
๑
ผมจะแต่งงาน

ร่างแบบบางน่าทะนุถนอมของเดก็สาวหน้าตาน่ารกัคนหนึ่งก�าลงั
สะอื้นไห้ ใบหน้าที่มักจะมีรอยยิ้มอยู่เสมอก�าลังเปรอะเปื้อนไปด้วยน�้าตา

แห่งความเสียใจ มือบางขาวสะอาดเช่นเดียวกับผิวเนื้อทั่วกายยกขึ้นปาด

น�้าตาออกจากใบหน้าของตนอย่างลวกๆ และการกระท�านั้นก็ยิ่งท�าให้ผิว

สัมผัสบริเวณแก้มของเด็กสาวซึ่งสวมเสื้อนักเรียนปักชื่อ ‘นางสาวลัลนา  

เกตน์สริ’ี ยิ่งแดงก�่าดูน่าสงสารเข้าไปใหญ่

หม่อมเจ้ากิตติกรในชุดนักเรียนชั้นมัธยมปลายมองเด็กสาวที่มีอายุ

เท่ากันโดยไม่พูดอะไร ได้แต่มองและมอง จนกระทั่งเด็กสาวเงยหน้ามอง 

ตอบเขา ก่อนสายตาของเธอจะเปลี่ยนจากความเสียใจเป็นอาการทั้งอ้อน

และฟ้องแทน

‘ไอ้ต ิฉนับอกเลกิดลแล้ว ฮกึ เพิ่งบอกเลกิไปเมื่อกี้ตอนคาบโฮมรูม 

ฮอืๆ’

พดูจบเดก็สาวกก็ลบัไปเบะปากร้องไห้อกีครั้ง จนคนเป็นราชนกิลุมอง 

เห็นน�้าตาแห่งความเสียใจหยดแหมะๆ ลงบนกระโปรงนักเรียนเสมอเข่า 
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สเีข้มของเธอ

‘...แล้วเลกิท�าไม ดลมนัท�าไรแกเหรอ’ มอืแขง็แรงของคนตวัสูงกว่า

ยกขึ้นจับศีรษะของเพื่อนสาวคนสนิท ก่อนจะโยกศีรษะได้รูปไปมาเบาๆ 

อย่างที่ชอบท�า

‘กแ็ม่มนัอะ! ฮอืๆ แม่มนับอกว่าฉนัจน พอมนัมาเล่า ฉนักเ็ลยบอก

เลกิแม่งเลย โฮๆ’

‘แล้ว...แกจะเสยีใจท�าไม ที่เขาพูดมนักถ็ูกแล้วไม่ใช่เหรอ’

ใบหน้าแดงระเรื่อหันกลับมามองหม่อมเจ้ากิตติกรอีกครั้งอย่าง 

ไม่พอใจ และด้วยกิริยานั้นก็ท�าให้ผมเปียยาวสองข้างที่ถูกถักเอาไว้อย่าง

เรยีบร้อยสะบดัตามการเคลื่อนไหวของผู้เป็นเจ้าของทนัที

‘ไอ้ต!ิ แกว่าฉนัเหรอ คนอื่นด่าฉนัยงัไม่เจบ็ปวดเท่านี้เลยนะ!’

หม่อมเจ้ากิตติกรหัวเราะ ก่อนจะเดินเข้าไปหย่อนตัวนั่งเคียงข้าง 

คนช่างเหวี่ยง แล้วเริ่มพูดปลอบ

‘เอาน่า ใครจะว่ายงัไงกช็่างเขาส ิมนักแ็ค่ค�าพูดคน’

‘ไม่ได้! ฮอืๆ เพราะตั้งแต่เกดิมากม็แีต่ดลนี่แหละที่หลงเข้ามาจบีฉนั 

ถ้าพลาดจากมัน งี้ฉันก็ต้องขึ้นคานสิวะ หม่าม้ายิ่งชอบแช่งให้ฉันขึ้นคาน 

อยู่ด้วย’

ราชนิกุลหนุ่มเมื่อได้ฟังก็ข�าใหญ่ เพิ่งเข้าใจในตอนนั้นเองว่าที่เพื่อน

ร้องห่มร้องไห้เสยีใจจนน�้าตาแทบท่วมโรงเรยีน ไม่ใช่เพราะเสยีใจที่อกหกั 

และไม่ได้เสียใจเพราะโดนด่าว่าจน แต่แค่กลัวว่าตัวเองจะต้องขึ้นคาน 

ต่างหาก

‘แกนี่น้า ผู้หญงิแบบนี้กม็ดี้วยเหรอ ฮ่าๆๆ’

เดก็สาวมองคนหวัเราะอย่างค้อนๆ ก่อนสมองจะปิ๊งอะไรได้ ท�าให้

สายตาที่เธอใช้มองคนข้างกายเปลี่ยนไปจากในตอนแรกอย่างสิ้นเชงิ

‘ไม่รู้ละ! ยงัไงซะ ชาตนิี้ไอ้ลูกไม้จะไม่ยอมขึ้นคานเดด็ขาด!’

ว่าจบมอืเลก็ๆ นั้นกค็ล้องแขนหม่อมเจ้ากติตกิรเอาไว้อย่างถอืสทิธิ์
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ว่าเป็นเพื่อน เด็กหนุ่มผู้ไม่คุ้นชินกับการ โดนใครแตะเนื้อต้องตัวจึงถึงกับ

สะดุง้ แต่ท้ายที่สดุกย็นิยอมรบัสมัผสัของคนข้างกายแต่โดยด.ี..กเ็ขาน่ะเคย

ขดัใจเดก็สาวคนนี้เสยีเมื่อไรกนัล่ะ

‘ไอ้ติ! ถ้าเราอายุสามสิบแล้วยังโสดเหมือนกันทั้งคู่ เรามาแต่งงาน 

กนัเถอะ!’

ค�าพูดนั้นท�าให้คนฟังนิ่งค้างอย่างตกใจอีกครั้ง เด็กหนุ่มจ้องมอง 

ลกึลงไปในดวงตากลมจมน�้าตาของเพื่อน ก่อนจะอุทานออกมาเสยีงแผ่ว

‘ฮะ...เฮ้ย...’

‘ไม่เฮ้ยหรอก! สญัญากนัแล้วนะต ิถ้าตอนนั้นเราสองคนไม่มใีคร...

แกต้องมาแต่งงานกบัฉนันะ!’

ร่างสงูโปร่งสะดุง้ตกใจตื่น นยัน์ตางงงวยลมืมองเพดานห้องบรรทม
กว้าง แลเหน็ไฟระย้าบนเพดานสงูก�าลงัสะท้อนแสงวบิวบักบัแสงของโคมไฟ 

ข้างเตยีง ตาสนี�้าตาลไหม้กะพรบิถี่พร้อมเสยีงหวัใจตรงอกซ้ายที่เต้นรวัเรว็ 

ก่อนคนเป็นราชนิกุลจะถอนหายใจออกมาครั้นรู้แน่แก่ใจแล้วว่าเหตุการณ์

เมื่อครู่เป็นเพยีงภาพนมิติ มใิช่ความจรงิ

‘...ฝัน’

หม่อมเจ้ากิตติกรบอกตัวเองในใจ คล้ายกับต้องการจะปลอบให้

ความป่ันป่วนตรงอกซ้ายลดความตื่นเต้นลง ก่อนเขาจะก้าวลงจากที่บรรทม

หนานุ่ม สวมรองเท้าภายในห้องที่คุณพนักงานในวังวางเตรียมไว้ให้ แล้ว 

ลุกขึ้นยืนเต็มความสูงหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตร เดินตรงไปยังประตู

กระจกก่อนผลกัออกไปเพื่อก้าวสู่ระเบยีงกว้างของห้อง

วรกายสง่าเท้าแขนไปบนราวระเบยีงหนิอ่อน นยัน์ตาคมของราชนกิลุ

หนุ่มทอดมองไปยังริ้วขอบฟ้าเบื้องนอก ซึ่งบัดนี้พระอาทิตย์ของวันก�าลัง 

จะฉายแสงให้ความสว่างไสวในอกีไม่ช้า พลนัภาพฝันเมื่อครู่ของเขากบัใคร

บางคนก็แล่นแวบเข้ามาแทนที่ทุกสรรพสิ่งที่บุรุษหนุ่มก�าลังให้ความสนใจ
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อยู่ ในความเป็นจริงหม่อมเจ้ากิตติกรไม่เคยหลงลืมค�าพูดของเด็กสาว 

คนนั้น ค�าพูดที่เป็นดั่งสัญญาซึ่งประทับแน่นอยู่ในใจของหม่อมเจ้าชาย 

เช่นเขาตลอดมา

‘สัญญากันแล้วนะติ ถ้าตอนนั้นเราสองคนไม่มีใคร...แกต้องมา

แต่งงานกบัฉนันะ!’

มุมปากสีอ่อนของหม่อมเจ้ากิตติกรกระตุกยิ้ม ก่อนจะแปรเปลี่ยน

เป็นนิ่งเรียบอีกครั้ง เมื่อสมองนึกย้อนไปยังเหตุการณ์เมื่อสองวันก่อน

ระหว่างเขากบัพระปิตุจฉา...ไม่ส ิหม่อมพลิาสลกัษณ์ต่างหาก

‘ชายต ิป้าอยากให้ชายตเิสกสมรส’

‘ว่าอะไรนะคะหม่อมป้า เสกสมรสใช่ไหม ชายได้ยนิไม่ถนดั’

‘ใช่ ป้ากบัทา่นลงุจกัรเหน็ตรงกนัวา่ชายตคิวรเสกสมรสได้แล้ว อายุ

กป็าเข้าไปตั้งยี่สบิหก ไม่คดิจะตบจะแต่งกบัใครบ้างเลยหรอืยงัไง’

‘...ยงัไม่มคี่ะหม่อมป้า ชายยงัชอบอยู่แบบหนุ่มโสด’

‘รชึายเป็นเกย์?’

‘เปล่าค่ะ ชายเป็นหนุ่มทั้งแท่ง แต่แค่ยงัหาใครที่ถูกใจไม่ได้’

‘ป้าม ีเตรยีมหาให้แล้ว รอแค่ชายตเิอ่ยตกลง หากชายจะแย้งไม่ยอม

ตบแต่งกบัคนที่ป้าหาให้ ชายกไ็ปพาสาวที่จะแต่งด้วยมาให้ป้าดูตวั ไม่อย่าง

นั้นป้าจะจบัชายคลุมถุงชนให้สิ้นเรื่องสิ้นราวกนัไป’

‘...จ�าเป็นมากหรอืคะที่ชายต้องแต่งงานตอนนี้’

‘ไม่จ�าเป็นส�าหรบัป้า แต่จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรบัราชสกุล ‘นรงัสรรค์’  

ของชาย ชายคดิดแีล้วหรอืลูก ที่จะปล่อยให้ราชสกุลสุดสายป่านที่ตวัชาย 

เท่านั้น อย่าลมืสวิา่ชายเป็นลูกชายคนเดยีวในราชสกลุนรงัสรรคข์องเรานะ 

หน้าที่สืบสายราชสกุลคือภาระที่ชายต้องกระท�า ไม่ว่าชายจะเห็นสมควร

หรอืไม่’

‘...ชายเข้าใจแล้วค่ะ ตกลงชายจะแต่ง...เร็วๆ นี้หม่อมป้าก็เตรียม 

รบัขวญัหลานสะใภ้ไว้ได้เลย’
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“ตื่นบรรทมแล้วหรอืเพคะท่านชาย” 
เสยีงคุ้นหูของต้นห้องเอ่ยถามไล่หลงั เมื่อหม่อมเจ้ากติตกิรหนัมอง

กเ็หน็หญงิชราวยัหกสบิกว่าๆ ยนืในท่าส�ารวมพลางจ้องมองมา ผมเสน้ขาว

ปกคลุมแน่นอยู่บนศีรษะนั้น ร่างกายงอค่อมตามวัย สวมเสื้อสีครีมแขน 

สามส่วน ถัดจากปกเสื้อคอบัวมาทางอกซ้ายมีเข็มกลัดตราพระนาม ซึ่ง 

คุณพนักงานทุกคนในวังนรังสรรค์จะใช้กลัด เป็นสัญลักษณ์พระนามย่อ 

น.ร.ส. อนัย่อมาจากพระนามเตม็ของต้นราชสกุลและชื่อของวงั

“ตื่นเดี๋ยวนี้เองคุณสาย”

คุณสายหรือคุณสายสร้อยโน้มตัวรับค�า ก่อนลอบสังเกตท่าทีของ 

เจ้าชวีติซึ่งหนักลบัไปสนใจววิด้านนอกระเบยีงอกีครั้ง

“ท่านชายทรงไม่สบายพระทยัเรื่องอะไรหรอืเปล่าเพคะ ปกตจิะตื่น

บรรทมสายกว่านี้ นี่ยงัเช้ามดือยู่เลย”

หม่อมเจ้ากิตติกรยิ้มรับในความเป็นห่วงของต้นห้อง ก่อนจะทอด

สายตาออกไปไกลกว่าเก่า เพื่อรับเอาแสงอาทิตย์อ่อนๆ ที่ก�าลังทอรัศม ี

สทีองย้อมไปทั่วตวัวงันรงัสรรค์

“ชายก�าลงัคดิว่าคงถงึเวลาที่ชายจะแต่งงานแล้วจรงิๆ”

เสยีงนุม่เอ่ยตอบอย่างอารมณ์ดเีพราะคนพดูก�าลงันกึถงึใครบางคน 

แต่คนฟังอย่างคุณสายสร้อยกลบัยิ่งใคร่สงสยัในค�าตอบเข้าไปใหญ่

“ทรงด�าริจะเสกสมรสหรือเพคะ ถ้าอย่างนั้น หม่อมฉันขอบังอาจ 

ทูลถามได้ไหมว่าหญงิสาวที่แสนโชคดคีนนั้นคอืใคร”

หม่อมเจ้ากิตติกรยิ้มเขิน แต่คุณสายสร้อยคงไม่มีทางได้เห็น  

ชายหนุม่จบัจ้องมองพระอาทติย์สอ่ีอน และภาพนั้นกท็�าให้เขานกึถงึหญงิสาว 

คนหนึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่นในหัวใจของเขา 

ตลอดมา

“ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้แหละครบัคุณสาย แต่ชายยงัไม่รู้เลยว่าเขาจะยอม

มาเป็นหม่อมของชายหรอืเปล่า”



๒
ร้านหนังสือกรุ่นกลิ่น

บรรยากาศเยน็ชื้นในช่วงหกโมงเช้าบนถนนสขุมุวทิแออดัยดัเยยีด
ไปด้วยการจราจรที่ติดขัด รถรากว่าร้อยๆ คันติดยาวเป็นพืด ท�าให้เช้า 

วนัเสาร์ที่แสนเยน็สบายอย่างเช่นวนันี้กลายเป็นเช้าที่น่าเบื่อหน่ายไปในทนัท ี

หม่อมเจ้ากิตติกรเองก็เป็นหนึ่งในคนที่คิดแบบนั้น เพราะบัดนี้ชายหนุ่ม 

ผูย้งัไม่คุน้ชนิกบัถนนหนทางในกรงุเทพฯ ก�าลงัตดิแหงก็อยูบ่นรถหรูสญัชาติ 

ยุโรปของเขา ซึ่งมันค้างเติ่งติดไฟแดงอยู่บนถนนสายหลักใจกลางกรุง 

แบบนี้มาราวครึ่งชั่วโมงแล้ว

‘นี่ขนาดเป็นเช้าวนัเสาร์นะเนี่ย’

ราชนกิลุหนุม่ครวญในใจ แต่สดุท้ายกท็�าได้เพยีงเอื้อมมอืไปเปิดเพลง 

ในรถ หวงัใช้เสยีงเพลงบรรเลงกล่อมจติกล่อมใจให้คลายความเบื่อหน่ายลง

ท่วงท�านองเพลง “Thinking Out Loud” ที่ดงัขึ้นช้าๆ ก�าลงัตอบรบั 

กับปลายนิ้วมือของหม่อมเจ้ากิตติกรซึ่งจับพวงมาลัยรถเอาไว้หลวมๆ  

นิ้วเรียวขาวสะอาดเคาะเบาๆ ไปตามจังหวะเพลงแสนหวาน ยิ่งเนื้อเพลง

บรรเลงบอกเล่าถ้อยค�าเท่าไร ราชนกิุลหนุ่มกย็ิ่งคดิถงึภาพของใครบางคน
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ทบัซ้อนบทเพลงขึ้นมา พลนันั้นมมุปากของคนไม่ค่อยยิ้มกย็กขึ้นแย้มสรวล

อย่างอารมณ์ดี

‘หลอกหลอนกนัได้ตลอดเวลาเลยนะ’

ร้าน Grunglin Cafe ชื่อนี้คนกรงุเทพฯ คงยงัไม่ค่อยมใีครรูจ้กันกั 
เพราะร้านเพิ่งเปิดได้แค่เดือนกว่าๆ ตัวร้านเป็นทาวน์โฮมสามชั้นสองคูหา 

ตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยโทนด�าของเนื้อไม้ขัดเงาสไตล์ English  

Contemporary Vintage แต่กม็กีลิ่นอายของร้านแบบ French Bistro 

ร่วมด้วย ร้านตั้งอยู่รมิซอยสุขุมวทิ ๕๕ เปิดให้บรกิารเป็นร้านกาแฟและ 

ชาอังกฤษ มีเค้กและขนมหวานเพื่อรับประทานคู่กัน ชั้นสองและสามเปิด

เป็นห้องสมุดเล็กๆ ไว้ให้บริการคนมาดื่มกาแฟและชาด้านล่าง โดยจะ 

แยกชั้นเป็นแต่ละภาษาอย่างชดัเจน

กรุ๊งกริ๊งๆ!

เสียงระฆังใบเล็กที่แขวนอย่างมีสไตล์อยู่ตรงประตูร้านดังขึ้น เป็น

สัญญาณบอกแก่คนในร้านว่าลูกค้าคนแรกมาถึงแล้ว พนักงานผู้ท�าหน้าที่

เป็นทั้งบารสิต้าและเดก็เสร์ิฟประจ�าร้านหนัมองผูม้าใหม่ ก่อนเขาจะรบีเดนิ

ออกมารบัแขกกติตมิศกัดิ์ซึ่งเป็นดั่งแขกคนส�าคญัของร้านในทนัที

“ท่านชาย”

หม่อมเจ้ากิตติกรส่งยิ้มให้เด็กหนุ่มอายุราวยี่สิบต้นๆ ก่อนจะเอ่ย

ทกัทายอย่างไม่มชี่องว่างระหว่างวรรณะ “ไงนท ไม้ไม่อยู่เหรอ”

นทอีกึอกัเมื่อได้ยนิค�าถามและค�าทกัทายแสนธรรมดาของหม่อมเจ้า

กิตติกร ก่อนน้องชายของคนที่ถูกถามถึงจะตอบกลับไปพร้อมท่าทีที่ดู 

ไม่เป็นธรรมชาตเิอาเสยีเลย “อยู่...เอ่อ...อยู่พระเบื้องบนพ่ะย่ะค่ะท่านชาย”

ราชนกิุลหนุ่มมองคนพูดผดิๆ ถูกๆ ที่ก�าลงัยกมอืลูบท้ายทอยอย่าง

เขนิๆ ก่อนจะหวัเราะ

“พ่ะย่ะค่ะเขาไม่ ใช้กนัแล้วนท แล้วจะให้บอกอกีกี่ครั้งว่าให้พดูธรรมดา  
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นทเป็นน้องไอ้ไม้ก็เหมือนเป็นน้องพี่ด้วย” คนสูงศักดิ์กล่าวอย่างไม่ถือตัว 

“ตกลงไม้อยู่ข้างบนใช่ไหม”

นทโีค้งรบังกๆ เงิ่นๆ ด้วยไม่รู้จะพูดหรอืวางตวัอย่างไร ได้แต่มอง

ตามร่างสงูโปร่งของหม่อมเจ้ากติตกิรที่หมนุตวัเดนิขึ้นบนัไดวนไปยงัชั้นสอง

เพื่อไปพบ ‘ลลันา’ พี่สาวของเขา

นักศึกษาจบใหม่แบบนทีอดชื่นชมเพื่อนของพี่สาวไม่ได้ ก็ท่านชาย

กิตติกรทั้งรูปหล่อในแบบที่ผู้ชายด้วยกันยังต้องยอมรับ ท่าทาง ค�าพูด  

และการวางตวักส็มเป็นเจ้า แถมยงัเรยีนจบปรญิญาโทจากต่างประเทศอกี 

แม้จะรู้จักและได้เจอกันบ่อยๆ สมัยที่เขายังเด็ก แต่นทีก็ยังไม่คุ้นชินที่จะ

สนทนากบัเจ้านายชั้นสูงแบบหม่อมเจ้ากติตกิร นรงัสรรค์ อยู่ดี

‘ต่างกบัพี่สาวเราลบิลบัเลยนะท่านชายเนี่ย ทั้งที่เรยีนมาด้วยกนัตั้งแต่

อนุบาลยนัจบปรญิญาโทแท้ๆ’

หม่อมเจ้ากติตกิรก้าวขึ้นบนัไดด้วยจงัหวะเท้าที่สม�่าเสมอ สองหูได้ยนิ
เสียงเพลงภายในร้านที่เปิดคลอเพื่อสร้างบรรยากาศเบาๆ คิ้วเข้มของ

ราชนกิุลหนุ่มขมวดเข้าหากนัอย่างไม่แน่ใจ ก่อนจะพยายามสดบัฟังท�านอง

เพลงอกีครั้งเพื่อคลายความแคลงใจของตนเอง

When your legs don’t work like they used to before

And I can’t sweep you off of your feet

Will your mouth still remember the taste of my love?

Will your eyes still smile from your cheeks?

‘เพลง “Thinking Out Loud” อกีแล้วเหรอ’

ราชนกิลุหนุม่คดิ ก่อนจะยิ้มบางกบับทเพลงที่เปิดคลออยูภ่ายในร้าน 

ซึ่งบดันี้ท�านองเพลงช้าโรแมนตกินั้นก�าลงัน�าพาร่างสูงของเขาเดนิก้าวเข้าไป
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ยงับรเิวณห้องสมุดบนชั้นสองเพื่อพบกบัคนที่เขาต้องการเจอตวั

หญิงสาวในชุดเอี๊ยมยีนนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเตี้ยเรี่ยต�่าริมหน้าต่างตรง

สุดทางเดินของห้อง รอบตัวของเธอมีกล่องกระดาษและหนังสือมากมาย 

วางเรยีงซ้อนตั้งเป็นชั้นเตม็ไปหมด คงจะมเีพยีงด้านหลงัของเธอเท่านั้นที่อยู่

ชดิตดิชั้นหนงัสอืซึ่งสูงจดเพดานห้อง แสงอาทติย์อ่อนๆ จากด้านนอกบาน

หน้าต่างทรงสงูทอแสงสทีองละมนุลงมายงัร่างแบบบางผวิขาวผ่อง เสน้ผม

สนี�้าตาลเข้มธรรมชาตขิองเธอจงึดอู่อนลงอย่างน่าอศัจรรย์ใจ และยิ่งท�าให้

ร่างนั้นดูสว่างจบัตาคนมองเข้าไปอกี

พลันเสียงเพลงที่ยังคงบรรเลงอยู่ในร้านก็ดังแทรกเข้ามาในภวังค์

ของคนสูงศกัดิ์

And darling, I will be loving you ’til we’re seventy

And baby, my heart could still fall as hard at  

twenty-three

หม่อมเจ้ากติตกิรยิ้มรบัเนื้อเพลงหวานหูนั้น

‘ไม่ใช่แค่อายุยี่สิบสามหรอก เพราะความรู้สึกภายในใจของเขาเกิด

ขึ้นมานานกว่านั้นมาก’

ชายหนุ่มคิดไปตามเพลงหวานที่ได้ยิน พอดีกับที่คนถูกมองค่อยๆ 

เงยหน้าขึ้นมาเมื่อเธอรู้สกึได้ว่ามคีนก�าลงัจ้องมองอยู่

นัยน์ตาสองคู่สบกันอย่างตั้งใจ ท่ามกลางเสียงหัวใจของฝ่ายชายที่

เต้นรัวเร็วจนผิดปกต ิราชนิกุลหนุ่มไม่อาจละสายตาไปจากดวงหน้ารูปไข่

สะอาดใสไร้สวิฝ้านั้นได้ คิ้วอ่อนโค้งสวยได้รปูหนุนให้ดวงหน้าของเธอหวาน

ละมุนละไมไม่แขง็กระด้าง จมูกโด่งพองาม แม้ไม่ได้เป็นสนัสูงอย่างแหม่ม

ผมทองหรอืชาวยโุรป แต่กโ็ด่งสวยรบัรปูหน้า และนยัน์ตาสดใสที่เขามกัจะ 

อ่านอารมณ์ออกได้โดยง่าย
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หม่อมเจ้ากิตติกรเริ่มประหวั่นพรั่นพรึงยามใช้ดวงตาของเขาพินิจ-

พิเคราะห์ไปยังแต่ละส่วนของใบหน้านั้น แต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดอะไรเพื่อ 

แก้เก้อ หญงิสาวที่จ้องมองมากช็งิพูดเสยีก่อน

“...แดกข้าวมายงั”

เกิดความเงียบขึ้นทั่วอาณาบริเวณครั้นสิ้นสุดถ้อยค�าถามของ 

หญงิสาว จนกระทั่งคนพูดเริ่มงงกบัความเงยีบของอกีฝ่าย

หม่อมเจ้ากติตกิรที่ยงัคงนิ่งค้างอยู่แทบจะหวัเราะก๊าก ที่เขาไม่ตอบ

ไม่ใช่เพราะเจอค�าสามญัหยาบกระด้างของคนตรงหน้า เพราะค�าถามแบบนี้

เป็นค�าถามที่เขาคุน้เคยเสยีแล้วในบรรดากลุม่เพื่อนด้วยกนั แต่เหตทุี่นิ่งนาน

เพราะเขาก�าลงัไปไม่เป็นต่างหาก

‘กค็นอตุส่าห์อนิกบัเพลงมาตลอดทางตั้งแต่ออกมาจากวงั จู่ๆ  มาเจอ

ค�าถามทกัทายแบบนี้ ใครจะไม่ชอ็กกนัล่ะ’

ลัลนามองคนที่เอาแต่เงียบด้วยสีหน้าสงสัย ก่อนจะถอนใจแล้ว 

ก้มลงมองหนงัสอืปกแขง็ในมอืซึ่งหญงิสาวสั่งให้เพื่อนที่องักฤษส่งมาให้ โดย

ไม่คดิสนใจคนสูงศกัดิ์อกี ราวกบัเขาเป็นแค่อากาศธาตุไร้ซึ่งความส�าคญั

หม่อมเจ้ากิตติกรเห็นนัยน์ตาหวานหลุบลงต�่าก้มมองหนังสือในมือ

ต่อ เขาจงึเดนิเข้าไปใกล้ตวัเธอด้วยฝีเท้าเบาจนแทบไม่ได้ยนิเสยีง จบัจ้อง

มองคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตวัเตี้ยในระยะกระชั้นชดิ เรยีกง่ายๆ คอืยนืค�้าหวั

กนัเลย

“ฉันว่าแกชักจะเจ้ายศเจ้าอย่างเกินไปแล้วนะไอ้ติ” ลัลนาพูดทั้งที่ตา

ยังจับจ้องอยู่ที่หนังสือเล่มหนาในมือ “ไม่คิดว่าพอกลับมาไทยแกจะกลาย

เป็นคนแบบนี้ ทั้งที่ตอนอยู่นอกยังคลั่งความเสมอภาคอยู่เลยแท้ๆ ไอ้คน

กลบักลอก ลิ้นสองแฉก!”

หม่อมเจ้ากิตติกรแย้มยิ้มที่โดนต�าหนิยาวเป็นชุดเพียงเพราะไม่ได้

ตอบค�าถามของเธอเท่านั้น

“ยงัไม่ได้แดก ฉนัมาคุยธุระแล้วรอแดกพร้อมแก”



เ ฌ อ ม า  l  17

หม่อมเจ้ากิตติกรตอบกลับ แลเห็นริมฝีปากของคนด่าเขาเป็นชุด 

เมื่อครู่ยกยิ้มอย่างพอใจ ก่อนใบหน้าของเธอจะเงยมองตอบเขาอีกครั้ง 

พร้อมปิดหนงัสอืเล่มหนาในมอืที่กางเอาไว้ดงัตุ้บ

“งี้ค่อยน่าคุยด้วยหน่อย”

ลัลนากล่าวก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วผายมือไปอีกทางอย่างต้องการให้

เกยีรตคิู่สนทนา

“งั้นเชญิว่าธุระที่โซฟาตรงระเบยีงด้านหน้าเพคะ...ท่านชาย”

ลัลนาเดินกลับขึ้นมาบนชั้นสองพร้อม Cake Stand สามชั้นซึ่ง 
อดัแน่นไปด้วยคปัเค้กน่ากนิ ก่อนร่างสูงของนทนี้องชายแท้ๆ ซึ่งมอีายุห่าง

กันสามปี จะเดินตามขึ้นมาพร้อมเสิร์ฟชาให้แขกสูงศักดิ์ที่นั่งรออยู่ที่โต๊ะ 

รมิหน้าต่างบรเิวณชั้นสอง

“เอริ์ลเกรย์แต่เช้าเลยเหรอ”

ลัลนาเบิกตามองคนขัดใจก่อนจะตอบ พร้อมวาง Cake Stand 

ไว้บนโต๊ะ

“นี่ไทยแลนด์ อยากกนิอะไรตอนไหนกไ็ด้ทั้งนั้น เอ้า ไอ้นท! เสริ์ฟ

เรว็ๆ ด ิไม่งั้นฉนัตดัเงนิเดอืนนะ!”

ลลันาหนัไปโวยน้องชายที่ก�าลงัเสริ์ฟชา แยม สโคน ครมีข้น และ

นมในเหยอืกใบเลก็ให้เพื่อนสนทิของพี่สาว

หม่อมเจ้ากิตติกรยกถ้วยเพื่อดื่มชาชั้นสูงเพียงเล็กน้อย ก่อนจะเงย

หน้ามองคนที่ก�าลงัสาละวนอยู่กบัคปัเค้กชิ้นเลก็ๆ นบัสบิบน Cake Stand 

ตรงหน้า ก่อนหญงิสาวจะเลอืกหยบิเจ้าเค้กสขีาวดนูุม่นิ่มขึ้นมาชิ้นหนึ่งแลว้

ส่งให้เขา

“ลองเค้กมะลิดิ ไอ้บัวเพิ่งคิดสูตรมาให้ร้านฉัน เข้ากับเอิร์ลเกรย์ 

มากอะ”

มือแกร่งของคนฟังเอื้อมรับโดยดี ไม่คิดขัดให้ความตั้งใจของ 
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หญงิสาวตรงหน้าชะงกัลง ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้ชอบกนิของหวานๆ เท่าไรนกั

“อื้ม...หอม ไม่ค่อยหวานดดี้วย ฝีมอืบวัเหรอเนี่ย”

ลัลนามองท่าทางตื่นเต้นของหม่อมเจ้ากิตติกรอย่างชอบใจ ก่อนจะ

ยกัคิ้วตอบเขา แล้วเริ่มเล่าที่มาของเจ้าคปัเค้กชิ้นสวยซึ่งเป็นฝีมอืของบงกช 

เพื่อนในกลุ่มซึ่งเรยีนอนุบาลมาด้วยกนัพร้อมเธอและหม่อมเจ้ากติตกิร

“แน่นอน ตอนนี้ฉนัให้มนัคดิขนมอกีหลายๆ สตูรเลย แล้วสั่งผกูขาด

ส่งมาขายที่ร้านฉนัเท่านั้น หึๆ  ทายซ ิใครก�าลงัจะรวย”

ราชนิกุลหนุ่มหัวเราะคนโอ้อวดเกินตัว ก่อนจะจัดการคัปเค้กมะลิ

หอมกรุ่นนั้นต่อไป พร้อมกับนั่งฟังอีกคนร่ายยาวตามประสาเพื่อนที่ไม่ได้

เจอกนันาน ‘หลายชั่วโมง’

“คิดไปก็ตลกดีเนอะที่ลูกสาวเจ้าสัวใหญ่แบบไอ้บัวเลือกเป็นแม่ค้า 

ขายขนมหวาน ท�าไมมันไม่เอาตังค์พ่อไปเล่นหุ้นหรือท�าธุรกิจของตัวเอง 

สกัอย่างวะต ิฉนัเนี่ยคนัไม้คนัมอือยากเป็นมนัซะเองจรงิๆ แม่จะลงทนุสร้าง

หอพักแล้วให้คนมาเช่ารายเดือน นอนกินตังค์เป็นเสือนอนกินเลยนะเว้ย  

แกว่าความคดิฉนัโอปะ”

หม่อมเจ้ากิตติกรซึ่งก�าลังใช้ทิชชูที่ลัลนาส่งมาให้เช็ดริมฝีปาก  

พยกัหน้าตามค�าพูดของหญงิสาว แม้เขาจะไม่ได้เหน็ด้วยทั้งหมดกต็าม

“เนอะ เออว่าแต่แกมธีุระอะไรกบัฉนั อย่าบอกนะว่าจะมาเกบ็ค่าเช่า

ร้าน นี่มนัยงัไม่สิ้นเดอืนเลยนะ!”

ลลันาถามอย่างตกใจ ก่อนจะท�าสหีน้าไม่พอใจทั้งที่เธอเป็นคนพดูเอง

เออเองแท้ๆ 

ความฝันของลลันาคอื มร้ีาน Grunglin Cafe ร้านเลก็ๆ ที่หอมกรุน่ 

ไปด้วยกาแฟและกลิ่นหนังสือ หลังจากเรียนจบ Master of Business 

Administration จากต่างแดนมาพร้อมสหายชนชั้นสูง เธอกเ็ดนิทางกลบั

ไทยและใช้เงนิเกบ็ทั้งหมดสร้างฝันเป็นร้านแห่งนี้ขึ้นมา ตอนแรกเธอไม่คดิ

ว่าจะเปิดร้านอยู่ใจกลางกรุงแบบนี้ เพราะค่าเช่าที่ในย่านทองหล่อนั้นแพง
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หูฉี่ ออกจะมากกว่าเงินเก็บที่เธอจะใช้เปิดร้านด้วยซ�้า แต่พอดี๊พอดีที่ 

หม่อมเจ้ากิตติกรเพื่อนสนิทมีตึกติดริมถนนใจกลางย่านทองหล่ออยู ่  

ชายหนุม่จงึเอื้อเฟ้ือให้เธอเช่าท�าร้านในฝันด้วยราคากลางๆ ซึ่งไม่มฝ่ีายไหน

ได้ก�าไรหรอืขาดทุน

“เปล่าๆ บอกแล้วไงเรื่องค่าเช่าอะไรนั่นแกไม่ต้องจ่ายกไ็ด้ ฉนัยกให้”

ค�าพูดของคนสูงศกัดิ์ท�าให้ลลันาที่ก�าลงัอารมณ์ดชีะงกัทนัใด

“เราจะไม่พูดเรื่องนี้กันแล้ว ถ้าแกไม่รับค่าเช่า ฉันก็จะย้ายร้าน 

เดี๋ยวนี้ ไอ้นท! ปิดร้าน!”

ลัลนาที่ตัดสินใจอย่างฉับไวลุกขึ้นจากโต๊ะ ก่อนจะตะโกนเรียก 

น้องชายที่เปรียบเสมือนทาสของเธอกลายๆ ทว่าหม่อมเจ้าผู้เป็นต้นเหตุ 

กลบัห้ามเธอไว้ก่อน

“ใจเยน็ๆ ฉนัพูดเล่น นั่งลงๆ”

ลัลนาไม่ยอม เพราะเธอไม่อยากให้ใครก็ตามมอบความสบายให้

ธุรกิจแรกของเธอ คนบ้าอุดมการณ์แค่ต้องการรู้ว่าหากร้านกาแฟซึ่งเป็น

ความฝันนี้ไม่มีใครคอยสนับสนุน มันจะอยู่ไปจนตลอดรอดฝั่งหรือเปล่า 

หาไม่แล้วเธอกจ็ะได้ล่มโครงการนี้ แล้วหนัไปท�าอย่างอื่นที่จะสามารถเลี้ยง

ตวัเธอและให้ความเสถยีรแก่เงนิในกระเป๋าของเธอได้ 

ทว่าหม่อมเจ้ากิตติกรผู้เป็นเพื่อนสนิทกลับท�าให้สิ่งที่เธอตั้งใจไว ้

เสยีแผนไปหมด เริ่มตั้งแต่เรื่องเปิดร้านที่ทองหล่อแล้ว ตอนแรกหญงิสาว

คดิจะเช่าตกึว่างๆ นอกเมอืงออกไปหน่อย เพราะเธอสู้ราคาเช่าพื้นที่ข้างใน

เมืองไม่ไหว แต่เพื่อนสนิทกลับเสนอให้เธอเอาตึกเปล่าของเขาไปเปิดร้าน

ฟรีๆ  มนักด็หีรอกนะในความเป็นจรงิ แต่นั่นกห็มายความว่าเธอต้องพึ่งพา

หม่อมเจ้าชายคนนี้อีกแล้ว กว่าจะจบเรื่องได้เธอกับเขาก็ต้องทะเลาะกัน

ยกใหญ่ สดุท้ายจบที่ลลันาตกลงรบัความช่วยเหลอื แต่ราชนกิลุหนุ่มกต้็อง

รับค่าเช่าจากเธอเป็นการตอบแทนเช่นกัน ตอนแรกชายหนุ่มยอมตกลง  

แต่แล้วกท็�าท่าจะผดิค�าพูดไม่รบัเงนิค่าเช่าร้านอกีทั้งที่ตกลงกนัไว้ดบิดี
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“ที่ฉันยอมมาเปิดร้านที่นี่ก็เพราะเราตกลงเรื่องค่าเช่ากันแล้ว”  

หญงิสาวเริ่ม “แกกร็ูว่้าฉนัอยากพยายามท�าร้านนี้ด้วยตวัเอง ความฝันเฟ่ือง

ของฉันถ้ามันสามารถอยู่ในความเป็นจริงได้ ฉันคงมีความสุขกับงานของ 

ตวัเองที่สดุ แค่แกให้ฉนัเช่าตกึนี้ในราคาเดยีวกบัตกึนอกเมอืงกม็ากเกนิฝัน

ฉนัไปแล้วต ิแต่มนัมากไปกว่านี้ไม่ได้ และขนืแกยงัท�าเหมอืนฉนัเป็นขอทาน

ที่ต้องรอรบัอานสิงส์จากแกอกี ฉนัคงต้องย้ายว่ะ...”

คนพูดถอนใจ เธอรู้ว่าเพื่อนหวังดี เพราะหม่อมเจ้ากิตติกรคนนี้ 

ไม่เคยเลยที่จะไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเธอไม่ว่าเรื่องไหน...แต่ครั้งนี้มันไม่ 

เหมอืนกนั

“แกช่วยฉนัตลอดไปไม่ได้หรอกนะ เพราะนี่คอืความฝันและอนาคต

ของฉนั ในโลกความจรงิ คนคนหนึ่งไม่สามารถได้สิ่งที่หวงัมาง่ายๆ อย่าง

ที่แกก�าลงัจะบนัดาลให้ฉนัหรอก อย่าท�าให้ฉนัชนิกบัความช่วยเหลอืของแกด ิ

ไม่อย่างนั้นฉันคงไม่โตเสียที แล้วก็คงเป็นลูกแหง่ของแกไปจนตาย...”  

ลลันาพดูเสยีงแผ่วก่อนจะนิ่งแล้วพดูเสยีงเรยีบอกีครั้ง “...หรอืเพราะแกคดิ

ว่าร้านฉนัคงไปไม่รอด แกถงึได้พยายามช่วยวะ”

หม่อมเจ้ากิตติกรที่นิ่งฟังมาโดยตลอดเริ่มอยู่ไม่สุขเข้าแล้ว เพราะ

หญงิสาวซึ่งเป็นคนส�าคญัของเขาก�าลงัเข้าใจผดิไปใหญ่

“ฉันไม่เคยดูถูกความฝันของแกนะไม้ แค่คิดว่าเราเป็นเพื่อนกัน  

ถ้าให้อะไรแกได้ฉนักอ็ยากให้ ขอโทษถ้าฉนัท�าให้แกคดิแบบนั้น...ไม่ได้ตั้งใจ”

ค�าขอโทษที่ดังออกมาจากปากคนที่มีชาติก�าเนิดสูงส่งท�าให้ลัลนา

สะดุดใจ ความรู้สกึผดิฉายชดับนใบหน้าที่เธอแสนคุ้นตาและคุ้นเคย และ

นั่นก็ท�าให้หญิงสาวต้องรีบพูดคั่นบรรยากาศอึดอัด แล้วปัดเอาความ 

ไม่สบายใจของเขาออกไปโดยเรว็

“ฉนักข็อโทษเหมอืนกนั...แต่ขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดยีวแหละนะ แค่เรื่อง

ร้านของฉันเท่านั้นที่เงินของแกจะไม่เข้ามายุ่ง นอกนั้นฉันก็จะให้แกเป็น 

เสี่ยเลี้ยงของฉันแบบเดิม จะตั้งใจเป็นปลิงดูดเงินดูดทองแกไม่เปลี่ยน 
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เลยละ โอเคไหม”

ลัลนาเสนอข้อตกลงก่อนจะมองเพื่อนสนิทอย่างรอค�าตอบ ส่วน

หม่อมเจ้าที่เพิ่งใจหายใจคว�่าไปเมื่อกี้กพ็ยกัหน้ายิ้มบางๆ อย่างยนิยอม

“ว่าแต่...แกมธีุระอะไรกบัฉนัเหรอ ถงึได้มาหา”

ราชนิกุลหนุ่มนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยืดตัวนั่งตรง มองตอบนัยน์ตา

หวานด้วยสีหน้าและท่าทางจริงจังยามถึงเวลาที่ต้องพูดเรื่องส�าคัญออกไป  

เพราะเขาก�าลังจะพูดในสิ่งที่ส�าคัญต่อราชสกุลของเขา และต่อ...หัวใจของ

เขาเองด้วย

“งั้นฉนัจะไม่อ้อมค้อมบ้างละนะ”

“ออืฮ”ึ

“ลูกไม้...เรามาแต่งงานกนัเถอะ”



๓
ข้อตกลงที่พอรับได้

“ลูกไม้...เรามาแต่งงานกนัเถอะ”
ลัลนามองคนพูดก่อนจะข�าพรืดออกมาเพราะคิดว่าเป็นเรื่องตลก 

และยิ่งข�าเข้าไปใหญ่เมื่อแลเห็นท่าทางเคร่งขรึมจริงจังในค�าพูดนั้นของ 

เพื่อนสนทิ

“นี่คอืวธิเีปลี่ยนบรรยากาศการสนทนาของแกเหรอ ขอแต่งงานเลย

เนี่ยนะ ฮ่าๆ ลูกเล่นแกนี่โคตรสะเทอืนขวญัเลยว่ะไอ้ต”ิ

หญิงสาวหัวเราะเสียงดังอย่างไม่ปิดบังและปิดปาก แต่คนพูดกลับ

นิ่งและมองทุกกิริยาของเธอโดยไม่เปลี่ยนอาการขรึมไปจากเดิม ท�าให้คน

ที่หวัเราะขบขนัอยู่นานชะงกัก่อนจะท�าตาโต ครั้นรู้แน่แล้วว่าสิ่งที่เพื่อนพูด

เป็นความจรงิ ไม่ใช่มุกตลกวงใน

“…อย่าบอกนะว่าขอจรงิ!”

“อมื”

ลัลนาตาลีตาเหลือกเมื่อได้ยินหม่อมเจ้าเพื่อนสนิทไขความกระจ่าง 

ก่อนเธอจะพยายามสงบสตอิารมณ์เพราะเริ่มรู้สกึจรงิจงัขึ้นมาบ้างแล้ว
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“ได้ไง! แกจะบ้าไปใหญ่แล้วนะต!ิ”

หม่อมเจ้ากิตติกรถอนหายใจ ก่อนจะเริ่มเล่าความเป็นมาตั้งแต ่

แรกเริ่ม

“ค�าสั่งหม่อมป้าน่ะ...แกจ�าหม่อมป้าปิ๋ว พระปิตุจฉาของฉัน เอ่อ... 

พี่สาวคนรองของพ่อฉนัได้หรอืเปล่า”

ลัลนาพยักหน้าหงึกๆ ก่อนจะนึกถึงป้าแท้ๆ ของเพื่อนสนิทที่เธอ 

เคยพบสองสามครั้ง

หม่อมพลิาสลกัษณ์ วรเวช ณ อยธุยา แต่เดมิคอืเสดจ็พระองค์หญงิ

พลิาสลกัษณ์ สายราชสกุลนรงัสรรค์ ภายหลงัถอดพระยศเพื่อเสกสมรส

กบัหม่อมเจ้าจกัรนิทร์ วรเวช พระสวามซีึ่งมชีั้นบรรดาศกัดิ์ต�่ากว่า จงึใช้

ชื่อเป็นหม่อมพลิาสลกัษณ์ วรเวช ณ อยุธยา นบัตั้งแต่นั้นจวบจนปัจจุบนั 

“หม่อมป้าเป็นห่วงหลายเรื่องตั้งแต่ฉันกลับมาจากอังกฤษ ทั้งเรื่อง

คนสบืสายราชสกุลนรงัสรรค์ แล้วกเ็รื่องที่กลวัว่าฉนัจะเป็นเกย์”

ลัลนาแทบหลุดข�าออกมาเมื่อได้ยิน แต่ก็ยังวางท่านิ่งเพราะเห็นว่า

เพื่อนเครยีดมากๆ 

“ไม่แปลกที่ป้าแกจะคิดแบบนั้น ก็แกไม่เคยคบผู้หญิงสักคนตั้งแต่

เกดิมา เฮ้อ ซวยแล้วไหมล่ะไอ้ตเิอ๊ย งานนี้แกได้แต่งกบัสาวไทยสไบเฉยีง

แน่นอนเลย”

หม่อมเจ้ากติตกิรมองคนแกล้งถอนหายใจอย่างหมั่นไส้

‘มาท�าเป็นพูดด ีคงลมืไปแล้วสนิะว่าแกน่ะขอฉนัแต่งงานเอาไว้’

“ฉันไม่ยอมหรอก หม่อมป้าบอกว่าถ้าฉันไม่อยากโดนคลุมถุงชน 

กใ็ห้หาเมยีไปให้ท่านดูตวั เพราะงั้นแกนั่นแหละต้องมาแต่งกบัฉนั ยงัไงแก

กอ็ยู่ว่างๆ ไม่มอีะไรท�าอยู่แล้วนี่ คดิซะว่าเป็นงานเสรมิ”

ราชนกิลุหนุม่พดูเสยีงขรมึ ไม่ยอมเผยความจรงิที่ว่าแท้จรงิแล้วหาก

เขาจะขดัใจป้าคนรองกย็่อมท�าได้ เพยีงแต่เขาเหน็ว่าเหตุผลที่หม่อมพลิาส-

ลักษณ์แนะมาก็เป็นความจริง เพราะตั้งแต่เสด็จพระองค์ชายกิตติพันธุ์  
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พระบดิาทวิงคต และหม่อมเจ้าหญงิกลุกนก พระมารดาของเขาถงึชพีติกัษยั 

ภาระการสบืสายราชสกุลกต็กอยู่ที่เขาซึ่งเป็นลูกชายเพยีงคนเดยีว

‘และเหนือสิ่งอื่นใดที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น...คือเขาเห็นด้วยว่าเขา

สมควรที่จะแต่งงานได้แล้ว’

ลัลนาเริ่มขยับกายอย่างอึดอัด “แกอย่ามาท�าเป็นเล่นนะติ เรื่อง 

แบบนี้ฉนัไม่ตลกด้วย ฉนัยงัสาวยงัแส้ แถมซงิอกีต่างหาก ขนืแต่งกบัแกไป  

ตอนหย่ากนัประวตัฉินัไม่ด่างพร้อยหรอกเหรอ”

ราชนกิุลหนุ่มมองคนยกเหตุผลอย่างใจเยน็ก่อนคดิในใจ

‘กไ็ม่ต้องหย่าด’ิ

“อกีอย่าง คนที่ป้าแกเลอืกให้อาจจะเป็นแม่หญงิไทยหวัใจใสสะอาด 

เผลอๆ แกอาจจะชอบเธอก็ได้นะ ฉันว่าแกควรลองเปิดโอกาสให้เธอด ู

สกัหน่อย”

“ไม่ละ ฉันไม่มีทางยอมแต่งกับคนที่ฉันไม่ได้รักหรอก” หม่อมเจ้า

กิตติกรพูดตัดบทอย่างไม่ต้องคิดนาน ก่อนชายหนุ่มจะอึกอักที่เผลอพูด

ความนัยออกไปจนคนฟังนิ่งมองมา ทว่าเขาควรเบาใจ เพราะคนอย่าง 

ลลันา...ไม่เคยคดิมากกบัอะไรอยู่แล้วนอกจากเรื่องเงนิ

คนคิดตื้นๆ เลิกคิ้วมองหม่อมเจ้ากิตติกรแล้วพูดต่อ “ก็เลยเลือก

แต่งกับฉันที่เป็นเพื่อนแกเนี่ยนะ ให้ตายเหอะ แกต้องการให้ฉันเป็นไม้ 

กนัหมาใช่ไหมเนี่ย”

คนโล่งใจเออออตามคนเข้าใจผดิไป ตอนนี้คงขอดีๆ  ไม่ได้แล้ว ถ้า

เช่นนั้นก็ต้องชักแม่น�้าทั้งสี่สิบสามสายของประเทศไทยมาโน้มน้าวใจคน 

ตรงหน้าแล้วละ

“น่าลูกไม้ แต่งกนัหลอกๆ ไง ขอเวลาให้ฉนัสกั...เก้าสบิวนั แล้วฉนั

จะหย่าให้”

ลัลนามองคนขอร้องอย่างชั่งใจ อยากจะบอกเพื่อนว่ามันเป็นเรื่อง

ใหญ่ ไม่ใช่เล่นขายขนมครกเหมอืนสมยัอนุบาล แต่กไ็ม่ได้พูดออกไป ด้วย
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เหตุที่ว่าหม่อมเจ้าผู้นี้ไม่เคยร้องขอสิ่งใดจากเธอที่เป็นเพื่อนเลยสักครั้ง  

เรื่องนี้คงเข้าขั้นวกิฤตจิรงิๆ เพื่อนถงึต้องวิ่งโร่มาขอให้ช่วยแบบนี้

‘ยิ่งคดิกย็ิ่งปวดหวั เรื่องแต่งงานมนัเรื่องใหญ่ แต่เพื่อนเดอืดร้อนมา

จะใจด�าไม่ช่วยกก็ระไรอยู่’

หญงิสาวเพ่งมองใบหน้าราชนกิลุหนุม่ ก่อนจะถมูอืไปมาตรงคางมน

ของตวัเองแล้วครุ่นคดิ “ถ้าแกมแีฟนสกัคนเรื่องมนัจะไม่ยุ่งยากแบบนี้”

เธอกล่าวก่อนจะเอื้อมมอืไปจบัที่ปลายคางของหม่อมเจ้ากติตกิร แล้ว

ดนัใบหน้าเขาให้หนัซ้ายหนัขวาตามแรงมอื “บางทฉีนักย็งัสงสยันะ ว่าท�าไม

เพื่อนฉนัไม่มแีฟนซะท ีทั้งที่แกกอ็อกจะหล่อปานฉะนี้”

หม่อมเจ้ากิตติกรตกใจกับสัมผัสของลัลนา เพราะเขาไม่เคยโดน 

คนอื่นจับต้องใบหน้าซึ่งถือเป็นของสูงแบบนี้ แม้หญิงสาวจะเคยแตะต้อง 

ตวัเขาตามภาษาเพื่อนกนั แต่เขากย็งัไม่คุ้นชนิกบัสมัผสัอุ่นของเธออยู่ดี 

‘คงเพราะเธอไม่เหมอืนคนอื่น...คงเพราะพเิศษกว่าคนอื่น’

“กฉ็นัไม่ชอบพวกผู้หญงิ...ไม่รู้ส ิมนัรกหูรกตา”

ราชนกิลุหนุม่ว่า และเป็นอกีครั้งที่ลลันาผูค้ดิอะไรตื้นๆ ไม่ทนัสงัเกต

เห็นว่าใบหน้าของคนเป็นหม่อมเจ้าก�าลังหน้าซับสีระเรื่อเพราะการกระท�า

ของเธอ

เมื่อลลันาได้ยนิสิ่งที่เพื่อนพดูกร็บีถอนมอืของตวัเองออกอย่างตกใจ 

“เฮ้ย! ฉนักเ็ป็นผู้หญงินะ ลมืเหรอ มาว่ารกหูรกตาแบบนี้ได้ไง”

“...กฉ็นัไม่เบื่อแกคนเดยีวไง”

คนไม่ได้คดิอะไรกย็งัคงไม่คดิอะไรอยูว่นัยงัค�่า ลลันาพยกัหน้ายอม

เพื่อน ก่อนจะหนัไปสนใจชั้นขนมตรงหน้าเพราะเริ่มหวิ

หม่อมเจ้ากติตกิรมองคนที่ท�าท่าจะไม่สนใจเขา ก่อนชายหนุ่มจะดงึ

เอาไม้ตายสุดท้ายออกมาใช้เพื่อพูดให้หญงิสาวเปลี่ยนใจ

“รู้ไหมว่าถ้าฉันต้องแต่งกับคนอื่น นั่นหมายความว่าเขาก็มีสิทธิ์มา

ร่วมใช้มรดกของราชสกุลฉนัด้วย ถ้าเป็นอย่างนั้นฉนัยอมแต่งกบัแกที่เป็น
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เพื่อนดกีว่า เพราะถ้าเป็นแก ฉนัสบายใจที่จะแบ่งตงัค์ให้ใช้”

ลลันากระตกุเมื่อได้ยนิสิ่งที่หม่อมเจ้ากติตกิรพดู ก่อนแววงกของเธอ

จะเผยออกมาทางสายตา ครั้นโดนหม่อมเจ้ากิตติกรผู้รู้ไส้รู้พุงใช้จุดอ่อน 

ของเธอมาล่อตาล่อใจกนั

ส�าหรับคนอื่นเรื่องเงินส�าคัญมากไหมเธอไม่รู้ แต่ลัลนารู้ว่าเงินนั้น 

มค่ีาเหนอืสิ่งอื่นใดมาตลอดตั้งแต่เลก็จนโต สาเหตคุงจะเริ่มต้นตั้งแต่วนัแรก

ที่เด็กหญิงลัลนา เกตน์สิรี เข้าเรียนที่โรงเรียนหลวงมีชื่อแห่งหนึ่งของ

ประเทศ เพราะนบัแต่นั้นค่าของเงนิกม็คี่ากบัเธอมากกว่าสิ่งไหนในโลกา 

จากวันนั้นถึงวันนี้ ด้วยปัจจัยและเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตจวบจน 

เดก็หญงิกลายเป็นนางสาว ทกุอย่างได้หลอมรวมจนกลายเป็นนสิยัของเธอ…

หญงิสาวผูร้กัเงนิตรามากกว่าดอกไม้ ลลันาเรยีนรูว่้าบนโลกใบนี้เงนิตรานั้น

ช่างส�าคัญนัก คนบางคนสามารถชี้คนคนหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีได้เพียงเพราะ

อ�านาจเงนิน�าพา

หญิงสาวปัดความคิดของตัวเองออกโดยการสะบัดศีรษะไปมา  

ก่อนจะเงยหน้ามองตอบคนรอแล้วพูด

“อย่ามายั่วซะให้ยาก! แกรูไ้หมว่าค�าน�าหน้านางสาวของฉนั เงนิที่แก

มใีนวงัมนัไม่พอจะจ่ายหรอกไอ้ต!ิ”

“งั้นก็มาลองดูกันว่าคนอย่างฉันจะจ่ายไหวไหม” ราชนิกุลหนุ่มเอ่ย

อย่างท้าทาย

“ฮู้ พอๆ ถงึฉนัอยากจะช่วยและสนเงนิแกแค่ไหน แต่เรื่องแต่งงาน

มนัเรื่องใหญ่นะ จู่ๆ มาถงึจะแต่งปุบปับ มแีต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่จะโอเค”

หม่อมเจ้ากิตติกรถอนใจ แม้จะเริ่มพอใจที่เขาสามารถท�าให้ลัลนา

โอนอ่อนได้ครึ่งหนึ่งแล้วกต็าม

“แกจะคดิอะไรมากฮะไม้ กแ็ค่แต่งกนัเก้าสบิวนั”

“แค่นั้นจะไปท�าไรได้ เก้าสิบวันน่ะ” ลัลนาถามกลับอย่างต้องการ 

รู้แผน
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“แรกๆ กท็�าเหมอืนสวตีกนัก่อน พอหลงัๆ กค่็อยหย่า บอกหม่อมป้า 

ว่าเราเข้ากนัไม่ได้ ฉนักแ็กล้งท�าตวัเจบ็ปวดกบัความรกั แค่นี้หม่อมป้ากค็ง 

ไม่บงัคบัให้ฉนัแต่งกบัใครอกีละ”

“แยบยล” ลลันาที่เริ่มจะเอาด้วยเอ่ยชม

“ตกลงจะไม่แต่งใช่ไหม เออ ตามใจ ทั้งที่ฉนัตั้งใจจะเป็นพ่อบุญทุ่ม

เสยีหน่อย กะว่าถ้าแกขออะไร ฉนัจะเสกให้ทุกอย่าง” ราชนกิุลหนุ่มรูปงาม

บ่นอย่างเสยีดายก่อนท�าท่าลกุขึ้น แต่คนที่ได้ฟังข้อเสนอกร็บีดงึชายเสื้อของ

เขาไว้

“ใจเยน็ดพิระสหาย ท�าไมใจร้อนงี้ เมนส์มาเหรอ”

“ตกลงคอื...จะแต่งหรอืไม่แต่ง” คนต้องการค�าตอบถามย�้าเสยีงเข้ม

เพราะไม่ตลกด้วย ทว่าลลันากลบัแสร้งยกมอืขึ้นเคาะคางอย่างครุ่นคดิ

“อมืมม”

“อย่าลลีา”

“อื้มมม”

ลัลนายังคงท�าหน้าราวกับคิดหนัก ก่อนมือบางจะหยิบโทรศัพท์ 

มอืถอืขึ้นมาเพื่อคดิเลข นิ้วเรยีวขาวกดๆ จิ้มๆ ไปบนจอแบบทชัสกรนี ก่อน

ยกมืออีกข้างขึ้นมานับนิ้ว แล้วกลับไปครุ่นคิดค�านวณเหมือนตอนที่เธอ 

ก�าลงัตรีาคาทองอยู่ที่บ้านไม่มผีดิ

หม่อมเจ้ากิตติกรที่โดนแกล้งแบบไม่รู้ตัวเริ่มจะหมดความอดทน  

ชายหนุ่มเบอืนหน้าหน ีตั้งท่าจะเดนิไปจากตรงนั้นอกีครั้ง 

“เออๆ แต่งกไ็ด้” ลลันาตะโกนบอกก่อนจะท�าหน้าเจ้าเล่ห์ต่อ “ห ึแต่

บอกไว้ก่อนนะต ิแหวนฉนัน่ะต้องเพชรเมด็โตๆ เท่านั้นนะ ขอเมด็ใหญ่กว่า

ของชมพู่ อารยา!”

ราชนิกุลหนุ่มยิ้มมุมปากอย่างพอใจ ร่างสูงยอมลดตัวลงนั่งที่เก่า 

ก่อนจะเริ่มท�าตวัเป็นพ่อบุญทุ่มจรงิๆ 

“แกไปเลอืกเอาเองละกนัที่วงั ฉนัให้สบิวงเลย ใส่มนัทุกนิ้ว!”
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ลลันาท�าตาโตตกใจก่อนจะรบีเปิดแอปพลเิคชนัอดัเสยีงในมอืถอืขึ้น

มา แล้วบังคับให้หม่อมเจ้ากิตติกรพูดประโยคส�าคัญซ�้าอีกครั้ง เมื่อได ้

หลักฐานเป็นคลิปเสียงแล้ว คนรอบคอบก็กดเปิดฟังคลิปเสียงนั้นซ�้าสอง

ครั้ง เพราะกลวัจะมคี�าพูดบางค�าของหม่อมเจ้ากติตกิรขาดตกไป แล้วเธอ

จะใช้มนัเรยีกร้องสทิธิ์ของตวัเองไม่ได้ 

เมื่อฟังทวนจนพอใจลลันากว็างเครื่องมอืสื่อสารลงตรงหนา้ ก่อนจะ

มองตอบราชนกิุลหนุ่มที่มองอยู่ หญงิสาวยิ้มกริ่มอย่างคนเหนอืกว่า แล้ว

พูดเสยีงดงัฟังชดัให้คนตรงหน้าได้ยนิ

“โอเค ตกลงตามนั้น...แต่ถ้าให้ดี รีบแต่งกันพรุ่งนี้เลย ฉันจะรีบ

กอบโกย!”


