
บทน�ำ

“ถ้าเข้าใจแล้ว หม่อมแม่กเ็ลกิคดิมากสกัทเีถอะครบั ผมจะเป็น
คนจดัการเรื่องนี้เอง แล้วกไ็ม่ต้องแอบร้องไห้แล้วนะครบั...ผมขอร้อง”

“ขอโทษนะชาย ลกูไม่ควรมแีม่ที่ไม่ได้เรื่องแบบแม่เลย...” คนปลายสาย

พดูด้วยน�้าเสยีงสั่นสะอื้น กบัประโยคซ�้าๆ ที่หล่อนเฝ้าวนพดูพร�่านบัตั้งแต่

เกดิเรื่องจนถงึตอนนี้ ก่อนจะวางสายไป

‘หม่อมราชวงศ์ปราบดา พยุหะมนตรี’ ผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆ 

บรรเทาความหนกัอึ้ง ยอมรบั...ว่าเขายงัตั้งตวัไม่ตดิ กบั ‘หน้าที่’ ที่ได้รบั

มาอย่างกะทนัหนันี้

จรงิๆ คงต้องบอกว่าปราบดาไม่คดิว่าตนจะได้รบัมนัด้วยซ�้า ภายนอก

ใครๆ อาจจะมองว่าหนุ่มน้อยโชคดีที่ได้ครอบครองทรัพย์สมบัติทุกอย่าง

ของ ‘พยุหะมนตร’ี ทั้งๆ ที่ไม่เคยได้รบัการยอมรบั แต่ภายในมนักลบัไม่มี

สิ่งใดใกล้เคียงกับค�าว่าโชคดีเลยส�าหรับเขา ทุกอย่างที่ได้รับมอบมาไม่ใช่

ความยิ่งใหญ่ หรอืความมั่งคั่งร�่ารวย แต่คอื ‘ปัญหาสะสม’ ที่หนกัหนาเกนิกว่า

เดก็วยัสบิแปดปีจะสามารถแบกรบัเอาไว้ได้...
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คุณลุง ‘อรรถ ชลากรกุล’ จึงเป็นตัวเลือกเพียงหนึ่งเดียวที่จะ

สามารถโอบประคอง ‘พยหุะมนตร’ี ให้ผ่านพ้นวกิฤตนิี้ไปได้ก่อน ในระหว่าง

ที่ปราบดายังไม่มีก�าลังความสามารถมากพอ เขาจึงเดินทางดั้นด้นมา

เชยีงใหม่เพื่อขอร้องให้ท่าน ซึ่งมฐีานะเป็นทั้งพระญาตห่ิางๆ และพระสหาย

รักของหม่อมเจ้าชัชวาล พระบิดาผู ้สิ้นชีพิตักษัย๑ ยื่นมือเข้ามาช่วย 

เหลอื ตามข้อเสนอแนะของหม่อมชื่นจติผูเ้ป็นย่า เพื่อแลกเปลี่ยนกบัความสขุ 

ทั้งชวีติของมารดา

เมื่อเกบ็โทรศพัท์มอืถอืใส่กระเป๋ากางเกงขายาวตามเดมิแลว้ หม่อม

ราชวงศ์หนุ่มก็หันมาทอดสายตามองทัศนียภาพท่ามกลางแสงแดดจ้า ตัด

กบัอากาศหนาวเยน็ในเดอืนธนัวาคมเบื้องหน้า

วนันี้อากาศดเีหลอืเกนิ...ทั้งสดชื่นและสดใส ไม่มหีมอกให้เหน็หนาตา

อย่างตอนเช้า

บ่ายโมงแล้ว...แต่ความหนาวเย็นกลับลดลงไปเพียงนิด เพราะ

แสงแดดอบอุ่นที่ไม่ได้ช่วยอะไรนัก จนคนที่หยุดยืนอยู่บนเนินเขาต้อง

กระชับผ้าพันคอเนื้อนุ่มสีน�้าเงินเข้มให้เข้าที่มากขึ้น ป้องกันไอเย็นจาก

สายลมที่พัดผ่านมาเป็นระลอก หยอกล้อต้นนางพญาเสือโคร่งเลียบสอง 

ข้างทางที่ก�าลงัออกดอกสะพรั่ง ปลดิกลบีใบสชีมพูปลวิหล่นลงอาบพื้นดนิ

แซมหญ้ากบัถนนลาดยางสเีข้มด้านล่างให้เกดิภาพน่าหลงใหล จนอยากจะ

หยุดพกัสายตาชื่นชมมนัอยู่อย่างนี้ตราบนานเท่านาน

เสยีดายเหลอืเกนิ เขาควรจะตดิกล้องถ่ายรูปตวัโปรดมาด้วย เพื่อ

เกบ็ความทรงจ�านี้ไว้ชื่นชมยามไกลบ้าน

แต่เขาไม่เพยีงไม่มกีล้อง ยงัมเีรื่องส�าคญัที่ต้องท�าให้แล้วเสรจ็ เพื่อ

บรรลุเป้าหมายในการเดนิทางมาถงึ ‘คุ้มเรอืนค�า’ แห่งนี้

ถ้าทุกอย่างผ่านไปด้วยดี และผู้ที่เขาดั้นด้นมาขอความช่วยเหลือ

๑ เป็นค�าราชาศพัท์ หมายถงึ ตาย ใช้แก่พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าเท่านั้น
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ตกลงใจแบกรบัภาระนี้ไว้แทนชั่วคราวจรงิ ปราบดากจ็ะเดนิทางกลบั และ

เตรยีมตวัไปเรยีนต่อต่างประเทศตามก�าหนดเดมิในทนัที

กรกัๆๆๆๆ

เสยีงประหลาดที่เคลื่อนใกล้เข้ามาตามถนนทางลาดขึ้นเนนิ เรยีกให้

หม่อมราชวงศ์หนุ่มน้อยหลุดจากภวังค์หันกลับไปมอง แล้วก็ต้องเลิกคิ้ว

อย่างกังขากับภาพเด็กหญิงตัวเล็กป้อมอายุอานามไม่น่าจะเกินแปดขวบใน

ชุดเอี๊ยมผ้านุ่มขายาวสเีขยีวสด สวมทบัเสื้อสเวตเตอร์ไหมพรมสชีมพู กบั

ผมทรงหน้าม้ามัดแกละสองข้าง บนรถจักรยานสามล้อคันเล็กที่มีวัสดุหุ้ม

เลยีนแบบรถมอเตอร์ไซค์เวสป้าสชีมพูที่ก�าลงัเคลื่อนขึ้นมา

เมื่อมองให้ดีจะเห็นว่ารถจักรยานคันเก๋ของเธอมีรถพ่วงที่ท�าจากไม้

สีอ่อนตีเป็นสี่เหลี่ยมติดล้อเกี่ยวไว้ด้วย...มันคงเป็นต้นเหตุของเสียง

ประหลาดที่เขาได้ยนิจนถงึตอนนี้

“ตวัเป็นใครน่ะ” เสยีงใสแจ๋วฟังเอาเรื่องเอ่ยถาม พร้อมรถจกัรยาน

ที่หยุดลงประจันหน้ากับคนตัวสูงใหญ่เป็นยักษ์ปักหลั่นส�าหรับเธอราวๆ 

สองเมตร ดวงตากลมโตตวดัปลายเหมอืนตากวางมองจ้องคนแปลกหน้านิ่ง

ด้วยความสงสยัปนไม่ไว้ใจ

หม่อมราชวงศ์หนุ่มน้อยเลิกคิ้วขึ้นกับท่าทางแก่แดด ท�าตัวเหมือน

พวกเจ้าถิ่นจอมเอาเรื่องของเด็กหญิงตัวน้อยจนให้นึกขัน แต่ไม่เผยความ

รู้สกึนั้นออกมา เพราะมนัอาจท�าให้เธอโกรธ...

“แล้วน้องล่ะเป็นใคร” ในวนิาทนีั้น ข้อสงสยับางประการผดุขึ้นมาใน

หวัของคนถามกลบั ใบหน้าขาวคมจงึเผยรอยยิ้มเอน็ดูมากขึ้นอกี ‘หน้าตา

แบบนี้ ต้องใช่แน่ๆ’

ทว่าแทนที่เด็กหญิงจะตอบค�าถาม เธอกลับถีบเท้าปั่นจักรยานต่อ 

มันไม่ใช่การปั่นจากไป แต่เป็นการปั่นตีวงรอบร่างสูงใหญ่ ขณะที่ดวงตา

กลมโตยงัคงเขม้นมองคนตวัโต ซึ่งเขาเองกจ็้องตอบเหมอืนวดัใจ แม้จะยงั

ยนือยู่กบัที่
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ความรูส้กึมากมายหลากล้นในหวัใจของหม่อมราชวงศ์หนุ่ม ทั้งเขนิ

และข�าจนบอกไม่ถูก...กบัท่าทขีองแม่หนู “ว่าไงครบั”

“บอกมาก่อนสวิ่าตวัชื่ออะไร มาอยู่นี่ได้ยงัไง”

สาวน้อยคาดคั้นวางอ�านาจ แต่มองแล้วน่าเอ็นดูอย่างประหลาด 

ขณะที่ยงัคงปั่นจกัรยานวนรอบตวัเขาไม่หยุด

“พี่ชื่อ...ปราบดา”

“ปราบดา...” 

เด็กน้อยทวน ก่อนจะพยักหน้าด้วยสีหน้าครุ่นคิดจริงจัง ท�าให้คน

ถูกสอบสวนอมยิ้ม และให้ข้อมูลเพิ่มเตมิแก่เจ้าถิ่น

“ที่มาอยู่นี่กเ็พราะมาหาท่านอรรถน่ะ นดัเอาไว้”

เด็กหญิงฟังแล้วก็พลันเลิกคิ้วข้างหนึ่งคล้ายไม่เชื่อถือเท่าไร “มาหา

คุณปู่? งั้น...คุณลุงกเ็ป็นเพื่อนของคุณปู่น่ะสคิะ”

คนถกูเรยีกว่าลงุแทบส�าลกัลมหายใจ เพราะสู้อตุส่าห์ลดฐานะตวัเอง

จาก ‘อา’ มาเป็น ‘พี่’ ตามความห่างของอายุที่ควรจะเป็น แต่เธอกย็งัเรยีก

เขาว่าลุงอกีเหรอ 

“เรยีกอาหรอืพี่กพ็อมั้ง”

คนตวัเลก็กว่าฟังดงันั้นแล้วกพ็ลนัถอนใจคล้ายรบัไม่ได้ ดูเธอท�าใจ

ยากจนปราบดาอยากจะถอนใจตามเธอเหมอืนกนั

“อมืๆ” สุดท้ายใบหน้าพริ้มเพรากพ็ยกัพเยดิด้วยอาการไม่ได้คล้อย

ตามแต่อย่างใด มนัเหมอืนจ�าใจเสยีมากกว่า

จริงๆ แล้วตอนนี้การถีบรถวนรอบตัวเขาของเธอชักท�าเขาเวียน

ศีรษะขึ้นมานิดๆ แต่ปราบดาไม่คิดจะบอกให้เธอหยุด เพราะอยากรู้ว่า 

สาวน้อยจะท�ายงัไงต่อไป

“งั้นก.็..ไปดมีาดนีะคะ” บอกเท่านั้นเดก็น้อยกต็ั้งท่าจะหกัเลี้ยวจากไป

เพราะหมดธุระแล้ว

“ดะ...เดี๋ยวส”ิ
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คนถูกรั้งหยุดเท้าที่ก�าลงัจะออกแรงถบี และหนัมามองคล้ายถามว่า 

‘มอีะไรอกี’

“หนูคอื...หนูอนิใช่ไหม”

ค�าถามของเขาส่งให้ใบหน้ากลมป้อมแสดงสหีน้าตื่นตกใจอย่างน่าขนั

“คุณลุงรู้จกัอนิด้วยเหรอคะ”

สรรพนามแทนตวัเขายงัคงเดมิ แต่รู้สกึว่าแม่หนูจะไว้วางใจเขามาก

ขึ้นด้วยการเพิ่มหางเสียงแสนน่ารัก ซึ่งเข้ากับเจ้าตัวมากกว่าค�าพูดห้วนๆ 

คล้ายเดก็ผู้ชายเมื่อสกัครู่

หม่อมราชวงศ์หนุ่มพยกัหน้า จงัหวะเดยีวกนักบัที่แม่หนหูยดุรถของ

เธอ เขายกมุมปากขึ้นยิ้มเมื่อคนตวัเลก็ถอนหายใจออกมาเลก็น้อย บ่งบอก

ว่าเจ้าตวัเองกค็งเหนื่อยเหมอืนกนักบัการปั่นตวีงกวนโมโหเขาเมื่อครู่

ร่างน้อยลงจากจกัรยานคู่ใจมายนืจงัก้าตรงหน้าปราบดา หนุ่มน้อย

จงึยอบตวัลงนั่งยองๆ เพื่อให้มองหน้ากนัได้ถนดัขึ้น

“ว่าไงคะ” ปราบดาถามด้วยหางเสียงน่ารัก หลังจากปล่อยให้คน 

ตวัเลก็มองพจิารณาอยู่อดึใจหนึ่ง

“เป็นเพื่อนคณุปู ่แล้วกย็งับอกว่ารูจ้กัอนิ งั้น...อนิกพ็อจะไว้ใจคุณลงุ

ได้ใช่ไหมคะ”

ดูสหีน้าแล้ว เดก็หญงิตวัน้อยๆ ไม่ได้ไว้ใจเขาอย่างที่ปากพูด แต่ก็

ไม่เชงิกงัขาปนระแวดระวงัอย่างก่อนหน้า

“แน่นอนสคิะ อาเคยเหน็หนอูนิตอนเป็นเดก็แบเบาะดว้ยนะ” ในเมื่อ

เธอไม่ยอมเรยีกว่าพี่ เขากข็อกลบัไปใช้สรรพนามเดมิ...ดกีว่าให้เธอเรยีกว่า

ลุง ทั้งๆ ที่เขาอายุน้อยกว่าพ่อและแม่ของเธอแค่แปดปี

เด็กหญิงท�าหน้าพิลึก ราวกับว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงเอาเสียเลย 

แต่...

“เรื่องนั้นกไ็ม่รูว่้าโม้รเึปล่านะคะ เพราะตอนนี้อนิกย็งัเป็นเดก็ ไม่เหน็ 

จะจ�าคุณลุงได้เลย แต่กช็่างมนัเถอะ...อนิตดัสนิใจแล้วค่ะ”
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ค�าพดูแก่แดดนั้นท�าให้คนฟังหวัเราะเบาๆ กบัค�าว่า ‘โม้’ ที่หลดุออก

มาจากริมฝีปากจิ้มลิ้มสีชมพูสด เธอคงไปจ�าเอาค�าพูดแบบนี้มาจากที่ไหน

สกัแห่งแน่นอน

“ตดัสนิใจอะไรเหรอคะ”

เด็กหญิงไม่ตอบ แต่หันกลับไปยังรถสามล้อ ยกเอากระเป๋าผ้าที่ดู

เหมอืนกระเป๋าใส่สตัว์เลี้ยงออกมาจากรถพ่วง ภาพเบื้องหลงันั้นเขาแน่ใจว่า

เหน็อาการสั่นสะท้านน้อยๆ ของเจ้าตวั ก่อนที่เธอจะถอนหายใจและหนักลบั

มา ปราบดารบักระเป๋าทรงกล่องมาจากคนตวัเลก็อย่างงงๆ

“อะไร”

“น้องน่ะ”

“น้อง?”

อินทุอรไม่ตอบ เธอยืนมองมันนิ่ง พานให้เขานิ่งตาม ก่อนจะถอน

หายใจออกมาอกีครั้ง

“เป็นเด็กดี ว่าง่ายๆ นะ” มือป้อมตบบนกระเป๋าเบาๆ สองสามท ี

ก่อนจะกลบัไปขึ้นรถ ไม่หนัมามองเขาหรอืกระเป๋าเจ้าปัญหาอกี

“คุณลุงไม่ต้องขอบใจหรอกค่ะ ยังไงอินก็ฝากดูแล...ชายน้อยด้วย 

นะคะ” สาวน้อยบอกเสยีงเครอื ก่อนจะปั่นรถจกัรยานลงเนนิไป

“ดะ...เดี๋ยว...” ร่างสงูใหญ่ลกุขึ้น มองตามคนตวัเลก็ที่จากไปโดยไม่มี

ค�าร�่าลา...แต่ฝากฝัง? จังหวะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงคนวิ่งขึ้นเนินมาทาง 

ด้านหลงั พร้อมกบัตะโกนไม่ได้ศพัท์เป็นภาษาถิ่นเหนอื

“คุณหนูอนิเจ้า คุณหนูอนิ หายไปไหนแหมแล้ว คุณหนู อะ...อ้าว 

คุณชายปราบดา” 

สตรีวัยกลางคนที่ปราบดาจ�าได้ว่าหล่อนชื่อ ‘งามตา’ วิ่งมาหยุดอยู่

ตรงหน้าพร้อมกบัหอบหายใจ

“ตามหาหนูอนิอยู่เหรอครบั”

“จะ...เจ้า คุณชายเหน็ก๋าเจ้า”
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หนุ่มน้อยพยักหน้าอย่างมึนๆ “เพิ่งปั่นจักรยานลงเนินไปทางเรือน

ใหญ่น่ะครบั”

ฟังดงันั้นแล้วคนที่ตามหาคณุหนนู้อยแห่งคุม้เรอืนค�ามาตั้งแต่สายก็

แทบจะทรดุลงกองกบัพื้นด้วยความโล่งใจ “โอ๊ย...ก้อยโล่งใจ๋หน้อย ผ่อเต๊อะ 

จุ๊หื้อน้าโตยหาไปถึงรีสอร์ตปู๊น ซนแต้ๆ ละอ่อนอะหยังก่บ่าฮู้” จากนั้น 

พี่เลี้ยงสาวใหญ่ที่บ่นเป็นภาษาถิ่นยืดยาวก็เพิ่งรู้ตัวว่าท�ามารยาทไม่ดีต่อ 

อีกฝ่ายที่ฟังไม่เข้าใจ จึงรีบกล่าวขอโทษและเอ่ยถาม “เอ่อ...คุณชายมาหา

เจ้าสวัใช่ไหมคะ งั้นเชญิที่เรอืนใหญ่เลยค่ะ ท่านบอกน้าไว้ตั้งแต่ตอนสายว่า

คุณชายจะเข้ามาพบ ว่าแต่ท�าไมคุณชายเดนิมาล่ะคะ เหน็ว่าทางเรอืนใหญ่

ให้รถไปรอรบัที่รสีอร์ตนี่คะ หรอืว่าคลาดกนั”

“เอ่อ...”

ตอนนั้นเองที่งามตาเพิ่งสงัเกตเหน็กระเป๋าทรงกล่องในอ้อมแขนของ

หม่อมราชวงศ์หนุ่ม

“อ้าว นี่มนั...กรงชายน้อยนี่คะ มาอยู่กบัคุณชายได้ยงัไง หรอืว่า...

คุณหนูอนิยกชายน้อยให้คุณชายคะ”

ปราบดาไม่ตอบ เพราะอยู่ในอาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก และยัง

สงสยัว่า ‘ชายน้อย’ ที่ว่านี้คอืตวัอะไร หากเป็นสตัว์เลี้ยงจรงิๆ เขากไ็ม่แน่ใจ

ด้วยซ�้าว่ามันยังมีชีวิตอยู่รึเปล่า เพราะมันนิ่งและไม่ส่งเสียงร้องเลยแม้แต่

นดิ

“โธ่ แม่คุณ...นี่คงไปแอบร้องไห้แน่ๆ เลย” งามตาร�าพงึร�าพนัอย่าง

สงสาร ก่อนจะไขข้อสงสัย “ก็คุณท่านแสงหล้าน่ะสิคะแพ้ขนสัตว์ จริงๆ 

ท่านไม่ได้ว่าอะไรนะคะที่คุณหนูจะเลี้ยงแมว แต่คุณหนูคงเห็นแก่คุณย่า 

เลยบอกว่าจะเอาไปยกให้คนอื่น ทั้งๆ ที่รบเร้าอยูต่ั้งนานกว่าคณุแม่จะยอม

ใจอ่อนหามาให้ นี่ก็เที่ยวตามหาเจ้าของใหม่ให้แมวตั้งแต่เมื่อวาน...สุดท้าย

กม็ายกให้คุณชายนี่เอง”



“ม้าว...” 
เสียงร้องเกียจคร้านที่ทั้งโทนเสียงใหญ่และเนือยสมกับขนาดล�าตัว

รวมถงึใบหน้าทู่ๆ ของมนั ท�าให้เจ้านายหนุ่มยกมุมปากขึ้นยิ้มบางๆ ด้วย

สหีน้าผ่อนคลายลง

“ถ้าขี้เกยีจขนาดนั้นไม่ต้องร้องกไ็ด้มั้ง...ไอ้เฒ่า” 

เขามักจะเรียกมันเช่นนี้มากกว่าชื่อเล่นที่ติดตัวมาจากเจ้านายเดิม 

หม่อมราชวงศ์ปราบดา พยหุะมนตร ีในวยัยี่สบิเก้าปี ปิดแฟ้มเอกสารแฟ้ม

สดุท้ายจากจ�านวนสบิแฟ้มลง และน�าไปวางรวมกบัแฟ้มอื่นๆ ที่เรยีงเป็นตั้ง

อยู่บนโต๊ะท�างานไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ โดยมีแมวสีขาวลายเทาเฉดน�้าตาล

ตวัอ้วนพกี�าลงันอนเกยใบหน้ากลมป้านอุดมขนของมนัต่างหมอน

เขาเสยีบปากกาด้ามโลหะสอีะลมูเินยีมด�าลงบนแป้น ก่อนจะขยบัโยก

ศรีษะได้รูปเพื่อคลายความตงึเครยีดจากงานที่คร�่าเคร่งมาตั้งแต่เช้า

งาน...เป็นภาระรบัผดิชอบที่เขาไม่มทีางหลกีเลี่ยงได้ แม้แต่วนัหยุด

สุดสปัดาห์เช่นนี้

๑
เค้าลางแห่งความยุ่งยาก



ฉั ต ร เ ก ล้ า  l  15

จ๊อก!...

เสียงท้องร้องครวญครางอย่างน่าเกลียดนั้นดังมาจากสิ่งมีชีวิต 

รปูร่างอวบอ้วนที่ยงัไม่ยอมขยบัตวั แต่เขารูว่้ามนัไม่ได้หลบั เพราะเหน็อยูว่่า

ดวงตาสเีหลอืงอ�าพนัหรี่ปรอืของมนัเหลอืบมองเขานิ่ง คล้ายส่งกระแสจติ

“หวิอกีแล้วเหรอวะ” ทั้งๆ ที่มนัเพิ่งกนิไปเมื่อสองชั่วโมงก่อน และ

จากนั้นกไ็ม่ได้ขยบัเขยื้อนเลยแม้แต่นดิ

“สกัวนัไขมนัคงได้จุกคอตาย” ชายหนุ่มบ่นพลางส่ายหน้า หันไปกด

ปุม่สแีดงบนแป้นโทรศพัท์ตั้งโต๊ะและกรอกเสยีงลงไป “ตั้งโต๊ะกลางวนั แล้ว

ก.็..ขอบรอกโคลตี้มให้ไอ้เฒ่าด้วย”

“ค่ะคุณชาย”

เมื่อปลายสายตอบรบั นิ้วเรยีวยาวกผ็ละจากปุ่มเป็นการตดัสาย และ

มาเคาะลงที่ศรีษะสตัว์เลี้ยง ซึ่งแทบไม่เหลอืคราบของความเป็นแมว มนัสูรู้่

พ่นลมหายใจออกมาอย่างหน่ายๆ หลงัจากค้อนเขาด้วยตาหรี่ปรอืคู่เดมิ

“แกก็หัดขยับตัวให้มากกว่านี้หน่อยสิวะ ถ้าผอมลงกว่านี้ จะได้กิน

ปลากนิเนื้อบ้าง” เขารูว่้ามนัแก่แล้ว แต่ที่ก�าลงัพดูอยูน่ี่กเ็พราะมนัมนีสิยัเสยี

อย่างหนึ่งคอืขี้เกยีจตวัเป็นขน กนิจ ุและเอาแต่นอน ไม่นอนหลบักน็อนนิ่งๆ 

ขยบัแค่เวลาย้ายที่ ถงึมนัจะขี้ประจบยามที่เขาอยู่วงั แต่อตัราการเคลื่อนไหว

กลบัน้อยลงอย่างน่าอ่อนใจ

แรกๆ เขาคดิว่ามนัป่วย แต่พอพาไปให้หมอดอูาการกพ็บว่ามนัปกติ

ด ี แถมยงัแขง็แรงมากจนมอีายุยนืยาวมาถงึปีที่สบิเอด็แล้วในตอนนี้ ทั้งๆ 

ที่อยู่ในสภาพแมวอ้วนฉุที่พร้อมจะใหลตายได้ทุกเมื่อ

เหตผุลและเหตกุารณ์ที่ท�าให้เขาได้ตวัมนัมาว่าแปลกแล้ว...แต่ตวัมนั

เองต่างหากที่แปลกมากกว่า

ความจรงิในข้อนั้นท�าให้ชายหนุม่นกึย้อนไปถงึ ‘เจ้าของเดมิ’ กบัภาพ

ความทรงจ�าที่นกึถงึทไีรกพ็ลอยท�าให้เขายิ้มได้เสมอ...‘อนิทุอร’

“ตอนนี้นายเก่าแกคงจะ...เลกิเป็นเดก็แว้นแล้วละมั้ง”
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เสยีงเครื่องยนต์เวสป้า ๑๒๔ ซซี ี๔ จงัหวะที่ดงัใกล้เข้ามาจากทาง
ด้านหลัง ท�าให้เจ้าสัวอรรถวัยเจ็ดสิบสองปีหันกลับไปมอง พร้อมลาง

สงัหรณ์ที่เกดิขึ้นตั้งแต่ยกหโูทรศพัท์สายเมื่อสกัครู ่และกพ็บว่ามนัเป็นอย่าง

ที่ท่านคาดการณ์เอาไว้ไม่มผีดิ

“เอาอกีแล้วรเึจ้าอนิ ครั้งก่อนรถล้มมายงัไม่เขด็เรอะ!”

“โธ่...คุณปู่ขา นั่นมันตั้งสองเดือนมาแล้วนะคะ แล้วตอนนั้นก็แค่

ถลอกนดิเดยีวเอง” สาวน้อยผู้ถูกดุทนัททีี่แล่นรถมาถงึท�าหน้ามุ่ย ก่อนจะ

หักเข้าจอดข้างทางซึ่งมีร่มไม้บดบังอยู่ เบื้องหน้าของเธอคือรถยนต์เอสยูวี

สดี�าสนทิของผูเ้ป็นปู ่จอดเปิดกระโปรงให้คนรถและช่างซ่อมตรวจดูอาการ

“ที่นดิเดยีวน่ะ มนัเป็นเพราะโชคดตี่างหาก” 

ผู้สูงวยักว่าส่ายหน้าระอา แต่หลานสาวกลบัยิ้มประจบ

“อย่าพูดเหมือนมันเป็นความผิดร้ายแรงแบบนั้นสิคะ คนเรามันก็

ต้องมวีนัที่พลาดกนับ้าง อย่างที่คณุปูเ่คยบอกไง เราต้องข้ามผ่านมนัไป อย่า

ไปยดึตดิกบัความผดิพลาดหรอือดตี”

ฟังวาทะไหลลื่นหาเหตผุลของหลานสาวแล้ว เจ้าสวักพ็ลนัถอนหายใจ

ออกมา ใบหน้าเคร่งเครยีดของท่านกลบัมรีอยยิ้มเอน็ดเูจอือยู ่“กน็ั่นละ ผดิ

พลาดแลว้กใ็ห้จ�า เพื่อที่จะได้ไม่ผดิซ�้า หรอืหาทางเลี่ยงไม่ให้เกดิขึ้น เราน่ะ

โตเป็นสาวแลว้นะอนิทอุร เลกิสกัทไีด้ไหมกบัไอ้มอเตอร์ไซค์นี่ หรอืต้องให้

ปู่เอาไปขายทิ้ง?”

เจ้าของรถที่ก�าลงัจะถกูขายหน้าตื่น ก่อนจะจ๋อยลงพร้อมยิ้มประจบ

เมื่อเห็นสายตาจริงจังของท่าน ถอดหมวกกันน็อกสีครีมเช่นเดียวกับสีรถ

ออก ท�าให้ผมทรงหางม้าของเธอยุ่งนดิหน่อย แต่สาวน้อยไม่ได้น�าพา พอ

ลงจากรถได้ก็รีบเข้าไปสวมกอดเอวหนาลงพุงพลุ ้ยของผู้เป็นปู่อย่าง 

ออดอ้อน

“คณุปูไ่ม่ท�าร้ายจติใจอนิขนาดนั้นหรอกค่ะ อนิรู้...คณุปู่รกัอนิจะตาย”

นายใหญ่แห่งคุม้เรอืนค�าส่ายหน้าอ่อนใจอกีค�ารบ ส�าหรบัหลานสาว
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ผูเ้ป็นแก้วตาแล้ว ไม่ว่ายงัไงท่านกใ็จอ่อนให้ได้เสมอ ทั้งๆ ที่เป็นคนเข้มงวด

ดุดันในสายตาผู้อื่นและบริวารนับร้อยชีวิตภายในคุ้ม “เอาเถอะ ต่อไปก ็

เพลาๆ บ้างล่ะ เข้าใจไหม”

“ค่า...”

“แล้วนี่ไปเที่ยวเล่นที่ไหนมา เมื่อเช้าบอกปู่ว่าจะอยู่ช่วยแม่ท�าขนม

เตรยีมใส่บาตรให้ย่าพรุ่งนี้ไม่ใช่เรอะ”

พรุง่นี้เป็นวนัครบรอบการจากไปห้าปีของ ‘แสงหล้า’ ภรรยาเอกของ

เจ้าสวั และย่าของอนิทุอร

“อนิเปล่าหนเีที่ยวนะคะ อนิอาสาแม่มารบัคุณปู่ต่างหาก”

ค�าตอบกึ่งแก้ตวัของหลานสาวท�าเอาเจ้าสวัที่พอจะเดาเรื่องได้อยู่แล้ว

แสร้งถอนใจออกมาอกีครั้ง 

“ว่าแต่...รถเป็นยังไงคะ ดูท่าต้องส่งศูนย์ซะละมั้งนี่ ครั้งที่แล้วก ็

ทีหนึ่ง” สาวน้อยเหลือบไปมองรถสีด�าคันโต จะว่ามันเก่าก็ไม่ใช่ เพราะ

รถยนต์คันนี้เพิ่งถูกใช้งานมาได้แค่สองปีเท่านั้น ก่อนหน้านี้ที่เรือนใหญ ่

ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าสัวอรรถว่าให้ส่งรถมารับที่สวนลิ้นจี่ซึ่งอยู่ห่างจาก

เรอืนใหญ่เพยีงสองกโิลเมตร เพราะรถของท่านเกดิเสยีระหว่างเดนิทางกลบั 

อนิทุอรจงึขนัอาสา ท่ามกลางเสยีงห้ามปรามของผูใ้หญ่ในบ้าน แต่กน็ั่นละ...

ไม่มใีครขดัขวางคุณหนูน้อยแห่งคุ้มได้จรงิๆ หรอก

“แล้วไอ้ทิ้งมนัไปไหน ปู่บอกให้มนัเอารถมารบัไม่ใช่เรอะ”

‘ทิ้ง’ คอืลูกชายของ ‘เจมิ’ คนรถและผู้ตดิตามของเจ้าสวัอรรถ ซึ่ง

ยามนี้ก�าลงัช่วยช่างซ่อมวเิคราะห์อาการรถเจ้าปัญหาอยู่ด้านหน้า

“พี่ทิ้งไปขบัรถรบัแขกมาจากสนามบนิแทนคนรถที่ลางานไปไงคะ อนิ

เลยมาแทน”

‘คุม้เรอืนค�า’ มพีื้นที่กว้างใหญ่เกอืบห้าพนัไร่ในอ�าเภอแม่รมิ จงัหวดั

เชียงใหม่ พื้นที่ทั้งหมดนั้นประกอบไปด้วยใจกลางซึ่งเป็นเรือนใหญ่ที่พัก 

ของเจ้าของบ้าน ส่วนหน้าเปิดเป็นกจิการรสีอร์ต ที่มสีถาปัตยกรรมในสไตล์
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โคโลเนยีลล้านนาองิธรรมชาต ิและส่วนหลงัเป็นส่วนของการท�าไร่ ทั้งนาข้าว 

สวนผกั สวนผลไม้ และไร่ชา นอกจากนี้ตระกูล ‘ชลากรกุล’ ยงัมกีจิการ

อื่นอีกมากมาย ทั้งในนามของหุ้นส่วนและเป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการ  

ดงันั้นจงึไม่แปลกที่เจ้าสวัอรรถจะมฐีานะร�่ารวยที่สุดในจงัหวดัเชยีงใหม่ และ

ตดิอนัดบัต้นๆ ของประเทศ

“แล้วคนอื่นๆ ล่ะ”

สาวน้อยหรี่ตาลงมองปู่ที่เห็นได้ชัดว่าไม่เชื่อใจหลานสาวคนนี้แม้แต่

น้อย คงเพราะท่านรูด้กีว่าใครว่าถงึอนิทอุรจะชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์ แต่เธอ

กไ็ม่เคยขี่คล่องเสยีท ีแถมยงัมวีธิกีารขบัขี่แสนน่าหวาดเสยีวจนไม่มใีครกล้า

ซ้อน

“จะให้คนอื่นมาท�าไม กอ็นิว่างนี่คะ บึ่งรถแป๊บเดยีว”

ผูเ้ป็นปูม่องหลานสาวนิ่ง ก่อนจะตดัสนิใจ “งั้นเจ้าจะไปไหนกไ็ปเถอะ 

เดี๋ยวปู่เดนิกลบั”

“คุณปู่!” สาวน้อยหน้างอ ผละออกจากอ้อมกอดของปู่และเดินไป 

ขึ้นรถ 

ฝ่ายเจ้าสัวชราเห็นดังนั้นก็เกือบจะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกว่า

คงรอดตวัแล้ว ทว่า...

“ขึ้นมาเถอะค่ะ! อนิไม่ยอมให้คณุปูย่นืตากแดดร้อนๆ อยูต่รงนี้ หรอื

เดนิกลบัเดด็ขาด เรว็ๆ สคิะ” น�้าเสยีงเฉยีบขาดนั้นส่งมาพร้อมกบัมอืน้อยๆ 

ที่ตบลงบนเบาะหลัง นี่ถ้าไม่ติดว่าเธอขับรถยนต์ไม่เป็น ป่านนี้คงได้ขับมา

ให้ผูเ้ป็นปูไ่ด้นั่งอย่างสะดวกสบายกว่านี้แล้ว หรอืว่าเธอควรจะหดัสกัทดีนีะ

และแล้วเรื่องกเ็ป็นดงัคาด เจ้าสวัไม่อาจขดัใจหลานสาว การเดนิทาง

สู่เรือนใหญ่ที่ต้องลงทางลาดจากเนินเขาจึงเต็มไปด้วยเสียงเอ็ดของเจ้าสัว

เคล้าด้วยเสยีงหวัเราะสดใสของคนต้นเหตุ

“เบาๆ หน่อยเจ้าอนิ เบรกน่ะอย่าปล่อยเชยีวนะ!”

สาวน้อยหัวเราะ ขณะที่แหงนเงยรับลมที่ปะทะหน้าพร้อมกับกลิ่น
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ข้าวแตกใบซึ่งโชยมาตามสายลม “อากาศดีขนาดนี้คุณปู่อย่าอารมณ์เสีย 

สคิะ นั่นๆ ดูสคิะ ดอกคูนบานเตม็ต้นเลย” อนิทุอรชี้ไปยงัต้นไม้ใหญ่ที่ม ี

ดอกไม้สเีหลอืงสว่างเลก็ๆ ห้อยเป็นพวงระย้าสวยงามเตม็ต้น แทบมดิใบสเีขยีว

ที่ถกูกลนือยู ่บางดอกกโ็รยตวัร่วงปลวิลงตามลมคล้ายกบัปรอยฝนสเีหลอืง

แสนน่ารกั...

“อย่าปล่อยมอืจากแฮนด์รถ!”

คนถูกดุยิ่งหัวเราะเสียงดังขึ้นอีก จนปู่ที่ท�าหน้าเคร่งตลอดเวลาอด

อ่อนใจไม่ได้ คนทั้งโลกกลวัท่าน เว้นเสยีแต่อนิทุอรเท่านั้นที่ท�าอย่างกบัว่า

ปู่เป็นเพื่อนเล่น 

“เรานี่มันจริงๆ ไม่รู้ไปเอานิสัยแบบนี้มาจากใคร” เจ้าสัวบ่นพลาง

ถอนใจ เดมินั้นท่านตั้งใจจะฟมูฟักให้อนิทอุรเป็นเดก็สาวผูห้มดจดเพยีบพร้อม 

แต่ไฉนกลายมาเป็นแก่นแก้วแบบนี้ได้กไ็ม่รู้

ท่านรู้ดีว่าถ้าพิมพ์อรแม่ของอินทุอรมาได้ยินเข้า ก็คงจะตอบกลับ

เหมอืนที่เคยพดูไว้ว่า ‘เพราะคณุพ่อนั่นแหละค่ะ ใครๆ ถงึได้ก�าราบยายอนิ

ไม่ได้’ ซึ่งมนักจ็รงิ

“ถงึอนิจะไม่ค่อยเรยีบร้อยเท่าไหร่ แต่อนิกเ็ป็นเดก็ดนีะคะ คณุปู่ไม่

ดใีจเหรอ”

เรื่องนี้ท่านไม่เถยีง เพราะถงึอนิทอุรจะไม่ค่อยเรยีบร้อยและเอาแต่-

ใจในบางครั้ง แต่กเ็ป็นเดก็มเีหตผุล ว่าอะไรกค่็อนข้างฟัง ถงึจะเถยีงไว้ก่อน

ในตอนแรก แต่ถ้าเป็นเรื่องไม่เหลอืบ่ากว่าแรงกย็อมท�าตามอย่างง่ายๆ เว้น

เรื่องนสิยัแสนซนที่แก้ยงัไงกไ็ม่หาย จงึต้องยอมรบักนัไป

“แล้วเรื่องเรยีนน่ะ เจ้าตดัสนิใจดแีล้วใช่ไหม”

“แน่สคิะ คะแนนแอดมชิชนักส็่งไปแล้ว และอนิกม็ั่นใจด้วยว่าต้อง

ตดิแน่ๆ” แม้ว่าคณะอกัษรศาสตร์ สาขาวรรณกรรมในมหาวทิยาลยัรฐัที่

เธอเลอืกจะใช้คะแนนสอบค่อนข้างสูง แต่อนิทอุรกม็คีวามหวงัว่าเธอจะมชีื่อ

สอบตดิหนึ่งในนั้น ที่ก�าลงัจะประกาศผลออกมาในไม่ช้านี้...
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“แล้วแน่ใจเหรอ เรื่องคณะที่เลือกน่ะ เจ้าไม่คิดเปลี่ยนใจมาเรียน

บรหิารแน่แล้วใช่ไหม”

สาวน้อยรู้สึกผิดนิดๆ กับความเอาแต่ใจของตนเรื่องการเรียนใน

ระดบัปรญิญาตร ี ซึ่งนั่นคอืการบอกกลายๆ ว่าเธอไม่มเีจตจ�านงจะช่วยปู่

บรหิารธรุกจิทางบ้านอย่างเตม็ตวัดั่งที่ท่านหวงั “คณุปูง่อนอนิรเึปล่าคะ ที่อนิ

เลอืกเรยีนสายนี้”

“ไม่หรอก ปู่แค่อยากจะถามให้แน่ใจ ถ้าเจ้ารกัเจ้าชอบทางนี้กเ็ลอืก

ไปเถอะ ปู่ไม่ว่า ขอแค่เจ้ามคีวามสุขและตั้งใจท�าให้ดทีี่สุดกพ็อ ส่วนเรื่อง

กจิการบ้านเราปู่ยงัไหว หรอืไม่...ปู่กม็คีนที่ไว้ใจจะมาช่วยเจ้าดูแลอยู่แล้ว”

ค�าตอบนั้นท�าให้สาวน้อยโล่งอก ใบหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเพราเผยยิ้ม

กระจ่าง “อินรักคุณปู่ที่สุดเลย!” ในความเข้าใจนั้น...อินทุอรคิดว่าคนที่ปู่

ไว้ใจคงหมายถงึพมิพ์อรมารดาของตน หรอืไม่ก ็ ‘เพญ็รต’ี คุณอาสาวซึ่ง

เกิดจากภรรยารองของปู่ ที่เรียนจบคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย 

ชื่อดังด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง และขึ้นนั่งต�าแหน่งผู้บริหารคนหนึ่งใน

บรษิทั

หลงัจากนั้นการเดนิทางกเ็ตม็ไปด้วยเสยีงเจื้อยแจ้วของอนิทุอร ที่เอ่ย

ถึงความหวังและความฝันของเธอเรื่องการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยที่ก�าลัง

จะมาถงึ ท�าให้ไม่รูเ้ลยว่าตลอดระยะทางที่เหลอืนั้น เจ้าสวัอรรถปูข่องเธอเอง

กไ็ด้ปล่อยความคดิไปยงัอนาคตที่ก�าลงัจะมาถงึเช่นเดยีวกนั

เจ้าสัวอรรถไม่อาจแน่ใจเลยว่าหากอินทุอรล่วงรู้ถึงแผน หรือสิ่งที่

ท่านตั้งใจจะจัดการกับชีวิตเธอ หลานสาวสุดที่รักจะยินยอมรับฟังเหตุผล

และท�าตามโดยง่าย หรือจะลุกขึ้นมาคัดค้านหัวชนฝาชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มาก่อนกนัแน่

ท่านคงได้แต่หวัง...ว่าเมื่อถึงวันนั้นเธอจะเข้าใจในความหวังดีที่ท่าน 

มใีห้
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หม่อมราชวงศ์ปราบดาวางเจ้าแมวอ้วนที่อุ้มออกมาจากห้องท�างานไว้
บนพื้นพรมในมุมหนึ่งของห้องอาหาร ซึ่งปูเอาไว้อย่างดีส�าหรับมันโดย

เฉพาะ บนนั้นมีชามบรอกโคลีสับหยาบ และชามใส่น�้าขนาดเดียวกันวาง

เตรยีมไว้

เจ้าแมวหมอบอยู่ในต�าแหน่งเตรียมพร้อม มันลดจมูกลงสูดดม

อาหารในชามกระเบื้อง ก่อนจะถอนหายใจออกมาอย่างผดิหวงั เมื่อพบว่า

อาหารในชามนั้นเป็นสิ่งที่มันเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นในช่วงนี้...แน่ละว่ามันเบื่อ

และไม่ชอบใจ แต่...กย็อมกนิเข้าไปอยู่ดี

ปราบดายกมมุปากขึ้นยิ้มกบัภาพสตัว์เลี้ยง ก่อนจะเดนิอ้อมไปนั่งลง

บนเก้าอี้หัวโต๊ะอาหารสไตล์วิกตอเรียขนาดสิบสองที่นั่งกลางห้องอาหาร 

สเีหลอืงนวลตดัด้วยไม้สเีข้ม ทั่วทั้งห้องสว่างด้วยแสงแดดยามสายที่สะท้อน

ผ่านม่านกรองแสงเข้ามา 

จากจุดที่นั่งอยู่ เขาสามารถมองผ่านม่านหน้าต่างไปยงัสระบวัหลวง

ในสวนซึ่งมศีาลารมิน�้ายื่นออกไป ดรู่มรื่น ให้ความรู้สกึสงบจนแทบไม่น่าเชื่อ

ว่าที่นี่เป็นพื้นที่หนึ่งในเขตพระนครของกรุงเทพฯ ทุกอย่างรอบตัวเขา 

ล้วนงดงาม หรหูรา และมรีะเบยีบยิ่ง สมฐานะอดตีวงัอนัเป็นที่ประทบัของ 

เจ้านายชั้นสูงมาก่อน

ทว่านั่นหมายถงึความเงยีบเหงาหดหูอ่ย่างบอกไม่ถูกที่เข้ามาโอบล้อม

ทุกๆ ชวีติภายในรั้ว ‘วงัพยุหะมนตร’ี เอาไว้อย่างไม่อาจหลกีเลี่ยง ทั้งๆ ที่

ที่นี่มคีนพกัอาศยัและท�างานอยู่ถงึยี่สบิชวีติ แต่เขากลบัรูส้กึราวกบัวา่ผู้คน

เหล่านั้นไร้ซึ่งตวัตน แม้จะเรยีกใช้งานได้อย่างสะดวกเสมอ แต่จากนั้นกม็กั

จะเร้นกายไปจนเหมอืนไม่มใีครอยูใ่นวงันี้เลยนอกจากเขา กบัเจ้าแมวที่เป็น

สตัว์เลี้ยง

ความเงยีบที่ว่านั้น สามารถอุปมาได้ว่าหากมใีครสกัคนเผลอท�าเขม็

หล่นลงพื้น กค็งได้ยนิเข้าหคูนบนตกึอย่างถนดั สิ่งหนึ่งที่ชายหนุม่ไม่เคยรู้ตวั

เลยก็คือ...เขาซึ่งเป็นผู้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างในวังแห่งนี้นั้นมีลักษณะ
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ภายนอกที่ไม่ได้ผดิแผกแตกต่างไปจากสรรพสิ่งรอบกายแม้แต่น้อย

กาลเวลา วัย และภาระหน้าที่ ได้แปรเปลี่ยนราชนิกุลหนุ่มน้อยผู้

อ่อนโยนให้เป็น ‘หม่อมราชวงศ์ปราบดา พยุหะมนตรี’ เจ้าของวังพยุหะ-

มนตรี และประธานกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มพยุหะวาณิชย์ จ�ากัด 

(มหาชน) (The Palace Group) ที่ประกอบธรุกจิค้าปลกี ห้างสรรพสนิค้า 

ศนูย์การค้า โรงแรม ร้านอาหาร และอสงัหารมิทรพัย์ให้เช่ารายใหญท่ี่สดุ

ในประเทศ

สบิเอด็ปีก่อน...
การสิ้นชพีติกัษยัของ ‘หม่อมเจ้าชชัวาล พยุหะมนตร’ี พระบดิาของ

หม่อมราชวงศ์ปราบดา ส่งผลให้บรษิทัที่เพิ่งผ่านพ้นวกิฤตกิารณ์ต้มย�ากุ้ง๒ 

เข้าสูส่ภาวะขาดผูน้�า ‘หม่อมชื่นจติ’ ผูใ้หญ่เพยีงหนึ่งเดยีวในขณะนั้น จ�าเป็น

ต้องเข้าไปดูแลกจิการแทน

แต่เพราะท่านเป็นหญิง รู้แต่เรื่องการบ้านการเรือน ขนบประเพณ ี

และเป็นช้างเท้าหลังมาตลอด จึงไม่มีความสามารถในการบริหาร หรือรู้ 

เท่าทนัเกมธุรกจิได้ ทรพัย์สนิที่มอียู่จงึเริ่มลดจ�านวนลง

ความน่าเชื่อถือต่างๆ ถูกถ่ายเทไปยังบริษัทคู่แข่งที่เริ่มเดินเกมรุก

หลังจากเศรษฐกิจฟื้นตัว ท�าให้พยุหะวาณิชย์กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้น

รอวนัตายอย่างช้าๆ

หม่อมชื่นจิตในขณะนั้นไม่สามารถหันหน้าไปพึ่งใครได้เลย แม้แต่

ญาติสนิทของตนเองหรือพระสวามี เพราะยิ่งเสื่อมทรัพย์ เสื่อมอ�านาจ 

ผูค้นรอบข้างกล้็วนหมายจะช่วงชงิและตกัตวงเอาผลประโยชน์ก้อนสดุท้าย

ไปเป็นของตนให้ได้มากที่สุดก่อนที่พยุหะมนตรีจะล้ม...เหลือไว้เพียงแต่

๒ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกดิวกิฤตกิารณ์ครั้งใหญ่ทางการเงนิในเอเชยี เมื่อค่าเงนิบาทลอยตวั ท�าให้

ประเทศไทยตกอยูใ่นสภาวะล้มละลาย หนี้เอกชนเพิ่มสงูขึ้น โดยเฉพาะด้านอสงัหารมิทรพัย์
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เกยีรตแิห่งราชสกุล

คนเหล่านั้นรูด้ว่ีาถงึหม่อมเจ้าชชัวาลจะทรงมทีายาทชายอย่างหม่อม

ราชวงศ์ปราบดาอยู่ แต่กเ็ป็นเพยีงเดก็อายุสบิแปดปีที่ไม่ได้รบัการยอมรบั

จากหม่อมชื่นจิตมาตั้งแต่ต้น ด้วยเกิดจากสะใภ้สามัญชนที่ท่านเดียดฉันท์

ในชาตกิ�าเนดิ

ในตอนนั้น หม่อมชื่นจิตที่ใกล้จะจนตรอกเตม็ทกีลบัตดัสนิใจท�าใน

สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด...ท่านทิ้งทิฐิและบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจาก 

เจ้าสวัอรรถ ชลากรกลุ ญาตห่ิางๆ อดตีผูถ้อืหุน้คนส�าคญั แต่เคยมข้ีอพพิาท

ความเหน็ไม่ตรงกนักลางบอร์ดบรหิาร ท�าให้อกีฝ่ายวางมอืไม่เข้ามายุง่เกี่ยว

กบัพยุหะวาณชิย์อกีเลย 

แต่เมื่ออายอมทิ้งทฐิ ิ หลานชายย่อมยอมรบัปาก นั่นเพราะอรรถมี

เจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้แต่แรก ซึ่งเป็นเรื่องที่ท�าให้เขาต้องเกิดข้อพิพาทกับ

หม่อมผู้เป็นอาเมื่อหลายปีก่อน

‘หม่อมอาครบั หม่อมอาคงทราบดใีนเรื่องนี้ แต่ผมขอพดูอกีครั้ง ถงึ

มนัจะท�าให้หม่อมอาไม่พอใจและเหน็ว่าผมก้าวร้าวไม่เคารพผู้ใหญ่ สมยัที่

ยงัทรงพระชนม์ชพี ท่านชชัตรสักบัผมเสมอว่าคุณชายเป็นทายาทและเป็น

ความหวงัเพยีงหนึ่งเดยีวของท่าน จงึได้ทรงขอร้องให้ผมช่วยดูแลคุณชาย

อกีแรงหนึ่ง

‘จรงิอยู่ ที่พยุหะวาณชิย์ก่อตั้งขึ้นโดยเสดจ็ฯ แต่ในสมยันั้นพยุหะ-

วาณชิย์กเ็ป็นเพยีงแค่กจิการค้าปลกีเลก็ๆ ที่ใหญ่โตเป็นหลกัเป็นฐานขึ้นมา

ได้ทุกวันนี้ ก็เพราะท่านชัชเสด็จกลับมาสานต่อ ทรงตรากตร�าหนักจน

ประชวรและสิ้นชพีติกัษยั ทั้งๆ ที่พระชนัษาแค่สี่สบิสองพรรษา เหลอืไวก้็

แต่โอรสเพยีงคนเดยีว ดงันั้น...บรษิทันี้จงึเป็นของท่าน

‘และในวันนี้ผมก็ขอยืนยันค�าเดิมที่เคยบอกหม่อมอาเอาไว้...นั่นคือ

ผมจะไม่ยอมรับใครมาเป็นประธานบริหารของบริษัทนี้ นอกจากคุณชาย 

และถ้าหม่อมอามีความคิดที่จะกอบกู้มันเพื่อยกให้คนอื่นขึ้นมาตักตวง 
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ผลประโยชน์ที่เป็นสทิธิ์ของคุณชาย ทั้งในตอนนี้หรอืในอนาคต ผมกจ็ะไม่

ขอยุ่งเกี่ยวกบัพยุหะวาณชิย์อกี

‘ผมเข้าใจภาวะที่หม่อมอาก�าลังเผชิญหน้าอยู่ แต่ก็ต้องขอกราบ

ประทานโทษที่ผมไม่สามารถเห็นแก่หม่อมอาหรือความเป็นญาติของเรา 

โดยละทิ้งสญัญาที่เคยถวายแก่ท่านชชัได้

‘ดงันั้นคนคนเดยีวที่จะท�าให้ผมกลบัไปถอืหุน้และบรหิารงานแทนได้ 

คอืคุณชายปราบดาเท่านั้น ขอเพยีงคุณชายเอ่ยปาก ผมจะท�าทุกอย่างเพื่อ

กอบกู้พยุหะวาณชิย์ให้กลบัมาเจรญิรุ่งเรอืงอย่างเดมิ’

อีกมุมหนึ่ง...วิกฤติในบริษัทว่าเลวร้ายแล้ว หม่อมปานฤทัยมารดา 
ผู้ตกพุ่มม่ายของหม่อมราชวงศ์ปราบดานั้นมชีวีติที่เลวร้ายยิ่งกว่า

เพราะนับแต่สามีล่วงลับไป หล่อนก็ถูกเพ่งเล็ง กีดกัน และกดดัน

จากบรรดาพระญาติ ที่หวังจะให้หล่อนหอบลูกชายแยกตัวออกไปจากรั้ว

พยหุะมนตร ีด้วยระแวงว่าสกัวนัสะใภ้ม่ายลูกครึ่งจะลกุขึ้นมาเรยีกร้องสทิธิ์

ของตนกบัลูก

หม่อมราชวงศ์ปราบดายงัคงจ�าเหตกุารณ์ที่ท�าให้ชวีติของเขาเข้าสูจ่ดุ

พลกิผนัได้ด ีวนันั้นเป็นวนัที่มารดาของเขาไม่อาจทนการดถูกูเหยยีดหยาม

และกลั่นแกล้งได้อกีต่อไป

‘ชาย...ลูกคดิว่าคุณลุงมาร์วนิเป็นยงัไง บอกแม่ได้ไหม’

หม่อมราชวงศ์ปราบดาเงยหน้าขึ้นจากหนังสือภาษาอังกฤษปกแข็ง

อันว่าด้วยเรื่องการสร้างภาพยนตร์ รอยยิ้มอ่อนๆ คล้ายปลอบโยนอยู่

ตลอดเวลาส่งมาให้มารดาที่นั่งลงตรงเก้าอี้บุนวมทรงวกิตอเรยีปลายเตยีง

‘ก็ดีนี่ครับหม่อมแม่ ท่านใจดี แล้วก็เป็นคนดี ท�าไมหรือครับ’  

เดก็หนุ่มออกความเหน็อย่างตรงไปตรงมาเช่นเดยีวกบัการถามกลบั

‘ลูกจะว่าอะไรไหม ถ้าแม่จะแต่งงานใหม่กับเขา และย้ายไปอยู่ที่

นวิยอร์กพร้อมกบัชายตอนไปเรยีนที่โน่น’



ฉั ต ร เ ก ล้ า  l  25

หม่อมราชวงศ์ปราบดานิ่งไปนดิคล้ายกบัยงัตั้งรบัเรื่องดงักล่าวไม่ทนั 

มนัไม่ใช่ในความรูส้กึด้านลบ เพราะเขาเองกเ็หน็ใจมารดากบัเรื่องที่เกดิขึ้น 

และมกันอนไม่หลบั เมื่อคดิว่าอกีไม่นานตนจะต้องเดนิทางไปเรยีนไกลบ้าน 

ทิ้งท่านให้อยู่ที่นี่เพยีงล�าพงั และเหน็ควรด้วยซ�้า...หากว่านั่นจะท�าให้ท่านมี

ความสุข

สองปีที่ผ่านมา หม่อมปานฤทัยยังคงรักและอาลัยหม่อมเจ้าชัชวาล 

ผูจ้ากไปไม่เสื่อมคลาย ท�าให้ท่านไม่มกีะจติกะใจท�าอะไร หรอืมท่ีาทเีปิดใจ

รบัใครเลย จนกระทั่งช่วงสองสามเดอืนมานี้ที่มารดาเริ่มมเีรื่องราวเกี่ยวกบั 

มาร์วิน บราวน์ อาจารย์พิเศษชาวอเมริกันประจ�ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 

และเป็นเพื่อนเก่าของท่าน มาเล่าให้เขาฟังอยู่เนอืงๆ

‘หม่อมแม่รกัเขาหรอืครบั’

หม่อมปานฤทัยหลุบตาแดงก�่าแวววาวด้วยน�้าตาลงมองแหวนเพชร

เม็ดงามที่หม่อมเจ้าผู้เป็นพระสวามีมอบให้แทนใจบนนิ้วนางข้างซ้าย ก่อน

จะเงยหน้าขึ้นมองบุตรชายและพยกัหน้ารบั ‘แม่มาคดิดแูล้วนะชาย ในเมื่อ

สิ้นท่านพ่อของลูกแล้ว คนอย่างแม่กไ็ม่คู่ควรอยู่ที่นี่อกี แม่เข้ามาอยู่วงันี้ก็

เพราะรักท่านพ่อของลูก แต่เมื่อไม่มีท่าน มันก็ไม่มีความหมายกับแม่อีก 

ตอ่ไป...’ หม่อมปานฤทยักลนืน�้าลายลงคอเพื่อไล่ความรูส้กึที่อดัแน่นขึ้นมา

จนท�าให้เสยีงสั่น ‘แม่ยอมรบันะชายว่าตั้งแต่สิ้นท่าน เราสองแม่ลกูกเ็หมอืน

ขาดเสาหลกั ไม่มที่าน...เรากเ็หมอืนไม่มบี้าน เพราะที่นี่ไม่ใช่บ้านเรา ไม่มี

ใครยอมรบัเรา

‘แม่เลยคิดว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นจังหวะเหมาะที่เราสองคนแม่ลูกจะ

ไปจากที่นี่ ไปเริ่มต้นใหม่ ไปใช้ชวีติอสิรเสรใีนแบบที่เราต้องการ ชาย...จะ

โกรธแม่ไหม ถ้าเราจะสละทุกอย่างที่เป็นของพยุหะมนตรขีองท่านพ่อ แม่

เหนื่อยที่จะต้องอดทนต่อสู้แล้วชาย แม่อยากได้ชีวิตใหม่ ชีวิตที่ไม่มีใคร

รงัเกยีจหรอืดูถูกเหยยีดหยามเรา

‘ทรัพย์สินส่วนตัวของแม่ที่เหล่ากงกับอาม่าทิ้งไว้ บวกกับที่ท่านพ่อ
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ของชายประทานให้ตอนที่ท่านยงัอยู่ แม่จะยกให้ชายก่อนแต่งงานใหม่ มนั

อาจจะไม่มากเท่ากบัที่พยหุะมนตรมี ีแต่มนักค็อืของของชายที่แม่เกบ็รกัษา

เอาไว้ให้ มันมากพอที่ชายจะใช้เรียนต่อจนจบระดับที่สูงที่สุดเท่าที่ชาย

ต้องการ และใช้จ่ายต่อไปในอนาคตอย่างไม่ขดัสน’

ที่หล่อนเรยีกตาและแม่ด้วยภาษาจนีนั้น เพราะนอกจากปานฤทยัจะ

มพ่ีอเป็นชาวอเมรกินัที่ไม่เคยเหน็หน้าแล้ว หล่อนยงัเกดิในตระกลูของพ่อค้า

ชาวจีน...ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ท�าให้หม่อมชื่นจิตเดียดฉันท์หล่อนจนเกินกว่า 

จะยอมรบัเป็นสะใภ้ ทั้งๆ ที่หล่อนตั้งครรภ์ทายาทคนแรกของราชสกุลนี้

อย่าว่าแต่หม่อมชื่นจิตเลย แม้แต่ข้าหลวงบ่าวไพร่ก็พลอยรังเกียจ 

ทั้งต่อหน้าและลบัหลงัอย่างนายว่าขี้ข้าพลอย

การพบรักใหม่ของหม่อมปานฤทัยได้ทราบไปถึงหูของหม่อมชื่นจิต 

ก่อนที่สองแม่ลูกจะตกลงใจอย่างเป็นทางการด้วยซ�้า...

เพยีงไม่นาน หม่อมชื่นจติกเ็รยีกหม่อมปานฤทยัขึ้นไปหาบนตกึเพื่อ

สอบสวนเอาความในทนัท!ี

‘แม่ปาน หล่อนคิดว่าหล่อนเป็นใครกัน ท�าไมถึงได้กล้าเหยียบย�่า
ศกัดิ์ศรแีห่งราชสกุลนี้ แค่ฉนัต้องยอมรบัลกูครึ่งฝรั่งนอกคอกอย่างหล่อน

มาเป็นหม่อมของชายชัช มันก็นับว่ามากเกินไปแล้ว นี่หล่อนยังคิดจะ 

เหยียบย�่าศักดิ์ศรีของลูกชายตัวเองที่เป็นถึงหม่อมราชวงศ์ด้วยการหนีไป 

แต่งงานใหม่กับฝรั่งหัวแดง ทั้งๆ ที่ชายชัชเพิ่งจะสิ้นไปได้แค่สองปีเพียง

เท่านั้น หวัจติหวัใจของหล่อนนี่มนัช่างรวดเรว็ด่วนได้เสยีจรงิๆ นะ

‘แต่กถ็อืว่าฉนัขอเถอะ ถ้าไม่ละอายแก่สามเีก่าที่เพิ่งสิ้นไป กข็อให้เหน็

แก่หน้าชายปราบบ้าง คนเป็นแม่น่ะเขาไม่ท�าร้ายลูกตวัเองด้วยความเหน็แก่- 

ตวัหรอกนะ’

‘ดิฉันได้พูดเรื่องนี้กับลูกแล้วค่ะหม่อม ถึงมันจะฉุกละหุก แต่ชาย

ปราบเองก็เห็นด้วย เราสองคนแม่ลูกจะได้ย้ายออกไปพร้อมๆ กันเสีย 
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ทีเดียว ดิฉันรู้ดีค่ะว่าเรื่องนี้ถือเป็นการหมิ่นเกียรติของราชสกุล ท่านชาย

ชชั และชายปราบ แต่ที่ดฉินัต้องตดัสนิใจกเ็พื่อความสบายใจของทกุๆ คน 

ถึงชายปราบจะเป็นลูกนอกสมรส แต่ก็ยังถือว่ามีสิทธิ์ในมรดก เลยท�าให้

หลายๆ ฝ่ายอดกงัวลใจไม่ได้

‘แต่ก็อย่างที่ดิฉันได้เรียนกับหม่อมตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่ที่นี่ว่า

ดิฉันมาโดยไม่ได้หวังอะไร นอกจากถวายการรับใช้ท่านชาย เมื่อสิ้นท่าน

แล้ว ดฉินักไ็ม่ควรจะอยู่ที่นี่อกี ชายปราบเข้าใจเรื่องทกุอย่างดค่ีะ เขาจะไม่ท�า

ให้ญาติๆ ต้องล�าบากใจแน่นอน ส่วนใครจะครหาว่าร้ายยังไง ดิฉันคง 

ไม่สามารถห้ามปรามได้ ขอหม่อมโปรดเมตตาดฉินัสกัครั้ง อนุญาตให้เรา

แม่ลูกออกจากวงันี้เถอะนะคะ’ 

ลึกๆ แล้วเรื่องที่ลูกชายไม่ได้รับการยอมรับจากญาติ เป็นความ 

เจบ็ปวดใจอย่างที่สดุของปานฤทยั หล่อนมกัจะโทษตวัเองอยู่เสมอที่เป็นคน

ให้ก�าเนดิชายปราบขึ้นมา แต่ไม่อาจปกป้องศกัดิ์และสทิธิ์ของลูกได้...

เมื่อก่อนตอนที่ท่านชายยงัอยู ่หม่อมชื่นจติมั่นใจว่าท่านจะมโีอรสกบั

หม่อมอื่นๆ ที่ท่านเตรยีมจะจดัหามาให้อกี แต่กต้็องพลาดหวงัที่ท่านชายมา

ด่วนจากไปเสยีก่อน โดยมเีพยีงหม่อมราชวงศ์ปราบดาเท่านั้นที่เป็นทายาท

‘ฉันไม่อนุญาต! ไม่ว่าจะยังไงก็ฉันไม่มีทางให้หล่อนหอบลูกชายไป

อย่างนี้แน่ ถ้าหล่อนจะไปกไ็ปแต่ตวั ปานฤทยั ชายปราบเป็นเชื้อสายตรง

เพยีงคนเดยีวที่เหลอือยู่ของราชสกุลนี้ ถ้าหล่อนคดิจะท�าอะไรเกนิขอบเขต

แล้วละก ็ฉนักบัหล่อนได้เหน็ดกีันแน่!’

ปานฤทัยถึงกับสะอึกกับค�าขู่เฉียบขาดของแม่สามี นี่คือสิ่งที่หล่อน

หวาดกลัวมาเสมอ นั่นก็คือวันหนึ่งต่อให้อยากออกไปจากกรงทองที่ไม่

ต้อนรบัหล่อนนี้...กไ็ม่อาจท�าได้!

ปานฤทยัรูด้ว่ีาขอบเขตอ�านาจของพยุหะมนตรมีอียูไ่ม่น้อย แม้ตอนนี้

จะประสบปัญหาในบรษิทั แต่มนักเ็ป็นการง่ายถ้าท่านจะกกัขงัหล่อนเอาไว้

ตามต้องการ
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ฝ่ายปราบดาเมื่อทราบเรื่องและได้เหน็ถงึความทุกข์โทมนสัของหม่อม

มารดากไ็ม่อาจนิ่งเฉย เขาขึ้นไปหาหม่อมย่า ทั้งๆ ที่ตลอดมาไม่เคยเข้าไป

เฉยีดใกล้ให้ท่านขุน่เคอืง ไม่นกึเลยว่ามนัจะน�ามาสูข้่อแลกเปลี่ยน...ที่หม่อม

ราชวงศ์ปราบดาไม่คาดฝันว่าจะได้รบั

เมื่อขึ้นไปถงึ หม่อมราชวงศ์หนุม่น้อยกท็วงถามและวอนขอให้หม่อม

ผูเ้ป็นย่ายอมรบัความตั้งใจของตนกบัมารดา แต่ท่านกลบัเพยีงนิ่ง โดยไม่พดู

อะไร...ปล่อยให้ปราบดาที่เงียบเสียงลงมองภาพเบื้องหลังของท่านที่นั่ง 

พับเพียบอยู่ต่อหน้าโต๊ะหมู่บูชาบนหอพระทรงโดมชั้นบนสุด ซึ่งเป็นที่

ประดษิฐานพระพุทธรูปศกัดิ์สทิธิ์ รวมไปถงึอฐั ิ เครื่องอสิรยิยศ พระรูป

เขยีน และพระรปูถ่ายของต้นราชสกลุทกุพระองค์เอาไว้ เกดิความเงยีบงนั

ที่ยาวนานขึ้นระหว่างย่ากบัหลาน...จนกระทั่ง

‘ย่าจะยอมให้แม่ของเธอแต่งงานใหม่อย่างที่เขาต้องการกไ็ด ้แต่ชาย

ปราบ...บางสิ่งบางอย่างบนโลกใบนี้มนัต้องมข้ีอแลกเปลี่ยน ครั้งนี้กเ็ช่นกนั 

ย่าจะยอมถอยให้พวกเธอสองแม่ลูกก้าวหนึ่ง แต่เธอต้องท�าตามข้อตกลง 

และเลอืกระหว่างอสิรภาพของแม่...หรอือสิรภาพของตวัเอง’

‘หม่อมย่าหมายความว่ายงัไงครบั’

ผูถ้กูถามหวัเราะเบาๆ ก่อนจะหนัมามองหลานชายด้วยแววตาล�้าลกึ 

ไม่อาจหยั่งความรู้สกึที่แท้จรงิได้

‘มนัเป็นข้อแลกเปลี่ยน ไม่ใช่ส.ิ..ต้องเรยีกว่าสญัญา ค�าสญัญาและ

ค�าสาบานของลูกผู้ชาย ว่าเธอจะไม่ทอดทิ้งพยุหะมนตรี และจะใช้ความ

สามารถทั้งหมดที่มีโอบอุ้มมันเอาไว้ ซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงการต้องพราก

จากแม่’

‘...’

‘ว่ายังไงล่ะชายปราบ เธอยังจะกล้าขอร้องย่าอยู่ไหม’ หม่อมชื่นจิต

ถามอย่างใจเย็น ท่านรู ้ดีว่าปราบดาฉลาด ฉลาดอย่างที่ถูกเรียกว่า 

‘อจัฉรยิะ’ ซึ่งมนี้อยคนนกัจะรู้ เพราะเขาไม่เคยแสดงท่าท ีแต่นั่นกไ็ม่อาจ
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รอดพ้นสายตาของท่านได้

อีกสิ่งที่ท�าให้ท่านกล้าแลกเปลี่ยนความอยู่รอดของครอบครัวด้วย

การขอค�าสญัญาปากเปล่าจากหม่อมราชวงศ์ปราบดากค็อื หลานชายคนนี้

มนีสิยัเหมอืนท่านพ่อและเสดจ็ปู่ของเขา นั่นคอืรกัษาสญัญายิ่งชพี

หม่อมราชวงศ์ปราบดากลนืน�้าลายลงคอ มอืของเขาเยน็เฉยีบ ‘ท�าไม

หม่อมย่าถึงคิดว่าผมจะท�าได้ล่ะครับ’ การ โอบอุ ้มพยุหะมนตรี...มัน 

หนกัหนาเกนิไป จนเขาคดิไม่ออกด้วยซ�้าว่าจะต้องท�ายงัไง

แต่ก็ไม่เท่ากับ ‘ความใจเย็น’ อย่างประหลาดของหม่อมชื่นจิตต่อ

สถานการณ์ภายในบริษัท ซึ่งไม่สามารถรอเด็กอย่างเขาให้เรียนรู้งานแล้ว 

กลบัมากอบกูไ้ด้ จรงิๆ แล้วท่านควรจะแต่งตั้งใครสกัคนหนึ่ง ไม่ส.ิ..นั่นอาจ

จะเป็นส่วนหนึ่งในข้อแลกเปลี่ยนนี้!

หม่อมชื่นจิตยิ้มพอใจเมื่อเห็นสีหน้าแสดงความเข้าใจในบางสิ่งของ

หลานชาย และไม่จ�าเป็นต้องถามเลยว่าหม่อมราชวงศ์หนุ่มน้อยจะยอมรบั

ข้อแลกเปลี่ยนของท่านหรอืไม่ เพราะไม่ว่ายงัไง ปราบดากต็้องเลอืกความ

สุขของมารดาเป็นส�าคญัแน่!

‘ใช่ และมนัมแีต่เธอเท่านั้นที่ท�าได้’

‘ท�าไมต้องเป็นผม’

‘เพราะเธอคอื หม่อมราชวงศ์ปราบดา พยุหะมนตร ียงัไงล่ะ’

‘…’

‘สญัญาของย่ามแีค่สองข้อเท่านั้น’

‘…’

‘ข้อที่หนึ่ง เธอจะต้องรับหน้าที่ผู้สืบทอดดูแลทุกอย่างในราชสกุลนี้ 

ในฐานะทายาทตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ต่อให้เธอต้องเดินทางไปเรียนต่าง

ประเทศ เธอกต้็องฝึกฝนตวัเองอย่างหนกั ภายใต้การดูแลของคนที่ย่าและ

พ่อของเธอไว้วางใจ เพื่อเตรยีมพร้อมส�าหรบัการเป็นผู้น�าราชสกลุ และกอบกู้

สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ให้กลบัมาดดีงัเดมิโดยไม่อดิออด ส่วนย่าจะ
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ยอมวางมือจากทุกอย่างโดยไม่เข้าไปก้าวก่ายการท�างานของเธอ...เธอจะให้

สญัญาแก่ย่าได้ไหม’

หม่อมราชวงศ์หนุ่มน้อยนิ่งอึ้งกบัสญัญาอนัใหญ่หลวงที่เพิ่งฟังจบไป 

มันเป็นจริงอย่างที่ท่านว่า สัญญาข้อนี้มันคืออิสรภาพของเขา...อิสรภาพที่

สามารถกลบทุกความฝันของเขาเอาไว้จนมดิ! 

‘แล้วระหว่างนี้ล่ะครบั’

‘นั่นมนัขึ้นอยูก่บัเธอว่าจะสามารถท�าให้ใครคนหนึ่งที่เธอคงรูด้ ียอม

กลบัมารกัษาการแทนได้รเึปล่า’

หม่อมราชวงศ์ปราบดารู้ได้ในทันทีว่า ‘ใคร’ คือคนที่หม่อมย่า 

หมายถงึ

เมื่อนกึถงึคุณลุงอรรถ ปราบดากพ็ลนัโล่งอกไปกึ่งหนึ่ง อย่างน้อย

ถ้าหากมท่ีาน หนทางแสนหนกัหนาและเตม็ไปด้วยขวากหนามนี้คงจะไม่ยาก

ล�าบากเกนิไปนกัส�าหรบั ‘เดก็’ อย่างเขา หม่อมราชวงศ์หนุ่มน้อยสดูหายใจ

เข้า ขจดัความรู้สกึหวาดหวั่นที่ม ีและตดัสนิใจ...

‘ตกลงครบั ผมสญัญา แล้วข้อที่สองล่ะครบั’

หม่อมชื่นจติมสีหีน้าผ่อนคลายลงกบัค�าตอบที่ได้รบั ก่อนจะเอ่ยข้อ

ตกลงต่อไป ‘เรื่องคู่ชวีติของเธอ เธอไม่มสีทิธิ์เลอืกคู่ชวีติของตนเอง หรอื

แม้แต่เพื่อนหญงิ ภรรยาของเธอจะต้องเป็นคนที่ย่าเหน็สมควรเท่านั้น บอก

ตามตรงว่าจากกรณขีองพ่อแม่เธอ รวมถงึความผดิพลาดของหญงิศรินิภา 

มันท�าให้ย่าไม่อยากเอาศักดิ์ศรีแห่งราชสกุลไปเสี่ยงอีกต่อไป ถ้าเธอยอม

ตกลงตามเงื่อนไขนี้ สิ่งที่เธอร้องขอมาเพื่อหม่อมแม่ของเธอ ย่าจะยอม

ตกลง และไม่คดิรงัเกยีจเดยีดฉนัท์หรอืกดีกนัเธอสองแม่ลูก ไม่ว่าจะด้วย

กรณใีดๆ’

จะว่าไปก็น่าขัน ที่ความใหญ่โตภูมิฐานและสูงศักดิ์ซึ่งท�าให้คน

ภายนอกมองข้ามก�าแพงสูงตระหง่านเข้ามาด้วยความอิจฉา จะเปรียบ

เสมอืนโซ่ตรวนทองฝังเพชร ‘ล�้าค่า’ ทว่า...ไม่มใีครอยากถูกจองจ�า แม้แต่
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หม่อมย่าของเขาที่พอได้รับค�าสัญญาก็หลีกหนีไปอยู่เสียท้ายวัง ราวกับว่า

ปลดแอกแล้วซึ่งภาระ

ความคิดของชายหนุ่มหยุดลงตรงนั้น เมื่อสาวใช้ในชุดยูนิฟอร์ม 

เสื้อเชิ้ตขาวกบักระโปรงทรงสอบสกีรมท่า เกล้าผมมวยอย่างเรยีบร้อย เดนิ

เข้ามาตกัข้าวให้เจ้านายหนุ่มอย่างรู้จงัหวะ

ขณะนั้นเองที่ ‘ละม่อม’ สตรสีูงวยัซึ่งยงัคงแขง็แรงกระฉบักระเฉง 

ผู้เป็นต้นห้องของ ‘หม่อมชื่นจติ’ เดนิเข้ามาด้วยอาการส�ารวม

การมาของหล่อนท�าให้ชายหนุ่มรู้ได้ในทันทีว่าคงไม่พ้นมีสารหรือ 

ค�าสั่งส่งมาจาก ‘เรอืนปทมุ’ เรอืนหมูค่หบด๓ี ฝาปะกน๔ รมิสระบวัท้ายวงั ที่

ถกูสร้างขึ้นใหม่หลงัจากเขาเดนิทางไปเรยีนต่างประเทศ เพื่อเป็นเรอืนพ�านกั

ของหม่อมชื่นจติในปัจจุบนั 

จรงิๆ แล้วการสร้างเรอืนหลงันี้ท�าให้หม่อมราชวงศ์หนุ่มรู้สกึยอก-

แสยงในใจไม่น้อย เพราะมันเหมือนกับว่าหม่อมย่ารังเกียจเขาถึงขนาด 

ไม่อยากอยู่ร่วมตกึ

“ขออนุญาตค่ะคุณชาย” 

สาวใช้ผู้ท�าหน้าที่ของตนเสร็จสิ้นถอยออกไปเงียบๆ เพื่อเปิดทางให้

ละม่อมพูดคุยกบัผู้เป็นนายอย่างสะดวก

๓ เรือนหลายหลังซึ่งปลูกอยู่ในที่เดียวกัน สมัยก่อนลูกชายแต่งงานส่วนใหญ่จะไปอยู ่

บ้านผู้หญงิ ส่วนลูกผู้หญงิจะน�าเขยเข้าบ้าน จะอยู่เรอืนหลงัย่อมกว่า เรอืนหลงัเดมิเรยีก

ว่า ‘หอกลาง’ ส่วนเรอืนนอกเรยีกว่า ‘หอร’ี เพราะปลูกไปตามยาว ถ้ามเีรอืนปลูกอกีหลงั

หนึ่งเป็นด้านสกัดก็จะเรียกว่า ‘หอขวาง’ อาจมี ‘หอนั่ง’ ไว้ส�าหรับนั่งเล่น บางแห่งม ี 

‘หอนก’ ไว้ส�าหรบัเลี้ยงนก
๔ เรือนที่ฝาท�าจากไม้สัก มีไม้ลูกตั้งและลูกนอน มีแผ่นไม้บางเข้าลิ้นประกบกันสนิท 

หน้าจั่วท�าด้วยวธิเีดยีวกนั
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“ว่ายงัไงครบั”

“หม่อมท่านให้ดิฉันมาเรียนเชิญคุณชายไปรับชาด้วยกันกับท่านใน

ช่วงบ่าย บอกว่ามเีรื่องส�าคญัจะปรกึษาค่ะ”



กลิ่นชาอังกฤษโชยอ่อนๆ นั้น ท�าให้ชายหนุ ่มในชุดล�าลอง 
กางเกงสแลก็ส์ด�ากบัเสื้อโปโลสขีาวลายขวางสฟี้าจางชะลอฝีเท้าลง

ภาพสตรีสูงวัยผู้มีเรือนผมสีดอกเลาดัดสั้นในชุดเสื้อลูกไม้คอปก 

แขนสามส่วนสเีหลอืงนวล เข้ากบัผ้าไหมขดิสนี�้าตาลทองที่สวม ล�าคอระหงนั้น

มสีร้อยรั้งแว่นที่ท�าจากทองตลีายลงยาแบบสุโขทยัคล้องอยู่

ไม่ว่าจะเจอกันกี่ครั้ง...หม่อมย่าก็ยังคงแวดล้อมด้วยความรู้สึกชวน

อดึอดัเสมอ

เสียงกรอบแกรบจากฝีเท้าหนักที่ย�่าตัดสวนเข้ามาใกล้ ส่งให้มืออูม

ประดบัแหวนพลอยล้อมเพชรน�้างามที่ง่วนอยู่กบัการชงชาหยุดลง ก่อนจะ

เบอืนหน้าไปมองผู้มาใหม่ผ่านแว่นกรอบใส

“มาสชิายปราบ ชาก�าลงัได้ที่ทเีดยีว”

เสียงเครือทว่ายังคงทรงอ�านาจอยู่นั้นเชิญชวน พร้อมกับเลื่อนชุด

ถ้วยแก้วเนื้อบางเขยีนลายขลบิทองเข้ามาใกล้ เพื่อรนิเครื่องดื่มให้หลานชาย

ผู้มาถงึ

๒
เข้าสู่...พยุหะมนตรี
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“แล้วน้องรัมภาล่ะครับ ไม่มารับชาด้วยกันเหรอ” เขาหมายถึง 

‘รวนิท์รมัภา’ ลกูพี่ลกูน้องวยัยี่สบิสองปี ธดิาใน ‘หม่อมเจ้าหญงิศรินิภา’ ผู้

เป็นอาซึ่งเกิดจากหม่อมห้ามคนหนึ่งของเสด็จปู่ แต่เพราะพระมารดา

สิ้นชีพิตักษัยไปก่อนวัยอันควร และไม่ทราบแน่ชัดว่าใครคือพ่อ ท�าให้ 

รวนิท์รมัภาเข้ามาอยู่ในการดูแลของหม่อมชื่นจติ

ถงึแม้รวนิท์รมัภาจะไม่ใช่สายเลอืดโดยตรงจากหม่อมชื่นจติ แต่เธอ

กไ็ด้รบัการฟมูฟักรกัใคร่เสยียิ่งกว่าเขาหรอืหลานคนอื่นๆ ที่เป็นหลานในไส้

ของท่านมาตลอด ตัวปราบดาเองก็รักและเอ็นดูรวินท์รัมภาอย่างน้องสาว

แท้ๆ เช่นเดยีวกนักบัเธอที่ให้ความเคารพนบัถอืเขายิ่งกวา่ใคร หญงิสาวจงึ

ถอืเป็นลูกพี่ลูกน้องที่ชายหนุ่มสนทิสนมด้วยมากที่สุด

“แม่รัมภาออกไปซื้อของที่ตลาด เห็นว่าจะท�าพานหมั้นขันหมากให้

เพื่อนเขาที่ก�าลงัจะแต่งงานน่ะ”

หม่อมราชวงศ์หนุม่พยกัหน้ารบัค�าอธบิายแสนเรยีบเรื่อยนั้น พร้อม

กบันั่งลงบนเก้าอี้อกีตวัหนึ่งตรงข้ามกนักบัเจ้าของเรอืน

“วนันี้มขีนมไทยกบัของกนิเล่นหลายอย่าง ไม่หวานหรอก เพราะย่า

ก�าชบัแม่ละม่อมแล้วว่าห้ามใส่น�้าตาลมาก”

ที่พูดเพราะหม่อมราชวงศ์ปราบดาไม่ค่อยพิสมัยอาหารหวานเท่าใด

นกั แต่การดื่มชาถ้าไม่คู่กบัขนมกค็งจดืชดืพกิล

“ขอบคุณครับ” หลานชายเอ่ยขณะรับถ้วยชาที่ถูกส่งมาตรงหน้า 

“เหน็ละม่อมว่าหม่อมย่ามเีรื่องจะคุย อะไรหรอืครบั”

“ได้ยินว่าชายจะเดินทางไปดูงานที่ยุโรปหลายสัปดาห์ ย่าเลยอยาก

คุยเรื่องนี้กับเธอให้เข้าใจก่อน เพราะถ้ารอให้ชายกลับมา เรื่องมันอาจจะ 

ฉุกละหุกเกนิไป และเป็นการไม่ให้เกยีรตชิาย”

ปราบดารูส้กึสะดดุใจในค�าพดูที่ดเูหมอืนจะโอนอ่อน ทว่า...ให้ความ

รู้สกึตรงกนัข้ามของท่าน “เชญิพูดมาเถอะครบัหม่อมย่า”

“ตอนนี้ชายมคีนที่ชอบพออยู่รเึปล่า”
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หม่อมราชวงศ์ปราบดานิ่งไปนดิ จรงิๆ แล้วหม่อมย่าน่าจะทราบดี

ที่สุดว่าเขาไม่มสีทิธิ์ตอบรบั ถงึจะมคีนที่ชอบพออยู่จรงิ “ไม่มคีรบั”

“แพทย์หญงิที่ชื่อกิ่งกาญจน์คนนั้นล่ะ เหน็คนในสงัคมเขาพูดว่าเป็น

เพื่อนหญงิคนสนทิของชาย ไม่ได้เป็นคนรกักนัอยู่หรอกหรอื”

“หมอกิ่งกบัผมเป็นแค่เพื่อนกนัครบั ไม่ได้มอีะไรพเิศษเกนิกว่านั้น”

หม่อมชื่นจติมสีหีน้าพอใจ ทั้งที่คงคาดการณ์เอาไว้แล้ว

“ธุระที่หม่อมย่าเรยีกคุย เกี่ยวกบัเรื่องนี้หรอืครบั”

“ใช่” ท่านตอบพลางตกัสาคูไส้หมูบนจานแก้วรองใบตองใส่จานแบ่ง

ใบเลก็ และส่งให้คนที่รอฟังอยู่ “ที่ถามเรื่องคนรกัของชาย กเ็พราะว่าตอนนี้

ย่าเหน็ควรว่าชายน่าจะแต่งงานได้แล้ว ย่าจะได้หมดห่วงสกัท”ี

ฟังดงันั้น มอืที่ก�าลงัจะวางจานแบ่งสาคลูงบนโต๊ะกช็ะงกั ก่อนจะวาง

ลงตามเดมิ...“ครบั” ถงึจะรูอ้ยู่แล้วว่าวนัหนึ่งต้องไดฟ้งัค�านี้ แต่เมื่อถงึเวลา

จรงิๆ กอ็ดวบูโหวงในส่วนลกึไม่ได้ เพราะคนที่หม่อมย่าเหน็ว่าเหมาะสมกบั

เขา อาจจะไม่ใช่คนที่ปราบดายอมรบัได้อย่างแท้จรงิ

“ย่าหมายตาเธอเอาไว้ให้ชายนานแล้ว ผู้ใหญ่ทางโน้นกไ็ด้คุยกนับ้าง 

ส่วนชายเองปีนี้กอ็ายยุ่างสามสบิ ถงึเวลามคีรอบครวัเสยีท ีถ้าชายไม่ขดัข้อง

อะไร อกีสองเดอืนข้างหน้ากถ็อืว่าเป็นฤกษ์ด”ี 

นั่นหมายความว่าหม่อมชื่นจิตได้ก�าหนดทุกอย่างไว้แล้ว แม้แต ่

ฤกษ์ยาม...จงึได้มาถามเขา ถ้าถามว่าระยะเวลาที่ท่านกล่าวมาเรว็ไปหรอืไม่ 

คนทั่วไปคงตอบว่าใช่ แต่ส�าหรบัปราบดา จะช้าหรอืเรว็ไม่ส�าคญั อย่าว่าแต่

สองเดอืนเลย

“บอกได้ไหมครบัว่าเธอเป็นใคร” จะใช่คนที่เขานกึเดาไว้หรอืไม่

หม่อมชื่นจติวางถ้วยชาที่เพิ่งยกจบิลงบนจานรอง ก่อนจะเอี้ยวตวัไป

ดงึซองจดหมายสนี�้าตาลมาจากตะกร้าหวายข้างตวั และสง่มนัให้หลานชาย

หม่อมราชวงศ์ปราบดารบัซองนั้นเอาไว้ เปิดมนัออกเพื่อดงึกระดาษ

โฟโต้ปึกเลก็ๆ ออกมา คิ้วเรยีวหนาเลกิขึ้นอย่างประหลาดใจกบัภาพสาวน้อย
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วยัใสที่ถงึแม้จะดูสวยและน่ารกั แต่กช็่างดูอ่อนเยาว์เหลอืเกนิ เธอเหมอืน

เด็กมัธยมปลายมากกว่าจะเป็นหญิงสาวที่พร้อมแต่งงาน และที่แน่ๆ เธอ

ไม่ใช่คนที่เขาคาดเดาเอาไว้ “เธอคอื...”

“อนิทุอร ชลากรกุล”

หม่อมราชวงศ์หนุ่มหนัมามองผู้เป็นย่าในทนัท ีดวงตาคมลกึราวกบั

ทะเลที่หยั่งไม่ถงึฉายแววตกใจชดั “อะไรนะครบั!”

นาน...ที่สองย่าหลานมองสบตากันด้วยความรู้สึกแตกต่างอย่าง 

สุดขั้ว คนหนึ่งนิ่งสงบและมุ่งมั่น อีกคนนั้นเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจและ 

ต่อต้าน

“หนูอิน หลานสาวคนเดียวของเจ้าสัวอรรถ ชลากรกุล ชายเองก็ 

เคยเหน็น้องมาก่อนไม่ใช่หรอื” หม่อมสูงวยัทวนถามเหมอืนต้องการท�าลาย

ความเงยีบไม่มทีี่สิ้นสุดนั้น

“ถ้าเป็นหนูอนิ ผมคงต้องขอเรยีนว่าท�าตามค�าสั่งของหม่อมย่าไม่ได้

ครับ” หม่อมราชวงศ์ปราบดารวบภาพถ่ายปึกนั้นสอดเข้าซองและวางลง

ตรงหน้าหม่อมชื่นจติ

“ท�าไม” สหีน้าของคนถามบ่งชดัว่าเพยีงแค่ต้องการถามเหตุผล แต่

ไม่ได้คดิที่จะรบัฟัง

“หม่อมย่าครับ ผมสามารถแต่งงานกับใครก็ได้ที่หม่อมย่าเห็นควร 

แต่คนคนนั้นต้องไม่ใช่เธอ หนอูนิยงัอายุไม่ถงึยี่สบิด้วยซ�้า และที่ส�าคญั...เธอ

มศีกัดิ์เป็นหลานของผม ผมจะแต่งงานกบัเธอได้ยงัไง”

ปราบดาไม่เข้าใจว่าท�าไมหม่อมย่าผู้ซึ่งเคร่งครัดในเรื่องคุณสมบัติ 

ศรสีะใภ้จนพานรงัเกยีจมารดาของเขา ถงึได้เจาะจงเลอืกอนิทุอร เธอเป็น 

หลานของเขา และยงัเป็นเดก็ที่ยงัไม่โต!

ทว่าหม่อมชื่นจติไม่ได้คดิเช่นนั้น “หลาน...ที่ไม่ได้มสีายเลอืดเดยีวกนั 

และถ้าไม่นบัล�าดบัญาตทิางย่ากบัเจ้าสวักเ็ป็นรุน่พี่น้องด้วยซ�้า ถงึจะเดก็ไป

สกัหน่อยกไ็ม่เสยีหายอะไร เพราะไม่ว่ายงัไงคนที่จะมาเป็นเจ้าสาวของชาย 
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ก็มีแค่หนูอินเท่านั้นที่เหมาะสม เทอมหน้าหนูอินจะเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ 

อยู่แล้ว ดีเสียอีกจะได้มีคนคอยดูแล และชายก็จะได้สร้างครอบครัว 

เป็นหลกัเป็นฐานเสยีท”ี

สร้างครอบครวักบัเดก็ที่อายไุม่ถงึยี่สบิ นี่หม่อมย่าก�าลงัคดิอะไรอยู!่ 

ถ้าจะว่าหม่อมย่าเกลยีดเขาจนไม่อยากให้มชีวีติครอบครวัปกตกิค็งไม่แปลก 

แต่นี่มนัมเีรื่องชื่อสกลุมาเกี่ยวข้อง...อนิทอุรจงึเปรยีบเป็นม้ามดืที่เขาไม่เคย

คาดคดิมาก่อนด้วยซ�้า

เขารูด้วีา่ต้องได้ดองกบั ‘ชลากรกลุ’ แต่นั่นกไ็ม่จ�าเป็นต้องเป็นอนิท-ุ

อร เพราะผู้หญงิในชลากรกุลมอีกีมากมาย หากต้องการสายที่ใกล้ที่สุดก็

ยงัม ี‘เพญ็รต’ี ลูกสาวที่เกดิจากอนุของเจ้าสวัอรรถ

จรงิๆ แล้วปราบดาเข้าใจมาเสมอว่าเป็นหล่อน ถงึจะไม่มจีติรกัใคร่

หรอืได้สนทิสนมพดูคยุ แต่เขากเ็ตรยีมใจยอมรบัเพญ็รตใีนฐานะคูช่วีติมา

ตลอด ดังนั้นค�าตอบของหม่อมชื่นจิตจึงเหมือนหมัดฮุกที่ซัดเข้าใส่แบบ

ไม่ทนัตั้งตวั

“ท่านเจ้าสวัยอมงั้นเหรอครบั”

หม่อมชื่นจิตพยักหน้ารับ “เรื่องเหตุผล ย่าอยากให้ชายโทร. ไปคุย 

มนัคงจะดกีว่าถ้าชายได้ฟังเรื่องทั้งหมดจากปากของเจ้าสวัอรรถเอง”

อินทุอรถูกเลือกให้เป็นเจ้าสาวของเขาว่าพิสดารแล้ว...แต่คงไม่เท่า

เรื่องที่เจ้าสวัอรรถอนุญาต “แล้วถ้าผมปฏเิสธล่ะครบั”

“ชายไม่ท�าแบบนั้นหรอก” หม่อมชื่นจิตเอ่ยอย่างมั่นใจ ดวงตา

คมกริบมองผ่านกรอบแว่นราวกับจะใช้มันเจาะลึกไปถึงก้นบึ้งของหัวใจ

ปราบดา

“...”

“เพราะชาย...ไม่เคยตระบัดสัตย์ และไม่มีวันปฏิเสธค�าขอร้องของ

เจ้าสวัอรรถ ผู้ที่มบีุญคุณกบัชายเสยียิ่งกว่าย่าคนนี้ ย่ามั่นใจ”
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หม่อมราชวงศ์ปราบดารู้สึกนับถือตัวเองไม่น้อย กับการควบคุม
อารมณ์ฟังผูเ้ป็นย่าพูดจนจบได้ด้วยอาการสงบ ทั้งๆ ที่ในหวัของเขาเตม็ไป

ด้วยข้อขดัแย้งมากมาย เขาลากลบัในจงัหวะที่ไม่น่าเกลยีดนกั ส่วนผู้เป็นย่า

คงเข้าใจความรู้สกึ จงึไม่ได้ว่าอะไรหรอืรั้งเอาไว้

ชายหนุ่มไม่รอให้ตนเดินพ้นสวนดอกไม้ที่คั่นกลางระหว่างเรือน

หม่อมชื่นจิตกับตึกใหญ่ที่พ�านัก เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและกดหมายเลข

แสนคุ้นเคย เพยีงอดึใจเดยีวโทรศพัท์กไ็ด้รบัการตอบรบั...เหมอืนอกีฝ่าย

รออยู่ก่อนแล้ว 

“ผมทราบเรื่องจากหม่อมย่าแล้ว แต่ที่ผมอยากถามกค็อื...ท�าไมต้อง

เป็นอนิทุอร”

ในที่สุดผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่อินทุอรรอคอยก็ประกาศออก
มา เธอแทบเกบ็ความยนิดเีอาไว้ไม่อยู่ เมื่อได้รู้ว่ามชีื่อของตนเอง ‘วยิะดา’ 

และ ‘จนิตนาการ’ เพื่อนสนทิอกีสองคน ตดิอยู่ในใบประกาศหน้าเวบ็ไซต์

นั้นด้วย สาวน้อยรบีวิ่งลงไปชั้นล่างเพื่อป่าวประกาศผลสอบให้ทกุคนในบ้าน

รบัรู้ทนัที

ปู่ที่นอนทอดหุ่ยอ่านหนังสือพิมพ์อยู่หน้าโทรทัศน์หันมายิ้มเรียบๆ 

และบอกเพยีงว่า “ไม่เหน็จะน่าตื่นเต้น ยงัไงๆ หลานปู่กต็้องตดิอยู่แล้ว”

ส่วนแม่ที่ก�าลงัง่วนอยู่กบัส�ารบัอาหารเยน็รบีวางงานในมอื ท่านยิ้ม

และดงึร่างแน่งน้อยเข้าไปสวมกอดอย่างรกัใคร่ “แม่ภูมใิจในตวัหนูที่สุดเลย

จ้ะ หนูอนิของแม่เก่งที่สุด”

เมื่อได้รับค�าชื่นชมอย่างครบถ้วนสมใจแล้ว สาวน้อยก็ขอตัวขึ้นไป 

วดิโีอคอลถงึเพื่อนรกัทั้งสองบนห้องนอนชั้นสาม และเมื่อกดเข้าโปรแกรม

สนทนาออนไลน์ กเ็หน็ว่าวยิะดาและจนิตนาการออนอยู่เช่นกนั ทั้งสองคง

ทราบผลและแจ้งให้ที่บ้านรับรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงกระนั้นบทสนทนา

ของสาวน้อยก็ยังเริ่มต้นด้วยเสียงกรีดร้อง เพราะไม่รู้จะใช้ค�าพูดไหนมา
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ทดแทนความยนิดทีี่มอีย่างเปี่ยมล้น 

“ในที่สดุพวกเราสามคนกจ็ะได้อยูก่นัพร้อมหน้าพร้อมตาสกัท ีโอ๊ย...

ดใีจจงัเลย!”

อาการกระโดดโลดเต้นของอนิทุอรท�าให้เพื่อนรกัทั้งสองหวัเราะ

“ค่อยๆ หน่อยหนูอิน เดี๋ยวก็ถูกดุเอาอีกหรอก” วิยะดาเตือนด้วย

รอยยิ้ม 

วิยะดาและจินตนาการเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทของอินทุอรมาตั้งแต่

สมยัมธัยมต้น ครั้นขึ้นมธัยมปลาย วยิะดาจ�าเป็นต้องย้ายตามครอบครวั

ไปอยู่กรงุเทพฯ ทั้งสามจงึห่างกนัไประยะหนึ่ง แต่ด้วยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 

ท�าให้การตดิต่อสื่อสารนั้นง่ายดายเพยีงแค่ปลายนิ้วสมัผสั ทั้งสามจงึยงัคง

สนทิสนมกลมเกลยีวกนัอยู่อย่างเดมิจนถงึตอนนี้ 

“แล้วนี่...ตกลงจนิจะไปพกัอยูบ้่านคณุลงุคณุป้าตวัที่โน่นจรงิๆ เหรอ” 

เมื่อปลดปล่อยความดใีจออกไปจนหมดแล้ว อนิทุอรกน็กึถึงเรื่องการย้าย

ไปอยู่กรุงเทพฯ ขึ้นมา จริงๆ สาวน้อยวางแผนเอาไว้ว่าจะย้ายเข้าหอใน

มหาวทิยาลยั แต่ดูเหมอืนว่าเพื่อนๆ จะไม่สามารถย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกนัได้

อย่างที่คุยกันไว้ก่อนหน้า วิยะดานั้นไม่แปลก เพราะมีบ้านอยู่ที่โน่น แต่

จนิตนาการนี่สิ

“อมื กค็งอย่างนั้น พ่อแม่ไม่เหน็ด้วยเรื่องจะไปอยูห่อในหรอืว่าคอนโดฯ 

น่ะ” จนิตนาการตอบด้วยน�้าเสยีงเนอืยๆ สหีน้าดูไม่ยนิดยีนิร้าย แต่ในใจ

คงผดิหวงัน่าดู

“งั้นแบบนี้ก็ไม่มีใครเข้าหอในกับเราน่ะสิ” อินทุอรผู้เป็นตัวตั้งตัวตี

ถามย�้า ถ้าไม่มเีพื่อนไปอยู่ด้วยแบบนี้ การย้ายที่อยู่กน็่าหวั่นใจไม่น้อย

“กค็งแบบนั้น ว่าแต่...หนอูนิแน่ใจแล้วเหรอว่าจะเข้าหอใน ตวัมบ้ีาน

อยู่ที่โน่นเหมือนกันไม่ใช่เหรอ เราว่าคุณปู่ไม่ยอมให้หนูอินไปอยู่คนเดียว

แบบนั้นหรอก อย่างน้อยกต็้องมพีี่เลี้ยงกบัแม่นมไปอยู่ด้วยละ”

คนรู้ลึกรู้ดีในระบบการเลี้ยงดูแสนหวงแหนราวกับไข่ในหินถาม 
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ส่งให้หน้าที่หดอยู่เดมิของอนิทุอรยิ่งเลก็ลงอกี เธอพงิศรีษะกบัเสาเตยีงไม้

คล้ายหมดแรง

“แต่เราอยากไปอยู่หอในมากกว่านี่นา...” อนิทุอรวาดฝันว่าหลงัจาก

จบชั้นมธัยมศกึษา จะขอใช้ชวีติในรั้วมหาวทิยาลยัอย่างเตม็ที่ เพราะรูต้วัดี

ว่าถงึตนจะอายุเฉยีดสบิเก้าปี หรอืว่ามนีสิยัไม่ค่อยอยู่ในกรอบนกั แต่เมื่อ

เทียบกับเพื่อนวัยเดียวกันแล้ว อินทุอรก็ยังเห็นว่าตนช่างไม่รู้จักชีวิตและ

โลกแห่งความเป็นจรงิเอาเสยีเลย

เธออยูใ่นหนิที่ผูเ้ป็นปูส่ร้างขึ้นมาปกป้องจนแทบจะท�าอะไรเองไม่เป็น 

ซึ่งเธอไม่อยากเป็นอย่างนั้นตลอดไป เพราะรู้ว่าชวีติมเีรื่องราวอกีมากมาย

ให้ต้องเจอ “เราว่า...เราไปคยุกบัคณุปูเ่ดี๋ยวนี้เลยดกีว่า ไม่อยากค้างคาใจอะ 

ถ้าได้อยู่จะได้เตรยีมตวัเลย งั้นเอาไว้คุยกนัใหม่นะยิ้ม จนิ บ๊ายบาย”

อนิทุอรตดัสนิใจโดยทนัทแีละหายไปจากหน้าจอเสยีอย่างนั้น ท�าให้

สองสาวที่เหลอือยู่ในห้องสนทนาหวัเราะคกิคกักบัความเป็นอนิทอุร...ที่เรว็

ปรู๊ดปร๊าดกว่าใครเสมอ

“ตวัว่าคณุปู่จะยอมรเึปล่า” วยิะดาตั้งค�าถาม หลงัจากได้ยนิเสยีงเปิด

และปิดประตูจากห้องของอนิทุอร เหลอืไว้แต่ความเงยีบ

“จะว่ายงัไงดล่ีะ มนักม็โีอกาสเป็นไปได้นะ คณุปูน่่ะถงึจะดเูคร่งครดั 

แต่จรงิๆ กต็ามใจหนอูนิออกจะตาย ถ้ารบเร้ามากๆ หรอืออ้นดีๆ  ก.็..อาจ

จะยอมละมั้ง”

“งั้นกแ็สดงว่าตวัคดิว่าหนูอนิจะได้ย้ายเข้าอยู่หอในอย่างที่หวงั?” 

วยิะดาสรปุแบบกงัขา ท�าให้จนิตนาการต้องกลบัมาคดิทบทวน ก่อนจะ

ส่ายหน้าเป็นค�าตอบสุดท้าย 

“มาคิดดูใหม่ เหตุผลกต็้องมาก่อนเสียงอ้อนอยู่ด ี เรื่องนี้เรื่องใหญ่ 

เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยของหนูอิน เราว่าคงยาก

หน่อยน่ะ”

ว่าแล้วทั้งสองสาวกไ็ด้แต่หวัเราะแห้งๆ กบัผลที่นกึเดาได้
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หม่อมราชวงศ์ปราบดาวางปากกาในมอืที่เพิ่งลงชื่อในหน้าเอกสารบน
โต๊ะท�างาน เขาละมอืนั้นไปจบัหูถ้วยกาแฟที่เลขาฯ เตรยีมไว้ให้ขึ้นมาหมาย

จะดื่ม แต่กพ็บว่าไม่มกีาแฟหลงเหลอือยูใ่นถ้วยแล้ว นี่เขาท�างานจนลมืเวลา

ขนาดนี้เลยหรอื

ชายหนุม่วางถ้วยเปล่าใบนั้นลงที่เดมิ พลกิข้อมอืขึ้นดนูาฬิกา...พบว่า

เขม็สั้นบนหน้าปัดเกอืบจะบรรจบเข้ากบัเลขเจด็ในอกีไม่กี่นาที

อย่างไรเสียคืนนี้เขาต้องเคลียร์เอกสารที่กองสุมอยู่บนโต๊ะให้แล้ว

เสร็จ ก่อนจะเดินทางไปดูงานที่อเมริกาในวันพรุ่งนี้ พร้อมกับน�าข่าวการ

แต่งงานไปแจ้งแก่มารดาที่พ�านักอยู่ที่นั่น ตามหน้าที่ของลูกและค�าสั่งของ

หม่อมย่า เขาเอื้อมมอืไปกดปุม่สแีดงบนแป้นโทรศพัท์ “คณุองัครบั รบกวน

ขอกาแฟให้ผมอกีถ้วยหนึ่ง”

“ค่ะคณุชาย” เลขาฯ ทรงประสทิธภิาพหน้าห้องตอบรบัค�าสั่งในทนัที

การนั่งท�างานอยู่กับที่หลายชั่วโมงติดกันท�าให้เขาล้าไม่น้อย หม่อม

ราชวงศ์หนุ่มพงิแผ่นหลงักบัพนกัพงิเก้าอี้ท�างานเพื่อพกัสายตา ทว่า...

‘คุณชายเป็นคนเดยีวที่ผมไว้ใจ ยายหนูจะต้องตกอยู่ในอนัตรายแน่ 

ถ้าไม่มผีม’

ค�าพูดของเจ้าสัวชราดังขึ้นมาในห้วงความคิดของเขาอีกครั้ง เป็น

อย่างนี้มาสามวนัแล้ว เมื่อไรที่เขาว่างเว้นจากการท�างาน ความคดิต่างๆ ก็

มกัวนกลบัไปจุดเดมิ นั่นคอืเรื่องค�าขอร้องของผู้มพีระคุณ

หม่อมชื่นจิตพูดถูก เขาไม่มีวันปฏิเสธคุณลุงอรรถ ไม่ว่าจะด้วย

เหตุผลใด แต่...หนูอนิ เดก็หญงิตวัน้อยๆ ที่ดูแก่นเซี้ยวและไร้เดยีงสาใน

ความทรงจ�าของเขาคนนั้น จะต้องแต่งงานกบัเขาจรงิๆ น่ะหรือ? 

ชายหนุ่มถอนหายใจระบายความหนักอึ้งออกมาอีกครั้ง เขาลืมตา 

และยดืตวัขึ้นจากเก้าอี้ท�างาน หยบิโทรศพัท์มอืถอืที่วางอยู่บนโต๊ะ ต่อสาย

เพื่อสั่งการบางอย่าง “ผมต้องการประวตัโิดยละเอยีด รวมถงึรปูถ่ายหลานสาว

ท่านอรรถที่ชื่อว่า อนิทุอร ชลากรกุล เรว็ที่สุด”
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“ครบัคุณชาย”

‘ไม่’ คอืค�าตอบที่อนิทอุรได้รบั และเป็นไปตามที่เพื่อนๆ หรอืทกุคน
คาดหมายเอาไว้ ซึ่งครั้งนี้ไม่ว่าอนิทุอรจะชกัแม่น�้าทั้งโลกมาพูดกไ็ม่อาจขดั

ประกาศติผู้เป็นปู่ได้ ซ�้าแม่ของเธอเองกย็งัเหน็ด้วย

‘ปูม่ทีี่อยูจ่ดัเตรยีมไว้ให้เจ้าแล้ว และกจ็ะให้แม่งามตากบัยายเมยมนั

ไปอยู่เป็นเพื่อนด้วย เรื่องไปอยู่คนเดยีวน่ะเลกิคดิได้เลย! ปู่ไม่อนุญาต”

งามตาเป็นพี่เลี้ยงของอนิทอุร กึ่งๆ แม่นม เพราะช่วยพมิพ์อรเลี้ยงดู

สาวน้อยมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก เรยีกได้ว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของเธอ ส่วนเมย

นั้นเป็นพี่เลี้ยง กึ่งๆ ไปทางเพื่อนเล่น เพราะมอีายุอานามใกล้เคยีงกนั 

สองเดือนต่อมา ข้าวของทุกอย่างของอินทุอรก็ถูกขนย้ายจาก

เชยีงใหม่สูม่หานครกรงุเทพฯ อย่างพร้อมเพรยีง แม้ก่อนหน้านี้สาวน้อยจะ

ยินดีอย่างยิ่งที่ทุกคนพร้อมใจกันช่วยเหลือให้เธอได้ออกมาสู่โลกกว้างที่ 

ตั้งตารอคอย แต่เมื่อถงึเวลาจรงิๆ ในอกกลบัรู้สกึหววิๆ ขอบตาร้อนผ่าว 

และเอาแต่กอดมารดาที่นั่งข้างๆ เอาไว้แน่น หลงัลงจากเครื่อง และเปลี่ยน

มาขึ้นรถที่สนามบนิสุวรรณภูมิ

“นี่เราก�าลงัจะไปไหนกนัหรอืคะ” สาวน้อยเคยมากรงุเทพฯ สองสาม

ครั้ง แต่จ�าได้ว่าบ้านพักของปูท่ี่นี่ไม่ได้อยู่ไกลถึงเพียงนี้ แถมยังต้องขึ้น

ทางด่วนเสยีหลายด่านจนน่าแปลกใจ

“เดี๋ยวกร็ูเ้องแหละจ้ะ” พมิพ์อรตอบเสยีงอ่อนโยน และเหน็ว่าสถานที่

ซึ่งเป็นจุดหมายอยู่ตรงหน้านี่เอง

อนิทุอรมองสถานที่ที่รถตู้พาเลี้ยวเข้ามา โดยผ่านซุ้มประตูเหลก็ดดั

งามวจิติรที่ตรงกลางตดิอกัษร ‘พ ม’ ตวัหวดัในกรอบวงกลมประดบัดอก

แก้ว ที่เปิดอ้ารอรบัอย่างยนิดรีาวกบัรู้ก�าหนดการมาของพวกตนอยู่แล้ว

เส้นทางซึ่งปูลาดด้วยอิฐบล็อกแปดเหลี่ยมสลับสีเล่นลายคล้าย

ดอกไม้ ชวนให้สาวน้อยที่ผละจากอ้อมกอดของมารดามาชะโงกหน้าดูวิว
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ด้านนอกห่อปากกบัความยิ่งใหญ่งดงาม และเป็นระเบยีบอย่างยิ่งของสถานที่

ที่ท�าให้นึกถึง...พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือที่ท�าการของหน่วยงานด้าน

วฒันธรรม

ตลอดเส้นทางที่รถตู้ขบัพาอนิทุอรเข้าไปนั้น ขนาบข้างด้วยแถวข่อย

ตัดแต่งเป็นทิวทอดยาวเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุด ทัศนียภาพงดงามและร่มรื่น

ด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เพราะดูแลอย่างดี ท�าให้ 

พื้นหญ้าญี่ปุ่นแสนนุ่มไม่มเีศษขยะหรอืใบไม้ร่วงหล่นลงเลยแม้แต่ใบเดยีว

“โห” ดวงตากลมโตเบิกกว้าง มองสถาปัตยกรรมตึกสามชั้นและ 

โค้งโดมขนาดใหญ่ซึ่งตระหง่านเหน็ชดั ณ สุดปลายทาง

ตึกนั้นเป็นตึกสไตล์โคโลเนียลสีนวล ตัดกับสีหลังคาและหน้าต่าง 

ทรงสงูสเีขยีวแก่ มรีะเบยีงขนาดใหญ่ยื่นออกมาจากตวัตกึเป็นมขุ ที่ซึ่งรถตู้

พาเธอมาจอดนิ่ง บ่งบอกว่าได้มาถงึจุดหมายปลายทางแล้ว

“ที่นี่ที่ไหนคะ” เสยีงหวานเอ่ยถามคล้ายล่องลอยเคลิ้มฝัน สายตายงัคง

ไล่เก็บรายละเอียดของสถานที่เอาไว้เพื่อค้นหาความทรงจ�าว่านิยายเรื่องใด

ที่เคยอ่าน เหมาะจะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นฉากหลกับ้าง

“วงัพยุหะมนตรยีงัไงล่ะลูก...หนูอนิชอบไหม”

อนิทุอรยิ้ม ใบหน้าเนยีนใสแดงปลั่ง เพราะความตื่นตาตื่นใจยงัคง

เต้นระริกในอก พร้อมกับลงรถต่อจากผู้เป็นปู่ และหันกลับมาช่วยพยุง

มารดาอย่างเอาอกเอาใจเช่นเคย “ชอบค่ะ ว่าแต่...นี่เราแวะมากราบหม่อม

ทวดชื่นจิตกันก่อนใช่ไหมคะ” อินทุอรรู้ว่าผู้เป็นเจ้าของวังพยุหะมนตรีคือ

คุณทวดชื่นจติ ญาตหิ่างๆ ของคุณปู่ที่ไม่ได้เจอมานานหลายปี สาวน้อยจ�า

ได้ว่า ถงึท่านจะดูดุและเคร่งครดั แต่กใ็จดมีาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัตน

พิมพ์อรเงียบไปกับค�าถามของสาวน้อย หล่อนเหลือบมองท่าทีของ

พ่อสามทีี่ดูเคร่งขรมึมากขึ้นตั้งแต่ออกจากบ้านที่เชยีงใหม่

แน่ละ เมื่อมคีวามเงยีบมาคั่นกลาง คนตั้งค�าถามอย่างอนิทุอรจงึได้

หนัหน้ากลบัมามองมารดาด้วยความสงสยั แต่ผูเ้ป็นปูก่ลบัเป็นคนให้ค�าตอบ
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เธอ

“ใช่ เราจะมากราบหม่อมท่าน และ...ฝากเจ้าไว้ที่นี่”

เมื่อได้ยนิดงันั้น คนที่ถูกน�ามาฝากกถ็งึกบัหน้าถอดสี

“อะ...อะไรนะคะ! ฝากอนิไว้ที่นี่!”

“ใช่ เจ้าจะต้องอยู่ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป” ดวงตาของผู้ผ่านโลก

มองสาวน้อยเพื่อยืนยันว่าที่พูดนั้นคือความจริง และเธอไม่มีสิทธิ์คัดค้าน

ใดๆ ทั้งสิ้น

“คุณปู่ไม่เหน็บอกอนิเลย กไ็หนคุณปู่บอกว่า...”

‘ปูไ่ม่อนญุาตให้เจ้าไปอยูห่อ ปูเ่ตรยีมที่อยูไ่ว้ให้แล้ว และจะให้แม่งามตา

กับเจ้าเมยมันไปอยู่เป็นเพื่อนที่โน่นด้วย ถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องไปเรียน เข้า 

ม. เอกชนที่นี่ซะ’

ค�าตอบนั้นท�าให้อินทุอรเดาว่าปู่จะให้เธอไปอยู่บ้านพักแถวสุขุมวิท 

ทว่าทุกอย่างกลบัไม่เป็นอย่างที่คดิ!

“แต่นี่เป็นวงัของหม่อมทวดนะคะ อนิจะอยู่ที่นี่ได้ยงัไง เป็นคนนอก 

แถม...” ดวงตากลมโตมองเคหสถานงดงามโอ่อ่าสมเกยีรต ิที่เมื่อพนิจิดูถงึ

การต้องอยู่ที่นี่ ความ ‘ขลงั’ จนน่าขนลุกกบ็งัเกดิขึ้นในใจสาวน้อยในทนัที

สวย...แต่ไม่เหมอืนบ้าน ใครจะอยู่ไหว!

“เจ้าไม่มทีางเลอืกแล้วอนิทุอร อยู่ที่นี่แหละดแีล้ว ปลอดภยั มคีน

ดแูล แลว้ยงัได้เรยีนรูก้ารบ้านการเรอืนกบัหม่อมทวด เจ้าจะได้โตเป็นสาว

กบัเขาเสยีท”ี

ประเด็นหลังนั้นท�าเอาสาวน้อยถึงกับคอตก เมื่อได้รู ้ว ่าชีวิต

มหาวิทยาลัยของตนคงไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเสียแล้ว เพราะถึงหม่อมทวด

ชื่นจติจะใจด ีแต่กเ็ข้มงวดกบัเธอมาก อนิทุอรจ�าได้

พมิพ์อรเหน็สหีน้าของลกูกร็ูส้กึสงสาร รบีปลอบโยนเสยีงอ่อน “ไม่

ต้องกลวันะจ๊ะหนอูนิ หม่อมท่านเอน็ดลููกขนาดไหนจ�าไม่ได้เหรอ อกีอย่าง... 

ที่นี่มหี้องหนงัสอืใหญ่มากเลยนะจ๊ะ ในนั้นจะต้องมหีนงัสอืที่ลูกไม่เคยอ่าน
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เกบ็ไว้แน่ๆ”

หม่อมราชวงศ์ปราบดาวางรูปถ่ายปึกใหญ่ในมือลงบนโต๊ะท�างาน 
ซึ่งกองสมุด้วยเอกสารมากมาย เขานวดขมบัที่ปวดตบุของตนเองเพื่อคลาย

ความรู้สกึยอกแสยงอดัอั้นในอก

หลายวันมานี้ เขาหยิบรูปถ่ายของอินทุอรขึ้นมาพินิจจนแน่ใจว่าตน

จ�ารายละเอียดของเธอได้ทั้งหมด และยิ่งดูก็ยิ่งเห็นถึงความอ่อนเดียงสา 

และเยาว์วยั จนอยากจะยกเลกิข้อตกลงทั้งหมด แต่กรู้็ดว่ีาท�าไม่ได้ เพราะ

งานววิาห์ก�าลงัจะมขีึ้นในอกีหนึ่งสปัดาห์ข้างหน้า

ปราบดาเคยคิดจะไปพบเธอที่จังหวัดเชียงใหม่อีกสักครั้งก่อนจะ 

ย้ายลงมา แต่ถูกผู้ใหญ่ปรามเอาไว้ว่าควรให้เวลาอินทุอรยอมรับเรื่องราว

ทั้งหมดเสยีก่อน

มาจนถงึวนันี้ปราบดายงัไม่รูเ้ลยว่าเขาควรพดูยงัไงกบั ‘หลาน’ และ

หนูอนิจะคดิยงัไงกบัเรื่องนี้ เธอจะยอมรบั หรอืต่อต้านจนเกดิปัญหาซ�้าซ้อน

ขึ้นมาอกี

ภาพความทรงจ�าเกี่ยวกับเธอท�าให้เขานึกปวดหัว เพราะดูแนวโน้ม

แล้วคงเป็นอย่างหลงัมากกว่า และถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิๆ มนักไ็ม่ใช่ความผดิ

ของเธอ...ใครจะยอมรับเรื่องแบบนี้ได้ โดยเฉพาะเด็กที่ถูกเลี้ยงดูอย่าง

ตามใจ

ปราบดาเชื่อว่า...สุดท้ายต่อให้มันจะออกมาในรูปแบบไหน ก็คงมี

เรื่องชวนปวดหวัรอเขาอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอน

เขาก�าลงัจะมเีมยีเดก็ แถมยงัเป็นเดก็ที่อยู่ในวยัเรยีนเสยีด้วย!

ร่างสงูใหญ่ลกุขึ้นจากเก้าอี้ท�างาน เดนิตรงไปยงัผนงักรุกระจกกรอง

แสงที่สามารถมองเหน็ววิกรงุเทพมหานครในช่วงเวลาพลบค�่าอนัเตม็ไปด้วย

แสงไฟดวงเลก็ๆ ส่องสว่างระยบิระยบัต้อนรบัราตรทีี่ไม่เคยหลบัใหล

‘พยุหะมนตรี’ เป็นอาคารสูงระฟ้ากลางกรุงเทพมหานคร และเป็น 
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ที่ตั้งส�านกังานใหญ่แห่งใหม่ของบรษิทักลุ่มพยุหะวาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) 

(The Palace Group) ซึ่งประกอบธรุกจิค้าปลกี ห้างสรรพสนิค้า ศนูย์การค้า 

โรงแรม ร้านอาหาร และอสังหาริมทรัพย์ให้เช ่ารายใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย เดมินั้นพยุหะมนตรไีม่ได้มั่งคั่งและมั่นคงอย่างที่เป็นอยู่ 

แต่เพราะความช่วยเหลอืจากเจ้าสวัอรรถ ชลากรกุล จงึท�าให้พยุหะ-

มนตรเีป็นเดอะพาเลซกรุป๊ที่คนทั่วโลกรูจ้กัและเชื่อถอื สิ่งนั้นเองที่ท�าให้เขา

ไม่อาจเพกิเฉยต่อค�าขอร้องของท่านเจ้าสวัชราได้ แม้ใจจะไม่ต้องการ

ก๊อกๆ

หม่อมราชวงศ์หนุ่มหันกลับมามองผู้ที่ผลักประตูเข้ามาด้วยสีหน้า

เรยีบเฉยอย่างเคย

“ท่านเจ้าสวัอรรถมาค่ะ”

ค�ารายงานของเลขาฯ ส่งให้ใบหน้าคมคายฉายแววประหลาดใจ นาที

เดียวกันนั้นเอง เบื้องหลังบอบบางของ ‘อังคณา’ ปรากฏร่างท้วมของผู้ที่

หล่อนเพิ่งแจ้งการมาถงึแก่เจ้านายหนุ่ม 

องัคณาหลบฉากไปอย่างรูห้น้าที่ เพื่อเปิดทางให้เจ้าสวัสูงวยัเดนิเข้าไป

หาหม่อมราชวงศ์หนุ่มซึ่งเดนิมารบัและไหว้ทกัทาย

“นึกแล้วว่าคุณชายคงท�างานอยู่” เจ้าสัวอรรถเอ่ยทักด้วยรอยยิ้ม

อ่อนโยน แต่ดเูฉยีบแหลมด้วยสายตา ท่านนั่งลงตรงโซฟาหนงัสเีข้มมมุหนึ่ง

ของห้องตามการผายมือเชิญ “อย่าหักโหมให้มากนักเลย ท�างานหนักมา

ตั้งแต่เดก็ ไม่พกัซะบ้าง ร่างกายมนัจะเสื่อมถอยเอา ตอนนี้อะไรๆ กอ็ยูต่วั

แล้วไม่ใช่เหรอ เรื่องโครงการใหม่กย็งัต้องรอทางการเขาว่ามาอกีท ีตอนนี้

ถอืโอกาสกลบัมาใส่ใจตวัเองบ้าง...จะได้ไม่เสยีใจภายหลงัเหมอืนลุง”

หม่อมราชวงศ์หนุ่มยิ้มบางๆ รับ ขณะที่อังคณากลับเข้ามาอีกครั้ง

พร้อมเครื่องดื่มบนถาดรองมาเสริ์ฟให้อาคนัตุกะยามค�่าโดยไม่ต้องสั่ง

ปราบดาย่นหวัคิ้วเมื่อเหน็เครื่องดื่มสนี�้าตาลเข้มมไีอจางๆ ลอยกรุน่ 

ถูกเสริ์ฟตรงหน้าท่านเจ้าสวั “กาแฟ? เปลี่ยนดกีว่านะครบัคุณองั...”
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“ไม่เป็นไรคณุชาย คนมนัดื่มทกุวนั ยงัไงกข็าดไม่ได้หรอก แต่ช่วงนี้

ลงุเพลาๆ ลงแล้วเหมอืนกนั...วนันี้กย็งัไม่ได้ดื่มเลย รูส้กึแปลกๆ รบัสกัหน่อย

กไ็ม่เป็นไร”

ค�าพูดของอีกฝ่ายบ่งบอกว่าต้องการเครื่องดื่มที่ชื่นชอบนั้นจริงๆ 

เขาจงึพยกัหน้าเป็นเชงิอนุญาตให้เลขาฯ ออกไปได้

“คุณลุงมาหาผมแบบนี้...แสดงว่าหนูอินลงมาถึงแล้วใช่ไหมครับ” 

จรงิๆ เขาทราบเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อสปัดาห์ก่อนตอนที่กลบัมาถงึเมอืงไทย แต่

เพราะการขยายกิจการศูนย์การค้าแห่งใหม่เกิดปัญหา จึงท�าให้ไม่ได้กลับ

วงัมาหลายวนั

“ใช่ ตอนนี้อยู่ที่วงัแล้ว ลุงเลยอยากจะมาพูดกบัคุณชายให้เข้าใจกนั

เสียก่อน เพราะคุยกันทางโทรศัพท์ครั้งที่แล้วพูดอะไรมากไม่ได้ คงไม่ได้

รบกวนใช่ไหม”

“ครบั ผมเองกอ็ยากจะคุยกบัคุณลุงเรื่องนี้อยู่เหมอืนกนั”


