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บทนำ�

ปาฏลียนื ปิดปากหาวหวอดอยู่ในลิฟต์ ตอนนี้เธอก�ำลังง่วงอย่างหนัก
เหตุเพราะเมื่อคืนนี้โรงละคร 'สยามนาฏาลัย' ได้เปิดการแสดงนาฏศิลป์
ร่วมสมัยโปรแกรมใหม่ในรอบปฐมทัศน์ที่พัทยา ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร
เธอจึงต้องไปดูความเรียบร้อย แรกสุดเธอก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะค้างที่
บ้านพัทยาแล้วค่อยขับรถกลับมาท�ำงานทีก่ รุงเทพฯ ในตอนเช้า แต่สดุ ท้าย
ก็เปลี่ยนใจเพราะไม่แน่ใจว่าเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าจะเจอรถติดหรือเปล่า
ทีส่ ำ� คัญเธอกลัวว่าจะง่วงจนเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง ซึง่ ถ้าดูจากสภาพ
ของเธอตอนนี้ก็คงต้องบอกว่าคิดถูกแล้วที่กลับกรุงเทพฯ ตั้งแต่เมื่อคืน
หญิงสาวมองภาพสะท้อนของตัวเองในประตูลิฟต์ซึ่งมีพื้นผิวเงาวาว
จนใช้แทนกระจกได้ สภาพเธอไม่โทรมเท่าไหร่ อย่างน้อยเธอก็ใช้เครือ่ งส�ำอาง
กลบรอยคล�้ำใต้ตาได้ดี หากที่ไม่มีอะไรช่วยกลบเกลื่อนได้คงเป็นแววง่วง
ในดวงตา
ห้างยังไม่เปิด แต่ร้านกาแฟอาจจะยอมขายกาแฟให้เธอก็ได้ ปาฏลี
ยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกา
เวลานีเ้ ธออยูภ่ ายในห้างสแควริโอ ห้างสรรพสินค้าสุดหรูใจกลางเมือง
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และที่เธอเข้ามาในห้างได้ตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาเปิดท�ำการก็เพราะบริษัทของ
เธอเช่าพืน้ ทีฮ่ อลล์ดา้ นบนของห้างเพือ่ จัดงานแฟนมีตติง้ ของนักแสดงเกาหลี
ในช่วงบ่ายวันนี้ เธอจึงต้องมาตรวจตราการเตรียมสถานที่ และบ่ายนีก้ ต็ อ้ ง
อยู่ร่วมในงานเพื่อดูแลให้ทุกอย่างด�ำเนินไปอย่างเรียบร้อยที่สุดด้วย ยังดี
ที่ศิลปินจะเดินทางกลับทันทีหลังจบงาน เพราะไม่อย่างนั้นก็อาจต้องมี
รายการดูแลเทกแคร์กันต่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เผื่อมีการท�ำงาน
ร่วมกันในอนาคตอีก
ประตูลิฟต์เปิดออก หญิงสาวเดินออกจากลิฟต์แบบง่วงๆ แต่แล้ว
ร่างโปร่งก็เสียหลักจนแทบถลาล้มคะม�ำ ดีที่เธอยังทรงตัวไว้ได้ ทว่าเท้า
ข้างหนึ่งก็หลุดออกจากรองเท้าส้นสูงที่ใส่อยู่ เมื่อเธอหันไปมองก็พบว่า
ส้นเข็มของรองเท้าติดคาอยู่ตรงร่องประตูลิฟต์ หากที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ
เมื่อครู่เธอได้ยินเสียงดังแควกพร้อมกันด้วย มือของเธอเอื้อมไปจับรอยผ่า
ด้านหลังกระโปรงตามสัญชาตญาณ จากนั้นเธอก็กรีดร้องในใจ
กรี๊ด! กระโปรงขาด!
ปาฏลีหันรีหันขวาง แต่พอเห็นประตูลิฟต์จะเลื่อนปิดเธอก็รีบยื่นมือ
ข้างหนึ่งไปขวาง ขณะที่อีกมือยังจับชายกระโปรงไว้เพราะเกรงจะโป๊ถึงแม้
ตอนนี้บริเวณนี้จะมีเธออยู่ตามล�ำพังก็ตาม เธอถอดรองเท้าส้นสูงอีกข้าง
แล้วคุกเข่าลงเพือ่ ดึงรองเท้าออกจากร่องลิฟต์ ทว่าอาจเพราะเธอใช้มอื เดียว
แถมท่านัง่ ก็ทลุ กั ทุเลเพราะต้องระวังกระโปรง เธอจึงกอบกูร้ องเท้าไม่สำ� เร็จ
เสียที
"มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ"
หญิงสาวสะดุ้ง ครั้นหันไปมองก็พบบุรุษคนหนึ่ง ท่าทางเหมือนเขา
เพิ่งเดินออกมาจากลิฟต์ฝั่งตรงข้าม แววสงสัยฉายอยู่บนใบหน้าหล่อเหลา
แต่กอ่ นทีเ่ ธอจะทันได้คดิ ตอบอะไรเขาก็ยนื่ มือออกมาดันประตูลฟิ ต์ไว้ไม่ให้
เลื่อนปิดอีกรอบพร้อมกับเสนอตัว
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"ขอผมช่วยนะครับ"
ปาฏลีตัดสินใจแล้วพยักหน้ารับอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยสภาพเธอ
เมื่อครู่ทุลักทุเลเหลือเกิน...เธอค่อยๆ ขยับลุกอย่างระมัดระวัง ปล่อยให้
ชายหนุ่มแปลกหน้าแต่หน้าไม่แปลกทรุดลงคุกเข่าแทน โดยเธอเอื้อมมือ
ไปขวางประตูลิฟต์ ไว้ขณะที่เขาค่อยๆ ดึงรองเท้าส้นสูงของเธอออกจาก
ร่องลิฟต์อย่างระมัดระวังจนส�ำเร็จ แล้วเขาก็วางมันคูก่ บั รองเท้าส้นสูงอีกข้าง
ที่เธอถอดวางไว้หน้าลิฟต์
"ขอบคุณมากนะคะ"
เธอค้อมศีรษะขอบคุณเขาหลายรอบ ใจนึกอยากยกมือไหว้ด้วยซ�้ำ
แต่ก็ไม่กล้าปล่อยมือจากกระโปรง เพราะจับดูแล้วรอยขาดสูงไม่น้อย เผื่อ
มีใครโผล่มาอีกจะต้องไม่งามแน่ๆ
"ไม่เป็นไรครับ"
อีกฝ่ายรับทั้งรอยยิ้มนุ่มละมุนที่ขับให้ใบหน้าหล่อเหลาสว่างไสว เขา
ท�ำท่าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างอีก แต่แล้วก็เปลีย่ นใจและขยับถอดเสือ้ สูท
สีน�้ำเงินของตัวเองยื่นส่งให้เธอแทน
"คะ?" ปาฏลีมองเสื้อสูทของเขาหน้าตาเหลอหลา
"เอาคลุมไว้ดีกว่าครับ"
นั่นเองหญิงสาวจึงเข้าใจ แน่นอนว่าอีกฝ่ายคงจะสังเกตเห็นท่าทาง
แสนผิดปกติของเธอ หากเขาก็คงไม่อยากเอ่ยค�ำถามทีอ่ าจท�ำให้เธออับอาย
ออกมา สุดท้ายเลยถอดเสื้อยื่นให้เธอเองโดยไม่ต้องถาม...เธอถึงกับ
จ้องหน้าเขาอย่างคาดไม่ถึง รวมถึงเกรงใจและซาบซึ้งด้วย และคงเพราะ
เห็นเธอไม่ยอมรับเสื้อสูทไปเขาจึงคะยั้นคะยอ
"รับไปเถอะครับ ผมยังมีเสื้อเชิ้ต ไม่ได้เดือดร้อนอะไร"
"ขอบคุณมากนะคะ" ปาฏลีโค้งขอบคุณเขาอีกหลายรอบก่อนจะ
เอือ้ มมือไปรับเสือ้ สูทมา เธอปล่อยมือจากกระโปรงแล้วรีบตวัดเสือ้ สูทผูกไว้
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ทีเ่ อวอย่างรวดเร็ว เงยหน้าขึน้ มาอีกทีกเ็ ห็นเจ้าของเสือ้ เดินห่างออกไปแล้ว
เธอจึงรีบร้องเรียกเอาไว้ "เดีย๋ วก่อนค่ะคุณ อย่าเพิง่ ไป คุณท�ำงานในห้างนี้
ใช่ไหมคะ จะให้ฉันเอาสูทไปคืนคุณที่ไหนดี ขอเวลาฉันไปซื้อกระโปรงใหม่
แล้วจะรีบเอาไปคืนค่ะ"
"ผมก�ำลังจะออกจากห้างแล้ว" ชายหนุ่มหันกลับมา ท่าทางเหมือน
เพิ่งนึกได้ว่าต้องเอาเสื้อสูทคืน ใบหน้าหล่อเหลาฉายแววครุ่นคิดแวบหนึ่ง
ก่อนทีเ่ ขาจะเปิดปาก "คุณเอาไปฝากไว้ทเี่ คาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของห้าง
ก็ได้ครับ"
"แล้วคุณชื่ออะไรคะ" เธอถามเมื่อเห็นเขาท�ำท่าจะหมุนกายจากไป
อีกรอบ ครั้นได้สบตากันเธอจึงรีบพูดต่อ "คือฉันจะได้บอกพนักงานที่
เคาน์เตอร์ถูกว่าฝากไว้ให้ใคร"
"ประภาภัทรครับ ผมชื่อประภาภัทร" เขาบอกชื่อเธอพร้อมกับ
รอยยิ้มละมุนที่ท�ำให้เธอตาพร่าอีกครั้ง "แต่ไม่ต้องรีบก็ได้ครับ ขอตัวนะ"
"ขอบคุณอีกครัง้ นะคะ" คราวนีม้ อื ว่างแล้วปาฏลีเลยยกมือไหว้ขอบคุณ
เขาทัง้ ทีห่ วั ใจเต้นตึกตัก ซึง่ เขาก็ยกมือรับไหว้แล้วหมุนกายจากไป
ดวงตากลมโตทอดมองตามบุรุษนามประภาภัทรจนเขาลับไปจาก
สายตา จากนั้นเธอจึงหันไปสวมรองเท้าส้นสูงที่วางอยู่บนพื้นข้างตัว
อย่างระมัดระวัง เมือ่ ทดลองทิง้ น�ำ้ หนักจนแน่ใจแล้วว่าส้นรองเท้าไม่มปี ญั หา
เธอก็ถอนหายใจเฮือก มือเรียวลูบเสื้อสูทไปมา...แค่แรกจับเนื้อผ้าเธอก็
นึกรู้ทันทีว่ามันต้องมีราคา แต่น่าแปลกที่เขาดูไม่ใส่ใจมันเลย จะว่าเขา
รีบมากก็ไม่นา่ ใช่ถา้ ดูจากความเร็วในการเดินเมือ่ ครู่
แต่...ที่แน่ๆ ผู้ชายคนนี้ดีจัง หล่อแล้วยังใจดีมีน�้ำใจ แถมสุภาพ
กิริยามารยาทดูผู้ดี๊ผู้ดี เสียงก็ทุ้มน่าฟัง แถมยิ้มน่ามองมากด้วย...จะว่าไป
ดูแล้วเขาอาจจะเป็นระดับผู้บริหารของห้างหรือไม่ก็เจ้าของร้านสักร้าน
ในห้างนี้ก็ได้
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ภาพรอยยิ้มบนใบหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่มติดแน่นอยู่ ในห้วง
ความคิด นอกจากปาฏลีจะสลัดไม่ออกแล้วหัวใจยังชักหวิวๆ อย่างไรชอบกล
และเธอก็ตระหนักอย่างรวดเร็วว่าอาการของตัวเองไม่ปกติ
โอ๊ย นี่อย่าบอกนะว่าเธอก�ำลังตกหลุมรัก!
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บทที่ 1

รักแรกพบ
"ไอ้จ๋า ฉันว่าฉันตกหลุมรักอ้ะ"
ปาฏลีกรอกเสียงลงในโทรศัพท์...ตอนนี้เธออยู่ ในงานแฟนมีตติ้ง
ของพระเอกชือ่ ดังจากเกาหลี ถึงแม้นกั แสดงคนทีว่ า่ จะหล่อเหลาโด่งดังจน
บัตรขายหมดภายในไม่กี่ชั่วโมง แถมเธอเองก็ชอบดูซีรี่ส์ที่นักแสดงคนนี้
แสดง ทว่าเวลานี้ในหัวเธอกลับมีแต่ภาพของหนุม่ หล่อใจดีทเี่ ธอพบเมือ่ เช้า
ท�ำอย่างไรเธอก็กำ� จัดภาพรอยยิม้ นุม่ ละมุนราววิปครีมบนแก้วกาแฟของเขา
ไม่ได้ จนในทีส่ ดุ เธอก็ทนความรูส้ กึ อยากแบ่งปันเรือ่ งนีก้ บั ใครสักคนไม่ไหว
ต้องหลบออกจากฮอลล์ที่จัดงานแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดต่อสาย
หาเพือ่ นสนิทอย่างจารีรตั น์
"อะไรนะ แกตกหลุมที่ไหน แข้งขาหักหรือเปล่า"
"ไอ้บา้ !" เธอแหวสวนไป ก่อนจะตระหนักได้วา่ เสียงของเพือ่ นฟังอูอ้ ี้
กว่าปกติ "นีแ่ กตืน่ หรือยังเนีย่ "
"ก็ตื่นมาคุยกับแกนี่ไง"
ปาฏลีกลอกตา เพราะเวลานี้ก็ล่วงสู่ช่วงบ่ายเข้าไปแล้วแต่เพื่อน
กลับบอกว่าเพิง่ ตืน่ หากก็วา่ ไม่ได้ อีกฝ่ายเป็นอย่างนีม้ าแต่ไหนแต่ไร หล่อน
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ท�ำงานอยูบ่ า้ น เป็นฟรีแลนซ์รบั งานหลากหลาย และทีส่ ำ� คัญคือหล่อนใช้ชวี ติ
นอนกลางวันตืน่ กลางคืน ดังนัน้ ถ้าโทรไปเวลานีก้ ็ไม่แปลกทีจ่ ะพบว่าหล่อน
ก�ำลังหลับอยู่
"เออๆ ฉันผิดเองแหละที่โทรมาตอนแกนอนอยู่ โทษทีนะ แกไป
นอนต่อเหอะ"
"แกโทรมาปลุกฉันตืน่ แล้ว อย่ามาทิง้ กันไว้กลางเตียง!" จารีรตั น์รวั ค�ำพูด
มา สุม้ เสียงบ่งบอกว่ารูส้ กึ ตัวตืน่ มากขึน้ แล้ว "ตกลงเมือ่ กีแ้ กตกหลุมอะไรนะ"
พอโดนเพือ่ นถามปาฏลีกลับรูส้ กึ กระดากหน่อยๆ ทีจ่ ะต้องพูดประโยคเดิม
อีกครัง้ ตอนแรกทีพ่ ดู ไปนัน้ เพราะอารมณ์ลว้ นๆ กระนัน้ เธอก็ยอมตอบ
"ตกหลุมรัก"
"ฮะ? ตกหลุมรัก!" จารีรตั น์รอ้ งทวน จากนัน้ หล่อนก็รวั ค�ำพูดมาอีกชุด
"แกไปตกหลุมรักใครอะไรยังไงที่ไหนเมือ่ ไหร่ หรือโอป้าทีม่ ามีตติง้ วันนี!้ "
"ไม่ใช่...เมื่อเช้าฉันเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ห้าง" เธอบอกก่อนจะเริ่มต้น
เล่าเหตุการณ์ที่หน้าลิฟต์เมื่อเช้าให้เพื่อนฟังอย่างละเอียด
"เดี๋ยวนะ สรุปว่าแกตกหลุมรักผู้ชายแปลกหน้า แถมแกรู้แค่ชื่อจริง
ของเขา ตอนนีเ้ ลยไม่รจู้ ะไปตามหาเขายังไงทีไ่ หนเนีย่ นะ" เพือ่ นสรุปหลังจาก
ฟังเรือ่ งราวทัง้ หมดจนจบ "โอ๊ย ในเมือ่ แกตกหลุมรักเขาแล้วท�ำไมไม่ออ่ ย
หรืออย่างน้อยแกก็ควรจะเนียนหาข้อมูลเขาให้มากกว่านีห้ น่อยไหม"
"ด่าได้แต่อย่าเยอะ ตอนนี้ฉันก็ก�ำลังเสียดายอยู่" ปาฏลีโอดครวญ
"ตอนนัน้ ฉันก�ำลังงงอ่ะแก แถมฉันเคยจีบใครทีไ่ หนแกก็รู้ ฉันคิดไม่ทนั หรอก
แล้วเอาจริงๆ ฉันก็ไม่นกึ ว่าจะถึงขัน้ ลบหน้าของเขาออกจากหัวไม่ออกอย่างนี้
ด้วย"
"เออ คุณหนูปายอ่อยไม่เป็น เคยแต่ปฏิเสธคนทีเ่ ข้ามาอ่อย" จารีรตั น์
ท�ำเสียงเบื่อหน่าย "แล้วแกโทรมาหาฉันนี่คิดว่าฉันจะช่วยอะไรได้ยะ หรือ
จะให้ฉนั สมน�ำ้ หน้าทีแ่ กอุตส่าห์มปี ระสบการณ์ปง๊ิ หนุม่ ในรอบสิบปีแล้วก็นก
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เพราะความเอ๋อของตัวเอง"
"โอ๊ย อย่างน้อยฉันก็อยากระบายให้ใครสักคนฟังอ่ะ แกจะให้ฉนั โทรเล่า
ให้คณุ พ่อฟังหรือไงล่ะ" เธอบ่น "แล้วดูทา่ ทางเขาน่าจะไฮโซประมาณนึง เผือ่
แกจะเคยได้ยนิ ชือ่ มัง่ "
ด้วยความที่วันๆ หมกตัวอยู่ในบ้านและสิงสถิตที่หน้าคอมพิวเตอร์
เป็นหลัก นอกจากจะท�ำงานแล้วจารีรตั น์กเ็ สพข้อมูลเกีย่ วกับคนดังในทุกแขนง
จากอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็นดารานักร้องไทยเทศไล่ไปถึงไฮโซ
ไฮซ้อในไทยจนถึงอเมริกา จนถึงขัน้ ทีห่ ล่อนมีแหล่งข้อมูลในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ยิง่ นานวันเธอก็รสู้ กึ ว่าเพือ่ นใกล้เป็นอับดุลสายก๊อสซิปเข้าไปทุกขณะ
ครัง้ นีน้ อกจากระบายเรือ่ งทีอ่ ดั อัน้ อยู่ในอกแล้วเธอก็แอบหวังอยูบ่ า้ งว่าเพือ่ น
อาจเคยได้ยนิ ชือ่ 'ประภาภัทร' ผ่านหู
"ผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรนะ ขออีกทีดิ๊"
"ประภาภัทร...ประ-ภา-ภัทร" ปาฏลีเน้นชื่อของชายหนุ่มช้าๆ ชัดๆ
เพิ่มอีกรอบ
"ไม่คนุ้ เลยแฮะ ชือ่ แปลกๆ แบบนีถ้ า้ เคยได้ยนิ ฉันน่าจะจ�ำได้" จารีรตั น์
พึมพ�ำ "แล้วนีแ่ กเอาสูทไปส่งทีเ่ คาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ยงั "
"ยัง ฉันว่าจะส่งซักก่อนแล้วค่อยเอามาฝากคืน แล้วก็กะจะเขียน
การ์ดขอบคุณเขาแนบไปด้วยนิดนึงไรงี้"
"เขียนเบอร์โทรแกใส่ไปด้วยเลย"
"อยู่ดีๆ แกจะให้ฉันเขียนเบอร์โทรไปในการ์ดขอบคุณเนี่ยนะ" ปาฏลี
กะพริบตาปริบๆ
"เยส แกก็เขียนต่อท้ายไปสิว่าเผื่อเสื้อสูทมีปัญหาเสียหายอะไร
ให้ติดต่อมา แกพร้อมจะรับผิดชอบงี้" จารีรัตน์แนะ
"เออ ก็ ฟ ั ง โอเค...ท� ำ ไมแกดู เ ชี่ ย วชาญดี จั ง ทั้ ง ที่ ค วามจริ ง ก็
ไร้ประสบการณ์ด้านการอ่อยพอกับฉัน"
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"บอกแล้วว่าอ่านนิยายดูซีรี่ส์เยอะๆ ช่วยได้" จารีรัตน์หัวเราะหึ
"แต่ถ้าเขียนเบอร์ ไปแล้วเขาไม่โทรมาก็แสดงว่าเขาไม่ได้สนใจฉัน
ใช่ป่ะ" แค่คิดปาฏลีก็ชักกังวล
"ก็คงงั้น เพราะถ้าเขาสนใจแกสักหน่อยเขาก็จะต้องหาเรื่องโทรมา
แหละ แกให้เบอร์ ไปขนาดนั้น...หรือแกจะเขียนไปโต้งๆ เลยว่าแกปิ๊งเขา
ว้อนต์ให้เขาโทรมาหาม้ากมากล่ะ"
"ไอ้บ้า!"
"งั้นแกก็เขียนแบบที่ฉันบอกตอนแรก ถ้าเขาไม่โทรมาแกก็ตัดใจ
มูฟออนไปให้ผชู้ ายคนอืน่ มาอ่อยแกต่อไปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะเจอคนทีถ่ กู ใจใหม่
ไง"
"จ๋า นี่ตั้งสิบปีเลยนะกว่าฉันจะเจอคนที่ปิ๊งแบบนี้ ความจริงครั้งก่อน
ที่เป็นปั๊ปปี้เลิฟสมัยวัยรุ่นนี่ฉันไม่อยากนับด้วยซ�้ำ"
"แล้วแกจะท�ำไงอ่ะ จะจ้างนักสืบหาตัวคนทีช่ อื่ ประภาภัทรเหรอ จริงๆ
ชือ่ ดูไม่โหลก็นา่ จะหาไม่ยากนะ แต่ก...
็ " จูๆ่ เสียงเจือ้ ยแจ้วของจารีรตั น์ก็
สะดุดกลางคันจนปาฏลีงนุ งง หากยังไม่ทนั ได้ถามอีกฝ่ายก็สง่ เสียงโหวกเหวก
มาเสียก่อน "เฮ้ย ฉันนึกออกแล้ว มีอยูป่ ระภาภัทรนึง เข้าเค้ากับทีแ่ กเล่า
ให้ฟงั เลย"
"จริงเหรอ" ปาฏลีตาโตด้วยความตื่นเต้น
"ถ้าใช่คนนีก้ ไ็ ม่ธรรมดาจริงๆ อ่ะแก ทีฉ่ นั นึกไม่ออกเพราะปกติไม่มใี คร
เรียกเขาว่าประภาภัทรเฉยๆ แต่จะเรียกกันว่าคุณชายภัทร"
"คุณชายภัทร?"
"ใช่ เพราะเขาเป็นหม่อมราชวงศ์...หม่อมราชวงศ์ประภาภัทร ฉัตรา
ทุกคนถึงเรียกเขาว่าคุณชายภัทรไง!"
หม่อมราชวงศ์ประภาภัทร ฉัตรา
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ปาฏลีใช้ปลายนิว้ เลือ่ นดูภาพบนหน้าจอแท็บเลต ดวงตากลมโตสีนลิ
เปล่งประกายระยับ ขณะที่มุมปากยกเป็นรอยยิ้มค้างราวจะตอบรับรอยยิ้ม
ของบุรุษในภาพ
หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรเป็นเหมือนคุณชายทีห่ ลุดออกมาจากละคร
ซึง่ เขาก็เกิดมาเป็นคุณชายจริงๆ เสียด้วย ทุกการเคลือ่ นไหวของเขาสง่างาม
หากขณะเดียวกันก็นุ่มนวลสุภาพ ทั้งค�ำพูดและวิธีพูดของเขาเสนาะหู
ดวงตาสีน�้ำตาลฉายแววอ่อนโยนไม่ผิดกับวันที่พบกัน จมูกโด่งจัดของเขา
มีรมิ ฝีปากบางทีค่ ลายตัวเป็นรอยยิม้ ชวนมองรองรับข้างใต้ ผิวกายของเขา
เป็นสีขาวเหลือง หากไม่รทู้ ำ� ไมเธอมักจะรูส้ กึ ว่าเขาคล้ายมีออร่าบางอย่าง
จนดูเด่นกว่าคนทัว่ ไปเสมอ...เธอพยายามหาค�ำนิยาม หากจนถึงตอนนีก้ ม็ ี
เพียงวลีเดียวทีต่ รงใจ 'หล่อแบบผูด้ 'ี
หลังจากจารีรัตน์นึกถึงหม่อมราชวงศ์หนุ่มได้ หล่อนก็บอกให้เธอ
ลองไปค้นหาภาพของเขาในอินเตอร์เน็ตว่าใช่คนเดียวกันไหม เธอสะกดชือ่
เขาไม่ถูก แต่เสิร์ชเอ็นจิ้นก็ฉลาดพอจะสะกดให้ถูกต้องแล้วส่งภาพของเขา
มาให้เธอดู ซึง่ พอเห็นปุบ๊ เธอก็กรีด๊ ปับ๊ รีบส่งข้อความไปบอกเพือ่ นมือไม้สนั่
'คนนี้เลยแก คนนี้ๆๆๆ'
'งัน้ แกไปท�ำงานก่อน เดีย๋ วฉันส่งวิทยานิพนธ์ให้' จารีรตั น์ตอบกลับมา
ด้วยความที่เพื่อนท�ำงานอยู่บ้านแถมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการ
ท่องอินเตอร์เน็ต พอปาฏลีอยากรู้เรื่องอะไรอย่างจริงจัง หล่อนก็มักจะ
ท�ำรายงานสรุปข้อมูลส่งมาให้เธออ่าน ซึง่ หล่อนก็ทำ� เป็นรายงานทีส่ วยงาม
จริงจังอย่างยิง่ จนเธอเรียกรายงานเหล่านีว้ า่ วิทยานิพนธ์
เมื่อจารีรัตน์บอกจะรวบรวมข้อมูลให้ แถมตัวเธอเองก็มีงานต้องท�ำ
เธอเลยได้แต่สงบจิตสงบใจ ดูแลงานมีตติ้งให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยจนกระทั่ง
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ส่งนักแสดงหนุ่มหล่อชาวเกาหลีถึงสนามบิน จากนั้นเธอก็รีบกลับบ้าน
มาเปิดดูวทิ ยานิพนธ์ทเี่ พือ่ นรักส่งมารอตัง้ แต่เย็น อีกฝ่ายยังท�ำงานได้เนีย้ บ
เหมือนเคย ทัง้ ภาพและข้อมูลพร้อมสรรพสวยงาม นอกจากประวัตคิ ร่าวๆ
ทัง้ ของตัวเขาและครอบครัวแล้วหล่อนก็ทำ� ข่าวแยกเป็นหัวข้อๆ พร้อมแนบ
ลิงก์ให้เธอกดเข้าไปดูได้อย่างสะดวกด้วย
ตอนเรียนจารีรตั น์ไม่เคยทีจ่ ะตัง้ ใจท�ำรายงานแบบนีห้ รอก แต่กน็ นั่ แหละ
เธอจะไม่ตอ่ ว่าหล่อนเรือ่ งนีเ้ ด็ดขาดเลย
เรียนไฮสกูลที่สวิส จบตรีอังกฤษ...โอ๊ย จบอังกฤษเหมือนกันด้วย!
ปาฏลีกรี๊ดกร๊าดอยู่คนเดียวบนเตียงนอนกว้าง แต่ไม่ทันไรเธอก็นึกได้ว่า
ตัง้ แต่กลับมาไทยเธอก็ไม่เคยไปงานเลีย้ งสังสรรค์ศษิ ย์เก่าอังกฤษเลยเพราะ
ความขีเ้ กียจ บวกกับเพือ่ นทีพ่ อจะสนิทกันสมัยเรียนทีน่ นั่ ก็ไม่ไปเหมือนกัน
พอมาตอนนี้เธอเลยต้องตีอกชกหัวตัวเอง เธอไม่รู้หรอกว่าเขาไปร่วมงาน
ที่ว่าหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ ถ้าเธอไปก็มีโอกาสเจอเขานั่นแหละ
ปีนี้ต้องไม่พลาด!
หญิงสาวไล่อา่ นต่อไปเรือ่ ยๆ ตัง้ แต่เรือ่ งราชสกุลฉัตราจนถึงธุรกิจหลัก
ของครอบครัวซึ่งก็คือห้างหรูที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศซ�้ำยังขยายไปถึง
ประเทศเพือ่ นบ้านแล้วด้วย และห้างสแควริโอทีเ่ ธอไปเช่าฮอลล์จดั งานมีตติง้
ในวันนี้ก็เป็นของเขาเช่นกัน มิน่าเขาถึงบอกให้เธอเอาเสื้อสูทไปทิ้งไว้
ทีเ่ คาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
แต่เขาแนะน�ำตัวเรียบง่ายมาก ไม่อวดโอ่เลย น่ารักง่ะ
จริงอยูถ่ งึ หม่อมราชวงศ์จะเป็นแค่คำ� น�ำหน้าชือ่ ส่วนตัวเขานัน้ ถือเป็น
สามัญชนแล้ว กระนัน้ บางคนทีเ่ ธอเคยพบนัน้ ถือยศถือศักดิท์ งั้ ทีก่ ็ไม่มที งั้ ยศ
และศักดิ์ให้ถือ มีความอวดโอ่จนน่าร�ำคาญทีเดียว ดังนั้นส�ำหรับเธอแล้ว
หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรวางตัวได้นา่ ประทับใจมาก
ว่าแต่...เขาเป็นลูกชายคนเดียวแบบนี้ต้องเนื้อหอมแน่ แต่จารีรัตน์
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บอกว่าเขายังโสด ไม่รู้รอดปากเหยี่ยวปากกามาถึงตอนนี้ได้อย่างไร
ด้วยความสงสัยปาฏลีเลยข้ามเนือ้ หาข่าวการลงทุนเปิดห้างสรรพสินค้า
แห่งใหม่ของเขาไปยังข้อมูลในหมวดชีวติ รักก่อน เธอแยกแยะผูช้ ายกับเกย์
ไม่เป็นเอาเสียเลย ถ้าปรากฏว่าเขามีรสนิยมชื่นชอบเพศเดียวกันเธอคง
หัวใจสลาย แต่ใจสลายเร็วดีกว่าช้า อย่างไรก็ตอ้ งรีบตรวจสอบ
หญิงสาวไล่ดขู า่ วคราวเกีย่ วกับเรือ่ งรักๆ ใคร่ๆ ของเขา แรกๆ เธอก็
คิดว่าพอจะวางใจได้วา่ เขาน่าจะชอบผูห้ ญิง แต่อา่ นไปอ่านมาเธอก็ชกั จะสงสัย
ขึน้ มาอีก จนสุดท้ายก็ตดั สินใจโทรไปหาเพือ่ นสนิทเป็นหนทีส่ องของวัน
"ไอ้จ๋า คุณชายภัทรของฉันเขาไม่ได้เป็นเกย์ใช่ป่ะ"
"แหม ยึดเลยนะยะ คุณชายภัทรของฉัน" จารีรตั น์ทำ� สุม้ เสียงล้อเลียน
"เรื่องเกย์ ไม่เกย์ฉันจะไปรู้ได้ไง ตัวจริงก็ไม่เคยเจอ แต่เท่าที่ฉันรวมข่าว
ไปให้เขาก็ไม่เคยมีข่าวกับผู้ชายนี่"
"แต่เขาก็ไม่มแี ฟนเป็นผูห้ ญิงเหมือนกันไงแก มีแค่ขา่ วกับคุณจอมนาง
เอง แถมตอนนีค้ ณ
ุ จอมนางก็แต่งงานไปแล้ว แสดงว่าเอาเข้าจริงก็เป็นแค่
พีน่ อ้ งกันอย่างทีท่ งั้ สองคนพูดมาตลอดน่ะสิ"
จอมนางหรือเพชรจอมนางที่ปาฏลีพูดถึงคือเซเลบริตี้ตัวแม่ หล่อน
เป็นเจ้าของ 'ลิเบอร์ตัน' อาณาจักรเพชรระดับโลก จากที่เพื่อนหาข่าวมาให้
หล่อนเป็นรุ่นน้องร่วมโรงเรียนไฮสกูลของหม่อมราชวงศ์ประภาภัทรที่
สวิตเซอร์แลนด์และสนิทกันมาตัง้ แต่นนั้ ทีผ่ า่ นมามักจะมีกระแสข่าวกระเซ้า
เย้าแหย่เสมอว่าทั้งสองกิ๊กกั๊กกัน ซึ่งถ้าดูจากข่าวก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้น
จริงๆ แม้ต่างฝ่ายต่างพูดว่าเป็นแค่พี่น้องกันก็ตาม ทว่าเมื่อไม่นานมานี้
เพชรจอมนางก็ ได้แต่งงานกับก้องกิดากร เจ้าของบริษัทก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์ยักษ์ ใหญ่ของไทย แต่เท่าที่เห็นหล่อนก็ยังสนิทสนมกับ
หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรดี แสดงว่าระหว่างคู่นี้ไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆ*
* ติดตามเรื่องราวของเพชรจอมนางและก้องกิดากรได้ใน 'รักร้ายละลายใจ'
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หรืออาจจะมีก็ได้ ฝ่ายชายอาจหลงรักข้างเดียว พอสาวเจ้าแต่งงาน
เลยต้องรับสภาพพี่ชายไป...ข้อสันนิษฐานใหม่ผุดขึ้นมาในหัวของปาฏลี
จนได้ เธอไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัว ดังนั้นความสงสัยจึงงอกเงยไปเรื่อย
"เขาว่ากันว่าคุณชายภัทรเป็นคนช่างเลือกมากกก..." จารีรตั น์ลากเสียง
ยาวเฟือ้ ย "ตามทีเ่ ม้าท์มอยกันคือผูห้ ญิงนีเ่ ข้าไปเต๊าะกันไม่หยุดเลยนะ แต่
สุดท้ายก็ต้องยกธงขาวกันเอง เพราะคุณชายภัทรจะยิ้มนุ่มๆ วางตัวเป็น
สุภาพบุรษุ กับทุกคนเหมือนกันหมด ไม่มีใครเคยเจาะเกราะคุณชายได้ หรือ
ถ้าใครรุกแบบไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมก็เจอองค์แม่จอมนางจ้า แบบว่า
ปกป้องพีช่ ายอะไรงี้ สรุปว่าถ้าแกจะจีบเขาล่ะก็งานหนักแน่ แล้วยิง่ แกอ่อย
ไม่เป็นแบบนี้โอกาสอกจะเดาะสูงประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์"
"จ๋า ท�ำไมแกต้องร้ายยย..." ปาฏลีโอดครวญ
"ฉันพูดความจริงเว้ย" เพือ่ นไม่เห็นใจ "ฉันรูว้ า่ แกปิง๊ เขา แต่กอ็ ยากให้
แกเผือ่ ใจไว้หน่อย"
สาวสวยมองภาพหม่อมราชวงศ์ประภาภัทรที่ก�ำลังยิ้มละมุนอยู่ใน
หน้าจอแท็บเลต ใจฝ่ออย่างช่วยไม่ได้ แต่เธอก็ประทับใจเขามากจริงๆ จน
ไม่แน่ใจว่าจะตัดใจได้ง่ายๆ ถึงแม้จะเพิ่งได้เจอหน้าเขาแค่ไม่กี่นาทีก็ตาม
เธอไม่เคยรู้สึกกับใครรุนแรงขนาดนี้มานานแล้ว ครั้งสุดท้ายคือ
ตอนมัธยมซึ่งเธอปิ๊งรุ่นพี่แบบปั๊ปปี้เลิฟ คนที่ท�ำให้เธอรู้สึกแบบนี้ได้ใช่
จะผ่านมาบ่อยๆ อย่างไรเธอก็ไม่อยากให้โอกาสนี้ผ่านไปโดยยังไม่ได้ลอง
ท�ำอะไรเลย
"แต่อย่างน้อยเขาก็น่าจะยังโสดจริงๆ ใช่ไหม"
"อืม ไม่น่าจะซุกใครไว้นะ เหมือนพวกญาติๆ เขาก็ยังแหย่กันว่า
คุณชายภัทรจะบ�ำเพ็ญตบะอะไรงี้" จารีรัตน์ให้ข้อมูลเพิ่มเติม "ว่าแต่นี่แก
จะไปต่อจริงดิ"
"ก็...อยากลองดูหน่อย ฉันไม่ได้ปง๊ิ ใครมาเป็นสิบปีแล้วนะแก ถ้าเห็น
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ท่าไม่ดีเดี๋ยวฉันก็ถอยเอง ฉันฝ่อง่ายแกก็รู้"
"แล้วแกจะเริม่ ยังไงอ่ะ จะไปหวังให้เขาโทรมาตามเบอร์ทแี่ กแนบไปกับ
สูทก็ไม่นา่ จะเวิรก์ นะ ต่อให้แกแกล้งท�ำสูทเขาพังก็เหอะ"
"ก็อาจจะลองไปงานอีเวนต์เดียวกับเขาล่ะมัง้ แกช่วยฉันสืบด้วยนะว่า
เขาน่าจะไปงานไหนบ้าง" ปาฏลีออดขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
"แกเนี่ยนะจะไปงานอีเวนต์!" จารีรัตน์ร้องลั่น ที่ผ่านมาถึงจะเป็น
ลูกของนักธุรกิจทีม่ ชี อื่ เสียง แต่เพือ่ นของหล่อนก็ไม่นยิ มออกงานจ�ำพวกนี้
เอาเสียเลย อย่างดีก็ไปร่วมงานเลี้ยงหรืองานศพของคนรู้จัก เธอบอกว่า
ขี้เกียจแต่งตัว แถมไม่ถนัดเรื่องการท�ำความรู้จักกับคนมากหน้าหลายตา
"ก็ฉันอยากเจอเขานี่ จะให้ท�ำไงอ่ะ"
"เออๆ ฉันเชือ่ แล้วว่าคนนีแ้ กปิง๊ จริง ท�ำให้แกยอมท�ำอะไรที่ไม่ชอบได้"
จารีรตั น์พรูลมหายใจ "เอาเป็นว่าเดีย๋ วฉันจะลองดูๆ ให้แล้วกัน คุณชายภัทร
เขาค่อนข้างเลือกงานทีไ่ ปแหละ อย่างน้อยแกก็คงไม่ตอ้ งเสีย่ งไปเจองานอีเวนต์
ตลาดๆ อะไรงี"้
"ขอบคุณนะจ๋า รักแกกก..." ปาฏลีลากเสียง
"ย่ะ ฉันล่ะปลื้มม้ากมาก" เพื่อนพ่นลมหายใจหึ
"อะไรเล่า ฉันรักแกจริงๆ นะ" เธอพูดกลัว้ หัวเราะก่อนจะพูดต่อ "ว่าแต่
แกพอจะรูไ้ หมอ่ะว่าคุณชายภัทรเขาชอบกินขนมอะไร"
"ชายภัทร"
เสียงเรียกฉุดให้หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรทีก่ ำ� ลังเดินผ่านห้องรับแขก
ตรงไปยังบันไดชะงักเท้า เขาหันไปมอง เมือ่ พบหม่อมนลินผี เู้ ป็นแม่นงั่ อยู่
ทีโ่ ซฟา ริมฝีปากเรียวก็คลายตัวเป็นรอยยิม้ ก่อนทีเ่ ขาจะเลีย้ วเปลีย่ นทิศทาง
ตรงเข้าสูห่ อ้ งรับแขกแทน
"กินอะไรมาหรือยังจ๊ะ"
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"เรียบร้อยแล้วครับ แล้วนีท่ ำ� ไมคุณแม่* ยังไม่เข้านอน หรือว่ารอผม"
"แน่สิจ๊ะ มีลูกชายอยู่คนเดียวจะให้รอใครล่ะ" หม่อมนลินีมองหน้า
ลูกชายทีเ่ ดินมาทรุดตัวลงนัง่ ข้างๆ "แล้วปัญหาทีห่ า้ งเป็นยังไงบ้างจ๊ะ เรียบร้อย
ดีไหม"
"เรียบร้อยครับ โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ มีแค่ของเสียหายนิดหน่อย"
เมื่อกลางวันที่ห้างสแควริโอเกิดเหตุฝ้าเพดานถล่มที่ร้านเช่าในส่วน
พลาซ่าทีก่ ำ� ลังปิดปรับปรุงเตรียมเปิดร้านใหม่ ซ�ำ้ ยังลามไปถึงร้านขายเสือ้ ผ้า
ทีอ่ ยูต่ ดิ กันด้วย ชายหนุม่ เลยต้องแวะเข้าไปดู เมือ่ เย็นเลยพลาดการกินข้าวเย็น
ร่วมกับท่านทัง้ ทีน่ ดั กันเอาไว้
หม่อมเจ้าธ�ำรงฉัตร ฉัตราผู้เป็นบิดาของหม่อมราชวงศ์ประภาภัทร
มีพระชันษามากแล้วบวกกับพระพลานามัยไม่สู้แข็งแรง พอโอรสเรียนจบ
กลับมาท�ำงาน ท่านจึงประทานหน้าที่การดูแลบริหารทรัพย์สินทั้งหมด
ให้แก่หม่อมราชวงศ์ประภาภัทร โดยถ่ายโอนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป
จนถึงบัดนี้ก็เป็นปีที่สามแล้วที่ชายหนุ่มดูแลงานทั้งหมดเต็มตัว ซึ่งเขาก็
รับผิดชอบงานได้อย่างไม่มีที่ติทีเดียว
หลังจากเห็นว่าโอรสสามารถรับช่วงต่อดูแลงานได้อย่างลงตัวแล้ว
หม่อมเจ้าธ�ำรงฉัตรจึงเสด็จไปประทับที่วังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งมีอากาศดีกว่ากรุงเทพฯ ตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ ช่วงแรกท่านยัง
เสด็จกลับกรุงเทพฯ เป็นระยะ แต่ชว่ งหลังแทบจะประทับทีว่ งั น�ำ้ เขียวถาวร
หม่อมนลินีจึงต้องเป็นฝ่ายไปๆ มาๆ ระหว่างต�ำหนักที่นั่นกับวังสราญฤดี
ส่วนหนึง่ เพราะห่วงลูกชายทีย่ งั โสด และเมือ่ ไม่นานมานีท้ า่ นก็เพิง่ เปิดกิจการ
ร้านอาหารชือ่ บ้านต้นสนทีห่ า้ งสาขาใจกลางกรุงเทพฯ ด้วย
"ดีแล้วล่ะ...แต่แหม แม่กลับมาคราวนี้เราจะได้กินข้าวเย็นด้วยกัน
* หมายเหตุผู้เขียน – เดิมในเล่ม 'รักร้ายละลายใจ' หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรเรียกแม่ว่า 'หม่อมแม่' ในเล่มนี้
ขอแก้ไขเปลี่ยนเป็นเรียก 'คุณแม่'
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ไหมเนี่ย" หม่อมนลินีบ่นไม่จริงจังนัก พรุ่งนี้ท่านต้องไปงานแต่งงานของ
ลูกเพือ่ นคนหนึง่ ขณะทีล่ กู ชายก็ตอ้ งเลีย้ งรับรองผูบ้ ริหารของแบรนด์เสือ้ ผ้า
จากอังกฤษที่ทางห้างจะเชิญให้น�ำสินค้ามาขายในไทย ณ ห้างสแควริโอ
แบบเอ็กซ์คลูซฟี และมะรืนท่านก็จะกลับวังน�ำ้ เขียวแล้ว
"คุณแม่ก็อยู่ต่ออีกสักวันสิครับ" คนเป็นลูกชายยิ้ม
"แล้วจะให้แม่ทงิ้ ท่านพ่อเหรอจ๊ะ" สตรีสงู วัยค้อน ก่อนจะเหลือบไปมอง
ถุงกระดาษสองถุงที่ลูกชายหิ้วมาด้วยและวางไว้บนโต๊ะกาแฟ "นั่นไปเอา
เสือ้ สูทมาจากไหนอีกตัวจ๊ะ"
"เมื่อสองสามวันก่อนผมให้ผู้หญิงคนนึงยืมเสื้อสูท กระโปรงเขาขาด
น่ะครับ วันนี้เขาเอามาฝากคืนไว้ที่ห้าง ซักเรียบร้อยด้วยผมเลยจะเอากลับ
ขึ้นไปบนห้องนอน" หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรตอบแล้วก็ท�ำท่านึกขึ้นได้
"เขาให้ขนมมาด้วย ผมก็เกือบลืมถือขึ้นห้องนอนแล้ว คุณแม่ลองดูสิครับ"
เมื่อชายหนุ่มอนุญาตหม่อมนลินีจึงชะโงกหน้าไปเปิดถุงดู แล้วท่าน
ก็ต้องเลิกคิ้ว
"นี่ข้าวเหนียวมะม่วงนี่จ๊ะ"
"อ้าว เหรอครับ พอดีผมให้เจ้านนท์ไปเอาจากเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ก่อนกลับ เห็นบอกว่ามีสทู กับขนม ผมก็ไม่ทนั เปิดดูดว้ ย"
"เอ ถ้าจ�ำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นร้านดังของชลบุรีล่ะมั้ง แม่คิดว่าเคยกิน
สงสัยจะเป็นคนชลฯ นะ" สตรีสงู วัยหยิบกล่องข้าวเหนียวออกมาดู บนกล่อง
มีชอื่ ร้านเขียนอยูช่ ดั เจน "ร้านนี้ใช้ได้เลย มะม่วงของเขาก็อร่อย เสียดายจริง
ท่านพ่อไม่อยู่ ของโปรดท่านด้วย"
"งั้นเดี๋ยวผมคงต้องให้คนไปเชิญมาออกบูธที่ห้างให้ตรงกับช่วงที่
ท่านพ่อจะเสด็จกลับกรุงเทพฯ"
"แหม การแก้ปัญหาของเจ้าของห้างเนาะ" หม่อมนลินีแกล้งพูด
ไม่จริงจังนัก
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"แต่แปลกดี ให้ขา้ วเหนียวมะม่วง" หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรนึกถึง
หญิงสาวหน้าตาหมดจดทีเ่ ขาพบในวันนัน้
"ไม่ใช่แค่ขา้ วเหนียวมะม่วงด้วยนะ นีอ่ ะไรเอ่ย" ผูเ้ ป็นแม่หยิบกล่องขนม
ขึ้นมาอีกกล่อง ก่อนจะเพ่งสายตาอ่านกระดาษโน้ตที่แปะไว้บนหน้ากล่อง
"ขนมหน้าหมู เป็นขนมพืน้ ถิน่ ของชลบุรคี ะ่ อย่าทิง้ ไว้นานนะคะ"
"ขนมหน้าหมู?" คราวนี้ชายหนุ่มยื่นหน้าไปมองอย่างสนอกสนใจ
"ผมเคยได้ยินแต่ขนมปังหน้าหมู"
"นั่นสิ อันนี้รูปร่างเหมือนขนมถ้วยเลยนะ ด้านล่างเป็นแป้ง หน้า
โรยหมูสับกับต้นหอมสับ" หม่อมนลินีพินิจขนมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผ่าน
กล่องพลาสติก "ลองหน่อยไหมชายภัทร เขาเขียนมาว่าไม่ให้ทิ้งไว้นาน
เอาแช่ตู้เย็นทิ้งไว้กินพรุ่งนี้อาจไม่อร่อยก็ได้ ของน่าจะหากินยากเสียด้วย"
"ก็ได้ครับ" ลูกชายพยักหน้ารับง่ายๆ เห็นว่าขนมแค่กล่องเดียว แม่
ของเขาชอบทั้งกินและท�ำขนมก็คงอยากจะลองอยู่แล้วด้วย จะให้ท่านกิน
คนเดียวจนหมดก็เกรงจะไม่ดีต่อสุขภาพ อย่างไรเขาก็ต้องช่วยท่านกิน
นายหญิงแห่งวังสราญฤดีหนั ไปกดโทรศัพท์ทวี่ างอยูบ่ นโต๊ะข้างโซฟา
เพือ่ ส่งสัญญาณเรียกไปยังบ้านพักของพวกแม่บา้ นทีด่ า้ นหลังต�ำหนัก จากนัน้
ก็หนั มาท�ำท่าจะพูดอะไรบางอย่าง หากท่านก็สงั เกตเห็นกระดาษโน้ตอีกแผ่น
ที่ใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บไว้ตรงด้านในของถุงกระดาษเสียก่อน
"มีกระดาษโน้ตตรงนี้อีกแผ่นนี่จ๊ะชายภัทร"
หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรเลิกคิ้วงงๆ หม่อมนลินีจึงเอื้อมมือไปดึง
กระดาษโน้ตออกจากถุงอย่างระมัดระวังแล้วยื่นมันส่งให้กับลูกชาย
'ขอบคุณอีกครัง้ ส�ำหรับเสือ้ สูทค่ะ คุณคือผูช้ ว่ ยชีวติ จริงๆ เสือ้ สูทส่งซัก
ให้แล้ว แต่ถา้ มีอะไรเสียหายกรุณาติดต่อมาทีเ่ บอร์นนี้ ะคะ xxx-xxx-xxxx
				
ปาฏลี'
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"เขาเขียนขอบคุณครับ" ชายหนุ่มหันไปส่งยิ้มให้แม่เมื่ออ่านจบ
"ว่าไป ลายมือเขาเรียบร้อยอ่านง่ายดีนะ คงเป็นคนเรียบร้อยล่ะมั้ง"
"ครับ อ่านง่ายดี" ลูกชายเห็นพ้อง ก่อนจะเหลือบไปมองแม่บ้าน
ที่เดินเข้ามาในห้องรับแขก เขาเลยปล่อยให้แม่สั่งการแม่บ้าน ส่วนตัวเอง
ก็นกึ ถึงผูห้ ญิงทีเ่ ขาให้ความช่วยเหลือเอาไว้และเพิง่ ได้ทราบเมือ่ ครูน่ เ้ี องว่า
เธอชื่อปาฏลี
พูดตามจริงหม่อมราชวงศ์ประภาภัทรลืมเธอและเสื้อสูทที่ให้เธอยืม
ไปแล้ว สองสามวันมานีม้ เี รือ่ งให้เขาต้องคิดและตัดสินใจเยอะมาก แต่พอ
เธอส่งข้าวเหนียวมะม่วงมาให้พร้อมขนมสุดแปลกแบบนี้ เห็นทีเขาคงจะ
จ�ำเธอได้ไปอีกพักใหญ่ทเี ดียว
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บทที่ 2

เซเลบฝึกหัด

"นี่แกจะไปเป็นแขกในงานหรือจะไปเป็นพรีเซ็นเตอร์เองเนี่ย เว่อร์วัง
อลังการจริงๆ"
จารีรตั น์นงั่ เท้าคางกับทีว่ างแขนของเก้าอี้โซฟา ข้างๆ คือเพือ่ นสนิท
ทีก่ ำ� ลังเอาแขนพาดโต๊ะเพือ่ ให้พนักงานท�ำเล็บให้ ร้านนีม้ เี ก้าอีย้ าวทีน่ งั่ ได้
สองคนอยูด่ ว้ ย ปาฏลีเลยลากเพือ่ นมานัง่ ด้วยกันแม้หล่อนจะไม่ได้ทำ� เล็บด้วย
ก็ตาม
"แค่ท�ำเล็บเองแก"
"แล้วปกติแกท�ำเหรอ" หล่อนถามสวนทันควัน
"ก็ท�ำมั่งนานๆ ที"
"นาน-นาน-ที" จารีรตั น์เน้นเสียงแต่ละค�ำ ผลคือโดนเพือ่ นตวัดสายตา
ค้อน หากหล่อนก็ยังไม่หยุด "นี่ไม่นับที่แกไปท�ำผม ซื้อชุดซื้อรองเท้าใหม่
แล้วเสร็จนี่ก็จะไปให้บีเอแต่งหน้าให้อีก"
"แล้วไงอ่ะ ผูห้ ญิงทีไ่ หนเขาก็ทำ� เล็บท�ำผมกัน เสือ้ ผ้าฉันก็ซอื้ ใหม่บอ่ ยๆ"
ปาฏลีทำ� ปากยืน่
"ผู้หญิงที่ไหนเขาก็ท�ำ แต่ไม่ใช่แกไง" หล่อนกลอกตา
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ปาฏลีเป็นคนสวย หากไม่ใช่คนชอบแต่งตัว คือชอบช็อปปิ้งเหมือน
ผู้หญิงทั่วไป แต่เธอไม่ชอบ 'จัดเต็ม' ด้วยเหตุผลว่าขี้เกียจทั้งแต่งและล้าง
ส่วนใหญ่เธอจึงแต่งแค่พอประมาณ ไม่เน้นไปประกวดประชันแข่งขันกับ
ใครทั้งนั้น ซึ่งก็เป็นโชคดีของเธอส่วนหนึ่งด้วยที่ผิวดีและเครื่องหน้าชัด
แต่ก�ำเนิด เล็บก็แค่ดูแลให้ดูดีและทาเล็บสีสุภาพด้วยตัวเอง ร้านท�ำผม
ก็นานทีจะเข้าสักหนเมื่อจ�ำเป็นต้องท�ำสีใหม่ให้เสมอกันหรือต้องดัดใหม่
เรียกว่าดูแลตัวเองตามวาระโอกาส ไม่ได้หมกมุ่นกับเรื่องความสวยงาม
มากนัก และเหตุผลทีเ่ ธอทุม่ ทุนท�ำอะไรต่อมิอะไรมากมายในวันนีก้ ค็ อื ค�ำ่ นี้
เธอจะไปร่วมงานอีเวนต์ทจี่ ารีรตั น์สบื ทราบมาว่าหม่อมราชวงศ์ประภาภัทร
จะมาร่วมด้วย
"ทีฉ่ นั พูดนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะ แต่ฉนั ไม่อยากให้แกฝืนตัวเอง คนเรา
จะฝืนตัวเองไม่ได้นานหรอก หรือถึงท�ำได้นานก็ไม่มคี วามสุข"
"ฉันไม่ได้จะฝืนตัวเองนะ ค�่ำนี้ฉันก็ ไม่ได้คิดจะแต่งตัวอลังการ
ดาวล้านดวง ฉันแค่...ไม่รู้ดิ ตอนแรกฉันก็ว่าจะท�ำตัวปกตินะ อย่างดีก็แค่
ซื้อชุดใหม่อะไรงี้ แต่เอาเข้าจริงมันทนอยู่เฉยๆ ไม่ได้ มันตื่นเต้นอ่ะแก
ฉันเลยต้องแล่นไปลากแกออกจากบ้านไง"
จารีรัตน์กอดอกเหล่มองเพื่อนครู่หนึ่ง ก่อนจะพรูลมหายใจยาว
"ฉันก็พอจะเข้าใจแกอยู่หรอก แต่ฉันว่าความรักมันก็มีมุมน่ากลัว
ของมันนะ มันเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้โดยที่คนนั้นไม่รู้ตัวเลย ถ้าเปลี่ยนแบบ
โตขึ้นดีขึ้นมันก็โอเคอ่ะนะ แต่มันก็มีพวกที่สุดท้ายต้องมานั่งเกลียดตัวเอง
ที่ฝืนเปลี่ยนเพื่ออีกคนจนท�ำร้ายตัวเอง ดูเพื่อนพวกเรายังมีตั้งหลายคน
พอผู้ไม่ชอบปลาร้าก็ต้องเลิกกินมั่ง ผู้บ้าเที่ยวก็ต้องเที่ยวด้วยทั้งที่ตัวเอง
อยากอยู่บ้าน สารพัดสารเพ ฉันกลัวแกจะเป็นงั้น"
"ถ้าฉันท�ำท่าจะเป็นงั้นฉันอนุญาตให้แกตบหัวเรียกสติฉันได้" ปาฏลี
พูดจริงจังอย่างยิง่ ทราบว่าเพือ่ นเป็นห่วง "อย่างเรือ่ งคุณชายภัทร เอาจริงๆ
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เขาก็เคยเห็นฉันในสภาพวันท�ำงานมาแล้ว แบบว่าแต่งชุดท�ำงาน หน้าตา
แต่งธรรมดาๆ ดังนัน้ ฉันก็ไม่ได้คดิ ว่าการทีฉ่ นั สวยผิดปกติวนั นีจ้ ะส่งผลอะไร
หรอก ฉันแค่อยู่เฉยๆ ไม่ได้จริงๆ อ่ะแก"
"อืม ถ้าแกท�ำแล้วไม่ได้รสู้ กึ อึดอัดหรือทุกข์กเ็ อาเหอะ ฉันแค่หว่ งแก...
แล้วฉันก็กลัวแกจะทิ้งฉันเหมือนพวกเพื่อนๆ ที่ได้ผู้แล้วลืมเพื่อนด้วย"
"โอ๊ย ไอ้จา๋ ไอ้บา้ !" ปาฏลีรอ้ งแล้วรัวค�ำพูดเป็นชุด "ฉันจะทิง้ แกได้ไง
เราอยูด่ ว้ ยกันมาตัง้ แต่ประถมนะ แล้วแกจ�ำไม่ได้หรือไง ตอนกลับจากอังกฤษ
ทีแ่ กทะเลาะกับหม่ามีร้ อ้ งห่มร้องไห้ตาแทบหลุด ฉันยังไปหาแกก่อนกลับบ้าน
ไปหาคุณพ่อจนคุณพ่อฉันงอนอ่ะ นัน่ คุณพ่อฉันเลยนะ ส�ำคัญกว่าผูค้ นไหนๆ
อีก แกยังกล้าคิดว่าฉันจะทิง้ แกอีกเหรอ...โอ๊ย นีฉ่ นั ควรงอนแกนะเนีย่ "
"แกอ่า ก็ฉันตั้งใจจะโสดตลอดชีวิต แต่ตอนนี้แกตกหลุมรักผู้ชาย
ฉันก็ตอ้ งกลัวดิ" จารีรตั น์เอนตัวไปกอดเอวเพือ่ นแล้วซุกไซ้แก้มกับต้นแขน
ของอีกฝ่ายอย่างออดอ้อนงอนง้อ
ปาฏลีตวัดสายตาค้อนแล้วค้อนอีก ปล่อยให้เพือ่ นไถหน้าอยูอ่ ย่างนัน้
จนกระทั่งพนักงานท�ำเล็บกลับมา เธอทันเห็นสายตาแปลกๆ ของอีกฝ่าย
แม้จะแค่แวบเดียวเพราะหล่อนรีบหลุบสายตาหลบ หากนัน่ ก็ทำ� ให้เธอต้อง
เหล่มองจารีรตั น์อย่างหน่ายใจ
ก่อนหน้านีก้ ม็ หี ลายรอบทีค่ นเข้าใจผิดว่าเธอกับเพือ่ นเป็นคูเ่ ลสเบีย้ น
กัน ส่วนหนึง่ เพราะจารีรตั น์ชอบถึงเนือ้ ถึงตัวแบบนีน้ เี่ อง ครัง้ นีก้ เ็ ช่นกัน...
ขนาดพวกเธอนัง่ คุยเรือ่ งผูช้ ายอยูแ่ ท้ๆ
แต่ถ้าสุดท้ายเธอโสดจนแก่ก็เห็นจะต้องอยู่กับเพื่อนสนิทไปจนตาย
นี่แหละ
ปาฏลียนื เก้ๆ กังๆ อยู่ในงานอีเวนต์เปิดตัวนาฬิกาแบรนด์หรูในห้างดัง
นี่เป็นงานประเภททีเ่ ธอไม่ค่อยถนัดเอาเสียเลย และด้วยความที่ไม่ค่อยได้
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ร่วมงานอีเวนต์ทำ� ให้ไม่คอ่ ยรูจ้ กั ใคร เธอเลยยิง่ อึดอัดท�ำตัวไม่ถกู เข้าไปใหญ่
จนเริม่ เครียด พอไม่รจู้ ะท�ำอะไรเธอจึงหลบมุมแล้วจิบเครือ่ งดืม่ ในงานไปเรือ่ ย
สลับกับจิม้ แชตคุยกับจารีรตั น์
ด้วยความที่งานนี้จัดในห้าง ตอนแรกเธอเลยตั้งใจจะให้เพื่อนนั่งรอ
ทีร่ า้ นอะไรสักร้าน แต่อกี ฝ่ายไม่ยอมและหนีกลับบ้านไปตัง้ แต่เธอแต่งหน้าเสร็จ
เมือ่ เย็น ตอนแรกเธอว่าจะงอนเพือ่ น หากเอาเข้าจริงก็ตอ้ งแชตกับหล่อน
เพราะถึงตอนนีห้ ล่อนเป็นคนเดียวทีร่ เู้ รือ่ งหม่อมราชวงศ์ประภาภัทร
งานเริ่มแล้วแต่ชายหนุ่มยังไม่ปรากฏกาย ปาฏลีเลยงอแงใส่เพื่อน
กลัวว่าเขาอาจจะไม่มาร่วมงาน ผลคือจารีรัตน์ร�ำคาญ
'คนน�ำเข้าคือญาติของคุณชาย ถ้าเขาไม่มางานก็แสดงว่าแกไม่มวี าสนา
ต่อเขา ก็ตดั ใจจากเขาซะเลย ดีจะตาย'
'แกร้ายกับฉันอีกแล้วอ้ะ'
หญิงสาวส่งข้อความงอแงกลับไปอีก หากเพือ่ นก็สง่ ตัวการ์ตนู ยักไหล่
ที่ด้านข้างมีตัวหนังสือเขียนประกอบว่า 'แล้วไงใครแคร์' กลับมา เธอเลย
ท�ำหน้ายูใ่ ส่หน้าจอมือถือก่อนจะเงยหน้าขึน้ ...พิธกี รสาวก�ำลังส่งเสียงเจือ้ ยแจ้ว
อยู่บนเวที แต่ที่เพิ่มเติมคือตอนนี้นอกจากพิธีกรแล้วยังมีบุรุษอีกสองคน
ถูกเชิญขึ้นไปร่วมด้วย เท่าที่ได้ยินแว่วๆ เมื่อครู่คือตัวแทนบริษัทนาฬิกา
จากประเทศฝรั่งเศส ส่วนอีกคนคือตัวแทนจากบริษัทผู้น�ำเข้านาฬิกา...
หม่อมราชวงศ์ฉตั รวัฒนา ฉัตรา ญาติของหม่อมราชวงศ์ประภาภัทร
หน้าตาของหม่อมราชวงศ์ฉัตรวัฒนามีส่วนละม้ายหม่อมราชวงศ์
ประภาภัทรอยู่บ้าง สมกับเป็นเครือญาติกัน แต่ก็นั่นแหละ แค่คล้ายไม่ใช่
คนเดียวกัน
เมือ่ ไหร่คณ
ุ ชายภัทรจะมาเนีย่ หญิงสาวโอดครวญในใจ จากนัน้ ก็เริม่
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สงสัยว่าบางทีเขาอาจจะติดงานอยูท่ อี่ นื่ เพราะจากวิทยานิพนธ์ของจารีรตั น์
เขามักจะเดินทางไปตรวจงานตามห้างสาขาต่างๆ ด้วยตัวเองบ่อยๆ รวมถึง
สาขาที่อยู่ต่างจังหวัดด้วย เขาเคยให้สัมภาษณ์ ไว้เองว่าบางครั้งก็ไปทีละ
เป็นสัปดาห์ ล่าสุดเห็นว่าเขาก�ำลังจะท�ำธุรกิจในลาวด้วยซ�ำ้
ถ้าเธอลงทุนมางานอีเวนต์แล้วเขาไม่อยู่พอดี มันอาจจะแปลว่าเธอ
ไม่มีวาสนาต่อเขาจริงๆ อย่างที่จารีรัตน์พูดก็ได้...
ยิ่ ง นานปาฏลี ก็ ยิ่ ง คิ ด อะไรไปไกลและกั ง วลว่ า อาจจะไม่ ไ ด้ พ บ
หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรจริงๆ จนกระทั่งได้ยินเสียงฮือฮาเบาๆ จึงหันไป
มอง แล้วหัวใจของเธอก็เต้นโลดแรงเมือ่ เห็นคนทีอ่ ยากพบเดินเข้ามา ทว่า
เขาไม่ได้มาล�ำพัง ข้างกายมีเพชรจอมนางเดินมาด้วย ชายหนุม่ ค้อมศีรษะ
ทักทายคนรู้จักก่อนจะผายมือเชื้อเชิญคนที่มาด้วยกันให้นั่งลงบนเก้าอี้ว่าง
แถวหน้าสุด เมื่อหล่อนนั่งเรียบร้อยแล้วเขาจึงค่อยนั่งตาม
ปาฏลีมองด้านหลังของสองหนุม่ สาวทีเ่ อียงศีรษะคุยกันอย่างสนิทสนม
ไม่แน่ใจว่าควรรูส้ กึ อย่างไรดี เธอทราบว่าทัง้ สองสนิทสนมกัน แต่เพชรจอมนาง
แต่งงานแล้ว ไม่รวู้ า่ ไหงถึงมาออกงานกับหม่อมราชวงศ์ประภาภัทรสองคน
ได้...หรืออาจจะไม่แปลกก็ได้ เพชรจอมนางได้ชอื่ ว่าเป็นคนทีเ่ ลือกงานอีเวนต์
ที่จะเข้าร่วมเหมือนกัน ที่หล่อนมางานนี้อาจเพราะเป็นงานของญาติ
หม่อมราชวงศ์ประภาภัทร เขาเลยรอเข้างานพร้อมกับหล่อน
เฮ้อ...ปาฏลีถอนหายใจออกมาเบาๆ อย่างช่วยไม่ได้ เธอไม่รู้จัก
เพชรจอมนางเป็นการส่วนตัว หากข่าวทุกกระแสพูดตรงกันว่าหล่อนร้าย
และไว้ตวั จนอาจเรียกได้วา่ ไม่เป็นมิตรกับคนทีห่ ล่อนคิดว่าไม่คคู่ วรจะวิสาสะ
และเธอก็ไม่ใช่พวกใจกล้าเสียด้วย แถมดูทา่ ทางแล้วใครๆ ก็คงจ้องจะเข้าไป
ทักทายทั้งสองแน่
แล้วเธอจะเข้าไปหาหม่อมราชวงศ์ประภาภัทรยังไงดีล่ะเนี่ย...
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"เดี๋ยว เมื่อกี้แกบอกว่าแกไม่ได้เข้าไปทักคุณชายภัทรเหรอ"
"อือ ก็ฉันไม่กล้าอ่ะ คุณจอมนางอยู่ข้างๆ เขา แถมพวกแขกในงาน
ก็เข้าไปหาเขาตลอดเลย แล้วฉันก็ไม่รู้จะเข้าไปทักเขายังไงด้วย" ปาฏลี
พูดอุบอิบ รู้ดีว่าจะต้องโดนเพื่อนเทศน์อีกชุดใหญ่
"อย่ามาอ้างเหตุผลบ้าบอ แกปอดแหกก็บอกมา!" จารีรตั น์สวนกลับมา
อย่างรูจ้ กั เพือ่ นดี
"ก็นิดนึง...ความจริงถ้าคุณชายภัทรอยู่คนเดียวฉันก็น่าจะกล้านะแก
แต่นี่คุณจอมนางอยู่ด้วย ถ้าเขาเกิดสวนฉันหน้าหงายต่อหน้าคุณชายภัทร
จะท�ำไงอ่ะ กิตติศัพท์เขาก็ไม่ใช่ธรรมดานะ"
"โอ๊ย ปวดขมับ แล้วแกไม่คิดถึงสิ่งที่แกท�ำมาทั้งวันเพื่องานนี้บ้าง
หรือไง!"
"แหม อันนั้นมันก็ดีต่อตัวฉันเองด้วยนี่ ฉันไม่ได้ท�ำเพราะงานนี้
อย่างเดียวซะหน่อย"
"แต่แกลากฉันออกจากบ้าน แถมยังให้ฉนั ทัง้ ปลอบทัง้ ปลุกใจแกจนแทบ
จะเป็นโค้ชสอนการใช้ชวี ติ อยูแ่ ล้ว!" จารีรตั น์แหว ก่อนจะพ่นลมหายใจพรืด
เสียงดัง "ไอ้ปาย ฉันเบือ่ แกมาก ไปพิจารณาตัวเองซะ ส�ำนึกผิดแล้วค่อย
โทรมา!"
ไม่พดู เปล่าแต่ทำ� จริง เพือ่ นสนิทตัดสายไปเสียเฉยๆ จนปาฏลีอา้ ปากค้าง
หากเธอก็ท�ำอะไรไม่ได้นอกจากเดินหน้าหงิกบ่นงึมง�ำไปตามเรื่องตามราว
กระนัน้ เธอจะโทษเพือ่ นก็ทำ� ได้ไม่เต็มปาก เพราะเรือ่ งนีเ้ ธอก็ไม่ดเี องด้วย
ก็คดิ ดูวา่ จะต้องงีเ่ ง่าขนาดไหนทีล่ งทุนมางานอีเวนต์ทงั้ ที่ไม่อยากมา
เพื่อจะได้พบกับผู้ชาย แต่เอาเข้าจริงก็ไม่กล้าเข้าไปทักเขา...ความจริง
ตอนอยู่ในงานเธอก็คิดอยู่นั่นแหละว่าแกล้งท�ำเป็นตกอกตกใจกับความ
บังเอิญน่าจะได้ แต่พอเจอเพชรจอมนางเธอก็ฝอ่ มีแวบหนึ่งที่อีกฝ่าย
หั นมาทางเธอแล้ ว ได้ ส บตากั น ท� ำ เอาเธอถึ ง กั บ สะดุ ้ ง แล้ ว รี บ หั น หนี
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แทบไม่ทนั ไม่รเู้ หมือนกันว่าหล่อนจับได้หรือเปล่าว่าเธอมองหม่อมราชวงศ์
ประภาภัทรอยู่ แต่ที่แน่ๆ สายตาของหล่อนคมกริบทีเดียว
อย่างไรก็ตามไปๆ มาๆ ปาฏลีดนั ได้รจู้ กั หม่อมราชวงศ์ฉตั รวัฒนาแทน
ไม่รเู้ พราะเขาเห็นว่าเธอยืนดูนาฬิกาอยูค่ นเดียวหรือเปล่าถึงเข้ามาทัก
'สวัสดีครับ สนใจนาฬิกาผู้ชายอยู่เหรอ'
'ลองดูๆ ให้คุณพ่อน่ะค่ะ' เธอตอบไปส่งๆ แม้ความจริงแล้วเธอจะ
แค่มายืนมองนาฬิกาในตู้โชว์ตรงหน้าเพียงเพราะมันเป็นตู้โชว์เดียวที่ว่าง
ไม่มีคนอื่นแวะมาดูเลยก็ตาม
'ถ้าสนใจจริงๆ บอกผมนะครับ เดีย๋ วผมลดราคาให้พเิ ศษเลย ส�ำหรับ
ลูกสาวทีน่ า่ รัก' เขาขยิบตาให้เธอ ก่อนจะแนะน�ำตัว 'ผมฉัตรวัฒนาครับ เรียก
ฉัตรก็ได้'
'ปาย ปาฏลีคะ่ ' เมือ่ ชายหนุม่ แนะน�ำตัวทัง้ ชือ่ จริงและชือ่ เล่น เธอเลย
ต้องท�ำตามบ้าง ขณะเดียวกันเธอก็สงั เกตว่าท่าทางนิสยั ของคนตรงหน้าจะ
ต่างกับญาติไม่นอ้ ย
'แปลกจัง ผมว่าผมไม่เคยเจอคุณปายเลย'
'ปกติฉันไม่ค่อยได้มาร่วมงานแบบนี้หรอกค่ะ ที่มานี่ก็บัตรเชิญของ
คุณพ่อ' ปาฏลีพูดความจริง เนื่องจากพ่อของเธอเป็นนักธุรกิจที่คนรู้จัก
พอสมควรจากการเป็นเจ้าของโรงละคร ดังนัน้ จึงได้รบั เชิญให้ไปร่วมงานต่างๆ
เยอะแยะ แต่เนือ่ งจากปกติทา่ นจะอยูท่ พี่ ทั ยาเป็นหลักเลยไม่คอ่ ยได้มางาน
พวกนี้ เธอซึง่ อยูก่ รุงเทพฯ ก็ไม่คอ่ ยชอบ สรุปแล้วคือไม่คอ่ ยโผล่หน้ามาให้
วงสังคมพบเจอทัง้ พ่อทัง้ ลูก
'อย่างนี้นี่เอง ผมก็คิดอยู่ว่าถ้าได้เจอคนสวยๆ แบบคุณปายผมไม่น่า
จะลืมอยู่แล้ว'
หญิงสาวไม่เคยอ่อยใคร แต่โดนอ่อยมาไม่น้อย และเธอก็คิดว่าก�ำลัง
โดนหม่อมราชวงศ์ฉัตรวัฒนาอ่อยอยู่...เมื่อกี้ถ้าเพื่อนไม่วางสายไปก่อน

Page �������.indd 31

19/1/2561 BE 09:49

สราญฤดี
32

เธอคงจะเล่าให้หล่อนฟัง แต่ในเมื่อหล่อนทิ้งเธอไปกลางอากาศเธอก็จะ
ไม่เล่าแล้ว!
แต่...ถ้าคนที่อ่อยเธอเป็นคุณชายภัทรก็ดีน่ะสิ เฮ้อ
สายตาของหม่อมราชวงศ์ประภาภัทรทอดมองไกลไปตามแนวยาวของ
ลานจอดรถ ผูห้ ญิงในชุดเดรสยาวสีฟา้ น�ำ้ ทะเลคนหนึง่ ก�ำลังเดินห่างออกไป
เรือนผมดัดลอนสีนำ�้ ตาลสว่างทีร่ วบเป็นหางม้าต�ำ่ ปัดแผ่นหลังตัดกับสีของชุด
โดยสิน้ เชิง
"ดูอะไรอยู่เหรอคะพี่ชายภัทร"
"ผู้หญิงคนนั้นน่ะค่ะ" ชายหนุ่มหันกลับมาหาเพชรจอมนาง ก่อนจะ
พยักพเยิดไปยังผู้หญิงที่เฝ้ามองอยู่เมื่อครู่ "ว่าคุ้นๆ อยู่ แต่นึกไม่ออก"
"คนที่มาร่วมงานนี่คะ ฉันเห็นเขาอยู่"
"พี่ไม่ทันสังเกตเลย" เขายิ้มแล้วเปลี่ยนเรื่อง "แล้วนี่น้องเขยคนดี
ของพี่วุ่นวายอะไรอีกคะ กลัวพี่ลักพาตัวจอมนางไปไม่ยอมปล่อยกลับบ้าน
หรือไง"
"คุณกรเขาแค่โทรมาบอกว่าเขาถึงบ้านแล้วแค่นนั้ แหละค่ะ" เพชรจอมนาง
ยิม้ ขันเมือ่ อีกฝ่ายพาดพิงถึงก้องกิดากร สามีของหล่อน ปกติแล้วถ้าเขาว่าง
ก็จะมาออกงานกับหล่อน แต่นเี่ ขาเดินทางไปดูงานทีอ่ นิ โดนีเซียเพิง่ กลับมา
วันนี้หล่อนเลยโทรนัดแนะหม่อมราชวงศ์ประภาภัทรเอาไว้เพราะเห็นว่า
นี่เป็นงานของญาติเขาด้วย
สองหนุ่มไม่เชิงว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาเพราะเอาเข้าจริงก็เคารพกัน
พอสมควร ทว่าเพราะหม่อมราชวงศ์ประภาภัทรหวงน้องสาวนอกไส้
อย่างหล่อน หวงตัง้ แต่กอ่ นแต่งงานยันหลังแต่งงาน แถมด้วยความทีเ่ ขา
พูดจาคะขากับหล่อนท�ำให้กอ่ นหน้านี้ใครต่อใครสงสัยว่าเขากับหล่อนกิก๊ กัน
มาตลอด ก้องกิดากรเลยหมั่นไส้ พอเจอกันทีไรสองหนุ่มจึงลับฝีปากกัน
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เล็กๆ น้อยๆ ตลอด บางทีก็แข่งกันแย่งกันเรียกร้องความสนใจจากเธอ
เป็นเด็กๆ เลยทีเดียว
"ดีนะคะ รายงานเป็นลูกชายเลย"
นัน่ ปะไร! เพชรจอมนางหัวเราะ หากหล่อนก็ตดั สินใจไม่ตอ่ ความยาว
สาวความยืด เดีย๋ วจะกลายเป็นว่าหล่อนเข้าข้างสามีไป
"งั้นฉันขอตัวลากลับก่อนนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่"
"ค่ะ เดินทางกลับปลอดภัยนะ" หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรไม่รงั้ ไว้ เขา
ไม่ได้คิดจะแกล้งก้องกิดากรจริงจัง แค่เหน็บแนมเล่นๆ เหมือนที่อีกฝ่าย
ท�ำกับเขาเท่านั้น
ชายหนุ่มส่งผู้หญิงที่เขารักดุจน้องสาวแท้ๆ ขึ้นรถตู้ จากนั้นจึงค่อย
หมุนกายเดินไปยังรถเมอร์เซเดส เบนซ์สีด�ำที่จอดต่อท้ายรถตู้อยู่ เวลานี้
ห้างก�ำลังจะปิดท�ำการ ลานจอดรถจึงค่อนข้างโล่งแล้ว นนท์คนสนิทซึง่ ควบ
อีกหลายต�ำแหน่งรวมถึงคนขับรถจึงเอารถมาจอดรอแถวประตูหา้ ง
"จะกลับเลยหรือเปล่าครับคุณชาย"
"แน่สิ หรือแกจะชวนฉันไปเที่ยวต่อ"
"โฮ้ย ผมก็อยากชวน กลัวแต่คุณชื่นท่านจะแพ่นกบาล" นนท์เอ่ยถึง
แม่ซึ่งท�ำงานเป็นแม่บ้านอยู่ในวังสราญฤดีมาตั้งแต่ยังสาว ตัวเขาก็โตมา
ในวังจนกลายมาเป็นเพื่อนและคนสนิทของหม่อมราชวงศ์ประภาภัทร
ในปัจจุบัน
"ถ้าอย่างนัน้ ก็กลับบ้าน จะได้ไม่โดนคุณชืน่ แพ่นกบาล" ผูเ้ ป็นเจ้านาย
หัวเราะแล้วขึ้นไปนั่งในห้องโดยสารด้านหลัง นนท์ปิดประตูให้แล้วรีบวิ่ง
อ้อมไปยังที่นั่งคนขับ
รถสีดำ� คันใหญ่เคลือ่ นตัว หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรหยิบโทรศัพท์มอื ถือ
ขึ้นมากด ไม่ทันสังเกตว่าที่ด้านหลังมีรถสัญชาติเยอรมันเหมือนกันแต่
คนละยีห่ อ้ ขับมาต่อท้าย ในรถคือปาฏลีทกี่ ำ� ลังมองท้ายรถคันใหญ่ตาละห้อย
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จากนัน้ เธอก็เคาะศีรษะให้สาสมกับความงีเ่ ง่าของตัวเอง
ท�ำไมเมื่อกี้ไม่ไปทักเขาเนี่ยไอ้ปาย!
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บทที่ 3

เรื่องสะเทือนใจกับลู่ทางใหม่

ซวยอะไรเบอร์นี้เนี่ย...
ปาฏลียนื เท้าเอวมองยางหน้าด้านขวาของรถคู่ใจทีต่ อนนีอ้ ยู่ในสภาพ
แบนแต๊ดแต๋ เธอพ่นลมหายใจออกมาแรงๆ ก่อนจะก้มกลับเข้าไปในรถเพือ่
เปิดไฟฉุกเฉินแล้วจึงเดินไปเปิดกระโปรงหลังรถเพือ่ เอายางอะไหล่และอุปกรณ์
ช่วยในการเปลีย่ นยางออกมา ล�ำพังแค่แม่แรงกับประแจนัน้ ไม่เท่าไหร่ แต่
ประเด็นคือวันนีเ้ ธอใส่เสือ้ ขาวเสียด้วย
ต้องระวังอย่าให้เปือ้ นมาก แล้วก็ตอ้ งไม่ลมื ไปหาแม่แรงไฟฟ้ามาติดรถ
ไว้ดว้ ย จะได้ไม่ตอ้ งมานัง่ หมุนเองแบบนีอ้ กี หญิงสาวเตือนตัวเองขณะหมุน
แม่แรง เธอยกส่วนล้อหน้าขึน้ จนได้ระดับแล้วจึงหันไปใช้ประแจขันน็อตล้อรถ
ทีค่ ลายไว้กอ่ นแล้วออก
ด้วยความเป็นลูกสาวคนเดียว ชลิตพ่อของเธอจึงพยายามสั่งสอน
ให้เธอเรียนรูท้ งั้ งานบ้านและงานช่าง โดยไม่คำ� นึงว่าเป็นงานของผูช้ ายหรือ
ผูห้ ญิง พ่อบอกว่าอาจจะมีวนั ทีเ่ ธอไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้
ดังนัน้ เธอควรช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากทีส่ ดุ เรือ่ งการดูแลสภาพรถเบือ้ งต้น
และการเปลีย่ นยางก็เป็นหนึง่ ในเรือ่ งทีพ่ อ่ สอน เธอไม่เดือดเนือ้ ร้อนใจทีต่ อ้ ง
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เปลีย่ นยางเอง ทีเ่ ธอกังวลคือตอนนีส้ ามทุม่ แล้ว แถมถนนเส้นทีเ่ ธออยูก่ เ็ ป็น
ถนนโล่งๆ นอกเมือง สองข้างทางมีแค่ทงุ่ หญ้ากับเสาไฟ ถึงจะมีรถวิง่ ตลอด
แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไร ดังนั้นรีบเปลี่ยนยางให้เสร็จน่าจะดีที่สุด ยังดีที่
ไฟแถวนีส้ ว่างดีเลยไม่มปี ญั หาส�ำหรับการมองเห็นมากนัก
หญิงสาวเก็บน็อตให้เรียบร้อย จากนั้นจึงลุกขึ้นเตะยางให้มันหลุด
ออกจากเพลา อันที่จริงก็ไม่จ�ำเป็นต้องเตะแรง มันหลุดออกมาไม่ยาก
อยู่แล้ว แต่ด้วยความเซ็งเธอจึงใส่แรงไปเต็มที่ ผลคือยางเด้งออกมาจาก
เพลา และเท้าในรองเท้าผ้าใบสีสดก็ชาหน่อยๆ จนเธอต้องนิ่วหน้า ซึ่งก็
โทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองอีกตามเคย
ยางรถที่ใช้งานเต็มไปด้วยฝุ่น ปาฏลีตั้งยางแล้วพยายามหามุมที่จะ
ยกยางไปเก็บท้ายรถได้โดยให้เนื้อตัวเสื้อผ้าเปื้อนน้อยที่สุด ซึ่งมันก็เป็น
ท่าทีท่ ลุ กั ทุเลพอสมควรทีเดียว กระนัน้ ในทีส่ ดุ เธอก็ทำ� ส�ำเร็จ แต่ขณะทีเ่ ธอ
ก�ำลังจะอุม้ ยางอะไหล่กลับไปทีห่ น้ารถก็ปรากฏว่ามีรถสีดำ� คันหนึง่ เลีย้ วเข้ามา
จอดข้างทางที่ด้านหน้า ห่างจากรถของเธอพอสมควร...เธอชะงัก ความ
หวาดระแวงพุง่ พรวดทันที อึดใจถัดจากนัน้ คนขับรถก็ลงจากรถและก้าวยาวๆ
ตรงมา
"คุณครับ มีอะไรให้ช่วยไหม"
"ยางแบนค่ะ แต่ฉันเปลี่ยนเองได้" หญิงสาวร้องตอบกลับไป ถึง
ตอนนี้เธอสังเกตแล้วว่ารถที่จอดอยู่ข้างหน้าเป็นรถเบนซ์คันโต ทว่าเธอ
ก็ยังไม่วางใจอยู่ดี มิจฉาชีพเดี๋ยวนี้อัพเกรดตัวเองจนบางทีดูหรูกว่าเหยื่อ
ข่าวที่โจรขับเบนซ์ไปยกเค้าบ้านในหมู่บ้านดังก็มีให้เห็น
ปาฏลี ก� ำ ลั ง จะเอ่ ย ขอบคุ ณ ตามมารยาท หากสายตาเจ้ า กรรม
ดันเหลือบไปเห็นร่างสูงอีกร่างเดินลงมาจากหลังรถเสียก่อน ถึงจะค่อนข้าง
ไกลจากจุดทีเ่ ธอยืนอยู่ และแสงไฟอมส้มจากเสาไฟข้างทางก็ทำ� ให้ทกุ อย่าง
ดูแปลกตาไปหมด ทว่าหัวใจของเธอก็กระเด้งกระดอนตั้งแต่ก่อนเธอจะ
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ทันเขม้นสายตามองเขาให้แน่ใจด้วยซ�้ำ
คุณชายประภาภัทร!
สองแขนเรียวที่อุ้มยางอยู่คลายออกจนเกือบจะท�ำยางร่วงด้วยความ
ตกใจ และคงเพราะเห็นว่าท่าไม่ดี ผู้ชายที่ลงมาก่อนคนเดิมจึงรีบพูด
"ให้ผมช่วยดีกว่าครับ"
"เอ่อ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ" ความสนใจของปาฏลีถูกดึงกลับมาหา
ผู้ชายที่ก�ำลังเดินเข้ามาใกล้ แล้วเธอก็ยอมให้อีกฝ่ายอุ้มยางไปโดยดี จน
สองสามวินาทีถัดจากนั้นสติเธอจึงกลับมาสมบูรณ์ เธอบ่นตัวเองนิดหน่อย
ที่ใจลอย กระนั้นก็ยอมให้อภัยตัวเองโดยง่าย
ท่าทางคนนี้จะเป็นคนขับรถ แล้วยังไงคุณชายภัทรก็ไม่มีทางเป็น
มิจฉาชีพหรอก
หญิงสาวยืนมองยางถูกใส่เข้าสูเ่ พลา จากนัน้ ก็เหลือบสายตากลับไปมอง
ทีด่ า้ นหลังรถเบนซ์สดี ำ� อีกครัง้ ตอนแรกเธอนึกว่าหม่อมราชวงศ์ประภาภัทร
จะยืนมองอยูห่ า่ งๆ แต่ปรากฏว่าเขากลับเดินมาอย่างคาดไม่ถงึ ท�ำเอาหัวใจ
ทีส่ งบลงบ้างแล้วของเธอเต้นเป็นจังหวะแตกตืน่ อีกครัง้
"รถยางแบนเหรอครับ" เขาหยุดยืนที่ด้านหลังคนขับรถแล้วถาม
"ค่ะ" เธอตอบสั้นๆ "ขอบคุณมากนะคะที่แวะช่วย"
"เป็นผูห้ ญิงจอดรถเปลีย่ นยางคนเดียวตอนกลางคืน เดีย๋ วนีต้ อ่ ให้เป็น
ในเมืองคนพลุกพล่านก็ยังอันตรายเลย" ชายหนุ่มหันมาส่งยิ้มให้เธอ "แต่
คุณเก่งนะ เปลี่ยนยางเป็น"
"ท�ำให้เป็นไว้ก็ไม่เสียหายนี่คะ" เธอพูดงึมง�ำ รอคอยให้เขาทักว่า
จ�ำเธอได้ แต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่ทัก...หรือว่าเขาจะจ�ำเธอไม่ได้!?
คนขับรถใส่ยางอะไหล่เสร็จสิ้นในเวลาไม่นานนัก ปาฏลีก�ำลังช็อก
กึง่ สะเทือนใจทีห่ ม่อมราชวงศ์ประภาภัทรจ�ำเธอไม่ได้ แต่พอเห็นเขาช่วยเก็บ
อุปกรณ์ให้เธอเรียบร้อยก็นกึ ได้วา่ มือของเขาต้องเปือ้ น เธอเลยก้มเข้าไปในรถ
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แล้วหยิบขวดน�ำ้ ออกมาเทให้เขาล้างมือ พอเสร็จแล้วเขาก็ออกปากว่าจะเทน�ำ้
ให้เธอล้างมือบ้าง
"ขอบคุณอีกครัง้ นะคะทีแ่ วะช่วย" แม้นำ�้ ตาจะไหลพรากอยู่ในอก หาก
หญิงสาวก็ยกมือไหว้ทั้งสองหนุ่มอีกครั้ง
"เรื่องเล็กน้อยครับ เดินทางปลอดภัยนะครับ"
"เช่นกันค่ะ"
ปาฏลีรรี อ แต่หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรก็ผายมือเป็นเชิงบอกให้เธอ
ขึน้ รถก่อน เธอเลยท�ำตามนัน้ ...เธอบังคับรถให้วงิ่ ออกจากจุดนัน้ ช้าๆ ดวงตา
เหลือบดูกระจกมองหลัง เห็นบุรุษทั้งสองก�ำลังเดินกลับไปที่รถของตัวเอง
จนกระทัง่ ระยะห่างมากเกินไปเธอจึงกลับมามองถนนเต็มตา
"คุณชายภัทรจ�ำไม่ได้" หญิงสาวครางกับตัวเอง ความผิดหวังสะเทือนใจ
พุง่ ขึน้ มาระลอกแล้วระลอกเล่า
เขาไม่ได้สนใจเราเลยไอ้ปาย ฮือออ...
"ไอ้ปาย แกนี่อาการหนั
(ติดตามอ่กมากแล้
านต่อได้วนะ"
ในฉบับเต็ม)
จารีรัตน์หันไปมองหน้าเพื่อน สายตาเหนื่อยหน่ายเหลือประมาณ...
หลังจากบอกให้เพือ่ นส�ำนึกความผิดตัวเองแล้วค่อยติดต่อมา หล่อนก็ไม่ได้
คุยกับปาฏลีอกี เลย แล้วอยูด่ ๆี เมือ่ คืนแม่เจ้าประคุณก็โทรมาทัง้ งอแงและ
โวยวายใส่หล่อนชนิดทีผ่ า่ นไปหลายนาทีหล่อนก็จบั ใจความได้แค่ 'คุณชาย
จ�ำฉันไม่ได้' จนหล่อนหมดความอดทนเลยแหวใส่ให้อกี ฝ่ายตัง้ สติแล้วเล่าเรือ่ ง
ทัง้ หมดตัง้ แต่ตน้ ใหม่
'นี่คือแกเพิ่งกลับมาจากบ้านพัทยาถูกป่ะ เสื้อผ้าหน้าผมแกเป็นไง'
จารีรัตน์ถามหลังจากได้ฟังเรื่องทั้งหมดจนจบ
'ก็ปกติ...'
'ปกติของแกคือหน้าสด หัวยุ่ง ใส่ชุดนอนใช่ไหม' หล่อนทราบดีว่า
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