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บทนำ�

รถเมอร์เซเดส-เบนซ์ ดบัเบลิยูหนึ่งสี่ศูนย์ สดีำามนัปลาบกำาลงัแล่น
ไปตามถนนเจริญกรุง มุ่งหน้าสู่อาณาจักรจุฑาเทพอันกว้างใหญ่ริมแม่นำ้า

เจ้าพระยา ที่เบาะด้านหลงั หม่อมราชวงศ์รชัชานนท์ซึ่งกำาลงัอ่านข่าว เขาทราย  

แกแลค็ซี่ อำาลาตำาแหน่งแชมป์โลกและป้องกนัแชมป์โลกรุน่ซเูปอร์ฟลายเวท

อยู่ ก็มีอันต้องละสายตาขึ้นแล้วหันไปมองภรรยาที่นั่งหน้างำ้างออยู่ข้างๆ 

หลงัจากเธอทำาเสยีงจึ๊กจั๊กไม่พอใจ

“เป็นอะไรจ๊ะ...สร้อยฟ้าที่รกั”

“เบื่อคนสนใจแต่นกัมวย” ภรรยาเอ่ยหน้างอ

รชัชานนท์หวัเราะเบาๆ เพราะแม้สร้อยฟ้ามอีายุใกล้จะห้าสบิแล้ว แต่

กย็งัดูสะสวย แม้ในยามเง้างอดเรยีกร้องความสนใจจากเขาเช่นนี้ เธอกย็งั 

เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ไม่เปลี่ยนแปลง บางครั้งกท็ำาให้เขาอดนกึไปถงึหญงิสาว 

ทโมนไพรเมื่อสามสบิปีก่อนขึ้นมาไม่ได้ แทบไม่อยากเชื่อสายตาตวัเองเหมอืน
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กนัว่า เธอจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นสาวสูงวยัมาดไฮโซได้ถงึเพยีงนี้

“ถามจรงิ นกัมวยกบัเมยีเนี่ย อะไรสำาคญักว่ากนัคะ”

“ก็ต้องเป็นเมียสิ” รัชชานนท์ตอบพร้อมกับพับหนังสือพิมพ์วางไว ้

ข้างตวัแล้วโอบไหล่ภรรยาดงึมาแนบร่าง

“เมียกลับมาทั้งที แทนที่จะสนใจกัน” สร้อยฟ้าค่อนด้วยนำ้าเสียง 

อ่อนลง

“สนใจส”ิ เขาเอ่ยเอาใจพร้อมกบัจูบที่หน้าผากเธอฟอดใหญ่ ก่อนจะ

รบีเปลี่ยนเรื่องไปทนัทเีพราะไม่อยากให้ภรรยางอนไปกนัใหญ่ “แล้วไปเข้า

เฝ้าเจ้านางจนัทาคราวนี้เป็นอย่างไรบ้างล่ะจ๊ะ”

“ก็เหมือนเดิมแหละค่ะ เจ้านางทรงตื่นเต้นมากเรื่องที่จะนำาสร้อย

อจันาจกัระมาแสดงโชว์ที่เมอืงไทยพร้อมกบัสนิค้าหตัถกรรมของเวยีงพคูำา 

รบัสั่งถามฉนับ่อยๆ ว่าเจทฮีอลล์ที่ปิดปรบัปรุงเพื่องานนี้จะเสรจ็ทนัไหม”

เจทฮีอลล์ที่สร้อยฟ้าพดูถงึนั้นกค็อื ห้องโถงใหญ่สำาหรบัจดัแสดงสนิค้า 

ที่มขีนาด ๓,๖๐๐ ตารางเมตร บนชั้นที่สี่ของห้างสรรพสนิค้าเจทเีซน็เตอร์ 

ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแบบครบวงจรภายใต้แนวคิดในการจำาหน่ายสินค้าแห่ง

เดยีวเบด็เสรจ็ที่รชัชานนท์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมานั่นเอง โดยหลงัจากที่เจ้าสวัซ้ง

ซึ่งมศีกัดิ์เป็นตาของเขาเสยีชวีติลง ห้างหยกฟ้ากก็ลายเป็นมรดกตกทอดมา

ถงึเขาและหม่อมราชวงศ์พฒุภิทัร แต่ด้วยงานช่วยเหลอืสงัคมของคณุหมอ

หนุม่ในขณะนั้นรดัตวัเหลอืเกนิ อกีทั้งยงัต้องดแูลนกัเรยีนในโรงเรยีนแพทย์

ด้วย จึงมอบหมายให้เขาเป็นผู้จัดการดำาเนินงานแทนทั้งหมด โดยต่าง 

ถอืหุ้นในบรษิทัหยกฟ้ากนัคนละครึ่ง

แต่หลงัจากบ้านเมอืงเริ่มขยายตวัขึ้นเป็นลำาดบั ทำาให้ความต้องการ

สินค้าและบริการของคนไทยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย รัชชานนท์จึงคิดว่า  

ห้างหยกฟ้าคงไม่อาจตอบโจทย์ได้แน่ เพราะมขีนาดเลก็และไม่สามารถขยบั

ขยายได้เนื่องจากถูกสถานที่ราชการขนาบทั้งสองข้าง จึงชักชวนเหล่าสิงห์

จุฑาเทพมาลงทุนเปิดบรษิทัเจท ีดเีวลลอปเมนต์ จำากดั อกีบรษิทัหนึ่งในปี 
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๒๕๒๕ หลังจากพวกเขาร่วมกันลงทุนเปิดบริษัทเจที พร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป 

จำากดั (มหาชน) ดำาเนนิงานด้านอสังหารมิทรพัย์ที่มีหม่อมราชวงศ์ธราธร

เป็นประธานกรรมการบรษิทัไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ เจท ี ด-ี 

เวลลอปเมนต์ เป็นศูนย์กลางการบรหิารงานศูนย์การค้าแบบครบวงจรได้

อย่างเตม็ที่ โดยมตีวัเขาเองเป็นประธานกรรมการบรษิทั

หลงัจากนั้นจงึใช้พื้นที่บรเิวณราชประสงค์ซึ่งเป็นทรพัย์สนิของบรษิทั

เจท ีพรอ็พเพอร์ตี้กรุ๊ป สร้างห้างสรรพสนิค้าเจทเีซน็เตอร์สูงห้าชั้น พร้อม

กบัอาคารโรงแรมเจทยีี่สบิห้าชั้น และอาคารสำานกังานอกีสบิสี่ชั้น จนสามารถ 

เปิดให้บรกิารได้ในปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมา

“น่าจะเสร็จทันนะ ตอนนี้ก็ให้คนงานเร่งมือกันทั้งวันทั้งคืน ไม่น่า 

มปีัญหาอะไร”

“กด็ค่ีะ เพราะทางเวยีงพคูำากอ็อกข่าวครกึโครมมาตั้งแต่กลางปีแล้ว

ว่าจะใช้ห้างเจทขีองเราเป็นที่จดัแสดง ถ้าเสรจ็ไม่ทนัละแย่เลย”

“ของสำาคัญจะเดินทางออกนอกประเทศทั้งทีสินะ ก็เลยตื่นเต้นกัน

ใหญ่”

“กค็งอย่างนั้นแหละค่ะ”

“สร้อยอจันาจกัระ” รชัชานนท์เอ่ยงมึงำา “ได้ยนิว่ามอีาถรรพ์ด้วยใช่ไหม”

“ค่ะ เป็นตำานานเก่าแก่เล่าต่อๆ กนัมา” สร้อยฟ้าหวัเราะราวกบัเป็น

เรื่องไร้สาระ “ว่ากนัว่าไพลนิเมด็ใหญ่นั่นเป็นดวงตาที่สามตรงหน้าผากของ

พญานาคน่ะค่ะ มนัเลยได้ชื่อว่าไพลนิอจันาจกัระ หรอื The Third Eye 

Sapphire พอพญานาคตนนั้นถูกเจ้าเมอืงพมิพาสงัหารแล้วควกัเอาดวงตา

ที่สามออกมาเกบ็ไว้ พญานาคตวัพ่อรูเ้ข้ากโ็กรธแค้นมาก เลยสาปแช่งเอาไว้ 

ให้เกดิหายนะแก่ผู้ครอบครองทุกๆ สบิแปดปี”

“ถ้าเป็นแค่ตำานาน ทำาไมคนถงึเล่าลอืกนัจนมาเข้าหูฉนัได้ล่ะ”

“จริงๆ ก็ไม่มีใครพูดถึงนานแล้วนะคะ แต่พอเจ้าชายสหัสรังส ี 

องค์รชัทายาทในเจ้าหลวงรงัสมินัตุส์ิ้นพระชนม์ด้วยโรคพระทยัวายพร้อมๆ 

ต
ัว
อ
ย
่าง



10   ล อ อ จั น ท ร์

กับการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในเวียงพูคำาเมื่อสิบสี่ปีก่อน ผู้คนก็เลยเอามา

ผกูโยงกบัตอนเสยีเวยีงให้นายพลเซกอง กบัตอนที่นายพลเซกองถกูเจ้าหลวง

รงัสมินัตุโ์ค่นล้มอำานาจ ซึ่งช่วงเวลาทั้งสามเหตกุารณ์ กนิเวลาสบิแปดปีตาม

คำาสาปแช่งของพญานาคตนนั้นพอดคี่ะ”

“จรงิส”ิ รชัชานนท์เกาคางอย่างครุ่นคดิ “ตอนเวยีงแตก สร้อยกเ็พิ่ง

เกดิ ตอนเราไปกู้เวยีงกนั ตอนนั้นสร้อยกอ็ายุสบิแปดพอด ีแล้วสบิแปดปี

ต่อมา เจ้าชายรชัทายาทกส็ิ้นพระชนม์ด้วยโรคพระทยัวายทั้งที่ไม่มวีี่แววมา

ก่อนว่าจะเป็นโรคนั้น แถมมอุีทกภยัใหญ่อกีต่างหาก มน่ิาคนถงึเอามาลอืกนั  

แบบนี้แล้วสร้อยยงัคดิว่ามนัเป็นเรื่องบงัเอญิอยู่เหรอ”

“เจ้าชายสหัสรังสีทรงเป็นโรคพระทัยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้ว

ค่ะ แต่ทางราชสำานกัปิดเอาไว้ พอพระโรคกำาเรบิจนถงึขั้นสิ้นพระชนม์ ผู้คน

ที่ไม่รูม้าก่อนจงึประหลาดใจ คนเวยีงยงังมงายเรื่องอาถรรพ์ไสยศาสตร์อยู่

เยอะค่ะ พอมคีนมาปลุกกระแสกเ็ลยยิ่งเชื่อกนัเข้าไปใหญ่ว่ามนัเป็นเพราะ

สร้อยนั่นจรงิๆ ถงึขั้นมกีารเรยีกร้องให้ทำาลายสร้อยนั้นทิ้ง”

“แต่เจ้าหลวงกไ็ม่ได้ทำา”

“ค่ะ เจ้าหลวงเป็นคนสมยัใหม่และกร็ูด้ว่ีาพระราชบุตรมพีระวรกาย

อ่อนแอ เลยไม่เชื่อ โปรดให้เกบ็สร้อยอจันาจกัระเอาไว้ในพพิธิภณัฑ์ภายใน

พระราชวงัแล้วเปิดให้คนเข้าชมเสยีเลย โดยไม่อนุญาตให้ใครเอาไปทำาพธิี

อะไรทั้งสิ้น ไม่นานข่าวการเรยีกร้องให้ทำาลายสร้อยกซ็าลงค่ะ”

รชัชานนท์พยกัหน้า “มตีำานานลี้ลบัแบบนี้กด็นีะ คนไทยชอบ สงสยั

คงจะแห่กันมาดูไม่แพ้คราวที่เสื้อหยกจักรพรรดิจีนถูกนำามาแสดงที่ห้าง

บางกอกบาซ่าร์ จำาได้ไหม”

“จำาได้สคิะ ตอนนั้นห้างเรายงัเป็นห้างเลก็ๆ อยู่เลย คุณชายพาฉนั

กบัลูกๆ ไปดู ตาภูกบัยายกณัอายุสบิสองสบิสามเองมั้ง สองคนนั่นตื่นตา

ตื่นใจกนัใหญ่” สร้อยฟ้าเอ่ยถงึหม่อมหลวงภูธเนศกบัหม่อมหลวงกณัฐกิา 

ลูกชายและลูกสาวอนัเป็นที่รกัแล้วกย็ิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ก่อนจะนกึขึ้นได้ 
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“เออพูดถึงตาภู ปีนี้ถึงคราวเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกิดของย่าอ่อน 

ไม่รู้จะจดัการกนัไปถงึไหนแล้วนะคะ งานจะเริ่มเยน็นี้แล้ว”

“โอ๊ย ไม่ต้องห่วงลูกชายสร้อยหรอก รายนั้นลองทำาอะไรแล้วกต็้อง

ทำาให้สำาเร็จ แล้วก็ต้องทำาให้สมบูรณ์แบบเสียด้วย ทำาอย่างกับไม่รู้จักลูก 

ตวัเองงั้นแหละ เจ้านั่นน่ะมนัหนึ่งในห้าลงิจุฑาเทพเชยีวนะ” รชัชานนท์ตอบ 

นกึไปถงึมาดเข้มจอมเจ้ากี้เจ้าการของภูธเนศ บุตรชายคนโตของตนขึ้นมา

“แหม ทตีวัเองเป็นห้าสงิห์นะคะ ทลีกูฉนัให้เป็นลงิ” สร้อยฟ้าค้อนควกั  

เพราะใครๆ ทั่วกรุงก็ขนานนามให้เหล่าลูกชายคนโตของห้าสิงห์จุฑาเทพ 

เป็นห้าสงิห์จุฑาเทพรุ่นที่สอง จะมกีแ็ต่รชัชานนท์กบัพี่น้องที่เรยีกเป็นห้าลงิ

จุฑาเทพทุกที

“กม็นัลงิจรงิๆ นี่นา รวมตวักนัทไีรได้ปวดหวัทุกท”ี เขาหวัเราะ

“ทำาอย่างกับสมัยหนุ่มๆ คุณชายไม่ทำาให้หม่อมย่าเอียดกับย่าอ่อน

ปวดหัวงั้นแหละ” สร้อยฟ้าค้อนให้อีกทีพร้อมกับฟาดฝ่ามือลงบนอกสาม ี

“นี่แน่ะ มาว่าลูกฉนั”

“โอ๊ย” รชัชานนท์แกล้งร้องลั่น ก่อนจะหยกิแก้มภรรยาอย่างหยอก 

เอนิ “แหม ใครกต็ไีม่เจบ็เท่าเจ้าสร้อยฟ้าของฉนั”

“ขนืว่าลูกฉนัอกี จะหยกิให้เนื้อเขยีวด้วยเสยีเลย”

“ไม่แล้วจ้ะ” รชัชานนท์หวัเราะ

ไม่นานนกั รถกเ็คลื่อนตวัมาจอดที่หน้ารั้วอลัลอยลวดลายวจิติรที่มี
ตราราชสกุลจฑุาเทพประดบัหรา ซึ่งธราธรสั่งให้เปลี่ยนจากประตไูม้เก่าแก่

มาเป็นแบบนี้เมื่อหลายปีก่อน 

คนขับรถบีบแตรเสียงดัง ไม่นานก็มีเด็กหนุ่มวิ่งมาเปิดประตูให้  

รัชชานนท์มองดูคนที่มาเปิดประตูแล้วก็นึกย้อนไปถึงสมัยที่ตนเป็นหนุ่ม 

เจ้าสำาราญ ตอนนั้นเมาหวัรานำ้ากลบับ้านแทบจะทุกวนั เมื่อกลบัมากจ็ะเหน็

เจ้าสมบญุนั่งสปัหงกคอยเปิดประตใูห้อยูท่กุครั้งไป แต่บดันี้คงไม่เหน็อกีแล้ว  
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เพราะสมบุญตอนนี้กลายเป็นเจ้าของอู่สามล้อไปแล้ว คงไม่มีเวลามาเปิด

ประตูให้เขาอกีแน่

“จอดส่งฉนัที่หน้าวงันะ” รชัชานนท์เอ่ยกบัคนขบัรถที่พยกัหน้ารบัคำา

“อ้าว คุณชายจะไม่เข้าบ้านก่อนหรือคะ” สร้อยฟ้าเอ่ยถามอย่าง 

แปลกใจ เพราะหลงัจากห้าสงิห์จุฑาเทพแต่งงานกนัหมดแล้ว วงัที่เคยกว้าง

ขวางกค็บัแคบลงด้วยสมาชกิที่เพิ่มมากขึ้น 

เหล่าคณุชายทั้งสี่จงึต่างคนต่างปลกูเรอืนขึ้นมาใหม่ภายในบรเิวณวงั

เพื่อสร้างครอบครัวของตัวเอง โดยหม่อมราชวงศ์ธราธรก็ยังคงอยู่กับ

ครอบครวัในวงัจุฑาเทพ ส่วนที่เรอืนรมินำ้านั้น ชั้นบนกท็ำาเป็นห้องประชุม

ของเหล่าห้าสิงห์จุฑาเทพรุ่นที่สอง ชั้นล่างก็ต่อเติมให้เป็นห้องนอนสำาหรับ

ทวดอ่อน พร้อมกบัจ้างพยาบาลพเิศษมาคอยดแูลยี่สบิสี่ชั่วโมงดว้ย เพราะ

ท่านสุขภาพไม่ค่อยแขง็แรงนกั 

“พี่ชายใหญ่โทร. ไปหาฉนัที่ออฟฟิศเมื่อเช้า บอกมเีรื่องสำาคญัจะคุย

ด้วย แต่ฉนับอกมเีรื่องสำาคญักว่าต้องทำาก่อน คอืต้องไปรบัสร้อยที่สนามบนิ 

กเ็ลยต้องมาล่าช้ากว่าคนอื่นจ้ะ” รชัชานนท์หยอดคำาหวานจนภรรยายิ้มแป้น 

“ป่านนี้คงมากนัครบแล้ว ฉนัไม่อยากให้คนอื่นรอน่ะ”

“ค่า...เชิญตามสบายค่ะ เดี๋ยวเก็บของเสร็จแล้วฉันจะตามมาก็แล้ว

กันนะคะ ห้าสิงห์จุฑาเทพมารวมตัวกันแบบนี้ กลุ่มแม่บ้านจุฑาเทพคงได้

รวมตวักนัด้วย”

“จ้ะ” รชัชานนท์หอมแก้มภรรยาหนึ่งฟอด ขณะรถจอดที่หน้าอาคาร

สคีรมีสองชั้นหลงัใหญ่ ซึ่งมยีอดโดมสูงอยู่เหนอืหลงัคากระเบื้องว่าวสแีดง

สด ที่ยอดโดมนั้นเองคือที่รวมตัวกันของเหล่าห้าสิงห์จุฑาเทพตั้งแต่สมัย

หนุ่มๆ จนกระทั่งถงึวนันี้

รัชชานนท์ลงจากรถแล้วก้าวขึ้นไปตามขั้นบันไดหินอ่อน เมื่อผ่าน

เข้าไปในตัวบ้านก็เห็นที่โถงใหญ่กำาลังจัดเตรียมสถานที่กันอยู่อย่างขะมัก- 

เขม้น จงึเดนิเลี่ยงไปขึ้นบนัไดซึ่งทอดตวัสู่ห้องโดม
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ไม่ทนัเปิดประตู รชัชานนท์กไ็ด้ยนิเสยีงหวัเราะครื้นเครงดงัออกมา 

ทำาให้รู้ว่าตวัเองคงมาเป็นคนสุดท้ายจรงิๆ

เมื่อเปิดประตูเข้าไป คุณชายทั้งสามที่กำาลงันั่งล้อมโต๊ะไม้สกักห็นัมา

มองเขาเป็นตาเดียว ก่อนจะพากันเผยยิ้มต้อนรับ หม่อมราชวงศ์ธราธร 

ผู้เป็นพี่ใหญ่ลุกขึ้น แม้จะมีอายุย่างหกสิบห้าปีแล้ว แต่ก็ยังดูคล่องแคล่ว

ทะมดัทะแมง ด้วยเป็นคนชอบบกุป่าฝ่าดง ค้นหาอารยธรรมโบราณอยูเ่ป็น

ประจำาราวกบัเป็น อนิเดยีน่า โจนส์ เมอืงไทย จงึทำาให้ร่างกายแขง็แรงและ

สมาร์ตได้อย่างที่ควรจะเป็น

“ไง ชายเลก็ สร้อยฟ้าปล่อยตวัมาแล้วเหรอ” ธราธรตบไหล่เขา

“แหม พี่ชายใหญ่ก็ พูดเสียอย่างกับผมเป็นสัตว์เลี้ยงของสร้อย 

งั้นแหละ ถงึได้ถูกกกัตวัแบบนั้น”

“โอ๊ย...ไอ้เรื่องกลวัเมยีของหม่อมราชวงศ์รชัชานนท์น่ะ เมื่อก่อนมนั

ระบือไปไกลถึงวอชิงตันเชียวนะ” หม่อมราชวงศ์ปวรรุจเอ่ยอ้างถึงเมือง

สุดท้ายที่เขาไปเป็นเอกอคัรราชทูตก่อนที่จะเกษยีณอายุ หยอกเย้าน้องชาย 

เรยีกเสยีงครื้นเครงจากทุกคนไม่น้อย ก่อนจะลุกขึ้นแล้วเลื่อนเก้าอี้ให้ 

“มานั่งนี่ส ิเดี๋ยวฉนัรนิเครื่องดื่มให้”

พูดจบปวรรุจก็เดินไปที่เคาน์เตอร์บาร์แล้วจัดการผสมเครื่องดื่ม 

ให้เหมือนเคย ทั้งที่ตัวเองเคยก้าวถึงจุดสูงสุดในอาชีพการเป็นนักการทูต 

โดยเป็นถงึเอกอคัรราชทตู ณ กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี แต่กย็งัไม่ทิ้งนสิยัชอบดแูล

พี่น้องเหมอืนเดมิ

“มานั่งสิชายเล็ก” หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรตบที่เบาะเก้าอี้พร้อมร้อง

เรยีกน้องชายร่วมมารดา

เมื่อรชัชานนท์เดนิไปทรุดตวัลงนั่งประจำาที่ ปวรรุจจงึวางเครื่องดื่ม

เอาไว้บนโต๊ะตรงหน้าเขา

“ขอบคุณครบัพี่ชายรุจ”

“ไม่เป็นไร” ปวรรุจตบไหล่น้องชายแล้วทรุดตวัลงนั่ง
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“เมื่อวานพี่ชายภทัรได้เข้าประชมุตรวจรบังานอาคารศูนย์การแพทย์

หรอืเปล่าครบั ผมยุ่งมากกเ็ลยไม่ได้ไปร่วมประชุมด้วย ไม่รู้มปีัญหาอะไร

หรอืเปล่า”

“เข้าสิ ก็ไม่มีอะไรนะ บริษัทของนายรับผิดชอบได้ดี งานก่อสร้าง

เสรจ็ตามกำาหนดทกุอย่าง หลงัจากนี้คงได้มทีี่พึ่งให้คนป่วยเพิ่มขึ้นอกีเยอะ” 

พุฒิภัทรตอบ เพราะหลังจากเกษียณแล้วเขาก็ยังคงรับงานเป็นอาจารย์

พเิศษในโรงเรยีนแพทย์อยู่อกี และยงัได้เป็นประธานกรรมการอำานวยการ

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ที่บริษัทรัชชานนท์คอนสตรัคชั่นกำาลังก่อสร้าง

ให้อยู่ด้วย

“งั้นก็ดีครับ” รัชชานนท์ยิ้ม ก่อนจะเอ่ยอย่างนึกขึ้นได้ “เอ...แล้ว 

ชายพรี์ยงัไม่มาหรอืครบั ผมนกึว่าผมจะเป็นคนสุดท้ายเสยีอกี”

“มาแลว้คร้าบ” ไม่ทนัขาดคำา เสยีงของพลอากาศเอก หมอ่มราชวงศ์

รณพรี์ กด็งัมาจากทางประตู ก่อนที่นายพลแห่งกองทพัอากาศจะก้าวเดนิ

อาดๆ เข้ามา

รณพร์ีนั้นนบัได้ว่าเป็นคนที่มรีปูร่างดทีี่สดุในหมู่พี่น้อง เนื่องจากเป็น

ทหารจึงมีมาดอันน่าเกรงขามประกอบเข้าไปด้วย ทำาให้ตอนนี้เขาก็ยังดู 

สมาร์ตไม่แพ้ตอนเป็นหนุ่มๆ เลยทีเดียว แถมยังมีข่าวว่าเขาอาจได้ขึ้นถึง

ตำาแหน่งผู้บญัชาการทหารอากาศในเรว็วนันี้อกีด้วย

“แหม ท่านนายพล มาช้ากว่าเพื่อนเลยนะ” ธราธรเอ่ยแซว

“มาช้ากย็งัดกีว่าไม่มาครบั พี่ชายใหญ่” รณพรี์ยิ้มแป้น ก่อนจะเดนิ

มาทรุดตวัลงนั่งประจำาที่ โดยมปีวรรุจเป็นผู้บรกิารนำ้าดื่มตามเคย

“ขอบคุณครบัพี่ชายรุจ”

“ไม่เป็นไร” ปวรรุจเอ่ยด้วยนำ้าเสียงนุ่มตามเคย “แล้วนี่ทำาไมถึงมา 

ช้าล่ะ หรอืว่ากลบัไปเป็นเสอือกี”

“โอ๊ย พี่ชายรจุ เรื่องผูห้ญงิผมเลกิไปตั้งนานแล้ว ที่มาช้ากเ็รื่องวุน่วาย

ทั้งในและนอกสภานั่นแหละครับ ผมว่าเลือกตั้งกันต้นปีหน้าก็ไม่รู้ว่าเรื่อง
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มนัจะจบหรอืเปล่านะครบั”

“เรื่องการเมอืงอย่าพดูถงึเลยชายพร์ี” พฒุภิทัรเอ่ยปราม ก่อนจะหนั

ไปหาธราธร “มาพูดเรื่องที่พี่ชายใหญ่นดัพวกเรามากนัในวนันี้ดกีว่าครบั”

เมื่อถูกเตือนธราธรก็ถอนหายใจออกมา “ที่เรียกพวกนายมาวันนี้  

ก็เพราะเห็นว่าทุกคนต่างวางเรื่องงานที่รัดตัวเพื่อมาร่วมงานวันเกิดของ 

ย่าอ่อนอย่างพร้อมเพรียงกันแล้ว พี่เห็นว่าครบองค์ประชุม ก็เลยอยาก 

จะนดัพวกเราคุยถงึเรื่อง...ย่าอ่อน”

“ย่าอ่อน!” สี่สงิห์จฑุาเทพร้องเป็นเสยีงเดยีวกนั ก่อนจะเป็นรชัชานนท์ 

ที่เอ่ยถามขึ้นมาด้วยความสงสยั “ทำาไมหรอืครบั”

“วนัก่อนพี่เพิ่งพาย่าอ่อนไปเยี่ยมคุณอาเทวพนัธ์ที่โรงพยาบาลมา”

“คุณอาเทวพันธ์หรือครับ เป็นอะไรมากหรือเปล่าครับถึงเข้าโรง-

พยาบาล” พุฒภิทัรอดถามไม่ได้ ด้วยจติสำานกึของความเป็นนายแพทย์

“หมอบอกว่าเป็นเบาหวาน ความดนั แล้วกโ็รคเครยีด” ธราธรถอน

ใจอกีครั้ง “กลบัมาจากโรงพยาบาล ย่าอ่อนกซ็มึๆ ไป วนัก่อนมะปรางเข้าไป

พดูคยุด้วยถงึได้รูว่้า ย่าอ่อนยงัรูส้กึผดิอยูใ่นใจเสมอที่ไม่อาจทำาตามเจตนา- 

รมณ์ของท่านพ่อของพวกเราได้ เรื่องจะให้จฑุาเทพดองกบัเทวพรหม ยิ่งมา 

เหน็สภาพของคณุอาเทวพนัธ์เป็นแบบนี้กย็ิ่งทำาให้ความรูส้กึผดิในใจเพิ่มขึ้น”

“นั่นส ินอกจากคณุเกษราที่ได้ดบิได้ดแีล้ว ลกูสาวอกีสองคนกพ็ลอย

หายสาบสญูกนัไปหมดอย่างนั้น ถงึจะร้ายจะดกีนัขนาดไหนกย็งัเป็นลกูอยู”่

“ใช่...ก่อนกลบั ย่าอ่อนยงัรบัปากว่าจะช่วยตามหาสองคนนั่นอกีแรง

ด้วยนะ แต่คงไม่มปัีญญา เพราะอายกุม็ากแล้ว เลยนั่งอมทุกข์อยูค่นเดยีว”

“เอ...ที่พี่ชายใหญ่เรยีกพวกเรามาในวนันี้กเ็พราะต้องการให้พวกเรา

ช่วยกันตามหามารตีกับวิไลรัมภาหรือครับ แต่วิไลรัมภาเธอ...” รณพีร์ 

ทอดเสียงลงเพราะไม่อยากพูดถึงเรื่องร้ายๆ ในอดีตที่หญิงสาวทำาเอาไว้ 

สบืเนื่องมาจนถงึทุกวนันี้

“ไม่หรอก” ธราธรส่ายหน้า “พี่ไม่อยากให้คนจิตไม่ปกติอย่างนั้น 

ต
ัว
อ
ย
่าง


	ลออจันทร์
	บทนำ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	บทส่งท้าย



