


บทน�ำ

รถเมอร์เซเดส-เบนซ์ ดบัเบลิยูหนึ่งสี่ศูนย์ สดี�ำมนัปลำบก�ำลงัแล่น
ไปตำมถนนเจริญกรุง มุ่งหน้ำสู่อำณำจักรจุฑำเทพอันกว้ำงใหญ่ริมแม่น�้ำ

เจ้ำพระยำ ที่เบำะด้ำนหลงั หม่อมรำชวงศ์รชัชำนนท์ซึ่งก�ำลงัอ่ำนข่ำว เขำทรำย  

แกแลค็ซี่ อ�ำลำต�ำแหน่งแชมป์โลกและป้องกนัแชมป์โลกรุน่ซเูปอร์ฟลำยเวท

อยู่ ก็มีอันต้องละสำยตำขึ้นแล้วหันไปมองภรรยำที่นั่งหน้ำง�้ำงออยู่ข้ำงๆ 

หลงัจำกเธอท�ำเสยีงจึ๊กจั๊กไม่พอใจ

“เป็นอะไรจ๊ะ...สร้อยฟ้ำที่รกั”

“เบื่อคนสนใจแต่นกัมวย” ภรรยำเอ่ยหน้ำงอ

รชัชำนนท์หวัเรำะเบำๆ เพรำะแม้สร้อยฟ้ำมอีำยุใกล้จะห้ำสบิแล้ว แต่

กย็งัดูสะสวย แม้ในยำมเง้ำงอดเรยีกร้องควำมสนใจจำกเขำเช่นนี้ เธอกย็งั 

เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ไม่เปลี่ยนแปลง บำงครั้งกท็�ำให้เขำอดนกึไปถงึหญงิสำว 

ทโมนไพรเมื่อสำมสบิปีก่อนขึ้นมำไม่ได้ แทบไม่อยำกเชื่อสำยตำตวัเองเหมอืน
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กนัว่ำ เธอจะเปลี่ยนแปลงมำเป็นสำวสูงวยัมำดไฮโซได้ถงึเพยีงนี้

“ถำมจรงิ นกัมวยกบัเมยีเนี่ย อะไรส�ำคญักว่ำกนัคะ”

“ก็ต้องเป็นเมียสิ” รัชชำนนท์ตอบพร้อมกับพับหนังสือพิมพ์วำงไว ้

ข้ำงตวัแล้วโอบไหล่ภรรยำดงึมำแนบร่ำง

“เมียกลับมำทั้งที แทนที่จะสนใจกัน” สร้อยฟ้ำค่อนด้วยน�้ำเสียง 

อ่อนลง

“สนใจส”ิ เขำเอ่ยเอำใจพร้อมกบัจูบที่หน้ำผำกเธอฟอดใหญ่ ก่อนจะ

รบีเปลี่ยนเรื่องไปทนัทเีพรำะไม่อยำกให้ภรรยำงอนไปกนัใหญ่ “แล้วไปเข้ำ

เฝ้ำเจ้ำนำงจนัทำครำวนี้เป็นอย่ำงไรบ้ำงล่ะจ๊ะ”

“ก็เหมือนเดิมแหละค่ะ เจ้ำนำงทรงตื่นเต้นมำกเรื่องที่จะน�ำสร้อย

อจันำจกัระมำแสดงโชว์ที่เมอืงไทยพร้อมกบัสนิค้ำหตัถกรรมของเวยีงพคู�ำ 

รบัสั่งถำมฉนับ่อยๆ ว่ำเจทฮีอลล์ที่ปิดปรบัปรุงเพื่องำนนี้จะเสรจ็ทนัไหม”

เจทฮีอลล์ที่สร้อยฟ้ำพดูถงึนั้นกค็อื ห้องโถงใหญ่ส�ำหรบัจดัแสดงสนิค้ำ 

ที่มขีนำด ๓,๖๐๐ ตำรำงเมตร บนชั้นที่สี่ของห้ำงสรรพสนิค้ำเจทเีซน็เตอร์ 

ซึ่งเป็นศูนย์กำรค้ำแบบครบวงจรภำยใต้แนวคิดในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำแห่ง

เดยีวเบด็เสรจ็ที่รชัชำนนท์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมำนั่นเอง โดยหลงัจำกที่เจ้ำสวัซ้ง

ซึ่งมศีกัดิ์เป็นตำของเขำเสยีชวีติลง ห้ำงหยกฟ้ำกก็ลำยเป็นมรดกตกทอดมำ

ถงึเขำและหม่อมรำชวงศ์พฒุภิทัร แต่ด้วยงำนช่วยเหลอืสงัคมของคณุหมอ

หนุม่ในขณะนั้นรดัตวัเหลอืเกนิ อกีทั้งยงัต้องดแูลนกัเรยีนในโรงเรยีนแพทย์

ด้วย จึงมอบหมำยให้เขำเป็นผู้จัดกำรด�ำเนินงำนแทนทั้งหมด โดยต่ำง 

ถอืหุ้นในบรษิทัหยกฟ้ำกนัคนละครึ่ง

แต่หลงัจำกบ้ำนเมอืงเริ่มขยำยตวัขึ้นเป็นล�ำดบั ท�ำให้ควำมต้องกำร

สินค้ำและบริกำรของคนไทยเพิ่มมำกขึ้นตำมไปด้วย รัชชำนนท์จึงคิดว่ำ  

ห้ำงหยกฟ้ำคงไม่อำจตอบโจทย์ได้แน่ เพรำะมขีนำดเลก็และไม่สำมำรถขยบั

ขยำยได้เนื่องจำกถูกสถำนที่รำชกำรขนำบทั้งสองข้ำง จึงชักชวนเหล่ำสิงห์

จุฑำเทพมำลงทุนเปิดบรษิทัเจท ีดเีวลลอปเมนต์ จ�ำกดั อกีบรษิทัหนึ่งในปี 
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๒๕๒๕ หลังจำกพวกเขำร่วมกันลงทุนเปิดบริษัทเจที พร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป 

จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินงำนด้ำนอสังหำริมทรัพย์ที่มีหม่อมรำชวงศ์ธรำธร

เป็นประธำนกรรมกำรบรษิทัไปแล้วเมื่อหลำยปีก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ เจท ี ด-ี 

เวลลอปเมนต์ เป็นศูนย์กลำงกำรบรหิำรงำนศูนย์กำรค้ำแบบครบวงจรได้

อย่ำงเตม็ที่ โดยมตีวัเขำเองเป็นประธำนกรรมกำรบรษิทั

หลงัจำกนั้นจงึใช้พื้นที่บรเิวณรำชประสงค์ซึ่งเป็นทรพัย์สนิของบรษิทั

เจท ีพรอ็พเพอร์ตี้กรุ๊ป สร้ำงห้ำงสรรพสนิค้ำเจทเีซน็เตอร์สูงห้ำชั้น พร้อม

กบัอำคำรโรงแรมเจทยีี่สบิห้ำชั้น และอำคำรส�ำนกังำนอกีสบิสี่ชั้น จนสำมำรถ 

เปิดให้บรกิำรได้ในปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมำ

“น่ำจะเสร็จทันนะ ตอนนี้ก็ให้คนงำนเร่งมือกันทั้งวันทั้งคืน ไม่น่ำ 

มปีัญหำอะไร”

“กด็ค่ีะ เพรำะทำงเวยีงพคู�ำกอ็อกข่ำวครกึโครมมำตั้งแต่กลำงปีแล้ว

ว่ำจะใช้ห้ำงเจทขีองเรำเป็นที่จดัแสดง ถ้ำเสรจ็ไม่ทนัละแย่เลย”

“ของส�ำคัญจะเดินทำงออกนอกประเทศทั้งทีสินะ ก็เลยตื่นเต้นกัน

ใหญ่”

“กค็งอย่ำงนั้นแหละค่ะ”

“สร้อยอจันำจกัระ” รชัชำนนท์เอ่ยงมึง�ำ “ได้ยนิว่ำมอีำถรรพ์ด้วยใช่ไหม”

“ค่ะ เป็นต�ำนำนเก่ำแก่เล่ำต่อๆ กนัมำ” สร้อยฟ้ำหวัเรำะรำวกบัเป็น

เรื่องไร้สำระ “ว่ำกนัว่ำไพลนิเมด็ใหญ่นั่นเป็นดวงตำที่สำมตรงหน้ำผำกของ

พญำนำคน่ะค่ะ มนัเลยได้ชื่อว่ำไพลนิอจันำจกัระ หรอื The Third Eye 

Sapphire พอพญำนำคตนนั้นถูกเจ้ำเมอืงพมิพำสงัหำรแล้วควกัเอำดวงตำ

ที่สำมออกมำเกบ็ไว้ พญำนำคตวัพ่อรูเ้ข้ำกโ็กรธแค้นมำก เลยสำปแช่งเอำไว้ 

ให้เกดิหำยนะแก่ผู้ครอบครองทุกๆ สบิแปดปี”

“ถ้ำเป็นแค่ต�ำนำน ท�ำไมคนถงึเล่ำลอืกนัจนมำเข้ำหูฉนัได้ล่ะ”

“จริงๆ ก็ไม่มีใครพูดถึงนำนแล้วนะคะ แต่พอเจ้ำชำยสหัสรังส ี 

องค์รชัทำยำทในเจ้ำหลวงรงัสมินัตุส์ิ้นพระชนม์ด้วยโรคพระทยัวำยพร้อมๆ 



10   ล อ อ จั น ท ร์

กับกำรเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในเวียงพูค�ำเมื่อสิบสี่ปีก่อน ผู้คนก็เลยเอำมำ

ผกูโยงกบัตอนเสยีเวยีงให้นำยพลเซกอง กบัตอนที่นำยพลเซกองถกูเจ้ำหลวง

รงัสมินัตุโ์ค่นล้มอ�ำนำจ ซึ่งช่วงเวลำทั้งสำมเหตกุำรณ์ กนิเวลำสบิแปดปีตำม

ค�ำสำปแช่งของพญำนำคตนนั้นพอดคี่ะ”

“จรงิส”ิ รชัชำนนท์เกำคำงอย่ำงครุ่นคดิ “ตอนเวยีงแตก สร้อยกเ็พิ่ง

เกดิ ตอนเรำไปกู้เวยีงกนั ตอนนั้นสร้อยกอ็ำยุสบิแปดพอด ีแล้วสบิแปดปี

ต่อมำ เจ้ำชำยรชัทำยำทกส็ิ้นพระชนม์ด้วยโรคพระทยัวำยทั้งที่ไม่มวีี่แววมำ

ก่อนว่ำจะเป็นโรคนั้น แถมมอุีทกภยัใหญ่อกีต่ำงหำก มน่ิำคนถงึเอำมำลอืกนั  

แบบนี้แล้วสร้อยยงัคดิว่ำมนัเป็นเรื่องบงัเอญิอยู่เหรอ”

“เจ้ำชำยสหัสรังสีทรงเป็นโรคพระทัยมำตั้งแต่ยังทรงพระเยำว์แล้ว

ค่ะ แต่ทำงรำชส�ำนกัปิดเอำไว้ พอพระโรคก�ำเรบิจนถงึขั้นสิ้นพระชนม์ ผู้คน

ที่ไม่รูม้ำก่อนจงึประหลำดใจ คนเวยีงยงังมงำยเรื่องอำถรรพ์ไสยศำสตร์อยู่

เยอะค่ะ พอมคีนมำปลุกกระแสกเ็ลยยิ่งเชื่อกนัเข้ำไปใหญ่ว่ำมนัเป็นเพรำะ

สร้อยนั่นจรงิๆ ถงึขั้นมกีำรเรยีกร้องให้ท�ำลำยสร้อยนั้นทิ้ง”

“แต่เจ้ำหลวงกไ็ม่ได้ท�ำ”

“ค่ะ เจ้ำหลวงเป็นคนสมยัใหม่และกร็ูด้ว่ีำพระรำชบุตรมพีระวรกำย

อ่อนแอ เลยไม่เชื่อ โปรดให้เกบ็สร้อยอจันำจกัระเอำไว้ในพพิธิภณัฑ์ภำยใน

พระรำชวังแล้วเปิดให้คนเข้ำชมเสียเลย โดยไม่อนุญำตให้ใครเอำไปท�ำพิธี

อะไรทั้งสิ้น ไม่นำนข่ำวกำรเรยีกร้องให้ท�ำลำยสร้อยกซ็ำลงค่ะ”

รชัชำนนท์พยกัหน้ำ “มตี�ำนำนลี้ลบัแบบนี้กด็นีะ คนไทยชอบ สงสยั

คงจะแห่กันมำดูไม่แพ้ครำวที่เสื้อหยกจักรพรรดิจีนถูกน�ำมำแสดงที่ห้ำง

บำงกอกบำซ่ำร์ จ�ำได้ไหม”

“จ�ำได้สคิะ ตอนนั้นห้ำงเรำยงัเป็นห้ำงเลก็ๆ อยู่เลย คุณชำยพำฉนั

กบัลูกๆ ไปดู ตำภูกบัยำยกณัอำยุสบิสองสบิสำมเองมั้ง สองคนนั่นตื่นตำ

ตื่นใจกันใหญ่” สร้อยฟ้ำเอ่ยถึงหม่อมหลวงภูธเนศกับหม่อมหลวงกัณฐิกำ 

ลูกชำยและลูกสำวอนัเป็นที่รกัแล้วกย็ิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ก่อนจะนกึขึ้นได้ 
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“เออพูดถึงตำภู ปีนี้ถึงครำวเป็นเจ้ำภำพจัดงำนวันเกิดของย่ำอ่อน 

ไม่รู้จะจดักำรกนัไปถงึไหนแล้วนะคะ งำนจะเริ่มเยน็นี้แล้ว”

“โอ๊ย ไม่ต้องห่วงลูกชำยสร้อยหรอก รำยนั้นลองท�ำอะไรแล้วกต็้อง

ท�ำให้ส�ำเร็จ แล้วก็ต้องท�ำให้สมบูรณ์แบบเสียด้วย ท�ำอย่ำงกับไม่รู้จักลูก 

ตวัเองงั้นแหละ เจ้ำนั่นน่ะมนัหนึ่งในห้ำลงิจุฑำเทพเชยีวนะ” รชัชำนนท์ตอบ 

นกึไปถงึมำดเข้มจอมเจ้ำกี้เจ้ำกำรของภูธเนศ บุตรชำยคนโตของตนขึ้นมำ

“แหม ทตีวัเองเป็นห้ำสงิห์นะคะ ทลีกูฉนัให้เป็นลงิ” สร้อยฟ้ำค้อนควกั  

เพรำะใครๆ ทั่วกรุงก็ขนำนนำมให้เหล่ำลูกชำยคนโตของห้ำสิงห์จุฑำเทพ 

เป็นห้ำสงิห์จุฑำเทพรุ่นที่สอง จะมกีแ็ต่รชัชำนนท์กบัพี่น้องที่เรยีกเป็นห้ำลงิ

จุฑำเทพทุกที

“กม็นัลงิจรงิๆ นี่นำ รวมตวักนัทไีรได้ปวดหวัทุกท”ี เขำหวัเรำะ

“ท�ำอย่ำงกับสมัยหนุ่มๆ คุณชำยไม่ท�ำให้หม่อมย่ำเอียดกับย่ำอ่อน

ปวดหัวงั้นแหละ” สร้อยฟ้ำค้อนให้อีกทีพร้อมกับฟำดฝ่ำมือลงบนอกสำม ี

“นี่แน่ะ มำว่ำลูกฉนั”

“โอ๊ย” รชัชำนนท์แกล้งร้องลั่น ก่อนจะหยกิแก้มภรรยำอย่ำงหยอก 

เอนิ “แหม ใครกต็ไีม่เจบ็เท่ำเจ้ำสร้อยฟ้ำของฉนั”

“ขนืว่ำลูกฉนัอกี จะหยกิให้เนื้อเขยีวด้วยเสยีเลย”

“ไม่แล้วจ้ะ” รชัชำนนท์หวัเรำะ

ไม่นำนนกั รถกเ็คลื่อนตวัมำจอดที่หน้ำรั้วอลัลอยลวดลำยวจิติรที่มี
ตรำรำชสกุลจฑุำเทพประดบัหรำ ซึ่งธรำธรสั่งให้เปลี่ยนจำกประตไูม้เก่ำแก่

มำเป็นแบบนี้เมื่อหลำยปีก่อน 

คนขับรถบีบแตรเสียงดัง ไม่นำนก็มีเด็กหนุ่มวิ่งมำเปิดประตูให้  

รัชชำนนท์มองดูคนที่มำเปิดประตูแล้วก็นึกย้อนไปถึงสมัยที่ตนเป็นหนุ่ม 

เจ้ำส�ำรำญ ตอนนั้นเมำหวัรำน�้ำกลบับ้ำนแทบจะทุกวนั เมื่อกลบัมำกจ็ะเหน็

เจ้ำสมบุญนั่งสปัหงกคอยเปิดประตใูห้อยูท่กุครั้งไป แต่บดันี้คงไม่เหน็อกีแล้ว  
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เพรำะสมบุญตอนนี้กลำยเป็นเจ้ำของอู่สำมล้อไปแล้ว คงไม่มีเวลำมำเปิด

ประตูให้เขำอกีแน่

“จอดส่งฉนัที่หน้ำวงันะ” รชัชำนนท์เอ่ยกบัคนขบัรถที่พยกัหน้ำรบัค�ำ

“อ้ำว คุณชำยจะไม่เข้ำบ้ำนก่อนหรือคะ” สร้อยฟ้ำเอ่ยถำมอย่ำง 

แปลกใจ เพรำะหลงัจำกห้ำสงิห์จุฑำเทพแต่งงำนกนัหมดแล้ว วงัที่เคยกว้ำง

ขวำงกค็บัแคบลงด้วยสมำชกิที่เพิ่มมำกขึ้น 

เหล่ำคณุชำยทั้งสี่จงึต่ำงคนต่ำงปลกูเรอืนขึ้นมำใหม่ภำยในบรเิวณวงั

เพื่อสร้ำงครอบครัวของตัวเอง โดยหม่อมรำชวงศ์ธรำธรก็ยังคงอยู่กับ

ครอบครวัในวงัจุฑำเทพ ส่วนที่เรอืนรมิน�้ำนั้น ชั้นบนกท็�ำเป็นห้องประชุม

ของเหล่ำห้ำสิงห์จุฑำเทพรุ่นที่สอง ชั้นล่ำงก็ต่อเติมให้เป็นห้องนอนส�ำหรับ

ทวดอ่อน พร้อมกบัจ้ำงพยำบำลพเิศษมำคอยดแูลยี่สบิสี่ชั่วโมงด้วย เพรำะ

ท่ำนสุขภำพไม่ค่อยแขง็แรงนกั 

“พี่ชำยใหญ่โทร. ไปหำฉนัที่ออฟฟิศเมื่อเช้ำ บอกมเีรื่องส�ำคญัจะคุย

ด้วย แต่ฉนับอกมเีรื่องส�ำคญักว่ำต้องท�ำก่อน คอืต้องไปรบัสร้อยที่สนำมบนิ 

กเ็ลยต้องมำล่ำช้ำกว่ำคนอื่นจ้ะ” รชัชำนนท์หยอดค�ำหวำนจนภรรยำยิ้มแป้น 

“ป่ำนนี้คงมำกนัครบแล้ว ฉนัไม่อยำกให้คนอื่นรอน่ะ”

“ค่ำ...เชิญตำมสบำยค่ะ เดี๋ยวเก็บของเสร็จแล้วฉันจะตำมมำก็แล้ว

กันนะคะ ห้ำสิงห์จุฑำเทพมำรวมตัวกันแบบนี้ กลุ่มแม่บ้ำนจุฑำเทพคงได้

รวมตวักนัด้วย”

“จ้ะ” รชัชำนนท์หอมแก้มภรรยำหนึ่งฟอด ขณะรถจอดที่หน้ำอำคำร

สคีรมีสองชั้นหลงัใหญ่ ซึ่งมยีอดโดมสูงอยู่เหนอืหลงัคำกระเบื้องว่ำวสแีดง

สด ที่ยอดโดมนั้นเองคือที่รวมตัวกันของเหล่ำห้ำสิงห์จุฑำเทพตั้งแต่สมัย

หนุ่มๆ จนกระทั่งถงึวนันี้

รัชชำนนท์ลงจำกรถแล้วก้ำวขึ้นไปตำมขั้นบันไดหินอ่อน เมื่อผ่ำน

เข้ำไปในตัวบ้ำนก็เห็นที่โถงใหญ่ก�ำลังจัดเตรียมสถำนที่กันอยู่อย่ำงขะมัก- 

เขม้น จงึเดนิเลี่ยงไปขึ้นบนัไดซึ่งทอดตวัสู่ห้องโดม
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ไม่ทนัเปิดประตู รชัชำนนท์กไ็ด้ยนิเสยีงหวัเรำะครื้นเครงดงัออกมำ 

ท�ำให้รู้ว่ำตวัเองคงมำเป็นคนสุดท้ำยจรงิๆ

เมื่อเปิดประตูเข้ำไป คุณชำยทั้งสำมที่ก�ำลงันั่งล้อมโต๊ะไม้สกักห็นัมำ

มองเขำเป็นตำเดียว ก่อนจะพำกันเผยยิ้มต้อนรับ หม่อมรำชวงศ์ธรำธร 

ผู้เป็นพี่ใหญ่ลุกขึ้น แม้จะมีอำยุย่ำงหกสิบห้ำปีแล้ว แต่ก็ยังดูคล่องแคล่ว

ทะมดัทะแมง ด้วยเป็นคนชอบบกุป่ำฝ่ำดง ค้นหำอำรยธรรมโบรำณอยูเ่ป็น

ประจ�ำรำวกบัเป็น อนิเดยีน่ำ โจนส์ เมอืงไทย จงึท�ำให้ร่ำงกำยแขง็แรงและ

สมำร์ตได้อย่ำงที่ควรจะเป็น

“ไง ชำยเลก็ สร้อยฟ้ำปล่อยตวัมำแล้วเหรอ” ธรำธรตบไหล่เขำ

“แหม พี่ชำยใหญ่ก็ พูดเสียอย่ำงกับผมเป็นสัตว์เลี้ยงของสร้อย 

งั้นแหละ ถงึได้ถูกกกัตวัแบบนั้น”

“โอ๊ย...ไอ้เรื่องกลวัเมยีของหม่อมรำชวงศ์รชัชำนนท์น่ะ เมื่อก่อนมนั

ระบือไปไกลถึงวอชิงตันเชียวนะ” หม่อมรำชวงศ์ปวรรุจเอ่ยอ้ำงถึงเมือง

สุดท้ำยที่เขำไปเป็นเอกอคัรรำชทูตก่อนที่จะเกษยีณอำยุ หยอกเย้ำน้องชำย 

เรยีกเสยีงครื้นเครงจำกทุกคนไม่น้อย ก่อนจะลุกขึ้นแล้วเลื่อนเก้ำอี้ให้ 

“มำนั่งนี่ส ิเดี๋ยวฉนัรนิเครื่องดื่มให้”

พูดจบปวรรุจก็เดินไปที่เคำน์เตอร์บำร์แล้วจัดกำรผสมเครื่องดื่ม 

ให้เหมือนเคย ทั้งที่ตัวเองเคยก้ำวถึงจุดสูงสุดในอำชีพกำรเป็นนักกำรทูต 

โดยเป็นถงึเอกอคัรรำชทูต ณ กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี แต่กย็งัไม่ทิ้งนสิยัชอบดแูล

พี่น้องเหมอืนเดมิ

“มำนั่งสิชำยเล็ก” หม่อมรำชวงศ์พุฒิภัทรตบที่เบำะเก้ำอี้พร้อมร้อง

เรยีกน้องชำยร่วมมำรดำ

เมื่อรชัชำนนท์เดนิไปทรุดตวัลงนั่งประจ�ำที่ ปวรรุจจงึวำงเครื่องดื่ม

เอำไว้บนโต๊ะตรงหน้ำเขำ

“ขอบคุณครบัพี่ชำยรุจ”

“ไม่เป็นไร” ปวรรุจตบไหล่น้องชำยแล้วทรุดตวัลงนั่ง
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“เมื่อวำนพี่ชำยภทัรได้เข้ำประชมุตรวจรบังำนอำคำรศนูย์กำรแพทย์

หรอืเปล่ำครบั ผมยุ่งมำกกเ็ลยไม่ได้ไปร่วมประชุมด้วย ไม่รู้มปีัญหำอะไร

หรอืเปล่ำ”

“เข้ำสิ ก็ไม่มีอะไรนะ บริษัทของนำยรับผิดชอบได้ดี งำนก่อสร้ำง

เสรจ็ตำมก�ำหนดทกุอย่ำง หลงัจำกนี้คงได้มทีี่พึ่งให้คนป่วยเพิ่มขึ้นอกีเยอะ” 

พุฒิภัทรตอบ เพรำะหลังจำกเกษียณแล้วเขำก็ยังคงรับงำนเป็นอำจำรย์

พเิศษในโรงเรยีนแพทย์อยู่อกี และยงัได้เป็นประธำนกรรมกำรอ�ำนวยกำร

สร้ำงอำคำรศูนย์กำรแพทย์ที่บริษัทรัชชำนนท์คอนสตรัคชั่นก�ำลังก่อสร้ำง

ให้อยู่ด้วย

“งั้นก็ดีครับ” รัชชำนนท์ยิ้ม ก่อนจะเอ่ยอย่ำงนึกขึ้นได้ “เอ...แล้ว 

ชำยพรี์ยงัไม่มำหรอืครบั ผมนกึว่ำผมจะเป็นคนสุดท้ำยเสยีอกี”

“มำแลว้คร้ำบ” ไม่ทนัขำดค�ำ เสยีงของพลอำกำศเอก หม่อมรำชวงศ์

รณพรี์ กด็งัมำจำกทำงประตู ก่อนที่นำยพลแห่งกองทพัอำกำศจะก้ำวเดนิ

อำดๆ เข้ำมำ

รณพร์ีนั้นนบัได้ว่ำเป็นคนที่มรีปูร่ำงดทีี่สดุในหมู่พี่น้อง เนื่องจำกเป็น

ทหำรจึงมีมำดอันน่ำเกรงขำมประกอบเข้ำไปด้วย ท�ำให้ตอนนี้เขำก็ยังด ู

สมำร์ตไม่แพ้ตอนเป็นหนุ่มๆ เลยทีเดียว แถมยังมีข่ำวว่ำเขำอำจได้ขึ้นถึง

ต�ำแหน่งผู้บญัชำกำรทหำรอำกำศในเรว็วนันี้อกีด้วย

“แหม ท่ำนนำยพล มำช้ำกว่ำเพื่อนเลยนะ” ธรำธรเอ่ยแซว

“มำช้ำกย็งัดกีว่ำไม่มำครบั พี่ชำยใหญ่” รณพรี์ยิ้มแป้น ก่อนจะเดนิ

มำทรุดตวัลงนั่งประจ�ำที่ โดยมปีวรรุจเป็นผู้บรกิำรน�้ำดื่มตำมเคย

“ขอบคุณครบัพี่ชำยรุจ”

“ไม่เป็นไร” ปวรรุจเอ่ยด้วยน�้ำเสียงนุ่มตำมเคย “แล้วนี่ท�ำไมถึงมำ 

ช้ำล่ะ หรอืว่ำกลบัไปเป็นเสอือกี”

“โอ๊ย พี่ชำยรจุ เรื่องผูห้ญงิผมเลกิไปตั้งนำนแล้ว ที่มำช้ำกเ็รื่องวุน่วำย

ทั้งในและนอกสภำนั่นแหละครับ ผมว่ำเลือกตั้งกันต้นปีหน้ำก็ไม่รู้ว่ำเรื่อง
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มนัจะจบหรอืเปล่ำนะครบั”

“เรื่องกำรเมอืงอย่ำพูดถงึเลยชำยพร์ี” พฒุภิทัรเอ่ยปรำม ก่อนจะหนั

ไปหำธรำธร “มำพูดเรื่องที่พี่ชำยใหญ่นดัพวกเรำมำกนัในวนันี้ดกีว่ำครบั”

เมื่อถูกเตือนธรำธรก็ถอนหำยใจออกมำ “ที่เรียกพวกนำยมำวันนี้  

ก็เพรำะเห็นว่ำทุกคนต่ำงวำงเรื่องงำนที่รัดตัวเพื่อมำร่วมงำนวันเกิดของ 

ย่ำอ่อนอย่ำงพร้อมเพรียงกันแล้ว พี่เห็นว่ำครบองค์ประชุม ก็เลยอยำก 

จะนดัพวกเรำคุยถงึเรื่อง...ย่ำอ่อน”

“ย่ำอ่อน!” สี่สงิห์จฑุำเทพร้องเป็นเสยีงเดยีวกนั ก่อนจะเป็นรชัชำนนท์ 

ที่เอ่ยถำมขึ้นมำด้วยควำมสงสยั “ท�ำไมหรอืครบั”

“วนัก่อนพี่เพิ่งพำย่ำอ่อนไปเยี่ยมคุณอำเทวพนัธ์ที่โรงพยำบำลมำ”

“คุณอำเทวพันธ์หรือครับ เป็นอะไรมำกหรือเปล่ำครับถึงเข้ำโรง-

พยำบำล” พุฒภิทัรอดถำมไม่ได้ ด้วยจติส�ำนกึของควำมเป็นนำยแพทย์

“หมอบอกว่ำเป็นเบำหวำน ควำมดนั แล้วกโ็รคเครยีด” ธรำธรถอน

ใจอกีครั้ง “กลบัมำจำกโรงพยำบำล ย่ำอ่อนกซ็มึๆ ไป วนัก่อนมะปรำงเข้ำไป

พดูคยุด้วยถงึได้รูว่้ำ ย่ำอ่อนยงัรูส้กึผดิอยูใ่นใจเสมอที่ไม่อำจท�ำตำมเจตนำ- 

รมณ์ของท่ำนพ่อของพวกเรำได้ เรื่องจะให้จฑุำเทพดองกบัเทวพรหม ยิ่งมำ 

เหน็สภำพของคณุอำเทวพนัธ์เป็นแบบนี้กย็ิ่งท�ำให้ควำมรูส้กึผดิในใจเพิ่มขึ้น”

“นั่นส ินอกจำกคณุเกษรำที่ได้ดบิได้ดแีล้ว ลกูสำวอกีสองคนกพ็ลอย

หำยสำบสญูกนัไปหมดอย่ำงนั้น ถงึจะร้ำยจะดกีนัขนำดไหนกย็งัเป็นลกูอยู”่

“ใช่...ก่อนกลบั ย่ำอ่อนยงัรบัปำกว่ำจะช่วยตำมหำสองคนนั่นอกีแรง

ด้วยนะ แต่คงไม่มปัีญญำ เพรำะอำยกุม็ำกแล้ว เลยนั่งอมทุกข์อยูค่นเดยีว”

“เอ...ที่พี่ชำยใหญ่เรยีกพวกเรำมำในวนันี้กเ็พรำะต้องกำรให้พวกเรำ

ช่วยกันตำมหำมำรตีกับวิไลรัมภำหรือครับ แต่วิไลรัมภำเธอ...” รณพีร์ 

ทอดเสียงลงเพรำะไม่อยำกพูดถึงเรื่องร้ำยๆ ในอดีตที่หญิงสำวท�ำเอำไว ้

สบืเนื่องมำจนถงึทุกวนันี้

“ไม่หรอก” ธรำธรส่ำยหน้ำ “พี่ไม่อยำกให้คนจิตไม่ปกติอย่ำงนั้น 
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เข้ำใกล้ย่ำอ่อนอกี เกดิวไิลรมัภำอำละวำดขึ้นมำ ย่ำอ่อนอำจทรุดลงไปอกี 

เรำคงท�ำได้เพียงอย่ำงเดียวคือต่อควำมหวังให้ท่ำนไปว่ำเรำก�ำลังตำมหำตัว

อยู่เหมอืนเดมิ แต่ไม่พบกเ็ท่ำนั้น ส่วนที่เรยีกพวกเรำมำ กอ็ยำกจะให้พวก

เรำช่วยก�ำชับลูกๆ ของพวกเรำว่ำ ให้หมั่นผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปดูแล 

ย่ำอ่อนมำกขึ้นกว่ำเดมิ จะได้ไม่มเีวลำว่ำงมำนั่งคดิมำกเรื่องมำรตกีบัรมัภำอกี”

“เรื่องนี้ไม่ยำกหรอกครบัพี่ชำยใหญ่” รชัชำนนท์เอย่ “พวกลกูๆ ของ

เรำก็ผูกพันกับย่ำอ่อนกันมำก มีเวลำก็มักจะแวะเวียนกันไปพูดคุยเสมอ 

ตอนนี้ยำยกัณก็กลับมำช่วยงำนเจ้ำภูได้แล้ว คงจะตกลงแบ่งเวลำกันมำ 

ดูแลย่ำอ่อนได้มำกขึ้นละครบั”

“แล้วตอนนี้วิไลรัมภำเธอยังส่งจดหมำยมำให้ย่ำอ่อนอีกหรือเปล่ำ

ครับพี่ชำยใหญ่” รณพีร์เอ่ยถำม เพรำะหลังจำกงำนแต่งงำนของเขำกับ 

เพยีงขวญั วไิลรมัภำกห็ำยตวัไป แต่กลบัส่งจดหมำยสำปแช่งมำที่วงัจฑุำเทพ 

อยูเ่นอืงๆ จนพี่ชำยใหญ่ของเขำต้องเกบ็จดหมำยทั้งหมดมำตรวจสอบดูก่อน 

เพื่อไม่ให้ถึงมือย่ำอ่อน เพรำะฉบับที่ท่ำนได้รับล่ำสุดท�ำเอำท่ำนล้มป่วยไป

หลำยวนัทเีดยีว

แต่ยังไม่ทันขำดค�ำ เสียงโครมครำมก็ดังขึ้นเสียก่อน หลังจำกนั้น 

กม็เีสยีงเคำะประตูรวัอย่ำงน่ำตกใจ

“คุณพ่อคะคุณพ่อ เกดิเรื่องใหญ่แล้วค่ะ”

เมื่อได้ยนิเสยีงบตุรสำวคนเลก็ ธรำธรกถ็งึกบัหน้ำตื่น รบีเดนิไปเปิด

ประตทูนัท ีเมื่อประตเูปิดออก หม่อมหลวงอณษิฐำกถ็ลนัเข้ำมำเกำะแขนบดิำ  

ใบหน้ำอันงดงำมของเธอชวนให้นึกถึงระวีร�ำไพตอนสำวๆ ทีเดียว ผิดกัน 

กแ็ต่ตอนนี้ใบหน้ำที่ควรแจ่มใสกลบัซดีเผอืดเท่ำนั้นเอง

“เกดิอะไรขึ้นลูกพลอย”

“คุณทวดค่ะ คุณทวดเป็นลมค่ะ พยำบำลบอกว่ำจู่ๆ คุณทวดกก็รดี

ร้องออกมำแล้วก็ล้มพับไปค่ะ ตอนนี้คุณแม่กับพวกคุณอำก�ำลังไปที่เรือน

รมิน�้ำแล้วค่ะ” อณษิฐำเอ่ยหอบๆ



ซ่ อ น ก ลิ่ น    17

“งั้นรบีไปกนัเถอะ” พุฒภิทัรเอ่ยขึ้น ก่อนจะรบีรุดออกจำกวงัจฑุำเทพ 

ไปยังเรือนริมน�้ำอันเป็นที่พักพิงของย่ำอ่อนเป็นคนแรก ด้วยจิตวิญญำณ

ของควำมเป็นแพทย์

เมื่อเหล่ำคุณชำยจุฑำเทพก้ำวเข้ำไปในห้องนอนของย่ำอ่อน พวกเขำ 
ก็พบว่ำผู้สูงวัยก�ำลังนอนอยู่บนเตียง โดยมีเหล่ำหลำนสะใภ้ห้อมล้อมคอย

ปฐมพยำบำลอยู่ กรองแก้วนั้นดูจะทะมัดทะแมงในกำรนี้มำกกว่ำใคร  

เพรำะเป็นถงึหวัหน้ำพยำบำลหอผู้ป่วยศลัยกรรมของโรงพยำบำลชื่อดงั

“ย่ำอ่อนเป็นอะไรไปหรือแก้ว” พุฒิภัทรเอ่ยถำมด้วยควำมเป็นห่วง 

หลงัจำกมำถงึเป็นคนแรก ก่อนจะเข้ำไปจบัข้อมอืย่ำอ่อนเพื่อตรวจชพีจร

“เป็นลมไปน่ะค่ะ”

“ท�ำไมจู่ๆ ถงึเป็นลมได้” ธรำธรเอ่ย

“คงเพรำะจดหมำยฉบบันี้มั้งคะ” ระวรี�ำไพตอบพร้อมกบัยื่นกระดำษ

แผ่นหนึ่งให้สำม ีก่อนจะเหลอืบไปมองนำงพยำบำลสำวคนใหม่เลก็น้อย

“นี่อย่ำบอกนะว่ำ...”

“ค่ะ จดหมำยจำกคุณรมัภำ คุณพยำบำลคนใหม่ไม่รู้ เหน็จ่ำหน้ำถงึ

ย่ำอ่อนเลยเอำมำให้ ถงึเป็นลมล้มพบัไปแบบนี้ละค่ะ”

ธรำธรรบีดงึกระดำษแผ่นนั้นมำดู เหล่ำคุณชำยที่เหลอืจงึเคลื่อนตวั

มำยนืด้ำนหลงัเพื่อให้เหน็ข้อควำมในจดหมำยฉบบันั้นด้วย

ผูใ้ดไม่ยดึถอืค�ำสตัย์ ค�ำสญัญำที่ให้แก่เทวพรหม ขอให้ผู้นั้น พบแต่

ควำมวนิำศ อยู่กเ็หมอืนตำยทั้งเป็น ตำยไปขอให้ตกนรกหมกไหม้ อย่ำได้

ผุดได้เกดิ ขอให้ครอบครวัของมนัผู้นั้นฉบิหำยล่มจม ขอให้ตำยอย่ำงทกุข์

ทรมำน พบควำมวบิตั ิจญัไร ด้วยน�้ำมอืของเทวพรหมไปชั่วลกูชั่วหลำน

        

วไิลรมัภำ
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เมื่ออ่ำนจบ ห้ำสงิห์จุฑำเทพกเ็งยหน้ำขึ้นมำ ก่อนจะหนัมองกนัด้วย

สีหน้ำตื่นตระหนก และหัวใจที่เต้นโครมครำมด้วยควำมไหวหวั่นต่อชะตำ

กรรมของเจ้ำของจดหมำย



หม่อมหลวงภูธเนศ ก้ำวลงจำกรถบีเอ็มดับเบิลยูสีเข้ม ก่อนจะ
ขยบัสทูสเีทำอย่ำงดใีห้เข้ำที่ ขยบัเนกไทอกีเลก็น้อย จำกนั้นกก้็ำวยำวๆ เข้ำไป

ด้ำนในวงัจฑุำเทพด้วยฝีเท้ำที่เรว็กว่ำปกต ิใบหน้ำคมเข้มเรยีบเฉย ดภูำยนอก 

เหมอืนไม่มคีวำมรู้สกึใดๆ หำกภำยในใจกลบัเตม็ไปด้วยควำมร้อนรุ่ม

ชำยหนุ่มเดนิผ่ำนโถงกลำง พนกังำนทุกคนหยุดท�ำงำนกนัหมดแล้ว 

ต่ำงคนต่ำงรอคอยค�ำสั่งว่ำจะเอำอย่ำงไรต่อ จะต้องเก็บของทั้งหมดกลับ 

หรอืจะเดนิหน้ำเนรมติให้ที่นี่กลำยเป็นสถำนที่จดังำนเลี้ยงต่อไป

นี่คอือกีเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้เขำหงุดหงดิ เพรำะโดยนสิยัของเขำ สิ่งที่

เขำรบัผดิชอบจะต้องสมบรูณ์แบบเสมอ หำกมข้ีอผดิพลำดแม้เพยีงน้อยนดิ 

เขำจะรู้สกึได้ทนัทวี่ำงำนนั้นยงัไม่ดพีอ

งำนเลี้ยงวันเกิดของทวดอ่อนก็เช่นกัน ปีนี้เป็นคิวของเขำ หลังจำก

บรรดำเหลนๆ ทุกคนตกลงกันว่ำจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้ำภำพ

๑
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จัดงำนให้คุณทวดกันคนละปี แต่กลับต้องมำสะดุดหยุดลง และคงกลำย

เป็นประวตัทิี่ด่ำงพร้อยส�ำหรบัเขำเป็นแน่

ขณะมองไปทั่วสถำนที่จดังำนอย่ำงประเมนิสถำนกำรณ์อยูน่ั้น ดวงตำ

คมกริบของเขำก็บังเอิญไปสะดุดกับพนักงำนสำวคนหนึ่งเข้ำ เธอก�ำลังนั่ง

จบักลุ่มคุยกบัเพื่อนๆ อยู่ใกล้เวท ีใบหน้ำที่ต้องแสงจำกโคมระย้ำท�ำให้เธอ

ดูโดดเด่นกว่ำใคร ผมของเธอสีเข้มยำวสลวย เรือนร่ำงที่อยู่ในชุดกึ่งยูนิ- 

ฟอร์มกด็สูมส่วน ทกุอย่ำงที่ประกอบเป็นเธอท�ำให้เขำถงึกบัชะงกั โดยเฉพำะ

ดวงตำกลมโตเป็นประกำยที่เพิ่งจะมองมำทำงเขำ

ภูธเนศสะอกึ จู่ๆ กร็ู้สกึคนัคอจนต้องกระแอมออกมำ เขำรบีหลบ

สำยตำของเธอ ขยบัเนกไทอย่ำงมเีชงิ ก่อนจะท�ำเป็นเดนิต่อไปยงัห้องรบัแขก

ใหญ่ ซึ่งสมำชกิในครอบครวัทุกคนมำรอกนัอยู่แล้ว

ในห้องนั้น ธรำธรก�ำลังนั่งอยู่ตรงโซฟำหลุยส์ตัวยำว ขนำบด้วย 

ปวรรุจและพุฒิภัทร ส่วนรัชชำนนท์และรณพีร์ก็นั่งอยู่ตรงโซฟำเดี่ยวที่

ขนำบพี่ชำยทั้งสำมอกีชั้นหนึ่ง

ฝั่งตรงข้ำมธรำธรเป็นเหล่ำแม่บ้ำนจุฑำเทพซึ่งนั่งรวมตัวกันอยู่ตรง

โซฟำตวัยำวเช่นกนั มรีะวรี�ำไพ สร้อยฟ้ำ และวรรณรสำนั่งอยู่บนเบำะ ส่วน

กรองแก้วกับเพียงขวัญนั่งอิงอยู่กับพนักแขนของโซฟำตัวนั้นด้วยท่วงท่ำ 

ที่สง่ำงำม สมกบัเป็นอดตีนำงงำมและนกัแสดงผู้มชีื่อเสยีง

พนัตร ีหม่อมหลวงอศริ ลูกชำยของธรำธรยกมอืทกัทำยเขำพร้อม

รอยยิ้มมำจำกเก้ำอี้สูงหน้ำเคำน์เตอร์เครื่องดื่ม เขำค้อมศีรษะเล็กน้อยกึ่ง

นอบน้อมตอบ เพรำะอศรินบัได้ว่ำเป็นหวัเรอืใหญ่ของเหล่ำจุฑำเทพเจเนอ-

เรชันใหม่ทีเดียว เนื่องจำกเป็นลูกคนแรกของลูกชำยคนโตแห่งรำชสกุล 

จุฑำเทพ ส่วนที่นั่งอยู่ใกล้กนัคอืน้องสำวชื่อ หม่อมหลวงอณษิฐำ ซึ่งตอนนี้

เป็นผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของบริษัทเจที พร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป 

จ�ำกัด (มหำชน) ไปแล้ว จำกผลงำนอันโดดเด่นและควำมตั้งใจท�ำงำน 

ของเธอ



ซ่ อ น ก ลิ่ น    21

เมื่อเหน็ภูธเนศ หม่อมหลวงสรุจ บุตรชำยคนเดยีวของปวรรุจที่ยนื

อยู่ตรงที่จัดวำงเครื่องดื่มก็จัดกำรผสมเครื่องดื่มให้ หนุ่มนักกำรทูตคนนี้ 

แม้จะมีต�ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนใหญ่โต เป็นถึงเลขำนุกำรโท ประจ�ำสถำน-

เอกอคัรรำชทูตไทย ณ กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี สหรฐัอเมรกิำ แต่กไ็ม่ทิ้งนสิยั

ชอบบริกำรพี่น้องคนอื่นๆ เหมือนบิดำ ซึ่งลูกพี่ลูกน้องทุกคนต่ำงชื่นชอบ 

เพรำะคอ็กเทลที่เขำชงนั้น รสเลศิอย่ำบอกใครเชยีว

ควำมจริงสรุจจะต้องมีน้องสำวอีกคนหนึ่ง แต่บังเอิญว่ำระหว่ำง 

ที่วรรณรสำตั้งครรภ์ เกิดแท้งระหว่ำงเดินทำงตำมปวรรุจไปต่ำงประเทศ 

หลังจำกนั้นปวรรุจก็ไม่ยอมให้ภรรยำตั้งครรภ์อีกเลย เพรำะเป็นห่วง  

ไม่อยำกให้เจ็บทั้งกำยและใจอีก สรุจจึงกลำยเป็นบุตรชำยเพียงคนเดียว 

ของทั้งคู่

เมื่อเครื่องดื่มส�ำหรับภูธเนศเสร็จเรียบร้อย ร้อยเอก หม่อมหลวง

ฉตัรเกล้ำ บตุรชำยคนโตของพฒุภิทัรที่ยนือยูใ่กล้ๆ กร็บัอำสำน�ำเครื่องดื่ม

ที่เพิ่งชงเสรจ็มำเสริ์ฟให้เขำ 

สำยเลอืดจฑุำเทพคนนี้นบัได้ว่ำมใีบหน้ำหล่อเหลำที่สดุในหมู่ห้ำสงิห์

จุฑำเทพรุ่นที่สอง เพรำะได้มรดกจำกมำรดำที่เคยเป็นถงึนำงสำวศรสียำม

มำเตม็ๆ เมื่อผสมเข้ำกบัควำมหล่อเหลำของอำจำรย์หมอผูม้ำกฝีมอื กท็�ำให้

เขำกลำยเป็นที่ชื่นชอบของสำวน้อยสำวใหญ่ทั่วกรุงเชียวละ แถมตอนนี้ยัง

เป็นถึงนักเรียนแพทย์เฉพำะทำงด้ำนศัลยกรรมกระดูกของวิทยำลัย

แพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำอีกต่ำงหำก หำกเรียนจบคงได้ติดยศพันตร ี

รับรองว่ำได้เป็นคุณหมอเนื้อหอมไม่แพ้บิดำ และเป็นนำยทหำรมำดเท่ 

ไม่แพ้คุณอำของเขำอย่ำงแน่นอน

ฉตัรเกล้ำมนี้องสำวอยู่หนึ่งคน คอืหม่อมหลวงปกเกศ ซึ่งไม่ได้อยู่

ในห้องนี้ด้วย เนื่องจำกช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ำยของกำรเรยีนด้ำนแฟชั่นดไีซน์

ที่ปำรสี จงึต้องตั้งใจเป็นพเิศษ ไม่สำมำรถมำร่วมงำนวนัเกดิของทวดอ่อนได้  

แม้จะอยำกมำมำกเพยีงใดกต็ำม
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ส่วนที่ยืนเรียงรำยรำวกับแถวทหำรกองเกียรติยศอยู่ตรงผนังนั้น 

ก็คือบรรดำลูกๆ ของรณพีร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ร้อยเอก หม่อมหลวง 

รณจกัร นำยทหำรม้ำสดุฮอตที่เคยถ่ำยโฆษณำน�้ำอดัลมสดุฮติจนสำวๆ ทั่ว

ไทยพำกนัหลงใหลมำแล้ว คนที่สองคอืเรอือำกำศตร ี หม่อมหลวงรณภูม ิ

นำยทหำรประจ�ำกองทพัอำกำศไทย ผูซ้ึ่งไม่ชอบกำรแสดงทกุชนดิ เรยีกได้ว่ำ 

ลูกไม้หล่นไกลต้นจำกมำรดำมำก ส่วนอีกสองคนที่เหลือนั้นรับมรดกทำง

ควำมสำมำรถมำจำกเพียงขวัญเต็มๆ นั่นคือหม่อมหลวงรณเรศ ซึ่งก�ำลัง

ร�่ำเรยีนบัลเลต์ชั้นสูงอยู่ที่ฝรั่งเศส และน้องชำยคนสุดท้องคอืหม่อมหลวง

รณกร ซึ่งศกึษำทำงด้ำนภำพยนตร์อยูท่ี่สหรฐัอเมรกิำ ทั้งคูอ่ำศยัช่วงวนัหยดุ 

ครสิต์มำสกลบัมำร่วมงำนวนัเกดิทวดอ่อน เพรำะถอืได้ว่ำเป็นเหลนคนโปรด

ไม่ผดิกบัสมยับดิำเลยแม้แต่น้อย

“นี่มนัเกดิอะไรขึ้นครบั” ภูธเนศเอ่ยถำมพลำงกวำดตำมองไปทั่ว

“คุณทวดป่วย” ธรำธรตอบ ก่อนจะถอนใจออกมำเบำๆ “เรำอำจ 

ต้องเลื่อนงำนวนัเกดิออกไป หรอือำจต้องยกเลกิ”

ภูธเนศกัดฟันแน่น สิ่งไม่คำดฝันเป็นศัตรูที่เขำไม่อำจต้ำนทำนได้  

งำนที่เขำอุตส่ำห์เตรยีมคงจะต้องยกเลกิไป เพรำะไม่มเีหตุผลที่เขำจะดงึดนั

ท�ำต่อ เนื่องจำกสขุภำพของเจ้ำของงำนนั้น ควรจะเป็นสิ่งที่ต้องค�ำนงึถงึเป็น

อนัดบัแรก

“คุณทวดเป็นอะไรมำกไหมครบั”

“ลุงภัทรของแกตรวจดูอำกำรให้แล้ว บอกว่ำไม่เป็นอะไรมำก แค่

ตกใจจนชอ็กหมดสตไิปเท่ำนั้น ดทีี่มพียำบำลช่วยประคองไม่ให้ล้มหวัฟำด

พื้น” รชัชำนนท์ตอบลูกชำย

“ตกใจหรอืครบั ตกใจเรื่องอะไรครบั”

ได้ยนิค�ำถำมเช่นนั้น หม่อมหลวงกณัฐกิำ จงึเดนิมำยื่นกระดำษแผ่น

หนึ่งให้เขำ ดูเหมอืนน้องสำวคนเดยีวของเขำจะเป็นคนสุดท้ำยที่ได้อ่ำนมนั 

ภูธเนศอ่ำนข้อควำมที่เขียนด้วยลำยมืออ่อนช้อยสวยงำมแล้วก็ต้อง
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ตกใจ เพรำะใจควำมของทุกอักษรนั้นเต็มไปด้วยควำมอำฆำตมำดร้ำย 

และค�ำสำปแช่งอนัน่ำสะพรงึ

“วิไลรัมภำ” เขำทวนชื่อที่ลงท้ำยจดหมำย ก่อนจะเงยหน้ำขึ้นมอง 

น้องสำว “ใครกนั”

“กัณก็ไม่รู้ค่ะ คุณลุงใหญ่บอกให้รอคุณภูมำก่อน จะได้เล่ำให้ฟัง 

ทเีดยีว”

ภธูเนศจงึหนัไปมองผูเ้ป็นลงุ ซึ่งนั่งเป็นประธำนอยูด้่วยสหีน้ำเคร่งขรมึ  

“วไิลรมัภำคอืใครครบัคุณลุงใหญ่”

ธรำธรถอนใจ “เอำละ ในเมื่อมำกนัครบแล้ว ลุงกจ็ะเล่ำให้พวกเธอ

ฟังอย่ำงละเอยีดถงึที่มำที่ไปของจดหมำยฉบบันั้น”

ทั้งภูธเนศและเหล่ำจุฑำเทพเจเนอเรชันใหม่ต่ำงตั้งใจฟังกันทุกคน  

ผู้เป็นประมุขวังจึงเท้ำควำมให้ฟังว่ำ เดิมทีหม่อมเจ้ำวิชชำกรซึ่งเป็นท่ำนปู่

ของพวกเขำนั้น เป็นเพื่อนรกักบั หม่อมรำชวงศ์เทวพนัธ์ เทวพรหม ทั้งคู่

เป็นสหำยที่รกักนัมำก ถงึขนำดสญัญำกนัว่ำจะให้ลูกคนใดคนหนึ่งแต่งงำน

กนัเพื่อจะได้เกี่ยวดองกนัสบืไป แต่เมื่อหม่อมเจ้ำวชิชำกรสิ้นชพีติกัษยั ค�ำมั่น

สญัญำนั้นจงึตกทอดมำถงึหม่อมเอยีด ซึ่งเป็นมำรดำและเป็นย่ำของบรรดำ

ลูกๆ ของท่ำนซึ่งถูกขนำนนำมภำยหลงัว่ำ ห้ำสงิห์แห่งจุฑำเทพ

แต่เมื่อบรรดำห้ำสิงห์จุฑำเทพเติบโตเป็นหนุ่ม พวกเขำกลับอยำก 

ลขิติชวีติรกัของตนเอง ต่ำงหำทำงปฏเิสธกำรแต่งงำนกบัทำยำทแห่งรำชสกลุ 

เทวพรหม จนค�ำสัญญำนั้นมีอันต้องถูกลบล้ำงไปโดยปริยำย เมื่อทำยำท 

คนสุดท้ำยคอืรณพรี์นั้นแต่งงำนกบัเพยีงขวญั

ธรำธรเองนั้น แม้จะเกือบได้แต่งงำนกับหม่อมหลวงเกษรำ แต ่

จนแล้วจนรอดก็กลับได้แต่งงำนกับหม่อมหลวงระวีร�ำไพ ปวรรุจเอง 

ก็ปฏิเสธที่จะแต่งงำนกับหม่อมหลวงกระถิน ลูกพี่ลูกน้องของหม่อมหลวง

เกษรำ เพื่อไปแต่งงำนกบัวรรณรสำ ผู้เคยเป็นถงึหม่อมเจ้ำหญงิมำก่อน 

ส่วนพุฒิภัทรก็ปฏิเสธกำรแต่งงำนกับหม่อมหลวงมำรตี น้องสำว 
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ของหม่อมหลวงเกษรำเพื่อแต่งงำนกับกรองแก้ว อดีตนำงสำวศรีสยำม 

สุดท้ำยมำรตกีต็กเป็นอนุภรรยำของนำยพลพนิจิ แต่หลงัจำกท่ำนนำยพล

เสยีชวีติ มำรตซีึ่งไม่ได้รบัทรพัย์สมบตัอิะไรจำกท่ำนเลย กห็ำยสำบสูญไป

อย่ำงไร้ร่องรอย 

เช่นเดยีวกบัวไิลรมัภำ ซึ่งควำมจรงิจะต้องแต่งงำนกบัรณพรี์ แต่ก็

แคล้วคลำดกันเพรำะเรื่องร้ำยแรงที่เธอท�ำกับหม่อมเอียดไว้ ท�ำให้รณพีร์

ได้แต่งงำนกบัเพยีงขวญั อดตีนำงเอกภำพยนตร์ไทยชื่อดงัในเวลำนั้น

“ส่วนพ่อ...” รัชชำนนท์เอ่ยเสริมขึ้น “ทวดเอียดหมำยมั่นจะให้

แต่งงำนกับหม่อมหลวงศินีนุช ลูกสำวของท่ำนนำยพล หม่อมรำชวงศ์

อนุพนัธ์ เทวพรหม แต่พ่อกก็ลบัหนไีปจนได้พบกบัแม่ของลูกที่หนองคำย 

และแต่งงำนกนัในที่สุด”

“ใช่” สร้อยฟ้ำพยกัหน้ำ “แม้ตอนนี้หม่อมหลวงศนินีุชจะได้แต่งงำน

กบันำยทหำรคนหนึ่ง และกลำยเป็นคณุหญงิไปแล้ว แต่เวลำพบกนัตำมงำน

ทไีร กไ็ม่อำจมองหน้ำกนัตดิสกัครั้ง”

จำกนั้นธรำธรยังเล่ำให้ทุกคนฟังถึงชะตำกรรมของหม่อมรำชวงศ์

เทวพันธ์ว่ำ ในคืนวันที่รณพีร์แต่งงำน วิไลรัมภำก็หนีหำยออกไปจำกวัง 

ท�ำให้ประมุขแห่งวังเทวพรหมกลับกลำยเป็นคนติดเหล้ำ เงินทองที่มีก ็

ร่อยหรอลง แม้เกษรำจะพยำยำมค�้ำจนุเท่ำไรกย็งัไม่พอจบัจ่ำย เพรำะกลบั

ไปติดกำรพนันอีกด้วย ทั้งๆ ที่เลิกมำได้พักหนึ่งแล้ว จนกระทั่งร่ำงกำย 

ทรุดโทรม ต้องเข้ำออกโรงพยำบำลบ่อยๆ ไม่นำนมำรตีก็แพ้คดีฟ้องร้อง

ค่ำเลี้ยงดจูำกกองมรดกของนำยพลพนิจิแล้วหนหีำยไปอกีคน จนบดันี้กย็งั

หำตวัทั้งคู่ไม่พบ

“อย่ำงนี้เอง คุณวไิลรมัภำถงึได้เคยีดแค้นชงิชงัพวกเรำนกั” ภูธเนศ

ร�ำพงึ

“วันก่อนลุงพำคุณทวดไปเยี่ยมคุณชำยเทวพันธ์มำ สภำพร่ำงกำยที่

ทรดุโทรมของคณุชำยท�ำให้คณุทวดถงึกบัหลั่งน�้ำตำและเศร้ำซมึไปหลำยวนั
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เลย”

“คงเพรำะรู้สึกผิดในใจ ที่ไม่อำจท�ำตำมเจตนำรมณ์ของท่ำนปู่ได้ 

ใช่ไหมครบั” พนัตร ีหม่อมหลวงอศริเอ่ยถำมบดิำ

“กน็่ำจะใช่”

“ท�ำไมคณุทวดถงึยดึมั่นค�ำสญัญำขนำดนั้นละ่ครบั เท่ำที่ฟงัมำ เรื่อง

ทกุอย่ำงมนักน่็ำจะลงตวัและจบไปตั้งนำนแล้วไม่ใช่หรอืครบั สญัญงิสญัญำ

อะไรก็ไม่มี หรือคุณชำยเทวพันธ์มีบุญคุณอะไรกับท่ำนปู่มำกหรือครับ”  

สรุจเอ่ยถำมขึ้นด้วยควำมสงสยั

“ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นหนี้บุญคุณกันหนักหนำหรอก คนสมัยก่อนโดย

เฉพำะผู้มียศศักดิ์อย่ำงท่ำนปูซ่ึ่งเป็นถึงหม่อมเจ้ำ ไม่ใช่คนธรรมดำสำมัญ 

แม้จะเป็นเพียงค�ำสัญญำปำกเปล่ำ เป็นเพียงกำรคุยกันเล่นสนุกๆ แต่เมื่อ

ลั่นวำจำออกไปแล้วกถ็อืเป็นค�ำมั่นที่มอิำจบดิพลิ้วได้ ทั้งคุณทวดเอยีดและ

คณุทวดอ่อนต่ำงกเ็ป็นคนรุน่เก่ำซึ่งยดึถอืเอำค�ำมั่นสญัญำเป็นหลกั จงึท�ำให้

รูส้กึผดิอยู่ในใจเสมอมำที่ไม่อำจท�ำตำมเจตนำรมณ์ของท่ำนปูไ่ด้ แม้จะต้อง

ฝืนใจพยำยำมบงัคบัหลำนๆ ถงึห้ำครั้งห้ำครำกต็ำม ยิ่งมำได้รบัจดหมำย

สำปแช่งแบบนี้กย็ิ่งไปกนัใหญ่” ปวรรุจตอบบุตรชำย

“มำรวมตวักนัอย่ำงนี้กด็แีล้วนะ ลุงจะได้ถอืโอกำสก�ำชบักบัพวกเรำ

เสยีเลยว่ำ ให้ช่วยๆ กนัดแูลคณุทวดหน่อย ระยะนี้กห็มั่นแวะเวยีนไปพดูคยุ  

รบัประทำนอำหำรกบัท่ำนให้มำกกว่ำเดมิอกีสกัหน่อย จะได้ไม่มเีวลำมำคดิ

เรื่องอดตีให้ไม่สบำยใจไปเปล่ำๆ ส่วนเรื่องจดหมำยนั่น ลงุกบัอำๆ ของพวก

เธอจะจดักำรเอง” ธรำธรเอ่ยเสยีงเครยีด

“เรื่องคุณทวดไม่ต้องห่วงนะครบัคณุลงุใหญ่ ตอนนี้คุณกณักม็ำช่วย

งำนผมไปได้เยอะแล้ว คงมเีวลำไปดแูลคณุทวดได้มำกกว่ำเดมิ” ภูธเนศเอ่ย

“ดแีล้วละ” ธรำธรพยกัหน้ำ “ทนีี้กเ็หลอืเรื่องงำนวนันี้ เจ้ำภำพจะเอำ

อย่ำงไรล่ะ หอื”

ภธูเนศถอนใจเบำๆ อย่ำงยอมจ�ำนนต่อสถำนกำรณ์ “กค็งต้องยกเลกิ
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ละครบัคณุลงุใหญ่ อย่ำงไรสขุภำพของคณุทวดกส็�ำคญัที่สดุส�ำหรบัพวกเรำ”

หลงัจำกเลกิประชมุครอบครวั ภธูเนศซึ่งเป็นแม่งำนเดนิไปที่ห้องโถง
กลำง สถำนที่ส�ำหรบัจดังำนในวนันี้ ก่อนจะเรยีกหวัหน้ำแผนกจดัเลี้ยงของ

โรงแรมเจทีมำบอกว่ำ งำนในวันนี้ต้องยกเลิก เพรำะเจ้ำภำพเกิดล้มป่วย

กะทนัหนั

“ส่วนเรื่องค่ำแรงไม่ต้องเป็นห่วงนะ ให้พวกพนกังำนเบกิจ่ำยไปตำม

ปกต ิเหน็ว่ำมพีวกพำร์ตไทม์มำด้วยไม่ใช่หรอื” เขำเอ่ย ก่อนจะเหลอืบมอง

ไปยังกลุ่มพนักงำนเพื่อค้นหำหญิงสำวที่มีดวงหน้ำงดงำมรำวกับดวงจันทร์

คนนั้น

ตอนนี้เธอก�ำลงันั่งรวมกลุ่มอยู่กบัพนกังำนคนอื่นๆ ใบหน้ำขำวนวล

นั้นช่ำงให้ควำมรูส้กึเหมอืนเขำก�ำลงันั่งมองดวงจนัทร์อนัสกุสกำวทกุครั้งไป

“มสีองสำมคนครบัหม่อม พอดทีี่โรงแรมมคีวิจดัเลี้ยงแน่นเอี้ยดไป

หมด ผมเลยต้องจ้ำงพวกพำร์ตไทม์มำเพิ่ม ถ้ำไม่ได้ค่ำแรง คนพวกนั้นคง

เดอืดร้อน”

“ไม่มีอะไรแล้ว ผมขอตัวก่อนนะครับ” ภูธเนศค้อมศีรษะเล็กน้อย 

ปรำยตำมองหญิงสำวคนนั้นอีกครั้ง ก่อนจะหันหลังให้แล้วเดินออกจำก

อำคำรหลงัใหญ่ไป

ชำยหนุ่มเดนิผ่ำนสวนองักฤษที่ถูกจดัแต่งอย่ำงสวยงำม ลอดซุ้มเถำ

ดอกอญัชนัเหนอืสะพำนไม้ข้ำมคลองเลก็ๆ ซึ่งทดน�้ำมำจำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำ

ไปสู่บงึกลำงสวนสวย จนกระทั่งถงึเรอืนไม้ทรงไทยที่ยงัคงสวยงำมไม่ต่ำง

อะไรกบัสมยัที่เขำยงัเดก็ ซึ่งหม่อมทวดเอยีดยงัคงใช้ชวีติอยู่ที่นี่ เนื่องจำก

บดิำของเขำให้คนงำนมำดูแลและปรบัปรุงซ่อมแซมอยู่เสมอ

จะแตกต่ำงอยู่สักหน่อยก็คือ ห้องของทวดอ่อนนั้นถูกย้ำยลงมำอยู่

ด้ำนล่ำงแล้ว เนื่องจำกเมื่อท่ำนมอีำยุเพิ่มมำกขึ้น กเ็ริ่มบ่นว่ำเหนื่อยเวลำขึ้น

ลงบนัได บดิำของเขำจงึต้องให้ช่ำงที่บรษิทัก่อสร้ำงมำกั้นเป็นห้องกระจกให้ 
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ภำยในมเีครื่องอ�ำนวยควำมสะดวกครบครนั ตดิเครื่องปรบัอำกำศเยน็ฉ�่ำ 

ภำยหลงัที่ทวดอ่อนเริ่มเจบ็ออดๆ แอดๆ พวกเครื่องมอืช่วยชวีติที่คดัสรร

โดยพุฒิภัทรก็ถูกน�ำมำจัดวำงอยู่ในห้องอย่ำงครบครัน เตรียมพร้อมเหตุ

ฉุกเฉนิเหมอืนเช่นวนันี้

เมื่อภูธเนศผลักบำนประตูเข้ำไป พยำบำลประจ�ำตัวของทวดอ่อนก็

วำงนติยสำรในมอืลงแล้วยนืขึ้นค้อมศรีษะให้เขำเลก็น้อย

“คุณทวดเป็นอย่ำงไรบ้ำงครบั”

“ไม่เป็นอะไรแล้วค่ะ เมื่อครู่กเ็พิ่งจะตื่นขึ้นมำรบัข้ำวต้ม นี่กห็ลบัไป

ได้ครู่ใหญ่แล้วค่ะ”

ชำยหนุ่มยิ้ม ก่อนจะทรุดตวัลงนั่งตรงขอบเตยีง น�้ำหนกัที่กดลงบน

ฟูกคงท�ำให้ทวดอ่อนรู้สกึตวั จงึลมืตำขึ้นมำ ก่อนจะยิ้มให้เขำ

“คุณภูหรอืลูก”

“ครบัคุณทวด” เขำตอบพร้อมกบัช้อนมอืบำงขึ้นมำกุมไว้ “คุณทวด

รู้สกึอย่ำงไรบ้ำงครบั”

“กเ็พลยีๆ นดิหน่อย คนแก่กอ็ย่ำงนี้แหละ” 

ทวดอ่อนเอ่ยขณะขยบัลกุ ภธูเนศจงึเข้ำช่วยประคองแล้วปรบัหมอน

ให้กลำยเป็นเบำะองิหลงั

“ถ้ำอย่ำงนั้นคุณทวดต้องพกัผ่อนมำกๆ นะครบั แล้วกอ็ย่ำคดิมำก

เรื่อง...” เขำทอดเสยีงลงอย่ำงลงัเล

“จดหมำยนั่นใช่ไหม”

“เอ่อ...ครบั”

ทวดอ่อนถอนใจเฮอืก ดวงตำหม่นลงอย่ำงเหน็ได้ชดั “คุณภูรู้เรื่อง

หมดแล้วใช่ไหมลูก”

“ครบั คุณลุงใหญ่กบัคุณพ่อเล่ำให้ฟังเมื่อครู่”

“เฮ้อ...ถงึจะเคยมเีรื่องมรีำวกนั แต่ทวดกย็งัรู้สกึเสมอนะว่ำที่แม่รมัภำ 

เป็นแบบนี้ กเ็พรำะทวดเองนั่นแหละ”



28   ล อ อ จั น ท ร์

“คณุทวดอย่ำคดิมำกสคิรบั เดี๋ยวกเ็ป็นลมไปอกี” เขำตบหลงัมอืท่ำน

เบำๆ

“จะไม่ให้คดิได้อย่ำงไรกนัเล่ำคุณภูเอ๊ย ป่ำนนี้จะเป็นตำยร้ำยดอีย่ำงไร 

กไ็ม่รู ้ทั้งแม่รมัภำ ทั้งแม่มำรต ีหำยเงยีบไปกนัหมด นี่คณุชำยเทวพนัธ์กเ็ป็น 

ห่วงจนล้มเจบ็ไปเหมอืนกนั ทวดเหน็แล้วกอ็ดสงสำรไม่ได้”

“คุณทวดอย่ำเป็นห่วงเลยนะครบั คุณลุงใหญ่บอกจะจดักำรเรื่องนี้

ให้ ผมเชื่อว่ำคงไม่นำนเกนิรอ”

ทวดอ่อนหวัเรำะเบำๆ “กข็อให้เป็นอย่ำงนั้นเถอะ...เจ้ำพระคุณ” ท่ำน

ยกมอืพนมท่วมศรีษะ 

“ขอให้พบเรว็ๆ ด้วยเถดิ ทวดจะได้นอนตำยตำหลบั”

ภูธเนศฝืนหวัเรำะ “คุณทวดไม่เป็นอะไรง่ำยๆ หรอกครบั ผมเชื่อ”

“โอ๊ย ทวดเป็นไม้ใกล้ฝั่งเต็มที คุณภูจะมำเอำนิยำยอะไรกับทวด 

ล่ะลูก”

“อ้ำว คุณทวดนี่ท่ำจะแก่จรงิๆ”

“แน้...มำว่ำทวดอกี”

“กจ็รงิไหมล่ะครบั” เขำหวัเรำะ 

“สญัญำกบัผมเป็นมั่นเหมำะว่ำจะอยูเ่ลี้ยงลกูให้ผม แล้วจะมำเป็นอะไร 

ไปก่อนได้อย่ำงไรกนัครบั”

“คุณภูกร็บีๆ มสี”ิ ทวดอ่อนเอ่ย “ปีนี้อำยุเท่ำไรแล้วนะ”

“ยี่สบิเจด็ย่ำงยี่สบิแปดครบั”

“มแีฟนหรอืยงั ไม่เหน็เคยพำมำให้ทวดดูเลย”

หม่อมหลวงหนุ่มชะงกั นกึไปถงึสำวสวยใบหน้ำรำวดวงจนัทร์

“ว่ำไงล่ะ” ทวดอ่อนทวงค�ำตอบ

“ยังครับ” ชำยหนุ่มหัวเรำะ “ยังหำที่ถูกใจไม่ได้สักที เห็นทีต้องให้ 

คุณทวดลุกขึ้นมำจดักำรให้เหมอืนสมยัคุณลุงกบัคุณพ่อละมั้งครบั”

ทวดอ่อนค้อนเข้ำให้ “อย่ำมำท�ำเป็นพูดดเีลย พอทวดลุกได้ จดักำร
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อะไรต่อมอิะไรได้ ขี้คร้ำนจะเปิดหนไีปไกลปืนเที่ยงเหมอืนพ่ออกีคน”

“เป็นควำมคิดที่ดีนะครับ เผื่อจะได้เจอเจ้ำหญิงกลำงไพรเหมือน 

คุณพ่อเจอคุณแม่ไงครบั”

“โอ๊ย สมยันี้แล้ว เจ้ำหญงิที่ไหนจะอยู่ในป่ำในดง เวยีงพูค�ำกส็งบมำ

ช้ำนำน คงไม่มเีจ้ำหญงิมำซ่อนตวัอกีแล้วมั้ง”

“ว่ำได้หรอืครบั บำงทอีำจมเีจ้ำจำกเมอืงไหนมำท�ำตกหล่นเอำไว้สกัคน 

กไ็ด้” เขำเอ่ยกลั้วหวัเรำะ

“เออ ช่ำงคดินะพ่อคุณ” ทวดอ่อนหวัเรำะเอิ๊ก ก่อนจะโบกมอื 

“ไม่เอำละ ทวดนอนต่อดกีว่ำ ง่วงเหลอืเกนิ ไม่รู้คุณพยำบำลคนใหม่

เอำยำอะไรให้กนิ” 

เขำหนัไปมองตำมสำยตำท่ำน กเ็หน็คุณพยำบำลคนใหม่นั่งยิ้มเจื่อน

อยู่

“คุณภูจะไปท�ำอะไรกไ็ปเถอะ ไม่ต้องห่วงคนแก่อย่ำงทวดหรอก”

“ไม่ห่วงได้ไงกนัล่ะครบั ทวดของผมทั้งคน” เขำหยอดค�ำหวำนขณะ

พยุงและจดัหมอนให้ท่ำนนอนสบำยๆ ก่อนจะช้อนมอืท่ำนมำกุมไว้อกีครั้ง 

“ผมจะรอคุณทวดหลบัก่อนแล้วค่อยไป”

“อือๆ” หญิงชรำพยักหน้ำหงึกๆ สักพักหม่อมหลวงภูธเนศก็ได้ยิน

เสยีงกรนเบำๆ

เขำมองใบหน้ำเหี่ยวย่นของท่ำนอย่ำงนกึเป็นห่วง เพรำะระยะหลงันี้

สุขภำพร่ำงกำยของทวดอ่อนก็ไม่ค่อยจะดี ยิ่งมำเจอเรื่องจดหมำยบ้ำๆ  

นั่นอกี กย็ิ่งทรุดลง

หลงัจำกนั้นครูใ่หญ่ ชำยหนุม่กล็กุขึ้นแล้วก�ำชบัให้พยำบำลดูแลทวด

อ่อนให้ด ีอย่ำให้ล้มไปอกี ก่อนออกจำกห้องแล้วเดนิกลบัไปที่ตกึใหญ่เพื่อ

จะผ่ำนไปที่คฤหำสน์รชัชำนนท์ซึ่งอยู่ด้ำนหลงั ระหว่ำงทำงเขำสงัเกตเหน็ว่ำ

พวกพนักงำนจัดงำนก�ำลังขนของกลับขึ้นรถกระบะกลำงเก่ำกลำงใหม่กัน

อย่ำงขะมกัเขม้น โดยเฉพำะหญงิสำวหน้ำใสคนนั้น
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ภธูเนศชะงกัฝีเท้ำเมื่อสะดดุตำกบัใบหน้ำขำวใสรำวดวงจนัทร์ประดบั 

ที่ไม่ว่ำจะพศิครั้งใดกท็�ำให้เพลดิเพลนิเจรญิใจทกุครั้ง อดไม่ได้ที่จะกอดอก

แล้วเอนตวัพงิเสำเรอืนเพื่อมองดูเธออย่ำงตั้งใจ

“คุณภูคะ”

ชำยหนุ่มสะดุ้งเฮือก หันไปมองก็พบว่ำเป็นน้องสำวร่วมอุทรผู้มี

ใบหน้ำสวยหวำนคล้ำยมำรดำสมยัเป็นสำวทโมนไพรอยูท่ี่จงัหวดัหนองคำย 

ผดิกนักต็รงตดัผมบ๊อบสั้นทนัสมยั ไว้ผมหน้ำม้ำข้ำงหน้ำ ดนู่ำรกัไปอกีแบบ

“อ้ำว คุณกณั”

“มำท�ำอะไรตรงนี้คะเนี่ย”

“เอ่อ...ก�ำลงัดูคนงำนขนของอยู่น่ะ”

“ดูท�ำไมคะ มอีะไรน่ำสนใจหรอืไง”

“เปลำ่นี่” เขำยกัไหล่ท�ำไก๋ “กแ็ค่...แบบ...อยำกให้ทกุอย่ำงเรยีบร้อย”

“งั้นหรอืคะ” กณัฐกิำหนัไปชะเง้อดูเหล่ำพนกังำนอย่ำงไม่เชื่อนกั ดทีี่

สำวคนนั้นเดนิกลบัเข้ำไปในตกึแล้ว

“แล้วนี่เรำมีอะไรหรือเปล่ำ” ภูธเนศรีบดึงควำมสนใจของน้องสำว 

กลบัมำ ก่อนที่เธอจะเหน็ผู้หญงิสวยใสคนนั้นถอืของเดนิออกมำจำกในวงั

“อ้อ คุณพ่อกบัคุณแม่ให้มำตำมค่ะ”

“เรื่องอะไร”

“เรื่องงำนแสดงสินค้ำหัตถกรรมเวียงพูค�ำกับสร้อยอัจนำจักระนั่น

แหละค่ะ”

“อ้อ” ภูธเนศพยักหน้ำ นึกไปถึงครั้งที่เห็นสร้อยเส้นนั้นครั้งแรก 

ตอนที่ไปเยือนพระรำชวังหลวงแห่งเวียงพูค�ำ เมื่อต้องเดินทำงตำมมำรดำ

ไปเข้ำเฝ้ำเจ้ำหลวงรังสิมันตุ์ ผู ้มีศักดิ์เป็นพระมำตุลำ หรือลุงของเขำ  

ตอนนั้นรู้สึกได้เลยว่ำมันเป็นสร้อยที่เต็มไปด้วยประกำยแห่งควำมลึกลับ 

ด�ำมดืเสยีจรงิๆ

หม่อมหลวงสองพี่น้องเดินไปตำมถนนลำดยำงสองเลนที่เชื่อมบ้ำน
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ทุกหลงักบัวงัจุฑำเทพเอำไว้ด้วยกนั จนกระทั่งไปถงึคฤหำสน์สองชั้นสไตล์

โมเดิร์นคลำสสิกของหม่อมรำชวงศ์รัชชำนนท์ ซึ่งเป็นอำคำรที่เน้นควำม

เรียบหรู ดูดีมีสไตล์ ผนังอำคำรทำสีครีมล้อกับวังจุฑำเทพเหมือนกับ

กระเบื้องหลังคำที่ใช้เป็นสีแดงสดเช่นเดียวกัน ต่ำงกันตรงที่เป็นกระเบื้อง 

โมเนีย มิใช่กระเบื้องว่ำว และจุดเด่นของอำคำรหลังนี้ก็น่ำจะเป็นห้องโถง 

แปดเหลี่ยม ซึ่งอยู่ที่มุมด้ำนทศิตะวนัออกของอำคำรนั่นเอง

สองพี่น้องเดินเข้ำไปในห้องโถงแปดเหลี่ยมก็เห็นบิดำมำรดำก�ำลัง 

นั่งคุยกันกะหนุงกะหนิงอยู่ตรงโซฟำน่ำสบำย ซึ่งก็เป็นภำพที่เห็นกันจน 

ชินตำมำตั้งแต่เด็ก เห็นทีไรก็พำนท�ำให้หัวใจอิ่มเอมทุกครั้งกับควำมรัก 

ที่พวกท่ำนทั้งสองมใีห้กนัและกนัเสมอมำ

“อ้ำว มำแล้วเหรอเจ้ำภู ไปไหนมำล่ะ พ่อหำเสยีทั่วกไ็ม่เจอ”

“ผมไปเยี่ยมคุณทวดมำครบั คุณพ่อให้คุณกัณไปตำมผมมำ มอีะไร

หรอืเปล่ำครบั”

“แม่เองจ้ะที่มีธุระจะคุยด้วย” สร้อยฟ้ำเอ่ยขึ้นขณะเขำกับน้องสำว

ทรุดตวัลงนั่งใกล้ๆ 

“กเ็รื่องที่แม่ไปเวยีงพคู�ำครำวนี้นั่นแหละ แม่ไปเข้ำเฝ้ำเจ้ำนำงจนัทำมำ  

ทรงเป็นห่วงเหลอืเกนิว่ำเจทฮีอลล์จะเสรจ็ไม่ทนังำน”

“ก็ไม่น่ำมีปัญหำนะครับ ก่อนออกมำผมก็แวะไปดู เห็นช่ำงท�ำงำน 

กนัอยู่แขง็ขนั น่ำจะทนันะครบั”

“เหน็ไหมล่ะสร้อย ฉนับอกว่ำทนักท็นัสนิ่ำ” รชัชำนนท์เอ่ย

“ค่ำ...” สร้อยฟ้ำลำกเสยีงยำวกึ่งประชด

ผู้เป็นสำมหีวัเรำะ ก่อนจะหนัมำหำลูกชำย “เอ่อเจ้ำภู เดอืนหน้ำพ่อ

จะต้องไปดูงำนที่สงิคโปร์ พ่อเลยกะว่ำจะให้ภูเป็นประธำนจดังำนเตม็ตวัไป

เสยีเลย จะไหวไหมล่ะ”

“ได้ครบัคุณพ่อ”

“เห็นเจ้ำนำงตรัสว่ำจะให้องค์รัชทำยำท เจ้ำชำยศตรัศมีเป็นหัวหน้ำ
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คณะมำด้วยนะ” ผู้เป็นแม่เสรมิ

“ไอ้เจ้ำ...เอ่อ...เจ้ำชำยศตรศัมมีำด้วยหรอืครบั” 

ภูธเนศเกือบหลุดปำกออกไป เพรำะปกติเมื่ออยู่ด้วยกันตำมล�ำพัง 

เขำกม็กัจะพูดคุยสนทิสนมกบัเจ้ำชำยรชัทำยำทองค์นี้เสมอๆ เนื่องจำกเป็น

ทั้งพระญำติและพระสหำยสนทิของพระองค์ตั้งแต่ยงัทรงพระเยำว์ รวมไป

ถงึครั้งที่ไปศกึษำมหำวทิยำลยัที่ประเทศอังกฤษ แม้เมื่อจบกำรศึกษำแล้ว 

ต่ำงคนจะต่ำงแยกย้ำยกันกลับมำตุภูมิ แต่ก็ยังคงติดต่อและไปมำหำสู่กัน

เสมอ

“แล้วพระองค์จะเสดจ็มำเมอืงไทยเมื่อไหร่ครบัคุณแม่”

“น่ำจะรำวๆ กลำงเดือนหน้ำ หมำยก�ำหนดกำรที่แน่นอน ทำงโน้น 

คงแจ้งให้เรำทรำบอกีทจี้ะ”

“ถ้ำอย่ำงนั้น พรุง่นี้ผมจะเซตทมีงำนขึ้นมำสกัชดุ เพื่อดแูลกำรจดังำน 

โดยเฉพำะกแ็ล้วกนันะครบั”

“ให้กณัช่วยไหมคะ” กณัฐกิำเสนอตวัพร้อมรอยยิ้มกรุ้มกริ่มบนใบหน้ำ  

“คุณนุชมำลำออกแล้วไม่ใช่หรอืคะ”

“อ้ำว เลขำฯ ภูลำออกแล้วเหรอ ท�ำไมแม่ไม่รู้”

“กค็ณุแม่หนไีปเที่ยวเวยีงพคู�ำเสยีหลำยวนันี่ครบั” ภธูเนศยิ้ม “คณุนชุ 

เธอมำลำออกเมื่อวนัก่อน บอกว่ำแฟนคุกเข่ำขอแต่งงำน เธอว่ำแต่งกนัแล้ว 

ว่ำที่สำมอียำกให้ไปช่วยงำนที่บรษิทัของครอบครวัน่ะครบั”

“ตำยจรงิ ท�ำไมมนัฉุกละหุกอย่ำงนี้ล่ะ” รชัชำนนท์เอ่ย

“ฝ่ำยผูช้ำยเป็นคนจนีหวัโบรำณหน่อยครบั หำฤกษม์ำได้กเ็ลยอยำก

ให้รีบแต่งตำมฤกษ์ เพรำะกลัวว่ำเลยไปจะไม่ดีกับชีวิตครอบครัวน่ะครับ 

เห็นว่ำเป็นวันวำเลนไทน์พอดีด้วย คุณนุชเลยจะอยู่ช่วยงำนอีกถึงแค่สิ้น

เดอืนมกรำฯ เท่ำนั้นครบั”

“แล้วนี่ได้คนใหม่หรอืยงั ไม่มคีนช่วย เรำเองจะล�ำบำกนะลูก งำน 

กจ็ะจดัช่วงต้นกุมภำฯ พอดไีม่ใช่เหรอ”
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“ก็ประกำศรับสมัครไปสองสำมวันแล้วครับ มีคนมำสมัครเยอะ

เหมือนกัน ว่ำจะนัดสัมภำษณ์พร้อมกันทีเดียววันศุกร์นี้ครับ จะได้เริ่ม

ท�ำงำนหลงัปีใหม่เลย มเีวลำอยูก่บัคณุนชุอกีสกัเดอืน จะได้ให้ช่วยเทรนงำน

ให้ด้วย”

“กด็นีะ ศุกร์นี้แม่ว่ำง ไว้จะเข้ำไปช่วยดูด้วย อยำกได้คล่องๆ ท�ำงำน

เก่งอยำ่งคุณนุช จะได้ช่วยเบำแรงภบู้ำง ไม่งั้นท�ำงำนหนกัอยู่คนเดยีว เดี๋ยว

ไม่มเีวลำหำลูกสะใภ้ให้แม่ละยุ่งเลย”

“โธ่คุณแม่ วกมำเข้ำเรื่องนี้เสยีได้”

“ก็จริงไหมล่ะ” ผู้เป็นมำรดำค้อนเข้ำให้ ก่อนจะพยักพเยิดไปที่ 

น้องสำว 

“ท�ำแต่งำนจนยำยกณัจะแซงหน้ำแต่งงำนก่อนซะละมั้ง”

“อ้ำว คุณแม่คะ ท�ำไมวกมำที่กณัได้ล่ะเนี่ย”

“อย่ำให้พูดเลย ไปเวยีงพูค�ำครำวนี้ ผู้กองวชริะไม่เหน็หน้ำใครบำง

คนก็ถึงกับหน้ำบึ้งตึงทีเดียว นี่ถ้ำกัณไม่เบี้ยวแม่แล้วไปด้วยกัน ผู้กองคง 

ไม่อำรมณ์บูดใส่คนโน้นคนนี้กระมงั”

“คุณแม่...” กณัฐกิำร้องขึ้นด้วยควำมเขนิอำยจนหน้ำแดงก�่ำ 

เพรำะพันตรีวชิระนั้นเป็นคนรักของเธอ ทั้งคู่พบกันเมื่อครั้งที่ไป

เรียนอยู่ที่อังกฤษ สองคนปลูกต้นรักด้วยกันอยู่หลำยปีจนเป็นที่รู้กันใน 

วงสงัคมว่ำเป็นคูร่กัที่หวำนแหววที่สดุ สร้อยฟ้ำเองกไ็ม่ได้ขดัขวำงอะไร กลบั

ยินดีและเห็นชอบด้วยซ�้ำเพรำะรู้จักกับผู้กองหนุ่มคนนี้ดี เนื่องจำกบิดำ 

ของเขำก็คือ พลเอกจุมพล วงสะหวัน หรือที่มำรดำมักเรียกติดปำกว่ำ  

บกัจ่อย เป็นเพื่อนเล่นกนัมำตั้งแต่เป็นเดก็อยู่กลำงไพรกว้ำงนั่นเอง

“ไม่คุยด้วยแล้ว” หม่อมหลวงสำวสะบดับ๊อบ ก่อนจะลุกเดนิออกไป

ด้วยควำมขดัเขนิจนไม่อำจนั่งอยู่ได้แล้ว

สร้อยฟ้ำนั่งยิ้ม มองตำมลูกสำวไปจนลับตำ ก่อนจะหันกลับมำหำ

บุตรชำย 
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“ยงัไงแม่ฝำกเรื่องจดังำนกบัภูด้วยนะ”

“ไม่ต้องห่วงครบัคณุแม่ ผมจะดแูลให้อย่ำงเตม็ที่เลยครบั” ชำยหนุ่ม

เอ่ยอย่ำงหนกัแน่น

“อมื ภูรบัปำกแบบนี้แม่กเ็บำใจ ขอบใจนะ”



ทันทีที่รถบีเอ็มดับเบิลยูสีเข้มเงำงำมแล่นอย่ำงรวดเร็วมำจอด 
ที่หน้ำห้ำงสรรพสนิค้ำเจทเีซน็เตอร์ ที่ตั้งอยูใ่จกลำงย่ำนรำชประสงค์ เจ้ำหน้ำที่ 

รกัษำควำมปลอดภยัของห้ำงกป็รี่เข้ำมำอย่ำงรวดเรว็ พร้อมกบัเปิดประตู

ให้ภูธเนศก้ำวลงจำกรถ ก่อนจะตะเบ๊ะให้เขำด้วยท่ำทำงขงึขงั

“ขอบใจ...ลุงแม้น” ชำยหนุ่มค้อมศรีษะเลก็น้อย

แค่นั้นก็ท�ำเอำยำมรักษำกำรณ์สูงอำยุยิ้มแก้มแทบปริแล้ว เพรำะ 

ผู้บริหำรระดับสูงน้อยคนนักที่จะจดจ�ำพนักงำนระดับล่ำงได้ถึงขนำดเรียก

ชื่อได้อย่ำงแม่นย�ำเช่นนี้ กำรจดจ�ำใบหน้ำและชื่อของคนนับเป็นคุณสมบัติ

เฉพำะตวัของภธูเนศที่ท�ำให้พนกังำนทกุคนรกัเขำ แมเ้ขำจะเจ้ำระเบยีบและ

ต้องกำรให้ทุกอย่ำงเนี้ยบที่สุด จนบำงครั้งก็ถึงกับเป็นเจ้ำนำยจอมเฮี้ยบ

กต็ำม

เมื่อภธูเนศเดนิผ่ำนประตหู้ำงซึ่งจะยงัไม่เปิดให้ผูค้นทั่วไปเข้ำออกได้

๒
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จนกว่ำห้ำงจะเปิดในอีกหนึ่งชั่วโมงข้ำงหน้ำ เขำก็หยุดยืนนิ่งแล้วกวำดตำ 

มองไปทั่วชั้นล่ำงซึ่งเป็นแผนกเสื้อผ้ำสตรีและสินค้ำชั้นสูงประเภทเครื่อง

ประดับและนำฬิกำแบรนด์ดังอย่ำงพินิจ ทุกอย่ำงดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

ดีมำก พนักงำนสวมชุดยูนิฟอร์มของห้ำงยืนประจ�ำจุดต่ำงๆ พร้อมจะให้

บรกิำรลูกค้ำที่จะเข้ำมำจบัจ่ำยสนิค้ำแล้ว

เขำไม่เดนิตรงดิ่งไปที่บนัไดเลื่อนซึ่งตั้งอยู่กลำงห้ำงสรรพสนิค้ำทนัท ี

แต่เดนิวนไปรอบชั้นเพื่อตรวจตรำรำยละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ ที่อำจผดิพลำด

ได้ จนกระทั่งรู้สึกสะดุดตำเข้ำกับพนักงำนหญิงคนหนึ่ง เขำหยุดยืนต่อ 

หน้ำเธอที่เริ่มดูลนลำนขึ้นมำแล้ว

“คุณจิ๊บใช่ไหม”

“คะ...ค่ะ” พนกังำนสำวตอบละล�่ำละลกั

“ป้ำยชื่อไปไหน” เขำเอ่ยถำมเสยีงเข้ม

“อุ๊ย” หญิงสำวอุทำนอย่ำงนึกขึ้นได้ ก่อนจะล้วงมือลงในกระเป๋ำ 

เสื้อกั๊กแล้วหยบิป้ำยชื่อออกมำ 

“ฉะ...ฉนัลมืตะ...ตดิ ตดิค่ะ”

ภูธเนศยกมุมปำกเล็กน้อย ก่อนจะดึงเอำป้ำยชื่อจำกมือเธอไปกลัด

ลงบนอกเสื้อกั๊กให้ 

“วนัหลงัอย่ำลมือกี เวลำลูกค้ำต้องกำรควำมช่วยเหลอื เขำจะได้รู้ว่ำ

คุณเป็นใคร ชื่ออะไร อยู่แผนกไหน เข้ำใจไหม...คุณจิ๊บ”

“ค...ค่ะ”

“ดมีำก” ชำยหนุ่มพยกัหน้ำ ก่อนจะเดนิส�ำรวจต่อไปทั่วชั้น จำกนั้น

กท็�ำเช่นเดยีวกนักบัแผนกบุรุษและแผนกเดก็ที่ชั้นสอง แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 

เตียงนอน เครื่องแก้วที่ชั้นสำม ปิดท้ำยด้วยกำรเดินตรวจงำนปรับปรุง 

เจทฮีอลล์ที่ชั้นสี่

“งำนจะเสรจ็ทนัก�ำหนดไหมครบัคุณวบิูลย์” เขำเอ่ยถำมหวัหน้ำงำน

ควบคุมกำรปรบัปรุงพื้นที่
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“ทนัแน่ครบัหม่อม”

“งั้นกด็”ี ภูธเนศพยกัหน้ำ “งำนนี้เป็นงำนระดบัประเทศ ผมไม่อยำก

ให้มอีะไรผดิพลำด”

“ไม่มแีน่นอนครบัหม่อม”

ชำยหนุ่มค้อมศีรษะ ก่อนจะเดินไปที่โถงลิฟต์แล้วขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น 

สิบสี่ ซึ่งเป็นโซนส�ำนักงำนผู้บริหำรระดับสูง จำกนั้นก็เดินเข้ำห้องท�ำงำน 

อันโอ่โถง ทรุดตัวลงนั่งเก้ำอี้ประจ�ำต�ำแหน่งหลังโต๊ะท�ำงำนขนำดใหญ ่

ที่ประกอบจำกไม้อย่ำงดี เบื้องหลังเป็นผนังกระจกสูงจดเพดำน ท�ำให้ 

ในเวลำว่ำงหรอืต้องกำรใช้ควำมคดิ เขำสำมำรถหมนุเก้ำอี้หนัไปมองทวิทศัน์

ของเมอืงหลวงได้อย่ำงชดัเจนทเีดยีว

นุจร ีเลขำนุกำรของเขำก้ำวตำมมำตดิๆ เธอวำงถ้วยกำแฟหอมกรุ่น

ลงบนโต๊ะ ก่อนจะรำยงำนก�ำหนดกำรต่ำงๆ ในวนันี้อย่ำงคล่องแคล่ว

ภูธเนศยกกำแฟขึ้นจบิ ก่อนจะท�ำเสยีงในล�ำคออย่ำงพงึใจ 

“ถ้ำคุณลำออกไปแล้ว ต่อไปนี้ผมจะได้ดื่มกำแฟอร่อยๆ แบบนี้ 

อกีไหมเนี่ย”

“แหม แค่กำแฟส�ำเรจ็รูปเองค่ะ ใครๆ กช็งได้” เลขำนุกำรสำวยิ้ม

แป้น

“ไม่รู้ส”ิ เขำยกัไหล่ “ดื่มกำแฟที่ไหนกไ็ม่อร่อยเท่ำฝีมอืคุณ”

“งั้นบ่ำยนี้ก็ลองให้พวกที่มำสัมภำษณ์ชงกำแฟให้ชิมสิคะ” เธอบอก

พร้อมกับวำงแฟ้มเอกสำรลงบนโต๊ะ หน้ำแฟ้มเขียนว่ำประวัติผู้สมัครงำน 

“ใครชงได้อร่อยถกูใจท่ำนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่กร็บัเข้ำท�ำงำนเลย ไม่ต้อง 

สมัภำษณ์อะไรให้ยุ่งยำกอกี”

เขำยิ้ม “ชงกำแฟอร่อยแต่ท�ำงำนไม่เป็นกแ็ย่นะ”

“กต็้องเลอืกเอำละค่ะ” นุจรหีวัเรำะคกิคกั ก่อนจะเดนิออกจำกห้อง

ไป

ภธูเนศมองตำมไปอย่ำงนกึเสยีดำย เพรำะเลขำนกุำรที่รูใ้จและท�ำงำน



38   ล อ อ จั น ท ร์

เก่งนั้นหำไม่ได้ง่ำยๆ เลย เขำถอนใจก่อนจะหยบิแฟ้มมำเปิดดู

หลำยคนในแฟ้มนี้ล้วนแล้วแต่น่ำสนใจทั้งสิ้น ทุกคนมีดีกรีจำก 

ต่ำงประเทศกำรันตีมำหมด ประวัติกำรท�ำงำนที่ผ่ำนมำก็น่ำสนใจไม่น้อย 

หำกวัดควำมสำมำรถกันด้วยกระดำษในแฟ้มนี้อย่ำงเดียวแล้วละก็ คง 

ตดัสนิใจยำกเอำกำรทเีดยีว

ทว่ำเมื่อเขำเปิดไปจนถึงกระดำษแผ่นสุดท้ำย ภูธเนศก็ถึงกับชะงัก

เมื่อเห็นรูปถ่ำยที่ติดมำกับใบสมัครงำนใบนั้น เพรำะเขำจ�ำได้ว่ำ เธอคือ 

ผูห้ญงิผมยำว หน้ำขำว งดงำมรำวกบัพระจนัทร์ ที่ไปจดัสถำนที่งำนวนัเกดิ

ทวดอ่อนเมื่อสปัดำห์ที่แล้ว

“ลออจนัทร์ พนัธ์เทวำ” 

หลงัจำกอ่ำนชื่อของเธอ มุมปำกของเขำกย็กยิ้มขึ้นอย่ำงพงึใจ รู้สกึ

ว่ำคนที่ตั้งชื่อให้เธอว่ำงดงำมเหมอืนดวงจนัทร์นั้นช่ำงคดิและมองกำรณ์ไกล

เสียเหลือเกิน เพรำะควำมหมำยของชื่อนั้นก็สรุปควำมเป็นตัวเธอในวันนี้ 

ได้เป็นอย่ำงดทีเีดยีว

“ลออจนัทร์” 

ภธูเนศทวนชื่อนั้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ นกึแปลกใจตวัเองเหมอืนกนัว่ำ อะไร

ท�ำให้เขำสนใจผู้หญงิคนนี้มำกมำยขนำดนี้

ค�ำตอบ...คงรออยู่ในช่วงสมัภำษณ์บ่ำยวนันี้กระมงั

ลออจนัทร์สดูลมหำยใจลกึแล้วยนืขึ้น หมนุตวัส�ำรวจควำมเรยีบร้อย
หน้ำกระจกโต๊ะเครื่องแป้งเลก็ๆ อกีครั้ง ก่อนจะพยกัหน้ำให้ตวัเองที่อยู่ใน

ชุดเสื้อเชิ้ตสีขำวสะอำดแขนยำว มีระบำยอยู่บนแผงหน้ำอกไล่ลงไปถึง

กระโปรงสอบสดี�ำอย่ำงมั่นใจ

“จะไปสัมภำษณ์แล้วเหรอ” วีณำ เพื่อนร่วมแชร์ค่ำห้องของเธอ 

เอ่ยถำม หลงัจำกนุ่งกระโจมอกออกมำจำกห้องน�้ำแล้วเหน็เธอแต่งตวัเสรจ็

เรยีบร้อยแล้ว
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“อมื เธอว่ำดูดหีรอืยงั”

“สวยแล้วจ้ำ” เพื่อนสำวเอ่ย ก่อนจะเดนิไปเปิดตู้เสื้อผ้ำท�ำเป็นฉำกกั้น

ส�ำหรับแต่งตัว สักครู่เธอก็เห็นผ้ำขนหนูร่วงลงกองที่ข้อเท้ำ “อย่ำงเธอน่ะ 

แต่งอะไรกด็ูงำมไปหมดแหละ” 

“เธอกพ็ูดเกนิไป” 

ลออจันทร์เอ่ยอย่ำงถ่อมตน แต่ก็อดเหลือบมองและยิ้มให้ตัวเอง 

ในกระจกไม่ได้ 

“เธอนี่โชคดีจังนะลออ สมัครงำนปุ๊บก็ถูกเรียกตัวไปสัมภำษณ์ปั๊บ 

ฉนัส ิร่อนใบสมคัรไปทิ้งไว้เป็นชำตแิล้ว ยงัไม่เหน็มใีครเรยีกสกัท”ี 

วีณำบ่นอุบ ก่อนจะปิดประตูตู ้หลังจำกสวมชุดชั้นในเรียบร้อย 

พร้อมกับน�ำชุดฟอร์มของบริษัทรับจัดเลี้ยงออกมำแขวนไว้ตรงที่จับ 

ประตูตู้

ลออจันทร์มองวีณำที่สวมเพียงชุดชั้นในอย่ำงพินิจ เพื่อนสำวนับได้

ว่ำมทีรวดทรงเอวองค์งดงำมไม่น้อย แถมยงัดูมมีดักล้ำมนดิๆ อกีต่ำงหำก 

หน้ำท้องของเธอเป็นลอนอย่ำงน่ำอศัจรรย์ คงเพรำะต้องท�ำงำนหำเงนิสง่ให้

แม่และน้องสำวที่ต่ำงจงัหวดั จงึท�ำให้เธอดแูกร่งใช่ย่อย ส่วนใบหน้ำน่ะหรอื 

กไ็ม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไร ออกจะขำวใสเหมอืนอย่ำงชำวเหนอื แม้จะดูจดืไปนดิ 

แต่ถ้ำได้แต่งแต้มด้วยเครื่องส�ำอำงมีรำคำอีกสักหน่อย มีหวังหนุ่มๆ เดิน

ตำมกนัเกรยีว

“เธอไม่ลองไปแคสตงิเป็นดำรำหรอืนำงงำมดูล่ะ ฉนัว่ำหุ่นดีๆ  อย่ำง

เธอ อย่ำงน้อยกต็้องได้เข้ำรอบสุดท้ำยสกัเวทลีะน่ำ”

“โอ๊ย ฉันแสดงเป็นที่ไหนล่ะ แล้วเรื่องนำงงำมน่ะ แค่คิดว่ำต้อง 

นุ่งน้อยห่มน้อยไปยืนอยู่บนเวทีให้คนจ้องกันตำเป็นมัน ฉันก็ขำสั่นพั่บๆ 

แล้ว” วณีำกล่ำวพร้อมหยบิกระโปรงมำสวม

ลออจันทร์ยักไหล่ “งั้นถ้ำฉันได้เข้ำไปท�ำงำนที่ห้ำงเจที ฉันจะลองดู

ต�ำแหน่งที่เหมำะกบัเธอดูนะ”
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“สำธุ” วณีำยกมอืไหว้สิ่งศกัดิ์สทิธิ์ท่วมหวั “ขอให้เธอได้ เพี้ยง”

หญงิสำวหวัเรำะ ก่อนจะโบกมอื “ไม่เอำละ ไม่คุยกบัเธอแล้ว เดี๋ยว

ไปสำยเขำตดัสทิธิ์พอด”ี

“จ้ำ...” เพื่อนสำวลำกเสยีงยำว

ลออจันทร์ยิ้มแล้วโบกมือให้ ก่อนจะออกจำกห้องแล้วเดินลงบันได

ไปที่ชั้นล่ำงของอพำร์ตเมนต์ที่เธอเช่ำห้องร่วมกับวีณำ หญิงสำวที่เธอพบ 

โดยบังเอิญเมื่อสองปีก่อน หลังจำกตัดสินใจเดินทำงจำกฝรั่งเศสกลับมำ

ประเทศไทย

ครำวนั้นเธอถูกพวกมิจฉำชีพวิ่งรำวเอำกระเป๋ำสะพำยซึ่งมีทั้งเงิน 

และเอกสำรต่ำงๆ ไป วณีำปรำกฏตวัขึ้นในวนิำทคีบัขนั จะด้วยควำมตั้งใจ

หรือบังเอิญก็ไม่รู้ได้ วีณำโผล่จำกมุมตึกชนโจรวิ่งรำวเข้ำอย่ำงจัง ท�ำให้

ต�ำรวจสำมำรถรวบตวัชำยคนนั้นพร้อมกบัน�ำกระเป๋ำมำคนืเธอได้ 

ทั้งคูพ่ดูคยุกนัอย่ำงถกูคอตอนอยูท่ี่สถำนตี�ำรวจในระหว่ำงรอให้กำร 

ในที่สุดวีณำก็ชวนเธอมำค้ำงที่นี่เพรำะไม่อยำกให้ตะลอนไปหำที่พักในเวลำ

กลำงคนื โดยหำรู้ไม่ว่ำในเวลำต่อมำ เธอกไ็ด้พกัอยู่ที่นี่เป็นกำรถำวร จนมำ

ถงึวนันี้กค็รบสองปีพอดบิพอดี

เสียงแตรรถดังขึ้นทันทีที่เธอก้ำวออกไปด้ำนนอก ชำยหนุ่มหน้ำตำ

คมคำยยื่นหน้ำออกจำกรถวอลโว่สแีดงเลอืดนกมำโบกมอืให้เธอ หญงิสำว

โบกมอืตอบ รบีหยบิซองจดหมำยออกมำจำกกระเป๋ำสะพำยแล้วหยอดลง

ในตู้ไปรษณยี์อย่ำงที่ตั้งใจไว้ ก่อนจะเดนิไปขึ้นรถ

“รอนำนไหมคะ”

“ส�ำหรับลออ ให้รอนำนแค่ไหนซันก็รอได้” ซันหรือสุลิยำเอ่ยด้วย

สหีน้ำกะลิ้มกะเหลี่ย

หญงิสำวเบ้ปำก “ปำกหวำนอย่ำงนี้กบัผูห้ญงิทกุคนหรอืเปล่ำคะเนี่ย”

“ไม่จ้ะ ลออคนเดยีวที่อยู่ในใจซนั”

“ค่ำ...” เธอลำกเสยีงยำว ก่อนจะดงึเขม็ขดันริภยัมำคำด “รบีไปกนั



ซ่ อ น ก ลิ่ น    41

เถอะค่ะ ขนืช้ำกว่ำนี้ ไปสมัภำษณ์ไม่ทนัจะเสยีแผนนะคะ”

“จ้ำ” ชำยหนุ่มส่งยิ้มหวำนให้เธอ ก่อนจะรบีขบัรถมุ่งหน้ำไปยงัห้ำง

สรรพสนิค้ำเจทเีซน็เตอร์อย่ำงรวดเรว็

ไม่นำนวอลโว่สแีดงเลอืดนกกม็ำถงึห้ำงสรรพสนิค้ำชื่อดงั สลุยิำจอด

รถให้เธอลงที่ด้ำนหน้ำ บอกว่ำจะไปหำที่จอดรถ เสรจ็แลว้กจ็ะไปรอรบัเธอ

กลับอยู่ที่ร้ำนอำหำรริมระเบียง ลออจันทร์จึงปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วหอบ

เอำเอกสำรต่ำงๆ ลงจำกรถ เดินเข้ำไปในอำคำรหลังใหญ่ที่แออัดไปด้วย

ผู้คนที่มำหำซื้อของขวญัในช่วงเทศกำลปีใหม่กนัอย่ำงคบัคั่ง

หญงิสำวเดนิตรงไปยงัส่วนส�ำนกังำน แลกบตัรแล้วขึ้นลฟิต์ไปยงัชั้น

สิบสอง หญิงสำวหน้ำแฉล้มที่เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ก็พำเธอไปยังห้อง

ประชุมซึ่งมีคนมำนั่งรอสัมภำษณ์อยู่หลำยคนแล้ว เธอยิ้มทักทำยทุกคน  

แต่กลบัไม่ได้รบัรอยยิ้มตอบกลบั คงเพรำะทกุคนคดิว่ำเธอคอืคู่แข่งในกำร

แย่งชงิต�ำแหน่งงำนกระมงั

แล้วกำรสมัภำษณ์กเ็ริ่มขึ้น หญงิสำวคนหนึ่งเดนิเข้ำมำแนะน�ำตวัว่ำ

ชื่อนุจร ีเป็นเลขำนุกำรของหม่อมหลวงภูธเนศ ก่อนจะเรยีกผู้เข้ำสมัภำษณ์

ให้เดนิตำมเธอไปทลีะคน จนกระทั่งถงึลออจนัทร์ซึ่งเป็นคนสุดท้ำย 

ลออจันทร์สูดลมหำยใจลึก ก่อนจะยืดอกแล้วลุกขึ้นเดินเข้ำไปใน 

ห้องประชุมอกีห้อง

ภำยในห้องนั้นมโีต๊ะตวัยำวส�ำหรบัคนสกัยี่สบิคนได้ ที่หวัโต๊ะด้ำนใน

สดุ มคีนอยูส่ำมคนที่เธอเคยเหน็ในหนงัสอืประวตับิรษิทั คนที่นั่งหวัโต๊ะคอื

รองประธำนกรรมกำรบรษิทั นำงสร้อยฟ้ำ จุฑำเทพ ณ อยุธยำ ส่วนทำง

ด้ำนขวำคือหม่อมหลวงกัณฐิกำ ผู้เป็นลูกสำวและด�ำรงต�ำแหน่งรอง-

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยงำนพัฒนำธุรกิจและหัวหน้ำฝ่ำยบุคคล และ

คนที่นั่งอยู่ซ้ำยมอืกค็อื...

หม่อมหลวงภูธเนศ จุฑำเทพ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่แห่งเจท ี 

ดเีวลลอปเมนต์นั่นเอง
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ลออจันทร์ถึงกับยืนตัวแข็งทื่อเมื่อเห็นตัวจริงของเขำอย่ำงใกล้ชิด

อย่ำงนี้เป็นครั้งแรก เขำดูหนุ่มกว่ำที่เธอคิดส�ำหรับต�ำแหน่งผู้บริหำรห้ำง

สรรพสนิค้ำตดิอนัดบัต้นๆ ของประเทศ ใบหน้ำของเขำหล่อเหลำเกลี้ยงเกลำ  

กำรแต่งกำยกส็ะอำดสะอ้ำน เขำดูดไีปทกุกระเบยีดนิ้วเมื่ออยูใ่นชุดสทูสเีทำ

เข้ำคู่กบัเนกไทสดี�ำและเชิ้ตสขีำวสะอำด

“เชญินั่งส”ิ เขำผำยมอืมำยงัเก้ำอี้หวัโต๊ะด้ำนตรงกนัข้ำม

ดวงตำด�ำขลับของเขำที่จ้องเธออย่ำงไม่วำงตำ ผนวกกับริมฝีปำก 

ได้รูปสวยเป็นกระจับเวลำขยับพูดท�ำเอำเธอเหมือนถูกสะกดเอำไว้ จน 

น้องสำวของเขำต้องย�้ำอกีครั้ง คล้ำยเตอืนสตเิธอ

“เชญิค่ะ”

“ค่ะ” ลออจนัทร์เอ่ยเสยีงสั่น ก่อนจะทรดุตวัลงนั่ง วำงเอกสำรที่หอบ

หิ้วมำไว้บนโต๊ะ

“ดูจำกประวัติแล้ว ผลกำรเรียนของเธอค่อนข้ำงได้เปรียบทุกคน 

เลยนะ” สร้อยฟ้ำเอ่ยขึ้น

“ฉนัโชคดนี่ะค่ะ ที่มเีพื่อนและอำจำรย์คอยช่วยเหลอื”

ประธำนกำรสมัภำษณ์ยิ้ม ก่อนจะเริ่มถำมค�ำถำมเธอสลบักบัลกูสำว

อยู่เกอืบสบิห้ำนำท ีสร้อยฟ้ำสมัภำษณ์เธอเป็นภำษำฝรั่งเศสบ้ำง ภำษำไทย

บ้ำง ส่วนกัณฐิกำใช้ภำษำอังกฤษกับเธอล้วนๆ แต่ภูธเนศกลับไม่ปริปำก 

สกัค�ำ เอำแต่จ้องเธอจนผู้เป็นมำรดำถงึกบัต้องสะกดิ

“มอีะไรจะถำมไหมตำภู”

เขำหันไปมองมำรดำ ก่อนจะก้มลงดูประวัติแล้วเงยหน้ำขึ้นมำถำม

เธอ “ท�ำไมถงึไปเรยีนอกัษรศำสตร์ที่มหำวทิยำลยัซอร์บอนน์”

“คณุพ่อกบัคณุแม่ของฉนัเดนิทำงไปท�ำงำนที่ปำรสีตอนฉนัอำยไุด้สกั

สิบปีค่ะ ฉันก็เลยมีโอกำสได้ไปเรียนที่นั่น และอย่ำงที่บอกคือฉันได้เพื่อน

กบัอำจำรย์ด ีจงึเป็นแรงผลกัดนัให้ฉนัสำมำรถเข้ำเรยีนที่ซอร์บอนน์ได้ค่ะ” 

ลออจนัทร์ตอบอย่ำงชดัถ้อยชดัค�ำ เล่นเอำสร้อยฟ้ำนั่งยิ้มอย่ำงพงึใจ 
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แต่คนถำมกลบัตสีหีน้ำเรยีบเฉย ไม่แสดงอำรมณ์ใดๆ ออกมำเลย

“แล้วท�ำไมถงึกลบัมำประเทศไทย” ภูธเนศหนักลบัมำใช้ภำษำไทย

“ที่นี่คอืบ้ำนเกดิเมอืงนอนของฉนัค่ะ ไม่มทีี่ไหนสุขใจเท่ำกับประเทศ 

ไทย”

สร้อยฟ้ำหันมองบุตรสำวแล้วยิ้มให้กันด้วยสีหน้ำพึงใจ เธอคิดว่ำ

คะแนนของเธอคงบวกเพิ่มขึ้นมำหลำยคะแนนแน่ๆ หำกเขำไม่เอ่ยค�ำถำม

แปลกๆ ออกมำอกี

“ชงกำแฟเป็นไหม”

“คะ?” หญงิสำวเลกิคิ้วอย่ำงไม่แน่ใจ

“ถำมอะไรน่ะตำภู” ผู้เป็นแม่หนัไปสะกดิ

ภธูเนศหนัไปยิ้ม “โธ่คณุแม่ครบั เวลำบ่ำยๆ แบบนี้มนัชวนง่วงนี่ครบั 

ได้กำแฟสกัถ้วยกค็งจะด”ี

“ได้ค่ะ” เธอตอบตำมหลักกำรสัมภำษณ์งำนที่ดี คือไม่ควรปฏิเสธ

นำยจ้ำง 

“ไม่ทรำบว่ำหม่อมชอบกำแฟแบบไหนคะ”

“กำแฟสอง ครมีหนึ่ง น�้ำตำลหนึ่ง”

“รอสักครู่นะคะ” ลออจันทร์เอ่ย ก่อนจะลุกเดินไปที่โต๊ะเครื่องดื่ม 

ที่มุมห้อง จดักำรผสมตำมสูตรที่เขำบอก ก่อนจะน�ำไปเสริ์ฟเขำ

“ขอบคุณ” ภูธเนศเอ่ย

แค่ค�ำค�ำเดยีวที่หลุดจำกปำกเขำ ท�ำเอำลออจนัทร์ถงึกบัใจสั่น ตอน

ที่เธอนั่งมองเขำอยู่ที่ปลำยโต๊ะประชุม เธอกว็่ำเขำช่ำงเป็นบุรุษที่เตม็ไปด้วย

เสน่ห์มำกแล้ว แต่เมื่อมำอยู่ใกล้ชดิเช่นนี้ เธอกลบัรู้สกึว่ำเขำมเีสน่ห์ดงึดูด

ทำงเพศที่ร้อนแรงน่ำกลัวยิ่งกว่ำ นั่นท�ำให้เธอต้องรีบถอนมือออกมำจำก

จำนรองถ้วย แล้วเดินกลับไปนั่งที่เก้ำอี้ตัวเดิมด้วยหัวใจเต้นโครมครำม

รำวกบัจะหลุดออกมำข้ำงนอกเสยีให้ได้

ไม่...เธอจะหลงเสน่ห์เขำไม่ได้ ไม่อย่ำงนั้นแผนทุกอย่ำงที่เธอวำงเอำ
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ไว้จะเสยีหมด

ภูธเนศยกกำแฟขึ้นจิบ ก่อนจะท�ำเสียงงึมง�ำในล�ำคออย่ำงพึงใจ 

“รสชำตดินีะครบั คุณแม่กบัคุณกณัจะลองดูสกัถ้วยไหมครบั”

“ไม่ละ” สร้อยฟ้ำโบกมอื “มอีะไรจะถำมอกีไหม”

“ไม่มแีล้วครบั”

รองประธำนกรรมกำรส่ำยหน้ำ ก่อนจะหนัมำยิ้มให้เธอ “คงไม่มอีะไร

แล้ว คณุกลบัไปก่อนนะ แล้วถ้ำทำงเรำสรปุกนัได้ยงัไงจะให้ฝ่ำยบคุคลโทร. 

ไปแจ้งนะ”

“ขอบคุณค่ะ” หญิงสำวยกมือไหว้ ก่อนจะลุกขึ้นแล้วเก็บข้ำวของ 

เดนิออกจำกห้องประชุมทนัที

เมื่อลออจันทร์เดินออกมำจำกห้องได้ เธอก็ถึงกับเป่ำปำกออกมำ 

ด้วยควำมโล่งอก ตอนนี้ผ่ำนไปหนึ่งเปลำะแล้ว หำกส�ำเรจ็ เธอกจ็ะสำมำรถ

ก้ำวต่อไปตำมแผนได้ แต่ถ้ำไม่ กค็งต้องหำทำงแทรกซมึเข้ำมำที่นี่ด้วยวธิี

อื่นต่อไป

“เรยีบร้อยดนีะคะ” นุจรเีอ่ยถำม

“ค่ะ” เธอยิ้มให้ ก่อนจะบอกลำแล้วปลกีตวัเดนิไปที่โถงลฟิต์แล้วกด

เรยีกลฟิต์

ระหว่ำงรอ ลออจนัทร์กวำดสำยตำมองไปรอบๆ ที่นี่ตกแต่งได้อย่ำง

หรูหรำน่ำดูชม พื้นหนิอ่อนเงำวบัรำวกบัมคีนมำขดัถูทุกครึ่งนำท ีกลำงโถง

มโีคมระย้ำคอยส่องสว่ำง ที่สุดทำงเดนิมงีำนประตมิำกรรมรูปร่ำงแปลกๆ 

ที่ดูท่ำจะมีรำคำแพงประดับอยู่ แต่ที่ท�ำให้เธอสนใจที่สุดกลับเป็นแผ่น

โปสเตอร์โฆษณำที่ตดิอยู่ตรงผนงัระหว่ำงลฟิต์

มนัเป็นโปสเตอร์ที่มรูีปสร้อยเส้นหนึ่งเป็นจุดขำย ด้ำนบนมตีวัอกัษร

เขยีนว่ำ ‘งำนแสดงสร้อยอจันำจกัระและนทิรรศกำรสนิค้ำหตัถกรรมจำก

เวยีงพูค�ำ ๑-๑๖ กุมภำพนัธ์ ๒๕๓๕’

ไพลนิเมด็ใหญ่ที่ประดบัอยู่กลำงสร้อยนั้นช่ำงงดงำมจนเธออดไมไ่ด้ 
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ที่จะยื่นปลำยนิ้วออกไปลูบไล้มนั แม้จะรู้ว่ำมนัเป็นเพยีงกระดำษแผ่นหนึ่ง 

มใิช่ของจรงิกต็ำม

“The Third Eye”

เสียงนั้นท�ำเอำลออจันทร์ถึงกับสะดุ้งเฮือก เมื่อหันไปมองก็พบกับ

ชำยหนุ่มซึ่งเธอไม่อยำกจะพบมำกที่สุดในตอนนี้

“หม่อม”

“ขอโทษที่ท�ำให้ตกใจ” เขำเอ่ยพร้อมกบัล้วงสองมอืเข้ำไปในกระเป๋ำ

กำงเกงอย่ำงมมีำด ก่อนจะพยกัพเยดิไปที่โปสเตอร์ 

“ไพลนิเมด็นั้นถูกขนำนนำมว่ำ The Third Eye ครบั”

“เอ่อ...ค่ะ” เธอพยกัหน้ำ “มนัสวยมำกเลยค่ะ”

“สวย มเีสน่ห์ และลกึลบั” 

ภูธเนศเอ่ย ก่อนจะหนัมำมองเธอด้วยแววตำมคีวำมหมำย รำวกบั

เขำก�ำลงัหมำยถงึเธอ

“ลกึลบัด้วยหรอืคะ”

“มนัมตี�ำนำนอนัมมีนตร์ขลงัน่ะ”

เสียงเตือนจำกลิฟต์ดังขึ้นก่อนประตูจะเปิด ขัดจังหวะกำรสนทนำ

ของทั้งคู่ ภูธเนศกดปุ่มให้ประตูเปิดค้ำงไว้แล้วผำยมือให้เธอ ลออจันทร ์

จงึรบีก้ำวเข้ำไป แต่พอเธอหมุนตวัหนักลบัไปจะกดปุ่มลงชั้นล่ำง เขำกก็้ำว

ตำมเข้ำมำ

หัวใจของเธอหล่นตุบลงไปเต้นอยู่ที่ตำตุ่ม เธอเบิกตำกว้ำงมองเขำ 

กดปุ่มลงชั้นล่ำงด้วยควำมรู้สกึปวดมวนท้องชอบกล

หลงัจำกประตปิูด ภธูเนศกถ็อยมำยนืล้วงกระเป๋ำอยูข้่ำงๆ ลออจนัทร์ 

ได้แต่ก้มหน้ำก้มตำอย่ำงประหม่ำ รู้สึกแก้มร้อนซู่ชอบกล เมื่อได้มำยืน 

ใกล้ชดิกบัหนุ่มที่ฮอตที่สุดในยุคนี้

“นี่จะกลบัเลย หรอืจะเดนิเล่นอกีสักพกั”

“คงทำนอำหำรแล้วค่อยกลบัค่ะ เพื่อนฉนัรออยู่ที่ร้ำนรมิระเบยีง”
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“อมื...เข้ำใจเลอืกนะ ขอแนะน�ำข้ำวผดัฮกเกี้ยน กบัน�้ำเก๊กฮวย เมนู

ขึ้นชื่อของเรำ”

“ของเรำ...หรอืคะ”

“ใช่...ร้ำนริมระเบียงอยู่คู่ห้ำงมำตั้งแต่สมัยยังเป็นห้ำงหยกฟ้ำอยู่ 

ที่รำชด�ำเนนิโน่นแน่ะ พอย้ำยมำนี่กเ็ลยขยำยให้มนัใหญ่ขึ้น”

“อ๋อ ค่ะ”

ประตูลิฟต์เปิดออกอีกครั้งเมื่อถึงชั้นล่ำง เขำกดปุ่มเปิดลิฟต์ให้เธอ

ก้ำวออกไปด้ำนนอก ลออจันทร์ยกมือไหว้ลำ แยกจำกกันตรงหน้ำลิฟต์  

แล้วรบีเดนิจ�้ำอ้ำวไปที่ร้ำนอำหำรรมิระเบยีงอย่ำงรวดเรว็

ที่นั่นสุลิยำนั่งรอเธออยู่แล้ว ลออจันทร์จึงรีบเดินเข้ำไปนั่งร่วมโต๊ะ 

พนกังำนร้ำนปรำดเข้ำมำทนัใดพร้อมกบัยื่นสมุดรำยกำรอำหำรให้

“เอ่อ...ขอข้ำวผดัฮกเกี้ยนกบัน�้ำเก๊กฮวยค่ะ” หญงิสำวสั่งโดยไม่เปิด

เมนู

“โอ้โห ท่ำจะหิวมำกนะ สงสัยคิดเมนูเอำไว้แล้วใช่ไหม มำถึงก็สั่ง 

ได้เลยแบบนี้น่ะ”

“นดิหน่อยค่ะ” เธอยิ้มเจื่อน ไม่อยำกบอกเขำว่ำเป็นเมนูแนะน�ำจำก

เจ้ำของห้ำงสรรพสนิค้ำ

“แล้วสมัภำษณ์เป็นไงบ้ำง”

“ก็ดีค่ะ” ลออจันทร์ไหวไหล่ “แต่ผลจะเป็นไงก็คงต้องขึ้นอยู่กับ 

คณะกรรมกำรละค่ะ”

“ลออท�ำได้อยู่แล้ว ซนัเชื่อ”

“ขอบคุณค่ะ” เธอยิ้ม 

“แต่ถึงอย่ำงไรก็คงต้องเผื่อใจเอำไว้บ้ำง เพรำะเท่ำที่เห็นแต่ละคนก็ 

ดูเก่งๆ กนัทั้งนั้นเลยค่ะ”

“ไม่มใีครเก่งกว่ำลออหรอก” สุลยิำเอ่ยกะลิ้มกะเหลี่ย

ลออจันทร์ยิ้มรับค�ำชม ไม่นำนพนักงำนก็น�ำอำหำรมำเสิร์ฟพร้อม
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เครื่องดื่ม เธอจึงลงมือรับประทำน และพบว่ำข้ำวผัดจำนนี้อร่อยอย่ำงที่ 

ภูธเนศแนะน�ำจรงิๆ


