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"คณุวางแผนไว้ว่ายังไง จะจัดการเรือ่งทัง้หมดให้เสรจ็ก่อนตกแต่งบ้านเรยีบร้อย

หรอืไง" เธอกลัน้ใจถามออกไป เมือ่นกึถึงเรือ่งนีแ้ล้วในอกก็เกิดระลอกคลืน่อนัไร้ท่ีมาขึน้

อีกค�ารบ แต่เธอก็อยากรู้ค�าตอบเพื่อไม่ให้ค้างคาใจ

"ใช่ ตกแต่งบ้านใช้เวลาหลายเดือน ถ้าถึงตอนน้ันผมยังตีสนิทคุณไม่ส�าเร็จ  

ทางจีนก็น่าจะหาตัวคนท�าเจอแล้วหรือไม่ก็เข้ามาลงมือเองอยู่ดี...แต่ไม่ว่ายังไง 

หลงัจากนัน้ผมก็จะเฟดตวัเองออกมาเงยีบๆ ในเมือ่ผมไม่เคยบอกว่าชอบคณุ มนักค็ง

เหมือนคนที่คุยกันไม่คลิกแล้วเงียบหายไปแค่นั้น"

ณัฐรมัภาแค่นย้ิม ประโยค 'ผมไม่เคยบอกว่าชอบคุณ' เป็นเหมอืนไม้หน้าสาม 

ที่มองไม่เห็นซึ่งฟาดลงกลางกระหม่อม ความรู้สึกของเธอมึนชา อะไรบางอย่าง 

ซึง่บดิเกลยีวอยู่ในอกก่อให้เกิดกระแสลกึลบัทรงพลงัท่ีซดัท�าลายทุกอย่าง เหลอืไว้เพียง

ความหวิวโหวงอนัยากอธิบาย...ในความรบัรูม้เีพียงความจรงิท่ีว่าเรือ่งท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน

เธอโง่งมคิดไปเองเพียงฝ่ายเดียว

เขาไม่ได้ชอบเธอ ไม่เคยชอบ...และแค่หวังจะใช้ประโยชน์จากเธอเท่านั้น

"ฟังมักง่ายดี...ฉันไม่ได้จะบอกว่าฉันชอบคุณนะ แต่ถ้าสมมติว่าฉันชอบคุณ 

ขึ้นมาล่ะ แปลว่าฉันต้องเสียเวลากับเสียความรู้สึกไปเปล่าๆ ปลี้ๆ ใช่ไหม"

มัณฑนากรสาวรวบรวมความคิดกลั่นเป็นค�าพูดออกไปจนได้ น�้าเสียงของเธอ

ราบเรยีบกว่าท่ีอยากให้เป็นเสยีอกี ต้องขอบคณุประสบการณ์นับสบิปีท่ีต้องฝืนท�าเหมอืน 

ไม่รูส้กึรูส้าอะไรยามอยู่บ้าน บดันีเ้ธอเลยกลายเป็นผู้เชีย่วชาญด้านการแกล้งท�าเหมอืน 

ไม่เป็นอะไรไปแล้ว

"อย่างท่ีผมบอก ผมคิดว่ามันคงไม่ต่างจากคนท่ีคุยกันไม่คลิกทั่วไป สุดท้าย 

ก็เฟดตวัเองออกมา คณุเองก็เคยเจอบ่อยๆ หรอืบางทีคณุก็เคยเป็นฝ่ายเฟดตวัเองออกมา

เหมือนกันไม่ใช่หรือไง"
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คำ�นำ�

หลงัจากเปิดตวัชุด 'สถาปนกิ' เล่มแรกอย่าง 'ธรีกานต์' ออกมาประเดมิ

เม่ืองานหนังสือท่ีผ่านมา นอกจากจะท�าให้เกิดกระแสหลงรักสาวหน้าหล่อ 

ไปท่ัวเมอืงแล้ว กลุม่นกัอ่านต่างยังเฝ้ารอเฝ้าคอยอย่างใจจดใจจ่อกนัอกีด้วยว่า 

จะเป็นใครใน Archwin ท่ีจะกลายมาเป็นพระเอกหรอืนางเอกในนยิายเล่มถดัไป

ของชุดนี้

ซ่ึง Andra ก็ไม่รอช้าค่ะ ส่ง 'ณฐัรมัภา' มณัฑนากรสาวคนสวย เปรีย้ว 

เฉ่ียว แรง มาเป็นนางเอกคนถดัไป คงเป็นเพราะออร่าของณฐัรมัภานีแ่หละค่ะ 

ท่ีเบียดแซงคนอืน่ๆ ข้ึนมาคว้าต�าแหน่งนางเอกได้ส�าเรจ็

และพระเอกคนใหม่ของเรา...แอบกระซิบเบาๆ ว่าหล่อ เท่ แถมดีกรี 

ไม่ธรรมดา ส่วนชื่ออะไรนั้นคงไม่ต้องเดาอะไรมากเลยใช่ไหมล่ะคะ เพราะ 

คอนเซ็ปต์ชื่อเรื่องของชุดนี้จะเป็นการน�าชื่อพระเอกนางเอกมารวมกัน ฉะนั้น

ช่ือเรื่องคือ 'ณัฐรัมภา' พระเอกจะช่ืออื่นไปได้อย่างไร ถ้าไม่ใช่ 'ณัฐ' หรือ 

ชื่อเต็มๆ ก็คือ 'ณัฐนนท์' นั่นเอง

ว่าแต่ณัฐนนท์ท่ีดีกรีไม่ธรรมดาคนนี้จะเป็นใคร และมาเกี่ยวข้องกับ 

สาวสวยของเราได้อย่างไร ต้องติดตามต่อในเล่มค่ะ...ทว่าระหว่างท่ีอ่าน 

อย่าลมืลองเดาเล่นๆ กนันะคะ ว่าใครใน Archwin ท่ีจะก้าวข้ึนมาเป็นพระเอก

หรือนางเอกคนต่อไป

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

นามปากกา Andra ถือก�าเนิดมาจากการเอาชื่อจริงผสมรวมกับชื่อเล่น 

โดยค�าแรกมาจากชื่อเล่นว่า 'แอน' ค่ะ

เป็นคนกรงุเทพฯ โดยก�าเนดิ เกดิราศกีนัย์บ้างตลุบ้างแล้วแต่ต�าราหมอดู 

ฮา ปัจจุบันนอกจากเขียนหนังสือก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปเรื่อย

ถึงตอนนี้ก็เขียนหนังสือมาเกินสิบปีแล้ว ถ้าย้อนไปบอกตัวเองตอน 

เริ่มเขียนหนังสือเล่มแรกก็อาจจะไม่เช่ือก็ได้ ระหว่างนี้มีความทรงจ�าท่ีน่าท่ึง

มากมาย ใครจะไปนึกว่าโลกของตัวอักษรจะมหัศจรรย์และสร้างมิตรภาพได้ 

จริงๆ เป็นคนพูดไม่เก่งเลย ตัวอักษรนี่แหละท่ีช่วยให้สื่อสารกับทุกคนได้ 

ปัจจุบันยังคงสนุกกับงานเขียนและอยากจะเขียนต่อไปเรื่อยๆ

ทุกวนันี้ได้แต่ขอบคณุทุกคนท่ีท�าให้มีวันนี ้ ท้ังครอบครวั เพ่ือน อาจารย์ 

กอง บ.ก. ท่ีน่ารกัน่าเลฟิ และท่ีขาดไม่ได้คอืนกัอ่านทุกท่าน ขอบคณุท่ีอยูด้่วยกนั

มาตลอด ถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มี Andra ในวันนี้ ขอบคุณจริงๆ ค่ะ

ติดต่อ ติชม ทักทายกันทางแฟนเพจ

https://www.facebook.com/Andra.Writer นะคะ ̂ ^

Andra
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai
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ณัฐรัมภาดึงดูดความสนใจของใครหลายคนไว้ได้ในทันทีท่ีก้าวเข้าสู่

ร้านอาหาร ทว่าเธอก็ไม่ได้ใส่ใจนักด้วยชินชาเสียแล้ว ปลายนิ้วยาวเรียว 

ท่ีเคลือบไว้ด้วยอะครีลิกไล่สีและกากเพชรวิ้งวับดึงแว่นกันแดดอันโตออก 

เผยให้เห็นดวงหน้าสวยรปูไข่ท่ีได้รบัการแต่งแต้มสสีนัอย่างประณตี ดวงตา

ท่ีกลมโตกว่าปกตด้ิวยความช่วยเหลอืของคอนแทกเลนส์กวาดมองไปรอบๆ

"สวัสดีครับ ไม่ทราบว่าได้จองโต๊ะไว้หรือเปล่าครับ" บริกรหนุ่ม 

ปราดมาทักทายอย่างรวดเร็ว

"แวะมาหาคนน่ะค่ะ เขามีโต๊ะอยู่แล้ว" หญิงสาวตอบ ก่อนจะ 

ท�าร้องออกมาเบาๆ "อ๊ะ นั่นไง เจอแล้ว...ขอบคุณนะคะ"

ณฐัรมัภาโปรยย้ิมหวานให้พนกังานหนุม่น้อยซ่ึงน่าจะเป็นเดก็นกัศกึษา

ท่ีมาท�างานพาร์ตไทม์ จากนัน้เธอกพ็าร่างในชุดเดรสสัน้รดัรปูท่ีช่วยขับเน้น

ทรวดทรงองค์เอวของผูส้วมใส่เดนิลกึเข้าไปในร้าน รองเท้าส้นสงูสแีดงเข้ากนั

ส่งให้ท่อนขาย่ิงดูยาวเรียวชวนมอง และแม้ช่วงคอของชุดจะปาดขวาง 

เผยให้เห็นเนินอกร�าไร ทว่าเสื้อครอปตัวสั้นสีขาวท่ีคลุมอยู่ก็ช่วยให ้

องค์ประกอบทั้งหมดดูเซ็กซี่ก�าลังดีมีระดับ

บทนำ�
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ณัฐรัมภา

หญิงสาวหยุดยืนข้างโต๊ะอาหารขนาดสองท่ีนั่งซ่ึงมีชายหญิงคู่หนึ่ง

จบัจองอยู่ ท้ังสองหันมามอง แล้วฝ่ายชายกท็�าท่าตกใจราวกบัเห็นผ ีขณะท่ี

ผูม้าใหม่เพยีงหยักย้ิมเย็น

"คณุคือผูห้ญงิท่ีท้ิงข้อความ ลงรปู แท็กชือ่ พยายามท�าให้โลกสงสยัว่า

เป็นกิ๊กกับผู้ชายคนนี้ใช่หรือเปล่าคะ"

ผู ้หญิงคนนั้นอึ้งไปนิดหนึ่ง แต่ณัฐรัมภาก็หยิบภาพปึกหนึ่งจาก 

กระเป๋าสะพายออกมาโปรยบนโต๊ะ มันเป็นภาพของสองหนุ่มสาวตรงหน้า

ในอริยิาบถสนทิสนมเกนิเพือ่นท่ีเธอลงทุนจ้างนกัสบืเอกชนไปตามเกบ็ภาพมา 

จากนั้นเธอก็พูดต่อโดยไม่รอฟังค�าตอบ

"ท่ีต้องถามเพราะพอดีฉันรู้มาว่าผู้ชายคนนี้คุยกับผู้หญิงหลายคน

พร้อมกนั แต่เอาจรงิๆ แค่คยุกบัผูห้ญงิครัง้ละมากกว่าหนึง่คน จะสอง สาม 

สี่ หรือมากกว่านั้นมันก็คือสารเลวน่ะแหละจริงไหม...วันนี้ฉันแค่จะแวะมา 

บอกคุณว่าฉันไม่เอาหรอกค่ะผู้ชายสั่วๆ แบบนี้ ความจริงคุณควรมา 

บอกฉันตรงๆ มากกว่า พยายามบอกแบบแอ๊บๆ มนัเหนือ่ยนะฉันเข้าใจ...

อ้อ นี่ฉันเอาภาพของผู้หญิงคนอ่ืนมาให้คุณด้วย เผื่อคุณรู้ข้อมูลไม่หมด  

จะได้ไปเตือนผู้หญิงพวกนั้นให้ครบๆ ว่าไม่ให้ยุ่งกับไอ้สารเลวนี่"

สาวเปรีย้วในชุดแดงพดูเสยีงเรยีบเรือ่ย ทว่าด้วยความท่ีเธอโดดเด่น

ดึงดูดสายตาตั้งแต่ก้าวเข้ามาในร้าน บวกกับเธอไม่ได้ออมเสียงสักนิด  

ลกูค้าโต๊ะรอบๆ จงึหันมามองเป็นตาเดยีว และเธอกพ็ดูต่อโดยไม่เปิดโอกาสให้

สองหนุ่มสาวตรงหน้าโต้ตอบ

"ขอสรุปสั้นๆ ง่ายๆ จะได้ไม่เสียเวลา เดี๋ยวฉันมีประชุมกับลูกค้าต่อ 

เอาเป็นว่าฉันจะไม่ยุ่งกับผู้ชายคนน้ีแล้ว ขยะแขยง...จะว่าไปการท่ีเขา 

มาจีบฉันแล้วคุณไม่ได้ตามมาตบฉันแสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์นั้น เท่าท่ีด ู

คุณก็ไม่น่าจะสิน้ไร้ไม้ตอกขนาดต้องยอมทนเป็นแค่คนในเงาของผูช้ายสัว่ๆ 

แบบนี้นะ แต่เอาเหอะ มันไม่ใช่กงการของฉัน ขอบคุณคุณด้วยแล้วกัน 

Page ��������.indd   8 1/8/2562 BE   14:03



9

Andra

ที่ท�าให้ฉันเห็นธาตุแท้ของไอ้กะหลั่วนี่!"

ณัฐรัมภาโปรยยิ้มหวานอีกครั้ง จากนั้นก็หมุนกายเดินออกจาก 

ร้านอาหารท่ีคลาคล�า่ไปด้วยผูค้น เธอส่งย้ิมหวานเป็นพเิศษให้บรกิรหนุม่น้อย

คนเดมิอีกหนก่อนจะผลกัประตอูอกจากร้าน แล้วสวมแว่นกนัแดดเพือ่ปกป้อง

ดวงตาจากแสงแดดแรงกล้าของยามเที่ยงวัน...และปิดบังดวงตาแข็งกร้าว 

ซึ่งซ่อนไว้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในร้านอาหารด้วย

ไม่น่าหลงปล่อยให้ไอ้สารเลวนี่ตามจีบเลย! เสียเวลาชีวิตจริงๆ!
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บทที่ 1
คืนเม�ๆ ที่ได้เจอเสือ

"เจ๊ ด่ืมได้แต่อย่าหนกัได้ป่ะ พอเจ๊เมาหนกัแล้วพวกผมแบกเจ๊ล�าบาก"

สุรทินบอกหน้าเมื่อยเม่ือเห็นณัฐรัมภากระดกเหล้าเข้าปากติดต่อกัน

เหมือนกลัวจะไม่เมา...ปกติแล้วเขามักจะเรียกอีกฝ่ายว่าพ่ี ยกเว้น 

เวลาเหนื่อยหน่ายใจสุดขีดถึงจะเปลี่ยนสรรพนามเป็น 'เจ๊' อย่างในตอนนี้

"เสยีใจด้วยนะไอ้หมู วันนีฉั้นตัง้ใจจะเมาให้แกแบกกลบับ้าน" หญิงสาว

ตบบ่าอกีฝ่ายแปะๆ แถมท�าหน้าเห็นอกเห็นใจ

'ไอ้หมู' ท�าหน้าเม่ือยกว่าเดมิ จากนัน้กต็วดัสายตาไปหาเพ่ือนร่วมงานสาว

อีกคนท่ีเขาลากมาด้วยกนั อีกฝ่ายอยูใ่นชดุโบฮีเมียนเหมาะจะไปนัง่รอบกองไฟ

มากกว่ามาเท่ียวกลางคนื ทว่าเธอกย็อมตดิตามมาด้วยเพราะรูว่้าต้องมคีน 

มาช่วยดูแลณัฐรัมภา

เรื่องมันเริ่มมาจากตอนที่มณัฑนากรสาวมอืหนึ่งแห่งบริษทัสถาปนิก 

Archwin กลับเข้าออฟฟิศเมื่อเย็น จะว่าผิดปกติหน่อยๆ ก็ได้ เพราะเธอ

กลบัมาถงึก่อนเวลาเลกิงานแค่นดิเดยีว ปกติถ้าใครออกไปท�างานข้างนอก

และค�านวณแล้วว่าหากกลับออฟฟิศมาก็ไม่มีเวลาเหลือให้ท�างานต่อได ้

ก็จะถือโอกาสเลิกงานกลับบ้านไปเลย ไม่ย้อนเข้าออฟฟิศอีก ซ่ึงอาชวิน 
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ผู้เป็นเจ้านายใหญ่ก็ไม่ว่าอะไร ตราบใดที่ไม่มากจนเกินไป

เมื่อเย็นนี้มองเผินๆ เหมือนณัฐรัมภาจะเอาของกลับมาเก็บ ทว่า 

ด้วยชดุเดรสสแีดงเด่นสะดดุตากท็�าให้คนช่างพดูอย่างสรุทินอดกระเซ้าไม่ได้

'วันนี้ชุดแดงฟาดมากนะพี่รัมภา มีเดตต่อเหรอ'

'มีเดธ เม่ือเท่ียงเพ่ิงไปบอกยกกิ๊กให้กิ๊กอีกคนของมันมา' หญิงสาว

พูดเสียงเรียบ สีหน้าไม่เปลี่ยนสักนิด

'เฮ้ย! อย่าบอกนะว่านายธนาคารท่ีตามจบีพ่ีรมัภาอยู่' เขาถงึกบัเหวอ

'เออส ิไอ้บ้านัน่จบีผูห้ญงิทีละครึง่โหลได้ เฮงซวยยืนหนึง่!' ณฐัรมัภา

ตอบแล้วขมวดคิว้ 'แล้วนีท่�าไมท้ังออฟฟิศเหลอืกนัอยู่แค่สองคน ไปไหนกนัหมด'

'ไปท�างานสคิร้าบ เม่ือเย็นวานกน็ัง่ไล่กนัอยูว่่าใครไปไหนม่ัง บ่ายวันนี้

ไปประชุมไม่ก็ไปไซต์กันหมด ส่วนพวกเด็กๆ ไปซ้อมรับปริญญา หักแก๊ง

ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็เหลือกันอยู่สองคนนี่แหละ'

'กพ็ดูตอนฉันป่ันงานอยู่ จะไปได้ยินได้ไง' เธอไม่เห็นว่าเป็นความผดิ

ของตนเอง 'แล้วนี่มีนัดหรือจะไปไหนกันต่อไหม ถ้าไม่ก็ไปดริ๊งก์กันดีกว่า 

เดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง'

แม้จะฟังดูดี ทว่าเอาเข้าจริงสุรทินก็หันไปสบตากับจิระประไพ 

มัณฑนากรอีกคนของบริษัทด้วยสายตาเลิ่กลั่ก อีกฝ่ายท�าท่าเหมือน 

ถอนหายใจไม่ออกท้ังท่าทางและเสียง ก่อนท่ีจะพยักหน้ารับเบาๆ... 

แล้วด้วยเหตุนี้ตอนนี้เขากับจิระประไพจึงได้มานั่งอยู่ในร้านอาหารกึ่งผับ

แห่งหนึ่ง โดยพวกเขานั่งอยู่โซนนอกร้านซ่ึงมีบรรยากาศสบายๆ แต่ก็ยัง

สามารถได้ยินเพลงจากโซนผับด้านในได้ชัดเจน

ปกติณัฐรัมภาไม่ค่อยเท่ียว แต่ถ้าให้สังสรรค์ก็ไม่มีปัญหา เรื่องดื่ม 

ไม่ค่อยต้องห่วง เธอเองกค็อแข็งใช้ได้ ยกเว้นกรณท่ีีเลกิกบัแฟน เพราะเธอ

มักจะดืม่จนเมาหนกั ผลคอืพวกพีน้่องเพือ่นร่วมงานใน Archwin มกัจะต้อง

ไปส่งหญิงสาวท่ีคอนโดฯ เสมอ และเพื่อความสะดวกสุรทินเลยต้องชวน 
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จิระประไพมาด้วยในฐานะที่เป็นผู้หญิง ตัวเขาขับรถไปส่งรุ่นพี่สาวได้ แต่

บางกรณีถ้ามีผู้หญิงด้วยกันอยู่ด้วยจะสะดวกกว่า เผื่อไว้ก่อนไม่เสียหาย 

เนื่องจากยากที่จะบอกว่าคืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

"เอ้า ไหนๆ เจ๊ตั้งใจจะเมาให้หัวท่ิมก็รีบๆ เดี๋ยวผมต้องไปส่งจีอีก"  

สุรทินไม่รู้จะท�าอย่างไรกับณัฐรัมภา สุดท้ายเขาเลยปลงเอง

"ขอบใจท่ีมาด้วยกันนะประไพ" สาวรุ่นพี่เอ้ือมไปแตะท่อนแขนของ

มัณฑนากรรุ่นน้อง

ความจรงิแล้วจริะประไพมีช่ือเล่นว่า 'จ'ี ทว่าเธอมกัจะเรยีกอีกฝ่ายว่า 

'ประไพ' เพราะก่อนหน้าจริะประไพจะมาท�างานใน Archwin สรุทินมักแซว 

ณัฐรัมภาเรื่องชื่อท่ีฟังไฮโซและโดดเด่นกว่าคนท่ัวไป พอมีจิระประไพ 

เธอเลยรูส้กึเหมอืนมีเพือ่นร่วมอดุมการณ์ จงึจดัการเปลีย่นชือ่เล่นของอีกฝ่าย

ให้ดูแปลกไม่ซ�้าใครเหมือนชื่อเล่นเธออีกคน

"พีร่มัภาไม่เคยท้ิงจ ี แล้วจจีะท้ิงพีร่มัภาได้ไง" จริะประไพใช้ปลายนิว้

ดุนแว่นทรงกลมขึน้ไปตามสนัจมกู

ณฐัรมัภาเป็นเหมอืนเจ๊ใหญ่ในออฟฟิศ โดยเฉพาะในฝ่ังงานออกแบบ

ตกแต่งภายในซ่ึงมีเธอเป็นพนกังานคนแรกของสายนี ้ ภาพลกัษณ์ภายนอก

ของเธอคือสาวสวยเปรี้ยว แต่งตัวเก่ง แสบ ร้าย ซึ่งตัวจริงของณัฐรัมภา 

กเ็หมือนภาพท่ีคนอ่ืนมองมานัน่แหละ ทว่าในอกีมมุท่ีคนนอกไม่ค่อยได้เห็น

คือเธอมีความเป็นพี่สาวใจดี ดูแลเพื่อนร่วมงานดีมาก โดยเฉพาะรุ่นน้อง 

เวลาน้องๆ มีปัญหาเรื่องงานเธอก็มักจะแนะน�าให้ค�าปรึกษา ถ้าน้องๆ  

ต้องท�างานดกึและเธอว่างกม็กัจะอยูเ่ป็นเพือ่น โดยเฉพาะหากมีน้องผูห้ญิง 

ที่ไม่มีรถเธอก็จะตระเวนไปส่งกลับบ้านเลยทีเดียว

กบัสรุทินแม้ปกตจิะตกีนัและลบัฝีปากกนัมากกว่าคยุแบบธรรมดา แต่

เอาเข้าจรงิณฐัรมัภากค็อยช่วยเหลอืดแูลเขามาตลอด ดงันัน้ในเวลาแบบนี้

เขาจงึไม่อาจปล่อยให้หญิงสาวมาเมาตามล�าพงัจนเสีย่งอนัตราย ย่ิงสวยเอ็กซ์
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แบบนี้มีสิทธิ์จะโดนฉวยโอกาสเยอะมาก

"แต่จีขอพูดอะไรหน่อยนะ จีรู้ว่าพี่รัมภาก�าลังเซ็ง แต่การเมาแบบนี้

มันไม่ดีต่อตัวพี่รัมภาเองนะ"

"พ่ีรู้" ณัฐรัมภาไม่มีวี่แววว่าจะโกรธเคืองท่ีโดนรุ่นน้องเตือนตรงๆ  

เธอก้มลงจิ้มเอ็นข้อไก่ทอดส่งเข้าปาก

"จะว่าไปตอนเลิกกับแฟนสองคนก่อนหน้านี้เจ๊ก็ไม่ได้มาเมานี่ คนนี้

เพิ่งอยู่ในระยะจีบด้วยซ�้า หรือเจ๊ชอบคนนี้มาก" สุรทินอดถามไม่ได้

"เปล่า แล้วสองคนก่อนหน้านี้ก็มีท่ีเป็นแฟนแค่คนเดียว อีกคนแค่ 

คยุๆ กิก๊ๆ" ณฐัรมัภาแถลง "คนนีฉั้นกช็อบเขาแหละ คยุกนักค็ลกิด ีแต่แบบ...

คดิดสูหิมู มีคนเข้ามาจบีฉันเยอะแยะ แต่กมี็แค่พวกห่วยแตกแบบนี ้ นีข่นาด

ฉันคัดพวกท่ีเห็นว่าไม่โอเคท้ิงไปแล้ว ไอ้พวกเจ้าชู้ทัศนคติพังยังเล็ดลอด 

มาอีก มันน่าเซ็งไหม...แล้วไอ้บ้านี่มันกิ๊กผู้หญิงเป็นคอลเล็กช่ันนะ ฉัน 

ดันเพิ่งมาสงสัยเพราะผู้หญิงอีกคนพยายามแสดงตัว มันน่าโมโหไหมล่ะ 

ที่ฉันตาถั่วเปิดโอกาสให้มันจีบ คุยกับมันทั้งที่มันชาติชั่วขนาดนี้ ดีนะที่ยัง 

ไม่หลงผิดถึงขั้นไปคบกับมัน!"

"ผมว่าบางทีเจ๊อาจจะดูผู้ชายไม่เก่งอ่ะ เจ๊น่าจะให้คนอ่ืนช่วยดูนะ  

ในออฟฟิศกค็นเยอะแยะ อย่างพีว่นิพ่ีวกีน่็าจะช่วยได้" ชายหนุม่ออกความเห็น

ท่ีผ่านมาจะว่าสาวรุน่พีร่บีร้อนมีแฟนก็ไม่ได้ เพราะเท่าท่ีเห็นณฐัรมัภา

ก็ใช้เวลาพอสมควร และด้วยความท่ีเป็นคนสวยแถมดเูปรีย้วๆ ท�าให้มคีน 

มาจบีเยอะ ตวัเลอืกเยอะ แต่เจ้าตวักไ็ม่ชอบใครง่ายๆ ด้วย สดุท้ายส่วนใหญ่

จะถอยไปเองหลงัจากตามจบีเธอได้พักหนึง่

ปัญหาก็คือท้ังท่ีใช้เวลาพยายามดูอย่างดี ณัฐรัมภาก็ยังมักเลือกได้

คนท่ีไม่ค่อยดเีท่าไหร่ มีท้ังพวกเจ้าชู้เงยีบ แอบบ้าอ�านาจ และอารมณ์ร้อน 

ซ่ึงพวกนีล้้วนมาแสดงให้เห็นตอนคบกนัเป็นแฟนแล้ว ส่วนท่ีดีๆ  กมี็อยูบ้่าง 

แต่กต็ดิปัญหาอ่ืน เท่าท่ีรูก้เ็ป็นต้นว่าไลฟ์สไตล์ไปกนัไม่ได้ หรอืไม่น่าจะเข้ากบั
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ครอบครวัฝ่ายชายได้อะไรท�านองนัน้ ซ่ึงมันกเ็ป็นเหตผุลท่ีช่วยไม่ได้ ท่ีแน่ๆ 

กลุ่มหลังนี้มีน้อยกว่า มองรวมๆ แล้วสุรทินจึงลงความเห็นว่าณัฐรัมภา 

น่าจะมีปัญหาเรื่องการดูผู้ชาย

"พี่วินเขาจ้างฉันมาเป็นดีไซเนอร์ ไม่ใช่จ้างมาเป็นลูกสาว" หญิงสาว 

กลอกตา "นานๆ ให้ช่วยทีก็คงพอได้แหละ แต่จะให้มานั่งสแกนทั้งหมดนี่ 

ก็เกินไปหน่อยป่ะ"

"ก็เอาแค่คนท่ีคิดว่าจะคบจริงจังมาให้ช่วยกันดูก็ได้ เจ๊จะได้ไม่ต้อง

เฟลซ�้าซ้อนแบบนี้ไง"

"ฉันเริม่สงสยัแล้วว่าบางทีฉันอาจจะต้องค�าสาป เกดิมาสวยเซ็กซ่ีเบอร์นี้

เลยต้องแลกกบัการเจอผูช้ายห่วยๆ ไม่รูจ้บ ฉันเริม่ปลงแล้วว่าอาจจะต้อง 

อยูเ่ป็นโสดไปตลอดชีวติ มานกึดมัูนกอ็าจจะไม่แย่นะ พวกเพือ่นๆ พี่ๆ  ท่ีรูจ้กั

แล้วแต่งงานมีลูกยังบอกเลยว่าถ้าย้อนเวลาได้ก็คงเลือกอยู่เป็นโสด"

ณัฐรัมภาถอนหายใจ ขณะท่ีสุรทินท�าหน้าเมื่อยอีกรอบ ครั้นจะขัด 

ก็พูดไม่ออกเพราะอีกฝ่ายดันสวยเซ็กซ่ีจริงๆ เสียด้วย เพียงแต่มันก็เป็น 

ค�าพูดที่ฟังแล้วน่าหมั่นไส้มากเช่นกัน

"จีว่ามันอาจแค่ยังไม่ถึงเวลาท่ีพี่รัมภาจะได้เจอเนื้อคู่ก็ได้ อย่างท่ี 

เขาพดูกนัไงว่าถ้าคูก่นัแล้วไม่แคล้วกนั อีกอย่างพ่ีรมัภากเ็พิง่ย่ีสบิแปดนีน่า 

ยังมีเวลาอีกนะ" จิระประไพออกความเห็น

"ถึงพ่ีจะเพิ่งย่ีสิบแปด แต่ก่อนจะแต่งงานเราก็ต้องคบกับอีกฝ่าย 

นานจนพอจะแน่ใจด้วยไม่ใช่เหรอ เป็นผู้หญิงนี่ล�าบากนะ ถ้าแต่งงาน 

ตอนอายุเยอะแล้วอยากมีลูกก็ยิ่งต้องคิดหนัก ถ้าจะไม่มีลูกก็ต้องหาผู้ชาย

ท่ีไม่อยากมีลูกเหมือนกันอีก" ณัฐรัมภาพูดเหมือนบ่นกับตัวเองมากกว่า 

"แต่เอาเหอะ จริงๆ พี่ก็อยู่คนเดียวได้แหละ พี่แค่สงสัยเฉยๆ ว่าตัวเอง 

อาจจะต้องค�าสาปให้เจอแต่ผู้ชายห่วยๆ ไม่ก็คนที่ไม่พอดีกัน"

"นี่เจ๊ถอดใจเรื่องหาแฟนแล้วจริงดิ" สุรทินมองรุ ่นพ่ีด้วยสายตา 
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เคลือบแคลง

"มีประโยคไหนยะท่ีฉันบอกว่าถอดใจ แกไม่ได้ดืม่นี ่เมาอากาศหรอืไง" 

สาวสวยขมวดคิ้ว "ฉันแค่บอกว่าเซ็งและสงสัย...นี่แกยังไม่เคยไปคุยกับ 

ลกูค้าแบบเดีย่วๆ ใช่ป่ะ เวลาไปคยุกบัลกูค้าคนเดยีวจะเมาดบิแล้วมโนเอาเอง

แบบนี้ไม่ได้นะ"

"โอ๊ย เจ๊...จะมาเลกเชอร์ด้วยอินเนอร์ดีไซเนอร์อะไรตอนนี้เนี่ย!"  

เขาร้อง

"เออ แกนียั่งไง ฉันเมาอยู่ยังจะต้องให้สอน อาการหนกันะ" ณฐัรมัภา

ส่ายหน้าไปมาคล้ายเอือมระอา

"เจ๊ นี่ถ้าผมไม่เป็นคนดี ผมทิ้งเจ๊แล้วเนี่ยรู้ป่ะ"

"ส่วนใหญ่คนเขาก็พูดกันแต่ว่าให้รอ เดี๋ยวจะได้เจอคนท่ีใช่เอง  

ความรกัจะมาเองอะไรประมาณนัน้ใช่ไหม" สาวสวยท�าหูทวนลมแล้วหันไปหา 

จิระประไพ "ท่ีผ่านมามีแต่คนเข้ามาหาพ่ีเองตลอดเลยนะ จนนี่พ่ีชักจะ 

คิดแล้วว่าหรือพี่ควรลองเปลี่ยนเป็นฝ่ายรุกมั่งเผื่อจะเวิร์ก"

"จว่ีาพีร่มัภาควรรอให้หายเมาแล้วค่อยคดิเรือ่งนี"้ มณัฑนากรรุน่น้อง

ตอบหลังจากอึ้งไปนิดหนึ่ง

"บางทีไอเดยีดีๆ  ก็ได้มาตอนเมานะขอบอก" ณฐัรมัภาหัวเราะคกิคกั 

จากนัน้ก็ใช้ปลายนิว้ไล้วนรอบขอบแก้วเหล้าเล่นไปมา "มานกึๆ ด ูการจีบกนันี่

เสยีเวลาเหมอืนกนันะ เวลาเบ่ือๆ นีว่นัไนต์สแตนด์กด็นู่าสนใจด"ี

"เจ๊เมาแล้วล่ะ" สรุทินถอนหายใจปลงๆ "เอ้า จรีบีๆ ชงเหล้าให้เจ๊รมัภา 

เอาให้เมาหลบัไปเลย ปล่อยให้เมาแค่นีเ้ดีย๋วเจ๊ได้ไปชวนใครวันไนต์สแตนด์

แน่ๆ เป็นภยัต่อผูช้ายไปอีก"

"ไอ้หมู ฉันนั่งหัวโด่อยู่นี่ด้วยนะ!" รุ่นพี่สาวคนสวยแหว

"กต้็องอยู่ด ิ ถ้าเจ๊ไม่นัง่หัวโด่อยู่นีผ่มกบัจจีะมานัง่ท่ีนีท่�าไม เอ้า ดืม่ๆ 

รบีเมารบีกลบั...เออ แต่นกึอีกที ไม่ต้องรบีมากนะเจ๊ เมือ่กีผ้มสัง่เอ็นข้อไก่ทอด
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ไปอีกจานยังไม่ได้เลยอ่ะ ให้มันมาเสิร์ฟแล้วผมกินเสร็จก่อนละกัน"

เอ๊า อะไรกันเนี่ย

ณฐัรมัภาหันไปมองหญิงสาวคูห่นึง่ท่ีก�าลงัส่งเสยีงดังมีปากเสยีงกนัอยู่

แถวหน้าห้องน�้า แม้สมองจะท�างานเชื่องช้ากว่าปกติด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์  

แต่เธอกป็ระเมนิได้ว่าเร่ืองไม่น่าจะจบง่ายๆ ดงันัน้เลยตดัสนิใจว่าจะเดนิกลบัไป

ที่โต๊ะก่อน

ท้ายท่ีสุดหญิงสาวก็ไม่ได้ดื่มเหล้าจนเมาหนัก แค่ดื่มพอกรึ่มๆ  

ให้หายเซ็งเท่านัน้ เธอเกรงใจรุน่น้องท้ังสอง หลงัจากเห็นสรุทินกบัจริะประไพ

กินข้าวกันเสร็จแล้วเธอเลยบอกว่าจะกลับ ท้ังคู ่แปลกใจแต่ก็ดูโล่งใจ 

อย่างเห็นได้ชัดไปพร้อมกัน จากนั้นหญิงสาวก็มาเข้าห้องน�้า รุ่นน้องเลย

ตามมาด้วย คนรอเข้าห้องน�า้เยอะตามเคย เธอเลยนดัแนะกบัจริะประไพไว้ว่า

จะออกมารอตรงหน้าปากทางเข้าห้องน�้าซึ่งมีที่ว่างให้ยืนรอได้สะดวกกว่า

อย่างไรกต็าม ในเม่ือท�าท่าจะมีเรือ่งกนัแบบนีณ้ฐัรมัภากต้็องขอจรลี

ก่อน รุน่น้องออกมาเจอสถานการณ์กน่็าจะเข้าใจ แต่เพือ่ความแน่ใจเธอเลย

ก้มลงหยิบมือถอืข้ึนมากดเพือ่ส่งข้อความบอกอีกฝ่ายให้ไปเจอกนัท่ีโต๊ะ ทว่า

แค่เปิดแอพพลเิคชัน่แชตข้ึนมา ยังไม่ทันได้กดไล่หาช่ือจิระประไพ ร่างงาม

ในชุดเดรสสแีดงกเ็สยีหลกัเพราะชนเข้ากบัใครบางคน

"ขอโทษครับ"

ใครบางคนคนนั้นเป็นผู้ชาย โชคดีท่ีเขาไวพอจะคว้าแขนณัฐรัมภา 

ไว้ได้ทันก่อนที่เธอจะล้ม แต่ถึงเธอจะไม่ล้มเครื่องมือสื่อสารก็ร่วงหล่นจาก

มือเรียว พร้อมกับที่สายกระเป๋าสะพายไหลลงจากบ่า

"เฮ้ย!" เธอร้องลั่นด้วยความตกใจ

"ไม่เป็นไรๆ ผมว่ามันน่าจะโอเคนะ เพราะมันหล่นบนเบาะ"

บุรุษอีกคนท่ีนั่งอยู่บนโซฟาโน้มตัวมาหยิบมือถือ เขาพูดภาษาไทย
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ติดส�าเนียงแบบคนต่างชาติ พอได้มองหน้าอีกฝ่ายให้ชัดแล้วณัฐรัมภา 

ก็ตระหนักว่าเขาเป็นชาวต่างชาติจริงๆ

ผู้ชายคนที่หญิงสาวเดินชนปล่อยมือจากเธอ ก่อนจะหันไปรับมือถือ

จากเพื่อน ทว่าเขาก็ไม่ได้ส่งคืนให้เธอทันทีและพลิกมันไปมา

"เท่าท่ีเห็นไม่มีรอยแตกร้าวหรืออะไรนะ" เขาเงยหน้าข้ึนมองเธอ  

"แล้วคุณโอเคใช่ไหม"

"โอเคค่ะ เมื่อกี้เหมือนฉันจะเป็นคนเดินมาชนคุณ ขอโทษด้วย"

"พี่รัมภา! เป็นอะไรหรือเปล่า" สุรทินเดินฝ่าผู้คนมาถึงโต๊ะที่เกิดเหตุ 

สีหน้าแตกตื่นระคนกังวล

"ไม่เป็นไร ฉันแค่ชนคุณคนนี้" ณัฐรัมภาพยักพเยิดไปหาชายหนุ่ม 

ผู้ซึ่งเวลานี้ก�าลังคุกเข่าลงตรงข้างโต๊ะเพื่อเก็บกระเป๋าสะพายให้เธอ

"ผมลองคล�าๆ บนพื้นแล้วไม่เจออะไร น่าจะไม่มีอะไรร่วงหล่นจาก

กระเป๋าคณุนะ" เขาบอกหลงัจากลกุข้ึนยืน พอหย่อนมอืถอืลงในกระเป๋าสะพาย

แล้วก็ยื่นส่งมันให้หญิงสาว

"ขอบคุณมากค่ะ" ณัฐรัมภารับกระเป๋าคืนมาอย่างโล่งอก

"แล้วจีล่ะ อย่าบอกนะว่าพี่ลืมจี" พอเห็นสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

สุรทินก็นึกถึงเพื่อนร่วมงานอีกคนขึ้นมาได้

"จะลมืได้ไง" หญิงสาวถลงึตาใส่หนุม่รุน่น้อง "ฉันก�าลงัจะส่งข้อความ 

ไปบอกประไพอยู่เนี่ยว่าให้ไปเจอกันท่ีโต๊ะ มีคนจะตบกันตรงหน้าห้องน�้า  

ฉันไม่มีที่ยืนรอเลยจะกลับโต๊ะก่อน"

"อ้อ งัน้เดีย๋วผมโทรหาจเีลยดกีว่า ท่ีผมลกุมาจากโต๊ะกเ็พราะได้ยินว่า

มีคนมีเรื่องกันที่ห้องน�้านี่แหละ ผมกลัวพี่ไปตบกับใคร"

"ไอ้บ้า!"

ณัฐรัมภาตีหัวสุรทินไปหนึ่งทีอย่างอดรนทนไม่ได้ ก่อนจะเหลือบไป

เห็นว่าผู้ชายคนท่ีเธอเดินชนยังยืนมองอยู่ เธอเลยรีบสาวเท้าออกเดิน 
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เพ่ือกลับไปยังโต๊ะของตัวเองท่ีด้านนอกร้านตามความตั้งใจเดิม ปล่อยให้

สุรทินเดินตามมาที่ด้านหลัง

วันนี้อุตส่าห์ซึ้งๆ ว่ามีน้องดี ไอ้หมูท�าเสียเส้นอีกแล้ว!

ณัฐนนท์ยืนมองสองหนุ่มสาวเดินห่างออกไป จนท้ังสองหายไปใน

กลุ่มคนแล้วเขาจึงหันกลับเข้าหาโต๊ะ 

"ดูเป็นผู้หญิงท่ีมีสีสันดีนะ ตัวจริงก็ดูดีกว่าในรูปด้วย ขนาดว่าในรูป 

ก็สวยแล้วนะ" ไทโรนซึ่งก�าลังนั่งกินกับแกล้มออกความเห็น

"ออืฮ"ึ หนุม่ไทยส่งเสยีงในล�าคอเป็นเชิงเห็นด้วยพร้อมกบัทรดุตวัลงนัง่

บนเบาะโซฟา

"ถือว่าโชคเข้าข้างเรามากเลยนะท่ีบังเอิญอยู่ใกล้ๆ จนได้มาเจอ 

เป้าหมายแบบนี้ แถมเธอยังเดินผ่านโต๊ะเราพอดีด้วย"

"อือฮึ" ณัฐนนท์ยังท�าเสียงแบบเดิม

"จะไม่พูดอะไรสักค�าเลยหรือไง" ไทโรนเลิกคิ้ว "ว่าแต่ท�าไมเมื่อกี้ 

ไม่ฉวยโอกาสท�าอะไรสกัอย่างล่ะ อย่างน้อยกท็�าความรูจ้กัหรอืขอเบอร์ไว้...

หรือตั้งใจจะแกล้งท�าเป็นบังเอิญไปติดต่องานเขาหลังจากนี้"

"ท�าไมถึงคิดว่าฉันไม่ได้ท�าอะไรสักอย่างล่ะ" หนุ่มไทยเลิกคิ้วแล้ว

ยกมือถือขึ้นมาชู

ทีแรกเจ้าของเรอืนผมสนี�า้ตาลเข้มกบัดวงตาสเีขียวไม่เข้าใจ จนกระท่ัง

สังเกตเห็นเคสโทรศัพท์มือถือ...ปกติเคสมือถือของเพื่อนเป็นสีน�้าเงิน แต่ 

เคสโทรศพัท์ในมอือีกฝ่ายตอนนีเ้ป็นโทนสแีดง ซ่ึงการท่ีสเีคสมือถอืเปลีย่นไป

กค็งไม่ได้เป็นเพราะแสงไฟในร้านด้วย

"เฮ้ นี่ไม่ใช่มือถือแกใช่ไหม"

"อาฮะ" ณัฐนนท์ยิ้มกริ่ม ดวงตาฉายแววร้ายๆ

"อย่าบอกนะว่าเมื่อกี้แกสับเปลี่ยนมือถือ"
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"ถ้าไม่ให้บอกฉันก็พูดอะไรไม่ได้แล้วล่ะ"

"ไอ้เสือ!" ไทโรนหัวเราะ

"สถานการณ์มนัเป็นใจด้วย ตอนหยบิมือถอืของเธอข้ึนมา เท่าท่ีเห็น

หน้าตาบวกกบัน�า้หนกัและสมัผสัฉันคดิว่ามนัน่าจะเป็นรุน่เดยีวกบัเครือ่งฉัน

หรอืไม่กต้็องเป็นรุน่ใกล้ๆ กนั ดงันัน้ถ้าฉันจะสบัสนจนมือถอืสลบักนักไ็ม่แปลก 

จริงไหม" หนุ่มไทยเลิกคิ้วเป็นเชิงถาม

"แล้วนี่ตั้งใจจะรอให้เขาติดต่อมาหรือว่ายังไงล่ะ"

"กแ็ล้วแต่สถานการณ์ ถ้าคนืนีก้ลบัถงึคอนโดฯ แล้วเขายังไม่ตดิต่อมา 

ฉันกต้็องตดิต่อไปเอง"

"แกนี่มันไวจริงๆ" หนุ่มอเมริกันยกแก้วเครื่องดื่มมาจรดริมฝีปาก  

"แต่เท่าที่เห็นเมื่อกี้สาวสวยคนนี้ก็น่าจะไม่ใช่เล่นๆ นะ"

"นั่นสิ" ณัฐนนท์เห็นพ้อง บนใบหน้าหล่อเหลาปรากฏรอยยิ้มอีกครั้ง 

สายตาจับจ้องโทรศัพท์ในมือ "ชักอยากเจออีกรอบไวๆ แล้วสิ"

ณฐัรัมภาท้ิงตวัลงบนโซฟาขนาดสองท่ีนัง่ในห้องพกัคอนโดฯ ของตนเอง

อย่างแรงหลังจากหย่อนกระเป๋าสะพายลงบนโต๊ะกาแฟตัวเล็กแล้ว ถึงจะ 

ไม่ได้เมาขนาดไร้สต ิทว่าตอนนีเ้ธอกมึ็นเอาเรือ่งทีเดยีว รวมถงึง่วงมากด้วย

หลังออกจากร้านอาหารกึ่งผับ หญิงสาวก็ให้สุรทินขับรถของเธอ 

พาจิระประไพไปส่งบ้านก่อน จากนั้นจึงค่อยวนกลับมาส่งเธอท่ีคอนโดฯ  

แล้วเธอกค็วกักระเป๋าให้รุน่น้องหนุม่นัง่แท็กซ่ีกลบับ้าน รวมถงึคดิว่าสปัดาห์หน้า

คงจะต้องเลี้ยงข้าวอีกฝ่ายอีกสักมื้อเพื่อตอบแทนความมีน�้าใจของเขา

มัณฑนากรสาวยื้อสติของตัวเองไว้ได้ทันฉิวเฉียดก่อนที่จะเผลอหลับ 

เธอรบีเตอืนตัวเองว่าต้องล้างเครือ่งส�าอางเพ่ือไม่ให้หน้าเป็นสวิ ความกลวั

หน้าพังช่วยให้สามารถยันตัวลุกจากโซฟาได้ส�าเร็จ ร่างในชุดเดรสสีแดง 

เดินโซซัดโซเซเข้าห้องน�้า นอกจากล้างเครื่องส�าอางแล้วก็อาบน�้าด้วยเลย 
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แต่นอกจากมนัจะไม่ช่วยให้เธอสดช่ืนข้ึน กลบัยังส่งผลในทางตรงข้าม คอื

ย่ิงง่วงหนักกว่าเก่าเสียอีก ทว่าเธอก็ยังอุตส่าห์สั่งตัวเองให้ออกไปเก็บ

กระเป๋าสะพายเข้ามาในห้องนอนเพื่อเอามือถือมาชาร์จแบตเตอรี่จนได้

ตาของณัฐรัมภาแทบปิดสนิทแล้วตอนหยิบมือถือออกมา เธออาศัย

ความเคยชินเสยีบสายชาร์จได้ส�าเรจ็อย่างไม่ยากเย็น แต่กระนัน้สมัผสับางอย่าง

ท่ีแปลกไปก็ท�าให้เธอต้องลืมตาข้ึนมองมือถือของตัวเอง เพราะนึกได้ว่า 

เม่ือหัวค�า่เธอท�ามันหลดุมือ ดงันัน้ก็ไม่แน่ว่าเคสโทรศพัท์อาจเสยีหาย ทว่า

เธอกลบัพบเรือ่งท่ีน่าตกใจกว่านัน้...

เดี๋ยวนะ เคสมือถือของเราไม่ใช่สีนี้ รูปร่างหน้าตาก็ไม่ใช่...เฮ้ย!!!

หญิงสาวตาสว่างในบัดดล เธอพลกิมอืถอืไปมาหลายรอบอย่างแตกตืน่...

ถงึจะเป็นมือถอืรุน่เดยีวกนั แต่อย่างไรนีก่็ไม่ใช่มอืถอืของเธอแน่ๆ!

หรือว่า...

ณฐัรมัภานกึถงึเหตกุารณ์ตอนเธอเดนิชนกบัชายแปลกหน้าจนโทรศพัท์

หลุดจากมือข้ึนมาได้ เธอไม่แน่ใจว่าตอนนั้นในมือของเขาถือโทรศัพท ์

อยูห่รอืเปล่า แต่มันกเ็ป็นไปได้ว่าตอนเขาก้มลงไปเกบ็มือถอืใส่กระเป๋าให้เธอ 

อาจเกดิความสบัสนบางอย่าง เขาคงไม่ได้มเีจตนาจะขโมย เพราะไม่อย่างนัน้

มือถือของเธอคงหายไปโดยไม่มีอีกเครื่องมาแทนแบบนี้

หญิงสาวพยายามตั้งสติ จากนั้นก็กดเรียกหน้าจอให้สว่างข้ึนมา  

ไม่มีข้อความใดๆ ที่ฟ้องว่าเจ้าของเครื่องก�าลังตามหามือถือของตัวเองอยู่ 

มีเพียงข้อความให้ปลดล็อกตามปกติเท่านั้น

บางทีเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้

จากท่ีก�าลงัจะท้ิงตวัลงนอนณฐัรมัภากเ็ปลีย่นเป็นลกุจากเตยีงเพ่ือไป

เปิดคอมพวิเตอร์ เธอใช้เวลาไม่นานกล็อ็กอินเข้าสูแ่อก็เคาต์เพ่ือเริม่ท�าการ

ตามหาโทรศพัท์มอืถอืท่ีหายไป ก่อนอ่ืนเธอกดเช็กต�าแหน่งท่ีตัง้และพบว่า

มนัก�าลงัเคลือ่นไหว น่าจะอยู่บนรถสกัคนั เธอเลยกดเข้าสูโ่หมดลอ็กเครือ่ง
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ส�าหรับมือถือท่ีสูญหาย จากนั้นก็พิมพ์ข้อความขอให้ติดต่อกลับไปท่ี 

เบอร์ของสุรทินหรือไม่ก็อีเมล เพราะเธอมีมือถือแค่เครื่องเดียวและ 

ท่ีคอนโดฯ ก็ไม่มโีทรศพัท์พืน้ฐาน ปิดท้ายด้วยการสัง่ให้มือถอืส่งเสยีงร้อง

เป็นระยะเวลาหนึง่ก่อนจะปิด ทว่ายังไม่ทันเริม่ภาวนาว่าขอให้ตนเองคดิถกู 

ท่ีอีกฝ่ายแค่หยิบมือถอืผดิ มือถอืเครือ่งท่ีวางอยู่ข้างคอมพิวเตอร์กส่็งเสยีงร้อง

บนหน้าจอมือถือปรากฏชื่อ 'ไทโรน' มันไม่ใช่ช่ือคนไทย และ 

เธอก็นึกถึงหนุ่มต่างชาติซ่ึงนั่งร่วมโต๊ะกับผู้ชายท่ีเธอเดินชนข้ึนมาทันที 

เลยรีบรับสาย

"คุณท�าโทรศัพท์หายใช่ไหมครับ" เสียงถามลอยมาทันที

"ใช่ค่ะ คุณคือคนที่ฉันชนที่ร้านอาหารเมื่อหัวค�่าหรือเปล่า"

"ใช่ครบั แล้วผมกเ็ป็นเจ้าของมอืถอืท่ีอยู่กบัคณุตอนนีด้้วย ดเูหมอืน

มือถือเราจะสลับกัน ผมก็เพิ่งรู้ตัว...น่าจะเป็นความผิดของผมเองด้วย  

ผมคงสับสนจนเอามือถือตัวเองหย่อนใส่กระเป๋าของคุณ"

"ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น..." ณัฐรัมภาพึมพ�า

"ตอนนี้คุณอยู่บ้านแล้วหรือเปล่าครับ บ้านคุณอยู่แถวไหน"

หญิงสาวบอกย่านที่ตั้งคอนโดฯ ไป

"อมื...คุณต้องรบีใช้มือถอืไหม ถ้าไม่รบีเรานดัเจอแล้วแลกมือถอืกนั

พรุ ่งนี้ได้หรือเปล่า พอดีตอนนี้ผมขับรถออกมาส่งเพ่ือนท่ีนอกเมือง  

กว่าจะกลับเข้าเมืองคงอีกเป็นช่ัวโมงๆ มันน่าจะดึกมาก อีกอย่างนี่ผม 

ใช้มือถือเพื่อนโทรด้วย ถ้าแยกกับเพื่อนผมก็จะไม่มีมือถือโทรหาคุณ  

ดึกๆ แบบนี้มีที่ให้นัดเจอน้อย"

"พรุ่งนี้ก็ได้ค่ะ" หญิงสาวตอบหลังจากชั่งใจอยู่ครู่หนึ่ง

ท่ีเขาพดูกมี็เหตผุล ดกึแล้วมีสถานท่ีให้นดัเจอได้น้อยกว่าตอนกลางวนั 

อีกท้ังเวลานีเ้ธอเองกท้ั็งมึนและง่วง ไม่รูจ้ะถ่างตารอเขาได้ตลอดรอดฝ่ังไหม 

ที่ส�าคัญถึงโทรศัพท์ของเธอจะอยู่กับเขา ทว่าโทรศัพท์ของเขาก็อยู่กับเธอ 
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เช่นกนั...พอคดิแบบนีแ้ล้วกส็รุปได้ว่าถงึไม่รูจั้กอกีฝ่ายแต่กน่็าจะพอวางใจได้ว่า

เขาคงไม่เบ้ียว

"งั้นเรานัดกันเลยดีกว่า คุณเลือกสถานท่ีกับเวลาเลยครับ เดี๋ยวผม 

ไปหาคุณเอง"

ณฐัรมัภานิง่คดิอีกครู ่ก่อนจะเลอืกร้านกาแฟดงัในห้างใกล้กบัคอนโดฯ 

พอเขาออกปากว่าสะดวกท้ังร้านและห้างเธอเลยจดัแจงนดัเวลาต่อ

"โอเคครับ เอาตามนี้ ขอโทษด้วยนะครับที่ท�าให้คุณต้องวุ่นวาย"

"ฉันก็ผิดด้วยเหมือนกัน" สาวสวยพึมพ�า

ปกติเธอค่อนข้างติดมือถือ แต่ด้วยความเมาและต้องนั่งรถเธอเลย 

ไม่คิดจะเล่นโทรศัพท์ให้เสี่ยงเวียนหัวพะอืดพะอม แถมตอนแยกจาก 

ผู้ชายแปลกหน้าคนนี้เธอก็โดนสุรทินกวนอารมณ์ เลยไม่ทันได้ตรวจสอบ

ให้ดีว่าข้าวของอยู่ครบถูกต้องหรือเปล่า

"งัน้เอาเป็นว่าเราผดิกนัคนละครึง่" เขาสรปุง่ายๆ "เจอกนัพรุง่นีน้ะครบั 

กูด๊ไนต์"

"แล้วเจอกนัค่ะ" ณฐัรมัภาตอบกลบัไปแบบมนึๆ จากนัน้เขากว็างสายไป 

ทว่าในหัวเธอกยั็งมีค�าว่ากูด๊ไนต์ของชายหนุม่วนเวยีนอยู่

มันเป็นค�าบอกลาท่ีไม่ได้แปลกประหลาดพิสดารอะไร เพียงแต่เธอ

ไม่ใช่คนรู้จักของเขานี่สิ หรือบางทีเขาอาจไม่รู้ว่าจะปิดบทสนทนาอย่างไร

ไม่ให้ห้วนเกินไปก็ได้...

หญิงสาวปิดคอมพวิเตอร์ รูส้กึว่าตนเองชักจะคดิอะไรไร้สาระไปหน่อย 

จากนั้นเธอก็กลับไปทิ้งตัวลงนอนบนเตียง โดยเอามือถือของเขาวางไว้บน

โต๊ะข้างเตียงตรงจุดท่ีเธอมักจะวางโทรศัพท์เป็นประจ�า ตอนนั้นเองท่ีเธอ

พลนัตระหนกัว่าลมืถามชือ่ของอีกฝ่าย เช่นเดยีวกบัท่ีเขาไม่ได้ถามชือ่ของเธอ

พอกันเลย ณัฐรัมภานึกแบบมึนๆ พร้อมกับดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมร่าง

และเอ้ือมไปปิดไฟนอน พอสบายใจเรื่องมือถือแล้วความง่วงกับความมึน 
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กห็วนกลบัมาอย่างรวดเรว็ เธอก้าวเข้าสูห้่วงนทิราอย่างง่ายดาย แต่ก่อนจะหลบั

กยั็งมีความคดิหนึง่วนเวยีน

ค�าว่า 'กูด๊ไนต์' ของเขาส�าเนยีงกร๊าวใจมากเลย นกัเรยีนนอกหรอืเปล่า

ก็ไม่รู้
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บทที่ 2
ณัฐนนท์และบ้�นของเข�

ณัฐรัมภาผลักประตูเดินเข้าสู ่ร้านกาแฟอันเป็นสถานท่ีนัดหมาย 

ภายในร้านมีลูกค้าคลาคล�่าเหมือนทุกครั้งท่ีมาตามประสาเป็นร้านเชนดัง 

สาวสวยกวาดตามองไปรอบๆ ไม่แน่ใจว่าตนเองสามารถจ�าหน้าชายหนุ่ม

คนที่สลับมือถือกับเธอได้ เพราะเมื่อคืนเธอเมาหน่อยๆ หน�าซ�้าแสงไฟใน

ร้านอาหารกึ่งผับก็ค่อนข้างหลอกตาด้วย

หญิงสาวขยับไปยืนหลบมุมตรงข้างชั้นท่ีวางขายสินค้าแบรนด์ของ

ร้านกาแฟเพื่อจะได้ไม่เกะกะลูกค้าคนอ่ืน แล้วเธอก็ไล่สายตาดูไปทีละโต๊ะ

อย่างช้าๆ จนกระท่ังหยุดตรงโต๊ะขนาดสองท่ีนั่งตัวหนึ่งซ่ึงมีบุรุษคนหนึ่ง

ครอบครองอยู่ เขาก�าลงัมองมาเช่นกนั พอได้สบตากนัเขากห็ยิบมือถอืบนโต๊ะ

ขึ้นมาชู เธอเลยแน่ใจว่าอีกฝ่ายคือคนที่ตามหาและเริ่มออกเดิน

"สวัสดีครับ"

ชายหนุม่ส่งรอยย้ิมมาทักทายตอนเธอเดนิถงึโต๊ะ ณฐัรมัภาเห็นอย่างนัน้

เลยส่งย้ิมตอบกลบัไป ขณะเดยีวกนักอ็ดคดิไม่ได้ว่าอีกฝ่ายหน้าตาดกีว่าท่ีเธอ

จ�าได้

"สวัสดีค่ะ ขอโทษที่ให้รอนะคะ"
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"คุณมาตรงเวลานี่" เขายกแขนข้ึนดูนาฬิกา แล้วก็เงยหน้าข้ึน 

ส่งย้ิมให้เธออีกที "ผมเพ่ิงรู้ตัวว่าเม่ือคืนตอนโทรคุยกันลืมแนะน�าตัว...

ผมณัฐครับ"

หญิงสาวเลิกคิ้วนิดหนึ่ง ก่อนที่มุมปากจะยกเป็นรอยยิ้มข�า

"ฉันรัมภาค่ะ" เธอตอบแล้วหันไปเปิดกระเป๋าสะพายเพ่ือหยิบ 

โทรศัพท์มือถือออกมาส่งให้เขา

"เหมือนผมจะท�าให้คุณข�านะ" ชายหนุ่มเป็นฝ่ายเลิกคิ้วบ้าง

"ช่ือของคุณพ้องกับช่ือของฉันน่ะค่ะ ช่ือจริงของฉันคือณัฐรัมภา"  

เธออธิบายทั้งรอยยิ้มพร้อมกับรับโทรศัพท์คืนจากเขา "ตอนเด็กๆ ฉันเคย

ชื่อนัทด้วย แต่ชื่อมันโหล คุณแม่เลยจับเปลี่ยนชื่อเป็นรัมภา"

"อ้อ" เขาหัวเราะน้อยๆ "ส่วนผมณฐันนท์ครบั...คณุต้องปิดลอสต์โหมด

ใช่ไหม นัง่ก่อนก็ได้นะ"

"ขอบคุณค่ะ" จริงๆ ณัฐรัมภาไม่ได้อยากนั่ง แต่ก็เห็นว่าคงไม่งาม 

ถ้าจะยืนค�า้หัวเขาต่อไปเพือ่ปลดลอ็กมือถอื เธอเลยดงึเก้าอีต้วัตรงข้ามเขาออก

และทรุดลงนั่ง

"ผมชาร์จแบตฯ ให้คุณด้วย"

"ฉันกช็าร์จแบตฯ มาให้คณุเหมอืนกนั" หญิงสาวช้อนสายตาข้ึนมองเขา

นิดหนึ่ง พอได้สบตากันเขาก็ย้ิมให้แล้วก้มลงไปกดมือถือของตัวเองบ้าง  

เธอเลยหลบุตากลบัลงมองจอเพ่ือพมิพ์พาสโค้ด พอปิดโหมดสญูหายเรยีบร้อย

เธอกถ็อนหายใจออกมาเบาๆ ด้วยความโล่งอก

"มือถือคุณอยู่ในสภาพโอเคดีทุกอย่างใช่ไหม" ณัฐนนท์เงยหน้าข้ึน

ถามเธอ

"โอเคดีค่ะ มือถือคุณล่ะคะ" สาวสวยถามกลับ

"ไม่มปัีญหาครบั" รอยย้ิมปรากฏบนใบหน้าหล่อเหลาอกีครัง้ "ดเูหมือน

มือถือเราจะรุ่นเดียวกันนะ เม่ือคืนผมเลยสับสนเอามือถือใส่กระเป๋าคุณ 
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ผดิเครือ่ง"

"รุ่นเดียวกันจริงๆ แหละค่ะ"

สองหนุม่สาวมองหน้ากนั เกิดความเงยีบข้ึนช่ัวขณะ แล้วกเ็ป็นณฐัรมัภา

ที่เปิดปากก่อน

"ฉันขอตัวนะคะ ขอบคุณคุณมากๆ อีกครั้งด้วย"

"คณุมธีรุะต่อหรอืเปล่าครบั ถ้าไม่มขีอผมเลีย้งกาแฟคณุสกัแก้วได้ไหม" 

ณฐันนท์พดูต่อทันทีท่ีสิน้เสยีงของเธอ

หญิงสาวท่ีก�าลงัจะฉวยกระเป๋าสะพายลกุยืนชะงกั เธอจ้องใบหน้าหล่อเหลา 

ทว่าเขากยั็งคงยิม้เหมือนเดมิ แถมมีข้อเสนอเพิม่เตมิอีกต่างหาก

"หรือถ้าคุณหิว เปลี่ยนเป็นมื้อกลางวันก็ได้"

"ถ้าเป็นเพราะเรื่องท่ีมือถือเราสลับกัน ก็อย่างท่ีเราคุยกันเม่ือคืน 

นั่นแหละค่ะ มันเป็นความผิดของพวกเราคนละครึ่ง คุณไม่จ�าเป็นต้อง 

ไถ่โทษนะ" แม้ณัฐรัมภาจะค่อนข้างแน่ใจว่าเขาไม่ได้คิดจะไถ่โทษ แต่เธอ 

ก็ท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้

"ผมไม่ได้จะไถ่โทษครับ" ในน�้าเสียงของณัฐนนท์เจือไว้ด ้วย 

เสียงหัวเราะจางๆ "ผมแค่อยากรู้จักคุณ...เม่ือคืนตอนคุณคุยกับเพ่ือน  

ผมว่าคุณน่ารักดี"

"หมายถึงตอนที่ฉันตบหัวเขาเหรอคะ" สาวสวยถามหน้าตาย

"นั่นก็ด้วย" คราวนี้เขาหัวเราะออกมาจริงๆ "อันท่ีจริงผมว่านั่นเป็น

พาร์ตส�าคัญเลยที่ท�าให้ผมประทับใจจนอยากรู้จักคุณ"

"คุณเคยคิดไหมคะว่าตัวเองอาจมีรสนิยมแปลกๆ"

"ไม่เลย ผมเชื่อว่าตัวเองรสนิยมดี คราวนี้ก็เหมือนกัน"

ณฐัรมัภามองชายหนุม่อย่างประเมนิ เธอจับได้ถงึ 'ความแพรวพราว' 

จากคนตรงหน้าได้ไม่ยากเลย ซ่ึงนั่นไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ชายท่ีเธอ 

อยากพบเจอ โดยเฉพาะในวนัท่ีเพิง่เข่ียกิก๊จอมเจ้าชู้ท้ิงลงถงัขยะ แถมเธอ 
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ก็ไม่ได้นกึอยากจะเริม่ความสมัพนัธ์ครัง้ใหม่ในช่วงนี ้ทว่าพอมาคดิดอูกีที...

อย่างน้อยเขากแ็สดงออกอย่างตรงไปตรงมา ถงึจะรูต้วัว่าดผููช้ายไม่ค่อยเป็น 

แต่การดื่มกาแฟกับเขาแก้วหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องคบหากับเขา

จริงจัง ไม่แน่เธออาจจะได้เพื่อนใหม่หรือคอนเน็กชั่นดีๆ ก็ได้

"ฉันชอบจาวาชิพแฟรปปูชิโน"

"โอเคครับ" ณัฐนนท์ค้อมศีรษะรับ ดวงตาพราวระยับ

ชายหนุม่ถามรายละเอียดปลกีย่อยอืน่ๆ เป็นต้นว่าไซส์แก้วท่ีต้องการ

และองค์ประกอบพเิศษอย่างอ่ืนของเครือ่งดืม่ จากนัน้กล็กุจากโต๊ะเดนิไปยัง

เคาน์เตอร์ ณฐัรมัภานัง่มองตามร่างสงูโปร่งไป ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่า 

คิดถกูหรอืเปล่า

แต่ยังไงก็ตัดสินใจไปแล้ว อะไรจะเกิดก็เอาเหอะ

หนึง่ชัว่โมงหลงัจากตดัสนิใจนัง่ท่ีร้านกาแฟต่อ ณฐัรมัภากไ็ด้ค้นพบว่า

มันไม่แย่เลย ณัฐนนท์เป็นเพ่ือนร่วมโต๊ะท่ีดี เธอสามารถนั่งคุยกับเขา 

ได้เรือ่ยๆ โดยไม่เบือ่หรอือึดอัด ส่วนหนึง่น่าจะเป็นเพราะเขาแค่ชวนเธอคยุ 

เรือ่งสพัเพเหระท่ัวไป ท�าตวัเป็นเพือ่นใหม่ท่ีเพ่ิงท�าความรูจ้กักนั โดยไม่ได้

พยายามรุกจีบเธออย่างใจร้อนเหมือนที่ผู้ชายบางคนท�า

หนึง่ชัว่โมงท่ีผ่านมาหัวข้อสนทนาของเธอกบัเขาเรือ่ยเป่ือยมาก ตัง้แต่

เรือ่งกาแฟ รสชาตขิองเมลด็กาแฟท่ีปลกูในสถานท่ีต่างๆ อุปกรณ์การดืม่ 

ท่ีช่วยส่งเสรมิแนวคดิรกัษ์โลก โดยท่ีท้ังเธอกบัเขาแทบไม่ได้พูดถงึเรือ่งส่วนตวั

ของกันและกันเลย จนกระท่ังเมื่อครู่ชายหนุ ่มคุยถึงบ้านท่ีสร้างด้วย 

พริ้นเตอร์สามมิติซึ่งเขาเคยเห็นมา เธอก็เลยถาม

"คุณเรยีนจบหรอืท�างานในสายวทิยาศาสตร์หรอืเปล่าคะ ฉันเดาจาก

ท่ีเรานัง่คยุกนัน่ะ"

"ครับ ผมเป็นนักวิจัย" ณัฐนนท์พยักหน้ารับทั้งรอยยิ้ม
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"นักวิจัย? แบบนักวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนั้นน่ะเหรอ" หญิงสาว

ท�าตาโต

"ใช่ครบั ผมท�าเกีย่วกบัด้านชีวเคมี...คณุดตูกใจนะ หน้าผมไม่ให้เลย

ใช่ไหม"

"ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ แต่อาชีพนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เป็นอาชีพท่ีฉัน

เคยอยากเป็นตอนเด็กๆ ฉันคิดว่ามันเท่มากเลย"

"ตอนเด็กๆ ผมก็คิดแบบนี้เหมือนกัน พอมาท�าจริงๆ ถึงรู้ว่าเป็น 

อาชีพท่ีต้องใช้ความอดทนและความพยายามเยอะมาก...แต่ก็นั่นแหละ  

มีอาชีพไหนบ้างท่ีไม่ต้องอดทนและพยายาม มันต้องมีความล�าบากสกัอย่าง

นั่นแหละ"

"กจ็รงิ" ณฐัรมัภาหยุดนดิหนึง่ "แล้วคณุจบจากต่างประเทศใช่ไหมคะ"

"ครบั ผมได้ทุนไปเรยีนต่อท่ีอเมรกิา พอเรยีนจบผมกท็�างานท่ีนูน่ต่อ

สองปีแล้วถึงกลับมาไทย"

"จริงๆ คุณท�างานอยู่ที่นู่นน่าจะสบายกว่าที่ไทยนะ" เธอแปลกใจ

"ยังไงครอบครัวผมก็อยู่ท่ีไทยนี่" ชายหนุ ่มย้ิม "ไม่แน่วันหนึ่ง 

ผมอาจจะไปท�างานท่ีเมืองนอกอกีก็ได้ แต่ตอนนีก้ก็ลบัมาท�าอะไรท่ีอยากท�า

ก่อน"

"ดจีงั ฉันเคยคดิว่าอยากไปเรยีนต่อหรอืไม่ก็ไปท�างานเมืองนอกบ้าง 

ไม่รู้จะได้ไปไหม" หญิงสาวพึมพ�า "ฉันถามเรื่องคุณแล้ว ฉันก็ต้องบอก 

เรื่องของตัวฉันมั่งเนาะ...ฉันท�างานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ค่ะ"

"อินทีเรีย" เขาเลิกคิ้ว "ว้าว เจ๋งมากเลยนะ ผมทึ่งทุกครั้งเวลาเห็น 

อินทีเรียเปลี่ยนบ้านหลังหนึ่งไปเป็นอีกหลัง เหมือนใช้เวทมนตร์เลย"

"คุณพูดซะฉันภูมิใจเลย ถึงแม้ฉันจะไม่ได้เป็นคนท�าบ้านหลัง 

ท่ีคุณพูดถึงก็เถอะ" ณัฐรัมภาหัวเราะ ขณะเดียวกันเธอก็สัมผัสได้ถึง 

ความจริงใจของเขา รู้สึกว่าเขาให้ความเคารพนับถืออาชีพของเธอจริงๆ 
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ไม่ใช่แค่พูดตามมารยาท

"อาชีพคณุเจ๋งจรงิๆ นะ คณุคดิดสู ิเสกบ้านเก่าๆ โทรมๆ ให้กลายเป็น

บ้านใหม่ในแบบท่ีเจ้าของชอบได้ อาชีพท่ีท�าให้คนมคีวามสขุในการใช้ชีวติได้

นี่เจ๋งมากนะ" ดวงตาของเขาฉายแววช่ืนชม "ส�าหรับผมนับถืออาชีพ 

ในสายของคุณเป็นพิเศษเลยนะ เพราะเวลาย้ายท่ีอยู่ผมมีปัญหาเรื่องนี ้

มาตลอด ผมไม่รูด้้วยซ�า้ว่าเฟอร์นเิจอร์ช้ินไหนสไีหนถงึจะเข้ากนั จนซ้ือมา

วางแล้วนั่นแหละถึงรู้ว่าพังพินาศ"

"กค็งเหมอืนท่ีฉันนบัถอืคุณท่ีวิจยัเรือ่งยากๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี ้

ได้แหละค่ะ ตอนเดก็ๆ ฉันว่าอาชีพนกัวิทยาศาสตร์เท่ด ี แต่พอโตข้ึนถงึรูว่้า

เรยีนไม่ได้แน่ๆ แค่เห็นตารางธาตฉัุนกเ็ป็นลมแล้ว"

"คุณตกแต่งภายในพวกบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหม แล้วมีแนวท่ีถนัด 

เป็นพิเศษหรือเปล่า"

"ฉันท�าหมดแหละค่ะ ลูกค้าชอบแนวไหนก็คุยกันได้...ท่ีถามนี่ 

อย่าบอกนะว่าก�าลังหาคนแต่งบ้านให้อยู่"

"ใช่ครบั" ณฐันนท์รบัท้ังรอยย้ิม "มันต้องมอีะไรพิเศษแน่เลยผมถงึได้

มาเจอคณุ คอืผมเพิง่ซ้ือบ้าน เป็นบ้านโมเดร์ินลอฟต์ ก�าลงัคดิว่าจะหาคน

มาตกแต่งภายในให้พอดี เพราะถ้าผมซ้ือเฟอร์นิเจอร์เองบ้านคงดูเละเทะ

ไม่ต่างจากคราวก่อนๆ"

สาวสวยจ้องหน้าเพื่อนใหม่ เม่ือครู ่เธอก็แค่พูดไปอย่างนั้นเอง  

ใครจะไปนึกว่าจะได้ค�าตอบแบบนี้

"คุณไม่ได้พูดเล่นใช่ไหม"

"จริงจังทุกค�าเลยครับ" ชายหนุ่มหยิบมือถือของตัวเองข้ึนมากดบน

หน้าจอสามสี่ทีแล้วยื่นมันให้เธอ "นี่ไงบ้านใหม่ของผม"

ณัฐรัมภารับมือถือเครื่องท่ีเม่ือคืนอยู่กับตนเองมา บนหน้าจอก�าลัง

แสดงภาพบ้านสองช้ันสไตล์โมเดร์ินลอฟต์ เท่าท่ีเห็นดไีซน์เก๋ไม่น้อยทีเดยีว 
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และจากประสบการณ์การท�างานท�าให้เธอทราบในทันทีว่าราคาก็น่าจะ 

แรงไม่น้อยด้วย...แต่มานึกอีกที เขาท�างานอยู่เมืองนอกตั้งสองปี แถม 

ได้ทุนไปเรียนก็น่าจะเป็นระดับหัวกะทิ การมีเงินกลับมาซ้ือบ้านท่ีไทย 

ก็ไม่ถือเป็นเรื่องแปลก

"คุณท�าบ้านโมเดิร์นลอฟต์แบบนี้ได้ใช่ไหม"

"ฉันเคยท�าค่ะ แต่ก็ไม่ถึงกับถนัด ไม่ได้ท�าบ่อยด้วย" หญิงสาว 

ส่งโทรศัพท์คืนให้เขา "แล้วก่อนหน้านีค้ณุได้มองดไีซเนอร์คนไหนไว้บ้างไหม"

"ยังเลยครบั ผมเพิง่จดัการเรือ่งซ้ือขายเสรจ็เม่ืออาทิตย์ท่ีแล้วนีเ่อง...

คุณรับท�าได้ไหม"

"รับน่ะรับได้ค่ะ แต่ฉันยังไม่อยากให้คุณปักใจ คุณควรลองหา

ดีไซเนอร์คนอ่ืนด้วย ลองดูพอร์ตโฟลิโอของแต่ละคนและลองคุยดูก่อน 

ค่อยเลือก เรื่องบ้านนี่ส�าคัญมาก ควรจะได้แบบที่คุณถูกใจที่สุด" ณัฐรัมภา

พูดอย่างเป็นงานเป็นการ

"โอเคครับ ผมจะหาคนอ่ืนด้วย" ชายหนุ่มพยักหน้ารับ แววช่ืนชม 

ฉายอยู่ในดวงตา "คุณจริงใจมากเลย"

"คณุพดูเองนีว่่าอาชีพของฉันควรจะท�าให้คนได้ใช้ชีวติอย่างมคีวามสขุ 

อีกอย่างคุณโชคดท่ีีช่วงนีฉั้นไม่ได้ร้อนเงนิ" เธอพดูตดิตลกปิดท้าย

ส�าหรบัอาชีพในสายงานสถาปนกิหรอืมัณฑนากร ต่อให้มสีงักดับรษัิท

แต่กร็บั 'ฝ่ิน' หรอืงานพเิศษนอกบรษัิทกนัเป็นเรือ่งปกต ิ ในกรณขีองเธอนัน้ 

อาชวินผู้เป็นเจ้านายไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ ใครจะรับงานนอกอย่างไรก็ได้ 

ตราบใดท่ีไม่กระทบกับงานในบริษัทเขาก็ไม่มีปัญหา แต่ปกติถ้ามีคน 

ติดต่องานมาแล้วเป็นงานใหญ่ท่ีดูยุ่งยากเธอก็จะส่งต่อเข้าบริษัท ส�าหรับ

งานออกแบบตกแต่งภายในครั้งนี้ดูไม่ใหญ่โตก็ท�าเองได้

ช่วงสองสามเดือนท่ีผ่านมาเธอไม่ได้รับงานนอกเลยเพราะข้ีเกียจ 

บวกกบัเริม่มีคนคยุด้วย แต่ในเม่ือตอนนี้โสดสนทิแล้วกห็าเงนิช็อปป้ิงดกีว่า

Page ��������.indd   30 1/8/2562 BE   14:03



31

Andra

"บ่ายนีค้ณุว่างไหมครบั เข้าไปดูท่ีบ้านกบัผมได้หรอืเปล่า ผมอยากให้

คณุเข้าไปเห็นตวับ้านของจริงเลย มีค่าใช้จ่ายกไ็ม่เป็นไร ผมไม่มีความสามารถ

ในการอธิบายอะไรแบบนี้จริงๆ แถมไม่มีรูปในบ้านให้คุณดูครบๆ ด้วยสิ"

"ก็ว่างอยู่ค่ะ บ้านคุณอยู่แถวไหนเหรอ"

ณฐันนท์บอกช่ือหมู่บ้านกบัย่านท่ีตัง้ให้เธอฟัง มันไม่ได้อยูใ่จกลางเมือง 

แต่ในยุคนีก้็ไม่ถอืว่าไกลจนเดนิทางล�าบาก แถวนัน้มีรถไฟฟ้าผ่านแล้วด้วย

"โครงการนี้เอง ฉันเคยได้ยินชื่ออยู่นะ"

"งั้นเรามูฟไปกินม้ือเท่ียงเถอะ เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูบ้านกัน... 

คุณเลือกเลยครับว่าอยากกินอะไร"

หญงิสาวมองหน้าอีกฝ่าย จากท่ีคดิว่าแค่ดืม่กาแฟ ตอนนีก้ด็เูหมือน 

จะกลายเป็นการกนิข้าวด้วยแล้ว แถมการปฏเิสธกด็ูไม่สมเหตสุมผลเสยีด้วย

แต่ถ้าคดิว่าเป็นเรือ่งงาน มนักไ็ม่ถอืว่าเขาเจ้าเล่ห์มัดมอืชกหรอกม้ัง...

ณัฐรัมภาเลือกกินอาหารญ่ีปุ่น เวลาส่วนใหญ่ระหว่างม้ืออาหาร 

หมดไปกบัการอธบิายวธิกีารจ้างงานมณัฑนากร ซ่ึงกมี็ท้ังให้ออกแบบเฉยๆ 

และท่ีให้ออกแบบควบประสานงานกบัผูร้บัเหมาท่ีเจ้าของบ้านจ้าง ไปจนถงึ

แบบท่ีให้มัณฑนากรจัดการทุกอย่างให้เจ้าของบ้าน นอกจากนี้เธอก็เปิด

พอร์ตโฟลิโองานของตัวเองให้ชายหนุ่มดูด้วย โดยเฉพาะพวกงานโมเดิร์น 

ท่ีเคยท�า เพื่อท่ีถ้าสไตล์ของเขาไม่ตรงกับของเธอก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลา 

ไปมากกว่านี้ แต่ดูเหมือนเขาจะไม่มีภาพการตกแต่งบ้านในหัวท่ีชัดเจน  

เธอเปิดอะไรให้ดูเขาก็ท�าท่าถูกใจไปหมด

หญงิสาวขอให้เขาตัง้งบประมาณส�าหรบัการตกแต่งภายในแบบไม่รวม

เครือ่งใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจน รวมถงึให้ลองนกึดดู้วยว่าอยากให้บ้านของตวัเอง

ออกมาเป็นแบบไหนแน่ จากนั้นเธอก็ขับรถตามเขาไปท่ีหมู่บ้าน มันเพิ่ง 

สร้างเสรจ็พร้อมย้ายเข้าอยูไ่ม่นานนีเ้อง เท่าท่ีเห็นตอนนี้ในหมูบ้่านเพิง่มคีน
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ย้ายเข้ามาอยู่แค่ไม่กีห่ลงั หลายหลงัเห็นชัดว่ามช่ีางก�าลงัท�างาน

ตัวบ้านมีพ้ืนท่ีไม่มาก ท่ีส�าคัญคือพอได้มาอยู่ในสถานท่ีจริงแล้ว  

ณฐันนท์กด็จูะมีภาพในหัวชัดเจนมากขึน้ว่าเขาต้องการอะไรบ้าง มณัฑนากรสาว

เลยสามารถจนิตนาการต่อยอดได้ง่ายข้ึน

"คุณจะรีบย้ายเข้าไหมคะ"

"ไม่ครับ ผมยังมีสัญญาเช่าคอนโดฯ เหลืออยู่อีกเกือบครึ่งปีแน่ะ"

"อ้อ เวลาถมถืด สบายเลย"

ณัฐรัมภาพยักหน้ารับหงึกหงักแล้วหันไปมองพื้นท่ีห้องครัว ในหัว 

นึกภาพว่าจะท�าอะไรกับพ้ืนท่ีส่วนนี้ได้บ้าง แต่ไม่ทันไรเธอก็ต้องหันไปหา

ชายหนุ่มที่จู่ๆ ก็พูดขึ้นมา

"ผมมาคิดดูแล้ว คุณท�าบ้านให้ผมเถอะ"

"ตอนอยู่ห้างคณุรบัปากฉันไม่ใช่เหรอ ว่าจะลองคยุกบัดไีซเนอร์คนอ่ืนด้วย

แล้วค่อยตัดสนิใจ" เธอเลกิคิว้

"ผมข้ีเกยีจแล้ว" ณฐันนท์พดูง่ายๆ "ผมไม่มคีนรูจ้กัในวงการคณุเลย แล้ว

ผมคิดว่าคยุกบัคณุเข้าใจกนัดด้ีวย แค่คดิว่าจะต้องมานัง่อธบิายซ�า้อีกรอบว่า

ผมชอบอะไรและต้องการอะไรกป็วดหัวแล้ว ผมไม่ถนดัอะไรพวกนีเ้ลยจรงิๆ 

ท่ีส�าคัญผมโอเคกบัราคาท่ีคณุเสนอมาด้วย"

"ถ้าคุณยืนยันแบบนั้นก็โอเคค่ะ"

หญิงสาวไม่คดัค้านเพราะดแูล้วงานไม่ยุง่ยากซับซ้อน เพียงแต่งานนี้

เธอต้องหาผู้รับเหมาและประสานงาน รวมถึงควบคุมการท�างานของช่าง 

ให้เขาด้วย เนื่องจากเขาต้องการจ้างเธอแบบเทิร์นคีย์ คือให้ท�าทุกอย่าง

ตั้งแต่ต้นจนจบ

"ขอบคุณครับ" ณัฐนนท์ยิ้มกว้าง

"เอาล่ะ งั้นข้ันตอนคร่าวๆ ก็คือเดี๋ยวฉันจะกลับมาวัดขนาดของ 

ห้องต่างๆ ในบ้านนี ้แล้วกต้็องเอาสญัญาให้คุณเซ็น พอเซ็นสญัญาเรยีบร้อย
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และจ่ายเงินมัดจ�าแล้วฉันถึงจะเริ่มออกแบบ ไม่เกินสองสัปดาห์ก็น่าจะ 

ส่งแบบแรกให้คุณดูได้ค่ะ"

เขาหยุดนิดหนึ่ง ท�าท่าครุ่นคิด

"จริงๆ ถ้าพรุ่งนี้คุณว่างพอจะเข้ามาวัดบ้านและสามารถเตรียมการ

เรื่องสัญญาได้พร้อม เรานัดเจอกันอีกรอบเลยก็ได้นะ"

"งั้นพรุ่งนี้นัดเจอกันที่บ้านนี้เวลาเดิมดีไหมคะ คุณสะดวกไหม"

"ได้ครับ" ชายหนุ่มรับค�าท่าทางสบายอกสบายใจ "ผมรอดแล้ว  

จะได้มีบ้านสวยๆ กบัเขาบ้างเสยีที...นีค่ณุรูไ้หม เมือ่คนืผมยังคยุกบัไทโรน

เร่ืองน้ีอยู่เลย ไทโรนคือเพื่อนผม ท่ีคุณเจออยู่กับผมเม่ือวานน่ะ เพราะ 

ผมไม่รู้จะเริ่มต้นหาคนมาตกแต่งบ้านได้ยังไง จะหาจากในอินเตอร์เน็ต 

ก็ไม่รู้จะเชื่อถือได้แค่ไหน"

"แต่นี่คุณก็เพิ่งรู้จักฉันไม่กี่ชั่วโมงนะคะ" ณัฐรัมภาชี้ให้เห็นความจริง 

ขณะเดียวกันก็ข�ากับท่าทางของเขา

"อย ่างน ้อยมือถือผมก็ไปอยู ่กับคุณคืนนึงและกลับมาหาผม 

แบบไม่บุบสลาย อีกอย่างผมว่าเราก็คุยกันเข้าใจดีนะ หรือคุณว่ายังไงล่ะ"

"ฉันจะท�างานของฉันให้ดท่ีีสดุค่ะ" หญิงสาวไม่ได้ตอบค�าถาม แล้วเธอ

กย็กแขนข้ึนดนูาฬิกา "ถ้าวนันี้ไม่มีอะไรแล้วฉันขอตวัก่อนดกีว่าค่ะ พรุง่นี ้

เรานดักนั ฉันต้องเลือ่นธรุะของพรุง่นีข้ึ้นมา"

"ผมก�าลงัว่าจะชวนคุณกนิมือ้เย็นด้วยกนัต่อพอด"ี ณฐันนท์ท�าท่าเสยีดาย

"เจอกันพรุ่งนี้นะคะ" เธอยิ้ม ท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้ ก่อนจะท�าท่านึกขึ้นได้ 

"อ้อ จรงิส ิเรายังไม่ได้แลกเบอร์กนัไว้เลย รอแป๊บนะคะ นามบัตรฉันอยู่ในรถ..."

"แลกเบอร์กันตรงนี้เลยก็ได้ครับ ผมไม่ได้เอานามบัตรมาด้วยซ�้า"

เมือ่ชายหนุม่พดูแบบนัน้เธอกท็�าตามโดยไม่โต้แย้ง ท้ังสองแลกท้ังเบอร์

และไอดแีชตกนั เธอบอกว่าจะส่งสญัญาให้เขาดกู่อน เผือ่มีจดุท่ีเขาต้องการ

แก้ไข แล้วเขากเ็ดนิไปส่งเธอท่ีรถ
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ณัฐนนท์ยืนมองจนกระท่ังรถของหญิงสาวเลี้ยวหายไปตรงหัวมุม  

จากนั้นเขาก็หมุนกายเดินกลับเข้าสู่เขตบ้านพร้อมกับยกมือถือข้ึนมากด 

หลังจากฟังเสียงสัญญาณรอสายครบสามครั้งก็มีเสียงตอบรับเป็น 

ภาษาอังกฤษ

"ว่าไง"

"ท�าไมเสยีงเป็นงัน้วะ อย่าบอกนะว่ายังไม่ตืน่" หนุม่ไทยถามกลบัไป

เพราะเสียงจากปลายสายแหบกว่าปกติ

"ตืน่แล้วสวิะ ป่านนีแ้ล้ว หิวเลยตืน่มากินข้าวเท่ียงจนจะหลบัอีกรอบแล้ว" 

ไทโรนตอบกลับมา "เออ ว่าแต่โทรมาแบบนี้แสดงว่าได้มือถือคืนแล้วสิ  

ได้ท�าความรู้จักกับคุณคนสวยตามที่ตั้งใจไว้ไหมล่ะ"

"แน่นอน แล้วก็ได้เธอมาตกแต่งบ้านให้ด้วย" หางเสียงของณัฐนนท์

เจือไว้ด้วยเสียงหัวเราะ

"ตกแต่งบ้าน?" อีกฝ่ายทวนค�า "อ้อ เธอเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์"

"ใช่ กต็สีนทิได้ง่ายๆ นะ...พรุง่นีฉั้นนดักบัเธออีกรอบ ต้องเซ็นสญัญา

กัน"

"ไอ้เสือเอ๊ย" ไทโรนหัวเราะหึๆ "แล้วนี่จะยังไงต่ออีกล่ะ"

"กไ็ม่ยังไง ไม่จ�าเป็นต้องรบี เพราะกว่าจะตกแต่งบ้านเสรจ็กต้็องใช้เวลา

อีกเป็นเดือนๆ" ณัฐนนท์บอก "ส่วนแก ขุดตัวเองจากเตียงแล้วลุกข้ึนมา 

แต่งตัว เดีย๋วฉันรบัไปกนิข้าวท่ีบ้านแม่"

"อะไรวะ จะไม่ถามความสมัครใจกันหน่อยเรอะ"

"แล้วแกจะไม่ไปหรอืไง เห็นไปทีไรกช็มอาหารอร่อย ชมว่าแม่ฉันสวย

จนตัวท่านจะลอยอยู่แล้ว"

"เขาเรยีกว่าอยู่เป็นโว้ย" ไทโรนหัวเราะอีก "เออๆ เข้ามารบัฉันแล้วกนั 

ก�าลงัคิดว่าเย็นนีข้ี้เกยีจออกไปหาอะไรกนิพอด"ี

ณฐันนท์วางสาย เขาหยุดยืนตรงกลางบ้านแล้วหันมองไปรอบๆ ด้วย
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ความภาคภมิูใจกบับ้านในฝันท่ีได้มาด้วยน�า้พักน�า้แรงของตวัเอง ดเูหมือน

เขาจะมีโชคด้วยท่ีณัฐรัมภาเป็นมัณฑนากร เท่าท่ีทราบข้อมูลและได้เห็น

พอร์ตโฟลิโอเธอดูมีฝีมือไม่น้อยด้วย

นับว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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