Andra
7

บทนำ�

"ที่ดูแลตัวเองจนยังสวยพริ้งทั้งที่อายุเลขห้าแล้วก็น่าชื่นชมอยู่หรอก
แต่ด้วยนิสัยควรต้องเรียกเป็นนางมารสองพันปีมากกว่าสาวสองพันปี"
ค�ำพูดที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์หมั่นไส้ดึงความสนใจของหม่อมหลวง
เทวิษฎ์ทกี่ ำ� ลังเดินเข้าสูง่ านแฟชัน่ โชว์เอาไว้ได้ เมือ่ เขาหันไปมองตามเสียง
ก็พบว่าคนพูดเป็นสุภาพสตรีสวยเปรีย้ วทีเ่ ขาคุน้ หน้าดี และเขาก็ไม่แปลกใจ
สักนิดที่เป็นเธอ...หนึ่งนาเรศ อิงรัตนะ หรือที่รู้จักกันในนาม 'คุณหนึ่ง'
ดวงตาคมกริบจับจ้องสาวสวยเจ้าของเรือนผมยาวสีน�้ำตาลทองกับ
ดวงตากลมโต เขาเฝ้ามองใบหน้างามเบ้น้อยๆ ตามแรงอารมณ์ จวบจน
หญิงสาวหันมา สายตาสองคูส่ บกันพอดี เธอนิง่ ไปนิดหนึง่ ก่อนจะจ้องกลับมา
เขม็ง ราวจะถามว่ามีปญั หาอะไรกับค�ำวิจารณ์ของเธอหรือเปล่า ซึง่ แน่นอนว่า
เขาไม่ม...
ี
ไม่ใช่อะไร ถ้าไม่จ�ำเป็นเขาก็ไม่อยากทะเลาะกับผู้หญิง โดยเฉพาะ
ในที่สาธารณะแบบนี้
และที่ส�ำคัญเขาไม่อยากเป็นต้นเหตุให้ผู้หญิงทะเลาะกันด้วย
ชายหนุ ่ ม มองอี ก ฝ่ายในระยะไกลอี ก ครู ่ เ พื่ อ เตื อ นให้ ห นึ่ ง นาเรศ
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ระวังปากมากกว่านี้ ไม่ว่าเธอจะเข้าใจหรือไม่ก็ตาม จากนั้นเขาก็ก้าวเดิน
ต่อไปยังแถวหน้าเวทีซงึ่ มีคนกลุม่ ใหญ่ยนื อยู่ พนักงานฝ่ายอีเวนต์บอกเขาว่า
ให้เดินมาตรงนี้ ซึง่ ดูจากรูปการณ์แล้วคนทีเ่ ขามองหาก็นา่ จะอยู่ในกลุม่ คน
เหล่านี้จริงๆ
แม่ของเขารักการเป็นจุดเด่น...
หม่อมหลวงเทวิษฎ์เดินไปไม่กกี่ า้ วก็เห็นผูใ้ ห้กำ� เนิด...พิมพ์ภทั รา ภูรนิ ทร์
โดดเด่นเสมอ แม้ยามนีอ้ ายุจะมีเลขห้าน�ำหน้า แต่ดว้ ยรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว
ให้บอกว่าท่านอายุเพิง่ อยู่ในหลักสามสิบก็เชือ่ ได้ ไม่เพียงหน้าตาผิวพรรณ
ที่ท่านดูแลบ�ำรุงและเสริมเติมด้วยสารพัดวิธี หากท่านยังเป็นสาวเปรี้ยว
ที่ตามทันทุกเทรนด์แฟชั่น บางครั้งก็น�ำเทรนด์เอง และท่านก็รสนิยมดี
เสียด้วย
"เทมส์" พิมพ์ภทั ราร้องออกมาพร้อมกับโบกไม้โบกมือทันทีทลี่ กู ชาย
ปรากฏตัวในครรลองสายตา ไม่สนใจว่าก�ำลังคุยกับใครอยู่
เมื่อคนอื่นๆ ในวงสนทนาหันมามอง มุมปากของคนเป็นลูกชาย
ก็ยกตามความเคยชินมากกว่าตัง้ ใจ เขาส่งรอยยิม้ ตามมารยาทไปให้ทกุ คน
โดยถ้วนทั่วตอนแทรกตัวผ่านใครต่อใครไปหาแม่...ชายหนุ่มยกมือไหว้
ขณะที่แม่ยกสองแขนขึ้นโอบกอดเขาแล้วแอร์คิสพร้อมท�ำเสียง 'มัวะ'
"สุดหล่อของคุณแม่ คิดถึงจัง ยังนึกอยูเ่ ลยว่าวันนีจ้ ะได้เจอเทมส์ไหม"
"ถ้าผมอยูห่ า้ งแล้วรูว้ า่ คุณแม่มาก็ตอ้ งได้เจออยูแ่ ล้วล่ะครับ" เขาบอก
ดวงตาสีนิลตวัดไปมองข้างกายพิมพ์ภัทราอย่างรวดเร็ว ครั้นเห็นว่า
มันว่างเปล่า ถัดไปมีแค่เพื่อนในวงสังคมไฮโซของท่านเขาก็สบายใจขึ้น
เล็กน้อย
ปัจจุบนั พิมพ์ภทั รามี 'คูร่ กั ' เป็นดาราทีอ่ ายุยงั ไม่ถงึ สามสิบชือ่ วรันธร
พูดง่ายๆ ว่าอีกฝ่ายอายุนอ้ ยกว่าเขาเสียอีก ซึง่ มันก็ทำ� ให้เขากระอักกระอ่วน
แบบแปลกๆ ถึงวรันธรจะดูแลแม่เขาดีและเข้ากับท่านได้จนสามารถอยูด่ ว้ ยกัน
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ได้นานกว่าคนอืน่ ๆ ทีผ่ า่ นมา กระนัน้ เขาก็คงไม่มที างชินง่ายๆ
แต่ก็นั่นแหละ...มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพิมพ์ภัทรา เหมือนกับ
เรือ่ งทีท่ า่ นแต่งงานสามครัง้ มีลกู ชายจากการแต่งงานครัง้ ละคน จนท�ำให้
เขามีพชี่ ายต่างพ่ออีกหนึง่ คนและน้องชายต่างพ่ออีกหนึง่ คน กระทัง่ ในทีส่ ดุ
ท่านก็เลิกแต่งงานแล้วเปลีย่ นคูร่ กั ไปเรือ่ ยๆ แทน จนมาถึงคนล่าสุดคือวรันธร
ไม่ว่าชีวิตของพิมพ์ภัทราจะโลดโผนและเต็มไปด้วยสีสันขนาดไหน
ท้ายทีส่ ดุ แล้วท่านก็คอื แม่ของเขาอยูด่ ี ถึงท่านจะไม่คอ่ ยได้เลีย้ งดูเขาใกล้ชดิ
เพราะเขาอยูก่ บั พ่อ แต่ทา่ นก็ทำ� หน้าทีแ่ ม่แบบห่างๆ ได้ดพี อสมควร
"แต่นี่เดี๋ยวผมต้องกลับขึ้นไปประชุมแล้ว..."
"นัน่ ไง ทัง้ ปี" ผูเ้ ป็นแม่ทำ� ท่าเบือ่ หน่าย "มาห้างนีท้ ไี รเจอกันกีท่ ๆี เทมส์
ก็ตอ้ งประชุมๆๆๆ"
"ผมรับเงินเดือนเขานี่ครับ" หม่อมหลวงเทวิษฎ์ยิ้ม
"จ้ะ แล้วเขาก็ใช้เทมส์ซะคุ้มเลย"
"ถ้าผมเป็นคนจ่ายเงินผมก็ต้องใช้พนักงานที่จ้างให้คุ้มเหมือนกัน"
ลูกชายบอก ยังคงยิ้มอยู่ "เดี๋ยวผมต้องไปแล้ว เอาไว้เราค่อยนัดเจอกัน
นอกรอบนะครับ"
"นี่ก็อีกเรื่อง บอกจะนัดเจอๆ กี่รอบแล้ว ไม่ได้นัดสักที" พิมพ์ภัทรา
ตวัดสายตาค้อนอย่างเปี่ยมไปด้วยจริต ก่อนจะตบต้นแขนลูกชายเบาๆ
"เอาล่ะๆ ไปท�ำงานเถอะจ้ะ ไว้ค่อยเจอกัน"
หม่อมหลวงเทวิษฎ์ยกมือไหว้ลาแม่ จากนัน้ เขาก็หนั ไปส่งยิม้ ให้ทกุ คน
รอบวงสนทนาอีกครัง้ ก่อนจะผละจากมา บนใบหน้าหล่อเหลายังมีรอยยิม้ เล็กๆ
ติดอยู่ อีกครัง้ ทีม่ นั เป็นการยิม้ ตามหน้าที่ ล�ำพังตัวเขาไม่สนใจภาพลักษณ์
ของตัวเองเท่าไหร่ หากในความเป็นจริงเขามีหมวกอีกหลายใบสวมซ้อนกัน
อยู่ โดยเฉพาะต�ำแหน่งผูบ้ ริหารของห้างสรรพสินค้า
แต่การเป็นผู้บริหารของห้างก็มีข้อดี คือพอมีอีเวนต์หรูๆ ในห้าง

Page ����������... ������������.indd 9

10/9/2561 BE 16:59

เท่าที่รู้... ผมเป็นของคุณ
10

ทีต่ วั เขาดูแลอยูแ่ ละพิมพ์ภทั ราได้รบั เชิญให้เข้าร่วม เขาก็แค่ตอ้ งแวะมาเจอท่าน
สักแวบ ซึง่ งานลักษณะนีก้ ม็ แี ทบทุกเดือน เขาจึงไม่ตอ้ งนัดเจอท่านเลย...
มันไม่ใช่วา่ เขารังเกียจรังงอนแม่บงั เกิดเกล้า แต่กต็ อ้ งยอมรับว่าเขาไม่ได้สนิท
กับท่าน ซ�ำ้ มันยังมีอะไรหลายอย่างทีท่ ำ� ให้เขาไม่สะดวกใจทีจ่ ะใช้เวลากับท่าน
นานๆ เท่าไหร่ ดังนัน้ ให้เรือ่ งด�ำเนินไปแบบนีก้ ถ็ อื ว่าดีแล้ว
ร่างสูงเดินย้อนกลับมาทางเดิม นั่นท�ำให้เขาต้องเฉียดใกล้จุดที่
หนึ่งนาเรศยืนอยู่กับเพื่อนอีกครั้ง เขาไม่ได้ใส่ใจเธอนัก ทว่า...
"น่าหมั่นไส้"
เสียงของหญิงสาวลอยมาเข้าโสตประสาทอีกหน หม่อมหลวงเทวิษฎ์
ไม่ได้หยุดเดินแต่เบือนหน้าไปหาเธออีกรอบ คราวนีข้ งึ ตาดุใส่เธอแถมเพิม่
ไปด้วย กระนัน้ เธอก็ยงั ลอยหน้าลอยตาคล้ายจะท้าทาย นัน่ ท�ำให้เขานึกฉิว
อย่างช่วยไม่ได้ แต่ขายาวๆ ก็ยงั พาเขาเดินออกจากพืน้ ทีจ่ ดั งานต่อ ไม่ได้
คิดจะหยุดแวะต่อความยาวสาวความยืด
หนึ่งนาเรศตั้งใจกวนประสาทและชวนทะเลาะชัดๆ...เป็นผู้หญิง
ที่ไม่น่าวิสาสะด้วยจริงๆ
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ซวยสมพงศ์

มาเจอกันอีกได้ไงเนี่ย!
หนึ่งนาเรศจ้องบุรุษร่างสูงที่เดินมาจากทิศตรงข้ามและมาหยุด
ยืนมองกันที่หน้าทางเข้าร้านขนมหวานชื่อดัง ความจริงเธอสังเกตเห็นเขา
ตัง้ แต่อยูไ่ กลๆ แล้ว นอกจากความสูงแล้วหน้าตาของเขาก็หล่อเหลาโดดเด่น
เสียขนาดนั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เห็นเขา หากตอนแรกเธอคิดว่า
แค่ทำ� เป็นเดินสวนกันไปเฉยๆ ก็ไม่ได้ยากอะไร ไม่นกึ ว่าเอาเข้าจริงเธอกับเขา
ต่างมาหยุดแล้วท�ำท่าจะเลีย้ วเข้าร้านเดียวกันแบบนี้
จะเรียกว่าดวงสมพงศ์หรือถึงคราวซวยก็ไม่รู้ ห้างนีค้ อื ห้างพลาเซเรีย
ของพวกราชสกุลฉัตราก็จริง แต่มันก็ไม่ ใช่สาขาที่เขาเป็นผู้บริหารอยู่
ตระกูลนี้ใช้เครือญาติบริหารห้างสาขาหลักๆ ห้างสาขาทีเ่ ขาดูแลนัน้ อยูห่ า่ งไป
สี่สถานีรถไฟฟ้า ไม่ไกล...แต่เธอก็ไม่คิดว่าเขาจะมาโผล่ที่นี่ในเวลานี้
บางทีเขาอาจจะมาประชุม เยีย่ มญาติ หรืออะไรก็ได้...แต่กน็ นั่ แหละ
เมือ่ วานก็เพิง่ เจอกันทีห่ า้ งสาขาของเขาแท้ๆ วันนีย้ งั อุตส่าห์มาเจอกันอีก!
แบบนี้ต้องเรียกว่าซวยสมพงศ์!
สองหนุ ่ ม สาวมองกั น ดุ จวั ด ใจว่ า ใครจะเดิ น เข้ า ไปในร้ า นก่ อ น
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จนสุดท้ายหม่อมหลวงเทวิษฎ์ก็ผายมือเป็นเชิงเชื้อเชิญให้เธอเข้าร้าน เธอ
ไม่แปลกใจ อีกฝ่ายได้รบั เสียงชืน่ ชมอยูเ่ นืองๆ ในวงสังคมว่าเป็นสุภาพบุรษุ
ก่อนหน้านี้เธอก็มองเขาในแง่นั้น ทว่าตั้งแต่ 'เกิดเรื่อง' เธอก็มองเขา
ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ดังนัน้ ตอนนีจ้ ากทีค่ วรจะชืน่ ชมเลยกลายเป็นหมัน่ ไส้
อย่างไรก็ตาม การจะท�ำตัวปัน้ ปึง่ ใส่ทงั้ ทีเ่ ขาแสดงมารยาททีด่ อี อกมาแล้ว
ไม่ถอื เป็นเรือ่ งฉลาด โดยเฉพาะต่อหน้าพนักงานของร้านทีก่ ำ� ลังยืนจดๆ จ้องๆ
คล้ายไม่แน่ใจในสถานการณ์ระหว่างเธอกับเขา
"ขอบคุณค่ะ"
หญิงสาวเอ่ยสัน้ ๆ แบบให้อกี ฝ่ายรูว้ า่ เป็นการพูดตามมารยาท จากนัน้
เธอก็เดินเข้าสูร่ า้ นขนมหวานและกวาดสายตามองหาโต๊ะว่าง ด้วยความทีร่ า้ นนี้
ค่อนข้างดัง จึงไม่แปลกทีค่ นจะแน่นร้านในช่วงทีย่ งั คาบเกีย่ วเวลาอาหารกลางวัน
แบบนี...
้ หลังจากสอดส่ายสายตาครูห่ นึง่ เธอก็ตอ้ งชะงักเมือ่ ภาพของสตรีคนหนึง่
ผ่านเข้ามาในครรลองสายตา
พิมพ์ภัทรา!
มินา่ คุณหม่อมหลวงถึงมาโผล่ทนี่ ี่ หนึง่ นาเรศนึกขณะทีร่ า่ งสูงเดินผ่าน
หน้าเธอตรงไปยังโต๊ะของแม่เขา
"ตอนนี้ เ หลื อ โต๊ ะ ว่ า งโต๊ ะ เดี ย วค่ ะ คุ ณ ลู ก ค้ า " พนั ก งานของร้ า น
ปราดเข้ามาเมื่อแน่ใจว่าสาวสวยจะไม่ไปนั่งกับชายหนุ่มที่ยืนมองหน้ากัน
ตรงหน้าร้าน
หนึง่ นาเรศหันมองพนักงาน จากนัน้ เธอก็เบนสายตาตามการผายมือ
ของอีกฝ่าย แล้วเธอก็พบว่าโต๊ะตัวนัน้ อยูเ่ ยือ้ งกับโต๊ะของสองแม่ลกู ห่างกัน
แค่สองโต๊ะเท่านัน้ ...เธอหันรีหนั ขวางอยูช่ วั่ ขณะก่อนจะตัดสินใจเดินไปนัง่ ที่
โต๊ะนัน้ เพราะถ้าจูๆ่ เดินออกจากร้านมันก็เหมือนเธอหนีพมิ พ์ภทั รา ซึง่ เธอ
ไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องหนี และทีย่ งิ่ กว่านัน้ คือเธอนัดเพือ่ นสนิทเอาไว้ เพือ่ น
เลือกร้านนี้เองเพราะอยากกินขนมอะไรสักอย่าง
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หญิงสาวสัง่ สมูธตีม้ ะม่วงโดยไม่รอให้พนักงานเอาเมนูมาให้ พออีกฝ่าย
ไปแล้วเธอก็รบี หยิบมือถือขึน้ มาจากกระเป๋าสะพายแล้วกดต่อสายอย่างรวดเร็ว
"จะถึงแล้วแก" สินีนาถผู้เป็นเพื่อนสนิทส่งเสียงมาทันควัน
"เออๆ แต่ที่ฉันโทรหาแกเนี่ยคือจะถามว่าเปลี่ยนร้านนั่งได้ป่ะ"
"ท�ำไมอ่ะ ร้านไม่มีโต๊ะเหรอ"
"มี โต๊ะสุดท้ายเลย แต่วา่ ฉันเจอสองแม่ลกู นัน่ น่ะ" หนึง่ นาเรศยกมือขึน้
ป้องปากเพือ่ ไม่ให้เสียงพูดเล็ดลอดออกไป
"สองแม่ลูกไหน" เพื่อนถามกลับมาเสียงงงๆ
"ก็สองแม่ลูกนั่นน่ะ...ที่มีเรื่องกับฉันไง" เธอขัดใจหน่อยๆ ที่เพื่อน
ไม่เข้าใจ ปกติเธอไม่เคยมีปญั หากับสองแม่ลกู ที่ไหนมาก่อน ดังนัน้ อีกฝ่าย
น่าจะนึกได้
"อ๋อ คุณพิมพ์กับคุณเทมส์เหรอ"
"ใช่น่ะสิ"
"แล้วโต๊ะติดกันเลยหรือไง" สินีนาถซักต่อ
"เปล่า เยื้องๆ"
"แหม ก็แค่เยื้อง ตอนนี้แกนั่งหันหลังให้คุณพิมพ์อยู่ใช่ไหมล่ะ"
"ใช่สิ ฉันจะนัง่ หันหน้าหาเขาท�ำไมล่ะ" หนึง่ นาเรศกลอกตา ก่อนจะ
นึกอะไรขึน้ มาได้ เธออ้าปากจะพูดต่อ หากก็ยงั ช้ากว่าเพือ่ น
"งั้นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย แกหันหลังก็ไม่เห็นพวกเขาแล้ว"
"แต่..." เธอจะแย้ง กระนั้นด้วยความเป็นเพื่อนกันมานานปลายสาย
ก็รู้ทันตามเคย
"น่าแก ฉันอยากกินบิงซูมะม่วงอ่ะ มันเป็นเมนูเฉพาะเดือน แถมวันนี้
ก็วนั สุดท้ายแล้วด้วย"
สินีนาถงอแงมาตามสัญญาณโทรศัพท์ ท�ำเอาเธออ้าปากพะงาบๆ
จะงอแงแข่งกับเพื่อนก็พูดไม่ออก สุดท้ายก็ได้แต่ถอนหายใจเฮือก
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"งั้นแกก็รีบมาแล้วกัน ก่อนฉันจะหมดความอดทน"
หนึ่งนาเรศดูดสมูธตี้ที่สั่งมาไปเพียงสองครั้ง นอกนั้นเธอใช้เวลา
หมดไปกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ปกติเธอไม่ใช่คนติดมือถืออะไรนักหนา
หากวันนี้เธอไม่อยากสนใจสิ่งรอบข้าง กระทั่งเสียงของสองแม่ลูกนั่น
เธอก็ไม่อยากได้ยินให้อารมณ์ขุ่นมัว
จุดเริ่มต้นของเรื่องราวต้องย้อนไปถึงปีก่อนทีเดียว ชนวนปัญหา
เริ่มจากตอนนั้นและผลพวงของมันยังลากยาวมาถึงวันนี้ ทั้งที่มันไร้สาระ
มาก ไม่ใช่วา่ เธอเป็นคนอยากต่อความยาวสาวความยืดหรอก...ยายป้านัน่
ต่างหาก!
หนึ่งนาเรศอยู่ ในวงสังคมมาหลายปี แต่ต่อให้เป็นหน้าใหม่หรือ
คนวงนอกทีส่ นใจเรือ่ งในวงสังคมไฮโซไฮซ้อของเมืองไทยบ้างก็ตอ้ งรูป้ ระวัติ
ของพิมพ์ภทั รา เรือ่ งราวของอีกฝ่ายไม่ธรรมดา แทบจะเอาไปท�ำละครได้ทเี ดียว
ติดก็แค่ตอนนี้เรื่องราวนั้นยังไม่จบ...อย่างน้อยถ้าดูจากประวัติที่ผ่านมา
ก็นา่ จะเป็นอย่างนัน้
ตระกูลภูรินทร์ของพิมพ์ภัทราเป็นตระกูลเก่าแก่และร�่ำรวยเป็นที่
นับหน้าถือตา ทรัพย์สินเดิมนั้นมีมาก โดยเฉพาะพวกอสังหาริมทรัพย์
จ�ำพวกที่ดิน แค่ปล่อยเช่าที่ดินก็มีรายได้เหลือกินเหลือใช้ ถึงจะมีชื่อ
เป็นผู้บริหารในบริษัทของครอบครัว แต่ถ้าเข้าใจไม่ผิดอีกฝ่ายก็เป็นแค่
ผูบ้ ริหารในนามเก๋ๆ เอาเข้าจริงแม่ของหม่อมหลวงเทวิษฎ์ไม่นา่ จะเคยท�ำงาน
ท�ำการอะไร หากชือ่ เสียงอันโด่งดังของพิมพ์ภทั ราไม่เกีย่ วกับประเด็นเหล่านี้
มันเกีย่ วกับชีวติ รักและผูช้ ายของคุณเธอซึง่ เป็นเรือ่ งราวให้ชาวสังคมเก็บไว้
ซุบซิบกันสนุกปากต่อเนือ่ งกว่าสามทศวรรษแล้ว
ด้วยความเป็นลูกคนรวย พิมพ์ภทั ราจึงถูกส่งไปเรียนในระดับอุดมศึกษา
ทีส่ หรัฐอเมริกา แต่เรียนยังไม่ทนั จบคุณเธอก็ทอ้ งโต พอเลิกกับแฟนก็ทงิ้ ลูก
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ไว้กับผู้ชาย ส่วนวงศาคณาญาติที่อับอายก็รีบจับคุณเธอใส่ตะกร้าล้างน�้ำ
คลุมถุงชนให้แต่งงานกับหม่อมราชวงศ์เทพทัต ฉัตราซึ่งก็คือพ่อของ
หม่อมหลวงเทวิษฎ์นนั่ เอง...หากมองแค่สถานะทางสังคมทัง้ สองก็ดเู หมาะสม
กันดี กระนั้นถ้าใครได้รู้จักพ่อแม่ของชายหนุ่มก็จะรู้ว่าสองคนนี้ต่างกัน
โดยสิ้นเชิง ฝ่ายชายนุ่มนวลใจเย็น ส่วนฝ่ายหญิงร้อนเร่าดุจไฟ จริงอยู่
คูท่ ตี่ า่ งกันไม่จำ� เป็นต้องเข้ากันไม่ได้เสมอไป ทว่าส�ำหรับคูน่ เี้ ห็นได้ชดั มากว่า
เป็นอย่างนั้น และสุดท้ายทั้งสองก็เลิกกันจริงๆ โดยคุณเธอทิ้งลูกไว้กับ
อดีตสามีเหมือนเดิม ซึง่ จะว่าไปก็อาจเป็นโชคดีของหม่อมหลวงเทวิษฎ์แล้ว
ก็ได้
อย่างไรก็ตามพิมพ์ภัทราไม่หยุดชีวิตรักของตัวเองไว้แค่นั้น คราวนี้
คุณเธอเบนเข็มไปหาผูช้ ายคงแก่เรียนจนได้ลกู ชายอีกคน และคุณเธอก็หย่า
อีกรอบ คราวนี้ดูเหมือนคุณเธอจะได้เรียนรู้แล้วว่าแต่งงานไปก็เท่านั้น
เลยเปลี่ยนกลยุทธ์ ใหม่ คุณเธอเลิกแต่งงานแล้วหันไปใช้วิธีเปลี่ยนผู้ชาย
ที่คบหรือควงไปเรื่อยๆ ตรงนี้เองที่ขาเม้าท์ชอบนัก เพราะผู้ชายของ
พิมพ์ภัทรานั้นหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเรื่องรูปลักษณ์ ฐานะ นิสัยใจคอ
หรือกระทั่งอายุ
ปัจจุบนั ผูช้ ายของพิมพ์ภทั ราอายุนอ้ ยกว่าคุณเธอราวครึง่ หนึง่ เป็นดารา
เสียด้วย ถึงจะไม่ดังอะไรนักก็ตาม อีกทั้งฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ออกตัวเรียกว่า
เป็นแฟน แค่ควงกันไปไหนต่อไหนให้คนอืน่ รับรูเ้ ข้าใจกันเอง มันไม่แปลก
ในเมือ่ คุณเธอรวยจนสามารถเลีย้ งผูช้ ายได้เป็นโหลแบบขนตางอนๆ ไม่รว่ ง
สักเส้น แต่ทแี่ ปลกคือคุณเธออยูก่ บั ดาราชือ่ วรันธรคนนีม้ าเป็นปีแล้ว ซึง่ ถือว่า
นานกว่าผู้ชายคนอื่นๆ ที่ผ่านมามาก ตอนนี้ใครต่อใครจึงพากันสงสัยว่า
พิมพ์ภัทราอาจหยุดที่คนนี้ กระนั้นก็มีคนไม่เห็นด้วย บอกว่าสันดานคน
เปลีย่ นยาก ดังนัน้ จึงเชือ่ กันว่าอีกไม่นานคุณเธอก็นา่ จะเดินหน้าไปหาผูช้ าย
คนใหม่ ซึง่ เรือ่ งนีก้ ต็ อ้ งรอดูกนั ต่อไป
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ความจริงแล้วหนึ่งนาเรศไม่ได้สนใจเรื่องชีวิตรักอันแสนมีสีสันของ
พิมพ์ภัทราเลย ล�ำพังแค่เรื่องงานเธอก็ยุ่งจนหัวปั่นแล้ว และที่ผ่านมา
เธอกับอีกฝ่ายก็แค่รู้จักกันผ่านๆ ตามงานเลี้ยง ท�ำนองว่ารู้จักหน้ากับชื่อ
ของกันและกัน ไม่เคยโอภาปราศรัยกันจริงจังด้วยซ�ำ้ จนกระทัง่ เมือ่ หนึง่ ปีทแี่ ล้ว
ตอนพิมพ์ภัทรายังโสดก่อนจะเจอวรันธร คุณเธอมายุ่งกับพ่อของเธอ!
ตั้งแต่แม่ของหนึ่งนาเรศเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตอนเธอยังไม่ทัน
เข้ามหาวิทยาลัยดี วรยศพ่อของเธอก็ครองตัวเป็นโสดมาตลอด ท่านบอกว่า
ในเมือ่ มีเธออยูด่ งั นัน้ ก็ไม่มที างเหงา อีกอย่างแค่เรือ่ งบริษทั ท่านก็ปวดหัวมาก
จนไม่นกึ อยากหาเรือ่ งใส่ตวั เพิม่ ด้วยการรับใครอีกคนเข้ามาในบ้าน ซึง่ จะว่าไป
มันก็เป็นเหตุผลทีฟ่ งั ขึน้ ในเวลานัน้ ตอนทีแ่ ม่ปว่ ยครอบครัวเธอหมดค่ารักษา
ไปเยอะมากจนส่งผลกระทบต่อบริษทั เฟอร์นเิ จอร์ทที่ ำ� มายีส่ บิ กว่าปี สถานะ
การเงินในเวลานัน้ ถือว่าง่อนแง่น กว่าวรยศกับเธอจะช่วยกันฝ่าฟันกลับมาได้
ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลย แต่ถา้ ตอนนัน้ พ่อเกิดนึกอยากมีภรรยาใหม่ขนึ้ มามันอาจจะ
ยากยิง่ กว่านีอ้ กี ก็ได้
โดยสรุปก็คือพ่อของเธอโสดและไม่สนใจใคร จนกระทั่งวรยศไปงาน
แต่งงานงานหนึง่ กับเธอและได้พบกับพิมพ์ภทั รา คุณเธอแสดงความสนใจ
พ่อเธอจนสังเกตได้ ตอนแรกหนึ่งนาเรศคิดว่าถ้าพ่อท�ำเฉยเสียอีกฝ่าย
น่าจะเลิกราไปเอง หากความจริงไม่เป็นอย่างนั้น พิมพ์ภัทราเหมือนอยาก
เอาชนะวรยศเลยเดินหน้ารุกเต็มที่ ไม่สนใจแม้พ่อเธอจะแสดงท่าทีเฉยชา
ไม่ตอบสนองใดๆ เลยก็ตาม จนหญิงสาวได้ยินว่าวรยศเริ่มโดนลากเข้าไป
เป็นหัวข้อซุบซิบในวงสังคม เธอเลยทนไม่ไหวและตัดสินใจเข้าไปพูดกับ
พิมพ์ภัทราอย่างสุภาพหากตรงไปตรงมาว่าขอให้เลิกยุ่งวุ่นวายกับพ่อเธอ
เสียที
วันนั้นไม่ได้เกิดเหตุทุ่มเถียงใหญ่โตแต่อย่างใด หนึ่งนาเรศจึงสรุป
เอาเองว่าแม่ของหม่อมหลวงเทวิษฎ์เข้าใจแล้ว หากเอาเข้าจริงปรากฏว่า
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ไม่ ใช่ คุณเธอเลิกยุ่งกับวรยศ กระนั้นกลับเอาเธอกับพ่อไปเหน็บแนม
หาว่าเธอเป็นลูกแหง่หวงพ่อบ้างล่ะ หาว่าพ่อเธอไม่มีความเป็นผู้น�ำและ
อยู่ ใต้อาณัติลูกสาวบ้างล่ะ ขนาดที่คุณเธอมีวรันธรแล้วก็ยังไม่ยอมเลิก
เธอเลยควันออกหูจนตามไปฉะพิมพ์ภัทราถึงที่ คราวนี้เธอไม่สนด้วยว่า
จะต้องรักษาหน้าอีกฝ่ายไม่ให้คนอื่นรู้ ก็ในเมื่ออีกฝ่ายยังท�ำลายชื่อเสียง
ของเธอกับพ่ออย่างไร้มารยาท แล้วเธอจะไปแคร์คุณเธอท�ำไม
กับคนแบบนี้ต้องตาต่อตา ฟันต่อฟัน!
'คุณพิมพ์ภัทราคะ ฉันขอคุยด้วยหน่อย'
ถึงจะโมโหอย่างไรหากจะให้ไปวีนแว้ดๆ ในทีส่ าธารณะนัน้ ไม่ใช่นสิ ยั
ของเธอ ดังนัน้ เธอจึงเพียงปราดเข้าไปหยุดยืนข้างโต๊ะน�ำ้ ชาในโรงแรมชือ่ ดัง
ซึง่ เป้าหมายก�ำลังนัง่ จิบชาเม้าท์กบั เพือ่ นๆ อยู่ พอไปถึงเธอก็เปิดประเด็น
ทันที ไม่คดิ จะรอฟังค�ำทักทายหรือสัญญาณใดๆ เพราะยังไงวันนีเ้ ธอก็ตอ้ ง
พูดกับอีกฝ่ายให้รเู้ รือ่ ง
'ฉันอยากจะมาพูดให้ชดั อีกครัง้ เผือ่ ตอนคุยกันครัง้ ก่อนคุณฟังไม่เข้าใจ
ขอไม่พดู เป็นการส่วนตัวนะคะเพราะฉันต้องการพยาน เผือ่ คุณไม่แน่ใจว่า
รับสารไปถูกไหมจะได้กลับไปถามเพือ่ นทีหลังได้'
หนึ่งนาเรศโปรยยิ้มหวานเคลือบยาพิษใส่ตาอีกฝ่ายที่ดูยังอึ้งๆ คง
คาดไม่ถึงว่าเธอจะบุกมารัวค�ำพูดใส่เป็นชุดแบบนี้
'เอาล่ะค่ะ เข้าเรือ่ งเลยจะได้ไม่เสียเวลา ก่อนอืน่ ฉันขอยืนยันอีกครัง้ ว่า
ฉันไม่เคยคิดจะก้าวก่ายเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณพ่อ ถ้าท่านอยากจะมี
ภรรยาใหม่ฉนั ก็ไม่มปี ญั หา ทีผ่ า่ นมามีผหู้ ญิงมาทอดสะพานให้คณุ พ่อฉันเยอะ
หลายคนเป็นผูห้ ญิงทีฉ่ นั ว่าประวัตดิ แี ละน่าประทับใจ แต่ทา่ นก็เลือกจะเป็น
โสดอยู่ดี...คุณพ่อฉันชอบท�ำนิ่งๆ นะคะ เพื่อรักษาหน้าผู้หญิงนั่นแหละ
ผู้หญิงส่วนใหญ่เขาก็รักษาเกียรติของตัวเองกันดีและถอยออกไปเงียบๆ
นานๆ ถึงจะเจอพวกไร้สติจนคุณพ่อต้องวานให้ฉันช่วยพูดให้สักคน'
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แม้สีหน้าท่าทางและค�ำพูดของหญิงสาวจะฟังสุภาพอย่างยิ่ง กระนั้น
เนื้อความแฝงไว้ด้วยการเหน็บแนมแดกดันพิมพ์ภัทราแทบทุกประโยค
ดังนัน้ จึงไม่แปลกทีฝ่ า่ ยหลังจะจ้องเธออย่างจะกินเลือดกินเนือ้ ส่วนเพือ่ นๆ
ของคุณเธอก็ดูเหมือนจะช็อกกันไปหมดแล้ว แต่ก็แน่นอนว่าเธอไม่แยแส
สักนิดและยังเดินหน้าต่อ
'สรุปนะคะ ฉันพยายามพูดให้งา่ ยทีส่ ดุ เพือ่ ทีค่ ณ
ุ จะได้ไม่เข้าใจผิดอีก
ข้อหนึง่ คือฉันไม่ได้หวงคุณพ่อ ข้อสองคุณพ่อฉันอยากโสดเองไม่ใช่เพราะ
ฉันบังคับ ข้อสามคุณพ่อของฉันไม่ได้ชอบคุณ และสุดท้ายถือว่าเป็นข้อสาม
จุดห้าแล้วกัน คุณเองก็มผี ชู้ ายคนใหม่แล้ว...'
'คุณหนึ่งนาเรศ' เสียงทุ้มลอยมาแทรกจากทางด้านหลังก่อนที่เธอ
จะทันพูดจบประโยค พอหันไปก็พบว่าเป็นหม่อมหลวงเทวิษฎ์ สีหน้าของเขา
เคร่งขรึมอย่างยิ่ง 'ผมขอคุยกับคุณหน่อยได้ไหมครับ...คุยเป็นการส่วนตัว'
ดวงตากลมโตสีน�้ำตาลมองใบหน้าหล่อเหลาอย่างประเมิน ก่อนที่
หญิงสาวจะเหลือบสายตาไปมองพิมพ์ภทั ราอีกรอบ อันทีจ่ ริงก็พอจะพูดได้วา่
เธอเสร็จธุระกับอีกฝ่ายแล้ว ดังนั้นเธอจึงพยักหน้ารับ
'ได้ค่ะ'
'เชิญครับ' ชายหนุ่มผายมือไปยังทางออกของร้านน�้ำชา
'หวังว่าครัง้ นีค้ ณุ คงเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วนะคะ จะได้ไม่เอาเรือ่ งนี้
ไปพูดผิดๆ อีก' หนึง่ นาเรศไม่วายหันไปหาพิมพ์ภทั ราอีกรอบ จากนัน้ ก็หนั ไป
โปรยยิม้ ให้คนทีเ่ หลือในโต๊ะโดยถ้วนทัว่ 'ลานะคะทุกท่าน'
จากนั้นหญิงสาวก็เยื้องกรายออกจากร้านน�ำ้ ชา เธอไม่ได้สนใจดูว่า
หม่อมหลวงเทวิษฎ์เดินตามมาหรือเปล่าและตรงออกไปยังล็อบบีข้ องโรงแรม
พอเห็นว่ามีมุมที่พอจะยืนคุยแบบเป็นส่วนตัวได้ว่างอยู่ก็ปราดไปทันที
หันไปดูอีกทีก็พบว่าร่างสูงเดินตามมาแบบเว้นระยะห่างพอสมควร
'ไม่ทราบว่ามีธุระอะไรกับฉันคะ' หนึ่งนาเรศถามเมื่อเขามาหยุดยืน
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ตรงหน้า
'คุณก้าวร้าวกับคุณแม่ผม ผมถึงต้องหยุดคุณ' หม่อมหลวงเทวิษฎ์
ไม่อ้อมค้อม
'ก้าวร้าว?' เธอทวนค�ำ ท�ำท่าแปลกใจเต็มประดา 'ฉันก้าวร้าวต่อ
คุณแม่คุณยังไงไม่ทราบคะ กิริยาท่าทาง น�้ำเสียง หรือค�ำพูด'
'คุณน่าจะรู้ดีแก่ใจนะคุณหนึ่งนาเรศว่าคุณพูดอะไรออกมาบ้าง'
ชายหนุ่มมองเธอเหมือนจะบอกว่าอย่าแกล้งโง่ ซึ่งก็ว่าไม่ได้ เพราะ
เธอแกล้งโง่จริงๆ และเธอก็จะแกล้งโง่ต่อด้วย
'คุณหมายถึงความจริงที่ฉันพูดกับแม่คุณเหรอคะ'
'ต่อให้มันเป็นความจริงคุณก็ควรมีวิธีพูดกับท่านที่ดีกว่านี้'
'ด้วยความสัตย์จริงนะคะคุณหม่อมหลวงเทวิษฎ์...' เมือ่ เขาเรียกเธอ
ด้วยชือ่ จริงเต็มยศเธอก็เอาบ้าง 'ฉันเคยคุยเรือ่ งนีก้ บั คุณพิมพ์ภทั ราเป็นการ
ส่วนตัวแล้วหนหนึง่ แต่เหมือนแม่คณุ จับใจความไม่ได้ แล้วก็ยงั พูดถึงฉันกับ
คุณพ่อเสียๆ หายๆ ต่อ วันนีฉ้ นั ถึงต้องพูดแบบมีพยานไงคะ...คุณเป็นลูกชาย
น่าจะรูจ้ กั แม่คณุ ดีจนพอจะประเมินได้นะว่าทีฉ่ นั พูดเป็นความจริงหรือเปล่า'
หญิ ง สาวปิ ด ท้ า ยประโยคด้ ว ยรอยยิ้ ม หวานหยด ขณะที่ สี ห น้ า
หม่อมหลวงเทวิษฎ์ยงิ่ ดูเคร่งขรึม เธอเดาว่าเขาน่าจะรูน้ สิ ยั แม่ตวั เองอยูแ่ ก่ใจ
และการกระท�ำถัดมาของเขาก็ยนื ยันว่าเธอคิดถูกแล้ว เพราะเขาไม่เถียงสักค�ำ
'แต่ไม่ว่ายังไงมันก็ต้องมีวิธีที่ดีกว่าการเดินเข้าไปพูดกลางโต๊ะน�้ำชา
แบบนั้น'
'ฉันก็ไม่ค่อยรู้จักคุณพิมพ์ภัทราเสียด้วย ฉันนึกไม่ออกหรอกค่ะ
ว่ามีวิธีไหนที่ดีกว่านี้...คุณมีวิธีเด็ดๆ ที่จะท�ำให้แม่คุณเข้าใจในรอบเดียว
ไหมล่ะคะ ฉันจะได้เก็บไว้เผื่อคราวต่อไป' หญิงสาวเลิกคิ้ว
'คุณหนึ่งนาเรศ ตราบใดที่คุณยังเอาแต่พูดยียวนยั่วโมโหคนแบบนี้
อย่าว่าแต่คุณแม่ผมเลย ไม่ว่าใครก็ต้องไม่อยากจะญาติดีกับคุณทั้งนั้น'
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'ฉันก็ไม่ได้อยากญาติดกี บั คนทีส่ ร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวของ
ฉันหรอกค่ะ' เธอสวนกลับทันควัน ดวงตากลมโตสีนำ�้ ตาลวาววับ 'แค่คยุ กัน
ไม่กี่ประโยคคุณก็สรุปแล้วว่าคราวก่อนฉันยั่วโมโหคุณพิมพ์ภัทราเขาถึง
ไม่ยอมเลิกพูดจาเสียๆ หายๆ เกีย่ วกับครอบครัวฉัน ขอโทษเถอะ ถ้าแม่คณ
ุ
เลิกยุ่งกับคุณพ่อฉันไปเงียบๆ มันจะมีเรื่องมาจนถึงวันนี้ไหม ฉันอดทน
โดนกระท�ำมาหลายเดือนแล้ว นีย่ งั ต้องมาเป็นแพะรับความผิดแทนแม่คณ
ุ
อีกเหรอ'
หม่อมหลวงเทวิษฎ์นิ่งไป หากหนึ่งนาเรศก็เครื่องติดแล้ว ล�ำพังแค่
พิมพ์ภัทราคนเดียวเธอก็ โมโหมากจนควันแทบออกหู นี่มีลูกชายของ
อีกฝ่ายมาซ�้ำอีก ถึงเธอจะไม่รู้จักชายหนุ่มมาก่อน กระนั้นเท่าที่เห็นและ
ได้ยินมาเขาฟังดูเป็นคนมีเหตุผลกว่านี้ แต่สุดท้ายดูเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่า
ผู้เป็นแม่เท่าไหร่เลย!
'หรือว่าคุณไม่เคร่งเรื่องการตกเป็นข่าวคาวๆ เหมือนคุณพิมพ์ภัทรา
ด้วยอีกคน อยากลองบ้างไหมล่ะ ฉันจะได้ปล่อยข่าวบ้าง...เอาอะไรดี
เอาเป็นคุณแอบกิก๊ กับฉันแล้วแม่ไม่ปลืม้ เลยปล่อยข่าวท�ำร้ายฉันกับคุณพ่อ
ดีไหม'
ชายหนุ่มจ้องเธอเหมือนไม่เชื่อหู หากยังไม่ทันที่เขาจะเผยอปาก
พูดโต้ตอบ อยู่ดีๆ พิมพ์ภัทราก็ปรากฏตัว พอมาถึงคุณเธอก็ดึงลูกชาย
ให้ก้าวถอยห่างจากหนึ่งนาเรศ
'ไม่ตอ้ งคุยแล้ว เทมส์กลับไปกับคุณแม่ คุณแม่ไม่อยากให้เทมส์เข้าใกล้
ผูห้ ญิงคนนี'้
หญิงสาวจ้องหน้าแม่ของหม่อมหลวงเทวิษฎ์ จากนัน้ เธอก็แค่นหัวเราะ
ออกมาดังเฮอะ
'ฉันก็ไม่อยากเข้าใกล้พวกคุณแม่ลกู เหมือนกันนัน่ แหละค่ะ ไม่ตอ้ งห่วง
คุณก็ชว่ ยกรุณาเลิกยุง่ กับครอบครัวของฉันด้วยแล้วกัน...แบบนี้ไม่กา้ วร้าว
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ใช่ไหมคะ' ประโยคหลังหนึ่งนาเรศหันไปยกคิ้วใส่ชายหนุ่มแบบตั้งใจกวน
แต่เธอก็ไม่ได้รอฟังค�ำตอบ 'เอาล่ะค่ะ ฉันยอมรับว่าที่คุณพูดมาก็ถูก ฉัน
นิสยั ไม่ดี ชอบจิก เหน็บแนม แล้วก็กวนประสาทชาวบ้าน ฉันยอมรับผิดโดยดี
ไม่มขี อ้ แก้ตวั และต่อไปจะระวังกว่านี้ ขอบคุณค่ะ แล้วก็ขอลาเลยนะคะ'
เธอส่งยิ้มให้หม่อมหลวงเทวิษฎ์ จากนั้นก็ยกมือไหว้เขาอย่างงดงาม
แล้วหมุนกายจากมาสวยๆ...
แน่นอนว่าวันนั้นเธอไม่ได้นึกขอบคุณเขาจากใจจริงหรอก เธอก็แค่
อยากแสดงให้ ช ายหนุ ่ ม เห็ นว่ า เธอต่ า งจากเขาและแม่ ซึ่ ง นอกจาก
จะไม่ยอมรับผิดแล้วยังโยนความผิดใส่หัวชาวบ้านหน้าตาเฉยเสียอีก
พิมพ์ภทั ราเจอวรยศเมือ่ ปีกอ่ น คุณเธอรุกพ่อของหญิงสาวอย่างหนัก
มาหลายเดือนจนเธอหมดความอดทน หลังจากนัน้ ยายป้ามหาภัยก็หาเรือ่ ง
เธอกับวรยศต่อมาอีกหลายเดือน จนกระทัง่ เกิดเหตุทรี่ า้ นน�ำ้ ชากับหม่อมหลวง
เทวิษฎ์เมือ่ สองเดือนทีแ่ ล้ว...พอมาไล่เรียงเวลาดูแล้วหนึง่ นาเรศก็กลอกตา
เพราะนีน่ า่ จะเข้าข่ายมหากาพย์ทเี ดียว แถมนอกจากเหม็นหน้าคนแม่แล้ว
ตอนนีเ้ ธอยังได้หมัน่ ไส้คนลูกเพิม่ อีกต่างหาก
ความจริงหนึ่งนาเรศเข้าใจดีว่าเขาต้องการปกป้องแม่ แต่เธอก็มีพ่อ
ทีต่ อ้ งปกป้องเหมือนกัน หน�ำซ�ำ้ ต้นเหตุคอื แม่ของเขา แต่เขาดันท�ำเหมือน
เธอเป็นฝ่ายผิดแค่คนเดียว เธอเคยได้ยนิ ค�ำพูดว่าพ่อแม่รงั แกฉัน นีล่ กู รังแก
พ่อแม่ชัดๆ! ถึงจะเป็นบุพการีแต่ผิดก็คือผิด พ่อแม่ก็คือมนุษย์เหมือนลูก
ผิดก็ต้องเตือน ไม่ใช่ปกป้องยกขึ้นหิ้งยันเต แบบนี้ใช้ได้ที่ไหนกัน!
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บทที่ 2

ผู้หญิงไร้มารยาท

หนึ่ ง นาเรศรู ้ สึ กว่ า รอเพื่ อ นนานราวชั่ ว กั ป ชั่ ว กั ล ป์ ทั้ ง ที่ เ ข็ ม ยาว
บนนาฬิกาข้อมือฟ้องว่าแท้จริงเวลาเพิ่งผ่านไปสิบห้านาที เธอร�่ำร�่ำจะลุก
ออกจากร้านหลายรอบแต่พอคิดว่าเพือ่ นอยากกินขนมร้านนีเ้ ธอก็สะกดใจไว้
ล�ำพังแค่นึกถึงเรื่องเก่าก่อนก็น่าหงุดหงิดพอแล้ว ถึงจะนั่งหันหลังแถม
พยายามจดจ่อกับมือถือหากหูของเธอก็ยังได้ยินเสียงของพิมพ์ภัทรา
เป็นระยะ จับใจความได้บ้างเป็นบางจังหวะ ซึ่งก็ดีหน่อยตรงที่ดูเหมือน
คุณเธอจะไม่ได้ก�ำลังพูดถึงเธอ
ก็ลองถ้าพูดถึงเธอคงได้ลุกไปล้มโต๊ะของสองแม่ลูกแน่ๆ!
อย่างไรก็ตามในทีส่ ดุ การรอคอยของหญิงสาวก็สนิ้ สุดลง เธอสังเกตเห็น
เพือ่ นเดินมาผ่านทางผนังกระจกหน้าร้าน นัน่ ท�ำให้เธอโล่งใจ เพียงไม่นาน
หลังจากนัน้ เสียงคุน้ หูของเพือ่ นก็ลอยมา...และไม่ใช่การคุยกับเธอเสียด้วย
"สวัสดีค่ะคุณพิมพ์ คุณเทมส์"
หนึ่งนาเรศได้ยินเสียงตอบกลับจากพิมพ์ภัทรา หากเธอจับใจความ
ไม่ได้ว่าคุณเธอพูดอะไร ได้ยินแค่เสียงเพื่อน
"นัดเพื่อนไว้น่ะค่ะ"
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หลังจากนั้นสักพักสินีนาถก็เดินหน้าระรื่นตรงมาหยุดที่โต๊ะของเธอ
"มาแล้วแก"
"ย่ะ ได้ยนิ เสียงแกมาก่อนเลย" เธอกลอกตา จากนัน้ ก็ทำ� ปากขมุบขมิบ
เป็นประโยค "สวัสดีคะ่ คุณพิมพ์"
"แกก็รวู้ า่ อะไรเป็นอะไร" เพือ่ นท�ำปากขมุบขมิบบ้าง บนดวงหน้าสวย
แบบหมวยๆ ทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่างดีฉาบไว้ดว้ ยรอยยิม้ ข�ำขณะทีเ่ ธอดึงเก้าอี้
ออกนัง่
"ย่ะ!" หนึ่งนาเรศค้อน ก่อนจะเงียบเพราะพนักงานปราดเข้ามาที่โต๊ะ
และยื่นเมนูให้ผู้มาใหม่
สินนี าถเป็นเพือ่ นตัง้ แต่สมัยเรียนมัธยมปลายของเธอ อีกทัง้ ยังถือเป็น
คุณหนูไฮโซคนหนึง่ ด้วย ครอบครัวของอีกฝ่ายท�ำธุรกิจชิปปิง้ และโลจิสติกส์
ใหญ่โต แม่ของเพื่อนเองก็โลดแล่นอยู่ในวงสังคมมาตั้งแต่ยังสาว ดังนั้น
จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีอ่ กี ฝ่ายจะรูจ้ กั กับพิมพ์ภทั ราและลูกชาย
"นีแ่ กจะกินแค่สมูธตีเ้ หรอ หรือว่าสัง่ ของไปแล้วแต่ยงั ไม่ได้" สินนี าถ
หันมาถามหลังจากสัง่ ของทีอ่ ยากกินเรียบร้อยแล้ว
"เปล่า เดี๋ยวฉันจะแย่งแกกิน แกสั่งมายังไงก็กินไม่หมดอยู่แล้ว"
หนึ่งนาเรศบอกหน้าตาเฉย
"ไอ้บา้ !" สินนี าถบริภาษทัง้ เสียงหัวเราะก่อนจะยืน่ เมนูคนื ให้พนักงาน
"แกเถอะ ไปตัดผมใหม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย แซ่บดี"
"นี่เพิ่งจัดมาจากเกาหลี" สาวหมวยซึ่งตอนนี้อยู่ ในทรงผมบ็อบ
ม้วนปลายสีเบอร์กนั ดียกมือขึน้ มาสะกิดปลายผมให้สะบัดไหว "แต่จะบอกว่า
ช่างก็เริดพอกับทรงผมเลยแก โอป้างานดีเว่อร์"
"ไหนหลักฐาน" หนึ่งนาเรศถามทันที และเพื่อนก็หันไปหยิบมือถือ
มากดแล้วเปิดรูปให้ดู ได้ทันทีเช่นกัน พอเห็นแล้วเธอก็พยักหน้าหงึกๆ
"เออ ดีอยู่"
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"แหม แค่ดีอยู่เองเหรอ ฉันว่าดีมากนะ" สินีนาถดึงมือถือกลับมาดู
ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมายิ้มกวนๆ "สงสัยอย่างแกต้องแบบคุณเทมส์มั้ง
ถึงจะบอกว่าหล่อได้"
"ไอ้เพือ่ นเลว!" คนมีคดีกบั หม่อมหลวงเทวิษฎ์ถลึงตาใส่เพือ่ นอย่างดุเดือด
เมื่อสองสามปีก่อนตอนที่สินีนาถพาเธอเข้าสู่วงสังคม เธอได้เห็น
ลูกชายคนกลางของพิมพ์ภัทราเป็นครั้งแรกในงานเลี้ยงหนึ่ง นอกจาก
ความสูงแล้วใบหน้าหล่อเหลาราวพระเอกทีห่ ลุดออกมาจากละครก็สะดุดตาเธอ
ทันที ค�ำ่ นัน้ เธอชมเขาให้เพือ่ นฟัง แต่พอมาตอนนี...
้ ก็นนั่ แหละ ความหล่อ
ไม่ได้ช่วยอะไรถ้าตรรกะพัง!
สิ นี นาถหัวเราะร่า ขณะที่หนึ่ง นาเรศตวัดสายตาค้อนวงใหญ่...
เลิกตีกับพิมพ์ภัทราก็เห็นจะได้มาตีกับเพื่อนสนิทแทนนี่แหละ
"น่าหงุดหงิดจริงๆ"
เสียงบ่นของพิมพ์ภัทราฉุดให้ลูกชายที่ก�ำลังก้มหน้าก้มตาอ่านอีเมล
เหลือบสายตาขึน้ มองแวบหนึง่ ก่อนทีด่ วงตาคมจะหลุบกลับไปอ่านอีเมลต่อ
"ย้ายร้านไหมล่ะครับ"
ถึงแม่จะไม่ได้พูดชัดๆ ว่าหงุดหงิดเรื่องอะไร แต่เขาก็ทราบดีว่า
ท่านหมายถึงการที่เวลานี้ในร้านมีหนึ่งนาเรศนั่งอยู่ด้วย เนื่องจากตอนเขา
มาถึงท่านก็บ่นปนเหน็บแนมเธอให้เขาฟังมารอบหนึ่งแล้ว ยังดีที่ท่าน
ไม่ออกชื่อและไม่ได้พูดยืดยาวนักก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนา เพราะถ้า
หนึ่งนาเรศได้ยินรับรองว่าต้องมีเรื่องอีก
หม่ อ มหลวงเทวิ ษ ฎ์ คิ ด ว่ า หญิ ง สาวคนนั้ นมี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ
พิมพ์ภัทราอยู่หลายส่วน ไม่ว่าจะเรื่องความเปรี้ยว แต่งตัวเก่ง ไม่ยอมคน
และร้าย...พูดก็พูด แม่เป็นผู้หญิงแบบที่เขาไม่ชอบเอาเสียเลย ดังนั้น
เขาจึงไม่อยากเฉียดกรายเข้าใกล้หนึ่งนาเรศด้วย แต่ก็เหมือนโชคชะตา
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เล่นตลก ผู้หญิงสองคนนี้มีเรื่องกัน ซึ่งแน่นอนว่าต่างฝ่ายไม่มีใครยอมใคร
เวลานี้เขาจึงโดนลากเข้ามาติดบ่วงแห่งความวุ่นวายน่าร�ำคาญไปด้วย
"ท�ำไมคุณแม่จะต้องย้ายร้านในเมื่อคุณแม่มาก่อน"
"งั้นก็เลิกสนใจเขาเถอะครับ เพราะเขาก็ไม่สนใจคุณแม่เหมือนกัน
ไม่ใช่เหรอ...หรือเราสลับทีก่ นั ดีไหมคุณแม่จะได้ไม่ตอ้ งเห็นเขา" ชายหนุม่
พูดต่อโดยทีส่ ายตายังอยูก่ บั หน้าจอโทรศัพท์
จากที่นั่งของเขาถ้ามองตรงผ่านแม่ไปจะมีกระจกเงาติดอยู่ เขาจึง
พอจะเห็นว่าหนึ่งนาเรศหันหลังให้โต๊ะของเขาโดยตลอด ไม่ได้หันมาเลย
ดังนั้นก็พอจะพูดได้ว่าปัญหาอยู่ที่แม่ของเขาเอง
"ไม่เอา คุณแม่ไม่ให้เทมส์เห็นแม่นั่นแทนหรอก" พิมพ์ภัทราปฏิเสธ
อย่างปั้นปึ่ง
"ถึงผมเห็นก็ไม่เกิดอะไรขึน้ หรอกครับ" หม่อมหลวงเทวิษฎ์เก็บโทรศัพท์
ในทีส่ ดุ
"ยังไงปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุด"
ชายหนุม่ รูส้ กึ เอือมระอาแม่หน่อยๆ กระนัน้ เขาก็ปดิ ปากเงียบตามนิสยั
ไม่มปี ระโยชน์ทจี่ ะเถียงกับท่าน
"เทมส์เถอะ เมื่อไหร่จะมีแฟนสักที ไม่เหงาบ้างหรือไง" เมื่อเห็นว่า
เขาเงียบผู้เป็นแม่ก็เปลี่ยนเรื่อง
แฟนทีช่ ายหนุม่ คบแบบจริงจังคนสุดท้ายก็ตงั้ แต่สมัยเรียนปริญญาตรี
ทีอ่ งั กฤษนูน่ ทีเดียว อีกฝ่ายเป็นสาวฝรัง่ เศสทีเ่ รียนด้วยกัน แต่เมือ่ เรียนจบแล้ว
เขาไม่ได้คิดจะลงหลักปักฐานอยู่ยุโรป ส่วนฝ่ายหญิงก็ไม่ได้อยากมาอยู่
เมืองไทย สุดท้ายเลยต้องแยกย้ายกันไป พอกลับมาเมืองไทยแล้วเขาก็ไม่ได้
คบใครจริงจังอีก มีที่ควงๆ ศึกษากันอยู่บ้างแต่ท้ายที่สุดก็ห่างกันไป แต่
ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในสถานะโสดสนิทมากกว่า
"คุณแม่ก็เห็นว่าผมไม่เหงา"
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"เทมส์นี่เป็นลูกชายที่ต่างจากคุณแม่สุดๆ เลยจริงๆ" พิมพ์ภัทรา
พูดเป็นเชิงบ่น
หม่อมหลวงเทวิษฎ์ ไม่ออกความเห็นใดๆ เขาไม่เคยนึกชอบวิธีการ
ใช้ชีวิตของแม่ รวมถึงไม่ชอบนิสัยหลายอย่างของท่านด้วย แน่นอนว่า
เขาไม่เคยแสดงออกอย่างชัดเจน กระนัน้ เขาก็คดิ ว่าแม่นา่ จะพอเดาได้เลาๆ...
ชายหนุม่ ตัง้ ใจเอาไว้วา่ คูค่ รองของเขาจะต้องต่างจากแม่ ซึง่ นัน่ ก็เป็นเหตุผล
ทีท่ ำ� ให้ทผี่ า่ นมาเขาไม่ได้ยกระดับความสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงหลายคน เพราะ
พวกเธอเหล่านั้นมักจะมีบางสิ่งให้เขาระลึกถึงแม่
'ลูกกดดันตัวเองเกินไป' เทพทัตออกความเห็น พ่อเป็นหนึง่ ในไม่กคี่ น
ทีเ่ ขาเคยเปิดอกคุยตรงๆ ว่าไม่อยากมีแฟนทีเ่ หมือนแม่ 'พ่อว่าลึกๆ แล้ว
ลูกก็รักในตัวตนของแม่นะ ไม่อย่างนั้นผู้หญิงที่ลูกชอบจะมีส่วนคล้ายแม่
ในทางใดทางหนึง่ กันหมดเหรอ อย่าฝืนตัวเองเลย อีกอย่างจริงๆ แม่เขา
ก็ไม่ใช่ผหู้ ญิงทีแ่ ย่หรอก เพียงแต่แม่เขาคงไม่เหมาะจะลงหลักปักฐานกับใคร
เท่านัน้ เอง'
หม่อมราชวงศ์เทพทัตยังคงปกป้องอดีตภรรยาเสมอ พ่อไม่เคยสอน
ให้เขาเกลียดแม่ มีแต่พร�ำ่ บอกให้รกั ด้วยซ�ำ้ เนือ่ งจากเขาไม่คอ่ ยได้อยูก่ บั แม่
ซึง่ เขาเองก็ใช่วา่ จะเกลียดแม่ และเขารูด้ ว้ ยว่าพิมพ์ภทั ราก็มขี อ้ ดีหลายอย่าง
แต่กน็ นั่ แหละ...เขาแค่ไม่อยากมีภรรยาแบบท่านเท่านัน้ เอง
อย่างไรก็ตาม เขาไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุใดผู้หญิงที่เขาชอบถึงมีส่วน
คล้ายแม่ ล�ำพังถ้าคล้ายในส่วนดีๆ ของท่านก็ไม่เป็นไร แต่พวกเธอดันมีนสิ ยั
คล้ายท่านในทางทีเ่ ขาไม่ชอบนีส่ ิ เป็นต้นว่าบางคนก็เอาแต่ใจเกินไป บางคน
ก็เอาแต่แต่งตัวและเข้าสังคม อยูด่ ว้ ยไม่นานเขาก็ปวดหัวจนต้องขอบาย
"เอาเถอะ คุณแม่รู้ว่าเทมส์ต้องเลือกอย่างพิถีพิถัน แล้วยังไงมันก็
ชีวติ ของเทมส์ คุณแม่ไม่กา้ วก่ายหรอก" ส�ำหรับพิมพ์ภทั ราแล้วลูกชายคนนี้
ก็เหมือนพ่อของเขา คือนิ่งและสุภาพจนท่านต้องเกรงใจเนืองๆ ดังนั้น
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ท่านจึงไม่คิดจะสอดมือเข้าไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวของเขามากนัก ทว่า...
"แค่อย่าให้สะใภ้กลางของแม่เป็นแบบผู้หญิงไร้มารยาทคนนั้นก็พอ!"
"คุณแม่ครับ..." หม่อมหลวงเทวิษฎ์ส่งเสียงเป็นเชิงปรามทันที เขา
ไม่นึกว่าแม่จะวกกลับไปพูดถึงหนึ่งนาเรศอีก หน�ำซ�้ำครั้งนี้เสียงของท่าน
ยังดังขึ้นด้วย จนเป็นไปได้ว่าครั้งนี้หญิงสาวที่อีกโต๊ะอาจได้ยิน
"ไหนจะอวดเก่ง ปากดี พวกผูห้ ญิงร้ายๆ นี่ไม่ใช่แค่อย่าเอามาเป็นเมีย
แค่เข้าใกล้กห็ า้ มนะเทมส์ มันไม่เป็นมงคลต่อชีวติ !"
ทีห่ นึง่ นาเรศนัดเจอเพือ่ นสนิทในวันนีก้ เ็ พือ่ อัพเดตชีวติ กันโดยเฉพาะ
หลังจากเรียนจบและต้องท�ำงานของตัวเองก็เป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเธอ
จะมีโอกาสได้พบปะกันน้อยลง เธอยุง่ กับการท�ำแบรนด์เฟอร์นเิ จอร์ ขณะที่
สินีนาถซึ่งเรียนจบด้านบัญชีก็ไปท�ำงานในหนึ่งใน Big4* ของวงการบัญชี
จนเมื่อเกือบสองปีก่อนอีกฝ่ายก็ลาออกเพื่อมาเรียนต่อปริญญาโท นัยว่า
หลังจากนี้จะกลับไปช่วยกิจการที่บ้าน แต่เพื่อนก็บอกว่าจุดประสงค์หลัก
ที่ครอบครัวอยากให้ไปเรียนปริญญาโทก็คือ 'ขยายเครือข่ายเส้นสายและ
หาคู่'
'โปรแกรมทีฉ่ นั ไปเรียนก็แหล่งรวมลูกหลานเจ้าของกิจการดีๆ นีแ่ หละ
แก เห็นว่าจะรับเข้าเรียนนี่ไม่ใช่แค่ดูโพรไฟล์คนเรียน แต่ดูไปถึงโพรไฟล์
ครอบครัวโน่น' สินนี าถเล่าหลังจากได้รบั การตอบรับเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว
'แล้วก่อนหน้านี้มันมีคนได้แฟนจากโปรแกรมนี้จนแต่งงานแต่งการกันไป
หลายคูแ่ ล้วไง เจอกันในโปรแกรมนีฐ้ านะก็สมน�ำ้ สมเนือ้ อยูแ่ ล้ว หม่าม้าฉันนี่
หวังสุด นีน่ อกจากเรียนให้จบแล้วต้องหาคูด่ ว้ ย อะไรยากกว่ากันก็ไม่ร'ู้
ฟังแล้วก็ไม่แปลก พวกพ่อแม่โดยเฉพาะที่บ้านรวยย่อมอยากให้
* บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบบัญชีและให้ค�ำปรึกษาทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 4 บริษัท ประกอบไปด้วย
Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC
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ลูกของตัวเองได้คู่ครองในระดับเดียวกัน จะได้เป็นการต่อยอดส่งเสริมกัน
แต่เธอก็อดข�ำไม่ได้สักทีเวลานึกถึงค�ำพูดของวรยศตอนเธอถามว่าที่ท่าน
ไม่กังวลเรื่องความโสดของเธอเหมือนพ่อแม่คนอื่นเป็นเพราะไม่อยากให้
เธอมีแฟนหรือเปล่า
'ใครบอก พ่อไม่กงั วลเพราะมันไม่ใช่เรือ่ งของพ่อต่างหาก ลูกจะมีแฟน
หรือไม่มกี แ็ ล้วแต่เลย ถ้ามัน่ ใจว่าพ่อตายไปแล้วจะอยูไ่ ด้โดยไม่เหงาลูกจะอยู่
เป็นโสดก็ตามสบาย'
'แล้วอยากมีหลานเหมือนคนอื่นไหม'
'บางทีก็อยาก แต่ลูกเป็นคนอุ้มท้อง พ่อจะเอาความอยากของพ่อ
ไปกดดันลูกได้ไง'
นีแ่ หละพ่อของเธอ ไม่ตอ้ งแปลกใจเลยว่าท�ำไมเธอถึงรักและสนิทกับพ่อ
มาก
"แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาของฉันก็ตีงานกลับ สั่งแก้แบบแดงเถือก
แทบทั้งเล่มอ่ะแก..."
สินนี าถก�ำลังเล่าประสบการณ์การท�ำไอเอสหรือสารนิพนธ์ของตัวเอง
หนึ่งนาเรศก็ต้ังใจฟัง จนกระทั่งได้ยินเสียงคุ้นหูแว่วมาจากทางด้านหลัง
มันดึงให้เธอแบ่งสมาธิไปเงีย่ หูฟงั อย่างช่วยไม่ได้ ก่อนทีส่ ดุ ท้ายเธอจะยกมือขึน้
เป็นเชิงบอกให้เพือ่ นหยุดพูด อีกฝ่ายท�ำท่างงแต่กห็ ยุดพูดทันที ขณะทีเ่ ธอ
พุง่ ความสนใจไปทีเ่ สียงพูดคุน้ หูทางด้านหลังนัน้
"นาถ ไหนๆ เราก็กนิ กันเสร็จแล้ว เดีย๋ วเรามูฟไปนัง่ ทีร่ า้ นอืน่ กันได้ปะ่ "
หนึง่ นาเรศถาม
"ก็ได้อ่ะ" เพื่อนตอบทั้งที่ยังดูงงๆ "จะไปตอนนี้เลยเหรอ"
"ฉันไปตอนนี้ แล้วเดี๋ยวแกค่อยตามฉันไป"
"หา ยังไงนะ"
"ฉันต้องฉายเดี่ยวไปทักทายคน แกคงไม่อยากไปพร้อมกับฉันหรอก
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แอ๊บเนียนๆ ท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไว้นะ" หนึ่งนาเรศสั่งเพื่อนจากนั้นก็หันไปคว้า
กระเป๋าสะพายลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างรวดเร็ว ไม่น�ำพาว่าสินีนาถจะเหวอ
แค่ไหน
หญิงสาวขยับกระเป๋าสะพายให้พอดีบ่าอย่างเป็นธรรมชาติ จากนั้น
ก็เดินฉับๆ ตรงไปหยุดตรงข้างโต๊ะของสองแม่ลูก
"สวัสดีคะ่ คุณเทมส์ ฉันแวะมาทักทาย เดีย๋ วจะโดนหาว่าไร้มารยาท"
หม่อมหลวงเทวิษฎ์เงยหน้ามองเธอแบบอึ้งๆ ขณะที่พิมพ์ภัทรา
ซึ่งหวาดระแวงตั้งแต่เห็นเธอลุกจากโต๊ะขึงตาใส่คนมีมารยาททันที
"เดี๋ยวฉันก็ ไปแล้วค่ะ ไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้นาน กลัวจะโชคร้าย
ฉันแค่จะมาถามคุณว่าตกลงรูห้ รือยังคะว่าใครกันแน่ทคี่ วรได้รบั การอบรม"
หนึ่งนาเรศโปรยยิ้มหวานอีกครั้งก่อนจะค้อมศีรษะ "ลานะคะ"
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บทที่ 3
วาส

"โอ๊ย หงุดหงิดๆๆๆ"
เสียงเอะอะโวยวายทีด่ งั ขึน้ หลังจากประตูสตูดโิ อถูกเปิดเข้ามา ฉุดให้
ชาคริตซึ่งก�ำลังนั่งควงดินสอหันไปมอง พอเห็นร่างงามในชุดเดรสเข้ารูป
เซ็กซีพ่ องามก�ำลังตรงมาเขาก็แช่สายตาทิง้ ไว้แบบเงียบๆ ปล่อยให้ผมู้ าใหม่
ทิง้ ตัวลงบนโซฟาเดีย่ วดีไซน์เก๋ซงึ่ มีรปู ทรงดูเหมือนบัลลังก์
หนึง่ นาเรศวางกระเป๋าสะพายแบรนด์ดงั ไว้บนโต๊ะตัวเล็กข้างๆ พร้อมกับ
ตวัดขาไขว่หา้ งอย่างเป็นธรรมชาติ ช่อคริสตัลตรงหัวรองเท้าของเธอต้องแสงไฟ
และก่อให้เกิดแสงสีพราวพราย
"คริต เงียบอยู่ได้ จะไม่ถามหน่อยเหรอว่าฉันหงุดหงิดอะไร นี่เว้น
แอร์ ไทม์ ให้ถามแล้วนะ" หญิงสาวหันกลับมาท�ำหน้าหงิกใส่คนที่ยังคง
ควงดินสอแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาว
"ไปเจอนาถมาไม่ใช่หรือไง"
ชาคริตยอมส่งเสียงถามตามที่อีกฝ่ายต้องการ กระนั้นกลับถามไป
คนละทางโดยสิ้นเชิง...เมื่อสองสามวันก่อนเธอโทรมาบอกว่านัดเจอกับ
สินนี าถและถามว่าเขาจะไปด้วยไหม แต่เขาปฏิเสธไปเพราะอยู่ในช่วงคิดงาน
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ซึง่ ปกติเขาจะไม่ออกไปข้างนอกให้โดนสิง่ เร้ารบกวน
"ใช่ ไปเจอนาถมา แต่ฉันไม่ได้หงุดหงิดเพราะเจอนาถ ฉันหงุดหงิด
เพราะเจอคนอื่น!"
"เจอไฮโซพิมพ์หรือลูกชายมาล่ะ"
"เฮ้ย นายรู้ได้ไงอ่ะ นาถบอกเหรอ" หนึ่งนาเรศท�ำท่าทึ่งๆ
"เปล่า แต่ระยะหลังก็มแี ค่สองคนนีแ้ หละทีแ่ ค่ได้ยนิ ชือ่ เธอก็หงุดหงิด
แล้ว"
"มันก็จริง" เธอได้แต่ยอมรับ "แต่วันนี้ฉันไม่ได้เจอแค่คนเดียวนะ
เจอทีเดียวแพ็กคู่เลย"
"แจ็กพ็อตว่างั้น"
"ใช่ แถมยายป้านัน่ ก็หาเรือ่ งเหน็บฉันอีกแล้วด้วย" หญิงสาวพ่นลมหายใจ
แต่พดู ได้แค่นนั้ ชาคริตก็ดดี นิว้ เปาะ
"เอาสีนี้แหละ"
"หา อะไรนะ" หนึ่งนาเรศงง
"ฉันก�ำลังเลือกสีโซฟาตัวใหม่อยู่ เอาสีชุดที่เธอใส่อยู่แล้วกัน"
พอพูดจบชายหนุม่ ก็หนั ไปเปิดไกด์สดี ู พอเปิดมาถึงหน้าโทนสีเหลือง
เขาก็ยกไกด์สแี ล้วหันมาหาเธออีกรอบ สายตาตวัดไปมาระหว่างชุดเดรสกับ
ตัวอย่างสีในมือหลายรอบ ก่อนทีค่ วิ้ เข้มจะขมวดเข้าหากันแล้วเขาก็ออกปาก
"ลุกมาใกล้ๆ หน่อยสิหนึ่ง"
หนึ่งนาเรศลุกเดินไปใกล้โต๊ะท�ำงานของอีกฝ่ายโดยดี ครั้นเห็นเขา
ยังพยายามเอาสีเทียบกับชุดกระโปรงแล้วเธอก็อดถามไม่ได้
"แล้วตัวแคปสีละ่ " หญิงสาวหมายถึงอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กทีม่ คี วาม
สามารถในการดูดตัวอย่างสีจากสิง่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเนือ้ ผ้าหรือพืน้ ผิวใดๆ
ได้ราวเป็นอุปกรณ์ดดู สีในโปรแกรมเกีย่ วกับกราฟิกทีเดียว
"หายไปไหนไม่ร"ู้ ชาคริตตอบหน้าตาเฉย พอเขาเทียบสีจนพอใจแล้ว
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ก็หนั กลับเข้าหาโต๊ะอีกครัง้
"เฮ้ย! หายได้ไง ตัวนั้นตั้งเกือบพันเหรียญเลยนะ!" เธอโวยลั่นสตูดิโอ
"มันก็อยู่ในสตูดิโอนี้นั่นแหละ แค่อยู่ตรงไหนไม่รู้"
หนึง่ นาเรศฟังแล้วอ้าปากค้าง ครัน้ เห็นว่าอีกฝ่ายเข้าไปอยู่ในโลกของ
การท�ำงานแล้วก็ได้แต่ปลง เธอหมุนกายกลับไปนัง่ ตามเดิม หากก็ยงั ไม่วายขู่
"ถ้านายหาไม่เจอฉันจะหักเงินนายมาซื้อเครื่องใหม่"
"คิดว่าฉันกลัวโดนหักเงินหรือไง"
คราวนีห้ ญิงสาวกลอกตาไปมา แต่กเ็ ถียงไม่ได้ เธอเป็นคนจ่ายเงินเดือน
ให้เขา ดังนั้นเธอจึงทราบดีว่าการซื้ออุปกรณ์ราคาสองสามหมื่นบาทไม่ได้
ท�ำให้ขนหน้าแข้งของเขาสั่นไหวสักนิด
หนึ่งนาเรศรู้จักชายหนุ่มครั้งแรกตอนเรียนมหาวิทยาลัย เขาเรียน
วิศวฯ เอกอุตสาหการ ขณะทีเ่ ธอเรียนมนุษยศาสตร์เอกภาษาญีป่ นุ่ ระหว่าง
เธอกับเขาไม่น่าจะเจอกันได้เลย ถ้าเพียงแต่ตอนนั้นบริษัทของครอบครัว
จะไม่ได้กำ� ลังมีปญั หาอย่างหนักจนเธอต้องดิน้ รนหาทางรอด และถ้าเพียงแต่
ใจจริงของเขาจะไม่ได้รกั งานออกแบบมากกว่างานวิศวกรรม
ชาคริตเข้าเรียนคณะวิศวฯ เพราะโดนครอบครัวบังคับ แต่เนือ่ งจาก
ใจเขาฝักใฝ่งานศิลปะและการออกแบบ พอว่างเขาจึงมักจะไปนัง่ ฟังบรรยาย
ทีภ่ าควิชาออกแบบอุตสาหกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จนสนิทกับ
อาจารย์ของภาควิชานี้มากกว่าอาจารย์คณะตัวเองเสียอีก โดยเขาตั้งใจว่า
ถ้าเรียนจบตามที่ทางบ้านต้องการแล้วก็จะเลือกอาชีพที่อยากท�ำเอง
ส่วนตัวหญิงสาวในเวลานัน้ ก็พยายามหาไอเดียและสินค้าใหม่ๆ ทีอ่ าจจะ
ช่วยพลิกชีวิตให้บริษัทของครอบครัว...แรกเริ่มเดิมทีครอบครัวของพ่อ
ท�ำธุรกิจโรงงานเฟอร์นิเจอร์แบบรับเหมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามสั่งเท่านั้น
ภายหลังจึงขยับขยายมาสร้างแบรนด์และหน้าร้านของตัวเอง แต่ไม่ทันไร
แม่ของเธอก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง ดังนั้นจึงไม่มีการท�ำแบรนด์เป็นเรื่อง
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เป็นราว แถมกลับมาอีกทีสถานะทางการเงินก็งอ่ นแง่นแล้ว เธอเลยตัง้ ใจว่า
จะมาลองหาไอเดียจากงานของนักศึกษาทัง้ เก่าและใหม่เผือ่ จะได้อะไรบ้าง
อาจารย์สมชัยซึ่งประจ�ำอยู่ท่ีภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมเป็นคน
แนะน�ำให้หนึ่งนาเรศรู้จักกับชาคริต ท่านเชี่ยวชาญงานด้านเฟอร์นิเจอร์
เป็นพิเศษ เธอจึงพุง่ ไปหาท่าน ขณะทีช่ าคริตนัน้ ลองดูหลายอย่างแล้วพบว่า
ตัวเขาน่าจะชอบงานด้านเฟอร์นิเจอร์ อาจารย์บอกว่าน่าแปลกที่นักศึกษา
สองคนจากคณะอื่นมาวนเวียนอยู่กับท่านพร้อมกัน และท่านก็ ใจดีมาก
คอยช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกให้เธอกับเขาตลอด
ช่วงแรกหญิงสาวไม่ได้สนิทกับชาคริตเท่าไหร่ แค่รู้จักกันในฐานะ
คนนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่บางทีก็เข้าไปนั่งเรียนในคลาสวิชา
ด้านการออกแบบเสียเฉยๆ ด้วยกัน จนกระทัง่ วันหนึง่ ชาคริตบังเอิญเจอเธอ
นัง่ เล่นเกมเตตริส* เขาเลยโหลดมาเล่นบ้าง แต่เล่นไปได้นดิ เดียวเขาก็รอ้ งลัน่
จากนัน้ ก็คว้ากระดาษกับดินสอมาสเก็ตช์ไอเดียเก้าอีอ้ ย่างรวดเร็ว แล้วก็ได้
ออกมาเป็นชุดเก้าอีแ้ บบตัวต่อ คือมีเก้าอีห้ ลักตัวหนึง่ ลักษณะเป็นกรอบไม้
ข้างในกลวง ซึ่งในพื้นที่กลวงนี้สามารถท�ำเก้าอี้ที่มีขนาดย่อมลงเล็กน้อย
สอดเข้าไปได้ พืน้ ทีท่ เี่ หลือท�ำเป็นกล่องไม้สเี่ หลีย่ มใส่เข้าไปได้อกี โดยสามารถ
ใช้เป็นทัง้ เก้าอีเ้ ตีย้ ๆ หรือโต๊ะวางของก็ได้ หรือถ้าอยากใช้เก้าอีแ้ ค่ตวั เดียว
ก็เอาของทั้งหมดเข้าไปเก็บไว้ในกรอบเก้าอี้ตัวหลักเพื่อประหยัดพื้นที่
ได้เหมือนกัน
หนึ่งนาเรศชอบไอเดียเฟอร์นิเจอร์แบบบล็อกนี้มาก ดูจากดีไซน์แล้ว
ขั้นตอนการผลิตก็ไม่น่ายุ่งยาก และอาจจับตลาดผู้อยู่อาศัยในคอนโดฯ ได้
พ่อของเธอยอมลอง เธอเลยชวนชาคริตไปปรึกษาอาจารย์สมชัย ท่าน
ถนัดเรื่องเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลกเลยให้ค�ำแนะน�ำดีๆ มากมาย รวมถึงลงมา
* Tetris เป็นเกมที่จะมีตัวบล็อกหล่นลงมาและให้ผู้เล่นหาทางจัดเรียงให้เป็นแถว เป็นเกมยอดนิยมที่ถูกท�ำซ�้ำ
ในเครื่องเล่นเกมประเภทต่างๆ มากที่สุดเกมหนึ่งของโลก
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ช่วยเธอกับชาคริตลงมือสร้างเฟอร์นิเจอร์บล็อกชุดนี้ ให้เป็นรูปเป็นร่าง
โดยใช้วัสดุรักษ์ โลก แล้วอาจารย์ก็บอกให้พวกเธอส่งดีไซน์ต้นแบบนี้
ไปร่วมงานประกวดด้านการออกแบบและเฟอร์นิเจอร์ระดับชาติ ซึ่งก็ได้
รางวัลเสียด้วย
สินนี าถรูจ้ กั กับนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ทที่ ำ� คอนโดฯ ขายรายหนึง่
นักธุรกิจคนนี้ท�ำคอนโดฯ ในแบบที่เป็นเอกลักษณ์คือเน้นสีสันสดใสและ
ความสนุก จับกลุม่ คนอายุนอ้ ย เพือ่ นเลยติดต่อให้เธอลองเอาเฟอร์นเิ จอร์ชดุ นี้
ไปขายให้นกั ธุรกิจคนนี้ ถึงแม้จะโดนกดราคาแต่คดิ ค�ำนวณดูแล้วถือว่ายังพอ
มีก�ำไร ที่ส�ำคัญเธอก็ต้องการเงินมาหมุนเวียนในโรงงานด้วยเลยยอมขาย
ขณะเดียวกันเธอก็ส่งชุดเก้าอี้บล็อกนี้ไปประกวดในเวทีต่างประเทศต่อ
เพราะเล็งเห็นว่างานลักษณะนี้อาจขายในต่างประเทศได้ง่ายกว่า
"คิดทีสวิ า่ จะเรียกสีเหลืองนีว้ า่ อะไรดี" ชาคริตส่งเสียงมาจากโต๊ะท�ำงาน
อีกครัง้
"เหลืองนีเ้ หรอ" หนึง่ นาเรศก้มลงมองสีชดุ ของตัวเอง หลังจากใช้เวลาคิด
พักหนึง่ เธอก็เงยหน้าขึน้ มา "ออมเลตละกัน เอาชือ่ ออมเลต"
"หิวอยู่หรือไง" เขาถามกลับขณะเอื้อมไปคว้าดินสอมาเขียนชื่อสี
ก�ำกับไว้บนตัวอย่างสี
การตั้งชื่อสีเองโดยไม่สนใจว่าคนทั่วไปจะเรียกสีนั้นว่าอะไรไม่ ใช่
เรือ่ งแปลกในวงการดีไซน์ แต่นกี่ ถ็ อื เป็นหนึง่ ในความสนุกของแบรนด์ 'วาส'
ซึ่งหญิงสาวเอามาจากชื่อวาสนาของแม่ โดยค�ำว่า 'วาส' สามารถแปลว่า
'บ้าน' ได้ด้วย นับว่าเป็นชื่อที่เหมาะจะเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดี
ตัง้ แต่วนั ทีข่ ายชุดเก้าอีบ้ ล็อกได้ลอ็ ตแรกจนถึงวันนีก้ เ็ ป็นเวลาเจ็ดปีแล้ว
แบรนด์วาสแข็งแกร่งและมีตวั ตนชัดเจนอย่างไม่นา่ เชือ่ อีกทัง้ ไม่เพียงกอบกู้
สถานะทางการเงินของครอบครัวได้ ตอนนี้ยอดขายของวาสอยู่ในระดับ
พันล้านและยังเติบโตอย่างมัน่ คง บางคนบอกว่าเธอโชคดี ส�ำหรับเธอแล้ว
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ความโชคดีของเธอคือการได้พบและเป็นเพื่อนกับดีไซเนอร์ท่ีมีพรสวรรค์
อย่างชาคริต ส่วนทีเ่ หลือล้วนเป็นผลของการต่อสูแ้ ละความพยายาม
"เสร็จยังอ่ะ ขอดู ได้ไหม" หญิงสาวถามเมื่อสังเกตว่าเพื่อนมอง
หน้าจอคอมพิวเตอร์นิ่งๆ ไม่ ใช่แบบใช้ความคิดแต่เป็นชื่นชม ซึ่งเป็น
สัญญาณว่างานน่าจะเสร็จแล้ว
"เอาสิ" ชาคริตตอบโดยไม่ได้หันมา
หนึ่งนาเรศลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะท�ำงานอีกครั้ง เธอหยุดยืนด้านข้าง
เก้าอี้ท�ำงานตัวใหญ่ จากนั้นดวงตาคู่สวยก็เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับ
อุทานออกมาเบาๆ
"โอ้โห"
ตรงมุมจอมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนแบบคาราโอเกะอ่านได้ว่า
'ชบา' และตรงกลางจอคือเก้าอีท้ เี่ หมือนดอกชบา รอยบุม๋ ตรงกลางคือทีน่ งั่
แทนทีจ่ ะเป็นเกสรดอกไม้ ส่วนกลีบดอกดูเหมือนจะเป็นผ้าผืนเดียวทีถ่ กู จับจีบ
คล้ายอัดพลีต สีเหลืองสดใสที่เธอสวมใส่ถูกน�ำมาใช้ในส่วนนี้เอง ซึ่งก็ต้อง
ยอมรับว่ามันเป็นสีที่ท�ำให้เก้าอี้โดดเด่นมาก
"นี่ตั้งใจจะเอาผ้าโปะทับเก้าอี้ลงไปทั้งผืนเลยเหรอ"
"ใช่ ผ่านไหม" ชาคริตผินหน้ามาหาเธอจนได้ บนใบหน้าคมเข้ม
มีรอยยิ้มกริ่มปรากฏอยู่
ปกติแล้วหนึ่งนาเรศจะไม่มายุ่งในขั้นตอนของงานดีไซน์ เธอบอกว่า
ไม่มีหัวด้านนี้จึงให้อิสระชายหนุ่มเต็มที่ จนกว่างานของเขาจะเสร็จเธอจึง
จะก้าวเข้ามามีส่วนร่วม เพราะเธอเป็นคนขายของ ที่ส�ำคัญเธอมีสายตา
ส�ำหรับของสวยงามและรู้ว่าสินค้าแบบไหนที่ขายได้ ซึ่งชาคริตก็ยอมรับ
ในจุดนี้และยอมฟังความเห็นของเธอว่าควรปรับแก้อย่างไรให้ขายได้...
เธอกับเขาเคารพกันและกันเสมอ ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้สถานะ
หุ้นส่วนมั่นคงจนถึงปัจจุบัน
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"โอเคอยู่ แต่คงต้องขอดูงานจริงก่อน ไม่รตู้ อนผลิตจะมีขอ้ จ�ำกัดอะไร
หรือเปล่า"
"ก็ท�ำให้มันไม่มีข้อจ�ำกัดสิ"
"จ้าๆ" หนึ่งนาเรศแกล้งท�ำหน้าเหนื่อยหน่าย
"หิวแล้ว พาไปกินข้าวหน่อยสิ"
"หน้าฉันดูเหมือนพี่เลี้ยงของนายหรือไง" หญิงสาวเหล่เพื่อน
"เปล่า แต่หน้าฉันเหมือนคนทีเ่ พิง่ ออกแบบเก้าอีข้ ายดีให้เธอเสร็จไง"
"มั่นหน้าสุด" เธอยิ่งหมั่นไส้ชาคริตเข้าไปใหญ่ แต่ก็ต้องยอมรับว่า
เวลานี้เขามีชื่อเสียงในวงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบติดลมบนไปแล้ว
เขามีแฟนคลับแน่นหนา ไม่วา่ จะออกแบบอะไรก็เป็นทีส่ นใจ และเป็นไปได้
มากว่าจะท�ำเงิน ซึ่งเธอก็หวังไว้ว่าคราวนี้ก็จะเป็นแบบนั้น
"อยากกินปลาดิบ" เขาหันไปปิดคอมพิวเตอร์แล้วลุกยืน
"ฉันบอกแล้วหรือไงว่าจะไปกับนาย"
"ไม่ต้องบอกก็รู้ เพราะเธอรักฉันไง" ชาคริตยิ้มแล้วก้าวยาวๆ เดิน
หายไปทางด้านหลังสตูดิโอซึ่งมีทั้งห้องนอนเล็กๆ และห้องน�้ำ
หนึ่งนาเรศกลอกตาก่อนจะเดินกลับไปหยิบกระเป๋าสะพาย ถึงจะ
หมั่นไส้เพื่อนแต่เธอก็ปฏิเสธสิ่งที่อีกฝ่ายพูดไม่ได้ ต่อให้เขาไม่ได้เพิ่ง
ออกแบบเฟอร์นเิ จอร์ชนิ้ ใหม่เสร็จ หากถ้าเขาชวนไปกินข้าวและเธอว่างอยู่
อย่างไรเธอก็ต้องไป
หญิงสาวก็รักชาคริตจริงๆ นั่นแหละ เธอกับเขาต่อสู้ผ่านช่วงเวลา
ที่ยากล�ำบากมาด้วยกัน มิตรภาพจึงลึกซึ้งมาก หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า
ระหว่างเธอกับเขาน่าจะพัฒนาไปเป็นคนรักได้ ซึง่ เธอก็คดิ ว่ามันเป็นไปได้
แต่ตอนนีเ้ ป็นเพือ่ นกันก็ดอี ยูแ่ ล้ว
เอาไว้ถ้าอายุสักสามสิบห้าแล้วเธอกับเขายังโสดกันทั้งคู่เธอค่อยคิด
เรื่องชวนเขาแต่งงานละกัน
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โชว์รูมของวาสตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ในย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่ง
รวมร้านอาหารนานาชาติ ร้านค้าเก๋ๆ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวยามค�่ำคืน
แน่นอนว่าค่าเช่าที่แถวนี้แพงมาก แต่ด้วยภาพลักษณ์ของแบรนด์บวกกับ
ความสะดวกของดีไซเนอร์คนส�ำคัญของแบรนด์ทำ� ให้เธอยอมจ่าย
เมือ่ สีป่ กี อ่ นชาคริตได้รบั มรดกจากป้าผูล้ ว่ งลับทีเ่ ลีย้ งเขามาตัง้ แต่เด็ก
เป็นบ้านพร้อมที่ดินหลังเล็กๆ ในย่านนี้ เขาย้ายมาอยู่ที่นี่และดัดแปลง
ต่อเติมมันเป็นสตูดโิ อ ตัวบ้านตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ เกือบตาบอด คือมีทางเข้าแคบๆ
พอให้รถยนต์คนั เดียววิง่ เข้ามาได้ แต่นอกนัน้ ก็โดนล้อมทุกด้าน ส่วนบนถนน
ของฝัง่ ตรงข้ามทางเข้าออกบ้านเป็นอาคารพาณิชย์เรียงราย เมือ่ สามปีกอ่ น
ผู้เช่าเก่าของตึกที่อยู่เยื้องกับทางเข้าออกบ้านชาคริตไม่ไกลหมดสัญญา
เธอเลยเช่าตึกนี้และใช้มันเป็นโชว์รูมแห่งแรกของวาสเสียเลย ส่วนชั้นบน
ก็เป็นส�ำนักงาน นับว่าสะดวกดี
"ตอนนีฉ้ นั ก�ำลังคิดๆ เรือ่ งปล่อยเวอร์ชนั่ พิเศษของชุดบล็อกอยู่ มัน
หลายปีแล้วถึงจะยังขายได้แต่กน็ า่ จะมีอะไรใหม่ๆ บ้าง นายว่าเราท�ำสีพาสเทล
ดีไหม ขายแบบจ�ำกัดเฉพาะซีซนั่ " หนึง่ นาเรศกินอาหารญีป่ นุ่ กับเพือ่ นไป
คุยงานไป แต่ไม่ทนั ไรเพือ่ นก็ยนื่ ตะเกียบมาคีบปลาดิบไปจากจานของเธอ
เธอเลยเตะเขาที่ใต้โต๊ะ "แย่งกันงี้ได้ไง หมดแล้วอยากกินต่อก็สั่งใหม่สิ!"
"ก็เธอบอกเองว่าไม่คอ่ ยหิว แค่สงั่ มากินเป็นเพือ่ นฉัน ถ้าเธอกินไม่หมด
แล้วเหลือก็เสียดาย กินจานเธอก่อนแล้วถ้าไม่พอค่อยสัง่ ใหม่" ชาคริตบอก
น�้ำเสียงเรียบเรื่อยขณะคีบปลาดิบจุ่มลงไปในถ้วยโชยุ ไม่อนาทรร้อนใจ
ที่โดนเตะ และแน่นอนว่าเขาไม่สนด้วยว่าจะโดนเธอกลอกตาใส่ "จะท�ำ
สีพาสเทลอะไรก็ท�ำไปเหอะ หน้าที่ขายมันของเธออยู่แล้ว"
"ที่พูดเนี่ยคือฉันอยากให้นายลองคิดหาของใหม่ๆ ไปใส่ ในบล็อก
ด้วยไง กล่องรองเท้าหรืออะไรก็ได้"
"ถ้าพูดถึงสีพาสเทลก็ต้องขายผู้หญิง ท�ำกล่องเครื่องส�ำอางไม่ก็
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กล่องเครื่องประดับดีกว่า"
"เออ จริงด้วย" หนึ่งนาเรศท�ำท่าทึ่งๆ "ดีอ่ะ แค่คุยนิดเดียวนายก็มี
ไอเดียเลย สมเป็นดีไซเนอร์"
"เปล่า ฉันแค่เก่ง" ชายหนุม่ บอกหลังจากกลืนปลาดิบลงคอแล้ว และ
นั่นก็ท�ำให้คนร่วมโต๊ะต้องกลอกตาอีกหนอย่างช่วยไม่ได้
อย่างไรก็ตาม หญิงสาวยังไม่ทันได้พูดอะไรก็เหลือบไปเห็นว่ามีคน
เดินมาหยุดยืนตรงข้างโต๊ะ เธอเลยหันไปมองแล้วก็พบใบหน้าหล่อเหลากับ
รอยยิม้ ละมุนของบุรษุ ผูห้ นึง่
"สวัสดีครับคุณหนึ่ง"
"สวัสดีค่ะคุณชายภัทร" หนึ่งนาเรศรีบวางตะเกียบแล้วยกมือไหว้
"เราไม่ค่อยได้เจอกัน ถ้ายังไงผมขอเสียมารยาทรบกวนเวลาอาหาร
สักนิดนะครับ" หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรยังคงโปรยยิ้ม ก่อนจะหันไปหา
ชาคริต "คุณน่าจะเป็นคุณชาคริต ดีไซเนอร์ของวาส"
"ค่ะ นีค่ ริต" หญิงสาวตอบรับก่อนจะรีบแนะน�ำ "คริต นีค่ ณ
ุ ชายภัทร
เจ้าของห้างสแควริโอกับพลาเซเรียไง"
"สวัสดีครับ" ชาคริตวางตะเกียบแล้วยกมือไหว้บา้ ง สายตามองอีกฝ่าย
อย่างประเมินระคนสนใจ
"ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันจะได้ไม่รบกวนเวลาคุณมาก คือคุณคงพอรู้
มาบ้างว่าตอนนีผ้ มก�ำลังทยอยรีโนเวตพลาเซเรียอยู่ และผมก็สนใจอยากได้
วาสไปวางขายในห้างครับ ไม่ทราบว่าคุณหนึง่ กับคุณคริตสนใจไหม"
"วางขายในห้างเหรอคะ" หนึ่งนาเรศทวนค�ำด้วยความประหลาดใจ
"ครับ ผมยินดีให้พนื้ ทีค่ ณุ ท�ำโชว์รมู ลักษณะเดียวกับทีฝ่ ง่ั ตรงข้ามเลย"
คุณชายประภาภัทรพยักหน้ารับ "ตอนนีค้ ณุ ก�ำลังกินอยูไ่ ม่ใช่เวลาจะตัดสินใจ
ยังไงผมขอฝากนามบัตรไว้กบั คุณนะครับ ถ้าคุณสนใจจะลองไปเดินดูทหี่ า้ ง
ก่อนก็ได้ ติดต่อมาได้ทุกเมื่อ"
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"ค่ะ งัน้ ฉันขอแลกนามบัตรกับคุณนะคะ" พอรับนามบัตรจากอีกฝ่าย
แล้วหญิงสาวก็รบี หันไปเปิดกระเป๋าสะพายและหยิบนามบัตรส่งให้เขาบ้าง
"ขอบคุณมากครับคุณหนึ่ง ขอโทษอีกครั้งที่รบกวนนะครับ หวังว่า
เราจะได้ร่วมงานกันนะ" หม่อมราชวงศ์หนุ่มค้อมศีรษะเป็นเชิงล�่ำลา
สองหนุ่มสาวคู่หู
"สนใจไหม" พออีกฝ่ายจากไปแล้วชาคริตก็หยิบตะเกียบอีกครัง้ พร้อมกับ
ส่งเสียงถาม
"ก็น่าสนใจนะ จ�ำได้ใช่ไหมว่ายอดขายในไทยของเรานับเป็นแค่
ห้าเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเอง ห้างของเขาน่าจะมีกลุ่มลูกค้าที่ตรงกับเรา
ด้วย"
ถึงเงินก้อนแรกของแบรนด์วาสจะมาจากการขายเฟอร์นิเจอร์ในไทย
แต่ดว้ ยลักษณะตลาดเฟอร์นเิ จอร์ของไทยท�ำให้หนึง่ นาเรศคิดว่าการพยายาม
ขายเฟอร์นเิ จอร์เพียงในประเทศอาจไม่พอ แถมตอนนัน้ ตัวเธอก็ยงั เป็นแค่
นักศึกษาที่ ไม่มีทุนรอนมากมาย แต่โชคดีที่เธอเกิดในยุคอินเตอร์เน็ต
เลยสามารถเอาสินค้าลงขายในเว็บไซต์ขายของที่จะมีคนเห็นได้ทั่วโลก
ปรากฏว่าชุดเก้าอี้บล็อกของเธอไปเข้าตานักธุรกิจชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง เขา
สนใจคอนเซ็ปต์ของงานแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างถ้าจะสั่งไปขายต่อ อีกฝ่าย
ให้แนวคิดทีน่ า่ สนใจไว้หลายอย่าง โชคดีทเี่ ธอพอพูดภาษาญีป่ นุ่ ได้จงึ สามารถ
สือ่ สารกันได้โดยตรง
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวหลังจากนั้นก็ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
หลายเดือนต่อมาเป็นช่วงของการพัฒนางานให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ
มันยากล�ำบากเพราะเธอต้องเรียนไปด้วย แถมชาคริตก็ตดิ ใจงานเฟอร์นเิ จอร์
จนไม่อยากเรียนต่อให้จบ นอกจากรับผิดชอบตัวเองและวาสแล้วเธอจึงต้อง
คอยดูแลให้ชาคริตฝืนเรียนในสาขาวิชาทีเ่ ขาไม่ชอบให้จบด้วย เพราะเธอเอง
ก็ไม่รู้ว่าวาสจะไปต่อได้หรือเปล่า อย่างไรเขาก็ต้องมีปริญญาติดตัวไว้
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เป็นแผนส�ำรอง และตัวเธอเองก็เช่นกัน
ชุดเก้าอี้บล็อกได้รางวัลจากเวทีต่างประเทศและเป็นข่าวขึ้นมาพอดี
ลูกค้าในหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจ ขณะเดียวกันมันก็ ได้รับการ
ออกแบบปรับปรุงให้พร้อมขายที่ญี่ปุ่น การที่เริ่มมีออเดอร์เข้ามาท�ำให้เธอ
มี ก� ำ ลั งใจจะลุยต่อ รวมถึง มีเงิน ทุน ที่จะต่อยอดพัฒนางาน และเมื่อ
เริ่มจับตลาดต่างประเทศได้หนึ่งนาเรศก็ไม่ได้หันกลับมามองตลาดไทย
อีกเลย จนเมื่อสามปีก่อนที่เธอเพิ่งมาเปิดโชว์รูมแห่งแรก แต่ก็ยังไม่ได้
ท�ำตลาดจริงจังอยูด่ ี เพราะล�ำพังแค่ออเดอร์ตา่ งประเทศก็ผลิตแทบไม่ทนั แล้ว
หากช่วงสองปีที่ผ่านมาเธอได้กลับมาโฟกัสเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิต จนตอนนีอ้ ะไรๆ เริม่ เข้าทีเ่ ข้าทางแล้ว และเธอก็กำ� ลังคิดเรือ่ ง
การกลับมาท�ำตลาดในไทยอย่างจริงจังพอดี
เพราะอย่างไรวาสก็ถือเป็นแบรนด์ ไทย...
"นายว่าไม่ดีเหรอ" หนึ่งนาเรศถามเมื่อเห็นว่าเพื่อนเงียบไป
"เปล่า นีม่ นั งานของเธอ ถ้าเธอว่าดีกล็ ยุ เลย" ชาคริตไหวไหล่แล้วคีบ
ปลาดิบจากจานของเธอไปกินอีกรอบ
ที่ผ่านมานอกจากเธอจะไม่ก้าวก่ายงานดีไซน์ของเขาแล้ว เขาก็
ไม่เข้าไปก้าวก่ายงานบริหารและงานขายของเธอเหมือนกัน ความส�ำเร็จ
ของวาสตลอดเจ็ดปีมานีเ้ ป็นเครือ่ งยืนยันชัน้ ดีวา่ กลยุทธ์ 'เขาสร้างเธอขาย'
ใช้ได้ผลดี ดังนั้นก็ไม่มีความจ�ำเป็นอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลง
หนึ่งนาเรศพูดเสมอว่าเธอโชคดีที่ได้เขามาเป็นดีไซเนอร์ ให้ และ
ชายหนุม่ ก็พดู เสมอเช่นกันว่าเขาโชคดีทมี่ เี ธอมาขายของให้...ล�ำพังตัวเขาเอง
คงไม่มีปัญญาเอาเก้าอี้ไปขายที่ญี่ปุ่น และไม่สามารถสร้างแบรนด์วาส
ให้แข็งแกร่งขนาดนี้ได้ด้วย
"เดีย๋ วฉันจะลองศึกษาดูกอ่ น แล้วยังไงก็ตอ้ งมีการลองคุยรายละเอียด
อีก" หญิงสาวไม่หยิบตะเกียบขึ้นมาอีกและเลื่อนจานปลาดิบไปให้เพื่อน
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เสียเลย
"แต่คุณชายภัทรอะไรนี่เขาเป็นญาติคู่กัดเธอไม่ใช่เรอะ"
"เออจริงด้วย" หนึ่งนาเรศเพิ่งนึกได้
หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรกับหม่อมหลวงเทวิษฎ์เป็นญาติรว่ มราชสกุล
ฉัตรากัน เท่าทีเ่ ธอทราบห้างเป็นของฝ่ายแรก และเขาก็ดงึ ญาติๆ มาช่วย
บริหารงานห้างสาขาส�ำคัญๆ โดยหม่อมหลวงเทวิษฎ์ก็เป็นหนึ่งในนั้น
"เมือ่ กีเ้ ขาพูดถึงพลาเซเรียใช่ไหม ไม่ใช่สแควริโอ" หญิงสาวถามเพือ่ น
เพือ่ ความแน่ใจ พออีกฝ่ายพยักหน้ายืนยันเธอก็พน่ ลมหายใจพรืด
พลาเซเรียเป็นห้างดั้งเดิมของครอบครัวฉัตราและมีหลายสาขา แต่
สแควริโอเป็นห้างใหม่เอี่ยมซึ่งแตกแบรนด์ออกมาเพื่อจับตลาดไฮเอ็นด์
โดยเฉพาะ ทว่าช่วงหลังก็มีการรีโนเวตและอัพเกรดพลาเซเรียสาขาเก่าๆ
ให้ทันสมัยและหรูหราขึ้น
"แปลว่าไม่เอาแล้ว" ชาคริตเลิกคิ้ว
"ได้ไง นี่มันเรื่องธุรกิจ ห้างแบบนี้ไม่ได้เข้าไปง่ายๆ นี่เจ้าของห้าง
มาชวนเอง จะทิ้งโอกาสได้ไง" เธอร้องก่อนจะพ่นลมหายใจอีกพรืด "ฉัน
ได้ยินมาว่าพลาเซเรียรีโนเวตตั้งหลายสาขา ฉันคงไม่ซวยขนาดนั้นมั้ง"
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บทที่ 4

ผู้ชายน่ารำ�คาญ

หนึ่ ง นาเรศเห็ น รถเบนซ์ คั น ใหญ่ ที่ จ อดชิ ด ริ ม รั้ ว บ้ า นของตั ว เอง
มาแต่ไกล เธอเม้มริมฝีปากเซ็งๆ นิดหนึ่งหากก็พารถพอร์ชเอสยูวีคันโต
ของตัวเองวิง่ ตรงต่อ พอเข้าใกล้ประตูรวั้ บ้านเธอก็หยิบรีโมตขึน้ มากด ครัน้
ประตูเปิดกว้างพอแล้วเธอก็บังคับรถเลี้ยวผ่านรั้วบ้านเข้าไปด้านใน
ครอบครัวของหญิงสาวอาศัยอยู่ในย่านชานเมืองตัง้ แต่แรก หลังจาก
ตัง้ ตัวได้เธอก็ขอให้พอ่ ขายบ้านเดิม เพราะช่วงหลังทีน่ นั่ มีปญั หาน�ำ้ ท่วมกับ
ละแวกนัน้ เริม่ มีโจรเยอะ โดยเธอซือ้ บ้านใหม่ในหมูบ่ า้ นใหญ่ แต่กอ็ ยูไ่ ม่ไกล
จากบ้านเดิมนักเพราะต้องให้พอ่ เดินทางไปโรงงานเฟอร์นเิ จอร์สะดวกด้วย
ทีผ่ า่ นมาเธอพยายามขยายโรงงานโดยซือ้ ทีด่ นิ รอบๆ จนกระทัง่ ขยายต่อไปไม่ได้
เธอจึงไปซื้อที่ดินผืนใหม่เพื่อตั้งโรงงานใหม่อีกแห่ง กระนั้นก็เลือกที่ดิน
ที่ไม่ไกลจากโรงงานเดิมอยูด่ ี พ่อของเธอชินกับทีท่ างแถวนีแ้ ละเธอก็ไม่เห็น
ความจ�ำเป็นต้องบังคับให้ทา่ นเปลีย่ น
อย่ า งไรก็ ต าม ตอนนี้ ห นึ่ ง นาเรศซื้ อ คอนโดฯ ห้ อ งเล็ ก ๆ แถว
ใจกลางเมืองเอาไว้พ�ำนักเองด้วย เพราะบางทีเธอมีธุระในเมือง ถ้าเช้า
หรือดึกเกินไปเธอก็ขเี้ กียจฝ่ารถติดขับรถกลับมาบ้าน ซึง่ เธอมีประสบการณ์
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มาแล้วว่าถ้าวันไหนแย่มากๆ ก็อาจต้องใช้เวลาเดินทางถึงสองสามชั่วโมง
ทีเดียว
หญิงสาวลงจากรถพร้อมกับสวมคาร์ดิแกนไหมพรมไปด้วย เพราะ
ถึงชุดเดรสทีเ่ ธอใส่ตอนนีจ้ ะไม่ได้โป๊แต่คอก็คอ่ นข้างกว้าง สวมเสือ้ คลุมไว้กอ่ น
จะดีกว่า ครัน้ เรียบร้อยแล้วจึงเดินไปเปิดกระโปรงหลัง ระหว่างทางกลับบ้าน
เธอแวะซูเปอร์มาร์เก็ตเพือ่ ซือ้ ข้าวของเครือ่ งใช้เข้าบ้านด้วย...พ่อเธอก็เหมือน
ผู้ชายส่วนใหญ่ พอไปซื้อของเองก็ซื้อผิดซื้อถูก มีแค่พวกอาหารที่ท่าน
ไม่ค่อยพลาด เธอเลยตัดปัญหารับหน้าทีเ่ ป็นคนซื้อของใช้เข้าบ้านเสียเอง
อย่างไรเสียถ้าไม่ติดขัดอะไรเธอก็จะกลับมาค้างที่บ้านอยู่แล้ว
"หนึง่ พ่อนึกว่าวันนีล้ กู จะค้างทีค่ อนโดฯ ซะอีก" วรยศโผล่หน้าออกมา
จากในตัวบ้าน
"ตอนแรกก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะ แต่พอดีเคลียร์งานเสร็จเร็ว"
"แล้วนั่นซื้ออะไรมาเยอะแยะอีกแล้ว"
"เยอะที่ไหนล่ะ หนึ่งไม่ได้ซื้อของเข้าบ้านมาเกือบเดือนแล้วนะ"
พอวรยศเห็นว่าลูกสาวสามารถถือข้าวของทัง้ หมดเองได้เลยหยุดยืนรอ
อยูต่ รงมุขหน้าบ้าน ครัน้ ร่างโปร่งเดินเข้ามาใกล้จงึ พูดเบาๆ
"ชัยมา..."
"เห็นรถทีห่ น้าบ้านแล้วค่ะ" หนึง่ นาเรศยิม้ ตอบ "เขาจะอยูถ่ งึ กินข้าวเย็น
เลยไหม"
"น่าจะ"
"งั้นเดี๋ยวหนึ่งขึ้นไปเอาของบนห้องแล้วชิ่งดีกว่า"
ผู้เป็นพ่อมีสีหน้าหนักใจหากก็ไม่ได้พูดอะไร เพียงปล่อยให้ลูกสาว
เดินผ่านเข้าไปในบ้าน
"สวัสดีคะ่ คุณอาชัย" หนึง่ นาเรศยกมุมปากเป็นรอยยิม้ เล็กๆ ตามมารยาท
"วันนี้หนึ่งกลับบ้านด้วย อาโชคดีจริงๆ เลย" ธวัชชัยยิ้มร่า
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"แวะเอาของมาส่งให้คุณพ่อน่ะค่ะ" เธอบอกแล้วเดินหิ้วถุงข้าวของ
ตรงลึกเข้าไปทางครัวหลังบ้าน
ธวัชชัยเป็นเพือ่ นรุน่ น้องของพ่อ พ่อรูจ้ กั เขาทีง่ านเลีย้ งรุน่ มหาวิทยาลัย
แล้วคุยกันถูกคอเลยติดต่อกันมาเรือ่ ยๆ อีกฝ่ายเป็นเจ้าของตลาดหลายแห่ง
และมีฐานะดี เธอรูจ้ กั ธวัชชัยตัง้ แต่เริม่ เรียนมัธยมต้นและสนิทสนมกับอีกฝ่ายดี
จนกระทัง่ ช่วงหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยเธอจึงรูส้ กึ ว่าเขามองเธอด้วยสายตา
แปลกๆ
หญิงสาวพอจะทราบว่าธวัชชัยเป็นคนเจ้าชู้ มีบ้านเล็กบ้านน้อย
ส�ำหรับเธอมันน่ารังเกียจ แต่กพ็ ยายามคิดว่าเขาเป็นเพือ่ นทีด่ ตี อ่ ครอบครัว
กระนัน้ สายตาของเขาในช่วงทีเ่ ธอเรียนจบก็ทำ� ให้เธอหวาดระแวงปนไม่สบายใจ
อาจเพราะเธอโตเป็นสาว รวมถึงเริม่ มีเงินพอจะดูแลตัวเองและแต่งตัวก็ได้...
ตอนแรกเธอไม่ค่อยแน่ใจ บวกกับยุ่งๆ เรื่องงานจนไม่ค่อยได้เจอธวัชชัย
จนกระทั่งช่วงปีสองปีหลังมานี้อะไรๆ เริ่มอยู่ตัว และเธอก็มีโอกาสได้พบ
ธวัชชัยบ่อยขึน้ โดยไม่ตงั้ ใจ ความไม่สบายใจเก่าก่อนจึงหวนกลับมาตอกย�ำ้
อีกครัง้
หนึ่งนาเรศตัดสินใจพูดกับพ่อตรงๆ ขณะเดียวกันเธอก็เข้าใจว่า
มันเป็นเรื่องยากที่จู่ๆ พ่อจะห้ามอีกฝ่ายเข้าบ้านทั้งที่คบหาสนิทสนมกัน
มานาน เธอเลยเป็นฝ่ายเลีย่ งเขาเอง ซึง่ มันก็ไม่ยากอะไรในเมือ่ เธอมีคอนโดฯ
เพียงแต่มันก็น่าร�ำคาญบ้างโดยเฉพาะตอนที่เธออยากกลับมาค้างกับพ่อ
อย่างวันนี้ กระนัน้ เธอก็ไม่ได้โทษพ่อ เธอรูว้ า่ ช่วงหลังท่านก็พยายามเลีย่ งจะ
ติดต่อกับธวัชชัยแล้ว เพียงแต่ถ้าเจอกรณีบุกมาถึงบ้านแบบนี้คงไม่ไหว
น่าหงุดหงิดชะมัด!
หนึ่งนาเรศเลือกแวะห้างสรรพสินค้าก่อนกลับเข้าคอนโดฯ เพื่อกิน
มือ้ เย็น ขณะทีก่ ำ� ลังเดินเลือกว่าจะกินอะไรทีร่ า้ นไหนอยูน่ นั้ ก็มเี สียงเรียกชือ่
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ดังมาจากด้านหลัง พอหันไปเธอจึงพบไตรภพก�ำลังกึง่ เดินกึง่ วิง่ ตรงมาหาเธอ
ท่าทางน่าจะออกมาจากร้านอาหารร้านหนึง่ ทีเ่ ธอเพิง่ เดินผ่าน
ผู้ชายน่าร�ำคาญมาอีกคนแล้ว!
"หนึ่ง คุณไม่รับโทรศัพท์ผมเลย"
"แล้วท�ำไมฉันต้องรับล่ะคะ ในเมือ่ ฉันไม่ได้มธี รุ ะอะไรต้องคุยกับคุณนี"่
หญิงสาวตอบกลับอย่างไม่รกั ษาน�ำ้ ใจ
ไตรภพเข้ามาจีบหนึ่งนาเรศเมื่อหลายเดือนก่อน ช่วงแรกเธอคิดว่า
อีกฝ่ายก็ไม่ได้แย่และตั้งใจว่าจะลองดูไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเธอได้ทราบว่า
แท้จริงเขามีแฟนอยูแ่ ล้ว เธอเลยบอกเขาตรงๆ ว่ารังเกียจพฤติกรรมของเขา
แต่การณ์กลับกลายเป็นว่าเขาบอกเลิกกับแฟนเก่าแล้วจีบเธอต่อ กระนัน้ เธอ
ก็ไม่ได้ประทับใจเลย เพราะมันผิดมาตัง้ แต่เขามาจีบเธอทัง้ ทีย่ งั มีแฟนแล้ว
หน�ำซ�ำ้ มันยังท�ำให้เธอโดนบางคนมองว่าเป็นต้นเหตุให้เขาเลิกกับแฟนเสียอีก
เธอเลยประกาศให้เขารับรู้ชัดๆ อีกรอบว่าจะไม่มีทางพัฒนาความสัมพันธ์
กับเขา และเธอก็บอกนักข่าวสายสังคมไปแบบเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดข่าวรักสามเส้าให้ชื่อเสียงของเธอเสื่อมเสีย
ทว่าไตรภพก็ไม่พยายามเข้าใจอะไรเลย เขายังวนเวียนตามจีบเธอ
จนเธอตัดปัญหาด้วยการบล็อกการติดต่อทุกช่องทาง หลีกเลี่ยงการไปงาน
ทีร่ วู้ า่ จะได้เจอกับอีกฝ่าย หรือกระทัง่ เดินหนีเขาดือ้ ๆ ให้ทกุ คนเห็น จนตอนนี้
ก็ผ่านมาสองสามเดือนแล้วกระนั้นเขาก็ยังไม่เลิก
ท�ำไมเธอถึงเจอแต่ผู้ชายแบบนี้ก็ไม่รู้!
"หนึง่ อย่าใจร้ายกับผมนักเลย" อีกฝ่ายโอดครวญ สีหน้าท่าทางน่าสงสาร
"ฉันยินดีเป็นเพือ่ นกับคุณค่ะ แต่ตราบใดทีค่ ณุ ยังคิดอยากเป็นมากกว่านัน้
ฉันก็มสี ทิ ธิท์ จี่ ะเลือกไม่คยุ กับคุณ"
"ท�ำไมคุณต้องเอาอดีตมาตัดสินปัจจุบันของผมด้วย มันต่างกรรม
ต่างวาระกัน คุณให้โอกาสผมบ้างไม่ได้หรือไง"
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"ไม่คะ่ " หนึง่ นาเรศยืนยันหนักแน่น "ยังไงฉันก็ไม่ได้ชอบคุณอยูแ่ ล้วด้วย
คุณควรจะยอมรับแล้วก้าวต่อไปค่ะ และถ้าจะให้ดกี อ็ ย่าไปจีบผูห้ ญิงคนไหน
ทัง้ ทีม่ แี ฟนอยูแ่ ล้วอีก มันทุเรศ"
"ผมรูว้ า่ สิง่ ทีผ่ มท�ำมันไม่ดี ผมส�ำนึกแล้ว ยังไงผมจะไม่มวี นั ท�ำแบบนัน้
กับคุณแน่ๆ หนึง่ ผมหลงรักคุณจริงๆ นะ แล้วผมก็ไม่เคยรูส้ กึ ขนาดนีก้ บั
ผูห้ ญิงคนไหนเลย"
"ขอโทษด้วยนะคะ พอดีฉนั เป็นพวกทีเ่ ชือ่ ว่าถ้ามีครัง้ แรกมันก็ตอ้ งมี
ครัง้ ทีส่ องได้ คุณไปหาผูห้ ญิงคนอืน่ ที่ใจกว้างกว่าฉันและยอมให้โอกาสคุณ
ได้ดกี ว่าค่ะ"
หญิงสาวร�ำคาญมากขึน้ ทุกวินาที ขณะทีก่ ำ� ลังคิดว่าจะหันหลังเดินหนีไป
เฉยๆ ดวงตากลมโตก็เหลือบไปเห็นบุรษุ สูงวัยคนหนึง่ ท่านยืนท�ำท่ารีๆ รอๆ
มองมาคล้ายไม่แน่ ใจว่าควรเข้ามาดีไหม สองมือของเธอยกขึ้นไหว้
โดยอัตโนมัติ และนั่นก็เหมือนเป็นสัญญาณให้ท่านเดินเข้ามา
"ลุงคงไม่ได้มาขัดจังหวะใช่ไหม"
"ไม่เลยค่ะ" หนึ่งนาเรศรีบบอก "หนูก�ำลังจะไปพอดี"
หม่อมราชวงศ์เทพทัตหันไปรับไหว้ไตรภพ หากสายตาลอบเหลือบมอง
หญิงสาวคล้ายประเมิน ก่อนทีท่ ่านจะส่งเสียงอีกครั้งโดยยังมีรอยยิม้ บางๆ
ฉายอยูบ่ นใบหน้า
"ลุงก็กำ� ลังจะโทรหาหนูหนึง่ ว่ามาถึงหรือยัง ลุงจ�ำไม่ได้วา่ เรานัดกันไว้
ทีร่ า้ นไหนแน่"
หนึ่งนาเรศกะพริบตา แล้ววินาทีถัดมาเธอก็หัวเราะเบาๆ
"คุณลุงจ�ำไม่ได้ก็ไม่แปลกหรอกค่ะ เรานัดเวลากันแต่ลมื นัดเรือ่ งร้าน
คงเพราะตอนนั้นเรารีบๆ นี่หนูก�ำลังคิดว่าจะโทรหาคุณลุงเหมือนกัน"
รอยยิ้ ม ของหญิ ง สาวจางลงเมื่ อ เธอหั น กลั บ ไปหาไตรภพที่ ยื นมองมา
คล้ายก�ำลังพยายามจับต้นชนปลาย "...ฉันขอตัวนะคะคุณไตร หวังว่า
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คุณจะเข้าใจเสียทีวา่ ยังไงฉันก็ไม่มที างคบหาเป็นแฟนกับคุณแน่ๆ อีกอย่าง
ผู้ชายที่พูดไม่รู้เรื่องมันน่าร�ำคาญด้วย"
"เอาไว้เจอกันใหม่นะคุณไตร" ชายสูงวัยพูดอย่างนุม่ นวลเหมือนไม่มี
อะไรเกิดขึ้น จากนั้นท่านก็หันไปหาหนึ่งนาเรศที่ยืนเบี่ยงตัวรอในลักษณะ
พร้อมออกเดิน และเมื่อท่านก้าวเดินเธอก็ก้าวตาม
"ไปร้ า นไหนกั น ดี ค ะ" หนึ่ ง นาเรศถามอย่ า งเป็ น ธรรมชาติ แม้
แท้ที่จริงแล้วเธอจะไม่ได้นัดกับหม่อมราชวงศ์เทพทัตเอาไว้ ความจริงเธอ
ไม่มีเบอร์โทรของอีกฝ่ายด้วยซ�้ำ จะมีได้อย่างไรในเมื่อเธอเคยคุยกับท่าน
แค่ครั้งเดียวเท่านั้น...แต่ครั้งนั้นท่านก็ช่วยเธอไว้เหมือนวันนี้
เมื่อเดือนก่อนหญิงสาวไปงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสงานหนึ่ง แล้ว
อยูด่ ๆี หม่อมราชวงศ์เทพทัตก็เข้ามาทัก ตอนนัน้ เธอยังไม่ทนั ได้คยุ กับท่าน
จริงจัง เพราะไตรภพเข้ามาทักอีกคนก่อน แต่เท่าทีฟ่ งั เกริน่ ก็พอจะจับใจความ
ได้วา่ ท่านน่าจะรูเ้ รือ่ งระหว่างเธอกับอดีตภรรยาและลูกชาย กระนัน้ พอไตรภพ
มาขัดพ่อของหม่อมหลวงเทวิษฎ์เลยต้องเงียบไป
วันนั้นชายหนุ่มก็ท�ำตัวเหมือนวันนี้ คือพยายามตื๊อเธอโดยไม่สน
ค� ำ ปฏิ เ สธใดๆ ของเธอเลย เธอใกล้จะหมดความอดทนรอมร่อ จน
หม่อมราชวงศ์เทพทัตช่วยเตือนสติเขาด้วยค�ำพูดนุ่มๆ
'คุณไตร อย่าท�ำให้สุภาพสตรีอึดอัดเลย'
นัน่ เองไตรภพจึงยอมล่าถอยไป และหลังจากนัน้ เธอก็ถงึ กับต้องไปไหว้
ขอบคุณชายสูงวัย เสียดายทีห่ ลังจากนัน้ เธอก็ไม่ได้คยุ กับท่านต่อเพราะพิธกี าร
ในงาน แต่เธอก็ประทับใจในตัวท่านมาก ไม่นกึ ว่าวันนีห้ ม่อมราชวงศ์เทพทัต
จะกลับมาช่วยเธอซ�้ำในเหตุการณ์ที่ยากกว่าเดิมเสียอีก เนื่องจากท่าน
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็ช่วยเธอได้ส�ำเร็จ
"หนูเลือกเถอะ" อดีตสามีของพิมพ์ภัทรายิ้มคล้ายข�ำ
โชคดีทจี่ ดุ ทีไ่ ตรภพตามมาเรียกหนึง่ นาเรศนัน้ อยู่ใกล้กบั หัวมุมทางเดิน
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เธอจึงสามารถเลี้ยวหนีจากสายตาของชายหนุ่มได้เร็ว หลังจากหันไป
เช็กให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายไม่ได้ตามมาเธอก็หนั กลับมายกมือไหว้หม่อมราชวงศ์
เทพทัต
"ขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่เข้ามาช่วย"
"ถ้าหนูไม่ได้ยกมือไหว้ลุงก็ไม่กล้าเข้าไปทักหรอก" เขายิ้ม "เจอพวก
จอมตื๊อนี่ก็ล�ำบากหน่อยนะ"
"ยังไงหนูก็ต้องขอบคุณอยู่ดีค่ะ มุกมีนัดกันนี่เจ๋งมากเลย...แล้วนี่
คุณลุงกินมื้อเย็นหรือยังคะ"
"ยังเลย"
"แล้วมีนัดหรือเปล่าคะ ถ้าไม่มีขออนุญาตให้หนูเลี้ยงข้าวตอบแทน
คุณลุงสักมือ้ นะคะ คุณลุงช่วยหนูไว้สองครัง้ แล้ว" หนึง่ นาเรศออกปากชวน
ทันที ครัน้ สังเกตเห็นว่าท่านลังเลเธอก็รบี พูดต่อ "นะคะ...นะคะ หนูมเี รือ่ ง
อยากคุยกับคุณลุงเหมือนกัน เกีย่ วกับคุณเทมส์แล้วก็คณ
ุ แม่ของเขา"
หม่อมราชวงศ์เทพทัตมองเธออย่างแปลกใจ ก่อนทีเ่ ขาจะพยักหน้ารับ
"ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ ลุงก็อยากคุยกับหนูเหมือนกัน"
"ลุงแค่อยากจะบอกว่าลุงพอจะรูเ้ รือ่ งระหว่างหนูกบั คุณพิมพ์ และลุง
ก็อยากรู้ว่าพอจะมีทางไหนบ้างไหมที่ลุงจะช่วยได้...เผื่อเรื่องจะไม่ลุกลาม
ไปไกลกว่านี"้
หลังจากสั่งอาหารกันแล้วหนึ่งนาเรศก็เปิดประเด็นด้วยการขอให้
หม่อมราชวงศ์เทพทัตเป็นฝ่ายพูดประเด็นทีอ่ ยากพูดก่อน และเมือ่ ครูก่ ค็ อื
ประเด็นของท่าน
"หนูวา่ ...อาจจะไม่ทนั แล้วค่ะ" เธอยิม้ แห้ง พอเห็นอีกฝ่ายท�ำท่าแปลกใจ
เธอก็เล่าเรือ่ งทีเ่ ธอบุกไปหาพิมพ์ภทั ราให้ทา่ นฟังตามตรง รวมถึงเรือ่ งทีเ่ ธอ
คุยกับหม่อมหลวงเทวิษฎ์ดว้ ย
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"เรือ่ งนี...
้ นานหรือยัง" หม่อมราชวงศ์เทพทัตถามหลังจากอึง้ ไปชัว่ ขณะ
"ก็เพิ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองค่ะ"
"ลุงยังไม่ได้เจอเทมส์ ช่วงนี้เขายุ่งๆ กับงานรีโนเวตห้างเลยค้างที่
คอนโดฯ ไม่คอ่ ยได้กลับมาทีบ่ า้ น...แต่ถงึ เจอเขาก็อาจจะไม่ได้เล่าให้ลงุ ฟัง
อยูด่ ี ลูกชายน่ะ" ท่อนหลังชายสูงวัยพูดเหมือนบ่นกับตัวเองก่อนจะเงยหน้าขึน้
ส่งยิ้มให้เธอ "บางทีลุงก็อยากมีลูกสาวนะ"
หนึ่งนาเรศยิ้มรับ แม้ในใจจะคิดว่าหม่อมราชวงศ์เทพทัตไม่ควรมี
ลู ก สาวถ้ า แม่ ข องลู ก สาวคนนั้ น คื อ พิ ม พ์ ภั ท รา...แค่ ล องนึ กว่ า ลู ก สาว
มีดีเอ็นเอของแม่สักครึ่งก็น่าขนพองสยองเกล้าแล้ว
ขณะเดียวกันกับที่หญิงสาวก�ำลังนั่งคุยกับหม่อมราชวงศ์เทพทัต
ทีด่ า้ นนอกหม่อมหลวงเทวิษฎ์กก็ ำ� ลังเดินปะปนอยูก่ บั ฝูงชน ทีแรกเขาเกือบ
จะเดินผ่านร้านอาหารไปแล้ว กระนั้นใบหน้าที่คุ้นตาก็ท�ำให้เขาถึงกับ
ต้องหมุนกายเดินย้อนกลับมาดูให้ชดั แล้วเขาก็ตอ้ งอึง้ เมือ่ พบว่าพ่อของตนเอง
ก�ำลังนั่งร่วมโต๊ะกับหนึ่งนาเรศ ทั้งสองคุยกันท่าทางสนิทสนมดี
คุณพ่อรู้จักเธอด้วย?
ชายหนุ่มได้แต่งุนงง เพราะตอนที่เขาเล่าเรื่องระหว่างหญิงสาวกับ
พิมพ์ภัทราให้พ่อฟังท่านก็ ไม่ได้บอกว่ารู้จักหนึ่งนาเรศ...เป็นไปได้ว่า
ท่านอาจเพิง่ รูจ้ กั กับเธอ ยังไงเสียเธอก็ไปงานนูน้ งานนีบ้ อ่ ยๆ แต่...ถ้าอย่างนัน้
ทั้งสองคนคุยอะไรกัน
ในหัวของหม่อมหลวงเทวิษฎ์มแี ต่คำ� ถาม ริมฝีปากเรียวเม้มเข้าหากัน
นิ ด หนึ่ ง ก่ อ นจะตั ด สิ น ใจออกเดิ น ต่ อ บอกตั ว เองว่ า เอาไว้ ค ่ อ ยถาม
หม่อมราชวงศ์เทพทัตหลังจากนี้ อย่างไรเสียพ่อก็ไม่น่าจะปิดบังเขา
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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