
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



"ตอนแรกแคมเปญนี้มีคุณแค่คนเดียว แต่พอพวกน้ันส่งภาพท่ีท�าเสร็จแล้วมา

มนัดนัเป็นภาพตดัต่อทีม่นีายแบบอกีคนด้วย น่าจะเป็นภาพเก่าแล้ววนเอากลบัมาใช้

นัน่แหละ ผมเลยบอกว่าถ้าต้องมอีกีคนจรงิๆ ก็ให้ไปจ้างนางแบบมา ไม่เอานายแบบ" 

ธีรดนย์เล่า พอเห็นเธอท�าหน้ามึนๆ งงๆ เขาก็อธิบายต่อ "ถ้าจะมีรูปคุณใส่ชุดไทย 

ยืนอยู่กับผู้ชาย ผู้ชายคนนั้นก็ต้องเป็นผม ห้ามเป็นคนอื่น"

"ชุดไทย..."

"ชุดแต่งงานด้วย"

ตอนนัน้เองท่ีกานต์เข้าใจถ่องแท้แล้วว่าชายหนุ่มคิดอะไร เธอมองเขาแบบเหวอๆ 

นี่เป็นเหตุผลที่เกินความคาดหมายโดยสิ้นเชิง ทว่าเขาก็ดูไม่น�าพา

"คุณเคยถ่ายแบบชุดแต่งงานกับใครไหม"

"ก็มี แต่เป็นถ่ายเดี่ยว"

"ง้ันผมก็จะขอไม่ให้คณุรบังานแบบน้ีได้ไหม ผมไม่อยากเห็นจรงิๆ...ผมหวงคณุ"
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คำ�นำ�

สวสัดค่ีะสาวๆ ต้อนรบังานสปัดาห์หนงัสอืแห่งชาตท้ัิงที Andra ก็ไม่พลาด

ท่ีจะส่งผลงานเรื่องใหม่มาเป็นของขวัญรับต้นปี 2562 อย่าง 'ธีรกานต์'  

ซ่ึงนอกจากจะเป็นผลงานเล่มล่าสุดแล้ว ยังเป็นการเปิดซีรี่ส์ชุดใหม่อีกด้วย 

เรยีกได้ว่าถ้าใครช่ืนชอบผลงานของนกัเขยีนสาวคนเก่งคนนีก้็ไม่ควรพลาดเป็น

อันขาดค่ะ

ส�าหรับซีรี่ส์ชุดนี้จะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ 'วงการสถาปนิก' ได้ยิน 

อย่างนี้ก็แอบร้อง 'ว้าว!' กันแล้วใช่ไหมคะ เพราะว่าเหล่าสถาปนิกเนี่ยเขามี

เสน่ห์เฉพาะตัวกันมากจริงๆ ซ่ึงเล่มแรกนี้ประเดิมด้วยเรื่องของ 'กานต์' 

สถาปนิกสาวผู้เป็นนางเอกของเราค่ะ โดยเรื่องราวของกานต์จะเป็นยังไง เรา

คงต้องพลิกหน้าต่อไปเพื่อติดตามไปพร้อมๆ กัน แต่เชื่อมั่นได้เลยว่าเพื่อนๆ 

จะต้องรู้สึกตกหลุมรักกานต์เหมือนที่ 'ธีรดนย์' รู้สึกอย่างแน่นอน

และขอแอบกระซิบบอกสักนิด...ว่าในเรื่องนี้ยังมีบรรดาสถาปนิกหนุ่มๆ 

สาวๆ ท่ีพากนัตบเท้าออกโรงมามีบทบาทเป็นน�า้จ้ิมย่ัวน�า้ลายทุกคนเพียบ ส่วน

ใครจะได้เป็นพระเอกหรอืนางเอกในเล่มหน้า เราคงจะต้องแอบลุน้กนัต่อไปค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

นามปากกา Andra ถือก�าเนิดมาจากการเอาชื่อจริงผสมรวมกับชื่อเล่น 

โดยค�าแรกมาจากชื่อเล่นว่าแอนค่ะ

เป็นคนกรุงเทพฯ โดยก�าเนิด เกิดราศีกันย์บ้าง ตุลบ้าง แล้วแต่ต�ารา

หมอดู ฮา ปัจจุบันนอกจากเขียนหนังสือก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปเรื่อย

ถึงตอนนี้ก็เขียนหนังสือมาเกินสิบปีแล้ว ถ้าย้อนไปบอกตัวเองตอนเริ่ม

เขยีนหนงัสอืเล่มแรกกอ็าจจะไม่เชือ่กไ็ด้ ระหว่างนีม้คีวามทรงจ�าท่ีน่าท่ึงมากมาย 

ใครจะไปนึกว่าโลกของตัวอักษรจะมหัศจรรย์และสร้างมิตรภาพได้ จริงๆ เป็น

คนพูดไม่เก่งเลย ตัวอักษรนี่แหละท่ีช่วยให้สื่อสารกับทุกคนได้ ปัจจุบันยังคง

สนุกกับงานเขียนและอยากจะเขียนต่อไปเรื่อยๆ

ทุกวันนี้ได้แต่ขอบคุณทุกคนที่ท�าให้มีวันนี้ ทั้งครอบครัว เพื่อน อาจารย์ 

กอง บ.ก. ท่ีน่ารกัน่าเลฟิ และท่ีขาดไม่ได้คอืนกัอ่านทุกท่าน ขอบคณุท่ีอยูด้่วย

กันมาตลอด ถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มี Andra ในวันนี้ ขอบคุณจริงๆ ค่ะ

ตดิต่อ ตชิม ทักทายกนัทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/Andra.

Writer นะคะ ̂ ^
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai
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Andra

บทนำ�

ดวงตาสเีปลอืกไม้ของธรีดนย์ ภกัดิ์โภคนิกราดมองไปท่ัวห้องจัดเลีย้ง

ของโรงแรมหรู ปกติใบหน้าคมเข้มท่ีมักเรียบเฉยดูค่อนข้างดุอยู ่แล้ว  

เม่ือรวมกบัแววตาไม่เป็นมิตรในเวลานีท้�าให้แทบจะดเูหมือนมีรงัสบีางอย่าง

แผ่ออกมาจากร่างสูง ผลักดันให้ทุกคนหลบลี้ออกจากรัศมีสายตาของเขา

อาการไมเกรนท่ีเล่นงานชายหนุ่มมาตั้งแต่เย็นยังไม่ยอมล่าถอยไป 

ความพยายามในการใช้ยาก�าราบมันไร้ผลโดยสิน้เชิง และเสยีงเพลงอกึทึก

ในห้องจัดเลี้ยงก็ยิ่งท�าให้อาการของเขาแย่ลง

ถ้างานเลีย้งในค�า่คนืนีเ้ป็นเพยีงงานปกตเิขากค็งจะกลบัไปแล้ว มีน้อย

คนนักท่ีเขาจะต้องเกรงใจถึงข้ันยอมทนอยู่ในสถานการณ์ท่ีรู้ว่าจะท�าให้

อาการไมเกรนย่ิงแย่ลง แต่บังเอิญเจ้าของงานเลีย้งคนืนีเ้ป็นหนึง่ในน้อยคน

ที่ว่านั่น

งานเลี้ยงคืนนี้เป็นงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของบุษบา ภักดิ์โภคิน 

คุณน้าของเขาเอง...น้าที่เป็นเหมือนแม่คนที่สองส�าหรับเขา

แม้วัยจะใกล้หกสบิซ่ึงคนรุน่เดยีวกนัส่วนใหญ่เริม่หันหน้าเข้าวัดเข้าวา 

กันแล้ว แต่บุษบายังใช้ชีวิตราวกับเพิ่งจะมีอายุสักเลขสองเลขสามน�าหน้า 
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น้าของธีรดนย์เก่งเรื่องการหาความสุขใส่ตัว หน�าซ�้ายิ่งอายุมากข้ึนท่านก็

ย่ิงมีวธิสีรรหาความสขุใส่ตวัแบบสดุเหวีย่งข้ึนตามไปด้วย อย่างเช่นปีนีท่้าน

จัดงานวันเกิดท่ีใกล้จะเป็นงานคอนเสิร์ตเต็มที มีการจ้างนักร้องคนโปรด 

มาโชว์ และนอกจากพวกพ้องในวงสงัคมท่ีมาเป็นแขกแล้ว ในงานยังเตม็ไป

ด้วยเหล่าดารานางแบบนายแบบท่ีถกูจ้างมาโชว์ตวัให้งานคกึคกั มีชีวติชีวา

ชายหนุม่ไม่มีความเห็นใดๆ เกีย่วกบัการใช้ชีวิตของน้า ท่านครองตวั

เป็นโสดมาตลอด ถ้าไม่นับเขาแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีครอบครัวให้ห่วง  

แถมท่ีผ่านมาท่านก็เหนื่อยกับการดูแลท้ังเขาและแม่ของเขามายาวนาน 

เมื่อหมดสิ้นภาระแล้วท่านก็ควรได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้ให้เต็มที่ ดังนั้น

ต่อให้ต้องทนมากกว่านี้เขาก็พร้อมจะยอมท�าให้ท่าน

และนั่นก็รวมถึงการปล่อยให้เสียงเบสหนักๆ ของวงดนตรีในงาน

กระตุ้นอาการไมเกรนให้เริงร่าในหัวเขาต่อไปด้วย

"นายครบั เราได้บ้านรมิน�า้มาแล้ว" สชุาต ิเลขานกุารของธรีดนย์เดนิ

มากระซิบ

"บ้านริมแม่น�้าเจ้าพระยาใช่ไหม" ผู้เป็นเจ้านายถามเพื่อความแน่ใจ

"ครับ"

"ดี งัน้หาคนมาจดัการกบับ้านหลงันัน้ได้เลย...บรษัิทท่ีท�ามอลล์รมิน�า้ 

ให้เราอยู่นั่นพอจะท�างานแบบนี้ไหม จะได้สะดวกเรื่องการเดินทางด้วย"

"น่าจะได้อยู่นะครับ เท่าที่รู้เขารับงานกว้างอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวผมจะ

ลองถามดู"

"ลองหาบรษัิทอืน่ดดู้วย แต่ดูให้แน่ใจว่าเป็นบรษัิทท่ีถนดัสไตล์โคโลเนยีล 

แน่ ฉันไม่อยากให้ไปท�าของเดมิพงัหรอืท�าใหม่แล้วดปูลอม" ธรีดนย์ก�าชบั

"ครับ" เลขานุการรับค�าหนักแน่น ก่อนจะรีบหันไปตามสายตาของ

เจ้านาย

"นั่นอะไรกัน"
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เท่าท่ีสุชาติเห็นคือมีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้าไปหาบุษบาในลักษณะ 

คล้ายชวนออกไปเต้นร�าด้วยกัน หมอนั่นดูโดดเด่นอย่างน่าประหลาดทั้งที่

สวมใส่แค่เสื้อเช้ิตสีขาวกับกางเกงสแล็กส์เรียบๆ ถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็น

นายแบบสกัคนท่ีถกูจ้างมาเป็นสสีนัของงาน แต่ท่ีแน่ๆ ไอ้หนุม่นีน่่าจะเจ้าชู้

แพรวพราวพอตวั บุษบาถงึออกอาการขวยเขินประหนึง่สาวรุน่จนสะดดุตา

ธีรดนย์แบบนี้

สชุาตเิหลอืบสายตากลบัมามองเจ้านายอีกหน เขาเป็นเลขานกุารของ

อีกฝ่ายมานานจึงพอจะทราบว่าธีรดนย์ไม่ค่อยเข้าไปก้าวก่ายการใช้ชีวิต

ของผูเ้ป็นน้า แม้จะมีข่าวลอยตามลมมาให้ได้ยินว่าบุษบาเลีย้งผูช้ายอยูบ้่าง 

แต่ตราบใดท่ีผู้ชายคนนั้นไม่พยายามเกาะหรือพาตัวเองมายืนข้างน้าสาว

ออกหน้าออกตาจนก่อความร�าคาญตาร�าคาญใจจนเกนิไป คนเป็นหลานชาย 

ก็จะไม่เข้าไปยุ่ง

ทว่าก็ลืมไม่ได้ว่าวันนี้เจ้านายของเขาอารมณ์ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่  

ซ่ึงส่วนหนึง่คงเป็นผลมาจากอาการไมเกรน เท่าท่ีฟังประโยคค�าถามเมือ่ครู่

ก็คล้ายเจือไว้ด้วยความไม่ชอบใจ เวลาคนเราปวดหัวก็มักจะหงุดหงิดง่าย

กว่าปกติเสียด้วย

ก็ได้แต่หวังว่าคืนนี้ไอ้หนุ่มนั่นจะไม่ก้าวล�้าเส้นแล้วกัน

"คุณพี่บุษจะไม่ให้เกียรติไปเต้นร�ากับกานต์สักเพลงจริงๆ เหรอครับ"

สุม้เสยีงออดอ้อนกบัแววตาเว้าวอนของคนตรงหน้าท�าให้บุษบาถงึกบั

ต้องรีบบีบมือที่ก�าลังเกาะมือของตนเองอยู่แล้วปลอบเสียงอ่อนหวาน

"ไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากเต้นร�ากับน้องกานต์นะจ๊ะ แต่เดี๋ยวสาวๆ ก็จะพา

กันเขม่นพี่พอดี พี่ไม่ถนัดสู้รบตบมือกับใครเสียด้วย"

"ใครจะกล้าเขม่นคุณพี่บุษล่ะครับ นี่งานวันเกิดของคุณพี่บุษ...และที่

ส�าคัญยังไงคืนนี้คุณพี่บุษก็สวยเด่นที่สุดแบบไม่ต้องแข่งกับใครอยู่แล้ว"
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แม้จะทราบแก่ใจว่ามันเป็นเพียงค�าหวานท่ีอีกฝ่ายพูดเพื่อเอาใจ

ตนเอง ทว่าบุษบากยั็งอดหัวเราะคิกคกัด้วยความจัก๊จ้ีหัวใจไม่ได้ บางทีอาจ

เพราะประกายวบิวบัแพรวพราวท่ีอีกฝ่ายใช้มองมาก็ได้ ท่านรูส้กึราวกบัอายุ

ลดลงสักครึ่งหนึ่งทีเดียว

ใครๆ ก็เล่าลือว่ากานต์หน้าหวาน แต่ไม่ยักบอกว่าปากหวานด้วย

"นะครับ นิดเดียวก็ได้"

คราวนี้กานต์ไม่พูดเปล่า แต่ก้มลงไปประทับริมฝีปากลงบนหลังมือ

ของบุษบาด้วย คนโดนจูโ่จมถงึกบัตาโตด้วยความตกใจก่อนจะหัวเราะคกิคกั 

ถกูอกถกูใจ ทว่าวนิาทีถดัมาท่านกต้็องตกใจอีกรอบ คราวนีถ้งึกบัหลดุปาก

ร้องโอ๊ะออกมาเมื่อจู่ๆ กานต์ก็กระตุกแขนดึงร่างของท่านเข้าไปใกล้และใช้

อีกแขนตวัดโอบเอวท่านไว้หลวมๆ

"เราเต้นร�ากันตรงนี้เลยก็ได้"

พอบุษบาตัง้ตวัได้กหั็วเราะข้ึนมาอีก แต่ไม่ทันไรท่านกเ็หลอืบไปเห็น

หลานชายเดินตรงมา ใบหน้าที่ค่อนข้างดุอยู่แล้วของเขาดูถมึงทึง ไม่ต้อง

สงสัยเลยว่าสาเหตุคืออะไร ปกติเขาไม่ยุ่งถ้าท่านจะใช้เวลากับใคร ทว่าใน

กรณีท่ีมีคนพยายามแสดงความสนิทสนมกับท่านแบบถึงเนื้อถึงตัวในท่ี

สาธารณะก็เป็นอีกเรื่อง เพราะเขามองว่าถ้าอีกฝ่ายเป็นคนที่ดีพอก็ควรให้

เกยีรตท่ิาน เว้นแต่จะใกล้ชดิสนทิกนัถงึข้ันท่ีสามารถแสดงออกขนาดนัน้ได้

อย่างไรกต็ามโชคดท่ีีมีใครอีกคนโผล่มาและแกะมอืของกานต์ออกจาก

บุษบาอย่างรวดเร็ว

"ขอโทษนะคะคุณบุษ กานต์มันเมาไปหน่อย"

"จ้ะ ไม่เป็นไร" บุษบาหันไปพดูกบัหทัยรตัน์อย่างไม่ถอืสา ท่านคุน้เคย 

กับหญิงสาวคนนี้พอสมควรเพราะเธอท�างานโมเดลลิ่ง

หทัยรัตน์โปรยย้ิมหวานให้หญิงสงูวยัอกีครัง้ และเผือ่แผ่ไปถงึธรีดนย์

ซ่ึงเดินเข้ามาด้วยสีหน้าท่าทางเหมือนจะกินหัวคนด้วย จากนั้นเธอก็รีบ 
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ลากกานต์ออกจากตรงนั้นด้วยความไวแสง

"ว่าไงจ๊ะธี หน้าบูดแบบนี้ไมเกรนยังไม่หายล่ะสิ" บุษบาหันไปคุยกับ

หลานชายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

"ไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้คือใคร"

"เขาชื่อกานต์" ผู้เป็นน้ามองใบหน้าหล่อเหลาคล้ายแปลกใจ ก่อนที่

ท่านจะตอบทั้งรอยยิ้ม "เมื่อกี้เขาแค่เมาน่ะ อย่าไปถือสาเลย"

ธีรดนย์ไม่ตอบ แต่สีหน้าดูไม่สบอารมณ์นัก ที่ส�าคัญสายตาของเขา

ยังคงตวัดมองไปยังทิศทางท่ีหทัยรัตน์ลากกานต์ออกไป พอเห็นอย่างนั้น

บุษบาเลยส่งเสียงดึงความสนใจของหลานชายไว้อีกครั้ง

"ความจริงถ้าไมเกรนไม่หายธีก็ควรกลับไปพักนะ เพราะเสียงดังๆ  

คนเยอะๆ นี่น่าจะย่ิงท�าให้ไมเกรนแย่ลงไม่ใช่เหรอ อย่าให้งานวันเกิดน้า

กลายเป็นงานทรมานธีเลย แล้วเดี๋ยวเราค่อยนัดกินข้าวกันอีกที"

ดวงตาคมเบนกลับมามองน้าอย่างชั่งใจ หลังจากผ่านไปครู่หนึ่งเขา

ก็พยักหน้า ต้องยอมรับว่าเขาอยากกลับไปพักเงียบๆ จริงๆ และที่ส�าคัญ

ถ้าอยู่ต่อแล้วเห็นอะไรไม่เข้าตาแบบเมื่อครู่อีก เขาอาจจะควบคุมอารมณ์

ตัวเองไม่อยู่ก็ได้

"ไอ้กานต์ ใครใช้ให้แกกินเหล้า หา!"

หทัยรัตน์แหวใส่เพื่อนสนิทท่ีควบต�าแหน่งโมเดลในสังกัด เธอไม่ได้

ลากกานต์ออกมาแค่ให้ห่างจากบุษบา แต่ถึงขั้นลากออกมาท่ีลานจอดรถ

เลยทีเดียว เพราะเป็นเพื่อนกันเธอจึงทราบดีว่าสภาพของอีกฝ่ายในเวลานี้

ค่อนข้าง 'อันตราย' อย่างไรเธอก็คงไม่อาจปล่อยให้กานต์เข้าไปท�างานต่อ

ได้อีก ซึ่งก็ได้แต่หวังว่าผู้ว่าจ้างอย่างบุษบาจะไม่ทันสังเกตหรือถึงสังเกตก็

ขอให้ท่านไม่ถือสา

"ไม่ใช่เหล้า แค่ค็อกเทล"
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ไอ้เพื่อนตัวดีแก้ และมันก็ท�าให้ดวงตาท่ีพองด้วยความโมโหอยู่แล้ว

ของหทัยรัตน์ยิ่งพองหนักเข้าไปใหญ่

"ไอ้กานต์! ไอ้บ้า ถึงจะเป็นค็อกเทลแต่มันก็มีแอลกอฮอล์ แกรู้ทั้งรู้

แล้วยังจะเอามันเข้าปากอีก แกเป็นบ้าหรือไงหา!"

"ก็สีมันสวย"

"ไอ้กานต์!"

"อยู่ใกล้แค่นี้ท�าไมต้องเสียงดัง เป็นผู้หญิงเอะอะมากมันไม่งามนะ" 

คนโดนโวยใส่ไม่สะทกสะท้าน ยังคงยืนเอาสองมือล้วงกระเป๋ากางเกงยิ้มๆ 

อยู่นั่นเอง

"อย่างแกยังมีหน้ามาสั่งสอนฉันอีกเหรอ นี่ฉันช่วยชีวิตแกไว้ยัง 

ไม่ส�านึกอีก ไปลามปามกับคุณบุษอย่างนั้น คุณธีหลานเขาจะหิ้วแกไปโยน

แม่น�้าเจ้าพระยาอยู่แล้ว..."

หทัยรัตน์ไม่ยอมเลิกโวยวาย ซ�้ายังตั้งท่าจะเทศน์อีกชุดใหญ่ ทว่า 

ยังไม่ทันได้ท�าแบบนั้นกานต์กลับก้มลงและยื่นหน้ามาจูบเธออย่างรวดเร็ว 

คนโดนจบูเบิกตากว้างด้วยความชอ็ก พอวนิาทีต่อมาได้สตกิจ็ะกระเด้งตวัหนี 

แต่ก็ยังช้ากว่ามือของอีกฝ่ายที่ยกขึ้นมายึดปลายคางของเธอไว้

ขณะเดยีวกนัท่ีอกีฟากของลานจอดรถ รถยนต์สญัชาตยุิโรปคนัโตเพ่ิง

เคลื่อนมาหยุดตรงหน้าประตูทางเข้าโรงแรมอย่างเงียบเชียบ สุชาติเดินไป

เปิดประตูห้องโดยสารด้านหลังของรถอย่างรวดเร็ว ธีรดนย์เดินตามมาท่ี

ด้านหลัง พอเจ้านายก้าวข้ึนรถเลขานุการหนุ่มก็ปิดประตูแล้วรีบขยับไป 

ขึ้นรถตรงที่นั่งข้างคนขับ ไม่กี่วินาทีถัดมารถก็ออกตัวอย่างนุ่มนวล

ธรีดนย์คลายเนกไทออกจากล�าคอพร้อมกบัพ่นลมหายใจออกมาเบาๆ 

พอพ้นมาจากห้องจัดเลี้ยงซ่ึงเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเสียงอึกทึกเขาก็

รู้สกึปลอดโปร่งข้ึนมาบ้าง ดวงตาสเีปลอืกไม้เหลอืบมองนอกหน้าต่างรถยนต์ 

โดยไม่ได้คิดอะไร ทว่าสายตาของเขาก็สะดุดเข้ากับเค้าโครงร่างสองร่าง 
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ท่ียืนอยู่ด้วยกันใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ไกลจากประตูทางเข้าออกอีกประตูของ

โรงแรม

ไอ้หมอนั่น...ธีรดนย์จดจ�าร่างที่สูงกว่าได้ทันที ส่วนร่างที่เตี้ยกว่านั้น

เขาไม่แน่ใจ รู้แต่ว่าเป็นผู้หญิง และถ้าดูจากชุดแล้วอาจเป็นคนเดียวกับที ่

มาลากหมอนั่นออกห่างจากบุษบาก็ได้ ที่ส�าคัญกว่านั้นคือดูเหมือนทั้งสอง

จะก�าลังจูบกันอยู่

คิ้วเข้มๆ กระตุกเล็กน้อยด้วยความไม่สบอารมณ์กับความคิดท่ีว่า 

เมื่อครู่ไอ้บ้านี่ท�าท่าเหมือนจะจูบบุษบา แล้วตอนนี้มันกลับมาจูบผู้หญิง 

อีกคน ดูยังไงมันก็ไม่ใช่คนดท่ีีน่าไว้ใจแน่นอน แต่เขากปั็ดอารมณ์ขุ่นมวัท้ิง

ไปได้ไม่ยากนกัเม่ือคิดว่าสดุท้ายหมอนัน่ก็ไม่ได้ท�าอะไรไม่สมควรต่อบุษบา 

แม้จะเป็นเพราะโดนลากออกไปก่อนก็ตาม

แต่อย่าให้เห็นว่ามันมารุ่มร่ามกับน้าของเขาอีกก็แล้วกัน
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"หนิง แกยังไม่หายโกรธฉันอีกเหรอ แกหายโกรธฉันเหอะ นี่มันเกิน

สี่สิบแปดช่ัวโมงแล้วนะ แกเคยบอกฉันเองนะว่าไม่ควรปล่อยให้ความ 

โกรธเกลียดฝังอยู่ในตัวนานขนาดนั้น มันไม่ดีต่อสุขภาพจิต"

กานต์ก�าลังนั่งอยู่ในห้องประชุมเล็กๆ ของบริษัทโมเดลลิ่ง ส่วนหนิง

หรือหทัยรัตน์ซ่ึงเป็นพนักงานตัวจริงของบริษัทก�าลังก้มหน้าก้มตาจัดการ

เอกสาร ท�าหูทวนลมไม่สนใจเพื่อน

"แก ฉันรู้นะว่าท�าไมแกโกรธ แต่ฉันก็ย้อนไปแก้เรื่องเมื่อคืนนั้นไม่ได้

แล้วด้วย แกจะให้ฉันท�าไง ฉันก็เลยได้แต่นั่งขอโทษแกเนี่ย"

"เออ และนี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่แกมานั่งขอโทษฉันแบบนี้ แกว่ามัน

ควรจะมีถึงสามครั้งไหม แกก็รู้ตัวว่าเอาเหล้าเข้าปากแล้วเป็นยังไงแต่ก็ยัง

จะท�า แล้วดูซิว่าใครตกเป็นเหยื่อ ทั้งที่ฉันไปช่วยชีวิตแกไว้ แต่ดันโดนแก

จูบโชว์ชาวโลกเนี่ย!"

ใจความมันอยู่ท่ีประโยคหลังนี่เอง ถึงจะเมาแต่กานต์ก็จ�าได้ดีว่า 

ตอนเธอจูบเพื่อนแล้วถูกผลักออกมา มีใครคนหนึ่งเดินผ่านมา ครั้นหันไป

มองกพ็บว่าเป็นนายแบบหนุม่หล่อคนหนึง่ท่ีหทัยรตัน์ปลาบปลืม้เป็นพิเศษ 

บทที่ 1
เธอ (หรือเข�) ชื่อก�นต์
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อีกฝ่ายย้ิมข�าแล้วท�าไม่รูไ้ม่ชี ้ไม่ต้องสงสยัเลยว่าเขาเห็นพวกเธอจบูกนัไหม 

จริงอยู่ถึงเพื่อนจะไม่ได้หวังอยากได้อีกฝ่ายเป็นแฟน แต่ด้วยความท่ีปลื้ม

นายแบบหนุ่มก็เลยงอนเธอยาวขนาดนี้

"วินาทีนั้นฉันรู้ทุกอย่างแหละว่าไม่ควรท�า แต่ฉันหยุดตัวเองไม่ได้  

แกก็รู้...ขอโทษจริงๆ นะหนิง" กานต์ท�าหน้าจ๋อยๆ

"แกควรจะเลิกขอโทษแล้วเปลี่ยนเป็นเลิกเอาแอลกอฮอล์เข้าปาก

แทน" พอเห็นเพือ่นจ๋อยสนทิ ท่าทีของหทัยรตัน์กอ่็อนลงนิดหนึง่ ทว่าสหีน้า

ของเธอกยั็งบูดบ้ึงอยูด่ ี"ไม่ว่าจะอยู่ร่างไหนยังไงแกกเ็ป็นผูห้ญิงนะ ถ้าสมมติ

คนืนัน้ฉันไม่ได้อยู่ตรงนัน้แล้วแกไปจบูคนอ่ืนมันจะเป็นไง หรอืถ้าแกเกดิไป

จบูคณุบุษเข้า เผลอๆ จะไม่เหลอืเงาหัวมาถงึวนันี ้คนืนัน้คณุธหีลานคณุบุษ 

น่ากลวัจะตาย แกโดนหมายหัวไว้แล้วหรอืเปล่าก็ไม่รู ้นีฉั่นกงัวลจนประสาท

จะหลอนแล้ว รู้ตัวบ้างไหมเนี่ย แต่แกไม่พูดถึงเรื่องนี้สักค�าด้วยซ�้า แก 

ห่วงตัวเองมั่งป่ะถามจริง"

พูดไปพูดมาอารมณ์ก็ข้ึนอีก หทัยรัตน์จึงแยกเข้ียวใส่เพื่อนท่ีนั่ง 

หล่ออยู่ตรงหน้าอีกรอบจนได้...ใช่ อย่างท่ีเธอบอก ถึงแม้กานต์จะหล่อ  

หล่อมากด้วย แถมเป็นความหล่อแบบหน้าหวานหน่อยๆ หรอืท่ีเรยีกกนัว่า 

'ฟลาวเวอร์บอย' เข้ากบัสมัยนยิม แบบท่ีน่าจะเล่นซีรีส์่ได้สบายๆ แต่ความจรงิ 

ก็คือกานต์เป็นผู้หญิง

ย�้าอีกที ผู้หญิง! ผู้หญิงแบบที่มีหน้าอก รังไข่ และมดลูกนั่นแหละ

แล้วก็ไม่ใช่ว่ากานต์ไปแปลงเพศถึงได้กลายเป็นหนุ่มหล่อ เธอยังมี 

หน้าอก รงัไข่ และมดลกูอยู่ท่ีเดิม เพยีงแต่แค่เธอใส่เสือ้เช้ิตกบักางเกงสแลก็ส์

แบบของผูช้าย เธอกแ็ทบจะดเูหมือนผูช้ายจรงิๆ ทันที ง่ายๆ แค่นัน้เอง

หทัยรัตน์คิดว่าจะดันให้เพื่อนดังได้ไม่ยากด้วยความแปลกอันเป็น

เอกลักษณ์นี้ ทว่าเอาเข้าจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้น พูดตามตรงเธอผิดหวัง

กับเรื่องนี้พอสมควร แต่กานต์ก็แค่หัวเราะแล้วบอกว่าไม่เป็นไร อีกทั้งยังชี้
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ให้เห็นความจริงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลก เรื่องช่ือเสียงไม่เพียงขึ้น

กับพรสวรรค์หรือฝีมือ แต่ยังต้องพึ่งจังหวะ โอกาส รวมถึงโชคชะตาด้วย 

และเพื่อนก็พอใจกับรายได้ในปัจจุบันแล้ว ทว่าหทัยรัตน์ก็ยังหวังอยู่ลึกๆ  

ว่าวันหนึ่งจะสามารถผลักดันให้อีกฝ่ายโด่งดังได้มากกว่านี้

"ห่วงสิ แต่แกก็รู้ว่าสกิลการท�าเหมือนไม่เดือดร้อนอะไรของฉันมันดี

ขนาดไหน" สาวหล่อหัวเราะฝืดๆ และนั่นก็ท�าให้เพื่อนใจอ่อนลงอย่างช่วย

ไม่ได้

หทัยรัตน์เป็นเพื่อนกับกานต์มาต้ังแต่จ�าความได้ ท้ังสองเป็นเด็ก 

ต่างจังหวัดอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน พอโตก็ยังอุตส่าห์มาเรียนมหาวิทยาลัย

เดียวกันอีก ถึงจะคนละคณะแต่ก็แชร์หออยู่ด้วยกัน ความสนิทอาจเรียกได้

ว่าพี่น้องบางคู่ยังต้องอาย ดังนั้นเธอจึงทราบตื้นลึกหนาบางในชีวิตเพื่อนดี 

สมัยเด็กกานต์ไม่ใช่คนแบบนี้ ทว่าก็มีเรื่องราวมากมายท่ีหล่อหลอมให้

กานต์ต้องสร้างเกราะป้องกนัตวัเอง จนเรยีนรูท่ี้จะไม่เกบ็เรือ่งราวซ่ึงผ่านไป 

แล้วมาใส่ใจ กระทั่งบางทีกลายเป็นดูไม่อนาทรร้อนใจจนน่าโมโห

แต่กน็ัน่แหละ เรือ่งท่ีกานต์เป็นพวกเมาแล้วชอบจบีชอบเต๊าะไปจนถงึ

ลวนลามชาวบ้านแต่ดันไปแตะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ยังไงหทัยรัตน์ก็ต้อง

โมโห มันอันตรายเกินไป กานต์ก็ควรจะระวังให้มากกว่านี้

"ความจรงิแกกร็ะวงัไม่แตะแอลกอฮอล์มาตลอดนี ่ท�าไมจู่ๆ  เม่ือคนืนัน้ 

ถึงดื่มค็อกเทล ไม่ใช่เพราะสีสวยแบบที่แกบอกตอนเมาใช่ไหม...หรือว่ามี

เรือ่งอะไร" ความจรงิหทัยรตัน์สงสยัเรือ่งนีต้ัง้แต่แรก ทว่าเพราะมวัแต่งอน

ระคนโมโหท่ีเพื่อนดูไม่กังวลเรื่องท่ีตัวเองไปกระตุกหนวดธีรดนย์ เธอเลย

ยังไม่ได้ถาม

"กเ็มือ่อาทิตย์ก่อนฉันกลบับ้าน แล้วจู่ๆ  กพ็บว่าความจรงิมีท่ีดนิอีกผนื 

ที่แม่ฉันเอาไปจ�านอง"

"เฮ้ย!" สาวร่างเล็กตกใจ
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"เออ ท่ีผืนใหม่นี่ไม่ใหญ่หรอก เงินแค่หลักหม่ืน แต่คือแบบ...ฉัน 

ก็เห่ียวเลย ฟีลเหมือนวิ่งมา คิดว่าเหลืออีกห้าร้อยเมตรจะถึงเส้นชัย แต่

ความจริงเป็นกิโลนึงอะไรแบบนั้นอ่ะ" กานต์ถอนหายใจ "อีกอย่างกลับไป

รอบนีฉั้นเห็นชัดมากว่ายายแก่ไปเยอะ สขุภาพกแ็ย่ลงด้วย เพียงแต่ยายไม่

ค่อยยอมบอกฉันว่าเจบ็ป่วยอะไร พอเม่ือคนืนัน้ไปงานเลีย้งเจอคนเยอะแยะ

ปาร์ตี้กัน อยู่ดีๆ ฉันก็นึกถึงยายเลยรู้สึกอยากกลับไปอยู่บ้านขึ้นมา ใจมัน

ดิ่งไปวูบหนึ่งแล้วฉันก็เผลอหยิบค็อกเทลขึ้นมาดื่ม"

"แล้วนี่แกยังต้องหาเงินอีกเท่าไหร่"

"ค�านวณรวมกบัหนีก้้อนท่ีเพิง่ค้นพบแล้ว ถ้ารายได้เรตปัจจบัุนกค็งต้อง

ใช้เวลาอีกสกัปีครึง่ม้ัง" กานต์ตอบในโทนเสยีงต�า่ ด้วยเสยีงตามธรรมชาติ 

ของเธอตดิห้าวคล้ายผูช้ายอยู่แล้วเลยย่ิงฟังเหมือนผูช้ายพูดเข้าไปใหญ่

"นี่แกคิดจะยอมตัดใจบ้างไหม ไม่ต้องทั้งหมด เอาแค่บางส่วน"

"เม่ือก่อนไม่คิด แต่ตอนนี้เริ่มคิดแล้ว...มันจะมีประโยชน์อะไรถ้า

หาเงินทั้งหมดได้ แต่ได้กลับบ้านตอนที่ยายไม่อยู่แล้ว จริงไหม"

หทัยรัตน์มองหน้าเพื่อน แม้ว่ากานต์จะดูเหมือนคนที่ไม่อินังขังขอบ

กับสิ่งใด แต่เอาเข้าจริงแล้วเธอคิดอะไรเยอะมาก เพียงแต่ไม่แสดงออกมา

เท่านั้น

"งั้นแกก็ค่อยๆ ตัดสินใจ ระหว่างนี้ฉันจะพยายามหางานให้แกหนักๆ 

เผื่อแกจะได้กลับไปอยู่บ้านเร็วขึ้นอีกหน่อย"

"แล้วช่วงนีมี้งานอะไรไหม" กานต์ดกูระตอืรอืร้นขึน้เมือ่เปลีย่นหัวข้อ

สนทนา

"ไม่อ่ะ งานช่วงนี้ไม่ตรงกับโพรไฟล์แกเลย ไม่ว่าร่างไหน" หทัยรัตน์

ยกสองแขนขึ้นกอดอก

ที่พูดเรื่อง 'ร่าง' ของเพื่อนก็เพราะถึงจะดูหล่อ ตัดผมซอยสั้น และ

แต่งตัวคล้ายผู้ชาย แต่กานต์ก็ไม่ใช่ทอมบอย เธอสามารถเป็นนางแบบ 
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สาวสวยได้ถ้าลูกค้าต้องการ โดยเฉพาะเวลาท่ีเธอใส่วิกผมยาวนั้น มอง

อย่างไรก็ไม่เหลือเค้าหนุ่มหล่อหน้าหวานตอนนี้เลย บางคนในโมเดลลิ่งนี้

ยังเคยเข้าใจผิดคิดว่ากานต์มีฝาแฝดไม่ก็พี่น้องด้วย

แต่พดูไปมันก็ไม่น่าเช่ือจรงิๆ นัน่แหละ คนหน้าตาดบีนโลกนีมี้อยู่มาก 

ทว่าก็ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะสามารถแต่งตวัเป็นท้ังผูห้ญิงและผูช้ายได้สดุทางแบบ

ที่กานต์ท�าได้

"งั้นเดี๋ยวฉันแวะไปหาพี่วิน เห็นว่ามีงานอยากให้ลองเข้าไปดู" กานต์

เอ่ยถึงรุ่นพี่ผู้เป็นเจ้าของบริษัทสถาปนิก

"เออดี ทางนี้ไม่มีงานก็หาทางนู้นก่อน"

"งั้นฉันไปก่อนนะแก แล้วเจอกัน" พอพูดจบกานต์ก็ลุกขึ้นทันที เธอ

หยิบกระเป๋าสะพายทรงเมสเซนเจอร์ขึ้นพาดบ่าแล้วก้าวยาวๆ ออกไปจาก

ห้องประชุมอย่างรวดเร็ว

หทัยรตัน์มองตามเพือ่นท่ีสงูเกนิมาตรฐานหญิงไทยไปไกลจนกระท่ัง

ประตหู้องปิดลง เธอจงึค่อยนกึข้ึนได้ว่าลมืคยุกบัเพ่ือนเรือ่งบุษบาและหลานชาย 

ให้เคลยีร์ เธออยากให้กานต์ไปขอโทษบุษบาให้เป็นเรือ่งเป็นราว หรอือย่างน้อย 

ที่สุดก็ให้เลี่ยงธีรดนย์ซะ แม้ดูแล้วเส้นทางของเพื่อนกับผู้ชายคนนั้นไม่น่า

จะพาดผ่านกันได้ง่ายๆ ก็ตาม

คืนนั้นธีรดนย์ดูน่ากลัวมากจริงๆ ถ้ากานต์เกิดพลาดพลั้งท�าอะไร

ขัดตาเขาอีกรอบต้องไม่ดีแน่ๆ เพราะนอกจากชายหนุ่มจะเป็นนักธุรกิจท่ี

ร�่ารวยแล้ว ชื่อเสียงเรื่องความดุและอิทธิพลของเขานั้นเป็นที่เลื่องลือ

เอาเถอะ เดี๋ยวค่อยคุยแล้วกัน

รถมอเตอร์ไซค์คนัโตวิง่มาชะลอตรงลานหน้าอาคารส�านกังานสงูสีช้ั่น 

อันท่ีจรงิจะเรยีกว่าลานจอดรถกพู็ดได้ไม่เตม็ปาก เพราะพ้ืนท่ีตรงนีแ้คบจน

แทบจะต้องจอดรถยนต์ในแนวนอนขนานกับถนนหน้าอาคาร และเวลานี้
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ตรงหน้าอาคารก็มีทั้งรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เกือบเต็ม

ดวงตาที่ซ่อนอยู่ใต้หมวกกันน็อคแบบเต็มใบสอดส่ายไปมา พอเห็น

ช่องว่างตรงข้างป้ายโลหะซ่ึงตดิช่ือบรษัิทท่ีตัง้อยู่ในอาคารนี ้รถมอเตอร์ไซค์

กถ็กูหักหัวปราดเข้าไปจอดทันที ไม่กีว่นิาทีถดัจากนัน้เจ้าของมอเตอร์ไซค์

ก็ตวัดขาลงมายืนบนพื้น สองมือถอดหมวกกันน็อคออกจากศีรษะ เผยให้

เห็นใบหน้าเรยีวท่ีขาวใสจนเห็นแก้มท่ีขึน้สรีะเรือ่จากความร้อนอย่างชัดเจน

กานต์สะบัดศีรษะนิดหน่อย ใช้มือสางผมซอยสั้นท่ีช้ืนด้วยเหงื่อ 

แบบลวกๆ จากนัน้เธอกหั็นไปเกบ็หมวกกนันอ็คก่อนจะเดนิเข้าไปในอาคาร 

พื้นท่ีล็อบบ้ีของอาคารไม่ได้กว้างขวางและไม่ได้มีพนักงานประจ�าอยู่ด้วย 

มีแค่ชุดโซฟาเล็กๆ ตั้งอยู่ ลึกเข้าไปเป็นประตูกระจกกั้นโถงลิฟต์เอาไว้  

ข้างประตูมีตัวล็อกดิจิตอล พนักงานในบริษัทท่ีอยู่ในตึกนี้จะมีคีย์การ์ดซ่ึง

สามารถใช้ผ่านเข้าไปในโถงลิฟต์ได้ แม้กานต์จะไม่ได้เป็นพนักงานแต่ก็มี

คีย์การ์ดเลยสามารถเข้าลิฟต์ขึ้นไปยังชั้นสามได้สะดวกโยธิน

เม่ือประตูลิฟต์เปิดกานต์ก็ก้าวเข้าสู่โถงลิฟต์แคบๆ ตรงหน้ามีประตู

กระจกแบบทึบแสงอีกบานและดิจิตอลล็อกอีกตัว แต่มันก็ไม่เป็นปัญหา

ส�าหรับเธอเหมือนเคย คราวนี้พอสแกนลายนิ้วมือแล้วเธอก็ได้เข้าสู่บริษัท 

Archwin สมความตั้งใจ

ด้านหลงัประตเูป็นห้องกว้าง มีโต๊ะท�างานกบัชดุคอมพิวเตอร์ตัง้เรยีง

เป็นสามแถวรวมสิบกว่าตัว แทบทุกโต๊ะมีคนนั่งประจ�าอยู่ สุรทินหรือหมู 

หนุม่รุน่น้องซ่ึงนัง่อยู่ท่ีโต๊ะใกล้ประตเูป็นคนแรกท่ีหันมา พอเห็นว่าผูม้าเยือน

คือใครก็ส่งเสียงทักอย่างแปลกใจ

"อ้าว พี่กานต์ มาไง"

"ขี่นิลมังกรมา" หญิงสาวเอ่ยถึงรถมอเตอร์ไซค์สุดรักท่ีเธอตั้งช่ือให้

อย่างเก๋ไก๋ ก่อนจะพูดต่อทันทีโดยไม่เปิดโอกาสให้หนุ่มรุ่นน้องบ่น "พี่วิน

เรียกมาคุย เห็นว่ามีงานอยากให้ดู"
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"อ๋อ งานบ้านริมแม่น�้าเจ้าพระยาแน่ๆ เลย" อีกฝ่ายท�าท่านึกขึ้นได้

กานต์ไม่ได้โต้ตอบทันที เธอหันไปเอ่ยทักทายเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องใน

ส�านกังานท่ีล้วนคุน้เคยกนัด ีท�าให้เกดิเสยีงเซ็งแซ่ไปหมด ก่อนท่ีจะหันกลบั

มาถามสุรทิน

"แล้วนี่พี่วินอยู่ไหม"

"อ้าว นี่พี่ไม่ได้โทรมาถามพ่ีวินก่อนเรอะ" เขาขมวดคิ้ว "โชคดีนะ 

วันนี้พี่วินอยู่ ไปเคาะประตูได้เลยแหละ"

"แต๊งกิ้ว" กานต์บอก ก่อนจะก้าวยาวๆ ลึกเข้าไปด้านในส�านักงาน 

ซ่ึงกัน้เป็นห้องท�างานเลก็ๆ เธอเคาะประตูห้อง พอได้ยินเสยีงอนญุาตกเ็ปิด

เข้าไป

อาชวินละสายตาจากจอคอมพิวเตอร์มามอง แล้วเขาก็เลิกคิ้ว

"อ้าว กานต์"

"กานต์ลืมโทรมาก่อน" หญิงสาวยิ้มแห้งพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้รุ่นพี่ 

เธอมัวแต่คิดว่าอยากได้งานท�าจนลืม

"พีก่ว่็างัน้แหละ" เขาหัวเราะอย่างไม่ถอืสา จากนัน้กพ็ยกัหน้าเป็นเชิง

เรียก "มานั่งสิ เดี๋ยวพี่เอางานที่บอกให้ดู"

กานต์หันไปดงึประตปิูดให้สนทิก่อนจะเดนิไปนัง่บนเก้าอ้ีหน้าโต๊ะท�างาน 

ของรุ่นพี่

อาชวินเป็นรุน่พีส่มัยเรยีนสถาปัตย์ของเธอ...ใช่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นั่นแหละ เขาเป็นสถาปนิก และเธอก็เป็นสถาปนิกเช่นกัน เพียงแต่รุ่นพี่

ของเธอนั้นดีกรีไม่ธรรมดา เรียกว่าเด่นดังเป็นตัวท็อปตั้งแต่สมัยเรียน  

ถึงขั้นเคยได้ทุนไปแลกเปลี่ยนท่ีอิตาลี ท้ังยังได้ฝึกงานกับบริษัทสถาปนิก

ระดบัโลก มช่ืีออยู่ในโปรเจก็ต์ก่อสร้างอาคารท่ีมชีือ่เสยีงตัง้แต่ยังเรยีนไม่จบ 

พอเรียนจบแล้วเขาก็ยังท�างานท่ีเมืองนอกอีกพักใหญ่ ก่อนจะกลับมาอยู่

บรษัิทใหญ่ในไทย ครัน้รวบรวมคอนเนก็ชัน่ได้พอสมควรเขากม็าเปิดบรษัิท
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ของตัวเองในที่สุด

'Archwin' มาจากชือ่จรงิของอาชวนินัน่เอง ขณะเดยีวกนัค�าว่า 'Arch' 

ก็มาจากค�าว่า Architecture ที่แปลว่าสถาปัตยกรรม 'win' ก็แปลว่าชัยชนะ 

ถือว่าเป็นชื่อบริษัทที่ลงตัว อีกทั้งยังมีความหมายดีมาก จนกานต์ยังนึกทึ่ง

และคิดว่าอาชวนิเกดิมาเพ่ือเป็นสถาปนกิจรงิๆ...นบัเป็นโชคดขีองเธอท่ีได้

รู้จักสนิทสนมกับรุ่นพี่คนนี้ พอเรียนจบเขาก็ชวนเธอมาท�างานด้วย ท้ังท่ี

เธอก็ไม่ได้เก่งกาจหรือมีพรสวรรค์ด้านนี้เท่าไหร่

'ไม่รู ้สิ พ่ีถูกชะตากับกานต์ตั้งแต่แรก และถึงกานต์จะไม่ใช่คนท่ี 

เก่งท่ีสุด แต่พี่ว่ากานต์คือหนึ่งในคนท่ีรักงานสถาปนิกท่ีสุดนะ' นั่นคือ 

ค�าตอบของอาชวินตอนท่ีเธอถามเขาตรงๆ ว่าท�าไมถึงเลือกชวนเธอมา

ท�างานด้วย ทั้งที่ในคณะยังมีคนเก่งๆ อีกมากมาย ซึ่งพอนึกถึงค�าตอบนี้ 

ทีไรใจของเธอก็พองโตขึ้นมาทุกครั้ง

สรุปแล้วกานต์เลยกลายเป็นหนึ่งในพนักงานรุ่นแรกๆ ของ Archwin 

เธอรักการท�างานท่ีนี่ ทว่าสถานะการเป็นพนักงานของเธอก็ยาวนานแค่ 

สองปี สถานการณ์ในครอบครัวบีบบังคับให้เธอต้องหาเงินก้อนใหญ่  

ตอนนั้นเธอรับจ็อบนางแบบเป็นอาชีพเสริมอยู่แล้ว ถึงจะรักงานสถาปนิก

แค่ไหน แต่กต้็องยอมรบัว่างานนางแบบท�าเงนิมากกว่า จนเธอต้องตดัสนิใจ 

ยอมเปลี่ยนงานเสริมมาเป็นงานหลัก

หญิงสาวจ�าได้ว่าวันท่ีเดินเข้ามาคุยกับอาชวินนั้นเธอต้องใช้ความ

พยายามทั้งหมดที่มีในการกลั้นน�้าตา แต่ปรากฏว่านอกจากรุ่นพี่ทั้งเข้าใจ

และเห็นใจแล้วเขายังหยิบยื่นข้อเสนอที่คาดไม่ถึงให้ด้วย นั่นคือถ้าเธอว่าง

จากงานนางแบบเม่ือไหร่ให้บอกเขา เพราะเขาพร้อมจะให้เธอท�างานเป็น

สถาปนิกฟรีแลนซ์...ล�าพังแค่ค�าพูดก็ท�าให้กานต์ซาบซ้ึงมากแล้ว ทว่าท่ี

ส�าคญักว่านัน้คอืชายหนุม่ท�าตามทีพ่ดูจริงๆ นับตั้งแต่ลาออกไปเขาไม่เคย

ขอคีย์การ์ดพนักงานของเธอคืน อีกท้ังเขาก็ยังให้งานเธอจริงๆ ถึงแม้จะ
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ไม่ใช่งานใหญ่โต แต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วส�าหรับเธอ

"งานนี้เพิ่งเข้ามา" อาชวินซ่ึงก้มหน้าก้มตากดแท็บเลตอยู่พักหนึ่ง 

หันมาย่ืนมนัให้รุน่น้อง "เป็นงานรโีนเวต ลกูค้าพ่ีคนนงึเพ่ิงได้บ้านหลงันีม้า

แล้วอยากเปลี่ยนมันเป็นร้านอาหาร"

"บ้านโคโลเนียลนี่นา โทรมจัง แต่เมื่อก่อนต้องสวยมากแน่ๆ เลย" 

กานต์มองภาพบนหน้าจออย่างสนใจ

"มีภาพจากยุครุ่งเรืองด้วยนะ ลองเลื่อนดูไปเรื่อยๆ สิ"

หญิงสาวท�าตาม แล้วเธอก็หยุดดูภาพจาก 'ยุครุ่งเรือง' ซึ่งถูกถ่ายไว้

ด้วยกล้องถ่ายรูปสมัยเก่า แม้จะไม่ชัดนักแต่ก็พอให้เห็นว่ามันเคยเป็นบ้าน

ที่งดงามจริงตามที่คาด

"เจ้าของเขาอยากปรับปรุงบ้านให้กลับมาใกล้เคียงสภาพเดิมท่ีสุด 

เท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนข้างในตัวบ้านไม่มีภาพถ่าย แต่ยังไงถ้าจะปรับเป็น

ร้านอาหารก็ต้องท�าใหม่หมดอยู่แล้ว อาจต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง  

ใช้แค่อินทีเรียคงไม่พอ" อาชวินให้ข้อมูลเพิ่มเติม ครั้นเห็นเธอเงยหน้า 

ขึ้นมามองเขาก็ถามยิ้มๆ "สนใจไหม"

"สนสิ กานต์ชอบบ้านโคโลเนียลพ่ีวินก็รู้ ถึงชาตินี้คงไม่มีวาสนาได้

เป็นเจ้าของ แต่อย่างน้อยขอให้ได้สร้าง หรือไม่ก็รักษาไว้ก็ยังดี" หญิงสาว

พูดทันที

"ก็เพราะรู้น่ะสิพี่ถึงส่งข้อความไปตามเรามา" รุ่นพี่บอกยิ้มๆ "ลูกค้า

ท่ีเป็นเจ้าของบ้านเขาเป็นเจ้าของเดอะวอร์ฟ จ�าได้ใช่ไหมว่ามันเป็นโปรเจก็ต์ 

ท่ีบริษัทพี่ก�าลังท�าอยู่ แล้วพอดีช่วงนี้งานก็แน่นมากด้วย พวกข้างนอก 

ยุ่งกนัหมด...ว่าแต่กานต์มเีวลาแค่ไหน ถงึจะเป็นงานรโีนเวตแต่ก็ไม่ใช่เล่นๆ 

เลยนะ ต้องท�าอินทีเรียควบด้วย ยิ่งเป็นงานโคโลเนียลแบบนี้ งานอาจลาก

ไปเป็นปีก็ได้ จะไหวหรือเปล่า"

"ช่วงน้ีกานต์ไม่ได้มีงานเยอะเท่าไหร่หรอกพ่ีวิน ต่อไปข้างหน้ากานต์

Page �������� .indd   22 28/2/2562 BE   14:45



23

Andra

ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ กานต์อยากท�างานนี้อ่ะ"

"รู้แล้ว ไม่ต้องมาท�าตาอ้อนวอนใส่พ่ี" อาชวินส่ายหน้าไปมาขันๆ 

"ความจริงพี่ยังไม่ได้ตกลงรับงาน ทางนั้นเขาลองถามพ่ีก่อนเพราะพ่ีท�า

เดอะวอร์ฟอยู่แล้วไง บ้านหลงันีอ้ยู่ใกล้ๆ กนั แต่มนัก็ไม่มีถนนตดัผ่าน ต้อง

เดินทางทางเรือ ถ้าจะเข้าไปที่บ้านก็ต้องไปขึ้นเรือที่ท่าเดอะวอร์ฟ เขาคง

คิดว่าถ้าบริษัทพี่รับท�ามันก็คงสะดวกดี"

"ไม่มีถนนผ่าน?" หญิงสาวทวนค�าอย่างประหลาดใจ

"เมื่อก่อนก็คงมีนั่นแหละ แต่ตอนนี้พื้นที่ว่างด้านหลังบ้านที่เชื่อมกับ

ถนนกลายเป็นชุมชนแออัดไปแล้ว พี่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเกิดอะไรข้ึน ท่ีแน่ๆ 

ตอนนีบ้้านนีเ้หลอืทางเข้าออกทางเดยีวคอืทางน�า้ เพราะตดิแม่น�า้เจ้าพระยา" 

เขาบอก "แต่ไม่ว่ายังไงพี่ว่ากานต์ควรแวะเข้าไปดูหน้างานก่อนแล้วค่อย

ตัดสินใจอีกทีนะ ไปข้ึนเรือท่ีเดอะวอร์ฟนั่นแหละ เดี๋ยวพ่ีโทรไปบอกทาง 

นั้นไว้"

"ใครเป็นเต็กของเดอะวอร์ฟอ่ะ" เธอถามถึงสถาปนิกที่ดูแลโครงการ

"วี"

"เออเนาะ ก็ต้องเป็นพี่วีแหละ" กานต์พยักหน้าหงึกหงัก

เดอะวอร์ฟเป็นคอมมิวนิตี้มอลล์ติดแม่น�า้เจ้าพระยาท่ีก�าลังก่อสร้าง 

โดยมีธมีเป็นท่าเรอื ส่วนวรีากรคอืสถาปนกิท่ีอาจเรยีกได้ว่าเป็นมอืขวาของ

อาชวิน เขาเป็นพนักงานคนแรกของบริษัท เก่งรอบด้าน โครงการยักษ์ 

แบบนีย่้อมต้องให้วรีากรรบัผดิชอบ ส่วนอาชวินนัน้ช่วงหลงันีเ้ขามักเป็นคน

ควบคมุดแูลภาพรวมงานของบรษัิทมากกว่าลงไปดแูลโครงการใดโครงการ

หนึ่งเป็นพิเศษ

"เออ เมื่อกี้ตอนเข้ามาไม่เห็นพี่วี" เธอนึกขึ้นได้

"วันนี้วีไปประชุมที่เดอะวอร์ฟนี่แหละ"

"งั้นเดี๋ยวกานต์ไปดูบ้านเลยดีกว่า" กานต์ท�าท่าจะลุกขึ้น ทว่าอาชวิน 
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ก็รีบเรียกไว้

"เดี๋ยว นี่มันเย็นแล้วนะ"

หญงิสาวหันไปมองนาฬิกาท่ีแขวนอยู่บนผนงักพ็บว่าอีกแค่ครึง่ช่ัวโมง

จะห้าโมงเย็นแล้ว และนั่นก็ท�าให้เธอต้องหันกลับไปยิ้มแห้งกับรุ่นพี่

"เรานี่ไม่เคยเปลีย่น พุง่เข้าชนตลอด" อาชวินไม่รูจ้ะข�าหรอืปลง "เอางี้ 

พรุ่งนี้ว่างไหมล่ะ ถ้าว่างก็ไปพรุ่งนี้ หมูต้องออกไปประชุมอีกงานพอดี 

ประชุมเสร็จแล้วพี่ให้หมูไปเจอกานต์ที่เดอะวอร์ฟได้"

"พรุ่งนี้ก็ได้ค่ะ" กานต์พยักหน้าหงึกหงัก

"โอเค งั้นตกลงตามนี้ เดี๋ยวออกไปนัดเวลากับหมูเองแล้วกัน...อ้อ 

แล้วกส่็งพอร์ตงานโคโลเนยีลงานรโีนเวตท่ีผ่านมาของกานต์เข้าอเีมลพ่ีด้วย 

พี่จะต้องส่งไปให้ลูกค้าดูว่าเขาโอเคกับกานต์ไหม"

"ครับผม"

เธอตะเบ๊ะท่าทางขึงขัง สุ้มเสียงลดลงไปอยู่ในโทนต�่าโดยอัตโนมัติ 

และนั่นก็ท�าให้รุ่นพี่หนุ่มหล่ออดคิดไม่ได้...

ยิ่งเหมือนผู้ชายหนักเข้าไปใหญ่

พอออกมาจากห้องท�างานของอาชวนิ กานต์ก็โฉบไปท่ีโต๊ะของสรุทิน 

อีกฝ่ายเข้ามาท�างานใน Archwin หลังเธอลาออกแล้ว แต่ด้วยความที่เธอ

แวะเวียนเข้ามาในบริษัทบ่อยๆ ท�าให้รู้จักกับพนักงานรุ่นหลังดี ส�าหรับ 

สรุทินกถ็อืว่าสนทิสนมกนัพอสมควร เม่ือเธอถ่ายทอดค�าพูดของอาชวินให้

หนุม่รุน่น้องฟัง เขากจ็ดัการนดัแนะเวลากบัเธอ ทว่าถงึจะเสรจ็ธรุะแล้วเธอ

ก็ไม่ได้กลับในทันที แต่ยังนั่งคุยเล่น จนไปๆ มาๆ ก็นัดไปกินข้าวเย็นกับ

เพื่อนบางคนในออฟฟิศต่อ

อีกไม่ถงึครึง่ช่ัวโมงจะได้เวลาเลกิงาน มเีสยีงติด๊เบาๆ ดงัข้ึนท่ีหน้าประตู 

แล้วหญิงสาวคนหนึ่งก็ปรากฏกายพร้อมกับเสียงบ่นกระปอดกระแปด
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"วนันีโ้คตรร้อน รถก็โคตรตดิ ยายเจ๊ก็โคตรงีเ่ง่า ฉันนีโ่คตรหงดุหงดิ..."

"แล้วนีท่�าไมกลบัมาออฟฟิศอ่ะ ปกตพ่ีิรมัภาไม่ได้เป็นคนดขีนาดนีน้ี"่ 

สุรทินส่งเสียงแทรกตามประสาคนปากไว

"ไอ้หมู อยากตายรึไง!" ณัฐรัมภาสะบัดหน้าไปแหวใส่ทันที และนั่นก็

ท�าให้เธอสงัเกตเห็นใครคนหนึง่ท่ีลากเก้าอีม้านัง่ข้างรุน่น้องตวัด ี"กานต์..."

นอกจากน�้าเสียงจะอ่อนลงในพริบตาแล้ว หญิงสาวผู้มาใหม่ยังท้ิง 

ข้าวของทุกอย่างท่ีถือมาลงบนโต๊ะท�างานแบบไม่ไยดี จากนั้นก็ถลามาหา

หญิงสาวที่หลายครั้งดูหล่อกว่าผู้ชายหลายคนทันที

"ว่าไงรัมภา ไม่เจอกันแป๊บเดียว สวยขึ้นอีกแล้ว ไปท�าอะไรมาเนี่ย"

"โกหกมันบาปนะพี่กานต์"

สุรทินเตือน แต่ไม่ทันขาดค�าชายหนุ่มก็ร้องลั่นเพราะณัฐรัมภาจับ

พนักเก้าอี้ท่ีเขานั่งอยู่เหวี่ยงไปทางประตูอย่างแรง ผลคือมันว่ิงฉิวโดยมี

เจ้าของเก้าอ้ีตดิไปด้วย หน้าสรุทินแทบพุ่งลงพ้ืน ขณะท่ีคนลงมอืกหั็นกลบั

ไปท�าท่ายืนบิดเขินต่อหน้าสาวหล่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

"ปากหวานอีกแล้วกานต์อ่า บ้าจัง"

"ไม่ได้ปากหวาน สวยข้ึนจริงๆ" กานต์หัวเราะ ขณะเดียวกันก็เห็น 

สุรทินค่อยๆ เลื่อนเก้าอี้กระดึ๊บๆ กลับมา สีหน้าบ่งบอกว่าทั้งเซ็งทั้งหน่าย

ณฐัรมัภาอายุเท่ากบักานต์ เธอจบอนิทีเรยีดีไซน์จากต่างมหาวิทยาลยั 

หลังจากท�างานที่อื่นพักหนึ่งก็มาสมัครงานที่ Archwin เพราะอยากท�างาน

ร่วมกบัอาชวนิ...ณฐัรมัภาเป็นสาวเปรีย้วปรีด๊ เรยีกได้ว่าตรงข้ามกบักานต์

แทบทุกอย่าง เธอเข้ามาท�างานก่อนกานต์ลาออกไม่นาน แต่ท้ังสองก็ 

สนิทกันพอสมควร นอกจากหน้าตาของกานต์ท่ีสาวเปรี้ยวบอกว่าหล่อใส

ตรงสเป็กแล้ว ยังมีช่วงหนึ่งท่ีณัฐรัมภาโดนแฟนเก่ารังควาน และกานต์ก็

เป็นคนไปช่วยเอาไว้ ตั้งแต่นั้นคุณเธอก็ยิ่งปลื้มปริ่มเข้าไปใหญ่

ถึงปกติณัฐรัมภาจะเป็นเหมือนเจ๊ใหญ่ในออฟฟิศ แถมนิสัยก็ค่อน 
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ไปทางเหวี่ยงวีนจนอาจเรียกว่าแรงในบางจังหวะ แต่พออยู่ต่อหน้ากานต์

แล้วก็จะเป็นอย่างตอนนี้ เรื่องนี้เป็นหัวข้อกระเซ้าเย้าแหย่ประจ�าออฟฟิศ

ยามกานต์แวะเวียนมาเยี่ยม

กานต์คิดว่ามันตลกดี และทราบดีว่าณัฐรัมภาไม่ได้ช่ืนชอบเธอใน 

เชิงชู้สาว ดังนั้นเธอเลยมักจะผสมโรงเล่นไปด้วย

"เดี๋ยวพวกเราบางคนจะไปกินข้าวเย็นกัน รัมภาไปด้วยกันไหม"

"ไปๆ ไม่ได้กินข้าวกับกานต์นานแล้ว"

"ไม่ได้กนิข้าวกบักานต์นานแล้ว" สรุทินเลือ่นเก้าอ้ีกลบัมาถงึโต๊ะท�างาน 

จนได้ พอมาถงึกท็�าเสยีงเลก็เสยีงน้อยล้อเลยีน ผลคอืณฐัรมัภาถลงึตาแล้ว

แหวใส่

"ไม่อยากมีชีวิตอยู่ไปสแกนนิ้วเลิกงานหรือไง หา!"

"อยากไม่อยากก็ต้องอยู่อ่ะ จะต้องส่งงานให้พี่วินตรวจภายในวันนี้ 

พรุ่งนี้ไปประชุม"

"อ๋อ งั้นก็แล้วไป เพราะอย่างแกกว่างานจะเสร็จก็อย่างต�่าสองทุ่ม  

ไปกินข้าวกับพวกเราไม่ได้แหงๆ" ณัฐรัมภาพยักหน้าหงึกหงัก

"ก่อนพีร่มัภามา ไอ้หมูมันกเ็พิง่บอกกบัพีก่านต์แบบนีแ้หละ" ใครคนหนึง่ 

ส่งเสยีงแฉ ผลคอืสรุทินโวยวายใหญ่โตท่ามกลางเสยีงหัวเราะของทุกคน

กานต์ผสมโรงหัวเราะไปด้วย นีเ่ป็นช่วงเวลาท่ีเธอรูส้กึผ่อนคลายท่ีสดุ

ในรอบหลายวัน เพราะแบบนี้เธอถึงแวะเวียนกลับมาที่นี่เสมอ นอกจากมี

งานที่ชอบแล้วมันยังเป็นที่ที่อบอุ่นส�าหรับคนไกลบ้านอย่างเธอด้วย
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กานต์นั่งตัวตรงอยู่บนโซฟาภายในออฟฟิศของภักดิ์โภคิน เมื่อคืนนี้

เธอกลับจากการสังสรรค์กับพลพรรค Archwin ค่อนข้างดึก แต่ก็ไม่ลืม 

พิมพ์ข้อความไปบอกข่าวกับหทัยรัตน์ว่าเธอมีแนวโน้มจะรับงานรีโนเวต 

บ้าน ถึงเธอจะไม่ได้เซ็นสัญญากับโมเดลลิ่งท่ีเพ่ือนท�างานอยู่อย่างเป็น

ทางการ ทว่าท่ีผ่านมางานในแวดวงมายาของเธอเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ 

ได้รับการติดต่อผ่านโมเดลลิ่งแห่งนี้ทั้งสิ้น ดังนั้นถ้ามีงานอื่นก็ต้องบอกให้

เพือ่นรบัรูไ้ว้เพือ่ให้ง่ายต่อการจดัการ และเธอกถ็อืโอกาสปรกึษาเพ่ือนเรือ่ง

การขอโทษบุษบาด้วย

'เออ ฉันว่าจะคุยกับแกเรื่องนี้พอดี' หทัยรัตน์ถึงกับโทรมาหลังจาก

อ่านข้อความ 'ช่วงบ่ายแกไปดูบ้าน แต่พรุง่นีเ้ช้าแกว่างใช่ไหม ฉันจะได้ลอง

ติดต่อไปหาเลขาฯ คุณบุษบาว่าเขาว่างให้แกเข้าไปขอโทษไหม'

'เอาสิ'

'ว่าแต่แกคิดเรื่องไปขอโทษแล้วได้วางแผนอะไรไว้บ้างหรือเปล่า'

'ยังไม่ได้วางแผนอะไรเลย' กานต์ยอมรับตามตรง 'คือฉันว่าคงไม่ได้

เจอเขาง่ายๆ ก็ไม่ได้คิดว่าจะเร็วขนาดพรุ่งนี้'

บทที่ 2 
ริมน้ำ�
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'ความจรงิคณุบุษบาออกงานตลอด แต่โอกาสท่ีแกจะได้เจอเขาก็ไม่ใช่

ง่ายๆ จริงๆ นั่นแหละ เพราะเขาออกแต่งานเบ้งๆ ทั้งนั้น ดังนั้นฉันว่าแก

ขอนัดเจอเขาเลยดีที่สุด' หทัยรัตน์บอก

'แล้วแกคิดว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะว่างไหม'

'น่าจะว่างนะ ตอนนี้คุณบุษบาเขาไม่ได้ท�างานอะไรจริงจังหรอก  

หลานชายเลี้ยงอย่างดี ถ้าไม่ได้ไปเที่ยว ออกงาน หรือมีนัดก็น่าจะว่างอยู่' 

เพื่อนให้ข้อมูล 'นี่ก็เป็นอีกเหตุผลท่ีฉันอยากให้แกไปขอโทษคุณบุษบา 

เพราะถึงเขาจะไม่ได้ท�างาน แต่เขาก็มีอิทธิพลในธุรกิจล้านแปดของ 

ภกัดิ์โภคนินะ ได้ยินว่าคณุบุษบาไปช่วยงานจ�าพวกงานการตลาดงานพีอาร์

บ่อยๆ เป็นคนตัดสินใจเรื่องพรีเซ็นเตอร์อะไรต่างๆ ด้วย หรือไม่งั้นอย่าง

น้อยให้คุณบุษบาเรียกใช้แกเวลาจัดงานปาร์ตี้ก็ได้'

สรปุว่านี่ไม่ใช่แค่การขอโทษส�าหรบัความผดิท่ีก่อข้ึน มันมเีรือ่งธรุกจิ

และผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็เป็น

เรื่องเข้าใจได้...เมื่อก่อนกานต์เป็นคนที่ไม่คิดอะไรท�านองนี้เลย ทว่าโลกก็

สอนกึ่งบังคับให้เธอเรียนรู้ แต่ถึงอย่างไรเธอก็ยังสู้หทัยรัตน์ท่ีคิดค�านวณ

เรื่องพวกน้ีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้อยู่ดี ต้องยอมรับว่าบางทีเธอก็คิด

ไปไม่ถึง

เพื่อนสนิทดูแลเธอมาแต่ไหนแต่ไร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เรียน

ห้าปี หทัยรัตน์เลยจบก่อนเพราะคณะนเิทศฯ เรยีนแค่สีปี่ แต่อีกฝ่ายกย็อมเช่า 

หอพกัอยู่แถวมหาวทิยาลยัด้วยกนัต่ออีกปีเพือ่ไม่ให้เธอล�าบากเรือ่งค่าใช้จ่าย 

ทั้งที่ตอนนั้นเจ้าตัวได้งานในบริษัทที่อยู่ไกลจากมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก 

และด้วยความท่ีการเรยีนสถาปัตย์มีธรรมชาตท่ีิค่อนข้างแตกต่างจากคณะอืน่ 

บ่อยครั้งที่เพื่อนต้องช่วยจัดการธุระปะปังให้เธอ พูดได้ว่าถ้าไม่มีหทัยรัตน์ 

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของเธอก็อาจจะยากล�าบากกว่าที่ประสบมามาก

อันท่ีจริงชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยก็เช่นกัน กานต์ปล่อยให้หทัยรัตน์
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ย้ายไปอยู่กับแฟนตอนเธอเรียนจบ แต่เพ่ือนก็ยังดูแลเธออยู่ดี ถ้าไม่มี 

อีกฝ่ายเธอก็คงไม่ได้ก้าวเข้ามาในวงการนางแบบ หทัยรัตน์บอกว่าอยาก

ชวนเธอเข้าวงการตัง้แต่ได้ไปฝึกงานท่ีโมเดลลิง่แล้ว ทว่าเพือ่นไม่ได้เอ่ยปาก 

และรอจนเธอเรียนจบท�างานก่อนแทน

ถ้าจะมีใครบนโลกท่ีกานต์เช่ือว่าหวังดีกับเธอจากใจจริงโดยไม่ได้มี

สายเลือดเดียวกันก็ต้องเป็นหทัยรัตน์นี่เอง

"คุณบุษก�าลังมานะคะ" เลขานุการสาวที่แนะน�าตัวว่าชื่อจริยาเดินมา

แจ้งข่าว

"ขอบคุณค่ะ" กานต์ยิ้มรับ

อีกฝ่ายส่งยิม้ตอบกลบัและยงัมองมาอยู่ แต่พอผ่านไปอึดใจกเ็หมอืน

รู้ตัวว่าไม่เหมาะเลยรีบส่งยิ้มให้เธออีกครั้งแล้วหมุนกายจากไป

กานต์อมยิ้ม ไม่ได้ติดใจถือสา เธอชินเสียแล้วกับการท่ีมีคนท�าท่า

คล้ายไม่แน่ใจว่าเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมถึงคนท่ีมองมาด้วยสายตา

ประหลาดยามเธอพูดลงท้ายว่า 'ค่ะ'

หญิงสาวนั่งนึกถึงประสบการณ์เก่าๆ ที่เคยเผชิญมาแล้วข�า ไม่นาน

บุษบาก็ปรากฏกายโดยมีเลขานุการตามมาด้วย

"สวัสดีจ้ะ ขอโทษที่ให้รอนานนะ"

"สวสัดค่ีะ" กานต์ลกุยืนเตม็ความสงูแล้วยกมอืไหว้ "หนมูาขอเข้าพบ

ค่อนข้างกะทันหัน ต้องขอโทษเหมือนกันค่ะ"

หทัยรตัน์โทรมาหาเธออีกครัง้เม่ือเช้าเพ่ือแจ้งข่าวว่าบุษบายอมให้เธอ

มาพบท่ีออฟฟิศ และยังบอกด้วยว่าความจริงแล้วน้าของธีรดนย์ไม่ได้มี

ความจ�าเป็นต้องเข้ามาที่นี่ แต่เมื่อเธอขอพบท่านก็จะเข้ามาเจอ อันที่จริง

เพื่อนก็อยากจะมาด้วย ทว่าเวลาไม่ลงตัว

"ไปคุยกันในห้องดีกว่าจ้ะ" บุษบารับไหว้ทั้งรอยยิ้ม ท่านผายมือเป็น

เชิงเชื้อเชิญนิดหนึ่ง ก่อนจะเดินน�าหน้าไปเปิดประตูห้องท�างาน กานต์เลย
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หันไปหยิบถุงกระดาษที่หิ้วติดมือมาด้วยแล้วเดินตามเข้าไป

เลขานุการสาวตามเข้ามาด้วย หลังจากสอบถามแล้วได้ค�าตอบว่า 

ท้ังเจ้านายและแขกไม่ต้องการเครือ่งดืม่ เธอกก็ลบัออกไปพร้อมกบัปิดประตู

ให้อย่างเรยีบร้อย ขณะท่ีเจ้าของห้องเดนิไปนัง่ท่ีโซฟาแทนท่ีจะเป็นโต๊ะท�างาน 

กานต์เลยต้องตามไปนั่งตรงนั้นด้วย

"เห็นว่าหนูอยากเจอฉัน มีอะไรเหรอจ๊ะ"

"หนอูยากจะมากราบขอโทษเรือ่งเม่ือคนืวันงานเลีย้งวันเกดิค่ะ คนืนัน้

หนูท�าตัวไม่เหมาะสม อีกอย่างหนูได้รับการว่าจ้างให้ไปท�างาน แต่คืนนั้น

หนูก็ท�างานได้ไม่เต็มที่ด้วย" กานต์ยกมือไหว้ขอโทษ

"จ้ะ" บุษบาพยักหน้ารับ สีหน้าท่าทางไร้แววขุ่นเคืองใดๆ ซ�้าดวงตา

ท่ีได้รับการตกแต่งอย่างงดงามยังจ้องมองใบหน้าของกานต์อย่างสนอก

สนใจด้วย "ขอบคุณนะจ๊ะที่มาขอโทษถึงนี่ ความจริงฉันก็ก�าลังคิดว่าอยาก

เจอหนูอยู่พอดี แต่ไม่ได้มีเรื่องอะไรหรอกนะ แค่อยากเห็นหน้าหนูชัดๆ  

อีกรอบ คืนงานเลี้ยงแสงมันสลัวๆ ไปหน่อย"

กานต์ย้ิมรับ ไม่ได้งุนงงสงสัยหรือแปลกใจใดๆ เพราะบุษบาไม่ใช ่

คนแรกท่ีสนอกสนใจใบหน้าของเธอจากการท่ีเป็นผู้หญิงแต่แต่งตัวเป็น

ผู้ชายได้เนียนไม่ขัดตา

"หนูนี่หน้าตาดีแบบเก๋มากเลยนะ แต่งได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย น่าสนุกจัง" 

บุษบาชม ซึ่งหญิงสาวก็ยิ้มรับเพราะถือว่าเป็นค�าชม "พูดตรงๆ นะ ที่ฉัน

จ้างหนูไปที่งานเลี้ยงก็เพราะอยากเจอตัวนี่แหละ พอดีมีเพื่อนคนนึงเล่าให้

ฟังว่ามีนางแบบที่รับงานในฐานะนายแบบด้วย คืนนั้นเห็นหนูแวบแรกจาก

ไกลๆ ฉันยังนึกว่าเป็นผู้ชายจริงๆ พอได้เห็นใกล้ๆ ถึงรู้ว่าเป็นผู้หญิง... 

ขอถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะ ถ้าไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบก็ได้ ชื่อกานต์

นี่เป็นชื่อในวงการหรือเป็นชื่อจริงจ๊ะ"

"ชื่อจริงค่ะ หนูชื่อกานต์สั้นๆ ค�าเดียวเลย"
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"ชื่อหนูเพราะนะ แต่พอเป็นค�าเดียวเลยยิ่งชวนให้สับสนว่าเป็นผู้ชาย

เข้าไปใหญ่" บุษบาออกความเห็น

"มีคนเข้าใจว่าหนูเป็นผู้ชายหน้าหวานที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงบ่อยๆ ค่ะ 

แต่ส่วนใหญ่พอได้คยุกนัแล้วกจ็ะรูว่้าหนเูป็นผูห้ญิง" หญิงสาวเล่าท้ังรอยย้ิมขัน

กานต์เป็นช่ือท่ีก�า้กึง่ คอืสามารถใช้เป็นช่ือของท้ังผูห้ญิงและผูช้ายได้

ท้ังคู่ ด้วยความหมายของช่ือท่ีแปลว่า 'เป็นท่ีรัก' ทว่าน้อยนักท่ีผู้หญิง 

จะมีชื่อจริงพยางค์เดียว คนเลยมักคิดไปว่ามันน่าจะเป็นชื่อของผู้ชาย แต่

ไม่ว่าอย่างไรเธอก็รักชื่อนี้ เพราะมันเป็นชื่อที่ยายตั้งให้

"แหม แต่วนันัน้หนูใช้ค�าว่าครบัด้วยนะ เสยีงกเ็หมอืนต�า่กว่านี ้ ฟัง

เหมือนเสยีงผูช้ายมาก ขนาดเห็นหน้าใกล้ๆ ฉันยังไม่แน่ใจเลย" บษุบาหัวเราะ

"คือคืนนั้นหนูถูกบรีฟมาว่าให้เป็นนายแบบน่ะค่ะ ปกติพอโดน 

บรฟีหนกูจ็ะใช้ค�าพดูแบบผูช้ายกบัดดัเสยีงนดิหน่อย จนหลงัๆ นีชิ้นไปเลย" 

เธอยิ้มแห้งๆ

"เสยีงหนกูก็�า้กึง่ด้วยล่ะ พอดัดนดิกเ็หมือนเสยีงผูช้ายเลย เกดิมาเพ่ือ

สิ่งนี้จริงๆ นะ เก๋มาก" หญิงสูงวัยชอบอกชอบใจ

"เอ้อ หนมีูของเลก็ๆ น้อยๆ มาให้ด้วยค่ะ" กานต์นกึข้ึนได้และรบีหันไป 

หยิบถุงกระดาษที่วางอยู่ด้านหลังออกมา...เธอไมค่่อยถนัดเรื่องการเข้าหา

ผู้ใหญ่เท่าไหร่ คราวนี้ก็ยังไม่วายเอ๋อเกือบลืมเอาของท่ีห้ิวมาให้ท่าน ถ้า

หทัยรัตน์รู้เข้าคงจะแยกเขี้ยวใส่

"ขอบใจนะจ๊ะ จริงๆ ไม่ต้องก็ได้" บุษบารับถุงไปเปิดดู จากนั้นก็หยิบ

ของในถุงออกมาดูอย่างสนใจ "เอ๊ นี่อะไรเนี่ย น่ารักจัง"

"ชุดยาหม่องยาดมเรนโบว์ค่ะ ท�าจากสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็ดอกไม้" 

กานต์ตอบจากนัน้กบ็อกคร่าวๆ ว่ายาหม่องยาดมแต่ละสมีีคณุสมบัตแิตกต่าง 

กันอย่างไร

ชุดยาหม่องยาดมนี้เป็นธุรกิจของเพื่อนเธอเอง เวลาต้องหาของไป
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ฝากผู้ใหญ่เธอมักจะซ้ือของชุดนี้ไปเพราะราคาไม่แพงมาก แต่ขณะเดยีวกนั

ก็ใช้งานได้จริงและดูดีด้วยแพ็กเกจท่ีได้รับการออกแบบให้ทันสมัย ส่วน 

เรื่องคุณภาพนั้นไม่ต้องห่วงเพราะยายของเธอเองก็ชอบใช้ยาหม่องยาดม

พวกนี้มากเหมือนกัน

"ต๊าย ดีจังนะ เพิ่งรู้ว่ามีแบบนี้ด้วย แพ็กเกจก็น่ารัก พกได้แบบเก๋ๆ 

เลย" บุษบาชอบอกชอบใจ "ขอบคุณมากนะจ๊ะ ฉันชอบมากเลย"

พอได้ยินแบบนี้กานต์ก็ยิ้มออกมาได้อย่างสบายใจ อันท่ีจริงเธอก็ 

ไม่ค่อยมั่นใจนักตอนเลือกหยิบชุดยาดมยาหม่องนี้มา เพราะบุษบา 

ไม่เหมือนผู้ใหญ่คนอ่ืนท่ีเธอเคยเข้าไปยุ่งเกี่ยว อย่างน้อยก็คือเรื่องความ 

ไฮโซ จากการท�างานท�าให้เธอเจอพวกไฮโซแปลกๆ มาไม่น้อยเหมือนกัน 

ทว่าเท่าที่สัมผัสมาจนถึงตอนนี้บุษบาติดดินและท�าตัวธรรมดามากทีเดียว

"แล้วนีเ่ดีย๋วหนตู้องไปไหนต่อหรอืเปล่า ถ้าว่างไปกนิข้าวเท่ียงกบัฉัน

ดีไหม"

กินข้าว? กานต์ถึงกับเหวอไปช่ัวขณะ นี่ถือว่าเกินความคาดหมาย

อย่างแท้จริง แต่เธอก็รีบตั้งสติแล้วตอบกลับ

"เดี๋ยวหนูต้องไปท�างานต่อค่ะ"

"เหรอ แหม เสียดายจัง งั้นไว้คราวหน้าก็ได้"

หญิงสาวงุนงงแต่ก็ท�าอะไรไม่ได้นอกจากย้ิมรับ ท่ีบุษบาดูเอ้ือเอ็นดู

เธอนั้นก็ดีอยู่หรอก ทว่าถึงข้ันชวนไปกินข้าวท้ังท่ีเพ่ิงรู้จักกันอย่างเป็น

ทางการก็ท�าให้เธออดหวาดระแวงไม่ได้อยู่เหมือนกัน เพราะเธอเคยได้ยิน

ว่าอีกฝ่าย 'เลีย้ง' ชายหนุม่หน้าตาดอียู่บ้าง ถงึเธอจะไม่ใช่ผูช้ายแต่...กน็ัน่แหละ 

บางทีบุษบาอาจมีความแปลกไม่แพ้ไฮโซคนอื่นที่เธอเคยเจอก็ได้

มอเตอร์ไซค์สปอร์ตวิ่งผ่านป้ายขนาดใหญ่เขียนว่า 'The Wharf'  

ท่ีตดิตัง้อยู่เหนอืแนวรัว้เมทัลชตีสเีขียวเข้ม จากนัน้กช็ะลอเลก็น้อยเพ่ือเลีย้ว
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เข้าสู่เขตการก่อสร้างขนาดใหญ่ คราวนี้คนท่ีอยู่บนมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใช้

ความเรว็มากนกั เพราะต้องสอดส่ายสายตามองสองข้างทางด้วยไม่คุน้ชิน

กับสถานท่ี จนกระท่ังสังเกตเห็นตู้คอนเทนเนอร์สองตู้ท่ีถูกดัดแปลงใช ้

เป็นออฟฟิศของไซต์ก่อสร้าง รถมอเตอร์ไซค์กเ็ลีย้วเข้าไปจอดตรงพ้ืนท่ีฝ่ัง

ตรงข้ามซึ่งเป็นลานจอดรถชั่วคราว

กานต์ตวดัขาลงจากมอเตอร์ไซค์ เสยผมท่ีช้ืนไปด้วยเหงือ่แล้วหันไป

เก็บหมวกกันน็อค แต่ไม่ทันไรก็มีเสียงคุ้นหูลอยมา

"พี่กานต์ๆ ไม่ต้องแวะที่นี่ ไปท่าเรือข้างหลังกัน"

หญิงสาวหันไปมองแล้วพบสุรทินก�าลังกึ่งเดินกึ่งว่ิงออกมาจาก 

ตู้คอนเทนเนอร์ตู้หนึ่ง

"หมายถึงจะให้ฉันขี่นิลมังกรเข้าไปข้างในเหรอ" เธอถามเพื่อความ

แน่ใจ

"ใช่ มีถนนเข้าไปถึงท่าเรือนู่นเลย เอามอ'ไซค์เข้าไปได้สบายมาก" 

รุน่น้องพยักหน้ารบัแข็งขนั "วนันีผ้มไปประชุมเลยใช้แท็กซ่ี ขอตดิรถพีก่านต์ 

ไปด้วยนะ"

"โอเค" หญิงสาวรับค�าแต่ก็หันไปเก็บหมวกกันน็อคลงกล่องเก็บของ

ท่ีติดต้ังไว้ด้านท้ายต่อ เพราะคิดว่าอีกนิดเดียวก็ไม่จ�าเป็นต้องใช้ "แล้วนี่

ตกลงเมื่อคืนกลับออกจากออฟฟิศกี่โมง"

"สองทุ่มครึ่ง" สุรทินตอบหน้าเมื่อย

"อย่างน้อยก็ได้กลับนะ" เธอบอกยิ้มๆ

"ต้องได้กลับสิ วันนี้มีประชุมเช้า"

รุน่น้องเฝ้ามองสาวรุน่พีส่วมแว่นกนัแดดทรงนกับินท่ีหยิบออกมาจาก

กล่องเก็บของ จากนั้นเธอก็ตวัดขาขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์คันโต แล้วสุรทิน

ก็นิ่วหน้า

"ไม่เห็นแฟร์เลย พี่เป็นผู้หญิงนะ พี่จะเท่เบอร์นี้ไม่ได้"
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"บ่นอะไรอยู่ได้ จะไปด้วยก็ข้ึนมาเร็วๆ" กานต์พูดโดยไม่หันไปมอง 

ชายหนุ่มเลยถอนหายใจก่อนจะปีนข้ึนไปซ้อนท้ายโดยใช้สองมือเกาะไหล่

กว้างๆ ของรุ่นพี่ แล้วก็อดนึกบ่นต่อไม่ได้

ขนาดไหล่ยังกว้างและดดูกีว่าไหล่ของผูช้ายหลายคน...รวมถงึเขาด้วย

กานต์บังคบัเจ้านลิมังกรออกวิง่ แต่เธอก็ใช้ความเรว็ไม่มากนกัเพราะ

อยู่ในไซต์ก่อสร้าง สรุทินเลยถอืโอกาสเล่าเกรด็เลก็เกรด็น้อยในการออกแบบ

และก่อสร้างท่ีนี่ให้รุ่นพี่ฟัง เพราะเขาก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยของ 

วีรากรในโปรเจ็กต์นี้ เวลามีประชุมส่วนใหญ่เขาจะติดสอยห้อยตามมาด้วย 

หรอืถ้าวรีากรมาไม่ได้เขากต้็องมาแทน ดงันัน้จงึทราบรายละเอียดในโครงการ 

นี้ดี

"อีกไม่นานก็ขึ้นเป็นซีเนียร์ได้แล้วสิ พี่วินให้มาท�างานยักษ์แล้ว"

"ซีเนียร์อะไรล่ะ เพิ่งสอบใบผ่านเมื่อปีก่อน" สุรทินบ่นขณะตวัดขาลง

จากรถ หลังจากชี้ให้รุ่นพี่จอดรถตรงลานกว้างริมน�้า

"เออน่า นี่ได้ใบแล้วก็ค่อยๆ สะสมประสบการณ์สะสมคะแนนไป  

อยู่กับพี่วินสบายอยู่แล้ว ใครมีใบพี่วินก็ดันออกสู่โลกกว้างหมด" กานต์ช้ี 

ให้เห็นความจริง

ท่ีเธอกับรุ ่นน้องก�าลังพูดถึงคือเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม หรือท่ีเรียกกันว่า ก.ส. แค่ช่ือก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า 

คนท่ีเรียนจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และอยากท�างานในสายนี้ควร 

ต้องมี ทว่าถ้าไม่มีก็ไม่ถึงกับอับจนหนทางหางานท�าไม่ได้ เพราะก็ไม่ใช ่

ทุกคนท่ีจะสอบได้ใบนี้ทันทีท่ีเรียนจบ อย่างเช่นสุรทินก็สอบอยู่หลายรอบ 

ระหว่างท่ียังไม่มีใบอนญุาตและเซ็นแบบก่อสร้างไม่ได้ อาชวินกจ็ะให้ท�างาน

ในออฟฟิศไปก่อน พอมีใบ ก.ส. แล้วเขากจ็ะเริม่ให้ออกไปท�างานนอกออฟฟิศ 

โดยเริม่จากการติดสอยห้อยตามรุน่พีไ่ปศึกษางาน เมือ่มปีระสบการณ์แก่กล้า

พอกจ็ะให้รบัผดิชอบโปรเจก็ต์ตามความถนดั รวมถงึให้เซ็นแบบก่อสร้างเพือ่
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สะสมผลงานเอาคะแนนไปขอเลือ่นระดบัสถาปนกิได้*

"นีเ่ราต้องไปเรอือะไร แกนดัไว้แล้วหรอืยัง" หญิงสาวหันมองออกไปทาง 

แม่น�้าเจ้าพระยา

"นัน่ไง เรอืเรา" สรุทินย้ิมกริม่ขณะช้ีนิว้ไปยังท่าเรอืท่ีอยู่ห่างไปไม่ไกล

"สปีดโบ๊ตล�านั้นเหรอ" พอกานต์เห็นเรือที่จอดอยู่ตรงท่าแล้วก็หันไป

มองเขาเพื่อถามให้แน่ใจ

ชายหนุ่มพยักหน้ารับแล้วเดินน�าไปยังท่าเรือ

"นีเ่รอืของเจ้าของเดอะวอร์ฟ เขาสเป็กมาเลยว่าจะเอาท่าจอดเรอืยอชต์ 

ด้วย แบบว่าเอาไว้จอดเรือของตัวเองน่ะแหละจะได้ไม่ต้องไปเช่าท่ีอ่ืน  

ไพรออริตี้ล�าดับหนึ่งเลย ก่อนท�าอย่างอ่ืนต้องจัดการท่าเรือให้เสร็จก่อน 

เด๋ียวพอเดอะวอร์ฟเปิดเขากค็งให้คนมายืนถ่ายรปูตรงท่าเรอืได้ม้ัง แล้วใคร

จะไปร้านอาหารก็คงให้มาขึ้นเรือตรงนี้แหละ"

"สร้างมอลล์รมิน�า้ มีท่าเรอืยอชต์ แล้วนียั่งซ้ือบ้านรมิน�า้อีก...ท่าทาง

เขาจะชอบน�้ามากเลยนะ"

"คงงั้น นี่ได้ยินพี่วินบอกว่าเขาก�าลังวางแผนจะสร้างพวกคอนโดฯ 

หรือโรงแรมริมน�้าอีกนะ เห็นว่าก�าลังจัดการเรื่องที่ดินอยู่มั้ง เราก็มีโอกาส

ได้โปรเจ็กต์ต่อจากเดอะวอร์ฟเลย"

"งั้นบ้านริมน�้านี่ฉันก็ห้ามพลาดเลยใช่ไหม"

"แหงส ิแต่บ้านโคโลเนยีลมันกท็างของพ่ีอยูแ่ล้วนี"่ สรุทินพูด จากนัน้

ก็พยักพเยิดไปทางบุรุษคนหนึ่งท่ีก�าลังยืนพิงรั้วตรงชายน�้า "นั่นพ่ีด�า  

คนของเจ้าของเดอะวอร์ฟ เขาเคยขับเรอืพาผมกบัพ่ีวอีอกไปกลางแม่น�า้เพือ่

ดูท่ีดินผนืนีจ้ากตรงนัน้ พอรูว่้าเราจะไปดบู้านเขาเลยส่งพีด่�ามาขับเรอืให้"

กานต์พยักหน้ารับรู้ ก่อนที่เธอจะหันเหความสนใจไปยังเรือสปีดโบ๊ต

* ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแบ่งออกเป็นสามระดับจากต�่าไปสูง คือ ภาคีสถาปนิก  
สามัญสถาปนกิ และวฒุสิถาปนกิ โดยจะมีขอบเขตงานท่ีรบัผิดชอบแตกต่างกนั (อนึง่ ยังมรีะดบัสถาปนกิภาคพีเิศษ 
แต่ในทางกฎหมายยังไม่มีการก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานที่ชัดเจน)
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ซ่ึงจอดอยู่ตรงปลายสุดของท่าเรือ...ถึงจะเป็นสปีดโบ๊ตแต่ก็เป็นแบบท่ีดู 

หรูหราทีเดียว เห็นแล้วชักอยากลองขับดูเลย

บ้านโคโลเนียลหลังนั้นอยู่ห่างจากเดอะวอร์ฟโดยขับเรือย้อนข้ึนไป

ทางต้นน�า้ไม่ถงึห้านาที เท่าท่ีดดู้วยตาเปล่าท่าเรอืของบ้านซ่ึงมีลกัษณะเป็น

ศาลาเลก็ๆ น่าจะเก่าแก่พอกบัตวับ้าน มันดไูม่ค่อยแข็งแรง แม้จะยังพอใช้งาน 

ได้ทว่ากต้็องระวงัสกัหน่อย แน่นอนว่าถ้ารบังานกค็งต้องรบีปรบัปรงุส่วนนีก่้อน

ข้ึนจากศาลาท่าน�้าไปก็เป็นส่วนของสวนหน้าบ้าน ซ่ึงไม่ว่ามองไป 

ทางไหนกพ็บแต่ความรกชฏั ก็ไม่น่าแปลกเม่ือคดิว่ามนัถกูปล่อยร้างมานาน

ระดับสิบปีตามท่ีได้ยินมา ยังดีท่ีมีทางเดินปูด้วยหินจากศาลาท่าน�้าท�าให้

สามารถเข้าถึงตัวบ้านที่อยู่ลึกเข้าไปได้ไม่ยากล�าบากนัก

"สวนกว้างนะ" หญิงสาวหันมองไปรอบๆ ขณะเดินไปยังตัวบ้าน

ด้วยความท่ีเจ้าของบ้านกเ็พิง่ได้บ้านมาไม่กีวั่น แถมเป็นการซ้ือแบบ

ไม่ได้มาดูสถานท่ีจรงิก่อนด้วย แค่มองจากบนเรอืเข้ามาเท่านัน้ ทางนัน้เลย

ไม่ค่อยมีข้อมลูเกีย่วกบับ้านนีเ้หมือนกนั กานต์กบัรุน่น้องท่ีต้องมาประเมิน

หน้างานเพื่อให้อาชวินออกใบเสนอราคาเลยเหมือนมาผจญภัยหน่อยๆ 

เพราะไม่รู้ว่าจะได้เจออะไรบ้าง ด�าบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนท่ีได้มา

ส�ารวจสถานท่ีก่อน แต่นัน่กเ็พิง่เม่ือวานเท่านัน้ และเขากม็าโดยมจีดุประสงค์ 

เพื่อเคลียร์ที่ทางให้เธอกับสุรทินเป็นหลักด้วย

"ตอนผมมาเม่ือวาน ทางเดินเดินยากกว่านี้เยอะครับ น่ากลัวพวก 

สัตว์เลื้อยคลานด้วย" ด�าเล่าด้วยน�้าเสียงต�่าๆ ของเขา

"ด้านหลังนั่นคือชุมชนแออัดใช่ไหมคะ แล้วมันไม่มีทางเข้าออกไป 

ถึงถนนใหญ่เลยจริงๆ เหรอ" กานต์พูดจาคะค่ะกับด�าต้ังแต่แรกทักทาย  

ซ่ึงอีกฝ่ายก็ไม่ได้แสดงท่าทีแปลกใจให้เห็นแม้แต่นดิเดยีว นานๆ เธอจะเจอ

คนแบบนี้ และเธอก็ชอบด้วยเวลาได้เจอ
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"ถ้าทุบรั้วก็พอจะท�าทางเดินไปเชื่อมได้ครับ แต่ตรงนั้นมอเตอร์ไซค์

ยังเข้าไม่ได้เลย เดนิเท้าอย่างเดยีว เดีย๋วตอนข้ึนไปท่ีช้ันสามคณุจะได้เห็น" 

เขาให้ข้อมูล "ความจรงิท่ีดนิตรงชมุชนนัน่กบัท่ีดนิบ้านหลงันีเ้ป็นผนืเดยีวกนั 

ครบั คอืบ้านหลงันีส้ร้างต้ังแต่สมัยท่ีคนยังสญัจรทางน�า้เป็นหลกั พอมถีนน

ตดัผ่านเจ้าของบ้านในตอนนัน้เลยซ้ือท่ีดนิเยือ้งไปด้านหลงับ้านเพ่ือไปเช่ือม

กบัถนน แต่ไม่ได้กัน้รัว้ใหม่เป็นเรือ่งเป็นราว แค่ใช้เป็นทางเข้าออก พอบ้าน 

นี้ปิดเลยมีคนย้ายเข้ามายึดที่ว่างสร้างบ้านตั้งแต่นั้น"

"เอ๊ะ แล้วเจ้าของคนปัจจุบันซ้ือท่ีดินตรงชุมชนนั่นรวมมาด้วยหรือ

เปล่าคะ"

"ครบั มนัมาพร้อมกนัเป็นแพก็คู ่แต่เจ้านายของผมกค็งปล่อยท่ีชุมชน

ไว้อย่างนั้น นายแค่อยากได้บ้านหลังนี้"

"ตรงนัน้มศีาลาด้วย" กานต์เหลอืบไปเห็นศาลาแบบฝรัง่ตัง้อยู่กลางสวน

รก จากนั้นเธอก็หันไปหารุ่นน้อง "สโคปงานเราจะรวมถึงแลนด์สเคปด้วย

หรือเปล่า"

"พี่วินไม่ได้พูดถึงนะ" สุรทินขมวดคิ้วขณะทบทวนความจ�า

"ต้องจัดสวนด้วยครับ" ด�าส่งเสียงเมื่อเห็นว่าสุรทินไม่มีค�าตอบให้ 

"เข้าใจว่าบริษัทของพวกคุณท�าได้ใช่ไหม"

"ถ้าไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อนก็ท�าได้ค่ะ"

หญิงสาวโน้ตไว้ในใจว่าด�าน่าจะไม่ใช่แค่คนขับเรือ เขาดูใกล้ชิดกับ

เจ้าของบ้านพอสมควร ถ้ามีอะไรก็น่าจะถามหรือปรึกษาเขาได้ เผลอๆ ด�า

อาจช่วยบรฟีให้เธอเห็นภาพชัดเจนมากข้ึนด้วยว่าเจ้าของบ้านต้องการหรอื

ชอบอะไร เพราะเท่าที่ฟังจากอาชวินมันค่อนข้างกว้าง

ถ้าอ้างอิงตามสาขาวิชาหลักๆ ท่ีเปิดสอนกันอย่างเป็นสากลในคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ งานด้านสถาปัตยกรรมกจ็ะแบ่งเป็นสถาปัตยกรรมหลกั 

ภูมิสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และสถาปัตยกรรมผังเมือง ขอบข่ายงาน
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ของแต่ละสาขาแบ่งแยกกันชัดเจน แต่ในความเป็นจริงแล้วสถาปนิก 

อย่างเธอก็พอจะออกแบบตกแต่งภายในรวมถึงออกแบบจัดสวนเล็กๆ ได้ 

โดยอาศัยประสบการณ์บวกกับความชอบส่วนตัว

งานของสถาปนิกค่อนข้างกว้างและหลากหลาย สถาปนิกแต่ละคนก็

มีความชอบความถนัดแตกต่างกันไป อย่างเธอเองถนัดการออกแบบบ้าน 

ส่วนสถาปัตยกรรมโคโลเนียลเป็นความชื่นชอบหลงใหลส่วนตัว ดังนั้นพอ

เป็นงานโคโลเนียลเธอจึงสามารถท�างานตกแต่งภายในได้ด้วย และนี่ก็เป็น

เหตผุลท่ีอาชวินเรยีกเธอมาท�างานนี ้ส่วนการจดัสวนถ้าเป็นสวนเลก็ๆ หน้า

บ้านเธอก็พอจะจัดการได้

"เจ้านายพี่ด�าเคร่งเรื่องฮวงจุ้ยไหมคะ"

"ไม่ครบั" ด�าหันมามองเธอคล้ายแปลกใจกบัค�าถาม "นายเป็นคนไทยแท้ 

ไม่สนใจเรื่องพวกนี้"

กานต์พยักหน้ารับ ขณะเดียวกันก็สังเกตเห็นสุรทินอมย้ิม...'ซินแส

และฮวงจุย้ของเขา' ถอืเป็นประเด็นสดุคลาสสกิส�าหรบัคนท่ีท�างานด้านการ

ออกแบบในประเทศซ่ึงเตม็ไปด้วยประชากรเช้ือสายจีน ล่าสดุเม่ือวานณฐัรมัภา 

ก็แทบจะเปิดฉากตบกับซินแส เพราะเจ๊เจ้าของบ้านที่เธอไปตกแต่งภายใน

ให้นั้นเชื่อซินแสเสียจนณัฐรัมภาขยับตัวท�าอะไรแทบไม่ได้ กานต์เองก็เคย

เจอฤทธิ์เดชซินแสมาแล้วเหมือนกัน ดังนั้นเลยต้องถามไว้ก่อน เผ่ือถ้า 

มซิีนแสมาเกีย่วจะได้บอกให้อาชวนิหาทางบวกค่ายาแก้ปวดหัวไปในใบเสนอ 

ราคาด้วย

"แล้วเมือ่วานพีด่�าขึน้มาบนบ้านด้วยใช่ไหมคะ บันไดกบัพืน้ยังแข็งแรง 

ดีใช่หรือเปล่า"

"ดีครับ บางจุดไม้ยวบบ้าง แต่เท่าที่เดินเจอก็แค่ไม่กี่แผ่น"

"โอเค งัน้วนันีจ้ะได้ส�ารวจง่ายหน่อย...ยงัไงรบกวนพีด่�าหน่อยนะคะ"

"ได้เลยครับ" ด�าพยักหน้ารับแล้วเดินน�าขึ้นบันไดเตี้ยๆ ไปยังระเบียง
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หน้าตัวบ้าน

กานต์ก้าวเดินตามขณะท่ีสายตาจับจ้องเชิงชายไม้ท่ีฉลุเป็นลวดลาย

ละเอียดลอองดงาม นี่เป็นแค่ก้าวแรก แต่เพียงแค่นี้หัวใจของเธอก็เต้น 

ตึกตักราวตกหลุมรักแล้ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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