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บทนํา 

  

 ผูเ้ขียนเป็นคนชอบเรืองราวในยุคโบราณมาก ยิงประวติัศาสตร์

ไทยแลว้ยิงชอบ เพราะเรืองราวในประวัติศาสตรเ์ป็นสิงทีสวยงามเสมอ 

เมอืเราจินตนาการว่าหากเราไดไ้ปอยู่ในภพนีเราจะทาํเช่นไร 

 เรือง ดวงแก้ว จึงเกิดขึน ดว้ยความรูส้ึกถึงจินตนาการของตัว

ละครทเีป็นแกว้กานดาจรงิ หากแต่ตวับทละคร ผูเ้ขียนอยากใหน้ึกถึงบุญ

กรรมททีาํ ซงึจะส่งผลทงัอดีตและอนาคตเช่นกนั 

 หวังว่าผูอ่้านจะหลงรกั พีอิน และ แม่แกว้ อย่างทีผูเ้ขียนรกันะ

เจา้คะ 

 

       จิรฐัติกาล 
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บทท ี๑ 

แก้วกานดา 

 
 แสงแดดทีส่องผ่านกรอบหนา้ต่างทมีีเครืองแขวนดอกไมห้อ้ยอยู่ 

เสียงกระดิงทีติดอยู่ตรงปลายเครืองแขวนส่งเสียงดังกังวานตอบรบักับ

สายลมทีพดัผ่านเขา้มา  

 เดือนดาว หรือ แกว้กานดา  เด็กสาวทีเธออาศัยอยู่ในร่างภพนี 

หันมองอย่างหมดแรง เมือพบว่าไม่ว่าจะผ่านมาถึงเจ็ดวันแลว้ สิงทีเธอ

คิดว่าเป็นความฝันมันก็ยังชัดเจนอยู่ไม่เปลียนแปลงไป เธอไม่เขา้ใจว่า
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เหตใุดวิญญาณเธอถึงไม่ไปเกิดในภพใหม่ ทาํไมถึงยอ้นกลบัมายังสมัย

กรุงศรีอยุธยาตอนตน้ ซึงปกครองโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที ๑ ในช่วง

กลางรชัสมยัพระเจา้อู่ทอง ไม่เขา้ใจว่าทาํไมเธอในภพทีแลว้ ทีอายุยีสิบ

หา้ปี ผ่านรอ้นหนาวความรกัเจ็บปวดมามากทีสุดของชีวิต กลบัมาตอ้ง

อาศัยร่างเด็กสาวแปดปีในภพนี พรอ้มกับความทรงจาํในชาติภพทีแลว้ 

ยังดีทีสวรรคม์ีเมตตาใหเ้ธอไดร้บัความทรงจาํร่างนีดว้ย ทาํใหไ้ม่ถูกมอง

ว่าเป็นคนบา้ หรือผีสางมาอาศยัร่าง แต่การทีตอ้งใชชี้วิตทีไม่คุน้เคยเธอ

ก็แสนจะเบอืหน่าย 

 ร่างทีเธออาศัยอยู่ ชือว่า แก้วกานดา ชือเล่นว่าแก้ว เธอมีบิดา

เป็นถึงออกญารามาธิบดี คมุกรมวงัทงัหมด มีพชีายสองคน ชือกลา้แกรง่

หรือพีกลา้ และเก่งก้านหรือพีเก่ง ทังสองดาํรงตาํแหน่งขุน สังกัดกรม

เวียง คนละหน่วยงานกับทีบิดาดาํรงอยู่ แต่ท่านก็เคารพการตัดสินใจ

ของลกูไม่ไดข้ดัใจ มารดาของเด็กสาวชือว่า คณุหญิงพดุซอ้น ท่านมีเชือ

สายทางเหนือ ทาํใหเ้ด็กสาวมีผิวขาวนวลลออ แกว้กานดาซึงก็คือเด็ก

สาวทีเธออาศัยร่าง เป็นลูกหลงทีอายุห่างจากพีชายคนกลางถึงสิบปี 

เป็นบุตรสาวอันเป็นทีรกัยิงของครอบครวันี ดว้ยความถูกตามใจแต่เด็ก 

เด็กสาวจึงไดช้ือว่าเอาแต่ใจ ดือรนั สารพัดอย่างทีสรา้งความปวดหัว

ใหก้บัครอบครวั จนกระทงัเด็กนอ้ยแอบไปเล่นนาํตอนกลางคืนคนเดียว

นนัแหละ เมือคนไปพบเขา้ก็พบว่าเสียชีวิตแลว้ แต่ในหา้นาทีถัดมาเด็ก

สาวก็ฟืนคืนอย่างมหัศจรรย ์ทาํใหทุ้กคนไม่แมจ้ะดุว่าแต่อย่างใด ทาํให้

เธอมีชีวิตสงบเพอืทบทวนเรอืงราวตลอดเจ็ดวนันี 
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 ในรา่งเดิมเมอืภพปัจจุบนั เธอชือเดือนดาว เป็นเด็กกาํพรา้ตงัแต่

เกิด แต่เพราะไดร้บัความเมตตาจากแม่ชีอไุรวรรณ ทาํใหเ้ธอเรียนจบถึง

ปรญิญาตรี และทาํงานในตาํแหน่งทนายความ มีอาชีพทีมนัคง สามารถ

ส่งเสียนอ้ง ๆ ในมลูนิธิรุ่นต่อไปไดอี้กหลายคน ชีวิตเธออาจจะมีความสขุ

ต่อไป หากเธอไม่พบกับชายหนุ่มทีชือว่า ทรงธรรม ทีชือกบันิสยัต่างกัน

คนละขวั ชายหนุ่มทีภาพเบืองหนา้ดูคณุธรรมตามชือ เป็นอยัการทีอายุ

มากกว่าเธอสิบปี แต่หนา้ตาบุคลิกทาํใหเ้ธอหลงกลชายหนุ่ม  

 เสียงหวัเราะเยาะของเด็กสาวแกว้ดงัขึน รูส้ึกสมเพชตวัเองทีจบ

สงูแต่ความรกั สมองเท่าปลากัด ทาํใหเ้ธอตอ้งตกเป็นเมียนอ้ยเขาอย่าง

ไม่รูต้ัว เธอยังจาํความรูส้ึกใกลจ้ะตายได ้แม่นาํเจา้พระยาทีเธอโดดลง

อย่างชัดเจน ภาพความสุขทุกขท์ีลอยเขา้มาอย่างไม่หยุด เสียงกรนด่า

ต่อว่า ภาพของเธอทีปะไปทัวศาล สายตาเหยียดหยามจวบจนนาที

สดุทา้ย ภาพรอยยิมของแม่ชีอไุรวรรณ ทีลบูหวัเธอและบอกว่าไม่เป็นไร

นะลกู หนูยงัมีแม่ เขา้มาในหวัเมือครงัเธอถูกรงัแกตอนเด็ก ๆ ทาํใหเ้ธอ

รูส้ึกไม่อยากตาย แต่นาํทีทะลักเขา้ในรูจมูก และแสงสะท้อนจากดวง

จนัทรท์ีส่องมาจากบนฟ้า คือสิงสดุทา้ยทีเธอไม่อาจหวนคืน รูส้ึกเสียใจที

คิดอะไรโง่ ๆ และรูส้ึกเกลียดการกระทาํของตัวเอง สิงสุดทา้ยในความ

ทรงจาํเธอไดแ้ต่ภาวนา ไม่ว่าชาติภพใด หวัใจดวงนจีะไม่รกัใครอกีเลย 

 เสียงประตูถูกเปิดออก ทาํใหเ้ธอหลุดจากความทรงจาํในอดีต 

หนัมองหนา้มารดาภพนีของเธอ กลินยาทีลอยเขา้มาทาํเธอรูส้ึกอยากจะ

อาเจียนขึนมาทนัท ี
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 “ตืนแล้วหรือแม่แก้ว มาให้แม่ดูสิ  ดีขึนหรือยังนะเจ้า” มือ

คุณหญิงพุดซอ้น แตะหน้าผากเมือเห็นว่าไขล้ดลงแลว้ มารดาจึงหยิบ

ถว้ยยาป้อนใหบุ้ตรสาว 

 “ดืมสกัหน่อยเถอะ แม่รูว้่าแม่แก้วมิชอบนัก แต่เจา้จักตอ้งฝืน” 

หญิงสาวใชช้อ้นเป่าเพอืคลายความรอ้น  

 เดือนดาวมองดูยา เธอยกยิมให้กับตัวเอง ไม่ว่ายาจะขมสัก

เท่าไรก็ไม่สูใ้จเธอ ทีพบว่าเธอไม่อยากตาย และเธอตอ้งใชชี้วิตในภพนี

ใหดี้กว่าทผี่านมา ชาตินีเธอมีทงัพ่อ มีทงัแม่ และพชีายทรีกัเธอยงิกว่าสิง

ใด ทงัทรพัยส์ินฐานะ ลว้นไม่ตอ้งสรรหามาเพิมแต่อย่างใด ขอแค่เธอชี

นวิทกุคนก็พรอ้มจะประเคนให ้แลว้เธอจะไม่ยอมกินมนัไดอ้ย่างไร 

 “เจา้ค่ะ ลกูทราบ” ร่างเล็กเปิดปากรบัไดห้นึงคาํ ก่อนจะรบัถว้ย

ยามาไวใ้นมือ จดัการเบาดว้ยตวัเองครูห่นึงแลว้ยกขึนดืมจนหมดถว้ย  

 คุณหญิงพดุซอ้น ส่งสายตาแปลกใจ ดว้ยเพราะลกูสาวของเธอ

ไม่ชอบกินยาเสียเลย ป่วยทีไร หากปรุงยาแลว้ตอ้งใชเ้วลาป้อนเกือบชวั

ยาม ถึงจะกินหมด  

 “ขมหรือไม่ หากขมแม่จักใหน้างเยือนเอานาํตาลมาให”้ ผูเ้ป็น

มารดาหนัไปหยิบถาดรองนาํตาลสง่ยืนมาให ้เดือนดาวไม่ชอบของหวาน

เท่าไร แต่รสปากทีขมทาํใหต้อ้งคิดใหม่อีกที มองดูก้อนนาํตาลเล็กใน

ขวดโหล จึงหยิบขึนมาอมไว ้รสหวานของนาํตาลช่วยให้รสขมของยา

ลดลงมาก 
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 คิวทีขมวดจึงคลายลง แล้ว ยิมขอบคุณมารดาใน ร่างนี  

“ขอบพระคณุ คณุแม่เจา้ค่ะ”  

 “เหนือยหรือไม่ หากเหนือยก็จงพักเสีย แม่จักใหน้างเยือนมัน

เฝ้าไว ้หากมีสิงใดก็จงบอกกล่าวแก่แม่ วันนีแม่ไม่อยู่เรือน จักตอ้งไป

ช่วยงานเรือนพระยาสนุทร” 

 เดือนดาวพยายามเคน้ความทรงจาํในร่างเด็กน้อย ดเูหมือนจะ

อยู่ติดกันใกล้บ้านนีเอง เรือนพระยาสุนทร มีพระยาสุนทรทีดํารง

ตาํแหน่งกรมเวียง มีพีเก่งและพีกล้าสังกัดอยู่ เหตุพระยาสุนทรและ

ออกญาฯ คุณพ่อของแก้วกานดาเป็นเพือนรักกันตังแต่เด็ก ครันรับ

ราชการก็ต่างไดร้บัหนา้ทีการงานใกลเ้คียงกัน แมน้เจา้พระยาสนุทรจะ

ยศนอ้ยกว่าหนึงขันแต่ท่านก็ไม่โกรธเคืองแต่อย่างใด จึงเลือกปลกูเรือน

ใกลก้นั ถา้จาํไม่ผิด เรือนนนัมีบุตรสาวคนโตชือแม่หญิงสีดา อายุรูส้ึกจะ

รุ่นราวคราวเดียวกับพีกล้า และบุตรชายชืออิน อายุก็รุ่นราวคราว

เดียวกบัพีเก่ง มีนอ้งสาวชือแมช่บา อายรุุน่เดียวกบัแกว้กานดา 

 “วันมะรืนพ่ออิน ก็จักไดอ้วยยศเป็นจางวาง ดูเหมือนคนทีดีใจ

ทีสุดคงเป็นพ่อเจา้ เหตุเป็นลูกศิษยท์ีปลุกปันมาตังแต่วัยเยาว ์พ่ออินรึ

หนา้ทีการงานก็เจริญกา้วหนา้กว่าเด็กหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวเสียอีก แม่

จกัเสียดายนกัทีพีเจา้มิคิดจักชอบงานกรมวัง กลบัชอบงานตีรนัฟันแทง

จับโจรจับผูร้า้ยใหแ้ม่มิไดน้อนหลบัสกัคืน” เสียงบ่นบนนาํหมาก พูดให้

เดือนดาวฟังกอ่นจะขอตวัไปช่วยงานบา้นเจา้พระยาสนุทร 
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 ผูเ้ป็นมารดาออกไปแลว้ แต่เธอยงันึกภาพของพ่ออินของมารดา

มิออก คงเพราะไม่ค่อยไดเ้จอหนา้กนับ่อย ตามทีคิดดูเหมือนว่าเด็กสาว

คนนีมิเคยออกจากบา้นไปไหนไกลเลย แลว้ทาํไมคืนนนัถึงไดเ้ดินไปไกล

จากเรือนไปถึงเรือนพระยาสนุทรแลว้กระโดดลงนาํเล่นทีบา้นคนอืนกนั 

ผูเ้ป็นมารดาบอกว่าคืนนันคนทีช่วยเธอขึนจากนาํก็คือพ่ออิน ลูกของ

เจา้พระยาสนุทรคนนี คงตอ้งหาเวลาไปดูหนา้และขอบคณุบา้งเสียแลว้ 

ททีาํใหเ้ธอตืนมาเจอครอบครวัใหม่ทีดีพรอ้ม 

 หนัมองดูนางเยือน ดจูากอายุแลว้คงพอ ๆ กับอายุเธอในชาติที

แลว้ เยือนกาํลังนังอยู่ปลายเตียง สองมือพับผา้ใส่หีบอย่างตงัใจ เดือน

ดาวมองแลว้ก็รูส้ึกว่าน่าเบือ อยู่ในหอ้งมาเจ็ดวนัแลว้ อยากออกไปเดิน

เล่นบา้ง ถึงอย่างไรอาการของเธอก็ดีขึนเยอะ ออกไปสาํรวจดา้นนอกเสีย

บางคงดีไม่นอ้ย 

 “พีเยือน” ร่างนางเยือนสะดุง้โย่งทาํใหเ้ธอหลุดขาํ ด้วยเพราะ

เจา้ของร่างมิเคยพดูดีกบับ่าวในเรือนเลยออกจะจิกใชด้ว้ยคาํหยาบ เมือ

ครงัทีเธอเรียกพวกเขา ทกุคนต่างมีสีหนา้ตกใจ กม้หนา้งุดลงตาํ  

 “เรียกอีเยือนเหมือนเดิมเถอะเจา้ค่ะคุณหนู บ่าวจกัอายุสนัเอา

เจา้ค่ะ” 

 “เรียกพีเยือนมิเพราะกว่าหรือเจา้คะ” เธอส่งยิมหวานกว้างให้

เยือน 

 “ขา้รูว้่าเมือก่อนเคยทาํมิดีเท่าไรกับทุกคน แต่เมือขา้เกือบได้

ตายไป ขา้ก็ไดส้าํนึกถึงบุญคณุของพี ๆ ในเรือนทีเลียงดแูลตามใจขา้มา
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แต่เด็ก ข้ามิอยากจักใหย้มบาลเอาตัวไปเสียแต่ตอนนี จึงนึกกลัวตาย

ขึนมา พีเยือนก็อย่าใหข้า้ตอ้งทาํบาปตงัแต่เด็กเลย ใหข้า้ไดไ้ถ่บาปบา้ง

เถอะหนา” 

 เยือนมองหนา้คณุหนูทีเลียงมาแต่เยาวว์ยั ก็ยกมือขึนเช็ดนาํตา 

ดว้ยเพราะรูส้กึซงึใจทคีณุหนเูรมิรูค้วามแลว้ 

 “ขา้เบือ พีเยือนพาขา้ออกไปเดินเล่นขา้งนอกไดห้รือไม่ นอนอดุ

อูเ้สียนาน คงจกักลบัมาไม่สบายเสียอีกหากยงัอยู่ในหอ้งนี ไดส้ดูอาการ

ดา้นนอกบา้งอาการไขค้งจกัหายเร็วขึน” 

 ดวงตาเยือนลุกโต เมือคิดว่าไขจ้ะกลับมาจึงพยักหนา้เห็นดว้ย 

“เจา้ค่ะ”  

 ว่าแลว้ก็หนัไปมองหาเสือผา้เพือผลดัเปลียน เดือนดาวมองนาง

เยือนใชเ้สือคอกระเชา้สีฟ้า มีลกูไมต้รงแขนเสือ แลว้จบัผา้ถุงนุ่งเป็นโจง

กระเบน ส่วนผมนนัเธอเกลา้ขึนมว้นขึนสงู ดว้ยเพราะปกติแลว้เด็กวัยนี

ตอ้งไวจ้กุ แต่เพราะแกว้กานดาครงัยงัเด็กเมือโกนจุกก็ไขส้งูเสียหลายวนั 

คณุหญิงพดุซอ้นจึงไม่ไดต้ดัผมแกว้กานดาอีกเลย และเพราะเธอเป็นคน

แพทุ้กอย่าง ทาํใหเ้ดือนดาวรูส้ึกดีทีหญิงสาวแพห้มากเช่นกัน ทาํใหฟั้น

ของเธอยังขาวอยู่ ไม่เช่นนันเธอคงไม่กลา้แมแ้ต่มองกระจกดว้ยซาํไป 

เมอืนางเยือนจดัการแต่งองคท์รงเครืองเธอเรียบรอ้ยแลว้ 

นางเยือนพยกัหนา้อย่างพอใจ ยมิจนเห็นฟันสีดาํ 

เดือนดาวขมวดคิวสงสยัรสนิยมของคนโบราณ  

“ถา้พเียือนฟันขาวคงสวยจนบ่าวในเรือนตาโตเชียวหนา” 
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บ่าวพีเลียงหุบปากลง ยกพ่นหมากลงกระโถน ก่อนใชผ้า้เช็ด

ปากทีเลอะหมากสีแดง 

“ฟันดาํถึงจกังามเจา้ค่ะ บ่าวละกลุม้ใจทคีณุหนไูม่ไดเ้คียวหมาก 

มิเช่นนนัคงงามไปทวัพระนคร” 

เดือนดาวยมิฝืน ใหเ้ธอแพห้มากอย่างนนีะดีแลว้ 

เธอก้าวเท้าออกจากทวารประตู มองดูเรือนของเด็กสาวอย่าง

เต็มตา หอ้งทีเธออยู่ อยู่ทางดา้นปีกซา้ยของเรือน ติดกับหอ้งบิดาและ

มารดา สว่นปีกขวาเป็นหอ้งของพีกลา้และพีเก่ง เหตเุพราะพีท่านยังมิได้

ออกเรือน จึงยังไม่ไดป้ลูกเรือนใหม่ ส่วนบริเวณลานบา้น มีศาลาตังอยู่

กลางบา้นไวส้าํหรบัทาํกิจกรรม เรียกว่าหอกลาง ตวัเรือนยกสงูสองชนั 

 เดือนดาวมองดบู่าวไพรท่กีาํลงักม้หนา้ทาํงาน บา้งก็เช็ดถ ูบา้งก็

กวาด บา้งก็รอ้ยดอกไม ้ทุกคนต่างขยนัทาํงานของตวัเอง เมือเธอยืนอยู่

ลานบา้น บ่าวรบัใชพ้วกนนัก็หยุดมือลงหนัมองมาทีเธอ เมือเธอหนัมอง

กลบั บ่าวรบัใชเ้หล่านันก็สะดุง้ตัวโย่งต่างรีบกม้หนา้ลงทันที เธอนึกขาํ

และนึกสงสารตัวเองทีตอ้งปรบัความเขา้ใจกับบ่าวในเรือนมิใหก้ลวัเธอ 

ช่างเถอะค่อยเป็นค่อยไปก็แลว้กนั  

 เสียงดังมาจากดา้นล่าง เธอจึงเดินไปยังประตูมองดูไปยังต้น

เสียงอกีฝัง 

 “บา้นพระยาสนุทรเจา้ค่ะ คงมีคนมาช่วยงานเยอะมากโข ขุนอิน 

อืมมิใช่แลว้สิเจา้คะ จางวางอินทรรูปหล่อปานเทพบุตร พ่อแม่บุตรสาว

บา้นไหนทีใครจ่กัออกเรือน ต่างก็อาสามาช่วยงานกนัมากโขเจา้ค่ะ” 
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 อืมพ่อเทพบุตร ชักอยากเห็นหน้าเสียจริงเชียว หล่อพอ ๆ กับ 

ณเดชหรือเปล่านะ แต่ขึนชือว่าผูช้ายสนัดานก็คงเหมือนกัน ดอูย่างท่าน

ออกญาฯ พ่อของรา่งแกว้กานดาทมีีเมียบ่าวเกือบสิบคน แต่ยงัดหีน่อยที

ท่านมิอนุญาตใหม้ายุ่งวุ่นวายใหเ้รือนใหญ่ ต่างแยกยา้ยปลูกเรือนไกล

จากเรือนพอสมควร 

 “ขา้จักลงไปศาลาริมนาํเสียหน่อย พีเยือนหาของกินเล่นให้ขา้

หน่อย”  

 สีหนา้เยือนซีดเผือด เธอยิมอย่างรูท้ัน “ไม่ตกหรอกพีเยือน ขา้

กลวัแลว้”  

 นางเยือนพยักหน้าอย่างเข้าใจแต่ก็ยังกังวล ก่อนจะลงเรือน

แยกตวัไปยงัเรือนครวัดา้นหลงั เธอมองแผ่นหลงัทีวิงไปอย่างจรวดก็นึก

ขาํ  

 เดือนดาวเดินสาํรวจโดยไม่รีบรอ้นเพราะตัวแก้วกานดายังเด็ก 

อีกทงัอาการไขก้็ยงัไม่หายดีนกั จึงเดินสาํรวจรอบบา้นไปเรือย ๆ เสียงดงั

มาจากดา้นบา้นเจา้พระยาสนุทร เหมือนจะเป็นของตกจากทีสงู เธอมอง

จากไกล ๆ เห็นเป็นคนกาํลงัใชไ้มส้อยลกูมะพรา้วอยู่ จึงเดินไปด ู

 ชายหนุ่มสวมโจงกระเบนสีนาํตาลลายไทยผา้ปักลาย มีผา้คาด

เอวสีดาํ ไม่ไดส้วมเสือ ทาํใหเ้ห็นกลา้มเนือแขนแน่นดสูมส่วน หากเทียบ

กับปัจจุบันถือไดว้่าหุ่นดีทีเดียว แต่ดูจากเนือผา้คงมิใชลู้กบ่าว คงเป็น

ลกูขนุนางทีมาช่วยงานบา้นพระยาสนุทร 
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 ตุบ! เสียงมะพรา้วหล่นกระทบพืน ทาํใหเ้ดือนดาวทียืนคิดอยู่

สะดุง้ตกใจพรอ้มเสียงกรีด เมือลูกมะพรา้วหล่นอยู่ปลายเท้า ร่างเล็ก

ถอยหลงัจนลม้ กน้กระแทกพืน เธอรอ้งเสียงโอดโอย 

 “โอ๊ย เจ็บ” มือเล็กยกมือทีคาํพืนขึนมา มองดูดินก้อนหินทีติด

ก่อนใชมื้อปัดออก รูส้กึแสบ 

 “พีทาํเจา้เจ็บตรงไหนหรือแม่แก้ว” ชายหนุ่มย่อตัวลง ก่อนจะ

สาํรวจหญิงสาว  

 เดือนดาวสาํรวจใบหน้าชายหนุ่ม ใบหน้ารูปไข่ คิวเขม้ ขนตา

ยาว ตอบรบักับจมูกโด่ง ปากกระจับ สีผิวชายหนุ่มติดออกเหลืองเขม้ 

ไม่ไดผิ้วขาวสว่างแบบแกว้กานดา มองดูผมสนัทีแสกกลางก็ดขูัดตา เธอ

คิดว่าหากชายหนุ่มไว้ผมทรงทันสมัยในยุคปัจจุบัน คงจะหล่อสู้กับ

นายณเดช ดาราชือดงัในยคุของเธอ 

 ชายหนุ่มมองเด็กน้อยทีไม่ยอมพูดตอบก็ขมวดคิว มือหนาจับ

เทา้บางขยบัด ู 

 “เจ็บเทา้หรือเจา้ พีขอดูสกัประเดียว” มือเขานนัใหญ่กว่าขอ้เทา้

เธอมาก เมอืเขาจบัดแูลว้ไม่เห็นมีรอยแผลหรือเลือด จึงโลง่ใจ “พีจกัช่วย

พยงุเจา้ แม่แกว้”  

 “ไม่ตอ้ง” เธอปฏิเสธ ก่อนจะลุกขึนอย่างเร็ว ทาํใหร้่างเซจะลม้

อีกครงั เมอืเห็นเช่นนชีายหนุ่มก็รีบตรงเขา้อุม้  

 “เฮ้ย!” เธออุทานคาํทีเด็กไม่ควรพูดออกมา ทําให้ชายหนุ่ม

ขมวดคิว 
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“พูดอะไรหรือแม่แก้ว คําพูดคําจาไม่ไพเราะเสียจริง พีอิน

อย่างไรเล่า จาํพมีิไดด้อกฤา” 

เดือนดาวขมวดคิวนึกไดว้่าอย่างไรเขาก็เป็นเด็กหนุ่มแค่อาย ุ๑๘ 

ปี ยงัอยู่แค่ ม.๖ ส่วนเธออาย ุ๒๕ ปีแลว้ แก่กว่าเด็กหนุ่มนตีงั ๗ ปี จึงดิน

จะใหเ้ขาปลอ่ย 

“อยู่นิง ๆ เสีย หากล้มลงไปอีกคราคงมิได้ออกจากเรือนเป็น

เดือนเป็นแน่แท ้เจ็บครานีก็หลายวันมิใช่หรือถึงไดอ้อกมาวิงซน แลจัก

ตอ้งเจ็บตวัอีกคราน ีก็เป็นพอีีกเช่นกนัทชี่วยเจา้” 

เดือนดาวฟังชายหนุ่มพูด เมือคิดดูแลว้ก็ลืมไปว่าแกว้กานดาที

เธออาศยัร่างนีอายุแค่ ๘ ขวบ ส่วนชายหนุ่มก็อายุแก่กว่า ๑๐ ปี สรุปคือ

โลกกลับด้านใช่หรือไม่ ทําให้เธอกลายเป็นเด็ก ส่วนเด็กก็กลายเป็น

ผูใ้หญ่ โอ๊ยไม่คิดแลว้ปวดหวั เธอส่ายหนา้ใหก้บัตวัเองหนัมองชายหนุ่ม 

“มิอยากใหพ้อีุม้หรอกฤา” 

“เปล่าเจา้ค่ะ”  

ชายหนุ่มยกยมิก่อนจะกระชบัวงแขนแน่น  “พีจักพาเจา้ไปนังฝัง

กระนู้น” ชายหนุ่มพยักพเยิดหน้าไปอีกฝังทีมีเพิงเล็ก ๆ ยกอยู่ใต้ต้น

มะม่วง  

 เดือนดาวไม่พดูสกัคาํปล่อยใหช้ายหนุ่มอุม้ไป เพราะถึงอย่างไร

รา่งนกี็ยงัเป็นเด็กนอ้ย ชายหนุ่มคงไม่ไดค้ิดมิดีมิรา้ยกบัเด็กแปดขวบเป็น

แน ่เขาวางเธอลงอย่างระวงั ทาํใหก้น้ทีเจ็บของเธอไม่ไดเ้จ็บมากกว่าเดิม 

 เธอมองชายหนุ่มทเีดินไปหยิบกระบอกไมไ้ผ่ทีอยู่ดา้นขา้งขึนมา  
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 “ส่งมือมาเถอะเจา้ พจีกัดวู่ามีแผลหรือไม่” 

 เธอยืนมือใหช้ายหนุ่มมองด ูชายหนุ่มใชน้าํลบูมืออย่างแผ่วเบา 

แสบ! เธอสดูปากเมือนาํสมัผัสมือ ทาํใหช้ายหนุ่มชะงกัมือเล็กนอ้ย ก่อน

จะมองดแูผลทีไม่ใหญ่มาก ก็รูส้กึเบาใจ คงถกูกอ้นหินตอนลม้ลงไป 

 “พีจกัพาขึนเรือนของเจา้แลหายาใส่ให ้แผลเพียงนิดมิเป็นแผล

ดอกแม่แกว้” เขาปลอบดว้ยเห็นเด็กนอ้ยไม่พดูไม่จา 

 มือหนายกมือขึนลบูผมแกว้กานดา  

 “เป็นอะไรยงังอนพีใช่หรือไม่ พมีิเจอเจา้เพียงปีเดียว จกัจาํพมีิได้

อีกแลว้ฤา” 

 แกว้กานดาส่ายหนา้ เพราะในความทรงจาํของแกว้กานดาไม่มี

ชายหนุ่มจริง หรือเธอจะความจาํเสือมแต่ก็ไม่น่าจะใช่ เพราะคนอืนแกว้

กานดาจาํไดห้มดยกเวน้เขา  

 “พีไปหัวเมืองเพียงปีเดียว เจา้ก็ลืมพีเสียแลว้ พีเลียงดูเจา้ป้อน

ขา้วป้อนนาํตงัแต่เด็กจกัลืมพีง่ายถึงเพียงนนัเชียวหรือนนั” ชายหนุ่มถอน

ใจดว้ยรูว้่าก่อนจะจากกนัแกว้กานดารอ้งไหฟ้มูฟายขนาดไหน  

 “แลพีจักโกรธเจา้เสียมากกว่าแม่แกว้ จดหมายทีพีส่งมาเจา้ไม่

เคยคิดตอบพีแม้สักฉบับ ครนัจักฝากคาํพูดไปก็ไม่มีสักประโยค” ชาย

หนุ่มพดูตดัพอ้ไม่หยุด 

 “จาํมิไดเ้จา้ค่ะ ลืมไปแลว้” เธอตอบตามความเป็นจรงิ ทาํใหช้าย

หนุ่มสีหนา้เศรา้ยิงกว่าเดิม ทาํใหเ้ธอรูส้ึกเศรา้ไปดว้ย ความรูส้ึกนีคงมา
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จากแก้วกานดามากกว่า แต่ทาํไมเจา้ของร่างถึงลืมชายหนุ่มไปได้ คง

โกรธมากสินะ  

 “ยังโกรธพีสิหนา ดีกันเถอะเจา้พีจกัเสียใจกว่าหากแม่แกว้มิให้

อภยั” มือหนาจบัมือเธอพรอ้มพดูต่อ 

 “พสีญัญามิจกัไปไกลอีกแลว้เจา้ กลบัมาครานพีไีดเ้ลือนพระยศ

เป็นจางวาง คงจักติดตามออกญาฯ ท่าน ทุกเมือเชือวนั ใหเ้จา้เห็นหนา้

จนเบอืเชียว” 

 เดือนดาวคิดว่าถ้าเธอไม่หายโกรธ สงสัยวันนีคาํก็คงไม่ได้ทาํ

แผล จึงพยกัหนา้ตอบกลบั 

 “ไม่โกรธแลว้เจา้ค่ะ” ฝืนยมิใหเ้ด็กดีใจหน่อยก็แลว้กนั 

 ชายหนุ่มยกยิมกวา้ง “พีมีของฝากใหเ้จา้มากเชียวหนา ไวพ้ีจกั

ใหไ้อไ้ก่ มนัยกมาใหถ้ึงเรือน แลเห็นเจา้ป่วยเสียหลายวนัจึงไม่อยากกวน

เจา้ ใหพี้อุม้เจา้ขนึเรือนเถอะ” 

 ไม่ทันทีชายหนุ่มจะอุ้มขึนเรือน ก็มีเสียงคนวิงมาทางเขา ชาย

หนุ่มหันไปมองจึงเห็นเป็นนางเยือนบ่าวพีเลียงทีวิงมาอย่างกระหืด

กระหอบ 

 “คณุหนูอยู่นีหรือเจา้คะ บ่าวกลวัคณุหนูตกนาํ จึงใหบ้่าวชายลง

ไปดาํนาํหาอยู่นาน แม่เจา้พระคุณของบ่าวเป็นอะไรหรือเจ้าคะ” นาง

เยือนตรงเข้าไปจับเสือผ้าหน้าผมสาํรวจ ทาํให้ชายหนุ่มหลีกทางให้

เพราะรูว่้าบ่าวคนนรีกัและบูชาเด็กสาวมากทสีดุ 



~ ๑๕ ~ 
 

 “มิเป็นไรดอกพีเยือน ขา้บงัเอิญสะดุดลม้ แลพีอินก็ช่วยไวม้ิได้

เป็นอะไรมากดอก เอะอะโวยวายไปทัวทุ่ งแบบนี ถ้าคนในเรือน

เจา้พระยาท่านวิงมาดจูักเป็นเรืองใหญ่ได”้ เธอส่ายหนา้กบัความรกัของ

บ่าวตน อย่างเอ็นด ู

 ว่าแลว้นางเยือนก็ทรุดตวัลง หนัไปกราบเทา้ชายหนุ่มทียืนอยู่ 

 “บ่าวขอบพระคุณท่านจางวางนะเจา้คะ ทังเรืองของวันนีและ

เมอืครนัคณุหนตูกนาํ หากมิไดท้่านช่วยบ่าวคงไม่มีชีวิตอยู่แลว้เจา้ค่ะ” 

 “มิเป็นไรดอก แม่แกว้ก็เป็นนอ้งขา้เหมือนกัน หยุดรอ้งเสียแลว้

พานายเจา้ขึนเรือนเถอะ ใกลเ้ทียงแลว้แดดแรงไขจ้กัขึนมาเสียอีก” เขา

หนัไปมองดวงอาทิตยท์ีเรมิตรงหวั คงใกลเ้ทยีงวนั 

 “วนัพรุง่เจา้มางานพีเถอะ พีอยากใหเ้จา้มารว่มงาน” 

 เดือนดาวมองดูชายหนุ่ม ใบหนา้คมมีหยดนาํไหลลงมาดูแลว้ดู

ดีกว่าเดิม เธอสะบัดความคิดแม้จะมีประสบการณ์อย่างว่า แต่เธอก็

หมายมนัแลว้ว่าชาตินีจะไม่แต่งงาน ฉะนนัเลิกคิดนอกลู่นอกทางกลบัไป

ทาํตวัเป็นนอ้งนุ่งทีดีตามเดิม หากตอ้งใชผ้วัรว่มกบัผูห้ญิงอีกเป็นสิบ เธอ

ขอบวชชียงัดีกว่า 

 “สาว ๆ ออกจกัท่วมทุ่ง คงมีทีใหน้อ้งนงัหรอกหนา” เธอพดูอะไร

ไป คงเป็นความรูส้ึกส่วนลึกของแกว้กานดา เห็นทีตอ้งสงบปากสงบคาํ

บาง 

 ชายหนุ่มยกยิม คิดว่าหญิงสาวคงห่วงพีชายคนนี ก็รูส้ึกดีใจที

เด็กนอ้ยมิไดล้ืมเขาเสียดงัว่า มือหนายกขึนลบูผมเบา ๆ 



~ ๑๖ ~ 
 

 “ถึงสาว ๆ จกัท่วมทุ่ง หากพีพอใจสาวบา้นใดก็จักพามาใหเ้จา้

ยินยอมดีหรือไม่ หากเจา้มิยอมใจพีก็จกัไม่แต่ง” 

 หัวใจแก้วกานดาเต้นแรง ทาํให้เดือนดาวกลุ้มใจด้วยรู ้สึกว่า

เจ้าของร่างคงไม่ได้คิดกับเจ้าเด็กหนุ่มแค่พีชายเป็นแน่ เอาเถอะ ถึง

อย่างไรจิตวิญญาณของเธอก็ไม่อยากยุ่งอยู่แลว้ หาทางอยู่ห่าง ๆ หน่อย

แลว้กนั 

 “ขอบพระคณุเจา้ค่ะ พีเยือนมาแลว้นอ้งจกัใหพ้เียือนพาขึนเรือน 

คุณพีเก็บลูกมะพรา้วต่อเถอะ” เธอหันไปจับมือเยือนเพือให้พยุงกลับ

เรือน  

 “พีมาเก็บทาํตม้กะทิสายบวัทีเจา้ชอบดอกหนา อย่าลืมมาหนอ

เจา้ หากมิมาพจีกัไปตามถึงเรือนเจา้แม่แกว้” 

 ขยันอ่อยเสียงจริงนะพ่อคุณ เธอบ่นในใจ เอาเถอะเขาคงเอ็นดู

และรกัแกว้กานดาเป็นนอ้งสาวจรงิ ๆ ถือซะว่าชาตินเีธอทาํบุญมาดี ถึงมี

คนอยากเป็นพีชาย ว่าแล้วก็พยักหน้ารับยกมือไหว ้“น้องไหวเ้จ้าค่ะ” 

แลว้ใหแ้ม่เยือนจูงกลบัเรือน 

 กลบัมาถึงเรือนก็ไดเ้สียงบ่นจากมารดาอยู่ครู่หนึงก่อนจะหยิบ

ยามาทาํแผลใหอ้ย่างเบามือ แก้วกานดาโชคดีจริง ๆ ทีมีแต่คนรักคน

ชอบ แมนิ้สยัจะแย่ขนาดไหนก็มีแต่คนโอบอุม้เอาใจ 

 คุณหญิงพดุซอ้นใชม้ือปาดยาตรงมืออย่างแผ่วเบา ก่อนใชป้าก

เป่าใหย้าแหง้ แลว้เอ่ยปากตาํหนิไม่หยุด 



~ ๑๗ ~ 
 

 “เพงิจกัหายไข ้ก็ออกไปเทียวเล่นอีกแลว้หนา หากพ่ออนิมิอยู่คง

เจ็บหนักกว่าเดิม อยู่เรือนอีกสกัสองสามวันก่อนเถอะเจา้ อย่าใหแ้ม่ไม่

สบายใจ” 

 “เจา้ค่ะ”เธอรบัคาํอย่างซงึใจ 

 ผูเ้ป็นมารดาเงยหนา้ขนึมองบตุรสาว ก่อนจะมองคอ้น 

 “อย่ามาทาํเป็นรบัคาํ พอหลับหลงัก็ออกไปเทียวเล่นอย่างเช่น

แต่ก่อน คราวนีแม่จกัเฆียนดว้ยหวายอนันนัแลว้จรงิ ๆ นะเจา้” 

 เดือนดาวมองไปยังหวายทีตังอยู่มุมห้อง ในความทรงจาํของ

แกว้กานดา ดเูหมือนมารดาเธอใชไ้วส้าํหรบัขู่เท่านนั หากเหลืออดจริงก็

เพียงกักบริเวณสักวันสองวัน ไม่แมแ้ต่จะตีลูกดังว่า เธอรูส้ึกว่าเจา้ของ

รา่งเป็นคนโชคดจีรงิ ๆ 

 “วันงานแม่จักพาเจา้ไป พ่ออินเอ่ยปากกับแม่แลว้ หากแต่จัก

ตอ้งอยู่เป็นทีเป็นทาง หา้มไปวิงเล่นเด็ดขาดรูไ้หมแม่แกว้” ผูเ้ป็นมารดา

เอ่ยสาํทบัอีกครงั 

 “ทาํตวัดี ๆ หนอเจา้” 

 “เจา้ค่ะ” เดือนดาวพูดเสียงหยอกลอ้ ก่อนจะเอนกายเขา้ไปกอด

ผูเ้ป็นมารดา หล่อนแปลกใจเล็กนอ้ยเพราะหลายปีแลว้ทีหญิงสาวไม่ได้

ออดออ้นเช่นนี มือมารดาจึงยกลบูหวับุตรสาวเบา ๆ 

 เดือนดาวคิดว่าเวลานับต่อแต่นีเธอจะตอ้งไดร้บัความสุขอย่าง

แทจ้รงิ มองนางเยือนทีกาํลงัหยิบจานขนมใหแ้ลว้มีความสขุทสีดุ 

 เธอไม่ตอ้งพบกบัความเจ็บปวดอา้งวา้งและปวดรา้วอีกแลว้ 



~ ๑๘ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท ี๒ 

เอาใจ 
 

 เมอืถึงวนังานคณุหญิงพดุซอ้นอนุญาตใหไ้ปรว่มงานได ้แต่ไม่ให้

เดินไปเดินมา เธอจึงถูกจบัแต่งตัวเป็นตุ๊กตากุมารทอง ทองจริง ๆ เพราะ

พเียือนพเีลียงคนงาม เล่นประเคนใส่แลว้ใส่อีก เธอไดแ้ต่บ่นในใจ เพราะ

ถึงอย่างไรเธอก็เป็นเด็กแค่แปดขวบจะแต่งไปแข่งกับใครกนัล่ะ 

เดือนดาวเดินตามหลงัผูเ้ป็นมารดา แลว้มานงัอยู่ปีกซา้ยขา้งหอ

กลางทีเขาทาํพิธี ขา้ง ๆ กบัแม่ชบาบุตรสาวคนเล็กของเจา้พระยาสุนทร 

ส่วนแม่สีดาบุตรสาวคนโตของเรือนไปช่วยงานครัวคุณแม่แกว้กานดา



~ ๑๙ ~ 
 

และคุณหญิงสไบทีเรือนครัว  ปล่อยให้เด็กแปดขวบแบบเธอนังร้อย

มาลยัแกเ้บือ  

อันนีเป็นเรืองทีเธอยอม เพราะเด็กสาวเจ้าของร่างก็ไม่ชอบ

เช่นกัน บวกกับตัวเธอทีเป็นกุลสตรียุคสองพันจึงไม่มีหัวด้านนีเอา

เสียเลย จึงไดแ้ต่มองดอกไมท้ีเสียบไปมาหลุดบา้งขาดบา้ง เมือหันไป

มองแม่ชบาทีนังพับเพียบเรียบรอ้ย พรอ้มดอกไมเ้รียงตัวสวยงาม ก็นึก

อยากจะไปโดดนาํตายเสียแลว้ใหรู้ร้อดไป เธอจดัการวางดอกไมล้งก่อน

หันมองคนทีเริมเยอะ หันมองดา้นขา้งก็เห็นเป็นหญิงสาวรุ่นสิบสีสิบหา้

นงัอยู่เกือบเต็มเรือน แต่ละคนประโคมชุดทอง หนา้ผมจดัเต็ม ราวกับว่า

เป็นงานแต่งตัวเอง นึกแลว้ขาํ ไหนว่าหญิงสาวโบราณรกันวลสงวนตัว

อย่างไรเล่า  

ดูเหมือนเจา้ของงานคงออกมาแลว้ เพราะแต่ละคนหันมองไป

อีกฝัง พรอ้มก้มหน้าแดงระเรือเมือชายหนุ่มหันมองมายังแก้วกานดา

พรอ้มยิมให ้เขายิมใหฉ้ันย่ะ รูส้ึกดีอย่างไรไม่รู ้จึงยิมตอบเจา้ของงาน 

มองดูชุดชายหนุ่มดว้ยเครืองแบบราชการเต็มยศ เสือผ่ากระดมุหนา ปัก

ลายสีทองรบักบัโจงกระเบนปักลายเดินเสน้ดว้ยสีทองเช่นกนั 

ชายหนุ่มไม่ไดเ้ดินมาหา แต่เดินไปยงัหอกลาง จัดการนงัลงขา้ง

พระยาสุนทร แลว้พูดคุยกับออกญาฯ บิดาของเธอ ดูเหมือนพ่อท่านจะ

หนา้บานกว่าใคร เพราะเป็นลูกศิษยท์ีปลกุปันมาเอง ถา้จะพดูถึงความ

สนิทของแกว้กานดาทีชายหนุ่มเอ็นดูมากกว่านอ้งสาวตัวเอง ชีวิตส่วน



~ ๒๐ ~ 
 

ใหญ่ชายหนุ่มก็ขลุกอยู่บ้านออกญาฯ ดังนันตังแต่เกิดมาชีวิตเธอก็

เหมือนมีพีชายอีกคนในเรือน 

พิธีแต่งตงัยศใชเ้วลานาน ทาํใหเ้ทา้ทีนงัพับเพียบเรมิชา ครนัจะ

ยกเทา้ขึนขดัตะหมาด ก็มีสายตาดมุาจากมารดาทีเคารพ ทาํใหเ้ธอตอ้ง

นงันิงเป็นหุน่จนคลา้ยจะแข็งขึนไปทกุที กว่าพิธีจบเธอก็ลกุไม่ขึน  

“มิหิวดอกหรือเจ้า ไปกินแกงสายบัวด้านล่างกับพีเถอะ พีให้

นางอายเก็บไวใ้หเ้จา้แลว้หนา” ชายหนุ่มเดินมาหาเมอืเสรจ็พิธี   

 เดือนดาวทีก้มหน้าอยู่เงยหน้าขึนมองพรอ้มนาํตา สีหน้าชาย

หนุ่มตกใจ จึงรีบคกุเข่าลงมานงัพนืใกลห้ญิงสาว 

 “ใครทาํเจา้หรอกหรือ แม่แกว้”  

 ฉันส่ายหน้า “ลุกไม่ขึนเจา้ค่ะ ขาไม่รูส้ึกแลว้” เธอพูดไปนาํตา

ไหลไป แต่ชายหนุ่มกลบัหวัเราะรว่น ก่อนจะกลนัหวัเราะเมอืเห็นเด็กสาว

หนา้บดูบงึใส ่

 “ยืดขามาเถอะพีจกันวดให”้ เธอจาํยอมเพราะไรห้นทาง ปล่อย

ใหช้ายหนุ่มนวดคลึงขาสองขา้ง แมค้นจะลงไปมากแลว้แต่ก็ยงัมีสาว ๆ 

ทีรอคอยเจา้ของงานอยู่บา้ง ทาํใหเ้ธอไดร้บัสายตาอิจฉาจากพวกสาว ๆ 

หากมีมีดแถวนีเธอคงถูกเชือดคอไปแลว้ โดยเฉพาะสาวชุดขาวมุมฝัง

ตรงกนัขา้ม 

 “พอเถอะเจ้าค่ะ คุณพีลงไปเถอะ ผูใ้หญ่ท่านจักคอยจักเสีย

มารยาท มีพเียือนอยู่เป็นเพอืนแลว้เจา้ค่ะ” 



~ ๒๑ ~ 
 

 ชายหนุ่มขมวดคิว “ปะเดียวพีใหบ่้าวยกสาํรบัขึนมาให ้เสรจ็ธุระ

แลว้พจีกัขึนมากินเป็นเพือนเจา้ คอยไดห้รือไม่”  

 เดือนดาวพยักหนา้รับ มองดูชายหนุ่มเดินลงเรือนอย่างโล่งใจ 

เพราะกลวัตวัเองจะตายเสียก่อนหากเขาไม่ลงไปตอนนี 

 เมอืเธอหนัมาพเียือนก็มานวดขาต่อจากเขาแลว้ 

 “ดีขนึแลว้พเียือน”  

 เธอหนัมองไปรอบ ก่อนจะเห็นหญิงสาวทีจอ้งหนา้เธอเมือตอน

คณุพีอินนวดขากาํลงัเดินตามหลงัเขาไปติด ๆ เสน่หแ์รงไม่เบานะคุณพี

เรา 

 

 ชายหนุ่มทาํตามทีพูด เมือเสร็จธุระก็มารบัประทานอาหารกับ

เธอ ความใส่ใจทีใหเ้ธอจึงรูส้ึกไวใ้จเขาเล็กนอ้ย กม้หนา้กินแกงสายบวัที

ชายหนุ่มขยนัตกัใหเ้ขา้ปากอย่างเอาใจ ปกติเธอไม่ค่อยไดก้ินแกงแบบนี

นกั สว่นมากก็ขา้วกล่อง ขา้วตามรา้นสะดวกซือ ทาํใหรู้ส้ึกว่ารสชาติแกง

สายบวัอร่อยมาก จึงกินไปเยอะพอควร เล่นฟาดไปสองจาน เมือหมด

จานก็ไดค้ิดถึงนาํหนักตัว ครนันึกไดว่้าเธอยังเป็นเด็กแค่แปดขวบ ช่วง

กาํลงัโตก็เลยรบัเพมิอกีจาน   

 “กินเยอะ ๆ นะเจา้” มือหนาหยิบปลาทอดใส่จานอีกตัว 

 “คุณพีจักขุนนอ้งใหอ้ว้นหรือเจา้คะ แลว้จักมีผูใ้ดมาขอกันเล่า” 

เธอบ่นไปเรือยตามประสาคนนิสยัเดิม ไม่ไดคิ้ดว่าคาํพดูนีมิใชค้าํพูดของ

เด็กแปดขวบ 



~ ๒๒ ~ 
 

 “ตวัเท่าหน ูคิดแก่แดดแลว้เรา หากจกัคิดแต่งกบัผูใ้ดคงตอ้งผ่าน

พเีจา้สามคนเสียก่อนกระมงั” 

 นึกถึงพีชายสองคนทีติดราชการอยู่หัวเมืองก็รูส้ึกคิดถึง คงเป็น

ความรูส้ึกของแกว้กานดา ในความทรงจาํพีกลา้เป็นหนุ่มเงียบขรึมพูด

นอ้ยต่อยหนกั สว่นพีเก่งออกจะพดูมากจบัสาระใจความไม่ได ้แต่ทงัสอง

คนก็มีฝีมือพอตัว ทําให้แม่ท่านวางใจได้บ้าง ปล่อยให้ไปทําภารกิจ

สาํคญัรว่มเดือนแลว้ 

 

 เมือกินอิมจนพงุกาง ชายหนุ่มก็ใชบ่้าวยกสาํรบัออกไป ก่อนยก

สาํรบัของหวานมาใหเ้ด็กสาวต่อ 

 เดือนดาวทาํหนา้เหยเก สรุปคือพีชายทีรกัจะขุนใหเ้ธอจนอว้น

เป็นหมจูรงิ ๆ เป็นแน่ แต่เมอืเห็นขนมแปลกตา ก็หยิบขนึมาชิมด ู

 “ไม่หวานดอกหนา พีให้บ่าวทําให้เพราะรู ้ว่าแม่แก้วไม่ชอบ

หวานนกั” 

 ยงัดีทีรา่งนยีงัมีนิสยัเดียวกบัเธอ จึงไม่มีใครสงัเกตมากนกั  

 เสียงคนขึนเรือนมา เธอหนัไปมองเป็นพ่อท่าน ท่านพระยา และ

อีกท่านเธอไม่รูจ้ัก มีแม่ท่านและคุณหญิงสไบ อีกคนคงเป็นภรรยาของ

ท่านผูน้นั ตามหลงัมาพรอ้มหญิงสาวทีอายรุาวสิบหา้ปีทีเธอเห็นมองคณุ

พีตาเป็นมนั ก่อนสาํรวจชุดทีสวมใส่ หญิงสาวใส่ชุดสีขาวตัดกับผา้ซินสี

ชมพอู่อน แต่งหนา้ดว้ยโทนเบา ทาํใหร้บักบัอาย ุดวงตากลมโต รมิฝีปาก

แดงเรือ หากพ่อเจา้ของงานเป็น ณเดช หญิงคนนกี็คือ ญาญ่านนัเอง 



~ ๒๓ ~ 
 

 หญิงสาวแยกตัวตรงมานงัขา้งเธอ ส่วนบรรดาท่านทงัหลายต่าง

นังอยู่หอกลาง เพราะห่างกันทาํใหเ้ธอฟังไม่ถนัด แต่ดูจากสถานการณ์

แลว้คงจะดตูวัว่าทีเจา้สาวเป็นแน่แท ้หวัใจเจา้ของร่างก็เตน้ไม่พอใจ จะ

อะไรหนกัหนากบัผูช้ายคนเดียว ตายไปแลว้ก็เอาความรูส้ึกไปดว้ย อย่า

มาเอาอารมณ์มาใหฉ้ัน คนทีนังเถียงกับร่างตัวเองก้มหน้างุดไม่พอใจ  

 “แม่แกว้ใช่หรือไม”่ หญิงสาวหนัมาสนทนากบัเธอ  

 หญิงสาวยงัคงพรีเซนตต์วัเองต่อ จึงไดรู้ว้่าเป็นบุตรสาวของท่าน

เจา้พระยากรมคลงั และมารดาชือคณุหญิงมารศรี ส่วนตวัเธอก็อายุน้อย

กว่าคุณพีอินสองปี และยังถวายงานตงัแต่เยาวว์ัย จึงชาํนาญเรืองงาน

บา้นงานเรือน 

 “นอ้งไหวเ้จา้ค่ะ” เธอยกมือไหวอ้ย่างมีมารยาท หญิงสาวรบัไหว้

อย่างออ้นชอ้ย 

 “เรียกข้าลาํดวนเถอะ แม่แก้ว คิดเสียว่าข้าเป็นพีสาวอีกคน” 

 ใครอยากไดพ้มีาเพมิ แค่ตอนนกี็เยอะจนจาํไม่ไดแ้หละ ว่าแลว้ก็

สะบดัเสียงไม่พอใจใส่ “ขอบใจพีลาํดวนเจา้ค่ะ หากแต่แค่นีนอ้งก็มีเสีย

จาํชือไม่ได ้หากเพมิอกีคนคงตอ้งจดใสก่ระดาษเสียแลว้เจา้ค่ะ”  

 ลาํดวนหนา้เสียเล็กนอ้ยไม่เขา้ใจตวัเองทาํอะไรผิด มมุตายกข่ม

ค ว า ม ไ ม่ พ อ ใ จ  จึ ง หั น ไ ป ส น ท น า กั บ แ ม่ ช บ า แ ท น 

 “แม่ชบาปีนีกีขวบแลว้” 

 ชบาทีนงิฟัง หนัตอบ “๘ ขวบแลว้เจา้คะ่” 



~ ๒๔ ~ 
 

 “เข้าวังได้สองปีแล้วหรือ พีได้ยินคุณหญิงสไบบอกว่าสมเด็จ

ท่านเอ็นดหูนักหนา หากเราไดอ้ยู่ตาํหนกัเดียวกนัคงจกัดีมิใช่นอ้ย จกัได้

สนทนาพบปะกนับ่อย ๆ” 

 คิดจะเขา้ทางนอ้งเหรอ เธอหันไปมองแม่ลาํดวนทีกลวัจะไม่ได้

แต่งงานถึงรีบ ออกหนา้ออกตาซะเกินงาม ส่วนแม่หญิงวงัชบาก็กม้หนา้

ยิมไม่ตอบกลบั เฮอ้ฉันละเหนือย หากคนแบบนีไดม้าเป็นพีสะใภ ้บา้นนี

คงสนกุไม่เวน้แต่ละวนัแน่ 

 “แม่แกว้เล่า มิคิดเขา้วงัถวายงานเสด็จท่านหรอกฤา” 

“ไม่คิด” ตอบแบบห้วน ไม่เข้าใจอารมณ์ตัวเอง ไม่ยุ่งเรือง

ชาวบา้นไดป้ะ ไม่อยากตอบจึงหนัไปหยิบผลไมข้า้งตวัขึนมาทานใหป้าก

ไม่วาง ปลอ่ยใหพ้วกเธอสนทนาชมไปชมมาเรืองงานปักงานรอ้ยดอกไม ้ 

 แม่ลาํดวนยงัคงพดูจาเจือยแจว้น่าราํคาญ เดือนดาวหันไปมอง

แม่ชบาแกว้ทีนงันิงฟัง ก็ดทูงัคู่ดเูหมาะกนัด ี

 “รบัหมากสกัหน่อยไหมแม่แกว้” แม่ลาํดวนคนงามยืนหมากมา

ใหเ้ธอ 

 เดือนดาวมองการจับจีบอย่างสวยงามแลว้ถอนใจ ก็แค่จับเขา้

ปากเหตใุดตอ้งทาํใหยุ้่งยาก 

 “แม่แกว้แพห้มากเจา้ค่ะ พลีาํดวน” แม่ชบาทีนงิเงียบมานานเอ่ย

บอก 

 ใบหนา้แม่ลาํดวนมีสีหนา้แปลกระคนสบายใจ  



~ ๒๕ ~ 
 

 “หรือเจา้ พกี็นึกแปลกใจนึกว่าแม่แกว้เพงิจักหดัเจียนหมาก เหตุ

ฟันยงัขาวไม่ดาํสวยเช่นพวกขา้” 

 เสียงหวัเราะสาว ๆ รอบกายดงัขึน เดือนดาวหนัมองฟันพวกเธอ

แล้วอารมณ์ดีเป็นทีสุด จึงยิมกว้างอย่างอารมณ์ดี ส่งผลให้สาว ๆ ที

หวัเราะเยาะเธอแปลกใจ 

 หลงัจากนนัทกุคนก็กม้หนา้กม้ตาพดูคยุเปลียนอนืแทน 

 เดือนดาวสาบาน เธอจะแข่งไดทุ้กเรือง แต่เรืองฟันดาํเธอยอม

แพ ้

 

 คนปัจจุบันทีไม่เข้าใจอย่างเธอ เลยได้แต่ฟังอย่างเบือหน่าย 

นานเขา้ก็ยิงง่วงนอน เดือนดาวคิดว่าหากใหเ้อาประมวลกฎหมายมาถก

เธอย่อมไม่แพใ้ครแน่รบัรองได้ มองดูเสียงหัวเราะดังมาจากหอกลาง 

เห็นท่านจางวางอินนงัเงียบขรมึไม่พดูจา ดจูากสีหนา้เครียดพอด ูมีบาง

เวลาชายหนุ่มหนัมองมาทางดา้นเธอ มมุปากจึงยกยิมขึนเล็กนอ้ย เดือน

ดาวหนัมองหญิงสาวดา้นขา้ง ก่อนหนัไปอีกฝัง  

 หลีสาวนเีอง  

 อาการง่วงนอนเริมแสดงจึงคิดจะไปหาทีงีบ เดือนดาวจึงแอบ

คลานพาตัวเองออกมาดา้นล่างอย่างเงียบ ๆ มองเห็นศาลาดา้นข้างที

ปลอดคนจึงนังลง เห็นพีเยือนเดินตามมาในมือมีนาํอัญชนัและขนมติด

มาดว้ย 



~ ๒๖ ~ 
 

 “ขอบคุณพีเยือน ขอนาํอัญชันก่อน อยู่บนเรือนคุณพีอินเล่นส่ง

เขา้ปากเสียจน ขา้อมิจนทอ้งปร”ิ เดือนดาวรบันาํอญัชนัมาดมืรูส้ึกชุ่มคอ

ทีเดียว 

 “คุณหนูเลิกพูดอย่างนนัเถอะเจา้ค่ะ ผมหัวบ่าวจะร่วงหมดหัว

แล้วเจ้าค่ะ” นางเยือนบ่นจนนาํหมากกระเด็น พร้อมนังลงด้านล่าง 

 เดือนดาวขีเกียจเถียงบ่าวแลว้ จึงมองไปรอบ ๆ ศาลา ตรงนีคน

ไม่เยอะดี แถมลมทพีดัมาเบา ๆ ทาํใหรู้ส้กึง่วงนอนแลว้ แต่เด็กอย่างแกว้

ดานดาจะกลบัก่อนก็ไม่ได ้

 “พเียือนขา้ง่วง” 

 “ง่วงหรือเจ้าคะ เดียวบ่าวไปเอาผ้ามาปูให้เจ้าค่ะ คุณหนู

เมือก่อนมานอนเล่นอยู่บ่อยจนท่านขุนเตรียมเบาะนอนไวใ้หเ้ฉพาะเลย

ทีเดียวหนา นานแลว้ทีคุณหนูไม่แวะมา ก็ครงัก่อนตอนท่านจางวางไป

หัวเมืองก็ปีกว่า ล่าสุดมาอีกครงัก็ตอนคุณหนูกระโดดนาํนันแหละเจา้

ค่ะ” หมากกระเด็นเป็นรอบ ๆ พอไดพ้ดูเยอะ นางเยือนยกผา้เช็ดปากเช็ด

ทมีมุปากดว้ยความเคยชิน 

 เธอมองดูศาลาทีแก้วกานดามากระโดดนาํ เธอรูส้ึกว่าศาลา

ริมนาํนีอยู่ไกลจากตวับา้นพอควร แถมยงัมีตน้ไมบ้ดบงัทาํใหม้องไม่เห็น

คนจากดา้นใน เกิดอะไรขึนในคืนนนักนัแน่ ดว้ยนิสยัแบบแกว้กานดาไม่

มีทางทีจะจบชีวิตและไม่มีทางทีคิดจะมากระโดดนาํตายในวันทีชาย

หนุ่มจะกลบัมาอยู่แลว้ ถา้จะโดดคงโดดไปเมือปีทีแลว้ไม่ใช่ตอ้งรอเป็นปี 

มองอย่างไรก็ไม่มีเหตผุล รูส้กึว่าทกุอย่างมีเงอืนงาํ 



~ ๒๗ ~ 
 

 นางเยือนเรียกใหบ้่าวในเรือนทีคุน้เคยจัดเบาะนอนมาให ้หญิง

สาวเอนกายนอนคิดอย่างไรก็คิดไม่ออก สายลมพดัเบาทาํเธอทคิีดแค่จะ

เอนหลงักห็ลบัไปจรงิ ๆ 

 จางวางอินเสร็จธุระจากด้านบน ก็ตรงมายังศาลาหวนคิดถึง

เรืองคืนนนั หลงัจากเสร็จภารกิจจากหัวเมืองเขาก็รีบกลบัเรือนมิไดแ้วะ

พกัทีใด ทาํใหก้ลบัมาถึงเรือนเร็วกว่ากาํหนดในคาํคืนนนั  

ชายหนุ่มแต่ไดคิ้ดว่าหากเขามาชา้เพียงนิดเขาคงตอ้งเสียใจไป

ตลอดชีวิต จาํไดว้่าตอนนนัมีเสียงนาํดงัเหมือนคนตกนาํ เมือเขารีบมาดู

ก็เห็นหญิงสาวกาํลงัจมนาํ พรอ้มกบัเสียงพุ่มไมไ้หวคลา้ยมีคนอืน ปกติ

แกว้กานดาเป็นคนว่ายนาํเป็น แต่ทาํไมคืนนนัถึงจมนาํได ้อีกทงัไม่ไดส้ติ 

เขาไม่ทนัวิงไปดตูน้เสียงแต่เลือกจะช่วยเด็กสาวแทน 

เขาแบกร่างทีอ่อนปวกเปียกวางลงพืน สีหนา้ซีดเผือด เขาใชมื้อ

องัจมกูเด็กสาว ก่อนจะพบว่าเธอไดจ้ากไปแลว้  

ความเสียใจบวกขาดสติทาํใหช้ายหนุ่มยกตัวเธอขึนมาพาดบ่า

แลว้เขย่ารา่งนอ้ย เพอืหวงัว่าเธอจะกลบัมามีสติ  

“ตืนสิเจา้ แม่แกว้พมีาแลว้” 

บ่าวในเรือนวิงมาดู เมือเห็นทงัสองแสงไฟในเรือนเจา้พระยาก็

ถูกจุดขึน พรอ้ม เสียงตะโกนก็โกลาหลขึนพร้อมกันทังสองเรือน เมือ

ออกญาฯ มาถึงก็เห็นชายหนุ่มโอบกอดบุตรสาวไวแ้น่น  

ออกญาฯ ใชมื้อองัจมกูบุตรสาว ก่อนจะหนัไปส่ายหนา้ใหผู้เ้ป็น

ภรรยาตน  



~ ๒๘ ~ 
 

คณุหญิงพดุซอ้นทรุดตวัลงรอ้งไหเ้สียงดงัทวัเรือน  

“โถไม่น่าอายุสนัเลย” เสียงคุณหญิงสไบเอ่ยเสียดายบุตรสาว

ของเพอืนทตีอ้งมาตายตอนอายยุงันอ้ย 

ขุนอินนาํตาไหลรินดว้ยความรูส้ึกผิด เฝ้าแต่โทษตัวเอง หากเขา

ไม่จากไปเรอืงแบบนีคงไม่เกิดกบัแกว้กานดา มือหนายกรา่งขึนกอดแน่น

กว่าเดิม พรอ้มประทบัจูบไปยงัหนา้ผากนอ้ย 

“อย่าจากพีไปเลยแม่แก้ว หากเจา้ฟืนพีจักยอมฟังเจา้ทุกอย่าง 

จกัเป็นววัเป็นควายใหเ้จา้ขี หากเจา้ประสงคส์งิใดพจีกัหามาให”้ มือหนา

หนัไปกมุมือนอ้ยไวแ้น่น ไม่นานมือเล็กก็ขยบัรูส้กึตวั 

ชายหนุ่มชะงกั มองนิวมือทีขยับก่อนหันมองเปลือกตาเด็กสาว 

สองมือเขายนืไปยงัจมกูก่อนพบว่ามีลมหายใจ 

ดวงตาน้อยลืมตาขึน ในแววตานันส่งประกายวับวาวไปยัง

ดวงใจทีปวดรา้วของเขา เด็กสาวไอออกมาติด ๆ จนนาํออกมาทังจมูก

และปาก สรา้งความดีใจใหก้บัทกุคน  

“ลูกแม่” คุณหญิงพุดซ้อนทรุดลงกับพืนดึงตัวบุตรเขา้มากอด 

ชายหนุ่มจึงปล่อยรา่งนอ้ยใหม้ารดา 

“พาขึนเรือนผลดัเปลียนเสือผา้ใหแ้ม่แกว้ก่อนเถอะแม่พุดซอ้น” 

แม่สไบเอ่ยบอกเพือน  

เขาจึงอาสาอุม้เด็กสาวทหีมดสติไปอีกรอบขึนเรือน 



~ ๒๙ ~ 
 

ไม่นานหมอก็เขา้มาตรวจและบอกว่าเป็นเรืองเหลือเชือทีไม่เคย

พบเจอ แต่เพราะทุกคนกําลังดีใจจึงไม่ได้สนใจอีก ขอเพียงเด็กสาว

กลบัมาไม่ว่าดว้ยอะไรก็ตามพวกเขาลว้นตอ้งขอบคณุ 

 

ชายหนุ่มหันไปมองบ่าวของเด็กสาว นางเยือนมองอย่างเขา้ใจ 

ก่อนจะออกไปเฝ้านอกศาลา อย่าโกรธพเีลยเจา้ มือหนายกขึนลบูผมเบา 

ๆ คลา้ยจะกล่อมเด็กนอ้ยใหห้ลบัฝันดี  

 เขาหันไปสงับ่าว “ไอไ้ก่ ไปเอากล่องไมใ้ตห้มอนขา้มา แลหยิบ

สมดุข่อยทีวางอยู่บนโต๊ะมาเสียดว้ย” 

 “ขอรบั”  

 เขาหนัมามองเด็กสาวทีหลบัสนิท มีเพียงลมหายใจขึนลงทีบอก

ว่าเจา้ตวักาํลงัหลบัฝันดีอยู่ จางวางอินมองเด็กสาวตัวนอ้ยของเขา รูส้ึก

ว่าเด็กสาวเปลียนไปเยอะ อารมณร์อ้นทเีขาเห็นแต่ก่อนหายไป ความเอา

แต่ใจ และใส่ใจบ่าวก็เช่นกัน ดูเหมือนหนึงปีทีผ่านมาเขาคงพลาดอะไร

ไปมาก ไอไ้ก่กลบัมาพรอ้มสมดุข่อย และกล่องไมส้ลกัสีนาํตาล เขาหยิบ

มนัขึนมาด ูเปิดออกมามนัคือกาํไลสีทองวงเล็กลวดลายปักสลกัเป็นลาย

ดอกแก้วทีเขาสังช่างทองทาํโดยเฉพาะ เขายืนมือจับวงแขนทีหลับอยู่ 

สวมใส่ใหอ้ย่างแผ่วเบาเพราะกลวัไปรบกวนเด็กสาว วางมือแลว้ก็ยกมือ

ตวัเองลบูผมนางอีกครา  
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 “แม่แก้วตืนเถอะหนา ท่านออกญาฯ แลแม่ท่านจักกลับเรือน

แลว้” เสียงชายหนุ่มเรยีกเด็กสาว 

 เดือนดาวลืมตาขึนชา้ ๆ เพือปรบัแสง เพราะเหมือนจะหลบัไป

นาน เธอลกุขึนหนัมองชายหนุ่ม 

 “นอ้งหลบัไปนานหรือเจา้คะ กีเพลาแลว้” 

 “จวนคาํแลว้ แม่ท่านเสร็จงานแลใหค้นมาตามกลับเรือน พีจึง

ตอ้งปลกุ” 

 เธอหนัมองสมดุในมือชายหนุ่ม ไม่ไดส้งัเกตขอ้มือตัวเอง เขาคง

อ่านหนงัสือฆ่าเวลา 

 “ขอดไูดไ้หมเจา้คะ” 

 “อ่านออกฤา ปกติพีจกัสอนใหม้ิเห็นใคร่สนใจ บอกมิใช่งานของ

ผูห้ญิง” ชายหนุ่มยนืให ้

 เดือนดาวหยิบสมุดข่อยมาถือ เปิดอ่านตัวหนังสืออ่านยากสกั

หน่อยแต่ก็พออ่านได ้กฎหมาย ๑๐ ประการ เธอก็เคยเรียนมาบา้ง แต่หา

เนือหาฉบบัสมบูรณไ์ม่ได ้ยงิเห็นก็ยิงตืนตา 

 “อ่านออกจริงฤาเจา้ สงสยัพีจกัจากไปนานถึงไดเ้ก่งขึนมากโข” 

 มือหนาลบูผมอีกแลว้ ทุกครงัทีลบูใจน้อย ๆ ก็สนัรวั “แอบเรียน

เจา้ค่ะ” เธอพลิกอ่านจนครบจึงรูว้่านีเป็นเพียงขอ้แรก 

 “มีเพียงกฎหมายว่าดว้ยพระราชบัญญัติลักษณะพยานหรอก 

หากจกัอ่านฉบบัเต็มก็อยู่ทีเรือนเจา้” 
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 เธอหนา้มุ่ยเพราะเมือวานตวัเธอคิดจะไปสาํรวจหอ้งหนงัสือของ

พ่อท่าน แต่ก็โดนแม่ท่านดุเสียก่อน “พ่อท่านไม่ชอบให้เข้าไปยุ่งด้วย

เอกสารสาํคญัเยอะ” 

 “หากจกัเรียนพีจกัสอนใหดี้หรือไม”่ 

 เดือนดาวยิมกวา้งทาํใหดู้เหมือนเด็กนอ้ยจริง ๆ มือเล็กเขย่า ๆ 

คนจะสอนจึงไดส้งัเกตขอ้มือตวัเอง  

 “จริงนะเจา้คะ พีท่านสญัญาแลว้นะ หา้มปดเด็กเด็ดขาด โกหก

เด็กตกนรกนะเจา้คะ” 

 เสียงหัวเราะชอบใจเอ่ยตอบ “คาํพูดคาํจาแปลกนัก ไปจาํมา

จากทใีดกนัเล่า” 

เดือนดาวยกขอ้มือขึนมา ก่อนมองชายหนุ่ม ยกคิวคลา้ยจะถาม 

แต่ชายหนุ่มชงิบอกเสียก่อน 

“ใหน้้อง พีสงัช่างทองสลกัเป็นดอกแก้ว ชือเจ้า ไม่เหมือนผูใ้ด

หรอกหนา”  

วนัก่อนเอาของกินและเสือผา้มาใหซ้ะหีบโต มาวนันีก็กาํไลทอง

อีก เป็นพีบุญทุ่มจริง ๆ แต่รูส้ึกดี เอาเถอะถือว่าเธอไดพี้ชายอีกคน เธอ

จะยอมสนิทดว้ยแลว้กนั 

“ชอบหรือไม่เจา้” ชายหนุ่มถาม 

“ชอบเจา้ค่ะ” ยิมกวา้งอย่างเอาใจ มือหนายกขึนลูบหัวอีกแลว้ 

ทําให้ใจเธอเต้นระรัวอีกครา เด็กสาวคงจะชอบพีชายคนนีจริง ๆ 
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บทท ี๓ 

พชีายข้างเรือน 
 

 การไดศ้ึกษาอ่านประมวลกฎหมายทีตวัเองชอบทาํใหเ้ดือนดาว

รูส้ึกว่าวันเวลาในยุคนีมิไดสู้ญเปล่าเสียทีเดียว แต่เธอตอ้งเสียพลังงาน

กับตารางของแม่ท่านช่วงเช้าเรียนทําอาหาร ช่วงบ่ายสอนรอ้ยมาลัย 

บางก็ปักเย็บ งานเครืองหอม จวบจนใกลย้ามสามเธอจึงไดมี้โอกาสมา

อ่านกฎหมายกับท่านจางวาง ใชเ้วลาเพียงสองชวัโมงก็ตอ้งกลบัไปทาน

ขา้วทีบา้นอีก แต่บางวันเธอก็รบัประทานอาหารทีบ้านเจา้พระยา เหตุ

คณุหญิงสไบท่านรบเรา้ ดว้ยบุตรสาวทงัสองต่างเขา้วังไปถวายงาน ทาํ



~ ๓๓ ~ 
 

ใหบ้า้นมีเพียงบ่าวไพร่ อีกทงับางวันท่านจางวางไม่ว่างเธอก็ตอ้งมานงั

ใหคุ้ณหญิงสไบสอนเรืองเครืองแขวนงานต่าง ๆ จนสมองเธอเริมจะลน้

แล้ว ฝีมือในการทาํเครืองแขวนถือว่าดูได้กว่าแต่ก่อนนิดหนึงแค่นัน  

 “ปีนีอายุเท่าไรแลว้แม่แกว้” คณุหญิงสไบวางมาลยัในมือลงบน

พาน 

 เธอเงยหนา้มอง “๘ ขวบ ย่าง ๙ ขวบแลว้เจา้คะ่” 

 “อยากเขา้วงัหรือไม่ ไปเป็นเพือนแม่ชบา ป้าจกัไดข้อสมเด็จท่าน

ใหอ้ยู่ตาํหนกัเดียวกนั” 

 เดือนดาวส่ายหน้า “ไม่ดีกว่าเจ้าค่ะ” ถ้าเธอเข้าไปแล้วไปทํา

อะไรผิดหวันอ้ย ๆ จะอยู่ไดส้กักีวนักนั 

 “ไดอ้ย่างไรกัน เป็นหญิงก็ตอ้งเรียนรูง้าน การเขา้วังรบัใชเ้สด็จ

ท่านถือเป็นเกียรติเป็นศกัดิ ชายใดไดแ้ต่งออกไปก็มีหนา้มีตาหาไดมี้ผูใ้ด

กลา้รงัแก เพราะถือว่าเป็นคนของเสด็จ” 

 เดือนดาวกม้หนา้ลงกว่าเดิมไดแ้ต่เถียงในใจ เพราะพดูมากไม่ได้

ดว้ยมารยาท 

 “เ อ า เ ถ อ ะ ป้ า จั ก ล อ ง ถ า ม แ ม่ เ จ้ า ดู ว่ า คิ ด เ ห็ น เ ช่ น ไ ร ” 

 ทาํไมไม่ถามความเห็นคนทีจะเขา้วงั เดือนดาวบ่นอบุในใจ 

 

วันรุ่งขึนคุณหญิงป้าสไบไม่ทาํใหเ้ธอผิดหวัง มาสนทนากับแม่

ท่านแต่เชา้ตรู่ ดจูากสีหนา้ของแม่ท่านคงกงัวลเรืองเดียวกบัเธอ แต่ก็เห็น

ด้วยว่าการทีเป็นหญิงแล้วได้ไปเรียนในรัวในวัง จะได้รับการยอมรับ
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มากกว่า ท่านคิดหนักทังวัน จนถึงเวลาใกล้นอนแม่ท่านก็เรียกไป

สอบถาม 

“เจา้รูค้วามกว่าแต่ก่อนมากนัก คงรูว่้าแม่พูดสิงใดกับคุณหญิง

สไบ เจา้คิดเห็นเช่นไร” 

เดือนดาวมองคิวแม่ท่านทีขมวดก็รูส้ึกว่า หากพูดสิงใดไปท่าน

คงคิดมากเป็นแน่ และการทีเธอมาอยู่ในยุคสมัยนี หากจะทาํตัวผิด

แปลกไปจากหญิงยุคนีเขาคงมองเป็นเรืองแปลก ใจจริงแม่ท่านคง

อยากจะใหเ้ธอเขา้วัง แต่เพราะรูน้ิสัยของลกูสาวดีคงกลัวว่าจะทาํอะไร

ผิดแล้วโดนลงโทษ แต่วิญญาณเธอในร่างนีก็อายุ ๒๕ แลว้ ผ่านร้อน

หนาวมาเยอะ คงจะพอผ่านมันไปได ้ถึงจะไม่ดีมากแต่เธอจะพยายาม

เรียนรูแ้ลว้กนั 

“ลกูแลว้แต่คณุแม่เจา้ค่ะ” 

คุณหญิงพุดซ้อนแปลกใจกับคําตอบของบุตรสาว หากเป็น

เมือก่อนคงรอ้งไหโ้วยวายลนับ้าน แต่ตอนนีกลับนิงฟังไม่โตเ้ถียง หรือ

บุตรสาวของเธอโตขึนแลว้จรงิ ๆ 

และเพราะความหวังดีของคุณหญิงป้าสไบ และความยินยอม

พรอ้มใจของท่านแม่ ทาํใหเ้ธอตอ้งเขา้วงัหลงัปีใหม่ไทย หรือเดือนเมษา 

เธอมีเวลาในการเทียวเล่นอย่างอิสระแค่ ๔ เดือน คิด ๆ แลว้ก็กังวลใจ 

เมอืเอามาปรกึษาท่านจางวานชายหนุ่มกลบัยกมือลบูหวัเบา ๆ 

“ไม่ตอ้งกลัวดอกหนา แม่ชบาแลแม่สีดาก็อยู่ตาํหนักเดียวกัน 

เสดจ็ท่านจกัเอ็นดเูจา้มากหรอกหนา” 
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เดือนดาวหนา้มุ่ยใส่ ก็สองคนนนัฝีมือการงานชาํนาญขนาดไหน 

ท่านจะไม่เอ็นดูไดอ้ย่างไรกัน ลองเสด็จท่านไดเ้ห็นฝีมือรอ้ยมาลัยของ

เธอเกรงว่าจะลมจบัใส่เอาเสียมากกว่า 

“พรุง่นีขุนกลา้แลขุนเก่ง จกักลบัมาจากหวัเมืองแลว้หรือไม่” 

“เจ้าค่ะ” เดือนดาวยกดอกดาวเรืองในมือขึนเด็ดเล่นโรยนาํ

คลอง 

“เห็นแม่ท่านตระเตรียมทาํความสะอาดเครืองเรือนปทูีนอน แล

ของคาวไวใ้หพี้ท่านแต่เชา้” เธอไม่ถนัดและอยากหาเวลาว่างมานังพัก

คยุกบัท่านจางวาง ไม่รูท้าํไมรูส้กึว่าการไดอ้ยู่ใกลเ้ขาใจเธอสงบขึนเยอะ 

ไดน้ังมองชายหนุ่มอ่านหนังสือ มีสายลมพัดเย็น ทาํใหเ้ธอรูส้ึก

ว่าการลงยุคมาอยู่ในภพนีไม่ได้แย่ เพราะไม่ตอ้งทนรถติด ไม่ตอ้งทน

อากาศเสีย และนิสัยคนแย่ ๆ เดือนดาวเอนกายลงนอนรูส้ึกว่าการอยู่

ใกลเ้ขาเธอไม่ตอ้งกงัวลใจ 

ชายหนุ่มหันมองเด็กน้อยทีนอนหลับ ลมหายใจสงบแสดงว่า

หลบัสนิทแล้ว เขาวางสมุดข่อยลง แลว้ใชมื้อปัดไรผมออกจากใบหน้า

นอ้ย 

ไม่อยากจากเจา้หรอกหนา 

หากแต่ว่ากลวัเจา้มีคนเหน็ 

เก็บเจา้ไวใ้นตาํหนกัใหมิ้ดชิด 

ใหด้วงจิตดวงใจมีเพยีงพหีนอเจา้ 
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 วนัรุ่งขึน เดือนดาวลกุขึนแต่เชา้ เพราะเป็นวนัทีพีกลา้และพีเก่ง

กลบัมา เธอจึงมีหนา้ทีตอ้งเป็นผูช่้วยแม่ท่านแต่เชา้ รอจนใกลเ้ทียงพกีลา้

และพีเก่งจึงถึงเรือน มารดาของแกว้กานดาดูดีใจเป็นพิเศษ เดือนดาว

มองพีชายในภพนี ชายหนุ่มทังสองมีผิวขาวอมเหลืองมิได้ขาวสว่าง

เหมือนเธอ คงเพราะตอ้งทาํงานตากแดดตากลมอยู่บ่อย ดวงตาของสอง

หนุ่มเหมือนกบัแม่ท่าน ไดค้วิมาจากบิดา รวม ๆ แลว้ถือว่าเรอืนนีหนา้ตา

ดี 

 “แม่แกว้สบายดีหรือเจา้”พีชายเดินเขา้มาแลว้แย่งกันสวมกอด 

 “น้องหายใจไม่ออกเจ้าค่ะ” เธอร้องบอกพีชาย ชายหนุ่มจึง

จาํตอ้งยอมปล่อย 

 “เจ้าโตแล้วสินะ หากเป็นเมือก่อนหากพีทําเช่นนีก็จะร้อง

โวยวายลนั ผิดกบัพ่ออิน จกัอุม้จกักอดมิเห็นเคยบ่น จนพีคิดนอ้ยใจเสีย

แลว้” ขุนเก่งเอ่ยดว้ยนาํเสียงนอ้ยใจ 

 “พีเก่งมิหิวหรือเจา้คะ” เธอเปลียนเรือง เพราะอย่างไรก็ยังไม่คุน้

กบัพชีายยุคนี เพราะตลอดหนึงเดือนทฟืีนขนึมาพชีายทงัสองก็ไปทาํงาน

อยู่หวัเมือง แลว้หันมองพีกลา้ทียืนยิมขาํยกมือขึนลบูผมเธอ ก่อนจะเดิน

ตามแม่ท่านไปยงัหอกลางเพอืรบัประทานอาหารพรอ้มหนา้พรอ้มตา  

 เดือนดาวมองสาํรับอาหารทีเยอะมากกว่าปกติ ลวดลายการ

แกะสลกั แมไ้ม่สวยงามเทียบเท่าบา้นเจา้พระยา เพราะแม่ท่านเป็นคน

เมืองเหนือฝีมือจึงไม่สามารถเทียบเท่าคนทีราํเรียนมาในวัง นีคงเป็น

สาเหตหุนึงเช่นกนัทีแม่ท่านอยากใหเ้ธอเขา้ไปเรียนในรวัในวงั 
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 เสียงคนเดินขึนเรือนมา เมือหนัมองไปก็เห็นเป็นพ่อท่าน พรอ้ม

จางวางอนิเดินถือสมดุข่อยใบลานตามหลงัมาและบ่าวอีกสีคน  

 แม่ท่านลกุขึนตอ้นรบั พรอ้มบุตรชายทงัสอง  

 “เหตใุดวนันถีึงกลบัเรว็เจา้คะ ท่านพ”ี  

 ออกญาฯ เดินไปตบบ่าบุตรชาย ก่อนจะใหท้กุคนนงัลงเช่นเดิม 

 “พวกเจา้ไปต่างเมืองเสียนาน พ่อจกัตอ้งคิดถึงเช่นกนัหรอกหนา 

หาไดม้ีแต่แม่พดุซอ้นหรอก” 

 เสียงหวัเราะอย่างมีความสขุดงัขึน บ่าวไพร่เอาจานชามมาเพิม 

เดือนดาวมองจางวางอนิ นงัลงตรงฝังตรงขา้ม ยมิฟังสนทนาเช่นกนั 

 “พ่อกล้า พ่อเก่ง แม่ทําแกงเหนือหลายอย่างทีเจ้าชอบ มา ๆ 

อย่ามัวแต่คุยเลยทานก่อนเถอะหนา” แม่ท่านขยับชอ้นตักใหพ้ีชายทัง

สองอย่างเอาใจ 

 เดือนดาวก็หยิบช้อนชิมอาหารเหนือขึนชิม เครืองแกงทีตาํมือ

หอมหวานจริง ๆ เมอืเงยหนา้ขึนมองจางวางอินทรก็เห็นรอยยิมชายหนุ่ม

เช่นกนั เขาตกัแกงทไีกลมือเธอใหอ้ย่างเอาใจ 

 “ดูสินัน ยังเอาใจแม่แก้วไม่เปลียนเลยพ่ออิน” ขุนเก่งเอ่ยเย้า

หยอก 

 ชายหนุ่มเอ่ยสาํทับ “พ่อเก่งพ่อกลา้ไปหัวเมืองมิไดดู้แลแม่แกว้ 

ก็ตอ้งเป็นหนา้ทีพีชายคนนีมิใช่หรอกฤา หากมิเช่นนนัคงไม่วางใจไปเสีย

นานขนาดนนั แลมิไดเ้อาใครติดไมติ้ดมือมาฝากคณุหญิงท่านบางหรอก

ฤาท่าน” 



~ ๓๘ ~ 
 

 ขุนเก่งสาํลักนาํ ก่อนจะเอ่ยหยอกกลับ “ขา้มิรีบดอกหนา กลวั

แต่ท่านจางวางเสียทีรีบรอ้น เห็นว่าท่านเสนาบดีกรมคลงัท่านหมายมนั

ปันมือจกัเอาเจา้ไปเป็นเขยใหไ้ดมิ้ใช่ดอกหรือ” 

 เดือนดาวขยุม้ขา้วเขา้ปาก มองไปยงัพีเก่งทียงัพดูไม่หยุด 

 “ชอือะไรหนา แม่ลาํดวน ใช่หรือไม่” พรอ้มร่ายกลอนหยอกลอ้ 

กลนิลาํดวนหอมหวานซาบซ่านจิต 

ไดจุ้มพติเจา้ลาํดวนหอมหวนกว่า 

กลีบลาํดวนนวลผอ่งดงัทองทา 

เจา้ลาํดวนนวลโสภากว่าลาํดวน 

“ขา้มิคิดจักออกเรือนตอนนีหรอกท่านอย่าไดพู้ดไป แม่ลาํดวน

จกัเสียเอาได”้ เขาเอ่ยคา้นคนพดูมากกลวัจะพดูไปอีก ก่อนหนัมองสีหนา้

เดือนดาวทีเจ้าตัวเอาแต่หยิบของหวานเขา้ปากไม่ไดม้องเขา หัวใจก็

หน่วงไม่รูต้วั กลวัเด็กสาวจะเสียใจจะดว้ยฐานะพีชายหรืออะไรไม่ทราบ

ดว้ย ใจเขาไม่อยากใหเ้ด็กนอ้ยเสียใจเลย 

คนทีไม่รบัรูอ้ะไรเพราะมวัแต่กม้กินขนม การสนทนาหยอกลอ้ก็

ไม่ไดท้าํใหเ้ธอรูส้ึกอะไรนัก คงเพราะวิญญาณในร่างนีคงสลายไปบ้าง

แลว้ ทาํใหห้วัใจทแีข็งกรา้วของเธอครอบครองใจอนับอบบางแทน  

 เมือรับประทานเสร็จเธอก็ขอตัวไปนังใกล้แม่ท่านทีปีกซ้าย 

ปลอ่ยใหพ้วกผูช้ายเดินเขา้หอ้งทาํงานของพ่อท่านปรกึษาหารือกนัต่อ  

 เดือนดาวมองแม่ท่านทีกาํลงัพับเสือผา้ลงหีบ ก่อนจะวางเทียน

หอมสาํทับอีกครงั ดแูลว้เหมือนการอบผา้ดว้ยเครืองพรอ้มใส่นาํยาปรบั
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ผา้นุ่ม แต่ยอมรบัว่าวิธีโบราณนีกลินติดทนนานไปเป็นเดือนทีเดียว ไม่ว่า

จะซกัแลว้ซกัอกีกีรอบ ซงึต่างกบัปัจจบุนัอย่างสินเชิง 

 ใบหน้าวงเล็กมองไปยังประตูหอ้งทาํงานทีเปิดประตู แลว้มอง

อย่างครุ่นคิด คงมีเรืองเป็นแน่แท ้ดูจากบ่าวทียกนาํชาหลายกาเข้าไป

หลายรอบ 

เดือนดาวนึกถึงเหตุการณ์สําคัญในปีนี คงเป็นศึกเขมร เธอ

พยายามรือความทรงจาํในหนงัสือทีเคยอ่านผ่าน แต่จาํไม่ไดว่้าศึกครงันี

พวกเราแพห้รอืชนะ 

 กว่าทกุคนจะคยุกันเสร็จเธอก็ไปเฝ้าพระอินทรเ์รียบรอ้ยแลว้ เชา้

มารุง่สางเมอืรบัประทานอาหารเรียบรอ้ยแลว้ พชีายทงัสองก็ตอ้งเขา้เฝ้า

เพอืรายงานเหตกุารณ ์ดจูากสีหนา้ของพ่อท่านแลว้คงเป็นเรอืงเรง่ด่วน 

 

 ขุนกล้าแกร่งและขุนเก่งก้าน เดินเข้าวังเพือถวายรายงานให้

พระองคท์่านพรอ้มกับสารลบัทีระบุว่ามีสายลับจากเขมรแฝงตัวเขา้มา

ในพระนคร พระองค์ตรัสให้ทังสองรับมอบหมายในการจับสายลับ

เหล่านนัและปกปิดเป็นความลบั 

 ตอนกลบัออกจากตาํหนกั ขุนเก่งยงัอยู่ต่อพดูคุยกบัเพือนต่อ มี

เพียงขุนกลา้ทีกลบัเรือนเพียงลาํพัง จังหวะทีเดินผ่านมมุตาํหนัก ไม่ทัน

ระวงัก็ชนกบันางกาํนลัคนหนึง 

 หญิงสาวลม้ลงทันที พานดอกไมก้ระจัดกระจาย ชายหนุ่มกม้

มองก่อนพบว่าเป็นคนรูจ้กั 
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 “แม่สีดาหรอกหรือเจา้” เขายืนมือพยุงหญิงสาวขึนยืน ก่อนกม้

เก็บดอกไมใ้นพาน 

 “นอ้งไหวเ้จา้ค่ะ” หญิงสาวกม้ตวัลงเก็บดอกไมเ้ช่นกนั 

 “ยนืเถอะเจา้ พเีก็บเอง” เขาเอ่ย 

 “คุณพีกลับมาจากหัวเมืองนานแล้วหรือเจ้าคะ” แม่สีดาถาม

ชายหนุ่มขา้งเรือน 

 คนขา้งเรือนตอบกลบั “มาถึงเมือเพลาเชา้ รบัสาํรบัจากแม่ท่าน

เสรจ็ก็เขา้วงัทนัที” ชายหนุ่มยืนพานดอกไมใ้หห้ญิงสาว 

 “สบายดีหรือเจา้” 

 “สบายดีเจา้ค่ะ” รอยยิมชายหนุ่มยกยิมเล็กนอ้ยแทบจะไม่เห็น 

มองหญิงสาวทีกม้หนา้ตอบไม่ยอมสบตา 

 “ไปเถอะแม่สีดา เสด็จท่านจกัคอย หากชา้จกัโดนดเุอา” 

 “นอ้งลาเจา้ค่ะ” หญิงสาวยกไหวอี้กครงั 

 รา่งนางนอ้ยหนัไปแลว้ เช่นเดียวกบัชายหนุ่มมีเพียงเสียงหนึงดงั

ขนึลอยมา 

 “ไวก้ลบัเรือน พีจกัไปขอขา้วทีเรือนเจา้หนา” 

 เธอหนัมองแผ่นหลงักวา้งทไีม่ไดม้องกลบัมา แกม้นางแดงระเรือ

กว่าเดิม 

 

 แม้จะมีพีชายกลับมาถึงสองคนแล้ว แต่ทังสองก็ไม่ได้อยู่ติด

เรือนเลย หลายวนัแลว้ทีเธอไม่ไดเ้ห็นหน้า กว่าพีท่านกลบัถึงเรือนเธอก็
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ไปเฝา้พระอินทรเ์รียบรอ้ยแลว้ ดงันนัจึงมีพชีายขา้งเรือนทแีวะเวียนมาให้

เห็นหนา้ทกุวนัเท่านนั 

 วันก่อนเห็นเธอทาํหน้าเบือหน่าย จึงขออนุญาตแม่ท่านพาเธอ

ไปตลาดจีน วนันีเดือนดาวเลยมานงัคอยแต่เชา้ตรู่ ชะเงอ้มองหาแต่ชาย

หนุ่ม สายตาหันมองทีประตอูยู่บ่อยครงั ไม่นานจางวางอินทรก็เดินขึน

เรือนมา เธอจึงรีบวางมือ 

 “ลกูไปนะเจา้คะ” เธอลกุขึนวงิอย่างว่อง 

 “แม่แก้วอย่าวิงสิลูก” เธอส่ายหน้าอย่างเอ็นดู และนึกภาพไม่

ออกว่าถา้หญิงสาวไปอยู่ในรวัในวงั แลว้เดินเรียบรอ้ยจะเป็นแบบไหนกนั 

 “กราบคณุหญิงป้าขอรบั”  

 “ไปเร็วเถอะคุณพี” เธอดึงมือชายหนุ่ม “ตลาดจักวายเอา

เสียก่อน” 

 “มิวายดอกหนา ตลาดมีแต่เชา้จนถึงพลบคาํ แลหากผูใ้ดขายมิ

หมดก็ยาวไปถึงดกึ แลเจา้ไม่ตอ้งกลวัว่าจกัไม่ไดเ้ทยีวหรอกแม่แกว้” 

 ถึงแมแ้กว้กานดาจะเทียวบ่อย แต่ตงัแต่เธอฟืนมานีเป็นครงัแรก

ทเีธอไดอ้อกไปจากเรือนออกญาฯ แลว้จะไม่ดีใจไดอ้ย่างไร 

 “แม่เตรียมสาํรบัไวใ้หเ้รียบรอ้ยแลว้หนา แลพาบ่าวรวมสิบคนไม่

แน่ใจว่านอ้ยไปหรือไม”่ 

 “พอแลว้เจา้ค่ะ” เดือนดาวยกมือหา้ม ขืนยกไปมากกว่านีก็เป็น

ขบวนพาเหรดแลว้ บวกกับตอนนียังมีบ่าวของพีท่านก็ตอ้งใชเ้รือถึง ๕ 

ลาํ ไปเทียวหรือไปออกรบเรมิจะใกลเ้คียงกนัแลว้ 
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 ชายหนุ่มเดินลงเรือ ก่อนจะยืนมือใหเ้ด็กสาว เดือนดาวไม่ไดจ้ับ

เพราะคิดว่าเป็นเรืองง่ายโดยลืมไปว่าตัวเองตัวเล็กขนาดไหน เท้าเล็ก

กา้วลงไปแต่ก็เซจนได ้จนชายหนุ่มหนัมาอุม้ลงเรือแทน เขาวางเด็กนอ้ย

กลางเรือ ยกมือลบูผมอย่างเบามือ 

 “ระวงัหน่อยแม่แกว้ หากหล่นลงนาํจกัไม่ไดเ้ทยีวอีกแลว้เจา้” 

 เดือนดาวหนา้บึงใสค่นขู่  

“ขอบพระคณุเจา้ค่ะ” 

เธอหนัไปมองคนรอบฝังเมือเรือออกจากท่า เห็นว่าหากเป็นชาย

จะนุ่งผา้สีทึบไม่ใส่เสือ หากเป็นหญิงสาว จะมีเสือคาดอกเพียงเล็กนอ้ย 

หากมีอายุก็ไม่ได้ห่มเลยปล่อยใหน้มหอ้ยโตงเตง แต่ผูค้นก็ไม่สนใจคง

เป็นเรืองปกติในภพนี หากเป็นหญิงสาวทีมีฐานะจะแต่งตวัแบบแม่สีดา

และแม่ชบา ลกัษณะการแต่งกายของยุคอู่ทอง เหมือนไดร้บัวัฒนธรรม

มาจากเขมร ดว้ยเสือผา้และการมวยผมเหมือนกนัมาก 

 เรือพายเทียบคลองไปจนถึงตลาดจีน แถวบริเวณแหลมบางกะ

จะ คลองสวนพล ูถา้จาํไม่ผิดยคุสมยันีฝรงักบัญีปุ่ นยงัไม่มีมาคา้ขาย แต่

มีการคา้ขายกบัเมืองจีน แขกจาม ชวา มลายู ตลอดจนอินเดีย เปอรเ์ซีย 

และลงักา นนัมีมานานแลว้ 

 สาํหรับการค้าขายกับจีนนัน ราชวงศ์อู่ทองของไทย ตรงกับ

ราชวงศห์มิงของจีน พระเจา้หงอู่ แห่งราชวงศห์มิง  เมือทราบว่ากรุงศรี

อยุธยาตงัเป็นอิสรภาพก็แต่งให ้หลุย จงจุ่น เป็นราชทูตเขา้มาเจริญพระ
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ราชไมตรีถึงกรุงศรีอยุธยา พระองค์จึงแต่งให้ราชทูตออกไปเมืองจีน

พรอ้มกบัราชทตูจีน เพอืเจรญิสมัพนัธไมตรีกบัจีนในคราวนนัดว้ย 

 ดังนันตลาดนีจึงมีสินคา้หลากหลายเชือชาติ แต่มีปริมาณมาก

คือสินคา้จากจีนไม่ว่าจะเครืองโถชาม ลว้นเป็นลวดลายโบราณ เครือง

ทองเหลือง กระเบือง ผา้แพร ผา้ไหม อาหารและผลไมจ้ากเมืองจีน หมู 

เป็ด ไก่ สรุา ขนมจีน เสน้หม ีรวมไปถึงนาํตาลทรายจากแขกจาม 

 เดือนดาวหยิบจับสิงของมาดูอย่างสนใจ แม้จะเคยผ่านตามา

บ้าง แต่ก็เป็นของสมัยใหม่ทีเลียนแบบไม่ใช่ฝีมือคนดังเดิม ดังนัน

ลวดลายจึงวิจิตรตระการตามาก 

 เธอหันไปหยิบผา้ขนสัตวส์ีขาวทีกองอยู่ลูบดูแลว้นุ่มลืนดี หาก

นาํมาปทูบัเป็นเตียงนอน เวลาอากาศหนาวคงหลบัสบายอุ่นด ี

 “ชอบหรือเจา้ หากชอบพจีกัซอืให”้ 

 พ่อบุญทุ่มเสนอมีหรือเด็กนอ้ยจะไม่สนอง จึงพยกัหนา้ ก่อนจะ

เลือกผ้าอีกสองสามผืนติดมือ คิดว่าจะเอาไปทาํทีรองก้นจะได้ไม่ปวด

แลว้นงันาน ๆ 

 “อยากไดอ้ะไรอีกหรือไม่” 

 เธอหนัมองชายหนุ่มก่อนตอบอย่างไม่เกรงใจ  

 “อยากไดเ้ครืองเขียนเจา้ค่ะ”  

 “อมื พีคิดเช่นกนั เจา้เพงิหดัเขียน มองหากระดาษจีนไปหดัเขียน

ดบูางคงดีมิใช่นอ้ย” ว่าแลว้ก็เดินหาสิงทีคิด 
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 เดือนดาวมองดูกระดาษจีนทีไม่ขาวอย่างปัจจุบนั อีกทังมีแผ่น

บางกว่ากองอยู่จึงตรงไปเลือก แลว้หาพู่กันจีนพรอ้มหมึกอีกชุดหนึง จะ

ลองเขียนดู แต่ถ้าใช้ถ่านคงจะดีกว่า เพราะดูคล้ายกับปากกาในยุค

ปัจจบุนั 

 กาํลังหยิบขึนมาดูเพือหันมาถามความเห็นของท่านจางวาง ก็

ชนกบัคนกลุ่มหนึงเขา้ 

 “โอย๊” 

 อีกฝ่ายเอ่ยกล่าวดว้ยภาษาไม่คุน้หู เดือนดาวไม่แน่ใจมันคลา้ย

กบัภาษาพม่า ลาว หรือเขมรกนัแน่ 

 อีกฝ่ายยกตวัเดือนดาวขึน ก่อนจะมีสีหนา้เผือดขาวเมือเห็นหนา้

เด็กสาวทีตวัเองชน จางวางรีบมาดึงมืออกีฝ่ายออก ก่อนจะสาํรวจว่าเด็ก

สาวเจ็บตรงไหน 

 “เจ็บตรงไหนหรือไม่ แม่แกว้” 

 “ไม่เจ็บเจา้ค่ะ” เธอส่ายหน้าก่อนจะมองนางเยือนหยิบเครือง

เขียนจากพืนขนึมา เมือหนัไปมองก็เห็นว่าคนกลุม่นนัหายไปแลว้ 

 จางวางอินทรขมวดคิว ดูจากการแต่งตัวและลักษณะหน้าตา

แลว้ คงเป็นเขมรแฝงตัวเขา้มาเป็นแน่ อย่างทีท่านพ่อแลท่านออกญาฯ 

ทา่นเตือนก่อนหนา้นี  

 “กลบักนัเถอะเจา้ คนเรมิเยอะจกัลม้อีกเสีย” 

 เดือนดาวอยากเดินต่อ แต่จรงิอย่างเขาว่า จึงพยกัหนา้เห็นดว้ย 
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 อกีฟากของตลาดมีชายหนุ่มสองคนแต่งกายเป็นชาวบา้น กาํลงั

จบัตาดเูขมรกลุม่นนั ชายหนุ่มพยกัหนา้พรอ้มกนัแลว้ตามไปห่าง ๆ  

 เขมรกลุ่มนนัก็ระแวดระวงัเป็นอย่างมาก ใบหนา้พวกเขาเครียด

กว่าเดิมเมือเห็นเด็กสาวทีเขาฆ่าตายไปแลว้ จาํไดว้่าตอนโยนลงนาํ เด็ก

สาวไม่มีลมหายใจแลว้เหตุใดจึงยังสบายดี หรืออยุธยาจักมีมนตช์ุบชีวิต 

หากเป็นเช่นนนัพวกเขาก็ประมาทไม่ไดเ้สียแลว้ พวกเขาเดินไปยงัป่าทบึ

ทซี่อนตวั 

 ขุนเก่งแลขุนกลา้ ตามไปอยู่ครู่หนึงเมือเห็นว่าอนัตรายหากตาม

ไปอีกจึงหยุดอยู่เพียงเท่านัน พวกเขาพอจะรูแ้หล่งหลบซ่อนของเขมร

รามญัแลว้ จงึกลบัไปวางแผนเพอืลอ้มจบัอกีครงั 

 

 ทางดา้นเดือนดาวเมือกลับถึงเรือนแลว้ ท่านจางวางยังอยู่รับ

สาํรบัเป็นเพือนเธอ และอยู่สนทนากบัออกญาฯ นานจนถึงมือเย็น  

 ชายหนุ่มแจงข่าวเรืองเขมรรามัญทีเจอทีตลาด และเรืองที

เหมือนพวกมันจะเคยเห็นหนา้แกว้กานดา ชายหนุ่มคิดว่าเรืองทีแม่แกว้

จมนาํอาจจะเป็นฝีมือพวกมนัเป็นแน่ 

 ชายหนุ่มอยู่จนเหมือนเรือนเธอเป็นบา้นตวัเอง แต่เธอชินแลว้จึง

ไม่ไดใ้ส่ใจ เพราะกาํลงัตืนเตน้กบัผา้ทีซือมาและชุดเครืองเขียนใหม่ เธอ

จบัมาลองขีดเขียนดแูลว้ หากแต่เมือลองใชพู้่กนัแลว้ไม่ถนดัมือนักจึงจบั

วางไวต้ามเดิม แลว้เปลียนมาใชก้อ้นถ่าน แลว้ใชเ้ศษผา้พนัรอบกอ้นถ่าน
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เหลือแค่ปลายแหลมไวส้าํหรบัเขียน จากนนัก็ใชเ้ชือกกลว้ยมัดไว ้แท่น

ถ่านปากกาฝีมือเดือนดาวจึงจบัถนดัมือขนึ 

 จะเริมจากไหนดีน้า เธอยกมือเทา้คางมองไปยังศาลาฝังตรง

ขา้มทีท่านจางวางนงัสนทนากบัพ่อท่าน ดเูหมือนอีกฝ่ายเหมือนรูว้่าโดน

จบัจอ้งจึงหนัมาสบตาเช่นกนั 

 เรมิจากภพทีแลว้ดีกว่า จะไดไ้ม่ลืมว่าตวัเองเป็นใคร และทีตอ้ง

มาอยู่ในภพนีเพราะคนแบบไหน เธออยู่นานเกินไปแลว้หรือเปล่า ถึงลืม

เลือนความเจ็บปวดในอดีตไดอ้ย่างรวดเร็วขนาดนี 

 มือเล็กเขียนลงไป 

 ปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันนันเป็นวันฝนตก เธอต้องไปเอาเอกสาร

สาํหรบัว่าความเรืองมรดกมูลค่าหลายรอ้ยลา้นบาท เพราะไม่ไดเ้ตรียม

รม่มาทาํใหเ้ธอตอ้งวิงตากฝนจากทีจอดรถ เธอมองหาตน้ไมเ้พือหยุดพกั

เพราะระยะทางไกล ก่อนทีจะวิงต่อไปเธอพบว่ามีร่มสีดาํกางฝนใหเ้ธอ

อยู่บนหวัแลว้ 

 เดือนดาวเงยหน้ามองคนกางร่มพบเป็นชายหนุ่มหน้าคม เรา

เคยพบปะในศาลมาแลว้ เขาคืออยัการทีเธอเคยว่าความบ่อย ๆ จึงไม่ใช้

คนแปลกหนา้ แต่เราไม่เคยไดพ้ดูคยุกนัสกัครงัเลย 

 “ไปดว้ยกันไหมครบั” รอยยิมของชายหนุ่มมีลกัยิมมองดูแลว้มี

เสน่หไ์ม่เบา เธอพยักหนา้ยิมเขิน ไม่คิดเลยว่าการกา้วเดินไปครงันนัจะ

นาํไปสู่หายนะในอนาคต 
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 เธอคบหาชายหนุ่มจนตกลงปลงใจมีความสัมพันธ์กันในระยะ

เพียงสามเดือน ทาํใหเ้ธอเรมิสงัเกตเห็นความเปลียนแปลงจากชายหนุ่ม 

นิสยัอ่อนโยนเรมิแข็งกรา้ว ความเกรงอกเกรงใจเรมิบงการ ทงัเรอืงทีชาย

หนุ่มใหป้กปิดเรืองทีพวกเราคบกนัเพราะเกรงจะกระทบถึงคดีทีว่าความ

ทีเขาตัดสิน และเธอเป็นคนทนายใหผู้เ้สียหาย ซึงเธอก็เห็นดว้ยจึงไม่มี

ใครรูว้่าเราคบกนั  

 ทรงธรรมเริมปลีกตัวออกห่าง ทาํใหเ้ธอยิงระแวงจึงยิงตามติด 

และในคืนหนงึเธอนดัเขามาพบทีโรงแรมทเีขามกัจะนดัประจาํ มาถึงชาย

หนุ่มเอาใจพูดจาคาํลวงสารพัด และเธอก็หลงกลตาม คาํว่าปริญญา

ไม่ไดช่้วยใหเ้ธอฉลาดขึนเลย หลงัจากเราทาํกิจกรรมไปเพียงครงึก็มีเสียง

ดงัจากประต ูชายหนุ่มหวัเสียก่อนจะเดินไปเปิด 

 “ฟ้า!” ชายหนุ่มคิดจะปิดกลบัแต่ไม่ทันมือเพือนสาวของภรรยา

เขา  

 “อย่าคิดนะ หยุดเลยธรรม ไม่งนันายไดต้ายแน่” วรรณาผลกัเขา้

ไปก่อนจะใหฟ้้าลดาอุม้ลกูเขา้ไปเช่นกนั ชายหนุ่มหวัเสียอย่างแรง  

 แต่ไม่เท่าเธอทีตกใจ ก่อนจะนิงฟังหญิงสาวทีอยู่ขา้งผูห้ญิงทอีุม้

เด็กในมือไว ้เธอมองจากอายุแลว้น่าจะไม่เกินสามเดือนก็เขา้ใจไดท้นัที 

 สมองทีรบัฟังคาํด่าทอสารพดัพรอ้มกบัเสียงรอ้งของแม่และเด็ก

ทาํใหเ้ธอรูว้่าตัวเองโง่ขนาดไหน เธอตัดสินใจจบทุกอย่าง สวมเสือผา้

นอ้ยชินออกมาอย่างหัวใจแตกสลาย เมือคิดจะตัดเธอก็ตัดจริง ลบทุก

อย่างปิดการติดต่อทุกทาง แต่ดเูหมือนคนอืนจะไม่เขา้ใจ เมือตืนเชา้มา
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ในศาลทีเธอจะไปว่าความ ก็มีใบประกาศปะติดไปทวัศาล อีกทงัรถทีเธอ

พยายามใชเ้งินเก็บซอืมาดว้ยตวัเองก็ถกูขีดเขียนดว้ยคาํด่าต่าง ๆ นานา  

 ส่วนฝ่ายชายนนัเธอเห็นเขามองมาจากมมุหนา้ต่างดา้นบน ไม่

แม้แต่คิดจะลงมาอธิบายอะไรให้เธอ เธอยิมเยาะความโง่ของตัวเอง 

จัดการขับรถของตัวเองออกจากศาลตลอดทางมีแต่คนยกโทรศัพทข์ึน

ถ่าย จุดหมายเธอไม่รู ้รูแ้ค่ขบัไปเรือยจนถึงปลายสะพานพระราม ๙ ร่าง

ไร้วิญญาณเธอพาตัวเองไปยืนอยู่จุดกลางสะพาน มองแม่นํา เรือ

โดยสารทลีอยผ่านไปผ่านมา คิดทบทวนเรืองราวต่าง ๆ ชีวิตเธอเกิดมาก็

ไม่มีใครต้องการ แล้วยังตอ้งถูกตราหน้าว่าเมียน้อย เธอรูส้ึกปวดร้าว

หวัใจเกินจะทน  

 ตึง! เสียงโทรศัพทด์ังไม่ขาดสาย เมือเธอมองเห็นเป็นขอ้ความ

จากแอพหนึง มีคนทีโพสตโ์ซเชียล แลว้สืบตามว่าเธอเป็นใครจนได ้แถม

มีคนมากดด่าในเพจส่วนตัวของเธอเป็นหมืนเธอยืนอยู่จนถึงคาํ เสียง

โทรศพัทส์ายหนงึดงัขึน แม่ชีอไุรวรรณ 

 “ไม่เป็นไรนะลูก กลับบา้นเรากันนะ” นาํตาเธอไหลรินหนักขึน

กว่าเดิม กอดโทรศัพทไ์วแ้น่น แต่ความไรส้ติชัวคราวเธอก็ตัดสินใจยก

เทา้ขึนปีนบนสะพาน แลว้ตดัสินใจกระโดดลงมา ในหวัตอนนนัคิดแค่ว่า

นาํในแม่นาํคงเย็นพอจะใหใ้จเธอทีปวดรา้วเย็นลงบาง ใครจะคิดว่าใน

หว้งวินาทีสดุทา้ยเธอกลบัไม่อยากตาย 
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 เดือนดาวมือสนัเล็กนอ้ย ยงัจาํความเจ็บปวดก่อนตายไดอ้ย่างดี 

และสาบานว่าไม่ว่าชาติไหน เธอจะรกัตัวเองใหม้ากทีสุด ไม่มีทางทีจะ

ทาํรา้ยตวัเองอย่างภพทจีากมา 

 มือเล็กวางลงเมือกระดาษหมดไปสามหนา้ ก่อนจะเริมบทใหม่ 

ภพใหม่ชาติใหม่ทีพรงัพรอ้ม “เขียนอะไรเยอะแยะหรือเจา้”  

 เดือนดาวตกใจยกกระดาษซ่อนทันที หากเขาเห็นคงคิดว่าผีเขา้

สิงรา่งเป็นแน่ เพราะภาษาทีเธอเขียนลว้นเป็นภาษาปัจจบุนั  

 “มีความลบัหรือเจา้ แม่แกว้” 

 “ลายมือยงัมิงามเจา้ค่ะ ไวส้วยเมอืไรจกัใหด้”ู 

 ใบหนา้คมไม่เซา้ซีต่อ คงจะอายเป็นแน่แท ้“พีจกักลบัเรือนแลว้

หนา”  

 “เจา้ค่ะ” เธอยกมือ Bye Bye อย่างเผลอตวั 

 ชายหนุ่มคิวขมวดไม่เขา้ใจความหมาย “อะไรหรือเจา้” 

 ลืมจนได ้เธอจึงยกมือลงก่อนจะยกมือไหว ้“นอ้งไหวเ้จา้คะ่”  

 จางวางอินทรเก็บความคิดสงสยัไวใ้นใจ คิดด ูๆ นอ้งสาวคนนีก็

แปลกไปจากเมือก่อนจรงิ ทงัคาํพดู ท่าทาง และนิสยั 
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บทท ี๔ 

ก่อกองทราย 

 
 วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เหลือเพียงอาทิตยเ์ดียวเธอก็ต้อง

เขา้วงัแลว้ สืบเนืองจากเทียวตลาดเมือสามเดือนก่อน ทาํใหเ้ธอไดรู้ว่้ามี

เขมรเขา้มาสืบความลับในพระนคร ทาํใหพ้ีกลา้และพีเก่งตอ้งทาํงาน

หามรุ่งหามคาํจนสามารถจับไส้ศึกได ้และทาํใหเ้ธอรูเ้รืองราวทีตัวเอง

จมนาํว่าไม่ใช่แกว้กานดาทีคิดสนัอย่างทีคิด 

 คืนนันเขมรพวกนันบอกว่า จะมาสืบราชการลับที เ รื อน

เจา้พระยาสุนทร แต่บงัเอิญเจอเด็กสาวทีศาลาท่านาํ จึงจับกดนาํแล้ว
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โยนลงคลอง พวกเขาหน้าซีดเผือดไม่คิดว่าเด็กน้อยทีตายด้วยมือเขา

แล้วจะฟืนขึนมา เมือพ่อท่านให้เธอไปพบแลว้ถามว่าจาํความอะไรได้

บาง พวกเขมรรามัญเมือเห็นหน้าแก้วกานดาจึงสารภาพออกมาหมด

เปลือก 

 ส่วนเธอนันจาํอะไรไม่ไดเ้ลย แต่สิงทีรูค้ือเรืองทีเธอคิดว่าแก้ว

กานดาไมไ่ดคิ้ดสนันนัคือเรืองจรงิ และผลสืบเนืองจากเรืองน ีขุนเก่งและ

ขุนกลา้ไดร้ับราชโองการจาก สมเด็จพระรามาธิบดีที ๑ หรือพระเจา้อู่

ทองใหขุ้นตาํรวจออกไปเชิญสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจา้ทีประทับอยู่ 

ณ เมืองสุพรรณบุรี ขึนไปช่วยทาํศึกพระราเมศวร ทีประทับอยู่ ณ เมือง

ลพบุรี เหตุเพราะทัพของสมเด็จพระราเมศวรทีโจมตีกรุงกัมพูชาธิบดี

คราวก่อนพ่ายแพศ้ึกจนตอ้งตงัหลกัอยู่เมืองลพบรุ ี

 วนัทีตอ้งออกทัพ เธอจึงติดตามแม่ท่านมาส่งพีชายทงัสองทีหัว

เมืองทางตะวันตก ข้าวของล้วนถูกตระเตรียมไปพร้อมแล้ว เธอไม่

สามารถทําอะไรได้มาก เพียงแต่นึกถึงชุดเกราะของคนปัจจุบัน จึง

จดัการใชห้นงัควายเย็บติดกนัหลายชนั ดา้นนอกปิดดว้ยผา้เย็บชนุอย่าง

ดี รวมสีชุดใหพี้ชายทงัสองสวมใส่ตลอดเวลา แมห้นงัควายจะหนาและ

รอ้น แต่ชายหนุ่มก็ไม่ถอดเพราะคาํขู่ของนอ้งสาว 

 “หากพีถอด ก็ไม่ตอ้งกลบัมาใหน้อ้งเห็น ไม่ว่านอนหรือออกทัพ

จงสวมใส่มนัไวใ้หม้นัอย่าไดถ้อดเด็ดขาด” 
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 เธอไม่รูเ้ลยว่าการทาํศึกครงันีจะดาํเนินไปเป็นระยะเวลา ๑ ปี 

จึงสามารถเอาชนะกรุงกัมพูชาธิบดีไดส้าํเร็จ และไดก้วาดตอ้นครวัชาว

กมัพชูาธิบดีเขา้มายงัอยู ่อโธยาเป็นจาํนวนมาก 

 เดือนดาวกลบัมายงัเรือนตน หยิบจบัดอกไมข้ึนมาฝึกต่อ ตอนนี

ฝีมือในการรอ้ยมาลยัดีขึนเยอะ เพราะพอนึกถึงหวายแลว้หลงัเธอก็ตรง

และตังใจทันที ดา้นอาหารคาวหวานก็จาํไดขึ้นใจแล้ว เหลือเพียงงาน

เย็บปักทียงัไม่สวยเท่าไร 

 “โอ๊ย” เข็มตาํอีกแลว้ เดือนดาวมองมือทีพรุนไม่เหลือสีขาวนวล 

ลว้นเต็มไปดว้ยรอยแผล  

 ผูเ้ป็นมารดาส่ายหนา้ กม้หนา้มองดว้ยความสงสาร ตลอดสาม

เดือนหญิงสาวไม่เคยบ่นเลย หากบุตรสาวบ่น รอ้งไห ้ลงไปดินอย่างเช่น

วนัวาน เธอก็พรอ้มจะตามใจ แต่ดเูหมือนบุตรสาวมีความมุ่งมนัไม่ยอม

แพ ้ผูเ้ป็นมารดาจึงไม่พดูจาสิงใด พรอ้มตงัใจสอนเป็นอย่างดี 

 “พกัก่อนเถอะหนา สกัวนั วนันีบา้นฝังกระนูน้ก็หยุด ไปใหพ้ีเขา

สอนหนงัสือเถอะเจา้แม่แกว้” 

 เดือนดาวยิมกว้างเมือคิดว่าจะได้ไปคุยกับจางวางอินทร จึง

กราบลามารดาแลว้วิงไป จนนางเยือนถกผา้ถงุวิงตามไม่ทนั 

 “เร็ว ๆ พีเยือน” ใกลจ้ะปีใหม่ไทยแลว้ บา้นเรือนเริมคึกคัก สอง

ขา้งทางต่างขัดถูบา้นเรือน เดือนดาวตัดสินใจทิงชือเธอในอดีต ต่อไปนี

เธอจะแทนตัวเองว่าแกว้กานดา และทาํภพนีใหดี้กว่าเดิม จะรกัตัวเอง 

รกัครอบครวัมากกว่าสิงใด 
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 แกว้กานดา มองหาชายหนุ่ม ก่อนจะเห็นอีกฝ่ายนงัอยู่ในศาลา

ริมนาํเช่นเดิม ร่างบางย่องไปอย่างเงียบ ๆ ส่งสัญญาณให้ไอไ้ก่เงียบ 

ก่อนจะย่องไปปิดตาชายหนุ่ม 

 “ทายสิใครเอย่” ทาํเสียงใหญ่แต่มองอย่างไรก็ยงัเป็นเด็ก 

 มมุปากคนทีนงัอ่านสมุดข่อยยกยิม ก่อนจะแกลง้อีกฝ่าย “ใชล้ิง

นอ้ยหรือเปล่าหนอ” 

 “หือ รู้แล้วทาํเป็นไม่รู”้ เธอยกมือออกก่อนนังลงหันมองคนที

บอกว่าเธอเป็นลิง 

 เขาวางสมดุลงก่อนหนัมาถามเด็กสาว “วนัมะรืนก็วนัปีใหม่แลว้ 

พีจักพาไปวัดมหาธาตุอยู่ตรงเชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของ

วดัพระศรีสรรเพชญ ์ทีเจา้เห็นคราวก่อนอย่างไรเล่า” 

 “ปีนีมีงานใหญ่ มีพลุจีนแสดงดว้ยหนา แม่แกว้มิเคยเห็นคงจัก

ชอบใจเป็นแน่” 

 แกว้กานดาตาวาวโต ก่อนจะใชแ้ขนเกาะแขนชายหนุ่มดา้นขา้ง

อย่างเอาใจ  

 “คณุพเีขา้ใจนอ้งทสีดุเลยเจา้ค่ะ”  

 อยู่ในรา่งเด็กนาน นิสยัเธอก็เรมิจะเป็นเด็กไปดว้ยเสียแลว้ 

 ชายหนุ่มยกยมิเช่นกนั หนัไปหยิบผลไมส้ง่ใหเ้ด็กนอ้ย มองดเูด็ก

นอ้ยทีสงูขึน เพียงแค่สามเดือนเขาก็รูส้ึกว่าเด็กสาวโตขึนมาก ผิวทีขาวก็

ยิงขาวมากกว่าเดิม หวัใจแกร่งเริมระแวงกลวัชายใดจะมามองน้องสาว

ของเขาโดยไม่รูต้วั 
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 “อา่นเรอืงอะไรเจา้คะ” 

 “คําฟ้องกฎหมายลักษณะผัวเมีย ท่านเจ้าขุนเรืองทองถูก

คุณหญิงยืนคาํรอ้งฟ้อง เหตุท่านพาเมียกลางเมืองเขา้เรือน หากแต่คาํ

อา้งถึงสัญญาก่อนแต่งงานของท่านเจ้าขุนเรืองแลคุณหญิง หา้มมิให้

ท่านขุนเรืองทองแต่งหรือมเีมียอนือีก” 

กฎหมายลักษณะผัวเมีย 

กฎหมายลักษณะผัวเมียในสมัยนนั ชายมีภรรยาได้หลายคน และกฎหมายก็

ยอมรบั กฎหมายจึงแบ่งภรรยาออกเป็น 

๑. หญิงอนับิดามารดากุมมือใหไ้ปเป็นเมียชาย ไดชื้อว่าเป็นเมียกลางเมือง (เมีย

หลวง) 

๒. ชายขอหญิงมาเลียงเป็นอนุภรรยาหลนัเมียหลวงลงมา ไดชื้อวา่เมยีกลางนอก 

๓. หญิงใดทกุขย์าก ชายชว่ยไถ่ไดม้าเห็นหมดหนา้ เลียงเป็นเมียไดชื้อวา่ เมยีกลาง

ทาสี 

 แก้วกานดานึกถึงกฎหมายการหย่าร้างในยุคปัจจุบัน ทีเปิด

กวา้งใหส้ามีภรรยาทีประสงคจ์ะสินสุดการสมรส กฎหมายไทยอนุญาต

ให้ทังสองฝ่ายหย่ากันได้โดยไม่ต้องหาเหตุผลเพราะการสมรสเป็น

สญัญาทางแพ่ง ดังนันคู่สมรสสามารถเปลียนแปลงและยกเลิกสญัญา

ไดโ้ดยความยินยอม หากคู่สญัญาทงัสองฝ่ายตกลงทจีะสินสดุการสมรส 

(หรือสญัญา) ทังสองฝ่ายสามารถดาํเนินการไดต้ามขันตอน ประเทศที

ใชก้ฎหมายแบบลายลกัษณอ์กัษรยอมรบัการหย่าโดยความยินยอม ซึง

จะแตกต่างไปจากประเทศทีใช้คอมมอน ลอว์ อย่างเช่น อังกฤษ 
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สหรฐัอเมริกา หรือออสเตรเลีย ซึงจะไม่มีการยอมรบัการหย่าโดยสมัคร

ใจและจะตอ้งใหศ้าลเป็นผูส้งั 

 “ถา้มีกฎหมายหย่ารา้งคงดีมิใช่นอ้ย” 

 “กฎหมายหย่ารา้งหรือเจา้” 

 แกว้กานดาพยกัหนา้ “กฎหมายทีว่าดว้ยความยินยอมของสามี” 

เธอเวน้วรรคก่อนเปลียนประโยค “ของผัวเมียทียินยอมสินสุดการสรา้ง

ครอบครวั ต่างคนสามารถแต่งงานมีใหม่ไดห้ลงัจากศาลอนุมติั” 

 “แม่แก้วพูดอันใด พีมิเข้าใจดอก กฎหมายสิงใดกันผิดแปลก

ประเพณี” 

 “พูดกับคนโบราณก็หาไดเ้ขา้ใจหรอกเจา้ค่ะ หากแต่นอ้งคิดว่า

นึกชืนชมคุณหญิงของท่านเจ้าขุนเรืองทียึดมันในหัวใจตัวเอง มิได้

ชมชอบนิยมผวัเดียวเมียหลายคนอย่างเช่นกฎหมายกาํหนด หากนอ้งจกั

ต้องแต่งงานก็จะเอาคุณหญิงของท่านเจา้ขุนเรืองเป็นเยียงอย่าง หาก

ผูค้นนินทาว่ารา้ยนกั ก็จกัไปบวชเสีย” 

 จางวางอินทรมองเด็กสาวเจือยแจ้วเกินวัย ทาํไมเขารู้สึกว่า

กาํลงัถกเถียงขอ้กฎหมายกบัคนรุน่ราวคราวเดียวกนั 

 “เป็นเด็กคิดถึงเรอืงออกเรอืนแลว้หรือเจา้”  

 แกว้กานดามองคอ้นคนโบราณ ก่อนจะเอ่ยถามอย่างหงุดหงิด

ใจ 

 “คุณพีก็คงมีเมียเต็มเรือนเป็นแน่แท้ จักเห็นด้วยกับความคิด

ของผวัเดียวเมยีเดียวของนอ้งไดเ้ยยีงไร” 
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 “ผวัเดียวเมียเดียว” เขาทวนคาํ รูส้กึว่าถกูใจเขานกั เขาเองก็มอง

ออกถึงปัญหาเรืองผัวเดียวเมียเต็มเรือน ดพู่อท่านเป็นตวัอย่างทีแม่ท่าน

มิใคร่สุขใจนัก เพราะบางคนคอยหาเรืองมาใหต้ลอดเวลา มุมปากจึงยก

ยมิ 

 “ยิมอะไรเจา้คะ กาํลังคิดว่าจักเพิมหญิงใดในเรือนหรือเจ้าคะ 

แม่ลาํดวน แม่ลาํไย แม่ดอกอะไรหรือเจา้คะ” 

 แกว้กานดาหยอกลอ้ไปเรือยไม่ไดจ้รงิจงันกั 

 แต่หวัใจของคนถูกถามพองโตไม่รูต้วั 

 “ดอกแก้ว” เขาเว้นวรรคมองไปยังแววตาของเด็กสาว “พีจักมี

ดอกแกว้แค่เพียงดอกเดียวเท่านนั” 

 นอ้งเกา้ขวบนะเจา้คะ พที่านจะกินตงัแต่เด็กหรือไรกนั  

 “นอ้งจาํไดว้่าแม่ท่านจักใหช่้วยทาํของหวาน ขอตัวก่อนนะเจา้

คะ” ว่าแลว้ร่างเล็กก็วิงออกไปอย่างเรว็ 

 เขาไดแ้ต่คิดในใจ ไม่เขา้ใจตัวเองเหตุใดเขาถึงได้เอ่ยประโยค

แฝงความในใจเกินกว่าความสมัพนัธท์พีวกเรามีอยู่ แลว้เด็กนอ้ยจกักลวั

เขาจนไม่กลา้เขา้ใกลห้รือไม่ แค่คิดว่าใบหน้านันจักไม่หันมายิมใหอี้ก 

หวัใจเขาก็ปวดไม่รูต้วั 

 

 เชา้วันปีใหม่ แกว้กานดาตืนแต่เชา้ตักบาตรพรอ้มแม่ท่าน และ

เขา้ครวัเตรียมอาหารไปวัด จากนันไปผลดัเปลียนเสือผา้แบบเด็กน้อย 

แล้วเดินตามแม่ท่านลงมาท่านาํ  ส่วนครอบครัวเจ้าพระยาก็ออกเรือ
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ตามมาติด ๆ เธอหันมองแม่สีดาและแม่ชบาทีนังบนเรือ คงจักออกมา

รว่มงาน และคงกลบัเขา้วงัพรอ้มเธอ คณุหญิงปา้สไบใส่ใจและเอ็นดเูธอ

มาก 

 คิดถึงประโยควันก่อน คิวเธอก็ขมวดเขา้หา เพราะอย่างไรเขาก็

เป็นผูช้ายทีนิสัยดีคนหนึง เสียดายหากเรามองหน้ากันไม่ติด อย่างไร

ตอนนีก็ยงัเป็นเด็กอยู่ ไม่ว่าอย่างไรชายหนุ่มก็คงไม่ลากเด็ก ๙ ขวบ เขา้

หอ้งหอหรอก กลัวแต่ว่าสกัปีสองปีก็แต่งออกเรือนไม่เวน้แต่ละวัน เมือ

คิดไดจึ้งสบายใจและปล่อยวาง  

  

 เรือมาถึงวัดพระมหาธาตุเรียบรอ้ยแลว้ แกว้กานดายกมือไหว้

ครบทุกคนแลว้ ก็เดินไปยังอุโบสถเบืองหนา้ ในวัดคนมาเยอะมากแลว้ 

แต่ยงัมีทีว่างเวน้ไวใ้หใ้นสายตาเธอ เมือหันไปตรงทีว่างก็พบกับแม่ดอก

ลาํดวนคนงามกาํลงัยิมหนา้บานกม้หนา้อยู่ไกล ๆ ก่อนจะหนัมองคุณพี 

คิดว่าชายหนุ่มคงมองไปทางฝังแม่ลาํดวน แต่ผิดคาดชายหนุ่มกาํลงัมอง

มาทีเธอ เมือสบตากันรอยยิมชายหนุ่มก็ยิมกวา้งอย่างเอาใจ เธอไม่ทนั

ตงัตวัไม่คิดว่าเขาจะมองมา เธอจึงรีบหนัหนา้กลบัไม่ไดย้ิมตอบแต่อย่าง

ใด รีบเดินไปยงัทีว่างใกลแ้ม่ลาํดวนคนงามทีอตุสาหว์่างเวน้ทีเอาไวใ้ห ้ 

 เธอให้พีสีดาและแม่ชบานังก่อน ถัดมาจึงเป็นเธอ จึงทาํให้มี

ช่องว่างจากแม่ลาํดวนพอควร 

 “นอ้งไหวเ้จา้ค่ะ” เธอและแม่ชบายกมือไหวพ้รอ้มกนั  



~ ๕๘ ~ 
 

 แม่ลาํดวนหญิงสาวยกมือไหวพ้สีีดา ก่อนรบัไหวเ้ราสองคนตาม

มารยาท  

 “ไม่เจอกนันาน แม่ชบาแลแม่แกว้โตขึนเยอะเลยหนา มองดแูลว้

หากเจา้โตกว่านีคงงามกว่าพเีป็นแน่แท”้ 

 จะชมตัวเองว่าสวยว่างนัเถอะ แกว้กานดาเบนปากไม่รูต้ัว ก่อน

จะหันไปมองอีกฝัง ดูเหมือนท่านจางวางจะมีเรืองให้คุยกับท่าน

เจา้พระยาคลงั ท่านคณุหญิงสงัวาร ก็ดยูิมนอ้ยยิมใหญ่ชอบพอชายหนุ่ม

อยู่ไม่นอ้ย ไม่เวน้แมแ้ต่คณุหญิงป้าสไบและท่านเจา้พระยาสนุทร 

 คงจะมีเรืองมงคลในเร็ววนัเป็นแน่ แกว้กานดาละสายตามองไป

รอบก่อนจะสะดุดกับใครบางคนทีนงัอยู่อีกมมุ ใบหนา้นนัคลา้ยกับแม่ชี

อไุรวรรณในชาติภพทแีลว้ แกว้กานดาตืนเตน้ดีใจเป็นทสีดุ แต่เจา้อาวาส

ออกมาเสียก่อนทาํใหแ้กว้กานดาตอ้งเก็บความดีใจไว ้เมือเสียงสนทนา

สินสดุลง เธอจึงคลานเข่าเขา้ไปอีกฝัง  

 เลือกทีนังใกลก้ับผูห้ญิงคนนัน เธอดูสาวกว่าแม่ชีอุไรวรรณแต่

ใบหนา้เหมือนราวกบัคน ๆ เดียวกนั 

 “ไหวเ้จา้ค่ะ” 

 “ไหวพ้ระเถอะเจา้ ลกูเตา้ใครกนัเล่า” 

 “ลกูออกญาฯ แลแม่พดุซอ้นเจา้ค่ะ” 

 ใบหนา้ทีคุน้เคยยกยิมกวา้ง “อา้ว แม่แกว้หรอกหรือ ขา้ป้าสดับ 

พสีาวของแม่พดุซอ้นอย่างไรเล่า โตเป็นสาวเป็นหนา” 



~ ๕๙ ~ 
 

 คุณหญิงพุดซอ้นมองเห็นบุตรสาวกาํลงัสนทนากับพีสาวตนจึง

เดินมาสนทนาดว้ย พรอ้มกบัแนะนาํเด็กสาว 

 “ไมเ่จอกนัแค่สองสามปี โตเป็นสาวแลว้” 

 “นอ้งไหวเ้จา้ค่ะ” คณุหญิงพดุซอ้นไหวพ้สีาวตน หนัมองบุตรสาว

ก่อนเอย่สาํทบั 

 “จกัเกา้ขวบแลว้เจา้ค่ะ ไม่กีวนัก็จกัเขา้วงัแลว้ แต่นอ้งยงัห่วงอยู่” 

 ผูเ้ป็นพีสาวหนัมองหลานสาว “งนัฤา ขา้พอรูจ้กันางในอยู่เยอะ

พอควร แลว้เขา้ไปถวายงานตาํหนกัไหนกนัเล่า” 

 ผูเ้ป็นมารดาเอ่ยชอืตาํหนกั ป้าสดบัจึงพยกัหนา้อย่างพอใจ 

 “ไม่ตอ้งห่วงดอก แม่พดุซอ้นวางใจได”้ 

 แม่ท่านไดฟั้งก็เบาใจ เช่นเดียวกบัเธอเช่นกนั   

 วนันนัเธอจึงทราบว่าท่านป้าสดบั ท่านยงัมิไดอ้อกเรือน หากแต่

มีกิจการรา้นคา้อยู่ท่าจีน ขายพวกผา้ไหมและไมห้อมจากเมืองเหนือ  

 เธอออกมาจากอโุบสถ ก็พบว่าคณุพจีางวางคอยท่าอยู่ก่อนแลว้ 

เมอืเห็นใบหนา้หญิงสาวก็ยมิอย่างเอาใจ  

 “พคีอยเจา้ จกัพาไปดฝัูงกระนูน้ ใหไ้อไ้ก่ไปจองทีไวแ้ลว้” 

 คิวเด็กนอ้ยขมวด “จองอะไรหรือเจา้คะ” 

 “ลืมแลว้หรือ ก่อกองทรายอย่างไรเล่า เมอืก่อนเจา้ชอบมาก” 

 แก้วกานดาพยักหน้า ก่อนจะเดินตามไป มองเห็นกองทราย

หลายรอ้ยกองทัวลานวัด เห็นถังทรายทีพีเยือนและบ่าวตระเตรียมมา

พรอ้ม  



~ ๖๐ ~ 
 

 เธอจึงเดินไปยังกองทีว่า จัดการวางกระดาษ และธงรอบกอง

ทรายเช่นเดียวกบัคนชวน  

 “นอ้งก่อดว้ยไดไ้หมเจา้คะ”  

 แก้วกานดาละมือจากกองทราย เอนหน้ามองไปยังหลังกอง

ทรายทีอยู่สูงเกินตัว ก่อนจะพบว่าเป็นแม่ลาํดวนคนงาม จึงดึงตัวกลับ

มาแลว้ตงัใจทาํงานต่อไป ปล่อยใหแ้ม่หญิงว่านเสน่หท์่านจางวางต่อ   

 ไม่รู ้ว่าท่านจางวางพูดอะไรถึงได้เห็นแม่หญิงคนงามหน้ามุ่ย 

เดินไปยงักองทรายทมีีแม่ชบาและแม่สีดานงัก่ออยู่ อกีฝัง 

 ชายหนุ่มเดินกลบัมาแลว้ลงขา้งหญิงสาว  

 “ทาํไมไลไ่ปละเจา้คะ” 

 ชายหนุ่มยกยมิ “ใครเห็นจกัไม่งาม” 

 สองมือหนายกทรายขึนปะ เจือแจ่วไปเรอืย  

 “เขาว่ากนัว่าหากไดก่้อกองทรายเดียวกนั จะพบเจอในชาติหนา้

อีก แม่ลาํดวนก็คงอยากจกัเจอคณุพชีาติหนา้อีกกระมงั” 

 เขายกทรายขึนปะกองทรายเช่นกนั 

 “ถา้เช่นนนั พีกบัแม่แกว้ก็จกัเจอในชาติหนา้อกีใชห่รือไม่” 

 มือเล็กหยดุมือ นึกแลว้ก็อทุานในใจ ใช่จริงดว้ย 

 “แต่พวกเราหาไดเ้ป็นคู่รกักนันเีจา้คะ คงไม่เจอในชาติหนา้หรอก

เจา้ค่ะ” 

 มือหนาหยดุมือไม่พอใจประโยคนนั รูส้กึหงดุหงิดหวัใจ 



~ ๖๑ ~ 
 

 “พีทาํอะไรให้เจ้าไม่พอใจดอกฤา ถึงได้ไม่อยากเจอพีในชาติ

หนา้” 

 แกว้กานดาปัดทรายออกจากมือ ก่อนจะลกุขึนมองดผูลงานตน 

ชายหนุ่มก็ลกุเช่นกนั “ยงัไม่ตอบคาํถามพีเลยเจา้” 

 เธออตุสา่หเ์งียบแลว้ แต่เขายงัเซา้ถามอีก จึงตอบแบบขดัใจคน

ฟังไปว่า 

 “ไม่อยากเจอเจา้ค่ะ” ว่าแลว้ตวันอ้ยก็วิงไปยงัอีกฝังทีมีชาวบา้น

มาตงัของขายกนั ปล่อยใหค้นทีคิดจะตามไปถึงชาติหนา้เดินใบหนา้บูด

บงึตามไปติด ๆ 

 ริมฝังคลองมีชาวบา้นมาวางสินคา้ขาย มีทงัคนไทย และคนจีน 

คละกันไปสินคา้จึงมีทงัของกินและของใช ้แกว้กานดาหยิบจับอะไรไป

ชายหนุ่มก็ยกอฐัขนึมาจ่ายทกุครงั เธอจึงยอมใหพ้่อบญุทุ่มจา่ยต่อไป  

 “สักครู่จักมีพลุจีนแล้วหนา พีว่าไปนังใต้ต้นไทรฝังกระนู้นดี

หรือไม่” 

 แกว้กานดาหนัมองก่อนพยกัหนา้เห็นดว้ย ใตต้น้ไทรมีเกา้อไีมไ้ผ่

วางอยู่ จดัการวางอาหารในมือ 

 “พีเยือนเอามาใหห้น่อย” เรียกหาของกินทีซือติดมา ก่อนจะ

เลือกของสองสามอย่างแลว้ยืนกลบัใหพ้เีลียงเหมือนเดิม 

 “บ่าวไม่กินเจ้าค่ะ” มือไมน้างเยือนยกปัดอย่างเร็ว พูดซะนาํ

หมากกระเด็น 

 “ไม่กินขา้โกรธหนา จกัไม่คยุกบัพเียือนสามวนัเชียว” 



~ ๖๒ ~ 
 

 “สามวนัเชียวหรือเจา้คะ ตอนนนัคุณหนูตอ้งเขา้วงัแลว้สิเจา้คะ 

โถทูนหวัของบ่าว กินก็ไดเ้จา้ค่ะ” เยือนรบัไปอย่างจาํยอม เธอหันไปมอง

พวกบ่าวกาํลงักระซิบกระซาบ ก่อนทีพวกเขาจะมองมายังท่านจางวาง 

เมือชายหนุ่มพยักหน้าบ่าวของจางวางจึงยอมกินด้วยกับนางเยือน

เช่นกนั 

 “เจา้ก็ตามใจบ่าวซะเหลือเกิน” 

 แกว้กา้นดาหยิบขนมเขา้ปาก เคยีวจนหมดปากจึงเอย่ 

 “พีเยือนดูแลน้องดีมากเจ้าค่ะ ใครดีกับน้องน้องก็ดีตอบเท่า

นนัเอง หาไดดี้กบัคนทวัไปสกัหน่อย” 

 “แลว้พเีล่า ไม่ดีกบัเจา้หรอกหรือ”  

 เธอหนัมองคนถาม ก่อนหยิบขนมส่งให ้“อา้ปากเจา้ค่ะ” 

 ชายหนุ่มยกมุมปากยิม ก่อนจะรบัขนมเขา้ปาก เสียงพลุดังขึน

แลว้ เด็กนอ้ยหันมองอย่างสนใจ ใบหนา้วงเล็กมีความสุขยิมกวา้ง แต่

เขามีความสุขยิงกว่า และรูส้ึกว่าพลุไม่ไดส้วยไปกว่าวงหน้าวงเล็กวงนี

เลย 

 

 แกว้กานดามองดูขา้วของทีแม่ท่านเตรียมไวเ้กือบสิบหีบก็รูส้ึก

ว่ามันเว่อรว์ังไปหรือเปล่า แต่เมือคิดตามแลว้ก็ต้องยอม เพราะเขา้วัง

คราวนีก็โกนจุกทีเดียว อีกสองปีกว่าจะไดอ้อกจากวงั ดังนันเธอจึงยอม

แต่โดยดีเพราะหากจะหยิบยืมใครคงลาํบาก จึงไดแ้ต่มองเกวียนทีแบก



~ ๖๓ ~ 
 

ขา้วของไปตามถนนแทนเรือ ส่วนตวัเธอลงเรือไปกับท่านจางวางทีอาสา

ไปส่งยงัหนา้วงั 

 แกว้กานดามองวดัพระศรีสรรเพชญท์ีอยู่ในพระราชวงัอย่างตืน

ตา มองเห็นหญิงชาววงัเดินกนัใหข้วกั ชายหนุ่มหนัมองหญิงสาวทีสนใจ

รอบขา้ง หากแต่เขากลับหนักใจยิงนัก ใบหน้าวงเริมงามกว่าหญิงใด 

หากถูกใจเจา้นายท่านใดเขาจักทาํเช่นไรกัน หันมองกาํไลสีทองในมือ

เด็กนอ้ยก็ยมิอย่างพอใจ  

 พขีอมอบกาํไลงาม 

 มิอาจตามเจา้เขา้วงั 

 ขอกาํไลทองเป็นของหมนั 

 ดวงใจพนีนัอยู่ทเีจา้แม่แกว้เอย 

 คนทีไม่รูว้่าโดนจบัจองยงัคงสนใจไปทวั ก่อนจะเห็นตาํหนกัไมส้ี

ทองตรงหนา้ ชายหนุ่มมอบเด็กสาวใหแ้ม่ชบาและแม่สีดาทีคอยอยู่หนา้

ประตตูาํหนกั 

 “ทาํตวัดี ๆ นีหนอเจา้” รกัษาเนอืรกัษาตวั อย่าใหเ้จา้นายใดได้

พบเหน็เจา้ 

 “เจา้ค่ะ” แกว้กานดายกไหวค้นตวัโต ก่อนจะตามแม่ชบาและแม่

สีดาพรอ้มนางกาํนลัหลวงเขา้ไปยงัตาํหนกั 

 ชายหนุ่มมไิดเ้ดินจากไป ยืนมองกาํแพงอย่างครุน่คิด 

 “รกัษาเนือรกัษาใจหนอเจา้ พีจกัคอย” 

 



~ ๖๔ ~ 
 

 สายลมพดัพาดอกแกว้นอ้ย 

 ลอยละลวิปลวิไปไกลใจพ ี

 ฝากดวงดาวเก็บดอกแกว้ไว ้

 เก็บไวอ้ย่าไดใ้หผู้ใ้ดพบเจอ 
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บทท ี๕ 

กาํไลทองแทนใจ 
 

 เสียงเคาะประตจูากดา้นนอก แกว้กานดาจึงลุกขึนพับผา้แพรที

นอน แลว้ไปผลดัเปลียนเสือผา้ตวัเอง สองปีทีผ่านมาเธอใชเ้วลาทงัหมด

ไปกับการฝึกปรือฝีมือ แม้จะไม่เทียบเท่าแม่สีดาและแม่ชบาแต่ก็ไม่

นอ้ยหนา้ใคร  

 ใบหนา้วงงามมองตัวเองในกระจก เด็กนอ้ยในวันวานเติบโตขึน 

มองดูแลว้คลา้ยกับเธอในชาติทีแลว้ เพียงแต่ผิวพรรณของแกว้กานดา



~ ๖๖ ~ 
 

ขาวสง่าเด่นกว่าใคร จนเสด็จท่านมิใครช่อบใหเ้ธอออกไปยงันอกตาํหนัก

นกั จึงมอบหมายหนา้ทีเรืองงานผา้และงานครวัใหเ้ธอเป็นส่วนใหญ่ 

 ซึงเธอก็เห็นดว้ยจึงมิไดไ้ม่ชอบใจเมือใครเห็นว่าเธอไม่ทรงโปรด 

แต่ในใจเธอรูว้่าท่านรกัและเอ็นดูเธอมาก มีครงัหนึงเสด็จท่านถามถึง

คู่ครอง 

 “เจา้จกัอยากเป็นเจา้เป็นนายเช่นขา้หรือไม่ แม่แกว้” 

 “ไม่เจา้ค่ะ หากชายผูน้ันทีหม่อมฉันจักครองเรือน เขาผูน้ันจัก

ตอ้งมีบ่าวเพียงผูเ้ดียว” 

 เสียงหวัเราะขาํของเสด็จดงัขนึ 

 “มิมีคนผูน้นัดอกเจา้” 

 “หากเช่นนนัหม่อมขออยู่รบัใชเ้สดจ็ไปจนตายเจา้ค่ะ” 

 เสด็จหยิบหมากขึนเคียว ก่อนเอ่ย “หากมีคนผูน้นัจริง ขา้จะยก

สินสอดใหเ้จา้สกัสิบหีบ แลจกัจดังานใหไ้ม่นอ้ยหนา้ผูใ้ดในพระนคร” 

 เห็นทีท่านคงจะไม่ได้เสียทอง แก้วกานดาคิดจะหาผูช้ายแบบ

นนัไดที้ใดกนั 

 “โกนจกุพรุง่นีหรือเจา้” เสียงเสด็จตรสัถาม  

 “เจา้ค่ะ”  

 “มานีสิ แม่แกว้” เธอคลานเข่าเขา้ไปหา เสด็จท่านยืนสรอ้ยทอง

ให ้ดจูากนาํหนกันางกาํนลัทงัหลายก็ตาวาว 



~ ๖๗ ~ 
 

 ถา้เทียบแลว้ก็ประมาณหา้บาท คูณเขา้ไปก็เกือบแสนบาท เธอ

รวยแลว้รูห้รือไม่แกว้กานดา แต่ถึงอย่างนนัเธอก็กม้กราบอย่างกุลสตรี 

มมุปากยกยิมเมอืคิดว่าไม่มีใครเห็นแลว้ 

 “จะยมิก็ยิม ไม่ตอ้งแอบดอก ขา้หรือจะไม่รูท้นัเจา้” 

 แก้วกานดายกตัวขึนแล้วยิมกว้างเกินงาม จนเสด็จส่ายหน้า

เคียวหมากบ่นไปอีกยาว  

 “จักโกนจุกอยู่วันพรุ่ง ไม่กีเพลาก็ออกเรือนแลว้ นิสยัซุกซนเป็น

ลิงแลว้ผูใ้ดจกัมาขอกนัเล่า” 

 “จกัรีบไปไยเจา้คะ อย่างไรพสีีดาก็ออกเรือนก่อนอยู่แลว้ มาเป็น

พสีะใภค้อยดแูลแม่ท่านหม่อมฉันก็มิตอ้งทาํสิงใด คอยรบัใชเ้สรจ็มิดีหรือ

เจา้คะ” 

 “เห็นทีแม่สีดาคงปวดหัวทีไดน้้องสามีเช่นเจา้ ใกลว้ันแต่งแลว้

มิใช่หรือ” 

 “สามวนัเจา้คะ่” แกว้กา้นดานึกถึงพีกลา้ พเีก่ง ทีกลบัมาจากศึก

เมือปีก่อน ได้รับพระราชทานยศขึนเป็นจางวางเช่นเดียวกับจางวาง

อินทร  

 ประจวบเหมาะทีคณุหญิงสไบไม่ใคร่สบายนัก แม่สีดาจึงกราบ

ลาเสดจ็ไปเฝ้ามารดาและอยู่ดแูลรว่มสองเดือน ไม่รูไ้ปเฝ้าอย่างไรถึงไดม้ี

ข่าวดีน ี 

 พูดถึงพีกลา้ พีชายทีพูดนอ้ยต่อยหนัก ก็ฝีมือไม่เลวทีเดียว เธอ

จึงมีพสีะใภถู้กใจเป็นทีสดุ 



~ ๖๘ ~ 
 

 “ไปเถอะ พีชายเจา้จกัคอยนาน แม่พดุซอ้นส่งคนมาบอกตังแต่

เมอืวานแลว้ แลแม่สไบก็ฝากฝังพชีายเจา้ใหแ้ม่ชบากลบัไปดว้ยเช่นกนั” 

 “เจา้ค่ะ” สองสาวกราบลาเสด็จท่าน  

 นอกวังนนั มีหนุ่มรูปงามทีเติบโตขึนมากกว่าเดิม ยืนเคียงขา้ง

อยู่สองท่าน หนึงคือจางวางอินทร สองคือจางวางเก่งกา้น สองหนุ่มยืน

มองหญิงสาวทงัสอง คนเดินเขา้ออกมาทาํใหช้ายหนุ่มขมวดคิวเขม้ 

 จางวางอินทรคิดถึงใบหนา้งาม แมจ้ะมีจดหมายเขียนถึงกนับาง 

แต่ไม่สูก้ารไดพ้บปะพูดคุย ในจดหมายนันแก้วกานดายังมองเขาเป็น

พชีายเช่นเดิม ทาํใหเ้ขาเรมิหวาดหวนัว่าจะกล่อมแม่สาวนอ้ยอย่างไร ให้

หลงกลโคแก่อย่างเขา 

 ชายหนุ่มจับจอ้งใบหนา้งามทีเด่นมาแต่ไกล หญิงสาวตัวโตขึน

มาก ใบหนา้คมตอบรบักบัผิวขาว ทรวงทรงอกเอวก็เรมิเป็นสาวมาก เขา

หันไปมองชายหนุ่มรอบดา้นทีต่างหันมาสนใจหญิงสาว ความรูส้ึกไม่

พอใจก็ประดงัเขา้มาไม่รูต้วั  

 หญิงสาวสวมใส่สไบเฉียงสีขาว จับจีบผ้าซินสีแดง ย่างก้าว

อย่างเชืองชา้สมกับชาววัง ยิงทาํใหใ้จเขาหวันกลวั หากแต่เมือใบหน้า

งามมองเห็นเขา หญิงสาวก็ถกผา้ถุงขึนเล็กน้อยแลว้วิงไรก้ิริยาสตรียิม

กวา้งมาแต่ไกล อาจจะเพราะฟันขาวสว่างแปลกตาจากหญิงสาวทัวไป

ทาํใหช้ายหนุ่มทีมองตอนแรกตกใจ ก่อนกระซิบส่ายหนา้หนัมองแม่ชบา

แทน  

 จางวางอนิทร เห็นเช่นนนักพ็อใจยิงนกั  



~ ๖๙ ~ 
 

 “พีกลา้ พีอิน” เด็กสาววิงแลว้หยุดลง ยิมกวา้ง ก่อนหันไปมอง

แม่ชบาทเีดินมาอย่างเชืองชา้เช่นเดิม  

 “เรว็สิแม่ชบา” มือนอ้ยกวกัเรียก 

 เขายกมือลบูผมเด็กสาว  

 “โตแลว้หรอเจา้ วิงเป็นเด็กเสียได”้ พดูบ่นไปอย่างนนั ทงัทีในใจ

คิดว่า เลิกมองไปเสียพวกเจา้ คนนขีา้จองอย่าไดคิ้ด 

 “ไหว้คุณพีเจ้าค่ะ” แม่ชบายกมือไหว้พีชายตัวเองและพีชาย

เพอืน 

 “ไปกนัเถอะเจา้” เขาไม่อยากอยู่นาน จึงรีบพาสองสาวกลบับา้น

โดยเรว็ 

 เขาแวะส่งน้องสาวตัวเองทีเรือนเรียบรอ้ยแล้ว ชายหนุ่มก็ยัง

ตามมาส่งแม่แกว้ทเีรือนต่อ เหตอุยากพบปะพดูคยุใหส้มกบัความคิดถึง 

 หลังจากแม่พุดซอ้นพูดคุยพอหอมปากหอมคอแลว้ ก็หันมอง

บุรุษหนุ่มทียังไม่ยอมกลบัเรือนก็ขมวดคิว ถึงอย่างไรบุตรสาวตนก็เริม

เป็นสาวแล้ว ครนัจะใหอ้ยู่ลาํพังอย่างเช่นแต่ก่อนก็มิได ้จึงอนุญาตให้

พดูคยุบนเรือนเท่านนั 

 แกว้กานดานงัลง แลว้ยกกานาํชาใหท้่านจางวาง 

 “วนันคีณุพคีอยนานหรือไม่เจา้คะ” 

 “นาน คอยมาสองปีเชียวหนา” 

 แกว้กานดายกคิวสงสยั  

  “จดหมายนอ้งก็ส่งใหอ้อกบ่อยนิเจา้คะ ไม่ไดร้บัดอกฤา” 



~ ๗๐ ~ 
 

 หญิงสาวหยิบขนมขึนมากินต่อ แมจ้ะเป็นเหมือนเช่นวนัวาน แต่

กิริยามารยาทก็งามมากกว่าเดิม สมกับทีเสด็จท่านทงัสงัทงัสอนไม่เวน้

วนั 

 “อยู่วงั มีใครส่งกลอนใหเ้จา้หรือไม่” 

 กลอนจีบหรือ แกว้กานดาส่ายหนา้ “ไม่มีเจา้ดอกเจา้ค่ะ เสด็จ

ท่านเก็บนอ้งเสียมิดชิดมิใหเ้จา้นายใดไดพ้บเห็น จกัมีชายใดส่งกลอนให้

กนัเล่า มีเพียงจดหมายจากพีท่านแลแม่ท่านเท่านนั หากจกัหวงตอ้งเป็น

แมช่บา รายนนัมีกลอนมาส่งไม่เวน้วนั” 

 พดูมากจึงหยิบชาขึนดืม ตอนนอีิทธิพลจีนเขา้มามาก คนจีนเขา้

มาค้าขายเยอะยิงกว่าปีก่อน เพราะพระองค์ท่านเปิดกว้าง ทําให้

วัฒนธรรมการจิบชายามบ่ายถูกนาํเขา้มาดว้ย ชาอ่อน ๆ บวกกับขนม

หวานของไทยเขา้กนัดี 

 “ดีแลว้” 

 “ดีแลว้หรือเจา้คะ” 

 “อืม” ชายหนุ่มยกชาขึนดืมอย่างพอใจ สอบถามพดูคยุพกัใหญ่

ก็ขอตวักลบั เพราะมองออกว่าคณุหญิงพดุซอ้นไม่สะดวกใจอย่างเช่นแต่

ก่อน 

 “จกัอยู่นานหรือไม่” 

 “เสร็จงานแต่งพีกล้าก่อนเจ้าค่ะ แล้วคงกลับเขา้วังเลย ทีจริง

เสด็จใหอ้ยู่ต่ออีกหน่อย แต่น้องกลัวเสด็จท่านจักเหงา เลยคิดว่าเสร็จ

งานวนัมะรนืก็คงกลบัเขา้วงัทนัที” 



~ ๗๑ ~ 
 

 “ออกมาแลว้ออกเลยมิไดห้รือเจา้” 

 แกว้กานดามองนาํเสียงคนตรงหนา้ คลา้ยนอ้ยใจพอควร  

 “ถา้ออกมาก็ตอ้งออกเรือนสิเจา้คะ นอ้งจกัออกเรือนกบัผูใ้ดเมอื

ไม่มีผูใ้ดมาขอ อีกอย่างนอ้งเพงิจะสิบเอด็ขวบนะเจา้คะ” ค น ไ ม่ คิ ด

อะไร จดัการขนมชนิสดุทา้ย  

ชายหนุ่มฟังแลว้คิดว่าคงเร็วเกินไปสาํหรับแผนโคแก่กินหญ้า

ออ่น ค่อย ๆ เลียงไปเรอืย ๆ จกัดีกว่า เขาจึงไม่กลา้พดูอะไรอกี แลว้กราบ

ลาเจา้ของบา้นไป  

 ตลอดทางไดแ้ต่ครุน่คิด หากหญิงสาวรูว้่าเขาคิดเช่นไร หล่อนจะ

มองว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือไม่ ถึงอย่างไรเขาก็แก่ว่าเธอถึงสิบปี เมอืมาถึง

เรือนก็พบว่ามีแขกประจาํนงัอยู่แลว้ 

 ตอนนแีม่ท่านป่วยอยู่ยงัมิหายดี แม่ลาํดวนจึงหาขอ้อา้งมาเยียม

เยือนอยู่บ่อยครงั จนหลงั ๆ แถบจะทุกวนั ถา้เทียบแลว้เขากบัแม่ลาํดวน

ก็อายหุ่างแค่สองปี ดจูะเป็นคู่ทเีหมาะกว่ามาก พ่อท่านแลแม่ท่านจึงเห็น

ดีเห็นงามดว้ย  

 หากแต่เมือเขาไม่พูดไม่แสดงความรูส้ึก ท่านจึงไดแ้ต่ชักชวน

หญิงสาวมาเรือนบ่อยขึน คงเขา้สุภาษิตทีว่า นาํเซาะหินทุกวัน แลว้หิน

จะไม่กรอ่นไดเ้ยยีงไรกนั 

 เขาอยากบอกว่าหินกอ้นนี ไม่มีนาํใดกดัเซาะได ้ยกเวน้ดอกแกว้

กลินหอมทกีระทบหินเพียงเท่านนัทกีดัเซาะใจเขาไปแลว้ 



~ ๗๒ ~ 
 

 “พีมีงาน ขอตัวก่อนนะเจา้” ชายหนุ่มพูดคุยเล็กน้อยก่อนปลีก

ตัวไปยังเรือนตน แค่เพียงประโยคนีก็ทําเอาแม่ลาํดวนดีใจยิมกว้าง 

เพราะนอ้ยครงัทีชายหนุ่มพดูคยุ 

 หญิงสาวหนัไปนวดคลงึคณุหญิงสไบต่อดว้ยรอยยิม 

 ต่างจากคุณหญิงสไบทีนิงขรึม เพราะได้ยินบ่าวพูดมาว่า

บุตรชายมาส่งนอ้งสาวตัวเองแลว้ ก็ไปขลุกอยู่เรือนโน่นจึงถึงคาํ ถา้ไม่

เพราะแม่แกว้จกัใครกนัเล่า 

 ผูเ้ป็นมารดาเอนกายพิงกบัเบาะตงั นึกถึงอายุทีห่างกนัมากกว่า

สิบปี อีกทงัฝ่ายชายก็เลียงดูปเูสือมาแต่เยาวว์ยั ความใกลช้ิดทีเกินกว่า

ใครทาํใหเ้ธอหนกัใจยิงนัก เหตเุพราะฝ่ายเรือนออกญาฯ ท่านจักยอมให้

บุตรสาวหวัแกว้หวัแหวนแต่งงานกับบุตรชายตนทีอายุมากสิบปีไดเ้ยียง

ไรกนั 

 ใบหน้าอ่อนลา้หันมองหญิงสาวทีนังนวดอยู่ปลายเทา้อยู่แล้ว

สงสารจับใจ หากหล่อนไม่ส่งเสริมแต่แรก หากหล่อนเขา้ใจแววตาของ

บุตรชายตน หลอ่นคงไม่ตอ้งมานงัหนกัใจอยู่เช่นน ี

 

 ชายหนุ่มนงัอยู่ทีโต๊ะไม่ขยับครุ่นคิดถึงความรูส้ึกตัวเอง เมือไร

กนัทคีวามรูส้ึกจากนอ้งสาวกลบักลายเป็นอย่างอืน อาจจะคืนนนัทีขา้ได้

ช่วยชีวิตหญิงสาวใช่หรือไม ่

 ดวงตาทีลืมขึนมาส่องประกายกระทบใจเขา จากความรูส้ึกห่วง 

กลายเป็นหวง และหึง อยากครอบครองไวก้ับตวัมิใหผู้ใ้ดไดค้รอบครอง 



~ ๗๓ ~ 
 

ยงิเด็กสาวเติบโตขึนมากเท่าไร ความงามทีตราตรงึใจยิงตอกแน่นทุกเมือ

เชือวนั  

 ยงิเวลานานวนั ตวัขา้ก็ยงิกลวัไม่มนัใจตัวเอง หากพ่อท่านไดข้ึน

เป็นขุนเวียงปกครองทุกหน่วย เมือนนัก็จะมียศศักดิเทียบเท่าออกญาฯ 

แล้ว แลผูท้ีจะดาํรงตาํแหน่งพระยาคนต่อไปก็คือขา้ นึกถึงเรืองครอง

เรือนแลว้พ่อท่านก็เทียบเคียงถามมาบา้งแลว้ หากพอใจหญิงสาวท่าน

จักไปสู่ขอให้เป็นเรืองราว ด้วยชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกัน หากไม่

แต่งงานออกเรือนแลว้ ก็ต่างมีเมียบ่าวในเรือนทงันัน หากรอหญิงสาว

ขา้งเรือน ขา้คงตอ้งรออีกสีปีเชียว คงตอ้งหาเรืองไปหวัเมืองสกัสองสาม

ปี 

 เมือถึงรุ่งเชา้อีกวัน ชายหนุ่มเขา้เฝ้ารายงานตามปกติ ก็มีข่าว

เรืองเมืองชากังราวทีเริมแข็งขอ้ แมพ้ระองคจ์ะยกทัพขึนไปปราบหลาย

ครงัก็ไม่สาํเร็จ จางวางอินทรจึงเสนอตัวไปเพือเจรจากับท่านเจา้เมือง

ดว้ยตวัเอง 

 เมอืกลบัถึงพกั คณุหญิงสไบถึงกบัเป็นลมลม้พบัไปเสียทนัท ี

 “แลว้จกัไปเมอืใดกนั” ท่านพระยาดาํรงฯ เอ่ยถามบตุรชาย 

 “รอเสรจ็งานแต่งพสีีดาก่อนขอรบั” 

 ผูเ้ป็นพ่อพยกัหนา้รบัรู ้ 

 “เรว็นกั พ่ออินคิดดีแลว้หรือ” 

 “ขอรบั” 



~ ๗๔ ~ 
 

 “หากไปคราวนีคงอีกหลายปีกว่าจกักลบัมา มิกลวัว่าสิงทีหมาย

ปองจกัมีผูใ้ด ฉวยไปก่อนหรอกหรือ” 

 จางวางอินทรมองไปยงับิดา ท่านรู ้

 “บตุรชายขา้มีเพียงคนเดียว จกัไม่รูไ้ดเ้ยยีงใดว่าเจา้คิดเช่นไร” ผู ้

เป็นบตุรนงิไปครูห่นงึก่อนเอย่ต่อ  

“เอาเถอะ ถึงจกัจากไปสองสามปี ฝ่ายกระนูน้ก็ยังเด็กสาํหรับ

ท่านออกญาฯ อยู่ดี ท่านออกญาฯ คงมิคิดมองหาใครใหบุ้ตรสาวอันเป็น

ทีรกัเป็นแน่ กลบัมาคราวหนา้ เจา้คงไดเ้ลือนยศ พอทีจกัทาํใหพ้่อแม่เขา

ไม่กลุม้ใจกบัอายเุจา้นกั” 

“ตกลงพ่อท่านปลอบหรือทาํใหข้า้ทุกขใ์จขอรบั” 

ท่านพระยาหัวเราะร่วนจนนาํหมากกระเด็น มือหนายกตบบ่า

บุตรชาย ก่อนหันไปหยิบกล่องขา้งตัว เมือเปิดออกจึงเห็นว่าเป็นแหวน

ทองมรกตเม็ดงามสีแดงสด 

“ก่อนไปก็มอบไว้ให้เสีย จับจองไว้ตังแต่เนิน ๆ อีกฝ่ายจักได้

เตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเล่า” ผูเ้ป็นบุตรก้มกราบผูเ้ป็นบิดา ก่อนจะ

กลบัไปยงัเรือนตน เปิดกล่องออกมาด ูรอยยิมมมุปากยกยมิ 

ราํเพยพากลินแกว้......อวลจรุง 

รมยร์นืรวยรนิปรุง......ชืนแท ้

เพียงพิศพิศทุธิฟุ้ง......ขจรเฟือง 

ทรวงใฝ่หมายเชยแม.้.....หนึงนอ้ยเนียนหอม 



~ ๗๕ ~ 
 

วนัรุ่งขึน มีการเตรียมงานสาํหรบัวนัพรุ่งนี ช่วงบ่ายวันนีจะมีพิธี

โกนจุกของเธอ ดังนันทุกคนต่างยุ่งกับงานของตน แกว้กานดาเช่นกันมี

หนา้ทีทาํเครืองแขวน จึงเร่งมือแต่เชา้ตรู่ หนัมองจางวางอินทรทีเดินขึน

เรือนมา จึงวางมือ  

 “มีกิจอันใดหรือเจา้คะ” แก้วกานดาถามเมือชายหนุ่มนังลงไม่

พดูจา 

 “วางมือสกัประเดียวไดห้รือไม่” 

 “เจา้ค่ะ” รบัคาํแลว้แต่มือยงัรอ้ยมาลยัต่อ เมอืเห็นสีหนา้คนถาม

คลา้ยจะขอตวัจึงไดว้างมือลง  

อีกฝ่ายก็ยงันิงเงียบ สายตาเขาหนัไปมองบ่าวในเรือน 

แกว้กานดาเห็นเช่นนนั จึงหนัไปบอกบ่าวในเรือนตวัเอง 

 “พวกเจา้ไปช่วยงานทางฝังนูน้ก่อน” 

 “เจา้ค่ะ” บ่าวรบัคาํ ต่างวางมือแลว้ออกไป ตอนนีศาลาปีกซา้ย

มีเพียงเขาและเธอเท่านนั 

 “ไปกนัหมดแลว้ มีอะไรจกัพดูหรือเจา้คะ”  

 ยงัเงียบไม่พดูจา เอาแต่จอ้งหนา้เธอไม่พดูสกัคาํ 

 “ถ้าไม่มีน้องจักทาํงานต่อเจ้าค่ะ” มือบางวางเครืองแขวนลง

หมายจะลุกไปหยิบพานดอกไม้ชุดใหม่ แต่เขาดึงมือเธอไว้ให้นังลง

เช่นเดิม 

 ชายหนุ่มยืนกล่องไมก้ล่องหนึงส่งใหเ้ธอ แกว้กานดาหยิบขึนมา

เปิดดพูบเป็นแหวนทองมรกตสีแดงสด 



~ ๗๖ ~ 
 

 “หลังงานแต่งพีจักไปเมืองชากังราว ไปคราวนีคงหลายปีเชียว

หนา” เขาเงียบนิงไปครูห่นงึ เพอืรอหญิงสาวพดูแต่เธอก็ไม่พดูสกัที 

 “จกัรอพไีดห้รือไม่” 

 แกว้กานดานิงเงียบทบทวนจึงรูเ้ป้าหมายชายหนุ่ม และเขา้ใจว่า

อีกฝ่ายคงไม่ไดม้องเธอเป็นนอ้งอีกต่อไปแลว้ แต่อย่างไรตอนนีเธออายุ

เท่าไร เขาอายุเท่าไร รออีกสองสามปีเธอก็อายุแค่ ๑๕ ปี ทงัทีวิญญาณ

ในร่างก็ ๓๒ ปีแลว้ นนัคือครงึชีวิตแลว้ ฝ่ายชายคิดอะไรกันถึงจะเลียง

เด็กไวก้ินตอนแก่ 

 หากแต่พดูถึงว่าเธอรงัเกียจชายหนุ่มหรือไม่ คาํตอบคือไม่ ถาม

ว่ารกัหรือไม่ คาํตอบคือรกั หากแต่เป็นรกัแบบผูกพนัฉันทพ์ีนอ้งหาใช่คน

รกั ดว้ยใจวางเขาไวแ้ต่แรกแลว้  

 หากแต่เธอปฏิเสธเขาเล่า เด็กหนุ่มคนนีจะหายไปจากชีวิตเธอ

ใช่หรือไม่ หากเป็นเช่นนนัเธอก็ไม่อยากใหเ้ป็น 

 แต่เด็กหนุ่มอายุน้อยเช่นเขา หนา้ทีการงานกา้วหนา้ถึงเพียงนี 

จกัอดทนรอคอยเด็กสาวไดส้กักีปีกนัเชียว  

 หากพ่อท่านและแม่ท่านเห็นดีเห็นงามในเรืองนี ในวันขา้งหนา้

เมือเธอเติบโตจนถึงเวลาออกเรือน หากใหเ้ลือกบุตรชายเรือนอืน เธอขอ

เลือกเขาแลว้กนั 

 เมือคิดไดแ้กว้กานดาดึงมือเขาขึนมาแลว้วางกล่องใส่มือ มองสี

หนา้เขาซีดเผือดอย่างไม่เคยเป็นก็นึกสงสาร 



~ ๗๗ ~ 
 

 “หากวนัใดคณุพกีลบัมาจากเมืองชากงัราว คณุพจีงนาํมนัมาให้

น้องอีกครังเถอะหนา” แก้วกานดาเว้นวรรคมองสีหน้าชายหนุ่มทีซีด

เผือดกลบัมาแดงระเรือแทน ก็นึกเอ็นดผููช้ายโบราณนกั เอาเถอะเธอขอ

วางเดิมพนัครงันีใหม่สกัครงั ทงัทีไม่เคยคิดจะแต่งงานอกีไม่ว่าชาติไหน 

 “หากแต่” สีหนา้ชายหนุ่มตงัใจฟังหญิงสาว 

 “หากแต่น้องไดย้ินข่าวว่าพีจักสมัครผูกใจหรือเข้าหอแม่หญิง

หรือกบับ่าวคนใดในเรือน นอ้งจกัไม่รอ” เธอจะออกบวชตลอดชีวิต เพือ

ผลบุญจะสง่ใหช้าตหินา้เธอจะทรีกัมนัแบบคนทวัไปบา้งเช่นกนั 

 ชายหนุ่มเพียงไดย้ินก็คิดไปอีกดา้น ว่าหญิงสาวจกัออกเรือนไป

กับชายอืนจิตใจก็รอ้นรุ่มกว่าเดิมหลายเท่าตัว สองมือวางกล่องไมแ้ลว้

ดึงมือนางมาเกาะกมุไว ้

 “พีสัญญาจักรกัษาเนือรักษาตัวไวใ้หเ้จ้าแต่เพียงผูเ้ดียว หาก

แมน้พีมีใจคิดเป็นอืนแลว้ไซร ้หรือพลาดพลงัไปแมเ้พียงไม่ไดต้งัใจ นอ้ง

จกัไดเ้ห็นเพยีงเถา้ธุลีของพีเท่านนั” 

 แก้วกานดายิมอย่างเอ็นดู รูส้ึกเหมือนตัวเองหลอกเด็ก หัวใจ

รูส้ึกคนัยบุยิบ เมอืมีใครบอกว่าจะรกัษาเนือรกัษาตวัไวใ้ห ้ 

 จางวางอินทรถือกล่องไม้ในมือไว้แน่น ราวกับสัญญาว่าจะ

รกัษามนัตลอดไป 

 แกว้กานดามองแผ่นหลังกวา้งทีคุน้ตาเดินจากไปแลว้ก็ถอนใจ 

หากคิดว่าใจเธอเชือเต็มร้อย เธอก็ต้องบอกว่าโกหก ผู ้ชายยุคนีจะ

สามารถทนไดส้กัเท่าไรกนั กีปีกีเดือนหรือกีวนั นานไปก็คงเป็นแบบเดิม



~ ๗๘ ~ 
 

ไม่ว่ายุคไหน เธอจึงไม่ใส่ใจปล่อยวางและให้ทุกอย่างเป็นไปตาม

กาลเวลา ปล่อยใหเ้ขารอสกั ๗-๘ ปี ดีไหมนะ 

 

 คนแก่หลอกเด็ก หรือคนถูกวิญญาณคนแก่หลอก กาํลงัเดินไป

ยมิไป จนถึงเรือนตน 

 “มีเรอืงดีอะไรหรือพ่ออิน ยมิปากจกัถึงรูหูอยู่แลว้เชียวหนา” 

 ชายหนุ่มเดินไปหาผูเ้ป็นมารดา วางกล่องไมล้งแลว้กม้ลงกราบ

เทา้  

 ผูเ้ป็นแม่มองกลอ่งไมคุ้น้ตา จึงขอบตุรชายมาเปิดด ู

 “แหวนทวดเจา้ พ่อเจา้ใหม้าฤา” 

 “ขอรบั”  

 แววตามารดาลุกวาว ก่อนจะรีบถาม “เป็นบุตรสาวบา้นใดกัน

เล่า” ถามไปเยยีงนนัทงัทีรูอ้ยู่เต็มอก 

 ผูเ้ป็นบุตรนงิเงียบอยู่ครูห่นึง คงอายทจีะบอกหล่อน 

 “แม่แกว้ขอรบั” 

 “แม่แก้วทาํไมหรือ” คุณหญิงสไบหยอกลอ้กลับ “แม่แก้วก็จัก

โกนจกุเพลาบ่ายใช่หรือไม่ หรือคณุหญิงพดุซอ้นจกัเลือนวนัเสียแลว้” 

 เลือนวนัก็เท่ากบัมิอาจออกเรือนได ้ใจหนุ่มก็รอ้นรุ่ม 

 “มิใช่ขอรบั ลกูเอาแหวนไปใหแ้ม่แกว้ขอรบั” 

 “ออ” ผูเ้ป็นมารดาอมยมิ ก่อนจะแปลกใจ  



~ ๗๙ ~ 
 

 “ออกไปแลว้มิใช่หรอกหรือ หรือเด็กจกัตกใจกลวัจนถูกบอกปัด

มา” 

 ชายหนุ่มสบตามารดา ก่อนจะแกต้วั 

 “ไม่เชิง ขอรบั เพียงแต่แม่แกว้อยากใหล้กูนาํมามอบให ้หลงัจาก

กลบัจากเมืองชากงัราวเสียก่อน”  

 คณุหญิงสไบนึกชมชอบความคิดของเด็กสาวทเีกินตวั คิดการณ์

ไกลเกินอายุ หากไดเ้ป็นคู่ครองบุตรตนก็ไม่ใชเ้รืองทีจะยากเท่าไร หล่อน

จึงเอ็นดแูม่แกว้เพิมอกีเท่าตวั 

 อีกฝ่ายผูเ้ป็นบุตรกาํลงัคิดถึงขอ้ตกลงหลงัจากนนั หากแม่ท่าน

ทราบคงมิเป็นการดี จึงเก็บเอาไวใ้นใจ หากท่านรูค้งมิแคล้วจัดส่งบ่าว

สาวไปเต็มเรือนเป็นแน่ 

 

 พิธีตอนบ่ายเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีเพียงครอบครวัเจา้พระยา

สุนทรและครอบครวัเธอเท่านนัทีรวมพิธี  พิธีโกนจุก หรือจะเรียกว่า ตัด

มวยสําหรับแก้วกานดามากกว่า เพราะแก้วกานดามิได้ไว้ผมจุก

อย่างเช่นเด็กสาวทวัไป เพราะเมือตดัผมเธอก็จะป่วย ผูเ้ป็นมารดาทาํได้

เพียงตัดมวยทีปลายเพียงเล็กน้อยพอเป็นพิธีแลว้ก็ปล่อยมวยลง ทาํให้

ผมสยายยาวไปถึงบนัเอว ต่างกบัแม่ชบาทีสนัเต๋อราวกบัเด็กผูช้าย  

 จางวางอินทรมองหญิงสาวอย่างหลงใหล ถึงจะอายุเพียงสิบ

เอ็ดปี แต่เมือปล่อยผมลง หญิงสาวก็ดโูตขึนอีกหลายปี ความห่วงหวงก็



~ ๘๐ ~ 
 

ประดังเขา้มาไม่หยุดหย่อน แกว้กานดาจับปลายผมทีหมันบาํรุงขึนมา 

เพอืดมกลินดอกแกว้ทเีธอปรุงเองขนึมาทดสอบว่าหอมติดทนหรือไม ่

ชายหนุ่มเดินเขา้ไปหาอย่างเผลอตัว จับเรือนผมของหญิงสาว

ขนึแลว้สดูดม 

แก้วกานดาเงยหน้ามองชายหนุ่ม ดวงตาชายมองเธออย่าง

หลงใหล ความรูส้ึกทีไม่ปิดบงัอีกต่อไปทาํใหเ้ธอรบัรูไ้ด ้หวัใจเธอคลา้ยมี

เสียงดงัขึน ราวกบักาํแพงในหวัใจบางลงกว่าเดิม 

 หญิงสาวหนัมองกรรไกรขา้งกาย ก่อนจะจบัผมของเธอ แลว้ตดั

มันออกมาจากนนัก็ใชส้ายสิญจนท์ีอยู่ขอ้มือมัดมันเขา้ดว้ยกัน มือบาง

หยิบผา้เช็ดหนา้ขึนห่อแลว้สง่ใหเ้ขา “ใหค้ณุพเีจา้ค่ะ” 

 ชายหนุ่มรับผ้าเช็ดหน้าผืนนันมาด้วยใจทีอิมเอิบ “พีจักเก็บ

รกัษาไวอ้ย่างดี” 

 แกว้กานดายิมตอบ ก่อนจะหันมองรอบกาย ซึงทุกคนพรอ้มใจ

กนัหายไปหมดนึกแลว้ก็โมโห เธอเป็นเพียงเด็กสิบเอ็ดขวบเอง ทาํไมพวก

เขาถึงสมคัรใจอยากใหเ้ธอแต่งไปวนันีพรุ่งนเีลย 

 “อยู่รบัสาํรบัตอนเย็นไหมเจา้คะ วนันีนอ้งลงแรงทาํสาํรบัหลาย

อย่างเชียว” 

 ชายหนุ่มพยกัหนา้ มือหนายกลบูผมอย่างทเีคยเป็น 

  

 แกว้กานดาใชมื้อลบูคลาํกาํไลทีอยู่กบัตวัมาสองปีแลว้ ทุกครงัที

มีเรืองกลุม้ใจเธอมักจะหมุนเล่นอยู่เรือยไปจนเป็นความเคยชินไม่รู ้ตัว 



~ ๘๑ ~ 
 

เธอกม้ลงมองกาํไลสีทองทีสลกัเป็นรูปดอกแกว้ ปล่อยใหพ้ีเยือนใชข้มิน

ขดัถตูวัรมิคลอง  

 “พเียือน พวี่าคณุพีจางวางเป็นคนดีหรือไม่” 

 ตาเยือนลกุตาวาวโต พดูรวัจนนาํหมากกระจาย 

 “โถคณุหน ูหากท่านจางวางมิใช่คนดี คนอนืก็เป็นโจรไปหมดทวั

พระนครเจ้าค่ะ แลคุณหนูจักคิดมากไปไย ท่านเองก็เอ็นดูคุณหนูมา

ตงัแต่อ่อนแต่นอ้ย”  

  นางเยือนหยิบใยมะพรา้วมาขดัต่อ พรอ้มชะโงกหนา้พดูต่อ  

  “ยงัเคยเช็ดอึคณุหนดูว้ยนะเจา้คะ” 

 “พเียือน” เธอหนัพเีลียงทนัควนั สง่เสียงลากยาว เพราะเป็นแบบ

นนัแหละทีเธอกลุม้ใจนกั อยากจะใหห้มอสแกนหวัของคณุพีดวู่าคิดเช่น

ไรถึงจะกินเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๒ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท ี๖ 

ทองยีสิบหีบ 

 
 เชา้ตรู่รุ่งสางงานแต่งของพีกลา้และพีสีดา การแต่งงานในสมยั

อยุธยานันเริมจากพิธีสู่ขอซึงวันนีเป็นวันทีพ่อแม่เจา้บ่าวจะนาํสินสอด

ทองหมันไปยังบ้านเจ้าสาว ส่วนอีกสองหรือสามวันถัดไปจะนิมนต์

พระสงฆม์าทีเรือนหอของคู่บ่าวสาว เพอืรบันาํมนตแ์ละสวดมนตอ์วยพร

เป็นภาษาบาลี ๒-๓ บท จึงเป็นอันเสร็จพิธีแต่งงาน จากนนัจะเป็นการ

เฝ้าหออกีสามวนัถึงจะเป็นพิธีเขา้หอของเจา้บ่าวและเจา้สาว 



~ ๘๓ ~ 
 

 แกว้กานดารูส้กึว่าการแต่งงานยุคนยีุ่งยากมาก กว่าจะไดเ้ขา้หอ

ร่วมเตียงใชเ้วลาเกือบอาทิตย ์แต่การจัดงานทียุ่งยากนีก็เป็นแสดงว่า

บ่าวสาวจะตอ้งอดทนในการครองเรือนเช่นกนั 

 พิธีตอนเช้ามีเพียงญาติมิตรสหายไม่กีคนเท่านัน แม่ท่านได้

จดัเตรียมสินสอดทองหมนัรวมทงัหมดรวมสิบหีบ ยงัมีเรือนหออีกหลงัที

ปลกูไปเมอืสามเดือนก่อน ลว้นตกเป็นทรพัยส์ินของเจา้สาวทงัหมด  

 แกว้กานดามองหีบทีเปิดออกอดัแน่นไปดว้ยทอง เงิน เครอืงถว้ย 

ผา้ไหม และเครืองเรือนเต็มไปหมด ทีเห็นจะเยอะสดุก็เป็นทองกอ้น นนั

ทาํใหเ้ธอรูว้่าพ่อท่านราํรวยมากเพียงใด ซึงขัดกับการวางตัวอย่างยิง 

บุตรชายคนโตออกเรือน ผูเ้ป็นบิดาย่อมดีใจเป็นพิเศษ  

 เธอหนัมองรอบดา้นก่อนจะพบท่านจางวางทีค่อย ๆ ขยบัเขา้มา

ทางเธอ มาแบบเนียนจรงิ ๆ 

 “ชอบหรือไม่เจา้” 

 ชอบสิ ใครจะไม่ชอบทองกัน “เจา้ค่ะ” พูดไปเรือยไม่ไดห้ันมอง

คนถาม 

 “ชอบสิงใดกนั พจีกัยกมาใหเ้จา้มากกว่าสิงอนืใด”  

 พ่อบญุทุ่มยงักระซิบถาม แกว้กานดาหนัไปมอง “ทองเจา้ค่ะ”  

 มีคนเสนอเธอจะไม่สนองไดอ้ย่างไรกนั ก่อนจะกระซิบต่อ  

 “ยีสิบหีบนะเจา้คะ คณุพ ีหากหามิไดก้็เลิกคิดไปเถิด”  

 หลงัจากขู่คนขา้งตัวเสร็จ เธอก็ยิมอย่างสบายใจ ปล่อยใหช้าย

หนุ่มเครียดเรืองสินสอดต่อไป  หากคิดดแูลว้ถา้เธอไดย้ีสิบหีบในวนัแต่ง 



~ ๘๔ ~ 
 

หากเขารับหญิงอืนเข้าเรือน เธอก็แค่หาเรืองหย่าเสีย แล้วก็เอาทอง

ทงัหมดเป็นของตัว แค่นีเธอก็สบายไปทงัชาติแลว้ แค่คิดก็มีความสุขไม่

รูต้ัว เธอขยับตัวไปช่วยแม่ท่านหยิบยืนของ ปล่อยใหช้ายหนุ่มนังขมวด

คิว คิดวิธีหาเงินเป็นสินสอดต่อไป 

 

 เสียงเพลงมหรสพดังมาจากเรือนตน เธอถอดสร้อยคอ ตุ้มหู 

สังวาล และเข็มขัด วางไวบ้นโต๊ะ จัดการถอดเสือผา้เป็นเสือผา้สีอ่อน

สบายตัว วันนีอากาศรอ้นมาก ถ้าไดแ้อรเ์ย็น ๆ กับกาแฟเย็น คงดีขึน

หน่อย บางครงัเครืองอาํนวยความสะดวกยุคปัจจุบนัก็มีประโยชนเ์ช่นกนั  

 นางเยือนบิดผา้ชุบนาํส่งใหเ้ธอเช็ดตัว กลินดอกมะลิในนาํลอย

แตะจมกู แกว้กานดายกขึนสดูดม อย่างนอ้ยก็ช่วยไดเ้ยอะ 

 “ดีขึนหรือไม่เจา้คะ” นางเยือนถามนายตวัเอง ก่อนจะใชผ้า้เช็ด

ตามแขนคอและลาํตวั  

 “ช่วยไดม้ากพเียือน จกัมีพิธีสงฆอี์กสองวนัใช่หรือไม่”  

 “ใชเ่จา้ค่ะ” 

 เธอก็มีเวลาว่างแลว้สิ หลายปีแลว้ทีไม่เจอแม่ชีอุไรวรรณ หรือ

คณุป้าสดบัในชาตินี พรุง่นีแวะในตลาดเยียมท่านเสียหน่อยคงดี  

 “พเียือน แม่ท่านยงัอยู่เรอืนเจา้พระยาใช่หรือไม่” 

 “เจา้ค่ะ” นางเยือนบิดผา้แลว้ใหบ้่าวคนอืนยกไปเททงิ 

 “มีอะไรหรือเจา้คะ” 



~ ๘๕ ~ 
 

 “ขา้ว่าจะขอแม่ท่านไปเยียมคุณป้าสดับทีตลาดเสียหน่อย ไม่

เจอหลายปีแลว้” 

 นางเยือนยกผา้เช็ดผา้เช็ดนาํหมากก่อนจะพดูออกมา 

 “คณุหญิงท่านไปเยียมอยู่บ่อยเจา้ค่ะ แลไม่กีวนัก่อนก็เพิงไปรบั

ผ้าสาํหรับใช้ในงานพิธี แต่เห็นว่าช่วงนีท่านไม่ค่อยสบายนัก จึงมิได้

มารว่มงานในวนันีเจา้ค่ะ” 

 ยิงไดยิ้นว่าท่านไม่สบาย แกว้กานดาก็ยิงใจรอ้น ตอนแรกว่าจะ

ขอแม่ท่านไปพรุง่นี เมอืเห็นว่ายงัเทยีงวนั ขอไปตอนนจีะดีกว่า 

 เมือถึงเรือนเจา้พระยาสุนทร แกว้กานดาก็กราบเรียนตามตรง 

แมท่่านเห็นว่าไปและกลบัคงกลบัถึงบา้นมืดคาํจึงไม่สบายใจนกั  

 “ใหก้ระผมเป็นไปเพือนนะขอรบั” เสียงหนึงพูดขึน ไม่รูว้่ามาอยู่

ใกลเ้ธอตอนไหน 

 แกว้กานดาหนัไปมองแววตากรุม่กรมิแลว้รูส้กึจกัจีหัวใจชอบกล 

 และเมือเป็นเช่นนีเธอจึงได้มาอยู่ในเรือกับท่านจางวางเพือไป

ตลาด ครงันีไม่ไดเ้ตรียมการอะไร มีเพียงบ่าวสีคนทีติดตามมาดว้ย จึงใช้

เรือเพียงสองลาํเท่านนั 

 “แดดแรงหนอเจา้” ชายหนุ่มถือร่มกางใหเ้ธอ ก่อนจะใชพ้ดัสาน

พดัหวใีห ้

 “รอ้นหรือไม่”  



~ ๘๖ ~ 
 

 แกว้กานดามองคนโบราณแลว้ยิมเขิน ก็ไม่เคยพบเคยเจอผูช้าย

แบบนีในชาติก่อนจริง ๆ หวัใจทีมีกาํแพงเหมือนจะค่อยพงัทีละนอ้ยโดย

ทเีธอเองไม่รูต้วั 

 มือบางหยิบผา้เช็ดหนา้จากเอว แลว้ยกขึนเช็ดเหงอืใหเ้ขา 

 รอยยิมรกัยิมของชายส่งยมิหวานอย่างมีความสขุ 

 ใชเ้วลาไม่นานก็ถึงเรือนปา้สดบั แกว้กานดาใหบ้่าวยกของเยียม

ลงจากเรือน เมือพบท่านก็พบว่าท่านป่วยหนักมาก มีบ่าวคอยรบัใชไ้ม่

ห่างกาย กลินยาในหอ้งส่งกลินไปทวัหอ้ง 

 “หลานกราบเจา้ค่ะ” แกว้กานดาก้มกราบตามแบบกุลสตรีชาว

วงั ในดวงตานนัมีนาํตาเอ่อลน้ ดว้ยกลวัเมอืเห็นสภาพท่านไม่เจอกนัสอง

ปี เหตใุดท่านทรุดโทรมถึงเพียงน ี

 แกว้กานดาหนัไปถามบ่าวทีอยู่ขา้งกายปา้  

 “เหตุใดเจ้าคุณป้าถึงได้เป็นหนักถึงเพียงนี ได้ตามหมอมาดู

หรือไม่” 

 บ่าวคนสนิทหันมองผู ้เป็นป้าก่อนจะยกผ้าขึนเช็ดนําตา นาํ

เสียงพดูดว้ยความโกรธ 

 “มาดแูลว้เจา้คะ่ วนัก่อนท่านดีขึนมากแลว้ แต่มีเหตตุอ้งทรุดอีก 

คราวนีจึงเป็นหนกักว่าเดิม” 

 “เหตอุนัใด”  

 “คือ” บ่าวคนสนิทเกรงใจจึงหันไปมองนายตน เมือเห็นผู้เป็น

นายพยกัหนา้จึงเล่าเรอืงราว 



~ ๘๗ ~ 
 

 เรืองของเรืองคือ ป้าสดบัมีกิจการรา้นผา้และรา้นไมห้อมอยูห่่าง

กันคนละตลาด ทาํใหไ้ม่สามารถควบคุมกิจการได ้ทาํให้มีเงินรวัไหล 

และของหายเป็นประจาํเป็นเหตุใหท้่านป่วยหนัก และเหตุเมือวันก่อน

หลงัจากแม่ท่านกลบั บ่าวคนสนิททีเติบโตมาแต่เด็กก็ถือจดหมายฉบบั

หนึงเข้ามาให้ป้าสดับ ทําให้ป้าสดับรู ้ว่าถูกบ่าวคนสนิทหลอกให้ทํา

เอกสารยกรา้นทงัสองใหแ้กมนั ทาํใหต้อนนีป้าสดับตอ้งสญูสินทรพัยส์ิน

เกือบหมดสิน มีเพียงเรือนพกัทบ่ีาวคนสนิทไม่ไดเ้อาไป 

 “นงัเปียกมนัอยู่กบัท่านมาแต่เล็ก ยงัทาํท่านได ้มนัน่าเจ็บใจนกั” 

 เรืองนีเป็นขอ้พิพากษาระหว่างชาวบา้น ฉะนนัคนทีรบัผิดชอบก็

คือพ่อท่าน คงไม่ยากทีจะเสนอเรืองและเอารา้นกลบัมา หากแต่เอกสาร

ทีมีลายมือป้าสดับ อีกฝ่ายก็มีอย่างชัดเจน หากไม่นับพยานแวด

ลอ้มรอบดา้นทีสามารถเป็นพยานไดว้่าป้าสดบัเป็นเจา้ของกิจการ ไม่ใช่

บ่าวทีถือเอกสาร ก็ถือว่าไม่เสียเปรียบมากนัก และไม่ยากสาํหรับท่าน

จางวางทนีงัเงียบฟังอยู่นาน 

 “เจา้คณุป้าอย่าไดก้งัวลใจเลยเจา้ค่ะ มีพ่อท่านแลคณุพ ีท่านจกั

ช่วยไดแ้น่เจา้คะ่” 

 ผู ้เป็นป้าหันมองชายหนุ่ม จําได้ว่าเคยเห็นครังเมือตอนเจอ

หลานสาวทีวัด มองจากแววตาทีบุรุษหนุ่มมองหญิงสาวแลว้ หาใช่แวว

ตาของพชีายมองนอ้งสาว 

 “ฝากหลานขา้ดว้ยหนาพ่อหนุ่ม” 

 “ขอรบั”  



~ ๘๘ ~ 
 

 คุณป้าสดับไอเสียงดัง จนมีเลือดออกจากปาก แก้วกานดา

ตะโกนให้บ่าวไปเรียกหมอโดยเร็ว นาํตาเธอไหลริน เพราะกลัวจะเสีย

ท่านในชาตินีอีก 

 “เจา้คณุป้าแข็งใจนะเจา้คะ” 

 มือหญิงชรา จับหญิงสาวไวแ้น่น ก่อนจะยืนมือขอมือชายหนุ่ม

อีกมือ เธอจบัสองมือไวด้ว้ยกนั  

 “แลรกัษาสิงทีมีใหจ้งมัน หลานสาวคนนีจิตใจแข็งกรา้วเหนือ

หญิงใดในพระนครมากกว่าทีท่านคิด” เสียงไอดงัอกีครงั 

 แกว้กานดารอ้งทว้งไม่ใหพ้ดูต่อ “ไม่เจา้ค่ะ คณุป้าจกัตอ้งอยู่กบั

หลานไปนานสิเจา้ค่ะ เรายังเจอกันแค่สองครงัเอง หลานยังไม่ได้ตอบ

แทนคณุป้าเลย อย่าจากหลานไปนะเจา้คะ” 

 ในห้วงความฝันนัน คุณหญิงสดับเห็นภาพของเธอและ

หลานสาวสวมกอดอย่างมีความสขุ เสียงหวัเราะและเรอืงราวทีไดร้บัรูม้า

ตลอดสามวนั ทาํใหรู้ว่้าจะตอ้งไดเ้จอหลานคนนีอีก 

 “จกัรอ้งไปไยอย่างไรเราก็ไดเ้จอกนัอกี” 

 แกว้กานดาตวัสนัเทา รอ้งไหย้งิกว่าเดิม เปลือกตาหญิงชราหลบั

ลง พรอ้มเสียงกรดีรอ้งของเธอเช่นกนั ชายหนุ่มดึงหญิงสาวเขา้มากอดไว ้

 “อย่าจากดาวไปเลย แม่วรรณดาวขอโทษ ดาวไม่จะไม่คิดสนัอีก

แลว้อย่าจากดาวไปเลย” เธอพดูประโยคซาํไปซาํมา ผูค้นต่างไม่เขา้ใจใน

สิงทีเธอพดู  



~ ๘๙ ~ 
 

 เสียงสะอนืยงัไม่หยุด แมว้่าร่างจะถูกห่อแลว้ หญิงสาวยงัพูดซาํ

ไปซาํมา คนทีโอบกอดอยู่ แมไ้ม่เขา้ใจแต่รูส้กึสะเทือนใจ 

 ไม่นานท่านออกญาฯ แลคณุหญิงพดุซอ้นก็มาถึงเรือน ท่านเป็น

ธุระจัดการเรืองงานศพ แต่เพราะทีเรือนมีงานมงคลทีจดัไปเพียงครงึ จึง

ไดแ้ต่เลือนการสวดไปอีกสามวนั  

 คุณหญิงพุดซ้อนมองไปยังแก้วกานดาทีตอนนีหยุดร้องแล้ว 

หากแต่น่าห่วงกว่าตอนไม่รอ้งเสียอีก บตุรสาวนงันิงเงียบไม่พดูจาเอาแต่

มองศพพสีาวตน หล่อนไม่เขา้ใจว่าบุตรสาวรูจ้กัสนิทกับพสีาวตงัแต่ตอน

ไหน จาํไดเ้จอกนัแค่ไม่กีครงั  

 แต่ความเสียใจของบุตรสาว ทําราวกับว่ารู ้จักกันมาตังแต่

เยาวว์ยั 

 

 จางวางสุนทรนังลงขา้งเด็กสาว เมือทุกคนออกไปหมดแล้วแต่

แม่แกว้ยงัไม่ขยบั ตวัเขาจบัมือนอ้ยไว ้มือนนับางเย็นเฉียบจนเขาใจหาย

รูส้ึกเสียใจเช่นกนั เขาหนัไปทางนางเยือนหยิบนาํขึนมารบัไว ้และนางให้

เยือนออกไปก่อน 

 “จบินาํสกันิดเถอะเจา้”  

 แกว้กานดาหนัมองชายหนุ่ม 

 “หากนอ้งไม่ใชแ้กว้กานดา พจีกัทาํดีกบันอ้งแบบนีอีกหรือไม่” 

 จางวางอินทรขมวดคิว  

 “แม่แกว้ก็คือแม่แกว้จกัเป็นผูอื้นทใีดกนั พดูสิงใดกนัเลา่เจา้” 



~ ๙๐ ~ 
 

 แกว้กานดามองแววตาชายหนุ่มจึงรูว่้าเขาไม่มีทางเชือ 

 “ร่างนกี็คือแม่แกว้ อย่างทคีณุพเีห็น หากแต่วิญญาณนีหาใช่แม่

แกว้” แกว้กานดามองเขาไม่กระพริบ อยากรูว้่าชายหนุ่มคิดเช่นไร  

 “เลอะเลือนแลว้เจา้ พักเสียหน่อยเถอะ พีจักพากลบัเรือน” เขา

กาํลงัจะพยงุแขนเธอขึน แต่หญิงสาวดึงชายหนุ่มลง  

 แกว้กานดาเอ่ยพดูต่อ “หากเป็นแม่แกว้ของพี หล่อนจักทาํกับพี

แบบนีหรือไม่เจา้คะ”  

 หญิงสาวโนม้ตัวขึนโอบกอดคอชายหนุ่ม แลว้ประทับจูบลงยัง

รมิฝีปาก ก่อนใชล้นิดดูกดัอย่างคนมีประสบการณ ์ 

 จางวางอินทรนิงตกใจชวัขณะ ก่อนไดส้ติก็รีบผลกัเด็กสาวออก

จากตวั 

 “แม่แกว้!” 

 “เลิกเรียกนอ้งว่าแม่แกว้เสียที นอ้งหาใช่ไม่” หญิงสาวใชมื้อปลด

สไบ ชายหนุ่มรีบใช้มือหา้มดึงสไบกลับมาทีเดิม แก้วกานดาผลักชาย

หนุ่มลงแลว้ขึนครอ่ม 

 “เจา้เสียสติไปแลว้หรือ หยดุบดัเดียวนี” 

 “คณุพีก็ไม่ไดคิ้ดกับนอ้งแบบนอ้งอยู่แลว้มิใช่หรือเจา้คะ หากจกั

เป็นเช่นนมีนัจะไม่ดีเช่นไร” แกว้กานดากม้ลงกาํลงัจะจบูชายหนุ่มอีกครงั  

 ตุ๊บ!  โอย๊เจ็บ เธอถกูผลกัออกมา กน้แทบจะพงั เท่านนัแหละสติ

ก็กลบัมา แกว้กานดาเงยหนา้ขึนมองชายหนุ่ม 



~ ๙๑ ~ 
 

 เขาโกรธจดั “พีไม่เคยคิดเอาเปรียบเจา้ พีจกัถือเสียว่าเรืองนีไม่

เคยเกิด แลไม่ตอ้งพดูถึงอีก” จางวางอินทรลกุขึนแลว้เดินจากไป 

 แกว้กานดายกเข่าขนึแลว้กม้หนา้ลงรอ้งไห ้ไม่เขา้ใจว่าตวัเองทาํ

อะไรไป รูส้ึกอายจนแทบแทรกแผ่นดินหนี แลว้ต่อไปเธอจะทาํอย่างไร

เวลาเจอเขากนั 

 ผ่านไปหลายนาทีไม่นานเสียงชายหนุ่มก็กลบัมาพรอ้มกับเอ่ย

“กลบักนัเถอะเจา้” แกว้กานดาเงยหนา้ขึนมองชายหนุ่ม  

 “คนอืนเขากลับกันหมดแล้ว พีจักพายเรือไปส่ง” แม้จะพูดไม่

มองหน้า แถมแก้มชายหนุ่มยังแดงไม่หาย แต่เธอก็รบัรูค้วามห่วงใยที

ชายหนุ่มมีใหร้า่งนี 

 อิจฉาคาํนีดังขึนในหัว แก้วกานดามองไปยังเขาก่อนจะส่งมือ

บางใหช้ายหนุ่ม 

 อีกฝ่ายลงัเลเพียงครู่ ก่อนจะดึงมือเธอไว ้ตอนแรกหญิงสาวคิด

ว่าชายหนุ่มจะปล่อยทนัทีทีเธอยืนขึนแต่เปลา่เลย มือหนายิงเกาะกุมมือ

เธอแน่นจนถึงเรือน 

 “ขึนเรือนเถอะ” เขาเอ่ยเมอืเรือเทียบฝัง 

 แกว้กานดาหนัมองชายหนุ่ม ก่อนมองมือทีเกาะกุมไว ้ชายหนุ่ม

ปล่อยมือให ้ก่อนจะดึงมือขึนมาอีกครา ใบหนา้คมกม้ลงจูบหลังมือเธอ

อย่างแผ่วเบา 

 “อย่าไดท้าํกับใครนอกจากพีหนอเจา้” เขาดึงมือเธอไปวางไวที้

กลางอกตรงหวัใจทีกาํลงัเตน้ระรวั 



~ ๙๒ ~ 
 

 “พีขอตอบเจา้แม่แกว้” ชายหนุ่มมองไปในแววตาเธอ ก่อนใชอี้ก

มือลบูใบหนา้เด็กสาว 

 “ตงัแต่พีเห็นดวงตาคู่นี หวัใจพีก็สลกัฝังไวใ้นใจแลว้หนา” 

 แกว้กานดาใจสนัระรวั หวัใจเตน้เร็วไม่เป็นจงัหวะ เขาไม่ไดบ้อก

ว่าไม่เชือ และไม่ไดบ้อกว่าเชือ แต่บอกว่าเขาเริมรกัตัวแกว้กานดาคนนี

ตงัแต่ตกนาํคราวก่อน 

 นาํตาไหลรินสะอนื เมอืไดย้ิน ชายหนุ่มดึงเด็กสาวเขา้ไปกอดไว ้ 

 “หยดุรอ้งเถอะเจา้ ไม่เช่นนนัเจา้จกัทาํใหใ้จพเีจ็บปวดยงิ” 

 ชายหนุ่มมองหนา้เด็กสาว ก่อนจะประทบัจบูลงหนา้ผาก 

 “แค่นีก็พอ เจ้ายังเด็กหนา คนเขาจักมองไม่ดีนัก พีจักจองไว้

ก่อน” 

 แกว้กานดารูส้ึกว่าจูบนีมนัชงัหอมหวานกว่ารสจูบรอ้นแรงทีเธอ

มอบใหเ้มอืตอนไม่ไดส้ติเสียอีก  

 “ขึนเรือเถอะ หากไม่ไปเสียตอนนี พีจกัพาเจา้ไปเมืองชากังราว

เสียวนัพรุง่” 

 ไดย้ินประโยคจากชายหนุ่มมีหรือทีเธอจะอยู่ต่อ จึงไดย้ิมตอบ

แลว้รีบขนึเรือไป 

 ชายหนุ่มมองเด็กสาวเดินจากไป จนขึนเรือนแลว้ก็ยังมิไดพ้าย

กลบัเรือนตน คิดถึงเรืองทีเกิดก่อนหนา้ มือหนายกขึนจับริมฝีปากตวัเอง

อย่างเผลอตวั ก่อนทปีรากฏรอยยมิกวา้งอย่างไม่เป็น  



~ ๙๓ ~ 
 

 ดังนันเมือเรือถึงเรือนตน จึงมีเสียงคนรอ้งเพลงกลอนขับกล่อม

ไปทวัคุง้นาํ 

  

   แกว้เจา้เอย๋เจา้เพิงเผยแยม้ดอกกลีบ 

อย่าเรง่รีบเบ่งบานก่อนกาลหนา 

เจา้จงคลีกลีบสยายในเวลา 

บานชา้ชา้ทีละนอ้ยค่อยค่อยบาน 

 อาจมีสีมีแสงกลนัแกลง้เจา้ 

อย่าไดห้ลงมวัเมาเจา้จงตา้น 

หากตอ้งพบประสบไปในภยัพาล 

เจา้จงหาญใชใ้จเจา้เขา้ข่มใจ 

 หากแมม้ีหมู่ภมรมาอ่อนยวั 

จงครองตวัมนัไวไ้ม่เอนไหว 

แกว้เจา้จงทะนงหยงิอย่าเผลอใจ 

อย่าใหใ้ครเด็ดเจา้ไปก่อนวยัควร 

   

 มือน้อยวางมาลาทีรอ้ยด้วยตัวเอง วางลงบนศพคุณหญิงป้า

สดบัทีถูกจดัวางไวแ้ท่นไมฟื้นอยู่กลางลานเมรุ เด็กสาวกม้กราบผูเ้ปรียบ

เหมือนมารดาในชาติทีแลว้ ท่านมอบชีวิตใหม่ ความรกัและเมตตาใหเ้ธอ

มากกว่าใคร บุญคุณทีเธอไม่อาจทดแทน ทาํใหเ้ธอเสียใจยิงกว่าตอน

ตายแลว้ฟืนเสียอีก  



~ ๙๔ ~ 
 

 หลงัจากเสรจ็พิธีแต่งงานของพีกลา้และพสีีดา คณุแม่พดุซอ้นถึง

ไดม้ีการจัดทาํพิธีรดนาํศพใหก้ับคุณป้าสดับผูเ้ป็นพีสาว ตอนแรกแก้ว

กานดาคิดว่าเมือเสร็จงานแต่งจะเขา้วังเลย แต่เกิดเรืองเสียก่อนจึงขอ

เลือนออกไปจนกว่าเสรจ็สินงานคณุป้าสดบั  

 เธอหนัไปมองจางวางอินทรทีกาํลงัถือคบเพลิงในมือ นาํตาเธอก็

ไหลรนิ สองมือแตะไปยงัร่างผูเ้ป็นปา้ แลว้เอย่บอกในใจ 

 “ชาติทีแลว้ลูกไม่อาจไดเ้ป็นแม่ลูกกัน มาชาตินีถึงจะมีบุญได้

เป็นป้าหลาน แต่ดาวก็ไม่อาจไดท้นแทนบุญคุณเช่นกนั หากภพชาติหนา้

มีจริง ดาวขอเกิดเป็นลูกแม่นะคะ” 

 เธอหันไปพยักหน้าใหจ้างวาง ก่อนจะเดินไปหามารดาในภพนี 

ออ้มกอดนอ้ยวิงเขา้หาผูเ้ป็นมารดาแลว้ราํไห ้

 ผูเ้ป็นมารดาลบูหวัปลอบลกูเบา ๆ เพียงแค่คิดว่าเด็กนอ้ยเสียใจ

มากเพราะไม่เคยเห็นใครตายต่อหนา้ต่อตา จึงไม่ไดค้ิดเป็นอืน  

 “อย่าเสียใจไปเลยแม่แกว้ ป้าท่านไปสบายแลว้” 

 มารดามองชายหนุ่มทีเดินมาหา จึงกระซิบขา้งหบูตุรสาว 

 “พ่ออนิจกัไปแลว้หนา ราํลากนัเสียเถอะ”  

 แกว้กานดาออกจากออ้มแขนมารดาก็หนัมองชายหนุ่ม เธอลืม

ไปสนิทว่าชายหนุ่มตอ้งไปราชการทีเมืองชากังราว พระราชสาสน์จาก

เจา้อยู่หัวท่านกาํหนดมาก็เลยวันเดินทางสามวันแลว้ หากไม่รีบตามไป

ตอนนีจะทิงห่างจากข้าราชการท่านอืนจะดูไม่เป็นการบังควร อาจมี

ความผิดได ้



~ ๙๕ ~ 
 

 ทังสองคนเลือกเดินไปยังศาลาริมคลองของวัด แก้วกานดานัง

ลงแลว้เอย่กบัชายหนุ่ม  

 “แก้วจักเอารา้นป้าสดับกลับมา” หญิงสาวอยากจะเป็นคนยืน

ฟ้องต่อกรมวงัดว้ยตวัเอง อีกทงัเป็นคนหาหลกัฐานมาขดัลา้งกบัอีกฝ่าย 

 จางวางอนิทรหนัมองเด็กนอ้ย “เรืองนพีเีรียนท่านออกญาฯ แลว้ 

แลท่านจกัจดัการทุกอย่างใหเ้อง แม่แกว้เป็นหญิงอย่าไดอ้อกหนา้ใหเ้สีย

เกียรติเลย” 

 แกว้กานดาพยักหนา้รบั “นอ้งทราบเจา้ค่ะ แลมิไดอ้อกหนา้แต่

อย่างใด เพียงแต่ชีแนวทางแลหาพยานใหพ้่อท่าน คณุพีไม่ตอ้งห่วงเจา้

ค่ะ” 

 แกว้กานดาเบือทยีงัเป็นแค่เด็กสิบเอ็ดขวบ แถมยงัเป็นหญิงทีไม่

มีสิทธิยุ่งเกียวกับราชกิจของผูช้าย การอยู่ในสงัคมจาํกัดสิทธิสตรีเช่นนี

เป็นอะไรทีเธอรูส้ึกขดัใจมากทีสดุ 

 “เทียบเกวียนแลมา้ จกัออกเมอืใดกนั” 

 “รอท่าอยู่หนา้วดัแลว้เจา้” 

 จะไปแลว้หรือ แกว้กานดาใจหายไม่รูต้วั รูส้ึกอยากใหช้ายหนุ่ม

ไม่จากไปเสียดอื ๆ ทงัทีก่อนหนา้ไม่ไดรู้ส้กึอะไรดว้ยซาํไป 

 “วางใจเถอะเจา้ เมือพีถึงเมืองชากังราวแลว้ จักส่งจดหมายให้

แม่แกว้”  



~ ๙๖ ~ 
 

 แก้วกานดายกมือบางขึนลูบใบหน้าคม จางวางอินทรจับมือ

หล่อนไว ้ก่อนจะดึงมือมาจบูประทบัดว้ยความคะนึงหา กลินดอกแกว้ยงั

ติดตวัเด็กสาวทาํใหเ้ขาอยากจะหวิเด็กนอ้ยไปเสียบดัเดียวนี 

 “พรุ่งนีจักกลบัเขา้วังแลว้ใช่หรือไม่” มือจางวางอินทรยังกุมมือ

หญิงสาวไวไ้ม่ยอมปล่อย 

 “เก็บตัวเก็บใจไว้หนอเจ้า อย่าให้ผู ้ใดพบเห็น พีจักกลับมา

โดยเร็ว”จางวางอินทรใชม้ือลบูผมอย่างทีเคยชิน หวัใจเด็กนอ้ยอบอุ่นไป

ถึงหวัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๙๗ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท ี๗ 

ศัตรูเก่า 
 

 เสียงจิงหรีดดังขึนเป็นระยะ ตลอดทางทีฝีเท้านันเดินไปอย่าง

ระวังพรอ้มเฝ้ามองเป็นระยะ ชายหนุ่มสวมชุดราชการงานเมืองเต็มยศ

เดินอยู่เพียงลาํพัง สายตาเขามองซา้ยขวาอย่างมีพิรุณ เมือเห็นทหาร

ยามเดินผ่านชายหนุ่มก็หลบเขา้พุ่มไม ้ก่อนจะสงัเกตเมือปลอดภัยแลว้

จึงเดินลดัเลาะไปเรือยจนถึงพระราชวงัชนัใน  

 เขามองเห็นโขลนหญิงประตูเฝ้ายามแน่นหนา ชายหนุ่มเลียงไป

อีกทางหนึงเป็นทางลบัทีสามารถเขา้ตาํหนกั แลทีเป็นจุดนดัพบ หากแต่



~ ๙๘ ~ 
 

มีคนกลุ่มหนึงยืนอยู่ก่อนแลว้ เมือเห็นดังนนัชายหนุ่มก็หลบเขา้ยังซอก

กาํแพงเล็ก ๆ ความมืดสามารถบดบงัร่างเขาไวไ้ด ้ชายหนุ่มยืนฟังเสียง

สนทนา เหงือทใีบหนา้เรมิไหลลงมาเพราะความกลวั 

 “เสด็จท่านกลับเขา้ตาํหนักเถอะเจา้ค่ะ หากใครเห็นเขา้จักเกิด

เรืองได”้ 

 สตรีผูง้ดงาม ส่ายหน้าไม่เห็นด้วย ก่อนจะเอ่ยตอบ “เรืองบาง

เรืองขา้สามารถฝากพวกเจา้ได ้หากแต่เรอืงขา้จกัตอ้งทาํดว้ยตวัเอง” มือ

บางลูบไปยังทอ้งนอ้ยอย่างเบามือ เรืองการตงัครรภเ์ป็นเรืองทีต้องปิด

ความลบั หาไม่แลว้บุตรคนนอีาจจะมิไดเ้กิดมาอีกเช่นครรภก์่อน ๆ  

 ไม่นานชายหนุ่มทีนดัหมายก็มาถึง  

 “พ่อท่านแลแม่ท่านฝากพีนาํยาสมุนไพรมาใหเ้จา้ แลฝากฝังให้

เจา้รกัษาครรภน์ใีหด้ี” หมืนจรสัตรสักบันอ้งสาวตวัเอง ก่อนจะเอ่ยสาํทบั

ขอ้ระวงัต่าง ๆ 

 ฝ่ายชายหนุ่มทีแอบอยู่ขา้งกาํแพง แมไ้ม่อยากฟังเรืองคนอืน แต่

ก็ไดย้ินชดัเจน เขาเคยไดย้ินเรืองการตงัครรภข์องเจา้ของตาํหนักมาบา้ง 

แต่หากเบอืงบนผูป้กครองตาํหนกัฝ่ายในมิใคร่จกัเก็บเอาไวแ้ลว้ไซร ้สนม

นางในเหลา่นีก็มิอาจเก็บเอาไวเ้ช่นกนั  

 แสงไฟถูกจุดขึน สรา้งความตกใจให้พวกนาง ผู ้เป็นเจ้าของ

ตาํหนักรีบบอกให้ผู ้เป็นพีชายหนีไป หากถูกพบเข้าจะถูกลงโทษได้ 

ดงันนัเมือนางกาํนลัแลทหารหญิงมาถึงจึงเหลือเพียงเจา้ของตาํหนกั แล

ขา้หลวงคนสนิท  



~ ๙๙ ~ 
 

 สิงทีพบในจุดเกิดเหตุ คือของบาํรุงครรภ ์มนัจะไม่เป็นเรืองใหญ่ 

หากว่าทหารเหล่านนักลบัตรวจพบตราขุนนางหล่นอยู่ดว้ย  

 ดว้ยเหตุนี เจา้ของตาํหนักจึงถูกตังขอ้หาคบชู ้แลถูกนาํตัวเขา

กมุขงัในคกุหลวงทนัที  

 ชายหนุ่มมองคนกลุ่มนนัจากไปแลว้ จึงเลียงเดินออกมา แสงไฟ

ทีส่องมานันทาํให้เห็นใบหน้าชัดเจน ใบหน้างามชังมีใบหน้าคล้ายกับ

เจา้พระยากรมนาคนปัจจบุนั 

 ใบหนา้คมสีหน้าโล่งใจก่อนจะรูส้ึกเสียดาย นึกถึงใบหน้างามที

กาํลงัจะไปพบ หากแต่วนันีไม่สะดวก จึงไดแ้ต่หายตวัไปอย่างรวดเร็ว 

 

 รุ่งเชา้วันใหม่แก้วกานดาทีกาํลังจัดผา้ใส่หีบเพือเตรียมเข้าวัง

พรุ่งนี ก็ไดย้ินเสียงวิงดังขึนเรือนมา สิงทีสรา้งความแปลกใจใหเ้ธอคือ 

คนทีวิงเป็นแม่ชบาหญิงชาววงัผูง้ดงามเรียบรอ้ย เธอหนัไปมองก่อนเอ่ย

ทกัดว้ยความแปลกใจ 

 “แม่ชบาวิงเป็นกบัเขาดว้ยฤา” เธอหนัหยอกลอ้หญิงสาว 

 ชบาหายใจไม่ทนัจึงไดแ้ต่เอ่ย “เสด็จท่าน” แลว้หยดุ 

 แกว้กานดารีบวางผา้ลงแลว้มาถามไถ่ “เสรจ็ท่านทาํไม ทรงป่วย

หรือเจา้” 

 อกีฝ่ายโบกมือปฏิเสธแต่ก็ไม่สามารถพดูได ้ 

 “เสด็จท่านถกูจบัเขา้คกุหลวง ฐานคบชู ้เมอืคืนนแีม่แกว้” 



~ ๑๐๐ ~ 
 

 แก้วกานดาขมวดคิวกว่าเดิม มองหญิงสาวทีนังหมดแรงหมด

สภาพนางวงั ก่อนจะเดินไปนงัใกลก้นัเพือสอบถามเหตกุารณ ์ 

 “เสด็จท่านทรงพระครรภ ์แลเห็นว่าท่านไดน้ดัพบชายชูเ้พือแจง้

ข่าวเมอืคืน” 

 เป็นไปไม่ได ้แก้วกานดารูว้่าพระองคท์รงตังครรภไ์ดส้องเดือน

แลว้ และคนทเีสนอใหพ้ระองคปิ์ดไวก้็คือเธอ เพือความปลอดภยัของเด็ก

ในครรภ ์เหตุเพราะเหตุการณค์รรภก์่อนทีแทง้โดยไม่สามารถหาสาเหตุ

ได้ อย่างไรก็ตามหากเด็กมีอายุครรภ์ถึง  เดือนแล้ว ภูมิคุ้มกันก็มี

มากกว่าครรภอ่์อนอยู่แลว้ เพียงแต่ชายทีว่าจะตอ้งเป็นพีชายของเสด็จ

ท่านแน่ เพราะก่อนออกจากวังเธอเคยมีหนา้ทีไปรบัยาจากหมืนจรสั คง

เพราะเธอออกจากวงัและประจวบเหมาะกบัยาหมด หากท่านจะตอ้งไป

รบัดว้ยตวัเองก็ไม่สะดวกจึงใหห้มนืจรสัมาส่งถึงตาํหนักใน 

 มือบางยกขึนกุมศีรษะ คิดลําดับเหตุการณ์ ความเป็นได้ 

หลงัจากทีฟังชบาบอกว่ามีนางกาํนลัและทหารหญิงเขา้มาจับกุมทันทีที

หมนืจรสัปรากฏตวั แสดงว่าทกุอย่างถูกเตรียมการณไ์วห้มดแลว้ และรอ

เวลาแค่ใหเ้สด็จท่านตกหลมุพราง 

 หากเป็นเช่นนีเมือมองแลว้ หนทางทีจะช่วยดจูะยากมาก ดว้ยมี

ประจกัษพ์ยานและของกลางทีเป็นตราประจาํตัวของหมนืจรสั 

 “ขา้จกัเขา้วงับดัเดยีวนี แม่ชบาไปดว้ยหรือไม่” 

 หญิงสาวพยักหน้า ก่อนจะกึงวิงกึงเดินเพือกลับเรือนเรียน

มารดา  



~ ๑๐๑ ~ 
 

 แกว้กานดาออกไปเรียนพ่อท่านและแม่ท่านทีศาลากลางหอ ผู ้

เป็นพ่อพดูเพียงว่า 

 “จกัทาํการสิงใด แม่แกว้ตอ้งใชส้ติใหม้าก อย่าไดโ้ออ้วดเกินตน

จกัเป็นภยัแก่ตนรูห้รือไม่” 

 ผูเ้ป็นพ่อรูว้่าหญิงสาวสนใจและเรียนรูก้ฎหมายบ้านเมืองและ

ชาํนาญกว่า ขา้หลวงทีเขาสอนสงัแลปกครองมานาน เด็กนอ้ยใชเ้วลาแค่

สองปี ก็สามารถโตต้อบและโตแ้ยง้จากผิดเป็นถูกไดอ้ย่างอศัจรรยใ์จ จน

สรา้งความพอใจใหแ้ก่เขา หากแต่บตุรตนเป็นเพียงหญิงเท่านนั  

 “ลกูทราบเจา้ค่ะ แลงานนกี็ใหพ่้อท่านออกหนา้เช่นเดิม” 

 “เรืองนีคงแล้วแต่พ่ออยู่หัวท่าน หากมีทางให้พ่อรับคดีนีไว้

ตัดสิน อาจจักพอขยับเวลาออกไปเพือให้เจา้หาหลักฐานมาช่วยเสด็จ

ท่าน หากแต่ถา้ผิดพ่อก็จกัไม่ลดโทษเด็ดขาด” 

 แกว้กานดามองบิดาแลว้รูส้ึกนบัถือความเทียงธรรมของท่านยิง 

ท่านมีทังความเมตตาและความซือสัตยอ์ยู่ในตัวท่านในเวลาเดียวกัน 

ยากจะหาผูใ้ดเปรียบ 

 “ไปเถอะ สมัภาระทีหนกัพีจกัใหบ่้าวส่งใหต้ามหลงั” ผูเ้ป็นบิดา

กาํชบัอีกครงัเพราะกลวัว่าเด็กสาวจะขาดสติ 

 “จาํไวเ้จา้อายเุพียงสิบเอด็ขวบ” 

 แกว้กานดามองตวัเองแลว้ถอนใจ เมือไรทเีธอจะโตสกัท ี

  



~ ๑๐๒ ~ 
 

 การกลบัวังครงันี เร็วกว่าครงัก่อน เทา้ของแกว้กานดาและชบา

เดินอย่างรวดเร็ว เมือถึงตาํหนกัก็ยิงสรา้งความตกใจยงิกว่า เมือตาํหนัก

ถูกปิด และนางกาํนัลต่างถูกขังในคุกหลวงเพือสอบสวน โขลนประตูที

คุน้เคยกบันางทงัสองเอ่ยกบันางว่า 

 “พวกเจา้โชคดีทีมิไดอ้ยู่ตาํหนกัเมอืคืน” 

 แกว้กานดาไม่ดีใจสกันิด “พ่ออยู่หวัอนุญาตใหผู้ใ้ดเขา้เฝ้าเสด็จ

หรือไม่” 

 โขลนประตสู่ายหนา้ มีสีหนา้กงัวลใจเช่นกนั เหตเุจา้นายตาํหนกั

น ีมีเมตตากบัพวกเขามากโข 

 แกว้กานดาเรมิทบทวน ก่อนจะนึกถึงหมืนจรสั  

 “แม่ชบา เจา้กลบัเรือนก่อนเถอะ เรืองเป็นเช่นนีหากอยู่ต่อไปจกั

ไม่ดี แลขา้จกัไปหาหมนืจรสัเพอืปรกึษา” 

 “ใหข้า้ไปดว้ยเถอะแม่แกว้ อยู่เรือนขา้ก็รอ้นใจหาไดอ้ยู่สบายไม่” 

 แกว้กานดาพยกัหนา้เห็นดว้ย ก่อนจะออกจากวังเพือไปยงัเรือน

ท่านเสนาบดีฝ่ายขวา 

 เรือนท่านเสนาบดีฝ่ายขวาอยู่ท่านาํใกลต้ลาดท่าจีน เมอืถึงเรือน

กลบัพบกับความเงียบผิดปกติ แมแ้ต่บ่าวก็ไม่มีบนเรือน แกว้กานดาจึง

ถือวิสาสะขึนเรือนโดยไม่ไดร้บัเชิญ 

 เมือขึนมาก็พบกับ ท่านเสนาบดีฝ่ายขวา คุณหญิงละไม และ

หมืนจรสั มีเพียงบ่าวรบัใช้ทีอยู่รบัใชไ้ม่ถึงสิบคน เพียงชัวข้ามคืนมิตร

สหายก็หนีหายไปสิน 



~ ๑๐๓ ~ 
 

 เจา้ของบา้นเงยหนา้มองแขกทีเพิงขึนเรือน หมืนจรสัเห็นว่าเป็น

นางในนอ้ยทเีคยพบกนับ่อย ๆ ตอนครงัเสรจ็ท่านใหไ้ปรบัยาจากเขา การ

พบกนัแต่ละครงัเด็กสาวมีความระแวดระวงัและรอบคอบมาก 

 จาํไดว้่าเมือเดือนก่อนตอนนัดพบกับนอกตาํหนัก เด็กสาวใชใ้ห้

เอายาและของบาํรุง ห่อหุม้ดว้ยใบบวั และใชก้ารบูร ดอกไมเ้ครืองหอม 

ปิดดา้นบนเพือกลบกลินยาสมุนไพร ทาํใหน้ายประตูไม่สามารถสงัเกต

หรือจับผิดสิงทีอยู่ในตะกรา้ได ้ดูเหมือนเด็กสาวมีความคิดความอ่าน

และรอบคอบเกินอาย ุ

 “แม่แก้ว” เขาเรียกเด็กสาวก่อนเชือเชิญใหน้งั และแนะนาํใหผู้ ้

เป็นเสนาบดีฝ่ายขวาและมารดา 

 “แม่แก้วบุตรสาวของออกญารามาธิบดี กับคุณหญิงพุดซ้อน

ขอรบั” 

 “เป็นเด็กงนัหรือ เหตใุดเจา้ถึงพดูกับแม่ราวกบันางเป็นแม่หญิง

ทฉีลาดปราดเปรืองกนัเล่า มิคิดว่าจกัเป็นตวันอ้ยนิด” 

 แกว้กานดาหันมองคุณหญิงละไม แลว้ก้มลงกราบ เริมมองว่า

เป็นเรืองปกติเสียแลว้ ถึงสมองเธอจะสามสิบแลว้ แต่ร่างก็ยงัเป็นเด็กวนั

ยงัคาํ เธอหนัไปทางหมืนจรสั 

 “ขอคยุกบัพที่านเป็นการส่วนตวัไดห้รือไม่” 

 ชายหนุ่มพยกัหนา้ ก่อนจะเดินไปยงัหอ้งหนงัสือ ชายหนุ่มไม่ปิด

ประตดูว้ยเหตกุลวัจะเสียเกียรติแมเ้ป็นแค่เด็กนอ้ยก็ตาม 

 “ช่วยเลา่เหตกุารณอี์กครงัไดไ้หม” 



~ ๑๐๔ ~ 
 

 ชายหนุ่มกําลังจะเล่า เด็กสาวก็ยกห้าม “ไม่ดีกว่า ตอบทีละ

คาํถาม”  

 หมนืจรสัพยกัหนา้  

 “ท่านไปถึงยามใด” 

 “ใกลย้ามสามแลว้หนา ตอนนนัหนา้ประตวูงัใกลจ้กัปิดแลว้” 

 “ท่านออกไปยามใด” 

 “พูดคยุกนัเพียงครู่ไม่กีประโยค จาํไดว้่าตอนออกจากตาํหนกัได้

ยินเสียงฆอ้งบอกเวลาพอดี” 

 แก้วกานดาครุ่นคิด ยามสามปกติขา้ราชการทีมีหน้าทีปฏิบัติ

จะต้องออกจากพระราชวังแลว้ ตอนนันคนทีเป็นพยานว่าไดเ้ห็นหมืน

จรสัมีหรือไม ่

 “ก่อนท่านออกจากวงั ท่านเห็นผูใ้ดทีออกมาหลงัท่านหรือไม่ คิด

ใหดี้ก่อนตอบ” 

 หมนืจรสัเดินวนไปวนมา ก่อนนึกไดว้่า “ขา้ไม่ค่อยแน่ใจนกั ตอน

นันเมือข้าพ้นวังแล้ว จักคิดกลับไปอีกครัง ก็สวนทางกับเจ้าพระยา

กรมนา แต่ขา้ก็ไม่แน่ใจว่าท่านเพิงจักพบปะพูดคุยสนทนากับสหายที

รา้นนาํชาหนา้วงั หรือเพงิออกจากวงั” 

 เจา้พระยากรมนา อย่างนนัหรือ เวลาทีใกลจ้ะปิดวงั คนผูน้นัไป

ทาํอะไร คงตอ้งไปสอบถามรา้นนาํชาว่าเขาพบกบัผูใ้ดบาง 

 “ขา้จกัไปรา้นนาํชาเพอืสอบถามบางอย่าง” แกว้กานดาจะขอตวั 



~ ๑๐๕ ~ 
 

 หมนืจรสักลบัพดูขึน “ใหข้า้พาเจา้ไปเถอะ เด็กสาวเพียงนอ้ยนิด

เช่นเจา้ จกัอนัตรายเสียเปลา่หากวิงไปทวัพระนคร” 

 แกว้กานดาเห็นดว้ย ก่อนจะกราบลาท่านเสนาบดีและคณุหญิง

ละไม 

 เธอหนัมองเด็กสาวอีกคน “แม่ชบา ขา้กบัหมืนจรสัจกัไปสืบข่าว

ในตลาด แลใกลพ้บคาํแลว้ ขา้จกัแวะสง่เจา้ทีเรือนเสียก่อน” 

 แม่ชบาแกว้พยักหนา้รบั “กลบัถึงเรือนแลว้เจา้ อย่าลืมส่งข่าวให้

ขา้รูห้นา” 

 แกว้กานดาพยกัหนา้ ก่อนจะรีบขึนเรือ 

 รา้นนาํชาทีว่าอยู่ทา้ยประตูวงั ตงัอยู่ใตต้น้ไมใ้หญ่ เป็นเพิงไมไ้ผ่

มงุทางมะพรา้ว มีโต๊ะสาํหรบัลกูคา้เพียงแค่สีโต๊ะ คนขายเป็นชาวจีนอายุ

ราวประมาณสีสิบปี หนวดเครายาวเหมือนอาแปะในหนงัจีนโบราณ  

 แกว้กานดาหนัสาํรวจรอบดา้น รา้นนีอยู่ค่อนขา้งไกลตลาด และ

ใกลท้างลบั 

 ใช่ ทางลับ ทีเธอหาพบเมือหลายปีก่อนโดยบงัเอิญ ทีเธอใชใ้ห้

หมืนจรสันาํยาไปใหเ้สด็จท่าน ทางลบัถูกปิดดว้ยกอ้นหิน หากแต่ขยับ

ดว้ยกลไกก็สามารถเปิดทางเล็ก ๆ ใหค้นออกจากพระราชวังไดโ้ดยง่าย 

แสดงว่าทางลบัคงมิใช่ทางลบัอกีแลว้  

 ใครกนั! เมือสอบถามเจา้ของรา้นก็ไดค้วามว่า วันนนัเจา้พระยา

กรมนา เพียงเดินผ่านรา้นหาไดแ้วะพกัหรือพบปะกบัสหาย 



~ ๑๐๖ ~ 
 

 แกว้กานดานงัคิดในรา้นนาํชา จะยกแกว้นาํชาขนึดืม มีสายตาดุ

มาจากอีกฝัง 

 “เจา้ยงัเด็กนกั เป็นนาํเปลา่ดีหรือไม่” ชายหนุ่มหวงัดียกกานาํส่ง

ใหแ้ทน ก่อนดงึแกว้นาํชามาดืมแทน 

 กาแฟ เหลา้ ฉันก็ดืมมาแลว้ยะ นาํชามันยังนอ้ยไป วิญญาณ

สาวสองพันปีเถียงในใจ ก่อนจะยกนาํเปล่าขึนดืม ตอนนีบุคคลเดียวที

เธอสงสยัคือ เจา้พระยากรมนา แต่เธอจะหาเรืองไปพบเขาไดอ้ย่างไรกนั 

หนา้ตาเป็นเช่นไรก็ยงัไม่รู ้

 “กลบัเรือนกนัเถอะเจา้ แม่แกว้ ชา้กว่านีจะดึก” 

 แก้วกานดาหันมองท้องฟ้าทีไร้แสงไฟ แลว้พยักหน้าเห็นด้วย 

เดินตามหมืนจรสัขึนเรือ  

“นันเจา้พระยากรมนา” เสียงชายหนุ่มบอกทาํใหแ้ก้วกานดา

หลดุจากความคิด ก่อนหนัมองชายหนุ่มทีเพงิขึนจากเรือ ตรงท่านาํ  

ขาแกว้กานดาหยุดชะงกั มองใบหนา้ชายหนุ่มทีเหมือนกบัชายที

เธอรูจ้กัในชาติทีแลว้ ทรงธรรม  

ไม่ว่าชาติไหน เธอก็จาํไดฝั้งใจว่าชายใบหนา้นีทาํเธอเจ็บปวด

ขนาดไหน หมืนจรสัเดินเขา้ไปหา ก่อนเอ่ยทักตามมารยาท แลว้หันมา

แนะนาํเด็กสาวใหอี้กฝ่ายรูจ้กั 

“แม่แกว้ ไหวท้่านเจา้พระยาบดินทรส์ิเจา้” 

 ถึงจะไม่อยากยกมือ ก็ตอ้งยก  “นอ้งไหวเ้จา้ค่ะ”  

 “ท่านมีธุระกบัผูใ้ดหรอกหรือ” 



~ ๑๐๗ ~ 
 

 เจา้พระยาบดินทรย์ิมอย่างคนใจดีใหแ้กว้กานดา แลว้ตอบหมืน

จรสั 

 “นดัพบขนุเรืองพบปะกนัเป็นเรืองปกติเล่า แลว้ท่านละ” 

 หมืนจรสัหันมองเด็กสาวทีกาํลังถูกเจา้พระยาจับจอ้ง คิวหนา

ขมวดเขม้เขา้หาไม่รูต้ัว ก่อนจะหนัไปขอลา “พาแม่แกว้กลบัเรือนขอรบั” 

ชายหนุ่มหนัไปยงัแกว้กานดา “ไปเถอะเจา้” 

 แกว้กานดาพยกัหนา้รบั ก่อนจะยกมือไหวอ้ีกฝ่ายเพอืบอกลา  

 แต่แลว้เมอืเดินไปไดเ้พียงนิด ก็นึกไดว้่ามีเรืองสาํคญักว่าแคน้ใน

อดีต  

 “หมนืจรสั” มือเล็กดึงแขนเสือหมนืจรสั 

 “ตามไปเจา้ค่ะ” ไม่รอใหช้ายหนุ่มพยักหน้าเห็นดว้ย มือเล็กใช้

มือดึงแขนเสือชายหนุ่มไปแลว้ เด็กสาวมองหาเจา้พระยาบดินทร ์ เมือ

เห็นชายหนุ่มเดินไปยงัทา้ยวงั และมีท่าทางพิรุธอย่างชดัเจน  

 เจา้พระยาบดินทรห์ันมองดา้นหลงัรูส้ึกเหมือนว่าตัวเองถูกใคร

จบัจอ้ง ทาํใหแ้กว้กานดาทีตามมารีบดึงตวัหมืนจรสัแอบหลงัพุ่มไม ้มือ

เล็กจบัแขนเสือหมนืจรสัไม่ยอมปล่อย 

 ชายหนุ่มหันมองมือน้อย ก่อนมองใบหน้าเด็กสาว ภาพใต้

บรรยากาศยามเย็นทีใกลค้าํ แสงอาทิตยท์ีกาํลงัส่งแสงสีทอง ทาํใหเ้ด็ก

สาวดงูดงามมีเสน่ห ์เขาไม่เคยมองนางอย่างใกลช้ิดแบบนีมาก่อน 

 ชายหนุ่มดึงมือทีจับแขนเสือออกแลว้ใชม้ือเขาจับมือเด็กสาว

แทน ส่วนเด็กนอ้ยไม่ไดใ้ส่ใจอะไร เพราะมัวแต่มองเจา้พระยาบดินทร ์



~ ๑๐๘ ~ 
 

จนเห็นพระยาบดินทรเ์ลือกเขา้ไปนงัในรา้นนาํชา แต่ก็ไม่เห็นมีใครมานงั

ดว้ย  

 ชายหนุ่มหันมองเด็กน้อยแลว้ใช้มือคอยปัดยุงไม่ให้กัดผิวเด็ก

สาวทขีาวนวลลออ เขาคิดว่าหากมนักดัแลว้แขนนนัจะเห็นชัดเป็นแน่  

 “เจา้จกัรอท่าอีกนานหรือไม่ หาไม่ท่านออกญาฯ จกัห่วงหนา”  

 แกว้กานดาไม่ไดต้อบ แต่ดึงแขนชายหนุ่ม 

 “ไปนู่นแลว้เจา้คะ่” ทางเดียวกบัทางลบัทีเธอเคยใช ้ 

 ชายหนุ่มหนัมองเจา้พระยาบดินทร ์ก่อนจะกดบ่านอ้ย  

 “เจ้าคอยตรงนีอันตรายนัก ขา้จักตามไปแลมาบอกจงซ่อนตัว

อย่าใหผู้ใ้ดเห็น”  

   แก้วกานดามองชายหนุ่มทีสะกดตามไปติด ๆ เสียงฆอ้งตีขึน

กงัวานบอกเวลาสามทุ่ม 

 ชายหนุ่มนดัใครไว ้คน ๆ นนัตอ้งเป็นสนมนางในเป็นแน่ แลว้เขา

ไดเ้ห็นเหตกุารณท์ีเกิดขึนกบัเสด็จท่านหรือไม่ หากเห็นแลว้จะนาํเขามา

เป็นพยานอย่างไร แกว้กานดาเรมิคิดหนกั จากทีคิดว่าต่างคนต่างอยู่คง

ตอ้งหาวิธีพบปะพดูคยุสกัคราเสียแลว้ 

 แสงจันทรใ์นคืนเดือนมืดทาํใหยุ้งยิงเยอะกว่าปกติ แกว้กานดา

ปัดป้องจนแทบอยากจะเอายากันยุงมาฉีดใหต้าย แต่เมือไม่มีจึงใชม้ือ

นอ้ยค่อย ๆ ตีทีละตวั ส่งผลใหต้อนนีแขนนางเต็มไปดว้ยรอยยงุ 

 เสียงใบไมไ้หว แก้วกานดาหันมองท่อนไม ้เมือเห็นว่าเสียงนัน

เขา้มาใกลท้กุที  



~ ๑๐๙ ~ 
 

 “แม่แก้ว” ดีทีหมืนจรสัเรียกเสียก่อน ไม่อย่างนันเธอจะเอาไม้

ฟาดหวัเขาเป็นแน่ 

 หมืนจรสัมองภาพเด็กนอ้ยตัวจอ้ย กาํลงัถือไมย้กหมายจะตีหัว

คนทีกลา้บุกรุก ความห่วงทีมีก่อนหนา้ก็หมดสิน รูว่้าเด็กสาวหาไดร้งัแก

ง่ายอย่างทเีขาคิดไม ่

 “ว่าอย่างไรท่านหมืน” แกว้กานดาทิงไม ้แลว้วิงเขา้ไปหา 

 ชายหนุ่มมองเด็กสาวทีอยู่ปลายเอือมจมกู แมต้วัแค่เพียงบ่า แต่

แววตาช่างงดงามเสียจรงิ 

 “ว่าอย่างไรท่านหมืน” มือบางยกโบกไปมา หรือเขาจะตกใจไมท้ี

เธอถือจนขาดสติ “ท่านหมืน” แกว้กานดาใชมื้อเขย่าท่อนแขนของเขา 

 หมืนจรัสได้สติกลับมา “พีตามไปถึงทางลับ แลเจ้าพระยา

บดินทรใ์ชท้างนันเพือไปยังตาํหนักของ” ชายหนุ่มกระซิบขา้งหูเด็กสาว 

กลินดอกแกว้ลอยแตะเขา้จมูกเขา ชายหนุ่มข่มใจไม่ใหห้ลงใหลหรือทาํ

อะไรไรส้ต ิ

 แก้วกานดาได้ฟังแล้วก็ไม่ได้สนใจชายหนุ่ม สมองกําลัง

ประมวลผล หากเป็นอย่างทีหมนืจรสัเห็น ก็กลายเป็นว่าคนเป็นชูก็้คือคน

ทอียู่เบืองหลงัการจบักมุเสด็จท่าน 

  แลว้เธอจะทาํเช่นไร หาหลกัฐานจากไหนกนั 

 เอาเถอะเป็นไงเป็นกัน แก้วกานดาจึงเดินออกจากพุ่มไม ้แลว้

ตรงไปยงัประตทูางลบั หมนืจรสัไดส้ติ จึงรีบเดินตามไป 

 “เจา้จะทาํอะไรแม่แกว้” มือหมืนจรสัรีบดึงมือเด็กนอ้ย 



~ ๑๑๐ ~ 
 

 “เรืองนีไม่อาจรอชา้ เสด็จท่านอยู่ในคุกไม่แน่วันพรุ่งจักมีการ

สาํเร็จโทษ อย่างไรคืนนีเราก็ตอ้งหาพยานใหจ้งได”้ พยานในทีนี เธอไม่รู ้

ว่าเขาเห็นเหตกุารณห์รือไม่ ถึงไม่เห็นเธอก็จะทาํใหเ้ขาเป็นพยาน 

 ดูเหมือนเจ้าพระยาบดินทร์จักมีเรืองพบปะพูดคุยกับสนม

พอควร กว่าจะออกจากวงัก็เกือบเทียงคืน  

 แกว้กานดาทีถกูยงุกนัจนไม่รูจ้ะเกาตรงไหนแลว้เรมิหงุดหงิด ยงั

มีชายหนุ่มทีคอยตบยุงใหอ้ีกคน คอยส่งสายตากรุม้กริมให ้ยิงใหเ้ธอ

หงุดหงิดกว่าเดิม  

 เสียงกาํแพงขยบัออกแลว้ แกว้กานดาจึงเดินออกไปยืนรอ  

 “แม่แกว้หลบก่อนเถอะ” แววตาแข็งกรา้วของเธอหันไปบอกว่า

ไม่หลบ 

 เมือเจ้าพระยาบดินทร์เปิดออกมา ก็พบกับทังสองคนยืน

ประจนัหนา้อยู่แลว้ ไม่มีทางทีจะหาทางหลบไดอี้ก  

 สีหน้าตระหนกตกใจมองเด็กสาวตัวน้อยทีค่อย ๆ ย่างก้าวมา

อย่างชา้ ๆ ในแววตานันแข็งกรา้ว บอกว่าหากเขาคิดแม้จะหนี เขาได้

ตายตรงนแีน่ ดงันนัเขาจึงยืนนิงไม่ขยบั 

 “ขา้จะไม่พดูมาก ท่านคงรูเ้รืองทีเกิดเมือวานแลว้ ฉะนนัหากไม่

อยากให้เรืองนีถูกตรวจสอบแลท่านไดร้ับผลกรรมทีทาํ พรุ่งนีจงไปยัง

ศาลกรมวังแลว้บอกว่า” เด็กสาวยกนิวกระดิกใหช้ายหนุ่มโนม้ตัวลงมา 

รูส้ึกเบือทตีวัเองตวัเล็ก จากนนัเธอก็บอกสิงทีชายหนุ่มตอ้งทาํ  

 “แลเรอืงประตนู ีขา้จกัไม่บอกแลไม่พดูว่าท่านจกัทาํสิงใดอีก”  



~ ๑๑๑ ~ 
 

 เจ้าพระยาบดินทรย์ืนหน้าซีดเผือก ไม่ว่าทางไหนเขาก็ไม่มี

ทางเลือก หากทาํอย่างทีเด็กสาวว่าเขาก็ตอ้งขดักบักลุม่ทีไดผ้ลประโยชน ์

แลหญิงทีเขา้แอบคบหาจกัโกรธเคืองเป็นแน่ แต่หากเลือกความโกรธ กบั

หวัแลยศทีสวมอยู่ เขายอมเลือกแบบหลงั 

 แกว้กานดา เดินไปเพียงสองกา้ว ก่อนหนักลบัมาอย่างรวดเรว็  

 “ออ หากท่านมิทาํตามละก็ ขา้จักขอเมตตาพ่อท่าน ใหเ้มตตา

ละเวน้โทษตายท่าน แต่จกัใหท้่านค่อย ๆ อดขา้วทีละมือสองมือ จนขาด

ใจตายแทน” เรืองขู่พยานทีทาํผิดจรงินนัเธอถนดัเป็นทีสดุ 

 แน่ใจนะว่านันคือเด็ก หมืนจรสัหันมองเด็กสาว ขนแขนเขายัง

ลกุซู่ นางไม่รูจ้กัคาํว่ากลวั คาํว่าตายหรืออย่างไร 

 เจา้พระยาบดินทรห์ันมองเด็กนอ้ยทีเดินจากไป มีประโยคหนึง

ออกจากปากเขาเพียงแผ่วเบา 

 “เด็กคนนีน่าสนใจมิใช่นอ้ย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


