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สามปีก่อนหน้านี้

‘รอบนี้กลบัมานานเท่าไหร่’

รวินถามหม่อมราชวงศ์พชรฉัตรที่กลับมาพักร้อนแบบเร่งด่วน 

ทั้งที่ปกตจิะกลบัมาในช่วงที่น้องสาวฝาแฝดทั้งคู่ปิดภาคเรยีน จะว่ามี

ความรับผิดชอบต่องานที่รับบริหารธนาคารข้ามชาติประจำาสาขาที่

นิวยอร์กก็ได้ หรือจะบอกว่าหวงน้องสาวจนไม่กล้าให้คลาดสายตาก็

คงไม่แปลกนัก เพราะสาเหตุหนึ่งที่คุณชายพัชรเซ็นสัญญารับงาน

เท่ากับจำานวนปีที่น้องสาวฝาแฝดทั้งสองต้องรำ่าเรียนหนังสือ เหตุผล

หลกักค็อืจะอยู่ดแูลหม่อมราชวงศ์เพชรประกายมาศและหม่อมราชวงศ์

แพรวพรรณราย 

‘อาทติย์เดยีว แฝดมี รดีดงิวกี แต่พอดหีญงิพราวป่วย เลยพา 

กลบับ้านซะเลย’

คณุชายเอ่ยถงึน้องสาวฝาแฝดคนโตที่เป็นหวดัออดๆ แอดๆ มา

เกือบสปัดาห์ แต่ก็ฝืนเข้าเรียนจนครบทุกคลาส กดัฟันเขียนรายงาน

จนจบทุกชิ้นก่อนจะหลับเป็นตายหลังกำาหนดส่ง และเขาก็คงไม่พา 

กลับเมืองไทยหากไม่ได้ยินน้องสาวที่เป็นไข้นอนหลับละเมอว่าคิดถึง

หม่อมแม่ 

1
ป่วยนัก รักเลย
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‘อ้าว แล้วเป็นอะไรมากหรอืเปล่า ถงึต้องหิ้วกลบัมารกัษาที่นี่’

เงินทองราชสกุลวิริยามหาศาล การให้ทายาทเข้ารักษาที่โรง-

พยาบาลต่างแดนไม่ใช่ปัญหาแน่นอน รวินมองหน้าเพื่อนตรงหน้า  

คนอย่างพชรฉัตรเห็นนิ่งๆ ขรึมๆ แบบนี้ แต่ถ้าเกี่ยวกับคนที่สำาคัญ 

กบัหวัใจแล้วละกต็ามใจทกุอย่างเชยีวละ

‘ไม่เป็นไรมากหรอก แค่สงสาร ละเมอเสยีงอู้อี้ว่าคดิถงึหม่อม

แม่ เลยเอาใจหน่อย ยงัไงกส็อบครั้งสดุท้ายแล้ว’ พี่ชายพดูถงึน้องสาว

ด้วยความเอน็ดู ซึ่งรวนิกไ็ม่ได้แปลกใจ รู้ดตีั้งแต่ไหนแต่ไรว่าพชรฉตัร

เป็นคนอ่อนโยนแบบไหน

‘จะว่าไปเวลาผ่านไปเรว็เนอะ แป๊บๆ เองเรยีนจบกนัละ’

รวินพยักหน้ารับแค่นั้น ได้คุยกับฝาแฝดทั้งคู่ครั้งสุดท้ายตั้งแต่

เป็นนกัเรยีนผกูคอซอง แต่ได้เหน็อกีครั้งตอนคณุหญงิเป็นเฟรชชี่ปีหนึ่ง

ในมหาวทิยาลยั นกึประหลาดใจที่เขาจำาหน้าสวยของคณุหญงิคนป่วย

ได้ติดตา ในขณะที่ฝาแฝดอีกคนนั้น ต่อให้หน้าเหมือนแฝดพี่ราวกับ

โขลกออกมาจากบลอ็กโรงงานอย่างไร เขากม็องออก ส่วนคนอื่นต้อง

อาศัยท่าทางเวลาเจรจามาจำาแนก เพราะฝาแฝดคนโตพูดน้อยกว่า

ฝาแฝดคนเลก็ 

‘นี่ก็พี่ชายที่แสนดีเหลือเกิน น้องบอกอะไรนิด บ่นอะไรหน่อย 

ทำาให้หมด ประเคนให้หมด สงสารคนมาเป็นน้องเขยแกว่ะชายพัชร 

ต้องทำาแค่ไหนถงึจะชนะสิ่งที่พี่ชายเคยสปอยล์ไว้ได้’ 

รวินแซว แต่หมายความจริงตามที่ปากพูด สาวๆ สองคนนั้น

โดนเลี้ยงมาแบบมดไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม แค่คดิอ่านอะไรกม็คีนพร้อม

จะสรรหาให้ในวนิาทถีดัไป เพราะเกดิมาในราชสกลุที่รำ่ารวย หม่อมแม่

ของเพื่อนเขาถงึจะไม่มฐีานนัดรนำาหน้า แต่ถอืกำาเนดิมาจากบดิาที่เป็น 

หม่อมหลวงกบัมารดาที่เป็นหม่อมราชวงศ์ ทำาให้หน่อเนื้อวริยิาทั้งสี่นั้น

เรียกได้ว่ามีสายเลือดสีนำ้าเงินแท้ ไม่มีอย่างอื่นเจือปน เป็นสี่ทายาท 
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ที่สืบเชื้อสายของทั้งสองราชสกุล แม้จะใช้วิริยาตามท่านพ่ออย่าง 

ท่านชายโชตริตัน์กต็าม

แล้วนี่พอโตมาพี่ชายที่ห่างกบัน้องสาวทั้งคูเ่ป็นสบิปีอย่างหม่อม-

ราชวงศ์พชรฉัตร ยังตามไปดูแลสองสาวตลอดระยะเวลาการเรียน

ปรญิญาโทไม่ให้คลาดสายตาแม้แต่เสี้ยววนิาท ีไม่นบัไอ้ที่สปอยล์น้อง

ทกุสิ่ง อย่างนี้สตรมีฐีานนัดรทั้งคู่จะพบใครที่เอาชนะใจได้ไหม

มือหนาวางแก้วกาแฟลงประชดเพื่อน ในขณะตาเหลือบมอง 

มอืถอืที่มสีญัญาณเตอืนว่าพลงังานโทรศพัท์เคลื่อนที่ของเขากำาลงัเข้า

ขั้นวกิฤต ิและคนอย่างรวนิคงไม่อาจปล่อยให้คนอื่นตดิต่อกบัเขาไม่ได้ 

ใจหวนคดิว่าได้หยบิที่ชาร์จแบตสำารองมาจากที่ทำางานหรอืเปล่า แล้ว

กห็วัเสยีมากขึ้นเมื่อนกึได้ในวนิาทถีดัมาว่าตนเองลมืไว้ที่บ้านตั้งแต่เช้า

‘มีที่ชาร์จแบตไหมวะ ลืมเพาเวอร์แบงก์น่ะ นี่รอโทรศัพท์จาก

นายหน้าอยู่ด้วย’

รวนิ รฐัรงัสรรค์ ลูกชายคนโตของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ หรอืท่านรชต นกัการเมอืงชื่อดงับ่น เพราะเพิ่งให้เลขาฯ 

ประสานกบันายหน้าค้าที่ดนิรายหนึ่ง เพื่อซื้อที่สร้างอาคารสำานกังาน

แห่งใหม่แล้วปล่อยเช่า แถมยงัตั้งบรษิทัลูกขึ้นมาอกีบรษิทัหนึ่งไว้คอย

บริหารพื้นที่ในอาคารแต่ละอาคารที่เขาเป็นเจ้าของ ทำามาเกือบสิบปี 

ตอนนี้มีออฟฟิศบิลดิงของตัวเองไม่ตำ่ากว่าห้าอาคาร และนอกจาก

บริหารพื้นที่ของอาคารตัวเอง ก็มีอสังหาริมทรัพย์อีกหลายที่ที่ไว้ใจ 

ใช้บรกิารเขา

‘มีๆ อยู่ในห้องนั่งเล่น เดี๋ยวให้ใครไปเอาให้’ หม่อมราชวงศ ์

พชรฉตัรบอก ตาคมกรบิกวาดมองหาคนในบ้านที่จะเรยีกใช้เพื่อบรกิาร

เพื่อนรัก แต่หนุ่มหล่อร่างสูงใหญ่ลุกขึ้นเองด้วยความเกรงใจเจ้าของ

บ้าน ใครบอกว่ายิ่งสนิทยิ่งทำาอะไรก็ได้ แต่คนอย่างเขากลับไม่คิด 

เช่นนั้น กลบัมองว่ายิ่งสนทิยิ่งต้องรกัษาความรู้สกึอกีฝ่ายต่างหาก
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‘ไม่เป็นไรๆ เดี๋ยวไปเอาเอง ห้องนั่งเล่นใช่ไหม นั่งรอนี่แหละ  

ไม่ต้องเรยีกใครมาให้ยุ่งยากหรอก’

คณุชายรปูงามได้ยนิแบบนั้นกพ็ยกัหน้ารบั ก่อนจะก้มลงสนใจ

เอกสารในมอืต่อ ปล่อยให้ชายหนุ่มเดนิเข้าบ้านไปด้วยตนเอง

รวินเดินเข้าตำาหนักกลางด้วยความคุ้นเคย มาหาเพื่อน 

ที่นี่ตั้งแต่เลก็จนโตหลายหน จะห่างๆ ไปกช่็วงหลงัที่ต่างฝ่ายต่างมคีวาม

รบัผดิชอบมากขึ้น และยิ่งน้อยลงเข้าไปใหญ่เมื่อหม่อมราชวงศ์คนโต

แห่งวริยิาย้ายไปทำางานต่างประเทศ ชายหนุม่ก้าวขาเข้าห้องที่เจ้าของ

บ้านบอก แต่ไม่เหน็วี่แววของสิ่งมชีวีติใดๆ ให้ถามหาวตัถทุี่เขาต้องการ 

หันซ้ายหันขวาก็เห็นที่ชาร์จแบตวางไว้บนโต๊ะข้างโซฟาตัวเขื่องที่ 

หนัหลงัให้เขา รวนิจงึเดนิไปที่จดุหมายทนัใด ก้มหยบิทั้งสายชาร์จทั้ง

แบตสำารอง และระหว่างที่ชั่งใจว่าจะเอาติดมือไปทั้งสองอย่างดีหรือ

ไม่ กด็นัเหลอืบเหน็บางอย่างขยบัอยู่บนเก้าอี้ตวัใหญ่ทางหางตา จน

ต้องก้าวเท้าเข้าใกล้เพื่อไขข้อข้องใจจนได้เห็นปลายเท้าเล็กๆ สีขาว

แต้มสเีนื้อน่าทะนถุนอมถูกนัยกุยกิ 

อาจจะเพราะไอเยน็ของเครื่องปรบัอากาศที่รวนิเองกเ็พิ่งสงัเกต

ว่าเปิดอยู่ มองไล่ขึ้นไปเหน็ท่อนขาเรยีวชวนใจสั่นเพราะชายกระโปรง

เลิกขึ้นไปจนถึงขาอ่อน อกอวบใต้เสื้อยืดสีขาวกระเพื่อมขึ้นลงตาม

จงัหวะการหายใจ ตาคมไล่มองเรืื่อยขึ้นมาจนเหน็รมิฝีปากอิ่มแดงจดั 

คงเพราะพษิไข้ แต่ไม่ได้ลดทอนความสวยที่ฉายชดัอยู่ตรงหน้า 

โดยไม่ทันคิด รวินถอดเสื้อเบลเซอร์ของตัวเองออกคลุมร่าง

ชดช้อยที่นอนหลับอยู่ตรงหน้าทันที ทั้งห่วงกลัวจะหนาว ทั้งหวง 

ไม่ต้องการให้ใครเห็นหล่อนน่ารักน่าเอ็นดูอย่างที่เขาเห็น รับรู้ได้ด้วย

ประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างโชกโชนว่าคนคนนี้ทำาจังหวะหายใจเขา

กระตุก นึกปรามตัวเองในความคิดว่าคุณหญิงพราวเป็นน้องเพื่อน 
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ท่องยำ้าๆ เหมอืนจะให้ขึ้นใจ โดยไม่ได้เอะใจเฉกเช่นหลายปีที่ผ่านมา

เลยว่าเหตใุดเขาถงึรู้ได้ทนัทวี่านี่คอืแฝดพี่ ไม่ใช่แฝดน้อง!

สองสหายทีรู่จ้กักนัมาตัง้แต่เลก็แต่น้อยยงัแลกเปล่ียนพูด

คุยความคิดเห็นทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานกันจนล่วงมาหัวคำ่า ทั้งๆ 

ที่บทสนทนาไม่ได้ตดิขดั แต่ในใจของรวนิกลบัเหมอืนมอีะไรบางอย่าง

ที่ทำาให้ต้องกระหวัดมองไปทางห้องนั่งเล่นหลายๆ ครั้ง จนคุณชาย 

พชรฉัตรต้องออกปากถาม เพราะสังเกตเห็นอาการหลายหนว่ารวิน 

มที่าทแีปลกๆ

“มธีรุะอะไรหรอืเปล่า”

“เปล่าๆ”

“หรอืร้อน ย้ายไปนั่งในบ้านไหม อกีแป๊บกไ็ด้เวลาตั้งโต๊ะแล้ว”

ตำาหนกักลางที่ใช้รบัรองแขกในวนันี้มพีื้นที่ใช้สอยไม่น้อย ขนาด

ที่มสีมาชกิของราชสกลุวริยิาสายหม่อมเจ้าโชตริตัน์อยูถ่งึหกชวีติ กย็งั

กว้างขวางโอ่โถง ใช้ชวีติในตำาหนกัแห่งนี้ได้โดยไม่ต้องพบหน้าใครเลย

ยงัได้

“เอางั้นกไ็ด้ แล้ววนันี้ท่านพ่อกบัหม่อมแม่แกร่วมโต๊ะเสวยไหม” 

รวนิเอ่ยถามถงึราชนกิลุชั้นหม่อมเจ้ากบัหม่อมธรุสผูเ้ป็นพระบดิาและ

มารดาของเพื่อนรกัผู้นี้ 

อีกฝ่ายส่ายหน้าปฏิเสธทันที “เสด็จงานวันเกิดเพื่อน ไม่อยู ่

หรอกทั้งท่านพ่อทั้งหม่อมแม่”

“เหลอืแค่เรางั้นส”ิ

“ไม่ๆ หญงิพราวคงลงมาทานด้วยแหละ ตอนแรกจะให้คนเอา

เข้าไปเสริ์ฟให้บนห้องกบ็อกว่าหายแล้ว เลยไม่อยากขดัใจ”

“ตามใจน้องที่สุด ฉันยังขอพูดคำาเดิมว่าใครเป็นน้องเขยแก

ลำาบากแน่” พดูไปแบบนั้น แต่ใจวูบวาบพกิล ก่อนลกุขึ้นเดนิตามหลงั
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ทายาทเจ้าของวงัเข้าตำาหนกัเงยีบๆ 

ระหว่างทางอกีฝ่ายกส็ั่งการให้ย้ายเครื่องดื่มเข้ามาในห้องรบัรอง

ซึ่งอยู่ติดกับห้องอาหารขนาดยี่สิบที่นั่งของวังวิริยา มีบาร์เครื่องดื่ม

ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ รับรองแขกในห้องนี้ได้ไม่ตำ่ากว่าสามสิบคน 

บรรยากาศคล้ายๆ กบับาร์เครื่องดื่มในโรงแรมหรูหรา

“อกีสกัสบิห้านาทคีงตั้งโต๊ะเสรจ็”

คุณชายบอกเพืิ่อนที่นั่งลงบนโซฟาตัวเดี่ยวฝั่งตรงข้ามระหว่าง

รบัแก้วเครื่องดื่มจากแม่บ้านที่เข้ามาบรกิาร 

“คณุหญงิลงมาแล้วนะคะ” อกีฝ่ายรายงานด้วยความนอบน้อม

“อ้าว แล้วอยู่ไหนล่ะ”

“เหน็ว่าจะเล่นเปียโนค่ะ”

แม่บ้านรายงานเสร็จก็ยอบตัวออกไป ปล่อยให้ผู้เป็นนายกับ

แขกที่คุ้นหน้าเพราะเห็นมาหากันทุกครั้งที่นายกลับจากเมืองนอก 

คยุกนั จนพานอดคดิไม่ได้ว่านายกบัเพื่อนสนทิผู้นี้เป็นชายเหนอืชาย

หรอืไม่ เพราะคณุชายพชัรที่หล่อครบถ้วนตั้งแต่หวัจดเท้านั้นไม่เคยพา 

สตรหีน้าไหนมาที่บ้าน นอกจากคนที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟัง ซึ่งว่ากนัว่า

หม่อมราชวงศ์คนนี้เคยมคีนรกัเป็นหม่อมหลวง แต่เลกิรากนัได้หลายปี 

จากนั้นกไ็ม่เหน็จะพบรกัหรอืควงใครอกี 

คนที่ตกเป็นประเดน็นนิทาในใจของลกูจ้างหนัหาเพื่อนที่คยุกนั

มาหลายชั่วโมง

“สงสยัจะหายแล้วจรงิๆ ถงึลงมาเล่นเปียโน” คำาพูดนั้นเหมอืน

พี่ชายคนโตพมึพำากบัตวัเอง 

รวนิซึ่งนั่งอยูใ่กล้ๆ ได้ยนิแบบนั้นกพ็านหลดุปากถามพฤตกิรรม

ของสาวงามแห่งราชสกลุวริยิา “ชอบเล่นดนตรเีหรอ กด็ูเข้ากบัเขานะ 

ท่าทางเรยีบร้อยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วน”ิ

สมองนึกถึงภาพร่างอ้อนแอ้นที่นอนหลับพริ้มอยู่บนโซฟาเมื่อ
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บ่าย แต่ใจคดิถงึความเป็นตวัตนของหม่อมราชวงศ์เพชรประกายมาศ

เท่าที่เขาจำาได้ โดยไม่ได้รู ้ตัวเองเลยว่าในหัวเขามีเรื่องของเพชร-

ประกายมาศมากแค่ไหน

“ออื เขาชอบ อะไรที่เป็นอาร์ตๆ นี่ชอบหมด”

“ที่เขาเรยีนต่อนี่เรยีนอะไรนะ”

“เรยีนวรรณกรรมกบัประวตัศิาสตร์ตะวนัตก”

ได้ยนิแบบนั้นรวนิกข็มวดคิ้วข้องใจ เพราะเท่าที่จำาได้ไม่ได้เป็น

เช่นนั้น

หนุ่มหล่อลูกชายนักการเมืองดังถึงกับชะงักมือที่กำาลังกระดก

แก้วเครื่องดื่มเข้าปาก หนัมองหน้าคมคายของเพื่อนทนัท ี “ไหนบอก

ว่าเรยีนเจอร์นลัลสิต์”

“เออ นั่นมนัปรญิญาตร ีนี่จะรูเ้รื่องน้องสาวฉนัดไีปแล้วนะเรย์”

“น้องเพื่อนก็ต้องจำาได้เป็นธรรมดาปะวะ แล้วแกกับฉันคบกัน

มาตั้งกี่สบิปี เรื่องอะไรๆ ของน้องๆ แก มนักผ็่านหูผ่านตาฉนัมาหมด

แหละ”

คนที่เป็นแขกพูดเสียยืดยาว จนนึกรำาคาญตัวเองเช่นกันว่า 

จะต้องแก้ตัวทำาไม แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าแล้วทำาไมเขาจะต้องจำาสิ่งที่

เกี่ยวกบัคณุหญงิคนสวยได้มากขนาดนี้กไ็ม่รู้

คราวนี้พชรฉตัรเงยหน้าจากจอแทบ็เลต็ตรงหน้า มองรวนิทนัท ี

ไอ้นี่มนัจะจำาประวตัเิพชรประกายมาศได้ขึ้นใจเกนิไปแล้ว แน่นอนว่า

คนสมองเพชรอย่างคณุชายพชัรย่อมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ และลองถาม

อะไรเลก็ๆ น้อยๆ เพื่อทดสอบความรู้สกึยบิๆ บางอย่างในหวัใจ

“แล้วหญงิแพรวล่ะ”

“หญงิแพรวทำาไม ทโมนของแกอ้ะนะ โตจนป่านนี้เลกิซนยงัวะ”

รวินตาพราวอย่างมีอารมณ์ขัน จำาได้ติดตาว่าน้องสาวคนเล็ก

ของราชสกุลวิริยาซนแล้วก็เฮี้ยวอย่างกับไม่ใช่เด็กผู้หญิง ควรจะเป็น
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ฝาแฝดของหม่อมราชวงศ์วชรฉัตรมากกว่าที่จะเป็นน้องสาวฝาแฝด

ของคณุหญงิพราว

“โตแล้ว ดขีึ้น”

“ตอนเดก็ๆ เหน็นี่นกึว่าเดก็ผู้ชาย เรยีนอะไรวะ อย่าบอกนะว่า

วิศวะ” ชายหนุ่มยกเครื่องดื่มขึ้นจิบทีเดียวหมด มองหน้าเจ้าบ้านรอ

ให้รายงานความคบืหน้า แต่กลบัได้รบัสายตาเป็นคำาถามกลบัมาแทน

“มไีรวะ มองหน้าแบบนี้มอีะไรหรอืเปล่า”

มี...เพราะไม่มีทางที่คนอย่างคุณชายพัชรจะเลือกเล่าเฉพาะ

เรื่องของคณุหญงิพราว หากจะเปิดปากพูด เขามั่นใจและรู้จกัตวัเอง

ดีว่าคงพูดเรื่องของน้องๆ ทั้งสามคนอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นมั่นใจ

มากๆ ว่าเขาไม่ได้เลอืกบอก แต่ไอ้เพื่อนคนนี้มนัเลอืกจำาต่างหาก

“เปล่า...หญงิแพรวเรยีนสถาปัตย์ เขาชอบวาดๆ เขยีนๆ”

รวนิชะงกัมอืที่ยกแก้วเครื่องดื่มไปนดิหนึ่ง เพราะไม่เคยรูม้าก่อน  

แต่ไม่วายรกัษาฟอร์ม ทว่าอาการนั้นไม่ได้เลด็ลอดสายตาเหยี่ยวไปได้

“เออๆ จำาได้ ตอนเลก็ๆ นี่เคยวาดหนงัสอืกูด้วย แสบชะมดั”

ยิ่งคยุ คณุชายกย็ิ่งขมวดคิ้ว เพราะเหตกุารณ์ครั้งนั้นเกดิขึ้นเมื่อ

น้องสาวเขาอายสุบิห้า พวกเขาอายยุี่สบิห้าปี แปลว่าหลงัจากคราวนั้น

ซึ่งเขาไปอยู่ต่างประเทศสามปี และลองทำางานในบริษัทที่ปรึกษา

ทางการเงินของต่างชาติ ระยะเวลาพอๆ กับการที่รวินไม่ได้เข้านอก

ออกในวังนี้ ทว่ากลับมาอีกทีมันก็จำาได้แต่น้องสาวคนโตของเขายังงี้ 

น่ะหรอื 

 “นี่หยุดความทรงจำากับหญิงแพรวไว้ตอนสิบห้า แต่จำาเรื่อง

หญงิพราวได้ คดิอะไรกบัน้องสาวฉนัปะเนี่ย”

หม่อมราชวงศ์วัยสามสิบกว่าหรี่ตามองแบบจับอาการ เห็น 

อีกคนหน้าแดงเรื่อนิดหน่อย แต่เรื่องนี้พชรฉัตรอ่านไม่ออกจริงๆ ว่า

เพราะฤทธิ์เหล้าหรอืเหตใุด
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“บ้าหรอืไง ใครจะไปคดิแบบนั้นกบัน้องเพื่อน หวงน้องจนระแวง

ไปหมดแล้วแกอ้ะ”

รวินรีบโบกไม้โบกมือปฏิเสธ ก้มหน้าเทเครื่องดื่มลงในแก้ว 

อกีครั้งขณะหวนคดิถงึเรยีวขาขาวผ่องที่เหน็เมื่อบ่าย อยู่ดีๆ  เลอืดลม

กพ็ลุง่พล่านเหมอืนเดก็หนุม่เหน็สาวถกูใจ ข่มใจตวัเองเตม็ที่ เตอืนสติ

ในหวัเบาๆ ว่า

“ไม่เอาสไิอ้เรย์ ไม่คดิเหี้-ๆ กบัน้องเพื่อนส”ิ
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2
ตั้งต้น

สองปีก่อนหน้านี้

มือบางเลื่อนเปิดกระจกระเบียงห้องนอนบนตำาหนักกลางของ

วังวิริยา มองภาพพระอาทิตย์ฉายแสงรำาไรอยู่ที่ขอบฟ้า ก่อนที่หญิง

สาวจะก้าวขาเรยีวข้ามรางเลื่อนของประตรูะเบยีง พาร่างบางเดนิออก

มาสูดอากาศยามเช้าเรียกความสดชื่น ตาหวานมองกวาดลงไปที่

สนามหน้าตำาหนักกลาง เห็นคนรับใช้ในวังเดินถือถาดลำาเลียงไป 

ตั้งโต๊ะที่หน้าประตวูงั เตรยีมให้หม่อมมธรุสผู้เป็นมารดาใส่บาตรแบบ

ที่ทำากนัเป็นประจำาทกุวนั

หากวนัไหนท่านพ่อที่มพีระชนัษามากแล้วตื่นบรรทมทนั ท่านก็

มกัจะเสดจ็ลงมาตกับาตรร่วมกบัหม่อมแม่ด้วย หม่อมราชวงศ์คนสวย

ยกมอืเสยผมยาวดำาขลบัให้เข้าที่ครู่หนึ่ง ก่อนจะหนัดูเวลาบนโต๊ะข้าง

หวัเตยีง คำานวณคร่าวๆ ว่าน่าจะอาบนำ้าแต่งตวัทนัเพื่อลงไปทำาดเีป็น

สิ่งแรกของเช้าวนันี้ให้เป็นมงคลแก่ชวีติเสยีหน่อย

ไม่นานหม่อมราชวงศ์เพชรประกายมาศก็เดินนิ่งสงบไม่มีเสียง

ฝีเท้าผ่านโถงกลาง ยิ้มหวานน้อยๆ ให้คนในบ้านที่ยอบตัวลงทุกคน

เมื่อหล่อนเดนิผ่าน ก่อนจะขบัรถกอล์ฟของตวัเองที่จอดอยูห่น้าตำาหนกั

กลางออกไปที่ประตูรั้ววัง สมทบกับหม่อมมารดาที่ยืนรอพระเป็นที่
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เรยีบร้อย 

“หม่อมแม่คะ” คณุหญงิพราว หรอืหม่อมราชวงศ์เพชรประกาย-

มาศเอ่ยปากเรยีกมารดาที่ยนืสั่งงานกบัคนสนทิอยู่ 

สตรีสูงวัยหันมายิ้มให้ลูกสาวแฝดคนโตทันทีที่ได้ยินเสียงเรียก 

ลูกสาวคนนี้ดสูวยสดชื่นเหมอืนดอกไม้ยามเช้าที่มนีำ้าค้างเปล่งประกาย

อยู่ที่กลบีสวย ใบหน้ารูปไข่รบักนัดกีบัคิ้วโก่ง ตาเหยี่ยวที่ถ่ายทอดกนั

มาทกุรุ่นโตกว่าผู้เป็นพี่ชายทั้งสอง ปลายจมกูสงิห์ที่งุ้มได้รูปหยดนำา้ก็

เป็นทรงสวย ใบหน้าเหมือนกันอย่างกับแกะกับหม่อมราชวงศ์แพรว-

พรรณราย แต่นสิยัแทบจะไม่เหมอืนกนัเลย

“อ้าวหญงิพราว มาใส่บาตรกบัแม่หรอืคะ”

หม่อมราชวงศ์คนสวยยิ้มเยน็พยกัหน้ารบัคำาหม่อมในหม่อมเจ้า

โชติรัตน์ หรือท่านชายเล็กแห่งวังวิริยาระหว่างเอื้อมมือประคองแขน

มารดา หล่อนเป็นแบบนี้ เอาใจใส่ ดูแล ให้ความสำาคญัคนรอบข้าง 

แถมด้วยความที่เป็นคนพดูน้อย เรยีบร้อย ยิ่งทำาให้ใครต่อใครชอบอยู่

ใกล้หม่อมราชวงศ์แฝดผู้พี่คนนี้ ในขณะที่หม่อมราชวงศ์แพรวพรรณ-

ราย ฝาแฝดผู้น้องนั้นออกแนวสดใสซาบซ่า มชีวีติชวีา ช่างพูดช่างคยุ 

แล้วกเ็อาเรื่องกว่ากนัเยอะ 

“หญงิแพรวยงัไม่ตื่นตามเคยสนิะ” หม่อมมธรุสถามถงึน้องสาว

ฝาแฝดของอีกคน ทั้งคู่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศหลังจากที่

สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นที่เรียบร้อย และขออนุญาต

หม่อมราชวงศ์พชรฉตัร พี่ชายคนโตที่รบังานอยู่เมอืงนอกหลายปีเพราะ

ต้องการดูแลน้องสาวทั้งสองท่องเที่ยวกันต่ออีกหนึ่งเดือน ถึงจะย้าย

รกรากกลับประเทศไทยมาเมื่อเกือบสามเดือนที่แล้ว แต่แม่ลูกสาว 

คนเลก็ยงัใช้ข้ออ้างน่าเวยีนหวัว่าปรบัเวลาไม่ได้ ทั้งๆ ที่หม่อมราชวงศ์

ฝาแฝดผู้พี่นอนตามเวลาไทยได้ในคืนแรกที่กลับมา แต่น้องสาวก็ยัง

ทำาหน้างงๆ มนึๆ ใส่ท่านพ่อกบัหม่อมแม่และพี่ชายทั้งสองตลอดเวลา
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“ค่ะ”

ไม่ค่อยมใีครได้ยนิเสยีงหวานๆ ของหม่อมราชวงศ์เพชรประกาย-

มาศหรอก เพราะเจ้าตัวเป็นคนช่างสังเกตมากกว่าช่างพูด ดังนั้นต่อ

ให้มเีรื่องล้านแปดในหวั คณุหญงิคนสวยกม็กัจะแค่ตอบพร้อมยิ้มนดิๆ 

แค่นั้น

“แล้วนี่ชดุเชิ้ดพร้อมแล้วเนอะ งานชายพชรอาทติย์หน้าแล้ว”

หม่อมแม่ออกปากถามอีกครั้ง ทั้งที่ค่อนข้างมั่นใจว่าคนอย่าง

คุณหญิงคนโตจะไม่ยอมให้มีคำาว่าพลาดเกิดขึ้นในชีวิต ส่วนงานที่

หม่อมมธรุสเอ่ยถงึกค็อืงานมงคลงานแรกในรั้ววงัวริยิา เป็นงานสมรส

พระราชทานของ หม่อมราชวงศ์วชรฉตัร วริยิา ที่กำาลงัจะร่วมหอลงโรง

กบันางแบบหน้าใหม่ ซึ่งคณุชายตวัร้ายประจำาวงัเดนิหน้าจบีตั้งแต่เจอ

หญงิสาววนัแรก แซงหน้าพี่ชายคนโตอย่างคณุชายพชัรไปหน้าตาเฉย

“ค่ะ”

“ถ้าเรยีบร้อยกด็คี่ะ มาๆ งั้นใส่บาตรกบัแม่ดกีว่า”

เมื่อปฏบิตักิรรมดเีสรจ็ ทั้งหม่อมมธรุส ทั้งคณุหญงิพราวกเ็ดนิ

กลับมาตำาหนักกลาง กรวดนำ้าที่เก้าอี้ในสวนด้านหน้า ก่อนจะให้คน

รบัใช้นำาไปเทที่โคนต้นไม้ แล้วถงึกลบัเข้าในตวัตำาหนกั นั่งลงเตรยีมตวั

รบัประทานอาหารเช้า พูดคยุกนัเรื่อยเปื่อยรอสมาชกิที่เหลอือยู่

“คิดหรือยังว่าอยากทำาอะไร จะไปช่วยงานชายพัชรที่บริษัท

ไหม”

คราวนี้คนที่ว่าง่ายมาตลอดส่ายหน้าปฏเิสธทนัท ี เพราะมเีป้า-

หมายและคำาตอบในหวัใจเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว

“ถ้าหม่อมแม่กบัท่านพ่อไม่ว่าอะไร หญงิไม่อยากไปทำางานกบั

พี่ชายค่ะ หญงิแค่เรยีนได้ แต่ไม่ชอบ ไม่อยากไปเจอคนเยอะๆ ด้วย”

หม่อมมธุรสได้ยินแบบนั้นก็เงยหน้าขึ้นจากแก้วชา เคาะช้อน

เลก็ๆ ที่เพิ่งคนชาเสรจ็ ก่อนวางที่จานรองแก้วพอร์ซะลนิของโลโมโน-
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โซฟ มองหน้าบตุรสาวเลอืดสนีำ้าเงนิ ท่าทางเรยีบร้อย พูดน้อยแบบนี้ 

แต่คนเป็นแม่รูด้ว่ีาดื้อเงยีบ แล้วหากของขึ้นอารมณ์เสยีกเ็อาเรื่องหนกั

กว่าลูกสาวคนเลก็ที่แสดงออกเป็นลงิค่างเสยีอกี

“แล้วหญงิพราวอยากทำาอะไรล่ะ”

ถึงแม้จะรำ่ารวยล้นฟ้า แต่ราชสกุลวิริยาก็ไม่เคยสอนให้เหล่า

สมาชิกงอมืองอเท้าเก็บดอกเบี้ยกินมรดกไปวันๆ แต่กลับปลูกฝังให้

ตั้งใจทำามาหากนิ ให้มคีวามรบัผดิชอบ ให้รู้ค่าของเงนิ พรำ่าบอกจนจำา

ขึ้นใจว่าต่อให้รวยแค่ไหน หากขี้เกยีจตวัเป็นขนกอ็บัจนได้ทกุเมื่อ

“หญงิว่าจะรบังานของครสิตี้ส์ค่ะหม่อมแม่”

หม่อมราชวงศ์เพชรประกายมาศบอก หล่อนมีความรู้ความ

ชำานาญในการดูของเก่า อาจจะเพราะชอบอ่านหนงัสอืประวตัศิาสตร์

เป็นทนุเดมิ ชอบภาพเขยีน จติรกรรมทกุอย่าง ทกุแขนง ชอบใช้เวลา

เดินดูปราสาทราชวัง ฝังตัวในพิพิธภัณฑ์ได้เป็นวันๆ ทั้งอ่านทั้งมอง 

และจำาขึ้นใจได้ในแรกเห็น เหมือนผูกพันกับเรื่องราวเหล่านี้มาโดย

ตลอด 

ถึงแม้จะเลือกเรียนระดับปริญญาตรีด้านสื่อสารมวลชนที่

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของเมืองไทย เพราะคิดว่าจะทำางานด้านสื่อสาร

องค์กรให้วิริยะทรัพย์ แต่เจ้าตัวดันไปหลงใหลในวิชาเลือกอย่าง

ประวตัศิาสตร์ศลิปะถงึขั้นถอนตวัไม่ขึ้น 

จนพอมาปรญิญาโทที่ตดัสนิใจร่วมกนักบัฝาแฝดผู้น้องว่าจะไป

เรยีนต่อกนัที่ต่างประเทศ ในเมอืงที่พี่ชายคนโตทำางานอยู ่เลยเบนเขม็

ไปศกึษาเรื่องนี้อย่างจรงิจงั ดทีี่มหาวทิยาลยัในนวิยอร์กนั้นเป็นสถาน

ศกึษาที่มชีื่อเสยีงระดบัไอวลีกี มคีณะที่ขึ้นชื่อเรื่องประวตัศิาสตร์ แถม

ยงัเป็นที่เดยีวกบัที่น้องสาวฝาแฝดเรยีน ต่างกนักแ็ค่คณะที่แยกกนัตาม

ความชอบ 

นอกจากนั้นคณุหญงิพราวยงัลงเรยีนคอร์สสั้นๆ ที่ทางสถาบนั
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คริสตี้ส์จัดอบรมจนสำาเร็จได้ประกาศนียบัตรเกือบครบทุกหลักสูตร 

และหล่อนได้รบัเลอืกเข้าฝึกงานที่สำานกัประมลูครสิตี้ส์ สาขานวิยอร์ก 

ซึ่งเป็นบรษิทัประมลูงานศลิปะที่เก่าแก่บรษิทัหนึ่งของโลก มสีำานกังาน

ใหญ่อยู่ที่กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ บรษิทันี้ขายงานศลิปะแขนง

ต่างๆ อาท ิภาพเขยีน เฟอร์นเิจอร์ เซรามกิ เครื่องประดบั เครื่องเงนิ 

ไวน์มาเป็นเวลานานกว่าสองร้อยปีแล้ว

“ต้องย้ายกลับไปเมืองนอกเหรอ” หม่อมแม่มองลูกสาวด้วย

ความประหลาดใจ หากคนที่พูดเป็นหม่อมราชวงศ์แพรวพรรณราย 

ผู้น้อง หม่อมมธุรสจะไม่แปลกใจเลยที่ลูกสาวขอไปทำางานไกลบ้าน 

ไกลพ่อไกลแม่ 

“ไม่ค่ะ หม่อมแม่ทราบใช่ไหมคะว่าเขามีสำานักงานที่เมืองไทย 

โชคดีด้วยที่เขาจะเปิดตำาแหน่งทางนี้ให้เป็นการถาวร แต่คงมีบ้างที่

หญงิจะต้องบนิไปเทรน ไปหาของหรอืดูของ”

ได้ยนิแบบนั้นหม่อมมธรุสกใ็จชื้น ถงึแม้จะชนิกบัการที่ลูกๆ ไป

เรยีนต่างประเทศกนัหลายปี แต่เมื่อถงึเวลากอ็ยากให้กลบัมาอยูพ่ร้อม

หน้าพร้อมตากนั ยิ่งลูกสาวคนนี้สวยเยน็ตาเยน็ใจ ผวิพรรณนวลลออ

เป็นสนีำ้าผึ้งแบบคนเอเชยีชดัเจนยิ่งเป็นที่ชื่นชอบของพวกฝรั่ง กลวัว่า

หากต้องกลับไปทำางานที่ต่างประเทศจะไปตั้งรกรากที่โน่นเสียจน 

คนเป็นแม่อาจจะทนคดิถงึไม่ได้

“แล้วหญิงคุยรายละเอียดกับเขาดีแล้วเหรอลูก จะไม่มาช่วย 

ที่วริยิะทรพัย์จรงิๆ เหรอ”

หม่อมมธุรสตั้งใจฟังบุตรสาว รู้ดีว่าหากลองให้หม่อมราชวงศ์

เพชรประกายมาศเปิดปากบอก แสดงว่าเจ้าหล่อนคิดสะระตะ 

ไตร่ตรองมาเป็นการดแีล้ว

“รายละเอยีดไม่จำาเป็นต้องคยุอะไรมากค่ะ หม่อมแม่กท็ราบว่า

หญงิผูกพนักบัครสิตี้ส์ ตั้งแต่เป็นคนซื้อ เป็นนกัเรยีน จนมาฝึกงาน” 
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สาวหน้าสวยพูดอย่างมั่นใจ หล่อนเป็นคนไทยหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้รับ

โอกาสดขีนาดนี้ รบัรู้ขั้นตอน กฎระเบยีบ และข้อจำากดัในการทำางาน

ทุกอย่างขององค์กรนี้เป็นอย่างดี เหลือแค่ว่าจะตัดสินใจทำางานด้วย

หรือไม่ เพราะจะว่าไปห้องซื้อนี้ไม่ใช่แห่งเดียวที่ติดต่อเสนองานให้

หล่อน แต่คูแ่ข่งใหญ่อย่างโซเทอบี้เองกใ็ห้คนมายื่นข้อเสนอเหมอืนกนั 

“จะเหลือก็แต่ว่าท่านพ่อจะกริ้วหญิงหรือเปล่าที่ไม่ช่วยงาน 

ที่บ้าน”

คนหน้าสวยมีแววหวั่นใจเล็กน้อย เพราะเกรงว่าท่านชายเล็ก 

ผู้เป็นพ่อจะไม่พอพระทัยที่หล่อนปีกกล้าขาแข็งไปทำางานนอกธุรกิจ

ครอบครัว ถึงแม้ว่าจะมีพี่ชายคนที่สองเป็นตัวอย่าง แต่ทางโน้นก็ยัง

แวะเวียนมาช่วยเหลืองานด้านการตลาด การโฆษณาที่วิริยะทรัพย์

เสมอ  คณุหญงิแฝดผูพ้ี่ตั้งท่าจะอธบิายต่อ แต่พี่ชายทั้งสองคนเดนิลง

มาพร้อมกนัพอดกีจ็งึยกมอืไหว้เสยีก่อน คราวนี้กข็าดแต่เพยีงท่านพ่อ

สนิะ ส่วนน้องสาวฝาแฝดคงไม่ตื่นขึ้นมาหรอก

“พี่ชายพชัร พี่ชายพชร สวสัดคี่ะ”

“ทำาไมตื่นเช้าจงัหญงิพราว เมื่อคนืกว่าจะขึ้นไปนอนกนักต็หีนึ่ง

กว่าๆ แล้วน”ิ

หม่อมราชวงศ์พชรฉัตรมองหน้าน้องสาวพลางรับไหว้เป็นที่

เรียบร้อย เมื่อคืนเพื่อนที่เขาคุ้นเคยคนหนึ่งแวะมารับประทานอาหาร

ที่วงั มน้ีองสาวสองคนร่วมวงด้วย เพราะท่านพ่อเสดจ็ไปบ้านว่าที่เจ้า-

สาวของคุณชายพชร โดยมีหม่อมมธุรสตามเสด็จพร้อมว่าที่เจ้าบ่าว 

จากแค่รับประทานอาหารก็กลายเป็นพูดคุยยืดเยื้อสนุกสนานกัน 

ไม่น้อย รู้ตวัอกีทกีเ็ลยเที่ยงคนืไปแล้ว

“ตามปกตคิ่ะ หญงิกต็ื่นเวลานี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรนคิะ”

สมยัเรยีนหนงัสอือยู่ต่างประเทศ พี่ชายคนโตเป็นห่วงสองสาว

แห่งวังวิริยาที่มีวัยต่างกับเขาถึงสิบปี ถึงขั้นยอมรับงานผู ้บริหาร
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ธนาคารเพื่อที่จะได้ดูแลน้องสาวทั้งสองคนไปด้วย คำานวณเวลาการ

ทำาสัญญาพอเหมาะพอเจาะกับที่คุณหญิงแฝดจะจบการศึกษา แล้ว

ถงึย้ายกลบัมาพร้อมกนัทั้งสามคนพี่น้อง

“แต่นั่นหญงิมเีรยีน นี่ไม่ได้ทำาอะไรสกัหน่อย ตื่นสายกไ็ด้มั้ง ดู

หญงิแพรวส”ิ พี่ชายคนโตเย้าถงึน้องสาวคนเลก็ที่ป่านนี้ยงัไม่เหน็หน้า 

“ว่าแต่คดิหรอืยงัว่าอยากทำางานอะไร”

นั่นไง คำาถามเดียวกับหม่อมแม่ชัดๆ แต่หม่อมราชวงศ์เพชร-

ประกายมาศก็ไม่ได้นึกรำาคาญแต่อย่างใด รู้ดีว่าทุกคนถามไถ่ด้วย

ความเป็นห่วงเป็นใยมากกว่าจะคาดคั้นเอาความ หรือหาว่าหล่อน 

ขี้เกยีจ

“แม่เพิ่งคยุกบัน้องเรื่องนี้อยูพ่อด ีเรารูต้วัหรอืยงัชายพชัรว่าน้อง-

สาวที่รกัเขาไม่ช่วยงานเรานะจ๊ะ”

หม่อมมธุรสอดค้อนบุตรสาวไม่ได้ นำ้าเสียงเหมือนจะอ่อนใจ 

ธุรกิจของราชสกุลใหญ่โต มีงานให้เลือกทำาแทบจะทุกสาขาวิชา แต่

หม่อมราชวงศ์คนสวยกลบัจะแล่นออกไปทำางานนอกบ้านเสยีอย่างนั้น 

“พอทราบแล้วครบั” 

พี่ชายคนโตไม่แปลกใจ ตอนอยู่เมืองนอกด้วยกันก็มีคนส่งข้อ

เสนอเรื่องงานมาให้คณุหญงิพราวตั้งแต่ยงัเรยีนไม่จบ เขาเองกห็วั่นใจ

ไม่น้อยกลัวอีกคนจะบ้าจี้รับงาน เพราะจะว่าไปความสามารถของ 

น้องสาวเขามค่ีามากที่เมอืงนอก แต่คนไทยกลบัไม่ให้ความสำาคญั ไม่

แพร่หลายเท่าที่ควร

“ว่าแต่ที่ไหนล่ะ”

“ที่เดมิแหละค่ะ”

แม้แต่สาขาที่นวิยอร์กกเ็คยยื่นข้อเสนอชวนฝันให้หล่อนมาแล้ว 

แต่หญงิสาวปฏเิสธ ถงึจะไม่ในทนัท ี แต่กไ็ม่ตอบรบั พูดกนัตามจรงิ 

ว่าอยากถึงอยากมาก แต่ก็รู้ดีว่าท่านพ่อและหม่อมแม่ไม่ได้อยากให้
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หล่อนอยู่เมอืงนอกเมอืงนาไปจนตลอดชวีติ หวงัจะให้ลกูๆ ทกุคนกลบั

มาอยู่พร้อมหน้ากนั หล่อนเลยยอมจำาใจปฏเิสธ หวงัแค่ว่าขอให้ได้ทำา

ในสิ่งที่รัก อาจจะไปสอนหนังสือ อาจจะไปสอบเป็นข้าราชการ

กระทรวงวัฒนธรรม ทำางานแบบเติมเต็มจิตใจ แต่ไม่เติมเต็มเงินใน

สมดุบญัช ีอตุส่าห์จะใช้ชวีติพอเพยีง มกัน้อย เกบ็กระเป๋ากลบัเมอืง

ไทย แล้วพอกลับมาเมืองไทยได้ไม่นาน เมนเตอร์คนที่เคยสอนงาน

หล่อนก็ติดต่อมาบอกว่าทางสำานักงานใหญ่ปล่อยหญิงสาวไปไม่ได้

จริงๆ ถึงจะเสียดายความสามารถที่จะให้อยู ่สาขาเล็กๆ แบบที่

ประเทศไทย แต่กด็กีว่าให้หลดุมอืไปทำาอย่างอื่นหรอืที่อื่น

คนตาหวานมองพี่ชายสองคนสลับไปมา ตอบคำาถามที่ทุกคน

อยากรู้ กำาลงัจะอธบิายต่อ ทว่าท่านพ่อกเ็สดจ็มาพอด ี

“ลงมากนัเกอืบครบ เหลอืแต่ตวัแสบสนิะ”

หม่อมเจ้าโชตริตัน์ตรสัยิ้มๆ ก่อนจะได้ยนิเสยีงตงึตงัดงัมาจาก

โถงด้านนอก ก่อนหน้าสวยที่ถอดแบบกันมาอย่างไม่ได้ผิดเพี้ยนกับ

หม่อมราชวงศ์เพชรประกายมาศจะโผล่พ้นขอบประต ูยิ้มหวานแหย่แบบ

ไม่ได้รู้สกึผดิจรงิจงั ทนัเวลาแค่เสี้ยววนิาทกี่อนที่ท่านพ่อจะประทบัลง

ที่โต๊ะเสวย

“ขอประทานอภยัเพคะท่านพ่อ”

“ตื่นทนัด้วยหญงิแพรว”

“หญงิตื่นนานแล้วเพคะ แต่คอลกบัเพื่อนที่เมอืงนอกอยู่ พอดี

มคีนชวนหญงิทำาบรษิทัออกแบบค่ะ” เบี่ยงประเดน็ที่หล่อนมาร่วมโต๊ะ

เสวยไม่ตรงเวลา มอืไม้กส็าละวนกบัเครื่องปรงุข้าวต้มตรงหน้า 

“เหรอ แล้วที่พ่อได้ยนิเสยีงตงึตงัก่อนเดนิลงมานี่ ไม่ใช่หญงิรบี

กระโดดเข้าห้องนำ้าหรอกเหรอ”

สิ้นเสยีงท่านพ่อ เหล่าสมาชกิวริยิากห็วัเราะร่วน รูน้สิยัน้องสาว

คนเลก็ดกีนัทั้งวงั แต่ยงัดหีน่อยที่เวลาออกงานราชพธิ ีงานสงัคม หรอื
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อยูน่อกบ้าน หม่อมราชวงศ์แพรวพรรณรายสง่างามสมชื่อเสยีงราชสกลุ 

ไม่เคยทำาให้ขายขี้หน้า

“เปล่าเพคะ หญงิแค่...” ธดิาคนเลก็ตั้งท่าจะแถเอาตวัรอด แต่

หม่อมเจ้าโชตริตัน์ยกพระหตัถ์ปรามไว้

“เอาเถอะๆ พ่อไม่ได้จะว่าอะไร ทานข้าวกนัดกีว่า ว่าแต่...”

เพราะเสดจ็มาทนัพอได้ยนิเรื่องที่คยุกนัค้างคาเกี่ยวกบัอนาคต

ของธดิาแฝดคนโต หม่อมเจ้าโชตริตัน์เลยตรสัถาม “ตกลงหญงิพราว

จะไปทำางานนอกบ้านเหรอ”

หม่อมราชวงศ์เพชรประกายมาศอยากถอนใจ แต่กฝื็นยิ้มหวาน 

เอ่ยเสียงนิ่มนวลทั้งๆ ที่ขัดใจ ทำาไมใครๆ พูดถึงสิ่งที่หล่อนอยากทำา

ราวกบัเป็นสิ่งไร้ค่า

“เพคะท่านพ่อ”

ท่านชายเล็กปรายพระเนตรมองธิดาแฝดคนโต รู้ดีว่าภายใต้

ท่าทางสงบนิ่งนั้น หากคิดหากตัดสินใจจะลงมือทำาสิ่งใดจะศึกษา

ข้อมูลอย่างละเอียด และจะไม่มีวันเปิดปากพูดหากไม่แน่ใจในสิ่งที่ 

ตรกึตรองมาดแีล้ว

“ถ้าอยากทำาก็ปรึกษาชายพัชรดูละกัน” ประธานของโต๊ะเอ่ย 

“ชายพชัรดูให้น้องด้วย พ่อฝากท”ี

“หญงิพราวตกลงตวัจะทำาจรงิๆ เหรอ เหนือ่ยแย่” หม่อม-

ราชวงศ์หญิงคนน้องทิ้งตัวลงบนเตียงพี่สาวพลางตะโกนถามคนที่

อาศยัท้องหม่อมแม่มาด้วยกนั หลงัจากรบัประทานอาหารเช้าเสรจ็และ

ทุกคนแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ สองสาวฝาแฝดที่ยังไม่มีความ 

รบัผดิชอบใดๆ กป็ลกีตวัขึ้นมาอยู่ในห้องส่วนตวั หล่อนคดิตกแล้วว่า

จะทำามาหากนิอะไร ห่วงกแ็ต่พี่สาวท่าทางสนมิสร้อยว่าจะรอดไหม

“จริงสิ เค้าคิดดีแล้ว ตัวเองนั่นแหละจะทำาจริงๆ เหรอ หญิง
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แพรว เหนื่อยนะทำาบรษิทัเองน่ะ” อกีคนตอบกลบัมานำ้าเสยีงอ่อนโยน 

แค่เพิ่มระดบัความดงัให้น้องสาวได้ยนิเท่านั้น

“เค้ากค็ดิดแีล้ว แต่เค้ายงัไม่แก่กล้าสามารถขนาดนั้นหรอกนะ 

มนัเป็นแค่แผนระยะยาว ตอนนี้เค้าต้องเกบ็ประสบการณ์ก่อน เลยว่า

จะไปของานพี่ลูกพลบัทำา ไว้ฝีมอืแน่จรงิๆ แล้วค่อยขอตงัค์พี่ชายพชัร

เปิดบรษิทักย็งัได้”

คณุหญงิคนน้องเด้งตวัออกจากเตยีงมายนือยู่หลงัพี่สาวที่ยงันั่ง

แปรงผมอยูท่ี่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง เอื้อมมอืไปถกัผมแบบพสิดารก่อนจะ

พันรอบกรอบหน้าสวยที่น้อยคนนักจะแยกได้ออกว่าใครเป็นใคร ขับ

หน้าสวยเด่นให้หวานละมุนละไม ในขณะที่ผมยาวสลวยของตัวเอง

ม้วนเป็นมวยลวกๆ เท่านั้น

“หญิงแพรว ตัวนี่ฝีมือดี๊ดี ทำาไมไม่รู้จักทำาให้ตัวเองบ้าง ดูส ิ

ผมเผ้าหลดุลุ่ยไปหมด หน้ากไ็ม่แต่ง”

หม่อมราชวงศ์เพชรประกายมาศมองภาพสะท้อนของน้องสาว

ที่เกดิห่างกนัแค่สี่นาทใีนกระจก อกีคนมฝีีมอืด้านแต่งหน้าทำาผมมาก

จนน่าจะทำางานสายความงาม แต่กลับใช้ความเป็นศิลปินในตัวมา

ออกแบบอาคารบ้านเรอืน ใฝ่ฝันอยากจะเป็นสถาปนกิ มคีวามชื่นชอบ

แน่วแน่ เรยีนคณะนี้ตั้งแต่ปรญิญาตรทีี่เมอืงไทย จนเรยีนจบปรญิญา

โทด้านนี้จากต่างประเทศมาสมความตั้งใจ คณุหญงิแพรวพรรณราย

งดงามไม่ได้ต่างไปจากหล่อนหรอก ออกแนวสวยกระชากวิญญาณ 

สวยแบบเซ็กซี่ทั้งๆ ที่หน้าตาเหมือนกัน คงเพราะนิสัยส่วนตัวกับ

ฮอร์โมนในร่างกายมั้งที่ทำาให้น้องสาวฝาแฝดดูต่างออกไป

“ไม่ได้ไปไหนนิ อยู่แต่ในวัง จะให้เค้าแต่งเต็มทำาไม หนักหัว 

หนกัหน้า ขาสั้นเสื้อยดืนี่สบายที่สดุ แต่งไปกเ็ปลอืงเครื่องสำาอาง”

คณุหญงิแฝดผู้พี่มองภาพสะท้อนในกระจก ไล่จากขาเรยีวเลก็

ในกางเกงยนีชายลุย่สั้นเสมอหูขึ้นมาจนเหน็เสื้อยดืคอกลมรดัตรงึส่วน
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โค้งเว้าชดัเจน สวยกส็วยอยู่หรอก แต่ไม่เรยีบร้อยเลย

“แต่แขกไปใครมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เราก็ควรจะต้องเตรียมพร้อม

ตลอดเวลาไม่ใช่เหรอ” คนเรยีบร้อยของบ้านบอกเสยีงหวาน ท่าทาง

คุณหญิงพราวนุ่มนิ่มสง่างามเหมือนพี่ชายพัชร คุณชายคนโตไปทุก

กระเบียดนิ้ว ในขณะที่คนอื่นบอกว่านิสัยหล่อนกับพี่ชายคนที่สอง 

กเ็คาะออกมาจากบลอ็กเดยีวกนั

“โอ๊ย เค้าไม่ใช่คนพริี้พไิรอย่างตวัน ิใครมาหาโดยไม่ได้นดักต้็อง

มคีนมาบอกเค้าก่อน แต่งตวัแป๊บเดยีวกล็งไปได้ อกีอย่างเค้าไม่ค่อย

ชอบให้ใครมาที่วงัด้วย จะเจอกบัใครนดัไปนอกบ้านกไ็ด้”

คณุหญงิเพชรประกายมาศยอมพยกัหน้าตดับท ไม่เถยีงกบัอกี

คนต่อ นี่อาจจะเป็นเรื่องเดียวที่ฝาแฝดเหมือนกันก็ได้ คือไม่ชอบ 

ให้ใครมายุ่มย่ามในพื้นที่ส่วนตวั

“จ้ะ ว่าแต่ตวัทูลท่านพ่อหรอืยงัว่าจะไปทำางานแบบนั้น เค้าว่า

ท่านพ่อต้องไม่ยอมแน่ๆ”

กอ็าชพีที่น้องสาวหล่อนเลอืกต้องคลกุคลกีบัผูช้ายเป็นร้อยเป็น

พนั ต้องออกไปคมุไซต์งานบ่อยๆ ไม่เหมอืนแค่ตอนเรยีนอกีต่อไปแล้ว 

“โอ๊ย ไม่ต้องมาห่วงเค้า เค้าไปทำางานกบัพี่ลูกพลบันะ ยงัไงเสยี

ท่านพ่อก็ให้เพราะยังไงก็ญาติสนิทกัน ห่วงแต่ตัวเองเหอะหญิงพราว 

พี่ชายพัชรเห็นแบบนั้นดุจะตายตัวเองก็รู้ พยักหน้ารับคำาท่านพ่อ  

แต่เอาจริงๆ อาจจะหาข้ออ้างมามากมายจนตัวถอดใจไม่ไปทำางาน

นอกบ้านกไ็ด้นะ”

“แล้วหญิงแพรวไม่รู้จักเค้าหรือไง ถึงได้กลัวว่าเค้าจะเอาตัว 

ไม่รอด”

ได้ยนิแบบนั้นแพรวพรรณรายกส็ะอกึ เพราะพี่สาวหล่อนไม่ใช่

หรือ ทั้งคู ่ถึงได้รับอนุญาตให้ไปเรียนต่อต่างประเทศ โดยแม่คน

เรียบร้อยเจ้าแผนการตรงหน้านี่ละที่คิดอ่านเสร็จสรรพว่าให้เลือกที่ที่ 
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พี่ชายพชัรทำางานอยู่ ศกึษาหาข้อมูลทั้งมหาวทิยาลยั ทั้งคณะของทั้ง

คู่ที่แตกต่างกัน จนได้ออกไปสู่โลกกว้างได้ คิดได้แบบนั้นคุณหญิง 

ตวัแสบกย็กัไหล่ ใช่ส ิ ไอ้คนที่ดูร้ายๆ แบบหล่อน เอาเข้าจรงิอาจจะ 

ไม่ได้ครึ่งของผู้หญงิแสนหวานคนนี้เลยด้วยซำ้า
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3
ห้ามตัว ไม่ห้ามใจ

หนึ่งปีก่อนหน้านี้

“คณุเรย์ขา จะไปจรงิๆ เหรอคะ วนันี้หนูไม่มเีรยีนนะ”

หญงิสาววยัยี่สบิกว่าๆ บดิเนื้อตวัอยู่บนเตยีง มองร่างสูงใหญ่

ตาปรือปรอย เพิ่งจะได้นอนไปเมื่อตีสี่หลังจากบุรุษตรงหน้ามาเคาะ

ประตูห้องคอนโดขนาดหกสบิตารางเมตรที่เป็นกรรมสทิธิ์ของเขา แต่

ให้หล่อนอาศยัอยูใ่นช่วงที่ผกูป่ินโตกนั นบัจนถงึวนันี้กไ็ด้สองเดอืนแล้ว

“เออ มปีระชมุ”

ไม่มถ้ีอยคำาหวานห ูไม่มกีริยิาอ่อนโยน รบัรูก้นัตั้งแต่ต้นว่าความ

สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมีแนวทางอย่างไร ไม่ใช่คนถูกใจ แต่เป็นแค่คนที่ได้

รับอนุญาตให้ถูกเนื้อต้องกาย รวินก็เหมือนผู้ชายทั่วไปที่มีความ

ต้องการ แต่ทั้งด้วยอาย ุหน้าที่การงานทั้งของตวัเอง ทั้งของบดิา และ

สิ่งที่วางแผนไว้ในอนาคต คงไม่อาจทำาตวัเป็นเสอืล่าเหยื่อเหมอืนสมยั

หนุ ่มๆ ได้อีก กินในที่ลับแบบนี้ไม่มีใครรู ้ เห็นให้เอาไปครหาได้  

ปลอดภยักว่าสำาหรบัลกูชายนกัการเมอืงชื่อดงั คนหล่อที่ครองตำาแหน่ง

นกัธรุกจิขวญัใจสาวๆ อนาคตทางการเมอืงยิ่งชดัเจนมากขึ้นหลงัจาก

บิดาเขารับตำาแหน่งหลักในคณะรัฐมนตรีติดกันสองสมัย จนผู้หลัก

ผู้ใหญ่ในพรรคอยากให้เขาเจริญรอยตามเข้าสู่สนามการเมืองบ้าง  
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เป็นเหตใุห้รวนิต้องลงพื้นที่กบับดิาและทมีงานบ่อยครั้ง เป็นที่คุน้หคูุน้

ตาทั้งชาวบ้านและสาธารณชนอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ 

“ใจร้าย คณุรวนิไม่เคยค้างสกัท ีมกุเหงานะคะ”

คนบนเตียงพูดอย่างแสนงอน ชีวิตความเป็นอยู่หล่อนสะดวก

สบายดี เขาให้พักอาศัยในคอนโดกลางเมือง ถึงจะไม่ใช่ห้องละเป็น

ร้อยๆ ล้าน แต่ที่กำาลงันอนอยู่นี่กไ็ม่ตำ่ากว่าแปดหลกัแน่ๆ ค่านำ้าค่าไฟ

ไม่ต้องจ่าย มีเงินรายเดือนให้ใช้อีกเดือนละสามหมื่น แลกกับความ

สมัพนัธ์ทางกายที่เขาต้องการเมื่อไรต้องพร้อม ตรวจสขุภาพทกุเดอืน

หากเขาไม่ปลดระวางหล่อนเสียก่อน และห้ามยุ่งกับคนอื่นระหว่างนี้ 

จนหญงิสาวอดคาดหวงัให้เรื่องที่เป็นอยู่กลายเป็นความสมัพนัธ์จรงิๆ 

ขึ้นมาไม่ได้ หากได้เป็นแฟน เป็นเมยีเขาคงยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์

“เหงากอ็อกไปเที่ยว ไปทำาอะไรสิ จะมแีฟนผมกไ็ม่ห้าม บอก

แล้วนิ ถ้าอยากมีแฟนก็มีไป ผมหาคนอื่นมาทำาหน้าที่แทนคุณได้อยู่

แล้ว”

มอืหนาสอดปลายเขม็ขดัเข้าที่ จากนี้เขากต็้องกลบัเข้าคอนโด

ของตวัเองอกี เพื่ออาบนำ้าแต่งตวัออกไปทำางาน รวนิไม่มข้ีาวของเครื่อง

ใช้ส่วนตวัสกัอย่างที่ห้องนี้ ให้ความหมายอสงัหารมิทรพัย์ที่เขาถอืครอง

แห่งนี้ไม่ต่างจากโรงแรม เป็นเพียงสถานที่ที่เขาซื้อไว้ให้เด็กที่บริการ

เขาอาศยัอยู ่คดิอย่างรอบคอบรดักมุว่าถ้าใครเหน็ ใครใส่ความอย่างไร 

เขาและทมีประชาสมัพนัธ์กพ็ูดได้เตม็ปากว่าเป็นทรพัย์สนิของเขา 

“แหม มกุยงัไม่ได้ว่าอะไรสกัคำา แค่พดูเฉยๆ คณุรวนิไม่เหน็ต้อง

พูดอย่างนี้เลยนคิะ”

ร่างอวบอิ่มลกุขึ้นโดยไร้อาภรณ์ปิดกาย ไม่มคีวามกระดากอาย 

หวังจะให้เขาใจสั่นอีกครั้ง เผื่อจะยืดเวลาให้หล่อนได้ออดอ้อนเอาใจ 

ปรนเปรอรสสวาทให้เขาหลงจนโงหวัไม่ขึ้น แขนเรยีวตั้งท่าจะโอบรอบ

เอวสอบของชายหนุ ่ม แต่อีกคนหันขวับมามองหล่อนตาวาววับ  
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จนหญงิสาวถอยหน ีถ้าอยู่ในเกมรกั หล่อนจะสมัผสัเขาตรงไหนก็ได้ 

แต่หากจบเกมแล้ว แค่หายใจร่วมกนัเขายงัทำาท่ารงัเกยีจ

“ค่ะๆ ไม่ยุง่กไ็ด้ ขบัรถดีๆ  นะคะ อ่อ แล้วคนืนี้คณุเรย์จะมาไหม 

ถ้าไม่มา มกุจะออกไปเที่ยวกบัเพื่อน”

ปกติรวินไม่ยุ่งกับชีวิตหล่อน ไม่ยุ่งเลย เขามักจะทิ้งข้อความ

บอกหล่อนล่วงหน้าหนึ่งถงึสองวนั สปัดาห์หนึ่งไม่เกนิสามครั้ง แต่เรยีก

ร้องตลอดคนื และไม่เคยนอนค้าง เสรจ็เรื่องที่ต้องการเมื่อไร ชายหนุม่

ก็จะรีบแต่งตัวกลับไปเสมอ เพิ่งจะมีเมื่อคืนนี้ละที่หุนหันมาเคาะห้อง

เอาตอนดกึดื่น เปิดห้องมากบ็ุ่มบ่ามไม่ให้ตั้งสต ิแทบจะไม่มอีารมณ์

ร่วม แต่หล่อนออกปากว่าอะไรไม่ได้มาก เพราะมหีน้าที่รองรบัอารมณ์

ของเขา

“ไม่ละ จะไปไหนกไ็ป”

รวนิหน้านิ่ง เมื่อคนืเป็นเรื่องนอกแผนการ เพราะได้เจอคนที่อยู่

ในหัวใจมาสามปี ได้นั่งมองหน้าหวานๆ ฟังเสียงเพราะๆ อยู่หลาย

ชั่วโมงแท้ๆ เลยทำาให้จติใจเขาเตลดิเปิดเปิงขนาดระงบัอารมณ์ไม่อยู่ 

ต้องมาหาที่ลงแบบนี้ 

หนุม่ร่างสงูปิดประตหู้อง ไม่ลำ่าลาคนในนั้นทั้งสิ้น ส่ายหน้าหล่อ

เบาๆ นานเท่าไรแล้วนะที่น้องสาวเพื่อนทำาเขาเสยีสมาธสิตหิลดุ 

จะว่าไปกค็งตั้งแต่ครั้งแรกที่เหน็อกีฝ่ายเป็นสาวเตม็ตวัโตเตม็วยั

ตอนหล่อนอายสุบิแปด วนันั้นเขาไปงานเลี้ยงวนัเกดิของหม่อมราชวงศ์ 

พชรฉตัรที่ไปทำางานอยูท่ี่สงิคโปร์สามปี กลบัมาพกัที่บ้านบ้างช่วงสั้นๆ 

พบเจอเขาบ้างตามแต่โอกาสจะอำานวย แต่เขากลบัไม่ได้เหน็สองสาว

ฝาแฝด จวบจนงานสังสรรค์ในครานั้นที่สองสาวน้อยสวมชุดนิสิตมา

ไหว้เพื่อนๆ ของพี่ชาย ก่อนจะปลีกตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงมา 

ร่วมงาน เล่นเอาพวกเขาส่งเสยีงแซวจนเจ้าตวัต้องออกปากปราม

...
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‘พี่ชายครบั ผมขอสมคัรเป็นน้องเขย’ ไปรมากรในวยัยี่สบิแปด

เป็นชายหนุ่มเนื้อหอมในวงสงัคม เป็นเพลย์บอยตวัเดด็ที่สาวๆ ตาม

กนัให้เกรยีว เอ่ยปากคนแรกตามประสาคนมั่นใจในตวัเอง 

‘น้องเพิ่งเข้ามหาวทิยาลยั อย่าเพิ่งมายุ่งเลย’

คณุชายตอบแบบอารมณ์ด ีเพราะรู้ว่าไปรมากรไม่ได้พดูจรงิ แต่

แซวเล่นตามประสาคนเจ้าชู้

‘แหม รู้หรอกหน่า น้องแฝดเด็กกว่าเป็นสิบปี ไม่เอา ไม่ชอบ 

กนิเดก็ ชอบแบบเดด็ๆ ประสบการณ์เพยีบ ประสบกามถงึ’

‘ถึงอะไรวะ’ รวินถามแบบเลื่อนลอยเพราะยังตราตรึงกับยิ้ม

หวานที่แฝดพี่ส่งให้ 

‘ถงึใจส ิชายพชัรไม่ต้องห่วง ไม่ต้องทำาหน้าดคุรบั ผมไม่กนิน้อง

เพื่อนแน่ๆ เลกิกนัไปมหีวงัสายสมัพนัธ์เสยีหายหมด’

สามเดือนก่อนหน้านี้

ในขณะที่คนหน้าเหมือนกันนั่งจับอาการพี่สาวฝาแฝดที่ทำา 

ท่าทางปกต ิทั้งๆ ที่เมื่อคนืหล่อนแอบเหน็พฤตกิรรมบางอย่างระหว่าง

หญงิพราวกบัรวนิ โดยที่ไม่มใีครได้เหน็ นอกจากหล่อนซึ่งกำาลงัเลี้ยว

พรวดจะเข้าห้องนำ้า แต่ดันไปเจอฉากล่อแหลม เล่นเอาหล่อนยืน

ปิดปากเต้นเร่าๆ อยู่ตรงมมุบ้าน

“สนกุดเีนอะเมื่อคนื”

จริงๆ ก็ไม่ใช่งานสังสรรค์ใหญ่โต แค่นัดกินข้าวกันธรรมดา

ระหว่างพี่น้องสี่คนกับเพื่อนของพี่ชายทั้งสองแค่นั้น แต่ด้วยความ 

คุ้นเคยกนัมาตั้งแต่เดก็ๆ ทำาให้บทสนทนาครกึครื้นไม่น้อย เลยเถดิกนั

ไปจนเกือบตีหนึ่งตอนที่หล่อนเห็นพี่สาวฝาแฝดขอตัวไปเข้าห้องนำ้า 

ส่วนฝ่ายชายนั้นผลบุเข้าไปตอนไหนไม่รู้ มารู้กต็อนที่แพรวพรรณราย

จะเดนิไปเอานำ้าแขง็มาเพิ่มให้พี่ชายทั้งสอง เพราะสั่งให้เดก็ในบ้านไป
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พักผ่อนหมดแล้ว แต่พอจะเลี้ยวมุมบ้านเท่านั้นก็เห็นรวินจับมือคุณ

หญงิพราวไว้ แล้วใช้มอือกีข้างเกลี่ยผมออกจากหน้าให้ ได้ยนิทั้งสอง

คนพมึพำากนัที่ข้างห ูหม่อมราชวงศ์เพชรประกายมาศกพ็ยกัหน้าหงกึๆ 

แล้วเม้มปากก่อนจะเบี่ยงตวัเดนิออกจากตำาหนกัใหญ่ไปตำาหนกักลาง

ที่สองแฝดอาศยัอยู่กบัท่านพ่อและหม่อมแม่ไปเฉยๆ เสยีอย่างนั้น 

จากที่หล่อนง่วงเลยยอมดึงเชงนั่งร่วมวงกับพี่ๆ ต่อเพื่อสังเกต

อาการของรวนิว่าจะแพลมอะไรออกมาหรอืไม่ ซึ่งกไ็ม่ผดิหวงัเพราะได้

รบัรู้อะไรดีๆ  อกีเยอะ

“อมื หญงิแพรวขึ้นห้องมากี่โมง”

“เกือบตีสองได้ ตัวแหละหนีมานอน ไหนบอกมาเข้าห้องนำ้า 

เฉยๆ หายต๋อมไปเลย”

“อือ...ก็กลับมาเข้าห้องนำ้าแล้วง่วงๆ เลยอาบนำ้านอนเลย เค้า

ขอโทษนะ” ตอบน้องฝาแฝดเสียงนิ่งแบบคิดว่าใครก็จับอาการไม่ได้ 

ตายงัจบัจ้องข้าวของที่กำาลงัจดัระเบยีบลงกระเป๋าถอืเตรยีมตวัออกไป

ทำางานแบบทกุวนั 

แต่แฝดน้องคนนี้ใช่จะไม่รู้ทัน “อ้าว หญิงพราวกลับมาเข้า

ห้องนำ้าที่นี่เหรอ ทำาไมไม่เข้าที่บ้านพี่ชายพชัรล่ะ”

แน่ะ...นี่ถ้าไม่เห็นกับตาก็คงเชื่อไปแล้วว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดคือ

ความจริง แต่หล่อนดันเห็นพี่สาวเปิดประตูก้าวออกมาจากห้องนำ้าที่

ตำาหนกัใหญ่ของพี่ชายพอดี

“ใช่ เค้ากลวัแขกจะเข้าแล้วห้องนำ้าไม่ว่างเลยเดนิกลบัมาที่บ้าน 

ว่าแต่หนุ่มๆ เมากนัแย่เลยส”ิ

“จะเหลือเหรอ ขนาดพี่ชายพัชรยังหน้าแดง เดินขึ้นบันไดเซๆ  

พี่ชายพชรไม่ต้องพูดถึง เค้าขับรถกอล์ฟไปส่งแล้วยังต้องเรียกนำ้าผึ้ง 

ลงมารบัด้วย”

พูดแล้วกย็ู่ปาก นี่ถ้าไม่เพราะอยากรู้อยากเหน็ หล่อนกค็งเผ่น
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กลับมานอนที่ตำาหนักกลางแล้วเหมือนกัน แต่บอกได้เลยว่าคุ้มเกิน

คาด เพราะหลังจากที่พี่สาวหล่อนวิ่งดุ๊กๆ ออกจากตำาหนักใหญ่ซึ่ง 

พี่ชายคนโตอาศัยอยู่ รวินก็กลับมานั่งทำาตาเยิ้มต่อในวงเหล้า โดยมี

หล่อนอาสาเป็นเด็กเสิร์ฟบริการพร้อมกับเล่นเกมในมือถือเงียบๆ  

แต่หูผึ่ง ตาคอยสงัเกตอาการตลอดเวลา 

“แล้วเพื่อนพี่ชายพชัรล่ะ เมาไหม”

“เออ...พูดถงึพี่เรย์ ไม่เหน็จะเมา กก็นิเท่าๆ กบัสองคนนั้น ไม่รู้

มียาดีอะไร เค้าต้องถามละว่าวิตามินตัวไหนทำาให้กินเหล้าทนเบอร์

นั้น”

“ตวัจะรู้ไปทำาไม”

“โห...เวลากนิกะเพื่อนเค้าส ิไอ้พวกนั้นไม่หมดไม่เลกิเหมอืนกนั

นะ” สาวสถาปัตย์บอกเสยีงใส เรื่องในวงเหล้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของ

เดก็สายอาร์ต 

“พี่เรย์นะไม่เมา แต่ตาเยิ้ม ทำาท่ายังกับคนมีความรัก นี่หญิง

พราวรู้ไหมว่าพี่เรย์เขามแีฟนหรอืเปล่า”

หม่อมราชวงศ์แพรวพรรณรายแสร้งถามพี่สาวที่แก่กว่ากันไม่กี่

นาท ีพลางม้วนผมยาวกลางหลงัของพี่สาวให้เป็นลอนด้วยแกนไฟฟ้า

ไปด้วย หล่อนไม่ชอบแต่งตวัให้ตวัเอง แต่ชอบแต่งให้คนอื่นนกัละ

“มาถามเค้า เค้าจะรู้ได้ยงัไง ตวัเองคยุกบัพวกพี่ๆ  ทั้งคนื” คณุ

หญงิพราวใจกระตกุวบู ก่อนจะมอีาการอยากรู้ผดุขึ้นมาพอกนั แต่ไม่รู้

จะทำาอย่างไรถงึจะได้ข้อมูล พานนกึถงึสิ่งที่เกดิขึ้นเมื่อคนื หากเขามี

คนรกัแล้วกเ็รยีกได้ว่าเจบ็ใจ แต่หากไม่มใีครกห็วั่นไหวไม่น้อย

“เค้าว่าม ีเพราะพี่ชายพชัรกบัพี่ชายพชรแซวไม่หยดุหย่อน”

ไอ้คนที่เป็นหัวข้อให้แซวรวินก็นั่งหน้าสวยสะท้อนอยู่ในกระจก

นี่ละ แต่ยงัทำาท่าทางเหมอืนไม่มอีะไรเกี่ยวข้องกบัเรื่องที่เสวนากนัอยู่ 

จนคุณหญิงตัวแสบคู่หูคุณชายตัวร้ายต้องออกปากแกล้งแล้วดูทรง 
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คนตรงหน้าเพิ่มเตมิอกีนดิ

“แซวว่าไงล่ะ”

“กแ็ซวว่าดแีต่ปาก เอาเข้าจรงิระวงัสาวหนไีปมแีฟน เหมอืนเขา

แอบรกัใครอยู่เลยอ้ะ”

“แล้วใครล่ะ พีๆ่  เขาไม่พูดชื่อกนัหรอืไง”

พูดส ิทำาไมจะไม่พูด ยงัซ้อมให้รวนิบอกรกัหญงิพราวกบัหล่อน 

นกึแล้วยงัขำาไม่หาย

...

‘อมมาได้ตั้งนาน ถามจริงๆ ถ้าที่ผ่านมาหญิงพราวมีแฟนไป 

กไ็ด้งั้นเหรอ’

อดตีคูป่รบัเก่าอย่างหม่อมราชวงศ์วชรฉตัรถามขึ้น มองหน้าคน

ที่เพิ่งยอมเปิดปากพูดว่าคิดไม่ซื่อกับน้องสาวเขามาพักใหญ่ ทั้งๆ ที่ 

พี่ชายทั้งสองอย่างเขากบัคณุชายพชัรได้กลิ่นมาตลอด เพราะรวนิชอบ

เลยีบๆ เคยีงๆ ถามถงึคณุหญงิพราวพร้อมตาเป็นประกาย แต่เลอืกที่

จะไม่แสดงออกว่ารบัรูอ้ะไร เพราะที่ผ่านมาชายหนุม่กไ็ม่เคยพดูไม่ว่า

จะเล่นจะจรงิ ไม่เคยแสดงกริยิาลามปามให้ต้องปรามกนั

‘ไม่ได้ด ิกูเฝ้าอยู่ห่างๆ อย่างหวงๆ เว้ย’

‘ไม่มสีภุาษตินั้นว่ะ พี่เรย์ มงึจะมาหวงอะไร ไหนพูดมาชดัๆ สิ

ว่าคดิอะไรในหวั ชอบทำาไมไม่จบี ผดิวสิยัมงึนะ’

‘ง่ายยงังั้นกด็สี’ิ รวนิกระแทกเสยีง ‘ทั้งแก ทั้งชายพชัร ฉนัทำา

อะไรต้องคดิดีๆ  เว้ย เดี๋ยวจะพานเสยีความสมัพนัธ์อนัด’ี

‘เป็นเดก็คดิช้านะเราอ้ะ’

‘เค้าเรยีกช้าๆ ได้เมยีรูปงามเว้ย’

คราวนี้หม่อมราชวงศ์พชรฉัตรทนฟังนิ่งๆ ไม่ไหว เอ่ยปากพูด

บ้าง ปรามไม่ให้อกีคนเพลนิปากจนเกนิไป ‘ใจเยน็ๆ หน่อยเรย์ ที่พูด

ถงึนั่นน่ะ น้องสาวฉนันะ มามงมาเมยีอะไร’
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‘ขอโทษๆ แต่น่ารักขึ้นทุกครั้งที่เจอ จะอดใจไม่ไหวอยู่แล้ว 

ขออนญุาตสมคัรเป็นน้องเขยได้ไหมวะ’

‘มนัต้องถามหญงิพราว มาถามอะไรกบัคนแถวนี้’

‘ได้จริงๆ ใช่ไหม ถ้ากระผมจะจีบ คุณพี่ทั้งสองจะไม่ขัดขวาง 

ใช่ไหมขอรบั’ รวนิทำาตาพราวกะพรบิถี่ๆ  อย่างออดอ้อน ประสานมอื

ไว้ที่ใต้คาง 

หม่อมราชวงศ์พชรฉัตรได้แต่ส่ายหัวด้วยความระอาลีลาของ

เพื่อนสนทิ แต่ยงัไม่ทนัได้เอ่ยอะไร คณุชายวชรฉตัรกอ็อกโรงแทน

‘ไหนลองซ้อมบอกรักหญิงพราวให้ดูก่อน ถ้าเทกเดียวผ่านจะ

อนุญาตให้จีบ ลองกับหญิงแพรวนี่ก็ได้ หน้าเหมือนกันอย่างกับแกะ 

พอเจอตัวจริงจะได้ไม่เขิน’ กำากับว่าที่น้องเขยที่อายุมากกว่าไม่พอ 

ยงัชี้หน้าหล่อแบบตี๋ๆ  สั่งการคนตวัโตอกีด้วย

‘แล้วด่งเด็กที่มีอยู่ก็เลิกให้หมดเสียด้วยนะ ค่อยมายุ่งกับน้อง

ผม’

...

“กเ็ฉยีดไปเฉยีดมา” หญงิแพรวบอก กำาลงัจะแซวต่อ แต่เสยีง

ข้อความของหม่อมราชวงศ์เพชรประกาศมาศดังขึ้น แฝดน้องก็

พยายามชะโงกหน้าอ่าน แต่หญิงพราวกลับกดหน้าจอลงตำ่าไม่ให้

หล่อนเห็น เลยอดทำาปากขมุบขมิบไม่ได้ พอมองภาพสะท้อนพี่สาว

เห็นโหนกแก้มแดงเรื่อก็พอจะเดาทางออกว่าคนที่ส่งข้อความมาคง

ไม่ใช่ใครที่ไหน นอกจากเพื่อนสนิทตัวร้ายของพี่ชาย เลยได้แต่พูด

ลอยๆ กับฝนกับฟ้า แต่ให้ผ่านเข้าหูคนที่นั่งตัวแดงเม้มปากกลั้นยิ้ม

กลวัหล่อนรู้อาการอยู่ตรงหน้า 

“แต่ดูท่าตวัคงรู้อยู่แล้วละหญงิพราวว่าผู้หญงิคนนั้นเป็นใคร”
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สองราชนิกลุสาวสวยของราชสกลุวริยิาเดินคยุกะหนงุกะหนงิ 

ลงบนัไดมา หากไม่บอกกจ็ะแทบไม่รู้เลยว่าคนไหนเป็นคนไหน เพราะ

ทั้งหน้าตาและสดัส่วนเหมอืนกนัไปหมด จะต่างกนัอย่างสิ้นเชงิกต็รง

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ขณะที่อีกฝ่ายเป็นสายหวาน อีกคนก็เป็น 

สายเซอร์ ไม่ใส่กางเกงยนีกข็าสั้น วนเวยีนอยู่เท่านี้

“วนันี้ไปนะๆ ตวัแวะรบัเค้าที่บรษิทัแล้วไปกนันะหญงิพราว”

แพรวพรรณรายอยากได้สเีซตใหม่สำาหรบัวาดแบบ นกึหงดุหงดิ

ตัวต้นเหตุที่ยึดอุปกรณ์ทำามาหากินของหล่อนไป คิดว่าหล่อนต้องง้อ

วิ่งไปหา ซึ่งผดิเสยีแล้ว เพราะคนอย่างหม่อมราชวงศ์แพรวพรรณราย

ไม่มทีางที่จะง้อใคร ยดึได้ยดึไป หล่อนซื้อใหม่กเ็ท่านั้น

“เอ่อ วนันี้เลยเหรอ”

“ออื วนันี้แหละ เค้าจะทำางานต่อให้เสรจ็”

“แล้วของเดมิไปไหนล่ะ”

“หาย” แพรวพรรณรายบอกสั้นๆ จะให้พดูสาเหตทุี่เครื่องมอืทำา

มาหากินไม่พร้อมได้อย่างไร เมื่อหล่อนทิ้งกระเป๋าใส่สีคู่ใจไว้ในห้อง

ทำางาน และท่านประธานโรงแรมวนัซ์ รวิากค็กุคามจนหล่อนต้องเผ่นหนี

“หายได้ยงัไง ตวัไม่ใช่คนไม่มคีวามรบัผดิชอบสกัหน่อย”

รู้จักน้องฝาแฝดดีว่าต่อให้จะเป็นคนง่ายๆ สบายๆ สักแค่ไหน 

แต่กม็คีวามรบัผดิชอบ ไม่ใช้ของทิ้งขว้าง รูจ้กัค่าของเงนิจนบางทเีรยีก

ได้ว่าเข้าขั้นงกด้วยซำ้า 

“ออื หายกห็ายส”ิ

เพชรประกายมาศหรี่ตามองหน้าน้องสาว แต่กลับต้องตกใจ

เพราะอกีฝ่ายร้องเสยีงหลง

“เฮ้ย! มาได้ไงวะ” สาวสถาปัตย์เผลอพดูภาษาที่ใช้กบัเพื่อนฝูง 

แล้วกโ็ดนพี่สาวบดิสขี้างเรยีกสตทินัทเีพราะเอ่ยวาจาไม่เหมาะสม

“หญงิแพรว!”
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“โอ๊ย ขอโทษๆ แต่นั่นพี่เรย์มาทำาไม ตวันดัเค้าเหรอ” หญงิสาว

หันหาคนหน้าเหมือนกันท่าทางเหลอหลา เพราะไม่คิดว่าทางโน้นจะ

เคลื่อนตวัเรว็ แล้วกไ็ม่คดิว่าเพชรประกายมาศจะออกตวัแรงพอกนั แต่

ก็รับรู้ได้ในวินาทีถัดไปเพราะเห็นปฏิกิริยาของพี่สาวที่เบิกตากว้าง 

หนัมองตามสายตาหล่อน เจ้าตวักำาลงัคดิว่าจากข้อความทางไลน์ที่รวนิ 

ทักทายมาก็ไม่ได้บอกหล่อนสักนิดว่าจะมาหา แล้วทำาไมโผล่มาที่วัง

ตั้งแต่เช้าแบบนี้ เลยต้องก้าวเข้าหาแขกคุ้นเคยที่ไม่ได้รบัเชญิ ยกมอื

สวสัดเีพื่อนพี่ชายด้วยท่าทงีนุงง

“เอ่อ สวัสดีค่ะ” หญิงสาวทักแล้วหรี่เสียงลงในตอนหลังทั้ง

เพราะเขนิ ทั้งเพราะงงกบัสถานการณ์ตอนนี้ เลยไม่รู้ว่าควรจะวางตวั

อย่างไร แต่อกีคนกลบัลื่นไหล เอ่ยตอบหน้าระรื่น ยิ้มพรายสมกบัความ

สดใสของเช้านี้

“สวัสดีค่ะ พี่แวะมาหาชายพัชรเลยมากราบท่านพ่อกับหม่อม

แม่ด้วย”

ไม่จรงิหรอก เพราะตั้งแต่เลี้ยวเข้าประตูวงัมาเขากต็ั้งใจพุ่งตรง

มาที่ตำาหนกักลางก่อน แถมเพื่อนรกัของเขาคงยงัไม่รูต้วัด้วยซำ้าว่าเขา

มาหา

“อ่อ เดี๋ยวกเ็สดจ็ลงมาแล้วละค่ะ ท่านพ่อเสวยตรงเวลา” เพชร-

ประกายมาศบอก จากที่ตั้งใจจะเดนิเข้าห้องอาหารเลยต้องเบนเขม็ไป

ที่ห้องรบัแขก เพื่อนำารวนิไปนั่งรอบพุการ ี เชื่อตามที่เขาว่า เพราะไม่

อยากเข้าข้างตวัเองไปมากกว่านี้ จะให้ร่วมโต๊ะกไ็ม่รูว่้าจะเปิดทาง เปิด

โอกาสให้จนเกนิงามหรอืเปล่า แต่กลายเป็นว่าแพรวพรรณรายเสยีอกี

ที่รู้ว่าต้องทำาอย่างไร ออกปากเชญิแขกอย่างเจ้าบ้านที่ด ี

“พี่เรย์ทานข้าวเช้าด้วยกันเลยสิคะ หรือว่าจะไปทานที่บ้านพี่

ชายพชัร” ตวัแสบรั้งชายหนุม่ไว้ ยกัคิ้วทำานองว่ารู้ทนัสิ่งที่เขากะเกณฑ์ 

มองหน้าก็รู้แล้วว่าไม่ได้จะมาหาพี่ชายหล่อน เพราะเพิ่งแยกจากกัน
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ไปไม่กี่ชั่วโมง โดยที่คนตวัโตกไ็ม่ได้นำาพา สอดมอืทั้งสองข้างลงกระเป๋า

กางเกง มองหน้าน้องว่าที่เมยียิ้มๆ แบบสมใจที่จดัให้เขาหนึ่งดอกงามๆ 

“ดีเลย จะได้ไม่รบกวนเวลาท่านพ่อมาก ยังไงพี่ขอเบียดตัว 

สกัที่นะจ๊ะน้องพราว”

คนเชญิแขกได้แต่เบะปากพยกัหน้ารบั ยงัไม่ทนัได้เอ่ยอะไรต่อ 

คนเรยีบร้อยของบ้านกร็บีออกปากให้เพราะเขนิอาย ตั้งตวัไม่ตดิที่เขา

เอาหน้ามาเสนอให้ถึงที่อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย ขอหลีกไปตั้งหลักสักสาม

นาทีก็ยังดี “งั้นเดี๋ยวหญิงไปบอกเด็กให้ค่ะ ยังไงหญิงแพรวรับรอง 

พี่เรย์ท ีเดี๋ยวหญงิมา”

พูดจบเพชรประกายมาศก็หมุนตัวหายวับไปทันใด ปล่อยให้ 

รวินมองตามตาปรอย ก่อนเสียงเรียกของแพรวพรรณรายจะเรียก 

สตเิขาไว้

“อะแฮ่ม”

เมื่อหันกลับมาก็พบว่าน้องสาวคนเล็กของวังวิริยายืนกอดอก

มองหน้าเขาแบบถือไพ่เหนือกว่า รวินเลยได้แต่ยิ้มแหย เอ่ยขอบใจ

เสยีงหวาน “น้องแพรวน่ารกัที่สดุ ขอบคณุนะครบั ไม่เสยีแรงจรงิๆ ที่

เมื่อคนืพี่ยอมเผยความในใจ”

หล่อนคาดคั้นเขาในวินาทีสุดท้ายว่าตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมที่จะ

ขยับความสัมพันธ์กับเพชรประกายมาศ โดยที่อีกฝ่ายก็พยักหน้า 

แขง็ขนั แต่ไม่วายออกปากว่าไม่รูจ้ะจบีอกีคนอย่างไร เลยโดนน้องสาว

คนเล็กแห่งวิริยาเบ้ปากใส่หาว่าเจ้าชู้ตัวพ่อแบบเขาเนี่ยนะจะไม่มี

ทกัษะจบีสาว

“ไม่ต้องขอบคณุค่ะ ความน่ารกัของแพรวนี้มรีาคา พี่เรย์เตรยีม

จ่ายให้ดีๆ  แล้วอย่างที่พี่ชายพชรพูดเมื่อวาน ถ้าพี่...” นิ้วเรยีวชี้หน้า

หล่อเหลาสไตล์เกาหลขีองคนที่มคีวามสงูถงึร้อยแปดสบิห้าเซนตเิมตร

“...ทำาพี่สาวพราวร้องไห้...” นิ้วเดมิย้ายมาจ่อที่ลำาคอระหงของ



ณพรรษธ์สรฌ์   39

ตวัเอง ปาดจากซ้ายไปขวาช้าๆ ระหว่างมองหน้าคนที่ออกตวัว่าอยาก

เป็นพี่เขย “...พี่เรย์ตายแน่!”

 




