
๑
สายลมแห่งรัก

เหล่าราชนิกุลพระอนุวงศ์ชั้นหลานหลวง รวมถึงแขกผู้มีเกยีรติ
ที่มาร่วมงาน ต่างกเ็กาะกลุม่พดูคยุกนัด้วยเสยีงเบาราวกระซบิ และทุกคน

ล้วนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ด้วยต้องการให้เกียรติเจ้าของงานและ 

สถานที่จดังานซึ่งเป็นร โหฐานแสนสูงค่าในสายราชสกุลนรงัสรรค์

‘หมอดล’ หรอืนายแพทย์ หม่อมหลวงดลวฒัน์ วายะวงศ์ ยนืมอง

บรรยากาศชื่นมื่นในงานหมั้นและงานเลี้ยงสมรสพระราชทานของหม่อมเจ้า

กติตกิรผูเ้ป็นเจ้าของวงั นยัน์ตาคมไม่บ่งบอกอารมณ์ทอดมองไปทั่วบรเิวณ

โถงกว้างที่ใช้รบัรองแขกก่อนจะถงึพธิหีมั้น เขาเกบ็รายละเอยีดความโก้เก๋

และความโอ่อ่าภูมิฐานของวังเก่า ซึ่งทุกๆ ตารางนิ้วที่สายตาของชายหนุ่ม

ตวัดผ่าน ท�าให้คนมองรู้สึกว่าทุกกระเบียดนิ้วนั้นเป็นของสูงค่าและควรที่

จะได้รบัการเทดิทูนเสยีเหลอืเกนิ

“มาอยู่ที่นี่เองตาดล แม่กบัน้องกเ็ดนิหาเสยีรอบวงั”

ชายหนุ่มละสายตาจากสิ่งที่จับจ้อง หันไปส่งยิ้มให้หม่อมหลวงจุรี-

มาศผูเ้ป็นมารดากบัน้องสาวของตน ที่เดนิกระฟัดกระเฟียดเข้ามาใกล้อย่าง
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คนที่ไม่เคยเกบ็อารมณ์มาตั้งแต่เดก็ 

“ผมกย็นือยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรก คุณแม่กบัยายมลต่างหากที่เดนิไปนั่น

มานี่ไม่หยุด”

บุตรชายคนโตกล่าวอย่างขบขัน ก่อนจะยื่นแก้วในมือให้มารดา 

หวงัให้ดบักระหาย หลงัจากที่คนเป็นลกูเหน็ผู้เป็นมารดาพูดไม่หยดุปากกบัเหล่า

ผู้มาร่วมงานตั้งแต่มาถงึวงันรงัสรรค์

คนเป็นแม่ค้อนขวับใส่ลูกชาย แต่ก็ยอมรับน�้ามาดื่มแล้วจึงส่งแก้ว

คนืให้ แต่ยงัไม่ทนัที่หม่อมหลวงจุรมีาศจะได้กล่าวอะไร การหยุดสนทนา

ของแขกเหรื่อในงานกด็งึความสนใจของหล่อนไปเสยีก่อน

ราชสกลุวายะวงศ์ทั้งสามหนัไปมองตามสายตาใคร่รูพ้วกนั้นด้วยการ

จับจ้องที่ประตูวังนรังสรรค์ ซึ่งบัดนี้เจ้าบ่าวของงานในชุดเครื่องแบบ

ขา้ราชการตามกฎของการเข้ารบั ‘พระราชทานน�้าสงัข์’ ก�าลงัเดนิจงูเจ้าสาว

ในชุดผ้าไหมไทยบรมพิมานสีครีมพอดีตัวเข้ามา บนหน้าผากของคนทั้งคู่

ถกูเจมิด้วยแป้งหอมสามจดุ ข้างหทูดัใบมะตมูสามแฉกเพื่อเป็นศร ีอนัเป็น

สิ่งที่บ่งบอกว่าทั้งคู่ตบแต่งเป็นสามภีรรยากนัเรยีบร้อยแล้ว

หม่อมหลวงดลวัฒน์มองร่างแบบบางซึ่งก้าวเดินเคียงคู่เอกบุรุษ 

นัยน์ตาหวานที่ล้อมกรอบด้วยแพขนตางอนเป็นระเบียบ กวาดมองผู้คนที่

ก�าลังพินิจมองเธออย่างสนอกสนใจ โครงหน้าละมุนละไมไม่แข็งกระด้าง 

ดูสง่าสมฐานะหม่อมแห่งราชสกุลนรังสรรค์ เรียวปากอิ่มที่ถูกเติมสีชมพู 

ระเรื่อกว่าสีตามธรรมชาติหนึ่งเฉดผุดยิ้มพริ้มพราย ท�าให้คนมองรู้สึกว่า

หญงิสาวเหมอืนดอกพุดซ้อนแรกแย้มที่ก�าลงัผลกิลบีอวดความหอมหวาน

จะกี่ปีกย็ิ้มแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะลูกไม้

...ไม่ส ิหม่อมลลันา นรงัสรรค์ ณ อยุธยา ต่างหาก

ราวกับว่าหญิงสาวรับรู้ถึงการจับจ้องของเขา ตาคู่นั้นจึงหันมามอง

และสบเข้าอย่างจงั พลนักล้ามเนื้อตรงอกซ้ายของชายหนุ่มกเ็ต้นถี่ ใช่ มนั

เป็นเพียงกล้ามเนื้อตรงอกซ้ายเท่านั้น เพราะหม่อมหลวงเช่นเขาไม่ใคร่
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ยนิยอมให้สิ่งที่เต้นรวัตบุๆ นี้แสดงความรูส้กึต่อหญงิสาวของเอกบรุษุที่เขา

เคารพรกัอย่างแน่นอน

คนเป็นเจ้าสาวคลี่ยิ้มบางๆ ให้หม่อมหลวงดลวฒัน์เพื่อทกัทาย ก่อน

จะหันกลับไปตามแรงบีบเบาๆ ตรงมือนุ่มที่เจ้าบ่าวของเธอกุมไว้ หม่อม

หลวงดลวฒัน์รูต้วัในตอนนั้นเองว่าเขาจ้องมอง ‘อดตีคนรกั’ นานเกนิไป จงึ

ก้มศีรษะอย่างนอบน้อมให้หม่อมเจ้ากิตติกรที่ปรายตามอง ขณะพาร่าง 

แบบบางของลลันาเดนิผ่านไป

“ท่านชายตหิลงผดิเสยีจรงิๆ ถงึได้คว้าเอาสามญัชนอย่างนั้นมาเป็น

เมยี”

เสยีงบรภิาษอย่างเผด็ร้อนของหม่อมหลวงจรุมีาศผูเ้ป็นมารดาดงัขึ้น 

เป็นเหตุให้หม่อมหลวงดลวัฒน์หันไปมองและเตือนมารดาถึงค�าพูดที่ไม่

เหมาะสม ทว่าคนเป็นแม่จะฟังหรอืกเ็ปล่า

“อย่ามามองแม่อย่างนั้นนะตาดล ลูกน่ะควรขอบใจแม่ เพราะถ้าไม่

ได้แม่ ลกูกค็งหลงเล่ห์ของนงัเดก็นั่น เสยีรูจ้นแต่งมนัเข้าราชสกลุวายะวงศ์

ของเราไปด้วยอกีคนแล้ว”

หม่อมหลวงดลวฒัน์ถอนใจกบัเรื่องเก่าๆ ก่อนจะเปรยเสยีงเบา

“พอเถอะครบัคณุแม่ เรื่องของดลกบัลกูไม้น่ะจบไปตั้งหกเจด็ปีแล้ว 

คุณแม่จะรื้อฟื้นเรื่องเก่าขึ้นมาอกีท�าไม”

ผ่านไปชั่วครูก่ระทั่งความฉนุเฉยีวของหม่อมหลวงจรุมีาศเจอืจางลง 

เสดจ็พระองค์หญงิจงกลน ีพระขนษิฐาในพระอยัยกิาของเจ้าบ่าวกม็รีบัสั่ง

ให้ราชสกลุวายะวงศ์ทั้งสามเข้าเฝ้า เมื่อหม่อมหลวงจรุมีาศทราบเรื่องจงึท�า

ตามรับสั่งอย่างไม่รีรอ เดินน�าไปยังห้องรับรองแขกของวังนรังสรรค์ซึ่ง

เสดจ็ท่านประทบัรอ โดยมบีุตรสาวและบุตรชายตดิตามไปด้วย

“มากนัพอด ีเข้ามาส”ิ

เสด็จพระองค์หญิงในสายราชสกุลมหิตธร ผู้มีพระชันษากว่าแปด

สิบปีมีพระปฏิสันถารอย่างอารี ท�าให้ราชสกุลวายะวงศ์ทั้งสามที่เพิ่งเข้ามา
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ต้องเร่งคลานเข่าเข้าไปใกล้ที่ประทบัของเสดจ็ท่าน 

“ฉนัเรยีกมาเพราะอยากทราบว่าท่านพฒัน์น่ะเป็นอย่างไรบ้าง ตกลง

อาการประชวรหนักน้อยประการใด ถึงได้ลุกมางานแต่งหลานชายฉัน 

ไม่ไหว”

เสด็จท่านรับสั่งเสียงเรียบยามถามหาพระสหายเก่าอย่างท่านพัฒน์ 

หรอืหม่อมเจ้าพงศ์พฒันา ปู่ของหมอดล ขณะที่หม่อมหลวงจุรมีาศซึ่งเป็น

สะใภ้ใหญ่ของราชสกุลวายะวงศ์โน้มกายลง ก่อนจะเอ่ย

“ทูลเสด็จฯ หลายวันมานี้อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ท่านพ่อเลย

ประชวรเพคะ แต่ถึงจะประชวรก็ยังฝากของขวัญแต่งงานมาให้ท่านชายติ

กบัหม่อมเพื่อแสดงความยนิด”ี

เสด็จพระองค์หญิงทรงพระสรวลเบาๆ อย่างไม่เชื่อ “เจ็บรึ ท่าน 

พัฒน์น่ะรึจะล้มป่วยเพียงเพราะอากาศเปลี่ยน ฉันว่าเขาน่ะหลีกเลี่ยงจะ 

ไม่มาร่วมงานเดยีวกบั ‘ราชสกุลภานุพงษ์’ เสยีมากกว่า”

คนทั้งหมดในห้องกระตกุวาบเมื่อได้ยนิรบัสั่งของเสดจ็พระองค์หญงิ

จงกลนี ก่อนจะหวนนึกถึงเหตุการณ์เก่าซึ่งเป็นชนวนเหตุรอยร้าวของ

ราชสกุลภานุพงษ์กบัราชสกุลวายะวงศ์ ความเงยีบอนัน่าอดึอดักระจายไป

ทั่วห้องรับรองแขกที่แสนหรูหราและโอ่โถง คล้ายกับว่าอากาศหายใจนั้น 

มอียู่น้อยนดิ จนท�าให้รู้สกึหน้ามดืและตาพร่ามวั

“นี่ท่านหญิงกมลก็ไม่มาด้วยอีกคน เอาแต่เก็บตัวเงียบอยู่แต่ในวัง 

ภานุพงษ์ จะพบจะเจอกันทีก็ต้องดั้นด้นไปหาถึงวัง เฮ้อ ข้อใหญ่ใจความ 

ของเหตกุผ่็านมานานนมแล้ว เราๆ กค็วรจะยตุริอยบาดหมางไปตามวนัเวลา

ด้วยเหมอืนกนั”

ถ้อยรับสั่งนั้นซึมลึกเข้าไปในความรู้สึกของทุกๆ คน ทว่าคงจะมี

เพียงหม่อมหลวงดลวัฒน์เท่านั้นที่รู้สึกได้ว่าเสด็จท่านรับสั่งถึงเขาโดยตรง 

นายแพทย์หนุ่มจึงเงยหน้ามอง และก็เป็นอย่างที่คาด เพราะบัดนี้เสด็จ

พระองค์หญงิทรงมองตรงมาที่เขาอย่างต้องการสื่อใจความที่มรีบัสั่งไป
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“ฉนัได้ฟังมาว่าเธอกบัท่านชายตเิรยีนโรงเรยีนหลวงรุน่เดยีวกนั แปล

ว่าอายุอานามก็คงมิใช่น้อยแล้ว แล้วเมื่อไรเธอจะแต่งงานกับเขาบ้างเล่า...

หรือต้องรอพระพายของราชสกุลเธอเสี่ยงทายคู่ครองให้ก่อน ถึงจะได้

แต่งงานเหมอืนคนอื่นเขา”

หม่อมหลวงดลวฒัน์โน้มกายลง ก่อนจะตอบกลบัด้วยน�้าเสยีงสภุาพ 

“ถูกแล้วกระหม่อม ต้องรอการเสี่ยงทายก่อนกระหม่อม”

“นั่นสินะ ก็เธอคือหลานชายคนโตของวายะวงศ์รุ่นนี้นี่นา” เสด็จ

พระองค์หญิงจงกลนีกล่าวก่อนจะยิ้มบางๆ ให้ชายหนุ่ม หลานชายคนโต

ของนางสนองพระโอษฐ์ ซึ่งเสด็จท่านรักใคร่ไม่ต่างจากญาติร่วมสายพระ

โลหติ

“ตั้งแต่ดาราธปิ ย่าของเธอตายไป ฉนักอ็ดที่จะเป็นห่วงเรื่องราวของ

วายะวงศ์ไม่ได้ พอเห็นเธอทีไรเลยเป็นห่วง รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นย่าของ

เธอไปด้วยอกีคน คงเพราะตอนที่ดาราธปิยงัมชีวีติอยู่ ชอบพาเธอไปเที่ยว

เล่นที่วงัมหติธรบ่อยๆ”

เสด็จพระองค์หญิงจงกลนีทรงเล่าพลางแย้มพระสรวล ขณะมอง

หม่อมหลวงดลวัฒน์ ชายหนุ่มผู้มีใบหน้าหล่อเหลาสะอาดสะอ้านสมเป็น 

เชื้อสายราชสกุล

“วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วนักนะ เผลอแป๊บๆ เธอก็โตเป็นหนุ่ม

พร้อมจะออกเรอืนได้แล้ว”

เสดจ็พระองค์หญงิมรีบัสั่ง ก่อนจะถอนใจเฮอืกใหญ่คล้ายกบัมเีรื่อง

หนกัพระทยั เพยีงแต่มไิด้เอ่ยโอษฐ์ 

“ฉันก็ได้แต่หวังว่าการเสี่ยงทายหนนี้จะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายยุ่งยาก

อย่างครั้งก่อน และก็ได้แต่หวังว่าพระพายของราชสกุลเธอจะพัดพาความ

หวานชื่นอนัแท้จรงิมาให้วายะวงศ์เสยีท”ี
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นายแพทย์ หม่อมหลวงดลวฒัน์รูส้กึอดึอดัจงึขอปลกีตวัออกมาเดนิ
เล่น ชายหนุ่มย่างเท้าไปตามทางเดินของสวนหย่อมหลังวังอย่างไม่รีบเร่ง 

มองทิวแถวไม้ประดับที่เรียงรายอย่างเป็นสัดส่วนภายในสวนสวยของวัง

นรงัสรรค์ เช้านี้อากาศก�าลงัดแีละดจูะเป็นใจยิ่งนกั สมกบัเป็นโมงยามแห่ง

ฤกษ์งามที่ใช้จดังานสมรสพระราชทานของเจ้าของวงั

‘…แต่งงาน’

ความคิดในสมองสะกิดเรื่องราวบางอย่างเข้าให้อย่างจัง ก่อนหมอ

หนุ่มจะหวนนกึถงึค�าพูดของเสดจ็พระองค์หญงิจงกลนี 

‘ฉันก็ได้แต่หวังว่าการเสี่ยงทายหนนี้จะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายยุ่งยาก

อย่างครั้งก่อน และก็ได้แต่หวังว่าพระพายของราชสกุลเธอจะพัดพาความ

หวานชื่นอนัแท้จรงิมาให้วายะวงศ์เสยีท’ี

ชายหนุ่มสาวเท้าต่อไป แล้วหยุดอยูใ่ต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นหนึ่ง ความ

คิดทั้งมวลก�าลังจมอยู่ในค�าถามเรื่องพระพายเสี่ยงทายของเสด็จพระองค์

หญิงจงกลนี ชายหนุ่มอดแปลกใจไม่ได้ว่า ท�าไมวันนี้ถึงมีแต่คนพูดถึงค�า 

ค�านี้ ทั้งๆ ที่มนักเ็ป็นเพยีงแค่ต�านานปรมัปราของราชสกุลเขาที่ผู้เฒ่าผู้แก่

เล่าต่อๆ กนัมาว่า 

เมื่อถึงคราวที่บุตรชายคนโตในราชสกุลสมควรจะมีคู่ครองเรือน 

พระพายซึ่งเป็นเทพแห่งสายลมจะเสี่ยงทายคู่ครอง ซึ่งเป็นสตรีที่ดีพร้อม

และเหมาะสมจะสบืทอดราชสกุลวายะวงศ์สบืไป จรงิอยู่ที่เขาเป็นบุตรชาย

คนโต จงึถูกคาดการณ์มาตั้งแต่เกดิว่า เมื่อถงึเวลาพระพายจะชกัน�าเจ้าสาว

ของสายลมมาให้ แต่ใช่ว่าเขาจะงมงายเชื่อเรื่องเล่าของราชสกุลอย่างเช่น 

คนอื่นๆ เสยีเมื่อไร ตั้งแต่เลก็กไ็ด้แต่ฟังแล้วปล่อยให้ผ่านหูไปเท่านั้น ทว่า

ในวนันี้กลบัไม่เหมอืนเช่นทุกๆ วนั นายแพทย์ดลวฒัน์ไม่อาจปฏเิสธได้ว่า

หวัใจของตนเต้นแปลกๆ ราวกบัก�าลงัรอคอยอะไรบางอย่าง

อะไรบางอย่างที่ท่านปูบ่อกและเตอืนเขามาตั้งแต่ช่วงเช้าว่าจะได้พบ...

อะไรบางอย่างที่ว่ากค็อืเธอ...เจ้าสาวของเขา
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ขณะที่หม่อมหลวงดลวัฒน์ก�าลังคิดเรื่อยเปื่อยถึงต้นตอความว้าวุ่น

ใจ หางตาของเขาก็เหลือบขึ้นไปเห็นร่างน้อยคุ้นตาที่ก�าลังเดินถอยหลังอยู่

บนระเบยีงชั้นสองของวงันรงัสรรค์ ก่อนเสยีงกรดีร้องอย่างตกใจจะดงัตาม

มา พร้อมร่างแบบบางของหญงิสาวคนเดมิที่เสยีหลกัพลดัตกลงมาด้านล่าง

อย่างรวดเรว็

ด้วยสญัชาตญาณ หม่อมหลวงดลวฒัน์กพ็ุ่งตวัเข้าไปรบัร่างที่ก�าลงั

ตะกายอยู่กลางอากาศ

ตุ้บ!

แรงปะทะท�าให้ไหล่ซ้ายของหมอหนุม่ชาดกิจนไร้ความรูส้กึ ก่อนจะ

ปวดแปลบอย่างน่ากลวัจนเขาคดิว่าไหล่คงหลดุหรอืไม่กเ็คลื่อนเสยีแล้ว ทว่า

ร่างที่สั่นงนังกอย่างน่าสงสารกลบัดงึความเจบ็ปวดของเขาไปเสยี 

หม่อมหลวงดลวฒัน์ก้มมองใบหน้าของคนในอ้อมแขนที่ก�าลงัหลบัตา

ปี๋และหน้าซีดเผือด มือบางทั้งสองข้างของเธอก�าช่อดอกกุหลาบขาวเอาไว้

แน่น ช่อกุหลาบขาวที่ถูกมดัไว้อย่างลวกๆ ซึ่งบดันี้ทั้งกลบีและใบโกร๋นจน

แทบหมดก้าน เพราะคนถือทั้งตะกายและตีลังกาตอนที่ตกลงมา  

ท่ามกลางความตื่นตกใจของอกีคนที่หวาดผวาและอกีฝ่ายที่ใจเต้นรวัอยูน่ั้น 

กลบีกุหลาบบางเบาที่หลุดร่วงกค็่อยๆ ทิ้งกลบีโปรยปรายลงมารอบๆ ตวั

ทั้งคู่ ดูๆ ไปกค็ล้ายกบัฉากโรแมนตกิสกัฉากในหนงัรกัแห่งปี

“อา...หนกั”

หม่อมหลวงดลวัฒน์ครางเสียงเบาแทบจะชิดริมหูของคนบนตัก 

ความจรงิเขาจะพดูว่าเจบ็ แต่เพราะร่างนุม่นิ่มหอมอุน่ๆ ที่นอนกึ่งนั่งอยูบ่น

ตวัคอื ‘คณุหญงิก้อย’ คูอ่รขิองเขา เขาจงึไม่ควรจะแสดงความเจบ็ปวดใดๆ 

ให้เธอเหน็

ทว่าเสียงครางนั้นกลับท�าให้คนชะตาเกือบขาดรีบลืมตามอง และ

ภาพแรกที่ได้เห็นหลังจากผ่านนาทีเฉียดตายมาได้ ก็คือภาพตาคมสีนิลที่

มองจ้องมาในระยะประชดิ
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“นายดล!”

‘คุณหญิงก้อย’ หรือแพทย์หญิง หม่อมราชวงศ์กนกวลี ภานุพงษ์ 

รีบผลักหม่อมหลวงดลวัฒน์ออกห่างอย่างแรง ก่อนจะดิ้นขลุกขลักและ

พยายามจะลกุออกจากตกัอุน่ๆ ของชายหนุม่ แต่ด้วยแรงผลกัของเธอท�าให้

คนบาดเจบ็ร้องออกมาอย่างกลั้นความทรมานไว้ไม่ได้

“โอ๊ย!”

หมอดลปล่อยมือที่โอบร่างคุณหญิงก้อยแทบจะในทันที หญิงสาว 

ดิ้นหนีและยันกายลุกขึ้นยืน ก่อนจะกวาดตามองรอบตัว พบว่าตนตกลง

มาบนกองผ้าที่ใช้แต่งวังซึ่งกองไว้เป็นพะเนินสูง และเป็นเรื่องโชคดีอย่าง

ประหลาดที่เธอไม่ได้บาดเจบ็ แต่อกีคนที่วิ่งเข้ามาช่วยดูเหมอืนจะ...

“ก้อย”

ไม่ทันที่หม่อมราชวงศ์กนกวลีจะได้ถามไถ่อาการของหม่อมหลวง 

ดลวัฒน์ เสียงเรียกอย่างเป็นห่วงของพระญาติข้างฝั่งมารดาก็ดังขึ้น เมื่อ

หญิงสาวหันไปมองก็เห็นหม่อมเจ้ากิตติกรหรือท่านชายติที่ตรงเข้ามาหา 

ทั้งที่อยู่ในชุดเจ้าบ่าวทรงสง่า

“เป็นอะไรหรอืเปล่า เจบ็ตรงไหนไหม แล้วตกลงมาได้ยงัไงเนี่ย”

หญงิสาวส่ายหน้าปฏเิสธ “ก้อยไม่เป็นไร แต่ไม่รู้เหมอืนกนัว่าตกลง

มาได้ยงัไง คอืก้อยรูส้กึเหมอืนมลีมดนัก้อยตกลงมา ลมแรงมากๆ เลยนะ 

คงจะเป็นลม...”

คณุหญงิก้อยเล่าก่อนจะเหลอืบมองไปทางหม่อมหลวงดลวฒัน์คล้าย

ยงัคงเป็นห่วงชายหนุม่ นั่นเพราะในฐานะที่เธอเองกเ็ป็นหมอ ย่อมจบัสงัเกต

ท่าทางและสีหน้าของคนที่ได้รับบาดเจ็บได้ ทว่าหญิงสาวกลับต้องชะงัก

ความเป็นห่วงไว้แค่นั้น เมื่อสิ่งที่ได้กลบัมาจากเขาคอื สายตายั่วเย้าและการ

ขยบัปากอย่างไร้เสยีงพูดต่อประโยคของเธอว่า ‘ลมแห่งรกั’

คุณหญิงก้อยร้องเฮอะ แล้วจึงมองเหยียดชายหนุ่มจากราชสกุล 

วายะวงศ์ ก่อนหญงิสาวจะตอบกลบัเสยีงดงัฟังชดั แน่นอนว่าทั้งพระญาติ
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และคู่กรณตี้องได้ยนิเตม็สองรูหู

“ลมแห่งรกั บ้าน! นาย! ส!ิ”

หม่อมหลวงดลวัฒน์หัวเราะขณะมองตามร่างของคุณหญิงก้อยที่

สะบัดตัวแล้วเดินหนีเข้าไปในวังนรังสรรค์ ก่อนเขาจะปล่อยจิตปล่อยใจ 

คดิครวญไปถงึค�าพูดของท่านปู่ ซึ่งบดันี้นอนเจบ็กระเสาะกระแสะอยู่ที่วงั

วายะวงศ์

ตอนนั้นเขาเข้าไปกราบเพื่อรับของรับไหว้ ซึ่งท่านปู่ของเขาหรือ 

หม่อมเจ้าพงศ์พฒันาทรงฝากให้น�ามามอบให้บ่าวสาวในวนันี้

คนเป็นหลานคลานเข่าเข้าไปรบัของ ขณะรอฟังค�าอวยพรซึ่งคนป่วย

อาจจะอยากฝากฝังถงึ แต่ใครจะรู้ว่าท่านปู่กลบัรบัสั่งถงึเรื่องอื่นด้วยเสยีง

แผ่วและแหบแห้งแทน

‘ตาหนู’

‘ดลมาแล้วกระหม่อม’

‘พระพาย แคก็ๆ พระพายท่านมาบอกปู่’

‘…’

‘ตาหนู...ถงึเวลาแล้ว’

หม่อมหลวงดลวัฒน์หัวเราะหึๆ อย่างที่ใครก็เดาใจไม่ได้ ขณะที่

สายตาจ้องมองไปยงัทศิทางที่คนตกวงัเพิ่งเดนิลบัไป

“เอาจรงิหรอืท่านปู่ เจ้าสาวของหลาน...เป็นคนนี้จรงิด”ิ



ข่าวที่หม่อมราชวงศ์กนกวลี หญิงสาวในราชสกุลภานุพงษ์พลัด
ตกลงมาสู่อ้อมกอดของหม่อมหลวงดลวฒัน์ แพร่สะพัดไปในหมู่ราชนกิุล

ด้วยกนั ซ�้าการที่ฝ่ายหญงิกล่าวว่าเหตุที่ตกลงมานั้นเพราะถูกลมหอบใหญ่

วูบเข้ามาปะทะจนเสียการทรงตัว ท�าให้เชื้อพระวงศ์ทั้งวงศ์ใหญ่และวงศ์

น้อยต่างพากนัพูดถงึสิ่งที่เกดิขึ้นไม่หยุดหย่อน 

เสยีงเล่าลอืปากต่อปากถงึความเชื่อเรื่องพระพายเสี่ยงทายรกัถกูยก

ขึ้นมาพูดถึง ท�าให้การตกวังของหม่อมราชวงศ์กนกวลีมิใช่เพียงอุบัติเหตุ

แสนธรรมดาที่จะมองข้ามได้ โดยเฉพาะกบัคนในราชสกลุวายะวงศ์ ซึ่งเหน็

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และมคีวามส�าคญัเพยีงพอที่พวกเขาจะมารวมตวักนั ณ 

วงัวายะวงศ์อย่างเช่นเช้านี้

หมอดลหันไปมองเหล่าญาติๆ ในราชสกุลวายะวงศ์ ซึ่งบัดนี้นั่ง 

เรยีงกนัอยู่เตม็ห้องรบัแขก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อราชสกุลสายหลกัหรอืสายรอง 

ทุกคนล้วนตกอยู่ในภาวะตึงเครียดจนสังเกตได้จากสีหน้าและท่าทาง ทว่า

เขารู ้ดี เหล่าญาติไม่ได้เครียดเรื่องพระพายเสี่ยงทายรัก แต่เครียด 

๒
น้อมรับการเสี่ยงทาย
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เพราะหญงิสาวที่ถูกเสี่ยงทายนั้นคอืคนในราชสกุลภานุพงษ์ต่างหาก

“ถงึอย่างไรแม่กไ็ม่ยอม” หม่อมหลวงจรุมีาศกลา่วดว้ยเสยีงไม่หนกั

ไม่เบา “แต่งงานกับภานุพงษ์งั้นหรือ ลูกก็รู้ว่าวายะวงศ์กับภานุพงษ์น่ะมี

ความสมัพนัธ์ต่อกนัอย่างไร แล้วท�าไมยงัยนืยนัรบัเดก็คนนั้นเข้ามาร่วมวงศ์

กบัพวกเราอกี”

ค�าตดัสนิเกนิฐานะของสะใภ้ใหญ่วายะวงศ์ท�าให้ทกุคนในห้องรบัแขก

หันมามองอย่างต�าหนิ แต่เมื่อตรองดูแล้วหม่อมหลวงจุรีมาศก็พูดถูก 

เพราะวายะวงศ์กบัภานุพงษ์มใิช่ราชสกุลเครอืมติรกนั แต่เป็นอรซิึ่งมรีอย

บาดหมางร่วมกนัมาตั้งแต่อดตี ซ�้าเหตขุองรอยร้าวที่ว่านั้นยงัเป็นเรื่องพระ

พายเสี่ยงทายรกั จงึยิ่งตอกย�้าให้รอยบาดหมางทวคีวามรุนแรงเข้าไปใหญ่

“ลุงเห็นด้วยกับแม่เขานะดล” ไตรวิทย์ สามีของหม่อมราชวงศ์

พรรณี บุตรสาวคนโตของท่านพัฒน์กล่าว ก่อนจะละสายตาจากหม่อม

หลวงดลวฒัน์ กวาดตามองไปรอบๆ ห้องรบัแขกอย่างเตอืนสตทิุกคน 

“เป็นไปไม่ได้ที่จะมกีารแต่งงานเกดิขึ้น เพราะเรากบัภานุพงษ์เสมอืน

ยนือยู่คนละฝั่ง เช่นเดยีวกนั ทางนั้นกค็งไม่ยอมยกลูกสาวเขาให้เรา อย่า

ลมืสวิ่าเมื่อยี่สบิแปดปีก่อนเกดิอะไรขึ้น”

เป็นที่รูก้นัว่า ‘พระพายเสี่ยงทายรกั’ คอืต�านานเก่าแก่ของวายะวงศ์ 

เป็นสิ่งที่เกดิขึ้นทกุครั้งเมื่อถงึคราวที่บตุรชายคนโตสมควรจะมคีูค่รองเรอืน 

ทว่าจู่ๆ พระพายกลับไม่เสี่ยงทายใดๆ ให้คุณชายภพหรือหม่อมราชวงศ์ 

ดลุภพ บุตรชายคนโตของเจ้าวงัวายะวงศ์ ท�าให้เขาเลอืกที่จะรกัใคร่ชอบพอ

กบัท่านหญงิราชสกุลภานุพงษ์คนหนึ่ง และสู่ขอหญงิสาวมาเป็นภรรยา 

ทว่าโศกนาฏกรรมความรักก็เกิดขึ้น หลังจากฤกษ์งามยามดีถูก

ก�าหนด จู่ๆ  พระพายกลบัเสี่ยงทายให้คณุชายภพครองคูก่บัหญงิสาวอกีคน 

การแต่งงานของเขากบัท่านหญงิคนดงักล่าวจงึจ�าต้องถกูยกเลกิ สิ่งที่เกดิขึ้น

ท�าให้พระบดิาของฝ่ายเจ้าสาวกริ้วอย่างหนกั ที่วายะวงศท์�าให้บตุรสาวของ

พระองค์เป็นหม้ายขนัหมาก ทั้งยงัเสยีพระพกัตร์ เสื่อมเกยีรตอิย่างที่ไม่มี
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สิ่งใดจะมาลบล้างได้ พระองค์จึงประกาศตัดขาดจากราชสกุลวายะวงศ์ 

รบัสั่งว่าจะเป็นอรกินัสบืไป ไม่มวีนัคบค้าเป็นกลัยาณมติรกนัอกี 

ทว่าสิ่งที่เศร้ายิ่งกว่าเพิ่งจะเริ่มขึ้น เพราะหลังจากที่คุณชายภพ

แต่งงานกับหม่อมหลวงจุรีมาศตามการเสี่ยงทาย เขาก็ตรอมใจตายใน 

อีกไม่กี่ปีต่อมา การสูญเสียท�าให้วายะวงศ์โถมความผิดใส่ภานุพงษ์ โทษ 

ว่าเพราะฝ่ายหญิงเป็นตัวกาลกิณี ค�ากล่าวนั้นจึงยิ่งเติมเชื้อไฟแห่งความ 

โกรธแค้นระหว่างสองราชสกลุ อนจิจาแผลเก่ายงัไม่ทนัสมานจนหายด ีวนันี้

พระพายกลับเลือกสตรีจากภานุพงษ์ให้หลานชายคนโตของพวกเขา แล้ว

เหตใุดต้องให้สองราชสกลุมาเกี่ยวดองกนัอกี แค่ความบาดหมางในครั้งนั้น

ยงัไม่เพยีงพออกีหรอื

หม่อมหลวงดลวฒัน์มองการถกเถยีงกนัของเหล่าวายะวงศ์ ก่อนจะ

เบอืนหน้าไปทางหม่อมเจ้าพงศ์พฒันา ท่านปู่ของเขา

ท่านพัฒน์มองตอบหลานชายด้วยเนตรที่นิ่งสงบ คนเป็นปู่ถึงแม้จะ

แก่ชราจนเกศาเปลี่ยนส ีแต่กย็งัสงัเกตเหน็ท่าทแีน่วแน่ไม่มลีงัเลของหลานชาย

คนโต

“แล้วตาหนูล่ะ เหน็ยงัไงกบัเรื่องนี้”

เสียงแหบแห้งที่แฝงด้วยอ�านาจของเจ้าวังวายะวงศ์ท�าให้ทุกๆ คน

ชะงักและหันมอง และเป็นหม่อมหลวงดลวัฒน์ที่ตอบกลับไป โดยไม่คิด

สนใจค�าโต้แย้งต่างๆ นานาของคนอื่น

“มันไม่เกี่ยวว่าคุณหญิงก้อยคือคนในราชสกุลใดกระหม่อม แต ่

คุณหญงิคอืคนที่พระพายเสี่ยงทายให้หลานแล้ว” 

ชายหนุ่มที่นั่งนิ่งฟังมาโดยตลอดกล่าวอย่างมั่นคง

“ครั้งที่พระพายเสี่ยงทายให้คณุพ่อแต่งงานตามการเสี่ยงทาย วายะ-

วงศ์ยอมที่จะสูญสายสัมพันธ์อันดีงามกับภานุพงษ์ ท่านปู่ยอมที่จะเป็นอริ

กบักลัยาณมติรอย่างสหายรกัเช่นเสดจ็พระองค์ชายกนกนรนาถ เพราะเรา

เคารพในสิ่งที่วายะวงศ์ยึดถือปฏิบัติมานมนาน ถึงแม้จะต้องท�าร้ายจิตใจ
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คนรัก หรือต้องตัดความรู้สึกส่วนตัวออกไป เราก็ยังเลือกที่จะท�าเพื่อ 

วายะวงศ์ มใิช่หรอืกระหม่อม”

“...”

“ครั้งนี้กเ็ช่นกนั หลานเองเป็นคนในราชสกลุวายะวงศ์ หลานน้อมรบั

การเสี่ยงทาย ยนิดทีี่จะรบัคณุหญงิก้อยมาเป็นภรรยาของหลาน อกีในหนึ่ง

กเ็ป็นสิ่งอนัสมควรแล้วที่พวกเราจะชดใช้คนืให้ภานุพงษ์ การหกัหน้าพวก

เขาในอดตี ทั้งสายสมัพนัธ์ที่ขาดสะบั้นไป ในฐานะที่หลานเป็นวายะวงศ์ และ

จะเป็นเจ้าวงัวายะวงศ์คนต่อไป หลานถอืว่าสิ่งนี้คอืหน้าที่ที่หลานควรกระท�า 

หลานจะชดใช้คนืให้พวกเขา เพราะงั้นการแต่งงานครั้งนี้หลานเหน็สมควร

กระหม่อม”

ท่านพฒัน์มองหลานชายคนโต ค�าพูดทุกค�าสั่นสะท้านความรู้สกึ การ

ออกตวัยอมเป็นคนผสานรอยร้าวที่กนิลกึมาเนิ่นนาน ท�าให้หมอ่มเจ้าพงศ-์

พฒันาคลายความหนกัอึ้งที่สุมอุระมานานปี

“งั้นจงเป็นไปตามนั้น”

สุรเสยีงสุขุมเอ่ยขึ้นจนสะท้อนกงัวานไปทั่วห้องรบัแขก

“พรรณี” ท่านพัฒน์ทรงเรียกบุตรสาวคนโต หรือหม่อมราชวงศ์

พรรณทีี่นั่งฟังอยู่เงยีบๆ ไม่ออกความเหน็ใดๆ ตั้งแต่แรกเริ่ม

“เพคะท่านพ่อ”

“พรุ่งนี้แจ้งข่าวไปที่ภานุพงษ์...แจ้งว่าวายะวงศ์จะไปสู่ขอหม่อม

ราชวงศ์กนกวลใีห้ตาหนูของฉนั”

วงัภานุพงษ์
บนโต๊ะเสวยตวัยาวของเช้าวนันี้มอีาหารนานาชนดิจดัวางไว ้แต่กลบั

ไร้ซึ่งคนนั่งรบัประทาน คุณหญงิก้อยที่เพิ่งก้าวลงมาจากบนัไดวงัขมวดคิ้ว

มองภาพตรงหน้าอย่างสงสัย ก่อนจะหันไปถามคุณพนักงานที่ยืนเรียงรอ

รบัค�าสั่งอยู่ใกล้ๆ 
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“ท่านพ่อเสดจ็ออกไปแล้วหรอืพี่เกด”

การะเกด คณุพนกังานของวงัภานพุงษ์โค้งรบั ก่อนจะสั่งให้นางเลก็ๆ 

เตรียมตักข้าวและรินน�้าดื่มให้คุณหญิงก้อย บุตรสาวเพียงคนเดียวของ

หม่อมเจ้าธรีาธรและหม่อมเจ้าหญงิกนกนาร ีเจ้าวงัในราชสกุลภานุพงษ์

“ท่านธีปเสด็จออกไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะคุณหญิง รับสั่งว่าถ้าเสด็จถึง

ฝรั่งเศสแล้วจะทรงโทร. มาบอก”

คุณหญิงก้อยพยักหน้ารับ ก่อนจะหย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้แล้วเริ่ม

รบัประทานอาหาร “แล้วท่านแม่เสดจ็ไปด้วยหรอืเปล่าพี่เกด”

“เอ่อ...ไม่ได้เสดจ็ด้วยค่ะ ท่านหญงิกมลประทบัที่...”

“อยู่ที่ศาลาพุดซ้อนสนิะ”

คุณหญงิก้อยกล่าวต่ออย่างรู้ทนั ก่อนจะถอนหายใจเฮอืกใหญ่แล้ว

พนิจิมองโต๊ะอาหารแสนกว้างใหญ่ตรงหน้า

โต๊ะตวัยาวเท่ากบัความยาวของห้องช่างดเูงยีบเหงาจนน่าใจหาย เก้าอี้

ฝ่ังละสบิสองตวัว่างเปล่าจนคนมองมกัจะตั้งค�าถามอยูบ่่อยๆ ว่าจะมไีว้ท�าไม 

เพราะสุดท้ายคนที่นั่งรบัประทานอาหารกม็เีพยีงเธอ

หญิงสาวคิดก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบช้อนกลางในจานผัดผัก ตักกับ

ที่ว่ามาใส่จานของตน ตามด้วยอาหารจานอื่นๆ อย่างละเล็กอย่างละน้อย 

เสรจ็แล้วกย็กจานข้าวตดิมอืขึ้นมา ก่อนจะวาดขาเดนิออกไปหลงัวงั มุง่ตรง

สู่สวนพุดซ้อนเพื่อไปพบมารดา

สวนสวยด้านหลงัวงัครึ้มไปด้วยดอกไม้สขีาวที่ให้กลิ่นหอมอ่อน ใบ

เขียวขจีเป็นมันเงาช่วยเสริมให้เช้านี้ดูสดชื่นและสบายตาอย่างน่าอัศจรรย์

ใจ แม้สวนพดุซ้อนจะอยูไ่ม่ไกลจากวงัใหญ่ แต่ทศันยีภาพแถวนี้กลบัผดิไป

จากตวัวงัโอ่อ่าที่มรีะเบยีงเบื้องหลงัเป็นอย่างมาก

ร่างแบบบางยิ้มทกัทายคณุพนกังานที่เดนิสวนไปมา และในที่สดุบุตร

สาวเพียงคนเดียวของวังภานุพงษ์ก็มองเห็นศาลาไม้สีขาวสะอาดตา ซึ่งตั้ง

อยู่ใจกลางสวนไม้หอมขนาดย่อม
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คุณหญงิก้อยเร่งฝีเท้าเข้าไปใกล้ศาลาสขีาวอย่างไม่รอช้า ยิ่งเธอก้าว

เข้าไปใกล้มากเท่าไร กลิ่นหอมอนัอ่อนหวานของดอกพดุซ้อนนบัร้อยๆ ดอก

ที่พากนัเบ่งบานเบยีดเสยีดกนัอยู่ในสวนกก็ระจายก�าจรเข้าสูป่ลายจมกูโด่ง

สวยของเธอมากขึ้นเท่านั้น ทว่าสิ่งที่ดูจะดึงดูดกว่าอะไรทั้งหมดไม่ใช่ศาลา

ไม้หลังสวยที่ตั้งอยู่ใจกลางสวน ไม่ใช่เหล่าบุปผชาติสีขาวดอกโตที่พากัน

ออกดอกบานสะพรั่งอย่างเนืองแน่นจนแทบจะมองไม่เห็นก้านใบ แต่สิ่งที่

สะดุดตากว่าอะไรทั้งหมดคือ ร่างสมส่วนของสตรีผู ้หนึ่งซึ่งประทับ 

เหม่อลอยในศาลาไม้หลงันั้นต่างหาก

ร่างในชดุลูกไม้สขีาวบรสุิทธิ์ตรงหน้าดบูอบบางอมทกุข์อมโรคอย่าง

น่าใจหาย ใบหน้างามพลิาสนิ่งเรยีบเงยีบสงบไม่บ่งบอกอารมณ์ยนิดยีนิร้าย

คล้ายว่าเจ้าของร่างไม่มคีวามรูส้กึใดๆ หลงเหลอือกีแล้ว เกลยีวผมสนี�้าตาล

เข้มเรยีบลื่นดุจแพรพรรณเนื้อดถีูกรวบไว้อย่างเรยีบร้อย ทิ้งความยาวไป

บนแผ่นหลังที่เหยียดตรง ถึงแม้เจ้าของร่างจะโรยแรงคล้ายไร้ชีวิตและ

จติใจกต็าม

คณุหญงิก้อยรูส้กึกระตกุวาบตรงอกซ้ายครั้นยนืมองมารดาของตน

อยูเ่งยีบๆ มารดาผูเ้ศร้าสร้อยเกบ็ตวัเงยีบอยูแ่ต่ในวงัเรื่อยมาตั้งแต่เกดิเรื่อง 

‘พระพายเสี่ยงทาย’ ในอดตี เหตกุารณ์ที่เป็นชนวนเหตุให้สองราชสกุลอย่าง

ภานุพงษ์และวายะวงศ์ต้องตัดสัมพันธ์กัน ทั้งที่ทั้งสองราชสกุลเกือบจะได้

เกี่ยวดองเป็นทองแผ่นเดยีวกนัอยู่แล้ว และนี่กเ็ป็นอกีหนึ่งเหตุผลที่ข่าวลอื

พวกนั้นไม่มทีางเป็นจรงิขึ้นมาได้ เพราะเธอไม่มวีนัยอมแต่งกบัหม่อมหลวง

ดลวัฒน์ บุตรชายของผู้ชายคนนั้น...คนที่ท�าให้ท่านแม่ของเธอต้องตาย 

ทั้งเป็น!

หากจะกล่าวถึงวายะวงศ์ คนเป็นคุณหญิงยอมรับว่าโกรธเกลียด

ราชสกุลนั้นอยู่มาก เพราะจากที่เธอทราบมา คนพวกนั้นจิตใจโหดร้าย 

พรากเอางานแต่งงานของท่านแม่เธอไป หกัหน้าภานพุงษ์ หกัพระพกัตร์ของ

เสดจ็ตา ซ�้าร้ายยงัจดังานแต่งงานให้หม่อมราชวงศ์ดุลภพกบัผู้หญงิคนนั้น
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ในฤกษ์ยามเดยีวกบัวนัแต่งงานของท่านแม่อกี 

คนพวกนั้นไม่เพยีงแต่ไม่ไว้หน้ากนั แต่ยงัไร้ซึ่งความเป็นมนษุย์ ไม่มี

ค�าว่าใจเขาใจเรา ตอนนั้นท่านแม่ของเธอชอกช�้าอยู่มาก แต่ก็ยังครองสติ

กลับมาได้ดังเดิม ทว่าความเศร้าตรอมตรมไม่เคยจางหายไป เสด็จตาจึง

ทรงบงัคบัให้ท่านแม่เสกสมรสกบัท่านพ่อของเธอซึ่งเป็นท่านชายในราชสกลุ

เดยีวกนั 

ครั้งนั้นท่านแม่ไม่ได้ปฏเิสธด้วยซ�้า ยนิยอมรบัการแต่งงานแต่โดยด ี

ทว่าใครๆ ต่างก็รู้ว่าท่านแม่กับท่านพ่อไม่เคยรักกันเลย เป็นเพียงคนไร้

หวัใจสองคน ที่ท�าเพื่อด�ารงไว้ซึ่งชื่อเสยีงของราชสกุลเรา ส�าหรบัเธอที่เป็น

ลกู เธอไม่เคยมองเหน็ความรกัระหว่างท่านทั้งสอง มเีพยีงความห่างเหนิ มี

เพยีงการให้เกยีรตซิึ่งกนัและกนั และกเ็ป็นเช่นนั้นเสมอมา จดืจาง เยน็ชา 

ไร้ความรู้สึก ช่วงเวลาแห่งความมืดมนนั้นกินเวลายาวนานมายี่สิบแปดปี 

และเธอเชื่อว่าคงจะเป็นเช่นนั้นเรื่อยไป

คุณหญิงก้อยร�าพึงในใจ ก่อนใบหน้าของเธอจะเปลี่ยนเป็นกระจ่าง

ใสขึ้น เมื่อคนเป็นลูกเหน็ร่างของลุงพฤกษ์ คนสวนของวงัภานุพงษ์ที่คลาน

เข่าเข้าไปใกล้มารดาของตน มือหยาบกร้านของคนดูแลสวนพุดซ้อนถวาย

ดอกไม้สขีาวบรสิุทธิ์ดอกโตแด่ท่านหญงิกมลอย่างเช่นทุกวนั ครานั้นเองที่

ร่างของท่านเริ่มขยบัไหว นยัน์ตาเศร้าลกึก้มมองดอกไม้หอมในมอืข้ารบัใช้ 

ก่อนจะยอมเอื้อมหตัถ์รบัดอกพดุซ้อนหอมละมนุที่คนสวนถวายให้ด้วยหวัใจ

ที่ภกัดี

“...พุดซ้อนส่งถงึมอืฉนัแล้วนายพฤกษ์ ขอบใจนะ”

เสียงหวานนุ่มละมุนรับสั่งเบาๆ กับคนสวนตัวด�าคล�้าแดด นาย

พฤกษ์โค้งกายเคารพ ก่อนจะคลานถอยออกไปจากศาลาไม้ทรงปั้นหยา 

แล้วนั่งลงบนหญ้าที่ตัดสวยนอกศาลาไม้ ไม่เกี่ยงไม่หลบไปไหนเฉกเช่น 

คุณพนกังานคนอื่นๆ 

ซกีหน้าครึ่งหนึ่งของผูเ้ป็นแม่ที่ก�าลงัยิ้มบางๆ ท�าให้คณุหญงิก้อยเร่ง
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ก้าวเท้าเข้าไปในศาลาไม้สขีาว และในครานั้นเองที่ท่านหญงิกมลผนิพกัตร์อกี

ซีกกลับมามองผู้มาเยือน ก่อนรอยยิ้มกว้างแสนอบอุ่นจะกระจายไปทั่ว

ใบหน้า อาจจะกล่าวได้ว่า นอกจากดอกพดุซ้อนแสนสวยแล้ว สิ่งที่เป็นเรื่อง

น่าอภิรมย์ในชีวิตของท่านหญิงผู้แสนอาภัพก็คือบุตรสาวแสนสวยอย่าง 

‘หมอก้อย’ คนนี้นั่นเอง

“ก้อย ตื่นแล้วหรอืลูก แล้วนั่นจะถอืจานข้าวไปไหนกนั”

คณุหญงิก้อยยิ้มรบัรอยยิ้มกระจ่างของผูเ้ป็นแม่ ก่อนจะนั่งลงเทยีบ

ข้าง วางจานข้าวแล้วโน้มตวักอดเอวซบอกอุน่หอมกรุ่นของมารดา ท่านหญงิ

กมลทรงพระสรวลเสยีงใสก่อนจะทรงลูบแผ่นหลงับุตรสาวเบาๆ คลา้ยจะ

บอกว่าให้เลกิอ้อนแม่แล้วเงยหน้ามาคุยกนัหน่อย

“อะไรกนัวนันี้ กอดแม่แน่นเป็นหมเีลย”

ค�าพูดนั้นท�าให้คุณหญิงก้อยยิ่งกอดรัดร่างมารดาเข้าไปใหญ่ ก่อน

จะพูดเสยีงเบาถงึสิ่งที่ตนคดิอยู่ “ลูกรกัท่านแม่นะเพคะ...รกัมากจรงิๆ”

ท่านหญงิกมลชะงกัรอยยิ้ม ก่อนจะทรงรั้งร่างบุตรสาวให้ขึ้นมามองตอบ

กนัอกีหน “แม่กร็กัก้อยเหมอืนกนั รกัมากกว่าอะไรทั้งหมด”

“แล้วรกัท่านพ่อบ้างไหมเพคะ...”

ค�าถามของลูกท�าให้ภายในใจของท่านหญงิกมลเยน็วาบไปหมด “...

ต้องรกัสจ๊ิะ ต้องรกัท่านพ่ออยู่แล้ว” ท่านหญงิกมลรบัสั่งพลางมองบตุรสาว

เพยีงคนเดยีวด้วยแววตาเอน็ดูระคนรู้สกึผดิ

“...จริงสิก้อย เห็นหม่อมป้าปิ๋วโทร. มาบอกว่าก้อยตกวังนรังสรรค์ 

จรงิหรอืลูก”

หม่อมราชวงศ์กนกวลมีองตอบแววตาเศร้าลกึ ซึ่งคนเป็นแม่พยายาม

อย่างเหลอืเกนิที่จะกลบเกลื่อนไม่ให้คนเป็นลกูเหน็ ก่อนเธอจะขมวดคิ้วกบั

ค�าถาม เริ่มหงุดหงิดเพราะค�าถามนั้นเชื่อมโยงไปหาหมอดลและราชสกุล

วายะวงศ์อกีแล้ว

“เพคะท่านแม่ แต่โชคดทีี่...มคีนมารบัไว้...”
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ประโยคบอกเล่าที่แผ่วปลายเสยีจนจบัใจความแทบไม่ได ้ท�าให้ท่าน

หญงิกมลทรงอมยิ้มและเริ่มต้อนเอาค�าตอบจากบุตรสาว

“หื้ม ตกไปได้ยงัไง ตวักห็นกัออกปานนี้ มใีครแกล้งหรอืเปล่าจ๊ะ”

คุณหญิงก้อยลังเลที่จะเล่าต่อ แต่พอเห็นสายพระเนตรแสนสงสัย

ของผู้เป็นแม่ คนเป็นลูกก็ยินยอมที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดตามความจริง 

เพราะเธอคาดว่าท่านแม่คงทราบเรื่องจากหม่อมป้าปิ๋วมาก่อนแล้ว

“ไม่มีหรอกเพคะ แค่ตอนนั้นลูกรู้สึกเหมือนมีลมพัดมา…แล้วลูกก็

ตกวงัไปเลย”

ท่าททีี่ดอูมพะน�าท�าให้ท่านหญงิกมลซึ่งเฝ้ามองกริยิาบตุรสาวมาโดย

ตลอด ยิ่งอิ่มเอมพระทยัอย่างบอกไม่ถูก

“แต่พอตกลงมากม็หีนุม่มารบัไว้ด้วยใช่ไหม เหน็หม่อมป้าป๋ิวบอกว่า

เป็นคนในราชสกุลวายะวงศ์ด้วยนี่”

คุณหญิงก้อยยืดตัวขึ้น ครั้นได้ฟังค�าพูดก�ากวมของมารดา “ไม่

ทราบสิเพคะ เฮ้อ ลูกว่าลูกควรไปอาบน�้าแล้วค่อยกลับมากินข้าวดีกว่า 

อากาศร้อนเหนยีวเนื้อเหนยีวตวัไปหมดแล้ว”

คณุหญงิก้อยรบียนักายลกุขึ้น อาศยัจงัหวะนี้อ้างเรื่องฝนฟ้าอากาศ

เพื่อหลกีหนบีางสิ่งที่คาดว่าคงจะได้ยนิจากโอษฐ์ผู้เป็นแม่

ทว่าท่านหญิงกมลเหมือนจะจับไต๋บุตรสาวได้ จึงเอื้อมหัตถ์ไปจับ

ล�าแขนของคุณหญงิก้อยไว้ “เดี๋ยวสจิ๊ะ แม่กไ็ม่ได้ว่าอะไร แค่อยากจะบอก

ก้อยว่า...”

“...”

“รู้ตวัหรอืเปล่าว่าลูกน่ะ...ได้พระพายมาทายรกัแล้วน้า”

ทันทีที่จบประโยคของผู้เป็นแม่ คุณหญิงก้อยก็รู้สึกได้ว่าขนบน 

เรอืนกายของเธอลกุพรบึไปจนถงึใบหู ก่อนความร้อนมากมายที่มาจากไหน

กไ็ม่ทราบจะบงัเกดิขึ้นบรเิวณใบหน้าลามไปจนถงึล�าคอ

‘พระพายทายรกั พระพายของพวกวายะวงศ์อกีแล้ว!’
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“ละ...ลูกต้องไปอาบน�้าแล้วเพคะ ขอตวันะเพคะ”

ว่าจบบุตรสาวเพียงคนเดียวของราชสกุลภานุพงษ์ก็หันหลังกึ่งเดิน 

กึ่งวิ่งออกไปจากบริเวณศาลาพุดซ้อน ทิ้งให้ท่านหญิงกมลทรงมองตาม

พร้อมรอยยิ้มจากส่วนลกึในพระทยั

เพยีงครูเ่ดยีวนายพฤกษ์ที่ลุกหายไปกว็ิ่งกลบัเข้ามาใหม่ ร่างใหญโ่ต

ดูรบีร้อนขณะคุกเข่าแล้วคลานเข้ามาใกล้ที่ประทบัของท่านหญงิกมล

“ท่านหญงิ ทะ...ท่านหญงิ”

นยัน์เนตรที่ก�าลงัเป่ียมสขุของหม่อมเจ้าหญงิกนกนารฉีายแววสงสยั

ในท่าทขีองนายพฤกษ์ ที่ปกตจิะเป็นคนพดูน้อย ทว่าเมื่อท่านหญงิกมลทรง

เหน็สิ่งที่คนสวนของวงัถวายด้วยมอือนัสั่นเทา พระทยัที่หลบัใหลมาเนิ่นนาน

ของท่านหญงิกมลกเ็ต้นไต่ระดบัขึ้นมาทนัที

“นี่มนั...”

น�้าเสียงละมุนสั่นไหวขณะรับสั่งถึงสิ่งที่รับมา ปลายหัตถ์เรียวสวย

ประคองพดุซ้อนดอกโตสวยงามไร้ที่ตอิย่างทะนถุนอม ใบสเีขยีวจดัเป็นมนั

ปลาบเงางามถูกประทบัตราประจ�าราชสกุลวายะวงศ์เป็นรอยฉลุดูสวยงาม

“ดอกพุดซ้อนจากราชสกุลวายะวงศ์กระหม่อม” นายพฤกษ์กล่าว

ขณะมองตรงไปยงัจดหมายสคีรมีสะอาดตาที่แนบมากบัดอกพดุซ้อนเทยีบ

เชญิ “จากหม่อมเจ้าพงศ์พฒันา ส่งเทยีบเชญิมาเพื่อก�าหนดวนัสูข่อคณุหญงิ

ก้อยไปเป็นเจ้าสาวของหม่อมหลวงดลวฒัน์ หลานชายคนโตของท่านพฒัน์

กระหม่อม”

ท่านหญงิกมลทรงมองตอบสายตาของคนพูดที่แสดงความปีตไิม่ต่าง

จากตน ก่อนพักตร์งามจะก้มอ่านจดหมายที่วางมาคู่กันเพื่อย�้าความแน่

พระทัย “อย่างนั้นหรือ...พระพายของวายะวงศ์ท่านเลือกยายก้อยจริงๆ  

งั้นหรอื...”

หยดน�้าตาใสไหลแหมะลงบนกลบีดอกสขีาวนวลอย่างห้ามไม่ได้ พุด-

ซ้อนเทยีบเชญิ ดอกไม้อนัเป็นสญัลกัษณ์ของราชสกุลวายะวงศ์ ดอกไม้ซึ่ง
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แสดงถงึหญงิสาวที่วายะวงศ์เลอืก หากวายะวงศ์มอบให้ใคร นั่นหมายถงึ

วายะวงศ์ได้เลอืกแล้ว

พักตร์เปื้อนน�้าตาของท่านหญิงกมลท�าให้นายพฤกษ์ร้องถามอย่าง

ร้อนรน “ดพีระทยัหรอืไม่กระหม่อม ที่วายะวงศ์ส่งเทยีบเชญิคุณหญงิของ

เราไปเป็นภรรยา ทั้งๆ ที่ภานุพงษ์กบัวายะวงศ์นั้น...”

ท่านหญิงกมลเงยพักตร์มองตอบนายพฤกษ์ ข้าเก่าที่อยู่กับตน 

มานาน คอยปลูกดอกพุดซ้อน ดูแลให้งามและบานสะพรั่ง เพื่อปลอบใจ

และเยยีวยาบาดแผลในใจตน

“ดใีจสนิายพฤกษ์” เสยีงสั่นทรงตอบตามตรงอย่างไม่อาย “เพราะใน

ที่สดุหญงิกไ็ด้เข้าใจแล้ว ฮกึ ได้เข้าใจว่าท�าไมพระพายถงึเลอืกท�าลายความ

รกัของหญงิกบัคุณชายภพในครั้งนั้น”

นยัน์ตาที่เคลอืบไปด้วยน�้าใสๆ ก้มมองดอกพดุซ้อนเทยีบเชญิในหตัถ์

อกีครั้ง 

“นั่นก็เพราะท่านต้องการจะเลือกลูกสาวของหญิงให้ลูกชายของ

คุณชายภพอย่างเช่นในวนันี้”

ว่าจบท่านหญงิกมลกท็รงก้มลงสดูความหอมจากกลบีดอกของพดุซ้อน

ในหตัถ์ ความเจบ็ปวดที่ยงัคงคลุ้มคลั่งอยู่ในพระทยัคล้ายจะเบาบางลงไป 

กว่าครึ่ง และบดันั้นเองที่รอยยิ้มบางผดุขึ้นบนโอษฐ์อิ่ม เนตรงามมองตอบ

คนสวนของวงัแล้วมรีบัสั่ง

“แจ้งกลบัไปที่วงัวายะวงศ์...บอกพวกเขาว่าหญงิทราบเจตนาของพวก

เขาแล้วและยนิดต้ีอนรบั หากวายะวงศ์จะมาสูข่อหญงิก้อยตามก�าหนดการ

ที่ทางนั้นแจ้งมา”



วันศุกร์ปลายเดือนคือฤกษ์งามยามดีที่ทางวายะวงศ์ก�าหนดเป็น
วนัสูข่อ ทว่าคณุหญงิก้อยกลบัเพิ่งได้ทราบในนาทสีดุท้ายว่าเธอถกูหมายตา

และก�าลงัจะถกูสูข่อไปเป็นภรรยาของหม่อมหลวงดลวฒัน์ ซ�้าขบวนสูข่อนั้น

กม็าถงึหน้าวงัภานุพงษ์แล้วด้วย!

“ท่านแม่เพคะ”

คณุหญงิก้อยที่วิ่งหน้าตั้งเข้ามาในวงัเรยีกท่านหญงิกมล ซึ่งบดันี้ทรง

ยนืหน้าชื่นอยู่ตรงประตูวงัเพื่อต้อนรบัการมาของพวกวายะวงศ์

“อ้าวก้อย แม่ก�าลงัจะให้คุณพนกังานไปปลุกอยู่เชยีว”

ท่านหญงิกมลรบัสั่งเสยีงแช่มชื่น พกัตร์งามพลิาสเปล่งปลั่งบ่งบอก

อารมณ์เปี่ยมสุขอย่างที่นานๆ จะได้เหน็ จงึท�าให้บุตรสาวซึ่งก�าลงัฉุนเฉยีว

คลายความขุ่นเคอืงไปโดยไม่รู้ตวั

“มนัหมายความว่ายงัไงเพคะ ท�าไมลูกถงึไม่ทราบว่าวนันี้พวกวายะ-

วงศ์จะมาที่วงัเรา แล้วยงั...”

หม่อมเจ้าหญงิกนกนารพียกัพกัตร์รบัก่อนจะรบัสั่งต่อ “ใช่จ้ะ ท่าน

๓
การสู่ขอของอริราชสกุล
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พัฒน์ส่งจดหมายแจ้งมาด้วยตัวเอง แม่จึงตอบรับกลับไป แต่จะแต่งหรือ

ไม่แต่งนั้นกอ็ยู่ที่ก้อยว่าจะยอมหรอืเปล่า”

หม่อมราชวงศ์กนกวลกี�าลงัจะออกปากปฏเิสธว่าเธอไม่แต่ง ทว่ารถ

ของวงัวายะวงศ์กข็บัเข้ามาจอดเทยีบหน้าวงัเสยีก่อน พร้อมร่างสูงของใคร

บางคนที่ก้าวลงมา ใครบางคนที่เธอไม่อยากเจอเอาเสยีเลย

‘ตาบ้าดล! ยิ้มแบบนั้นอยากให้ฉนัเลี่ยนจนอ้วกแตกนกัหรอืไง! คน

เสแสร้ง!’

คณุหญงิก้อยก่นด่าหมอดลในใจ แม้เธอคดิจะต่อต้านการสูข่อเท่าไร 

แต่เธอก็ไม่ใช่บุตรสาวที่จะฉีกพักตร์มารดาเพียงเพราะเธอไม่เห็นสมควร

ด้วย หญงิสาวจงึยนืเงยีบสงบเสงี่ยม ไม่แสดงกริยิาก้าวร้าวใดๆ ท�าเพยีง

ยกมอืไหว้ผู้หลกัผู้ใหญ่ ก่อนจะเดนิตามหลงัมารดา ซึ่งเชื้อเชญิเหล่าวายะ-

วงศ์ที่ยกโขยงมาเกอืบสบิคนไปยงัห้องรบัแขกของวงั

คุณหญงิก้อยกวาดตาพนิจิมองแขกของวงั ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนใน
ราชสกุลวายะวงศ์ทั้งสิ้น ก่อนเธอจะหยุดสายตาที่สตรที่าทางดคีนหนึ่ง ซึ่ง

นั่งเด่นสง่ามีราศีท่ามกลางผู้คนทั้งหมด เจ้าของใบหน้าอิ่มสุข อายุน่าจะ

ประมาณหกสบิกว่าปี สวมชุดแพรพรรณอย่างด ีทว่าดไีซน์กลบัเรยีบง่าย

ไม่หวอืหวา นยัน์ตาอมยิ้มของสตรที่านนั้นไหวระรกิยามมองตอบเธอ คน

มองอย่างคุณหญิงแห่งวังภานุพงษ์เดาว่าเจ้าของร่างตรงหน้านี้น่าจะเป็น

หม่อมราชวงศ์พรรณีหรือคุณหญิงพรรณี ป้าคนโตของหม่อมหลวง 

ดลวฒัน์

“อย่างที่ท่านพ่อได้แจ้งมายงัภานพุงษ์ว่า ท่านประสงค์จะสูข่อคุณหญงิ

ก้อยให้ตาดลของเรา แต่เพราะท่านพ่อสุขภาพไม่ค่อยแขง็แรง จงึไหว้วาน

ให้หม่อมฉนัมาเป็นเถ้าแก่แทนท่าน ท่านหญงิกมลทรงมคีวามเหน็ว่าอย่างไร

เพคะ”

คุณหญงิพรรณกีล่าวขณะทอดสายตาไปยงัท่านหญงิกมล
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คุณหญิงก้อยรู้สึกร้อนวูบครั้นได้ฟังการสู่ขออย่างเป็นทางการของ

เถ้าแก่ฝ่ายชาย ก่อนเธอจะผนิหน้าขึ้นมองไปทางหม่อมหลวงดลวฒัน ์และ

เหน็เขาจ้องมองมาพร้อมรอยยิ้มเล่นเล่ห์

‘อตีาบ้า!’

ท่านหญงิกมลทรงยิ้มขณะสดบัรบัฟัง ทรงมองตอบคณุหญงิพรรณ ี 

พี่สาวคนโตของอดีตคนรัก พอเข้าพระทัยว่าท�าไมวายะวงศ์ถึงส่งคุณหญิง

ผู้นี้มาเป็นเถ้าแก่ เพราะในอดตีคุณหญงิพรรณเีป็นเพยีงคนเดยีวในวายะ-

วงศ์ที่มไีมตรแีละดตี่ออดตีว่าที่น้องสะใภ้อย่างตนมากกว่าใครๆ 

“หญงิไม่คดิขดัข้องหรอกค่ะ กลบัยนิดเีสยีอกีที่ราชสกลุทั้งสองจะได้

เกี่ยวดองเป็นทองแผ่นเดียวกันเสียที แต่การแต่งงานนั้นหญิงอยากให้เป็น

ไปตามความต้องการของก้อย”

ว่าจบท่านหญงิกมลกเ็บี่ยงพกัตร์มามองบตุรสาวที่นั่งฟังนิ่งไม่โต้แย้ง

ใดๆ 

“แล้วก้อยว่าอย่างไรลกู อยากด้วยแต่งกบัหม่อมหลวงดลวฒัน์หรอืเปล่า”

คุณหญิงก้อยไม่จ�าเป็นต้องคิดซ�้าเพราะค�าตอบตัวเท่าวังนั้นเด่นชัด

อยู่ในใจของเธอนานแล้ว ทว่าเธอทราบว่าท่านแม่ประสงค์ให้ค�าตอบเป็น 

อกีทางมากกว่า ไม่อย่างนั้นคงไม่ตอบรบัและเชื้อเชญิพวกวายะวงศ์มาที่วงั

แบบนี้

ท่าทีที่ดูอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็เปลี่ยนใจไม่พูด ท�าให้ท่าน

หญงิกมลทรงลบูหลงัมอืของบตุรสาวเบาๆ อย่างปลอบโยน “อยากพดูอะไร

กพ็ูดมาเถอะก้อย แม่อนุญาต”

หญิงสาวถอนใจเบาๆ ก่อนจะตัดสินใจพูดในสิ่งที่อยากจะพูด “ลูก

เพยีงแต่ไม่เข้าใจเพคะ”

เธอกล่าวพร้อมนยัน์ตาหวานที่หนัมองไล่ไปยงัใบหน้าของพวกวายะ-

วงศ์ “ทกุๆ คนกท็ราบดว่ีาความสมัพนัธ์ของวายะวงศ์กบัภานุพงษ์เป็นยงัไง 

และเพราะอะไรที่ท�าให้เราทั้งสองราชสกุลต้องหมางเมนิต่อกนัมานานเกอืบ
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ยี่สิบแปดปี แต่ในเมื่อทราบกันดีอยู่แล้ว ท�าไมถึงยังคิดจะสู่ขอลูกไปให้

หม่อมหลวงดลวฒัน์อกี”

คนเรียบร้อยบทจะพูดก็พูดตรงเสียจนคนฟังตั้งรับไม่ถูก ทว่าคุณ

หญงิก้อยกย็งัคงพูดต่อไป เหมอืนเธอต้องการจะบอกอ้อมๆ ว่าการสู่ขอนี้

ไม่ควรเกดิขึ้น อนึ่ง เธอไม่ยอมแต่งงานนั่นเอง

“จะบอกว่าเลอืกลกูเพราะลกูถกูพระพายเสี่ยงทายนะเหรอคะ งั้นลกู

ก็อยากจะบอกทุกคนไว้ตรงนี้เลยว่า สิ่งที่เกิดขึ้นที่วังนรังสรรค์เป็นเพียง

อุบัติเหตุ ไม่ใช่การเสี่ยงทายอะไรทั้งสิ้น ส่วนที่พูดออกไปว่าโดนลมพัด

ตกลงมา เป็นเพราะ...ตกใจ เลยพูดไปเรื่อยเปื่อย”

ทั้งห้องรบัแขกเงยีบกรบิ ครั้นว่าที่เจ้าสาวออกปากบ่ายเบี่ยงการสูข่อ

อกีครั้ง ทว่าเป็นหม่อมหลวงดลวฒัน์ที่พดูต่อท้ายหญงิสาว ไม่ปล่อยให้เธอ

พูดอะไรยาวกว่านั้น

“เป็นอุบัติเหตุส�าหรับภานุพงษ์ แต่ส�าหรับวายะวงศ์...สิ่งที่เกิดขึ้น 

คอืการน�าพาตวัเจ้าสาวที่วายะวงศ์รอคอย”

คณุหญงิก้อยมองชายหนุม่ ก่อนจะพดูเสยีงจรงิจงั “งั้นกเ็ชญินายกบั

วายะวงศ์ของนายรอเจ้าสาวที่รอคอยต่อไปเถอะ เพราะฉันไม่มีวันแต่งกับ

คนที่งมงายเลอืกฉนัเพราะเรื่องเล่าแฟนตาซพีวกนั้นแน่นอน!”

“...ก้อย”

เสยีงปรามของท่านหญงิกมลท�าให้คณุหญงิกอ้ยชะงกั ก่อนจะกลา่ว

ขอโทษทุกคนในห้องที่เธอพูดจาล่วงเกิน ท่านหญิงกมลทรงลอบสังเกต 

บุตรสาวอย่างแปลกพระทัย เพราะไม่เคยเห็นบุตรสาวแสดงอาการโกรธ

เคอืงใคร หรอืใช้วาจาถากถางใครมาก่อน 

ปกตอิอกจะเรยีบร้อย พูดน้อย มใิช่หรอื

“งั้น...เรากค็งต้องขอโทษก้อยแล้ว”

ทว่าจู่ๆ  คูอ่รขิองคณุหญงิก้อยกเ็ปลี่ยนท่าทไีป ไม่เพยีงเท่านั้น เพราะ

ชายหนุ่มเปลี่ยนทั้งน�้าเสียงและสีหน้า แม้แต่สรรพนามที่เขาเรียกเธอก็ยัง
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เปลี่ยนตามไปด้วย

“ขอโทษ...ขอโทษอะไรของนาย”

หม่อมราชวงศ์กนกวลีมองท่าทีแปลกๆ ของหม่อมหลวงดลวัฒน์

อย่างไม่ไว้วางใจ ใครต่อใครมกัคดิว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่แสนสุภาพ ยิ้มง่าย 

อารมณ์ดีอยู่ตลอด แต่ส�าหรับเธอที่รู้จักเขามาทั้งชีวิต รู้ดีว่าไอ้หมอนี่คือ 

ผรี้ายจอมเจ้าเล่ห์ตวัจรงิ!

“ก้อย...”

แล้วจู่ๆ ไอ้ผรี้ายของคุณหญงิก้อยกพ็ุ่งพรวดเข้ามาใกล้ กุมมอืเธอ

แล้วมองเธอด้วยสายตาอ้อนวอนแกมรู้สกึผดิ

“มนัถงึเวลาที่เราต้องบอกทุกคนแล้วนะก้อย บอกทกุคนว่า...เราสอง

คนรกักนั”

“หา!”

คุณหญิงก้อยตกใจไม่น้อยที่จู่ๆ ก็ได้ยินค�านั้นจากปากคู่อริ ทว่า

หม่อมหลวงดลวัฒน์กลับไม่ยินยอมให้หญิงสาวพูดหรือปฏิเสธ เขาช่วงชิง

จงัหวะพูดก่อน และพูดอย่างรวดเรว็เสยีด้วย

“เราขอโทษที่ต้องบอกเรื่องนี้กับทุกคน ขอโทษที่ไม่ท�าตามสัญญาที่

ก้อยขอให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลบั แต่เราจะไม่ยอมให้เราสองคนต้องทรมาน

ใจกนัอกีต่อไปแล้วก้อย”

“ทรมานบ้าบออะไรของนาย อ๊ะ! ปล่อยฉนันะ นายจะท�าอะไร!”

คุณหญิงก้อยพยายามอย่างที่สุดที่จะดิ้นออกจากอ้อมกอดของร่าง

ใหญ่โตที่กดใบหน้าเธอ แล้วลอ็กให้ซบอยู่ตรงอกของเขา

“แต่งงานกนัเถอะนะก้อย อย่าปฏเิสธหวัใจของเราสองคนอกีเลย”

คนอื่นๆ มองภาพเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างตกอกตกใจ สิ่งที่ได้ยิน

ท�าให้พวกเขาคดิและเดากนัไปต่างๆ นานา

“เด็กสองคนนี้รักกันงั้นหรือ ทั้งที่เกิดมาในราชสกุลซึ่งเป็นอริกัน 

พวกเขามคีวามรกัต่อกนังั้นหรอื!”
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“ที่คุณดลบอกว่าคุณหญิงก้อยขอให้ปิดเป็นความลับ คงเพราะเธอ

กลวัว่าจะถูกผู้ใหญ่กดีกนักระมงั น่าเหน็ใจเสยีจรงิ”

“ดูส ิ คุณดลกอดคุณหญงิก้อยเสยีแน่นเลย พวกเขาคงเจบ็ปวดกนั

มามาก อนิจจา เหตุเพราะผู้ใหญ่แท้ๆ ความรักของหนุ่มสาวถึงต้อง

ตรอมตรมเพยีงนี้”

คุณหญิงก้อยฟังเสียงที่ดังหึ่งๆ อยู่รอบหูอย่างโกรธจัด ตอนนี้เธอ

ก�าลงัก่นด่าไอ้ผบี้าที่รดัเธอเสยีแน่นจนแทบขาดอากาศหายใจ

‘มนัไม่ได้พศิวาสเธอเสยีหน่อย ไอ้บ้านี่กแ็ค่ต้องการจะปิดปากไม่ให้

เธอปฏเิสธอะไรได้กเ็ท่านั้น! กรี๊ดดด!’

ร่างแบบบางของคุณหญิงก้อยเดินกระฟัดกระเฟียดเข้ามาในสวน 
พุดซ้อนของวังภานุพงษ์ ก่อนคนที่ท�าหน้างอง�้าจะกระแทกก้นนั่งลงบน 

ชานกว้างของศาลาไม้ หวนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ซึ่งท�าให้เธอฉุนขาดจน

ต้องวิ่งออกมาจากห้องรบัแขกของวงั

หลังจากที่เธอหลุดออกมาจากอ้อมแขนปานเหล็กกล้าของหม่อม

หลวงดลวฒัน์ได้ สิ่งแรกที่ท�ากค็อืหนัไปอธบิายเรื่องราวทกุอย่างกบัท่านแม่ 

ทว่าสิ่งที่เธอได้รบัคอืใบหน้าเข้าใจ ซ�้าท่านแม่ยงัแนะให้เธอเลกิปฏเิสธเสยีง

หวัใจตวัเองอกีด้วย

‘เป็นความผดิของแม่เองที่ท�าให้ก้อยมคีวามรกัอย่างอสิระไม่ได้’

‘ไม่ใช่นะเพคะท่านแม่ ลกูกบัตาบ้านี่ไม่ได้รกักนั สิ่งที่เขาพดูเป็นเรื่อง

โกหกทั้งนั้น’

ในครานั้นท่านแม่ทรงมองมาที่เธอ นัยน์เนตรเดี๋ยวสุข เดี๋ยวเศร้า 

เดี๋ยวรูส้กึผดิ ท�าให้คุณหญงิก้อยหวั่นใจ เพราะไม่ว่าเธอจะออกปากปฏเิสธ

อย่างไรก็กลายเป็นค�าแก้ตัวไปเสียแล้ว ท่านแม่ทรงหลงเชื่อนายดลจน 

หมดใจ เจบ็ใจที่สุดเลย!

‘ในเมื่อก้อยเองก็รักชอบกับหม่อมหลวงดลวัฒน์อยู่แล้ว งั้นแม่ก็
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เหน็ดดี้วยเรื่องที่จะยกก้อยให้วายะวงศ์’

‘ไม่นะเพคะท่านแม่! ฟังลูกก่อน!’

‘ยงัต้องฟังอะไรกนัอกีเล่าก้อย แม่ตดัสนิใจอย่างนี้กเ็พื่อความสขุของ

ก้อยทั้งนั้นนะลูก’

ตอนนั้นศีรษะเธอหมุนติ้วไปหมด นึกโกรธหม่อมหลวงดลวัฒน์ที่

ขยันหาเรื่องมาให้เธอปวดศีรษะอยู่ได้ ท้ายที่สุดจึงยกชื่อของหม่อมเจ้า 

ธรีาธร ซึ่งเป็นท่านพ่อมาอ้าง บอกทุกคนไปว่าเธออยากถามความเหน็ท่าน

พ่อก่อน ว่าเห็นควรอย่างไรกับเรื่องนี้ โชคดีที่ท่านพ่อเสด็จไปฝรั่งเศส 

กว่าจะเสดจ็กลบักป็ลายเดอืนหน้า ยดืเวลาให้เธอไม่ต้องตกเป็นทาสวายะวงศ์

ไปได้ตั้งสามสบิวนั!

“คุณหญงิ...มานั่งท�าหน้างออะไรอยู่ตรงนี้ครบั”

เสยีงทกัทายแสนสุภาพดงัขึ้นเบื้องหลงั เมื่อคุณหญงิก้อยหนัไปมอง

กพ็บลุงพฤกษ์ซึ่งง่วนอยู่กบัต้นพุดซ้อนที่ก�าลงัจะลงดนิปลูกใหม่

คุณหญิงก้อยยันตัวลุกขึ้น ก่อนจะเดินเข้าไปหาคนสวนของวัง ร่าง

ใหญ่โตผวิด�าคล�้าแดดมกัจะขะมกัเขม้นกบัการปลกูดอกพดุซ้อนเช่นนี้เสมอ 

เธอเหน็จนชนิตาแล้ว

“เฮ้อ ก็ท่านแม่สิคะ ตอนนี้หลงเชื่อพวกวายะวงศ์ไปแล้ว ก้อยพูด

อะไรท่านกไ็ม่ฟังเลย”

ลุงพฤกษ์หันเสี้ยวหน้ามามองเธออย่างสงสัย ตอนนั้นเองที่คนเป็น

คุณหญงิรู้สกึคุ้นตากบันยัน์ตาของคนสวนประจ�าวงัของเธอเสยีเหลอืเกนิ

“ท�าไมหรอืครบั พวกวายะวงศ์ท�าอะไรหรอื”

“....ท่านแม่คิดว่าก้อยรักชอบกับอีตาดลน่ะสิคะ ดีนะที่ก้อยอ้าง 

ท่านพ่อเอาไว้ ไม่อย่างนั้นท่านแม่คงยกก้อยให้ตาบ้านั่นไปแล้วละ”

“...คุณหญงิไม่ชอบคุณดลเธอหรอืครบั”

“ไม่เคยตั้งค�าถามว่าชอบหรอืไม่ชอบค่ะ เพราะส�าหรบัก้อย นายนั่น

คอืวตัถุอนัตราย!”
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หม่อมหลวงดลวัฒน์ที่เพิ่งก้าวเข้ามาในสวนพุดซ้อนยิ้มมุมปากทันที

ที่ได้ยินหญิงสาวก�าลังถากถางเขา ก่อนคนที่เป็นวัตถุอันตรายจะสาวเท้า

เข้าไปใกล้เรอืนกายของเธอ ซึ่งบดันี้ก�าลงัช่วยคนสวนในชุดมอซอประคอง

ต้นพุดซ้อนลงหลุม

“ดใีจจงัที่คุณหญงิคดิถงึเรา”

เสยีงยยีวนท�าให้คณุหญงิก้อยหนัขวบัไปมอง ขณะที่ลงุพฤกษ์ยิ้มบาง

แล้วถอยออกไปจากบรเิวณนั้นอย่างรู้หน้าที่

“ใครคดิถงึนาย เฮอะ! มโนมากไป ใครๆ เขาเรียกว่าบ้านะรู้ปะ”

“เอ้า! กถ็้าไม่คดิถงึ คุณหญงิจะพูดถงึเราท�าไม อย่าแถน่า”

“ฉนัไม่ได้แถนะ!”

หมอดลมองคนโมโหง่ายยามอยู่กับเขาอย่างอารมณ์ดี ก่อนจะสาว

เท้าเข้าไปใกล้อกี และนั่นกท็�าให้คนเป็นคุณหญงิตระหนก ไม่วางใจในท่าที

เจ้าเล่ห์ของไอ้ผบี้า

“นายจะท�าอะไร นี่! หยุดเดนิเข้ามาใกล้ฉนัซะท!ี”

หม่อมหลวงดลวฒัน์ยกมอืขึ้นเชยคางมนของคุณหญงิก้อย ก่อนจะ

โน้มกายกระซบิที่ใบหูถงึเรื่องที่เขาต้องการจะมาบอกเธอ

“เราแค่จะมาบอกเฉยๆ ว่า ถึงคุณหญิงจะใช้เรื่องท่านธีปมาอ้างก็

เหนื่อยเปล่า”

“...”

“เพราะยงัไงคุณหญงิ...กห็นเีราไม่พ้นอยู่แล้ว หึๆ ”



ช่วงเช้าของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนอืงแน่นไปด้วยผูป่้วยนอก๑ ที่
ยืนออเรียงรายกันอยู่หน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาล และด้วยจ�านวนคนที่

มากท�าให้ทางเดินด้านหน้าโรงพยาบาล ที่ทอดยาวไปสู่ประตูใหญ่ซึ่งยังคง

ปิดสนทิเพราะยงัไม่ถงึเวลาเปิดท�าการดแูน่นขนดัมดืฟ้ามวัดนิไปหมด เหล่า

เจ้าหน้าที่ บุรุษพยาบาล และนางพยาบาลพากันวิ่งวุ่นอยู่ภายใน เพื่อเร่ง

เตรียมการให้พร้อมรอรับผู้ป่วยและญาติ ซึ่งในอีกไม่กี่นาทีคลื่นมหาชน

ด้านนอกจะหลั่งไหลกนัเข้ามาด้านในอย่างเช่นทุกวนัที่ผ่านมา 

หม่อมราชวงศ์กนกวลเีดนิเข้าตกึโรงพยาบาลด้วยเส้นทางเฉพาะของ

แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ก่อนจะผงกศีรษะ ยกมือรับไหว้นาง

๔
อย่างนี้เรียกว่าจีบหรือเปล่า

๑ ผู้ป่วยนอก หรอื ผู้ป่วย OPD (Outpatient Department) คอื ผู้ป่วยที่เข้ารบัการ

รักษาโดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถกลับบ้านได้ในวันที่เข้ารับการ

รกัษา (ผู้เขยีนอ้างองิจากระเบยีบของตกึ ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากที่โรง-

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตกึฉกุเฉนิจะแยกต่างหาก และจะเปิดท�าการตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง) 
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พยาบาลและบุรุษพยาบาลที่หนัมาส่งยิ้มให้

“มาแต่เช้าเชยีวนะคะคุณหมอก้อย”

นางพยาบาลคัดแยกผู้ป่วยนอกเอ่ยทักคุณหญิงก้อย ขณะเธอเดิน

เข้าไปประจ�าที่เตรยีมปฏบิตัหิน้าที่ของตน

“เช้ายงัไงกม็าเรว็สู้พี่นนัไม่ได้ซะท ีแบบนี้ก้อยไม่ภูมใิจหรอกค่ะ”

นางพยาบาลคนดงักล่าวหวัเราะ ก่อนจะหนัไปควา้ไมโครโฟนข้างตวั

ขึ้นมาถือ เพื่อเตรียมประกาศบอกขั้นตอนและวิธีต่างๆ แก่ผู้ป่วยนอก  

ซึ่งยงัไม่เคยใช้บรกิารที่โรงพยาบาลแห่งนี้

“ยงัไงวนันี้กพ็ยายามเข้านะคะ”

“สู้ๆ ค่ะ”

คุณหญิงก้อยตอบกลับก่อนจะหมุนตัวไปทางลิฟต์ของโรงพยาบาล 

ทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดอ้ารับ เสียงประชาสัมพันธ์ด้านหลังก็ดังขึ้นโดยนาง

พยาบาลคนเมื่อครู่ พร้อมประตูโรงพยาบาลที่เปิดออก เป็นสญัญาณบอก

ทุกคนว่าได้เวลาเปิดท�าการส�าหรบัผู้ป่วย OPD ของโรงพยาบาลแล้ว

“สวสัดค่ีะทกุท่าน ทางโรงพยาบาลพร้อมให้บรกิาร ส�าหรบัผูป่้วยที่

กดรบับตัรควิ กรณทีี่มใีบนดัมาด้วย ให้ไปรอเรยีกชื่อตรงหมายเลขช่องที่

ปรากฏอยู่บนมุมขวาของบตัรควิ ส่วนผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยใหม่ ไม่มบีตัรควิ 

และไม่เคยเข้ารับการรักษาที่นี่มาก่อน กรุณาต่อแถวเพื่อพบพยาบาล 

คดัแยกอาการ...”

ทางเดินภายในชั้นตรวจ OPD แผนกศัลยกรรมเช้านี้ยังคงวุ่นวาย 
ไมผ่ดิจากวนัอื่นๆ เหล่านางพยาบาลประจ�าแผนกในชดุสขีาววิ่งไปทางนั้นที

๒ แพทย์ทั่วไป (General Practitioner) แพทย์ที่จบ ๖ ปีและใช้ทุนแล้ว แต่ไม่ได้เรยีน

ต่อเฉพาะทาง สามารถท�างานในโรงพยาบาลโดยมีหน้าที่ตรวจรักษาโรคที่ไม่ซับซ้อนได้

ทั้งหมด
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ทางนี้ทด้ีวยท่าทางกระฉบักระเฉง และแน่นอนว่าในทนัททีี่เหล่านางพยาบาล

มองเหน็คุณหญงิก้อย แพทย์ทั่วไป๒ ของแผนก กร็บีผละจากธุระที่ท�าอยู่ 

ยกมอืขึ้นไหว้และรบัไหว้คุณหญงิเช่นทุกๆ วนั

“คุณหมอมาเรว็จงัเลยค่ะ แต่กย็งัไม่เรว็เท่า...”

เหล่านางพยาบาลหยุดค�าพูดไว้เพียงเท่านั้น ก่อนจะหันหน้ามามอง

กันแล้วหัวเราะคิกคัก คุณหญิงก้อยถอนใจเพราะพอจะเข้าใจว่าสิ่งที่นาง

พยาบาลกล่าวมาหมายถงึอะไร ทว่าก่อนที่เธอจะหมุนตวัตรงไปจดัการคน

ที่รอเธออยู่ที่ห้อง หนึ่งในนางพยาบาลเหล่านั้นกเ็รยีกเธอไว้เสยีก่อน

“โอ๊ะ! เดี๋ยวค่ะคุณหมอๆ พี่สาฝากนี่ไปให้หมอดลด้วยค่ะ”

นางพยาบาลคนนั้นวิ่งออกมาจากเคาน์เตอร์ ส่งกระดาษบางอย่างมา

ให้พลางยิ้มแซว็

“อะไรหรอืคะ...นี่มนั!” คณุหญงิก้อยร้องอย่างตกใจครั้นเหน็เจ้าแผ่น

กระดาษที่ว่าในมอื

‘โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน’

“หมอดลเขาบอกให้พี่สาเตรยีมมาให้น่ะค่ะ ทั้งของคุณหมอแล้วกข็อง

หมอดล คิๆ ”

คนเป็นคณุหญงิทั้งโกรธทั้งเขนิอาย สิ่งเดยีวที่ท�าได้คอืยดืตวัตรงแล้ว

รี่ไปยงัห้องตรวจของตน ซึ่งเธอรู้ดวี่าไอ้ตวัเจ้าปัญหาอยู่ในห้อง นั่งรอเธอ

สบายใจเฉบิอย่างเช่นทุกวนั

ปัง!

ประตูที่เปิดอ้าออกด้วยความแรงแบบเดมิทุกๆ วนัท�าให้นายแพทย์

หม่อมหลวงดลวฒัน์นกึอยากแสร้งสะดุ้งตกใจขึ้นมา

คณุหญงิก้อยมองคนเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน๓ ซึ่งท�างานในแผนกเดยีว

กับเธออย่างไม่ชอบใจ โดยปกติคนเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางด้าน

ศลัยศาสตร์อย่างเขาควรจะเรยีนหนกัและไม่มเีวลาว่างไม่ใช่หรอื แล้วท�าไม

คนตรงหน้าถงึดูว่างมาก ซ�้ายงัชอบถอืวสิาสะเข้ามายุ่งวุ่นวายในห้องท�างาน
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ของแพทย์ทั่วไปอย่างเธออกี!

หญิงสาวท�าหน้าบึ้งตึงก่อนจะเดินเข้าไปใกล้คนที่ท�าเป็นขวัญอ่อน

บอบบาง ก่อนปา ‘โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน’ ใส่

“นี่มนับ้าอะไร!”

หมอดลไม่ได้คัดค้านอะไรทั้งนั้น ท�าเพียงหมุนกระดาษสองแผ่น

เข้าหาตัว ก่อนจะดึงปากกาที่อยู่ตรงอกเสื้อขึ้นมา บรรจงกรอกชื่อตัวเอง 

ลงไปบนโปรแกรมตรวจสขุภาพก่อนแต่งงาน ไม่ลมืกรอกชื่อคณุหญงิก้อย

ในอกีใบด้วย

“นายดล! หยุดนะ!” คนเป็นคณุหญงิรบีดงึกระดาษพวกนั้นกลบัมา 

“นายคดิจะท�าบ้าอะไรฮะ แกล้งฉนัมนัสนุกนกัเหรอ!”

หม่อมหลวงดลวัฒน์เลิกคิ้วมองคนโกรธพลางท�าหน้าใสซื่อ “แกล้ง

อะไร เราจรงิจงันะ ถ้าไม่ซเีรยีสเราจะยอมจ่ายค่าตรวจสขุภาพก่อนแต่งงาน

ของเราสองคนไปท�าไม”

คุณหญิงก้อยโมโหความยียวนของหมอดล ก่อนจะขย�าโปรแกรม

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานในมือจนยับยู่แล้วเอ่ยต่อ “ฉันไม่ได้จะแต่งงาน 

ฉนัไม่จ�าเป็นต้องตรวจ”

ชายหนุ่มยิ้มแล้วลุกขึ้นเดินเข้ามาใกล้หญิงสาว “ใครบอกว่าจะไม่ได้

แต่งล่ะ แค่รอท่านธปีเสดจ็กลบั เรากไ็ด้แต่งกนัแล้ว ฤกษ์ยามกห็าไว้แล้ว

๓ แพทย์ประจ�าบ้าน (Resident) คอื แพทย์ที่เรยีนจบแล้ว และตดัสนิใจกลบัมาเรยีนตอ่

เฉพาะทางในสาขาที่สนใจ แพทย์กลุ่มนี้คอืแพทย์เตม็ตวั เพยีงแต่กลบัมาสูร่ะบบการเรยีน

อกีครั้งหนึ่ง โดยที่ยงัมคีวามเป็นแพทย์อยู่ครบครนั จะพบเหน็แพทย์กลุ่มนี้ในโรงเรยีน

แพทย์และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ใส่เสื้อกาวน์สั้น มตีราประจ�าโรงพยาบาล มคี�าว่า ‘นพ.’ 

หรอื ‘พญ.’ น�าหน้า โดยทั่วไปการอบรมแพทย์ประจ�าบ้านใช้เวลา ๓-๔ ปี แล้วแต่สาขา 

ที่มาของค�าว่า ‘แพทย์ประจ�าบ้าน’ คอื แพทย์ที่มาเรยีนส่วนใหญ่จะต้องใช้ชวีติ ๙๐% อยู่

ในบ้าน (โรงพยาบาล) เลยถูกเรยีกว่า Resident หรอืแพทย์ประจ�าบ้าน
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ด้วย”

คณุหญงิก้อยถลงึตาใส่หมอดล ก่อนจะใช้มอืรั้งตวัชายหนุม่ ผลกัๆ 

ดนัๆ คนตวัสูงอย่างกบัเปรตออกไปจากห้องของเธอ

‘ยงัมหีน้ามาหวัเราะอกี โดนลากออกจากห้องมนัตลกนกัหรอืไง!’

กว่าที่คุณหญิงก้อยจะดันหมอดลออกมาจากห้องท�างานของตัวเอง

ได้ก็เล่นเอาหอบแฮก ผิดกับคนต้นเรื่องที่ยืนสบาย คล้ายไม่ทุกข์ไม่ร้อน

อะไรเลย แต่ยงัไม่ทนัที่คนเป็นคณุหญงิจะได้พดูจาต่อวา่คนชอบมายุม่ย่าม

กบัเธอ เธอกต้็องชะงกัค้าง เมื่อพบว่าทั้งแผนกที่เมื่อครูย่งัเปลี่ยวร้างไร้ผูค้น 

บัดนี้กลับเต็มไปด้วยผู้ป่วยและญาติ ที่ส�าคัญ คือทุกสายตาก�าลังจ้องมอง

มาทางเธอที่ท�าท่าคล้ายกบัก�าลงัโอบหมอหนุ่มรูปหล่อจากด้านหลงั 

“…!”

ร่างแบบบางรบีผละออกจากตวัหมอดล ก่อนจะแก้เก้อด้วยการหนั

ไปค้อนคนสูงกว่า ทว่าทนัใดนั้นเอง...

ธงชาตแิละเพลงชาตไิทย เป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นไทย...

เสยีงตามสายที่ดงัขึ้นทุกชั้นและทุกแผนกของโรงพยาบาล ท�าให้คน

เป็นคุณหญิงขนลุกซู่ แน่นอนว่าเสียงที่พูดก่อนเพลงชาติจะดังตามมาไม่มี

ทางท�าให้คนเป็นคุณหญงิตกใจได้ขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะว่า…

“อ๊ะ! นายดล!”

วงแขนแขง็แรงของหมอดลรั้งร่างของคุณหญงิก้อยเอาไว้ทนัททีี่หญงิ

สาวคดิจะวิ่งหนไีปอกีทาง ก่อนเขาจะดนัตวัเธอไปตดิผนงั และขงัร่างที่ก�าลงั

ต่อต้านไว้อย่างนั้นเพื่อรอเวลา

“ปล่อยนะ! ไอ้โรคจติ!”

เราจงร่วมใจยนืตรงเคารพธงชาต ิด้วยความภาคภูมใิจในเอกราช...

“ฉนับอกให้ปล่อยไง!”

และความเสยีสละของบรรพบุรุษไทย...

สองร่างยื้อแย่งมอืไม้กนัไปมา ขณะที่คนอื่นๆ ซึ่งจ้องมองตาเป็นมนั 
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กร็บีลุกขึ้นยนืเมื่อได้ยนิเพลงชาติ

หมอดลมองร่างของหญิงสาวที่ถูกเขาดึงมาชิดกายอย่างล้อเลียน 

ก่อนจะกระซบิเสยีงแผ่วแล้วถงึยอมปล่อยเธอให้เป็นอสิระ 

“ยนืนิ่งๆ เป็นตวัอย่างที่ดดี้วยล่ะคุณหญงิ ไม่งั้นเราฟ้อง ผอ. แน่”

คณุหญงิก้อยมองคนตรงหน้าอย่างเคอืงโกรธ แต่จะผละออกห่างไป

ในตอนนี้กไ็ม่ได้เสยีด้วย เพราะเพลงชาตเิริ่มบรรเลงขึ้นแล้ว

ประเทศไทยรวมเลอืดเนื้อชาตเิชื้อไทย เป็นประชารฐั ไผทของไทย

ทุกส่วน...

ความโมโหของคณุหญงิก้อยเริ่มทวคีวามรนุแรงขึ้นเป็นระลอกคลื่น 

ก็จะไม่ให้เธอโมโหได้อย่างไร ในเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา พอถึงเวลา

เคารพธงชาติทีไร ตาบ้านี่ก็ชอบมาท�าแบบนี้ ชอบเอาตัวมาชิดมาแนบเธอ 

แล้วใช้ข้ออ้างที่ต้องยืนนิ่งเวลาได้ยินเพลงชาติมาหน่วงเหนี่ยวเธอไว้ให้ 

เขาได้ใกล้ชดิ ครั้งนี้ยงัพอว่า ทว่าบางทเีธอกบัเขาอยู่กนัคนละแผนก ตาบ้า

นี่ก็วิ่งพรวดพราดเข้ามาหา ท�าอย่างกับกลัวว่าจะมาไม่ทันเพลงชาติอย่าง 

นั้นแหละ

หมอดลมองคนที่อยูช่ดิตวัเขาซึ่งเดี๋ยวกก้็มหน้าหน ีเดี๋ยวกเ็งยหน้าขึ้น

มามองค้อน ก่อนเขาจะถามเสียงเย้า แน่นอนว่าค�าถามนั้นมีแต่เขากับคน

ตรงหน้าเท่านั้นที่ได้ยนิ

“จะเล่นตวัไปถงึไหนคณุหญงิ ถามจรงิ ยงัคดิว่าจะรอดไปได้อกีเหรอ”

คุณหญงิก้อยเชดิหน้าขึ้นมองคนเจ้าเล่ห์ ก่อนจะตอบด้วยน�้าเสยีงที่

ใครฟังกร็ู้ว่าเธอต้องกดเกบ็อารมณ์เอาไว้มากแค่ไหน

“ดูปากณชัชานะคะ ฉนัไม่มวีนั...แต่งกบันาย!”

หมอดลยิ้มรบัเพราะรูค้�าตอบดอียูแ่ล้ว ก่อนจะใช้สายตาพนิจิใบหน้า

ของคนใกล้กายอย่างละเอยีดถี่ถ้วน

ใบหน้าของหญงิสาวเลก็มากๆ เลก็กว่าฝ่ามอืของเขาอกีมั้ง และบดันี้

มันก�าลังงอง�้า พานให้ริ้วคิ้วสวยละเอียดที่เรียงไปในทิศทางเดียวกันขมวด
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เป็นปมตามไปด้วย จมูกโด่งที่โด่งพองามไม่มากไม่น้อย และริมฝีปากอิ่ม 

ที่คนเป็นเจ้าของขบกัดตลอดเวลาหากเขาท�าอะไรให้เธอไม่พอใจ แล้วยัง 

พวงแก้มนั่น ที่มนั...

“...จะเลกิมองได้หรอืยงั!”

หญิงสาวตะโกนถามอย่างอึดอัด นึกโกรธคนแต่งเพลงชาติขึ้นมา 

เสยีแล้ว ว่าท�าไมถงึแต่งเพลงเสยียาวอย่างนี้ คนเขาอดึอดัรู้บ้างไหม!

ทางด้านหนึ่งของแผนกศลัยกรรม เหล่านางพยาบาลที่ยนืตรงเคารพ

ธงชาตกิ�าลงัเหล่มองสองคณุหมอที่ก�าลงัจี๋จ๋ากนั ก่อนพวกเธอจะเริ่มกระซบิ-

กระซาบเมาท์มอยภาพเหตุการณ์ตรงหน้า

“คุณหมอก้อยโดนแล้ว! นี่ยังไงที่ทุกคนเรียกกันว่ากับดักรักตอน

แปดโมงเช้าน่ะ!”

“หมอดลนี่ร้ายจรงิๆ เลย ใช้ข้ออ้างมาใกล้คู่หมั้นแบบนี้”

“อะไรของเธอ เขายงัไม่ได้หมั้นกนัเสยีหน่อย ไปฟังข่าวมาจากไหน”

“โอ๊ย กห็มอดลเป็นคนบอกเอง เธอไม่รู้ถอืว่าเชยมากเลยนะ หมอ

ดลเขาออกจะประกาศตัวขนาดนั้น เห็นบอกว่าหมอก้อยเธอเขิน ก็เลย

ปฏเิสธ”

ว่าจบสายตาของบรรดานางพยาบาลก็หันกลับไปมองยังคู่ตุนาหงัน 

ที่ขณะนี้ยงัคงยนืแนบชดิตดิกนัเพราะเพลงชาตยิงัไม่จบ

หมอดลยิ้มกริ่มคดิแต่จะเย้าจะแกล้งฝ่ายหญงิ ก่อนจะพูดเสรมิคน

ที่เลกิก้มหน้าแต่เปลี่ยนมาจ้องเขาอย่างหาเรื่องแทน

“ถ้าขอดีๆ  ไม่แต่ง งั้นเตรยีมรบัมอืเราให้ดกีแ็ล้วกนั”

“เฮอะ จะมาไม้ไหนฉันก็ไม่แต่ง ให้แต่งเข้าวายะวงศ์เหรอ...ฝันไป

เถอะ!”

ว่าจบคุณหญิงก้อยก็ผลักร่างชายหนุ่มที่ท�าท่าจะโน้มเข้ามาใกล้ออก

จากตวั ก่อนจะสะบดัตวัเปิดประตหู้องตรวจของตนเข้าไปด้านใน ทิ้งให้คน

อยากเป็นเจ้าบ่าวจนตวัสั่นมองตามยิ้มๆ
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“เอ๊ะๆ ไอ้ดล ฉนัว่ามนัยงัไงๆ อยู่นา”

หมอดลหันไปมองทางด้านหลังก็พบหมอเอก เพื่อนหมอด้วยกันที่

เดนิน�ากลุ่มนายแพทย์หนุ่มของแผนกศลัยกรรมมา

“แรกๆ บอกชอบแกล้งคณุหญงิก้อยเฉยๆ ท�าไมหลงัๆ แกชกัถงึเนื้อ-

ถงึตวั รูห้รอืเปล่าว่าตอนนี้ทั้งโรงพยาบาลเขาเรยีกไอ้ที่แกท�าเมื่อกี้ว่า กบัดกั

รกัตอนแปดโมงเช้าไปแล้วนะ”

ครั้นได้ฟังสิ่งที่หมอเอกพูด หมอดลกเ็ลกิคิ้วสูง 

“กบัดกัรกัตอนแปดโมงเช้าเหรอ...ใครเป็นคนคดิชื่อนี้เนี่ย”

“ท�าไมวะ จะตามไปจดัการหรอืไง”

น�้าเสียงใคร่รู้ของเพื่อนหมอท�าให้หม่อมหลวงดลวัฒน์หัวเราะเสียง

แผ่ว

“เปล่า...จะตามไปตกรางวลั”

คนข้างนอกก�าลงัครกึครื้น ทว่าคนที่อยูข้่างในห้องกลบัฮดึฮดัไม่พอใจ  
คณุหญงิก้อยทิ้งตวัลงนั่งที่โต๊ะท�างานของตน สงบสตอิารมณ์ก่อนจะหมนุตวั

ไปคว้าชุดกาวน์สีขาวมาสวม ทว่าแทบจะในทันทีที่หญิงสาวหันกลับมาแล้ว

เหลอืบไปเหน็ดอกพดุซ้อนสขีาวดอกโตที่ถกูปักไว้ในแก้วน�้า เธอกต็้องกลบั

มาฉุนกกึอกีครั้ง

มอืบางหยบิดอกไม้สขีาวที่ส่งกลิ่นหอมละมนุขึ้นมาถอืไว้ด้วยกริยิาที่

ไม่ได้ถนอม แต่ก็ไม่ได้ต้องการให้กลีบดอกบอบช�้า ก่อนนัยน์ตาหลังแว่น

กรอบเหลี่ยมจะเพ่งมองไปยงัใต้ฐานของดอกไม้หอมด้วยความเคยชนิ เป็น

เพราะเจ้าดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนี้ถูกส่งมาวางยังโต๊ะท�างานของเธอทุกวัน

ตลอดเวลาเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา แน่นอนว่าคนเอามาวางจะเป็นใคร 

ไม่ได้...นอกจากหม่อมหลวงดลวฒัน์!

นิ้วเรยีวขาวช้อนการ์ดใบเลก็ที่ถูกผกูเข้ากบักา้นขึ้นมาพลกิอา่น เผย

ลายมอืหวดัๆ แต่เรยีงเป็นระเบยีบสวยแก่สายตาเธอ
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ก้อยจ๋า แต่งงานกนันะ

ไม่ต้องเสยีเวลาคดิซ�้า เจ้าดอกพดุซ้อนที่ว่ากถ็กูส่งลงไปอยูใ่นถงัขยะ

ทนัททีี่เธออ่านจบ

ฟุบ!

แต่ใครเล่าจะล่วงรู้ว่า กลิ่นหอมละมุนละไมของมันยังคงหอมตลบ

อบอวล รบกวนจติใจของหญงิสาวอยู่อย่างนั้น...กระทั่งถงึเวลาเลกิงาน



โรงอาหารของโรงพยาบาลในเวลาพกัเที่ยงเนอืงแนน่ไปด้วยผูค้น 
ทั้งญาตผิู้ป่วย เจ้าหน้าที่ รวมไปถงึคุณหมอจากแผนกต่างๆ ที่หลั่งไหลกนั

เข้ามาภายในอาคารชั้นเดยีวอย่างไม่ขาดสาย คณุหญงิก้อยเองกเ็ป็นหนึ่งใน

กลุม่คณุหมอเหล่านั้น หญงิสาวกวาดตามองป้ายร้านอาหารนานาชนดิที่โชว์

เด่นหราอยู่ตรงหน้า พลางคดิว่าวนันี้ตนจะกนิอะไรดี

“งั้นเดี๋ยวเราไปจองที่นั่งให้ก่อนแล้วกนั ก้อยไปสั่งอาหารเลย”

รุ้งนรินหรือหมอรุ้ง เพื่อนหมอ OPD แผนกศัลยกรรมกล่าวกับ 

คนมีศักดิ์เป็นคุณหญิง ก่อนทั้งสองจะแยกเดินไปคนละทางเมื่อตกลงกัน

เรยีบร้อย

อาหารจานเดยีวอย่างง่ายๆ ที่คุณหญงิก้อยเลอืกกนิวนันี้คอื ผดัผกั

รวมราดข้าวกลิ่นหอมฉุย หลงัจากได้เมนอูนัโอชะที่นกึอยากกนิตั้งแต่เช้ามา

แล้ว คนเป็นคุณหญงิกเ็ดนิสอดส่ายสายตามองหาหมอรุ้งจากคลื่นมหาชน

เบื้องหน้า เมื่อพบเพื่อนยืนเท้าโต๊ะพลางโบกมือมาให้อยู่ตรงมุมหนึ่งของ 

โรงอาหาร เธอกเ็ร่งเดนิเข้าไปหาเพื่อสลบัให้อกีฝ่ายไปซื้ออาหาร

๕
น้องถั่วงอก
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อาหารยั่วน�้าลายถูกวางอย่างเรยีบร้อยตรงหน้า ทวา่เธอยงัไมค่ดิจะ

ลงมอืกนิ เพราะหญงิสาวอยากรอกนิพร้อมรุ้งนรนิมากกว่า คนตวับางจงึ

เอนหลังนั่งพิงเก้าอี้ ก่อนจะหยิบเครื่องมือสื่อสารออกมาจากกระเป๋าเสื้อ 

เหน็ข้อความแจ้งเตอืนของโปรแกรมแชตยอดนยิมปรากฏบนหน้าจอ แต่ยงั

ไม่ทนัที่หญงิสาวจะกดเข้าไป ร่างสูงโปร่งของหมอดลกป็รากฏขึ้นเสยีก่อน

“นั่งด้วยนะคุณหญงิ”

“ไปให้พ้น”

คุณหญิงก้อยตอบกลับคนตรงหน้าอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเงยหน้า 

และแน่นอนว่าค�าไล่เพียงเท่านั้นย่อมใช้กับคนกวนประสาทอย่างหมอดล 

ไม่ได้ ซ�้าคนแสร้งท�าเป็นหูทวนลมยังก้มมองจานอาหารของเธอ ก่อนจะ 

พยักหน้าพอใจที่เห็นอาหารสุขภาพเช่นผัดผักรวมมิตร มิใช่ของทอดหรือ

อาหารรสจดัจ้านที่สาวๆ ทั่วไปชอบบรโิภคกนั

“ถ้าจะให้ดี กินโปรตีนเพิ่มอีกสักหน่อยนะคุณหญิง หุ่นยิ่งเหมือน

ถั่วงอกแบบนี้ กนิแค่นี้ไอ้ส่วนที่ควรจะนูนมนักไ็ม่นูนออกมากนัพอด”ี

คณุหญงิก้อยตวดัสายตามองชายหนุม่ที่เริ่มมาจุน้กบัชวีติของเธออกี

แล้ว ก่อนจะคว้าช้อนส้อมที่ชายหนุ่มก�าลงัใช้เขี่ยอาหารของเธอไปมา รวบ

แล้ววางอย่างเรยีบร้อยไว้ที่เดมิ

“บอกให้ไปให้พ้นไง! ฉนัเบื่อขี้หน้านายจะแย่อยู่แล้ว รู้ไหม!”

หม่อมหลวงดลวฒัน์เลกิคิ้วมองตอบคนที่ชอบฉนุเฉยีวเสมอเวลาเจอ

หน้าเขา แต่กบัคนอื่นกลบัน่ารกัเรยีบร้อยเหมอืนผ้าพบัไว้ ก่อนจะแสร้งท�า

สีหน้าน้อยใจ เสียงอ่อยเบาถูกหยิบมาใช้เพื่อให้ตนเองดูน่าสงสารเหลือ

ประมาณ

“ท�าไมจิตใจโหดร้ายอย่างนี้ คุณหญิงจะพูดกับว่าที่สามีแบบนี้ไม่ได้

นะ”

“นายไม่ใช่ว่าที่สามีฉัน! แล้วก็เลิกสร้างข่าวลือเรื่องกับดักรักบ้าบอ

อะไรนั่นด้วย”
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“ท�าไมอะ กเ็ราสองคนรกักนั”

“นายไม่เคยรกัฉนั! และฉนักไ็ม่เคยรกันาย นายหลอกคนอื่นได้ แต่

หลอกคนอย่างฉนัไม่ได้ จ�าเอาไว้!”

ว่าจบคนเป็นคุณหญิงก็ลุกพรวดขึ้นจากโต๊ะ ก่อนจะยกจานข้าว 

เดนิไปอกีทาง

เธอยอมรับว่าโมโห โมโหที่ชายหนุ่มเอาแต่พูดเรื่องแต่งงานอยู่ได้ 

ใครๆ ก็รู้ว่าเธอกับเขาเป็นอริกันมานาน เป็นมาตั้งแต่เริ่มเรียนอนุบาลที่

โรงเรยีนหลวง กระทั่งจบหมอที่มหาวทิยาลยัเดยีวกนั ใช้ทนุที่โรงพยาบาล

ชมุชนแห่งเดยีวกนั เธอกบัเขาไม่เคยคยุกนัดีๆ  สกัครั้ง แต่การที่เขามาแกล้ง

บอกว่ารัก แกล้งผูกมัดเธอด้วยการแต่งงาน มันออกจะหนักไปสักหน่อย 

เรื่องอื่นแกล้งได้เธอไม่ว่า แต่เรื่องอย่างนี้เอามาเล่นได้ที่ไหน!

ร่างแบบบางกระแทกจานข้าวลงบนโต๊ะม้าหินอ่อนในสวนหย่อม

ระหว่างอาคาร ความเงียบสงบของสถานที่ท�าให้คนเป็นคุณหญิงผ่อนจิต

ผ่อนใจลงได้เกอืบครึ่ง ทว่า...

“เดนิไม่รอกนัเลยนะที่รกั”

‘มนัยงัจะตามมาอกี!’

คุณหญิงก้อยหันขวับไปมองคนอารมณ์ดีก่อนจะถอนใจ รอจน

กระทั่งชายหนุ ่มนั่งลงที่ฝั ่งตรงข้าม เธอจึงเริ่มบทสนทนาอย่างเป็น

กจิจะลกัษณะ

“นายต้องการอะไรกนัแน่นายดล ฉนัไม่เชื่อว่านายจะงมงายกบัเรื่อง

พระพายเสี่ยงทายนั่น และก็เชื่อว่านายไม่ได้รักฉันอย่างที่ก�าลังเสแสร้ง

แกล้งท�า”

“...คุณหญงิคดิมากไปแล้ว เรารกัคุณหญงิ เราถงึขอแต่งงาน”

“ถ้านายยังไม่เลิกพูดภาษาแมวๆ แบบนั้นอีก ฉันจะหาตะกร้อมา

ครอบปากนายซะ”

“ถ้าเรายอมให้ครอบแต่โดยด ีคุณหญงิจะยอมแต่งกบัเราหรอืเปล่า
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ล่ะ”

“ไม่!”

ประโยคตัดสัมพันธ์ท�าให้หญิงสาวที่ก�าลังยกอาหารเดินเข้ามาใกล้

ชะงัก เมื่อสองหนุ่มสาวที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะม้าหินอ่อนรับรู้ถึงการมาของใคร 

อีกคนก็หันกลับไปดู จึงเห็นหมอเกวลินหรือหมอเกล เพื่อนในกลุ่มของ

หม่อมหลวงดลวฒัน์

“อ้าว เกล”

หมอดลรีบยันกายลุกขึ้นทันทีที่เห็นเกวลินเดินเข้ามาใกล้ ก่อนชาย

หนุม่จะรี่เข้าไปหา รบัถาดอาหารที่หญงิสาวถอืมาไว้ในมอื เมื่อก้มมองกพ็บ

ก๋วยเตี๋ยวน�้าตกหมกตบั ของโปรดซึ่งเขามกัจะกนิซ�้าๆ จนเคยชนิ กบัจาน

ข้าวผดัหมู ของโปรดของฝ่ายหญงิวางอยู่เคยีงกนั

“ซื้อมาให้เราอกีแล้วเหรอ ทหีลังไม่ต้องล�าบากนะ”

คุณหญิงก้อยกลอกตามองบนกับภาพและท่าทางสุภาพนุ่มนวลของ

หม่อมหลวงดลวฒัน์ ไอ้กริยิาทะนถุนอมหมอเกลนั้นน่าสะอดิสะเอยีนสิ้นด ี

กบัคนอื่นละเป็นสุภาพบุรุษ ทกีบัเธอละกวนประสาทกนัไม่เลกิรา เฮอะ!

“ไม่เป็นไร เกลเห็นดลคุยกับคุณหญิงอยู่ เลยไปซื้อให้เองเสียเลย  

ยงัไงเกลกต็ดิเลี้ยงข้าวดลคนือยู่แล้ว อ้อ เกลปรุงมาให้แล้วด้วยนะ”

หญิงสาวในชุดเสื้อเชิ้ตครีมกระโปรงด�ากล่าวขณะยิ้มตอบหมอดล 

ก่อนจะหันมาทักทายคุณหญิงก้อย ซึ่งอีกฝ่ายก็ยิ้มรับตามปกติเฉกเช่น

มารยาทของเพื่อนหมอร่วมโรงพยาบาลเดยีวกนั

หมอเกลหย่อนตวัลงนั่งบนเก้าอี้ฝ่ังตรงกนัข้ามคุณหญงิก้อย ทว่าคน

เป็นคุณหญงิกลบัมที่าทกีระฟัดกระเฟียด เพราะหม่อมหลวงดลวฒัน์ที่นั่ง

เป็นคนสุดท้ายกลบัเบยีดกายลงมานั่งข้างเธอเสยีอย่างนั้น แถมยงัเบี่ยงตวั

มาเสยีชดิ จนแทบจะเรยีกได้ว่าร่างของเขากบัเธอแทบจะบี้รวมกนัเป็นหนึ่ง

เดยีว

“นี่นายดล จะมานั่งอะไรตรงนี้ฮะ!”



48  l  พ ร ะ พ า ย ท า ย รั ก

“อ้าว ก็เก้าอี้มันมีแค่สองฝั่งอะ จะให้เราไปนั่งตรงไหน” ขณะพูด 

ชายหนุ่มกเ็บยีดหญงิสาวอกีรอบ จนร่างเธอแทบจะเซไปอกีทาง

“นู้น! ไปนั่งบนพื้นนู้น! พื้นหญ้ามตีั้งมากมายให้นายได้ใช้สอย”

“ไม่เอาอะ นั่งกบัก้อยจ๋าดกีว่า”

เกวลินมองเพื่อนตัวเองอย่างสงสัย ก่อนจะออกปากชักชวนให้หมอ

ดลมานั่งข้างเธอ เพราะหญิงสาวทราบดีว่าสองหญิงชายตรงหน้าไม่ค่อย 

จะลงรอยกันสักเท่าไร ทว่าชายหนุ่มเพียงคนเดียวกลับไม่ยินยอม ยืนยัน

จะนั่งข้างๆ คู่อรขิองตนอย่างนี้

ส่วนคุณหญิงก้อยก็ไม่น้อยหน้า ตอนนี้เธอไม่คิดจะถอยออกหรือ

เปลี่ยนที่นั่งอกีแล้ว เพราะกลวัคนข้างๆ จะได้ใจและคดิว่าเขาชนะเธออกี จงึ

กลายเป็นว่าทั้งคู่เบยีดบี้กนัอยู่บนเก้าอี้ ไม่ยอมถอยห่างจากกนั

“นี่! แขนน่ะหุบๆ ลงหน่อยจะได้ไหม”

“เรื่องมากจรงิคุณหญงิ โดนนดิโดนหน่อยไม่ได้เลยนะ”

“โอ๊ย! นายเหยยีบเท้าฉนั”

“ขอโทษละกนั เรานกึว่าขาโต๊ะสนุ้ก”

หมอเกวลนิยกมอืนวดขมบัขณะคดิหาทางหยุดสงครามย่อมๆ ของ

สองคุณหมอผู้มีฐานันดร ก่อนจะเหลือบไปเห็นจานถั่วงอกที่ตนเป็นคนไป

ขอเพิ่มมาจากร้านก๋วยเตี๋ยว จงึรบีใช้มนัดงึดูดสายตาของชายหนุ่มทนัที

“อ้ะ นี่ดล ถั่วงอก เกลขอเพิ่มมาให้”

หม่อมหลวงดลวฒัน์หนัไปมองจานถั่วงอกด้วยตามนัวาว ก่อนจะรบั

ของโปรดมาถือไว้ แล้วกล่าวขอบคุณเกวลิน “โอ๊ะ ขอบคุณเกล รู้ใจกัน

จรงิๆ”

คุณหญิงก้อยมองมือขาวสะอาดของหมอหนุ่มที่หยิบเจ้าถั่วงอกเส้น

บางขาวใสจากจานตรงหน้าขึ้นมาเต็มมือ ก่อนจะใส่ลงไปในชามก๋วยเตี๋ยว

ของเขาในปรมิาณที่มากล้นจนพูนชาม

“ตาบ้า กนิเข้าไปได้ยงัไงขนาดนั้น เหมน็เขยีวจะตาย”
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หมอดลเลิกคิ้วมองคุณหญิงก้อย ก่อนจะใช้ช้อนคลุกก๋วยเตี๋ยวกับ

ถั่วงอกเหล่านั้นให้เข้ากนั

“ใครว่า ถั่วงอกกนิแล้วชื่นใจจะตาย ไม่เหมน็เขยีวสกันดิ” ว่าจบกห็นั

ไปมองหญงิสาวข้างกาย จนคุณหญงิก้อยผงะถอยห่างจากสายตาของเขา

“...อะไร”

“เปล๊า แค่จะบอกว่าเราชอบนะ...ถั่วงอกน่ะ”

คุณหญงิก้อยอกึอกัเมื่อเจอค�าพูดก�ากวมของหมอดล กจ็ะไม่ให้เธอ

ชะงกัได้อย่างไร ในเมื่อก่อนหน้านี้ตาบ้านี่ยงัเรยีกเธอว่าถั่วงอกอยูเ่ลย แล้ว

มาพูดแบบนี้มนั...

เกวลินมองทั้งสองคนที่ท�าให้บรรยากาศแปลกไปอย่างใช้ความคิด 

ก่อนหญงิสาวจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นบทสนทนาใหม่ ต้องเริ่มก่อนที่เธอจะถกูลมื

ว่ายงันั่งหวัโด่อยู่ตรงนี้ด้วย

“จรงิสคิะ เหน็ว่าคุณหญงิตั้งใจเรยีนต่อเฉพาะทางด้านสูตฯิ เหมอืน

กนัใช่ไหม คงจะเป็นปีหน้าหรอืเปล่าคะที่จะเริ่มเรยีน”

ค�าถามของแพทย์เฉพาะทางด้านสูติฯ อย่างหมอเกวลิน ท�าให ้

คณุหญงิก้อยกบัหมอดลหยดุชะงกั แต่ถ้าสงัเกตดีๆ  บนใบหน้าของคนเป็น

คุณหญิงมิใช่เพียงแค่นิ่งอึ้ง แต่กลับซีดเผือดจนน่าตกใจ ส่วนชายหนุ่ม 

ที่นั่งข้างกายเธอกไ็ม่น้อยหน้ากนั เพราะบดันี้เขาก�าลงัขมวดคิ้วเครยีด มอง

เกวลนิอย่างต�าหนถิงึค�าถามที่เพื่อนในกลุ่มถามขึ้นมา

“เอ่อ...เกลแค่...”

เกวลนิมองคุณหญงิก้อยอย่างรู้สกึผดิ ทว่ายงัไม่ทนัที่ใครจะได้เอ่ย

อะไรต่อ รุ้งนรนิที่เดนิหาเพื่อนสาวอยู่นานกเ็ข้ามาคั่นกลางเสยีก่อน

“ก้อยมาอยู่นี่เอง เราหาทั่วเลย”

คุณหญิงก้อยรีบใช้โอกาสนั้นยันกายลุกขึ้น แล้วหันกลับไปมอง 

สองคนที่เหลอืบนโต๊ะม้าหนิอ่อน

“รุ้งมาพอด ีงั้นเราขอตวัไปกนิข้าวกบัรุ้งก่อนนะ ไปเถอะรุ้ง”
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แรงฉุดแขนที่ไม่หนักไม่เบาท�าให้หมอรุ้งขมวดคิ้วอย่างสงสัย แต่ก็

ยอมเดนิตามเพื่อนไปแต่โดยด ีทิ้งให้หมอดลกบัหมอเกลนั่งนิ่งเงยีบอยูท่ี่โต๊ะ

ม้าหนิอ่อนท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะน่าอดึอดั

“...ดล”

“เกลไม่ควรถามก้อยแบบนั้นหรอืเปล่า”

หม่อมหลวงดลวัฒน์ที่ปกติเรียกหม่อมราชวงศ์กนกวลีว่าคุณหญิง

เปลี่ยนมาเรียกชื่อเล่นธรรมดาของหญิงสาวแทน เป็นสิ่งบอกแก่เพื่อนของ

เขาว่ามบีางสิ่งที่ไม่ปกตเิกดิขึ้นเสยีแล้ว

“ขอโทษ เกลแค่พยายามชวนคุย จนลมืคดิไปว่า...”

“ช่างเถอะ” หมอดลสรุป ก่อนจะยกชามก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาถือแล้วลุก

ขึ้นยืน “แต่คราวหน้าเกลช่วยรักษาความรู้สึกก้อยเขาหน่อยนะ เพราะคง

ไม่มใีครรู้สกึดเีวลาโดนสะกดิปมในใจหรอก”

ว่าจบชายหนุ่มกย็ิ้มบางๆ แล้วเดนิหนัหลงักลบัไปทางโรงอาหารของ

โรงพยาบาลทนัที

“ก้อย...นี่!”
เสยีงเรยีกของหมอรุง้ท�าให้หม่อมราชวงศ์กนกวลสีะดุ้ง “ฮะ...มอีะไร

เหรอรุ้ง”

“เราเรยีกตั้งนาน ได้ฟังอยู่หรอืเปล่าเนี่ย ยายคุณหญงิ”

“โทษท ีเราคดิอะไรเพลนิๆ ไปหน่อย เมื่อกี้รุ้งถามว่าอะไรเหรอ”

รุ้งนรนิถอนหายใจ ก่อนจะหยุดฝีเท้าแล้วเปลี่ยนกลบัมายนืประจนั

หน้ากบัหม่อมราชวงศ์กนกวลี

“เราถามว่าเมื่อกี้หมอเกลพูดอะไร ท�าไมสหีน้าก้อยถงึได้ดูไม่ดเีลย”

คุณหญงิก้อยชะงกัก่อนจะระบายยิ้มกลบเกลื่อน แล้วตอบกลบัไป

“เขากพ็ูดเรื่องทั่วไปน่ะ”

“แต่ว่า...”
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“เชื่อส ิมนัไม่มอีะไรหรอก เรารบีกลบัไปที่แผนกกนัดกีว่า”

ว่าจบคนเป็นคุณหญิงก็ลากเพื่อนสาวให้เดินตามเธอไป ไม่ปล่อย

โอกาสให้ได้ถามหรอืซกัไซ้อะไรเธออกี


