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1
เริ่มรัก

“คุณอรรคคะ” ชุดา เลขานุการประจ�าตัวของเขา หรืออีก

หนึ่งอย่างที่ท่านประธานบริษัทคนเก่าอย่าง หม่อมราชวงศ์พชรฉัตร  

วริยิา ผูซ้ึ่งเกษยีณอายอุอกไปได้แค่สองสามสปัดาห์ทิ้งไว้ให้ นอกจาก

ห้องท�างานหรูหราพร้อมเพนต์เฮาส์บนยอดตกึ 

ชดุาถอืว่าเป็นพนกังานที่ทรงประสทิธภิาพคนหนึ่งของบรษิทั ที่

ช่วยให้การรบัต�าแหน่งประธานบรษิทับรหิารสนิทรพัย์บรษิทัใหญ่อนัดบั

ต้นๆ ของเอเชยี หลงัจากที่หมดสญัญาจ้างกบัธนาคารในสหรฐัอเมรกิา 

ที่ที่เขาใช้ชวีติอยูแ่ละเรยีนหนงัสอืมาร่วมยี่สบิปีเป็นไปได้อย่างสะดวก

สบาย

“ครบั” หน้าหล่อแบบไทยปนจนีเงยขึ้นรบัค�าเรยีก ผวิขาวจดัตดั

กับคิ้วเข้มๆ และตาสองชั้นคมกริบรับกันดีกับจมูกโด่งแบบได้รูปและ

ริมฝีปากแดง ยิ้มน้อยๆ คลี่ออกจากปาก จนชุดาที่คุ้นชินกับความ

หน้าตาดีเกินเกณฑ์ปกติของเหล่าสมาชิกราชสกุลวิริยายังอดนึกชม 

ไม่ได้ว่า ผู้ชายคนนี้หล่อ ออร่ากระจาย นี่ถ้าอายนุ้อยกว่านี้สกัยี่สบิปี

กก็ะว่าจะสมคัรเป็นทมีท่านประธานเหมอืนสาวๆ ในบรษิทับ้าง

“คณุแพมโทร. มาเรื่องทานอาหารเยน็ บอกว่าคณุอรรคให้เชก็ 

กับชุดาเรื่องวันว่างค่ะ ส่วนอาจารย์อรก็ถามวันที่จะเชิญคุณอรรคไป
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บรรยายพิเศษมา ตกลงจะให้คิวใครไหมคะ นี่ชุดาชิ่งเขาจนเวียนหัว

ไปหมดแล้ว”

ชายหนุ่มพงิร่างสูงเหยยีบร้อยเก้าสบิลงที่พนกัเก้าอี้ ใช้นิ้วเรยีว

คลงึหวัตาเบาๆ ท�าไมจะไม่รู้ว่าผู้หญงิสองคนนี้ใช้ข้ออ้างต่างๆ นานา

ในการเข้าหาเขา ทั้งพรมิา นางแบบคนสวยที่เพื่อนๆ หลายคนออกปาก

นักหนาว่าได้ลิ้มรสสักทีจะไม่ลืมพระคุณ หรือไม่ว่าจะเป็นอิงอร 

ดอกเตอร์สาวคนสวยของมหาวิทยาลัยชื่อดังที่คุ้นเคยมานาน เป็น

เพื่อนเรยีนหนงัสอืกนัมา 

นางแบบคนสวยรายแรกนั้นเพิ่งเจอกันในไนต์คลับเมื่อสัปดาห์

ก่อน ที่เพื่อนๆ ที่เมอืงไทยเลี้ยงฉลองต�าแหน่งใหม่ให้เขา ในขณะที่ฝ่าย

หญิงมางานเลี้ยงของบริษัทอะไรสักอย่าง พานได้มีความสัมพันธ์ 

ชั่วข้ามคืนกันแค่นั้น นี่ก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายไปหาเบอร์เขามาจากไหน จน

โทร. มาตามจิกเขาได้ทุกวัน ท�าเอาเขาที่เผลอรับโทรศัพท์ไปเมื่อวัน 

ก่อนได้แต่บอกปัดให้ไปเช็กวันว่างกับเลขาฯ ของเขาเอาเอง จากนั้น 

กเ็ป็นคราวซวยของชดุาไปในการเป็นหน้าด่านให้เขาแบบวนันี้

“เรื่องบรรยายพเิศษของคณุอร ฝากคณุชดุาดวูนัไหนที่ไม่ยุง่ให้

เขาไปกไ็ด้ครบั เหน็ว่าแรกๆ อาจจะแค่เดอืนละครั้ง ส่วนเรื่องคณุแพม

ปัดไปก่อนละกันครับ ผมไม่สะดวก” ชายหนุ่มวัยสามสิบบอกอย่าง

สภุาพ อย่างไรเสยีองิอรกย็งัเป็นเพื่อนที่รู้จกักนัมาหลายปี แม้เขาจะ

แน่ใจว่าหล่อนคดิกบัเขาเกนิเพื่อน แต่ตราบใดที่อกีฝ่ายยงัไม่สร้างเรื่อง

วุ่นวายให้เขา เขากไ็ม่จ�าเป็นต้องท�าร้ายน�้าใจใคร หน้าหล่อตั้งท่าก้ม

ลงท�างานที่ค้างไว้ต่อ แต่อกีฝ่ายกด็ูเหมอืนยงัไม่หมดเรื่องกบัเขา

“แล้วนี่ไม่ลมืใช่ไหมคะว่าสปัดาห์หน้าลกูสาวคณุชายจะเริ่มมา

ฝึกงานแล้ว คณุอรรคจะให้เริ่มท�าที่ไหนก่อน” 

หน้าหล่อที่ก้มกลบัไปสนใจตวัหนงัสอืในจอตรงหน้าเงยกลบัขึ้น

มาอกี นยัน์ตาวบัวาวขึ้นมาทนัทเีมื่อได้ยนิชื่อสาวน้อยคนสวยที่เขาได้
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มโีอกาสพบที่วงัวริยิาเมื่อเดอืนก่อน สวยเสยีจนเขาอึ้งไปพกัใหญ่ตอน

ที่ทราบว่าหล่อนอายแุค่สบิเจด็ปี เล่นเอาวนันั้นอรรครู้จกัค�าว่าตกหลมุ

รกัแรกพบพร้อมๆ กบัค�าว่าอกหกัในคราวเดยีวกนั 

แต่สัญชาตญาณหรือความต้องการเบื้องลึกบางอย่างบอกเขา

ว่า แม้จะห้ามใจตวัเองไม่ให้คดิอะไรมากเกนิกว่าความเอน็ดแูละชื่นชม 

เพราะผูห้ญงิคนที่ท�าให้เขาหายใจกระตกุได้ในรอบสบิปีเป็นถงึลกูสาว

นายจ้าง และที่ส�าคญัอายหุ่างกบัเขาถงึสบิสามปี แต่ได้เหน็หน้าบ่อยๆ 

กค็งด ีคดิได้แบบนั้นท่านประธานคนใหม่ของวริยิะทรพัย์กส่็ายหน้าใส่

เลขาฯ เพราะไม่อยากให้หม่อมหลวงพชรหทัยเรียนงานเหมือนเด็ก

ฝึกงานปกติ

“ให้มาคุยกันก่อนละกันครับว่าเขาสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษ  

จะได้หาที่ลงให้ถูก ผมว่าใครๆ ก็เต็มใจสอนอยู่แล้วไหมครับ ลูกสาว

คณุชายทั้งท”ี 

ยิ่งพูดถงึลกูสาวของท่านประธานคนก่อน เจ้าของบรษิทัตวัจรงิ

แล้ว อรรคก็อดอมยิ้มอีกไม่ได้ ภาพสาวน้อยวัยสิบเจ็ดปี แต่สวยจัด 

ทรวดทรงองค์เอวชัดเสียจนเขาไม่อยากเชื่อว่าอีกฝ่ายอายุยังไม่พ้น 

ยี่สิบ จริตจะก้านอ่อนหวาน พูดจาชวนฟัง เล่นเอาวันนั้นที่คุณชาย 

พัชรกับภรรยาเชิญเขาไปรับประทานอาหารค�่าที่วัง อรรคฟังใครพูด 

ไม่รู้เรื่องเลย เพราะมวัแต่จะคอยมองสาวน้อยคนสวยของต�าหนกัใหญ่

อยู่ตลอดเวลา แถมปีนี้หม่อมหลวงพชรหทัย ลูกสาวคนเล็กของ

คุณชายพัชรเรียนมหาวิทยาลัยเป็นปีสุดท้ายแล้ว ด้วยสมองที่ฉลาด

เกนิมนษุย์ปกต ิท�าให้หลงัเทรนงานในช่วงสามเดอืนเสรจ็ เจ้าตวักจ็ะ

จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรอีย่างสมบูรณ์

“ใช่สคิะ คณุเป๊ปเปอร์น่ารกัมาก ฉลาดที่สดุ ท่านประธานเคย

พามาเข้าประชมุครั้งนงึตอนเดก็ๆ คดิเลขไวกว่าชดุาอกี” 

“ครบั เอาเป็นว่าวนัที่คณุเป๊ปเปอร์มาฝึกวนัแรก ให้มาเจอผม
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ก่อนละกนั” 

หม่อมหลวงพชรหทัยตื่นเต้นไม่น้อยกับการมาที่บริษัท

วริยิะทรพัย์ของตวัเองในวนันี้ จากทกุๆ ครั้งที่แวะมาในฐานะลูกสาว

คนเลก็ของท่านประธานคนก่อนที่เพิ่งวางมอืไป เหลอืแต่หุ้นในบรษิทั

ที่เป็นของครอบครวั กบัต�าแหน่งประธานบอร์ดและประธานกรรมการ

ตรวจสอบความโปร่งใสเท่านั้น ที่บิดาหล่อนซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณชายยัง

ด�ารงต�าแหน่งอยู่ แต่อ�านาจทางการบริหารได้มอบหมายให้ อรรค  

อคัรนนัท์ เข้ามารบัผดิชอบเรยีบร้อยแล้ว

คนสวยที่สวมหมวกเดก็ฝึกงานรูส้กึว่าบรรยากาศต่างๆ รอบตวั

ดูแปลกไป เมื่อรถยนต์คนัยาวประจ�าตวัที่คณุพ่อจดัการไว้ให้ใช้พร้อม

คนขบัจอดเรยีบร้อย หญงิสาวกค็่อยๆ เปิดประตูเดนิลง ร่างสูงทั้งเกนิ

มาตรฐานทั้งเกนิวยัก้าวยาวๆ ผ่านลอ็บบหีน้าตกึ เรยีกความสนใจได้

จากคนที่รู้จกั ส่วนคนไม่รูจ้กักต้็องมองความงามที่จบัตาคนจนเหลยีว

หลงั เพื่อที่จะขึ้นไปที่ชั้นของผู้บรหิาร หลงัจากได้รบัการประสานจาก

เลขานุการคนเก่าของคุณพ่อว่า คุณอรรค ท่านประธานคนใหม่ของ

อาณาจกัรการเงนิแห่งนี้ขอให้หล่อนพบกบัเขาก่อน เพื่อคยุรายละเอยีด

การฝึกงานตลอดสามเดอืนนี้ 

หญงิสาวเดนิสวสัดคีนที่ก้มหวัให้ตามทางไปเรื่อยๆ เพราะเกอืบ

ทุกคนในที่นี้รู้ดีว่าหล่อนเป็นใคร แต่หล่อนก็นอบน้อมใส่ทุกคน รีบ

ยกมือไหว้คนที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกจ้างคุณพ่อ จนเป็นที่เอ็นดูของเหล่า

พนกังานทกุคน 

ไม่นานคณุเป๊ปเปอร์คนสวยกม็าถงึจดุหมายของวนันี้จนได้ หน้า

สวยจดัแบบใครเหน็กเ็ป็นอนัต้องหลงรกั ต้องแอบชอบ สวยชนดิที่เป็น

ทั้งดาวคณะ ดาวมหาวิทยาลัย สวยชนิดที่มีคนชวนเข้าวงการดารา 

นางแบบ หรือแม้กระทั่งประกวดนางงามตั้งแต่เริ่มแตกเนื้อสาวไม่ได้
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ขาด แต่เจ้าตวัไม่ได้ให้ความสนใจ อาจจะมบี้างที่รบัเฉพาะงานพเิศษ

จ�าพวกเดนิแบบการกศุล หรอืถ่ายแบบเฉพาะกจิ แต่ไม่เคยคดิจะยดึ

เป็นอาชพีจรงิจงั เพราะชอบเรยีนหนงัสอืมากกว่า เรยีกว่าท�าเอาความ

สวยสง่าที่ดงึจดุเด่นของพ่อของแม่มาเสยีของอย่างที่สดุ

จวบจนทายาทคนเล็กของต�าหนักใหญ่ในวังวิริยาขึ้นมาจนถึง

ชั้นของผูบ้รหิารที่ได้รบัการแจ้งว่า ให้ขึ้นมารายงานตวักบัท่านประธาน

คนใหม่ก่อน หม่อมหลวงพชรหทยักเ็หน็อดตีเลขาฯ ของคณุพ่อยนืรอ

อยู่บริเวณหน้าห้องดังกล่าว สาวน้อยคนสวยคลี่ยิ้มกว้าง ตาเป็น

ประกายใส่ชดุาทนัที

“พี่ชดุา สวสัดคี่ะ” คนอ่อนวยักว่ายกมอืขึ้นท�าความเคารพคน

ที่เป็นลูกน้องคณุพ่อ อกีฝ่ายกร็บีรบัไหว้อย่างด ี

“ไม่ต้องไหว้ค่ะ แล้วนี่แต่งตวัเสยีน่ารกัเชยีว” ชดุากวาดตามอง 

สาวน้อยตรงหน้าที่ถอดเค้าความงามสง่ามาจากบพุการ ี“ถ้าขาไม่ยาว

แบบคณุเป๊ปเปอร์นี่ใส่ไม่ได้จรงิๆ นะคะ” 

พดูจบกก้็มลงมองลกูสาวเจ้าของบรษิทัที่สวมกระโปรงบานพอง

ทรงบอลลูนแบบสั้น คู่กบัเสื้อเชิ้ตผูกโบใหญ่ที่คอ ผมด้านหลงัรวบตงึ

โชว์หน้าสวย ใบหน้าที่เหมือนคุณชายพัชรผู้เป็นพ่อแต่งแต้มสีสัน 

เลก็น้อยพองาม ไม่เกนิวยั แต่กย็งัดงึดดูสายตาทกุคนที่พบเหน็ได้เป็น

อย่างด ีแต่จรติจะก้าน กริยิา รวมทั้งแววในดวงตาบางอย่างนั้นท�าให้

สมัผสัได้ว่าหม่อมหลวงพชรหทยัคอืภาพจ�าลองของปวรศาดีๆ  นี่เอง 

“ขอบคณุนะคะ ว่าแต่คณุอรรคมาหรอืยงัคะ” หญงิสาวยกมอื

ไหว้รบัค�าขอบคณุ ก่อนจะถามกลบัด้วยน�้าเสยีงเรยีบร้อย ดวงตาเป็น

ประกายสดใส จนคนฟังที่เป็นผู้หญงิด้วยกนัยงัอดมองอย่างเพลนิตา

ไม่ได้ 

“มาแล้วค่ะ งั้นเข้าไปเลยนะคะ” 

...
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ก๊อก ก๊อก 

เสียงแจ้งเตือนให้ทราบว่าก�าลังจะมีบุคคลจากภายนอกเข้ามา

ในห้องท�างานส่วนตัวของเขา ท�าให้อรรคเงยหน้าจากจอที่แสดงผล

ตลาดหุน้ที่ฮ่องกงและสงิคโปร์ มอืหนาเอื้อมกดจอรบัค�าสั่งแบบสมัผสั

ให้หรี่เสยีงทวีลีง ก่อนจะกดปุม่อตัโนมตัใิห้เปิดลอ็กให้คนด้านนอกเข้า

มาได้ 

“คณุอรรค คณุเป๊ปเปอร์มาแล้วค่ะ” 

อรรคก�าลังจะอ้าปากถามผู้ช่วยว่ามีธุระอะไร เพราะปกติชุดา 

จะไม่รบกวนเขาจนกว่าจะเก้าโมงครึ่งซึ่งเป็นเวลาเริ่มงาน ปล่อยให้เขา

บรโิภคข่าว รบัข้อมลูต่างๆ ไปล�าพงั ก่อนที่ตลาดหุน้ในประเทศไทยจะ

เปิดให้ซื้อขายหลกัทรพัย์กนัได้ ทว่าวนันี้เจ้าตวักลบัมารบกวนเขาตั้งแต่

แปดโมงครึ่ง 

เมื่อรบัทราบเหตผุลแล้ว ชายหนุ่มกอ็ดที่จะยิ้มน้อยๆ แบบห้าม

ไม่ได้ เมื่อพบว่าแขกที่จะมาพบเป็นใคร ปากบางตั้งท่าจะทกัทาย แต่

ความน่ารกัของเจ้าตวัวนันี้กอปรกบัความคดิถงึ ยิ่งท�าให้เขาได้แต่นั่ง

นิ่งเป็นไอ้บื้อมากกว่าวนัที่เจอกนัครั้งแรกที่วงัวริยิาเป็นไหนๆ กภ็าพคน

สวยตรงหน้าท�าเอาคนที่ผ่านศกึ ผ่านผู้หญงิมานกัต่อนกัถงึกบัหายใจ

ไม่ออก เลือดลมสูบฉีดดีกว่าใคร กว่าจะเรียกสติกลับมาได้ก็ต้อง

ล�าบากคนอื่นส่งเสยีงเรยีก

“คณุอรรค คณุอรรค!” เสยีงเรยีกไม่เบาเลยของชดุาเรยีกท่าน

ประธานหนุ่มหล่อให้คืนสติได้ จนเจ้าตัวต้องท�าเป็นขยับแขนเสื้อ 

แก้เก้อกลบท่าทางเมื่อครู่ ซึ่งกด็ูว่าน่าจะไม่มใีครสงัเกตเหน็ได้ เพราะ

ทั้งสหีน้าและน�้าเสยีงยงัเป็นปกตแิบบคนที่เกบ็อาการได้เป็นอย่างดี

“เอ่อ...ครบัๆ เชญินั่งครบั” มอืหนาผายออกให้ลูกสาวนายจ้าง

ที่ยิ้มหวานตลอดเวลานั่งลง นกึในใจว่าอะไรจะฟีโรโมนฟุ้งกระจายได้

ตั้งแต่อายแุค่นี้ เสน่ห์แรงขนาดนี้ ก่อนจะเอ่ยปากถามเรื่องใหญ่ เรื่อง
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ส�าคญัที่ต้องเชญิสาวน้อยคนนี้มาที่นี่ก่อนเริ่มฝึกงาน 

“อยากท�าด้านไหนเป็นพเิศษไหมครบั” เมื่อเรยีกสตคินืมาได้ก็

เริ่มพูดเรื่องงานเรื่องการ ไม่ให้ขายหน้าตัวเองไปมากกว่านี้ ขุดเอา

ความเป็นมอือาชพีขึ้นมาใช้ ทั้งๆ ที่ไม่เคยต้องบงัคบัตวัเองให้เอางาน

เอาการมาก่อน “หรอืว่าอยากลองภาพรวมทั้งหมดก่อน”

“ค่ะ จรงิๆ เปอร์กอ็ยากให้เป็นแบบนั้น” อกีฝ่ายกต็อบมาด้วย

ความมั่นใจ กริยิาฉายชดัว่าเป็นคนกล้าคดิกล้าพดู และเป็นผู้ใหญ่เกนิ

ตัว แต่ไม่ดูเกินวัย “ตอนแรกก็อยากลงรายละเอียด แต่คิดแล้วสาม

เดอืนลงไป เปอร์กไ็ม่ได้อะไรอยู่ด ีหรอืคณุอรรคว่าไงดคีะ” พชรหทยั

บอกความต้องการของตัวเอง พร้อมทั้งขอความเห็นอีกฝ่ายอย่างมี

มารยาท ไม่ดมูั่นใจมาก และกไ็ม่ยอมคนอื่นจนหงอเกนิไป ตาสนี�้าตาล

เป็นประกายอย่างคนรั้น แต่ท่าทางส�ารวมตามประสาคนได้รับการ

อบรมมาด ี

“พี่เหน็ด้วย งั้นเอาแบบนี้ไหม” ชายหนุ่มขยบัตวันดิหนึ่ง ความ

คดิที่เคยประทบัใจในความสวยน่ารกัของพชรหทยัแวบเข้ามาในหวัอกี

รอบ ดึงสมาธิชายหนุ่มออกจากเรื่องส�าคัญอีกหน ผสมกับความ

ต้องการของคนตรงหน้า ท�าเอาอรรคเกดิความคดิที่จะสอนงานให้สาว

น้อยด้วยตวัเอง แทนที่จะส่งไปอยู่กบัผู้จดัการแผนกต่างๆ อย่างที่คดิ

ไว้ทแีรก จนอดภมูใิจความร้ายลกึๆ ของตวัเองไม่ได้ที่คดิแผนขึ้นมาได้

ทันทีเพราะความต้องการด้านมืดของจิตใจ ดันทุรังเรียกตัวเองว่าพี่ 

ทั้งๆ ที่อกีฝ่ายกม็ุ่งมั่นในการเรยีกเขาว่าคณุอย่างให้เกยีรติ

“เป๊ปเปอร์ลองมาช่วยงานพี่ พี่จะเป็นเมนเตอร์ให้ พี่ประชมุอะไร 

ท�าอะไร เป๊ปเปอร์ก็ไปกับพี่ จะได้เห็นภาพผู้บริหารทั้งหมดว่าท�ากัน

อย่างไร” อรรคพยายามตหีน้าเรยีบ ไม่แสดงอาการใดๆ ทั้งสิ้น ลุ้นรอ

ให้อีกฝ่ายตอบอย่างที่ใจเขาหวัง ทั้งหลอกตัวเองว่าแค่ต้องการสอน

งานให้ตรงใจพชรหทยัมากที่สดุ เรื่องจะได้อยูใ่กล้ได้เหน็หน้าทกุวนันั้น
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เป็นแค่ผลพลอยได้ที่เขาเองกโ็ตเป็นผู้ใหญ่พอที่จะห้ามความคดิไม่ให้

เลยเถดิไปไกล แค่ขอชื่นใจเลก็ๆ น้อยๆ ที่ได้เหน็ของสวยๆ งามๆ ก็ 

ละกนั

“กด็นีะคะ ไว้สนใจด้านไหนเป็นพเิศษแล้วเปอร์ค่อยขออนญุาต

คณุอรรคลงไปเรยีนงานตรงนั้นเฉพาะทางอกีทกีไ็ด้ค่ะ”

ท่านประธานได้ยนิแบบนั้นกย็ิ้มกว้างด้วยความดใีจ และไม่ได้

รู้เลยว่ายิ้มของเขาท�าเอาเด็กฝึกงานกิตติมศักดิ์ใจเต้นรัวแบบไม่เคย

เป็นมาก่อน จนต้องหลบตาลงมองมือบางของตัวเองที่อยู ่บนตัก

ระหว่างสูดหายใจเข้าลกึๆ เพื่อไม่ให้ใครจบัอาการได้ 

“งั้น...” ชายหนุ่มกดอินเตอร์คอมเรียกเลขาฯ เข้ามารับค�าสั่ง 

“เดี๋ยวให้เขาเอาโต๊ะมาตั้งในนี้เลยละกนั มอีะไรเป๊ปเปอร์จะได้ถามพี่

ได้เลย ตามนี้นะครบั” พดูจบกจ็ดัแจงสั่งการตามที่ได้บอกหญงิสาวไว้

เมื่อกี้ โดยไม่เปิดโอกาสให้อกีฝ่ายทกัท้วง เมื่อจดัการเสรจ็สิ้นนายใหญ่

คนล่าสุดแห่งบริษัทวิริยะทรัพย์ก็บอกเด็กฝึกงานส่วนตัวของเขาเสียง

อ่อนกว่าที่ใช้กับคนอื่น จนเกือบจะเป็นอ้อนมากกว่าสั่งงาน โดยที่ 

ตวัเองไม่รู้ตวัเลยด้วยซ�้า 

“ระหว่างนี้เป๊ปเปอร์ไปประชุมกับพี่ดีกว่า กลับมาเขาก็จัดโต๊ะ

เสรจ็พอด”ี

กว่าอรรคและหม่อมหลวงพชรหทยัจะได้กลับเข้าห้องท�างาน

มาอีกรอบก็เลยเวลาที่ชายหนุ่มตั้งใจไว้ไปมากโข เพราะการประชุม 

อปัเดตสถานการณ์เศรษฐกจิทั่วโลกยดืเยื้อกว่าที่คดิ

หญงิสาวร่างผอมสูง ทรวดทรงครบถ้วนเดนิคู่กบัท่านประธาน

รปูหล่อมา โดยที่เจ้าตวัพยายามเดนิให้ตามหลงัเขาเลก็น้อย เพื่อไม่ให้

ดูว่าเป็นการตีเสมอคนที่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิมากกว่า แต่ยิ่งรั้งตัวเองให้

เดนิช้ามากแค่ไหน อกีฝ่ายกด็ูจะเดนิทอดน่องมากขึ้นเท่านั้น จนพาน
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ช้าไปกนัใหญ่ เดอืดร้อนถงึชดุาที่เหน็เจ้านายทั้งสองเดนิเท่าไรกไ็ม่ถงึ

ห้องสกัทตี้องถามเมื่อทั้งคู่เดนิมาถงึหน้าห้อง 

“ท�าไมเดินกันช้า...ช้าคะ ขาก็ยาวกันทั้งคู่” ชุดาขยับแว่นให้ 

เข้าที่ อดขมวดคิ้วไม่ได้ เพราะมงีานด่วนเข้ามาระหว่างที่ชายหนุ่มไป

ประชุม “งานเต็มเลยค่ะ ลูกค้าบอกขอรายชื่อกองทุนที่ให้ผลก�าไร

สามสบิเปอร์เซน็ต์ไม่สนอตัราเสี่ยงห้ากองทนุให้เลอืกภายในเยน็นี้”

“ดงันั้น เรื่องแบบนี้มคีณุอรรคคนเดยีวที่ท�าเสรจ็ภายในเวลาที่

ลูกค้าต้องการ” เลขานกุารรบีโยนงานด่วนให้ผู้เป็นนาย 

“ข้อมูลแบก็อปั ชดุาส่งไฟล์ให้คณุอรรคแล้ว เซตให้ฉายขึ้นจอ

ในห้องท�างานแล้วด้วยค่ะ” หญิงสาวเปิดประตูห้องท�างานให้ท่าน

ประธานคนใหม่กบัลกูสาวท่านประธานคนเก่าและรายงานการท�างาน

ไปพลาง “ส่วนอาหารกลางวนั ทั้งของคณุอรรคและของคณุเป๊ปเปอร์  

ชุดาจัดไว้ให้ในห้องทานอาหารแล้ว อ้อ! โต๊ะท�างานคุณเป๊ปเปอร์ก็

เสร็จเรียบร้อยตามค�าสั่งตั้งแต่สิบเอ็ดโมง” พูดจบก็ม้วนตัวออกไป  

ทิ้งให้หม่อมหลวงพชรหทยัอยู่ในห้องท�างานกบัอรรคเพยีงสองคน 

ชายหนุ่มเดินยาวไปหยุดอยู่ที่หน้าจอที่ก�าลังแสดงผลตามที่

เลขานกุารวยัใกล้เคยีงกนับอก มองกราฟต่างๆ บนจอเงยีบๆ แล้วถงึ

จะเดนิไปนั่งหลงัโต๊ะ มอืกพ็มิพ์อะไรไปพกัใหญ่ ปล่อยให้เดก็ฝึกงาน

กิตติมศักดิ์ที่ยืนงงอยู่กลางห้องอัญเชิญตัวเองไปที่โต๊ะของหล่อน  

ซึ่งเขาสั่งให้มาตั้งอยู่ในมมุที่มองเหน็หน้ากนัตลอดเวลา 

หญงิสาวอ่านเมโมหรอืบนัทกึที่ตวัเองพมิพ์ลงแลปทอประหว่าง

ตามชายหนุ่มเข้าประชมุเมื่อครู่ ก่อนจะท�าบทวเิคราะห์ รวมถงึคอม-

เมนต์จากตวัเองไว้ใต้ประเดน็แต่ละประเดน็ที่ที่ประชมุถกกนั ด�าดิ่งอยู่

กบัความคดิของตวัเองครู่ใหญ่ จนเหน็เงาของชายหนุ่มอยู่ด้านหน้า 

“ทานข้าวก่อนดีกว่าครับเป๊ปเปอร์ พี่ก็ลืมไปเลย หิวมากหรือ

เปล่า” ชายหนุ่มถามด้วยน�้าเสยีงรู้สกึผดิ แต่อกีฝ่ายกลบัส่ายหน้ายิ้ม
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หวานตามเคย 

“ไม่เลยค่ะ ทานขนมในห้องประชมุจนอิ่ม ถงึตอนนี้กย็งัไม่หวิ 

แต่คณุอรรคทานได้เลยนะคะ” หญงิสาวบอกตามความจรงิ ตั้งท่าจะ

กลบัไปตั้งสมาธกิบังานตรงหน้า ทว่าเสยีงทุ้มกลบัขดัขึ้นอกีครั้ง

“ทานด้วยกนัเถอะครบั ถอืว่าทานเป็นเพื่อนพี่หน่อย ทานข้าว

กลางวันคนเดียวมานานมากแล้ว” พูดจบชายหนุ่มก็ยืนสอดมือใน

กระเป๋ากางเกงรอเงยีบๆ เหมอืนเป็นการกดดนัหญงิสาวทางอ้อม

จนหม่อมหลวงพชรหทยัต้องยอมลกุขึ้นด้วยความเกรงใจ เดนิ

ตามเขาไปในห้องรบัประทานอาหารเลก็ๆ อย่างไม่มทีางเลอืก นกึฉกุใจ

ว่าท�าไมแค่เขามองมาหล่อนกพ็านต้องลกุขึ้นตามเขาบอก ทั้งๆ ที่ปกติ

กไ็ม่ใช่คนยอมท�าตามค�าสั่งใครที่ไหน 

...

หญิงสาวนั่งลงหลังจากเจ้าของห้องไม่นาน ก่อนจะเริ่มต้น 

รบัประทานอาหารร่วมกบัเขาเงยีบๆ ไม่ได้รู้สกึหวิจรงิๆ ตามที่บอกท่าน

ประธานไปเมื่อครู่ ดังนั้นเมื่อกินไปได้ไม่กี่ค�าก็รวบช้อน ซับปากและ

ดื่มน�้า เป็นอนัเสรจ็พธิี

“ทานอะไรแค่นั้น อิ่มแล้วเหรอ” ตาคมกริบมองคนตรงหน้า 

ขณะที่ยังกินต่อ มือหนาส่งช้อนเข้าปากอย่างต่อเนื่อง แต่สายตายัง

อ้อยอิ่งอยูท่ี่คนสวยตรงหน้า ให้เขากนิไปมองไปอย่างนี้กเ็จรญิอาหารดี

“อิ่มค่ะ เมื่อกี้ทานขนมตั้งเยอะ” หญิงสาวตอบแหยๆ เพราะ 

อกีฝ่ายส่งสายตาดมุาให้ตามประสาคนออกค�าสั่งใส่คนอื่นตลอดเวลา

“พี่ว่าทานอกีหน่อยเถอะ เดี๋ยวโรคกระเพาะถามหา” อรรคพูด

ระหว่างตกัอาหารของตวัเองเข้าปากอกีครั้ง แต่พอเหน็ว่าหญงิสาวยงั

ท�าท่าเขี่ยไปเขี่ยมาอยู่ก็อดที่จะบอกอีกทีไม่ได้ ชายหนุ่มเลยต้องใช ้

ไม้แขง็ตกัอาหารด้วยช้อนของตวัเองจ่อที่ปากอิ่มของหญงิสาว บงัคบั

กลายๆ ให้อกีฝ่ายรบัการป้อนจากเขา
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“เป๊ปเปอร์เชื่อพี่สคิรบั” ชายหนุ่มทอดเสยีงให้อ่อนลง มองคน

ตรงหน้าด้วยแววตาอ่อนโยน บอกตวัเองว่าที่ท�าท่าอ้อนสาวอยูน่ี้ไม่ได้

จะจีบอีกฝ่ายหรืออะไร เพราะเตือนตัวเองให้นึกถึงทั้งคุก ทั้งหน้า

คณุชายอยู่ตลอด แต่กอ็ดที่จะแก้ตวัในใจไม่ได้ว่าเอน็ดอูกีฝ่ายเป็นน้อง

เป็นนุ่ง และที่เอาใจใส่อกีฝ่ายแบบนี้กเ็พราะเป็นลูกเจ้านายเท่านั้น 

“นี่เที่ยงกว่าแล้ว ท�าอะไรให้มันตรงกับตารางของชีวิต ระบบ

ร่างกายมันจะได้ไม่รวนนะครับ” ฝ่ายชายหนุ่มที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคน

ระเบยีบจดั เฮี้ยบ และเอาจรงิเอาจงัที่สดุคนหนึ่งบอก 

เรื่องการเคร่งครัดในตารางเวลาของชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนใน

ชวีติเขาพูดเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า ไม่มใีครที่สามารถเป็นได้มากกว่าเขา

อกีแล้ว จนบรรดาเพื่อนฝูงและทกุๆ คนที่รู้จกัต่างเรยีกเขาทั้งต่อหน้า

และลับหลังว่าคุณชายระเบียบ ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจ ออกจะยืดอก

รบัฉายานั้นด้วยความภูมใิจเสยีอกี 

เป็นเวลาเกอืบห้าโมงเยน็แล้วทีอ่รรคละมอืจากแป้นพมิพ์ 

หลงัจากส่งอเีมลข้อมลูวเิคราะห์กองทนุตามที่ลกูค้ารายใหญ่ร้องขอมา

ให้เป็นที่เรียบร้อย มือหนาคลึงหัวตาเบาๆ คลายความเมื่อยล้าที่ 

เกดิขึ้นจากการจ้องจอคอมพวิเตอร์ตดิต่อกนัยาวนานหลายชั่วโมง ก่อน

จะเงยหน้ามองไปทางหม่อมหลวงพชรหทยัที่นั่งพมิพ์งานที่ได้รบัมอบ-

หมายไปในส่วนของตวัเองเงยีบๆ อยู่ 

ชายหนุ่มนั่งมองอกีฝ่ายอยู่นาน นานจนเจ้าตวัเองกแ็ปลกใจที่

เขาหายใจทิ้งโดยไม่เสียดายเวลาไปกับการมองพชรหทัยท�าโน่นท�านี่ 

ทั้งๆ ที่ตั้งแต่หนุ่มจนอายุสามสิบก็ไม่เคยนั่งมองสาวที่ไหนแบบนี้  

จนได้สตเิพราะเสยีงโทรศพัท์มอืถอืดงัขึ้น

“ฮลัโหล” ปากขยบั แต่ตายงัจบัจ้องอยูท่ี่คนหน้าสวยด้วยความ

เพลินตาเพลินใจ น่าแปลกที่แค่เห็นหน้าสวยๆ นั้นความตึงเครียด 
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ในหวักด็ูจะคลายลงไปเกอืบหมดอย่างไม่น่าเชื่อ

“อรรคคะ เลขาฯ คณุให้เวลาอรมาแล้ว ตกลงอาทติย์หน้าอรรค

มาสอนนะคะ” เสียงอิงอร เพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันมาดังมาตาม

สาย เรยีกสตอิรรคกลบัมาจากการล่องลอยในโลกแห่งจนิตนาการที่มี

พชรหทยัน�าแสดงอยู ่เพื่อที่จะคยุธรุะกบัองิอรให้รูเ้รื่อง ทว่าตาคมกย็งั

ไม่ละจากภาพตรงหน้าไปไหน 

“ครบั...ว่าแต่อรจะให้ผมพดูเรื่องอะไรนะ” ชายหนุม่รบัค�าเพื่อน

หลงัจากรบัปากกบัเจ้าตวัว่าจะเป็นอาจารย์พเิศษบรรยายให้นกัศกึษา

ของอกีฝ่ายฟัง

“เอาแบบแชร์ประสบการณ์ก็ได้ เด็กส่วนใหญ่เป็นปีสุดท้ายที่

จะจบแล้ว จะได้เกดิอนิสไพเรชนัในการออกไปท�างาน หรอืแบบไหน

กไ็ด้ที่อรรคอยากพูด แต่อรว่าจะเปิดให้คลาสอื่นที่สนใจมาฟังด้วย” 

“อือ...” อรรครับค�าในล�าคอ แต่ตายังจับจ้องอยู่ที่พชรหทัยที่ 

ไม่ได้สนใจว่ามเีขาอยูอ่กีคนในห้อง “เดี๋ยวผมลองดลูะกนัครบัว่าจะพดู

แนวไหนด ี แล้วไงเจอกนัอาทติย์หน้าครบั” พูดจบชายหนุ่มกต็ดัสาย

ไป โดยไม่ได้สนใจว่าอกีฝ่ายตั้งท่าจะพูดอะไรต่อ เมื่อวางสายจากคน

ที่โทร. มารบกวนการมองหน้าหญงิสาวที่ดงึดดูสายตาเขาไว้ได้ เจ้าตวั

กล็กุขึ้นเดนิไปหยดุยนืหน้าพชรหทยัทนัทตีามค�าสั่งของหวัใจ 

“เป๊ปเปอร์ครบั กลบับ้านได้แล้ว เลกิงานแล้ว”

คนตาหวานละจากหน้าจอหันมามองหน้าเขาครู่หนึ่งสลับกับ

มองนาฬิกาอยู่สองสามครั้ง ก่อนจะพยกัหน้าเรว็ๆ แต่ไม่วายบอกว่า

“เหลอือกีนดิเดยีวเองค่ะ คณุอรรคกลบัก่อนกไ็ด้” พดูจบกต็ั้งท่า

จะหนัความสนใจไปที่งานต่อ แต่ชายหนุ่มกลบัไม่ยอม 

“พอแล้วครบั พรุ่งนี้ค่อยมาท�าต่อ”

“แต่เปอร์ไม่ชอบให้มีงานค้าง” คนสวยจับตาออกอาการเถียง

ตามประสาลูกคนเลก็ที่มแีต่คนตามใจ
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“พี่ก็ไม่ชอบ...” อีกฝ่ายตอบแบบพอใจในความตั้งใจของ 

หญงิสาว “แต่ค่อยๆ ปรบัตวัไปครบั วนัหลงัเป๊ปเปอร์ต้องลองจดัเวลา

การท�างาน จะได้บรหิารเวลาได้ว่างานจะเสรจ็เมื่อไหร่” คนเป็นประธาน

บรษิทัสอนง่ายๆ “อกีหน่อยไปท�างานจะได้ตอบลูกค้าได้ว่างานพร้อม

ภายในวนัไหน”

หม่อมหลวงพชรหทยัได้ยนิแบบนั้นกพ็ยกัหน้ารบั ยอมปิดคอมพ์

ตามที่เขาบอก แต่หน้าสวยยังฉายแววไม่ได้ดั่งใจอยู่ดี ปกติไม่เคยมี

ใครมาบอกให้หล่อนเลิกท�าสิ่งที่ท�าค้างอยู่ จะมีก็แต่อรรคเป็นคนแรก

ที่กล้าท�า ที่น่าแปลกคอืสั่งแล้วพชรหทยัยอมท�าตามเสยีด้วย

“แปลว่าเปอร์ต้องท�างานช้าแน่ๆ แค่สรุปประชุมยังเสร็จหลัง 

คณุอรรคที่ท�าโพรเจกต์ใหญ่ๆ เลย”

“ค่อยๆ ปรับตัวไปครับ เป๊ปเปอร์เก่ง เดี๋ยวก็เข้าที่ พี่จะช่วยดู 

ให้”

หม่อมหลวงพชรหทัยไม่ได้รู้ตัวเลยว่า การที่ตื่นไปฝึกงาน

ทุกวันที่บริษัทวิริยะทรัพย์นั้นสร้างความสุขให้ชีวิตตัวเองมากแค่ไหน 

เพราะหน้าตาที่สดชื่นทกุเช้ากบัท่าทางกระตอืรอืร้น ไม่รวมเวลาที่เสยี

ไปกับการพิถีพิถันแต่งตัวมากกว่าปกติ ทั้งๆ ที่ตามธรรมชาติก็เนี้ยบ

ตั้งแต่หวัจดปลายเท้า จนคนเป็นแม่อดออกปากไม่ได้ 

“เดี๋ยวนี้สวยขึ้นทกุวนั แต่งตวัแบบนี้เป็นสาวเชยีว” ปวรศามอง

ลกูสาวที่ม้วนผมเป็นลอนอ่อนๆ ที่ปลายผม หน้าสวยจดัแต่งไว้แต่พอดี

สมวัย ตาหวานมีเสน่ห์ฉายประกายระยิบระยับ แสดงถึงความสุข 

เตม็ที่ จนคนเป็นแม่ต้องออกปากทกั ฝ่ายลกูสาวคนสวยกห็น้าแดงเรื่อ

ขึ้นเพียงนิดเดียวแล้วก็กลับเป็นปกติ จนปวรศาอดค้อนไม่ได้ว่ารู้จัก 

เกบ็อาการตั้งแต่ตวัแค่นี้ สงสยัเลอืดพ่อคงแรงน่าดู!

“แหม ไม่งั้นคนในบรษิทักท็รตีเปอร์เป็นเดก็ไปหมด เข้าประชมุ
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กบัคณุอรรคทไีรดูไม่น่าเชื่อถอืเลยค่ะ เดนิด้วยแล้วเหมอืนคณุอรรคเอา

หลาน หรอืเอาเดก็ที่ไหนตามไปท�างานด้วย” หม่อมหลวงคนสวยหน้า

แดงนดิๆ ระหว่างเล่าถงึชื่อผู้ชายคนนั้น ก่อนจะปรบัสบีนหน้าให้กลบั

เข้าสู่สภาวะปกตใินพรบิตาเดยีว แต่กบัคนที่อยู่กบัคนเกบ็อารมณ์เก่ง 

ทั้งพ่อทั้งลกูมาทั้งชวีติกไ็ม่มอีะไรรอดพ้นสายตาปวรศาไปได้เหมอืนกนั 

ก็เพราะเจ้าแม่น�้ามันอย่างมาดามปวรศานี่ละที่เป็นคนท�าให้คุณชาย 

พชัรเกบ็อาการไม่อยู่มาไม่รู้กี่สบิปีแล้ว

“แล้วชอบไหม” คนเป็นแม่ถามก�ากวม “ดูมคีวามสขุมาก แม่ว่า

เป๊ปเปอร์คงเจออะไรถูกใจ”

“ถ้าคุณแม่หมายถึงงาน เปอร์ก็ต้องชอบสิคะ เรียนมาทางนี้” 

ลูกสาวคนสวยไม่สบตา แต่เพ่งสมาธไิปที่ชามข้าวต้มตรงหน้า แสร้ง

เป่าคลายความร้อนไปเรื่อยเพราะรูด้ว่ีามารดาจบัอาการคนเก่งแค่ไหน

“แม่หมายถึงบรรยากาศทั่วๆ ไปด้วยสิ เรียนหนังสือมันจะ

เหมอืนท�างานจรงิได้อย่างไร ทั้งบรษิทั ทั้งคนน่ะ ชอบไหม” มารดา

ท�าท่าไม่สนใจ ตกัอาหารค�าเลก็ๆ เข้าปาก ท�าทเีหมอืนชวนคยุไปเรื่อย 

แต่เกบ็รายละเอยีดทั้งค�าพูด ทั้งกริยิาลูกสาวทกุเมด็ นกึสงัหรณ์ในใจ

ว่าสงสยัจะมอีะไรดีๆ  ที่วริยิะทรพัย์เสยีแล้ว

“ก็ไม่มีอะไรไม่ดีค่ะ พนักงานทุกคนก็เป็นกันเองดี” สาวน้อย

แสร้งท�าเป็นไม่รู้เรื่อง ตอบไปตามประสา จนคนเป็นแม่อดส่ายหัว

เพราะความท่ามากไม่ได้ แต่กไ็ม่คาดคั้นให้มากความ

“กด็ ีถ้าเป๊ปเปอร์ถูกใจกด็”ี
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หลงรัก

“อรรค อรรคคะ” เสียงที่ดังมาตามสายปลุกหนุ่มหล่อวัย

สามสบิออกจากภวงัค์ตรงหน้า นกึอ่อนใจกบัตวัเองมากขึ้นทกุท ีที่เหน็

หม่อมหลวงพชรหทัยทีไรเป็นอันต้องใจลอยเสียงานเสียการ เหมือน

คนไม่มสีต ิทั้งๆ ที่ทแีรกคดิว่าแค่ชอบมองตามประสาผูช้ายเหน็ผูห้ญงิ

สาวๆ สวยๆ แต่นี่นบัวนัยิ่งหนกัข้อเข้าไปใหญ่ จนชายหนุ่มเองเริ่มใจ

สั่นว่าจะเอายังไงกับตัวเองดี หากอาการยังเป็นแบบนี้คงไม่ดีแน่ๆ 

เพราะหญิงสาวตรงหน้านอกจากจะยังเรียนไม่จบ และอายุน้อยกว่า

เขาถึงสิบสามปี อีกฝ่ายยังเป็นลูกสาวสุดสวาทขาดใจของเจ้าของ

บรษิทัที่เขารบัจ้างบรหิารอยู่อกีด้วย 

“เอ่อ...ครับอร โทษทีผมยุ่งๆ” ชายหนุ่มขยับตัวเรียกสติ ทั้งที่ 

ไม่ได้ใส่ใจกบังานบนโต๊ะเลย มวัแต่เหม่อมองสาวมาจะครึ่งชั่วโมงแล้ว 

“อรพูดอกีทไีด้ไหมครบั เมื่อกี้ผมได้ยนิไม่ถนดัเลย” 

“อรบอกว่าคลาสพเิศษที่อรรคมาสอน คนลงชื่อล้นเลยค่ะ ใครๆ 

กอ็ยากฟังท่านประธานรูปหล่อ” ฝ่ายโน้นกเ็จื้อยแจ้วอย่างมคีวามสขุ

ที่หาทางเข้าใกล้เขาได้มากกว่าเพื่อนในกลุ่ม “นี่คณบดยีงัมาขอบคณุ

อรเป็นการส่วนตวั บอกว่าทางคณะพยายามตดิต่ออรรคมานานมาก 

แต่เลขาฯ คณุไม่ยอมรบันดั แต่พออรคยุให้กลบัได้วนัเลย” เสยีงหวาน
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บ่งบอกถงึความภมูใิจ ที่คนอื่นมองว่าหล่อนมคีวามส�าคญักบัอรรคถงึ

ขนาดยอมปลกีตวัมาบรรยายให้นกัศกึษาได้ฟัง 

“ส�าหรบัอร ยงัไงกไ็ด้ครบั” ชายหนุ่มตอบแบบไม่ได้คดิเป็นอื่น 

เพราะอกีฝ่ายคอืเพื่อนที่เรยีนหนงัสอืด้วยกนัมานาน หล่อนเป็นหนึ่งใน

คนไทยไม่กี่คนที่เขารู้จกัตอนอยู่ต่างประเทศ ในขณะที่อกีฝ่ายกต็คีวาม

เลยเถิดไปแล้วว่าเป็นเพราะตนเองเป็นคนพิเศษ ชายหนุ่มเลยยอม 

ท�าอะไรเป็นพเิศษให้ 

“ว่าแต่อรรคส่งสไลด์ที่จะใช้บรรยายมาก่อนไหม อรจะได้ส่งลงิก์

ให้เด็กๆ โหลดอ่านเตรียมตัวก่อนฟังอรรคบรรยาย” หญิงสาวยังหา

เรื่องคยุไปเรื่อย หลายปีแล้วที่หล่อนตกหลมุรกัเขา แต่กเ็ข้าใกล้เขาได้

มากสดุแค่ในฐานะเพื่อนสนทิที่ไม่เคยมกีริยิาหรอืแนวโน้มจะพฒันาไป

เป็นอย่างอื่น จะดีหน่อยตรงที่ว่าอรรคเองก็ไม่เคยมีแฟน ไม่คบใคร 

เป็นเรื่องเป็นราวให้หล่อนอกหักซึ่งๆ หน้า จะมีก็แต่คนที่พอรู้มาบ้าง 

ว่ามคีวามสมัพนัธ์ลกึซึ้งแบบไม่จรงิจงัโผล่มาแวบๆ แล้วกไ็ป ซึ่งองิอร

กย็งัพอท�าใจได้ ตราบใดที่ยงัไม่มใีครครอบครองอรรคทั้งตวัและหวัใจ 

“ผมว่าจะแชร์ประสบการณ์ตอนท�าแบงก์ที่โน่นกบัตอนกลบัมา

ท�าที่วิริยะทรัพย์เฉยๆ ก่อนอ้ะสิ ยังไม่อยากลงดีเทลวิชาการมาก”  

ชายหนุ่มนิ่วหน้า “ไหนอรบอกว่ามบีรรยายแบบนี้อกีสองครั้ง ผมเลย

ว่าจะเกบ็เรื่องหนกัหวัไว้ทหีลงั”

“เอางั้นกไ็ด้ แล้วแต่อรรคค่ะ”

“งั้นถ้าไม่มไีรแล้วไว้คยุกนันะครบั” ชายหนุม่ขอตวัอย่างสภุาพ 

เรียกสติกลับมาที่เรื่องสอนหนังสือ เลิกมองหญิงสาวที่ท�าลายสมาธิ

เขา ฮึ่ย! รู้งี้ให้นั่งที่อื่นกด็ ี

ส่วนหม่อมหลวงคนสวยที่นั่งท�างานที่ได้รับมาจากครูสอนงาน

รูปหล่อกไ็ม่ได้ดไีปกว่าอกีฝ่ายเลย รบัรู้ตลอดเวลาว่ามสีายตาคมกรบิ

ของอกีฝ่ายจบัจ้องอยู่ แต่กไ็ม่กล้าเงยหน้าขึ้นสบตาเขา เพราะท�าตวั



ณพรรษธ์สรฌ์  23   

ไม่ถูกไม่น้อยที่มีชายหนุ่มที่ตนเองแอบชื่นชมจับจ้องอยู่ตลอด พลาง

บอกตัวเองว่าคงไม่มีอะไรมากไปกว่าที่ตนเองอยู่ในระยะสายตาของ

เขาพอดี หรือไม่ก็แค่เขาต้องการดูว่าหล่อนตั้งใจฝึกงานหรือไม่ นึก

ปลอบใจตวัเองไปเรื่อยหลงัจากได้ยนิเขาคยุโทรศพัท์กบัอาจารย์คนสวย

ประจ�าคณะที่หล่อนเองกศ็กึษาอยู ่นกึไปเองในใจว่าเขากเ็หมาะสมกนั

ดแีล้วทั้งคู่ ทั้งคณุวฒุ ิทั้งวยัวฒุ ิ

คิดได้แบบนั้นก็ถอนหายใจเฮือก...พยายามสั่งให้สมองบอก 

ตวัเองว่าสิ่งที่รูส้กึอยูเ่ป็นแค่การชื่นชมตามประสาคนนยิมอะไรสมบรูณ์

แบบ ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นเลย แค่อารมณ์เหมือนกรี๊ดดารา 

รูปหล่อพ่อรวย ทั้งๆ ที่หวัใจตอบไปเรยีบร้อยแล้วว่าสิ่งที่หม่อมหลวง 

พชรหทยัคดิอยู่คอือะไร...

...

“คุณอรรคคะ รายงานวันนี้เปอร์ส่งเข้าอีเมลคุณอรรคแล้ว 

นะคะ” เสยีงหวานบอกเขาอยู่หน้าโต๊ะท�างาน 

ชายหนุ่มท�าเป็นอ้อยอิ่งไม่เงยขึ้นมองหน้าสวยนั้น นกึสบัสนไป

หมด นี่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่หม่อมหลวงพชรหทัย อาจจะเสร็จเขาไป

แล้ว แต่เพราะเป็นคนนี้เลยท�าให้เรื่องทุกอย่างยุ่งยากจนเขาต้องสั่ง 

ตัวเองให้เลิกบ้ากับคนตรงหน้า แต่ดูเหมือนจนแล้วจนรอดก็ห้ามใจ 

ไม่ได้ จนชายหนุ่มร�่าร�่าบอกตัวเองว่าจะปล่อยเลยตามเลย ตามใจ

หวัใจตวัเองอยู่รอมร่อ 

“ครับ ขอบคุณมาก” คนหน้าหล่อตอบยิ้มๆ แต่ตายังจ้องที่ 

หน้าจอคอมพวิเตอร์ของตวัเอง ดงึสายตาไม่ให้จบัจ้องคนตรงหน้า จน

พชรหทยัใจเสยีที่เขาไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมามองหล่อน ได้แต่แปล๊บ 

นดิๆ ในอกก่อนจะเอ่ยปากลา

“งั้นเปอร์กลับก่อนนะคะ วันนี้ต้องส่งโพรโพซัลของรายงานให้

อาจารย์ด้วย” สาวหน้าสวยมองคนที่ท�าหน้าเครยีดตรงหน้า อดน้อยใจ
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นดิๆ ไม่ได้ที่เขาไม่สบตาหล่อนเลยสกันดิ แต่กบ็อกตวัเองแบบที่บอก

มาตลอดตั้งแต่เริ่มหวัใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ เวลาอยู่ใกล้เขาว่า คงเป็น

พปัปีเลฟิแบบเดก็ๆ ตามประสาเดก็สาวที่เหน็คนรปูหล่อประสบความ

ส�าเรจ็ แถมมอีะไรหลายๆ อย่างเหมอืนกบัผูเ้ป็นพ่อที่เป็นไอดอลในใจ 

มาตลอด เลยพานหลงใหลได้ปลื้มเขาเป็นการใหญ่

หญิงสาวหมุนตัวหมายจะกลับบ้านเงียบๆ ไม่ให้รบกวนสมาธิ

ของคนที่ตั้งใจท�างานอยู่ โดยไม่ทันเห็นว่าอรรคเองก็แอบเหล่หางตา 

มองหล่อนอยู่ตลอดเวลา นึกอ่อนใจกับความรู้สึกตัวเองว่านี่ชักจะไป

กนัใหญ่มากขึ้นทกุท ีจนชายหนุม่ต่อต้านความรูส้กึไม่ไหว จ�าต้องเอ่ย

ปากถาม เพราะตวัเองกอ็ยากหาเรื่องยดืเวลาให้ได้อยู่ด้วยกนันานขึ้น

อกีหน่อย 

“เหลอือกีเยอะไหมครบั ให้พี่ช่วยไหม” 

“เอ่อ...” หม่อมหลวงคนสวยที่เมื่อครู่จติใจห่อเหี่ยวเหมอืนต้นไม้

โดนน�้าร้อนกลบัมรีอยยิ้มขึ้นบนใบหน้าเลก็น้อย “จรงิๆ กเ็สรจ็แล้ว แค่

อยากกลบัไปตรวจความเรยีบร้อยนดิหน่อยค่ะ”

“งั้นพี่ดใูห้ไหมครบั เสรจ็แล้วไปหาอะไรทานกนั พี่ยงัไม่ได้เลี้ยง

ตอ้นรบัเป๊ปเปอร์อย่างเป็นทางการด้วยซ�้า” คนพดูหาข้ออ้างล้านแปด

มาตอบสนองความต้องการของหัวใจ ทั้งๆ ที่เหตุผลที่บอกหญิงสาว

เพื่อต่อเวลาการอยูด้่วยกนันั้นแย่สิ้นด ีแต่อรรคกย็อมหน้าด้านเอ่ย เอา

เถอะ ขอสกัครั้ง เขาจะตดัใจจรงิๆ ขอเกบ็ความรูส้กึดีๆ  ไว้สกัครั้งเถอะ

ฝ่ายหญงิสาวได้ยนิแบบนั้นกย็ิ้มกว้าง รบัความเอื้อเฟ้ือที่อกีฝ่าย

มใีห้อย่างไม่อดิออด ไหนจะโชคดไีด้มคีนตรวจรายงานให้ แถมยงัได้

กนิข้าวเยน็กบัคนตรงหน้า 

“ไม่กวนเหรอคะ” ถึงจะดีใจ แต่เจ้าตัวก็ยังตีหน้านิ่ง ถามเขา

ด้วยความเกรงใจ 

“ไม่เลยครับ” อีกฝ่ายส่ายหน้าน้อยๆ “พี่ยินดี ว่าแต่เป๊ปเปอร์
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อยากทานอะไร พี่จะได้ให้คุณชุดาเขาจองไว้ให้เราสองคนก่อนเขา

กลบั”

“แล้วแต่คณุอรรคดกีว่าค่ะ เปอร์ทานอะไรกไ็ด้” หญงิสาวตอบ 

กเ็ขาทั้งอาสาตรวจการบ้าน ทั้งอาสาเลี้ยงข้าว ยงัจะมาให้หล่อนเลอืก

ร้านอกีได้อย่างไร “งั้นเปอร์ขอโทร. บอกคนขบัรถที่บ้านนะคะ” 

ชายหนุ่มพยักหน้ารับ “โทร. บอกคนขับรถว่าไม่ต้องมารับพอ

นะครบั เรื่องทานข้าวกบักลบัดกึเดี๋ยวพี่โทร. ขออนญุาตคณุชายเองว่า

พี่จะไปส่ง”

หญิงสาวหน้าแดงไม่น้อย โชคดีที่หันหลังเดินกลับไปที่โต๊ะ

ท�างานของตัวเองแล้ว ไม่อย่างนั้นอรรคต้องรู้แน่ๆ ว่าหล่อนคิดอะไร

อยู่

“พีช่ายพัชรคะ” ปวรศายืนเคาะประตอูยูห่น้าห้องน�า้ เรยีก

สามทีี่เพิ่งกลบัมาจากตกีอล์ฟกบัเพื่อนๆ เพราะเสยีงโทรศพัท์ของเขา

ที่วางไว้ที่หัวเตียงดังติดต่อกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว “พี่ชายพัชร คุณ

อรรคโทร. มาสองรอบแล้วค่ะ” 

“เปรี้ยวรับเลยครับ บอกเดี๋ยวพี่โทร. กลับ” ฝ่ายสามีตะโกนสู้

กบัเสยีงน�้า บอกภรรยาให้รบัสายนี้ได้ 

ฝ่ายภรรยาคนสวยพยักหน้ากับประตูห้องน�้าก่อนจะรีบกด 

รบัสาย เผื่อจะเป็นเรื่องส�าคญั

“คุณอรรค นี่น้าเองค่ะ พอดีคุณชายอาบน�้าอยู่” ได้ยินสามี

อนญุาตแบบนั้นกก็ดรบัโทรศพัท์ แทนตวัเองแบบที่ใช้มาตั้งแต่ต้นกบั

ชายหนุ่ม โดยฝ่ายโน้นเงียบไปนิดหนึ่ง ก่อนที่จะตอบกลับมาด้วย 

น�้าเสยีงสดใส

“อ้อครบั คณุเปรี้ยว สวสัดคีรบั”

“มีอะไรด่วนไหมคะ คุณชายไม่สะดวก ฝากเรื่องหรือจะโทร. 
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กลบัมาใหม่ด ีไม่น่านาน” ปวรศาบอกระหว่างเดนิไปนั่งปลายเตยีง

“เรยีนคณุเปรี้ยวแทนกไ็ด้ครบั พอดวีนันี้อาจจะต้องขออนญุาต

ให้เป๊ปเปอร์กลับค�่า ผมจะขออนุญาตพาน้องไปทานข้าวเป็นการ

ต้อนรบัด้วยครบั” 

ได้ยินแบบนั้นคนเป็นแม่ก็อดขมวดคิ้วไม่ได้ กลิ่นมันเริ่มตุๆ 

เหตกุารณ์ทกุอย่างวิ่งผ่านเข้าหวั จนผลที่ประมวลออกมาได้ท�าเอาคน

เป็นแม่เบกิตากว้าง

“อ่อ...ไปกนัทั้งบรษิทัเหรอคะ” คนหน้าสวยเริ่มยิ้มนดิๆ ตอนที่

ฝ่ายชายเงียบไป แล้วก็ต้องยิ้มกว้างขึ้นเพราะสิ่งที่อรรคตอบกลับมา 

ไม่ผดิจากที่สงัหรณ์เลย 

“เปล่าครับ ผมพาเป๊ปเปอร์ไปสองคน แต่ไม่ดึกนะครับ ทาน

เสรจ็จะพาไปส่งบ้านด้วยตวัเอง” เป็นลูกผู้ชายต้องกล้าพูด อรรคคดิ

แค่นั้นตอนที่เอ่ยปากบอกปวรศา ทั้งๆ ที่รู้ว่าอกีฝ่ายต้องเดาเจตนาเขา

ได้แน่นอน แต่เหมอืนเกดิแรงฮดึจากไหนไม่รู้ให้เขาลองเสี่ยงดวงดู 

“เอาสคิะ เดี๋ยวน้าเรยีนคณุชายให้” น�้าเสยีงของชายหนุม่ท�าให้

คนเป็นแม่ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่คดิไม่ได้ผดิไปมากนกั “ว่าแต่กล้าขอ

แบบนี้ คดิมาดแีล้วใช่ไหมคะ” 

คราวนี้อรรคเงยีบไปพกัใหญ่จนปวรศาต้องเรยีกหา 

“คณุอรรค ยงัอยู่ในสายไหมคะ ถ้าไม่ตอบ น้าไม่ให้เป๊ปเปอร์

ไปทานข้าวกบัคณุอรรคแล้วนะคะ” เสยีงหวานดแุกมขูจ่นอรรคใจหววิ 

รบีตอบรบัอกีฝ่ายกลบัไป 

“อยู ่อยูค่รบัอยู”่ ได้ยนิแบบนั้นชายหนุม่ก ็รบีตอบ “คดิมาดแีล้ว

ครับ” ตอบได้แค่นั้นเพราะยังมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น จากที่คิดว่าจะขอ

พาไปกนิข้าวแล้วตดัใจให้ขาด กลบักลายเป็นว่าปวรศาเปิดโอกาสให้

เขาเสยีนี่ แต่อรรคกย็งัไม่รู้จะพูดอะไรเพิ่มเตมิ 

เขาไม่รู้ว่าจะสารภาพว่าตกหลุมรักเด็กอายุสิบเจ็ดมาตั้งแต ่
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เห็นที่วังเมื่อเดือนก่อน หรือจะบอกว่าพยายามเบนสายตาไปทางอื่น

เพื่อตัดใจหลายรอบแล้ว แต่หัวใจมันกลับบังคับให้เขามองหาแต่ 

หญงิสาวอยู่ร�่าไป หรอืจะให้ขอค�าปรกึษาจากแม่ผู้หญงิตรงๆ ว่า จะ

ท�าอย่างไรถงึจะละสายตาจากลกูสาวคนสวยของคณุชายพชัรกบัคณุ

ปวรศาได้ ท�าอย่างไรให้นกึได้ว่าหล่อนเป็นผูห้ญงิแบบที่เขาไม่ควรเอา

ตวัเข้าไปยุง่ด้วยอย่างยิ่ง แต่จนแล้วจนรอดกท็�าอะไรไม่ได้ ได้แต่ท�าตวั

เป็นหมามองเครื่องบนิอยู่แบบนี้ 

“งั้นขอให้ทานข้าวกบัน้องให้อร่อย อ่อ...เป๊ปเปอร์ชอบทานสเต๊ก

มากจ้ะ เผื่ออยากให้น้องประทบัใจ แต่นกึไม่ออกว่าจะไปทานอะไรกนั

ดี หรือถ้าคุณอรรคไม่ได้ใส่ใจมาก จะทานอะไรก็ได้นะคะ เป๊ปเปอร์

เลี้ยงไม่ยากหรอก” 

เป็นเวลาเกอืบทุม่ครึง่กว่าชายหนุม่วยัสามสบิกบัสาวน้อย

วัยสิบเจ็ดจะพากันมาถึงสเต๊กเฮาส์เก่าแก่ชื่อดัง ซึ่งเปิดมาไม่ต�่ากว่า

ห้าสบิปีในชั้นใต้ดนิของโรงแรมหรูกลางกรงุเทพฯ ทั้งด้วยกว่าอรรคจะ

แก้ไขรายงานให้หม่อมหลวงพชรหทยัที่ต้องใช้ส่งอาจารย์เสรจ็ ทั้งกว่า

จะฝ่าการจราจรมาถงึ ทั้งสองกห็วิโซเตม็ทน 

“เป๊ปเปอร์เอาซปุด้วยไหมครบั” ชายหนุม่เงยหน้าถามหลงัจาก

เจ้าตวัสั่งรอ็กเกตสลดักบัสเต๊กเนื้อวากวิช่วงรบิอายเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 

หญงิสาวท�าท่าคดิเลก็น้อย เพราะรู้ว่าขนาดเสริ์ฟของที่นี่ไม่ใช่

เลก็ๆ เกรงว่าจะกนิไม่หมดเสยีของเปล่าๆ แต่ชายหนุ่มกด็ูเหมอืนจะรู้

ไปหมดว่าพชรหทยัคดิอะไรอยู่

“รองท้องก่อนทานผักทานเนื้อ จะได้ไม่ปวดท้องครับ” ชาย 

หน้าหล่อเหลายิ้มตอบ สายตาอ่อนโยน “นี่เลยเวลาอาหารแล้วด้วย 

ทานสกัสองสามค�าให้กระเพาะท�างานก่อน ทานไม่หมดไม่เป็นไรครบั” 

คนที่ท�าอะไรตามตารางตลอดทุกวินาทีบอกสาวน้อยตรงหน้าที่สวย
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เกนิวยั ยิ่งท�าผม แต่งหน้า แต่งตวัแบบนี้ดเูป็นสาวไปทั้งเนื้อทั้งตวั เซก็ซ์-

แอปพีลล้นเหลือเสียจนผู้ชายที่นั่งอยู่ในร้านอาหารมองกันคอเคล็ด 

พร้อมๆ กบัส่งสายตาหมั่นไส้ใส่อรรคมาเป็นระยะๆ 

“กด็นีะคะ” หญงิสาวยิ้มให้คนตรงหน้า นกึชื่นชมที่เขาคอยดแูล

เอาใจใส่อย่างด ีท�าให้เคลบิเคลิ้มกบัเขามากขึ้นไปอกี “งั้นขอทรฟัเฟิล

ซุปอีกที่ละกันค่ะ” ประโยคสุดท้ายสาวน้อยคนสวยหันไปบอกกับ

พนกังานที่ยนือยู่

“สองที่เลยครบั” อรรคบอกพนกังานที่รอรบัออร์เดอร์ “ส่วนเนื้อ

ของผมเอาเป็นมีเดียมแรร์” เมื่อสั่งอาหารเสร็จ ทั้งสองก็แลกเปลี่ยน

ทั้งเรื่องฝึกงาน ทั้งเรื่องเรียนของหญิงสาว เลยเถิดไปจนถึงชายหนุ่ม

เล่าประสบการณ์การท�างานตอนอยูต่่างประเทศให้อกีฝ่ายฟัง จนไวน์

ที่มาเสริ์ฟฆ่าเวลาหมดไปถงึสองแก้วแล้ว 

ชายหนุ่มทราบตั้งแต่คราวไปรับประทานอาหารที่วังแล้วว่า  

พชรหทัยโดนฝึกให้ดื่มไวน์บนโต๊ะอาหารมาตั้งแต่อายุสิบห้า แต่ก็ใน

ปริมาณไม่เกินสี่แก้วเท่านั้น จึงสั่งมาแกล้มบรรยากาศที่อรรคบอก 

ตวัเองเบาๆ ว่าคอื ‘เดตแรก’ โดยที่คนที่น่าจะมคีวามสขุที่สดุคอืท่าน

ประธานแห่งวิริยะทรัพย์ ซึ่งนั่งเคลิ้มตาเชื่อมมองหน้าพชรหทัยที่ 

ยิ้มค้างดูมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องที่เขาเล่า จนท�าเอาชายหนุ่มหลุดปาก

เอ่ยถามขึ้น 

“เป๊ปเปอร์มีแฟนไหมครับ” พูดจบก็พบว่าหน้าเขาคงแดงขึ้น 

ไม่ต่างกับเด็กสาวตรงหน้าที่ท�าหน้าตกใจเพราะประโยคค�าถามของ

เขา จนชายหนุม่หลงคดิไปว่าอกีฝ่ายไม่พอใจประโยคละลาบละล้วงที่

เขาเพิ่งเอ่ยออกไป “เอ่อ...พี่ขอโทษที่ถามเรื่องส่วนตัว ไม่ต้องใส่ใจ 

นะครบั ขอโทษ”

“ไม่เป็นไรค่ะ” หญิงสาวตั้งสติได้ก็ยิ้มน้อยๆ ก้มหัวเป็นการ 

รบัค�าขอโทษ ก่อนจะยกแก้วไวน์ขึ้นดื่มบ้างแก้เก้อ เสมองไปนอกโต๊ะ



ณพรรษธ์สรฌ์  29   

เหมอืนไม่ใส่ใจทั้งๆ ที่จรงิๆ หวัใจเต้นเรว็จนแทบจะระเบดิ 

“เปอร์ไม่มแีฟนหรอกค่ะ” คนตอบตอบหน้านิ่ง แต่ใจเต้นรวัพกิล 

เสยีงนิ่ง หน้าเรยีบ มั่นใจว่าที่ใจสั่นแปลกๆ เป็นเพราะค�าถามของเขา 

ไม่ใช่เพราะแอลกอฮอล์อกึเมื่อครู่

“สวยๆ แบบนี้ไม่มคีนจบีเหรอครบั” ไม่รูว่้าเพราะฤทธิ์เหล้าหรอื

อะไรที่ท�าให้อรรคตดัสนิใจถาม เกดิแรงฮดึขึ้นมาอกีท ีเพราะทที่าของ

พชรหทยัไม่ได้โกรธจรงิๆ อย่างที่หล่อนว่า แถมมบีางอย่างวูบวาบใน

ดวงตาเปล่งประกายคู่นั้น

“มคี่ะ แต่เปอร์ไม่เจอใครถูกใจ คณุแม่บอกว่าเรื่องมาก เลอืก

ยาก จนชาตนิี้น่าจะต้องขึ้นคาน” 

อรรคได้ยินแบบนั้นก็นิ่วหน้า...ถ้าหม่อมหลวงพชรหทัยขึ้นคาน 

ผู้หญงิทั้งโลกคงไม่มใีครแล

“แล้วไม่เคยชอบใครบ้างเลยเหรอครับ อย่างเป๊ปเปอร์ผู้ชาย

ที่ไหนคงไม่ปฏเิสธ” ชายหนุ่มขยบัตวัเลก็น้อย เพราะอกีฝ่ายวางแก้ว

ไวน์เนื้อดี ยกศอกขึ้นเท้าโต๊ะก่อนจะพาดหน้าสวยลงบนหลังมือที่

ประสานกนัอยู ่เอยีงหวัน้อยๆ มองเขาตาเป็นประกาย ดนู่ารกัน่าเอน็ดู

เสียจนน่าจับมาจูบหนักๆ ลงบนปากอิ่มสีเชอร์รสักหลายๆ ที...นี่ 

เป๊ปเปอร์เมาหรอืเปล่าถงึมาท�าท่ายั่วกนัแบบนี้

“เมื่อก่อนไม่เคยชอบ...” หญิงสาวตอบหน้านิ่ง แต่ตาระยิบ

ระยับ “แต่เปอร์เพิ่งเจอคนคนนึงที่ชอบ แต่เขาคงไม่มองเปอร์หรอก 

ค่ะ” หม่อมหลวงพชรหทัยไม่รู้เลยว่าตัวเองไปเอาความกล้าหรือท่าที

แบบนี้มาจากไหนถึงกล้าพูดเรื่องนี้ใส่หน้าเขาหน้าตาเฉย ราวกับว่า 

ไม่ได้ก�าลงัพูดเรื่องตวัเองกบัตวัเขาอยู่ แต่แล้วกต็้องรู้สกึชื่นใจไม่น้อย

เมื่อวบูหนึ่งในแววตาของอรรคมคีวามไม่พอใจฉายอยูต่อนหล่อนบอก

ว่ามคีนที่ชอบ 

“ใครที่ไหนจะไม่มอง” พี่ยังมองเราอยู่ตลอดเลย...อรรคบอก 

ี



30  ลุ้นรัก

ตวัเองในใจ “ใครปฏเิสธเป๊ปเปอร์กบ็้าแล้วครบั”

“กเ็ขาเพอร์เฟกต์ไปหมด ทั้งหล่อ ทั้งเก่ง อายนุดิเดยีวกไ็ด้เป็น

ซอีโีอแล้ว แถมรอบๆ ตวัยงัมแีต่สาวๆ สวยๆ เขาไม่มองเดก็แบบเปอร์

หรอกค่ะ” ตอนท้ายประโยคแววตาเป็นประกายหม่นแสงลงเมื่อนกึถงึ

ความเป็นจริงว่าอรรคไม่มีทางมองเด็กอย่างหล่อนในสถานะแบบที่

หล่อนเพ้อฝันแน่ๆ 

“แล้วคณุอรรคล่ะคะ อย่าเอาเปรยีบแบบนี้นะคะ ถามเปอร์แล้ว

กบ็อกเปอร์บ้าง” 

คนที่เก๋าเกมกว่าฟังสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเมื่อครู่แล้วอดคิดว่าเป็น 

ตวัเองไม่ได้ คดิว่าเดาความรู้สกึอกีฝ่ายไม่พลาดจงึลองพูดอ่อยเหยื่อ 

ระหว่างนั้นกเ็ปิดเปลอืยความรู้สกึผ่านแววตา...เคยแต่โดนผูห้ญงิอ่อย 

จะลองอ่อยเดก็ดูบ้างไม่รู้จะมหีวงัไหม

“ไม่มแีฟนครบั แต่มคีนที่ชอบมากจนตดัใจไม่ได้ เลยคดิๆ อยู่

ว่าจะจบียงัไงด”ี ค�าตอบแทงกั๊กไม่ต่างกนัถูกเอ่ยขึ้น 

“โห...แค่เขารูว่้าคณุอรรคชอบ เขากร็บัรกัแล้วมั้งคะ” หญงิสาว

ตอบตามความจรงิ นกึวาบหวามพกิลกบัสิ่งที่สะท้อนในตาคู่นั้น แต่ก็

เจบ็แปลบลกึๆ เมื่อรู้ว่าเขามคีนที่ชอบอยู่

“ไม่แน่หรอกครบั” ชายหนุม่ตอบนิ่งๆ “เขาทั้งสวย ทั้งรวย แถม

เก่งมาก แล้วพี่ก็เพิ่งรู้ด้วยว่าเขามีคนที่ชอบอยู่แล้ว” อรรคยกมือลูบ

ท้ายทอยแก้เก้อ “พี่เลยไม่รูจ้ะเอาอะไรไปสู ้สงสยัคงแค่รกัเขาข้างเดยีว

แบบนี้ไปเรื่อยๆ” ชายหนุ่มบอกยิ้มๆ 

อีกฝ่ายกลับไม่ประสา จิตใจห่อเหี่ยว รู ้สึกเหมือนอกหักจัง

เบ้อเร่อเมื่อรู้ว่าเขามีคนที่ชอบมากถึงขนาดกล้าใช้ค�าว่ารัก สาวสวย

ประจ�าวงัวริยิาเลยได้แต่บอกตวัเองให้เลกิเพ้อฝัน แล้วอยูก่บัความเป็น

จรงิให้มากที่สดุ

บทสนทนาชะงกัไปเมื่อบรกิรน�าอาหารมาเสร์ิฟ โดยทั้งคูต่่างอยู่
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ในความคิดของตัวเองเงียบๆ โดยไม่ได้รู้เลยว่าความรู้สึกอบอุ่นที่ได้ 

มีโอกาสนั่งกินข้าวกับคนที่ตัวเองแอบรักนั้นเป็นความรู้สึกที่ก�าลังเกิด

กบัคนทั้งคูพ่ร้อมๆ กนั จะมกีแ็ต่สาวน้อยเท่านั้นที่รูส้กึหวานปนขมลกึๆ 

เพราะมองอกีคนไม่ออกเหมอืนที่อกีคนมองตวัเองออก

“ชอบไหมครบั” อรรคเป็นฝ่ายเอ่ยถามท�าลายความเงยีบ

ขึ้นหลงัจากมื้ออาหารจบลง และมานั่งในรถแล้ว ตลอดเวลานั้นกแ็ทบ

จะไม่ได้พูดอะไรกันอีก เพราะอรรคถามค�า พชรหทัยก็ตอบค�า จน 

ชายหนุ่มอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาพูดอะไรไม่เข้าหูหรือเปล่า  

บรรยากาศดีๆ  จงึกลายเป็นจดืเจื่อนเช่นนี้ 

“ชอบสคิะ อิ่มมาก นี่ร้านโปรดเปอร์เลย” หญงิสาวบอก ยิ้ม

หวานให้คนที่อุตส่าห์พามากินร้านโปรด พยายามไม่ท�าตัวขุ่นมัวใส ่

เขา เพราะของแบบนี้จะไปบงัคบัใจใครได้ พยายามเปลี่ยนเรื่องคยุ จะ

ได้ดึงตัวเองออกมาจากความไม่สบายใจนั้น “คุณอรรคก็ชอบร้านนี้

เหมือนกันเหรอคะ” หม่อมหลวงพชรหทัยทัก เพราะเห็นพนักงานใน

ร้านเกอืบทกุคนรู้จกัเขาเป็นอย่างด ีแถมรู้ใจขนาดที่สามารถเลอืกไวน์

มาเปิดให้ได้ โดยที่ไม่ต้องถามความต้องการของลูกค้า

“ชอบมากครับ นอกจากเนื้อดีมาก ไวน์ลิสต์เขายังดีที่หนึ่ง” 

อรรคมองหญิงสาวที่นั่งเบาะข้างๆ ท่าทางผ่อนคลายขึ้น ชอบทั้งร้าน 

ชอบทั้งอาหาร ชอบทั้งคนมากนิด้วย ถ้าได้มานั่งข้างๆ ทกุวนัเขาคงมี

ความสุขไม่น้อย “เสียดายคนมากินด้วยวันนี้เด็กไปหน่อย ไม่งั้นจะ 

ชวนชมิอกีขวด” ชายหนุม่เย้าข�าๆ แต่กลบักระแทกใจพชรหทยัไม่น้อย 

กข้็อจ�ากดัแบบนี้ไงล่ะที่ท�าให้หล่อนซึ่งมั่นใจทกุอย่างไม่มั่นใจอะไรเลย 

ภาพพชรหทยัเม้มปากทั้งๆ ที่เมื่อกี้ยงัยิ้มอยู่ท�าเอาอรรคใจหาย

วาบไม่น้อย พอดกีบัที่รถตดิไฟแดง ชายหนุม่ที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตผุล

ตดัสนิใจจงึถอืวสิาสะใช้มอืหนาจบัคางของอกีฝ่ายให้หนัมามองหน้า 
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“คณุอรรค!” พชรหทยัพยายามบดิหน้าออกเพราะความตกใจ

ปนขดัเขนิ “ปล่อยนะคะ”

“บอกพี่ก่อน เป็นอะไร” ชายหนุม่ขมวดคิ้วมุน่ สมัผสัได้ถงึความ

ไม่สบายใจบางอย่างของพชรหทยัที่ลอยออกมา จนไม่อาจปล่อยผ่าน

ได้ “พี่พูดอะไรให้เราไม่สบายใจหรอืเปล่า”

ฝ่ายหญิงสาวก็ได้แต่นิ่งไปครู่หนึ่งที่เขาจับอาการความรู้สึกได้ 

ไม่คิดว่าตัวเองจะแสดงออกให้อีกฝ่ายรับรู้อะไรได้ ก่อนจะส่ายหน้า

ปฏเิสธ

“เปล่าค่ะ” เสยีงเบาแผ่วเพราะฝ่ายชายลดหน้าลงใกล้ จนระยะ

ห่างระหว่างคนทั้งสองน้อยลงเรื่อยๆ คาดคั้นเอาความจริงเพราะรับรู้

ได้ว่ามบีางอย่างไม่ปกต ิ

“พี่ไม่เชื่อ...” คนที่คาดคั้นแผ่วเสยีงลงไม่แพ้กนั หวั่นไหวไปหมด 

“เชื่อเถอะค่ะ เปอร์ไม่ได้เป็นอะไร แล้วก.็..ถอยออกไปเถอะค่ะ” 

หญงิสาวบอกเสยีงสั่น อ่อนยวบเพราะท่าทขีองเขา นกึกลวัใจตวัเอง

ไม่น้อย เพราะรู้ดวี่าชอบผู้ชายแสนสมบูรณ์แบบคนนี้มากเพยีงไหน 

“แต่พี่...” คนห่วงความรู้สกึของอกีฝ่ายลมืเรื่องเหมาะเรื่องควร

ที่แสดงความใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้ ตาคมกริบตรึงพชรหทัยไว้ 

ลดระยะห่างระหว่างคนทั้งคู่ลงเรื่อยๆ จนรมิฝีปากเกอืบแนบกนั

ปี๊นนน!!! เสียงแตรจากรถด้านหลังดังขึ้นขัดไม่ให้ชายหนุ่มได้

พูดจนจบประโยค อรรคกต็้องเคลื่อนตวักลบัไปนั่งท�าหน้าที่คนขบั 

พชรหทยัได้แต่เบอืนหน้าออกนอกกระจกเพราะกลวัจะเปิดเผย

ความรูส้กึให้เขารู ้กลวัเขาจะเหน็ไอน�้าตาบางๆ ที่เคลอืบตาหวาน พาน

ไม่กล้าหนักลบัมาสบตาคนตวัโตที่เพยีรมองมาเลยตลอดทาง

จนรถหรขูองท่านประธานคนใหม่จอดลงหน้าต�าหนกัใหญ่

ของท่านประธานคนเก่า พชรหทยัที่เตรยีมพร้อมจะลงจากรถเรยีบร้อย
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แล้วหันมายกมือไหว้อรรคท่าทางเรียบร้อย น่าเอ็นดูจนชายหนุ่ม

เผลอไผลอย่างห้ามใจตัวเองไม่ได้ไม่รู้เป็นรอบที่เท่าไรของวัน ยกมือ

ขึ้นลูบหวัคนสวยที่เขามั่นใจแล้วว่ามอีทิธพิลกบัหวัใจเขาเหลอืเกนิ และ

ก็ยอมแพ้หัวใจตัวเอง ล้มเลิกความคิดที่จะตัดใจจากผู้หญิงตรงหน้า 

หลงัจากตคีวามสิ่งที่หญงิสาวพดูประกอบกบัความนยับางอย่างในแวว

ตาหวานของสาวตรงหน้านี้ เขาตดัสนิใจแล้วว่ากล็องดูสกัตั้ง เล่นเอา

คณุเป๊ปเปอร์ตวัเกรง็กบัท่าทางใกล้ชดิแบบนี้ของชายหนุ่ม 

“วนัหลงัพี่จะพาไปทานร้านที่ชอบใหม่” 

ค�าพูดล�่าลาอ่อนหวานจากคนที่อาสาท�าการบ้านให้ พาไปกิน

ข้าว และขับรถมาส่งท�าเอาพชรหทัยชะงักไม่น้อย สาวน้อยอดหรี่ตา 

มองคนตรงหน้าไม่ได้ พยายามหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในค�าพูดนั้น 

“ในโอกาสอะไรคะ”

“โอกาสที่พี่อยากพาไป” ชายหนุม่ถอนใจ อยากพดู อยากบอก 

อยากท�าอะไรให้ชดัเจนมากกว่านี้ แต่กท็�าไม่ได้ เลยได้แต่พูดแทงกั๊ก

แบบนี้ไปก่อน รู้สกึเหมอืนตวัเองเป็นพวกเจ้าชู้ไก่แจ้ ท�าตวัหมาหยอก

ไก่ ให้ความหวงัผู้หญงิไปเรื่อย 

“ไม่เหมาะมั้งคะ” หญงิสาวที่แอบดใีจไปแล้วยงัออกตวัอยู่ มนั

จะดไีด้ยงัไงที่เจ้านายกบัเดก็ฝึกงานจะไปกนิข้าวกนัสองต่อสองกลาง-

ค�่ากลางคืนแบบนี้ ถึงแม้จะใจพองฟูตอนคิดว่าการกระท�าของเขาก็

ชวนให้คดิไม่น้อยว่าดไีม่ดเีขาอาจจะมใีจตรงกบัหล่อน

“เอาเถอะ...ให้เป็นปัญหาของพี่” อรรคบอกยิ้มๆ “เดี๋ยวพี่ก็

จดัการให้ไม่มใีครมาครหาได้เองละ”
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3
หวงรัก

“คุณอรรคคะ วันนี้ที่คุณอรรคจะไปบรรยายที่มหา’ลัย 

เปอร์ลงชื่อไว้ด้วย ขออนญุาตโดดงานตอนบ่ายครึ่งวนันะคะ” หญงิสาว

ยนืกอดแลปทอปแน่นตอนเดนิมาขออนญุาตชายหนุม่ที่ท�าหน้าเครยีด

อยู่กบังานกองโตบนโต๊ะ หน้าจอแสดงตวัเลขให้วุน่วายไปหมด จนคน

เป็นประธานบรษิทัปวดหวัตึ้บ แต่พอละสายตาออกมามองหน้าสวยที่

เอาลมหายใจเขาไปทกุครั้งที่เหน็ เสยีงหวานๆ นั้นกด็จูะท�าให้เขาคลาย

หงดุหงดิลงได้บ้าง 

“นั่นส ิว่าจะถามตั้งแต่เมื่อเช้า แต่พี่กย็ุ่งๆ” ชายหนุ่มยิ้มน้อยๆ 

ให้คนตรงหน้า คดิสะระตะตั้งแต่สปัดาห์ก่อนแล้วว่าในเมื่อตดัใจไม่ได้ 

เขาก็จะค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปในชีวิตพชรหทัยทีละน้อยๆ ยอมอด

เปรี้ยวไว้กนิหวาน รออกีสกัปีสองปีให้เดก็สาวตรงหน้าบรรลนุติภิาวะ

แล้วค่อยจบัแต่งงานกค็งพอไหว ส่วนการท�าให้อกีฝ่ายรบัรูแ้ละพฒันา

ความสมัพนัธ์กบัเขา ชายหนุ่มคงต้องคดิหาทางดีๆ  รวมถงึเคลยีร์กบั

ว่าที่พ่อตาแม่ยายให้ชดัเจน ไม่ให้ผูใ้หญ่ทางราชสกลุวริยิาคดิไปว่าเขา

ท�าตวัเป็นสมภารกนิไก่วดั เชื่อถอืไม่ได้ หลอกลกูสาวเขาเดด็ขาด “งั้น

ไปพร้อมพี่เลยนะครบั แล้วเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้าน”

พชรหทัยยิ้มน้อยๆ พยักหน้ารับจนชายหนุ่มคิดไกล ตั้งท่าจะ
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วางแผนพาสาวน้อยไปเดตต่อเสรจ็สรรพ แต่เสยีงหวานกลบัดงัขึ้นขดั

คนที่ก�าลงัจะก้มหน้าก้มตาเคลยีร์งานต่อ 

“ไปด้วยได้ค่ะ แต่หลังเลิกคลาสเปอร์นัดเพื่อนๆ ทานข้าวไว้  

คงไม่รบกวนคณุอรรคไปส่ง” 

อรรคเลยได้แต่พยักหน้ารับรู้ นึกวางแผนไปเองในใจว่าจะพา

สาวน้อยไปกนิของอร่อยหลงัจากเลกิเรยีน แต่กลบักลายเป็นว่าอกีฝ่าย

ดันนัดเพื่อนไว้ คนแก่กว่าก็ท�าอะไรไม่ได้ นอกจากปล่อยให้เด็กสนุก

ตามประสาไปก่อน คอยดเูถอะ ถงึเวลาที่เหมาะสมเมื่อไรเขาจะรวบหวั

รวบหาง ไม่ให้พชรหทยักระดกิตวัไปไหนได้เลยละ 

ทัง้สองเดนิทางมาถงึมหาวทิยาลยัก่อนเวลาบรรยายเพยีง

เลก็น้อย โดยที่องิอร อาจารย์ในภาควชิาที่หม่อมหลวงพชรหทยัเรยีน

อยู่ยนืรอรบัเพื่อนสนทิที่ด้านหน้าตกึ คนสูงวยักว่าท�าหน้าตงึเลก็น้อย

ตอนเหน็ว่าเดก็สาวลงมาจากรถกบัอรรค แถมฝ่ายชายยงัทอดสายตา

พร้อมส่งยิ้มให้ไม่น้อย เป็นรอยยิ้มแบบที่หล่อนไม่เคยได้ และเป็น 

รอยยิ้มแบบที่ไม่เคยเหน็อรรคมอบให้ใคร ไม่ว่าจะเป็นคนรกัเก่า หรอื

ผู้หญงิที่ชายหนุ่มหมายจะตะครบุ 

อาจารย์ชื่อดงัก้าวลงจากบนัไดหน้าตกึไวๆ ด้วยใจร้อนรุ่ม รบี

เปล่งเสยีงเอ่ยทกัขดัขวางฉากหวานๆ ที่ตวัเองเหน็เมื่อครู่

“อรรค ทานข้าวมาหรอืยงัคะ ให้อรเตรยีมอะไรให้ไหม” อาจารย์

คนสวยเดนิเข้าประชดิชายหนุม่ที่ก�าลงัตกเป็นเป้าสายตาของนกัศกึษา

สาวๆ กบัอาจารย์ในคณะที่เมยีงมองร่างสงูใหญ่อยู ่รูส้กึภมูใิจไม่น้อย

ที่ได้เดนิเคยีงข้างเขา ได้สนทิกบัเขามากกว่าคนทั่วไป 

ชายหนุ่มเงยหน้าจากดาวมหา’ลัยมองหล่อนตามเสียงทันท ี 

ยิ้มอ่อนหวานเปลี่ยนเป็นยิ้มบางๆ ทนัควนั

“ทานแล้วครบั เมื่อกี้แวะทานกบัเป๊ปเปอร์ที่โรงแรม...” ชายหนุม่
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เอ่ยถึงโรงแรมที่มีคอฟฟีชอปขึ้นชื่อมากเรื่องอาหารจานเดียวง่ายๆ 

ใกล้ๆ มหาวทิยาลยั พลางหนัไปยิ้มกว้างขึ้นให้พชรหทยัที่เดนิเคยีงข้าง

เขามาอกีด้านหนึ่ง

เห็นแค่นี้อิงอรก็อดหน้าร้อนขึ้นมาไม่ได้...อรรคไม่เคยยิ้มแบบนี้

ให้หล่อนเลย ไม่แม้แต่ครั้งเดยีว

“อ้าว มาพร้อมกันเหรอจ๊ะ พชรหทัย...ดีจัง มีเจ้านายรับส่ง” 

เสยีงพูดเหมอืนล้อเล่น แต่แววตาท�าเอาคนเป็นหม่อมหลวงรบัรู้ได้ว่า

อกีฝ่ายหวงของและมอีาการไม่พอใจเจอืปน จนต้องผ่อนขาให้เดนิช้า

ลง เพราะไม่อยากให้ใครมองเขาไม่ด ีแต่ชายหนุ่มกลบัหนักลบัมาหา 

“เป็นอะไรครบัเป๊ปเปอร์ มาเรว็ๆ ส ิหรอือิ่มแล้วง่วงครบั” เสยีง

หยอกเย้าแบบอารมณ์ดทีี่ไม่เคยมใีครได้เหน็จากคณุชายระเบยีบของ

เพื่อนๆ เล่นเอาองิอรเม้มปากด้วยความไม่พอใจ ก่อนจะมองหน้าอรรค

เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เข้าใจนั้นไม่ผิด...แววตาเป็นประกายของอรรคยาม

มองผู้หญงิคนนั้น...อย่าบอกนะว่า...

“อรรคไม่ไปพบคณบดกี่อนหน่อยเหรอคะ พชรหทยัเขาเดนิไป

ห้องบรรยายเองถูก ไม่ต้องห่วงลูกศิษย์อรหรอก” เมื่อรับรู้ผ่านทาง

สายตาแล้วว่าแววตาที่ชายหนุม่ส่งให้เดก็สาวแสนสวยที่ขึ้นชื่อว่าฉลาด

เกนิมนษุย์ปกต ิแถมยงัสวยขึ้นชื่อจนได้เป็นดาวมหาวทิยาลยั มรีุ่นพี่

ตามจบีพร้อมกนัไม่ได้ขาดสาย อกีทั้งยงัมเีชื้อสายเป็นราชนกิลุ ร�่ารวย

มหาศาลทั้งราชสกุลฝั่งพ่อ ทั้งตระกูลฝั่งแม่ เล่นเอาใครต่อใครในวง

สงัคมต่างให้ฉายาเจ้าหญงิแห่งวงการเงนิแก่หญงิสาว เพราะดทู่าแล้ว

คงเป็นสาวน้อยแห่งราชสกลุวริยิาคนนี้แน่ๆ ที่จะกลบัมาบรหิารบรษิทั

วริยิะทรพัย์ของราชสกลุ กร็บีกนัท่า พร้อมเอ่ยย�้าให้ชายหนุ่มคดิได้ว่า

พชรหทยันั้นมสีถานะเป็นลูกศษิย์หล่อนที่มวียัเท่าเขา 

ส่วนอรรคลังเลเพราะรู้ดีว่าควรไปท�าความเคารพผู้ใหญ่ แต่ก็

อยากอ้อยอิ่งอยูก่บัพชรหทยัต่ออกีนดิ ยิ่งรูว่้าตกเยน็จะไม่ได้ไปส่งสาว
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น้อยกลบับ้าน ยิ่งอยากอยู่ด้วยต่ออกีหน่อย 

“คณุอรรคไปเถอะค่ะ เปอร์จะไปหาเพื่อนด้วย เดี๋ยวเจอกนัใน

คลาสนะคะ” หญงิสาวออกตวัขอปลกีตวัจากเขา ทั้งเพราะเกรงสายตา

ของอาจารย์อิงอร ทั้งเพราะความเหมาะสม แต่ท่าทางชายหนุ่มจะ

ท�าให้หล่อนโดนเหมน็ขี้หน้ามากขึ้นไปอกี เพราะตอนจะแยกกนัเขาดนั

เอ่ยลาเสยีงไม่เบาเลย

“นั่งแถวหน้านะครับ ถ้าพี่ไม่เห็นหน้าเปอร์ พี่ไม่ยอมบรรยาย

จรงิๆ ด้วย”

...

ใครต่อใครต่างก็ออกปากชมอรรคทั่วคลาสว่าพูดได้ดี พูดได้ 

น่าฟัง เข้าใจหาประเด็นเชื่อมโยง และดึงดูดความสนใจของคนทั้ง 

ชั้นเรยีนที่มตีั้งแต่นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรถีงึเอก และบรรดาอาจารย์

ในคณะกบัผู้บรหิารมหาวทิยาลยับางส่วน แต่คนที่ฟังไม่รูเ้รื่องเลยกลบั

เป็นหม่อมหลวงพชรหทยัที่นั่งสูส้ายตาคมกรบิของอกีฝ่าย จนหน้าแดง

เห่อร้อนตลอดสามชั่วโมงที่ชายหนุม่ยนืพดูอยูห่น้าห้อง เพราะชายหนุม่

ที่ส่งสายตาจริงจังให้ผู้ฟังท่านอื่น แต่ทุกครั้งที่มองกลับมาที่พชรหทยั 

ชายหนุม่จะผ่อนสายตาให้อ่อนโยนพร้อมยิ้มมมุปากน้อยๆ ก่อนจะหนั

ไปท�าหน้านิ่งใส่คนอื่น จนเพื่อนสนทิที่เรยีนด้วยกนัมาอดแซว็ไม่ได้ 

“เป๊ปเปอร์ เจ้านายแกเขาคดิอะไรกบัแกหรอืเปล่า” บรรพตแีซว็

เพื่อนสนทิที่มวียัน้อยกว่ายิ้มๆ 

คนเป็นหม่อมหลวงต้องปรามเพื่อนเบาๆ เพราะคนที่เพียรจีบ

หล่อนมาตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งอย่างณวัฒน์ก็ชะโงกหน้าเข้ามามีส่วนร่วม  

ไม่ได้กลวัเสยีคะแนนนยิม แต่เพราะกลวับรรพตพีดูเสยีงดงัจนคนอื่นรู้

กนัทั่วมากกว่า

“อะไรกนั ใครคดิอะไร” หนุ่มหล่อของคณะโผล่หน้าออกมาหา

บรรพตีที่ส่งเสียงซุบซิบกับหญิงสาวข้างๆ เขา “เป๊ปเปอร์น่ะของฉัน 
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แกอย่ามายหุน่อยเลยยายโบว์” พูดจบกล็ดตวัลงพูดกบัพชรหทยัที่นั่ง

ฟังอยู่ข้างๆ เสียจนริมฝีปากแทบชิดใบหูอีกฝ่าย ตาก็เหล่มองไอ้

อาจารย์พิเศษหน้าหล่อที่พชรหทัยไปฝึกงานด้วย ทันเห็นแววตาแข็ง

กร้าวที่ ‘อาจารย์’ มองมาครู่หนึ่ง จนนกึสนกุในใจ เดี๋ยวเลกิสอนก่อน

เถอะ...

“แก ไปกนัเลยไหม เดี๋ยวรถตดิ” บรรพตเีป็นฝ่ายออกปากเรยีก

เพื่อนอกีสามคน อนัประกอบด้วย หม่อมหลวงพชรหทยั ณวฒัน์ และ

ฐิติกร ให้ออกเดินทางเพื่อไปกินอาหารค�่าร่วมกันที่ร้านประจ�า ทว่า

หม่อมหลวงคนสวยยงัรีๆ  รอๆ อยู่ “รอไรหรอืเปล่าเป๊ปเปอร์” 

“แป๊บนงึโบว์ คณุอรรคบอกให้รอก่อน ไม่รู้จะสั่งงานอะไรของ

พรุ่งนี้หรือเปล่า” หญิงสาวพยักหน้าให้เพื่อนไวๆ รอกันอยู่ไม่นาน 

เจ้านายหนุ่มหล่อก็เดินเข้ามาหา ยิ้มน้อยๆ ให้เพื่อนในกลุ่มก่อนจะ

กว้างขึ้นอกีนดิเมื่อสบตาตรงๆ กบัหญงิสาว 

“ตกลงจะไปกบัเพื่อนใช่ไหมครบั” อรรคออกปากถาม น�้าเสยีง

เอื้อเอน็ด ูทั้งๆ ที่ใจไม่อยากให้เจ้าตวัไป นี่ขนาดพชรหทยัรายล้อมด้วย

คนอายุมากกว่าตั้งสามปียังดูโดดเด่นแบบนี้ หวงของตั้งแต่ผู้หญิงยัง

ไม่รู้ว่ารกั ยิ่งเหน็ไอ้เพื่อนผูช้ายหน้าตาดคีนนี้อยูใ่กล้ๆ คนที่เขาหมายตา

ไว้ ยิ่งรู้แต่ว่าต้องกนัท่ามนัทกุอย่าง

“ไปทานกนัที่ไหน จะให้พี่ไปรบัหรอืเปล่า” แล้วอรรคกต็ดัสนิใจ

พูดประโยคสุดท้ายออกไป เมื่อหันไปเห็นว่าชายหนุ่มที่นั่งอยู ่ติด 

หม่อมหลวงพชรหทัย คนที่ท�าท่าทางสนิทสนมพูดข้างๆ หูหญิงสาว

ตลอดเวลาจนเขาเสยีสมาธหิลายรอบยนือยู่ในกลุ่มด้วย 

“ไปร้านในโรงแรมรัฟเฟิลค่ะ ร้านประจ�าพวกเรา เพราะพ่อ 

ณวัฒน์เป็นเจ้าของ” เป็นบรรพตีที่ตอบแทนเพื่อนทั้งหมด เพราะ 

หม่อมหลวงคนสวยมวัแต่ยนือึ้งกบัค�าพดูสนทิสนมที่เจ้านายหนุม่หล่อ

เอ่ยออกมา ในขณะที่ตาคมกรบิของอกีฝ่ายจ้องณวฒัน์ไม่วางตา เหลอื



ณพรรษธ์สรฌ์  39   

ฐิติกรที่มาไม่ทันฟังบรรยาย แต่มาทันนัดกินข้าวกับเพื่อนๆ ยืนมอง 

ซ้ายทขีวาทอียู่ 

“อ่อ...โอเคครับ งั้นทานให้อร่อย ถึงบ้านแล้วบอกพี่หน่อยนะ

ครับ” พูดจบแล้วอรรคก็เดินกลับขึ้นรถไปเงียบๆ ทิ้งให้พชรหทัยยืน

พยกัหน้ารบัพร้อมยกมอืสวสัดลีาเขาแบบงงๆ โดยมบีรรพตยีนืตแีขน 

พั่บๆ อยู่ข้างๆ พร้อมส่งเสยีงกรี๊ดกร๊าดแบบที่พอได้ยนิกนัสี่คน

“อร๊ายยย...ท่านประธานของแกจะละมนุไปไหนนน”

“พนนัเลย เอาโรงแรมพ่อไอ้ณะเป็นเดมิพนัว่าท่านประธาน

ของแกเขาแอบคิดอะไรแน่ๆ” บรรพตีใช้ตะเกียบที่เพิ่งคีบไก่แช่เหล้า

เข้าปากชี้หน้าเพื่อนสนทิ หลงัจากพูดประโยคเดมิวนเวยีนมาเป็นรอบ

ที่ล้าน เพราะมั่นใจที่สดุจากภาพที่เหน็ เคมทีี่ได้กลิ่น และความรู้สกึที่

สมัผสัได้

“พอเถอะ...ฟังจนจะอ้วก...” ณวฒัน์ออกปากบอก นกึฉนุขึ้นมา

ทนัททีี่รู้ว่ามคีู่แข่งเพิ่มขึ้นอกีหนึ่ง “ยิ่งถ้าไอ้ท่านประธานอะไรนั่นชอบ

เป๊ปเปอร์กย็ิ่งต้องเลกิคบ อย่าไปสนทิกบัมนัเข้าใจไหมเปอร์” ณวฒัน์

หรือไอ้ณะของเพื่อนๆ บอกกันหมาทุกตัวที่เข้าใกล้คนที่เขาชอบมา

ตั้งแต่เรยีนปีหนึ่ง แต่หญงิสาวไม่อนญุาตให้ความสมัพนัธ์ขยบัไปไหน

มากกว่าเพื่อนสนทิ

“อ้าวท�าไม ทั้งหล่อ ทั้งฉลาด หาได้ที่ไหนอกี” บรรพตอีอกปาก

ถามแทนหม่อมหลวงพชรหทัย ถามเสร็จก็หันไปพยักพเยิดกับฐิติกร 

เพื่อนที่เลื่อนระดบัมาเป็นแฟนได้ไม่กี่เดอืนก่อน 

“คนดีๆ ที่ไหนจะมาชอบเด็กฝึกงานที่อายุน้อยกว่าสิบกว่าปี  

ถ้ามนัจบีเปอร์จรงิ ณะว่ามนัต้องหวงัผล” 

“ผลอะไรณะ” คราวนี้ตัวต้นเหตุเปิดปากถามบ้าง ไม่เข้าใจ 

สิ่งที่เพื่อนก�าลงัจะพูด “เปอร์สติ้องหวงัผลให้เขาเซน็ผ่านให้”
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“กม็นัหวงัจะฮบุทั้งบรษิทั ทั้งเปอร์ไง” ณวฒัน์ยกัไหล่ตอบ ใส่

ความอกีฝ่ายไปเรื่อยเปื่อย หวงัแค่ว่าไม่ให้พชรหทยัเหน็อกีฝ่ายด ี“ที่

มนับรหิารอยูก่แ็ค่ลกูจ้าง ถ้าได้เปอร์ไป นอกจากจะได้สาวสวยตวัทอ็ป 

ยงัได้เป็นลูกเขยเจ้าของไปด้วย ใครไม่คดิแบบมนักโ็ง่แล้ว”

“บ้า...เขาไม่คดิแบบนั้นหรอก” บรรพตคี้าน ทว่าเสยีงกอ็่อยลง 

อดคิดตามที่เพื่อนพูดไม่ได้ว่า หากท่านประธานคนใหม่จะเข้าหา 

พชรหทยัอาจจะมอีะไรแอบแฝงกเ็ป็นได้ “โพรไฟล์บ้านเขากด็ ีนามสกลุ

กด็งั เป็นท่านผู้หญงิอะไรไม่ใช่เหรอวะ เขาคงไม่ต้องมาจบัเป๊ปเปอร์

มั้ง พวกอคัรนนัท์รวยจะตาย”

“แล้วแกรู้ไหมล่ะว่าไอ้นามสกุลเก่าแก่ที่เขาใช้ พอพ่อแม่ตาย

หมด คนที่แกว่าเป็นท่านผู้หญงิอะไรกเ็ป็นแค่ป้าที่ไม่ไยดเีขาด้วยซ�้า” 

ณวฒัน์บอกตามความจรงิ “แถมเดอืนก่อนนะ ฉนัไปเที่ยวมา เจอมนั

ยงันวัเนยีอยู่กบัแพม พรมิา นางแบบที่ดงัๆ คนนั้นอยู่เลย ดงันั้น...” 

ตาเฉียงตามแบบฉบับลูกคนจีนปรายมามองเพื่อนสาวที่เขาชอบเกิน

เพื่อนมาหลายปี เขาไม่ได้ คนอื่นกต็้องไม่ได้ “ห้ามหวั่นไหวไปกบัมนั

นะเปอร์! เพราะถ้าเปอร์จะมแีฟนต้องข้ามศพณะไปก่อน!”

อากาศเย็นเยือกในห้องนอนที่เปิดเครื่องปรับอากาศไว้ที่

อณุหภูมยิี่สบิเอด็องศาตามประสาคนขี้ร้อน ไม่ได้ช่วยให้หม่อมหลวง

พชรหทยัคลายความคดิมาก หรอืใจเยน็ลงจากเรื่องที่เพิ่งฟังมาได้เลย 

ในหัวคิดตีกันมั่วไปหมด เพราะถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่เคยเอ่ย หรือ 

เปิดเผยความรู้สกึกบัหล่อนตรงๆ ว่ารูส้กึอะไรด้วย แต่ท่าททีี่มมีากช็วน

ให้คดิไม่น้อยว่าเขาไม่ได้เหน็หล่อนเป็นลูกน้อง

แต่เมื่อณวฒัน์กบับรรพตมีาจดุประเดน็แบบนี้ คนที่คดิทกุอย่าง

รอบด้านอย่างหม่อมหลวงพชรหทัยก็อดคิดเข้าข้างตัวเอง คิดมาก  

คิดตาม และคิดจนตัวเองเป็นทุกข์แบบนี้ไม่ได้ แต่คิดไปได้ไม่เท่าไร 
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โทรศพัท์ส่วนตวักด็งัขึ้น เรยีกหญงิสาวออกจากความคดิในโลกส่วนตวั

ได้ชั่วขณะ แต่กแ็ค่ครู่เดยีว เพราะเมื่อเหน็ชื่อที่แสดงอยู่ เจ้าตวักอ็ด

กลบัมาคดิถงึเรื่องที่เพิ่งพูดคยุกบัเพื่อนมาอกีครั้งไม่ได้

หญิงสาวสองจิตสองใจอยู่นานว่าจะกดรับดีหรือไม่ ใจหนึ่งก็

หวนคดิถงึสิ่งที่บรรพตบีอก เลยทั้งตื่นเต้น ดใีจที่เขาโทร. มาหา แต่อกี

ใจหนึ่งกไ็ด้ยนิเสยีงณวฒัน์แทรกเข้ามา จงึไม่อยากยุ่งกบัคนที่อาจจะ

มาหลอกลวงหล่อน แถมยงัไม่รู้ด้วยซ�้าว่าไอ้ที่ชอบเขา เขาชอบตวัเอง

กลบัมาหรอืเปล่า ทว่าความรูส้กึอ่อนไหวบางอย่างในจติใจกก็ลบัท�าให้

พชรหทยักดรบัสายของเขาในที่สดุ

“ค่ะ” เสยีงขานรบัสั้นๆ ไม่แสดงอาการใดๆ ถูกเอ่ยขึ้น 

“ยงัไม่ถงึบ้านเหรอครบั” เสยีงอ่อนโยนเป็นสาเหตขุองยิ้มน้อยๆ 

บนหน้าสวย

“ถงึแล้วค่ะ”

“อ้าว แล้วท�าไมไม่โทร. บอกพี่” เสียงทุ้มทอดแบบคนน้อยใจ 

จนพชรหทยัอดยิ้มกว้างเพราะความขี้อ้อนของเขาไม่ได้ “ไอ้เรากเ็ป็น-

ห่วง ยงัไม่อาบน�้า เผื่อจะให้ออกไปรบั”

“จะต้องมารบัเปอร์ท�าไมคะ” คนถามถามไปยิ้มไป เขนิไม่น้อย 

ทั้งๆ ที่กม็ผีู้ชายเพยีรมาขายขนมจบีตลอด รกุหนกักว่าเขากม็ ีแต่ไม่

ยกัเหน็จะเคยรู้สกึแบบนี้ ไอ้อาการวูบวาบ อาการตื่นเต้นแบบนี้ เพิ่ง

เคยรู้สกึเป็นครั้งแรก “คนขบัรถเปอร์ม ีต่อให้ไม่มใีคร เพื่อนเปอร์กม็า

ส่งได้”

“อ้าว...ใครจะไว้ใจให้คนอื่นไปส่ง พี่ก็บอกเป๊ปเปอร์แล้วว่าพี่ 

ไม่ปล่อยเราให้ใครแน่ๆ” พดูจบกอ็ดหวัเราะความเลี่ยนของตวัเอง ทั้งๆ 

ที่อยากหยอดเพิ่ม แต่แล้วกต้็องตดัใจสงบปากสงบค�า อดเปรี้ยวไว้กนิ

หวาน ไม่พูดอะไรที่ส่อความนยัมากกว่านี้ เพราะอยากเข้าตามตรอก

ออกตามประตู ต้องคยุกบัผู้ใหญ่ให้เรยีบร้อย คดิทกุอย่างให้ดกี่อนที่
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จะท�าอะไร คดิแบบนั้นชายหนุม่กเ็ลยตดัใจไม่คยุต่อทั้งๆ ที่อยากได้ยนิ

เสยีงพชรหทยัอกีนดิ “ถงึบ้านกด็แีล้ว งั้นไว้พรุ่งนี้พบกนันะครบั”

สาวร่างบางคอนท้ังแลปทอปของตัวเอง ทั้งของเจ้านาย 

ทั้งของชดุาขึ้นมาถงึห้องท�างาน ทั้งๆ ที่ทั้งสองคนออกปากว่าไม่ต้อง

หิ้วมา แต่พชรหทยัที่หมดหน้าที่ในห้องประชมุแล้วกลบัยนืกรานว่าจะ

เอาของเข้ามาเก็บ แล้วท�ารายงานการประชุมผู้บริหารในส่วนที่อรรค

สั่งการ ปล่อยให้เขาคยุกบัผู้จดัการฝ่ายบญัชอียู่หน้าออฟฟิศ 

พอกดรหัสหกหลักที่ใช้ตั้งแต่รุ ่นคุณพ่อเข้าห้องได้ก็วางของ 

ชายหนุม่ในที่ของเขา ก่อนจะมานั่งปักหลกัท�างานในความรบัผดิชอบ

ของตนเอง ตาหวานเปล่งประกายเหลือบมองเวลาที่นาฬิกานิดหนึ่ง

ก่อนจะคดิเองเออเองในใจว่า สงสยัวนันี้ได้กลบับ้านค�่าแน่ๆ แต่แล้ว 

พชรหทัยที่ได้รับการฝึกมือมาจากเบอร์หนึ่งอย่างอรรคกลับท�างานได้

เสร็จไวกว่าที่คาด ทั้งๆ ที่เพิ่งเริ่มฝึกงานเมื่อสัปดาห์ก่อน และใน 

ตอนนั้นเจ้าตวัยงัท�างานไม่ทนัเวลาด้วยซ�้า 

เมื่อตรวจทานความเรยีบร้อยของงานเสรจ็สิ้นดแีล้ว เจ้าตวักก็ด

ส่งไฟล์งานพร้อมค�าวเิคราะห์เข้าอเีมลเจ้านายหนุ่ม ซึ่งตอนนี้กลบัเข้า

มานั่งท�างานต่อเรยีบร้อยแล้ว 

“คณุอรรค ได้เมลเปอร์แล้วเปล่าคะ” 

อีกฝ่ายพยักหน้าน้อยๆ ผายมือให้หล่อนนั่งที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้าม

เป็นเชิงว่าให้รอก่อน จนเมื่อเขาอ่านรายงานเสร็จสิ้นถึงได้เริ่มเปิด

ประเดน็คยุ

“เป็นไงครบั ท�างานสองอาทติย์แล้ว” อรรคมองหน้าพชรหทยั

สลบักบัหน้าจอที่ก�าลงัแสดงผลการวเิคราะห์การประชมุที่หล่อนท�าส่ง

เขา บงัคบัตวัเองให้เพ่งสมาธอิยู่ที่งานตรงหน้า นกึในใจว่าคงหมดแรง

จะสูก้บัความต้องการภายในของตวัเองแล้ว คงต้องปล่อยเลยตามเลย 
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ให้หลงรกัคนตรงหน้าแบบไม่มขี้อแม้ไปเลยละกนั 

ฝ่ายพชรหทัยก็ยิ้มกว้างตอบอีกฝ่ายชัดถ้อยชัดค�าตามประสา

คนมั่นใจในตัวเองแบบทุกครั้ง ยิ่งท�าให้ท่านประธานเสียการควบคุม

หวัใจตวัเองมากขึ้นไปอกี

“กด็ค่ีะ แค่งงหน่อยๆ เพราะที่เรยีนมามนัไม่เคยสอนภาพกว้าง

แบบนี้” หม่อมหลวงคนเลก็สดุของคณุชายพชัรว่าตามจรงิ “แต่พอรู้

แบบนี้ก็ยิ่งรู้เลยว่าที่เรียนมาเอาไปท�าอะไรได้บ้าง คุณอรรคเก่งจริงๆ 

นะคะ ท�างานต่อจากคณุพ่อได้ไม่สะดดุเลย” 

หญิงสาวกล่าวน�้าเสียงชื่นชมพร้อมแววตาเปล่งความนัยบาง

อย่างที่เจ้าตวัคดิว่าปิดมดิ แต่...เดก็ยงัไงกเ็ป็นเดก็ ท�าเอาอรรคชื่นใจ

ไม่น้อยที่อกีฝ่ายพดูแบบนี้กบัเขา แสดงกริยิาแบบนี้กบัเขา เปิดเปลอืย

ความรู้สกึผ่านดวงตากบัเขา

“ดใีจที่เป๊ปเปอร์ไม่เบื่อครบั งานพี่มนัไม่ได้ลงไปท�าตวัเลข หรอื

วิเคราะห์ตลาดแบบพวกนักวิเคราะห์ แต่เราต้องมองภาพใหญ่แบบ 

ที่เป๊ปเปอร์เข้าใจถูกแล้ว” อรรคพยักหน้าน้อยๆ ให้คนตรงหน้า ไม่

แปลกใจเลยว่าท�าไมเจ้าตวัถงึเรยีนได้ไวและเรยีนได้เก่งเกนิคาดขนาด

นี้ เพราะแต่ละอย่างที่พูด แต่ละอย่างที่เขียนในรายงานวิเคราะห์ที่ 

ส่งเขาฉายชดัว่า พชรหทยัฉลาดเกนิคนธรรมดา จนอรรคนกึเล่นๆ ว่า

ถ้าเขาเทรนงานดีๆ หลังเรียนจบสักปีสองปีเขาคงวางมือให้พชรหทัย

เอาต�าแหน่งไปบรหิารบรษิทัของตวัเองได้อย่างไม่มหี่วง 

“เอาเป็นว่าจากนี้พี่จะให้เป๊ปเปอร์ท�าสรุปวิเคราะห์ตลาดโลก

แบบนี้ขึ้นมาทกุวนั ประชมุยบิย่อยไม่ต้องท�าแล้วครบั พี่ดทูี่ผ่านมาแล้ว

เป๊ปเปอร์ท�าได้ดีมาก” ยิ้มมุมปากของชายหนุ่มท�าเอาหม่อมหลวง 

เป๊ปเปอร์หน้าแดงไม่น้อย ดีใจที่เขาชม แถมผู้ชายที่ชื่นชมยังมายิ้ม 

เจ้าเสน่ห์ให้แบบนี้อกี “ท�าเสรจ็กใ็ช้เป็นรายงานส่งตอนเรยีนจบได้เลย 

ดไีหมครบั จะได้จบไวๆ”
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“ขอบคณุคณุอรรคนะคะ อตุส่าห์เป็นธรุะสอนงานให้ แถมยงั

ช่วยท�าไทม์ไลน์เขยีนรายงานส่งอาจารย์อกี” หญงิสาวบอกขณะมอง

ตามเขาที่ลุกจากเก้าอี้ตัวเขื่องของตนเองเดินมาหยุดยืนข้างๆ งงไม่

น้อยว่าเขาจะลกุไปไหน เพราะดูเหมอืนว่ายงัคยุกนัไม่จบ แต่แล้วคณุ

อรรคของเป๊ปเปอร์กไ็ม่ปล่อยให้อกีฝ่ายข้องใจนาน บอกสหีน้ายิ้มแย้ม

ผดิกบัตอนคร�่าเคร่งในห้องประชมุเมื่อครู่นี้

“เดี๋ยวพี่จะให้คุณชุดาส่งไฟล์รายงานสามปีหลังเข้ามาให้เป๊ป-

เปอร์ดู จะได้มเีรเฟอเรนซ์เวลาท�าการบ้าน” 

หญงิสาวได้ยนิแบบนั้นกร็บีลกุขึ้นตามเขา กะว่าจะเดนิไปบอก

เลขาฯ ของเขาเอง แต่อาจจะเพราะนั่งนานไปพอลุกขึ้นหม่อมหลวง 

พชรหทยักแ็ทบทรดุลงไปกองกบัพื้นเพราะอาการเหนบ็ชาท�าร้าย 

“อุ๊ย!” ร่างบางเกอืบร่วงแตะพื้นแล้ว ทว่าแรงดงึจากมอืหนาที่

พุ่งมาจากไหนไม่รู้กลับรั้งตัวหล่อนไว้ ดึงเข้าแนบร่างสูงใหญ่ มืออีก

ข้างโอบรอบเอวบางมาชดิกนัไปทกุส่วน จนเหมอืนเวลาหยดุเดนิเพราะ

ความใกล้ชดิเป็นเหตุ

“เป็นไร! เป๊ปเปอร์” เสยีงทุ้มดูตกใจมากกว่าคนที่ยนืไม่อยู่เสยี

อกี อรรคดนัตวัหญงิสาวออก แววตาร้อนรนมองพชรหทยัเพื่อส�ารวจ

ความเสียหาย พลิกซ้ายพลิกขวาจนแน่ใจว่าหล่อนไม่ได้เป็นอะไรถึง

ดึงตัวเข้ามากอดไว้อีกครั้ง โดยที่หม่อมหลวงคนสวยได้แต่ยืนตัวแข็ง

ทื่อเพราะไม่เคยได้รบัสมัผัสแบบนี้จากผู้ชายที่ไหนมาก่อน จนเมื่อตั้ง

สตไิด้กพ็ยายามดนัตวัออกเพื่อความเหมาะสม แม้จะรู้สกึอบอุ่นมาก

ในอ้อมแขนของเขากต็าม 

“คณุอรรค เปอร์โอเคแล้ว ปล่อยได้แล้วค่ะ” เสยีงหวานอบุอบิ

บอกทั้งๆ ที่โดนรดัแนบไปกบัอกของชายหนุ่ม หน้ากแ็ดงก�่า บอกให้

เขาปล่อย แต่หม่อมหลวงแสนสวยกลบักดจมกูลงกบัอกกว้าง สูดกลิ่น

หอมเฉพาะตวัของเขาเข้าเตม็ปอด 
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อกีฝ่ายกเ็หมอืนจะรู้สกึตวัขึ้นมา ค่อยละกอดออกอย่างเชื่องช้า 

แต่ปลายนิ้วยงัอ้อยอิ่งมาจนถงึมอืบางของหญงิสาว ไม่ยอมให้สมัผสั

ของเนื้อห่างจากกนั อยากซมึซบัเวลานี้ไว้ให้นานที่สดุ 

“เอ่อ...พี่ขอโทษ พี่คงกลวัเราล้มมากไปหน่อย” ชายหนุ่มบอก

ตามความจรงิ เมื่อครูเ่ขาไม่ได้มเีจตนาจะล่วงเกนิหม่อมหลวงคนสวย

เลย แต่ห่วงกลวัอกีคนจะเป็นอะไร นกึสะท้อนใจตวัเองว่ารู้จกัอกีฝ่าย

มาแค่เดือนกว่าๆ ท�าไมถึงหายใจเข้าเป็นเป๊ปเปอร์ หายใจออกเป็น

หม่อมหลวงพชรหทยัแบบนี้

“ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคณุคณุอรรคที่ช่วยนะคะ ไม่งั้นคงล้มลงไป

จรงิๆ” ท้ายประโยคพชรหทยักช็้อนตาขึ้นสบตาอรรค เพราะคดิว่าคง

ไม่สุภาพหากจะพูดโดยไม่มองหน้าเขา แล้วก็พบว่าเป็นการตัดสินใจ 

ที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิต เพราะแววตาของอรรคฉายชัดถึงความรู้สึก 

ในใจ ขนาดคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านความรักมาก่อนแบบ 

หม่อมหลวงเป๊ปเปอร์ยังสัมผัสได้ จนเนื้อตัวพานร้อนวูบวาบตามไป

ด้วย และยิ่งร้อนเหมือนโดนไฟเผาเมื่อมือหนาของชายหนุ่มเลื่อน

ประคองหน้าของพชรหทยัไว้ เขาพูดพมึพ�าเบาๆ อยู่แถวไรผม เหมอืน

พูดกบัตวัเองมากกว่าจะบอกให้หล่อนรู้ 

“พี่ไม่ปล่อยให้เราเป็นอะไรหรอก...ไม่มทีางปล่อย และไม่มทีาง

ยอมให้เป็นอะไร” พูดได้แค่นั้นกเ็หมอืนมมีนตร์สะกดระหว่างคนสอง

คน ตาสองคูท่ี่สบกนัแน่นิ่งเหมอืนจะเปิดเผยความในใจกนัทั้งสองฝ่าย 

ระยะห่างระหว่างคนสองคนลดลงโดยอตัโนมตัเิหมอืนแม่เหลก็ดูดกนั 

ท่านประธานขาดความยบัยั้งชั่งใจ จดรมิฝีปากบางลงบนหน้า

ผากนนูโหนกของอกีฝ่าย ย�้าหลายๆ ทอีย่างอ่อนหวาน ก่อนจะเคลื่อน

หน้าลงเพื่อให้ริมฝีปากสัมผัสกัน แม้จะไม่ดูดดื่มแต่ก็อ่อนหวานจน

ซาบซ่านไปตั้งแต่หวัจดเท้า หวงัจะให้ถ่ายทอดความรู้สกึแทนค�าพูดที่

ยงัไม่กล้าเอ่ย ตดัสนิใจแน่วแน่แล้ว ณ วนิาทนีี้ว่าคงต้องท�าทกุทางให้
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อกีฝ่ายเป็นของตนให้ได้ รวมไปถงึการเอ่ยปากคยุกบัพ่อแม่ของอกีคน 

ทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าผลลพัธ์จะเป็นอย่างไร และต้องท�าให้พชรหทยัรบัรูค้วาม

ในใจจากเขาด้วย 

เมือ่คดิจะรกุ คนอย่างอรรคกไ็ม่เคยปล่อยให้เวลาผ่านไป 

เช้านี้เขาจึงตัดสินใจตื่นเช้ามากกว่าปกติ ขับรถอ้อมไปซื้อโกโก้ร้อน 

ร้านที่เคยแวะไปดื่มกบัหม่อมหลวงพชรหทยั ซึ่งเจ้าตวับอกซ�้าหลายๆ 

หนว่าเป็นร้านโปรดที่ชงเครื่องดื่มร้อนได้ถูกใจหล่อนที่สุด แล้วจึงขับ

อ้อมวนกลับมาเข้าบริษัทเพื่อเอาของมาบรรณาการคนที่เขาตั้งใจไว้

แล้วว่า ไม่ว่าจะต้องผ่านด่านอรหันต์ หรือต้องรอให้หญิงสาวถึงวัย 

อนัควรมากแค่ไหนกจ็ะท�ามาให้เจ้าตวัได้ดื่มยามเช้า

ชายร่างสูงเกอืบร้อยเก้าสบิเซนตเิมตรเปิดประตหู้องท�างานเข้า

มาเงยีบๆ แล้วกต้็องพบว่าอกีฝ่ายนั่งท�างานมสีมาธอิยูท่ี่โต๊ะของตวัเอง

ก่อนแล้ว และไม่มทีที่าว่าจะรบัรู้ถงึการมาของเขา อรรคเลยตดัสนิใจ

นั่งประจ�าที่ของตวัเอง และมองภาพตรงหน้าเหมอืนเป็นความบนัเทงิ

ยามเช้าต่อไปเรื่อยๆ 

ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหน แต่คิดว่าคงนานพอตัว เพราะ

เมื่ออรรคหลุดจากภวังค์แล้วยืนขึ้นเพื่อจะเข้าไปหาพชรหทัย ก็พบว่า

แก้วเครื่องดื่มนั้นคลายความร้อนไปพอสมควร มอืหนายื่นสิ่งที่เตรยีม

มาออกไปตรงหน้า เรยีกคนสวยที่อยูใ่นห้วงค�านงึของเขาทกุลมหายใจ

เข้าออก 

“เอ่อ สวสัดคี่ะ” หม่อมหลวงพชรหทยัหน้าแดงขึ้น ก่อนจะเม้ม

ปากแน่น กผ็ูช้ายตรงหน้ายิ้มให้แบบไม่กลวัหวัใจหล่อนจะกระเดน็ออก

มาจากอกบ้างเลย “คุณอรรคมานานแล้วเหรอคะ” ตาหวานเหลือบ

มองเวลาเล็กน้อย ตกใจนิดๆ ที่ตัวเองท�างานนานถึงสี่สิบนาทีโดย 

ไม่รับรู้การมาของอีกฝ่าย แต่พอเห็นหน้าเขาก็พานนึกถึงเหตุการณ ์
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เมื่อวานที่ท�าเอาพชรหทยันอนไม่หลบัไปค่อนคนื จนตดัสนิใจออกมา

นั่งท�ารายงานที่บริษัทแบบนี้ ดีกว่าหายใจทิ้งยามนึกถึงฉากหวานๆ 

เมื่อวานเป็นไหนๆ 

“สกัพกัครบั นี่...” มอืหนายื่นแก้วโกโก้ร้อนไม่ผสมน�้าตาลแบบ

ที่อกีฝ่ายชอบให้ “พี่ผ่านร้านที่เราบอกว่าอร่อย เลยแวะซื้อมาให้” 

หม่อมหลวงคนสวยยกมือไหว้เขาเป็นการขอบคุณทั้งที่งงไม ่

น้อย ถ้ารู้มาไม่ผดิบ้านเขากบัร้านโปรดของหล่อนมนัอยู่คนละทางกนั 

ก่อนจะรับเครื่องดื่มโปรดมาจิบ โปรยยิ้มแบบไม่รู้ตัวให้แก้วโกโก้ แต่

ท�าเอาคนมองใจสั่น อยากคว้าอกีคนมากอดแน่นๆ จูบเบาๆ แบบเมื่อ

วาน แต่ก็ต้องดึงตัวเองเข้าสู่โลกของความเป็นจริง สังเวชตัวเองที่

ตกหลุมรักคนที่ไม่น่าหลวมตัวไปรักมากที่สุด “ร้านนี้ไกลจากบ้าน 

คณุอรรคจะตายนคิะ คนเยอะด้วย เกรงใจคณุอรรคแย่”

“ส�าหรบัเป๊ปเปอร์ จะอะไรกไ็ด้ครบั” ชายหนุม่ขดุสกลิปากหวาน

ที่ไม่ได้ใช้งานมานานมาอ้อนเดก็ที่หน้าขึ้นสเีป็นที่เรยีบร้อย 

“แล้วนี่มีอะไรหรือเปล่าครับ ท�าไมท่านประธานกับคุณเปรี้ยว

โทร. มาเชญิพี่ไปทานข้าวที่วงั นี่พี่ไม่ได้เผลอท�าอะไรให้เราไม่พอใจจน

ไปฟ้องคณุพ่อคณุแม่ใช่ไหม” ตาเรยีวหรี่มองคนตรงหน้า คิ้วเข้มพาด

หน้าขาวหล่อที่รบักนัดกีบัจมูกโด่งๆ ของเขา ยนืกอดอกรอฟังค�าตอบ 

ทั้งกริยิาท่าทาง ทั้งค�าพูดเป็นกนัเองยิ่งขึ้น ระยะห่างเวลายนืด้วยกนัก็

ใกล้กันมากขึ้นด้วย โดยที่อีกฝ่ายท�าหน้างง เพราะไม่รู้มาก่อนว่า

บพุการโีทร. เชญิท่านประธานรูปหล่อผู้นี้ไปกนิข้าวที่ต�าหนกัใหญ่

“ไม่เห็นมีอะไรนิคะ คุณอรรคดีจะตาย จะให้เอาเรื่องอะไรไป

ฟ้อง” พูดไปกห็น้าแดงไปเพราะหวนคดิถงึเรื่องเมื่อวานที่น่าฟ้องที่สดุ 

แต่ใครจะมหีน้าไปพดูเรื่องแบบนั้นกบัพ่อกบัแม่ได้ แถมตวัหล่อนเองก็

ยนืนิ่งไม่โต้แย้ง ปล่อยให้เขาท�าตามอ�าเภอใจด้วยซ�้า “คงเชญิไปทาน

ตามปกตแิหละค่ะ นี่จะไม่อยู่กนัเป็นเดอืน ทิ้งเปอร์ไว้คนเดยีว”
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ประกายวาววามบางอย่างฉายจากแววตาอรรค แต่หม่อมหลวง

คนสวยไม่ทันสังเกต เพราะมัวแต่ดื่มด�่ากับเครื่องดื่มที่ตัวเองชื่นชอบ 

หวั่นไหวกับทีท่าของเขา และอดตื่นเต้นลึกๆ ไม่ได้เพราะประโยค 

ถดัไปของชายหนุ่ม

“งั้นเยน็นี้เป๊ปเปอร์กไ็ม่ต้องให้รถมารบั กลบัวงักบัพี่เลยละกนั”




