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ล้อแตะรันเวย์ยังไม่ทันหายร้อน...ทายาทผู้ขายน�้ามันรายใหญ ่

กท็�าเวส โฮเทล็ลกุเป็นไฟ เมื่อหนุ่มๆ ต่างตบเท้าอาสาเลี้ยงน�้าชายาม

บ่าย หรอืแม้กระทั่งดนิเนอร์ยามดกึให้คณุเปรี้ยวหวานกนัให้ควั่ก สาวๆ 

ในเมืองไทยเตรียมเก็บของออกจากสนามได้ เพราะสาวแซ่บตัวจริง

กลบัมาแล้ว

                                              บษุบากระซบิ

“อีแม่...มาไม่ทันไรชิงพื้นที่สื่อไปอีกละนะ” เจ้าของร้าน 

อาหารดงัโยนหนงัสอืพมิพ์ที่เปิดหน้าข่าวสงัคมไว้ให้เพื่อนสนทิที่สดุ ซึ่งเพิ่ง

กลบัจากเฝ้าออฟฟิศใหญ่ในสาขาที่ต่างประเทศให้ผูเ้ป็นพ่อ อกีมอืวาง

เอสเพรสโซแก้วจิ๋ว ทอ็ปอปันมแบบที่เพื่อนรกัชอบให้เจ้าตวั

คนที่เป็นข่าวยักไหล่ได้แบบน่าหมั่นไส้ที่สุด เสยแว่นกันเแดด

ยี่ห้อดังขึ้นบนผมบ๊อบประบ่าสีน�้าตาลอ่อน คลี่ยิ้มน้อยๆ ไม่ได้พอใจ

กบัข่าว แต่พอใจที่เพื่อนรกัเอาของโปรดมาเสร์ิฟโดยไม่ต้องสั่ง “กาแฟ

ร้านแกดทีี่สดุในโลกเลยโม” 

มนลดาถอนหายใจแบบเหนื่อยหน่ายเพราะการเปลี่ยนเรื่อง

1
คนนิสัยดี
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แบบหน้าด้านๆ ของเพื่อนสาวที่สนทิกนัมาหลายสบิปี แม่คนนี้ถ้าเรื่อง

อะไรที่ไม่อยากพูดแล้วละก ็นางมวีธิเีลี่ยงได้แบบน่าร้ากน่าหยกิที่สดุ

“แกฟังฉันอยู่ไหม เดี๋ยวคุณป๋าแกก็ด่าจนเส้นเลือดกระตุกอีก

หรอก” มนลดาส่ายหน้า 

ปวรศา หรือคุณเปรี้ยวหวานมีชื่อเสียงเรื่องความฮอตมาเนิ่น

นาน ไปที่ไหน ผู้ชายตายศพสชีมพูเรยีงกนัเป็นแถว เพราะเจ้าตวัเป็น

สาวชนดิที่ว่ามฟีีโรโมนฟุ้งกระจาย เรยีกความสนใจจากผู้ชายทั้งหนุ่ม

ทั้งแก่ได้ตลอดเวลา แถมเจ้าตวัยงัชอบบรหิารเสน่ห์ หยอดเลก็หยอด

น้อย จนถ้าพูดความจริงไปว่าสาวแซ่บเผ็ดพริกร้อยเม็ดคนนี้ไม่เคย 

มแีฟน ยงัซงิชนดิปักตะไคร้ที่ไหนฝนแล้งที่นั่นคงไม่มใีครเชื่อ 

ส่วนฉายา ‘คณุแม่’ เพื่อนๆ ในกลุ่มที่ประกอบด้วยตวัแม่อย่าง

ปวรศา มนลดา เจ้าของร้านอาหารสดุอาร์ต อรรณา ลูกสาวเจ้าของ

บรษิทัส่งออกข้าวรายใหญ่ สริณิ ีทายาทคนสดุท้องของโชว์รมูรถซเูปอร์

คาร์ทั่วประเทศ อาจารย์มหาวทิยาลยัตวัเหวี่ยงอย่างดอกเตอร์สบายใจ  

หรอือาจารย์ยิ้ม และลูกสาวรฐัมนตรคีนสวยอย่างรรนินั้น ยอมยกให้

หล่อนในฐานะที่ความแสบ ความแรง บางทเีผื่อแผ่ไปถงึความแรดที่

เจ้าตวัภูมใิจนกัหนาให้อย่างเป็นเอกฉนัท์

“เขาหาเรื่องด่าฉันจนเส้นโลหิตเฉียดแตกได้ทุกวันนั่น ดีนะ 

ฉนัมหีม่อมป้าคอยประคบประหงม ไม่งั้นต้องขาดใจตายเพราะคณุป๋า

แน่ๆ” ปวรศาเบ้ปากทนัทเีมื่อเพื่อนรกัพูดถงึผู้เป็นพ่อ อนัที่จรงิปรเมธี

กร็กัหล่อนมาก ลกูสาวคนสวยอยากได้อะไรทนูหวัทนูเกล้าให้หมด แต่

กไ็ม่วายไม่ชอบให้ลูกสาวมขี่าวใกล้ชดิกบัหนุ่มๆ ที่ไหน เรยีกง่ายๆ ว่า

โคตรหวงลูกสาวนั่นละ

“แกกม็แีฟนเป็นตวัเป็นตนไปสกัคนส ิพ่อแกจะได้เลกิบ้า เดตกะ

คนโน้นทีคนนี้ที ขนาดฉันเป็นเพื่อนแก ฉันยังอดเอือมความแรดของ

แกแทนไม่ได้เลย” มนลดาบ่นยดืยาวตามประสา แล้วกพ็บว่าตาของ
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ปวรศาไม่ได้ให้ความสนใจในสิ่งที่ตวัเองพูด แต่กลบัจ้องไปทางอื่น

“นี่!! แล้วนั่นมองอะไร เพื่อนพูดก็มองหน้าเพื่อนสิคะ ไร้

มารยาท” มนลดามองตามสายตาเพื่อนสาวไป จงึพบว่ามแีขกท่าทาง

ด ีไม่ส ิต้องใช่ค�าว่าดมีาก เดนิเข้ามาในร้านพร้อมกบัชาวต่างชาตอิกี

สองคน วญิญาณเจ้าของร้านก�าลงัจะเข้าประทบัร่างอยู่พอด ีแต่ต้อง

ชะงักไปเมื่อตัวแม่อย่างคุณเปรี้ยวหวานส่งเสียงค�ารามในล�าคอแบบ

คนเจอของถูกใจ

“หอื นสิยัดี๊ดอี้ะ”

“I have only 30 minutes” 

คนพูดเอ่ยประโยคภาษาอังกฤษไม่กี่พยางค์ด้วยส�าเนียง

นกัเรยีนนอก ชนดิที่ไม่ต้องบอกกร็ูว่้าเจ้าตวัคงใช้ชวีติอยูใ่นต่างประเทศ

มาไม่น้อย บอกให้ผู้ร่วมโต๊ะทราบว่าเขามเีวลาว่างแค่ครึ่งชั่วโมงสั้นๆ 

ก่อนที่จะต้องท�าภารกจิส�าคญั

“ใช้เวลาไม่นานหรอกครบั จรงิๆ สญัญาฉบบันี้คณุชายรวีวิแล้ว

ทางอีเมล แค่ปรับแก้เฉพาะเรื่องดอกเบี้ยนิดหน่อยตามที่คุยกันทาง

โทรศพัท์ล่าสดุ” 

คนพดูยื่นซองเอกสารสนี�้าตาลให้บรุษุวยัสามสบิหกที่มศีกัดิ์เป็น

หม่อมราชวงศ์ โอรสของหม่อมเจ้าโชตริตัน์ ทายาทสายตรงคนโตของ

ราชสกลุวริยิา ที่เพิ่งขึ้นมารบัต�าแหน่งประธานกรรมการบรษิทับรหิาร

หลกัทรพัย์เบอร์หนึ่งของเมอืงไทยอย่างวริยิะทรพัย์ไม่กี่เดอืนก่อน หลงั

จากที่รั้งต�าแหน่งรองประธานกรรมการบรหิารมาพกัใหญ่ พอเริ่มเข้าที่

หลังจากเข้ามาท�างานแทนผู้บริหารคนนอกที่เคยจ้างมา ท่านพ่อก็

วางมอือย่างเป็นทางการ และให้คณุชายพชัรรบัต�าแหน่งนายใหญ่ของ

วริยิะทรพัย์เตม็เวลา

“คุณชายอ่านให้เรียบร้อยแล้วค่อยให้ใครทิ้งไว้ให้ผมที่โรงแรม

กไ็ด้ครบั ผมยงัอยูใ่นเมอืงไทยอกีสองวนั มลีกูค้าใหญ่อกีหลายคนต้อง
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เจอ” แอนดรวิ นกัการเงนิมชีื่อชาวสงิคโปร์ผู้ซึ่งเป็นผูจ้ดัการกองทนุใน

ธนาคารที่มไีว้บรกิารพวกกระเป๋าหนกับอกอย่างนอบน้อม ก่อนจะออก

ไปเพื่อให้หม่อมราชวงศ์รูปหล่อได้อ่านเอกสารส�าคัญอย่างเงียบๆ  

คนเดยีว 

คุณชายใหญ่ของวังวิริยาที่ได้ชื่อว่าเรียบร้อย สุขุม เป็นสุภาพ

บรุษุอย่าบอกใคร แถมด้วยเป็นคนรกัความสงบที่สดุจงึพยกัหน้ารบัค�า 

เปิดซองเอกสารออกอ่าน รอน้องชายที่นดักนัมาดภูาพในแกลเลอรด้ีาน

บนของร้านอาหารเงยีบๆ ก่อนจะมผีูห้ญงิท่าทางด ีหน้าตาสะสวยเดนิ

มาวางเมนูในมือลงบนโต๊ะให้เขาด้วยท่าทางเรียบร้อย ไม่เข้ากับการ

แต่งตวัอาร์ตๆ ของหล่อน กเ็สื้อกล้ามทบัด้วยเสื้อคลมุแบบโบฮเีมียน 

กบักางเกงยนีขาสั้นขาดๆ นั่นเหมาะจะไปเดนิเล่นแถวข้าวสาร ไม่ใช่

อยู่ในร้านอาหารแบบนี้

“โทษทนีะคะ เดก็ไปพกัเที่ยงกนัหมด” 

อ่อ...เป็นเจ้าของร้านสินะถึงแต่งตัวชิลราวกับอยู่บ้านแบบนี้ 

บรุษุเลอืดสนี�้าเงนินกึในใจพลางพยกัหน้าเป็นสญัญาณว่ารบัรูใ้นสิ่งที่

อีกฝ่ายแจ้ง หน้าหล่อราวกับเทวดาบนสวรรค์ช่วยกันปั้นยิ้มมุมปาก 

น้อยๆ 

ผูช้ายตรงหน้าหล่อจดัแบบไทยแท้ชนดิที่ดารานายแบบต้องอาย 

ร่างสงูใหญ่ไม่ต�่ากว่าร้อยแปดสบิแน่ๆ นั่งไขว่ห้างด้วยท่วงท่าสง่า เนี้ยบ

ตั้งแต่หัวจดเท้า หน้าผากกว้าง นัยน์ตาเหยี่ยว จมูกสิงห์เป็นจะงอย

โค้งงุม้รบัดกีบัโครงหน้า รอยบุม๋เลก็ๆ ที่คางเพิ่มเสน่ห์ชวนมอง เสื้อผ้า

กเ็รยีบหรดู้วยเสื้อเชิ้ตสดี�าตวัใน ทบัด้วยเสื้อกั๊กและสทูผ้าเนื้อเดยีวกนั 

เข้ากบักางเกงสแลก็ส์สเีทาเข้ม  

มนลดาถึงกับต้องเอียงคอมองผู้ชายตรงหน้าอย่างทึ่งๆ มั่นใจ

เลยว่าคนที่ปั้นหน้าเขาต้องแอบล�าเอียงแน่ๆ ที่รังสรรค์ให้คนคนนี้มี

เครื่องหน้าครบขนาดนี้
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“เมนูไม่ต้องหรอกครับ ขอเอสเพรสโซแก้วนึงกับน�้าเปล่า เอา

สตลินะครบั” คนเรื่องเยอะสั่งสิ่งที่ตวัเองต้องการอย่างมมีาด น�้าเปล่า

ยงัต้องเอาแบบไม่มกี๊าซ เล่นเอาเจ้าของร้านอย่างมนลดารบัรู้ได้ทนัที

ว่าผู้ชายคนนี้มขีอง!

“ได้ค่ะ รอแป๊บเดยีวนะคะ” 

เจ้าของร้านสุดติสต์ยิ้มหวานให้ลูกค้าที่เพื่อนสนิทให้คะแนน

เรียบร้อยว่านิสัยดี ก่อนจะเดินวนเข้าไปที่หลังเคาน์เตอร์บาร์เพื่อชง

กาแฟให้ลกูค้าด้วยตวัเอง เพราะช่วงเวลาหลงัมื้อกลางวนัอย่างจรงิจงั

มักไม่ค่อยมีลูกค้า หล่อนจึงให้เด็กในร้านไปรับประทานอาหารกลาง

วันที่ครัวพนักงาน เหลือตัวเองอยู่โยงดูแลหน้าร้านคนเดียว มือไม้

สาละวนกับการชงกาแฟให้ผู้ชายหล่อเนี้ยบที่ออร่าพุ่งออกมาจากตัว

คนนั้น กพ็ลนัได้ยนิเสยีงหวานของเพื่อนสนทิดงัขึ้น

“โม...ใครอ้ะ เหน็แล้วหวิเลย” 

นี่ไง พูดจาแบบนี้ไง ใครได้ยนิเข้าถงึเชื่อกนันกัหนาว่าคณุเปรี้ยว-

หวานน่ะเจนสนามอย่าบอกใคร ตาคมโตหรี่มองเพื่อนอย่างขนัๆ เหน็

ผู้ชายหล่อทไีร คณุเปรี้ยวหวานมกัออกอาการตื่นเต้นแบบนี้เสมอ

“ลูกค้า” มนลดาท�าหน้านึก “แต่ฉันก็ว่าเขาหน้าคุ้นๆ หน้า

เหมอืนใครไม่รู้” มนลดาท�าหน้านกึ ก่อนจะเอ่ยปากถามถงึธรุะที่ปวรศา 

ต้องไปท�าต่อ “นี่แกไม่รบีไปบ้านญาตแิกแล้วเหรอ” 

มอืขาวเรยีวบางวางที่รองแก้วกาแฟบนเคาน์เตอร์ ก่อนจะวางแก้ว

กาแฟรสเข้มลงบนนั้น ตามด้วยช้อนเงนิเลก็ๆ พร้อมเอาน�้าแร่สญัชาติ

อิตาลีขวดเล็กขึ้นวางในถาดคู่กับแก้วน�้า ตั้งท่าจะยกไปเสิร์ฟลูกค้า 

ทว่าโทรศัพท์ในร้านดังขึ้น เจ้าตัวนิ่วหน้านิดหนึ่งเพราะอยู่หน้าร้าน 

คนเดยีว จะแบ่งภาคยงัไง ปวรศาเหน็แบบนั้นเลยสบโอกาสรบีอาสา

เอาความดี

“แกรบัโทรศพัท์เหอะ เดี๋ยวฉนัเอาไปเสร์ิฟให้” พดูจบตวัแม่กไ็ม่
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รอให้เจ้าของร้านอย่างมนลดาอนุญาต คว้าถาดถลาไปดูแลลูกค้าที่

บอกตวัเองว่านสิยัด.ี..คนนสิยัดขีองคณุเปรี้ยวหวานน่ะดงู้ายง่าย... แค่

ดูหน้ากะหุ่นเท่านั้นละ

ก๊อก ก๊อก ก๊อก เสียงส้นสูงกระทบพื้นเป็นจังหวะแบบที่

คนเดินมั่นใจ ท�าเอาสมาธิของหม่อมราชวงศ์พชรฉัตร หรือคุณชาย

พชัรหายไปไม่น้อย ยิ่งเมื่อสงัเกตเหน็จากหางตาด้วยว่าเจ้าของรองเท้า

สวยนั้นมาหยดุยนือยู่ข้างๆ เขา ก่อนจะค่อยๆ เหลอืบมองตั้งแต่เท้าไล่

ขึ้นมาผ่านขายาว...ยาวมาก ก่อนจะเจอเอวเลก็คอดที่ค่อยๆ ผายออก

เป็นทรวดทรงแบบนาฬิกาทราย 

แล้วใจนิ่งๆ ของคณุชายกต้็องกระตกุเมื่อสายตาทอดยาวไปถงึ

หน้าของคนที่ท�าลายสมาธิ จับตาเขาน่าดู...ชนิดที่ผู ้ชายที่มีภูมิ

ต้านทานของสวยๆ งามๆ ดอีย่างเขายงัต้องยอมรบัค�าง่ายๆ ที่พุ่งเข้า

มาในหวั...สวย...สวยมาก

“สั่งกาแฟใช่ไหมคะ” คนสวยของคุณชายพัชรคลี่ยิ้มหวาน 

ยกมอืข้างที่ว่างชี้ไปที่ถาดกาแฟในมอืขวาท่าทางราวกบัมอือาชพี แต่

ดไูม่เข้ากบัรองเท้าส้นสงูสี่นิ้ว กางเกงสแลก็ส์สดี�า และเสื้อเปิดไหล่เข้า

ชดุกนั ที่ดูกร็ู้ว่าไม่ใช่ยี่ห้อที่เดก็เสริ์ฟซื้อมาใส่ได้แน่ๆ 

“ครบั” 

คนพูดน้อยกย็งัสงวนท่าททีั้งๆ ที่อนัที่จรงิคนตรงหน้าเรยีกความ

สนใจจากเขาได้มากโข ใจที่เคยนิ่งกับผู้หญิงทุกคนที่เข้ามามีอันต้อง

เต้นผดิจงัหวะ เพราะผูห้ญงิที่มกีลิ่นหอมโชยออกมาจากตวัคนนี้มบีาง

อย่างที่ดงึความสนใจเขาไว้ มอืใหญ่เลื่อนมอืถอืกบัแทบ็เลต็ที่เขาวาง

ไว้ออก เพื่อให้เดก็เสร์ิฟของเขาวางกาแฟได้ ข่มอาการตวัเองให้นิ่งกว่า

ปกต ิไม่ให้อกีฝ่ายรู้ว่าคนอย่างคณุชายพชัรก�าลงัหลกุหลกิ 

แล้วกไ็อ้ท่าเคร่งขรมึนี่ละที่ท�าให้ปวรศาถงึกบัขมวดคิ้ว คนอย่าง
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คุณเปรี้ยวหวานมีที่ไหนที่หว่านพืชหวังผลขนาดนี้แล้วผู้ชายนั่งนิ่ง 

ไม่หอืไม่ออื อย่างน้อยๆ ต้องมที�าตาพราว ถามชื่อ หรอืไม่กเ็ลยเถดิ

ถงึขึ้นแอบจบัมอืตอนหล่อนวางกาแฟให้เป็นแน่

“ถ้าอยากได้อะไรเพิ่มกบ็อกนะคะ” 

เสยีงสะบดัๆ ของปวรศาท�าเอาหม่อมราชวงศ์พชรฉตัรนิ่งไปนดิ

หนึ่ง กเ็จ้าตวัเหมอืนก�าลงักระแทกกระทั้นงอนให้เขาง้อเพราะไม่พอใจ

อะไรสกัอย่าง แต่กช็่างเถอะ คนบนโลกนี้มตีั้งเจด็พนัล้านคน จะซวย

มาเจอผู้หญงิสวยแต่เพี้ยนบ้างกค็งไม่แปลก คดิได้ดงันั้นคณุชายพัชร

เลยได้แต่พยักหน้าน้อยๆ แล้วพูดค�าฮิตติดปากของตัวเองที่ปวรศา

ได้ยนิเป็นบญุหูว่า

“ครบั”

เมื่อท�าอะไรไม่ได้ คนสวยของทกุคนกห็มนุตวัเดนิออกไป ทิ้งให้

แขกที่ดแีต่นสิยั แต่สายตาไม่ด ีมองไม่เหน็ไมตรทีี่หล่อนทอดให้ดื่มด�่า

กับเครื่องมือสื่อสารและเอกสารตรงหน้าต่อไป ตั้งท่าจะไปเหวี่ยงให้

เพื่อนรกัฟังเพราะก�าลงัชอ็กที่โดนผูช้ายเมนิ ทว่าเสยีงคุน้หกูด็งัขึ้นจาก

คนมาใหม่ ท�าให้หล่อนใจเยน็ลงได้ไม่น้อย

“เปรี้ยวหวาน” ไม่ใช่ใครที่ไหนเลย แต่เป็นนพ รุ่นพี่สมยัเรยีน

หนังสือที่ต่างประเทศ ซึ่งเคยตั้งใจขายขนมจีบหล่อนอยู่หลายปี จน

คุณเปรี้ยวหวานอยากมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ในความเสมอต้น

เสมอปลายของเขา แต่หลังๆ คุณเปรี้ยวหวานเปิดใจคุยกับนพไป 

ตรงๆ ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาคงเป็นอะไรไปไม่ได้มากไป

กว่าการเป็นพี่น้องคนละท้องกนัเท่านั้น

“พี่นพขา...” 

ปวรศายิ้มหวานเมื่อเหน็คนที่หล่อนนดัมารบัเดนิเข้ามา เขาสูง

กว่าร้อยแปดสิบเซนติเมตร ท่าทางหน้าตาดีแบบสมัยนิยม หล่อ ตี๋ 

แถมโบนัสคิ้วเข้มกับพ่อโคตรรวยให้อีก ท�าให้ผู้ชายตรงหน้าติดโผ 
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ตวัทอ็ปของรายชื่อหนุ่มโสดชวนฝันอยู่หลายปีเหมอืนกนั

“ท�าไมมาเร็วคะ” ข้อมือบางหมุนขึ้นดูนาฬิกา พบว่าพี่ชาย 

สดุที่รกัมารบัก่อนเวลาที่นดัไว้เกอืบครึ่งชั่วโมง

“พี่เสรจ็งานเรว็ แล้วกจ็�าได้ว่าเราบอกว่าจะแวะมาคยุกบัโมก่อน 

พี่เลยแวะมานั่งเล่นด้วย ไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปที่บ้านหม่อมป้ากพ็านไม่ได้

คยุกนัอกี” นพยกมอืลบูหวัน้องสาวนอกไส้ ปวรศาน่าเอน็ดสู�าหรบัเขา

เสมอ ถงึแม้ในสายตาคนอื่นจะเป็นตวัแสบขนาดไหน ถ้าเธออยากป่วน 

เขากย็อมให้ป่วนไปตลอดชวีตินั่นละ

“ก็จริง” คนสวยเซ็กซี่ยักไหล่ “ว่าแต่เดี๋ยวค่อยออกได้ไหมคะ 

ไปอยูน่านๆ คณุเปรี้ยวหวานหายใจไม่ออก หม่อมป้าของพี่นพขายตรง

กนัเหลอืเกนิ ไม่รู้คราวนี้จะพาใครมาเสนออกี” หญงิสาวพงิหวัลงบน

ตน้แขนชายหนุม่อย่างสนทิสนม กน็พนบัเป็นเพื่อนสนทิผูช้ายที่หล่อน

รกัเป็นพี่ชาย เป็นคนเดยีวที่ถงึเนื้อถงึตวัสาวฮอตได้ขนาดนี้ จนมขี่าว

แบบไม่ได้รับการคอนเฟิร์มหลายหนว่าตัวจริงของคุณเปรี้ยวหวานคือ

นพนี่ละ

“แล้วนี่คราวนี้อยู่ยาวไหม” 

นพถามหญงิสาวที่ยงัเอาหวัถูไถกบัต้นแขนเขาอยู่ กเ็จ้าหล่อน

ต้องช่วยพ่อท�างานชนดิที่ว่าปีหนึ่งๆ มโีอกาสอยู่เมอืงไทยได้ไม่กี่เดอืน 

เพราะสองสามปีที่ผ่านมาเจ้าสัวปรเมธีลงทุนสร้างแท่นขุดเจาะน�้ามัน

ใหม่ในตุรกี เป็นเหตุให้ปวริศ พี่ชายคนเดียวของปวรศาต้องย้าย

ส�ามะโนครัวไปควบคุมดูแล จนกว่าระบบงานจะเข้าที่ ถึงจะกลับมา

ดูแลสาขาใหญ่ในยโุรป แล้วส่งน้องสาวกลบัมาบ้านได้เสยีที

“ยาวแล้ว พี่ปุ่นอยู่โยงแล้ว นานๆ ค่อยบนิไปประชมุท ีไม่ต้อง

อยู่เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์แบบที่ผ่านมาละค่ะ” หน้าสวยเงยขึ้นสบตา 

พี่ชายที่ตามใจหล่อนมากกว่าพี่ชายตวัจรงิอย่างปวรศิ

“คุณพ่อให้หยุดสองเดือนด้วย ไว้เปรี้ยวแวะไปนอนเล่นที่ร้าน 
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พี่นพนะคะ”

ปวรศาหมายถึงร้านอาหารที่สร้างเหมือนปราสาทโบราณของ

เขาที่เขาใหญ่ ธรุกจิที่เจ้าตวับอกว่าเป็นงานอดเิรกเลก็ๆ ไม่เกี่ยวอะไร

กบัธรุกจิยกัษ์ใหญ่ของครอบครวัแต่อย่างใด มบี้านพกัขนาดสองห้อง

นอนหน้าตาน่ารักอยู่ข้างๆ เป็นส่วนตัว เดินถึงร้านอาหารได้ในระยะ

ทางไม่กี่ก้าว ตาสวยกะพริบถี่แบบเป็นธรรมชาติ อย่างที่ชอบท�าเพื่อ

ออดอ้อนขออะไรเขา ซึ่งเจ้าตัวคงไม่รู้เลยว่าไม่จ�าเป็นต้องท�าขนาดนี้ 

เขากย็อมถวายหวัทกุอย่าง

“พี่จะรอ...มาเถอะ นั่นของเราใช่ไหม เดี๋ยวก็เย็นหมดหรอก” 

ชายหนุม่ชี้ไปที่แก้วกาแฟแบบที่มคีนชอบดื่มอยู่น้อยคน ก่อนหญงิสาว

จะเรยีกเพื่อนสนทิมาสั่งกาแฟให้พี่ชายก�ามะลออกีแก้วอย่างเอาใจ

“โม ขอคาปูชโินร้อนให้พี่นพหน่อยสจ๊ิะ ” มอืบางเกาะแขนของ

ชายหนุ่มอย่างสนทิสนม

“โมก�าลังจะถามอยู่พอดีเชียวค่ะว่าพี่นพจะเอาอะไร แต่เห็น 

คยุกนักะหนงุกะหนงิเลยไม่อยากกวน” มนลดาอดแซว็เพื่อนสาวไม่ได้ 

เพราะบางทีกิริยาท่าทางระหว่างสองคนนี้ก็ชวนให้จิ้นไม่น้อยว่าม ี

ซัมติงรองหรือเปล่า พูดพลางยกมือไหว้เพื่อนรุ่นพี่ของเพื่อนสนิทที่

หล่อนคุ้นเคยพอตวั

“พดูไปเรื่อย...” ปากบางสวยที่เคลอืบสแีดงเลอืดนกไว้ก�าลงัจะ

ต่อว่าเพื่อนสนทิเพิ่มเตมิ ทว่าลูกน้องในร้านขดัจงัหวะขึ้นเสยีก่อน

“คณุโมคะ คณุชายมาแล้วนะคะ หนูเปิดประตูแกลเลอรไีว้ให้

แล้ว” พนกังานหมายถงึบรเิวณชั้นสองของร้านที่มนลดาท�าเป็นแกล-

เลอรขีายรูป ซึ่งน้อยคนนกัจะรู้ ต้องเป็นสายอาร์ตตวัจรงิ เพราะแต่ละ

รูปที่หล่อนติดต่อมาขายล้วนแต่เป็นผลงานของจิตรกรตัวท็อปจาก 

ทั่วทกุมมุโลกทั้งนั้น สนนราคารูปละเป็นล้าน

“ใครอ้ะโม” ปวรศาหยิบตลับแป้งขึ้นมาเช็กความพร้อมของ
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ใบหน้า ใช้หลังนิ้วเรียวกรีดขอบตาล่างให้เรียบร้อย เอียงซ้ายขวาดู

ความเป๊ะของตัวเอง ก่อนจะเก็บอุปกรณ์ตรวจสอบความงามลง 

กระเป๋าใบจิ๋วราคาเท่ารถยโุรปขนาดเลก็

“คุณชายพชร เขาบอกจะพาพี่ชายมาซื้อรูปให้หม่อมแม่ในวัน

เกดิ” ปากบอกแบบไม่ใส่ใจว่าเพื่อนรกัจะรู้จกัไหม เพราะสองสามปีที่

ผ่านมาปวรศาอยู่เมอืงไทยแทบจะนบัวนัได้

“นั่งอยูต่รงไหนล่ะ เดี๋ยวพี่ดูเอง ฝากดคูณุเปรี้ยวกบัคณุนพด้วย” 

ตอบเพื่อนสนิทเสร็จ มนลดาก็หันไปบอกลูกจ้างในร้านที่เดินมาเรียก 

ตั้งท่าจะไปรับแขกที่มาใหม่ ปล่อยให้คนโดนบังคับให้เป็นพี่กับคนที่

อยากจะเป็นแค่น้องนั่งอยู่กนัแค่สองคน

“โต๊ะสบิเก้าค่ะ” 

มนลดาพยักหน้ารับค�า นิ่วหน้าเล็กน้อย ก็โต๊ะที่สิบเก้านั่นมัน

โต๊ะที่ปวรศาเดนิไปเสริ์ฟกาแฟน.ิ..

“พี่ชายพัชร มานานแล้วเหรอครับ” คุณชายคนที่สองของ

ราชสกุลวิริยายกมือไหว้พี่ชายคนโตที่มานั่งรออยู่ก่อนแล้ว ท่าทางมี

สมาธกิบัเอกสารตรงหน้าน่าดู

“ไม่นาน...รบีหน่อยกด็นีะ พี่ต้องไปบ้านหม่อมป้าอกี”

ทายาทคนโตในหม่อมเจ้าโชติรัตน์บอกน้องชายที่ใช้ชีวิตชิล

เหลอืเกนิ เพราะไม่ได้สนใจท�าธรุกจิของตระกูล แต่กลบัไปซื้อลขิสทิธิ์

นิตยสารหัวนอกมาท�ากับเพื่อนสนิทอีกสองคน โดยการใช้พรสวรรค์

ด้านการถ่ายภาพรับต�าแหน่งอาร์ตไดเรกเตอร์ประจ�าบริษัท และเปิด

สตดูโิอขายภาพถ่ายที่ได้จากการเดนิทางทั่วโลก สนนราคารปูหนึ่งหลกั

ล้าน

“งั้นไปเลยไหมครบั ผมให้คนไปบอกเจ้าของร้านแล้วละ” หม่อม

ราชวงศ์วชรฉตัรพยกัพเยดิไปทางด้านหลงัพี่ชาย ที่มสีาวหน้าใสแต่งตวั

แบบศลิปินสดุๆ เดนิเข้ามาพลางยกมอืไหว้เขา
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“คณุชาย” มนลดายกมอืไว้รุ่นพี่ในวงการศลิปะ 

หม่อมราชวงศ์วชรฉตัรรบัไหว้อย่างคนได้รบัการอบรมมาด ีก่อน

จะแนะน�าให้อกีฝ่ายรู้จกัพี่ชายเขา “นี่พี่ชายผม พี่ชายพชัร”

เจ้าของร้านยิ้มกว้างขึ้นอกีนดิพร้อมโปรยยิ้มขอโทษ เพราะรูส้กึ

ว่าดูแลเขาไม่ดเีท่าที่ควร

“พบกันแล้วค่ะ คุณชายพัชรน่าจะแนะน�าตัว โมดูแลไม่ดีเลย 

ขอโทษด้วยนะคะ พอดเีป็นช่วงเบรกของเดก็ในร้าน” 

“ไม่เป็นไรหรอกครบั” 

คณุชายคนโตบอกหน้านิ่ง มรีอยยิ้มมารยาทแตะมมุปากเพยีง

เลก็น้อยขณะลกุขึ้นเดนิตามเจ้าของร้านที่ผายมอืเชื้อเชญิขึ้นแกลเลอรี

ชั้นสองของร้าน ตาคมดุจเหยี่ยวที่เหมือนกับตาของน้องชายเหลือบ

มองไปด้านหลังร้าน เด็กเสิร์ฟคนสวยที่บริการเขาเมื่อครู่นั่งดื่มกาแฟ

อยู่กบัผู้ชายท่าทางดคีนหนึ่ง แต่เหน็หน้าไม่ชดั จนเจ้าของร้านสงัเกต

เหน็ 

“นั่นเปรี้ยวหวาน เพื่อนรกัโมค่ะ เมื่อกี้ใช้ไปเสริ์ฟคณุชาย ไม่ได้

ท�าอะไรไม่ถูกใจใช่ไหมคะ” ถามเสยีงแผ่วด้วยความระแวงว่าเพื่อนรกั

จะก่อเรื่องให้คณุชายใหญ่ของวริยิาไม่พอใจ

“ไม่ครบั” 

อ่อ เพื่อนเจ้าของ มนิ่าแต่งตวัยงักบัหลดุออกมาจากแมกาซนี

แบบนั้น คณุชายผู้พี่อดไม่ได้ที่จะหนักลบัไปมองคนที่ดงึดดูความสนใจ

เขาได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็น สาวหน้าสวยยิ้มหวานใส่ผู้ชายที่นั่งตรง

ข้าม ปากอวบอิ่มขยับขึ้นลง เจรจาอะไรสักอย่างที่ถึงแม้เขาไม่ได้ยิน 

กย็งัรู้สกึว่าภาพตรงหน้าคงท�าให้เรื่องที่ได้ยนิน่าฟังอกีเป็นเท่าตวั แล้ว

เสยีงน้องชายกต็อบค�าถามที่คณุชายใหญ่สงสยัอยู่ในหวั

“เปรี้ยวหวาน ปวรศา ลูกสาวเจ้าสวัปรเมธอี้ะเหรอ” คณุชาย 

ผู้น้องถามย�้า เมื่อได้รับค�าตอบเป็นการพยักหน้าตอบรับจากรุ่นน้อง 
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คุณชายก็ไม่วายถามต่อ “กลับมาเมื่อไหร่ วันก่อนหุ้นส่วนพี่ติดต่อ

เลขาฯ เขาบอกยงัอยู่ส�านกังานทางโน้น” 

“เพิ่งกลบัมาเมื่อวานซนืค่ะ คณุชายจะเอาอะไรกบัตวัแม่อย่าง

มนัคะ” มอืบางกดรหสัรกัษาความปลอดภยัสบิหกหลกัที่อยูห่ลงัประตู

บานเลื่อนอกีชั้น พนกังานคนอื่นๆ ของร้านเปิดได้แค่ประตชูั้นแรก เพื่อ

กดเปิดไฟและแอร์ภายในแกลเลอรเีท่านั้น แต่หากจะเข้าไปข้างในจรงิๆ 

มแีต่มนลดาเท่านั้นที่รู้รหสั

“บก. ของหนงัสอืพี่คงอยากสมัภาษณ์ ได้ข่าวว่าใช้ได้เลยนี่คน

นี้” ค�าว่าใช้ได้ในความหมายของคนท�าหนงัสอืคงหมายถงึความครบ

เครื่องของปวรศา ที่ทั้งสวย รวย เก่ง เป็นที่น่าจบัตาในวงสงัคมรุน่ใหม่  

เหมาะอย่างยิ่งที่จะเอามาสัมภาษณ์เพื่อท�าเป็นบทความตามสไตล์ที่

อพัแมกาซนีชอบท�า

“หึ...ยิ่งกว่าใช้ได้อีกมั้ง เรียกว่าตัวท็อปเลยดีกว่า แซ่บขาดใจ 

กล้าเอาหวัรบัประกนัว่าหนงัสอืคณุชายจะตตีลาดผูช้ายได้อกีมหาศาล

ถ้าเปรี้ยวหวานขึ้นปก “มือบางเปิดประตูออกเพื่อให้ราชนิกุลทั้งสอง

เข้าสู่กรุสมบัติส่วนตัวที่น้อยคนนักจะได้ชม “ไว้เดี๋ยวโมถามมันให ้

ละกนัค่ะว่าว่างไหม นางกแ็ล้วแต่อารมณ์ บทอยากจะปลกีวเิวกก็ไม่

ให้สมัภาษณ์สื่อเป็นเดอืนๆ กม็ ีบางทกีข็ยนัสร้างข่าวไม่เว้นแต่ละวนั 

นี่เมื่อเช้ากเ็พิ่งโดนไปอกีดอก ไม่รู้มอีารมณ์อยากหรอืเปล่า” 

มนลดาพดูจบกห็นัหน้ากลบัมาหาหม่อมราชวงศ์รปูหล่อทั้งสอง 

ตาโตของเจ้าของแกลเลอรีจับจ้องอยู่ที่คุณชายพัชรนานเป็นพิเศษ

เพราะไม่เคยเหน็ ต่างกบัคณุชายพชรหรอืหม่อมราชวงศ์วชรฉตัรที่เรยีน

หนงัสอืในแคมปัสเดยีวกนั เหน็กนัจนชนิ หล่อจรงิๆ หล่อน่ากนิ หล่อ

ไม่บนัยะบนัยงั หล่อเนี้ยบ หล่อออร่ากระจายอย่างที่อแีม่มนัว่า...มน่ิา

เปรี้ยวหวานมนัถงึได้เนื้อเต้นระรกิระรี้ขนาดนั้น

“เรื่องอแีม่ไว้ทหีลงัเถอะค่ะ ดูรูปก่อนดกีว่า เชญิชมตามสบาย
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เลยค่ะ” 

คนฟังหารูไ้ม่ว่าคนที่ได้ชื่อว่าไม่สนสาวใดหไูวเกบ็เกอืบทกุข้อมูล

ที่รับรู้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ‘ลูกสาวคุณปรเมธีที่เป็นลูกรักหม่อมป้า

อ้ะเหรอ ใกล้ตวัเกนิไปมั้ง’

“สนิทกับเจ้าของร้านเหรอ” 

หม่อมราชวงศ์พชรฉัตรถามน้องชายที่ก�าลังกดโทรศัพท์ส่ง

ข้อความหาว่าที่เจ้าสาวอยู ่ท�าหน้าตาเหมอืนคนเพิ่งเคยมแีฟนครั้งแรก 

ทั้งๆ ที่รักกับคุณน�้าผึ้งมาเป็นปีถึงจะได้มีก�าหนดเข้าพิธีสมรส

พระราชทานในอีกไม่ช้า ในใจหนุ่มใหญ่พานคิดไปถึงคนที่มีผมสี

น�้าตาลอ่อน ตดัทรงบ๊อบสั้นประบ่า พูดจาฉะฉาน หน้าสวยนั้นสะกด

ตา แถมท�าเอาหัวใจคุณชายใหญ่แห่งวังวิริยาเต้นสะดุด ไม่หรอก...

อาจจะแค่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มากกว่า

“ออื...รุ่นน้อง จรงิๆ คนละเมเจอร์นะ พชรเรยีนถ่ายรูป ส่วนโม

มันเรียนวาดรูป แต่ก็สนิทกันดี” หม่อมราชวงศ์วชรฉัตรเงยหน้าขึ้น

สบตาผูเ้ป็นพี่ หรี่ตาเหยี่ยวที่ถอดแบบกนัมาสงัเกตพี่ชาย ร้อยวนัพนัปี

ไม่เห็นเคยจะสนใจอะไร อยู่ดีๆ มาถามถึงคนอื่นแบบนี้ โดยเฉพาะ 

ผู้หญงิ!!

“พี่ชายพชัรถามท�าไม” แววตามเีลศนยัฉายชดัจนโอรสองค์โต

ในหม่อมเจ้าโชตริตัน์ส่ายหน้า “หรอืว่าพี่ชายพชัร...”

“หยดุเพ้อเจ้อเลยชายพชร พี่ไม่ได้คดิอะไรทั้งนั้นละ” 

หม่อมราชวงศ์พชรฉัตรปฏิเสธน้องชายเสียงแข็ง ไม่ได้คิดเกิน

เลยอะไรกบัมนลดามากไปกว่าเจ้าของแกลเลอรทีี่ขายภาพที่หม่อมแม่

อยากได้ให้เท่านั้น ส่วนผู้หญงิอกีคนที่สวยมเีสน่ห์จนตดิตานั่น...เขาก็

ไม่ได้คดิ แค่รูส้กึวบูวาบเท่านั้นละ หรอืไม่กแ็ค่อยากหาเหตผุลให้ตวัเอง

กไ็ด้ว่าท�าไมหน้าสวยๆ นั้นวนเวยีนในหวัตลอด สลดัอย่างไรกไ็ม่หลดุ 
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ตามประสาคนที่ต้องมคี�าตอบมคี�าอธบิายให้ทกุเรื่อง

“แต่แววตาพี่ชายพชัรมนัมอีาการน”ิ คนเป็นน้องยงัไม่หยดุซกัไซ้ 

แววตาแบบนั้นเขาก็เคยเป็นตอนเห็นคุณน�้าผึ้งว่าที่ภรรยาเขาครั้งแรก 

เพียงแต่คนไม่เคยแคร์ใครอย่างหม่อมราชวงศ์วชรฉัตรใส่เกียร์หมารุก

จบีตั้งแต่วนัแรก ตามนสิยัเดก็เอาแต่ใจ อยากได้อะไรต้องได้ จนเพื่อน

สนิทแซ็วว่าอาการตอนเขาพบว่าที่ภรรยาเหมือนเด็กเกาะชั้นของเล่น

ในห้างแล้วร้องว่า จะเอา จะเอา ซ�้าๆ ไม่หยดุ

“แล้วนี่จะเอายงัไง พี่ต้องเข้าบ้านหม่อมป้าก่อน จะให้รถไปส่ง

ที่ไหนไหม” หม่อมราชวงศ์พชรฉตัรเหลอืบตามองน้องชายนดิหนึ่ง ถอน

หายใจก่อนจะพยายามเปลี่ยนเรื่อง เพราะคณุชายพชรน้องชายตวัร้าย 

ที่มคีวามเป็นศลิปินเตม็เปี่ยมท�าท่าจะจบัอาการเขาได้ 

หม่อมราชวงศ์ผู้น้องให้คนรักมาส่ง เจอเขาที่แกลเลอรีเมื่อครู่

แล้วติดรถเขาออกมา แต่ตอนนี้เขาต้องเดินทางไปบ้านหม่อมป้าวด ี

หรือท่านหญิงวริศรวดี ภคินีองค์โตจากสององค์ที่เป็นฝาแฝดกันของ

ท่านพ่อ เนื่องจากท่านป้าแต่งงานไปกบันกัธรุกจิมอืฉกาจฉกรรจ์ แต่

ไม่ค่อยจะชอบคยุเรื่องเงนิๆ ทองๆ จงึมกัมาเกณฑ์เขาไปรบัแขกเสมอ 

แต่นั่นคอืเหตผุลรอง ในขณะที่เหตผุลหลกัคอืท่านป้าชอบนดัแนะสาวๆ 

ที่ท่านเหน็ควรมาให้เขาได้เจอ เผื่อจะมลีุ้นได้หลานสะใภ้ ซึ่งคณุชาย

พัชรก็หาทางปฏิเสธอย่างนุ่มนวลได้ทุกครั้ง เพราะยังอยากให้อะไรๆ 

ในชวีติลงตวักว่านี้ก่อน

“ไปด้วยนี่แหละ เดี๋ยวให้น�้าผึ้งไปรบัที่นั่น จะถวายการ์ดท่านป้า

กบัคณุลงุด้วย”

พี่ชายคนโตได้ยนิแบบนั้นเลยพยกัหน้ารบัรูก้ารตดัสนิใจของน้อง

ชาย แอบบ่นในใจไม่ได้ว่ามันไม่เป็นสุภาพบุรุษอะไรแบบนี้ ให้ว่าที่ 

คู่หมั้นขบัรถรบัส่งราวกบัเป็นสารถ ีทั้งๆ ที่รถตวัเองกม็ี

“เรื่องงานมอีะไรขดัข้องกบ็อกมานะ” คณุชายใหญ่แห่งวงัวริยิา
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พูดเป็นประโยคสุดท้ายขณะเงยหน้าจากแท็บเล็ต ซึ่งในจอนั้นไม่ได ้

มีความบันเทิงใดๆ เลย นอกจากกราฟแสดงความผันผวนใน

ตลาดหลักทรัพย์ ก่อนเจ้าตัวจะก้าวลงจากรถยุโรปคันยาวที่มีคนขับ

และผู้ตดิตามพร้อมสรรพ

“นิ่งเหมอืนเดมิ” น้องชายตวัแสบให้ค�าจ�ากดัความทายาทองค์

โตในหม่อมเจ้าโชตริตัน์เสรจ็ กเ็ดนิตามพี่ชายเข้าบ้านของหม่อมป้าไป 

โดยไม่ละทิ้งความสงสยัในใจ ‘ไม่ได้สนใจไอ้โม... แล้วพี่ชายพชัรตดิใจ

อะไร’
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เสยีงคนหมูม่ากพดูคยุกนัเคล้าเสยีงหวัเราะ ลอยล่องออก 

มาจากห้องรับแขกโอ่โถ่งในที่พ�านักของหม่อมเจ้าวริศรวดี ภคินีใน 

หม่อมเจ้าโชตริตัน์ ผู้มศีกัดิ์เป็นหม่อมป้าของทายาทราชสกลุวริยิา ไม่  

ได้เป็นเรื่องน่าแปลกใจนัก โดยเฉพาะในวันที่สามีของท่านป้าจัดงาน 

สังสรรค์ในหมู่นักธุรกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของเครือข่าย ทั้งคน 

ไทยและต่างชาตทิี่มาลงทนุในประเทศ ซึ่งปกตจิดัเดอืนละครั้ง

หม่อมราชวงศ์พชรฉัตรก็เป็นแขกรับเชิญขาประจ�าของงาน

สังสรรค์นี้มาโดยตลอด เพราะถือว่าเป็นผลอันดีต่อธุรกิจของวิริยะ-

ทรัพย์ไม่น้อย อีกนัยนึงก็ไม่อยากขัดใจหม่อมป้าที่รักเขาไม่ต่างจาก 

โอรสแท้ๆ เพราะหม่อมป้ากบัคณุลงุไม่มทีายาทด้วยกนั

“ถ้าตลาดหุน้ไทยเป็นอย่างนี้ไปอกีสกัไตรมาส ผมจะไม่ รรีอที่จะ 

ลงทนุเลยจรงิๆ” เสยีงไม่เบานกัของนกัการเมอืงชาวจนีที่มสีายสมัพนัธ์ 

อนัดกีบัผู้หลกัผู้ใหญ่ในรฐับาลไทยดงัขึ้น

ผู้ร่วมวงสนทนาต่างพยักหน้าเห็นด้วย ใครๆ ก็รู ้ว่าสภาวะ

เศรษฐกจิในประเทศไทยนั้นผนัผวนไวกว่าลมทะเลเปลี่ยนทศิเสยีอกี

“อ้าวนั่น...คณุชายมาแล้ว เอาเงนิฝากคณุชายไว้เฉยๆ ปลอดภยั 

กว่าเยอะ” ลูกค้ารายล่าสดุที่เอาเงนิมาฝากเขาท�างาน รายเดยีวกบัที่ 

2
ทฤษฎีโลกกลม
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รีๆ  รอๆ ว่าจะลงทนุในไทยไหมเอ่ยทกัขึ้น เมื่อเหน็ราชนกิลุหนุ่มหล่อ

ชาวไทยเดนิผ่านเข้ามาในคลองสายตา

หม่อมราชวงศ์พชรฉตัรฉายแววความเป็นเจ้านายเตม็ตวั ท่าทาง 

สขุมุ สภุาพ มคีวามเป็นสภุาพบรุษุทกุกระเบยีดนิ้วเด่นชดั มรีอยยิ้ม 

ติดมุมปากเสมอแบบคนที่อยู่ในสังคมตลอดเวลา จนไม่ต้องแนะน�า 

ใครๆ กต็้องพอเหน็แววว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดา แถมหน้าตาหล่อเหลา

แบบชายไทย คิ้วเข้ม จมูกโด่งเป็นสัน นัยน์ตาเหยี่ยวและจมูกสิงห ์

แบบที่ถอดแบบท่านพ่อกันมาทั้งพี่ทั้งน้อง ท�าเอาสาวน้อยสาวใหญ่ 

ใจกระตกุทกุครั้งที่เหน็

ผูม้าใหม่ท�าความเคารพทกุท่านอย่างคนมารยาทด ีก่อนจะถาม 

หาเจ้าของบ้าน เพราะมขีองฝากจากหม่อมแม่ในนามวงัวริยิามาถวาย

“ผมขอตัวหาหม่อมป้าก่อน เดี๋ยวมาคุยด้วยนะครับ ฝากชาย 

พชรไว้ที่นี่ก่อน นยัว่าจะเอาการ์ดมาเชญิแขกไปงานแต่งงานเขา”

ทิ้งน้องชายไว้กบัพระญาตแิละพระสหายของท่านป้าแล้ว เจ้าตวั

ก็ออกเดินตามหาเจ้าภาพฝ่ายหญิง ซึ่งได้รับการบอกเล่าว่านั่งอยู่ที่

ระเบยีงตดิแอร์มมุโปรดกบัแขกพเิศษ คงเป็นพวกภรรยาเจ้าของธรุกจิ 

ใหญ่ๆ โตๆ ที่หม่อมเจ้าวรศิรวดมีกัรบัรองด้วยตวัเอง ทว่าเสยีงที่ได้ยนิ 

กบัภาพที่เหน็ท�าเอาคนที่ได้ชื่อว่าเกบ็อาการได้ดทีี่สดุคนหนึ่งต้องชะงกั 

ไป

“หม่อมป้าลองอนันี้สคิะ คงอร่อยสู้ขนมไทยๆ ไม่ได้ แต่เปรี้ยว-

หวานชอบทานมาก นี่สั่งแล้วให้เขาส่งตามมา เพิ่งถงึเมื่อเช้าเอง”

ภาพเด็กเสิร์ฟกิตติมศักดิ์ที่บริการกาแฟให้เขาเมื่อบ่ายฉายขึ้น 

มา จนหม่อมราชวงศ์พชรฉัตรต้องกะพริบตาให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้คิด 

วนเวียนถึงหน้าสวยๆ นั้นจนเห็นภาพหลอน และเมื่อลืมตาอีกครั้งก ็

ยังเห็นหญิงสาววางทาร์ตช็อกโกแลตลงในจานของว่างของหม่อมเจ้า 

ผู้เป็นป้าของเขา รมิฝีปากอิ่มเจื้อยแจ้ว ดูเพลนิ ฟังเพลนิเลยทเีดยีว
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“ทานคูก่บัโรสท ีอนันี้มาจากไร่ชาออร์แกนกิ ขบัจากปารสีไปตั้ง 

หลายชั่วโมง เปรี้ยวนี่ขบัรถวนซ้ายวนขวาจนเวยีนหวัไปหมด ปีๆ นงึ 

ท�าออกมาได้ไม่เยอะหรอกค่ะ”

คนที่โดนคุณชายตั้งต�าแหน่งเด็กเสิร์ฟให้หันมาเห็นคนมาใหม่ 

ก่อน เพราะรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ จ�าได้ติดตาไม่แพ้กันเพราะเขา 

เป็นผู้ชายคนแรกที่เมินหล่อน ความประทับใจแรกพบที่มีต่อเขาโดน 

หักคะแนนไปนิดหน่อย เพราะเขาท�าเย็นชาใส่ แต่พอเห็นยืนเต็มตัว 

แบบนี้ คะแนนจิตพิสัย ความนิสัยดีที่เจ้าหล่อนใช้หน้าตากับหุ่นเป็น 

เกณฑ์วดักพ็ุง่พรวดตตีื้น ลมืที่เขาเมนิหล่อนไปหมด จงึยิ้มหวานให้คน 

มาใหม่อกีครั้ง หล่อแบบนี้เปรี้ยวหวานยอมลมืเรื่องเมื่อบ่ายไปก่อนกไ็ด้

หม่อมป้าเจ้าของบ้านคงเห็นแขกพิเศษชะงักไป จึงหันตาม 

สายตาไปมอง พบว่าเป็นหลานชายสุดที่รักเดินเข้ามาพร้อมตะกร้า 

ขนมในมอื เขายกมอืไหว้ท�าความเคารพ ก่อนจะคกุเข่าลงข้างเจ้านาย 

ชั้นหม่อมเจ้า สวมกอดท่านด้วยท่าทางสภุาพอ่อนโยน

“กราบหม่อมป้า ชายมาช้า ขอประทานอภัย” คุณชายพัชร 

เอ่ยเสยีงทุ้มทกัพระญาติ

ส่วนคนที่คณุชายยงัไม่ได้ทกัได้แต่ชื่นชมปลื้มผูช้ายตรงหน้าอยู่ 

ในใจ...หือ...สุภาพ น่ารักอะไรเบอร์นั้น ปวรศาคิดหลังจากเห็นกิริยา 

นุ่มนวลที่เขาแสดงออกกบัญาตผิู้ใหญ่ นยัน์ตาระยบิระยบัจนท่านป้า 

ของคณุชายพชัรอดข�าไม่ได้

‘แม่เปรี้ยวหวานนี่ท่าทางจะเปรี้ยวอย่างเดียว ไม่มีหวานปน 

เหมอืนชื่อละมั้ง’ ความสงัหรณ์ใจบางอย่างไหววบูเข้ามาในความรูส้กึ 

เพราะแววตากบัท่าทางที่หม่อมราชวงศ์พชรฉตัรมองปวรศาท�าให้ผูเ้ป็น 

ป้าอดหวงัลมๆ แล้งๆ ตามประสาคนแก่ไม่ได้ แต่กย็งัไม่ได้แสดงออก 

ให้ไก่ทั้งสองตวัตื่น

“ไม่เป็นไรหรอก ป้ารู้ว่าชายยุง่...นี่คณุนพ พบกนับ้างแล้วใช่ไหม 
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ส่วนนี่เปรี้ยวหวาน เพื่อนสนทินพเขา แต่ชายพชัรน่าจะคุ้นๆ กับคณุ 

พ่อเขานะ เจ้าสวัปรเมธ ีเจ้าของออยล์เทคไง”

ชายพัชรของหม่อมป้ายกมือรับไหว้คุณนพ หลานชายคู่สมรส 

ของหม่อมเจ้าวรศิรวด ีก่อนจะหนัมาทางเพื่อนสนทิของคนที่มศีกัดิ์เป็น 

ญาตเิขา

“เปรี้ยวหวาน นี่พี่ชายพัชร หลานชายป้า ทายาทคนโตของ 

ราชสกลุวริยิา สวสัดพีี่เขาเสยีลูก”

สิ้นเสยีงหม่อมป้าของพี่นพ คณุเปรี้ยวหวานกไ็ม่ท�าให้ใครขาย 

หน้า ยกมอืไหว้หลานเจ้าบ้านด้วยกริยิานอบน้อม ชนดิที่แม่นมที่บ้าน 

ต้องดีใจจนน�้าตาซึม แถมให้ความสนิทสนมตามที่หม่อมเจ้าที่หล่อน 

นบัถอืเป็นญาตผิูใ้หญ่แนะน�าเตม็ที่ เรยีกแทนตวัชายหนุม่ว่า ‘พี่’ เสรจ็ 

สรรพ

“สวสัดคี่ะพี่ชายพชัร ท่าทางเราจะดวงสมพงศ์กนันะคะ”

ประโยคทักทายท�าเอาคนแนะน�าต้องมองชายหญิงสลับไปมา 

ไม่ปฏิเสธหรอกว่าอยากแนะน�าให้คู ่นี้รู ้จักกัน เคยพยายามมาก ็

หลายครั้ง แต่กค็ลาดกนัไปคลาดกนัมา แถมหลานรูปหล่อคนนี้ไม่ว่า 

แนะน�าใครให้กเ็ป็นนิ่งใส่จนผู้หญงิม้วนเสื่อหนทีกุราย ทั้งๆ ที่เจ้าตวัก ็

แสดงออกอย่างเป็นสุภาพบุรุษกับสตรีทุกนางที่หม่อมป้าแนะน�า แต่ 

สาวๆ คงสัมผัสได้ถึงความไม่เล่นด้วย และไม่ให้เข้าใกล้ของหม่อม 

ราชวงศ์พชรฉตัร จงึโบกธงขาวไปตามๆ กนั

“อ้าว...เจอกนัแล้วเหรอจ๊ะ แหม...สรปุป้าไม่ทนัหนุ่มสาวสมยันี้ 

เลย” ท่านหญิงวดีแสร้งทรงพระสรวลทั้งๆ ที่ในใจลิงโลด ถ้าจับคู่นี้

ส�าเรจ็ ท่านหญงิจะนอนตายตาหลบั คนหนึ่งกเ็ลี้ยงมาเหมอืนลกู อกีคน 

กร็กั อยากเอามาเป็นลูก

“บังเอิญหรอกค่ะหม่อมป้า” ชายหนุ ่มแก้ตัวพร้อมปราม 

หญงิสาวทางสายตา
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ท่าทางจะยาว คณุชายพชัรเลยเดนิอ้อมมานั่งลงบนเก้าอี้อกีตวั 

ที่ว่างอยู ่โชคดหีรอืโชคร้ายไม่ทราบที่เก้าอี้ตวันั้นถดัจากตวัที่ปวรศานั่ง 

พอดี

อีกฝ่ายเลยได้แต่เบ้ปาก ผู้ชายอะไรไม่ฉวยโอกาสเลย...ขัดใจ 

เปรี้ยวหวานชะมดั!

“บงัเอญิอะไรกนัชายพชัร...ไหนเล่าให้ป้าฟังส”ิ

หม่อมราชวงศ์พชรฉตัรสบตาพระญาตอิย่างรูค้วามนยัดว่ีา ท่าน 

ตั้งท่าจะจับคู่ให้เขาอีกแล้ว แถมคงรู้ดีด้วยว่าเจ้าสัวปรเมธีเป็นลูกค้า 

ในวไีอพลีสิต์ที่เขาสนทิสนมด้วยมาก ท�านองว่ามตีวัพ่อเป็นหลกัประกนั

ชั้นดทีี่เขาไม่กล้าชิ่งปวรศาเหมอืนที่ท�ากบัผูห้ญงิคนอื่นตลอดระยะเวลา

เกอืบปีที่กลบัมาไทย ถงึจะไม่ปฏเิสธความงามของผูห้ญงิตรงหน้า แต่

ไอ้เรื่องจับคู่นี่เขาแอนตี้สุดใจ ท�าให้คุณชายแอบตั้งแง่กับปวรศาโดย

ไม่รู้ตวั

“ชายไปซื้อภาพให้หม่อมแม่ค่ะ พอดเีจอคณุเปรี้ยวหวานที่ร้าน 

เธอให้เกยีรตมิาเสริ์ฟกาแฟให้ชายพอด”ี

“อะไรกนั! เดี๋ยวนี้ไม่ขายน�้ามนั ขายกาแฟแทนแล้วหรอืไงเปรี้ยว- 

หวาน”

ท่าทางเอื้อเอน็ดเูล่นหวัของหม่อมป้าท�าเอาชายหนุม่ประหลาด 

ใจไม่น้อย รูม้าเลาๆ ว่าหม่อมป้าเอน็ดูปวรศามากถงึขั้นประกาศทเีล่น 

ทจีรงิหลายครั้งในวงสงัคมว่า รกัเจ้าหล่อนเหมอืนเป็นลูกสาว ดงันั้น 

ผู้ชายคนไหนมาจบีต้องมาขอกบัหม่อมเจ้าวรศิรวดเีท่านั้น แต่กไ็ม่น่า 

เชื่อว่าจะเล่นหวักบัหญงิสาวที่น่าจะมวียัพอๆ กบัน้องสาวฝาแฝดของ 

เขาแบบนี้

“โมไงคะ หม่อมป้าจ�าได้ไหมคะ ลูกสาวคณุมนตรทีี่เป็นศลิปิน 

แห่งชาต ิเพื่อนสนทิเปรี้ยวหวาน เขาเปิดร้านกาแฟ ข้างบนเป็นแกลเลอรขีาย 

รูป พอดวีนันี้เดก็เขาขาด เปรี้ยวอยู่ เลยได้รบัเกยีรตเิสริ์ฟกาแฟพี่ชาย 
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พชัร” อธบิายเป็นเรื่องเป็นราวเสยีน่าฟัง “น�้ามนักย็งัขายเหมอืนเดมิ 

แหละค่ะ แต่นี่ได้เดย์ออฟจากคุณป๋ามาสองเดือน เปรี้ยวขอใช้ให้คุ้ม 

ช�่าปอด”

“ถ้าอย่างนั้นกด็ ีเจอกนัแล้วกด็ ีคยุกนัไปก่อนนะจ๊ะเดก็ๆ เดี๋ยว 

ป้ามาหาใหม่ แล้วนี่ตะกร้าอะไรหืมชายพัชร” หม่อมป้าของคุณชาย 

พัชรปรายตามองตะกร้าของฝากขาประจ�าจากวังวิริยา ที่น้องสะใภ ้

คนเลก็มกัฝากลกูหลานที่ผลดักนัมาเข้าเฝ้ามาถวาย เป็นอะไรไปไม่ได้ 

นอกจากของเสวยจากห้องเครื่องที่เลื่องชื่อลือชาในหมู่ราชวงศ์ว่า 

โดดเด่นล�าดบัต้นๆ ของทกุราชสกลุ

“ไส้กรอกปลาแนมค่ะ หม่อมแม่ฝากมาให้ มทีั้งไส้กรอกข้าว ทั้ง 

ไส้กรอกหมู แบบที่ทั้งหม่อมป้าและคณุลงุชอบเลย”

โอ๊ย...ละลาย หลงรกัผู้ชายพูดคะขา ปวรศานั่งท�าตาเยิ้ม พลาง 

หันไปยิ้มหวานให้ท่านหญิงวริศรวดี ยักคิ้วแบบก๋ากั่นแถมให้ด้วย 

อกีครั้ง สื่อความหมายว่าเจออะไรต้องตา

ท่านป้าชั้นหม่อมเจ้าเหน็ท่าทางคนที่หล่อนเอน็ดูท่าทางจะถกูใจ 

หลานชาย แบบนั้นก็เข้าที ไม่ได้คิดว่าเจ้าตัวท�ากิริยาเกินงามเลย 

เพราะเห็นแม่เปรี้ยวหวานมานาน รู้ว่าเป็นเด็กดีที่เปรี้ยวไปหน่อย 

สนิทกับเจ้าตัวตั้งแต่หลานชายสามีเอากลับมาพร�่าเพ้อทุกปิดเทอม 

นั่นละ จนกระทั่งอกหักยับเยินกลับมาเพราะปวรศาปฏิเสธ ไม่รับรัก 

นพเป็นแฟน แต่ขอให้เป็นพี่ชาย

หม่อมป้าที่หัวสมัยใหม่อย่างกับอะไรเลยถูกใจที่สุดที่หญิงสาว 

ไม่คดิอยากคบใครเพราะแค่โพรไฟล์เสมอกนั แต่ซื่อสตัย์กบัความรูส้กึ 

ตวัเอง เพราะหลานชายของสามทีี่หล่อนรกัเป็นลูกคนนี้พนัธุ์ดจีะตาย 

ถึงแม้จะเป็นก�าพร้าตั้งแต่เล็ก เพราะพ่อที่เป็นน้องชายของสามีท่าน 

หญงิกบัมารดาเครื่องบนิส่วนตวัตก แต่กท็ิ้งสมบตัพิสัถานมหาศาลไว้ 

ให้ แถมยังเป็นลูกที่ทั้งท่านหญิงและคู่สมรสจดทะเบียนรับเป็นบุตร 
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บญุธรรมไว้อกีต่างหาก ดงันั้นมรดกจ�านวนนบัไม่ถ้วนคงตกอยู่ที่ชาย 

หนุ่มอายไุม่น้อยคนนี้ละ

หลงัๆ มาเดก็ก�าพร้าแม่แบบปวรศามพี่อเลี้ยงมาคนเดยีว และ

พี่ชายแสนหวงที่หล่อนคลานตามมาอย่างปวรศิ แถมด้วยพี่ชายก�ามะลอ 

แต่รักน้องสาวคนนี้สุดหัวใจอย่างนพ เลยเข้านอกออกในบ้านนี้ 

มาออดอ้อนหม่อมป้าของพี่นพ จนท่านหญงิวดทีี่อยากมลีกูเตม็แก่โมเม 

ว่าเจ้าตวัเป็นลกูสาวเสยีบ่อยๆ ออกปากกบัเจ้าสวัปรเมธทีี่ต้องเดนิทาง 

ตลอดเวลาด้วยซ�้าว่าจะดูแลปวรศาให้เป็นอย่างดี

“ดีเลย...เปรี้ยวหวานทานเป็นไหม เดี๋ยวป้าจะให้เขาเอามาให้ 

พี่นพมานี่ มาช่วยหิ้วหน่อย” ท่านหญงิวดเีรยีกแทนตวัหลานชายสาม ี

แบบที่ปวรศาเรยีกจนเป็นที่ชนิหูของคนในบ้าน

นพยิ้มรับทั้งๆ ที่ใจอยากนั่งเป็นก้างขวางคอ ท�าไมจะไม่รู้ว่า 

หม่อมป้าอยากจะจดัคณุชายพชัรให้คณุเปรี้ยวหวานขนาดไหน พี่ชาย 

พชัรน่ะเขาไม่ห่วงหรอกเพราะนิ่งเนี้ยบขนาดนั้น คงไม่มาหลงเสน่ห์แม่ 

ตัวแสบของเขา แต่ท่าทางที่ปวรศาแสดงออกนี่สิ...เห็นชัดๆ ว่าชอบ 

หม่อมราชวงศ์พชรฉตัรอย่างจงั

“ผมไม่ทราบมาก่อนว่านพมคีนรกั” หม่อมราชวงศ์พชรฉตัรชวน 

คยุตามมารยาทเมื่อถกูทิ้งให้เหลอืกนัแค่สองคน แต่ดนัเข้าใจผดิไปว่า 

เพื่อนสนทิในความหมายของหม่อมป้าหมายถงึคนรกัแบบที่ดาราชอบ 

ใช้ นึกหวาดคนสวยที่นั่งคุยอยู่กับเขาพิกลว่าท่าทางเจ้าหล่อนคงจะ 

เปรี้ยวมาก หรอืไม่นพกค็งจะหลงแฟนมากถงึปล่อยให้มาท�าตาหวาน 

ใส่เขาขนาดนี้โดยไม่ว่าอะไร

ปวรศาได้ยินดังนั้นก็รีบวางแก้วน�้าชาลง ท่าทางเหมือนอยาก 

ส�าลัก พลางชี้นิ้วเข้าหาตัวเอง ท�าตาโตเป็นค�าถามก่อนจะส่ายหน้า 

แรงๆ จนผมที่ทดัหไูว้หลดุออกมา ท�าให้เจ้าตวัต้องทดัเกบ็อกีรอบด้วย 

กริยิาเป็นธรรมชาต ิแต่กม็จีรติชวนมอง จนคณุชายละสายตาจากภาพ 
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ตรงหน้าไม่ได้ แถมยงัโบกไม้โบกมอืปฏเิสธเป็นพลัวนั กริยิาน่ารกัดี

“เปรี้ยวไม่ได้เป็นแฟนกบัพี่นพนะคะ เราเป็นเพื่อนกนั ถ้าไม่เชื่อ 

เดี๋ยวรอถามหม่อมป้าไม่กพ็ี่นพเองสคิะ” ปวรศารบีบอก ทั้งๆ ที่ปกต ิ

กไ็ม่ค่อยแก้ตวัหากมใีครเข้าใจผดินกัหรอก กน็พเป็นไม้กนัหมาชั้นดใีห้ 

หล่อนมาเป็นสบิปี แถมเจ้าตวักด็จูะเตม็ใจบรกิาร แต่ไม่รูท้�าไมเหมอืน 

กันว่ากับผู้ชายคนนี้หล่อนถึงต้องรีบปฏิเสธเสียงแข็ง...เอ...คงไม่ใช่

เพราะเขานสิยัดแีล้วมั้งเปรี้ยวหวาน

“ครบั”

แน่ะ...ค�านี้อกีละ ปวรศาแอบเบ้ปากใส่คณุชายมาดดี๊ดตีรงหน้า 

ที่นั่งไขว่ห้าง และยกถ้วยชากหุลาบขึ้นจบิบ้าง หลงัจากตอบประโยค

แสนยาวที่มแีต่ค�าว่า ‘ครบั’ กบัหล่อนจบ

“แล้วคณุชายมแีฟนหรอืยงัคะ”

คราวนี้เป็นหม่อมราชวงศ์พชรฉตัรบ้างที่เบกิตากว้างขึ้นนดิหนึ่ง 

ก่อนจะส�าลกัน�้าชาเหมอืนหล่อนเมื่อครู ่จนปวรศาแอบข�า กรรมเดี๋ยวนี้ 

มนัตามสนองไวดแีท้

“ว่าไงคะ คณุชายมแีฟนรยึงั”

คนมาดดีวางแก้วพอร์ซะลินลงบนจานรองเข้าชุดกัน ก่อนจะ 

เหลอืบตามองผู้หญงิตรงหน้าเตม็ๆ ตาอกีรอบ นี่ท่านป้าเอน็ดูผู้หญงิ 

คนนี้จรงิๆ หรอืโดนของ ขนาดเขาเป็นผูช้ายเขายงัไม่แสดงออกโจ่งแจ้ง 

แบบนี้เลย

“ผมให้ความส�าคัญกับงานมาเป็นอันดับแรก” ใจจริงอยากจะ 

ตอบว่าเป็นเรื่องส่วนตวัด้วยซ�้า แต่ด้วยความที่เป็นสภุาพบรุษุในสาย 

เลือดจึงเห็นเป็นเรื่องไม่ควรที่จะหักหน้าคนอื่น โดยเฉพาะสุภาพสตร ี

เอ๊ะ! นี่เขาควรใช้ค�าว่าสภุาพสตร ีหรอืแค่สตรเีฉยๆ กบัปวรศาด ีคดิ 

แล้วคนวยัสามสบิหกเกอืบสามสบิเจด็กเ็ริ่มเวยีนหวั เกดิมาไม่เคยคยุ 

กบัใครแล้วต้องถามค�าถามตวัเองตลอดเวลาแบบนี้
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“แหม...ตอบแทงกั๊กแบบนี้แสดงว่ายงัไม่มแีฟน” ปวรศาคลี่ยิ้ม 

กว้างขึ้นไปอีก แกล้งคุณชายนี่มันสนุกกว่าแกล้งผู้ชายธรรมดาจริงๆ 

ดสูหูิเหอแดงไปหมด ไม่รอให้คณุชายพชัรตอบ ปวรศากถ็ามต่อ เล่นเอา 

คณุชายหวัหมนุ

“แล้วเมื่อไหร่วริยิะทรพัย์จะเปิดรบัสมคัรต�าแหน่งสงูๆ บ้างล่ะคะ 

เปรี้ยวจะได้ไปสมคัร” เลบ็สวยเคลอืบสเีลอืดนกไล้คลงึปากแก้วชาเล่น 

ตาสวยสบตาเหยี่ยวตรงหน้าชนดิไม่ปล่อยให้อาการอะไรกต็ามของคณุชาย 

ลอดสายตาไปได้

“เอ๊ะ...ไม่ได้ท�างานให้คณุพ่อเหรอครบั” คราวนี้นยัน์ตาคณุชาย 

ฉายแววสงสัย เขาเป็นคนเก็บรายละเอียดบทสนทนาแบบไม่พลาด 

เลยไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ฟังผดิหรอืเปล่า ที่ท่านป้าตรสัว่าคนสวยตรงหน้า 

ช่วยเจ้าสวัปรเมธขีายน�้ามนัอยู่

“ใครว่าเปรี้ยวจะไปสมคัรงาน” เสยีงหวานทอดแบบงอนหม่อม 

ราชวงศ์รูปหล่อจนเจ้าตัวแปลกใจ ตาสวยสีน�้าตาลทอดมองชม้าย 

แบบมเีสน่ห์ให้หลงเตม็เปี่ยม...น่าหลงจนคณุชายมองเพลนิ

“อ้าว”

นี่ผู้หญิงคนนี้ท�าเอาเขาหัวหมุนได้ทุกประโยคที่คุยเลยนะ ยัง 

ไม่ทันได้พูดอะไรต่อ แม่คุณก็ตบสมองเขาเบลอไปหมดด้วยประโยค 

ถดัไปแบบไม่ให้ตั้งตวั

“งานน่ะเปรี้ยวมีแล้ว ยุ่งมากด้วยค่ะ แต่ต�าแหน่งสูงๆ ที่ว่า... 

เปรี้ยวหมายถึงต�าแหน่งแฟนประธานกรรมการ แต่รอคุณชายเปิดรับ 

สมัครคงรอไม่ไหว เอาเป็นว่าคุณชายเตรียมที่ในหัวใจรอเปรี้ยวเลยดี 

กว่าค่ะ” ตาโตสีน�้าตาลธรรมชาติใต้แพขนตายาวกะพริบใส่หม่อม 

ราชวงศ์พชรฉตัรหน้าตาเฉย ราวกบัพูดเรื่องดนิฟ้าอากาศ

เกิดมาไม่เคยมีใครดับเครื่องชนเขาขนาดนี้ บอกทีผู้หญิงคนนี้ 

มาจากไหน!
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“ชายพัชร เป็นไงบ้างลูก ไปบ้านพี่หญิงวดีมา” หม่อม 

มธรุสที่นั่งดูข่าวอยู่ในห้องของวงัวริยิาถามโอรสองค์โต

คนที่เดินเข้ามาในต�าหนักกลางหลังสองทุ่มเล็กน้อยหยุดตาม 

เสยีงเรยีกของมารดา ยกมอืไหว้ก่อนจะนั่งลงบนโซฟาตวัเดยีวกนั

เขาก�าลังเจรจากับพรรณพัตราเรื่องต�าหนักใหญ่ เพราะญาต ิ

สาวคนสวยของเขาเป็นผู้ได้รบัมรดกจากท่านชายจรสัโชต ิเชษฐาองค์โต

สดุของท่านพ่อที่ประทานให้นดัดา ทว่าเจ้าตวักลบับอกว่าไม่ได้ใช้ราช-

สกลุวริยิา เลยจะยกให้ทายาทสายตรงอย่างเขา แต่ต�าหนกัใหญ่นั้นมี

พื้นที่ใช้สอยเป็นพันตารางเมตรบนที่ดินผืนทองกลางกรุง ต่อให้เป็น 

พี่น้องที่รกักนัมากแค่ไหนกเ็อามาฟรีๆ  ไม่ได้ ดงันั้นเรื่องที่ยงัตกลงกนั

ไม่ได้คอืญาตเิขาจะคดิราคาถกู ส่วนเขาอยากซื้อราคาแพง หรอือย่าง

น้อยกต็้องสมเหตสุมผลกบัมูลค่าของมนั

แต่ถงึอย่างไร ทมีสถาปนกิกไ็ด้เข้าไปปรบัปรงุพร้อมช่างตกแต่ง 

ภายในแล้ว เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม่ซื้อ แต่ปัญหาอยู่ที่พรรณพตัรา 

จะให้เขาฟรีๆ  มากกว่า ดงันั้นระหว่างนี้ที่บ้านยงัไม่เสรจ็ ยงัตกลงราคา 

กบัญาตสิาวไม่ได้ เขากน็อนห้องนอนเดมิที่ต�าหนกักลางไปก่อน

“เหมือนเดิมครับหม่อมแม่” คุณชายหน้าหล่อยิ้มก่อนบอก 

หม่อมมารดา

“เหมอืนเดมินี่แปลว่าได้ลูกค้าใหญ่ๆ มาหลายคนสนิะ” หม่อม 

ราชวงศ์พชรฉตัรถอืเป็นนกัการเงนิ นกัเศรษฐศาสตร์มอืฉมงั ได้ดเีอน็เอ 

เด่นด้านการค�านวณจากท่านพ่อไปครบถ้วนกระบวนท่า ทั้งท่าทาง 

กริยิา แม้แต่มนัสมองและพรสวรรค์เรื่องคดิค�านวณกย็งัเอาไปได้ครบ 

คงมแีต่หน้าตาที่กระเดยีดมาทางมารดาอย่างหม่อมมธรุสละมั้ง แต่ถงึ 

ใครๆ จะว่าคุณชายหน้าเหมือนแม่อย่างไร ท่านพ่อก็ยังประทานตา 

กบัจมูกมาแบบเตม็ๆ

“กห็ลายคนครบั” คณุชายตอบภาพรวม ไม่ให้หม่อมแม่ทราบ 
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รายละเอยีดปลกีย่อยมากนกั แต่สหีน้ากด็อูารมณ์ดกีว่าปกต ิจนหม่อม 

มธรุสอดแซว็ไม่ได้

“แล้วไม่มอีะไรสนกุๆ เล่าให้แม่ฟังอกีเหรอ นี่แม่อยู่แต่บ้านเบื่อ 

ที่สุด เครื่องเพชรเครื่องทองก็เอาออกมาขัดจนบ่าวไพร่มันมาขอเลข 

เตม็ไปหมด วนัๆ ไม่รู้จะท�าอะไร งานแต่งชายพชรกจ็ดัการเรยีบร้อย 

หมดทกุอย่างแล้ว” หม่อมมธรุสหรี่ตามองจบัพริธุ ‘กพ็ี่หญงิโทร. มา 

เล่าตั้งแต่ชายพชัรออกจากบ้านโน้นเรื่องหนปูวรศา ลกูสาวคนเลก็ของ

เจ้าสวัปรเมธทีี่พี่หญงิเอน็ดูนกัหนา...’

‘นี่หม่อม...กว่าสองคนนี้จะเจอกนัได้ คลาดกนัไปคลาดกนัมา’ 

ท่านหญิงวดีที่ต่อสายมาหาหม่อมมธุรสเล่าอย่างออกรส ‘ฉันน่ะจ้อง 

จะให้เขาเจอกนัหลายท ีคลาดกนัมาหลายปีเชยีวนะกว่าจะมวีนันี้’

‘แล้วสมพระทยัพี่หญงิไหมเพคะ’ หม่อมมธรุสหวัเราะน้อยๆ กบั 

พี่สาวสามี

‘ไม่ได้นั่งฟังเขาคยุกนัหรอกย่ะ แต่เหน็ชายพชัรนั่งเป็นเพื่อนให้ 

ตลอดงาน’

‘ชายพชัรเป็นสภุาพบรุษุแบบนี้เสมอละเพคะ พี่หญงิ’ แล้วเดี๋ยว 

ถ้าไม่ชอบกห็าทางหายไป หรอืท�าให้ผูห้ญงิถอดใจไปเองจนได้ หม่อม 

แม่คณุชายนกึต่อในใจ

‘ย่ะ...ฉันรู้ว่าลูกชายหล่อนนะชิ่งเก่ง...แต่ฉันมีลางสังหรณ์ว่า

เปรี้ยวหวานนี่แหละเอาลูกชายหล่อนอยู่’

‘แต่เขาว่าเปรี้ยวมากนี่คะพี่หญงิ หม่อมฉนัไม่ได้รงัเกยีจนะเพคะ 

ถ้ารักกันจริงใครก็โอเคหมด แต่เกรงว่าผู้ชายเรียบร้อยแบบชายพัชร 

อาจจะไม่ตรงใจ’ 

‘ก็เพราะเรียบร้อยแบบชายพัชรนี่แหละย่ะ เจอแบบนี้เข้าไป 

รบัรอง...เสรจ็’

“ไม่มนีี่ครบั” ปากตอบเสยีงนิ่ง สหีน้าเรยีบสนทิแบบที่หม่อมแม่ 
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ไม่สงสัย แต่ใจพานนึกถึงหน้าสวยเฉี่ยวของปวรศากับรอยยิ้มจนตา 

พราวที่หล่อนแจกมาให้เขาตลอดบ่ายล่วงจนหัวค�่า แถมประโยค 

สั่งการให้เขาเตรยีมที่ในหวัใจไว้ให้หล่อนอกี ผูห้ญงิอะไรกล้าขนาดนั้น 

น่าจบัมาตซีะให้เขด็

“แก...” เสียงหวานของตัวแม่ดังมาแต่ไกล จนอรรณา 

หรอืหนูนา ที่ปวรศาชอบเรยีกว่า นาน่า หนัขวบั เหน็เพื่อนสนทิรูปร่าง 

สมส่วนเดินรี่เข้ามาที่โต๊ะอย่างไว แต่ก็ไม่ไวเท่าเสียงที่ร้องเรียกมาถึง 

เพื่อนก่อนตวั

“ท�าไมมันโหยหวนขนาดนั้น ไอ้โม...แกเจอมันตั้งแต่เที่ยงบอก 

มาซ”ิ อรรณาคาดคั้นเอากบัมนลดาที่ดูจะสนทิกบัปวรศามากที่สดุใน 

กลุ่ม ในขณะที่คนอื่นๆ พากันจุปากให้เจ้าตัวเงียบเสียงลง ส่วนรริน 

ไม่วายส่ายหวัและยกเมนูเครื่องดื่มขึ้นมาปิดหน้า

แต่แม่กค็อืแม่ มหีรอืที่ตวัแม่อย่างปวรศาจะสนใจสายตาคนรอบ 

ข้าง โดยเฉพาะแขกในบาร์ประจ�าของเวส โฮเทล็ที่เจ้าตวัชอบมานกัหนา 

กค็ุ้นเคยกนัดอียู่แล้ว

“ไม่รู้ มัน...มันไปบ้านหม่อมป้าของพี่นพขามา...ไม่รู้หม่อมป้า 

เสนอใครมาให้อกีคราวนี้” เป็นที่รูก้นัดว่ีาหม่อมเจ้าวรศิรวดไีม่มหีน้าที่ 

ความรบัผดิชอบอะไร ไม่มงีานท�าเป็นหลกัเป็นแหล่ง ไม่มทีายาทเป็น 

ของตวัเอง เลี้ยงนพมาตั้งแต่เดก็ๆ และพอโตเจ้าตวักแ็ทบไม่ได้อยูบ้่าน 

เพราะต้องไปท�าธรุกจิที่เขาใหญ่ สปัดาห์หนึ่งจะกลบัมาเยี่ยมหม่อมป้า 

กบัคณุลงุที่เป็นพี่ชายแท้ๆ ของพ่อที่เสยีชวีติไปแล้วสกัคนืสองคนื

หม่อมเจ้าวริศรวดีชอบจับคู่ให้ลูกหลาน นอกจากคุณชายพัชร 

ที่เป็นทายาทสายตรง ท่านหญงิเลี้ยงมาเหมอืนลูกแล้วกม็ปีวรศานี่ละ 

ที่ดูจะเป็นเหยื่อรายใหญ่ เพราะคณุหญงิแฝดอกีสองคน ท่านพ่อหวง 

เสยีเหลอืเกนิ จนพี่หญงิวดขีองเจ้าของวงัวริยิาไม่กล้ายื่นมอืเข้ามายุ่ง
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“จะยาวไหมอ้ะ...พี่ตรยัให้ออกมาแป๊บเดยีวนะแก” รรนิ ลูกสาว 

รฐัมนตรคีนสวยที่เพิ่งส่งตวัเข้าหอกบัสามไีปหมาดๆ โอดครวญ ตั้งแต่ 

แต่งงาน สามคีมุอย่างกบันกัโทษ จะไปไหนกบัใคร ใช้เวลาเท่าไร รรนิ 

โดนก�ากบัหมด

“จะรู้ไหม...คนอย่างอีแม่เคยคาดเดาอะไรกับมันได้” มนลดา 

ออกความเหน็ขึ้นมาบ้าง

สิริณีพยักพเยิดเห็นด้วยก่อนจะบอกว่า “พนันไหมว่าเรื่อง 

ผู้ชาย”

เพื่อนๆ ที่เหลอืได้แต่พยกัหน้าเหน็ด้วย แต่ยงัไม่ทนัได้ลงเงนิกนั 

จริงๆ แบบที่ชอบพนันกัน ตัวต้นเรื่องก็ทรุดลงนั่งกลางหมู่เพื่อนฝูง 

ตาโตแพรวพราวเหมอืนได้กระเป๋าถกูใจ จนอาจารย์สบายใจของลกูศษิย์

ต้องถามออกมา

“เกดิอะไรขึ้นเปรี้ยว...หน้าแบบนี้เรื่องดชีวัร์”

“เจอคนนิสัยดี...ยิ้ม” ปากอิ่มคลี่เป็นยิ้มสวยให้คนมีดีกรีจบ 

ปรญิญาเอก “แกนี่รูใ้จฉนัจรงิๆ” ปวรศาหนัไปเขย่าแขนเพื่อนรกัที่เรยีน 

จนจบดอกเตอร์ตั้งแต่อายยุี่สบิหก เพิ่งเริ่มเป็นอาจารย์ในมหาวทิยาลยั 

ของรฐัได้ไม่กี่เดอืน ทั้งๆ ที่หน้าตาภาพลกัษณ์เป็นผู้หญงิขาว หมวย 

ตวัเลก็ ง่ายๆ คอืหน้าตาเหมอืนพรติต ีจนวนัแรกที่ไปสอนมนีกัศกึษา 

คณะอื่นเดนิตามขอเบอร์กนัให้ควั่ก

“บอกแล้ว น�้าหน้าอย่างมนั เรื่องผู้ชายชวัร์” คราวนี้สริณิโีพล่ง 

ขึ้นมาบ้าง แล้วหวัเราะใส่คนอื่นที่พนนักนัเบาๆ ว่าเรื่องที่เจ้าตวัโวยวาย

จะมสีาเหตมุาจากอะไร

“บอกแสนสิเปรี้ยว...ที่ว่านิสัยดีน่ะดีแค่ไหน” คุณหนูแสน 

ลูกสาวเจ้าพ่อซูเปอร์คาร์รายใหญ่ของเมืองไทยท�าเสียงเล็กเสียงน้อย 

ใส่เพื่อนสาวคนสนทิ คู่หูตวัเที่ยวเลย

“ดี...ดี มาก...” คนโดนซักตาเป็นประกาย ไม่มีท่าทีเขินอาย 
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หรอือดิออดที่จะเล่า พลางกระแทกกระเป๋าลงบนโต๊ะ ก่อนจะเปิดปาก 

ไม่สนใจสายตาขายขนมจบีของหนุ่มในบาร์

“ดกีว่าพี่นพขาหรอืเปล่า นาน่าว่าถ้าสูพ้ี่นพขาไม่ได้อย่าเอาเลย 

ไม่มใีครทนแกได้แบบนั้นแล้วเปรี้ยว”

ปวรศาหันค้อนใส่อรรณาที่ชอบถือหางให้หล่อนตกลงปลงใจ 

กบันพตลอดเวลาที่ผ่านมา ถ้ามนัชอบเขา มนักจ็บีเขาส.ิ..มายดัเยยีด

ให้หล่อนเหน็ใจพี่นพอยู่ได้

“ดกีว่าสแิก...ฉนัว่าคนนี้แหละพ่อของลูก โอ๊ย...ยอมแล้วทูนหวั 

อยากมีผัวเป็นคุณชาย” คราวนี้เพื่อนที่เหลือหันมาสบตากันให้พรึ่บ 

สะดดุหูตรงค�าว่าคณุชายนี่ละ

“คณุชายที่ไหน” มนลดาที่มขี้อมูลในมอืมากที่สดุเพราะเผอญิ 

อยู่ในเหตกุารณ์เมื่อบ่ายสงัหรณ์ใจพกิล

“อย่าบอกนะว่า...” มือเรียวแบบศิลปินชี้หน้าเพื่อนที่ก�าลัง 

ยกัคิ้วให้แบบคนอวดด ีปากอ้าค้าง อะไรมนัจะได้ผูช้ายดั่งใจนกึขนาดนี้

ยังไม่ทันได้อึ้งต่อ ปวรศาก็ไม่ปล่อยให้เพื่อนๆ ลุ้นโผว่าที่เขย 

กลุม่นาน แถลงชื่อออกมาเสยีงใส หน้าตาภูมอิกภมูใิจราวกบัประกาศ 

รางวัลเกียรติสักอย่าง ตาหวานเปล่งประกายแบบคนมีเป้าหมายใน 

ชวีติ

“คณุชายพชัร...หม่อมราชวงศ์พชรฉตัร วริยิา พวกแกจ�าชื่อนี้ไว้ 

เลยนะ ถ้าเปรี้ยวหวานจะมแีฟนกต็้องชื่อนี้เท่านั้นแหละ”


