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"ท่ีดูแลตัวเองจนยังสวยพริ้งท้ังท่ีอายุเลขห้าแล้วก็น่าช่ืนชมอยู่หรอก 

แต่ด้วยนิสัยควรต้องเรียกเป็นนางมารสองพันปีมากกว่าสาวสองพันปี"

ค�าพูดท่ีเปี่ยมไปด้วยอารมณ์หม่ันไส้ดึงความสนใจของหม่อมหลวง 

เทวษิฎ์ท่ีก�าลงัเดนิเข้าสูง่านแฟช่ันโชว์เอาไว้ได้ เมือ่เขาหันไปมองตามเสยีง

กพ็บว่าคนพูดเป็นสภุาพสตรสีวยเปรีย้วท่ีเขาคุน้หน้าด ี และเขาก็ไม่แปลกใจ

สักนิดที่เป็นเธอ...หนึ่งนาเรศ อิงรัตนะ หรือที่รู้จักกันในนาม 'คุณหนึ่ง'

ดวงตาคมกริบจับจ้องสาวสวยเจ้าของเรือนผมยาวสีน�้าตาลทองกับ

ดวงตากลมโต เขาเฝ้ามองใบหน้างามเบ้น้อยๆ ตามแรงอารมณ์ จวบจน

หญิงสาวหันมา สายตาสองคู่สบกนัพอด ีเธอนิง่ไปนดิหนึง่ก่อนจะจ้องกลบัมา

เขมง็ ราวจะถามว่ามีปัญหาอะไรกบัค�าวิจารณ์ของเธอหรอืเปล่า ซ่ึงแน่นอนว่า

เขาไม่มี...

ไม่ใช่อะไร ถ้าไม่จ�าเป็นเขาก็ไม่อยากทะเลาะกับผู้หญิง โดยเฉพาะ 

ในที่สาธารณะแบบนี้

และที่ส�าคัญเขาไม่อยากเป็นต้นเหตุให้ผู้หญิงทะเลาะกันด้วย

ชายหนุ ่มมองอีกฝ่ายในระยะไกลอีกครู ่เพ่ือเตือนให้หนึ่งนาเรศ 

บทนำ�
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ระวังปากมากกว่านี้ ไม่ว่าเธอจะเข้าใจหรือไม่ก็ตาม จากนั้นเขาก็ก้าวเดิน

ต่อไปยังแถวหน้าเวทีซ่ึงมีคนกลุม่ใหญ่ยนือยู่ พนกังานฝ่ายอีเวนต์บอกเขาว่า

ให้เดนิมาตรงน้ี ซ่ึงดูจากรปูการณ์แล้วคนท่ีเขามองหากน่็าจะอยู่ในกลุม่คน

เหล่านี้จริงๆ

แม่ของเขารักการเป็นจุดเด่น...

หม่อมหลวงเทวษิฎ์เดินไปไม่กีก้่าวกเ็ห็นผู้ให้ก�าเนดิ...พิมพ์ภทัรา ภรูนิทร์

โดดเด่นเสมอ แม้ยามนีอ้ายุจะมีเลขห้าน�าหน้า แต่ด้วยรปูลกัษณ์ภายนอกแล้ว

ให้บอกว่าท่านอายเุพิง่อยู่ในหลกัสามสบิกเ็ช่ือได้ ไม่เพียงหน้าตาผวิพรรณ 

ท่ีท่านดูแลบ�ารุงและเสริมเติมด้วยสารพัดวิธี หากท่านยังเป็นสาวเปรี้ยว 

ท่ีตามทันทุกเทรนด์แฟชั่น บางครั้งก็น�าเทรนด์เอง และท่านก็รสนิยมดี 

เสยีด้วย

"เทมส์" พิมพ์ภทัราร้องออกมาพร้อมกบัโบกไม้โบกมือทันทีท่ีลกูชาย

ปรากฏตัวในครรลองสายตา ไม่สนใจว่าก�าลังคุยกับใครอยู่

เม่ือคนอ่ืนๆ ในวงสนทนาหันมามอง มุมปากของคนเป็นลูกชาย 

กย็กตามความเคยชินมากกว่าตัง้ใจ เขาส่งรอยยิม้ตามมารยาทไปให้ทุกคน

โดยถ้วนท่ัวตอนแทรกตัวผ่านใครต่อใครไปหาแม่...ชายหนุ่มยกมือไหว้ 

ขณะที่แม่ยกสองแขนขึ้นโอบกอดเขาแล้วแอร์คิสพร้อมท�าเสียง 'มัวะ'

"สดุหล่อของคณุแม่ คดิถงึจงั ยงันกึอยู่เลยว่าวนันีจ้ะได้เจอเทมส์ไหม"

"ถ้าผมอยู่ห้างแล้วรูว่้าคณุแม่มากต้็องได้เจออยู่แล้วล่ะครบั" เขาบอก 

ดวงตาสีนิลตวัดไปมองข้างกายพิมพ์ภัทราอย่างรวดเร็ว ครั้นเห็นว่า 

มันว่างเปล่า ถัดไปมีแค่เพื่อนในวงสังคมไฮโซของท่านเขาก็สบายใจข้ึน 

เล็กน้อย

ปัจจบัุนพมิพ์ภทัรามี 'คูร่กั' เป็นดาราท่ีอายุยังไม่ถงึสามสบิช่ือวรนัธร 

พดูง่ายๆ ว่าอีกฝ่ายอายุน้อยกว่าเขาเสยีอีก ซ่ึงมันกท็�าให้เขากระอกักระอ่วน

แบบแปลกๆ ถงึวรนัธรจะดแูลแม่เขาดแีละเข้ากบัท่านได้จนสามารถอยูด้่วยกนั
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ได้นานกว่าคนอืน่ๆ ท่ีผ่านมา กระนัน้เขากค็งไม่มทีางชนิง่ายๆ

แต่ก็นั่นแหละ...มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพิมพ์ภัทรา เหมือนกับ 

เรือ่งท่ีท่านแต่งงานสามครัง้ มีลกูชายจากการแต่งงานครัง้ละคน จนท�าให้

เขามีพ่ีชายต่างพ่ออีกหนึง่คนและน้องชายต่างพ่ออกีหนึง่คน กระท่ังในท่ีสดุ

ท่านกเ็ลกิแต่งงานแล้วเปลีย่นคูร่กัไปเรือ่ยๆ แทน จนมาถงึคนล่าสดุคอืวรนัธร

ไม่ว่าชีวิตของพิมพ์ภัทราจะโลดโผนและเต็มไปด้วยสีสันขนาดไหน  

ท้ายท่ีสดุแล้วท่านกค็อืแม่ของเขาอยู่ด ีถงึท่านจะไม่ค่อยได้เลีย้งดเูขาใกล้ชิด

เพราะเขาอยู่กบัพ่อ แต่ท่านกท็�าหน้าท่ีแม่แบบห่างๆ ได้ดพีอสมควร

"แต่นี่เดี๋ยวผมต้องกลับขึ้นไปประชุมแล้ว..."

"นัน่ไง ท้ังปี" ผูเ้ป็นแม่ท�าท่าเบ่ือหน่าย "มาห้างนีที้ไรเจอกนักีที่ๆ เทมส์

กต้็องประชุมๆๆๆ"

"ผมรับเงินเดือนเขานี่ครับ" หม่อมหลวงเทวิษฎ์ยิ้ม

"จ้ะ แล้วเขาก็ใช้เทมส์ซะคุ้มเลย"

"ถ้าผมเป็นคนจ่ายเงินผมก็ต้องใช้พนักงานท่ีจ้างให้คุ้มเหมือนกัน" 

ลูกชายบอก ยังคงย้ิมอยู่ "เดี๋ยวผมต้องไปแล้ว เอาไว้เราค่อยนัดเจอกัน 

นอกรอบนะครับ"

"นี่ก็อีกเรื่อง บอกจะนัดเจอๆ กี่รอบแล้ว ไม่ได้นัดสักที" พิมพ์ภัทรา

ตวัดสายตาค้อนอย่างเปี่ยมไปด้วยจริต ก่อนจะตบต้นแขนลูกชายเบาๆ  

"เอาล่ะๆ ไปท�างานเถอะจ้ะ ไว้ค่อยเจอกัน"

หม่อมหลวงเทวษิฎ์ยกมือไหว้ลาแม่ จากนัน้เขากหั็นไปส่งยิม้ให้ทุกคน

รอบวงสนทนาอีกครัง้ก่อนจะผละจากมา บนใบหน้าหล่อเหลายงัมรีอยย้ิมเลก็ๆ 

ตดิอยู่ อีกครัง้ท่ีมันเป็นการยิม้ตามหน้าท่ี ล�าพังตวัเขาไม่สนใจภาพลกัษณ์

ของตวัเองเท่าไหร่ หากในความเป็นจรงิเขามีหมวกอีกหลายใบสวมซ้อนกนั

อยู ่โดยเฉพาะต�าแหน่งผูบ้รหิารของห้างสรรพสนิค้า

แต่การเป็นผู้บริหารของห้างก็มีข้อดี คือพอมีอีเวนต์หรูๆ ในห้าง 
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ท่ีตวัเขาดแูลอยู่และพมิพ์ภทัราได้รบัเชญิให้เข้าร่วม เขากแ็ค่ต้องแวะมาเจอท่าน

สกัแวบ ซ่ึงงานลกัษณะนีก้ม็แีทบทุกเดอืน เขาจึงไม่ต้องนดัเจอท่านเลย... 

มนัไม่ใช่ว่าเขารงัเกยีจรงังอนแม่บังเกดิเกล้า แต่กต้็องยอมรบัว่าเขาไม่ได้สนทิ

กบัท่าน ซ�า้มันยังมีอะไรหลายอย่างท่ีท�าให้เขาไม่สะดวกใจท่ีจะใช้เวลากบัท่าน

นานๆ เท่าไหร่ ดงันัน้ให้เรือ่งด�าเนนิไปแบบนีก้ถ็อืว่าดแีล้ว

ร่างสูงเดินย้อนกลับมาทางเดิม นั่นท�าให้เขาต้องเฉียดใกล้จุดท่ี 

หนึ่งนาเรศยืนอยู่กับเพื่อนอีกครั้ง เขาไม่ได้ใส่ใจเธอนัก ทว่า...

"น่าหมั่นไส้"

เสยีงของหญงิสาวลอยมาเข้าโสตประสาทอีกหน หม่อมหลวงเทวิษฎ์

ไม่ได้หยดุเดนิแต่เบือนหน้าไปหาเธออกีรอบ คราวนีขึ้งตาดใุส่เธอแถมเพ่ิม

ไปด้วย กระนัน้เธอกยั็งลอยหน้าลอยตาคล้ายจะท้าทาย นัน่ท�าให้เขานกึฉิว

อย่างช่วยไม่ได้ แต่ขายาวๆ กย็งัพาเขาเดนิออกจากพ้ืนท่ีจัดงานต่อ ไม่ได้

คิดจะหยดุแวะต่อความยาวสาวความยืด

หนึ่งนาเรศตั้งใจกวนประสาทและชวนทะเลาะชัดๆ...เป็นผู้หญิง 

ที่ไม่น่าวิสาสะด้วยจริงๆ
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มาเจอกันอีกได้ไงเนี่ย!

หนึ่งนาเรศจ้องบุรุษร่างสูงท่ีเดินมาจากทิศตรงข้ามและมาหยุด 

ยืนมองกันที่หน้าทางเข้าร้านขนมหวานชื่อดัง ความจริงเธอสังเกตเห็นเขา

ต้ังแต่อยู่ไกลๆ แล้ว นอกจากความสงูแล้วหน้าตาของเขากห็ล่อเหลาโดดเด่น

เสียขนาดนั้น เป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะไม่เห็นเขา หากตอนแรกเธอคิดว่า 

แค่ท�าเป็นเดินสวนกนัไปเฉยๆ กไ็ม่ได้ยากอะไร ไม่นกึว่าเอาเข้าจรงิเธอกบัเขา

ต่างมาหยุดแล้วท�าท่าจะเลีย้วเข้าร้านเดยีวกนัแบบนี้

จะเรยีกว่าดวงสมพงศ์หรอืถงึคราวซวยก็ไม่รู ้ห้างนีค้อืห้างพลาเซเรยี

ของพวกราชสกุลฉัตราก็จริง แต่มันก็ไม่ใช่สาขาท่ีเขาเป็นผู้บริหารอยู่ 

ตระกลูนี้ใช้เครอืญาตบิรหิารห้างสาขาหลกัๆ ห้างสาขาท่ีเขาดแูลนัน้อยูห่่างไป

สี่สถานีรถไฟฟ้า ไม่ไกล...แต่เธอก็ไม่คิดว่าเขาจะมาโผล่ที่นี่ในเวลานี้

บางทีเขาอาจจะมาประชุม เยีย่มญาต ิหรอือะไรก็ได้...แต่กน็ัน่แหละ 

เมือ่วานกเ็พิง่เจอกนัท่ีห้างสาขาของเขาแท้ๆ วันนียั้งอตุส่าห์มาเจอกนัอีก!

แบบนี้ต้องเรียกว่าซวยสมพงศ์!

สองหนุ ่มสาวมองกันดุจวัดใจว่าใครจะเดินเข้าไปในร้านก่อน  

บทที่ 1
ซวยสมพงศ์
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จนสุดท้ายหม่อมหลวงเทวิษฎ์ก็ผายมือเป็นเชิงเชื้อเชิญให้เธอเข้าร้าน เธอ

ไม่แปลกใจ อีกฝ่ายได้รบัเสยีงช่ืนชมอยู่เนอืงๆ ในวงสงัคมว่าเป็นสภุาพบุรษุ 

ก่อนหน้านี้เธอก็มองเขาในแง่นั้น ทว่าตั้งแต่ 'เกิดเรื่อง' เธอก็มองเขา 

ไม่เหมือนเดมิอีกต่อไป ดงันัน้ตอนนีจ้ากท่ีควรจะช่ืนชมเลยกลายเป็นหมัน่ไส้

อย่างไรกต็าม การจะท�าตัวป้ันป่ึงใส่ท้ังท่ีเขาแสดงมารยาทท่ีดอีอกมาแล้ว

ไม่ถอืเป็นเรือ่งฉลาด โดยเฉพาะต่อหน้าพนกังานของร้านท่ีก�าลงัยืนจดๆ จ้องๆ 

คล้ายไม่แน่ใจในสถานการณ์ระหว่างเธอกบัเขา

"ขอบคุณค่ะ"

หญิงสาวเอ่ยสัน้ๆ แบบให้อีกฝ่ายรูว่้าเป็นการพดูตามมารยาท จากนัน้

เธอกเ็ดนิเข้าสูร้่านขนมหวานและกวาดสายตามองหาโต๊ะว่าง ด้วยความท่ีร้านนี้

ค่อนข้างดงั จงึไม่แปลกท่ีคนจะแน่นร้านในช่วงท่ียงัคาบเกีย่วเวลาอาหารกลางวนั

แบบนี.้..หลงัจากสอดส่ายสายตาครูห่นึง่เธอกต้็องชะงกัเม่ือภาพของสตรคีนหนึง่

ผ่านเข้ามาในครรลองสายตา

พิมพ์ภัทรา!

มิน่าคณุหม่อมหลวงถงึมาโผล่ท่ีนี ่หนึง่นาเรศนกึขณะท่ีร่างสงูเดนิผ่าน

หน้าเธอตรงไปยังโต๊ะของแม่เขา

"ตอนนี้เหลือโต๊ะว่างโต๊ะเดียวค่ะคุณลูกค้า" พนักงานของร้าน 

ปราดเข้ามาเม่ือแน่ใจว่าสาวสวยจะไม่ไปนั่งกับชายหนุ่มท่ียืนมองหน้ากัน

ตรงหน้าร้าน

หนึง่นาเรศหันมองพนกังาน จากนัน้เธอกเ็บนสายตาตามการผายมือ

ของอกีฝ่าย แล้วเธอกพ็บว่าโต๊ะตวันัน้อยู่เยือ้งกบัโต๊ะของสองแม่ลกู ห่างกนั

แค่สองโต๊ะเท่านัน้...เธอหันรหัีนขวางอยู่ชัว่ขณะก่อนจะตดัสนิใจเดนิไปนัง่ท่ี

โต๊ะนัน้ เพราะถ้าจู่ๆ  เดนิออกจากร้านมันกเ็หมือนเธอหนพิีมพ์ภทัรา ซ่ึงเธอ

ไม่มีความจ�าเป็นต้องหน ี และท่ีย่ิงกว่านัน้คอืเธอนดัเพ่ือนสนทิเอาไว้ เพ่ือน

เลือกร้านนี้เองเพราะอยากกินขนมอะไรสักอย่าง
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หญงิสาวสัง่สมูธต้ีมะม่วงโดยไม่รอให้พนกังานเอาเมนมูาให้ พออีกฝ่าย

ไปแล้วเธอกร็บีหยิบมอืถอืข้ึนมาจากกระเป๋าสะพายแล้วกดต่อสายอย่างรวดเรว็

"จะถึงแล้วแก" สินีนาถผู้เป็นเพื่อนสนิทส่งเสียงมาทันควัน

"เออๆ แต่ที่ฉันโทรหาแกเนี่ยคือจะถามว่าเปลี่ยนร้านนั่งได้ป่ะ"

"ท�าไมอ่ะ ร้านไม่มีโต๊ะเหรอ"

"มี โต๊ะสดุท้ายเลย แต่ว่าฉันเจอสองแม่ลกูนัน่น่ะ" หนึง่นาเรศยกมอืข้ึน

ป้องปากเพือ่ไม่ให้เสยีงพดูเลด็ลอดออกไป

"สองแม่ลูกไหน" เพื่อนถามกลับมาเสียงงงๆ

"ก็สองแม่ลูกนั่นน่ะ...ท่ีมีเรื่องกับฉันไง" เธอขัดใจหน่อยๆ ท่ีเพื่อน 

ไม่เข้าใจ ปกตเิธอไม่เคยมีปัญหากบัสองแม่ลกูท่ีไหนมาก่อน ดงันัน้อกีฝ่าย

น่าจะนึกได้

"อ๋อ คุณพิมพ์กับคุณเทมส์เหรอ"

"ใช่น่ะสิ"

"แล้วโต๊ะติดกันเลยหรือไง" สินีนาถซักต่อ

"เปล่า เยื้องๆ"

"แหม ก็แค่เยื้อง ตอนนี้แกนั่งหันหลังให้คุณพิมพ์อยู่ใช่ไหมล่ะ"

"ใช่ส ิ ฉันจะนัง่หันหน้าหาเขาท�าไมล่ะ" หนึง่นาเรศกลอกตา ก่อนจะ

นกึอะไรข้ึนมาได้ เธออ้าปากจะพดูต่อ หากกย็งัช้ากว่าเพ่ือน

"งั้นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย แกหันหลังก็ไม่เห็นพวกเขาแล้ว"

"แต่..." เธอจะแย้ง กระนั้นด้วยความเป็นเพื่อนกันมานานปลายสาย

ก็รู้ทันตามเคย

"น่าแก ฉันอยากกนิบิงซูมะม่วงอ่ะ มนัเป็นเมนเูฉพาะเดอืน แถมวันนี้

กว็นัสดุท้ายแล้วด้วย"

สินีนาถงอแงมาตามสัญญาณโทรศัพท์ ท�าเอาเธออ้าปากพะงาบๆ  

จะงอแงแข่งกับเพื่อนก็พูดไม่ออก สุดท้ายก็ได้แต่ถอนหายใจเฮือก
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"งั้นแกก็รีบมาแล้วกัน ก่อนฉันจะหมดความอดทน"

หนึ่งนาเรศดูดสมูธตี้ท่ีสั่งมาไปเพียงสองครั้ง นอกนั้นเธอใช้เวลา 

หมดไปกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ปกติเธอไม่ใช่คนติดมือถืออะไรนักหนา 

หากวันนี้เธอไม่อยากสนใจสิ่งรอบข้าง กระท่ังเสียงของสองแม่ลูกนั่น 

เธอก็ไม่อยากได้ยินให้อารมณ์ขุ่นมัว

จุดเริ่มต้นของเรื่องราวต้องย้อนไปถึงปีก่อนทีเดียว ชนวนปัญหา 

เริ่มจากตอนนั้นและผลพวงของมันยังลากยาวมาถึงวันนี้ ท้ังท่ีมันไร้สาระ

มาก ไม่ใช่ว่าเธอเป็นคนอยากต่อความยาวสาวความยืดหรอก...ยายป้านัน่

ต่างหาก!

หนึ่งนาเรศอยู่ในวงสังคมมาหลายปี แต่ต่อให้เป็นหน้าใหม่หรือ 

คนวงนอกท่ีสนใจเรือ่งในวงสงัคมไฮโซไฮซ้อของเมอืงไทยบ้างกต้็องรูป้ระวัติ

ของพมิพ์ภทัรา เรือ่งราวของอีกฝ่ายไม่ธรรมดา แทบจะเอาไปท�าละครได้ทีเดยีว 

ติดก็แค่ตอนนี้เรื่องราวนั้นยังไม่จบ...อย่างน้อยถ้าดูจากประวัติท่ีผ่านมา 

กน่็าจะเป็นอย่างนัน้

ตระกูลภูรินทร์ของพิมพ์ภัทราเป็นตระกูลเก่าแก่และร�่ารวยเป็นท่ี 

นับหน้าถือตา ทรัพย์สินเดิมนั้นมีมาก โดยเฉพาะพวกอสังหาริมทรัพย์

จ�าพวกท่ีดิน แค่ปล่อยเช่าท่ีดินก็มีรายได้เหลือกินเหลือใช้ ถึงจะมีช่ือ 

เป็นผู้บริหารในบริษัทของครอบครัว แต่ถ้าเข้าใจไม่ผิดอีกฝ่ายก็เป็นแค ่

ผูบ้รหิารในนามเก๋ๆ เอาเข้าจรงิแม่ของหม่อมหลวงเทวษิฎ์ไม่น่าจะเคยท�างาน

ท�าการอะไร หากช่ือเสยีงอนัโด่งดงัของพมิพ์ภทัราไม่เกีย่วกบัประเดน็เหล่านี้ 

มนัเกีย่วกบัชีวิตรกัและผู้ชายของคุณเธอซ่ึงเป็นเรือ่งราวให้ชาวสงัคมเกบ็ไว้

ซุบซิบกนัสนกุปากต่อเนือ่งกว่าสามทศวรรษแล้ว

ด้วยความเป็นลกูคนรวย พมิพ์ภทัราจงึถกูส่งไปเรยีนในระดบัอุดมศกึษา

ท่ีสหรฐัอเมรกิา แต่เรยีนยังไม่ทันจบคณุเธอกท้็องโต พอเลกิกบัแฟนกท้ิ็งลกู
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ไว้กับผู้ชาย ส่วนวงศาคณาญาติท่ีอับอายก็รีบจับคุณเธอใส่ตะกร้าล้างน�้า  

คลุมถุงชนให้แต่งงานกับหม่อมราชวงศ์เทพทัต ฉัตราซ่ึงก็คือพ่อของ 

หม่อมหลวงเทวษิฎ์นัน่เอง...หากมองแค่สถานะทางสงัคมท้ังสองกด็เูหมาะสม

กันดี กระนั้นถ้าใครได้รู้จักพ่อแม่ของชายหนุ่มก็จะรู้ว่าสองคนนี้ต่างกัน 

โดยสิ้นเชิง ฝ่ายชายนุ่มนวลใจเย็น ส่วนฝ่ายหญิงร้อนเร่าดุจไฟ จริงอยู่ 

คูท่ี่ต่างกนัไม่จ�าเป็นต้องเข้ากนัไม่ได้เสมอไป ทว่าส�าหรบัคูน่ีเ้ห็นได้ชัดมากว่า

เป็นอย่างนั้น และสุดท้ายท้ังสองก็เลิกกันจริงๆ โดยคุณเธอท้ิงลูกไว้กับ 

อดตีสามเีหมอืนเดมิ ซ่ึงจะว่าไปกอ็าจเป็นโชคดขีองหม่อมหลวงเทวษิฎ์แล้ว

ก็ได้

อย่างไรก็ตามพิมพ์ภัทราไม่หยุดชีวิตรักของตัวเองไว้แค่นั้น คราวนี้

คุณเธอเบนเข็มไปหาผูช้ายคงแก่เรยีนจนได้ลกูชายอีกคน และคณุเธอกห็ย่า

อีกรอบ คราวนี้ดูเหมือนคุณเธอจะได้เรียนรู้แล้วว่าแต่งงานไปก็เท่านั้น 

เลยเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ คุณเธอเลิกแต่งงานแล้วหันไปใช้วิธีเปลี่ยนผู้ชาย 

ท่ีคบหรือควงไปเรื่อยๆ ตรงนี้เองท่ีขาเม้าท์ชอบนัก เพราะผู้ชายของ 

พิมพ์ภัทรานั้นหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเรื่องรูปลักษณ์ ฐานะ นิสัยใจคอ 

หรือกระทั่งอายุ

ปัจจบัุนผูช้ายของพมิพ์ภทัราอายุน้อยกว่าคณุเธอราวครึง่หนึง่ เป็นดารา

เสียด้วย ถึงจะไม่ดังอะไรนักก็ตาม อีกท้ังฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ออกตัวเรียกว่า 

เป็นแฟน แค่ควงกนัไปไหนต่อไหนให้คนอืน่รบัรูเ้ข้าใจกนัเอง มนัไม่แปลก 

ในเม่ือคณุเธอรวยจนสามารถเลีย้งผูช้ายได้เป็นโหลแบบขนตางอนๆ ไม่ร่วง

สกัเส้น แต่ท่ีแปลกคอืคณุเธออยู่กบัดาราช่ือวรนัธรคนนีม้าเป็นปีแล้ว ซ่ึงถอืว่า

นานกว่าผู้ชายคนอ่ืนๆ ท่ีผ่านมามาก ตอนนี้ใครต่อใครจึงพากันสงสัยว่า 

พิมพ์ภัทราอาจหยุดท่ีคนนี้ กระนั้นก็มีคนไม่เห็นด้วย บอกว่าสันดานคน 

เปลีย่นยาก ดงันัน้จงึเชือ่กนัว่าอกีไม่นานคณุเธอกน่็าจะเดินหน้าไปหาผูช้าย

คนใหม่ ซ่ึงเรือ่งนีก้ต้็องรอดกูนัต่อไป
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ความจริงแล้วหนึ่งนาเรศไม่ได้สนใจเรื่องชีวิตรักอันแสนมีสีสันของ

พิมพ์ภัทราเลย ล�าพังแค่เรื่องงานเธอก็ยุ่งจนหัวปั่นแล้ว และท่ีผ่านมา 

เธอกับอีกฝ่ายก็แค่รู้จักกันผ่านๆ ตามงานเลี้ยง ท�านองว่ารู้จักหน้ากับช่ือ

ของกนัและกนั ไม่เคยโอภาปราศรยักนัจรงิจงัด้วยซ�า้ จนกระท่ังเมือ่หนึง่ปีท่ีแล้ว

ตอนพิมพ์ภัทรายังโสดก่อนจะเจอวรันธร คุณเธอมายุ่งกับพ่อของเธอ!

ตั้งแต่แม่ของหนึ่งนาเรศเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตอนเธอยังไม่ทัน 

เข้ามหาวทิยาลยัด ีวรยศพ่อของเธอกค็รองตวัเป็นโสดมาตลอด ท่านบอกว่า

ในเมือ่มเีธออยู่ดงันัน้กไ็ม่มทีางเหงา อกีอย่างแค่เรือ่งบรษัิทท่านกป็วดหัวมาก

จนไม่นกึอยากหาเรือ่งใส่ตวัเพิม่ด้วยการรบัใครอกีคนเข้ามาในบ้าน ซ่ึงจะว่าไป

มันกเ็ป็นเหตผุลท่ีฟังข้ึนในเวลานัน้ ตอนท่ีแม่ป่วยครอบครวัเธอหมดค่ารกัษา

ไปเยอะมากจนส่งผลกระทบต่อบรษัิทเฟอร์นเิจอร์ท่ีท�ามาย่ีสบิกว่าปี สถานะ

การเงนิในเวลานัน้ถอืว่าง่อนแง่น กว่าวรยศกบัเธอจะช่วยกนัฝ่าฟันกลบัมาได้

ไม่ใช่เรือ่งง่ายเลย แต่ถ้าตอนนัน้พ่อเกดินกึอยากมภีรรยาใหม่ข้ึนมามันอาจจะ

ยากย่ิงกว่านีอี้กก็ได้

โดยสรุปก็คือพ่อของเธอโสดและไม่สนใจใคร จนกระทั่งวรยศไปงาน

แต่งงานงานหนึง่กบัเธอและได้พบกบัพมิพ์ภทัรา คณุเธอแสดงความสนใจ 

พ่อเธอจนสังเกตได้ ตอนแรกหนึ่งนาเรศคิดว่าถ้าพ่อท�าเฉยเสียอีกฝ่าย 

น่าจะเลิกราไปเอง หากความจริงไม่เป็นอย่างนั้น พิมพ์ภัทราเหมือนอยาก

เอาชนะวรยศเลยเดินหน้ารุกเต็มที่ ไม่สนใจแม้พ่อเธอจะแสดงท่าทีเฉยชา

ไม่ตอบสนองใดๆ เลยก็ตาม จนหญิงสาวได้ยินว่าวรยศเริ่มโดนลากเข้าไป

เป็นหัวข้อซุบซิบในวงสังคม เธอเลยทนไม่ไหวและตัดสินใจเข้าไปพูดกับ

พิมพ์ภัทราอย่างสุภาพหากตรงไปตรงมาว่าขอให้เลิกยุ่งวุ่นวายกับพ่อเธอ

เสียที

วันนั้นไม่ได้เกิดเหตุทุ่มเถียงใหญ่โตแต่อย่างใด หนึ่งนาเรศจึงสรุป 

เอาเองว่าแม่ของหม่อมหลวงเทวิษฎ์เข้าใจแล้ว หากเอาเข้าจริงปรากฏว่า
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ไม่ใช่ คุณเธอเลิกยุ่งกับวรยศ กระนั้นกลับเอาเธอกับพ่อไปเหน็บแนม  

หาว่าเธอเป็นลูกแหง่หวงพ่อบ้างล่ะ หาว่าพ่อเธอไม่มีความเป็นผู้น�าและ 

อยู่ใต้อาณัติลูกสาวบ้างล่ะ ขนาดท่ีคุณเธอมีวรันธรแล้วก็ยังไม่ยอมเลิก  

เธอเลยควันออกหูจนตามไปฉะพิมพ์ภัทราถึงท่ี คราวนี้เธอไม่สนด้วยว่า 

จะต้องรักษาหน้าอีกฝ่ายไม่ให้คนอ่ืนรู้ ก็ในเมื่ออีกฝ่ายยังท�าลายชื่อเสียง

ของเธอกับพ่ออย่างไร้มารยาท แล้วเธอจะไปแคร์คุณเธอท�าไม

กับคนแบบนี้ต้องตาต่อตา ฟันต่อฟัน!

'คุณพิมพ์ภัทราคะ ฉันขอคุยด้วยหน่อย'

ถงึจะโมโหอย่างไรหากจะให้ไปวนีแว้ดๆ ในท่ีสาธารณะนัน้ไม่ใช่นสิยั 

ของเธอ ดงันัน้เธอจงึเพยีงปราดเข้าไปหยุดยืนข้างโต๊ะน�า้ชาในโรงแรมชือ่ดงั 

ซ่ึงเป้าหมายก�าลงันัง่จบิชาเม้าท์กบัเพือ่นๆ อยู ่ พอไปถงึเธอกเ็ปิดประเดน็

ทันที ไม่คดิจะรอฟังค�าทักทายหรอืสญัญาณใดๆ เพราะยังไงวันนีเ้ธอกต้็อง

พดูกบัอีกฝ่ายให้รูเ้รือ่ง

'ฉันอยากจะมาพดูให้ชัดอกีครัง้เผือ่ตอนคยุกนัครัง้ก่อนคณุฟังไม่เข้าใจ 

ขอไม่พูดเป็นการส่วนตวันะคะเพราะฉันต้องการพยาน เผือ่คณุไม่แน่ใจว่า 

รบัสารไปถกูไหมจะได้กลบัไปถามเพือ่นทีหลงัได้'

หนึ่งนาเรศโปรยยิ้มหวานเคลือบยาพิษใส่ตาอีกฝ่ายท่ีดูยังอึ้งๆ คง 

คาดไม่ถึงว่าเธอจะบุกมารัวค�าพูดใส่เป็นชุดแบบนี้

'เอาล่ะค่ะ เข้าเรือ่งเลยจะได้ไม่เสยีเวลา ก่อนอืน่ฉันขอยนืยันอกีครัง้ว่า

ฉันไม่เคยคิดจะก้าวก่ายเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณพ่อ ถ้าท่านอยากจะมี 

ภรรยาใหม่ฉันกไ็ม่มปัีญหา ท่ีผ่านมามผีูห้ญงิมาทอดสะพานให้คณุพ่อฉันเยอะ 

หลายคนเป็นผูห้ญิงท่ีฉันว่าประวตัดิแีละน่าประทับใจ แต่ท่านกเ็ลอืกจะเป็น

โสดอยู่ดี...คุณพ่อฉันชอบท�านิ่งๆ นะคะ เพื่อรักษาหน้าผู้หญิงนั่นแหละ  

ผู้หญิงส่วนใหญ่เขาก็รักษาเกียรติของตัวเองกันดีและถอยออกไปเงียบๆ 

นานๆ ถึงจะเจอพวกไร้สติจนคุณพ่อต้องวานให้ฉันช่วยพูดให้สักคน'
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แม้สีหน้าท่าทางและค�าพูดของหญิงสาวจะฟังสุภาพอย่างยิ่ง กระนั้น

เนื้อความแฝงไว้ด้วยการเหน็บแนมแดกดันพิมพ์ภัทราแทบทุกประโยค  

ดังนัน้จงึไม่แปลกท่ีฝ่ายหลงัจะจ้องเธออย่างจะกนิเลอืดกนิเนือ้ ส่วนเพ่ือนๆ 

ของคุณเธอก็ดูเหมือนจะช็อกกันไปหมดแล้ว แต่ก็แน่นอนว่าเธอไม่แยแส

สักนิดและยังเดินหน้าต่อ

'สรปุนะคะ ฉันพยายามพดูให้ง่ายท่ีสดุเพ่ือท่ีคณุจะได้ไม่เข้าใจผดิอกี  

ข้อหนึง่คอืฉันไม่ได้หวงคุณพ่อ ข้อสองคณุพ่อฉันอยากโสดเองไม่ใช่เพราะ 

ฉันบังคบั ข้อสามคณุพ่อของฉันไม่ได้ชอบคณุ และสดุท้ายถอืว่าเป็นข้อสาม

จดุห้าแล้วกนั คณุเองกมี็ผูช้ายคนใหม่แล้ว...'

'คุณหนึ่งนาเรศ' เสียงทุ้มลอยมาแทรกจากทางด้านหลังก่อนท่ีเธอ 

จะทันพดูจบประโยค พอหันไปกพ็บว่าเป็นหม่อมหลวงเทวษิฎ์ สหีน้าของเขา

เคร่งขรึมอย่างยิ่ง 'ผมขอคุยกับคุณหน่อยได้ไหมครับ...คุยเป็นการส่วนตัว'

ดวงตากลมโตสีน�้าตาลมองใบหน้าหล่อเหลาอย่างประเมิน ก่อนท่ี 

หญงิสาวจะเหลอืบสายตาไปมองพมิพ์ภทัราอีกรอบ อนัท่ีจรงิกพ็อจะพดูได้ว่า

เธอเสร็จธุระกับอีกฝ่ายแล้ว ดังนั้นเธอจึงพยักหน้ารับ

'ได้ค่ะ'

'เชิญครับ' ชายหนุ่มผายมือไปยังทางออกของร้านน�้าชา

'หวงัว่าครัง้นีค้ณุคงเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วนะคะ จะได้ไม่เอาเรือ่งนี้

ไปพดูผดิๆ อกี' หนึง่นาเรศไม่วายหันไปหาพิมพ์ภทัราอีกรอบ จากนัน้กหั็นไป

โปรยยิม้ให้คนท่ีเหลอืในโต๊ะโดยถ้วนท่ัว 'ลานะคะทุกท่าน'

จากนั้นหญิงสาวก็เย้ืองกรายออกจากร้านน�า้ชา เธอไม่ได้สนใจดูว่า

หม่อมหลวงเทวษิฎ์เดนิตามมาหรอืเปล่าและตรงออกไปยงัลอ็บบ้ีของโรงแรม 

พอเห็นว่ามีมุมท่ีพอจะยืนคุยแบบเป็นส่วนตัวได้ว่างอยู่ก็ปราดไปทันที  

หันไปดูอีกทีก็พบว่าร่างสูงเดินตามมาแบบเว้นระยะห่างพอสมควร

'ไม่ทราบว่ามีธุระอะไรกับฉันคะ' หนึ่งนาเรศถามเม่ือเขามาหยุดยืน
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ตรงหน้า

'คุณก้าวร้าวกับคุณแม่ผม ผมถึงต้องหยุดคุณ' หม่อมหลวงเทวิษฎ ์

ไม่อ้อมค้อม

'ก้าวร้าว?' เธอทวนค�า ท�าท่าแปลกใจเต็มประดา 'ฉันก้าวร้าวต่อ 

คุณแม่คุณยังไงไม่ทราบคะ กิริยาท่าทาง น�้าเสียง หรือค�าพูด'

'คุณน่าจะรู้ดีแก่ใจนะคุณหนึ่งนาเรศว่าคุณพูดอะไรออกมาบ้าง'

ชายหนุ่มมองเธอเหมือนจะบอกว่าอย่าแกล้งโง่ ซึ่งก็ว่าไม่ได้ เพราะ

เธอแกล้งโง่จริงๆ และเธอก็จะแกล้งโง่ต่อด้วย

'คุณหมายถึงความจริงที่ฉันพูดกับแม่คุณเหรอคะ'

'ต่อให้มันเป็นความจริงคุณก็ควรมีวิธีพูดกับท่านที่ดีกว่านี้'

'ด้วยความสตัย์จรงินะคะคณุหม่อมหลวงเทวิษฎ์...' เมือ่เขาเรยีกเธอ 

ด้วยช่ือจรงิเตม็ยศเธอกเ็อาบ้าง 'ฉันเคยคุยเรือ่งนีก้บัคณุพิมพ์ภัทราเป็นการ

ส่วนตวัแล้วหนหนึง่ แต่เหมือนแม่คุณจบัใจความไม่ได้ แล้วกยั็งพดูถงึฉันกบั

คณุพ่อเสยีๆ หายๆ ต่อ วนันีฉั้นถงึต้องพูดแบบมพียานไงคะ...คณุเป็นลกูชาย 

น่าจะรูจ้กัแม่คณุดจีนพอจะประเมินได้นะว่าท่ีฉันพดูเป็นความจรงิหรอืเปล่า'

หญิงสาวปิดท้ายประโยคด้วยรอยย้ิมหวานหยด ขณะท่ีสีหน้า 

หม่อมหลวงเทวษิฎ์ยิง่ดเูคร่งขรมึ เธอเดาว่าเขาน่าจะรูน้สิยัแม่ตวัเองอยู่แก่ใจ 

และการกระท�าถดัมาของเขากยื็นยนัว่าเธอคดิถกูแล้ว เพราะเขาไม่เถยีงสกัค�า

'แต่ไม่ว่ายังไงมันก็ต้องมีวิธีท่ีดีกว่าการเดินเข้าไปพูดกลางโต๊ะน�้าชา

แบบนั้น'

'ฉันก็ไม่ค่อยรู้จักคุณพิมพ์ภัทราเสียด้วย ฉันนึกไม่ออกหรอกค่ะ 

ว่ามีวิธีไหนท่ีดีกว่านี้...คุณมีวิธีเด็ดๆ ท่ีจะท�าให้แม่คุณเข้าใจในรอบเดียว

ไหมล่ะคะ ฉันจะได้เก็บไว้เผื่อคราวต่อไป' หญิงสาวเลิกคิ้ว

'คุณหนึ่งนาเรศ ตราบใดท่ีคุณยังเอาแต่พูดยียวนยั่วโมโหคนแบบนี้ 

อย่าว่าแต่คุณแม่ผมเลย ไม่ว่าใครก็ต้องไม่อยากจะญาติดีกับคุณทั้งนั้น'
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'ฉันก็ไม่ได้อยากญาติดีกบัคนท่ีสร้างความเดอืดร้อนให้ครอบครวัของ

ฉันหรอกค่ะ' เธอสวนกลบัทันควนั ดวงตากลมโตสนี�า้ตาลวาววับ 'แค่คยุกนั

ไม่กี่ประโยคคุณก็สรุปแล้วว่าคราวก่อนฉันย่ัวโมโหคุณพิมพ์ภัทราเขาถึง 

ไม่ยอมเลกิพดูจาเสยีๆ หายๆ เกีย่วกบัครอบครวัฉัน ขอโทษเถอะ ถ้าแม่คณุ

เลิกยุ่งกับคุณพ่อฉันไปเงียบๆ มันจะมีเรื่องมาจนถึงวันนี้ไหม ฉันอดทน 

โดนกระท�ามาหลายเดือนแล้ว นียั่งต้องมาเป็นแพะรบัความผดิแทนแม่คณุ

อีกเหรอ'

หม่อมหลวงเทวิษฎ์นิ่งไป หากหนึ่งนาเรศก็เครื่องติดแล้ว ล�าพังแค่

พิมพ์ภัทราคนเดียวเธอก็โมโหมากจนควันแทบออกหู นี่มีลูกชายของ 

อีกฝ่ายมาซ�้าอีก ถึงเธอจะไม่รู้จักชายหนุ่มมาก่อน กระนั้นเท่าท่ีเห็นและ

ได้ยินมาเขาฟังดูเป็นคนมีเหตุผลกว่านี้ แต่สุดท้ายดูเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่า 

ผู้เป็นแม่เท่าไหร่เลย!

'หรือว่าคุณไม่เคร่งเรื่องการตกเป็นข่าวคาวๆ เหมือนคุณพิมพ์ภัทรา

ด้วยอีกคน อยากลองบ้างไหมล่ะ ฉันจะได้ปล่อยข่าวบ้าง...เอาอะไรดี  

เอาเป็นคณุแอบกิก๊กบัฉันแล้วแม่ไม่ปลืม้เลยปล่อยข่าวท�าร้ายฉันกบัคณุพ่อ 

ดีไหม'

ชายหนุ่มจ้องเธอเหมือนไม่เชื่อหู หากยังไม่ทันท่ีเขาจะเผยอปาก 

พูดโต้ตอบ อยู่ดีๆ พิมพ์ภัทราก็ปรากฏตัว พอมาถึงคุณเธอก็ดึงลูกชาย 

ให้ก้าวถอยห่างจากหนึ่งนาเรศ

'ไม่ต้องคยุแล้ว เทมส์กลบัไปกบัคณุแม่ คณุแม่ไม่อยากให้เทมส์เข้าใกล้

ผูห้ญิงคนนี'้

หญิงสาวจ้องหน้าแม่ของหม่อมหลวงเทวษิฎ์ จากนัน้เธอกแ็ค่นหัวเราะ

ออกมาดังเฮอะ

'ฉันกไ็ม่อยากเข้าใกล้พวกคณุแม่ลกูเหมือนกนันัน่แหละค่ะ ไม่ต้องห่วง 

คุณกช่็วยกรณุาเลกิยุ่งกบัครอบครวัของฉันด้วยแล้วกนั...แบบนี้ไม่ก้าวร้าว 
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ใช่ไหมคะ' ประโยคหลังหนึ่งนาเรศหันไปยกคิ้วใส่ชายหนุ่มแบบตั้งใจกวน  

แต่เธอก็ไม่ได้รอฟังค�าตอบ 'เอาล่ะค่ะ ฉันยอมรับว่าที่คุณพูดมาก็ถูก ฉัน 

นสิยัไม่ด ีชอบจกิ เหนบ็แนม แล้วกก็วนประสาทชาวบ้าน ฉันยอมรบัผดิโดยดี

ไม่มีข้อแก้ตวั และต่อไปจะระวงักว่านี ้ขอบคณุค่ะ แล้วกข็อลาเลยนะคะ'

เธอส่งยิ้มให้หม่อมหลวงเทวิษฎ์ จากนั้นก็ยกมือไหว้เขาอย่างงดงาม

แล้วหมุนกายจากมาสวยๆ...

แน่นอนว่าวันนั้นเธอไม่ได้นึกขอบคุณเขาจากใจจริงหรอก เธอก็แค่

อยากแสดงให้ชายหนุ ่มเห็นว่าเธอต่างจากเขาและแม่ ซ่ึงนอกจาก 

จะไม่ยอมรับผิดแล้วยังโยนความผิดใส่หัวชาวบ้านหน้าตาเฉยเสียอีก

พมิพ์ภทัราเจอวรยศเม่ือปีก่อน คณุเธอรกุพ่อของหญิงสาวอย่างหนกั

มาหลายเดอืนจนเธอหมดความอดทน หลงัจากนัน้ยายป้ามหาภยักห็าเรือ่ง

เธอกบัวรยศต่อมาอีกหลายเดอืน จนกระท่ังเกดิเหตท่ีุร้านน�า้ชากบัหม่อมหลวง

เทวษิฎ์เม่ือสองเดอืนท่ีแล้ว...พอมาไล่เรียงเวลาดแูล้วหนึง่นาเรศกก็ลอกตา 

เพราะนีน่่าจะเข้าข่ายมหากาพย์ทีเดยีว แถมนอกจากเหมน็หน้าคนแม่แล้ว

ตอนนีเ้ธอยังได้หม่ันไส้คนลกูเพิม่อีกต่างหาก

ความจริงหนึ่งนาเรศเข้าใจดีว่าเขาต้องการปกป้องแม่ แต่เธอก็มีพ่อ

ท่ีต้องปกป้องเหมือนกนั หน�าซ�า้ต้นเหตคุอืแม่ของเขา แต่เขาดนัท�าเหมอืน

เธอเป็นฝ่ายผดิแค่คนเดยีว เธอเคยได้ยนิค�าพดูว่าพ่อแม่รงัแกฉัน นีล่กูรงัแก

พ่อแม่ชัดๆ! ถึงจะเป็นบุพการีแต่ผิดก็คือผิด พ่อแม่ก็คือมนุษย์เหมือนลูก 

ผิดก็ต้องเตือน ไม่ใช่ปกป้องยกขึ้นหิ้งยันเต แบบนี้ใช้ได้ที่ไหนกัน!
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บทที่ 2
ผู้หญิงไร้ม�รย�ท

หนึ่งนาเรศรู ้สึกว่ารอเพื่อนนานราวชั่วกัปช่ัวกัลป์ท้ังท่ีเข็มยาว 

บนนาฬิกาข้อมือฟ้องว่าแท้จริงเวลาเพิ่งผ่านไปสิบห้านาที เธอร�่าร�่าจะลุก

ออกจากร้านหลายรอบแต่พอคดิว่าเพือ่นอยากกนิขนมร้านนีเ้ธอกส็ะกดใจไว้ 

ล�าพังแค่นึกถึงเรื่องเก่าก่อนก็น่าหงุดหงิดพอแล้ว ถึงจะนั่งหันหลังแถม

พยายามจดจ่อกับมือถือหากหูของเธอก็ยังได้ยินเสียงของพิมพ์ภัทรา 

เป็นระยะ จับใจความได้บ้างเป็นบางจังหวะ ซ่ึงก็ดีหน่อยตรงท่ีดูเหมือน 

คุณเธอจะไม่ได้ก�าลังพูดถึงเธอ

ก็ลองถ้าพูดถึงเธอคงได้ลุกไปล้มโต๊ะของสองแม่ลูกแน่ๆ!

อย่างไรกต็ามในท่ีสดุการรอคอยของหญิงสาวกส็ิน้สดุลง เธอสงัเกตเห็น

เพือ่นเดนิมาผ่านทางผนงักระจกหน้าร้าน นัน่ท�าให้เธอโล่งใจ เพียงไม่นาน

หลงัจากนัน้เสยีงคุน้หูของเพ่ือนกล็อยมา...และไม่ใช่การคยุกบัเธอเสยีด้วย

"สวัสดีค่ะคุณพิมพ์ คุณเทมส์"

หนึ่งนาเรศได้ยินเสียงตอบกลับจากพิมพ์ภัทรา หากเธอจับใจความ

ไม่ได้ว่าคุณเธอพูดอะไร ได้ยินแค่เสียงเพื่อน

"นัดเพื่อนไว้น่ะค่ะ"
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หลังจากนั้นสักพักสินีนาถก็เดินหน้าระรื่นตรงมาหยุดที่โต๊ะของเธอ

"มาแล้วแก"

"ย่ะ ได้ยนิเสยีงแกมาก่อนเลย" เธอกลอกตา จากนัน้กท็�าปากขมุบขมบิ

เป็นประโยค "สวสัดค่ีะคณุพมิพ์"

"แกกร็ูว่้าอะไรเป็นอะไร" เพือ่นท�าปากขมุบขมิบบ้าง บนดวงหน้าสวย

แบบหมวยๆ ท่ีได้รบัการตกแต่งอย่างดฉีาบไว้ด้วยรอยย้ิมข�าขณะท่ีเธอดงึเก้าอ้ี

ออกนัง่

"ย่ะ!" หนึ่งนาเรศค้อน ก่อนจะเงียบเพราะพนักงานปราดเข้ามาที่โต๊ะ

และยื่นเมนูให้ผู้มาใหม่

สนินีาถเป็นเพือ่นตัง้แต่สมัยเรยีนมัธยมปลายของเธอ อีกท้ังยังถอืเป็น

คณุหนูไฮโซคนหนึง่ด้วย ครอบครวัของอีกฝ่ายท�าธรุกจิชิปป้ิงและโลจสิตกิส์

ใหญ่โต แม่ของเพื่อนเองก็โลดแล่นอยู่ในวงสังคมมาตั้งแต่ยังสาว ดังนั้น 

จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกท่ีอีกฝ่ายจะรูจ้กักบัพมิพ์ภทัราและลกูชาย

"นีแ่กจะกนิแค่สมธูตีเ้หรอ หรอืว่าสัง่ของไปแล้วแต่ยังไม่ได้" สนินีาถ

หันมาถามหลงัจากสัง่ของท่ีอยากกนิเรยีบร้อยแล้ว

"เปล่า เดี๋ยวฉันจะแย่งแกกิน แกสั่งมายังไงก็กินไม่หมดอยู่แล้ว"  

หนึ่งนาเรศบอกหน้าตาเฉย

"ไอ้บ้า!" สนินีาถบรภิาษท้ังเสยีงหัวเราะก่อนจะยืน่เมนคูนืให้พนกังาน

"แกเถอะ ไปตัดผมใหม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย แซ่บดี"

"นี่เพิ่งจัดมาจากเกาหลี" สาวหมวยซ่ึงตอนนี้อยู ่ในทรงผมบ็อบ 

ม้วนปลายสเีบอร์กนัดยีกมือข้ึนมาสะกดิปลายผมให้สะบัดไหว "แต่จะบอกว่า

ช่างก็เริดพอกับทรงผมเลยแก โอป้างานดีเว่อร์"

"ไหนหลักฐาน" หนึ่งนาเรศถามทันที และเพ่ือนก็หันไปหยิบมือถือ 

มากดแล้วเปิดรูปให้ดูได้ทันทีเช่นกัน พอเห็นแล้วเธอก็พยักหน้าหงึกๆ  

"เออ ดีอยู่"
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"แหม แค่ดีอยู่เองเหรอ ฉันว่าดีมากนะ" สินีนาถดึงมือถือกลับมาดู 

ก่อนจะเงยหน้าข้ึนมาย้ิมกวนๆ "สงสัยอย่างแกต้องแบบคุณเทมส์มั้ง 

ถึงจะบอกว่าหล่อได้"

"ไอ้เพ่ือนเลว!" คนมีคดกีบัหม่อมหลวงเทวษิฎ์ถลงึตาใส่เพ่ือนอย่างดเุดอืด

เมื่อสองสามปีก่อนตอนท่ีสินีนาถพาเธอเข้าสู่วงสังคม เธอได้เห็น

ลูกชายคนกลางของพิมพ์ภัทราเป็นครั้งแรกในงานเลี้ยงหนึ่ง นอกจาก 

ความสงูแล้วใบหน้าหล่อเหลาราวพระเอกท่ีหลดุออกมาจากละครกส็ะดดุตาเธอ

ทันที ค�า่นัน้เธอชมเขาให้เพ่ือนฟัง แต่พอมาตอนนี.้..กน็ัน่แหละ ความหล่อ

ไม่ได้ช่วยอะไรถ้าตรรกะพัง!

สินีนาถหัวเราะร่า ขณะท่ีหนึ่งนาเรศตวัดสายตาค้อนวงใหญ่... 

เลิกตีกับพิมพ์ภัทราก็เห็นจะได้มาตีกับเพื่อนสนิทแทนนี่แหละ

"น่าหงุดหงิดจริงๆ"

เสียงบ่นของพิมพ์ภัทราฉุดให้ลูกชายท่ีก�าลังก้มหน้าก้มตาอ่านอีเมล

เหลอืบสายตาข้ึนมองแวบหนึง่ ก่อนท่ีดวงตาคมจะหลบุกลบัไปอ่านอเีมลต่อ

"ย้ายร้านไหมล่ะครับ"

ถึงแม่จะไม่ได้พูดชัดๆ ว่าหงุดหงิดเรื่องอะไร แต่เขาก็ทราบดีว่า 

ท่านหมายถึงการที่เวลานี้ในร้านมีหนึ่งนาเรศนั่งอยู่ด้วย เนื่องจากตอนเขา

มาถึงท่านก็บ่นปนเหน็บแนมเธอให้เขาฟังมารอบหนึ่งแล้ว ยังดีท่ีท่าน 

ไม่ออกชื่อและไม่ได้พูดยืดยาวนักก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนา เพราะถ้า

หนึ่งนาเรศได้ยินรับรองว่าต้องมีเรื่องอีก

หม่อมหลวงเทวิษฎ์คิดว่าหญิงสาวคนนั้นมีความคล้ายคลึงกับ 

พิมพ์ภัทราอยู่หลายส่วน ไม่ว่าจะเรื่องความเปรี้ยว แต่งตัวเก่ง ไม่ยอมคน 

และร้าย...พูดก็พูด แม่เป็นผู้หญิงแบบท่ีเขาไม่ชอบเอาเสียเลย ดังนั้น 

เขาจึงไม่อยากเฉียดกรายเข้าใกล้หนึ่งนาเรศด้วย แต่ก็เหมือนโชคชะตา 
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เล่นตลก ผู้หญิงสองคนนี้มีเรื่องกัน ซึ่งแน่นอนว่าต่างฝ่ายไม่มีใครยอมใคร 

เวลานี้เขาจึงโดนลากเข้ามาติดบ่วงแห่งความวุ่นวายน่าร�าคาญไปด้วย

"ท�าไมคุณแม่จะต้องย้ายร้านในเมื่อคุณแม่มาก่อน"

"งั้นก็เลิกสนใจเขาเถอะครับ เพราะเขาก็ไม่สนใจคุณแม่เหมือนกัน 

ไม่ใช่เหรอ...หรอืเราสลบัท่ีกนัดีไหมคุณแม่จะได้ไม่ต้องเห็นเขา" ชายหนุม่

พดูต่อโดยท่ีสายตายังอยู่กบัหน้าจอโทรศพัท์

จากท่ีนั่งของเขาถ้ามองตรงผ่านแม่ไปจะมีกระจกเงาติดอยู่ เขาจึง 

พอจะเห็นว่าหนึ่งนาเรศหันหลังให้โต๊ะของเขาโดยตลอด ไม่ได้หันมาเลย  

ดังนั้นก็พอจะพูดได้ว่าปัญหาอยู่ที่แม่ของเขาเอง

"ไม่เอา คุณแม่ไม่ให้เทมส์เห็นแม่นั่นแทนหรอก" พิมพ์ภัทราปฏิเสธ

อย่างปั้นปึ่ง

"ถงึผมเห็นกไ็ม่เกดิอะไรข้ึนหรอกครบั" หม่อมหลวงเทวิษฎ์เกบ็โทรศพัท์

ในท่ีสดุ

"ยังไงปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุด"

ชายหนุม่รูส้กึเอือมระอาแม่หน่อยๆ กระนัน้เขากปิ็ดปากเงยีบตามนสิยั 

ไม่มีประโยชน์ท่ีจะเถยีงกบัท่าน

"เทมส์เถอะ เมื่อไหร่จะมีแฟนสักที ไม่เหงาบ้างหรือไง" เมื่อเห็นว่า

เขาเงียบผู้เป็นแม่ก็เปลี่ยนเรื่อง

แฟนท่ีชายหนุม่คบแบบจรงิจงัคนสดุท้ายกต้ั็งแต่สมยัเรยีนปรญิญาตรี

ท่ีอังกฤษนูน่ทีเดยีว อกีฝ่ายเป็นสาวฝรัง่เศสท่ีเรยีนด้วยกนั แต่เม่ือเรยีนจบแล้ว

เขาไม่ได้คิดจะลงหลักปักฐานอยู่ยุโรป ส่วนฝ่ายหญิงก็ไม่ได้อยากมาอยู่ 

เมอืงไทย สดุท้ายเลยต้องแยกย้ายกนัไป พอกลบัมาเมืองไทยแล้วเขาก็ไม่ได้

คบใครจริงจังอีก มีท่ีควงๆ ศึกษากันอยู่บ้างแต่ท้ายท่ีสุดก็ห่างกันไป แต ่

ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในสถานะโสดสนิทมากกว่า

"คุณแม่ก็เห็นว่าผมไม่เหงา"
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"เทมส์นี่เป็นลูกชายท่ีต่างจากคุณแม่สุดๆ เลยจริงๆ" พิมพ์ภัทรา 

พูดเป็นเชิงบ่น

หม่อมหลวงเทวิษฎ์ไม่ออกความเห็นใดๆ เขาไม่เคยนึกชอบวิธีการ 

ใช้ชีวิตของแม่ รวมถึงไม่ชอบนิสัยหลายอย่างของท่านด้วย แน่นอนว่า 

เขาไม่เคยแสดงออกอย่างชัดเจน กระนัน้เขากคิ็ดว่าแม่น่าจะพอเดาได้เลาๆ...

ชายหนุม่ต้ังใจเอาไว้ว่าคูค่รองของเขาจะต้องต่างจากแม่ ซ่ึงนัน่กเ็ป็นเหตผุล

ท่ีท�าให้ท่ีผ่านมาเขาไม่ได้ยกระดบัความสมัพนัธ์กบัผูห้ญิงหลายคน เพราะ 

พวกเธอเหล่านั้นมักจะมีบางสิ่งให้เขาระลึกถึงแม่

'ลกูกดดนัตวัเองเกนิไป' เทพทัตออกความเห็น พ่อเป็นหนึง่ในไม่กีค่น

ท่ีเขาเคยเปิดอกคยุตรงๆ ว่าไม่อยากมีแฟนท่ีเหมือนแม่ 'พ่อว่าลกึๆ แล้ว 

ลูกก็รักในตัวตนของแม่นะ ไม่อย่างนั้นผู้หญิงท่ีลูกชอบจะมีส่วนคล้ายแม ่

ในทางใดทางหนึง่กนัหมดเหรอ อย่าฝืนตวัเองเลย อีกอย่างจรงิๆ แม่เขา 

ก็ไม่ใช่ผูห้ญงิท่ีแย่หรอก เพยีงแต่แม่เขาคงไม่เหมาะจะลงหลกัปักฐานกบัใคร

เท่านัน้เอง'

หม่อมราชวงศ์เทพทัตยงัคงปกป้องอดตีภรรยาเสมอ พ่อไม่เคยสอน

ให้เขาเกลยีดแม่ มีแต่พร�า่บอกให้รกัด้วยซ�า้ เนือ่งจากเขาไม่ค่อยได้อยู่กบัแม่ 

ซ่ึงเขาเองก็ใช่ว่าจะเกลยีดแม่ และเขารูด้้วยว่าพมิพ์ภทัรากม็ข้ีอดหีลายอย่าง 

แต่กน็ัน่แหละ...เขาแค่ไม่อยากมภีรรยาแบบท่านเท่านัน้เอง

อย่างไรก็ตาม เขาไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุใดผู้หญิงที่เขาชอบถึงมีส่วน

คล้ายแม่ ล�าพงัถ้าคล้ายในส่วนดีๆ  ของท่านกไ็ม่เป็นไร แต่พวกเธอดนัมีนสิยั

คล้ายท่านในทางท่ีเขาไม่ชอบนีส่ ิเป็นต้นว่าบางคนกเ็อาแต่ใจเกนิไป บางคน

กเ็อาแต่แต่งตวัและเข้าสงัคม อยู่ด้วยไม่นานเขากป็วดหัวจนต้องขอบาย

"เอาเถอะ คุณแม่รู้ว่าเทมส์ต้องเลือกอย่างพิถีพิถัน แล้วยังไงมันก ็

ชีวติของเทมส์ คณุแม่ไม่ก้าวก่ายหรอก" ส�าหรบัพมิพ์ภทัราแล้วลกูชายคนนี ้

ก็เหมือนพ่อของเขา คือนิ่งและสุภาพจนท่านต้องเกรงใจเนืองๆ ดังนั้น 

Page ����������... ������������.indd   26 10/9/2561 BE   16:59



27

Andra

ท่านจึงไม่คิดจะสอดมือเข้าไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวของเขามากนัก ทว่า...  

"แค่อย่าให้สะใภ้กลางของแม่เป็นแบบผู้หญิงไร้มารยาทคนนั้นก็พอ!"

"คุณแม่ครับ..." หม่อมหลวงเทวิษฎ์ส่งเสียงเป็นเชิงปรามทันที เขา

ไม่นึกว่าแม่จะวกกลับไปพูดถึงหนึ่งนาเรศอีก หน�าซ�้าครั้งนี้เสียงของท่าน 

ยังดังขึ้นด้วย จนเป็นไปได้ว่าครั้งนี้หญิงสาวที่อีกโต๊ะอาจได้ยิน

"ไหนจะอวดเก่ง ปากด ีพวกผูห้ญิงร้ายๆ นี่ไม่ใช่แค่อย่าเอามาเป็นเมีย 

แค่เข้าใกล้กห้็ามนะเทมส์ มันไม่เป็นมงคลต่อชีวติ!"

ท่ีหนึง่นาเรศนดัเจอเพือ่นสนทิในวันนีก้เ็พ่ืออัพเดตชีวิตกนัโดยเฉพาะ 

หลังจากเรียนจบและต้องท�างานของตัวเองก็เป็นเรื่องธรรมดาท่ีพวกเธอ 

จะมีโอกาสได้พบปะกนัน้อยลง เธอยุ่งกบัการท�าแบรนด์เฟอร์นเิจอร์ ขณะท่ี

สินีนาถซึ่งเรียนจบด้านบัญชีก็ไปท�างานในหนึ่งใน Big4* ของวงการบัญชี 

จนเม่ือเกือบสองปีก่อนอีกฝ่ายก็ลาออกเพื่อมาเรียนต่อปริญญาโท นัยว่า

หลังจากนี้จะกลับไปช่วยกิจการท่ีบ้าน แต่เพื่อนก็บอกว่าจุดประสงค์หลัก 

ท่ีครอบครัวอยากให้ไปเรียนปริญญาโทก็คือ 'ขยายเครือข่ายเส้นสายและ 

หาคู่'

'โปรแกรมท่ีฉันไปเรยีนกแ็หล่งรวมลกูหลานเจ้าของกจิการดีๆ  นีแ่หละ

แก เห็นว่าจะรับเข้าเรียนนี่ไม่ใช่แค่ดูโพรไฟล์คนเรียน แต่ดูไปถึงโพรไฟล์

ครอบครวัโน่น' สนินีาถเล่าหลงัจากได้รับการตอบรบัเข้าเรยีนเรยีบร้อยแล้ว 

'แล้วก่อนหน้านี้มันมีคนได้แฟนจากโปรแกรมนี้จนแต่งงานแต่งการกันไป 

หลายคูแ่ล้วไง เจอกนัในโปรแกรมนีฐ้านะกส็มน�า้สมเนือ้อยู่แล้ว หม่าม้าฉันนี่

หวงัสดุ นีน่อกจากเรยีนให้จบแล้วต้องหาคูด้่วย อะไรยากกว่ากนัก็ไม่รู'้

ฟังแล้วก็ไม่แปลก พวกพ่อแม่โดยเฉพาะท่ีบ้านรวยย่อมอยากให้ 

* บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบบัญชีและให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 4 บริษัท ประกอบไปด้วย  
Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC
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ลูกของตัวเองได้คู่ครองในระดับเดียวกัน จะได้เป็นการต่อยอดส่งเสริมกัน 

แต่เธอก็อดข�าไม่ได้สักทีเวลานึกถึงค�าพูดของวรยศตอนเธอถามว่าท่ีท่าน

ไม่กังวลเรื่องความโสดของเธอเหมือนพ่อแม่คนอ่ืนเป็นเพราะไม่อยากให้

เธอมีแฟนหรือเปล่า

'ใครบอก พ่อไม่กงัวลเพราะมันไม่ใช่เรือ่งของพ่อต่างหาก ลกูจะมีแฟน

หรอืไม่มกีแ็ล้วแต่เลย ถ้าม่ันใจว่าพ่อตายไปแล้วจะอยู่ได้โดยไม่เหงาลกูจะอยู่

เป็นโสดกต็ามสบาย'

'แล้วอยากมีหลานเหมือนคนอื่นไหม'

'บางทีก็อยาก แต่ลูกเป็นคนอุ้มท้อง พ่อจะเอาความอยากของพ่อ 

ไปกดดันลูกได้ไง'

นีแ่หละพ่อของเธอ ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าท�าไมเธอถงึรกัและสนทิกบัพ่อ

มาก

"แล้วอาจารย์ท่ีปรึกษาของฉันก็ตีงานกลับ สั่งแก้แบบแดงเถือก 

แทบทั้งเล่มอ่ะแก..."

สนินีาถก�าลงัเล่าประสบการณ์การท�าไอเอสหรอืสารนพินธ์ของตวัเอง 

หนึ่งนาเรศก็ตั้งใจฟัง จนกระท่ังได้ยินเสียงคุ้นหูแว่วมาจากทางด้านหลัง  

มันดงึให้เธอแบ่งสมาธไิปเงีย่หูฟังอย่างช่วยไม่ได้ ก่อนท่ีสดุท้ายเธอจะยกมือข้ึน

เป็นเชิงบอกให้เพือ่นหยุดพดู อกีฝ่ายท�าท่างงแต่กห็ยุดพูดทันที ขณะท่ีเธอ 

พุง่ความสนใจไปท่ีเสยีงพดูคุน้หูทางด้านหลงันัน้

"นาถ ไหนๆ เรากก็นิกนัเสรจ็แล้ว เดีย๋วเรามูฟไปนัง่ท่ีร้านอ่ืนกนัได้ป่ะ" 

หนึง่นาเรศถาม

"ก็ได้อ่ะ" เพื่อนตอบทั้งที่ยังดูงงๆ "จะไปตอนนี้เลยเหรอ"

"ฉันไปตอนนี้ แล้วเดี๋ยวแกค่อยตามฉันไป"

"หา ยังไงนะ"

"ฉันต้องฉายเดี่ยวไปทักทายคน แกคงไม่อยากไปพร้อมกับฉันหรอก 
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แอ๊บเนียนๆ ท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไว้นะ" หนึ่งนาเรศสั่งเพื่อนจากนั้นก็หันไปคว้า

กระเป๋าสะพายลุกขึ้นจากเก้าอ้ีอย่างรวดเร็ว ไม่น�าพาว่าสินีนาถจะเหวอ 

แค่ไหน

หญิงสาวขยับกระเป๋าสะพายให้พอดีบ่าอย่างเป็นธรรมชาติ จากนั้น 

ก็เดินฉับๆ ตรงไปหยุดตรงข้างโต๊ะของสองแม่ลูก

"สวสัดค่ีะคณุเทมส์ ฉันแวะมาทักทาย เดีย๋วจะโดนหาว่าไร้มารยาท"

หม่อมหลวงเทวิษฎ์เงยหน้ามองเธอแบบอึ้งๆ ขณะท่ีพิมพ์ภัทรา 

ซึ่งหวาดระแวงตั้งแต่เห็นเธอลุกจากโต๊ะขึงตาใส่คนมีมารยาททันที

"เดี๋ยวฉันก็ไปแล้วค่ะ ไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้นาน กลัวจะโชคร้าย  

ฉันแค่จะมาถามคณุว่าตกลงรูห้รอืยงัคะว่าใครกนัแน่ท่ีควรได้รบัการอบรม" 

หนึ่งนาเรศโปรยยิ้มหวานอีกครั้งก่อนจะค้อมศีรษะ "ลานะคะ"
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บทที่ 3
ว�ส

"โอ๊ย หงุดหงิดๆๆๆ"

เสยีงเอะอะโวยวายท่ีดงัข้ึนหลงัจากประตสูตดูโิอถกูเปิดเข้ามา ฉุดให้

ชาคริตซ่ึงก�าลังนั่งควงดินสอหันไปมอง พอเห็นร่างงามในชุดเดรสเข้ารูป

เซ็กซ่ีพองามก�าลงัตรงมาเขากแ็ช่สายตาท้ิงไว้แบบเงยีบๆ ปล่อยให้ผูม้าใหม่

ท้ิงตัวลงบนโซฟาเดีย่วดไีซน์เก๋ซ่ึงมีรปูทรงดเูหมือนบัลลงัก์

หนึง่นาเรศวางกระเป๋าสะพายแบรนด์ดงัไว้บนโต๊ะตวัเลก็ข้างๆ พร้อมกบั

ตวดัขาไขว่ห้างอย่างเป็นธรรมชาติ ช่อครสิตลัตรงหัวรองเท้าของเธอต้องแสงไฟ

และก่อให้เกดิแสงสพีราวพราย

"คริต เงียบอยู่ได้ จะไม่ถามหน่อยเหรอว่าฉันหงุดหงิดอะไร นี่เว้น 

แอร์ไทม์ให้ถามแล้วนะ" หญิงสาวหันกลับมาท�าหน้าหงิกใส่คนท่ียังคง 

ควงดินสอแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาว

"ไปเจอนาถมาไม่ใช่หรือไง"

ชาคริตยอมส่งเสียงถามตามท่ีอีกฝ่ายต้องการ กระนั้นกลับถามไป 

คนละทางโดยสิ้นเชิง...เมื่อสองสามวันก่อนเธอโทรมาบอกว่านัดเจอกับ 

สนินีาถและถามว่าเขาจะไปด้วยไหม แต่เขาปฏเิสธไปเพราะอยู่ในช่วงคดิงาน 
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ซ่ึงปกตเิขาจะไม่ออกไปข้างนอกให้โดนสิง่เร้ารบกวน

"ใช่ ไปเจอนาถมา แต่ฉันไม่ได้หงุดหงิดเพราะเจอนาถ ฉันหงุดหงิด

เพราะเจอคนอื่น!"

"เจอไฮโซพิมพ์หรือลูกชายมาล่ะ"

"เฮ้ย นายรู้ได้ไงอ่ะ นาถบอกเหรอ" หนึ่งนาเรศท�าท่าทึ่งๆ

"เปล่า แต่ระยะหลงักมี็แค่สองคนนีแ้หละท่ีแค่ได้ยินชือ่เธอกห็งดุหงดิ

แล้ว"

"มันก็จริง" เธอได้แต่ยอมรับ "แต่วันนี้ฉันไม่ได้เจอแค่คนเดียวนะ  

เจอทีเดียวแพ็กคู่เลย"

"แจ็กพ็อตว่างั้น"

"ใช่ แถมยายป้านัน่กห็าเรือ่งเหนบ็ฉันอีกแล้วด้วย" หญิงสาวพ่นลมหายใจ 

แต่พดูได้แค่นัน้ชาครติกด็ดีนิว้เปาะ

"เอาสีนี้แหละ"

"หา อะไรนะ" หนึ่งนาเรศงง

"ฉันก�าลังเลือกสีโซฟาตัวใหม่อยู่ เอาสีชุดที่เธอใส่อยู่แล้วกัน"

พอพูดจบชายหนุม่กหั็นไปเปิดไกด์สดี ู พอเปิดมาถงึหน้าโทนสเีหลอืง

เขากย็กไกด์สแีล้วหันมาหาเธออีกรอบ สายตาตวดัไปมาระหว่างชุดเดรสกบั

ตวัอย่างสใีนมือหลายรอบ ก่อนท่ีคิว้เข้มจะขมวดเข้าหากนัแล้วเขากอ็อกปาก

"ลุกมาใกล้ๆ หน่อยสิหนึ่ง"

หนึ่งนาเรศลุกเดินไปใกล้โต๊ะท�างานของอีกฝ่ายโดยดี ครั้นเห็นเขา 

ยังพยายามเอาสีเทียบกับชุดกระโปรงแล้วเธอก็อดถามไม่ได้

"แล้วตวัแคปสล่ีะ" หญงิสาวหมายถงึอุปกรณ์พกพาขนาดเลก็ท่ีมีความ

สามารถในการดดูตวัอย่างสจีากสิง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนือ้ผ้าหรอืพ้ืนผวิใดๆ 

ได้ราวเป็นอุปกรณ์ดดูสีในโปรแกรมเกีย่วกบักราฟิกทีเดยีว

"หายไปไหนไม่รู"้ ชาครติตอบหน้าตาเฉย พอเขาเทียบสจีนพอใจแล้ว
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กหั็นกลบัเข้าหาโต๊ะอีกครัง้

"เฮ้ย! หายได้ไง ตัวนั้นตั้งเกือบพันเหรียญเลยนะ!" เธอโวยลั่นสตูดิโอ

"มันก็อยู่ในสตูดิโอนี้นั่นแหละ แค่อยู่ตรงไหนไม่รู้"

หนึง่นาเรศฟังแล้วอ้าปากค้าง ครัน้เห็นว่าอกีฝ่ายเข้าไปอยู่ในโลกของ

การท�างานแล้วกไ็ด้แต่ปลง เธอหมุนกายกลบัไปนัง่ตามเดมิ หากกยั็งไม่วายขู่

"ถ้านายหาไม่เจอฉันจะหักเงินนายมาซื้อเครื่องใหม่"

"คิดว่าฉันกลัวโดนหักเงินหรือไง"

คราวนีห้ญงิสาวกลอกตาไปมา แต่กเ็ถยีงไม่ได้ เธอเป็นคนจ่ายเงนิเดอืน

ให้เขา ดังนั้นเธอจึงทราบดีว่าการซื้ออุปกรณ์ราคาสองสามหมื่นบาทไม่ได้

ท�าให้ขนหน้าแข้งของเขาสั่นไหวสักนิด

หนึ่งนาเรศรู้จักชายหนุ่มครั้งแรกตอนเรียนมหาวิทยาลัย เขาเรียน 

วศิวฯ เอกอตุสาหการ ขณะท่ีเธอเรยีนมนษุยศาสตร์เอกภาษาญ่ีปุ่น ระหว่าง

เธอกับเขาไม่น่าจะเจอกันได้เลย ถ้าเพียงแต่ตอนนั้นบริษัทของครอบครัว 

จะไม่ได้ก�าลงัมีปัญหาอย่างหนกัจนเธอต้องด้ินรนหาทางรอด และถ้าเพียงแต่

ใจจรงิของเขาจะไม่ได้รกังานออกแบบมากกว่างานวศิวกรรม

ชาครติเข้าเรยีนคณะวศิวฯ เพราะโดนครอบครวับังคบั แต่เนือ่งจาก 

ใจเขาฝักใฝ่งานศลิปะและการออกแบบ พอว่างเขาจงึมักจะไปนัง่ฟังบรรยาย

ท่ีภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จนสนทิกบั

อาจารย์ของภาควิชานี้มากกว่าอาจารย์คณะตัวเองเสียอีก โดยเขาตั้งใจว่า

ถ้าเรียนจบตามที่ทางบ้านต้องการแล้วก็จะเลือกอาชีพที่อยากท�าเอง

ส่วนตวัหญิงสาวในเวลานัน้กพ็ยายามหาไอเดยีและสนิค้าใหม่ๆ ท่ีอาจจะ

ช่วยพลิกชีวิตให้บริษัทของครอบครัว...แรกเริ่มเดิมทีครอบครัวของพ่อ 

ท�าธุรกิจโรงงานเฟอร์นิเจอร์แบบรับเหมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามสั่งเท่านั้น  

ภายหลังจึงขยับขยายมาสร้างแบรนด์และหน้าร้านของตัวเอง แต่ไม่ทันไร 

แม่ของเธอก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง ดังนั้นจึงไม่มีการท�าแบรนด์เป็นเรื่อง 
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เป็นราว แถมกลบัมาอกีทีสถานะทางการเงนิกง่็อนแง่นแล้ว เธอเลยตัง้ใจว่า

จะมาลองหาไอเดยีจากงานของนกัศกึษาท้ังเก่าและใหม่เผือ่จะได้อะไรบ้าง

อาจารย์สมชัยซ่ึงประจ�าอยู่ท่ีภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมเป็นคน

แนะน�าให้หนึ่งนาเรศรู้จักกับชาคริต ท่านเช่ียวชาญงานด้านเฟอร์นิเจอร ์

เป็นพเิศษ เธอจงึพุง่ไปหาท่าน ขณะท่ีชาครตินัน้ลองดหูลายอย่างแล้วพบว่า

ตัวเขาน่าจะชอบงานด้านเฟอร์นิเจอร์ อาจารย์บอกว่าน่าแปลกที่นักศึกษา

สองคนจากคณะอ่ืนมาวนเวียนอยู่กับท่านพร้อมกัน และท่านก็ใจดีมาก  

คอยช่วยเหลืออ�านวยความสะดวกให้เธอกับเขาตลอด

ช่วงแรกหญิงสาวไม่ได้สนิทกับชาคริตเท่าไหร่ แค่รู้จักกันในฐานะ

คนนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ท่ีบางทีก็เข้าไปนั่งเรียนในคลาสวิชา 

ด้านการออกแบบเสยีเฉยๆ ด้วยกนั จนกระท่ังวันหนึง่ชาครติบังเอิญเจอเธอ

นัง่เล่นเกมเตตรสิ* เขาเลยโหลดมาเล่นบ้าง แต่เล่นไปได้นดิเดยีวเขากร้็องลัน่ 

จากนัน้กค็ว้ากระดาษกบัดนิสอมาสเกต็ช์ไอเดยีเก้าอ้ีอย่างรวดเรว็ แล้วก็ได้

ออกมาเป็นชุดเก้าอีแ้บบตวัต่อ คอืมีเก้าอีห้ลกัตวัหนึง่ ลกัษณะเป็นกรอบไม้ 

ข้างในกลวง ซ่ึงในพื้นท่ีกลวงน้ีสามารถท�าเก้าอี้ท่ีมีขนาดย่อมลงเล็กน้อย 

สอดเข้าไปได้ พืน้ท่ีท่ีเหลอืท�าเป็นกล่องไม้สีเ่หลีย่มใส่เข้าไปได้อีก โดยสามารถ

ใช้เป็นท้ังเก้าอ้ีเต้ียๆ หรอืโต๊ะวางของก็ได้ หรอืถ้าอยากใช้เก้าอ้ีแค่ตวัเดยีว 

ก็เอาของท้ังหมดเข้าไปเก็บไว้ในกรอบเก้าอี้ตัวหลักเพื่อประหยัดพื้นท่ี 

ได้เหมือนกนั

หนึ่งนาเรศชอบไอเดียเฟอร์นิเจอร์แบบบล็อกนี้มาก ดูจากดีไซน์แล้ว

ขั้นตอนการผลิตก็ไม่น่ายุ่งยาก และอาจจับตลาดผู้อยู่อาศัยในคอนโดฯ ได้ 

พ่อของเธอยอมลอง เธอเลยชวนชาคริตไปปรึกษาอาจารย์สมชัย ท่าน 

ถนัดเรื่องเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลกเลยให้ค�าแนะน�าดีๆ มากมาย รวมถึงลงมา

* Tetris เป็นเกมท่ีจะมีตัวบล็อกหล่นลงมาและให้ผู้เล่นหาทางจัดเรียงให้เป็นแถว เป็นเกมยอดนิยมท่ีถูกท�าซ�้า 
ในเครื่องเล่นเกมประเภทต่างๆ มากที่สุดเกมหนึ่งของโลก
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ช่วยเธอกับชาคริตลงมือสร้างเฟอร์นิเจอร์บล็อกชุดนี้ให้เป็นรูปเป็นร่าง 

โดยใช้วัสดุรักษ์โลก แล้วอาจารย์ก็บอกให้พวกเธอส่งดีไซน์ต้นแบบนี้ 

ไปร่วมงานประกวดด้านการออกแบบและเฟอร์นิเจอร์ระดับชาติ ซ่ึงก็ได้

รางวัลเสียด้วย

สนินีาถรูจ้กักบันกัธรุกจิด้านอสงัหารมิทรพัย์ท่ีท�าคอนโดฯ ขายรายหนึง่ 

นักธุรกิจคนนี้ท�าคอนโดฯ ในแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์คือเน้นสีสันสดใสและ 

ความสนกุ จบักลุม่คนอายุน้อย เพือ่นเลยตดิต่อให้เธอลองเอาเฟอร์นเิจอร์ชุดนี้

ไปขายให้นกัธรุกจิคนนี ้ ถงึแม้จะโดนกดราคาแต่คดิค�านวณดแูล้วถอืว่ายงัพอ 

มีก�าไร ท่ีส�าคัญเธอก็ต้องการเงินมาหมุนเวียนในโรงงานด้วยเลยยอมขาย  

ขณะเดียวกันเธอก็ส่งชุดเก้าอี้บล็อกนี้ไปประกวดในเวทีต่างประเทศต่อ 

เพราะเล็งเห็นว่างานลักษณะนี้อาจขายในต่างประเทศได้ง่ายกว่า

"คดิทีสว่ิาจะเรยีกสเีหลอืงนีว่้าอะไรด"ี ชาครติส่งเสยีงมาจากโต๊ะท�างาน

อีกครัง้

"เหลอืงนีเ้หรอ" หนึง่นาเรศก้มลงมองสชุีดของตวัเอง หลงัจากใช้เวลาคดิ

พกัหนึง่เธอกเ็งยหน้าข้ึนมา "ออมเลตละกนั เอาช่ือออมเลต"

"หิวอยู่หรือไง" เขาถามกลับขณะเอื้อมไปคว้าดินสอมาเขียนช่ือสี

ก�ากับไว้บนตัวอย่างสี

การต้ังช่ือสีเองโดยไม่สนใจว่าคนท่ัวไปจะเรียกสีนั้นว่าอะไรไม่ใช ่

เรือ่งแปลกในวงการดไีซน์ แต่นีก่ถ็อืเป็นหนึง่ในความสนกุของแบรนด์ 'วาส' 

ซึ่งหญิงสาวเอามาจากชื่อวาสนาของแม่ โดยค�าว่า 'วาส' สามารถแปลว่า 

'บ้าน' ได้ด้วย นับว่าเป็นชื่อที่เหมาะจะเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดี

ตัง้แต่วนัท่ีขายชดุเก้าอีบ้ลอ็กได้ลอ็ตแรกจนถงึวนันีก้เ็ป็นเวลาเจด็ปีแล้ว 

แบรนด์วาสแข็งแกร่งและมีตวัตนชัดเจนอย่างไม่น่าเช่ือ อีกท้ังไม่เพยีงกอบกู้

สถานะทางการเงินของครอบครัวได้ ตอนนี้ยอดขายของวาสอยู่ในระดับ 

พนัล้านและยงัเติบโตอย่างม่ันคง บางคนบอกว่าเธอโชคด ี ส�าหรบัเธอแล้ว
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ความโชคดีของเธอคือการได้พบและเป็นเพื่อนกับดีไซเนอร์ท่ีมีพรสวรรค์ 

อย่างชาครติ ส่วนท่ีเหลอืล้วนเป็นผลของการต่อสูแ้ละความพยายาม

"เสร็จยังอ่ะ ขอดูได้ไหม" หญิงสาวถามเม่ือสังเกตว่าเพื่อนมอง 

หน้าจอคอมพิวเตอร์นิ่งๆ ไม่ใช่แบบใช้ความคิดแต่เป็นชื่นชม ซ่ึงเป็น

สัญญาณว่างานน่าจะเสร็จแล้ว

"เอาสิ" ชาคริตตอบโดยไม่ได้หันมา

หนึ่งนาเรศลุกข้ึนเดินไปท่ีโต๊ะท�างานอีกครั้ง เธอหยุดยืนด้านข้าง 

เก้าอ้ีท�างานตัวใหญ่ จากนั้นดวงตาคู่สวยก็เบิกกว้างข้ึนเล็กน้อยพร้อมกับ

อุทานออกมาเบาๆ

"โอ้โห"

ตรงมุมจอมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนแบบคาราโอเกะอ่านได้ว่า 

'ชบา' และตรงกลางจอคอืเก้าอ้ีท่ีเหมือนดอกชบา รอยบุ๋มตรงกลางคอืท่ีนัง่

แทนท่ีจะเป็นเกสรดอกไม้ ส่วนกลบีดอกดเูหมอืนจะเป็นผ้าผนืเดยีวท่ีถกูจบัจบี

คล้ายอัดพลีต สีเหลืองสดใสที่เธอสวมใส่ถูกน�ามาใช้ในส่วนนี้เอง ซึ่งก็ต้อง

ยอมรับว่ามันเป็นสีที่ท�าให้เก้าอี้โดดเด่นมาก

"นี่ตั้งใจจะเอาผ้าโปะทับเก้าอี้ลงไปทั้งผืนเลยเหรอ"

"ใช่ ผ่านไหม" ชาคริตผินหน้ามาหาเธอจนได้ บนใบหน้าคมเข้ม 

มีรอยยิ้มกริ่มปรากฏอยู่

ปกติแล้วหนึ่งนาเรศจะไม่มายุ่งในขั้นตอนของงานดีไซน์ เธอบอกว่า

ไม่มีหัวด้านนี้จึงให้อิสระชายหนุ่มเต็มท่ี จนกว่างานของเขาจะเสร็จเธอจึง

จะก้าวเข้ามามีส่วนร่วม เพราะเธอเป็นคนขายของ ท่ีส�าคัญเธอมีสายตา

ส�าหรับของสวยงามและรู้ว่าสินค้าแบบไหนท่ีขายได้ ซ่ึงชาคริตก็ยอมรับ 

ในจุดน้ีและยอมฟังความเห็นของเธอว่าควรปรับแก้อย่างไรให้ขายได้... 

เธอกับเขาเคารพกันและกันเสมอ ซ่ึงนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งท่ีท�าให้สถานะ 

หุ้นส่วนมั่นคงจนถึงปัจจุบัน
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"โอเคอยู ่ แต่คงต้องขอดงูานจรงิก่อน ไม่รูต้อนผลติจะมีข้อจ�ากดัอะไร

หรอืเปล่า"

"ก็ท�าให้มันไม่มีข้อจ�ากัดสิ"

"จ้าๆ" หนึ่งนาเรศแกล้งท�าหน้าเหนื่อยหน่าย

"หิวแล้ว พาไปกินข้าวหน่อยสิ"

"หน้าฉันดูเหมือนพี่เลี้ยงของนายหรือไง" หญิงสาวเหล่เพื่อน

"เปล่า แต่หน้าฉันเหมือนคนท่ีเพิง่ออกแบบเก้าอ้ีขายดีให้เธอเสรจ็ไง"

"มั่นหน้าสุด" เธอย่ิงหมั่นไส้ชาคริตเข้าไปใหญ่ แต่ก็ต้องยอมรับว่า

เวลานี้เขามีช่ือเสียงในวงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบติดลมบนไปแล้ว  

เขามแีฟนคลบัแน่นหนา ไม่ว่าจะออกแบบอะไรกเ็ป็นท่ีสนใจ และเป็นไปได้

มากว่าจะท�าเงิน ซึ่งเธอก็หวังไว้ว่าคราวนี้ก็จะเป็นแบบนั้น

"อยากกินปลาดิบ" เขาหันไปปิดคอมพิวเตอร์แล้วลุกยืน

"ฉันบอกแล้วหรือไงว่าจะไปกับนาย"

"ไม่ต้องบอกก็รู้ เพราะเธอรักฉันไง" ชาคริตย้ิมแล้วก้าวยาวๆ เดิน

หายไปทางด้านหลังสตูดิโอซึ่งมีทั้งห้องนอนเล็กๆ และห้องน�้า

หนึ่งนาเรศกลอกตาก่อนจะเดินกลับไปหยิบกระเป๋าสะพาย ถึงจะ 

หม่ันไส้เพื่อนแต่เธอก็ปฏิเสธสิ่งท่ีอีกฝ่ายพูดไม่ได้ ต่อให้เขาไม่ได้เพิ่ง

ออกแบบเฟอร์นเิจอร์ช้ินใหม่เสรจ็ หากถ้าเขาชวนไปกนิข้าวและเธอว่างอยู่

อย่างไรเธอก็ต้องไป

หญิงสาวก็รักชาคริตจริงๆ นั่นแหละ เธอกับเขาต่อสู้ผ่านช่วงเวลา 

ท่ียากล�าบากมาด้วยกัน มิตรภาพจึงลึกซ้ึงมาก หลายคนต้ังข้อสงสัยว่า

ระหว่างเธอกบัเขาน่าจะพฒันาไปเป็นคนรกัได้ ซ่ึงเธอกค็ดิว่ามนัเป็นไปได้ 

แต่ตอนนีเ้ป็นเพือ่นกนักด็อียู่แล้ว

เอาไว้ถ้าอายุสักสามสิบห้าแล้วเธอกับเขายังโสดกันท้ังคู่เธอค่อยคิด

เรื่องชวนเขาแต่งงานละกัน
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โชว์รูมของวาสตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ในย่านท่ีได้ชื่อว่าเป็นแหล่ง 

รวมร้านอาหารนานาชาติ ร้านค้าเก๋ๆ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวยามค�่าคืน 

แน่นอนว่าค่าเช่าท่ีแถวนี้แพงมาก แต่ด้วยภาพลักษณ์ของแบรนด์บวกกับ

ความสะดวกของดไีซเนอร์คนส�าคญัของแบรนด์ท�าให้เธอยอมจ่าย

เมือ่สีปี่ก่อนชาครติได้รบัมรดกจากป้าผูล่้วงลบัท่ีเลีย้งเขามาตัง้แต่เดก็

เป็นบ้านพร้อมท่ีดินหลังเล็กๆ ในย่านนี้ เขาย้ายมาอยู่ท่ีนี่และดัดแปลง 

ต่อเติมมันเป็นสตดูโิอ ตวับ้านตัง้อยู่บนท่ีดนิเกอืบตาบอด คอืมทีางเข้าแคบๆ 

พอให้รถยนต์คนัเดียววิง่เข้ามาได้ แต่นอกนัน้ก็โดนล้อมทุกด้าน ส่วนบนถนน

ของฝ่ังตรงข้ามทางเข้าออกบ้านเป็นอาคารพาณชิย์เรยีงราย เม่ือสามปีก่อน

ผู้เช่าเก่าของตึกท่ีอยู่เยื้องกับทางเข้าออกบ้านชาคริตไม่ไกลหมดสัญญา  

เธอเลยเช่าตึกนี้และใช้มันเป็นโชว์รูมแห่งแรกของวาสเสียเลย ส่วนช้ันบน 

ก็เป็นส�านักงาน นับว่าสะดวกดี

"ตอนนีฉั้นก�าลงัคดิๆ เรือ่งปล่อยเวอร์ช่ันพิเศษของชุดบลอ็กอยู่ มนั

หลายปีแล้วถงึจะยังขายได้แต่กน่็าจะมีอะไรใหม่ๆ บ้าง นายว่าเราท�าสพีาสเทล 

ดไีหม ขายแบบจ�ากดัเฉพาะซีซ่ัน" หนึง่นาเรศกนิอาหารญ่ีปุ่นกบัเพ่ือนไป 

คยุงานไป แต่ไม่ทันไรเพือ่นกย่ื็นตะเกยีบมาคบีปลาดบิไปจากจานของเธอ  

เธอเลยเตะเขาที่ใต้โต๊ะ "แย่งกันงี้ได้ไง หมดแล้วอยากกินต่อก็สั่งใหม่สิ!"

"กเ็ธอบอกเองว่าไม่ค่อยหิว แค่สัง่มากนิเป็นเพือ่นฉัน ถ้าเธอกนิไม่หมด

แล้วเหลอืกเ็สยีดาย กนิจานเธอก่อนแล้วถ้าไม่พอค่อยสัง่ใหม่" ชาครติบอก

น�้าเสียงเรียบเรื่อยขณะคีบปลาดิบจุ่มลงไปในถ้วยโชยุ ไม่อนาทรร้อนใจ 

ท่ีโดนเตะ และแน่นอนว่าเขาไม่สนด้วยว่าจะโดนเธอกลอกตาใส่ "จะท�า 

สีพาสเทลอะไรก็ท�าไปเหอะ หน้าที่ขายมันของเธออยู่แล้ว"

"ท่ีพูดเนี่ยคือฉันอยากให้นายลองคิดหาของใหม่ๆ ไปใส่ในบล็อก 

ด้วยไง กล่องรองเท้าหรืออะไรก็ได้"

"ถ้าพูดถึงสีพาสเทลก็ต้องขายผู้หญิง ท�ากล่องเครื่องส�าอางไม่ก็ 
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กล่องเครื่องประดับดีกว่า"

"เออ จริงด้วย" หนึ่งนาเรศท�าท่าทึ่งๆ "ดีอ่ะ แค่คุยนิดเดียวนายก็มี 

ไอเดียเลย สมเป็นดีไซเนอร์"

"เปล่า ฉันแค่เก่ง" ชายหนุม่บอกหลงัจากกลนืปลาดบิลงคอแล้ว และ

นั่นก็ท�าให้คนร่วมโต๊ะต้องกลอกตาอีกหนอย่างช่วยไม่ได้

อย่างไรก็ตาม หญิงสาวยังไม่ทันได้พูดอะไรก็เหลือบไปเห็นว่ามีคน 

เดนิมาหยดุยืนตรงข้างโต๊ะ เธอเลยหันไปมองแล้วกพ็บใบหน้าหล่อเหลากบั

รอยย้ิมละมนุของบุรษุผูห้นึง่

"สวัสดีครับคุณหนึ่ง"

"สวัสดีค่ะคุณชายภัทร" หนึ่งนาเรศรีบวางตะเกียบแล้วยกมือไหว้

"เราไม่ค่อยได้เจอกัน ถ้ายังไงผมขอเสียมารยาทรบกวนเวลาอาหาร 

สักนิดนะครับ" หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรยังคงโปรยยิ้ม ก่อนจะหันไปหา

ชาครติ "คุณน่าจะเป็นคณุชาครติ ดไีซเนอร์ของวาส"

"ค่ะ นีค่รติ" หญงิสาวตอบรบัก่อนจะรบีแนะน�า "ครติ นีค่ณุชายภทัร 

เจ้าของห้างสแควรโิอกบัพลาเซเรยีไง"

"สวสัดคีรบั" ชาครติวางตะเกยีบแล้วยกมือไหว้บ้าง สายตามองอีกฝ่าย

อย่างประเมินระคนสนใจ

"ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันจะได้ไม่รบกวนเวลาคุณมาก คือคุณคงพอรู้ 

มาบ้างว่าตอนนีผ้มก�าลงัทยอยรโีนเวตพลาเซเรยีอยู่ และผมกส็นใจอยากได้

วาสไปวางขายในห้างครบั ไม่ทราบว่าคณุหนึง่กบัคณุครติสนใจไหม"

"วางขายในห้างเหรอคะ" หนึ่งนาเรศทวนค�าด้วยความประหลาดใจ

"ครบั ผมยินดีให้พืน้ท่ีคณุท�าโชว์รมูลกัษณะเดยีวกบัท่ีฝ่ังตรงข้ามเลย" 

คุณชายประภาภทัรพยักหน้ารบั "ตอนนีค้ณุก�าลงักนิอยู่ไม่ใช่เวลาจะตดัสนิใจ 

ยังไงผมขอฝากนามบัตรไว้กบัคณุนะครบั ถ้าคณุสนใจจะลองไปเดินดท่ีูห้าง

ก่อนก็ได้ ติดต่อมาได้ทุกเมื่อ"
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"ค่ะ งัน้ฉันขอแลกนามบัตรกบัคณุนะคะ" พอรบันามบัตรจากอกีฝ่าย

แล้วหญิงสาวกร็บีหันไปเปิดกระเป๋าสะพายและหยิบนามบัตรส่งให้เขาบ้าง

"ขอบคุณมากครับคุณหนึ่ง ขอโทษอีกครั้งท่ีรบกวนนะครับ หวังว่า 

เราจะได้ร่วมงานกันนะ" หม่อมราชวงศ์หนุ่มค้อมศีรษะเป็นเชิงล�่าลา 

สองหนุ่มสาวคู่หู

"สนใจไหม" พออีกฝ่ายจากไปแล้วชาครติกห็ยิบตะเกยีบอีกครัง้พร้อมกบั

ส่งเสยีงถาม

"ก็น่าสนใจนะ จ�าได้ใช่ไหมว่ายอดขายในไทยของเรานับเป็นแค ่

ห้าเปอร์เซ็นต์ของท้ังหมดเอง ห้างของเขาน่าจะมีกลุ่มลูกค้าท่ีตรงกับเรา

ด้วย"

ถึงเงินก้อนแรกของแบรนด์วาสจะมาจากการขายเฟอร์นิเจอร์ในไทย  

แต่ด้วยลกัษณะตลาดเฟอร์นเิจอร์ของไทยท�าให้หนึง่นาเรศคดิว่าการพยายาม

ขายเฟอร์นเิจอร์เพยีงในประเทศอาจไม่พอ แถมตอนนัน้ตวัเธอกย็งัเป็นแค่

นักศึกษาท่ีไม่มีทุนรอนมากมาย แต่โชคดีท่ีเธอเกิดในยุคอินเตอร์เน็ต 

เลยสามารถเอาสินค้าลงขายในเว็บไซต์ขายของท่ีจะมีคนเห็นได้ท่ัวโลก 

ปรากฏว่าชุดเก้าอ้ีบล็อกของเธอไปเข้าตานักธุรกิจชาวญ่ีปุ่นคนหนึ่ง เขา

สนใจคอนเซ็ปต์ของงานแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างถ้าจะสั่งไปขายต่อ อีกฝ่าย

ให้แนวคิดท่ีน่าสนใจไว้หลายอย่าง โชคดีท่ีเธอพอพดูภาษาญ่ีปุ่นได้จงึสามารถ

สือ่สารกนัได้โดยตรง

อย่างไรก็ตาม เรื่องราวหลังจากนั้นก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ  

หลายเดือนต่อมาเป็นช่วงของการพัฒนางานให้ตรงกับท่ีลูกค้าต้องการ  

มันยากล�าบากเพราะเธอต้องเรยีนไปด้วย แถมชาครติกต็ดิใจงานเฟอร์นเิจอร์

จนไม่อยากเรยีนต่อให้จบ นอกจากรบัผดิชอบตวัเองและวาสแล้วเธอจงึต้อง

คอยดแูลให้ชาครติฝืนเรยีนในสาขาวชิาท่ีเขาไม่ชอบให้จบด้วย เพราะเธอเอง 

ก็ไม่รู ้ว่าวาสจะไปต่อได้หรือเปล่า อย่างไรเขาก็ต้องมีปริญญาติดตัวไว ้
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เป็นแผนส�ารอง และตัวเธอเองก็เช่นกัน

ชุดเก้าอ้ีบล็อกได้รางวัลจากเวทีต่างประเทศและเป็นข่าวข้ึนมาพอดี 

ลูกค้าในหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจ ขณะเดียวกันมันก็ได้รับการ

ออกแบบปรับปรุงให้พร้อมขายที่ญี่ปุ่น การที่เริ่มมีออเดอร์เข้ามาท�าให้เธอ

มีก�าลังใจจะลุยต่อ รวมถึงมีเงินทุนท่ีจะต่อยอดพัฒนางาน และเม่ือ 

เริ่มจับตลาดต่างประเทศได้หนึ่งนาเรศก็ไม่ได้หันกลับมามองตลาดไทย 

อีกเลย จนเม่ือสามปีก่อนท่ีเธอเพิ่งมาเปิดโชว์รูมแห่งแรก แต่ก็ยังไม่ได ้

ท�าตลาดจรงิจงัอยู่ด ีเพราะล�าพงัแค่ออเดอร์ต่างประเทศกผ็ลติแทบไม่ทันแล้ว 

หากช่วงสองปีท่ีผ่านมาเธอได้กลับมาโฟกัสเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการผลติ จนตอนนีอ้ะไรๆ เริม่เข้าท่ีเข้าทางแล้ว และเธอกก็�าลงัคิดเรือ่ง

การกลบัมาท�าตลาดในไทยอย่างจรงิจงัพอดี

เพราะอย่างไรวาสก็ถือเป็นแบรนด์ไทย...

"นายว่าไม่ดีเหรอ" หนึ่งนาเรศถามเมื่อเห็นว่าเพื่อนเงียบไป

"เปล่า นีมั่นงานของเธอ ถ้าเธอว่าดกีล็ยุเลย" ชาครติไหวไหล่แล้วคบี

ปลาดบิจากจานของเธอไปกนิอกีรอบ

ท่ีผ่านมานอกจากเธอจะไม่ก้าวก่ายงานดีไซน์ของเขาแล้ว เขาก ็

ไม่เข้าไปก้าวก่ายงานบริหารและงานขายของเธอเหมือนกัน ความส�าเร็จ

ของวาสตลอดเจด็ปีมานีเ้ป็นเครือ่งยืนยันชัน้ดีว่ากลยุทธ์ 'เขาสร้างเธอขาย' 

ใช้ได้ผลดี ดังนั้นก็ไม่มีความจ�าเป็นอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลง

หนึ่งนาเรศพูดเสมอว่าเธอโชคดีท่ีได้เขามาเป็นดีไซเนอร์ให้ และ 

ชายหนุม่กพ็ดูเสมอเช่นกนัว่าเขาโชคดท่ีีมเีธอมาขายของให้...ล�าพงัตวัเขาเอง

คงไม่มีปัญญาเอาเก้าอี้ไปขายท่ีญ่ีปุ่น และไม่สามารถสร้างแบรนด์วาส 

ให้แข็งแกร่งขนาดนี้ได้ด้วย

"เด๋ียวฉันจะลองศกึษาดกู่อน แล้วยังไงกต้็องมีการลองคยุรายละเอยีด

อีก" หญิงสาวไม่หยิบตะเกียบข้ึนมาอีกและเลื่อนจานปลาดิบไปให้เพ่ือน 
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เสียเลย

"แต่คุณชายภัทรอะไรนี่เขาเป็นญาติคู่กัดเธอไม่ใช่เรอะ"

"เออจริงด้วย" หนึ่งนาเรศเพิ่งนึกได้

หม่อมราชวงศ์ประภาภทัรกบัหม่อมหลวงเทวษิฎ์เป็นญาตร่ิวมราชสกลุ

ฉัตรากนั เท่าท่ีเธอทราบห้างเป็นของฝ่ายแรก และเขากด็งึญาติๆ  มาช่วย

บริหารงานห้างสาขาส�าคัญๆ โดยหม่อมหลวงเทวิษฎ์ก็เป็นหนึ่งในนั้น

"เม่ือกีเ้ขาพดูถงึพลาเซเรยีใช่ไหม ไม่ใช่สแควรโิอ" หญิงสาวถามเพือ่น

เพือ่ความแน่ใจ พออีกฝ่ายพยักหน้ายืนยนัเธอกพ่็นลมหายใจพรดื

พลาเซเรียเป็นห้างดั้งเดิมของครอบครัวฉัตราและมีหลายสาขา แต ่

สแควริโอเป็นห้างใหม่เอ่ียมซ่ึงแตกแบรนด์ออกมาเพ่ือจับตลาดไฮเอ็นด์ 

โดยเฉพาะ ทว่าช่วงหลังก็มีการรีโนเวตและอัพเกรดพลาเซเรียสาขาเก่าๆ 

ให้ทันสมัยและหรูหราขึ้น

"แปลว่าไม่เอาแล้ว" ชาคริตเลิกคิ้ว

"ได้ไง นี่มันเรื่องธุรกิจ ห้างแบบนี้ไม่ได้เข้าไปง่ายๆ นี่เจ้าของห้าง 

มาชวนเอง จะท้ิงโอกาสได้ไง" เธอร้องก่อนจะพ่นลมหายใจอีกพรืด "ฉัน

ได้ยินมาว่าพลาเซเรียรีโนเวตตั้งหลายสาขา ฉันคงไม่ซวยขนาดนั้นมั้ง"
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บทที่ 4
ผู้ช�ยน่�รำ�ค�ญ

หนึ่งนาเรศเห็นรถเบนซ์คันใหญ่ท่ีจอดชิดริมรั้วบ้านของตัวเอง 

มาแต่ไกล เธอเม้มริมฝีปากเซ็งๆ นิดหนึ่งหากก็พารถพอร์ชเอสยูวีคันโต

ของตัวเองวิง่ตรงต่อ พอเข้าใกล้ประตรูัว้บ้านเธอกห็ยิบรโีมตข้ึนมากด ครัน้

ประตูเปิดกว้างพอแล้วเธอก็บังคับรถเลี้ยวผ่านรั้วบ้านเข้าไปด้านใน

ครอบครวัของหญิงสาวอาศยัอยู่ในย่านชานเมอืงตัง้แต่แรก หลงัจาก

ต้ังตัวได้เธอกข็อให้พ่อขายบ้านเดมิ เพราะช่วงหลงัท่ีนัน่มีปัญหาน�า้ท่วมกบั

ละแวกนัน้เริม่มโีจรเยอะ โดยเธอซ้ือบ้านใหม่ในหมู่บ้านใหญ่ แต่กอ็ยู่ไม่ไกล

จากบ้านเดมินกัเพราะต้องให้พ่อเดนิทางไปโรงงานเฟอร์นเิจอร์สะดวกด้วย 

ท่ีผ่านมาเธอพยายามขยายโรงงานโดยซ้ือท่ีดนิรอบๆ จนกระท่ังขยายต่อไปไม่ได้

เธอจึงไปซ้ือท่ีดินผืนใหม่เพ่ือตั้งโรงงานใหม่อีกแห่ง กระนั้นก็เลือกท่ีดิน 

ท่ีไม่ไกลจากโรงงานเดมิอยู่ด ี พ่อของเธอชินกบัท่ีทางแถวนีแ้ละเธอก็ไม่เห็น

ความจ�าเป็นต้องบังคบัให้ท่านเปลีย่น

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้หนึ่งนาเรศซ้ือคอนโดฯ ห้องเล็กๆ แถว 

ใจกลางเมืองเอาไว้พ�านักเองด้วย เพราะบางทีเธอมีธุระในเมือง ถ้าเช้า 

หรอืดกึเกนิไปเธอกข้ี็เกยีจฝ่ารถตดิขับรถกลบัมาบ้าน ซ่ึงเธอมปีระสบการณ์
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มาแล้วว่าถ้าวันไหนแย่มากๆ ก็อาจต้องใช้เวลาเดินทางถึงสองสามช่ัวโมง

ทีเดียว

หญิงสาวลงจากรถพร้อมกับสวมคาร์ดิแกนไหมพรมไปด้วย เพราะ 

ถงึชุดเดรสท่ีเธอใส่ตอนนีจ้ะไม่ได้โป๊แต่คอกค่็อนข้างกว้าง สวมเสือ้คลมุไว้ก่อน

จะดกีว่า ครัน้เรยีบร้อยแล้วจงึเดนิไปเปิดกระโปรงหลงั ระหว่างทางกลบับ้าน

เธอแวะซูเปอร์มาร์เกต็เพือ่ซ้ือข้าวของเครือ่งใช้เข้าบ้านด้วย...พ่อเธอกเ็หมือน

ผู้ชายส่วนใหญ่ พอไปซ้ือของเองก็ซ้ือผิดซ้ือถูก มีแค่พวกอาหารท่ีท่าน 

ไม่ค่อยพลาด เธอเลยตัดปัญหารับหน้าทีเ่ป็นคนซื้อของใช้เข้าบ้านเสียเอง 

อย่างไรเสียถ้าไม่ติดขัดอะไรเธอก็จะกลับมาค้างที่บ้านอยู่แล้ว

"หนึง่ พ่อนกึว่าวนันีล้กูจะค้างท่ีคอนโดฯ ซะอีก" วรยศโผล่หน้าออกมา

จากในตวับ้าน

"ตอนแรกก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะ แต่พอดีเคลียร์งานเสร็จเร็ว"

"แล้วนั่นซื้ออะไรมาเยอะแยะอีกแล้ว"

"เยอะที่ไหนล่ะ หนึ่งไม่ได้ซื้อของเข้าบ้านมาเกือบเดือนแล้วนะ"

พอวรยศเห็นว่าลกูสาวสามารถถอืข้าวของท้ังหมดเองได้เลยหยุดยนืรอ

อยูต่รงมุขหน้าบ้าน ครัน้ร่างโปร่งเดนิเข้ามาใกล้จงึพดูเบาๆ

"ชัยมา..."

"เห็นรถท่ีหน้าบ้านแล้วค่ะ" หนึง่นาเรศย้ิมตอบ "เขาจะอยู่ถงึกนิข้าวเยน็

เลยไหม"

"น่าจะ"

"งั้นเดี๋ยวหนึ่งขึ้นไปเอาของบนห้องแล้วชิ่งดีกว่า"

ผู้เป็นพ่อมีสีหน้าหนักใจหากก็ไม่ได้พูดอะไร เพียงปล่อยให้ลูกสาว 

เดินผ่านเข้าไปในบ้าน

"สวสัดค่ีะคุณอาชยั" หนึง่นาเรศยกมมุปากเป็นรอยยิม้เลก็ๆ ตามมารยาท

"วันนี้หนึ่งกลับบ้านด้วย อาโชคดีจริงๆ เลย" ธวัชชัยยิ้มร่า
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"แวะเอาของมาส่งให้คุณพ่อน่ะค่ะ" เธอบอกแล้วเดินห้ิวถุงข้าวของ

ตรงลึกเข้าไปทางครัวหลังบ้าน

ธวชัชัยเป็นเพือ่นรุน่น้องของพ่อ พ่อรูจ้กัเขาท่ีงานเลีย้งรุน่มหาวทิยาลยั

แล้วคยุกนัถกูคอเลยตดิต่อกนัมาเรือ่ยๆ อกีฝ่ายเป็นเจ้าของตลาดหลายแห่ง

และมฐีานะด ีเธอรูจ้กัธวชัชัยตัง้แต่เริม่เรยีนมธัยมต้นและสนทิสนมกบัอีกฝ่ายดี 

จนกระท่ังช่วงหลงัเรยีนจบมหาวทิยาลยัเธอจงึรูส้กึว่าเขามองเธอด้วยสายตา

แปลกๆ

หญิงสาวพอจะทราบว่าธวัชชัยเป็นคนเจ้าชู้ มีบ้านเล็กบ้านน้อย 

ส�าหรบัเธอมนัน่ารงัเกยีจ แต่กพ็ยายามคิดว่าเขาเป็นเพ่ือนท่ีดต่ีอครอบครวั 

กระนัน้สายตาของเขาในช่วงท่ีเธอเรยีนจบกท็�าให้เธอหวาดระแวงปนไม่สบายใจ 

อาจเพราะเธอโตเป็นสาว รวมถงึเริม่มีเงนิพอจะดแูลตวัเองและแต่งตวัก็ได้...

ตอนแรกเธอไม่ค่อยแน่ใจ บวกกับยุ่งๆ เรื่องงานจนไม่ค่อยได้เจอธวัชชัย  

จนกระท่ังช่วงปีสองปีหลังมานี้อะไรๆ เริ่มอยู่ตัว และเธอก็มีโอกาสได้พบ 

ธวชัชยับ่อยข้ึนโดยไม่ตัง้ใจ ความไม่สบายใจเก่าก่อนจึงหวนกลบัมาตอกย�า้

อีกครัง้

หนึ่งนาเรศตัดสินใจพูดกับพ่อตรงๆ ขณะเดียวกันเธอก็เข้าใจว่า 

มันเป็นเรื่องยากท่ีจู่ๆ พ่อจะห้ามอีกฝ่ายเข้าบ้านท้ังท่ีคบหาสนิทสนมกัน 

มานาน เธอเลยเป็นฝ่ายเลีย่งเขาเอง ซ่ึงมันกไ็ม่ยากอะไรในเม่ือเธอมีคอนโดฯ 

เพียงแต่มันก็น่าร�าคาญบ้างโดยเฉพาะตอนท่ีเธออยากกลับมาค้างกับพ่อ 

อย่างวนันี ้กระนัน้เธอก็ไม่ได้โทษพ่อ เธอรูว่้าช่วงหลงัท่านกพ็ยายามเลีย่งจะ

ติดต่อกับธวัชชัยแล้ว เพียงแต่ถ้าเจอกรณีบุกมาถึงบ้านแบบนี้คงไม่ไหว

น่าหงุดหงิดชะมัด!

หนึ่งนาเรศเลือกแวะห้างสรรพสินค้าก่อนกลับเข้าคอนโดฯ เพ่ือกิน 

มือ้เย็น ขณะท่ีก�าลงัเดนิเลอืกว่าจะกนิอะไรท่ีร้านไหนอยู่นัน้กม็เีสยีงเรยีกช่ือ
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ดงัมาจากด้านหลงั พอหันไปเธอจงึพบไตรภพก�าลงักึง่เดนิกึง่วิง่ตรงมาหาเธอ 

ท่าทางน่าจะออกมาจากร้านอาหารร้านหนึง่ท่ีเธอเพ่ิงเดนิผ่าน

ผู้ชายน่าร�าคาญมาอีกคนแล้ว!

"หนึ่ง คุณไม่รับโทรศัพท์ผมเลย"

"แล้วท�าไมฉันต้องรบัล่ะคะ ในเม่ือฉันไม่ได้มธีรุะอะไรต้องคยุกบัคณุนี"่ 

หญิงสาวตอบกลบัอย่างไม่รกัษาน�า้ใจ

ไตรภพเข้ามาจีบหนึ่งนาเรศเมื่อหลายเดือนก่อน ช่วงแรกเธอคิดว่า

อีกฝ่ายก็ไม่ได้แย่และต้ังใจว่าจะลองดูไปเรื่อยๆ จนกระท่ังเธอได้ทราบว่า

แท้จรงิเขามีแฟนอยู่แล้ว เธอเลยบอกเขาตรงๆ ว่ารงัเกยีจพฤตกิรรมของเขา 

แต่การณ์กลบักลายเป็นว่าเขาบอกเลกิกบัแฟนเก่าแล้วจบีเธอต่อ กระนัน้เธอ

ก็ไม่ได้ประทับใจเลย เพราะมันผิดมาตัง้แต่เขามาจบีเธอท้ังท่ียงัมีแฟนแล้ว 

หน�าซ�า้มนัยงัท�าให้เธอโดนบางคนมองว่าเป็นต้นเหตใุห้เขาเลกิกบัแฟนเสยีอกี 

เธอเลยประกาศให้เขารับรู้ชัดๆ อีกรอบว่าจะไม่มีทางพัฒนาความสัมพันธ์ 

กับเขา และเธอก็บอกนักข่าวสายสังคมไปแบบเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้ 

เกิดข่าวรักสามเส้าให้ชื่อเสียงของเธอเสื่อมเสีย

ทว่าไตรภพก็ไม่พยายามเข้าใจอะไรเลย เขายังวนเวียนตามจีบเธอ 

จนเธอตดัปัญหาดว้ยการบล็อกการติดตอ่ทกุช่องทาง หลีกเลี่ยงการไปงาน

ท่ีรูว่้าจะได้เจอกบัอีกฝ่าย หรอืกระท่ังเดินหนเีขาดือ้ๆ ให้ทุกคนเห็น จนตอนนี้

ก็ผ่านมาสองสามเดือนแล้วกระนั้นเขาก็ยังไม่เลิก

ท�าไมเธอถึงเจอแต่ผู้ชายแบบนี้ก็ไม่รู้!

"หนึง่ อย่าใจร้ายกบัผมนกัเลย" อีกฝ่ายโอดครวญ สหีน้าท่าทางน่าสงสาร

"ฉันยนิดีเป็นเพือ่นกบัคณุค่ะ แต่ตราบใดท่ีคณุยังคดิอยากเป็นมากกว่านัน้

ฉันกม็สีทิธิท่ี์จะเลอืกไม่คยุกบัคณุ"

"ท�าไมคุณต้องเอาอดีตมาตัดสินปัจจุบันของผมด้วย มันต่างกรรม 

ต่างวาระกัน คุณให้โอกาสผมบ้างไม่ได้หรือไง"

Page ����������... ������������.indd   45 10/9/2561 BE   16:59



เท่าที่รู้... ผมเป็นของคุณ

46

"ไม่ค่ะ" หนึง่นาเรศยืนยันหนกัแน่น "ยังไงฉันกไ็ม่ได้ชอบคณุอยู่แล้วด้วย 

คณุควรจะยอมรบัแล้วก้าวต่อไปค่ะ และถ้าจะให้ดกีอ็ย่าไปจบีผูห้ญิงคนไหน

ท้ังท่ีมแีฟนอยู่แล้วอีก มันทุเรศ"

"ผมรูว่้าสิง่ท่ีผมท�ามันไม่ด ีผมส�านกึแล้ว ยังไงผมจะไม่มวีนัท�าแบบนัน้

กบัคุณแน่ๆ หนึง่ ผมหลงรกัคณุจรงิๆ นะ แล้วผมก็ไม่เคยรูส้กึขนาดนีก้บั 

ผูห้ญิงคนไหนเลย"

"ขอโทษด้วยนะคะ พอดฉัีนเป็นพวกท่ีเช่ือว่าถ้ามคีรัง้แรกมนักต้็องมี

ครัง้ท่ีสองได้ คณุไปหาผูห้ญิงคนอ่ืนท่ีใจกว้างกว่าฉันและยอมให้โอกาสคณุ

ได้ดกีว่าค่ะ"

หญิงสาวร�าคาญมากข้ึนทุกวนิาที ขณะท่ีก�าลงัคดิว่าจะหันหลงัเดนิหนไีป

เฉยๆ ดวงตากลมโตกเ็หลอืบไปเห็นบุรษุสงูวยัคนหนึง่ ท่านยนืท�าท่ารีๆ  รอๆ 

มองมาคล้ายไม่แน่ใจว่าควรเข้ามาดีไหม สองมือของเธอยกข้ึนไหว ้

โดยอัตโนมัติ และนั่นก็เหมือนเป็นสัญญาณให้ท่านเดินเข้ามา

"ลุงคงไม่ได้มาขัดจังหวะใช่ไหม"

"ไม่เลยค่ะ" หนึ่งนาเรศรีบบอก "หนูก�าลังจะไปพอดี"

หม่อมราชวงศ์เทพทัตหันไปรบัไหว้ไตรภพ หากสายตาลอบเหลอืบมอง

หญงิสาวคล้ายประเมนิ ก่อนทีท่่านจะส่งเสียงอีกครั้งโดยยงัมีรอยยิม้บางๆ  

ฉายอยูบ่นใบหน้า

"ลงุกก็�าลงัจะโทรหาหนหูนึง่ว่ามาถงึหรอืยงั ลงุจ�าไม่ได้ว่าเรานดักนัไว้

ท่ีร้านไหนแน่"

หนึ่งนาเรศกะพริบตา แล้ววินาทีถัดมาเธอก็หัวเราะเบาๆ

"คณุลงุจ�าไม่ได้ก็ไม่แปลกหรอกค่ะ เรานดัเวลากนัแต่ลมืนดัเรือ่งร้าน 

คงเพราะตอนนั้นเรารีบๆ นี่หนูก�าลังคิดว่าจะโทรหาคุณลุงเหมือนกัน"  

รอยย้ิมของหญิงสาวจางลงเมื่อเธอหันกลับไปหาไตรภพท่ียืนมองมา 

คล้ายก�าลังพยายามจับต้นชนปลาย "...ฉันขอตัวนะคะคุณไตร หวังว่า 

Page ����������... ������������.indd   46 10/9/2561 BE   16:59



47

Andra

คุณจะเข้าใจเสยีทีว่ายงัไงฉนัก็ไม่มีทางคบหาเป็นแฟนกบัคณุแน่ๆ อีกอย่าง

ผู้ชายที่พูดไม่รู้เรื่องมันน่าร�าคาญด้วย"

"เอาไวเ้จอกันใหม่นะคุณไตร" ชายสงูวยัพดูอย่างนุม่นวลเหมอืนไม่มี

อะไรเกิดข้ึน จากนั้นท่านก็หันไปหาหนึ่งนาเรศท่ียืนเบ่ียงตัวรอในลักษณะ

พร้อมออกเดิน และเมื่อท่านก้าวเดินเธอก็ก้าวตาม

"ไปร้านไหนกันดีคะ" หนึ่งนาเรศถามอย่างเป็นธรรมชาติ แม ้

แท้ที่จริงแล้วเธอจะไม่ได้นัดกับหม่อมราชวงศ์เทพทัตเอาไว้ ความจริงเธอ

ไม่มีเบอร์โทรของอีกฝ่ายด้วยซ�้า จะมีได้อย่างไรในเม่ือเธอเคยคุยกับท่าน

แค่ครั้งเดียวเท่านั้น...แต่ครั้งนั้นท่านก็ช่วยเธอไว้เหมือนวันนี้

เม่ือเดือนก่อนหญิงสาวไปงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสงานหนึ่ง แล้ว 

อยูด่ีๆ  หม่อมราชวงศ์เทพทัตกเ็ข้ามาทัก ตอนนัน้เธอยังไม่ทันได้คยุกบัท่าน

จรงิจงั เพราะไตรภพเข้ามาทักอีกคนก่อน แต่เท่าท่ีฟังเกริน่กพ็อจะจบัใจความ

ได้ว่าท่านน่าจะรูเ้รือ่งระหว่างเธอกบัอดตีภรรยาและลกูชาย กระนัน้พอไตรภพ

มาขัดพ่อของหม่อมหลวงเทวิษฎ์เลยต้องเงียบไป

วันนั้นชายหนุ่มก็ท�าตัวเหมือนวันนี้ คือพยายามตื๊อเธอโดยไม่สน 

ค�าปฏิเสธใดๆ ของเธอเลย เธอใกล้จะหมดความอดทนรอมร่อ จน 

หม่อมราชวงศ์เทพทัตช่วยเตือนสติเขาด้วยค�าพูดนุ่มๆ

'คุณไตร อย่าท�าให้สุภาพสตรีอึดอัดเลย'

นัน่เองไตรภพจงึยอมล่าถอยไป และหลงัจากนัน้เธอกถ็งึกบัต้องไปไหว้

ขอบคณุชายสงูวยั เสยีดายท่ีหลงัจากนัน้เธอกไ็ม่ได้คยุกบัท่านต่อเพราะพิธกีาร

ในงาน แต่เธอกป็ระทับใจในตวัท่านมาก ไม่นกึว่าวันนีห้ม่อมราชวงศ์เทพทัต

จะกลับมาช่วยเธอซ�้าในเหตุการณ์ท่ียากกว่าเดิมเสียอีก เนื่องจากท่าน 

ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็ช่วยเธอได้ส�าเร็จ

"หนูเลือกเถอะ" อดีตสามีของพิมพ์ภัทรายิ้มคล้ายข�า

โชคดท่ีีจดุท่ีไตรภพตามมาเรยีกหนึง่นาเรศนัน้อยู่ใกล้กบัหัวมุมทางเดนิ 
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เธอจึงสามารถเลี้ยวหนีจากสายตาของชายหนุ่มได้เร็ว หลังจากหันไป 

เชก็ให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายไม่ได้ตามมาเธอกหั็นกลบัมายกมอืไหว้หม่อมราชวงศ์

เทพทัต

"ขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่เข้ามาช่วย"

"ถ้าหนูไม่ได้ยกมือไหว้ลุงก็ไม่กล้าเข้าไปทักหรอก" เขายิ้ม "เจอพวก

จอมตื๊อนี่ก็ล�าบากหน่อยนะ"

"ยังไงหนูก็ต้องขอบคุณอยู่ดีค่ะ มุกมีนัดกันนี่เจ๋งมากเลย...แล้วนี่ 

คุณลุงกินมื้อเย็นหรือยังคะ"

"ยังเลย"

"แล้วมีนัดหรือเปล่าคะ ถ้าไม่มีขออนุญาตให้หนูเลี้ยงข้าวตอบแทน 

คุณลงุสกัมือ้นะคะ คณุลงุช่วยหนูไว้สองครัง้แล้ว" หนึง่นาเรศออกปากชวน

ทันที ครัน้สงัเกตเห็นว่าท่านลงัเลเธอกร็บีพดูต่อ "นะคะ...นะคะ หนมีูเรือ่ง

อยากคุยกบัคุณลงุเหมือนกนั เกีย่วกบัคณุเทมส์แล้วกค็ณุแม่ของเขา"

หม่อมราชวงศ์เทพทัตมองเธออย่างแปลกใจ ก่อนท่ีเขาจะพยักหน้ารบั

"ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ ลุงก็อยากคุยกับหนูเหมือนกัน"

"ลงุแค่อยากจะบอกว่าลงุพอจะรูเ้รือ่งระหว่างหนกูบัคณุพิมพ์ และลงุ 

ก็อยากรู้ว่าพอจะมีทางไหนบ้างไหมท่ีลุงจะช่วยได้...เผื่อเรื่องจะไม่ลุกลาม 

ไปไกลกว่านี"้

หลังจากสั่งอาหารกันแล้วหนึ่งนาเรศก็เปิดประเด็นด้วยการขอให้

หม่อมราชวงศ์เทพทัตเป็นฝ่ายพดูประเดน็ท่ีอยากพูดก่อน และเมือ่ครูก่ค็อื

ประเด็นของท่าน

"หนวู่า...อาจจะไม่ทันแล้วค่ะ" เธอย้ิมแห้ง พอเห็นอีกฝ่ายท�าท่าแปลกใจ

เธอกเ็ล่าเรือ่งท่ีเธอบุกไปหาพมิพ์ภทัราให้ท่านฟังตามตรง รวมถงึเรือ่งท่ีเธอ

คุยกบัหม่อมหลวงเทวษิฎ์ด้วย
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"เรือ่งนี.้..นานหรอืยงั" หม่อมราชวงศ์เทพทัตถามหลงัจากอ้ึงไปช่ัวขณะ

"ก็เพิ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองค่ะ"

"ลุงยังไม่ได้เจอเทมส์ ช่วงนี้เขายุ่งๆ กับงานรีโนเวตห้างเลยค้างท่ี 

คอนโดฯ ไม่ค่อยได้กลบัมาท่ีบ้าน...แต่ถงึเจอเขากอ็าจจะไม่ได้เล่าให้ลงุฟัง

อยู่ด ีลกูชายน่ะ" ท่อนหลงัชายสงูวยัพดูเหมือนบ่นกบัตวัเองก่อนจะเงยหน้าขึน้

ส่งยิ้มให้เธอ "บางทีลุงก็อยากมีลูกสาวนะ"

หนึ่งนาเรศย้ิมรับ แม้ในใจจะคิดว่าหม่อมราชวงศ์เทพทัตไม่ควรมี

ลูกสาวถ้าแม่ของลูกสาวคนนั้นคือพิมพ์ภัทรา...แค่ลองนึกว่าลูกสาว 

มีดีเอ็นเอของแม่สักครึ่งก็น่าขนพองสยองเกล้าแล้ว

ขณะเดียวกันกับท่ีหญิงสาวก�าลังนั่งคุยกับหม่อมราชวงศ์เทพทัต  

ท่ีด้านนอกหม่อมหลวงเทวษิฎ์กก็�าลงัเดนิปะปนอยู่กบัฝงูชน ทีแรกเขาเกอืบ

จะเดินผ่านร้านอาหารไปแล้ว กระนั้นใบหน้าท่ีคุ้นตาก็ท�าให้เขาถึงกับ 

ต้องหมุนกายเดนิย้อนกลบัมาดูให้ชัด แล้วเขากต้็องอ้ึงเมือ่พบว่าพ่อของตนเอง

ก�าลังนั่งร่วมโต๊ะกับหนึ่งนาเรศ ทั้งสองคุยกันท่าทางสนิทสนมดี

คุณพ่อรู้จักเธอด้วย?

ชายหนุ่มได้แต่งุนงง เพราะตอนท่ีเขาเล่าเรื่องระหว่างหญิงสาวกับ

พิมพ์ภัทราให้พ่อฟังท่านก็ไม่ได้บอกว่ารู ้จักหนึ่งนาเรศ...เป็นไปได้ว่า 

ท่านอาจเพิง่รู้จกักบัเธอ ยงัไงเสยีเธอกไ็ปงานนูน้งานนีบ่้อยๆ แต่...ถ้าอย่างนัน้

ทั้งสองคนคุยอะไรกัน

ในหัวของหม่อมหลวงเทวษิฎ์มีแต่ค�าถาม รมิฝีปากเรยีวเม้มเข้าหากนั

นิดหนึ่งก่อนจะตัดสินใจออกเดินต่อ บอกตัวเองว่าเอาไว้ค ่อยถาม 

หม่อมราชวงศ์เทพทัตหลังจากนี้ อย่างไรเสียพ่อก็ไม่น่าจะปิดบังเขา

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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