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"ถ้าคุณขอสิถึงจะเรียกว่ารบกวน น่ีผมเสนอเองจะเป็นการรบกวนได้ยังไง"  

ชายหนุ่มพูดกลั้วหัวเราะ

"อาจเพราะฉันไม่รู้สึกว่าสนิทกับคุณมากขนาดนั้นมั้ง"

หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรมองดวงหน้าสวย จากท่ีจะลุกจากโซฟาเลยไม่ลุก 

แล้วหันหน้าไปคุยกับเธอแทน

"งั้นถ้าผมจะขอสนิทกับคุณมากกว่านี้ล่ะ...คบเป็นแฟนกันไหม"

หา! ขอเป็นแฟนกันง่ายแบบนี้อ่ะนะ! ปาฏลีเหวออีกรอบอย่างช่วยไม่ได้

"ผมอยากพูดให้เรว็กว่านี ้แต่คณุก็ท�าท่าเหมอืนหนีๆ ผมยังไงไม่รู ้แถมยังป่วยอกี" 

ชายหนุม่พูดเสยีงเรยีบเรือ่ยเหมอืนเป็นบทสนทนาทัว่ไป "คณุเป็นผูห้ญิงทีน่่ารกัมากนะ 

ย่ิงได้รู้จักผมก็ย่ิงชอบคุณ จนไปๆ มาๆ กลายเป็นหลงรักคุณไปแล้ว...ตกลงว่าเรา 

เป็นแฟนกันเถอะ นะ"
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คำ�นำ�

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับเลิฟอีกแล้ว แน่นอนว่าเลิฟไม่เคยมาพบเพื่อนๆ 

มือเปล่า หลังจากปีที่แล้ว Andra พาสองหนุ่ม 'เดย์-ไนต์' มาส่งท้ายปี ต้อนรับ

เดือนแห่งความรักปี 2561 ทั้งที เลยใจดีให้เลิฟ (ยืม) ควงคุณพระเอกคนใหม่

มาอวดโฉมค่า

ซ่ึงแอบกระซิบเลยว่าพระเอกคนนี้ไม่ใช่ใครท่ีไหน เป็น 'พี่ชายคนสนิท' 

ของ 'เพชรจอมนาง' นางเอกเรื่อง 'รักร้ายละลายใจ' พูดมาขนาดนี้เพื่อนๆ  

คงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาก็คือ 'หม่อมราชวงศ์ประภาภัทร ฉัตรา' คุณชายหนุ่ม

รูปงาม นามเพราะ ชาติตระกูลดี สุภาพและอบอุ่นแห่งวังสราญฤดี ซ่ึงเลิฟ 

รบัประกนัเลยว่าสาวสายหวานต้องถกูใจพระเอกคนนีแ้น่ๆ เพราะคณุชายภทัร

ช่างขยันคว�่ารถน�้าตาลแจกจ่ายความหวานไม่แพ้พี่ไนต์เลยทีเดียว

นอกจากโดนใจสาวสายหวาน เสน่ห์ของคณุชายภทัรยังมดัใจสาวสายกนิ

อย่าง 'ปาฏลี' ผู้ไม่เคยหลงรักใครมาก่อน อุบัติเหตุเล็กๆ ที่มีเขาเป็นเจ้าชาย 

ข่ีม้าขาว ท�าให้นางเอกของเราถงึกบัต้องตัง้ปณธิานไว้เลยว่าจะต้องพาตัวเข้าไป

ใกล้ชิดกับหนุ่มในฝันคนนี้ให้ได้!

เรามาร่วมลุน้และเอาใจช่วยให้ปาฏลปีฏบัิตภิารกจิ 'อ่อยเซ็ปช่ัน' พิชิตใจ

คุณชายภทัรให้ส�าเรจ็กนัดกีว่าค่า

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ชื่อแอนค่ะ...ครึ่งหนึ่งของนามปากกา Andra ก็ได้มาจากชื่อเล่นนี่แหละ

เป็นคนช่างอ่านมาตั้งแต่จ�าความได้ อ่านทุกสิ่งอย่างตั้งแต่การ์ตูนยัน

หนังสือธรรมะ ยิ่งโตก็ยิ่งอ่าน สุดท้ายกลายเป็นขยับมาเขียน เผลอแป๊บเดียว

กเ็ขียนมาหลายปีแล้ว และทุกวนันีก้ยั็งมีความสขุกบัการเขียนอยู่ และยงัคงท่ึง

อยู่ทุกเม่ือเช่ือวันกับความมหัศจรรย์แห่งโลกของตัวอักษร มันสร้างโลกได้  

สร้างประสบการณ์ได้ และสร้างมิตรภาพได้ เลยตั้งใจว่าจะเขียนต่อไปเรื่อยๆ 

เพราะนอกจากเป็นสิ่งที่รักแล้ว ยังอยากแบ่งปันความมหัศจรรย์กับทุกคนด้วย

ขอขอบคณุจากใจส�าหรบัทุกคนท่ีเกีย่วข้อง ท้ังครอบครวั เพ่ือน อาจารย์ 

กอง บ.ก. ที่น่ารักน่าเลิฟ และที่ขาดไม่ได้คือนักอ่านทุกท่าน ถ้าขาดใครคนใด

คนหนึ่งไป Andra ก็คงไม่มีวันนี้ ขอบคุณส�าหรับความอบอุ่นและความรู้สึกดีๆ 

ท่ีมอบให้กันไม่ขาด ใครจะเช่ือว่าตัวอักษรจะถักทอเป็นมิตรภาพท่ีงดงามได้

ขนาดนี้เสมอ

ติดต่อ ติชม ทักทายกันทางแฟนเพจ

https://www.facebook.com/Andra.Writer นะคะ ̂ ^

Andra

ประวัตินักเขียน
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Andra

ปาฏลียนืปิดปากหาวหวอดอยู่ในลิฟต์ ตอนนี้เธอก�าลังง่วงอย่างหนัก 

เหตุเพราะเม่ือคืนนี้โรงละคร 'สยามนาฏาลัย' ได้เปิดการแสดงนาฏศิลป์ 

ร่วมสมัยโปรแกรมใหม่ในรอบปฐมทัศน์ท่ีพัทยา ในฐานะท่ีเป็นผู้บริหาร 

เธอจึงต้องไปดูความเรียบร้อย แรกสุดเธอก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะค้างท่ี 

บ้านพทัยาแล้วค่อยขบัรถกลบัมาท�างานท่ีกรงุเทพฯ ในตอนเช้า แต่สดุท้าย 

ก็เปลี่ยนใจเพราะไม่แน่ใจว่าเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าจะเจอรถติดหรือเปล่า  

ท่ีส�าคญัเธอกลวัว่าจะง่วงจนเกดิอันตรายระหว่างเดนิทาง ซ่ึงถ้าดจูากสภาพ

ของเธอตอนนี้ก็คงต้องบอกว่าคิดถูกแล้วที่กลับกรุงเทพฯ ตั้งแต่เมื่อคืน

หญิงสาวมองภาพสะท้อนของตัวเองในประตูลิฟต์ซ่ึงมีพื้นผิวเงาวาว 

จนใช้แทนกระจกได้ สภาพเธอไม่โทรมเท่าไหร่ อย่างน้อยเธอก็ใช้เครือ่งส�าอาง

กลบรอยคล�้าใต้ตาได้ดี หากท่ีไม่มีอะไรช่วยกลบเกลื่อนได้คงเป็นแววง่วง 

ในดวงตา

ห้างยังไม่เปิด แต่ร้านกาแฟอาจจะยอมขายกาแฟให้เธอก็ได้ ปาฏลี

ยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกา

เวลานีเ้ธออยูภ่ายในห้างสแควรโิอ ห้างสรรพสนิค้าสดุหรูใจกลางเมือง 

บทนำ�
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และท่ีเธอเข้ามาในห้างได้ตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาเปิดท�าการก็เพราะบริษัทของ

เธอเช่าพืน้ท่ีฮอลล์ด้านบนของห้างเพือ่จดังานแฟนมีตติง้ของนกัแสดงเกาหลี

ในช่วงบ่ายวนันี ้เธอจงึต้องมาตรวจตราการเตรียมสถานท่ี และบ่ายนีก้ต้็อง

อยู่ร่วมในงานเพื่อดูแลให้ทุกอย่างด�าเนินไปอย่างเรียบร้อยท่ีสุดด้วย ยังดี 

ท่ีศิลปินจะเดินทางกลับทันทีหลังจบงาน เพราะไม่อย่างนั้นก็อาจต้องมี

รายการดูแลเทกแคร์กันต่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี เผื่อมีการท�างาน 

ร่วมกนัในอนาคตอกี

ประตูลิฟต์เปิดออก หญิงสาวเดินออกจากลิฟต์แบบง่วงๆ แต่แล้ว 

ร่างโปร่งก็เสียหลักจนแทบถลาล้มคะม�า ดีท่ีเธอยังทรงตัวไว้ได้ ทว่าเท้า 

ข้างหนึ่งก็หลุดออกจากรองเท้าส้นสูงท่ีใส่อยู่ เม่ือเธอหันไปมองก็พบว่า 

ส้นเข็มของรองเท้าติดคาอยู่ตรงร่องประตูลิฟต์ หากท่ีแย่ไปกว่านั้นก็คือ 

เมื่อครู่เธอได้ยินเสียงดังแควกพร้อมกันด้วย มือของเธอเอื้อมไปจับรอยผ่า

ด้านหลังกระโปรงตามสัญชาตญาณ จากนั้นเธอก็กรีดร้องในใจ

กรี๊ด! กระโปรงขาด!

ปาฏลีหันรีหันขวาง แต่พอเห็นประตูลิฟต์จะเลื่อนปิดเธอก็รีบยื่นมือ

ข้างหนึ่งไปขวาง ขณะที่อีกมือยังจับชายกระโปรงไว้เพราะเกรงจะโป๊ถึงแม้

ตอนนี้บริเวณนี้จะมีเธออยู่ตามล�าพังก็ตาม เธอถอดรองเท้าส้นสูงอีกข้าง

แล้วคุกเข่าลงเพือ่ดงึรองเท้าออกจากร่องลฟิต์ ทว่าอาจเพราะเธอใช้มือเดยีว

แถมท่านัง่กทุ็ลกัทุเลเพราะต้องระวงักระโปรง เธอจงึกอบกูร้องเท้าไม่ส�าเรจ็

เสียที

"มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ"

หญิงสาวสะดุ้ง ครั้นหันไปมองก็พบบุรุษคนหนึ่ง ท่าทางเหมือนเขา

เพิ่งเดินออกมาจากลิฟต์ฝั่งตรงข้าม แววสงสัยฉายอยู่บนใบหน้าหล่อเหลา 

แต่ก่อนท่ีเธอจะทันได้คดิตอบอะไรเขากย่ื็นมือออกมาดนัประตลูฟิต์ไว้ไม่ให้

เลื่อนปิดอีกรอบพร้อมกับเสนอตัว
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"ขอผมช่วยนะครับ"

ปาฏลีตัดสินใจแล้วพยักหน้ารับอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยสภาพเธอ 

เม่ือครู่ทุลักทุเลเหลือเกิน...เธอค่อยๆ ขยับลุกอย่างระมัดระวัง ปล่อยให ้

ชายหนุ่มแปลกหน้าแต่หน้าไม่แปลกทรุดลงคุกเข่าแทน โดยเธอเอ้ือมมือ

ไปขวางประตูลิฟต์ไว้ขณะท่ีเขาค่อยๆ ดึงรองเท้าส้นสูงของเธอออกจาก 

ร่องลฟิต์อย่างระมัดระวงัจนส�าเรจ็ แล้วเขากว็างมันคูก่บัรองเท้าส้นสงูอีกข้าง

ที่เธอถอดวางไว้หน้าลิฟต์

"ขอบคุณมากนะคะ"

เธอค้อมศีรษะขอบคุณเขาหลายรอบ ใจนึกอยากยกมือไหว้ด้วยซ�้า 

แต่ก็ไม่กล้าปล่อยมือจากกระโปรง เพราะจับดูแล้วรอยขาดสูงไม่น้อย เผื่อ

มีใครโผล่มาอีกจะต้องไม่งามแน่ๆ

"ไม่เป็นไรครับ"

อีกฝ่ายรับทั้งรอยยิ้มนุ่มละมุนที่ขับให้ใบหน้าหล่อเหลาสว่างไสว เขา

ท�าท่าเหมอืนจะพดูอะไรบางอย่างอกี แต่แล้วกเ็ปลีย่นใจและขยับถอดเสือ้สทู

สีน�้าเงินของตัวเองยื่นส่งให้เธอแทน

"คะ?" ปาฏลีมองเสื้อสูทของเขาหน้าตาเหลอหลา

"เอาคลุมไว้ดีกว่าครับ"

นั่นเองหญิงสาวจึงเข้าใจ แน่นอนว่าอีกฝ่ายคงจะสังเกตเห็นท่าทาง

แสนผดิปกตขิองเธอ หากเขากค็งไม่อยากเอ่ยค�าถามท่ีอาจท�าให้เธออับอาย

ออกมา สุดท้ายเลยถอดเสื้อย่ืนให้เธอเองโดยไม่ต้องถาม...เธอถึงกับ 

จ้องหน้าเขาอย่างคาดไม่ถึง รวมถึงเกรงใจและซาบซ้ึงด้วย และคงเพราะ

เห็นเธอไม่ยอมรับเสื้อสูทไปเขาจึงคะยั้นคะยอ

"รับไปเถอะครับ ผมยังมีเสื้อเชิ้ต ไม่ได้เดือดร้อนอะไร"

"ขอบคุณมากนะคะ" ปาฏลีโค้งขอบคุณเขาอีกหลายรอบก่อนจะ 

เอือ้มมือไปรบัเสือ้สทูมา เธอปล่อยมือจากกระโปรงแล้วรบีตวัดเสือ้สทูผกูไว้
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ท่ีเอวอย่างรวดเรว็ เงยหน้าข้ึนมาอีกทีกเ็ห็นเจ้าของเสือ้เดนิห่างออกไปแล้ว 

เธอจงึรบีร้องเรยีกเอาไว้ "เดีย๋วก่อนค่ะคณุ อย่าเพ่ิงไป คณุท�างานในห้างนี้

ใช่ไหมคะ จะให้ฉันเอาสูทไปคืนคุณที่ไหนดี ขอเวลาฉันไปซื้อกระโปรงใหม่

แล้วจะรีบเอาไปคืนค่ะ"

"ผมก�าลังจะออกจากห้างแล้ว" ชายหนุ่มหันกลับมา ท่าทางเหมือน 

เพิ่งนึกได้ว่าต้องเอาเสื้อสูทคืน ใบหน้าหล่อเหลาฉายแววครุ่นคิดแวบหนึ่ง

ก่อนท่ีเขาจะเปิดปาก "คณุเอาไปฝากไว้ท่ีเคาน์เตอร์ประชาสมัพันธ์ของห้าง

ก็ได้ครบั"

"แล้วคุณช่ืออะไรคะ" เธอถามเม่ือเห็นเขาท�าท่าจะหมุนกายจากไป 

อีกรอบ ครั้นได้สบตากันเธอจึงรีบพูดต่อ "คือฉันจะได้บอกพนักงานท่ี

เคาน์เตอร์ถูกว่าฝากไว้ให้ใคร"

"ประภาภัทรครับ ผมช่ือประภาภัทร" เขาบอกช่ือเธอพร้อมกับ 

รอยยิ้มละมุนที่ท�าให้เธอตาพร่าอีกครั้ง "แต่ไม่ต้องรีบก็ได้ครับ ขอตัวนะ"

"ขอบคณุอีกครัง้นะคะ" คราวนีมื้อว่างแล้วปาฏลเีลยยกมอืไหว้ขอบคณุ

เขาท้ังท่ีหัวใจเต้นตกึตกั ซ่ึงเขากย็กมือรบัไหว้แล้วหมนุกายจากไป

ดวงตากลมโตทอดมองตามบุรุษนามประภาภัทรจนเขาลับไปจาก

สายตา จากนั้นเธอจึงหันไปสวมรองเท้าส้นสูงท่ีวางอยู่บนพื้นข้างตัว 

อย่างระมดัระวงั เม่ือทดลองท้ิงน�า้หนกัจนแน่ใจแล้วว่าส้นรองเท้าไม่มีปัญหา

เธอก็ถอนหายใจเฮือก มือเรียวลูบเสื้อสูทไปมา...แค่แรกจับเนื้อผ้าเธอก ็

นึกรู้ทันทีว่ามันต้องมีราคา แต่น่าแปลกท่ีเขาดูไม่ใส่ใจมันเลย จะว่าเขา 

รบีมากก็ไม่น่าใช่ถ้าดจูากความเรว็ในการเดนิเมือ่ครู่

แต่...ท่ีแน่ๆ ผู้ชายคนนี้ดีจัง หล่อแล้วยังใจดีมีน�้าใจ แถมสุภาพ  

กิริยามารยาทดูผู้ดี๊ผู้ดี เสียงก็ทุ้มน่าฟัง แถมยิ้มน่ามองมากด้วย...จะว่าไป

ดูแล้วเขาอาจจะเป็นระดับผู้บริหารของห้างหรือไม่ก็เจ้าของร้านสักร้าน 

ในห้างนี้ก็ได้
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ภาพรอยยิ้มบนใบหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่มติดแน่นอยู่ในห้วง 

ความคดิ นอกจากปาฏลจีะสลดัไม่ออกแล้วหัวใจยังชักหวิวๆ อย่างไรชอบกล 

และเธอกต็ระหนกัอย่างรวดเรว็ว่าอาการของตวัเองไม่ปกติ

โอ๊ย นี่อย่าบอกนะว่าเธอก�าลังตกหลุมรัก!
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บทที่ 1
รักแรกพบ

"ไอ้จ๋า ฉันว่าฉันตกหลุมรักอ้ะ"

ปาฏลีกรอกเสียงลงในโทรศัพท์...ตอนนี้เธออยู่ในงานแฟนมีตติ้ง 

ของพระเอกช่ือดังจากเกาหล ี ถงึแม้นกัแสดงคนท่ีว่าจะหล่อเหลาโด่งดงัจน

บัตรขายหมดภายในไม่กี่ช่ัวโมง แถมเธอเองก็ชอบดูซีรี่ส์ท่ีนักแสดงคนนี้

แสดง ทว่าเวลานี้ในหัวเธอกลบัมแีต่ภาพของหนุม่หล่อใจดท่ีีเธอพบเม่ือเช้า 

ท�าอย่างไรเธอกก็�าจดัภาพรอยยิม้นุม่ละมนุราววปิครมีบนแก้วกาแฟของเขา

ไม่ได้ จนในท่ีสดุเธอกท็นความรูส้กึอยากแบ่งปันเรือ่งนีก้บัใครสกัคนไม่ไหว 

ต้องหลบออกจากฮอลล์ท่ีจัดงานแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดต่อสาย 

หาเพือ่นสนทิอย่างจารรีตัน์

"อะไรนะ แกตกหลุมที่ไหน แข้งขาหักหรือเปล่า"

"ไอ้บ้า!" เธอแหวสวนไป ก่อนจะตระหนกัได้ว่าเสยีงของเพ่ือนฟังอู้อ้ี 

กว่าปกต ิ"นีแ่กตืน่หรอืยังเนีย่"

"ก็ตื่นมาคุยกับแกนี่ไง"

ปาฏลีกลอกตา เพราะเวลานี้ก็ล่วงสู่ช่วงบ่ายเข้าไปแล้วแต่เพ่ือน 

กลบับอกว่าเพิง่ตืน่ หากกว่็าไม่ได้ อกีฝ่ายเป็นอย่างนีม้าแต่ไหนแต่ไร หล่อน
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ท�างานอยู่บ้าน เป็นฟรแีลนซ์รบังานหลากหลาย และท่ีส�าคญัคอืหล่อนใช้ชีวติ

นอนกลางวนัตืน่กลางคนื ดงันัน้ถ้าโทรไปเวลานีก้็ไม่แปลกท่ีจะพบว่าหล่อน

ก�าลงัหลบัอยู่

"เออๆ ฉันผิดเองแหละท่ีโทรมาตอนแกนอนอยู่ โทษทีนะ แกไป 

นอนต่อเหอะ"

"แกโทรมาปลกุฉันตืน่แล้ว อย่ามาท้ิงกนัไว้กลางเตยีง!" จารรีตัน์รวัค�าพูด

มา สุม้เสยีงบ่งบอกว่ารูส้กึตวัตืน่มากข้ึนแล้ว "ตกลงเมือ่กีแ้กตกหลมุอะไรนะ"

พอโดนเพือ่นถามปาฏลกีลบัรูส้กึกระดากหน่อยๆ ท่ีจะต้องพูดประโยคเดิม

อีกครัง้ ตอนแรกท่ีพดูไปนัน้เพราะอารมณ์ล้วนๆ กระนัน้เธอกย็อมตอบ

"ตกหลุมรัก"

"ฮะ? ตกหลมุรกั!" จารรีตัน์ร้องทวน จากนัน้หล่อนกร็วัค�าพูดมาอีกชุด 

"แกไปตกหลมุรกัใครอะไรยงัไงท่ีไหนเมือ่ไหร่ หรอืโอป้าท่ีมามีตติง้วันนี!้"

"ไม่ใช่...เม่ือเช้าฉันเจอผู้ชายคนหนึ่งท่ีห้าง" เธอบอกก่อนจะเริ่มต้น

เล่าเหตุการณ์ที่หน้าลิฟต์เมื่อเช้าให้เพื่อนฟังอย่างละเอียด

"เดี๋ยวนะ สรุปว่าแกตกหลุมรักผู้ชายแปลกหน้า แถมแกรู้แค่ชื่อจริง 

ของเขา ตอนนีเ้ลยไม่รูจ้ะไปตามหาเขายังไงท่ีไหนเนีย่นะ" เพือ่นสรปุหลงัจาก

ฟังเรือ่งราวท้ังหมดจนจบ "โอ๊ย ในเม่ือแกตกหลมุรกัเขาแล้วท�าไมไม่อ่อย  

หรอือย่างน้อยแกกค็วรจะเนยีนหาข้อมูลเขาให้มากกว่านีห้น่อยไหม"

"ด่าได้แต่อย่าเยอะ ตอนนี้ฉันก็ก�าลังเสียดายอยู่" ปาฏลีโอดครวญ  

"ตอนนัน้ฉันก�าลงังงอ่ะแก แถมฉันเคยจบีใครท่ีไหนแกกร็ู ้ฉันคดิไม่ทันหรอก 

แล้วเอาจรงิๆ ฉันกไ็ม่นกึว่าจะถงึข้ันลบหน้าของเขาออกจากหัวไม่ออกอย่างนี้

ด้วย"

"เออ คณุหนปูายอ่อยไม่เป็น เคยแต่ปฏเิสธคนท่ีเข้ามาอ่อย" จารรีตัน์

ท�าเสียงเบื่อหน่าย "แล้วแกโทรมาหาฉันนี่คิดว่าฉันจะช่วยอะไรได้ยะ หรือ

จะให้ฉันสมน�า้หน้าท่ีแกอุตส่าห์มีประสบการณ์ป๊ิงหนุม่ในรอบสบิปีแล้วกน็ก
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เพราะความเอ๋อของตัวเอง" 

"โอ๊ย อย่างน้อยฉันกอ็ยากระบายให้ใครสกัคนฟังอ่ะ แกจะให้ฉันโทรเล่า

ให้คุณพ่อฟังหรอืไงล่ะ" เธอบ่น "แล้วดทู่าทางเขาน่าจะไฮโซประมาณนงึ เผือ่

แกจะเคยได้ยินช่ือม่ัง"

ด้วยความท่ีวันๆ หมกตัวอยู่ในบ้านและสิงสถิตท่ีหน้าคอมพิวเตอร ์

เป็นหลกั นอกจากจะท�างานแล้วจารรีตัน์กเ็สพข้อมูลเกีย่วกบัคนดงัในทุกแขนง

จากอนิเตอร์เนต็ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นดารานกัร้องไทยเทศไล่ไปถงึไฮโซ 

ไฮซ้อในไทยจนถงึอเมรกิา จนถงึข้ันท่ีหล่อนมีแหล่งข้อมลูในเครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์ ยิง่นานวนัเธอกร็ูส้กึว่าเพือ่นใกล้เป็นอบัดลุสายก๊อสซิปเข้าไปทุกขณะ 

ครัง้นีน้อกจากระบายเรือ่งท่ีอัดอ้ันอยู่ในอกแล้วเธอกแ็อบหวังอยู่บ้างว่าเพือ่น

อาจเคยได้ยินชือ่ 'ประภาภทัร' ผ่านหู

"ผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรนะ ขออีกทีดิ๊"

"ประภาภัทร...ประ-ภา-ภัทร" ปาฏลีเน้นชื่อของชายหนุ่มช้าๆ ชัดๆ 

เพิ่มอีกรอบ

"ไม่คุน้เลยแฮะ ชือ่แปลกๆ แบบนีถ้้าเคยได้ยินฉันน่าจะจ�าได้" จารรีตัน์

พมึพ�า "แล้วนีแ่กเอาสทูไปส่งท่ีเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ยงั"

"ยัง ฉันว่าจะส่งซักก่อนแล้วค่อยเอามาฝากคืน แล้วก็กะจะเขียน 

การ์ดขอบคุณเขาแนบไปด้วยนิดนึงไรงี้"

"เขียนเบอร์โทรแกใส่ไปด้วยเลย"

"อยู่ดีๆ แกจะให้ฉันเขียนเบอร์โทรไปในการ์ดขอบคุณเนี่ยนะ" ปาฏลี

กะพริบตาปริบๆ

"เยส แกก็เขียนต่อท้ายไปสิว่าเผื่อเสื้อสูทมีปัญหาเสียหายอะไร 

ให้ติดต่อมา แกพร้อมจะรับผิดชอบงี้" จารีรัตน์แนะ

"เออ ก็ฟ ังโอเค...ท�าไมแกดูเช่ียวชาญดีจัง ท้ังท่ีความจริงก็ 

ไร้ประสบการณ์ด้านการอ่อยพอกับฉัน"
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"บอกแล้วว่าอ่านนิยายดูซีรี่ส์เยอะๆ ช่วยได้" จารีรัตน์หัวเราะหึ

"แต่ถ้าเขียนเบอร์ไปแล้วเขาไม่โทรมาก็แสดงว่าเขาไม่ได้สนใจฉัน 

ใช่ป่ะ" แค่คิดปาฏลีก็ชักกังวล

"ก็คงงั้น เพราะถ้าเขาสนใจแกสักหน่อยเขาก็จะต้องหาเรื่องโทรมา

แหละ แกให้เบอร์ไปขนาดนั้น...หรือแกจะเขียนไปโต้งๆ เลยว่าแกปิ๊งเขา 

ว้อนต์ให้เขาโทรมาหาม้ากมากล่ะ"

"ไอ้บ้า!"

"งั้นแกก็เขียนแบบท่ีฉันบอกตอนแรก ถ้าเขาไม่โทรมาแกก็ตัดใจ  

มฟูออนไปให้ผูช้ายคนอ่ืนมาอ่อยแกต่อไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะเจอคนท่ีถกูใจใหม่

ไง"

"จ๋า นี่ตั้งสิบปีเลยนะกว่าฉันจะเจอคนที่ปิ๊งแบบนี้ ความจริงครั้งก่อน

ที่เป็นปั๊ปปี้เลิฟสมัยวัยรุ่นนี่ฉันไม่อยากนับด้วยซ�้า"

"แล้วแกจะท�าไงอ่ะ จะจ้างนกัสบืหาตวัคนท่ีช่ือประภาภทัรเหรอ จรงิๆ 

ช่ือดูไม่โหลกน่็าจะหาไม่ยากนะ แต่ก.็.." จู่ๆ เสยีงเจือ้ยแจ้วของจารรีตัน์ก็

สะดดุกลางคนัจนปาฏลงีนุงง หากยังไม่ทันได้ถามอีกฝ่ายกส่็งเสยีงโหวกเหวก

มาเสยีก่อน "เฮ้ย ฉันนึกออกแล้ว มีอยู่ประภาภัทรนงึ เข้าเค้ากบัท่ีแกเล่า 

ให้ฟังเลย"

"จริงเหรอ" ปาฏลีตาโตด้วยความตื่นเต้น

"ถ้าใช่คนนีก้ไ็ม่ธรรมดาจรงิๆ อ่ะแก ท่ีฉันนกึไม่ออกเพราะปกตไิม่มีใคร

เรยีกเขาว่าประภาภทัรเฉยๆ แต่จะเรยีกกนัว่าคณุชายภทัร"

"คุณชายภัทร?"

"ใช่ เพราะเขาเป็นหม่อมราชวงศ์...หม่อมราชวงศ์ประภาภทัร ฉัตรา 

ทุกคนถงึเรยีกเขาว่าคณุชายภทัรไง!"

หม่อมราชวงศ์ประภาภัทร ฉัตรา
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ปาฏลีใช้ปลายนิว้เลือ่นดภูาพบนหน้าจอแท็บเลต ดวงตากลมโตสนีลิ

เปล่งประกายระยับ ขณะที่มุมปากยกเป็นรอยยิ้มค้างราวจะตอบรับรอยยิ้ม

ของบุรุษในภาพ

หม่อมราชวงศ์ประภาภทัรเป็นเหมอืนคณุชายท่ีหลดุออกมาจากละคร 

ซ่ึงเขากเ็กดิมาเป็นคณุชายจรงิๆ เสยีด้วย ทุกการเคลือ่นไหวของเขาสง่างาม

หากขณะเดียวกันก็นุ่มนวลสุภาพ ท้ังค�าพูดและวิธีพูดของเขาเสนาะหู  

ดวงตาสีน�้าตาลฉายแววอ่อนโยนไม่ผิดกับวันท่ีพบกัน จมูกโด่งจัดของเขา 

มรีมิฝีปากบางท่ีคลายตวัเป็นรอยย้ิมชวนมองรองรบัข้างใต้ ผวิกายของเขา

เป็นสขีาวเหลอืง หากไม่รูท้�าไมเธอมักจะรูส้กึว่าเขาคล้ายมอีอร่าบางอย่าง

จนดเูด่นกว่าคนท่ัวไปเสมอ...เธอพยายามหาค�านยิาม หากจนถงึตอนนีก้มี็

เพยีงวลเีดยีวท่ีตรงใจ 'หล่อแบบผูด้'ี

หลังจากจารีรัตน์นึกถึงหม่อมราชวงศ์หนุ่มได้ หล่อนก็บอกให้เธอ 

ลองไปค้นหาภาพของเขาในอนิเตอร์เนต็ว่าใช่คนเดยีวกนัไหม เธอสะกดช่ือ

เขาไม่ถูก แต่เสิร์ชเอ็นจิ้นก็ฉลาดพอจะสะกดให้ถูกต้องแล้วส่งภาพของเขา

มาให้เธอด ูซ่ึงพอเห็นปุ๊บเธอกก็รีด๊ป๊ับ รบีส่งข้อความไปบอกเพ่ือนมอืไม้สัน่

'คนนี้เลยแก คนนี้ๆๆๆ'

'งัน้แกไปท�างานก่อน เดีย๋วฉันส่งวทิยานพินธ์ให้' จารรีตัน์ตอบกลบัมา

ด้วยความท่ีเพื่อนท�างานอยู่บ้านแถมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการ 

ท่องอินเตอร์เน็ต พอปาฏลีอยากรู้เรื่องอะไรอย่างจริงจัง หล่อนก็มักจะ 

ท�ารายงานสรปุข้อมูลส่งมาให้เธออ่าน ซ่ึงหล่อนกท็�าเป็นรายงานท่ีสวยงาม

จรงิจงัอย่างย่ิงจนเธอเรยีกรายงานเหล่านีว่้าวทิยานพินธ์

เมื่อจารีรัตน์บอกจะรวบรวมข้อมูลให้ แถมตัวเธอเองก็มีงานต้องท�า 

เธอเลยได้แต่สงบจิตสงบใจ ดูแลงานมีตติ้งให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยจนกระท่ัง 
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ส่งนักแสดงหนุ่มหล่อชาวเกาหลีถึงสนามบิน จากนั้นเธอก็รีบกลับบ้าน 

มาเปิดดวูทิยานพินธ์ท่ีเพือ่นรกัส่งมารอตัง้แต่เยน็ อกีฝ่ายยงัท�างานได้เนีย้บ

เหมอืนเคย ท้ังภาพและข้อมูลพร้อมสรรพสวยงาม นอกจากประวัตคิร่าวๆ 

ท้ังของตวัเขาและครอบครวัแล้วหล่อนกท็�าข่าวแยกเป็นหัวข้อๆ พร้อมแนบ

ลิงก์ให้เธอกดเข้าไปดูได้อย่างสะดวกด้วย

ตอนเรยีนจารรีตัน์ไม่เคยท่ีจะตัง้ใจท�ารายงานแบบนีห้รอก แต่กน็ัน่แหละ 

เธอจะไม่ต่อว่าหล่อนเรือ่งนีเ้ดด็ขาดเลย

เรียนไฮสกูลท่ีสวิส จบตรีอังกฤษ...โอ๊ย จบอังกฤษเหมือนกันด้วย! 

ปาฏลีกรี๊ดกร๊าดอยู่คนเดียวบนเตียงนอนกว้าง แต่ไม่ทันไรเธอก็นึกได้ว่า

ตัง้แต่กลบัมาไทยเธอก็ไม่เคยไปงานเลีย้งสงัสรรค์ศษิย์เก่าอังกฤษเลยเพราะ

ความข้ีเกยีจ บวกกบัเพือ่นท่ีพอจะสนทิกนัสมยัเรยีนท่ีนัน่ก็ไม่ไปเหมือนกนั 

พอมาตอนนี้เธอเลยต้องตีอกชกหัวตัวเอง เธอไม่รู้หรอกว่าเขาไปร่วมงาน

ที่ว่าหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ ถ้าเธอไปก็มีโอกาสเจอเขานั่นแหละ

ปีนี้ต้องไม่พลาด!

หญิงสาวไล่อ่านต่อไปเรือ่ยๆ ตัง้แต่เรือ่งราชสกลุฉัตราจนถงึธรุกจิหลกั

ของครอบครัวซ่ึงก็คือห้างหรูท่ีมีสาขาอยู ่ท่ัวประเทศซ�้ายังขยายไปถึง 

ประเทศเพือ่นบ้านแล้วด้วย และห้างสแควรโิอท่ีเธอไปเช่าฮอลล์จดังานมีตติง้

ในวันนี้ก็เป็นของเขาเช่นกัน มิน่าเขาถึงบอกให้เธอเอาเสื้อสูทไปท้ิงไว้ 

ท่ีเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์

แต่เขาแนะน�าตัวเรียบง่ายมาก ไม่อวดโอ่เลย น่ารักง่ะ

จรงิอยู่ถงึหม่อมราชวงศ์จะเป็นแค่ค�าน�าหน้าช่ือ ส่วนตวัเขานัน้ถอืเป็น

สามัญชนแล้ว กระนัน้บางคนท่ีเธอเคยพบนัน้ถอืยศถอืศกัด์ิท้ังท่ีก็ไม่มีท้ังยศ

และศักดิ์ให้ถือ มีความอวดโอ่จนน่าร�าคาญทีเดียว ดังนั้นส�าหรับเธอแล้ว

หม่อมราชวงศ์ประภาภทัรวางตวัได้น่าประทับใจมาก

ว่าแต่...เขาเป็นลูกชายคนเดียวแบบนี้ต้องเนื้อหอมแน่ แต่จารีรัตน์
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บอกว่าเขายังโสด ไม่รู้รอดปากเหยี่ยวปากกามาถึงตอนนี้ได้อย่างไร

ด้วยความสงสยัปาฏลเีลยข้ามเนือ้หาข่าวการลงทุนเปิดห้างสรรพสนิค้า

แห่งใหม่ของเขาไปยังข้อมลูในหมวดชีวติรกัก่อน เธอแยกแยะผูช้ายกบัเกย์ 

ไม่เป็นเอาเสียเลย ถ้าปรากฏว่าเขามีรสนิยมช่ืนชอบเพศเดียวกันเธอคง 

หัวใจสลาย แต่ใจสลายเรว็ดกีว่าช้า อย่างไรกต้็องรบีตรวจสอบ

หญิงสาวไล่ดขู่าวคราวเกีย่วกบัเรือ่งรกัๆ ใคร่ๆ ของเขา แรกๆ เธอก็ 

คดิว่าพอจะวางใจได้ว่าเขาน่าจะชอบผูห้ญิง แต่อ่านไปอ่านมาเธอกชั็กจะสงสยั

ข้ึนมาอกี จนสดุท้ายกต็ดัสนิใจโทรไปหาเพ่ือนสนทิเป็นหนท่ีสองของวนั

"ไอ้จ๋า คุณชายภัทรของฉันเขาไม่ได้เป็นเกย์ใช่ป่ะ"

"แหม ยึดเลยนะยะ คณุชายภทัรของฉัน" จารรีตัน์ท�าสุม้เสยีงล้อเลยีน 

"เรื่องเกย์ไม่เกย์ฉันจะไปรู้ได้ไง ตัวจริงก็ไม่เคยเจอ แต่เท่าท่ีฉันรวมข่าว 

ไปให้เขาก็ไม่เคยมีข่าวกับผู้ชายนี่"

"แต่เขาก็ไม่มีแฟนเป็นผูห้ญิงเหมือนกนัไงแก มีแค่ข่าวกบัคณุจอมนาง

เอง แถมตอนนีคุ้ณจอมนางกแ็ต่งงานไปแล้ว แสดงว่าเอาเข้าจรงิกเ็ป็นแค่ 

พีน้่องกนัอย่างท่ีท้ังสองคนพดูมาตลอดน่ะส"ิ

จอมนางหรือเพชรจอมนางท่ีปาฏลีพูดถึงคือเซเลบริตี้ตัวแม่ หล่อน

เป็นเจ้าของ 'ลิเบอร์ตัน' อาณาจักรเพชรระดับโลก จากที่เพื่อนหาข่าวมาให้

หล่อนเป็นรุ่นน้องร่วมโรงเรียนไฮสกูลของหม่อมราชวงศ์ประภาภัทรท่ี 

สวติเซอร์แลนด์และสนทิกนัมาตัง้แต่นัน้ ท่ีผ่านมามกัจะมีกระแสข่าวกระเซ้า

เย้าแหย่เสมอว่าทั้งสองกิ๊กกั๊กกัน ซึ่งถ้าดูจากข่าวก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้น

จริงๆ แม้ต่างฝ่ายต่างพูดว่าเป็นแค่พี่น้องกันก็ตาม ทว่าเม่ือไม่นานมานี้

เพชรจอมนางก็ได้แต่งงานกับก้องกิดากร เจ้าของบริษัทก่อสร้างและ

อสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของไทย แต่เท่าท่ีเห็นหล่อนก็ยังสนิทสนมกับ

หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรดี แสดงว่าระหว่างคู่นี้ไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆ*

* ติดตามเรื่องราวของเพชรจอมนางและก้องกิดากรได้ใน 'รักร้ายละลายใจ'
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หรืออาจจะมีก็ได้ ฝ่ายชายอาจหลงรักข้างเดียว พอสาวเจ้าแต่งงาน

เลยต้องรับสภาพพี่ชายไป...ข้อสันนิษฐานใหม่ผุดข้ึนมาในหัวของปาฏล ี

จนได้ เธอไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัว ดังนั้นความสงสัยจึงงอกเงยไปเรื่อย

"เขาว่ากนัว่าคณุชายภทัรเป็นคนช่างเลอืกมากกก..." จารรีตัน์ลากเสยีง

ยาวเฟ้ือย "ตามท่ีเม้าท์มอยกนัคอืผูห้ญิงนีเ่ข้าไปเต๊าะกนัไม่หยุดเลยนะ แต่

สุดท้ายก็ต้องยกธงขาวกันเอง เพราะคุณชายภัทรจะยิ้มนุ่มๆ วางตัวเป็น 

สภุาพบุรษุกบัทุกคนเหมือนกนัหมด ไม่มีใครเคยเจาะเกราะคณุชายได้ หรอื

ถ้าใครรกุแบบไม่สนหน้าอนิทร์หน้าพรหมกเ็จอองค์แม่จอมนางจ้า แบบว่า

ปกป้องพีช่ายอะไรงี ้ สรปุว่าถ้าแกจะจบีเขาล่ะกง็านหนกัแน่ แล้วย่ิงแกอ่อย 

ไม่เป็นแบบนี้โอกาสอกจะเดาะสงูประมาณเก้าสบิห้าเปอร์เซ็นต์"

"จ๋า ท�าไมแกต้องร้ายยย..." ปาฏลีโอดครวญ

"ฉันพดูความจรงิเว้ย" เพือ่นไม่เห็นใจ "ฉันรูว่้าแกป๊ิงเขา แต่กอ็ยากให้

แกเผือ่ใจไว้หน่อย"

สาวสวยมองภาพหม่อมราชวงศ์ประภาภัทรท่ีก�าลังย้ิมละมุนอยู่ใน

หน้าจอแท็บเลต ใจฝ่ออย่างช่วยไม่ได้ แต่เธอก็ประทับใจเขามากจริงๆ จน

ไม่แน่ใจว่าจะตัดใจได้ง่ายๆ ถึงแม้จะเพิ่งได้เจอหน้าเขาแค่ไม่กี่นาทีก็ตาม

เธอไม่เคยรู้สึกกับใครรุนแรงขนาดนี้มานานแล้ว ครั้งสุดท้ายคือ 

ตอนมัธยมซึ่งเธอปิ๊งรุ่นพี่แบบปั๊ปปี้เลิฟ คนท่ีท�าให้เธอรู้สึกแบบนี้ได้ใช ่

จะผ่านมาบ่อยๆ อย่างไรเธอก็ไม่อยากให้โอกาสนี้ผ่านไปโดยยังไม่ได้ลอง

ท�าอะไรเลย

"แต่อย่างน้อยเขาก็น่าจะยังโสดจริงๆ ใช่ไหม"

"อืม ไม่น่าจะซุกใครไว้นะ เหมือนพวกญาติๆ เขาก็ยังแหย่กันว่า

คุณชายภัทรจะบ�าเพ็ญตบะอะไรงี้" จารีรัตน์ให้ข้อมูลเพิ่มเติม "ว่าแต่นี่แก

จะไปต่อจริงดิ"

"ก.็..อยากลองดหูน่อย ฉันไม่ได้ป๊ิงใครมาเป็นสบิปีแล้วนะแก ถ้าเห็น
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ท่าไม่ดีเดี๋ยวฉันก็ถอยเอง ฉันฝ่อง่ายแกก็รู้"

"แล้วแกจะเริม่ยังไงอ่ะ จะไปหวงัให้เขาโทรมาตามเบอร์ท่ีแกแนบไปกบั

สทูก็ไม่น่าจะเวิร์กนะ ต่อให้แกแกล้งท�าสทูเขาพงักเ็หอะ"

"กอ็าจจะลองไปงานอีเวนต์เดยีวกบัเขาล่ะมัง้ แกช่วยฉันสบืด้วยนะว่า

เขาน่าจะไปงานไหนบ้าง" ปาฏลีออดขอความช่วยเหลือจากเพื่อน

"แกเนี่ยนะจะไปงานอีเวนต์!" จารีรัตน์ร้องลั่น ท่ีผ่านมาถึงจะเป็น 

ลกูของนักธุรกจิท่ีมีช่ือเสยีง แต่เพือ่นของหล่อนก็ไม่นยิมออกงานจ�าพวกนี้

เอาเสียเลย อย่างดีก็ไปร่วมงานเลี้ยงหรืองานศพของคนรู้จัก เธอบอกว่า 

ขี้เกียจแต่งตัว แถมไม่ถนัดเรื่องการท�าความรู้จักกับคนมากหน้าหลายตา

"ก็ฉันอยากเจอเขานี่ จะให้ท�าไงอ่ะ"

"เออๆ ฉันเช่ือแล้วว่าคนนีแ้กป๊ิงจรงิ ท�าให้แกยอมท�าอะไรท่ีไม่ชอบได้" 

จารรีตัน์พรลูมหายใจ "เอาเป็นว่าเดีย๋วฉันจะลองดูๆ  ให้แล้วกนั คณุชายภทัร

เขาค่อนข้างเลอืกงานท่ีไปแหละ อย่างน้อยแกกค็งไม่ต้องเสีย่งไปเจองานอีเวนต์

ตลาดๆ อะไรงี"้

"ขอบคุณนะจ๋า รักแกกก..." ปาฏลีลากเสียง

"ย่ะ ฉันล่ะปลื้มม้ากมาก" เพื่อนพ่นลมหายใจหึ

"อะไรเล่า ฉันรกัแกจรงิๆ นะ" เธอพดูกลัว้หัวเราะก่อนจะพูดต่อ "ว่าแต่

แกพอจะรูไ้หมอ่ะว่าคณุชายภทัรเขาชอบกนิขนมอะไร"

"ชายภัทร"

เสยีงเรยีกฉุดให้หม่อมราชวงศ์ประภาภทัรท่ีก�าลงัเดินผ่านห้องรบัแขก

ตรงไปยังบันไดชะงกัเท้า เขาหันไปมอง เม่ือพบหม่อมนลนิผีูเ้ป็นแม่นัง่อยู่ 

ท่ีโซฟา รมิฝีปากเรยีวกค็ลายตวัเป็นรอยย้ิม ก่อนท่ีเขาจะเลีย้วเปลีย่นทิศทาง

ตรงเข้าสูห้่องรบัแขกแทน

"กินอะไรมาหรือยังจ๊ะ"
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"เรยีบร้อยแล้วครบั แล้วนีท่�าไมคณุแม่* ยังไม่เข้านอน หรอืว่ารอผม"

"แน่สิจ๊ะ มีลูกชายอยู่คนเดียวจะให้รอใครล่ะ" หม่อมนลินีมองหน้า

ลกูชายท่ีเดนิมาทรดุตวัลงนัง่ข้างๆ "แล้วปัญหาท่ีห้างเป็นยงัไงบ้างจ๊ะ เรยีบร้อย

ดีไหม"

"เรียบร้อยครับ โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ มีแค่ของเสียหายนิดหน่อย"

เม่ือกลางวันท่ีห้างสแควริโอเกิดเหตุฝ้าเพดานถล่มท่ีร้านเช่าในส่วน

พลาซ่าท่ีก�าลงัปิดปรบัปรงุเตรยีมเปิดร้านใหม่ ซ�า้ยังลามไปถงึร้านขายเสือ้ผ้า

ท่ีอยู่ติดกนัด้วย ชายหนุม่เลยต้องแวะเข้าไปด ูเมือ่เย็นเลยพลาดการกนิข้าวเย็น

ร่วมกบัท่านท้ังท่ีนดักนัเอาไว้

หม่อมเจ้าธ�ารงฉัตร ฉัตราผู้เป็นบิดาของหม่อมราชวงศ์ประภาภัทร 

มีพระชันษามากแล้วบวกกับพระพลานามัยไม่สู้แข็งแรง พอโอรสเรียนจบ 

กลับมาท�างาน ท่านจึงประทานหน้าท่ีการดูแลบริหารทรัพย์สินท้ังหมด 

ให้แก่หม่อมราชวงศ์ประภาภัทร โดยถ่ายโอนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

จนถึงบัดนี้ก็เป็นปีท่ีสามแล้วท่ีชายหนุ่มดูแลงานท้ังหมดเต็มตัว ซ่ึงเขาก็ 

รับผิดชอบงานได้อย่างไม่มีที่ติทีเดียว

หลังจากเห็นว่าโอรสสามารถรับช่วงต่อดูแลงานได้อย่างลงตัวแล้ว 

หม่อมเจ้าธ�ารงฉัตรจึงเสด็จไปประทับท่ีวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่ึงมีอากาศดีกว่ากรุงเทพฯ ตามค�าแนะน�าของแพทย์ ช่วงแรกท่านยัง 

เสดจ็กลบักรงุเทพฯ เป็นระยะ แต่ช่วงหลงัแทบจะประทับท่ีวังน�า้เขียวถาวร 

หม่อมนลินีจึงต้องเป็นฝ่ายไปๆ มาๆ ระหว่างต�าหนักที่นั่นกับวังสราญฤดี 

ส่วนหนึง่เพราะห่วงลกูชายท่ียังโสด และเมือ่ไม่นานมานีท่้านกเ็พิง่เปิดกจิการ

ร้านอาหารช่ือบ้านต้นสนท่ีห้างสาขาใจกลางกรงุเทพฯ ด้วย

"ดีแล้วล่ะ...แต่แหม แม่กลับมาคราวนี้เราจะได้กินข้าวเย็นด้วยกัน 

* หมายเหตุผู้เขียน – เดิมในเล่ม 'รักร้ายละลายใจ' หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรเรียกแม่ว่า 'หม่อมแม่' ในเล่มนี ้
ขอแก้ไขเปลี่ยนเป็นเรียก 'คุณแม่'
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ไหมเนี่ย" หม่อมนลินีบ่นไม่จริงจังนัก พรุ่งนี้ท่านต้องไปงานแต่งงานของ 

ลกูเพือ่นคนหนึง่ ขณะท่ีลกูชายกต้็องเลีย้งรบัรองผูบ้รหิารของแบรนด์เสือ้ผ้า

จากอังกฤษท่ีทางห้างจะเชิญให้น�าสินค้ามาขายในไทย ณ ห้างสแควริโอ 

แบบเอ็กซ์คลซีูฟ และมะรนืท่านกจ็ะกลบัวงัน�า้เขียวแล้ว

"คุณแม่ก็อยู่ต่ออีกสักวันสิครับ" คนเป็นลูกชายยิ้ม

"แล้วจะให้แม่ท้ิงท่านพ่อเหรอจ๊ะ" สตรสีงูวยัค้อน ก่อนจะเหลอืบไปมอง

ถุงกระดาษสองถุงท่ีลูกชายห้ิวมาด้วยและวางไว้บนโต๊ะกาแฟ "นั่นไปเอา 

เสือ้สทูมาจากไหนอกีตวัจ๊ะ"

"เมื่อสองสามวันก่อนผมให้ผู้หญิงคนนึงยืมเสื้อสูท กระโปรงเขาขาด

น่ะครับ วันนี้เขาเอามาฝากคืนไว้ที่ห้าง ซักเรียบร้อยด้วยผมเลยจะเอากลับ

ข้ึนไปบนห้องนอน" หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรตอบแล้วก็ท�าท่านึกข้ึนได้ 

"เขาให้ขนมมาด้วย ผมก็เกือบลืมถือขึ้นห้องนอนแล้ว คุณแม่ลองดูสิครับ"

เมื่อชายหนุ่มอนุญาตหม่อมนลินีจึงชะโงกหน้าไปเปิดถุงดู แล้วท่าน

ก็ต้องเลิกคิ้ว

"นี่ข้าวเหนียวมะม่วงนี่จ๊ะ"

"อ้าว เหรอครบั พอดผีมให้เจ้านนท์ไปเอาจากเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์

ก่อนกลบั เห็นบอกว่ามีสทูกบัขนม ผมก็ไม่ทันเปิดดดู้วย"

"เอ ถ้าจ�าไม่ผิดนี่น่าจะเป็นร้านดังของชลบุรีล่ะม้ัง แม่คิดว่าเคยกิน  

สงสยัจะเป็นคนชลฯ นะ" สตรสีงูวยัหยิบกล่องข้าวเหนยีวออกมาด ูบนกล่อง

มีชือ่ร้านเขียนอยู่ชัดเจน "ร้านนี้ใช้ได้เลย มะม่วงของเขากอ็ร่อย เสยีดายจรงิ

ท่านพ่อไม่อยู่ ของโปรดท่านด้วย"

"งั้นเดี๋ยวผมคงต้องให้คนไปเชิญมาออกบูธท่ีห้างให้ตรงกับช่วงท่ี 

ท่านพ่อจะเสด็จกลับกรุงเทพฯ"

"แหม การแก้ปัญหาของเจ้าของห้างเนาะ" หม่อมนลินีแกล้งพูด 

ไม่จริงจังนัก
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"แต่แปลกดี ให้ข้าวเหนยีวมะม่วง" หม่อมราชวงศ์ประภาภทัรนกึถงึ

หญิงสาวหน้าตาหมดจดท่ีเขาพบในวนันัน้

"ไม่ใช่แค่ข้าวเหนยีวมะม่วงด้วยนะ นีอ่ะไรเอ่ย" ผูเ้ป็นแม่หยบิกล่องขนม

ข้ึนมาอีกกล่อง ก่อนจะเพ่งสายตาอ่านกระดาษโน้ตท่ีแปะไว้บนหน้ากล่อง 

"ขนมหน้าหมู เป็นขนมพ้ืนถิน่ของชลบุรค่ีะ อย่าท้ิงไว้นานนะคะ"

"ขนมหน้าหมู?" คราวนี้ชายหนุ่มยื่นหน้าไปมองอย่างสนอกสนใจ  

"ผมเคยได้ยินแต่ขนมปังหน้าหมู"

"นั่นสิ อันนี้รูปร่างเหมือนขนมถ้วยเลยนะ ด้านล่างเป็นแป้ง หน้า 

โรยหมูสับกับต้นหอมสับ" หม่อมนลินีพินิจขนมท่ีไม่เคยเห็นมาก่อนผ่าน

กล่องพลาสติก "ลองหน่อยไหมชายภัทร เขาเขียนมาว่าไม่ให้ท้ิงไว้นาน  

เอาแช่ตู้เย็นทิ้งไว้กินพรุ่งนี้อาจไม่อร่อยก็ได้ ของน่าจะหากินยากเสียด้วย"

"ก็ได้ครับ" ลูกชายพยักหน้ารับง่ายๆ เห็นว่าขนมแค่กล่องเดียว แม่

ของเขาชอบท้ังกินและท�าขนมก็คงอยากจะลองอยู่แล้วด้วย จะให้ท่านกิน

คนเดียวจนหมดก็เกรงจะไม่ดีต่อสุขภาพ อย่างไรเขาก็ต้องช่วยท่านกิน

นายหญิงแห่งวงัสราญฤดหัีนไปกดโทรศพัท์ท่ีวางอยูบ่นโต๊ะข้างโซฟา

เพือ่ส่งสญัญาณเรยีกไปยังบ้านพกัของพวกแม่บ้านทีด้่านหลงัต�าหนกั จากนัน้

กหั็นมาท�าท่าจะพดูอะไรบางอย่าง หากท่านกส็งัเกตเห็นกระดาษโน้ตอกีแผ่น 

ท่ีใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บไว้ตรงด้านในของถงุกระดาษเสยีก่อน

"มีกระดาษโน้ตตรงนี้อีกแผ่นนี่จ๊ะชายภัทร"

หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรเลิกคิ้วงงๆ หม่อมนลินีจึงเอื้อมมือไปดึง

กระดาษโน้ตออกจากถุงอย่างระมัดระวังแล้วยื่นมันส่งให้กับลูกชาย

'ขอบคณุอกีครัง้ส�าหรบัเสือ้สทูค่ะ คณุคือผูช่้วยชีวิตจรงิๆ เสือ้สทูส่งซัก

ให้แล้ว แต่ถ้ามีอะไรเสยีหายกรณุาตดิต่อมาท่ีเบอร์นีน้ะคะ xxx-xxx-xxxx

    ปาฏลี'
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"เขาเขียนขอบคุณครับ" ชายหนุ่มหันไปส่งยิ้มให้แม่เมื่ออ่านจบ

"ว่าไป ลายมือเขาเรียบร้อยอ่านง่ายดีนะ คงเป็นคนเรียบร้อยล่ะมั้ง"

"ครับ อ่านง่ายดี" ลูกชายเห็นพ้อง ก่อนจะเหลือบไปมองแม่บ้าน 

ที่เดินเข้ามาในห้องรับแขก เขาเลยปล่อยให้แม่สั่งการแม่บ้าน ส่วนตัวเอง

กน็กึถงึผู้หญิงท่ีเขาให้ความช่วยเหลอืเอาไว้และเพ่ิงได้ทราบเม่ือครูน่ีเ้องว่า

เธอชื่อปาฏลี

พูดตามจริงหม่อมราชวงศ์ประภาภัทรลืมเธอและเสื้อสูทท่ีให้เธอยืม 

ไปแล้ว สองสามวนัมานีมี้เรือ่งให้เขาต้องคดิและตดัสนิใจเยอะมาก แต่พอ 

เธอส่งข้าวเหนียวมะม่วงมาให้พร้อมขนมสุดแปลกแบบนี้ เห็นทีเขาคงจะ 

จ�าเธอได้ไปอีกพกัใหญ่ทีเดยีว

Page �������.indd   24 19/1/2561 BE   09:49



25

Andra

"นี่แกจะไปเป็นแขกในงานหรือจะไปเป็นพรีเซ็นเตอร์เองเนี่ย เว่อร์วัง

อลังการจริงๆ"

จารรีตัน์นัง่เท้าคางกบัท่ีวางแขนของเก้าอ้ีโซฟา ข้างๆ คือเพ่ือนสนทิ 

ท่ีก�าลงัเอาแขนพาดโต๊ะเพือ่ให้พนกังานท�าเลบ็ให้ ร้านนีม้เีก้าอีย้าวท่ีนัง่ได้ 

สองคนอยู่ด้วย ปาฏลเีลยลากเพือ่นมานัง่ด้วยกนัแม้หล่อนจะไม่ได้ท�าเลบ็ด้วย

กต็าม

"แค่ท�าเล็บเองแก"

"แล้วปกติแกท�าเหรอ" หล่อนถามสวนทันควัน

"ก็ท�ามั่งนานๆ ที"

"นาน-นาน-ที" จารรีตัน์เน้นเสยีงแต่ละค�า ผลคอืโดนเพ่ือนตวัดสายตา

ค้อน หากหล่อนก็ยังไม่หยุด "นี่ไม่นับที่แกไปท�าผม ซื้อชุดซื้อรองเท้าใหม่ 

แล้วเสร็จนี่ก็จะไปให้บีเอแต่งหน้าให้อีก"

"แล้วไงอ่ะ ผูห้ญิงท่ีไหนเขากท็�าเลบ็ท�าผมกนั เสือ้ผ้าฉันกซ้ื็อใหม่บ่อยๆ" 

ปาฏลที�าปากยืน่

"ผู้หญิงที่ไหนเขาก็ท�า แต่ไม่ใช่แกไง" หล่อนกลอกตา

บทที่ 2
เซเลบฝึกหัด
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ปาฏลีเป็นคนสวย หากไม่ใช่คนชอบแต่งตัว คือชอบช็อปปิ้งเหมือน

ผู้หญิงทั่วไป แต่เธอไม่ชอบ 'จัดเต็ม' ด้วยเหตุผลว่าขี้เกียจทั้งแต่งและล้าง 

ส่วนใหญ่เธอจึงแต่งแค่พอประมาณ ไม่เน้นไปประกวดประชันแข่งขันกับ

ใครท้ังนั้น ซ่ึงก็เป็นโชคดีของเธอส่วนหนึ่งด้วยท่ีผิวดีและเครื่องหน้าชัด 

แต่ก�าเนิด เล็บก็แค่ดูแลให้ดูดีและทาเล็บสีสุภาพด้วยตัวเอง ร้านท�าผม 

ก็นานทีจะเข้าสักหนเมื่อจ�าเป็นต้องท�าสีใหม่ให้เสมอกันหรือต้องดัดใหม่ 

เรียกว่าดูแลตัวเองตามวาระโอกาส ไม่ได้หมกมุ่นกับเรื่องความสวยงาม 

มากนกั และเหตผุลท่ีเธอทุ่มทุนท�าอะไรต่อมิอะไรมากมายในวันนีก้ค็อืค�า่นี้

เธอจะไปร่วมงานอเีวนต์ท่ีจารรีตัน์สบืทราบมาว่าหม่อมราชวงศ์ประภาภทัร

จะมาร่วมด้วย

"ท่ีฉันพดูนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะ แต่ฉันไม่อยากให้แกฝืนตวัเอง คนเรา

จะฝืนตัวเองไม่ได้นานหรอก หรอืถงึท�าได้นานก็ไม่มคีวามสขุ"

"ฉันไม่ได้จะฝืนตัวเองนะ ค�่านี้ฉันก็ไม่ได้คิดจะแต่งตัวอลังการ 

ดาวล้านดวง ฉันแค่...ไม่รู้ดิ ตอนแรกฉันก็ว่าจะท�าตัวปกตินะ อย่างดีก็แค่

ซ้ือชุดใหม่อะไรงี้ แต่เอาเข้าจริงมันทนอยู่เฉยๆ ไม่ได้ มันตื่นเต้นอ่ะแก  

ฉันเลยต้องแล่นไปลากแกออกจากบ้านไง"

จารีรัตน์กอดอกเหล่มองเพื่อนครู่หนึ่ง ก่อนจะพรูลมหายใจยาว

"ฉันก็พอจะเข้าใจแกอยู่หรอก แต่ฉันว่าความรักมันก็มีมุมน่ากลัว 

ของมันนะ มันเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้โดยที่คนนั้นไม่รู้ตัวเลย ถ้าเปลี่ยนแบบ

โตขึ้นดีขึ้นมันก็โอเคอ่ะนะ แต่มันก็มีพวกที่สุดท้ายต้องมานั่งเกลียดตัวเอง

ท่ีฝืนเปลี่ยนเพื่ออีกคนจนท�าร้ายตัวเอง ดูเพ่ือนพวกเรายังมีต้ังหลายคน  

พอผู้ไม่ชอบปลาร้าก็ต้องเลิกกินม่ัง ผู้บ้าเท่ียวก็ต้องเท่ียวด้วยท้ังท่ีตัวเอง

อยากอยู่บ้าน สารพัดสารเพ ฉันกลัวแกจะเป็นงั้น"

"ถ้าฉันท�าท่าจะเป็นงั้นฉันอนุญาตให้แกตบหัวเรียกสติฉันได้" ปาฏลี

พดูจรงิจงัอย่างย่ิง ทราบว่าเพือ่นเป็นห่วง "อย่างเรือ่งคณุชายภัทร เอาจรงิๆ 
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เขาก็เคยเห็นฉันในสภาพวันท�างานมาแล้ว แบบว่าแต่งชุดท�างาน หน้าตา

แต่งธรรมดาๆ ดงันัน้ฉันก็ไม่ได้คดิว่าการท่ีฉันสวยผดิปกติวันนีจ้ะส่งผลอะไร

หรอก ฉันแค่อยู่เฉยๆ ไม่ได้จริงๆ อ่ะแก"

"อมื ถ้าแกท�าแล้วไม่ได้รูส้กึอดึอัดหรอืทุกข์กเ็อาเหอะ ฉันแค่ห่วงแก...

แล้วฉันก็กลัวแกจะทิ้งฉันเหมือนพวกเพื่อนๆ ที่ได้ผู้แล้วลืมเพื่อนด้วย"

"โอ๊ย ไอ้จ๋า ไอ้บ้า!" ปาฏลร้ีองแล้วรวัค�าพดูเป็นชุด "ฉันจะท้ิงแกได้ไง 

เราอยู่ด้วยกนัมาต้ังแต่ประถมนะ แล้วแกจ�าไม่ได้หรอืไง ตอนกลบัจากอังกฤษ

ท่ีแกทะเลาะกบัหม่ามีร้้องห่มร้องไห้ตาแทบหลดุ ฉันยังไปหาแกก่อนกลบับ้าน

ไปหาคณุพ่อจนคณุพ่อฉันงอนอ่ะ นัน่คณุพ่อฉันเลยนะ ส�าคญักว่าผูค้นไหนๆ 

อีก แกยงักล้าคดิว่าฉันจะท้ิงแกอกีเหรอ...โอ๊ย นีฉั่นควรงอนแกนะเนีย่"

"แกอ่า ก็ฉันตั้งใจจะโสดตลอดชีวิต แต่ตอนนี้แกตกหลุมรักผู้ชาย  

ฉันก็ต้องกลวัด"ิ จารรีตัน์เอนตวัไปกอดเอวเพ่ือนแล้วซุกไซ้แก้มกบัต้นแขน

ของอีกฝ่ายอย่างออดอ้อนงอนง้อ

ปาฏลตีวดัสายตาค้อนแล้วค้อนอกี ปล่อยให้เพ่ือนไถหน้าอยู่อย่างนัน้ 

จนกระทั่งพนักงานท�าเล็บกลับมา เธอทันเห็นสายตาแปลกๆ ของอีกฝ่าย  

แม้จะแค่แวบเดียวเพราะหล่อนรบีหลบุสายตาหลบ หากนัน่กท็�าให้เธอต้อง 

เหล่มองจารรีตัน์อย่างหน่ายใจ

ก่อนหน้านีก้มี็หลายรอบท่ีคนเข้าใจผดิว่าเธอกบัเพ่ือนเป็นคูเ่ลสเบ้ียน 

กนั ส่วนหนึง่เพราะจารรีตัน์ชอบถงึเนือ้ถงึตวัแบบนีน้ีเ่อง ครัง้นีก้เ็ช่นกนั...

ขนาดพวกเธอนัง่คยุเรือ่งผูช้ายอยู่แท้ๆ

แต่ถ้าสุดท้ายเธอโสดจนแก่ก็เห็นจะต้องอยู่กับเพื่อนสนิทไปจนตาย 

นี่แหละ

ปาฏลยืีนเก้ๆ กงัๆ อยู่ในงานอีเวนต์เปิดตวันาฬิกาแบรนด์หรูในห้างดงั 

นี่เป็นงานประเภททีเ่ธอไม่ค่อยถนดัเอาเสียเลย และด้วยความที่ไมค่่อยได้ 
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ร่วมงานอเีวนต์ท�าให้ไม่ค่อยรูจ้กัใคร เธอเลยยิง่อดึอดัท�าตวัไม่ถกูเข้าไปใหญ่

จนเริม่เครยีด พอไม่รูจ้ะท�าอะไรเธอจงึหลบมมุแล้วจบิเครือ่งดืม่ในงานไปเรือ่ย

สลบักบัจิม้แชตคยุกบัจารรีตัน์

ด้วยความท่ีงานนี้จัดในห้าง ตอนแรกเธอเลยตั้งใจจะให้เพื่อนนั่งรอ 

ท่ีร้านอะไรสกัร้าน แต่อีกฝ่ายไม่ยอมและหนกีลบับ้านไปตัง้แต่เธอแต่งหน้าเสรจ็

เมือ่เย็น ตอนแรกเธอว่าจะงอนเพือ่น หากเอาเข้าจรงิกต้็องแชตกบัหล่อน 

เพราะถงึตอนนีห้ล่อนเป็นคนเดยีวท่ีรูเ้รือ่งหม่อมราชวงศ์ประภาภทัร

งานเริ่มแล้วแต่ชายหนุ่มยังไม่ปรากฏกาย ปาฏลีเลยงอแงใส่เพื่อน

กลัวว่าเขาอาจจะไม่มาร่วมงาน ผลคือจารีรัตน์ร�าคาญ

'คนน�าเข้าคอืญาตขิองคณุชาย ถ้าเขาไม่มางานกแ็สดงว่าแกไม่มีวาสนา

ต่อเขา กตั็ดใจจากเขาซะเลย ดจีะตาย'

'แกร้ายกับฉันอีกแล้วอ้ะ'

หญิงสาวส่งข้อความงอแงกลบัไปอกี หากเพ่ือนกส่็งตวัการ์ตนูยักไหล่

ที่ด้านข้างมีตัวหนังสือเขียนประกอบว่า 'แล้วไงใครแคร์' กลับมา เธอเลย 

ท�าหน้ายู่ใส่หน้าจอมอืถอืก่อนจะเงยหน้าข้ึน...พธิกีรสาวก�าลงัส่งเสยีงเจือ้ยแจ้ว

อยู่บนเวที แต่ท่ีเพิ่มเติมคือตอนนี้นอกจากพิธีกรแล้วยังมีบุรุษอีกสองคน 

ถูกเชิญข้ึนไปร่วมด้วย เท่าท่ีได้ยินแว่วๆ เม่ือครู่คือตัวแทนบริษัทนาฬิกา 

จากประเทศฝรั่งเศส ส่วนอีกคนคือตัวแทนจากบริษัทผู้น�าเข้านาฬิกา... 

หม่อมราชวงศ์ฉัตรวฒันา ฉัตรา ญาตขิองหม่อมราชวงศ์ประภาภทัร

หน้าตาของหม่อมราชวงศ์ฉัตรวัฒนามีส่วนละม้ายหม่อมราชวงศ์

ประภาภัทรอยู่บ้าง สมกับเป็นเครือญาติกัน แต่ก็นั่นแหละ แค่คล้ายไม่ใช่

คนเดียวกัน

เมือ่ไหร่คณุชายภทัรจะมาเนีย่ หญิงสาวโอดครวญในใจ จากนัน้กเ็ริม่
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สงสยัว่าบางทีเขาอาจจะตดิงานอยู่ท่ีอ่ืน เพราะจากวิทยานพินธ์ของจารรีตัน์

เขามักจะเดนิทางไปตรวจงานตามห้างสาขาต่างๆ ด้วยตวัเองบ่อยๆ รวมถงึ

สาขาท่ีอยู่ต่างจังหวัดด้วย เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เองว่าบางครั้งก็ไปทีละ 

เป็นสปัดาห์ ล่าสดุเห็นว่าเขาก�าลงัจะท�าธรุกจิในลาวด้วยซ�า้

ถ้าเธอลงทุนมางานอีเวนต์แล้วเขาไม่อยู่พอดี มันอาจจะแปลว่าเธอ

ไม่มีวาสนาต่อเขาจริงๆ อย่างที่จารีรัตน์พูดก็ได้...

ย่ิงนานปาฏลีก็ ย่ิงคิดอะไรไปไกลและกังวลว่าอาจจะไม่ได้พบ 

หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรจริงๆ จนกระทั่งได้ยินเสียงฮือฮาเบาๆ จึงหันไป

มอง แล้วหัวใจของเธอกเ็ต้นโลดแรงเมือ่เห็นคนท่ีอยากพบเดนิเข้ามา ทว่า

เขาไม่ได้มาล�าพัง ข้างกายมีเพชรจอมนางเดนิมาด้วย ชายหนุม่ค้อมศรีษะ

ทักทายคนรู้จักก่อนจะผายมือเช้ือเชิญคนท่ีมาด้วยกันให้นั่งลงบนเก้าอี้ว่าง

แถวหน้าสุด เมื่อหล่อนนั่งเรียบร้อยแล้วเขาจึงค่อยนั่งตาม

ปาฏลมีองด้านหลงัของสองหนุม่สาวท่ีเอยีงศรีษะคยุกนัอย่างสนทิสนม 

ไม่แน่ใจว่าควรรูส้กึอย่างไรด ีเธอทราบว่าท้ังสองสนทิสนมกนั แต่เพชรจอมนาง

แต่งงานแล้ว ไม่รูว่้าไหงถงึมาออกงานกบัหม่อมราชวงศ์ประภาภัทรสองคน

ได้...หรอือาจจะไม่แปลกกไ็ด้ เพชรจอมนางได้ช่ือว่าเป็นคนท่ีเลอืกงานอีเวนต์

ท่ีจะเข้าร่วมเหมือนกัน ท่ีหล่อนมางานนี้อาจเพราะเป็นงานของญาต ิ

หม่อมราชวงศ์ประภาภัทร เขาเลยรอเข้างานพร้อมกับหล่อน

เฮ้อ...ปาฏลีถอนหายใจออกมาเบาๆ อย่างช่วยไม่ได้ เธอไม่รู้จัก 

เพชรจอมนางเป็นการส่วนตัว หากข่าวทุกกระแสพูดตรงกันว่าหล่อนร้าย

และไว้ตวัจนอาจเรยีกได้ว่าไม่เป็นมติรกบัคนท่ีหล่อนคดิว่าไม่คูค่วรจะวิสาสะ 

และเธอก็ไม่ใช่พวกใจกล้าเสยีด้วย แถมดทู่าทางแล้วใครๆ กค็งจ้องจะเข้าไป

ทักทายทั้งสองแน่

แล้วเธอจะเข้าไปหาหม่อมราชวงศ์ประภาภัทรยังไงดีล่ะเนี่ย...
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"เดี๋ยว เมื่อกี้แกบอกว่าแกไม่ได้เข้าไปทักคุณชายภัทรเหรอ"

"อือ ก็ฉันไม่กล้าอ่ะ คุณจอมนางอยู่ข้างๆ เขา แถมพวกแขกในงาน

ก็เข้าไปหาเขาตลอดเลย แล้วฉันก็ไม่รู้จะเข้าไปทักเขายังไงด้วย" ปาฏล ี

พูดอุบอิบ รู้ดีว่าจะต้องโดนเพื่อนเทศน์อีกชุดใหญ่

"อย่ามาอ้างเหตผุลบ้าบอ แกปอดแหกกบ็อกมา!" จารรีตัน์สวนกลบัมา

อย่างรูจ้กัเพือ่นดี

"ก็นิดนึง...ความจริงถ้าคุณชายภัทรอยู่คนเดียวฉันก็น่าจะกล้านะแก 

แต่นี่คุณจอมนางอยู่ด้วย ถ้าเขาเกิดสวนฉันหน้าหงายต่อหน้าคุณชายภัทร

จะท�าไงอ่ะ กิตติศัพท์เขาก็ไม่ใช่ธรรมดานะ"

"โอ๊ย ปวดขมับ แล้วแกไม่คิดถึงสิ่งท่ีแกท�ามาท้ังวันเพื่องานนี้บ้าง 

หรือไง!"

"แหม อันนั้นมันก็ดีต่อตัวฉันเองด้วยนี่ ฉันไม่ได้ท�าเพราะงานนี ้

อย่างเดียวซะหน่อย"

"แต่แกลากฉันออกจากบ้าน แถมยงัให้ฉันท้ังปลอบท้ังปลกุใจแกจนแทบ

จะเป็นโค้ชสอนการใช้ชีวิตอยู่แล้ว!" จารรีตัน์แหว ก่อนจะพ่นลมหายใจพรดื

เสยีงดงั "ไอ้ปาย ฉันเบ่ือแกมาก ไปพจิารณาตวัเองซะ ส�านกึผดิแล้วค่อย 

โทรมา!"

ไม่พดูเปล่าแต่ท�าจรงิ เพือ่นสนทิตัดสายไปเสยีเฉยๆ จนปาฏลอ้ีาปากค้าง 

หากเธอก็ท�าอะไรไม่ได้นอกจากเดินหน้าหงิกบ่นงึมง�าไปตามเรื่องตามราว 

กระนัน้เธอจะโทษเพือ่นกท็�าได้ไม่เตม็ปาก เพราะเรือ่งนีเ้ธอก็ไม่ดเีองด้วย

กค็ดิดูว่าจะต้องงีเ่ง่าขนาดไหนท่ีลงทุนมางานอีเวนต์ท้ังท่ีไม่อยากมา

เพื่อจะได้พบกับผู้ชาย แต่เอาเข้าจริงก็ไม่กล้าเข้าไปทักเขา...ความจริง 

ตอนอยู่ในงานเธอก็คิดอยู่นั่นแหละว่าแกล้งท�าเป็นตกอกตกใจกับความ

บังเอิญน่าจะได้ แต่พอเจอเพชรจอมนางเธอก็ฝ่อ มีแวบหนึ่งท่ีอีกฝ่าย 

หันมาทางเธอแล้วได้สบตากัน ท�าเอาเธอถึงกับสะดุ ้งแล้วรีบหันหน ี
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แทบไม่ทัน ไม่รูเ้หมือนกนัว่าหล่อนจบัได้หรอืเปล่าว่าเธอมองหม่อมราชวงศ์

ประภาภัทรอยู่ แต่ที่แน่ๆ สายตาของหล่อนคมกริบทีเดียว

อย่างไรกต็ามไปๆ มาๆ ปาฏลดีนัได้รูจ้กัหม่อมราชวงศ์ฉัตรวฒันาแทน 

ไม่รูเ้พราะเขาเห็นว่าเธอยืนดนูาฬิกาอยู่คนเดยีวหรอืเปล่าถงึเข้ามาทัก

'สวัสดีครับ สนใจนาฬิกาผู้ชายอยู่เหรอ'

'ลองดูๆ ให้คุณพ่อน่ะค่ะ' เธอตอบไปส่งๆ แม้ความจริงแล้วเธอจะ 

แค่มายืนมองนาฬิกาในตู้โชว์ตรงหน้าเพียงเพราะมันเป็นตู้โชว์เดียวท่ีว่าง 

ไม่มีคนอื่นแวะมาดูเลยก็ตาม

'ถ้าสนใจจรงิๆ บอกผมนะครบั เดีย๋วผมลดราคาให้พิเศษเลย ส�าหรบั

ลกูสาวท่ีน่ารกั' เขาขยิบตาให้เธอ ก่อนจะแนะน�าตวั 'ผมฉัตรวฒันาครบั เรยีก

ฉัตรก็ได้'

'ปาย ปาฏลค่ีะ' เม่ือชายหนุม่แนะน�าตวัท้ังชือ่จรงิและช่ือเล่น เธอเลย

ต้องท�าตามบ้าง ขณะเดยีวกนัเธอกส็งัเกตว่าท่าทางนสิยัของคนตรงหน้าจะ

ต่างกบัญาตไิม่น้อย

'แปลกจัง ผมว่าผมไม่เคยเจอคุณปายเลย'

'ปกติฉันไม่ค่อยได้มาร่วมงานแบบนี้หรอกค่ะ ท่ีมานี่ก็บัตรเชิญของ

คุณพ่อ' ปาฏลีพูดความจริง เนื่องจากพ่อของเธอเป็นนักธุรกิจท่ีคนรู้จัก 

พอสมควรจากการเป็นเจ้าของโรงละคร ดงันัน้จงึได้รบัเชิญให้ไปร่วมงานต่างๆ 

เยอะแยะ แต่เนือ่งจากปกตท่ิานจะอยู่ท่ีพัทยาเป็นหลกัเลยไม่ค่อยได้มางาน

พวกนี ้เธอซ่ึงอยู่กรงุเทพฯ ก็ไม่ค่อยชอบ สรปุแล้วคอืไม่ค่อยโผล่หน้ามาให้

วงสงัคมพบเจอท้ังพ่อท้ังลกู

'อย่างนี้นี่เอง ผมก็คิดอยู่ว่าถ้าได้เจอคนสวยๆ แบบคุณปายผมไม่น่า

จะลืมอยู่แล้ว'

หญิงสาวไม่เคยอ่อยใคร แต่โดนอ่อยมาไม่น้อย และเธอก็คิดว่าก�าลัง

โดนหม่อมราชวงศ์ฉัตรวัฒนาอ่อยอยู่...เมื่อกี้ถ้าเพ่ือนไม่วางสายไปก่อน 
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เธอคงจะเล่าให้หล่อนฟัง แต่ในเม่ือหล่อนท้ิงเธอไปกลางอากาศเธอก็จะ 

ไม่เล่าแล้ว!

แต่...ถ้าคนที่อ่อยเธอเป็นคุณชายภัทรก็ดีน่ะสิ เฮ้อ

สายตาของหม่อมราชวงศ์ประภาภทัรทอดมองไกลไปตามแนวยาวของ

ลานจอดรถ ผูห้ญิงในชุดเดรสยาวสฟ้ีาน�า้ทะเลคนหนึง่ก�าลงัเดินห่างออกไป 

เรอืนผมดัดลอนสนี�า้ตาลสว่างท่ีรวบเป็นหางม้าต�า่ปัดแผ่นหลงัตดักบัสขีองชุด

โดยสิน้เชิง

"ดูอะไรอยู่เหรอคะพี่ชายภัทร"

"ผู้หญิงคนนั้นน่ะค่ะ" ชายหนุ่มหันกลับมาหาเพชรจอมนาง ก่อนจะ

พยักพเยิดไปยังผู้หญิงที่เฝ้ามองอยู่เมื่อครู่ "ว่าคุ้นๆ อยู่ แต่นึกไม่ออก"

"คนที่มาร่วมงานนี่คะ ฉันเห็นเขาอยู่"

"พี่ไม่ทันสังเกตเลย" เขาย้ิมแล้วเปลี่ยนเรื่อง "แล้วนี่น้องเขยคนด ี

ของพี่วุ่นวายอะไรอีกคะ กลัวพี่ลักพาตัวจอมนางไปไม่ยอมปล่อยกลับบ้าน

หรือไง"

"คณุกรเขาแค่โทรมาบอกว่าเขาถงึบ้านแล้วแค่นัน้แหละค่ะ" เพชรจอมนาง

ย้ิมขันเม่ืออกีฝ่ายพาดพงิถงึก้องกดิากร สามีของหล่อน ปกตแิล้วถ้าเขาว่าง

กจ็ะมาออกงานกบัหล่อน แต่นีเ่ขาเดนิทางไปดงูานท่ีอนิโดนเีซียเพิง่กลบัมา 

วันนี้หล่อนเลยโทรนัดแนะหม่อมราชวงศ์ประภาภัทรเอาไว้เพราะเห็นว่า 

นี่เป็นงานของญาติเขาด้วย

สองหนุ่มไม่เชิงว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาเพราะเอาเข้าจริงก็เคารพกัน 

พอสมควร ทว่าเพราะหม่อมราชวงศ์ประภาภัทรหวงน้องสาวนอกไส้ 

อย่างหล่อน หวงตัง้แต่ก่อนแต่งงานยันหลงัแต่งงาน แถมด้วยความท่ีเขา

พดูจาคะขากบัหล่อนท�าให้ก่อนหน้านี้ใครต่อใครสงสยัว่าเขากบัหล่อนกิก๊กนั

มาตลอด ก้องกิดากรเลยหม่ันไส้ พอเจอกันทีไรสองหนุ่มจึงลับฝีปากกัน
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เล็กๆ น้อยๆ ตลอด บางทีก็แข่งกันแย่งกันเรียกร้องความสนใจจากเธอ 

เป็นเด็กๆ เลยทีเดียว

"ดีนะคะ รายงานเป็นลูกชายเลย"

นัน่ปะไร! เพชรจอมนางหัวเราะ หากหล่อนกต็ดัสนิใจไม่ต่อความยาว

สาวความยืด เดีย๋วจะกลายเป็นว่าหล่อนเข้าข้างสามีไป

"งั้นฉันขอตัวลากลับก่อนนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่"

"ค่ะ เดนิทางกลบัปลอดภยันะ" หม่อมราชวงศ์ประภาภัทรไม่รัง้ไว้ เขา

ไม่ได้คิดจะแกล้งก้องกิดากรจริงจัง แค่เหน็บแนมเล่นๆ เหมือนท่ีอีกฝ่าย 

ท�ากับเขาเท่านั้น

ชายหนุ่มส่งผู้หญิงที่เขารักดุจน้องสาวแท้ๆ ขึ้นรถตู้ จากนั้นจึงค่อย

หมุนกายเดินไปยังรถเมอร์เซเดส เบนซ์สีด�าท่ีจอดต่อท้ายรถตู้อยู่ เวลานี ้

ห้างก�าลงัจะปิดท�าการ ลานจอดรถจงึค่อนข้างโล่งแล้ว นนท์คนสนทิซ่ึงควบ

อีกหลายต�าแหน่งรวมถงึคนขับรถจงึเอารถมาจอดรอแถวประตหู้าง

"จะกลับเลยหรือเปล่าครับคุณชาย"

"แน่สิ หรือแกจะชวนฉันไปเที่ยวต่อ"

"โฮ้ย ผมก็อยากชวน กลัวแต่คุณชื่นท่านจะแพ่นกบาล" นนท์เอ่ยถึง

แม่ซ่ึงท�างานเป็นแม่บ้านอยู่ในวังสราญฤดีมาตั้งแต่ยังสาว ตัวเขาก็โตมา 

ในวังจนกลายมาเป็นเพื่อนและคนสนิทของหม่อมราชวงศ์ประภาภัทร 

ในปัจจุบัน

"ถ้าอย่างนัน้กก็ลบับ้าน จะได้ไม่โดนคณุช่ืนแพ่นกบาล" ผูเ้ป็นเจ้านาย

หัวเราะแล้วขึ้นไปนั่งในห้องโดยสารด้านหลัง นนท์ปิดประตูให้แล้วรีบวิ่ง 

อ้อมไปยังที่นั่งคนขับ

รถสดี�าคนัใหญ่เคลือ่นตวั หม่อมราชวงศ์ประภาภทัรหยิบโทรศพัท์มอืถอื

ข้ึนมากด ไม่ทันสังเกตว่าท่ีด้านหลังมีรถสัญชาติเยอรมันเหมือนกันแต่ 

คนละยีห้่อขับมาต่อท้าย ในรถคอืปาฏลท่ีีก�าลงัมองท้ายรถคนัใหญ่ตาละห้อย 

Page �������.indd   33 19/1/2561 BE   09:49



สราญฤดี

34

จากนัน้เธอกเ็คาะศรีษะให้สาสมกบัความงีเ่ง่าของตวัเอง

ท�าไมเมื่อกี้ไม่ไปทักเขาเนี่ยไอ้ปาย!
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ซวยอะไรเบอร์นี้เนี่ย...

ปาฏลยืีนเท้าเอวมองยางหน้าด้านขวาของรถคู่ใจท่ีตอนนีอ้ยู่ในสภาพ

แบนแต๊ดแต๋ เธอพ่นลมหายใจออกมาแรงๆ ก่อนจะก้มกลบัเข้าไปในรถเพ่ือ

เปิดไฟฉุกเฉินแล้วจงึเดนิไปเปิดกระโปรงหลงัรถเพือ่เอายางอะไหล่และอุปกรณ์

ช่วยในการเปลีย่นยางออกมา ล�าพงัแค่แม่แรงกบัประแจนัน้ไม่เท่าไหร่ แต่

ประเด็นคอืวนันีเ้ธอใส่เสือ้ขาวเสยีด้วย

ต้องระวงัอย่าให้เป้ือนมาก แล้วกต้็องไม่ลมืไปหาแม่แรงไฟฟ้ามาตดิรถ

ไว้ด้วย จะได้ไม่ต้องมานัง่หมุนเองแบบนีอ้กี หญิงสาวเตอืนตวัเองขณะหมุน

แม่แรง เธอยกส่วนล้อหน้าข้ึนจนได้ระดับแล้วจงึหันไปใช้ประแจขันนอ็ตล้อรถ

ท่ีคลายไว้ก่อนแล้วออก

ด้วยความเป็นลูกสาวคนเดียว ชลิตพ่อของเธอจึงพยายามสั่งสอน 

ให้เธอเรยีนรูท้ั้งงานบ้านและงานช่าง โดยไม่ค�านงึว่าเป็นงานของผูช้ายหรอื

ผูห้ญิง พ่อบอกว่าอาจจะมีวนัท่ีเธอไม่สามารถขอความช่วยเหลอืจากใครได้ 

ดังนัน้เธอควรช่วยเหลอืตวัเองให้ได้มากท่ีสดุ เรือ่งการดแูลสภาพรถเบ้ืองต้น

และการเปลีย่นยางกเ็ป็นหนึง่ในเรือ่งท่ีพ่อสอน เธอไม่เดอืดเนือ้ร้อนใจท่ีต้อง

บทที่ 3
เรื่องสะเทือนใจกับลู่ท�งใหม่
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เปลีย่นยางเอง ท่ีเธอกงัวลคอืตอนนีส้ามทุ่มแล้ว แถมถนนเส้นท่ีเธออยู่กเ็ป็น

ถนนโล่งๆ นอกเมอืง สองข้างทางมีแค่ทุ่งหญ้ากับเสาไฟ ถงึจะมีรถว่ิงตลอด

แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไร ดังนั้นรีบเปลี่ยนยางให้เสร็จน่าจะดีท่ีสุด ยังดีท่ี 

ไฟแถวนีส้ว่างดเีลยไม่มปัีญหาส�าหรบัการมองเห็นมากนกั

หญิงสาวเก็บน็อตให้เรียบร้อย จากนั้นจึงลุกข้ึนเตะยางให้มันหลุด 

ออกจากเพลา อันท่ีจริงก็ไม่จ�าเป็นต้องเตะแรง มันหลุดออกมาไม่ยาก 

อยู่แล้ว แต่ด้วยความเซ็งเธอจึงใส่แรงไปเต็มท่ี ผลคือยางเด้งออกมาจาก

เพลา และเท้าในรองเท้าผ้าใบสีสดก็ชาหน่อยๆ จนเธอต้องนิ่วหน้า ซ่ึงก ็

โทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองอีกตามเคย

ยางรถท่ีใช้งานเต็มไปด้วยฝุ่น ปาฏลีตั้งยางแล้วพยายามหามุมท่ีจะ

ยกยางไปเก็บท้ายรถได้โดยให้เนื้อตัวเสื้อผ้าเปื้อนน้อยท่ีสุด ซ่ึงมันก็เป็น 

ท่าท่ีทุลกัทุเลพอสมควรทีเดยีว กระนัน้ในท่ีสดุเธอกท็�าส�าเรจ็ แต่ขณะท่ีเธอ

ก�าลงัจะอุ้มยางอะไหล่กลบัไปท่ีหน้ารถกป็รากฏว่ามีรถสดี�าคนัหนึง่เลีย้วเข้ามา

จอดข้างทางท่ีด้านหน้า ห่างจากรถของเธอพอสมควร...เธอชะงัก ความ

หวาดระแวงพุ่งพรวดทันที อดึใจถดัจากนัน้คนขบัรถกล็งจากรถและก้าวยาวๆ 

ตรงมา

"คุณครับ มีอะไรให้ช่วยไหม"

"ยางแบนค่ะ แต่ฉันเปลี่ยนเองได้" หญิงสาวร้องตอบกลับไป ถึง 

ตอนนี้เธอสังเกตแล้วว่ารถท่ีจอดอยู่ข้างหน้าเป็นรถเบนซ์คันโต ทว่าเธอ 

ก็ยังไม่วางใจอยู่ดี มิจฉาชีพเด๋ียวนี้อัพเกรดตัวเองจนบางทีดูหรูกว่าเหย่ือ 

ข่าวที่โจรขับเบนซ์ไปยกเค้าบ้านในหมู่บ้านดังก็มีให้เห็น

ปาฏลีก�าลังจะเอ่ยขอบคุณตามมารยาท หากสายตาเจ้ากรรม 

ดันเหลอืบไปเห็นร่างสงูอกีร่างเดนิลงมาจากหลงัรถเสยีก่อน ถงึจะค่อนข้าง

ไกลจากจดุท่ีเธอยืนอยู่ และแสงไฟอมส้มจากเสาไฟข้างทางกท็�าให้ทุกอย่าง

ดูแปลกตาไปหมด ทว่าหัวใจของเธอก็กระเด้งกระดอนตั้งแต่ก่อนเธอจะ 
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ทันเขม้นสายตามองเขาให้แน่ใจด้วยซ�้า

คุณชายประภาภัทร!

สองแขนเรียวท่ีอุ้มยางอยู่คลายออกจนเกือบจะท�ายางร่วงด้วยความ

ตกใจ และคงเพราะเห็นว่าท่าไม่ดี ผู้ชายที่ลงมาก่อนคนเดิมจึงรีบพูด

"ให้ผมช่วยดีกว่าครับ"

"เอ่อ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ" ความสนใจของปาฏลีถูกดึงกลับมาหา

ผู้ชายท่ีก�าลังเดินเข้ามาใกล้ แล้วเธอก็ยอมให้อีกฝ่ายอุ้มยางไปโดยดี จน

สองสามวินาทีถัดจากนั้นสติเธอจึงกลับมาสมบูรณ์ เธอบ่นตัวเองนิดหน่อย

ที่ใจลอย กระนั้นก็ยอมให้อภัยตัวเองโดยง่าย

ท่าทางคนนี้จะเป็นคนขับรถ แล้วยังไงคุณชายภัทรก็ไม่มีทางเป็น

มิจฉาชีพหรอก

หญิงสาวยืนมองยางถกูใส่เข้าสูเ่พลา จากนัน้กเ็หลอืบสายตากลบัไปมอง

ท่ีด้านหลงัรถเบนซ์สดี�าอกีครัง้ ตอนแรกเธอนกึว่าหม่อมราชวงศ์ประภาภทัร

จะยืนมองอยู่ห่างๆ แต่ปรากฏว่าเขากลบัเดนิมาอย่างคาดไม่ถงึ ท�าเอาหัวใจ

ท่ีสงบลงบ้างแล้วของเธอเต้นเป็นจงัหวะแตกตืน่อีกครัง้

"รถยางแบนเหรอครับ" เขาหยุดยืนที่ด้านหลังคนขับรถแล้วถาม

"ค่ะ" เธอตอบสั้นๆ "ขอบคุณมากนะคะที่แวะช่วย"

"เป็นผู้หญิงจอดรถเปลีย่นยางคนเดยีวตอนกลางคนื เดีย๋วนีต่้อให้เป็น

ในเมืองคนพลุกพล่านก็ยังอันตรายเลย" ชายหนุ่มหันมาส่งยิ้มให้เธอ "แต่

คุณเก่งนะ เปลี่ยนยางเป็น"

"ท�าให้เป็นไว้ก็ไม่เสียหายนี่คะ" เธอพูดงึมง�า รอคอยให้เขาทักว่า 

จ�าเธอได้ แต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่ทัก...หรือว่าเขาจะจ�าเธอไม่ได้!?

คนขับรถใส่ยางอะไหล่เสร็จสิ้นในเวลาไม่นานนัก ปาฏลีก�าลังช็อก 

กึง่สะเทือนใจท่ีหม่อมราชวงศ์ประภาภทัรจ�าเธอไม่ได้ แต่พอเห็นเขาช่วยเกบ็

อุปกรณ์ให้เธอเรยีบร้อยกน็กึได้ว่ามือของเขาต้องเป้ือน เธอเลยก้มเข้าไปในรถ
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แล้วหยิบขวดน�า้ออกมาเทให้เขาล้างมอื พอเสรจ็แล้วเขากอ็อกปากว่าจะเทน�า้

ให้เธอล้างมือบ้าง

"ขอบคุณอีกครัง้นะคะท่ีแวะช่วย" แม้น�า้ตาจะไหลพรากอยู่ในอก หาก

หญิงสาวก็ยกมือไหว้ทั้งสองหนุ่มอีกครั้ง

"เรื่องเล็กน้อยครับ เดินทางปลอดภัยนะครับ"

"เช่นกันค่ะ"

ปาฏลรีรีอ แต่หม่อมราชวงศ์ประภาภทัรกผ็ายมอืเป็นเชิงบอกให้เธอ 

ข้ึนรถก่อน เธอเลยท�าตามนัน้...เธอบังคบัรถให้วิง่ออกจากจดุนัน้ช้าๆ ดวงตา

เหลือบดูกระจกมองหลัง เห็นบุรุษท้ังสองก�าลังเดินกลับไปท่ีรถของตัวเอง  

จนกระท่ังระยะห่างมากเกนิไปเธอจงึกลบัมามองถนนเตม็ตา

"คณุชายภทัรจ�าไม่ได้" หญิงสาวครางกบัตวัเอง ความผดิหวงัสะเทือนใจ

พุง่ข้ึนมาระลอกแล้วระลอกเล่า

เขาไม่ได้สนใจเราเลยไอ้ปาย ฮือออ...

"ไอ้ปาย แกนี่อาการหนักมากแล้วนะ"

จารีรัตน์หันไปมองหน้าเพื่อน สายตาเหนื่อยหน่ายเหลือประมาณ... 

หลงัจากบอกให้เพือ่นส�านกึความผดิตวัเองแล้วค่อยตดิต่อมา หล่อนก็ไม่ได้

คยุกบัปาฏลอีกีเลย แล้วอยู่ดีๆ  เม่ือคืนแม่เจ้าประคณุก็โทรมาท้ังงอแงและ

โวยวายใส่หล่อนชนิดท่ีผ่านไปหลายนาทีหล่อนกจ็บัใจความได้แค่ 'คณุชาย 

จ�าฉันไม่ได้' จนหล่อนหมดความอดทนเลยแหวใส่ให้อีกฝ่ายตัง้สตแิล้วเล่าเรือ่ง

ท้ังหมดตัง้แต่ต้นใหม่

'นี่คือแกเพิ่งกลับมาจากบ้านพัทยาถูกป่ะ เสื้อผ้าหน้าผมแกเป็นไง' 

จารีรัตน์ถามหลังจากได้ฟังเรื่องทั้งหมดจนจบ

'ก็ปกติ...'

'ปกติของแกคือหน้าสด หัวยุ่ง ใส่ชุดนอนใช่ไหม' หล่อนทราบดีว่า

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160621613.html
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