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“คุณชายคะ วันนี้อย่าเพิ่งกลับนะคะ อยู่กับแมนดี้ถึงเช้า

ได้ไหม” แมนดี้ มรินิดา นางแบบสาวที่มชีื่อเสยีงในวงการมานานใช้

ขายาวๆ ของหล่อนกอดก่ายคณุชายพชร หรอื หม่อมราชวงศ์วชรฉตัร 

วริยิา คณุชายคนที่สองแห่งราชสกลุวริยิา โอรสของ หม่อมเจ้าโชตริตัน์ 

และ หม่อมมธรุส วริยิา ซึ่งนอนนิ่งพกัเหนื่อยอยูบ่นเตยีงกว้างที่ใช้เป็น

สมรภูมริกัเมื่อครู่

ชายหนุ่มลูบหลังนางแบบสาวเบาๆ ก่อนจะเบี่ยงตัวออก ก้ม

หยบิบอ็กเซอร์ขึ้นมาใส่ปกปิดเรอืนร่างเปล่าเปลอืย ที่มคีวามสูงถงึร้อย

แปดสบิห้าเซนตเิมตร หน้าท้องเรยีงตวัเป็นลอนสวยชนดินายแบบยงั

อาย แล้วคว้าบหุรี่หวัเตยีง เปิดระเบยีงออกไปยนืสูบด้านนอก

มรินิดาเหน็ดงันั้นกน็กึว่าหม่อมราชวงศ์รปูงามจะยอมค้างคนืที่

คอนโดฯ หล่อน จงึเดนิเปลอืยอวดหุ่นไร้ที่ตอิอกไปโอบกอดชายหนุ่ม

จากด้านหลงั เบยีดอกหยุน่ๆ เข้ากบัแผ่นหลงักว้างของบรุษุเพศ ที่เรยีก

ได้ว่ามกีล้ามเนื้อสวยที่สดุคนหนึ่ง ไม่นบัใบหน้าหล่อเหลาแบบคนไทย

แท้ แต่เขากห็ล่อไม่แพ้ดารานายแบบลูกครึ่ง ดสูมชายชาตร ีเคราบางๆ 

ที่ขึ้นตามสันกรามส่งให้เขาดูหล่อร้าย เขย่าหัวใจสาวทุกคนที่พบเห็น 

ไม่เว้นแม้แต่คนที่มีดีกรีเป็นนางแบบเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมาหลาย
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ปีซ้อน 

“พรุ่งนี้ออกไปพร้อมกนัเลยนะคะคณุชาย”

หม่อมราชวงศ์วชรฉัตรถือได้ว่าเป็นคุณชายผ่าเหล่าผ่ากอ มี

ความเป็นศลิปินอยู่ล้นสายเลอืด ทั้งๆ ที่บดิาและพี่ชายอย่าง หม่อม

ราชวงศ์พชรฉตัร วริยิา ต่างเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ที่มชีื่อเสยีง มบีรษิทั

บรหิารหลกัทรพัย์และกองทนุเป็นของตวัเอง ถอืคตใิห้เงนิท�างาน แจก

จ่ายดอกเบี้ยให้เศรษฐไีด้ปีละมหาศาล 

คุณชายพชรไม่ยอมเอาดีทางด้านตัวเลข เลือกเดินทางสาย

ศลิปะ ยดึอาชพีช่างภาพ ชนดิที่ฝีมอืเป็นรองกแ็ค่ศลิปินแห่งชาต ิ ได้

รับการจัดอันดับว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือในการถ่ายรูปทั้งคนและสถานที่ท่อง

เที่ยวล�าดบัต้นๆ ของประเทศ และเมื่อสองปีก่อนหน้านี้ภาพที่ส่งไปให้ 

‘ซาลอน’ คดัเลอืก ยงัท�าให้เขาตดิอนัดบัช่างภาพเบอร์ต้นของโลกมา

แล้วสองปีซ้อน 

แต่คุณชายพชรกลับรักการถ่ายภาพเพื่อลงหนังสือ จึงใส่ใจ

นติยสารที่ปลกุปั้นร่วมกนัท�ากบัเพื่อนฝูงอกีสองหุ้นมากกว่า และยงัมี

แกลเลอรไีว้โชว์ภาพถ่ายที่ถ่ายเกบ็ไว้เวลาเดนิทางเป็นธรุกจิส่วนตวัอกี

หนึ่งชิ้น ซึ่งท�าเงนิได้ดชีนดิที่ท่านพ่อไม่กล้าสั่งปิด เพราะลกูชายมฝีีมอื

ด้านการถ่ายภาพถงึกบัมคีนตั้งราคาเป็นล้าน ใช่! เป็นล้าน ซึ่งนั่นคอื

ภาพราคาปานกลางในแกลเลอรขีองคณุชาย

“ผมจะกลบับ้าน พรุ่งนี้ค่อยเจอกนัที่สตูฯ นะ” หม่อมราชวงศ์ 

วชรฉัตรบอกทั้งๆ ที่ไม่หันกลับมามองนางแบบหน้าสวย ที่ยืนเอา

ทรวงอกเบยีดหลงัเขาอยู่ตอนนี้

มรินิดาถอืว่าเป็นนางแบบเบอร์หนึ่งของวงการ ด้วยความที่เป็น

ลกูครึ่งไทย-อเมรกินั หน้าตาสะสวย เข้าวงการมาตั้งแต่อายสุบิสี่ปี จน

ตอนนี้ในวัยยี่สิบเจ็ด ใช้ชีวิตอยู่ในวงการนางแบบมากกว่าสิบสามปี 

เรยีกได้ว่าเป็นตวัแม่เลยละ 
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คุณชายพชรมีความสัมพันธ์เกินเพื่อนกับนางแบบคนสวยมา

สามสี่เดอืนแล้ว ถงึแม้จะเคยร่วมงานกนัหลายครั้ง ในฐานะที่เป็นมอื

หนึ่งของสายงานตัวเองทั้งคู่ แต่เพิ่งจะได้โอกาสรู้จักกันอย่างใกล้ชิด

เมื่อครั้งงานฉลองครบสามปีของนิตยสารที่เขาท�า และจับนางแบบ 

ตวัทอ็ปที่เคยขึ้นปกตลอดสามปีมาขึ้นปกอกีครั้ง งานเลี้ยงตอนหวัค�่า

สนกุเลยเถดิไปหน่อย รู้ตวัอกีทกีอ็ยู่บนเตยีงกนัทั้งคู่แล้ว

มรินิดาได้แต่เม้มปากแน่น ไม่พอใจเลยที่คณุชายท�าแบบนี้ แต่

กพ็ดูอะไรไม่ได้มาก เพราะเป็นคนตกลงกบัเขาเองว่าความสมัพนัธ์ของ

ทั้งคู่จะไม่มกีารผูกมดักนั กแ็หงละส ิ เธอมั่นใจมากว่าความสวยและ

เสน่ห์ของตัวเองจะท�าให้คุณชายตกหลุมรักได้ แต่นี่ก็ผ่านมาหลาย

เดอืนแล้ว ความสมัพนัธ์ของทั้งคู่ไม่คบืหน้าไปไหนเลย ไม่มเีดต ไม่มี

การพะเน้าพะนอฉนัชูส้าว ไม่มโีทรศพัท์ถามไถ่สารทกุข์สกุดบิระหว่าง

วนั จะดกีต็รงที่ยงัไม่ถูกเขาเขี่ยทิ้งเท่านั้น

“แต่...” เธอเอ่ยเสยีงหวานหมายจะท้วงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตวัเอง

ต้องการ ทว่าคุณชายโพล่งขึ้นมาแบบไม่คิดจะรักษาน�้าใจ อันเป็น

บคุลกินสิยับอกยี่ห้อความเป็นคณุชายพชร 

“เราคยุกนัรูเ้รื่องตั้งแต่แรกแล้วนะแมนดี้ ถ้าคณุไม่สบายใจ เรา

หยดุความสมัพนัธ์แบบนี้กไ็ด้”

เมื่อรู้ว่าออกอาการไปกไ็ม่ได้ผล มรินิดาจงึไม่ท�าอะไรมากไปกว่า

ยิ้มอ่อนให้ชายหนุม่ เอ่ยเสยีงหวานไม่ให้เขาอารมณ์เสยีจนพานเลกิยุง่

กันไปอย่างถาวร อย่างน้อยที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ดีกว่าเขาไม่สนใจเป็น

ไหนๆ “แมนดี้กไ็ม่ได้ว่าอะไร แล้วแต่คณุชายเถอะค่ะ”

“ว่าไงคุณชาย...หน้าตามีความสุขดีนี่” ตรัยภูมิเอ่ยทักหุ้น

ส่วน เพื่อนสนทิ และเพื่อนของครอบครวัของเขา ขณะที่อกีฝ่ายเดนิ

ทอดน่องเข้ามาในห้องท�างานของเขาที่ส�านกังานนติยสารอพั ซึ่งเป็น
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นติยสารสงัคมไฮโซ เหมอืนนติยสารผู้หญงิทั่วๆ ไป เพราะตลาดของ

สังคมไทยส่วนใหญ่ยังต้องขายอะไรที่เป็นแบบนี้ แต่ส่วนใหญ่จะเน้น

ขายรูปแบบการใช้ชีวิตมากกว่าการลงข่าวสังคมที่มีคุณหญิงคุณนาย

ประโคมเพชรอวดรวยใส่กนั

นติยสารนี้เริ่มจากความชอบของเพื่อนสนทิสามคนที่โตมาด้วย

กนั เรยีนมาด้วยกนัตั้งแต่เดก็ๆ ววีี่ หรอืแวววรรณเพื่อนผูห้ญงิคนเดยีว

ในกลุ่มที่อายุน้อยกว่าพวกเขาเกือบสามปี แต่เจ้าตัวเรียนไว เพราะ

ระดับไอคิวเหนือกว่าชาวบ้าน เข้ามาจอยกับพวกเขาตอนเรียน

มหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ กลับมาก็สนิทสนมกันต่อเนื่องมาโดย

ตลอด จนถงึวนันี้กเ็ป็นเพื่อนกนัมากว่าสบิหกปีแล้ว ส่วนตรยัภูม ิลูก

พ่อเลี้ยงเมืองเหนือกับอดีตภรรยาที่ไปแต่งงานใหม่กับนายทหารชั้น

ผู้ใหญ่ ซึ่งน่าจะได้เป็นผู้บญัชาการทหารบก โตมาด้วยกนั วิ่งเล่นมา

ด้วยกนั และเรยีนหนงัสอืมากบัคณุชายพชร รู้จกักนัมาตั้งแต่เกดิเลย

กว็่าได้

“เออ...ชีวิตไม่มีทุกข์นี่หว่า” หม่อมราชวงศ์วชรฉัตรยักไหล่ใส่

เพื่อนสนทิ กช็วีติเขาไม่มทีกุข์จรงิๆ จะให้ท�าหน้าบึ้งไปท�าไม

“นี่ววีี่มนัจะกลบัมาวนัไหนวะ” คณุชายถามถงึเพื่อนสนทิอกีคน 

มีผู้หญิงไม่มากที่เขานับเป็นเพื่อน ยิ่งเพื่อนสนิทด้วยแล้ว มีแค่แวว-

วรรณกบัพรรณพตัราญาตผิู้น้องแค่นั้น

“มาวนันี้ เมื่อเช้ามนัโทร. มาว่าลงเครื่องแล้ว แต่ขอเข้าบ้านอาบ

น�้าก่อน เออ...มนัให้แกโทร. หา” ตรยัภมูส่ิงต่อข้อความให้เพราะเผอญิ

ได้คยุกบัฝ่ายโน้นก่อน 

คุณชายพชรจึงรีบกดโทรศัพท์ต่อสายหาผู้หญิงที่เป็นเพื่อนกับ

เขาจรงิๆ 

“ว่าไงววีี่” เสยีงทุ้มถามทนัททีี่อกีฝ่ายรบัสาย

“พชร...แม่จะออกเครื่องประดบัเซตใหม่ จะให้ลกูเพื่อนเป็นนาง
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แบบ เขาว่าสวยนกัหนา ฉนัน่ะไม่เหน็หน้าน้องมาหลายปีแล้ว ไม่รูเ้ป็น

ไงบ้าง ฉนัเลยอยากให้ลองถ่ายดกู่อน แกถ่ายให้หน่อยส ิเอาเป็นพอร์ต

ไปให้บรษิทัโฆษณาเขาดู แกช่วยหน่อยนะ นะๆๆ” แวววรรณขอร้อง

เพื่อนสนิท มารดาของหล่อนเป็นนักออกแบบเครื่องประดับชื่อดัง 

พฒันาตวัเองมาจากธรุกจิของคณุตาที่ท�าเหมอืงพลอยที่จนัทบรุ ีและ

มาตบแต่งกบับดิาหล่อนที่เป็นเจ้าของสื่อหลายแขนง

ตอนแวววรรณขอทางบ้านท�านติยสารกบัเพื่อน เพราะหลงใหล

การถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ให้คนอื่นรู้ในมุมมองของตัวเอง ฝันมา

ตลอดว่าอยากเป็นนกัเขยีนหรอืคอลมันสิต์ แต่กไ็ม่ได้ถนดัพอที่จะสาน

ต่อธรุกจิของบดิาที่เป็นเจ้าของหนงัสอืพมิพ์หวัสรีายใหญ่ของเมอืงไทย 

จึงยกอ�านาจในการบริหารทั้งหมดให้พี่ชายไป แล้วขอออกมาท�า

นติยสารกนัเองกบัเพื่อน ผูเ้ป็นพ่อกไ็ม่ได้ขดัข้อง เพราะถอืว่าเป็นธรุกจิ

แขนงเดยีวกนั มแีต่มารดาที่หวงัจะฝากผฝีากไข้ เพราะเหน็ลูกสาวมี

หวัศลิปินเหมอืนตน แต่แวววรรณกลบัขอท�างานนติยสารเป็นหลกั โดย

สญัญาว่าจะช่วยเรื่องการตลาดของบรษิทัจวิเอลรี

“แลกกับซื้อหน้าโฆษณาเหมือนเดิม” คุณชายอินดี้พูดเหมือน

ข่มขู่ แต่จรงิๆ ถ่ายให้ฟรีๆ  กไ็ด้ เพื่อนกนั ท�าอะไรให้กนัได้เขากพ็ร้อม

ช่วยเหลอืทั้งนั้น

“จรงิๆ อยากได้น้องแกเหมอืนเดมิ แต่นางจะไปฮนันมีูน เวลา

ไม่ตรงกันเลย” หญิงสาวเอ่ยถึงพรรณพัตรา สาวสังคมที่มีศักดิ์เป็น

หลานของคณุชายพชร แต่อายหุ่างกบัเขาไม่กี่ปี สวย แซ่บ แต่แต่งงาน

ไปแล้วกับหัศวรรช นักธุรกิจชื่อดังเมื่อหลายเดือนก่อน และก�าลัง

วางแผนจะไปฮันนีมูนกับสามีที่เมื่อก่อนได้ชื่อว่าเป็นเสือตัวยง แต่คง

เจอฤทธิ์ลกูพลบัเข้าไป เลยท�าเอาถอดเขี้ยวเลบ็นอนเชื่องให้หลานสาว

คณุชายพชรเกาคางอยู่ที่บ้านทกุวนั

“ไว้คอลเลก็ชนัหน้าจะตดิต่อให้ แล้วเดก็ฝากแม่แกจะมากี่โมง 
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บ่ายสองฉนัมคีวิถ่ายแมนดี้ถงึห้าโมงเยน็”

“เนี่ย เดี๋ยวกพ็าเข้าไปละ คณุน้าจะพามาที่บ้านตอนสบิโมงครึ่ง 

ไม่เกนิสบิเอด็โมงเจอกนั” แวววรรณว่าแค่นั้นแล้วกว็างสายไป 

วางสายจากเพื่อนสนทิได้กห็นัไปนดัแนะกบัตรยัภูมวิ่า จะชวน

แวววรรณออกไปกินข้าวเย็นที่วังหลังจากเสร็จงานวันนี้ แบบที่มักท�า

กนัเป็นประจ�า แต่ยงัไม่ทนัจะเดนิออกจากห้องท�างาน เบอร์โทรศพัท์

ที่โทร. เข้ามาใหม่ก็เล่นเอาคุณชายพชรต้องรีบกดรับ เพราะคือเบอร ์

พี่ชายคนโต หม่อมราชวงศ์พชรฉตัรที่นานๆ โทร. หาเขาท ีเนื่องจาก

เวลาที่ต่างกนั พี่ชายคนโตรบังานเป็นผูบ้รหิารในธนาคารฝรั่ง เพื่อดแูล

คณุหญงิแฝด หม่อมราชวงศ์เพชรประกายมาศกบัหม่อมราชวงศ์เพชร-

พรรณราย ที่เรียนหนังสือจนจบปริญญาโทคนละสองใบ เกือบถึง

ก�าหนดกลบัมาเมอืงไทยเตม็ทนแล้ว

ทั้งสองคุยกันอยู่นานสองนานเรื่องคุณหญิงน้องทั้งสองที่ก�าลัง

จะเดนิทางกลบัมา แต่ขอไปเที่ยวตามประสาสาวๆ ก่อนหนึ่งเดอืน คน

เป็นพี่ที่หวงน้องมากไม่อยากปล่อยไป แต่ก็อยากให้น้องได้มี

ประสบการณ์ดูแลตวัเอง จงึต้องโทร. มาขอความเหน็จากน้องชายที่

เป็นพี่คณุหญงิแฝดเหมอืนกนั

“พี่ชายพชัรให้ไปเถอะครบั น้องหญงิโตมากแล้ว ยี่สบิหกนี่เป็น

ผู้ใหญ่แล้วนะครับ ถ้าห่วงมากเราก็ก�าหนดไปเลยครับว่าให้ไปที่ไหน

ได้บ้าง แล้วเอาเฉพาะเมืองที่เรามีเพื่อนอยู่ก็ได้ จะได้มีคนคอยสอด

ส่อง”

“พี่ขอคยุกบัหญงิน้องก่อนละกนัว่าเขาแพลนอะไรกนัไว้ ไม่เหน็

ด้วยเลยจรงิๆ นี่ถ้าไม่ตดิว่าสญัญาไว้ว่าเรยีนจบได้เกรดดพีี่จะตามใจ

หนึ่งอย่างนะ จะจับส่งกลับวังเดี๋ยวนี้เลย” พี่ชายคนโตบ่นมาตาม

ประสาคนที่ดูแลน้องสาวทั้งคู่มาตลอด

“อ้อ...คุณกาญจนาฝากบอกว่าให้หารือกับชายหน่อยว่า 
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พรเีซนเตอร์คนใหม่เอาใครด ีคราวนี้เขาอยากได้ลคุคณุหนเูรยีบร้อย...” 

พี่ชายคนโตวกกลบัมาคยุเรื่องงาน บรษิทัหลกัทรพัย์ของบดิาที่ท�ากนั

มาหลายสบิปีจะหมดสญัญากบัธนาคารฝรั่งเดอืนหน้านี้ เขาจะได้กลบั

ไปรบัผดิชอบงานการของครอบครวัเสยีที

“งั้นเย็นๆ ให้เขาเข้าไปคุยกับผมที่วังละกันนะครับ จะได้จบๆ 

ไป อาทติย์นี้หนงัสอืปิดต้นฉบบั เผื่อได้ข้อสรปุจะได้รบีท�าอะไรได้ เออ...

พี่ชายครบั พชรขอตวั เดี๋ยวววีี่จะเอานางแบบใหม่มาท�าพอร์ต อกีห้า

นาทเีอง” หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรรบีขอตวัวางสายจากพี่ชายเพราะเพิ่ง

เหน็ว่าใกล้เวลานดัแล้ว ที่ส�าคญันี่กค็ยุกนัมาเกอืบสี่สบิห้านาทแีล้ว

“โห เดี๋ยวนี้ตากล้องใหญ่ท�าพอร์ตให้นางแบบเองเลย สงสยัจะ

เป็นคนส�าคญั” โอรสในหม่อมเจ้าโชตริตัน์เย้าน้องชายคนเดยีว เพราะ

ปกตชิายพชรอนิดี้จะตาย

“ไม่มอีะไรทั้งนั้นแหละครบั หน้ากไ็ม่เคยเหน็ ที่ท�าเพราะววีี่ให้

ช่วยครบั เดี๋ยวเดอืนหน้าพบกนัครบัพี่ชาย”

คุณชายอินดี้หยิบลูกอมรสมินต์บนโต๊ะสองเม็ดโยนเข้าปาก 

ตอนนี้เป็นเวลาท�างาน เขาไม่ค่อยอยากควกับหุรี่ขึ้นมาดูดนกั เพราะ

ยงัมคีวามเป็นคณุชายค�้าคออยู่ หากไม่สนทิกนัจรงิๆ หม่อมราชวงศ์ 

วชรฉตัรแทบจะไม่สงุสงิกบัใคร หรอืไม่ให้ใครเข้าใกล้ตวัเองเลย ชาย

หนุ่มเดินเร็วๆ ขึ้นไปที่สตูดิโอชั้นบน เลือกเปิดสตูดิโอห้องเล็กจาก

ทั้งหมดสี่ห้อง เพราะการถ่ายพอร์ต โดยเฉพาะเซตเครื่องประดับนั้น

ส่วนใหญ่เน้นแต่หน้านางแบบ ไม่จ�าเป็นต้องใช้สตูดโิอใหญ่

เสยีงคยุกบัเสยีงหวัเราะเบาๆ ลอดออกมาจากห้องแต่งตวัเป็น

ระยะๆ ท�าให้คุณชายพชรรู้ว่าแวววรรณกับลูกเพื่อนแม่ของหล่อนมา

ถึงแล้ว คงใช้บริการช่างแต่งหน้าที่วันนี้มีคิวถ่ายปกหนังสือตอนบ่าย

พอดี ให้ช่วยแต่งหน้าท�าผมนางแบบกิตติมศักดิ์ ส�าหรับการถ่ายรูป

พรเีซน็เตอร์คนใหม่ให้บรษิทัโฆษณาช่วยดูคอนเซปต์มั้ง
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ชายหนุม่แทบจะไม่ได้สนใจเลย เพราะหลงัจากกดอนิเตอร์คอม

เรยีกทมีช่างไฟมาจดัแสงให้ คณุชายกม็วัแต่เชก็กล้อง เป่าลมท�าความ

สะอาดก่อนใช้งานอกีรอบ ได้ยนิเสยีงแวววรรณตะโกนทกัว่านางแบบ

พร้อมแล้ว แต่คณุชายยงัมวัแต่สนใจกบักล้องคูใ่จหลายกล้องที่เอามา

วางไว้ที่โต๊ะด้านหลงั แล้วจงึเดนิดุ่มๆ กลบัมานั่งที่เก้าอี้ก่อนจะสั่งให้

ช่างไฟเปิดไฟเพื่อเชก็แสงผ่านเลนส์กล้อง

“เปิดไฟได้”

แชะๆๆ หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรถงึกบัรวัชตัเตอร์เหมอืนคนขาด

สติ จิตวิญญาณของช่างภาพท�างานเต็มเปี่ยมเมื่อพบว่าสิ่งที่อยู่ใน

เฟรมคือความงามที่ต้องรีบจับภาพไว้ ภาพตรงหน้านี่นางฟ้าชัดๆ 

ตากลมโตสีด�า แพขนตายาว คิ้วเข้มโก่ง สวยรับกับโครงหน้ารูปไข่ 

แก้มตอบเล็กน้อย โครงหน้าแบบนางแบบชัดเจน รอยยิ้มหวานยาม

เจ้าตัวหันไปยิ้มขอบคุณช่างผมที่เข้ามาเกลี่ยผมยาวสีด�าเหมือนเส้น

ไหมยาวตรงทิ้งตวัลงกลางหลงั ปากเป็นกระจบัสแีดงคลี่ออกยิ้มหวาน

ให้แวววรรณ ที่ยนืคยุกบัหล่อนอยู่

สวย...สวยอย่างกบันางฟ้า...

หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรมวัแต่พร�่าเพ้อก่อนจะตื่นจากภวงัค์เพราะ

เสยีงเรยีกของเพื่อนสนทิ ที่ท่าทางจะจบัอาการเขาได้ตั้งแต่วนิาทแีรกๆ 

“คุณชาย...รัวไม่ยั้งเลย ไม่บอกให้น้องเขาตั้งตัวก่อนเหรอวะ” 

แวววรรณแซ็วเพื่อนสนิท เสื้อยืดพอดีตัวสีขาวกับกางเกงยีนขาสั้น

เหมาะกนัดกีบัผมซอยสั้นแบบทนัสมยัและร่างเลก็ๆ ของหล่อน ก่อน

เจ้าตัวจะกวักมือเรียกหุ้นส่วนที่ไหว้วานให้มาถ่ายภาพเรื่องส่วนตัวให้ 

เพื่อแนะน�านางแบบกติตมิศกัดิ์ในวนันี้

“มานี่ มาแนะน�ากนัก่อน”

หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรลกุขึ้นจากเก้าอี้ที่เขาชอบใช้นั่งถ่ายแบบ

ครึ่งตวั โดยไม่ต้องให้แวววรรณเรยีกซ�้า จนเพื่อนแปลกใจ เพราะปกติ
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คณุชายพชรจะรอให้นางแบบเข้ามาแนะน�าตวัเองด้วยซ�้า ไม่มหีรอกที่

ลกุตามเสยีงเรยีกแบบนี้

อกีฝ่ายที่ถูกเรยีกซึ่งได้รบัการอบรมมาอย่างดรีบีลกุขึ้น เหน็ชดั

ว่าเร่งเดนิเพื่อไม่ให้คณุชายที่เป็นผูใ้หญ่กว่าถงึตวัก่อน แต่ยงัไม่ทิ้งมาด

สง่างาม จนกริยิาเลก็ๆ น้อยๆ นั้นท�าเอาคณุชายกระตกุยิ้มมมุปาก 

น่ารกั...

“น�้าผึ้ง นี่คุณชายพชร เพื่อนสนิทพี่ที่เป็นหุ้นส่วนกัน เป็นตา

กล้องหลกัของหนงัสอืด้วย”

สรุสัวดยีกมอืประนมกลางอก ก้มหวัลงให้ปลายนิ้วโป้งจดปลาย

จมูก ปลายนิ้วชี้อยู่หว่างคิ้ว จนคณุชายที่โตมาในรั้วในวงัยงัอดชื่นชม

กิริยาชดช้อยนั้นไม่ได้ รีบยกมือรับไหว้ แล้วพบว่าตัวเองดูเก้กังกว่า

หญงิสาวตรงหน้ามาก

“นี่น�้าผึ้ง สรุสัวด ีน้องเป็นลูกสาวเพื่อนสนทิคณุแม่ฉนั เพิ่งกลบั

จากเมอืงนอก จ�าคณุหญงิสว่างร�าไพได้ไหม นี่แหละลกูสาวท่าน” แวว-

วรรณเอ่ยถึงหม่อมหลวงสว่างร�าไพที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ  

ชั้นคุณหญิงภายหลัง เพราะสามีเป็นเอกอัครราชทูตหลายประเทศ 

ตอนนี้ก�าลงัครองเก้าอี้ปลดักระทรวงการต่างประเทศอยู ่และมแีนวโน้ม

จะได้นั่งอกียาวเพราะเหลอือกีหลายปีกว่าจะเกษยีณอายุ

หม่อมราชวงศ์วชรฉัตรไม่ได้ยินหรอกว่าแวววรรณพูดอะไรบ้าง 

เพราะมวัแต่จดจ้องอยูท่ี่แม่แน่งน้อยตรงหน้า ท�าไมถงึสวยเยน็ตาขนาด

นี้ สวยอย่างกบันางในวรรณคดทีี่นมอ่านให้ฟังตอนเดก็ๆ ไม่มผีดิ

“พชร พชร...” เสยีงเรยีกซ�้าสองครั้งตดิกนัไม่ได้ท�าให้สตคิณุชาย

คนืมาได้เท่ากบัแรงตทีี่หลงัที่แวววรรณประเคนลงมา

มนัจะเรยีกท�าไมให้เสยีบรรยากาศวะ คนหน้าหล่อหนัหาต้นเหตุ

ทนัท ี

“เฮ้ย อะไรวะ” คณุชายพชรบ่น ขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจเพื่อน



16   เพชรน�้ำผึ้ง

สนทิที่บงัอาจปลกุเขาออกมาจากภวงัค์

“เรยีกหลายหนละ จะยนืชอ็กอกีนานไหม น�้าผึ้งหน้าแดงหมด

แล้ว” ท�าไมแวววรรณจะไม่รู้ว่าไอ้คณุชายชอ็กเพราะชอบลูกเพื่อนแม่

หล่อนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว กเ็ล่นยนืจ้องหน้าอ้าปากน�้าลายย้อย แบบ

นี้เดก็แปดขวบกบ็อกได้ว่าคณุชายพชรจ้องจะชมิน�้าผึ้งแน่ๆ 

“บ้า ดูแสงอยู่” ชายหนุ่มอ้อมแอ้มแก้ตวั แต่กฟ็ังไม่ขึ้น เพราะ

เป็นคนที่ไม่เคยต้องหาข้ออ้างส�าหรับอะไรทั้งนั้น อยากท�าอะไรก็ท�า  

ไม่อยากท�าอะไรก็ไม่ท�า จะมีก็ครั้งนี้ละ เป็นครั้งแรกที่ต้องพูดอะไร 

สกัอย่างแก้เก้อ คณุชายเสยผมที่ตกลงมาปรกหน้าไม่ให้มอืว่าง ไม่เคย

หลดุมาดแบบนี้เลย

“ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ เชิญคุณน�้าผึ้งนั่งครับ” หม่อมราชวงศ์ 

วชรฉัตรบอกก่อนจะเดินกลับไปที่เก้าอี้ของตัวเอง สวนกับเด็กในทีม

ช่างไฟที่ก�าลงัถอือปุกรณ์วดัแสงเดนิเข้าไปในฉาก ความรู้สกึอะไรไม่รู้

กระตุ้นให้หันหลังกลับ คว้าเครื่องมือขนาดเล็กมาจากมือไอ้หนุ่มที่

ท�างานด้วยกนัมาหลายปี จนอกีฝ่ายชะงกั

“ฉนัวดัเอง” เสยีงบอกห้วนๆ ท�าเอาคนที่โดนกระชากอปุกรณ์

ท�ามาหากนิออกจากมอืตกใจไม่น้อยว่าท�าอะไรผดิหรอืเปล่า หน้าเสยี

จนคุณชายเห็นได้ชัด ต้องรีบแถจนสีข้างถลอกเป็นทางยาวไม่ให้ 

ลูกน้องผดิสงัเกต เดี๋ยวจะเสยีการปกครองเอาเขาไปแซว็ลบัหลงัหมด 

“อยากเล่น ไม่ได้วดัเองนานแล้ว” 

ฝ่ายสุรัสวดีนั่งอยู่บนสตูลไร้พนักสีด�า ด้านหน้าเป็นเหมือน

กระดานสขีาวเพื่อให้แสงตกสะท้อน หญงิสาวนั่งตวัแขง็เมื่อเหน็คนที่

เดนิเข้ามาเป็นคณุชายพชรซึ่งจ้องหล่อนไม่วางตา จนเรยีกอาการเห่อ

ร้อนบนหน้าหล่อนเมื่อครู่นี้ ยงัไม่หายเขนิด ีนี่เขาจะท�าอะไรอกีนะ

คณุชายพชรขยบัเข้ามาใกล้แค่ลมหายใจกั้น ค่อยๆ ใช้มอืเกลี่ย

ผมสองเส้นที่ติดอยู่ข้างแก้มตอนหล่อนผงะออกเพราะอาการประชิด
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ตวัของเขา ชายหนุ่มกระตกุยิ้มพอใจ

“หันมุมนี้นะครับ...สวย” หม่อมราชวงศ์วชรฉัตรเชยคางหญิง

สาวขึ้นมาสบตาเขา “ทนีี้จากนี้ไปกห็้ามละสายตาจากผม” 

ค�าพูดก�ากวมที่เหมอืนมนตร์สะกดของพ่อมดที่ชื่อวชรฉตัรท�าให้

สุรัสวดีตกอยู่ภายใต้อ�านาจเขาจริงจัง หญิงสาวท�าตามที่ตากล้อง 

คนเก่งสั่ง จนตรัยภูมิที่เดินตามเข้ามาดูทีหลังอดเอ่ยปากถามกับ 

แวววรรณไม่ได้

“ใครวะ สวยชะมดั เป็นธรรมชาตดิ้วย”

“ลกูเพื่อนแม่ นี่อมิพอร์ตมาสดๆ จากปารสี ไม่เคยเป็นนางแบบ 

โคตรซงิ” แวววรรณมองลกูเพื่อนสนทิของมารดาแบบทึ่งๆ สรุสัวดเีป็น

เดก็เรยีบร้อยมากมาตั้งแต่ไหนแต่ไร อ่อนหวาน พูดจาเยน็หูคนฟัง ไม่

น่าเชื่อว่าพอให้มาลองถ่ายแบบ สาวน้อยที่เป็นเพื่อนเล่นหม้อข้าว 

หม้อแกงตอนเด็กๆ กับหล่อนจะมีวิญญาณของความเป็นนางแบบ 

ในตวัมากขนาดนี้

“เดี๋ยวกไ็ม่ซงิ ดูตาไอ้คณุชาย” ตรยัภูมชิี้ให้แวววรรณดูสายตา

คุณชายพชรที่มองสุรัสวดีตอนช่างแต่งหน้าเข้าไปเติมแป้งและเติม 

สปีากให้เข้มขึ้น รวมถงึรวบผมเพื่อลองเปลี่ยนลคุ

“อื้อหือ...มันจะกินน้องเขาไหมนั่นน่ะ” แวววรรณถึงกับอุทาน

เมื่อเหน็อาการเสอือยากตะปบเหยื่อของเพื่อน คบกนัมานาน สนทิกนั

จนรู้ว่าภายใต้ท่าทเียน็ชาของคณุชายรูปหล่อคอืเสอืร้ายดีๆ  นี่เอง

“เรยีบร้อยแล้วครบั” คณุชายคนเลก็แห่งวงัวริยิาลดกล้องในมอื

ลงพลางยิ้มน้อยๆ ซึ่งไม่ค่อยมีใครได้เห็น จนเพื่อนสนิทอดห่อปาก 

ไม่ได้ รบีสาวเท้าเข้าไปขวางเพราะกลวัเขาจะยั้งใจไม่อยู่ 

“แกถ่ายปกกี่โมง คณุชาย” แวววรรณถามเพื่อนสนทิ ทั้งๆ ที่รู้

ว่าเวลาที่ต้องถ่ายปกกบันางแบบคอืเวลาไหน เพราะตอนนี้แม่นางแบบ

คนดังมานั่งแต่งตัวอยู่ในห้องแต่งหน้าเรียบร้อยแล้ว และเรียกร้องให้ 
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ผู้จดัการส่วนตวัตามหาคณุชายพชรให้จ้าละหวั่น

“สองโมง ถ้าเขาไม่เลตกนันะ” คณุชายตอบเนอืยๆ แต่ตายงั

จบัจ้องวนเวยีนอยู่ที่สรุสัวด ีจนแวววรรณรู้ดวี่าคงห้ามอะไรไม่ได้มาก 

เพราะรู้ซึ้งถงึความดื้อแพ่ง ดื้อเงยีบ และต้องเอาให้ได้ดั่งใจของเพื่อน

“งั้นไปทานข้าวก่อน ฉนัเลี้ยงเอง สั่งไว้แล้วที่ห้อง ของโปรดแก

ทั้งนั้น”

คุณชายรูปหล่อไม่ปฏิเสธ เดินตามเพื่อนที่รอสุรัสวดีเข้าไปเอา

ของในห้องแต่งตวั ส่วนตรยัภมูขิึ้นไปเคลยีร์เอกสารบนห้องท�างานนาน

แล้ว

“น�้าผึ้งทานข้าวก่อน พี่บอกคนขับรถหนูแล้วว่าให้มารับบ่าย

สอง”

“เกรงใจพี่วีวี่ค่ะ” รอยยิ้มหวานแฉล้มคลี่ออกจากริมฝีปากอิ่ม 

เล่นเอาใจคนมองกระตุก เอื้อมมือออกไปคว้ากระเป๋าคล้ายกระเป๋า

กฬีามาถอื แต่กลบัโดนดงึไป

“ผมถือให้ ท่าจะหนัก” ฝ่ายชายรีบบอกวัตถุประสงค์ในการ

คกุคามครั้งนี้ แต่ไม่วายสงสยัว่าเพราะอะไรเจ้าตวัถงึไม่ยอมให้เขาช่วย 

ทั้งๆ ที่ถ้าเป็นผูห้ญงิอื่นคงดใีจจนออกนอกหน้าไปแล้วที่เขาแสดงทท่ีา

สนใจดูแล

“ไม่เป็นไรค่ะ น�้าผึ้งถอืจนชนิ” ไม่งามหรอกที่จะให้ผู้ชายที่เพิ่ง

พบกนัถอืของให้ อกีอย่างเธอถอืเองจนชนิ กะอแีค่รองเท้าบลัเลต์สอง

คู่กบัชดุเต้นที่บางอย่างกบัชดุว่ายน�้า ไม่ได้หนกัอะไรเลย

“คุณน�้าผึ้งออกก�าลังกายเหรอครับ” ชายหนุ่มยอมปล่อยมือ

ออกจากหูกระเป๋า พยักหน้ารับรู้เหตุผลอย่างพอใจ แต่ยังชวนหญิง

สาวคยุ พร้อมยกัคิ้วให้แวววรรณที่เปิดโอกาสท�าเป็นเดนิช้ากดโทรศพัท์

อยู่ข้างหลงั

“เต้นบลัเลต์ค่ะ น�้าผึ้งจบบลัเลต์มาค่ะ”
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หญงิสาวระบายยิ้มน้อยๆ แบบที่คนพูดด้วยอยากยิ้มตาม แต่

กท็�าได้แต่พยกัหน้ารบัรู้อกีรอบ ผู้หญงิคนนี้มอีะไรน่าสนใจจรงิๆ 

“โห...กว่าจะมา เกือบกินก่อนแล้วนะเนี่ย” ตรัยภูมิบ่น

เพื่อนสนิทสองคนที่เพิ่งเปิดประตูห้องรับประทานอาหารที่เขาท�าไว้

ส�าหรบัเพื่อนสนทิ หากวนัไหนอยูอ่อฟฟิศพร้อมกนักไ็ม่วายต้องกนิข้าว

ด้วยกนั

“ขอโทษๆ น้องน�้าผึ้งคะ นี่พี่ตรยัภูม ิเรยีกว่าพี่ตรยักไ็ด้ เพื่อนพี่

อกีคนที่เป็นหุ้น ท�ากนัสามคนค่ะบรษิทันี้” 

สรุสัวดยีกมอืไหว้อ่อนหวาน “สวสัดค่ีะ น�้าผึ้งค่ะ” หญงิสาวเอ่ย

เสยีงหวานเหมอืนตอนเจอคณุชายพชร 

ในใจคณุชายหงดุหงดิแปลกๆ ท�าไมหล่อนต้องใช้เสยีงเดยีวกนั

ที่คยุกบัเขาคยุกบัไอ้ตรยัด้วย แต่กข่็มความไม่พอใจไว้ไม่ออกปากถาม 

“คุณน�้าผึ้งไปล้างมือไหมครับ ห้องน�้าอยู่ด้านโน้น” คุณชาย 

พชรถามหญงิสาว หลงัจากเหน็หญงิสาวเชด็มอืกบักระดาษเปียกที่ดงึ

ออกจากกระเป๋า

สรุสัวดยีิ้มกว้าง เพราะอยากจะล้างมอืก่อนรบัประทานอาหาร

แบบที่ท�าเป็นประจ�าทุกครั้ง แต่เกรงคนจะหาว่าเรื่องมาก เลยดูแล 

ตวัเองง่ายๆ ไม่ให้เป็นภาระใคร

“ดจีงัค่ะ ขอบคณุคณุชายมากนะคะ” ยิ้มหวานๆ เหมอืนเดก็

ได้ของเล่นที่หญิงสาวมอบให้ ท�าให้หัวใจคุณชายวัยสามสิบสาม

กระชุม่กระชวยขึ้นมาทนัตาเหน็ จนแสดงออกทางแววตา และเมื่อหญงิ

สาวเดนิลบัตา เพื่อนฝูงจงึอดแซว็ไม่ได้

“ถ้าหวิโทษมนั เดนิช้ายงักะเดนิในสวนสาธารณะ” แวววรรณ

ชี้นิ้วใส่คณุชายพชร 

“ตกลงคณุชายจะทานข้าวหรอืทานเขาครบั” ตรยัภูมเิย้า เหน็
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สายตาเพื่อนกร็ู้แล้วว่าเพื่อนต้องการอะไร

ฝ่ายเพื่อนรกัเลอืดสนี�้าเงนิเลยได้แต่ขมวดคิ้ว ปรามใส่อย่างไม่

จรงิจงันกั “เบาๆ เดี๋ยวเหยื่อตื่น” 

“อะไรว้า...เมื่อก่อนกลวัที่ไหน เหน็ชอบใครกช็วนเขาง่ายๆ ท�าไม

คนนี้ท่ามากจงั” ตรยัภูมนิกึสงสยั ปกตเิพื่อนเขาไม่ใช้วธิจีบีสาวแบบ

ชาวบ้านด้วยซ�้า คงเพราะทั้งความหล่อ ทั้งความรวย มแีต่จะดงึผูห้ญงิ

เข้ามาให้เลอืกง่ายๆ แบบไม่ต้องออกแรงท�าอะไร

“ไม่รูส้ ิไม่เหมอืนคนอื่นมั้ง” หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรได้แต่ยกัไหล่ 

เพราะก็ยังหาเหตุผลที่ท�าให้ตัวเองแสดงออกกับสุรัสวดีต่างไปจาก 

คนอื่นไม่ได้

ไม่เกินห้านาทีคุณน�้าผึ้งของคุณชายก็เดินออกมาหน้าตา

สดชื่นขึ้น นั่งลงบนเก้าอี้ตัวสุดท้ายที่เหลือในโต๊ะกินข้าวขนาดสี่ที่นั่ง

ระหว่างแวววรรณกบัคณุชายพชร ท่าทางเป็นธรรมชาต ิดูอ่อนหวาน

ชวนมอง นัยน์ตาหวานกวาดตามองอาหารกลางวันบนโต๊ะ หน้าตา 

น่ากนิทกุอย่าง แล้วกอ็ดแสดงความรู้สกึออกไปไม่ได้เมื่อพบของโปรด

วางอยู่บนโต๊ะ 

“ก๋วยเตี๋ยวหลอด ของโปรดน�้าผึ้งเลยค่ะพี่ววีี่”

“จริงเหรอคะ...นึกว่ามีแต่คุณชายที่ชอบ เนี่ยของโปรดมัน”  

แวววรรณแสร้งท�าเป็นไม่รู้ว่าสุรัสวดีชอบก๋วยเตี๋ยวหลอด ทั้งที่ที่จริง

โทร. ถามคณุหญงิสว่างร�าไพเรยีบร้อยแล้ว เพื่อที่จะสั่งอาหารมาเอาใจ

คณุน�้าผึ้งของคณุชาย หลงัจากเหน็สายตาที่เพื่อนมองหล่อน เลยรู้ว่า

ควรเอาใจหน่อยเพราะเพื่อนมาถ่ายภาพให้ฟรหีลายงานแล้ว

คณุชายกระตกุยิ้มนดิหนึ่ง คนอื่นอาจมองว่าเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ 

ที่สุรัสวดีกับเขาเหมือนกันเป็นเรื่องเล็ก แต่เขามองว่าเป็นเรื่องใหญ่ 

เพราะเขาเคยคบลูกผู้ดีมีสกุลอยู่คนหนึ่ง แต่ไปกันไม่รอดเพราะนิสัย
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และรสนยิมการกนิที่ไม่เหมอืนกนั 

คุณชายพชรร�่าเรียนในต่างประเทศมาเป็นสิบปี แต่ครั้งที่ยัง 

เยาว์วยัเตบิโตในวงัที่มอีาหารรสเลศิ ท�าให้เขาได้รบัอาหารชั้นดจีนคุน้

ลิ้น เมื่อต้องไปเรยีนต่อ ถงึแม้ชวีติความเป็นอยู่ไม่ได้ล�าบาก แต่กไ็ม่มี

อาหารไทยรสชาติเหมือนที่บ้านให้กิน ท�าให้เขารักการกินอาหารไทย

มาก ในขณะที่อดตีคู่ควงหมายแต่จะเข้าร้านอาหารสวยๆ ถ่ายรูปเก๋ๆ 

จนเขาเบื่อ พานไม่อยากพาออกไปไหนเพราะขี้เกยีจไปกนิอาหารฝรั่ง

รสชาตไิม่ใช่ฝรั่งท�า ทะเลาะกนัเพราะเรื่องเลก็ๆ เกอืบทกุครั้งที่เจอหน้า 

ท้ายที่สดุกต็้องเลกิกนัไป

“เชิญคุณน�้าผึ้งครับ” ก๋วยเตี๋ยวหลอดขนาดพอดีค�าถูกตักวาง

ในจานกระเบื้องเนื้อดตีรงหน้าสรุสัวดี

หญิงสาวผงกหัวเล็กน้อยแทนค�าขอบคุณ ก่อนจะลงมือกิน

อาหารกลางวนักบัมติรใหม่ทั้งสองคน บรรยากาศครื้นเครงเป็นกนัเอง

จนไม่น่าเชื่อว่ามคีนที่หล่อนเพิ่งรู้จกัอกีสองคนร่วมโต๊ะด้วย

ไมน่านการกินอาหารมือ้กลางวนังา่ยๆ กเ็สรจ็สิ้นลง หลัง

จากนั่งคุยเล่นไร้สาระกันพักใหญ่ หญิงสาวที่เหลือบมองเวลาใน

นาฬิกาและเหน็ว่าอยู่รบกวนทกุคนในที่นี้มานานมากแล้ว กอ็อกปาก

ขอตวักลบัอย่างมมีารยาท

“ขอบคณุพี่ววีี่นะคะ อร่อยมาก ไว้น�้าผึ้งต้องขอเบอร์ร้านไว้แล้ว

แหละค่ะ” สุรัสวดีขอบคุณพี่สาวที่หล่อนเคารพ ซึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่

เด็กๆ ในขณะที่แวววรรณตั้งท่าจะกดส่งเบอร์ร้านให้ลูกสาวเพื่อนแม่ 

แต่เสยีงทุ้มของเพื่อนรกัอกีคนที่นั่งร่วมโต๊ะท�าเอาชะงกัไป

“ไว้อยากทานกแ็วะมาทานที่นี่สคิรบั โทร. บอกใครไว้กไ็ด้”

คุณชายมันรุกไม่ยั้งเลยเว้ย...แวววรรณคิดในใจ ได้แต่ยิ้มแหย

ให้ลกูสาวเพื่อนแม่ที่หน้าแดงขึ้นเพราะหม่อมราชวงศ์วชรฉตัรเอ่ยปาก



22   เพชรน�้ำผึ้ง

ชวนหญงิสาวมากนิข้าวกลางวนัแบบหน้าด้านๆ แต่หญงิสาวกย็งัไว้ตวั

อย่างมที่าที

“ขอบคุณคุณชายกับพี่ตรัยด้วยค่ะ น�้าผึ้งขอตัวก่อนดีกว่า มี

ซ้อมตอนสามโมง แล้วจะได้ไม่รบกวนเวลางานด้วย” สรุสัวดขีอตวัด้วย

เหตผุลละมนุละม่อม

“ผมลงไปส่ง เดี๋ยวต้องไปถ่ายงานด้วย” พดูแค่นั้นคณุชายพชร

ก็เดินตรงไปหยิบกระเป๋าบัลเลต์ของสุรัสวดี เปิดประตูห้องกินข้าว 

รอให้คนสวยเดนิผ่าน หญงิสาวสวมรองเท้าส้นเตี้ยกบัสกนินยีนีสเีข้ม 

เสื้อกล้ามสขีาวรดัรูป คลมุทบัด้วยเบลเซอร์ตาสกอต ท�าให้เขาเหน็ว่า

หล่อนอึ๋มไม่ใช่น้อย ดูดี...หล่อนไม่เตี้ยเลยเพราะขนาดคุณชายพชร 

สูงตั้งร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตร แต่หญิงสาวกลับสูงพอดีจมูกเขา  

แปลว่าแม่คณุต้องสูงราวๆ ร้อยเจด็สบิเลยนะ

คนในออฟฟิศคงซบุซบิกนัพอสมควรละ กแ็ม่หน้าหวานของเขา

สวยน้อยที่ไหน ขนาดเขามีภูมิต้านทานคนสวยยังตกหลุมตั้งแต่แรก

เหน็ แถมประเดน็การเมาท์กค็งเพราะเขาห้ามใจตวัเองไม่ให้เดนิลงมา

ส่งหล่อนไม่ได้ด้วย เลยท�าให้เดก็ในออฟฟิศเหน็กนัหมดว่าเขาท�าอะไร

“ขอบคณุคณุชายมากค่ะ” สรุสัวดยีกมอืไหว้ลาคณุชายอกีรอบ 

อยากขึ้นรถเตม็แก่ อยู่ใกล้ๆ เขาแล้วหายใจหายคอไม่สะดวกเลย

ฝ่ายชายยกมือรับไหว้ ก่อนส่งกระเป๋าของหล่อนให้ โดยที่อีก

ฝ่ายรบัไปวางไว้ที่พื้นข้างๆ ตวั จดัที่ทางให้ตวัเอง แล้วกต็้องหนัหน้า

กลบัมาทนัทเีพราะประโยคถดัไปของชายหนุ่ม

“เดี๋ยวรูปเสรจ็แล้วผมจะโทร. บอก ขอเบอร์ไว้ได้ไหม” หม่อม- 

ราชวงศ์วชรฉตัรขอเบอร์สาวหน้าตาย อนัที่จรงิต้องเรยีกว่าหน้าด้านๆ 

เลยมากกว่า เพราะสาวอ้าปากหวอ ไม่คดิว่าจะรกุกนัแบบนี้

“เอ่อ....ส่งให้พี่ววีี่กไ็ด้ค่ะ กถ่็ายวนันี้ใช้งานคณุป้าไม่ใช่เหรอคะ” 

สรุสัวดยีงัตั้งหลกัไม่ถูก โดนผู้ชายจบีมาเยอะกจ็รงิแต่ไม่มใีครรกุแบบ
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คณุชายสกัคน

อีกคนก็ตอบกลับแบบไม่รู้สึกรู้สา ตามประสาผู้ชายหน้าด้าน 

อยากได้อะไรต้องได้ 

“ผมจะส่งให้คุณด้วย เผื่อคุณอยากเอาไปท�าอะไรต่อ จะอัป 

เฟซบุก๊ ไอจอีะไรกต็ามที่วยัรุน่ท�ากนั ตกลงเบอร์ไรครบัน�้าผึ้ง” คณุชาย

ตมีนึหยบิโทรศพัท์ออกจากกระเป๋ากางเกงยนีราคาแพงระยบัของเขา 

หญงิสาวจ�าต้องบอกเบอร์ไปแบบปฏเิสธไม่ได้ 

“เอาเฟซบุ๊กกบัไอจมีาด้วย เผื่อคณุปรบัแสงในแอปไม่สวย ผม

จะได้บอก”

“คะ?” ตาที่โตอยู่แล้วเบิกกว้างขึ้นอีกเพราะตกใจลีลาของคุณ

ชายจรงิๆ “ไม่เป็นไรมั้งคะ”

“เป็นสิ เกิดคุณปรับสีไม่สวย คนจะหาว่าผมถ่ายรูปไม่ดี ผม

มชีื่อเสยีงต้องรกัษานะ น�้าผึ้ง” คณุชายยงัตะแบงจะหาทางตดิต่อสาว

ให้ได้ครบทกุทาง จนสรุสัวดตี้องตดัปัญหาให้ไปทกุอย่างที่คณุชายขอ 

เพราะสายเกนิกว่าที่จะมายนืเถยีงด้วยแล้ว

“ถ้างั้นน�้าผึ้งลาค่ะ”

คราวนี้คุณชายยอมปล่อยหล่อนไปจริงๆ เพราะเขาก็สายมาก

แล้วส�าหรบันดัถ่ายปก ไม่เคยเลยสกัครั้งที่คนอย่างตากล้องเบอร์หนึ่ง

ของเมอืงไทยต้องให้ใครรอ เพราะท่านพ่อสอนมาตั้งแต่เดก็ๆ ว่าการ

ตรงต่อเวลาเป็นสมบตัขิองผู้ดี

“แล้วพบกันครับ” ลากันแค่นั้นแล้วคุณชายพชรก็กดปุ่มปิด

ประตูรถตู้อเนกประสงค์แบบอตัโนมตัใิห้สรุสัวดี

หญงิสาวได้แต่ยิ้มน้อยๆ และก้มหวัให้ราชนกิลุหนุ่มหล่อ

ยิ้มหวานพิมพ์ใจคุณชายยิ่งนัก คุณน�้าผึ้งของพี่จะรู้ไหมว่ายิ้ม

เยน็ๆ ไม่ได้ท�าให้ใจพี่เยน็เลย
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“น�้าผึ้งเป็นไงบ้างลูก” คุณหญิงสว่างร�าไพลูบหัวบุตรสาว

ที่เดินเข้ามาในสตูดิโอ สุรัสวดีมีนัดซ้อมบัลเลต์ เพื่อแสดงในวันครบ

รอบการสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ เรื่องเต้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ 

เพราะหล่อนเรยีนจบทางนี้โดยตรงมาจากประเทศองักฤษ เป็นหนึ่งใน

นักแสดงน�าของคณะบัลเลต์ชื่อก้องโลก และเพิ่งปิดการแสดงรอบ

สุดท้ายในปารีส ก่อนจะลาออกจากการเดินสายเต้นอย่างถาวรกลับ

มาเมอืงไทย เพื่อสานฝันเลก็ๆ ในวยัเดก็ของตวัเอง นั่นคอืการเป็นครู

สอนบลัเลต์

“สนุกดีค่ะคุณแม่ น�้าผึ้งไม่เคยทราบเลยนะคะว่าถ่ายรูปหน้า

กล้องนี่มันสนุก” สุรัสวดีบอกไปตามจริง ยิ้มเย็นๆ ให้มารดาที่พา 

หล่อนมาซ้อมที่สตูดิโอใกล้บ้าน เพราะห้องซ้อมเดิมที่บ้านหล่อนเนื้อ

ไม้เผยอ เดือดร้อนให้คุณหญิงสว่างร�าไพต้องเรียกช่างเข้าไปซ่อมให้

ลูกสาว และพาเจ้าตวัออกมาซ้อมการแสดงข้างนอกไปพลางๆ ก่อน

“สงสยัลูกสาวแม่จะมแีววเป็นดารา ร้องเล่นเต้นร�า เก่งหมดทกุ

อย่าง”

“ใครเขาจะให้เป็นคะ น�้าผึ้งอายตุั้งยี่สบิเจด็แล้ว ไม่ใช่สาวๆ นะ

คะ” หญงิสาวบอกพลางขมวดผมขึ้นเป็นมวยกลางศรีษะทยุ หยบิถงุ

2
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น่องและลีโอทาร์ดหรือชุดเต้นสีด�าเข้าไปเปลี่ยนในห้องแต่งตัวเล็ก  

ไม่นานร่างระหงกก็ลบัออกมา ผวิขาวราวน�้านม ผมด�าขลบั ปากแดง

เป็นกระจับสวยงามจนมารดายังยิ้มพรายทุกครั้งที่เห็น ถึงแม้จะเป็น

ความสวยที่เหน็จนชนิตา แต่ท�าเอาเกอืบหยดุหายใจทกุครั้ง

หญิงสาวซ้อมเพลง “สวอนเลก” อยู่สองรอบ ก่อนจะบอก

มารดาว่าไม่ต้องห่วง และขอซ้อมกับวงเพียงสองครั้งก่อนแสดงจริง 

ระหว่างนี้จะมาเต้นวนัเว้นวนัเพื่อความคงตวัของกล้ามเนื้อ

“จรงิๆ น�้าผึ้งเกรงใจวง ให้เขาอดัเพลงใส่แผ่นมากไ็ด้นะคะคณุ

แม่” สาเหตหุลกัที่ต้องซ้อมกบัวงคอืการเข้าจงัหวะที่ถกูต้องตรงกนั แต่

หล่อนมีประสบการณ์เต้นมามากกว่าสิบปี แถมนี่ยังไม่ใช่การแสดง

พร้อมคณะบลัเลต์ กค็งพอกล้อมแกล้มไปได้บ้าง 

คนเป็นแม่ รีบค้าน เรื่องอะไรจะให้งานออกมาไม่สมบูรณ์แบบ 

“ได้ยงัไง งานวนันั้นคณุพ่อจดัให้เป็นกาล่าใหญ่เชยีวนะ เอาวงบางกอก

ซมิโฟนอีอร์เคสตรามาเล่นด้วย งานนี้ต้องเตม็ที่นะน�้าผึ้ง”

คณุน�้าผึ้งของทกุคนเลยได้แต่ยิ้มหวานรบัค�า ไม่เถยีงใคร ตาม

ประสาคนเรยีบร้อยแสนดอีกีตามเคย

“คราวนีค้งต้องขอแรงคณุชายหานางแบบค่ะ น้องเขาเกดิ

แอกซิเดนต์ท้องไปแบบนั้น เสียลุคคุณหนูที่ทีมโฆษณาเขาคิดพลอต 

มาหมด”

กาญจนาบอกเสยีงเนอืยๆ แคมเปญโฆษณาตวัใหม่มสีตอรวี่า 

เมื่อลูกสาวของเศรษฐีใหญ่มีชีวิตเหมือนไข่ในหินตลอด มีพ่อคอย

ปกป้องอุ้มชู แต่เมื่อผู้เป็นพ่อเกดิอบุตัเิหตจุากไปไม่มวีนักลบั ลูกสาว

กย็งัใช้ชวีติต่อไปได้อย่างมั่นคง เพราะพ่อได้ซื้อกองทนุระยะยาว ที่ให้

บริษัทเข้าบริหารทรัพย์สินตามความต้องการและรูปแบบการใช้จ่าย 

จรงิๆ ก�าหนดวนัถ่ายท�าไว้เรยีบร้อยแล้ว มดีารานางแบบชื่อดงัใสแบ๊ว
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ตามคอนเซปต์พร้อม แต่เจ้าตัวเพิ่งออกมาแถลงข่าวว่าท้องก่อนแต่ง

ไปกับแฟนหนุ่ม ทางทีมจึงตัดสินใจเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ เพื่อไม่ให้ขัด

กบัพลอตเรื่องที่วางไว้

“ใครดวีะ” ตรยัภมูช่ิวยเพื่อนคดิ หลายครั้งที่งานการที่ท�าท�าให้

เขาตดิต่อดารานกัแสดงมาเป็นพรเีซนเตอร์ให้ธรุกจิของเพื่อนฝูงได้ง่าย 

คราวนี้กเ็ช่นกนั แต่ไอ้คณุชายดไูม่เดอืดร้อน กลบัละเลยีดซกิาร์น�าเข้า

จากควิบาแกล้มเหล้าซงิเกลิมอลต์รสชาตดิ ีนยัน์ตาวบิวบัพกิล

“ววีี่ ฉนัอยากได้คณุน�้าผึ้ง”

แวววรรณที่ก�าลงัตกักระทงทองเข้าปากส�าลกั ไม่แน่ใจว่าอยาก

ได้ของเพื่อนหมายถึงอะไร จึงหันขวับมองต้นเสียง และยอมวางของ

โปรดลงในจาน 

“แคก็ๆ เดี๋ยวนะ...” มอืเลก็ๆ เหมาะกบัขนาดตวัของแวววรรณ

ยกน�้าขึ้นดื่มดบัอาการตกใจ “อยากได้ของแกคอื...?” 

คนโดนถามกย็งัท่ามากสูดใบยามวนใหญ่อกีหนึ่งเฮอืก ก่อนจะ

จิบเครื่องดื่มอีกหนึ่งครั้ง หรี่ตาก่อนตอบเพื่อนรักเสียงนิ่ง แต่แววตา

โคตรเจ้าเล่ห์เลยละ 

“เอามาเป็นนางแบบโฆษณานี้ ส่วนอย่างอื่น...จดัการเองได้”

“นี่ไง!” ตรัยภูมิชี้หน้าแวววรรณ “ฉันบอกแกแล้วว่าเสือจะ

ตะครบุเหยื่อ แกจ่ายมาเลย” ตรยัภูมพินนักบัแวววรรณว่าไม่เกนิสาม

วนัคณุชายพชรต้องหาวธิอีอกล่าคณุน�้าผึ้งแน่ๆ 

แวววรรณรีบออกปากเตือนสติเพื่อนให้ยึดงานเป็นเป้าหมาย

หลกั ไม่ใช่จะจบีผูห้ญงิท่าเดยีว “แก น้องเขาไม่เคยถ่ายเลยนะ จะไหว

เหรอ”

“ไหวสิวีวี่ เขาถ่ายให้ฉันรับรองดังเปรี้ยง แล้วแกออกโฆษณา

เครื่องประดบัแม่แกต่อ รบัรองดงัทั้งสองงาน”

แวววรรณยงัท�าหน้าแบ่งรบัแบ่งสู้ จนคณุชายต้องคายไม้เดด็
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“งานนี้ฉนัถ่ายให้ฟร!ี”

คราวนี้เพื่อนทั้งสองที่เหลอือยูใ่นโต๊ะมองหน้ากนัทนัทโีดยไม่ได้

นดัหมาย ไอ้นี่ท่าจะเอาจรงิ

“อื้อหอื ทุ่มเทอะไรขนาดนั้น” แวววรรณเปลี่ยนจากแก้วน�้ามา

เป็นแก้วเหล้าเลยทเีดยีว ปกตเิวลาถ่ายงานกนัเอง คณุชายพชรจะคดิ

ราคาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเรตถ่ายรูปที่คิวหนึ่งหลายแสนบาท แต่

คราวนี้ถ่ายฟร ีไม่มคี่าใช้จ่าย 

“เออถ่ายฟร ีวนัไหนกไ็ด้ให้แกเลอืก เอาเปล่า แม่แกไม่ต้องจ่าย

ฉนัสกับาท จ่ายแต่ค่าสตูฯ กบัพวกเดก็ไฟ แล้วกค็นแต่งภาพ” 

แวววรรณได้แต่กลนืน�้าลายเอื๊อก ปกตจิองควิกย็าก แถมถ่ายที

ใช้สองควิ รอบที่แล้วถ่ายไปสองวนั ถงึแม้เพื่อนจะลดแลกแจกแถมก็

ยงัหลายตงัค์ คดิแบบแง่ธรุกจิโคตรคุ้ม คดิแบบแง่คนมศีลีธรรม นี่เรา

ก�าลงัท�าบาปหรอืเปล่า เกดิไอ้คณุชายมนัไม่จรงิจงักะน�้าผึ้ง เวรกรรม

จะท�าให้แวววรรณโดนผู้ชายทิ้งไหม

“กค็ยุกบัเขาตรงๆ ไปไหมว่าจะรบัเปล่า” สตสิ่วนดที�าให้หล่อน

ไม่อยากตอบรับที่จะช่วยเหลือเพื่อนรัก ก็ประวัติด้านนี้ของมันดีซะ

ที่ไหน ใครๆ เขากร็ูก้นัทั้งนั้นละว่ามนัไม่คบใครจรงิจงัทั้งนั้น ท�าตวัเป็น

พ่อมาลยัไปเรื่อย ทั้งที่ถงึวยัควรแต่งงานได้แล้ว

“กจ็ะไม่ช่วยหน่อยเหรอวะววีี่ ไอ้คณุชายมนันั่งไม่ตดิแล้วเนี่ย” 

ตรยัภมูริบีเข้าข้างบรุษุเพศด้วยกนั ดอูาการเพื่อนแล้วกด็อูอกว่าอยาก

ได้เขาขนาดไหน แถมน้องน�้าผึ้งก็สวยหวาน อ่อนโยนเสียขนาดนั้น  

ดไีม่ดอีาจจะเปลี่ยนสนัดานไอ้เสอืร้ายอย่างคณุชายพชรกไ็ด้

“ไม่ใช่ไม่ช่วย แต่นี่ลกูเพื่อนสนทิแม่ฉนันะแก เกดิไอ้คณุชายมนั

ฟันเขาแล้วทิ้ง ฉันไม่โดนหางเลขไปด้วยเหรอ” แวววรรณบอกเสียง

อ่อย เกิดความล�าบากใจขึ้นมาไม่น้อย นี่ถ้ามันไม่นิสัยเสียแบบนี้ 

หล่อนจะไม่ลงัเลใจที่จะเป็นกามเทพสื่อรกัให้ทั้งคู่เลยจรงิๆ 
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“เออ...วีวี่มันก็พูดถูก” ตรัยภูมิหันกลับมามองคุณชายทั้งๆ ที่

ค่อนข้างแน่ใจว่ารายนี้ไม่เหมอืนรายอื่น แต่จะไปเอาแน่อะไรกบั หม่อม

ราชวงศ์วชรฉตัร วริยิา เล่า

“ฉนันดักนิข้าวให้กไ็ด้ แต่แกพูดเองนะ” แวววรรณต่อรอง นี่ถ้า

ผู้หญิงที่คุณชายพชรหมายปองเป็นคนอื่นนะ จะไม่เล่นตัวแบบนี้เลย 

แต่ด้วยความที่เอน็ดสูรุสัวดเีป็นทนุเดมิ และความสนทิสนมของมารดา

ทั้งคู่ท�าให้แวววรรณไม่อยากเข้าไปมบีทบาทมาก เพราะรู้ดวี่าสนัดาน

เรื่องผู้หญงิของเพื่อนรกัเป็นอย่างไร

โอเค...คณุชายพชรไม่ใช่ผูช้ายเจ้าชูห้รอืเป็นประเภทไม่ให้เกยีรติ

ผู้หญงิ ฟันไม่เลอืก แต่เท่าที่รู้จกักนัมามนัมโีลกส่วนตวัสูงมากชนดิที่

ไม่เคยได้มีผู้หญิงคนไหนได้เข้าไป ไม่เคยเห็นมันใช้ค�าว่าแฟนกับใคร

เขา แต่เวลาคณุชายพชรถูกใจใครกม็กัจะเข้าไปสานสมัพนัธ์ได้ง่ายๆ 

และไม่เคยเห็นใครปฏิเสธเลยด้วยซ�้า เพราะหน้าตาหล่อร้าย มรดก

มหาศาล แถมมหีวงัได้เป็นสะใภ้เจ้า ผูห้ญงิที่ไหนปฏเิสธกบ้็าแล้ว และ

กอ็กีเช่นกนั ผู้หญงิพวกนั้นต้องยอมรบัความจรงิที่พ่วงมาด้วยว่า คณุ

ชายพชรพอใจแค่ความสมัพนัธ์แบบฉาบฉวยเท่านั้น

“นดัมา” คณุชายบอกเสยีงทุ้มเดด็ขาด ก่อนจะหนัไปหาเลขาฯ 

ของเขา “คณุกาญจนาไม่ต้องห่วงครบั ได้นางแบบแน่ ให้คงควิถ่าย

ไว้เหมอืนเดมิ แล้วผมจะตดิต่อไป” หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรบอกลูกน้อง

คนสนิทที่ท�าหน้าลมจะจับตลอดเวลาเพราะเกิดปัญหาเร่งด่วนจนคิว

งานที่วางไว้อาจจะรวนไปหมด เพิ่งจะท�าสหีน้าคลายใจเพราะเจ้านาย

หาทางแก้ปัญหาให้ได้แล้ว

“ค่ะๆ...งั้นฝากคุณชายนะคะ นาค่อยโล่งหน่อย” ได้ความว่า

คุณชายคนเล็กจะหาทางช่วย กาญจนาจึงขอตัวกลับไป ปล่อยให้

ราชนกิลุหนุ่มหล่อเฟี้ยวสงัสรรค์กบัเพื่อนฝูงที่ใครๆ ก็รู้ว่ามอียู่ไม่กี่คน

ต่อไป
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“นี่คดิถงึลกูพลบัเนอะ” แวววรรณเอ่ยถงึญาตผิูน้้องของคณุชาย

ที่คุ้นเคยกนัด ีเป็นเพื่อนกนิเพื่อนเที่ยวกนัมานาน

“น้องเขาไปดีแล้ว...ผัวเขาหวงขนาดนั้นคงปล่อยออกมาแท่ดๆ 

กบัแกหรอกววีี่” ตรยัภูมวิ่าเข้าให้

แวววรรณได้แต่หัวเราะตามเพื่อนไป เปลี่ยนเรื่องอื่นคุยกัน

สนกุสนานตามแต่บรรยากาศจะพาไป จนดกึเตม็ทนจงึแยกย้ายกนัไป

พกัผ่อน 

“แล้วกลับมานี่น�้าผึ้งจะพักก่อนหรือท�าอะไรอ้ะ มีอะไรให้

พี่ช่วยบอกได้เลยนะจ๊ะ” แวววรรณเปิดฉากคุยกับสุรัสวดีที่หล่อน

นดัแนะให้เข้ามาที่บรษิทั เพราะรปูที่ไอ้คณุชายถ่ายไปสปัดาห์ก่อนสวย

จนไม่ต้องส่งให้บริษัทโฆษณาดูก็รู้ว่าใช้การได้แน่ๆ จึงชวนกันเข้ามา

คุยคอนเซปต์งานที่จะถ่ายโพรโมตคอลเล็กชันใหม่ของมารดาหล่อน 

และสร้างโอกาสให้คณุชายพชรจบีสรุสัวดไีปเป็นพรเีซนเตอร์บรษิทัของ

บดิาเขาด้วย

“จรงิๆ น�้าผึ้งอยากเปิดโรงเรยีนสอนบลัเลต์ค่ะ แต่คณุแม่เปรยๆ 

ว่าต้องดูท�าเลดีๆ  เพราะเราไม่เป็นที่รู้จกัที่นี่ แรงโฆษณากบัชื่อเสยีงมี

ผลมาก จะให้น�้าผึ้งหาชื่อเสยีงที่นี่กย็าก นอกจากเป็นลูกสาวคณุพ่อ

กบัคณุแม่กไ็ม่มคีนรูจ้กัน�้าผึ้งเลยนะคะพี่ววีี่” สรุสัวดอ่ีอนหวาน แต่พดู

ตรงฉะฉานตามใจคดิเสมอ

คนร่วมโต๊ะสนทนาอีกคนไม่พูดอะไรมาก ยกแก้วเอสเพรสโซ

เลก็ๆ ขึ้นจบิพลางกระตกุยิ้ม แหม...มนัจะเหมาะเจาะอะไรขนาดนี้

“งั้นผมมีข้อเสนอ บริษัทพี่ชายผมก�าลังหาพรีเซนเตอร์คนใหม่

ถ่ายโฆษณา สุดสัปดาห์นี้ถ้าคุณน�้าผึ้งรับงาน แล้วต่อด้วยโพรเจกต์

ของวีวี่ ภายในสองเดือนนอกจากจะได้ทุนไปเปิดโรงเรียน ยังท�าให้

โรงเรียนคุณดังโดยไม่ต้องเสียตังค์โพรโมต” หม่อมราชวงศ์วชรฉัตร
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ท�าตวัเหมอืนพ่อพระมาโปรด นกึกระหยิ่มดใีจที่หาโอกาสเข้าหาหญงิ

สาวที่ตัวเองหมายปองได้ แต่อีกฝ่ายกลับไม่ตื่นเต้นหรือตอบรับทันที

อย่างที่เขาคาดหวงั จนคนหล่อร้ายอดเสยีเซลฟ์ไม่ได้

“เอ่อ...พรีเซนเตอร์อะไรกันคะ น�้าผึ้งไม่เคยท�า ท�าไม่ได้หรอก

ค่ะ” หน้าหวานสวยส่ายปฏเิสธทนัท ีไม่อยากท�าในสิ่งที่ไม่มั่นใจ ฝ่าย

คนที่รบัปากเพื่อนไปแล้วว่าจะช่วยเชยีร์กเ็ลยต้องออกแรงบลิด์ต่อ 

“โอ๊ย...ลองดไูหมล่ะ พี่น่ะมองไม่ค่อยพลาด น�้าผึ้งมอีนิเนอร์นกั

แสดงสูงมากนะ ตอนถ่ายแบบไอ้ตรัยมันยังนึกว่าหนูเป็นนางแบบ

อาชพีเลย” 

“คณุลองเข้าไปแคสต์ก่อนกไ็ด้ แต่ผมว่าคณุท�าได้ ผมเหน็ด้วย

กบัววีี่ คณุมวีญิญาณนกัแสดง” คราวนี้หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรพดูตาม

ที่ตาเหน็จรงิๆ เพราะตอนที่หล่อนอยู่หน้ากล้อง มนัช่างเป็นธรรมชาต ิ

เหมอืนหล่อนสวมบทและเข้าถงึสิ่งที่กล้องต้องการจบัได้ด ีดจีนคนเป็น

ตากล้องมานานอย่างเขายงัขนลกุ

“ไม่มไีด้ไง นี่นกัแสดงน�าคณะบลัเลต์ลอนดอนนะยะ อนิเนอร์

นางแน่นกว่าดาราไทยชวัร์ย่ะ แค่ไม่เคยถ่ายออกกล้องแค่นั้นเอง” แวว-

วรรณรบีโฆษณาน้องสาว ทั้งๆ ที่ไม่ต้องขาย คณุชายกพ็ร้อมช้อนซื้อ

อยู่แล้ว

เมื่อสบโอกาสแล้วคุณชายก็รีบรุกไม่ยั้ง ยิ่งเห็นท่าทางไม่หือ 

ไม่ออืของอกีฝ่าย ยิ่งปล่อยไว้นานไม่ได้ “เอาเป็นว่าจากนี้คณุว่างไหม

ล่ะ ผมจะนดับรษิทัโฆษณาให้ เดี๋ยวผมพาเข้าไป”

“จะดเีหรอคะ...” สรุสัวดยีงัตดัสนิใจไม่ถูก สองจติสองใจ เพราะ

ทุกอย่างพุ่งเข้ามาเร็วเหลือเกินจนหล่อนตั้งรับแทบไม่ทัน แต่หากคิด

ตามเหตผุลที่คณุชายบอกกด็ไีม่น้อย เรยีกว่ายงิปืนสองนดัได้นกหลาย

ตัว ดีซะอีกจะได้มีเงินมาเปิดโรงเรียนแบบไม่ต้องรบกวนเงินคุณพ่อ 

คณุแม่ น่าภูมใิจกว่าเป็นไหนๆ 
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“ดี...เชื่อผม” หม่อมราชวงศ์วชรฉัตรบอกเสียงเรียบ นัยน์ตา

เหยี่ยวจ้องผู้หญิงหน้าหวานตรงหน้าไม่วางตา ใช้มนตร์ด�าสะกดให้

หล่อนเชื่อฟัง จนหญงิสาวได้แต่พยกัหน้ารบัข้อเสนอเหมอืนคนไม่รูเ้นื้อ

รู้ตวั เลยได้แต่ออกตวัไว้ก่อนหากท�าได้ไม่พอใจเขา

“แต่ถ้าน�้าผึ้งท�าได้ไม่ดี คุณชายอย่าโกรธนะคะ” สุรัสวดีบอก

เสียงแผ่ว สบตาคุณชายแบบเด็กขอลุแก่โทษจากผู้ใหญ่ ท�าเอาได้

คะแนนความเอน็ดูจากคณุชายพชรอกีมากโข 

โธ่...คนสวยของพี่ ไม่ดหุรอก แต่จะปลอบจนถงึเช้าเลย

“งั้นตามนี้ คิวถ่ายเครื่องประดับขอเป็นเสาร์หน้าได้ไหมคะ”  

แวววรรณถามนางแบบคนใหม่ของรวีวรรณเจมส์พลางเรียกสติเพื่อน

คนื ท่าทางเหมอืนคนเมายา ท�าตาวบิวบัอยู่ได้ 

สุรัสวดีท�าท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าตอบรับ “เอ่อ...ได้

ค่ะ แต่ต้องเสร็จไม่เกินสี่โมงเย็นนะคะ เพราะมีงานเลี้ยงสถาปนา

กระทรวงคุณพ่อ น�้าผึ้งต้องเต้นบัลเลต์ในงาน นัดซ้อมกับวงตอน 

ห้าโมงไว้แล้วอะค่ะพี่ววีี่ ไม่อยากเลื่อน เกรงใจเขา”

“โห อยากดู พี่ไม่เคยดูบลัเลต์เลยนะครบั” ตรยัภูมริบีพูดหลงั

จากนั่งเป็นเสาประกอบฉากมานาน พลางเตะขาคุณชายใต้โต๊ะ

เป็นการส่งสญัญาณว่า ‘กูช่วยหาโอกาสให้มงึแล้วนะเว้ย’

ในขณะที่แวววรรณกไ็ม่รอช้า ช่วยเพื่อนรกุ ช่วยเพื่อนรบัเตม็ที่ 

ท่าทางมันคงชอบจริงละมั้ง ไม่งั้นคนอย่างหม่อมราชวงศ์วชรฉัตรไม่

เสยีเวลามานั่งกล่อมใครแบบนี้หรอก

“ไปปะล่ะ เขาขายโต๊ะ แม่ฉนัซื้อมาโต๊ะหนึ่ง ทั้งบ้านมฉีนักะแม่

ไปสองคน” แวววรรณบอกตามความจริง แต่ทีแรกที่ไม่คิดจะชวน

เพราะตรยัภมูไิม่ชอบงานสงัคมพธิกีาร ส่วนคณุชายพชรกอ็นิดี้จะตาย 

แค่ราชพธิทีี่โดนบงัคบัไปกห็ายใจไม่ออกจะแย่แล้ว แต่แล้วกต้็องตกใจ

ไม่น้อย เมื่อคนที่ท�าหน้าปูเลี่ยนทุกครั้งเวลาได้การ์ดเชิญตอบรับ 
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คนแรก

“เอาส.ิ..ผมไปด้วย” หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรบอกไว้แค่นั้น ก่อน

จะขอตวัไปดภูาพที่ฝ่ายอาร์ตส่งมาให้รอบสดุท้ายก่อนที่จะเข้าโรงพมิพ์ 

ทิ้งให้สุรัสวดีคุยเล่นกับตรัยภูมิและแวววรรณ รอเวลาเข้าไปที่บริษัท

โฆษณา โดยที่นางเอกของงานในวันนั้นไม่ได้รู้เลยว่าชีวิตจะไม่เรียบ

ง่ายสงบสขุเหมอืนเดมิอกีแล้ว

ระหว่างทีส่รุสัวดกี�าลงัถกูมะรมุมะตุม้ด้วยทมีงานทมีเก่งที่

บรษิทัวริยิะทรพัย์ใช้เป็นประจ�าตั้งแต่มาถงึ เลขาฯ ประจ�าตวัคณุชาย

พชรที่ท�างานแสนสบาย เพราะเจ้านายไม่ชอบเข้าบริษัทก็มาเลียบๆ 

เคยีงๆ ถามค�าถามสนองความอยากรู้จากคนจ่ายเงนิเดอืน

“หามาจากไหนคะเนี่ย” กาญจนากระซิบใส่คุณชายพชรที่ยืน

อยู่หลงักล้อง ปล่อยให้สรุสัวดลีองแคสต์ไปตามบทที่ทมีงานเตรยีมไว้ 

ซึ่งผลก็คงเป็นไปตามความคาดหมาย เพราะทุกคนหันมาพยักหน้า 

ตั้งแต่เทกแรก วญิญาณศลิปินของหล่อนเตม็เปี่ยมจรงิๆ 

“ดแีบบนี้ หลงัจากงานเราคงดงัเป็นพลแุตก”

“ผมไม่ให้เขารับงานอื่นเยอะนักหรอก” คราวนี้หม่อมราชวงศ์ 

วชรฉตัรที่ยนืคมุอยู่บอกกบัลูกน้องเสยีงเรยีบ ทั้งๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจจะพูด

ออกไปด้วยซ�้า ในขณะที่ตาเหยี่ยวยงัจบัจ้องอยู่ที่สาวสวยของเขา แต่

คงเป็นเพราะความไม่ชอบใจตอนที่คุณกาญจนาบอกว่าหล่อนจะดัง

เป็นพลแุตก กแ็ปลว่าจะมคีนรู้จกัคณุน�้าผึ้งเยอะขึ้นสนิะ ไม่เอาหรอก 

ไม่ชอบ!

“แฟนคุณชายเหรอคะ” กาญจนาถามออกไปตรงๆ หลังจาก

เหน็ท่าทางและค�าพูดของผู้เป็นนาย หล่อนท�างานกบัคณุชายมานาน

พอสมควร ถึงแม้หม่อมราชวงศ์วชรฉัตรจะไม่ได้เข้ามาบริหารงานที่

บรษิทัเตม็เวลา แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์ การตลาด 
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หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณชายพชรถนัด ชายหนุ่มก็ไม่เคยนิ่ง

นอนใจที่จะเข้ามาท�างานให้

“ยัง” ตอบแค่นั้นแล้วคุณชายก็หันไปคว้าขวดน�้าแร่ที่ยังไม่ได้

เปิด พุ่งตวัเดนิเข้าไปหาพรเีซนเตอร์คนใหม่ของบรษิทัหลกัทรพัย์และ

บรหิารกองทนุยกัษ์ใหญ่

“คณุท�าได้ดนีะน�้าผึ้ง ผมว่าคณุได้งานแน่ๆ” มอืหนายื่นขวดน�้า

ที่เขาตั้งใจเอามาบรกิารคณุน�้าผึ้งของเขาโดยเฉพาะให้หล่อน

อีกฝ่ายยกมือไหว้ขอบคุณ ยิ้มหวานรับค�าชม พลางดูดน�้าแก้

กระหาย เพราะหล่อนต้องลองพูดบทอยู่นาน 

“ไม่เอาเส้นนะคะ อยากได้เพราะความสามารถตวัเอง” ท�าไม

สุรัสวดีจะไม่รู้ว่าคุณชายพชรสนใจหล่อน ก็กิริยาทรีตผู้หญิงจนออก

นอกหน้าขนาดนี้ ใครกด็ูออกทั้งนั้นว่าคณุชายก�าลงัขายขนมจบี

“ไม่เส้น...ได้เพราะตวัคณุนี่แหละ” คณุชายตวัร้ายพดูตามความ

จรงิ พูดกนัตามความสามารถ คณุน�้าผึ้งผ่านเหน็ๆ ฉายแววขนาดนี้ 

กลวัจะดงัจนฉดุไม่อยู่ด้วยซ�้า 

สุรัสวดีได้ยินแบบนั้นก็หันมายิ้มน้อยๆ ให้คุณชายหนุ่ม “ถ้า

อย่างนั้นกด็คี่ะ น�้าผึ้งขอตวัไปเปลี่ยนชดุก่อนนะคะ เยน็แล้ว เดี๋ยวจะ

ค�่า” มอืบางหย่อนขวดน�้าที่ดื่มจนหมดใส่ถงัขยะเลก็ๆ ตั้งท่าจะหมนุ

ตัวกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตามที่บอก แต่อีกฝ่ายกลับรั้งหล่อนไว้ด้วย

ค�าถาม

“คณุรบีไปไหนต่อเหรอ” หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรก้มลงถามคนที่

เขาพามาด้วย อตุส่าห์จะชวนไปกนิข้าวต่อ ไม่นกึว่าเจ้าตวัจะมภีารกจิ

ต้องไปไหนหลงัจากนี้ 

“ไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะ แต่ไม่ชนิรถตดิในกรงุเทพฯ ไม่อยากอยู่

ในรถนานๆ” ฝ่ายคนจะถูกชวนไปเดตตอบแบบไม่คิดอะไร แต่ว่าไป

ตามจรงิเป็นเพราะด้วยนสิยัโกหกใครไม่เป็น
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“งั้นเดี๋ยวผมพาไปกนิข้าว ถอืว่าเลี้ยงขอบคณุที่ช่วยชวีติบรษิทั

ท่านพ่อไว้ ไม่งั้นไม่รู้จะหาพรเีซนเตอร์จากไหนมาถ่ายได้ทนัเวลา คณุ

บอกรถที่บ้านไม่ต้องรอมารบันะ เดี๋ยวเสรจ็ผมจะพาไปส่ง”

หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรไม่รอให้สรุสัวดตีอบ เดนิกลบัไปหาเจ้า-

หน้าที่ที่มาจากบริษัทโฆษณาอีกสี่ห้าคนเพื่อคุยคอนเซปต์การถ่ายท�า 

กระทั่งหญงิสาวกลบัมาหลงัจากเปลี่ยนชดุเป็นเดรสคอปาดสขีาว ตวั

กระโปรงทรงเอบานถงึครึ่งขาอ่อน ผมยาวด�าขลบัรวบเป็นหางม้าอวด

ใบหน้ากระจ่างใส ใบหน้าแต่งแต้มแค่พอด ีส่งให้เจ้าตวัสวยจบัตามาก

ยิ่งขึ้น ท�าเอาคณุชายพชรค้างเรื่องที่ก�าลงัตกลงกบัทมีงานไป จนคณุ

กาญจนาต้องเรยีกซ�้า

“คณุชายคะ คณุชาย...”

“เอ่อ...ครบั” แขนแกร่งสแีทนยกขึ้นหมายจะเอามอืลบูท้ายทอย

แก้เก้อ นกึในใจว่ากระโปรงของสรุสัวดมีนัจะยาวลงมาอกีหน่อยไม่ได้

หรอืยงัไง 

“ตกลงตามนั้นนะคะ ถ่ายภาพนิ่งวนัหนึ่ง ถ่ายโฆษณาวนัหนึ่ง”

หม่อมราชวงศ์หนุ่มหล่อพยักหน้ารับ แต่ไม่วายทิ้งระเบิดให ้

ทมีงานสงสยัในความสมัพนัธ์ระหว่างเขากบัสรุสัวดอีกีรอบ

“ภาพนิ่งเดี๋ยวคราวนี้ผมถ่ายเอง กลบัก่อนนะ มอีะไรโทร. ไป

ละกนั เดี๋ยวคณุน�้าผึ้งจะดกึ” แล้วคณุชายพชรของเก้งกวางบ่างชะนี

ในบรษิทัโฆษณากก็ระตกุยิ้มร้ายแบบที่เรยีกเสยีงกรี๊ดจากคนที่มาช่วย

งานในวนันี้ ก่อนจะออกเดนิไปหาสรุสัวดทีี่นั่งกดโทรศพัท์รอเงยีบๆ อยู่

บนโซฟาอย่างมมีารยาท เพราะเหน็คณุชายคยุงาน

ชายหนุ่มในชุดเสื้อยืดพอดีตัวสีด�า กางเกงยีน และรองเท้า

ล�าลองก�ามะหยี่สัญชาติอิตาลี ยื่นมือออกไปรับกระเป๋ากีฬาที่เขารู้ดี

ว่าใส่ชดุเต้นบลัเลต์ของหญงิสาวมาถอืให้ คราวนี้สรุสัวดยีอมให้เขาถอื 

เพราะคณุชายบอกไว้แล้วว่าจะดนู่าเกลยีดหากคนอื่นเหน็เขาปล่อยให้
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ผู้หญงิถอืของเอง

หญงิสาวยิ้มหวานน้อยๆ ให้คนที่เพิ่งเดนิมาถงึ พลางเกบ็มอืถอื

ใส่กระเป๋า ยืนขึ้นพร้อมออกเดินทาง หลังจากนั่งรอเขาคุยงานมา 

สกัครู่

“เสรจ็แล้วเหรอคะ” 

“เขาขอถ่ายวนัองัคารกบัวนัพธุ น�้าผึ้งสะดวกไหม ผมจะให้รถ

ที่วังไปรับไปส่ง คุณน้าจะได้ไม่ห่วง วันนี้ตอนไปส่ง ผมจะเรียนท่าน

ให้” คณุชายพชรเจรจาเป็นงานเป็นการ สมบตัผิู้ดทีี่มเีตม็เปี่ยมท�าให้

รู้ว่าควรปฏบิตักิบัเพศตรงข้ามที่หมายตาอย่างไรไม่ให้พ่อแม่ฝ่ายหญงิ

เหมน็ขี้หน้าเอาได้

“เอ...วนัพธุมซ้ีอมบลัเลต์นะคะ น�้าผึ้งต้องซ้อมวนัเว้นวนั จะเสรจ็

กี่โมงคะ พอดสีตดูโิอที่บ้านซ่อม น�้าผึ้งเลยต้องไปเต้นข้างนอก คณุแม่

จองเวลาแน่นอนไว้แล้วด้วย” สรุสัวดนีิ่วหน้าบอกชายหนุ่มที่บดันี้เดนิ

เคียงกันออกมาถึงที่จอดรถด้านหน้าแล้ว แต่ยังไม่ยอมเข้ารถกันทั้งคู่ 

เพราะคณุชายพชรก�าลงัสลบัตารางเวลาในหวั

“งั้นถ่ายภาพนิ่งวนัพธุละกนั ผมถ่ายเองจะได้ไม่กระทบคนอื่น

เขา เดี๋ยวผมมาถ่ายให้แต่เช้า ส่วนตวัสปอร์ตโฆษณา ถ่ายวนัองัคาร 

คงทั้งวนั คณุจะไหวไหม” คณุชายเริ่มเป็นห่วง เพราะการถ่ายท�าแบบ

นี้บางทกีนิเวลาเลยเถดิกว่าที่วางเวลาไว้หากมเีหตเุฉพาะหน้า

“ไม่มีปัญหาหรอกค่ะ ตอนน�้าผึ้งอยู่กับคอมพานีซ้อมหนักจะ

ตาย แค่นี้สบายมาก” หญงิสาวยิ้มหวานระหว่างตอบ ก่อนจะก้มหวั

ลงเป็นการขอบคณุที่คณุชายพชรเปิดประตูรถให้

“คณุอยากทานอะไรน�้าผึ้ง” คณุชายถามคนสวยของเขาที่บดันี้

เข้าไปนั่งในรถสปอร์ตคนัจิ๋วของหม่อมราชวงศ์วชรฉตัรเป็นที่เรยีบร้อย 

โดยที่เจ้าของรถยังยืนเท้ากรอบประตูรถก้มหน้าถามเพื่อนร่วมทาง 

ก�าลังวัดใจว่าหล่อนจะชอบอาหารแบบไหน มากเรื่องมากความหรือ
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เปล่า เจอมาเยอะประเภทต้องเดตร้านสวยๆ แพงๆ แต่แล้วค�าตอบที่

ออกมาจากปากอิ่มนั้นกท็�าเอาคนถามถูกใจไม่น้อยจนต้องลอบยิ้ม 

“น�้าผึ้งทานอะไรกไ็ด้ ข้างถนนกไ็ด้ ไม่ซเีรยีสเลยค่ะ” 

ด.ี..ง่ายๆ แบบนี้ด ีอยู่กนัได้นาน

ก๋วยเตีย๋วคัว่ไก่คอือาหารทีค่ณุชายพาคุณน�า้ผึง้ของเขามา

กินกันสองต่อสองเป็นครั้งแรก บรรยากาศล้งเล้ง โวยวายในตรอก 

เลก็ๆ แถวคลองถมไม่ได้ช่วยให้เกดิอารมณ์โรแมนตกิสกันดิ แต่คนที่

เขาพามาด้วยก็หน้าตามีความสุข ไม่เห็นท�าท่ารังเกียจอะไร จนชาย

หนุ่มแอบเพิ่มคะแนนพศิวาสให้หญงิสาวรวัๆ 

“ผมชอบทานร้านนี้มาก ต้องให้เฮียผัดเอง คุณลองทานคู่กับ 

น�้าซปุนี่ด้วย” คณุชายเลื่อนถ้วยน�้าซปุต้มกระดูกไก่ให้สรุสัวดทีี่ท�าท่า

ตื่นเต้นอยู่ฝั่งตรงข้าม

“เอ่อ...คณุชายคะ...”

ท่าทางลังเลของสุรัสวดีท�าเอาหม่อมราชวงศ์หนุ่มกระตุกคิ้ว 

อย่าบอกนะว่ากนิไม่ได้เหมอืนผู้หญงิคนอื่น

“ทานได้หรือเปล่า...ผมก็ลืมว่าคุณอยู่เมืองนอกมานาน” ถาม

ค�าถามหยั่งเชงิออกไปอย่างสภุาพ

“น�้าผึ้งจะสั่งหนงัไก่ทอดน่ะค่ะ”

สีหน้าเกรงใจของหล่อนเล่นเอาคุณชายยิ้มกว้าง น่ารักอะไร 

แบบนี้คณุน�้าผึ้ง

“โธ่...ผมกน็กึว่าอะไร ชอบเหรอ...ผมกช็อบนะ แต่อายเุยอะแล้ว

ทานบ่อยๆ จะไม่ไหว หึๆ ” คณุชายบอกแค่นั้นแล้วกห็นัไปสั่งกบัอาเฮยี

เจ้าของร้านที่ดูจะคุ้นเคยกนัดี

ไม่นานอาหารก็มาเสิร์ฟพร้อมรับประทาน ส่งกลิ่นหอมฉุย 

คณุภาพคบัจานเรยีกร้องให้ทั้งคู่ลงมอื แต่กย็งัมบีทสนทนาเรื่อยๆ ขบั
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กล่อมไปด้วย

“น�้าผึ้งชอบมากค่ะ แต่ทานไม่ค่อยได้ ถ้าน�้าหนกัเยอะ เวลาเต้น

จะปวดข้อเท้า ตอนนี้ไม่ได้เต้นเป็นอาชพีแล้ว จงึทานตามใจได้” หญงิ

สาวเล่าอย่างอารมณ์ด ีท�าเอาคนฟังเพลนิตาม

มื้ออาหารง่ายๆ ที่มอีาหารคนละจานกบัหนงัไก่ที่สั่งมาแบ่งกนั

กินจบลงในเวลาไม่ถึงสี่สิบห้านาที หน้าผากโหนกของสุรัสวดีมีเหงื่อ

ผดุเพราะอากาศร้อน ปากแดงที่คณุชายอยากชมิหนกัหนาว่าจะหวาน

เหมอืนชื่อเจ้าของไหมเจ่อแดงกว่าเดมิ เพราะแม่คณุใส่พรกิป่น พรกิ

น�้าส้มวุ่นวายในก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ในขณะที่คุณชายพชรใส่แต่ซอสพริก

เพิ่มรสชาติตามแบบที่เขาชอบ จนท้ายที่สุดคุณชายก็ทนเห็นสุรัสวดี

เหงื่อไหลไม่ไหว ต้องยื่นผ้าเชด็หน้าที่มกัพกตดิตวัเป็นประจ�าให้

“เอ้า ผ้าเชด็หน้าผม สะอาด ซบัเหงื่อซะ ร้อนละส ิไปๆ ขึ้นรถ”

คณุน�้าผึ้งยกมอืไหว้ขอบคณุผู้สูงวยักว่าตั้งเจด็ปี กป็ีนี้คณุชาย

อายสุามสบิสี่แล้วนี่

กิริยาน่าเอ็นดูของหญิงสาวท�าเอาคุณชายหัวใจกระตุกแล้ว 

กระตกุอกี มนัจะเยอะไปแล้วคณุน�้าผึ้ง

ขับรถออกจากร้านได้ไม่นาน คุณชายก็น�าพารถสปอร์ต

คนัจิ๋วมาใกล้ถงึปลายทาง ซึ่งบ้านของสาวสวยคนนี้อยูบ่รเิวณถนนวทิย ุ

โดยที่ทั้งสองสนทนากนัเบาๆ เรื่อยมาตลอดทาง

“เดี๋ยวคุณชายลงสะพานแล้วเลี้ยวเข้าวิทยุก็ถึงบ้านน�้าผึ้งแล้ว

ค่ะ...” หญงิสาวบอกทางง่ายๆ ให้คนมนี�้าใจพามาส่งฟัง ก่อนจะถาม

กลบัอย่างเอาใจใส่ “แล้วต้องขบัอกีนานไหมคะกว่าจะถงึวงั” หล่อน

แสดงน�้าใจบ้าง ยอมรบัตามตรงว่าพงึใจบรุษุข้างๆ ไม่น้อย หากเข้า

กันได้ดี ไม่มีเรื่องราวให้ขุ่นข้องหมองใจ ก็คงไม่รังเกียจที่จะสาน

สัมพันธ์ตามที่คุณชายพชรส่งสารแสดงความจ�านงวันละนิดวันละ
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หน่อยมา

“วงัอยู่ราชด�าร”ิ คณุชายตอบเสยีงเรยีบ นกึพอใจที่อะไรๆ กด็ู

เข้าท่าเข้าทางไปหมด บ้านยงัห่างกนัแค่หนึ่งถนนกั้น

“อ้อ ใกล้นดิเดยีว ดคี่ะ เกรงใจคณุชาย นกึว่าต้องขบัอกีไกล

กว่าจะถงึ”

“คณุเรยีกผมว่าพี่เหมอืนเรยีกตรยักไ็ด้นะ” คนที่อยากสนทิสนม

บอกแบบไม่ถอืตวั ทั้งๆ ที่ปกตคินอย่างเขาเรยีกว่าเข้าขั้นหยิ่งกว็่าได้ 

สรุสัวดรีบีส่ายหน้าปฏเิสธ “ไม่ดมีั้งคะ พี่ตรยัไม่ได้เป็นคณุชาย

แบบคณุชายนี่คะ” 

ชายหนุ่มได้แต่ส่งเสียงจึ๊กจั๊กในล�าคอแบบคนไม่เคยโดนขัดใจ 

“คณุชายน่ะคนธรรมดา พ่อผมต่างหากที่เป็นเจ้า ตรยักบัววีี่กเ็รยีกชื่อ

ผมปกต ิเรยีกผมว่าพี่อย่างที่บอกน่ะดแีล้ว”

“อย่าเลยค่ะ น�้าผึ้งไม่ชนิ อกีอย่างคณุชายโตกว่าเยอะด้วย” คน

โดนบงัคบัยงัไม่ยอม มารดาหล่อนเองกม็คี�าว่าหม่อมหลวงน�าหน้า มี

คณุตาเป็นคณุชาย ท�าไมจะไม่รูว่้าไม่ว่าอย่างไรกเ็รยีกเขาอย่างถอืสนทิ

ไม่ได้ขนาดนั้น

ชายหนุ่มเห็นหญิงสาวยังแข็งขืนก็อดไม่ได้ที่จะแดกดันออกไป

ตามประสา ตาเหยี่ยวหรี่ลงเหลอืบมองคนข้างๆ “คณุอายเุท่าไหร่กนั

เชยีว เราห่างกนัหลายปีเชยีวเหรอ”

“น�้าผึ้งยี่สบิเจด็ค่ะ”

เจ็ดปี...คุณชายค�านวณเร็วๆ ในใจ ไม่แก่กว่าเกินไปหรอกนะ 

ทั้งๆ ที่ทแีรกแอบหน้าชาแล้วด้วยซ�้าว่าห่างกนัตั้งเจด็ปี

“ผมเพิ่งจะสามสบิสี่ ไม่ได้ห่างจากคณุเยอะ อายเุท่าตรยั เรยีก

มนัได้กเ็รยีกผมได้”

“กม็นัไม่เหมอืนกนั” คนเดก็กว่าเจด็ปีบอกเสยีงอ่อย

“ไม่เหมอืนยงัไง ผมไม่เถยีงกะคณุละ ตามใจ” คราวนี้คณุชาย
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งอน อะไรนกัหนา กแ็ค่อยากสนทิมากขึ้น

ฝ่ายคนโดนงอนไม่รู้จะพดูยงัไง กจ็ะให้บอกว่าอะไร กพ็ี่ตรยัเขา

ไม่ได้มาจบีหล่อนแบบคณุชายนิ

“คณุแต่งหน้าเสรจ็แล้วให้ใครไปเรยีกผมเข้ามาดกู่อนนะ” 

คุณชายบอกขณะเดินมาส่งสุรัสวดีที่ห้องแต่งตัว เมื่อวานถ่ายตัว

โฆษณาเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว คุณน�้าผึ้งของเขาท�าได้ดีมากจนไม่น่า

เชื่อว่าเป็นงานแรกที่หล่อนรับ แต่อย่างว่าคนเป็นนักบัลเลต์อาชีพ 

แสดงสดมาหลายปี เรื่องแค่นี้คงไม่ใช่เรื่องยากอะไร วนันี้เหลอืแต่ถ่าย

ภาพนิ่งที่จะไว้ใช้ปิดตามทางด่วน หรอืลงตามนติยสารต่างๆ ที่แล้วแต่

ทางทมีที่บรษิทัจะเหน็สมควร

“เหรอคะ” สรุสัวดหีนักลบัมาถามคณุชายที่วนันี้ตดิรถตู้ของวงั

ไปรบัหล่อนมาจากบ้านด้วยตวัเอง ด้วยข้ออ้างที่บดิามารดาหล่อนฟัง

แล้วยิ้ม เพราะเขาบอกว่าเมื่อคนืนอนน้อย วนันี้เลยขี้เกยีจขบัรถ

“งั้นส ิแปลกใจอะไร” เสยีงเหมอืนดดุงัขึ้น คณุชายก้มลงมอง

คนที่เตี้ยกว่าสิบกว่าเซนติเมตร แล้วหันไปบอกช่างแต่งหน้าชื่อดังที่

ท�างานกับเขามานาน วันนี้เขาเลือกทีมงานเองทั้งหมด อยากให้คุณ

น�้าผึ้งของเขาสวยที่สุด ติดก็แต่ยังไม่เห็นชุดที่ทีมงานเตรียมมาให้ 

เพราะดีไซเนอร์มีปัญหาในการแก้ชุดนิดหน่อย จะส่งมาให้ที่สตูดิโอ 

วนันี้

“เสรจ็แล้วให้คนไปเรยีกนะครบั” คณุชายพชรก�าชบัทมีงานแล้ว

ตั้งท่าจะหมนุตวัออกไปดคูวามเรยีบร้อยด้านนอก แต่ช่างแต่งหน้ากไ็ม่

ได้รู้เหนือรู้ใต้ใดๆ ทั้งสิ้น พูดไปตามความเคยชินแบบที่ท�ามาทุกครั้ง

ว่า

“เดี๋ยวพี่พาออกไปก็ได้ค่ะ คุณชายจะได้เตรียมงานอื่นไป

พลางๆ” 
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“ผมอยากเห็นคนแรก” คนเอาแต่ใจบอก พานท�าให้สุรัสวดีที่

นั่งลงบนเก้าอี้แต่งตัวเงยหน้าจากโทรศัพท์มองในกระจก เพราะคุณ

ชายพชรยงัยนืคยุกบัช่างแต่งหน้าอยู่ด้านหลงั

ทั้งสองสบสายตากันผ่านกระจกสะท้อน จนคนที่ต้องเป็นนาง

แบบวนันี้หลบตาไปก่อน กแ็ววตาไม่กั๊กความรู้สกึของคณุชายกบัมาด

เท่ๆ ของเขาท�าเอาจติใจสรุสัวดหีวั่นไหวไม่น้อย คณุชายยนืสอดมอืลง

ในกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้าง ท่าทางสบายๆ แต่แฝงไปด้วยเสน่ห์ ก่อน

จะก้มกระซบิบอกจากด้านหลงั

“เดี๋ยวเจอกนัครบั”

...       

“เอ้า...ใครไปตามคณุชายมาเชก็ของส.ิ..” พี่พูห่รอืชมพนูทุ ช่าง

แต่งหน้ามือทองวางลิปสติกที่เพิ่งบรรจงวาดลงบนปากรูปกระจับ

สวยงามลง ยิ้มพอใจกับผลงานตรงหน้า นางแบบวันนี้สวยมากเป็น

ทนุเดมิอยูแ่ล้ว ยิ่งแต่งแต้มด้วยช่างที่มากพรสวรรค์อย่างพี่พูข่องคนใน

วงการด้วยแล้ว ผู้หญิงตรงหน้าเลยดูเหมือนประติมากรรมชิ้นเอกที่

สะกดสายตาคนมอง สะกดลมหายใจคนเหน็ได้อย่างไม่ต้องพยายาม

“สวยจรงิๆ คณุน�้าผึ้ง จากนี้กเ็ตรยีมตวัดงัได้เลยนะคะ”

สาวเจ้ายิ้มน้อยๆ ก่อนจะบอกอย่างถ่อมตวั “ไม่หรอกค่ะ สวย

ได้แบบนี้เพราะฝีมอืพี่พู่ต่างหาก”

“โอ๊ย...ก่อนแต่งคุณชายก็มองตาไม่กะพริบขนาดนั้น” เมกอัป

อาร์ทสิต์ชื่อดงัตะโกนคยุกบันางแบบวนันี้ผ่านฉากแต่งตวั เพราะหญงิ

สาวโดนทมีงานพาเข้ามาเปลี่ยนชดุที่เพิ่งมาถงึก่อนหล่อนแต่งหน้าเสรจ็

ไม่นาน โดยที่หล่อนหน้าแดงอยู่คนเดียวหลังจากได้ยินประโยคหยิก

แกมหยอกของทมีงาน 

ไม่นานกไ็ด้ยนิเสยีงพี่พู่เชญิคณุชายเข้ามารอแว่วๆ “รอแป๊บค่ะ 

เปลี่ยนชดุอยู่”
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“พร้อมแล้วค่ะ” ทีมงานคนหนึ่งที่ช่วยสุรัสวดีแต่งตัวเปิดม่าน

ห้องแต่งตวัออก

ชุดที่ส่งมาวันนี้ออกแบบด้วยผ้าลูกไม้ปิดแค่ช่วงอกยาวลงมา

จนถึงต้นขา ช่วงบนของชุดเป็นผ้าโปร่งสีเนื้อแขนยาว แต่ก็บางจนดู

เผนิๆ เหมอืนไม่ได้ใส่อะไร ท่อนล่างถงึแม้จะยาวระพื้น แต่กต็กแต่ง

ด้วยผ้าชนิดเดียวกับท่อนบน เมื่ออยู่บนร่างของหญิงสาวที่สูงยาว 

เข่าดีมีทรวดทรงชัดเจน เลยดูงดงามอ่อนหวานและเย้ายวนในคราว

เดยีวกนั ผมยาวสลวยถูกดดัเป็นคลื่นใหญ่ๆ ทิ้งตวัระบั้นเอว ดสูวยจน

ทมีงานที่เป็นชายใจหญงิกว่าครึ่งยงัอดสูดปากไม่ได้

หม่อมราชวงศ์วชรฉัตรหันหลังคุยโทรศัพท์สายส�าคัญจากต่าง

ประเทศของพี่ชายอยู ่เพราะพี่ชายก�าลงัจะเดนิทางกลบัหลงัจากตดัใจ

ปล่อยน้องหญงิทั้งคู่ให้ไปเที่ยวได้ แต่กไ็ม่วายโทร. มาบ่นให้ฟังทกุวนั 

เหมอืนพ่อแก่ที่ท�าใจไม่ได้ จนคณุชายพชรไม่รู้จะท�าอย่างไร นอกจาก

รบัโทรศพัท์ทกุครั้งที่พี่ชายโทร. มา และปล่อยให้บ่นจนกว่าจะหมดแรง

วางหูไปเอง พอหนัหลงักลบัมาตามเสยีงบอกของทมีงาน แทบจะท�า

โทรศพัท์หลดุมอืตอนเหน็ภาพที่ประทบัลงไปในความทรงจ�าเรยีบร้อย...

ท�าไมเซก็ซี่แบบนี้วะ

“ใครเลอืกชดุ!!” เสยีงห้วนของคณุชายท�าเอาทมีงานสะดุง้ ร้อย

วันพันปีเวลาถ่ายงานไม่เห็นสนใจว่าใครจะใส่ชุดไหน วันนี้ท�าไมท�า

หน้าไม่พอใจขนาดนั้น ทั้งๆ ที่นางแบบตรงหน้าสวยขนาดนี้

“ท�าไมล่ะคะ สวยออก” พี่พู่ที่ยืนเช็ดท�าความสะอาดพู่กันอยู ่

ดูอาการคุณชายออก เอ่ยถามเย้าๆ เงยหน้าขึ้นสบตาคุณชายแบบ 

มเีลศนยั หมายให้รู้ตวัว่าออกอาการมากไปแล้ว

“กไ็ม่ได้ว่าอะไร” เสยีงบอกปัดสะบดัอย่างเหน็ได้ชดั จนชมพนูทุ

หวัเราะในล�าคอ

มีแต่สุรัสวดีที่เม้มปากน้อยๆ ยอมรับเลยว่าน้อยใจที่เขาไม่ชม 
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เลยเดนิน�าทมีงานออกไป ไม่มใีครบอกใช่ไหมว่าคนอ่อนหวานแบบคณุ

น�้าผึ้งบทจะงอนกง็อนได้ไม่แพ้ใคร 

หญิงสาวเดินไปประจ�าจุดยืนตามที่ทีมงานบอกเรียบร้อย ฟัง

บรีฟธีมวันนี้อีกนิดหน่อยระหว่างที่ยังมีมือไม้ของทีมงานจัดความ

เรยีบร้อยบนเนื้อตวัอยู่ ไม่นานทั้งหมดกพ็ร้อมที่จะท�างาน

ฝ่ายคุณชายยังไม่เดินออกมาจากห้องแต่งตัว ให้หล่อนยืนรอ

อยูเ่กอืบห้านาท ีพ่อคณุพ่อทนูหวัถงึเดนิมาหยบิกล้อง ทดลองถ่ายผ่าน

เลนส์สี่ห้ารูปก่อนจะสูดหายใจลกึๆ เดนิเข้ามาหานางแบบ โบกมอืไล่

คนอื่นออกจากบรเิวณนั้น

“มอีะไรเหรอคะ” ถงึจะงอน แต่คณุน�้าผึ้งกย็งัควบคมุอารมณ์

ได้ด ีจงึถามเสยีงหวานออกไปตามเคย แต่ไม่หนัไปมองเขา จนคนเดนิ

มาหาเพราะรู้ว่าถูกงอนแอบยิ้ม ถ้าพี่พู่ไม่พูดเมื่อกี้ เขาก็คงไม่ทันได้

รู้สกึหรอกว่าคณุน�้าผึ้งงอน ผู้หญงิงอนกแ็ปลว่าผู้หญงิสนใจ

‘มอีย่างที่ไหน ชอบเขาแต่ไม่ชมเขา’ พี่พูปิ่ดกระเป๋าเครื่องส�าอาง

ขนาดใหญ่ใบแรกพลางส่งให้ลูกมอืที่ตามมาช่วยงานด้วย 

‘อะไรพี่พู่’ คณุชายขมวดคิ้ว ไม่เข้าใจในสิ่งที่ช่างแต่งหน้าบอก

‘ชอบเขาใช่ไหมล่ะ มองตาไม่กะพรบิแบบนั้น แต่คณุชายคงชวด

ละ เพราะผูห้ญงิเขางอน ไม่ชมเขาสกัค�า ท�าหน้าไม่พอใจอกีต่างหาก’

‘โอ๊ย กช็ดุมนับาง...ผมไม่อยากให้ใครเหน็น’ิ เขากบัพี่พู่นี่สนทิ

กนัมากพอสมควร ท�างานด้วยกนัมาหลายปี เรยีกว่านติยสารของเขา

ผูกปิ่นโตกบัทมีพี่พู่เป็นส่วนใหญ่

พี่พู่ชี้ไปทางนางแบบที่เดนิออกไปไม่สนใจตากล้อง ‘งั้นอย่าลมื

ง้อ เพราะนั่นน่ะงอนแน่ๆ’

คุณชายได้แต่ส่ายหัว แต่ก็รับค�าแนะน�าของรุ่นพี่ที่เคารพเป็น

อย่างด ี‘ครบั’

“กระเถิบมาทางนี้หน่อย” คุณชายดึงตัวคุณน�้าผึ้งตามมือมา 
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หญงิสาวกท็�าตามแต่โดยดเีพราะเหน็ว่าเป็นเรื่องงาน คดิว่าเขาคงมอง

มมุแล้ว ดูแสงแล้วว่าตรงไหนเหมาะ แต่ยงัไม่ยอมสบตาเขาเพราะยงั

เคอืงอยู่บ้าง

“มองหน้าผมหน่อย” เสียงที่ทอดอ่อนกว่าเดิมกระทบโสต

ประสาท ท�าให้คราวนี้สรุสัวดจี�าเป็นต้องช้อนตาขึ้นมอง ไม่แน่ใจว่าให้

มองหน้าเขานี่เกี่ยวอะไรกับงานหรือเปล่า หัวใจเต้นคร่อมจังหวะกัน 

เพราะเมื่อสบตาเขากพ็บว่าคณุชายฉายความรูส้กึบางอย่างในแววตา 

แน่ใจเลยละว่าคณุชายกใ็จเต้นไม่แพ้กนั

“น�้าผึ้งสวยมาก สวยจนผมไม่อยากให้ใครเหน็” มอืแกร่งเกลี่ย

ผมที่ปรกหน้าหล่อนออกเพราะเจ้าตวัหนัมามองตากล้องตามค�าสั่ง

“นกึว่าคณุชายไม่ถูกใจชดุเสยีอกี”

คราวนี้เป็นคณุชายที่นิ่ง ไม่นกึว่าสาวหวานจะตอกใครกลบัเป็น 

เขาหวัเราะน้อยๆ ในล�าคอ เพราะหลายคนในสตูดโิอจบัตาดูอยู่ ยิ้ม

น้อยๆ ผดุขึ้นมมุปาก เสยีงบอกแผ่วเบาแค่พอได้ยนิกนัสองคน แต่เรยีก

สเีลอืดบนใบหน้าคณุน�้าผึ้งได้ไม่น้อย

“ถูกใจคนใส่ จนพาลไม่อยากให้ใส่ชดุนี้ไง” 

หญงิสาวรบีก้มหลบตาที่เมื่อครู่เผลอค้อนเขาไปทนัที

“อย่าเขนิส ิเดี๋ยวคนอื่นกจ็บัได้หรอกว่าผมแอบจบีคณุ” คณุชาย

ลดมือที่อ้อยอิ่งอยู่แถวหน้าสวยลง จัดจนเข้าที่ไปทุกอย่างแล้ว แค่

อยากอยู่ใกล้แบบนี้เฉยๆ หาเรื่องจบัโน่นจดันี่ไปเรื่อยเปื่อย แต่แล้วก็

ต้องประหลาดใจ เพราะเหน็ท่าทางเรยีบร้อยอ่อนหวานแบบนี้ สรุสัวดี

ตอกเขากลบัมาหลายรอบแล้ว

“ถ้าคุณชายเห็นเป็นเรื่องต้องปิดบังก็อย่ามาใกล้น�้าผึ้งสิคะ” 

คราวนี้จากที่ควรจะหายงอน กลายเป็นงอนหนักกว่าเดิม จนหม่อม 

ราชวงศ์วชรฉตัรต้องแก้ตวั เพราะเดี๋ยวจะต้องง้อจนงานไม่เสรจ็

“งั้นผมไม่แอบละ อตุส่าห์หวงัดกีลวัคณุจะอาย คณุน่ะเตรยีม
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ตัวรับมือผมให้ดีละกัน” คุณชายพชรถอยออกมา เห็นสายตาทุกคู่ 

จบัจ้องว่าตากล้องสดุหล่อกบันางแบบหน้าใหม่เจรจาอะไรกนัอยูน่าน

สองนาน จงึสั่งการให้ทกุคนเริ่มงาน กลวัที่ไหนเรื่องหน้าด้าน เอาแต่ใจ

จนได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการน่ะงานถนดัเขา 

แล้วทั้งตากล้องทั้งนางแบบกไ็ม่ท�าให้ทมีงานผดิหวงั จนถงึกบั

ต้องออกปากชม เคมขีองทั้งคู่เข้ากนัอย่างมาก เรยีกว่ารู้มมุกนัตลอด

เวลา ฝ่ายนางแบบไม่ต้องรอให้ใครจดัท่าให้มากมาย แต่โพสท่าออก

มาได้ถูกใจทกุคนมากที่สดุ

“เห้ย...อนิเนอร์นางแรง นี่ไม่บอกนกึว่าโปรอ้ะ นางเริ่ดมาก” ทมี

มาร์เกตติงกรี๊ดกร๊าดอยู่ด้านหลังตากล้องที่แอบยิ้มเมื่อได้ยินคนชม 

คณุน�้าผึ้งของเขา ขณะที่มอืยงักดชตัเตอร์ พอใจภาพที่เหน็ผ่านเลนส์

เป็นอย่างมาก ไม่เคยเจอคนที่ถ่ายแล้วท�าให้ใจมคีวามสขุแบบนี้เลย

คณุน�้าผึ้งถกูใจเขามากจรงิๆ ไม่ใช่ในฐานะผูห้ญงิ แต่ในบทบาท

นางแบบเรียกได้ว่าท�าได้ดีมากส�าหรับคนไม่มีประสบการณ์ เหมือน

เธอพร้อมจะสวมบทคนที่จะต้องเป็นในวนันี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มี

ความเป็นคณุน�้าผึ้งเหลอือยู่เลย ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านสหีน้า แววตา 

ท่าทางได้หมดจด แบบไม่เหลอืความกงัวลก่อนเริ่มงาน นี่สนิะ นกัแสดง

ของจรงิ

“ขอโคลสใกล้ๆ อีกเซตหนึ่ง” คุณชายวางกล้องที่อยู่ในมือลง 

แล้วลุกขึ้นเดินเปลี่ยนไปหยิบอีกกล้องที่เหมาะกับการใช้งานมากกว่า 

ในขณะที่ทมีเมกอปักรเูข้าไปเตมิหน้าจดัผมให้นางแบบให้ทนัเวลากบั

การเปลี่ยนอปุกรณ์ของคณุชายตากล้อง

“คณุน�้าผึ้งเก่งมากเลยค่ะ...สวยมาก ไม่บอกไม่รูว่้าเป็นครั้งแรก” 

มือไม้คนพูดยังสาละวนกับการซับความมันออกจากใบหน้านางแบบ 

ก่อนจะหนัไปคว้าพู่กนัทาปาก แต่กลบัต้องชะงกั 

“ยงัไม่ต้องเตมิปากนะ” เสยีงคณุชายดงัอยู่ข้างหลงั ท�าเอาทั้ง
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นางแบบทั้งช่างเงยหน้าขึ้นมอง ก็พบว่าบุรุษรูปงามนามเพราะ พ่วง

ด้วยฐานนัดรศกัดิ์ระดบัหม่อมราชวงศ์เดนิเข้ามาพร้อมน�้า ยื่นให้สรุสัวดี

แบบไม่เหน็สายตาชวนจิ้นของเหล่าทมีงาน

“เมื่อยไหม อยากเข้าห้องน�้าหรอืเปล่า”

อกอพีูจ่ะแตก บอกให้ง้อ ไม่ได้บอกให้จบีต่อหน้าประชาชขีนาด

นี้ แล้วดูส ิแม่น�้าผึ้งคนงามกน็ั่งหน้าแดงก�่าเป็นลูกต�าลงึสกุ ไม่ตอบโต้

อะไร ได้แต่ส่ายหน้าน้อยๆ เหมอืนกลวัดอกพกิลุจะร่วง

“งั้นเดี๋ยวถ่ายต่อ เสร็จแล้วผมพาแวะทานข้าวก่อนไปซ้อม 

บัลเลต์นะ” คุณชายไม่รอค�าตอบรับและปฏิเสธทั้งสิ้น เดินกลับออก

ไปคว้ากล้องอีกกล้องขึ้นมา รอนางแบบพร้อมท�างานอีกครั้ง โดยมี

เสยีงกรี๊ดกร๊าดของช่างแต่งหน้าและทมีงานแถวๆ นั้นที่ได้ยนิคณุชาย

จบีนางแบบคนสวยเตม็สองหู

ทัง้หมดเร่ิมถ่ายงานอีกรอบจนเวลาผ่านไปเกอืบครึง่ช่ัวโมง 

รูปจ�านวนไม่น้อยที่ไม่เคยได้จากนางแบบคนไหนในระยะเวลาเท่ากัน

ถูกน�าขึ้นจอให้ทั้งตากล้องและทีมงานดูความเรียบร้อย ก่อนคุณชาย

พชรจะพยกัหน้าด้วยความพอใจเมื่อผูช่้วยบอกว่าใช้งานได้หมดทกุรปู 

ไม่มีข้อติใดๆ แต่ก็ไม่วายขอถ่ายเพิ่มตามประสาคนรักความสมบูรณ์

แบบ

“ผมขอสามรปูสดุท้าย” คราวนี้คณุชายเดนิตามสรุสัวดมีาที่ฉาก

ถ่ายรูป จดัท่าให้หญงิสาวนั่งลง ในมอืมบีตัรเมมเบอร์ระดบัแพลทนิมั

กองทนุของบรษิทัท่านพ่อที่หล่อนเป็นพรเีซนเตอร์ ตาเหยี่ยวมองหน้า

หวานสวยอย่างใช้ความคดิว่าจะสื่อภาพให้ออกมาเป็นตามที่ใจนกึได้

อย่างไร 

“ร้องไห้ได้ไหมน�้าผึ้ง” เสยีงคณุชายอ่อนโยน มอืถอืกล้อง แต่

ยงัไม่มองหญงิสาวผ่านเลนส์ ผมปรกหน้าลงมา ตวัเขานั่งบนเก้าอี้สตลู 
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ขายาวๆ อ้าออกจากกันในท่าเตรียมพร้อม อีกมือเท้าอยู่บนหัวเข่า 

ท่าทางเป็นธรรมชาต ิ

ฝ่ายหญิงสาวพอได้รับค�าสั่งก็พยักหน้าน้อยๆ หลับตาลง หู

ได้ยนิเสยีงตากล้องบอกให้ใช้เวลาท�าอารมณ์ตามสบาย

“ผมตั้งกล้องรอ” หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรมองคณุน�้าผึ้งของเขา

ผ่านเลนส์เพื่อรอเกบ็ภาพ เพราะไม่ใช่ทกุคนจะสั่งอารมณ์ให้ร้องไห้กนั

ได้ง่ายๆ นี่เป็นอกีชอตพสิูจน์ความสามารถของสรุสัวด ีหากท�าได้ ใน

ฐานะตากล้องมอืหนึ่ง เขากล้าการนัตเีลยว่าคณุน�้าผึ้งของเขามทีี่ทาง

ในวงการนางแบบแน่นอน

แล้วสิ่งที่น่าตกใจกว่าคอืแค่คณุชายยกกล้อง ยงัไม่ทนัได้ตั้งตวัดี

ด้วยซ�้า นางแบบคนสวยกล็มืตาขึ้น มหียดน�้าตาใสกลิ้งทิ้งตวัลงมาบน

ผวิขาวละเอยีด เหมอืนเพชรมากกว่าจะเป็นน�้าตา ดวงตาฉายแววเศร้า 

ปากเผยอออกเพื่อปล่อยอารมณ์ ก่อนจะหลับตาลงให้แพขนตาแนบ

สนทิกบัผวิหน้าเนยีน แหงนหน้าไปด้านหลงัเลก็น้อย ในขณะที่น�้าตา

ยังไม่หยุดไหล มือกดบัตรที่ตัวเองต้องโฆษณาไว้แนบอก แต่ยังเห็น

เครื่องหมายการค้าชดัเจน

ทั้งสตูดโิอเงยีบ ไม่มแีม้แต่เสยีงหายใจ ทกุคนต่างทึ่งในความ

สามารถของสุรัสวดีที่ฉายออกมา มีแค่เสียงชัตเตอร์จากหม่อม 

ราชวงศ์วชรฉัตรที่รัวไม่ยั้งเก็บภาพงดงามตรงหน้า ปากก็ยิ้มไม่หุบ

เพราะได้ทั้งภาพถูกใจ ทั้งเจอคนถูกใจ ก่อนจะลดกล้องลง ยิ้มกว้าง

แบบไม่มีใครเคยเห็น ส่งสัญญาณให้ลูกมือมารับกล้องไปเก็บ แล้ว 

ลกุขึ้นเสยผมให้เข้าที่เข้าทางหลงัจากท�างานตดิต่อกนัมาหลายชั่วโมง

“เลกิกองได้ ผมจะพาคณุน�้าผึ้งไปกนิข้าว”
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“คุณร้องไห้ได้ยังไง” คุณชายวชรฉัตรถามสุรัสวดีที่รวบ

ช้อนกนิข้าวเป็นที่เรยีบร้อย ท่าทางรบัประทานอาหารกะล่อยกะหลบิ

น่ารกัถูกใจเขาเป็นที่สดุ

“กต็ามพลอตคณุพ่อเสยีไม่ใช่เหรอคะ คอืจรงิๆ น�้าผึ้งว่าฟีลมนั

ไม่ต่างจากตอนเต้นเท่าไหร่ เราแค่ต้องเชื่อว่าเราเป็นเขา” 

คุณชายได้แต่พยักหน้ารับค�าตอบ อารมณ์ศิลปินที่มีพอๆ กัน

ท�าให้เข้าใจได้ไม่ยาก มองหน้าคนตอบที่ทั้งหน้าตาและกิริยาต้องใจ

เขา จนคณุชายไม่รู้จะอธบิายออกมาเป็นค�าพูดอย่างไร 

“คณุไม่ทานอะไรอกีหน่อยเหรอ” ทานน้อย ตวับางจนแทบจะ

หกั จนถ้าคดิแบบเลวๆ ว่าถ้าเขาหน้ามดืปล�้าจะเอาแรงที่ไหนมาสู้ 

อีกฝ่ายส่ายหน้าสวยน้อยๆ เป็นเชิงปฏิเสธเพราะยังกลืนข้าว 

ไม่หมดดหีลงัรวบช้อนแล้ว

“เดี๋ยวเต้นแล้วจกุค่ะ ไว้เต้นเสรจ็ค่อยทานเตม็ที่” คณุน�้าผึ้งของ

เขาจิบน�้าอีกอึกเพื่อล้างปากก่อนจะเอ่ยกับคุณชาย ที่วันนี้น่าจะต้อง

เสียเวลาหิ้วไปด้วยกันทั้งวัน เพราะตอนเขาส่งรถที่วังไปรับมีหม่อม 

ราชวงศ์วชรฉัตรติดรถมาด้วย เขาลงไปสวัสดีบิดามารดาหล่อนเสร็จ

สรรพ หลังจากพบกันครั้งแรกเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนเขาไปส่งหล่อนที่

3
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บ้าน หลงัจากไปแคสต์งาน 

กลายเป็นว่าหม่อมมธรุส มารดาของคณุชายเป็นรุน่พี่ที่โรงเรยีน

ราชินีของมารดาหล่อน ท�าให้พ่อคุณมีเรื่องคุยกับคุณแม่ของหล่อน

มากมาย จนเมื่อเช้าที่พบกนัอกีครั้ง ถงึกบัออกปากชวนกนัรบัประทาน

อาหารเช้า เชื้อเชญิให้คณุชายร่วมโต๊ะด้วย

“ไปเลยไหมคะ” สรุสัวดยีิ้มหวานเชญิชวนเขาลกุ ก่อนจะบอก

ทางคนขบัรถหลงัขึ้นนั่งเบาะหลงัรถตู้เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 

...

ไม่เกินสิบห้านาทีคุณชายพชรและสุรัสวดีก็มาถึงสตูดิโอเต้น

กลางเมอืง ที่ที่สรุสัวดใีช้เป็นที่ซ้อมประจ�าในช่วงที่ซ่อมห้องซ้อมที่บ้าน

“คณุชายจะเบื่อไหมคะ จรงิๆ เดี๋ยวน�้าผึ้งให้รถที่บ้านมารบักไ็ด้” 

สรุสัวดถีามด้วยความเกรงใจ ไม่ชอบให้ใครมารอจรงิๆ 

“ไม่เบื่อหรอก ผมขอถ่ายรปูตอนคณุซ้อมเกบ็ไว้ฆ่าเวลาละกนั” 

หม่อมราชวงศ์วชรฉัตรเอี้ยวตัวไปหยิบกระเป๋ากล้องที่ติดมือมาจาก 

การถ่ายโฆษณาเมื่อเช้า พร้อมกบัที่สรุสัวดเีอื้อมไปคว้ากระเป๋าเสื้อผ้า 

เช่นเดียวกัน ท�าให้ปลายจมูกงุ้มแบบจมูกสิงห์ของคุณชายเฉียดแก้ม

เรยีวตอบของหญงิสาวอย่างไม่ได้ตั้งใจ 

สุรัสวดีเงยหน้าขึ้นสบตาคุณชายพชรด้วยความตกใจ แต่ก็

ขยบัเขยื้อนตวัไม่ได้ เพราะเหมอืนถกูดวงตาเขาสะกดไม่ให้เคลื่อนไหว 

ความเขนิอายเริ่มผดุขึ้นบนใบหน้า จนสเีลอืดแต้มระเรื่อไปทั่ว ไม่เคย

ใกล้ชดิกบัผู้ชายคนไหนในสถานการณ์ล่อแหลมแบบนี้เลย 

“เอ่อ...ขอโทษค่ะ” หญงิสาวตั้งสตไิด้ก่อนรบีคว้ากระเป๋าเอามา

วางไว้บนตัก ท�าอะไรไม่ถูก ได้แต่ก้มหน้ามองมือตัวเองจึงไม่ทันเห็น

สหีน้าที่แดงไม่แพ้กนัของคณุชาย ซึ่งยอมต่อควิหยบิกระเป๋ากล้องต่อ

จากสรุสัวดี

“ผมสผิดิ ไปครบั เดี๋ยวจะไม่ทนั”
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เสียงเพลงที่จะใช้ในการแสดงวันเสาร์ที่จะถึงนี้ดังกังวาน หลัง

จากคุณน�้าผึ้งของเขาเอาแผ่นใส่เครื่องเล่นเพลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ก่อนจะเดนิเข้าไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายในห้องเลก็ๆ 

คณุชายเลยได้แต่มองซ้ายขวาหาที่นั่งให้ตวัเอง เหน็เก้าอี้เหมอืน

เก้าอี้ตัวส�ารองข้างสนามอยู่สองตัว คงไม่มีที่ไหนให้รอได้ดีกว่าตรงนี้

ละมั้ง คิดแค่นั้นคุณชายก็เดินไปนั่งแบบไม่ถือตัว ไม่ถึงห้านาทีหญิง

สาวร่างสูงกว่าร้อยเจด็สบิเซนตเิมตร ใส่ถงุน่องสขีาวพร้อมเลกวอร์ม- 

เมอร์กบัชดุบลัเลต์สเีดยีวกนั มเีสื้อคลมุตวัสั้นแบบที่นกับลัเลต์ชอบใส่ 

ปิดท่อนบนอยู่ แต่ก็ยังปกปิดเรือนร่างสมบูรณ์แบบไม่ได้ ขายาวนั้น

เรียวสวยสมส่วนจนคุณชายพชรแน่ใจว่าพระเจ้าต้องล�าเอียงรักคุณ 

น�้าผึ้งของเขามากกว่าผูห้ญงิอื่นแน่ๆ หญงิสาวรวบผมตงึเป็นมวยต�่าๆ 

ไว้ด้านหลัง เปิดเปลือยใบหน้ากระจ่างใส มีเพียงเครื่องส�าอางที่ติด 

มาจากการถ่ายแบบเมื่อเช้า ทั้งๆ ที่พี่พูอ่อกปากว่าจะเตมิหน้าให้แน่น

อีกทีเพราะเห็นว่าคุณชายจะพาไปเดตต่อ แต่เจ้าตัวปฏิเสธ ออกตัว 

ว่าเดี๋ยวไปซ้อมเต้นเหงื่อกอ็อกจนไม่เหลอือะไรอยู่ดี

ขายาวๆ ที่คณุชายพชรมองจนเพลนินั้นพาดขึ้นไปบนบาร์ไม้ที่

ตดิอยู่ด้านหนึ่งของห้องซ้อม สรุสัวดเีริ่มยนืบนปลายเท้า เอนตวัซ้าย

ขวาหน้าหลงัด้วยท่วงท่าสง่างาม จนหม่อมราชวงศ์วชรฉตัรไม่รู้ตวัด้วย

ซ�้าว่าคว้ากล้องออกมาถ่ายรปูเกบ็ไว้ตั้งแต่เมื่อไร กระทั่งสรุสัวดเีดนิมา

ตรงเครื่องเสียงใกล้ตัวเขานั่นละเขาถึงได้รู้สึกตัว แต่ก็ไม่พูดอะไร ได้

แต่ยิ้มน้อยๆ ในหน้าให้หญงิสาวที่ยิ้มกลบัมาด้วยอาการใกล้เคยีงกนั

นิ้วเรยีวกดเล่นเพลง “สวอนเลก” ที่จะใช้แสดง ในใจพลางตื่น

เต้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ‘บ้าจริง เต้นอาชีพมาไม่รู้กี่ปี ขึ้นเวที

ใหญ่กว่านี้ยงัไม่ตื่นเต้น เป็นอะไรล่ะ’

ค�าตอบไม่ได้อยู่ไกลเลย ก็คุณชายรูปหล่อที่ท�าเป็นนั่งเช็กรูป 

ในกล้องนี่ละที่ท�าให้หวัใจเต้นผดิจงัหวะ
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ทนัททีี่คณุน�้าผึ้งเริ่มเต้น คณุชายไม่ได้รูส้กึเกนิจรงิเลยว่าท่าทาง

ที่คณุน�้าผึ้งแสดงออกนั้นท�าให้เขาเข้าถงึความรูส้กึที่หล่อนถ่ายทอดได้

อย่างแท้จรงิ จนคนที่ไม่เคยรูเ้รื่องราวของบลัเลต์เรื่องนี้มาก่อนซาบซึ้ง

ได้อย่างไม่รู้จะอธิบายอย่างไร กล้องราคาแพงระยับบันทึกภาพตรง

หน้าเอาไว้ชนดิที่คนถ่ายไม่คดิถงึเมโมรทีี่เสยีไป เรยีกได้ว่าเป็นหนึ่งใน

ไม่กี่ครั้งที่คณุชายรูส้กึว่ารปูในกล้องต้องถกูใจเขาทกุรปู เพราะฝีมอืใน

การจบัอารมณ์ของเขาไม่ใช่ย่อย แถมคนตรงหน้ากถ่็ายทอดอารมณ์ดี

กว่าคนปกต ิ จนคณุน�้าผึ้งเดนิกลบัมานั่งพกัข้างๆ นั่นละ คณุชายจงึ

ยื่นกล้องไปใกล้หญงิสาวเพื่อให้ดูรูปหนึ่งในนั้น

“หอื...เหมน็เหงื่อค่ะ” หญงิสาวถอยออก เกรงคณุชายจะรงัเกยีจ

เพราะเหงื่อออกเตม็ตวั

“ไม่เห็นเหม็น...รูปนี้คุณสวยมาก” คุณชายบอก ไม่วายเขยิบ

ตามสรุสัวดทีี่ถอยหน ีภาพที่คณุชายถ่ายไว้เป็นภาพหญงิสาวก�าลงัยนื

บนปลายเท้า โน้มตัวลงจนมือสองข้างแทบจดพื้น ตาหลับถ่ายทอด

อารมณ์ความเป็นหงส์ที่ก�าลงัหมดอาลยั ยอมแพ้ทกุอย่าง ดูอ่อนโยน

น่าสงสาร

“คุณชายถ่ายเก่ง” หญิงสาวชมตากล้องส่วนตัวในวันนี้ ยิ้ม

หวานเป็นก�าลังใจให้เขา พลางยกน�้าขึ้นดื่ม แต่ก็ท�าได้แค่จิบน้อยๆ 

เพราะเดี๋ยวต้องซ้อมต่อ ถ้าดื่มเอาหายเหนื่อยจะจกุ

“เอาเป็นว่าเก่งทั้งคู่”

คราวนี้สุรัสวดีหรี่ตาลงเล็กนิดหนึ่ง พลางนึกขันที่คุณชายพชร

ไม่ถ่อมตวัเลย รบัค�าชมจากหล่อนหน้าตาเฉย แต่กอ็ย่างว่า เขาถ่าย

รูปเก่งจริงๆ หล่อนยังทึ่งตอนเห็นรูปตัวเองที่เขาถ่ายให้ตอนท�าพอร์ต

ให้คณุป้ารววีรรณ

“ขอซ้อมอกีรอบนะคะ คราวนี้จะใส่จานบนิ”

คณุชายท�าหน้าสงสยัเลก็น้อย ก่อนจะพบว่าจานบนิที่คณุน�้าผึ้ง
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หมายถึงคือกระโปรงบานตั้งฉากเก้าสิบองศากับตัวหล่อน แต่ขนาน

กบัพื้น จงึอดข�าออกมาไม่ได้ 

รออกีเพยีงไม่นานหญงิสาวกเ็ต้นเสรจ็เรยีบร้อย หล่อนขอตวัไป

อาบน�้าเรว็ๆ ในห้องอาบน�้าของสตดูโิอ ก่อนจะกลบัออกมาในลคุที่เขา

ไม่เคยเหน็ หล่อนสวมสปอร์ตบราสดี�า เส้นสายไขว้กนัเตม็หลงักบัเสื้อ

ยืดสีขาวเนื้อบางเฉียบ และเลกกิงสีด�า เมื่อใส่คู่กับแซนเดิลรัดข้อ

ประดบัเพชรเลก็ๆ เมื่อเช้า กด็ูเข้ากนัได้อย่างไม่น่าเชื่อ จนขนาดเขาที่

อยู่ในวงการแฟชั่นมาตลอดยงัอดชื่นชมรสนยิมของหล่อนไม่ได้

“คุณแม่เชิญคุณชายทานข้าวเย็น แต่น�้าผึ้งบอกว่าต้องถาม

คณุชายก่อน ถ้ามธีรุะไม่ต้องเกรงใจคณุแม่นะคะ” สาวสวยบอกด้วย

น�้าเสยีงเกรงใจ เพราะเขาขลกุอยู่กบัเธอมาทั้งวนัแล้ว 

“ถ้าคณุแม่คณุไม่ชวน ผมกช็วนคณุทานข้าวอยูด่”ี คณุชายตอบ

เหมอืนเป็นเรื่องปกตก่ิอนจะหนัมาสั่งหล่อนดุๆ  “โทร. บอกคณุแม่สว่ิา

ผมยนิด”ี หญงิสาวเลยได้แต่กดโทรศพัท์บอกที่บ้านตามค�าบอกเขา

“คณุชายเลยต้องตวัตดิกบัน�้าผึ้งทั้งวนัเลย เบื่อไหมคะ” สรุสัวดี

ถามเขาขณะก้าวเข้ามานั่งในรถ เกรงใจชายหนุ่มเหลอืเกนิ 

“ไม่นะ ผมชอบ” คราวนี้คณุชายตอบด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยนขณะ

ที่มอืกดกระจกกั้นระหว่างคนขบักบัผู้โดยสารขึ้น 

“เอ่อ...ปิดท�าไมคะ” หน้าตาคุณน�้าผึ้งของเขาดูหวาดหวั่นจน

คณุชายอดหวัเราะไม่ได้

“ผมไม่ท�าอะไรคณุหรอกน่า หรอือยากให้วฒุมินัฟังเราคยุกนั”

หญงิสาวได้แต่ส่ายหน้า พยายามท�าท่าผ่อนคลาย มเีพื่อนต่าง

เพศมาก็มาก คนเข้ามาจีบก็มีเรื่อยๆ แต่ท�าไมไม่เคยวางตัวไม่ถูก

เหมอืนเวลาอยู่กบัผู้ชายคนนี้เลย

“น�้าผึ้ง...คณุล่ะชอบอยูก่บัผมไหม” หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรถาม

ตรงๆ กเ็ขาเป็นคนตรง ท�าอะไรตรงๆ ไม่เคยอ้อมค้อมให้เสยีเวลา เป็น
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คนคนละประเภทกบัพี่ชายพชัรโดยสิ้นเชงิ รายนั้นสภุาพบรุษุ อ่อนโยน 

พดูจามลีลีาชวนฟัง หน้าตามรีอยยิ้มอยูต่ลอดเวลา เป็นเจ้าที่ฉายแวว

ผู้ดีทุกกระเบียดนิ้ว จนท่านพ่อยังเอ่ยชมอย่างภูมิใจนักหนาที่พี่ชาย

พชัรเป็นโอรสองค์โต

“เอ่อ...กด็นีี่ค่ะ” สรุสัวดตีอบ หน้าแดงก�่าเพราะรูจ้ดุประสงค์ใน

การถามของเขาดี

“ดพีอที่เราจะคบกนัได้ไหม” หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรรกุไม่ยั้ง ก็

ถ้าถูกใจก็ไม่เห็นต้องรอเวลา เขายังรู้ตัวเลยว่าอยากอยู่กับแม่หน้า

หวานนี่ขนาดไหน

“คณุชาย เราเพิ่งรู้จกักนัยงัไม่ถงึสปัดาห์เลยนะคะ” หญงิสาว

ตกใจเบิกตากว้าง รู้ว่าเขาชอบ แต่ไม่คิดว่าเขาจะขอคบเร็วขนาดนี้  

นี่กะไม่ศกึษาดูใจกนัเลยหรอืไง

“ก็ถ้าคุณไม่คบกับผม เราจะเรียนรู้กันยังไง เอ้อ...หรือผมพูด

ผดิ...เอาเถอะๆ พูดตรงๆ ผมไม่เคยต้องมาจบีผู้หญงิแบบนี้เลย คณุนี่

เป็นคนแรกเลยนะ” โหนกแก้มคนหล่อสเีข้มขึ้นนดิหนึ่ง เขาสูดหายใจ

เรยีกก�าลงัใจให้ตวัเอง ไม่เข้าใจเหมอืนกนัว่าท�าไมต้องพูดอะไรจรงิจงั

ขนาดนี้ ไม่เคยต้องมาตั้งท่าจบีใครเลยจรงิๆ

“ที่ผมจะพูดคือ ลองเปิดโอกาสศึกษากันดูละกัน ผมชอบคุณ

นะ”

ค�าพดูตรงๆ ของหม่อมราชวงศ์หนุม่ท�าเอาคณุน�้าผึ้งเขนิไม่น้อย 

แต่ก็โตพอที่จะรู้ความพอใจของตัวเอง ผู้ชายตรงหน้าไม่มีอะไรน่า

รงัเกยีจเลย แถมยงัให้เกยีรตหิล่อนทกุประการ จงึพยกัหน้ารบัข้อเสนอ

ของเขาด้วยหวัใจพองฟู

“กล็องดูกไ็ด้ค่ะ”
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ทัง้คูก่ลบัมาถงึบ้านคณุน�า้ผึง้ก่อนห้าโมงเยน็เลก็น้อย หญงิ

สาวขอตัวขึ้นไปอาบน�้าจริงจังอีกครั้ง เพราะเมื่อครู่ได้แต่เพียงล้างตัว 

หลงัจากมารดาอาสาจะอยู่เป็นเพื่อนคยุกบัชายหนุ่มให้เอง 

เมื่อคุณน�้าผึ้งกลับลงมาพบว่าบิดามาถึงแล้ว ก�าลังร่วมวง

สนทนา หน้าตามคีวามสขุกนัทกุคน

“มาละ งั้นเดี๋ยวพ่อกบัแม่ลงมา ขอขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนงึ

นะ น�้าผึ้งดแูลคณุชายด้วย” เมื่อเหน็ลกูสาวคนสวยยิ้มหวานรบัค�า คน

เป็นพ่อเป็นแม่กห็นัไปสบตากนันดิหนึ่ง ก่อนจะขอตวัออกไปพร้อมกนั

ทั้งคู่

“คยุอะไรกนัคะ ท่าทางสนกุเชยีว” คณุน�้าผึ้งยกแก้วน�้ากระเจี๊ยบ

ขึ้นดื่มระหว่างรอค�าตอบจากชายหนุ่ม พบว่ารสชาติดี ไม่ใส่น�้าตาล

เจอืปน จงึจบิอกีรอบด้วยความชื่นใจ

“ผมเรยีนขออนญุาตท่านคบหากบัคณุ”

พรวด! คราวนี้น�้ากระเจี๊ยบพุ่งพรวดออกจากปากอิ่ม หน้าแดง

ก�่าเพราะอายเรื่องที่เขาพูดกับบิดามารดา และแดงเพราะส�าลักน�้า 

วุน่วายคณุชายต้องดงึทชิชมูาซบัน�้าที่กระเซน็ไปบนต้นขาขาวเรยีว จน

นกึในใจว่าอยากให้น�้ากระเจี๊ยบหกทั้งเหยอืกเลยทเีดยีว

“ดื่มดีๆ สิ ท�าเป็นเด็กไปได้” คุณชายพชรล้อเลียน นึกเอ็นดู 

ผู้หญงิแสนสวยคนนี้ไม่น้อย ท�าไมน่ารกัแบบนี้ 

ฝ่ายคนที่โดนรุกหนักก็กระแอมเคลียร์ล�าคอหลังจากส�าลักน�้า

ด้วยความตกใจ ถามเขากลบัทั้งๆ ที่อาการยงัไม่ปกต ิ

“มันต้องบอกกันขนาดนั้นเลยเหรอคะ น�้าผึ้งแค่เปิดโอกาสให้

ตวัเองศกึษาคณุชายนะคะ”

“อ้าว...ผมโตแล้วนะ คณุเองกไ็ม่ใช่เดก็ๆ จะมาท�าตวัลบัๆ ล่อๆ 

ไม่ดีมั้ง อีกอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เดี๋ยวจะหาว่า

ผมไม่จรงิใจ ท�าอะไรไม่เหน็หวัท่าน เชื่อผมน่า ดแีล้ว เวลาพาคณุไป
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เดตดกึๆ ดื่นๆ จะได้ไม่มใีครครหา เพราะผู้ใหญ่รบัรู้”

สรุสัวดเีลยได้แต่ค้อนน้อยๆ พองามให้คณุชายพชรที่เถรตรงจน

น่าจบัต ีแต่กอ็ดภูมใิจไม่ได้ที่เขาให้เกยีรตขินาดนี้

อาหารค�่าที่มีคุณชายพชรร่วมโต๊ะด้วยเป็นไปอย่างเป็น

ธรรมชาติ ชายหนุ่มที่ดูเหมือนมีเลือดศิลปินเต็มที่คุยเรื่องการบ้าน

การเมืองกับผู้ใหญ่ได้ไม่เคอะเขิน จนก่อนลากลับชายหนุ่มยังถือ

วสิาสะขออนญุาตไปร่วมงานครบรอบวนัสถาปนากระทรวงฯ โดยอ้าง

ว่าเขามีที่นั่งอยู่แล้ว ซึ่งได้จากบุตรสาวคุณรวีวรรณที่เป็นเพื่อนสนิท 

กับมารดาหญิงสาว จนคนเป็นพ่อยิ้มเพราะถูกใจที่ผู้ชายให้เกียรติ 

บตุรสาว ท�าอะไรไม่ข้ามหวัผู้ใหญ่แบบนี้

“เอาเลยคณุชาย ยนิดซีะอกี แบลก็ไทนะ” ปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศคนใหม่บอกชายหนุ่มมีฐานันดรศักดิ์ที่มาติดพันบุตรสาว 

การแต่งกายไปงานนี้ต้องแต่งเตม็ยศ ผู้ชายต้องสวมชดุทกัซโิด ในขณะ

ที่ฝ่ายหญิงคงต้องลากราตรียาวเข้างานกัน เพราะงานปีนี้จัดยิ่งใหญ่ 

หรหูรา หาเงนิเข้ากองทนุ เพื่อเป็นทนุการศกึษาให้เดก็ยากไร้ไปศกึษา

ต่อต่างประเทศ และกลบัมารบัราชการในกระทรวงเป็นการใช้ทนุเมื่อ

จบการศกึษา

“ครบั แต่วนันั้นคณุน�้าผึ้งมถ่ีายงานให้คณุน้ารว ีผมเป็นตากล้อง 

เลยจะขออนญุาตพาน้องไปงานเลย จะรงัเกยีจไหมครบั”

ขอกนัตรงๆ แบบนี้ ท�าไมจะไม่ให้ ทั้งสองท่านกลบันกึชื่นชมเขา

มากขึ้นไปอีก เมื่อผู้ชายตรงหน้าเข้าตามตรอกออกตามประตู ท�าตัว

ถูกต้องตามธรรมเนยีมประเพณ ีไม่ให้ใครมาครหาได้ทั้งสิ้น 

“เอาสิจ๊ะ ฝากน้องด้วยละกัน ไปๆ น�้าผึ้งไปส่งคุณชายขึ้นรถ 

หนูกจ็ะได้พกั ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วนี่” ถงึจะชื่นชมบรุษุตรงหน้า แต่ก็

ไม่ได้หมายความว่าคุณหญิงสว่างร�าไพจะเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้
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ใกล้ชดิกนัจนดกึดื่นเกนิงาม

“ค่ะคณุแม่” หญงิสาวยิ้มหวานแบบที่ท�าเป็นประจ�า จนคนมอง

ชื่นใจไม่น้อยเพราะรอยยิ้มนั้นเผื่อแผ่มาถงึเขาด้วย

“สวัสดีค่ะคุณชาย แล้วพบกันนะคะ” คุณน�้าผึ้งยกมือไหว้ลา

คนมวียัมากกว่า อกีฝ่ายกร็บัไหว้ตามอตัโนมตั ิแบบคนที่พ่อแม่เลี้ยง

มาดทีั้งคู่ แต่ยงัอ้อยอิ่งไม่ยอมไปไหน

“คุณซ้อมอีกทีวันศุกร์ใช่ไหม” คุณชายพชรจ�าได้คร่าวๆ ว่า 

คณุน�้าผึ้งต้องซ้อมวนัเว้นวนัก่อนงานจรงิ เมื่อนกึขึ้นมาได้กห็าเรื่องพดู 

จะได้ต่อเวลามองหน้าคุณน�้าผึ้งอีกหน่อย แล้วเขาก็ยิ้มมุมปากอย่าง

พอใจ

“ให้เขาไปส่ง แล้วผมไปรับเอง มีปิดต้นฉบับบ่ายๆ คงเสร็จ” 

เขาก้าวขึ้นนั่งบนรถตู้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ยอมปิดประตู สายตา

อ้อยอิ่งอยู่ที่หน้าสวยของสรุสัวด ี

“ฝันดนีะน�้าผึ้ง ฝันถงึผมบ้าง” หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรบอกเสยีง

เบา เกรงว่าแม่นมหรอืคนรบัใช้ที่เดนิเมยีงๆ มองๆ มาจะได้ยนิเข้าจน

หญงิสาวดูไม่ด ี

ฝ่ายได้รบัค�าบอกลาแสนหวานยิ้มน้อยๆ ก่อนจะบอกให้คณุชาย

พชรได้ชื่นใจบ้าง “เช่นกนัค่ะคณุชาย”

 

“เอ้าๆ เร็วๆ ชุดเชิ้ดครบยัง เดี๋ยวนางแบบมาจะได้แต่ง

หน้าได้เลย” เสยีงแวววรรณสั่งโหวกเหวกโวยวายในสตูดโิอตั้งแต่เช้า

ตรู่ วันนี้กองถ่ายแบบเริ่มเร็วเพราะติดที่นางแบบคนใหม่มีนัดส�าคัญ

ตอนสี่โมงเย็น และงานวันนี้ก็ต้องถ่ายกันถึงสี่ชุด ตามแบบเครื่อง

ประดบัที่มารดาของแวววรรณจะเปิดตวัในอกีสามสปัดาห์ข้างหน้า

“โวยวายอะไรแต่เช้าวะ ววีี่” ตรยัภมูทิี่เดนิถอืแก้วกาแฟแบบพก

พาเข้ามาสองมือ ยื่นแก้วเล็กกว่าให้เพื่อนสนิทแบบรู้ใจกันดีว่าเพื่อน
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ชอบดื่มอะไร 

อีกฝ่ายรับแก้วกาแฟมาเหมือนเป็นหน้าที่ของตรัยภูมิที่ต้องซื้อ

กาแฟมาให้หล่อน ยกแก้วขึ้นดื่มอย่างสบายอารมณ์ ไม่มแีม้แต่ค�าว่า

ขอบใจให้ตรยัภมูไิด้ยนิด้วยซ�้า แต่อกีฝ่ายกไ็ม่ได้ว่าอะไรเพราะดแูลกนั

มาจนชนิ

คอลเลก็ชนัวนันี้ประกอบด้วยเพชร ไพลนิ ทบัทมิ และมกุ ซึ่ง

แต่ละเซตใช้นางแบบคนเดยีว เพื่อสื่อว่าเครื่องประดบัแต่ละอย่างเข้า

กบัทกุคน ต่างแค่วาระโอกาสในการใช้และสไตล์การแต่งตวัเท่านั้น ใน

การโชว์เพชร นางแบบถกูก�าหนดให้แต่งตวัเป็นนกัธรุกจิสาว หากแต่ง

ตัวเรียบหรูก็ใส่เครื่องประดับที่ท�าจากเพชรเม็ดใหญ่ในชีวิตประจ�าวัน

ได้ 

ส่วนทบัทมินั้น สรุสัวดจีะใส่คู่กบัชดุราตร ี ให้ความรู้สกึหรูหรา 

อลงัการ ในขณะที่การโชว์ไข่มกุหญงิสาวต้องสวมบทคณุหนแูสนหวาน 

สวมสร้อยมุกห้อยระย้าดูน่ารัก ชุดสุดท้ายคือไพลินที่ต้องถ่ายกันใน

สระว่ายน�้าที่ดาดฟ้าของส�านกังาน ให้สฟ้ีาของน�้าช่วยขบัให้ไพลนิโดด

เด่นยิ่งขึ้น ออกแนวเซก็ซี่เย้ายวน

“สวสัดคี่ะพี่ววีี่ พี่ตรยั” สรุสัวดแีต่งตวัสบายๆ มา ไม่มเีครื่อง

ส�าอางติดหน้าสักนิด เพราะรู้ว่าเดี๋ยวต้องโดนประโคมด้วยเครื่อง

ส�าอางและเสื้อผ้าที่กองถ่ายจดัไว้ ผวิของหล่อนใสจนแวววรรณที่เป็น

ผู้หญิงด้วยกันอดอิจฉาไม่ได้ หน้าสดยังสวยขนาดนี้ รับรองแต่งเต็ม

เข้าไปมหีวงัตากล้องไม่มสีตทิ�างานกนัละวนันี้

... 

อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาคุณน�้าผึ้งก็กลับออกมาด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาว

พอดตีวั ปลดกระดมุเหน็เนนิอกร�าไร ผมยาวสลวยไดร์ตรงแสกกลาง

ทดัหูสองข้าง หน้าตาแต่งไม่จดัมาก เน้นเรยีบหรูดูด ีรมิฝีปากเคลอืบ

ด้วยลิปสติกสีส้มอ่อนๆ เพิ่มความงามด้วยต่างหูเพชรน�้าดีสองกะรัต 
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และแหวนเพชรเมด็เดี่ยวน�้าดไีม่แพ้กนั แถมดไีซน์เก๋ไก๋ประดบัไว้หลาย

นิ้ว

“สวยจงั น้องน�้าผึ้ง” แวววรรณเอ่ยชมด้วยความจรงิใจ “แล้วนี่

ตากล้องไปไหน ท�าไมยังไม่ขึ้นมาล่ะเนี่ย” หุ้นส่วนของนิตยสารอัพ 

โวยวายตามประสา 

หญงิสาวร่างเลก็หนัซ้ายหนัขวาหาเพื่อนรกัที่จะมาท�างานฟรใีห้

ในวนันี้

“อยู่นี่...” เสยีงตอบไม่เบานกัดงัขึ้นหน้าประตูสตูดโิอ คณุชาย

พชรอยู่ในเครื่องแบบประจ�าตัวแบบที่เขาชอบ คือเสื้อยืดพอดีตัวเห็น

ซิกซ์แพ็กใต้เสื้อร�าไร แขนเสื้อสั้นอวดหัวไหล่ล�่าชวนน�้าลายสอกับ

กางเกงยีนสีด�าพอดีตัวราคาหลายหมื่นตามสไตล์คุณชายอินดี้ แต่ 

ท่านพ่อโคตรรวย สวมรองเท้าโลเฟอร์สนี�้าเงนิสบายๆ เพราะอยู่แต่ใน

สตดูโิอทั้งวนั ใบหน้าหล่อเหลาแบบคนชาตติระกลูด ีจมกูโด่งโง้งแบบ

จมูกสิงห์ หน้าผากกว้าง ริมฝีปากบาง ตาคมดุจเหยี่ยว หล่อชนิด 

ทมีงานอิ่มฟินกนัทั้งกอง

“ไหนขอดแูสงหน่อย” คราวนี้คณุชายเดนิมาประชดิตวันางแบบ

พร้อมบอกเสยีงอ่อน ถงึแม้ยงัไม่บอกความสมัพนัธ์ของทั้งคู่ให้คนอื่น

ทราบนกั แต่กค็งเดากนัได้ไม่ยากเพราะแววตาฉายแววหวานเหลอืเกนิ

บรฟีกนัอยู่ไม่นาน ตากล้องมอืหนึ่งกเ็ริ่มร่ายมนตร์ใส่นางแบบ 

บอกท่าไหนได้ท่านั้น จนคนถ่ายยิ้มมคีวามสขุ ทมีงานกห็น้าตาระรื่น

เพราะมั่นใจว่าจะได้รูปสวยๆ ไปโพรโมตสนิค้า  

ไม่นานการถ่ายเซตแรกก็เสร็จ แต่ตากล้องสั่งให้สลับถ่าย

คอลเลก็ชนัไข่มกุก่อน เพราะแต่งหน้าน้อยกว่าคอลเลก็ชนัทบัทมิ คณุ

น�้าผึ้งของเขากลบัมาอกีรอบในชดุกระโปรงลูกไม้แสนหวาน เสื้อแบบ

วกิตอเรยีมรีะบายที่คอและปลายแขนยาว คาดผมด้วยที่คาดผมไข่มกุ

จากคอลเลก็ชนัเดยีวกนั มอืถอืพรอปซึ่งเป็นแก้วน�้าชา ปากสชีมพเูผยอ
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ออกคล้ายก�าลังจิบน�้าชา แต่ตาเสมองข้างๆ ฉายแววแก่นแก้วแบบ

เดก็ๆ จนคณุชายใจกระตกุตอนถ่ายชอตนั้น 

เดก็มนัจะรู้ไหมว่ายั่วคณุชายอยู่!

“เอ้า...เสรจ็” คณุชายพชรบดิตวัซ้ายขวาคลายอาการเมื่อยก่อน

จะสั่งให้พกักองเพื่อรบัประทานอาหารกลางวนัที่จดัไว้ แน่นอนว่าคณุ

น�้าผึ้งของเขาต้องร่วมโต๊ะกับสามหุ้นส่วนใหญ่ แต่กินได้ไม่นานนัก

เพราะต้องรบีถ่ายต่ออกีสองเซตที่เหลอื

ที่ใครๆ เคยบอกว่าพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนเห็นท่าจะไม่

จริง เพราะคุณชายพชรตื่นไปทั้งตัวตอนสุรัสวดีเดินกลับออกมา ผม

ยาวด�าขลบัแสกข้างจบัเป็นคลื่นแบบทรงผมโบราณ หรอืที่ช่างผมเรยีก

ว่าท�าลอนเปียก ทาปากสีเบอร์กันดี เข้ากับชุดราตรีเข้ารูปอวด

ทรวดทรงที่ตัดเย็บจากผ้าก�ามะหยี่สีเดียวกันจนหม่อมราชวงศ์หนุ่ม

ต้องกลนืน�้าลาย คอกว้างโชว์เนนิอก แขนเสื้อยาวถงึข้อมอื แต่ตดัเยบ็

จากผ้าโปร่งสีแดงก�่ากลืนกับกระโปรงแบบหางปลายาวระพื้น แต่ผ่า

ข้างสงูถงึโคนขาอ่อน ที่คอประดบัด้วยสร้อยโชกเกอร์ทบัทมิล้อมเพชร

ชดุใหญ่

ทมีงานพาหญงิสาวที่สวมรองเท้าส้นสงูหลายนิ้วมานั่งบนโซฟา

ซึ่งเป็นอปุกรณ์ถ่ายของชดุนี้ หญงิสาวครึ่งนั่งครึ่งนอนอวดเรยีวขา เบน

หน้ามาทางคุณชาย ตั้งท่าอยู่นาน ตากล้องก็ยังไม่ยอมยกกล้องขึ้น

ถ่าย จนแวววรรณต้องหนัมาถามเสยีงดงั

“เอ้า ท�าไมไม่ถ่าย น้องนอนรอจนจะเป็นตะครวิแล้ว”

“เอ่อๆ เอ่อ ดูแสงอยู่” ค�าแก้ตวัของคณุชายพชรท�าเอายิ้มกนั

ทั้งกอง กเ็หน็อยู่ว่าดูสาว ไม่ได้ดูแสง 

ถ่ายไปได้แค่สี่ห้ารูป คุณชายที่ชักจะอยู ่นิ่งไม่ไหว เพราะ

กระโปรงนางแบบผ่าสูงจนแทบจะเหน็ไปถงึไหนๆ กจ็�าต้องลกุขึ้นคว้า

ผ้าตดิมอืมา เดนิเข้าไปหานางแบบ
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“ขอโคลสหน้าหน่อย” ปากว่างั้น แต่มือคลุมผ้าด้วยกิริยานุ่ม

นวลลงบนขาหญงิสาว ใช้มอืเกลี่ยผมให้ได้มมุอย่างที่ต้องการ กระซบิ

เบาๆ ขณะวางองค์ประกอบภาพ

“แต่งตวัแบบนี้ผมจะเอาสมาธทิี่ไหนท�างาน” เขาบอกเสยีงเบา

ให้ได้ยนิกนัสองคนเพื่อไม่ให้คนอื่นสงัเกตเหน็ แต่นยัน์ตาเปล่งประกาย

วาววับจนสุรัสวดีได้แต่ยื่นปาก ขมวดคิ้วว่าคุณชายไม่น่าพูดอะไรใน

เวลางานแบบนี้ ถงึแม้หล่อนจะเป็นมอืใหม่ แต่กเ็ป็นมอือาชพีมากพอที่

รู้ว่าต้องท�างานให้เรยีบร้อยก่อนถงึจะสนใจอย่างอื่นได้ 

คณุชายพชรเลยหวัเราะน้อยๆ ในล�าคอเมื่อเหน็กริยิาต�าหนเิขา

ผ่านสายตาหญงิสาว ซึ่งน่าเอน็ดูยิ่งนกั

“ขอที่เชก็แสงหน่อย” คณุชายพชรตะโกนสั่งทมีงานเพิ่มไฟบาง

จดุเพื่อความสมบูรณ์แบบของภาพ ก่อนจะลงมอืถ่ายต่อ

ก่อนบ่ายสองนิดหน่อยทีมถ่ายแบบก็ยกกองกันขึ้นมา 

เซตฉากที่สระน�้าชั้นดาดฟ้าของส�านกังาน ไม่นานนางแบบกต็ามออก

มาพร้อมทมีงานที่คอยดแูลกนัมาตั้งแต่เช้า เซตนี้สรุสัวดต้ีองลงน�้า จงึ

ใส่เกาะอกสกีรมท่ากบักางเกงว่ายน�้าขายาวเหมอืนนกัด�าน�้า ผมถกูหวี

เสยไปด้านหลงั ตากล้องถ่ายเจาะแค่ครึ่งตวั เหน็เพยีงหน้าและเนนิอก

พ้นน�้าที่ประดบัด้วยไพลนิหรูหรา 

“เอ้า สดุท้ายละ” คณุชายพชรสั่งทมีงานที่ลยุน�้าลงไปเตมิหน้า

ให้นางแบบแบบจดัเตม็ เพราะน้องน�้าผึ้งของพี่ๆ  ต้องด�าผดุด�าว่ายลง

ไปและค่อยๆ โผล่จากน�้าขึ้นมาทลีะชอตเพื่อให้ตากล้องซมูต่างหไูพลนิ

ก่อน ถงึจะถ่ายแบบครบเซตให้เหน็ล�าคอ 

การถ่ายภาพเซตนี้ท�าเอาคณุชายหายใจหายคอไม่คล่องยิ่งกว่า

เซตที่แล้ว เหตผุลจะเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจากเสื้อผ้าของสรุสัวดรีดัรปู

จนเหน็ทกุอย่างชดัเจน จนเขาไม่รู้ว่าเหงื่อที่ออกมาเป็นเพราะอากาศ
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ร้อนหรือร้อนเพราะคุณน�้าผึ้ง แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพ งานก็เสร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดีตอนบ่ายสามกว่าๆ เล่นเอาทีมงานเฮลั่นเพราะเร็ว

กว่าก�าหนดเกอืบชั่วโมง

“พาน�้าผึ้งไปแต่งตัวหน่อย เดี๋ยวเขาไปซ้อมบัลเลต์ไม่ทัน” 

คณุชายสั่งทมีงานที่เอาเสื้อคลมุอาบน�้าไปรอรบันางแบบหน้าใหม่ แต่

รบัประกนัความดงัอยู ่รมิสระ ขณะที่ตวัเขาเชก็ภาพอยูท่ี่หน้าจอคอมพ์ 

ซึ่งลงิก์กบักล้อง

“สวยมากเลยว่ะ ฉันว่าเป็นคอลเล็กชันที่สวยที่สุดของแม่แก” 

คณุชายพชรบอกแวววรรณที่นั่งดูรูปอยู่ข้างๆ กนั 

เพื่อนรกัอดมองด้วยความหมั่นไส้ไม่ได้...แหม...ท�ามาเป็นพูด

“หอื...คนหรอืเพชรวะที่สวย” แวววรรณแซว็เพื่อนสนทิที่ท่าทาง

จะตดิบ่วงน�้าผึ้งแบบถอนตวัไม่ขึ้น

“คน...” คณุชายกห็น้าด้านตอบหน้าตาเฉย ท�าเอาคนได้ยนิเขนิ

แทนคนถูกชมที่ตอนนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราว ลงไปอาบน�้าแต่งตวัด้านล่างแล้ว

... 

คราวนี้คณุน�้าผึ้งท�าเอาคณุชายอยากลากมาตก้ีนเพราะหญงิสาว

สวมแค่เสื้อกล้ามสขีาว กางเกงเต้นสดี�า และรองเท้าผ้าใบ ส่วนเครื่อง

แต่งกายที่จะใช้แสดงทั้งหมดและชดุราตรสี�าหรบัคนืนี้ถกูมารดาเอาไป

เตรียมพร้อมให้ที่สถานที่จัดงานหมดแล้ว แถมพอไปถึงงานเจ้าตัวก็

ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องต่ออกี เลยไม่รู้จะใส่อะไรให้มากเรื่องไปท�าไม

“ท�าไมแต่งตวัแบบนี้ล่ะ น�้าผึ้ง” คณุชายพชรหน้านิ่วคิ้วขมวด 

หญิงสาวก้มลงมองเครื่องแต่งกายของตัวเอง ไม่ได้รู้สึกว่ามัน

ผดิปกตหิรอืไม่ดตีรงไหน ปากอิ่มสเีชอร์ รขีมบุขมบิตอบ

“กเ็ดี๋ยวไปซ้อมเต้นนี่ค่ะ จะให้น�้าผึ้งใส่อะไร” คนโดนเหวี่ยงไม่

เข้าใจ นิ่วหน้าเลก็น้อย ก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตาเขา

“ก็เอาไปเปลี่ยนที่โน่นสิ” คุณชายหวงของเริ่มออกอาการไม่
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พอใจ จะสวยแค่ไหนเขากอ็ยากเหน็คนเดยีว แต่ยงัไม่กล้าพดูอะไรมาก

เพราะสาวเจ้าย�้านกัย�้าหนาว่านี่แค่การศกึษากนั หากพอใจกนัทั้งสอง

ฝ่ายจึงจะพัฒนาไปเป็นแฟนหรือคนรักในอนาคต ท�าให้คุณชายพชร

น�้าท่วมปาก อยากบอกว่าหวงแต่กท็�าไม่ได้

“ไปอย่างนี้แหละค่ะ คณุชายนี่ ไปค่ะๆ เดี๋ยวน�้าผึ้งช้า...” คณุ

น�้าผึ้งยิ้มหวานเอาใจคนไม่สบอารมณ์ ถึงแม้หล่อนจะเป็นคนอ่อน

หวาน กริยิามารยาทเรยีบร้อย แต่กช็อบแต่งตวัแบบสาวสมยัใหม่ ที่

ส�าคญัชดุที่คณุชายพชรก�าลงัออกอาการไม่พอใจตอนนี้คอืชดุกฬีาด้วย

ซ�้า นี่ถ้าคณุชายเหน็สมยัที่หล่อนซ้อมกบัคอมพานสีงสยัลมจบั เพราะ

บางทกีใ็ส่กนัแค่สปอร์ตบราครึ่งตวั กบักางเกงเต้นเพื่อความคล่องตวั

และระบายความร้อน

“อ่อ...พี่พูบ่อกว่าคณุชายให้ตามไปแต่งหน้าให้ที่งานเหรอคะ ไม่

จ�าเป็นเลย ที่งานเขากม็ชี่าง” หญงิสาวออกปากถาม 

คุณชายพชรพยักหน้ารับ จริงที่เขาจะให้ชมพูนุทไปดูแลหญิง

สาวต่อ เพราะอยากให้คนรักสวยซึ้งที่สุด เขาอยากเปิดตัวจะตายว่า

ก�าลงัดูใจกบัคณุน�้าผึ้งแสนหวาน เพื่อกนัท่าหนุ่มๆ เพราะถ้าเธอเปิด

ตัวในงานคืนนี้ เอาหัวเป็นประกันได้เลยว่าพอหนุ่มๆ ได้เห็น ได้รู้จัก

ต้องแวะเวียนมาขายขนมจีบแน่ๆ โชคดีของคุณชายแล้วที่ปิดประตู 

ตแีมวรบีจบีตั้งแต่คณุน�้าผึ้งมาถงึเมอืงไทย และเขาจะไม่ปล่อยให้ใคร

แหยม็เข้ามาแน่ๆ พูดเลย 

“ไปกันหรือยังคร้า....” พี่พู่กับทีมงานอีกสองคนเดินมาสมทบ

กบัคณุชายพชรและคณุน�้าผึ้งที่ยนืคยุกนัอยูห่น้าตกึ มรีถตูส้องคนัจอด

รออยู่ คนัหนึ่งเป็นรถตู้ส่วนตวัของคณุชาย อกีคนัเป็นรถของชมพูนทุ

และทมีงาน ในมอืลกูทมีมชีดุราตรสีแีดงที่สรุสัวดสีวมถ่ายแบบเมื่อครู่

นี้ ท�าเอาหญงิสาวสงสยั

“น�้าผึ้ง เดี๋ยวพี่ไปเจอที่งาน แต่เพิ่งนกึได้ คณุแม่พี่คยุกบัคณุน้า
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แล้ว ขอให้หนใูส่ชดุนี้โพรโมตให้พี่ก่อนออกโฆษณาหน่อย เรยีกกระแส

ได้ชวัร์” แวววรรณซึ่งวิ่งเอากล่องเครื่องประดบัตามมาให้ข้างหลงัไขข้อ

ข้องใจทั้งเรื่องชดุและเรื่องเครื่องประดบั

คุณชายพชรท�าท่าจะขัด ก็ชุดมันโป๊ เขาไม่ชอบ ทว่าพอจะ 

อ้าปากกต็้องชะงกัค้าง 

“ได้สิคะ ยินดีอยู่แล้ว” หญิงสาวยิ้มรับกล่องเครื่องประดับมา 

“เดี๋ยวเจอกันนะคะ ขอตัวไปซ้อมก่อน” ก็คุณน�้าผึ้งรับปากแล้วแบบ

นั้น ถ้าคณุชายพชรขดัเขากเ็ป็นผู้ร้ายส ิไม่พูดกไ็ด้

 

เสียงเพลงบรรเลงด้วยวงบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตราดัง

ขบักล่อมทั่วบรเิวณงาน คณุชายวชรฉตัรที่แทบไม่เคยออกงานสงัคม

ใดๆ เลยเรียกเสียงฮือฮาจากสื่อได้เป็นอย่างดี จนมีค�าถามหนาหูว่า

อะไรท�าให้คุณชายอินดี้ยอมเข้าสังคมแบบที่ควรจะเป็น ชายหนุ่มยิ้ม

บางๆ ตามมารยาท ทกัทายคนรูจ้กัไม่กี่ค�ากข็อตวัมานั่งที่โต๊ะเพื่อนสนทิ

นั่งกนัอยู่พร้อมหน้า แต่กว่าจะมาถงึโต๊ะได้กก็นิเวลามากโข

“ท�าไมเพิ่งมาวะ นกึว่ารอคณุน�้าผึ้งอยู่ที่นี่”

คณุชายส่ายหน้าปฏเิสธพร้อมอธบิายคร่าวๆ “ส่งเขาซ้อมฉนัก็

กลบัไปแต่งตวัที่วงั มาถงึตั้งแต่หกโมง แต่โดนนกัข่าวทึ้งอยู่หน้างาน” 

วันนี้คุณชายหล่อเหลาเป็นพิเศษเพราะผมเผ้าถูกเซตแต่งทรงอย่าง

ประณตี ชดุทกัซโิดเพิ่มความภมูฐิานขึ้นไปอกีหลายเท่าตวั แต่หน้าตา

ไม่สบอารมณ์นกั เพราะเขาเกลยีดการที่ต้องปั้นหน้าตอบเรื่องส่วนตวั

ที่ไม่อยากตอบแก่คนอื่น

“ทนหน่อยน่า เขากค็งเหน็เป็นของแปลก คณุชายพชรออกงาน

สงัคม” แวววรรณแซว็พลางยกแก้วแชมเปญขึ้นดื่ม และพยกัพเยดิให้

คุณชายมองไปทางท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศที่เดินมาพร้อม

คณุหญงิสว่างร�าไพ ทกัทายแขกเหรื่อไปทั่วงาน 
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“รู้จกัพ่อตาแม่ยายยงั โน่นมาโน่นแล้ว”

“ฉันทานข้าวกับพวกท่านมาหลายมื้อละ” คุณชายหรี่ตาตอบ

แบบข่มๆ ก่อนจะลกุขึ้นเดนิมาดดไีปทางผู้ใหญ่ทั้งสอง ทิ้งให้เพื่อนรกั

ทั้งสองมองตากนัเก้อๆ 

ไอ้นี่มนัเสอืร้าย ไวยงักบัน�้ามนัตดิไฟ 

...

“สวสัดคีรบั” คณุชายพชรยกมอืไหว้ผู้ใหญ่ทั้งสองซึ่งเดนิมาถงึ

โต๊ะวไีอพทีี่เขานั่งอยู่อย่างนอบน้อม แต่ยงัคงมาดแบบผู้สูงศกัดิ์ 

ฝ่ายโน้นยกมือรับไหว้คุณชายทั้งคู่ พลางเหลือบมองข้ามไหล่

คนที่มาก้อร่อก้อตกิลูกสาว

“คุณชาย...ได้โต๊ะดีเลย ตรงนี้เห็นน�้าผึ้งเต้นชัดเลยนะ” ท่าน

ปลดัทกัทายราชนกิลุหนุ่มหล่ออย่างเป็นกนัเอง

“ครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตมอบดอกไม้ให้น้องตอนเต้นเสร็จได้

ไหมครบั”

คราวนี้แวววรรณกบัตรยัภมูหินัมองหน้ากนัเป็นรอบที่เท่าไรของ

คนืนี้กไ็ม่รู้ พร้อมๆ กบัที่ท่านปลดัและคณุหญงิสบตากนัยิ้มๆ 

“เอาส ิขอบคณุคณุชายที่ให้เกยีรตนิ้อง ไว้เดี๋ยวเดนิมาคยุด้วย

นะ ขอตวัรบัแขกก่อน” คนเป็นพ่อขอตวัแบบมเีชงิ 

หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรรอจนผูใ้หญ่เดนิพ้นไปจงึกลบัมานั่งที่เดมิ

ของตนร่วมกบัเพื่อนทั้งสองและมารดาของแวววรรณ

“เชร้ด ไอ้คณุชาย มงึไม่ประกาศบอกนกัข่าวเลยล่ะครบัว่าจบี

เขา”

“อ้าว กท็ี่จะท�านี่ไม่ใช่เหรอ” หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรย้อนกลบั

หน้าตาเฉย

แวววรรณตาโตละล�่าละลักถามเพื่อนสนิท “แกเอาจริงใช่ไหม 

ลูกเพื่อนแม่ชั้นนะ แม่เตอืนคณุชายมนัหน่อย” ววีี่ของเพื่อนๆ ตแีขน
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มารดาเหมอืนเดก็ฟ้องแม่ 

รววีรรณที่นั่งยิ้มอยู่ข้างๆ ไม่ออกความเหน็ใดๆ ทั้งสิ้น “จะให้

แม่ไปเตอืนอะไร เดก็ๆ รกักนัชอบกนั ท�าในสายตาผู้ใหญ่กด็แีล้ว คณุ

ชายพชรท�าถูกแล้วลูก” แทนที่จะปรามตามที่ลูกสาวขอร้อง กลับส่ง

เสรมิชื่นชมว่าที่หม่อมราชวงศ์ตวัร้ายท�าเป็นเรื่องดี

“เดี๋ยวแม่โน่นแม่นี่ก็เต้นเป็นเจ้าเข้าหรอก” แวววรรณได้แต่

ประชด เพราะรูว่้าคณุชายรูปงามเป็นที่หมายปองของสตรหีลายคน มี

ให้เลอืกตั้งแต่ดารานางแบบ ไปจนถงึไฮโซลูกผู้ด ี เรยีกได้ว่าอยากได้

แบบไหนมหีมด หากข่าววนันี้ออกไปรบัรองแม่พวกนั้นอยู่ไม่สขุแน่ๆ 

 

ไฟในงานดบัลง เหลอืเพียงสปอตไลต์ทีฉ่ายไปยงัสตรร่ีาง

ระหงในชดุบลัเลต์สขีาวซึ่งหมอบนอนอยู่ เสยีงเพลงบรรเลงดงักงัวาน

ทั่วบรเิวณงาน เรยีกความสนใจให้ทกุสายตามองไปบนเวท ีหงส์ขาว

ค่อยๆ ขยบัตวัตามจงัหวะเพลง แบบที่คณุชายเคยเหน็คณุน�้าผึ้งซ้อม

มาหลายหน แต่หนนี้หญิงสาวดูงามจับใจ กิริยาเยื้องย่างสง่างาม

ราวกบัเป็นหงส์จรงิ หล่อนมมีนตร์ในการสะกดคนดูจรงิๆ เสยีงฮอืฮา

ดงัขึ้นอกีระลอกเมื่อหงส์สาวเงยหน้าให้ผูช้มเหน็ภาพงามตาเตม็ตวั จน

เกดิเสยีงอื้อองึ ลอยเข้าหูทั่วบรเิวณ ที่ส�าคญัคอืมาจากโต๊ะข้างๆ ที่มี

ลูกชายรฐัมนตรนีั่งอยู่

“หูย...สวยมาก นี่ไงลูกสาวท่านปลดัที่ว่าเป็นนกับลัเลต์อาชพี” 

เสยีงภรยิาท่านรฐัมนตรลีอยเข้าโสตประสาทคณุชายทนัที

“สวยจรงิครบัคณุแม่” อกีฝ่ายจบัจ้องร่างบางบนเวทไีม่วางตา 

โดยที่ยงัมเีสยีงของมารดาแว่วเข้าหูตลอด 

“ผู้หญงิดีๆ  แบบนี้ ท�าไมไม่จบี แม่ดารานางแบบอะไรน่ะเลกิ

ควงได้แล้ว”

“โธ่คณุแม่ ที่ผ่านมามนัสวยแบบนี้ไหมล่ะครบั ลกูเพื่อนคณุแม่
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แต่ละคน ถ้าเป็นอย่างคนนี้ผมจะไม่ขดัเลยครบั”

คุณชายได้ยินสองแม่ลูกคุยกันเต็มสองหูก็ได้แต่หันไปสบตา 

ตรยัภูม ิยกัไหล่ แต่ไม่แสดงอาการใดๆ พลางหนักลบัไปสนใจคนบน

เวทต่ีอ จนถงึการแสดงช่วงสดุท้าย ชายหนุม่จงึเตรยีมตวัเพื่อจะลกุไป

มอบดอกไม้ให้ก�าลงัใจต้นเหตทุี่ท�าให้เขาต้องออกงานในวนันี้ 

ทันทีที่หญิงสาวหมุนตัวสามสิบสองรอบจบ เสียงตบมือก็ดัง

กึกก้อง พิธีกรบนเวทีประกาศเป็นภาษาไทยสลับอังกฤษ เพราะมี

ทูตานทุูตจากหลายประเทศมาร่วมงานมากมาย

“ขอบคณุคณุน�้าผึ้ง สรุสัวด ี พศิาลรตัน์ บตุรสาวคนเดยีวของ

ท่านปลดัมากค่ะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราจะได้มโีอกาสชมการแสดงสด

ของคุณน�้าผึ้ง หนึ่งในนักแสดงน�าของลอนดอนคอมพานีสดๆ ที่

กรงุเทพฯ แบบใกล้ชดิอย่างนี้” พธิกีรพดูไปกส็งัเกตเหน็อาการแตกตื่น

ของช่างภาพที่เก็บภาพอยู่หน้างาน อีกทั้งเริ่มมีเสียงซุบซิบ กลุ่มนัก

ข่าวก็มองมาทางโต๊ะจัดงานสลับกับคนบนเวที เพราะบุรุษรูปงามที่

มีชื่อเสียงในวงสังคม ที่ถึงแม้จะท�าตัวโลว์โพรไฟล์เหลือเกิน แต่ทั้ง

ค�าน�าหน้านามและเชื้อเจ้าเต็มเปี่ยมในสายเลือดเดินมากับผู้ติดตาม

พร้อมดอกกหุลาบสขีาวช่อใหญ่ เรยีกแสงแฟลชกบัค�าถามอื้อองึจาก

ทั้งนกัข่าวและคนในงานได้อย่างดี

สรุสัวดเีหน็คณุชายพชรลกุขึ้นเดนิตั้งแต่ไกล พลางนกึสงสยัว่า

เจ้าตวัจะไปไหน มาเหน็ค�าตอบเมื่อคณุชายมายนืหน้านิ่งอยู่ตรงหน้า 

ยิ้มน้อยๆ ให้หล่อน แต่สื่อไปด้วยความหมาย ก่อนผายมอืไปด้านหลงั

เพื่อรบัช่อดอกไม้จากคนตดิตามที่หล่อนไม่เคยเหน็หน้า ท�าให้นกัแสดง

บัลเลต์มืออาชีพต้องวิ่งพอยต์เท้ามารับช่อดอกไม้ถึงหน้าเวที หล่อน

เคยได้ดอกไม้หลายสบิช่อด้วยซ�้าเวลาทวัร์การแสดงกบัคอมพาน ี แต่

ดอกไม้ของคุณชายกลับท�าให้หัวใจเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

ทว่าหญงิสาวกโ็น้มตวัลงรบัช่อดอกไม้จากมอืคณุชายพชรได้อย่างมอื
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อาชพี

เขาแสดงความยนิดกีบัหล่อนด้วยเสยีงไม่เบานกั จนคนแถวนั้น

ได้ยนิกนัทั่ว “คณุน�้าผึ้งของพี่เก่งที่สดุ”

สรุสัวดยีิ้มน้อยๆ แต่หวัใจพองฟ ูถอนสายบวัก่อนจะกลบัไปยนื

กลางเวที แล้วถอนสายบัวให้แขกเหรื่อในงานอีกครั้ง และหลบฉาก

ออกไป เพื่อให้นกัแสดงชดุอื่นขึ้นมาสร้างความบนัเทงิบ้าง 

ไม่นานนักหญิงสาวที่มีทีมแต่งหน้าท�าผมมืออาชีพ ซึ่งเป็น

อภินันทนาการจากหม่อมราชวงศ์วชรฉัตรติดตามมาด้วย ก็เดินเฉิด

ฉายออกมาในชุดราตรีสีแดงเบอร์กันดีที่ใส่ถ่ายแบบเมื่อกลางวัน ผม

ถูกรวบเป็นมวยหลวมๆ มลีูกผมระต้นคอเลก็น้อย เข้ากนักบัโชกเกอร์

ทบัทมิประดบัเพชรมูลค่ามหาศาล

ผู้เป็นบิดาแนะน�าให้หญิงสาวรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวง

หลายคน รวมถึงท่านทูตจากสหราชอาณาจักรที่เคยได้ชมการแสดง

ของหล่อนที่ลอนดอนหลายหน เรยีกว่าเป็นหนึ่งในแฟนคลบัตวัจรงิ 

จนคณุชายพชรเดนิเข้ามาใกล้โต๊ะ ว่าที่พ่อตาจงึปรายตามามอง 

เป็นสญัญาณให้คณุชายเข้ามารบัลกูสาวไปได้ ชายหนุม่เลอืดสนี�้าเงนิ

จงึยนืขึ้นรบัสารเทยีบเชญินั้นแล้วแทรกตวัเข้าไปในทนัที

แล้วก็เหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟชัดๆ เมื่อคุณชายอินดี้ที่

สาวๆ ทั่วเมอืงต่างโหวตว่าเขาเป็นผู้ชายน่าเจี๊ยะคนหนึ่ง ฮอตร้อนฉ่า

แม้เจ้าตวัจะไม่ชอบเป็นข่าว เดนิเข้าไปหาลกูสาวคนสวยของท่านปลดั

ที่เปิดตวัอย่างสวยงาม ท่ามกลางนกัข่าวที่คอยจบัจ้องอยากรูเ้รื่องรกัๆ 

ใคร่ๆ 

“คณุชายรู้จกักบัคณุน�้าผึ้งเหรอคะ”

“เป็นแฟนกนัเหรอคะ”

“ไม่เคยเปิดตวัใครเลย นี่สะใภ้เจ้าตวัจรงิใช่ไหมคะ”

“แอบปลูกต้นรกักนัเมื่อไหร่คะ”
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สารพดัค�าถามถกูพ่นถามออกมาจากปากสื่อมวลชนนบัสบิที่มงุ

อยู่ จนชายหนุม่เริ่มไม่สบอารมณ์เพราะรอเวลาคยุกบัคณุน�้าผึ้งอยูน่าน 

แต่ยงัไม่มโีอกาส แถมยงัมาโดนรมุทึ้งแบบนี้จนอยากจะตวาดไล่พวก

ไร้กาลเทศะออกไปให้หมด แต่ด้วยมารยาททางสังคมที่ซึมลึกอยู่ใน

สายเลอืด และยงัต้องให้เกยีรตฝ่ิายหญงิที่ตวัเองกรยุทางกบัผูใ้หญ่มา

ดแีล้ว จงึจ�าต้องตอบค�าถามเรื่องส่วนตวัออกไป

“ผมขออนญุาตท่านปลดักบัคณุน้าเพื่อศกึษากบัคณุน�้าผึ้งครบั” 

ชายหนุม่ตอบอย่างมาดด ีจนเหมอืนการให้สมัภาษณ์นกัข่าวเป็นเรื่อง

ถนดัของเขา ทั้งที่จรงิๆ เคยน้อยจนนบัครั้งได้

“เราเพิ่งรู้จักกัน เพราะคุณน�้าผึ้งก็เพิ่งกลับจากต่างประเทศได้

ไม่นาน ดงันั้นหลายๆ อย่างยงัเป็นเรื่องของอนาคต แต่คณุน�้าผึ้งเป็น

สภุาพสตรทีี่ผมชื่นชมมาก” พดูยงัไม่จบประโยคกป็รายตาไปยงัผูห้ญงิ

ที่เขาตั้งท่าจองตั้งแต่เหน็วนัแรก

หญงิสาวยงัยิ้มหวานน้อยๆ อย่างสงวนกริยิาตามแบบฉบบัคน

ที่ได้รบัการฝึกมาด ีไม่แพ้หม่อมราชวงศ์หนุม่กบัท่านปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศคนล่าสดุผู้เป็นบดิา

“และผมก็ยินดีมากที่ทั้งคุณน้าและท่านปลัดให้โอกาสผม  

ตอนนี้ขอตัวพี่ๆ นักข่าวให้คุณน�้าผึ้งพักผ่อนสักครู่ดีไหมครับ เธอมา

ซ้อมตั้งแต่ห้าโมงเยน็เพื่อให้งานครบรอบวนัสถาปนากระทรวงออกมา

อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด เธอคงเกรงใจไม่น้อยถ้าพรุ่งนี้จะมีข่าวเรื่อง

ส่วนตวัมากกว่าเรื่องงานหลวง ขอบคณุนะครบั” คณุชายปิดฉากการ

ให้สัมภาษณ์เอาตัวรอดจากนักข่าวอย่างสง่างาม จนคุณหญิงสว่าง-

ร�าไพอดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะค�าตอบของคณุชายพชรไม่ได้ 

“แหม...ยิ้มรบัว่าที่ลูกเขยเลยนะ” คณุรววีรรณอดแซว็เพื่อนสนทิ

ไม่ได้

ฝ่ายแม่ผู้หญิงก็ได้แต่ออกตัวไม่ให้เกินงาม ถึงแม้ในใจจะให้
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คะแนนบวกเพิ่มแก่หม่อมราชวงศ์หล่อร้ายไปเรยีบร้อยแล้ว เหน็ท่าทาง

เจ้าชู้ แต่กลบัท�าตวัดไีด้อย่างไม่น่าเชื่อ

“พูดอะไรอย่างนั้นรวี ฉันก็แค่ชื่นชมที่คุณชายฉลาดพูด ไม่ได้

แสดงออกเกินงามหรอกว่าคบกับลูกสาวฉันในรูปแบบไหน แถมยัง

เป็นการให้เกียรติเสียอีกว่าท�าอะไรไม่ข้ามหัวผู้ใหญ่ หายากจะตาย

สภุาพบรุษุในสมยันี้” 

“ววีี่...” ตรยัภมูเิรยีกแวววรรณที่ได้ยนิประโยคสนทนาของผูใ้หญ่

เตม็สองหู

“อะไร!” แวววรรณรบัค�าเสยีงเรยีบเจอืหงดุหงดิ จะมาเรยีกอะไร

ตอนนี้ ก�าลงัตั้งใจฟังคณุหญงิเมาท์กบัแม่อยู่

“คณุหญงิแม่น้องน�้าผึ้งจะรู้ไหมว่าไอ้สภุาพบรุษุพชรมนัจ้องจะ

เขมอืบลูกสาวเขาชนดิเผลอไม่ได้อ้ะ”

แวววรรณได้ยินแค่นั้นก็รีบตะครุบปากตรัยภูมิไม่ให้ได้พูดอะไร

ต่อ และถลงึตาใส่เพื่อนสนทิที่ดิ้นพราดๆ ให้หล่อนปล่อยปากเขา จน

คณุรววีรรณต้องปราม

“สองคนนี้เล่นอะไรกนัเป็นเดก็ๆ ผูใ้หญ่เตม็งาน จะคยุเล่นกนัก็

ลกุออกไปก่อนเถอะจ้ะ” 

แวววรรณรบีปล่อยมอืจากปากเพื่อน เชด็มอืกบัสทูตรยัภมูลิวกๆ 

พร้อมยิ้มแหยให้มารดา แล้วรับค�าพร้อมกับเพื่อนหนุ่มโดยไม่ได้นัด

หมาย

“ค่ะ/ครบั”


