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ทวิชา เป็นอีกหนึง่ นามปากกาของราชินนี วนิยายพาฝันนามลือ…ชูวงศ์
ฉายะจินดา ผูเ้ ขียนนวนิยายมายาวนานกว่าหกทศวรรษ และมีความสามารถ
ในทางอักษรศาสตร์รงั สรรค์ผลงานชนิดต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก ทัง้ เรือ่ งสัน้
เรือ่ งแปล บทความท่องเทีย่ ว หรือแม้กระทัง่ ผลงานด้านพระพุทธศาสนา ดัง
ทราบกันดีว่า นักอ่านน้อยคนจะไม่รู้จักท่านผู้นี้
‘ทับทิมเพชรรัตน์’ หรือทับทิมประดับเพชร โดยนามปากกา ทวิชา นี้
เป็นผลงานที่เขียนขึ้นเป็นเรื่องย่อยยกชุดรวม ๙ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน
เรือ่ งทัง้ หมดเกีย่ วพันกันด้วยเครือ่ งประดับเลอค่า ซึง่ ถูกทำให้กระจัดกระจายไป
เพือ่ จะตกอยูใ่ นมือของผูส้ มควรเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องในสักวันหนึง่
ผูเ้ ขียนตัง้ ใจแต่งเรือ่ งเสมือนตัวละครมีชวี ติ อยูจ่ ริง มีวงศ์วานว่านเครือให้
สืบสาว แต่ทงั้ นีม้ ใิ ช่บคุ คลจริง กล่าวให้ชดั เจนได้วา่ เรือ่ งทัง้ หมดสมยุคและอยู่
ในแบ๊คกราวนด์ทสี่ มจริงมากกว่า ส่วนตัวละครล้วนถูกสมมุตขิ นึ้ ทัง้ สิน้ มิอาจ
เปรียบเทียบกับใครในอดีตได้ดว้ ยเหตุผลใด ผูอ้ า่ นเพียงระลึกว่านีค่ อื นวนิยาย
เป็นตอนๆ จบเป็นช่วงๆ และสร้างความสนุกได้ในทุกบททุกตอน จะทำให้
เกิดอรรถรสมากกว่า
สำนักพิมพ์เพื่อนดีได้รับมอบต้นฉบับ ‘ทับทิมเพชรรัตน์’ อันเป็นที่
หวงแหนนีจ้ ากผูเ้ ขียนด้วยความขอบพระคุณยิง่ เป็นการทำงานด้วยความสุข
และหวังว่าผู้อ่านจะรื่นรมย์ไปกับเรื่องของผู้ครอบครองทับทิมประดับเพชร
ทุกชิ้นในทุกเรื่องด้วยเช่นกัน

ที่ระลึกแด่สายธารแห่งต้นเรื่อง
นางชาญบรรณกิจ (ช่วง ฉายะจินดา)
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บทนำ
เปิดพระโกศมิ่งมิตรพิศพักตร์
โศกสลักทรวงไหม้ฤทัยหมอง
สะอื้นอ้อนกรกอดพระโกศทอง
ชลเนตรตกต้องพระปรางนาง๑
สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กลิน่ หอมอ่อนๆ ของดอกไม้ลอยมากับสายลมยามสายวันนี้ ทำให้หญิง
ชราผู้หนึ่งซึ่งมือหนึ่งถือไม้เท้าเดินกระย่องกระแย่งมาถึงหน้าอนุสาวรีย์พระปรางค์สามยอด หญิงชรานางนัน้ พยายามนัง่ ลงกับพืน้ และก้มลงกราบ บรรจง
วางพวงมาลัยเขี้ยวกระแตซึ่งประดิษฐ์อุบะแบบสร้อยสนพร้อมกับก้มลงกราบ
นิ่งสงบอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน
“ดิฉนั มาแทนคุณจอมอีกปีแล้วเจ้าค่ะ ยังไม่รูว่้ าปีหน้าดิฉนั จะมีแรงออก
จากบ้านได้มาทำแทนคุณจอมอีกหรือเปล่า หรือไม่ดิฉันก็อาจจะตายไปแล้ว
ก็ได้เจ้าค่ะ”
คุณอุณาโลมในวัยชรานึกขึน้ ก่อนทีจะ
่ ใช้สายตาทีพร่
่ าเลือนทอดมองไป
ยังพระปรางค์นัน้ ไม่นานเสียงหนึง่ ก็ดังขึน้ เบาๆ ทำลายความคิดของอุณาโลม
“คุณทวดเจ้าขา รีบกลับกันเถอะค่ะ ฝนกำลังจะตกแล้ว” หญิงสาว
พูดขึ้นพร้อมกับเดินตรงไปช่วยพยุงอุณาโลมให้ลุกขึ้น
“ขอบใจจ้ะหลาน เห็นทีว่าปีหน้าทวดคงไม่มีแรงมาทำแทนคุณจอม
จรรมพันธ์เป็นแน่ ถ้าไม่ตายเสียก่อนก็คงได้นอนเป็นผักเป็นหญ้าอยู่ที่บ้าน”
“คุณทวดแข็งแรงออกค่ะ แต่ถ้าคุณทวดมาไม่ไหวจริงๆ เดี๋ยวหนูมา
ทำแทนให้เองค่ะ หนูสัญญาว่าจะมาทำแทนคุณทวดทุกปีมิให้ขาด”
๑ ลักษณวงศ์ โดย พระสุนทรโวหาร (ภู่)
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“ดี…ขอบใจหนูขวัญมาก ทวดจะได้สบายใจตายตาหลับ”
หม่อมหลวงขวัญข้าวไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงแต่สวมกอดคุณทวดให้แน่น
ขึ้นก่อนจะพากันเดินไปขึ้นรถที่จอดรอรับอยู่ที่หน้าวัด
เมื่อขึ้นมาอยู่บนรถหม่อมหลวงขวัญข้าวก็พูดขึ้น
“คุณทวดทราบแล้วยังคะ ว่าคุณแม่จะขายที่ที่เชียงรายกับที่บางลำพู
แล้ว” หญิงสาวยังคงเล่าต่อไป
“นอกจากขายทีแล้
่ วคุณแม่ยังว่าจะขายรัดเกล้าทับทิมเพชรรัตน์ด้วยค่ะ
เห็นคุณแม่บอกว่าจะพยายามรวบรวมเงินไปซื้อหุ้นโรงพยาบาลที่ฮ่องกงมา
เป็นของเราเองทั้งหมด”
คุณอุณาโลมได้แต่นึกในใจ ‘และแล้วสิ่งที่กลัวมาตลอดก็เกิดขึ้นจริงๆ’
“แล้วคุณศรีเธอจะขายรัดเกล้าทับทิมเพชรรัตน์ให้ใคร หนูรูหรื
้ อเปล่า”
“เห็นได้ข่าวว่าจะขายให้กับบริษทั ทีรั่ บประมูลเครือ่ งเพชรทีอเมริ
่ กานะคะ
คุณทวด พอคุณแม่ขายให้เขาก็คงเอาไปประมูลอีกที”
“แล้วหนูไม่เสียดายหรือลูก ของเก่าแก่ตกทอดกันมาตัง้ แต่สมัยรัชกาล
ที่ห้า” คุณอุณาโลมถามขึ้น
“เสียดายค่ะ เสียดายมากด้วย หนูพยายามบอกคุณแม่หลายครัง้ แล้ว
แต่คุณแม่ก็ไม่เชื่อ”
คุณอุณาโลมอดนึกถึงคุณศรีหรือศรีตรังผู้เป็นภริยาของหม่อมราชวงศ์
รชนิชลโอรสเพียงคนเดียวของหม่อมเจ้าวิฑรู ฯ และหม่อมรัดเกล้าไม่ได้ หลัง
จากคุณชายน้ำค้างสมรสกับศรีตรังได้ไม่นานก็ให้กำเนิดแม่หนูขวัญข้าวมาเป็น
แก้วตาดวงใจ หลังจากนั้นอีกเพียงไม่กี่ปีคุณชายบิดาของหม่อมหลวงขวัญข้าวก็จบชีวติ ลงด้วยโรคหัวใจจึงทำให้ศรีตรังผูเป็
้ นภริยาก้าวเข้ามาบริหารโรงพยาบาลปรชาบดีราษฎร์วัฒนาแทน
ในสายตาของอุณาโลมที่ผ่านโลกมามากนางจึงเห็นว่าคุณศรีตรังผู้นี้
มีคุณสมบัติที่ออกจะเรียกว่ารักตัวเองมากกว่าผู้อื่น พยายามดันฐานะตัวเอง
จากผู้ช่วยเลขานุการขึ้นมาเป็นภริยาของคุณชายทายาทเจ้าของโรงพยาบาล
เอกชนที่เก่าแก่ที่สุดได้
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หม่อมหลวงขวัญข้าวทำลายความคิดของอุณาโลมอีกครั้ง
“คุณทวดไม่ลองพูดกับคุณแม่อีกทีหรือคะ ยับยัง้ ไม่ให้ท่านขายรัดเกล้า
ทับทิมเพชรรัตน์บางทีคุณแม่ท่านอาจจะเกรงใจคุณทวดบ้าง”
คุณอุณาโลมคิดก่อนที่จะพูดให้หม่อมหลวงขวัญข้าวฟังว่า
“ลองคุณศรีคิดจะขาย ใครก็ห้ามไม่ได้หรอกลูก คุณศรีเธอคงคิดไว้
แล้ว เห็นทีว่าคงต้องปล่อยให้ของรักของคุณจอมตกไปอยู่ในมือคนอื่น”
“ขวัญลองคิดๆ ดูก็เห็นพีพาย
่ กับพีเพชร
่ ออกจะรักแหวนกับเข็มกลัดมาก
ภูมใิ จเสียเป็นหนักหนาว่าเป็นของเก่าแก่ประจำตระกูล” หม่อมหลวงขวัญข้าว
หมายถึงหม่อมหลวงพรพระพายและหม่อมหลวงเพชรพันปีซึง่ มีศักดิเป็
์ นญาติผูพ้ ี่
“หนูขวัญรูหรื
้ อเปล่าว่า นอกจากจะมี รัดเกล้า เข็มกลัดและแหวนแล้ว
ในเครื่องประดับทับทิมเพชรรัตน์ยังมีเครื่องประดับชิ้นอื่นอีกนะ”
“แล้วไปไหนเสียละคะ หนูไม่เคยเห็นเลย แถมไม่มีใครพูดถึงด้วย”
หม่อมหลวงขวัญข้าวพูดอย่างกระตือรือร้นกับเรื่องใหม่ที่เพิ่งเคยได้ยิน
“คุณศรีคงไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เล่าให้หนูฟังละสิว่านอกจากเครื่องประดับ
ทับทิมเพชรรัตน์สามชิ้นที่หนูเห็นแล้วยังมีเครื่องประดับอีกสี่ชิ้นเข้าชุดกัน”
“มีอะไรบ้างคะคุณทวด”
“มีปิ่นปักผม สร้อย กำไล แล้วก็ปั้นเหน่ง”
“แล้วตอนนีเครื
้ อ่ งประดับอีกสีชิ่ น้ ไปอยูที่ ไ่ หนเสียล่ะคะ ขวัญไม่เคยเห็น
เลย จะว่าตกไปอยู่ในเครือญาติของเราหนูก็ไม่เห็นมีใครพูดถึง”
“ถูกขโมยไปจ้ะหลาน เรือ่ งเกิดตัง้ แต่สมัยคุณพ่อของหนูยังไม่เกิดด้วย
ซ้ำ ตอนนั้นทวดน่าจะอายุประมาณยี่สิบเห็นจะได้”
“เสียดายจังเลยค่ะ” หม่อมหลวงขวัญข้าวพูดขึ้น
“ทวดจำได้ว่าตอนนัน้ ลงเป็นข่าวใหญ่โตเลย แต่หลังจากนัน้ อีกหลายปี
ทวดก็พอจะรูบ้้ างว่าเครือ่ งประดับชุดทับทิมเพชรรัตน์เดินทางไปอยูที่ ไ่ หนบ้าง”
“หรือคะ แล้วไปอยู่ที่ไหนบ้างคะคุณทวด”
คุณอุณาโลมหยุดคิดลำดับเรือ่ งราวทัง้ หมดพร้อมกับเริม่ ต้นเล่าการเดินทาง
ของเครื่องประดับสูงค่าอย่างทับทิมเพชรรัตน์อีกครั้งหนึ่ง…
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นัน้ ประกอบด้วยหลังคาทีมี่ การซ้อนชัน้ ขึน้ ไปจนถึงส่วนหอคอยและการตกแต่ง
ด้วยไม้แกะสลักและเสาประดับที่ยอดจั่ว ตัวคฤหาสน์ทั้งหมดทาสีกุหลาบแก่
ตามวันคล้ายวันเกิดของเจ้าจอมเจ้าของตึก
“แม่อุณาโลมดูท่านชายกับท่านหญิงไว้นะ อย่าให้เข้าไปห้องคุณจอม
เวลานี้ ประเดี๋ยวจะตกใจเอา” หม่อมจรวยลักษณ์พูดขึ้นแล้วถามต่อไป
“พระที่ให้นิมนต์มา แม่อุณาโลมให้ใครไปจัดการหรือยัง”
“ให้น้าชุบไปนิมนต์มาแล้วค่ะหม่อม สักครู่คงจะมา” อุณาโลมพูดยัง
ไม่ทันขาดคำ นายชุบมหาดเล็กก็นิมนต์ท่านเจ้าอาวาสวัดที่อยู่ใกล้ๆ กับวัง
สวามีของหม่อมจรวยลักษณ์ก็มาถึงหน้าเรือนของเจ้าจอมจรรมพันธ์ “มานัน่
แล้วค่ะหม่อม”
“นิมนต์เจ้าค่ะ” หม่อมจรวยลักษณ์ยกมือขึ้นไหว้พร้อมกับพูดขึ้น
“นิมนต์พระคุณเจ้าที่ห้องคุณจอมเลยเจ้าค่ะ” หม่อมจรวยลักษณ์นำ
ท่านพระครูเดินผ่านบริเวณโถงบันไดเรือน ที่หัวบันไดมีลายเซ็นเล็กๆ ของ
๑ ลิลิตตะเลงพ่าย พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
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สถาปนิกชาวอิตาลีซึ่งเป็นผู้ออกแบบคฤหาสน์งามหลังนี้
ห้องบนชั้นสองมีห้องเพียงสองห้อง ห้องแรกซึ่งเป็นห้องใหญ่กว่ามี
ชายหญิงสูงวัยนัง่ อยูบน
่ หมูเก้
่ าอีแขน
้ อ่อนสีห้่ าคน เมือ่ เห็นพระภิกษุทีนิ่ มนต์
มา ต่างก็ก้มลงกราบกับพืน้ แล้วจัดแจงนำเก้าอีมา
้ วางไว้ใกล้ๆ กับเตียงไม้สัก
ขนาดใหญ่ซึ่งประดับด้วยเสาเล็กๆ สี่ด้านสลักเป็นลายดอกบุนนาคดอกเล็ก
ดอกน้อยกระจายอยู่บริเวณโคนเสา เมื่อมองขึ้นไปก็พบว่าที่เสาทั้งสี่ด้าน
แขวนด้วยม่านผ้าไหมทออย่างดีสองชัน้ ชัน้ แรกเป็นผ้าลูกไม้ปักเป็นลายดอก
บุนนาคผืนยาวจรดขาเตียงเป็นสีที่เจ้าจอมมักจะเรียกเสมอว่าสี ‘สีกุหลาบ
แก่’ ผืนที่สองเป็นไหมผืนยาวจรดปลายขาเตียงเช่นกันสีนวลสะอาดตา
ที่เตียงนอนปูเรียบด้วยผ้าปูที่นอนสีเดียวกับผ้าม่าน มีหมอนสี่ใบวาง
ซ้อนเรียงกันอยูอย่
่ างสวยงาม ทีหมอน
่
สองใบมีปักอักษรย่อท่านเจ้าของห้อง
คือ จ.พ. ตัวอักษรปักด้วยไหมเงินดุนนูนมีเจ้าจอมจรรมพันธ์นอนพิงอยู่ ส่วน
ผ้าห่มทีคลุ
่ มร่างของท่านนัน้ เป็นสีกุหลาบแก่เช่นเดียวกับเครือ่ งนอนชนิดอืน่ ๆ
ด้านปลายผืนปักด้วยไหมน้อยสีอ่อนๆ เป็นรูปดอกบุนนาคระบายอยูเต็
่ มทัง้ ผืน
ที่ข้างโต๊ะด้านที่ติดกับเก้าอี้ที่ท่านพระครูลงนั่งนั้นมีโต๊ะหมู่บูชาขนาดเล็กมี
พระพุทธรูปปางนาคปรกสมัยลพบุรตัี ง้ อยูแวดล้
่ อมด้วยแจกันดอกบัวทีพั่ บกลีบ
อย่างสวยงาม ตรงหน้าพระพุทธรูปมีมาลัยเขีย้ วกระแตตรงชายประดิษฐ์ด้วย
อุบะสร้อยสนพวงหนึ่งประดับอยู่ ชั้นล่างสุดของโต๊ะหมู่มีขวดแก้วเจียระไน
ขนาดต่างๆ กันข้างในบรรจุดอกจำปาดองเรียงเป็นชัน้ อย่างสวยงามประดับอยู่
ทั้งซ้ายขวาเป็นพุทธบูชา
ส่วนห้องทีสอง
่ ซึง่ อยูติ่ ดกันเป็นห้องพระนัน้ ประดับด้วยปราสาทจำลอง
ทำด้วยไม้แกะสลักลงรักติดกระจกประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชอยูชั่ น้ บนสุด
ชัน้ รองลงมาประดิษฐานพระพุทธรูป ถัดรองลงมาตัง้ พานใหญ่สีพาน
่
ภายใน
แต่ละพานบรรจุด้วยพระพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อยและพระเครื่องอยู่แน่นขนัด
บนฝาผนังรอบห้องพระ ทีมุ่ มห้องทัง้ สีด้่ านมีภาพเขียนแขวนไว้เป็นรูป
อาวุธที่ใช้ในการรบบนหลังช้างในการทำยุทธหัตถี นอกจากนี้ยังมีภาพเขียน
ขนาดไม่ใหญ่มากนักแขวนอยูเหนื
่ อประตูหน้าต่างเป็นภาพเขียนพระสาทิสลักษณ์
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ของพระบรมมหากษัตราธิราชเจ้า ด้านล่างมีชัน้ ทีวาง
่ ดาบแกะสลักโบราณของ
เก่าแก่ตั้งแต่สมัยบิดาของเจ้าจอมจรรมพันธ์ ระเบียงด้านข้างทางเข้าประตู
ทั้งสองด้านมีตู้พระธรรมลายรดน้ำสมัยปลายพระเจ้าช้างเผือก ซึ่งบัดนี้ มี
ท่านชายและท่านหญิงประทับอยู่ในห้องพระนั้น
เสียงสั่นเครือเสียงหนึ่งดังขึ้นจากที่ใกล้กับที่ท่านพระครูนั่งอยู่ข้างๆ
“ท่านพระครูเจ้าคะ คราวนีดิ้ ฉนั ตกทุกข์ได้ไข้อย่างหนัก ทราบว่าหมอ
หมดทางเยียวยารักษาเสียแล้ว เห็นทีว่าคงจะไม่อยูรอด
่ ไปถึงย่ำรุง่ พรุง่ นีเสี
้ ย
แน่แท้ ดิฉันจึงนิมนต์ท่านมาโปรดเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าค่ะ”
“ใจเย็นๆ เถอะโยมจรรมพันธ์ เรือ่ งเกิดแก่เจ็บตายนัน้ เป็นของคูกั่ บเรา
ทุกผู้ทุกคน เราไม่อาจยื้อชีวิตเหนือพญามัจจุราชได้ โยมทำใจให้สงบเถอะ
นึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธโคดมไว้เถอะ โยมจรรมพันธ์”
เจ้าจอมจรรมพันธ์รับฟังด้วยอาการสงบนิ่ง…
หลังจากถวายภัตตาหาร ฟังเทศน์ สมาทานศีลเสร็จ อาการของเจ้าจอมจรรมพันธ์ก็ทรุดหนักลงนำมาซึ่งความเป็นห่วงของผู้ใกล้ชิดเป็นอย่างยิ่ง
ในห้องนอนของเจ้าจอมไม่มีใครพูดคุยกัน สายตาทุกคู่ต่างจดจ้องไปที่เจ้าจอมซึง่ นอนสงบอยูบน
่ เตียง นานครัง้ ทีเจ้
่ าจอมคล้ายกับจะพูดอะไรบางอย่าง
ครัน้ พอหม่อมจรวยลักษณ์ผูเป็
้ นน้องสาวพยายามจะจับใจความแต่ไม่ได้ผลจึง
หันมาถามหญิงสาวที่หมอบอยู่ใกล้ๆ
“แม่อุณาโลม ได้ยินหรือไม่ว่าคุณพี่พูดว่าอะไร”
อุณาโลมขยับเข้าไปใกล้ๆ เจ้าจอมจรรมพันธ์ พยายามจะจับคำพูดของ
ท่านผู้ป่วยแต่ก็ฟังไม่ได้ยิน
“ไม่ได้ยินเจ้าค่ะหม่อม”
ครั้นแล้วเจ้าจอมจรรมพันธ์ก็ลืมตาขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา จน
ทำให้ผู้ฟังทั้งสองต่างขยับเข้าใกล้ๆ
“พี่ฝัน…” เจ้าจอมจรรมพันธ์พึมพำ
“คุณพีฝั่ นอะไรเจ้าคะ เล่าให้น้องกับแม่อุณาโลมฟังบ้าง จะได้ช่วยกัน
แก้ฝันไงเจ้าคะ”
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ไม่มีเสียงตอบจากเจ้าจอมจรรมพันธ์ สายตาเลื่อนลอยทอดมองออก
ไปทางประตู เมื่อบุคคลที่อยู่ในห้องมองตามสายตาเจ้าจอมไปบ้างก็พบแต่
ความว่างเปล่า
“ฉันขนลุก” เสียงสตรีคนหนึง่ ทีน่ งั่ ห่างออกไปพูดขึน้ ทำลายความเงียบ
ก่อนที่จะพูดออกคำสั่ง
“แม่อุณาโลม ฉันขอแรงช่วยไปสั่งบ่าวข้างนอกให้เปิดฟืนไฟให้ทั่วทั้ง
เรือนที บ่าวไพร่คนไหนที่ว่างก็ให้มาคอยเฝ้าเจ้าจอมอยู่ข้างล่าง”
“เจ้าค่ะท่านผูห้ ญิง” อุณาโลมรับคำสัง่ พร้อมๆ กับคลานออกไปนอกห้อง
เวลาผ่านไปอีกหลายชัว่ โมงผูที้ ม่ าเฝ้าดูอาการเจ้าจอมก็มากขึน้ ทุกคน
ล้วนแล้วแต่เป็นญาติสนิททัง้ นัน้ จากหมูเก้
่ าอีที้ น่ งั่ ได้เพียงสีห้่ าคนก็ถูกยกออก
เปลี่ยนเป็นเสื่อผืนใหญ่มาปูแทน
เสียงพูดคุยกระซิบกระซาบพอได้ยินกันแต่เฉพาะผู้พูดด้วยเกรงว่าจะ
เป็นการรบกวนการพักผ่อนของเจ้าจอม
แต่แล้วก็มีเสียงนาsิกาตั้งพื้นเรือนใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่ห้องรับแขกด้านล่าง
ตีบอกเวลา
เจ้าจอมจรรมพันธ์สะดุง้ ลืมตาตืน่ ขึน้ หม่อมจรวยลักษณ์และอุณาโลม
คลานเข้าไปใกล้เตียง
“คุณพี่ตื่นแล้ว รับข้าวต้มเสียหน่อยนะเจ้าคะ”
“ยัง…พี่ยังไม่หิว” ท่านเจ้าจอมพยายามตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา
“เมื่อกี้พี่ฝันอีกแล้ว”
“คุณพี่ฝันเรื่องอะไรเจ้าคะ ฝันเรื่องเดียวกับเมื่อตอนบ่ายหรือเปล่า
เจ้าคะ”
ไม่มีเสียงตอบกลับมาจากเจ้าจอมจรรมพันธ์ สายตาขุ่นมัวจับจ้องไป
ทางประตูอีกครั้งก่อนที่จะหลับตาลง ความฝันเรื่องราวแต่ครั้งเก่าก่อนหวน
กลับมาอีกครั้ง…
***
พุทธศักราช ๒๔๓๕
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ปีที่ ๒๕ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“แม่หนูเป็นลูกสาวคนโตของพ่อ พรุ่งนี้ก็จะเข้าวังไปเรียนรู้งานแบบ
กุลสตรีกับคุณป้าในตำหนักพระวิมาดาเธอฯ ๒ สมควรจะต้องมีเครือ่ งประดับ
ติดตัวเอาไว้บ้าง คราใดจะต้องออกงานจะได้มีไว้ใส่หยิบฉวยได้ทัน ทับทิม
ประดับเพชรชุดนี้พ่อให้ชื่อว่า ‘ทับทิมเพชรรัตน์’ เป็นของชิ้นไม่ใหญ่เกินตัว
มาก แต่ก็ไม่เล็กจนเกินไป หนูใส่พอดีๆ สมฐานะไม่เทียมเจ้าเทียมนาย”
เจ้าพระยาเปมินทร์เดชานุชติ หยุดเว้นระยะพร้อมกับยืน่ กล่องสีฟ้ามีแม่กญุ แจ
ลายดอกไม้สลักกลีบดอกรูปไข่กลับ ปลายกลีบย่นพลิ้วให้กับบุตรสาว
“แม่กุญแจสลักคล้ายดอกบุนนาคเลยเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อ”
“พ่อซื้อทับทิมเพชรรัตน์ต่อมาจากมาดามบรู๊คซึ่งท่านเดินทางมาจาก
สหรัฐอเมริกา มาดามท่านเป็นคนน้ำจิตน้ำใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่น ธรรมะ
ธัมโมตามศาสนาของท่านที่สำคัญคือรู้จักมักคุ้นกับแม่ของเจ้าดีไปมาหาสู่กัน
หลายครัง้ มาตอนก่อนทีท่่ านจะบวชเป็นนางชีจึงตัดสินใจขายให้และหันหลัง
ละทางโลกเดินทางเข้าสูคริ
่ สต์ศาสนา อีกไม่กีวั่ นมาดามท่านก็กำลังจะเดินทาง
ไปเผยแพร่ร่วมกับคณะบาทหลวงทีประเทศ
่
อินเดีย” เจ้าพระยาเปมินทร์เดชานุชิตยกชาจีนขึ้นจิบคล้ายกับกำลังนึกถึงสิ่งที่จะพูดอะไรบางอย่างกับบุตรสาว
คนโตจึงกล่าวขึ้นว่า
“เข้าไปอยูใน
่ วัง แม่หนูจะเจอญาติของเราหลายสิบคนเลยทีเดียว บาง
ท่านได้กินหีบหมากหลวง บางท่านเป็นเจ้าจอม บางท่านเป็นถึงเจ้าจอมมารดา มีท่านหนึ่งเป็นถึงพระสนมเอกชั้นผู้ใหญ่ เป็นถึงหัวหน้าพระสนม
ทั้งปวงเลยทีเดียว ได้กินหีบหมากทองคำลงยาราชาวดี แม่หนูเห็นหรือไม่
ว่าน้ำพระทัยในหลวงท่านล้นเหลือกับตระกูลของเรายิง่ นัก เวลาแม่หนูเจอท่าน
ทั้งหลายขอให้ทำตัวนอบน้อมให้จงหนัก อย่าได้ถือว่าเป็นวงศ์วานว่านเครือ
เดียวกันแล้วจะทำตัวตีสนิทเทียมท่านเหล่านัน้ ได้เป็นอันขาด พ่อขอให้แม่หนู
๒ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา (พระนามเดิม หม่อมเจ้าสาย ลดาวัลย์) หรือทีชาววั
่ งเรียกขานพระนามลำลอง
กันอีกพระนามว่า ‘พระอัครชายาพระองค์เล็ก’
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จงจำไว้ให้มั่นเลยทีเดียว”
“เจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อ ลูกจะจำไว้ให้มั่น” พูดจบก็ก้มลงกราบเจ้าคุณพ่อ
อีกครั้ง
“ไปเถอะแม่หนู ไปตรวจตราข้าวของเครือ่ งใช้ส่วนตัวให้เรียบร้อยอย่า
ให้ขาดเหลือ พรุ่งนี้พ่อกับแม่จะพาเจ้าไปส่งที่หน้าประตูชั้นนอก”
***
เช้ามืดวันรุง่ ขึน้ จรรมพันธ์พร้อมด้วยเจ้าพระยาเปมินทร์ฯ และคุณหญิง
ลำดวนก็เดินทางมาถึงหน้าประตูชั้นนอกของพระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีคุณ
ศรีนวลผู้เป็นป้ามายืนคอยรับอยู่แล้วด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
“อิฉนั ฝากคุณพีด้่ วยนะเจ้าคะ เพิง่ จะห่างเรือนเป็นครัง้ แรก” คุณหญิง
ลำดวนพูดขึ้นด้วยเสียงเครือๆ ราวกับจะร้องไห้
“ไฮ้…แม่ลำดวน ฉันไม่ได้เอาหลานมาฆ่าแกงเสียทีไ่ หน ดูทำเข้าท่า
ทางราวกับจะขาดใจเสียให้ได้ อยู่กับเจ้านายท่านมีแต่สุขสบาย อีกหน่อย
พอแม่หลานชินเข้า คร้านจะสนุกจนลืมวันลืมคืน เรียกหาตัวไม่พบเลยเชียว
ละ” คุณศรีนวลเว้นระยะก่อนที่จะพูดเสียงให้เบาลง
“นีพี่ ก็่ เพิง่ เอาดวงของแม่หลานไปให้หลวงแม่เจ้าท่านดู ท่านว่าแม่หลาน
จะมีบุญวาสนาได้กินถึงหีบหมากหลวงเชียวนะแม่ลำดวน”
“เป็นเช่นนัน้ ก็นับว่าเป็นบุญของลูกสาวอิฉนั เหลือเกินเจ้าค่ะคุณพี”่ คุณ
ลำดวนพูดขึ้น
“แต่ลงท้ายน้องก็อดหวั่นใจเสียมิได้ที่แม่จรรมพันธ์จะหมดบุญวาสนา
โดยเร็วกลับกลายต้องไปนั่งรอบุญวาสนาอยู่ที่ห้องเหลืองแทนน่ะสิคะ”
“กระผมก็เห็นเช่นนัน้ ครับ” เจ้าพระยาเปมินทร์ฯ พูดขึน้ ด้วยน้ำเสียงเรียบ
“เอาเถอะ กาลข้างหน้ายังอีกไกลนักยังคงมองไม่เห็น เพราะทีเห็
่ นๆ
กันว่าคนนัน้ คนนีจะ
้ ได้กินหีบหมากหลวงเป็นมัน่ เป็นเหมาะ แต่พอถึงเวลาเข้า
จริงๆ ก็หมดบุญวาสนาเอาเสียยังงัน้ แล้วแต่บุญวาสนาของแม่หลานก็แล้วกัน”
พูดคุยกันอีกสักพักคุณศรีนวลก็กวักมือเรียกบ่าวนางหนึ่งที่ยืนคอยรับ
คำสั่งอยู่ห่างๆ
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“นางชด เอ็งเร่งมารับกระเป๋าของแม่หลานข้า แล้วล่วงเข้าไปเก็บงำไว้
ที่เรือนของข้าเร็ว ประเดี๋ยวข้าจะตามเข้าไป”
จรรมพันธ์ลอบสังเกตมองดูบ่าวคุณป้าศรีนวลที่ชื่อชด เดินตัวลีบหิ้ว
กระเป๋าของตนไปก็อดแปลกใจไม่ได้ทผูี่ ค้ นทีเดิ
่ นกันขวักไขว่ไปมาบริเวณประตู
ชัน้ นอกแต่งตัวแบบเดียวกันหมด วันนีคุ้ ณป้านุง่ แสดห่มเขียวอ่อนขับกับสีผิว
ของท่านยิ่งนัก
“เราเร่งเข้าไปข้างในเสียทีเถอะแม่หลาน ออกมาเสียนานแล้ว ป่านนี้
คงเตรียมจะตั้งเครื่องเสวยพระกระยาหารกันแล้ว” คุณศรีนวลพูดขึ้น
“แม่หลานกราบลาท่านเสียแต่ตรงนี้เถอะ”
จรรมพันธ์ทำตามอย่างว่าง่าย ก่อนที่จะเดินตามคุณป้าผ่านเข้าประตู
ชั้นนอกหรือชาววังเรียกว่าประตูดินเข้าไป
เมือ่ จรรมพันธ์เดินผ่านประตูดินเข้าไป ก็จะพบกับประตูอีกชัน้ หนึง่ อยู่
เยื้องๆ กัน ชื่อว่าประตูศรีสุดาวงศ์บริเวณนั้นมีสตรีท่านหนึ่งนั่งอยู่ แต่งกาย
ด้วยผ้าพืน้ สวมเสือ้ จีบแขนกระบอกยาว มีผ้าห่มทับตัวเสือ้ อีกทีหนึง่ บริเวณ
แขนเสือ้ นัน้ ติดบัง้ สีบั่ ง้ แต่ยิง่ เดินเข้าไปใกล้ๆ ก็พบว่าใบหน้าของผูที้ น่ งั่ อยูนั่ น้
บึ้งตึงไม่ยิ้มแย้ม สายตาทอดมองคนที่เดินผ่านไปผ่านมาราวกับจับผิดอะไร
สักอย่าง
“จะเข้าแล้วรึแม่ศรีนวล” ผู้ที่นั่งอยู่ถามขึ้น
“เจ้าค่ะคุณจ่า ถ้าเข้าไปสายกว่านี้อิฉันเกรงว่าจะตั้งเครื่องเสวยไม่ทัน
เจ้าค่ะ”
จรรมพันธ์เห็นคุณป้าตอบกลับไปอย่างนอบน้อม น้ำเสียงมีจริตจะก้าน
สมกับเป็นสาวชาววัง ทั้งๆ ที่อายุอานามของคุณป้าน่าจะมากกว่าผู้ที่นั่งอยู่
หลายปีนัก
หลังจากเดินผ่านเข้ามาจากประตูศรีสุดาวงศ์ได้ไม่นาน จรรมพันธ์ก็พบ
ว่าสองข้างทางเป็นตึกแถวสองชั้น แบ่งเป็นห้องๆ มีสตรีทุกวัยเดินจับจ่าย
ซือ้ ของและพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน จรรมพันธ์เดินตามคุณศรีนวลซึง่ ระหว่าง
ทางก็หยุดทักทายเป็นระยะ สักพักคุณศรีนวลจึงพูดขึ้น
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“แถวเต๊ง”
จรรมพันธ์ทอดมองไปทั่วบริเวณเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งอายุอานามน่าจะไม่
ห่างจากตนมากนักกำลังยืนจับกลุ่มมองดูขนมอยู่ คุณศรีนวลเห็นสายตาที่
หลานสาวมองก็ยิ้ม
“ขนมผิงของคุณจอมประคองน่ะแม่หลาน ท่านทำทุกวันแล้วให้บ่าว
นำออกมาขาย หอมอร่อยละลายในปากเชียวละ ไว้พรุง่ นีป้้ าจะพาแม่หลาน
มาเดินนะ” พูดจบคุณศรีนวลก็เดินต่อไป
สักพักก็ผ่านสระน้ำ คุณศรีนวลก็พูดขึ้นอีกว่า
“สระพระองค์อรไทยนะแม่หลาน”
จรรมพันธ์มองสระพระองค์อรไทย ซึง่ เป็นสระน้ำรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าตัว
สระก่ออิฐ บริเวณทางเดินปูด้วยกระเบือ้ ง บันไดก่ออิฐฉาบปูนมีทางลงสองด้าน
มีรัว้ ไม้ฉลุกัน้ ด้านบนมีหลังคาสังกะสีประดับด้วยแผ่นไม้ฉลุลายโดยรอบอย่าง
สวยงาม
ทัง้ สองเดินคุยกันไปพร้อมกับชมสิง่ แปลกใหม่ทีจร
่ รมพันธ์เองเพิง่ จะเคย
เห็นเป็นครัง้ แรก ในทีส่ ดุ ก็เดินทางมาถึงห้องพักของคุณศรีนวล ซึง่ สังเกตได้
ว่าเป็นห้องขนาดใหญ่มีชานเรือนทีกว้
่ างขวางแตกต่างจากห้องข้าหลวงคนอืน่ ๆ
“เดินเข้ามาเหนือ่ ยๆ แม่หนูก็ลูบเนือ้ ลูบตัวให้เย็นใจ พอเสร็จแล้วจะให้
ชดหาข้าวหาปลาให้กิน ป้าต้องขึน้ ไปบนพระตำหนัก สายมากแล้ว ป่านนี้
เครื่องเสวยคงจะเตรียมกันเกือบเสร็จแล้ว”
ระหว่างทีจร
่ รมพันธ์กำลังใช้ผ้าชุบน้ำลอยดอกมะลิเช็ดเนือ้ เช็ดตัวอยูนั่ น้
คุณศรีนวลก็พูดขึ้นทำลายความเงียบ
“แม่หลานเวลาค่ำมืดดึกดืน่ จะเดินจะเหินไปไหนมาไหนเหมือนคราวอยู่
ทีบ้่ านไม่ได้เชียวนะ ประเดีย๋ วคุณจ่าได้จับเอา ได้กลายเป็นเรือ่ งใหญ่โตให้ได้
อายกันทัง้ ตำหนัก เวลาจะออกไปไหนมาไหนตอนกลางคืนแม่หลานต้องส่องโคมให้รูเ้ ห็นกันว่าใครเป็นใคร” คุณศรีนวลพูดพร้อมกับส่งขวดน้ำปรุงให้หลาน
สาวชโลมตามเนื้อตัว
“เรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนกัน พอถวายตัวแล้วพระอัครชายา
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พระองค์เล็กจะโปรดเองว่าแม่หลานจะยังนุ่งผ้าโจงกระเบนใส่เสื้อคอกระเช้า
รูดริบบิน้ แบบนี้ หรือว่าจะโปรดให้ห่มผ้าอย่างป้า เรือ่ งสาวเรือ่ งแส้นัน้ เราจะมา
กำหนดเองไม่ได้เด็ดขาด ต้องขึน้ อยูกั่ บพระอัครชายาพระองค์เล็กจะทรงโปรด”
จรรมพันธ์ได้แต่จดจำในสิ่งที่คุณป้าพูด โดยที่ตัวเองก็ไม่อาจคาดคิด
ว่าจะจดจำได้หมดหรือเปล่า ดูเหมือนกับว่ากฎระเบียบในวังนัน้ ตัง้ ไว้มากมาย
เสียเหลือเกิน คิดว่าตัวเองคงจะทำผิดเข้าสักวันหนึ่ง แต่ลงท้ายถ้าทำอะไร
ผิดแม้จะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยที่สุดก็คงไม่แคล้วที่จะต้องโดน ‘คุณจ่า’ ดุหรือไม่
ก็ลงโทษเสียเป็นแน่แท้ จรรมพันธ์ได้แต่คิด…
***
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พุทธศักราช ๒๔๕๓
ปีที่ ๔๓ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลายปีต่อมาบุญพาวาสนาส่งจากนางข้าหลวงจรรมพันธ์ตำหนักพระอัครชายาพระองค์เล็กก็กลับกลายเป็นเจ้าจอมกินหีบหมากทองคำคาดเข็มขัดนาก แต่แล้วสายฟ้าก็ฟาดลงพร้อมๆ กับเหมันตฤดูมาเยือนโดยที่เจ้าจอม
จรรมพันธ์ไม่อาจคาดคิด เริ่มจากข่าวดาวหาง ข่าวธุมเกตุธุมเพลิงที่พูดไป
ต่างๆ นานา ที่สำคัญที่สุดคือข่าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร
เจ้าจอมจรรมพันธ์ได้แต่เฝ้ามองเหตุการณ์ที่เริ่มจะส่งผลต่อตัวเองและ
ผูค้ นทัง้ วัง เริม่ ตัง้ แต่วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงขับรถยนต์ไฟฟ้าประพาสฟาร์มเลีย้ งไก่ทีทุ่ ง่ พญาไท แต่ก็มิได้เสด็จลงจาก
รถพระที่นั่ง ทรงมีพระอาการทางพระนาภีจึงเสด็จฯ กลับ ครั้นรุ่งขึ้นจนถึง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม มีงานบำเพ็ญพระราชกุศลประจำปีถวายพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมมหาราชวัง แต่ยังทรงพระประชวรอยู่
เนือ่ งจากพระนาภียังไม่ปกติ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ๓
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
๓ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

ทับทิมเพชรรัตน์
๑๙

ในวันเดียวกันนัน้ เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงประทับบนพระแท่นบรรทม โปรดเกล้าฯ ให้เจ้านายฝ่ายนอกเข้าเฝ้าบนชัน้ สามของพระทีน่ งั่
อัมพรสถาน ภายในห้องพระบรรทมหลังจากนั้นรับสั่งให้เสด็จพระนาง๔ตั้ง
สำรับขนมจีนน้ำยาเป็นเครือ่ งเสวยมือ้ กลางวัน ทรงเสวยพระกระยาหารได้แต่
ยังมีอาการพระนาภีอยูจึ่ งเสวยพระโอสถปัด (ยาถ่าย) และแล้ววันเสาร์ที่ ๒๓
ตุลาคม ภายในพระที่นั่งอัมพรสถาน เจ้าจอมจรรมพันธ์รอเฝ้าอยู่ที่เฉลียง
สำหรับรอเฝ้า พร้อมๆ ด้วยผู้คนอีกมากมาย
พระสุรเสียงของสมเด็จที่บน๕กราบบังคมทูล
“เสวยน้ำหรือยังเพคะ” แล้วกราบบังคมทูลต่อด้วยพระสุรเสียงเรียบๆ
ว่า “จะถวายพระโอสถแก้พระศอแห้งของพระองค์เจ้าสายเพคะ”
บรรยากาศภายในห้องบรรทมเงียบปราศจากเสียง เจ้าจอมจรรมพันธ์
ได้แต่หมอบนิ่งพยายามสะกดกลั้นไม่ให้น้ำตาไหลออกมา ที่ปลายพระแท่น
บรรทมสมเด็จพระตำหนัก๖ประทับอยูถวาย
่ งานนวด นอกจากนัน้ ยังแวดล้อม
ด้วยหมอฝรัง่ บรรยากาศนัน้ เงียบไปหมดจนในทีส่ ดุ พระอัสสาสะพระปัสสาสะ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ค่อยๆ แผ่วลงทุกทีๆ สักพักหมอฝรั่งจึง
ประกาศว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเสียแล้ว
เสียงพิลาปร่ำไห้ดังไปทั่วทุกทิศ ภายในห้องบรรทมนั้นยังมีเจ้าจอมมารดาชุ่มและพระธิดาทั้งสองฟุบลงกับพื้นร้องไห้เสียงระงม เจ้าจอมเอิบมา
อยูข้่ างพระแท่นบรรทมเบือ้ งขวาของพระบรมศพ พระอัครชายาพระองค์เล็ก
ก็ทรงกันแสงประทับราบเกาะพระแท่นจับพระหัตถ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยูหั่ วอยู่
โดยตลอด
ครัน้ ย่ำค่ำกระบวนแห่พระบรมศพซึง่ ทรงพระยานมาศสามลำคานก็เริม่
๔ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
๕ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พระนามเดิม
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี)
๖ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (พระนามเดิมพระเจ้า
ลูกเธอ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา)
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เคลื่อนจากหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน จนกระบวนถึงพระบรมมหาราชวัง
ระหว่างอัญเชิญพระบรมศพนัน้ ฝนตกลงมาตลอดไม่ขาดสายแต่พสกนิกรก็ยัง
คงเฝ้ารับเสด็จอยู่สองข้างทางแน่นขนัดไปหมด…
หลังจากเสร็จพระราชพิธถวาย
ี พระเพลิงพระบรมศพแล้วอีกหลายเดือน
ต่อมาเจ้าจอมจรรมพันธ์ก็กราบถวายบังคมลาพระอัครชายาพระองค์เล็ก
“บุญวาสนาหม่อมฉันน้อยยิง่ นัก อยูถวาย
่ งานรับใช้สนองพระเดชพระคุณ
ได้ไม่นานก็มีเหตุให้คับข้องใจ จะเหลียวแลไปทางใดก็มีแต่สายตาแปลกๆ จะ
หาผูค้ นจริงใจนัน้ ไม่ได้เลย หม่อมฉันขอกราบบังคมทูลลากลับไปอยูบ้่ านน้อง
สาวที่บางลำพูมังคะ” พูดจบก็เปิดกรวยดอกไม้ยกพานขึ้นถวาย น้ำตาของ
เจ้าจอมจรรมพันธ์ไม่อาจหักห้ามได้ไหลลงมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ
อย่างหาที่สุดมิได้
หลังจากนัน้ เจ้าจอมจรรมพันธ์จึงได้ใช้ชีวติ อย่างสงบโดยซือ้ ทีด่ นิ แปลง
เล็กๆ แถวบางลำพูข้างๆ กับวังสวามีของหม่อมจรวยลักษณ์ผูเป็
้ นน้องสาวตาม
คำชักชวน
“น้องดีใจเหลือเกินที่คุณพี่ปลูกเรือนอยู่ใกล้ๆ น้องแบบนี้ อุ่นใจเหลือ
เกินค่ะ”
“พีก็่ ดใจ
ี ทีอยู
่ ใกล้
่ น้อง ครัน้ จะกลับไปบ้านเจ้าคุณพ่อ ลูกๆ ของท่านที่
เกิดจากบ่าวในบ้านก็เยอะเสียเหลือเกิน เดินจนแทบจะชนกันไม่รูว่้ าใครพีใคร
่
น้อง พอสิ้นบุญเจ้าคุณพ่อและคุณแม่ไปบ้านช่องก็ดูไม่ได้ ใครใคร่จะอยาก
อยู่ห้องไหนก็เข้าไปอยู่ ใครใคร่อยากได้อะไรก็หยิบฉวยเอาเป็นของตนจะหา
ที่เข้าทีเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยไม่ได้สักคน ก็จำต้องปล่อยให้อยู่กันไปตาม
มีตามเกิด แต่ก่อนออกมาพีเห็
่ นลูกคนเล็กของเจ้าคุณพ่อคนหนึง่ หน่วยก้านดี
ใบหน้าสะสวยคมคาย ก็เลยขอแม่มันบอกว่าจะเอามาอยูเป็
่ นเพือ่ น เห็นแม่
มันเรียกนังหนูบ้าง อีหนูบ้าง พี่เลยตั้งเสียใหม่เป็นอุณาโลม”
“ดีค่ะ ยังไงก็ลูกเจ้าคุณพ่อ นับจริงๆ ก็น้องของเรา ให้อาบน้ำขัดสี
ฉวีวรรณเสียหน่อย หัดมารยาทกิรยิ าให้งดงาม น้องว่าสวยจนถึงลือเลยทีเดียว”
พูดจบหม่อมจรวยลักษณ์ก็หันไปพูดเรื่องอื่นด้วยเห็นว่าไม่สลักสำคัญอะไร
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มากนัก
“คุณพี่ดูพุทธชาดที่ทำเป็นรั้วคั่นบ้านเราสิคะ แบบนี้เรายิ่งไปมาหาสู่
กันง่ายเข้าไปอีก”
“จริงของน้องจ้ะ พี่อยู่ตัวคนเดียวยังไงเสียพี่ตายไปบ้านกับที่ดินผืนนี้
พี่ก็ยกให้หลานๆ นั่นแหละ นี่พี่ยังว่าจะซื้อที่ขยายไปอีกสักหน่อย อยากจะ
ปลูกผักผลไม้ไว้กินเองจะได้ไม่สิน้ เปลือง เดีย๋ วนีข้้ าวของแพงขึน้ ทุกวัน คิดมา
ถึงตอนนีพี้ ก็่ อดคิดถึงเจ้าจอมประคองเสียทุกครัง้ ตอนอยูใน
่ วังท่านทำขนมผิง
ขนมเรืออร่อยนัก ย้อมสไบท่านก็เก่งแสนเก่ง ยิ่งย้อมเป็นสีเกสรดอกชมพู่
นั้นหาคนจับยาก ท่านทำมาค้าขายได้เงินเป็นกอบเป็นกำ พี่ก็อยากจะทำ
อย่างท่านบ้าง นี่ท่านก็ถวายบังคมลาออกมาอยู่กับพี่สะใภ้ท่านเหมือนกับพี่
ได้ข่าวว่าตอนนี้ท่านกำลังจะปลูกเรือนอยู่ข้างๆ กับพี่สะใภ้เหมือนกัน พี่ก็ว่า
จะชวนน้องไปกราบท่านสักครั้ง”
เจ้าจอมจรรมพันธ์เล็งเห็นการณ์ไกล ผักผลไม้ที่เหลือก็ให้บ่าวเอาไป
ขายทีตลาด
่ พอได้อัฐฬสมาใช้หมุนเวียนบ้าง ลำพังถ้าจะให้ใช้เงินส่วนตัว ถ้า
หากอายุยืนเงินก็อาจจะหมดไม่วันใดก็วันหนึ่งได้ ทำมาค้าขายเล็กๆ น้อยๆ
ยังพอมีเงินหมุนเข้ามาบ้าง ความคิดของเจ้าจอมจรรมพันธ์มาหยุดลงเมื่อ
สายตาทอดมองมาที่แปลงดอกบุนนาคที่ขึ้นอยู่ที่เฉลียง…
***
“คุณพี่…คุณพี่เจ้าคะ คุณพี่เป็นอะไรเจ้าคะ” เสียงของหม่อมจรวยลักษณ์พูดขึ้นอย่างวิตก
เจ้าจอมจรรมพันธ์ลืมตาขึน้ หยุดความฝันอันเป็นเรือ่ งราวแต่ครัง้ อดีต
ไว้เพียงเท่านัน้ อาการเหนือ่ ยอ่อนทวีขึน้ อย่างทีตั่ วเจ้าจอมเองไม่ทันตัง้ ตัว แต่
ก็ยังแข็งใจพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา
“วาระสุดท้ายของหม่อมฉันมาถึงแล้ว หม่อมฉันขอกราบถวายบังคมลา
เพคะ” เจ้าจอมพูดขณะพนมมือทัง้ สองข้างขึน้ สายตาทอดมองไปทีพระ
่ บรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ วและพระรูปของพระอัครชายาพระองค์เล็กที่ตั้งอยู่ที่โต๊ะข้างเตียง
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และแล้วอีกไม่ถึงห้านาทีต่อมาเจ้าจอมจรรมพันธ์ก็กราบถวายบังคมลา
ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ยังความเศร้าโศกมาสู่ผู้ใกล้ชิดเป็นอย่างยิ่ง
เสียงสะอื้นไห้ด้วยรำลึกถึงผู้จากไปพร้อมๆ กับญาติสนิทที่เป็นสตรีต่าง
ช่วยกันทำหน้าทีครั
่ ง้ สุดท้ายเพือ่ เป็นเกียรติแก่เจ้าจอมจรรมพันธ์ สองชัว่ โมง
ต่อมาร่างของเจ้าจอมก็เปลีย่ นเสือ้ ผ้าเสียใหม่ ใบหน้าก็ถูกลงแป้งอ่อนๆ เมือ่
มองดูก็ราวกับว่าเจ้าจอมยังคงนอนหลับสนิท มหาดเล็กชายนำโดยนายชุบ
ช่วยกันขนก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่หลายสิบก้อนมาวางไว้ข้างๆ ร่างของเจ้าจอม
จรรมพันธ์ทีน่ อนสงบนิง่ ห้องทัง้ ห้องถูกประดับด้วยดอกไม้สดและเครือ่ งหอม
นานาชนิดอย่างรวดเร็ว
“แม่อุณาโลมช่วยไปเชิญท่านชายท่านหญิงจากห้องพระมากราบคุณพี่
ทีเถอะ เรี่ยวแรงฉันไม่รู้ว่าหายไปไหนหมด”
ไม่นานท่านชายท่านหญิงและบุตรหลานอีกหลายคนก็คลานเข้ามาถึง
หน้าประตูห้อง
“พ่อคุณแม่คณ
ุ ทัง้ หลาย” เสียงหม่อมจรวยลักษณ์พูดขึน้ “กราบเจ้าจอมท่านเสียที่หน้าประตูนั่นเถอะ ไม่ต้องเข้ามาถึงในนี้หรอกจ้ะ”
ด้วยเหตุนี้หลานๆ จึงพากันก้มลงกราบเจ้าจอมกันอยู่ที่หน้าประตูก่อน
ที่จะพากันกลับไปนั่งเล่นยังห้องพระที่ติดอยู่ใกล้ๆ
หลังจากนัน้ ไม่นานร่างของเจ้าจอมจรรมพันธ์ก็บรรจุและเคลือ่ นย้ายไป
ยังโถงด้านล่างเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
***
ชีวิตเรื่องราวดำเนินไปอีกเพียงสิบปี สวามีของหม่อมจรวยลักษณ์ก็
สิ้นพระชนม์ ทิ้งให้หม่อมจรวยลักษณ์เลี้ยงดูท่านชายท่านหญิงแต่โดยลำพัง
หม่อมจรวยลักษณ์ตัดสินใจตัดรายจ่ายทีไม่
่ จำเป็นออกเนือ่ งจากสถานะทางการ
เงินที่สวามีทิ้งไว้ให้นั้นเหลือน้อยลงเต็มที ทรัพย์สินและเงินทองจำนวนหนึ่ง
ก็แบ่งให้กับหม่อมเล็กๆ อีกถึงสี่คนเพื่อให้หม่อมในสวามีนั้นได้ออกไปทำมา
หากินเลี้ยงชีพต่อไป
หม่อมคนไหนทีมี่ ท่านชายหรือท่านหญิงก็ออกไปปลูกเรือนใหม่เพือ่ ยัง
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คงดำรงพระเกียรติตามสายพระโลหิตสีน้ำเงินของพระบิดา ส่วนหม่อมคนไหน
ที่ไม่มีท่านชายหรือท่านหญิงถวายก็กลับไปอยู่กับญาติพี่น้องทำมาค้าขาย
สมบัติพัสถานหลายชิ้นถูกขายออก หรือแม้แต่เครื่องเงินเครื่องทองรวมถึง
อัญมณีอีกหลายชิ้นซึ่งเป็นของรักของหวงของหม่อมจรวยลักษณ์จากร้าน
ฟับแบระกี (House of Fabergé) ก็ถูกขายออกไปยังประเทศอินเดีย
นอกจากข้าวของเครือ่ งประดับแล้วบ่าวไพร่ในบ้านทีมี่ จำนวนมากมาย
เกินความจำเป็นก็ถูกให้ออก คงเหลือแต่ที่จำเป็นหรือไม่มีที่ไปจริงๆ เท่านั้น
วังในเสด็จฯ สวามีของหม่อมจรวยลักษณ์ทีงาม
่ สง่า มีผูค้ นพลุกพล่านก็เงียบ
เหงาหายไปหมด ทีด่ นิ รอบวังก็ขายให้กับเจ้านายพระองค์อืน่ ๆ เพือ่ นำเงินมา
ใช้จ่ายในครอบครัว คงเหลือด้านทีติ่ ดกับบริเวณเรือนเจ้าจอมจรรมพันธ์และ
เรือนหลังเล็กของอุณาโลมน้องสาวต่างมารดาเท่านัน้ ทีขยาย
่ อาณาเขตออกไป
จากเดิมหลายเท่า
บ่าวไพร่บางคนทีหม่
่ อมจรวยลักษณ์ขอให้ออกหลายคนก็มาสมัครเป็น
บ่าวทำไร่ทำสวนที่บ้านของเจ้าจอมจรรมพันธ์กันต่อ และแล้วเหตุการณ์ไม่
คาดฝันก็เกิดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งที่ท่านชายและท่านหญิงไปเที่ยวกับพระสหายที่
หัวหิน บ่าวไพร่ในบ้านทีสู่ งอายุพอสวดมนต์เสร็จก็เข้านอนแต่หัวค่ำ ทียั่ งมี
เรีย่ วแรงก็ขอออกไปดูลิเกทรงเครือ่ งของคณะพระยาเพชรปาณี ทีเล่
่ นอยูนอก
่
กำแพงเมืองหน้าวัดราชนัดดาราม จากบ่าวไพร่ทีนั่ บว่าน้อยอยูแล้
่ วก็ยิง่ น้อย
เข้าไปอีกเมื่อมีคนร้ายบุกเข้ามาชิงทรัพย์
หลังจากที่หม่อมจรวยลักษณ์ไหว้พระสวดมนต์ได้ไม่นานก็กลับเข้ามา
นอนยังห้องของตน เวลาผ่านไปค่อนคืน หม่อมจรวยลักษณ์ได้ยนิ เสียงเปิด
ประตู ด้วยความทีไม่
่ กลัวผีสางหรือแม้แต่โจรผูร้ า้ ยหม่อมจรวยลักษณ์จึงหยิบ
ปืนของสวามีที่ซ่อนอยู่ในช่องลับตรงหัวเตียงแล้วแอบย่องลงไปข้างล่างจึง
พบกับโจรถึงสามคนที่กำลังรื้อค้นข้าวของอยู่
เสียงปืนนัดหนึง่ ดังก้องออกมาจากห้องโถง แล้วเจ้าผูร้ า้ ยคนหนึง่ ก็ล้ม
ลงจมกองเลือดเสียชีวติ ทันที คงเหลืออีกสองคน เจ้าผูร้ า้ ยคนหนึง่ จึงเล็งปืน
เข้าใส่หม่อมจรวยลักษณ์ซึง่ ก็เล็งมาทางเดียวกัน แต่อนิจจาความรวดเร็วของ
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เจ้าผูร้ า้ ยคนนัน้ เร็วกว่า เสียงปืนนัดทีสอง
่ จึงดังขึน้ และคราวนีผู้ ที้ ต้่ องจบชีวติ
ลงคือหม่อมจรวยลักษณ์นั่นเอง กว่าที่อุณาโลมจะผิดสังเกตและชักชวนบ่าว
พากันเปิดประตูตำหนักเพือ่ ตามหม่อมจรวยลักษณ์ไปใส่บาตรก็เช้ามืดวันรุง่ ขึน้
เมื่อเปิดประตูเข้ามาก็พบว่าหม่อมจรวยลักษณ์สิ้นลมหายใจเสียแล้ว
จากเรือ่ งราวทีอยาก
่ จะปกปิดให้น้อยคนล่วงรูด้้ วยเห็นเป็นเรือ่ งอวมงคล
กลับกลายเป็นข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์เสียใหญ่โต ในเนือ้ ข่าวระบุว่าทรัพย์สนิ
ทีหาย
่ ไปนัน้ ก็คือเครือ่ งประดับล้ำค่าทีชื่ อ่ ว่าทับทิมเพชรรัตน์ซึง่ ขโมยนัน้ นำออก
ไปได้เป็นบางส่วน คือ ปิ่นปักผม สร้อย กำไล ปั้นเหน่ง คงเหลือแต่
รัดเกล้า เข็มกลัด และแหวนเท่านัน้ ทีหม่
่ อมจรวยลักษณ์แยกเก็บไว้อีกทีหนึ
่ ง่
หลายเดือนต่อมาตำรวจจึงจับผู้ร้ายอีกสองคนได้ ซึ่งก็คือลูกชายของ
คนขับรถที่ถูกหม่อมจรวยลักษณ์ให้ออกนั่นเอง แต่เมื่อตำรวจถามว่านำ
เครื่องประดับทับทิมเพชรรัตน์ไปเก็บไว้ที่ไหน เจ้าโจรจึงรับสารภาพว่าได้นำ
ไปใช้หนี้พนันให้กับเจ้าของบ่อนที่ชื่ออาคม ซึ่งตำรวจก็ได้เรียกตัวนายอาคม
มาสอบสวนพบว่าเครื่องประดับทั้งหมดนั้นตนได้นำไปขายให้กับเจ้านาย
พระองค์อื่นๆ ในละแวกบางลำพูเสียแล้ว
เมือ่ เหล่าพระประยูรญาติทางฝัง่ สวามีของหม่อมจรวยลักษณ์ทรงทราบ
ถึงพระกรรณก็ได้มีการเรียกประชุมกันในหมู่พระประยูรญาติ ในที่นี้รวมถึง
อุณาโลมด้วย สุดท้ายพระประยูรญาติผู้อาวุโสที่สุดลงความเห็นว่า หากจะ
รวบรวมเงินทัง้ หมดไปซือ้ เครือ่ งประดับทีเหลื
่ อกลับคืนมาก็คงจะเหลือเงินและ
ทรัพย์สนิ แบ่งให้กับท่านชายวิฑรู ฯ ท่านชายพิษฐานฯ และท่านหญิงพรรณพิศวาสฯ น้อยเต็มที ซึง่ ต่างลงความเห็นแล้วว่าปล่อยให้เครือ่ งประดับทีเหลื
่ อ
ให้อยู่ในพระหัตถ์เจ้านายท่านอื่นๆ ก็ยังดีเสียกว่าตกไปอยู่กับใครก็ไม่รู้
“อาว่าปล่อยให้ทับทิมเพชรรัตน์บางส่วนทีถู่ กขโมยอยูกั่ บเจ้านายพระองค์
อืน่ ก็ยังดีนะหลานๆ ถึงยังไงก็ยังนับว่าเป็นพระประยูรญาติกันไม่สายใดก็สาย
หนึง่ เจ้านายเหล่านัน้ ท่านยังดำรงพระเกียรติยศเหมาะสมทีจะ
่ สวมใส่ทับทิมเพชรรัตน์ไว้ได้ ถ้าจะให้ขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อไปซื้อหาเครื่องประดับ
พวกนัน้ กลับมา อาก็ว่าจะได้ไม่คุม้ เสีย เครือ่ งประดับทีเหลื
่ อรัดเกล้า เข็มกลัด
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แหวน อาให้อุณาโลมหาถุงผ้าใส่แยกไว้สามชิน้ ” รับสัง่ จบจึงหันพักตร์ไปทาง
อุณาโลมที่หมอบอยู่ตรงประตู
อุณาโลมคลานเข่ามือหนึง่ ถือพานซึง่ มีผ้าไหมยกดิน้ ทองคลุมอยูเข้
่ ามา
ถวายให้เสด็จอาทอดพระเนตร
“เรียบร้อยแล้วนะแม่อุณาโลม”
“เพคะ” อุณาโลมกราบบังคมทูลพร้อมกับนำพานนั้นวางตรงโต๊ะยาว
เบื้องพระพักตร์ของเสด็จพระปิตุลา
“พ่อหนูแม่หนู ขยับเข้ามาใกล้ๆ อานี”่ เสด็จอากวักหัตถ์เรียก
“อาจะให้หลานๆ เสี่ยงจับเอาเครื่องประดับเก็บไว้เป็นสมบัติคนละชิ้น
ใครหยิบได้ชิน้ ไหนก็ขอให้เก็บไว้เป็นสมบัตของ
ิ ตัวเองให้ดี ให้สมกับทีเจ้
่ าจอม
จรรมพันธ์ท่านรักเครือ่ งประดับชุดนีมากมาย
้
เวลาสวมใส่ติดกายก็ขอให้นกึ ถึง
ท่านผู้เป็นเจ้าของบ้าง…สัญญากับอานะพ่อหนูแม่หนู”
ท่านชายท่านหญิงก้มลงกราบก่อนที่จะให้ขนิษฐภคินีเป็นผู้จับก่อน
“หญิงได้เข็มกลัดเพคะ” หม่อมเจ้าหญิงพรรณพิศวาสศรีเสาวภาคย์
กราบทูลขึ้น
“คนต่อไปคือหลานพิษฐาน” เสด็จอารับสั่ง
หม่อมเจ้าพิษฐานศรีเสาวภาคย์ก้มลงกราบก่อนทีจะ
่ หยิบเครือ่ งประดับ
เสี่ยงทายที่อยู่ใต้ผ้าไหมยกดิ้นทองนั้น
“กระหม่อมได้แหวนพ่ะย่ะค่ะ” กราบทูลพร้อมกับคลานกลับไปประทับ
ร่วมกับเชษฐาและขนิษฐภคินี
“สุดท้ายแล้ว” เสด็จอาตรัสขึน้ พร้อมกับเปิดผ้าไหมยกดิน้ ทองนัน้ ออก
หยิบถุงผ้านั้นประทานให้กับหม่อมเจ้าวิฑูรปศุบดีศรีเสาวภาคย์
“ของหลานเป็นรัดเกล้า”
“พ่ะย่ะค่ะเสด็จอา” หม่อมเจ้าวิฑูรฯ ก้มกราบแล้วรับเครื่องประดับนั้น
จากพระหัตถ์
“ขอให้หลานๆ เก็บรักษาเครือ่ งประดับเอาไว้ให้จงดี ทับทิมเพชรรัตน์จะ
ได้ตกทอดไปยังรุน่ ลูกรุน่ หลานต่อไปตามความประสงค์ของเจ้าจอมจรรมพันธ์”
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***
หลังจากเหตุการณ์เสี่ยงหยิบเครื่องประดับของท่านชายท่านหญิงผ่าน
ไปแล้วหลายวัน อุณาโลมใช้เวลาว่างในช่วงบ่ายเข้ามาดูแลให้สาวใช้ทำความ
สะอาดยังเรือนของเจ้าจอมจรรมพันธ์อยู่มิได้ขาด
ห้องพักของเจ้าจอมยังคงเหมือนเดิม เหมือนเมือ่ คราวทีท่่ านยังมีชีวติ
อยู่ บนโต๊ะเครือ่ งแป้งนอกจากจะวางเครือ่ งใช้ประจำวันสมัยเมือ่ ท่านเจ้าของ
ห้องยังมีชีวิตอยู่แล้วยังวางรูปเจ้าจอมในอิริยาบถต่างๆ ประดับไว้หลายรูป
อุณาโลมได้แต่หยิบมาดูด้วยความรำลึกถึงในพระคุณของท่านที่อบรม
สั่งสอนคุณสมบัติของลูกผู้หญิงไว้จนหมดสิ้น
ตอนนี้อุณาโลมอายุยี่สิบปี ความงามและกิริยามารยาทของอุณาโลม
นั้นเป็นที่ถูกตาต้องใจ สมกับคำพูดที่หม่อมจรวยลักษณ์มักจะพูดเสมอว่า
‘แม่อุณาโลมนีกิ่ รยิ ามารยาทเรียบร้อยสมกับทีคุ่ ณพีอบรม
่ สัง่ สอนถ่ายทอดวิชาไว้จนหมดสิน้ งานบ้านงานเรือนก็ไม่มีทีติ่ กิรยิ ามารยาทก็เรียบร้อย
งดงาม แถมใบหน้าก็สะสวยจนถึงลือไปหัวบ้านท้ายบ้านเลยทีเดียว’
คำพูดของหม่อมจรวยลักษณ์นั้นเป็นจริง โดยเฉพาะความงามของ
อุณาโลมนัน้ งามจนเจ้านายพระองค์หนึง่ ถึงขนาดออกโอษฐ์ขอไปเป็นหม่อม
ซึ่งอุณาโลมก็ได้แต่ปฏิเสธ
จนในที่สุดอุณาโลมก็ได้พบกับนายทหารหนุ่มคนหนึ่งอายุสูงกว่าอุณาโลมเพียงไม่กีปี่ ผูมี้ นามว่า ‘ร้อยเอกเทพ’ ทัง้ สองได้แอบปลูกต้นรักกันมานาน
โดยที่ไม่มีใครล่วงรู้
แต่แล้วเหตุการณ์ทีต้่ องแยกจากกันก็เกิดขึน้ เมือ่ ร้อยเอกเทพต้องย้าย
ไปประจำทีเชี
่ ยงใหม่ ทำให้ความรักของทัง้ สองยุตลง
ิ เพียงเท่านัน้ เนือ่ งด้วย
หลังจากทีร้่ อยเอกเทพย้ายไปไม่นานความรักทีมี่ ให้กับอุณาโลมก็จืดจาง ร้อยเอกเทพก็ได้พบกับหญิงสาวชาวบ้านและแต่งงานกันในที่สุด ซึ่งทำให้อุณาโลมเสียใจที่สุดมาจนทุกวันนี้
อุณาโลมครองตัวเป็นโสดมาจนอายุล่วงเข้าสามสิบห้าปีใช้ชีวติ อย่างสงบ
ดูแลเรือนสีกุหลาบแก่ของเจ้าจอมจรรมพันธ์ผู้มีพระคุณและดูแลตำหนักหลัง
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ใหญ่ที่ท่านชายท่านหญิงประทับอยู่ และแล้วค่ำวันหนึ่งอุณาโลมกำลังร้อยมาลัยเขี้ยวกระแต ประดิษฐ์ชายอุบะเป็นอุบะสร้อยสนตามที่เจ้าจอมจรรมพันธ์สอนเพื่อเตรียมจะไปวางไว้ในห้องของเจ้าจอมจรรมพันธ์เสมือนว่าท่าน
เจ้าของห้องยังมีชีวิตอยู่
“คุณ…อุณาโลมขา…ฉันเอง น้อม” เจ้าของเสียงส่งเสียงมาก่อนทีจะ
่
เดินมาถึงอุณาโลมที่นั่งอยู่นอกชาน
“ไฮ้…แม่น้อม ไปยังไงมายังไงถึงค่ำมืดเอาป่านนี้ ไม่ได้เจอกันเสียนาน
แล้วนัน่ ลูกสาวรึ” อุณาโลมวางมาลัยเขีย้ วกระแตลงพร้อมกับเลือ่ นถาดมาลัย
ไปวางไว้ข้างๆ
น้อมเพื่อนสนิทคนเดียวในวัยเด็กเดินเข้ามานั่งตรงข้ามอุณาโลม
“อายุเท่าไรแล้วแม่น้อม ไหนมาให้น้าอุม้ ซิ” อุณาโลมรับเด็กหญิงใบหน้า
สะสวยพริ้มเพราขึ้นมาอุ้มไว้บนตัก
“อายุสองขวบกว่าๆ แล้วจ้ะ” น้อมพูดขึน้ ก่อนทีจะ
่ หันซ้ายหันขวามองดู
ไปรอบเรือนไม้สองชั้นของอุณาโลม
“นีอยู
่ คน
่ เดียวรึจ๊ะ แล้วเรือนกับทีด่ นิ รอบเรือน ฉันได้ข่าวมาว่าเจ้าจอม
ท่านยกให้เป็นสมบัติจริงๆ รึ”
อุณาโลมทีกำลั
่ งเล่นกับเด็กหญิงตัวน้อยอยูหั่ นมามองน้อมก่อนทีจะ
่ พูดว่า
“แม่น้อมจะถามทำไมรึ” แล้วก็เปลี่ยนเรื่องพูดต่อไปว่า
“แม่น้อมกับลูกสาวมากันค่ำๆ มืดๆ แบบนี้มีอะไรรึเปล่า”
“ไม่มี…ไม่มีจ้ะ ฉันถามเฉยๆ คิดถึงเลยแวะมาเยีย่ ม พรุง่ นีฉั้ นว่าจะ
ไปทำมาหากินทีนครสวรรค์
่
เลยแวะมาร่ำลาเสียก่อน เกรงว่าอีกไม่รูเ้ ท่าไรจะ
ได้พบกันอีก”
อุณาโลมสัง่ ให้คนรับใช้จัดหาข้าวปลาอาหารมาให้น้อมและลูกสาว เมือ่
รับประทานกันไปได้สักพักก็ถามขึ้นว่า
“แล้วพ่อของแม่หลานไปอยู่เสียที่ไหนล่ะ ทำไมไม่พามาด้วยกัน”
“ไม่รู้…ฉันหนีมันมา” น้อมตอบแบบไม่เห็นเป็นเรื่องสลักสำคัญ พูด
ไปก็ตักข้าวคลุกกับแกงรัญจวนเข้าปากไปอย่างเอร็ดอร่อย ส่วนลูกสาวนั้นก็
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ปล่อยให้ตักกินเองอย่างไม่ดูดำดูดี
“ดูสิแม่น้อม ทำไมไม่ป้อนข้าวลูกบ้าง ปล่อยให้กินเองแบบนี้จะเข้า
ปากสักกี่คำเชียว” อุณาโลมพูดจบก็อุ้มหลานสาวให้มานั่งที่ตักเพื่อที่จะป้อน
ข้าวหลานสาว
“เอาไหมล่ะคะฉันยกให้ เอ็นดูนังหนูมันนัก” น้อมพูดด้วยน้ำเสียงธรรมดา
“แม่น้อมนี่พูดจาเลอะเทอะใหญ่แล้ว”
หลังจากรับประทานอาหารจบอุณาโลมก็จัดการให้สองแม่ลูกนอนอยู่ที่
ห้องข้างๆ พร้อมๆ กับที่ตัวเองก็เข้านอนเช่นกัน
กลางดึกคืนนั้นเสียงแม่หนูหลานสาวก็ร้องดังเข้ามาถึงห้องที่อุณาโลม
นอนอยู่ อุณาโลมนอนฟังเสียงหลานสาวร้องอยู่นานก็ไม่เงียบสักที เกรงว่า
จะเป็นอะไรจึงเปิดไฟแล้วก้าวเดินออกไปจากห้องเคาะประตูห้องที่น้อมนอน
อยู่ เมื่อเห็นว่าประตูเปิดแง้มอยู่อุณาโลมจึงก้าวเข้าไป พบว่าแม่หลานสาว
วัยสองขวบนอนร้องไห้อยู่คนเดียว ส่วนน้อมนั้นหายไป
“โอ๋…แม่หนูหยุดร้องนะ” อุณาโลมอุ้มเด็กหญิงขึ้นมาไว้บนตัก เศษ
กระดาษชิ้นเล็กๆ ชิ้นหนึ่งหล่นลงมาจากเสื้อ
อุณาโลมหยิบเศษกระดาษชิ้นนั้นขึ้นอ่าน มีใจความว่า
ถึงแม่อุณาโลม
ฉันยกลูกสาวคนนีให้
้ นะ จะยกให้เป็นสิทธิขาด
์ เลยทีเดียว ฉันสัญญา
ว่าเมือ่ แม่หนูโตขึน้ ฉันจะไม่เข้ามาทวงสิทธิใ์ ดๆ ในตัวลูกเด็ดขาด ส่วนพ่อของ
นังหนูฉันก็รูว่้ ามันจะไม่มาทวงสิทธิใ์ ดๆ เหมือนกัน อีกไม่นานมันก็คงจะตาย
ด้วยพิษสุราทีมั่ นดืม่ เข้าไปทุกวัน เรือ่ งนีขอ
้ ให้สบายใจได้ ลำพังถ้าฉันจะเอา
ลูกไปด้วยก็เกรงว่าจะพากันตายทัง้ แม่ลูก ฉันขอไปคนเดียวเสียดีกว่า ให้ลูก
อยูกั่ บแม่อุณาโลมทีนี่ มั่ นยังมีข้าวกินทุกมือ้ แม่อุณาโลมก็คงจะรักเมตตามัน
บ้าง ส่วนฉันกับพ่อตลับจะไปทำมาหากินทีนครสวรรค์
่
บ้านของพีเขา
่ จ้ะ จะเป็น
ตายร้ายดีอย่างไรก็สุดจะรู้…
น้อมจบจดหมายลงเพียงแค่นั้น
‘สมพ่อตลับก็คงจะเป็นสามีใหม่ของแม่น้อมเป็นแน่ แม่น้อมถึงได้ทิ้ง

ทับทิมเพชรรัตน์
๒๙

ลูกสาวไว้แบบนี้’ อุณาโลมอุ้มแม่หนูไว้แนบอก
“อยู่กับน้าเสียที่นี่นะ แม่เขาไม่อยู่แล้วน้าจะดูแลหนูเอง” อุณาโลม
เช็ดน้ำตาของแม่หลานสาวก่อนจะนึกขึน้ ได้ว่าแม่หลานสาวตัวน้อยยังไม่มีชอื่
“น้าตั้งชื่อหนูใหม่ว่า…รัดเกล้า…นะลูก”
รัดเกล้าหลานสาวตัวน้อยมองใบหน้าของอุณาโลมพร้อมๆ กับคราบ
น้ำตาที่เพิ่งจะแห้งไปแทนที่ด้วยรอยยิ้มระบายอยู่ทั่วใบหน้า

คคนางค์
บทนำ
หม่อมหลวงปรีดิ์ ศรีมาส
บรรณาธิการวารสารศรีมาส บางขุนพรหม พระนคร
กริ๊ง…กริ๊ง…กริ๊ง
เสียงโทรศัพท์ทีโต๊
่ ะทำงานของข้าพเจ้าดังขึน้ ข้าพเจ้าเงยหน้าขึน้ จาก
ต้นฉบับเรื่องสั้นที่กำลังอ่านอยู่ เอื้อมมือยกหูขึ้น
“ฮัลโล ที่นี่วารสารศรีมาสครับ นั่นใครพูดสายครับ”
มีเสียงผู้หญิงตอบกลับมาว่า
“อ้อ วารสารศรีมาสหรือคะ” ปลายสายตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงดีอก
ดีใจก่อนที่จะพูดต่อไปว่า “นั่นใครพูดคะ”
“บรรณาธิการครับ คุณต้องการพูดกับใครครับ”
“ดิฉนั อยากถามท่านบรรณาธิการว่า ได้รับเรือ่ งสัน้ ของดิฉนั หรือยังคะ”
“เรื่องสั้นของคุณ?…ขออภัย คุณใช้นามปากกาอะไรครับ”
“กุสุมาวดีค่ะ เขียนเรื่อง ดั่งดวงรักในรอยริษยาไงคะ”
“อ๋อ ผมกำลังอ่านอยู่พอดีครับ นับว่าเป็นโชคดีของคุณ”
“เป็นไงคะ มีหวังได้ลงในนิตยสารไหมคะ”
เสียงถามนั้นกระตือรือร้นอย่างน่าเห็นใจ ข้าพเจ้าจึงตอบเอาใจไปว่า
“เนื้อเรื่องกับสำนวนก็พออ่านได้ละครับ แต่…”
“แต่อะไรคะ?” เป็นเสียงถามทันควัน
“แต่ตอนจบมันขัดๆ กับตอนต้นอยู่…”
“ขัดยังไงคะ” เสียงนั้นชักจะเขียวๆ
“ก็คุณฟังผมให้จบเสียก่อนซิครับ คือยังงีครั
้ บ คุณขึน้ ต้นเรือ่ งไว้แบบ
โศกนาฏกรรม มีการบรรยายทุง่ หญ้าอันแห้งแล้ง อะไรต่ออะไรเหล่านีเป็
้ นต้น

