
อาคารสามหลังที่ตั้งอยู่ริมน�้านี้มีอายุมากกว่าร้อยปีแล้ว เป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก เรือนเป็นสีครีมไข่ไก่ตัดขอบสีเขียว อาคาร

ซ้ายขวามีสองชั้น ส่วนอาคารหลังกลางสูงสามชั้น ด้านบนเป็นโดมหลังคา

สูง หน้าจั่วเป็นไม้แกะสลกัลวดลายอย่างงดงาม เสาที่ท�าจากปูนล้วนมลีาย

ปนูป้ันบรเิวณหวัเสาซึ่งถอืเป็นสไตล์ของต่างประเทศ เมื่อเวลาผ่านไปอาคาร

ทั้งหมดกส็จีางไปตามเวลา หม่อมเจ้าพรีพงษ์จงึทรงให้ช่างทาสแีละปรบัปรุง

เพิ่มเพื่อให้คงความทันสมัยแต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมของอาคารไว้เกือบ

ทั้งหมด

ภาพที่ทุกคนเหน็จนชนิตาเวลาผ่านไปมาคอื กลุม่อาคารที่มสีถาปัตย-

กรรมโดดเด่นตั้งอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา เฟอร์นิเจอร์ด้านในแต่เดิมเป็น 

ไม้สกัแท้ แต่ต่อมามกีารเปลี่ยนใหม่ในบางห้องเพื่อประโยชน์ใช้สอย ยกเว้น

ห้องบรรทมที่ยังคงเป็นเตียงไม้หลังเดิมตั้งแต่สมัยพระบิดาของหม่อมเจ้า 

พรีพงษ์ยงัทรงพระชนม์ชพีอยู่ แต่ทาสใีหม่ให้งดงาม

ห้องรบัประทานอาหารและห้องรบัแขกซึ่งอยูช่ั้นล่างถอืว่าเป็นจดุเด่น

บทน�ำ
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ของบ้านหลังนี้ เพราะนอกจากจะเป็นที่พบปะพูดคุยระหว่างสมาชิกแทบ 

ทุกวนัแล้ว ยงัเป็นพื้นที่ซึ่งหม่อมเจ้าพรีพงษ์มกัจะมรีบัสั่งเรยีกโอรสมาเข้า

เฝ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเสาร์ หากสมาชิกทุกคนไม่ติดธุระส�าคัญอะไร 

จะต้องกลับมารับประทานอาหารพร้อมหน้ากัน หม่อมวิมาลินในฐานะ

ประมขุรองของบ้านจะเข้าครวัตั้งแต่บ่ายเพื่อปรงุอาหารอย่างสดุฝีมอืเตรยีม

ต้อนรบับุตรชายทั้งสามคน 

หม่อมเจ้าพรีพงษ์ทรงมโีอรสสามคน โอรสคนโตมชีื่อว่าหม่อมราช-

วงศ์กนต์ธร เป็นผูร้บัสบืทอดกจิการบรษิทัจากหม่อมเจ้าพรีพงษ์ นบัตั้งแต่

เขาเข้ามาบริหารเอส เค พรอพเพอร์ตี กิจการก็รุ่งเรืองขึ้นมาก หุ้นของ

บรษิทัพุ่งขึ้นราวกบัว่าวตดิลมบน 

โอรสคนรองมีชื่อว่าหม่อมราชวงศ์กรกันต์ เป็นแพทย์ประจ�าห้อง

ฉุกเฉิน เมื่อหนึ่งปีก่อนเขาเพิ่งเดินทางกลับจากการศึกษาต่อเฉพาะทาง 

ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่แทนที่จะเข้าท�างานใน 

โรงพยาบาลเอกชน กลับเลือกเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์แทนเพื่อ 

ช่วยเหลอืประชาชนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่แพทย์รุ่นถดัมา

ส่วนโอรสคนสุดท้องคือหม่อมราชวงศ์กวินภพนั้น มีเส้นทางชีวิต 

ต่างกบัคนอื่น เขารบัราชการทหารสงักดัหน่วยรบพเิศษของกองทพั มภีาระ

หน้าที่เสี่ยงตายเพราะต้องออกปฏบิตักิารในพื้นที่อนัตรายชายแดน แถมยงั

ต้องปะทะกบัผู้ก่อการร้ายอยู่บ่อยครั้ง หลายครั้งเขาต้องรบัภารกจิในการ

ปลอมตัวไปสืบความลับและทลายแหล่งกบดานของผู้ก่อการร้าย แต่เพื่อ

ความสบายใจของหม่อมวิมาลิน สามพี่น้องจึงช่วยกันปิดไว้ไม่ให้มารดารู้ 

หม่อมวมิาลนิจงึทราบเพยีงว่าบุตรชายท�างานเป็นอาจารย์ของนกัศกึษาวชิา

ทหาร และใช้เวลาส่วนใหญ่ในโรงเรยีน 

ตลอดสปัดาห์คณุชายทั้งสามมกัจะว่างไม่ตรงกนั แต่วนันี้เป็นวนัเสาร์

ซึ่งสมาชกิทุกคนจะกลบัมาร่วมโต๊ะอาหาร จงึถอืเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข

ของวงัสุวกุลเลยทเีดยีว 
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อาหารโปรดของบุตรชายทั้งสามจดัเตรยีมไว้โดยฝีมอืหม่อมวมิาลนิ 

ทั้งของคาวหวานพร้อมสรรพ กลิ่นอาหารหอมฟุง้ไปทั่ว เมื่อจดัการทกุอย่าง

เรยีบร้อย หม่อมวมิาลนิจงึไปอาบน�้าผลดัเสื้อผ้าแต่งตวัเตม็ยศรอ ไม่นาน

หม่อมเจ้าพรีพงษ์กเ็สดจ็มาสมทบ ทอดพระเนตรศรภีรรยาที่ผดุลกุผดุนั่ง

ตลอดเวลาด้วยความตื่นเต้นเนื่องจากใกล้เวลาแล้วแต่เก้าอี้ในห้องอาหาร 

ยงัว่างเปล่า บุตรชายทั้งสามกย็งัไม่กลบั 

“นั่งก่อนสคิณุ ลุกๆ นั่งๆ แบบนี้ประเดี๋ยวกห็น้ามดืเป็นลมไปหรอก”

“โธ่ ท่านชาย กห็ม่อมฉนัเป็นห่วงลูกเรานี่คะ จนป่านนี้แล้วยงัไม่มา

กนัอกี”

“รนักโ็ทร. มาบอกแล้วไม่ใช่หรอืว่าอกีห้านาทจีะมาถงึ”

รัน คือชื่อเล่นของหม่อมราชวงศ์กนต์ธร ในบรรดาลูกชายทุกคน 

เขาเป็นคนตรงต่อเวลาที่สุด เนื่องจากเป็นพี่ใหญ่ต้องรบัผดิชอบครอบครวั 

ชายหนุ่มเป็นคนเจ้าระเบียบ จึงเป็นเรื่องแปลกที่วันนี้ยังกลับไม่ถึงบ้าน 

ตั้งแต่เล็กจนโตหม่อมราชวงศ์กนต์ธรเป็นคนขยัน ตั้งใจเรียน ไม่เคยท�า

อะไรให้ครอบครวัเป็นห่วง แม้แต่ตอนไปเรยีนต่างประเทศกไ็ม่เคยมข่ีาวลอื

ให้ร�าคาญใจ ผดิกบัหม่อมราชวงศ์กรกนัต์ซึ่งเป็นคนโผงผาง บ่อยครั้งที่ต้อง

ขดัแย้งกบัผูร่้วมงานหลายคน แต่ด้วยความดแีละตั้งใจท�างานจงึเอาตวัรอด

มาได้ ส่วนหม่อมราชวงศ์กวินภพก็มักจะมีเรื่องราวพะบู๊ ลุยๆ ตามวิสัย 

ชายชาตทิหาร เมื่อกลบับ้านจงึมรีอยฟกช�้ามาให้เหน็เป็นระยะ

“กน็ั่นละค่ะ มดืแล้วรถไม่น่าตดิมาก น่าจะมาถงึได้แล้ว”

บรษิทัเอส เค พรอพเพอร์ต ีอยูห่่างจากบ้านไปแค่เดนิทางยี่สบินาท ี

ปกตแิล้วหม่อมราชวงศ์กนต์ธรมกัจะเดนิทางมาถงึก่อนน้องๆ เสมอ

“เยน็วนัเสาร์ละตวัดเีลยคณุ คนอื่นเขาออกไปกนิข้าวนอกบ้าน เลี้ยง

สงัสรรค์ รถรากต็้องเยอะเป็นธรรมดา คุณใจเยน็ๆ เถอะ เดนิไปเดนิมา

อย่างนี้ผมเวยีนหวั”

“แล้วนี่ชายกนัต์กบัชายกวนิโทร. มาบ้างไหมคะ” หม่อมวมิาลนิพดูยงั
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ไม่ทนัจบกไ็ด้ยนิเสยีงบุตรชายคนเลก็

“ผมมาแล้วครบัแม่ มใีครบ่นหาผมอยู่หรอืเปล่าเอ่ย”

หม่อมราชวงศ์กวินภพปรี่เข้ามาหาก่อนเพื่อน คุกเข่าลงตรงหน้า

มารดา ประนมมอืไหว้ แล้วโน้มตวัเข้าไปกอดประจบ เขาเป็นลกูชายคนเลก็

จึงช่างออดอ้อนมารดา แต่ใครจะรู้ว่ายามปฏิบัติหน้าที่ เขามีความองอาจ

กล้าหาญ ชายหนุม่เชี่ยวชาญการใช้อาวธุทกุชนดิรวมถงึศลิปะการป้องกนัตวั 

การต่อสูใ้นระยะประชดิทกุอย่าง แต่ที่ต้องท�าตวัเรยีบร้อยผดิปกตยิามอยู่

ในบ้านก็เพราะไม่ต้องการให้มารดาไม่สบายใจนั่นเอง เขาตั้งใจจะปิดบัง 

งานของตนไว้ก่อนจนกว่าจะถงึเวลาอนัสมควร

“อ้อนเกนิไปหรอืเปล่ากวนิ ออกนอกหน้าเกนิไปแล้วนะโว้ย”

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์ยื้อไหล่น้องชายและโผเข้าไปกอดหม่อมวมิาลนิ 

บ้าง สองหนุ่มต่างแกล้งยื้อยุดกนัจนหม่อมเจ้าพรีพงษ์อดยิ้มไม่ได้ 

“ไอ้ลูกสองคนนี้ชอบท�าตัวเป็นเด็กอ้อนแม่อยู่ได้ อย่างนี้เมื่อไหร่พ่อ

กบัแม่จะได้เจอว่าที่สะใภ้เสยีท”ี

หม่อมราชวงศ์ทั้งสองผงะ ยักคิ้วและรีบส่ายหน้า หม่อมราชวงศ ์

กวนิภพรบีลุกขึ้นประนมมอืไหว้หม่อมเจ้าพรีพงษ์

“ท่านพ่อรบัสั่งแบบนี้เท่ากบัปาระเบดิมอืใส่พวกเราเลยนะครบั มหีวงั

วนันี้แม่ไล่เบี้ยพวกเราบนโต๊ะอาหารไม่จบแน่ๆ”

หม่อมวมิาลนิค้อนและตหีวัไหล่ลูกชายดงัเผยีะ

“แม่เคยไล่เบี้ยที่ไหน ลูกก็พูดเรื่อยเปื่อย แม่แค่ถามถึงด้วยความ 

เป็นห่วง เมื่อไหร่ลกูชายสุดหล่อทั้งสามของแม่ถงึจะมแีฟน รูต้วับ้างไหมวา่

ปล่อยให้คุณชายโปรดแซงควิไปแล้วนะ”

ได้ทีหม่อมวิมาลินก็เอ่ยถึงญาติสนิทซึ่งวันนี้เพิ่งแวะมาที่วังสุวกุล 

เพื่อแจกการ์ดแต่งงานทนัท ี หม่อมราชวงศ์อตกินัต์อายุไล่เลี่ยกบัสามหนุ่ม 

ทั้งยงัรู้จกัสนทิสนมกนัดี

“พี่ชายโปรดน่ะหรอืครบั”
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คณุชายคนสุดท้ายโผล่เข้ามาในห้องรบัแขกพอด ีเขาสวมสทูสกีรมท่า

ตดัเยบ็อย่างประณตี เนกไทสฟ้ีาอ่อนลายทางเสรมิให้ดหูล่อเหลา ในบรรดา

คณุชายทั้งหมด หม่อมราชวงศ์กนต์ธรดูจะผวิขาวกว่าคนอื่นๆ คิ้วเข้มที่พาด

เหนือนัยน์ตาคมกริบผนวกกับสีหน้าจริงจังท�าให้พนักงานต่างลงความเห็น

ว่าทั้งหล่อทั้งดุในเวลาเดียวกัน ยามอยู่ในเวลางานเขาก็ตัดสินใจเฉียบขาด

ตรงไปตรงมา แต่นอกเวลางานก็เป็นเจ้านายที่ใจดี คอยรับฟังปัญหาของ 

ลูกน้อง 

“อ้าว...ชายรนัมาพอด ีนั่งก่อนสลิูก ทุกคนก�าลงัรอลูกอยู่”

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรประนมมอืไหว้หม่อมเจ้าพรีพงษ์แล้วหนัไปหา

มารดาบ้าง

“ผมขอโทษครบัแม่ที่มาผดิเวลา พอดวีนันี้มรีถชนหนา้บรษิทั กเ็ลย

ขลุกขลกันดิหน่อย”

“ไม่ต้องขอโทษหรอกจ้ะ แม่เป็นห่วงชายรนัเฉยๆ ทกุคนมาเหนื่อยๆ 

เรากนิข้าวกนัเลยดไีหมจ๊ะ วนันี้แม่ท�าของโปรดทุกคนเอาไว้ด้วย”

หม่อมราชวงศ์ทั้งสามกวาดตามองอาหารบนโต๊ะ แทบไม่ต้องสงสยั

เลยว่าวนันี้หม่อมวิมาลินคงไปจ่ายตลาดตั้งแต่เช้าด้วยตัวเองและคงลงครัว

ตั้งแต่บ่ายเลยด้วยซ�้าเพื่อให้ทุกคนได้ลิ้มรสอาหารฝีมือชาววังที่แท้จริง  

แม้ในวงัสุวกุลจะมแีม่ครวัถงึสองคน แต่ยามว่างหม่อมวมิาลนิมกัจะแสดง

ฝีมือท�าอาหารด้วยตัวเอง โดยเฉพาะของที่หม่อมเจ้าพีรพงษ์โปรด คือ

แกงส้มปลากระบอกรสชาติจัดจ้าน หม่อมราชวงศ์กนต์ธรชอบไข่ลูกเขย 

ส่วนย�าถั่วพกุู้งสดเป็นของโปรดของหม่อมราชวงศ์กรกนัต์ และจานสดุท้าย

คอืไข่เจยีวปูโหระพาของโปรดของหม่อมราชวงศ์กวนิภพ เมื่อทุกคนนั่งลง 

แม่บ้านซึ่งยนืรออยู่กร็บีตกัข้าวใส่จานทนัท ี

“เมื่อครู่นี้แม่บอกว่าใครจะแต่งงานนะครบั”

“กค็ุณชายโปรดยงัไงล่ะจ๊ะ”

หม่อมราชวงศ์อตกินัต์เป็นโอรสของหม่อมเจ้าพชรกบัหม่อมพชัรดิา 



12  l  โ อ บ รั ก

เขาเป็นทนัตแพทย์หนุ่มรูปงามนสิยัด ี อกีทั้งยงัมศีกัดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของ

หม่อมราชวงศ์ทั้งสาม สองครอบครวัสนทิสนมกนั ดงันั้นพอหม่อมราชวงศ์

อติกันต์มาแจกการ์ดแต่งงาน หม่อมวิมาลินจึงดีใจเป็นอันมาก และอด

เปรยีบเทยีบกบับุตรชายทั้งสามไม่ได้ 

“พี่ชายโปรดเนี่ยนะครบัแต่งงาน กบัใคร ท�าไมผมไม่ยกัรู้” 

“ว่าที่เจ้าสาวชื่อคณุณชิารย์ีจ้ะ เหน็บอกว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารแถว

สุขุมวทิ”

“ผมเคยเจอพี่ชายโปรดมากับว่าที่เจ้าสาวครั้งหนึ่งนะครับที่ห้าง 

สรรพสนิค้าตรงสุขุมวทิ หน้าตาน่ารกัมากเลยครบั”

“แถมนสิยัดมีากๆ ด้วยจ้ะ วนันี้แม่ได้เจอตวัจรงิแลว้ น่ารกั คยุเก่ง 

หม่อมพัชริดายังบอกแม่ว่า ถ้าแต่งงานแล้วจะรีบเร่งให้มีหลานเสียเลย 

เพราะเธอรอมานานมากแล้ว”

พูดจบหม่อมวิมาลินก็ปรายตามาทางบุตรชาย สามหนุ่มต่างรู้ทัน

ว่าการมองเช่นนี้หมายถงึการกดดนักลายๆ เนื่องจากหม่อมราชวงศ์อตกินัต์

อายุมากกว่าหม่อมราชวงศ์กนต์ธรแค่ปีเดียว สมัยเรียนทั้งหมดเป็นหนุ่ม

เนื้อหอม แต่เวลาล่วงเลยมานานก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะแต่งงาน โดยเฉพาะ

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรที่ไม่เคยมแีฟนทั้งที่ปีนี้อายุสามสบิปีแล้ว

“คุณชายโปรดอายุมากกว่าชายรันแค่ปีเดียว ดังนั้นแม่ว่าบ้านเราก็

น่าจะมขี่าวดบี้างเหมอืนกนั”

“เอาแล้ว พี่ชายรันงานเข้าแล้ว ผมขอตัวก่อนนะครับ เชิญรับ

ประทานกนัตามสบาย” 

หม่อมราชวงศ์กวินภพแกล้งท�าเป็นรวบช้อนและลุกขึ้นยืนตะเบ๊ะ 

ตามด้วยหม่อมราชวงศ์กรกนัต์ที่ท�าท่าเหมอืนอิ่มเช่นเดยีวกนั 

“ผมกร็ู้สกึตื้อๆ เหมอืนกนั”

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรหนัไปปรามน้องชาย

“พอเลย นายสองคนไม่ต้องรบีลุกไปไหน แม่ไม่ได้บงัคบัพวกเราให้
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แต่งงานเสยีหน่อยจรงิไหม” หม่อมราชวงศ์กนต์ธรปรายตาไปทางมารดา 

หม่อมวมิาลนิรูท้นับตุรชาย ดงันั้นแทนที่จะใช้การบงัคบัจงึใช้วธิพีดู

หว่านล้อมแทน 

“แม่กไ็ม่ได้ว่าอะไร แค่ถามด ูเผื่อว่าจะมใีครสกัคนในที่นี้พอจะให้แม่

ฝากความหวงัได้ จะได้มวีาสนาอุ้มหลานก่อนแก่กบัเขาบ้าง” 

หม่อมวิมาลินหย่อนระเบิดลงกลางโต๊ะพร้อมกับปรายตามองบุตร

ชาย ทั้งสามต่างมีสีหน้าพิพักพิพ่วน ขณะที่หม่อมราชวงศ์กวินภพท�าท่า 

ไม่รู้ไม่ชี้ รบีก้มหน้าก้มตารบัประทานอาหารต่อ หม่อมราชวงศ์กรกนัต์ชงิ

ตอบแทน

“โธ่ แม่ครับ ยังไม่แต่งงานแต่พูดไปถึงหลาน ไอ้ผมงานยุ่งครับ 

คนไข้เยอะทุกวนั แถมยงัต้องสอนนกัศกึษาอกี คงไม่ว่างมแีฟนตอนนี้ ถ้า

จะแต่งกค็งต้องแต่งกบัเวรเปลที่ห้องฉกุเฉนิแทนละครบั เพราะคลกุคลกีนั

ออกจะบ่อย เรยีกว่ากนินอนด้วยกนัเลยทเีดยีว”

การเป็นแพทย์ห้องฉกุเฉนิท�าให้เขาต้องอยูเ่วรบ่อยเพื่อรอรบัคนไข้ที่

ประสบอุบตัเิหตุตอนกลางวนัและกลางคนื 

“ตายแล้ว ชายกันต์พูดอะไรอย่างนั้นจ๊ะ อย่ามาขู่ให้แม่ใจเสียนะ 

สมยันี้เขายิ่งนยิมเป็นชายรกัชายกนัอยู่ด้วย”

“ผมล้อเล่นครบัแม่ เอาเป็นว่าผ่านผมไปเลยดกีว่า ผมยงัไม่มแีฟน 

และไม่คิดอยากมีแฟนด้วยครับ ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงแล้ว ท�าให้ชีวิตยุ่งยาก

วุ่นวาย ไหนจะต้องเอาใจ ดูแล เทกแคร์ ผมคงขาดใจตายเสยีก่อน”

“ชายกนัต์” หม่อมวมิาลนิเอด็

“ผมก็เหมือนกันครับแม่ ปีนี้ผมต้องสอนนักศึกษาและยังต้องฝึก 

ภาคสนามให้นกัศกึษาเป็นเดอืนๆ คงไม่มเีวลาคดิเรื่องแต่งงาน”

“ไม่คิดแต่งงานทั้งที่ลูกอายุยี่สิบเจ็ดแล้วน่ะหรือ งานการก็มั่นคง

ขนาดนี้แล้ว แน่ใจนะว่าหนูจดิาภาจะทนรอได้”

ในบรรดาสามหนุม่มเีพยีงหม่อมราชวงศ์กวนิภพที่มแีฟน ทั้งสองคบ
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กนัมานานแล้ว แต่ยงัไม่มวีี่แววจะคบืหน้า เพราะฝ่ายชายท�าแต่งาน

“แน่นอนครบั ผมกบัเธอคยุกนัเข้าใจแล้ว ผูห้ญงิที่จะมาเป็นภรรยา

ทหารต้องรู้จกัอดทนและเสยีสละ เธอต้องเข้าใจว่าเวลาของผมมไีว้เพื่อรบัใช้

ชาตบิ้านเมอืง จดิ้าเข้าใจจุดนี้ด ี ดงันั้นเราสองคนยงัไม่คดิแต่งงานเรว็ๆ นี้

แน่” 

หม่อมราชวงศ์กวินภพแอบพ่นลมหายใจอย่างโล่งอกที่แก้ตัวกับ

หม่อมวิมาลินได้อย่างฉิวเฉียด แม้ว่าค�าแก้ตัวนั้นจะดูข้างๆ คูๆ ก็ตาม 

เพราะยงัไม่ได้ถามความเหน็ฝ่ายหญงิเลยแม้แต่น้อย เขาคบกบัจดิาภา แต่

ยงัไม่เคยเปรยเรื่องการแต่งงานเลยแม้แต่ครั้งเดยีว ทั้งสองคบกนัเป็นแฟน

มาตั้งแต่สมยัเรยีนมหาวทิยาลยั แต่หม่อมราชวงศ์กวนิภพกม็คีวามสุขกบั

ชวีติในตอนนี้ด ี

หม่อมวิมาลินปรายตาไปยังความหวังสุดท้ายและเป็นคนที่ควรจะ

แต่งงานมากที่สุด เนื่องจากเพยีบพร้อมทั้งหน้าที่การงานและวยัวุฒ ิ

“แล้วชายรนัล่ะจ๊ะ ไม่คดิจะพาว่าที่ลูกสะใภ้มาให้แม่รู้จกับ้างหรอื”

“ผมยงัไม่มแีฟนครบัแม่ งานที่บรษิทักย็ุง่มาก คงไม่มเีวลาดแูลใคร” 

สิ่งที่หม่อมราชวงศ์กนต์ธรคิดเสมอคือ เขาเป็นพี่ใหญ่สุด จะต้อง

บรหิารกจิการบรษิทัให้ดทีี่สดุเพื่อให้หม่อมเจ้าพรีพงษ์วางพระทยั ตราบใด

ที่ทุกอย่างยงัไม่เข้าที่ เขาจะไม่มวีนัชายตามองผู้หญงิคนไหนเดด็ขาด

“ยุ่งแค่ไหนกต็้องมเีวลาส่วนตวับ้างนะจ๊ะ ปีนี้ลูกอายุสามสบิแล้ว”

“ผมยงัสนกุกบังานบรหิารครบัแม่ คงไม่คดิจะหาห่วงมาผกูคอตอนนี้ 

แน่ บริษัทเราก�าลังอยู่ในช่วงพัฒนาและปรับปรุงระบบอีกหลายอย่าง ใน

เมื่อทุกอย่างยงัไม่ลงตวั ผมคงไม่มกีะจติกะใจคดิเรื่องส่วนตวั”

“นี่ใจคอจะไม่มใีครช่วยแม่หาลกูสะใภ้เลยหรอืไง ทุกคนใจด�าปล่อย

ให้แม่แห้งเหี่ยวอยู่บ้านคนเดยีวเนี่ยนะ ขณะที่แม่บ้านอื่นเขามหีลานกนัเป็น

โขยงแล้ว” หม่อมวมิาลนิโพล่งขึ้น ใบหน้างอง�้า 

“อ้าว แม่ครับ แล้วการที่พวกผมจะมีแฟนหรือไม่มีมันเกี่ยวกัน 
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ตรงไหน”

“เกี่ยวสจิ๊ะ ถ้าลูกมแีฟน ต่อไปกต็้องมหีลาน ถ้าแม่ได้เลี้ยงหลานคง

ช่วยให้หายเหงาเวลาทกุคนออกไปท�างาน แม่คดิว่าปีหน้าฤกษ์ดมีาก เหมาะ

ที่จะให้ก�าเนดิทายาทรุ่นต่อไปของสุวกุลที่สุด”

บนโต๊ะอาหารเงียบกริบ เพราะสามหนุ่มไม่รู้จะหาค�าตอบไหนมา 

บอกมารดาด ีโทรศพัท์มอืถอืของหม่อมราชวงศ์กนต์ธรดงัขึ้นพอดรีาวกบั

เสยีงระฆงัหมดยก เขารบีลุกขึ้นพร้อมพยกัหน้าราวกบัขออนุญาต 

“ผมขอโทษนะครบัแม่ พอดต้ีองรบัสายลกูค้า สายนี้ส�าคญัมาก ผม

จ�าเป็นจรงิๆ”

หม่อมวมิาลนิหนัมาทางหม่อมราชวงศ์กรกนัต์ซึ่งนั่งอยูถ่ดัไป เขารบี

รวบช้อนและผุดลุกขึ้น สหีน้ากระอกักระอ่วน

“ผมเพิ่งนึกได้ว่าต้องตรวจรายงานลูกศิษย์ พรุ่งนี้ต้องเอาไปคืนแต่

เช้า ผมอิ่มแล้ว ขอขึ้นห้องก่อนนะครบั” พดูจบกร็บีลกุไปกอดหม่อมวมิาลนิ

และเดนิเรว็ๆ ขึ้นบนัไดไปทนัที

หม่อมวิมาลินหันไปทางบุตรชายคนสุดท้องซึ่งลุกขึ้นเช่นเดียวกัน

พร้อมท�าท่าวนัทยหตัถ์ 

“ผมก็เหมือนกันครับแม่ วันนี้รู้สึกเหนียวตัวยังไงไม่รู้ ตัวก็เหม็น

เพราะฝึกภาคสนามมาทั้งวนั ขอไปอาบน�้าก่อนนะครบั อาหารอร่อยมากๆ 

เลย ขอบคุณนะครบัแม่”

เขาเน้นค�าและหอมแก้มหม่อมวิมาลินฟอดใหญ่เพื่อยุติทุกอย่าง  

ตอนนี้ทั้งโต๊ะจงึเหลอืเพยีงหม่อมเจ้าพรีพงษ์ซึ่งเจรญิอาหารอยูเ่พยีงคนเดยีว 

พอเหน็บุตรชายทั้งสามแอบหนไีปกท็รงลอบยิ้ม 

“หม่อมฉนัพูดอะไรผดิหรอืเปล่าคะ ท�าไมทุกคนรบีอิ่มกนัจงัเลย”

“ไม่ผดิหรอก แต่คณุไปแทงใจด�าพวกหนุม่ๆ ต่างหาก พวกเขากเ็ลย

หาทางหลบกนัสุดฤทธิ์”

“กห็ม่อมฉนัเป็นห่วงลูกนี่คะ” หม่อมวมิาลนิท�าตาแดงๆ ก้มหน้า 
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หม่อมเจ้าพรีพงษ์ทรงเอื้อมหตัถ์มาแตะหลงัมอืภรรยาเบาๆ 

“ผมเข้าใจ แต่เรื่องบางเรื่องกต้็องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพรหมลขิติ 

คุณเองกเ็ชื่อเรื่องพวกนี้ไม่ใช่หรอื”

หม่อมวมิาลนิมกัจะไปหาหมอดใูห้ดดูวงบตุรชายและคนในครอบครวั

อยู่เสมอ อกีทั้งยามว่างกช็อบนั่งดูไพ่ยปิซดี้วยตวัเอง หมอดูทุกคนต่างพูด

ตรงกันว่าทั้งสามจะได้แต่งงานมีครอบครัวในเร็ววัน ท�าให้หม่อมวิมาลิน 

ตั้งตารอ

“หม่อมฉนัเชื่อค่ะ...แต่กอ็ดร้อนใจไม่ได้”

“ไม่มแีต่ ถ้าคุณเชื่อ คุณกต็้องอดทนรอ ผมว่าอกีไม่นานเจ้าลูกชาย

ของเราทั้งสามจะต้องมีข่าวดีมาให้พวกเราชื่นใจแน่นอน แต่ส�าหรับตอนนี้

เร่งรดัไปกเ็ท่านั้น มแีต่ท�าให้พวกหนุ่มๆ หนทีพัแตกกระเจงิกนัพอด”ี

“แหม รบัสั่งแบบนี้ หม่อมฉนัรู้สกึผดินะคะ”

“อย่าน้อยใจไปเลย ผมเข้าใจความหวงัดขีองคุณ เราสองคนมาช่วย

กันกินอาหารบนโต๊ะให้หมดดีกว่า คุณอุตส่าห์แสดงฝีมือเต็มที่ไม่ใช่หรือ 

เรื่องเนื้อคู่เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ พระพรหมท่านกจ็ดัสรรให้เองนั่นละ”

เรอืนไม้รมิน�้าแห่งนี้เป็นส่วนที่รื้อสร้างใหม่จากเรอืนหลงัเดมิที่ผพุงัไป 
หม่อมเจ้าพีรพงษ์เห็นว่าโอรสคงอยากมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างตามประสาหนุ่มๆ 

จงึทรงให้คนสร้างตกึหลงัเลก็ขึ้นรมิน�้า หน้าต่างเป็นกระจกใสบานใหญ่ท�าให้

มองเหน็ทวิทศัน์รมิน�้าเจ้าพระยา ตรงกลางห้องมโีซฟาและโต๊ะเคยีงตวัเลก็

ส�าหรับวางอาหารว่าง ส่วนชั้นหนังสืออยู่ด้านในอีกฝั่ง และมีผนังกั้นเพื่อ 

ไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรงอันจะส่งผลให้หนังสือเก่าจ�านวนมากที่เก็บสะสม

ไว้เสื่อมสภาพ

ชั้นหนังสือสูงติดเพดานเต็มไปด้วยหนังสือมากมายกว่าพันเล่ม 

จดัเรยีงเป็นระเบยีบ หนงัสอืส่วนหนึ่งเป็นของหม่อมเจ้าพรีพงษ์ ส่วนที่เหลอื

เป็นของโอรสทั้งสามซึ่งต่างเป็นหนอนหนงัสอืด้วยกนัทกุคน ห้องนี้นอกจาก
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ใช้เป็นที่ค้นคว้าหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังใช้เป็นสถานที่หลบ

ภยัของสามหนุ่มอกีด้วย ดงันั้นเมื่อหม่อมวมิาลนิหย่อนระเบดิลงกลางโต๊ะ

อาหาร จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สามหนุ่มเป็นอันรู้กันว่าต้องหลบมาถกเถียง

ประเดน็ร้อนในห้องนี้

หม่อมราชวงศ์กวินภพผลักประตูเข้ามาเป็นคนแรก รีบสอดส่าย

สายตามองหาคนอื่นๆ เมื่อไม่เห็นใครก็รีบจับจองที่บนโซฟาหนังตัวโปรด

ทนัท ี เขาจ้องไปที่ประตูเพราะมั่นใจว่าอกีไม่นานพี่ชายทั้งสองจะต้องเข้ามา

ในนี้แน่ แม้ตวัเขาจะหลบการคาดคั้นจากหม่อมวมิาลนิมาได้อย่างฉวิเฉยีด 

แต่หม่อมราชวงศ์กวินภพก็มั่นใจว่าเรื่องคงไม่จบแค่นี้แน่ๆ อีกไม่นาน 

ทุกคนจะต้องเข้ามาในห้องนี้จนครบองค์ประชุมเพื่อหาทางออก

ประตูห้องเปิดออกแทบจะทันทีพร้อมกับที่พี่ชายคนรองเดินเข้ามา 

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์สวมชดุนอนกางเกงขายาวผ้าเนื้อนิ่มตวัโปรด ดกูร็ูว่้า

เพิ่งอาบน�้าเสร็จหมาดๆ กลิ่นอาฟเตอร์เชฟกับโคโลญที่ใช้ประจ�าโชยมา 

ขณะที่หม่อมราชวงศ์กวินภพสวมเสื้อยืดสีเขียวแบบทหารกับกางเกงขาสั้น 

ยามไม่ต้องเข้าประจ�าการเขามกัแต่งตวัสบายๆ ผมตดัสั้นตามระเบยีบทหาร

บดันี้เปียกหมาดๆ เพราะเพิ่งสระผมเสรจ็

“แล้วพี่ชายรนัล่ะครบั ตามมาหรอืเปล่า”

“พี่ยงัไม่เหน็นะ”

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์เพิ่งจะเดนิผ่านทางเชื่อมตกึเข้ามา แต่ยงัไม่เหน็

พี่ชายคนโตเดนิตามมาอย่างที่เคย 

“แปลกแฮะ วันนี้พี่ชายรันหายไปไหน ปกติต้องมาถึงหลุมหลบภัย

ก่อนพวกเราด้วยซ�้า”

กลิ่นหอมของอาหารที่รวยรินผ่านประตูเข้ามาท�าให้หม่อมราชวงศ์

กวนิภพได้ค�าตอบทนัท ีเขาคลี่ยิ้มรู้ทนั

“รูแ้ล้ว พี่ชายรนัต้องเข้าครวัไปท�าอะไรมาให้พวกเรากนิแน่นอน สม

แล้วที่เป็นพี่ชายสุดที่รกั”
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พูดจบท้องก็ร้องจ๊อกขึ้นมาทันที เขารีบปราดไปเปิดประตูอย่างรู้

หน้าที่ หม่อมราชวงศ์กนต์ธรถือถาดใส่อาหารเข้ามา เขายื่นมือออกไปรับ 

แต่เดินยังไม่ถึงโต๊ะเคียงกลางห้อง ก็เอื้อมมือไปหยิบเปาะเปี๊ยะทอดมากิน

หนึ่งชิ้นอย่างอดใจไม่ไหว คนที่ยังไม่ได้กินรีบโวยเมื่อเห็นหม่อมราชวงศ์ 

กวนิภพเคี้ยวตุ้ยๆ และท�าท่าจะเหมาทั้งหมด 

“เฮ้ย ได้ไงกวนิ กนิคนเดยีว รอกนับ้างด”ิ

หม่อมราชวงศ์กรกนัต์โผไปที่จานและเอื้อมไปหยบิบ้าง หม่อมราชวงศ์

กนต์ธรหนัไปเอด็น้องทั้งสอง

“ระวงัหน่อยพวกนาย เปาะเป๊ียะร้อนมาก เพิ่งทอดเสรจ็ เดี๋ยวกล็วก

มอืลวกปากกนัพอด ีไปนั่งกนิดีๆ  อย่ามูมมาม”

“กม็นัอร่อยนี่ครบั พี่ชายรนันี่เป็นพ่อบ้านพ่อเรอืนชะมดัเลย อย่างนี้

ผู้หญงิคนไหนได้ไปเป็นสามรีบัรองสบายไปทั้งชาต”ิ

หม่อมราชวงศ์กวนิภพเคี้ยวตุ้ยๆ แม้จะต้องอ้าปากเป็นระยะ เนื่อง 

จากไส้เปาะเปี๊ยะยังร้อนจัดเพราะเพิ่งขึ้นจากเตา กลิ่นหอมของวุ้นเส้นกับ 

หมสูบั ผสมผสานกบัพรกิไทยและผกัหั่นละเอยีด ท�าให้เปาะเป๊ียะมรีสชาติ

อร่อยล�้า แป้งบางกรอบ ไม่อมน�้ามัน เขานึกถึงตอนที่เคยไปยืนดูหม่อม 

ราชวงศ์กนต์ธรท�าอาหารชนดินี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก 

เริ่มจากการแช่วุ้นเส้นในน�้าให้นุ่มและยกขึ้นพักไว้ หลังจากนั้นก็น�า

เครื่องเคยีงทั้งหมดลงไปผดัในกระทะให้หอม ปรงุรส แล้วพกัให้เยน็ จงึน�า

มาห่อด้วยแป้ง เทคนิคก็คือต้องไม่ใส่ไส้เยอะเกินไปจนห่อไม่รอบ เพราะ

ระหว่างทอดไส้อาจจะปรแิตกท�าให้เปาะเป๊ียะดไูม่น่ารบัประทาน น�้ามนัที่ใช้

ทอดต้องร้อนจดั เปาะเป๊ียะจงึจะเหลอืงกรอบ ส่วนน�้าจิ้มนั้นเป็นสตูรเฉพาะ

ซึ่งนมเยื้อนถ่ายทอดให้แก่หม่อมราชวงศ์กนต์ธร จงึมรีสชาตเิปรี้ยวอมหวาน

นดิๆ กนิคู่กนัอร่อย 

“นายกพ็ูดเกนิไป นี่แค่อาหารพื้นๆ ใครๆ กท็�าได้”

“ใครท�าได้ แต่ไม่ใช่ผมแน่นอน เรื่องเข้าครวัขอบายเป็นคนแรก แต่
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ถ้าเรื่องกนิสู้ไม่ถอย” 

หม่อมราชวงศ์กวินภพโบกมือ แล้วหยิบเปาะเปี๊ยะชิ้นที่สองเข้าปาก 

มืออีกข้างก็โบกไล่ความร้อนไปด้วย สองพี่น้องต่างไม่มีใครยอมใคร จน

เปาะเปี๊ยะซึ่งมถีงึสบิชิ้นเริ่มพร่อง

“ผมก็เหมือนกัน ถ้าให้ท�าเมนูสิ้นคดิแบบกะเพราไข่ดาวพอไหว แต่

ถ้าต้องประดดิประดอยห่อกค็งไม่ไหวเหมอืนกนั”

“พวกนายนี่มันจริงๆ เลยนะ ทั้งที่นมเยื้อนก็อยากหาคนมารับ

สบืทอดวชิาท�าอาหาร แต่นายกร็บีปฏเิสธเสยีก่อนแล้ว อย่างนี้ต่อไปใครจะ

ท�าให้กนิ”

“กพ็ี่ชายรนัยงัไงล่ะครบั ผมยอมรบัว่าตวัเองใจร้อน เรื่องท�าครวัมนั

ไม่ถูกจรติ ถ้าให้ถอืปืนจบัอาวุธค่อยถนดัหน่อย” หม่อมราชวงศ์กวนิภพโอ่ 

“เอาเถอะ พวกนายถอืไปวางบนโต๊ะเคยีงและนั่งกินดีๆ  ไป ยนืกนิ

แบบนี้เดี๋ยวจะหกเลอะเปล่าๆ พี่สงสารแม่บา้นที่ตอ้งเข้ามาท�าความสะอาด”

“ครับพ้ม” หม่อมราชวงศ์กวินภพแสร้งตะเบ๊ะ แล้วถือจานไปวาง 

หม่อมราชวงศ์กรกันต์ตามไปติดๆ ทั้งสามนั่งล้อมวงกัน ก่อนที่หม่อม

ราชวงศ์ผู้พี่จะใช้ช้อนตกัเปาะเปี๊ยะใส่จานรบัประทานอย่างเรยีบร้อย 

“ดเูหมอืนพี่ชายรนัจะไม่รอ้นใจเลยนะครบัเรื่องที่แมถ่ามถงึ หรอืว่า 

ที่จรงิพี่แอบเลง็เจ้าสาวไว้แล้ว”

“ไม่ต้องมาโยนภาระให้พี่หน่อยเลย พี่ไม่เคยสนใจเรื่องนี้ เรากร็ู้”

“อ้าว ก็พี่เป็นลูกคนโต ต้องเป็นความหวังให้แม่ไม่จริงหรือครับ” 

หม่อมราชวงศ์กวนิภพยกัไหล่ ยิ้มยยีวน

“พวกนายสองคนนี่รู้จักเอาตัวรอดนะ แต่ฝันไปเถอะ พี่ยังไม่คิด

แต่งงานตอนนี้แน่ งานที่บรษิทักย็งัไม่เข้าที่เข้าทางเลย จะเอาเวลาที่ไหนไป

ดูแลผู้หญงิล่ะ”

“ไม่เข้าที่ตรงไหนครับ ผมเห็นกิจการดีออก หุ้นบริษัทเราพุ่งติด 

ลมบนเลยนะครบั ใครๆ กอ็ยากจะซื้อหุน้ด้วยกนัทั้งนั้น ถ้าไม่ตดิว่าท่านพ่อ
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ไม่ต้องการให้หุ้นส่วนใหญ่ตกไปอยู่ในมอืคนอื่น มหีวงัเรารวยกว่านี้อกี”

“ดภูายนอกเหมอืนไม่มอีะไร แต่ถ้ามองให้ลกึลงไปยงัมปัีญหาอกีมาก

ที่ต้องปรบัเปลี่ยน พี่ต้องการวางรากฐานระบบให้มั่นคงเพื่อที่เราจะได้เตบิโต

ขึ้นอกีในอนาคต พี่มองถงึโครงการระดบัข้ามประเทศ ซึ่งถ้าท�าได้ เราจะ

สร้างงานให้คนไทยอกีมาก”

“ผมละทึ่งพี่ชายรนัจรงิๆ ท�างานหนกัขนาดนี้ยงัคดิแผนการอนาคต

ได้อกี”

“พี่ต้องท�า...เพราะบริษัทแห่งนี้คือความหวังของท่านพ่อ ท่านคง 

ไม่อยากให้บรษิทัหยุดอยู่กบัที่หรอก”

“แต่การแต่งงานก็เป็นความหวังของแม่เหมือนกันนะครับ ผมว่า 

พี่ชายรนัน่าจะวางแผนเรื่องนี้บ้าง” หม่อมราชวงศ์กรกนัต์หยอด

“บอกตรงๆ พี่ไม่สบายใจเลย เท่าที่เราสามคนรบีตดับทและลุกจาก

โต๊ะอาหารกค็งท�าให้แม่เครยีดมากพอแล้ว”

แม้จะรูว่้ามารดาคงน้อยใจที่จู่ๆ  บตุรชายทั้งสามต่างไม่ยอมคุยเรื่อง

แต่งงานต่อ แต่หม่อมราชวงศ์กนต์ธรก็ไม่มีทางเลือก เขายังสนุกกับงาน  

อกีทั้งยงัไม่อยากหาห่วงมาผกูคอตอนนี้ นบัตั้งแต่เข้ามาบรหิารงานในบรษิทั 

เขากพ็ยายามท�าทกุอย่างให้ดทีี่สดุ เขาต้องปรบัแผนงานใหม่และวางระเบยีบ

เกี่ยวกบัพนกังานให้เข้มงวดขึ้น นอกจากนั้นยงัเน้นให้พนกังานสร้างผลงาน

ควบคู่กบัการปรบัเงนิเดอืนเพื่อสร้างแรงจูงใจ 

“ผมวา่บางทแีม่อาจจะไม่จรงิจงักไ็ด้ ตอนนี้แค่คดิขึ้นมาเพราะไดค้ยุ

กบัพี่ชายโปรด แต่พอจบงานแต่งกอ็าจจะลมืไปแล้วกไ็ด้”

“พี่กห็วงัให้ลมื เพราะถ้าแม่ยงัพดูเรื่องนี้ พี่คงต้องเปิดอกคุยกบัท่าน

ตรงๆ ว่าพวกเรายงัไม่พร้อม”

“แม่จะฟังหรอืครบัพี่ชายรนั”

“ฟังส ิแต่ไหนแต่ไรมาแม่เป็นคนมเีหตผุล ท่านไม่เคยบงัคบัเราเรื่อง

มคีู่ นายกร็ู้ แต่ครั้งนี้คงเพราะญาตผิู้ใหญ่ถามมา ท่านกเ็ลยลองมาเปรยๆ 
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เรื่องนี้กบัเรา”

“ว่าแต่พี่ชายรนัไม่คดิจะหาสะใภ้ให้แม่บ้างหรอืครบั”

“กนัต์ พี่รู้นะว่านายคดิอะไร อย่ามายุเสยีให้ยาก”

“รูท้นัอกีแล้ว ผมแค่แหย่ครบั เผื่อพี่ชายรนัจะใจอ่อน ยอมรบัภาระ

หนกัอึ้งนี้ไป”

“ไม่มทีาง คนอย่างพี่จะไม่แต่งงานเพราะถกูหว่านล้อมเดด็ขาด พี่จะ

แต่งงานกต็่อเมื่อแน่ใจแล้วว่าพร้อมจะดูแลผู้หญิงคนนั้นจรงิๆ”

“พี่ชายรันพูดเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับ ผมชักอยากรู้เสียแล้วว่า

สเปกผู้หญงิของพี่ต้องเป็นยงัไงน้า”

“พี่ชอบคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ และเป็นคนที่ช่วยแบ่งเบาภาระ

ครอบครวัเราได้ แต่ถ้าผูห้ญงิคนไหนท�าให้วุน่วายมากไปกว่าเดมิละก ็พี่ขอ

บายชั่วชวีติ”



๑
น้องสาว

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรปัดเรื่องที่ท�าให้ไม่สบายใจทิ้งไป เขาเริ่มต้น
วันใหม่ด้วยการไปท�างานแต่เช้าตรู่ ต�าแหน่งของเขาคือประธานกรรมการ

บรษิทั รบัผดิชอบดแูลทกุอย่างแทนหม่อมเจ้าพรีพงษท์ี่วางมอืไป แรกเริ่ม

เดิมทีบริษัทแห่งนี้ตั้งขึ้นด้วยเงินส่วนตัว ผนวกกับทุนจากเพื่อนสมัยเรียน

วศิวกรรมศาสตร์อกีสามคนด้วยกนั 

งานหลักของบริษัทเกี่ยวกับการก่อสร้างตึก ต่อมาพัฒนาเป็นการ

สร้างบ้านพักเพื่ออยู่อาศัย หลังจากผ่านไปได้หลายปีชื่อเสียงของบริษัทก็

โด่งดงัขึ้น หม่อมเจ้าพรีพงษ์จงึหนัมาจบังานโครงการบ้านจดัสรรเชงิอนรุกัษ์

ที่เน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน ท่านโชคดีรู้จักเพื่อนที่เป็นสถาปนิกและ

ช่วยออกแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ให้ โดยเน้นเรื่องทิศของลมเพื่อระบาย

ความร้อน ผนังบ้านและฝ้าท�าจากวัสดุที่ช่วยระบายความร้อน ท�าให้บ้าน

ทุกหลงัประหยดัไฟ และบางห้องไม่จ�าเป็นต้องเปิดเครื่องปรบัอากาศด้วยซ�้า 

หลงัคาบ้านมแีผงโซลาร์เซลล์กกัเกบ็พลงังานจากแสงอาทติย์น�าไปแปลงเป็น

ไฟฟ้าใช้ในบ้านเพื่อลดค่าไฟ หลงัจากปล่อยแคมเปญนี้ออกไป ยอดจองของ
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บ้านกห็มดเกลี้ยงในเวลาอนัรวดเรว็ หม่อมเจ้าพรีพงษ์ไม่รอช้าเปิดโครงการ

ที่สองและสามตามล�าดบั ยอดจองดเีป็นเทน�้าเทท่า 

แม้กจิการจะด ีแต่ยอดต้นทุนการผลติกส็ูงเช่นเดยีวกนั ท�าให้ก�าไร

เมื่อเทยีบกบัโครงการบ้านจดัสรรอื่นๆ ไม่ได้หวอืหวามากนกั แต่หม่อมเจ้า

พีรพงษ์ก็ทรงถือหลักว่าท�าธุรกิจต้องการก�าไรแต่ก็ต้องการชื่อเสียงด้วย 

ท่านทรงมมุานะเพื่อปรบัปรงุบ้านให้ถกูใจลกูค้า แต่ผลของการโหมงานหนกั

ท�าให้สขุภาพทรดุลง หลายปีก่อนท่านประชวรด้วยโรคความดนัโลหติสงู มี

อาการปวดเศยีรอย่างรุนแรง แพทย์ถวายการเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ และ

พบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตก จึงแนะน�าให้ทรง 

พกังาน 

ช่วงนั้นหม่อมราชวงศ์กนต์ธรกลับจากต่างประเทศพอดีจึงได้เข้ามา

สานต่อ หม่อมราชวงศ์กนต์ธรเป็นคนหวัสมยัใหม่ จงึปรบัระบบบรหิารงาน

ให้ทนัสมยัขึ้น มกีารน�าคอมพวิเตอร์และโปรแกรมอกีหลายอย่างเข้ามาช่วย

ในการค�านวณความคุ้มทุนให้ลูกค้า ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการสร้าง

แบบห้องให้ลูกค้าได้เลอืกตามความพอใจ นอกจากเรื่องคอมพวิเตอร์แล้ว 

ยงัมุง่ปรบัปรงุเรื่องสวสัดกิารของพนกังานเพื่อสร้างแรงจงูใจในการท�างาน

อกีด้วย

ร่างสูงก้าวออกจากลิฟต์เดินไปยังห้องท�างาน และพบว่าเลขานุการ

คู่ใจมาถงึก่อนแล้ว แต่เดมิพมิพ์สุดาเคยเป็นเลขาฯ ของหม่อมเจ้าพรีพงษ์

มาก่อน 

“คุณแตนมาแต่เช้าเลยนะครบั”

พมิพ์สุดายิ้มหวาน ประนมมอืไหว้ 

“ไม่ได้สิคะ ก็เจ้านายพี่มาเช้าทุกวัน จะให้เลขาฯ สูงวัยอย่างพี่มา

ทหีลงัได้ยงัไง มหีวงัโดนต�าหนกินัพอด”ี

“ไม่มใีครว่าพี่แตนหรอกครบั ผมแค่แวะมาอ่านเอกสารการประชมุ

เฉยๆ แต่เวลาเริ่มงานกต็ามปกต”ิ
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บรษิทันี้เริ่มงานตอนแปดโมงและเลกิงานห้าโมงเยน็ สมยัที่หม่อมเจ้า

พรีพงษ์ยงับรหิารงานอยู่รบัสั่งให้พนกังานทุกคนตรงต่อเวลา นอกเวลาจะ

มพีนกังานอยู่เวรคอยตอบปัญหาด่วนให้ลูกค้า หรอืไม่หม่อมเจ้าพรีพงษ์ก็

จะทรงลงมาท�าหน้าที่นี้เอง

“นั่นละค่ะ ว่าแต่เช้านี้คณุชายรนัรบัอาหารเช้ามาหรอืยงัคะ สนใจโจ๊ก

กบัปาท่องโก๋หรอืเปล่า”

“อย่าดกีว่าครบัพี่แตน ผมเกรงใจ ขอแค่กาแฟแก้วเดยีวกพ็อ”

“เกรงใจท�าไมกนัคะ หรอืรงัเกยีจว่าโจ๊กเจ้านี้ของพี่ขายอยู่ข้างถนน”

“ไม่เลยครบั ร้านไหนๆ ไม่ว่าจะข้างถนนหรอืร้านหรู ถ้าพี่แตนบอก

ว่าอร่อย ผมกนิได้ทั้งนั้น”

“งั้นอย่าขัดศรัทธาพี่เลยนะคะ เดี๋ยวพี่ลงไปซื้อมาให้แป๊บเดียวเอง 

ปกติคุณชายรันต้องรับอาหารเช้า ไม่อย่างนั้นกว่าจะได้กินอีกทีก็บ่ายสอง

บ่ายสามโน่น รอพี่หน่อยนะคะ”

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรพยกัหน้ารบั เลขาฯ จงึเอ่ยว่า 

“คุณชายรนันั่งรอประเดี๋ยวนะคะ พี่จะเอากาแฟมาเสริ์ฟก่อน หลงั

จากนั้นค่อยลงไปซื้อโจ๊กให้”

ชายหนุ่มพยักหน้า ไม่โต้ตอบอะไรอีก เขาถือกระเป๋าเข้าไปในห้อง

แล้วเปิดคอมพิวเตอร์ ห้องท�างานแห่งนี้ยังเหมือนสมัยที่หม่อมเจ้าพีรพงษ์

ทรงงานไม่มีผิด เขาถือหลักว่าเป็นเพียงห้องท�างานและไม่ควรสิ้นเปลือง 

กิจวัตรประจ�าวันของหม่อมราชวงศ์หนุ่มคือ เช็กอีเมลเพื่อดูว่าลูกค้าส่ง

ข้อความอะไรมาบ้าง เขาใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงในการตอบอีเมลทั้งหมด 

หลงัจากนั้นตอนเยน็กจ็ะเชก็อเีมลที่บ้านอกีครั้ง ส่วนอเีมลส่วนตวันั้นนานๆ 

จะมีสักครั้ง เนื่องจากท�างานหนักและไม่มีเวลาออกไปพบปะเพื่อนฝูง จึง

ท�าให้มเีพื่อนในเฟซบุ๊กนบัคนได้ 

เพื่อนสมัยเรียนแยกย้ายกันไปมีครอบครัวหมดแล้ว ส่วนคนที่ยัง

โสดกม็กัจะท�างานต่างประเทศ หลายครั้งที่มกีารนดัเลี้ยงรุน่ หม่อมราชวงศ์
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กนต์ธรก็ไม่มีเวลาไป จึงท�าให้ขาดการติดต่อกับเพื่อนที่มหาวิทยาลัย ยิ่ง

เพื่อนสมัยมัธยมแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีโอกาสพบเจอกันเลยก็ว่าได้ หลาย

คนบอกว่าเขาเป็นคนจรงิจงัเกนิไป ซึ่งเขากไ็ม่ปฏเิสธ เขาไม่เคยปล่อยเวลา

ให้เปล่าประโยชน์ ยามว่างตั้งใจหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

ขณะเชก็อเีมลอยู่นั้นกล่องข้อความแจ้งเตอืนจากโปรแกรมสนทนาก็

ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ หม่อมราชวงศ์กนต์ธรเพ่งมองชื่อที่ปรากฏ พอเหน็

รูปประจ�าตวักจ็�าได้ทนัทแีละรบีเปิดอ่าน 

‘ยุง่อยูห่รอืเปล่าไอ้คณุชาย’ อกีฝ่ายทกัด้วยค�าพดูสนทิสนม ทั้งคูเ่ป็น

เพื่อนสนทิกนัตั้งแต่สมยัเรยีน

‘ว่าไง มอีะไรหรอืเปล่าอภริกัษ์’

‘เรยีกเสยีเตม็ยศเลย ชกัเขนิ’

‘อ้าว แล้วไป งั้นเรยีกไอ้รกัษ์กแ็ล้วกนั’ 

หม่อมราชวงศ์หนุม่เย้า แทบจะนกึหน้าเพื่อนรกัหวัเราะชอบใจได้ เขา

กับอภิรักษ์เคยสนิทกันมากเพราะท�างานกลุ ่มด้วยกันบ่อยสมัยเรียน

มหาวทิยาลยั

‘มะรนืนี้กนิข้าวเที่ยงด้วยกนัได้ไหม’

‘นกึไงถงึมาชวนฉนักนิข้าวเที่ยง’

‘กค็ดิถงึ เราสองคนไม่ได้เจอกนันานแล้ว’ ฝ่ายนั้นเว้นช่วง ส่งรปูตวั

การ์ตูนหวัเราะมา แล้วต่อด้วยค�าพูดว่า ‘ห้ามคดิลกึ ชวนกนิข้าว ไม่ได้จบี’

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรส่งรูปตวัการ์ตูนหวัเราะไปให้

‘ไอ้บ้า ใครเขาจะคดิแบบนาย งั้นตกลงมะรนืนี้กนิข้าวเที่ยงกนั’

‘เฮ้ย วนันี้มาแปลก ท�าไมนายตอบตกลงง่ายนกัวะ’ ปลายสายพมิพ์

กลบัมา

‘ฉนัเชก็ดูแล้ว ไม่มนีดัลูกค้า ว่าแต่นายจะให้เจอที่ไหน’

อภริกัษ์พมิพ์ชื่อร้านอาหารในห้างสรรพสนิค้าที่อยูห่่างจากบรษิทัไป

สองป้ายรถไฟฟ้า หม่อมราชวงศ์กนต์ธรจงึส่งรปูตวัการ์ตนูพยกัหน้าไปแล้ว
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ตอบว่า 

‘ได้เลย ตอนเที่ยงฉนัจะไปรอที่ร้านอาหาร ห้ามเลต ฉนัมเีวลาไม่มาก 

ว่าแต่นายอยู่ที่ไหนตอนนี้’

‘ฉนัมาท�าธุระที่องักฤษ’

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรลงัเลอยู่ครู่หนึ่ง ปกตเิขาไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่อง

คนอื่น แต่ครั้งนี้กลบัสงสยั เขาได้ยนิมาว่าอภริกัษ์ช่วยงานบดิามาหลายปี

แล้ว แล้วท�าไมตอนนี้ถงึได้อยู่ต่างประเทศ 

‘นายไปท�าอะไรที่นั่นหรอื’

‘ฉนัมาจดัการธุระเรื่องน้องสาว พอดมีเีรื่องวุ่นๆ นดิหน่อย มะรนืนี้

ไว้เจอกนัแล้วจะเล่าให้ฟัง เรื่องมนัยาว’

อภิรักษ์เพิ่งออกจากโปรแกรมสนทนาด้วยรอยยิ้ม และรีบหันมา
สนใจปัญหาตรงหน้า เขาเงยหน้ามองป้ายโรงเรยีนอนัมชีื่อเสยีงของประเทศ

อังกฤษ ใครจะคิดบ้างว่า ตลอดหลายเดือนมานี้เขาต้องบินมาประเทศนี้

หลายต่อหลายครั้งเพื่อจัดการปัญหาที่ใครคนหนึ่งจงใจให้เกิด ทุกอย่าง 

เริ่มต้นจากการที่เขารบัหน้าที่เป็นผู้ปกครองของเดก็สาวคนหนึ่ง 

หล่อนก�าลงัอยูใ่นวยัหวัเลี้ยวหวัต่อ รวนิทร์รดาอายสุบิเจด็ปี หล่อน

เคยเป็นน้องสาวที่น่ารักและเชื่อฟัง แต่เคราะห์กรรมที่เข้าจู่โจมครอบครัว

ท�าให้รวินทร์รดาเปลี่ยนไป หล่อนท�าตัวประชดชีวิตและเรียกร้องความ

สนใจด้วยการสร้าง ‘ปัญหา’ ซ�้าแล้วซ�้าเล่า แต่คนที่หล่อนเรยีกร้องความรกั

กลบัไม่เคยมาสนใจดูแล ทิ้งให้ผู้ปกครองก�ามะลออย่างเขาต้องรบัผดิชอบ

ปัญหาหนกัอึ้ง 

หลายครั้งที่อภิรักษ์รู้สึกอับอายที่ตนเองต้องเข้ามาพบอาจารย์ใหญ่

ซ�้าแล้วซ�้าเล่า กบัปัญหาเดมิๆ แต่ไม่ได้รบัการแก้ไข นั่นกเ็พราะน้องสาวต่าง

มารดาของเขาจงใจปั่นหัวทุกคนเล่น ร่างสูงหยุดยืน เคาะประตูเพื่อขอ

อนญุาต พอได้ยนิเสยีงตอบรบักเ็ปิดเข้าไป เขาแทบจะจ�าสหีน้าเคร่งเครยีด
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ของอาจารย์ท่านนี้และค�าขู่ว่าขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายได้ แต่ค�าภาวนาก็

ไม่เคยเป็นจริงเลยสักครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้ เรื่องที่หญิงสาวก่อ

รนุแรงเกนิจะรบัไหว อภริกัษ์พยายามปลอบใจตวัเองว่าคงมทีางแก้ แต่พอ

เห็นสีหน้าเคร่งเครียดของอาจารย์ใหญ่ เขาก็รู้ว่าตนเองคิดผิด อภิรักษ ์

หวงัว่าน้องสาวคงได้รบัโอกาส แต่บางททีุกอย่างอาจสายเกนิไปเสยีแล้ว

รวินทร์รดาไม่ใช่น้องสาวแท้ๆ แต่เขาก็รักหล่อน ครอบครัวของ

อภิรักษ์ไม่ได้อบอุ่นเหมือนคนอื่น เพราะวุฒิชัยผู้เป็นบิดาและเป็นนาย

ธนาคารฐานะร�่ารวยล้นฟ้าเป็นคนเจ้าชู ้มารดาของอภริกัษ์ชื่อสวุภิา ทั้งสอง

แยกทางกัน ต่อมาวุฒิชัยแต่งงานใหม่กับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อพิราวรรณ 

และมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อรวินทร์รดา ครอบครัวที่เคย ‘ขาด’ จึง

กลบัมาเตมิเตม็อกีครั้ง

วุฒิชัยรักพิราวรรณมาก เขายอมหยุดความเจ้าชู้และท�าตัวเป็น 

พ่อบ้านที่ด ีรกัลกูรกัภรรยา ตั้งใจท�างาน อภริกัษ์กพ็ลอยได้รบัความอบอุน่

ตามไปด้วย แต่เหนอืจากนั้นคอืรวนิทร์รดา หล่อนเปรยีบเสมอืนเจ้าหญงิ

องค์น้อยของครอบครัว เด็กหญิงเติบโตขึ้นมาแบบเด็กที่ได้รับการตามใจ 

อยากได้อะไรกไ็ด้ เพราะบดิาประเคนให้จนหมด วุฒชิยัอยากมลีูกสาวมา

นานแล้ว พอได้ลูกสาวเป็นเด็กหญิงผมเปีย ผิวขาวผ่อง แก้มยุ้ย ช่าง 

ออดอ้อนออเซาะ เขาก็รักจนหมดใจ แต่ความสุขมักจะอยู่ไม่นานเมื่อ 

พริาวรรณเสยีชวีติด้วยโรคมะเรง็ 

ก่อนเสยีชวีติหล่อนต้องทนทุกข์ทรมานกบัความเจบ็ป่วย ร่างกายที่

เคยงดงามดั่งดอกไม้แรกแย้มทรุดโทรมและผ่ายผอม มะเร็งที่ลามไปยัง

กระดกูท�าให้หล่อนเจบ็ปวดและต้องอาศยัยาแก้ปวดนานาชนดิ วฒุชิยัทุม่เท

ทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตภรรยา แต่สุดท้ายเขาก็ไม่อาจต้านทานมัจจุราชที่

พรากหวัใจไปได้ การสญูเสยีคนที่รกัที่สดุในชวีติสร้างความปวดร้าวให้เป็น

อย่างมาก และได้ปลุกวญิญาณผู้ชายเจ้าชู้ให้ลุกขึ้นมาโลดแล่นอกีครั้ง 

หลายคนบอกว่าวุฒชิยัแสร้งท�าเป็นเจ้าชู้เพื่อให้ลมืความทุกข์ ลมืว่า
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เขาเคยรกัผูห้ญงิคนหนึ่งหมดหวัใจ เขาเปลี่ยนคูค่วงไม่ซ�้าหน้า และทอดทิ้ง

ลกูสาวให้อยูก่บัพี่เลี้ยง เดก็หญงิรวนิทร์รดาไม่เข้าใจว่าเกดิอะไรขึ้น บดิาจงึ

ไม่สนใจหล่อนอกี เดก็หญงิพยายามเข้ามาใกล้ชดิ แต่สิ่งที่ได้รบัมเีพยีงความ

เย็นชาเหินห่าง วุฒิชัยไม่อาจลืมความเจ็บปวด เพราะทุกครั้งที่เห็นหน้า

ลูกสาว เขาจะเหน็ภาพภรรยาสุดที่รกัทุกครั้ง 

เขาออกเที่ยวเตร่ ท�าตัวเป็นเสี่ยเลี้ยงสาวน้อยวัยก�าดัดหลายต่อ 

หลายคน จนกระทั่งถึงคนสุดท้าย คนที่มีอะไรหลายอย่างคล้ายกับ 

พิราวรรณ หล่อนเข้ามาในครอบครัวด้วยการมาเป็นครูสอนพิเศษให้ 

รวนิทร์รดา เดก็หญงิไม่เคยรูเ้ลยว่าครสูอนพเิศษมแีผนการชั่วร้าย กว่าจะ

รู้ตวั วุฒชิยักห็ลงรกัครูสาวอย่างถอนตวัไม่ขึ้น แต่ที่รวนิทร์รดาแค้นมาก

กเ็พราะผู้หญงิคนนี้ยงัเดก็มาก อายุมากกว่าหล่อนแค่ไม่กี่ปีด้วยซ�้า หล่อน

เริ่มท�าตวัเกเรเพื่อเรยีกร้องความสนใจแต่กไ็ร้ผล 

ความสัมพันธ์ของสองพ่อลูกเข้าขั้นวิกฤติเมื่อรวินทร์รดาตามไป

อาละวาดที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่ง สร้างความอับอายให้วุฒิชัย เขาจึงตัดสินใจ

ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศทั้งที่ยังไม่จบชั้น ม. ๓ สร้างความน้อยใจให้ 

รวินทร์รดาเป็นอันมาก หล่อนจึงยิ่งท�าตัวมีปัญหามากขึ้น ทว่าวุฒิชัยยิ่ง 

ไม่สนใจ แถมผลกัภาระทั้งหมดให้อภริกัษ์เป็นตวัแทนจดัการทุกอย่าง แม้

กระทั่งวนันี้

“ครั้งนี้ฉนัคงต้องขอความช่วยเหลอืจากคุณอภริกัษ์”

“หมายความว่ายงัไงหรอืครบั” 

อภิรักษ์หน้าซีดเผือด รับรู้ได้ถึงความนัย อย่างครั้งก่อนนู้นที่ 

น้องสาวต่างมารดาของเขาหาเรื่องแกล้งเพื่อนด้วยการน�ากาวไปทาเก้าอี้ให้

กระโปรงคู่กรณีติดเก้าอี้ จนฝ่ายนั้นกระโปรงขาดตอนลุกขึ้นและต้อง

อับอายไปทั้งโรงเรียน หรือแม้แต่ครั้งที่หาเรื่องแกล้งเอากบไปซ่อนไว้ใต้

ผ้าห่มเพื่อนจนนักเรียนร่วมห้องกรีดร้องวิ่งหนีกระเจิงจนตกบันได หรือ

ครั้งก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันจนโรงเรียนต้องสั่งลงโทษให้ท�า 
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ความสะอาดทั้งชั้นเรียน แต่รวินทร์รดาก็ยังไม่เข็ด หาเรื่องให้ปวดหัวอยู่

เรื่อย

“ฉนัขอให้พารวนิทร์รดากลบัเมอืงไทยโดยด่วนที่สุด”

“อะไรนะครบั”

“ครั้งนี้เธอตบหน้าเพื่อนร่วมชั้นเรยีน แถมยงัจกิและข่วนจนต้องพา

ไปส่งโรงพยาบาลเพื่อท�าแผล ถ้าไม่เชื่อคุณลองดูรูปถ่ายพวกนี้ได้”

อาจารย์ใหญ่ส่งรูปถ่ายของคู่กรณทีี่มสีภาพยบัเยนิ นอกจากผมยุ่ง

แล้ว ยงัมรีอยช�้าใต้ตาและรอยข่วนตามใบหน้า รมิฝีปากเจ่อและมรีอยเยบ็ 

อภิรักษ์มองรูปแล้วถอนหายใจ เขารู้ดีว่าความผิดร้ายแรงเช่นนี้ไม่มีทาง 

ได้รบัการอภยัแน่นอน 

“นอกจากท�ารุนแรงแล้ว รวินทร์รดายังท�าให้หอพักไฟไหม้อีกด้วย 

ดีนะที่ยามมาดับทัน ไม่อย่างนั้นอาจลุกลามหมดทั้งชั้น ท�าให้นักเรียนใน

โรงเรยีนเป็นอนัตรายกไ็ด้ ฉนัถงึคดิว่าเธอควรพจิารณาตวัเองแล้วลาออก 

พร้อมทั้งย้ายกลบัประเทศไทย”

เรื่องครั้งนี้ใหญ่กว่าที่คิด อภิรักษ์ฟังถ้อยค�าของผู้บริหารของ

โรงเรยีนอย่างเหน็ใจ ไม่ใช่ว่าเขาไม่ตกัเตอืนน้องสาว แต่รวนิทร์รดาไม่เคย

ฟัง ทันทีที่เห็นหน้า หล่อนจะท�าท่าทางเย็นชาปั้นปึ่งใส่ เพราะคนที่หล่อน

อยากเจอมากที่สุดคือพ่อ แต่วุฒิชัยก็ไม่เคยมาเหลียวแล อภิรักษ์เคยพูด

เรื่องนี้กบับดิาหลายครั้ง แต่ถกูตอกกลบัหน้าหงายว่าไม่ใช่ความรบัผดิชอบ

ของเขา บิดาคงเอือมระอากับพฤติกรรมร้ายสุดขั้วของน้องสาว สุดท้าย

อภริกัษ์จงึท�าได้แค่ดูแลรวนิทร์รดาให้ดทีี่สุด 

“แต่ผมอยากขอโอกาสให้บวัอกีครั้ง เธอยงัเดก็ อาจจะไม่ได้ตั้งใจ”

“ฉันว่าคงไม่ใช่หรอกนะคะ ทุกอย่างที่รวินทร์รดาท�าล้วนแล้วแต่

ตั้งใจ ฉันขอโทษนะคะที่พูดตรงๆ แต่ฉันคิดว่าการที่เธอท�าตัวแบบนี้เป็น

เพราะปัญหาครอบครวั”

อภริกัษ์เถยีงไม่ออกเพราะรูว่้าเป็นความจรงิ รูด้ว่ีาแต่เดมิรวนิทร์รดา
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ไม่ใช่เด็กสาวจอมเฮี้ยวขนาดนี้ แต่เพราะต้องสูญเสียมารดาไปตั้งแต่อายุ 

สบิสองปี อกีทั้งยงัต้องทนเหน็บดิาเปลี่ยนผู้หญงิไปเรื่อยๆ จนถงึคนล่าสุด 

หล่อนจงึแสดงอาการต่อต้านทุกอย่าง

“บวัคงจะรบัไม่ได้เรื่องคุณพ่อ เธอจงึจงใจประชด”

“ฉันทราบค่ะว่าส�าหรับคนไทยเรื่องครอบครัวส�าคัญมาก แต่ถึง 

อย่างนั้นกไ็ม่ใช่เหตผุลที่รวนิทร์รดาจะก่อเรื่องทะเลาะววิาทและท�าให้ทกุคน

เอือมระอาแบบนี้ โรงเรียนของเรามีเด็กที่พ่อแม่เลิกกันหลายคนมาก แต่ 

ไม่เคยมใีครสร้างเรื่องป่วน”

การเลกิราของสามภีรรยาและต่างคนต่างไปแต่งงานใหม่ถอืเป็นเรื่อง

ปกติที่พบเจอได้บ่อยในสังคมตะวันตก แต่ส�าหรับรวินทร์รดานั้นไม่ใช่ 

หล่อนคงรู้สึกว้าเหว่เหมือนถูกทิ้งให้อยู่ตามล�าพัง ยิ่งถูกส่งมาโรงเรียน

ประจ�าที่ต่างประเทศกย็ิ่งพยศมากขึ้น

สมยัเดก็อภริกัษ์เองกเ็คยเจบ็ปวดเมื่อบดิาแต่งงานใหม่ แต่พอเขาโต

ขึ้นกเ็ข้าใจว่าชวีติคูอ่าจไม่ได้จบลงด้วยความสขุเสมอไป หลายคูแ่ต่งงานกนั

และต้องเลิกรากัน และหลายคู่ต้องจากกันทั้งที่ยังรักกัน วุฒิชัยเป็นคนที่

โหยหาความรัก และนิสัยเดียวกันนี้เองที่ถ่ายทอดมาให้ลูกสาว หล่อนจึง

ท�าตวัประชดชวีติแบบนี้ 

“งั้นขอเวลาผมสกัหน่อย ผมจะรบีหาโรงเรยีนที่เมอืงไทยให้บวั แล้ว

จะรบีกลบัมารบัเธอให้เรว็ที่สุด”

“ฉนัคงให้เวลาคุณได้แค่หนึ่งอาทติย์เท่านั้น ระหว่างนี้ฉนัจะท�าเรื่อง

ลาออกไว้ให้ เหน็แก่ที่พ่อคณุเคยบรจิาคเงนิให้โรงเรยีน เราจงึไม่ส่งเอกสาร

ว่าไล่เดก็ออก ถ้าย้ายไปที่อื่นจะได้หาโรงเรยีนได้ง่ายขึ้น”

“ขอบคุณมากครับ ผมสัญญาว่าจะรีบติดต่อมาให้เร็วที่สุด ตอนนี้

ผมขอพบบวัหน่อยได้ไหมครบั”

“ได้ค่ะ นี่ค่ะที่อยู่ของเธอ”

“บวัไม่ได้อยู่หอพกัของโรงเรยีนแล้วหรอืครบั”
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“ค่ะ เพื่อนๆ ในชั้นกลวัแกมาก โดยเฉพาะคนที่เป็นคูก่รณกีนั ฉนัจงึ

จ�าเป็นต้องย้ายแกออกไปอยู่หอพักข้างนอกเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องอยู่อย่าง

หวาดกลวั แต่เรื่องความปลอดภยัไม่ต้องเป็นห่วง เพราะเป็นหอพกัเดยีวกบั

ที่อาจารย์ของเราอยู่หลายคน”

“ครบั ผมเข้าใจ”

“ฉนัรูน้ะคะว่าคณุไม่สบายใจ แต่ขอให้รูว่้าทางโรงเรยีนกไ็มส่บายใจ

เช่นเดยีวกนั แต่ท�าไงได้ ในเมื่อรวนิทร์รดาไม่ยอมท�าตวัอยู่ในกฎระเบยีบ 

เรากจ็�าเป็นต้องปฏเิสธเธอ หวงัว่าคุณคงเข้าใจ”

อภริกัษ์เดนิออกจากโรงเรยีนด้วยความรู้สกึสบัสน ที่แน่ๆ เขาต้อง
รบีหาโรงเรยีนในกรุงเทพฯ ให้รวนิทร์รดาโดยเรว็ที่สุด หญงิสาวก�าลงัอยู่

ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ น้องสาวเคยอยากเรียนทันตแพทย์ หล่อนมีผล 

การเรียนดีเยี่ยมมาตลอด วัยของหล่อนควรจะเตรียมตัวยื่นคะแนนเข้า

มหาวทิยาลยัแล้วด้วยซ�้า ถ้าไม่ใช่เพราะมวัท�าตวัเกเร 

ภายในสปัดาห์นี้เขาต้องรบีพาตวัหล่อนกลบัเมอืงไทยก่อนจะเตลดิไป

มากกว่านี้ ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาระหว่างพ่อกับลูกคงจะเพิ่มมากขึ้น โดย

เฉพาะอย่างยิ่งถ้ารวนิทร์รดารูว่้าบดิายงัคงรกัและหลงผูห้ญงิที่หล่อนเกลยีด

แสนเกลยีด และคงจะแสดงท่าทตี่อต้านมากขึ้น 

ปัญหาส�าคัญก็คือ เขาจะโน้มน้าวให้น้องสาวยอมเข้าใจได้หรือไม่ 

และหากไม่เข้าใจ หล่อนจะเตลดิไปสกัแค่ไหน ชายหนุม่เริ่มต้นจากการโทร. 

ตดิต่อเลขาฯ สาวที่กรงุเทพฯ เขาต้องรบีหาโรงเรยีนให้รวนิทร์รดาอย่างเร่ง

ด่วน โรงเรียนนานาชาติดูจะเป็นค�าตอบส�าหรับตอนนี้ แต่ที่ล�าบากก็คือ

หล่อนหยุดเรียนกลางคัน บางทีอาจต้องซ�้าชั้นหรือเรียนช้ากว่าเพื่อนในวัย

เดยีวกนั อนัที่จรงิเรื่องความฉลาดเขาไม่เคยห่วง รวนิทร์รดาเป็นเดก็เรยีน

ดี ได้ที่หนึ่งของชั้นมาตลอด ถ้าไม่เพราะประชดบิดาคงไม่ถูกภาคทัณฑ ์

ซ�้าแล้วซ�้าเล่าจนลงเอยด้วยการถูกไล่ออกแบบนี้
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ร่างสงูเดนิอย่างครุน่คดิไปขึ้นรถบสัที่วิ่งรบัส่งทั่วเมอืง เขารูจ้กัหอพกั

แห่งนี้เป็นอย่างดีเพราะอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนนัก เขามองเบอร์ห้องบน

กระดาษในมือ หลังจากนั่งรถได้สิบนาทีก็มาถึงหอพัก อภิรักษ์กดลิฟต์ 

ขึ้นไปชั้นบน แล้วเคาะประตูห้องเป้าหมาย หลงัจากรออยู่พกัใหญ่ประตูจงึ

เปิดออก สิ่งที่เหน็ท�าให้ชายหนุม่ถงึกบัอ้าปากค้าง แม้จะท�าใจมาบ้างแล้วจาก

รูปถ่ายของน้องสาวในเฟซบุ๊กส่วนตวั แต่พอได้มาเหน็ตวัจรงิ ต้องยอมรบั

ว่ามนัเกนิไปจรงิๆ ความเป็นพี่ที่ห่วงน้องสาวท�าให้เผลอโพล่งไปว่า 

“คดิยงัไงถงึได้ย้อมผมสนีี้”

ผมซึ่งเคยเป็นสดี�านุม่สลวยดจุขนนกกาน�้า บดันี้ถกูกดัจนเป็นสชีมพู

อมม่วง และไม่ใช่สีเดียวแต่แทบจะเป็นสีรุ้งเลยทีเดียว ติ่งหูซึ่งเคยเจาะ 

รูเดียวสวมต่างหูแบบเรียบร้อยบัดนี้มีรูเรียงกันถึงห้ารู ทุกรูมีต่างหูสีสัน 

สดุเจบ็ เรยีวขาเพรยีวสวมกางเกงขาสั้นแค่คบืเผยให้เหน็ปลน่ีองงดงาม ผวิ

เรียบเนียน รวินทร์รดาเป็นผู้หญิงร่างเล็กแต่ก็อวบอิ่มในส่วนที่ควรเป็น 

สภาพน้องสาวตอนนี้ช่างแตกต่างจากเด็กหญิงแก้มป่องถักเปียสองข้าง 

สวมชดุนกัเรยีนเรยีบร้อยราวกลบัหน้ามอืเป็นหลงัมอื เขาเคยคดิว่าน้องสาว

หน้าตาน่ารกั แต่พอมาเหน็สภาพ ‘หลุดโลก’ แบบนี้กอ็ดถอนหายใจไม่ได้ 

“พี่มาได้ยงัไง”

“ถามได้ กฝ็ีมอืเรานั่นละท�าให้พี่ต้องลางานและรบีบนิด่วนมาที่นี่”

“สรุปว่าฉนัโดนไล่ออกงั้นส”ิ

ชายหนุ่มหน้าบึ้ง จ้องมองน้องสาวที่ไหวไหล่อย่างไม่ยี่หระ รวนิทร์-

รดาไม่เคยเป็นแบบนี้ น้องสาวที่แสนน่ารกัและเรยีบร้อยของเขาหายไปไหน 

กลับมีเด็กสาวก๋ากั่นเข้ามาแทนที่ โชคดีที่น้องสาวยังไม่ได้สักตามตัว ไม ่

อย่างนั้นอภริกัษ์คงโมโหเดอืดปุดมากกว่านี้

“ใครใช้ให้เรยีกตวัเองว่าฉนั แทนตวัเองว่าบวัเหมอืนเดมิส”ิ

“ไม่ พี่รกัษ์ไม่มสีทิธิ์มาสั่ง”

“เออ ยงัดนีะที่รูว่้าพี่เป็นพี่ รูบ้้างไหมว่าท�าตวัแบบนี้แล้วใครจะเสยีใจ
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บ้าง ท�าไมถงึต้องประชดชวีติแบบนี้ฮบึวั ท�าแล้วจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา”

การเปลี่ยนแปลงของรวนิทร์รดาเกดิขึ้นเพราะความโกรธเพยีงอย่าง

เดยีว โกรธที่คดิว่าพ่อไม่รกัเหมอืนเดมิ โกรธที่คดิว่าพ่อไม่รกัษาสญัญาว่า

จะมีแม่เพียงคนเดียว โกรธที่เปลี่ยนคู่นอนไม่ซ�้าหน้า โกรธที่เอาครูสอน

พเิศษมาเป็นแฟน และสุดท้ายกล็งเอยด้วยการท�าตวัมปีัญหาแทบทุกอย่าง 

หวังจะให้บิดามาตามแก้ แต่สุดท้ายท่านกลับทิ้งภาระทั้งหมดให้อภิรักษ์

เพียงผู้เดียว เขาเองก็มองออกว่าบิดารักและหลงหญิงสาวคราวลูกคนนั้น

มากเพยีงใด 

“พี่รกัษ์ไม่ลองมาเป็นฉนัไม่เข้าใจหรอก”

“ท�าไมพี่จะไม่เข้าใจบวั อย่าลมืสวิ่าพี่เองกผ็่านเรื่องนี้มาก่อน การที่

พ่อพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านแล้วถึงยังไงก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่าน แต่ท�าไม

ต้องท�าลายตวัเองแบบนี้”

มารดาของอภิรักษ์คือภรรยาคนแรกของวุฒิชัย ทั้งสองแต่งงาน 

และมีชายหนุ่มหลังแต่งงานได้เพียงหนึ่งปี แต่หลังจากคลอดลูก วุฒิชัยก็

เอาใจใส่ภรรยาน้อยลงจนเป็นความห่างเหนิ สดุท้ายทั้งคูก่เ็ลกิรากนั วฒุชิยั

ไม่ยอมให้ภรรยาพาลูกชายไปด้วย จึงต้องปล่อยให้เขาเลี้ยงดูเพียงล�าพัง 

เด็กชายเติบโตขึ้นมากับพี่เลี้ยงและต้องเห็นภาพบิดาเปลี่ยนคู่ควงไม่ซ�้าหน้า 

จนกระทั่งบดิาแต่งงานกบัพริาวรรณ รกัครั้งนี้คงจะหอมหวาน เพราะวฒุ-ิ

ชยัรกัและหลงภรรยามากจนสญัญาว่าจะไม่มผีู้หญงิคนอื่นอกี แต่โชคร้าย

ที่หล่อนป่วยเป็นมะเรง็ ท�าให้วฒุชิยัเสยีใจมากและกลบัมาใช้ชวีติแบบเดมิๆ 

หลงัภรรยาเสยีชวีติ สร้างความเสยีใจให้รวนิทร์รดาเป็นอนัมาก

“พี่รกัษ์กพ็ูดได้ส ิพี่ไม่ลองมาเป็นฉนั ฉนัเกลยีดผู้หญงิคนนั้น”

รวินทร์รดาหมายถึงพัสวีซึ่งเป็นคู่แค้นของหล่อน ในบรรดาผู้หญิง

ของพ่อทั้งหมดหล่อนเกลียดคนนี้ที่สุด เพราะพัสวีเจ้าเล่ห์ ใช้มารยาล่อ

หลอกให้วฒุชิยัมอบทกุอย่างให้ ทั้งรถ บ้าน แหวนเพชร และข้าวของราคา

แพง แต่ที่รวนิทร์รดายิ่งแค้น เพราะอกีฝ่ายเคยเป็นครสูอนพเิศษของหล่อน
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มาก่อน พัสวีใช้หล่อนเป็นข้ออ้างใกล้ชิดบิดาเพื่อหวังสมบัติ แถมยังจงใจ

หลอกถามข้อมูลเกี่ยวกบัพริาวรรณเพื่อท�าตวัให้เหมอืนมารดาหล่อน

“ถงึเกลยีดแต่บวักท็�าอะไรไม่ได้ ถงึยงัไงท่านกเ็ป็นพ่อของเรานะ”

“แล้วพ่อมสีทิธิ์ท�าร้ายจติใจลูกยงัไงกไ็ด้งั้นหรอื”

“แล้วไอ้การที่บัวเรียกร้องความสนใจโดยการท�าตัวเกเรแบบนี้มัน 

ถูกต้องแล้วหรอื เคยคดิบ้างไหมว่าพ่อเขาจะหนัมาสนใจหรอืเปล่า แล้วถ้า

เขาไม่สนใจ บวักจ็ะท�าตวัให้ตกต�่าลงเรื่อยๆ งั้นหรอื”

ค�าพูดที่หลุดปากสะดุดใจหญงิสาวทนัท ีน�้าตาเมด็เป้งหยดแหมะลง

บนแก้มและไหลตามมาไม่ขาดสาย อภริกัษ์รูด้ว่ีาน้องสาวก�าลงัเจบ็ปวด แต่

เจ้าตวักป็กปิดด้วยการเบอืนหน้าหนแีละปาดน�้าตา

“ถงึไม่สน ฉนักจ็ะท�าให้เขาต้องอบัอายและรู้สกึผดิ”

อภิรักษ์ปราดเข้าไปบีบไหล่น้องสาวและพยายามดึงเข้ามากอด แต่

รวนิทร์รดาเบี่ยงตวัหนอีย่างดื้อดงึ หล่อนเม้มปากแน่นกลั้นเสยีงสะอื้น

“เชื่อพี่เถอะนะบวั ลมืเรื่องนี้เสยี แล้วกต็ั้งใจเรยีน คดิถงึอนาคตของ

ตวัเองดกีว่า”

“ไม่”

ชายหนุ่มดงึหล่อนเข้ามากอด ทั้งคู่ยื้อยุดกนัครู่หนึ่ง

“ฟังพี่นะ พี่ไม่อยากเหน็บวัเป็นแบบนี้ เราจะกลบัเมอืงไทยกนั”

“ฉันไม่กลับ ถ้าพี่อยากกลับก็เชิญกลับไปคนเดียวเถอะ” หญิงสาว

เถยีงอย่างดื้อดงึ

“บวัจะอยูท่ี่นี่คนเดยีวได้ยงัไง ในเมื่อบวัถกูให้ออกจากโรงเรยีนแล้ว”

รวนิทร์รดาไหวไหล่ เชดิหน้าขึ้นอย่างดื้อดงึ

“ฉนัอยู่ได้ ฉนัจะหางานท�า ดูแลตวัเอง พี่รกัษ์ไม่ต้องมายุ่ง”

“แต่พี่ไม่ยอมให้เราอยู่ที่นี่คนเดยีว เราพี่น้องต้องอยู่ด้วยกนั ได้ยนิ

ไหม”

อภริกัษ์ตะคอก พยายามกอดน้องสาวไว้ ขณะที่หล่อนสะบดัตวัหน ี
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เขาจงึท�าได้แค่กอดหล่อนจากด้านหลงั 

“ฉนัไม่กลบั พี่จะไปไหนกไ็ป ไม่ต้องมาสนใจ” รวนิทร์รดาสะอื้นทั้ง

น�้าตา

“อย่าดื้อกบัพี่ได้ไหมบวั พี่อุตส่าห์ลางานมาหาเราถงึที่นี่นะ”

“กบ็อกแล้วไงว่าไม่ต้องมายุง่ ไม่ต้องมาสนใจ ปล่อยให้ฉนัตายอย่าง

โดดเดี่ยวอยู่ที่นี่นั่นละ ไหนๆ กไ็ม่มใีครรกัแล้ว”

“พี่ไม่ยุ่งไม่ได้ เพราะบัวคือน้องสาวของพี่ พี่รักบัวและจะไม่ยอม 

ให้บัวเผชิญชีวิตคนเดียวเด็ดขาด เราเตรียมตัวเก็บข้าวของไว้ พี่จะส่งตั๋ว

เครื่องบนิมาให้ และอย่าคดิหนไีปที่ไหนเดด็ขาด เพราะถ้าเราไม่ยอมกลบั

เมอืงไทยละก ็พี่จะมาจบัเรามดัและโยนขึ้นเครื่องบนิด้วยตวัเองเลยคอยดู”



๒
แรกพบ

“ท�าไมท�าหน้าเหมอืนคนท้องผูกอย่างนั้นวะไอ้รกัษ์”
หม่อมราชวงศ์กนต์ธรเป็นฝ่ายทกั เขากบัอภริกัษ์นดักนัที่ร้านอาหาร

ในห้างสรรพสินค้าย่านใจกลางเมือง แต่นับตั้งแต่อีกฝ่ายมาถึงก็มีสีหน้า

เคร่งเครยีดตลอดเวลา คงเพราะมคีวามในใจ

“ฉนักลุ้มใจเรื่องน้อง”

เรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านปากเพื่อนรกัท�าให้หม่อมราชวงศ์กนต์ธรอด

ประหลาดใจไม่ได้ เขารูจ้กัอภริกัษ์มานานตั้งแต่สมยัมธัยมปลายเพราะเป็น

เพื่อนโรงเรยีนเดยีวกนั ครั้นพอสอบเข้ามหาวทิยาลยักเ็รยีนด้วยกนัอกี เพิ่ง

จะแยกจากกันตอนที่ตัวเขาเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ ที่ผ่านมาอภิรักษ์

เป็นคนสุขุม รอบคอบ อารมณ์ดี ทุกครั้งที่พบกันก็มักจะมีแต่เรื่องคุย

สนุกสนาน แต่ครั้งนี้เพื่อนเหมอืนคนอมทุกข์

“น้องสาวนายที่ชื่อบวัน่ะหรอื”

ภาพของเดก็หญงิแก้มป่องไว้ผมเปีย หน้าตาน่ารกัผุดขึ้นมา หม่อม

ราชวงศ์กนต์ธรเคยพบเดก็หญงิเพยีงสองครั้ง แม้จะเป็นน้องสาวต่างมารดา 



เ ก้ า แ ต้ ม  l  37

แต่อภริกัษ์กร็กัน้องสาวคนนี้มากและมกัพูดถงึเป็นประจ�า และพอเพื่อนๆ 

แกล้งแหย่ว่าจะจบีน้องสาว ชายหนุ่มกแ็สดงอาการฮดึฮดัหวงน้องขึ้นมา

“ใช่ บวัถูกไล่ออกจากโรงเรยีน”

“เฮ้ย ท�าไมเป็นอย่างนั้น”

วีรกรรมมากมายที่เพื่อนเล่าท�าให้หม่อมราชวงศ์กนต์ธรอดไม่

สบายใจแทนไม่ได้ เขาคดิเสมอว่าครอบครวัคอืรากฐานของชวีติ จงึเป็นเหตุ

ให้คนในสังคมปัจจุบันมีหลากหลาย คนที่มาจากครอบครัวที่เต็มไปด้วย

ความรักความอบอุ่นล้วนเติบโตเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ รับมือ

กบัปัญหาได้ด ีส่วนคนที่มาจากครอบครวัที่แตกแยกนั้น เดก็กต้็องปรบัตวั

เพื่อเผชญิชวีติตามล�าพงั ถ้าหากพ่อหรอืแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ได้ใส่ใจดูแลเท่าที่

ควร เด็กก็จะมีปัญหาด้านอารมณ์ตามมา วุฒิชัยไม่ใช่ต้นแบบพ่อที่ดีนัก 

ข่าวคราวของเขากับผู้หญิงคราวลูกมีให้เห็นแทบทุกสัปดาห์ตามคอลัมน์

ซุบซบิ แต่อภริกัษ์ยงัโชคดทีี่เป็นคนเข้มแขง็จงึผ่านเรื่องนั้นมาได้ 

“น้องสาวนายยงัท�าใจเรื่องที่พ่อแต่งงานใหม่ไม่ได้อกีหรอื”

งานแต่งงานใหญ่โตของวุฒิชัยจัดขึ้นที่โรงแรมสุดหรูในกรุงเทพฯ  

สื่อหลายส�านักต่างลงข่าวว่าเขารักและหลงภรรยาคราวลูกมากเพียงใด 

เครื่องเพชรที่เจ้าสาวประโคมใส่ราคาร่วมสบิล้าน แล้วยงัสนิสอดที่มอบให้

พ่อแม่ฝ่ายหญิงอีก ทั้งที่วุฒิชัยเคยรับปากว่าจะไม่พาผู้หญิงคนไหนเข้ามา

อยูใ่นบ้าน แต่พอแต่งงานพสัวกีย้็ายเข้ามาทนัท ีหล่อนครอบครองห้องนอน

ใหญ่ และน�าของของพริาวรรณไปเกบ็ในห้องเกบ็ของทั้งหมด

“บัวไม่มีวันเข้าใจ แต่ฉันไม่มีทางเลือก ยังไงเสียบัวก็ต้องกลับจาก

องักฤษ ยิ่งถ้ารู้ว่าห้องของแม่ไม่เหมอืนเดมิอกีแล้วคงอาละวาดหนกั”

เขาส่งตั๋วเครื่องบนิไปให้รวนิทร์รดาแล้ว แต่เรื่องที่บดิายงัทั้งรกัและ

หลงภรรยาคราวลูกและยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ อภิรักษ์ยังคิดไม่ตก 

ว่าจะเอ่ยปากเช่นไร เขาไม่รูว่้ารวนิทร์รดาจะยอมย้ายกลบัเข้ามาในบ้านหรอื

ไม่ แต่หากไม่ยอมเขากค็งต้องหาคอนโดมเินยีมที่ปลอดภยัให้น้องสาวอยู่ 
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“แต่ถูกไล่ออกจากโรงเรยีน แล้วจะท�ายงัไงต่อ”

“ฉันติดต่อหาโรงเรียนอินเตอร์ที่นี่เอาไว้ แต่ครูใหญ่บอกว่าต้องขอ 

ดูความประพฤติก่อน คงเพราะเคยได้ยินกิตติศัพท์ของบัวมาพอสมควร 

อกีอย่างบวัยงัเรยีนไม่จบชั้น อาจจะต้องซ�้าชั้น เผลอๆ อาจถูกเพื่อนล้อ”

“นายก็ให้น้องสาวสอบประเมินความรู้สิ ที่จริงอายุน้องสาวนายก ็

น่าจะเข้ามหาวทิยาลยัได้แล้วไม่ใช่หรอื”

เขาหมายถงึการสอบ SAT หรอืที่รู้จกักนัในชื่อ SAT reasoning 

test ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานส�าหรับรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อดุมศกึษาในระบบของสหรฐัอเมรกิา เอสเอทไีด้รบัการพฒันาโดยองคก์ร

ซึ่งไม่แสวงผลก�าไรเพื่อจดัการสอบ 

“ใช่น่ะใช่ แต่บัวมัวแต่ประชดพ่อ ท�าให้เรียนไม่ถึงไหน ไอ้ฉันก็

พยายามบอกเขาให้ปล่อยวาง แต่เขากไ็ม่ยอมท�า”

“มนัพูดยากนะ ฉนัเข้าใจ ตอนที่แม่เลก็ของนายเสยี น้องสาวนายก็

ยงัเดก็ ก�าลงัอยูใ่นช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อ พอมาเจอเรื่องพ่อนายอกีคนคงท�าใจ

ล�าบากอยู่”

“ฉนัละปวดหวัจรงิ แค่เรื่องตวัเองกก็ลุม้จะแย่อยูแ่ล้ว” อภริกัษ์เผลอ

หลุดปาก 

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรเลกิคิ้วมองเพื่อนรกั 

“นายมอีะไรให้ฉนัช่วยบอกมาได้เลยนะ”

อภริกัษ์ช่วยบดิาบรหิารธนาคาร แต่พกัหลงันี้มข่ีาวลอืไม่สูด้เีกี่ยวกบั

วกิฤตทิางการเงนิของธนาคาร สร้างความไม่ไว้วางใจให้ลูกค้าเป็นอนัมาก 

“ยงัหรอก ฉนัยงัสูไ้หว เพยีงแต่ต้องรอให้อะไรเข้าที่เข้าทางเสยีหน่อย 

ไม่ต้องห่วงหรอกไอ้รัน หากมีอะไรฉันต้องให้นายช่วยแน่ เพราะนายเป็น

เพื่อนคนเดยีวของฉนั”

“อย่าลืมล่ะ เราสองคนเป็นเพื่อนซี้กัน มีอะไรต้องนึกถึงฉันก่อน  

ถงึแม้บรษิทัเอส เค พรอพเพอร์ต ี จะไม่ได้ร�่ารวยอะไรมาก แต่ฉนัยนิดี
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ช่วยนายเสมอ”

“ฉันรู้ว่านายคือเพื่อนแท้ เพื่อนที่ตายแทนกันได้ เราอย่าพูดเรื่อง

เครยีดๆ เลยนะ มากนิต่อดกีว่า แล้วบ่ายนี้นายต้องเข้าบรษิทัหรอืเปล่า ฉนั

อยากชวนไปดูหนงัคลายเครยีดสกัเรื่อง”

“ไม่นะ ไม่มนีดัลกูค้า ถ้าไงฉนัไปดหูนงัเป็นเพื่อนนายกไ็ด้ จะได้หาย

กลุ้มยงัไงล่ะ”

“ดเีลย งั้นนายเลอืกเรื่องนะโว้ย ไอ้คณุชาย” อภริกัษ์ยื้อไหล่เพื่อนรกั 

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรหัวเราะ “ได้เลยเพื่อน อย่าลืมนะ ถ้านายมี

เรื่องอะไรกริ๊งมาได้ทุกเมื่อ ต่อให้บุกน�้าลุยไฟ ฉนักย็นิดที�าเพื่อนาย”

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรเพิ่งจะกลับเข้ามาในคฤหาสน์ ขณะที่น้องชาย
ทั้งสองคนนั่งอยู่ในห้องรับแขกกันพร้อมหน้า หม่อมเจ้าพีรพงษ์ก็ประทับ

อยู่ด้วย

“กลบัเสยีดกึเลยนะชายรนั พ่อได้ยนิว่าวนันี้ลูกลางานครึ่งวนัหรอื” 

หม่อมเจ้าพีรพงษ์รับสั่ง คงไม่ใช่เรื่องแปลกส�าหรับพนักงานคนอื่น 

ที่จะลางาน แต่ส�าหรบัประธานกรรมการบรษิทัผูบ้้างานอย่างหม่อมราชวงศ์

กนต์ธรแล้ว เรียกว่าสร้างความประหลาดใจได้มากทีเดียว เนื่องจากช่วง

บ่ายหม่อมเจ้าพรีพงษ์มเีรื่องต้องการปรกึษากบับุตรชาย จงึโทร. เข้าบรษิทั 

ถงึได้รู้ข่าวนี้จากเลขาฯ

“ผมออกไปพบเพื่อนมาครบั ขากลบักเ็ลยแวะดูหนงัด้วยกนั”

“เพื่อนผูช้ายหรอืผูห้ญงิครบั” หม่อมราชวงศ์กวนิภพซึ่งจบัจองโซฟา

ตวัยาวไว้นอนดโูทรทศัน์รบีถาม ยกัคิ้วเตรยีมล้อเลยีนเตม็ที่ ทกุคนต่างลุน้

ให้พี่ชายคนโตมแีฟน

“เฮ้ย กวิน นายกล้าถามพี่ชายรันอย่างนั้นได้ยังไง เดี๋ยวพี่ชายรัน

โกรธกนัพอด”ี

“กอ็ยากรู้นี่ หรอืพี่ชายกนัต์ไม่อยากรู้”
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“พี่ไปกบัเพื่อน...ผู้ชาย...อย่าเพิ่งคดิมาก พวกนายกร็ู้จกัด ี อภริกัษ์

ไง”

สองหนุม่พยกัหน้า ขณะที่หม่อมเจ้าพรีพงษ์ที่ทรงรบัฟังเงยีบๆ รบัสั่ง

ถาม

“ใช่ลูกชายของคุณวุฒชิยั เจ้าของธนาคารวเีครดติหรอืเปล่า”

“ครบั รกัษ์กบัผมเรยีนมาด้วยกนั เป็นเพื่อนกนัตั้งแต่สมยัมธัยม”

“แล้วเขาดูเครียดบ้างไหม พ่อได้ยินว่าสถานการณ์การเงินของ

ธนาคารไม่ดสีกัเท่าไหร่ ก�าลงัจะถูกฟ้องล้มละลายเรว็ๆ นี้”

“อะไรนะครบั” หม่อมราชวงศ์กนต์ธรขมวดคิ้ว แม้จะได้ยนิข่าวลอื

มาบ้าง แต่ไม่คดิว่าเรื่องจะร้ายแรงขนาดนี้ แต่ท�าไมอภริกัษ์ถงึไม่ได้บ่นอะไร

ให้ฟังเลย เพยีงแต่บอกว่าให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางก่อน

“ข่าวนี้เชื่อถือได้นะครับพี่ชายรัน ผมก็ได้ยินพวกผู้ใหญ่ในวงการ

ทหารพดูกนัว่าคณุวฒุชิยัขาดทนุหนกัและมปัีญหาด้านการเงนิ เขาไปตดิต่อ

เพื่อกู้ยมืจากหลายคนแต่ถูกปฏเิสธ”

“แต่วเีครดติมฐีานลกูค้ากว้างไม่ใช่หรอืครบั และพวกเศรษฐใีนเมอืง

ไทยกม็อบให้ธนาคารดูแลกองทุนและเรื่องเงนิให้ ผมยงัคดิว่าขาดทุนก�าไร

นดิหน่อย”

“นั่นมนัเมื่อก่อนแล้วชายรนั พกัหลงันี้เศรษฐกจิซบเซา ลกูค้าพากนั

ถอนเงินไปฝากที่อื่น ที่เคยให้ดูแลกองทุนและพวกหุ้นก็เปลี่ยนไปที่อื่นจน

หมด และพ่อยงัได้ยนิมาอกีว่าคุณวุฒชิยัเองใช้เงนิมอืเตบิมาก”

“เป็นเพราะภรรยาคนใหม่หรือเปล่าครับ เพราะล�าพังคุณวุฒิชัยก ็

ไม่น่าจะใช้จ่ายอะไร” หม่อมราชวงศ์กรกนัต์พูดขึ้นบ้าง

“คุณพัสวีค่อนข้างเป็นสาวสังคม ออกงานเป็นว่าเล่น มาแต่ละที

เครื่องเพชรวูบวาบเตม็คอเตม็แขนไปหมด คงรูดบตัรหนกัหน่วงประมาณ

หนึ่ง” หม่อมราชวงศ์กวินภพหมายถึงบัตรเครดิตที่วุฒิชัยมอบให้ภรรยา

สาว พสัวยีงัเดก็ ความยบัยั้งชั่งใจคงน้อย พอฐานะการเงนิไม่ดกีย็ิ่งเป็นหนี้
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มากขึ้น ยิ่งถ้าสามไีม่ทกัท้วง รายจ่ายในแต่ละเดอืนคงมากโข

“แต่ประเด็นหลักพ่อว่าน่าจะเป็นโครงการที่วีเครดิตไปลงทุน จน 

ป่านนี้แล้วตกึหลงันั้นยงัสร้างไม่ถงึไหน หุน้ส่วนคนอื่นๆ กพ็ากนัถอนตวัไป

หมดแล้ว ทุนที่จมอยู่ตรงนั้นมากมายมหาศาลเลยทเีดยีว”

“ตึกที่มีคนไปฆ่าตัวตายหรือครับ” หม่อมราชวงศ์กรกันต์ลุกขึ้นมา

นั่งกอดหมอนและรบัฟังอย่างตั้งใจ

ข่าวการพบศพชาวต่างชาตติพีมิพ์ในหนงัสอืพมิพ์หลายฉบบั แม้จะ

ไม่ใช่คดฆีาตกรรม แต่กท็�าให้ลูกค้าเสยีความมั่นใจและยอดจองหล่นฮวบ 

พวกที่ซื้อไปแล้วกเ็ร่งขาย ท�าให้ทุกอย่างชะงกัไปหมด

“พี่ชายกนัต์เป็นหมอ รู้เรื่องธุรกจิกบัเขาด้วยหรอืครบั”

“กพ็อรูบ้้าง แล้วนายล่ะกวนิ เป็นทหารมารู้เรื่องธนาคารมากมายได้

ยงัไง”

“แต่รกัษ์ไม่ได้เล่าอะไรให้ผมฟังเลยครบัท่านพ่อ เราสองคนคุยเรื่อง

ทั่วๆ ไป”

“เขาอาจจะไม่อยากให้ชายรนัเป็นห่วงกไ็ด้นะ”

“ถ้ามโีอกาสไว้ผมจะลองถามรกัษ์ดคูรบั ถ้าเป็นอย่างที่ท่านพ่อรบัสั่ง 

ผมว่ารกัษ์คงเครยีดมาก เขามเีรื่องให้รบัผดิชอบหลายอย่าง”

“ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าคุณวุฒิชัยจะแต่งงานกับภรรยาอายุน้อย

ขนาดนั้น แถมยงัปรนเปรอข้าวของให้ทกุอย่าง” หม่อมราชวงศ์กรกนัต์พดู

ขึ้นบ้าง วุฒิชัยขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชู้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่ที่ผ่านมาเขา 

ไม่เคยท�าตวัเป็นเจ้าบุญทุ่มขนาดนี้ 

“มันก็พูดยากนะพี่ชายกันต์ เราเป็นคนนอก ไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง 

บางทเีขาอาจจะถูกใจกนักไ็ด้”

“หลงเมยีเดก็ละไม่ว่า” หม่อมราชวงศ์กรกนัต์พูดอย่างคะนอง 

“ชายกนัต์ อย่าไปวจิารณ์เขาแบบนั้น มนัไม่ด ี ถงึยงัไงวุฒชิยักเ็ป็น

พ่อของอภริกัษ์”
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“ผมขอประทานอภยัครบั ท่านพ่อ บงัเอญิคะนองปากไปหน่อย แค่

สงสารพี่รกัษ์ที่ต้องรบัผดิชอบทุกอย่าง ยิ่งเศรษฐกจิไม่ดแีบบนี้ด้วย”

“พวกเรายงัโชคดทีี่มพีี่ชายรนัคอยดแูลบรษิทั” หม่อมราชวงศ์กวนิภพ

พูดขึ้นบ้าง 

“อย่าล้อกนัหน่อยเลย ในยามเศรษฐกจิตกต�่า พี่จะพาบรษิทัเราให้

ไปได้ดทีี่สุด ให้สมกบัที่ท่านพ่อวางพระทยัให้พี่ดูแลบรษิทั”

หม่อมเจ้าพรีพงษ์ทรงยื่นหตัถ์มาตบบ่าแล้วทรงยิ้ม

“เรื่องนั้นพ่อไม่เคยห่วงอยู่แล้ว ชายรันเป็นผู้บริหารที่เก่งมาก พ่อ

ภูมใิจในตวัลูกมาก”

“ขอบพระทัยท่านพ่อที่ไว้ใจ ผมจะท�าให้เต็มที่ จะไม่ให้ผิดหวังเด็ด

ขาด”

“เรื่องงานกค็่อยๆ ไปเถอะ ส่วนเรื่องอภริกัษ์ ถ้าลูกมอีะไรพอช่วย

เขาได้กช็่วยเตม็ที่เถอะ เพราะว่าเขาคอืเพื่อนแท้” 

พระอาทิตย์ตกดินไปหลายชั่วโมงแล้ว แต่อภิรักษ์เพิ่งเลิกงาน เขา
ต้องขับรถฝ่าการจราจรอันติดขัดกว่าจะถึงบ้าน แต่พอมาถึงห้องรับแขก

และเหน็เอกสารส�าคญัลงทะเบยีนวางอยู่บนโต๊ะอาหารกร็บีเปิดดู ข้อความ

ข้างในท�าให้ร้อนรุ่มยิ่งกว่าเดมิ 

อภิรักษ์ผลักประตูเข้าไปในห้องท�างานเพื่อหาบิดาด้วยความร้อนใจ 

แต่สิ่งที่เห็นเบื้องหน้าท�าให้โมโหสุดขีด เพราะคนที่ควรจะร้อนใจเพราะถูก

ฟ้องล้มละลายกลับยังหยอกล้อกับภรรยาสาววัยละอ่อน เสื้อผ้าของหญิง

สาวหลุดลุ่ยเผยให้เหน็เนนิอกขาวเนยีน ขณะที่วุฒชิยัระดมจูบอย่างดูดดื่ม 

เมื่อเหน็ว่ามบีุคคลที่สามเข้ามาวุฒชิยักห็น้าบึ้งทนัท ีพสัวคี่อยๆ ลงจากตกั

อย่างรู้หน้าที่ หนัมายิ้มอย่างมจีรติ

“หยกลงไปข้างล่าง หาอะไรดื่มก่อนนะคะ คณุพี่รบีตามมาเรว็ๆ นะ

คะ”
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วุฒิชัยส่งยิ้มหวานให้ภรรยา แล้วหันขวับมาทางลูกชายด้วยสีหน้า

โมโหสุดขดีที่โดนขดัจงัหวะ

“จะเข้ามาท�าไมไม่รูจ้กัเคาะประต ูค�าว่ามารยาทสะกดเป็นไหม ไม่เหน็

หรอืว่าพ่อต้องการเวลาส่วนตวั”

อภริกัษ์หน้าตงึ เขาโยนจดหมายหลายฉบบัจากทนายความ รวมถงึ

จดหมายทวงหนี้ของบรษิทัวเีครดติลงบนโต๊ะท�างานตรงหนา้ เขาไมค่ดิเลย

ว่านักธุรกิจผู้เก่งกาจอย่างบิดาจะเสียท่าถึงเพียงนี้ ท่านควรเรียกประชุม

ด่วนเพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์ ดกีว่าปล่อยให้ทุกอย่างด�าเนนิมาถงึจุดนี้ 

แถมยังไม่ได้อนาทรร้อนใจ กลับท�าตัวเหมือนเดิม บ่อยครั้งที่เขาอดคิด 

ไม่ได้ว่าหากไม่มพีัสวีเข้ามาในชีวติ วีเครดิตคงไม่ตกต�่า เพราะโครงการที่

ท�าให้บรษิทัขาดทนุกม็าจากความคดิของพสัว ีอภริกัษ์เคยคดัค้านบดิาหลาย

ต่อหลายครั้งว่าการลงทนุครั้งนี้เสี่ยง โดยเฉพาะในยคุเศรษฐกจิซบเซา แต่

บดิาไม่ฟัง กลบัฟังแต่ค�าพูดไร้สาระของพสัวแีทน

“นี่พ่อไม่ร้อนใจบ้างเลยหรือครับ ธนาคารของเราก�าลังจะถูกยึด 

รวมถงึบ้านหลงันี้ด้วย”

สิ่งที่ชายหนุม่ประหลาดใจกค็อื บดิาไม่มสีหีน้าเคร่งเครยีดทั้งที่ฐานะ

ทางการเงนิย�่าแย่ ขนาดเขาเป็นลูก อ่านจดหมายเหล่านั้นยงัแทบล้มทั้งยนื 

มนัเหมอืนกบัวา่ทกุอย่างที่สั่งสมมาตลอดชวีติก�าลงัจะหายวบัไปกบัตา การ

ถูกฟ้องล้มละลายหมายความว่าความน่าเชื่อถือในสังคมจะตกต�่าถึงขีดสุด 

ยังไม่นับปริมาณหนี้มหาศาลที่ต้องชดใช้ ยิ่งพอคิดถึงรวินทร์รดาก็ยิ่ง 

เป็นห่วง หากหล่อนรู้ว่าครอบครัวฐานะไม่เหมือนเดิมแล้วจะรู้สึกอย่างไร 

โชคดีหน่อยเรื่องค่าเทอมที่เขาจัดการไปเรียบร้อยแล้วด้วยเงินเก็บส่วนตัว 

และด้วยระเบยีบของโรงเรยีนที่ต้องจ่ายค่าเทอมถงึหนึ่งปีท�าให้โล่งใจเรื่องนี้

ไปหนึ่งเปลาะ

“แกขึ้นเสยีงกบัพ่อได้ยงัไงฮ ึไอ้รกัษ์ ธนาคารมปัีญหาแกกห็าทางแก้

ไปส ิมาตะคอกใส่พ่อท�าไม”
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“แต่ผมแก้ทุกเรื่องให้ไม่ได้ถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่หยุดผลาญเงิน พ่อรู้

ไหมว่าเดอืนที่แล้วเธอรูดบตัรเครดติไปเท่าไหร่ พ่อได้ดูบ้างไหม” 

พสัวเีป็นคนใช้เงนิมอืเตบิ ยิ่งหล่อนมบีตัรพ่วงกบัวฒุชิยักท็�าให้วงเงนิ

มากขึ้นไปอกี อภริกัษ์จ�าได้ว่าเดอืนก่อนพอเหน็ตวัเลขในใบแจ้งหนี้เขากแ็ทบ

เป็นลม เขาเคยพยายามคดัค้านหลายครั้งให้บดิาปรามภรรยาสาวบ้าง แต่

บดิากลบัเหน็เป็นเรื่องไร้สาระ ทั้งยงัท�าหน้าบึ้งใส่

“แกกล้าดียังไงถึงเรียกหยกว่าผู้หญิงคนนั้น เขาเป็นแม่แกรู้ไหม”  

วุฒชิยัโพล่งขึ้น หน้าแดงก�่า 

“แม่ผมมีแค่สองคนเท่านั้น แต่ผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่ตัวสูบเลือด  

เมื่อไหร่พ่อจะตาสว่างเสียทีว่าเธอหวังเงิน และตอนนี้พวกเราก็จะไม่เหลือ

อะไรแล้ว เราอาจต้องนอนข้างถนนเรว็ๆ นี้” 

อภิรักษ์วางแผนไว้คร่าวๆ ก่อนจะได้รับเอกสารเหล่านี้ เขารู้ดีว่า 

วเีครดติก�าลงัจะลม้ ธนาคารจะโดนยดึ บ้านหลงันี้กจ็ะโดนดว้ย บ้านที่เคย

ซื้อไวจ้ะต้องถกูขายเพื่อใช้หนี้ เขาจงึกนัคอนโดมเินยีมแห่งหนึ่งย่านใจกลาง

เมืองไว้เพื่อเป็นที่อยู่ของทุกคน แต่ลึกๆ แล้วอภิรักษ์ก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ 

จมไม่ลงอย่างพสัวจีะยนิยอมหรอืเปล่า หล่อนอาจหาเรื่องให้พ่อเขาซื้อบ้าน

หลงัใหม่ให้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นคงล�าบากมากทเีดยีว แค่ล�าพงัเงนิที่มอียู่ตอนนี้

คงไม่พอใช้หนี้ ถ้าไปซื้อบ้านใหม่ตามค�าขอคงยิ่งแย่เข้าไปใหญ่

“มสี ิเรายงัมทีี่ดนิ”

“มนัหมดแล้ว เพราะพ่อประเคนให้ผู้หญงิคนนั้นอย่างไม่ลมืหูลมืตา 

และสมบตัทิั้งหมดที่มเีรากต็้องขายเพื่อใช้หนี้ หรอืพ่ออยากตดิคุก แต่ผม

เชื่อว่าถ้าพ่อตดิคกุ เมยีของพ่อไม่มวีนัไปเยี่ยมแน่ เธอคงจะเกบ็ข้าวของกลบั

ไปอยู่กบัพ่อแม่ตั้งแต่วนัแรกเลยด้วยซ�้า”

อภริกัษ์โต้กลบั ขอบตาร้อนผ่าว เขาไม่คดิว่าตวัเองจะต้องมาพดูคุย

กบับดิาเรื่องนี้ วนัที่เขาต้องเตอืนสตเิสอืผูห้ญงิอย่างบดิาว่าผูห้ญงิคนนี้ไม่ได้

รกัจรงิ เขาถงึว่าความรกัท�าให้คนตาบอด แต่ส�าหรบับดิาคงเป็นความหลง
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ไม่ลมืหูลมืตามากกว่า 

“ไม่ หยกไม่ได้เป็นอย่างที่แกกล่าวหา เธอรกัฉนั”

“จนป่านนี้แล้วพ่อยังไม่เข้าใจอีกหรือ ผู้หญิงคนนั้นเป็นงูพิษ เธอ

ต้องการสมบตัทิั้งหมด และตอนนี้ธนาคารของเรากก็�าลงัจะล้มละลาย”

“แกโกหก เรามสีมบตัติั้งเยอะ แกกห็าทางขายใช้หนี้ส”ิ

“เราไม่เหลอือะไรแล้วพ่อ นางบ�าเรอตวัดขีองพอ่ผลาญทกุอย่างของ

เราจนหมด เครดติที่รดูเกนิวงเงนิตั้งเท่าไหร่ เราต้องขายสมบตักิี่ชิ้นเพื่อมา

จ่ายค่าสร้อยคอ ต่างหู ก�าไล และเครื่องประดบัที่เธอประโคมซื้อ เมื่อไหร่

พ่อจะตาสว่างเสียที เราควรไล่ผู้หญิงคนนั้นออกไปจากบ้านได้แล้วเพื่อให้

เสนยีดจญัไรในบ้านน้อยลง”

“หยุดพูดจาให้ร้ายหยกเดี๋ยวนี้นะ”

วุฒิชัยปราดเข้ามาตบหน้าบุตรชายฉาดใหญ่ เขาจ้องหน้าบิดากลับ

ด้วยความเดอืดดาล

“พ่อเป็นเอามากถงึขนาดนี้เลยหรอื”

“ฉนัเป็นอะไร แกพูดมาดีๆ  นะ”

“พ่อหลงผูห้ญงิจนลมืลกู ลมืครอบครวั ลมืความฝันของตวัเอง และ

ตอนนี้พ่อกก็�าลงัจะสูญเสยีทุกอย่างกลายเป็นบุคคลล้มละลาย”

“ไอ้รกัษ์! ไอ้ลูกอกตญัญู แกกล้าด่าพ่องั้นหรอื”

“พ่อจะว่ายงัไงกไ็ด้ แต่ขอให้พ่อฟังค�าผมให้ดีๆ  ผู้หญงิคนนั้นไม่เคย

รักใครจริง สิ่งที่เธอรักมีแต่เงินเท่านั้น และในวันที่พ่อไม่เหลืออะไรเลย  

ผู้หญงิคนนั้นกจ็ะทิ้งพ่อไป”

วฒุชิยัผลกัอกลูกชายอย่างแรงและเดนิชนไหล่ออกจากห้อง อภริกัษ์

พ่นลมหายใจอย่างหงุดหงิด เขาเดินกลับห้องตัวเองบ้าง แต่ยังไม่ถึงห้อง 

เสยีงโทรศพัท์มอืถอืกด็งัขึ้นเสยีก่อน สิ่งที่ได้ยนิท�าให้หน้าเครยีดยิ่งกว่าเดมิ 

“คุณแน่ใจหรอืว่าข่าวไม่ผดิ”

ปลายสายพูดอะไรอกีหลายประโยค และนั่นท�าให้อภริกัษ์ยิ่งมั่นใจ
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“ส่งข้อมูลทุกอย่างที่คุณรู้ในตอนนี้มาให้ผมทางอเีมลด่วนที่สุด ส่วน

ค่าจ้างงวดสุดท้ายผมจะโอนไปให้ทนัททีี่ข้อมูลเรยีบร้อย”

ชายหนุ่มสนทนากับนักสืบเอกชนอีกครู่ใหญ่ หลังจากนั้นก็วางสาย 

เขารบีเปิดคอมพวิเตอร์และดาวน์โหลดข้อมูลที่ส่งเข้ามา เนื่องจากเป็นไฟล์

ขนาดใหญ่จงึใช้เวลา ระหว่างนั้นชายหนุ่มกน็ั่งรอ แต่แล้วจู่ๆ กม็ขี้อความ

แจ้งเตือนจากโปรแกรมสนทนาส่งมาจากบุคคลนิรนามที่ไม่มีรูปโพรไฟล์ 

ข้อความที่เหน็ท�าให้เบกิตากว้าง

‘อย่ายุ่งเรื่องนี้ ไม่อย่างนั้นแกกบัครอบครวั...ตาย’

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรมองโทรศัพท์ในมือแล้วเลิกคิ้วมองน้องชาย
ด้วยความประหลาดใจ เขาก�าลงัจะออกไปท�างานตอนเช้า แต่มข้ีอความส่งมา

ทางไลน์เสยีก่อน

“นี่มนัอะไรกนักวนิ นายส่งอะไรมาให้พี่”

ข้อความที่เด้งขึ้นมาบอกให้รู้ว่า หม่อมราชวงศ์กวนิภพส่งรายชื่อมา

ให้เพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์ แต่เป็นชื่อของใครกนันั่นคอืสิ่งที่เขาไม่รู้ 

“รายชื่อสาวๆ ผู้เข้าชงิต�าแหน่งว่าที่แฟนพี่ชายรนัไงครบั”

“นี่นายเพ้อเจ้ออะไรแต่เช้า” หม่อมราชวงศ์กนต์ธรโต้กลับ น�้าเสียง

เคร่งเครยีด หลงัจากถูกมารดาถามเรื่องแฟน น้องชายตวัดทีั้งสองกพ็ากนั

มที่าทางแปลกๆ อย่างคนืก่อนกส็่งรูปผู้หญงิมาให้ดู แล้วยงัวนันี้อกี

“โธ่ พี่ชายช่วยเปิดดูหน่อยสคิรบั ผมกบัพี่ชายกนัต์อุตส่าห์คดัแต่ที่

เดด็ๆ มาเลยนะครบั รบัรองว่าสวยปิ๊งทุกคน”

“ใครใช้ให้นายสองคนรวมหวักนัมาเป็นพ่อสื่อ”

“ผมเปล่า แค่ท�าสนธิสัญญาสงบสุข ผมกับพี่ชายกันต์มีมติแล้วว่า 

เพื่อความสขุของทกุคนในครอบครวัรวมถงึแม่ เราจะช่วยกนัหาสะใภ้คนแรก

ให้สกุลสุวกุลของเรา”

“ท�าไมนายต้องท�าอย่างนั้น”
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“ก็พวกผมสงสารแม่ เมื่อวานนี้ตอนที่พี่ชายยังไม่กลับ แม่มาปรับ

ทุกข์ บอกว่าญาติๆ  เปรยมา และแม่เองกก็ดดนัมากที่ต้องตอบญาตไิปว่า

พี่ชายรันยังไม่มีแฟน ดังนั้นพอคิดๆ ดูแล้ว นี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด 

วนิ-วนิส�าหรบัทุกคน” หม่อมราชวงศ์กวนิภพพูด 

“เออด ีระหว่างที่ฉนัไปท�างาน พวกนายกแ็อบลงมตกินัเองสนิะ จะ

เป็นเผดจ็การงั้นส”ิ หม่อมราชวงศ์กนต์ธรปั้นเสยีงดุ

“อย่าโมโหไปหน่อยเลยน่าพี่ชายรนั ลองเปิดดูรูปสาวๆ ที่พวกผมส่ง

ไปให้ก่อนสิ ผมคัดแต่เด็ดๆ ทั้งนั้น อย่างเช่นคนแรกเพื่อนคณะเดียวกับ 

พี่ชายกนัต์ ชื่อคณุหมอปานประดบั ชื่อเล่นว่าหมอเดอืน สวย ฉลาด เรยีน

เก่ง ท�าตวัไม่เป็นภาระ สเปกที่พี่ชายรนัต้องการเปี๊ยบ”

“แต่พี่คงไม่เหมาะกบัหมอ”

“งั้นลองรายที่สองเป็นยังไง เพื่อนผมเอง ชื่อวีรนุช ชื่อเล่นเพื่อนๆ 

เรยีกกนัว่าววีี่ เป็นอาจารย์มหาวทิยาลยั อดตีดาวมหาวทิยาลยัสองปีซ้อน 

เชยีร์ลดีเดอร์ ดรมัเมเยอร์ สวย ฉลาด ฐานะร�่ารวย บุคลกิดเียี่ยม”

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรสั่นศรีษะ ผลกัไหล่น้องชาย

“พอเลย พี่จะรบีไปท�างานแล้ว ส่วนนายกน่็าจะหาภารกจิอะไรมาท�า

เสียบ้าง จะได้ไม่ฟุ้งซ่าน จะเข้าไปทลายแหล่งพ่อค้ายาหรือว่าจะไปช่วย

กวาดล้างผู้ก่อการร้าย...” 

เขายังพูดไม่ทันจบ น้องชายก็กระโดดมาล็อกคอพร้อมกับจุปากให้

เงยีบ 

“เบาๆ หน่อยพี่ชายรนั เดี๋ยวใครมาได้ยนิเข้า”

“ท�าไม กลวัหรอื ถ้าอย่างนั้นกเ็ลกิยดัเยยีดภาระแบบนี้ให้พี่ได้แล้ว 

ไม่งั้นพี่เคอืงจรงิๆ เอ...หรอืว่าพี่ควรจะเปิดโปงความลบัของนายให้แม่รู ้เรา

จะได้วนิ-วนิอย่างที่นายบอก”

“ไม่นะครบัพี่ชายรนั” หม่อมราชวงศ์กวนิภพเอ่ยเสยีงอ่อย จุดอ่อน 

ของเขามีเรื่องเดียวคือความลับเรื่องงาน จนป่านนี้หม่อมวิมาลินยังไม่รู้ว่า
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เขาท�างานอะไร

“ถ้าไม่อยากโดนแฉก็เลิกจับคู่ให้พี่เสียที แล้วก็ขอร้อง อย่าส่งรูป 

ไร้สาระพวกนี้เข้ามอืถอือกี พี่มงีานต้องท�า”

“กไ็ด้ครบั ผมไม่วุน่กบัพี่ชายรนัแล้ว ขอให้ท�างานให้สนุกนะครบัวนันี้” 

หม่อมราชวงศ์กวนิภพเอ่ยเสยีงอ่อย โบกมอืเป็นเชงิส่ง 

“แน่นอนอยู่แล้ว ถ้าไม่เจอนายมาขัดคอแต่แรก ป่านนี้พี่คงไปถึง

บริษัทแล้ว แล้วก็อย่าลืมบอกกันต์ด้วยว่าพี่ไม่ปลื้มมากๆ กับแผนการนี้ 

ระวงัจะเจอดาบนั้นคนืสนอง ถ้าพี่คดิจะเล่นงานนายสองคน รบัรองว่าหนกั

แน่”



๓
สูญเสีย

งานที่บริษัทยังคงวุ่นวายเหมือนทุกวัน แต่ไม่รู้เพราะอะไรวันนี้
หม่อมราชวงศ์กนต์ธรถึงรู้สึกไม่สบายใจ เขาทอดตามองท้องฟ้าด้านนอก 

เมฆครึ้มหม่นบอกให้รู้ว่าฝนก�าลังจะตก ทั้งที่พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้

ท้องฟ้าจะแจ่มใส 

ชายหนุ่มพยายามฝืนท�างาน แต่บางอย่างที่รบกวนใจอยู่ลกึๆ ท�าให้

นั่งไม่ตดิ หม่อมราชวงศ์กนต์ธรไม่แน่ใจว่าตนกงัวลใจเรื่องอะไร เขาฝืนใจ

อ่านเอกสารกองพะเนินเพราะตั้งใจจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย แต่ก็

ท�าได้ยากเตม็ทเีพราะไม่มสีมาธ ิเขาตั้งใจว่าช่วงใกล้เที่ยงจะโทร. หาอภริกัษ์

เพื่อสอบถามข่าวการล้มละลายของธนาคารที่ได้ยินมา ระหว่างที่ก�าลังเซ็น

เอกสารนั่นเอง จู่ๆ โทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้น พอเห็นเบอร์หน้าจอ หม่อม 

ราชวงศ์กนต์ธรกร็บีรบัสายทนัท ี

“ว่าไงรกัษ์ ฉนัก�าลงัคดิถงึนายพอด”ี

อภริกัษ์ดูเหมอืนจะไม่ได้สนใจฟัง พูดสวนทนัทวี่า 

“ฉันมีเรื่องด่วน นายช่วยมาพบฉันที่ห้างสรรพสินค้าที่เราเจอกัน 
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เมื่อวานได้ไหม”

“ตอนนี้เลยหรือ เอาไว้ตอนเที่ยงได้ไหม ฉันยังมีเอกสารต้องเซ็น 

อกีหลายฉบบัเลย”

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรไม่เคยลางานกลางคนัมาก่อน เขาเป็นพนกังาน

คนเดยีวที่มาก่อนเวลาและกลบัหลงัคนอื่น แต่น�้าเสยีงที่ดกูงัวลของอภริกัษ์

ท�าให้ชายหนุ่มลงัเล

“ฉนัขอร้องละรนั นี่มนัเรื่องด่วน”

น�้าเสยีงนั้นเตม็ไปด้วยความเคร่งเครยีดผดิกบัเมื่อวานราวกลบัหน้า

มอืเป็นหลงัมอื ความสงสยัท�าให้กลั้นใจถาม 

“แกมอีะไรหรอืเปล่ารกัษ์ คุยกนัทางโทรศพัท์ไม่ได้หรอื”

“ฉันต้องการพบนาย...ตอนนี้...เดี๋ยวนี้ มีนายคนเดียวที่ช่วยได้ 

ขอร้อง ช่วยมาพบฉนัตอนนี้ เรื่องนี้ส�าคญัจรงิๆ เอาไว้เราพบกนัแล้วฉนัจะ

เล่าให้ฟัง”

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรลังเล แต่เขารู้จักอภิรักษ์มานานพอที่จะรู้ว่า 

หากอกีฝ่ายบอกว่าเป็นเรื่องด่วน นั่นหมายความว่าเป็นเรื่องด่วนจรงิๆ ถ้า

เขาปฏเิสธกน็บัว่าใจร้ายมาก 

“กไ็ด้ ฉนัจะไป”

“นายมาคนเดยีวนะ และขอร้องว่าอย่าบอกใครเดด็ขาด”

“ท�าไมต้องท�าลกึลบัอย่างนั้นด้วย หรอืว่านายก�าลงัเดอืดร้อน”

อภิรักษ์เงียบไป หม่อมราชวงศ์กนต์ธรเดาว่าเพื่อนคงล�าบากใจจึง 

ไม่ถามต่อ เขามั่นใจว่าหากไม่ได้เจอหน้ากันตัวต่อตัวเพื่อนคงไม่ยอมเล่า

อะไรแน่ 

“งั้นรอฉนัหน่อยนะ จะรบีไปเดี๋ยวนี้”

อีกฝ่ายวางสายไปแล้วเหมือนก�าลังรีบ และนั่นท�าให้หม่อมราชวงศ์

กนต์ธรยิ่งสงสยัมากขึ้นไปอกี เขาตดัสนิใจกดอนิเตอร์คอมหาเลขานกุารเพื่อ

ฝากงาน
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“ผมมธีุระต้องออกไปข้างนอก”

“ตอนนี้เลยหรอืคะคุณชาย”

“ใช่ เรื่องส�าคญัมาก ผมจะกลบัเข้าบรษิทัอกีทบ่ีายโมง ถ้ามเีรื่องด่วน

กจ็ดัการไปเลย แต่ถ้าตดัสนิใจไม่ได้ โทร. หาผม”

เขารวบเอกสารวางไว้บนโต๊ะ แยกตั้งที่อ่านแลว้กบัตั้งที่ยงัจดัการไม่

เสรจ็ ถอดเสื้อสทูพาดพนกัเก้าอี้ หม่อมราชวงศ์หนุ่มเลอืกนั่งรถไฟฟ้าแทน

การขบัรถ ขนืแต่งตวัเตม็ยศคงจะเรยีกความสนใจจากคนบนรถไฟฟ้าแน่ๆ 

เขาออกจากบริษัท เดินไปยังสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด ท้องฟ้าโดยรอบ 

ยงัคงมดืครึ้ม เช่นเดยีวกบัความรู้สกึไม่สบายใจที่ก่อตวัขึ้นในอก 

เขาอยากรูว่้าอภริกัษ์มเีรื่องเดอืดร้อนอะไร คงเพราะก�าลงัวุน่วายอยู่

กบัความคดิในหวั จงึไม่รู้ว่าถงึที่หมายเรว็กว่าปกต ิภายในห้างเตม็ไปด้วย

ผู้คนมากมายที่ต่างมารับประทานอาหาร ชายหนุ่มเดินตรงไปยังร้านเดิม 

เขามองเข้าไปในร้านและพบว่าอภิรักษ์ยังไม่มา จึงเลือกนั่งรอฝั่งตรงข้าม 

แต่หลงัจากนั่งรออยู่พกัใหญ่ ชายหนุ่มกย็งัไม่มา

เขาเริ่มแปลกใจเพราะที่ผ่านมาอภริกัษ์ไม่เคยผดิเวลา ยิ่งอกีฝ่ายบอก

ว่าเป็นเรื่องด่วนและรบเร้าให้ออกมาในเวลางาน นั่นหมายความว่าอภริกัษ์

ยิ่งร้อนใจ 

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรตดัสนิใจเดนิเข้าไปในร้าน เขาเพิ่งผลกัประตู

เข้าไปตอนที่พนกังานเดนิมาหาพอดี

“ใช่คุณชายกนต์ธรหรอืเปล่าครบั”

หม่อมราชวงศ์หนุม่ค่อนข้างประหลาดใจว่าเพราะเหตุใดพนกังานถงึ

รู้จกัเขา 

“คุณรู้จกัชื่อผมได้ยงัไง”

“คณุอภริกัษ์สั่งไว้ครบั บอกว่าถ้าคณุมาให้พาเข้ามานั่งในร้าน แต่เขา

บอกว่าคณุชายสวมสทู ผมเหน็คณุนั่งอยูฝ่ั่งตรงข้ามแต่เหน็ไม่สวมสทู กเ็ลย

ไม่แน่ใจว่าใช่หรอืเปล่า”
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“แล้วอภริกัษ์ล่ะ เขาอยู่ที่ไหน ผมมารอตั้งนานแล้ว”

“คุณอภริกัษ์บอกว่าจะไปเอาของที่รถแล้วจะรบีกลบัมาครบั”

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรรบัรู้ได้ถงึความไม่ชอบมาพากล จงึเอ่ยถาม 

“ไปนานหรอืยงั”

“พกัใหญ่แล้วครบั ตอนแรกคุณอภริกัษ์บอกว่าจะไปแป๊บเดยีวแล้ว

รบีกลบัมา แต่จนป่านนี้ผมยงัไม่เหน็กลบัมาเลยครบั”

“อภริกัษ์ออกไปทางประตูไหน คุณพอจ�าได้ไหม”

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรเริ่มหวั่นใจ เขารูส้กึได้ถงึสิ่งผดิปกต ิคนอย่าง

อภิรักษ์ไม่เคยผิดเวลา อีกทั้งเมื่อเขาบอกอะไรก็จะท�าเช่นนั้นเสมอ ครั้งนี้

ต้องมบีางอย่างเกดิขึ้น ชายหนุ่มได้แต่ภาวนาขอให้ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย 

บรกิรชี้ไปทางประตูทางออก “ทางนั้นครบั”

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรเดนิตามออกไปอย่างร้อนใจ ประตูที่บรกิรบอก

มุ่งหน้าสู่ลานจอดรถซึ่งมีทั้งหมดสิบชั้น เขายังไม่รู้ว่าจะหาเพื่อนรักเจอได้

อย่างไร เนื่องจากไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจอดชั้นไหน เขาจ�าได้แต่ว่าอภิรักษ์ขับรถ

สปอร์ตสดี�าน่าจะสะดดุตาพอสมควร หากถามพนกังานรกัษาความปลอดภยั 

น่าจะพอจ�าได้ หลังจากมองไปรอบๆ แต่ไม่เห็นจึงตัดสินใจถามพนักงาน

รกัษาความปลอดภยัที่เฝ้าบรเิวณลานจอดรถ โชคดทีี่มคีนหนึ่งจ�ารถได้ 

“ตรงนั้นครบั เดนิขึ้นไปครึ่งชั้น”

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรรบีตรงขึ้นบนัได แต่ยงัเดนิไมถ่งึที่ที่พนกังาน

บอกกไ็ด้ยนิเสยีงกรดีร้องของหญงิสาว เขามองไปยงัต้นเสยีงและเหน็ว่ามี

คนมุงดูอยู่ ยิ่งได้ยินเสียงตะโกนเรียกรถพยาบาล รวมถึงเสียงพนักงาน

รกัษาความปลอดภยัพดูผ่านอปุกรณ์สื่อสารกย็ิ่งร้อนใจมากขึ้น เขาวิ่งไปถงึ

จุดเกดิเหตุ พอเหน็ร่างเปื้อนเลอืดนอนอยู่บนพื้นกต็กใจสุดขดี เขาทรุดลง

ประคองเพื่อนรกัขึ้น 

“รกัษ์ นายเป็นยงัไงบ้าง อดทนไว้นะ รถพยาบาลก�าลงัมา” 

ใบหน้าอภิรักษ์ซีดเผือดจนแทบไม่มีสีเลือด ตรงอกมีบาดแผลถูก
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แทง เลอืดสดทะลกัออกมาจนเป้ือนเสื้อแดงฉานไปหมด เขาพดูแทบไม่เป็น

ค�า หม่อมราชวงศ์กนต์ธรประคองศรีษะเพื่อนไว้ ขณะที่อภริกัษ์พยายาม

ลมืตาพร้อมทั้งบบีมอืเขาแน่น เสยีงขาดกระท่อนกระแท่น 

“รนั...นายมาแล้ว”

“ใครท�าร้ายนาย บอกฉนัส ิใครท�า”

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรแทบกลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่ เขาย่อมรู้ว่าทางรอด

ของอภิรักษ์เหลือน้อยเต็มที บาดแผลถูกแทงตรงช่องอกมีเลือดออกมาก 

อภริกัษ์พยายามหายใจเข้าแต่ท�าได้ยากเตม็ท ีรมิฝีปากสคีล�้า หม่อมราชวงศ์

กนต์ธรยิ่งร้อนใจ ตะโกนเรียกพนักงานรักษาความปลอดภัยซ�้าอีกครั้ง  

เขาไม่ต้องการสูญเสยีเพื่อนที่ดทีี่สุดไปต่อหน้าต่อตา

“หมออยู่ไหน ท�าไมยังไม่มาอีก เราต้องพาคนเจ็บไปโรงพยาบาล 

เดี๋ยวนี้ ยืนเฉยอยู่ท�าไม” หม่อมราชวงศ์กนต์ธรอดคิดถึงน้องชายขึ้นมา 

ไม่ได้ หากกรกนัต์อยู่คงจะบอกเขาได้ว่าต้องปฐมพยาบาลอย่างไร อภริกัษ์

ยื้อมอืชายหนุ่มไว้ เขาพยายามพูดแต่แทบไม่มแีรง 

“อดทนไว้รกัษ์ ฉนัจะอุม้นายไปหาหมอเอง” เขาพยายามพยงุอภริกัษ์

ขึ้น แต่เนื่องจากขนาดตวัที่ใกล้เคยีงกนัท�าให้อกีฝ่ายทรุดลงไปอกี อภริกัษ์

กุมมอืเขาไว้ ส่ายหน้า

“ไม่...ฉนัไปไม่ไหวหรอก...รนั นายต้องช่วย...”

“นายจะให้ช่วยอะไร บอกมาส”ิ

มือที่บีบท่อนแขนอ่อนแรงเต็มที แต่ดูเหมือนคนเจ็บก�าลังพยายาม

ต่อสู้กบัมจัจุราช เขามบีางอย่างต้องพูด ลมหายใจแผ่วผนวกกบัเลอืดและ

ลมที่ทะลกัออกมาจากรอยแผลตรงหน้าอกท�าให้อภริกัษ์พูดแทบไม่เป็นค�า 

“รบัปากฉนั...นายต้องช่วยบวั”

“ท�าไม น้องสาวนายเป็นอะไร”

“บวั...อยู่ในอนัตราย...ช่วยบวั...ช่วยบวั”

เลือดสดๆ พุ่งออกมาจากปากและจมูก ขณะที่อภิรักษ์หายใจเป็น
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เฮอืกๆ หม่อมราชวงศ์กนต์ธรกอดเพื่อนรกัไว้ น�้าตาลูกผู้ชายไหลรนิ 

“ได้ ฉนัรบัปาก ฉนัจะดแูลน้องสาวนายเอง ไม่ต้องเป็นห่วง แต่ตอนนี้ 

นายต้องอดทน หมอก�าลงัจะมา นายเป็นอะไรไม่ได้นะ”

ความโล่งใจกับรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของอภิรักษ์เป็นวูบสุดท้าย 

หลงัจากนั้นมอืของเขากต็กลงข้างกายเช่นเดยีวกบัเปลอืกตาที่ปิดลง หม่อม

ราชวงศ์กนต์ธรมองเพื่อนรกั เขารูส้กึเหมอืนจะขาดใจ ได้แต่ภาวนาว่าสิ่งที่

เห็นนี้ไม่เป็นจริง อภิรักษ์ยังอยู่ เขาฝืนใจยื่นมือไปอังจมูก แล้วก็ต้อง

ยอมรบัความจรงิที่ว่า เพื่อนรกัไม่มลีมหายใจแล้ว 

“คุณชายพอทราบไหมครบัว่าคุณอภริกัษ์มศีตัรูที่ไหนบ้าง”
สองมือที่เปื้อนเลือดตอกย�้าให้หม่อมราชวงศ์กนต์ธรต้องยอมรับว่า

ทุกอย่างเป็นเรื่องจริง อภิรักษ์เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล แพทย์ในรถ

ฉกุเฉนิพยายามช่วยป๊ัมหวัใจ แต่ผ่านไปสองชั่วโมงทกุอย่างกไ็ร้ผล เขาได้แต่

มองความเคลื่อนไหวนั้นด้วยขอบตาร้อนผ่าว 

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรไม่โทษใคร เพราะเขารูด้ว่ีาบาดแผลที่อภริกัษ์

ได้รบันั้นสาหสัเพยีงใด เขาถูกแทงหลายแผล แพทย์แจ้งว่ามดีแทงถูกบาง

ส่วนของปอด ท�าให้มีการรั่วของเลือดและลม แต่ใครกันที่ท�าร้ายคนดีๆ 

อย่างอภริกัษ์ได้ นั่นคอืสิ่งที่หม่อมราชวงศ์กนต์ธรไม่เข้าใจ 

คดิมาถงึตอนนี้เขากก็ลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่ ชายหนุ่มได้แต่นั่งนิ่งอยู่หน้า

ห้องฉกุเฉนิ มองความวุน่วายตรงหน้า ร้อยเวรที่รบัผดิชอบตรงเข้ามาสอบ

ปากค�าทนัททีี่มาถงึ คดนีี้เป็นคดอีุกอาจ เพราะเหตุเกดิในลานจอดรถของ

ห้างสรรพสนิค้า โชคร้ายที่ไม่มผีูเ้หน็เหตกุารณ์ อกีทั้งกล้องวงจรปิดบรเิวณ

นั้นกเ็สยี

“ผมไม่ทราบจริงๆ ครับ ผมกับอภิรักษ์เพิ่งพบกันเมื่อวาน เขายัง 

ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลย”

“บอกได้ไหมครบัว่าคุณอภริกัษ์นดัคุณชายมาท�าไม”
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“รกัษ์ยงัไม่ได้บอกครบั ผมพยายามถามเขาทางโทรศพัท์ แต่เขาบอก

ว่าเรื่องด่วน ขอให้มาเจอก่อนแล้วจะเล่า แต่นกึไม่ถงึเลยว่าเขาจะถกูท�าร้าย

ก่อนที่เราจะคุยกนั”

ร้อยเวรพยกัหน้า จดข้อมูลใส่สมุดแล้วถามต่อ 

“คุณชายกบัคุณอภริกัษ์รู้จกักนัมานานหรอืยงัครบั”

“เราเป็นเพื่อนเรยีนด้วยกนัตั้งแต่มธัยมจนถงึมหาวทิยาลยัครบั แต่

พอเรียนจบผมก็ไปต่างประเทศ รักษ์ส่งข้อความมาหาผมทางเฟซบุ๊กบ้าง 

ทางไลน์บ้าง แต่ไม่บ่อยนกั คงเพราะเขางานยุ่ง”

“คุณชายพอทราบไหมครบัว่าคุณอภริกัษ์เดอืดร้อนเรื่องอะไร”

“ผมไม่รู้จรงิๆ ครบั เขาบอกแค่ว่ามเีรื่องด่วนอยากเจอ บอกให้ผม

รีบมา ซึ่งปกติแล้วรักษ์ไม่เคยท�าแบบนี้ ผมเลยเดาเอาว่าเขาคงเดือดร้อน

จรงิๆ ถงึได้รบีมา แต่ผมประมาทเกนิไป” 

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรโทษตวัเอง หากเขาตรงเข้าไปนั่งรอในร้านแต่

แรก เขาอาจตามเพื่อนออกไปได้เรว็กว่านี้ และอภริกัษ์คงไม่ตาย 

“อย่าโทษตวัเองเลยครบั เรื่องทั้งหมดนี้ไม่มใีครอยากให้เกดิ คุณชาย

ได้คุยอะไรก่อนคุณอภริกัษ์จะเสยีหรอืเปล่าครบั” ต�ารวจซกั 

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรนิ่งคดิ สิ่งเดยีวที่ดเูหมอืนว่าเพื่อนรกัจะเป็นห่วง

คอืน้องสาวนั่นเอง

“เขาพูดถงึน้องสาว อยากให้ผมดูแลเธอ”

“น้องสาวหรอืครบั แต่เท่าที่ผมทราบเธออยูต่่างประเทศใช่ไหมครบั”

“ใช่ครบัคณุต�ารวจ รวนิทร์รดาเรยีนอยูท่ี่องักฤษ เธอมกี�าหนดกลบั

อาทติย์หน้า รกัษ์พูดแค่ว่าให้ดูแลน้อง แล้วเขากส็ิ้นลม”

เสยีงของกนต์ธรแหบแห้ง ยิ่งคดิเขากย็ิ่งรู้สกึว่าตวัเองท�าพลาด เขา

ควรจะได้ข้อมูลเกี่ยวกบัอภริกัษ์มากกว่านี้ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เจอกนั นาย

ต�ารวจจดข้อมลูทั้งหมด หลงัจากนั้นกถ็ามเรื่องส่วนตวัของเขาอกีนดิหน่อย 

พอได้เวลากพ็ยกัหน้า 
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“ขอบคณุคณุชายมากนะครบั วนันี้ผมคงพอแค่นี้ก่อน แต่ถ้าต้องการ

ข้อมูลอะไรเพิ่มเตมิผมจะตดิต่อกลบัไปนะครบั”

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรพยกัหน้า เขารูส้กึอ่อนล้าเหลอืก�าลงั ชายหนุ่ม

ก้มมองเสื้อเปื้อนเลอืดเป็นวงกว้าง มองเงาสะท้อนในกระจก สภาพของเขา

ตอนนี้มอมแมมอย่างที่สดุ ใครจะคดิว่าคณุชายรนัแห่งสกลุสวุกลุจะมสีภาพ

เช่นนี้ ความอ่อนล้าเข้าเกาะกมุทกุอณใูนหวัใจ แค่คดิว่าต้องหลบัตาลงในคนืนี้ 

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรกย็ิ่งรู้สกึขมขื่น 

เขาควรท�าเช่นไรด ีหากรวนิทร์รดารูข่้าวร้ายของพี่ชายจะเป็นอย่างไร 

เขาต้องหาทางดูแลรวินทร์รดาตามค�าสั่งเสียของเพื่อน แต่จะท�าอย่างไร 

ในเมื่อเขาไม่ได้เจอหล่อนนานแล้ว คนที่ไม่ได้เจอกนัหลายปีจะยอมให้เขาเข้าไป

ก้าวก่ายในชวีติมากแค่ไหน แค่คดิกพ็บปัญหาที่วุน่วายจนไม่มทีางออกแล้ว

งานศพของอภริกัษ์เตม็ไปด้วยแขกเหรื่อมากมาย คงเพราะบดิาของ
เขาค่อนข้างกวา้งขวางในวงสงัคม แม้วเีครดติตอนนี้จะมฐีานะง่อนแง่น แต่

ก็มีคู่ค้าหลายคนที่คุ้นเคยกันอยู่ นอกจากแขกของวุฒิชัยแล้วยังมีเพื่อนที่

มหาวทิยาลยัมาร่วมงาน สมยัเรยีนอภริกัษ์เป็นคนเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ อธัยาศยั

ด ีท�าให้มเีพื่อนสนทิแทบทุกคณะ

งานจดัขึ้นที่วดัย่านชานเมอืง ภายในศาลาประดบัประดาด้วยดอกไม้

โดยรอบ คงเป็นฝีมือของวุฒิชัย แม้จะมีฐานะย�่าแย่ แต่ก็อยากแสดงให้ 

คนอื่นเหน็ว่ายงัมเีงนิเพื่อรกัษาหน้า พวงหรดีดอกไม้แขวนอยู่รายรอบศาลา

ส่งมาจากคู่ค้าของธนาคาร ขณะที่บรรยากาศเตม็ไปด้วยความโศกเศร้า

วุฒิชัยนั่งอยู่แถวหน้าสุดคู่กับภรรยาสาววัยละอ่อนซึ่งแต่งตัวด้วย

เสื้อผ้าวาบหวิว คอเว้าลึก และกระโปรงผ่าสูง ไม่เหมือนคนที่มางานศพ 

หล่อนแต่งหน้าจัด ทาลิปสติกสีแดงสด ใบหน้าไม่ได้มีความโศกเศร้าเลย

แม้แต่น้อย หญงิสาวท�าท่าทางเบื่อหน่ายที่ต้องลกุขึ้นยนืต้อนรบัแขกเหรื่อที่

ทยอยกนัมาไม่ขาดสาย
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หม่อมราชวงศ์กนต์ธรมาถงึงานพร้อมกบัหม่อมเจ้าพรีพงษ์ หลงัจาก

จดุธปูเคารพศพ วุฒชิยักพ็าทั้งสองไปนั่งเก้าอี้แถวหน้าสดุ หม่อมเจ้าพรีพงษ์

ประทบัเก้าอี้แถวหน้า ทรงพูดคุยกบัวุฒชิยัและทกัทายกนั หม่อมราชวงศ์

กนต์ธรถอืโอกาสนั้นมองส�ารวจโดยรอบ เขาเหน็แขกเหรื่อมากหน้าหลายตา

นั่งอยูเ่ตม็ศาลา เมื่อมองไปโดยรอบกร็ูส้กึหดหู ่ยิ่งเหน็ภาพถ่ายของเพื่อนรกั

ที่ประดบัอยู่ด้านหน้าสุดกย็ิ่งคดิถงึอภริกัษ์จบัใจ 

รูปนั้นถ่ายตอนอภิรักษ์เรียนจบใหม่ๆ เป็นทริปเลี้ยงฉลองต่าง

จงัหวดั หม่อมราชวงศ์กนต์ธรเองกไ็ปด้วย ทั้งสองสนกุกนัสดุเหวี่ยง เพราะ

รูด้วีา่นบัจากนั้นจะไม่ค่อยได้พบกนับ่อยนกั หลงัเรยีนจบเขากบัอภริกัษย์งั

ติดต่อกันเป็นระยะ มีเว้นช่วงไปคือตอนที่เขาไปต่างประเทศ ไม่นึกเลย

ว่าการพบกนัหลายวนัก่อนจะเป็นครั้งสดุท้าย แต่ปรศินาที่ค้างคากค็อื ใคร

คอืฆาตกร และสิ่งที่อภริกัษ์ต้องการเล่าให้ฟังคอือะไรกนัแน่ 

ข้อมลูจากต�ารวจยงัไม่มอีะไรคบืหน้ามากนกั เบื้องต้นทมีสบืสวนตั้ง

ข้อสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากปมขัดแย้งทางธุรกิจและการเงิน เนื่องจาก

ธนาคารวเีครดติของวฒุชิยัก�าลงัถกูฟ้องล้มละลาย อภริกัษ์อาจพยายามท�า

ทกุอย่างเพื่อแก้ไขสถานการณ์ หรอืไม่กอ็าจเป็นคูค่า้ที่ได้รบัผลกระทบจาก

ธนาคารจึงเกิดความแค้น ไม่น่าเชื่อว่าวุฒิชัยจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์

แบบนี้ บ้านและสมบัติจะต้องถูกยึดเพื่อใช้หนี้ รวมถึงที่ดินที่ต้องขาย 

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรสังเกตว่าวุฒิชัยมีสีหน้าเคร่งเครียด ผิดกับภรรยา

สาวที่ดจูะสนอกสนใจความงามมากกว่า สงัเกตได้จากการยกกระจกขึ้นมา

ส่องแทบตลอดเวลา 

พระสงฆ์สวดพระอภธิรรมอยูเ่กอืบครึ่งชั่วโมง หม่อมราชวงศ์กนต์-

ธรตั้งสมาธิเพื่อระลึกถึงเพื่อนรักและอุทิศผลบุญไปให้อภิรักษ์ในภพหน้า 

ระหว่างพกัมหีญงิสาวคนหนึ่งเดนิสวนเข้ามา การแต่งกายที่แปลกตากว่าคน

อื่นๆ ผนวกกับผมสีรุ้งท�าให้แขกทุกคนหันไปมอง วุฒิชัยเป็นคนแรกที่จ�า

หล่อนได้ เขาลุกจากเก้าอี้ตรงเข้าไปหา ตวาดเสยีงดงัลั่นด้วยความโมโห 
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“นี่แกจงใจฉกีหน้าฉนัใช่ไหม ท�าไมถงึได้แต่งตวัแบบนี้มางานศพ”

ไม่แปลกหรอกที่วุฒชิยัจะโกรธ เพราะขนาดหม่อมราชวงศ์กนต์ธร

เองยงัคดิว่าหญงิสาวแต่งกายไม่เหมาะส�าหรบัการมาร่วมงานศพเลยแม้แต่

น้อย เสื้อยืดสีสดกับกางเกงขาสั้นกุดเผยให้เห็นเรียวขาขาวเนียนกลมกลึง

ท�าให้หล่อนดูเป็นจุดเด่น ยิ่งผนวกกบัผมที่ย้อมสรีุ้งท�าให้หญงิสาวดูเปรี้ยว

เกนิกว่าจะเป็นคนมาร่วมแสดงความเสยีใจในการจากไปของอภริกัษ์ ถ้ามอง

ในอีกแง่หนึ่งก็เป็นไปได้ว่าหล่อนอาจจะเพิ่งลงจากเครื่องและรีบร้อนมา 

งานศพจนไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดก็เป็นได้ เขาสังเกตเห็นว่าหล่อนตาบวมเป่ง

เหมอืนคนร้องไห้อย่างหนกั 

รวนิทร์รดาไม่ได้เกรงกลวับดิา หล่อนจ้องหน้า โต้กลบัเสยีงแขง็

“ท�าไมจะไม่ได้ หนูแค่มาเคารพศพพี่รกัษ์เฉยๆ” 

“ไปเปลี่ยนชุดใหม่เดี๋ยวนี้ ใครใช้ให้แกใส่กางเกงสั้นแค่คบืแบบนี้ ที่

เมอืงนอกครูเขาไม่เคยสอนหรอืไงเรื่องมารยาทสงัคม”

มอืยื้อยดุฉดุกระชากเพื่อลากหญงิสาวออกจากศาลา แต่รวนิทร์รดา

ยื้อไว้ เสยีงเอะอะกบัการยื้อยุดท�าให้แขกเหรื่อพากนัหนัไปมอง 

“หนไูม่ไป พ่ออย่ามายุง่กบัหน”ู หล่อนสะบดัมอืออก กอดอกจ้องตา

ตอบ 

วุฒชิยัยิ่งโมโห “ฉนัจะยุ่ง แกอยากให้ฉนัอายจนต้องเอาปี๊บคลุมหวั

หรอืไง บอกว่าให้ออกไปยงัไงล่ะ”

พสัวเีป็นฝ่ายลุกขึ้นมา หล่อนแตะท่อนแขนวุฒชิยัและกระซบิ

“ใจเยน็ๆ ค่ะคุณ คนมองกนัใหญ่แล้ว ถ้าบวัอยากใส่ชุดนี้กใ็ห้ใส่ไป

เถอะค่ะ เราไปนั่งฟังพระสวดต่อดกีว่า”

วุฒิชัยหันมาส่งสายตาคาดโทษบุตรสาว แต่หล่อนก็ยังจ้องกลับ 

ไม่ลดละ เขาหนัไปสั่งคนขบัรถที่ปรี่เข้ามาหา 

“แกรบีไปหาชดุมาให้คณุหนเูปลี่ยนเดี๋ยวนี้ และถ้าหากางเกงที่สภุาพ

กว่านี้ไม่ได้ละก ็ไม่ต้องให้เข้ามาอกีเข้าใจไหม ไป”
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หญงิสาวท�าท่ายื้อเหมอืนจะไม่ยอม แต่แล้วคนขบัรถกโ็ค้งกายพร้อม

กบัดงึตวัหล่อนออกไปจนได้ หม่อมราชวงศ์กนต์ธรมองตามไปจนสดุสายตา 

ผู้หญิงคนนี้น่ะหรือคือรวินทร์รดา น้องสาวคนเดียวของอภิรักษ์ 

หล่อนดูเปรี้ยวเกินงามแถมยังดื้อดึง ขนาดบิดาหญิงสาวยังกล้าเถียงกลับ 

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรเริ่มไม่แน่ใจเสยีแล้วว่าจะท�าตามค�าสั่งเสยีของอภริกัษ์

ได้หรอืไม่ เขายงัไม่แน่ใจว่าหล่อนจะมปีฏกิริยิาอย่างไรบ้างถ้าบอกว่าอภริกัษ์

ต้องการให้เขาดแูลหล่อน บางทอีาจถูกตอกกลบัหน้าหงายกเ็ป็นได้ แต่เพื่อ

เพื่อนรกัอย่างไรกต้็องลองด ูเขาหนัไปมองรปูอภริกัษ์อกีครั้งพลางเอ่ยในใจ

‘นายช่วยฉนัด้วยนะรกัษ์ ช่วยให้น้องนายเข้าใจ’

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรหนัหน้ามาฟังพระสวดต่อ นบัตั้งแต่คนขบัรถ

ลากตวัหญงิสาวออกไป ใบหน้าของวุฒชิยักบ็ึ้งตงึ เขายงัจ�าสิ่งที่อภริกัษ์เล่า

ให้ฟังครั้งสุดท้ายที่เจอกนัได้ 

‘บวัท�าทุกอย่างเพื่อประชดพ่อ...น้องสาวฉนัเป็นคนน่าสงสาร’

ครั้งสุดท้ายที่เขาเจอรวินทร์รดาคือสมัยเด็ก คงจะเกินสิบปีแล้ว 

เวลาที่ผ่านไปได้เปลี่ยนเด็กหญิงน่ารักให้กลายเป็นหญิงสาวแต่งตัวจัด 

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรรู้ดีว่า การที่หล่อนท�าแบบนี้ก็เพื่อประชดและเรียก

ร้องความสนใจ แต่ยิ่งรวนิทร์รดาท�าตวัเหลวไหลมากเท่าไร วุฒชิยักย็ิ่งไม่

สนใจมากขึ้นเท่านั้น 

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรนั่งรออยู่นานจนพระสวดเสร็จจึงเห็นหญิง

สาวกลับเข้ามาเคารพศพอีกครั้ง หล่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อยืดสีด�ากับ

กางเกงขายาว ใบหน้าซบูซดีเพราะเชด็เครื่องส�าอางออกหมด ขอบตาบวมช�้า

เพราะการร้องไห้อย่างหนกั กระเป๋าเดนิทางใบย่อมที่วางอยูด้่านข้างบอกว่า

เจ้าตวัคงเพิ่งลงจากเครื่องและตรงมาที่วดัทนัที

แขกส่วนใหญ่ทยอยกันออกจากศาลา วุฒิชัยออกไปส่งแขก ส่วน

หม่อมเจ้าพรีพงษ์เสดจ็ไปที่รถ หม่อมราชวงศ์กนต์ธรถ่วงเวลาไว้ 

“ท่านพ่อกลบัก่อนได้ไหมครบั บงัเอญิผมมธีุระ”
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“แล้วลูกจะกลบัยงัไง”

“ไม่ต้องห่วงครบั ผมเรยีกแทก็ซี่กลบัได้ ผมมบีางอย่างต้องจดัการ”

หม่อมเจ้าพรีพงษ์ทรงพยกัพกัตร์ แล้วออกไปจากศาลาโดยมวีฒุชิยั

เดนิไปส่ง หม่อมราชวงศ์กนต์ธรเดนิเลี่ยงไปหาคนที่ต้องการ เขาเหน็รวนิทร์-

รดาคุกเข่าอยู่หน้ารูปอภิรักษ์และคลานเข่าเข้าไปจุดธูป ประนมมือ น�้าตา

ไหลพรากอาบแก้ม

สีหน้าของหล่อนเต็มไปด้วยความเศร้า ริมฝีปากเม้มแน่น ความ 

ปวดร้าวฉายชัด ถึงไม่พูดก็รู้ว่าเจ้าตัวเสียใจมากเพียงใด เขาอดคิดถึงค�า 

สั่งเสยีของอภริกัษ์ไม่ได้ 

‘นายต้องรบัปากฉนัว่าจะดูแลบวั ช่วยน้องสาวฉนัด้วย’

หม่อมราชวงศ์กนต์ธรยังคิดไม่ออกว่าควรเริ่มพูดกับหญิงสาว

อย่างไรด ีเพราะเขากบัหล่อนแทบไม่เคยคยุกนั ครั้งสดุท้ายที่เจอคอืตอนที่

หล่อนยังเด็ก ชายหนุ่มเฝ้ามองไหล่บางที่สั่นไหว ตั้งใจจะเอื้อมมือไปแตะ

ไหล่ปลอบ แต่มเีสยีงดงัขดัจงัหวะเสยีก่อน 

“คุณชายกนต์ธรมาอยู่ที่นี่เอง”

ภรรยาสาวของวุฒชิยันั่นเอง เขาเลกิคิ้วด้วยความประหลาดใจ

“คุณรู้จกัผมด้วยหรอืครบั”

“รู้จักสิคะ มีใครบ้างไม่รู้จักคุณชายกนต์ธร ผู้บริหารไฟแรงของ

บรษิทัเอส เค พรอพเพอร์ต”ี

“คุณมอีะไรกบัผมหรอืเปล่า คุณพสัว”ี

“มีสิคะ ฉันมีเรื่องส�าคัญมากเกี่ยวกับคุณอภิรักษ์อยากปรึกษาคุณ 

ขอเวลาฉนัสกัครู่ได้ไหม”

แม้จะไม่อยากคุยกับหญิงสาวเพราะได้ยินกิตติศัพท์หลายอย่างของ

พสัว ีแต่หม่อมราชวงศ์กนต์ธรกเ็ลี่ยงไม่ได้ จงึตอบไปว่า

“กไ็ด้ครบั หวงัว่าคงส�าคญัจรงิๆ นะครบั เพราะผมมธีรุะต้องท�าเช่น

เดยีวกนั”


