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บทนำ�

ชายชุดสูทขบัรถเบนซ์สขีาวคูใ่จเข้าไปจอดในโรงรถ เขาก้าวลงจาก
รถพร้อมกบักระเป๋าหนงัและหูฟังส�าหรบัตรวจคนไข้ เมื่อเดนิเข้าไปในห้อง

รบัแขกของเรอืนใหญ่กม็องหาใครคนหนึ่ง แต่ไม่พบ จงึวางกระเป๋าลงและ

เปลี่ยนจุดหมายไปยงัห้องครวัด้านหลงัวงัแทน คนที่คุ้นตาก�าลงัง่วนอยู่กบั

การท�าอาหาร 

“ท�าอะไรอยู่หรอืแก้ว กลิ่นหอมไปถงึเรอืนใหญ่เลยทเีดยีว” หม่อม-

ราชวงศ์พุฒภิทัรสอดแขนรดัรอบเอวแม่ครวั

บนโต๊ะมีอาหารหลายอย่างที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขาดก็แต่สอง

รายการสุดท้ายซึ่งเป็นของโปรดของย่าอ่อนเท่านั้น

“อุ๊ย คุณชายกลบัมาเมื่อไหร่คะเนี่ย ท�าไมไม่ไปอาบน�้าอาบท่า เข้ามา

ในครวัให้เปื้อนท�าไม”

พฒุภิทัรอมยิ้มมองภรรยาซึ่งแม้จะเข้าสูว่ยักลางคนแล้วแต่กย็งัดสูวย 

ใบหน้ายังคงความงามเหมือนในอดีตสมต�าแหน่ง ‘นางสาวศรีสยาม’ เมื่อ

สามสิบปีก่อน เขายังจ�าภาพนั้นติดตา จ�าได้แม้กระทั่งว่าตัวเองตะลึงมอง

ต
เปลี่ยนจุดหมายไปยงัห้องครวัด้านหลงัวงัแทน คนที่คุ้นตาก�

ต
เปลี่ยนจุดหมายไปยงัห้องครวัด้านหลงัวงัแทน คนที่คุ้นตาก�

อาหาร 

ต
อาหาร 

อะไรอยู่หรอืแก้ว กลิ่นหอมไปถงึเรอืนใหญ่เลยทเีดยีว” หม่อม-ตอะไรอยู่หรอืแก้ว กลิ่นหอมไปถงึเรอืนใหญ่เลยทเีดยีว” หม่อม-ตราชวงศ์พุฒภิทัรสอดแขนรดัรอบเอวแม่ครวัตราชวงศ์พุฒภิทัรสอดแขนรดัรอบเอวแม่ครวั

ั
รบัแขกของเรอืนใหญ่กม็องหาใครคนหนึ่ง แต่ไม่พบ จงึวางกระเป๋าลงและ

ั
รบัแขกของเรอืนใหญ่กม็องหาใครคนหนึ่ง แต่ไม่พบ จงึวางกระเป๋าลงและ

เปลี่ยนจุดหมายไปยงัห้องครวัด้านหลงัวงัแทน คนที่คุ้นตาก�ัเปลี่ยนจุดหมายไปยงัห้องครวัด้านหลงัวงัแทน คนที่คุ้นตาก�ว
รถพร้อมกบักระเป๋าหนงัและหูฟังส�

ว
รถพร้อมกบักระเป๋าหนงัและหูฟังส�

ว
รบัแขกของเรอืนใหญ่กม็องหาใครคนหนึ่ง แต่ไม่พบ จงึวางกระเป๋าลงและ

ว
รบัแขกของเรอืนใหญ่กม็องหาใครคนหนึ่ง แต่ไม่พบ จงึวางกระเป๋าลงและ

เปลี่ยนจุดหมายไปยงัห้องครวัด้านหลงัวงัแทน คนที่คุ้นตาก�วเปลี่ยนจุดหมายไปยงัห้องครวัด้านหลงัวงัแทน คนที่คุ้นตาก�

อะไรอยู่หรอืแก้ว กลิ่นหอมไปถงึเรอืนใหญ่เลยทเีดยีว” หม่อม-
ว

อะไรอยู่หรอืแก้ว กลิ่นหอมไปถงึเรอืนใหญ่เลยทเีดยีว” หม่อม-

อ
ชายชุดสูทขบัรถเบนซ์สขีาวคูใ่จเข้าไปจอดในโรงรถ เขาก้าวลงจาก

อ
ชายชุดสูทขบัรถเบนซ์สขีาวคูใ่จเข้าไปจอดในโรงรถ เขาก้าวลงจาก
รถพร้อมกบักระเป๋าหนงัและหูฟังส�

อ
รถพร้อมกบักระเป๋าหนงัและหูฟังส�า

อ
าหรบัตรวจคนไข้ เมื่อเดนิเข้าไปในห้อง

อ
หรบัตรวจคนไข้ เมื่อเดนิเข้าไปในห้อง

อรบัแขกของเรอืนใหญ่กม็องหาใครคนหนึ่ง แต่ไม่พบ จงึวางกระเป๋าลงและอรบัแขกของเรอืนใหญ่กม็องหาใครคนหนึ่ง แต่ไม่พบ จงึวางกระเป๋าลงและ

เปลี่ยนจุดหมายไปยงัห้องครวัด้านหลงัวงัแทน คนที่คุ้นตาก�
อ

เปลี่ยนจุดหมายไปยงัห้องครวัด้านหลงัวงัแทน คนที่คุ้นตาก�

ยชายชุดสูทขบัรถเบนซ์สขีาวคูใ่จเข้าไปจอดในโรงรถ เขาก้าวลงจากยชายชุดสูทขบัรถเบนซ์สขีาวคูใ่จเข้าไปจอดในโรงรถ เขาก้าวลงจาก
หรบัตรวจคนไข้ เมื่อเดนิเข้าไปในห้อง
ย

หรบัตรวจคนไข้ เมื่อเดนิเข้าไปในห้อง

่่าางง
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กรองแก้วที่สวยผุดผาดทั้งเนื้อทั้งตัวเหมือนดั่งนางฟ้าจ�าแลงลงมาบนโลก

มนุษย์ นั่นคอื รกัแรก

แม้จะผ่านมานานแล้ว แต่ความรกักย็งัคงหวานชื่น เช่นเดยีวกบัฝีมอื

ท�ากับข้าวของกรองแก้วซึ่งไม่เป็นสองรองใคร ยามว่างศรีภรรยามักจะเข้า

ครัวแทนย่าอ่อนซึ่งบัดนี้อายุมากแล้ว และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพักผ่อน

ในเรอืนรมิน�้า 

“ท�าไมผมจะลงมาไม่ได้ล่ะ ว่าแต่วนันี้มเีมนูพเิศษอะไรบ้าง”

“วนันี้มหีมี่กรอบ แกงฉูฉ่ี่ป ู ส่วนนี่กป็ลาอนิทรทีอดเกลอืและน�้าพรกิ

กุ้งเสยีบค่ะ พอดรีุ่นน้องพยาบาลเพิ่งกลบับ้านที่ใต้กเ็ลยซื้อมาฝาก”

“ฟังแค่ชื่อกห็วิแล้ว แถมยงัหอมเสยีด้วย”

เขายื่นหน้ามาข้างๆ แม้จะท�าให้ผู้ฟังคดิว่าหมายถงึอาหาร แต่จมูกที่

ป้วนเปี้ยนข้างแก้มท�าให้กรองแก้วต้องเอื้อมไปหยกิแขนสามเีบาๆ 

“คุณชายคะ อายเดก็ๆ ค่ะ เดี๋ยวใครมาเหน็เข้า” กรองแก้วบ่นอย่าง

ไม่จรงิจงันกั ใบหน้ายิ้มละไม 

“กไ็ม่เหน็มใีครนี่ ในนี้มแีต่แก้วคนเดยีว”

ภายในครัวบัดนี้มีเพียงกรองแก้ว เพราะหล่อนใช้ให้แม่ครัวออกไป

เกบ็พรกิกบัผกัในสวนครวัด้านหลงัมาให้ 

หล่อนหยกิแขนสามซี�้าอกีครั้ง “เซี้ยวจรงิๆ นะคะคุณชาย อายุปูนนี้

แล้ว แก้วไม่พูดด้วยหรอกค่ะ คุณชายไปนั่งพกัให้เยน็ใจก่อนเถอะ”

“แต่ผมอยากช่วย ไม่ได้เป็นลูกมอืแก้วมานานแล้ว” 

หม่อมราชวงศ์พุฒภิทัรปีนี้อายุหกสบิสามแล้ว หลงัจากเกษยีณทาง

คณะแพทย์ได้ทาบทามให้เป็นอาจารย์พิเศษต่อ เวลาทั้งหมดของเขาทุ่มเท

ให้คนไข้และการสอนลูกศิษย์ นอกจากนั้นเขายังรับต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

ศูนย์การแพทย์ซึ่งบริษัทรัชชานนท์คอนสตรัคชั่นก�าลังก่อสร้างอยู่อีกด้วย 

อีกไม่นานอาคารแห่งใหม่ก็จะสร้างเสร็จสมบูรณ์เพื่อรองรับจ�านวนคนไข้ที่

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็

ต
ภายในครัวบัดนี้มีเพียงกรองแก้ว เพราะหล่อนใช้ให้แม่ครัวออกไป

ต
ภายในครัวบัดนี้มีเพียงกรองแก้ว เพราะหล่อนใช้ให้แม่ครัวออกไป

เกบ็พรกิกบัผกัในสวนครวัด้านหลงัมาให้ 

ต
เกบ็พรกิกบัผกัในสวนครวัด้านหลงัมาให้ 

หล่อนหยกิแขนสามซี�้ตหล่อนหยกิแขนสามซี�้าตาอกีครั้ง “เซี้ยวจรงิๆ นะคะคุณชาย อายุปูนนี้ตอกีครั้ง “เซี้ยวจรงิๆ นะคะคุณชาย อายุปูนนี้

แล้ว แก้วไม่พูดด้วยหรอกค่ะ คุณชายไปนั่งพกัให้เยน็ใจก่อนเถอะ”ตแล้ว แก้วไม่พูดด้วยหรอกค่ะ คุณชายไปนั่งพกัให้เยน็ใจก่อนเถอะ”

“แต่ผมอยากช่วย ไม่ได้เป็นลูกมอืแก้วมานานแล้ว” 
ต

“แต่ผมอยากช่วย ไม่ได้เป็นลูกมอืแก้วมานานแล้ว” 

ั
“กไ็ม่เหน็มใีครนี่ ในนี้มแีต่แก้วคนเดยีว”

ั
“กไ็ม่เหน็มใีครนี่ ในนี้มแีต่แก้วคนเดยีว”

ภายในครัวบัดนี้มีเพียงกรองแก้ว เพราะหล่อนใช้ให้แม่ครัวออกไปัภายในครัวบัดนี้มีเพียงกรองแก้ว เพราะหล่อนใช้ให้แม่ครัวออกไปว
ไม่จรงิจงันกั ใบหน้ายิ้มละไม 

ว
ไม่จรงิจงันกั ใบหน้ายิ้มละไม 

“กไ็ม่เหน็มใีครนี่ ในนี้มแีต่แก้วคนเดยีว”

ว
“กไ็ม่เหน็มใีครนี่ ในนี้มแีต่แก้วคนเดยีว”

ภายในครัวบัดนี้มีเพียงกรองแก้ว เพราะหล่อนใช้ให้แม่ครัวออกไปวภายในครัวบัดนี้มีเพียงกรองแก้ว เพราะหล่อนใช้ให้แม่ครัวออกไป

เกบ็พรกิกบัผกัในสวนครวัด้านหลงัมาให้ วเกบ็พรกิกบัผกัในสวนครวัด้านหลงัมาให้ 

อกีครั้ง “เซี้ยวจรงิๆ นะคะคุณชาย อายุปูนนี้
ว
อกีครั้ง “เซี้ยวจรงิๆ นะคะคุณชาย อายุปูนนี้

อ
ให้กรองแก้วต้องเอื้อมไปหยกิแขนสามเีบาๆ 

อ
ให้กรองแก้วต้องเอื้อมไปหยกิแขนสามเีบาๆ 

“คุณชายคะ อายเดก็ๆ ค่ะ เดี๋ยวใครมาเหน็เข้า” กรองแก้วบ่นอย่าง

อ
“คุณชายคะ อายเดก็ๆ ค่ะ เดี๋ยวใครมาเหน็เข้า” กรองแก้วบ่นอย่าง

“กไ็ม่เหน็มใีครนี่ ในนี้มแีต่แก้วคนเดยีว”อ“กไ็ม่เหน็มใีครนี่ ในนี้มแีต่แก้วคนเดยีว”

ภายในครัวบัดนี้มีเพียงกรองแก้ว เพราะหล่อนใช้ให้แม่ครัวออกไปอภายในครัวบัดนี้มีเพียงกรองแก้ว เพราะหล่อนใช้ให้แม่ครัวออกไป

ย
ให้ผู้ฟังคดิว่าหมายถงึอาหาร แต่จมูกที่

ย
ให้ผู้ฟังคดิว่าหมายถงึอาหาร แต่จมูกที่

ให้กรองแก้วต้องเอื้อมไปหยกิแขนสามเีบาๆ 

ย
ให้กรองแก้วต้องเอื้อมไปหยกิแขนสามเีบาๆ 

“คุณชายคะ อายเดก็ๆ ค่ะ เดี๋ยวใครมาเหน็เข้า” กรองแก้วบ่นอย่างย“คุณชายคะ อายเดก็ๆ ค่ะ เดี๋ยวใครมาเหน็เข้า” กรองแก้วบ่นอย่าง

่
“ฟังแค่ชื่อกห็วิแล้ว แถมยงัหอมเสยีด้วย”

่
“ฟังแค่ชื่อกห็วิแล้ว แถมยงัหอมเสยีด้วย”

า
กุ้งเสยีบค่ะ พอดรีุ่นน้องพยาบาลเพิ่งกลบับ้านที่ใต้กเ็ลยซื้อมาฝาก”

า
กุ้งเสยีบค่ะ พอดรีุ่นน้องพยาบาลเพิ่งกลบับ้านที่ใต้กเ็ลยซื้อมาฝาก”

“ฟังแค่ชื่อกห็วิแล้ว แถมยงัหอมเสยีด้วย”

า
“ฟังแค่ชื่อกห็วิแล้ว แถมยงัหอมเสยีด้วย”

ให้ผู้ฟังคดิว่าหมายถงึอาหาร แต่จมูกที่าให้ผู้ฟังคดิว่าหมายถงึอาหาร แต่จมูกที่

ให้กรองแก้วต้องเอื้อมไปหยกิแขนสามเีบาๆ าให้กรองแก้วต้องเอื้อมไปหยกิแขนสามเีบาๆ 

ง
ไมผมจะลงมาไม่ได้ล่ะ ว่าแต่วนันี้มเีมนูพเิศษอะไรบ้าง”

ง
ไมผมจะลงมาไม่ได้ล่ะ ว่าแต่วนันี้มเีมนูพเิศษอะไรบ้าง”

“วนันี้มหีมี่กรอบ แกงฉูฉ่ี่ป ู ส่วนนี่กป็ลาอนิทรทีอดเกลอืและน�้

ง
“วนันี้มหีมี่กรอบ แกงฉูฉ่ี่ป ู ส่วนนี่กป็ลาอนิทรทีอดเกลอืและน�้

กุ้งเสยีบค่ะ พอดรีุ่นน้องพยาบาลเพิ่งกลบับ้านที่ใต้กเ็ลยซื้อมาฝาก”

ง
กุ้งเสยีบค่ะ พอดรีุ่นน้องพยาบาลเพิ่งกลบับ้านที่ใต้กเ็ลยซื้อมาฝาก”

ให้ผู้ฟังคดิว่าหมายถงึอาหาร แต่จมูกที่
ง

ให้ผู้ฟังคดิว่าหมายถงึอาหาร แต่จมูกที่
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ส่วนกรองแก้วนั้นหลังจากเรียนต่อเป็นพยาบาลก็เข้ารับราชการใน 

โรงพยาบาลเดยีวกนั หล่อนขยนัขนัแขง็ เอาใจใส่ดูแลคนไข้เป็นอย่างด ีได้

เลื่อนเป็นหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมเมื่อปีที่แล้วนี่เอง ครอบครัว

สมบูรณ์และเพยีบพร้อม ทั้งสองมบีุตรและธดิารวมสองคน 

“คุณชายอยากช่วยจรงิๆ หรอืคะ”

“จรงิส ิว่าแต่มอีะไรให้หมอศลัยกรรมระบบประสาทอย่างผมท�าบ้าง 

จะให้ช�าแหละปลา เลาะกระดูก หรอืว่าจะให้ผมท�าการตรวจกุ้งเสยีบด”ี

“คุณชายก ็เรื่องแบบนี้กเ็อามาล้อแก้วได้ ถ้าไม่ล�าบาก คุณชายช่วย

แช่เส้นหมี่ให้แก้วหน่อยจะได้ไหมคะ”

หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรเหลือบตาไปมองเส้นหมี่ขาวที่วางอยู่บนโต๊ะ 

เมนูหมี่กรอบทรงเครื่องนี้ถือเป็นเมนูโปรดของครอบครัวเลยทีเดียว 

นอกจากนั้นยังมีน�้าพริกลงเรือที่ย่าอ่อนชอบท�าให้ทุกคนในบ้านรับประทาน 

แต่พกัหลงัสขุภาพไม่เอื้ออ�านวย จงึปล่อยให้กรองแก้วหรอืแม่ครวัเป็นผูล้งมอื

“ด้วยความยนิดคีรบั”

หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรถือเส้นหมี่เข้าไปที่อ่างน�้าและแกะห่อออก 

ก�าลงัจะน�าลงแช่กไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิเข้ามา 

“คุณแม่ท�าอะไรครบั กลิ่นหอมเชยีว”

ชายหนุ่มร่างสูงอายุยี่สบิแปดปีสอดแขนโอบรอบเอวกรองแก้ว แล้ว

ขโมยหอมแก้มฟอดใหญ่ 

“ตายแล้ว ตาฉตัรเล่นอะไรแบบนี้”

“โธ่ คณุแม่ครบั กผ็มคดิถงึ เราไม่ได้เจอกนัเกอืบเดอืนแลว้นะครบั”

หม่อมหลวงฉัตรเกล้าเป็นลูกชายคนโตของหล่อนกับหม่อมราชวงศ์

พุฒิภัทร ด้วยหน้าตาประพิมพ์ประพายกับทั้งพ่อและแม่ ชายหนุ่มได้รับ

ความเฉลียวฉลาดมาจากบดิาเตม็ๆ ส่วนใบหน้าหวานเกินชายและนยัน์ตา

อ่อนโยนได้รบัมาจากมารดา 

เขาสวมเสื้อกาวน์สั้น ตรงอกเสื้อปักอกัษรย่อว่า วพม. อนัเป็นตวัย่อ

ต
ลงแช่กไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิเข้ามา 

ต
ลงแช่กไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิเข้ามา 

“คุณแม่ท�

ต
“คุณแม่ท�า

ต
าอะไรครบั กลิ่นหอมเชยีว”

ต
อะไรครบั กลิ่นหอมเชยีว”

ตชายหนุ่มร่างสูงอายุยี่สบิแปดปีสอดแขนโอบรอบเอวกรองแก้ว แล้วตชายหนุ่มร่างสูงอายุยี่สบิแปดปีสอดแขนโอบรอบเอวกรองแก้ว แล้ว

ขโมยหอมแก้มฟอดใหญ่ ตขโมยหอมแก้มฟอดใหญ่ 

“ตายแล้ว ตาฉตัรเล่นอะไรแบบนี้”
ต

“ตายแล้ว ตาฉตัรเล่นอะไรแบบนี้”

ั
หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรถือเส้นหมี่เข้าไปที่อ่างน�้

ั
หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรถือเส้นหมี่เข้าไปที่อ่างน�้

ลงแช่กไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิเข้ามา ัลงแช่กไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิเข้ามา ว
“ด้วยความยนิดคีรบั”

ว
“ด้วยความยนิดคีรบั”

หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรถือเส้นหมี่เข้าไปที่อ่างน�้

ว
หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรถือเส้นหมี่เข้าไปที่อ่างน�้

ลงแช่กไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิเข้ามา วลงแช่กไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิเข้ามา 

อะไรครบั กลิ่นหอมเชยีว”วอะไรครบั กลิ่นหอมเชยีว”

ชายหนุ่มร่างสูงอายุยี่สบิแปดปีสอดแขนโอบรอบเอวกรองแก้ว แล้ว
ว

ชายหนุ่มร่างสูงอายุยี่สบิแปดปีสอดแขนโอบรอบเอวกรองแก้ว แล้ว

อ
พริกลงเรือที่ย่าอ่อนชอบท�

อ
พริกลงเรือที่ย่าอ่อนชอบท�

นวย จงึปล่อยให้กรองแก้วหรอืแม่ครวัเป็นผูล้งมอื

อ
นวย จงึปล่อยให้กรองแก้วหรอืแม่ครวัเป็นผูล้งมอื

“ด้วยความยนิดคีรบั”

อ
“ด้วยความยนิดคีรบั”

หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรถือเส้นหมี่เข้าไปที่อ่างน�้อหม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรถือเส้นหมี่เข้าไปที่อ่างน�้

ลงแช่กไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิเข้ามา อลงแช่กไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิเข้ามา 

ย
หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรเหลือบตาไปมองเส้นหมี่ขาวที่วางอยู่บนโต๊ะ 

ย
หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรเหลือบตาไปมองเส้นหมี่ขาวที่วางอยู่บนโต๊ะ 

เมนูหมี่กรอบทรงเครื่องนี้ถือเป็นเมนูโปรดของครอบครัวเลยทีเดียว 

ย
เมนูหมี่กรอบทรงเครื่องนี้ถือเป็นเมนูโปรดของครอบครัวเลยทีเดียว 

พริกลงเรือที่ย่าอ่อนชอบท�

ย
พริกลงเรือที่ย่าอ่อนชอบท�า

ย
าให้ทุกคนในบ้านรับประทาน 

ย
ให้ทุกคนในบ้านรับประทาน 

นวย จงึปล่อยให้กรองแก้วหรอืแม่ครวัเป็นผูล้งมอืยนวย จงึปล่อยให้กรองแก้วหรอืแม่ครวัเป็นผูล้งมอื

หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรเหลือบตาไปมองเส้นหมี่ขาวที่วางอยู่บนโต๊ะ 

่
หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรเหลือบตาไปมองเส้นหมี่ขาวที่วางอยู่บนโต๊ะ 

า
หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรเหลือบตาไปมองเส้นหมี่ขาวที่วางอยู่บนโต๊ะ 

า
หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรเหลือบตาไปมองเส้นหมี่ขาวที่วางอยู่บนโต๊ะ 

เมนูหมี่กรอบทรงเครื่องนี้ถือเป็นเมนูโปรดของครอบครัวเลยทีเดียว าเมนูหมี่กรอบทรงเครื่องนี้ถือเป็นเมนูโปรดของครอบครัวเลยทีเดียว 

ให้ทุกคนในบ้านรับประทาน าให้ทุกคนในบ้านรับประทาน 

ง
การตรวจกุ้งเสยีบด”ี

ง
การตรวจกุ้งเสยีบด”ี

“คุณชายก ็เรื่องแบบนี้กเ็อามาล้อแก้วได้ ถ้าไม่ล�

ง
“คุณชายก ็เรื่องแบบนี้กเ็อามาล้อแก้วได้ ถ้าไม่ล�า

ง
าบาก คุณชายช่วย

ง
บาก คุณชายช่วย

หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรเหลือบตาไปมองเส้นหมี่ขาวที่วางอยู่บนโต๊ะ งหม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรเหลือบตาไปมองเส้นหมี่ขาวที่วางอยู่บนโต๊ะ 

เมนูหมี่กรอบทรงเครื่องนี้ถือเป็นเมนูโปรดของครอบครัวเลยทีเดียว 
ง

เมนูหมี่กรอบทรงเครื่องนี้ถือเป็นเมนูโปรดของครอบครัวเลยทีเดียว 
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ของวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าที่เขาก�าลงัศกึษาอยู ่ท่อนลา่งเป็น

กางเกงสเีขยีวเข้มตามแบบฉบบัของทหาร รองเท้าหนงัขดัมนั รวมถงึเหลก็

ชดิเท้าด้านข้างท�าให้เกดิเสยีงเวลาเดนิ

“แต่ลกูโตแล้ว จะมาหอมแก้มแม่ได้ยงัไง สาวๆ เหน็เข้าจะคดิวา่เป็น

ลูกแหง่”

“กด็สีคิรบั ผมจะได้อยู่กบัคุณแม่นานๆ ไม่ต้องมแีฟน”

ลูกชายยังไม่คลายแขน แต่ยิ่งกอดแน่นขึ้น กรองแก้วมองลูกด้วย

รอยยิ้ม แม้ว่าใกล้จะเรยีนจบเฉพาะทางด้านศลัยกรรมกระดกูแล้วนสิยักย็งั

ออดอ้อน

กติตศิพัท์ความหล่อเหลาของพนัตรหีม่อมหลวงฉตัรเกล้าไม่ได้น้อย

ไปกว่าหม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรสมัยหนุ่มๆ เลยแม้แต่น้อย ทั้งนักศึกษา

พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมถงึคนไข้ ล้วนแต่ชื่นชอบแพทย์ทหารคนนี้ ด้านการ

เรยีน หม่อมหลวงฉตัรเกล้าเรยีนจบวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

รุ่นที่ ๕ ด้วยคะแนนเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง หลงัจากนั้นจงึไปใช้ทุนสามปี 

แล้วกลบัมาเรยีนต่อด้านศลัยกรรมกระดกู เขาเป็นตวัเตง็ที่จะสอบได้ที่หนึ่ง

บอร์ด๑ ในปีนี้อกีด้วย แม้ทางคณะฯ จะทาบทามให้เป็นอาจารย์ แต่เจ้าตวั

กลบัเลอืกที่จะไปท�างานที่โรงพยาบาลค่ายที่ต่างจงัหวดัแทน 

“พอเลยจ้ะ ไปอาบน�้าอาบท่าก่อนเถอะ เหมน็เหงื่อจะแย่”

“ไม่เห็นเหม็นนิครับ หอมออก แก้มคุณแม่สองข้างหอมเหมือน 

กนัเปี๊ยบ” นายแพทย์หนุ่มกดจมูกโด่งที่ข้างแก้มมารดา 

กรองแก้วยิ้มพลางลูบศรีษะบุตรชาย “ปากหวานจรงิๆ สองพ่อลูกนี่

เหมอืนกนัไม่มผีดิ”

“อ้าว นี่คุณพ่อกม็าด้วยหรอืครบั อยู่ไหน” 

หม่อมหลวงฉตัรเกล้าเหลยีวมองไปอกีฟากหนึ่งของครวั และเหน็วา่

๑ บอร์ด หมายถงึ การสอบวุฒบิตัรเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญพเิศษด้านต่างๆ

ต
 ในปีนี้อกีด้วย แม้ทางคณะฯ จะทาบทามให้เป็นอาจารย์ แต่เจ้าตวั

ต
 ในปีนี้อกีด้วย แม้ทางคณะฯ จะทาบทามให้เป็นอาจารย์ แต่เจ้าตวั

กลบัเลอืกที่จะไปท�

ต
กลบัเลอืกที่จะไปท�า

ต
างานที่โรงพยาบาลค่ายที่ต่างจงัหวดัแทน 

ต
งานที่โรงพยาบาลค่ายที่ต่างจงัหวดัแทน 

“พอเลยจ้ะ ไปอาบน�้ต“พอเลยจ้ะ ไปอาบน�้าตาอาบท่าก่อนเถอะ เหมน็เหงื่อจะแย่”ตอาบท่าก่อนเถอะ เหมน็เหงื่อจะแย่”

“ไม่เห็นเหม็นนิครับ หอมออก แก้มคุณแม่สองข้างหอมเหมือนต“ไม่เห็นเหม็นนิครับ หอมออก แก้มคุณแม่สองข้างหอมเหมือน

กนัเปี๊ยบ” นายแพทย์หนุ่มกดจมูกโด่งที่ข้างแก้มมารดา 
ต

กนัเปี๊ยบ” นายแพทย์หนุ่มกดจมูกโด่งที่ข้างแก้มมารดา 

ั
แล้วกลบัมาเรยีนต่อด้านศลัยกรรมกระดกู เขาเป็นตวัเตง็ที่จะสอบได้ที่หนึ่ง

ั
แล้วกลบัมาเรยีนต่อด้านศลัยกรรมกระดกู เขาเป็นตวัเตง็ที่จะสอบได้ที่หนึ่ง

 ในปีนี้อกีด้วย แม้ทางคณะฯ จะทาบทามให้เป็นอาจารย์ แต่เจ้าตวัั ในปีนี้อกีด้วย แม้ทางคณะฯ จะทาบทามให้เป็นอาจารย์ แต่เจ้าตวัว
รุ่นที่ ๕ ด้วยคะแนนเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง หลงัจากนั้นจงึไปใช้ทุนสามปี 

ว
รุ่นที่ ๕ ด้วยคะแนนเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง หลงัจากนั้นจงึไปใช้ทุนสามปี 

แล้วกลบัมาเรยีนต่อด้านศลัยกรรมกระดกู เขาเป็นตวัเตง็ที่จะสอบได้ที่หนึ่ง

ว
แล้วกลบัมาเรยีนต่อด้านศลัยกรรมกระดกู เขาเป็นตวัเตง็ที่จะสอบได้ที่หนึ่ง

 ในปีนี้อกีด้วย แม้ทางคณะฯ จะทาบทามให้เป็นอาจารย์ แต่เจ้าตวัว ในปีนี้อกีด้วย แม้ทางคณะฯ จะทาบทามให้เป็นอาจารย์ แต่เจ้าตวั

งานที่โรงพยาบาลค่ายที่ต่างจงัหวดัแทน วงานที่โรงพยาบาลค่ายที่ต่างจงัหวดัแทน 

อาบท่าก่อนเถอะ เหมน็เหงื่อจะแย่”
ว

อาบท่าก่อนเถอะ เหมน็เหงื่อจะแย่”

อ
พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมถงึคนไข้ ล้วนแต่ชื่นชอบแพทย์ทหารคนนี้ ด้านการ

อ
พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมถงึคนไข้ ล้วนแต่ชื่นชอบแพทย์ทหารคนนี้ ด้านการ

เรยีน หม่อมหลวงฉตัรเกล้าเรยีนจบวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

อ
เรยีน หม่อมหลวงฉตัรเกล้าเรยีนจบวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

รุ่นที่ ๕ ด้วยคะแนนเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง หลงัจากนั้นจงึไปใช้ทุนสามปี 

อ
รุ่นที่ ๕ ด้วยคะแนนเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง หลงัจากนั้นจงึไปใช้ทุนสามปี 

แล้วกลบัมาเรยีนต่อด้านศลัยกรรมกระดกู เขาเป็นตวัเตง็ที่จะสอบได้ที่หนึ่งอแล้วกลบัมาเรยีนต่อด้านศลัยกรรมกระดกู เขาเป็นตวัเตง็ที่จะสอบได้ที่หนึ่ง

 ในปีนี้อกีด้วย แม้ทางคณะฯ จะทาบทามให้เป็นอาจารย์ แต่เจ้าตวัอ ในปีนี้อกีด้วย แม้ทางคณะฯ จะทาบทามให้เป็นอาจารย์ แต่เจ้าตวั

ย
ไปกว่าหม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรสมัยหนุ่มๆ เลยแม้แต่น้อย ทั้งนักศึกษา

ย
ไปกว่าหม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรสมัยหนุ่มๆ เลยแม้แต่น้อย ทั้งนักศึกษา

พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมถงึคนไข้ ล้วนแต่ชื่นชอบแพทย์ทหารคนนี้ ด้านการ

ย
พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมถงึคนไข้ ล้วนแต่ชื่นชอบแพทย์ทหารคนนี้ ด้านการ

เรยีน หม่อมหลวงฉตัรเกล้าเรยีนจบวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ยเรยีน หม่อมหลวงฉตัรเกล้าเรยีนจบวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

รุ่นที่ ๕ ด้วยคะแนนเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง หลงัจากนั้นจงึไปใช้ทุนสามปี ยรุ่นที่ ๕ ด้วยคะแนนเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง หลงัจากนั้นจงึไปใช้ทุนสามปี 

่
กติตศิพัท์ความหล่อเหลาของพนัตรหีม่อมหลวงฉตัรเกล้าไม่ได้น้อย

่
กติตศิพัท์ความหล่อเหลาของพนัตรหีม่อมหลวงฉตัรเกล้าไม่ได้น้อย

า
กติตศิพัท์ความหล่อเหลาของพนัตรหีม่อมหลวงฉตัรเกล้าไม่ได้น้อย

า
กติตศิพัท์ความหล่อเหลาของพนัตรหีม่อมหลวงฉตัรเกล้าไม่ได้น้อย

ไปกว่าหม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรสมัยหนุ่มๆ เลยแม้แต่น้อย ทั้งนักศึกษาาไปกว่าหม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรสมัยหนุ่มๆ เลยแม้แต่น้อย ทั้งนักศึกษา

พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมถงึคนไข้ ล้วนแต่ชื่นชอบแพทย์ทหารคนนี้ ด้านการาพยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมถงึคนไข้ ล้วนแต่ชื่นชอบแพทย์ทหารคนนี้ ด้านการ

ง
ลูกชายยังไม่คลายแขน แต่ยิ่งกอดแน่นขึ้น กรองแก้วมองลูกด้วย

ง
ลูกชายยังไม่คลายแขน แต่ยิ่งกอดแน่นขึ้น กรองแก้วมองลูกด้วย

รอยยิ้ม แม้ว่าใกล้จะเรยีนจบเฉพาะทางด้านศลัยกรรมกระดกูแล้วนสิยักย็งั

ง
รอยยิ้ม แม้ว่าใกล้จะเรยีนจบเฉพาะทางด้านศลัยกรรมกระดกูแล้วนสิยักย็งั

กติตศิพัท์ความหล่อเหลาของพนัตรหีม่อมหลวงฉตัรเกล้าไม่ได้น้อยงกติตศิพัท์ความหล่อเหลาของพนัตรหีม่อมหลวงฉตัรเกล้าไม่ได้น้อย

ไปกว่าหม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรสมัยหนุ่มๆ เลยแม้แต่น้อย ทั้งนักศึกษา
ง

ไปกว่าหม่อมราชวงศ์พุฒิภัทรสมัยหนุ่มๆ เลยแม้แต่น้อย ทั้งนักศึกษา
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บดิายนืยิ้มอยู่ตรงอ่างน�้า

หม่อมราชวงศ์พฒุภิทัรยกัคิ้วอย่างเป็นต่อ “ใช่ และพอ่กเ็ป็นคนแรก

ที่ได้กอดแม่ในวนันี้”

“เหลือเชื่อจริงๆ คุณพ่อยังมาเยาะเย้ยผมอีกหรือครับ ผมไม่ยอม 

ผมจะกอดคุณแม่ไว้แน่นๆ แบบนี้” ฉตัรเกล้าแกล้งกอดมารดาแน่น

หม่อมราชวงศ์พฒุภิทัรวางมอืจากงานแล้วเดนิเข้ามาสมทบกบัทั้งสอง

“กม็นัเป็นความจรงิ พ่อมาก่อน แล้วกไ็ด้กอดแม่ก่อน ว่าแต่ท�าไม 

วนันี้ไอ้เสอือย่างแกกลบับ้านได้ หรอืว่ามเีรื่องด่วน”

สัปดาห์ก่อนหม่อมหลวงฉัตรเกล้าโทร. มาปรึกษาเกี่ยวกับที่ท�างาน

หลังเรียนจบ แม้ทางคณะแพทย์จะอยากได้เขาเป็นอาจารย์แต่เนื่องจาก

อปุนสิยัของฉตัรเกล้านั้นชอบแบบลุยๆ มากกว่า ความฝันของเขาคอื ท�างาน

เพื่อประชาชนในถิ่นทรุกนัดาร นอกจากในฐานะแพทย์แล้วยงัอาจจะได้รบัใช้

ชาตใินฐานะทหารอกีด้วย เพราะเหตนุี้เอง เขาจงึเลอืกเรยีนแพทย์พระมงกฎุ 

ปัจจุบันแพทย์ในโรงพยาบาลค่ายรวมถึงพื้นที่ชายแดนยังขาดแคลน โดย

เฉพาะพื้นที่ซึ่งยงัมกีารระบาดของยาเสพตดิ

“คุณพ่อรู้ใจผมจริงๆ ผมเพิ่งปฏิเสธต�าแหน่งอาจารย์ในภาควิชาไป

ครบั เพราะผมตั้งใจจะไปใช้ทุนที่ต่างจงัหวดั”

ฉัตรเกล้าบอกชื่อโรงพยาบาลค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือ

ของประเทศ

“งั้นกเ็รื่องใหญ่ พ่อว่าฉตัรคงต้องเกริ่นๆ บอกทวดอ่อนไว้ก่อน ท่าน

จะได้ไม่ตกใจ”

ย่าอ่อน หรอืที่ตอนนี้ทกุคนเรยีกว่าทวดอ่อน ปีนี้อายมุากแล้ว สขุภาพ

เริ่มทรุดโทรมลงตามประสาผู้สูงอายุ แต่ที่ไม่เคยเปลี่ยนคือ ความรักและ

เป็นห่วงหลานและเหลน แม้ตอนนี้ทกุคนจะโตเป็นหนุม่เป็นสาวกนัหมดแล้ว 

อย่างเช่นคราวที่หม่อมหลวงปกเกศ น้องสาวแท้ๆ ของหม่อมหลวง

ฉัตรเกล้าเดินทางไปเรียนต่อด้านแฟชั่นดีไซน์ที่ปารีส คุณทวดถึงกับงอน 

ต
“คุณพ่อรู้ใจผมจริงๆ ผมเพิ่งปฏิเสธต�

ต
“คุณพ่อรู้ใจผมจริงๆ ผมเพิ่งปฏิเสธต�

ครบั เพราะผมตั้งใจจะไปใช้ทุนที่ต่างจงัหวดั”

ต
ครบั เพราะผมตั้งใจจะไปใช้ทุนที่ต่างจงัหวดั”

ฉัตรเกล้าบอกชื่อโรงพยาบาลค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือตฉัตรเกล้าบอกชื่อโรงพยาบาลค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือ

“งั้นกเ็รื่องใหญ่ พ่อว่าฉตัรคงต้องเกริ่นๆ บอกทวดอ่อนไว้ก่อน ท่าน
ต

“งั้นกเ็รื่องใหญ่ พ่อว่าฉตัรคงต้องเกริ่นๆ บอกทวดอ่อนไว้ก่อน ท่าน

ั
เฉพาะพื้นที่ซึ่งยงัมกีารระบาดของยาเสพตดิ

ั
เฉพาะพื้นที่ซึ่งยงัมกีารระบาดของยาเสพตดิ

ั“คุณพ่อรู้ใจผมจริงๆ ผมเพิ่งปฏิเสธต�ั“คุณพ่อรู้ใจผมจริงๆ ผมเพิ่งปฏิเสธต�ว
ปัจจุบันแพทย์ในโรงพยาบาลค่ายรวมถึงพื้นที่ชายแดนยังขาดแคลน โดย

ว
ปัจจุบันแพทย์ในโรงพยาบาลค่ายรวมถึงพื้นที่ชายแดนยังขาดแคลน โดย

เฉพาะพื้นที่ซึ่งยงัมกีารระบาดของยาเสพตดิ

ว
เฉพาะพื้นที่ซึ่งยงัมกีารระบาดของยาเสพตดิ

ว“คุณพ่อรู้ใจผมจริงๆ ผมเพิ่งปฏิเสธต�ว“คุณพ่อรู้ใจผมจริงๆ ผมเพิ่งปฏิเสธต�

ครบั เพราะผมตั้งใจจะไปใช้ทุนที่ต่างจงัหวดั”วครบั เพราะผมตั้งใจจะไปใช้ทุนที่ต่างจงัหวดั”

ฉัตรเกล้าบอกชื่อโรงพยาบาลค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือ
ว

ฉัตรเกล้าบอกชื่อโรงพยาบาลค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือ

อ
เพื่อประชาชนในถิ่นทรุกนัดาร นอกจากในฐานะแพทย์แล้วยงัอาจจะได้รบัใช้

อ
เพื่อประชาชนในถิ่นทรุกนัดาร นอกจากในฐานะแพทย์แล้วยงัอาจจะได้รบัใช้

ชาตใินฐานะทหารอกีด้วย เพราะเหตนุี้เอง เขาจงึเลอืกเรยีนแพทย์พระมงกฎุ 

อ
ชาตใินฐานะทหารอกีด้วย เพราะเหตนุี้เอง เขาจงึเลอืกเรยีนแพทย์พระมงกฎุ 

ปัจจุบันแพทย์ในโรงพยาบาลค่ายรวมถึงพื้นที่ชายแดนยังขาดแคลน โดย

อ
ปัจจุบันแพทย์ในโรงพยาบาลค่ายรวมถึงพื้นที่ชายแดนยังขาดแคลน โดย

เฉพาะพื้นที่ซึ่งยงัมกีารระบาดของยาเสพตดิอเฉพาะพื้นที่ซึ่งยงัมกีารระบาดของยาเสพตดิ

“คุณพ่อรู้ใจผมจริงๆ ผมเพิ่งปฏิเสธต�อ“คุณพ่อรู้ใจผมจริงๆ ผมเพิ่งปฏิเสธต�

ย
อปุนสิยัของฉตัรเกล้านั้นชอบแบบลุยๆ มากกว่า ความฝันของเขาคอื ท�

ย
อปุนสิยัของฉตัรเกล้านั้นชอบแบบลุยๆ มากกว่า ความฝันของเขาคอื ท�

เพื่อประชาชนในถิ่นทรุกนัดาร นอกจากในฐานะแพทย์แล้วยงัอาจจะได้รบัใช้

ย
เพื่อประชาชนในถิ่นทรุกนัดาร นอกจากในฐานะแพทย์แล้วยงัอาจจะได้รบัใช้

ชาตใินฐานะทหารอกีด้วย เพราะเหตนุี้เอง เขาจงึเลอืกเรยีนแพทย์พระมงกฎุ ยชาตใินฐานะทหารอกีด้วย เพราะเหตนุี้เอง เขาจงึเลอืกเรยีนแพทย์พระมงกฎุ 

ปัจจุบันแพทย์ในโรงพยาบาลค่ายรวมถึงพื้นที่ชายแดนยังขาดแคลน โดยยปัจจุบันแพทย์ในโรงพยาบาลค่ายรวมถึงพื้นที่ชายแดนยังขาดแคลน โดย

่
หลังเรียนจบ แม้ทางคณะแพทย์จะอยากได้เขาเป็นอาจารย์แต่เนื่องจาก

่
หลังเรียนจบ แม้ทางคณะแพทย์จะอยากได้เขาเป็นอาจารย์แต่เนื่องจาก

า
สัปดาห์ก่อนหม่อมหลวงฉัตรเกล้าโทร. มาปรึกษาเกี่ยวกับที่ท�

า
สัปดาห์ก่อนหม่อมหลวงฉัตรเกล้าโทร. มาปรึกษาเกี่ยวกับที่ท�

หลังเรียนจบ แม้ทางคณะแพทย์จะอยากได้เขาเป็นอาจารย์แต่เนื่องจาก

า
หลังเรียนจบ แม้ทางคณะแพทย์จะอยากได้เขาเป็นอาจารย์แต่เนื่องจาก

อปุนสิยัของฉตัรเกล้านั้นชอบแบบลุยๆ มากกว่า ความฝันของเขาคอื ท�าอปุนสิยัของฉตัรเกล้านั้นชอบแบบลุยๆ มากกว่า ความฝันของเขาคอื ท�

เพื่อประชาชนในถิ่นทรุกนัดาร นอกจากในฐานะแพทย์แล้วยงัอาจจะได้รบัใช้าเพื่อประชาชนในถิ่นทรุกนัดาร นอกจากในฐานะแพทย์แล้วยงัอาจจะได้รบัใช้

ง
“กม็นัเป็นความจรงิ พ่อมาก่อน แล้วกไ็ด้กอดแม่ก่อน ว่าแต่ท�

ง
“กม็นัเป็นความจรงิ พ่อมาก่อน แล้วกไ็ด้กอดแม่ก่อน ว่าแต่ท�

สัปดาห์ก่อนหม่อมหลวงฉัตรเกล้าโทร. มาปรึกษาเกี่ยวกับที่ท�

ง
สัปดาห์ก่อนหม่อมหลวงฉัตรเกล้าโทร. มาปรึกษาเกี่ยวกับที่ท�

หลังเรียนจบ แม้ทางคณะแพทย์จะอยากได้เขาเป็นอาจารย์แต่เนื่องจากงหลังเรียนจบ แม้ทางคณะแพทย์จะอยากได้เขาเป็นอาจารย์แต่เนื่องจาก

อปุนสิยัของฉตัรเกล้านั้นชอบแบบลุยๆ มากกว่า ความฝันของเขาคอื ท�
ง

อปุนสิยัของฉตัรเกล้านั้นชอบแบบลุยๆ มากกว่า ความฝันของเขาคอื ท�
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ไม่ยอมพูดด้วยไปหลายวัน แต่พอได้รับจดหมายขอโทษและจดหมายเล่า

ความเป็นมาเป็นไประหว่างอยู่ที่โน่น ความน้อยใจกค็ลายลง

“คุณพ่อกบัคุณแม่ช่วยพูดหน่อยสคิรบั”

“คงไม่ได้หรอก เมื่อฉัตรตัดสินใจดีแล้วว่าอยากรับใช้ชาติก็ต้อง

อธบิายให้คุณทวดเข้าใจ”

“ที่นั่นคงปลอดภยัใช่ไหมลูก”

โรงพยาบาลค่ายที่หม่อมหลวงฉัตรเกล้าเลือกตั้งอยู ่ในจังหวัด

เชยีงราย แม้โรงพยาบาลจะอยู่กลางเมอืงซึ่งถอืว่าปลอดภยั แต่กต็้องมกีาร

ออกหน่วยในพื้นที่ติดชายแดนที่ยังมีผู้ก่อการร้ายและพ่อค้ายาเสพติดแฝง

ตวัอยู่

“ก็มีความเสี่ยงบ้างครับคุณแม่ แต่ผมไม่กลัว หน้าที่ของทหารคือ

อุทศิตวัเพื่อชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ การที่เราเป็นหมอทหาร ภาระ

หน้าที่กต็้องเหนื่อยเป็นสองเท่า”

“ถ้าลูกมั่นใจอย่างนั้นพ่อกเ็อาใจช่วย พูดกบัคุณทวดตรงๆ หรอืถ้า

ไม่ส�าเรจ็กใ็ห้คณุอาพร์ีช่วยพดูให้” ขณะนี้หม่อมราชวงศ์รณพร์ีด�ารงต�าแหน่ง

นายพลแห่งกองทพัอากาศ

“คงไม่ต้องรบกวนหรอกครบั ผมจะจดัการเรื่องนี้ด้วยตวัเอง ว่าแต่

คุณเกศจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่หรือครับ ผมจะได้ไปรับ หวังว่าคงจะ

ก่อนที่ผมจะไปท�างานที่เชยีงรายนะ”

“น่าจะอาทติย์หน้า เหน็ว่าจะโทร. มาบอกใกล้ๆ กลบัมา คราวนี้กจ็ะ

ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครวัสกัท”ี

หม่อมราชวงศ์พฒุภิทัรโอบไหล่กรองแก้ว โดยมฉีตัรเกล้ายนือยูข้่างๆ 

วงัจฑุาเทพคงจะได้ต้อนรบัการกลบัมาของหม่อมหลวงปกเกศในอกีไม่นาน

อาหารเย็นมื้อนี้เต็มไปด้วยความครึกครื้น เพราะวังจุฑาเทพเพิ่งได้
ต้อนรบัสมาชกิใหม่คอื แฟนสาวของหม่อมหลวงภูธเนศซึ่งมชีื่อว่า ลออจนัทร์ 

ต
นายพลแห่งกองทพัอากาศ

ต
นายพลแห่งกองทพัอากาศ

ต
“คงไม่ต้องรบกวนหรอกครบั ผมจะจดัการเรื่องนี้ด้วยตวัเอง ว่าแต่

ต
“คงไม่ต้องรบกวนหรอกครบั ผมจะจดัการเรื่องนี้ด้วยตวัเอง ว่าแต่

คุณเกศจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่หรือครับ ผมจะได้ไปรับ หวังว่าคงจะตคุณเกศจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่หรือครับ ผมจะได้ไปรับ หวังว่าคงจะ

งานที่เชยีงรายนะ”ตงานที่เชยีงรายนะ”

“น่าจะอาทติย์หน้า เหน็ว่าจะโทร. มาบอกใกล้ๆ กลบัมา คราวนี้กจ็ะ
ต

“น่าจะอาทติย์หน้า เหน็ว่าจะโทร. มาบอกใกล้ๆ กลบัมา คราวนี้กจ็ะ

ั
เรจ็กใ็ห้คณุอาพร์ีช่วยพดูให้” ขณะนี้หม่อมราชวงศ์รณพร์ีด�

ั
เรจ็กใ็ห้คณุอาพร์ีช่วยพดูให้” ขณะนี้หม่อมราชวงศ์รณพร์ีด�

นายพลแห่งกองทพัอากาศ ันายพลแห่งกองทพัอากาศ ว
“ถ้าลูกมั่นใจอย่างนั้นพ่อกเ็อาใจช่วย พูดกบัคุณทวดตรงๆ หรอืถ้า

ว
“ถ้าลูกมั่นใจอย่างนั้นพ่อกเ็อาใจช่วย พูดกบัคุณทวดตรงๆ หรอืถ้า

เรจ็กใ็ห้คณุอาพร์ีช่วยพดูให้” ขณะนี้หม่อมราชวงศ์รณพร์ีด�

ว
เรจ็กใ็ห้คณุอาพร์ีช่วยพดูให้” ขณะนี้หม่อมราชวงศ์รณพร์ีด�

นายพลแห่งกองทพัอากาศ วนายพลแห่งกองทพัอากาศ ว“คงไม่ต้องรบกวนหรอกครบั ผมจะจดัการเรื่องนี้ด้วยตวัเอง ว่าแต่ว“คงไม่ต้องรบกวนหรอกครบั ผมจะจดัการเรื่องนี้ด้วยตวัเอง ว่าแต่

คุณเกศจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่หรือครับ ผมจะได้ไปรับ หวังว่าคงจะ
ว

คุณเกศจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่หรือครับ ผมจะได้ไปรับ หวังว่าคงจะ

อ
อุทศิตวัเพื่อชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ การที่เราเป็นหมอทหาร ภาระ

อ
อุทศิตวัเพื่อชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ การที่เราเป็นหมอทหาร ภาระ

“ถ้าลูกมั่นใจอย่างนั้นพ่อกเ็อาใจช่วย พูดกบัคุณทวดตรงๆ หรอืถ้า

อ
“ถ้าลูกมั่นใจอย่างนั้นพ่อกเ็อาใจช่วย พูดกบัคุณทวดตรงๆ หรอืถ้า

เรจ็กใ็ห้คณุอาพร์ีช่วยพดูให้” ขณะนี้หม่อมราชวงศ์รณพร์ีด�อเรจ็กใ็ห้คณุอาพร์ีช่วยพดูให้” ขณะนี้หม่อมราชวงศ์รณพร์ีด�

ย
“ก็มีความเสี่ยงบ้างครับคุณแม่ แต่ผมไม่กลัว หน้าที่ของทหารคือ

ย
“ก็มีความเสี่ยงบ้างครับคุณแม่ แต่ผมไม่กลัว หน้าที่ของทหารคือ

อุทศิตวัเพื่อชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ การที่เราเป็นหมอทหาร ภาระ

ย
อุทศิตวัเพื่อชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ การที่เราเป็นหมอทหาร ภาระ

“ถ้าลูกมั่นใจอย่างนั้นพ่อกเ็อาใจช่วย พูดกบัคุณทวดตรงๆ หรอืถ้าย“ถ้าลูกมั่นใจอย่างนั้นพ่อกเ็อาใจช่วย พูดกบัคุณทวดตรงๆ หรอืถ้า

่า
ออกหน่วยในพื้นที่ติดชายแดนที่ยังมีผู้ก่อการร้ายและพ่อค้ายาเสพติดแฝง

า
ออกหน่วยในพื้นที่ติดชายแดนที่ยังมีผู้ก่อการร้ายและพ่อค้ายาเสพติดแฝง

“ก็มีความเสี่ยงบ้างครับคุณแม่ แต่ผมไม่กลัว หน้าที่ของทหารคือา“ก็มีความเสี่ยงบ้างครับคุณแม่ แต่ผมไม่กลัว หน้าที่ของทหารคือ

อุทศิตวัเพื่อชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ การที่เราเป็นหมอทหาร ภาระาอุทศิตวัเพื่อชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ การที่เราเป็นหมอทหาร ภาระ

ง
โรงพยาบาลค่ายที่หม่อมหลวงฉัตรเกล้าเลือกตั้งอยู ่ในจังหวัด

ง
โรงพยาบาลค่ายที่หม่อมหลวงฉัตรเกล้าเลือกตั้งอยู ่ในจังหวัด

เชยีงราย แม้โรงพยาบาลจะอยู่กลางเมอืงซึ่งถอืว่าปลอดภยั แต่กต็้องมกีาร

ง
เชยีงราย แม้โรงพยาบาลจะอยู่กลางเมอืงซึ่งถอืว่าปลอดภยั แต่กต็้องมกีาร

ออกหน่วยในพื้นที่ติดชายแดนที่ยังมีผู้ก่อการร้ายและพ่อค้ายาเสพติดแฝง

ง
ออกหน่วยในพื้นที่ติดชายแดนที่ยังมีผู้ก่อการร้ายและพ่อค้ายาเสพติดแฝง

“ก็มีความเสี่ยงบ้างครับคุณแม่ แต่ผมไม่กลัว หน้าที่ของทหารคือ
ง

“ก็มีความเสี่ยงบ้างครับคุณแม่ แต่ผมไม่กลัว หน้าที่ของทหารคือ
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ทวดอ่อนกพ็ลอยมสีหีน้าแช่มชื่นขึ้นเมื่อเหน็ทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตา แต่

แทนที่จะเจรญิอาหาร ท่านกลบัมองไปรอบโต๊ะแล้วท�าหน้าเศร้าสร้อยพลาง

ถอนหายใจ หลงัจากตกัข้าวได้แค่สองค�า ชมิหมี่กรอบไปอกีเพยีงนดิเดยีว

กข็อตวักลบัเข้าไปพกัในห้อง 

หม่อมหลวงฉตัรเกล้าซึ่งคอยสงัเกตตั้งแต่ต้นจงึรบัหน้าที่พาทวดอ่อน

เข้าไปพัก เขารออยู่ด้านนอก ปล่อยให้ผู้ดูแลพาท่านเข้าไปท�าธุระส่วนตัว 

ภายในห้องนอนมเีครื่องเรอืนน้อยชิ้นดสูะอาดสะอ้าน นอกนั้นกเ็ป็นอปุกรณ์

การแพทย์ครบครนั ทั้งถงัออกซเิจนและอุปกรณ์ฉุกเฉนิที่จ�าเป็น 

ฉตัรเกล้ารออยูค่รูใ่หญ่จงึโบกมอืให้ผูด้แูลซึ่งเป็นผูช่้วยพยาบาลออก

ไปก่อน ส่วนตวัเขาเองทรุดตวัลงคลานเข่าเข้าไปหมอบข้างๆ 

“นั่นคุณฉตัรหรอื”

ทวดอ่อนนั่งอยูต่รงมมุประจ�าบนเตยีง แม้จะอายมุากแล้ว แต่ความจ�า

ยงัไม่เลอืนไปตามเวลา ยามว่างท่านกม็กัจะเล่าเรื่องราวในอดตีให้ฟัง

“ครบัคุณทวด ผมเอง” ฉตัรเกล้าประนมมอืแทบตกั

ทวดอ่อนดึงชายหนุ่มเข้าไปกอด ลูบศีรษะด้วยความรักใคร่ น�้าตา

แห่งความปีตไิหลซมึออกมา 

“โอ! พ่อเจ้าประคุณของย่าทวด คดิถงึจรงิๆ เลย”

เมื่อครู่นี้บนโต๊ะอาหารเขายงัไม่มโีอกาสได้คุยกบัท่านเลย เพราะบท

สนทนาในวนันี้ผูกขาดโดยหม่อมหลวงภูธเนศ บุตรชายของหม่อมราชวงศ์

รชัชานนท์ รวมถงึว่าที่น้องสะใภ้ที่มกีริยิาน่ารกั ในอนาคตอนัใกล้ครอบครวั

จุฑาเทพคงมีสมาชิกเพิ่มขึ้น เพราะห้าสิงห์จุฑาเทพเมื่อแต่งงานต่างก็สร้าง

บ้านของตนในพื้นที่วงัแห่งนี้ ต่างมทีายาทชายเป็นคนหวัปี จนกลายเป็นห้า

สงิห์จุฑาเทพรุ่นที่สอง ประกอบไปด้วยหม่อมหลวงอศริ หม่อมหลวงสรุจ 

ตวัหม่อมหลวงฉตัรเกล้าเอง หม่อมหลวงภูธเนศ และหม่อมหลวงรณจกัร

“ผมกค็ดิถงึคุณทวดมากครบั”

“พกันี้งานยุ่งหรอืถงึไม่ค่อยได้กลบัมาเลย”

ต
แห่งความปีตไิหลซมึออกมา 

ต
แห่งความปีตไิหลซมึออกมา 

“โอ! พ่อเจ้าประคุณของย่าทวด คดิถงึจรงิๆ เลย”

ต
“โอ! พ่อเจ้าประคุณของย่าทวด คดิถงึจรงิๆ เลย”

เมื่อครู่นี้บนโต๊ะอาหารเขายงัไม่มโีอกาสได้คุยกบัท่านเลย เพราะบทตเมื่อครู่นี้บนโต๊ะอาหารเขายงัไม่มโีอกาสได้คุยกบัท่านเลย เพราะบท

สนทนาในวนันี้ผูกขาดโดยหม่อมหลวงภูธเนศ บุตรชายของหม่อมราชวงศ์ตสนทนาในวนันี้ผูกขาดโดยหม่อมหลวงภูธเนศ บุตรชายของหม่อมราชวงศ์

รชัชานนท์ รวมถงึว่าที่น้องสะใภ้ที่มกีริยิาน่ารกั ในอนาคตอนัใกล้ครอบครวั
ต

รชัชานนท์ รวมถงึว่าที่น้องสะใภ้ที่มกีริยิาน่ารกั ในอนาคตอนัใกล้ครอบครวั

ั
ทวดอ่อนดึงชายหนุ่มเข้าไปกอด ลูบศีรษะด้วยความรักใคร่ น�้

ั
ทวดอ่อนดึงชายหนุ่มเข้าไปกอด ลูบศีรษะด้วยความรักใคร่ น�้

แห่งความปีตไิหลซมึออกมา ัแห่งความปีตไิหลซมึออกมา ว
“ครบัคุณทวด ผมเอง” ฉตัรเกล้าประนมมอืแทบตกั

ว
“ครบัคุณทวด ผมเอง” ฉตัรเกล้าประนมมอืแทบตกั

ทวดอ่อนดึงชายหนุ่มเข้าไปกอด ลูบศีรษะด้วยความรักใคร่ น�้

ว
ทวดอ่อนดึงชายหนุ่มเข้าไปกอด ลูบศีรษะด้วยความรักใคร่ น�้

แห่งความปีตไิหลซมึออกมา วแห่งความปีตไิหลซมึออกมา 

“โอ! พ่อเจ้าประคุณของย่าทวด คดิถงึจรงิๆ เลย”ว“โอ! พ่อเจ้าประคุณของย่าทวด คดิถงึจรงิๆ เลย”

เมื่อครู่นี้บนโต๊ะอาหารเขายงัไม่มโีอกาสได้คุยกบัท่านเลย เพราะบท
ว

เมื่อครู่นี้บนโต๊ะอาหารเขายงัไม่มโีอกาสได้คุยกบัท่านเลย เพราะบท

อ
า

อ
าบนเตยีง แม้จะอายมุากแล้ว แต่ความจ�

อ
บนเตยีง แม้จะอายมุากแล้ว แต่ความจ�

ยงัไม่เลอืนไปตามเวลา ยามว่างท่านกม็กัจะเล่าเรื่องราวในอดตีให้ฟัง

อ
ยงัไม่เลอืนไปตามเวลา ยามว่างท่านกม็กัจะเล่าเรื่องราวในอดตีให้ฟัง

“ครบัคุณทวด ผมเอง” ฉตัรเกล้าประนมมอืแทบตกั

อ
“ครบัคุณทวด ผมเอง” ฉตัรเกล้าประนมมอืแทบตกั

ทวดอ่อนดึงชายหนุ่มเข้าไปกอด ลูบศีรษะด้วยความรักใคร่ น�้อทวดอ่อนดึงชายหนุ่มเข้าไปกอด ลูบศีรษะด้วยความรักใคร่ น�้

ย
ไปก่อน ส่วนตวัเขาเองทรุดตวัลงคลานเข่าเข้าไปหมอบข้างๆ 

ย
ไปก่อน ส่วนตวัเขาเองทรุดตวัลงคลานเข่าเข้าไปหมอบข้างๆ 

บนเตยีง แม้จะอายมุากแล้ว แต่ความจ�

ย
บนเตยีง แม้จะอายมุากแล้ว แต่ความจ�

ยงัไม่เลอืนไปตามเวลา ยามว่างท่านกม็กัจะเล่าเรื่องราวในอดตีให้ฟังยยงัไม่เลอืนไปตามเวลา ยามว่างท่านกม็กัจะเล่าเรื่องราวในอดตีให้ฟัง

“ครบัคุณทวด ผมเอง” ฉตัรเกล้าประนมมอืแทบตกัย“ครบัคุณทวด ผมเอง” ฉตัรเกล้าประนมมอืแทบตกั

ไปก่อน ส่วนตวัเขาเองทรุดตวัลงคลานเข่าเข้าไปหมอบข้างๆ 

่
ไปก่อน ส่วนตวัเขาเองทรุดตวัลงคลานเข่าเข้าไปหมอบข้างๆ 

า
ฉตัรเกล้ารออยูค่รูใ่หญ่จงึโบกมอืให้ผูด้แูลซึ่งเป็นผูช่้วยพยาบาลออก

า
ฉตัรเกล้ารออยูค่รูใ่หญ่จงึโบกมอืให้ผูด้แูลซึ่งเป็นผูช่้วยพยาบาลออก

ไปก่อน ส่วนตวัเขาเองทรุดตวัลงคลานเข่าเข้าไปหมอบข้างๆ 

า
ไปก่อน ส่วนตวัเขาเองทรุดตวัลงคลานเข่าเข้าไปหมอบข้างๆ 

บนเตยีง แม้จะอายมุากแล้ว แต่ความจ�าบนเตยีง แม้จะอายมุากแล้ว แต่ความจ�

ง
ภายในห้องนอนมเีครื่องเรอืนน้อยชิ้นดสูะอาดสะอ้าน นอกนั้นกเ็ป็นอปุกรณ์

ง
ภายในห้องนอนมเีครื่องเรอืนน้อยชิ้นดสูะอาดสะอ้าน นอกนั้นกเ็ป็นอปุกรณ์

การแพทย์ครบครนั ทั้งถงัออกซเิจนและอุปกรณ์ฉุกเฉนิที่จ�

ง
การแพทย์ครบครนั ทั้งถงัออกซเิจนและอุปกรณ์ฉุกเฉนิที่จ�า

ง
าเป็น 

ง
เป็น 

ฉตัรเกล้ารออยูค่รูใ่หญ่จงึโบกมอืให้ผูด้แูลซึ่งเป็นผูช่้วยพยาบาลออก

ง
ฉตัรเกล้ารออยูค่รูใ่หญ่จงึโบกมอืให้ผูด้แูลซึ่งเป็นผูช่้วยพยาบาลออก

ไปก่อน ส่วนตวัเขาเองทรุดตวัลงคลานเข่าเข้าไปหมอบข้างๆ งไปก่อน ส่วนตวัเขาเองทรุดตวัลงคลานเข่าเข้าไปหมอบข้างๆ 
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งานในฐานะแพทย์ประจ�าบ้านสาขาศลัยกรรมกระดูกท�าให้ฉตัรเกล้า

ไม่ค่อยมเีวลากลบับ้าน เนื่องจากต้องอยู่เวรปรกึษา อกีทั้งพอใกล้การสอบ

อนุมตัวิุฒบิตัร หรอืที่เรยีกกนัว่าสอบบอร์ด กย็ิ่งต้องขยนัเป็นทวคีูณ

“ผมก�าลงัจะสอบในเดอืนหน้า เลยต้องเร่งอ่านหนงัสอืทบทวนต�ารบั

ต�าราเป็นการใหญ่”

“มนิ่า ถงึได้หายหน้าไปเลย ไม่เหมอืนคุณเกศที่ส่งจดหมายหาทวด

ทุกอาทติย์”

หม่อมหลวงปกเกศเดนิทางไปเรยีนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อสี่ปีก่อน 

แต่ก็ส่งจดหมายเล่าความเป็นไปมาทุกสัปดาห์ แถมยังโทร. มาออดอ้อน

เพราะกลัวว่าคุณทวดจะไม่ยอมยกโทษให้ เพราะก่อนหน้านั้นคุณทวด

คดัค้านด้วยความเป็นห่วง

“หลงัสอบเสรจ็ผมคงมเีวลาอยู่บ้านอกีพกัใหญ่เลยทเีดยีวครบั”

“หมายความว่าคุณฉตัรก�าลงัจะเรยีนจบเฉพาะทางแล้วใช่ไหม”

“ใช่ครบั และถ้าผมเรยีนจบกจ็ะต้องไปท�างานรบัใช้ชาต”ิ

“ดแีล้วคณุฉตัร ลกูผูช้ายท�างานเพื่อชาตเิป็นสิ่งสมควร คุณฉตัรต้อง

ใช้ทุนทั้งหมดสามปีใช่ไหม”

“ใช่ครบั คุณทวดความจ�าดจีรงิๆ”

“นี่คุณฉตัรจะบอกว่าทวดแก่หรอืพ่อคุณ”

“เปล่าครบั หามไิด้ คุณทวดยงัดูเหมอืนสมยัก่อนไม่มผีดิ” 

รูปถ่ายของทวดอ่อนและหม่อมทวดเอียดที่ติดไว้ตรงบันไดยังคง

งดงาม ทกุครั้งที่หม่อมหลวงฉตัรเกล้าเดนิผ่านเป็นต้องหยดุยนืด ูน่าเสยีดาย

ที่บดันี้หม่อมทวดเอยีดเสยีชวีติไปแล้ว

“ทวดกแ็ก่แล้วจรงิๆ นบัวนักเ็หมอืนไม้ใกล้ฝั่ง จะตายวนัตายพรุ่งก็

ไม่รู้”

“อย่าพูดอย่างนั้นสคิรบั คณุทวดต้องอยูก่บัหลานๆ ไปอกีนาน” ฉตัร-

เกล้ากอดเอวทวดอ่อนเอาไว้แล้วเงยหน้าขึ้นสบตาท่าน น่าแปลกที่ยงัคงเหน็

ต
ใช้ทุนทั้งหมดสามปีใช่ไหม”

ต
ใช้ทุนทั้งหมดสามปีใช่ไหม”

“ใช่ครบั คุณทวดความจ�

ต
“ใช่ครบั คุณทวดความจ�

ต“นี่คุณฉตัรจะบอกว่าทวดแก่หรอืพ่อคุณ”ต“นี่คุณฉตัรจะบอกว่าทวดแก่หรอืพ่อคุณ”

“เปล่าครบั หามไิด้ คุณทวดยงัดูเหมอืนสมยัก่อนไม่มผีดิ” ต“เปล่าครบั หามไิด้ คุณทวดยงัดูเหมอืนสมยัก่อนไม่มผีดิ” 

รูปถ่ายของทวดอ่อนและหม่อมทวดเอียดที่ติดไว้ตรงบันไดยังคง
ต

รูปถ่ายของทวดอ่อนและหม่อมทวดเอียดที่ติดไว้ตรงบันไดยังคง

ั
“ดแีล้วคณุฉตัร ลกูผูช้ายท�

ั
“ดแีล้วคณุฉตัร ลกูผูช้ายท�

ใช้ทุนทั้งหมดสามปีใช่ไหม” ัใช้ทุนทั้งหมดสามปีใช่ไหม” ว
“ใช่ครบั และถ้าผมเรยีนจบกจ็ะต้องไปท�

ว
“ใช่ครบั และถ้าผมเรยีนจบกจ็ะต้องไปท�

“ดแีล้วคณุฉตัร ลกูผูช้ายท�

ว
“ดแีล้วคณุฉตัร ลกูผูช้ายท�า

ว
างานเพื่อชาตเิป็นสิ่งสมควร คุณฉตัรต้อง

ว
งานเพื่อชาตเิป็นสิ่งสมควร คุณฉตัรต้อง

ใช้ทุนทั้งหมดสามปีใช่ไหม” วใช้ทุนทั้งหมดสามปีใช่ไหม”

“ใช่ครบั คุณทวดความจ�ว“ใช่ครบั คุณทวดความจ�าวาดจีรงิๆ”วดจีรงิๆ”

“นี่คุณฉตัรจะบอกว่าทวดแก่หรอืพ่อคุณ”
ว

“นี่คุณฉตัรจะบอกว่าทวดแก่หรอืพ่อคุณ”

อ
“หลงัสอบเสรจ็ผมคงมเีวลาอยู่บ้านอกีพกัใหญ่เลยทเีดยีวครบั”

อ
“หลงัสอบเสรจ็ผมคงมเีวลาอยู่บ้านอกีพกัใหญ่เลยทเีดยีวครบั”

ลงัจะเรยีนจบเฉพาะทางแล้วใช่ไหม”

อ
ลงัจะเรยีนจบเฉพาะทางแล้วใช่ไหม”

“ใช่ครบั และถ้าผมเรยีนจบกจ็ะต้องไปท�

อ
“ใช่ครบั และถ้าผมเรยีนจบกจ็ะต้องไปท�

“ดแีล้วคณุฉตัร ลกูผูช้ายท� อ“ดแีล้วคณุฉตัร ลกูผูช้ายท�า อางานเพื่อชาตเิป็นสิ่งสมควร คุณฉตัรต้ององานเพื่อชาตเิป็นสิ่งสมควร คุณฉตัรต้อง

ย
เพราะกลัวว่าคุณทวดจะไม่ยอมยกโทษให้ เพราะก่อนหน้านั้นคุณทวด

ย
เพราะกลัวว่าคุณทวดจะไม่ยอมยกโทษให้ เพราะก่อนหน้านั้นคุณทวด

“หลงัสอบเสรจ็ผมคงมเีวลาอยู่บ้านอกีพกัใหญ่เลยทเีดยีวครบั”

ย
“หลงัสอบเสรจ็ผมคงมเีวลาอยู่บ้านอกีพกัใหญ่เลยทเีดยีวครบั”

ลงัจะเรยีนจบเฉพาะทางแล้วใช่ไหม”ยลงัจะเรยีนจบเฉพาะทางแล้วใช่ไหม”

“ใช่ครบั และถ้าผมเรยีนจบกจ็ะต้องไปท�ย“ใช่ครบั และถ้าผมเรยีนจบกจ็ะต้องไปท� งานรบัใช้ชาต”ิยงานรบัใช้ชาต”ิ

เพราะกลัวว่าคุณทวดจะไม่ยอมยกโทษให้ เพราะก่อนหน้านั้นคุณทวด

่
เพราะกลัวว่าคุณทวดจะไม่ยอมยกโทษให้ เพราะก่อนหน้านั้นคุณทวด

า
แต่ก็ส่งจดหมายเล่าความเป็นไปมาทุกสัปดาห์ แถมยังโทร. มาออดอ้อน

า
แต่ก็ส่งจดหมายเล่าความเป็นไปมาทุกสัปดาห์ แถมยังโทร. มาออดอ้อน

เพราะกลัวว่าคุณทวดจะไม่ยอมยกโทษให้ เพราะก่อนหน้านั้นคุณทวด

า
เพราะกลัวว่าคุณทวดจะไม่ยอมยกโทษให้ เพราะก่อนหน้านั้นคุณทวด

“หลงัสอบเสรจ็ผมคงมเีวลาอยู่บ้านอกีพกัใหญ่เลยทเีดยีวครบั”า“หลงัสอบเสรจ็ผมคงมเีวลาอยู่บ้านอกีพกัใหญ่เลยทเีดยีวครบั”

ง
หม่อมหลวงปกเกศเดนิทางไปเรยีนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อสี่ปีก่อน 

ง
หม่อมหลวงปกเกศเดนิทางไปเรยีนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อสี่ปีก่อน 

แต่ก็ส่งจดหมายเล่าความเป็นไปมาทุกสัปดาห์ แถมยังโทร. มาออดอ้อน

ง
แต่ก็ส่งจดหมายเล่าความเป็นไปมาทุกสัปดาห์ แถมยังโทร. มาออดอ้อน

เพราะกลัวว่าคุณทวดจะไม่ยอมยกโทษให้ เพราะก่อนหน้านั้นคุณทวดงเพราะกลัวว่าคุณทวดจะไม่ยอมยกโทษให้ เพราะก่อนหน้านั้นคุณทวด
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ความเศร้าปรากฏอยู่ในนั้น ทั้งๆ ที่หม่อมหลวงภูธเนศเพิ่งจะพบรักกับ

ทายาทตระกลูเทวพรหม และอกีไม่นานกค็งแต่งงานกนั เหมอืนเป็นการเตมิ

เตม็ความหวงัที่คุณทวดมี

“โธ่พ่อคุณ คนแก่อย่างทวดไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่ แต่ถ้า

ความปรารถนาเป็นจรงิ ทวดกต็ายตาหลบั”

“คุณทวดหมายถงึเรื่องของตระกูลเทวพรหมหรอืครบั”

เรื่องทั้งหมดเริ่มจากหม่อมราชวงศ์เทวพนัธ์ เทวพรหม เป็นพระสหาย

ของหม่อมเจ้าวชิชากรซึ่งมศีกัดิ์เป็นปูข่องหม่อมหลวงฉตัรเกล้า อยากให้สอง

ตระกูลเกี่ยวดองกัน นับตั้งแต่หม่อมราชวงศ์ธราธรที่หม่อมทวดเอียด

ต้องการให้ตกล่องปล่องชิ้นกบัหม่อมหลวงเกษรา แต่กไ็ม่สมหวงั จนมาถงึ

ธิดาคนรองอย่างหม่อมหลวงมารตี ซึ่งหมายหมั้นให้แต่งงานกับหม่อม-

ราชวงศ์พุฒิภัทร แต่ก็คลาดกันไปอีก แม้กระทั่งหม่อมหลวงวิไลรัมภาซึ่ง

ควรจะแต่งงานกบัหม่อมราชวงศ์รณพรี์ แต่สุดท้ายกผ็ดิหวงั 

“ใช่ หลานได้ข่าวหม่อมหลวงมารตกีบัหม่อมหลวงวไิลรมัภาบ้างไหม”

นับตั้งแต่สัญญาสิ้นสุดลง ตระกูลเทวพรหมก็มีแต่ตกต�่าลงเรื่อยๆ 

หม่อมหลวงมารตีซึ่งในอดีตเคยเป็นพยาบาล ต้องกลายไปเป็นอนุภรรยา

ของนายพลพนิจิ ส่วนหม่อมหลวงวไิลรมัภา หลงัจากปองร้ายหม่อมเอยีด

กเ็ป็นเหตใุห้สญัญาใจทั้งหมดถกูยกเลกิ สร้างความแค้นใจให้หล่อนเป็นอนั

มาก หม่อมราชวงศ์รณพร์ีแต่งงานกบัเพยีงขวญัซึ่งเป็นดารานกัแสดงในอดตี 

และมโีซ่ทองคล้องใจด้วยกนัถงึสี่คน 

หม่อมหลวงวไิลรมัภาท�าใจไม่ได้ คลุ้มคลั่งและส่งจดหมายสาปแช่ง

มาในวันเกิดของทวดอ่อน ท�าให้ท่านไม่สบายใจถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อ 

เนื่องจากรู้สึกติดค้างกับตระกูลเทวพรหมเป็นอย่างมาก แม้ตอนนี้หม่อม-

หลวงภูธเนศจะพบหนึ่งในทายาทตระกูลเทวพรหมแล้วกต็าม แต่กย็งัไม่มี

ใครได้ข่าวสองสาวแห่งตระกูลเทวพรหมอกีเลย 

ครั้งสดุท้ายที่เรื่องของหม่อมหลวงมารตปีรากฏทางหน้าหนงัสอืพมิพ์

ต
หม่อมหลวงมารตีซึ่งในอดีตเคยเป็นพยาบาล ต้องกลายไปเป็นอนุภรรยา

ต
หม่อมหลวงมารตีซึ่งในอดีตเคยเป็นพยาบาล ต้องกลายไปเป็นอนุภรรยา

ของนายพลพนิจิ ส่วนหม่อมหลวงวไิลรมัภา หลงัจากปองร้ายหม่อมเอยีด

ต
ของนายพลพนิจิ ส่วนหม่อมหลวงวไิลรมัภา หลงัจากปองร้ายหม่อมเอยีด

กเ็ป็นเหตใุห้สญัญาใจทั้งหมดถกูยกเลกิ สร้างความแค้นใจให้หล่อนเป็นอนัตกเ็ป็นเหตใุห้สญัญาใจทั้งหมดถกูยกเลกิ สร้างความแค้นใจให้หล่อนเป็นอนัตมาก หม่อมราชวงศ์รณพร์ีแต่งงานกบัเพยีงขวญัซึ่งเป็นดารานกัแสดงในอดตี ตมาก หม่อมราชวงศ์รณพร์ีแต่งงานกบัเพยีงขวญัซึ่งเป็นดารานกัแสดงในอดตี 

และมโีซ่ทองคล้องใจด้วยกนัถงึสี่คน 
ต

และมโีซ่ทองคล้องใจด้วยกนัถงึสี่คน 

ั
นับตั้งแต่สัญญาสิ้นสุดลง ตระกูลเทวพรหมก็มีแต่ตกต�่

ั
นับตั้งแต่สัญญาสิ้นสุดลง ตระกูลเทวพรหมก็มีแต่ตกต�่

หม่อมหลวงมารตีซึ่งในอดีตเคยเป็นพยาบาล ต้องกลายไปเป็นอนุภรรยาัหม่อมหลวงมารตีซึ่งในอดีตเคยเป็นพยาบาล ต้องกลายไปเป็นอนุภรรยาว
“ใช่ หลานได้ข่าวหม่อมหลวงมารตกีบัหม่อมหลวงวไิลรมัภาบ้างไหม”

ว
“ใช่ หลานได้ข่าวหม่อมหลวงมารตกีบัหม่อมหลวงวไิลรมัภาบ้างไหม”

ว
นับตั้งแต่สัญญาสิ้นสุดลง ตระกูลเทวพรหมก็มีแต่ตกต�่

ว
นับตั้งแต่สัญญาสิ้นสุดลง ตระกูลเทวพรหมก็มีแต่ตกต�่

หม่อมหลวงมารตีซึ่งในอดีตเคยเป็นพยาบาล ต้องกลายไปเป็นอนุภรรยาวหม่อมหลวงมารตีซึ่งในอดีตเคยเป็นพยาบาล ต้องกลายไปเป็นอนุภรรยา

ของนายพลพนิจิ ส่วนหม่อมหลวงวไิลรมัภา หลงัจากปองร้ายหม่อมเอยีดวของนายพลพนิจิ ส่วนหม่อมหลวงวไิลรมัภา หลงัจากปองร้ายหม่อมเอยีด

กเ็ป็นเหตใุห้สญัญาใจทั้งหมดถกูยกเลกิ สร้างความแค้นใจให้หล่อนเป็นอนั
ว

กเ็ป็นเหตใุห้สญัญาใจทั้งหมดถกูยกเลกิ สร้างความแค้นใจให้หล่อนเป็นอนั

อ
ราชวงศ์พุฒิภัทร แต่ก็คลาดกันไปอีก แม้กระทั่งหม่อมหลวงวิไลรัมภาซึ่ง

อ
ราชวงศ์พุฒิภัทร แต่ก็คลาดกันไปอีก แม้กระทั่งหม่อมหลวงวิไลรัมภาซึ่ง

ควรจะแต่งงานกบัหม่อมราชวงศ์รณพรี์ แต่สุดท้ายกผ็ดิหวงั 

อ
ควรจะแต่งงานกบัหม่อมราชวงศ์รณพรี์ แต่สุดท้ายกผ็ดิหวงั 

“ใช่ หลานได้ข่าวหม่อมหลวงมารตกีบัหม่อมหลวงวไิลรมัภาบ้างไหม”

อ
“ใช่ หลานได้ข่าวหม่อมหลวงมารตกีบัหม่อมหลวงวไิลรมัภาบ้างไหม”

อนับตั้งแต่สัญญาสิ้นสุดลง ตระกูลเทวพรหมก็มีแต่ตกต�่อนับตั้งแต่สัญญาสิ้นสุดลง ตระกูลเทวพรหมก็มีแต่ตกต�่

หม่อมหลวงมารตีซึ่งในอดีตเคยเป็นพยาบาล ต้องกลายไปเป็นอนุภรรยาอหม่อมหลวงมารตีซึ่งในอดีตเคยเป็นพยาบาล ต้องกลายไปเป็นอนุภรรยา

ย
ธิดาคนรองอย่างหม่อมหลวงมารตี ซึ่งหมายหมั้นให้แต่งงานกับหม่อม-

ย
ธิดาคนรองอย่างหม่อมหลวงมารตี ซึ่งหมายหมั้นให้แต่งงานกับหม่อม-

ราชวงศ์พุฒิภัทร แต่ก็คลาดกันไปอีก แม้กระทั่งหม่อมหลวงวิไลรัมภาซึ่ง

ย
ราชวงศ์พุฒิภัทร แต่ก็คลาดกันไปอีก แม้กระทั่งหม่อมหลวงวิไลรัมภาซึ่ง

ควรจะแต่งงานกบัหม่อมราชวงศ์รณพรี์ แต่สุดท้ายกผ็ดิหวงั ยควรจะแต่งงานกบัหม่อมราชวงศ์รณพรี์ แต่สุดท้ายกผ็ดิหวงั 

“ใช่ หลานได้ข่าวหม่อมหลวงมารตกีบัหม่อมหลวงวไิลรมัภาบ้างไหม”ย“ใช่ หลานได้ข่าวหม่อมหลวงมารตกีบัหม่อมหลวงวไิลรมัภาบ้างไหม”

่
ต้องการให้ตกล่องปล่องชิ้นกบัหม่อมหลวงเกษรา แต่กไ็ม่สมหวงั จนมาถงึ

่
ต้องการให้ตกล่องปล่องชิ้นกบัหม่อมหลวงเกษรา แต่กไ็ม่สมหวงั จนมาถงึ

า
ตระกูลเกี่ยวดองกัน นับตั้งแต่หม่อมราชวงศ์ธราธรที่หม่อมทวดเอียด

า
ตระกูลเกี่ยวดองกัน นับตั้งแต่หม่อมราชวงศ์ธราธรที่หม่อมทวดเอียด

ต้องการให้ตกล่องปล่องชิ้นกบัหม่อมหลวงเกษรา แต่กไ็ม่สมหวงั จนมาถงึ

า
ต้องการให้ตกล่องปล่องชิ้นกบัหม่อมหลวงเกษรา แต่กไ็ม่สมหวงั จนมาถงึ

ธิดาคนรองอย่างหม่อมหลวงมารตี ซึ่งหมายหมั้นให้แต่งงานกับหม่อม-าธิดาคนรองอย่างหม่อมหลวงมารตี ซึ่งหมายหมั้นให้แต่งงานกับหม่อม-

ราชวงศ์พุฒิภัทร แต่ก็คลาดกันไปอีก แม้กระทั่งหม่อมหลวงวิไลรัมภาซึ่งาราชวงศ์พุฒิภัทร แต่ก็คลาดกันไปอีก แม้กระทั่งหม่อมหลวงวิไลรัมภาซึ่ง

ง
เรื่องทั้งหมดเริ่มจากหม่อมราชวงศ์เทวพนัธ์ เทวพรหม เป็นพระสหาย

ง
เรื่องทั้งหมดเริ่มจากหม่อมราชวงศ์เทวพนัธ์ เทวพรหม เป็นพระสหาย

ของหม่อมเจ้าวชิชากรซึ่งมศีกัดิ์เป็นปูข่องหม่อมหลวงฉตัรเกล้า อยากให้สอง

ง
ของหม่อมเจ้าวชิชากรซึ่งมศีกัดิ์เป็นปูข่องหม่อมหลวงฉตัรเกล้า อยากให้สอง

ตระกูลเกี่ยวดองกัน นับตั้งแต่หม่อมราชวงศ์ธราธรที่หม่อมทวดเอียด

ง
ตระกูลเกี่ยวดองกัน นับตั้งแต่หม่อมราชวงศ์ธราธรที่หม่อมทวดเอียด

ต้องการให้ตกล่องปล่องชิ้นกบัหม่อมหลวงเกษรา แต่กไ็ม่สมหวงั จนมาถงึงต้องการให้ตกล่องปล่องชิ้นกบัหม่อมหลวงเกษรา แต่กไ็ม่สมหวงั จนมาถงึ

ธิดาคนรองอย่างหม่อมหลวงมารตี ซึ่งหมายหมั้นให้แต่งงานกับหม่อม-
ง

ธิดาคนรองอย่างหม่อมหลวงมารตี ซึ่งหมายหมั้นให้แต่งงานกับหม่อม-




