้น" พลอยถามพลางยกมือขึ้นลูบหัวตาอั้น  



         "เชื่อวําคําสบถสาบานตํางๆ นั้น ถ๎าเราทําผิดพลาดไมํตรงตํอคําสาบาน เราก็จะต๎องมีอันเป็นไปตํางๆ เชํนถือ

น้ําพระพิพัฒน๑สัตยา หรือคําสาบานที่ผมเคยให๎คุณแมํไว๎เมื่อสิบปีมาแล๎ว"  

         พลอยใจหายวาบเม่ือได๎ยินคําพดูของตาอัน้ เพราะในใจจริงนัน้พลอยร๎ูสึกหวาดหว่ันตํอคําสาปแชํงตํางๆ ในเวลาถือ

น้ําและในคําสบถสาบานอยูํเสมอ แตํเมื่อตาอั้นถามมาพลอยก็ต๎องแข็งใจตอบไปวํา  

         "แมํเชื่อในบุญกรรมมากกวําอะไรทั้งหมด เชื่อวําถ๎าเราทําส่ิงใดด๎วยความสุจริต ผลที่จะตอบสนองนั้นก็จะต๎องเป็น

ผลดี" 

         ตาอัน้เอาหนา๎ซบลงทีตั่กพลอยครํูหนึง่ แล๎วก็พดูเบาๆ โดยไมํเงยหนา๎ขึน้วํา  

         "ผมเองนั้นไมํเชื่อวําผลจะเกิดตามที่ได๎สบถสาบานเอาไว๎ แตํความสงสัยไมํแนํใจวําตัวเองได๎ทําผิดหรือถูก นั่นสิ 

กลับเป็นเคร่ืองทรมานใจเสียย่ิงกวําอะไรทั้งหมด บางทีได๎ยินใครเขาพูดเร่ืองบ๎านเมืองเด๋ียวนี้ มันเจ็บใจย่ิงกวําหอกเทําใบ

พายแทงหูซ๎ายทะลุหูขวาเสียอีก" 

         "อั้น ! อั้น !" พลอยร๎องเบาๆ "อั้นอยําไปเอาเร่ืองอยํางนั้นมาพูด อั้นอยําวิตก อยําคิดอะไรให๎มากไป แมํเป็นคนที่

คอยให๎ศีลให๎พรอั้นอยูํเสมอ พรใดที่จะประเสริฐไปกวําพรจากปากจากใจของพํอแมํ ก็เห็นจะไมํมีอีกแล๎ว แมํร๎ูวําอั้นมีแตํ

ความสุจริตมีแตํเจตนาดี อั้นไมํเป็นไรหรอก"  

         ตาอัน้ลงกราบทีตั่กพลอย แล๎วก็พดูด๎วยเสียงทีต้ื่นตันเต็มไปด๎วยน้าํตาวํา  

         "ให๎พรอั้นเถิดคุณแมํ ให๎พรมากๆ เถิด อั้นไมํต๎องการอะไรอีก นอกจากพรของคุณแมํเทํานั้น"  

         ตาอัน้ลุกขึน้ยืนช๎าๆ แล๎วก็เดินกลับไปหอ๎งของตน ระหวํางนัน้พลอยก็ได๎แตํมองตามหลังลูกชายไป ด๎วยความสงสาร

จับใจ เพราะในระยะนี้ตาอั้นดูจะทรุดโทรมลงไปอยํางเห็นได๎ชัด เวลาจะยืนหรือจะเดินตาอั้นก็มักจะก๎มหลัง ผิวพรรณนั้นดู

ซีดเหลืองและแก๎มก็ดูตอบไปไมํเต็มเหมือนเมื่อกํอน พลอยนึกแปลกใจอยูํเสมอวํา ตาอั้นเลิกกับเมียแหมํมมานานหนักหนา

แล๎ว แตํเหตุไฉนจึงยังอยํูเป็นโสด ไมํมีว่ีแววบ๎างเลยวําตาอั้นไปรักชอบผ๎ูหญิงที่ไหน หรือคิดแตํงงานมีเหย๎ามีเรือนใหมํ 

พลอยนึกถึงเร่ืองนี้แล๎วก็ถอนใหญํ นึกในใจวําถ๎าตาอั้นมีเมียและมีลูกได๎ต้ังครอบครัวเยี่ยงเขาอื่น บางทีตาอั้นก็อาจมี

ความสุขใจสบายกายย่ิงกวํานี้ พลอยนึกถึงลูกๆ ของตนแล๎วก็เศร๎าใจ ที่ยังไมํเป็นฝ่ังเป็นฝาแตํสักคน ประไพที่มีเรือนเป็น

หลักฐานนั้น ก็มีทีทําวําจะไมํแนํนอน ตาอ๎นก็ถูกเคราะห๑กรรมบันดาลให๎ถูกโทษ ไมํมีโอกาสที่จะมีเหย๎าเรือนได๎ ตาอั้นมีแล๎ว

ก็เลิก และตาอ๏อด...พลอยนึกถึงลูกคนนี้แล๎วก็ต๎องย้ิมอยํูในใจ เพราะตาอ๏อดมีเรือนแล๎วจะเป็นอยํางไร พลอยก็นึกไมํออก

เลย 

 

บทที่ ๑๐ (หน๎าที่ ๒)  



         ตํอมาอกีสองสามวันเม่ือน้าํลดเป็นปกติติดตํอถึงกันได๎ พลอยก็ได๎รับจดหมายจากตาอ๏อดอกีฉบบัหนึง่วํา กําลังปว่ย

เป็นไข๎ จึงขอยับยั้งการเดินทางไว๎กํอน ตํอหายไข๎แล๎วจึงจะเข๎ามา ถึงแม๎วําตาอ๏อดจะบอกมาด๎วยวํา อาการเจ็บไข๎นั้นมิได๎

มากมายอะไรหนักหนา พลอยก็มิวายที่จะหมํนไหม๎ ในระยะตํอไปพลอยก็ได๎แตํต้ังตา คอยจดหมายจากตาอ๏อดที่จะบอก

ให๎ร๎ูวําจะมาถึงบ๎านได๎เมื่อไร มีเสียงใครเปิดประตูใหญํหน๎าบ๎าน หรือเสียงใครเดินเข๎ามาในบ๎าน พลอยก็จะต๎องเหลียวมอง

ทุกคร้ังไป เผ่ือจะเป็นบุรุษไปรษณีย๑นําจดหมาย หรือโทรเลขที่มีขําวคราวจากตาอ๏อดมาสํง  

         แตํวันหนึง่ก็มีเสียงรถยนต๑มาจอดหนา๎บา๎น เสียงคนพดูส่ังเสียอะไรกันสองสามคํา แล๎วก็มีเสียงฝีเท๎าคนเดินเหยียบ

กรวดเข๎ามาในบ๎าน พลอยมิได๎สนใจลุกไปดูเพราะเสียงรถที่มาจอดนั้น เป็นเสียงรถยนต๑ คงจะไมํใชํบุรุษไปรษณีย๑ซึ่งเป็น

คนสําคัญสําหรับพลอยในขณะนั้น พลอยกําลังนั่งก๎มหน๎าเย็บเส้ือเกําๆ บางตัวที่ยังจะใช๎การได๎ตํอไป และอีกครํูเดียวพอ

ร๎ูสึกตัววํามีใครเข๎ามาถึงในห๎อง ตาอ๏อดก็เข๎ามากราบอยูํบนตัก  

         พลอยดีใจจนพดูไมํเป็นคํา เรียกได๎แตํช่ือตาอ๏อดซํ้าๆ ซากๆ พลางกอดลูกเขา๎ไว๎ และทัง้ร๎องไหแ๎ละหวัเราะด๎วยความ

ยินดี 

         "แม.ํ........แมํทูนหัวของลูก" ตาอ๏อดพูดด๎วยน้ําเสียงที่เต็มไปด๎วยความดีใจเชํนเดียวกัน "อ๏อดคิดถึงแมํเหลือเกิน 

แมํสบายดีอยูํหรือ คิดถึงลูกบ๎างหรือไมํ"  

         "โธํ อ๏อดก็ถามได๎" พลอยตอบพลางกอดตาอ๏อดไว๎แนํน "ทําไมแมํจะไมํคิดถึง นี่อ๏อดกลับมาถึงเมื่อไร ทําไมจูํๆ ก็

มาถึงตัวไมํบอกกลําวให๎ร๎ูลํวงหน๎าบ๎างเลย"  

         ตาอ๏อดหวัเราะแล๎วก็ตอบวํา 

         "ทีแรกก็สํงมาแล๎ว แล๎วก็น้ําทํวม ทางรถไฟขาดมาไมํได๎ พอรถไฟเดินได๎จะเข๎ามาก็เกิดล๎มเจ็บเป็นไข๎ อ๏อดร๎ูดีวําขืน

บอกมาแล๎วก็เล่ือนบํอยๆ แมํก็เป็นหํวงแยํไปเทํานั้นเอง พอดีเพื่อนๆ ทางโน๎นเขาจะมากรุงเทพฯ อ๏อดก็เลยมากับเขา เขา

พาขึ้นรถมาสํงถึงบ๎าน" 

         "อ๏อดเจ็บเป็นอะไรไป" พลอยซักขึ้นทันที 

         "หมอเขาวําเป็นไข๎จับส่ัน" ตาอ๏อดตอบ "แตํไมํมากมายอะไรหรอกแมํ เป็นอยํางจับวันเว๎นวัน กินยาแล๎วก็หายเวลา

นี้สบายแล๎ว" 

         พลอยนัง่พจิารณาดูตาอ๏อดอยํางไมํวางตา เพราะไมํได๎พบกันเสียนาน ตาอ๏อดดูผอมลงไปกวําเกํา ใบหนา๎นัน้คลํ้า

เพราะถูกแดดถูกลมจากบ๎านนอก และดูจะมีสีเหลืองพอสังเกตได๎ตามผิวหนังบนใบหน๎า ซึ่งพลอยเข๎าใจวําคงจะเป็นเพราะ

พิษไข๎ แตํเนื้อตัวรํางกายตาอ๏อดดูเหมือนจะแข็งแกรํงขึ้นกวําแตํกํอน และในแววตาของตาอ๏อดนั้น ดูเหมือนจะมีความ

มั่นใจในตัวเองมากกวําที่พลอยเคยเห็นมาแตํกํอน  



         "แมํดูไมํเปล่ียนไปเลยจนนิดเดียว" ตาอ๏อดผ๎ูซึ่งมองดูมารดาอยํางพินิจพิเคราะห๑พูดขึ้น "เมื่อวันที่ลูกเข๎ามาลาไป

เป็นอยํางไร วันนี้ก็เป็นอยํางนั้น วันเข๎ามาลาไปก็ร๎องไห๎ วันนี้กลับมาถึงบ๎านก็ร๎องไห๎ ขี้อ๎อนแท๎ๆ ทีเดียว"  

         พลอยหวัเราะยกผ๎าเช็ดหนา๎ขึน้มาซับน้าํตาแล๎วพดูวํา 

         "จะขี้อ๎อนขี้แยอยํางไรก็ชํางแมํเถิด อ๏อดมาคราวนี้ให๎อยํูนานๆ ก็แล๎วกัน"  

         "อ๏อดจะอยูํให๎นานที่สุด อยําตกใจไปเลย" ตาอ๏อดตอบและอีกสักครํูหนึ่งตาอ๏อดก็ขอไปอาบน้ํา ฝ่ายพลอยก็ลุกขึ้น

กุลีกุจอจัดเส้ือจัดผ๎า และเรียกเด็กมาชํวยจัดห๎องปูที่หลับที่นอนของตาอ๏อดด๎วยความสุขใจ อยํางที่มิได๎เคยมีมานาน 

พลอยนึกในใจวําถ๎าหากตนยังเป็นสาวอยูํ มีความสุขใจได๎ถึงเพียงนี้ ตนก็อาจต๎องถึงร๎องเพลงเลํนด๎วยความเบิกบานใจ  

         ตาอ๏อดกลับมาบา๎นคราวนีมี้กิริยาอาการบางอยํางเปล่ียนแปลงไป ทาํใหพ๎ลอยสบายใจมาก เพราะตาอ๏อดทกัทาย

กับตาอั้นอยํางดีใจเมื่อพบกัน และพูดคุยถามทุกข๑สุขกันฉันพี่น๎องอยํางสนิทสนม มิได๎มีความระคายเคืองเหมือนเมื่อกํอน

ไป กับประไพและแม๎แตํคุณเสวี ตาอ๏อดก็พูดจาด๎วยปกติเป็นอันดี บางทีความมีหลักฐานกันเกิดจากการงานที่ได๎ทําให๎เกิด

ประโยชน๑ จะได๎ทําให๎ตาอ๏อดคลายปมบางอยํางในใจลง สามารถมองหน๎าคนทุกคนได๎ด๎วยความเป็นมิตรเสมอบําไหลํ 

ปราศจากความระแวงสงสัยวํา ผ๎ูใดจะมาเหยียบย่ําดูถูก  

         คนทีดี่ใจมากทีสุ่ดอกีคนหนึง่ทีต่าอ๏อดกลับบา๎นก็คือพอํเพ่ิม เพราะพอพอํเพ่ิมร๎ูวําตาอ๏อดมาถึงบา๎นแล๎ว พอํเพ่ิมก็รีบ

มาหาทันที และต้ังแตํนั้นก็มาที่บ๎านบํอยๆ แทบจะทุกวัน พลอยสังเกตเห็นวําพํอเพิ่มดีใจ ที่ได๎เห็นหลานชายทั้งสองกลับ

สนิทสนมกันเป็นปกติ และพํอเพิ่มก็เข๎าสนับสนุนความกลมเกลียวที่เกิดขึ้นใหมํนั้น เป็นอยํางดี  

         ระหวํางนัน้ส่ิงทีพ่อํเพ่ิมและตาอ๏อดคุยกันอยํูด๎วยสนกุสนานครึกคร้ืน ก็คือความวิวัฒนาการแหงํภาษาไทย เร่ิมต๎น

ด๎วยวิธีสะกดการันต๑ที่ตั้งขึ้นใหมํ และตํอไปก็ถึงถ๎อยคําสํานวนที่ทางการกําหนดให๎ใช๎พูดกัน พอพํอเพิ่มเข๎ามาถึงบ๎านตาอ๏

อดก็จะทักขึ้นวํา 

         "สวัสดีจ๎ะ ทําน !" 

         "สวัสดีจ๎ะ" พํอเพิ่มตอบอยํางร่ืนเริง "ทํานสบายดีหรือจ๏ะ"  

         "สบายดีจ๎ะ" ตาอ๏อดตอบ "ทํานมาแตํวันเทียวนะจ๏ะวันนี้" 

         "ฉันคิดถึงทํานนี่จ๏ะ ฉันก็เลยรีบมา" พํอเพิ่มวํา "พอฉันตื่นแตํเช๎าสวมหมวกเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ดอกไม๎เหี่ยวๆ ของ

ชาติที่บ๎านฉัน เขาก็เอาดอกไม๎มากลัดอกฉันหนึ่งดอก ฉันจูบเขาหนึ่งทีตามวัฒนธรรม แล๎วฉันก็รีบออกจากบ๎านมาหาทําน"  

         แล๎วทัง้สองคนก็จะหวัเราะกันคร้ืนเครง และตาอัน้ซ่ึงบงัเอิญอยํูด๎วยก็จะรํวมวงหวัเราะด๎วยความขบขนั คร้ังแรกที่

พลอยได๎ยินคําพูดเชํนนี้ พลอยเกือบจะไมํเข๎าใจเลยวําคนทั้งสองพูดอะไรกัน ถึงกับต๎องร๎องถามขึ้นวํา  

         "อ๏อด......คุณหลวง นั่นพูดอะไรกันอยํางนั้น ไมํเคยได๎ยินเลย ฟังแปลกหูพิลึกละ"  



         "อ๎าว ! ถ๎าทํานฟังฉันไมํออกทํานก็ไมํมีวัฒนธรรมนํะซีจ๏ะ" พํอเพิ่มหันมาตอบ  

         "พุทโธํ ! คุณหลวงก็ เลิกพูดเลํนเสียทีเถิด เร่ืองราวเป็นอยํางไรกัน ถึงได๎ต๎องพูดกันอยํางนี้ ฉันอยากร๎ูนัก" พลอย

พูด 

         ตาอ๏อดหวัเราะแล๎วก็เลําใหฟ๎งัวํา 

         "นี่แหละภาษาใหมํที่ทํานส่ังให๎คนไทยพูดกัน หนังสือเด๋ียวนี้ก็เขียนไมํเหมือนแตํกํอน ทํานตัดตัวหนังสือทิ้งไปเสีย

เป็นหลายตัว แล๎วก็แก๎ตัวสะกดใหมํ อยํางคําวํา 'ธง' เด๋ียวนี้ไมํใชํ ธ ธง สะกด แตํใช๎ ท ทหาร สะกด แปลกดีไหม สํวนคําพูด

ที่อ๏อดพูดกับคุณลุงนั้นก็อยํางที่ทํานส่ังให๎พูดนํะแหละ"  

         "แมํพูดไมํได๎หรอกอ๏อด กระดากปากออกจะตายไป แตํนี่ถ๎าเราไมํพูดจะถูกจับเหมือนเร่ืองกินหมาก หรือไมํใสํ

หมวกอีกหรือไม"ํ พลอยถามอยํางไมํไว๎ใจ  

         "เห็นจะไมํถึงเพียงนั้นหรอกแมํ แตํในหนังสือราชการต๎องใช๎ภาษาอยํางนี้ทั้งนั้น"  

         "ทํานอยําเพิ่งประมาทไปนะจ๏ะ" พํอเพิ่มพูดสอดขึ้นมา "นานเข๎าทํานอาจส่ังจับทํานก็ได๎ถ๎าทํานไมํพูด ฉันวําทําน

ควรจะรีบศึกษาเลําเรียนเสียดีกวํา จะได๎มีวัฒนธรรมสูงสมกับที่เป็นดอกไม๎ของชาติ แรกเร่ิมก็ไมํก่ีคําหรอกจ๎ะ ที่จะต๎องร๎ู

เพียง ฉัน ทําน จ๎ะ ไมํ ขอบใจ ขอโทษเทํานั้น ไมํก่ีคําหรอก จําไว๎ให๎ดีนะจ๎ะ" 

         "วุ๎ย ! คุณหลวงก็พูดเป็นเด็กไมํจบ รําคาญจริงๆ ทีเดียว" พลอยร๎อง แล๎วก็ถามด๎วยความสนใจตํอไปวํา  

         "อะไรนะที่คุณหลวงวําฉันต๎องทํอง... ฉันทํานจ๎ะ ไมํอะไรนั่นนะ ฟังดูไมํเป็นประสาเสียเลย"  

         ตาอ๏อดหวัเราะแล๎วก็อธบิายแทนวํา 

         "คําเหลํานั้นคือคําเขากําหนดให๎ใช๎ เรียกตัวเองวํา ฉัน เรียกคนที่เรากําลังพูดอยูํด๎วยวํา ทําน ใช๎คําวํา จ๎ะ เป็นคํา

รับและ ไมํ เป็นคําปฏิเสธ สํวน ขอบใจ ก็ใช๎เวลาขอบใจและ ขอโทษ ก็ใช๎สําหรับ ขอโทษ..." 

         "นั่นสิ ! งํายจะตายไป" พํอเพิ่มวํา "อยํางฉันจะถามแมํพลอยวํากินแล๎วหรือยัง ฉันก็ต๎องถามวํา ทํานรับประทาน

ข๎าวหรือยัง ถ๎าแมํพลอยกินแล๎วแมํพลอยก็ตอบวา 'จ๎ะฉันรับประทานแล๎ว ขอบใจ ' ถ๎ายังก็บอกวํา 'ไมํฉันยังไมํได๎

รับประทาน !' เทํานั้นเอง" 

         "แล๎วที่วําให๎พูดนั้นนํะพูดกับใคร" พลอยถาม  

         "พูดกับใครๆ ก็อยํางเดียวกันหมด" พํอเพิ่มตอบ 

         "หมายความวํา ฉัน ทําน จ๏ะ จ๐า กันทั่วไปหมดอยํางนั้นหรือ"  



         "ก็อยํางนั้นซีจ๏ะทําน" พํอเพิ่มวํา 

         "เด็กผ๎ูใหญํอะไรก็พูดกันอยํางนั้นทั้งนั้นหรือ" พลอยซักอยํางไมํยอมเชื่อ  

         "ก็วํากันอยํางนั้นแหละแมํ" ตาอ๏อดยืนยันแล๎วก็หัวเราะ  

         "อนิจฺจํ ทุกขํ !" พลอยปรารภขึ้นอยํางปลงตก "ฉันนี่ก็ได๎อยูํมาจนเห็นอะไรแปลกๆ ถึงเพียงนี้เทียวหรือ"  

         "ก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละแมํพลอย" พํอเพิ่มพูดตํอ "ย่ิงแมํพลอยได๎เห็นหนังสือวิธีใช๎ตัวสะกดการันต๑ ที่เขาเร่ิมใช๎กัน

เด๋ียวนี้แล๎วจะย่ิงปลงอนิจฺจํไปใหญํ แตํกํอนฉันเคยนึกวําถึงฉันจะไมํมีภูมิร๎ูอะไรหนักหนา แตํสําหรับเร่ืองหนังสือไทยฉันก็

พอจะอํานออกเขียนได๎ แตํพอเห็นหนังสือสมัยนี้เข๎าแล๎ว ฉันก็หมดภูมิลงไปทีเดียว อํานก็ไมํออกเขียนก็ไมํได๎ ตอนแรกที่ได๎

เห็นหนังสือแบบใหมํ ฉันนึกวําเขาพิมพ๑ผิดเสียอีก ตํอคนเขาบอกให๎ฉันจึงได๎ร๎ู"  

         "แล๎วคุณหลวงก็ยังนั่งหัวเราะรํวนอยูํได๎ ฉันไมํเห็นจะสนุกตรงไหนเลย นํากล๎ุมออก" พลอยวํา  

         "ก็ถ๎าจะไมํให๎ฉันหัวเราะจะให๎ฉันทําอยํางไร เร่ืองมันมากันถึงเพียงนี้แล๎วก็หัวเราะเป็นดีกวําอยํางอื่น เมื่อตอนเช๎า

กํอนจะออกจากบ๎าน ฉันเรียกแมํอีหนูที่บ๎านให๎มาจูบสํงฉันที่หัวกระไดหนํอย ตามที่เขาแนะนําให๎ทํา แกโกรธแทบจะไลํตี

ฉันตาย หาวําไปล๎อแกให๎เด็กมันดูถูกเลํนได๎ คนไมํมีวัฒนธรรมละก็เป็นอยํางนี้แหละ จะทิ้งเสียก็สงสาร อยูํกันมานาน

ต้ังแตํเป็นดอกไม๎สดจนเป็นดอกไม๎แห๎งไปแล๎ว"  

         "อะไรนะไอ๎เร่ืองดอกไม๎ๆ นี่นํะ ฉันได๎ยินคุณหลวงพูดหลายหนแล๎ว" พลอยถาม  

         "ผ๎ูหญิง" พํอเพิ่มอธิบาย "เด๋ียวนี้เขาชอบเรียกผ๎ูหญิงวํา 'ดอกไม๎ของชาติ ' แมํพลอยเองก็ดอกหนึ่งเหมือนกัน เสียแตํ

ชักจะเหี่ยวๆ เสียแล๎วเทํานั้นเอง" พูดแล๎วพํอเพิ่มก็หัวเราะอีกอยํางชอบใจ  

         ต้ังแตํตาอ๏อดมาเย่ียมบา๎น พลอยก็คอยโอกาสทีจ่ะพดูกับตาอ๏อดถึงเร่ืองอนาคตของตาอ๏อดอยํูเสมอ วันหนึง่โอกาส

นั้นมาถึง ตอนกลางวันขณะที่นั่งอยํูด๎วยกันสองคน ตาอ๏อดก็เหยียดตัวลงนอนอยํางสบายแล๎วพูดวํา  

         "คนเราะนี่จะอยูํที่ไหนได๎สบายเกินกวําที่บ๎านไปเห็นจะไมํมี ที่อื่นถึงจะสะดวกสบายอยํางไรก็ไมํเหมือนบ๎าน เห็น

จะเป็นเพราะความร๎ูสึกที่วําไมํใชํบ๎านของเรานั่นเอง"  

         "นั่นนํะซีอ๏อด" พลอยรีบพูดขึ้น "เมื่ออ๏อดเห็นอยํางนั้นทําไมอ๏อดไมํกลับมาอยํูเสียที่บ๎านให๎ตลอดไป แมํก็เป็นหํวง

คิดถึงอยํูเสมอ เมื่อกํอนอ๏อดจะกลับ อั้นเขาก็บํนวําอยากให๎อ๏อดกลับมาอยํูเสียที่บ๎าน"  

         ตาอ๏อดพลิกตัวนอนควํ่าไปกับพืน้ แล๎วก็พดูวํา 

         "พี่อั้นเขาก็พูดกับอ๏อดแล๎วเหมือนกัน เขาขอโทษขอโพยอ๏อดเสียจนอ๏อดอาย เพราะความจริงพี่อั้นก็ไมํได๎ทําอะไร

ผิด" 



         "แล๎วอ๏อดตอบเขาวําอยํางไร" 

         "อ๏อดก็บอกวําอ๏อดไมํเคยถือโกรธพี่อั้นเลย และพี่อั้นเสียอีกกลับมีคุณตํออ๏อด ที่ทําให๎อ๏อดมีมานะออกจากบ๎านไป

ทําการงาน เด๋ียวนี้อ๏อดร๎ูจักตัวเองดีกวําแตํกํอน และร๎ูใจวําตัวต๎องการอะไร"  

         "แล๎วอ๏อดต๎องการอะไร" พลอยถามเบาๆ  

         "อ๏อดต๎องการทํางาน ต๎องการทําอะไรๆ ให๎มันเกิดขึ้น จะเป็นอะไรก็ขอให๎มันมีมากๆ ขึ้นเทํานั้น อยํางเวลานี้อ๏อด

ไปดูให๎เขาขุดแรํ ร๎ูสึกเหมือนกับวําแรํทุกก๎อนทุกเม็ดที่ขุดออกมานั้น อ๏อดมีสํวนเก่ียวข๎องด๎วย แล๎วแรํนั้นก็จะจําหนํายจําย

แจกไปมากขึ้นทุกทีๆ ให๎เป็นประโยชน๑แกํคนอื่นๆ อ๏อดก็พอใจที่ในชีวิตนี้ ได๎มีสํวนชํวยทําประโยชน๑ให๎แกํคนอื่น ไมํได๎มานั่ง

นอนอยํูเปลําๆ อ๏อดไมํใชํคนกํอนนะแมํ แตํกํอนนั่งๆ นอนๆ ให๎แมํเล้ียงก็ไมํร๎ูสึกอะไร แตํเด๋ียวนี้ได๎ออกไปข๎างนอก ได๎ไปอยํู

คนเดียวมันก็เปล่ียนไป" 

         "อ๏อดพูดอยํางไรแมํไมํคํอยเข๎าใจ" พลอยพูดออกไปทั้งที่ร๎ูอยูํเต็มอกวํา ความหวังของตนที่จะให๎ตาอ๏อดอยูํบ๎านนั้น 

มีน๎อยเต็มทีเสียแล๎ว 

         "อ๏อดเองก็ไมํคํอยเข๎าใจเหมือนกัน แตํร๎ูสึกวําเวลานี้อยากทําอะไรให๎ได๎ผลมากที่สุดในเวลาเร็ว ร๎ูสึกวําชีวิตคนเรา

มันส้ันเหลือที่จะส้ัน อยากทําอะไรๆ ไว๎ให๎มากที่สุดในเวลาเร็วที่สุดกํอนที่มันจะตาย... แตํอ๏อดร๎ูใจแมํดี แมํอยากให๎อ๏อดอยูํ

บ๎านเหมือนแตํกํอนใชํไหม"  

         เม่ือเห็นพลอยพยักหนา๎รับคํา ตาอ๏อดก็เสือกตัวเอาหวัมาหนนุบนตักพลอยแล๎วพดูวํา  

         "ทูนหัวของลูก ถ๎ารักลูกแล๎วอยําเพิ่งออกปากขอเลย แมํออกปากขอลูกก็จําต๎องทําให๎ เพราะถ๎าไมํให๎ก็จะเป็นบาป

เป็นกรรมติดตัวไป ขอให๎แมํนึกดูให๎ดีๆ เถิด ถ๎าแมํขอให๎ลูกกลับมาอยํูลูก็ต๎องมา แตํระหวํางนั้นลูกจะต๎องไมํสบายใจ เพราะ

จะร๎ูสึกวําการงานต๎องทอดทิ้งไว๎ยังทําไมํเสร็จ และจะต๎องไมํสบายใจอยํางนั้นตลอดไป แมํก็คงไมํชอบอีก เพราะแมํคง

อยากให๎ลูกทุกคนสุขกายสบายใจ แมํคงอยากให๎ลูกกลับมาอยํูบ๎านเวลาที่ลูกปลอดโปรํงใจแล๎วมากกวํา ลูกจึงอยากเป็น

ฝ่ายขอเสียกํอน ขอให๎ลูกได๎กลับไปทําธุระของลูกให๎เสร็จแล๎วลูกจะกลับมาเอง ขอให๎แมํอดใจรอสักหนํอยเถิด"  

         "แมํจะต๎องคอยนานไหมอ๏อด" 

         "อ๏อดก็บอกไมํถูก ต๎องดูความร๎ูสึกในใจของอ๏อดกํอนวําการงานที่ทํานั้นได๎ผลพอใจ พอที่จะวางมือได๎หรือยัง" แตํ

แล๎วตาอ๏อดก็พูดตํอไปวํา "แตํบางทีก็จะไมํนานกระมัง เพราะอ๏อดเป็นคนเบื่ออะไรงําย ไมํเบื่ออยูํอยํางเดียวแตํแมํของอ๏อด

เทํานั้น" 

         ระหวํางทีพ่ดูกันอยํูพอํเพ่ิมก็เดินเขา๎มาในหอ๎ง เห็นตาอ๏อดนอนเอาหวัหนนุตักพลอยอยํูก็ร๎องขึน้วํา  

         "แหมนําเอ็นดูจริง กําลังฉอเลาะคุณแมํอยํูทีเดียวนะพํออ๏อด"  



         พลอยตอบแทนตาอ๏อดวํา 

         "อ๏อดเขากําลังพูดถึงเร่ืองที่เขาจะไปทํางานตํอที่ปักษ๑ใต๎นํะ คุณหลวง"  

        "ดีแล๎ว ดีแล๎ว ปลํอยเขาไปเถิดแมํพลอย" พํอเพิ่มวํา "คนกําลังหนุํมกําลังแนํน ต๎องให๎เขาไปทําการทํางาน ปะ

เหมาะจะได๎เมียทางปักษ๑ใต๎สักคนที่เขารวยๆ ลุงจะได๎พึ่งพาได๎บ๎าง" คําพูดของพํอเพิ่มทําให๎ตาอ๏อดหัวเราะ ลุกขึ้นนั่ง  

         "คุณหลวงพูดตรงกับที่ฉันนึกไว๎ทีเดียว" พลอยวํา "ฉันคิดอยูํเมื่อเร็วๆ นี้วํา ลูกผ๎ูชายของฉันไมํมีเหย๎ามีเรือนสักคน 

ถ๎าเป็นอยํางนี้ตํอไปฉันเห็นจะตายเสียกํอนไมํได๎เลํนกับหลานเป็นแนํ ตาอ๎นนั้นก็ชํางเถิดเป็นคนมีเคราะห๑มีกรรม แตํตาอ๏

อดนี่ก็ยังไมํมี ตาอั้นมีแล๎วก็เลิก แล๎วก็ดูเงียบไปทีเดียว"  

         พอพลอยพดูถึงตาอัน้ พอํเพ่ิมกับตาอ๏อดก็มองหนา๎กันย้ิมอยํูเป็นนยั ทาํใหพ๎ลอยเกิดความสงสัยถามขึน้วํา  

         "ทําไมเวลาฉันพูดถึงตาอั้น คุณหลวงกับตาอ๏อดต๎องมองตากันยิ้ม"  

         "เปลํานําแมํพลอย ไมํมีอะไรหรอก" พํอเพิ่มแก๎ตัว 

         "ไมํจริงแล๎ว" พลอยวํา "ย่ิงคุณหลวงพูดด๎วยเสียงอยํางนี้ ฉันยิ่งร๎ูทีเดียววํามีอะไรที่ต๎องปิดฉันอีกแล๎ว"  

         ทนัใดนัน้พลอยก็นกึเฉลียวใจขึน้มาทนัท ีถามออกไปวํา 

         "หรือวําตาอั้นไปมีอะไรไว๎" 

         "แมํพลอย" พํอเพิ่มพูด "แมํพลอยกับพํออั้นก็เป็นแมํเป็นลูกกัน มีอะไรถามกันเองดีกวํา อยําให๎ฉันพูดเลย"  

 

บทที่ ๑๑  

         ต้ังแตํวันทีพ่อํเพ่ิมพดูเป็นนยัๆ เก่ียวกับตาอัน้เป็นต๎นมา พลอยก็ใหร๎ู๎สึกสงสัยในเร่ืองชีวิตสํวนตัวของตาอัน้ เป็นกําลัง 

จะออกปากไตํถามตาอั้นเป็นสํวนตัวก็ยังไมํมีโอกาส ถามพํอเพิ่มๆ ก็ไมํยอมบอก อ๎างวําให๎ไปถามตาอั้นเอาเอง ถาม

ตาอ๏อดๆ ก็ปฏิเสธวําไมํร๎ูเร่ืองอะไรทั้งส้ิน เพราะเพิ่งกลับมาจากบ๎านนอก และถึงแม๎วําจะร๎ูเร่ืองอะไรบ๎างตาอ๏อดก็ไมํยอม

บอก เพราะตาอ๏อดถือวําเป็นเร่ืองสํวนตัวของตาอั้น ที่คนอื่นไมํควรจะไปยุํงเก่ียว  

         แตํในระหวํางนัน้ พลอยก็ไมํมีแกํใจทีจ่ะไปคิดถึงเร่ืองอะไรมากไปกวําเร่ืองของตาอ๏อด เพราะพลอยร๎ูเป็นทีแ่นนํอน

แล๎ววําตาอ๏อดจะต๎องกลับไปปักษ๑ใต๎อีก ระหวํางนี้มาอยูํบ๎านเป็นการชั่วคราวเทํานั้นเอง พลอยจึงอยากจะใช๎เวลาทั้งหมด

สําหรับลูกคนที่จะต๎องจากไปอีกนาน จะนานเทําไรตนเองก็ไมํสามารถจะคาดหมายได๎ ตาอ๏อดเองก็ร๎ูใจมารดา กลับมา

กรุงเทพฯ คราวนี้ตาอ๏อดก็มิได๎ไปไหน นอกจากมีธุระจําเป็นจริงๆ เวลาสํวนใหญํนั้นตาอ๏อดก็มอบให๎แกํแมํ และเป็นของแมํ

โดยเฉพาะ ตามปกติตาอ๏อดจะต่ืนแตํเช๎า แล๎วก็อยูํกับแมํไปทั้งวัน นั่งพูดนั่งคุยด๎วยจนกวําจะถึงเวลาไปนอน แม๎บางวันที่



ตาอ๏อดมีกิจธุระต๎องออกจากบ๎าน ตาอ๏อดก็มักจะรีบกลับ และมักจะมีของติดมือมาฝากมารดาของตนเล็กๆ น๎อยๆ เสมอ 

ซึ่งทั้งหมดนี้ยํอมจะทําให๎พลอยมีความสุขใจ อยํางเต็มเปี่ยมโดยไมํมีปัญหาเลย  

         แตํก็เป็นธรรมดาทีร่ะยะเวลาอนักอปรไปด๎วยสุขนัน้จะต๎องผํานพน๎ไปโดยรวดเร็ว ผิดกับความทกุข๑ ซ่ึงจะผํานไป

อยํางช๎าๆ ตาอ๏อดมาอยํูบ๎านได๎รํวมสองเดือน ก็เร่ิมตระเตรียมตัวที่จะกลับไปปักษ๑ใต๎ พลอยร๎ูดีวําตาอ๏อดต้ังใจแนํวแนํเสีย

แล๎วที่จะกลับไมํยอมอยูํบ๎านตํอไป ดังที่พลอยปรารถนา ดังนั้นถึงทัดทานไปก็ไร๎ประโยชน๑ และย่ิงจะทําให๎ตํางฝ่ายตํางต๎อง

เศร๎าหมองในใจหนักขึ้นไป พลอยจึงได๎แตํนิ่ง และชํวยตาอ๏อดตระเตรียมข๎าวของที่จะเอาไปใช๎ เห็นอะไรขาดเหลือก็คอย

แนะนําตักเตือน เวลาที่ผํานไปอยํางราบร่ืน จนถึงเวลาที่ตาอ๏อดเข๎ามาลาออกจากบ๎านไป พร๎อมกับพูดปลอบใจอีกประโยค

หนึ่งวํา 

         "คราวหน๎าถ๎าลูกกลับบ๎านแล๎วจะมาอยูํเลย ไมํมาลาแมํให๎ต๎องใจหายอีก บางทีคราวนี้ก็จะเป็นการลาคร้ังสุดท๎าย 

เพราะคราวหน๎าจะไมํมีการลาอีกตํอไป"  

         ตาอ๏อดจากไปแล๎วพลอยก็เซ่ืองซึมหงอยเหงาอยํูหลายวัน ซ่ึงตาอัน้ผ๎ูซ่ึงร๎ูใจ ได๎ปลีกเวลามาอยํูเป็นเพ่ือน มากกวําที่

เคยทําเมื่อตาอ๏อดมาอยํูบ๎าน และวันหนึ่งขณะที่ตาอั้นนั่งอยูํด๎วยนั้นเอง พลอยก็นึกถึงเร่ืองที่พํอเพิ่มพูดไว๎เป็นนัยๆ นั้นออก 

และลองถามลองใจตาอั้นขึ้นมาวํา  

         "อั้น ! อั้นก็เลิกกับเมียมานานแล๎ว เมื่อไรอั้นจะคิดมีเหย๎ามีเรือนเป็นฝ่ังเป็นฝาให๎แมํได๎ทันเห็นบ๎าง"  

         ตาอัน้นิง่อึง้อยํูนานเม่ือได๎ยินคําถามนี ้แล๎วก็เหลียวมามองดูหนา๎พลอยเหมือนกับจะสังเกต วําพลอยมีอะไรซํอนเร๎น

อยูํเบื้องหลังคําพูดนั้นหรือไมํ แตํในที่สุดตาอั้นก็พูดขึ้นวํา  

         "ผมยังไมํได๎คิดหรอกคุณแมํ อยูํอยํางนี้ก็สบายดีอยูํแล๎ว"  

         "อั้นก็ควรจะคิดให๎ไกลๆ ไว๎บ๎าง" พลอยตอบ "อั้นเป็นลูกคนใหญํของแมํ ควรจะมีครอบมีครัวไว๎เป็นหลักเป็ฯฐาน มี

ลูกมีเต๎าไว๎สืบตระกูล แมํเองอยากมีหลานเหมือนจะตายไป แตํอยูํมาจนบัดนี้แล๎วก็ยังไมํมีหลานสักคน ถึงยายประไพจะมี

ลูก นั่นก็จะเป็นหลานยาย แตํแมํก็ยังอยากได๎หลานยําอยํูนั่นเอง เร่ืองนี้จะไปหวังพึ่งตาอ๏อดก็เห็นจะไมํได๎ เพราะยังไมํเป็น

โล๎เป็นพาย มัวแตํพูดเป็นเร่ืองเลํนไปเสียหมด" 

         "คุณแมํอยากให๎ผมมีเมียอีกเพราะอยากมีหลานเทํานั้นหรือ" ตาอั้นถามย้ิมๆ  

         "ไมํใชํเทํานั้นหรอกอั้น แมํอยากให๎อั้นมีครอบครัวมีเมียไว๎คอยดูแลปรนนิบัติ และเป็นคํูคิดอํานตํอไป คนเราอยํูไป

คนเดียว ย่ิงเป็นผ๎ูชายก็ไมํส๎ูจะดีนัก เพราะเหมือนกับเรือไมํมีหางเสือ ถ๎าอั้นมีลูกกับเมียเกํา แมํก็จะไมํวําอะไรหรอก แตํนี่

อั้นก็ไมํมี แมํจึงอยากให๎อั้นคิดดูเร่ืองนี้ให๎ดีๆ เผ่ืออยํางไรตํอไปแมํจะได๎นอนตาหลับ"  



         "ผมเคยทําผิดมาหนหนึ่งแล๎วเมื่อพาลูซิลล๑เข๎ามา" ตาอั้นปรารภ "ร๎ูสึกวําทั้งคุณพํอคุณแมํอึดอัดมาก ผมจึงไมํ

อยากทําผิดอีกเป็นคํารบสอง" 

         "อั้นพูดอยํางไรแมํไมํเข๎าใจ" พลอยวํา "ลูซิลล๑นั้นก็เอาละวําเป็นแหมํมเป็นหมัด พํอแมํไมํค๎ุนเคยกับฝร่ังมังคํา ก็

ยํอมจะต๎องเหม็นนมเนยไปบ๎างในตอนแรกๆ แตํพอค๎ุนกันแล๎วแมํก็ไมํได๎วํากระไร แตํตอนที่อั้นพูดวํากลัวผิดอีกเป็นคํารบ

สองนั้นแมํไมํเข๎าใจ" 

         "ผมเกรงไปวําผมไปได๎ใครมาที่ไมํถูกใจคุณแมํ คุณแมํก็จะต๎องหนักใจมาก เพียงลูกเขยคนหนึ่งก็ยํ่าแยํอยํูแล๎ว ไป

ได๎ลูกสะใภ๎ที่ไมํถูกใจอีกคนหนึ่ง คุณแมํจะมิลําบากแยํหรือ"  

         "อั้นก็ร๎ูวําแมํไมํใชํคนอยํางนั้น" พลอยประท๎วงขึ้น "จะเป็นเขยเป็นสะใภ๎ ถ๎าหากวําลูกของแมํพอใจ แมํก็ยินดีที่จะ

รับทุกคนไป ไมํเคยไปวํากลําวหรือแสดงความไมํพอใจอยํางไรเลย"  

         "ข๎อนี้ก็จริง" ตาอั้นยอมรับ "ดูๆ ไปแล๎วก็ดูเหมือนจะเป็นพวกลูกๆ ของแมํยํุงกันไปเองทั้งนั้น คุณแมํเสียอีกเป็นคน

คอยระงับความมิให๎ยํุง" 

         ตาอัน้พดูแล๎วก็นิง่อยํูนานแล๎วพดูขึน้วํา 

         "คุณแมํอยากมีหลานจริงๆ หรือ" 

         "โธํ ! อั้นก็ถามได๎ ใครบ๎างจะไมํอยากมี !" พลอยร๎องทันใดนั้นก็เกิดความหวังขึ้นทันที ถามตาอั้นวํา  

         "อั้นคิดอะไรไว๎บ๎างหรือเปลํา มองใครเขาไว๎ที่ไหนบ๎างหรือยัง"  

         ตาอัน้ทาํอาการเหมือนกับจะตัดสินใจบอกความจริงบางอยํางใหพ๎ลอยร๎ู แตํแล๎วก็พดูขึน้วํา  

         "ดูไปกํอนเถิดคุณแมํ เอาไว๎วันหลังคํอยพูดกัน" 

         ต้ังแตํได๎พดูกันในวันนัน้เป็นต๎นมา พลอยก็ร๎ูสึกวํามีบางอยํางในสายตาของตาอัน้ ทีพ่ลอยมิได๎เคยสังเกตเห็นมาแตํ

กํอน ตาอั้นมักจะมองดูพลอยด๎วยสายตาที่ดูเหมือนจะมีบางอยํางซํอนเร๎นไว๎ และตาอั้นอยากจะบอกความลับนั้นให๎พลอย

ได๎ทราบ ตํอมาอีกหลายวันตาอั้นก็พูดขึ้นลอยๆ ในวันหนึ่งวํา  

         "คุณแมํ เคยมีใครเลําอะไรให๎คุณแมํฟังเก่ียวกับผมบ๎างหรือเปลํา"  

         "เปลําเลยอั้น ไมํเห็นมีใครพูดอะไรเลย" พลอยตอบ  

         "คุณลุงหรือตาอ๏อดไมํเคยพูดอะไรบ๎างหรือ"  

         "เปลํา ไมํเคยเลยทั้งสองคน" 



         ตาอัน้นิง่อยํูครํูหนึง่แล๎วก็พดูขึน้วํา 

         "วันอาทิตย๑หน๎าตอนสายๆ คุณแมํมีธุระอะไรบ๎างหรือเปลํา"  

         "อั้นก็ร๎ูดีวําแมํไมํมีธุระอะไร นอกจากการงานทางบ๎านเล็กๆ น๎อยๆ อั้นจะให๎แมํทําอะไรหรือ"  

         "เปลําไมํมีอะไรหรอก ผมอยากชวนคุณแมํขึ้นรถไปเที่ยวเลํนนอกบ๎านเทํานั้นเอง" ตาอั้นตอบแล๎วก็หลีกไปทางอื่น 

ไมํยอมให๎พลอยซักถามอะไรอีก  

         คร้ันถึงวันอาทติย๑ตาอัน้ก็มายืนยันแตํเช๎า ใหพ๎ลอยออกไปนัง่รถเท่ียวกับตน พอตกสายอกีสักหนอํย พลอยก็ขึน้รถมี

ตาอั้นเป็นคนขับเอง ตาอั้นพาพลอยขับไปที่ตํางๆ ในพระนครอยูํพักใหญํ แล๎วตาอั้นก็เล้ียวรถเข๎าซอยเล็กๆ ซอยหนึ่ง ไป

จอดลงที่หน๎าบ๎านหลังเล็กๆ มีร้ัวสังกะสีและประตูบ๎านปิดมิดชิด  

         "คุณแมํแวะเข๎ามานั่งเลํนในบ๎านนี้กับผมสักครํูก็ได๎" ตาอั้นวํา  

         "บ๎านใครนี่อั้น" พลอยถามอยํางสงสัย  

         "บ๎านเพื่อนผมเอง" ตาอั้นพูดพลางเปิดประตูรถให๎พลอยแล๎วพูดวํา "เข๎ามาเถิดคุณแมํ ผมจะแวะเย่ียมเขาสัก

หนํอย" 

         "แมํคอยในรถก็ได๎" พลอยพูดอยํางลังเล  

         "ไมํต๎องหรอกคุณแมํ เข๎ามาเถิด" ตาอั้นพูดแล๎วก็เอื้อมมือมารับมือพลอยให๎ก๎าวลงจากรถ ซึ่งพลอยก็ต๎องตามใจ

ลูก และเดินตามตาอั้นเข๎าไปในบ๎าน 

         พลอยนกึสงสัยขึน้มาทนัท ีเม่ือเห็นตาอัน้ล๎วงกุญแจจากกระเป๋ากางเกง แล๎วเปิดประตูหนา๎บา๎นเดินเขา๎ไปได๎ โดยไมํ

ต๎องเรียกร๎องให๎ใครมาเปิดรับ บ๎านนั้นมีเนื้อที่เล็กมาก เพราะเมื่อพ๎นร้ัวเข๎าไปเพียงเล็กน๎อยก็ถึงตัวเรือน ซึ่งเป็นเรือนไม๎สอง

ชั้นเล็กๆ รักษาสะอาดสะอ๎านนําอยํู ตาอั้นชวนพลอยขึ้นไปที่เฉลียงเล็กหน๎าเรือน เมื่อบอกให๎พลอยนั่งแล๎วตาอั้นก็เดินหาย

เข๎าไปหลังบ๎าน เสียงตาอั้นพูดกับใครเบาๆ ที่หลังบ๎านครํูหนึ่งแล๎วตาอั้นก็เดินกลับออกมา มีเด็กผ๎ูหญิงเล็กๆ อายุขนาดส่ี

ห๎าขวบหน๎าตานําเอ็นดู เดินนําหน๎าออกมาคนหนึ่ง และตาอั้นอุ๎มเด็กชายอ๎วนนํารัก อายุประมาณขวบเศษออกมาอีกคน

หนึ่ง ทันใดนั้นตาอั้นก็พูดกับเด็กผ๎ูหญิงตัวเล็กนั้นวํา  

         "แอ๏ด ! ไปกราบคุณยําเสีย" 

         พลอยเขา๎ใจเร่ืองได๎ตลอดทนัท ีรวบตัวเด็กผ๎ูหญิงทีม่ายืนเอียงอายอยํูขา๎งเก๎าอีม้ากอดไว๎แนนํ ร๎ูได๎ทนัทวํีาเด็กสองคน

นี้เป็นลูกตาอั้น ที่มาแอบมีซุกซํอนเอาไว๎ เป็นเหตุให๎พํอเพิ่มและตาอ๏อดมองตากันเป็นนัย เมื่อพลอยพูดถึงเร่ืองนี้ขึ้น 

หน๎าตาของเด็กคนที่เดินเข๎ามานั้น พลอยมองดูปราดเดียวก็ร๎ูได๎วําเป็นลูกตาอั้น โดยมิต๎องสงสัย พลอยกอดจูบหลาน 

พลางนึกในใจ ซึ่งหูแวํวได๎ยินเหมือนกับเป็นเสียงตะโกนวํา  



         "คุณเปรม ! คุณเปรม ! ฉันโดนเข๎าแบบนี้อีกแล๎ว ! แล๎วคราวนี้ไมํใชํคุณเปรมแตํเป็นตาอั้น ลูกของคุณเปรม และ

ไมํใชํมีแตํตาอ๎นคนเดียวหรอก คุณเปรม มีต้ังสองคน นํารักนําเอ็นดูเหลือเกิน !"  

         ในใจหวนระลึกถึงความหลังทีผํ่านมา ประกอบกับความปติีทีไ่ด๎เห็นหลาน ได๎จับต๎องเน้ือหนงัอนัอบอุนํนุมํนิม่ของ

หลาน ทําให๎พลอยต๎องมองอะไรเห็นได๎ไมํถนัด เพราะตาพรําพรายไปด๎วยน้ําตา พลอยไมํเคยนึกฝันเลยวําตาอั้นจะมา

เที่ยวมีลูกซุกซํอนไว๎อยํางนี้ เหตุการณ๑ที่เคยได๎ประสบมาแล๎วคร้ังหนึ่งเมื่อแรกแตํงงานกับคุณเปรม กลับมาเกิดขึ้นแกํตนอีก 

เมื่อคร้ังนั้นพลอยยังเป็นสาว ได๎ขํมใจขํมตนให๎รับตาอ๎นมาเล้ียงเป็นลูกได๎ คราวนี้พลอยมีอายุแล๎ว ความร๎ูสึกตํางๆ ก็ชาลง

ไปตามวัย และเด็กสองคนนี้เป็นหลานของพลอยแท๎ๆ โดยไมํมีปัญหา พลอยจึงได๎แตํความปีติดีใจ เห็นตาอั้นทรุดตัวลงนั่ง

เก๎าอี้ข๎างๆ พลอยก็ร๎องขึ้นวํา 

         "โธํ ! อั้น !" แล๎วก็รับหลานอีกคนหนึ่งมานั่งบนตึก กอดจูบไปพลาง 

         "ผมทําความผิดอีกเป็นคร้ังที่สอง" ตาอั้นเร่ิมพูด "คราวแรกจะแตํงงานก็มิได๎บอกให๎คุณแมํร๎ู แตํงเอาเองตามใจ 

คราวนี้ก็อีก...."  

         ตาอัน้หยุดพดูครํูหนึง่ ยกมือลูบผมเด็กผ๎ูหญิงคนโตด๎วยความปรานแีล๎วก็พดูตํอไปวํา  

         "ทีแรกผมก็ไมํได๎คิดจะเล้ียงดูแมํยายแอ๏ดนี่จริงจัง แตํอยูํไปแอ๏ดก็เกิดมา แล๎วก็คนเล็กนี่อีกคนหนึ่ง..." ตาอั้นชี้มือ

ไปทางเด็กผ๎ูชายที่นั่งอยํูบนตักพลอยแล๎วก็ถอนใจใหญํ  

         ระหวํางทีต่าอัน้กําลังพยายามอธบิายเร่ืองราวด๎วยขอ๎ความทีข่าดๆ ว่ินๆ อยํูนัน้เอง ความต่ืนเต๎นของพลอยทีบ่งัเกิด

ขึ้นในขั้นแรกก็เร่ิมเบาบางลงไป และเมื่อนึกอะไรออกขึ้นมาอยํางหนึ่ง พลอยก็พูดสอดขึ้นมาวํา  

         "เด๋ียวกํอนอั้น เร่ืองอะไรที่แล๎วไปแล๎วเอาไว๎พูดกันทีหลังก็ได๎ แมํของเด็ก......แมํของหลานสองคนนี้อยูํที่ไหน"  

         ตาอัน้เหลียวหนา๎เขา๎ไปในหอ๎งแล๎วร๎องเรียกวํา 

         "สมใจ สมใจ ออกมาหาคุณแมํข๎างนอกนี่เถิด" อีกสักครํูหนึ่งผ๎ูหญิงสาวหน๎าตาคมขํารูปรํางดีคนหนึ่ง ก็โผลํประตู

ออกมาอยํางประหมํา พอเห็นหน๎าพลอยหญิงสาวคนนั้นก็ก๎มลงกราบกับพื้น แล๎วก็นั่งพับเพียบก๎มหน๎าอยํูที่ตรงนั้น  

         "ขึ้นนั่งเสียบนเก๎าอี้เถอะลูก" พลอยรีบพูดขึ้นทันที แตํเมื่อเห็นหญิงนั้นยังนั่งอยูํที่พื้นก็พูดขึ้นวํา "ขึ้นนั่งเสียข๎างบน

เถอะแมํ......" 

         "สมใจ" ตาอั้นพูดตํอให๎เบาๆ 

         "ขึ้นนั่งเสียข๎างบนเถิดแมํสมใจ" พลอยพูดซํ้าด๎วยน้ําเสียงที่ปรานีทําให๎สมใจคํอยหายประหมํา ขยับตัวขึ้นนั่งบน

เก๎าอี้อยํางเรียบร๎อย 



         พลอยร๎ูสึกโลํงใจขึน้เป็นกองทีเ่ห็นวําแมํของเด็กทีเ่ป็นหลานทัง้สองคนนียั้งอยํู มิได๎หายสาบสูญไป เหมือนแมํตาอน๎ 

ส่ิงที่ทําให๎พลอยโลํงใจขึ้นไปอีกก็คือหน๎าตาของสมใจลูกสะใภ๎นั้นคมขํา ถึงจะมิใชํเป็นคนขาว แตํผิวเนื้อก็เปลํงปล่ังด๎วยวัย

สาวและความไร๎โรค "บางทีตาอั้นจะมีเมียแหมํมเสียจนเบื่อคนขาวกระมัง" พลอยนึกอยํูในใจ และใช๎ความสังเกตพิจารณา

ดูรูปรํางลักษณะสมใจตํอไปอยํางสนใจ สมใจเป็นคนอายุรํุนราวคราวเดียวกันกับประไพ จะแกํอํอนกวํากันก็ไมํก่ีปี มี

บางอยํางในใบหน๎าและสายตาของสมใจ ที่บอกให๎ร๎ูวําเจ๎าตัวมีความซ่ือสัตย๑สุจริต การแตํงกายของสมใจนั้นเรียบๆ แบบ

อยูํกับบ๎าน มีรํองรอยแสดงให๎เห็นวําสมใจรีบจัดแจงแตํงตัวให๎เรียบร๎อย เมื่อร๎ูวํามีผ๎ูใหญํมาหา พลอยร๎ูสึกโลํงใจขึ้นไปอีก

เมื่อเห็นวําสมใจเพียงแตํผัดหน๎าเฉยๆ มิได๎มีเคร่ืองตกแตํงใดที่เกินไปกวํานั้น ผมที่หยิกด๎วยเคร่ืองตามสมัยนิยมนั้นเป็น

อยํางเดียวที่ผิดจากธรรมชาติไป สํวนค้ิวนั้นมิได๎ถอนและปากก็มิได๎ทา สมใจนุํงผ๎าถุงพับหน๎ายาวๆ ผืนหนึ่ง มิใชํกระโปรง

ส้ันแบบยุโรปที่พลอยเคยนึกรําคาญ และเส้ือที่ใสํนั้นก็เป็นเส้ือผ๎ามัสลินสีขาวเรียบๆ มิดชิดดีไมํกวนประสาทของคนที่อายุ

ขนาดพลอย 

         พลอยเหลียวไปย้ิมกับตาอัน้เพ่ือบอกใหร๎ู๎วําตนพอใจในลูกสะใภ๎ แล๎วก็พดูกับสมใจวํา  

         "ลูกนํารักออกแมํสมใจ เล้ียงเองหรือวํามีใครชํวย"  

         สมใจมองดูตาอัน้เหมือนกับจะถามวําใหท๎าํอยํางไร เม่ือเห็นตาอัน้พยักหนา๎นอ๎ยๆ สมใจก็ตอบด๎วยเสียงเบาเกือบจะ

ไมํได๎ยินวํา 

         "เล้ียงเองเจ๎าคํะ" 

         "สมใจเขาเล้ียงลูกและดูแลบ๎านเอง มีเด็กชํวยอีกคนหนึ่งเทํานั้น" ตาอั้นชํวยอธิบาย และสมใจก็หันไปยิ้มกับตาอั้น 

ด๎วยสายตาที่แสดงความขอบใจ  

         ขณะนัน้หลานผ๎ูชายคนทีน่ัง่อยํูบนตักกําลังด้ินรนจะไปหาแมํ เพราะเห็นแมํมานัง่อยํูใกล๎ๆ พลอยสํงเด็กใหส๎มใจแล๎ว

ถามขึ้นวํา 

         "คนโตนี่ช่ือแอ๏ด คนนี้ชื่ออะไรยํายังไมํร๎ูเลย"  

         "ผมเรียกมันวําไอ๎แอ๏ว" ตาอั้นบอก "ชื่อเป็นตัว อ ทั้งนั้น เหมือนกับลูกคุณแมํ แตํชื่อจริงๆ ยังไมํมีเลย ต๎องขอให๎คุณ

ยําต้ังให๎" 

         "แมํต้ังไมํเป็นหรอกอั้น แตํไมํเป็นไร จดวันเดือนปีเกิดมาทั้งสองคน แมํจะไปขอชื่อพระทํานให๎"  

         พดูได๎เทํานัน้เอง พลอยก็ดูเหมือนจะหมดเร่ืองพดู ระยะตํอไปนัน้ก็ได๎แตํนัง่มองกันไปและย้ิมกันมา อนัเป็นปกติวิสัย

ของคนที่เพิ่งร๎ูจักกันในตอนแรก ยังไมํค๎ุนเคยกัน ชะรอยตาอั้นจะร๎ูสึกอึดอัดรําคาญใจจึงพูดขึ้นวํา  



         "คุณแมํกลับบ๎านเสียกํอนเถิดผมจะไปสํงเดี๋ยวจะสายไป" แล๎วตาอั้นก็ขยับตัวลุกขึ้นยืน สมใจได๎ยินสามีพูดก็ลง

จากเก๎าอี้กราบพลอย แล๎วก็บอกให๎ลูกสาวคนที่ร๎ูความกราบลาคุณยํา ฝ่ายพลอยก็ได๎แตํออกปากลาและให๎ศีลให๎พรพึมพํา

ไปตามประสาคนแกํ แล๎วก็เดินใจลอยตามตาอั้นไปขึ้นรถ  

         เม่ือรถออกว่ิงมานัน้พลอยร๎ูสึกตัวเหมือนกับวํา เร่ืองทัง้หมดนัน้ไมํจริงแตํวําได๎ฝันไปทัง้เร่ือง พลอยรวบรวมสติมาอยํู

ในตัวทั้งหมดแล๎วก็พูดกับตาอั้นขึ้นวํา 

         "อั้น แมํไมํอยากจะพูดอะไรมาก เร่ืองหลังๆ มาจะเป็นอยํางไรแมํไมํร๎ูเลย เพราะอั้นไมํได๎บอกให๎แมํร๎ู แตํเด๋ียวนี้แมํ

ก็ร๎ูแล๎ว เมื่อร๎ูแล๎วอั้นก็อยํานึกวําแมํจะนิ่งดูดาย กลับไปนี่แมํจะให๎เขาเตรียมห๎องหับที่บนตึก อั้นต๎องไปรับลูกเมียมาอยูํด๎วย

โดยเร็วที่สุด แมํไมํยอมให๎อยูํอยํางนี้อีกตํอไป"  

         "ช๎าๆ กํอนคุณแมํ" ตาอั้นวํา "คุณแมํฟังผมกํอน อยําเพิ่งตัดสินใจอะไรเร็วนัก"  

         "จะให๎แมํรอชักช๎าอะไรตํอไปเลําอั้น" พลอยแย๎งขึ้น "อั้นก็ร๎ูดีวําแมํอยากได๎หลาน แมํบอกมามิร๎ูจักก่ีหนๆ แล๎ว 

เด๋ียวนี้อั้นก็หาหลานมาให๎แมํทีเดียวถึงสองคนพร๎อมๆ กัน ผ๎ูหญิงคนผ๎ูชายคนพอดิบพอดี นํารักนําเอ็นดูจะตายไป" พลอย

พูดถึงหลานแล๎วก็อดย้ิมด๎วยความพอใจมิได๎ "อยํางนี้แล๎วอั้นจะให๎แมํรออะไรตํอไปอีก" พลอยพูดขึ้นในที่สุด  

         "ผมไมํเข๎าใจ" ตาอั้นปรารถขึ้น มือนั้นก็ถือพวงมาลัยรถและตาก็มองออกไปข๎างหน๎า  

         "ผมไมํเข๎าใจเลยจริงๆ" ตาอั้นพูดตํอไป "ถ๎าเป็นพํอแมํอื่น ลูกเขาไปทําอยํางนี้ก็คงจะต๎องมีตัดพ๎อตํอวํา หรือเสียอก

เสียใจอะไรบ๎าง แตํคุณแมํกลับไมํมีเลยเหมือนกับวํา เร่ืองอยํางนี้เป็นของธรรมดาที่สุด ผมเลยงงไปหมด ไมํร๎ูจะพูดอยํางไร

ถูก" 

         "อั้นก็ร๎ูดีวําแมํไมํใชํคนชอบเอาเร่ืองเอาราวกับใคร จนใครๆ เขาพากันเห็นแปลกต้ังแตํแมํยังสาวๆ อยูํแล๎ว เร่ืองอั้น

นี้ยังดี เพราะอั้นโตเป็นผ๎ูใหญํแล๎ว แมํไมํมีอะไรที่จะไปวํากลําว" พลอยหยุดพูดระลึกถึงความหลังอยํูครํูหนึ่ง แล๎วก็พูดตํอไป

วํา "เร่ืองเกําๆ ที่แล๎วมาหนักกวํานี้เป็นกอง กระทบถึงตัวแมํโดยตรง และแมํก็มีแตํทางเสีย..... ไมํเหมือนคราวนี้แมํได๎หลาน

ต้ังสองคน...... แมํยังไมํเคยไปวํากลําวใครให๎เจ็บชํ้าน้ําใจเลย"  

         เห็นตาอัน้เหลียวมามองหนา๎ตน พลอยก็รีบพดูขึน้วํา 

         "เปลําอั้น.........อยําไปนึกวําแมํเป็นคนวิเศษวิโสอะไรเลย ถูกใครเขาทําอะไรให๎เป็นทุกข๑ ใชํวําจะไมํทุกข๑ บางคร้ังก็

เลือดตาแทบจะกระเด็น ชั่วแตํวําไมํร๎ูจะไปโทษใครหรือไปเกลียดไปโกรธใครอยํางคนอื่นเขาเทํานั้น จะวําแมํเป็นคนโงํก็ได๎ 

เพราะดูๆ ไปแล๎วก็เหมือนกับวําไมํมีจิตไมํมีใจ แมํเองก็ไมํร๎ูวําจะพูดวําอยํางไรถูกเหมือนกัน"  

         ตาอัน้นิง่อยํูไมํพดูวําอะไรทัง้ส้ิน แตํขบัรถไปเร่ือยๆ ไปจนถึงบา๎น ตาอัน้จอดรถสํงพลอยลงแล๎ว ก็ขบัรถไปเขา๎โรง 

พลอยขึ้นไปนั่งรอตาอั้นอยํูบนตึก ต้ังใจแนํวแนํวําวันนี้ต๎องพูดกับตาอั้นให๎เด็ดขาดไป และจะต๎องต้ังใจบังคับให๎เร่ืองราว



เป็นไปตามใจตนเองบ๎างในคราวนี้ ไมํปลํอยให๎เป็นไปตามบุญตามกรรม อยํางแตํกํอน พลอยนั่งอยูํคนเดียวสักครํูหนึ่ง ตา

อั้นก็เดินขึ้นบันไดตึกมา 

         "อั้นมานี่กํอน" พลอยเรียกขึ้นในทันที และพอตาอั้นเดินเข๎ามานั่งเรียบร๎อยแล๎ว พลอยก็พูดขึ้นวํา  

         "เร่ืองนี้จะเอาอยํางไรกันแนํ บอกให๎แมํร๎ูบ๎าง" 

         "ผมวําจะเอายายแอ๏ดมาให๎คุณแมํเล้ียง เพราะคุณแมํอยากได๎หลาน และยายแอ๏ดแกร๎ูความแล๎ว สํวนตาแอ๏วคน

เล็กพอร๎ูความก็จะรับมาอยํูที่นี่" ตาอั้นพูดเสียงอํอยๆ  

         "ไมํเอาละอั้น" พลอยพูดเสียงแข็ง "แมํยอมไมํได๎ ไมํได๎เป็นเด็ดขาด มีอยํางรึจะมาเกณฑ๑ให๎แมํไปเที่ยวแยกลูกแยก

แมํเขาไมํให๎อยํูด๎วยกัน เป็นกรรมเวรอยํางหนัก แมํแกํแล๎ว แมํไมํยอม"  

         "ถ๎าอยํางนั้นก็ให๎อยูํอยํางนี้ก็แล๎วกัน" ตาอั้นพูดด๎วยน้ําเสียงที่แสดงความโลํงใจ "สมใจเขาก็สบายดี ไมํเดือดร๎อน

อะไร คุณแมํก็จะได๎ไมํต๎องยํุง คิดถึงหลานอยากเลํนกับหลานผมก็ไปรับมาให๎เป็นคร้ังเป็นคราวก็ได๎"  

         "อยํางนั้นก็ไมํได๎อีก" พลอยพูดด๎วยเสียงที่เกือบจะกลายเป็นขุํน "อั้นอยําทําตัวเป็นคนมักงําย เห็นอะไรเป็นของ

งํายๆ ไปหมด แตํกํอนนี้อั้นปิดบังแมํไว๎ไมํให๎ร๎ูเร่ืองราวก็ชํางเถิด แตํเด๋ียวนี้แมํร๎ูแล๎ว เมื่อร๎ูแล๎วแมํก็จะไมํมีวันยอมให๎อั้นทํา

ลับๆ ลํอๆ อีกตํอไป อั้นเป็นผ๎ูใหญํแล๎วไมํใชํเด็กๆ มีลูกมีเมียก็ต๎องรับเขามาเล้ียงดูให๎เป็นหลักเป็นฐาน แมํจะนอนตาไมํ

หลับจนกวําอั้นจะตกลงไปรับลูกเมีย มาอยูํด๎วย คิดถึงวําอั้นเอาไปซุกซํอนไว๎จนลูกโต แมํก็ยังไมํวายจะใจหายเลย"  

         "ผมก็คิดวําจะบอกคุณแมํเหมือนกันต้ังแตํยายแอ๏ดเกิด แตํแล๎วก็ร้ังๆ รอๆ ไปจนตาแอ๏วเกิดมาอีกคน เห็นคุณแมํ

พูดเหมือนกับจะระแคะระคายร๎ูอยูํ ผมก็เลยบอกเสียให๎โลํงใจ เพราะผมก็หนักใจเหมือนกัน ที่มีอะไรต๎องปิดบังคุณแมํ แตํ

ตอนที่จะให๎ผมรับมาอยํูบ๎านนี้ด๎วยกันหมด ผมยังหนักใจอยํู"  

         "หนักใจเร่ืองอะไรอั้น กลัววําแมํจะไปขํมเหงลูกเมียของตัวอยํางนั้นหรือ ถ๎าคิดอยํางนั้นก็เป็นอันวําวางใจได๎ วําแมํ

ไมํมีวันจะทํา มีแตํจะรักมีแตํจะเอาใจ แตํก็เอาเถิดถึงอั้นจะไมํไว๎แมํๆ ก็ไมํวํา อันจะออกจากบ๎านไปมีเหย๎ามีเรือน ต้ัง

ครอบครัวใหมํก็ตามใจ แมํขอให๎อั้นได๎อยํูกับลูกเมียเหมือนเขาอื่น ไมํทําลับๆ ลํอๆ แอบไปมาหากันอยํางนี้แมํไมํชอบ"  

         ตาอัน้ถอนใจใหญํแล๎วก็พดูขึน้วํา 

         "คุณแมํอยําพูดอยํางนั้น ผมเสียใจเหลือเกิน ผมเป็นลูกคนหนึ่งที่ร๎ูจักใจคุณแมํดีไมํน๎อยกวําใครๆ ความไมํไว๎ใจ

คุณแมํไมํเคยผํานเข๎ามาในหัวใจผมเลย แตํที่ผมไมํอยากพาสมใจและลูกๆ มาอยูํบ๎าน ก็เพราะกลัววําคุณแมํจะต๎อง

ลําบากจะต๎องหนักใจ ผมทําความผิดไปแล๎วก็อยากจะก๎มหน๎าใช๎ผิดไปแตํตัว ไมํอยากให๎พํอแมํเดือนร๎อน"  

         "อั้นจะไปก๎มหน๎ารับผิดทําไมเมื่อเร่ืองมันไมํเป็นผิด" พลอยวํา "และการที่จะรับลูกเมียมาอยูํด๎วย ก็ไมํเห็นจะทําให๎

แมํเดือดร๎อนที่ตรงไหน กลับจะทําให๎สบายใจขึ้นเสียอีก"  



         "เร่ืองนี้แหละที่ผมเป็นหํวงเสียจริง" ตาอั้นพูด "คุณแมํก็มีแตํความรัก มีแตํความเมตตา เห็นใครก็อยากจะรักจะ

ชอบ เห็นวําเขาดีเสียกํอนเสมอไป สมใจนั้นคุณแมํไมํร๎ูจักเขาเลย เพิ่งได๎เห็นหน๎ากันวันนี้ แล๎วคุณแมํจะไปรับเขามาอยํูด๎วย 

ถ๎ามาอยํูด๎วยกันแล๎วเกิดไมํชอบขึ้นมา ผมมิลําบากแยํหรือ เพราะข๎างหนึ่งก็แมํ อีกข๎างหนึ่งก็เมีย"  

         "แมํเกิดมานานเต็มทีแล๎วอั้น" พลอยบอก "นานพอที่จะมองดูหน๎าคนออกวําใครคบได๎เล้ียงได๎ ใครเล้ียงไมํได๎ เทําที่

แมํเห็นหน๎าแมํสมใจเมื่อเช๎า แมํก็ถูกใจ แตํอั้นมีเหตุผลอะไรหรือที่คิดไปวําแมํอาจไมํชอบเขา"  

         "ผมขอพูดตรงๆ ดีกวํา" ตาอั้นบอก "สมใจเป็นลูกกําพร๎าเกิดมาก็ยากจน ไมํมีสกุลรุนชาติ ไมํเคยเข๎าสมาคมในที่สูง 

ไมํเคยเลําเรียนศึกษาอะไรทั้งส้ิน... ไหนๆ ก็จะพูดกันแล๎วผมพูดไมํอายหรอกวํา เมื่อได๎เขามาแตํแรกนั้น ไมํเคยคิดจะเล้ียง

เป็นลูกเป็นเมียจริงจังเลย เพราะร๎ูวําความเป็นอยํูคนละอยําง และสมใจเขาก็คงร๎ูเชํนเดียวกัน เขาจึงไมํเรียกร๎องอะไร ผม

เชําบ๎านนั้นให๎เขาอยํู ไปมาหาสํูบ๎างเป็นคร้ังเป็นคราว เคยคิดไว๎วําจะให๎เขามีลูกมีผัวที่สมฐานะ แตํอยูํมาสมใจก็มีลูกผมก็

ไมํร๎ูจะทําอยํางไร เห็นหน๎าลูก็สงสาร ผมก็พาเขาไปจดทะเบียนเป็นเมียเงียบๆ ไมํบอกให๎ใครร๎ู ที่จดทะเบียนนั้นก็เพื่อเด็กที่

เป็นลูกผม ในใจจริงผมก็คิดจะเล้ียงดูเขาตํอไปในฐานะเชํนนี้ ที่จะให๎รับมาไว๎ที่บ๎านเล้ียงดูออกหน๎าออกตานั้น ผมไมํเห็น

ด๎วย เพราะรังแตํจะกํอให๎เกิดความรําคาญใจ เพราะเมื่อสมใจแกเป็นแตํคนเพียงแคํนั้น ถึงแกจะไมํต้ังใจทําให๎เสียหาย แตํ

แกก็อาจพลาดพล้ังอยํูเร่ือยๆ ด๎วยความร๎ูเทําไมํถึงการณ๑ ถึงคุณแมํจะเจตนาดีสักเพียงไรก็ตาม คุณแมํก็จะต๎องพลอยขาย

หน๎าแทนเขาอยํูวันยังคํ่า แล๎วก็จะเกิดความรําคาญใจ ใหมํๆ ก็คงจะทนได๎แตํนานไปอาจทนไมํไหว ความรําคาญใจก็จะ

กลายเป็นความเกลียดชังหมั่นไส๎ แล๎วในที่สุด ก็จะอยูํด๎วยกันไมํได๎"  

         พลอยถอนใจใหญํ เพราะคําพดูของตาอัน้ทาํใหพ๎ลอยเห็นได๎วําตาอัน้เป็นคนทีมี่ความคิดแคบเสียเต็มท ีพลอยตอบ

ตาอั้นไปวํา 

         "อั้น ธรรมดาแมํเชื่อฟังอั้นอยูํเสมอ เพราะถือวําอั้นเป็นคนมีสติปัญญาความร๎ู แตํคราวนี้อั้นพูดมาแมํฟังไมํได๎ เชื่อ

ไมํได๎เลย อั้นพูดเข๎าตําราผงเข๎าตาตัวเองเสียแล๎ว อันบอกแมํเองวําอั้นจดทะเบียนสมใจเป็นเมียเพราะอั้นเห็นแกํลูก แมํ

เข๎าใจวําอั้นคงจะกลัววําลูกโตขึ้นร๎ูความ จะต๎องอับอาย แตํแล๎วอั้นก็เอาแมํของลูกมาเล้ียงกดไว๎เหมือนกันไมํใชํเมีย แมํไมํ

เห็นจะได๎ประโยชน๑อะไรเลย ถ๎าเป็นอยํูอยํางนี้ตํอไปลูกโตขึ้นก็จะได๎อายเทํากัน แมํเห็นวําอั้นคิดส้ันไปหนํอย อั้นวําเมียของ

อั้นไมํได๎รํ่าได๎เรียน ไมํเคยเข๎าสมาคมที่ดี แตํทําไมอั้นไมํคิดแก๎ไข สมใจก็ไมํใชํคนแกํเฒําอะไรนักหนา เอามาไว๎กับแมํก็

พอจะชํวยสอน ชํวยอบรมให๎ดีไปได๎ อั้นจะไมํต๎องขายหน๎าเขา แมํสังเกตดูหน๎าตาทําทางเขาก็ไมํใชํคนโงํ กิริยาทําทางหูตา

เทําที่เห็นก็พอจะไปได๎ ตลอดจนวิธีการแตํงตัวหรือจะลุกจะนั่งก็นําดูไมํขวางลูกตา แมํกลับจะเห็นวําเขาดีกวําที่เรียกกันวํา

ลูกผ๎ูดีสมัยนี้เสียอีก อั้นไปรับมาอยํูเสียเถิด แมํรับรองได๎วําอั้นจะไมํขายหน๎าใครเลย แมํจะดูให๎เอง"  

         "แตํคุณแม.ํ....." ตาอั้นยังลังเลใจ "ผมบอกแล๎ววําสมใจไมํใชํคนที่มีสกุลสูง พํอแมํเขาเป็นใครที่ไหน ผมก็แทบจะไมํ

ร๎ูจัก....." 



         "นั่นแหละย่ิงดี" พลอยตอบอยํางม่ันใจ "ถึงเขาจะเป็นใครมาแตํกํอนก็ตาม เด๋ียวนี้เขาเป็นเมียอั้น เป็นลูกสะใภ๎ของ

แมํและเป็นแมํของหลาน ถ๎าอั้นและแมํจะไปดูถูกเขาก็เทํากับวําเราดูถูกตัวเราเอง และเด็กสองคนนั้นตํอไปจะไมํยกโทษให๎

พํอกับยําเลย เพราะเราไปดูถูกแมํเขาไว๎ ไมํได๎หรอกอั้น แมํต๎องยกยํองเขาทุกทาง และต๎องขอให๎อั้นตามใจแมํด๎วย" พลอย

พูดด๎วยสําเนียงที่แนํนอนไมํมีทางที่จะผํอนผัน ยอมตามใจตาอั้นแม๎แตํน๎อย "และถ๎าจะวําไปจริงๆ ความจนก็ดี ความ

อาภัพตํางๆ ในชาติกําเนิดอะไรเหลํานี้ ไมํใชํของที่ควรจะดูแคลนกันงํายๆ เพราะถึงจะเกิดมาเป็นอะไร ก็ยังเป็นมนุษย๑ตา

ดําๆ ด๎วยกันทั้งนั้น" พลอยพูดตํอไปด๎วยความม่ันใจวําตนเป็นฝ่ายถูก  

         "ถึงคุณแมํจะไมํถือก็เถิด" ตาอั้นวํา "แตํคนอื่นเขาอาจจะถือทําให๎คุณแมํต๎องลําบากใจ"  

         "ก็ให๎ร๎ูกันไป" พลอยตอบอยํางเด็ดขาด "ถ๎าใครไมํนับถือลูกสะใภ๎ฉันก็แล๎วไป แปลวําไมํต๎องคบกัน"  

         "เด๋ียวกํอน..." ตาอั้นพูดเสียงอํอนลงทุกที "คนอื่นก็คงจะไมํส๎ูกระไรนัก ผมก็กังวลแตํน๎องๆ ตาอ๏อดกับประไพเขาจะ

วําอยํางไรกันก็ไมํร๎ู" 

         "ตาอ๏อดไมํต๎องวิตก แมํร๎ูดีวําตาอ๏อดไมํเป็นอยํางนั้น" พลอยวํา "สําหรับยายประไพก็อยํากังวล ขืนมีทีทําออกมา

เมื่อไรฉันจะรับมือเอง" 

         ตาอัน้หวัเราะแล๎วพดูวํา "ผมยอมแล๎วคุณแมํ ผมจะไปรับลูกเมียมาอยูํด๎วย" ตาอั้นหยุดนิ่งครํูหนึ่งแล๎วพูดวํา "คุณแมํ

นี่บทจะแข็งก็แข็งเป็นเหล็กทีเดียว ผมเพิ่งเคยเห็นวันนี้" 

         "นั่นสิ !" พลอยพูดพลางยกผ๎าเช็ดหน๎าขึ้นซับเหงื่อที่หน๎าผาก "แมํเองก็เพิ่งร๎ูตัวเหมือนกัน"  

 

บทที่ ๑๒ (หน๎าที่ ๑)  

         พลอยได๎ลูกสะใภ๎ได๎หลานมาอยํูไมํทนัจะได๎ค๎ุนเคย หรือได๎ช่ืนชมใหส๎มกับความปรารถนาอยํางไรเลย ความสงบสุข

ทั้งหลานทั้งปวง ที่พลอยนึกวํามีก็แตกสลายไปทันที โดยพลอยไมํเคยร๎ูตัวมากํอน  

         เม่ือแรกสงครามเกิดใหมํๆ นัน้ มีเคร่ืองบนิฝร่ังเขา๎มาทิง้ระเบิดพระนครหนหนึง่หรือสองหน คราวนัน้ ถึงแม๎วําพลอย

จะตกใจมาก แตํความตกใจนั้นก็เป็นเพียงสํวนหนึ่งของความตระหนกตกใจที่เกิดขึ้นทั่วๆ ไป ในความวํุนวายของสงครามที่

เพิ่งจะมาถึงตัว ในระยะนั้นอะไรก็ดูจะนํากลัว กํอให๎เกิดความตระหนกตกใจไปหมด ไหนจะญ่ีปุ่นเข๎ามาเต็มพระนคร ไหน

จะความมืดอันเกิดจากการพรางไฟ ไหนจะขําวลือที่สับสนอลหมําน จนแทบจะฟังไมํได๎ศัพท๑ การที่เคร่ืองบินฝร่ังมาทิ้ง

ระเบิดคร้ังนั้น จึงกลายเป็นของธรรมดา ในขณะที่บ๎านเมืองเข๎ายุคเข็ญถึงความอลเวง แตํหลังจากนั้นมาเคร่ืองบินฝร่ังก็

หายไปไมํมารบกวนอีก ความยํุงเหยิงอลเวงตํางๆ ก็สงบลง ทุกคนในกรุงเทพฯ รวมทั้งพลอยก็ค๎ุนเคยกับภาวะที่มีทหาร

ญ่ีปุ่น เข๎ามาอยํูในเมืองเข๎าทีละน๎อยจนกลายเป็นของธรรมดา และสงครามนั้นก็ดูไกลตัวออกไป เพราะไปรบพุํงกันอยํู

ประเทศอื่น อันตรายตํางๆ อันเกิดจากการสงครามนั้นจึงมิได๎มีใครนึกถึง น้ําทํวมไปแล๎วจนลด ตาอ๏อดมาเยี่ยมบ๎านแล๎วก็



กลับ พอตาอ๏อดกลับไปได๎ไมํก่ีวัน ตาอั้นก็รับสมใจภรรยากับลูกอีกสองคนมาอยูํบ๎าน พลอยจัดห๎องหับให๎อยํูด๎วยกันบนตึก

ใหญํ บอกกับสมใจให๎ใช๎ของทุกอยํางบนนึกได๎เป็นของตัว ซึ่งทําให๎สมใจก๎มลงกราบน้ําตาคลอ สําหรับพลอยนั้นร๎ูสึกตนวํา

เป็นคนแกํจริงจัง เพราะมีหลานยํามาเป็นประจักษ๑พยานอยํู และความร๎ูสึกวํามีเด็กเล็กๆ วิ่งอยูํในบ๎าน เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข

ของตนเอง ประเด๋ียวก็หัวเราะประเด๋ียวก็ร๎องไห๎ตามประสาเด็ก และเป็นเหตุให๎ต๎องคอยหํวงใยคอยนึกถึงนั้น ทําให๎พลอย

ร๎ูสึกวําบ๎านของตนอบอุํนนําอยํู ไมํอ๎างว๎างเงียบเหงาอยํางแตํกํอน  

         แตํการทีไ่ด๎หลานมาถึงสองคนโดยกะทนัหนั โดยมิได๎ร๎ูตัวลํวงหนา๎นัน้ พลอยก็ยังมิได๎มีเวลาหายใจเลย เพราะเพ่ิงมา

อยูํได๎ไมํก่ีวัน ความค๎ุนเคยสนิทสนมก็ยังมิได๎เกิดขึ้น คืนวันหนึ่งพลอยเข๎านอนแล๎ว แตํยังมิได๎หลับดี เพราะคืนนั้นเดือน

หงายแจํม อากาศหนาวเย็นตามฤดู พลอยเอาผ๎าหํมทับลงไปบนตัวเองหลายผืน หดเขําขึ้นมานอนคุดค๎ูเพื่อจะให๎หาย

หนาว แตํความหนาวเยือกเย็นก็มิได๎หายไปจากตัว แสงเดือนสํองเข๎ามาทางหน๎าตําง ทําให๎เห็นทุกอยํางในห๎องได๎ชัดเจน 

พลอยนอนนึกถึงอะไรตํออะไรเพลินอยํู สํวนมากก็เป็นเร่ืองหลาน เสียงหลานคนเล็กร๎องออดแอดในยามหลับอยํางที่เด็ก

อํอนชอบทํา ทําให๎พลอยต๎องนอนยิ้มอยูํคนเดียว ในทันใดนั้นเสียงหวูดสัญญาณภัยทางอากาศ ก็ดังขึ้นสนั่นหวั่นไหว 

เหมือนกับใครมาเปิดหวูดอยูํข๎างๆ ตัว และเสียงที่ดังเป็นระยะถ่ีๆ นั้นก็ดูเหมือนจะทําให๎พลอยตกใจ ในภัยทางอากาศที่

กําลังจะมาปรากฏไมํน๎อยกวําคนอื่นๆ ที่เพิ่งจะร๎ูตัว  

         พลอยลุกขึน้นัง่ทนัท ีและโดยมิรอช๎า พลอยรีบว่ิงไปยังหอ๎งตาอัน้นอนอยํูกับลูกเมีย เพราะในใจนัน้จดจํออยํูทีห่ลาน

สองคนมากกวําใครทั้งหมด ตาอั้นเปิดประตูห๎องออกมาด๎วยอาการต่ืนเต๎น พลอยหลีกเข๎าไปในห๎องทันที สมใจนั่งงงๆ อยูํ

บนที่นอน มือกอดลูกไว๎ทั้งสองคน เสียงหลานร๎องไห๎วุํนวาย ด๎วยความตกใจ  

         "แมํสมใจอุ๎มแอ๏ดลงไปข๎างลําง" พลอยพูดเบาๆ พยายามขํมเสียงมิให๎ส่ัน "สํงตาแอ๏วมานี่ฉันอุ๎มไปเอง"  

         คําพดูของพลอยทาํใหส๎มใจได๎สติ กระปร้ีกระเปรําขึน้ สมใจสํงตาแอ๏วใหพ๎ลอย แล๎วตนเองก็อุม๎ลูกสาวออกมานอก

มุ๎ง ตาแอ๏วพอถึงตัวพลอยก็กอดคอพลอยไว๎แนํน พลอยก็ได๎แตํยืนปลอบหลาน มิให๎ขวัญเสียอยูํครํูหนึ่ง ตาอั้นเดินกลับมาที่

พลอยยืนอยํูแล๎วพูดวํา 

         "คุณแมํลงไปข๎างลํางกันเถิด อยูํบนนี้ไมํดี สํงแอ๏วมาให๎ผม ผมอุ๎มไปเอง"  

         "ไมํต๎อง" พลอยตอบห๎วนๆ พลางกอดตาแอ๏วไว๎แนํนเหมือนกับจะหวงหลานเสียเต็มประดา "แอ๏วอยูํกับยําไมํต๎อง

ตกใจ.....ไมํต๎องตกใจ" พลอยพูดพลางเอามือลูบหลังหลานชายอยูํไปมา และตาแอ๏วก็ดูเหมือนจะหายตกใจ เพราะคลาย

มือออกและไมํตัวส่ันอยํางเมื่อก้ี 

         พลอยอุม๎หลานตามตาอัน้ลงไปขา๎งลําง มีสมใจเดินตามลงมาติดๆ กัน ประไพมานัง่อยํูแล๎วทีริ่มหนา๎ตําง ในหอ๎งลําง 

รอบๆ บริเวณตึกและในห๎องนั้นเอง พลอยแลเห็นเงาคนตะคุํมๆ ก็ร๎ูวําเด็กๆ และคนที่อยูํในบ๎าน ตํางก็พากันตื่นและมา

อาศัยตึกเป็นที่กําบังจากภัยอันตราย ที่ตํางคนตํางก็ยังไมํร๎ูวําจะมาถึงตัวหรือไมํ  



         เสียงประไพหวัเราะดังก๊ีกๆ ทาํใหพ๎ลอยต๎องหนัไปดุวํา "ประไพนี่ก็มานั่งหัวเราะอะไรก็ไมํร๎ู ไมํเห็นจะขบขันตรงไหน

เลย คุณเสวีไปไหน" 

         "ยังไมํกลับ" ประไพตอบด๎วยสําเนียงที่บอกให๎พลอยร๎ูวําตกใจอยูํมากเหมือนกัน "ไปไหนก็ไมํร๎ู เห็นบอกวําจะไปกิน

เล้ียงกับญี่ปุ่น" 

         พลอยนัง่เอาหลานวางไว๎บนตักได๎ไมํนาน เสียงเคร่ืองบนิก็ดังกระหึม่ขึน้บนอากาศ เสียงนัน้ดังผิดไปจากเคร่ืองบนิ

ไทยหรือญี่ปุ่นที่เคยได๎ยินมา ทําให๎พลอยขนลุกเกรียวด๎วยความเสียวไส๎ อีกครํูหนึ่งเสียงปืนตํอส๎ูอากาศยาน ที่ตั้งอยูํไมํไกล

จากบ๎านนักดังขึ้นเปร้ียงใหญํ ทั้งพลอยทั้งหลานสะด๎ุงตัวลอย กอดกันเข๎าไว๎แนํน และตาแอ๏วก็ร๎องไห๎ขึ้นอีกจ๎าหนึ่ง ตัวส่ัน

เทาไปด๎วยความตกใจ และด๎วยความกลัวของเด็กที่ยังไมํเดียงสา  

         เสียงเคร่ืองยนต๑ของเคร่ืองบนิดังกระหึม่อยํูจากทีสู่ง เสียงปนืตํอส๎ูอากาศยานดังอยํูเป็นระยะๆ ใกล๎บา๎งไกลบา๎ง ทกุ

คร้ังทําให๎พลอยและหลานชายต๎องสะด๎ุงกอดกันกลม ทุกคนที่อยูํเป็นกลํุมในความมืดสลัวนั้นเงียบกริบ ไมํมีใครพูดจาวํา

กระไร มีแตํเสียงหายใจจากพวกผ๎ูหญิงในบ๎านบางคน ที่ดังเหมือนกับหอบ พลอยมองออกไปทางหน๎าตําง เห็นไฟฉายพุํง

ขึ้นสํูท๎องฟัาเป็นทางยาวๆ บางคร้ังคนที่นั่งอยูํในห๎องก็ออกเสียงเบาๆ ด๎วยความต่ืนเต๎น เมื่อไฟฉายนั้นจับเคร่ืองบินได๎เต็ม

ลํา ทําให๎แลเห็นเคร่ืองบินนั้นเป็นสีขาว บินวกวนไปมา เหมือนกับแมลงที่ไมํมีพิษบางอยําง ที่ชอบบินออกมาเลํนไฟในเวลา

กลางคืน 

         ไมํนานนกัก็มีเสียงซํูแหวกอากาศลงมา ซ่ึงบางคร้ังก็ดังหวีดหวิว ทาํใหพ๎ลอยต๎องหลับตากล้ันใจ กอดหลานไว๎แนนํ 

แล๎วก็มีเสียงระเบิดที่ดังไมํเทําเสียงปืน แตํความกระเทือนส่ันไหวอยํางหนักๆ ที่เกิดจะระเบิดนั้น ย่ิงนํากลัวนําสยดสยองไป

กวํา 

         "สงครามเป็นอยํางนี้เอง" พลอยนั่งนึกอยํูแตํในใจ "ฆํากันประหัตประหารกัน โดยที่ตํางฝ่ายตํางไมํร๎ูจักกัน ไมํเคยมี

อริบาดหมางขุํนเคืองกันมากํอนเลย แปลกเหลือเกินที่คนข๎างลํางกับคนที่อยูํบนเคร่ืองบิน ไมํมีเร่ืองมีราวกันเลย แตํคนที่อยูํ

ข๎างลําง ถ๎าไมํกําลังหลบซํอนตัว ก็กําลังพยายามยิงคนที่อยูํข๎างบนให๎ตกลงมา คนที่อยูํบนเคร่ืองบินเห็นจะเป็นทหารอยูํใน

วัยฉกรรจ๑คนหนุํมๆ คราวลูกคราวหลาน ขนาดตาอ๏อดหรืออยํางผ๎ูใหญํก็ขนาดตาอั้น ตํางคนก็ตํางมีแมํมีเมียมีลูกหรือพี่

น๎องคนรักที่จะต๎องหํวงใย ถ๎าตกลงมาตายก็จะต๎องมีความทุกข๑ โธํเอ๐ย !" พลอยนึกพลางมองออกไปทางหน๎าตําง เห็น

เคร่ืองบินอีกเคร่ืองหนึ่งบินอยํู มีไฟฉายจากข๎างลํางจับอยูํเต็มลํา  

         "บินออกไปเสียให๎พ๎นเถิดพํอคุณ !" พลอยนึกในใจพลางภาวนาเอาใจชํวยให๎คนที่อยูํในเคร่ืองบินลํานั้น รอดพ๎น

อันตราย เสียงระเบิดแหวกอากาศดังลงมาอีกซูํหนึ่ง คราวนี้ร๎ูสึกวําใกล๎จนมีลมแลํนมากระทบตัวพลอย ที่นั่งอยํูภายในห๎อง 

เสียงอะไรดังกราวเหมือนกับใบพัดหมุน แล๎วก็มีเสียงระเบิดและความกระเทือน ที่ทําให๎ตึกแกวํงไกว พลอยผํอนคลายลม

หายใจที่กล้ันเอาไว๎ออกช๎าๆ เอามือลูบไล๎ไปตามตัวหลาน เพื่อปลอบมิให๎สะด๎ุงกลัว  



         "ทุกคร้ังที่เราได๎ยินเสียงระเบิดคงจะต๎องมีคนเจ็บมีคนตาย" พลอยนึกในใจตํอไป แล๎วก็มองออกไปทางหน๎าตําง 

ตามขอบฟ้าเร่ิมจะแดงเป็นหยํอมๆ ด๎วยไฟที่กําลังไหม๎หลังจากถูกระเบิด จุดแหํงแสงสวํางตํางๆ นั้นกําลังขยายตัวกว๎าง

ออก แสงเพลิงพวยพุํงขึ้นสํูท๎องฟ้า มีควันกลํุมดําๆ มหึมาตามติดขึ้นมา พลอยร๎ูสึกวําในคอของตนนั้นแห๎งผาก ผิวหนังร๎ูสึก

วําหนาวเยือกเย็นเพียงจะส่ัน จะออกปากวานใครขึ้นไปหยิบผ๎าหํมจากตึกชั้นบนลงมาให๎ก็ไมํกล๎า เพราะร๎ูสึกเกรงใจทุกคน 

ที่กําลังรํวมเส่ียงอันตรายอยูํด๎วยกัน ในเวลาเชํนนี้ไมํมีเจ๎าของบ๎าน ไมํมีคนใช๎ ไมํมีเด็ก ไมํมีผ๎ูใหญํ ไมํมีนายไมํมีบําว ทุกคน

อยูํในอํานาจอันใหญํหลวงนําสพึงกลัวเสมอเหมือนกัน และเทําเทียมกัน อํานาจของพญามัจจุราช ซี่งเมื่อมาถึงเมื่อใดก็

ยํอมจะบดบังอํานาจวาสนา ตําแหนํงฐานะตํางๆ ที่มนุษย๑ปั้นขึ้น เพื่อหลอกตัวเองนั้นให๎หมดส้ินไป แสงไฟที่จับท๎องฟ้า

กําลังแผํกว๎างออกไปทุกที 

         "ตายจริง ! ไฟไหม๎ใหญ"ํ พลอยรําพึงออกมาเบาๆ โดยไมํมีใครได๎ยิน พลางนึกในใจตํอไปวํา คนที่ไมํตายก็จะต๎อง

ลําบาก บ๎านชํองข๎าวของไหม๎เป็นจุณวอดวายไป จะเก็บอะไรก็คงไมํมัน เพราะมัวแตํกลัวลูกระเบิด ถ๎าเป็นคนหนุํมคนสาว

ก็คงจะพอทําเนา แตํถ๎าเป็นคนแกํอยํางเรา หรือเป็นเด็กอยํางหลานที่อุ๎มนี้คงจะลําบากมาก  

         พลอยเอามือลูบไล๎หลานทีห่ลับคาตักอยํูไปมา เสียงยุงมาร๎องใกล๎ตัว ทาํใหพ๎ลอยต๎องเอามือคอยโบกไลํยุง มิใหกั๎ด

หลาน ในใจนั้นก็ต้ืนตันไปด๎วยความสงสารเด็กจับใจ  

         "เด็กเอ๐ยเด็ก" พลอยรําพึงอยํูในใจ น้ําตาเร่ิมซึมๆ ออกมาที่ขอบตา "เกิดมาในเวลาที่บ๎านเมืองอยํางนี้ นับวําเป็น

กรรมเป็นเวรเหลือเกิน นี่ถ๎าเป็นไปในยามปรกติ ก็คงจะได๎หลับนอนอยํางสบายไมํร๎ูเดียงสา ไมํต๎องมานอนให๎ยํุงกัด ไมํต๎อง

ตกใจผวาสะด๎ุงด๎วยเร่ืองที่ไมํร๎ูไมํเข๎าใจ ใครเขารบกันที่ไหน ด๎วยเร่ืองที่ไมํใชํของตัวสักน๎อย แตํก็อาจพลอยเจ็บพลอยตาย

ไปกับผ๎ูใหญํ เร่ืองของเด็กควรจะมีแตํจะกิน จะนอนจะเลํน มีผ๎ูใหญํคอยดูแลค๎ุมครองให๎มีความสุข ให๎พ๎นจากโพยภัย แตํ

อันตรายอยํางนี้ใครจะไปคุ๎มครองได๎ สุดแล๎วแตํบุญแตํกรรม ยําเองก็ทําไมํได๎ อยํางดีก็ขอให๎ได๎ตายด๎วยกัน หรือขอให๎ตัว

ของยําได๎ชํวยค๎ุมกันลูกปืน ลูกระเบิดอยําให๎ถูกหลาน" พลอยก๎มตัวลงบนตัวของหลาน เมื่อได๎ยินเสียงลูกระเบิด ที่ถูกโปรย

ลงมาอีกชุดหนึ่ง 

         "คุณพระคุณเจ๎าชํวยค๎ุมครองชีวิตมนุษย๑ ชีวิตสัตว๑ด๎วยเถิดเจ๎าประคุณ" พลอยนึกภาวนาอยูํในใจ ทั้งที่ร๎ูอยูํวําคํา

ภาวนาของตนที่ต้ังขึ้นด๎วยกําลังใจอยํางย่ิงยวดนั้น ไมํอาจบังเกิดผลค๎ุมครองอะไรได๎เลย  

         พลอยนัง่อยํูเชํนนัน้นานเทํานาน มิได๎สังเกตวําเวลาลํวงเลยไปแล๎วสักเทําไร หลานคนเล็กหลับอยํูคาตัก ด๎วยความ

เหนื่อยอํอนของเด็กที่ไร๎เดียงสา และเมื่อหลับไปแล๎วก็หมดความต่ืนเต๎นหวาดเกรง ที่มีอยูํในตอนแรก แม๎แตํยุงจะกัดตาม

แข๎งขาและเนื้อตัวก็มิได๎ร๎ูสึก พลอยเองก็นั่งปลํอยตัวเข๎าสํูภวังค๑ เพราะเสียงเคร่ืองบิน เสียงระเบิด และเสียงปืนนั้นเงียบ

หายไปนานแล๎ว คงมีแตํเสียงแมลงเสียงกบเขียด และเสียงนกที่ออกหากินกลางคืนร๎องอยูํตามปรกติ เหมือนกับวํามิได๎มี

อะไรที่นําสยดสยองเกิดขึ้น ส่ิงที่เป็นพยานวําสงครามได๎มาถึงตัวคนในกรุงเทพฯ อยํางใกล๎ชิด ก็คือแสงสวํางที่จับท๎องฟ้า

เป็นทางยาว มีควันสีขาวและสีดําขึ้นที่โนํนบ๎างที่นี่บ๎าง แสดงให๎เห็นวําไฟที่ไหม๎อยํูเป็นหยํอมๆ นั้น บัดนี้ได๎ลุกลามติดตํอถึง



กันเป็นพืด บริเวณที่ไฟไหม๎จะกว๎างขวางเพียงใด และความเสียหายจะมีมากมายเพียงใด พลอยก็หมดปัญญาไมํสามารถ

จะคาดคะเนได๎ 

         เสียงหวูดสัญญาณดังสนัน่ขึน้เป็นเสียงยาวอกีคร้ังหนึง่ ทาํใหพ๎ลอยสะด๎ุงตัวลอย เอาแขนโอบไปรอบตัวหลานอยําง

ระวังระไว แตํเสียงตาอั้นพูดขึ้นใกล๎ๆ ตัววํา  

         "ปลอดภัยแล๎วคุณแมํ ขึ้นเรือนกันเถิด" 

         พลอยได๎ยินตาอัน้พดูก็ลุกขึน้อยํางงงๆ พยายามเหยียดแขง๎ขาทีช่าเป็นเหนบ็ ด๎วยความหนาวของอากาศ ในยามดึก 

พลอยอุ๎มหลานตามตาอั้นขึ้นไปข๎างบน ไปสํงหลาคืนให๎แกํสมใจถึงในมุ๎ง แล๎วก็กลับมานอน แตํคนในวัยเชํนพลอย 

ตามปกติถึงแม๎จะไมํมีอะไรรบกวนก็นอนไมํคํอยจะหลับอยํูแล๎ว ฉะนั้นตลอดคืนนั้นทั้งคืน ไปจนรํุงสวําง พลอยก็ได๎แตํนอน

หลับตานิ่งๆ เพื่อพักผํอนกาย สํวนใจนั้นจะได๎ระงับหลับลงจริงๆ ก็หาไมํ  

         รํุงขึน้อกีวันหนึง่ พอํเพ่ิมก็รีบมาเย่ียมถามขาํวแตํเช๎า พอเห็นหนา๎พลอย พอํเพ่ิมก็ร๎องขึน้วํา 

         "เห็นหรือยังแมํพลอย ฉันวําไว๎แล๎วประไร !" 

         "เห็นอะไรกันคุณหลวง ถ๎าเป็นอยํางเมื่อคืนนี้บํอยๆ ฉันก็เห็นจะตายแนํ ไมํอยากพบอยากเห็นอีกตํอไป"  

         "ไมํใชํ" พํอเพิ่มบอก "ฉันหมายถึงเร่ืองที่เคยพูดกันวําฝร่ังจะแพ๎นั่นอยํางไรเลํา คราวนี้ได๎เห็นกันละ เขาเร่ิมตีกลับ

แล๎ว" 

         "จุ๏ ! จุ๏ ! เบาๆ หนํอยคุณหลวง" พลอยห๎าม "ฉันก็ร๎ูแล๎ววําคุณหลวงไมํกลัวคุกกลัวตะราง แตํคราวนี้อยํางเพิ่งเลย 

ถ๎าติดจริงฉันไปเย่ียมไมํไหวหรอก ฉันกลัวลูกระเบิด"  

         "ไมํเป็นไรหรอกนํา แมํพลอย" พํอเพิ่มพูดอยํางอารมณ๑ดี "ถ๎าสงครามเป็นไปในรูปนี้อีกหนํอยก็เสร็จ เมื่อสงคราม

เสร็จแล๎ว ทุกอยํางก็จะเรียบร๎อยไมํเหมือนเด๋ียวนี้หรอก"  

         พอํเพ่ิมพดูเชํนเดียวกับคนทีพ่ลอยร๎ูจักอกีหลายคน ในขณะนัน้ไมํวําใครจะพดูขึน้ถึงความยากลําบาก ความขาด

แคลน และความคับแค๎นในใจอยํางไรก็ตาม มักจะมีผ๎ูตอบเสมอวํา เมื่อสงครามเสร็จลงแล๎ว ความยากลําบากตํางๆ 

เหลํานี้จะอันตรธานไปเอง มีแตํความเรียบร๎อยความสบาย และความสมบูรณ๑พูนสุขเข๎ามาแทนที่ ด๎วยความหวังที่

กลายเป็นความเชื่อถือมั่นใจเชํนนี้ คนเป็นอันมากจึงได๎สามารถอดทนความยากลําบากแร๎นแค๎นในระหวํางสงครามได๎

หลายอยําง เพราะนึกเสียวํา เป็นการชั่วคราว เสร็จสงครามแล๎วก็จะกลับสบาย บางคนที่มีอคติหนาๆ เชํนพํอเพิ่มก็นึกเลย

เถิดย่ิงไปกวํานั้นอีก คือนึกไปวําคนที่มีบุญหนักศักด์ิใหญํในขณะนั้นหลายคน ที่พํอเพิ่มไมํชอบไมํถูกนิสัยนั้น จะต๎องมีอัน

จะเป็นไปตํางๆ เมื่อเสร็จสงครามแล๎วอาการที่จะมีอันจะเป็นไปนั้น ก็คงจะสาสมกับความโกรธความเกลียด ความไมํพอใจ

ที่พํอเพิ่มพอกพูนสะสมไว๎ในใจ ระหวํงนั้นถ๎าพูดถึงเร่ืองอะไรที่พํอเพิ่มไมํพอใจ พํอเพิ่มก็มักจะกัดเขี้ยวเคี้ยวฟันแล๎วพูดวํา  



         "คอยดูไปเถิด คอยดูไปเถิดนํา อีกไมํนานหรอก" คร้ังหนึ่งตาอั้นบังเอิญนั่งอยูํด๎วย ได๎ยินพํอเพิ่มวําคาถานี้ ก็อดไว๎

ไมํได๎ ต๎องถามขึ้นวํา 

         "อะไรกันครับคุณลุง คอยดูอะไรกัน"  

         "คอยดูเมื่อเสร็จสงครามแล๎ว จะตีหน๎าอยํางไรกัน" พํอเพิ่มตอบห๎วนๆ  

         "ใคร ตีหน๎าอยํางไร เมื่อไหรํ" ตาอั้นถามอยํางสงสัย  

         "เฮํย ! ก็พวกคนทีบุญบางคนนี่แหละ" พํอเพิ่มวํา "คอยดูไปเถิด พอฝร่ังเขากลับเข๎ามาได๎ เขาหายอมเสียไมํหรอก"  

         "อ๐อ !" ตาอั้นพูดอยํางเพิ่งเข๎าใจแล๎วก็หัวเราะ "อยํางนั้นนํะหรือคุณลุง ก็คงจะมีบ๎าง แตํคุณลุงอยําเพิ่งประมาทไป 

ความยํุงยากในบ๎านเมืองเราไมํเสร็จไปงํายๆ พร๎อมกับสงครามหรอก ถึงอยํางไรเราก็จะต๎องเป็นฝ่ายแพ๎ ใครเขาจะนําพา 

ถ๎าลําบากก็คงจะลําบากด๎วยกันทุกคน"  

         "อ๏ะ ! อยํางนั้นก็ไมํยุติธรรมซีพํออั้น" พํอเพิ่มวํา "พวกเราไมํได๎ไปทําอะไรให๎เขาสักหนํอย ทําไมต๎องพลอยลําบาก

ไปด๎วย" 

         "จะไปหาความยุติธรรมอะไรจากสงครามเลําคุณลุง สงครามสมัยนี้ใครๆ ก็ต๎องลําบากทั้งนั้น ทั้งผ๎ูแพ๎ผ๎ูชนะ ย่ิงคน

ที่ไมํร๎ูเร่ืองร๎ูราว ไมํได๎เป็นต๎นเหตุนั่นแหละ จะต๎องย่ิงลําบากไปใหญํ" ตาอั้นพูดแล๎วก็ถอนใจอยํางระอา  

         อกีสองสามวันตํอมา ตาอัน้ก็อาํนวยการใหข๎ดุหลุมหลบภัยใหญํทีส่นามหนา๎บา๎น กะใหพ๎อบรรจุคนทัง้หมดภายใน

บ๎านได๎ การสร๎างหลุมหลบภัยนั้น ตาอั้นมาบํนกับพลอยวําแพงเต็มที เพราะราคาของทุกอยํางตลอดจนคําแรงขึ้นสูงล่ิว แตํ

พลอยก็ได๎แตํบอกวําอยําเสียดาย ถ๎าส่ิงใดค๎ุมครองชีวิตมนุษย๑ได๎ในยามนี้ก็ควรทํา พํอเพิ่มดูจะสนุกในการนี้มากกวําคนอื่น 

เพราะพํอเพิ่มเทียวไปเทียวมา ดูการกํอสร๎างหลุมหลบภัยที่บ๎านพลอย ด๎วยความสนใจเป็นที่สุด และมักจะมีความเห็นมา

แนะนําตาอั้นทุกเที่ยวที่มาดู 

         พอหลุมเสร็จได๎ไมํนานเทําไร เคร่ืองบนิก็มาทิง้ระเบิดอกี และก็มาอกีเฉพาะในเวลาทีเ่ดือนหงาย ศัพท๑ทีเ่รียกกันนัน้ก็

ติดปากวําหวอมา และขําวที่เล่ืองลือกันทั่วไปก็เก่ียวกับการระเบิดทําลาย ใครเจ็บที่ไหน ตายที่ไหนด๎วยอาการที่นํากลัว

อยํางไรบ๎าง พํอเพิ่มมีนิยายเลํามากกวําคนอื่นๆ เพราะแทนที่พํอเพิ่มจะเห็นภัยอันตรายตํางๆ เป็นทุกข๑อยํางที่พลอยเห็น 

พํอเพิ่มกลับเห็นเป็นของสนุก บางคร้ังพํอเพิ่มก็โดนระเบิดเข๎าจริงๆ มีนิยายมาเลําให๎พลอยฟังอยํางครึกคร้ืน คร้ังหนึ่งพํอ

เพิ่มหายไปหลายวัน พอมาถึงบ๎านก็เอํยขึ้นวํา 

         "ฉันซวยแท๎ๆ ทีเดียวแมํพลอย ต๎องไปเที่ยวรดน้ํามนต๑เสียเจ็ดวัดเจ็ดวา"  

         "อ๎าว ! ทําไมลํะคุณหลวง" พลอยถาม 



         "เร่ืองมันอยํางนี้" พํอเพิ่มเลํา "คือวันที่ลูกระเบิดตกใหญํที่หัวลําโพง ฉันเผอิญไปกินเล้ียงกับเพื่อนฝูงหลายคนที่

โฮเต็ลต๎ุนกี่" 

         "คุณหลวงนี่ก็ชํางไมํยอมแกํสักที" พลอยพูดอยํางอํอนใจ  

         "อ๎าวเด๋ียวซี นั่นมันคนละเร่ือง ฟังฉันเลํากํอน" พํอเพิ่มพูดแล๎วก็เลําตํอไปวํา  

         "พอกินเล้ียงเสร็จเดินออกมาแถวหน๎าสถานี ก็พอดีหวอขึ้น พวกพ๎องฉันเขาจะลงหลุม แตํฉันเห็นวําให๎คนอื่นเขา

เข๎าดีกวํา พวกเราจะตายบ๎างก็คงจะไมํเป็นไร จึงคอยหลบๆ กันอยํูแถวนั้น พอดีได๎ยินเสียงระเบิดลงมาดังซํู ฉันก็ลงนอน

คว่ําอยูํข๎างถนน ตอนนั้นก็ไมํร๎ูสึกตัววําอะไรเป็นอะไร เพราะมีแตํเสียงระเบิดเปร้ียงปร๎าง และเศษอะไรมันปลิววํอนไปหมด 

ฉันนอนคว่ําหน๎าอยํูต้ังนาน เสียงระเบิดก็ดังอยํูเร่ือย นึกในใจวําคราวนี้ตัวคงไมํรอด แตํก็ชํางมัน นานเต็มทีจึงได๎สงบลง ฉัน

ก็นอนคิดวําตัวเองมีเจ็บอะไรที่ไหนบ๎าง ดูมันก็ไมํเห็นมี ฉันจึงยันตัวลุกขึ้นยืนมันก็ยืนได๎ ไมํมีเจ็บไมํขัดไมํยอกที่ไหน พอจะ

เอํยปากวําตัวกูนี่เคราะห๑ยังดี เจ๎าเพื่อนของฉันคนหนึ่งที่นอนอยํูข๎างหลัง มันร๎องตะโกนวํา 'หลวงโว๎ย ! ทําใจให๎ดีๆ ไว๎เถอะ 

ถ๎าเอ็งจะไมํรอดเสียแล๎ว อะไรมันออกมาห๎อยอยูํข๎างหลังทั้งพวง นั่นแนํ ! ' ฉันได๎ยินก็เหลียวไปดู จริงของมันเทียวแมํพลอย 

ตับไตไส๎พุงออกมาแขวนอยูํข๎างนอกหมด ฉันก็คํอยๆ กลับลงนอนใหมํ ต้ังใจจะนอนตายให๎สบายๆ นอนอยํูต้ังนาน มันก็ไมํ

ยักตาย เจ็บอะไรก็ไมํเจ็บ จนตํารวจคนหนึ่ง เขามาเห็นเข๎าฉันก็ร๎องเรียกเขามาฝากผี บอกให๎เขาชํวยขนศพฉันใสํรถไป

สํงคืนให๎เมียเขาด๎วย แตํเขามองๆ ดูแล๎วบางทีเขาจะเห็นอะไรผิดสังเกต เขาก็มํชํวยพยุงฉันให๎ยินฉันก็ยืนได๎อยํางสบายอีก 

จนตัวเองก็เอะใจ ตํารวจนั่นเขาหาไม๎มาเขี่ยๆ ที่หลัง ตับไตไส๎พุงนั่นมันก็หลุดออกมาทั้งพวง ฉันเองก็ยังไมํล๎มลงตาย จึงร๎ู

กันวําฉันไมํได๎เป็นอะไรเลย ของคนอื่นเขาปลิวมาติดตํางหาก"  

         พลอยอดหวัเราะขนัพีช่ายไมํได๎ ทัง้ทีร่ายละเอียดทีพ่อํเพ่ิมเลํานัน้ ฟงัดูนาํกลัวนาํขยะแขยง พลอยหวัเราะพลางถาม

ขึ้นวํา 

         "แล๎วตํารวจคนนั้นเขาวําอยํางไร" 

         "ฉันไมํได๎อยูํรอฟังหรอกแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ "พอร๎ูตัววําไมํใชํของฉัน ฉันออกได๎ก็วิ่งอ๎าวเข๎าไปในวัดหัวลําโพง 

ไปตะโกนเรียกพระขอน้ํามันต๑ทํานรด ต้ังแตํนั้นมาก็ทํองเที่ยวไปรดน้ํามนต๑จนไมํร๎ูวําก่ีสิบวัดเข๎าไปแล๎ว ซวยแท๎ๆ ทีเดียว"  

 

บทที่ ๑๒ (หน๎าที่ ๒)  

         เคร่ืองบนิฝร่ังในตอนนัน้มาทิง้ระเบิดบอํยๆ ในคืนทีเ่ดือนหงาย เพราะเหตุนัน้พอถึงเวลาขา๎งขึน้เดือนหงาย พลอยก็

เตรียมตัวเป็นการใหญํทุกคืนไป จัดหีบหํอเตรียมตัวสําหรับลงหลุม ในหีบนั้นมีทั้งหมากทั้งยาดม ยาแก๎ลม ยาแดงสําหรับ

ใสํบาดแผล ยาแก๎ปวดท๎อง ตลอดจนขนมแห๎งๆ สําหรับแจกหลานและเด็กๆ ในบ๎าน ในหํอผ๎าอีกหํอหนึ่งก็มีเส้ือกันหนาว



ของหลาน ผ๎าผํมกันหนาวสําหรับตน และผ๎าผํอนเคร่ืองมือจุกจิกอีกหลายอยําง ซึ่งพลอยจะต๎องสํารวจวํามีอยํูครบคืนไป

กํอนที่จะเข๎านอน 

         แตํคืนวันหนึง่เป็นคืนเดือนมืด พลอยเขา๎นอนด๎วยความโลํงใจ มิได๎ตระเตรียมส่ิงตํางๆ ไว๎เชํนเคย เพราะนกึเสียวําถึง

จะอยํางไร เคร่ืองบินฝร่ังก็คงจะไมํมาในเวลาเดือนมืด เพราะพํอเพิ่มเคยอธิบายไว๎วํา ฝร่ังเขาไมํต๎องการทิ้งระเบิดเลอะ

เทอะไมํถูกเป้า เขาอยากจะทิ้งระเบิดเฉพาะที่ๆ มีความสําคัญในการสงคราม เชํนที่ตั้งทหารญ่ีปุ่นหรือที่เก็บน้ํามัน ทําเรือ 

ทางรถไฟ และสะพานเทํานั้น วัดวาอาราม และบ๎านคนนั้นเขาไมํอยากทิ้งระเบิด เพราะกลัวคนที่ไมํร๎ูเร่ืองจะเป็นอันตราย 

เขาจึงต๎องมาเวลาเดือนหงาย จะได๎แลเห็นที่ทางตํางๆ ได๎สะดวก ทิ้งระเบิดไมํผิดพลาด แล๎วอีกอยํางหนึ่งพํอเพิ่มวําๆ 

เคร่ืองบินฝร่ังนั้น ถ๎าบินมาในเวลาเดือนหงายแล๎ว ถึงจะฉายไฟขึ้นไปก็แลเห็นได๎ยาก เพราะท๎องฟ้าสวําง เหตุผลเหลํานี้

พลอยก็เห็นจริงด๎วย จึงถือเอาคืนเดือนมืดคร่ึงเดือนนั้นเป็นเวลาพักผํอนได๎จริงจัง สํวนคืนเดือนหงายนั้นก็ต๎องตระเตรียม

ตัวไว๎รับภัยอันตรายตํางๆ เทําที่จะมีมา 

         พลอยเขา๎นอนอยํางไมํระมัดระวังในคืนนัน้ ต้ังใจวําจะนอนใหเ๎ต็มต่ืน พลอยนอนได๎ไมํนานและเร่ิมจะงีบไป "หวอ" 

สัญญาณภัยก็ดังขึ้นสนั่น พลอยต๎องสะด๎ุงลุกขึ้นนั่งและรีบออกจากมุ๎งอยํางเคย พอถึงประตูมือก็ควานหากระเป๋าและหํอ

ผ๎าซ่ึงเคยวางไว๎เป็นปรกติ แตํเมื่อมือคลําไมํพบ พลอยจึงร๎ูตัววําคืนนี้มิได๎เตรียมไว๎เพราะคืนเดือนมืด และให๎นึกฉงนใจอยูํ

ครันๆ วําเมื่อเดือนมืด เคร่ืองบินจะมาได๎อยํางไร พลอยเปิดประตูก๎าวออกไปนอกห๎อง แล๎วก็พบตาอั้นพอดี  

         "ถ๎าจะเหลวเสียแล๎วละคราวนี้" ตาอั้นพูดแล๎วก็หัวเราะ เพราะเคยมีหลายคร้ังแม๎แตํเวลาเดือนหงาย ที่มีสัญญาณ

ภัยขึ้น แตํไมํปรากฏวํามีเคร่ืองบินมาทิ้งระเบิด  

         "ผมวําอยําลงหลุมกันดีกวํา" ตาอั้นพูดตํอ "เดือนมืดอยํางนี้คงไมํมีอะไรมาหรอก คุณแมํกลับไปนอนเสียเถิด"  

         พลอยยืนลังเลอยํูครํูหนึง่ ถึงจะเห็นจริงกับตาอัน้ พลอยก็ยังอดนกึหวํงหลานไมํได๎  

         "แล๎วหลานๆ....." พลอยถามขึ้นอยํางไมํไว๎ใจ 

         "นอนหลับอยํูทั้งสองคนละครับคุณแมํ" ตาอั้นตอบ "เสียงหวอก็ไมํได๎ยิน อยําไปกวนแกเลย"  

         พลอยกําลังเอามือบดิลูกประตูจะเดินกลับเขา๎หอ๎ง แตํในทนัใดนัน้ก็ยืนหยุดนิง่อยํูกับที ่เพราะบนทอ๎งฟา้มีเสียงคราง

เบาๆ ซึ่งพลอยร๎ูและจําได๎ดีวําเป็นเสียงเคร่ืองบินฝร่ัง  

         "อั้น" พลอยเรียกขึ้นเบาๆ 

         "อะไรครับคุณแม"ํ ตาอั้นถาม 

         พลอยหนักลับเดินตรงไปยังหอ๎งตาอัน้ทนัทเีพ่ืออุม๎หลานไปลงหลุม ขณะทีเ่ดินขา๎มทางเดิน ระหวํางประตูหอ๎งนัน้ก็

พูดขึ้นวํา 



         "อั้นได๎ยินอะไรหรือเปลํา เคร่ืองบินมาแล๎ว ใครวําเขาจะไมํมาเวลาเดือนมืด"  

         ตาอัน้เง่ียหฟูงัแล๎วก็พดูขึน้วํา 

         "เอ ! เสียงดังชอบกล หรือจะเป็นเคร่ืองบินญ่ีปุ่น" 

         "ไมใชํหรอกอั้น แมํจําเสียงได๎ เรือบินญี่ปุ่นดังเสียงเหมือนกับเรือไอแท๏กซ่ี ที่มานี่ของฝร่ังแนํ รีบลงข๎างลํางกันเถิด" 

พลอยพูดแล๎วก็รีบเปิดประตูเดินเข๎าไปในห๎องตาอั้น บอกสมใจเบาๆ ให๎ชํวยกันอุ๎มเด็กไปลงหลุม  

         ขณะทีพ่ลอยอุม๎หลานออกไปพน๎ประตูตึก และกําลังรีบเดินขา๎มสนามจะไปลงหลุมนัน้เอง มีเสียงอะไรรํวงจากฟา้ลง

มาดังหวิวเหมือนกับเสียงลูกระเบิด ทําให๎พลอยร๎ูสึกเสียวไส๎ ขาแข๎งเร่ิมจะส่ัน และก๎าวไมํคํอยออก ทันใดนั้นก็มีเสียงแตก

ดังโป๊ะบนท๎องฟ้า เหมือนกับพลุที่เขาจุดในงานศพแตกออก เพียงอึดใจเดียวทุกอยํางก็สวํางไปทั่ว มิใชํสวํางเยือกเย็นอยําง

เวลาเดือนหงาย แตํสวํางจ๎าเพียงบาดตา มองเห็นทุกอยํางได๎ชัดเจน พลอยหยุดชะงักอยูํกับที่ แหงนหน๎าขึ้นดูบนฟ้า ตรง

ศีรษะขึ้นไปมีไฟดวงหนึ่งลอยอยูํ และกําลังรํวงลงดินอยํางช๎าๆ ไฟดวงอื่นๆ กําลังแตกออกในที่อื่นๆ อีกสามส่ีดวง แตํละ

ดวงเพิ่มแสงสวํางทีมีมากอยูํแล๎วให๎มากขึ้นไปอีก จนทั่วบริเวณบ๎านแลดูสวํางเหมือนกลางวัน แม๎แตํสีเขียวของหญ๎าที่

สนามและสีใบไม๎บนต๎นไม๎ ก็เห็นได๎ถนัดชัดเจน ตาอั้นที่เดินมาข๎างหลังเดินตามมาอยํูข๎างๆ แล๎วบอกพลอยเบาๆ วํา  

         "พลุ คุณแมํ เขาทิ้งพลุ สวํางจนอํานหนังสือก็เห็น" 

         "อั้นเอาแอ๏วตามไปฝากสมใจเขาไว๎ในหลุมกํอน" พลอยพูดพลางสํงหลานให๎ตาอั้น  

         "แล๎วคุณแม.ํ.." 

         "แมํยังไมํลงละ จะเป็นจะตายก็จะขอดูกํอนคืนนี้ เกิดมาแมํไมํเคยเห็นสักที"  

         ตาอัน้รับลูกแล๎วก็เดินลงหลุมหายไป และพลอยก็นัง่ลงทาํมกลางแสงสวํางทีม๎่าเหล็กเล็กๆ ตัวหนึง่ ทีใ่ครเอามาต้ังไว๎

ที่ปากหลุม อีกสักครํูตาอั้นก็ออกมานั่งข๎างๆ ตัว พลางพูดวํา  

         "ตํอไปนี้ไมํมีเดือนมืดเดือนหงายอีกตํอไป เขานึกจะมาเมื่อไรก็มาได๎"  

         "นั่นสิอั้น" พลอยตอบ "มิเป็นอันไมํได๎หลับได๎นอนกกันหรือในเวลากลางคืน"  

         ต้ังแตํนัน้มาเหตุการณ๑ก็เป็นไปจริงตามทีพ่ลอยได๎คาดไว๎ คนในกรุงเทพฯ ไมํมีเวลาหลับนอนในเวลาคํ่าคืน เพราะ

เคร่ืองบินมาทิ้งระเบิดโดยไมํมีกําหนดวําจะต๎องเป็นเดือนมืดหรือเดือนหงาย ขําวความเสียหายแกํทรัพย๑สิน และชีวิต

มนุษย๑ก็มีมากขึ้นทุกที ขณะก็เร่ิมมีความเคล่ือนไหวทั่วไปที่เรียกวํา การอพยพครอบครัวออกจากบ๎าน ไปหาที่อยํูที่อื่นที่ตน

นึกวําปลอดภัย ในเขั้นแรกก็อพยพไปเพียงใกล๎ๆ เป็นต๎นวําคนที่อยูํในกรุงเทพฯ อพยพไปอยูํฝ่ังธนบุรี คนที่อยูํบางซื่ออพยพ

มาอยูํคลองเตย และคนที่อยูํแถวคลองเตยก็อพยพไปอยูํแถวบางซ่ือ ความตระหนกตกใจหรือความแตกต่ืนในภัยอันตราย 

เร่ิมจะเกิดขึ้นในคนบางหมูํ แล๎วก็เร่ิมแผํกว๎างออกไป เสียงพูดกันด๎วยเร่ืองอพยพก็ได๎ยินไปทั่ว ในขณะนั้นในกรุงเทพฯ จะมี



ผ๎ูคนเดินถนนอยํูเฉพาะเวลากลางวัน พอตกคํ่าลงถนนหนทางก็เงียบราวกับเมืองร๎าง เพราะผ๎ูคนจะเข๎ามาทําธุรกิจการงาน

ของตน เฉพาะแตํในเวลากลางวันเทํานั้น พอคํ่าลงตํางคนก็อพยพแยกย๎ายกันหลบล้ีภัยไปอยํูตามชานเมือง  

         ตาอัน้เคยถามพลอยเร่ืองอพยพวํา 

         "คุณแมํไมํคิดอพยพบ๎างหรือ" 

         "แมํจะอพยพอยํางไรไหว ผ๎ูคนในบ๎านออกเป็นกํายเป็นกอง จะไปหาที่อยูํที่ไหนกันหมด ทั้งเด็กทั้งคนแกํ ขืนอพยพ

ก็จะต๎องลําบากลํุมๆ ดอนๆ อยูํกินกันไมํเป็นที่เป็นทาง" 

         "คุณแมํก็ไมํจําเป็นจะต๎องหอบเอาไปทั้งบ๎าน จะไปแตํตัวแล๎วเลือกเอาคนไปใช๎สอยสักสองสามคนก็คงพอ"  

         "ไมํได๎หรอกอั้น แมํตัดชํองน๎อยไปเฉพาะตัวไมํได๎ คนพวกนี้อยํูด๎วยกันมานานหลายชั่วคน เห็นอกเห็นใจกันมามาก 

เป็นตายก็ต๎องเกาะกันไป แมํทิ้งในยามนี้ไมํได๎หรอก แล๎วอีกอยํางหนึ่งแมํก็เชื่อบุญเชื่อกรรม ถึงคราวจะตายที่ไหนก็คงจะ

ตายทั้งนั้น แตํเดชะบุญลูกระเบิดก็ยังไมํเคยมาตกลงแถวนี้ เห็นจะยังไมํต๎องต่ืนตูมไปกับเขาด๎วยกระมัง"  

         "ผมเห็นคุณแมํลําบากเร่ืองไมํได๎หลับได๎นอนต๎องวิ่งลงหลุมอยํูบํอยๆ ถ๎าไปอยํูเสียไกลๆ ก็จะได๎นอนเต็มต่ืน" ตาอั้น

พยายามอธิบาย 

         "รอไปกํอนเถิดอั้น" พลอยตอบ "ถ๎าแมํไปอยํูไกลแมํก็คงนอนไมํหลับเทํากัน เพราะหํวงบ๎าน บ๎านนี้แมํอยํูมานาน 

ร๎ูจักค๎ุนเคยใกล๎ชิดกันเหมือนกับเพื่อนเกําที่อยูํมาด๎วยกันจนแกํเฒํา ถึงเวลาจะต๎องตายก็อยากจะตายด๎วยกัน"  

         พอํเพ่ิมเป็นอกีคนหนึง่ทีไ่มํเห็นความจําเป็นของการอพยพ เม่ือพลอยเลําใหฟ๎งัถึงเร่ืองตาอัน้ มาแนะนาํใหอ๎พยพ พอํ

เพิ่มก็พูดขึ้นวํา 

         "อยําเลยแมํพลอย ลําบากเปลําๆ ดีไมํดีไปเป็นอะไรเข๎าระหวํางอพยพจะขายหน๎าเขาด๎วย เราอยํูที่บ๎านของเราจะ

มีภัยแตํลูกระเบิด อพยพไปแล๎วไหนจะต๎องเสียสตางค๑ ไหนจะต๎องกันดาร ไหนจะโรคภัยไข๎เจ็บ บางทีก็โจรผ๎ูร๎าย ได๎ไมํค๎ุมที่

จะต๎องเสีย" 

         แตํเม่ือพอํเพ่ิมพดูไปอยํางนัน้แล๎ว ชะรอยจะเกิดหวํงนอ๎งสาวขึน้มาหรืออยํางไร พอํเพ่ิมก็เร่ิมหาเคร่ืองค๎ุมภัยตํางๆ 

มาให๎ เป็นต๎นวําเอาผ๎ายันต๑แดงมาผูกให๎ที่บ๎าน เอาน้ํามนต๑มาพรม และเอาทรายที่พํอเพิ่มรับรองวําเสกเป่ามาแล๎วขลังนัก 

มาโปรยรอบบ๎านพร๎อมกับอธิบายคุณภาพวํา ถ๎าลงได๎ทําอยํางนี้แล๎วรับรองได๎วําไมํมีลูกระเบิดจะมาตกได๎เป็นอันขาด 

รับรองด๎วยเกียรติยศชื่อเสียงทีเดียว สําหรับบุคคลแตํละคนตั้งแตํพลอยจนกระทั่งถึงเด็กๆ ในบ๎าน พํอเพิ่มก็มีกจะมีของดี

มาแจกบํอยๆ บางคร้ังก็เป็นเส้ือผ๎ายันต๑แดงเย็บสําเร็จรูป ตัวยันต๑นั้นลงไว๎บนผ๎าด๎วยพิมพ๑หิน บางทีก็เป็นพระเคร่ืองจากวัด

โน๎นบ๎างวัดนี้บ๎าง ตลอดจนตระกรุดลูกอม และเงินเหรียญบาทรัชกาลที่ ๕ มีพระบรมรูปอยํูบนนั้น ซึ่งพํอเพิ่มเอามายัด

เยียดให๎พลอยแล๎วบอกวํา ให๎รักษาไว๎ให๎ดี หายากนักยากหนาทีเดียว ทั้งหมดนี้พลอยรับไว๎จากพํอเพิ่มด๎วยความเห็นใจใน



เจตนาดี ถึงพลอยจะมิได๎มีความเชื่อถือในคาถาอาคม หรือเคร่ืองรางตํางๆ เทําไรนัก พลอยก็จําต๎องเก็บของตํางๆ เหลํานั้น

ไว๎ใกล๎ตัว ด๎วยความเกรงใจพํอเพิ่ม ที่เชื่อถือเอาเป็นจริงเป็นจัง ในที่สุดของดีที่พํอเพิ่มให๎ก็รวบรวมได๎เป็นกองโต ซึ่งพลอย

ใสํไว๎ในกระเป๋าสําหรับลงหลุม บางคร้ังพลอยก็ต๎องถอนใจใหญํ เมื่อของดีที่พํอเพิ่มให๎นั้น มากินที่ขนมสําหรับแจกหลานไป

เป็นกอง ถ๎าหากวําไมํมีของเหลํานี้ พลอยก็พอจะเอาขนมยัดเยียดใสํกระเป๋าลงไปได๎มากกวํา  

         วันหนึง่ตอนสายพลอยจําได๎ดีเพราะเป็นวันวิสาขะ พลอยทาํของใหค๎นเอาไปถวายพระทีวั่ดแตํเช๎า แล๎วก็นอนควํ่า

อยํางสบายอยูํห๎องกลางบนตึก คุยกับคุณเชยที่มาเย่ียมในวันนั้น สมใจนั่งเย็บเส้ือลูกอยูํหํางๆ และคุณเชยกําลังเปิด

กระเป๋าถือค๎นอะไรตํออะไรจุกๆ จิกๆ ออกมาให๎ตาแอ๏วเลํน ทันใดนั้นพลอยก็นอนตัวแข็งอยํูกับที่ด๎วยความตกใจ เพราะ

เสียงครางของเคร่ืองบินทิ้งระเบิดที่เคยได๎ยินกลางคืน ได๎ดังขึ้นอยํางได๎ยินถนัด  

         "คุณเชย" พลอยเรียกเบาๆ "ชํวยฟังอีกคนหรือวําหูฉันได๎ยินไปเอง"  

         "ฉันได๎ยินแล๎วแมํพลอย" คุณเชยตอบอยํางไมํต่ืนเต๎น "วันนี้ฉันต๎องกลับบ๎านแตํวันละ ถ๎าเขามาบินตรวจอยํางนี้

กลางคืนเขามักจะมาทิ้งหนักทุกที" 

         พอคุณเชยพดูขาดคําเสียงลูกระเบิดรํวงจากฟา้ก็ดังขึน้ดังซํู ลมทีเ่กิดจากการรํวงของระเบิด ตีเขา๎มาทางหนา๎ตําง ทาํ

ให๎บานหน๎าตํางส่ันสะเทือนกระทบกัน พลอยนอนอยํูในทําเกํา อั้นใจจนมีเสียงระเบิดขึ้นอีกหลายคร้ัง ตัวตึกไหวเหมือนมี

ใครมาจับเขยํา แสดงวําคราวนี้ระเบิดตกใกล๎บ๎านเข๎ามามากทีเดียว  

         พอสุดเสียงระเบิดพลอยก็ลุกขึน้คว๎าตัวหลานชายออกสาวเท๎าเดินโดยเร็ว พลางร๎องวํา  

         "แมํสมใจ....แอ๏ดเร็ว....คุณเชยหิ้วกระเป๋าข๎างประตูนั่นของฉันลงมาด๎วย"  

         เม่ือลงไปนัง่กันอยํูในหลุมเรียบร๎อยแล๎ว พลอยก็เหลือบตาดูรอบๆ ไมํเห็นประไพและคุณเสวี ตาอัน้ก็หายไปจึงพดูขึน้

วํา 

         "แมํสมใจอั้นหายไปไหน" 

         "คุณออกไปธุระข๎างนอก บอกวําจะกลับมารับประทานข๎าวกลางวัน" สมใจบอกแล๎วก็ตีหน๎าเหมือนจะร๎องไห๎ ด๎วย

ความเป็นหํวงสามี 

         "ไมํเป็นไร อยําหํวง" พลอยทําใจแข็งตอบเมื่อเห็นสมใจหน๎าไมํดี "เขาเป็นผ๎ูชายหัวอกสามศอก ร๎ูจักรักษาตัวได๎

ดีกวําเราเสียอีก" 

         เสียงคุณเชยถอนใจใหญํอยํูขา๎งๆ ตัวและพดูขึน้วํา 

         "ตอนแรกก็นึกวําจะมาแตํคืนเดือนหงาย แล๎วก็มาทั้งข๎างขึ้นข๎างแรม...เอาละ เป็นอันวําจะมาแตํกลางคืน แตํ

เด๋ียวนี้กลางวันก็มาได๎ แล๎วก็มาใสํเสียโครมๆ....ฟังสิแมํพลอย"  



         เสียงระเบิดและความกระเทือนของระเบิดได๎ยินขึน้ชัดเจนหลายคร้ัง ทาํใหท๎กุคนในหลุมนัน้เงียบไปพกัหนึง่  

         "ฉันก็ไมํเคยนึกวําจะได๎อยูํจนได๎พบได๎เห็นถึงเพียงนี้ อยูํมาได๎เห็นอะไรตํออะไรเปล่ียนแปลงไปก็ชํางเถิด ถือเสียวํา

เป็นของธรรมดา กาลสมัยเปล่ียนไปทุกอยํางก็ต๎องเปล่ียนไป แตํถึงเพียงนี้....แมํพลอยเอ๐ย ถ๎าใครจะมาบอกฉันแตํกํอน ฉัน

คงไมํยอมเชื่อวําเราจะต๎องอยูํมาจนได๎เห็นถึงเพียงนี้ ลองคิดดูซีแมํพลอย ต้ังแตํสมัยเรายังไว๎จุกวิ่งเลํนกันอยํูฟากขะโน๎น 

เรือบินก็ยังไมํมีใครร๎ูจัก แตํแล๎วเราก็ต๎องมาว่ิงหนีเรือบิน ลงมานั่งในหลุมเหมือนคนรู นํากลัวออกจะตายไป แนํะ ! เอาอีก

แล๎ว" 

         เสียงลูกระเบิดแหวกอากาศลงมาดังทีสุ่ดทีพ่ลอยเคยได๎ยิน แสดงวําระเบิดตกใกล๎มาก หลุมทีน่ัง่อยํูนัน้แกวํงไกวไป

ทั่วเหมือนเปล หรือเรือที่กําลังกระทบคล่ืนอยํางหนัก ฝุ่นรํวงพรูลงมาจากเพดานหลุม ทําให๎ทุกคนที่นั่งอยูํนั้นขาวไปทั่วตัว 

และขื่อไม๎เหล่ียมอันหนึ่งหลุดตกลงมา เดชะบุญมิได๎ถูกใคร พลอยร๎ูสึกหูอื้อ นัยน๑ตาลาย กอดหลานคนเล็กไว๎แนํน และเด็ก

ก็มิได๎ร๎อง จะเป็นเพราะตกใจจนร๎องไมํออกหรืออะไรก็ตามที ทุกคนที่อยูํในหลุมจะนั่งอยูํนานเทําไร พลอยก็ไมํสามารถจะ

กะได๎ถูก ในใจนั้นร๎ูสึกเหมือนวํานานสักโกฏิปี อีกครํูหนึ่งมีเสียงระเบิดดังเบาๆ ไกลมาก ทําให๎ร๎ูสึกได๎วําเคร่ืองบินนั้นผํานไป

ไกลแล๎ว คุณเชยเป็นคนแรกที่ขยับเขย้ือนตัว ลุกขึ้นยืนโค๎งตัวอยํางไมํสะดวกแล๎วพูดขึ้นวํา  

         "แมํพลอย ฉันขอออกไปข๎างนอกละ ถ๎าจะตายก็ขอตายข๎างนอกให๎มันหายใจออก ได๎เห็นเสียงเดือนแสงตะวันสัก

หนํอย ในนี้ฉันอยํูตํอไปไมํไหวแล๎ว ขืนอยํูตํอไปอีกอึดใจเดียว ฉันเป็นลมนอนคว่ําเอามือทุบดินร๎องกร๊ีดๆ เป็นแนํ" วําแล๎ว

คุณเชยก็เดินออกไปนอกหลุม พลอยนั่งอยูํตํอไปอีกครํูหนึ่ง ก็ได๎ยินเสียงคุณเชยมาร๎องเรียกที่ปากหลุมวํา  

         "แมํพลอย ! แมํพลอย ! ออกมาเถิด เห็นจะไมํเป็นไรแล๎วละ" 

         พลอยเองก็ร๎ูสึกอดึอดัใจอยํูเหมือนกัน และดูทาํในหลุมเร่ิมจะไมํปลอดภัย เพราะการกระเทือนทีถึ่งกับทาํใหข๎ือ่หลุด

นั้น เป็นเหตุให๎เศษดินแห๎งๆ ยังรํวงลงมาอยํูเร่ือยๆ พลอยหันไปพยักหน๎ากับสมใจและคนอื่นๆ อีกหลายคนที่อยูํในหลุม 

แล๎วก็อุ๎มหลานเดินนําขึ้นไป คุณเชยรออยํูที่ปากหลุม และกํอนที่พลอยจะโผลํออกไปคุณเชยก็พูดวํา  

         "ทําใจดีๆ ไว๎แมํพลอย ทําใจดีๆ ไว๎ ทุกอยํางเป็นของนอกกาย ที่เรารอดตายกันทุกคน ไมํมีใครเจ็บเลยก็ดีถมไป

แล๎ว ของอื่นหาเอาได๎ใหมํ" 

         ทางออกจากหลุมนัน้ตรงกับตัวตึกพอดี เม่ือใครโผลํออกจากหลุมก็จะต๎องเห็นตัวตึกกํอนอืน่ ฉะนัน้เม่ือพลอยอุม๎

หลานออกจากหลุม ภาพของตึกที่อยํูตรงหน๎านั้น ทําให๎พลอยขาอํอนหมดกําลังใจ ต๎องลงนั่งอยูํที่สนามหน๎าหลุมนั้นเอง  

         ความร๎ูสึกของพลอยนัน้บอกไมํถูก วําจะเสียดายตึกในฐานะทีเ่ป็นทีอ่ยํูอาศัย หรือทรัพย๑สมบติัทีมี่ราคานัน้ไมํใชํแน ํ

ถ๎าจะวําให๎ถูกจะต๎องวําเป็นความเศร๎าใจ และความเวทนาที่ออกมาจากสํวนลึกของหัวใจ เพราะตึกนี้พลอยได๎มาอยูํต้ังแตํ

ยังสาว เป็นที่ๆ ได๎เคยผํานมาทั้งสุขทั้งทุกข๑ ผัวตายก็ต้ังศพบนตึกนี้ ออกลูกก่ีคน และเล้ียงลูกมาจนโตก็บนตึกนี้ ความดีใจ

เสียใจ ความปรารถนา ความฝันตํางๆ ในชีวิตก็มาเกิดขึ้นบนตึกนี้เป็นสํวนมาก ตึกนี้จึงเป็นสัญญลักขณ๑แหํงสํวนใหญํของ



ชีวิต ต้ังอยํูในรูปวัตถุจับต๎องได๎ มีความหนักแนํนแข็งแรง มีวิญญาณของมันเองเหมือนกับส่ิงมีชีวิต สามารถเป็นเพื่อนรํวม

สุขในยามสุข และเป็นเพื่อนปลอบประโลมในยามทุกข๑ ให๎ความค๎ุมครองด๎วยฝาด๎วยหลังคา มิให๎ภัยอันตรายตํางๆ 

ตลอดจนความไมํแนํนอนของโลกภายนอกมาถึงตัวพลอย บัดนี้ตึกนั้นส้ินชีวิตลงโดยกระทันหัน หลังคาเปิดโลํง กระเบื้อง

ทุกแผํนปลิวกระเด็นหายไป บานหน๎าตํางหลุดรํวงลงมาแล๎วบ๎าง บางบานก็ยังติดห๎อยอยูํอยํางเกะกะ บางบานก็หักหายไป

เหลือเพียงคร่ึงเดียว ตามกําแพงตึกมีรอยถูกสะเก็ดระเบิดมากมายหลายแหํง เป็นรอยใหญํบ๎างเล็กบ๎าง สะเก็ดระเบิดตัด

ฝาตึกเข๎าไปจนเห็นอิฐแดงๆ ชั้นใน เหมือนกับบาดแผลฉกรรจ๑ บนเนื้อหนังมนุษย๑ ความอบอุํนความรํมเย็นที่เคยมีนั้นหมด

ส้ินไปแล๎ว และพลอยก็ร๎ูวําชีวิตและวิญญาณของตึกนั้น ปราศนาการไปด๎วยระเบิดเพียงลูกเดียว ไมํมีวันจะกลับฟื้นขึ้นมา

อีก ถึงจะซํอมแซมให๎เข๎าอยํูอาศัยได๎ตํอไป ก็จะเป็นชีวิตเป็นวิญญาณดวงใหมํ มิใชํของเดิมที่พลอยร๎ูจัก  

         พลอยนัง่อยํูทีป่ากหลุมอกีนาน ในคอนัน้แหง๎ผาก แตํยังไมํแหง๎เทําความร๎ูสึกในใจ ระหวํางนัน้มีเสียงคนร๎องอทุาน 

เสียงคนในบ๎านเดินไปเดินมากันอยํูสับสน เสียงตะโกนเรียกหากันโหวกเหวก เสียงโจษจันกันตํางๆ แตํพลอยก็มิได๎สนใจ 

คงนั่งนิ่งมองออกไปข๎างหน๎า คํอยๆ ทําใจให๎ค๎ุนกับสภาพของบ๎านเรือนที่สลายไปโดยมิได๎คาดไว๎กํอน เสียงสัญญาณ

ปลอดภัยดังขึ้น และอีกครํูหนึ่งตาอั้นก็มาถึง รีบวิ่งมาข๎างๆ ตัวแล๎วถามขึ้นด๎วยเสียงที่ยังกระหืดกระหอบวํา  

         "คุณแมํ ! คุณแมํ ! ผมไปติดอยูํเจริญกรุง คุณแมํเป็นอะไรบ๎างหรือเปลํา ใครเป็นอะไรบ๎างไหม"  

         "แมํไมํเป็นอะไรอั้น" พลอยตอบเหมือนกับคนที่เพิ่งสะด๎ุงต่ืนขึ้น "ลูกเมียอั้นอยูํกับแมํ ไมํมีใครเป็นอะไร คนอื่นๆ ใน

บ๎านแมํไมํร๎ู.....ดูเอาเถิด ! แมํก็มัวแตํตกตะลึงจังงังอยํูนานไมํได๎ถามไถํเขาเลย" พลอยพูดเหมือนกับพ๎อตัวเองที่บกพรํองใน

หน๎าที่ แล๎วก็รีบร๎องถามคุณเชยที่เดินไปมาอยํูวํา  

         "คุณเชย ! คุณเชย ! มีใครเป็นอะไรบ๎างหรือเปลํา" 

         "ไมํมีหรอกแมํพลอย" คุณเชยร๎องตอบมาจากริมสนาม "เดชะบุญคุณพระชํวย ไมํมีใครเป็นอะไรเลย แม๎แตํถลอกก็

ไมํมี แมํพลอยเป็นอยํางไรบ๎าง" คุณเชยพูดพลางเดินตรงเข๎ามาหา "ฉันเองก็ได๎แตํตกใจวิ่งวุํนไปหมด ยังไมํได๎ถามอาการ

แมํพลอยเลย" 

         "ไมํเป็นไรดอกคุณเชย ฉันตกใจตะลึงไปครํูหนึ่งเทํานั้น หายเป็นปกติแล๎ว" วําแล๎วพลอยก็ลุกขึ้นยืน พลางต้ังใจวํา

จะต๎องดําเนินชีวิตตํอไป ทั้งที่ร๎ูดีวําสํวนสําคัญของชีวิตเบื้องหลังนั้นขาดหายไปเสียแล๎ว  

         พลอยเดินดูรอบๆ ตึก ตาอัน้เดินอยํูขา๎งๆ พลางเตือนวํา 

         "ระวังอยําเข๎าไปใกล๎นักคุณแมํ จะยังมีลูกหลงอยํูบ๎างหรือไมํก็ไมํร๎ู"  

         แตํพลอยก็ยังเดินช๎าๆ ตํอไป เหมือนกับจะไว๎อาลัยตึกเป็นคร้ังสุดทา๎ย ตึกนัน้ถูกระเบิดพงัเสียหายมาก ไมํมีทางงทีจ่ะ

กลับเข๎าไปอยํูได๎อีก ข๎าวของผ๎าผํอนกระเด็นรํวงกระจุยกระจายไปรอบ โต๏ะเก๎าอี้ที่ยังมองเห็นก็หักบ๎างชํารุดบ๎าง ทุกอยํางมี

ฝุ่นหรือเศษอิฐปูนคลุมไปทั่วตรงหน๎าพลอย บนทางเดินริมตึกมีกระดาษอะไรปลิวมาตกอยูํแผํนหนึ่ง พลอยก๎มลงไปหยิบ



ขึ้นมาดูแล๎วก็ใจหาย เพราะอีกด๎านหนึ่งเป็นรูปคุณเปรม แตํงเคร่ืองแบบราชเสวกเต็มยศ ถํายที่ร๎านถํายรูปหลวงฉายานร

สิงห๑ เมื่อคร้ังยังมีบรรดาศักด์ิเป็นพระ พลอยจําได๎ดีถึงวันที่คุณเปรมออกไปถํายรูป และวันที่ได๎รูปกลับมาอวดพลอยที่บ๎าน 

รูปนี้คุณเปรมส่ังให๎ขยายใหญํเป็นพิเศษ เพื่อติดที่ห๎องกลางบนตึก เป็นรูปที่คุณเปรมชอบมากที่สุด แตํเด๋ียวนี้รูปนั้นปลิวลง

มาวางอยํูที่ดิน กรอบกระเด็นหายไปทางหนึ่ง และกลางรูปก็มีรอยกระจกแตกบาดเอาเป็นทางยาว พลอยรีบเอารูปคุณ

เปรมแนบไว๎กับอกและเดินตํอไป พยายามกล้ันน้ําตาแข็งใจไว๎ เพราะรูปนั้นเป็นสัญญลักขณ๑ของยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง ที่พลอย

เคยอยูํเคยมีสํวนรํวม ยุคสมัยที่พลอยเคยเห็นวํามีความสุขความหวังและความแนํนอน บัดนี้ยุคนั้นหมดไปแล๎ว ลับไปแล๎ว 

ไมํมีวันจะกลับมาอีก เหมือนกับรูปถํายขาดๆ ที่พลอยกอดเอาไว๎ไมํมีวันจะซํอมให๎กลับดีได๎เหมือนเดิม  

         พลอยได๎ยินเสียงตัวเองพดูขึน้กับตาอัน้วํา 

         "อั้น แมํจะไปอยํูคลองบางหลวง" 

         "ก็ดีเหมือนกัน" ตาอั้นตอบ  

         "อั้นต๎องไปอยํูกับแมํ เอาลูกเอาเมียไปด๎วย" 

         "ได๎ครับคุณแม"ํ ตาอั้นตอบ "แตํผมต๎องขอเวลาให๎เขาไปจัดบ๎านนั้นสักส่ีห๎าวัน ระหวํางนั้นผมจะต๎องอยูํดูแล เก็บ

ข๎าวเก็บของในตึกนี้กํอน" 

         "ถูกแล๎ว.....อั้นชํวยดูที....คืนนี้แมํจะไปอาศัยประไพเขานอนสักคืนหนึ่ง" 

         "แตํผมเรียนแล๎ววําอีกส่ีห๎าวันจึงจะข๎ามฟากไปได๎"  

         "แมํได๎ยินแล๎ว แตํแมํอยํูบ๎านนี้ได๎อีกเพียงคืนเดียว พรํุงนี้แมํจะไปอยํูกับป้าช๎อยที่ในวัง อั้นจัดบ๎านเสร็จเมื่อไร ให๎

คนเข๎าไปตามแมํก็แล๎วกัน" 

         พดูแล๎วพลอยก็หนัหลังใหกั๎บตึกอยํางตัดใจ เดินก๎มหนา๎ขา๎มสนามไปทีเ่รือนของประไพ โดยมิได๎เหลียวกลับมาดูตึก 

ซึ่งเคยเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตที่ผํานพ๎นไปแล๎วนั้นเลย  

 

บทที่ ๑๓  

         เม่ือพลอยพดูกับตาอัน้วําจะไปค๎างกับช๎อยในวัง กํอนทีจ่ะขา๎มไปอยํูบา๎นคลองบางหลวงนัน้ พลอยพดูออกมาจาก

หัวใจ ถ๎าจะพลอยให๎อธิบายเหตุผลวํา เพราะเหตุใดพลอยจึงต้ังใจเชํนนั้น พลอยก็คงจะอธิบายไมํถูก ความร๎ูสึกในสํวนลึก

ของหัวใจ บอกให๎พลอยร๎ูวําบ๎านที่เคยอยูํมากับคุณเปรม และอยูํตํอมาหลายสิบปีนั้น บัดนี้กลายเป็นซากศพของชีวิตหนึ่งที่

ผํานไป พลอยไมํสามารถจะทนอยูํตํอไปอีกได๎ เพราะทุกอยํางในบ๎านกลายเป็นเรือนรํางที่ปราศจากชีวิต ปราศจาก

ความหมาย วิญญาณและความรักที่เคยเรียกร๎อง เคยต๎อนรับพลอยอยูํในบ๎านนั้น ได๎ส้ินสุดลงเสียแล๎ว ไมํมีทางปลุกเสกให๎



กลับฟื้นคืนขึ้นมาใหมํได๎ เมื่อเกิดความร๎ูสึกเชํนนั้น ความปรารถนาที่ร๎อนแรงอีกอยํางหนึ่ง ก็ติดตามมาทันที คือความ

ปรารถนาที่จะกลับบ๎านเดิมอันเป็นที่เกิด ทั้งนี้เป็นความต๎องการของคนที่ออกจากบ๎านเดิมมานานแล๎วหนักหนา ใช๎ชีวิต

ทํองเที่ยวระหกระเหินไปในที่ตํางๆ และเพิ่งมาร๎ูสึกตัววําถึงเวลาแล๎วที่ตนจะต๎องกลับบ๎าน ไปใช๎บั้นปลายแหํงชีวิตของตนที่

นั่น รอจุดจบของชีวิตด๎วยความสงบ แวดล๎อมไปด๎วยส่ิงตํางๆ ที่คุ๎นเคยมาแตํแรกเกิด แตํขณะเดียวกัน ก็มีเหตุผลบางอยําง

ในใจของพลอยที่อธิบายได๎ยาก กลําวคือเมื่อออกจากบ๎านคลองหลวงมาเป็นคร้ังแรกนั้น พลอยตรงมาอยํูในวัง ฉะนั้นใน

ตอนที่จะกลับไปอยูํบ๎านคลองบางหลวงเป็นคร้ังสุดท๎าย พลอยก็เห็นวําควรจะกลับไปจากในวังเหมือนกัน ด๎วยเหตุนี้พลอย

จึงได๎บอกตาอั้นวํา ตนตั้งในจะเข๎าไปค๎างกับช๎อยที่ในวัง ในระยะเวลาที่ตาอั้นจะเก็บข๎าวของที่ตกเร่ียเสียหายให๎เรียบร๎อย 

และไปจัดบ๎านที่คลองบางหลวงให๎อยูํในสภาพที่อยํูได๎  

         พอํเพ่ิมมาเย่ียมทนัททีีไ่ด๎ร๎ูขาํววําพลอยถูกระเบิด พอพบหนา๎กัน พอํเพ่ิมก็พดูวํา 

         "เห็นไหมลํะแมํพลอย เห็นไหมลํะ ! เคราะห๑ดีที่ฉันหาของดีมาแจกจํายกันไว๎พอแรง ไมํมีใครเป็นอันตรายเลยทั้ง

บ๎าน แม๎แตํรอยขูดขีดก็ไมํมี" 

         พลอยได๎แตํย้ิมกับพอํเพ่ิม เพราะไมํอยากจะขดัคอวําตัวตึกทีพ่งัไปเป็นกองนัน้ ก็มีทัง้ผ๎ายันต๑และได๎พรมน้าํมนต๑ ซัด

ทรายของพํอเพิ่มไว๎พอแรงเหมือนกัน แตํพํอเพิ่มดูเหมือนจะทําลืมๆ ข๎อนี้เสีย ได๎แตํพูดปลอบอกปลอบใจพลอยไปตามเร่ือง 

และเมื่อร๎ูวําพลอยจะกลับบ๎านเดิมที่คลองบางหลวง พํอเพิ่มก็ยินดีเห็นด๎วย รับรองแข็งขันวํา ถ๎ามีเวลาวํางเมื่อไร จะไปอยํู

เป็นเพื่อนมิให๎พลอยต๎องเหงา 

         คืนนัน้ทัง้คืนพลอยนอนไมํคํอยหลับ ได๎แตํพลิกไปมาและนกึอศัจรรย๑ใจวําเรือนของประไพนี ้ถ๎าจะวําไปก็อยํูใน

บริเวณบ๎านเดียวกันแท๎ๆ แตํเหตุไฉนเมื่ออาศัยนอนเพียงคืนเดียว ก็เกิดมีความร๎ูสึกแปลกที่แปลกถ่ิน เหมือนกับไปนอนอยํู

ที่บ๎านอื่น พลอยรีบลุกขึ้นแตํเช๎าตรํู และเมื่อได๎ส่ังเสียประไพสองสามคําแล๎ว พลอยก็ให๎เด็กคนใช๎เอาหีบเส้ือผ๎า ที่พอจะเก็บ

จากตึกใหญํได๎ขึ้นรถตาอั้น และตัวเองกับเด็กอีกคนหนึ่งก็ขึ้นตาม ตาอั้นขับรถออกจากบ๎านไปสํงที่ประตูวัง เมื่อรถออกจาก

บ๎านนั้น พลอยเหลียวหลังดูคร้ังหนึ่ง เหมือนกับจะรํ่าลา แตํก็ไมํมีวิญญาณใดหรือวัตถุใดเหลืออยํูในที่นั้นที่พอจะรํ่าลาได๎ 

พลอยจึงเบือนหน๎ากลับมองตรงออกไปข๎างหน๎า ไมํเหลียวมาอีกเลย  

         เม่ือพลอยไปถึงตําหนกัเสด็จ ช๎อยกําลังนัง่อยํูคนเดียว ตัดใบตองสําหรับหอํอะไรอยํู พอเห็นพลอยช๎อยก็ร๎องขึน้วํา  

         "โอ๎โฮ ! แมํพลอยไปไหนมาแตํเช๎าทีเดียว" 

         "ฉันวําจะมาอาศัยช๎อยอยูํสักส่ีห๎าวัน" พลอยตอบ  

         "แหมดีจริง" ช๎อยวํา "อยูํนานกวํานั้นหนํอยไมํได๎หรือ จะได๎คุยกันให๎สบาย อยูํห๎องเดียวกับที่เราเคยอยูํด๎วยกันแตํ

กํอนละนะแมํพลอย ถ๎าจะอยูํห๎องอื่นก็ต๎องเปิด ต๎องกวาดขึ้ค๎างคาว ผ๎ูคนก็ไมํคํอยจะมีลําบากเปลําๆ"  



         "ไมํเป็นไรหรอกช๎อย" พลอยตอบ "อยูํที่ไหนก็ได๎ แตํช๎อยไมํเห็นถามฉันบ๎างเลยวํา ฉันบ๎านแตกสาแหรกขาดอยํางไร

มา จึงต๎องมาอาศัยอยูํ" 

         "นั่นซี ฉันก็ลืมไป มัวแตํต่ืนเต๎นดีใจวําแมํพลอยจะมาอยูํด๎วย" ช๎อยพูดแล๎วก็ถามตํอไปเป็นประโยคเดียวกันวํา "แมํ

พลอยเป็นอะไรไป ลูกเขาไลํออกจากบ๎านหรือ" 

         พลอยย้ิมด๎วยความขนัในคําถามของช๎อย ทีไ่มํนาํจะเป็นไปได๎แล๎วตอบวํา  

         "ไมํใชํหรอกช๎อย ลูกฉันเขาคงไมํใจดําถึงเพียงนั้นหรอก แตํบ๎านฉันถูกลูกระเบิดเมื่อวานนี้เอง"  

         ช๎อยยกมือตบอกผลุงแล๎วร๎องวํา 

         "ตายจริง ! ทําไมจึงถูกหวยเบอร๑อยํางนั้นลํะ ฉันก็ไมํเคยเห็นพลอยทําบาปทํากรรมอะไรเลย ไมํนําจะโดนเข๎าถึง

เพียงนั้น" 

         "ฉันก็คิดอยํางนั้นเหมือนกันช๎อย" พลอยวํา "แตํใครจะไปร๎ูได๎ ชาติกํอนฉันจะเคยทําอะไรไว๎กระมัง"  

         "เฮ๎อ ! กรรมเวรจริงๆ" ช๎อยอุทานตํอ "ใครเป็นอะไรหรือเปลํา" 

         "เดชะบุญ ไมํมีใครเป็นอะไรเลย" 

         "คํอยยังชัวหนํอย" ช๎อยพูด "แล๎วแมํพลอยจะทําอยํางไรตํอไป"  

         "ฉันก็จะมาอยูํกับช๎อยในวังสักส่ีซ๎าห๎าวัน พอเด็กๆ ทางบ๎านเขาไปจัดบ๎านคลองบางหลวงเสร็จ ฉันก็จะข๎ามไปอยํู

ฟากขะโน๎น ฉันตั้งใจแล๎ววําจะไปอยํูที่นั่นจนตาย"  

         "พลอยยังดีกวําฉันมาก" ช๎อยปรารภขึ้น "บ๎านนี้พังก็มีบ๎านโน๎นไปอยํูได๎ อยํางฉันถ๎าหากใครเขามาไลํออกจาก

ตําหนักนี้ ก็ไมํมีที่จะไป" 

         "บ๎านฉันก็ยังมีนี่ช๎อย จะไปอยํูด๎วยกันเมื่อไรก็ได๎ ฉันพูดจริงๆ นะ"  

         "ชํางเถิดพลอย ฉันร๎ูอยูํแล๎วเต็มอกวําถ๎าฉันไปขออยํูด๎วยคน พลอยก็ต๎องดีใจเทํากับฉันดีใจวันนี้ แตํไปอยํูด๎วยกัน

ไมํมีกําหนดกลับ ฉันทําไมํได๎หรอก เรารักชอบกันมาต้ังแตํเด็ก ฉันก็อยากจะตายจากไปอยํางนั้น ไปอยํูด๎วยกันโดนฉันทํา

ยายแกํป้้าๆ เป๋อๆ เข๎าหนํอย พลอยก็จะเบื่อหรือเกลียดขี้หน๎าฉันเสียเปลําๆ"  

         ตํอคําพดูเชํนนีพ้ลอยก็ได๎แตํหวัเราะ แล๎วช๎อยก็ชวนเขา๎ไปจัดทีท่างสําหรับทีจ่ะอยํูใหส๎บายระหวํางทีม่าพกั ช๎อยยัง

อยูํในห๎องคุณสายเดิมนั่นเอง เทําที่พลอยสังเกตุเห็น ระยะเวลาที่ผํานไปหลายสิบปี มิได๎ทําให๎ห๎องนั้นเปล่ียนแปลงไปกี่

มากน๎อย ของตํางๆ ก็คงต้ังหรือวางอยูํในที่เกําเป็นสํวนมาก และช๎อยก็รักษาความสะอาดในห๎องนั้นไว๎เชํนเดียวกับเมื่อคร้ัง

คุณสายยังอยํู พลอยคงนั่งในห๎องกวาดตาดูโดยรอบ แล๎วก็พูดขึ้นวํา  



         "เห็นห๎องนี้แล๎วก็ใจหาย เคยกินเคยนอนเคยเลํนมา เสร็จแล๎วก็ตํางคนตํางไป ล๎มหายตายจากันไปบ๎างก็มี ฉันเอง

ก็ออกไปอยํูข๎างนอกเสียนาน ร๎ูสึกเหมือนกับวําต้ังโกฏปี แตํพอกลับเข๎ามาในห๎องนี้ทุกอยํางก็เหมือนเกํา ไมํมีอะไร

เปล่ียนแปลง ดูเหมือนกับวําออกไปจากห๎องครํูเดียวแล๎วก็กลับเข๎ามาใหมํ พูดไปแล๎วก็คิดถึงคุณป้าสาย"  

         "นั่นสิพลอย" ช๎อยพูดขึ้นบ๎าง "ระหวํางที่ฉันอยํูคนเดียวไมํคํอยได๎นึกถึงเธอเทําไรหรอก แตํพอมีพลอยกลับเข๎ามา

นั่งด๎วยอีกคน ก็เกิดคิดถึงเธอขึ้นมาทีเดียว ดูเหมือนกับวํายังอยํูพร๎อมกันเมื่อวานซืนนี้เอง ที่ไหนได๎ นมนานเต็มทีแล๎ว"  

         "ช๎อย" พลอยพูดขึ้นอยํางเพิ่งนึกอะไรออก "เมื่อฉันเข๎ามาอยํูในวัง ทั้งเสด็จทั้งคุณอาสายอายุน๎อยกวําเราเดี๋ยวนี้อีก 

แตํฉันชํางเห็นทํานแกํกันเสียจริงๆ ทีเดียว ถึงตาเราแกํลงบ๎าง ถ๎าไมํนึกถึงไมํร๎ูตัว"  

         "เห็นจะเป็นอยํางนั้นทุกคนแหละพลอย" ช๎อยตอบ "ฉันเองเวลาอยํูคนเดียวก็พอทําเนา แตํพออยูํกับพลอยก็เผลอ

ตัววําเป็นเด็กไปบํอยๆ" 

         แตํความคงทีไ่มํเปล่ียนแปลงนัน้ มีอยํูแตํภายในหอ๎งทีช๎่อยอยํูเทํานัน้เอง ในสํวนอืน่ของตําหนกันัน้ พลอยได๎เห็นวํา

จํานวนปีที่ผํานไป ได๎ทําให๎มีอาการเกําแกํทรุดโทรมอยํางนําเวทนา ช๎อยยังอาศัยอยูํที่ตําหนักกับผ๎ูหญิงสองสามคนที่ช๎อย

บอกวํา ถึงจะเก่ียวข๎องเป็นญาติหํางๆ ก็เป็นคนอาศัยมากกวํา เพราะเขานึกจะอยูํก็อยูํ เขานึกจะไปเมื่อไรก็ไป ระหวํางอยูํ

ด๎วยกัน ก็พอจะอาศัยไหว๎วานกันได๎บ๎าง ด๎วยเหตุที่ตําหนักมีคนอยํูเพียงสองสามคน ตําหนักนั้นจึงเงียบเชียบเพียงตึกร๎าง 

ห๎องทุกห๎องที่เคยเปิดและมีคนคอยปัดกวาดให๎สะอาดเรียบร๎อย บัดนี้ปิดเงียบ มีกล่ินอับๆ ของความมืดและชื้นอยูํทั่วไป 

ตามบานหน๎าตํางประตูมีหยากไยํใยแมลงมุมติดอยูํมาก มีรํองรอยวําติดสลับซับซ๎อนกันหลายปี โดยไมํมีใครสนใจปัด

กวาด ทางเดินที่ทะลุกลางตําหนักนั้น ตามปกติมีแสงสวํางน๎อยอยูํแล๎ว เมื่อห๎องตํางๆ ทั้งสองข๎างถูกปิดลง ทางเดินนั้นก็มืด

นํากลัว มีมูลค๎างคาวตกอยูํทั่ว และมีเสียงค๎างคาวร๎อง แม๎จะเดินผํานไปในเวลากลางวัน ค๎างคาวที่มาอาศัยนอนอยํูตาม

ผนังชิดเพดาน ก็จะแตกต่ืนพากันบินขวักไขวํไปมา และสํงเสียงแหลมเล็กๆ เพิ่มความวังเวงขึ้นอีก ด๎านหลังตําหนักที่เคย

รํมร่ืนด๎วยต๎นไม๎ และกระถางบัวใสํน้ําใสสะอาดนั้น บัดนี้ถูกปลํอยรกรุงรังเป็นพงยํอมๆ หินที่เคยปูไว๎ราบเรียบ บัดนี้ถอนตัว

กระเดิดขึ้นมาเป็นบางแผํน บางแผํนก็หายไป มีหญ๎ารกๆ ต๎นสูงๆ มาขึ้นแทนที่ เศษกระดาษและใบตองแห๎งใบไม๎แห๎งตํางๆ 

ปลิววํอนไป อํางมังกรบางใบแตกออกเป็นเส่ียงนํากลัว เมื่อแตกแล๎วก็ไมํมีใครมีแกํใจจะร้ือขนเอาไปไว๎ที่อื่น คงทิ้งให๎กองอยูํ

ตรงที่เดิม มีเถาตําลึงและไม๎เล้ือยอื่นๆ ขึ้นปกคลุมเหมือนกับจะชํวยซํอนเร๎น บนฝาตําหนักด๎านหนึ่งมีต๎นไม๎ไปเกาะขึ้นอยํู 

ชะรอยจะถูกทิ้งให๎ขึ้นมาหลายปี เพราะขณะที่พลอยเห็นต๎นโตเต็มที่แล๎ว รากต๎นไม๎ต๎นนี้ และรากต๎นโพธิ์ต๎นไทรที่มาขึ้น

ตามชายคา ขยายเหยียดออกมาตามผนังตําหนัก เหมือนกับวําตําหนักนั้นกําลังถูกสัตว๑มีชีวิต ย่ืนแขนยื่นนิ้วมือมาบีบรัด 

เพื่อจะให๎สลายลง ชั้นบนของตําหนักที่เสด็จเคยประทับ ย่ิงเพิ่มความเศร๎าใจให๎แมํพลอยมากขึ้น ห๎องบรรทมและห๎องอื่นๆ 

ปิดเงียบ ในลักษณะเชํนเดียวกับห๎องตํางๆ ข๎างลําง เฉลียงที่เสด็จเคยประทับนั้น บัดนี้วํางเปลํา กระดานที่เคยเช็ดถูจนเป็น

มัน บัดนี้ขรุขระขาวซีดเป็นบางตอนด๎วยความผุพัง และด๎วยน้ําฝนชะ ตรงไหนที่หลังคาร่ัวก็จะมีรอยตะไครํน้ําขึ้นเขียว ตาม

ฝาผนังฉากอันหนึ่งที่พลอยจําได๎ดียังต้ังอยํู เสด็จได๎ทรงเอาพระบรมรูปเจ๎านายใสํไว๎ในนั้นหลายรูปจนเต็มฉาก บัดนี้พระ

รูปตํงๆ หลุดหายไปแล๎วก็มาก ที่เหลือก็ซีดเซียวเห็นได๎เพียงรางๆ เพราะถูกแดดถูกอากาศและเวลานั้นลอกน้ํายาให๎หมดไป 



พระรูปของเสด็จยังคงเหลือตกค๎างอยูํในฉากนั้นพระรูปหนึ่ง ถึงแม๎วําจะเป็นสีเหลืองด๎วยความเกําแกํ พระพักตร๑ที่ปรากฏ

ในรูปนั้นก็ยังเห็นได๎ชัดเจน พระเนตรที่วาววามทั้งคํูจับตาพลอยที่ก๎มลงดู พระโอษฐ๑เผยอยิ้มน๎อยๆ เหมือนกับจะรับส่ังด๎วย 

พลอยต๎องเบือนหน๎าหนีไปเสียโดยเร็วด๎วยความเศร๎าใจ  

         ระหวํางทีอ่ยํูกับช๎อยในวัง พลอยก็ใช๎เวลาออกเดินไปดูทัว่ๆ ในที่ๆ  เคยเห็นเคยไป ถ๎าในสมัยโนน๎จะมีใครมาบอกวํา 

ในชีวิตของพลอยๆ จะได๎เห็นวังหลวงมีสภาพเป็นอยํางทุกวันนี้ พลอยจะไมํเชื่อเลย ทุกแหํงบอกให๎เห็นชัดถึงความรํวงโรย 

ความเส่ือมโทรมและความตาย อํานาจราชศักด์ิและความหรูหราโอํอําหมดส้ินไปแล๎ว ไมํมีเหลือให๎เห็นได๎อีกตํอไป ตําหนัก

ทุกตําหนักปิดเงียบ เพราะไมํมีใครอยูํ คนที่เหลืออาศัยอยูํก็อยูํอยํางแกนๆ ไมํมีแกํใจ ไมํมีกําลังใจที่จะซํอมแซมรักษา บาง

ตําหนักก็หายไปทั้งหลัง ไมํมีรํองรอยอะไรเหลืออยํูเลย บางตําหนักก็มีแตํก๎อนอิฐ มีเถาวัลย๑และไม๎เล้ือยตํางๆ ปกคลุมไป

ทั่ว บางตําหนักก็ถูกทิ้งร๎างเหมือนกับหีบไม๎หรือตะกร๎าเกําๆ ต๎นกล๎วยต๎นตะขบขึ้นเป็นดงในที่ๆ แตํกํอนเคยมีแตํไม๎ดอกและ

ไม๎ดัดเป็นที่ร่ืนรมย๑ เสียงพูดคุยกระซิบกระซาบ เสียงหัวเราะริกร้ี ถ๎อยคําที่เคยโต๎ตอบอยํางเฉียบแหลม มีปฏิภาณแบบชาว

วังหายไปหมดแล๎ว คงเหลือแตํเสียงบํนพึมพํา และเสียงไอเสียงหอบของผ๎ูหญิงคนแกํ ที่ไมํสามารถจะปลีกตัวไปให๎พ๎นได๎ 

นานๆ ก็มีเสียงถอนหายใจเต็มไปด๎วยความเศร๎า ฟังดูเหมือนกับเสียงของวิญญาณของคนที่เคยหัวเราะ เคยร่ืนเริงอยํูในนั้น 

กล่ินอบกล่ินรํ่าที่เคยหอมกรํุนไปทั้งวังนั้น ดูเหมือนจะระเหยจืดจางไปตามสายลม ที่พัดผํานไปแล๎วหลายสิบปี คงเหลือแตํ

กล่ินอับกล่ินสางของตึกเกําๆ และใบไม๎แห๎งผสมกับมูลค๎างคาวในยามราตรี แตํกํอนพลอยยังนึกเห็นภาพในวังที่สวํางไสว

ด๎วยแสงไฟแพรวพราว นานๆ ก็มีเสียงขับร๎องเจื้อยแจ๎ว และเสียงดนตรีที่หัดกันตามตําหนัก บัดนี้คงเหลือแตํความมืดวังเวง

กวําในหลุมฝังศพ เสียงที่ดังมากระทบหูเป็นคร้ังคราว คือเสียงนกเค๎าแมวที่ร๎องเรียกหากัน เพราะนกเค๎าแมวในวังที่เคยมี

มาแตํกํอนนั้น บัดนี้ดูจะออกลูกหลานอยูํได๎ด๎วยความผาสุกย่ิงขึ้น เนื่องด๎วยคนมีน๎อย ถนนหนทางทุกแหํงวํางเปลําไมํคํอย

มีใครเดิน เพราะไมํร๎ูวําจะเดินไปหาใคร เสียงทักทาย เสียงร๎องตะโกนทักถามทุกข๑สุขกันนั้นเงียบไปหมดแล๎ว ประตูวังที่เคย

มีคนเดินเข๎าออกพลุกพลํานนั้น บัดนี้นานๆ จะมีคนผําน พวกโขลนที่พลอยเคยร๎ูจัก บัดนี้ก็แกํเฒําทรุดโทรมจนหมดฤทธิ์ไมํ

นํากลัวเกรงอีกตํอไป 

         พระทีน่ัง่หลายองค๑ทรุดโทรมผุพงัเพราะถูกทอดทิง้มานาน สวนสวรรค๑ทีย่ื่นออกมาจากทีบ่น มีสะพานยาวติดตํอถึง

พระตําหนักนั้นถูกร้ือไปหมดแล๎ว แม๎แตํที่บนก็ร่ัวและผุพังจนนํากลัวอันตราย สําหรับผ๎ูที่ขึ้นไปเดิน ห๎องทองคงเหลือแตํผนัง

สามด๎าน อีกด๎านหนึ่งระเบียงทลายหายไป เปิดโลํงรับแสงแดดและสายฝน ที่สาดเข๎ามาตามฤดูกาล ลวดลายปั้นด๎วยปูน

เปิดทองนั้นตกลงมากองอยูํรอบ เหมือนกับจะเป็นสัญญลักขณ๑ของการหลุดรํวงจากราชบังลังก๑ ของเจ๎านายตํางประเทศ

หลายพระองค๑ ที่เคยเสด็จเข๎ามาในห๎องนี้ ทํามกลางการรับรองอยํางสมพระเกียรติยศ ห๎องเขียวอันเคยเป็นที่ประทับของ

หัวใจของแผํนดิน บัดนี้เหลือแตํคราบน้ําที่ไหลลงมาจับอยํูตามฝาผนัง พื้นบางแหํงยุบยวบอยํางนํากลัว ห๎องเหลืองห๎องน้ํา

เงินคงมีแตํต๎ูเกําๆ และเขํงใสํของวางเป็นระนาว คนที่เคยอยูํเคยใช๎ห๎องเหลํานั้นตายไปเสียนานหนักหนาแล๎ว พระรูป

เจ๎านายที่ติดอยูํตามฝาผนังนั้นยังคงอยํู แตํละพระองค๑ยังมองดูโลกภายนอก ด๎วยแววพระเนตรแหํงยุคอื่นสมัยอื่น 

ปราศจากความสนพระทัย หรือความเข๎าพระทัยในสภาพปัจจุบัน ของสถานที่อันมีแตํความผุพัง พลอยเที่ยวเดินดูไปทั่ววัง

แล๎ว ก็ได๎แตํปลงอนิจจังในความไมํเที่ยงแท๎ของสังขาร สภาพในวังเหมือนโครงกระดูกของสัตว๑ใหญํมหึมานอนกล้ิงอยํู สัตว๑



ที่เคยมีชีวิตแข็งแรงมีความมหึมา ทั้งขนาดอํานาจและความงาม...... แตํบัดนี้ไมํมีอะไรเหลืออยํูเลย.... เวลาและการ

เปล่ียนแปลงที่ไมํมีใครย้ังหยุดได๎นั้น มีอํานาจใหญํย่ิงกวําการกบฏจลาจล หรือข๎าศึกราชศัตรู เพราะส่ิงที่ถูกทําลายด๎วย

เวลา ยํอมถูกทําลายโดยส้ินเชิง ทั้งในวัตถุและวิญญาณ  

         พลอยพดูขึน้กับช๎อยในตอนเย็นวันหนึง่วํา 

         "ช๎อยทนอยูํในวังได๎อยํางไร ฉันนึกไมํออกเลย ถ๎าเป็นฉันๆ คงกล๎ุมใจตาย"  

         "ทําไมเลําพลอย" ช๎อยถามอยํางไมํร๎ูเร่ือง  

         "ก็มีแตํอะไรผุพังทรุดโทรมไปรอบๆ ตัว นําเศร๎าใจออก ถ๎าฉันต๎องอยูํในนี้เห็นจะต๎องตายเร็วแนํ"  

         ช๎อยหวัเราะหึๆ  แล๎วก็ตอบวํา 

         "ก็จริงอยํางพลอยพูด เพราะพลอยไปอยูํเสียนอกวัง นานๆ เข๎ามาทีก็สังเกตเห็น แตํฉันอยํูในนี้ตลอด คํอยเห็นคํอย

ไปจนคุ๎นไปเอง เหมือนกับเราอยํูกับใครคนหนึ่งเห็นหน๎ากันทุกวัน คํอยๆ แกํลงไปด๎วยกัน เลยไมํเห็นวําแกํเทําไรนัก"  

         "ช๎อยวํามาก็จริง" พลอยยอมรับแล๎วก็พูดตํอไปวํา "ฉันดูๆ ช๎อยไปแล๎วก็เห็นแปลก ความจริงเมื่อเด็กๆ ช๎อยเป็นคน

ผาดโผนกวําฉันมาก ฉันยังเคยคิดเลยวําช๎อยคงจะเป็นไปอยํางแปลกๆ ผาดโผนในชีวิตนี้ แตํแล๎วก็เปลํา ช๎อยอยูํในวัง ฉัน

มาร๎ูจักช๎อยก็ที่นี่ แล๎วฉันออกไปอยูํข๎างนอก ไปทําอะไรมาร๎อยสีพันอยําง มีผัวมีลูกจนมีหลายแล๎ว บ๎านชํองถูกระเบิดป่นปี้ 

แตํพอกลับเข๎ามาในวัง ช๎อยก็ยังคงอยํูที่นี่ อยูํในห๎องเกําที่เคยอยูํมาด๎วยกันแตํยังเด็กๆ นั่นเอง ฉันไมํเข๎าใจ บางทีฉันกลับ

คิดไปวําควรจะเป็นฉันมากกวําที่นั่งอยํูในนี้"  

         ช๎อยนัง่นิง่อยํูนานมากทเีดียวเม่ือได๎ยินคําพดูของพลอย ขณะทีน่ัง่คุยกันนัน้ ช๎อยกําลังนัง่จีบพลูอยํู เม่ือพลอยพดูจบ

แล๎ว ช๎อยก็นั่งก๎มหน๎าจีบพลูไปเงียบๆ ไมํเงยหน๎าขึ้นมองดูพลอยเลย แตํในที่สุดช๎อยก็ถอนใจใหญํเบาๆ แล๎วก็พูดวํา  

         "นั่นสิพลอย บางทีฉันก็เห็นวําแปลกเหมือนกันเกิดมากับเขาชาติหนึ่งก็นั่งอยูํที่เดียวเหมือนเกําไมํมีผิด นั่งดูอะไร

ตํออะไรผํานไปเหมือนกับวําดูหนังดูละคอน เป็นของนอกกาย ไมํมีอะไรเก่ียวข๎องกับตัวฉันทั้งนั้น วําแตํพลอยเถิด พลอย

ออกจากวังไปแล๎วก็ไปเที่ยวทําอะไรตํออะไรร๎อยสีพันอยําง อยํางที่พลอยวํา ได๎ร๎ูได๎เห็นได๎เก่ียวข๎องกับโลกมามาก แตํ

เด๋ียวนี้พลอยก็กลับเข๎ามานั่งอยํูที่เกํา แตํกํอนหลายสิบปีมาแล๎ว เราเคยเป็นเด็กนั่งอยูํด๎วยอยูํด๎วยกันในห๎องนี้สองคน ถูก

เล้ียงมาเหมือนกันมีอะไรเทํากันทุกอยําง แล๎วเราก็จากกันไปนาน พลอยออกไปอยํูข๎างนอก ฉันคงนั่งอยูํในนี้ เด๋ียวนี้กลับ

เข๎ามานั่งอยํูที่เดิมด๎วยกันใหมํ เป็นยายแกํด๎วยกันทั้งสองคน ฉันถามพลอยจริงๆ เถิด พลอยมีอะไรมากกวําฉันบ๎างเวลานี้"  

         ถึงตาพลอยทีจ่ะต๎องนิง่เม่ือได๎ยินคําถามของช๎อย และพลอยก็นิง่อยํูนานพอๆ กัน แล๎วพลอยก็พดูขึน้ด๎วยเสียงออํนๆ 

วํา 



         "ช๎อยพูดจริงทีเดียว ฉันคิดวําฉันมีอะไรตํออะไรมาก แตํพอมาคิดดูเด๋ียวนี้เองก็เห็นวํา อะไรตํออะไรที่ฉันเห็นวํา

เป็นของฉันนั้น เอาจริงมันก็ไมํใชํของฉันสักอยํางเดียว เราสองคนก็ยังพอๆ กันเหมือนแตํกํอนเทํานั้นเอง แตํถ๎าจะวําไป

จริงๆ ช๎อยก็ดูจะมีภาษีกวําฉันตรงที่ไมํมีหํวงใยอะไรมาก เพราะตัวคนเดียว"  

         ช๎อยหวัเราะเบาๆ แล๎วตอบวํา 

         "อยําเพิ่งพูดไปพลอย.....อยําเพิ่งแนํใจนัก ตัวคนเดียวนี่แหละย่ิงมีหํวงมากละ เพราะคนเรามันต๎องหํวงอะไรอยําง

หนึ่ง ถ๎าไมํมีใครคนอื่นจะต๎องหํวงเลยก็ต๎องหํวงตัวเอง แล๎วก็เลยหํวงเสียเป็นเร่ืองใหญํเร่ืองโตทีเดียว อยํางฉันต๎องนั่งทํามา

หากินอยํูทุกวันนี้ ก็เพราะเร่ืองเป็นหํวงตัวเองนั่นแหละ กลัวจะอดกลัวจะลําบาก"  

         "ฉันนึกถึงช๎อยอยูํเสมอทีเดียวเร่ืองนี้" พลอยวํา "จะออกปากถามก็เกรงใจ เด๋ียวนี้นํะช๎อยอยูํได๎อยํางไร พอกินพอใช๎

บ๎างไหม ฉันเห็นข๎าวของมันแพงขึ้นทุกวันก็หนักใจแทน" 

         "เงินทองเทําทีมีมาแตํกํอนมันก็ควรจะพอ" ช๎อยพูดอยํางไมํแสดงวําทุกข๑ร๎อนเทําไรนัก "ถ๎าหากวําของมันไมํแพงขึ้น 

อยํางแตํกํอนเราพูดกันเป็นอัฐเป็นฬส หรือเป็นไพเป็นเฟื้อง ก็เห็นวําแพงเสียเต็มทีแล๎ว เสด็จโปรดขึ้นมาประทานเงินตําลึง

เดียว ฉันเคยดีใจแทบตาย เวลานั้นร๎ูสึกเหมือนกับวําจะใช๎เทําไรก็คงไมํหมด" ช๎อยหยุดหัวเราะแล๎วก็พูดตํอไปวํา  

         "แตํเด๋ียวนี้ดูเถิดพลอย อยํางคุณอาสายถ๎ามีทางร๎ูวําฉันใช๎เงินวันละเทําไรเด๋ียวนี้ ก็คงผีพลิก แตํก็นั่นแหละที่ถาม

วําพอหรือไมํพอนั้น มันอยูํที่ตัวเรามากกวําอยํางอื่น ฉันเคยคิดค๎าคิดขายหาอัฐ แตํเด๋ียวนี้ก็ต๎องเลิกเพราะมันไมํค๎ุม เด๋ียวก็

ได๎แตํรับจ๎างเขาทําดอกไม๎บ๎างอะไรบ๎าง มันได๎น๎อยก็จริง แตํเราก็ต๎องใช๎มันให๎จนพอ"  

         "โธํเอ๐ย !" พลอยอุทานด๎วยความสงสาร "ฉันก็ร๎ูวําช๎อยลําบากแตํไมํร๎ูวําลําบากถึงเพียงนี้ จะค๎าขายก็ต๎องลงทุนลง

รอน ฉันก็พอมี ถ๎าช๎อยจะต๎องการก็พอหยิบยืมกันได๎ ฉันพูดอยํางนี้เพราะฉันร๎ูวําถึงฉันจะให๎ช๎อยก็คงไมํเอา แล๎วโกรธขึ้นมา

ก็จะมาหาวําฉันดูถูก ฉันขี้เกียจฟัง" 

         ช๎อยหวัเราะแล๎วตอบวํา 

         "อยําดีกวําพลอย ถึงให๎ทุนรอนฉันมาค๎าขายเทําไรฉันก็มีแตํขาดทุนจนหมด อบน้ําอบขายก็แล๎ว ทําหมวกก็แล๎ว 

จนถึทําหํอหมกจ๎างเด็กออกไปเดินขายแถวท๎ายวังไปจนถึงทําเตียน แตํแล๎วก็ต๎องเลิกเพราะขาดทุน"  

         "ทําไมเลําช๎อย" 

         "ที่เราเรียนมาแตํเด็กมันคนละอยําง" ช๎อยอธิบาย "ผ๎ูใหญํที่สอนให๎เราทําอะไรเป็น ทํานสอนให๎ทําเอาดี ไมํได๎สอน

ให๎มาทําหาสตางค๑มันก็เลยติดจนเป็นนิสัย ทําอะไรก็จะทําเอาดีวิเศษไปเสียทุกอยําง สตางค๑ก็เปลือง เหนื่อยก็เหนื่อย 

อยํางฉันทําหํอหมกขายนั่นปะไร นั่งตัดใบตองเสียหลังขดหลังแข็ง เพราะจะเอาให๎สวย ทําหํอหมกก็ต๎องเลือกปลา จะให๎

เขากินอรํอย เอาแตํเนื้อแตํพุง มีไขํปลาวางหน๎า กระดูกปลาก๎างปลาโยนทิ้ง ใบยอใสํรองลํางก็ต๎องเลือกใบอํอน ใสํแตํน๎อย



ไมํใสํเป็นกําๆ อยํางคนอื่นเขาทํา แล๎วมันจะไปขายแขํงกับเขาอื่นได๎อยํางไร ถ๎าขายแพงกวําเขาคนเขาก็ไมํซื้อ ขายราคาเทํา

เขาเราก็ขาดทุนลํมจม จะทําอยํางเขาบ๎างเราก็ทําไมํเป็น เพราะเราไมํได๎เรียนมาหลอกคน ทําอะไรก็ได๎แตํทําให๎คนชมวําดี 

ไมํได๎หลอกทําหลอกให๎คนเชื่อ มันพ๎นกาลพ๎นสมัยไปหมดละพลอย อยูํเฉยๆ ดีกวํา มีน๎อยเราก็กินน๎อย หมดเมื่อไรเราก็เลิก

กินเทํานั้นเอง อยําไปคิดถึงมันให๎วุํนวายหัวใจไปเลย"  

         "ช๎อยนี่มีอะไรดีอยูํอยํางนี้" พลอยพูดขึ้น "ถึงจะยากลําบากอยํางไรก็บํนไมํเป็น ใครที่ไมํร๎ูจักได๎ยินช๎อยพูดเมื่อกี้ คง

นึกวําช๎อยเป็นเศรษฐี" 

         "ถ๎าจะวําไป ฉันก็นึกวําฉันเป็นเศรษฐีจริงๆ" ช๎อยตอบแล๎วก็หัวเราะ "เศรษฐีกวําพลอยที่มีเงินมีทองเป็นกํายเป็น

กองเสียอีก" 

         "โอ๏ย ! ฉันไมํกล๎ามาแขํงม่ังแขํงมีกับคุณหรอก" พลอยพูดเย๎าให๎  

         "อ๎าว ! ฉันพูดจริงๆ นะพลอย" ช๎อยวํา "คนเราจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกมันอยูํที่ใจ อยํางฉันมันเกิดมาเป็นเศรษฐี

ตลอดชาติ ถึงไมํคํอยมีอัฐ แตํมีความสบายใจ สํวนคนบางคนเขารํ่ารวยเทําไรๆ ก็ไมํร๎ูจักพอ ต๎องนั่งหน๎านิ่วค้ิวขมวด จะหา

ให๎มันมากย่ิงขึ้นไปอีก กินไมํได๎นอนไมํหลับ ถึงจะมีเงินมากเทําไร ก็ยังมีความทุกข๑เทํากับคนจนอยํูนั่นเอง"  

         "ช๎อยพูดจาลํ้าลึกเกินไปแล๎วละ" พลอยพูดตัดบท "พูดอุปมาอุปไมยเสียฉันฟังไมํเข๎าใจ"  

         "บางทีฉันจะอยํูคนเดียวมากไปเสียแล๎วก็ไมํร๎ู" ช๎อยพูดอยํางเห็นด๎วย "นั่งอยูํคนเดียวทุกวันๆ ไมํมีใครจะพูดจะคุยก็

เลยนั่งนึกอะไรตํออะไร พอเจอะคนที่จะพูดด๎วยได๎ก็เลยพูดอะไรที่เหมือนกับนึกไว๎ในใจ ฟังดูก็เข๎าใจยากจริงๆ อยํางพลอย

วํา พลอยอยํามาฟังฉันเลย นึกเสียวําฉันแกํจนหลงแล๎วก็แล๎วกัน เด็กๆ ในนี้เขาหาวําฉันหลงแล๎วทั้งนั้นแหละ" แล๎วช๎อยก็

ชวนพลอยพูดเสียถึงเร่ืองอื่นๆ 

         การทีพ่ลอยได๎เขา๎มาอยํูในวังกับช๎อยคราวนี ้ทาํใหพ๎ลอยได๎ร๎ูสึกวําชีวิตของตนได๎เวียนมาบรรจบครบรอบ ชีวิตทีจ่ะมี

ตํอไปนั้นจะต๎องเป็นก๎าวใหมํ ขึ้นรอบใหมํจะก๎าวไปสํูทางใด เพื่อให๎ถึงอะไรนั้น พลอยร๎ูอยูํแตํคนเดียว แตํก็ดูจะไมํมีปัญหา

อะไรนัก เพราะก๎าวสุดท๎ายของชีวิตคนทุกๆ คน ก็ยํอมจะยํางไปทางเดียวกันทั้งนั้น ไมํมีใครจะหลีกเล่ียงได๎ ระหวํางที่อยํูใน

วัง ตราบใดที่พลอยนั่งอยูํในห๎องที่เคยอยูํมาแตํเล็ก ความร๎ูสึกเกําๆ ที่เคยมีมาเมื่อกํอน ก็กลับมาสํูตัวได๎บํอยๆ เพราะ

ส่ิงแวดล๎อมตํางๆ ตลอดจนกล่ินไอได๎ถูกเก็บรักษาไว๎ ให๎คงอยํูอยํางเกํา ไมํมีอะไรเปล่ียนแปลง บาเวลาขณะนั่งอยูํเฉยๆ หู

ของพลอยก็แวํวได๎ยินเสียงตํางๆ ที่เคยได๎ยินมาในสมัยหนึ่ง เมื่อคร้ังตําหนักนี้ยังรํุงเรือง เสียงคนเดิน เสียวหัวรํอตํอกระซิก

กันเบาๆ แม๎แตํเสียงออดแอดเหมือนใครขัดผัานุํง บางเวลาก็มีความร๎ูสึกเหมือนกับเสด็จยังคงประทับอยูํบนตําหนัก ทําให๎

เผลอตัวคิดจะขึ้นไปเฝ้า ทุกคร้ังที่เผลอไปเชํนนี้ พลอยก็จะต๎องกลับร๎ูสึกตัวด๎วยความเศร๎าใจ ความร๎ูสึกเชํนนี้พลอยมีอยูํ

เป็นคร้ังเป็นคราว แตํทุกคร้ังที่ออกมานอกห๎อง ความร๎ูสึกนึกคิดที่จะเกิดขึ้นได๎นั้น มีแตํเพียงอยํางเดียว คือความร๎ูสึกนึก

คิดถึงความส้ินสุดทุกอยํางแหํงยุคสมัยแหํงสมัย ซึ่งเป็นสํวนใหญํของชีวิตของตน พลอยเองก็มิได๎ทราบวํา เมื่อตนกลับเข๎า

มาในวังตอนนี้ ตนปรารถนาอะไรแนํ แตํเมื่อได๎เข๎ามาแล๎วก็ร๎ูวําตนได๎อะไรกลับไป ส่ิงที่ได๎นั้นก็คือคําลงเอยของบทกลอนที่



คํอนข๎างจะยืดยาว หรือจุดขมวดตอนท๎ายของตะเข็บแหํงชีวิต ที่พลอยได๎นั่งสอยมาช๎านาน ชีวิตที่จะดําเนินตํอไปนั้น 

พลอยไมํร๎ูสึกวิตกเพราะมองดูเหมือนกับชีวิตของคนอื่น ซึ่งพลอยจะเป็นแตํเพียงผ๎ูนั่งดูหํางๆ เทํานั้นเอง  

         พลอยมาอยํูในวังได๎ราวๆ หา๎-หกวัน ตาอั้นก็ให๎คนเข๎ามาบอกวําได๎ไปจัดทางบ๎านคลองบางหลวง ไว๎เรียบร๎อยแล๎ว 

นัดวันให๎พลอยออกไป และตาอั้นจะมารับไปลงเรือที่ได๎เตรียมไว๎ให๎  

         ถึงวันนดัพลอยก็รํ่าลาช๎อยแล๎วก็ออกจากวังไปลงเรือทีท่าํพระ ซ่ึงบดันีค้นเรียกกันทัว่ไปวําทาํช๎างวังหลวง เรือทีต่าอัน้

จัดมาให๎นั้นเป็นเรือยนต๑ แลํนครํูเดียวก็มาจอดอยูํที่ตีนทําหน๎าบ๎าน พลอยเดินขึ้นบันไดทําน้ํา และเดินเข๎าสํูบ๎านเดิมด๎วย

ความโลํงใจ... บ๎านที่เคยอยูํอูํที่เคยนอน ถึงจะไปอยํูที่ไหนๆ มามิร๎ูจักก่ีร๎อยยํานน้ํา พอได๎กลับคืนมาก็ต๎องอุํนใจทุกคร้ังไป 

พลอยมองไปทางบันไดที่ลงมาจากตึก เห็นพํอเพิ่มและคุณเชย เดินลงบันได๎ย้ิมเข๎ามาหาตนทั้งสองคน  

         "คุณหลวง...คุณเชย !" พลอยเอํยปากถาม "ไปไหนกันมา อั้นไมํได๎บอกฉันเลยวํามารอกันอยํูที่นี่"  

         "คุณหลวงนี่แหละไปฉุดฉันมาจนได๎ บอกให๎ฉันมาคอยรับแมํพลอยด๎วยกัน จะได๎เหมือนเมื่อคร้ังเกําๆ" คุณเชยพูด

ขึ้นกํอน 

         "จะได๎ไหมแมํพลอย" พํอเพิ่มพูดหัวเราะรํา "แมํพลอยกลับมาจากในวังหนแรกคราวนั้น ฉันกับคุณเชยวิ่งไปรับที่ทํา

น้ํา ดีใจกันแทบตาย คราวนี้แมํพลอยกลับบ๎านฉันก็อยากให๎เหมือนคร้ังกระโน๎นอีก"  

         "ฮึ ! ดัดจริต !" คุณเชยพูดสอดขึ้นมา "ราวกะวําจะบีบตัวลงไปให๎เป็นเด็กๆ ได๎อีก ฉันก็พลอยไปด๎วย เคราะห๑ยังดีที่

คุณหลวงไมํจับฉันไว๎จุกอยํางแตํกํอนเสียด๎วยเทํานั้นเอง" แล๎วคุณเชยก็หัวเราะอยํางอารมณ๑เย็น แล๎วพูดกับพลอยตํอไปวํา  

         "ขึ้นเรือนกันเถิดแมํพลอย อั้นเขามาจัดแจงไว๎ก็นําสบายหรอก บางทีฉันก็จะทิ้งหลวงโอสถมาอาศัยอยูํด๎วยอีกสัก

คน" 

 

บทที่ ๑๔  

         พลอยมาอยํูทีบ่า๎นคลองบางหลวงได๎ไมํนานก็ได๎ขาํววําตาอ๏อดเจ็บ โดยตาอ๏อดเป็นผ๎ูเขยีนมาบอกเองวํา  

 

"แมํทูนหัวของลูก 

         ลูกเจ็บเป็นไขไ๎ปเสียอกีแล๎ว หมอบอกวําเป็นโรคเกํา คือไขม๎าเลเรียทีลู่กเป็นกํอนไปกรุงเทพฯ คราวทีแ่ล๎ว ความจริง

โรคนี้ใครๆ เขาก็เป็นกัน ย่ิงลูกเองเกือบจะหลีกเล่ียงไมํได๎ เพราะต๎องออกทํางานในเหมือง ที่อยํูในป่าในเขา แมํคงร๎ูดีวําโรค

นี้มาจากยุง และยุงนั้นมันอาจมากัดเอาเราเข๎าเมื่อไรก็ได๎ แมํอาจคิดวําลูกไมํกางมุ๎งนอน แตํถ๎าคิดอยํางนั้นก็เป็นความเข๎า

ในที่ผิด เพราะลูกกางมุ๎งนอนอยํูเสมอ ถ๎าหากยุงมันจะแอบมากัดในตอนที่ลูกนอกมุ๎ง ลูกก็ไมํร๎ูจะไปป้องกันมันได๎อยํางไร 



เพราะตัวมันเล็ก ถ๎าหากวํายุงตัวโตเทําไกํ หรืออยํางเล็กที่สุดเทํานกกระจอก ลูกก็คงจะวิ่งหนีทัน แตํนี่ตัวมันเล็กเหลือเกิน 

กัดแล๎วจึงจะร๎ู ฉะนั้นลูกจึงคอยรักษาพิษยุงเอาเมื่อเจ็บแล๎ว รําคาญอยํางเดียวที่มันเสียการงาน และหายายากเป็นอยํางย่ิง

เทํานั้น ถึงจะแพงเทําไรลูกก็ไมํวํา ข๎อสําคัญอยูํที่มันหาไมํได๎ ย่ิงทางใต๎นี้ยิ่งหายากใหญํ แมํชํวยกรุณาเอาช่ือยาที่ลูกจดใสํ

ซองมาพร๎อมกับจดหมายนี้ให๎พี่อั้น แล๎ววานให๎เขาสํงมาให๎ลูกด๎วย ลูกจะขอบใจแมํเป็นที่สุด ลูกอยากหายเจ็บโดยดํวน จะ

ได๎รีบทําการงานให๎เขาเสร็จไปเร็วๆ แล๎วจะได๎กลับมาอยํูกรุงเทพฯ กับแมํอยํางที่ได๎พูดเอาไว๎"  

 

         ขาํวคราวจากตาอ๏อดทาํใหพ๎ลอยต๎องเป็นหวํงเป็นอยํางย่ิง รีบเรียกตาอัน้มาหา และสํงกระดาษจดช่ือยา ทีต่าอ๏อดสํง

มาให๎นั้น ย่ืนให๎ด๎วยมือไม๎อันส่ัน พลางกําชับแล๎วกําชับอีกให๎ตาอั้นไปซื้อยาสํงให๎จงได๎ ถึงจะถูกแพงอยํางไรก็ไมํวํา ซึ่งตา

อั้นรับคําวําจะรีบทําให๎โดยเร็ว ทําให๎พลอยคลายใจลงไปได๎บ๎าง คําพูดของตาอั้นตอนหนึ่งทําให๎พลอยไมํสบายใจนัก 

เพราะตาอั้นบํนวํา  

         "คุณแมํร๎ูหรือวําเปลําวํายาเดี๋ยวนี้แพงเหลือเกิน และหาซื้อก็ยากเป็นที่สุด"  

         "อั้น ! อยําไปคิดเร่ืองถูกแพงเลย" พลอยร๎องบอกทันที "อั้นต๎องถือเอาความเจ็บไข๎ของน๎องเป็นใหญํ ถูกแพงเทําไร

ก็ต๎องซื้อสํงไป" 

         ตาอัน้หวัเราะแล๎วตอบวํา  

         "คุณแมํพูดเหมือนกับวําผมจะมัวเสียดายสตางค๑ จนปลํอยให๎น๎องตาย...เปลํา ผมไมํได๎หมายความเชํนนั้น ยาที่อ๏

อดส่ังมานั้นถึงจะแพงก็ยังพอหาได๎ไมํส๎ูกระไร ผมวิตกถึงคนอื่นที่เขาไมํมีเงินจะซื้อยา คงจะต๎องตายกันเสียมาก โรคบาง

โรคแทบจะหายาแก๎ไมํได๎เลย" 

         "อะไร ! ถึงเพียงนั้นเทียวหรืออั้น แมํก็ไมํคํอยเจ็บคํอยไข๎เลยไมํร๎ูเร่ือง"  

         "จริงๆ ครับผมคุณแมํ" ตาอั้นตอบ "ผมวําสงครามคราวนี้คนไทยตายด๎วยโรคภัยไข๎เจ็บที่ไมํมียารักษา มากกวํา

ด๎วยอาวุธหรือระเบิด" 

         "โธํ ! นําสงสาร !" พลอยวํา "แล๎วนี่เขาไมํมีทางชํวยเหลืออะไรบ๎างเลยหรือ"  

         "ถึงอยากจะชํวยก็คงชํวยไมํได๎" ตาอั้นพูด "เพราะมันสําคัญที่ยาตํางๆ ต๎องมาจากนอก พอยาเหลือน๎อย ก็มีคน

กว๎านซื้อไปกักตุน ระหวํางนี้คนที่ค๎าขายยาก็รวยกันไป คนที่เจ็บไข๎ก็ตายกันไปทุกวัน ไมํร๎ูจะไปส้ินสุดกันลงเมื่อไร" ตาอั้น

พูดแล๎วก็ถอนใจใหญํ 

         ขาํวทีพ่ลอยร๎ูจากตาอัน้เร่ืองยาขาดแคลนนัน้ พลอยมาได๎รับการยืนยันจากคุณเชยภายหลัง วันหนึง่คุณเชยมาหา

แล๎วพูดวํา 



         "ฉันคิดวําจะอพยพหนีลูกระเบิดมาอยํูกับแมํพลอยเหมือนกัน แตํดูๆ ไปแล๎วก็ทิ้งหลวงโอสถไมํลง เพราะหมูํนี้งาน

มากเหลือเกินจนนําสงสาร" 

         "คนเจ็บมากกวําแตํกํอนหรือคุณเชย" พลอยถาม  

         "คนเจ็บก็คงเทําๆ กับแตํกํอนนั่นแหละแมํพลอย" คุณเชยวํา "แตํสมัยหนึ่งเขาไปนิยมใช๎ยาฝร่ังหมอฝร่ัง กันอยํูพัก

หนึ่ง คุณหลวงของฉันก็เลยวําง แตํเด๋ียวนี้ยาฝร่ังมันขาด ต๎องหันเข๎าหาหมอไทยยาไทยกันใหมํ คุณหลวงก็เลยมีคนไข๎มาก

ขึ้น ต๎องทําทั้งกลางวันกลางคืน ฉันทักเขาเขาก็บอกวําอยําพูดเลย เวลานี้ต๎องชํวยกันเอาบุญ อัฐฬสก็ไมํได๎อะไรก่ีมากน๎อย 

ต๎องเหนื่อยแรงเปลําๆ เทํานั้นเอง" 

         คําบอกเลําของคุณเชยย่ิงทาํใหพ๎ลอยร๎ูสึกหวํงใยตาอ๏อดมากขึน้ไปอกี แตํนอกจากจะสํงหยูกยาไปให ๎เทําทีส่ามารถ

จะทําได๎แล๎ว ก็ดูเหมือนจะไมํมีทางอื่นใดที่พลอยจะชํวยเหลือตาอ๏อดได๎อีก หนทางที่จะติดตํอถึงกันได๎ในขณะนั้นก็ยากเข๎า

ทุกที เพราะทางรถไฟสายใต๎เร่ิมจะถูกระเบิดทําลาย และรถไฟที่เคยเดินเป็นขบวนที่แนํนอนก็เร่ิมจะขาดหาย เดินได๎บ๎าง

ไมํได๎บ๎าง นานๆ จดหมายจากตาอ๏อดจึงจะมีมาถึงสักคร้ังหนึ่ง และน้ําเสียงตาอ๏อดที่พูดมาในจดหมายนั้นก็ดูอิดโรยลงไป 

จะเป็นเพราะความเจ็บไข๎หรือเพราะอะไรก็สุดที่จะเดา  

         สงครามย่ิงลํวงไป เหตุการณ๑ตํางๆ ก็ย่ิงรุนแรงเขา๎ทกุท ีอาหารการกินและของใช๎หลายอยําง อตัคัตขาดแคลนลงทกุ

วัน ของที่เคยมีใช๎เป็นประจํา เชํนสบูํถูตัวและซักผ๎าก็กลับกลายเป็นของหายาก คนไทยต๎องใช๎ความสามารถในทางค๎นคว๎า

ที่มีอยูํในตน หาของแปลกๆ มาใช๎แทน เป็นต๎นวําซักผ๎าด๎วยน้ําดํางขี้เถ๎า หรือเปลือกมันเทศ ผ๎าทุกชนิดกลายเป็นของหา

ยากอยํางย่ิงยวด แม๎แตํผ๎าทอพื้นเมืองซึ่งแตํกํอนไมํมีใครนิยมใช๎ ก็กลายเป็นของที่พึงปรารถนา ซื้อขายกันด๎วยราคาแพง 

พลอยเองร๎ูสึกวํา ตนมีภาระที่จะต๎องหาเส้ือผ๎าให๎แกํคนในบ๎าน ที่มีจํานวนหลายคนมิให๎ขาดแคลนลงได๎ ด๎วยเหตุนี้ผ๎าผํอน

เกําๆ ที่เก็บเอาไว๎ ก็ถูกระบายออกมาจนหมดส้ิน เพื่อดัดแปลงใช๎ไปตามมีตามได๎ ในที่สุดก็ถึงผ๎าปูนอนและแม๎ผ๎าปูโต๏ะ ซึ่ง

ต๎องถูกนํามาตัดเป็นเส้ือผ๎าแจกจํายกันไป  

         พลอยมาร๎ูเห็นจริงจังวําราคาของขึน้สูงไปอยํางไร เม่ือตอนย๎ายบา๎น ระยะเวลาหลายสิบปทีีพ่ลอยได๎ต้ังครอบครัวมา

ได๎ ทําให๎ข๎าวของที่สะสมอยํูกองพะเนินเทินทึก เมื่อบ๎านชํองยังมิได๎พังลง พลอยก็มองไมํเห็น เพราะของเกําของเหลือใช๎ที่

บุบสลายหรือหักพังตํางๆ นั้น มีวิธีที่จะแอบแฝงตัวของมันเองอยูํในบ๎านเกําๆ โดยมิให๎ใครสังเกตเห็นได๎ แตํพอเกิดการบ๎าน

แตกสาแหรกขาด ตาอั้นขนเอาข๎าวของตํางๆ ที่ยังเหลือมิได๎สูญหายไปด๎วยแรงระเบิดเอามาที่บ๎านคลองบางหลวง พลอย

เห็นแล๎วก็ต๎องลูบอก มิร๎ูวําข๎าวของอะไรจึงได๎มากถึงเพียงนั้น แตํละอยํางถ๎าดูจริงๆ ก็จะได๎ดีวําได๎มาเมื่อไร เคยใช๎ทํา

อะไรบ๎าง แตํเด๋ียวนี้ดูจะปราศจากความหมายไร๎ประโยชน๑ พํอเพิ่มเป็นคนแนะนําขึ้นวํา  

         "แมํพลอย แมํพลอยจะไปเก็บเอาไว๎ทําไมของเหลํานี้ รกบ๎านเปลําๆ เราไมํมีวันจะใช๎มันได๎อีกแล๎ว"  

         "ฉันก็หมดปัญญาเหมือนกันคุณหลวง" พลอยตอบ "จนช้ันที่จะเก็บก็ไมํมี นี่ฉันจะทําอยํางไรดี"  



         "ขายๆ มันเสียบ๎างก็แล๎วกัน" พํอเพิ่มวํา 

         "ไฮ๎ ! ฉันทําไมํได๎หรอก อายเขา คนเขาจะวําได๎" 

         พอํเพ่ิมหวัเราะแล๎วก็พดูวํา 

         "แมํพลอยนี่เหลือเข็นจริง เป็นผ๎ูดีไมํร๎ูจบ แมํพลอยไมํร๎ูดอกหรือวํา อาชีพสําคัญของผ๎ูดีในสมัยนี้ก็คือ ขายของเกํา

กิน ใครไมํมีของเกําขายก็แสดงวําไมํใชํผ๎ูดีเกํา ย่ิงขายได๎มากเทําไรย่ิงโก๎เสียอีก"  

         แล๎วพอํเพ่ิมก็ไปติดตํอเรียกเจ๏กค๎าของเกํามาตรวจของมาตีราคาของตํางๆ ทีพ่ลอยไมํต๎องการใช๎นัน้ใหเ๎สร็จ ทาํให๎

พลอยต๎องอัศจรรย๑ใจในความร๎ูใหมํที่ได๎รับนั้นเป็นอันมาก เพราะของที่เคยซื้อไว๎ไมํก่ีบาท เก็บไว๎ใช๎ต้ังหลายปีจนเกํา บัดนี้มี

ราคาเพิ่มขึ้นกวําเกําต้ังหลายสิบเทําตัวก็มี ย่ิงของที่ทําด๎วยโลหะทุกชนิด มีราคาสูงอยํางไมํนําเชื่อ พํอเพิ่มเองก็ต่ืนเต๎น

สนุกสนานในการขายของ เป็นผ๎ูตํอรองราคากับจีนที่ซื้อ อยํางเอิกเกริก พลอยได๎แตํเป็นผ๎ูนั่งดู ของบางอยํางที่พลอยเห็นวํา

จีนนั้นให๎ราคาสมควรแล๎ว พอเอํยปากจะตกลงก็ถูกพํอเพิ่มดุวําใจเร็วดํวนได๎ ในที่สุดพลอยก็ได๎แตํนั่งนิ่ง ไมํกล๎าปริปากพูด

วําอะไร เพราะเชื่อเสียแล๎ววํา ความร๎ูในเร่ืองคุณคําตํางๆ ที่เป็นของตนนั้น พ๎นสมัยใช๎การไมํได๎เสียแล๎ว อยําวําแตํคุณคํา

ของของตํางๆ ที่มีความสําคัญเลย แม๎แตํราคาของของเกําๆ ถ๎วยโถโอชามที่ร๎าวหรือบิ่น ถาดทองเหลือง ขันทองเหลือง

เกําๆ ผุๆ พลอยก็ไมํร๎ูราคาเสียแล๎ว  

         พลอยคาดหมายไมํถูกวําภาวะสงคราม และขอ๎บงัคับรัดรึงตัวตํางๆ นัน้จะส้ินสุดลงเม่ือใด แตํวันหนึง่การ

เปล่ียนแปลงก็เกิดขึ้นเฉยๆ โดยมิได๎คาดหมายไว๎กํอน ภาวะเชื่อและตามผ๎ูนํานั้นหยุดลง อยํางไมํนําเชื่อ พลอยได๎ยินวํา

รัฐบาลเกําลาออกไป รัฐบาลใหมํเข๎ามาแทนที่ พลอยได๎ยินเสียงนายกรัฐมนตรีคนใหมํปราศัยทางวิทยุ และเมื่อจบแล๎ว

แทนที่จะมีเพลงปลุกใจแบบฝร่ัง หรือที่เรียกกันวําเพลงสากลดังตุมๆ ต๎อมๆ อยํางที่เคยได๎ยิน ก็มีเสียงเพลงเขมรไทรโยค 

ดังเยือกเย็นออกมาทางวิทยุ ทําให๎พลอยต๎องเลิกค้ิวด๎วยความพิศวง เพราะไมํได๎ยินเพลงไทยแท๎ๆ มาเสียนาน และต้ังแตํ

นั้นมาใครจะเดินศีรษะเปลําเท๎าเปลํา หรือจะกินหมากไมํกิน และจะเขียนหนังสือแบบเดิม ตลอดจนพูดจากันด๎วยคําสุภาพ

แบบเกํา ก็ไมํมีใครห๎าม 

         การเปล่ียนแปลงทางด๎านรัฐบาลทาํใหเ๎กิดความหวังขึน้ได๎บา๎งวําทกุอยํางจะดีขึน้ พอํเพ่ิมเป็นคนทีต่ื่นเต๎นดีใจและ

แสดงความหวังมากกวําใครๆ และอารมณ๑ของพํอเพิ่มอาจรุนแรง พอที่จะติดตํอไปถึงคนอื่น เพราะตาอั้นเองบางคร้ังก็

ยอมรับวํา เหตุการณ๑บ๎านเมืองบางอยํางอาจดีขึ้นได๎ แตํในที่สุดความหวังตํางๆ ก็กลายเป็นของเล่ือนลอยไป เพราะระเบิด

ย่ิงตกหนักขึ้นไปกวําเกํา ในอัตราที่นําเกรงขามอยํางย่ิง เคร่ืองบินมาโจมตีกรุงเทพฯ ทั้งกลางวันกลางคืน และฝ่ังธนบุรีก็ถูก

ระเบิดหลายคร้ังหลายหน จนพลอยคิดไปวําบ๎านของตนที่คลองบางหลวง อาจไมํรอดพ๎นจากอันตรายก็เป็นได๎ แตํก็ไมํร๎ูวํา

จะทําอยํางไรได๎ ต๎องเสียงบุญเส่ียงกรรมไปตามเพลง สํวนราคาของตํางๆ ก็ยังขึ้นสูงไปเร่ือยๆ จนไมํมีใครสามารถ

คาดการณ๑ลํวงหน๎าได๎วํา จะได๎ที่ไหนมากินมาใช๎ในเวลาตํอไป  

         วันหนึง่ตาอัน้ก็มาถามขึน้วํา 



         "คุณแมํ มีธนบัตรใบละพันเก็บซุกซํอนไว๎ที่ไหนบ๎างหรือเปลํา"  

         "เอ ! ดูเหมือนแมํจะเก็บไว๎ในหีบใบหนึ่งหรือสองใบไมํแนํ ต๎องขอดูกํอน อั้นจะทําไมหรือ"  

         "รัฐบาลส่ังเก็บใบละพัน..." ตาอั้นตอบยังไมํทันจบพลอยก็ร๎องขึ้น  

         "อ๎าว ! ทําไมจะมาริบทรัพย๑กันอยํางนั้นเลําอั้น" 

         "ไมํใชํ ไมํใชํ" ตาอั้นอธิบาย "เขาเก็บไปใว๎ช่ัวคราวแล๎วจะใช๎ให๎ทีหลัง นัยวําๆ คนมีใบละพันใช๎ซื้อสินค๎ากันมากและ

งํายเกินไป ของเลยแพงขึ้นทุกวัน เคราะห๑ดีผมเอาเงินคุณแมํฝากแบงค๑หมด มีแตํเงินของผมเองโดนใบละพันเข๎าสองใบ

เหมือนกัน ซวยแท๎ๆ ทีเดียว ใบอื่นๆ ก็หาใช๎ยากเสียด๎วย คุณแมํลองค๎นของคุณแมํดูให๎ดีๆ เผ่ือมีหลงอยํูบ๎าง ได๎เทําไรก็เอา

มาให๎ผมๆ จะได๎ไปจดทะเบียนไว๎" 

         "แมํก็ไมํคํอยร๎ูเร่ืองอะไรเลย ฟังอั้นพูดมาต้ังนานก็ไมํเข๎าใจลํ้าลึกเกินไป มีใบละพันก็ต๎องเอาไปจดทะเบียน ราวกับ

เป็นรถเป็นเรือ เคราะห๑ดีที่ไมํมีมาก เก็บไปแล๎วจะได๎คืนหรือไมํได๎คืนก็ไมํร๎ู" พลอยบํนแบบคนแกํ  

         ตาอัน้หวัเราะแล๎วตอบวํา 

         "เห็นจะไมํต๎องกลัวสูญหรอกคุณแมํ ความคิดของเขาก็เข๎าทีอยูํ"  

         "เข๎าทีอยํางไร เที่ยวเก็บของคนอื่นเขา แมํไมํเห็นเข๎าทีอะไรเลย" 

         "เขาวําถ๎าทําอยํางนี้แล๎วของจะถูกลง" ตาอั้นบอก  

         "โฮ๎ย ! อยํามาคุยหนํอยเลย แมํไมํเชื่ออะไรเสียแล๎ว เห็นมีแตํแพงขึ้นทุกวัน ไมํเห็นวําเก็บใบละพันแล๎ว มันจะไปถูก

ลงอยํางไรได๎ คนสมัยนี้ดีแตํหาเร่ืองร๎อนใจมาให๎แปลกๆ เทํานั้นเอง"  

         พดูแล๎วพลอยก็ร๎ูสึกเหมือนกับวํา ตัวเองนัน้เป็นคนแกํอยํูคนเดียวในบา๎นเมือง คนอืน่ทัง้หลายทัง้ปวงนัน้เป็นเด็กไป

ส้ิน 

         อกีเจ็ดหรือแปดวันตํอมา พอํเพ่ิมก็เดินย้ิมแต๎ขึน้บนัไดทาํน้าํหนา๎บา๎นเขา๎มาหา ในมือถือหอํของกินพะรุงพะรังเป็นหอํ

โตๆ หลายหํอ พํอเห็นหน๎าพลอยพํอเพิ่มก็ร๎องขึ้นวํา 

         "วันนี้ฉันซื้อของมาเล้ียงแมํพลอยหลายอยําง เป็ดยํางก็มี ไกํตอนก็มี แล๎วยังอะไรตํออะไรอีกแยะ ต้ังใจจะมาชวน

แมํพลอยกินให๎สนุก" 

         "อ๎าวนั่นนึกคร้ึมอะไรขึ้นมาลํะคุณหลวง อยูํๆ ก็เกิดเล้ียงขึ้นมาเฉยๆ" พลอยถามอยํางไมํร๎ูเร่ือง  

         "อยําเอะอะไปแมํพลอย" พํอเพิ่มลดเสียงลงเป็นกระซิบ "พูดดังไปฉันอายเด็กมัน วันนี้ฉันรวยโปบานตะไก๐ไปเลย"  



         "ตายจริง !" พลอยอุทานด๎วยเสียงกระซิบกระซาบเชํนเดียวกัน "ดูคุณหลวงซี ! ไปเที่ยวเลํนโปเลํนถั่ว เด๋ียวเขาจับ

ได๎อายเขาตาย" 

         "ไมํใชํอยํางนั้นหรอกแมํพลอย" พํอเพิ่มวํา "ฉันแวะเข๎าไปดูในคาซิโนที่เขาเปิดใหมํ ลองแทงดูพอหอมปากหอมคอ 

เพราะไอ๎เรามันมือเกําต้ังแตํยังมีโรงบํอนสมัยโน๎น เลยแทงถูกได๎อัฐมาตังเป็นกอง"  

         พอํเพ่ิมมองเห็นหนา๎พลอยยังสงสัยก็อธบิายตํอไปวํา 

         "เด๋ียวนี้รัฐบาลอนุญาตให๎ติดบํอนได๎อีกแล๎ว เรียกวําคาซิโน มีหมดถ่ัวโปจับยี่ก่ี และอื่นๆ อีกสารพัด คนแนํนไป

ทุกๆ แหํง แทงกันเปรอะไปทีเดียว" 

         "อยํางนั้นหรือ" พลอยพูดอยํางไมํเชื่อหูแล๎วก็ปรารภวํา "คนเรานี่ก็แปลกนะคุณหลวง ของอยํางเดียวกัน สมัยหนึ่งก็

ไมํมีใครห๎ามปราม แล๎วก็ส่ังเลิกกวดขันใครทําเป็นจับตัวไปเข๎าคุกเข๎าตะราง แล๎วก็ปลํอยให๎มีขึ้นใหมํ ฉันดูๆ ไปแล๎วไมํเข๎า

เลย ไมํร๎ูวําอะไรถูกอะไรผิดเสียแล๎วเดี๋ยวนี้"  

         "วัฏฏะโกโลโกนํะแมํพลอย อยําไปคิดให๎มากไปเลย" พํอเพิ่มวํา "กินเป็ดยํางกันดีกวํา ฉันร๎ูแตํวําเจ๎ามือสมัยนี้มัน

ไมํได๎ขี้ไซสมัยเมื่อฉันยังหนุํมๆ ถ๎าเลํนกันแบบนี้ฉันเป็นเศรษฐีคราวนี้เอง"  

         แตํการเปล่ียนแปลงซ่ึงพลอยยังมองไมํเห็นสาระในคร้ังนัน้ ได๎กลับกลายเป็นผลกระทบหวัใจพลอยโดยตรง ทาํใหห๎วั

ใจเต๎นแรงด๎วยความยินดี ทําให๎โลกนี้นําอยํูขึ้นกวําแตํกํอน และความทุกข๑ยากลําบากทั้งหลาย ดูจะเป็นของที่ไมํสําคัญ พอ

ทนทานได๎ทั้งส้ิน วันหนึ่งขณะที่พลอยนั่งทอดอารมณ๑อยูํในตอนบําย ตาอั้นกลับจากทํางานแล๎วก็รีบเดินสาวเท๎าเข๎ามาหา 

พอเดินมาถึงในระยะที่พูดกันได๎ยิน ตาอั้นก็เอํยขึ้นวํา  

         "คุณแมํ ผมมีขําวดีจะมาบอก รัฐบาลส่ังปลํอยนักโทษการเมืองหมดทุกรํุน !"  

         พลอยต๎องรีบเอามือคว๎าแขนเก๎าอีท้ีน่ัง่อยํูนัน้ไว๎ทนัท ีความร๎ูสึกเหมือนกับตัวจะลอยพุงํขึน้สํูเบ้ืองสูง ด๎วยความดีใจ 

เนื้อตัวร๎อนผําววูบวาบไปทั่ว และมองดูหน๎าตาอั้นเหมือนกับมีหลายคนมายืนอยํู เพราะพลอยนัยน๑ตาลายด๎วยความยินดี  

         "อั้น...! อ๎น !" พลอยร๎องออกมาได๎เทํานั้นมิร๎ูวําจะพูดวํากระไรอีก 

         "ถูกแล๎วคุณแมํ พี่อ๎นก็ได๎กลับบ๎านคราวนี้" ตาอั้นตอบแล๎วก็หัวเราะ  

         "โธํ ! อั้นจริงหรือนี่....จริงหรือนี่ !" พลอยได๎แตํพูดซํ้าซากอยูํอยํางนั้น "อันหลอกแมํหรือเปลํา อยําหลอกให๎แมํดีใจ

เลํนเปลําๆ นะอั้น จริงหรือนี่" 

         "โธํเอ๐ย ! ป่านนี้อ๎นลูกแมํจะเป็นอยํางไรก็ไมํร๎ู ไมํได๎เห็นหน๎ากันไมํร๎ูวําก่ีปี เห็นหน๎ากันคงแทบจํากันไมํได๎ จริงหรือ

อั้น อั้นไปได๎ยินมาจากไหน บอกให๎แมํฟังให๎ชื่นใจอีกที !" 



         ตาอัน้หวัเราะอยํางร่ืนเริงแล๎วตอบวํา 

         "พุทโธํ ! คุณแมํก็ ! ผมจะมาหลอกเลํนทําไม ใครๆ เขาก็ร๎ูกันทั่วเมืองไปแล๎ว มะรืนนี้พี่อ๎นจะมาถึงบ๎าน แตํแรกผมร๎ู

ระแคะระคายผมยังไมํกล๎าบอก เด๋ียวไมํจริงคุณแมํจะเสียใจเปลําๆ แตํคราวนี้แนํนอนไมํต๎องสงสัยอีกตํอไป พี่อ๎นกลับมา

แนํ คุณแมํเตรียมรับไว๎ให๎ดีเถิด" 

         "มะรืนนี้อ๎นจะถึงบ๎าน !" พลอยพูดทวนคํา พยายามบังคับให๎ส่ิงที่ได๎ยินนั้นแลํนเข๎าถึงหัวใจ พยายามบังคับให๎ใจ

ตนนั้นเชื่อหมดความสงสัย 

         "ตายจริง ! มะรืนนี้แล๎ว แมํยังไมํได๎เตรียมอะไรไว๎ให๎เลย ถูกเขาเอาไปปลํอยเกาะเสียนาน คงไมํมีสมบัติติดตัว

หรอก แล๎วก็คงอดๆ อยากๆ......อาหารการกินแมํจะต๎องทําไว๎ให๎.......เส้ือผ๎าอีก...... ตายแล๎ว ! พูดถึงเส้ือผ๎าแมํจะไปหามา

ให๎จากไหน แพงยังกะกรด แล๎วก็หายากด๎วย !"  

         ตาอัน้หวัเราะอยํางอารมณ๑ดีแล๎วก็พดูวํา 

         "คุณแมํก็ชํางไปหาเร่ืองจุกๆ จิกๆ อะไรมาวิตกจนได๎ พี่อ๎นเขาโตแล๎ว เขามาถึงบ๎านเขาก็หาของเขาเอง ระหวํางนี้

ขาดเหลือของผมก็ยังมีพอใสํได๎ คุณแมํไมํต๎องทําอะไรทั้งส้ิน นั่งเฉยๆ คอยรับพี่อ๎นกลับบ๎านก็แล๎วกัน ห๎องหับที่หลับที่นอน

ผมจะให๎สมใจเขาจัดการเอง" 

         "จริงซีอั้น" พลอยพูดเหมือนคนสติลอย "สมใจ.....ลูกสะใภ๎แมํก็ยังมีไหว๎วานเขาได๎..... ชํวยกันคนละไม๎คนละมือ

...." พูดได๎เทํานั้น พลอยก็เต็มต้ืนไปด๎วยความปีติ ที่ดูเหมือนจะทํวมหัวใจ ความปีติที่ลูกคนหนึ่งที่ต๎องประสบเคราะห๑กรรม

มาหลายปี จะได๎กลับบ๎าน บวกกับความปีติที่เห็นลูกอีกคนหนึ่ง ที่เคยบาดหมางกันแสดงความยินดี มีน้ําใจเผ่ือแผํสมัคร

จะชํวยเหลือพี่ชายเมื่อมาถึง กับรับปากวําจะส่ังภรรยาของตน ให๎ตระเตรียมห๎องหับที่หลับนอน โดยปราศจากความ

รังเกียจ ความทุกข๑นั้นสามารถจะทับทํวมหัวใจคนได๎ฉันใด ความสุขความปีติอันเกิดจากการได๎เห็น ส่ิงที่ตนปรารถนาจะ

เห็น ก็สามารถทํวมท๎นหัวใจคนได๎ฉันนั้น พลอยร๎ูสึกวํามีก๎อนอะไรมาจุกอยูํในคอหอย น้ําตาอุํนๆ ล๎นไหลออกจากเบ๎าตาทั้ง

สองข๎าง แล๎วพลอยก็ซบหน๎าลงกับฝ่ามือร๎องไห๎  

         "เอาอีกแล๎ว คุณแมํ.....เอาอีกแล๎ว เสียใจก็ร๎องไห๎ ดีใจก็ร๎องไห๎ แตํคราวนี้คุณแมํร๎องไห๎ให๎สบายเถิด ผมไมํห๎าม !"  

         ระยะเวลาสามวันตํอมา เป็นเวลาทีพ่ลอยตระเตรียมรับตาอน๎กลับบา๎นเป็นการโกลาหล ถึงตาอัน้และสมใจจะหา๎ม

ปราม เพราะเกรงวําจะเหน็ดเหนื่อยโดยใชํเหตุ พลอยก็มิได๎ฟัง เพราะร๎ูสึกวําทางเดียวที่จะระงับความต่ืนเต๎นดีใจ มิให๎

พลุกพลํานจนเกินไป ก็คือ หาอะไรทําเสียเร่ือยๆ มิให๎วํางลงได๎ แตํถึงกระนั้นระยะเวลาไมํก่ีวันกํอนที่ตาอ๎นจะกลับบ๎านนั้น 

ก็ดูช๎าเสียนี่กระไร 

         พอํเพ่ิมเป็นคนมากําหนดไว๎ใหเ๎สร็จวําในวันทีต่อน๎จะกลับมาถึงนัน้ ตนกับตาอัน้จะเป็นผ๎ูไปรับทีส่ถานรีถไฟ แล๎วพา

ตัวกลับมาบ๎าน พํอเพิ่มออกคําส่ังเป็นเด็ดขาด มิให๎พลอยไปรับถึงสถานี ด๎วยเหตุผลวํา  



         "แมํพลอยคอยรับลูกที่บ๎านนี่แหละ พอเจอะกันเข๎าจะกอดจะจูบ จะทําเพลงโอดร๎องให๎ร๎องหํมกันเทําไหรํก็ได๎ตาม

สบาย ไมํมีใครจะมาดูมาสนใจ แล๎วฉันไมํอยากให๎แมํพลอยไปสถานีด๎วย เพราะอีกเหตุหนึ่งคือวําถ๎ากําลังอยํูที่สถานีเกิดมี

หวอขึ้นมา ฉันก็ไมํร๎ูวําจะพาแมํพลอยว่ิงไปทางไหน พํอเจ๎าประคุณฝร่ังหมํูนี้ก็ชอบทิ้งระเบิดทางรถไฟ ชอบทิ้งสถานี ลําพัง

ฉันเองก็ไมํส๎ูกระไรหรอก เอะอะก็พอจะวิ่งซอกซอนเอาตัวรอดไปได๎ แตํถ๎ามีแมํพลอยไปเป็นต่ิงห๎อยท๎ายอีกคน ฉันก็ลําบาก

ใจแยํเทํานั้นเอง" 

         "คุณหลวงก็พูดมากเร่ืองไปได๎" พลอยบํน "ฉันยังไมํได๎เอํยปากเลยวําฉันจะไปรับตาอ๎นที่สถานี คุณหลวงก็มานั่ง

พูดเอาคนเดียวเป็นคุ๎งเป็นแคว ชักแมํน้ําทั้งห๎าเสียจนฉันอํอนใจ"  

         "อ๎าว ! งั้นดอกเรอะ ฉันไมํร๎ูนี่ นึกวําแมํพลอยอยากไปรับถึงสถานี...."  

         "เอาเถอะคุณหลวง เป็นอันวําฉันไมํไป ฉันจะนั่งรอตาอ๎นอยํูที่บ๎านอยํางคุณหลวงวํา ขออยํางเดียวแตํวํา พอรับตัว

ลงจากรถไฟมาแล๎ว ก็อยําพาไปไถลเสียที่ไหนก็แล๎วกัน"  

         "ฮื้อ ! แมํพลอยนี่เห็นฉันเป็นเด็กเข๎าทุกวัน" พํอเพิ่มร๎องอุทธรณ๑ 

         "คุณหลวงอยําเอะอะไปเลย" พลอยพูดพลางหัวเราะ "ฉันมีเร่ืองอยากจะปรึกษาสักหนํอย ถ๎าฉันเห็นคุณหลวงเป็น

เด็ก ฉันคงไมํปรึกษาหารือหรอก" 

         "เร่ืองอะไรหรือแมํพลอย" พํอเพิ่มถามพลางตีหน๎าเอางานขึ้นมาทันที  

         "เร่ืองตาอ๎นกับอั้น" พลอยบอก "แตํกํอนเคยบาดหมางกันมามาก ถึงไมํพูดไมํจากัน ตาอ๎นกลับมาคราวนี้ จะเป็น

อยํางไรก็ไมํร๎ู ฉันดูทางตาอั้นก็เห็นไมํมีอะไร ตาอั้นเด๋ียวนี้เปล่ียนไปมากไมํเหมือนแตํกํอน ความคิดความเห็นก็เป็นผ๎ูใหญํ

ขึ้น ไมํรุนแรงเหมือนคร้ังกระโน๎น คราวนี้ร๎ูวําพี่ชายจะได๎กลับบ๎านก็ดีใจอยูํ แตํฉันไมํร๎ูจริงๆ วําตาอ๎นจะเป็นอยํางไร ถ๎าเผ่ือ

ตาอ๎นยังเหมือนเมื่อกํอน มาถึงแล๎วก็ไมํกินรอยกับน๎อง ฉันก็เห็นจะอกแตกตายเสียแนํ"  

         "เร่ืองมันสิบกวําปีมาแล๎วนาแมํพลอย" พํอเพิ่มวํา "ทั้งพํออ๎นและพํออั้นก็มีอายุขึ้นด๎วยกันทั้งสองคน ฉันคิดวําคง

ลงรอยกันได๎ไมํมีอะไรหรอก สําคัญที่เจอะกันตอนแรกเทํานั้น เพราะคิดอยํางนี้แหละ ฉันถึงได๎ออกเต๎นไปรับถึงสถานี 

เพราะฉันเป็นคนกลาง สองคนนั่นก็เป็นหลาน ถ๎าฉันเห็นวํายังมีอะไรขุํนๆ อยูํ ฉันจะได๎จัดการให๎เรียบร๎อยเสียแตํแรก"  

         "คุณหลวงพูดอยํางนี้ฉันเบาใจลงไปเป็นกอง ฉันขอฝากไว๎ให๎กับคุณหลวงด๎วยเถิด ชํวยดูแลพูดจาให๎หลานปอง

ดองกันได๎ ฉันจะไมํลืมพระคุณเลยทีเดียว"  

         "พูดกันอยํางนี้ก็คํอยยังช่ัวหนํอยนะ แมํพลอยมีพี่ชายกับเขาอยํูคนหนึ่ง ก็ควรจะอาศัยไหว๎วานให๎ถูกเร่ือง" พํอเพิ่ม

พูดอยํางภาคภูมิใจ 



         ถึงวันนดัพอํเพ่ิมกับตาอัน้ก็ลงเรือออกจากบา๎นไปแตํเช๎า พลอยจะนัง่คอยอยํูกับทีก็่ไมํได๎ เพราะความต่ืนเต๎นยินดีที่

จะได๎พบหน๎าตาอ๎น หลังจากที่มิได๎พบกันมาหลายสิบปีนั้น มีมากเกินไป พลอยเที่ยวเดินตรวจดูห๎องหับที่เตรียมไว๎ ให๎ตา

อ๎นอยูํจนทั่ว ทุกอยํางก็เรียบร๎อยดีไมํมีอะไรผิดปกติ พลอยเดินลงไปในครัวดูแลกับข๎าวที่ส่ังให๎หาไว๎ สําหรับตาอ๎นกินเมื่อ

หลับมาถึงบ๎าน ซ๎อมความเข๎าใจแมํครัวซํ้าๆ ซากๆ ตนแมํครัวมองดูหน๎าอยํางสงสัย พลอยเองก็ร๎ูสึกตัววําตนออกจะวุํนวาย

มากไป จึงเดินออกจากครัว เดินวนเวียนไปมาอีกครํูหนึ่ง แล๎วขาทั้งคํูก็ดูเหมือนกับมีอะไรดึงดูด ให๎ก๎าวพาตัวไปนั่งอยูํที่

ศาลาทําน้ํา 

         พลอยนัง่อยํูทีศ่าลานานเทําไรก็จําไมํได๎ ร๎ูแตํวําหวัใจนัน้เต๎นแรง สายตาทอดมองออกไปได๎แตํทางเดียว คือทางปาก

คลอง คอยดูเรือที่จะมีตาอ๎นนั่งอยํูในนั้น แลํนเข๎ามาเทียบที่หัวบันได  

         ในทีสุ่ดหวัใจพลอยก็เต๎นแรงแทบไมํเป็นจังหวะ เพราะเรือเล็กๆ ลําหนึง่แลํนหลีกเรืออืน่ๆ มํุงตรงมา มีพอํเพ่ิมนัง่อยํู

ตอนหัวเรืออยํางแนํชัดไมํมีผิดไปได๎ พลอยรีบชะเง๎อคอมองดูเพื่อให๎เห็นเข๎าไปในเรือ อยากจะได๎เห็นตาอ๎นเป็นคร้ังแรก 

หลังจากที่ไมํได๎พบมาเสียนาน... นั่นใครนั่งอยูํตอนกลางลํา มองเห็นไมํถนัด... พลอยชะโงกมองอีกทีนึกวําคนนั้นเป็นตาอ๎น

ก็เปลํา ตาอั้นเทํานั้นเอง ตาอั้นไปกับพํอเพิ่มสองคน แตํแล๎วแทนที่จะกลับมาสามคน กลับมาแตํเพียงสองคนเทําเกํา  

         "อะไรกัน" พลอยถามตัวเองอยํูในใจ "อะไรกันอีกเลํา ผีสางเทวดาฟ้าดินชํวยบอกลูกด๎วยวํา เมื่อไรจะหมดเคราะห๑

กรรมสักที !" 

         พอํเพ่ิมและตาอัน้เดินหนา๎แหง๎ขึน้จากเรือมาทีศ่าลา พลอยไมํยอมถามอะไรทัง้ส้ิน โชคชะตาจะเป็นอยํางไร ก็จะ

ขอให๎คนอื่นพูดออกมากํอน ตาอั้นเดินเข๎ามาลูบมือพลอยเบาๆ แล๎วพูดวํา  

         "พี่อ๎นเขาฝากจดหมายนี้มากับคนอื่น" แล๎วตาอั้นก็สํงกระดาษแผํนเล็กๆ ยับยูํย่ีให๎แกํพลอย ในกระดาษนั้นมี

ข๎อความวํา 

 

"กราบเท๎าคุณแมํที่เคารพ 

         พอลูกขา๎มจากเกาะมาถึงฝ่ัง มีเวลาอยํูวันหนึง่ ก็รีบไปหาอ๏อด พอพบจึงได๎ร๎ูวําอ๏อดเจ็บมากเหลือเกิน ลูกต๎องขออยํู

พยาบาลเขาไปกํอน เพราะอ๏อดเป็นผ๎ูมีพระคุณ ลูกทิ้งอ๏อดเข๎ามาในยามนี้ไมํได๎ ลูกไมํอยากปิดบังคุณแมํ จึงขอกราบเรียน

เข๎ามาคราวนี้วําอ๏อดเจ็บมาก จนนํากลัวอันตราย  

 

กราบเท๎าด๎วยความรัก 

จากลูก       



อ๎น"        

         พลอยเดินกลับขึน้บนตึกด๎วยใจทีเ่ล่ือนลอย คิดอะไรไมํออก ตานัน้ก็มองไมํเห็นอะไร ความร๎ูสึกเหมือนกับวํา มีใคร

มากระซิบอยูํข๎างๆ หูตลอดเวลาวํา  

         "อ๏อดเจ็บหนัก...อ๏อดเจ็บหนักจนนํากลัวอันตราย...อ๎นก็ยังไมํกลับบ๎าน อ๎นไมํกลับบ๎าน"  

         พอํเพ่ิมเดินขึน้มาเคียงขา๎งแล๎วพดูเบาๆ วํา  

         "ทําใจดีๆ ไว๎แมํพลอย ทําใจให๎ดีๆ ไว๎กํอน เร่ืองมันยังไมํหนักหนาอะไรถึงเพียงนั้น พํออ๏อดแกก็เจ็บๆ หายๆ มา

หลายหนแล๎ว บังเอิญพํออ๎นออกมาพบเข๎าตอนกําลังเจ็บ พํออ๎นเขารักน๎อง เขาก็เลยอยูํรักษาพยาบาลกันกํอน ฉันวําไมํ

เป็นไรหรอกคอยดูไปเถิด อีกหนํอยก็คงจะกลับมาบ๎านทั้งสองคน"  

         "สมพรปากเถิด คุณหลวง สมพรปากเถิด" พลอยพูดเบาๆ จนฟังเหมือนกับเสียงหายใจมากกวําเสียงพูด บันไดที่

ขึ้นสํูตึกแตํละขั้นดูชํางสูงใหญํเสียจริง กวําจะก๎าวพ๎นไปด๎แตํละขั้นก็ต๎องออกแรงมาก เหนื่อยจวนเจียนจะขาดใจ พลอยเพิ่ง

สังเกตเห็นความสูงใหญํของบันไดบ๎านคลองบางหลวงวันนี้ กวําจะขึ้นถึงชั้นบนก็หมดแรง ไมํอยากจะเห็นหน๎าใคร ไมํ

อยากจะพบ ไมํอยากจะพูดกับใคร โดยเฉพาะไมํอยากได๎ยินใครมาพูดมาปลอบโยน หรือเอาใจใสํ น้ําตาของพลอยดู

เหมือนจะเคยชิน กับความทุกข๑เสียแล๎วในชาตินี้ เพราะน้ําตานั้นจะหล่ังไหลออกมาได๎แตํในยามที่ปีติยินดี พอถึงเวลาที่มี

ทุกข๑แสนสาหัสปานหัวใจจะแตกออกเป็นเส่ียงๆ น้ําตาก็มิร๎ูวําหายไปไหนหมด ไมํหล่ังไหลออกมารดหัวใจ ที่แห๎งจน

แตกระแหงนั้นให๎ชุํมชื่นขึ้นมาบ๎างเลย พลอยเดินเข๎าไปในห๎องนอน แล๎วก็ทอดตัวลงบนเตียงอยํางอํอนระโหยโรยแรง ใจ

หวิวๆ เหมือนกับจะหลุดลอยออกจากรําง นอกหงายดูเพดานม๎ุง ร๎ูสึกเหมือนกับวําเพดานม๎ุงนั้นลอยสูงขึ้นทุกที ทําให๎ใจ

หวิวย่ิงขึ้นต๎องรีบหลับตา และตะแคงตัวหันหน๎าเข๎าฝา ต้ังใจวําจะนอนอยํูเชํนนั้นให๎นานที่สุดที่จะนานได๎ ไมํอยากออกมา

พบเห็นโลกภายนอกอีกเลย  

         พลอยเร่ิมเจ็บกระเสาะกระแสะต้ังแตํวันนัน้เป็นต๎นมา เร่ิมด๎วยอาการนอนไมํหลับ เบ่ืออาหาร และมีอาการเหนือ่ย

อํอนไปตํางๆ แตํพลอยก็มิได๎มีกําลังใจที่จะคิดถึงตัว หรือคิดถึงโรคภัยไข๎เจ็บ เพราะใจนั้นหํวงอยํูแตํลูกสองคนที่ตกอยูํที่

ทางปักษ๑ใต๎ จดหมายที่มีมาในระยะนั้น เป็นจดหมายที่ตาอ๎นเขียนแทนตาอ๏อดทั้งส้ิน นานๆ ก็มีถ๎อยคําของตาอ๏อดฝากมา

ในจดหมายบ๎าง แตํอาการของตาอ๏อดมีแตํทรงกับทรุดตามที่ตาอ๎นบอกมาเป็นระยะๆ มิได๎ปิดบัง พํอเพิ่ม พลอย และตาอั้น 

ตลอดจนคุณเชย และหลวงโอสถ ได๎พบปะประชุมปรึกษาหารือกันในเร่ืองนี้ และตกลงเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ให๎ตาอ๎น

พยายามประคับประคองตัวตาอ๏อดเข๎ามารักษาในกรุงเทพฯ ให๎ได๎ แตํก็ได๎รับคําตอบมาจากตาอ๎นวํา ไมํสามารถจะทําได๎

ในระหวํางนี้ เพราะการคมนาคมระหวํางปักษ๑ใต๎กับกรุงเทพฯ ด๎วยทางรถไฟ ถูกระเบิดเสียหายหลายแหํง ถ๎าจะมาให๎ได๎ก็

ต๎องกินเวลานาน และต๎องขนถํายทุลักทุเล อาการไข๎ของตาอ๏อดหนักเกินไปที่จะเดินทางในลักษณะเชํนนี้ได๎ ตาอ๎นได๎แตํผัด

ไว๎วําหากตาอ๏อดมีอาการทุเลาลง แข็งแรงพอที่จะเดินทางได๎ ตาอ๎นก็จะพาตัวเข๎ามาทันที  



         ระหวํางนัน้ความสังหรณ๑ในใจของพลอยก็เร่ิมจะมีขึน้วํา บางทตีาอ๏อดอาจไมํได๎กลับมาบา๎นอกีตํอไป พลอย

พยายามจะระงับความร๎ูสึกนึกคิดในเร่ืองนี้เพียงใดก็ไมํสําเร็จ ความร๎ูสึกเชํนนี้บางคนก็อาจถือวํา เกิดจากญาณอันใด

อันหนึ่ง หรือกระแสจิตที่คนเราสํงถึงกันได๎ในยามทุกข๑หนักหรือป่วยหนัก แตํบางทีความร๎ูสึกเชํนนี้อาจเกิดขึ้นเพราะ

ธรรมชาติ อันเคลือบคลุมอยํูเหนือชีวิตมนุษย๑นั้น บอกสัญญาณอันตรายไว๎ให๎มนุษย๑ได๎ทราบลํวงหน๎าวํา ทุกข๑อันหนักกําลัง

จะมาถึงเมื่อมนุษย๑ได๎รับสัญญาณเชํนนี้ หรือที่เรียกกันวําสังหรณ๑บํอยคร้ังเข๎า มนุษย๑ก็พอจะสามารถทนทานทุกข๑นั้นได๎ 

เมื่อทุกข๑นั้นมาถึงตัวเข๎าจริงๆ 

         คืนวันหนึง่พลอยนอนคิดถึงตาอ๏อดอยํูจนหลับไปด๎วยความออํนใจ และคืนนัน้พลอยก็ฝันไปวํา ตนเองนัง่เลํนอยํูที่

สนามหน๎าบ๎านในตอนบําย แตํแรกก็นั่งอยูํคนเดียว แตํแล๎วตาอ๏อดก็มานอนเอาหัวหนุกตักอยูํ โดยไมํร๎ูตัว ตาอ๏อดหน๎าตา

สบายดีไมํเจ็บไข๎ และย้ิมกับพลอยด๎วยวิธีที่ตาอ๏อดย้ิมกับแมํได๎คนเดียว แล๎วก็พูดวํา  

         "ทูนหัวของลูก แมํบํนเสมอวําไมํอยากให๎ลูกไปจากบ๎าน เด๋ียวนี้ลูกก็กลับมาแล๎ว และต้ังแตํนี้ไปลูกไมํไปไหนอีก 

ลูกจะอยูํกับแมํตลอดไป" 

         เพียงเทํานัน้เองพลอยก็ร๎ูสึกตัวตกใจต่ืนเม่ือใกล๎รํุง ฝันนีพ้ลอยไมํกล๎าแก๎ใหใ๎ครฟงัเลย แตํก็ร๎ูสึกแนใํจวํา คราวนีต้าอ๏

อดจะต๎องตายแนํ 

         อกีส่ีหา๎วันตํอมา ขณะทีพ่ลอยนัง่อยํูบนบา๎นคนเดียวในตอนกลางวัน ชายคนหนึง่ก็เดินขึน้บนัได๎มา ชายคนนัน้

รูปรํางผอมดําแก๎มตอบ และตาลึกกลวง นัยน๑ตานั้นเป็นสีเร่ือๆ แดงเหมือนกับคนอดนอน ผมบนศีรษะของชายคนนั้นหงอก

ประปราย แลเห็นได๎ถนัด พลอยเพํงมองดูด๎วยความสงสัย คิดวําใครมาติดตํอด๎วยเร่ืองธุระ แตํก็ร๎ูสึกวําจําหน๎าได๎

คลับคล๎ายคลับคลา ชายคนนั้นเดินใกล๎เข๎ามาอีก และพอพลอยมองให๎แนํใจอีกทีหนึ่งก็ใจหายวาบ ตัวเย็นชืดไปทันที ตา

อ๎นกลับมาเพียงคนเดียว 

         ตาอน๎กรากเขา๎มากราบทีเ่ท๎าพลอย แล๎วก็ฟบุหนา๎ร๎องไหส๎ะอกึสะอืน้อยํูตรงนัน้ พลอยลดตัวลงจาเก๎าอี ้กอดตาอน๎

เข๎าไว๎ แล๎วพูดด๎วยเสียงที่ตัวเองก็เหมือนจะจําไมํได๎วํา  

         "อ๎น ! อ๎นลูกแม.ํ..อ๎นไมํต๎องบอก แมํร๎ูแล๎ว อ๏อดเขามาบอกแมํแล๎ว..." 

         "คุณแม.ํ...คุณแมํ !" ตาอ๎นพูดระหวํางเสียงสะอื้น "ผมพยายามทุกทางแล๎วแตํไมํเป็นผล อ๏อดเจ็บหนักเกินไป......

เพ๎อถึงคุณแมํจนหมดลม" พูดแล๎วตาอ๎นก็กอดพลอยเข๎าไว๎แล๎วร๎องไห๎เหมือนเด็กๆ  

 

บทที่ ๑๕ (หน๎าที่ ๑)  

         ตาอ๏อดตายไปได๎หลายเดือนแล๎ว ศพตาอ๏อดทีฝ่ากไว๎ปกัษ๑ใต๎ก็เผาเสร็จส้ินไปแล๎ว โดยพีน่อ๎งลงไปดําเนินการ เหลือ

แตํกระดูกเพียงไมํก่ีชิ้นกลับบ๎าน พลอยพยายามจะทําใจให๎เข๎ากับข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พยายามปลงให๎ตกวําความตายเป็น



ของธรรมดา ยํอมเกิดขึ้นได๎แกํทุกรูปทุกนาม ไมํจํากัดวัยจํากัดบุคคล แตํพลอยก็ทําใจไมํได๎ ปลงไมํตก เมื่อเสด็จ

ส้ินพระชนม๑ เมื่อเจ๎าคุณพํอถึงแกํกรรม จนแม๎เมื่อคุณเปรมตายลงโดยกะทันหัน พลอยก็พอจะทําใจได๎ และยอมให๎เวลาที่

ลํวงเลยไปนั้น ลบล๎างบาดแผลที่เกิดขึ้นในหัวใจ แตํถึงคราวที่ตาอ๏อดตายลง พลอยไมํสามารถจะทําใจให๎ถูก ไมํสามารถจะ

ปลงได๎วําความตายเป็นของธรรมดาของตาอ๏อด ซึ่งเกิดมาจากกายของพลอยแท๎ๆ และมีชีวิตเติบโตมาเป็นของตนเอง ตาอ๏

อดผ๎ูชํางพูดชํางเลํนชํางหัวเราะ เอาใจแมํเป็นเพื่อนแมํได๎ดีกวําคนอื่น กลับต๎องมาจากกันไปไมํมีวันกลับ พลอยร๎ูสึก

เหมือนกับวําส่ิงใดก็ตาม ที่มีอิทธิฤทธิ์ มีอํานาจค๎ุมครองโลกนี้ มีเจตนาจะปองร๎ายพลอยเป็นสํวนตัว ไมํยอมให๎พลอยมี

ความสุขสมบูรณ๑ ได๎แตํสักคร้ังเดียว พลอยนึกไปวําถ๎าหากวําตนเป็นผ๎ูที่เจ็บไข๎ถึงแกํความตาย ความยุติธรรมในโลกนี้ ดู

เหมือนจะมีมากกวํา เพราะตนเป็นผ๎ูมีอายุ ได๎อยูํได๎เห็นโลกมามากจนเกินพอเสียแล๎ว แตํตาอ๏อดผ๎ูซึ่งยังเป็นหนุํมแนํน ยังมี

อายุในวัยควรจะเจริญเติบโตไปได๎อีกไกล กลับเป็นผ๎ูต๎องมาตายลงกํอน พลอยจึงไมํเข๎าใจ และไมํปรารถนาที่จะเข๎าใจ ส่ิง

ที่นําเบื่อหนํายที่สุดในขณะนั้นก็คือ คําปลอบประโลมของคนอื่น ที่ไร๎ความหมายไร๎ความจริง  

         ช๎อยดูเหมือนจะเขา๎ใจพลอยได๎ดีกวําคนอืน่ทัง้ส้ิน เพราะพอร๎ูขาํววําตาอ๏อดตายก็รีบขา๎มฟากมาเย่ียม และพอเห็น

หน๎าพลอยเข๎า ช๎อยซึ่งไมํเคยทุกข๑โศก เห็นทุกข๑เป็นเร่ืองขบขันไปหมด ก็ร๎องไห๎โดยไมํปิดบัง คนอื่นนั้นถึงแม๎จะรักและอาลัย

ตาอ๏อดสักเพียงไร ก็พยายามซํอนน้ําตาตํอหน๎าพลอย เพราะเกรงไปวําจะเพิ่มทุกข๑ ให๎แกํพลอยย่ิงขึ้นไปอีก แตํช๎อยไมํมี

อะไรจะปิดบัง เห็นหน๎าพลอยนั่งอยูํเมื่อช๎อยเดินขึ้นบันไดบ๎านมา ช๎อยก็ร๎องโฮ และพลอยก็ร๎ูสึกขอบใจเหมือนกับวําความ

ทุกข๑ของช๎อยนั้น แบํงเบาความทุกข๑ไปจากตน  

         "แมํพลอย ! แมํพลอย !" ช๎อยร๎องไห๎พรรณนาไป "ฉันไมํนึกเลยวําพํออ๏อดจะอายุส้ันถึงเพียงนี้ ในกระบวนลูกแมํ

พลอย ฉันก็รักคนนี้แหละมากกวําใครทั้งหมด รักเหมือนหลานในไส๎จริงๆ ไมํนําเลย.... พํอคุณ ยังหนุํมยังแนํน.... ไมํนําเลย" 

แล๎วช๎อยก็ร๎องไห๎ตํอไปอยํางไมํสนใจตํอคนหลายคนที่นั่งอยูํด๎วยกันที่นั่น บางทีภาพที่ช๎อยมาร๎องให๎ครํ่าครวญ จะมี

ประโยชน๑สําหรับพลอยที่นั่งอยํูด๎วยใบหน๎าที่เกรียม และนัยน๑ตาอันแห๎งผากอยูํไมํน๎อย เพราะพลอยเร่ิมร๎องไห๎สะอึกสะอื้น

ออกมาได๎บ๎าง น้ําตาทีกลัดอยูํข๎างในจนขุํนข๎น เหมือนจะกลายเป็นหนองเป็นพิษในหัวใจ เร่ิมจะไหลรินออกมาเป็นคร้ังแรก 

และการร๎องไห๎นั้นเมื่อได๎เร่ิมแล๎ว ก็เป็นไปในขนาดหนักสมควรแกํเหตุ  

         "ดูแมํช๎อยซี" เสียงคุณเชยผ๎ูซึ่งรีบกระเถิบตัวเข๎าไปนั่งใกล๎กับช๎อย กระซิบขนาดที่ได๎ยินกันทั่ว  

         "มาถึงก็มาทําพิธีแตกหมด พวกฉันชํวยกันนั่งปลอบแมํพลอยมาแตํเมื่อวานจนสงบลงได๎บ๎างแล๎ว พอแมํช๎อยมานี่

เลยร๎องไห๎ใหญํ เด๋ียวก็กลับเจ็บไข๎ไปหรอก"  

         "ก็จะให๎ฉันทําอยํางไรเลําแมํเชย" ช๎อยตอบพลางสะอื้นพลาง "ลูกใครตายใครก็ต๎องร๎องให๎ แมํพลอยแกไมํใชํคนใจ

ไม๎ไส๎ระกํา จะได๎ไปนั่งกล้ันน้ําตาอยํูได๎" แล๎วช๎อยก็ร๎องไห๎ดังๆ ตํอไป  

         "ป้าช๎อยนี่ยิ่งวําเหมือนย่ิงยุ" พํอเพิ่มเข๎าไปชํวยกระซิบห๎ามปรามอีกคนหนึ่ง "แมํพลอยย่ิงไมํคํอยสบายอยูํแล๎ว มา

ชํวยร๎องไห๎เด๋ียวก็ไปกันใหญํหรอก"  



         "โฮ ! ฮื่อ...ฮื่อ !" ช๎อยร๎องไห๎เป็นคําตอบ ควักผ๎าเช็ดหน๎าผืนใหญํจากกระเป๋าถือออกมาส่ังน้ํามูก เป็นการเอิกเกริก 

แล๎วก็พรรณนาตํอไปวํา  

         "พํอคุณเอ๐ย ! ยังหนุํมยังแนํนไมํนําจะตายเร็วเลย คนแกํๆ ถมไปไมํร๎ูจักตายๆ กันเสียบ๎าง ไมํร๎ูจะอยูํไปทําไมกัน 

ปลํอยให๎หลานฉันตายแตํคนเดียว ฉันจะร๎องไห๎ก็มาห๎าม !"  

         "อ๎าว ! แล๎วกัน ! ป้าช๎อยนี่......ฮื่อ !" เสียงพํอเพิ่มกระซิบแล๎วก็ลุกเดินหนีไปนั่งที่อื่น 

         ช๎อยร๎องไหพ๎รรณนาคุณงามความดีของตาอ๏อดไปอกีมา ทาํใหพ๎ลอยทัง้เห็นใจและต้ืนตันในน้าํใจของช๎อย ในฐานะ

เพื่อนรํวมทุกข๑ได๎อยํางแท๎จริง หลังจากที่ได๎ร๎องไห๎เป็นวรรคเป็นเวรแล๎วช๎อยก็พูดขึ้นวํา  

         "แมํพลอย ฉันมาคราวนี้ตั้งใจจะอยูํด๎วยหลายๆ วัน คนที่ร๎ูจักกันมานานอยํางเรา จะเห็นใจกันก็ในยามทุกข๑อยํางนี้ 

ฉันเห็นใจแมํพลอยจริงๆ" 

         คําพดูของช๎อยทาํใหคุ๎ณเชยถอนหายใจอยํางโลํงอก เพราะคุณเชยร๎ูดีอยํูวําในยามเชํนนี ้ช๎อยเป็นคนๆ เดียวทีจ่ะทาํ

ให๎พลอยคลายทุกข๑ลงได๎ 

         "นึกแล๎วก็แปลก" คุณเชยปรารภขึ้น "แมํพลอยนี่ดูจะมีเคราะห๑กรรมไมํร๎ูจักจบส้ิน แตํละคร้ังก็ดูหนักเหลือเกิน สํวน

ฉันเสียอีกไมํเห็นคํอยมีอะไร จนบางเวลาฉันนึกๆ ไปร๎ูสึกเหมือนกับวําตัวเองเอาเปรียบแมํพลอยเต็มที"  

         "ฉันก็วําอยํางนั้นเหมือนกันแมํเชย ถึงได๎มานั่งร๎องไห๎อยํูถึงนี่" ช๎อยตอบ  

         ระหวํางทีลู่กๆ เดินทางไปปกัษ๑ใต๎พร๎อมกับพอํเพ่ิม เพ่ือปลงศพตาอ๏อด คุณเชยและช๎อยอยํูเป็นเพ่ือนมาตลอด และ

ในระหวํางนั้น คุณเชยก็ได๎สังเกตเห็นอาการป่วยไข๎ของพลอยถนัด จนถึงกับไปเรียกหลวงโอสถมาตรวจดู หลวงโอสถ

ตรวจดูแล๎วก็หายาหอมแบบไทยๆ มาทิ้งไว๎ให๎หลายขนาน พร๎อมกับพูดวํา  

         "ฉันบอกแมํพลอยตรงๆ ดีกวํา เพราะเราพี่น๎องกัน ฉันพอร๎ูวําแมํพลอยเจ็บมากเทําที่ดูอาการ แตํจะให๎ฉันบอกลง

ไปวําแมํพลอยเจ็บเป็นอะไรแนํฉันก็บอกไมํถูก เพราะฉันมันหมอโบราณรักษาได๎แตํโรคพื้นๆ ฉันวําพอพํออ๎นเขากลับมาฉัน

จะบอกเขา ให๎เขารับหมอแผนปัจจุบันมาตรวจให๎แนํนอนดีกวํา ทิ้งไว๎ก็จะลุกลามใหญํโตไป ระหวํางนี้ก็ขอให๎แมํพลอยกิน

ยาที่ฉันให๎คุมๆ ไว๎กํอน พักผํอนให๎มากๆ อยําทําอะไรให๎เหนื่อย เห็นจะไมํเป็นอะไรหรอก" ซึ่งทั้งหมดนี้พลอยก็ได๎แตํรับฟัง

แล๎วก็นิ่งอยูํ เพราะกําลังใจที่จะดํารงชีวิตอยูํตํอไปนั้นเหลือน๎อยเต็มทีแล๎ว  

         พลอยเพ่ิงจะมาสังเกตตาอน๎ได๎ถนดัถนี ่เอาเม่ือตอนตาอน๎กลับมาจากเผาศพตาอ๏อด เวลาสิบกวําปใีนคุก และใน

เกาะที่ขังนักโทษ ทําให๎ตาอ๎นเปล่ียนไปในลักษณะที่เป็นคนละคน ตาอ๎นผอมดําผิดรูปรําง ผมหงอกประปรายทําให๎ดูแกํ

เกินวัย ตามเนื้อตัวมีรอยแผลเป็นใหญํๆ แสดงให๎เห็นวําเกิดจากแผลเนําเปื่อยบางชนิด ตาอ๎นไมํยอมเอํยปากถึงเร่ือง

กิจการบ๎านเมืองที่แล๎วๆ มาเลย และที่พลอยร๎ูสึกเบาใจอยํางมากก็คือ ตาอ๎นมีความสัมพันธ๑ฉันท๑พี่น๎องกับตาอั้นเป็นปกติ 



ไมํมีอาการสงสัยกินใจกันเหมือนเมื่อกํอน ตาอ๎นใช๎เวลาเกือบทั้งหมดอยูํกับพลอย เหมือนกับจะแสดงความจํานงที่จะเป็น

ตัวของตัวเอง และเป็นตัวของตาอ๏อดพร๎อมๆ กัน แตํถึงแม๎วําพลอยจะเห็นใจและเมตตาปรานีตาอ๎นสักเทําไรก็ตาม ตาอ๎นก็

ยังคงเป็นตาอ๎นมิใชํตาอ๏อด พลอยนึกน๎อยใจในโชคชะตาเสมอวํา ตนไมํมีโอกาสที่จะได๎ลูกทุกคนมาอยูํพร๎อมหน๎ากันเลย 

เมื่อตาอ๏อดอยูํ ตาอ๎นก็ต๎องมีอันเป็นติดคุก แตํพอตาอ๎นกลับ ตาอ๏อด... พลอยนึกถึงเพียงเทํานี้ก็ต๎องจูงใจตัวเอง ให๎วิ่งผละ

หนีจากข๎อเท็จจริงที่หัวใจไมํยอมรับ นึกถึงวําตาอ๏อดตายคร้ังไร แสงสวํางในโลกนี้ ก็ดูเหมือนจะมืดมิดไปทั่ว วันหนึ่งพลอย

นั่งพิจารณาดูสังขารที่ทรุดโทรมเกินวัยของตาอ๎นแล๎วก็กลําวขึ้นวํา  

         "อ๎น แมํไมํนึกเลยวําอ๎นจะเปล่ียนไปมากถึงเพียงนี้ ใน...ในนั้นลําบากมากหรือลูก"  

         ตาอน๎หวัเราะแล๎วก็ตอบวํา 

         "เมื่ออยูํบางขวางก็ไมํเทําไรหรอกคุณแมํ ถ๎าถูกขังอยํูที่นั่นตลอด ออกมาผมคงอ๎วน แตํที่ผอมไปนี่เห็นจะเป็นเพราะ

เกาะเตํามากกวําที่อื่น" 

         "ทําไมลูก" 

         "เมื่ออยูํที่ตะระเตาก็อยํางนั้น ถึงจะเจ็บไข๎ก็ไมํส๎ูกระไร เพราะที่นั่นเขายังไมํใช๎ให๎ทํางานหนัก พอมาถึงเกาะเตําก็

ต๎องถางป่าตัดถนน ผมเร่ิมเป็นไข๎มาแตํตะรุเตา พอมาโดนเกาะเตําเข๎าก็จวนตายเหมือนกัน เคราะห๑ดีที่อ๏อดเขาสํงยาไปให๎

ยังพอซุกซํอนไว๎ พอชํวยชีวิตรอดมาได๎ ยาแก๎ไข๎ผมต๎องใสํกระป๋องฝังไว๎ในป่า ไมํให๎ใครเห็น"  

         "อะไรถึงเพียงนั้นเทียวหรืออ๎น" พลอยถามอยํางไมํเชื่อหู  

         "ถ๎าไมํทําอยํางนั้นคนอื่นก็กินหมด เพราะเจ็บด๎วยกันทุกคน และยานั้นก็ไมํพอที่จะแจกกันไป ถ๎าใจดีแจกไปก็ตาย

เทํากัน แตํถ๎าเก็บไว๎ผมเจ็บไข๎กินคนเดียวก็พอมีหวังรอด มาคิดดูเด๋ียวนี้ก็เห็นวําใจดําเหลือเกิน จนผมไมํอยากเลําให๎ใครฟัง 

แตํเวลาอยํูที่นั่นก็เห็นไปอีกอยํางหนึ่ง ชีวิตดูเหมือนจะสําคัญกวําอะไรทั้งนั้น"  

         "แล๎วคนอื่นที่ไมํมียาทําอยํางไร" 

         "ที่ตายไปบ๎างก็ม"ี ตาอ๎นตอบเบาๆ 

         พลอยได๎แตํนิง่ถอนใจใหญํเม่ือได๎ยินตาอน๎พดูวํามีคนตาย คนทีต่ายอาจเป็นลูกใครหรือผัวใครก็ได๎ เม่ือตายแล๎วก็

จะต๎องมีคนเศร๎าโศกเสียใจ อยํางที่พลอยเป็นอยูํ ณ บัดนี้  

         "อยําไปคิดถึงเร่ืองที่แล๎วๆ มาเลยอ๎น" พลอยพูดเสียงเบาๆ "อะไรที่แล๎วๆ ไป ก็ขอให๎แล๎วไปเสียที แมํเห็นวําอ๎นควร

จะคิดถึงกาลข๎างหน๎ามากกวํา ระหวํางนี้ก็รักษาเนื้อรักษาตัวให๎หายเจ็บไข๎ เพราะแมํเห็นอ๎นยังผํายผอมอยูํ"  

         "ผมก็อยากจะทําอยํางคุณแมํวํา.....อยากจะเร่ิมชีวิตใหมํ ผมอยากจะลืมเร่ืองที่แล๎วๆ มาเสียให๎หมดส้ิน ผมนั่งคิด

นอนคิดมาหลายวันแล๎ววํา จะหาจุดเร่ิมชีวิตใหมํที่ตรงไหนดี เพราะเทําที่เป็นมาแล๎ว ชีวิตมันตํอเนื่องมาตลอด ไมํมีอะไรมา



แบํงแยกเกํากับใหมํให๎เด็ดขาดออกไป เมื่อมันแบํงออกจากกันไมํได๎ ผมก็เร่ิมไมํถูก ผมคิดมานานแล๎วคุณแมํ คิดมาต้ังแตํ

อยูํเกาะ แตํผมก็คิดไมํคํอยออกเลย เพิ่งมาเห็นทางแจํมแจ๎งเมื่อคืนนี้ ผมร๎ูวิธีที่จะทิ้งเบื้องหลังให๎หมดส้ินและเร่ิมชีวิตใหมํได๎

แล๎ว" ตาอ๎นพรรณนาเบาๆ ด๎วยน้ําเสียงแสดงความม่ันใจ  

         "ดีแล๎วลูก" พลอยตอบ "แมํดีใจด๎วย แตํจะทําอะไร" 

         "ผมขออนุญาตคุณแมํขอบวชสักพักหนึ่ง" ตาอ๎นตอบเรียบๆ  

         พลอยยึดตัวตรง หวัใจทีเ่ศร๎าหมองอยํูนัน้คํอยเบิกบานขึน้มาเอง 

         "แหมดีจริงอ๎นลูกแมํ" พลอยพูดด๎วยน้ําเสียงแสดงความปีติ "แมํก็มีลูกผ๎ูชายหลายคน ยังไมํมีใครเคยบวชเรียนให๎

แมํได๎เห็นชายผ๎าเหลืองเลย แมํอนุโมทนาด๎วย...อ๎นทําให๎แมํปล้ืมในมากวันนี้"  

         "ผมนึกแล๎ววําคุณแมํจะต๎องดีใจ" ตาอ๎นวํา "เพียงเทํานั้นก็พอแล๎วที่จะทําให๎ผมตัดสินใจออกบวช แตํมันก็ยังมีเหตุ

อื่นๆ อีกหลายอยําง ผมอยากจะทิ้งโลกเสียพักหนึ่งกํอน เพื่อเร่ิมชีวิตใหมํอยํางที่ได๎บอกไว๎แล๎วเมื่อกี้ แล๎วก็ยังมีอีกเหตุผล

หนึ่ง ที่ทําให๎ผมเห็นวําควรจะบวชเสียที" 

         "อะไรอีกอ๎น" 

         "อ๏อด" ตาอ๎นตอบด๎วยเสียงแผํวเบาผิดปกติ "ผมอยากบวชให๎อ๏อด ทั้งที่ผมไมํแนํใจวําคนเราตายแล๎วไปไหน และ

ไมํร๎ูเลยวําบุญกุศลที่ได๎จากการบวชนั้น จะสํงถึงกันได๎หรือไมํ แตํผมเชื่อวําถ๎าเราทําความดีตํอใครคนหนึ่งที่เป็นคนดี และ

ทําความดีตํอเรามาก ความดีที่เราทํานั้นหากเขารับร๎ูเข๎าก็คงพอใจ"  

         "อ๎นอยําสงสัยไปเลย" พลอยตอบอยํางแนํใจ "บุญกุศลนั้นต๎องถึงกันแนํๆ ไมํวําน๎องจะอยูํที่ไหน ถึงใครเขาจะไมํ

เชื่อในเร่ืองนี้แมํก็เชื่อ และเพราะแมํเชื่ออยํางนี้จึงได๎อยูํมาได๎ เมื่อเจ๎าคุณพํอส้ินบุญ เมื่อเสด็จของแมํส้ินพระชมน๑ แมํก็ทุกข๑

ร๎อนเหลือเกิน ร๎องไห๎เสียจนแทบไมํมีน้ําตา แตํอาศัยความเชื่อถือที่วํา พอจะทําบุญสนองพระเดชพระคุณทํานได๎ ถึงแม๎วํา

ทํานจะส้ินไปแล๎ว ความทุกข๑ทั้งหลายก็บรรเทาลงไป เมื่อคุณพํอของอ๎นตาย อ๎นก็เห็นอยูํแล๎ววําแมํทุกข๑เพียงไร และอ๏อด

มาตายลงอีกคนหนึ่ง แมํก็แทบจะทนทานไมํไหว แตํที่ยังครองตัวอยํูได๎ ก็เพราะแมํเชื่อบุญกรรมนี่แหละ และยังเชื่อวําบุญ

กุศลนั้นสํงให๎กันสํงถึงกันได๎"  

         พลอยยกมือขึน้เช็ดน้าํตา ซ่ึงไหลออกมาเพราะความปติีทีลู่กคนหนึง่จะบวช หรือเพราะลูกอกีคนได๎ตายไปแล๎ว 

พลอยก็ไมํแนํใจนัก แล๎วพลอยก็พูดตํอไปวํา  

         "แมํพูดอยํางนี้อ๎นอาจเห็นวําแมํเป็นคนโบราณ เชื่อถืออะไรเลอะเทอะไปก็ได๎ แมํก็อาจเป็นจริงๆ แตํชีวิตแมํได๎เหตุ

ทุกข๑มามาก...เห็นมามากเหลือเกิน ไมํเคยมีความสุขอะไรที่จะยั่งยืน ได๎อยํางหนึ่งก็ต๎องเสียอยํางหนึ่งทุกคร้ังไป บางทีก็เสีย

มากกวําได๎ แตํแมํก็ครองตัวมาด๎วยความเชื่อถืออยํางนี้แหละ อ๎นเป็นคนสมัยใหมํก็เป็นธรรมดา ร๎ูอะไรก็อยากจะร๎ูจริง ต๎อง



หาเหตุหาผลให๎เป็นเร่ืองเป็นราว จะเชื่ออะไรก็ต๎องดูแล๎วดูอีกจนหมดเปลือกไมํมีที่สงสัย แตํแมํไมํมีเวลาจะทําอยํางอ๎นได๎ 

เพราะความทุกข๑มาถึงตัวแมํบํอยเหลือเกิน ได๎อะไรที่จะชํวยให๎ความทุกข๑เบาบางลงได๎ แมํก็ต๎องคว๎าไว๎กํอน มัวแตํสงสัยอยูํ

แมํก็อาจตายเสียกํอนด๎วยความทุกข๑.... อ๎นคิดไว๎วําจะบวชเมื่อไร แมํดีใจเหลือเกิน"  

         "ผมเพิ่งตกลงใจเมื่อคืนนี้เอง" ตาอ๎นบอก "เมื่อตกใจแล๎วก็ขออนุญาตคุณแมํ ตํอไปนี้เตรียมตัวเสร็จเมื่อไร ก็จะ

บวช" 

         "ดีแล๎วอ๎น" พลอยวํา "แมํจะจัดให๎เองไมํให๎ขาดเหลือ" 

         งานอปุสมบทตาอน๎ทีจ่ะต๎องตระเตรียมตํอไปนัน้ ทาํใหพ๎ลอยมีชีวิตชีวาขึน้อยํางประหลาด ถ๎าหากตาอน๎มิได๎มา

แสดงความปรารถนาในวันนั้นวําจะบวช พลอยยังก็นึกไมํออกเหมือนกันวําความเศร๎าโศก อันเกิดจากความตายของตาอ๏

อดจะทําให๎ตาเป็นอยํางไร ขณะนั้นพลอยไมํต๎องการอะไรมาก ต๎องการแตํจะให๎มีอะไรทําที่ตนเห็นวําสําคัญและมี

ประโยชน๑ ขอแตํเพียงอยําให๎ต๎องนั่งเฉยๆ ให๎ความทุกข๑เผาหัวใจไปตนกวําจะมอด  

         พวกพอ๎งและญาติมิตรทกุคนก็ดูเหมือนจะร๎ูใจพลอยในเร่ืองนี ้เพราะเม่ือได๎ทราบขาํวเร่ืองนีเ้ขา๎ ตํางคนก็อนโุมทนา 

และพูดเป็นเสียงเดียวกันวํา งานอุปสมบทตาอ๎นนั้น จะต๎องชํวยทําให๎เป็นการใหญํ ตํางคนตํางก็มีความเห็นไปตํางๆ วํา 

ควรจะทําอยํางไรบ๎าง พํอเพิ่มลงความเห็นให๎มีพิธีทําขวัญนาคแบบโบราณ แตํตาอ๎นยับยั้งความเห็นนั้นเสียด๎วยคําพูดวํา  

         "ผมขอเสียเถิดคุณลุง อยําให๎เอิกเกริกนักเลย ผมมิใชํวําจะบวชตอนเข๎าพรรษา และก็ไมํใชํนาคหนุํมๆ อายุเพิ่ง

ครบ จะทําเอิกเกริกไปก็อายเขา ระหวํางนี้ข๎าวของก็ยังแพง ทําให๎มากเร่ืองไปก็หมดเปลืองเปลําๆ"  

         "อ๎าว ! งั้นก็หมดสนุกซีพํออ๎น พํอจะบวชจะเรียนทั้งทีก็ควรจะให๎ญาติโยมได๎ฉลองให๎เต็มศรัทธา"  

         ตาอน๎เหลียวดูหนา๎พลอยเหมือนกับจะขอความชํวยเหลือ แล๎วก็พดูเสียงออํยๆ วํา  

         "ก็แล๎วแตํคุณแมํ..." 

         "ตามใจอ๎นเถิดแมํไมํวํา อ๎นจะบวชจะเรียนก็ดีถมไปอยํูแล๎ว ไมํต๎องทําขวัญนาคก็ได๎ บวชแล๎วก็คํอยทําบุญฉลอง

พระก็แล๎วกัน" พลอยรีบพูดชํวยลูก เพราะเห็นวําตาอ๎นอยากบวชอยํางเงียบที่สุด  

         "ถ๎าอยํางนั้นก็จัดกระบวนแหํให๎ครึกคร้ืน" พํอเพิ่มวํา  

         "เอาอีกแล๎วคุณหลวง" พลอยพูดอยํางอํอนใจ "คุณหลวงก็ร๎ูแล๎ววําหลานอยากบวชเงียบๆ จะมาแหํแหนอะไรอีก 

อ๎นจะเอาอยํางไรลูก" พลอยหันไปถามตาอ๎น 

         "ผมไมํอยากมีพิธีรีตองอะไรเลย เป็นความสัตย๑จริง เพราะบวชคราวนี้ผมบวชด๎วยความสมัครใจ บวชด๎วยความ

เชื่อถือเล่ือมใส ถึงเวลาก็อยากนุํงขาวหํมขาวไปขอบรรพชา และอยากให๎มีแตํพิธีสงฆ๑ เร่ืองทําขวัญแหํแหน ตลอดจนนุํงยก



ใสํเส้ือครุยอะไรเหลํานั้น ผมอยากจะขอให๎ยกเสีย เพราะผิดเทศกาลและผมก็เป็นผ๎ูใหญํแล๎ว ดูๆ ไปก็เหมือนเลํนละคอน 

กระดากใจอยํางไรก็ไมํร๎ู แตํถ๎าคุณแมํจะให๎มีอะไรก็แล๎วแตํ"  

         "แมํก็วําอยํางนั้นแหละอ๎น อ๎นพูดตรงใจดําของแมํทีเดียว น๎องก็เพิ่งตายไปใหมํๆ แมํไมํอยากให๎มีงานเอิกเกริก

เพราะไมํมีใจ ที่อ๎นจะบวชคราวนี้แมํก็ปล้ืมใจหนักหนาแล๎ว"  

         พอํเพ่ิมโดนคนไมํเห็นด๎วยถึงสองแรงเชํนนีก็้ต๎องเงียบไป ได๎แตํบนํตุบตับวํา 

         "จะบวชจะเรียนทั้งที ไอ๎เราก็อยากจะชํวยให๎เต็มแรง แตํเขาไมํเอาทั้งแมํทั้งลูก"  

         "โธํ ! คุณลุงอยําพูดอยํางนั้นซีครับ !" ตาอ๎นพูดอยํางเสียใจ  

         "คุณหลวง !" พลอยพูดเสียงแข็ง "อยําทําใจน๎อยไปหนํอยเลย แกํจวนจะตายอยูํแล๎ว ฉันร๎ูหรอกวําคุณหลวงหา

เร่ืองจะสนุกเทํานั้นเอง หาอะไรไมํได๎เข๎าก็จะมาสนุกตรงบวชหลาน จริงไหม"  

         พอํเพ่ิมหวัเราะแล๎วตอบวํา 

         "แมํพลอยนี่แกก็ร๎ูใจฉันไปเสียทุกอยําง เอาอยํางนี้ก็แล๎วกัน คืนวันกํอนจะบวชนี่ เรามาชุมนุมญาติพี่น๎องกันสักที 

จะดีไหม ฉันจะเป็นคนรับเล้ียงเอง" 

         "อยํางนั้นนํะคงไมํยากหรอก" พลอยวํา "เพราะคืนนั้นใครๆ ก็คงมาอยํูที่นี่กันหมด ฉันนัดไว๎ให๎มาชํวยกันทําดอกไม๎ 

ถ๎าคุณหลวงจะเล้ียงก็คงจะได๎ วําแตํไปรวยโปมาอีกหรือไร"  

         "เปลําหรอกแมํพลอย" พํอเพิ่มตอบ "อยูํๆ เขาก็เลิกคาสิโนเสียเฉยๆ แตํหมูํนี้ฉันก็รวยอีก ฉันลองเซ็งล้ีดูกับเขาบ๎าง 

โซดาไฟกระปุกเดียว ฉันซื้อมาแล๎วก็ขายไป แล๎วก็ตามไปซื้อกลับมาอีก แล๎วก็ขายไปอีก ต้ังหลายสิบหน ได๎กําไรทุกที มี

อัฐฬสพอจะเล้ียงดูพี่น๎องได๎เป็นคร้ังเป็นคราวกระมัง"  

         "อยํางนี้หรือที่เรียกกันวําเซ็งล้ี" พลอยถาม  

         "นั่นแหละแมํพลอย แล๎วก็เซ็งล้ีฮ๎อเสียด๎วย" พํอเพิ่มวํา  

 

บทที่ ๑๕ (หน๎าที่ ๒)  

         ต้ังแตํนัน้มาก็เป็นอนัตกลงกันได๎วํางานบวชตาอน๎จะทาํอยํางเงียบทีสุ่ด ตาอน๎เลือกวัดเล็กๆ ทีอ่ยํูลึกเขา๎ไปในคลอง 

เพราะต๎องการความสงบจริงๆ มิให๎ใครไปรบกวน และในระหวํางเวลาสองสามอาทิตย๑กํอนจะบวช ตาอ๎นก็ไปวัดแทบทุกวัน 

เพื่อซักซ๎อมขานนาค และกระทําตนให๎คุ๎นเคยตํอสมณเพศ ระหวํางนั้นพลอยก็ได๎แตํเตรียมข๎าวของเคร่ืองอัฏฐบริขารตํางๆ 

ไว๎ให๎พรักพร๎อม ส่ิงใดที่จะต๎องเตรียมไว๎กํอน เชํนที่นอนหมอนมุ๎ง พลอยก็ทําให๎เสร็จไปแตํเนิ่นๆ ของบางอยํางก็แพงจน



พลอยต๎องสะท๎อนถอนใจ เป็นต๎นวําผ๎าไตรๆ หนึ่งมีราคารํวมพันบาท พลอยก็ต๎องจําใจซื้อทั้งที่พอเอามือจับดูเนื้อผ๎าแล๎วก็

ต๎องใจหาย ด๎วยความเลวของผ๎า มุ๎งผ๎าโปรํงอยํางที่ตั้งใจไว๎นั้นหาไมํได๎ ได๎แตํมุ๎งผ๎าหยาบๆ ที่ทอขึ้นใช๎แทนผ๎าโปรํง สํวน

เคร่ืองใช๎อื่นๆ ก็แพงขึ้นไปตามสํวน คุณเชยผ๎ูซึ่งมาชํวยซื้อของและเตรียมของอยูํตลอด ถึงกับถอนใจใหญํออกอุทานวํา  

         "แมํพลอยเอ๐ย สมัยนี้อะไรๆ มันก็แพงไปหมดแม๎แตํบุญกุศล คําใช๎จํายบวชพํออ๎นคราวนี้ถ๎าเป็นสมัยกํอน ก็บวช

พระได๎สักสิบองค๑ แล๎วจะยังมีเงินเหลือปวารณาเป็นอุปฐากไปได๎ตลอดพรรษา แตํเด๋ียวนี้ดูเอาเถิด เมื่อบุญกุศลแพงเสีย

แล๎ว คนเราก็เห็นจะใกล๎นรกเข๎าไปทุกวัน !" 

         "อยําไปเสียดมเสียดายเลยคุณเชย" พลอยวํา "จะทําบุญทั้งที ฉันไมํอยากคิดหรอกเร่ืองเงินๆ ทองๆ"  

         "แมํพลอย" คุณเชยพูดด๎วยเสียงเยือกเย็นเหมือนกับรําพึงกับตัวเองมากกวํา "แมํพลอยเคราะห๑ดีมีเงินใช๎ แมํพลอย

ก็ไมํต๎องคิดถึงมันได๎เร่ืองเงินๆ ทองๆ บุญกุศลใครๆ ก็อยากทํา ถ๎านรกสวรรค๑มีจริงใครจะอยากไปตกนรก ถ๎าชาติหน๎ามีจริง

ใครก็ต๎องอยากให๎ชาติหน๎าดีกวําชาตินี้ แตํก็นั่นแหละแมํพลอยเอ๐ย เด๋ียวนี้คนที่จนถึงกับทําบุญไมํไหวมีมากขึ้นทุกวัน 

เพราะเพียงแตํเล้ียงปากเล้ียงท๎องเข๎าไปก็ยากเสียแล๎ว แมํพลอยอยูํไกลแมํพลอยไมํเห็นหรอก แตํพี่อยํูใกล๎ บ๎านพี่อยูํมีแตํ

คนจนล๎อมรอบ เขาก็คนอยํางเรานํะแหละไมํได๎ผิดอะไรกันเลย พี่วําคนพวกนี้เขาอยากทําบุญมากกวําคนมั่งมีเสียอีก 

เพราะชาตินี้เขาต๎องมีทุกข๑ ต๎องยากลําบาก เขาก็อยากจะพบชาติหน๎าที่ดีกวํานี้ แตํกํอนพี่ไปอยูํกับคนจนใหมํๆ ยังนึก

แปลกใจวําเขาทําบุญกันทุกวี่ทุกวัน มากกวําเราที่เป็นลูกพระน้ําพระยาเสียอีก ดูๆ ไปก็ร๎ูวําอยํางเรามันไมํมีทุกข๑ เคยแตํ

สบายจึงไมํพะวงเร่ืองบาปบุญคุณโทษ แตํคนที่เขาตกอยูํในห๎วงทุกข๑ห๎วงจนเสียแล๎วในชาตินี้ เขาร๎ูจักมากกวําเรา ต้ังแตํนั้น

มาพี่ก็นับถือคนจน เพราะเห็นใจเขา แตํเด๋ียวนี้..." คุณเชยหยุดพูดถอนใจใหญํอยํางอํอนระอา "แตํเด๋ียวนี้ข๎าวของมันแพง

เหลือเกิน คนจนอยํูแล๎วก็ย่ิงจนลงไปอีก เหมือนกับวํานรกมาถึงตัวเสียแล๎วแตํในชาตินี้ คร้ันจะไปหวังเอาสวรรค๑วิมาน หวัง

ความสุขในชาติหน๎า ประตูสวรรค๑ก็ปิดเสียแล๎วด๎วยของมันแพง ทําบุญไมํได๎ เมื่อร๎ูตัววําไหนๆ ก็ต๎องตกนรกแนํแล๎วไมํมีทาง

แก๎ เป็นใจใครก็ต๎องปลํอยเลยตามเลย หาความสนุก เอาแตํใจตัวไปชาติหนึ่ง ตํอไปจะเป็นอะไรก็ชํางมัน อยํางนี้คนที่มี

สันดานกระเดียดไปข๎างชั่วอยูํแล๎ว ก็ย่ิงจมลงไป แม๎คนที่ดีๆ ก็อาจกลายเป็นคนชั่วไปได๎ พี่ดูๆ ไปแล๎วก็ขนลุก"  

         พลอยได๎ยินคุณเชยพดูแล๎วก็ขนลุกตามเพราะเห็นจริง พดูกับคุณเชยไปวํา  

         "นั่นสิคุณเชย แล๎วจะเป็นอยํางไรกันตํอไป" 

         "พี่ก็ไมํร๎ู" คุณเชยตอบ ทุกคร้ังที่คุณเชยพูดกับพลอยด๎วยเร่ืองที่สําคัญ ด๎วยเร่ืองที่คุณเชยมีความเห็นอยํางจริงใจ 

คุณเชยมักจะเรียกตัวเองวํา "พี่" เสมอ คุณเชยพูดตํอไป  

         "พี่ร๎ูแตํวําของอะไรที่เคยพบพบเห็นมาแตํกํอนนั้นหมดไปแล๎ว ผํานไปแล๎ว ไมํมีวันจะกลับมาให๎เห็นได๎อีก เพราะ

คนสมัยนี้เปล่ียนไปทุกวัน เปล่ียนไปวันละมากๆ ที่เราเคยเห็นคนรักกันเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํกัน ไวัใจกันนั้น พี่คิดวําจะได๎เห็น

น๎อยลงไปทุกที ตํอไปก็จะมีแตํแกํงแยํงคดโกงระแวงสงสัยกัน เพราะความจําเป็นมันบังคับอยํู คิดแล๎วก็ไมํนําสบายใจเลย"  



         "คุณเชยพูดเสียจนฉันแทบไมํอยากอยูํตํอไป" พลอยปรารภขึ้น  

         "แมํพลอยอยํามาฟังฉันเลย" คุณเชยหัวเราะแล๎วเปล่ียนเสียงพูดทันที "หลวงโอสถเขายังบอกอยูํเมื่อสองสามวันนี้

เองวําฉันยิ่งแกํย่ิงเลอะ พูดอะไรไมํเป็นเร่ืองเป็นรส ฉันดูๆ ไปแล๎วก็เห็นจริง แมํพลอยอยําเก็บเอาไปคิดเลย วําแตํเคร่ือง

อัฏฐบริขารที่จะถวายพระครบแล๎วหรือยัง"  

         "ฉันก็วําครบแล๎ว" พลอยตอบ 

         "ของถวายอุปัชฌาย๑ คํูสวดและพระนั่งหัตถบาสครบแล๎วหรือ"  

         "หมดแล๎วคุณเชย อุปัชฌาย๑ คํูสวดถวายไตร พระนั่งหัตถบาส ถวายผ๎าเช็ดหน๎าดอกไม๎ธูปเทียนและเงิน ฉันก็วํา

พอแล๎ว" 

         "ก็นําปล้ืมใจอยํู" คุณเชยวํา "แมํพลอยทําบุญได๎ครบเคร่ืองเหมือนกับเมื่อคร้ังบ๎านเมืองยังดี ฉันขออนุโมทนาด๎วย"  

         กํอนจะถึงวันบวชตาอน๎วันหนึง่ คุณเชย ช๎อย ประไพ พร๎อมด๎วยพวกพอ๎ง ผ๎ูหญิงอืน่ๆ อกีสองสามคน ก็มาชุมนมุกันที่

บ๎าน นัยวําเพื่อจะชํวยทําดอกไม๎ ซึ่งมีหลายอยํางต้ังแตํดอกไม๎คลุมไตร ไปจนถึงกรวยคํูสวดอุปัชฌาย๑ ช๎อยเข๎ารับเป็นหัว

เร่ียวหัวแรงในการนี้ และเป็นผ๎ูบงการส่ังให๎คนโน๎นคนนี้ทําดอกไม๎เทําที่เห็นวําจะทําได๎ ช๎อยบอกวํา  

         "เร่ืองนี้ต๎องปลํอยฉันบ๎างละแมํพลอย เร่ืองทําดอกไม๎ฉันทํามาแตํสาวจนแกํ ใครอยํามายํุงกับฉันดีกวํา ฉันส่ังอะไร

ก็ทําตามก็แล๎วกัน" 

         "ฉันก็วําอยํางนั้นแหละช๎อย" พลอยเห็นด๎วย "ฉันเองก็เร้ือรังไมํได๎ทําเสียนาน หูตาก็ไมํคํอยจะเห็น"  

         "ดัดจริตนํะไมํวํา" ช๎อยย๎อนให๎ทันที "ตัวจะมาทําแกํเกินกวําเขาไปได๎อยํางไร เป็นคุณนายคุณหญิงมาเสียนานจน

ลืมวิชาความร๎ูก็วํามาเถิด เอ๎า ! ร๎อยตาขํายไป !" ช๎อยพูดพลางย่ืนชามใสํดอกพุดที่ตัดก๎านเทํากันแล๎วให๎ พร๎อมกับเข็มและ

ด๎าย "ยังทําเป็นอยํูใชํหรือ ดอกไม๎ประดับข๎างบนฉันทําเอง คนที่ฉันเอามาชํวยเขาก็เกํง ไมํเป็นไรหรอก"  

         "แล๎วฉันเลําแมํช๎อยจะให๎ทําอะไรบ๎าง" คุณเชยถามขึ้น  

         "ก็ทําอะไรเป็นบ๎างเลําแมํเชย" ช๎อยถามกลับไป  

         "ร๎อยตาขํายก็คงจะพอได๎กระมัง" คุณเชยตอบอยํางลังเล "ถ๎าไมํไว๎ใจฉันชํวยเด็ดดอกไม๎ก็ยังได๎"  

         "ลองร๎อยตาขํายอีกด๎านหนึ่ง......ด๎านตรงข๎ามกับแมํพลอยเขานั่นแหละ" ช๎อยพูดอยํางเป็นการเป็นงาน แล๎วก็ส่ัง

คนโน๎นคนนี้ให๎ทํางานไมํหยุดปาก 

         การทาํงานทีบ่า๎น อนัเป็นโอกาสใหพ๎ีน่อ๎งพวกพอ๎งมาชุมนมุกันพร่ังพร๎อม ได๎พบปะพดูจากันและรํวมมือทาํงานอนั

เป็นการกุศล ทําให๎พลอยลืมทุกข๑ได๎ชั่วคร้ังคราว และในคืนนั้นพํอเพิ่มก็จัดหาของมาเล้ียงมากมายหลายอยําง ในคืนวันนั้น



ก็ได๎ชุมนุมญาติพี่น๎อง ตลอดจนเพื่อนฝูงที่สนิท และลูกทุกคนที่ยังอยํู รํวมวงกินข๎าวกันอยํางพร๎อมเพรียง พลอยนั่งเปิบข๎าว

อยูํเงียบๆ ฟังพํอเพิ่มคุยด๎วยเร่ืองนั้นบ๎างเร่ืองนี้บ๎าง บางทีคุณเชยและช๎อยก็ชํวยกันขัดคอเสียจนพํอเพิ่มต๎องนิ่งหยุดพูดลง

ไป พลอยกวาดตาไปรอบๆ ดูหน๎าคนที่ร๎ูจักคนที่ตนรักทีละคน จํานวนปีที่ผํานไป ได๎นําความเติบโตเป็นผ๎ูใหญํ มาให๎แกํคน

ที่เป็นเด็กกวํา และนําความชรามาให๎แกํคนที่เคยเป็นเด็กมาด๎วยกัน แตํทุกคนก็ยังเป็นคนเกําอยํูนั่นเองในสายตาของ

พลอย เสียงคุณเชยพูดเบาๆ ขึ้นวํา  

         "มานั่งพร๎อมกันอยํูอยํางนี้ฉันอดคิดถึงเจ๎าคุณพํอไมํได๎เลย ทํานเห็นลูกๆ มานั่งอยูํพร๎อมเพรียงกัน ทํานคงดีใจ

พิลึก" 

         "ก็พร๎อมกันเทําที่เหลือ" พํอเพิ่มวํา "คุณชิตของฉันก็ออกป่าออกดงไปไมํได๎ขําวคราวเลย"  

         พอพอํเพ่ิมพดูถึงคุณชิต พลอยก็เหลียวมาดูพวงซ่ึงนัง่ทาํดอกไม๎อยํูอกีทางหนึง่ ไมํยอมเขา๎มารํวมวงกินขา๎วด๎วย พวง

ซึ่งเป็นภรรยาคุณชิตแตํก็ยังถือตัววําเป็นบําว เด๋ียวนี้แกํชราลงไปพอๆ กัน  

         "ได๎ขําวคุณบ๎างไหมแมํพวง" พํอเพิ่มมองตามสายตาของพลอยไปพบพวงเข๎าจึงถามขึ้น  

         "เมื่อสองสามเดือนนี้ ลูกเข๎ามาหาบําวจากเมืองกาญจน๑ฯ บอกวําคุณเธอเป็นอัมพาตลุกไมํขึ้น" พวงตอบด๎วยเสียง

เรียบๆ 

         "อ๎าว !" คุณเชยพูด "แล๎วเดี๋ยวนี้เธออยํูกับใครเลําแมํพวง" 

         "เธออยํูกับเมียโน๎น" พวงตอบ "บําวได๎ขําววําเขามีอันจะกิน เล้ียงดูเธอดีไมํต๎องลําบาก"  

         "วําไปแล๎วคุณชิตเธอก็เคราะห๑ดีกวําฉันเสียอีก" พํอเพิ่มพูดขึ้น "เกิดมากับเขาชาติหนึ่ง มีคนเล้ียงให๎สบายอยูํเสมอ"  

         "ถ๎าจะวําไปเราก็เคราะห๑ดีด๎วยกันทุกคนนํะแหละ ที่ยังได๎มานั่งกินข๎าวกันอยํูที่นี่" คุณเชยพูดขึ้น "ฉันคิดถึงแตํคุณ

ใหญํ ถ๎าเธอยังไมํตายแล๎วมานั่งอยํูด๎วยวันนี้ ฉันวําคุณหลวงคงไมํกล๎ามาวางก๎ามอยํางนี้หรอก"  

         "เฮํย ! คุณเชยเองก็เถอะนํา !" พํอเพิ่มวํา "ดีแตํเกํงลับหลังเทํานั้นแหละ ตํอหน๎าคุณใหญํฉันก็เห็นจ๐องๆ ราวกะเป็น

คนละคน" 

         เม่ือการสนทนาวกเขา๎หาคนทีต่ายไปแล๎ว พลอยก็ต๎องก๎มหนา๎ลงมองจานขา๎วด๎วยใจทีร่ะริกระรัว ใจนกึถึงตาอ๏อด

ขึ้นมาทันที โธํเอ๐ย ! อ๏อดลูกแมํ ถ๎าหากยังอยํูป่านนี้ก็คงจะมานั่งรํวมวงกินเข๎า ชํวยพูดชํวยจาให๎ทุกคนได๎เป็นสุข ใครจะเข๎า

พี่เข๎าน๎องได๎ดีเทําอ๏อดก็ไมํมี ตาอ๎นนั้นถึงจะสนใจในพี่น๎อง ก็เป็นคนสํารวมพูดน๎อย ตาอั้นถ๎าหากจะพูดออกมาก็ใช๎ถ๎อยคํา

แข็งๆ ไมํเป็นกันเอง ไมํมีที่จะจูงใจพี่น๎องให๎รํวมสามัคคี ประไพนั้นเลําก็ได๎แตํหมกมุํนคิดแตํเร่ืองของตัวเอง จนแทบจะมอง

ไมํเห็นพี่น๎อง จะหาใครที่ร๎ูจักใช๎ถ๎อยคําที่ทําให๎คนเป็นสุขใจ เกิดความเมตตากรุณาตํอเพื่อนมนุษย๑ และมองดูโลกด๎วยแวว

ตาอันแจํมใสร่ืนเริงเทําอ๏อดเห็นจะไมํมีอีกแล๎ว แตํแล๎วอ๏อดก็ต๎องตายไปกํอนคนอื่น ทําไมเลําอ๏อดจึงต๎องตาย แมํมองไมํ



เห็นเลยวําทําไมอ๏อดจึงต๎องตาย หรือวําในโลกเรานี้คนดีๆ จะต๎องตายไปกํอน หรือวําเป็นกรรมอันใดของแมํแตํชาติปาง

กํอนที่ได๎สร๎างสมไว๎ ที่ทําให๎แมํต๎องเสียคนรักอยูํรํ่าไป รักส่ิงใดนั้นก็ไมํย่ังยืน รักใครคนนั้นก็ต๎องมีอันเป็นจากไปไมํมีวันกลับ 

พลอยนั่งก๎มหน๎าเอาช๎อนเขี่ยข๎าวในจานเลํน อยํางไมํสนใจ ข๎าวทุกเม็ดดูเหมือนจะแห๎งผากและแข็งราวกับกรวด พลอยจะ

มีปัญญากลืนข๎าวเข๎าไปอยํางไรลง จะนึกตัดใจมิให๎นึกถึงตาอ๏อด ซึ่งควรอยูํด๎วยในวันนี้ก็ตัดใจไมํได๎ วันชุมนุมญาติพี่น๎อง 

ซึ่งควรแกํการยินดี กลับกลายเป็นส่ิงเตือนใจถึงคนที่หายไปไมํมีวันกลับ พลอยร๎ูสึกวํามือและเท๎าของตนเร่ิมเย็นชา ไมมี

ความร๎ูสึก เวียนศีรษะ และตานั้นพรําพรางแทบจะมองของที่วางอยํูใกล๎ๆ ตัวไมํเห็น เสียงคุณเชยที่นั่งอยํูข๎างๆ กระซิบถาม

วํา 

         "แมํพลอยเป็นอะไรไปหรือ ดูหน๎าเผือดเหมือนกับจะเป็นลม" แล๎วคุณเชยก็รีบเปิดกระเป๋าสํงยาดมให๎  

         "เปลําคุณเชย ไมํเป็นอะไรหรอก" พลอยพูดพลางรับยาดมจากคุณเชยมาสูดแรงๆ พอบรรเทําอาการวิงเวียนลงไป

ได๎บ๎าง "ฉันถ๎าจะเหนื่อยเทํานั้นเอง วันนี้ร๎อยดอกไม๎ทั้งวัน เลยตาลายไปหนํอย"  

         "ถ๎าอยํางนั้นก็เข๎านอนเสียเถิดแมํพลอย" คุณเชยวํา "วันพรํุงนี้จะต๎องเหนื่อยอีกทั้งวัน นอนเอาแรงเสียกํอน เสร็จ

งานบวชพํออ๎นนี้แล๎ว ฉันเห็นจะต๎องเข๎าอํานวยการกับแมํพลอยเสียที ไมํปลํอยตามใจอีกตํอไปละ มีอยํางหรือเจ็บไข๎ไมํ

สบายก็ทําเฉยเมย จะออกปากเรียกมดเรียกหมอก็ไมํมี หมออยํางหลวงโอสถ แกก็มีแตํยาหอม กินเลํนเพลินๆ แกจะไป

รักษาอะไรได๎" 

         เสียงหลวงโอสถทีน่ัง่กินขา๎อยํูกระแอมขึน้มาแล๎วก็พดูวํา 

         "แมํเชย แมํเชย พูดจาอะไรก็ไว๎หน๎าฉันบ๎างซี" 

         "ไมํไว๎กันละ" คุณเชยหันขวับไปขูํสามี "น๎องฉันเจ็บเทําไรก็ไมํมีใครร๎ู แมํเจ๎าประคุณพลอยนี่ก็อมพะนําไว๎ ไมํเห็น

ต้ังใจรักษาตัวบ๎างเลย จนนํารําคาญ"  

         วําแล๎วคุณเชยก็พาพลอยเขา๎ไปนอนเหมือนกับเด็กๆ นัง่อยํูในหอ๎งเป็นเพ่ือนพลอยอยํูนาน จนเห็นวําพลอยมํอยเห

ลับไปแล๎ว คุณเชยจึงเดินเบาๆ กลับไปนอน  

         เช๎าวันรํุงขึน้ พลอยร๎ูสึกสบายมากกวําทีเ่คยร๎ูสึกมานบัต้ังแตํได๎ทราบขาํววําตาอ๏อดตาย พลอยต่ืนแตํเช๎ามืด ดูแลการ

ตระเตรียมข๎าวของตํางๆ จนเสร็จ ก็พอดีได๎เวลาทีตาอ๎นปลงผมแล๎วเรียบร๎อย พลอยเรียกตัวตาอ๎นมานั่งริมตึกด๎านหลัง ที่

ได๎ให๎เด็กตักน้ําเตรียมไว๎พร๎อมแล๎ว และให๎ตาอ๎นผลัดผ๎าลงนั่งบนม๎าตัวเล็กๆ แล๎วพลอยก็เร่ิมตักน้ํารดตัวตาอ๎น ประจงขัดสี

ฉวีวรรณเจ๎านาค ซึ่งกําลังจะเข๎าสํูภิกขุภาวะในเวลาไมํช๎า  

         พลอยอาบน้าํตาอน๎ด๎วยความรักความเมตตาทัง้หมดทีมี่อยํู น้าํแตํละขนัทีคํ่อยๆ รดลงไปนัน้ เป็นประดุจน้าํใจของ

มารดาที่รักบุตร น้ําใจที่สะอาดเต็มไปด๎วยความรักบริสุทธิ์ ปราศจากความหวงแหน ความเห็นแกํตัว หรือการเรียกร๎องใดๆ 

ตอบแทน น้ําใจของแมํที่ปราศจากราคี ประดุจน้ําที่ใสสะอาด มีแตํจะทําให๎ผ๎ูที่ได๎รับชุํมเย็นอยํูเป็นนิตย๑  



         ตาอน๎เองก็ร๎ูสึกในความรัก และความเมตตาปรานขีองพลอยเป็นอยํางมาก ตาอน๎นัง่นิง่ใหพ๎ลอยอาบน้าํ แตํพลอยก็ร๎ู

ดีวําตาอ๎นจะต๎องมีความร๎ูสึกต้ืนตันเชํนเดียวกับตนในยามนี้ อีกครํูหนึ่งตาอ๎นก็พูดขึ้นวํา  

         "คุณแมํ ผมอดนึกถึงเมื่อคร้ังคุณแมํเคยอาบน้ําให๎ผมเมื่อยังเด็กๆ ไมํได๎เลย แตํวันนี้ผมคงนั่งให๎อาบได๎เรียบร๎อย 

ดีกวําเมื่อยังเด็ก" 

         "แมํก็ยังจําได๎ดีเหมือนกันอ๎น" พลอยตอบ "ดูเหมือนกับวานซืนนี้เอง อ๎นลูกแมํก็โตเป็นผ๎ูใหญํไปเสียแล๎ว แตํอ๎น

เรียบร๎อยกวําลูกคนอื่นมาต้ังแตํไหนแตํไร อ๎นวํางําย แมํบอกให๎ทําอะไรก็ทํา ตาอั้นเสียอีกหัวร้ัน ประไพก็ไมํใชํเลํน บทพยศ

ขึ้นมาก็ต๎องปราบกันแยํ เห็นพอพูดกันได๎งํายหนํอยอีกคนก็คือ อ๏อด...." 

         พลอยพดูถึงตาอ๏อดแล๎วก็หยุดนิง่ลงเฉยๆ แตํมือนัน้ยังถูหลังตาอน๎อยํูเร่ือยๆ ไป  

         "คุณแมํเห็นจะไมํมีวันลืมอ๏อดได๎" ตาอ๎นปรารภเบาๆ  

         "ลืมได๎อยํางไรเลําอ๎น" พลอยพูด "ลูกเกิดจากตัวแมํแท๎ๆ แล๎วก็มามีอันจะเป็นไป แมํไมํร๎ูจะทําใจอยํางไรถูก"  

         "ผมก็เห็นใจคุณแมํ" ตาอ๎นวํา "เห็นใจจริงๆ แตํผมก็ไมํร๎ูจะพูดจาปลอบโยน ให๎เหมือนคนอื่นเขาทําได๎อยํางไรถูก 

ผมถูกเขาปลํอยมาจากเกาะอยํางดีใจลิงโลด ดีใจวําส้ินเวรส้ินกรรม จะได๎พบคุณแมํพบน๎องๆ แตํพอพบอ๏อดเข๎าเป็นคน

แรกเขาก็เจ็บหนัก แตํก็....แล๎วก็จากไป ผมเองร๎ูสึกเหมือนใครมาทุบหัวจนสลบ ต้ังแตํนั้นมาโลกภายนอกที่ผมคอยสิบกวํา

ปีเลยหมดสนุก ดูมันจืดชืดไมํเที่ยงแท๎ ถ๎าบุญกุศลมีจริงอยํางคุณแมํวํา อ๏อดเขาควรจะได๎บุญมาก เพราะเขาเป็นต๎นเหตุ

สําคัญที่ผมได๎บวชวันนี้"  

         พลอยมิได๎พดูจาตํอไปวํากระไร ได๎แตํเม๎มริมฝีปากแนนํเพ่ือกล้ันน้าํตาไว๎ แล๎วก็อาบน้าํตาอน๎ตํอไปจนเสร็จ  

         ในเวลาอกีไมํช๎า ตาอน๎ซ่ึงนุงํขาวหมํขาวเป็นนาคพร๎อมด๎วยพลอยและญาติพีน่อ๎งทีม่ารํวมงาน ก็ลงเรือทีบ่รรจุขา๎ว

ของไว๎แล๎ว บํายหน๎าออกจากทําน้ําหน๎าบ๎าน แลํนเข๎าไปยังวัดที่อยํูท๎ายคลอง วัดที่ตาอ๎นได๎เลือกเอาเอง วําจะใช๎เป็นที่

บําเพ็ญชีวิตในระหวํางสมณเพศ 

         พอถึงวัดพลอยก็ชวนช๎อยและคุณเชยเขา๎ไปนัง่ในโบสถ๑ เพ่ือจัดของถวายพระ ปลํอยพอํเพ่ิมและคนหนุมํๆ สาวๆ ให๎

เดินถือของตามเจ๎านาคเดินปทักษิณรอบโบสถ๑ตามธรรมเนียม ที่พํอเพิ่มยืนยันวําขาดเสียมิได๎ พลอยก๎มลงกราบพระ

ประธานในโบสถ๑ พลางนึกอุทิศตาอ๎นซึ่งถึงจะไมํใชํลูกแท๎ ก็ได๎เล้ียงมาและรักอยํางลูก ถวายไว๎ในพระศาสนา ในขณะที่นึก

อุทิศอยูํในใจ พลอยก็ก๎มลงกราบพระอีกคร้ังหนึ่ง และในใจก็เกิดปีติอิ่มเอิบในผลบุญที่ได๎กระทํา ตาอ๎นผ๎ูซึ่งกําลังจะยํางเข๎า

สํูภิกขุภาวะ เป็นผ๎ูสืบพระศาสนา ตาอ๎นลูกคุณเปรมกับผ๎ูหญิงอีกคนหนึ่งที่พลอยไมํร๎ูจัก แตํก็ได๎รักอยํางลูกตัวเล้ียงดูมาจน

เติบใหญํ ด๎วยน้ํามือของตนเอง บัดนี้ตาอ๎นกําลังจะได๎บําเพ็ญบุญกิริยาอันสูงสุด สละตัวเข๎าถวายในพระศาสนา ในฐานที่

พลอยเป็นผ๎ูอุปการะเล้ียงดูตาอ๎นมา พลอยก็นึกมอบตัวตาอ๎นถวายขาดในพระศาสนา เหมือนกับวําได๎นําของมีคําอยําง



หนึ่งที่ตนรักและหวงแหนมาถวายไว๎ เร่ืองตํอไปคือเร่ืองจะสึกหรือไมํ เป็นเร่ืองของตาอ๎นเอง พลอยไมํมีสิทธิ์จะไปเก่ียวข๎อง

หรือพูดจาชักจูงอยํางไรได๎ทั้งส้ิน  

         พลอยเหลียวดูไปทางอาสนสงฆ๑ทีจั่ดไว๎หนา๎พระประธาน เห็นพระเร่ิมทยอยลงโบสถ๑แล๎วหลายองค๑ แตํละองค๑แสดง

อาการสงบสํารวม แสดงวําเป็นผ๎ูหยุดนิ่งตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจ๎า อีกประเด๋ียวตาอ๎นก็จะเป็นสงฆ๑อีกรูปหนึ่ง เป็นคน

ดีที่จะเข๎าไปอยํูในสมาคมของคนดี ไมํมีอะไรที่พลอยจะต๎องวิตกหํวงใย ถึงแม๎วําภิกขุภาวะจะทําให๎ตาอ๎นต๎องหํางเหินไป 

แตํพลอยก็ร๎ูวําตาอ๎นไปในทางที่ดี และอยูํในที่ๆ ดี ไมํมีอะไรที่จะเกิดขึ้นแกํตาอ๎นได๎ นอกจากความดี ความดีที่จีรังย่ังยืน  

         พลอยนัง่จัดของอยํูสักครํู พอํเพ่ิมก็พาตาอน๎เขา๎มาในโบสถ๑ ใหน๎ัง่อยํูในทีอ่นัควร รอการอปุสมบททีกํ่าลังจะเร่ิมขึน้  

         พลอยนัง่ดูตาอน๎ทีน่ัง่รออปุสมบทอยํูนัน้ด๎วยความอิม่ใจ ย่ิงมองไปก็ย่ิงเห็นวําตาอน๎ ซ่ึงปลงผมแล๎วนุงํขาํวหมํขาวอยํู

นั้น มีราศีสมกับที่จะได๎เข๎าบวชเรียน เสียงช๎อยพูดควากๆ อยูํข๎างหลังใกล๎ๆ กับตัววํา  

         "พํออ๎นนี่พอเป็นเจ๎านาคเข๎าคํอยนําดูขึ้นเป็นกอง เมื่อออกมาจากคุกใหมํๆ นั้นดูไมํได๎ทีเดียว เขมําคุกมันจับหรือ

อยํางไรก็ไมํร๎ู พํอค๎ูณ ! ส้ินเคราะห๑ไปที ขอให๎พํอบวชนานๆ เถิด ฉันจะได๎เกาะชายกระเบนแมํพลอยเขาขึ้นสวรรค๑บ๎าง"  

         "ทําไมจะต๎องมาเกาะชายกระเบนฉันขึ้นสวรรค๑นะ แปลกแท๎ๆ ทีเดียว" พลอยเอียงตัวไปกระซิบ  

         "อ๎าว ! แมํพลอยก๎อ !" ช๎อยวํา "ฉันมันมีลูกมีเต๎าไว๎บวชเรียนเสียเมื่อไหรํลํะ แมํพลอยเกาะชายจีวรพระได๎ ฉันก็

อาศัยเกาะแมํพลอยนิดเดียว จะหวงด๎วยหรือ"  

         "ฉันก็เหมือนกัน" คุณเชยย่ืนหน๎าเข๎ามากระซิบด๎วย "ไมํมีลูกมีเต๎า เห็นจะต๎องเกาะชายกระเบนแมํช๎อย อีกตํอหนึ่ง"  

         "ฮะ !" ช๎อยหัวเราะ "คงสนุกกันพิลึกละ เกาะกันตํอๆ ไปเป็นพรวนทีเดียว เทวดาคงตระหนกตกใจกันแยํ ! แนํะ ! 

ได๎เวลาแล๎วแมํพลอย คอยสํงไตรให๎นาคเถิด"  

         ตาอน๎คลานเขา๎มาตรงหนา๎พลอยแล๎วลงหมอบกราบ และพลอยก็อุม๎ไตรสํงใหต๎าอน๎ด๎วยใจปติี จนแทบจะบอกไมํถูก 

พอตาอ๎นรับไตรและเข๎าไปคุกเขําอยํูหน๎าอุปัชฌาย๑แล๎ว พลอยก็ยกผ๎าเช็ดหน๎าขึ้นซับน้ําตา ที่ซึมๆ ออกมาบ๎างด๎วยความ

ปล้ืมใจ 

         "แมํพลอยเขาดี" เสียงช๎อยกระซิบกับคุณเชยอยูํข๎างหลัง "เขามีน้ําหูน้ําตาไว๎แตะนิดซับหนํอยได๎ ถูกกาลเทศะทุก

คร้ังไป ธรรมดาบวชนาคอยํางนี้ ถ๎าไมํมีโยมผ๎ูหญิงมาร๎องไห๎กระซิกกระซี้ อิ่มอกอิ่มใจ ก็ดูจะขาดๆ ไปเหมือนกับไมํครบพิธี"  

         "แมํช๎อยชํางหาอะไรมาพูด" คุณเชยกระซิบวํา "แมํพลอยเขาทําตัวถูกกาลเทศะเสมอแตํไหนแตํไรมาแล๎ว อยําง

เราๆ ถ๎าไปตกที่นั่งเขาบ๎าง คงไมํร๎ูวําจะทําตัวอยํางไรถูก"  

         "ก็นั่นนํะซ"ิ ช๎อยเห็นด๎วย "อยํางฉันถ๎ามีลูกได๎มาบวชวันนี้ ฉันคงทําตัวไมํถูกแนํ"  



         "แมํช๎อยจะทําอยํางไร" 

         "ก็ไมํร๎ู" ช๎อยตอบ "ถ๎าไมํร๎องไห๎โฮฮาให๎ขายหน๎าคน ก็คงนั่งหัวเราะรํวนไปเหมือนอีบ๎าอะไรกระมัง"  

         พธิอีปุสมบทได๎เร่ิมขึน้ และเร่ิมดําเนินไปตามกฏเกณฑ๑ทีไ่ด๎วางไว๎สองพนักวําป ีตาอน๎รับโอวาทจากอปุชัฌาย๑ แล๎วก็

ออกไปครองผ๎า พอตาอ๎นครองผ๎าเหลืองกลับมายืนซ๎อมขานนาคอยูํกับคูํสวด ที่ตรงประตูอุโบสถ พลอยก็ได๎แตํแลดูด๎วย

ความพอใจ แทบวําจะไมํมีตาไว๎ดูอื่น ตาอ๎นครองจีวรแล๎วดูงดงาม มีราศีเกินกวําที่คาดหมายไว๎ พลอยได๎เคยเห็นผ๎ูชาย

แตํงตัวด๎วยเคร่ืองแตํงกายหลายหลากมาในชีวิตของตน ต้ังแตํนุํงผ๎าลายใสํเส้ือกระบอก นุํงผ๎ามํวงใสํเส้ือราชแปเต็น แตํง

เคร่ืองแบบตํางๆ ติดเหรียญตรา ตลอดจนแตํงสากลผูกเน๎คไทแบฝร่ัง เคร่ืองแตํงตัวของผ๎ูชายที่เปล่ียนไปตามยุคตามสมัย 

สุดแตํใจคนจะเห็นงาม แตํผ๎าเหลืองสามผืนอันเป็นเคร่ืองแตํงกายของผ๎ูมีศีล ยังมิได๎มีใครบังอาจมาเปล่ียนเป็นอยํางอื่น 

ยังคงอยํูอยํางไรก็อยํางนั้น พลอยเพิ่งมาร๎ูสึกในวันนี้วํา ผ๎าเหลืองเพียงสามผืนนั้น สามารถประดับคนให๎งดงาม มีสงําราศี

ได๎ย่ิงกวําอาภรณ๑อันลํ้าคําใดๆ ทั้งส้ิน ผ๎ูที่นุํงหํมด๎วยผ๎าเหลืองสามผืนนั้น มีความงามอันเลิศลํ้ามนุษย๑ใดๆ เพราะความงาม

ที่เกิดขึ้นนั้น มิได๎เกิดจากรูปสมบัติอันมีแตํจะเส่ือมโทรมสลายไป มิใชํความงามอันเกิดจากการตกแตํงประดับประดา อัน

เป็นการพรางที่หลอกลวงได๎แตํเพียงจักษุประสาท แตํเป็นความงามอันเกิดจากศีล จากความสํารวมจากความสงบและ

ความนอบน๎อม ความงามอยํางนี้มิใชํวําจะเห็นได๎ หรือร๎ูสึกได๎ด๎วยสัมผัสตํางๆ อันเป็นของลวงโลก กํอให๎เกิดความเข๎าใจ

ผิดอยูํเป็นนิจ แตํเห็นได๎ด๎วยดวงจิตบริสุทธิ์ ซึ่งยํอมจะต๎องเป็นความงามที่แนํแท๎ ปราศจากความเคลือบคลุมแอบแฝง หรือ

การหลอกลวงใดๆ 

         เจ๎านาคผํานการซ๎อมขานนาคทีป่ระตูอโุบสถ แล๎วก็เขา๎ไปขานนาคตํอหนา๎สงฆ๑ พธิดํีาเนินไปเร่ือยๆ จนสงฆ๑รับนาค

เป็นภิกขุเข๎ารํวมอยูํเป็นสมาชิกอันสมบูรณ๑ พลอยคลานช๎าๆ เข๎าไปประเคนของพระอ๎นที่บวชใหมํ และเมื่อประเคนของ

เสร็จก๎มตัวลงกราบพระ พลอยร๎ูสึกวําคร้ังนี้เป็นคร้ังแรก ที่ตนมิได๎ก๎มกราบแสดงคารวะด๎วยกิริยา หรือด๎วยขนบประเพณี 

ด๎วยสองมือสองแขนและศีรษะ แตํได๎ก๎มลงกราบด๎วยชีวิตด๎วยความเป็นอยํู และด๎วยวิญญาณทั้งหมด ขณะนั้นได๎ยินเสียง

เหมือนกับตนเองร๎องอยูํในใจวํา 

         "คุณเปรม ! คุณเปรม ! ฉันพยายามทําหน๎าที่ของฉันให๎ครบทุกอยําง....ครบทุกอยํางแล๎ว ฉันเหนื่อยเต็มที....คุณ

เปรม !" 

         รํุงขึน้อกีวันหนึง่หลังจากบวชพระอน๎ พลอยก็ล๎มเจ็บ นายแพทย๑ทีต่าอัน้รับมาตรวจบอกวํา พลอยเป็นโรคหวัใจอยําง

หนัก ต๎องพักผํอนมากที่สุด และต๎องได๎รับการรักษาพยาบาลอยํางเครํงครัดที่สุด  

 

บทที่ ๑๖ (หน๎าที่ ๑)  

         พลอยเจ็บอยํูหลายเดือน เร่ียวแรงทีมี่เหลืออยํูนัน้ก็หมดลงไปทกุท ีถึงแม๎วําบตุรและญาติจะได๎ชํวยกัน ใหก๎าร

รักษาพยาบาลอยํางแข็งแรงเพียงใด ความร๎ูสึกของตัวคนไข๎นั้นก็เป็นอุปสรรคสําคัญอยูํอยํางหนึ่ง กลําวคือถึงแม๎วําพลอย



จะมิได๎หมดเจตนาที่จะอยํูตํอไปก็ตาม แตํพลอยก็มิได๎มีความกระตือรือร๎นที่จะอยูํ มิได๎วิตกหํวงใยในการป่วยไข๎ของตน แตํ

ทําตัวเหมือนกับคนที่ปลํอยให๎ตัวลํองลอยไปตามกระแสแหํงโชคชะตา ไมํพยายามฝืนและไมํมีมานะที่จะส๎ู อุปสรรคที่

สําคัญอีกอยํางหนึ่งตํอการรักษาโรคภัยไข๎เจ็บ ก็คือการขาดแคลนยาในระยะนั้น โดยเฉพาะโรคของพลอยซ่ึงเป็นโรคพิเศษ

เก่ียวกับหัวใจ จึงต๎องการยาพิเศษหลายอยํางที่หาได๎โดยยาก เพราะปริมาณของยาชนิดนั้นๆ ทีมีอยูํเมื่อกํอนสงครามมิได๎

มีอยํูมากเชํนยารักษาโรคอื่นๆ ที่คนเป็นกันเป็นพื้น เมื่อเกิดสงครามแล๎วยาพิเศษเหลํานั้นก็ถูกใช๎ให๎หมดไป ที่ยังมีเหลือก็

ถูกกักตุนไว๎ขายในราคาที่สูง จนแทบไมํนําเชื่อ นายแพทย๑ผ๎ูมารักษาพลอยเองก็หมดปัญญา มิร๎ูที่จะหายาที่ไหนมารักษา

คนไข๎ของตนได๎ ได๎แตํจดชื่อยาบางชนิดที่จําเป็นให๎แกํเจ๎าของไข๎ แล๎วบอกให๎ลองออกเที่ยวหาดู ถ๎าได๎มาก็จะเป็นประโยชน๑

มาก 

         ปญัหาเร่ืองยาขาดแคลนจึงเป็นปญัหาใหญํทีต๎่องปรึกษาหารือกันอยํูเป็นนจิ วันหนึง่คุณเสวีมาเย่ียม ทีบ่า๎นคลอง

บางหลวง เพื่อเย่ียมทั้งพลอยที่เป็นคนไข๎และประไพซึ่งมาอยูํพยาบาลพลอย ขณะที่นั่งคุยกันอยํูครํูหนึ่ง ตาอั้นก็เอา

กระดาษจดชื่อยาขนานหนึ่งออกมาให๎ดูแล๎วพูดวํา  

         "เสวี ล้ือร๎ูจักคนมาก ลองชํวยถามหาซื้อยาขนานนี้ให๎คุณแมํหนํอยเถิด เราเองว่ิงหาเสียจนอํอนใจแล๎ว แตํยังหาซ้ือ

ไมํได๎" 

         คุณเสวีรับกระดาษไปดู แล๎วก็หยิบสมุดพกจากกระเป๋าเส้ือจดช่ือยา แล๎วก็หนัมาย้ิมกับพลอย แล๎วพดูช๎าๆ ชัดถ๎อย

ชัดคําอยํางที่เคยทําให๎พลอยไมํสบายใจมาเสมอวํา  

         "ไมํเป็นไรครับคุณแมํ ผมยินดีสนองพระคุณเต็มที่ ยาขนานนี้ถึงคนอื่นจะหาไมํได๎ ผมวําผมคงหาได๎ คุณแมํอยํา

วิตกเลย" 

         พอรํุงขึน้อกีวันหนึง่คุณเสวีก็มาหาทีบ่า๎นในตอนบาํย ตาอัน้ผ๎ูซ่ึงร๎อนใจอยํูด๎วยเร่ืองยา ก็ถามถึงยาขึน้ทนัททีีไ่ด๎เห็น

หน๎า คุณเสวีนิ่งอยํูครํูหนึ่งแล๎วก็ตอบวํา  

         "ของทุกอยํางในเมืองไทยเรานี้ ถ๎าใครร๎ูที่หาก็มีทั้งนั้น ข๎อสําคัญอยูํที่เราจะให๎เขาตามราคาหรือไมํ"  

         "เอาเถิดนําเสวี" ตาอั้นพูดอยํางใจร๎อน "ถูกแพงอยํางไรก็วํามาเถิด ขอแตํให๎คุณแมํหายเจ็บก็แล๎วกัน"  

         "ยาที่อั้นให๎หาเป็นยาฉีด" คุณเสวีอธิบาย "หายากเพราะมีอยูํน๎อย คนที่เขามีอยูํเขาเป็นเพื่อนกับเรา พอร๎ูวําคุณแมํ

เจ็บเขาก็ยินดีจะขายให๎ถูกกวําราคาตลาด"  

         "เขาจะขายอยํางไร" 

         "เขาขอหลอดละส่ีพันห๎าร๎อยบาท" คุณเสวีตอบอยํางหน๎าตาเฉยที่สุด  



         พลอยใจหายวาบเม่ือได๎ยินราคา ความตกใจในความแพงของยาหลอดเดียว แทบวําจะทาํใหห๎วัใจพลอย หยุดนิง่ไป

ทีเดียว ฝ่ายตาอั้นก็สะด๎ุงจนเห็นได๎แล๎วตอบอ๎อมแอ๎มวํา  

         "ดีแล๎วเสวี แตํเราวานคืนอื่นเขาหาไว๎อีกทางหนึ่ง จะขอฟังเขากํอน ถ๎าอยํางไรจะบอกให๎เสวีร๎ูทีหลัง"  

         "ก็ได๎" คุณเสวีวํา "แตํอยําใช๎เวลาให๎มากนัก เพราะถ๎าช๎าไปอีกสองสามวัน ราคาอาจขึ้นไปอีกก็ได๎ เด๋ียวนี้ราคาก็

ขึ้นอยํูทุกวันแล๎ว" 

         ตาอัน้กัดกรามแนนํไมํตอบ และนัง่ขรึมๆ อยํูจนคุณเสวีลากลับไปเอง พอคุณเสวีไปพน๎ตัว พลอยผ๎ูนอนฟงัเร่ืองราว

นิ่งๆ อยูํบนเตียง ก็เรียกตาอั้นเบาๆ ให๎เข๎ามานั่งใกล๎ตัว พอตาอั้นเข๎ามานั่งที่ริมเตียง พลอยก็พูดขึ้นวํา  

         "อั้น อยําซื้อเลยยาขนานนั้น แพงเหลือทน" 

         "โธํคุณแม"ํ ตาอั้นอุทานเบาๆ จนเกือบเป็นกระซิบ "จะไปเสียดายเงินอยูํทําไมในยามนี้"  

         "แมํไมํเสียดายเงินหรอกอั้น" พลอยตอบเบาๆ "แตํแมํเคยใช๎เงินให๎เป็นประโยชน๑ ยาขนานนี้ใชํวําฉีดแมํเพียงเข็ม

เดียวแล๎วก็จะหาย แตํจะต๎องฉีดไปหลายเข็ม ยาหลอดละส่ีพันสอง สิบหลอดก็ส่ีหมื่นสองพัน นานเข๎าราคาก็อาจเพิ่มขึ้นไป

กวํานั้น เผลอไปหนํอยคํายาขนานเดียว ก็จะเป็นเงินเรือนแสน" พลอยหยุดพูดพักเหนื่อยประเด๋ียวหนึ่ง แล๎วก็ถอนใจใหญํ

พูดตํอไปเบาๆ วํา 

         "เงินเป็นหมื่นเป็นแสน อั้นคิดดูให๎ดีๆ ชีวิตของแมํเห็นจะไมํแพงถึงเพียงนั้น" 

         "คุณแมํ !" ตาอั้นพูดออกมาได๎คําเดียวแล๎วก็ซบหน๎าลงร๎องไห๎ใกล๎ๆ ตัวพลอย ด๎วยความร๎ูสึกที่ไมํสามารถจะกล้ัน

ไว๎ได๎ 

         "อั้นอยํางเป็นหํวงแมํให๎มากนักเลย จะวําเจ็บหนักหนาถึงเพียงนั้นก็ไมํถึง และยาขนานนั้นถึงหากวําได๎มา จะทํา

ให๎หายลงทันทีก็เปลํา การเจ็บไข๎ก็ต๎องแล๎วแตํบุญแตํกรรมอยํูมากเหมือนกัน บางคนที่มีหยูกยาสารพัด แตํก็แก๎ไมํได๎ถึง

ตายก็มีอยํูบํอยๆ" 

         "ไมํใชํอยํางนั้นหรอกคุณแมํ" ตาอั้นพูดด๎วยน้ําเสียงที่แสดงความเครียดแค๎น "ผมเสียใจมาก เพราะเห็นใจคนอยําง

ชัดในคราวนี้" 

         "เห็นใจใครอั้น แมํไมํร๎ูเร่ืองเลย"  

         "เสว"ี ตาอั้นบอก "ผมร๎ูดีวําเจ๎าเสวีเข๎าหุ๎นกับพวกพ๎องตุนยา และยาขนานนี้ของมันก็มี แตํทั้งที่มันร๎ูแล๎ววําคุณแมํ

เจ็บมาก ต๎องใช๎ยาขนานนี้ มันยังมีหน๎ามาบอกขายได๎ถึงหลอดละส่ีพัน"  

         "ก็เขาค๎าขายเก่ียวข๎องกับพวกพ๎อง บางทีจะหุ๎นสํวนเก่ียวข๎อง เขาจะให๎เปลําก็เกรงใจกระมัง" พลอยชํวยพูดแก๎ให๎  



         "ถึงอยํางนั้นมันจะขายแตํเพียงเทําทุนก็ยังได๎ เพราะมันรวยมามากแล๎ว แตํนี่มันมาบวกเอากําไร....ชํางมันเถิดคุณ

แมํ แล๎วผมจะไปหาที่อื่นมาให๎ บางทีจะถูกกวําด๎วยซ้ําไป ผมถามลองใจมันเลํนเทํานั้นเอง"  

         เม่ือได๎ยินคําบอกเลําจากตาอัน้พลอยก็ได๎ถอนใจใหญํ ความนอ๎ยใจในน้าํใจอนัคับแคบของลูกเขยนัน้ มิได๎เกิดขึน้

เลย แตํร๎ูสึกหนักใจในความเส่ือมในน้ําใจของคนโดยทั่วๆ ไป ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํเมตตากรุณา ดูเหมือนจะหมดไปเสีย

แล๎วจากโลกนี้ แม๎แตํตัวพลอยเองซึ่งอยูํในฐานะดี ยังต๎องร๎ูสึกอัตคัดในยามเจ็บไข๎ คนที่อาภัพกวําจะเป็นอยํางไร  

         ตาอัน้คงจะโกรธและนอ๎งใจคุณเสวีมากในเร่ืองนี ้วันรํุงขึน้ตาอัน้ก็ไปซ้ือยาขนานเดียวกันมาจากทีอ่ืน่จนได๎ ถึงแม๎วํา

จะได๎จํานวนไมํครบตามที่หมดส่ัง และเมื่อพํอเพิ่มมาเยี่ยมในวันเดียวกัน ตาอั้นก็เลําเร่ืองนี้ให๎ฟัง  

         พอํเพ่ิมสํายหนา๎อยํางออํนใจแล๎วก็พดูวํา 

         "ชํางมันเถิดพํออั้น คนพรรค๑อยํางนั้น มันจะรํ่ารวยได๎ดิบได๎ดีไปถึงเพียงไหน ลุงวําในโลกนี้มีบุญมีกรรม คนที่ใจดํา

ใจบาปถึงคนไมํเห็น ผีสางเทวดาก็เห็น คอยดูไปเถิดพํออั้น อีกหนํอยมันจะต๎องน้ําตาเช็ดหัวเขํา"  

         "ผมกลัวมันจะไมํเป็นอยํางนั้นนํะซี คุณลุง" ตาอั้นวํา  

         "อ๎าว ! ทําไมลํะ พํออั้น" 

         "ผมดูๆ โลกมนุษย๑เราทุกวันนี้แล๎ว ก็ไมํอยากเชื่ออะไรทั้งนั้น คงที่ซ่ือสัตย๑ คนที่มีความจริงใจ คนที่เอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ

ตํอคนอื่นเสียอีก กลับกลายเป็นคนเลวไมํมีวันที่ได๎ดี แตํคนที่เป็นหัวประจบกลับกลอก คดโกงเขานั่นแหละ เขาได๎ดีทุกสมัย 

เพราะเขากล้ิงเกลือกไปทัน" 

         "อ๏ะ ! อยํางนั้นก็แยํซีพํอคุณ" พํอเพิ่มร๎อง 

         "ก็แยํนํะซีคุณลุง แตํแยํสําหรับคนอยํางเราๆ คนอยํางเขาไมํมีแยํหรอก มี่แตํจะดีย่ิงๆ ขึ้นไป" ตาอั้นตอบขรึมๆ  

         "พํออั้นหมายความวํา โลกมนุษย๑เราไมํมีความยุติธรรมอยํางนั้นหรือ เป็นอันวําทําชั่วแล๎วผลที่เกิดไมํชั่วอยํางนั้น

หรือ" พํอเพิ่มถามอยํางสงสัย 

         "จะวําถึงเพียงนั้นก็ไมํถูก" ตาอั้นตอบ "ความช่ัวมันก็ต๎องเกิดผลในทางช่ัว แตํผลที่เกิดมันไมํจําเป็นต๎องเกิด แกํผ๎ูที่

ทําชั่ว มันไปตกแกํคนอื่นที่เขาไมํร๎ูเร่ืองราวอะไรด๎วย อยํางคนโกงเขา ถ๎าจับได๎ผลก็เกิดแกํตัว แตํสํวนมากถ๎าจะโกงกันใคร

จะไปปลํอยให๎ใครจับได๎ ผลเสียหายจากการโกงมันเกิดเหมือนกัน แตํมันไปเกิดกับคนอื่นๆ ที่เขาไมํโกงหรือไมํร๎ูเร่ืองอะไร

ด๎วยเลย" 

         "ฮื้อ ! ลําบากจริง ลําบากจริง" พํอเพิ่มบํน "ลุงยังปลงใจเชื่ออยํางนั้นไมํได๎เลย"  

         พลอยทีน่อนฟงัสองคนพดูกันอยํู พดูขึน้มาบา๎งวํา 



         "อั้น แมํก็คิดอยํางอั้นพูดเหมือนกัน...คิดมานานแล๎ว เพราะเหตุนั้นแมํจึงไมํยอมทําช่ัว ไมํยอมทําบาป"  

         พอํเพ่ิมเหลียวมาดูพลอยแล๎วบนํวํา 

         "เออ ! แมํลูกคํูนี้เขาไปไหนกันเป็นปี่เป็นขลํุยทีเดียว พูดอะไรก็ไมํร๎ู ฉันไมํเข๎าใจเลย"  

         "จริงๆ นะคุณหลวง" พลอยยืนยัน "ถ๎าฉันทําช่ัวแล๎วร๎ูวําความช่ัวจะต๎องตกแกํฉันคนเดียว ไมํไปตกแกํคนอื่น ฉันคง

ไมํกลัวความช่ัวนักหรอก และบางทีอาจลงมือทําบาปกับเขาบ๎างก็ได๎ เพราะความชั่วดีก็เป็นเร่ืองของฉันคนเดียว ถึงจะตก

นรกหมกไหม๎ ฉันก็เป็นคนตกจะเป็นไรไป เราอยากทําชั่วเราก็ต๎องรับกรรมเอาเอง เหมือนกับอยากได๎ของ เราก็เสียสตางค๑

ซื้อ แตํเทําที่เห็นมา คนอื่นที่เขาไมํร๎ูเร่ืองมักจะต๎องเข๎ามารับบาปเสียเสมอไป ฉันก็เลยทําบาปไมํลง เพราะกลัวคนอื่นเขา

จะต๎องลําบาก" 

         "คุยกันเร่ืองอื่นเถิดแมํพลอย นึกวําสงสารแกํฉันก็แล๎วกัน" พํอเพิ่มพูดอยํางอํอนใจ  

         อาการปว่ยของพลอยมีแตํทรุดกับทรงไปเร่ือยๆ ตลอดระยะเวลากํอนสงครามจะเสร็จส้ินลง ความขาดแคลนในเร่ือง

ยารักษาโรค ทําให๎การรักษาพยาบาลไมํได๎ผลเต็มที่ และพลอยก็ปลงใจปลํอยให๎สังขารรํางกายเป็นไปตามบุญตามกรรม 

ความร๎ูสึกนั้นเหมือนกับวําตนเป็นคนพิการ จะทําอะรก็ไมํสะดวก และย่ิงนานวันเข๎าก็ย่ิงร๎ูสึกวําตนนั้นอยํูด๎วยคนอื่นแท๎ๆ 

ความร๎ูสึกเชํนนี้ ย่ิงทําให๎พลอยท๎อถอยหนักขึ้นไปอีก  

         วันหนึง่พอํเพ่ิมมาหาและหลังจากทีคุ่ยเร่ืองอืน่ๆ ตามเคยแล๎ว พอํเพ่ิมก็พดูขึน้วํา  

         "แมํพลอย สงครามเห็นจะไปไมํได๎อีกนานแล๎ว ฉันวําคงจะเสร็จในเร็วๆ นี้ เวลานี้เยอรมันก็แพ๎ราบไปแล๎ว ยังเหลือ

แตํญ่ีปุ่น เมื่อสองสามวันนี้อเมริกาเอาลูกระเบิดแบบใหมํ ไปทิ้งญ่ีปุ่นลูกหนึ่ง คนตายนับแสน"  

         "เหมือนไฟประลัยกัลป์" พลอยนึกในใจทันทีที่ได๎ยิน "มนุษย๑เราจะฆําฟันกันไปถึงไหน" แตํปากนั้นถามพํอเพิ่มไป

วํา 

         "ลูกระเบิดอะไรถึได๎ร๎ายแรงถึงเพียงนั้นคุณหลวง นํากลัวจริง"  

         "เขาเรียกกันวําลูกระเบิดปรมาณู" พํอเพิ่มตอบ "มีอิทธิฤทธิ์มากกวําลูกระเบิดที่เขาเอาทิ้งบ๎านแมํพลอย มากมาย

นัก ลูกเดียวก็เมืองพังทั้งเมือง คนตายทั้งเมือง อยํางนี้ฉันวําญ่ีปุ่นส๎ูไปได๎อีกไมํนานต๎องแพ๎แนํๆ แมํพลอยคิดดูเอาเองเถิด 

ถ๎าขืนส๎ูไปเขาเอาไปทิ้งสักสิบลูก มิพากันตายทั้งเกาะญ่ีปุ่นหรือ"  

         "พุทโธํเอ๐ย !" พลอยอุทานเบาๆ "แล๎วคนที่ตายทั้งเมืองนั้นก็คงคนอยํางเราๆ นี้เอง คนแกํก็มี เด็กก็มี ไมํร๎ูเร่ืองร๎ูราว

กับเขาสักนิด" 



         "ทําอยํางไรได๎ลํะแมํพลอย" พํอเพิ่มวํา "ย่ิงรบกันไปนานก็ย่ิงลําบาก เลิกรบกันเสียทีก็ดี ใครเหลือตายก็จะได๎สบาย

กันบ๎าง วําแตํไอ๎ลูกระเบิดลูกนี้ฉันอดคิดถึงมันไมํได๎เลย เพื่อนฉันเขาเลําให๎ฟังวํา เขาเพิ่งค๎นพบกันได๎ใหมํที่อเมริกา นํากลัว

เหลือเกิน" 

         "ลูกมันจะโตสักเพียงไหนนะคุณหลวง ถึงได๎มีฤทธิ์เดชมากถึงเพียงนี้" พลอยถามด๎วยเหตุผลอยํางธรรมดา  

         "อีตรงนี้นํะซีที่มันสําคัญ" พํอเพิ่มพูดอยํางภูมิใจเหมือนกับวําตนเองคิดลูกระเบิดปรมาณูขึ้นได๎ "เขาวําลูกมันเทํา

ระเบิดธรรมดานี่เอง หรือจะเล็กกวําเสียด๎วยซ้ําไป แตํฤทธิ์มันมากกวําหลายหมื่นเทํา"  

         "ฉันไมํอยากจะเชื่อเลย แตํนั่นแหละ คุณหลวงต๎องร๎ูเร่ืองอยํางนี้ดีกวําฉัน"  

         "จริงๆ นํา แมํพลอย" พํอเพิ่มหัวเราะ "เร่ืองนี้ไมํใชํเร่ืองหลอกกันเลํน เร่ืองสําคัญนักทีเดียว เรียกได๎วําโลกมนุษย๑เรา

เข๎ายุคสมัยใหมํ แมํพลอยลองคิดดูซี เราเกิดมาในสมัยคนรบกันด๎วยมีดด๎วยไม๎ เอาปืนคาบศิลาปืนปัสตันไลํยิงกัน มีเหาะ

เหินเดินอากาศได๎แตํในหนังสือวงศ๑ๆ จักรๆ แล๎วเราก็ได๎อยูํมาจนเห็นคนเหาะได๎ เอาระเบิดแบบใหมํมาทิ้งตูมเดียวตายทั้ง

เมือง ราวกะศรพรหมาสตร๑ในเร่ืองรามเกียรต์ิ เกิดมาก็ไมํเสียชาติเกิดหรอกฉันวํา"  

         "แล๎วมีอะไรดีขึ้นบ๎างหรือเปลําเลําคุณหลวง" พลอยอดถามไมํได๎ทั้งที่ใจนั้นไมํอยากจะพูด "ฉันเห็นแตํรบราฆําฟัน

กันให๎ตายมากกวําสมัยกํอน ใครที่ไมํตายก็ต๎องลําบากอดอยากจนผ๎าจะไมํมีนุํงอยูํแล๎ว"  

         "อดใจรอไปกํอนเถิดแมํพลอย คงไมํนานหรอก อีกหนํอยก็เสร็จสงคราม เราคงสบายกันทุกคน คอยดูไปเถิด"  

         "นี่คุณหลวงสังหรณ๑ไปเสียอีกแล๎วกระมัง" พลอยถามย้ิมๆ ใจนั้นนึกถึงคําพยากรณ๑เหตุการณ๑ผิดๆ พลาดๆ ที่พํอ

เพิ่มชอบทําอยูํเสมอ 

         "เปลํานํา" พํอเพิ่มหัวเราะ "ฉันพูดด๎วยเหตุผลจริงๆ ใครๆ เขาก็พูดอยํางนั้นทั้งนั้น"  

         แตํในทีสุ่ด เหตุการณ๑ก็เป็นไปตามทีพ่อํเพ่ิมได๎พยากรณ๑ไว๎ เพราะหลังจากทีก่รุงเทพฯ ถูกระเบิดอยํางหนกั โรงไฟฟา้

ทั้งสองโรงถูกทําาย ทําให๎เกิดขาดแคลนทั้งน้ําและไฟไปได๎ไมํนานนัก และโดยมิได๎มีใครคาดหมายไว๎กํอนเลย สงครามก็

เสร็จส้ินลงอยํางเงียบๆ และโดยกระทันหัน เหมือนกับในวันที่สงครามเกิดขึ้น เช๎าตรํูวันหนึ่ง คนก็ร๎ูกันทั่วเมืองวําสงคราม

เสร็จลงแล๎ว โดยญ่ีปุ่นเป็นฝ่ายยอมแพ๎ตํอพันธมิตร พํอเพิ่มรีบมาหาพลอยถึงบ๎านทันทีเมื่อได๎ทราบในตอนเช๎า พํอเพิ่มเดิน

อมย้ิมแป้นขึ้นมาบนเรือน และพอเห็นหน๎าพลอย พํอเพิ่มก็พูดขึ้นวํา 

 

         "คราวนี้สนุกละแมํพลอย เยอรมันยอมแพ๎ไปกํอนแล๎ว ญ่ีปุ่นก็มายอมแพ๎ในวันนี้ เหลือแตํไทยเป็นมหาอํานาจรบ

กับอังกฤษอเมริกาแตํคนเดียวเทํานั้นเอง !" 

         "คุณหลวงคงดีใจมากคราวนี้" พลอยพูดตอบ  



         "ใครบ๎างจะไมํดีใจ" พํอเพิ่มวํา "คราวนี้จะได๎หมดทุกข๑หมดร๎อนกันเสียที ข๎าวของก็คงจะถูกลงคราวนี้"  

         "ข๎อนี้แหละที่ฉันยังปลงใจเชื่อไมํสนิท คนเราตกทุกข๑ได๎ยากมาหลายปี รบราฆําฟันกันตายเสียนักตํอนัก แล๎วอยํูๆ 

พอเลิกรบกัน ก็จะให๎กลับสบายเหมือนเกําทันที ฉันยังเชื่อไมํได๎ดอกคุณหลวง"  

         ความเห็นของพลอยในเร่ืองนี ้เป็นความเห็นทีอ่อกจะถูกต๎อง แม๎พอํเพ่ิมและคนอกีหลายคน ทีเ่คยมีความเห็นวําทกุ

อยํางจะเรียบร๎อย และกลับคืนดีเมื่อเสร็จสงครามนั้น ก็ยอมรับวําความเห็นของพลอยถูกกวําของตนในภายหลัง เพราะ

ถึงแม๎วําสงครามจะเสร็จไปแล๎วก็ตาม และสํวนเก่ียวข๎องของประเทศไทยในสงครามนั้น เป็นต๎นวําได๎เคยทําสัญญารํวมรุก

รํวมรบกับญ่ีปุ่น ตลอดจนได๎ประกาศสงครามกับอังกฤษอเมริกา ได๎กลายเป็นโมฆะไปหมดแล๎วก็ตาม สภาพการณ๑ตํางๆ ก็

มิได๎มีรํองรอยวําจะคืนดีเหมือนเมื่อกํอนสงคราม แตํตรงกันข๎าม กลับมีทีทําจะย่ิงทรุดลงไปกวําเมื่อยังอยูํในระหวําง

สงครามเสียอีก ข๎าวของทุกชนิดยังหายากและยังแพงขึ้นเร่ือยๆ ไปในอัตราที่นําพิศวงและนําวิตก ทหารตํางประเทศที่เคย

เข๎ามาอยํูในเมืองไทยตลอดระยะเวลาแหํงสงคราม ได๎หายไปหมดในเวลาไมํช๎า แตํมีทหารตํางประเทศอีกอยํางหนึ่งเข๎ามา

แทนที่ คือทหารของฝ่ายชนะสงคราม และเมื่อทหารเหลํานี้เข๎ามาอยํูได๎ไมํนานนัก ขําวลือก็วํอนไปถึงเร่ืองความหยาบคาย 

และความโลดโผนตํางๆ ของทหารตํางประเทศชุดใหมํ ทําให๎มีความตระหนกตกใจกลัวกันขึ้นบ๎าง เด็กตัวเล็กๆ ที่วิ่งเลํนอยํู

ข๎างถนนหนทาง ในลักษณะที่เป็นมิตรกับทุกคนที่ผําน เลิกร๎องทักทายทหารด๎วยภาษาญ่ีปุ่น เลิกร๎อง "อาริกาโต๎ !" หรือ 

"บันไซ !" แตํเร่ิมร๎อง "โอเค !" แทน ซึ่งเมื่อพลอยได๎ยินก็เข๎าใจวําเป็นภาษาฝร่ัง แตํแรกก็มีผ๎ูที่เกลียดชังญ่ีปุ่น ในฐานที่เป็น

ข๎าศึกเข๎ามารุกรานนั้น เห็นวําทหารตํางด๎าวชุดใหมํนั้นเป็นมิตรเข๎ามาขับไลํญ่ีปุ่น ให๎ออกไปหมดจากประเทศไทย แตํนาน

วันเข๎าความร๎ูสึกเชํนนั้นก็เปล่ียนไปเป็นความสงสัย ไมํร๎ูวําทหารเหลํานั้นจะอยํูไปอีกนานเทําไร  

         พอํเพ่ิมผ๎ูซ่ึงมาเย่ียมอาการไขข๎องพลอยแทบทกุวัน ปรารภขึน้วันหนึง่วํา  

         "แมํพลอย ฉันนี่เป็นคนแปลกเสียแล๎ว เมื่อญ่ีปุ่นยังอยํูฉันก็เกลียดญ่ีปุ่นเข๎ากระดูกดํา แตํพอเสร็จสงครามฉันเกิด

สงสารญ่ีปุ่นขึ้นมาทันที เพราะเห็นมันจ๐องๆ นําสมเพช ย่ิงเดี๋ยวนี้หายไปหมด ไมํมีเที่ยวเดินตามถนนหนทาง ก็ถึงกับคิดถึง

เอาด๎วยซ้ําไป เบื่อหนํายเจ๎าพวกทหารแขกทหารฝร่ังเต็มที"  

         ตาอัน้ผ๎ูซ่ึงนัง่อยํูด๎วยหวัเราะแล๎วก็พดูวํา 

         "คุณลุงไมํได๎เป็นอยํางนั้นคนเดียวดอกครับ ผมวําคนไทยเราเป็นอยํางนั้นแทบทั้งเมือง เมื่อทหารฝร่ังถูกญ่ีปุ่นจับ

มาเป็นเชลยแถวบ๎านโป่ง เราก็พากันสงสารอยากชํวยเหลือเขา เวลารถไฟวิ่งผํานแถวนั้น เคยเห็นโยนบุหร่ีโยนผลไม๎และ

ของอื่นๆ ให๎แกํเชลยฝร่ังกันทั้งกระบวนรถไฟ แตํพอญ่ีปุ่นแพ๎ถูกฝร่ังเข๎ามาจับเป็นเชลย เราก็หันไปสงสารทหารญ่ีปุ่น พอ

เห็นเข๎าก็ต๎องแอบให๎ขนมให๎บุหร่ีอีก เห็นจะเป็นเพราะนิสัยเราชอบเมตตาและเห็นใจผ๎ูแพ๎  

         "แมํก็คิดอยํางนั้นเหมือนกัน" พลอยพูด "ใจแมํเองก็เป็นอยํางนั้น ถ๎าจะวําไปมันก็ไมํใชํเร่ืองใชํราวอะไรของเราสัก

หนํอย มันเร่ืองคนอื่นเขารบกัน ใครพลาดทําตกระกําลําบาก แมํก็สงสารเวทนาทั้งนั้น"  



         พอํเพ่ิมหวัเราะแล๎วพดูวํา 

         "แมํพลอยนี่แกเป็นโมฆะเอาจริงๆ ทีเดียว รบกันมาเกือบตาย เด๋ียวนี้แกบอกวําไมํใชํเร่ืองใชํราวเอาเฉยๆ"  

         สําหรับคนไทยนัน้ พลอยก็ร๎ูขาํววําผ๎ูมีบญุวาสนาชุดระหวํางสงครามก็ได๎พากันหมดบญุวาสนาไป ตามคําทาํนาย

ของพํอเพิ่ม และมีผ๎ูมีบุญวาสนาชุดใหมํเข๎ามาแทนที่ แตํพลอยก็แกํเกินไปเสียแล๎วที่จะสนใจ และขณะนั้นก็มีขําวใหญํอีก

เร่ืองหนึ่ง ที่ดึงดูดความสนใจของพลอย ด๎วยกําลังแรงย่ิงกวําเร่ืองใดๆ ขําวนั้นคือขําวที่พระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ ๘ จะเสด็จนิ

วัติกลับพระนคร 

         ขาํวนีเ้ปรียบเสมือนยารักษาโรคใหแ๎กํพลอยอยํางสําคัญ เพราะโรคของพลอยนัน้ มีอาการอยํางหนึง่ทีไ่มํมียาอะไร

แก๎ไขได๎ และอาการนั้นก็คือขาดความสนใจตํอส่ิงตํางๆ ที่แวดล๎อมตัวอยํูในโลก ขําวที่พระเจ๎าอยูํหัวจะเสด็จกลับ ทําให๎

พลอยบังเกิดความสนใจมากขึ้นทันที หวนคิดถึงคร้ังที่เคยไปเฝ้าชมพระบารมี เมื่อตอนเสด็จกลับคร้ังแรกสมัยยังทรงพระ

เยาว๑ เวลาก็ลํวงเลยไปหลายปีนักหนาแล๎ว ป่านนี้จะต๎องทรงพระเจริญเป็นหนุํม พระรูปโฉมจะเป็นอยํางไร เป็นเร่ืองที่

พลอยเก็บเอาใครํครวญไตรํตรองด๎วยความกระหยิ่มใจ ความร๎ูสึกนั้นเต็มไปด๎วยความปีติอิ่มใจ ไมํผิดอะไรกับความร๎ูสึก

เมื่อคร้ังลูกของตนจะกลับจากเมืองนอก เพราะความร๎ูสึกของพลอยที่มีตํอพระเจ๎าอยูํหัว ก็เหมือนกับที่ช๎อยได๎เคยวําไว๎คร้ัง

หนึ่ง คือมีความรักดูดด่ืมอยํางลึกซึ้ง ไมํชั่วแตํมีความจงรักภักดี เย่ียงประชาราษฎรจะพึงมีตํอสมเด็จพระเจ๎าแผํนดินของ

ตน แตํมีความร๎ูสึกผูกพันใกล๎ชิดเหมือนกับวํา พระเจ๎าอยูํหัวเป็นของตนแท๎ๆ เป็นคนในครอบครัว มีสายสัมพันธ๑ทางโลหิต 

เป็นบุตรหลานที่รักปานแก๎วตา ที่ตนได๎เฝ้าคอยดูความเจริญเติบโตด๎วยความรัก และมีความเจตนาดีพร๎อมด๎วยความหวัง

ในอนาคต ที่จะรํุงเรืองตํอไป ด๎วยความร๎ูสึกเชํนนี้ พลอยจึงมีอาการกระเต้ืองขึ้น เมื่อได๎ขําววําพระเจ๎าอยูํหัวจะเสด็จกลับ 

จิตใจที่เคยแห๎งแล๎งเพราะปราศจากความหวังและความสนใจ เนื่องด๎วยถูกกระทบกระเทือนใจด๎วยความทุกข๑ และความ

ผิดหวังมามากนั้น ก็กลับเบิกบาน มีผลสะท๎อนถึงโรคภัยไข๎เจ็บที่บั่นทอนทางกาย ทําให๎มีอาการดีขึ้นตามลําดับ จนบุตร

และพี่น๎องพากันแปลกใจ เพราะพลอยในระยะนี้ดูเหมือนจะหายวันหายคืน จนลุกนั่งและเดินเหินได๎แคลํวคลํองเหมือนคน

ปกติ อาหารและการหลับนอนก็อยูํในระดับดี จนคนอื่นๆ ที่พากันเป็นหํวงในอาการไข๎ของพลอยนั้น พากันเชื่อวําพลอยได๎

ผํานพ๎นจากโรคแล๎ว และมีแตํจะหายเป็นปกติ ในเวลาไมํช๎า  

         เม่ือเหลือเวลาอกีสองสามวันทีจ่ะถึงวันพระเจ๎าอยํูหวัเสด็จกลับ พลอยก็พดูกับตาอัน้ด๎วยถ๎อยคํา ทีต่าอัน้ต๎องมองดู

พลอยอยํางสงสัย พลอยพูดวํา  

         "อั้น วันเสด็จกลับแมํอยากจะไปรับเสด็จ อั้นไปรับป้าช๎อยมาด๎วย เพราะคราวที่แล๎วก็ไปรับเสด็จด๎วยกัน"  

         "แตํคุณแม.ํ.." ตาอั้นพูดอยํางงงๆ "คุณแมํยังไมํคํอยสบาย เจ็บมานานเพิ่งจะคํอยยังช่ัว จะไปไหวหรือ"  

         "แมํไมํเคยขออะไรที่เกินกําลังเลยอั้น" พลอยตอบอยํางแนํใจ "ธรรมดาแมํก็เป็นคนไมํชอบไปไหน แตํคราวนี้แมํขอ

เถิด อั้นอยําขัดใจแมํเลย แมํร๎ูสึกเหมือนกับวําถ๎าไมํได๎ไปรับเสด็จแล๎ว แมํจะไมํเป็นอันกินอันนอนอีกตํอไป แมํก็แกํแล๎วอั้น 

ขอให๎อั้นชํวยจัดการให๎แมํได๎เห็นในหลวงให๎เต็มตาสักคร้ังเถิด ชั่วเวลาเสด็จผํานไปเทํานั้น แมํไมํขออะไรมาก"  



         ตาอัน้คิดอยํูครํูหนึง่แล๎วพดูวํา 

         "เห็นจะไมํเป็นไรกระมัง เพื่อนผมเขาเชําอาคารไว๎ที่ราชดําเนินอยํูริมทางเสด็จผํานพอดี ถ๎าคุณแมํไปนั่งคอยดูที่นั่น 

หาหยูกยาน้ําทําไปเตรียมไว๎ คุณแมํก็คงจะได๎เห็นในหลวงได๎ แล๎วผมจะไปจัดการให๎"  

         "ขอบใจอั้น" พลอยตอบอยํางดีใจ "นึกวําสงเคราะห๑แมํเอาบุญเถิด แล๎วอยําลืมไปรับป้าช๎อย"  

 

บทที่ ๑๖ (หน๎าที่ ๒)  

         พอถึงวันพระเจ๎าอยํูหวัเสด็จกลับ พลอยก็พาสมใจและหลานๆ พร๎อมด๎วยเด็กในบา๎นอกีหลายคน ทีอ่ยากไปรับเสด็จ 

มีพวงภรรยาคุณชิต หอบอาหารกลางวันน้ํากินตลอดจนยาบางอยําง ใสํกระเช๎าโตลงเรือออกจากบ๎านพร๎อมด๎วยตาอั้น ผ๎ู

ซึ่งเมื่อเห็นข๎าวของที่เตรียมไปแล๎วก็หัวเราะพูดวํา  

         "คุณแมํเตรียมตัวเสียราวกับจะไปทอดกฐิน"  

         พลอยมองดูสัมภาระตํางๆ แล๎วก็หวัเราะอยํางรําเริง ตอบวํา  

         "แมํก็นึกอยํางนั้นเหมือนกัน แตํของที่เตรียมไปนี่ ไมํใชํสําหรับแมํคนเดียวหรอก เด็กๆ ไปตั้งหลายคนต๎องเอาไป

เผ่ือ" 

         พอขา๎มฟากมาถึงฝ่ังพระนคร ตาอัน้ก็พาพลอยและคนอืน่ทีม่าด๎วยกัน ไปนัง่รอรับเสด็จอยํูทีอ่าคารราชดําเนินอยําง

ที่ได๎นัดกันไว๎ แล๎วตาอั้นก็เอารถไปรับช๎อย ผ๎ูซึ่งจะออกมาจากในวัง เวลานั้นยังเช๎าอยูํมาก แตํพลอยก็สังเกตเห็นได๎แล๎ววํา 

ประชาราษฎร๑ที่มาคอยรับเสด็จในวันนั้นมากมายผิดปกติ และมากกวําวันที่ได๎เห็นเมื่อตอนเสด็จกลับคร้ังแรก คนทุกอายุ

ทุกวัยและทุกฐานะ ดูเหมือนจะมารวมกันอยํูในวันนั้น ด๎วยวัตถุประสงค๑อันเดียวกัน คือคอยรับเสด็จพระเจ๎าอยูํหัว ผ๎ูทรง

เป็นประมุขของชาติอันแท๎จริง ซึ่งทุกคนร๎ูสึกวําขาดไปเสียนานตลอดระยะเวลาแหํงสงคราม วันเสด็จกลับวันนี้ ดูเหมือนจะ

เป็นวันสําคัญในความร๎ูสึกของคนทั้งหลาย เป็นวันส้ินสุดแหํงยุคทมิฬของสงครามที่ผํานไป และเป็นวันเร่ิมแหํงยุคใหมํ ที่

ทุกคนจะได๎เร่ิมทําการแก๎ตัว สร๎างชีวิตใหมํด๎วยความแจํมใส หลังจากความเสียโอกาสตํางๆ ที่ได๎เกิดขึ้นในระหวํางสงคราม  

         ถ๎าจะวํากันไปแล๎วความเช่ือถือและความหวังเชํนนัน้ อาจเป็นของผิดพลาดปราศจากหลักเกณฑ๑ ในสายตาและ

ความเห็นของคนหลายคน ที่เห็นวําพระมหากษัตริย๑นั้น ก็เป็นเพียงมนุษย๑ปุถุชนธรรมดา ยํอมจะไมํมีบารมีใดๆ นอกเหนือ

ไปกวําคนธรรมดา แตํในสายตาของพลอยและคนเป็นสํวนมาก ที่ไปรับเสด็จด๎วยความปีติโสมนัส และความจงรักภักดีใน

วันนั้น ผลแหํงพระบารมีได๎เกิดขึ้นแล๎วในใจของตน คือความชํุมช่ืนในหัวใจ ความร๎ูสึกอุํนหนาฝาค่ังปราศจากความว๎าเหวํ 

ความหวังดีเจตนาดีตํอคนทั้งปวง ที่มีความจงรักภักดีรํวมกัน ตํางคนตํางมองดูกันในฐานะเป็นคนรํวมครอบครัวอันใหญํ 

ปราศจากฉันทาคติ มีความรักรํวมกัน และเจตนาดีรํวมกันในบุคคลอันเป็นศูนย๑รวมแหํงความเคารพบูชา บุคคลอันเป็น

สายสัมพันธ๑เชือมโยงในความเป็นไทย และความร๎ูสึกอันดีตํอกัน ถูกแล๎วพระเจ๎าอยูํหัวยังอยํูในวันเยาว๑ เป็นแตํเพียงเด็ก



หนุํมคนหนึ่งเทํานั้นเอง แตํเป็นเด็กหนุํมที่เป็นของคนทั้งชาติ เป็นลูกหลานของคนที่มีอายุสูง เป็นน๎องของคนที่มีอายุตํ่า

กวํานั้น และเป็นพี่เป็นเพื่อนของคนในวัยเดียวกับพระองค๑ ความร๎ูสึกอยํางสนิทสนมนี้เกิดขึ้นอยํางมหัศจรรย๑ ถ๎าจะอธิบาย

ด๎วยความคิดของพลอยซ่ึงเป็นคนโบราณ ก็จะต๎องวําเป็นไปได๎ด๎วยพระบารมี ในวันนั้นคนเป็นจํานวนแสน รายทางจาก

ดอนเมืองถึงพระบรมมหาราชวัง เพื่อต๎อนรับคนที่ตนรักกลับบ๎าน ทุกคนเต็มไปด๎วยความรักความม่ันใจและความยินดี ใน

จํานวนคนเป็นแสนๆ นั้นจะหาใบหน๎าที่โศกสลด จะหาใบหน๎าที่เศร๎าหมอง และจะหาใบหน๎าที่ขึ้งโกรธเคียดแค๎นสักใบหน๎า

เดียวก็ไมํมี พลอยเหลียวดูบรรยากาศรอบๆ ตัวแล๎วก็ขนลุกคอหอยตีบตันไปด๎วยความปีติ ที่ดูเหมือนจะให๎ความปวดร๎าว

ได๎เชํนเดียวกับความทุกข๑ 

         ช๎อยกระหบืกระหอบเดินฝ่าฝูงคนมานัง่ขา๎งๆ ตัวพลอย แล๎วก็ยกผ๎าเช็ดหนา๎ขึน้ซับเหง่ือ แล๎วเอาโบกทีตั่วอยํางแรงๆ 

เพื่อระบายความร๎อน พลางพูดด๎วยเสียงที่แหบแห๎งวํา  

         "แมํพลอยมีน้ําเย็นๆ ขอกินสักอึกเถิด ฉันกระหายน้ําจะขาดใจ"  

         พลอยเปิดกระติกน้าํแขง็รินน้าํเย็นสํงใหช๎๎อย ผ๎ูซ่ึงรับไปด่ืมแล๎วรินใสํมือลูบตามหนา๎ตามแขน แล๎วพดูตํอไปวํา  

         "ต้ังแตํฉันเกิดมาจนป่านนี้............อายุหกสิบกวําแล๎ว ยังไมํเคยพบเคยเห็นคนมากเทําวันนี้เลย พอฉันออกจากวัง

เห็นคนมืดฟ้ามัวฝนเต็มถนนหนทาง เต็มทุํงพระเมรุ ฉันก็ขาอํอนแทบจะเป็นลม พํออั้นเขาจะพามารถก็ไมํได๎ เพราะเขา

ห๎ามรถเสียแล๎ว ต๎องเดินแหวกคนมาจนถึงที่นี่ เจ๎าประคุณเอ๐ย ไมํร๎ูวํามากันจากไหนมากมายเหลือเกิน"  

         "นั่นสิช๎อย ฉันเองก็อัศจรรย๑ใจ ไมํเคยเห็นอยํางนี้เลย" พลอยตอบเห็นด๎วย  

         "แล๎วนี่แมํมาอยํางนี้ทั้งเจ็บไข๎ แมํไมํกลัวมาเป็นลมตายเสียกลางทางบ๎างหรือแมํพลอย" ช๎อยถามอยํางคร่ึงสงสัย

คร่ึงเป็นหํวง 

         "ไมํเป็นไรหรอก ฉันมาแตํเช๎าคนยังไมํมากนัก" พลอยตอบ "แตํถึงอยํางไรวันนี้ฉันก็ต๎องมา ต๎องมารับเสด็จ ต๎องมา

ให๎ได๎เห็นจงได๎" 

         "ฉันก็เห็นใจ" ช๎อยวํา "เป็นฉันเองเป็นตายก็ต๎องมาเหมือนกัน เพราะฉันรักของฉันในหลวงองค๑นี้ เกิดมาเป็นตัวฉัน

ก็เพิ่งรักในหลวงองค๑นี้เทํานั้น องค๑กํอนๆ ฉันไมํเคยกล๎าไปรักทํานหรอก ฉันกลัวทํานมากกวํา แตํองค๑นี้ไมํเหมือนองค๑กํอนๆ 

ฉันรักเอาจับจิตจับใจทีเดียว จะเป็นเพราะอะไรก็ไมํร๎ู บางทีจะเป็นเพราะทํานยังทรงพระเยาว๑ หรือจะเป็นเพราะฉันเป็น

ประชาธิปไตยไปกับเขาด๎วยแล๎วก็ไมํร๎ู"  

         เสียงตาอัน้หวัเราะอยํูขา๎งหลังเบาๆ ในลําคอ ทาํใหช๎๎อยต๎องหนัไปค๎อนเชิงสัพยอกแล๎วพดูวํา  

         "ดูพํออั้นซี ! พอฉันพูดวําเป็นประชาธิปไตยกับเขาม่ัง ก็หัวเราะเยาะ ยายแกํอยํางฉันจะเป็นประชาธิปไตยบ๎าง

ไมํได๎หรือ ฉันอยากร๎ูนัก" 



         หลังจากทีไ่ด๎คุยกันอยํูสักครํู ก็บงัเกิดอาการต่ืนเต๎นในหมํูฝูงชนนัน้อยํางผิดสังเกต เป็นอาการบอกใหร๎ู๎วํากําลังจะ

เสด็จพระราชดําเนินผํานมาด๎วยรถพระที่นั่งแล๎ว ทุกคนตํางเดินหรือวิ่งไปมาสับสน ตํางคนตํางต้ังใจจะหารที่ๆ ตนนึกวําจะ

ได๎ชมพระบารมีพระเจ๎าอยูํหัวอยํางใกล๎ชิดอยํางที่สุด บังเอิญอาคารที่พลอยไปอาศัยนั่งรอนั้น อยูํริมทางเสด็จพระราช

ดําเนินพอดี ถึงแม๎วําหน๎าอาคารจะมีคนมายืนมืดมิดไปหมด แตํพลอยก็ลองยืนชะเง๎อทดลองดู แล๎วก็เบาใจวําตนอาจ

มองข๎ามหัวคน เห็นองค๑พระเจ๎าอยูํหัวได๎โดยมิต๎องออกไปเบียดคนข๎างนอก เสียงชโยดังมาแตํไกลมาก แล๎วเสียงนั้นก็ใกล๎

เข๎ามาทุกที ทุกคนยิ่งสักสนอลหมํานยิ่งขึ้น พลอยยึดตัวตรง นึกในใจวําเมื่อรถพระที่นั่งผําน ก็จะถึงกับต๎องยืนปลายเท๎า

เพื่อให๎แลเห็นได๎ชัด ตาทั้งคํูจ๎องมองออกไปข๎างหน๎า เพํงคอยจับภาพอยูํแตํภาพเดียว ไมํยอมเหลียวไปทางอื่น ไมํยอมให๎

ส่ิงอื่นมาแบํงแยกเอาความสนใจไปจากตัวเลย เสียงชโยดังขึ้นทุกที ในที่สุดก็ดังกบก๎องแก๎วหู ปานแผํนดินจะถลํมทลาย รถ

พระที่นั่งสีงาช๎างแลํนผํานมาอยํางช๎าๆ ธงมหาราชปลิวสะบัดพัดมาหน๎ารถ ทันใดนั้นพลอยก็ต๎องยกมือทั้งสองกุมที่หน๎าอก 

เหมือนกับจะป้องกันมิให๎หัวใจเต๎นแรง จนหลุดลอยออกมาข๎างนอก เพราะพลอยได๎เห็นพระองค๑พระเจ๎าอยูํหัวถนัดชัดเจน 

ประทับอยูํบนรถพระที่นั่ง อันมีสมเด็จพระอนุชาประทับอยูํเคียงข๎าง ทรงโบกพระหัตถ๑กับพสกนิกร ทรงย้ิมน๎อยๆ และใน

แววพระเนตรเปี่ยมไปด๎วยพระมหากรุณา อยํางที่คนไทยยุคนี้มิได๎เคยประสบพบเห็นมาแตํกํอน พลอยยืนนิ่งน้ําตาไหล

พราก ความปีติอิ่มเอิบเหมือนกับวําเป็นของแข็งเข๎าไปกดดันหัวใจ พระเจ๎าอยูํหัวทรงพระเจริญเป็นหนุํมใหญํ ดูชํางรวดเร็ว

เสียนี่กระไร หลังจากวันที่มารับเสด็จคราวโน๎น พระรูปโฉมงดงามเป็นสงําราศีสุดที่จะหาอันใดเปรียบเทียบได๎ ทรงเป็นทุก

อยํางและมีลักษณะทุกอยํางครบถ๎วน ตามที่พลอยได๎เคยนึกได๎เคยฝันวําสมเด็จพระเจ๎าแผํนดินควรจะทรงเป็นและทรงมี  

         พอรถพระทีน่ัง่คล๎อยไป พลอยก็เหลียวหาช๎อยซ่ึงนกึวํายืนอยํูขา๎งตัว เพ่ือจะพดูจาแสดงความในใจของตน แตํช๎อยก็

มิได๎อยูํที่นั่น และคนอื่นๆ ที่มาด๎วยกันก็หายไป คงเหลือแตํตาอั้นยืนอยํูคนเดียว เพราะความเป็นหํวงพลอย  

         "อั้น นี่เขาไปไหนกันหมด" พลอยถามขึ้น  

         "เขาว่ิงออกไปข๎างนอกตอนในหลวงเสด็จมาถึง อยูํข๎างนอกนั่นทั้งหมด" ตาอั้นตอบ  

         "แล๎วป้าช๎อยเลํา หายไปไหน" 

         ตาอัน้หวัเราะช้ีมือไปขา๎งหนา๎แล๎วพดูวํา 

         "ป้าช๎อยเป็นคนวิ่งออกไปกํอน เด็กๆ จึงได๎ตามไป อยูํนั่นปะไร คุณแมํเห็นไหม ไปเต๎นตรงนั้นนั่นแนํ โบกมือร๎อง

ชโยกับเขาเสียอีกด๎วย"  

         พลอยมองไปทางมือช้ีแล๎วก็อดหวัเราะไมํได๎ นกึชมความแขง็แรงของช๎อยอยํูในใจ พลางพดูวํา  

         "ป้าช๎อยนี่แกเกํงไมํหาย อั้นดูซีทําแกราวกะสาวๆ ก็ไมํปาน"  

         รถพระทีน่ัง่ผํานไปไกลแล๎ว อกีครํูหนึง่ช๎อยก็เดินแหวกคนกลับเขา๎มาหา ปากก็ร๎องวํา  



         "โฮ๎ย ! เหนื่อยจะขาดใจแมํพลอย แมํทูนหัว ! ขอน้ําเย็นๆ กินเอาบุญอีกอึกหนึ่งเถิด" 

         พลอยรินน้าํสํงใหแ๎ล๎วก็เย๎าวํา 

         "สมน้ําหน๎า แกํแล๎วยังไมํเจียมสังขาร เคราะห๑ดีเขาไมํเหยียบตาย นั่นมันเร่ืองอะไรจะต๎องออกไปเต๎นอยํู

กลางแปลง ดูแตํบนนี้ก็แลเห็นถมไป" 

         "โฮ๎ย ! อยํามาทําเป็นคนแกํดุฉันหนํอยเลย ฉันเองก็ไมํร๎ูวํามันแพํนออกไปได๎ยังไง" ช๎อยพูดพลางยกผ๎าเช็ดหน๎าขึ้น

ซับเหงื่อ แล๎วก็ร๎องวํา 

         "งามจร๊ิง ! เจ๎าประคุณ งามอะไรอยํางนี้ ! ถ๎าลูกยังสาวๆ ลูกจะวิ่งตามไปดูให๎ถึงประตูวังเลย !"  

         "ดูช๎อยซี !" พลอยพูดแล๎วก็ต๎องหัวเราะอีก "เด๋ียวเด็กๆ มันได๎ยินมันจะหัวเราะเยาะเอาหรอก"  

         "ชํางมัน" ช๎อยตอบอยํางอารมณ๑ดี "วันนี้ใครจะทําอะไรก็ไมํโกรธ แตํทํานชํางงามเหลือเกินนะพลอย ฉันเคยอําน

หนังสือวําใครตํอใครงามอยํางไรมาก็มาก เพิ่งมาเห็นด๎วยตาวําเป็นจริงไปได๎วันนี้ พวกผ๎ูหญิงสาวๆ ที่เขาว่ิงไปยืนกับฉัน

เมื่อก้ี เขากระโดดโลดเต๎นกันราวกะอะไรดี"  

         "แล๎วก็ตัวลํะ" พลอยขัดคอ "ฉันเห็นเต๎นไปกับเขาเหมือนกัน ร๎องชโยราวกะสาวรํุนๆ"  

         "ไฮ๎ ! ถึงอยํางนั้นเทียวรึ" ช๎อยร๎องอยํางไมํเชื่อ แล๎วก็พูดตํอไปวํา "นี่แหละหนาแมํพลอย เหมือนกับที่คนแตํกํอน

ทํานวําไว๎ละ 'อยําวําแตํรํุนราวสาวแส๎ ถึงเฒําแกํก็ยังคิดพิศวง ' อยํางไรลํะ" 

         "แตํทํานงามจริงๆ นะช๎อย" พลอยอดพูดขึ้นไมํได๎ "สงําราศีก็เทํานั้น ฉันไมํเคยพบเห็นเลย เจ๎านายแตํกํอนวํางามก็

จริงหรอก แตํทําไมฉันไมํเคยนึกวํางามถึงเพียงนี้"  

         "นั่นนํะซ"ี ช๎อยพูดไปพยักหน๎าไป "งามจริงงามเหลือเกิน....เหลือเกิน จะพูดอะไรก็ไมํถูก ฉันเคราะห๑ดีอยูํหนํอยหนึ่ง

คราวนี้ ที่ทํานจะประทับในวัง อยูํที่บรมพิมาน พลอยก็ร๎ูวําในวังมันเงียบเหงาแคํไหน คราวนี้ประทับในวังจะครึกคร้ืนขึ้น

บ๎างกระมัง" 

         "ฉันวําไมํช่ัวแตํในวังเทํานั้นหรอกช๎อย" พลอยตอบ "เสด็จกลับคราวนี้ที่ไหนก็คงจะครึกคร้ืนขึ้นทั้งนั้น ทั่วทั้งบ๎านทั้ง

เมือง แตํฉันได๎ยินวําจะเสด็จกลับมาช่ัวคราว แล๎วก็จะไปนอกอีก ตรงนี้แหละที่ฉันไมํชอบ อยากให๎ทํานประทับอยูํตลอดไป"  

         "ฉันก็เหมือนกัน" ช๎อยวํา "แตํก็นั่นแหละจะทําอยํางไรได๎ แตํอยําเพิ่งไปคิดถึงตอนนั้นเลย ยังเสด็จอยํูอีกนานหรอก 

ถึงจะเสด็จไปนอกอีกจริงก็ไมํเห็นแปลก เสด็จกลับอีกทีเราก็มารับเสด็จทํานอีก สนุกดีออกจะตายไป"  



         พอกระบวนเสด็จพระราชดําเนินผํานไปแล๎วสักครํู ตาอัน้ก็ออกไปเอารถมารับ พลอยนัง่คอยรถและคุยกับช๎อยเร่ือยๆ 

ไป จนเวลาลํวงเลยไปอีกนาน ตาอั้นจึงได๎เอารถมาจอดที่หน๎าอาคาร พลอยพาลูกหลานและเด็กๆ รวมทั้งช๎อยขึ้นรถ แวะ

ไปสํงช๎อยที่ประตูวังกํอนที่จะลงเรือข๎ามฟากกลับบ๎าน ระหวํางที่นั่งมาในรถ ช๎อยก็พูดขึ้นเบาๆ วํา  

         "พลอย เราสองคนนี่รับเสด็จในหลวงกลับจากนอกกันมาก่ีหนแล๎ว"  

         พลอยนิง่คิดอยํูครํูหนึง่แล๎วก็ตอบวํา 

         "สามหนแล๎วกระมังช๎อย หนแรกตอนพระพุทธเจ๎าหลวงเสด็จกลับจากยุโรป อีกสองหนก็แผํนดินนี้"  

         "สนุกกันทุกหนจริงไหมพลอย" 

         "สนุกเต็มที่ช๎อย สนุกทุกหน" พลอยตอบ 

         ช๎อยนิง่อยํูครํูหนึง่แล๎วก็พดูขึน้วํา 

         "พลอยเราสองคนนี่ก็ได๎สนุกมาด๎วยกันมากแล๎วไมํใชํหรือ"  

         "มากทีเดียวช๎อย บางอยํางคิดดูแล๎วก็เหมือนกับเมื่อวานซืนนี้เอง"  

         "นั่นนํะซ"ี ช๎อยพูดอยํางพอใจ "เราสองคนนี่ถ๎าจะวําไปก็ไมํเสียชาติเกิดหรอก"  

         พอรถถึงประตูวังช๎อยก็ลงจากรถ ลํ่าลาแล๎วก็กลับเขา๎วังอยํางกระปร้ีกระเปรํา ฝ่ายพลอยก็พาลูกหลานขา๎มฟากกลับ

บ๎านด๎วยความอิ่มใจ 

         ต้ังแตํนัน้ คนไทยเป็นอนัมากก็ดูเหมือนจะพดูกันแตํเร่ืองในหลวง เร่ืองอืน่ๆ หลายเร่ืองทีต่นเคยเห็นวําสําคัญ ดูจะ

หมดความสําคัญลงไป เพราะเร่ืองหลํานั้นเมื่อพูดกันไปแล๎ว ก็มีแตํความยํุงยากใจมากกวําความต่ืนเต๎นยินดี สํวนเร่ืองใน

หลวงเป็นเร่ืองที่กํอให๎เกิดความสบายใจ ทั้งผ๎ูพูดและผ๎ูฟัง ย่ิงในระหวํางหมูํคนที่ชอบตื่นเต๎นของใหมํ ในหลวงก็นับวําเป็น

ของใหมํเอี่ยมที่สุด เพราะมิได๎ประทับอยูํในพระนครมาเสียหลายปี พลอยเป็นคนหนึ่งซ่ึงฟังเขาคุยเร่ืองในหลวงได๎ไมํเบื่อ 

เฝ้าติดตามขําวเก่ียวกับพระองค๑ทั้งทางปากคนเลําและทางหนังสือพิมพ๑ ในระยะเวลาหลายเดือน ที่เสด็จอยํูในพระนครนั้น 

พลอยได๎ทราบถึงพระกิตติคุณอันประเสริฐมากมายหลายอยําง พระมหากรุณาที่มีตํอพสกนิการของพระองค๑ และความ

จงรักภักดีที่ประชาชนทั้งไทยและเทศ ที่เข๎ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได๎มีตํอพระองค๑เป็นล๎นพ๎น พลอยลองนึกย๎อนหลัง 

นําเอาเหตุการณ๑ที่ได๎เห็น ไปเทียบกับสมัยแผํนดินกํอนๆ อีกสามแผํนดินที่ตนได๎ผํานมาแล๎ว ก็ร๎ูวําแตํกํอนนั้น ถึงแม๎วํา

ความจงรักภักดี จะมีอยํูมากกมายเพียงใรก็ตาม ความจงรักภักดีนั้นก็มิได๎เคยแสดงออกมาอยํางชัดแจ๎งพร๎อมเพรียงกัน 

อยํางแผํนดินนี้ และความจงรักที่ได๎เห็นในระยะนี้ ก็ดูจะเป็นความร๎ูสึกใกล๎ชิด เป็นเร่ืองสํวนตัวของคนเป็นจํานวนมาก ย่ิง

กวําที่ได๎เคยเห็นมาแตํกํอน 



         พลอยเองนัน้ร๎ูสึกวําสภาพโดยทัว่ไป ดูจะเร่ิมมีความม่ันคงย่ิงกวําแตํกํอน พลอยคํานงึถึงชีวิตของตน ก็เห็นวําโรคภัย

ไข๎เจ็บอันเก่ียวด๎วยโรคหัวใจที่เป็นอยูํนั้น มีอาการดีขึ้นบ๎าง พอที่จะกระทํากิจการตํางๆ อยํางเบาๆ ได๎ ไมํต๎องนอนเป็น

คนไข๎เหมือนแตํกํอน พลอยร๎ูดีวําโรคของตนยังไมํหายขาด และก็อาจไมํวันหาย แตํความร๎ูนั้นก็มิได๎ทําให๎พลอยร๎ูสึกวิตกแตํ

อยํางไร ชีวิตของลูกแตํละคนก็ดูจะเป็นไปตามปกติ พระอ๎นกําลังบวชอยูํอยํางสงบ ตาอั้นก็อยูํกินกับบุตรภรรยาเป็นปกติ 

ประไพนั้นถึงจะไมํลงรอยกับคุณเสวีนัก แตํก็ดูจะเป็นผ๎ูใหญํขึ้น ไมํหุนหันพลันแลํนอยํางแตํกํอน ถ๎าหากวําตาอ๏อดยังอยํู...

พลอยนึกถึงตาอ๏อดทีไร ก็ร๎ูสึกเหมือนกับวํามีใครเอาผ๎าดําที่ชื้นแฉะเย็นชืดเข๎ามาหํอหุ๎มหัวใจ เพราะเร่ืองตาอ๏อดเป็นเร่ืองที่

พลอยปลงไมํตก 

         พลอยดําเนินชีวิตตํอไปเป็นปกติ ระหวํางนัน้เวลาทีพ่ระเจ๎าอยํูหวัจะเสด็จกลับก็ใกล๎เขา๎มาทกุวัน ช๎อยออกมาจากใน

วังคร้ังใด ก็มีแตํเร่ืองในหลวงมาคุยให๎พลอยฟัง และพํอเพิ่มมาหาคร้ังใดก็มีแตํเร่ืองในหลวง พํอเพิ่มซ่ึงเป็นคนสนใจใน

กิจการบ๎านเมือง จนพลอยเห็นวํามากจนเกินไปนั้น ก็ยังอุตสําห๑ยับยั้งความสนใจนั้นไว๎ ระหวํางที่ในหลวงเสด็จอยํู และ

สนใจเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับในหลวงเชํนเดียวกับคนอื่นๆ  

         วันนัน้พลอยจําได๎วําเป็นวันอาทติย๑ เพราะตาอัน้อยํูบา๎นมิได๎ไปทาํงาน เช๎าวันนัน้เป็นวันอาทติย๑ทีแ่จํมใส เชํนวัน

ธรรมดาวันหนึ่งในเดือนมิถุนายน พลอยต่ืนนอนแตํเช๎าเชํนเคย ไมํร๎ูสึกวํามีอะไรผิดแผกไปจากวันอื่นๆ เลย ทุกอยํางดู

แจํมใสเป็นปกติ ชีวิตโดยรอบดําเนินไปอยํางเคย เรือแพยังคงขึ้นลํองอยูํในคลองบางหลวง อยํางที่เคยเห็นมาแล๎วหลายสิบ

ปี พอตกสายราวๆ ห๎าโมงเช๎า พํอเพิ่มก็เดินหน๎าซีดขึ้นบันไดเรือนขึ้นมายังที่ๆ พลอยนั่งอยูํ มีตาอั้นนั่งเลํนกับลูกชายคนเล็ก

อยูํใกล๎ๆ 

         "แมํพลอย ! พํออั้น !" พํอเพิ่มพูดด๎วยน้ําเสียงที่พลอยไมํเคยได๎ยินมาแตํกํอน "เกิดเร่ืองใหญํแล๎ว ในหลวงสวรรคต"  

         พลอยสะด๎ุงแทบสุดตัว พลางร๎องวํา 

         "คุณหลวงเอาอะไรมาพูด ไมํจริง ! ฉันไมํเชื่อ ! ทํานยังหนุํมแนํนออกอยํางนั้นจะสวรรคตได๎อยํางไร !"  

         ตาอัน้เหลียวดูพลอยด๎วยสายตาทีเ่ป็นหวํงและตกใจระคนกัน  

         "ฉันแวะเข๎าไปกินกาแฟที่หน๎าวังกํอนที่จะข๎ามมานี่ ได๎ยินเข๎าพูดกันที่นั่น"  

         พลอยร๎ูสึกโลํงใจขึน้มาครันๆ ขาํวร๎านกาแฟของพอํเพ่ิม ! ซึ่งแนํนอนวําจะต๎องผิด แตํคนสมัยนี้ก็ชํางเหลือเกิน เอา

เร่ืองที่ไมํจริงและสุดแสนจะอัปมงคลมาพูดเลําลือกันงํายๆ เสียงพํอเพิ่มพูดพึมพําวํา "จริงนาแมํพลอย . . . จริงๆ พํออั้น" 

แตํพลอยก็ไมํสนใจ นึกได๎แตํอยํางเดียว คราวนี้พํอเพิ่มต๎องผิด จะถูกได๎อยํางไร เมื่อพํอเพิ่มเก็บเอาขําวลือที่เป็นไปไมํได๎มา

อ๎างวําเป็นจริง 

         พอบาํยโมงช๎อยก็ออกมาจากในวัง เม่ือเห็นการแตํงตัวของช๎อยทีแ่ตํงดําทัง้ชุด พลอยก็ได๎แตํนัง่นิง่เหมือนถูกตรึงอยํู

กับที่ 



         ช๎อยเดินร๎องไหน๎้าํตาอาบหนา๎ขึน้เรือนมา ในใจของพลอยก็ได๎แตํร๎องวํา "ไมํจริง ! ไมํจริง ! ไมํเชื่อ !" แตํก็ไมํกล๎าเอํย

ปากถาม เพราะในใจนั้นอยูํร๎ูวําจริงเสียแล๎ว ช๎อยมาเลํารายละเอียดบางอยําง เก่ียวกับการเสด็จสวรรคต ซึ่งทําให๎

เหตุการณ๑ทั้งหมดไมํนําจะเป็นไปได๎ย่ิงขึ้นไปอีก หลังจากนั้นท๎องฟ้าดูมืดคร้ึมลง และทุกอยํางก็มืดคร้ึมไปตาม เสียงลมพัด 

เสียงนกร๎อง และเสียงน้ําไหลหน๎าบ๎าน ฟังดูเหมือนคนร๎องไห๎....  

         ช๎อยกลับไปแล๎ว บอกวําคงมีงานในวัง ต๎องรีบกลับ ช๎อยผ๎ูซ่ึงเป็นชาววังมิร๎ูจบ และจะเป็นตํอไปไมํมีทีส้ิ่นสุด รีบกลับ

เข๎าวังเพราะเป็นหํวงหน๎าที่ พลอยลุกเดินช๎าๆ เข๎าไปเอนหลังลงนอนที่บนเตียง ร๎ูสึกเหนื่อยและเพลียย่ิงกวําที่ได๎เคยร๎ูสึกมา

ในคร้ังใด พลอยลงนอนหลับตานิ่งๆ พยายามจะไลํความนึกคิดทั้งหมดออกจากสมอง  

         "ไมํนําเลย" พลอยนึกในใจ "ยังหนุํมแนํนสวยงามออกปานนั้น ไมํนําเลย แตํก็สวรรคตไปแล๎ว ทั้งที่ทรงเป็นถึงพระ

เจ๎าอยูํหัว มีคนรักทั้งแผํนดิน ......... นับประสาอะไรกับตาอ๏อดซึ่งเป็นเพียงลูกเรา จะตายไปไมํได๎ ขนาดพระเจ๎าอยูํหัวที่ทรง

เปี่ยมไปด๎วยพระรูปพระโฉมและสมบัติอื่นๆ อีกมิร๎ูจักเทําไร ยังหลีกเล่ียงไมํพ๎น บรรทมอยูํถึงบนพระที่นั่ง แวดล๎อมไปด๎วย

ราชบริพาร ความตายยังจํูเข๎าไปจนถึง นับประสาอะไรแตํลูกเราตัวเรา...ในที่สุดก็ต๎องเหมือนกันทั้งนั้น ผิดกันแตํเวลา"  

         พลอยร๎ูสึกเหมือนกับวําตัวลอยขึน้สํูเบ้ืองสูงในขณะนัน้ ความทกุข๑ทัง้หลายทีเ่กิดแกํตัวมาหลายคร้ังหลายครา ดู

เหมือนจะเร่ิมหลุดพ๎นไป พลอยนึกถึงคุณเปรมซ่ึงดูเหมือนจะมาอยูํใกล๎ตัวทุกคร้ังที่บังเกิดความทุกข๑โทมนัส  

         "คุณเปรม..." พลอยร๎องเรียกอยูํในใจ "ฉันไมํเข๎าใจอะไรหลายอยําง ถ๎าคุณเปรมยังอยํูฉันก็คงจะถามได๎ แตํก็ชําง

เถิดไมํเป็นไร....วําที่จริงฉันก็เร่ิมจะเข๎าใจอะไรได๎บ๎างแล๎ว แตํฉันอยํูมานานเต็มที คุณเปรม......ได๎เห็นอะไรที่ไมํนึกวําจะเห็น

และไมํอยากจะเห็น.... ฉันอยํูมาจนถึงส่ีแผํนดินแล๎ว คุณเปรม...ส่ีแผํนดิน...นานหนักหนา ฉันเหนื่อยเต็มที เหนื่อยจะขาด

ใจ...คนส่ีแผํนดินนั้นแกํเกินไปกระมัง หรือวําฉันจะเหนื่อยเพราะเร่ืองอื่นก็ไมํร๎ู.....ส่ีแผํนดิน....."  

         เย็นวันนัน้ วันอาทติย๑ที ่๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ น้ําในคลองบางหลวงลงแห๎งเกือบขอดคลอง หัวใจพลอยที่อํอนแอ

ลงด๎วยโรคและความทุกข๑ทั้งหลายทั้งปวงก็หลุดลอยตามน้ําไป  

 

จบบริบูรณ๑ 


