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บทที่ 1 ว่าที่เตรียมนักเรียนนายร้อยตำรวจอันดับสอง 

 เอี๊ยดดดด เสียงยางรถหรูบดบล็อกปูพื้นเสียงดังจากด้านหน้า

ประตูเป็นเหตุให้คนในบ้านที่กำลังกินมื้อเย็นให้ความสนใจในทันที 

 “นั่นใช่เสียงรถคุณพ่อหรือเปล่า” คุณแขไขเอ่ยกับหััสวีร์ลูกชาย

เพียงคนเดียวของเธอและคุณหาญรัช 

 แต่คำถามของเธอไม่ทันที่ผู้เป็นลูกจะได้ตอบ คำตอบก็เดินเข้า

มาในห้องอาหาร ใบหน้าของผู้มาเยือนบ่งบอกชัดเจนไม่ปิดบังอำพราง

อารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้แม้สักนิด  

 “ไอ้ลูกเลว!” คำทักทายแรกที่ผู้เป็นพ่อเอ่ยกับลูกชายเพียงคน

เดียว คนเป็นแม่ที่รักลูกชายย่ิงถึงกับเปลี่ยนสีหน้าไปทันที 

 “คุณหาญรัช! ทำไมคุณถึงพูดกับตาหัสแบบนั้น” สัญชาติญาณ

การปกป้องในตัวผู้เป็นแม่แผ่ขยายเป็นวงกว้างในทันที 

 “วันนี้ผมจะไม่เพียงแค่พูดเท่านั้น ผมจะเอาเลือดหัวโง่ๆ ของมัน

ออกมาด้วย”  

 โอ้ย! “นี่คุณจะทำอะไร!” แขไขเข้าขวางระหว่างพ่อลูกไว้ในทันที 

สองมือของเธอพลักหาญรัชให้ออกห่างไปอย่างสุดแรง หาญรัชที่ไม่ทัน
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ตั้งตัวจึงเซถลาถอยหลังไปชนเก้าอี้ โครม! ดีที่สิ่งที่ล้มไปคือเก้าอี้ไม่ใช่

ร่างสูงใหญ่ของเขา 

 แขไขยังยืนมั่นขวางร่างสูงเพรียวของบุตรชายวัยสิบหกกับบิดา

ของบุตรชายที่กำยำสูงใหญ่กว่าเธอและลูกชายมากนัก หากมีการลงไม้

ลงมือกันจริง ทั้งเธอและบุตรชายคงไม่อาจต้านทานผู้ที่เป็นบิดาได้ 

 “ปกป้องมัน...ดี! ถ้างั้นเธอก็ดูนี้!!” หาญรัชโยนซองเอกสารที่ถือ

มาโยนใส่หน้าแขไขไร้ความปราณีอย่างสิ้นเชิง แขไขก้มลงหยิบมันขึ้นมา

และเมื่อเธอเห็นเอกสารดวงตาเธอก็เบิกกว้าง และหันกลับไปมอง

ลูกชายสุดรักสุดหวงแหน 

 “หัส นี่ลูก...ลูกทำอะไรลงไป” แขไขกล่าวออกไปอย่างไม่อยาก

เชื่อกับสิ่งที่ตนเห็นอยู่ในตอนนี้ “ไม่...ไม่เป็นไร” หัสวีร์ยังไม่ทันได้เอ่ยคำ

ตอบแขไขก็เอ่ยตัดบทเขา และเธอก็หันกลับไปหาสามีทันที 

 “เราแจ้งทางโรงเรียนขอให้ลูกกลับไปเรียนเหมือนเดิมได้ใช่มั้ย 

ไม่สิ! มันต้องได้ ผู้อำนวยการโรงเรียนกับคุณเป็นเพ่ือนกันนิค่ะ...” 

 “ผมไม่กลับไปครับ” หัสวีร์แสดงจุดยืนของตนด้วยความนิ่งสงบ 

จะว่าไป ณ สถาณการณ์ตอนนี้คนที่สงบที่สุดก็คงมีเพียงหัสวีร์ผู้เป็น

สาเหตุของความวุ่นวายในวันนี้ 

 “แกกล้า!” หาญรัชชี้หน้าปรามาสข่มลูกชาย 

 “ผมเป็นคน ผมมีสิทธ์ิเลือกเส้นทางชีวิตของผมเอง” 
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 “เลือก! แกตาบอดหรือไงถึงมองไม่เห็นว่าฉันพ่อแกทำมาหากิน

อะไรเลี้ยงดูจนแกเติบโตขึ้นมาปีกกล้าขาแข็งอวดดีกับฉันอยู่ตลอดเวลา” 

 “นั่นคือหน้าที่ของคนเป็นพ่อ แล้วคุณพ่อคนเดียวบนโลกใบนี้

หรือครับที่มีสิทธ์ิเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง”  

 “ไอ้หัส!”  

 “นี่!” แขไขแม้จะตกใจและเสียใจกับสถานการณ์ในตอนนี้ แต่

ลูกชายเพียงคนเดียวก็ยังคงสำคัญที่สุดย่ิงกว่าชีวิตของเธอ เธอขวางสามี

ที่กำลังจะเข้าทำร้ายลูกชายอีกครั้ง 

 “ตกลงคุณอยากให้มันทำตามที่มันต้องการอย่างงั้นเหรอ”  

 “ไม่! แต่ฉันไม่ยอมให้คุณทำร้ายลูกเด็ดขาด” หาญรัชพยักหน้า

ถ่ีๆ เพราะภายในใจเขาก็ยังมีพวกอยู่ 

 “ถ้าฉันไม่เซ็นต์ แกก็ไม่สมหวัง” 

 “ถ้าคุณพ่อไม่เซ็นต์ ผมก็จะปลอมลายเซ็นต์คุณพ่อแต่ถ้าหากใน

วันข้างหน้าทางโรงเรียนทราบ ในตอนนั้นผมก็ยินดีรับโทษทัณฑ์ทาง

กฎหมาย ผมก็ขออภัยคุณพ่อล่วงหน้าที่จะต้องอับอายขายหน้า”  

 “คุณได้ยินมั้ย...” หาญรัชโกรธจนตัวสั่นเสียงสั่น เมื่อไหร่กันเขา

ก็จำไม่ได้แล้วที่จู่ๆ ลูกชายที่เขารักและรักเขากลับกลายเป็นดั่งน้ำกับไฟ

ที่ไม่อาจอยู่ใกล้กันได้ “ฉันจะตัดแกออกจากกองมรดก” เสียงคำราม   
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บ่งบอกถึงที่สุดของทุกอย่าง สองคนที่ได้ยินจะต้องเกรงกลัวคำประกาศิต

นี้ แต่หาญรัชถูกแค่ครึ่งเดียว เพราะผู้ที่เกรงกลัว 

 กรี๊ดดดด แขไขกรีดร้องเสียงดังลั่น “คุณหาญรัช!” พร้อมเสียง

ตะโกนดังลั่น “คุณมันสารเลว คุณมันชั่ว คุณรอโอกาสนี้มาตลอดใช่มั้ย 

เอาสิ! ถ้าคุณกล้าทำร้ายลูก ฉันจะฟ้องคุณให้คุณสูญเสียทุกอย่าง”  

หาญรัชเม้มปากแน่น เมียเขาทำไมถึงโง่งี่เง่าขนาด ซึ่งถ้าเธอไม่โง่ไม่งี่เง่า

สถานการณ์วันนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น 

 “ก็ได้!” หาญรัชคล้านจะเอ่ยอะไรทั้งสิ้น เขาดึงปากกาออกมา

จากกระเป๋าด้านในของเสื้อสูทและดึงเอกสารในมือภรรยาคืนมา เขาจรด

ปากกาเซ็นต์ชื่อยินยอมในเอกสารที่ถือมาในทันที “ขอให้ลูกบังเกิดเกล้า

ของคุณจงเจริญ!” สิ้นคำประชดประชันเอกสารดังกล่าวก็ปลิวว่อนและ

ค่อยๆ ล่วงหล่นสู่พ้ืน ความเงียบบังเกิดขึ้นโดยรอบโดยทันที 

 เป็นหัสวีร์ที่ก้มลงหยิบเอกสารขึ้นมาเขาเก็บใส่ซองด้วยใบหน้า

ราบเรียบ และเขาก็หันไปย้ิมให้คุณแขไข แม่ผู้ที่รักและปกป้องเขาอย่าง

ไร้ข้อจำกัด 

 “หัส! ทำไมลูกถึงทำแบบนี้...” หัสวีร์ก็ยังคงย้ิมอบอุ่น แต่คำพูดที่

เอ่ยออกมากลับทำให้คุณแขไขอยากจะเป็นลม 
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 “เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต” พูดจบเขาก็โอบกอดร่างผู้เป็นแม่ที่

แข็งทื่อทีหนึ่งก่อน ก่อนที่จะกล่าวขอตัวและเดินกลับขึ้นห้องนอนของตัว

เองไปอย่างสงบ 
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บทที่ 2 ว่าที่เตรียมนักเรียนนายร้อยตำรวจอันดับหนึ่ง


 “พ่อครับก้าวแรกของผมได้เริ่มต้นแล้ว” ชายหนุ่มผิวขาวร่างสูง

โปร่งยืนเท้าชิดแขนทั้งสองเหยียดตรงแนบชิดลำตัว ยืดอกที่ตอนนี้ยัง

บอบบางตามวัยเพียงสิบหกปี แต่อีกไม่นานร่างกายนี้จะถูกเปลี่ยนไป

จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดวงตาคมกล้าแน่วแน่จดจ้องไปยัง

ภาพถ่ายในชุดเครื่องแบบที่แถบด้านล่างมีข้อความกำกับไว้ว่าพันตำรวจ

โทธณัฎฐ์ ทรัพย์โภคิน 

 แม้ตอนนี้คนในภาพจะเหลือไว้เพียงความทรงจำและเกียรติยศ

ที่น่าภาคภูมิใจแล้วเท่านั้นก็ตามที แต่ธาราไม่เคยเลยสักครั้งที่จะลืม

เลือนสิ่งต่างๆ ที่ชายในภาพปฎิบัติกับเขาเพราะท่านคือพ่อแท้ๆของเขา

นั่นเอง พ่อที่เสียสละชีวิตในหน้าที่ พ่อที่ยึดมั่นต่อคำปฎิญาณ  

 “พ่ีชาย...” เสียงเล็กๆ ที่ดังขึ้นทำให้ธาราผ่อนพักร่างกายและย่อ

เข่าเพ่ือที่จะคุยกับน้องสาววัยเก้าขวบ 

 “ลำธารถืออะไรมานะ” ธารามองสิ่งที่อยู่ในมือน้องสาว มันคือ

การ์ดทำมือเด็กน้อยย่ืนส่งให้เขาพร้อมรอยย้ิมเต็มใบหน้า 
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 “ให้พ่ีชายค่ะ แม่สอนน้องทำค่ะ” ธารารับการ์ดมาและเปิดออก 

ใบหน้าเผยรอยย้ิมออกมาทันที เป็นการ์ดที่ด้านในมีข้อความเขียนด้วย

มือว่า ‘ยินดีด้วยค่ะพ่ีธารา’ ด้วยลายมือของเด็กวัยเก้าขวบและด้านในยัง

ตกแต่งด้วยกลีบดอกไม้แห้ง ที่ถูกตัดแต่งเป็นดาวแปดแฉก  

 “•สังคหวัตถุ ๔ •มรรค ๘ •อิทธิบาท ๔ •พรหมวิหาร ๔ 

•โลกธรรม ๘ •ทิศ ๖ •อริยสัจ ๔ •ความกตัญญู” และสองเสียงก็ท่อง

ความหมายของดาวแปดแฉกที่ผู้เป็นพ่อมักเอ่ยให้ได้ยินอยู่ตลอดเวลา

ยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างขึ้นใจ 

 “น้องพ่ีเก่งที่สุด” 

 “พ่ีชายเก่งที่สุด”  

 “กับข้าวเสร็จแล้วจ่ะ” นางทับทิม ทรัพย์โภคิน ร้องบอกลูกๆ ทั้ง

สองด้วยใบหน้าที่ย้ิมแย้ม  

 “น้องช่วยแม่ทำของโปรดให้พ่ีชายด้วยนะคะ” ลำธารโน้มไป

กระซิบข้างใบหูพ่ีชาย อ้า! และเสียงเล็กๆ ก็ต้องร้องลั่นบ้านเมื่อพ่ีชายที่

ตัวสูงกว่าอุ้มเธอขึ้น และสองพ่ีน้องก็หยอกล้อกันตามประสาเสียง

หัวเราะบ่งบอกถึงความสุขความอบอุ่นของครอบครัวที่แม้จะไม่สมบูรณ์

ก็ตามที 
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 “ดึกแล้วทำไมแม่ยังไม่นอน” ธาราเอ่ยกับมารดาที่ผลักประตูเข้า

มา 

 ทับทิมย้ิมและนั่งลงที่ปลายเตียงมองบุตรชายที่กำลังเก็บของ ใจ

หนึ่งก็ภูมิใจแต่ใจหนึ่งก็ห่วงเศร้าที่ต้องห่างกัน ธาราเมื่อรู้สึกว่าแม่เงียบ

ไปเขาจึงขยับมานั่งพับเพียบที่พ้ืนใกล้ขาแม่และวางศีรษะบนตักแม่   

ทับทิมค่อยๆ ลูบศีรษะเกรียนของลูกชายดวงตาพร่าเลือน  

 “ผมจะพยายามกลับหาแม่ทุกวันหยุดนะครับ” ทับทิมสูดลม

หายใจเข้า 

 “อย่าให้ตัวเองต้องลำบากกายลำบากใจ ลูกไม่ต้องห่วงแม่กับ

น้อง แค่ดูแลตัวเองให้ดีแม่ก็มีความสุขแล้ว”  

 “ครับ แต่ผมคงไม่สามารถที่จะไม่คิดถึงแม่ได้” ดวงตาเข้มค่อยๆ 

เริ่มแดง ตั้งแต่เล็กจนโตเขาไม่เคยห่างแม่เขาไปไหนเลย  

 ทับทิมย้ิมและรีบปาดเช็ดน้ำตาที่กำลังจะไหลออกมา และเธอก็

เปลี่ยนเรื่องโดยขยับตัวเล็กน้อยเพ่ือหยิบธนบัตรจำนวนหนึ่งออกมา 

“ธาราลูกเอาติดตัวไว้นะ” ธารามองจำนวนเงินในมือแม่ เขาย้ิมและส่าย

หน้า 

 “แม่เก็บไว้เถอะครับ ผมอยู่ที่โน้นไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับ 

แถมผมยังมีเงินเดือนอีกต่างหากและที่สำคัญผมยังมีเงินเก็บอยู่นะครับ” 

เขาพูดพร้อมดันมือแม่ที่ย่ืนเงินจำนวนนั้นกลับไป “แม่เก็บไว้ซื้อของกิน
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บำรุงร่างกายแม่นะครับ หลังจากที่ผมไม่อยู่เรื่องพรวนดินถางหญ้าไถพง 

ผมคุยไว้กับรุ่นน้องที่โรงเรียนแล้ว เขาจะเข้ามาดูแลเรื่องต่างๆ พวกนี้

แทนผมเอง แม่ไม่ต้องทำนะครับ” ทับทิมมองลูกชายด้วยรอยย้ิมที่เต็ม

ไปด้วยความภาคภูมิใจ ตั้งแต่เสียหัวหน้าครอบครัวไปรายได้หลักก็มา

จากเงินบำนาญจากการเสียชีวิตของสามีประกอบกับรายได้เสริมจาก

การปลูกต้นมะลิกับต้นเตยหอมขาย ซึ่งเพียงพอให้พวกเธอสามปากท้อง

ได้ดำเนินชีวิตต่อไป 

 ธาราบุตรชายคนโตก็ขยันขันแข็งช่วยเหลือเธอผ่านช่วงเวลาที่

ยากลำบากมาได้ ภรรยาที่ขาดสามีลูกๆ ที่ขาดพ่อ นี่ก็ผ่านมาหลายปี

แล้ว ธาราเติบโตขึ้นและเขาก็มีปนิธานในการดำเนินรอยตามบิดาของ

เขา “ก้าวแรกของลูกแม่ได้เริ่มแล้ว” เสียงของแม่ที่เอ่ยขึ้นมาเบาๆ  

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

 “พ่ีชาย นับจากคืนนี้ไปพ่ีต้องนอนที่นี่หรือคะ” เด็กหญิงน้อย

ลำธารวัยเก้าขวบเอ่ยโดยที่สายตาไม่ละไปจากสิ่งก่อสร้างตรงหน้า 

 อืม “ว่าแต่พ่ีจะกลายเป็นพ่ีชายที่ถูกลืมหรือเปล่านะ” 

 เอิ๊กเอิ๊ก เสียงหัวเราะใสแจ๋วของเด็กน้อยดังขึ้นมา เมื่อถูกพ่ีชาย

เอ่ยล้อพร้อมหยอกล้อจี๋เอวบาง เสียงสดใสนั้นทำให้ร่างสูงโปร่งที่พ่ึงจะ
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มาถึง เขาที่ยืนอยู่ไม่ห่างอดไม่ได้ต้องหันไปมองภาพคนสามคน หญิง  

วัยกลางคนหน้าตาใจดีคนหนึ่งที่กำลังย้ิมมองเด็กหญิงเจ้าของเสียง

หัวเราะกับชายหนุ่มที่ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเขามาที่นี่ทำไมกันภาพความ

อบอุ่นตรงหน้าทำให้เขาเผยรอยย้ิมออกมา แต่หัสวีร์ก็มองเพียงช่วงเสี้ยว

สั้นๆ เขาผินหน้ากลับมาและก้าวข้ามถนนมุ่งสู่ชีวิตใหม่ของตนอย่างไม่

ลังเล ชีวิตที่ไม่มีเงินตราเป็นตัวนำทาง 

 “สวัสดีครับ” ธาราไหว้แม่หลังจากที่พยายามออกห่างอ้อมกอด

แม่อย่างยากลำบาก “วันศุกร์นี้เจอกันครับแม่” เขาโบกมือลาพร้อมเดิน

ข้ามถนนเข้าสู่หนทางชีวิตที่ตนเป็นผู้เลือกด้วยใจรักย่ิง 
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บทที่ 3 เข้ามาอยู่ในสายตา❤ ประทับในดวงใจ 


 “นั่นอะไร” หัสวีร์ถามธาราอย่างสงสัย  

 “งานฝีมือน้องสาวนะ” หัสวีร์เดินเข้าไปใกล้ เพ่ือมองสิ่งที่เพ่ือน

บอกว่างานฝีมือ “พวงมาลัยพวงแรกของน้องสาวฉันเอง” หัสวีร์ย้ิมขบขัน

เขาไม่ได้ขบขันผลงานพวงมาลัยตามคำบอกของเพ่ือน แต่เขาขบขัน

อารมณ์ของเพ่ือนที่แค่พวงมาลัยทำยังกับคนที่ ได้ครอบครองสิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยังไงยังงั้น  

 “ถ้านายไม่บอกว่านั่นคือพวงมาลัย ฉันคิดว่าคงเป็นก้อนขยุ้ม

อะไรสักอย่าง”  

 “น้องสาวฉันแค่เก้าขวบ ทำได้ขนาดนี้ก็วิเศษมากแล้ว ตอนที่ฉัน

รับมาน้ำตาฉันแทบไหลเลย” 

 “ซาบซึ้งขนาดนั้นเลยเหรอ” 

 “ก็ส่วนหนึ่ง แต่ปวดใจเพราะนิ้วน้องเต็มไปด้วยพลาสเตอร์ยา 

แม่เล่าว่าโดนไปหลายครั้งก็ไม่ยอมหยุดทำ บอกว่าจะให้เป็นของขวัญ

ฉันให้ได้” หัสวีร์เลิกคิ้ว เด็กวัยเก้าขวบเท่านั้น ช่างเต็มไปด้วยความ

พยายาม ความอดทน ความมุ่งมั่น น่าสนใจดีแฮะ 
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 “นี่! หัส เอ่อ อย่าหาว่าฉันก้าวก่ายเลยนะ สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ย

นายไม่กลับบ้านเลยสินะ...” หัสวีร์พยักหน้าทีหนึ่งและทรุดร่างลงบน

เตียงอย่างไม่สนใจเรื่องที่ธารากำลังถาม “เอางี้มั้ย วันศุกร์นี้นายไปเที่ยว

บ้านฉันมั้ย” พรึ่บ! จากที่ไม่สนใจอะไร หัสวีร์หันไปมองหน้าเพ่ือนทันที 

 เอ่อ “แต่บ้านฉันเป็นแค่บ้านไม้เก่าๆ สองชั้นที่บ้านมีแค่แม่กับ

น้องสาว ถ้านายไม่รังเกียจ...” 

 “ไม่! ฉันไม่รังเกียจ...แต่จะเป็นการรบกวนแม่นายหรือเปล่า” 

 “แน่นอน ไปกินไปนอนบ้านฉันก็ต้องรบกวนอยู่แล้ว แต่ถ้านาย

ไม่รังเกียจก็ไปเถอะ...” ฮาฮา และเสียงหัวเราะของทั้งสองก็ดังขึ้นมา 

 ธาราย้ิมและย้อนไปตอนที่ได้เจอกับหัสวีร์ในวันแรกที่มาถึง เขา

สองคนถูกจับให้เป็นคู่หูกัน และมีบางอย่างในตัวหัสวีร์ที่ธาราสังเกตุ    

เรื่องเรียนเรื่องฝึกหัสวีร์จะตั้งใจและทำได้ดีมาก แต่จะมีหลายช่วงเวลาที่

เขามักจะเห็นว่าหัสวีร์จะนั่งเหม่ออย่างกับเด็กมีปัญหาครอบครัวและย่ิง

ตลอดเวลาของวันหยุดต่างๆ หัสวีร์ไม่เคยกลับบ้านสักครั้งทำให้เขาย่ิง

มั่นใจแต่นั่นเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาไม่อาจถามไถ่ เขาจึงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้

แม่ฟังเชิงปรึกษา แม่ก็บอกว่าให้ลองชวนมาเที่ยวบ้านดู  

...และวันหยุดก็บรรจบมาถึงอีกครั้ง 

 “สวัสดีครับ” หัสวีร์ยกมือไหว้ทำความเคารพมารดาของธารา  
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 “สวัสดีจ่ะ รีบเข้ามาเร็ว หิวกันแย่แล้ว” ธาราย้ิมและพยักหน้าให้

หัสวีร์ตามแม่ไป “พอทานได้มั้ยจ๊ะ” หัสวีร์มองกับข้าวพ้ืนๆ ธรรมดาแต่

มันทำให้หัวใจเขาพองโต 

 “กินได้อยู่แล้วครับ แม้อาหารที่โรงเรียนจะไม่แย่แต่ก็ไม่ถูกปาก

เท่าอาหารฝีมือแม่”  

 “นั่งๆ อย่าไปฟังธารา” ทับทิมตักข้าวสวยร้อนๆ ใส่จานให้

นักเรียนเตรียมทั้งสอง  

 เอ๋! “แม่ยายน้องละครับ” ธาราเอ่ยถามเมื่อกลับบ้านมาครั้งนี้ไม่

ได้ยินเสียงแจ้วๆ ของน้องสาวสุดที่รัก ทับทิมย้ิมและกระซิบบอกให้ธารา

รู้ถึงสาเหตุ ธาราถึงกับย้ิมกว้างในทันที 

 “กินกันไปนะ เดี๋ยวแม่จะไปดูน้องหน่อย อ่อ กินเสร็จแล้วก็พา

เพ่ือนไปดูห้องนอนเลยนะ เดี๋ยวแม่ออกมาเก็บเอง” ธาราขานรับอย่าง

แข็งขัน 

 “ดะ...เดี๋ยวนะ แล้วเราจะไม่เก็บจริงๆ เหรอ” หัสวีร์เอ่ยขึ้นเมื่อ

ธาราเอ่ยชวนเขาไปยังห้องนอนหลังจากอิ่มข้าวกันแล้ว 

 “ถ้านายไม่สบายใจค่อยช่วยแม่วันพรุ่งนี้ก็ได้” หัสวีร์พยักหน้ารับ 

และเดินตามเพ่ือนขึ้นชั้นสอง ว้าว! “แม่จัดห้องให้ใหม่ด้วย” หัสวีร์เลิกคิ้ว  
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“ก่อนนี้ที่ห้องจะเป็นเตียงสองชั้นนะ แต่ช่วงนี้วัยอย่างพวกเราร่างกาย

ค่อนข้างเปลี่ยนแปลง เอาละหัสนายจะนอนฟากไหน”  

 หัสวีร์มองห้องนอนขนาดสี่คูณสี่ที่ผนังสองข้างมีฟูกที่นอนขนาด

สามฟุตครึ่งพร้อมปูผ้าปูที่นอนพร้อมนอนสีน้ำตาลเข้มไว้อย่างสวยงาม 

“แล้วปกตินายนอนฝั่งไหน”  

 ธาราหาวพร้อมกับชี้มือไปอีกด้าน มันไม่ใช่ด้านที่มีฟูกนอนตอน

นี้ “ห้องของนายถูกตกแต่งใหม่เพราะการมาของฉันอย่างงั้นเหรอ”  

 “นายเริ่มเกรงใจแล้วใช่มั้ยละ เพราะงั้นช่วยตอบแทนโดยการอยู่

ให้มีความสุขและย้ิมให้กับน้องสาวฉันเท่านั้น ห้ามทำหน้าคิ้วขมวด

เหมือนคนแบกโลกทั้งโลกไว้อยู่คนเดียว น้องสาวฉันเป็นเด็กอ่อนไหวง่าย

ขี้ตกใจและกลัวคนแปลกหน้า” 

 เฮ้ย! “นี่นายทำทั้งหมดเพ่ือน้องสาว” 

 “พูดถูกแค่ครึ่งเดียว” ธาราพูดจบก็ผละขอตัวไปอาบน้ำ ทิ้งให้

หัสวีร์ไม่เข้าใจความหมายในคำพูดนั้น แต่ให้คิดยังไงก็คิดไม่ออก เขาจึง

เปลี่ยนมาสนใจห้องนอนที่แสนจะธรรมดาอีกครั้ง และอดไม่ได้ที่จะต้อง

ย้ิมออกมา ย้ิมและก็ย้ิมสองเดือนที่ผ่านมาจำนวนรอยย้ิมของเขา

มากกว่าสิบห้าปีที่ผ่านมาเสียอีก 

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  
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 “พ่ีชาย” ธาราอ้าแขนรับร่างน้อยๆ ของน้องสาว  

 “เป็นไงบ้าง ยังเจ็บอยู่มั้ย” เด็กน้อยส่ายหน้า “เก่งจริงๆ น้องสาว

พ่ี...ไหนมาดูการบ้านของน้องกันดีกว่า” พอเอ่ยถึงเรื่องนี้ เด็กน้อยก็หาว

ขึ้นมาทันที ธารารู้ทันแต่ก็ไม่บังคับฝืนใจ “โอเค ง่วงนั้นก็นอนซะ” เขาพูด

พร้อมกับอุ้มเด็กน้อยไปวางลงบนเตียงช่วยเธอห่มผ้า  

 ธารากล่อมจนลำธารหลับไป แม่ก็กลับเข้ามาในห้องนอนพอดี 

“น้องหลับแล้วเหรอ”  

 “ครับ...แม่เหนื่อยหรือเปล่าครับ” 

 “เกิดเป็นคนก็ต้องเหนื่อย แต่ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงเลย หัสเขา

นอนได้มั้ย” 

 “นอนได้สบายครับแม่ ฟูกหนากว่าที่โรงเรียนเสียอีก...ขอบคุณ

นะครับแม่” ธาราพูดพร้อมกับกอดแม่และหอมแก้มแม่ และต้องแวะไป

หอมแก้มน้องสาวที่หลับปุ๋ยไปแล้ว 

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

 พรึ่บ! ทับทิมต้องก้มไปมองขาตัวเองที่จู่ๆ ก็ถูกวงแขนเล็กกอด

รัดไว้พร้อมกับร่างน้อยๆ ของบุตรสาวที่พยายามแทรกตัวหลบ เมื่อมอง
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ตามสายตาของบุตรสาวตัวจ้อย ทับทิมก็ย้ิมออกมา “พอนอนได้มั้ยจ๊ะ” 

เธอทักทายหัสวีร์ที่เดินลงมาและกำลังเดินมาทางนี้ 

 “สวัสดีครับคุณน้า...ขอบคุณมากครับ นอนสบายมากๆ ครับ”  

 “ที่แท้นายก็ปากหวานเป็นกับเขาด้วย” คุณทับทิมยังไม่ทันตอบ 

เสียงธาราที่เดินตามหลังมาก็เอ่ยแทรกเสียก่อน 

 “เจ้าลูกคนนี้นิ” ธาราเดินเลยหัสวีร์และเข้าไปหาน้องสาวตัวจ้อย

ที่พยายามหลบตัวเองจากสายตาผู้คน 

 “เป็นอะไรไปยายน้อง” ธาราคุกเข่าตรงหน้าเด็กน้อย หัสวีร์

ทอดตาลงต่ำมองตัวผลุบๆ โผล่ๆ เขาเคยเห็นแต่ในรูป พ่ึงจะได้เห็นตัว

จริงเจ้าของงานฝีมือพวงมาลัยก้อนขยุ้มตอนนี้นี่เอง เด็กสาวดวงตากลม 

จมูกเล็กแหลม ริมฝีปากบางจิ้มลิ้ม ผิวขาวดั่งหยก “ไปทักทายเพ่ือนพ่ี

หน่อย” เด็กสาวส่ายหน้าปฎิเสธพร้อมเม้มปากแน่น  

 ทับทิมเห็นอากัปปริยาลูกสาวแล้วก็อดขำไม่ได้ เด็กตัวเท่านี้รู้จัก

อายเสียแล้ว “ไปสวัสดีพ่ีเขาหน่อย...” เมื่อมีคำสั่งของแม่สำทับอีกรอบ 

เด็กสาวก็จำต้องค่อยๆ ขยับออกมาจากด้านหลังขาของแม่ เธอก้มลงต่ำ

ปากเม้มปิดสนิท หัสวีร์มองกริยาท่าทางนั้นอย่างไม่เข้าใจนักแต่ก็อดไม่

ได้ที่จะเกิดความเอ็นดู 

 ธาราเริ่มเข้าใจสาเหตุอากัปกริยาของน้องสาวจึงเดินไปกระซิบ

บอกเพ่ือนว่า “ฟันน้ำนมซี่หน้าหลุดนะ” หัสวีร์ถึงกับบางอ้อ และเขาก็
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เผลอย้ิมเห็นฟันขาวเรียงตัวออกมาทันที การมาครั้งนี้ค่อนข้างกระชั้น

และเขาที่อยู่โรงเรียนตลอดจึงไม่สะดวกที่จะหาของขวัญรับขวัญน้องสาว

ของเพ่ือน 

 “ฉันควรมีของขวัญให้น้องสาวแกสักหน่อยนะ” 

 “ไม่ต้องหรอก” 

 “แต่ฉันว่าต้องนะ” และด้วยสายตาที่จริงจังของเพ่ือน หลังมื้อ

อาหารเช้าพวกเขาสองคนก็ชวนกันออกไปข้างนอกและแน่นอนว่าน้อง

สาวตัวจ้อยก็ถูกชวนออกไปด้วย “ฉันเป็นเจ้ามือทุกอย่างเองนะ” ธารา

พยักหน้าตามใจ และในวันนี้น้องสาวตัวจ้อยก็ได้รับของขวัญมากมาย

จากพ่ีชายคนใหม่ เด็กไม่มีอะไรซับซ้อนใครดีมาเธอก็ดีตอบเพียงไม่นาน

เด็กน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มก็ยินยอมจูงมือพ่ีชายคนใหม่ได้อย่างสนิทใจ 

 เวลาที่ค่อยๆ ผ่านไปเด็กๆ ก็ค่อยๆ เติบโตขึ้นซึ่งต่างก็มีหน้าที่

ของตนที่ต้องกระทำ และอย่างไม่รู้ตัวหัสวีร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของ

ครอบครัวทรัพย์โภคิน จากแค่สองนักเรียนโรงเรียนเตรียมทั้งสองก็

สามารถเข้าสู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้อย่างราบรื่น หลังจากที่ทั้งสอง

ไม่ได้กลับบ้านเป็นเวลาถึงสามเดือน ในวันนี้เมื่อทั้งสองกลับไปพร้อมใน

ชุดเครื่องแบบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ทำเอาคนที่รอคอยอยู่ที่บ้านถึงกับ

น้ำตาคลอมองทั้งสองคนด้วยความภาคภูมิใจ 
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 แฉะ และเมื่อสองหนุ่มที่ยืนสองเท้าชิดตัวยืดตรงอยู่หน้าบ้าน 

เด็กสาววัยสิบเอ็ดขวบที่รู้ล่วงหน้าถึงกับต้องนำโทรศัพท์มือถือของแม่มา

บันทึกภาพความภาคภูมิใจนั้นไว้หลายต่อหลายภาพ  

 หัสวีร์ชำเลืองมองเด็กน้อยที่ในวันนี้ย้ิมให้เขาจนตาหยีเต็มดวง

หน้าในการพบเจอกัน อดไม่ได้ที่จะย้อนคิดไปถึงวันแรกที่ได้เจอกัน    

เด็กน้อยที่ฟันหรอไม่ยอมจะพูดคุยกับเขานักแม้จะเปิดใจให้เขามากขึ้น

เรื่อยๆ ก็ตามแต่ในวันนี้กลับเป็นฝ่ายว่ิงเข้ามาและเดินล้อมหน้าล้อมหลัง

เขาอย่างสำรวจร่างกายเขาทุกอณู “พวกพ่ีเท่ห์มากๆ” เด็กย่อมไม่โกหก 

“แต่คล้ำลงเรื่อยๆ”  

 “ลำธารอย่ากวนพ่ีเขา ให้พ่ีๆ เขาไปเปลี่ยนชุดจะได้มากินข้าว

กินปลา” เสียงปรามไม่จริงจังนักของผู้เป็นแม่  

 “ไม่นะ!” ธาราถึงกับหน้ามู่ เมื่อเขาที่พยายามจะอุ้มน้องน้อย

ของเขาเหมือนอย่างที่ผ่านมา แต่คราวนี้เด็กสาวกลับว่ิงหนีไม่ยินยอม

อย่างที่ผ่านมา สร้างความประหลาดใจให้พ่ีชายหัวใจกระตุกในทันที  

 “แม่ เกิดอะไรขึ้นอีกละครับ” เมื่อสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นอย่าง

ไม่ทันตั้งตัว ธาราร้องถามมารดาเมื่อน้องสาวว่ิงหนีหายเข้าไปในบ้าน

เสียแล้ว 
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 “น้องเขาโตแล้ว ไม่ใช่เด็กน้อยในสายตาของพวกเราอีกแล้ว 

น้องเขาว่าอย่างงั้น” ธาราและหัสวีร์เมื่อได้ยินเหตุผลถึงกับกลั้นหัวเราะ

ไว้ไม่ได้ เสียงหัวเราะของสองหนุ่มจึงดังออกมา ฮาฮา  

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

 ธาราที่นอนหนุนตักแม่อย่างออดอ้อนในห้องนอนแม่ โดยมี

ลำธารนอนหนุนอีกฟาก สองพ่ีน้องศีรษะชนกันแบ่งปันตักอบอุ่นของแม่ 

“แม่ครับ หลังจากนี้พวกผมอาจจะไม่สามารถกลับมาได้บ่อยๆ นัก ผม

กับหัสเราสองคนอยากเข้าหน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรา

สองคนจะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่ในสี่ปีนับจากนี้” 

 ทับทิมไม่ได้ตกใจอะไร แม้ลูกชายจะแยกสายแตกต่างจาก      

ผู้เป็นบิดา แต่เหตุผลที่ลูกชายเลือกทางนี้เธอเข้าใจดี สามีเธอแม้จะอยู่

หน่วยจราจรแต่เขาก็เป็นตำรวจ เมื่อพบเจอสถานการณ์ที่ประชาชน

ต้องการความช่วยเหลือเขาต้องเข้าไปช่วย “พ่อและแม่ภูมิใจในตัวลูก”  
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บทที่ 4 หามีอุดมการณ์ไม่


 “อาหารเย็นวันนี้มันแปลกไปมั้ย” หัสวีร์ก้มมองตามคำพูดของ

ธารา สายตากวาดมองในกระบะใส่อาหารในตู้กระจก มันบังเอิญเกินไป

มั้ยที่เมนูทั้งหมดเป็นของที่เขาเคยชอบกินทั้งนั้น ที่ต้องบอกว่าเคยชอบ

เพราะเมนูเหล่านี้เป็นเมนูที่เขากินยามอยู่ที่บ้าน แต่มันก็ผ่านมาสองปี

แล้วเขาไม่เคยเอ่ยบอกใคร คนที่รู้ก็มีเพียงคุณแม่ และตอนนี้เขาก็ไม่

ชอบมันแล้ว เขาเปลี่ยนไปแล้วเขาชื่นชอบทุกเมนูอาหารของคุณแม่

ทับทิมเสียแล้ว 

 “หัส นั่นจะไปไหน” 

 “ฉันไม่หิว” จากที่เดินย่างก้าวค่อยๆ เปลี่ยนเป็นว่ิง ตึกตึก ร่างสูง

ออกว่ิงเร็วขึ้น...เร็วขึ้น แค่อยากไปให้ไกล ไกลจากสิ่งที่เขาพยายามหนี

มา สองปีแล้วที่เขาไม่ได้กลับไปหาคุณแม่ทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อเขาก้าว

ออกจากบ้านหลังนั้น แม่จะต้องอยู่ที่นั่นเพียงลำพัง หลายครั้งที่เขาจะ

กลับไปเย่ียมแม่ แต่เพียงคำพูดไม่ก่ีคำนั้น [ไม่มีที่ไหนสบายเท่าบ้านเรา

หรอกจ๊ะ...เมื่อลูกกลับมาเดี๋ยวแม่จะคุยกับคุณพ่อให้จัดการส่งลูกไป

เรียนต่อเมืองนอกทันที]  
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 [เกิดเป็นคนก็ต้องเหนื่อย ถ้างั้นตอนนี้ก็กินเยอะๆ เดี๋ยวก็หาย

เหนื่อยแล้ว] คำพูดของคุณแม่ทับทิมที่แสนจะธรรมดาแต่เขาอยากได้

แม่ที่เชื่อในตัวเขาเหมือนแม่ทับทิมที่เชื่อในตัวธาราและคอยให้กำลังใจ

และสนับสนุนอยู่ข้างหลังอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดแบบนี้ต่างหาก  

 เฮ่อ เฮ่อ เสียงหอบหายใจจากร่างที่นอนแผ่กลางสนาม โดยไม่รู้

ตัวว่าได้ว่ิงไปก่ีรอบแล้ว และนานแค่ไหนแล้ว 

 พรึ่บ! และจู่ๆ ข้างกายก็มีเสียงบางอย่าง หัสวีร์หันไปมอง เป็น

ธาราที่ย่ืนส่งขวดน้ำให้ “สองปีมานี้นายไม่เคยถามอะไรฉันเลย” หัสวีร์

เอ่ยขึ้นในที่สุดเมื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าลงได้บ้าง 

 “มันเป็นเรื่องส่วนตัวของนาย และที่เราเป็นเพ่ือนกันมันไม่เก่ียว

กับเรื่องส่วนตัวอะไรพวกนั้นไม่ใช่เหรอ...แต่ถ้านายต้องการให้เพ่ือนคนนี้

ช่วยแบ่งเบาความกลุ้มอกกลุ้มใจที่สะสมมานาน ฉันก็ยินดี” 

 วันนี้คงเป็นวันที่หัสวีร์รู้สึกอ่อนแอที่สุดก็ว่าได้ เขาที่คิดว่าหนีพ้น

แล้วแต่แท้จริงแล้วเขายังไม่ได้ไปไหนไกลเลย “ธารา ที่ฉันตัดสินใจเดิน

ทางดำเนินชีวิตสายทางนี้ไม่ใช่เพราะว่าฉันมีอุดมการณ์แก่กล้าอย่าง

นาย หรือรักในอาชีพรักในประเทศชาติ ฉันก็แค่อยากหนี ฉันมันเป็น

เพียงคนขี้ขลาดคนหนึ่งเท่านั้น...ตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งฉันจำไม่ได้แต่ตอนนั้น

ฉันเด็กมาก การที่ได้เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันซึ่งทั้งๆที่ฉันไม่ใช่เด็กคนเดียว

ในโลกที่เจอสถานการณ์แบบนี้ แต่...แต่ว่า...ทุกคำที่ได้ยินมันทำให้ฉัน
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เสียใจอย่างมาก ทั้งๆ ที่รู้ดีว่าแม้พ่อกับแม่จะไม่รักกันแล้วแต่พวกท่านก็

ยังเป็นพ่อกับแม่ฉันและยังรักฉันอยู่ พวกเขาไม่รู้ว่าเรื่องราวที่พวกเขา

ทะเลาะกันนั้นฉันได้ยินทั้งหมด... 

 “แขไขเราสองคนหย่ากันเถอะ” แม้ก่อนที่คนจะพูดจะได้สูดลม

หายใจระงับอารมณ์ให้เย็นลงและพยายามปรับน้ำเสียงให้สุขุมอย่าง

มากแล้วก็ตาม 

 กรี๊ดดดด แต่สิ่งที่ได้กลับมากลับเป็นเสียงกรีดร้องอย่างบ้าคลั่ง 

“หย่า! หย่าอย่างงั้นเหรอ ฉันไม่หย่า ใช่แล้ว! ตอนนี้คุณมีพร้อมทุกสิ่งทุก

อย่าง ฉันมันหมดประโยชน์กับคุณแล้วคุณจึงคิดจะถีบหัวส่งฉัน...ไม่มี

ทาง คุณคิดว่าฉันโง่ไม่รู้เรื่องความเลวต่ำช้าของคุณหรือไง ตอนนี้สันดาน

คุณมันเก็บไว้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วใช่มั้ย เอาสิถ้าคุณอยากหย่าฉันจะฟ้อง

คุณ...ฉันจะทำให้คุณหมดเนื้อหมดตัว และอยากรู้นักว่าผู้หญิงของคุณ

คนนั้นยังจะรักคุณจริงมั้ยถ้าคุณไม่เหลืออะไรเลย” 

 “แขไข คุณอย่ามากเกินไปนะ จริงอยู่ที่ผมได้รับการสนับสนุน

จากครอบครัวคุณแต่เธอก็ลำบากช่วยเหลือผมมาโดยตลอด ที่ผมมีทุก

วันนี้ได้ไม่ใช่แค่การสนับสนุนของครอบครัวคุณเท่านั้น” 

 “คุณสำนึกในบุญคุณของมันจึงถวายตัวและจะแบ่งหุ้นให้

มัน...ฉันต้องอดทนมากแค่ไหนที่ยอมให้คุณมีมัน แค่นั้นพอแล้ว แต่เรื่อง

หุ้นและทรัพย์สินเงินทองฉันไม่ให้! ได้ยินมั้ยว่าฉันไม่ให้ทั้งหมดทุกบาท
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ทุกสตางค์ของคุณมันจะต้องเป็นของตาหัส หัสวีร์ลูกชายของฉัน

เท่านั้น...จำไว้!”  

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

 “นับจากวันนั้น ฉันก็ไม่เคยเห็นว่าคุณแม่จะมีความสุขสักวัน

เดียว ท่านคอยแต่จะหวาดระแวงเรื่องทรัพย์สินเงินทองบ้าๆ พวกนั้น 

และที่ท่านต้องเป็นแบบนั้นฉันก็อดคิดไม่ได้ว่ามันเพราะฉันเอง...การ

ตัดสินใจมาที่นี่ ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกที่อกตัญญูนัก” ธาราไม่มีคำพูด

ใดๆ เขาทำเพียงบีบไหล่เพ่ือนที่สั่นไหวกระเพ่ือม บนใบหน้าที่น่ามองนั้น

หยดน้ำที่ปรากฎคงหาใช่แค่เหงื่ออย่างเดียวเสียแล้ว 

 “อาหารไม่มีแล้ว มื้อนี้นายกินซาลาเปารองท้องไปก่อน” ธาราที่

เงียบอยู่นานย่ืนส่งซาลาเปา 2 ลูกใหญ่และแอปเปิ้ล 2 ผล ให้กับหัสวีร์ 

เพราะเขาสามารถเอามาได้แค่นี้ในเวลาแบบนี้โดยที่ทั้งสองจะไม่ถูก

ลงโทษ  

 หัสวีร์ย้ิมและรับมาเขากัดซาลาเปากินทันที เขารู้สึกดีขึ้นมาก 

ธาราเป็นคนเดียวที่ตลอดหลายปีมานี้ที่เขาได้ระบายความอัดอั้นที่สะสม

มานานสักที “ขอบใจ” 
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 “เราจะเป็นเพ่ือนรักกันตลอดไป” ธาราเอ่ยขึ้น หัสวีร์หันไปมอง

หน้าเพ่ือน 

 “ตกลง” หัสวีร์ตอบกลับไปเช่นกัน แต่เขาจะรู้หรือไม่ว่าคำมั่น

ของตนในวันนี้จะมีสักวันที่ตนจะถูกทวงเตือนสติ 

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

 ธาราเป็นผู้เดียวที่ล่วงรู้ความลับของหัสวีร์ และเมื่อทางโรงเรียน

ได้รับอาหารมื้อดีๆ อีก เขาก็พอจะมองออกว่าพ้ืนฐานครอบครัวของ    

หัสวีร์คงไม่ธรรมดาที่สามารถทำแบบนี้ได้บ่อยๆ หาใช่มีเพียงเงินทอง

เท่านั้นและประกอบกับที่หัสวีร์ไม่ถูกติเตียนใดๆ จากครูฝึกในเรื่องที่เขา

ไม่ได้กลับบ้านจริงๆ นั่นคงเพราะคุณแม่ของหัสวีร์คงไม่ได้รายงานมายัง

โรงเรียนที่จะทำให้บุตรชายที่ตนรักต้องด่างพร้อย แต่เขาไม่เชื่อหรอกว่า

ระดับสูงขึ้นไปจะไม่รู้ว่าหัสวีร์คือใคร 

 “นี่พวกนายกำลังทำอะไร” เพ่ือนๆ ถามธารากับหัสวีร์ที่กำลัง

เก็บของเตรียมกลับบ้านหลังการสอบเสร็จในภาคเรียนแรก  

 “ก็เก็บของเตรียมกลับบ้าน พวกฉันจะไปพรุ่งนี้แต่เช้า”  

 “นี่พวกนายไม่เห็นประกาศเหรอว่า พรุ่งนี้พวกเราถูกเชิญเข้าร่วม

งานเลี้ยงให้กำลังใจ” ธาราและหัสวีร์หันมามองตากันอย่างชัดเจนว่า   
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ทั้งสองไม่รู้ “เห็นว่าพรุ่งนี้ผู้ใหญ่ใจดีที่เลี้ยงอาหารพวกเราตลอดเทอมมา

นี้จะมาร่วมงานเลี้ยงในวันพรุ่งนี้ด้วย”  

 หัสวีร์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็หันไปมองนาฬิกา เหลือเวลาอีกไม่ถึง

ย่ีสิบนาทีประตูโรงเรียนก็จะปิดแล้ว เขาไม่เก็บของต่อแต่ขยับไปหยิบ

เครื่องแบบและรีบแต่งตัว “ฉันจะไปตอนนี้เลย” ท่าทางของหัสวีร์สร้าง

ความประหลาดใจให้กับเพ่ือนคนอื่นยกเว้นธาราที่พยักหน้าเข้าใจ ธารา

ขยับจากเตียงตัวเองมาช่วยหัสวีร์เก็บเตียงให้เรียบร้อยในขณะที่หัสวีร์

กำลังเร่งแต่งตัวเพ่ือจะรีบไปรายงานและออกจากโรงเรียนให้ทันภายใน

เวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้ 

 “ขอบใจ” เมื่อหัสวีร์กลับออกมาเตียงและเข้าของก็ถูกจัดเก็บให้

อย่างเรียบร้อย  

 “มะรืนนี้เจอกัน” ธาราเอ่ยแผ่วเบา 

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

ณ บ้านของคุณแม่ทับทิม  

 หัสวีร์ที่มาถึงหน้าประตูรั้วบ้าน เขายืนลังเลอย่างไม่รู้จะทำ

อย่างไร เพราะตอนนี้ก็ค่ำมากแล้ว เขามาอย่างกระทันหันและครั้งนี้ก็

เป็นครั้งแรกที่เขามาเพียงลำพังแต่นอกจากที่นี่แล้วเขาก็ไม่รู้จะไปที่ไหน
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จริงๆ เขาไม่ต่างกับคนที่หนีร้อนมาพ่ึงเย็น ที่เดียวที่เขาสงบและมีความ

สุขและได้รับความอบอุ่นคือที่นี่ที่เดียว 

 “หัส” เสียงเอ่ยเรียกจากคนในบ้าน พร้อมกับร่างอันคุ้นตาที่เร่ง

ฝีเท้ามา “มาถึงนานแค่ไหนแล้ว ทำไมไม่เรียกป้า...รีบๆ เข้ามาเร็ว หิวแย่

แล้วสิลูก” ทับทิมกุลีกุจอรีบเปิดประตูให้หัสวีร์รีบเข้ามาในบ้าน 

 หัสวีร์ทำความเคารพทับทิมและเข้าไปในบ้าน “ผมขอโทษนะ

ครับที่รบกวนคุณป้าในตอนดึก”  

 “ไม่เป็นไร...ไม่เป็นไร ธาราโทรมาบอกป้าแล้ว ยายน้องก็คอย

ชำเลืองมองตลอดแต่เหมือนว่าร่างกายจะสู้ทนความง่วงไม่ไหวผล็อย

หลับไปที่หน้าประตูแต่ก้ี ป้าผละพาน้องไปนอน หัสก็คงมาตอนนั้นแน่

เลย” หัสวีร์เมื่อได้ยินดังนั้นหัวใจเขาก็พลันอบอุ่นอย่างประหลาด และ

เมื่อคิดถึงภาพลำธารเผลอนอนฟุบหลับที่หน้าประตูบ้านก็อดย้ิมออกมา

ไม่ได้ “ไปเปลี่ยนชุดและออกมากินข้าว” หัสวีร์ขานรับแข็งขันอย่างเชื่อ

ฟัง  

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

 ในตอนเช้าตรู่ หัสวีร์แม้จะนอนดึกมากเมื่อคืนแต่เขาก็ตื่นแต่เช้า 

และรีบจัดแจงตัวเองลงมาข้างล่าง “อ้าว! ทำไมตื่นแต่เช้า นอนไม่สบาย

เหรอลูก”  
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 “สบายมากครับ ผมหลับลึกเลยนะครับ คุณป้ากำลังจะไปเก็บ

ดอกมะลิแล้วใช่มั้ยครับ ไปครับเดี๋ยวผมไปช่วย อากาศยามเช้าแบบนี้ดี

ต่อร่างกายครับ” ทับทิมย้ิมและทั้งสองก็ชวนกันออกไปเก็บดอกมะลิที่

เดี๋ยวต้องเอาไปส่งให้ร้านดอกไม้ในตลาด 

 เมื่อสองแรงช่วยกันงานก็เสร็จเร็วมาก หัสวีร์ก็ร่วมเดินทางไป

ตลาดกับทับทิมด้วย เมื่อส่งดอกไม้แล้ว “หัส ไปซื้อโจ้กฟากโน้นและกลับ

บ้านไปเลยนะจ๊ะ ของน้องเขาไม่ใส่กระเทียมเจียวนะจ๊ะ” ทับทิมเอ่ย

พร้อมกับย่ืนธนบัตรส่งให้หัสวีร์ ซึ่งเขาก็รับมาเพราะเขาไม่ได้พกเงินออก

มาด้วยนั่นเอง “และอยากกินอะไรก็ซื้อกลับไปกินได้เลย ป้าน่าจะกลับ

ช้าหน่อยกินมื้อเช้ากันเลยนะ” 

 “ครับ” หัสวีร์ขานรับและเดินไปตามทิศทางที่ทับทิมชี้ เขาเคยมา

ตลาดอยู่หลายครั้ง แต่ไม่เคยมาคนเดียวก็เท่านั้น และไม่นานนอกจาก

โจ้กแล้วในมือเขายังมีขนมอีกหลายอย่างซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของชอบ

ของลำธารทั้งสิ้น 

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

 “พ่ีหัส” เสียงเล็กๆ ดังขึ้นขณะที่ร่างเล็กจ้อยกำลังก้าวลงมาตาม

ขั้นบันได “หอมโจ้ก” ลำธารนั่งลงหัสวีร์ก็ยกโจ้กของเธอมาวางตรงหน้า 
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และเดินกลับไปและเดินกลับออกมาอีกครั้งกับโจ้กอีกชามที่วางข้างๆ 

ลำธาร และเขาก็เดินกลับเข้าไปอีกครั้งออกมาอีกครั้งก็เป็นจานใหญ่ที่

ขนมไทยหลากหลายชนิดถูกจัดเรียงกันวางไว้กลางโต๊ะตรงหน้าลำธาร 

ยังไม่จบเขาเดินไปที่ตู้เย็นหยิบนมกล่องออกมา 2 กล่อง และวางไว้ข้าง

เขาและเธอคนละกล่อง 

 “อ๊ะ! กินโจ้กก่อน” หัสวีร์ปัดมือลำธารทันทีที่เธอเอื้อมจะไปกิน

ขนมของชอบก่อนกินโจ้ก ลำธารทำจมูกบู้บี้ใส่เขาทีหนึ่งก่อนและลงมือ

กินโจ้กตรงหน้าตามคำสั่ง หัสวีร์ได้แต่มองพร้อมรอยย้ิม 

 “แม่ละคะ” 

 “ไปตลาด กลับช้าหน่อย” ลำธารพยักหน้ารับรู้ และเมื่อทั้งสอง

กินเสร็จจนอิ่ม ก็ชวนกันออกไปช่วยถอนหญ้ารอบบ้านตามปกติที่บ่ง

บอกว่าทำกันเป็นประจำจนเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อแดดเริ่มแรงมากขึ้นทั้ง

สองก็ชวนกันเข้าบ้าน ทั้งๆ ที่นี้เป็นครั้งแรกที่บ้านทั้งบ้านพวกเขาอยู่กัน

เพียงลำพัง แต่ทั้งสองก็ไม่ได้รู้สึกแปลกแยกใดๆ สำหรับลำธารแล้ว    

หัสวีร์ไม่ใช่คนอื่น ส่วนหัสวีร์ที่คุ้นเคยกับที่นี่มา 2 ปี เขาก็ไม่รู้สึกกระดาก

อะไรเลย  

 ลำธารเดินไปเปิดทีวี หัสวีร์ก็เดินไปนั่งข้างๆ ทั้งสองนั่งดูทีวีด้วย

กันตามประสา จนทับทิมกลับมา หัสวีร์รีบลุกไปช่วยทับทิมเก็บของเข้า
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บ้าน เพียงแค่เขาก้าวเท้ามาถึงที่นี่เรื่องราวความร้อนใจที่ก่อตัวขึ้น     

เมื่อวานนี้หายไปจนหมดสิ้น  

 ทางด้านธาราที่ได้เห็นคุณแม่ของเพ่ือนในที่สุด ดูภายนอกแล้ว

คุณแขไขก็ไม่มีอะไรแตกต่างกับแม่ๆ ที่รักลูกโดยทั่วไป ในตอนที่เขาถูก

ถามถึงหัสวีร์ แม้จะลำบากใจอยู่บ้างที่ต้องก่ึงโกหกออกไป ทำให้เขาเห็น

ความผิดหวังในสายตาคุณแม่แขไขที่ไม่ได้เจอกับลูกชายที่ไม่ได้เจอกัน

มานานถึงสองปีกว่า 

 และสิ่งที่เขาเห็นอีกอย่างคือคุณแขไขไม่ทำการใดๆ เพ่ือให้หัสวีร์

ต้องเดือดร้อน แต่พอเธอรู้ว่าเขาเป็นคู่หูเพ่ือนที่สนิทที่สุดของหัสวีร์ เธอก็

จะมีคำถามมากมายเก่ียวกับหัสวีร์ ซึ่งเรื่องพวกนี้เขาก็บอกไปตามตรง

โดยที่ไม่เอ่ยถามคุณแขไขว่าอยากรู้เรื่องของหัสวีร์ไปทำไมกัน และเขาก็

ไม่แสดงความฉลาดว่าเขารู้ว่าคุณคือคุณแม่ของหัสวีร์ 
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บทที่ 5 รับสืบทอดอุดมการณ์ 


 เวลาช่างผ่านไปเร็วนักเผลอแป็บเดียวก็สี่ปี ตระกูลอัครวัชรโยธิน

และตระกูลทรัพย์โภคิน ก็มีสมาชิกเป็นร้อยตำรวจตรีในที่สุด  

 ลำธารมองช่อดอกไม้สองช่อที่ตนตั้งใจและลงทำด้วยตัวเอง เธอ

ฝึกฝนอย่างเอาจริงเอาจังนานกว่าสามเดือน ก็เพ่ือสำหรับสองช่อนี้ในวัน

พรุ่งนี้ มันไม่ได้สวยเลิศเลอเทียบเท่าของมืออาชีพ แต่จากที่มองด้วย

สายตาของเด็กหญิงที่เปลี่ยนมาเป็นเด็กสาวหมาดๆ มันก็ไม่ทำให้พ่ีๆ ทั้ง

สองของเธอต้องอับอายยามที่ได้รับมัน 

 “ไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้านะ” เสียงของแม่ที่ทำให้

ลำธารต้องเข้านอนได้แล้วเพราะพรุ่งนี้พวกเธอต้องไปร่วมยินดีในพิธีเขา

รับพระราชทานกระบี่ของธาราและหัสวีร์ 

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

 ลำธารกวาดสายตามองภายในงานที่ วันนี้ผู้คนมากมาย          

เหล่าญาติๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดีล้วนแล้วแต่มีใบหน้าย้ิมแย้ม
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แจ่มใสกับวันดีๆ เธออดไม่ได้ที่จะหันไปย้ิมกับแม่ ลำธารอยู่ในชุด

กระโปรงสีเขียวอ่อนเส้นผมยาวสลวยถูกมัดไว้ครึ่งศีรษะเผยใบหน้าที่

เกลี้ยงเกลาน่ารักน่าเอ็นดูตามวัยสิบห้าปี ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ความสดใสน่ารักของเธอไม่อาจเลี่ยงเหล่าว่าที่

นายร้อยตำรวจและนักเรียนนายร้อยมากมายที่ได้เห็นต้องหันหลังกลับ

มองเธออย่างไม่วางตา แต่สายตาของสาวน้อยกลับมองไม่เห็น

บรรยากาศเหล่านี้ เธอกวาดตามองหาคนที่เธอนัดไว้ยังสถานที่นัดหมาย

เท่านั้น 

 “พ่ีหัส พ่ีธารา” หญิงสาวตื่นเต้นยินดีมือหนึ่งอดไม่ได้ที่จะชูขึ้นสูง

เมื่อเห็นพวกเขา สองคนที่กำลังร่วมถ่ายรูปกับเพ่ือนๆ หันมาตามเสียง

เรียกและทั้งสองก็ขอตัวและรีบเดินมาหาด้วยใบหน้าเปื้อนย้ิม  

 หัสวีร์มองภาพเด็กสาวในชุดกระโปรงสีเขียวอ่อนอย่างตะลึง 

นานแล้วที่เขาไม่ได้เจอกับเธอจะว่าไปก็กว่าแปดเดือนเลย ลำธารโตขึ้น

มาก เธอสูงขึ้นด้วย ผมเธอก็ยาวมากขึ้นด้วยทุกอย่างของการ

เปลี่ยนแปลงในตัวหญิงสาวล้วนแล้วแต่เป็นในทางที่ดีขึ้น  

 “ยินดีด้วยนะคะ” ลำธารย่ืนช่อดอกไม้ที่ตนถือมาส่งให้หัสวีร์ 

และไปรับอีกช่อที่แม่ช่วยถือส่งให้ธารา “ทำไมดอกไม้ของพวกพ่ีถึงเยอะ

นักละคะ” ทั้งหัสวีร์และธาราไม่ได้ตอบ ต่างก็มองหน้าย้ิมกันเจื่อนๆ  จะ

บอกว่าเหล่าสาวๆ   ให้มาได้เหรอถึงแม้มันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามที และนี่
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ที่ว่าเยอะมันก็แค่สองช่อเท่านั้นที่พวกเขายังไม่มีโอกาสจัดการมันไป

อย่างไม่น่าเกลียดเหมือนหลายๆ ช่อก่อนนี้ที่มันถูกจัดการไปแล้วใน

ห้องน้ำชาย 

 แต่ก่อนที่จะถ่ายรูปทั้งสองก็จัดการวางดอกไม้สองช่อนั้นไว้บน

ม้านั่งและเหลือเพียงคนละหนึ่งช่อในมือที่น้องสาวเป็นผู้มอบให้ “สวยดี

นะ” หัสวีร์เอ่ยชมเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงรู้ว่าช่อดอกไม้นี้ต้องเป็น

ฝีมือของลำธารอย่างไม่ต้องสงสัย จากวันที่ได้พวงมาลัยก้อนขยุ้มและ

ช่อดอกไม้นี้ มันผ่านมาก็หกปีแล้ว และในคำชมนั้นของเขาหาใช่แค่ชม

ดอกไม้อย่างเดียวเท่านั้น  

 ภาพถ่ายพร้อมหน้าครอบครัวและภาพคู่ของทั้งสี่คนช่าง

มากมาย ถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยว่าอยากหยุดอยากพอ จน

กระทั่ง... 

 “ตาหัส” เสียงหนึ่งก็เอ่ยขึ้นท่ามกลางรอยย้ิมและความสุข ซึ่งใน

ฉับพลันนั้นธาราที่ยืนอยู่ข้างกายเพ่ือนรับรู้ถึงกระแสบางอย่างจากเพ่ือน 

เขามีหรือจะไม่เข้าใจความคิดของเพ่ือนว่ากำลังวิตกอะไร การหนีไม่ใช่

หนทางออกของชีวิต 

 [นายต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้า นายในวันนี้ไม่ใช่นายในวันที่เมื่อ

หกปีก่อน] เสียงของเพ่ือนที่เคยบอกเขาไว้ก้องสะท้อนในห้วงคำนึง จะมี

ใครเล่าที่จะเหมือนเขามั้ยที่ต่างก็ต้องการให้วันนี้มาถึงอย่างใจจดใจจ่อ 
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แต่หัสวีร์อยากจะดึงให้มันช้าที่สุด นั่นเพียงเพราะเขากลัวว่าเวลาอิสระ

ของตัวเองกำลังจะจบลง เขาอาจจะต้องกลับเข้าสู่กรงทองด้วยคำว่าลูก

กตัญญู 

 หัสวีร์ค่อยๆ หันไปมอง ไม่ใช่แค่คุณแม่ คุณพ่อก็มาด้วยซึ่งดูจาก

สีหน้าคุณพ่อแล้วคงจำใจมาเสียมากกว่า แต่ดีที่พวกเขาเป็นผู้มีหน้ามี

ตาในสังคมคุณพ่ออาจจะไม่สนใจหรือรู้สึกภาคภูมิใจอะไรนักแต่ก็มา

เพ่ือไม่เป็นขี้ปากต่อไป ส่วนคุณแม่มาก็แค่อยากได้เห็นหน้าเขาสักครั้ง

ในรอบหกปีก็เท่านั้นกระมัง  

 “ลูกแม่โตจนแม่แทบจะจำไม่ได้เลย” คุณแขไขเข้าไปโอบจับ

ลูกชาย ที่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปมากอย่างไม่อยากเชื่อ ลูกชายเธอ

หล่อเหลาเอาการจริงๆ หาญรัชเองก็อดไม่ได้ที่จะมองสำรวจลูกชายที่ไม่

เห็นตัวเป็นเป็นๆ มาตลอดหกปี เขาเองก็คิดไม่ถึงว่าหัสวีร์จะทำสำเร็จได้ 

เขาปรามาสลูกคนนี้มาโดยตลอดเขาตั้งหน้าตั้งตารอให้ลูกชายซมซาน

กลับบ้าน แต่วันแล้ววันเล่ามันก็ไม่เกิดขึ้นสักทีจนมีวันนี้จนได้ และ

สายตาก็พลันไปมองสามแม่ลูกที่เขารู้ดีว่าใครเป็นใคร ด้วยวิธีใช้นักสืบ

หาใช่เข้าไปทำความรู้จักมักจี่  

 แต่หาญรัชหารู้ไม่ว่าผลการสืบของเขาที่เขาเอาไปฟาดใส่หน้า

ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น ซึ่งแขไขทันทีที่ทราบเรื่องถึงสาเหตุที่

ลูกชายไม่ยอมกลับบ้านมาหาเธอ และผู้หญิงนิสัยอย่างแขไขมีหรือว่าจะ
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ไม่ก่อเรื่องวุ่นวาย แต่เรื่องนี้คนที่รับและรู้กลับมีเพียงทับทิมกับธารา

เท่านั้น ในตอนนั้นสองแม่ลูกแอบคุยกันเรื่องที่คุณแขไขก่อกวนพวกเขา

ตลอดสี่ปีที่ผ่านมา แม้มาไม่บ่อยแต่ก็ไม่ละพยายามที่จะมาย้ำเตือนไม่

ให้พวกเขาลืมชาติกำเนิดของตัวเอง ที่พยายามจะตีตัวเสมอลูกชาย    

อันประเสิร์ฐของเธอ  

 “แม่ไม่เป็นไรนะครับ”  

 “ไม่เลย เขาก็แค่มาใช้คำพูดที่ไม่น่าฟังเท่านั้น ไม่ได้ลงไม้ลงมือ

อะไร ในเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดก็อย่าไปถือสาเลย ลูกก็ด้วยนะ 

และอย่าให้เรื่องนี้รู้ถึงหัสนะลูก เด็กคนนี้น่าสงสารเหลือเกิน” ธารา

ขานรับอย่างแข็งขันโดยที่หัสวีร์ไม่รู้หรือระแคะระคายเรื่องนี้เลยสักนิด

ตลอดเวลาสี่ปีที่ผ่านมา 

 อืม ธารามาพร้อมกับโค้กกระป่องเย็นเฉียบ หัสวีร์รับมาแต่ก็แค่

เอามาถือไว้ “กินสักหน่อยสิ” ธาราย้ำเตือน 

 “นายก็รู้ว่าฉันไม่ชอบกินหวาน”  

 ธาราย้ิมก่อนจะเอ่ยต่อว่า... “เพราะงี้ไง นายถึงปรับอารมณ์ที่ดี

กลับมาไม่ได้สักที” หัสวีร์หันไปมองหน้าเพ่ือนไร้ซึ่งรอยย้ิม “โค้กเนี่ย เป็น

ของโปรดอีกอย่างของลำธาร แต่แม่อนุญาตให้ลำธารดื่มมันได้แค่
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อาทิตย์ละหนึ่งกระป๋องเท่านั้น ฉันเคยถามแม่ว่าทำไมยังอนุญาตให้น้อง

กิน แม่ตอบฉันว่าแม่เคารพในการตัดสินใจของลูกๆ เสมอ แต่ลูกๆ ก็ต้อง

เคารพในการตัดสินใจของแม่เช่นกัน...นายนะนั่งอยู่ตรงนี้มาสองชั่วโมง

แล้ว นั่งตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดจนตอนนี้ฟ้ามืดแล้วนะ แม่บอกว่าควรเข้าบ้าน

ได้แล้ว” 

 หัสวีร์ถึงกับย้ิม และจากที่ย้ิมก็กลายเป็นหัวเราะ “คุณป้านอน

แล้วเหรอ” 

 “ลืมไปแล้วเหรอว่าพรุ่งนี้จะต้องเดินทางแต่เช้า...ทะเล” นานแค่

ไหนแล้วนะที่เขาไม่ได้ไปเที่ยว สลัดความไม่สบายใจทิ้งไป เขาตัดสินใจ

แล้วว่าจะเดินหน้าต่อไป  

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

 ทางด้านบ้านอัครวัชรโยธินกลับหาความสงบไม่เจอเลย “เป็นไง

ละลูกชายสุดที่รักของคุณ ทำตัวเหมือนหมาว่ิงตามเจ้าของไม่มีผิด” 

 “ไอ้สารเลว คุณเป็นพ่อประสาอะไรถึงด่าลูกแบบนั้น” คุณแขไข

แม่ผู้รักลูกชายออกตัวปกป้อง แม้จะเสียใจอยู่บ้างกับการกระทำของ

ลูกชายในวันนี้แต่เธอก็ไม่มีทางยอมให้ลูกชายเสียเปรียบใดๆ  
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 “มันทิ้งเราที่เป็นพ่อแม่แท้ๆ ตามบ้านโน้นไปแทบจะทันที ไม่ด่า

มันแล้วจะยกย่องเชิดชูมันหรืออย่างไร มันซาบซึ้งกับการไปวันนี้ของเรา

บ้างมั้ย คุณโง่หรือตาบอดหรือไงถึงไม่เห็นสีหน้าและแววตาของมัน”  

 “คุณเอาแต่ว่าๆ ด่าๆ ลูก นอกจากด่าว่าแล้วคุณเคยทำหน้าที่พ่อ

บ้างมั้ย” 

 “หน้าที่พ่อ ผมไม่ทำอย่างงั้นเหรอ ผมต้องทำงานง่กๆ ส่วนแบ่ง

ของมันทุกบาททุกสตางค์มีบางมั้ยที่จะตกหล่น ตกลงมันเป็นลูกหรือเป็น

เจ้ากรรมนายของผมกันแน่”  

 กรี๊ดดดดด คุณแขไขโกรธจนกรีดร้องเสียงดังลั่น ตวาดไล่    

หาญรัชให้ไปให้พ้นๆ  

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 2  

 ข้าราชการน้องใหม่สองคนเข้ารายงานตัวตามหมายเรียก “นาย

สองคนนี้ตัวจริงหล่อกว่าในรูปเสียอีก” เสียงของรุ่นพ่ีในกองเอ่ยขึ้น เมื่อมี

คนเสนอก็ย่อมมีคนสนองเห็นด้วย  

 “เรากำลังต้องการคนสอดแนมพอดีเลย ส่งสองคนนี้ไปเลยดีมั้ย” 

 “สองคนนี้ไม่มีประสบการณ์มันไม่เสี่ยงไปหน่อยเหรอ” 
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 “มันก็จริง แต่ตอนนี้พวกค้ายาจมูกไวมาก ถ้าหนึ่งในพวกเรา

กลัวแต่ว่าพวกมันจะไหวตัวเสียก่อน...” การปรึกษากันในทีมเอ่ยกันไป

เอ่ยกันมา หัสวีร์และธาราที่ยืนอยู่กลางห้องหันมองกันเองสลับกับมอง

เหล่ารุ่นพ่ีที่ถกหาข้อสรุปกันไม่หยุด  

 “ท่านผู้การต้องไม่อนุมัติแน่ มันเสี่ยงมากเลยนะ” 

 “แต่ไม่ใช่พวกเราจะส่งเจ้าน้องใหม่นี้ไปวันนี้พรุ่งนี้เสียหน่อย 

อย่างน้อยๆ มีเวลาหนึ่งเดือนให้ฝึก อย่าลืมว่าสองคนนี้อันดับหนึ่งและ

สองของรุ่นเลยนะ” 

 ปัง! คนหนึ่งในจำนวนหลายๆ คน เป็นฝ่ายทุบโต๊ะและเอ่ยขึ้นว่า 

“ทำรายงานแจ้งแผนไปส่วนสายสอดแนมจะสรุปอีกครั้งในหนึ่งเดือนข้าง

หน้า” และสองคนที่มารายงานตัวก็กลับมาน่าสนใจอีกครั้ง 

 “พวกนายสองคนเป็นเพ่ือนคู่หูกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียม 

เพราะงั้นหกปีที่ผ่านนายสองคนย่อมรู้จักซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีใช่มั้ย” 

หัสวีร์และธาราพยักหน้ารับ “บางสถารการณ์ต้องเข้าใจกันเพียงแค่มอง

ตาเพียงแว็บเดียว...เฮ้ย! ฉันหมายถึงการส่งสัญญาณจากการกระพริบ

ตาโว้ย” หัสวีร์และธาราถึงกับถอนหายใจ 

 เผลอแป็บเดียวก็ผ่านไปอีกสองปี ชน! ในวันวานที่สองคนเริ่ม

ต้นที่เฉลิมฉลองกันด้วยนมกล่อง แปรเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่า แต่วันนี้เป็น

เครื่องดื่มสำหรับผู้ใหญ่ “สองปีแล้วที่ไม่ได้กลับบ้าน” ธาราเอ่ยขึ้น 
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สายตามองไปข้างหน้ายังท้องน้ำทะเลอันมืดมิด “นายจำวันที่พวกเรามา

เที่ยวทะเลกันครั้งแรกได้มั้ย” 

 “ได้สิ! ไม่มีวันลืม” 

 “คิดถึงแม่และลำธารเนอะ” อืม แต่บรรยากาศโฮมซิกต้องหยุด

ชะงักเมื่อจู่ๆ ในสถานที่ที่ไม่น่าจะมีใครมาเยือนแล้วในยามนี้ ตอนนี้มัน

ดึกมากแล้วและชายหาดที่สองคนนั่งกันอยู่ก็ค่อนข้างเปลี่ยว วันนี้ทั้งสอง

ได้พักก็แค่ต้องการมุมสงบๆ และนั่งดื่มกันเพียงแค่นั้น 

 ควับ! ทั้งสองรีบลุกขึ้นและหันหลังชนกันทุกอากัปกริยาเป็นไป

อย่างอัตโนมัติของคนที่เป็นคู่หูที่ระวังหลังให้กัน ฟึบ! ฟึบ!  

 “นายได้ยินมั้ย” 

 “เสียงปืนผ่านกระบอกเก็บเสียง...มาจากฝั่งโน้น” แต่ไม่ทันที่ทั้ง

สองจะได้หลบ พวกเขาก็เห็นต้นเหตุว่ามีการไล่ล่าชายวัยรุ่นสองคนกับ

ชายอีกกลุ่มหนึ่ง “ทะเลาะกันขนาดไหนเนี่ยถึงกับต้องไล่ยิงกันแบบนี้” 

 “ปืนมีที่เก็บเสียงซะด้วย...นายว่าในกลุ่มนั้นจะมีเป้าหมายของ

พวกเรามั้ย” 

 “ทุนหนาขนาดนี้...มีอยู่แล้ว” ธาราเอ่ยออกมาอย่างมั่นใจ  

 “ช่วยคนก่อน” เมื่อตกลงกันแล้ว ธาราและหัสวีร์ก็ว่ิงย้อนไป

หาเหตุวุ่นวาย หาดทรายเป็นที่โล่งแต่ก็ดีที่ตรงนี้ค่อนข้างมืดแค่ว่ิงให้เร็ว
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และห่างออกมาสักหน่อยก็ยากที่จะโฟกัสเล็งเป้าสำหรับมือสมัครเล่นที่

ไม่ได้ถูกฝึกมา  

 “ทางนี้” หัสวีร์คว้าหนึ่งในผู้ที่ถูกไล่ล่าได้ แน่นอนว่าเมื่อมีมือ

อาชีพเข้ามาอะไรๆ ก็ย่อมเป็นไปได้ หัสวีร์พาหนึ่งในนั้นหลบหลีกกลุ่มคน

ที่ไล่ล่า เขาเฝ้าสังเกตุการณ์นับจำนวนคนในกลุ่ม “อยู่ตรงนี้นะ” เขา

กระซิบบอกชายวัยรุ่นและขยับว่ิงไล่หลังคนกลุ่มนั้นที่ไล่ตามธาราและ

เด็กชายวัยรุ่นอีกคนไป 

 ในที่สุดก็เกิดการปะทะสี่ต่อหนึ่ง ผู้ถูกไล่ล่านั่งทรุดเข่ามือกุม

ศีรษะตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวและบาดเจ็บ  

 ปึก! ความรวดเร็วของประกายไฟและเสียงกระสุนแหวกอากาศ

ตรงหน้าทำให้ร่างทั้งร่างของหัสวีร์ถึงกับหยุดชะงัก และในฉับพลันนั้น

แม้แต่เสียงลมทะเลเขาก็ไม่ได้ยินอีกแล้ว เมื่อเห็นจุดสิ้นสุดเส้นทางของ

หัวกระสุนคือร่างของคนที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดแปดปี คนที่เป็นเพ่ือน

เป็นพ่ีชายเป็นคนในครอบครัว ถ้าไร้ซึ่งคนนี้เขาไม่รู้เลยว่าเขาในวันนี้จะ

เป็นอย่างไร  

 ไม่!!!! เสียงตะโกนดั่งฟ้าคำรามที่กำลังพิโรธหนัก ทั้งๆ ที่ก่อน

หน้านี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพวกเขายังนั่งดื่มเบียร์มองท้องฟ้ามองดาว แต่

ตอนนี้ไม่ ก่ีวินาทีนี้ เสียงฟ้าก็คำรามลั่นพร้อมกับลมกรรโชกอากาศ

เปลี่ยนแปลงฉับพลันอย่างรวดเร็ว ซ่าซ่าซ่า  
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 ในตอนแรกก็แค่ข่มขู่ไม่คิดจะเอาชีวิตใคร แต่เจ้าของปืนไม่ใช่

มืออาชีพก็แค่สับไกยิงปืนเป็นเท่านั้น ความแม่นยำหามีไม่ เมื่อเห็นว่า

กระสุนที่ตัวเองยิงออกไปอย่างไม่ตั้งใจได้ปะทะร่างชายลึกลับที่เก่งกล้า

ในศิลปะการต่อสู้ตรงหน้าอกอย่างจัง ทำเอาชายคนนั้นตกใจจนตาเบิก

โพลงรวมถึงพวกอีกสามคนที่ตกใจไม่แพ้กัน ตามสัญชาติญาณคนพวก

นั้นกลับหันหลังว่ิงหนีไปทันทีที่เมื่อพอตั้งสติได้  

 พ่ึบ! ปืนถูกโยนทิ้งไปอย่างกับว่าตอนนี้มันเป็นของร้อนที่ลวกมือ 

ไม่อาจถือมันไว้ได้อีกแล้ว หัสวีร์ไม่สนใจพวกที่หลบหนี เขาว่ิงไปหา

เพ่ือนที่ล้มลงกับพ้ืนร่างกายอาบไปด้วยเลือด  

 ทันทีที่ธาราเห็นว่าใครเข้ามาประคองเขาไว้ เขากระอักเลือดคำ

ใหญ่ออกมาทีหนึ่งก่อน พยายามที่จะหายใจเฮือกสุดท้าย “...อย่า

ลืม!...ว่า...ลำธาร...น้อง...เป็นน้อง...สะ...สาว...ของ...เราสอง...คน” 

กระสุนฝังในตำแหน่งหัวใจ  

 ไม่มีคำสั่งเสียใดเพราะพวกเขาได้เขียนคำสั่งเสียไว้แล้วเมื่อสอง

ปีก่อน และทุกครั้งที่จะออกปฎิบัติการณ์พวกเขาก็จะมีคำสั่งเสียไว้ แม้

จะรับมันคืนกลับไปทุกครั้งหลังจากปฎิบัติหน้าที่สำเร็จแล้ว และเมื่อมี

การปฎิบัติภารกิจใหม่พวกเขาก็จะเขียนมันใหม่ทุกครั้ง สองปีเท่านั้นมัน

มีอยู่แค่สามฉบับเท่านั้น แต่มีคำพูดหนึ่งที่เพ่ือนคนนี้ฝากไว้กับเพ่ือน

เสมอ “ไหนๆ นายก็เลือกเส้นทางนี้แล้ว ถ้าฉันเพลี้ยงพล้ำก่อนนาย ฉัน
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จะส่งมอบอุดมการณ์ของฉันให้กับนาย...หัสวีร์” หัสวีร์เข้าใจในคำนั้น

ของเพ่ือน เขาไม่ได้มีอุดมการณ์ใดๆ แค่อยากหนีเท่านั้น และคำพูดของ

ธาราพวกเขาไม่เคยคิดว่ามันเป็นลางบอกเหตุใดๆ สำหรับหัสวีร์แล้วมัน

คือคำที่เป็นหลักยึดให้กับเขา หลักที่คนที่เป็นทั้งเพ่ือน พ่ีชายมอบให้เพ่ือ

ให้เขามีกำลังใจและมีเป้าหมายในชีวิต 

 แต่คำสั่งเสียสุดท้ายนี้หมายความว่าอย่างไรกัน!  

 “ธารา!!!!” เสียงตะโกนก้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเมื่อ

คนในอ้อมแขนสงบนิ่งไม่เจ็บไม่รู้สึกอีกต่อไปแล้ว ฮือฮือฮือ ท่ามกลาง

สายฝนห่าใหญ่และเสียงร่ำไห้ของลูกผู้ชาย... 
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บทที่ 6 ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว 

 “แม่” ทับทิมพลันได้สติกลับสู่ปัจจุบัน “นี่เสื้อผ้าพ่ีไม่ใช่เหรอคะ”  

 “ใช่ เดี๋ยวแม่รีดตัวนี้เสร็จแล้วจะรีบไปทำกับข้าว” ลำธารมอง

กองเสื้อผ้าที่ถูกรีดและพับไว้อย่างเรียบร้อย ‘คิดถึงพ่ีที่สุดเลยค่ะ’ 

 “ไม่ต้องทำหรอกค่ะแม่ ทำไปพ่ีหัสเขาก็ไม่กินเดี๋ยวหนูไปซื้อ

ข้าวต้มหน้าปากซอยมาดีกว่าค่ะ” ลำธารพูดจบก็เดินจากมา เมื่อกำลัง

จะเดินผ่านประตูก็เห็นหัสวีร์นั่งนิ่งเป็นลูกปั้นจนเกือบจะชินชาแล้ว แม้

เวลาจะผ่านมาไม่น้อยแล้ว แต่ก็ไม่มากพอที่จะทำให้พ่ีหัสกลับมาเหมือน

เดิมและแม่รวมถึงเธอด้วย แต่ ณ เวลานี้เธอต้องมีสติและเข้มแข็งเพ่ือ

แม่และพ่ีหัสสักระยะหนึ่ง 

 ทับทิมที่ตามหลังลำธารออกมาเมื่อมองตามสายตาของลำธารก็

ต้องเห็นในสิ่งที่ลำธารเห็น  

 “น้องกำลังออกไปซื้อข้าวต้ม เดี๋ยวถ้าน้องกลับมาแล้ว หัสกินซัก

หน่อยสงสารน้องนะ ตอนนี้เราสองคนทำให้น้องลำบากอยู่นะ” หัสวีร์หัน

ไปมองคุณแม่ทับทิมด้วยดวงตาแดงก่ำ และคำพูดมากมายของคุณแม่

ทับทิมต่อมา...ก็ทำให้ร่างกำยำสั่นพร้อมหยาดน้ำตาที่พรั่งพรูไหลออกมา 
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 “ขอบคุณครับแม่”  

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

 “นั่นอะไร” ทับทิมถามลำธารที่เข้าบ้านพร้อมซองเอกสาร  

 “จดหมายของพ่ีหัสนะคะ” 

 “วางไว้ตรงนั้น และกินข้าวเช้าซะไม่ต้องรอพ่ีเขา เดี๋ยวจะไปสอบ

ไม่ทัน”  ลำธารทำตามคำของแม่ เมื่อเธอออกจากบ้านไปหัสวีร์ก็เดินลง

บันไดมา  

 “ลำธารไปแล้วเหรอครับ”  

 “วันนี้สอบวันแรก” หัสวีร์นั่งที่เก้าอี้ประจำของตน ทับทิมก็ยก

ข้าวต้มออกมาให้ “จดหมายของหัสนะลูก” หัสวีร์จึงพ่ึงสังเกตุเห็น เมื่อ

ทับทิมเคลียร์ห้องครัวเรียบร้อยแล้วเธอก็มานั่งที่ของเธอ หัสวีร์กำลังอ่าน

เอกสารที่ส่งมา 

 “มีอะไรเหรอจ๊ะ” 

 “ผมได้ย้ายไปประจำที่ภาคหนึ่งครับ” 

 “ภาคหนึ่ง ก็ที่กรุงเทพนะสิจ๊ะ” หัสวีร์พยักหน้า 
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 “ผมต้องไปรายงานตัวในอีกสองอาทิตย์...แม่ครับ...ลำธารกำลัง

จะเข้ามหาลัยให้ผมดูแลเธอต่อเองเถอะนะครับ” ทับทิมเบิกตากว้าง “ผม

เป็นพ่ีชายของลำธารครับ”  

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

  

 “เก็บของเสร็จแล้วเหรอจ๊ะ” 

 “แม่ พ่ีหัสจะมารับหนูจริงๆ หรือเปล่า นี่พ่ีเขาเลื่อนมาสองครั้ง

แล้วนะคะ” ทับทิมย้ิมมองบุตรสาวอย่างเอ็นดู 

 “อีกตั้งอาทิตย์กว่าๆ เลยนะที่มหาลัยจะเปิด ช่วงนี้งานพ่ีเขายุ่ง

เราก็รู้ไม่ใช่เหรอ แล้วแค่พ่ีเขาผิดนัดเรื่องจะมารับครั้งสองครั้งเพราะต้อง

ทำงาน...หืม?”  

 “รู้แล้วรู้แล้วค่ะ เฮ่ยยยย รู้สึกว่าตัวเองเป็นหมาหัวเน่า” 

 “เจ้าลูกคนนี้นิ”   

 “งานพ่ีเขายุ่งมากจริงๆ สินะคะ” 

 “ลูกจำไม่ได้เหรอตอนที่พวกพ่ีๆ เขาเริ่มต้นทำงานเกือบสองปี

เลยนะที่พวกพ่ีๆ เขาไม่ได้กลับมาเลย งานของพ่ีเขาเป็นแบบไหนลูก

เข้าใจใช่มั้ยจ๊ะ” คำย้ำเตือนของแม่เป็นการเตือนสติหญิงสาว  

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  
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ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดภาค 1  

 “เลิกงานแล้วไปหาอะไรดื่มกันเถอะ”  

 “ดีครับพ่ี เครียดมาหลายวันกับไอ้พวกเด็กนี้ ไปคลายเครียดสัก

หน่อยก็ดีครับ...ไปกันหัส” 

 หาวววว...หัสวีร์หาวออกมาก่อน “ไม่ละครับพ่ี พรุ่งนี้ผมจะกลับ

บ้าน คืนนี้จะกลับไปนอนเอาแรงครับ”  

 เอ่อ “พูดถึงกลับบ้าน พวกเรากลับบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กัน

เนี่ย” หาใช่เป็นคำถามแค่เป็นคำเปรย 

 “ว่าไปหัส นายดูไม่เหมือนเป็นคนนครปฐมเลยนะ” 

 “คนนครปฐมกับคนกรุงเทพมันต่างกันยังไงหรือครับ” 

 เฮ่ยยย “หนังหน้าอย่างนายนะ ไปเป็นท่านประธานใหญ่ในตึก

สูงๆ ได้สบายเลย” 

 เฮ้ย! “พ่ีครับ ตำแหน่งประธานนะ เขาไม่ใช้แค่หนังหน้าหรอกนะ

ครับ” 

 หัสวีร์ย้ิมอ่อน “ไหนๆ วันนี้พวกพ่ีก็อยู่กันพร้อมหน้า ผมขอ

อนุญาตประกาศตรงนี้เลยนะครับว่านับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปพวกพ่ีห้าม

ไปคอนโดผมโดยเด็ดขาด” 

 เฮ้ย! เสียงโวยวายดังขึ้นมาทันที “นี่! แม้นายมาอยู่ที่นี่สองเดือน

แล้ว แต่ในทีมพวกเรานายก็ยังเป็นน้องเล็กกล้ามาออกคำสั่งกับรุ่น
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พ่ี...แต่เอ๊ะ! เดี๋ยวนะ หรือว่าจะมีเมียเป็นตัวเป็นตนแล้วอย่างงั้น 

เหรอ...แล้วเป็นคนไหนกันผมสั้น ผมยาว ใช่คนนั้นเมื่อวันก่อนหรือเปล่า

สวยหยาดฟ้ามาดินเลยแต่ฉันรู้สึกว่าจะแก่กว่านายนะ” 

 “พวกพ่ีเลิกโวยวายและเดามั่วได้แล้ว...น้องสาวครับ อีกอาทิตย์

เดียวมหาลัยก็เปิดเทอมแล้ว น้องสาวจะมาอยู่ด้วยครับ”  

 “น้องสาว! ในประวัติของแกไม่เห็นมีระบุเลยว่าแกมีน้องสาว” 

 “ใช่! เท่าที่จำได้แกเป็นลูกคนเดียวของพ่อกับแม่ไม่ใช่เหรอ”   

หัสวีร์ปิดคอมพิวเตอร์หยิบโทรศัพท์และคว้าแจ็คเก็ต  

 “ผมกลับไปนอนแล้วนะครับ แล้วเจอกันวันอังคาร...ออ รบกวน

อย่าลืมคำขอของผมด้วยนะครับพ่ีๆ ทุกคน แล้วเจอกันครับ”  

 “อะไรของมันว๊ะเนี่ย” 

 “ตกลงมีใครรู้มั้ยว่ามันมีน้องสาว...น่าสงสัย” เมื่อได้รับคำตอบ

เป็นการส่ายหน้า “สาวๆ ของมันคงจะรู้บ้างมั้ง”  

 “มันก็ไม่แน่หรอกเพราะขนาดพวกเรามันยังไม่อ้าปากบอกอะไร

เลย ไอ้เจ้าเด็กคนนี้ ดูลักษณะมันแล้วมีความเป็นพ่ีชายตรงไหนเนี่ย”  

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

 “แม่ได้ยินเสียงรถมั้ยคะ” 
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 “นั่นสิ รถใครมาจอดหน้าบ้าน”  

 “เดี๋ยวหนูไปดูเองค่ะ...แม่ค่ะ!” ลำธารว่ิงกลับเข้ามาในบ้าน

พร้อมเสียงสดใส “พ่ีหัสมาค่ะ” เสียงใสก้องกังวาลดังระฆังแก้ว ใคร

ก็ตามที่ได้ยินต้องรู้ได้ทันทีว่าเจ้าของเสียง ณ ขณะนี้ต้องมีความปิติยินดี

มากๆ  

 “สวัสดีครับแม่” หัสวีร์ก้าวเข้ามาในบ้านทำความเคารพทับทิม

และหันไปทางทักทายสาวน้อย “เป็นไงบ้างลำธาร”  

 ลำธารย้ิมมองเขาด้วยแววตากระจ่าง หัวใจเธอเต้นแรงเกินไป

แล้ว ไม่เจอพ่ีเขาแค่สองเดือนเท่านั้นเองไม่ใช่เหรอ ก่อนนี้เธอแค่ไม่

เข้าใจการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในใจเธอว่ามันคืออะไร แต่พอวันนี้ได้

เห็นหน้าเขาเธอก็เข้าใจในที่สุด “ชอบเขาจริงๆ สินะ’ ลำธารคิดในใจ 

 “พ่ีผิดนัด” เอ่ยในสิ่งที่ไม่ตรงกับใจ  

 “คงไม่งอนพ่ีจนรื้อของออกจากกระเป๋าหรอกนะ” 

 “ก็อยากทำแบบนั้นเหมือนกัน แต่เบื่อที่ต้องจัดมันใหม่เหมือน

กัน” พูดจบก็เดินขึ้นบันไดเข้าห้องนอนไปทันที  

 “น้องงอนแล้วใช่มั้ยครับเนี่ย” 

 “ไม่มีอะไรหรอกจ่ะ ขึ้นไปขนกระเป๋าเท่านั้นแหละ กินมื้อเช้าหรือ

ยัง” 

 “ยังเลยครับ ผมตั้งใจหิ้วท้องมากินที่นี่ครับ” 
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 “ถ้างั้นก็เร็วเข้า สายแล้วคงหิวมากแล้ว ไปนั่งเลยจ่ะ เดี๋ยวแม่ยก

ไปให้ เมื่อเช้าแม่ทำข้าวต้มกุ้งไว้แต่น้องดันไม่ยอมกิน บ่นว่าตัวเองเริ่ม

อ้วน เด็กสมัยนี้จะผอมอะไรกันนักกันหนา แล้วจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไป

เรียนหนังสือกัน” ทับทิมตักข้าวต้มที่อุ่นร้อนพร้อมกินมาให้หัสวีร์จนหมด 

 “แล้วน้องกินอะไรไปละครับตอนเช้า” 

 “นมกับแอปเปิ้ล ตอนนี้นะแม้แต่ขนมหวานก็ไม่ยอมจะกิน สั่ง

ห้ามแม่ซื้อเข้าบ้านเด็ดขาดอีกด้วย” หัสวีร์ย้ิมอย่างขบขัน “แม่ละอดเป็น

ห่วงไม่ได้ ถ้าพ้นสายตาแม่ไม่รู้จะอดข้าวอดปลาจนล้มป่วยหรือเปล่า” 

 “แม่ไม่ต้องเป็นกังวลหรอกครับ ลำธารรู้ขอบเขตของตัวเองดี 

แล้วผมจะคอยเตือนเองครับ” ทับทิมพยักหน้า “งั้นผมรีบกินดีกว่าจะได้

ไปช่วยน้องยกกระเป๋า” 

 “ไม่ต้องหรอกจ่ะ หัสค่อยๆ กินไป ข้าวของของน้องไม่เยอะหรอก 

ก่อนนี้น้องเขาไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้า ของเก่าๆ แม่ก็ไม่ให้ขนไป บอกให้ไปหา

ซื้อเอาใหม่ที่โน้น เด็กคนนั้นนะ...” ทับทิมเงียบลงครู่หนึ่งชำเลืองไปที่ชั้น

สองเมื่อเห็นว่าลูกสาวยังไม่ลงมา “...ตั้งแต่ที่ธาราจากไป ลำธารก็

ประหยัดกว่าเดิมมากขึ้นไปอีก ลดค่าขนมไปโรงเรียนของตัวเอง        

ครึ่งหนึ่ง...บอกแต่ว่าให้แม่เก็บไว้ สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนให้จบ คงคิดว่า

ตัวเองเป็นภาระของแม่เลยพยายามจะเข้มแข็งและคิดว่าถึงเวลาแล้วที่

ตัวเองต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว...เฮ่ยยย”  
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 หัสวีร์นิ่งฟังและเมื่อย้อนกลับไปช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก

มากที่สุดสำหรับลำธารคงเป็นช่วงที่สูญเสียธารา เพราะตอนที่เธอ     

สูญเสียบิดาตอนนั้นเธอยังเด็กมากยังไม่เข้าใจโลกมากนักและตอนนั้น

เธอก็ยังมีพ่ีชายที่ยืนหยัดเพ่ือครอบครัว เป็นหลักหรือที่เรียกอีกอย่างว่า

ฮีโร่ แต่เมื่อหลักยึดเหนี่ยวได้จากไป เธอต้องลำบากไม่น้อยแต่ตอนนั้น

กลับเป็นเธอที่คอยดูแลเขาและแม่ทับทิม เติบโตขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนสินะ   

 “แม่ไม่ต้องกังวลนะครับ ลำธารจะไม่สูญเสียช่วงเวลาของวัย

ของเธอแน่นอนครับ” ทับทิมพยักหน้ารับอย่างวางใจ สำหรับเธอแล้ว  

หัสวีร์เสมือนลูกชายคนหนึ่งของเธอไปแล้วจริงๆ  

 “กินเถอะจ๊ะ” ทับทิมลุกไปรินน้ำมาวางไว้ให้ และเดินเข้าห้อง

ครัวเพ่ือเก็บล้างให้เรียบร้อยเพราะเธอจะไปส่งลำธารที่กรุงเทพจะไม่อยู่

บ้านสักสองวัน ซึ่งหัสวีร์ยืนยันว่าเธอต้องไปด้วยถือว่าไปเที่ยวกรุงเทพ 

ซึ่งเขาจะพาไปดูมหาลัยที่ลำธารเรียนและโดยใช้เวลาวันหยุดอันน้อยนิด

ของเขาพาเธอไปสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพ เช่นวัดพระแก้วเป็นต้น  

 ระหว่างที่หัสวีร์ทำตามคำของทับทิมนั่งกินข้าวต้มกุ้งต่อไป 

ลำธารก็ค่อยๆ เดินลงบันไดมาพร้อมกับกระเป๋าในมือซ้ายขวาและที่

สะพายหลัง หัสวีร์แค่เงยหน้ามองทีหนึ่งและก้มหน้ากินต่อ ลำธาร

ชำเลืองมองเขาเช่นกันแต่เป็นจังหวะที่เขาก้มหน้าไปแล้ว คิ้วเรียวขมวด
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เข้าหากันอย่างช่วยไม่ได้ ในใจลึกๆ รู้สึกไม่พอใจอย่างบอกไม่ถูกที่เขาไม่

มาช่วยเธอถือกระเป๋า 

 เมื่อหัสวีร์กินอิ่มแล้ว กระเป๋าก็ถูกขนขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว “รถ

ของพ่ีเหรอคะ” ลำธารถาม หัสวีร์พยักหน้าทีหนึ่งเป็นคำตอบ รอทับทิมที่

สำรวจกลอนหน้าต่างประตูบ้านครั้งสุดท้ายอีกครั้ง และทั้งสามก็ออก

เดินทาง ลำธารแม้จะอยู่แค่นครปฐมแต่นี้เป็นครั้งที่สองที่เธอมากรุงเทพ 

ครั้งแรกก็ตอนที่เธอมามอบตัวเข้าเรียนซึ่งตอนนั้นแม่มาเป็นเพ่ือน โดย

หัสวีร์จัดการว่าจ้างรถให้มารับไปส่งและคอยอำนวยความสะดวกให้กับ

ทั้งสองอย่างไม่ให้ลำบากแม้ตัวเขาไม่ได้มาเพราะติดงานแต่เขาก็ไม่เคย

ละเลยหน้าที่ที่เขาสัญญากับธาราไว้แล้วว่าต่อจากนี้เขา เขาจะทำหน้าที่

ลูกชายต่อทับทิมแทนธารา เป็นพ่ีชายต่อลำธาร 

 ระยะทางจากนครปฐมไปกรุงเทพไม่ไกลมากนักแต่ด้วยสภาพ

จราจรทำให้ทั้งสามใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงกว่าจะมาถึงคอนโดแถวๆ 

สุขุมวิท ลำธารมองสิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วยความตื่นเต้น และเมื่อมาถึง

ห้องพักเธอก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความสวยงามและความทันสมัย หัสวีร์

ผลักประตูห้องนอนของลำธารที่ถูกตกแต่งไว้อย่างเอาใจใส่  

 “สวยจังเลยค่ะ” ทับทิมย้ิมอย่างพึงพอใจ ตั้งแต่เล็กจนโตลำธาร

ไม่เคยมีห้องนอนส่วนตัวนี่เป็นห้องนอนส่วนตัวแรกของเธอเลย หญิงสาว

ย่อมตื่นเต้นเป็นธรรมดาตามวัย 
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 “อย่ามัวแต่ดีใจ ไปจัดของให้เรียบร้อย” ทับทิมเอ่ยเตือน “นั่งพัก

สักแป็บหนึ่งเถอะจ่ะ” ประโยคหลังทับทิมหันไปเอ่ยกับหัสวีร์ ทั้งสองจึง

เดินออกมานั่งที่โซนนั่งเล่น หัสวีร์เดินไปรินน้ำส้มเย็นๆ มาให้ทับทิม 

“ขอบใจมากนะจ๊ะ” ทับทิมเอ่ยอีกครั้งเมื่อหัสวีร์เดินมานั่งลงตรงข้าม  

 “เป็นหน้าที่ที่ผมควรทำครับ” และพวกเขาสองคนก็คุยเรื่องทั่วๆ 

เป็นการฆ่าเวลาแต่เรื่องทั่วๆ ที่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเก่ียวกับลำธาร 

เช่น การเดินทางจากที่พักไปมหาลัยเธอจะไปอย่างไร เมื่อลำธารจัดเข้า

ของเสร็จแล้วก็ชวนกันออกไปข้างนอกอีกครั้ง หัสวีร์พาทั้งสองไปกินมื้อ

เย็นในร้านห้างดังใกล้คอนโด และเขาก็พาทั้งสองเดินช้อปปิ้ง แน่นอนว่า

หัสวีร์ต้องก่ึงบังคับให้ทั้งสองซื้อของที่ตนชอบและได้ใช้  

 สำหรับทับทิมและลำธารแล้วย่อมรู้สึกว่าเป็นการรบกวนแต่

สำหรับหัสวีร์แล้วเขารู้สึกถึงครอบครัวที่แท้จริง มันทำให้เขาอบอุ่น เป็นค

ความอบอุ่นที่เขาไม่มีทางได้รับจากพ่อและแม่แท้ๆ ของตน 
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บทที่ 7 ระยะการปรับตัวและปรับใจ 

 “พรุ่งนี้พ่ีไปส่งแม่แล้วก็จะไปทำงานต่อเลย ไม่สะดวกที่น้องจะ

ต้องไปด้วยซึ่งพ่ีคิดว่าช่วงนี้น้องก็ศึกษาเส้นทางคำนวณเวลาการเดินทาง

จากที่นี่ไปมหาวิทยาลัยดูนะ” ลำธารพยักหน้ารับอย่างช่วยไม่ได้ แต่เธอ

ก็ไม่สามารถรบกวนเวลาทำงานของหัสวีร์ได้ 

 “แม่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆ แล้ว อย่าดื้อกับพ่ีเขานะ ลูกต้องดูแลตัวเอง

ให้ดี ตั้งใจเรียนและกินของที่เป็นประโยชน์” ลำธารพยักหน้ารับและอด

ไม่ได้ที่โอบกอดซุกหน้ากับอกแม่ พอเอาจริงเธอก็รู้สึกอยากร้องไห้ เคย

ที่ไหนกันที่ต้องห่างแม่ 

 เช้าตรู่ในวันรุ่งขึ้นลำธารจึงทำเพียงยืนส่งแม่ที่หน้าประตู ส่วน

หัสวีร์ก็ทำเหมือนเธอตอนเด็กลูบศีรษะเธอ “อย่าซนนักนะ” และเขาก็

จากไปอย่างพ่ีชายแท้ๆ 

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  
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 คราด...คราด...เสียงไม้กวาดยามที่กวาดใบไม้ หัสวีร์กวาด

ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเจดีย์ที่ใส่กระดูกของพันตำรวจโทธณัฎฐ์ 

ทรัพย์โภคิน และ พันตำรวจโทธารา ทรัพย์โภคิน 

 “หลวงพ่อ” หัสวีร์รีบวางไม้กวาดและก้มกราบหลวงพ่อที่เขาเคย

อาศัยอยู่ร่วมด้วยตอนที่เขาบวชหน้าไฟให้กับธารา 

 “สบายดีนะ” 

 “ครับ ข้อเข่าหลวงพ่อดีขึ้นมั้ยครับ” 

 “ขอบใจมากที่เอาใจใส่ และยังส่งยาบำรุงมาให้ตอนนี้ดีขึ้นมาก

เลย เมื่อสองวันก่อนน้องสาวก็พ่ึงจะมาทำความสะอาดไปเอง เห็นบอก

ว่ากำลังจะไปเรียนมหาลัยในกรุงเทพ” หลวงพ่อเอ่ยพร้อมกับกวาดตา

มองบริเวณโดยรอบที่ยังสะอาดสะอ้านและก้มมองใบไม้ที่หัสวีร์กวาดมา

มีเพียงไม่ก่ีใบเท่านั้น  

 “ครับ” เมื่อหัสวีร์ตอบรับอย่างเข้าใจ หลวงพ่อจึงให้โอวาทและ

กล่าวอีกสองสามประโยคก็เดินจากไป แต่คำสุดท้ายที่หลวงพ่อท่านย้ำ

เตือนสติยังคงก้องกังวาล ‘คนตายไม่อาจฟ้ืนคืนไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆ สิ่งที่

เหลือไว้ให้คนเป็นหาใช่แค่การรำลึกถึงความเศร้าโศก’ เขาไม่เคยปิดบัง

หลวงพ่อได้เลย 

 “ธาราฉันคิดถึงแกว๊ะ ฉันจะเป็นตำรวจที่ดีแทนแกด้วยนะ”  

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  
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ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดภาค1 ในตอนบ่ายของวัน

เดียวกัน 

 “หัส มีคนมาขอพบ” หัสวีร์คิ้วขมวดทันที ไม่เคยมีใครมาขอพบ

เขาตั้งแต่ที่เขาถูกย้ายมาที่นี่รวมถึงบรรดาสาวๆ ที่ไม่มีใครกล้ามาหาเขา

ที่นี่โดยไม่รับอนุญาต 

 “หัส ผู้กำกับเรียก” หัสวีร์มองไปที่รุ่นพ่ีอีกคนที่เดินเข้ามา  

 เฮ้ย! “วันนี้ทำไมรุ่นน้องฟีเว่อร์จังว๊ะ ไปพบผู้กำกับก่อนดีกว่า 

เดี๋ยวคนที่มารอพบฉันเดินไปแจ้งให้เขารอหน่อยแล้วกัน” 

 “ขอบคุณครับ” หัสวีร์เอ่ยและขยับเดินออกจากห้องไปพบ        

ผู้บังคับบัญชา 

 “มีอะไรหรือเปล่าว๊ะ แต่จะว่าไปตั้งแต่หัสมาที่นี่ก็ไม่ได้สร้าง

ปัญหาอะไรเลยนะโว้ย” คนที่มาแจ้งข่าวได้แต่ส่ายหน้า เพราะถ้าเป็น

เรื่องงาน ผู้กำกับต้องเรียกเขาไม่ก็เพ่ือนเขาไปคุยก่อน หรือไม่ก็ต้องเรียก

ประชุม นอกจากเรียกไปด่าถึงจะเป็นการส่วนตัว 

ณ ห้องผู้กำกับทวี 

 “นั่งสิ” หัสวีร์นั่งลงตามคำสั่งตรงเก้าอี้ตรงข้าม ใบหน้าเขาราบ

เรียบไม่แสดงอาการใดๆ ตรงข้ามกับผู้บังคับบัญชาตรงหน้าที่มองเขา
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อย่างไม่สบอารมณ์นัก “ไหนบอกเหตุผลมาสิว่างานตลอดสองเดือนนี้มัน

ยุ่งมากหรือพวกบ้าข้างนอกกลั่นแกล้งให้นายทำงานอยู่คนเดียว...” 

 “ไม่ครับ!” หัสวีร์ตอบเสียงดังฟังชัด 

 “แล้วทำไมไม่ไปทดสอบสภาพจิตตามเวลา...ห๊ะ!” หัสวีร์หลบตา

โดยทันที “นายรู้มั้ยการกระทำแบบนี้ถือเป็นการขัดคำสั่ง ผิดวินัยนะโว้ย” 

 “ผมไม่ได้เป็นอะไร” 

 “ตกลงนายเป็นหมอหรือเป็นตำรวจ...ตอบ!” เมื่อหัสวีร์เงียบไป 

คราวนี้เสียงผู้กำกับทวีดังเข้มขึ้น 

 “ครับผม...เป็นตำรวจครับ” มันไม่ยอมบอกเหตุผลที่แท้จริงสินะ! 

ทวีคิดในใจ และพยายามข่มกลั้นความหงุดหงิดไว้ ย่ิงเห็นหน้าไม่ทุกข์

ร้อนแล้วเขาอยากจะลงโทษให้มันไปว่ิงรอบสนามสักย่ีสิบรอบจริงๆ  

 “เดี๋ยวนายออกจากห้องฉันไป วางงานอันล้นพ้นมือของนายไว้

ทั้งหมดและไปพบหมอให้ทันบ่ายสามวันนี้...นี่เป็นคำสั่ง!” 

 “ครับ!” หัสวีร์ขานรับ และเขาก็ถูกไล่ให้ออกไป หลังประตูปิดลง

แววตาของทวีก็อ่อนแสงลง ความเป็นห่วงฉายชัดออกมาแต่ไม่อาจให้  

ผู้ใดเห็นได้ 

  

 หัสวีร์ที่ออกจากห้องผู้กำกับด้วยใบหน้าราบเรียบ และเขาไม่ได้

ลืมว่ายังมีคนมาขอพบเขาจึงลงไปยังห้องรับรองด้านล่าง เมื่อเข้ามาใน
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ห้องเขาก็เจอกับผู้ชายสองคน คนหนึ่งที่ดูอายุมากกว่านั่งนิ่งๆ ไม่ได้ขยับ

อะไร แต่คนที่อายุน้อยกว่ารีบลุกจากเก้าอี้และทำความเคารพหัสวีร์ 

 “สวัสดีครับ” หัสวีร์มองชายวัยรุ่นตรงหน้าอย่างพินิจสักครู่ และ

เขาก็นึกออก 

 “แผลหายดีแล้วเหรอ” ชายหนุ่มตรงหน้าเขาก็คือหนึ่งในเหย่ือใน

เหตุการณ์วันนั้น ชายหนุ่มคนนี้คือเหย่ือที่ธาราแลกชีวิต ชายหนุ่มคนนี้ที่

หวาดกลัวจนเสียสติในคืนนั้น อายุแค่นี้เองสินะ ถ้าวันนั้นเด็กคนนี้ไม่เสีย

สติธาราก็คงไม่ตาย แต่บนโลกใบนี้มีใครบ้างจะไม่รู้จักคำว่า ‘ถ้า’ มันก็

คือคำที่เตือนสติว่าไม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้  

 “ครับ” ชายหนุ่มตอบ “พ่ีครับ! ผม...ผมมาขอบคุณพ่ีและพัน

ตำรวจโทธารา ทรัพย์โภคิน” ชายหนุ่มเอ่ยถึงธาราด้วยยศที่ได้รับปูน

บำเหน็จเสียงดังฟังชัด เป็นการบอกว่าตราบชีวตินี้เขาจะไม่มีวันลืมคน

คนนี้ 

 “มันเป็นหน้าที่” ชายหนุ่มวัยเพียงแค่สิบเจ็ดเท่านั้นถึงกับดวงตา

แดงก่ำ ในคืนนั้นเขากับเพ่ือนก็แค่เดินเล่นกันในตลาดกลางคืน ด้วยผู้คน

พลุกพล่านการชนการกระแทกมันอาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งต้นเหตุมันแต่เล็ก

น้อยเท่านั้น แต่พวกอันธพาลกลุ่มนั้นถึงกับไม่ยอม จะให้พวกเขาสองคน

คุกเข่าขอโทษซึ่งจะว่ากันจริงๆ แล้ว พวกอันธพาลเหล่านั้นต่างหากเล่า

ที่มาชนพวกเขา แต่อัธพาลมันก็คืออันธพาลและพวกมันก็เมามายไม่
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น้อย ทำให้เหตุการณ์ร้ายๆ ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ใครจะคิดว่าพวกมันไม่

ยอมจบเพียงแค่พวกเขาไม่คุกเข่าพอพวกเขาเดินมายังสถานที่เปลี่ยว

พวกมันก็ถึงกับชักปืนออกมาจะยิงพวกเขาเสียทันที ตอนนั้นเขากับเพ่ือน

ตกใจอย่างมากจึงว่ิงหนีกันสุดชีวิต  

 ว่ิงอย่างไม่คิดชีวิตไปตามริมหาด จนพลัดหลงกันกับเพ่ือนและ

ตัวเองจู่ๆ ก็ถูกยิงที่ต้นแขน ตอนนั้นเขาสติแตกกลัวจนแข้งขาสั่นไปหมด

จนเขาไม่อาจว่ิงได้ เอาแต่นั่งกอดเข่าทรุดหน้ามุดและร้องไห้ไม่หยุดแทบ

ไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีใครคนหนึ่งเข้ามาขวางเหล่าอันธพาลมาช่วยตนไว้ 

“ผมไม่ได้ไปร่วมไว้อาลัยในพิธีพระราชทานเพลิงศพ...” 

 “ไม่มีใครตำหนินายหรอก เหตุการณ์วันนั้นเกินกว่าที่เด็กอย่าง

นายจะรับได้ไหว และพวกนายก็ไม่ได้ผิดอะไร...ต่อจากนี้ก็ใช้ชีวิตต่อไป

ให้ดีก็พอ” หัสวีร์เอ่ยขึ้น ชายหนุ่มที่นั่งนิ่งอยู่ตลอดเวลามองหัสวีร์อย่าง

วิเคราะห์ใหม่อีกครั้ง เพราะก่อนมาที่นี่เขาเองก็คิดมาหลายรูปแบบว่า

นายตำรวจนายนี้จะมีปฎิกริยาต่อน้องชายเขาอย่างไร และในที่สุดเขาก็

ย้ิมออกมา 

 “ผมจะมาลาพ่ีด้วยครับ ผมกำลังจะเดินทางไปเรียนต่อพร้อมพ่ี

ชายที่ต่างประเทศ”  

 “โชคดีนะ!” หัสวีร์เอ่ยสั้นๆ แค่นั้น ชายหนุ่มตรงหน้าเก็บน้ำตา

ของตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้ว  
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 “พ่ีครับ...” เสียงสั่นเครืออย่างช่วยไม่ได้ “ผมไม่รู้จะตอบแทน

พวกพ่ีอย่างไร ผมสัญญาว่าเมื่อผมเรียนจบกลับมา ผมจะ...ผมจะขอ

บวชให้กับพันตำรวจโทธารา ทรัพย์โภคิน พ่อกับแม่ผมรับปากแล้วครับ” 

หัสวีร์ย้ิมเล็กน้อยและพยักหน้า และสองพ่ีน้องก็ขอตัวลากลับ วันข้าง

หน้าจะเป็นอย่างไรต่อหัสวีร์หาได้สนใจไม่ เด็กคนนี้จะกลับมาทำอย่างที่

พูดมั้ยเขาก็ไม่ได้เอามาใส่ใจ และชายหนุ่มก็เดินทางออกจากอาคารไป

ยังสถานที่ที่ผู้กำกับสั่งให้ทันเวลา 

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

ณ ห้องบำบัดสภาพจิต 

 “ถ้าคุณมาตามเวลาที่กำหนดเราก็จะเหลือการพบปะกันอีกครั้ง

เดียว แต่...” หัสวีร์มองเอกสารตรงหน้า  

 “อีกสามครั้ง”  

 “ใช่ค่ะ” หัสวีร์กลอกตาอย่างเซ็งๆ ตราบใดที่เขายังไม่ได้รับการ

รับรองเรื่องสภาพจิตใจ เขาก็ยังไม่สามารถออกปฎิบัติการภาคสนามได้ 

สองเดือนที่เขาย้ายมาภาค1 เขาต้องนั่งโต๊ะทำงานเอกสาร เขาเบื่อจะ

ตายอยู่แล้วเพราะการทำงานตั้งโต๊ะมันทำให้เขาไม่สามารถระบายความ

อัดอั้นที่สะสมอยู่ได้ 
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 “แค่ผมมาให้ครบใช่มั้ย” 

 “ไม่ใช่แค่มาให้ครบ คุณต้องให้ความร่วมมือในการรักษาด้วย 

คนที่เจอสถานการณ์แบบคุณมาล้วนต้องผ่านการรักษาให้หายก่อนทั้ง

นั้น” 

 “ได้ แต่คุณหมอช่วยลดจำนวนครั้งหรือร่อนเวลาให้มันเร็วขึ้นอีก

ได้มั้ย” 

 “ถ้าคุณยังพูดจาแบบนี้อีก หมอจะเพ่ิมจำนวนครั้งมากกว่านี้ 

และจะเพ่ิมไปเรื่อยๆ ชีวิตมันตายได้แค่ครั้งเดียวนะ! ถ้าสภาพจิตใจคุณ

ไม่พร้อมหมอไม่มีทางเซ็นต์รับรองการรักษาให้กับคุณอย่างแน่นอน  

นายร้อยตำรวจโทหัสวีร์” แพทย์หญิงจ้องนายตำรวจตรงหน้าเธอประเมิน

ความบุ่มบ่ามของเขาให้สิบคะแนนเต็มเลย เขาต้องหาที่ระบายความคั่ง

แค้นในใจออกไปให้หมด 

 พรึ่บ! “นี่คือ?”  

 “ว่างๆ คุณลองแวะไปที่นี่ดู” หัสวีร์หยิบกระดาษใบเล็กขึ้นมา

อ่านสถานที่ 

 “ค่ายมวย” 

 “บางทีการซ้อมกันเองของพวกคุณอาจจะไม่เพียงพอสำหรับคุณ 

คุณลองไปเป็นคู่ซ้อมให้กับมืออาชีพดู บางทีพวกเขาอาจจะช่วยให้คุณ

ระบายความคั่งแค้นที่สุ่มอยู่ในใจออกมาได้ก็ได้นะคะ” สิ้นคำแนะนำ 
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หัสวีร์ก็ได้รับอนุญาตให้กลับแพทย์สาวมองแผ่นหลังหัสวีร์และย้ิม นี่ถ้า

เป็นน้องชายเธอจะจัดให้โหดกว่านี้อีก ข้อความเห็นในช่องเล็กๆ ว่า    

‘ดื้อเงียบ’ ก็ถูกบันทึกลงไปเพ่ิมเติม 

 Grrr Grrr เสียงสายเรียกเข้า แพทย์สาวกดรับทันที “มาแล้วค่ะ” 

 [แล้วผลเป็นอย่างไรบ้าง] 

 “จริงๆ แล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ ยังเยียวยาได้ค่ะ เขาอายุยัง

น้อยหุนหันผลันแล่นไปบ้างเป็นเรื่องปกติ ขอเวลาให้เขาอีกสักสามเดือน

ค่ะ” 

 [อืม สองเดือนได้มั้ย จริงแล้วเขาถูกวางตัวกับภารกิจตัวหนึ่งไว้ 

เขาเป็นหนึ่งในผู้ผ่านการฝึกพิเศษมาผู้ใหญ่สนใจเขาอย่างมาก] 

 “ยังไม่สามารถให้คำตอบตอนนี้ได้ ขอวินิจฉัยหลังจากที่เขามา

หาอีกครั้งแล้วกันนะคะ” 

 [อืม ได้ฝากด้วยนะ] เสียงตอบรับกลับและสายก็ถูกตัดไป 

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

ปิ้งป่อง ปิ้งป่อง เสียงอ็อดประตู 

 ลำธารเดินออกจากห้องนอนทันที เธอออกมายืนกลางห้องหัน

หน้าไปทางประตู เธอพ่ึงจะมาอยู่ที่นี่และคืนนี้อาจจะเป็นคืนแรกที่เธอ
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ต้องนอนคนเดียวถ้าพ่ีหัสไม่กลับมา เธอไม่ได้หวาดกลัวก็แค่ไม่ชิน

เท่านั้น แต่ทุกอย่างย่อมมีครั้งแรกเสมอซึ่งเธอต้องไม่ทำให้แม่เป็นห่วง 

แต่จู่ๆ ที่หน้าประตูก็มีคนมากดอ็อดในเวลาแบบนี้ แน่นอนต้องไม่ใช่คน

ที่เธอรู้จัก ในมือเธอคือโทรศัพท์มือถือที่พ่ีหัสซื้อให้เมื่อสองวันก่อน รวม

ถึงของแม่ด้วยที่พ่ีหัสบอกว่าต้องมีคนละเครื่องไว้ติดต่อกัน แต่ในเครื่อง

ของเธอมีแค่เบอร์ของแม่และเบอร์พ่ีหัสเท่านั้น แต่จะให้เธอโทรหาพ่ีหัส

นะหรือ...ไม่ได้ พ่ีหัสกำลังทำงานอยู่วันนี้พ่ีหัสต้องเข้าเวรดึก แล้วใครกัน

ที่ไม่รู้เหรอว่าพ่ีหัสเข้าเวร  

 Grrr Grrr !! ตอนที่เธอกำลังครุ่นคิดวิตกกังวลอยู่นั่น เสียงสาย

เรียกเข้า โทรศัพท์ในมือก็ดังขึ้น ‘พ่ีหัส’ “ค่ะ” ลำธารกดรับสาย 

 [ตกใจหรือเปล่า] เสียงปลายสายถามอย่างเป็นห่วง 

 “พะ...เพ่ือนพ่ีหรือคะ”  

 [อืม ลำธารไม่ต้องไปเปิดหรอกพ่ีให้กลับไปแล้ว เธอแค่แวะมา

เอาของที่ลืมไว้] ลำธารนิ่งไปกับสรรพนามเพ่ือนของเขา ‘เธอ’  

 “อ่อ ค่ะ” จู่ๆ เธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างมาจุกที่คอ 

 [เมื่อตอนเย็นกินอะไร] จู่ๆ เสียงปลายสายก็ดังขึ้นเมื่อลำธาร

เงียบกับคำตอบแค่นั้น  

 “กับข้าวที่แม่ทำไว้ให้เมื่อเช้าค่ะ”  

 [อืม ดีแล้วถ้างั้นก็อย่านอนดึกนะ] 

   
By รุ่งอรุโณทัย
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 “ค่ะ” 

 [พ่ีวางสายนะ] 

 “ค่ะ” ลำธารเป็นฝ่ายกดวางสายก่อน เพราะเธออยากร้องไห้เสีย

แล้ว และคืนแรกที่เธอต้องนอนคนเดียวด้วยหมอนที่เปียกชื้นเพราะ

หยาดน้ำตาที่รินไหลออกมาจนหลับไป 

 เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นลำธารที่เคยชินกับการตื่นเช้ามาโดยตลอด วันนี้

เธอตั้งใจว่าจะไปหัดขึ้นรถไฟฟ้าตามคำแนะนำของหัสวีร์ศึกษาเส้นทาง 

เมื่ออาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยพร้อมออกไปข้างนอกพลันสายตาหันไปมอง

ทางห้องของหัสวีร์ เธอไม่แน่ใจว่าเขากลับมาหรือเปล่า ใจหนึ่งก็อยากจะ

เห็นเขาที่นอนอยู่บนเตียง แต่ใจหนึ่งก็ไม่กล้า แต่เมื่อมารู้สึกตัวอีกทีเธอก็

มายืนอยู่หน้าประตูห้องนอนของเขาเสียแล้ว แต่มือน้อยๆ ของตนเดี๋ยวก็

คลายเดี๋ยวก็กำแน่น ลังเลที่จะจับลูกบิดประตูห้องเขา 

 พรึ่บ! เธอไม่กล้าหาญพอ ลำธารหันหลังกลับและรีบใส่รองเท้า

และออกจากห้องไปอย่างรวดเร็ว เฮ่ยยยย เมื่อลงลิฟท์มาถึงล็อบบี้เธอก็

ถอนหายใจอย่างโล่งอกที่เธอตัดสินใจถูกที่ไม่เปิดประตูบานนั้น ถ้าพ่ีหัสรู้

ว่าเธอแอบชอบเขาที่ไม่ใช่ในแบบพ่ีชายมันจะแย่แค่ไหน  
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 เมื่อลำธารได้เวลาการเดินทางจากคอนโดไปมหาลัยแล้ว เธอก็

ไม่ได้กลับคอนโดโดยทันที เธอตั้งใจว่าจะฆ่าเวลาวันนี้ในโรงภาพยนตร์ 

Grrr Grrr แต่แล้วเมื่อยามสายเสียงเรียกเข้าก็ดังขึ้น ‘พ่ีหัส’ 

 “ค่ะ”  

 [ออกไปตั้งแต่ก่ีโมง] 

 “เกือบๆ เจ็ดโมงค่ะ” 

 [ต่อไปนี้ ก่อนออกไปให้แจ้งพ่ีก่อน ถ้าพ่ีนอนอยู่ก็เขียนโน้ตหรือ

ไม่ก็ข้อความบอกในโทรศัพท์ก็ได้] เสียงเขาเข้มขึ้น 

 “อ่อ ค่ะ” 

 [แล้วตอนนี้อยู่ไหน] 

 “กำลังจะไปห้างสรรพสินค้าใกล้ๆ นี้แหละค่ะ” 

 [อืม อย่ากลับเย็นมากนัก วันนี้พ่ียังต้องเข้างานตอนบ่าย] 

 “ความจริงแล้วน้องก็ไม่ได้มีธุระอะไร ให้กลับตอนนี้ก็ได้” เสียง

ใสกังวาลอย่างมีความหวัง 

 [ไม่เป็นไร] หัสวีร์รีบตอบกลับมาทันที ทั้งคำตอบและความเร็ว

ในการตอบทำให้ลำธารถึงกับหัวใจหดวูบ [พ่ีนัดเพ่ือนให้มาเอาของนะ] 

 “แค่เพ่ือนเหรอคะ” 

 [อืม เพ่ือน]  
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 “เพ่ือนพ่ีอยู่นานมั้ยคะ” บ้าจริง! ถามไปเพ่ือ ไม่กลัวคำตอบของ

เขาจะทำให้ตัวเองเจ็บหรืออย่างไรกันลำธารเอ้ย!  

 [แค่นี้ก่อน เพ่ือนพ่ีมาแล้ว] ตู๊ดตู๊ด คราวนี้เป็นเขาที่วางสายก่อน 

แต่แล้วลำธารก็เปลี่ยนความตั้งใจเดิมที่จะไปฆ่าเวลาในโรงภาพยนตร์

ในห้างสรรพสินค้าใกล้ๆ เธอเปิดหาเส้นทางไปยังหน่วยป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ที่ที่หัสวีร์ทำงาน 

 แชะ! ลำธารเซลฟ่ีตัวเองโดยมีอาคารอันคุ้นตาสำหรับหัสวีร์ 

และเธอก็ส่งภาพไปให้เขา ซึ่งเธอก็ไม่ได้หวังให้เขาเปิดดูในทันที หลัง

จากนั้นเธอก็เลือกร้านอาหารตามสั่งแถวๆ ระแวกนั้น หญิงสาวใบหน้า

โดดเด่นที่ไม่เข้ากับสถานที่ย่อมเป็นที่สะดุดตาของขาประจำแต่ก็ไม่มี

ใครเข้ามาก่อกวนเธอ เมื่อกินก็กินแล้วก็พ่ึงจะเลยเที่ยงมานิดหน่อย เธอก็

เปิดดูว่าระแวกนี้มีที่ไหนให้เธอได้ฆ่าเวลาอีกบ้าง เฮ่ยยย “อยากมีเพ่ือน

จัง” ลำธารบ่นกับตัวเอง เพ่ือนที่เรียนมัธยมมาด้วยกันต่างก็ไม่มีใครที่

เลือกมหาลัยเดียวกันกับเธอ บ้างก็ขึ้นเหนือ บ้างก็ลงใต้ ส่วนที่เข้าเมือง

หลวงเธอก็ไม่ค่อยสนิทคงต้องรอเปิดเทอมก่อนสินะ วันแรกที่ต้องเริ่ม

ปรับตัวและปรับหัวใจทำไมมันถึงยาวนานขนาดนี้ 

 Grrr Grrr เอาอีกแล้วพ่ีหัสโทรมาอีกแล้ว ไม่อยากรับสายเขา

แล้ว Grrr Grrr ลำธารยัดโทรศัพท์ใส่กระเป๋าสะพายและคราวนี้โบกเรียก

แท็กซี่ แต่จะไปไหนดี “ไปซีคอนค่ะ” 
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 “คุณรีบอาบน้ำและรีบกลับเถอะ ผมต้องไปทำงานแล้ว” หัสวีร์

บอกหญิงสาวที่กำลังผูกเชือกเสื้อคลุม  

 “อีกตั้งสามชั่วโมงนะคะ” 

 “ผมอยากนอนเงียบๆ สักชั่วโมงหนึ่ง คุณรีบกลับไปเถอะ” 

 “รู้แล้วค่ะจะรีบเดี๋ยวนี้แหละค่ะ คนผีทะเลใช้งานกันแล้วก็ถีบหัว

ส่งเลยนะ” แม้ปากจะบ่นแต่ก็กุลีกุจอทำตามคำสั่งของชายหนุ่มอย่างว่า

ง่าย และเมื่อเธอออกมาจากห้องน้ำหัสวีร์ก็หลับไปแล้วจริงๆ  

 พรึ่บ! เมื่อประตูด้านนอกปิดลง ดวงตาคมเข้มก็เปิดขึ้น เขาคว้า

โทรศัพท์อีกครั้งและกดโทรออกแต่ปลายสายไม่รับ “นี่แค่วันแรกเอง

นะ...จะรอดมั้ยว๊ะ”   เฮ่ยยยย หัสวีร์เปิดภาพที่ลำธารส่งมา ช่วงเวลาที่

เธอส่งมาก็ผ่านมาสองชั่วโมงแล้ว เธอคงยังไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกนะ แม้จะ

คิดแบบนั้นแต่หัสวีร์กลับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวและออกไปทำงานในทันที 

  

 “ไหนบอกว่าจะนอนสักชั่วโมง” หญิงสาวที่ออกมาจากห้องของ

เขา กำลังยืนรอรถกลับเห็นรถของหัสวีร์ขับผ่านหน้าเธอไปเสียอย่างนั้น 
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บทที่ 8 อยู่แบบพี่ชายคิดแบบผู้ชาย (แอบรัก) 

 กึกึกึ เสียงจากด้านนอกทำให้หัสวีร์ที่นอนไปเพียงสี่ชั่วโมงต้อง

ตื่น “ลำธารทำอะไร” เขาเสยผมลวกๆ และเดินออกจากห้องนอน จะว่า

เช้าก็ไม่เช้าแล้วตอนนี้แปดโมงแล้วต่างหาก  

 ลำธารชำเลืองมองหัสวีร์ที่ผมเผ้ายุ่งๆ สวมชุดนอนสีเรียบ จะว่า

ไปเขาในแบบนี้เธอพ่ึงจะเห็นเพราะตอนที่อยู่ที่บ้านเขาจะอาบน้ำแต่งตัว

เรียบร้อยก่อนลงมาข้างล่างเสมอ ‘น่ารักจัง’  

 “ทำอะไร” เขาเดินมายืนข้างๆ ลำธารหันไปย้ิม 

 “ออมเล็ต พ่ีกินมั้ย” หัสวีร์พยักหน้าและถอยไปกดเครื่องชง

กาแฟ เขาถือกาแฟไปนั่งที่โต๊ะ ลำธารเสิร์ฟออมเล็ตให้ก่อน  

 “พ่ียังต้องเข้างานอีกสองวัน ได้หยุดอีกทีวันอาทิตย์ น้องยังขาด

อะไรอีกหรือเปล่า” 

 “ไม่ค่ะ แต่ของใช้ในบ้านต้องมีค่ะ”  

 “พ่ีจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดแบบรายสัปดาห์นะ” 

 “ไม่ต้องจ้างแล้วได้มั้ยคะ เอ่อ เดี๋ยวน้องทำเอง” 

 “แค่ตั้งใจเรียนหนังสือก็พอ” 
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 “ให้น้องทำเถอะค่ะ เพราะที่นี่เป็นห้องใหม่และเราก็อยู่กันแค่

สองคน ไม่มีอะไรให้ทำมากมายหรอก” ตอนแรกเธอตั้งใจว่าจะซักผ้าให้

เขาตอนที่กลับมา    เมื่อวานแต่เมื่อเธอเข้าไปห้องนอนเขา เสื้อผ้าใช้แล้ว

ของเขากลับไม่มี  

 “แค่ตั้งใจเรียนก็พอ” หัสวีร์ยังยืนยัน  

 “ได้ค่ะ” ลำธารจำต้องรับคำสั่งเมื่อเหตุผลของเธอเหมือนเขาจะ

ไม่เห็นด้วย หัสวีร์ก็บอกวันที่ป้าแม่บ้านจะเข้ามาทำความสะอาดและ

เก็บเสื้อผ้าไปซัก ลำธารทำได้แต่รับปากและรับรู้เพราะจะว่าไปเธอเองก็

ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเขา  

 “เมื่อวานไปที่ทำงานพ่ีทำไม แล้วทำไมไม่รับสายพ่ี” เมื่อวานเขา

ต้องให้เจ้าหน้าที่ด้านล่างเช็คให้ว่าลำธารกลับมาตอนไหน ดีที่เธอกลับ

มาตอนเย็นไม่งั้นเขาคงวุ่นวายใจกับเธอไม่สิ้นสุดแน่ๆ แม้ลึกๆ จะเชื่อใจ

ว่าเธอไม่ทำอะไรที่ให้เขาต้องเป็นกังวลก็ตามที 

 “น้องก็แค่อยากเห็นสถานที่จริง ที่ที่พ่ีธาราเคยเล่าให้ฟังนะคะ 

แล้วน้องไม่คุ้นเคยการขึ้นรถราก็แค่ตั้งใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากเกิน

ไปนะคะ” หัสวีร์จ้องมองใบหน้าคนพูด ‘ยอกย้อน’ ในใจเขาคิดแบบนี้  

 “แล้ววันนี้มีโปรแกรมจะไปไหน” ลำธารส่ายหน้า  

 “ว่ายน้ำค่ะ อ่อ น้องขอสมัครใช้บริการฟิตเนตที่นี่ได้มั้ยคะ” นี่มัน

อะไรทำไมจู่ๆ เขาถึงหงุดหงิด  
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 “เอาสิ เดี๋ยวพ่ีจัดการให้” 

 “พ่ีงานยุ่ง เดี๋ยวน้องไปเองค่ะ” หัสวีร์ทำทีท่าจะค้านแต่ก็คิดได้ว่า

ไม่ควรเข้าไปวุ่นวายกับหญิงสาวมากเกินไป จึงพยักหน้ารับอย่างช่วยไม่

ได้ กลับทำให้ทางด้านลำธารกลับไม่ค่อยสบอารมณ์นัก เธออยากไปไหน

กับเขาเพียงลำพังแต่รอให้เขาเป็นฝ่ายเอ่ยปากมันเป็นได้ยาก ตอนที่บอก

ว่าของใช้ในบ้านหมดเธอก็แค่รอให้เขาชวนเธอไปซื้อของเข้าบ้านด้วยกัน

สรุปคือมีแม่บ้าน พอเรื่องฟิตเนตเธอก็ต้องไม่ควรง่ายก็ต้องทำว่าเขายุ่ง

เธอจะไปเอง มันก็แค่ข้ออ้างเธอก็แค่อยากให้เขา...ให้เขา วุ่นวายกับการ

ดำเนินชีวิตของเธอก็เท่านั้น การแอบรักมันไม่ง่ายเลย  

 เมื่อกินเสร็จหัสวีร์ก็ขอตัวกลับไปนอน “พ่ีพ่ึงจะดื่มกาแฟไป จะ

นอนหลับหรือคะ” หัสวีร์เสียกริยาซะแล้ว เขาก็แค่ต้องการหลบหลีกที่จะ

ใกล้ชิดเธอเท่านั้น ในแต่ละวัน แต่จะห่างเหินอย่างไม่มีเหตุผลมันจะ

เป็นการทำร้ายลำธาร  

 เมื่อได้อยู่เพียงลำพังต่างตกอยู่ในความคิดของตัวเอง ในใจ

ลำธารย่อมคิดในแบบหญิงสาววัยแรกแย้มแม้จะเจียมตัวอยู่บ้าง แต่ก็

พอเข้าใจหลักธรรมที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยไม่ลงมือทำ 

 ทางด้านหัสวีร์กลับพยายามไม่ให้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้น แม้

จะดูเป็นพวกหลงตัวเองคิดเข้าข้างตัวเองไม่น้อย แต่เขาโตกว่าเธอเป็น  

พ่ีชายของเธอ ฐานะนี้เขาต้องรักษามันไว้เหนือสิ่งอื่นใด 
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 ก่อนวันเปิดเทอมสองวันในที่สุดก็เป็นวันหยุดของหัสวีร์ ก่อนนี้

เขาแลกวันหยุดกับรุ่นพ่ีในกองเดียวกัน เขาจึงต้องทำงานชดเชยวันหยุด

จึงเหลือวันแค่วันเดียว ซึ่งจริงๆ แล้วถ้าเขาไม่ถูกคำสั่งให้ทำงานนั่งโต๊ะ 

เขาก็คงไม่ต้องมาเสียเวลาวางแผนทำเรื่องแบบนี้กับลำธาร 

 ลำธารหมุนตัวมองตัวเองในกระจกกับชุดใหม่ วันนี้เป็นวันหยุด

ของพ่ีหัส แม้เขาจะไม่บอกเธอตรงๆ ว่าจะพาเธอออกไปข้างนอก แต่ถ้า

เขาไม่คิดจะพาเธอไปไหนใยเขาต้องบอกว่า “พรุ่งนี้พ่ีหยุด” คำพูดแบบนี้

ต้องมีความนัยว่าให้เธอเตรียมตัวไม่ใช่เหรอ ความพึงพอใจยามที่มองตัว

เองในกระจกเธอคิดว่าเหมาะสมแล้ว จึงออกมาจากห้องนอน 

 ! เสียงไม่มี อะไรก็ไม่ได้ยิน เสียงแรกที่เกิดขึ้นคือเสียงประตูของ

เธอยามที่มันเปิดออกแต่ก็เพียงเล็กน้อย หัวใจที่พองโตกระหย่ิมดีใจถึง

กับหยุดเต้นกับสิ่งที่ได้เห็น หญิงสาวอันน่ามองทุกกระเบียดนิ้วบน

ใบหน้าไม่มีตรงไหนที่จะหาจุดตำหนิ ต่างกับเธอที่สองวันก่อนจู่ๆ ก็มีสิว

เม็ดเล็กๆ สองสามเม็ดผุดขึ้นมายังให้เห็นรอยจางๆ เพราะเธอไม่ได้ทา 

รองพ้ืนตั้งใจปกปิดริ้วรอยเหล่านั้นเพราะอีกแค่สองสามวันมันก็หายแล้ว 

แต่หญิงสาวที่หันมาย้ิมแววตาเย้ยหยันนั้นหมายความว่าไง 

 หล่อนก็แค่นั่งแต่ไม่ได้นั่งเพียงลำพังบนไหล่บางกลับมีศีรษะอัน

คุ้นเคย อิงพิงซบอยู่ เธอไม่รู้หรอกว่าหญิงสาวคนนี้ใช่คนที่มากดกริ่งเมื่อ

วันก่อนหรือเปล่า แต่การสัมผัสเนื้อต้องตัวกันขนาดนั้นไม่มีทางคิดไปใน
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ทางอื่นได้เลย ลำธารถอยหลังกลับเข้าห้องตัวเองในทันที เธอเดินไป

เลื่อนเปิดประตูระเบียงห้องของตัวเองและนั่งพิงกำแพงสายตาล่องลอย

มองไปด้านนอก ความพร่าเลือนค่อยๆ ถาโถมใส่จนดวงตากลมเต็มเอ่อ

ไปด้วยหยาดน้ำตา ยังไม่ทันเริ่มเธอก็แพ้แล้ว เธอชอบพ่ีหัสจริงๆ ตั้งแต่

เล็กจนโตเธอไม่เคยใกล้ชิดผู้ชายคนไหนที่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันมาก่อน 

มันไม่ใช่พ่ึงเกิดขึ้นแต่มันค่อยๆ เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงต่างหาก ความ

รู้สึกที่เธอมีให้กับเขามันหย่ังรากแก้วไปถึงกระดูกทุกมวลในร่างกายเธอ

แล้ว ถ้าให้เธอถอนมันตอนนี้มันจะต่างอะไรกับการเลาะกระดูกกันเล่า!  

 ปิ้ง! นั่งอยู่แบบนี้นานแค่ไหนเธอแทบไม่รู้ตัวจนมีข้อความเข้ามา

ในโทรศัพท์ ‘พ่ีจะออกไปข้างนอก อยากได้อะไรอยากกินอะไรส่ง

ข้อความมานะ’ ลำธารมองประโยคที่ปรากฎบนหน้าจอด้วยใบหน้า     

ซีดเผือก ‘...ส่งข้อความมานะ’ ไม่มีช่องโหว่ตรงไหนให้เธอได้มีความหวัง

เลยว่าเขาจะชวนเธอไปด้วย 

 “พ่ีหัสพาลำธารไปด้วย” หญิงสาวพร่ำเพ้อเพียงลำพัง แม้ได้ไป

แล้วจะต้องเจ็บปวดยามที่ต้องเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนนั้น แต่ถ้าเธอได้

ไปด้วยช่วงกลับเวลาตรงนั้นก็จะเป็นของเธอกับเขาเพียงลำพังสักนิดก็ยัง

ดี แต่เธอก็ได้แต่หลับตาและเอาความต้องการนี้ไปยังความฝัน 

 วันทั้งวันลำธารไม่ออกจากห้องนอนไม่ดื่มไม่กินอะไร เธอเอาแต่

ร้องไห้ เธอไร้ความสามารถในการปรับตัวรับกับสถานการณ์แบบนี้จริงๆ 
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ข้าวไม่กิน น้ำไม่ดื่ม เอาแต่นอนและร้องไห้ร่างกายมีหรือว่าจะทนได้ ใน

คืนนั้นหญิงสาวก็ป่วยอยู่เพียงลำพัง 

 หัสวีร์กลับมาก็ค่ำมากแล้ว ภายในห้องทั้งเงียบทั้งมืด เขาล้วง

โทรศัพท์มากดส่งข้อความหาลำธาร รออยู่นานข้อความก็ไม่ขึ้นว่าอ่าน

สักที หัสวีร์จึงตัดสินใจไปเคาะประตูห้องของเธอ รออยู่นานก็ไม่มีเสียง

ใดๆ ถึงแม้จะค่ำแต่ก็ไม่ดึกเกินกว่าเด็กสาววัยอย่างลำธารจะนอนแล้ว 

เขาซื้อทุกอย่างให้เธอแต่ลืมว่านักศึกษาจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์วันนี้

เขาจึงซื้อโน้ตบุครุ่นใหม่ล่าสุดมาให้เธอด้วย  

 แต่ก็รออยู่นานก็ยังเงียบอยู่ หัสวีร์จึงไปหยิบกุญแจมาไขประตู 

ภายในห้องนี้ก็มืดเช่นกันเขาได้ยินเสียงลมจากด้านนอกที่พัดมาทาง

ประตูระเบียงห้องที่ถูกเปิดทิ้งไว้ แสงจากด้านนอกทำให้เขาเห็นว่าเธอ

นอนอยู่บนเตียงไม่ขยับ หัสวีร์เปิดไฟและรีบรุดไปที่เตียง 

 “น้อง…ลำธาร!!” ใบหน้าเธอซีดมีเหงื่อ แต่ร่างกายเย็นเฉียบ  

หัสวีร์เขย่าเรียกเธอเบาๆ อีกครั้งในที่สุดเธอก็ค่อยๆ ลืมตาขึ้นหายใจหอบ 

เมื่อประเมิน     เบื้องต้นได้แล้วว่าเป็นอะไรเขาก็รีบขยับเอาผ้าชุบน้ำมา

เช็ดหน้าเช็ดร่างกายจุดที่โผล่ออกจากร่มผ้า “ไปโรงพยาบาลมั้ย” หลัง

จากเช็ดตัวให้เธอแล้วรอบหนึ่งเขาเอ่ยถามอย่างเป็นห่วงจากใจจริง 

 ลำธารส่ายหน้าเธอก็แค่เป็นลมไปเท่านั้น ก็วันทั้งวันเธอไม่กิน

อะไรเลยบวกกับความทุกข์ในใจ การกระทำอันไร้สติของเธออาจจะ
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ทำให้แม่ของเธอตกใจได้ ลำธารหายใจเข้าลึกทีหนึ่งก่อน และพยายาม

จะลงจากเตียงไปหาอะไรกิน อุ๊บ! แต่เธอมึนหัวมาก แต่ก่อนที่เธอจะล้ม

หัสวีร์ก็รับเธอไว้ ร่างบอบบางในอ้อมแขน แข็งแรง ตึกตึกตึก เสียงหัวใจ

เต้นของใครกันที่ดังจนไม่อาจปิดบังได้ เขาหรือเธอ 

 ลำธารรู้ว่าไม่ควรแต่เธอก็ยังแนบใบหน้าพิงศีรษะกับแผ่นอกเขา

ขอความใกล้ชิดอีกสักนิด หูเล็กแนบลงตำแหน่งหัวใจฟังเสียงเต้นของ

หัวใจเขาที่ไม่ได้เป็นของเธอ พรึ่บ! แต่เป็นหัสวีร์ที่ค่อยๆ ผลักเธอออกห่าง

อย่างเชื่องช้า “ไปโรงพยาบาลมั้ย”  

 ลำธารส่ายหน้าพร้อมปิดตาลงเมื่อในแววตานั้นไม่มีอะไรเลย

นอกจากความเวทนาสงสาร “แค่หิวแล้ว” ลำธารบอกไปในที่สุด  

 “งั้นรอแป็บหนึ่งเดี๋ยวพ่ีสั่งข้าวต้มมาให้” เขาไม่รอฟังคำตอบใดๆ 

ประคองเธอให้นั่งพิงหัวเตียง เขาปิดประตูระเบียงและเปิดเครื่องปรับ

อากาศเมื่อรู้สึกว่าอากาศออกจะร้อนไปสักหน่อย เขาเดินออกจากห้อง

พร้อมล้วงโทรศัพท์ออกมาสั่งอาหารให้ลำธารอย่างรวดเร็ว ย่ีสิบนาทีต่อ

มาข้าวต้มร้อนๆ หอมกรุ่นก็ถูกนำเข้ามาถึงห้องนอน รวมถึงน้ำส้มคั้นสด

ใหม่อีก 1 แก้ว 

 ลำธารคาดหวังรอว่าเขาจะถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้น แต่รอแล้วรอ

เล่าเขาก็ไม่เอ่ยถามไถ่ถึงสาเหตุที่ทำให้เธอเป็นอย่างตอนนี้สักคำ “สีหน้า

ดีขึ้นแล้ว” เขาย้ิมออกมา รับชามข้าวต้มมาเมื่อเธอกินหมดแล้วและ    
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ย่ืนส่งน้ำส้มคั้นให้ ลำธารดื่มน้ำส้มไปครึ่งแก้ว เมื่อเขาไม่ถามเธอก็ทำท่า

จะอ้าปากเอ่ย “พ่ีซื้อโน้ตบุคมาให้ด้วย เดี๋ยวพ่ีหยิบเข้ามาให้นะ” เขาพูด

จบก็เดินออกไปพร้อมชามเปล่า ไม่ก่ีนาทีก็กลับเข้ามาในห้องพร้อมถุง

ขนาดใหญ่ “พ่ีวางไว้ตรงนี้นะ” เขาวางมันไว้ที่โต๊ะเขียนหนังสือในห้อง  

 ไม่รู้ว่าก่อนนี้เธอไม่ได้สังเกตุหรือว่ามันพ่ึงมี จู่ๆ ที่ข้างแก้มขาว

ของเขาก็มีรอยจ้ำเป็นปื้นเขียว “แก้มพ่ี!” หัสวีร์ชำเลืองหันไปมองตัวเอง

ในกระจก และก็เลิกคิ้ว และเมื่อคิดถึงสาเหตุเขาก็แค่ย้ิมเล็กน้อย 

 “จากการซ้อมนะ” วันนี้เขาไปออกกำลังซ้อมมวย “ดึกแล้วพ่ี

ขอตัวก่อน” เขาพูดพร้อมกับเดินออกจากห้องไป ลำธารทำได้เพียงแค่นั่ง

ซึมอยู่ที่เดิม  

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

สองเดือนต่อมา... 

 ลำธารเปิดเรียนได้สองเดือนแล้ว ช่วงเวลาฟุ้งซ่านของวัยก็น้อย

ลงเมื่อเธอไม่ค่อยมีเวลาว่างเหมือนเมื่อก่อน แม้จะแค่ปีหนึ่งแต่เธอก็เป็น

นักศึกษาคณะศิลปสาตร์สาขาวิชาจิตวิทยา เมื่อเริ่มเข้าสู่การเรียนการ

เปลี่ยนแปลงในตัวเธอก็เริ่มค่อยๆ เผยให้เห็นทีละน้อย เมื่อมีอย่างอื่นที่
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แปลกใหม่มาแทนที่ความสนใจเดิมๆ ทำให้วันและเวลาที่เธอเคยทุกข์ใจ

ค่อยๆ ลดลงไป  

 ในเย็นวันหนึ่งที่ลำธารและหัสวีร์นั่งกินมื้อเย็นด้วยกัน “พ่ีต้อง

ออกภาคสนามแล้วนะ” ลำธารเงยหน้าจากที่ก้มหน้าก้มตากินมองเขา 

ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วที่เธอไม่ค่อยมองหน้าเขาตรงๆ คงตั้งแต่คืนที่เธอ

ทุกข์ใจจนป่วยในวันนั้น 

 สองเดือนที่ผ่านมาสำหรับเธอคืออะไรนอกจากความเจ็บปวดซ้ำ

แล้วซ้ำเล่า แผลใหม่เกิดขึ้นเกือบทุกวัน หัสวีร์มักพาผู้หญิงหลากหลาย

ใบหน้ามาที่คอนโดและหายเข้าไปในห้องนอนเขานานเป็นชั่วโมงๆ บ้างก็

กลางวันบ้างก็กลางคืน เธอไม่เคยรู้เลยว่าเขาจะเป็นผู้ชายแบบนี้ ผู้หญิง

คนแรกของเขาเธอก็เห็นยังเจออยู่ แต่เธอรู้ว่าหล่อนไม่ใช่แฟนสาวของ

หัสวีร์ และทุกครั้งที่เขาไม่เคยรู้คือยามที่เขาพาผู้หญิงเหล่านั้นมาในเวลา

ที่เธออยู่ เธอจะหลบหน้าเข้าห้องนอนนั่งกอดเข่าซุกหน้าร้องไห้เงียบๆ 

ด้วยความเจ็บปวด แผลใหม่ย้ำลงแผลเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนเธอกลาย

เป็นคนพูดน้อย น้อยลงเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่ว่าเวลาที่เธอกลับมาเห็นเขานั่ง

อยู่เธอก็ไม่ทักทายแล้ว แค่สบตาและพยักหน้าให้และเดินเข้าห้องนอน

ตัวเองไปและต้องน้ำตาคลอหน่วยตาทุกครั้งไป 
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 ความผิดหวังที่เธอมีในตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆ แต่ความผิดหวังนี้

หาใช่ในฐานะพ่ีชายแต่เป็นในฐานะผู้ชายคนหนึ่ง แต่เธอก็ไม่อาจเลิกรัก

เขาได้อยู่ดี เพราะในฐานะพ่ีชายเขาไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยสักนิด 

 อย่างวันนี้เขาส่งข้อความไปบอกว่าอย่าพ่ึงกินข้าวเย็น เขาจะรอ

รับเธอที่สถานีรถไฟฟ้าและจะพาเดินไปกินร้านที่ไม่ไกลเพราะเขามีเรื่อง

จะคุยด้วย ก็คงเป็นเรื่องนี้สินะ “ภารกิจที่ต้องไปทำเวลาไม่แน่นอน บ้างก็

เป็นเดือนๆ น้องชินกับที่นี่แล้วนะ” เขายังเป็นห่วงเธอเสมอ 

 “ค่ะ” ลำธารตอบกลับสั้นๆ ต้องแสร้งว่าไม่เป็นไร “พ่ีต้องไปเมื่อ

ไหร่คะ” 

 “มะรืนนี้” ลำธารย้ิมพร้อมพยักหน้า เพราะตั้งแต่ที่รู้จักกับเขา

ตอนนั้นเธอเก้าขวบ ช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอเขานานสุดก็คือสองปีช่วงที่เขา

ยังเป็นเพียงร้อยตำรวจตรี เขาเลื่อนยศใหม่เป็นร้อยตำรวจโทมาก็ห้าจะ

หกเดือนแล้ว เป็นจำนวนเวลาที่พ่ีธาราจากไปและตอนนี้เธอย่างสิบเก้า

แล้ว สิบปีแล้วที่ผู้ชายคนนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเธอและ

ชีวิตเธอ  

 “แล้ววันเกิดครบย่ีสิบห้าปีของพ่ี พ่ีจะกลับบ้านหรือเปล่าคะ” 

เธอหมายถึงบ้านที่นครปฐม เธอกับแม่ได้คุยกันไว้ว่าจะจัดงานวันเกิด

เล็กๆ ให้เขาที่บ้าน และพาเขาไปทำบุญตามวัดต่างๆ ให้ได้สิบวัดเลย 
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เพ่ือเป็นยันต์คุ้มครองเขายามทำงานตามความเชื่อที่สร้างความสบายใจ

ให้ผู้คนที่มีใจศรัทธา 

 “ไม่น่าจะกลับได้” ลำธารทำเพียงพยักหน้ารับรู้ และเมื่อทั้งสอง

กินเสร็จก็ชวนกันเดินกลับ เพราะสถานีรถไฟฟ้าอยู่ไม่ไกลจากคอนโด 

เมื่อเรื่องที่ต้องคุยก็คุยแล้ว ทั้งสองจึงเดินกันไปเงียบๆ  

 “เรียนเป็นไงบ้าง” สองเดือนที่ผ่านมาเขาไม่เคยถามถึงเรื่องนี้

เลย อย่าว่าแต่เรื่องเรียนเลยเรื่องอื่นๆ ก็น้อยมาก ด้วยปัจจัยมากมาย แต่

พวกเขาก็ส่งข้อความหากันตลอดซึ่งก็เป็นข้อความซ้ำๆ เช่น กลับค่ำ

หน่อยค่ะ กลับถึงแล้วค่ะ ของลำธารส่วนใหญ่จะเป็นแค่คำทำนองนี้ 

ส่วนของเขานอกจากจะตอบรับคำบอกของเธอแล้วก็จะมี คืนนี้กลับดึก

มาก วันนี้พ่ีกลับพร้อมเพ่ือน และทุกครั้งที่ลำธารเห็นข้อความนี้เธอก็รู้ทัน

ทีว่าเพ่ือนในความหมายของเขาคืออะไร และมีหลายครั้งที่เขากลับ

พร้อมเพ่ือนที่ว่าพร้อมกับความเมามาย 

 “ก็ดีค่ะ”  

 “ก็ดี” เขาตอบกลับได้สั้นกว่าเธอได้อีก 
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บทที่ 9 ภารกิจแรกหลังการบำบัด 

 เฮ้ย! “เป็นอะไร” อุทัยหนึ่งในสามาชิกในทีมประจำหน่วยเดียว

กับหัสวีร์ เขาตบบ่าน้องใหม่ที่นั่งเหม่อ “เด็กทิ้งหรือไง แต่อย่างนายนะ 

เหรอจะโดนทิ้ง เป็นฝ่ายทิ้งมากกว่า ไอ้ผู้ชายเหลือกินเหลือใช้” หัสวีร์

กลอกตากับฉายาที่เหล่าพ่ีๆ ในหน่วยตั้งให้  

 “ไปประชุมนะครับ”  

 “สุภาพจริงๆ” อุทัยเดินตามหลังหัสวีร์ไปยังห้องประชุม ที่ตอนนี้

เกือบจะครบแล้ว ห้องประชุมค่อนข้างมืดแต่จะมืดกว่านี้เมื่อการประชุม

ลับเริ่มขึ้น  

 ภารกิจแรกหลังการบำบัดของหัสวีร์ เป็นการร่วมมือกับทาง

ภาค5 “เด็กชายวัยตั้งแต่สิบสองถึงสิบแปดของชาวเผ่าตามดอย ขณะนี้

ได้รับแจ้งว่าหายไปจากหมู่บ้านรวมสิบห้าคนแล้ว ในระยะเวลาสี่เดือนที่

ผ่านมา ภารกิจนี้จึงเป็นการยืมบุคลากรจากภาคต่างๆ เข้าสมทบร่วมทำ

ภารกิจ ทุกคนคงสงสัยว่านี่เก่ียวกับหน่วยความรับผิดชอบขององค์กร

พวกเรายังไง สองในสิบห้าคนของเด็กที่รับแจ้งว่าหายทางตำรวจตะเวน

ชายแดนพบร่างเด็กสองคนดังกล่าว สาเหตุการเสียชีวิตเพราะเสพยา
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เกินขนาด แน่นอนว่าเด็กดอยจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อยามาเสพ จากการ

ชันสูตรสารเสพติดในร่างของเด็กทั้งสองเป็นสูตรที่ทางหน่วยยังไม่เคย

เจอ...เอาง่ายๆ ตอนนี้พวกวายร้ายกำลังทดลองและผลิตสารเสพติดสาย

พันธ์ุใหม่ ตอนนี้ไม่มีการยืนยันว่าสารเสพติดตัวนี้ออกสู่ตลาดหรือยัง 

และกลุ่มเป้าหมายของพวกมันคือคนกลุ่มช่วงอายุใด ทางห้องวิจัยไม่

สามารถดึงส่วนผสมของสารเสพติดนี้จากร่างเด็กสองคนได้ และข้อมูลที่

เราได้เพ่ิมเติมคือการทิ้งร่างไว้ในป่าเป็นการอำพรางสถานที่ผลิต มันต้อง

ไม่ใช่แถวชายแดนหรือหมู่บ้านห่างไกล ต้องเป็นในเมือง อาคารสูงสถาน

ที่ที่ดูแล้วไม่น่าจะใช่...ภารกิจของพวกเราครั้งนี้คือหาและกวาดล้าง

แหล่งผลิตยาในพ้ืนที่ภาค5 จำนวน 8 จังหวัด จากเบาะแสอันไม่มาก

นัก...คงไม่ถึงขั้นงมเข็มในมหาสมุทรหรอกนะ”  ความเงียบปกคลุมทั้ง

ห้องเมื่อฟังการรายงานจบ  

 “ภาค 1 ของเราเป็นหน่วยสุดท้ายที่กำลังจะถูกส่งเข้าไป เรารับ

ผิดชอบจังหวัดเชียงรายแต่ทุกหน่วยจะแบ่งปันข้อมูลการสืบค้นกัน”      

ผู้กำกับทวีเสริมต่อเมื่อไม่มีใครมีคำถาม 

 “จากการสืบสวนที่ผ่านมา คาดว่าแหล่งผลิตจะมีอยู่สักก่ีแห่ง

ครับ” หัสวีร์เอ่ยถามเป็นคนแรก 

 “จากจำนวนเด็กที่หายไป ฝ่ายรับผิดชอบเจ้าของพ้ืนที่คาดว่า 3 

ที่ แต่ก็ไม่ใครกล้าฟันธงว่าจะแค่นี้ แต่ไม่มีทางน้อยกว่านี้ แต่จะมากกว่า
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นี้มั้ยก็อาจเป็นไปได้ แต่จำนวน 3 เป็นแหล่งใหญ่และหนึ่งในสามนี้น่าจะ

มีสำนักงานใหญ่ซึ่ งคาด ว่าสำนักงานใหญ่จะตั้ งอ ยู่ ในจั งห วัด

เชียงราย...หัวหน้าการนำทีมทำภารกิจครั้งนี้คือ นายร้อยตำรวจโทหัสวีร์”  

!! คราวนี้หัสวีร์เบิกตากว้าง เขาพ่ึงเข้ามาใหม่นะ เขามีประสบการณ์แค่

สองปีเท่านั้น เขาก็แค่เคยผ่านภารกิจสอดแนมมาและผ่านการฝึกพิเศษ

มาเท่านั้น 

 “ทำไมถึงเป็นผมครับ”  

 “ในหน่วยเรามีนายคนเดียวที่ผ่านการฝึกพิเศษมา” อ่อ หัสวีร์

เข้าใจทันที ตอนนั้นก่อนทำภารกิจสอดแนมเขากับธาราถูกส่งไปฝึก

พิเศษตามความร่วมมือกันระหว่างประเทศ คือไม่ได้ฝึกที่ประเทศไทย

พวกเขาถูกส่งตัวไปอย่างลับๆ ไปฝึกที่ประเทศจีน หนึ่งเดือนเต็มๆ ที่พวก

เขาสองคนถูกเคี่ยวกร่ำจนเหมือนว่าจะเอาชีวิตไปทิ้งด้วยแนววิถีของการ

ฝึกที่ว่า...วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการมีชีวิตอยู่  

 ทวีไม่ได้บอกต่อว่าที่ที่หน่วยของเขายังไม่ส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วม

เลยก็เพราะรอเจ้าบ้านี้อยู่ “ฉันได้แจ้งไปทางภาคแล้วว่าทางเราจะเข้าไป

ในพ้ืนที่ไม่เกินสามวันนี้ แต่จะไม่มีการเข้าไปรายงานตัวใดๆ กับทางนั้น 

ภารกิจนี้เป็นภารกิจไม่เปิดเผยตัว บางทีพวกนายเดินๆ อยู่ๆ อาจจะสวน

กับพวกเรากันเองโดยที่พวกนายไม่รู้ด้วยซ้ำ และเช่นกันพวกนายเองก็
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ห้ามให้หน่วยอื่นๆ รู้เช่นกัน และถ้าเผอิญนายเกิดได้กลิ่นพวกเดียวกันก็

จงเงียบไว้” 

 “ครับผม!” และเสียงตอบรับภารกิจก็ดังก้องในอีกสองชั่วโมงต่อ

มา และเหมือนเดิมเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องออกทำภารกิจเสี่ยงก็ต้องมาเขียน

คำสั่งเสีย หัสวีร์เปิดลิ้นชักหยิบซองขาวที่ด้านในมีจดหมายคำสั่งเสียของ

ตนอยู่สี่ฉบับ สามฉบับคือตอนที่ทำภารกิจสอดแนมสองปีที่ผ่าน แต่อีก

ฉบับคือตอนที่เขาเข้ารับการฝึกพิเศษ เพราะการฝึกนั้นเขาอาจจะตายได้

ทุกเมื่อ เขาหยิบฉบับนั้นขึ้นมาอ่านเงียบๆ เขาเขียนถึงคนห้าคน นั่นก็คือ

คุณพ่อ คุณแม่ แม่ทับทิม ธารา และลำธาร ซึ่งเป็นการเขียนด้วยลายมือ

ถึงสามหน้ากระดาษ  

 กระดาษสีขาววางอยู่ตรงหน้าแต่มันว่างเปล่า คราวนี้เขากลับ

ไม่มีแม้สักตัวอักษรเดียว เพราะอะไรนะเหรอ เพราะเขาจะต้องไม่มีวัน

พลีชีพกับภารกิจนี้เด็ดขาด และไม่ใช่เฉพาะภารกิจนี้รวมถึงภารกิจต่อๆ 

ไป หัสวีร์จึงพับกระดาษเปล่าเก็บใส่ซองและใส่ไว้ในลิ้นชัก เป็นที่รู้กันว่า

ถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดลิ้นชักนี้จะถูกเปิดด้วย ผู้บังคับบัญชาของเขา แต่

เขาจะไม่ยอมให้ใครมาเปิดมันทั้งนั้น  

 ฮู่ววววว หัสวีร์ที่ออกมาจากอาคารเขาเป่าลมออกจากปอด 

ท้องฟ้าตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้ว เขาล้วงโทรศัพท์ออกมา ไม่มี

ข้อความจากลำธาร เธอคงถึงคอนโดแล้ว แล้วเขาละจะกลับไปหาเธอ
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ก่อนดีหรือไม่ แต่กลับไปเพ่ืออะไร ทุกครั้งที่เขากลับช้ากว่าเธอ นอกจาก

ประตูห้องนอนของเธอแล้ว เขาก็ไม่เห็นอะไรอื่นอีกเลย เฮ่ยยยย เป็น

แบบนี้ก็ดีแล้ว...ดีมากด้วย 

 “ยืนทำไรว๊ะ” หัสวีร์เพ่ือนร่วมทีมที่เดินมาทักอยู่ข้างๆ หัสวีร์ไม่

ตอบ สีหน้าและแววตาของเขาทำเอาเพ่ือนร่วมทีมถึงกับเซ็ง “หัส ฉันขอ

พูดเก่ียวกับสีหน้าและแววตาแบบนี้ของแกหน่อยนะว่าแกนะ...ยังกับคน

อกหักข้ามปีข้ามชาติเลยว๊ะ” สิ้นเสียงความหวังดี เพ่ือนร่วมทีมก็เดินจาก

ไป 

 “อกหักข้ามปีข้ามชาติ...เฮ่ยยยย ชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอ” 

เสียงเปรยอย่างไม่ย่ีหระของผู้ที่ถูกกล่าวหา 

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู 🎶  แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู 🎶   

 “สุขสันต์วันเกิดค่ะพ่ีหัส”   ฟู่ ววววว ลำธารเป่าเทียนหนึ่งเล่มที่

ปักอยู่บนเค้กก้อนเล็กในมือดับลง ตอนนี้พ่ีหัสอยู่ที่ไหนเธอไม่รู้ สองเดือน

ไม่มีการติดต่อกลับมาเลยสักครั้ง แต่พ่ีธาราเคยบอกไว้ว่ายามที่พวกเขา

ออกทำภารกิจภาคสนามจะต้องไร้ตัวตนไร้ญาติจนกว่าจะออกจาก
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ภารกิจ เมื่อเช้าเธอกับแม่ก็ได้ทำบุญตักบาตรแทนเขาด้วย สิ่งที่ต้องทำ

เธอก็ทำครบแล้ว  

 ดวงตากลมแหงนมองท้องฟ้าวันนี้อากาศดีทั้งวันคืนนี้ดวงจันทร์

กระจ่างสว่าง ม้านั่งตัวนี้เป็นที่ที่พวกเธอสามคนชอบมานั่งตั้งแต่เยาว์วัย 

คิดถึงช่วงเวลานั้นจัง แม่บอกว่าไม่จำเป็นต้องลืมหากรู้สึกว่าคิดถึงก็ให้

เวลากับความคิดถึงอย่างเต็มที่ อยากร้องก็ร้อง อยากหัวเราะก็หัวเราะ  

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊       🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

ทางด้านฝ่ายซุ้มทำภารกิจ  

 หัสวีร์ที่ดวงตาแดงก่ำจากการอดนอนมาย่ีสิบสี่ชั่วโมงแล้ว เขา

สุ่มเฝ้าสังเกตอาคารสูงนี้มาสักพัก ด้านล่างเป็นร้านขายกาแฟ ชั้นสอง

ขายหนังสือ ตกแต่งร้านเป็นที่สะดุดตา เข้าตำราที่ว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือ

ที่ที่ปลอดภัยที่สุด เท่านั้นยังไม่พอสุดถนนเส้นนี้ไปอีกห้าร้อยเมตรคือ

สถานีตำรวจ ตึกนี้สูงห้าชั้นสามชั้นข้างบนจะเป็นอะไรไปได้ ผู้คน

พลุกพล่านมีคนเข้าออกไม่เป็นที่ผิดสังเกต ถ้าไม่เฝ้าสังเกต  

 สามวันที่ผ่านมาเขาจดจำคนที่เข้าไปวันนี้และไม่ได้ออกมาใน

วันเดียวกัน มีทั้งหมดสิบแปดคน เขาขอกำลังหนุนไปแล้ว ตอนนี้ทุกคน

พร้อมแล้วรอแค่เวลาและคำสั่ง แน่นอนที่นี่เป็นที่คนพลุกพล่านต้อง
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จัดการคนที่ไม่เก่ียวข้อง ซึ่งพวกเขาใช้แผนท่อน้ำประปาแตกทำการปิด

ถนนด้วยรถของส่วนงานจังหวัดแต่ช่างซ่อมท่อประปากลับเป็นเจ้าหน้าที่

ตำรวจนอกพ้ืนที่ และขอความร่วมมือกับตำรวจในพ้ืนที่เข้าประจำบ้าน

ช่องระแวกใกล้ๆ เพ่ือคุ้มครองประชาชนในพ้ืนที่  

 “อีกสองคนกำลังกลับมาแล้ว” อุทัยกระซิบบอกเมื่อได้รับ

รายงาน 

 “บอกทุกคนเตรียมพร้อมจู่โจม” และเมื่อสองคนเข้าพ้ืนที่ล้อมจับ 

คนที่ซุ้มก็จัดการตามแผน เพราะการจู่โจมวันนี้เป้าหมายคือจับเป็นให้ได้

มากที่สุด 

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊     🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

ในเช้าวันรุ่งขึ้น ณ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 

 ปัง! เสียงจากในห้องที่ปิดด้วยประตูและม่านปิดบังสายตา 

นอกจากเสียงสิ่งของกระทบกันแล้วก็ไม่มีเสียงใดเลย คนด้านในเป็น

อย่างไรไม่มีใครคาดเดาได้ แต่คนด้านนอกที่ผ่านเหตุการณ์ความเป็น

ความตายมาก็หลายครั้งแล้วแท้ๆ กลับสะดุ้งครั้งแล้วครั้งเล่า 
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 “ไอ้! ไอ้!” คนที่สูงวัยกว่าใบหน้าบิดเบี้ยวบ่งบอกว่ากำลังโกรธ

จัด โกรธให้คนที่ยืนนิ่งสงบเสงี่ยมแต่สีหน้าและท่าทางมันไม่แสดงให้เขา

ที่มองอยู่ตอนนี้ว่ามันจะสำนึกในสิ่งที่ทำลงไปสักนิด 

 Grrr Grrr ก่อนที่คนที่ตำแหน่งสูงกว่าจะได้เอ่ยระบายความ

เกรี้ ยวกราดอะไรต่อ โทรศัพท์บนโต๊ ะทำงานก็ดั งขึ้ น “สวัสดี

ครับ...ครับ...ทราบครับ...” และทวีก็วางสายไป สายตามองลูกน้องที่พ่ึง

กลับมาถึงเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อน ทันทีที่กลับมาถึงหัสวีร์ก็ถูกเรียกตัวมาพบ

เขาแบบที่ว่าไม่มีเวลาให้เจ้านี้ได้แม้แต่จะดื่มน้ำพักเหนื่อยแม้สักอึก 

 “คำสั่งลงมาแล้ว...ถูกสั่งพักงานสองอาทิตย์” เรื่องที่หัสวีร์ถูกสั่ง

พักงานไม่เกินคาดดีที่แค่สองอาทิตย์ สาเหตุของเรื่องก็คือ เมื่อคืนนี้หลัง

จากที่เจ้านี้ออกคำสั่งบุกทลายแก๊งค้ายาสำนักงานใหญ่ การปฎิบัติก็เป็น

ไปตามแผนที่วางไว้ แต่โซนที่เจ้านี้รับผิดชอบบุก มันคิดว่ามันเป็น

ซุปเปอร์ฮีโร่หรือมันเป็นบ้า! สมุนสี่คนที่มันเจอถูกหามส่งเข้าไอซียู ทั้งสี่

คนถูกซ้อมเกือบปางตายนี่ถ้าเจ้าหน้าที่นายอื่นไปช้ากว่านี้ เจ้านี้

คง...คง...วิสามัญผู้ต้องหาสี่คนด้วยมือเปล่า 

 เบื้องบนไม่ได้อยากสั่งพักงานให้มันต้องเสียประวัติแต่ถ้าไม่

ลงโทษการ กระทำที่เกินกว่าเหตุนี้กฎและวินัยจะมีไว้ทำไม นี่ดีนะคนที่

เห็นอาการและท่าทางของเจ้านี้มีแค่เขาคนเดียว ถ้าเบื้องบนได้เห็นว่า

มันไร้ความสำนึกคงสั่งพักงานสักครึ่งปี  
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 “หัสวีร์ แกนะถูกปลดออกจากภารกิจนี้นับจากนี้ เรื่องงาน

สอบสวนอุทัยจะเป็นหัวหน้าทีมต่อไป”  

 “ครับผม!” หัสวีร์ทำความเคารพรับคำสั่ง และเป็นสองคำแรกที่

ตั้งแต่มันถูกเรียกเข้ามาในที่สุดมันก็ยอมอ้าปากพูด ทวีสะบัดมือทำท่า

ให้หัสวีร์ออกไปอย่างอ่อนใจ เมื่อไม่เห็นการสำนึกผิดในการเสียผลงาน

ทั้งหมดครั้งนี้ของหัสวีร์ สักนิดมันก็ไม่มีเลย ตกลงมันมาเป็นตำรวจทำไม

กัน ทำดีมันก็ดีแต่ทำดีก็ต้องได้รับผลตอบแทนความดีมั้งสิ แต่ดูเอาเถอะ

มันเตะทิ้งผลตอบแทนความดีอย่างไม่เสียดายเลย 

 “ขอโทษพวกพ่ีๆ ด้วยนะครับ ที่เหลือจากนี้รบกวนด้วยนะครับ” 

หัสวีร์ที่ออกมาจากห้อง เขาก็โค้งศีรษะให้กับทีมที่ถูกส่งออกไปปฎิบัติ

การตลอดสองเดือนกว่ามานี้ และก็ขอตัวกลับ 

 “พวกนายว่าไอ้หัสมันรู้สึกผิดต่อพวกเราจริงหรือเปล่าว๊ะ” หนึ่ง

ในทีมเอ่ยขึ้นเมื่อแผ่นหลังตระหง่านแข็งแรงหายไปจากห้องแล้ว แต่ไร้

เสียงคำตอบนอกจากเสียงหัวเราะในคอของแต่ละคน 

 หัสวีร์เดินออกมาจากอาคารโบกเรียกแท็กซี่ ทันทีที่เข้าไปในรถ

เขาก็แทบจะหลับได้ทันทีเช่นกัน ตอนนี้เขาคิดถึงเตียงนุ่มๆ ที่คอนโด

อย่างมาก มากกว่าเรื่องที่ตนกระทำทิ้งไว้เมื่อคืนเสียอีก  
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 แม้หัสวีร์จะจากไปแล้วแต่เรื่องของเขายังเป็นที่สนใจของเหล่า

เพ่ือนร่วมงาน “พ่ีพ่ี...พ่ีคิดมั้ยครับว่าพ่ีหัสอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ลับที่ได้รับ

อนุญาต...” เจ้าหน้าที่มาอยู่ที่นี่ก่อนหัสวีร์แต่เขามีอายุน้อยกว่า ส่วน

ใหญ่ก็มีหน้าที่ทำงานเอกสารของหน่วยเป็นหลัก ประโยคหลังไม่ได้พูด

อะไรแต่ทำท่าปาดคอตัวเอง “ผู้ร้าย”  

 เฮ้ย! “เป็นไปไม่ได้ มันนะอายุนิดเดียว แกดูยศมันสิแค่ร้อย

ตำรวจโทเองนะ...ไอ้น้องแกอย่ามโนและฟุ้งซ่านเลย” เมื่ออุทัยปิดบท

สนทนานินทารุ่นน้องที่ไม่ก่ีชั่วโมงก่อนนี้ยังเป็นหัวหน้าทีมของภารกิจแต่

ตอนนี้ถูกสั่งพักงานและถูกปลดออกจากภารกิจ และเขาไม่ต้องคิดให้

ปวดขมับว่าเจ้านั้นจะกลุ้มอกกลุ้มใจ ตอนนี้สมองของหัสวีร์คิดอย่าง

เดียวคือนอนหลับยาว สิ่งนั้นสำคัญกับเจ้านั่นย่ิงกว่า 
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บทที่ 10 ระมัดระวัง 

 หัสวีร์เมื่อกลับมาถึงคอนโดเขาไม่แปลกใจเมื่อห้องทุกห้องเงียบ 

เขาไม่ได้ติดต่อลำธารมาสองเดือนกว่าแล้ว ซึ่งไม่ใช่เป็นอะไรที่แปลก จะ

ไม่ชินอยู่บ้างก็แค่ว่าภารกิจครั้งนี้เป็นภารกิจแรกที่เขาออกไปทำงาน

โดยที่ลำธารอยู่ในความดูแลของเขา แต่ลำธารไม่ใช่เด็กที่ไม่รู้เรื่องและ

เข้าใจสิ่งเหล่านี้ หัสวีร์จึงตัดเรื่องนี้ทิ้งไปเดินเข้าห้องตัวเอง ไม่นานห้อง

นอนเขาก็เงียบสนิท เหลือไว้เพียงเสียงลมหายใจสม่ำเสมอของคนบน

เตียงกว้าง 

🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊     🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 🌊  

ขอบคุณสำหรับการติดตามผลงานลำดับที ่24  ‘รุ่งอรุโณทัย’ 
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