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แม้ด้วยเรื่องเชื้อชาติจะสำคัญสำหรับการครองรักของคนเราไปจนแก่
เฒ่า แต่นั่นใช่ว่าจะกั้นหญิงชายไว้มิให้ครองคู่และจำนนต่ออุปสรรคเสมอไป
ได้
เลือดตะวันตกและเลือดสยามในเรือนกายของ ‘พุ่ม’ ตัวละครเอกจาก
เรื่องนี้ล้วนเป็นสีชาด สีที่สองเผ่าพันธุ์รวมกันอยู่เป็นหนึ่งเดียว…หนึ่งใจที่มี
ให้แผ่นดินเกิดอย่างรูค้ ณ
ุ เป็นชีวติ จิตใจ พร้อมฝังร่างกายทีม่ เี ลือดตะวันตก
และตะวันออกในยามสิ้นลมรวมอยู่ ณ ที่เดียวกัน…คือแผ่นดินสยาม ส่วน
หัวใจมีไว้ให้รักแท้เพียงรักเดียว รักอันบริสุทธิ์แวววาวราวกับ ‘มุกกลางใจ’
ในดินแดนแห่งนี้
สันติธร วินิจฉัยกุล เจ้าของเรื่อง ‘แสงจากสรวง’ ที่ประทับใจนักอ่าน
มาก่อนหน้านี้ ยังคงมุง่ มัน่ จะหยิบยกเหตุการณ์ในประวัตศิ าสตร์ มารังสรรค์
เป็นนวนิยายเพือ่ ผูอ้ า่ นต่อไป โดยดึงเอาช่วง ร.ศ. ๑๑๒ ซึง่ เกิด ‘วิกฤตการณ์
ปากน้ำ’ ระหว่างชาติยโุ รปกับสยาม แสดงภาพยามคนไทยต้องขมขืน่ กับการ
เสียดินแดนสำคัญ เสมือนเสียแขนขาไปเพื่อดำรงร่างไว้อย่างจำยอม
ในประวัตศิ าสตร์ ช่างเต็มไปด้วยเรือ่ งราวการต่อสูข้ องชาติพนั ธุ์ เล่หก์ ล
อุบายของศัตรู สีสันของมิตรไมตรี ความรัก ความเชื่อใจ แต่อย่างไรเสีย
ประวัตศิ าสตร์ลว้ นคือประสบการณ์ เป็นบทเรียน และเป็นธรรมะสอนใจเรา
ได้เป็นอย่างดี

หกหกกกก

สองวารีสีชาด
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บทนำ
ลมสงบ กิง่ ไม้ใบหญ้านิง่ งันประหนึง่ ต้องคำสาปกลายเป็นหิน ทุง่ โล่ง
เงียบสนิทราวไร้สิง่ มีชีวติ แต่แสงจากคบไฟช่วยบอกว่ายังมีกลุม่ ชายทัง้ ฉกรรจ์
และสูงวัย ท่าทางเคร่งเครียดกำลังเดินมุง่ หน้า บางคนสวมชุดสีขาวแขนยาว
โจงกระเบนสีม่วงเข้ม บนศีรษะมีหมวกกะโล่ บางคนใส่เสือ้ คอกลมสีเข้มอย่าง
ชาวบ้านทัว่ ไป แต่ถือปืนยาวน่าเกรงขาม แสงไฟในมือชายหลายคนสาดส่อง
ให้เห็นผีเสื้อกลางคืนตัวน้อยบินฉวัดเฉวียนไปมา ก่อนหายสู่ความมืดในอีก
ชั่วครู่ คล้ายไม่ต้องการร่วมเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดในไม่กี่อึดใจ
ฝีเท้าของชายผูเดิ
้ นนำเริม่ ชะลอและหยุดลง เป็นทีให้ผูติ้ ดตามทัง้ หมด
เกือบยี่สิบหยุดตาม ชายอีกผู้หนึ่งก้าวขึ้นมาข้างผู้นำ
“บอนอยู่ของพวกฝรั่งเศสมัน อยู่ทางพู้นข้าน้อยคุณพระ”
ชายผูน้ ำพยักหน้า เขาล่วงเข้าวัยสีสิ่ บแล้ว รูปร่างไม่ใหญ่โต ผิวออก
คล้ำเล็กน้อย ใบหน้ากลมมนดูเคร่งขรึมด้วยหนวดเหนือริมฝีปาก เขาเงย
มองอาคารไม้ทอดตัวยาวเบือ้ งหน้าพลางครุน่ คิดถึงสิง่ ทีจะ
่ เกิดขึน้ อาจเป็นได้
ทัง้ ทางดีและร้าย ความขัดแย้งอาจทุเลาเบาบาง หรือยิง่ ลุกโหม ไม่อาจระบุ
ให้แน่ชัด แต่ด้วยหน้าที่ทำให้ชายผู้นี้ยังเดินหน้าโดยไม่เกรงกลัว
พระยอดเมืองขวางเริม่ ออกเดินอีกครัง้ กระทัง่ มาถึงหน้าทีพั่ กชัว่ คราว
ของทหารฝรัง่ เศส มีชายผมสีน้ำตาลแดง วัยคงไม่ต่ำกว่าสามสิบห้า หนวด
เฟิ้มเหนือปาก สวมเสื้อคอตั้งสีเข้ม กางเกงขายาวสีเดียวกัน เดินออกมา
ที่ระเบียงเรือนพักพร้อมชายชาวสยามอีกคนหนึ่ง
หนึง่ ในกลุม่ ผูมา
้ เยือนก้าวออกไป เริม่ สนทนากับทหารชาวญวนผมยาว
ผูทำ
้ หน้าทีเป็
่ นล่ามแปลภาษา ซึง่ ยืนรอรับการมาครัง้ นีอยู
้ แล้
่ วอย่างไม่เต็มใจนัก
“ข้าน้อยขุนวังเมืองท่าอุเทน ฮับคำสัง่ มาแต่พระยอดเมืองขวาง ให้มา
เว้ากับฝรั่งเศส เพื่อปล่อยโตหลวงอนุรักษ์ฯ ที่ถืกจับมาอย่างบ่เป็นธรรม”
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ล่ามชาวญวนแปลความให้นายทหารต่างชาติบนอาคาร จากนัน้ รับคำ
ตอบโต้มาบอก
“เราไม่สามารถทำตามความต้องการของท่านได้ ในเมือ่ หลวงอนุรกั ษ์ฯ
กระทำการอันอาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย เสี่ยงเกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่าย
จึงจำเป็นต้องควบคุมตัวไว้ แต่เราบอกพวกท่านได้ว่า ฝรั่งเศสจะควบคุม
หลวงอนุรักษ์ฯ ไว้ด้วยการให้เกียรติอย่างเหมาะสม”
ขุนวังเดินกลับไปหาพระยอดเมืองขวาง พูดปรึกษากันสักครู่ ผู้นำ
เหล่าชายสยามกว่าสิบจึงตะโกนขึ้น
“หลวงอนุรักษ์ฯ หากท่านไม่ประสงค์อยู่ในการควบคุมของพวกฝรั่ง
ต่างชาติแล้ว ขอท่านจงเดินลงมาร่วมกับพวกเราเถิด”
ล่ามญวนแปลความให้ผู้เป็นนาย ทว่ากับขุนนางสยามบนเรือนไม่พึง
ต้องอาศัยล่าม เขาเข้าใจและคิดจะทำตามนั้น หากแต่กลับถูกนายทหาร
ฝรั่งเศสคว้าข้อมือแล้วกระชากหายเข้าไปในห้องพัก
เมื่อเห็นทีท่าของผู้บังคับบัญชาไม่พึงต้อนรับเหล่าผู้มาเยือนอีก ล่าม
จึงเดินกลับขึน้ บนอาคารไม้ ปล่อยให้ด้านหน้าเหลือเพียงทหารญวนยืนคุมเชิง
อยู่ห้าถึงหกคนเท่านั้น
แม้ยังมีปักหลักอยูกว่
่ าสิบ แต่บริเวณด้านหน้ากลับเงียบงันไร้เสียงผูค้ น
เปลวไฟโบกพลิ้ว สายลมแผ่วเบา เสียงกิ่งไม้ลู่ไหวราวเสียงกระซิบปลอบ
ประโลมไร้ความหมาย นกแสกร้องแทรกดังแหลมประหนึง่ ต้องการปลุกเหล่า
ผู้มาเยือนให้หลุดพ้นจากโลกเงียบ
ทว่าไม่เกิดผล
ยังไม่มีสุม้ เสียงหรือความเคลือ่ นไหวใดๆ พระยอดเมืองขวางยังนิง่ หรี่
ตาเล็กเพ่งมองความสลัวบนอาคารไม้ ครุ่นคิดบางอย่าง
เนิน่ นานทีเดียวก่อนความเงียบงันจะถูกสลายสิน้ ด้วยเสียงตึงตังจากบน
ที่พักชั่วคราว
อึดใจต่อมา แสงไฟบนทีพั่ กเผยให้พระยอดเมืองขวางเห็นหลวงอนุรกั ษ์ฯ
วิง่ ออกจากห้องซึง่ อาจเรียกว่าเป็นห้องคุมขัง ตรงลงบันไดมา ทว่าถูกทหาร
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ญวนสองคนขวางไว้
ขุนวังรีบเข้าไปหวังพูดต่อรองอีกหน แต่ไม่ทันเอ่ยปากก็เห็นนายทหาร
ผมน้ำตาลแดงตามออกมา ตะโกนลัน่ ภาษาของตัวเอง คว้าบางอย่างจากเอว
มีทหารญวนจากทั้งด้านหลังอาคารไม้และส่วนอื่นวิ่งมาพร้อมอาวุธในมือ
“คุณหลวงรีบลงมา!” พระยอดเมืองขวางตะโกนเสียงหลง ขณะที่ผู้
กำลังลงจากอาคารก็พยายามผลักคนขวาง ขุนวังรีบถลันตัวเข้าไปหวังช่วย
พวกเดียวกัน แต่ไม่ทันก้าวไปถึง เสียงนายทหารฝรัง่ เศสตะโกนปรามดังอีก
ครั้ง
ตามด้วยเสียงปืนสนั่นทั่วท้องทุ่งกว้าง!
ร่างขุนวังร่วงกองสิ้นชีพ!
ทุกคนแทบหยุดนิง่ เว้นเพียงนายทหารหัวแดงเท่านัน้ ทียั่ งตะโกนโหวก
เหวก ไม่มีล่ามญวนคอยแปลความเช่นเมื่อแรก ชายฉกรรจ์ผู้ถืออาวุธของ
ฝ่ายผูมา
้ เยือนรีบประทับปืนกับร่องไหล่เตรียมพร้อม ขณะเดียวกันทหารญวน
อีกเกือบสิบก็ตรงออกมาจากด้านหลังอาคารพร้อมอาวุธเพื่อสมทบกับพรรค
พวก
หลวงอนุรักษ์ฯ นิ่งมองร่างเพื่อนขุนนางกองสิ้นลมกับพื้น หันไปทาง
นายทหารฝรัง่ เศส ตัง้ ใจจะพุง่ เข้าเอาเรือ่ ง แต่ถูกพวกญวนสองคนคว้าแขน
รั้งตัวเอาไว้ ตอนนั้นเองเสียงปืนอีกนัดดังขึ้น
ญวนร่างผอมทีรั่ ง้ หลวงอนุรกั ษ์ฯ ทรุดลงกองแน่นิง่ กับพืน้ ส่วนอีกคน
ยืนตะลึง
นายทหารฝรัง่ เศสพลันมองหาต้นเสียง พลางหันปลายกระบอกปืนสัน้
เหนี่ยวไกส่งกระสุนพุ่งสู่ร่างเจ้าของลูกปืนที่ปลิดชีพลูกน้องตนเอง
ฝ่ายสยามอีกคนร่วงกองสิ้นลมบนพื้นดินแห้งกรัง
มีเสียงกระสุนแผดลั่นเป็นนัดที่สี่ ตามด้วยอีกหลายต่อหลายนัดสนั่น
ทุ่ง
ความโกลาหลเกิดขึ้น
ทหารสองฝ่ายรีบกระโจนตัวเข้าที่กำบัง บ้างหมอบต่ำแล้วยิงต่อสู้
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ประกายไฟจากปลายกระบอกปืนส่งแสงแวบวับ เสียงอาวุธดังจนได้ยินไกล
หลายเส้น
“ยิงสู้มัน!” พระยอดเมืองขวางประกาศก้อง เป็นเหมือนคำสั่งย้ำชัด
ให้เหล่าชายฉกรรจ์เริ่มการต่อสู้ ทั้งหมดระดมยิงใส่ศัตรูที่เข้ามาสมทบหลบ
แอบตามมุมอาคารและจุดกำบัง
มีเปลวไฟลุกโชนขึน้ ทีละน้อยบนหลังคาจาก ก่อนโหมรุนแรงในอีกไม่กี่
อึดใจ พวกญวนลุกลีล้ กุ ลน พยายามเคลือ่ นหาจุดกำบังใหม่ จึงถูกคมกระสุน
ฝ่ายสยามปลิดชีพไปหลายคน ผู้มาเยือนเริ่มรุกคืบ
ดูเหมือนไฟไหม้ใหญ่ทำให้การยิงต่อสู้น้อยลง และไร้กระสุนจากฝ่าย
ต่างชาติ พระยอดเมืองขวางออกคำสัง่ ให้รีบนำร่างไร้วิญญาณของพวกทีตาย
่
ทั้งสองฝ่ายมากองไว้นอกอาคารไม้ที่กำลังกลายเป็นเถ้า
เรือนพักชั่วคราวถูกเพลิงโหม แสงสว่างมากพอให้ผู้นำกลุ่มคนฝ่าย
สยามเห็นร่างไร้ชีวติ ของทหารฝ่ายตัวเองหกคนรวมถึงขุนวังนอนนิง่ สงบ และ
เห็นอีกสิบกว่าร่างของฝ่ายฝรั่งเศส เกือบทั้งหมดเป็นทหารญวน
ทว่าเพียงหนึง่ ทีแตก
่ ต่าง คือร่างทีเขา
่ ย่อตัวนัง่ ข้างๆ ผมสีน้ำตาลแดง
คล้ายเด่นชัดขึ้นเมื่อต้องแสงทองของเปลวเพลิง ริมฝีปากเผยอเล็กน้อย รู
กระสุนกลางอกดุจเครื่องหมายที่มัจจุราชผู้พรากชีวิตฝากไว้ ขุนนางสยาม
มองพลางคิด แม้เชื่อมั่นสิ่งที่ทำ ถือเป็นหน้าที่ความจำเป็นในฐานะขุนนาง
แต่เขาก็เห็นปัญหาอันอาจตามมา เอือ้ มมือไปตรงคอของศพ แผ่นโลหะสีเงิน
ห้อยคอฉายประกายวับวาว ภายใต้แสงทองทีพลิ
่ ว้ ไหวตามกระแสลมอ่อนปรากฏ
อักษรบนแผ่นโลหะ นามแห่งผูวายชนม์
้
‘M.GROSGURIN (ม. โกรส์กูแร็ง)’

๑
ตลาดท้ายวังสายวันนีผู้ ค้ นมากเช่นเคย แผงขายของวางเรียงรายระเกะ
ระกะ แต่ก็ไว้ช่องแคบๆ ตรงกลางพอให้เดิน สินค้ามีหลากหลาย ทัง้ ของสด
ของแห้ง เสียงพูดคุยมีให้ได้ยนิ ไม่ขาด เช่นเดียวกับลูกค้าทีมา
่ ซือ้ หาข้าวของ
ผูค้ นทัง้ ชาวบ้านทัว่ ไป และคนในวัง ต่างมาเดินซือ้ หาของกันคลาคล่ำ
ผูช้ ายหลายคนบ้างเปลือยท่อนบน บ้างสวมเสือ้ คอกลม นุง่ โจงกระเบน ส่วน
ผูห้ ญิงมีทัง้ ห่มแถบอย่างเดียว และทีมี่ ผ้าห่มทับแถบอีกที บางคนซึง่ เดินเข้า
ออกประตูวัง ก็มีทีสวม
่ เสือ้ จีบเอว ติดโบ นอกจากนียั้ งมีชาวต่างชาติ ทัง้
ชาวตะวันออก และฝรั่งตะวันตกให้เห็น ต่างแต่งตัวกันตามแบบแผนของ
ชาติตน
แสงแดดอบอุน่ กรุน่ กลิน่ ชีวติ ชาวสยามอันเรียบง่าย สายน้ำกว้างทอด
กายอยูใกล้
่ ๆ เป็นสายเลือดของแผ่นดิน ประกายแสงระยับบนผิว งดงามไม่แพ้
แสงวับวาวบนยอดมหาปราสาทที่ตระหง่านอยู่เคียงคู่
“พ่อพุ่ม…พ่อพุ่ม…”
เสียงเรียกดึงความสนใจของชายหนุม่ จากภาพตลาดท้ายวัง มายังชาย
ร่างสมส่วน ใบหน้ากลมเกลีย้ งเกลา แต่งกายชุดแขนยาวสีขาวมีกระดุมหน้า
โจงกระเบนสีเข้ม ผูนั้ น้ ยืนทำท่าชะเง้อชะแง้อยูนาน
่ แล้ว เพลานีริ้ มฝีปากเริม่
ฉีกยิ้มกว้างบ่งบอกความเบิกบานแฝงแววตื่นเต้น สายตาจับจ้องที่ประตูวัง
ตอนเอ่ยต่อมา
“แม่นวลออกมาแล้วละ”
พุ่มเห็นว่าปากประตูช่องกุดตอนนี้มีสตรีร่างผอมเพรียว ใบหน้าออก
กลม ผิวขาวผ่อง นุ่งผ้าสีเหล็ก ห่มแพรจีบสีจำปา ยืนหันซ้ายแลขวาอยู่
เพียงลำพัง
“เอ…ไยแม่นวลจึงออกมาคนเดียวนะ แล้วน้องฉันทำไมจึงไม่ออกมา
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ด้วยกัน ฉันบอกไปแล้วเป็นมั่นเป็นเหมาะ”
“คงมีงานในตำหนักน่ะ” พุม่ บอก “ไม่เป็นไร ตอนนีพ่้ อมิง่ รีบไปพูดจา
กับแม่นวลให้สบายใจเถิด ฉันจะเดินเล่นคอยอยู่แถวๆ นี้”
“เอาอย่างนั้นหรือ” สีหน้าแววตาคนพูดแฝงความรู้สึกผิดเจือปนอยู่
“อย่างนั้น ประเดี๋ยวฉันกลับมานะ”
พุ่มผงกศีรษะรับ มองอีกฝ่ายปลีกตัวไปหาหญิงสาวที่นัดหมายกันไว้
รูดี้ ว่าเพลานีควร
้ ปล่อยให้เพือ่ นมีเวลาไปพูดเจรจาความให้คลายคิดถึงกับหญิง
ทีแอบ
่ ชอบพอกัน นึกยินดีด้วย เชือ่ ว่าน่าจะได้มีงานหมัน้ หมายกันอีกไม่นาน
เพือ่ นของพุม่ คนนี้ เป็นขุนนางสังกัดกระทรวงต่างประเทศ ผูค้ นเรียก
กันว่าคุณหลวงสวัสดิโกษา เดิมเคยทำงานอยูกรม
่ พระคลัง ต่อมาเมือ่ ปีก่อน
จึงย้ายมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศ
หลวงสวัสดิโกษามีเรือนพักอยูคลอง
่ บางหลวง เขาเป็นคนผิวออกคล้ำ
มีร่องรอยกร้านแดดอยูบ้่ าง ช่วงวัยสูงกว่าพุม่ เล็กน้อย คือล่วงยีส่ บิ สอง พุม่
จึงเห็นว่าเป็นเวลาเหมาะควรที่จะแต่งงานมีภรรยาได้แล้ว และแม่นวลก็
เหมาะสมกันทุกประการ ประหนึ่งกิ่งทองใบหยก
พุ่มใช้เวลาระหว่างรอเพื่อนไปกับการเดินชมตลาดท่าเตียน แถวนั้น
เป็นตลาดใหญ่ ผูค้ นคึกคัก มีร้านรวงในตึกก่ออิฐสองชัน้ เป็นแถวอยูสอง
่ ข้าง
ทั้งร้านขายเครื่องประดับ ของกินของแห้ง ผ้าผ่อนแพรพรรณก็มี ทั้งผ้า
แพรไหมจากเมืองจีน ผ้าเยียรบับจากอินเดียและแถบอาหรับเปอร์เซีย บน
ถนนระหว่างสองข้างตึก มีแผงค้าของพ่อค้าแม่ค้าทัง้ ชายหญิงเรียงราย สินค้า
มีทั้งของสด ปลา ผักผลไม้ ของใช้ไม้สอย จำพวกหมากพลูบุหรี่ยาเส้น
ก็รอลูกค้ามาซื้อหา
มีชายสวมหมวกคล้ายชาวญวนหยุดยืนพูดคุยอยู่หน้าแผงค้ายาเส้น
ขณะที่คุณป้าวัยสักสี่สิบเศษ ถือตะกร้า กำลังเลือกหาผักบนแผง คุยกับ
แม่ค้าว่าจะหาเอาไปแกงเย็น ทีแผง
่ หมากพลู มีชายหนุม่ สองคนยิม้ กรุม้ กริม่
เอ่ยเพลงยาวเกี้ยวพาทีเล่นทีจริงกับแม่ค้าสาว ท่าทางคนถูกเกี้ยวก็ไม่ได้
เขินอายเท่าไร กลับตอบโต้อย่างมีชัน้ เชิง พร้อมกับเพือ่ นอีกสองคน ก็ช่วย
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กันร้องโต้กลับกลุ่มชายหนุ่มชนิดไม่ยอมแพ้
พุม่ เดินชมตลาดไปเรือ่ ยๆ ผ่านหน้าร้านขายเครือ่ งประดับตกแต่งเรือน
หากจำไม่ผิด เห็นจะเป็นร้านของพ่อค้าชาวโปรตุเกส ตรงหน้าร้าน มีกระจก
เงาบานใหญ่ใส่กรอบลวดลายแบบยุโรป ตั้งประดับรอคอยลูกค้า พุ่มมอง
เห็นตัวเองในกระจก วันนี้เขาสวมเสื้อผ้าแบบชาวเมืองฝรั่ง งานเลขานุการ
ของพ่อ ไม่ใช่ขุนนางราชการ ที่จะแต่งกายเช่นเดียวกับหลวงสวัสดิโกษา
ด้วยชุดสูทสีเทาอ่อน เชิ้ตข้างในขาว กางเกงขายาวสีเทา ก็เหมาะสมกับ
หน้าที่การงาน สุภาพเรียบร้อยเพียงพอในการติดตามบิดาเข้าเฝ้าฯ ประชุม
ราชการ พร้อมกับบรรดาเจ้านายขุนนางทั้งหลาย
นัยน์ตาของพุ่มไม่ดำขลับเช่นชาวสยาม ด้วยเป็นสีน้ำตาลตามชาติพันธุบิ์ ดา ผิวออกขาวกว่าชาวเมืองโดยทัว่ ไป รูปร่างไม่ได้สูงใหญ่ไปกว่าชาว
สยามอื่นนัก แต่ผมดำถูกจัดแต่งทรงแตกต่าง ไม่ได้สั้นเกรียนเช่นทรงหลัก
แจว แต่เป็นไปอย่างชาวตะวันตกในกรุงเทพฯ เสียมากกว่า
แม้รูปกายภายนอกผิดแผกจากชาวเมืองสยาม ชาวพระนครบางกอก
อยูบ้่ าง แต่ตลอดเวลายีส่ บิ ปีหลังถือกำเนิด พุม่ ถือเสมอว่าตนเองเป็นคนไทย
ไม่มีอะไรทำให้คิดเป็นอื่น นั่นเพราะตั้งแต่เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูเช่นเด็ก
สยามจากมารดา ดังนัน้ ถ้าพูดถึงความคิดความเข้าใจ และยึดถือธรรมเนียม
ประเพณีแล้ว พุม่ จึงแทบไม่ต่างจากชาวสยาม การมาเดินชมตลาดเป็นเรือ่ ง
ปกติทีเขา
่ มักแวะเวียนมาบ่อยๆ พ่อค้าแม่ค้าทีนี่ รู่ จ้ กั พูดจาทักทายด้วยรอยยิม้
พุ่มทักทายกลับด้วยไมตรีและความเคารพไม่ต่างจากญาติผู้ใหญ่
พุ่มเดินต่อไปถึงวัดโพธิ์ ภายในต่างจากย่านตลาดมากนัก จากที่มี
เสียงดัง และอบอวลไปด้วยกลิ่นคาวปลาและของแห้ง แต่ในพื้นที่วัดกลับ
สงบ ร่มเย็น หอมกรุ่นไปด้วยกลิ่นดอกพะยอม เสียงกรุ๊งกริ๊งจากกระดิ่ง
ชายคาโบสถ์แว่วมาพร้อมแรงลม ญาติโยม ทัง้ รุน่ หนุม่ รุน่ มีอายุเดินถือถาด
ดอกไม้ธูปเทียนกันหลายคน มีฝรัง่ ต่างชาติเดินชมสถานที่ บ้างนัง่ ลงสเก็ตช์
ภาพสิ่งก่อสร้าง และลวดลายตกแต่งอันวิจิตร
“ไฉนชาวคริสต์ผูเคร่
้ งครัดเช่นคุณจึงมาวัด ศาสนสถานแห่งพุทธศาสนา
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เล่า”

ทว่าอยูๆ่ ก็มคี ำถามเป็นภาษาฝรัง่ เศสดังมาจากชายรูปร่างสูงโปร่ง ผม
สีน้ำตาล นัยน์ตาเขียวปีกแมลงทับฉายแววมีไมตรี เขาผู้นั้นสวมสูทสีขาว
เสื้อกั๊กสีดำทับเชิ้ตสีครีม
“คุณแวร์แก็งนี่เอง”
พุม่ รูจ้ กั ชายคนนี้ เขาคือเมอซิเออร์โรล็องค์ เดอ แวร์แก็ง เป็นนักข่าว
หนังสือพิมพ์ เลอ ยูนเวอร์
ิ ส อิลลูสเทร ประจำภูมภิ าคนี้ เขาเป็นชาวฝรัง่ เศส
เคยรู้จักพบหน้ากันมาบ้างแล้วสองถึงสามครั้ง
พุ่มยิ้มให้ แล้วอธิบายว่า
“ก็สถานแห่งพุทธศาสนาในสยามนัน้ หาใช่เพียงสถานทีสำหรั
่ บชาวพุทธ
เท่านั้น แต่ยังเป็นสถานอันเปิดกว้างเพื่อผู้คนทุกชาติทุกศาสนามาพักพิง”
พูดแล้วชำเลืองมองสมุดบันทึกเล่มเล็กสีดำในมืออีกฝ่าย
“แล้วคุณล่ะ มาเดินหาข่าวแถวนี้รึ ไม่ทราบว่าได้เรื่องที่สนใจนำไป
เขียนบทความบ้างแล้วหรือยัง”
ชายฝรัง่ ตอบ “เมืองกรุงเทพฯ มีหลายสิง่ น่าตืน่ ตาตืน่ ใจ แปลก แตก
ต่างจากที่ผมคุ้นเคย เช่นรูปสลักพวกนี้…” เขาชี้ไปทางประติมากรรมที่พูด
ถึง “ดูเหมือนเป็นรูปสลักหินเกี่ยวกับนักบวชนักพรต กระทำวิชาการใด
วิชาการหนึ่ง”
พุ่มมองสิ่งที่อีกฝ่ายสนใจ “อ้อ รูปsษีดัดตนสินะ sษีดัดตนเป็น
วิชาการแผนไทยอย่างหนึ่ง ท่าทางแต่ละท่า มีส่วนช่วยผ่อนคลายร่างกาย
หรือแม้กระทั่งรักษาบางโรคก็ยังได้”
“น่าสนใจนัก เห็นทีต้องค้นคว้านำไปเขียนบทความเร็วๆ นี”้ นักหนังสือพิมพ์เอ่ยด้วยสีหน้าท่าทางจริงจัง จากนั้นชวนเดินไปคุยไป
“กรุงเทพฯ เป็นเมืองทีมี่ ประวัตศิ าสตร์มากกว่าร้อยปี” พุม่ บอก “ไม่รวม
ความยาวนานจากสมัยอยุธยาที่ถูกใช้เป็นแม่แบบของกรุงเทพฯ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ธรรมเนียมประเพณีของชนหลากหลาย
เชื้อชาติพันธุ์ ล้วนแล้วแต่น่าสนใจ เชื่อได้เลยว่าหากคุณเขียนบทความถึง
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บรรณาธิการของเลอ ยูนิเวอร์ส อิลลูสเทรต้องประทับใจแน่”
แวร์แก็งหรีตา
่ มองพุม่ “ฟังดูเหมือนคุณเชีย่ วชาญประวัตศิ าสตร์วัฒนธรรมของเมืองสยามมากเลยนะ”
ไม่ใช่ครั้งแรกที่พุ่มเห็นอาการแปลกใจยามสนทนากับเพื่อนใหม่ๆ ชาว
ตะวันตก
“ก็ผมเป็นชาวสยาม ได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์จากตำราบันทึกของ
พ่อ และเรื่องราวธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตจากแม่มาตลอด ย่อมรู้เป็น
ธรรมดา”
คนฟังพยักหน้าน้อยๆ หลายครัง้ พุม่ ว่า บางที แวร์แก็งคาดหวังจะ
ได้เห็นเขาแสดงออกว่าเป็นชาวตะวันตก หรืออย่างน้อยก็คนในบังคับของชาติ
ตะวันตกมากกว่า อย่างไรก็ตามชายฝรั่งเศสไม่ได้แสดงความคิดนี้ออกมาให้
เห็นชัดนัก เขายังเอ่ยต่อมาอย่างให้เกียรติและยอมรับ
“เช่นนัน้ แล้ว คุณจะช่วยแนะนำบอกกล่าวเรือ่ งราวเมืองสยามเพิม่ เติม
ให้ผมได้บ้างไหม”
“ยินดี” พุ่มตอบรับ แล้วบอกว่า “ไม่ไกลจากตรงนี้มีร้านน้ำชาของ
จีนตง ขอเชิญไปพัก คุยกันที่นั่นเถิด”
พุ่มชวนเพื่อนชาวฝรั่งเศสไปพูดคุยกันที่โรงเตี๊ยมของชาวจีน เป็น
อาคารสองชัน้ ทัง้ ก่ออิฐสอปูนและเป็นไม้ มีลูกค้าจำนวนไม่น้อยนัง่ กันอยูในร้
่ าน
แล้ว แต่ยังพอเหลือที่ว่าง
“เชิญขอรับ” คนของร้านรีบเข้ามาต้อนรับ “นายท่านทั้งสองจะรับ
อะไรดีขอรับ”
พุม่ ขอน้ำชาพร้อมอาหารว่างอีกสองสามอย่าง จากนัน้ จึงเริม่ สอบถาม
เพื่อนต่างชาติ
“ไม่ทราบว่าคุณมีเรื่องอะไรสนใจเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่า”
ชายชาวฝรั่งเศสทำท่าคิด แล้วตอบว่า
“จากที่ได้พักอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งแล้ว เห็นว่าเมืองสยามมีธรรมชาติ
งดงาม ผูค้ นมีรอยยิม้ มีไมตรี ใจบุญนัก กรุงเทพฯ เต็มไปด้วยคลองมาก
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มายจนเหมือนเส้นเลือดของเมือง ผูค้ นแทบเป็นส่วนหนึง่ ของสายน้ำ ไม่ต่าง
จากเมืองเวนิศแห่งอิตาเลีย ถึงแม้วา่ อากาศออกจะร้อนไปสักหน่อย และยุง
เยอะเอาเรื่องอยู่”
พุม่ หัวเราะ “ชาวตะวันตกหลายคนบอกอย่างนัน้ แต่เชือ่ เถอะว่า ยัง
มีหลายสิ่งที่จะสร้างความประทับใจและตื่นเต้นให้คุณ”
“เห็นจะเป็นเช่นว่านั้น อย่างชื่อเรียกขานนามย่านแหล่งนี้อย่างไรล่ะ”
เขากวาดตามองไปนอกร้าน จากนัน้ จึงหันกลับมายังคูสนทนา
่
“ผมนึกขึน้ ได้
ว่า เมือ่ แรกมาทีนี่ ่ ได้ยนิ ว่าบริเวณนีเรี้ ยกกันว่า ท่าเตียน ฟังแปลกหู ไถ่
ถามเอาจากคนที่เคยพำนักอยู่ก่อน ก็ได้รับคำตอบว่า เตียน หมายถึงราบ
เรียบ ส่วนท่า คือฝัง่ น้ำ รวมกันแล้วเท่ากับหมายความว่า ริมฝัง่ น้ำทีร่ าบ
เรียบ จึงยิ่งสงสัยว่า นามนี้มีที่มาอย่างไร”
คนของร้านเดินถือถาดน้ำชามาให้ทั้งสอง พุ่มรินใส่จอกแล้วยกจิบ
นิดหนึ่ง ความร้อนกำลังดี ดื่มชุ่มคอนัก เป็นชาจากเมืองจีนแน่แท้ มิใช่
ชาจากอินเดียที่พ่อค้าอังกฤษนำมาค้าในสยาม เมื่อวางจอกลง จึงเริ่มเล่า
“หากพูดกันในทางเรื่องเล่า นิทานปรัมปราแล้ว ก็ต้องบอกว่า ท่าเตียน มีเรื่องราวมาจากที่นี่เป็นพื้นที่ต่อสู้กันของยักษ์วัดแจ้ง ซึ่งหมายถึง
วัดอรุณ สถานอันมีปรางค์ทีคุ่ ณเห็นอยูทาง
่ โน้น…” พุม่ หันมองไปทางปรางค์
สูงอีกฟากฝั่งลำน้ำ “กับยักษ์วัดโพธิ์ ซึ่งหมายถึงวัดพระเชตุพนฯ ที่เราเพิ่ง
ออกมา”
ชายฝรั่งเศสมองตามสถานที่ซึ่งพุ่มแนะนำด้วยท่าทางสนใจ
“แล้วทำไมยักษ์ทั้งสองจึงต่อสู้กัน”
“เล่ากันว่า เดิมยักษ์ทั้งสองตนเป็นเพื่อนรักกัน วันหนึ่งยักษ์วัดโพธิ์
ไม่มีเงิน จึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้ง พร้อมทั้งนัด
วันใช้คืน แต่เมือ่ ถึงกำหนด ยักษ์วัดโพธิกลั
์ บไม่ยอมคืน ยักษ์ผูให้
้ ยืมรอจน
ทนไม่ไหว จึงข้ามแม่นำ้ มาทวงเงิน แต่ยักษ์ผูยื้ มไม่ยอมคืน ในทีส่ ดุ ทัง้ สอง
จึงทะเลาะถึงขั้นต่อสู้ ด้วยรูปร่างที่ใหญ่โตมหึมา กำลังมหาศาล เมื่อต่อสู้
กันจึงทำให้ต้นไม้บริเวณนีถู้ กเหยียบย่ำจนล้มตายลงหมด ตามตำนานยังสรุป
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ไม่ได้ว่า ยักษ์วัดไหนเป็นฝ่ายชนะ แต่หลังเลิกต่อสู้ บริเวณนั้นถึงกับราบ
เรียบ กลายเป็นสถานที่โล่งเตียน”
“เรื่องราวน่าสนุก”
“แต่หากยึดเอาตามข้อมูลข้อเท็จจริงแล้ว จากทีผม
่ เคยไถ่ถามเอาจาก
ผูรู้ ้ ท่านว่าน่าจะมีต้นสายปลายเหตุให้เรียกชือ่ บ้านนามเมืองแห่งนีว่้ าท่าเตียน
เนื่องมาจากคำว่า ฮาเตียน ซึ่งเป็นชื่อเมืองหนึ่งในญวน ชาวญวนอพยพ
เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในสยามหลายครัง้ หลายหน กระจายอยูทั่ ว่ ไปในพระนครและ
ธนบุรี มีชาวญวนบางคนเห็นบริเวณนีคล้
้ ายคลึงกับบางส่วนของดินแดนทีตน
่
เคยอาศัย จึงเรียกบริเวณนีว่้ า ฮาเตียน เพือ่ ให้คลายความคิดถึงถิน่ ฐานเดิม
ต่อมาจึงเพี้ยนเป็นสำเนียงคนไทยว่า ‘ท่าเตียน’”
“ดูเหมือนเมืองกรุงเทพฯ เป็นทีรวม
่ ของเหล่าชนหลายเชือ้ ชาติพันธุ์ จน
ยากจะแยกออกให้เด่นชัด”
พุ่มคิดว่า นอกจากเรื่องที่เล่าแล้ว ตัวของเขาเองซึ่งมีสายเลือดจาก
ทัง้ ตะวันตกและตะวันออก ก็คล้ายเป็นหลักฐานยืนยันข้อคิดของชายฝรัง่ เศส
ได้อย่างดี แม้หลายคนมองตัวตนของเขาเป็นอย่างรูปกายที่กระเดียดไปทาง
ชาวตะวันตกก็ตาม
“เป็นเช่นนัน้ มาแต่ครัง้ กรุงเก่าแล้ว ผูค้ นหลากหลายชาติพนั ธุทุ์ กศาสนา
ดำรงอยู่อย่างอิสระในดินแดนสยามประเทศแห่งนี้”
“เห็นทีผมต้องหันมาสนใจดินแดนสยามอย่างจริงจังเสียแล้ว”
คำของนักหนังสือพิมพ์ทำให้พุ่มยินดี
ตอนนั้นเองพุ่มเหลือบเห็นหญิงสาวคนหนึ่งถือตะกร้า กำลังพูดจาอยู่
กับแม่ค้าร้านของหวาน หล่อนหยิบชิ้นขนมจากที่ซื้อหามาชิ้นหนึ่ง เดินไป
ให้เด็กวัยราวเจ็ดหรือแปดขวบ ท่าทางมอมแมม ตรงหัวมุมตลาด เด็กน้อย
รับขนมไปแล้วยิ้มให้ ตอนนั้นมีเสียงร้องเกี้ยวพาราสี
“ยิ่งยลพักตร์เยาวมาลย์ดั่งนางฝัน
ลออพรรณผ่องศรีฉวีวรรณ
แม่ยอดขวัญรู้ไหมหนอพี่รอรัก”
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เป็นคำร้องจากชายวัยหนุ่มกับพวกอีกสองคนที่ยิ้มกริ่มเข้ามา พุ่มจำ
ได้ว่าน่าจะเป็นพ่อช่วง บุตรชายของนายเสน่ห์รักษานายเวร มหาดเล็กเก่า
ของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเดิม
แต่ท่าทางหญิงสาวไม่ได้เกรงกลัวกลุ่มชายหนุ่มที่อาจหาญมาเกี้ยวพา
เท่าไร กล้าจ้องมองกลับ แล้วเดินไปด้วยท่าทางไม่ใส่ใจ แต่ปากร้องต่อคำ
“ได้สดับรับความตามคำเกี้ยว
นึกเฉลียวใจหมายชายในฝัน
ต้องสูงส่งกว่าสูสักร้อยพัน
คนในฝันของข้าหาใช่พี่”
“แม่มุกคนงามช่างปากคอเราะรายนัก น่าเกรงว่าต่อไปจะหามีหนุม่ ใด
กล้ามาเกี้ยวพาหวังให้แม่เป็นคู่ครองเรือน” ชายหนุ่มยังเอ่ยปากต่อ
หล่อนหยุดลง หันมาเผชิญหน้า พร้อมรอยยิ้มน้อยๆ พูดด้วยเสียง
อ่อนหวาน ต่างจากเนื้อความ
“ฉันไม่เคยคิดห่วงเรือ่ งนัน้ ดอกจ้ะ หากแม้มีบุรษุ เช่นพ่อช่วงมาขอเป็น
คู่ครองเรือน เห็นทีฉันคงยอมอยู่คนเดียวเดี่ยวโดดไปจนแก่ หรือไม่ก็เล่น
เพื่อนเสียเลยดีกว่า”
ประโยคท้ายทำเอาชายหนุม่ ถึงกับสะอึก ไม่กล้าตามต่อไปอีก ปล่อย
ให้หญิงสาวหายเข้าไปในวัดโพธิ์
พุ่มหันกลับมายังคู่สนทนาชาวตะวันตก รีบเอ่ยว่า
“ย่านนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอีกไม่น้อย อย่างไรแล้ว เชิญคุณลองเดินชม
ดูเถิด เชือ่ ว่าจะสร้างความประทับใจแน่ เพลานีผม
้ มีธุระต้องรีบไป จึงขอตัว
ก่อน”
“น่าเสียดายทีคุ่ ณมีธุระ แต่ก็ขอบคุณสำหรับเรือ่ งเล่าสนุกๆ” แม้แวร์แก็งยังอยากสนทนา แต่ก็ไม่คิดขัด เมื่ออีกฝ่ายเอ่ยปาก
“คราวหน้าคงได้พบกันอีก” พุ่มบอก
เมื่อปลีกตัวออกมา ชายหนุ่มรีบเข้าไปในวัดโพธิ์ทันที มองซ้ายมอง
ขวา ไม่เห็นสตรีคนทีว่่ า มีแต่บรรดาญาติโยมเดินกันไปมา จึงมุง่ ไปในวิหาร

สองวารีสีชาด
๑๙

พระนอน คิดว่าหล่อนอาจเข้ามากราบพระ แต่สุดท้ายก็ไม่พบ
สตรีทีพุ่ ม่ ตามหาอยู่ คือน้องสาวของหลวงสวัสดิโกษา เคยพบกันมา
ตั้งแต่หล่อนยังไว้จุก เพลานี้เป็นนางข้าหลวงในตำหนักเสด็จพระองค์หญิง
พระองค์หนึง่ พำนักอยูใน
่ พระราชวังฝ่ายในมาหลายปีแล้ว ด้วยเหตุนีพุ้ ม่ จึง
ไม่คอ่ ยได้พบหน้าหล่อน วันนีมี้ โอกาสจะได้พบอีกสักครา ทีแรกคิดว่าจะออก
มาพร้อมแม่นวล แต่น่าเสียดายทีไม่
่ เป็นอย่างหวัง ครัน้ มาพบโดยบังเอิญอีกที
ก็คลาดกันอีกจนได้
นึกเสียใจอยู่ ไม่รู้จะหาโอกาสได้พูดเจรจากันอีกเมื่อไร คงต้องรอให้
หลวงสวัสดิโกษานัดหมายกับแม่นวลอีกสักครา แต่อีกนานเพียงไรล่ะ
ก้าวข้ามธรณีประตูวิหารออกไปอย่างใจลอย ไม่ทันมองคนที่กำลังจะ
ก้าวเท้าเข้ามา จนเกือบชนกัน
“ขออภัยขอรับ…” ชายหนุม่ รีบเอ่ยปาก ตอนนัน้ เองจึงเห็นว่า คนที่
อยู่ตรงหน้า คือสตรีสาวรุ่น ร่างอ้อนแอ้น ใบหน้าเรียวงามนั้นช่างคุ้นเคย
“แม่มุก…”

๒
พุ่มเห็นดวงตากลมโตสดใสใกล้ๆ แล้วใจก็เต้นแรง เรือนร่างหล่อนดู
เปล่งปลัง่ ผิวพรรณนวลละมุนดุจไข่มกุ ทอรัศมี ใบหน้านวลไร้ตำหนิ ผมดำ
ขลับเป็นเงา ริมฝีปากสีชมพูอ่อนดูสดใสยิ่งขึ้นเมื่อผลิยิ้ม สไบสีจำปาและ
ผ้านุ่งสีเหล็กแม้เป็นเช่นเดียวกับสตรีชาววังอื่นสวมใส่ แต่สำหรับหล่อนกลับ
ดูโดดเด่นกว่า ท่าทางขวยเขินยามอยู่ตรงหน้าเขา ช่างน่ารักน่าเอ็นดู
ในฟากของหญิงสาวเอง หล่อนรู้จักชายผู้นี้ดี เช่นเดียวกับที่รู้ว่าเขา
มิได้เอ็นดูมีไมตรีเฉกเช่นพี่ชายอย่างเมื่อครั้งวัยเด็ก แต่มีความรู้สึกเสน่หา
ถูกตาต้องใจตนมานานแล้ว หลายคราก่อนหน้านี้จึงไม่กล้าออกมาพบหน้า
สักเท่าไร หากเป็นชายอืน่ หล่อนคงไม่นึกเกรงยามพบหน้า กล้าทำทีไม่ไยดี
ทว่าจะด้วยพุม่ เป็นคนรูจ้ กั เป็นเพือ่ นของพีชาย
่ เจอหน้ากันมาแต่เด็กหรือไม่
ก็ตามที ทำให้หล่อนไม่กล้าพูดจา แสดงออกเช่นเดียวกับที่หาญกล้าทำกับ
ชายเจ้าชู้ประตูดินอื่น
ดังนัน้ การมาเผชิญหน้ากันลำพังเช่นนี้ มุกจึงทำตัวไม่ถูก ได้แต่ยกมือ
ไหว้
“แม่มุกจะมากราบพระหรือจ๊ะ เชิญเถิดจ้ะ” พุม่ เอ่ยพร้อมฉากตัวเปิด
ทางให้
หญิงสาวลังเลอยู่ในทีแรก แต่สุดท้ายก็ก้าวเข้าไป
บรรยากาศภายในวิหารเย็นและสงบ มีกลิ่นธูปเคล้ากลิ่นดอกไม้สด
จางๆ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางไสยาสน์ตระหง่านอยูตรง
่ หน้า พระเนตรของ
องค์ศาสดาแลดูเมตตาอบอุ่น
หญิงสาวถวายพวงมาลัยดอกรักต่อหน้าโต๊ะหมู่บูชา พุ่มนั่งคอยอยู่
ห่างๆ แลดูท่วงท่าชำนิชำนาญของหล่อนแล้วก็เบิกบานใจยิ่งกว่าชมละคร
คณะไหนๆ เสียอีก
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เมื่อเห็นหญิงสาวกราบพระเรียบร้อย จึงค่อยเขยิบเข้าไป
“ตอนแม่นวลออกมา ไม่เห็นแม่มุก คิดว่าไม่ได้ออกมาแล้ว ไม่นึก
เลยว่าจะได้พบแม่มุกที่วัดเช่นนี้”
พุม่ พูดพร้อมรอยยิม้ จากความรูส้ กึ ภายในแท้จริง ขณะทีฝ่่ ายหญิงสาว
พยายามเก็บงำท่าที การมีชายหนุม่ เข้ามาสนทนาใกล้ชิดเช่นนี้ หล่อนทำตัว
ไม่ถูก จะรีบปลีกตัวหลีกหนี ไม่พูดจาสนทนาด้วยเลย ก็เกรงถูกคิดว่าตัด
เยื่อขาดใย หลงลืมไมตรียามเด็ก หรือไม่ก็เห็นว่าตนเป็นคนหยิ่งยโส
นี่เป็นเหตุผลที่หล่อนใช้ตอบตัวเอง สำหรับการสานสนทนากับเขา
“แล้วพ่อพุ่มมาที่นี่ด้วยธุระใดกันหรือจ๊ะ เห็นว่าพ่อพุ่มเป็นชาวคริสต์
จึงคิดว่าคงไม่ได้มาทำบุญไหว้พระเช่นชาวพุทธทั้งหลาย” หล่อนไม่ได้สบ
สายตายามพูด
“พี่มากับพ่อมิ่งน่ะ พอพ่อมิ่งปลีกตัวไปหาแม่นวล พี่จึงมาเดินชม
ตลาดท้ายวัง โชคดีได้พบแม่มุก”
“ฉันมาไหว้พระและซื้อหาของใช้ของกินเพียงเท่านั้นจ้ะ ตั้งใจจะออก
มาไม่นาน นวลก็คุยอยู่กับพี่มิ่งมาหลายเพลาแล้ว เห็นทีต้องรีบกลับ”
“ปล่อยให้พ่อมิ่งคุยกับแม่นวลอีกสักน้อยเถิด ที่ผ่านมาพี่ยังเกรงว่า
พ่อมิง่ จะอกแตกตายด้วยคิดถึงแม่นวล เธอมาบ่นกับพีอยู
่ หลาย
่ ครัง้ หลายครา”
“หากพีมิ่ ง่ อกแตกตายไปเสียจริง ฉันจะสมน้ำหน้า” หล่อนพูดแล้วยัง
แอบยิ้ม
พุ่มยิ้มกว้างจนเกือบเป็นหัวเราะ รู้ว่าเป็นคำทีเล่นทีจริงของน้องสาว
ยามพูดถึงพีชาย
่ ตอนนัน้ เขาเห็นรอยบุม๋ ริมแก้มนวลยามหล่อนแย้มยิม้ ช่าง
ชวนจ้อง เห็นแล้วหวังได้มองอีกนานๆ ไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายมีโอกาสเอ่ยปลีกตัว
“พีลอง
่ คิดๆ ดู พีกั่ บแม่มุกไม่ได้พบพูดจากันเช่นนีนาน
้ แล้วซีนะ ครัง้
สุดท้ายก็นานอยู่ เกือบปีแล้วกระมัง ครัง้ พ่อมิง่ มาพบแม่นวลคราแรก” พุม่
ไม่ได้รวมถึงที่เคยแอบมองอยู่ท้ายวังบางครั้งยามหล่อนออกมา
หญิงสาวนิ่งเงียบก้มหน้า ไม่สบสายตาที่เมียงมอง
“พี่อยากพบหน้า ได้พูดจากับแม่มุกมานานแล้ว แต่ไม่ค่อยมีโอกาส
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จะมีบ้างก็ครัง้ พ่อมิง่ มาหาแน่นวลนีละ
่ หวังว่าคราต่อๆ ไป แม่มุกจะออกมา
พร้อมแม่นวล ให้พี่ได้พบหน้าบ้าง”
“หากฉันจะออกมา ก็มาเพื่อซื้อหาข้าวของ ทำบุญ พร้อมนวลเท่า
นั้น จะให้ออกมาพูดจากับพ่อพุ่มนั้นไม่เห็นสม”
“แต่พ่อมิง่ ก็ยังได้โอกาสมาพบหน้าแม่นวลอยูหลาย
่ ครา คงคลายคิดถึง
ได้ไม่น้อย พี่ก็หวังเช่นนั้นบ้าง” ชายหนุ่มยังไม่ยอมแพ้
หญิงสาวเผลอเหลือบสบสายตาหวานที่มองมา ก็หน้าแดง ทำอะไร
ไม่ถูก อยากลุกออกไปจากวิหารก็ยังไม่กล้า
“ไม่ได้ดอกจ้ะ ใครรูเข้
้ าจะถูกว่าร้ายได้ ยิง่ หากต่อไป ได้สูข่ อกันเป็น
เรื่องเป็นราว นวลคงไม่ได้ออกมาพบพี่มิ่งอีก”
ได้ยนิ อย่างนีทำให้
้ พุม่ นึกขึน้ ได้ “จริงซีนะ เห็นว่าอีกไม่นานก็คงจะได้
ทาบทามสู่ขอแล้ว ต่อไปแม่มุกคงได้พี่สะใภ้แล้วละ”
“สองคนรักกัน ได้ออกเรือนครองคู่ ฉันก็ดีใจด้วย”
“แต่ก่อนจะถึงวันแต่งงาน หากพ่อมิ่งไม่ได้พบแม่นวลอีก ไม่รู้ว่า
ระหว่างนัน้ จะคิดถึงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือเปล่า” พุม่ พูดเมือ่ ลองคิดว่า
หากเป็นตนเอง คงรู้สึกไม่ต่างจากนี้แน่
“กินไม่ได้นอนไม่หลับก็ช่าง” น้องสาวไม่คิดเห็นใจพีชาย
่ “เอาแต่คิดถึง
คอยหาทางมาพบมาคุยกับนวลจนไม่เป็นอันทำงาน ราชการที่ผู้ใหญ่ท่าน
มอบหมายไม่รูว่้ าเสียหายเพียงไรหรือเปล่า หากถูกลงโทษคงไม่มีใครสงสาร”
พุ่มหัวเราะร่า “ไม่หรอกจ้ะ พี่ชายของแม่มุกเป็นคนขยัน ตั้งใจทำ
งานมิเคยขาดตกบกพร่อง ผู้ใหญ่ท่านก็รัก ไม่นานยศตำแหน่งคงสูงขึ้นต่อ
ไป ไม่ได้เป็นคนเสเพลจนเสียการเสียงานอย่างที่แม่มุกห่วงดอก” แก้ต่าง
แทนเพื่อนแล้วย้อนกลับมานึกถึงตนเอง “แต่ เอ…หรือที่พูด แม่มุกจะ
หมายถึงพี่กันนะ พี่ก็มักมาพร้อมพ่อมิ่งบ่อยๆ”
“เปล่าจ้ะ เปล่า” หล่อนรีบปฏิเสธ “ฉันไม่ได้หมายถึงพ่อพุม่ ฉันว่า
พี่มิ่งนั่นแหละ คงเป็นคนขอร้องให้พ่อพุ่มมาด้วย กลัวจะทำให้งานของพ่อ
พุ่มเสียหายได้”
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ไม่รูทำไม
้
ครัน้ ได้ยนิ หล่อนรีบปฏิเสธเช่นนี้ เขากลับรูส้ กึ ปลืม้ ใจอย่าง
ประหลาด “ความจริงพี่ไม่ได้มาเพราะพ่อมิ่งร้องขอให้มาหรอก พี่อยากมา
อยากได้พบหน้าแม่มุกแม้สักชัว่ ครูชั่ ว่ ยามก็ยังดี หากการงานของพีจะ
่ เสียหาย
ก็เพราะตัวพี่เอง หาใช่เพราะใครอื่น”
สายตาของเขาจับที่ดวงหน้าอ่อนเยาว์นวลเนียน ทำเอาผู้ถูกจ้องต้อง
หลบตาก้มมองปลายเท้าตัวเอง
“ออกมานานแล้ว ฉันขอตัวกลับก่อนดีกว่า” หญิงสาวหยิบตะกร้า
ลุกออกจากวิหาร พุ่มติดตามมาไม่ห่าง
“พีว่่ าสองคนนัน้ คงอยากมีเวลาคุยกันอีกสักน้อย จะปล่อยให้คุยกันอีก
หน่อยไม่ดีหรือ”
มุกรูส้ กึ ว่าหากยอมให้ฝ่ายชายเป็นผูคุ้ มสถานการณ์ต่อไปเห็นจะไม่ดีแน่
จึงตอบไปชัดเจน
“มิได้ดอกจ้ะ นานไป ใครผ่านไปผ่านมาเห็นเข้า จะว่าเอาได้”
ตอนนั้นเองที่หลวงสวัสดิโกษากับนวลเดินเข้าวัดมาพบพอดี
“อ้อ นึกว่าไปไหน เห็นนวลว่า เจ้าเองก็ตัง้ ใจออกมาเหมือนกัน ทีแ่ ท้
ก็หลบมาพบพ่อพุ่มนี่เอง” พี่ชายแกล้งหยอก ทำเอาน้องสาวเขินอาย รีบ
ก้าวไปยืนข้างเพือ่ นร่วมตำหนัก แต่กระนัน้ หล่อนก็ไม่ยอมถูกแกล้งง่ายๆ แต่
ฝ่ายเดียว โดยเฉพาะจากพี่ชายของตนด้วยแล้ว จึงโต้กลับ
“ฉันออกมาซือ้ ของเข้าตำหนักต่างหากล่ะพีมิ่ ง่ ขืนพียั่ งพูดอย่างนี้ ต่อ
ไปฉันจะไม่ชวนนวลออกมาแล้ว”
“โถๆ หยอกนิดเดียว ทำโกรธเป็นคนแก่ไปได้”
“เพลานี้สายแล้ว เรารีบกลับกันเถิด” นวลบอก “ประเดี๋ยวคุณกลิ่น
จะว่าเอา”
หล่อนหมายถึงข้าหลวงต้นตำหนัก ผู้อาวุโสที่คอยดูแลปกครองนาง
ข้าหลวงอื่นๆ ในตำหนักเสด็จพระองค์หญิง
หลังจากพูดจาล่ำลากันอีกครูหนึ
่ ง่ นางในวังสองคนจึงค่อยเดินจากไป
พุม่ มองตามหญิงสาวทีสิ่ เน่หา ในใจรูส้ กึ ว่าเวลาแห่งความสุขช่างเร็วเหลือเกิน
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นึกอยากให้ดวงอาทิตย์เคลือ่ นคล้อยช้าลงไปกว่านี้ ให้มีเวลาเห็นหน้า สบตา
เอื้อนเอ่ยวาจากับหล่อนอีกนานๆ
แต่ก็ได้เพียงหวัง
อย่างไรก็ตามภาพแววตากลมโตคู่งาม ที่แอบหันกลับมามอง แม้
เพียงเสี้ยวนาที แต่ก็กลายเป็นภาพตรึงใจ หวังเก็บไว้เพื่อคลายคิดถึงอีก
หลายวันคืน จนกว่าจะได้พบหน้ากันอีกครา
แต่จะเป็นวันเดือนใดกันหนอ
***
เมื่อแยกจากหญิงทั้งสองคนแล้ว หลวงสวัสดิโกษาจึงชวนพุ่มไปวัด
ชีปะขาว ย่านคลองบางกอกน้อย
เป็นเวลาก่อนเพลในตอนที่ขุนนางกระทรวงต่างประเทศนั่งคุกเข่าอยู่
ต่อหน้าสถูปเจดีย์เก็บอัฐิของพ่อ จุดธูปเทียน วางดอกไม้ แล้วสงบนิ่ง
เสมือนใช้เวลารำลึกถึงคุณบิดาที่มีต่อเขาตลอดทั้งชีวิต
พ่อของหลวงสวัสดิโกษาเป็นขุนนางชั้นพระ ทำราชการมาแต่ครั้ง
แผ่นดินก่อน ถวายงานอย่างเต็มที่มาตลอด จนกระทั่งเมื่อสามปีก่อนก็
ล้มเจ็บจนสิ้นไป
“คุณพ่อทำราชการเพือ่ สยามมาตลอดชีวติ เพลานีฉั้ นก็จะทำดุจเดียว
กัน” ขุนนางหนุ่มเอ่ยขึ้นมา พุ่มรู้สึกว่า เพื่อนกำลังพูดกับตนเอง กระนั้น
ก็ยังตอบกลับไป
“ท่านยินดีที่พ่อมิ่งทำเช่นนั้น ฉันเชื่อว่าพ่อมิ่งได้ทำให้ท่านภูมิใจแล้ว
ทั้งเรื่องงานราชการ และหน้าที่เจ้าบ้านดูแลครอบครัว”
ลูกชายผู้อยู่ในเจดีย์บรรจุกระดูกปักธูปลงในกระถางทรายใบเล็ก จาก
นั้นลุกขึ้น พูดต่อมา
“แต่หากเพลานี้คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ คงได้เหนื่อยยากเป็นแน่”
พุ่มเข้าใจที่อีกฝ่ายหมายถึง
หลวงสวัสดิโกษายังไม่ได้พูดอะไรต่อระหว่างเดินไปท่าน้ำ กระทั่งเมื่อ
เรือล่องออกจากท่าได้สักครู่ใหญ่ จึงเอ่ยขึ้น
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“ตั้งแต่ฝรั่งเศสมายุ่มย่ามกับแผ่นดินเรา สยามก็วุ่นวายมากขึ้นทุกที
ฉันยังเคยคิดว่า เราอยูของ
่ เราดีๆ สุขสงบมาเนิน่ นาน ไฉนเลยพวกมันจึงต้อง
มายุ่งด้วย”
พุม่ คิดอยูแล้
่ วว่าอย่างไรเสีย เพือ่ นก็ต้องชวนคุยเรือ่ งนีขึ้ น้ มา เขาตอบ
กลับไปว่า
“ก็หลายสิบปีมานี้ชาติตะวันตกเริ่มสนใจดินแดนแถบนี้มากขึ้น โดย
เฉพาะล้านช้าง ยิง่ ฝรัง่ เศสแล้ว เรือ่ งราวจากบรรดาพ่อค้า นักสำรวจทีเคย
่
เดินทางมา ต่างก็บอกไว้ตรงกันว่า ล้านช้างเพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากร
แหล่งแร่พลอยและเหมืองทองคำมหาศาลนัก ฝรั่งเศสจึงหวังได้ครองล้านช้าง”
“มันได้ญวนไปแล้ว ยังไม่พอใจอีกรึ” หลวงสวัสดิโกษามีอารมณ์เสมอ
เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ “คิดจะครองล้านช้างของเราอีก ไม่เพียงเท่านั้น วิธีการ
ของมันกลับชั่วช้า ไร้เกียรติ ปากบอกประสงค์ดี คิดช่วยสยามปราบกบฏ
ฮ่อ๑ แต่หลังงานลุล่วง พวกมันกลับไม่ยอมถอนทหารออกจากสิบสองจุไท
แล้วยังมาอ้างเหตุผลข้างๆ คูๆ ว่า สิบสองจุไทเคยเป็นของญวนมาก่อน”
“ถือเป็นจุดอ่อนของฝ่ายสยามเราทีไร้
่ หลักฐานไปยืนยันความเป็นเจ้าของ
ได้ สุดท้ายจึงจำใจต้องยอมให้ฝรัง่ เศสครองสิบสองจุไท” พุม่ พูด แต่ก็ยังคิด
ต่อไปว่า หากแม้เพลานัน้ สยามมีหลักฐานยืนยันจริง ฝรัง่ เศสจะยอมรับโดยดี
หรือเปล่า บางทีไม่ว่าทำอย่างไร ทุกอย่างก็ต้องจบลงเช่นนี้อยู่ดี
“แต่เท่านัน้ ก็ไม่สาสมใจ พวกมันยังเล่นเล่ห์ ทัง้ กลการเมือง คำชวน
เชื่อ ฝ่ายเราหวังใช้กฎเกณฑ์สากล ให้สหรัฐอเมริกามาเป็นตัวกลาง แต่
ฝรั่งเศสกลับปฏิเสธ แล้วใช้กำลังทหาร”
พุ่มรู้เรื่องนั้นดี บทความจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศหลายฉบับให้
ความเห็นไม่ต่างจากที่เพื่อนพูด พุ่มเชื่อว่าเมื่อฝรั่งเศสตัดสินใจปฏิเสธการ
๑ กบฏฮ่อ เป็นพวกที่แตกฉานซ่านเซ็นมาจากกบฏไตผิง ที่ทางการจีนปราบปราม
อย่างหนัก
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เจรจาโดยมีคนกลาง และเลือกใช้กำลังบีบบังคับ เท่ากับว่าได้ประกาศความ
ต้องการดินแดนสยามโดยไม่สนวิธีการ
ตัวอย่างเห็นได้ไม่ยากจากดินแดนใกล้เคียงฝั่งตะวันออก
“พอฝรัง่ เศสส่งทหารเข้ารุกราน สยามก็ยอมไม่ได้ ยิง่ ก่อความขัดแย้ง
ให้หนักหนามากขึน้ เรือ่ ยๆ กระทัง่ เรือ่ งล่าสุด…” พุม่ หยุดนิดหนึง่ คิดว่าหาก
พูดถึงเรื่องที่ว่า คงได้คุยกันต่ออีกยาวแน่ แต่เชื่อว่าเพลานี้ไม่มีเหตุการณ์
บ้านเมืองใด ทีเพื
่ อ่ นอยากปรึกษาหารือกันมากเท่าเรือ่ งนีอี้ กแล้ว จึงเอ่ยต่อ
ให้จบกระบวนความ
“เหตุการณ์ที่แก่งเจ๊ก เมืองคำม่วน ริมน้ำโขง”
หลวงสวัสดิโกษาถอนใจยาว หัวคิว้ ปรากฏร่องรอยขมวดชัด แต่ตอน
นั้นเรือล่องมาถึงเรือนพอดี
***
บ้านของหลวงสวัสดิโกษาเป็นเรือนฝากระดาน ไม่ถึงกับใหญ่โตนัก แต่
ก็ดูสะอาดตามีราศี เหมาะกับผูอาศั
้ ยซึง่ มิใช่ไพร่เลว แต่เป็นขุนนางมีตำแหน่ง
ไม่น้อยหน้าใคร เรือนหลังนี้บิดาของหลวงสวัสดิฯ ปลูกมาตั้งแต่ครั้งแผ่นดิน
รัชกาลก่อน เวลานีมี้ ผูอาศั
้ ยไม่มากนัก เหลือเพียงแต่หลวงสวัสดิฯ มารดา
และบ่าวไพร่อีกไม่กี่คนคอยช่วยดูแลบ้าน
ดอกสีเหลืองนวลจากต้นจันร่วงพรูกระจายเต็มพื้นชาน สีน้ำตาลไหม้
ดูสวยงาม ลมพัดโชยเบาแต่สม่ำเสมอทำให้รูส้ กึ ไม่ร้อนอบอ้าว เจ้าของบ้าน
ทิง้ ตัวนัง่ ลงในหอนัง่ เป็นเวลาเดียวกับที่ ‘คุณน้าวาด’ มารดาของหลวงสวัสดิฯ
เดินนำเด็กสาวสองคนถือถาดของหวาน หมากพลู บุหรี่ และขันน้ำลอย
ดอกมะลิ ออกมาต้อนรับผู้มาเยือน
พุ่มยกมือไหว้ พูดจากันสักครู่ ท่านก็เดินหายเข้าไปทางหลังเรือน
ปล่อยให้ชายหนุ่มสองคนคุยกันตามสบาย
ดูเหมือนหลวงสวัสดิโกษา ยังไม่คลายอารมณ์จากเรือ่ งทีคุ่ ยกันระหว่าง
ล่องเรือกลับ เขาเริ่มสนทนาต่อ หลังยกขันน้ำขึ้นดื่ม
“เรือ่ งทีแก่
่ งเจ๊ก มองอย่างไรฉันก็ไม่เห็นว่าคุณพระยอดเมืองขวางท่าน
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ผิดตรงไหน หลวงอนุรักษ์ฯ ถูกบีบบังคับจับกุมตัว คุณพระท่านก็เพียงแต่
ไปขอตัวหลวงอนุรักษ์ฯ คืนเท่านั้น ฝ่ายฝรั่งเศสเองเสียอีกที่ไม่ยอมประนี
ประนอมแข็งขืนจนเกิดเรื่อง ความจริงที่ฝรั่งเศสเอาทหารเข้ามาในประเทศ
เรา ก็ถือว่าเรามีสิทธิเต็
์ มทีอยู
่ แล้
่ วทีจะ
่ ใช้กำลัง แต่คุณพระท่านก็ยอมประนี
ประนอม เป็นเพราะความอวดดีของนายทหารติดยศทางโน้นนัน่ แหละ ฝ่าย
เราแค่ป้องกันตัว จะให้เห็นเป็นความผิดคงพูดไม่ได้”
“แต่ฝรัง่ เศสไม่ได้มองอย่างเราน่ะซี อย่างไรเสียโกรส์กูแร็งก็ถือเป็นนาย
ทหารคนสำคัญของทางโน้น ถ้าต้องมาตายโดยฝีมือคนของฝ่ายเราในเพลา
นี้ เห็นทีจะยอมประนีประนอมผ่อนปรนยาก”
“ฉันว่าพวกฝรั่งเศสแค่ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างยึดเอาดินแดนของเรามาก
กว่า”
พุ่มเองเห็นไม่ต่างจากเพื่อนนัก “จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดเท่าไร แต่
ฝรัง่ เศสจะพ่วงเอาเรือ่ งค่าเสียหายมาเป็นข้อเรียกร้องได้ด้วย ทำให้เราลำบาก
ใจมากขึน้ และหากเราไม่ยอม ฝ่ายนัน้ ก็จะใช้เป็นเหตุผลบอกประเทศอืน่ ว่า
ตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม และเป็นฝ่ายถูกกระทำ”
“จะเรียกเอาค่าเสียหายก็ต้องพิสูจน์กันให้ได้เสียก่อนว่าเราผิด ไม่ใช่
พูดเองเออเองอย่างนี”้ อารมณ์โกรธของเจ้าของบ้านเริม่ ก่อขึน้ อีกครัง้ “เห็น
ว่าทางเราพร้อมให้นำคดีขึน้ สูศาล
่
ผูพ้ พิ ากษาก็ให้เป็นชาติทียอม
่ รับกัน ทำ
ถึงขนาดนี้ แต่พวกมันก็ยังไม่ยินดี”
“ก็แน่ละ ฉันว่าฝรัง่ เศสไม่ต้องการให้ผูพ้ พิ ากษาเป็นคนของชาติสากล
หรอก”
หลวงสวัสดิโกษานึกแปลกใจคำของเพื่อน “พ่อพุ่มพูดราวกับว่าพวก
มันอยากให้คนของเราเป็นฝ่ายตัดสินเอง”
“ฉันคิดว่าอย่างนัน้ นะ” พุม่ ใช้เวลาคิดไตร่ตรองคำพูดเล็กน้อย แล้วจึง
ว่าต่อ “เพราะอย่างเราๆ ถ้าคิดอย่างไม่เข้าข้างตัวเอง ก็พอจะเห็นได้ว่า
คุณพระยอดเมืองขวางไม่น่าผิด หากผูพ้ พิ ากษาเหล่านัน้ ตัดสินให้ฝ่ายเราถูก
คงทำให้ฝรั่งเศสลำบากใจ หาเหตุผลทำอะไรต่อยาก แต่หากเป็นศาลของ
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เราเอง ตัดสินออกมาไม่เป็นที่พอใจของฝรั่งเศส พวกเขาก็จะมีข้ออ้าง
ประท้วง และบอกกับประเทศอื่นๆ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ไหมล่ะ”
เจ้าของบ้านขยับตัว เอากำปั้นทุบเข่าตัวเอง พลางว่า “หากเป็น
อย่างนัน้ เราก็มีแต่แย่กับแย่น่ะซี มันคิดทำขนาดนี้ เห็นทีไอ้ทีจะ
่ เอาดินแดน
มันคงต้องเอาให้ได้”
“ก็น่าห่วงอยูหรอก
่
แต่ฉันว่าอย่างไรเสียเรือ่ งนียั้ งต้องใช้เวลา ผูใ้ หญ่
ท่านคงมีวิธีรับมือ ฉันได้ยินมานะว่าอังกฤษพร้อมช่วยเหลือเรา เพราะ
อังกฤษไม่ค่อยพอใจฝรั่งเศสมาแต่เดิม อีกทั้งชาวอังกฤษก็มีผลประโยชน์ใน
สยามอยู่มาก จะให้ฝรั่งเศสมายึดครอง หรือทำอะไรตามใจในดินแดนนี้
เห็นจะยอมกันไม่ได้”
“ฉันก็เคยได้ยนิ มาเหมือนกัน” พูดแล้วขุนนางหนุม่ ก็ถอนใจ “แต่บอก
ตรงๆ นะ ฉันเองก็ไม่ไว้ใจพวกอังกฤษนักดอก ประเทศเหล่านี้เปลี่ยนแปลง
ได้หากมีทางได้ประโยชน์มากกว่า”
พุ่มพยักหน้า คำของเพื่อนมีเหตุผลมากทีเดียว
“เห็นว่าเร็วๆ นี้ ทูตปาวีจะขอเฝ้าฯ ท่านเสนาบดีต่างประเทศ ไม่พ้น
ต้องมาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้” คนเป็นขุนนางบอก
“คงอย่างนั้น แต่สองฝ่ายพบกัน คิดทางดีก็น่าจะได้เจรจาทำความ
เข้าใจกันมากขึน้ บางทีเรือ่ งอาจไม่เลวร้ายอย่างทีเรา
่ คิดก็ได้” พุม่ พยายาม
มองแง่ดี
แต่เพื่อนกลับไม่ได้เห็นเช่นเดียวกัน “ฉันกลัวว่าเจ้าปาวีจะยิ่งทำให้
เรื่องแย่ลงอีกน่ะซี” พูดแล้วถอนหายใจ หยิบกระโถนมาบ้วนน้ำหมาก
พุ่มหยุดคุยเรื่องบ้านเมือง เอื้อมหยิบขนมใส่ปาก ขนมดอกลำดวน
ของคุณน้าวาดยังหอมหวานไม่เปลี่ยนเลยไม่ว่ารับประทานครั้งใด
“แล้วเรือ่ งแม่นวลล่ะ พ่อมิง่ ได้หารือกับคุณน้าวาดว่าอย่างไรแล้วบ้าง”
เขาเปลีย่ นหัวข้อสนทนา เรือ่ งราชการดูจะทำให้เจ้าของบ้านเคร่งเครียด ไม่
ร่าเริงเช่นเวลาคุยกับแม่นวล
ชายหนุ่มคิดถูกต้อง พอพูดถึงเรื่องนี้ เพื่อนก็เปลี่ยนสีหน้ากลับมา
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ยิ้มแย้ม
“คุณแม่ท่านไปพูดกับคุณป้าพิศแล้ว อีกไม่นานคงได้เข้าไปพูดจาสูข่ อ
กับผูใ้ หญ่ทางแม่นวล แล้วจากนัน้ ก็จะเข้าวัง เฝ้าฯเสด็จ ขอประทานอนุญาต”
“ดีแล้วละ เป็นหนุ่มแน่น มียศตำแหน่งไม่น้อยหน้า ถึงเวลามีคน
มาช่วยดูแลเรือน ช่วยแบ่งเบาการงานของคุณน้าวาดได้แล้ว พอแต่งกัน
พ่อมิ่งขอให้แม่นวลแต่งเข้าบ้านใช่ไหมล่ะ”
“ใช่ ฉันเป็นผู้ชายคนเดียวของบ้าน หากแต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงไป
เห็นทีทางนีจะ
้ ลำบาก อีกอย่างแม่นวลก็เป็นลูกสาวคนรอง ลูกสาวคนโตแต่ง
ลูกเขยเข้าบ้านแล้ว ถ้าแม่นวลจะเข้ามาอยู่เรือนนี้ เห็นจะไม่มีปัญหาอะไร”
“ได้ยินอย่างนี้ฉันก็ยินดีด้วย”
หลวงสวัสดิโกษาขยับตัวเปลี่ยนท่านั่ง หยิบขนมรับประทานชิ้นหนึ่ง
พูดยิ้มๆ
“แล้วพ่อพุม่ ล่ะ อายุก็ไม่ได้ต่างจากฉันนัก ไม่รูว่้ าทางบ้านของพ่อพุม่
เตรียมมองลูกสาวบ้านไหนไว้ให้บ้างหรือยัง”
พุ่มหัวเราะร่า “ไม่หรอก ฉันเคยบอกแล้วว่าเรื่องนี้ฉันขอเลือกเอง
คุณพ่อคุณแม่ท่านก็ไม่ขัด”
“แล้วมองลูกสาวบ้านไหนไว้บ้างละ จะแม่เรียมลูกสาวคุณพระพิพิธก็
งามนักหนา จะแม่ทับทิม ลูกสาวขุนรามก็สง่างามนัก”
“โธ่ พ่อมิ่งจะให้ฉันไปมองใครได้”
เจ้าของบ้านหัวร่อบ้าง “นีถ้่ าแม่มุกรูว่้ าพ่อพุม่ ไม่เคยคิดมองใคร นอก
จากตัวหล่อนคนเดียว คงดีใจนักแล”
“เรื่องอย่างนี้ก็ต้องแล้วแต่พระเป็นเจ้าเป็นผู้กำหนด อีกอย่างสำหรับ
ฉัน หากจะหมัน้ หมายแต่งงาน ก็ควรเป็นจากทัง้ สองคนรักกัน ไม่อยากให้
เป็นเพราะถูกคลุมถุงชน”
“ดีแล้วทีพ่่ อพุม่ คิดอย่างนี้ เพราะฉันก็ไม่คิดบังคับใจใคร ถือว่าแล้วแต่
วาสนาของทั้งสองคน ว่าถ้าได้ตักบาตรร่วมขันกันมา ก็คงไม่แคล้วกัน”
หลวงสวัสดิโกษาหยิบขนมใส่ปากอีกชิ้น แล้วพูดต่อ “หากพ่อพุ่มรักแม่มุก
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จริง ฉันก็พร้อมช่วยอยู่แล้ว”
พุ่มยิ้ม “ขอบใจมากนะพ่อมิ่ง”
พุ่มพออุ่นใจได้ การมีพี่ชายของหญิงที่รักมาอยู่ฝ่ายเดียวกัน น่า
จะเป็นการเบิกทางที่ดี แต่อย่างไรก็ตามต้องพยายามทำให้เจ้าตัวเองมีใจให้
ด้วย
และที่ลืมเสียไม่ได้ ก็เห็นจะเป็นเรื่องให้ผู้ใหญ่เอ็นดูรักใคร่
แต่เรื่องนี้นี่เองที่พุ่มยังเป็นกังวลอยู่

