


กรุงเทพมหานคร ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

เสยีงรายงานข่าวจากโทรทศัน์ ท�าให้หญงิสาวร่างสงูโปร่งในชุดเสื้อเชิ้ต 

สฟ้ีาอ่อน กระโปรงด�ายาวคลมุเข่าดเูรยีบร้อย ซึ่งพร้อมจะออกจากบ้านต้อง

หยดุฟังข่าวด่วน ที่ผูป้ระกาศข่าวชายและหญงิของกองทพับกก�าลงัรายงาน

ความคืบหน้าของสถานการณ์ประท้วงของนักศึกษาที่ลุกฮือทั่วกรุงเทพฯ  

ซึ่งมกีลุม่นกัศกึษาจ�านวนมากรวมตวักนัที่อนุสาวรย์ีประชาธปิไตย เพื่อเรยีก

ร้องหาความชอบธรรมทางการเมอืง

ดุจอัปสรก็เป็นคนหนึ่งที่มีอุดมการณ์ร่วมกับเหล่านักศึกษา เธอ 

เชื่อมั่นในการเลือกตั้ง หากการปกครองถูกยึดอ�านาจเบ็ดเสร็จด้วยคน 

กลุ่มเดยีว ประเทศชาตกิไ็ม่อาจเรยีกว่าเป็นประชาธปิไตยได้อกีต่อไป

“เอกสารทุกอย่างพร้อมหรอืยงัจ๊ะฟ้า”

เธอหันไปมองตามเสียง เห็นศิริพรผู้เป็นอาเดินเช็ดมือออกมาจาก

ครวั

บทน�ำ
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“เรยีบร้อยแล้วค่ะคุณอา”

“ถ้างั้นรบีไปรบีกลบัมา อย่าโอ้เอ้ ข้างนอกก�าลงัวุ่นวาย เขาประท้วงกนั  

ฟ้าอย่าเข้าไปใกลเ้ชยีวล่ะ ให้เดนิอ้อมกลุ่มประท้วงไปไกลๆ เดี๋ยวตดิร่างแห

ไปด้วยจะยุ่ง ยิ่งก�าลงัจะไปเรยีนต่ออยู่ด้วย”

ดุจอัปสรขยับมุมปากนิดๆ เหมือนยิ้ม แต่รอยยิ้มไปไม่ถึงดวงตา  

เธอไม่ยอมตอบรบัค�าขอของอา เพราะตดัสินใจไปแล้ว จงึได้แต่เลี่ยง

“ฟ้าไปนะคะ” 

เธอจับเอกสารในอ้อมกอดใส่ลงในกระเป๋าผ้าที่ปะด้วยดอกไม ้

หลากสีซึ่งเย็บเอง ทั้งสวยและประหยัดเงิน เธอสะพายกระเป๋าพาดล�าตัว 

แล้วขยบัมาไว้ด้านหน้า

“ระวงัตวันะลูก เสรจ็ธุระแล้วรบีกลบัมานะ” ศริพิรก�าชบั

“ค่ะคณุอา” เธอไหว้เจ้าของบ้าน ก่อนจะเปิดประตมูุง้ลวดออกไปสวม

รองเท้าหนังหุ้มส้นเรียบร้อย เธอมีร่างที่สูงโปร่งกว่าหญิงไทยทั่วไปตาม 

เชื้อสายทางบดิา จงึไม่จ�าเป็นต้องสวมส้นสงู มเิช่นนั้นเธอจะสงูโย่งกว่าเพื่อนๆ 

ทนัท ี

พอมองนาฬิกาเห็นว่ายังเช้าอยู่มาก เธอจึงไม่รีบร้อน เดินออกจาก

ซอย โบกแทก็ซี่มุ่งหน้าไปถนนสาทรเพื่อท�าวซี่านกัเรยีนตามนดั 

และแม้ว่าเธอจะเดนิอ้อม แต่บ้านของอากอ็ยู่ไม่ไกลจากสนามหลวง

นกั จงึได้ยนิเสยีงจากเวทตีลอดเวลา กว่าเสยีงจะเงยีบกต็อนที่รถแทก็ซี่แล่น

ออกจากบริเวณนั้นไปไกลแล้ว เธอถอนใจเฮือก มองประชาชนมากมายที่

เดนิทางสวนเข้าไปทางอนุสาวรยี์ประชาธปิไตย แต่ละคนมคีวามมุ่งมั่นที่จะ

เรยีกร้องประชาธปิไตยให้เป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์

ดุจอปัสรยงัไม่สามารถท�าหน้าที่ของประชาชนได้ในตอนนี้ เพราะยงั

มงีานรออยูต่รงหน้า เธอไปถงึสถานทตูออสเตรเลยีก่อนเวลา และแจ้งความ

ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ด้านหน้า ก่อนจะขึ้นไปรอสัมภาษณ์บนตึก ไม่ถึง 

สองชั่วโมงทุกอย่างกเ็รยีบร้อย 
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การสมัภาษณ์ผ่านพ้นไปด้วยด ีด้วยเธอมเีอกสารจากทางมหาวทิยาลยั 

ที่มอบทุนเรียนปริญญาโทพร้อมค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตลอดสองป ี

ข้างหน้า หลงัจากได้รบัวซี่าแล้ว ทางมหาวทิยาลยักจ็ะส่งตั๋วเครื่องบนิมาให้ 

เธอกร็อแค่เวลาเดนิทางเท่านั้น

หลงัจากเสรจ็สิ้นภารกจิส่วนตวั เธอไม่ได้รบีกลบับ้านตามที่อาสั่ง และ
ที่ไม่ได้รบัปากกเ็พราะเธอตั้งใจเอาไว้แล้ว รถแทก็ซี่ส่งเธอลงที่ใกล้บ้านที่สดุ 

เพราะคลื่นมวลชนแห่กันเข้ามาแน่นขนัดตั้งแต่สนามหลวงเลยจนมาถึง

อนุสาวรยี์ประชาธปิไตย 

เธอเดินแหวกผู้คนเพื่อจะไปนั่งใกล้เวทีมากที่สุด แต่ก็ไปได้ไม่ไกล 

เพราะมปีระชาชนแน่นเตม็ถนนไปหมด จงึตดัสนิใจนั่งใกล้ล�าโพงเพื่อจะได้

ฟังเสียงบนเวทีที่ไล่นายกรัฐมนตรีผู้ไม่ชอบธรรมให้ออกไปจากต�าแหน่ง 

เสียงโห่สนับสนุนดังขึ้นเป็นระยะ หลังจากได้ที่นั่งเหมาะเจาะข้างนักศึกษา

หญงิกลุ่มหนึ่ง เธอกต็ั้งใจฟังเสยีงที่ดงัมาจากล�าโพง แล้วส่งเสยีงเชยีร์ตาม 

ก�ามือชูขึ้นไปในอากาศ เกิดความฮึกเหิม รักชาติขึ้นมาแทบทุกวินาทีที่ 

ผ่านไป

แล้วเธอก็อดยิ้มให้ตัวเองไม่ได้ หากมารดารู้ว่าเธออยู่ที่ไหน คงจะ

กรดีร้องลั่นบ้าน โทษฐานที่ไม่เชื่อฟัง แต่กน็ั่นแหละ เธอเป็นเดก็ดเีชื่อมารดา

มาตลอด ทว่าเรื่องอุดมการณ์ เธอขอละเว้นเอาไว้ ถอืว่าเธอยนิดทีี่จะเป็น

ฟันเฟืองเลก็ๆ ตวัหนึ่งที่ขบัเคลื่อนเครื่องจกัรของการต่อสูเ้พื่อประชาธปิไตย

ให้กลบัมาเป็นของประชาชน 

ดุจอัปสรนั่งฟังจนถึงเย็น อาหารกล่องถูกส่งต่อๆ กันมาพร้อมกับ

น�้าดื่ม เธอไม่รู้สึกหิวเลยเพราะก�าลังฮึกเหิม จนกระทั่งเปิดกล่องโฟมเห็น 

ไข่ดาวไหม้ๆ และกลิ่นกะเพราหอมฉยุ กน็�้าลายสอทนัท ีไม่กี่นาทข้ีาวกห็มด

กล่องโดยไม่รูต้วั เธอมองนาฬิกาข้อมอื เหน็ว่าตนท�าหน้าที่พลเมอืงที่ดมีานาน 

พอแล้ว น่าจะถงึเวลากลบับ้านเสยีท ี
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หญงิสาวเดนิกลบัถงึบ้านกเ็กอืบทุ่ม พอศริพิรเหน็เธอกเ็ดนิเข้ามาหา
ด้วยความร้อนรน

“หายไปไหนมาทั้งวันน่ะฟ้า ขอวีซ่าถึงแค่ตอนบ่ายไม่ใช่เหรอ โอ๊ย!  

อาใจคอไม่ดเีลย ดูข่าวในโทรทศัน์กม็แีต่เรื่องชุมนุมประท้วง”

“ฟ้าไปเดินสยามมาค่ะ” เธอปด “นานๆ จะได้เข้ากรุงเทพฯ เสียท ี 

เลยแวะไปชอปปิงเสยีหน่อย แต่พอมาถงึสะพานผ่านฟ้าฯ เจอทหารปิดถนน 

ฟ้าเลยต้องเดนิอ้อมมาเสยีไกล”

“เฮ้อ กลบัมาถงึบ้านปลอดภยักด็แีล้ว เพื่อนอาที่สามเีป็นทหารบอก

ว่าให้อยู่แต่ในบ้าน อย่าออกไปไหนคืนนี้ พอค�่าฟ้ายังไม่กลับ อาก็เครียด 

กงัวลไปหมด”

“ขอโทษค่ะคุณอา” ดุจอัปสรกระพุ่มมือกลางอก รู้สึกเสียใจจริงๆ  

ที่เป็นต้นเหตุท�าให้ท่านกงัวล แต่เลอืดรกัชาตขิองเธอกร็้อนเร่า หากท�าเป็น

เมนิเฉยทั้งที่อยู่ในกรุงเทพฯ กเ็หมอืนเป็นคนเนรคุณต่อแผ่นดนิ 

“ไม่เป็นไร กลบัมากด็แีล้ว มากนิข้าวกนิปลากนัเถอะ อาใจคอไม่ดี

เลยคนืนี้ จะเกดิอะไรร้ายแรงขึ้นหรอืเปล่ากไ็ม่รู้ สาธุ” หล่อนยกมอืไหว้ไป

ทางวดัพระศรรีตันศาสดาราม 

“ขอให้พระสยามเทวาธริาชคุม้ครองประชาชนชาวไทยตาด�าๆ ด้วยเถดิ  

อย่าให้เกดิเรื่องร้ายแรงอะไรเลย”

ดุจอัปสรไม่คิดเช่นนั้น หลังจากได้นั่งฟังค�าปลุกระดม ก็เห็นว่า

ประชาชนพร้อมจะลุกฮือได้ทุกเมื่อ แถมยังมีทหาร โอบล้อมทุกด้านอีก 

สถานการณ์ดูล่อแหลมเหลือเกิน คงไม่เกินสองวัน หากไม่หาทางเจรจา

ท�าความเข้าใจกนั สงครามกลางเมอืงอาจเกดิขึ้นได้ในพรบิตา

หญิงสาวกลับเข้าห้องพักชั่วคราว บนเรือนไม้ชั้นสองของศิริพร  

น้องสาวคนเดียวของบิดาที่เสียชีวิตไปตั้งแต่เธออายุเพียงสิบสองปี ไม่กี่ปี

หลงัจากนั้นศริพิรกย้็ายเข้ามาอยู่กรงุเทพฯ เพราะไม่ค่อยลงรอยกบัมารดา

ของเธอนกั มรดกของบดิากถ็ูกแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนของเธอ บดิายกให้
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ศริพิรเป็นผู้ดแูล ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้มารดายิ่งนกั แถมเงนิของมารดา

ยงัได้รบัเป็นรายเดอืนจากเพื่อนทนายความของบดิาอกี เพราะท่านเกรงว่า

หากขาดหวัหน้าครอบครวัแล้ว มารดาจะใช้เงนิสรุุย่สรุ่ายเกนิตวั จนจะสร้าง

ความล�าบากให้เธอ

บิดาเชื่อมั่นในตัวน้องสาวมากกว่าผู้เป็นภรรยา เพราะศิริพรเป็น 

คนธรรมะธมัโมและเป็นสาวโสด จงึให้น้องสาวเป็นผูจ้ดัการมรดก แนน่อน

ว่ามารดาของเธออาละวาดจนไม่มใีครเข้าหน้าตดิ 

ศริพิรจงึเดนิทางกลบัมากรุงเทพฯ และอยูท่ี่บ้านเดมิของปู่กบัสาวใช้

ประจ�าตวั ส่วนบ้านที่แม่รมิกย็กให้เธอกบัมารดาอยู่กนัตามล�าพงั

ดจุอปัสรเข้านอนแต่หวัค�่า เพราะไม่มรีายการอะไรน่าสนใจ แถมยงั

มปีระกาศจากรฐับาลออกมาอยู่เนอืงๆ ซึ่งข่าวที่ผู้ประกาศชายหญงิอ่านนั้น 

เธอคิดว่าเป็นบทที่ถูกเขียนมาให้อ่าน หลังจากเข้าไปร่วมกลุ่มผู้ชุมนุมมา  

เธอกร็ู้เรื่องราวจากวงใน ไม่ใช่สิ่งบดิเบอืนที่รฐัจงใจให้ประชาชนรู้เหน็

เธอจึงตัดร�าคาญด้วยการปิดโทรทัศน์เสีย แล้วหยิบนิยายภาษา

องักฤษเล่มใหม่ล่าสดุ ซึ่งยมืมาจากห้องสมดุขึ้นมาอ่าน ก่อนที่จะไปเรยีนต่อ

ปริญญาโททางด้านสื่อสารมวลชนที่เธอได้ทุนและสอบได้เป็นอันดับหนึ่ง  

ซึ่งจะต้องไปหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยแทบจะทันที เธอจึงใช้เวลาที่เหลือ 

ฝึกอ่านและฟังภาษาองักฤษให้คล่องด้วยมเีวลาร�่าเรยีนเพยีงแค่สองปีเท่านั้น 

หากไม่จบเธอกจ็ะต้องชดใช้เงนิทั้งหมดที่ทางมหาวทิยาลยัให้มา

ดุจอัปสรไม่รู้ว่าเธอหลับไปตอนไหน คงเพราะอ่อนเพลียจากการ 

เดินทางและนั่งตากแดดเป็นเวลาหลายชั่วโมง เธอตื่นมาอีกครั้งเมื่อได้ยิน

เสียงโห่ดังลั่น เสียงกระจกแตก เสียงจักรยานยนต์วิ่งกันให้ทั่วถนน พอ 

เปิดม่านมองผ่านหน้าต่างออกไปด้านนอก ก็เห็นท้องฟ้าเป็นสีแดงฉาน  

หัวใจของเธอเต้นรัว เมื่อคิดว่าคงเกิดเหตุร้ายขึ้นแน่แล้ว เสียงเคาะประต ู

ดงัขึ้น เธอเปิดประตูกเ็หน็ป้าแช่มท�าหน้าตาตื่น

“เขาปะทะกนัแล้วค่ะคุณหนู เสยีงงี้ดงัน่ากลวัเหลอืเกนิ”
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“แล้วคุณอาอยู่ไหนคะ”

“สวดมนต์อยู่ในห้องพระค่ะ ป้ากลวั ขอป้าอยู่ด้วยคนนะคะ”

“ได้ค่ะ แล้วป้าตรวจดูประตูหน้าต่างหมดทุกบานแล้วหรอืยงัคะ”

“เรยีบร้อยค่ะ ลอ็กตั้งแต่ประตูรั้วเลย เจ้าพระคู้น” แช่มยกมอืขึ้น

เหนอืศรีษะ “หวงัว่าพวกนั้นคงจะไม่มาทางนี้หรอกนะ บ้านหลงันี้ไม่มอีะไร

ให้ปล้นให้ขโมยหรอก”

แช่มเดนิเข้าไปในห้อง ดจุอปัสรปิดประตตูามหลงั ก่อนจะกลบัไปนั่ง

ที่เตยีง ม่านถูกเปิดไว้ แสงไฟสแีดงฉานและควนัไฟยงัลอยสูงเหนอือาคาร

บ้านเรอืนตรงหน้า 

บ้านของเธออยู่ห่างจากถนนใหญ่เพยีงไม่กี่ซอย เป็นบ้านเรอืนไทยที่

เก่าแก่ที่สุดในย่านนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ เป็นเพียงสิ่งที่ยืนยันว่าครั้งหนึ่ง

ครอบครวัของปู่เคยมฐีานะด ีแต่เวลาผ่านไปความล้มเหลวของบดิากท็�าให้

ทรัพย์สมบัติร่อยหรอจนแทบจะกลายเป็นสิ้นเนื้อประดาตัว อาของเธอ 

ก็อาศัยความรู้และฝีมือการท�าอาหารที่ได้รับสืบทอดมาจากย่า ท�าขิงดอง

แกะสลกั ขนมขบเคี้ยวแบบโบราณ พวกปั้นสบิ ครองแครง วางขายหน้า

บ้าน กพ็อจะมรีายได้เข้ามาบ้าง

“อย่ากลวัไปเลยค่ะ พวกเขาคงไม่เข้ามาถงึในซอยนี้หรอกค่ะป้า”

แช่มนั่งตวัสั่นบนพื้น 

“กไ็ม่แน่หรอกค่ะ ตะกี้ตอนออกไปลอ็กประตูรั้ว เสยีงคนเสยีงรถงี้

ดงัลั่นซอยเลยค่ะ แล้วยงัได้ยนิเสยีงปืนดงัไม่หยุดอกี คนมนัก�าลงับ้าคลั่ง 

มนัท�าได้ทุกอย่างแหละค่ะ”

เสยีงเคาะประตดูงัขึ้นอกีครั้ง แช่มสะดุง้เฮอืก พอได้ยนิเสยีงเจ้านาย

กถ็อนหายใจเฮอืก แล้วลุกไปเปิดประตู

“มาอยู่นี่เองเหรอแช่ม”

“ค่ะคุณพร แช่มได้ยนิเสยีงปืน แช่มกลวั”

“เลยรบกวนฟ้า ท�าให้นอนไม่หลบัเลย”
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“ไม่รบกวนหรอกค่ะ ฟ้าสะดุ้งตื่นก่อนแล้ว” หญงิสาวตอบยิ้มๆ เบน

สายตาไปนอกหน้าต่าง “ข้างนอกคงจะโกลาหลกนัน่าดู”

“เราเปิดฟังข่าวกันไหมคะ อยากรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ว” แช่ม

เสนอ 

“ถ้างั้นกไ็ปอยูด้่วยกนัที่ห้องของอาดกีว่า” ศริพิรเอ่ยชวน “จะได้ดขู่าว

ด้วยกนั”

แช่มดใีจ กุลกีุจอหอบหมอนที่หยบิขึ้นมาจากห้องเดนิตามเจ้านายไป 

ดุจอัปสรหยิบหมอนและผ้าห่มของตัวเองตามเข้าไปบ้าง แล้วภาพบน 

จอโทรทัศน์ก็สว่างขึ้น พร้อมกับรายงานสถานการณ์ล่าสุดที่สถานีต�ารวจ 

นครบาลนางเลิ้งและสถานตี�ารวจดบัเพลงิภูเขาทองถูกเผาเสยีแล้ว

พนัตร ีหม่อมหลวงอศริ จุฑาเทพ เพิ่งกลบัมาถงึที่พกัหลงัจากเข้าไป
เฝ้าดูสถานการณ์ตามค�าสั่งตั้งแต่เช้ามืด เขาเข้านอนไปได้ไม่ถึงสองชั่วโมง

เมื่อมเีสยีงเคาะประตูดงัขึ้น เขาเด้งตวัลุกจากเตยีงเลก็ๆ ภายในค่ายทหาร 

ไปเปิดประตูทนัท ีก่อนถาม

“เกดิอะไรขึ้น”

“ท่านนายกฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิแล้วครบั และมคี�าสั่งด่วน

ถงึผู้พนัครบั”

นายทหารหนุม่รบัจดหมายมาเปิดอ่าน กวาดสายตาไปตามตวัอกัษร

อย่างรวดเรว็ ก่อนที่กรามแขง็แกร่งจะถูกขบแน่น ก่อนจะบอกผู้ส่งสาส์น

“เราคงไม่ได้พกัแล้วละ ท่าทางศกึนี้คงอกียาวไกล”

รถถังและรถจีเอ็มซีแล่นไปตามถนนมุ่งหน้าสู่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ 

พันตรีอศิรรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูก คิ้วหนาย่นเข้าหากันขณะที่ 

สายตามองผ่านกระจกหน้ารถ เหน็แสงสส้ีมจากไฟที่ให้ความสว่างบนท้องถนน 

ด้วยความหดหู่ 

ทหารอย่างเขาถกูฝึกมาเพื่อป้องกนัประเทศชาต ิท�าลายล้างศตัรู ทว่า
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ผู้คนที่มารวมตัวอยู่ที่ถนนราชด�าเนินนั้น ใช่ศัตรูแน่หรือ เพียงเพราะ 

พวกเขามีความคิดที่ไม่ตรงกับคนที่มีอ�านาจอยู่ในมือ โทษของเขาสมควร

แล้วหรอืที่จะหยบิยื่นความตายให้ 

ทว่าทหารทุกนายจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค�าสั่งอย่างเคร่งครัด 

แม้ในใจจะต่อต้าน แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนค�าสั่งได้ เมื่อไปถึงจุดที่ 

กองก�าลงัของเขาประจ�าการ พนัตรอีศริกป็ระกาศ 

“อย่าฆ่าผู้บริสุทธิ์ เราเป็นคนไทยเหมือนกัน เรามีหน้าที่ตรึงก�าลัง  

ไม่ให้ผู้ชุมนุมเดนิไปถงึพระต�าหนกัจติรลดาฯ ได้เท่านั้น!”

ข่าวทหารปราบปรามประชาชนที่บ้าคลั่งดงัมาให้ได้ยนิตั้งแต่กลางดกึ
จนถงึรุง่เช้า ดจุอปัสรนอนหลบัๆ ตื่นๆ เกอืบตลอดทั้งคนื ด้วยความห่วงใย

ผู้คนที่มอีุดมการณ์ร่วมกนั 

สิบโมงเช้ามีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรีถึงสถานการณ์และเหตุผลที่ประกาศภาวะฉุกเฉิน แต่ก็มีผู้คน

โทรศัพท์มาหาศิริพรเพื่อบอกเล่าข่าวที่ลือกันไปหนาหูว่า ทหารกองก�าลัง

รกัษาพระนครได้วางแผนสลายการชุมนมุ รวมถงึข่าวที่ทหารปิดลอ้มกลุม่

ผู้ชุมนุม ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมถูกสกัดเอาไว้ และผู้ที่ชุมนุมภายใน 

มเีหลอือยู่เพยีงสองหมื่นกว่าคน

ทุกวินาทีผ่านไปด้วยความเคร่งเครียด ความเงียบเปรียบเสมือน 

เค้าลางร้าย ก่อนพายุจะพดัโหมกระหน�่า เวลานี้พวกเธอกไ็ม่สามารถหลบหน ี

ไปไหนได้แล้วนอกจากเกบ็ตวัอยู่แต่ในบ้าน 

ใกล้บ่ายสามโมง ภายนอกเงียบสงัด หลังจากนายกรัฐมนตรีออก

แถลงการณ์ว่ามีผู้ยุยงปลุกปั่นให้การชุมนุมเกิดความรุนแรงและท�าร้าย 

เจ้าหน้าที่ จงึต้องใช้ก�าลงัทหารและต�ารวจเข้าปราบปรามอย่างเดด็ขาด

แช่มนั่งตวัลบีอยู่ข้างๆ ศริพิร ซึ่งไม่เป็นอนัท�าอะไรเช่นกนันอกจาก

ติดตามข่าวทางหน้าจอโทรทัศน์ด้วยความเคร่งเครียด ความอยากรู้ท�าให้
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ดุจอัปสรแอบออกจากประตูหลังบ้านที่ทะลุไปอีกซอย มุ่งหน้าไปยังจุดที่มี

ผู้ชุมนุมนั่งอยู่ 

เธอเดนิไปถงึถนนราชด�าเนนิ ระหว่างทางกเ็หน็ผู้ชุมนุมพากนันั่งหลบ

แดดร้อน บางคนก็ปูเสื่อนอนกันด้วยความเหนื่อยล้าหลังจากไม่ได้หลับ 

ไม่ได้นอนมาตลอดทั้งคนื 

เธอมองซ้ายและขวาด้วยความสงสารผู้คนที่รักประชาธิปไตยอย่าง

ยิ่งยวด เธอไม่รู้หรอกว่าหวัหน้าผูช้มุนุมอยู่ที่ไหน เสยีงจากเวทใีหญ่เงยีบไป

แล้ว มีเพียงเสียงจากล�าโพงบนรถเท่านั้นที่ยังดังอยู่ แต่ความอ่อนล้าก ็

ท�าให้ไม่มใีครสนใจจะฟังเสยีงปลุกเร้ากลุ่มผู้ชุมนุมนกั 

ดุจอปัสรได้มาเหน็อย่างที่ต้องการแล้ว เธอจงึหมุนตวักลบั แต่แล้ว

จู่ๆ เสียงปืนกลก็ดังขึ้น เธอเหลียวมองรอบตัว เห็นผู้คนลุกฮือขึ้นด้วย 

ความตกใจ เพราะไม่รู้ที่มาของเสียงปืน ตามมาด้วยเสียงกรีดร้องระงม 

ของผู้คนที่ลุกขึ้นวิ่งหนไีร้ทศิทางด้วยความกลวัตาย

หญงิสาวใจเต้นรวัด้วยความหวาดกลวัจบัหวัใจ เธอออกวิ่งไปพร้อม

กบักลุม่คน เมื่อหนัไปด้านหลงักม็องเหน็ทหารที่เดนิแถวหน้ากระดานเข้ามา

พร้อมกบักราดยงิไม่เลอืก ตามหลงัมาด้วยรถหุม้เกราะ เสยีงผูค้นร้องระงม

อย่างน่าสงสาร แต่เวลานั้นไม่มใีครสามารถช่วยคนเจบ็ไดอ้กีแลว้ นอกจาก

ต้องวิ่งหนเีอาตวัรอดให้เรว็ที่สุด 

ดุจอปัสรออกวิ่งสุดฝีเท้า หวัใจเต้นโลดในอก เธอหวงัว่าจะหนกีลบั

ไปถงึบ้านก่อนที่จะถูกทหารจบักุมตวัไป เธอวิ่งเลี้ยวเข้าซอย ก่อนจะเบรก

จนตวัโก่งเมื่อเหน็ทหารกลุ่มหนึ่งที่ถอือาวุธเดนิสวนทางมา 

น�้าตาของเธอแทบไหลเมื่อเห็นใบหน้าของชายเหล่านั้นเป็นสีด�าสนิท 

และแต่งกายด้วยชุดสนี�้าเงนิเข้มจนเกอืบด�า เธอหนัหลงัเตรยีมจะวิ่งหนไีป

ทางอื่น แต่แล้วข้อมอืของเธอกลบัถูกดงึไว้เสยีก่อน

“อย่า!” เธอกรีดร้อง ดิ้นรนด้วยความหวาดกลัว แต่กลับถูกแขน 

แขง็แรงดงึร่างเข้าไปประชดิตวัและกระซบิบอก 
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“อย่ากลวั ผมจะพาพวกคุณไปซ่อน”

ดจุอปัสรเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าด�าๆ นั้นทนัทด้ีวยความประหลาดใจ

“ไม่มเีวลาแล้ว รบีไปกนัเถอะ”

เธอมองไปทางด้านหลัง เห็นนักศึกษาทั้งหญิงและชายกลุ่มใหญ่อยู่

ด้านหลังทหารกลุ่มนี้ พอเขาปล่อยมือ เธอก็เดินตามพวกเขาไปอย่างงงๆ 

ก่อนจะนกึขึ้นได้

“บ้านของฉันอยู่ข้างหน้านี่เอง ให้พวกเขาเข้าไปหลบในบ้านของฉัน

กไ็ด้ค่ะ”

ชายที่เป็นหัวหน้าหันกลับมา ก่อนจะพยักหน้ารับ แล้วส่งสัญญาณ

มอืไปให้ทหารที่คุมท้ายแถวตามเธอไป แล้วทุกคนกว็ิ่งก้มๆ ตวัเลาะไปตาม

ซอย พอถงึประตูรั้วเธอกเ็ปิดลอ็กประตูเลก็ เพื่อเปิดทางให้ทุกคนวิ่งเข้าไป

หลบซ่อนตัว ทหารสี่นายยังยืนอยู่หน้าประตู แล้วชายที่เป็นหัวหน้าก็เดิน 

เข้ามาหา

“ขอบคุณมากที่ช่วยพวกเรา นับแต่นี้พวกคุณจะต้องหลบอยู่แต ่

ในบ้าน จนกว่าเหตุการณ์จะสงบลงเข้าใจไหม เอาละ ผมยังมีงานต้องท�า 

อกีมาก ถ้าพวกคุณอยู่แต่ในบ้าน พวกคุณกจ็ะปลอดภยั”

เธอพยกัหน้ารบัอย่างงงๆ แล้วสายตาของเธอกม็องหาป้ายชื่อบนอก

ของเขา แต่กต็้องผดิหวงั เมื่อเขาอยู่ในชุดพราง มแีถบตนีตุ๊กแกปิดตรงชื่อ

ไว้ คงไม่ต้องการให้ใครรู้ชื่อ

“ผมชื่อ อศริ จุฑาเทพ ครบั” เขาตอบเมื่อรู้ความต้องการของเธอ

หญงิสาวเงยหน้าขึ้นสบตาและพมึพ�า

“จุฑาเทพ” 

ดวงตาคู่นั้นด�าสนทิ แต่ฟันขาวๆ และรอยยิ้มกว้างกท็�าให้ความดดุนั

กลายเป็นความอ่อนโยนลง แล้วเขากถ็าม

“คุณรู้ชื่อผมแล้ว แล้วคุณล่ะสาวน้อย ชื่อว่าอะไร”

“เอ่อ...ฟ้า เอ๊ย ฉนัชื่อดุจอปัสรค่ะ ขอบคุณคุณทหารมากนะคะ” 
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ชายหนุ่มตะเบ๊ะตอบ ก่อนจะหนัไปพยกัหน้าให้ลูกน้องของเขา แล้ว

วิ่งหายเข้าไปในซอยอย่างรวดเร็ว เธอปิดประตูลงพร้อมกับหัวใจที่เต้น

แปลกๆ พอหันไปก็เห็นนักศึกษาร่วมยี่สิบคนที่ทิ้งตัวนั่งบนพื้นหญ้าด้วย

ความหวาดกลวั รวมถงึอากบัป้าแช่มที่วิ่งออกมา

“โอ๊ยตาย เกดิอะไรขึ้นคะคุณฟ้า”

“ทหารไล่ยิงผู้ชุมนุมค่ะ และก็ทหารอีกเหมือนกันที่พาพวกเขามา 

ซ่อนตวั” เธอรบีบอกอย่างรวดเรว็ “เราช่วยคนเจบ็ก่อนดไีหมคะ อย่าเพิ่ง

ถามอะไรเลย เพราะฟ้ากไ็ม่รู้รายละเอยีดอะไรมากเหมอืนกนั”

หญงิสงูวยัทั้งสองพยกัหน้ารบั ก่อนจะวิ่งเข้าไปดูอาการคนเจบ็หลาย

คนที่มเีลอืดท่วมตวั

ความโกลาหลเกิดขึ้นภายในบ้าน เสียงปืนยังดังลอยมาตามลม  

ดุจอัปสรปิดกั้นความรู้สึกหวาดกลัวออกไปจากใจ และช่วยท�าแผลให ้

ผูบ้าดเจบ็อย่างดทีี่สดุเท่าที่เธอจะท�าได้ พร้อมกนันั้นกส่็งใจไปให้นายทหารหนุม่ 

ที่ช่วยชีวิตพวกเขาเหล่านี้ และเธอหวังว่าเขาจะช่วยชีวิตผู้บริสุทธิ์ได้อีก 

หลายร้อยชวีติก่อนสงครามกลางเมอืงจะสิ้นสุดลง



ร่างสูงโปร่งราวนางแบบของดุจอัปสรเดินเข้าไปในอาคารสูง 
อนัเป็นที่ตั้งของบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ชื่อดงัระดบัประเทศ หลงัจากเธอยื่น

ใบสมคัรไปเมื่อสองสปัดาห์ก่อน ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลกโ็ทร. มาเรยีกให้เข้ามา 

สัมภาษณ์ รอบแรกผ่านฉลุย รอบที่สองเธอจะถูกสัมภาษณ์โดยผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอาจจะมีผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัทเข้ามาร่วมสัมภาษณ์ด้วย เพราะหญิงสาวที่โทรศัพท์ไปหาเธอบอก 

เช่นนั้น 

ดจุอปัสรไม่กงัวลมากมายนกั เพราะผ่านการสมัภาษณ์มาแล้วหลาย

ครั้ง ตั้งแต่เรยีนมาจนถงึเริ่มท�างาน การตอบด้วยความเชื่อมั่นและท่วงท่า

สบายๆ จะท�าให้บรรยากาศการสมัภาษณ์ผ่อนคลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะถูก

สัมภาษณ์แบบโต๊ะกลม เธอยิ่งต้องท�าตัวให้ผ่อนคลายเข้าไว้ ไม่อย่างนั้น

คงจะเกรง็จนพูดไม่ออกเลยทเีดยีว 

วนันี้เธอสวมกระโปรงผ้าไหมญี่ปุน่สนี�้าเงนิเข้ม สั้นเหนอืเข่าเลก็น้อย 

ผ้าเนื้อดพีลิ้วไปตามเรยีวขายาวสวยได้รูป ด้วยความที่เรอืนร่างสูงจงึท�าให้

๑
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เธอเลอืกเครื่องแต่งกายได้ง่าย ไม่ว่าจะสวมชุดไหนกด็ูดไีปหมด 

เธอเชื่อมั่นเรื่องความประทบัใจแรกเสมอ เมื่อต้องการงานกค็วรจะ

สร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็น จึงเลือกสวมเสื้อผ้าลูกไม้แขนกุดสีขาว 

และทบัด้วยสทูล�าลองสอ่ีอนกว่ากระโปรง สะพายกระเป๋าหนงัเน้นการใช้งาน 

และความเก๋ไก๋ ไม่ใช่ของแบรนด์เนม เพราะถึงเธอจะร�่าเรียนจบจาก 

ต่างประเทศ แต่ก็ไม่ได้มาจากเงินตัวเอง และฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ร�่ารวย 

จนสามารถใช้ของแพงขนาดนั้น 

ประตูลฟิต์เปิดออก ดุจอปัสรสูดลมหายใจเข้าลกึ ก่อนจะก้าวออก

ไปอย่างมั่นคง เธอแจ้งเจ้าหน้าที่หญิงที่นั่งอยู่ตรงหลังเคาน์เตอร์ด้านหน้า

ประตู ด้านหลังของเธอมีชื่อบริษัทขนาดใหญ่เป็นภาษาอังกฤษว่า ‘JT  

Property Group’ ซึ่งทุกคนที่รู้จักบริษัทนี้ดี ก็จะรู้ว่าเป็นอักษรย่อของ

ตระกูลใหญ่และเก่าแก่ตระกูลหนึ่งของเมอืงไทย

หญงิสาวถกูพาไปนั่งในห้องรบัรองแขกที่มหีญงิสาวและชายหนุม่อกี 

สองคนนั่งรออยู่ คงเป็นคู่แข่งของเธอสนิะ

ดจุอปัสรยิ้มให้ทั้งสอง แค่ทกัทายให้เกยีรต ิไม่มากไม่น้อยเกนิไปจน

ดไูร้ความจรงิใจ เธอไม่ได้เริ่มต้นการสนทนา ขณะที่ชายหนุม่คนเดยีวในห้อง 

แนะน�าตัวว่าชื่อพีรชัย เขาชวนคุยเพื่อลดความตึงเครียด ดูเป็นกันเอง  

ขณะที่เธอตอบบ้างเลก็น้อย ส่วนหญงิสาวอกีนางคอยเชดิหน้าขึ้นฟ้า ไม่คุย 

ไม่ตอบโต้ใดๆ เลย 

แล้วการสัมภาษณ์ก็เริ่มต้น ชายหนุ่มถูกเรียกเข้าไปคนแรก เมื่อ 

เหลอืสองสาว ดจุอปัสรกไ็ม่อยากยุง่เกี่ยวกบัหญงิสาวคู่แข่ง แต่แล้วอกีฝ่าย

กลบัเริ่มต้น

“งานนี้มกีารลอ็กตวัไว้แล้ว คุณรู้ไหม”

“คะ?” 

“ฉนับอกว่าเขาสมัภาษณ์พอเป็นพธิเีท่านั้น ไม่ให้น่าเกลยีด”

“แล้วคุณรู้หรอืคะว่าใคร”
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“แน่นอนส”ิ หญงิสาวผู้มใีบหน้าสะสวยพ่นเสยีงออกจมูก 

“ที่จรงิ ถ้าคุณไม่อยากเสยีเวลา กก็ลบัไปเลยกไ็ด้นะ”

“อ้อ...คุณสนิะ”

“ฉลาดดนีี่”

ดุจอัปสรหัวเราะเบาๆ กวาดสายตาไปทั่วตัวของเธอผู้นั้นอย่างไม่ 

เกรงใจ 

“ขอบคุณที่บอกค่ะ แต่ฉันคงจะท�าตามที่คุณแนะน�าไม่ได้ เพราะ 

มนัจะเป็นประวตัดิ่างพร้อยในการสมคัรงานของฉนั”

“กต็ามใจ แล้วอย่าหาว่าฉนัไม่เตอืน” เธอย่นจมูกใส่หน้า ดุจอปัสร

ไม่สนใจ หยิบนิตยสารขึ้นมาอ่าน สักพักประตูห้องก็เปิดออก พร้อมกับ

หญงิวยักลางคนท่าทางภูมฐิานก้าวเข้ามา

“หนูมนีาใช่ไหมคะ”

“คณุน้ากลัยา สวสัดค่ีา” เสยีงที่ตอบไปนั้นหวานจ๋อย “ไม่เจอกนัหลาย

ปี คุณน้ายงัสวยเหมอืนเดมิเลยนะค้า”

“แต่หนูโตขึ้นจนน้าจ�าไม่ได้เลย สวยเหมอืนแม่เลยนะ”

“ขอบคุณค่ะคุณน้า” หญิงสาวพนมมือไหว้อ่อนช้อย ปรายตาส่งมา

ให้คนที่นั่งในห้องเดยีวกนัเลก็น้อยคล้ายเย้ยหยนั แต่ดจุอปัสรกท็�าเป็นไมรู่้

ไม่ชี้ ก้มหน้าก้มตาอ่านนติยสารต่อไป แต่ในใจกค็ดิว่าผู้หญงิคนนี้หน้าไหว้

หลงัหลอกจรงิๆ 

“เดี๋ยว ผอ. คุณเพชรจะเข้าสมัภาษณ์ด้วยนะ” กลัยาบอก คราวนี้ 

ดุจอปัสรหูผึ่ง “เหน็บอกว่าเป็นกรณพีเิศษจรงิๆ”

“แต่คุณน้า...” หญงิสาวเกาะแขนอ้อน “...เอ่อ จดัการให้แล้วใช่ไหม

คะ”

กลัยาจุปาก ไม่อยากให้คนอื่นสงสยัเลยกลบเกลื่อน 

“ท�าให้ดทีี่สุดนะมนีา ไม่ต้องตื่นเต้น”

“ค่ะคุณน้า ถ้างั้น พอสมัภาษณ์เสรจ็ แม่จองโต๊ะจนีไว้แล้วค่ะ”
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“จ้ะ น้าต้องไปท�างานก่อนละ แล้วคุยกนั” กลัยาตดับทแล้วออกจาก

ห้องไป 

ดจุอปัสรไม่รูว่้าจะข�าหรอืหมั่นไส้ด ีเหมอืนกบัผู้หญงิคนนี้จะไม่เข้าใจ

เลยหรือไรว่า ของแบบนี้จะพูดออกไปโต้งๆ ไม่ได้ มันจะเสียถึงหน้าที่ 

การงานของคนฝากฝัง และเธอกแ็อบคดิในใจว่าหากบรษิทันี้โชคดพีอ คงจะ 

ไม่ต้องรบัผู้หญงิตรงหน้าเข้าท�างาน

ไม่ถึงสิบนาที ชายหนุ่มผู้มีอัธยาศัยดีก็ออกจากห้อง ก่อนกลับเขา 

กแ็วะมาร�่าลา และอวยพรให้พวกเธอโชคด ีเธอยิ้มรบัและคดิว่าเขามนี�้าใจ

เป็นนกักฬีาด ีต่างจากผู้หญงิสมองกลวงตรงข้ามลบิลบั 

เธอรออีกราวยี่สิบนาที ผู้หญิงคนนั้นก็เดินออกจากห้องสัมภาษณ์

ด้วยใบหน้ายิ้มระรื่น มั่นอกมั่นใจนักหนา และแน่นอนว่าไม่แวะมาร�่าลา

เหมือนคนก่อนหน้า แต่เธอก็ไม่แคร์ ตั้งใจท�าในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุด 

หากเธอสามารถท�างานที่นี่ได้ กจ็ะท�าให้มารดาพอใจ ถอืว่าเธอได้ท�าหน้าที่

ลูกที่ดแีล้ว 

เธอเดินเข้าไปในห้องประชุมเล็ก ตามเสียงเรียกของพนักงานสาว 

สายตากวาดไปรอบห้องทนัท ีกเ็หน็คนสมัภาษณ์มสีามคนด้วยกนั คนแรก

เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่เคยเจอเมื่อคราวก่อน ท่าทางใจดี อายุราวกลาง 

สี่สบิ เช่นเดยีวกบัหญงิร่างท้วมอกีคนที่นั่งตรงข้าม 

ตรงหัวโต๊ะเป็นชายหนุ่มที่เธอเคยเห็นในนิตยสารและข่าวสังคมอยู่

หลายครั้ง เขาคอื พนัตร ีหม่อมหลวงอศริ จุฑาเทพ บุตรชายคนเดยีวของ

หม่อมราชวงศ์ธราธร จฑุาเทพ ผูเ้ป็นประธานกรรมการบรษิทัเจท ีพรอ็พ-

เพอร์ตี้กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่เป็น 

อนัดบัต้นๆ ของประเทศ

เขาช่างต่างไปจากครั้งนั้นที่เจอกนัโดยสิ้นเชงิ สองปีแล้วสนิะ เขาคง 

จะลมืเธอไปแล้วว่าเคยช่วยเหลอืเธอเอาไว้

การสัมภาษณ์เริ่มต้นด้วยการให้เธอแนะน�าตัวเป็นภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษ พร้อมกับบอกเป้าหมายของการมาสมัครงาน เป็นค�าถาม 

ที่เธอเตรียมค�าตอบเอาไว้แล้ว แต่เธอไม่อยากสร้างภาพให้ดูเว่อร์อลังการ

เกนิไป จงึตอบหลงัแนะน�าตวัว่า 

เธอต้องการท�าในสิ่งที่คิดว่าแปลกใหม่และท้าทายส�าหรับผู้หญิง 

ที่ก�าลงัจะเริ่มต้นชวีติการท�างานอย่างแท้จรงิ หลงัจากร�่าเรยีนมาอย่างหนกั

ติดต่อกันมาหลายปี ผลการเรียนอันยอดเยี่ยม เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

ทั้งปริญญาตรีและโท รวมถึงสอบชิงทุนมหาวิทยาลัยไปเรียนจนส�าเร็จ  

ถอืเป็นคะแนนบวกให้เธอพอสมควร 

หญิงทั้งสองช่วยกันซักอยู่นานเกือบสิบนาที เธอก็ตอบทุกค�าถาม

อย่างฉะฉาน สายตาคอยแลไปทางคนหวัโต๊ะ กเ็หน็เขานั่งกอดอกพงิพนกั

ด้วยท่วงท่าสบาย หากเธอเคยคดิว่าชดุทหารเหมาะกบัเขาแค่ไหน ชุดท�างาน

แบบเสื้อเชิ้ตและเนกไทก็ดูเหมาะบนเรือนร่างก�าย�าของเขามากแค่นั้น เขา

ตดัผมรองทรงสั้น คงตดิมาจากการเป็นทหาร คางเหลี่ยมบกึบนึ ใบหน้า

คล�้าแดด คงมาจากเชื้อสายไทยแท้และจากการตากแดดเป็นเวลานาน ดวงตา

คมกรบิมองเธอตลอดเวลา แต่ไม่บ่งบอกอารมณ์ ดูคล้ายก�าลงัวดั ชั่ง ตวง

อย่างหนกั 

หญิงทั้งสองคนถามจนไม่รู้จะถามอะไรแล้ว เจ้านายก็ไม่เริ่มถาม

เสยีท ีจนกระทั่งผู้จดัการฝ่ายบุคคลต้องสะกดิ

“ท่าน ผอ. มอีะไรจะถามไหมคะ” 

“มคีรบั” อศริขยบันั่งตวัตรงและถาม “คุณมแีฟนหรอืยงั”

กรามของเธอตกลงมาทนัท ีใบหน้าร้อนวูบวาบ แต่ยงัข่มความอาย 

ตอบกลบั เพราะคดิว่าเขาอาจจะลองใจเธอบางอย่าง

“ยังไม่มีค่ะ ฉันสนใจเรื่องเรียนมากกว่า เพราะคุณพ่อของฉัน 

เสียชีวิตไปตั้งแต่ฉันยังเด็ก ฉันเหลือคุณแม่คนเดียว ไม่อยากให้ท่านต้อง

กงัวล ตอนไปเรยีนปรญิญาโท ฉนักจ็ะต้องเรยีนให้จบตามที่ทุนก�าหนด จงึ

ไม่มเีวลาและไม่ได้สนใจเรื่องแฟน คดิว่าถ้าถงึเวลาที่เหมาะสมจงึค่อยคดิค่ะ”
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“แล้วเมื่อไหร่ล่ะครบัที่ว่าเหมาะสม” 

สองสาวใหญ่จ้องตากันด้วยท่าทางตกใจกับค�าถามชุดนี้ของเจ้านาย 

แต่นั่นแหละ อศริไม่เคยปฏบิตัติามกฎข้อไหนทั้งสิ้นของบรษิทั ดงันั้นพวก

หล่อนจงึไม่ควรจะแปลกใจ

“กเ็มื่อฉนัพร้อม มหีน้าที่การงานที่ด ีมรีายได้ประจ�ามอบให้คุณแม่

โดยที่ตวัเองไม่เดอืดร้อน ถงึเวลานั้น ฉนักจ็ะเริ่มเปิดโอกาสให้ตวัเองค่ะ”

“ถ้างั้น...ผมรับคุณเข้าท�างาน” เขาสรุป ก่อนจะปิดแฟ้มลง โดย 

ไม่สนใจหญงิอกีสองคนในห้อง 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลท�าหน้าเลิ่กลั่ก “เดี๋ยวค่ะ ผอ. รับเลยเหรอคะ  

ไม่ต้องปรกึษากนัแล้วโทร. ไปแจ้งเหรอคะ” 

อศริหนัมองคนพูด สายตาคมกรบิราวกบัมดีโกนตวดัฉบั จนแทบ

ท�าให้ใบหน้าของคนถามเหวอะหวะ

“ท�าไมต้องปรกึษา หรอืคณุรบัคนอื่นมาก่อนหน้า หรอืว่าการตดัสนิใจ 

ครั้งนี้ไม่ใช่ของผม”

“เอ่อ...ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ” หล่อนรบีปฏเิสธและยงัอ้าง “ปกตเิราจะท�า

ตามขั้นตอน”

“เสยีเวลา เอาละ พวกคุณไปได้แล้ว แต่คุณฟ้า คุณอยู่ที่นี่ก่อน”

สองสาวใหญ่อ้าปากค้าง สองคนนั้นไม่มีใครชื่อฟ้า แล้วจะเป็นใคร

ไปได้อกีเล่า 

“ผมบอกว่าไปได้แล้วไงล่ะ” 

“เอ่อ...ค่ะๆ” สองสาวใหญ่รบีหอบแฟ้มแล้วเดนิไปยงัประตู 

ดุจอัปสรยังงงๆ ที่จู่ๆ ก็ได้งานโดยไม่คาดฝัน ประตูห้องประชุม 

เปิดออก ร่างทั้งสองก้าวออกไป อศริลุกขึ้นแล้วเดนิเข้ามาหา

“คุณจ�าผมได้ไหม เราเคยเจอกนัมาก่อน”

“เอ่อ...จ�าไม่ค่อยได้ค่ะ” เธอปด ไม่บอกเขาหรอกว่าเคยเห็นเขามา

ก่อนในนติยสาร แม้ตอนนั้นจะไม่เหน็ใบหน้าของเขาชดัเจน แต่หลงัจากนั้น
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เธอกเ็ที่ยวค้นหาหนงัสอืเกี่ยวกบัเขามากมาย ขนืบอก เขากร็ู้สวิ่าเธอสนใจ

อยากรู้เรื่องของเขา

“เราเคยเจอกนัที่ถนนราชด�าเนนิ คุณให้ที่ซ่อนแก่พวกนกัศกึษา ผม

เป็นทหารชุดพรางในตอนนั้น”

รมิฝีปากบางเผยอออกเลก็น้อย ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยิ้ม

“ตอนนั้นคุณพรางหน้า”

“ใช่ แต่ผมจ�าคุณได้ ดุจอปัสร แม่นางฟ้าตวัน้อย” 

แก้มของเธอร้อนผ่าวขึ้นมาทนัท ีแล้วเขากเ็อ่ยชวน 

“ไปดื่มกาแฟกนัเถอะ ผมขี้เกยีจเข้าประชุม จะได้คุยเรื่องงานด้วย”

“เอ่อ...ฉนัไม่ควรจะเริ่มงานกลางเดอืนหรอืต้นเดอืนเหรอคะ”

“ก็ได้” เขายักไหล่ “แต่วันนี้ ถือว่าเพื่อนเก่ามาเจอกัน ให้ผมเลี้ยง

กาแฟคุณนะ ตกลงไหม”

“เอ่อ...ก็ได้ค่ะ” เธอสะพายกระเป๋า ลุกตามเขาที่เปิดประตูรอ พอ 

เดนิออกไป กเ็หน็กลัยาก�าลงัคุยกบัผู้จดัการฝ่ายบุคคลหน้าตาเครยีด อศริ 

เท้าสะเอวแล้วถามทนัที

“มอีะไรหรอืคุณจุ๋ม คุณกลัยา”

“ปละ...เปล่าค่ะ ไม่มี้ ไม่ม”ี คณุจุม๋หรอืจุไรรตัน์ ผู้จดัการฝ่ายบุคคล

รบีโบกไม้โบกมอื สายตาของเขาตวดัไปทางกลัยา ก่อนจะเดาอะไรบางอย่าง

ได้ 

“ไม่มกีแ็ล้วไป” เขาบอก ก�าลงัจะออกเดนิ แต่กเ็ปลี่ยนใจหนัไปทาง

หญิงทั้งสองอีกหน “แต่เพื่อความสบายใจของพวกคุณ ผมบอกตรงนี้ให้

เคลยีร์เลยดกีว่าว่า แผนกผมไม่ต้องการคนตอแหล พูดแค่นี้ คงจะเข้าใจ

นะ” 

สองคนอ้าปากค้าง ขณะที่อศริแตะข้อศอกของหญงิสาวให้เดนิออก

จากประตูบริษัท พอลับร่างทั้งสองพนักงานรอบข้างก็กรูกันเข้ามาถาม 

จุไรรัตน์ทันที แต่ทั้งหมดที่พวกเขาได้ก็มีเพียงแค่ชื่อและนามสกุลของ
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พนกังานคนใหม่เท่านั้น 

เธอเลือกกาแฟที่ต้องการแล้วก็พับเมนูยื่นคืนบริกรไป แต่อศิรสั่ง 
ขนมเค้กเผื่อเธอด้วยหนึ่งชิ้น เธอกพ็มึพ�าบอก

“ฉนัไม่ค่อยทานของหวานเท่าไหร่”

“ท�าไมล่ะ ไม่ชอบร ึมนิ่าถงึได้ผอมแห้งแบบนี้” เขาวจิารณ์ “หรอืว่า

รกัษาหุ่นเหมอืนสาวๆ ทั่วไป”

“เปล่าค่ะ ที่บ้าน คุณแม่ไม่ค่อยชอบ เลยไม่ซื้อเข้าไป”

“ท่าทางคุณจะตดิแม่นะเนี่ย”

“ไม่ค่อยติดหรอกค่ะ แต่เรามีกันอยู่แค่สองคน ญาติคนอื่นๆ ก็... 

ไม่ค่อยได้มายุ่งเกี่ยวกนัสกัเท่าไหร่ ท่านมแีต่ฉนัคนเดยีว ฉนักเ็ลยไม่อยาก

ท�าให้ท่านเสยีใจ”

“งั้นร”ึ เขาพมึพ�า “แล้ววนันั้นแม่คุณว่าไงบ้าง ที่คุณพาคนเข้าไปหลบ

เยอะแยะขนาดนั้น”

“นั่นเป็นบ้านของคุณอาค่ะ บ้านของเราอยู่แม่รมิ เชยีงใหม่โน่นค่ะ”

“อ้าว ถ้าคุณเข้ามาท�างานที่กรุงเทพฯ แล้วแม่ของคุณจะท�ายงัไงล่ะ”

“คุณแม่จะย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพฯ ค่ะ ถึงให้ฉันมาสมัครงานที่นี่ 

ท่านบอกว่าหากได้งานมั่นคงแล้วกจ็ะย้ายตามมา”

“อ้อ” เขาพยกัหน้ารบั “มนิ่าล่ะ ผมผ่านไปแถวนั้นอกีหลายครั้ง เหน็

อาคุณขายขนมไทย ยังสงสัยว่าไม่ชอบทานขนมได้ยังไง ที่แท้ก็เป็นบ้าน 

ของอานั่นเอง”

“ค่ะ” เธอยิ้ม ตอนนั้นเองที่ทั้งสองมองไปที่ลานจอดรถด้านหน้าตกึ 

เหน็หญงิสาวนางหนึ่งก้าวลงจากรถเบนซ์สเีงนิ ซึ่งดุจอปัสรจ�าได้ทนัท ีอศริ

หยุดคุย มองตามสายตาของเธอไปที่ประตูอาคารที่กัลยาเดินออกมาด้วย

ท่าทางร้อนรน ก่อนจะเดินเคียงข้างกันขึ้นรถเบนซ์ออกไปจากที่นั่น เธอ 

จงึบอก 
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“พวกเธอนดัไปทานอาหารกลางวนัด้วยกนัค่ะ แม่ของเธอที่เป็นเพื่อน

คุณกลัยาบอกว่าจองโต๊ะจนีไว้แล้ว”

อศริหนัมาเลกิคิ้ว 

“งั้นร?ึ”

“ค่ะ เธอบอกอย่างนั้นตอนรอคนแรกสมัภาษณ์”

“ระบบเส้นสายนี่มทีุกที่จรงิๆ” เขาหวัเราะ “ผมก�าลงันกึภาพว่าคุณ

กลัยาจะตอบเพื่อนยงัไง”

“คงไม่กล้าก๊อบปี้ค�าพูดของคุณไปตอบหรอกค่ะ” เธอค่อน จงึท�าให้

อศริถงึกบัเงยหน้าหวัเราะชอบใจ

“ผมเป็นทหาร เป็นคนตรงไปตรงมา ไม่ชอบปั้นหน้าเสแสร้ง ผู้หญงิ

คนนั้นเป็นตวัอย่างบุคคลที่ผมจะไม่มวีนัเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเดด็ขาด”

“คุณมสีายตาแหลมคมมาก” เธอชมจากใจจรงิ

“อะไรท�าให้คุณสรุปได้แบบนั้น”

“ช่วงเวลาที่อยูด้่วยกนัไม่นาน เธอกบ็อกให้ฉนักลบับ้าน เพราะต�าแหน่ง 

นั้นลอ็กไว้ให้เธอแล้ว สมัภาษณ์ไปกเ็สยีเวลา”

“แต่คุณกไ็ม่กลบั”

“ไม่หรอกค่ะ ฉนัไม่อยากให้ประวตัเิสยี บรษิทัเรยีกสมัภาษณ์แล้ว 

กลบัหายไปเฉยๆ”

“กู๊ดเกริ์ล” อศริชม เขาหยุดเว้นวรรคไปนดิ เมื่อบรกิรยกกาแฟและ

ขนมมาวางตรงหน้า และพูดอกีครั้ง “แสดงว่าแผนกของผมยงัโชคดพีอ”

“แต่เธออาจจะกลบัมาสมคัรต�าแหน่งอื่นกไ็ด้นะคะ” เธอกระเซ้า

“แต่ไม่ใช่แผนกผมกแ็ล้วกนั” 

ดุจอัปสรอมยิ้มก่อนจะตักเค้กเข้าปากชิ้นเล็กๆ ไม่ค่อยชินกับการ 

นั่งรบัประทานกบัชายหนุม่สองต่อสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก�าลงัจะเป็น

เจ้านายของเธอในเรว็ๆ นี้ 

“อมื ฉนัขออนุญาตถามคุณสกัอย่างหนึ่งได้ไหมคะ”
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“ได้ส”ิ เขาอนุญาต

“ท�าไมคุณถงึเลกิเป็นทหารเสยีล่ะคะ”

เขายกัไหล่ ก่อนจะตกัเค้กเข้าปาก เคี้ยวสองสามค�าก่อนตอบ

“เบื่อ...มั้ง รบัใช้ชาตแิล้วกต็้องกลบัมารบัใช้ครอบครวับ้าง คุณพ่อ

ของผมบ่นประจ�าที่ไม่มใีครมาช่วยงานในครอบครวัเลย คุณอากม็งีานของ

ตวัเองเสยีส่วนใหญ่ จะเข้าบรษิทักต็อนประชุมคณะกรรมการ พี่ๆ  น้องๆ 

ก็เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง บางคนก็ไปช่วยกิจการของคุณพ่อคุณแม่  

บ้างกท็�าตามอุดมการณ์”

“แล้วอย่าง...เอ่อ ฉนัควรเรยีกคณุว่า ผอ. ใช่ไหมคะ หรอืว่าหม่อม...

เอ่อ...ได้ท�าตามอุดมการณ์ไหม”

“เรยีกว่าคณุเพชรเถอะ ครอบครวัผมเรยีกแบบนั้น อศริแปลได้สอง

อย่าง พระอาทติย์หรอืเพชรกไ็ด้ แม่ของผมเป็นพระอาทติย์ในครอบครวั

แล้ว ถ้าผมยงัเป็นพระอาทติย์อกีดวง บ้านคงร้อนตาย พ่อเลยเรยีกว่าเพชร

แทน” เขาอธบิาย เรยีกรอยยิ้มกว้างจากเธอได้ทเีดยีว 

“ส่วนคุณ เรยีกตวัเองว่าฟ้าเถอะ”

“แหม...” เธอก้มหน้าอายๆ เพิ่งเจอกันแค่ไม่ถึงชั่วโมง เธอไม่กล้า 

จะตสีนทิกบัเขาเรว็ขนาดนั้นหรอก 

“ถอืว่าเป็นค�าสั่ง” 

เธอส่ายหน้าน้อยๆ ก่อนวจิารณ์

“คุณยงัท�าตวัเหมอืนเป็นทหารอยู่เลยนะคะ”

“เป็นบางกรณ”ี เขาสรปุก่อนอธบิายต่อ “พ่อของผมอนญุาตให้ผมท�า

ในสิ่งที่ชอบ คอืเป็นทหาร จนกระทั่งถงึจดุหนึ่งผมกต็ดัสนิใจกลบัมาท�างาน

ให้ครอบครวั เพราะรู้ว่าพ่อต้องการความช่วยเหลอื ท่านอายุมากแล้ว ถงึ

จะยงัแขง็แรงแต่กย็งัไม่กล้าวางมอื จนกว่าผมจะเก่งพอที่จะบรหิารงานของ

ครอบครวัต่อได้ ซึ่งคงอกีหลายปี เพราะผมต้องเรยีนรู้อกีเยอะแยะ นี่ผม

ก็เพิ่งจะเรียนจบปริญญาโทสดๆ ร้อนๆ เหมือนกัน เราคงต้องเรียนรู้ไป
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พร้อมๆ กนั”

“ฉนั...” 

เขานิ่วหน้า เธอจงึแก้ 

“ฟ้าไม่กล้าเอาตัวไปเทียบกับคุณเพชรหรอกค่ะ แต่ถ้ามีอะไรให้ฟ้า 

ท�าและจะช่วยบรษิทัได้ ฟ้ายนิดอีย่างยิ่งค่ะ”

“ดมีาก เอาละ” เขายกกาแฟขึ้นดื่มจนหมดถ้วย “ผมมงีานต้องท�าต่อ 

บ่ายนี้ต้องประชุมอีก เสียดายมีเวลาไม่นาน ไม่อย่างนั้นจะชวนทานข้าว 

กลางวนัด้วยกนั”

“อุ้ย แค่นี้กถ็อืเป็นความกรุณาแล้วค่ะ ฟ้าดใีจที่ได้เจอคุณทหารใจดี

คนนั้นอกีครั้ง ถ้าตอนนั้นไม่ได้คุณช่วยไว้ ทั้งฟ้า นกัศกึษาพวกนั้น และอกี

ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่อาจจะไม่รอด ถ้ามีโอกาสคราวหน้า ขอฟ้าเป็นคนเลี้ยงข้าว

คุณเพชรแทนเถอะค่ะ”

“เรื่องเลก็น้อยน่ะ ผมท�าตามหน้าที่ เอาละ แล้วคุยกนัใหม่นะ” 

อศิรหยิบปากกาจากกระเป๋าเสื้อเชิ้ต แล้วหยิบกระดาษรองแก้ว 

พลกิขึ้นมาเขยีนหมายเลข ก่อนจะยื่นให้เธอ

“เบอร์ผม ส่วนเบอร์คุณ ผมมแีล้ว จากแฟ้มเอกสารของคุณ แล้ว

ผมจะให้คุณจุ๋มตดิต่อไปเรื่องวนัท�างาน”

ดุจอัปสรอ้าปากค้าง เขาแค่ดันคางเธอขึ้นเบาๆ ก่อนจะหลิ่วตาให้ 

แล้วเดินก้าวยาวๆ จากไปรวดเร็วราวกับสายลมพัด แต่สิ่งที่คงอยู่ก็คือ  

ความอบอุ่นที่ยงัคงอยู่รอบกาย และพลิ้วไหววนรอบๆ หวัใจอ่อนนุ่มที่เต้น

แปลกๆ 

เธอเหลียวมองร่างสูงในเสื้อเชิ้ตและกางเกงสแล็กส์ขาตรงที่เดิน 

เข้าประตูอาคารไป ยอมรบัว่าเขาเป็นผู้ชายที่มเีสน่ห์ของบุรุษเพศอย่างเตม็

เปี่ยม ก่อนที่เธอจะถอนหายใจออกมาเบาๆ คดิหนกัว่า...แผนล้มสงิห์อย่าง

คนในตระกูลจุฑาเทพ สมันน้อยอย่างเธอจะท�าได้หรือ แต่เมื่อก้าวมาถึง 

ขั้นนี้แล้ว เธอกจ็ะต้องมุ่งมั่นต่อไป เพื่อท�าให้มารดาพงึพอใจ...
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ดุจอปัสรลงจากรถแทก็ซี่ตรงหน้าประตไูม้อนัใหญ่โตมโหฬาร สมกบั
เป็นวงัของตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งของเมอืงไทย ป้ายตรงหน้าสลกัไว้บน

แผ่นทองเหลอืงว่า ‘วงัเทวพรหม’ แต่สขีาวของก�าแพงแลดูเป็นสเีหลอืงและ

มทีางน�้า มตีะไคร่จบัเตม็ไปหมด ส่วนประตูไม้นั้นกผ็ุพงั สเีคลอืบไม้หลุด

ล่อนไปแล้ว เหลอืแต่สขีองไม้ซดีๆ ท�าท่าจะพงัแหล่ไม่พงัแหล่ 

เธอไม่กล้าแตะต้องประตูใหญ่ แต่ไปใช้ประตูเล็กที่อยู่ติดกับร้าน

เล็กๆ ที่ถูกปิดตาย เมื่อป้าเกษราได้ย้ายออกไปเปิดร้านขายขนมไทยที่อื่น

หลงัแต่งงาน กจิการของเธอกเ็จรญิรุ่งเรอืง ขยายร้านใหญ่โต และมหีลาย

สาขาทั่วกรุงเทพฯ 

ด้วยเหตนุี้อาของเธอจงึเอาไอเดยีขายขนมไทยมาใช้บ้าง ซึ่งกม็รีายได้

พอเลี้ยงตัว ภายหลังขยับขยายให้มีส่วนนั่งรับประทานขนมและเครื่องดื่ม

ด้วย กพ็อจะมลีูกค้าแวะเวยีนมาอุดหนุนมากขึ้นกว่าเดมิ เธอลั่นระฆงัตรง

ประตูเลก็ ไม่นานแหวว คนรบัใช้เก่าแก่ของวงั ซึ่งอายุอานามกร็่วมหกสบิ  

วิ่งกระหดืกระหอบออกมาเปิดประตู 

“คุณหนูกลบัมาแล้วเหรอคะ” 

เสียงกรุ๊งกริ๊งดังเมื่อเปิดประตู พอเดินเข้าไป แหววก็ลงกลอน 

แน่นหนา ปกติวังเทวพรหมไม่ค่อยเปิดประตูรับแขกเหรื่อเท่าไร เรียกว่า 

ถึงยุคที่ตกต�่าที่สุดก็ว่าได้ วังขนาดใหญ่ต้องใช้เงินบ�ารุงรักษาจ�านวนมาก 

เงนิส่วนใหญ่กไ็ด้มาจากเกษรา ซึ่งเป็นคนเดยีวที่คอยดแูลคณุตาของเธออยู่ 

ส่วนมารดาของเธอนั้น อย่าว่าแต่เงนิที่จะเอามาช่วยท�านุบ�ารุงวงัเลย แม้แต่

เงนิที่จะใช้ในแต่ละเดอืนกย็งัไม่พอ เดอืนไหนที่เงนิไม่พอ เธอกเ็ตรยีมใจว่า

จะต้องเจอกบัพายุอารมณ์ของท่านเป็นประจ�า

“ค่ะป้าแหวว” เธอตอบ 

“เหนื่อยไหมคะ จะดื่มน�้าเยน็ๆ สกัแก้วก่อนไหมคะ”

“ไม่เหนื่อยค่ะป้า แล้วนี่คุณแม่อยู่ไหนคะ”

“อยู่ในห้องกบัคุณท่านน่ะค่ะ”
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“งั้นฟ้าขึ้นไปกราบคุณตาก่อนนะคะ”

“เชญิค่าคุณหนู” 

เธอแยกตวัไป เดนิขึ้นบนัไดที่เธอเพิ่งจะได้ท�าความคุ้นเคย หลงัจาก

เดินทางเข้ามากรุงเทพฯ กับมารดา เป็นครั้งที่สองที่เธอได้มาเหยียบวัง 

ที่มารดาเตบิโต และได้อยู่อาศยัจนกระทั่งแต่งงานกบับดิา แล้วไม่เคยหวน

กลบัคนืมาอกีเลย

ใกล้ถึงห้อง เท้าของเธอก็ค่อยๆ ชะลอลง เมื่อได้ยินเสียงร�่าไห้ปน

กรดีร้องของมารดา ดจุอปัสรกลนืน�้าลายเหนยีวๆ ลงคอ ไม่แน่ใจว่ายาของ

มารดาหมดฤทธิ์หรือลืมรับประทาน เธอเดินไปถึงประตู เมื่อได้ยินเสียง 

จากด้านใน

“รัมภาไม่ยอม พวกมันท�าลายชีวิตของรัมภา พวกมันจะต้องชดใช้ 

รัมภาขอสาปแช่ง ขอให้พวกมันพบแต่ความพินาศ ขอให้ฉิบหาย ล่มจม  

ขอให้พวกมนัตายทั้งเป็นอย่างที่พวกมนัท�ากบัรมัภา!”



ค�าพดูนี้ไม่ได้สร้างความแปลกใจให้ดจุอปัสรเลย เพราะเธอได้ยนิ
มาตั้งแต่จ�าความได้ รวมถึงสมุดบันทึกและจดหมายอีกนับร้อยๆ ฉบับที่

เขยีนแล้วฉกีทิ้ง ถ้าลมืไว้บนโต๊ะหรอืบนชั้น เธอจะเอาจดหมายและบนัทกึ

พวกนั้นตดิตวัเวลาพามารดาไปพบจติแพทย์ตามนดั จติแพทย์กต็อบเพยีง

ว่าเกดิจากความผดิหวงัอย่างรนุแรง จงึกลายเป็นความหมกมุ่นอยูแ่ต่ความ

คดิของตวัเอง 

หมอให้ยามารบัประทาน อาการกพ็อจะทุเลาลงไปบ้าง นอนหลบัได้

บ้าง ไม่คลุ้มคลั่งหนกั เพราะเคยมหีลายครั้งที่อาการรุนแรงจนต้องเข้ารบั

การรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช โชคดีที่อาของเธอคอยช่วยเหลือมาตลอด 

หากครั้งใดที่มารดาต้องเข้าโรงพยาบาล ท่านก็จะเดินทางมาอยู่เป็นเพื่อน

เสมอ จนกระทั่งเธอโตพอที่จะดูแลตวัเองได้ 

ดจุอปัสรเคาะประตเูบาๆ ก่อนจะหมนุลูกบดิเข้าไป ภายในห้องไม่ได้

น่าดูนกั เพราะคุณตานอนนิ่งอยู่บนเตยีงคนไข้ที่มปีุ่มกดขยบัหวัเตยีงขึ้นลง

ได้ ท่านพอจะขยบัและเดนิได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่กจ็ะนอนอยู่บนเตยีง และ

๒
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เวลานี้กเ็ช่นกนั ท่านนอนพงิหมอนสูง ก�าลงัมองดูบุตรสาวที่อยู่ในวยัเพยีง

ต้นห้าสบิเดนิงุน่ง่านไปมา หวัฟูกระเซอะกระเซงิ หาเค้าความงามหรอืแม้แต่

ความเป็นผู้ดมีสีกุล และเป็นถงึบุตรสาวเจ้าของวงัเก่าแก่แห่งนี้แทบไม่ได้

“แม่คะ แม่ทานยาหลงัอาหารหรอืยงัคะ”

วไิลรมัภาหนัขวบัมา ดวงตาโตขยายขึ้นเมื่อถูกขดัจงัหวะ 

“นงัฟ้า แกไม่เข้าใจแม่ แกไม่เคยเข้าใจแม่เลย ว่าแม่จะต้องเจบ็ปวด 

จะต้องอับอายแค่ไหนที่ถูกคนของจุฑาเทพเฉดหัวออกจากวังอย่างกับหมู 

กบัหมา มนัท�าลายเกยีรตแิละศกัดิ์ศรขีองแม่จนไม่เหลอื มนัท�าให้แม่ต้อง

หนอีาย...”

“...จนต้องไปแต่งงานกับคนไร้สกุลรุนชาติอย่างพ่อใช่ไหมคะ” เธอ

ช่วยต่อให้จนจบด้วยความปวดร้าวใจ 

นี่คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่บิดาของเธออายุสั้น ตอนนั้นเธอยังเด็ก  

ไม่เข้าใจเมื่อผู้ใหญ่ทะเลาะกนั เสยีงทั้งสองดงัลั่นบ้าน อาศริพิรลากเธอเข้าไป

ในห้อง ไม่ให้วุ่นวายกบัผู้ใหญ่ แล้วทั้งสองกไ็ด้ยนิเสยีงมารดากรดีร้อง พอ

วิ่งออกไปท่านก็นอนอยู่บนพื้นแล้ว เมื่อไปถึงโรงพยาบาล ท่านก็เสียชีวิต

แล้ว ทิ้งไว้แต่ความเสยีอกเสยีใจให้อาและเธอ 

ขณะที่มารดานั้นยงัคงมสีภาพจติใจที่ขึ้นๆ ลงๆ และเธอกไ็ม่เคยเหน็

น�้าตาของท่านแม้แต่หยดเดยีว นอกจากความเกรี้ยวกราดเมื่อทราบว่าเงนิ

ที่บดิาได้จากการขายที่ดนิที่ครอบครวัเคยท�ารสีอร์ตเลก็ๆ ในหุบเขาอ�าเภอ

แม่ริมที่ภายหลังขาดทุนย่อยยับ ถูกแบ่งมรดกออกเป็นสามส่วน ทันทีที่

ทนายความอ่านพินัยกรรม มารดาก็กรีดร้องคลุ้มคลั่งเมื่อไม่ได้ทุกสิ่งดัง 

ที่ต้องการ

“ใช่!” มารดาหนัมาตอบ ดวงตาของท่านขยบัไปมาราวกบัครองสติ

ไม่อยู่ หมอเคยบอกว่าไม่มปีระโยชน์ที่จะโต้เถยีง เมื่อสภาพจติใจของท่าน

ไม่ได้เหมือนคนปกติ เธอจึงข่มความเจ็บปวดในอก แล้วเดินเข้าไปกราบ 

ที่แขนของหม่อมราชวงศ์เทวพนัธ์ผู้เป็นตา
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“คณุตาเป็นยงัไงบ้างคะวนันี้” เธอถาม ท�าประหนึ่งมารดาไมไ่ด้อยูใ่น

ห้องด้วยเพื่อเบี่ยงเบนเสยี

รมิฝีปากของคนป่วยคลี่ออก มอืเหี่ยวย่นยกลูบศรีษะทุยเบาๆ

“ก็เหมือนเดิม โรคคนแก่ จะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ แล้วเป็นไงล่ะ 

สมัภาษณ์วนันี้ มขี่าวดไีหม” 

“ค่ะ ฟ้าได้งานแล้ว” เธอตอบ

“ตาดใีจด้วย ถอืว่าเป็นการเริ่มต้นชวีติใหม่นะลูก ตาขอให้หนูโชคด ี

เจ้านายเมตตานะลูก”

“ขอบคณุค่ะคณุตา” เธอก้มกราบที่แขนของเจ้าบ้านอกีหน ก่อนพมึพ�า 

“และฟ้าขอโทษด้วยนะคะ ที่คุณแม่ท�าให้คุณตาไม่สบายใจ ฟ้าจะพาคุณแม่

กลบัก่อน เอาไว้วนัหลงัฟ้าจะกลบัมาเยี่ยมใหม่ แต่คงไม่กล้าปล่อยคุณแม่

อยู่กบัคุณตาตามล�าพงัแล้ว คุณตาอย่าถอืสาคุณแม่เลยนะคะ”

เทวพนัธ์ส่ายหน้าน้อยๆ ก่อนจะถอนใจเฮอืกใหญ่

“รมัภา...” มอืย่นยื่นออกมาหาบุตรสาว วไิลรมัภาจบัมอืนั้นเอาไว้ 

“คะคุณพ่อ”

“พ่อเสียใจ...เสียใจจริงๆ ที่ทุกอย่างเป็นแบบนี้ มันเป็นความผิด 

ของพ่อเอง” 

“ไม่ค่ะ คุณพ่อไม่ผิด รัมภาไม่ผิด แต่คนที่ผิดคือพวกจุฑาเทพ  

พวกมนัทั้งนั้น ที่ท�าให้พวกเราต้องตกต�่าแบบนี้” 

วไิลรมัภาท�าท่าจะคลุ้มคลั่งขึ้นมาอกีหน ดุจอปัสรต้องปราม

“คุณตาคะ อย่าถอืสาคุณแม่เลยนะคะ ตั้งแต่คุณพ่อเสยีชวีติ ท่าน 

กต็้องเผชญิกบัโรคหลายอย่างรุมเร้า สภาพจติใจกเ็ลยย�่าแย่”

ดวงตาของเทวพนัธ์แดงระเรื่อ ก่อนจะพยกัหน้ารบัช้าๆ 

“ตาฝากดูแลรัมภาด้วยนะลูก ก็เหลือแต่รัมภานี่แหละ ที่ตายังห่วง

เหลอืเกนิ”

“ฮ ึคณุพ่อไม่ต้องห่วงรมัภาหรอกค่ะ” วไิลรมัภายดืตวัขึ้น วางท่วงท่า
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แสนสง่างามราวกับเป็นเจ้าหญิงสูงส่ง “รัมภาดูแลตัวเองได้ และดูแลได้ดี

มาตลอด ตอนนี้แหละ ถงึเวลาที่รมัภาจะกลบัมาดคูวามย่อยยบัของตระกลู

จุฑาเทพ”

ดจุอปัสรก�าลงัคดิถงึตกึใหญ่โตที่เข้าไปสมัภาษณใ์นวนันี้ รวมถงึร่าง

ที่แกร่งราวหินผาของพันตรี หม่อมหลวงอศิร จุฑาเทพ เธอยังนึกภาพ 

ไม่ออกเลยว่า ล�าพงัเธอกบัมารดาจะสั่นคลอนหนิผาก้อนนั้นได้อย่างไร 

“จรงิไหมฟ้าลกูแม่ เราจะต้องท�าให้พวกจฑุาเทพได้เจอความเจบ็ปวด

อย่างที่แม่เคยเจอ อย่างที่พวกมนัท�ากบัแม่”

“ค่ะแม่” เธอเออออเพราะไม่มีประโยชน์ที่จะไปคัดค้าน “ถ้างั้นเรา

กลบักนัเถอะนะคะ ตอนกลบัฟ้าจะแวะซื้อเป็ดพะโล้ที่แม่ชอบไปทานด้วย”

“ไปจ้ะลูก” วไิลรมัภายิ้มก่อนจะไหว้บดิา “รมัภากลบัก่อนนะคะคุณ

พ่อ แล้วรมัภาจะกลบัมาเยี่ยมใหม่นะคะ” หล่อนก�าลงัจะเดนิจากไป ก่อน

จะนกึขึ้นได้จงึหมุนตวักลบัมา 

“อ้อ คุณพ่อคะ แล้วคุณพ่ออย่าลมืที่รมัภาบอกนะคะ ว่าอย่าบอกให้

พี่เกษ หรอืใครรู้นะคะว่ารมัภามาที่นี่ รมัภาไม่อยากให้ใครรู้ว่ารมัภาอยู่ที่

กรุงเทพฯ อยากให้พวกจุฑาเทพคิดว่ารัมภาตายไปแล้วยิ่งดี” คางเล็กเชิด

ขึ้น ดุจอปัสรต้องเตอืนอกีหน 

“ไม่อย่างนั้น รมัภาจะไม่กลบัมาหาคุณพ่ออกีเลยตลอดชวีติ”

“แม่คะ อย่าพูดอย่างนั้นสคิะ อกีอย่าง เรากไ็ม่มอีะไรเกี่ยวข้องกบั

จุฑาเทพ เขาคงไม่อยากมายุ่งเกี่ยวกบัเราหรอกค่ะ”

“แต่ต่อไปจะต้องเกี่ยว ใช่ไหมฟ้าลูกรักของแม่ หนูสัญญากับแม่ 

แล้วนะ”

ดุจอปัสรหลบตา หนกัใจที่ถูกบบีบงัคบัให้ต้องตอบรบั 

“เรากลบักนัเถอะนะคะ เดี๋ยวจะค�่ามดืเสยีก่อน”

วไิลรมัภาพยกัหน้าอย่างเสยีไม่ได้ เดนิเชดิหน้าออกจากห้อง ดจุอปัสร 

ไหว้เทวพนัธ์อกีครั้ง 
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“แล้วฟ้าจะมาเยี่ยมคุณตาใหม่นะคะ”

เทวพนัธ์ยิ้มน้อยๆ เหมอืนคนแก่ทั่วไปที่ยนิดเีมื่อมลีกูหลานแวะเวยีน

มาเยี่ยมเยียน ดุจอัปสรรีบตามมารดาลงไป แหววเห็นเจ้านายลงมาแล้ว 

กร็บีถาม

“วนันี้คุณรมัภาจะทานข้าวที่นี่ไหมคะ แหววจะได้เตรยีมอาหาร”

“ไม่จ้ะ เราจะกลบัไปทานที่บ้าน ป้าแหววดูแลคุณตาเถอะค่ะ” 

“ค่ะคุณหนู แหม...คุณรัมภาโชคดีจริงๆ นะคะที่มีลูกสาวสวยและ

ดูแลแม่แบบนี้ แหววชื่นใจแทนคุณรมัภาจรงิๆ ค่ะ ถ้าคุณเกษรู้ คงจะดใีจ

ที่น้องสาวของเธอกลบัมาแล้ว”

วิไลรัมภาตวัดสายตามองคนรับใช้เก่าแก่ทันที ที่แหววยังอยู่ที่นี่ ก็

เพราะท�าตามค�าสั่งของเกษราที่ให้ดแูลหม่อมราชวงศ์เทวพนัธ์ หล่อนมหีลาน

สาวที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลมาช่วยดูแลเจ้านายอีกคน วังใหญ่โตนี้มีเพียงแค่

สามชวีติ ดูเงยีบเหงาและวงัเวงยิ่งนกั พอมคีนมาเยี่ยม หล่อนกด็ใีจ แต่พอ

เหน็สายตาของวไิลรมัภา รอยยิ้มกเ็หอืดไปจากใบหน้า

ดุจอปัสรเข้าใจความรู้สกึของมารดาด ีจงึรบีออกปากแทน

“คณุแม่ไม่อยากให้ใครทราบเรื่องที่พวกเราย้ายกลบัมาอยูก่รุงเทพฯ 

ป้าแหววอย่าเรยีนเรื่องนี้ให้ป้าเกษทราบเลยนะคะ”

“อ้าว ท�าไมล่ะคะ คุณเกษจะต้องดีใจที่รู้ว่าคุณรัมภากลับมา เธอ 

ห่วงน้องสาวทุกคน”

“ไม่จริง พี่เกษห่วงแต่ตัวเองเท่านั้น ไม่เคยรักน้องเลย” วิไลรัมภา

แหว ดุจอปัสรจงึส่งสญัญาณให้แหววหยุด ก่อนบอก

“เอาเป็นว่าให้พวกเราเป็นคนบอกดกีว่านะคะ ฟ้าขอร้องป้าแหววละ

ค่ะ” เธอยกมอืไหว้ “เพราะตอนนี้ฟ้ากบัคุณแม่ยงัไม่พร้อม”

“กไ็ด้ค่ะคุณหนู ไม่บอกกไ็ม่บอก”

“ขอบคณุมากค่ะป้าแหวว” เธอยกมอืไหว้อกีหน ก่อนจะพามารดาไป

นั่งที่เก้าอี้ แล้วหยบิแปรงเลก็ๆ ในกระเป๋าถอืออกมาแปรงผมให้มารดา 
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“ให้ฟ้าหวผีมให้แม่ก่อนนะคะ มดัให้เรยีบร้อย แม่จะได้สวยที่สดุเวลา

ออกไปข้างนอก”

วิไลรัมภายิ้ม นั่งนิ่งให้บุตรสาวแปรงผมจนเรียบ และถักเปียรอบ

ศรีษะสวยงาม ก่อนจะจบัจงูกนัเดนิออกจากบ้านไป แหววตามไปส่งถงึประตู 

รอจนกระทั่งหญิงทั้งสองขึ้นแท็กซี่ไปจนลับตา หล่อนก็ปิดประตูลงพร้อม

กบัส่ายหน้า

“คุณรมัภานะคุณรมัภา...ท�าไมถงึได้เป็นขนาดนี้ได้นะ เฮ้อ...”

เสยีงผวิปากดงัมาก่อนตวั หม่อมราชวงศ์ธราธรหนัไปสบตาหม่อม-
หลวงระวีร�าไพ ภรรยาคู่บุญที่ส่งยิ้มให้เขานิดๆ พอร่างสูงปรากฏกายขึ้น 

ในห้องอาหาร ธราธรกถ็ามไป

“อารมณ์ดเีชยีวนะไอ้จ่าฝูง”

อศิรหัวเราะชอบใจ เพราะเป็นค�าเรียกของบิดาและบรรดาอาทั้งสี่  

ที่เรียกลูกชายคนโตของพวกเขาว่าเป็นห้าลิงแห่งจุฑาเทพ และมีเขาเป็น 

จา่ฝงูเพราะอายมุากที่สุด จรงิๆ แล้ว หากนบัอายกุนั เขากแ็ก่กวา่ไม่กี่เดอืน

เท่านั้น แต่ด้วยบิดาเป็นพี่ชายคนโตของห้าสิงห์แห่งจุฑาเทพ เขาก็เลย 

ได้รับศักดินานั้นต่อมาจากบิดา กลายเป็นหัวโจกของกลุ่มลูกลิงจุฑาเทพ 

ไปโดยปรยิาย

“ครบั วนันี้อารมณ์ดนีดิหนึ่งครบั” เขาตอบยิ้มๆ

“พลอยได้ยนิข่าวดงักระหึ่มเลยวนันี้ ท่าทางจะไม่นดิเสยีละมั้งคะ” 

อณิษฐา น้องสาวและบุตรีคนเดียวของครอบครัว ซึ่งมีต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทกระเซ้า หญิงสาวอายุอานาม

เพียงแค่ยี่สิบแปดปี แต่เรียนจบปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัย

รัฐบาลชื่อดังของประเทศ ปริญญาโทสาขาเดียวกันจากประเทศอังกฤษ 

เมื่ออายเุพยีงยี่สบิสาม เมื่อกลบัมากท็�างานแผนกบญัชตีั้งแต่ระดบัเจ้าหน้าที่ 

และค่อยๆ เลื่อนขั้นขึ้นมาจนกระทั่งได้เป็นผู้จดัการแผนก 
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และเมื่อผูอ้�านวยการแผนกใกล้เกษยีณ กส็อนงานทุกอย่างให้อณษิฐา  

พอต�าแหน่งว่างลง ธราธรก็แต่งตั้งบุตรสาวคนเดียวขึ้นรับต�าแหน่งใหญ่ 

โดยไม่มเีสยีงคดัค้านจากคณะกรรมการ เมื่อทุกคนเหน็ผลงานอนัโดดเด่น

และความตั้งใจท�างานของหญิงสาว จึงมอบต�าแหน่งส�าคัญให้รับผิดชอบ

ด้วยความเตม็ใจ 

และผู้ที่ดีใจที่สุดก็ไม่พ้นคนเป็นบิดา ที่ได้บุตรสาวมาช่วยงาน เป็น

หวัเรี่ยวหวัแรงใหญ่ ขณะที่บุตรชายยงัต้องเรียนรู้งานอกีมาก เพราะไม่ได้

ร�่าเรยีนมาทางด้านนี้ตั้งแต่แรก

“เรื่องอะไรดงักระหึ่มงั้นร”ึ ระวรี�าไพถามบุตรสาว ด้วยหล่อนไม่ได้

ท�างานที่บริษัท นอกจากเป็นกรรมการคนหนึ่ง นานๆ จึงจะเข้าประชุมท ี

นอกจากนั้น หล่อนก็จะท�างานที่มูลนิธิที่ตระกูลจุฑาเทพเป็นผู้สนับสนุน 

ทุนช่วยเหลอืเดก็ยากไร้เป็นหลกั

“กว็นันี้น่ะสคิะ พี่เพชรเข้าไปสมัภาษณ์งานด้วยตวัเอง แล้วยงัไม่ทนัไร  

กร็บัสาวสวยคนหนึ่งเข้าท�างาน ยงัไม่พอนะคะ พาเธอไปเลี้ยงกาแฟที่ร้าน 

ข้างล่างตกึอกีต่างหาก ตอนนี้ข่าวแพร่สะพดัไปทั้งบรษิทัแล้วละค่ะ” 

“จรงิหรอืคะพี่ชายใหญ่” ระวรี�าไพหนัไปถามสาม ีเพราะถ้าดงักระหึ่ม

จรงิ เขาจะต้องทราบ ธราธรได้แต่พยกัหน้าน้อยๆ กระตุกรมิฝีปากยิ้ม

“กไ็ด้ยนิเหมอืนกนั สมรรบีมารายงานทนัท ีมอีะไรรอดหรูอดตาสมร

ไปได้บ้างล่ะ” ธราธรเอ่ยถึงเลขาฯ สาวใหญ่หน้าห้องที่เก่งสารพัด ทั้งงาน 

ในบรษิทัและงานข่าวสงัคมของบรษิทั 

“ไม่เคยเห็นเพชรเป็นแบบนี้เสียที” คนเป็นมารดาพึมพ�า “แล้วเด็ก 

คนนั้นสวยมากรไึง”

“เขาว่าสวยกันนะคะ แต่เอ...ปกติพี่เพชรไม่ใช่พวกชีกอ บ้าสาวๆ 

สวยๆ สกัหน่อยนี่คะ พวกดารานางแบบกไ็ม่เหน็จะสนใจ แต่แปลก ที่จู่ๆ 

กลบัสนใจคนนี้”

“แค่ดื่มกาแฟ” อศริท�าหน้าย่น “ท�าอย่างกบัเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต”



38   ด ุจ อั ป ส ร

“เรื่องใหญ่ส ิเมื่อปกตแิกไม่ใช่คนแบบนี้นี่นา”

“นี่ขนาดแค่ดื่มกาแฟยังลือกันขนาดนี้ แล้วอีกหน่อยมาท�างานด้วย

กนั ไม่แย่เข้าไปใหญ่ร”ึ ระวรี�าไพพมึพ�า ห่วงบุตรชายคนโตตามประสาคน

เป็นแม่ แม้อายุอานามบุตรชายจะล่วงเข้าสามสิบแล้วก็ตาม ก็ยังอดห่วง 

ไม่ได้ เกรงจะถูกผู้หญิงหลอก เนื่องด้วยฐานะและหน้าที่การงานของ 

บุตรชายต่างเป็นที่หมายปองของหญงิสาวมากมาย

“นี่น้องปราง...ลูกเราก�าลังจะเป็นหนุ่มเทื้อแล้วนะ ยังจะหวงลูกอีก 

ตอนนี้ถ้าผู้หญิงคนไหนมาสนใจ ก็น่าจะรีบยกๆ ให้ไปเสีย เดี๋ยวจะมีลูก

ไม่ทนัใช้นะ” ธราธรกระเซ้าภรรยา 

“แหม พี่ชายใหญ่ก ็ท�าไมพดูแบบนี้ล่ะคะ ทพีี่ชายใหญ่กว่าจะแต่งงาน

ก็ตั้งสามสิบห้าเข้าไปแล้ว เป็นหนุ่มเทื้อเสียที่ไหน เห็นสาวๆ ส่งสายตาให ้

อยู่ร�่าไป”

“แต่พี่ไม่มสีายตาให้ใครนอกจากน้องปรางเพยีงคนเดยีว” ธราธรบอก

ยิ้มๆ เสยีงนั้นหวานจนลกูทั้งสองต้องกระแอม เกรงข้าวที่ก�าลงัรบัประทาน

จะตดิคอเอา 

“ถ้างั้น ผมยงัมเีวลาอกีห้าปี” อศริหมายมาด “แล้วค่อยแต่งงาน”

“โอ๊ย อย่าให้พ่อต้องรอนานขนาดนั้นเลย นี่พวกอาก็พากันข่ม 

พ่อใหญ่แล้วว่าอกีไม่นานกจ็ะได้อุ้มหลาน อะไร ไอ้จ่าฝูง สู้น้องๆ ไม่ได้เสยี

แล้ว”

“ของแบบนี้แข่งกันได้ที่ไหนล่ะคะ” ระวีร�าไพยังห่วง ร�าพึงออกมา 

“แล้วนี่ พี่เกษจะรู้สกึยงัไง ถ้าได้ยนิ”

ชายสองคนบนโต๊ะเหลยีวสบตากนัทนัท ีไม่มใีครปฏเิสธว่าระวรี�าไพ

และหม่อมหลวงเกษราสนิทสนมกันแค่ไหน หญิงทั้งสองอยากให้บุตรชาย

และบุตรสาวเกี่ยวดองกนั ด้วยเป็นความรู้สกึผดิลกึๆ ของระวรี�าไพที่คดิ

ว่าตนเป็นคนท�าให้ธราธรไม่ได้แต่งงานกบัเกษรา ทั้งที่เกษรากม็ชีวีติครอบครวั 

อนัแสนสขุ รกัใคร่กลมเกลยีวกบัสามอีย่างน่าอจิฉา ดงันั้น หล่อนคดิว่าหาก
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ให้อศิรได้แต่งงานกับชาลิสา บุตรสาวคนเดียวของเกษรา ความรู้สึกผิด 

กจ็ะลดลง 

อีกทั้งตระกูลจุฑาเทพก็จะได้แต่งงานกับคนของตระกูลเทวพรหม 

ท�าให้ย่าอ่อนมีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิต แม้เหลนสามคนก�าลังจะได้

ดองกบัเชื้อสายของเทวพรหมแล้วกต็าม แต่ถ้าได้แต่งงานกบัสายเลอืดสาย

ตรงของหม่อมราชวงศ์เทวพันธ์ ผู้ที่ได้รับค�ามั่นสัญญาอย่างเกษรา ย่อม 

ดกีว่าเป็นไหนๆ

เมื่อเวลาผ่านไป อศริกด็จูะไม่สนใจชาลสิาเกนิไปกว่าความเป็นพี่น้อง 

คงเป็นเพราะรูจ้กัมกัคุน้กนัมาเป็นเวลานาน ความต้องตาต้องใจฉนัหนุ่มสาว

จงึไม่เกดิขึ้น 

“น้องเกษเป็นคนมเีหตุผล น้องปรางอย่ากงัวลไปมากนกัเลย สมยันี้

ใครเขาจบัคลุมถุงชนแต่งงานกนัอกีล่ะ น้องปรางน่าจะรู้ด”ี

“ปรางทราบค่ะ แต่ปราง...” ธราธรเอื้อมมอืมาบบีมอืภรรยา ก่อนจะ 

ส่ายหน้าช้าๆ 

“อย่ากงัวลในสิ่งที่ยงัมาไม่ถงึ วนันี้แค่ได้ยนิข่าวลอืเท่านั้นเองนะที่รกั”

อณิษฐามองบิดาและมารดาสลับกัน ก่อนจะหันไปยิ้มให้พี่ชายที่ท�า

หน้าย่นลงไปทนัท ีด้วยรู้ว่าเขารกัมารดามากแค่ไหน แต่ถงึจะรกัมากกย็งั

ไม่ยอมตามใจท่านเสยีท ี คงจะมแีต่เรื่องนี้กระมงัที่อศริไม่ยอมใจอ่อน จงึ

ไม่คบหาหญิงสาวคนไหน เพราะถือว่าตราบใดที่เขายังไม่มีแฟน มารดา 

กจ็ะได้ไม่ต้องเป็นกงัวลว่าไม่เลอืกบุตรสาวของเกษรา

“ค่ะ” ระวรี�าไพยิ้มเครยีดๆ 

“จรงิๆ แล้ว พลอยว่าเธอกไ็ม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกนะคะ คุณแม่

ไม่ต้องกังวลเกินไปหรอกค่ะ พี่เพชรเป็นพวกขวางโลก คงไม่พอใจที่คุณ

กลัยากบัคณุจุม๋แอบเล่นเส้นสายในแผนก เลยแก้เผด็มากกว่ามั้งคะ” อณษิฐา 

รบีเปลี่ยนเรื่อง เพราะเธอเองกห็ตูากว้างไกลไม่น้อยในบรษิทั มสีายรายงาน

ได้ทุกเรื่องที่อยากรู้
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“แหม รู้ดจีรงินะเรา” อศริข�า

“แน่นอนสคิะ เรื่องในบรษิทั มแีต่พี่เท่านั้นแหละ ที่ไม่สนใจชาวบ้าน

ชาวช่องบ้าง”

“งานกเ็ยอะจะตายอยู่แล้ว ยงัจะไปรบัรู้เรื่องน่าปวดหวัอกี ไม่เอาละ 

ขอท�างานดกีว่า” 

ธราธรข�าที่เหน็หนุ่มสาวเถยีงกนัน่ารกัน่าเอน็ดู ข่าววเิคราะห์เจาะลกึ

ที่ได้รบัรายงานจากเลขาฯ กย็งัแบ่งเป็นสองทาง อาจจะเป็นอย่างที่บุตรสาว

พูด แต่เขากลับรู้สึกคล้ายกับว่าอศิรดูจะมีความสุขผิดปกติ จะดูซึมไป 

กต็อนที่ได้ยนิมารดาเอ่ยถงึบุตรสาวของเกษราเท่านั้น

หลงัอาหารค�่า ทุกคนแยกย้ายกนัเข้าห้อง ธราธรกบัระวรี�าไพครอง

ห้องนอนใหญ่ที่สุดในวัง หลังจากน้องๆ แต่งงานแยกครอบครัวไปแล้ว  

ตกึหลงัใหญ่กด็เูงยีบเหงาไปเยอะ จนกระทั่งมบีตุรชายและหญงิมาช่วยท�าให้

บ้านมชีวีติชวีาขึ้นมา

อย่างไรก็ตาม วังจุฑาเทพก็ยังคงใหญ่เกินไปส�าหรับครอบครัวที่มี

สมาชกิเพยีงสี่คนอยูด่ ีทกุคนจงึเลอืกห้องทางปีกขวาของตกึ เพื่อจะไม่ท�าให้

บ้านดูเงียบเหงาเกินไป ปีกซ้ายปิดเอาไว้เวลาจัดงาน และรับรองแขกของ

ครอบครวั 

ธราธรเดินเข้าห้องสมุด ซึ่งเป็นห้องท�างานของเขา ก่อนจะบอก 

แม่บ้านให้ไปเรยีนอศริไปพบที่ห้องพกัผ่อน อนัเป็นห้องใต้โดมของตกึ ห้อง

เก่าแก่ที่มคีวามหลงัถูกบนัทกึเอาไว้มากมายผ่านกาลเวลา 

ทุกครั้งที่ห้าสงิห์แห่งจุฑาเทพมารวมตวักนัจะต้องมเีรื่องมากมายมา

เล่าสู่กนัฟัง ตั้งแต่พวกเรายงัเป็นเดก็จนเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ ทั้งเรื่องงานและ

เรื่องความรกักจ็ะถูกน�ามาแบ่งกนัที่ห้องนี้เสมอ หากบนฝาผนงัมตีวัอกัษร

ที่ขีดเขียนเรื่องราวทั้งหมดที่น�ามาเล่าสู่กันฟังได้ ก็คงจะเป็นบันทึกที่วาด 

เตม็ไปหมด และเวลานี้กถ็งึเวลาแล้ว ที่ห้องแห่งนี้จะต้องเริ่มต้นบนัทกึเรื่อง

ราวของบุตรชายคนเดยีวของเขา
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เสียงเคาะประตูดังขึ้นสองครั้ง ก่อนจะเปิดออก เขารินบรั่นดียี่ห้อ

โปรดลงในแก้วบางใสให้ตนเองและบตุรชาย ก่อนจะหยบิแก้วขึ้นมานั่งแกว่ง

น�้าสอี�าพนัไปมา พลางเอนหลงัพงิพนกันุ่มด้วยท่าทางผ่อนคลาย

“คุณพ่อมธีุระอะไรหรอืเปล่าครบั” 

“ไม่มอีะไรส�าคญัหรอก มานั่งดื่มกบัพ่อหน่อยส ิเราไม่ได้คุยกนันาน

แล้วนะ”

“นั่นสคิรบั นกึว่าอยากคุยเรื่องงาน”

“กลบัมาบ้านแล้ว พกัเรื่องงานไว้ที่บรษิทั อย่าเอากลบัมาบ้านด้วย” 

ธราธรเตอืนบุตรชาย

“อันนี้คุณพ่อต้องไปบอกคุณพลอยด้วยละครับ เห็นแอบเอางาน 

กลบัมาท�าต่อที่บ้านทุกท ีแบบนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปหาแฟนเสยีท”ี

“แล้วตาวศิล่ะ เป็นไง พอจะมหีวงัจบัคู่น้องสาวแกได้ไหม”

อศิรท�าหน้าย่น เมื่อได้ยินชื่อเพื่อนที่ร�่าเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก  

จนกระทั่งแยกย้ายกนัไปตอนเรยีนจบมธัยมปลาย เขากไ็ปเอาดทีางทหาร 

ชวิศไปเรียนต่อต่างประเทศจนกระทั่งจบปริญญาโท แล้วกลับมา 

ช่วยชินกร ผู้เป็นบิดาบริหารร้านขายทอง ก่อนจะเปิดเป็นบริษัทที่มีการ 

ซื้อขายทองเป็นจ�านวนมาก และก�าลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาการเปิดแนวทาง

การค้าขายแบบใหม่ในตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย เรียกว่าชวิศได้สร้างความ

รุ่งเรอืงให้ร้านค้าทองของครอบครวัขึ้นไปอกี ถอืเป็นนกัธุรกจิหนุ่มไฟแรง

และประสบความส�าเรจ็คนหนึ่งแห่งยุค

แต่ปัญหาคอื ชวศิเป็นเพลย์บอยที่หาตวัจบัยากคนหนึ่งของวงสงัคม 

เนื่องจากยงัโสด ฐานะร�่ารวย และท�างานเก่ง จงึเป็นที่หมายปองของสาวๆ 

ทั่วฟ้าเมืองไทย ดังนั้นอณิษฐาจึงไม่เคยสนใจชายตามอง ทั้งที่ทั้งคู่มีท่าที

สนใจกันเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น แต่เพราะความเจ้าชู้ของชวิศ น้องสาวของเขา

จงึเลกิสนใจเพื่อนของเขานบัแต่นั้นเป็นต้นมา 

“ท่าจะยากครบัคุณพ่อ เจอหน้ากนัคยุกนัไม่กี่ค�า เหมอืนคยุกนัไม่ค่อย 
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รู้เรื่อง”

“นั่นสินะ เพราะพ่อก�าลังคิดว่า ถ้าน้องสาวแกได้แต่งงานกับตาวิศ 

แม่ของแกกค็งจะลดความอยากที่จะให้แกแต่งงานกบัหนูชาลสิาลงได้บ้าง”

“ผมเข้าใจครับ แต่เรื่องราวของผู้ใหญ่ก็ไม่ควรจะให้เด็กเป็นคน 

รบัผดิชอบนะครบั เพราะคุณพ่อกบัอาเกษกไ็ม่ได้แต่งงานกนัตามที่ผู้ใหญ่

ต้องการ แล้วท�าไมคุณแม่ยงัอยากบงัคบัผมอกีล่ะครบั”

“พ่อเคยเลา่ให้แกฟังแล้วยงัไงล่ะ ความรูส้กึผดิมนัคอยกดักนิใจ พอ่

กเ็ข้าใจนะ”

“แต่วธินีี้ไม่ใช่วธิแีก้ไขความรูส้กึผดิหรอกนะครบั มนัคอืปัญหาระดบั

ชาต ิตลอดทั้งชวีติเลยนะครบัคุณพ่อ”

“แล้วหนูชาลสิาไม่ดตีรงไหน ลองบอกพ่อมาส”ิ

“แล้วสมัยคุณพ่อ อาเกษไม่ดีตรงไหนล่ะครับ คุณพ่อถึงไม่เลือก” 

บุตรชายย้อนถาม ท�าเอาบดิาถงึกบัหวัเราะชอบใจ

“บ๊ะ ไอ้หมอนี่ ฉลาดย้อนเสยีด้วย”

อศริหวัเราะตาม หยบิแก้วบรั่นดขีึ้นมาจบิ แม้จะไม่ใช่เครื่องดื่มโปรด 

แต่กด็ื่มเป็นเพื่อนบดิาได้พอประมาณ

“พ่อเลอืกอาเกษ แต่อาเกษไม่เลอืกพ่อต่างหากล่ะ วนิาทสีุดท้ายเลย 

แหวนหมั้นก�าลังจะสวมเข้านิ้วอยู่แล้ว แต่สุดท้ายอาเกษก็ตัดสินใจ เลือก 

คนที่เขารกัเธอ แล้วเธอกไ็ม่เคยผดิหวงั และเพราะความกล้าหาญของเธอ 

จงึท�าให้พวกเราทุกคนมคีรอบครวัที่มคีวามสุขมาจนทุกวนันี้ยงัไงล่ะ”


