
รถจากวัร์สขีาวคนัใหญ่ที่แล่นออกจากรั้ววงัธาดาไปไม่ถงึครึ่งนาที
ท�าให้คนที่เดินออกมาส่งแขกถอนหายใจเบาๆ ก่อนจะเหลียวมองคนข้างๆ 

ที่เดนิตามมาส่งแขกด้วยกนั แต่สหีน้ากลบัแตกต่างกนัคนละอารมณ์

หม่อมราชวงศ์พราวรมัภา ธาดาเทพ มองใบหน้ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ของ

หม่อมสุภสัสร ธาดาเทพ แล้วส่ายหน้าน้อยๆ ด้วยความรู้สกึทั้งเหนื่อยและ

เบื่อระคนกนัจนแยกไม่ออกว่ารู้สกึแบบไหนมากกว่ากนั เมื่อได้เหน็สายตา

ที่ ‘หม่อมแม่’ มองตาม ‘ว่าที่ลูกเขย’ ไปด้วยความชื่นชมและเปี่ยมไปด้วย

ความหวงั ซึ่งแตกต่างจากความรู้สกึของลูกสาวอย่างสิ้นเชงิ

หากคนที่เพิ่งนั่งรถจากวัร์คนัหรอูอกไปจากวงัเป็นชายหนุม่ตามปกติ

ทั่วไปที่มาทาบทามสูข่อหญงิสาว พราวรมัภากค็งไม่รูส้กึอะไรมากนกั แม้ว่า

จะไม่เคยมีรสนิยมชื่นชอบ ‘ฝรั่ง’ มาก่อน แต่นี่ ‘เขยฝรั่ง’ ที่หม่อมแม่ 

หมายมั่นป้ันมอืนั้นอายมุากกว่าท่านพ่อเสยีอกี แล้วจะไม่ให้สาววยัยี่สบิหกปี

อย่างเธอรู้สึกหดหู่ได้อย่างไรเมื่อนึกถึงวันที่ต้องเข้าพิธีแต่งงาน หรือตอน 

เข้าหอกบัชายฝรั่งวยัห้าสบิแปดปีซึ่งแก่คราวพ่อ

๑
คุณหญิงพราว
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ล�าพังความรู้สึกของตนเองก็แย่แล้ว เพราะดูเหมือนชีวิตวัยสาวที่

ก�าลงัสดใสต้องอบัเฉาลงทนัทตีามวยัของสามทีี่อยูใ่นวยัใกล้เกษยีณรอมร่อ 

ยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะกล้าเงยหน้าขึ้นมองใครๆ ที่มาเป็นแขกร่วมงาน คง

ไม่มีใครคิดหรือมองในแง่ดีไปได้ที่สาววัยยี่สิบหกยอมแต่งงานกับเจ้าบ่าว 

วัยคราวพ่อ ใครเล่าจะคิดว่านั่นเป็นรักแท้ที่บังเอิญมาผิดเวล�่าเวลาได้ถึง

ขนาดนี้ นอกเสียจากจะคิดว่าฝ่ายหญิงแต่งงานเพราะหวังเงินจากเศรษฐ ี

วยัดกึเท่านั้นเอง ซึ่งนั่นกเ็ป็นเรื่องจรงิที่พราวรมัภาปฏเิสธไม่ได้เช่นกนั

คุณหญิงพราวรัมภา หรือ ‘หญิงพราว’ เริ่มรู้สึกว่าชีวิตผกผัน 

นับตั้งแต่ท่านพ่อ หม่อมเจ้าชรินทร ธาดาเทพ สิ้นเมื่อสองปีก่อน ตอนที่ 

ท่านยงัอยู่กพ็อมคีนให้ความเคารพย�าเกรง แต่หลงัจากท่านสิ้นแล้ว หนี้สนิ

ต่างๆ กเ็ข้ามารุมเร้าทนัท ีเพราะเจ้าหนี้ทั้งรายเลก็และรายใหญ่ต่างกลวัว่า

จะไม่ได้เงินจึงพากันถาโถมเข้ามาหา ทั้งพราวรัมภาและหม่อมสุภัสสรจึง 

รับหน้ากันแทบไม่ทัน สุดท้ายก็ต้องพยายามทยอยใช้หนี้สินกันไปจนกว่า 

จะหมดสกัวนัหนึ่ง

หนี้เลก็ๆ น้อยๆ พราวรมัภายงัพอรบัมอืไหว ทุกวนันี้กไ็ม่ได้อยู่นิ่ง

เฉย เธอพยายามท�ามาหากนิอย่างขมขีมนัมาตั้งแต่เรยีนจบกลบัจากประเทศ

องักฤษด้วยวยัเพยีงยี่สบิเอด็ปีเท่านั้น ด้วยการเปิดโรงเรยีนสอนดนตรตีาม

สาขาวชิาที่ร�่าเรยีนมา บวกกบัพรสวรรค์ด้านนี้ตั้งแต่วยัเยาว์ ท�าให้มอีาชพี

ติดตัวไว้สร้างรายได้และเลี้ยงตัวเองได้อย่างสบายๆ หากครอบครัวไม่มี 

หนี้สนิพะรุงพะรงัเช่นที่เป็นอยู่

ไม่เท่านั้นเธอยังเจียดเงินเก็บบางส่วนไปร่วมหุ้นเปิดบริษัทออกแบบ

และผลติกระเป๋าส�าหรบัสตรกีบัอรอนิทุ ์ญาตสิาวฝ่ายบดิาซึ่งเป็นนกัออกแบบ

ที่ร�่าเรยีนส�าเรจ็ทางด้านนี้มาจากประเทศอติาล ี ทั้งสองคนสนทิสนมกนัมา

แต่เลก็แต่น้อยในฐานะลูกพี่ลูกน้องที่มอีายุเท่ากนั

หากไม่มีเรื่องหนี้ก้อนใหญ่ แถมวังธาดาจะถูกธนาคารยึดแล้วละก ็

ชวีติของ ‘หญงิพราว’ น่าจะสุโขสโมสรกว่านี้เป็นแน่ เพราะสาววยัยี่สบิหก
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อย่างเธอก�าลงัอยู่ในวยัมุ่งมั่นที่สนุกกบังานและเป้าหมายในชวีติ

“ถอนใจท�าไมล่ะคะ ลูกหญงิของแม่” หม่อมสภุสัสรเดนิเข้ามาจบัแขน

ลกูสาวขณะเดนิกลบัเข้าบ้านพร้อมกนั ท่อนแขนเรยีวยาวเปลอืยตั้งแต่หวัไหล่

นั้นนวลเนยีนเปล่งปลั่งด้วยวยัสาวสะพรั่ง จนผู้เป็นแม่อดลูบไล้เบาๆ ไม่ได้

ด้วยความภาคภูมใิจ

“แม่จะให้พราวดีใจหรือคะ” เจ้าของร่างเพรียวกลมกลึงถามกลับ

พร้อมกบันั่งลงบนเก้าอี้หรูตวัยาวบุนวมในห้องรบัแขก

วันนี้พราวรัมภาสวมเสื้อแขนกุดแบบพอดีตัวกับกางเกงเนื้อผ้าพลิ้ว

แนบไปกับรูปร่างระหงที่มีส่วนสูงก�าลังดีตามแบบสาวไทย อันเป็นเสน่ห์ที่ 

น่าหลงใหลอีกเช่นกันส�าหรับสายตาชายชาวต่างชาติที่เบื่อความเทอะทะ 

ใหญ่โตของคนชาติเดียวกัน เพราะวันนี้มหาเศรษฐีจากประเทศยักษ์ใหญ่ 

อย่าง วลิเลยีม เจ. บราวน์ ถงึกบัจ้องมองตาแทบไม่กะพรบิ แถมยงัออกปาก

จะช่วยทกุเรื่องที่คนในวงัธาดาก�าลงัเดอืดร้อนแบบไม่มข้ีอเกี่ยงงอนอกีด้วย

“แน่นอนสคิะ ลูกขา...” หม่อมสุภสัสรลากเสยีงยาวพลางนั่งลงข้างๆ 

โดยพยายามลูบแขนเนยีนๆ อย่างเอาใจ แล้วเอ่ยต่อไปว่า “บลิล์เหมาะสม

กบัลูกหญงิของแม่ที่สุด ไม่มใีครเหมาะไปกว่านี้อกีแล้ว แม้แต่ชายเมศ”

พราวรัมภาฟังแล้วส่ายหน้านิดๆ ที่มารดาเรียกมหาเศรษฐีชาว

อเมรกินัอย่างสนทิสนมด้วยชื่อเล่น แถมยงัเอ่ยพาดพงิถงึญาตผิูพ้ี่ฝ่ายบดิา

คือ หม่อมราชวงศ์ราเมศ ธาดาเทพ ซึ่งใกล้ชิดสนิทสนมกับพราวรัมภา 

เป็นพเิศษ แต่เธอไม่เคยคดิอะไรกบัเขาเกนิเลยไปกว่าความเป็นญาตพิี่น้อง

กนัเท่านั้น

ทว่า...ก่อนหน้าที่ วลิเลยีม เจ. บราวน์ จะปรากฏตวั ดเูหมอืนมารดา

ก็ยังเห็นดีเห็นงามและพยายามเชียร์ให้ลูกสาวปลงใจกับญาติผู้พี่ซึ่งมีท่าที

สนใจพราวรมัภามานานแล้ว

แต่พราวรัมภาไม่เคยคิดว่าตนเองจะอับจนหนทาง หรือถ้าพูดแบบ

ภาษาชาวบ้านกค็อื ไม่มปัีญญาหาผูช้ายจนต้องมาแต่งงานกบัญาตพิี่น้องด้วย
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กนัเอง ถ้าชวีติต้องอบัจนถงึขั้นนั้น ขออยู่เป็นโสดไปเรื่อยๆ เสยียงัจะดกีว่า

ที่ผ่านมาหม่อมสภุสัสรมองว่า ‘ชายเมศ’ เหมาะสมกบัลกูสาวของตน

กเ็พราะเขาเป็นราชนกิุลเช่นเดยีวกนั แถมยงัมมีรดกตดิตวัอยู่ไม่น้อย แม้

จะไม่ถึงขั้นมหาเศรษฐี แต่ก็เรียกว่ามีกินมีใช้ไปตลอดทั้งชาติก็ว่าได้ แต่ 

เวลานี้คนที่มาใหม่อย่างมิสเตอร์บราวน์นั้นเหนือกว่า คุณชายราเมศย่อม 

ตกกระป๋องไปตามระเบยีบ

ราเมศเคยเสนอให้ความช่วยเหลือแก่พราวรัมภา แต่เธอปฏิเสธ 

เพราะหนี้สินทั้งหมดที่ครอบครัวก่อไว้นั้นเป็นเงินจ�านวนมากซึ่งอาจท�าให ้

ราเมศเกือบหมดตัวได้เลยทีเดียว นั่นไม่ใช่หน้าที่ที่เขาต้องมารับผิดชอบ  

เขาควรได้แต่งงานกบัหญงิสาวที่เพยีบพร้อมสกัคนและมคีวามสขุกบัชวีติคู่

บนกองมรดกของเขา ดกีว่ามาหมดตวัเพราะเธอเพยีงคนเดยีว

“ลองคดิดูสคิะ ลูกเป็นถงึคุณหญงิแห่งวงัธาดา ถ้าจะแต่งงานกต็้อง

เป็นผู้ชายระดบั วลิเลยีม เจ. บราวน์ เท่านั้น ขนืไปแต่งกบัผู้ชายธรรมดาๆ 

แล้วแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน คนในแวดวงสังคมไม่หัวเราะกันแย่เหรอที่ 

คุณหญงิพราวไปคว้าเอาใครกไ็ม่รู้มาเป็นคู่”

“แม่คะ ทุกวันนี้เราไม่ได้ร�่ารวย แถมยังติดลบด้วยซ�้าไป ถ้าพราว

แต่งงานกบัผู้ชายธรรมดาๆ กไ็ม่เหน็จะแปลกอะไร”

มอืที่ลบูแขนขาวผดุผ่องหยดุนิ่งทนัท ีหม่อมสภุสัสรท�าตาโตเกอืบเท่า

ไข่ห่านทเีดยีว

“แปลกสิคะ” หม่อมว่าแล้วปล่อยแขนลูกสาวด้วยท่าทางไม่ค่อย 

สบอารมณ์ “มรีาชรถมาเกยถงึหน้าบ้านแต่ไม่ขึ้น แถมไม่ขึ้นไม่พอ ยงัต้อง

ไปเรียกซาเล้งมาช่วยกันขนของออกจากบ้านเพื่อระเห็จไปอยู่ที่อื่นอีกด้วย 

ซึ่งกย็งัไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหน คดิดูเอาเองกแ็ล้วกนันะคะลูกขาว่าแปลกไหม”

เรื่องวงัธาดานี่เองที่ท�าให้คนอย่างคณุหญงิพราวรมัภาจ�าต้องต้อนรบั

ขบัสูม้สิเตอร์บราวน์ ฝรั่งวยัคราวพ่อมาจนถงึวนันี้ เขาเทยีวไปเทยีวมาระหว่าง

อเมรกิากบัไทยนานร่วมสองเดอืน โดยหนแรกๆ นั้นมาตดิต่อเรื่องงาน แต่
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ระยะหลงัมาเพื่อพบเธอโดยตรง

“แล้วไม่แปลกหรือคะที่พราวต้องแต่งงานกับคนอายุเกือบหกสิบ 

เพื่อหวงัแค่เงนิจากเขา”

“บลิล์เขากไ็ม่ได้ดูแก่อะไรมากมายนี่คะ เขาดูแลตวัเองดซีะขนาดนั้น 

ถ้าพุงห้อยย้อยกว็่าไปอย่าง นี่หน้ากย็งัตงึ หุ่นกอ็อกสมาร์ต จะว่าไปดูดกีว่า

พวกหนุ่มๆ เสียด้วยซ�้า บางคนยังไม่ถึงสี่สิบเลย พุงยื่นมาแต่ไกลเชียว” 

หม่อมสุภัสสรส่ายหน้าเมื่อนึกถึงภาพไม่ชวนมองตามประสาคนรักสวย 

รกังาม

หม่อมสุภัสสรอายุสี่สิบแปดปีแล้ว แต่ยังดูทั้งสาวและสวยกว่าวัย

จรงิๆ นบัสบิปี เพราะเป็นคนที่ดแูลตวัเองมาตลอดตั้งแต่สมยัสาวๆ ใบหน้า

จงึยงัดูเต่งตงึ รวมไปถงึรูปร่างกย็งัเพรยีวงาม แม้จะมบีางส่วนเปลี่ยนแปร

ไปตามวัยบ้างแต่ก็ยังเป็นคนรูปร่างดีโดยพื้นฐาน ความงามของหม่อม

ตกทอดมาถงึพราวรมัภาเกอืบทั้งหมด เพราะเธอมเีค้าหน้าบางส่วนเหมอืน

บิดาอยู่บ้าง แต่รูปร่างผิวพรรณอันสวยงามนั้นได้มาจากมารดาราวกับ 

ถอดแบบกนัออกมาทเีดยีว

“ถ้าคุณบราวน์เขามาขอแม่แต่งงาน แม่จะแต่งกับเขาไหมล่ะคะ”  

พราวรมัภาอดถามไม่ได้ เพราะเหน็ว่ามารดาปลื้มเขานกัหนา

“แต่งสคิะ ลูกหญงิขาจะช้าอยู่ไย”

“แต่ท่านพ่อเพิ่งเสียได้สองปีเองนะคะ แม่ลืมท่านได้แล้วหรือ” คน

เป็นลูกวกกลับมาคิดเรื่องนี้ก็เริ่มมีอาการไม่พอใจขึ้นมา เพราะอดน้อยใจ

แทนบดิาไม่ได้

“แหม...แม่ไม่ลมืหรอกค่า แต่ตอนนี้เราก�าลงัเข้าตาจนนะคะ ถ้าแม่

แต่งแทนลูกได้แม่กจ็ะท�า”

“แม่คะ!”

พราวรัมภาฟังแล้วรู้สึกตกใจมากกว่าซาบซึ้งที่ผู้เป็นแม่คิดจะยอม

เสียสละเพื่อลูกได้ถึงเพียงนี้ เธอกลับคิดไปว่าแม่คงอยากมีชีวิตสุขสบาย
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มากกว่าที่เป็นอยู่

ครอบครัวเธอแบกหนี้สินมาไม่ต�่ากว่าหกปีแล้ว ตั้งแต่ตอนที่ส่ง

ลูกสาวไปเรียนต่อที่อังกฤษ เพราะระยะสิบปีหลังก่อนที่บิดาจะสิ้น ท่าน

ลงทนุท�าธรุกจิหลายอย่างซึ่งส่วนใหญ่ไม่ประสบความส�าเรจ็ บางครั้งเหมอืน

เอาเงินไปทิ้งเสียมากกว่าด้วยความที่ต้องการกอบกู้ฐานะ แต่สุดท้ายกลับ

กลายเป็นยิ่งถล�าลึก เพราะเชื่อค�ายุยงของเพื่อนฝูงและคนรอบข้างบางคน 

ที่ไม่หวงัดแีละอาจเข้ามาหาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์

“แม่ชอบคุณบราวน์ขนาดนั้นเลยหรอืคะ”

“แม่รูแ้ค่ว่าเขาจะท�าให้ชวีติเราดขีึ้นแบบพลกิหน้ามอืเป็นหลงัมอื แล้ว

ลูกหญิงของแม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยท�างานหาเงินตัวเป็นเกลียวอย่างทุกวันนี้  

แถมไม่เท่านั้น วงัธาดาของเรากจ็ะยงัคงเป็นของเราตลอดไป”

พราวรมัภาจ�าต้องพยกัหน้ายอมรบั ไม่ใช่เพราะอยากสบาย เพราะ

สิบกว่าปีมานี้ก็แทบไม่เคยใช้ชีวิตหรูหราเกินกว่าชาวบ้านชาวช่อง เพียงแค่ 

มทีี่อยูเ่ป็นวงัและไปทางไหนมคีนยกย่องให้เกยีรตใินฐานะคณุหญงิคนหนึ่ง

เท่านั้น ซึ่งเป็นเกียรติยศที่คนอย่างพราวรัมภาต้องรักษาเอาไว้ แต่ที่ต้อง

ยอมเหน็ดเีหน็งามกบัมารดากเ็พราะต้องการรกัษาวงัธาดาไว ้เนื่องจากบดิา

รกัวงันี้มาก ท่านเรยีกที่นี่ว่าเป็นบ้านของท่าน

แม้ท่านจะไม่ได้สั่งเสียให้ลูกสาวคนเดียวรักษาสมบัติชิ้นสุดท้ายไว้ 

ให้ได้ แต่พราวรัมภาก็รู้ได้เองว่าเธอต้องรักษาวังธาดาเอาไว้เพื่อเกียรติ 

ของตระกูลธาดาเทพในสายของหม่อมเจ้าชรนิทร

“แล้วคณุสารชัล่ะคะ” พราวรมัภาอดถามถงึชายคนนี้ไม่ได้ เขาเข้ามา

พวัพนักบัมารดาของเธอหลงัจากที่บดิาสิ้นไปได้ไม่ถงึปี

สารชัเป็นผู้บรหิารระดบัสงูของธนาคารพาณชิย์แห่งหนึ่ง เป็นพ่อม่าย

ที่เลิกรากับภรรยาเก่ามานานหลายปีโดยที่ยังไม่มีคนใหม่ เขาสนใจหม่อม 

สุภสัสรทั้งที่รูว่้าตอนนี้หม่อมมแีต่ตวัเท่านั้น แต่พราวรมัภากย็งัรูส้กึรงัเกยีจ

หากเขาจะมาแทนที่บดิา
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แล้วตอนนี้เขายังเป็นคนชักพามิสเตอร์บราวน์ มหาเศรษฐีจาก

อเมรกิามาให้เธออกีด้วย ทั้งคู่สนทิสนมกนัมาได้สกัระยะ เพราะสารชัเป็น

ที่ปรกึษาการลงทุนในประเทศไทยให้นกัลงทุนรายนี้

“ไม่มอีะไรหรอกค่ะ ลกูไม่ต้องเป็นกงัวลเรื่องคุณสารชั แม่กบัเขาเป็น

แค่เพื่อนกนั”

“แต่ใครๆ เขาไม่คดิกนัอย่างนั้นนะคะ”

“นั่นมนัเรื่องของเขา ลูกหญงิขา...มใีครบ้างไม่ถูกนนิทา ขนาดพระ- 

พุทธองค์ยงัตรสัไว้เลยว่าไม่มใีครในโลกที่ไม่ถูกนนิทาแม้แต่พระองค์เอง”

“แม่อ่านหนงัสอืธรรมะด้วยหรอืคะ พราวเพิ่งรู”้ พราวรมัภาท�าเสยีง

เหมอืนไม่ค่อยเชื่อ แม้จะรู้ว่าสิ่งที่มารดาเอ่ยมานั้นเป็นเรื่องจรงิ

“ใครเขาอยากจะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะ คนเราทุกวันนี้นับถือกันที่เงิน 

ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าแม่จะเห็นแก่เงินหรอกนะคะ” หม่อมสุภัสสรเอ่ยกับ

ลูกสาวคนเดียวด้วยน�้าเสียงอ่อนลง ปกติเธอมักพูดจากับลูกด้วยถ้อยค�า

ไพเราะเสนาะหูตามแบบชาววงัจนตดิเป็นนสิยั

“พราวเข้าใจค่ะว่าเราก�าลังมีปัญหา แม่ก็คงไม่อยากสูญเสียวังนี้ไป 

พราวเองกส็งสารท่านพ่อ แต่แม่กไ็ด้ข่าวมาเหมอืนกนัใช่ไหมคะว่าเราถกูคน

เขาพูดถงึ แม้แต่ญาติๆ  เราเอง”

“รู้ค่ะ ทแีรกก็ซุบซบิกนัเรื่องแม่กับคุณสารัช ทั้งที่เราสองคนก็โสด

ทั้งคู ่ไม่รูจ้ะพดูถงึกนัไปท�าไมเพราะเราไม่ได้ท�าอะไรผดิท�านองคลองธรรม 

แล้วตอนนี้กม็าซุบซบิกนัต่อเรื่องหญงิพราวกบัคุณบราวน์”

“เขาคงว่าเราหวิเงนิจนหน้ามดื” พราวรมัภาบอกเสยีงเบาด้วยความ

สลดและสะเทอืนใจ

แม้จะเป็นคุณหญงิที่มชีวีติความเป็นอยู่ธรรมดาและเรยีบง่าย แถม

ยงัต้องท�างานหนกัเพื่อหาเงนิมาพยุงฐานะทางบ้าน แต่เรื่องของศกัดิ์ศรนีั้น

เธอไม่คดิวา่ตนเองจะเป็นสองรองใคร จงึรูส้กึย�่าแย่อย่างที่สดุเมื่อต้องรบัรู้

ว่าถูกกล่าวหาเป็น ‘คุณหญงิหวิโซ’
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“ลูกขา เขาอิจฉาเราน่ะสิ ก็ลองคุณบราวน์เดินเข้าบ้านคนพวกนั้น  

ขี้คร้านจะรบีเปิดประตูรบักนัแทบไม่ทนั”

“แต่พราวอจิฉาคนที่เขาได้แต่งงานกบัคนที่ตวัเองรกัมากกว่าค่ะ”

“หญงิพราว...” หม่อมสุภสัสรหนัมองหน้าลูกสาวดว้ยสายตาออ่นลง

“พราวอยากมีชีวิตเรียบง่ายค่ะแม่ ไม่ได้อยากเป็นเมียมหาเศรษฐ ี

เลย ถ้าแลกชวีติกบัคนที่เขาต้องการคุณบราวน์ได้ พราวกย็นิดแีลก”

“โธ่ ลูกขา...พูดอะไรอย่างนั้น คุณบราวน์เลือกลูกก็เพราะความ 

เหมาะสม เขามเีงนิมากจนล้นเหลอื คงไม่ต้องการเงนิจากใครอกี เขาถงึได้

มองหาสาวสวยและมเีกยีรตมิายนืเคยีงข้างไงคะ”

พราวรมัภารูว่้าตนเองมเีกยีรตยิศแน่นอน แต่คนที่ปรารถนาตวัเธอ

อย่าง วลิเลยีม บราวน์ จะมองเหน็คุณค่านั้นเพยีงใด บางทเีขาอาจจะมอง

เหน็เธอเป็นเพยีงที่ระบายอารมณ์เท่านั้น!



จัสติน โธมัส บราวน์ เปิดอ่านรายงานฉบับหนึ่งผ่านหน้าจอ
คอมพวิเตอร์ภายในห้องพกับนตกึสงูระฟ้าใจกลางกรุงย่านรมิฝ่ังเจ้าพระยา

ชายหนุ่มทิ้งตัวลงพิงพนักเก้าอี้แรงๆ ก่อนจะส่ายหน้าให้ตัวหนังสือ

ภาษาองักฤษที่เพิ่งผ่านสายตาไป ตอนนี้เขาก�าลงัจบัตามองรูปภาพของสาวไทย

คนหนึ่งที่มาพร้อมกบัรายงานจากนกัสบืเอกชน

หม่อมราชวงศ์พราวรมัภา ธาดาเทพ

ในรายงานมภีาพของสาวสวยที่เป็นถงึราชนกิลุอยูห่ลายใบ และมภีาพ

ใบหนึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนที่มีรูปร่างหน้าตาสะสวยไม่แพ้ลูกสาวเพียงแต ่

ดูสูงวัยกว่า เพียงแค่เห็นรูปก็แทบไม่ต้องเดาเลยว่าเหตุใดพ่อของตนจึง  

‘ตดิกบั’ ได้ง่ายดายถงึเพยีงนี้

เขายังคงเพ่งมองรูปสาวสวยที่มีเชื้อสายผู้ดีเต็มตัว เธอแต่งกาย

สวยงามมิดชิด ถึงกระนั้นบางรูปที่เป็นชุดแบบพอดีตัวก็ยังเน้นให้เห็น

ทรวดทรงสวยงามอย่างเด่นชัด แถมใบหน้าสวยหวานแบบไทยๆ นั่นอีก 

ที่น่าจะเป็นแม่เหลก็ดงึดูดผู้ชาย โดยเฉพาะ วลิเลยีม บราวน์ พ่อของเขา 

๒
หนุ่มอเมริกันเชื้อสายยิว
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ให้เข้าไปหาได้ไม่ยาก

แม่สาวเลอืดผูด้คีนนี้มดีกีรตีดิตวัมาจากองักฤษ แถมยงันามสกลุดงั

และสวยแบบหาตัวจับยากอีกด้วย เขาเพ่งมองอยู่นานก็พอรู้ว่าเจ้าหล่อน 

ไม่ได้ผ่านมีดหมอมาแน่นอน ใบหน้าสวยอ่อนหวานนั้นมีทั้งความสดใส 

ตามวยัและเซก็ซี่นดิๆ แบบเป็นธรรมชาติ

จากที่เหน็การแต่งกายของหญงิสาวในรปู จสัตนิรูว่้าพราวรมัภาไม่ได้ 

จงใจให้ตวัเองเซก็ซี่ เพราะเธอค่อนข้างแต่งตวัแบบผู้ดแีละมรีาคา บ่งบอก

รสนยิมเปน็อย่างด ีแต่ผู้หญงิเช่นนี้กระมงัที่ผู้ชายหลายคนใฝ่ฝนัหา เพราะ

เจ้าหล่อนมีแรงดึงดูดทางเพศแบบที่พระเจ้าให้มาโดยไม่ต้องพยายามให้

เหนื่อย

ที่จสัตนิรูส้กึเช่นนั้นไม่ใช่เพราะพ่อของตนก�าลงัตดิพนัเธอ แต่เขาเหน็

ตั้งแต่แวบแรกที่มองภาพถ่ายของเธอ

จสัตนิเป็นฝรั่งที่เตบิโตเมอืงนอกกจ็รงิ แต่เขากลบันยิมสาวไซซ์เอเชยี

ที่มีรูปร่างกลมกลึงเล็กกะทัดรัด ที่ส�าคัญเขาชอบคนผิวขาวสะอาดสะอ้าน

ซึ่งต่างจากรสนยิมฝรั่งทั่วไป และดเูหมอืนพราวรมัภาจะมทุีกอย่างตรงตาม

ที่เขาต้องการ ซึ่งคงเป็นรสนยิมของพ่อเช่นกนั

ใช่ว่าเมืองไทยไม่มีคนสวยอีกแล้วนอกจากพราวรัมภา แต่คนสวย

แบบจับใจนั้นหาไม่ได้ง่ายๆ เขาจึงไม่ประหลาดใจว่าท�าไมพ่อถึงคิดจะ

แต่งงานใหม่ตามข่าวที่ได้ยนิมา

จสัตนิ บราวน์ มาปักหลกัอยูเ่มอืงไทยได้ราวปีเศษเพื่อลงทนุท�าธรุกจิ

ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หลังจากที่ท�าเงินจากการเทรดหุ้นได้มากมาย

มหาศาลตั้งแต่เพิ่งเรยีนจบมาจนถงึวนันี้

อกีเหตผุลหนึ่งกค็อื เขาชอบประเทศไทยจงึคดิมาใช้ชวีติแบบสบายๆ 

ที่นี่ เพราะตอนเป็นวัยรุ่นเคยเรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพฯ นานหลายปี  

เนื่องจากวิลเลียมผู้เป็นพ่อเคยมาลงทุนท�าธุรกิจในไทย กระทั่งแม่ของเขา 

ป่วยหนกัและเสยีชวีติ สองพ่อลูกจงึตดัสนิใจย้ายกลบัไปอเมรกิาอกีครั้ง
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หลงัจากแม่เสยีชวีติ พ่อกม็ผีูห้ญงิใหม่อกีหลายคนแต่ไม่เคยแต่งงาน

กบัใคร ส่วนใหญ่พ่อคบใครได้ไม่นานกม็อีนัต้องเลกิรากนั จนเขาเริ่มรู้สกึ

ว่าพ่อเป็นนกัล่ารกัแต่ไม่เคยพบความรกัเลยสกัครั้ง ความสมัพนัธ์ระหว่าง

สองพ่อลูกจึงค่อนข้างห่างเหินในช่วงที่จัสตินเริ่มโตเป็นหนุ่มเต็มตัว เขา 

แยกไปเรยีนมหาวทิยาลยัอกีรฐัหนึ่ง ขณะที่พ่อเป็นนกัธุรกจิใหญ่มชีื่อเสยีง

โด่งดัง และมักจะนั่งเครื่องบินไปติดต่องานเป็นประจ�าจนแทบไม่มีที่อยู่ 

เป็นหลกัแหล่ง

แต่วันนี้พ่อคงอยากหาที่ปักหลักแล้วก็ได้ และเลือกเมืองไทย 

เช่นเดียวกันกับเขา ซึ่งคนเป็นลูกชายรู้ดีว่าเหตุใดพ่อจึงเลือกที่นี่และเลือก

แต่งงานอกีครั้งกบัผู้หญงิไทย

โอลิเวีย แม่ของจัสตินเป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ส่วนพ่อเป็นชาว

อเมรกินัเชื้อสายยวิ วลิเลยีม บราวน์ จงึท�ามาหากนิเก่งตามสายเลอืด และ

ถ่ายทอดยนีนี้มาให้บุตรชายคนเดยีวอย่างไม่ต้องสงสยั

“สงสยังานนี้พ่อจะไม่รอด” ชายหนุ่มพมึพ�าเป็นภาษาองักฤษ ขณะที่

สายตายังคงจ้องมองภาพราชนิกุลสาวสวยไม่วางตา “ฉันไม่เชื่อหรอกนะ 

สาวน้อย ว่าเธอรกัตาแก่อย่างพ่อจรงิๆ”

จัสตินรู้ข่าวมาได้สักพักแล้วว่าพ่อของตนบินมาเมืองไทยบ่อยๆ ใน

ระยะสองสามเดอืนมานี้ จนกระทั่งเริ่มรูส้กึผดิสงัเกต จงึลองสบืข่าวจากคน

ใกล้ชดิของ วลิเลยีม บราวน์ กไ็ด้ความว่าเขาก�าลงัจะแต่งงานกบัสาวไทย

วยักระเตาะเพราะตกหลมุรกัเข้าอย่างจงั ซึ่งข่าวที่รู้มาจากคนใกล้ชดิของพ่อ

ไม่ได้เกนิเลยไปจากสิ่งที่นกัสบืเอกชนเพิ่งรายงานเข้ามาในวนันี้

เหตทุี่จสัตนิต้องไหว้วานให้รอน หรอืโรนลัด์ เพื่อนซี้ตั้งแต่สมยัเรยีน

โรงเรียนนานาชาติที่กรุงเทพฯ ติดต่อจ้างนักสืบเอกชนเพื่อสืบประวัติของ

หม่อมราชวงศ์พราวรมัภา กเ็พราะเป็นห่วงสวสัดภิาพของผูเ้ป็นพ่อ แม้ก่อน

หน้านี้พ่อเคยคบหาผูห้ญงิมากหน้าหลายตา กระทั่งผูห้ญงิไทยกเ็คยมเีข้ามา

ในชีวิตแต่เป็นเพียงช่วงสั้นๆ ไม่ยืดยาวนัก แต่หนนี้เขาเห็นสัญญาณอะไร
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บางอย่างว่า ‘พ่อเอาจรงิ’

รายงานของนักสืบที่รอนจ้างมานั้นยิ่งตอกย�้าความรู้สึกไม่ชอบมา 

พากลที่เขาได้กลิ่นมาตั้งแต่ต้น พ่อของเขาก�าลังหลงเด็กสาววัยคราวลูกที่

อายุแค่ยี่สิบหก แถมเธอยังสวยหรูไปทั้งเนื้อทั้งตัว มีบ้านเป็นวังหลังใหญ ่

ที่ช่วยส่งให้ราชนิกุลสาวดูดีมีราคาเพิ่มขึ้นในสายตาฝรั่งที่ค่อนข้างเห่อ 

ความเป็นไทยอย่างพ่อ ซึ่งไม่ต่างไปจากรสนยิมของชาวตะวนัตกโดยทั่วไป

หากพ่อคดิจะแต่งงานกบัม่ายสาวอย่างหม่อมสภุสัสร เขาอาจไม่กงัวล

มากขนาดนี้ แต่พอได้รบัรายงานจากนกัสบืมาแล้ว กลบักลายเป็นว่าไม่ใช่

แค่เรื่องอายุที่สะกดิใจจสัตนิเท่านั้น

แรกทเีดยีวเขาคดิเพยีงว่า สาวสวยรวยเสน่ห์ที่ไหนจะอยากนอนกบั

คนแก่วยัคราวพ่อ แต่เมื่อรูล้กึลงไปว่าคณุหญงิพราวรมัภาเป็นไฮโซไส้กลวง

นั่นต่างหากเล่า ที่ท�าให้เขายิ่งมั่นใจว่าเรื่องที่สงัหรณ์ใจนั้นไม่ผดิแน่ๆ เพราะ

คุณหญิงคนสวยมีหนี้สินท่วมตัวที่ต้องตามใช้เป็นพัลวัน ไม่เท่านั้นวังอัน

หรูหราของเธอยังติดจ�านองธนาคารอีกด้วย ท�าให้คนเป็นลูกอย่างจัสติน 

ทนอยู่เฉยไม่ได้

“ดูท่าเสอืแก่อย่างพ่อจะสิ้นลายกค็ราวนี้แหละ!”

เขาอ่านเกมของสองแม่ลูกแห่งตระกูลธาดาเทพออกเพราะไม่มอีะไร

ซบัซ้อนเลยสกันดิ กแ็ค่แม่ม่ายหวิเงนิเพราะจมไม่ลง เลยต้องขายลกูสาวให้

เศรษฐฝีรั่งแก่ๆ เพื่อพยงุฐานะตวัเองไว้ หรอืไม่งานนี้อาจจะท�าให้สองแม่ลกู

อู้ฟู่ยิ่งกว่าเดมิกเ็ป็นได้ ส่วนแม่ลูกสาวกค็งไม่ต่างอะไรกบั ‘คุณหญงิตกอบั’ 

ต้องยอมเอาตัวเข้าแลกกับความสุขสบาย แม้จะต้องกล�้ากลืนบ�าเรอรักให้

ชายแก่อย่างพ่อของเขากต็าม

หลังจากนั่งคิดเรื่องพ่ออยู่อีกสักพัก จัสตินก็เริ่มเซ็งและเบื่อขึ้นมา 

คนืนี้เขานดัดาหวนัไว้ที่คอนโดแห่งนี้ แต่กลบัไม่อยากสนกุกบัสาวสวยเซก็ซี่

เสียดื้อๆ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงยังตั้งใจจะปลดปล่อยอารมณ์กับ 

สาวร้อนอย่างดาหวนัไปจนถงึเช้า
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เขาคบกับดาหวันมาได้หลายเดือน และเป็นผู้หญิงที่คบหาด้วยนาน

ที่สุดนบัแต่กลบัมาอยู่กรุงเทพฯ คราวนี้ เพราะเจ้าหล่อนมอีะไรหลายอย่าง

ที่ถูกใจเขา โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่จ�าเป็นต้องมอีะไรผูกมดักนั

จสัตนิไม่เคยคดิจะแต่งงานกบัใคร เขาเคยไม่ชอบการใช้ชวีติของพ่อ

เรื่องผู้หญิง หลังจากแม่เสียชีวิตพ่อก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน แต่สุดท้าย 

จสัตนิกลบัท�าตวัไม่ต่างจากผู้เป็นพ่อ เขาเองกเ็ปลี่ยนผู้หญงิบ่อย ทั้งที่รู้สกึ

รงัเกยีจพฤตกิรรมทางเพศเยี่ยงนี้ของผู้เป็นพ่อที่เคยบอกกบัลูกชายว่า

‘ถ้าอยากให้ผู ้หญิงถอดผ้า แกก็ต้องจ่ายเงิน ยกเว้นแม่ของแก 

คนเดยีวเท่านั้นแหละที่ไม่อยากได้เงนิจากฉนัหรอืจากแก’

แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่พ่อจะท�าตัวเป็นเพลย์บอย เที่ยวจ่ายเงินซื้อ 

ผู้หญิงมาบ�าเรอความต้องการ เขารู้ว่าพ่อเข้าใจผิด แต่สุดท้ายเขากลับท�า

เช่นนั้น โดยพยายามบอกตนเองว่ายงัไม่เจอผูห้ญงิอย่างแม่ และก�าลงัอยูใ่น

ช่วงแสวงหามาจนอายุสามสบิสามแล้วในตอนนี้

เขาโทร. ไปยกเลกินดัดาหวนั จงึได้ยนิเสยีงหวานๆ ต่อวา่กลบัมาเป็น
ภาษาไทยในลักษณะกระเง้ากระงอดซึ่งเป็นจุดขายของเธอที่มักจะเป็น 

สาวหวานช่างฉอเลาะ แต่พอขึ้นเตียงแล้วกลับร้อนเป็นไฟแบบที่เขาแทบ 

ไม่ต้องโหมกระพอื

จัสตินพูดไทยได้ค่อนข้างดีแม้จะไม่ชัดเป๊ะ หลังจากกลับมาอยู่

กรุงเทพฯ นานหนึ่งปี เขาสามารถรื้อฟื้นภาษาไทยคนืมาได้ทั้งหมด เพราะ

เป็นคนมพีรสวรรค์เรื่องภาษาเป็นทนุอยูแ่ล้ว ทกุวนันี้จสัตนิพดูได้ถงึสี่ภาษา

แบบที่ไม่ต้องพยายามมากนกั

หลงัวางสายจากดาหวนัเขาจงึโทร. หาเพื่อนซี้อย่างรอนทนัที

“คนืนี้ว่างไหม” จสัตนิถามเป็นภาษาองักฤษตามที่คุ้นเคย

“ว่าง ว่าไง” ปลายสายซึ่งเป็นชายโสดเหมอืนกนัตอบแบบไม่ต้องคดิ

“เบื่อ ไปหาอะไรดื่มกันหน่อยไหม” เขาบอกไปตามความรู้สึกใน 
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ตอนนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องพ่อ แต่ตอนนี้จสัตนิเริ่มรูส้กึว่าชวีติน่าเบื่อหน่ายราวกบั

อยูใ่นโลกใบนี้ตามล�าพงั ทั้งที่เขามผีูห้ญงิสวยมากมายรอให้เลอืกได้ทกุเวลา 

แต่เขากลบัไม่อยากเลอืกใครขึ้นมาเสยีเฉยๆ

ใจกลับคิดไปถึงหน้าสวยๆ แบบสาวผู้ดีของคุณหญิงพราวรัมภา  

เขาคดิถงึเจ้าหล่อนได้อย่างไรกนั ในเมื่อหล่อนก�าลงัจะมาเป็นแม่เลี้ยงของเขา

ในอกีไม่นานนี้

แม่เลี้ยงสาววยัยี่สบิหกซึ่งอ่อนกว่าลูกเลี้ยงถงึเจด็ปี!

“เฮ้...ท�าไมท�าเสยีงงั้นเล่า เหมอืนเบื่อโลก” รอนทกักลบัมา

“อมื...เซง็”

“นายเนี่ยนะเซง็ แล้วสาวๆ หายไปไหนหมด ตอนนี้ใครเป็นเบอร์หนึ่ง 

ดาหวนัใช่ไหม หรอืว่านาตาล”ี

คนที่ก�าลังเซ็งได้ยินชื่อหลังแล้วต้องส่ายหน้า นาตาลีคือสาวลูกครึ่ง

ไทย-อเมริกันที่เขาคบมาก่อนดาหวัน แต่ระยะหลังไม่ค่อยได้นัดเจอกัน 

เพราะนาตาลีท�างานในวงการบันเทิงและรับงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน 

อกีทั้งเขาเพิ่งเริ่มคบกบัดาหวนัในช่วงนั้นจงึห่างเหนิกนัไป

แต่ที่แน่ๆ จัสตินแทบไม่รู้สึกผูกพันกับใครเลยสักคน นอกจาก 

สนกุกนัไปวนัๆ เพราะต่างคนต่างกพ็อใจที่จะคบหากนัด้วยเรื่องพรรค์นี้มา

ตั้งแต่ต้น

“เอาไว้คุยกนัเพื่อน” เขาตดับท

“นี่ นายน่าจะหาท�าเลปักหลกักบัใครสกัคนได้แล้วนะ จะได้หายเซง็

เสยีท ีดาหวนักด็นีี่ เหน็นายปลื้มที่คุณเธอช่างเอาอกเอาใจขนาดนั้น” รอน

ไม่ยอมจบ แต่พยายามหาทางออกให้เพื่อนเก่าที่รู้จกักนัมาตั้งแต่เดก็ ทั้งคู่

ไม่เคยขาดการตดิต่อกนัจนถงึวนันี้

“ก่อนจะแนะน�าใคร บอกตัวเองก่อนดีไหม” จัสตินอดเหน็บไม่ได้ 

เพราะฝ่ายที่ท�าปากดีแนะน�าชาวบ้านก็ยังโสดและเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไป

ลอยมาพอๆ กนั
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“ฉันไม่ได้เหงาเศร้าเซ็งเหมือนนายนี่ ขนาดไม่มีผู้หญิงล้อมหน้า 

ล้อมหลงัเหมอืนนาย ฉนัยงัไม่เซง็เลย”

“นายคงอยากบวช” จสัตนิประชดให้ เพราะรู้ว่ารอนซึ่งเป็นลูกครึ่ง

ไทย-องักฤษนั้นนบัถอืพุทธตามฝ่ายมารดา

“ไม่ต้องมาประชดประชันกันหรอก เอ...หรือว่าเซ็งเรื่องพ่อนาย  

พวกเขารายงานเรื่องคุณหญงินั่นให้นายแล้วใช่ไหม”

“เออ...นั่นแหละ ไว้คุยกนัคนืนี้”

จสัตนิตดับทอกีครั้งก่อนจะวางสาย ตอนนี้เขาอยากหาที่เงยีบๆ คุย

กบัใครสกัคนที่ปรกึษาหารอืกนัได้ มากกว่าการลากสาวๆ ขึ้นเตยีงไปสนุก

กนัแบบสุดเหวี่ยงเสยีอกี



ณ ไนต์คลบัในโรงแรมหรหูราระดบัห้าดาวใจกลางกรงุเทพมหานคร
จสัตนินดักบัรอนที่นี่เป็นประจ�า เพราะทั้งคู่เป็นสมาชกิของคลบัแห่งนี้

ซึ่งต้อนรับเฉพาะแขกระดับวีไอพีเท่านั้น คืนนี้มีแขกของไนต์คลับทั้งรุ่น 

หนุ่มสาวและวยักลางคนมาใช้บรกิารกนัหนาตาพอสมควร

บรรยากาศโดยรอบเย็นสบายจากการปรับอุณหภูมิของเครื่องปรบั

อากาศอย่างพอเหมาะ ท�าให้คนที่จติใจก�าลงัฟุง้ซ่านเริ่มสงบลง กระทั่งเพื่อน

รกัเดนิเข้ามาสมทบ โดยมพีนกังานสาวในชดุกระโปรงยาวรดัรงึรูปร่างเดนิ

น�าเข้ามาที่โต๊ะพร้อมกับส่งยิ้มหวานให้จัสตินเป็นรอบที่สองในคืนนี้ และ 

ไม่ลมืส่งยิ้มตบท้ายให้รอนด้วยอกีคน

“วอดคา มาร์ตนิคีรบั”

รอนสั่งเครื่องดื่มประเภทค็อกเทลกับพนักงานสาวสวย โดยไม่ลืม 

ส่งยิ้มตอบอย่างอารมณ์ดีตามนิสัยที่มักไม่ค่อยเครียดเรื่องใดๆ จนคนที่ 

นั่งมองเพื่อนสั่งค็อกเทลส�าหรับคนคอแข็งพร้อมกับโปรยยิ้มให้สาวสวย 

อดไม่ได้ ต้องเหนบ็เข้าให้สกัเลก็น้อย 

๓
ว่าที่แม่เลี้ยง
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“รอน...นายนี่โปรยเสน่ห์ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะ” 

“ไม่เอาน่าเพื่อน เราอยู่สยามเมืองยิ้มก็ต้องยิ้มกับเขาด้วยสิ นาย 

ไม่เคยได้ยนิรไึงที่คนไทยเขาว่ากนั เข้าเมอืงตาหลิ่วกต็้องหลิ่วตาตาม” รอน

ว่าไปได้เรื่อยๆ โดยในตอนท้ายพูดเป็นภาษาไทยชดัเจน เพราะอยู่เมอืงไทย

มาเกอืบทั้งชวีติ

“ไม่เหน็เคยได้ยนิ” จสัตนิตอบเป็นภาษาไทยบ้าง

“อ้อ...แล้วถ้าอย่างฉันเรียกว่าโปรยเสน่ห์ แล้วอย่างนายจะเรียก 

อะไรด”ี

“เรยีกอะไร ฉนัแทบไม่เคยโปรยยิ้มให้ใครสกัคน”

“โปรยเสน่ห์ไม่ต้องยิ้มก็ได้นะเพื่อน แล้วถ้าไม่โปรย สาวๆ ที่ห้อย

รอบเอวนั่นล่ะมาจากไหน” คราวนี้รอนกลบัมาใช้ภาษาองักฤษคยุกนัเหมอืน

เดมิ เพราะรู้ว่าอกีฝ่ายถนดัมากกว่าภาษาไทย

“นายนี่มนัพูดอะไรเกนิจรงิอยู่เรื่อย พูดแบบนี้ฉนัเสยีหายนะ”

“โอ้ว...ยงัจะกลวัเสยีหาย ตอนนี้ยงัมอีะไรให้เสยีอกีเหรอ” รอนท�าเสยีง

เหมอืนว่าเพิ่งได้ฟังเรื่องเหลอืเชื่อที่สุดในโลก

“ฉนัไม่ใช่แคซาโนวา จะได้มสีาวๆ ห้อยเป็นพวงรอบเอว” จสัตนิยงั

ปฏเิสธ เพราะไม่รูส้กึว่าตนเองเป็นเช่นนั้นแม้แต่น้อย เขามคีวามสมัพนัธ์กบั

หญงิสาวแต่ละคนกด็้วยความสมคัรใจและไม่เคยล่อหลอกใครทั้งนั้น

“เอาเถอะ จะเป็นแคซาโนวาหรอืนกับญุ นายกรู้็ตวัดทีี่สดุ แล้วมเีรื่อง

อะไรถงึได้เซง็นกัหนา”

“กเ็รื่องพ่อไง อยูด่ไีม่ว่าด ีแก่แล้วไม่รูจ้กัเจยีม” จสัตนิว่าพลางยนัตวั

ขึ้นจากเก้าอี้บุนวมนุ่ม แล้วยื่นมอืไปหยบิแก้ววสิกี้บนโต๊ะ

“เฮ้...นั่นพ่อนายนะ ไปว่าเขาอย่างนั้นได้ไง” รอนตงิเพื่อนซี้เสยีงเข้ม

กว่าปกติ เพราะเขาเป็นไทยอยู่ครึ่งหนึ่งแถมยังคุ้นกับวัฒนธรรมไทย

มากกว่าอีกฝ่าย จึงไม่เคยก้าวก่ายหรือคิดต่อว่าบุพการีตามธรรมเนียม

ปฏบิตัขิองคนไทยโดยทั่วไป
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จสัตนิมเีชื้อสายไทยอยู่เสี้ยวหนึ่งจากฝ่ายมารดากจ็รงิ แต่เขาใช้ชวีติ

อยู่ต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ น่าจะเคยอยู่ในประเทศไทยไม่ถึงสิบปี 

ช่วงวยัเดก็จนถงึวยัรุ่น

“กต็าแก่นั่นไม่เจยีมจรงิๆ นี่ อายุเกอืบจะหกสบิแล้วยงัอยากมเีมยี

เดก็”

“อ้าว...แล้วใครอยากมเีมยีแก่บ้างเล่า นายต้องนกึถงึใจพ่อนายบ้างส”ิ

“แล้วมันเหมาะสมกันไหมล่ะ จะแต่งงานใหม่ทั้งที หาเมียให้ดีหรือ

ลงตัวกว่านี้ก็ไม่ได้” จัสตินเล่าด้วยเสียงที่ต้องข่มไว้ไม่ให้ดังข้ามโต๊ะไปถึง 

คนอื่น โต๊ะที่ตนเองนั่งอยู่ในมุมหนึ่งของคลบัซึ่งค่อนข้างเป็นส่วนตวั

“ปกตไิม่เคยเหน็นายสนใจเลยว่าพ่อนายจะไปไหนหรอืสนใจใคร แล้ว

ท�าไมหนนี้นึกอยากไปวุ่นวายกับชีวิตเขาขึ้นมาถึงขั้นให้ฉันช่วยหานักสืบให้” 

รอนถามอย่างไม่เข้าใจ อันที่จริงเขาสงสัยตั้งแต่ถูกเพื่อนไหว้วานให้ไปหา

นกัสบืนั่นแล้ว

“คนมันมีเซนส์ไง สังหรณ์แต่แรกแล้วว่าต้องมีอะไรแอบแฝงแน่ๆ 

นายอย่าลมืนะว่าหนนี้พ่อไม่ได้แค่แอบไปมอีหีนูแบบหลบๆ ซ่อนๆ แต่พ่อ

ฉนัก�าลงัจะแต่งงานใหม่”

“แล้วไงล่ะ”

“นกัสบืรายงานมาแล้วว่า ยายคณุหญงิพราวอะไรนั่นอายแุค่ยี่สบิหก”

“จรงิด?ิ” รอนอุทานมากกว่าจะต้องการค�าตอบ

หนุ่มลูกครึ่งเชื่อว่าเพื่อนอ่านข้อมูลมาไม่ผดิแน่นอน จงึเริ่มแปลกใจ

กบัการตดัสนิใจของมสิเตอร์บราวน์ขึ้นมาเช่นกนั ตอนแรกที่รู้เรื่องรอนยงั

คดิว่าคุณหญงิคนนั้นน่าจะอายุสามสบิปลายๆ หรอืไม่กส็ี่สบิกว่าด้วยซ�้าไป

“ยังไม่เต็มยี่สิบหกดีเลยด้วยซ�้า หย่อนไปตั้งหลายเดือน แล้วนาย 

คิดว่าฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน วันที่ต้องไปร่วมงานแต่งพ่อโดยมีแม่เลี้ยง

อายุอ่อนกว่าตวัเองตั้งไม่รู้กี่ปี”

แม้ว่าก�าลังคุยกันเรื่องค่อนข้างเครียด แต่รอนก็แอบอมยิ้มตาม
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ประสาคนมองโลกในแง่ด ีเพราะได้เหน็จสัตนิบ่นเป็นหมกีนิผึ้งกง็านนี้แหละ 

เริ่มรู้สึกว่าเพื่อนอาจรู้สึกอิจฉาพ่อตัวเองขึ้นมาก็ได้ที่ก�าลังจะได้แต่งงาน 

กบัราชนกิลุสาวชาวไทยผูสู้งศกัดิ์ แถมยงัอายนุ้อยอย่างแทบไม่น่าเชื่ออกีด้วย

“นายก็เอาหน้าไว้ที่เดิมนั่นแหละ คิดเสียว่าท�าเพื่อให้พ่อมีความสุข 

พอ่นายอายมุากแล้วนะ เขาคงอยากลงหลกัปักฐานอยูเ่ป็นหลกัแหลง่เสยีท”ี

“ถ้าฉนัเป็นพวกมองโลกในแง่ดแีบบนาย ชวีติคงสบายกว่านี้” จสัตนิ

สรุปได้เอง แต่ในเมื่อเขามกัจะมองโลกเบี้ยวๆ ใบนี้ตามความเป็นจรงิและ

จากประสบการณ์ส่วนตวั กเ็ลยต้องทุกข์ไปกบัความคดิของตนเอง

“ในรายงานนั่นมีอะไรอีกรึเปล่า” รอนชักสงสัยว่าคงไม่ใช่แค่เรื่อง 

อายุอานามเท่านั้นที่เป็นปัญหา

“ว่าที่แม่เลี้ยงของฉนัก�าลงัถงัแตกน่ะส”ิ

“หา!”

“ครบสตูรเลยไหมล่ะ แล้วนายคดิว่าพ่อฉนัจะมคีวามสขุไหมกบัการ

แต่งงานกบัคุณหญงิที่ก�าลงัหวิโซ ฉนัแทบไม่อยากนกึภาพเลยว่าพ่อจะเป็น

ยงัไงหลงัจากนั้น”

จสัตนิกระดกวสิกี้ลงคอรวดเดยีวหมดแก้ว เพื่อให้รสขมบาดคอนั้น

ดบัอารมณ์ที่ก�าลงัหงุดหงดิและว้าวุ่น

ตอนนี้เขามองเหน็แต่หน้าหวานๆ ตาใสๆ ของหม่อมราชวงศ์พราว-

รมัภา ให้ตายเถอะ! หล่อนเป็นแม่มดหรอือย่างไร เขาถงึได้จ�าภาพหล่อน 

ที่นกัสบืส่งมาให้ได้ทุกรูปแบบตดิตาขนาดนี้

“นี่นายคิดว่าคุณหญิงพราวจะมาปอกลอกพ่อนายใช่ไหม ถึงได้ 

หงุดหงดิเป็นเดอืดเป็นร้อนนกัหนา”

จัสตินมีเลือดชาวยิวอยู่ในตัว เพราะมิสเตอร์บราวน์ผู้พ่อนั้นเป็น 

ลูกครึ่งผสมระหว่างอเมริกันกับยิว รอนก็พอจะรู้อยู่ว่าชาวยิวมักไม่ยอม

เสยีรู้ให้ใครง่ายๆ และเก่งเรื่องกอบโกยผลประโยชน์ แม้ว่าจสัตนิจะไม่ได้

เป็นยิวเต็มตัวที่วันๆ คิดแต่จะโกยทุกสิ่งเข้าหาตัว แต่โดยนิสัยแล้วเขา 
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ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรยีบแน่นอน

ถ้ามองในอีกแง่หนึ่งคงเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของตนที่ทุกคนต้องปกป้อง 

ไม่เช่นนั้นกอ็าจถงึขั้นหมดความนบัถอืตวัเองไปตลอดชวีติ

“นายจะให้ฉนัคดิเป็นอย่างอื่นได้ยงัไง ตอนนี้แม่คณุหญงินั่นมหีนี้สนิ

ล้นตัว วังของหล่อนก�าลังจะถูกธนาคารยึด แล้วตาแก่อย่างพ่อฉันก็ดัน 

เดินเข้าไปหาในจังหวะที่หล่อนก�าลังจะจมน�้า ถ้าไม่คว้าพ่อฉันไว้ก็ถือว่าโง่

เตม็ท”ี

“นายมองคุณหญงิพราวในแง่ร้ายเกนิไปรเึปล่า”

“โลกมนัไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอกนะรอน โดยเฉพาะผู้หญงิบางคนที่

สวยแต่หน้า” จสัตนิบอกเพื่อนไปแล้วกอ็ดคดิไม่ได้ว่า คนที่เคยพูดอย่างนี้

ใส่หน้าเขากค็อืพ่อนั่นเอง

วิลเลียม บราวน์ พ่อของเขาเป็นคนฉลาดทันคนไปเสียทั้งโลก แต่

สดุท้ายกต้็องมาตกหลมุพรางตื้นๆ จนได้ คงเพราะไม่มอีะไรจะกระตกุหวัใจ

ชายแก่ได้มากเท่ากบัเดก็สาวอกีแล้วในโลกนี้

“นายกลวัว่าคุณหญงินั่นจะมาแย่งสมบตัหิรอืไง”

“เปล่า ฉนัไม่เคยหวงัสมบตัขิองพ่อ เพราะฉนัมมีากพอแล้วส�าหรบั

ชวีตินี้”

“ก็นั่นไง แล้วนายจะต้องกังวลอะไรอีก ในเมื่อพ่อนายมีเงินกินไป 

สบิชาตกิค็งไม่หมด ถงึจะโดนใครผลาญไปบ้างกค็งไม่สะเทอืนหรอก” รอน

สรุปในแบบของเขาเพื่อให้เพื่อนสบายใจขึ้น

“ฉนัไม่ได้ห่วงว่าพ่อจะหมดตวั แต่ฉนัห่วงว่าพ่อจะเสยีท่าจนช�้าใจตาย

ก่อนวยัน่ะส ิหรอืไม่กห็วัใจวายตายคาเตยีงเพราะมเีมยีเดก็”

“พ่อนายยงัไม่แก่ขนาดจะรบัมอืสาวๆ ไม่ไหว เชื่อมอืคุณบราวน์เขา

หน่อยส ิอกีอย่างสมยันี้การแพทย์ก้าวหน้าไปไกลแล้ว พ่อนายคงเตรยีมตวั

มาเป็นอย่างด ีถงึได้มั่นใจว่าจะเอาสาวยี่สบิหกอยู่มอื”

รอนวเิคราะห์พร้อมกบัจบิมาร์ตนิรีสเลศิด้วยท่าทางสบายๆ ต่างจาก
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คนที่เพิ่งกระดกวสิกี้ลงคอไปหยกๆ

“ไม่ ฉนัจะปล่อยพ่อไปตามยถากรรมไม่ได้ ยงัไงเขากเ็ป็นพ่อฉนั”

“แล้วนายจะท�าไง คนเขาจะแต่งงานกนัอยู่แล้ว”

“มนัต้องมวีธิสีนิ่า”

ระหว่างที่สองหนุม่ก�าลงัถกกนัเรื่องบพุการ ีกม็สีาวสวยกบัหนุม่หล่อ

สองคู่เดนิเคยีงกนัเข้ามา โดยมพีนกังานสาวฝ่ายต้อนรบัเดนิน�ามานั่งที่โต๊ะ

ที่ยงัว่างอยู่ในโซนใกล้ฟลอร์เต้นร�า บรเิวณนั้นแสงไฟสว่างกว่าทกุมมุเพราะ

อยูใ่กลเ้วทสี�าหรบันกัร้องและวงดนตร ีทั้งสองคนจงึเหน็รปูร่างหนา้ตาของ

หนุ่มสาวชาวไทยทั้งสี่คนอย่างชดัเจน

จัสตินแทบอ้าปากค้างเมื่อเงยหน้าขึ้นมาเห็นหญิงสาวรูปร่างระหง

กลมกลึงในชุดเดรสสีครีมเปิดไหล่นวลเนียนและเปลือยท่อนแขนเรียว

ผุดผ่อง ชุดของเธอสั้นเหนือเข่า จึงเผยช่วงขาเรียวเสลาบนรองเท้าส้นสูง 

ไม่ต�่ากว่าสี่นิ้ว เป็นเหตุให้เพื่อนร่วมโต๊ะต้องมองตามไปด้วยอีกคน แล้วก็

ตกตะลงึเช่นกนั

หญิงสาวแสนสวยในชุดสีครีมที่เดินควงมากับหนุ่มหล่อหน้าตาด ี 

มีท่วงท่าสง่างามไม่ต่างจากพญาหงส์ โดยไม่ทิ้งความงดงามอ่อนช้อยตาม

แบบฉบบัสาวไทย เธอยิ้มน้อยๆ ให้บุรุษที่ควงแขนมาด้วยเมื่อเขาเชื้อเชญิ

ให้เธอนั่งที่เก้าอี้บุนวมน่าสบายก่อนตามธรรมเนยีม

“นั่นใคร สวยจงั!” รอนอุทานหลงัจากตาค้างไปแล้ว

หญิงสาวคนที่สองที่เดินตามเข้ามานั้นมีรูปร่างใกล้เคียงกับสาว 

คนแรก แถมใบหน้ายังมีส่วนละม้ายกันอีกด้วย แต่คนที่สองดูเป็นสาว

เปรี้ยวปราดเปรยีวกว่ามาก โดยเฉพาะเสื้อผ้าที่สวมใส่นั้นเน้นรูปร่างอย่าง

ชดัเจนและกระโปรงบานพลิ้วสั้นแค่ต้นขา

“คนไหน” จสัตนิถามเสยีงเครยีดหลงัจากเรยีกสตคินืมาได้แล้ว

“นายรูจ้กัเหรอ” รอนละสายตาจากสาวสวยทั้งคูม่าหาเพื่อนแบบงงๆ

“เออ...นี่แหละว่าที่แม่ใหม่ของฉนั!”
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“ฮ้า!” รอนตาค้างอกีรอบ ก่อนจะเหลยีวไปทางโต๊ะที่อยู่ในมุมสว่าง

กว่า

“คนผมยาวชุดสคีรมีนั่นไง” 

“นายแน่ใจเหรอพวก จ�าผดิคนรเึปล่า” รอนหนักลบัมาถามด้วยสหีน้า

ตื่นเต้น

“แน่ใจส ิฉนันั่งดูรูปยาย...เอ่อ...คุณหญงิพราวอยู่ตั้งนานเป็นชั่วโมง 

แถมไม่ได้มรีูปใบเดยีวด้วย จ�าหน้าได้จนตดิตาเลยละ” จสัตนิว่าแล้วยกมอื

ขึ้นเรยีกพนกังานมาสั่งวสิกี้เพิ่ม

เขาไม่รู้ว่าตอนนี้ตนเองตื่นเต้นหรืออึดอัดกันแน่ที่ต้องมาเจอตัวจริง

ว่าที่เจ้าสาวของพ่อ แถมเจ้าหล่อนยังสวยหยาดฟ้ามาดินอีกด้วยในคืนนี้  

ดูแล้วสวยกว่าในรูปที่นกัสบืส่งมาให้หลายเท่า

“เฮ้...แล้วมนัจะบงัเอญิอะไรขนาดนี้ที่คุณหญงิพราวต้องมาที่นี่ แล้ว

มาเจอกบันายซึ่งเป็นลูกเลี้ยง”

“ยงั หล่อนยงัไม่ได้แต่งงานกบัพ่อฉนั” จสัตนิรบีเบรกก่อนที่เพื่อนจะ

พล่ามอะไรต่อให้บาดหู แต่คนที่มกัพลกิวกิฤตใิห้กลายเป็นโอกาสอย่างเขา

มองเหน็หนทางขึ้นมาร�าไรและรวดเรว็ “แต่กถ็อืว่าเป็นโชคของฉนัที่ได้เจอ

กนัคนืนี้”

“นายคดิจะท�าอะไร” รอนมองหน้าเพื่อนอย่างไม่ค่อยไว้ใจ

ใบหน้าของจัสตินคมสันหล่อเหลาจากส่วนผสมหลายเชื้อชาติที่ผสม

ออกมาได้อย่างลงตัว ดวงตาคมชัดบาดลึกนั้นเป็นสีฟ้าอมเทา ใบหน้า 

ค่อนข้างเรียวรับกับสันกรามหนาแข็งแรงเข้ากันดีกับผิวสีแทนอ่อนที่สาว

ตะวนัตกพากนัหลงใหลได้ปลื้ม

“ยงัไม่รู้ รู้แต่ว่าเจอกนักด็ ีจะได้ไม่ต้องตามหาตวั”

“แสดงว่าคดิไว้แล้ว”

คนที่ก�าลงัวางแผนในใจไม่ตอบ แต่เหลอืบตามองหญงิสาวแสนสวย

และสูงศักดิ์อีกครั้ง เธอก�าลังคุยกับหนุ่มไทยหน้าตาดีคนที่ควงแขนเข้ามา
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อย่างสนทิสนม ส่วนเจ้าหนุ่มกม็องพราวรมัภาแทบไม่ยอมละสายตาไปทาง

อื่น ส่วนอีกคู่หนึ่งนั่งคุยกันด้วยท่าทางปกติคล้ายเป็นคนรู้จักกันเท่านั้น 

ท่าทางเหล่านี้สงัเกตได้ไม่ยากส�าหรบัคนที่ผ่านสาวๆ มานบัไม่ถ้วนอย่างจสัตนิ

“ผมขอเหมือนเดิมอีกแก้ว แล้วนายล่ะ” จัสตินละสายตามาบอก

พนกังานสาวคนเดมิที่เดนิเข้ามาหา

“เหมือนเดิมครับ” รอนสั่งแบบไม่ค่อยใส่ใจนัก เพราะสนใจเรื่อง 

คุณหญงิว่าที่แม่เลี้ยงของเพื่อนมากกว่า แล้วเขากน็กึอะไรขึ้นมาได้ “เดี๋ยว

ครบั เอ่อ...”

“ต้องการรบัอะไรเพิ่มรเึปล่าคะ”

“เปล่าๆ ผมแค่อยากจะถามว่าสองคู่ที่เพิ่งมาถึง นั่งใกล้ๆ ฟลอร์  

ผู้หญงิชุดเดรสสคีรมีนั่นเป็นใครครบั” รอนถามพนกังานเป็นภาษาไทย

“อมื...ไม่แน่ใจนะคะ รู้แต่ว่าคนที่นั่งข้างๆ เธอเป็นเมมเบอร์ที่นี่ค่ะ”

“ผู้ชายคนที่เธอคุยด้วยใช่ไหม” จัสตินถามเป็นภาษาไทยด้วยความ

สนใจ เพราะคดิว่าพนกังานสาวน่าจะถนดัและเข้าใจง่ายกว่า

“ใช่ค่ะ คุณชายราเมศ ธาดาเทพ เธอมหีุ้นอยู่ในโรงแรมนี้” พนกังาน

ให้ข้อมูลด้วยสหีน้ายิ้มแย้มก่อนจะขอตวัเดนิจากไป

“ธาดาเทพ...นามสกุลเดยีวกนั” จสัตนิพมึพ�าพลางจ้องมองชายหนุ่ม

หญิงสาวซึ่งเป็นพวกธาดาเทพเหมือนกัน แต่เหตุใดทั้งสองคนจึงดูท่าทาง 

ไม่เหมอืนญาตพิี่น้อง

“ดูไม่ค่อยเหมอืนญาตกินัเลย” รอนวจิารณ์

“ฉนักว็่างั้นแหละ ญาตทิี่ไหนจะมองตากนัหวานซึ้งขนาดนี้ อาจเป็น

แค่ญาติห่างๆ ก็ได้” จัสตินเหลียวมองหน้าสวยหวานนั้นอีกหนด้วยความ

คลางแคลงใจ

“ถ้าคุณหญิงมีคนรักแล้ว นายก็สบายใจได้สิว่าเธอคงไม่แต่งกับ 

พ่อนาย” รอนเริ่มหาข้อสรุปให้เพื่อนอกีครั้ง

“ฉนัเกรงว่าคณุเธอจะไม่คดิอย่างนั้น นายเข้าใจใช่ไหมรอนวา่ผูห้ญงิ
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สมยันี้ไม่ธรรมดา” จสัตนิบอกอย่างมั่นใจ “รวมถงึยายคณุหญงิพราวนี่ด้วย”

“ขนาดนั้นเลยเหรอ เธอกด็ูออกจะสวย ยงัเดก็ด้วย คงไม่คดิอะไร

ซบัซ้อนขนาดนั้นหรอกมั้ง”

“ถงึบอกนายไงว่าถ้าฉนัมองโลกในแง่ดเีหมอืนนาย ชวีติฉนัคงสบาย

กว่านี้” จัสตินแดกดันเล็กน้อยที่อีกฝ่ายพยายามเข้าข้างสาวสวย แถมยัง 

หนัไปมองแทบไม่หยุดอกีด้วย

“เอาน่า...พยายามคดิดีๆ  ไว้ โลกนี้มนัมเีรื่องดีๆ  เกดิขึ้นประจ�าแหละ 

แต่ว่า...สวยทั้งสองคนเลยนายว่าไหม” รอนว่าแล้วยกัคิ้วให้เพื่อนสนทิเป็น

เชงิขอความเหน็

“ไม่มอีารมณ์”

“แค่พ่อจะแต่งงานใหม่ นายถงึกบัเครยีดจนตายด้านเลยเรอะ”

“นายจะร่วมวงแย่งคุณหญงินั่นกบัพ่อฉนัรไึง”

“ไม่อะ ปวดหวั ฉนัมองอกีคนว่ะ เปรี้ยวๆ หวานๆ ซาบซ่านใจ” รอน

ว่าแล้วยกัคิ้วอกีหน

“แล้วมาหาว่าฉนัเป็นพวกโปรยเสน่ห์ ไม่ดูตวัเองบ้าง”

“อย่าซเีรยีสน่า แล้วตกลงว่านายจะเอาไงเรื่องพ่อกบัคุณหญงิ”

“ฉันคิดว่าหล่อนไม่ธรรมดาอย่างที่บอก และตอนนี้ก�าลังจับปลา 

สองมือ คนที่นั่งข้างๆ หล่อนน่ะไม่ใช่แค่ญาติแน่ๆ แถมยังเป็นหุ้นส่วน

โรงแรมนี้ด้วย”

“โอเค ที่นายว่ามามนักพ็อเข้าเค้า” รอนต้องยอมรบัการวเิคราะห์ของ

จัสตินที่มีเหตุและผลอยู่พอสมควร ในเมื่อคุณหญิงพราวรัมภาก�าลังม ี

ปัญหาด้านการเงนิขั้นวกิฤต ิเธออาจจะคดิท�าอะไรกไ็ด้ทั้งนั้น “ถ้าเธอไม่คดิ

จะแต่งกบัพ่อนายกน็่าจะปฏเิสธไปตั้งแต่แรก”

“กใ็ช่น่ะส ิ แถมตอนนี้ยงัมาท�าหวานใส่หนุ่มอกีคน ใครมองไม่ออก 

กบ็้าแล้ว” จสัตนิว่าแล้วเหลอืบตาไปที่โต๊ะนั้นเคอืงๆ

‘ตกลงว่าคณุเธอจะเอาใครกนัแน่ ตาแก่อย่างพ่อหรอืคณุชายหน้ามน
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คนนี้ หรอืไม่แน่อาจจะเหมาหมด!’

เขาชกัสายตากลบัมา เป็นจงัหวะที่พนกังานน�าเครื่องดื่มมาเสร์ิฟพอด ี

คนที่ก�าลงัอารมณ์แปรปรวนจงึหยบิแก้ววสิกี้กระดกลงคอไปอกีแบบไม่คดิ

จะลิ้มรสให้รู้รสชาตเิลยสกันดิ

“แต่สวยขนาดนี้ ผู้ชายกี่คนก็คงยอมสยบแทบเท้า” รอนว่าไปตาม 

ที่เหน็ก่อนจะหนัมาถามว่า “แล้วนายจะท�าไง”

“ฉนัมวีธิกีแ็ล้วกนั ไม่ยากหรอก” สุดท้ายจสัตนิกน็กึออก

คุณหญิงพราวรัมภาลุกจากโต๊ะไปเต้นร�ากับคุณชายรูปหล่อด้วย

ท่าทางสนิทสนมและเป็นกันเอง ใบหน้าสวยอ่อนหวานระบายยิ้มน้อยๆ 

ตลอดเวลา

“ดไูม่เหมอืนคนก�าลงัจะหมดตวั” รอนอดวจิารณ์ไม่ได้เมื่อเหน็ว่าเธอ

มคีวามสุขดกีบัคุณชายคนนั้น

“กใ็ครว่าหมดเล่า มทีั้งคุณชายทั้งพ่อฉนั ถงึได้ยิ้มร่าขนาดนี้”

“ก็ดูมีความสุขดีกับคุณชายนั่น ท�าไมยังจะ...” รอนเริ่มไม่เข้าใจ 

ขึ้นมาอกีคน

“ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ฉนัสงัหรณ์ใจ แล้วนายจะให้ฉนัปล่อยพ่อไป

ตามยถากรรมงั้นหรือ” คนที่ไม่เคยยอมให้ใครมาลูบคมง่ายๆ ถามเพื่อน

แบบไม่ต้องการค�าตอบ

“แต่คนระดบัพ่อนายคงไม่ยอมให้ใครมาหลอกง่ายๆ”

“ตอนหนุ่มๆ กอ็าจจะใช่ พษิสงรอบตวัเชยีวละ มแีต่สาวๆ จะหมด

ท่าเพราะพ่อ แต่ตอนนี้พ่อฉนัแก่แล้ว คนแก่มากๆ เข้าคดิอะไรไม่ทนัใคร

หรอก โดยเฉพาะตอนนี้ก�าลงัหลง”

“ที่จรงิฉนัไม่ค่อยเหน็ด้วยที่นายจะเข้าไปยุง่เรื่องนี้ แต่มนัเป็นเรื่องใน

ครอบครวั ฉนัไม่อยากก้าวก่ายหรอืออกความเหน็อะไรมาก เอาเป็นวา่นาย

คดิจะท�าอะไรกใ็ห้นกึถงึใจพ่อตวัเองบ้าง”

“กเ็พราะนกึถงึพ่อนี่แหละ ฉนัถงึอยู่เฉยไม่ได้”
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“นายไม่คิดมุมกลับบ้างหรือว่าผู ้หญิงคนนั้นอาจท�าให้พ่อนายมี 

ความสขุในชวีติบั้นปลาย โดยเฉพาะในเมอืงไทยที่พ่อนายอยากมาอยู ่แม้แต่

นายเองกย็งัอยากกลบัมาอยู่ที่นี่”

“นายก็มองดูสิ ว่าที่เจ้าสาวของพ่อฉันก�าลังเต้นร�าคลอเคลียอยู่กับ

หนุม่หล่อหน้าใส แล้วหล่อนจะอยากนอนกอดคนแก่ๆ อย่างพ่อฉนังั้นหรอื”

จสัตนิเหลอืบแลไปที่ฟลอร์เต้นร�าพร้อมกบัรอนแบบไม่ต้องนดัหมาย 

แล้วก็เห็นว่านางหงส์อย่างพราวรัมภาก�าลังสวีตกับคู่เต้นร�าเพราะคุยกัน

กะหนุงกะหนิงตลอดเวลา เขาดีใจที่ตนเองเปลี่ยนใจไม่นอนกอดดาหวัน 

ไปจนถงึรุ่งเช้า แต่นดัรอนมาที่นี่และได้มาเหน็อะไรดีๆ  ซึ่งช่วยให้ตดัสนิใจ

ได้ง่ายขึ้น

“วันๆ คงรีดเอาแต่เงิน ถึงพ่อจะมีให้หล่อนรีดไปทั้งชาติ แต่นาย 

คิดว่าคนแก่ที่ก�าลังจะปลดเกษียณจากธุรกิจจะมีความสุขไหมที่ได้เมีย 

แบบนี้”

“ฉนัเข้าใจว่านายรูส้กึยงัไง แต่ฉนักค็ดิแค่ง่ายๆ ว่าคุณหญงิอาจท�าให้

พ่อนายได้เตมิเตม็ เพราะเธอเป็นคนไทยคล้ายๆ กบัแม่ของนาย”

“อย่าเอามาเปรยีบกบัแม่ฉนัเลย แม่แต่งกบัพอ่ตั้งแต่พอ่เพิ่งเรยีนจบ 

ตอนนั้นพ่อไม่มเีงนิอย่างทุกวนันี้ แต่แม่กอ็ยู่เคยีงข้างพ่อเสมอ”

“นายเองก็คงอยากได้ผู้หญิงอย่างแม่ใช่ไหมจัสติน” รอนเดาได้จาก

แววตาและน�้าเสยีง

“แน่นอน แต่ยงัไม่เคยเจอเลยสกัคน”

“เฮ้อ...ฉนัว่านายไม่มองคนดีๆ  เองต่างหากเล่า จะเอาแต่สวยๆ กเ็ลย

ต้องเจอแบบนี้ อ้อ...คนไทยเขาเรียกว่า สวยแต่รูปจูบไม่หอม” รอนบอก

เป็นภาษาไทยในตอนท้าย

“คนไทยนี่มีค�าเปรียบเปรยที่เห็นภาพดีนะ แต่ฉันไม่ได้โทษผู้หญิง

หรอกว่าพวกเขาเป็นคนดหีรอืไม่ด ีเพยีงแค่มนัไม่ใช่แบบที่ฉนัต้องการเท่านั้น

เอง”



พิ ม พิ สุ ธ ญ์  l  33

“ใช่ นายจะเจอคนที่นายต้องการ เชื่อฉนัส”ิ รอนให้ก�าลงัใจพร้อมกบั

ยิ้มกว้าง

“ขอบใจเพื่อน ฉนักห็วงัว่าจะเจอสกัวนั”

“ไม่ จัสติน นายต้องวาดภาพไว้เลยว่าคนที่นายต้องการให้เข้ามา 

ในชวีติเป็นยงัไง เอาแบบที่นายต้องการจรงิๆ แล้วคดิว่าต้องเจอกนัแน่ๆ”

“เอางั้นเลยเหรอ” จสัตนิเริ่มไม่มั่นใจว่าจะเชื่อดหีรอืไม่

“เชื่อฉนัส ิคนเราถ้าไม่คดิกจ็ะไม่มองหาและไม่มวีนัได้พบ นายกจ็ะ

ได้แต่คนที่นายไม่ชอบ เพราะมัวแต่คิดว่าตัวเองคงไม่มีวาสนาได้พบนาง 

ในฝันหรอกชาตนิี้”

“วธิกีารของนายน่าสนใจนะ นางในฝันเหรอ”

“อยากได้แบบไหนคดิไว้เลย ความคดินายจะท�าให้นายมองหาผูห้ญงิ

คนนั้น เพราะแต่ก่อนนายจะเรื่อยๆ เฉื่อยๆ ใครกไ็ด้แค่ถกูใจหน่อยกเ็อาแล้ว 

แต่สุดท้ายกต็้องจบกนัไปเพราะมนัไม่ใช่”

จัสตินพยักหน้าเห็นด้วยกับแนวคิดของเพื่อนรักเพราะฟังดูเป็นเหตุ

เป็นผล ไม่ใช่ฝันแบบลมๆ แล้งๆ แต่เขาแทบไม่อยากเชื่อว่า หลงัจากเริ่ม

คดิถงึนางในฝันที่เพื่อนว่าแล้ว สายตาของตนกลบัเหลอืบแลไปทางคณุหญงิ

พราวรมัภา!


