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คำถามทีว่ า่ หน้าทีก่ บั ความรัก อย่างไหนสำคัญกว่ากัน ถ้าจำเป็นต้อง
เลือก เราจะเลือกอะไร
เป็นคำถามทีต่ อบได้ยาก เมือ่ ตอบแล้วก็ตอ้ งให้เหตุผลเพือ่ สนับสนุนสิง่ ที่
เลือก ซึ่งมักมีประเด็นให้โต้แย้งได้ไม่จบสิ้น
แต่สำหรับ ‘หนึง่ ชีวติ หนึง่ ความรัก’ ของ วราภา นักเขียนผูม้ ากความ
สามารถ ได้ถอดสมการคำตอบข้างต้นได้อย่างลงตัว ปราศจากข้อโต้แย้ง จาก
ความเชือ่ มัน่ ว่า ความรักและหน้าทีน่ นั้ เดินทางไปสูจ่ ดุ หมายร่วมกันได้ หากเรา
มีหัวใจที่เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ
ตัวละครทุกตัวใน ‘หนึ่งชีวิต หนึ่งความรัก’ ล้วนมีหน้าที่และความรัก
แตกต่างกันไปตามสถานภาพของตน และทุกคนต่างก็ทำหน้าที่และปกป้อง
ความรักของตนไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น เจ้านางดาราวัณ เจ้านางห่มฟ้า
องค์เจ้าหมอกฟ้า เจ้าหญิงสร้อยไข่มุก แต่คนที่สำคัญที่สุดในเรื่องผู้แบกรับ
หน้าทีอ่ นั ยิง่ ใหญ่คอื เทพบุตร เพราะหน้าทีข่ องเขาคือให้ความคุม้ ครองอารักขา
เจ้าแผ่นดิน ซึง่ ในขณะเดียวกันผูห้ ญิงทีเ่ ขารัก คือ เจ้าหญิงทอปัด กลับเป็น
ตัวอันตรายสำหรับเจ้าเหนือหัวของเขา
ขอเชิญท่านผูอ้ า่ นติดตามนิยายรักโรแมนติกอันละเมียดละไมด้วยสำนวน
ภาษา เต็มไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเข้าถึงความรักอย่างลึกซึง้
อีกเรือ่ งหนึง่ ของ วราภา นักเขียนปากกาทองในวงวรรณกรรม ทีผ่ อู้ า่ นถามถึง
ผลงานเสมอมา
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“กังสดาล ตื่นเถอะ ตื่นได้แล้ว”
นายแพทย์รอยวินโน้มตัวไปใกล้ร่างหญิงสาวทีน่ อนหลับสนิทบนเก้าอี-้
ยาวบุหนังนุ่มที่เขาใช้รักษาคนไข้เป็นประจำ แต่กังสดาลไม่ใช่คนไข้ของเขา
หล่อนเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่เติบโตด้วยกันมาในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เฟอนานเดซ
เขาและหล่อนมีพี่น้องมากมาย ส่วนมากเป็นเด็กกำพร้าที่คุณพ่อเรย์เก็บมา
อุปถัมภ์และส่งเสียให้ได้รับการศึกษามากเท่าที่ความรู้ความสามารถของเด็ก
เหล่านัน้ จะรับได้ ไม่มีใครรูประวั
้ ตของ
ิ กันและกันหรือไม่ก็ไม่มีใครสนใจอยาก
เรียนรู้ เพราะทุกคนเติบโตด้วยความรู้สึกประหนึ่งว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน
มูลนิธเรย์
ิ เฟอนานเดซเติบโตยิง่ ใหญ่ตามจำนวนปี เด็กๆ ทีเติ
่ บโตเรียน
จบบางคนออกไปประกอบวิชาชีพตามถนัด บางคนเป็นเจ้าของกิจการใหญ่มี
ครอบครัวของตัวเอง บางคนไปเป็นทหารรับใช้ชาติหรือนักการเมือง แต่ทุกคน
ก็ไม่ลืมที่จะกลับมาเยี่ยม ‘บ้าน’ ช่วยเหลือเด็กรุ่นหลังต่อไปจนกระทั่งมูลนิธิ
เรย์กลายเป็นเมืองน้อยๆ บนทีด่ นิ สามร้อยไร่ มีครบทัง้ โรงเรียน มหาวิทยาลัย
และโรงพยาบาล ทุกสิง่ ทุกอย่างเจริญขึน้ ในขณะทีสุ่ ขภาพของคุณพ่อเรย์วัย
แปดสิบหกปีทรุดโทรมลง
“กังสดาล” เขาเรียกดังขึน้ เล็กน้อย คราวนีมี้ เสียงอือ้ อ้าตอบรับพร้อม
กับร่างใต้แพรเพลาะสีจำปาเริ่มขยับเขยื้อน แล้วเขาก็ได้ยินเสียงต่อว่า
“กำลังหลับสบาย ปลุกทำไมไม่รู้”
เขาถอยห่างจากเตียง น้ำเสียงนั้นแจ่มใส ผิดกับขามาเป็นคนละคน
‘หมอ ช่วยทีฉันปวดหัวอีกแล้ว ปวดมากเลย เหมือนหัวจะระเบิด
ยังไงยังงั้น’
อาการ ‘ปวดหัว’ คือโรคประจำตัวของกังสดาล เมือ่ ยังเป็นเด็ก หล่อน
เคยนัง่ ร้องไห้ทีข้่ างบันไดจนเขาต้องเข้าไปปลอบ และเมือ่ เป็นบ่อยขึน้ ก็มีคนนำ
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เรือ่ งไปบอกคุณพ่อเรย์ คุณพ่อเรย์พากังสดาลเข้าโรงพยาบาลทีกรุ
่ งเทพฯ ตรวจ
สมองและร่างกายทุกอย่างแต่ไม่พบความผิดปกติ เวลานัน้ เขาย้ายเข้ากรุงเทพฯ
เตรียมตัวเป็นนักศึกษาแพทย์ รอยวินไม่ได้พบหรือได้ข่าวคราวของหล่อนอีก
เลยจนเรียนจบและกลับมาเป็นนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลของมูลนิธิ ในขณะ
ทีกั่ งสดาลขึ้นมหาวิทยาลัยปีสี่
หญิงสาวกระโดดลงจากเตียงด้วยใบหน้าสดใส แล้วลงมือพับผ้าห่ม
แพรเพลาะวางบนเตียงให้อย่างเรียบร้อย
“แปลกนะหมอ ฉันปวดหัวทีไรมานอนห้องนีได้
้ หลับสักตืน่ ก็สบายหาย
ปวดหัวเป็นปลิดทิ้ง ยาเยอก็ไม่ได้กิน หมอทำยังไงน่ะ”
เขาหัวเราะ ดีใจทีเห็
่ นหล่อนสดชืน่ จนใบหน้างามกระจ่าง ไม่มีเค้าของ
คนทีวิ่ ง่ หัวซุกหัวซุนมาให้เขาช่วย รอยวินรักษาหล่อนเหมือนคนไข้ทัว่ ไป แต่
เมือ่ หล่อนไม่ดีขึน้ เขาก็ลองวิธสุี ดท้ายด้วยการรินน้ำสะอาดให้ดืม่ พาไปนอน
ที่เตียง วางมือบนหน้าผากอย่างปลอบโยน พร้อมกับมองสบตาหล่อน
‘หลับเสียนะ ไม่ต้องคิดอะไร หลับให้สบาย’
หล่อนมองตอบเขาอย่างไว้วางใจ พยักหน้ารับฝ่ามืออบอุน่ ทีอยู
่ เหนื
่ อ
หน้าผากราวกับจะปัดเป่าให้ความร้าวระบมค่อยสลายลง กังสดาลไม่มีโอกาส
รู้เลยว่ารอยวินกำลังใช้พลังจิตของเขาช่วยเหลือหล่อน
‘กังสดาล บอกได้ไหมว่ามีสิง่ ใดรบกวนคุณ อะไรทีทำให้
่ คุณกังวลและ
คิดไม่ตกจนต้องปวดหัวมากมายอย่างนี้ เล่าให้ผมฟังเถิดกังสดาล ระบาย
มันออกมาแล้วคุณจะสบายขึ้น’
เขาบันทึกไว้ในสมุดว่า หล่อนมีท่าทางเหมือนจะขัดขืนในตอนแรก
ส่ายศีรษะไปมา เปลือกตาปิดสนิทและน้ำตาไหลเป็นสาย กังสดาลเอาแต่
สะอึกสะอื้นจนกระทั่งตื่น หล่อนไม่ได้เล่าอะไร แต่มีอาการดีขึ้น
นายแพทย์รอยวินลองอีกเป็นครั้งที่สอง คราวนี้กังสดาลเป็นฝ่ายขอ
ดื่มน้ำและไปนอนที่เตียง เมื่อเขาเดินมาใกล้ หล่อนก็จับมือเขาวางไว้ที่
หน้าผาก
‘พี่ชาย ช่วยกังสดาลด้วย’
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เขามองหล่อนอย่างอ่อนโยน ไม่เกี่ยงงอนแม้หล่อนจะให้เขาเป็นได้
เพียง ‘พี่ชาย’
‘มืดเหลือเกิน หนาวด้วย ทำไมเขาต้องขังฉันไว้ในนี้ มันน่ากลัว ฉัน
ได้ยินเสียงหัวเราะเหมือนกับว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียว แต่ทำไมฉันไม่เห็นใคร
เลย เขาจะปล่อยให้ฉันตายในนี้งั้นหรือ ไม่…ฉันไม่อยากอยู่ แต่ฉันจะหนี
ไปได้อย่างไร ฉันจะหนีอย่างไร’
ครั้งแรกที่ได้ฟัง รอยวินนั่งตะลึง กังสดาลพูดได้เป็นฉากๆ ระบาย
ความหวาดกลัวที่อยู่ลึกกว่าใจเพราะมันซ่อนอยู่ในภวังค์
รอยวินเคยนัง่ คิดอย่างเอาเป็นเอาตายว่าเหตุใดเขาจึงได้ยนิ เรือ่ งนัน้ ซ้ำๆ
ซากๆ ทุกครั้งที่กังสดาลปวดศีรษะจนแทบควบคุมไม่ได้ และหลังจากหล่อน
ได้นอนหลับตาระบายความหวาดกลัวออกมาแล้ว หล่อนก็ตื่นขึ้นมาอย่าง
สดใสไร้ความกังวล ร่าเริงเหมือนเด็กสาวในวัยเดียวกันทั่วไป
เขาบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในสมุดเพื่อจะได้ทบทวนหาสาเหตุ และ
บางครัง้ คิดแม้กระทัง่ ว่าจะเข้าไปปรึกษาคุณพ่อเรย์ เพราะท่านอาจเป็นผูเดี
้ ยว
ทีรู่ ค้ วามเป็นมาของเด็กกำพร้าเหล่านีรวม
้ ทัง้ ตัวเขาด้วย แต่เมือ่ ไปถึงตึกอิฐแดงทีสร้
่ างโดดเดีย่ วไกลออกไปจากอาคารหลายหลัง อรณาซึง่ เป็นทัง้ พยาบาล
และแม่บ้านที่ดูแลคุณพ่อเรย์บอกเขาว่า
‘เยี่ยมน่ะเยี่ยมได้ แต่อย่าเพิ่งรบกวนถามไถ่อะไรคุณพ่อเลย เพราะ
หลังจากผ่าสมองแล้ว อาการคุณพ่อก็ทรงๆ ทรุดๆ ท่านเงียบกว่าเดิม นั่ง
เฉยๆ หมอเควินไม่อยากให้ใครกวน หมอมาเพราะเรื่องเด็กผู้หญิงคนนั้น
ใช่ไหม’
‘ก็ไม่เชิงหรอกครับ แวะมาเยีย่ มเพราะไม่ได้มาหาคุณพ่อนานแล้ว งาน
โรงพยาบาลยุ่งทั้งวัน’
‘ไหนๆ ก็มาแล้ว แวะขึน้ ไปหาท่านสักหน่อย ท่านคงดีใจทีได้
่ พบหมอ’
‘ท่านไม่ได้พักหรือครับ’
‘ยัง เพราะเพิง่ รับอาหารไปเมือ่ ครึง่ ชัว่ โมงทีแล้
่ ว ขึน้ ไปเถิด หมอเควิน
ก็อยู่’

วราภา
๑๐

‘ขอบคุณครับ’
ตึกอิฐแดงของคุณพ่อเรย์กว้างขวางแต่สงบเงียบ ชัน้ ล่างแบ่งแยกเป็น
ห้องรับแขก ห้องประชุม ครัวและที่พักคนงานอยู่ด้านหลัง ชั้นบนจัดเป็น
ห้องนั่งเล่น ห้องรับรองไปรเวทและห้องนอนสำหรับคุณพ่อเรย์และคนรู้จัก
ทีม่ าพัก รอยวินเดินขึน้ ชัน้ บนผ่านห้องต่างๆ ไปจนสุดปีกซ้ายของตึก ประตู
ห้องคุณพ่อเรย์เปิดกว้างทัง้ สองบาน ชายหนุม่ ได้ยนิ เสียงสนทนาเบาๆ ดังมา
จากในห้อง นายแพทย์เควินซึ่งประจำอยู่สหรัฐอเมริกาแต่บินมาทำผ่าตัดให้
คุณพ่อ บางครัง้ ก็บินกลับมาเยีย่ มเยือน และพักอยูใน
่ ช่วงสัน้ ๆ รอยวินรูจ้ กั
นายแพทย์เควินดีเมือ่ เขาไปศึกษาต่อทีอเมริ
่ กาอยูสอง
่ ปี ดังนัน้ เขาจึงไม่ลังเล
ที่จะยกมือเคาะประตูเบาๆ นายแพทย์เควินเป็นคนหันมาเห็นก่อน เขาพูด
ภาษาไทยได้พอสมควร
‘รอยวิน กำลังพูดถึงคุณอยู่ทีเดียว’
คุณพ่อเรย์นัง่ เก้าอีรถ
้ เข็น หลังผ่าตัดแล้วท่านซูบผอมลงมาก ใบหน้า
แม้จะยิ้มอย่างใจดี แต่ก็ดูอิดโรย
‘สบายดีหรือ ฉันไม่พบเธอเสียนาน’
‘บางทีเลิกงานแล้วผมแวะมา แต่คุณแม่บ้านบอกคุณพ่อหลับแล้ว’
‘ก็ยังพูดกับหมอเควินอยู่นี่ว่าทำไมง่วงบ่อย หลับได้หลับดี หรือเป็น
เพราะฉันหมดห่วงทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่รู้’
‘น่าอยูหรอก
่
เพราะทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยดีหมดแล้วไม่ใช่หรือ คุณพ่อ
ทำงานมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ ตอนนี้ถึงเวลาพักเสียที ให้เด็กๆ เขาสานต่อกัน
ไป’
รอยวินลากเก้าอีมา
้ นัง่ รวมกลุม่ มองหน้าคุณพ่อเรย์อย่างพิจารณาแล้ว
พูดว่า
‘ผมอยากตรวจคุณพ่อให้ละเอียดอีกครั้ง ดูเหมือนว่าระยะนี้น้ำหนัก
คุณพ่อลดลงมาก’
‘พวกเธอไม่ใช่หรือที่บอกเสมอว่าผอมดีกว่าอ้วน’
‘เมื่อก่อนคุณพ่อเดินทางบ่อย ผอมเพราะตรากตรำก็ว่าไปอย่าง แต่
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คุณพ่อไม่ได้เดินทางมาหลายปีแล้ว พักผ่อนเต็มที่แต่ก็ยังไม่อ้วนขึ้น หรือ
หมอว่าอย่างไรครับ’
รอยวินหันไปถามความเห็นนายแพทย์เควิน ฝ่ายนั้นพยักหน้า
‘ดีเหมือนกัน มาเยี่ยมคุณพ่อคราวนี้ผิดหูผิดตาไปมาก แม่บ้านก็บ่น
ว่าทานน้อยลง’
‘เธอสองคนนี่น่ารำคาญ ทำเหมือนฉันเป็นเด็ก ไม่เป็นไรหรอกน่า
ยังไงฉันก็ยังตายไม่ได้’
‘ไหนว่าหมดห่วงแล้วไงล่ะ’ นายแพทย์เควินสัพยอก แม้วา่ คุณพ่อเรย์
จะอาวุโสกว่าแต่ทั้งสองคบหากันมาเนิ่นนานจนกลายเป็นเพื่อนสนิท
‘มีอะไรที่ต้องกังวลอีก’
คุณพ่อเรย์หัวเราะไม่ตอบคำถามนัน้ แต่ใช้มือดันล้อเก้าอีเข็
้ นไปทีเตี
่ ยง
แล้วลุกไปนั่งที่นั่น
‘ฉันอยากพักผ่อน พวกเธอสองคนกลับไปได้แล้ว’
รอยวินถอนใจยาวเมือ่ ปิดประตูห้อง เขาได้ยนิ เสียงนายแพทย์เควินบ่น
เบาๆ ว่า
‘เขาไล่เราหรือ ประหลาดจริง’
‘คุณพ่อเปลีย่ นไปมาก เคยอารมณ์เย็นไม่หงุดหงิดโดยไม่มีเหตุผล ผม
ไม่แน่ใจว่ามีเรื่องอะไรรบกวนท่าน’
‘แม่บ้านก็บ่นให้ฟังเหมือนกันว่าถูกดุบ่อย’
คนทั้งสองเดินคุยกันมาเบาๆ ตามทางเพื่อลงบันไดมาชั้นล่าง
‘หากจะคิดว่ามีปัญหา มูลนิธิก็ดูเป็นปึกแผ่นดีไม่ใช่หรือ เงินบริจาค
ไหลมาทุกภาคส่วน ตอนที่นั่งคุยกันฉันยังเห็นเช็คส่งผ่านมาจากธนาคารที่
สิงคโปร์เป็นจำนวนไม่น้อยเลย ว่าไปแล้วมันมากเสียจนน่าตกใจ’
รอยวินเงียบแต่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยรูเ้ ห็น เพราะหลังการผ่าตัดสมองของ
คุณพ่อเรย์ เขามาดูอาการท่านเกือบทุกวันและได้เห็นอรณานำกระเช้าดอกไม้
งดงามหอมกรุ่นที่เขาไม่เคยเห็นมาตั้งไว้ในห้อง การ์ดใบเล็กที่ติดกระเช้ามา
ด้วยไม่มีคำพูดใดๆ นอกจากคำว่า ‘ห่มฟ้า’ ไม่แต่เท่านัน้ วันหนึง่ เมือ่ เขาเปิด
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ลิน้ ชักโต๊ะทำงานคุณพ่อเรย์เพือ่ ตรวจดูว่าท่านทานยาตามกำหนดหรือไม่ เขา
ก็พบเช็คที่ส่งผ่านธนาคารสิงคโปร์ มีลายเซ็นชื่อว่า ‘ห่มฟ้า’ เช่นเดียวกัน
วันนัน้ เขาแยกจากนายแพทย์เควินทีหน้
่ าตึก ฝ่ายนัน้ ตบไหล่เขาเบาๆ
ก่อนอำลา
‘ดูแลคุณพ่อแทนฉันด้วย พรุ่งนี้ฉันจะบินกลับอเมริกาแล้ว ต่อไปคง
ไม่ได้มาบ่อยๆ ฉันต้องผ่าตัดมะเร็งลำไส้ เห็นไหมหมอก็มีสิทธิ์เป็นโรคร้าย
เหมือนกันนะ’
เขาใจหาย กลืนน้ำลายลงคอด้วยความยากเย็น นายแพทย์เควินหัวเราะ
เหมือนพูดถึงโรคธรรมดาทัว่ ๆ ไป แต่คำพูดนัน้ ทำให้เขาต้องกลับมาทีห้่ องคุณพ่อ
เรย์อีกครั้ง
‘อาทิตย์หน้าคุณพ่อต้องทำ colonoscopy เช็กมะเร็งลำไส้’
‘ทำไม กลัวฉันเป็นเหมือนเควินหรือ’
คุณพ่อเรย์คงรูเรื้ อ่ งแล้ว ท่านทำเสียงรำคาญมาจากเตียงแต่เขาไม่ยอม
ท่านอีกต่อไป คนอย่างคุณพ่อเรย์มีประโยชน์แก่สังคม มันต้องเป็นการสูญ
เสียครั้งยิ่งใหญ่หากท่านจากไป
‘เธอเองก็บอกว่าทุก ๕ ปี มันก็ต้องปีหน้าสิ’
‘ผมไม่รอแล้วครับ’
‘รอยวิน พักเรื่องของฉันไว้ก่อน มีบางสิ่งบางอย่างที่ฉันต้องการให้
เธอทำ แต่มันจะต้องเป็นความลับ เธอจะบอกใครไม่ได้’
น้ำเสียงคุณพ่อเรย์ไม่ได้บอกว่าพูดเล่น เขาถามทันที
‘อะไรหรือครับ’
‘เดือนหน้าฉันมีแขกพิเศษ เขาจะมาบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
และสังคมทีมหาวิ
่ ทยาลัย แต่นอกจากนัน้ เขามีงานมาให้เราทำด้วย ฉันต้อง
บอกให้เธอรูก่้ อนว่าหากประเทศเขาเจริญในทางเทคโนโลยีเขาก็คงไม่ต้องพึง่ เรา
แต่ในเมือ่ มันเป็นเรือ่ งทีเปิ
่ ดเผยไม่ได้ เขาจึงไม่สามารถส่งเรือ่ งไปตรวจสอบที่
อเมริกา เมื่อทางเขาปรึกษามา ฉันก็นึกถึงเธอเป็นคนแรก’
‘คุณพ่อจะให้ผมทำอะไร’
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‘ตรวจสอบลายนิ้วมือจากศพว่าเป็นใคร เท่าที่รู้ สภาพศพไม่อยู่ใน
ลักษณะที่จะบอกอะไรได้ทั้งนั้น แต่ฉันรู้ว่าเธอเคยทำมาแล้ว ลายมือใครก็
เป็นของคนคนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้แต่ว่าเขาจะเป็นฝาแฝดกัน’
รอยวินขมวดคิว้ คุณพ่อเรย์จูโ่ จมจนเขางงไม่แน่ใจว่าท่านพูดจริงหรือ
เพ้อ จริงอยูทารก
่ ในครรภ์มารดาทีอายุ
่ ต่ำกว่า ๙ หรือ ๑๐ อาทิตย์ การเจริญ
งอกงามของอวัยวะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ มือเท้ายังติดกันเป็นแผงเหมือนกบ
หลังจากนัน้ ก็จะหดตัวเริม่ เกิดเป็นสันเป็นลาย คนเป็นล้านๆ ก็ไม่มีทางเหมือน
กัน
‘หมายความว่าเขาจะส่งศพมา งั้นหรือครับ’
‘เปล่า’ เสียงตอบของคุณพ่อเรย์ราบเรียบ ‘เขาตัดมาแต่นิว้ มือจากศพ
ต้องเอามาให้เธอลอกเอามาพิสูจน์ ฉันให้เตรียมห้องไว้แล้ว ทุกอย่างที่เธอ
ต้องการอยูใน
่ นัน้ แม้แต่หมึกชนิดพิเศษ ฉันก็สัง่ มาแล้ว ‘เขา’ จะมาดูด้วย’
‘ขอผมถามสักคำ ‘เขา’ คือใครหรือครับ’
‘พันเอกเทพบุตรแห่งเหมวัน’
***
กังสดาลยกมือแตะไหล่รอยวินอย่างเกรงใจ เขานั่งเงียบมานานแล้ว
คล้ายกับอยู่ในความคิดที่ลึกซึ้ง รอยวินผู้ที่ดีกับหล่อนเสมอต้นเสมอปลาย
“หมอ คิดอะไรอยู่”
“เปล่า” เขาหลุดปากแล้วหัวเราะ แววตาหลังกรอบแว่นขาวเป็นประกาย
“คิดอะไรเรือ่ ยเปือ่ ย รอคุณหวีผม แต่งหน้าให้เรียบร้อยไงล่ะ ไหนว่า
จะรีบไปเข้าคลาสไม่ใช่หรือ วันนี้มีใครนะบินมาบรรยายเป็นพิเศษ”
“ใช่” กังสดาลคว้ากระเป๋าสะพาย หล่อนเรียนวิชาประวัติศาสตร์และ
สังคม หญิงสาวตอบว่า
“บรรยายเกีย่ วกับเมืองทีอยู
่ เป็
่ นจุดนิดเดียวบนแผนที่ เมืองทียั่ งอยูใน
่
วัฒนธรรมสมัยเก่าแบบล้านนาประเภทนั้นแหละ น่าสนใช่ไหม”
“คุณชอบวิชาแบบนี้อยู่แล้ว”
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“แต่ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นนะ ได้ยินมาว่าคนบรรยายเป็นหนุ่มฟ้อ
หล่อเฟีย้ ว แต่อันนีเชื
้ อ่ ไม่ได้ต้องเห็นด้วยตาก่อน เขาเป็นพันเอกชือ่ เทพบุตร
พันเอกเทพบุตรแห่งเหมวัน!”

๒
นายแพทย์รอยวินเดินตามมาส่งที่ระเบียงตึกชั้นสอง กังสดาลไม่รอ
ลิฟต์แต่รีบวิ่งลงบันไดไปที่รถจักรยานสีแดงซึ่งจอดแอบอยู่หน้าตึก หล่อน
ถอยรถสู่ทางเดินขึ้นคร่อมอย่างว่องไวแล้วใช้เท้าข้างหนึ่งยันจักรยานไว้เมื่อ
เหลียวกลับมาโบกมือให้เขาพร้อมกับส่งจูบแล้วปล่อยรถไหลลงจากเนินซึ่ง
เป็นที่ตั้งโรงพยาบาล
รอยยิม้ ค้างบนใบหน้า กังสดาลทำให้เขามีความสุขทุกครัง้ ทีแ่ วะมาหา
แม้ว่าหล่อนจะพกพาโรคประจำตัวติดมาด้วย แต่เขาก็ยินดีที่จะช่วย
รอยวินเชือ่ ว่า ‘โรค’ ของกังสดาลไม่เกีย่ วกับร่างกาย เพราะหล่อนเป็น
คนมีสขุ ภาพดี ผลการตรวจสุขภาพได้ผลเป็นทีน่ า่ พอใจ สมองไม่มสี งิ่ ใดผิด
ปกติ แต่อาการที่เป็นยังเป็นความลับที่เขาค้นไม่พบ
รถยนต์สดี ำสามตอนคันใหญ่ปดิ กระจกกรองแสงมิดชิดขับมาตามถนน
คอนกรีตที่มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ด้านหน้าทั้งสองข้างปักธงสัญลักษณ์รูปจันทร์เสีย้ วสีเหลืองเข้มบนพืน้ ดำ คนขับอยูใ่ นเครือ่ งแบบคอปิดสีกรมท่าเข้มพร้อม
ด้วยหมวกแก๊ปสีเดียวกัน ทีน่ งั่ ตอนหลังซึง่ หันหน้าเข้าหากันมีชายหนุม่ สองคน
อยูใ่ นเครือ่ งแบบนายทหารสัญญาบัตรสังเกตได้จากการปักดิน้ ทีส่ าบเสือ้ คอตัง้
และอินทรธนูบนบ่า ทีน่ งั่ คนขับกับผูโ้ ดยสารคัน่ ไว้ดว้ ยกระจกหนาเลือ่ นได้เพือ่
ป้องกันการสนทนาไม่ให้รั่วไหล
“การบรรยายต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ขอรับ” ชายหนุม่ ทีม่ ยี ศน้อยกว่า
ถามด้วยอาการสำรวม ผู้ถูกถามยิ้มเล็กน้อยแต่เป็นรอยยิ้มที่เหมือนกับจะ
เยาะในบางสิ่งบางอย่าง ใบหน้าคมสันมีจุดเด่นที่นัยน์ตาคมปลาบทรงพลัง
“คงไม่นานเกินชัว่ โมงเพราะใครทีไ่ หนจะมาสนใจแว่นแคว้นเล็กๆ ทีเ่ ป็น
จุดจนเกือบมองไม่เห็นบนแผนที่ และใครจะมีคำถามมากมาย”
“แต่สำหรับนักศึกษาประวัตศิ าสตร์ เมืองเหมวันมีบางสิง่ บางอย่างละม้าย
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ภาคเหนือสุดของประเทศไทย เรามาจากต้นน้ำสายเดียวกัน มีการแลกเปลีย่ น
นักเรียนนับแต่เจ้าหมอกฟ้าเปิดเมืองหลังองค์เจ้าสิน้ กระผมว่าประเทศไทยรูจ้ กั
เราดีขึ้นมากขอรับ”
“เราก็ได้แต่เป็นทูตสันถวไมตรีตามบัญชาเจ้าหมอกฟ้าบังหน้างานตามหา
น้องนางเจ้าหญิงทอปัด กี่ปีเข้านี่แล้ว แต่ก็คว้าน้ำเหลว”
เสียงพูดเหนือ่ ยหน่ายหมดหวัง เขาและเจ้าหมอกฟ้าเติบโตมาพร้อมกัน
องค์เจ้าและเจ้านางห่มฟ้ามีโอรสสององค์ เจ้าหมอกฟ้าเป็นองค์เล็ก แต่เมือ่
เจ้านางห่มฟ้าคลอดธิดาน้อย โอรสองค์ใหญ่ก็สิ้นเพราะไข้ป่า เหลือเพียง
เจ้าหมอกฟ้าผู้อ่อนแอและขี้โรค เป็นที่หวั่นหวาดว่าอาจจะอยู่ได้ไม่นานนัก
เขาอายุสบิ เอ็ดเมือ่ บิดาซึง่ เป็นนายทหารขององค์เจ้านำตัวมาคุม้ หลวง
เพื่อเหตุผลประการเดียว
‘ปกป้องคุม้ ครองเจ้าหมอกฟ้าด้วยชีวติ จำไว้วา่ หากมีสงิ่ ใดเกิดขึน้ เจ้า
จะต้องตายแทนตายก่อน เข้าใจไหม’
‘ทำไมครับพ่อ’
‘เพราะเราเป็นข้าของท่าน ต้องยึดมัน่ ความจงรักและภักดียงิ่ กว่าชีวติ
ต่อไปภายภาคหน้าเจ้าหมอกฟ้าจะต้องเป็นองค์เจ้าองค์ตอ่ ไป เทพบุตร เจ้า
ต้องทำการนี้ให้สัมฤทธิผล’
ความจงรักภักดีของเขาถูกปลูกฝังตั้งแต่นั้นมา เขาเป็นเสมือนดั่งเงา
ของเจ้าหมอกฟ้า คอยระแวดระวังปัดเป่าอันตรายทีจ่ ะกรายเข้ามาใกล้ นัน่ คือ
ความสำคัญของเขาที่ทำให้คนยำเกรงจนเกือบกลายเป็นเจ้าชายอีกองค์หนึ่ง
เจ้าหมอกฟ้ามีชันษาสิบสาม เจ้านางน้อยทอปัดเพิ่งย่างเข้าวัยที่หก
เป็นเด็กทีร่ า่ เริงสดใสมีความงดงามน่ารักราวเทพธิดา เขาซึง่ คอยปกป้องเจ้า
หมอกฟ้าด้วยชีวติ ได้แบ่งหัวใจอีกครึง่ หนึง่ แอบดูแลเจ้านางน้อยอยูห่ า่ งๆ เช่นกัน
ปลายปีนั้นเมืองเหมวันเกิดโรคระบาด ผู้คนล้มตายระเนระนาด แต่
ทุกคนพยายามป้องกันไม่ให้โรคระบาดเข้ามาในคุ้มหลวง เขาเองแทบไม่ได้
หลับได้นอน ผวาแม้แต่เสียงไอของเจ้าหมอกฟ้า
เจ้านางดาราวัณซึ่งเป็นพระมารดาองค์เจ้าเคยตรัสว่า
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‘เมืองเหมวันเหมือนมีอาถรรพ์ ผูห้ ญิงมักจะเข้มแข็งกว่าผูช้ าย ดูเอาสิ
เราอายุเท่าใดแล้วยังไม่เคยล้มหมอนนอนเสื่อ แต่หลานชายคนโตของเรา
ส่องฟ้ากลับตายไปอย่างน่าอนาถ เหลือเพียงหมอกฟ้าก็ออ่ นแอเจ็บออดแอด
ไม่รู้ว่าจะมีดวงได้ครอบครองเหมวันหรือไม่’
ไม่มีใครต้องการให้ถ้อยรับสั่งเป็นความจริง แต่เท่าที่สายตาทุกคนแล
เห็น เจ้าหมอกฟ้าเป็นดังว่า แม้แต่เจ้านางน้อยก็ยงั แข็งแรงมากกว่าจนกระทัง่
บางครั้งถึงกับทรงบ่นเมื่อเสด็จมาเยี่ยมเจ้าพี่พร้อมพระมารดา
‘เจ้าพี่เจ็บอีกแล้วหรือ เราก็ไม่มีคนเล่นด้วยน่ะซี’
‘ไม่ได้เล่น แต่ลกู ก็ชวนเจ้าพีค่ ยุ ได้นจี่ ะ๊ บางทีมคี นชวนคุยเจ้าพีอ่ าจจะ
หายเร็วเสียอีก’
เขาแลเห็นความหมองเศร้าเฉกเช่นความรูส้ กึ ของมารดาทัว่ ไปเมือ่ รูว้ า่
ลูกไม่สบาย เจ้านางปล่อยพระธิดาเข้าไปข้างใน องค์เองประทับด้านนอก คน
ติดตามรอข้างล่างนอกเสียจากนายพลคำสิงห์ซงึ่ เป็นพระเชษฐา ไม่มใี ครเห็น
เขาที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดเพื่อเปิดโอกาสเวลาพระญาติพระวงศ์เสด็จมาเยือน
‘เมื่อวันวานพี่ได้ข่าวว่าเจ้าย่าดาราวัณให้คนไปตามปู่เจ้าเข้ามาในคุ้ม
เหนือ’
‘อีกแล้วหรือคะ ทำไมเจ้าย่าถึงได้เชื่อคำทำนายทายทักนัก ปู่เจ้าพูด
เรือ่ งไม่ดี ท่านก็ไม่สบายพระทัยไปนาน คนเราทำอย่างไรก็หนีเวรกรรมไม่พน้ ’
‘แต่คราวนีเ้ จ้าย่ากังวลมาก องค์เจ้าไม่ทรงสบาย และไหนยังเจ้าหมอกฟ้า
อาการไม่กระเตื้อง ซูบผอมอิดโรยไม่เหมือนเด็กวัยเดียวกัน’
‘แล้วปู่เจ้าจะช่วยอะไรได้’
‘เขา’ ได้ยินนายพลคำสิงห์ถอนใจยาว เมื่อแอบมองก็เห็นใบหน้าที่
แสดงความกลัดกลุ้ม คำสิงห์เหลือบซ้ายแลขวาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใดอยู่
ณ ที่นั้น
‘น้องจำเหตุการณ์ตอนที่ทอปัดเกิดได้ไหม เจ้าย่าให้ปู่เจ้าเข้ามาถวาย
คำทำนาย ปู่เจ้าบอกว่าทอปัดดวงแข็ง หากอยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกับพี่ชาย
พี่ชายจะไม่เหลือชีวิตรอด น้องเองยังปรามาสว่าเป็นคำพูดที่เหลวไหล’
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‘จำได้ค่ะ’
‘ต่อมาไม่นาน ส่องฟ้าก็ตาย’
เขาไม่ได้ยนิ เสียงตอบจากเจ้านางห่มฟ้าและตัวเขาเองก็แทบจะลืมหายใจ
‘เวลานีอ้ งค์เจ้าประชวร หมอกฟ้าทรงๆ ทรุดๆ เจ้าย่าเกรงว่าคำทำนาย
ของปูเ่ จ้าจะเป็นความจริง พีก่ บั น้องจะอยูร่ ว่ มแผ่นดินเดียวกันไม่ได้ หาไม่…’
‘หมายความว่าอย่างไร นีห่ รือคือเรือ่ งทีพ่ ตี่ ามน้องมาเพือ่ จะเล่าให้ฟงั ’
‘คนของพี่ไม่เคยโกหก น้องก็รู้ว่าเจ้าย่าไม่โปรดน้องนัก เจ้าย่ามีคน
ของท่านซึง่ เป็นคนละฝ่ายกับพี่ เวลานีพ้ บี่ อกได้แต่วา่ เจ้าย่ากำลังกลัวมากว่า
ชีวิตหมอกฟ้าจะเป็นอันตรายถ้าอยู่ใกล้ทอปัด’
‘คุณพระคุณเจ้า ทำไมเจ้าย่าคิดไกลเช่นนัน้ หมอกฟ้าและทอปัดเป็น
พี่น้องกัน ทอปัดเพิ่งหกขวบ เขาจะทำร้ายพี่ชายได้อย่างไร’
‘อย่างทีน่ อ้ งพูดนัน่ แหละ เจ้าย่ายังคงงมงายอยูก่ บั ไสยศาสตร์และความ
คิดเก่าๆ เพราะอย่างนีท้ า่ นถึงไม่ยอมให้องค์เจ้าเปิดเมืองติดต่อกับต่างประเทศ
แต่ทสี่ ำคัญยิง่ กว่านัน้ เจ้าย่ามีปเู่ จ้าให้ทา้ ย เราไม่รวู้ า่ ท่านจะทำอย่างไรต่อไป
ระหว่างหลานชายกับหลานสาว น้องคิดว่าท่านจะเลือกใคร’
เขาได้ยินเสียงสะอื้นของเจ้านางห่มฟ้าในขณะที่เขาลืมตาโพลงอยู่ใน
เงามืด เพราะความตกใจเมื่อนึกถึงชะตากรรมของเด็กหญิงตัวน้อยที่ยังไม่รู้
ประสา
‘น้องยอมไม่ได้ ลูกทั้งสองที่เหลืออยู่คือหัวใจและวิญญาณของน้อง
น้องจะไม่ยอมให้คนคนเดียวมาพิพากษาชะตาชีวิตของลูกเป็นอันขาด’
‘แต่เจ้าย่าไม่ฟังใครหรอกนะ’
‘เจ้าย่าคงฟังองค์เจ้าบ้าง น้องจะไปเฝ้าเจ้าพี่’
‘องค์เจ้าประชวร โดยบัญชาเจ้าย่าใครก็เฝ้าไม่ได้ ทหารคุม้ เหนือล้อม
อยู่ทุกด้าน พี่เกรงว่าเราจะทำอะไรไม่ได้มากเสียแล้ว’
‘หมายความว่าอย่างไร’
‘นับแต่วินาทีนี้ ชีวิตเจ้านางน้อยกำลังตกอยู่ในอันตราย!’
***

หนึ่งชีวิต หนึ่งความรัก
๑๙

เสียงเบรกรถดังสนัน่ ร่างของเขากระดอนไปข้างหน้าแล้วถูกดึงรัง้ กลับ
มาด้วยเข็มขัดนิรภัย เทพบุตรตะโกนถามทันที
“เกิดอะไรขึ้น”
กระจกที่คั่นกลางระหว่างที่นั่งทั้งสองตอนเลื่อนเปิดทันที
“มีรถจักรยานขี่ตัดหน้าขอรับ”
แทนที่จะโกรธ เทพบุตรถามทันที
“มีใครเป็นอะไรหรือเปล่า หยุดรถ”
“เดีย๋ วจะไม่ทนั นะขอรับ” คนสนิทของเขาท้วงติง แต่กต็ ะโกนถามคนรถ
“ชนเข้าหรือเปล่า ใครเป็นอันตรายไหม”
“อย่ามัวแต่ถาม ใครเป็นอันตรายไหม”
“อย่ามัวแต่ถาม ลงไปดูเร็วเข้า”
ขณะทีพ่ ดู มือก็เปิดประตูพร้อมกับทีค่ นรถเปิดประตูพรวดพราดออกมา
เช่นเดียวกัน หน้าตาซีดละล่ำละลักพูดว่า
“กระผมไม่ได้ขบั เร็ว จักรยานวิง่ ลงมาจากเนินเขาเร็วมาก กระผมพยายามหลบแต่ไม่ทัน”
ชายหนุ่มไม่ได้สนใจฟัง เขาเดินเกือบเป็นวิ่งไปหน้ารถ ตามติดด้วย
คนสนิท จักรยานสีแดงล้มคว่ำกลางถนนเลยรถยนต์ไปประมาณสามศอกพร้อม
ร่างหญิงสาวในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนส์เหมือนนักศึกษาทั่วๆ ไปที่พยายามพยุง
ร่างลุกขึ้นยืน กระเป๋าสะพายที่อยู่ในตะกร้าหน้ารถกระเด็นไกลออกไป
กังสดาลนิว่ หน้าเล็กน้อย ไม่เจ็บมากเท่าไหร่แต่จกุ มากกว่า เพราะเมือ่
จักรยานเสียหลักเนื่องจากหล่อนประมาทเกินไป ไม่คิดว่าจะมีรถขับตัดหน้า
ทางลงเขา เลยเบีย่ งหลบพร้อมกับทีร่ ถยนต์คนั ยาวเบรกกะทันหัน ตัวหล่อน
ลอยละลิ่วก่อนตกบนพื้นถนน จุกแอ้กพูดไม่ออก
“เป็นยังไงบ้างคุณ”
เสียงฝีเท้าที่เดินแกมวิ่งเข้ามาหาทำให้หล่อนอายหนักขึ้น กังสดาล
ประมาท มันเป็นความผิดของหล่อน หญิงสาวใช้มอื ปัดเข้ากับกางเกง พูด

วราภา
๒๐

อุบอิบไม่มองหน้าใครทั้งสิ้น
“ไม่เป็นไร รถไม่ได้ชน ความผิดของฉันไม่ทันดู”
หล่อนเดินกะเผลกไปหยิบกระเป๋าถือ เมือ่ กลับมาจักรยานสีแดงถูกจับ
ตัง้ เรียบร้อย ชายคนหนึง่ ในชุดทหารกำลังตรวจสภาพอย่างสนใจ เขาเลือ่ น
รถไปข้างหน้าแล้วถอยหลังเพื่อให้แน่ใจว่ายังใช้การได้ดี
“วงล้อยังดีไม่คด ถีบได้”
มือทีม่ นี วิ้ ยาวเรียวจับแฮนเดิลจักรยานเดินมาทีห่ ล่อน รูปร่างเขาสูงใหญ่
และกังสดาลก็บงั คับสายตาให้อยูเ่ พียงแผงอกไม่สงู ไปกว่านัน้ เขาพูดกับหล่อน
ว่า
“ไปโรงพยาบาลไหม…ให้แน่ใจว่าไม่เป็นอะไร” เกือบจะตอบแล้วว่า ฉัน
ก็เพิง่ มาจากโรงพยาบาล แต่ไม่อยากต่อล้อต่อเถียง เพียงแค่นนั้ หล่อนก็อาย
แทบแย่อยูแ่ ล้ว หญิงสาวสัน่ หน้าจนผมกระจาย รับแฮนเดิลจนเกือบเป็นดึง
มาจากเขา
“ไม่ต้อง ไม่เป็นไร ขอโทษ”
หล่อนโยนกระเป๋าไว้ทตี่ ะกร้าหน้ารถอย่างเดิม จูงรถห่างออกมาแล้วขึน้
นั่งปั่นออกจากที่นั่นอย่างรวดเร็ว
***
“กังสดาล ไปไหนมาทำไมเข้าห้องช้า” สวรรยาเพือ่ นของหล่อนกระซิบ
ถามพร้อมเอือ้ มมือหยิบหนังสือทีว่ างไว้บนเก้าอีต้ วั ถัดไปเป็นการจองทีใ่ ห้กลับ
คืนมา กังสดาลนัง่ ลงพร้อมกับกล่าวคำขอบใจ หล่อนเสยผมทีต่ กลงมาปรก
หน้าผากแก้มแดงระเรื่อเพราะรีบวิ่งมาเข้าห้องให้ทันเวลา
“แอ็คซิเดนท์นิดหน่อย”
“ตายจริง แล้วเป็นไรหรือเปล่า”
“ถ้าเป็นจะมานั่งตรงนี้หรือ” กังสดาลยิ้มจนเห็นเขี้ยว
“ยังครบสามสิบสองจ้ะหวัน ไม่ต้องห่วง”
สวรรยาค้อนขวับ
“จักรยานละซีท่า เมื่อไหร่จะเลิกปั่นเสียที อย่าบอกนะว่าชนคนมา”
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พูด

“ไม่ใช่คน แต่เป็นรถยนต์คนั ใหญ่เบ้อเริม่ ” หล่อนกางแขนประกอบคำ

“ฉันลงเขามาไม่ทนั ดู ก็ใครจะไปนึก เล็งแล้วว่าไม่มรี ถเลยปล่อยเต็ม
สตีม เกือบไป…เส้นยาแดงผ่าเสี้ยว ไม่งั้นมีหวังไปเจอกันบนสวรรค์ แต่ก็
กระเด็นไปนอนแอ้งแม้ง จุกแทบตาย”
สวรรยาทำหน้าหวาดเสียว แต่อดหัวเราะกับท่าทางคนเล่าไม่ได้
“ฉันกับหมอรอยวินเคยพูดกันว่า วันหนึ่งเถอะกังสดาลจะต้องเจอดี
ไม่มีใครเขาขี่จักรยานยังกับจะไปแข่งเหมือนเธอ”
“แต่ฉันก็รอดมาทุกทีไม่ใช่หรือ บอกแล้วฉันมันคนดวงแข็ง”
“จ้า แม่คุณ ฉันละเบื่อเธอจริงๆ”
สวรรยาหยุดพูดเมือ่ เสียงพูดคุยในห้องแผ่วลง ขยับตัวนัง่ ให้สำรวมขึน้
แต่ทำปากพะงาบๆ บอกกังสดาลว่า
“คงจะมาแล้ว ผูบ้ รรยายพิเศษ แขกรับเชิญของคุณพ่อเรย์….พันเอก
เทพบุตรแห่งเหมวัน”
“เปิดเมืองใหม่ สงสัยฉันคงนั่งหลับ”
กังสดาลถอนหายใจ เมือ่ ครูน่ ไี้ ม่รสู้ กึ อะไรมาตอนนีเ้ นือ้ ตัวเริม่ ขัดยอก
หญิงสาวเหยียดเท้าไปใต้เก้าอีข้ า้ งหน้านัง่ ตัวเอนๆ ในท่าสบายอาศัยร่างนักศึกษา
ชายตัวใหญ่เป็นที่กำบัง หล่อนหลับสักงีบคงไม่มีใครเห็น
เสียงฝีเท้าหนักๆ ย่ำเข้ามาในห้องขณะที่กังสดาลนัยน์ตาปรือเกือบจะ
หลับ…เหมวัน…เมืองอะไรน้อชื่อเหมือนเทพนิยาย สงสัยคงอยู่ใกล้เทือก
เขาหิมาลัย
“สวัสดีทกุ คน” เสียงพูดทีด่ งั ขึน้ กระตุกต่อมในสมองราวไฟฟ้าช็อร์ต แล้ว
มันก็บงการให้กังสดาลลืมตาโพลงขึ้นทันที

๓
‘ไปโรงพยาบาลไหม ให้แน่ใจว่าไม่เป็นอะไร’
เสียงนี้แหละ นุ่มทุ้ม ทรงพลัง มีอำนาจ แต่ก็อ่อนโยนอาทร มัน
คือเสียงเดียวกับทีทั่ กทายนักศึกษาทุกคน กังสดาลไม่ได้มองหน้าเขาตอนนัน้
รู้แต่เขาอยู่ในเครื่องแบบรูปร่างสูงใหญ่
หญิงสาวหดขากลับมาอย่างรวดเร็ว ยันตัวให้นัง่ ตรง มันอาจเร็วไปสัก
นิดจนทำให้หัวเข่าที่ระบมอยู่แล้วกระแทกขาเก้าอี้ข้างหน้า เจ็บจนเผลอตัว
ร้องออกมา
“โอ๊ย…”
ทุกคนในห้องเงียบกริบ แต่ทุกสายตาจ้องมาทีหล่
่ อนซึง่ นัง่ กัดริมฝีปาก
ด้านใน ใบหน้าแดงก่ำแต่เหงื่อแตกซิก แม้แต่ ‘เขา’ ก็ยังชะเง้อมอง
“ใครเป็นอะไร”
“ไม่…ไม่มี…” หล่อนพึมพำเสียงสัน่ อับอายแทบแทรกแผ่นดินหนี แต่
เสียงนั้นอุบอิบอยู่ในลำคอ สวรรยาชะโงกหน้ามาถามเบาๆ
“กังสดาล เป็นอะไร”
“ไม่เป็น หวันช่วยบอกทีเราไม่เป็นไร”
สวรรยาทำหน้างง แต่ความทีอยาก
่ ช่วยเพือ่ น หล่อนจึงส่งเสียงตอบ
ออกไปทันที
“ไม่มีใครเป็นอะไรค่ะ เหตุการณ์ปกติ”
เสียงหัวเราะดังครืนใหญ่ แม้แต่ผูบรรยาย
้
ใบหน้าทีวาง
่ เฉยเคร่งขรึม
เมือ่ ตอนเดินเข้ามาในห้องเป็นครัง้ แรกอ่อนละมุนลง กังสดาลเงยหน้าขึน้ พอดี
เมื่อเขามองตรงมา ประกายตาคมกล้ามีอำนาจราวกับจะดึงดูดให้หล่อนร่วง
หล่นลงไปในหุบเหวอันสลับซับซ้อน กังสดาลถอนหายใจเฮือกใหญ่
‘นี่หรือพันเอกเทพบุตรแห่งเหมวัน’
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กังสดาลนั่งตัวตรงมองตามร่างสูงใหญ่บนยกพื้นอย่างไม่คลาดสายตา
ห้องเรียนของหล่อนสร้างทันสมัยเหมือนโรงภาพยนตร์ย่อมๆ เก้าอีเรี้ ยงแถว
ยาวลดหลั่นเป็นชั้นทำให้คนนั่งหลังสามารถมองเห็นผู้บรรยายได้ถนัด ผนัง
ทุกด้านเก็บเสียง ดังชัดโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไมโครโฟน ยิง่ สุม้ เสียงหนักแน่น
มีจังหวะจะโคนบวกกับความรูที้ น่่ าสนใจทำให้ทุกคนตัง้ ใจฟังอย่างไม่รูต้ วั แต่
บางครั้งเขาก็หยุดเพื่อตอบข้อซักถามด้วยท่าทางใจเย็น
“ผมไม่เข้าใจว่าทำไมนโยบายการเปิดประเทศของเหมวันจึงใช้ทหาร
แทนทีจ่ ะเป็นเจ้าหน้าทีจาก
่ กระทรวงการต่างประเทศซึง่ ดูจะผิดแผกไปจากประเทศ
อื่นๆ ทั่วโลกจริงไหมครับ”
กังสดาลมองเห็นรอยยิม้ ของผูบรรยาย
้
อดนึกไม่ได้ว่าหมอรอยวินยิม้
ได้สวยแล้ว แต่อีตาพันเอกคนนีกลั
้ บยิม้ ได้ประทับใจกว่า มันทำให้ความคม
เฉียบบนใบหน้าคลายลงเป็นอ่อนโยนได้อย่างประหลาด
“ผมเป็นทหารราชองครักษ์ ไม่ได้อยูหน่
่ วยจูโ่ จม เมือ่ เป็นบัญชาของ
องค์เจ้าให้ผมรัง้ ตำแหน่งต่างประเทศด้วย ผมจึงถือเป็นหน้าทีและ
่ หวังว่าการ
มาครั้งนี้คงทำให้มีคนเข้าใจเมืองเหมวันได้มากพอสมควร”
“ทำไมท่านถึงได้พูดภาษาไทยได้ดีเช่นนี้”
“เราพูดได้หลายภาษา แต่ก็มีภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่
เด็กนักเรียนของเราเข้ามาเรียนทีประเทศ
่
ไทยมากพอประมาณ ตอนนีเรา
้ ก็มี
โครงการแลกเปลีย่ นนักเรียนเพือ่ ให้ต่างฝ่ายต่างเรียนรูขนบธรรมเนี
้
ยมประเพณี
ซึง่ กันและกัน ซึง่ ว่าไปแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่
เราต่างก็ยึดถือในสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน และชาวเหมวันของ
เราก็นับถือศาสนาพุทธ การแต่งตัวเป็นไปตามสากลนิยม แต่ฝ่ายในยังนิยม
นุ่งซิ่น เกล้าผมเหมือนสมัยโบราณ”
“เราจะมีโอกาสได้เห็นเมืองเหมวันบ้างไหมคะ”
กังสดาลได้ยินเสียงสวรรยาถามออกไป ซึ่งก็เป็นคำถามที่ตรงกับใจ
หล่อนเช่นเดียวกัน
“ผมมีสไลด์มาโชว์ให้ดู พวกคุณดูแล้วอาจจะคิดว่าผมไปถ่ายมาจาก
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เมืองเหนือของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือหน้าตาผูค้ น และแม้
แต่การดำรงชีวติ เพียงแต่เหมวันจะอุดมชุม่ ชืน่ เพราะเรามีพืน้ ทีป่่ าถึงเจ็ดสิบ
เปอร์เซ็นต์ คนทีตั่ ดไม้ทำลายป่าจะได้รับโทษสถานหนัก เราพัฒนาบ้านเมือง
อย่างค่อยเป็นค่อยไป คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมาก
กว่าก้าวอย่างรวดเร็วไปตามวัตถุนิยม”
น่าทึง่ จริงๆ กังสดาลได้แต่ตะโกนอยูใน
่ ใจ หล่อนวาดภาพตามคำพูด
ของเขา พร้อมกับนึกอยากเห็นเมืองโบราณที่ว่าด้วยนัยน์ตาตัวเองสักครั้ง
และราวกับว่า ‘เขา’ อ่านความรู้สึกของหล่อนออก ชายหนุ่มเรียกนักศึกษา
ชายคนหนึ่งไปช่วยจัดการติดตั้งเครื่องฉายจนเรียบร้อย ไฟฟ้าในห้องจึงปิด
มืดลงพร้อมกับภาพแรกของเมืองเหมวันปรากฏขึ้น เสียงสวรรยาซึ่งเอนตัว
เข้ามาใกล้กระซิบเบาๆ
“ไม่บอกไม่เชื่อนะ นึกว่าเป็นภาคเหนือของประเทศไทย เพียงแต่
สถาปัตยกรรมของเขาคล้ายไทย ลาว แล้วก็จีนด้วย ดูหลังคาอาคารบาง
แห่งสิ มีรูปลักษณะเหมือนเก๋งจีน แต่มันก็กลมกลืนเข้ากันดี๊ดี”
กังสดาลฟังเสียงสวรรยา แต่ก็เงีย่ หูฟังเสียงผูบรรยาย
้
ควบคูกั่ นไปด้วย
เพียงแต่ไม่รู้สึกตื่นเต้นคล้อยตาม เพราะดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นบน
จอเคยผ่านสายตามาแล้วทั้งสิ้น
“เราเรียกเจ้าเหนือหัวของเราว่าองค์เจ้า เมือ่ อดีตองค์เจ้าถึงแก่พิราลัย
เจ้าหมอกฟ้าซึ่งเป็นโอรสองค์เดียวขึ้นครองเหมวัน เจ้าหมอกฟ้าเป็นโอรส
เจ้านางห่มฟ้าและเป็นหลานเจ้าย่าดาราวัณ เจ้าย่าแม้จะเจริญพระชันษา แต่
ก็แข็งแรงไม่เคยประชวร ท่านคุมคุม้ เหนือซึง่ เป็นฝ่ายใน แต่กระนัน้ องค์เจ้า
หมอกฟ้าก็ยังต้องถวายรายงานความเป็นไปต่างๆ ให้ทรงทราบอยูตลอด
่ เวลา”
“อย่างนี้เขาเรียกว่าเผด็จการแล้วละ” กังสดาลพึมพำกับตัวเอง
“แล้วหากว่าเจ้าย่าไม่เจ็บ ไม่ไข้ ไม่ตาย การเป็นองค์เจ้าจะมีประโยชน์
อะไร”
“ประชากรของเหมวันมีประมาณล้านครึง่ ชายและหญิงมีจำนวนเท่าๆ
กัน อาณาเขตตอนเหนือติดกับทิเบต ดินแดนแถบนั้นเป็นที่ราบสูง อาศัย
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การปศุสัตว์เลี้ยงม้าเลี้ยงวัวเป็นหลัก ผิดกับภาคกลางที่อุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ เรามีพืชหายากและสมุนไพรซึง่ ส่งออกไปขายทางเมือง
จีนมากมาย รายได้หลักมาจากการเกษตร มีอัตราถึง ๔๐ ของจีดีพี ชาว
เหมวันพูดได้หลายภาษา เนือ่ งจากเรามีการติดต่อกับประเทศใกล้เคียงตัง้ แต่
ยังไม่ได้เป็นเมืองเปิด เราพูดทิเบเตียน เนปาลี ลาว และไทย การเติบโต
ทางเศรษฐกิจของเราคล้ายภูฏาน เราใช้เขือ่ นผลิตกระแสไฟฟ้าส่งออกไปยัง
ประเทศใกล้เคียง”
กังสดาลฟังเพลิน ภาพเมืองเหมวันชัดเจนอยูบน
่ จอเบือ้ งหน้าในความ
มืดสนิท ทำให้ทุกคนใจจดจ่อกับเมืองใหม่ที่เพิ่งรู้จัก เสียงของเขานุ่มนวล
กระตือรือร้นแฝงความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน เป็นน้ำเสียงของ
ชายหนุ่มที่หญิงสาวทั้งหลายอยากเก็บไปนอนฝัน
ภาพบนจอตัดเข้าภาคกลางอันเป็นทีตั่ ง้ ของ ‘วัง’ ทีประทั
่ บของราชวงศ์
หรือ ‘คุ้มหลวง’ การแต่งกายประณีตด้วยซิ่นมีเชิง และเสื้อคอปิด แขน
กระบอกตัวสั้นเข้ารูป ฝ่ายหญิงเกล้าผมมุ่นมวย มีเครื่องประดับมากน้อย
ตามฐานะ
กังสดาลมองตามภาพ ฟังคำบรรยาย หล่อนเห็น ‘คุม้ เหนือ’ ทีดารดาษ
่
ด้วยต้นจำปาลาวทิ้งดอกเกลื่อนใต้ต้น เลยไปถึง ‘คุ้มหน้า’ หรือ ‘คุ้มหลวง’
ที่ประทับองค์เจ้าซึ่งแลดูเรียบง่าย มีเพียงต้นไม้ชนิดเดียวเรียงตามทางเดิน
อย่างมีระเบียบ กังสดาลพึมพำในใจ
“ต้นสาละ”
หล่อนสะดุง้ ทำไมต้นไม้ชนิดนีผุ้ ดขึน้ ในความทรงจำเหมือนกับว่ารูจ้ กั
มันมาก่อน
“กังสดาล เจ้าจะบ้าไปแล้ว”
หญิงสาวสะดุ้งอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงพันเอกเทพบุตรกล่าวย้ำ
“ทีเห็
่ นขึน้ เรียงเป็นแถวนัน่ คือต้นสาละ ใครเคยรูจ้ กั บ้างไหม ต้นสาละ
เป็นต้นไม้ในศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าประสูติ ต้นแข็งแรง ดอกชมพูอม
เหลืองสวย มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เคยว่ากันว่า…”
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“ถ้าดอกร่วงลงมาโดนตัวเวลาเดินผ่าน จะได้ลาภ หรือถ้าตบมือใต้ต้น
แล้วดอกตกลงมาในมือ สิ่งที่นึกหวังจะได้สมดังปรารถนา”
สวรรยาเอื้อมมือมาจับแขนกังสดาลไว้แน่น เพราะได้ยินเสียงพึมพำ
ชัดเจน
“จริงหรือ ทำไมเธอรู้”
กังสดาลเหงื่อแตกพลั่ก
“ไม่รู้เหมือนกันหวันว่าฉันรู้ได้ยังไง”
หล่อนเริม่ รูส้ กึ ไม่เป็นสุข มือไม้เย็นเฉียบ…ทำไมหล่อนจึงรู้ รูกระทั
้ ง่
ว่าสาละมาจากอินเดียแล้วก็ลังกา
“เขาพูดเหมือนเธอเลยนะกังสดาล”
สวรรยาทำเสียงตืน่ เต้น พันเอกเทพบุตรอธิบายในสิง่ ทีกั่ งสดาลเพิง่ พูด
ออกไปไม่นานไม่มีผิดเพีย้ นราวกับว่าเขาส่งบทมาให้หล่อนอ่านล่วงหน้า หญิง
สาวเริ่มรู้สึกปวดตุบๆ ที่ขมับ ก็พอดีเขาข้ามไปพูดเรื่องอื่น
“เหมวันมีสิ่งที่น่าสนใจ น่าดูมากมาย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่รัก
ธรรมชาติและความเงียบสงบ เราพยายามอนุรกั ษ์ธรรมชาติและโบราณสถาน
เอาไว้ อุทยานแห่งชาติมีพันธุไม้
์ และพืชทีหา
่ ยาก เรามีพิพธิ ภัณฑสถาน ที่
รวมศิลปะเหมวันและจีนไว้อย่างลงตัว หอวังพระจันทร์ของเรางดงามประหนึง่
ความฝันในคืนที่พระจันทร์เต็มดวง The half moon pavillion”
ในขณะทีทุ่ กคนสนใจกับภาพเบือ้ งหน้า อาการปวดตุบทีขมั
่ บทวีมากขึน้
จนร้าวระบมไปทั่ว กังสดาลยกมือทาบอก พยายามกำหนดการหายใจเข้า
ออกอย่างรวดเร็ว ใครบอกว่านั่นคือพิพิธภัณฑ์…หอวังพระจันทร์ ไม่ใช่
พิพิธภัณฑ์…แต่มันคือ…
“คุก! ที่ขังนักโทษ”
กังสดาลกรีดร้องออกไปสุดเสียง…
***
มัณคีรรอ
์ จนรถเคลือ่ นออกจากที่ จึงเงยหน้ามองผูบั้ งคับบัญชาแลเห็น
สีหน้าเฉยเมยค่อนข้างเครียด นัยน์ตาทีเคย
่ สงบสุขมุ มีแววว้าวุน่ เช่นทีเขา
่ ไม่-
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เคยเห็นมาก่อน
“เกิดอะไรขึ้นครับท่าน”
เทพบุตรเหลือบดูกระจกคัน่ กลางระหว่างทีน่ งั่ คนขับรถ มัณคีรจึ์ งเอือ้ ม
มือสัมผัสให้แน่ใจว่าคำพูดฝ่ายในจะไม่มีวันหลุดรอดไปได้
“มีคนบอกว่าหอวังพระจันทร์ไม่ใช่พิพธิ ภัณฑ์ แต่เป็นทีคุ่ มขังนักโทษ”
“อย่างนัน้ หรือขอรับ กระผมได้ยนิ เสียงเอะอะในห้อง แต่ไม่ทราบว่าเรือ่ ง
อะไร”
เขาพูดตามความจริง ขณะยืนรักษาการณ์อยู่หน้าห้อง ได้ยินเสียง
อื้ออึงภายในสักครู่ก็เงียบไป
“ใครขอรับ เขาพูดเพราะความคะนองหรือเปล่า”
“ไม่ใช่ความคะนอง เพราะคนพูดเป็นผู้หญิง”
เทพบุตรถอนใจยาว
“มัณคีร์ เขาคือเด็กผูห้ ญิงขีจั่ กรยานสีแดงทีรถ
่ เราเกือบชนเข้านัน่ แหละ”
มัณคีร์อึ้งไปเล็กน้อย เขาเติบโตขึ้นมาจากเด็กชาวบ้านธรรมดาไม่
คุ้นเคยกับ ‘คุ้มหลวง’ แต่เพราะความที่เรียนหนังสือเก่งจึงได้สอบเลื่อนขั้น
และเข้าไปศึกษาในกรมทหาร เรื่อง ‘หอวังพระจันทร์’ เขาเคยได้ยินมาบ้าง
แต่ไม่ได้สนใจเพราะถือว่าเป็นเพียงเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
“แต่มันคือพิพธิ ภัณฑ์ไม่ใช่หรือขอรับ มันจะเป็นคุกไปได้อย่างไร ผูห้ ญิง
คนนั้นทำไมถึงได้ปากพล่อย”
เทพบุตรนิ่ง ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ เขาเองยอมรับว่าตกใจที่ได้ยิน
เสียงกล่าวปรักปรำไม่กลัวเกรง ความลับของเหมวันมีคนอืน่ ล่วงรูได้
้ อย่างไร
กัน
เมือ่ จบการบรรยาย นักศึกษาทยอยกันออกจากห้อง หญิงสาวสองคน
เป็นคู่สุดท้าย คนหนึ่งยิ้มเจื่อนๆ ให้เขา
‘ขอบคุณค่ะที่ทำให้เรารู้จักเมืองเหมวันมากขึ้น ขอบคุณสำหรับการ
บรรยาย’
เขามองผูห้ ญิงอีกคนทีไม่
่ พยายามสบตาเขา ใบหน้าหล่อนดูเด่นผิดกับ
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เพื่อนสาว แต่ค่อนข้างซีด เขาหลุดปากถามไปว่า
‘เป็นอะไร’
‘กังสดาลไม่สบายค่ะ เขาเกือบถูกรถชน นีกำลั
่ งจะพาเขาไปหาหมอ’
เขามองตามหล่อน กระเป๋าสะพายไหล่คือใบเดียวกับที่ผู้หญิงคนนั้น
โยนไปไว้ในตะกร้าหน้ารถจักรยานก่อนขี่จากไปโดยไม่พูดไม่จา เขาเพิ่งรู้ว่า
หล่อนชื่อ กังสดาล!
“มัณคีร์”
“ขอรับ”
“สืบให้หน่อย ฉันต้องการรู้ว่าผู้หญิงที่เกือบจะถูกรถเราชน ผู้หญิงที่
ชื่อกังสดาล เป็นใคร มาจากไหน”
“ได้ขอรับ”
***
นายแพทย์รอยวินเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นสองสาวที่ก้าว
เข้ามาในห้องทำงาน
“กังสดาล หวัน ไปไหนมาไม่มีเรียนหรือ”
“เรียนเพิ่งจบ ชั่วโมงนี้ฟรี” สวรรยาเป็นผู้ตอบแทน หล่อนนั่งเก้าอี้
อย่างถือวิสาสะแล้วดึงเก้าอี้อีกตัวให้กังสดาล
“นั่งก่อนสิ”
“กังสดาลเป็นอะไร ทำไมหน้าซีด” หมอหนุ่มถามด้วยความเป็นห่วง
แต่กังสดาลส่ายหน้า
“ไม่เป็นไร พอดียาแก้ปวดหัวหมดเลยแวะมาเอา เมื่อเช้าก็ลืมขอ”
“ผมก็ลืมถาม” รอยวินตำหนิตัวเอง เขารีบลุกขึ้นยืนทันที
“รอเดี๋ยวนะ”
เขาหายไปข้างนอกแล้วกลับมาพร้อมด้วยซองยา
“ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกิน เดี๋ยวจะดื้อยา”
“เป็นห่วงกันจริงนะ ชักอิจฉาแล้วสิ”
“บ้าจริง ยายหวัน” กังสดาลดุเพื่อน อดขำในใจไม่ได้ที่เห็นรอยวิน
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ทำหน้าเก้อ แต่ไม่ทันที่ทุกคนจะได้พูดอะไรต่อไป เสียงไมโครโฟนในตัวตึก
ก็ดังกระหึ่มไปทั่ว
“Code Blue, Code Blue”
รอยวินขยับตัวทันที
“คนไข้ฉุกเฉิน ไปก่อนละ”

๔
สวรรยาอ้าปากค้างมองตามร่างหมอหนุม่ ทีผลุ
่ นผลันออกจากห้องด้วย
ท่าทางราวกับจะวิ่ง อุทานว่า
“ขนาดนี้เชียวหรือ”
“ลมหายใจของหมอรอยวินคือชีวิตมนุษย์ เขาเคยพูดว่าถ้าช้าไปก้าว
เดียว คนไข้อาจตายได้ ชีวติ เด็กกำพร้าอย่างเขารอดมาได้จนทุกวันนี้ เขา
จึงพยายามคืนโอกาสให้กับคนอื่นบ้าง”
“น่าชืน่ ชมนะ ฉันไม่คอ่ ยได้สนิทสนมกับเขามากเท่าเธอ ยังคิดอยูว่่ า
เขาเป็นคนเอาจริงเอาจังเกินไป ทุกนาทีของเขาคือความเป็นและความตาย
ไม่มีความบันเทิงเลย”
“ชีวติ คนเราก็ไม่น่าบันเทิงเหมือนกัน” กังสดาลยักไหล่แล้วลุกจากเก้าอี้
ถามว่า
“หวันจะไปไหนต่อ”
“อยากไปตลาดนะ ของขาดหลายอย่าง ไปด้วยกันไหม”
“อย่าเลย วันนีฉั้ นมีงานทีศู่ นย์เด็ก พีระ
่ วีแกมีอบรมทีกรุ
่ งเทพ พีจ๋่ า
เลยขอให้ช่วยไปรับโทรศัพท์ร้องทุกข์แก้ปัญหา”
“ปัญหาหัวใจหรือ” สวรรยาแกล้งเย้าเล่นแต่ก็รู้ดีว่า ‘ศูนย์’ คือแผนก
หนึง่ ของมูลนิธิ รับฟังและช่วยแก้ปัญหาให้เด็กและคนพิการ ซึง่ กังสดาลเจียด
เวลาที่มีเข้าช่วยอยู่เป็นประจำ
“นั่นมันง่ายไป” กังสดาลดึงแขนเพื่อนให้ลุกเดินออกมาข้างนอกด้วย
กัน
“รูไหม
้ หวัน เด็กสาวบางคนมีปัญหายิง่ กว่านัน้ อีก เราคุยกับเด็กคนหนึง่
มาเป็นเดือนแล้ว เริม่ จากแกท้องทัง้ ทียั่ งเรียนไม่จบ ผูช้ ายก็ไม่ยอมรับ แก
ไม่รูจะ
้ หันหน้าไปหาใคร กลัวพ่อแม่รูแล้
้ วจะผิดหวังแล้วโกรธ เลยเปิดสมุด-

