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"ผมชอบคุณ"

หญิงสาวถึงกับสะดุ ้งน้อยๆ ด้วยความตกใจ หัวใจกระตุกเต้นระรัว ทว่า 

คนต้นเหตุก็เพียงมองมานิ่งๆ แววจริงจังฉายชัดอยู่ในดวงตาจนยากจะมองผ่าน

"ผมไม่ได้ล้อเล่น ผมไม่ล้อเล่นกับเร่ืองแบบน้ี" พัชรจ้องตาเธอ "มันมีเหตุผล 

ที่ผมดูแลคุณ ทั้งที่คุณก็คิดว่าผมไม่จ�าเป็นต้องท�าก็ได้...ผมชอบคุณ นี่แหละเหตุผล"

"แต่...คุณเพิ่งเลิกกับแฟน" จิระประไพคิดอะไรไม่ออก

"จะเลิกกับแฟนเก่าก่ีวันก็คือโสดไม่ใช่หรือไง และมันก็ไม่มีเหตุผลท่ีผมจะต้อง 

เสียเวลานึกถึงผู้หญิงที่นอกใจผมอีกแม้แต่วินาทีเดียว"
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คำ�นำ�

เลิฟเช่ือว่าคงมีนักอ่านหลายๆ ท่านคิดถึงเรื่องราวของตัวละครในชุด 

'สถาปนิก' ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆ จากตระกูลภักดิ์โภคิน หรือสาวๆ แห่งบริษัท

สถาปนิก Archwin กันอยู่แน่ๆ หลังเปิดตัวชุดสถาปนิกไปกับ 'ธีรกานต์' ที่ท�า

หลายๆ คนตกหลุมรักนางแบบสาวหน้าหล่อท่ีควบต�าแหน่งสถาปนิกคนเก่ง

ของ Archwin กันไปแล้ว และตามมาด้วยเรื่องราวของมัณฑนากรสาวสวย 

ท่ีเปรี้ยวจี๊ดถึงใจใน 'ณัฐรัมภา' ในท่ีสุด Andra ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับ  

'จิรพัชร' ท่ีอยู่ในมือนักอ่านทุกท่านนี้ แน่นอนว่าคอนเซ็ปต์ช่ือเรื่องของชุดนี ้

ก็ยังเป็นการน�าชื่อพระเอกนางเอกมารวมกันเหมือนเช่นเคยค่ะ

'จิรพัชร' เป็นเรื่องราวของ 'จิระประไพ สินธุนานนท์' มัณฑนากรสาว 

ตัวเลก็ หน้าเดก็ แห่งบรษัิท Archwin ท่ีจะต้องมารบัหน้าท่ีรโีนเวตอดตีเรอืนหอ 

(ท้ังท่ีเพิง่สร้างเสรจ็ใหม่ๆ) ให้กบั 'พชัร ภกัดิ์โภคนิ' นกัธรุกจิตระกลูดงัท่ีเพ่ิงจะ

อกหักจากแฟนสาวมาหมาดๆ จนต้องสัง่รโีนเวตบ้านซ่ึงเขาตัง้ใจใช้เป็นเรอืนหอ

แบบสายฟ้าแลบ อะไรๆ กจ็ะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าไม่ใช่ว่าครอบครวัสนิธนุานนท์

ของเธอนั้นไม่ถูกกับตระกูลภักดิ์โภคินของเขา 

จิระประไพอยากจะรีบท�างานให้เสร็จโดยเร็ว แต่ดูเหมือนพัชรจะไม่คิด

ตรงกับเธอ แล้วมัณฑนากรสาวหน้าหวานจะรับมือกับนักธุรกิจหนุ่มท่ีช่าง 

หว่านล้อมเก่งสมเป็นคนของตระกูลภักดิ์โภคินได้อย่างไร เลิฟขอเชิญชวนให้

นกัอ่านทุกท่านพลกิหน้าถดัไปเพือ่ร่วมลุน้เรือ่งราวของท้ังคูไ่ปพร้อมๆ กนัเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

นามปากกา Andra ถือก�าเนิดมาจากการเอาชื่อจริงผสมรวมกับชื่อเล่น 

โดยค�าแรกมาจากชื่อเล่นว่าแอนค่ะ

เป็นคนกรงุเทพฯ โดยก�าเนดิ เกดิราศกีนัย์บ้าง ตลุบ้าง แล้วแต่ต�าราหมอดู 

ฮา ปัจจบัุนนอกจากเขียนหนงัสอืกเ็ลีย้งหมาเลีย้งแมวไปเรือ่ย

ถึงตอนนี้ก็เขียนหนังสือมาเกินสิบปีแล้ว ถ้าย้อนไปบอกตัวเองตอน 

เริ่มเขียนหนังสือเล่มแรกก็อาจจะไม่เช่ือก็ได้ ระหว่างนี้มีความทรงจ�าท่ีน่าท่ึง

มากมาย ใครจะไปนึกว่าโลกของตัวอักษรจะมหัศจรรย์และสร้างมิตรภาพได้ 

จริงๆ เป็นคนพูดไม่เก่งเลย ตัวอักษรนี่แหละท่ีช่วยให้สื่อสารกับทุกคนได้ 

ปัจจุบันยังคงสนุกกับงานเขียนและอยากจะเขียนต่อไปเรื่อยๆ

ทุกวนันี้ได้แต่ขอบคณุทุกคนท่ีท�าให้มีวนันี ้ ท้ังครอบครวั เพือ่น 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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"อ๋อ นี่ญาติของคุณธีสามีกานต์เองเหรอ ก็ว่านามสกุลคุ้นๆ"

เสยีงท่ีลอยมาจากวงสนทนาตรงมุมห้องฉุดให้จริะประไพซ่ึงเพิง่เดนิทาง

มาถงึออฟฟิศหันไปมอง เพือ่นร่วมงานสามสีค่นท่ีมาถงึก่อนเธอก�าลงัรมุดู

คอมพวิเตอร์เครือ่งหนึง่อยู่ พอวางกระเป๋าเรยีบร้อยและกดเปิดคอมพิวเตอร์

แล้วเธอจงึเดนิสบืเท้าไปร่วมวง

"ญาติสามีพี่กานต์ท�าไมเหรอ"

กานต์คืออดีตสถาปนิกของบริษัท อีกฝ่ายลาออกไปก่อนจิระประไพ

จะเข้ามาท�างาน โดยกานต์ไปท�างานเป็นนางแบบแทน แต่ก็ยังรับจ็อบ 

งานสถาปนิกและแวะมาท่ีบริษัทอยู่เนืองๆ ปัจจุบันนี้เธอแต่งงานมีลูกกับ 

ธีรดนย์ ภักดิ์โภคินผู้เป็นนักธุรกิจใหญ่ ซ่ึงท่ีท้ังสองมาเจอกันได้ก็เพราะ 

งานที่รับผ่านบริษัท Archwin แห่งนี้นี่เอง*

"ข่าวใหญ่เมือ่คนืวนัศกุร์ไง ท่ีว่านางเอกท้ิงแฟนไปคบกบัผูช้ายอกีคน

แทน คนท่ีโดนท้ิงนัน่น่ะคอืญาตคิณุธ"ี สรุทิน สถาปนกิตวักวนประจ�าบรษัิท

หันมาบอก "แต่จที�าโปรเจก็ต์ของคณุกติตยุิทธคูก่รณพีอดเีลยนีห่ว่า ตวัจรงิ

บทนำ�

* ติดตามเรื่องของกานต์และธีรดนย์ได้ใน 'ธีรกานต์'
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จิรพัชร

เขาเป็นไงมั่ง"

"กเ็ป็นเหมือนในภาพถ่ายท่ีลงในข่าว" จริะประไพตอบ ขณะท่ีตามอง

บนจอซ่ึงเป็นคลิปสัมภาษณ์ดาราคนสวยเม่ือวานนี้ แต่ตอนนี้มันถูกหยุด 

เอาไว้

"กวนละ หมายถึงนิสัยเว้ย"

"อ้าว กไ็ม่พดูให้ชัดๆ" หญิงสาวหัวเราะ "กแ็ค่คยุงานกนัท่ัวไป เราจะไปรู้

นสิยัใจคอเขาได้ไง แต่ในห้องประชุมก็โอเคนะ ไม่เรือ่งมากแบบไร้สาระ แล้วก็

ใจดี ประชุมนดัแรกแห้งๆ หิวๆ มีแค่น�า้ พอนดัหลงัข้าวปลาอาหารบรบูิรณ์

เชียว เลขาฯ เขามาบอกทีหลงัว่าคณุยุทธให้จดัให้"

เมือ่คืนวันศกุร์มีข่าวใหญ่สัน่สะเทือนโลกออนไลน์ของเมอืงไทย นัน่คอื

อยู่ดีๆ นีนี่หรือนีรัมพรนางเอกดังท่ีใครๆ ต่างรู้กันว่าก�าลังจะแต่งงานกับ 

แฟนหนุม่นกัธรุกจิซ่ึงคบกนัมานานหลายปีกลบัประกาศคบกบัผูช้ายอกีคน

เสียเฉยๆ เรื่องนี้เป็นท่ีสนใจอย่างกว้างขวาง ขนาดปกติจิระประไพ 

ไม่ค่อยได้สนใจข่าวคราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงไทยเท่าไหร่ยังได้ยินข่าวนี ้

อย่างรวดเร็ว และเรื่องนี้ก็ร้อนแรงต่อเนื่องตลอดช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา

จนถงึวนันี ้ ส่วนหนึง่กเ็พราะเม่ือคืนวานนรีมัพรไปออกอีเวนต์เลยโดนนกัข่าว

รุมสัมภาษณ์ แล้วดาราสาวก็ตอบตามตรง

'นีนี่รู้สึกมาพักหนึ่งแล้วค่ะว่าไม่อยากแต่งงาน แต่ด้วยความที่คบกับ

คุณพัชรมานานก็เลยคิดว่าคงจะอยู่ด้วยกันได้ แล้วก็ไม่อยากให้เขาเสียใจ

ด้วย แต่สดุท้ายมันกฝื็นไม่ได้จรงิๆ ยิง่มาเจอกบัคณุยุทธกย่ิ็งแน่ใจ สดุท้าย

ก็เลยตัดสินใจเลิกกับคุณพัชรแล้วลองมาคบกับคุณยุทธดู...นีนี่ก็เสียใจ  

คุณพชัรเป็นคนด ีเขาไม่ได้ท�าอะไรผดิ นนีีแ่ค่แต่งงานกบัเขาไม่ได้แค่นัน้เอง'

เสียงส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ดาราสาวกับแฟนใหม่ในเชิงลบ เพราะ

ค�าสมัภาษณ์เหมือนยอมรบักลายๆ ว่าท้ังสองคยุกนัตัง้แต่นรีมัพรยงัไม่เลกิ

กับแฟน ทว่าก็ไม่ค่อยมีใครแปลกใจกับค�าให้สัมภาษณ์ เนื่องจากเธอเป็น

Page �������.indd   8 11/2/2563 BE   15:41



9

Andra

คนให้สัมภาษณ์ในลักษณะนี้มาแต่ไหนแต่ไร เธอเคยบอกว่าไม่อยากโกหก

เพราะถ้าถูกจับได้จะล�าบากกว่า

อย่างไรก็ตามมีคนท่ีแสดงความเข้าใจนางเอกคนสวยอยู่เหมือนกัน 

ส่วนเรื่องอนาคตในวงการนั้นยังดูยากเนื่องจากข่าวยังใหม่ แต่บรรดาคนที่

ติดตามวงการบันเทิงก็บอกว่านีรัมพรอาจไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วก็ได้ 

เพราะกิจการเครื่องส�าอางและร้านอาหารของเธอประสบความส�าเร็จมาก 

ท่ีส�าคญัแฟนใหม่กร็วยไม่แพ้แฟนเก่า เรือ่งนีก้ค็งมแีต่เวลาท่ีช่วยบอกได้ว่า

นรีมัพรยงัสนใจงานในวงการบันเทิงอยู่ไหม และความนยิมของเธอจะตกลง

หรือไม่

"สงสารคุณพัชรอะไรนี่นะ จริงๆ ไม่รักแล้วก็เลิกไปดิวะ อันนี้คบต่อ

เพือ่รอคนใหม่ชวัร์ก่อนชัดๆ" สรุทินออกความเห็นแล้วหันมาหาจริะประไพ 

"ว่ามะจี"

"ไม่รู้สิ"

"อ้าว"

"ลกึๆ แล้วมันอาจมีตืน้ลกึหนาบางอะไรท่ีมากกว่านีก้็ได้ เขาคบกนัมา

ตัง้หลายปี" มัณฑนากรสาวช้ีให้เห็นความจรงิ "ส่วนเรือ่งของเรากคื็อตอนนี ้

ถึงเวลาท�างานแล้ว"

"โห่ ท�าไมต้องท�าลายบรรยากาศกันแบบนี้อ่ะจี" ชายหนุ่มกลอกตา 

"นี่ขนาดพี่รัมภาไม่อยู่ยังคายตะขาบทิ้งไว้อีก"

จริะประไพถงึกบัข�าออกมาเบาๆ เมือ่ได้ยินอีกฝ่ายพาดพงิถงึณฐัรมัภา 

มัณฑนากรสาวรุ่นพี่ซึ่งตอนนี้ลาไปเรียนคอร์สฮวงจุ้ยที่ฮ่องกง แต่ก็เป็นแค่

คอร์สระยะสัน้ อีกไม่นานอกีฝ่ายน่าจะกลบัมาลบัฝีปากกบัสรุทิน สร้างสสีนั

ให้ออฟฟิศตามเดิม

หญิงสาวเดนิย้อนกลบัไปนัง่ท่ีโต๊ะท�างาน ระบบปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์

พร้อมให้ใช้งานแล้ว เธอจบัเม้าส์เพือ่เปิดโปรแกรมท่ีใช้งานประจ�า ไม่ทันไร
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อาชวนิผูเ้ป็นเจ้านายใหญ่กเ็ดนิเข้ามา

"เข้างานแล้ว"

เขาพูดสั้นๆ แล้วเดินเข้าห้องท�างานไป แต่แค่นั้นก็เพียงพอจะท�าให้

วงเม้าท์แตกฮือ ทุกคนแยกย้ายเข้าประจ�าโต๊ะท�างานของตัวเอง ขณะท่ี 

บทสนทนาก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องเพื่อนร่วมงานท่ียังไม่มาปรากฏตัว ซ่ึงท่ี

บริษัทน้ีมีช่วงเวลาให้สายได้ประมาณสิบห้านาทีโดยไม่มีปัญหา ทว่า 

ถ้านานกว่านั้นอย่างน้อยที่สุดก็ต้องโดนเรียกพบ

จิระประไพน่ังมองภาพหน้าปกของโปรแกรมระหว่างท่ีคอมพิวเตอร์

ก�าลังเรียกมันขึ้นมาใช้งาน ขณะท่ีความคิดล่องลอยกลับไปหาผู้ชาย 

นามสกุลภักดิ์โภคินท่ีโดนท้ิงอีกครั้ง...เธอไม่ได้รู้จักพัชรเป็นการส่วนตัว  

อันท่ีจริงเม่ือสักสิบปีก่อนเธอยังไม่เคยได้ยินนามสกุลนี้ด้วยซ�้า ต่อให ้

พวกเขาเป็นหนึง่ในมหาเศรษฐเีมอืงไทยกต็าม จนกระท่ัง 'เกดิเรือ่ง' เธอก็

จดจ�านามสกลุนี้ได้ข้ึนใจ และไม่ใช่ในทางท่ีดีเท่าไหร่ด้วย เรือ่งนี้ไม่มีใครรู้ 

และเธอก็ไม่ได้คิดจะเปิดเผยให้ใครรู้ด้วย

ตอนนั้นเธอยังเด็ก อีกทั้งตระกูลภักดิ์โภคินก็ไม่ใช่เล็กๆ ไม่รู้ว่ามีใคร

เกีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีเกดิข้ึนกบัครอบครวัของเธอบ้าง ธรีดนย์ผูเ้ป็นสามีของ

กานต์น่าจะเกีย่ว ส่วนพชัรซ่ึงเป็นญาตริุน่น้องอายุน้อยกว่าหลายปีนัน้ไม่แน่ 

ส่วนใหญ่แล้วหญิงสาวไม่ได้นึกอยากรู้ว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง แต่บางที...

อย่างเช่นในเวลานี้มันก็มีความสงสัยวูบขึ้นมา

แถมครั้งนี้ยังมีชื่อนีรัมพรพ่วงมาด้วยอีกคน...

ช่างเถอะ จริะประไพปัดความสงสยัใคร่รูท้ิ้งไปเมือ่โปรแกรมถกูโหลด 

ขึ้นมาพร้อมให้ใช้งาน คิดเรื่องเก่า สงสัยเรื่องเก่าไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมา
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ไฟภายในห้องรับแขกสว่างไสวอัตโนมัติทันทีท่ีพัชร ภักดิ์โภคิน 

เปิดประตูเข้าไปในตัวบ้านหลังจากกดรหัสปลดล็อกแล้ว เขามองห้องท่ี 

ได้รบัการตกแต่งอย่างสวยงามหรหูราด้วยสายตาว่างเปล่า มันตกแต่งเสรจ็

ต้ังแต่สองเดอืนก่อน และเขากค็วรจะย้ายจากคอนโดฯ มาอยู่ท่ีนี่ในเดอืนนี้

หลังจากช่างมาติดตั้งระบบอ�านวยความสะดวกไฮเทคเพิ่มเติมให้เรียบร้อย

แล้ว และปีหน้ามันก็ควรจะรับหน้าที่เป็นเรือนหอของเขากับนีรัมพร ทว่า

ส�าหรับตอนนี้แผนการทุกอย่างพังทลายโดยสิ้นเชิง เขายกเลิกแผนการ 

จะย้ายเข้ามาอยู่ และแน่นอนว่ารวมถึงเรื่องเรือนหออะไรนั่นด้วย

พชัรท้ิงตวัลงนัง่บนโซฟาราคาหกหลกัท่ีสัง่มาจากอติาล ีแขนกางออก

พาดพนัก ขณะท่ีดวงตาคมกวาดมองไปรอบๆ ดาราสาวเป็นคนเลือก 

คอนเซ็ปต์การตกแต่งภายใน...บางทีเขาน่าจะส่งบิลไปเกบ็เงนิกบัอดตีคนรกั

ชายหนุม่กบันรีมัพรตกลงจะแต่งงานกนัตัง้แต่ปีท่ีแล้ว แต่ท่ีพธิจีะถกูจดั

ในปีหน้าเพราะเธออยากให้เรอืนหอเสรจ็ก่อน รวมถงึเธอต้องการเคลยีร์งาน

ท้ังละครและอะไรต่อมิอะไรท่ีรบัเอาไว้ล่วงหน้าด้วย อันท่ีจรงิเขาจบัสงัเกตได้ว่า

ท่าทีของดาราสาวแปลกไปหลงัจากตกลงแต่งงานกนัไม่นาน และกส็บืจนรู้

บทที่ 1
คว�มทรงจำ�สีจ�ง
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อย่างรวดเร็วด้วยว่าอีกฝ่ายแอบคุยกับกิตติยุทธอยู่ แต่ด้วยความท่ีตั้งใจ 

จะใช้เธอโปรโมตโปรเจ็กต์ใหม่ของภักดิ์โภคิน เขาเลยตัดสินใจนิ่งไว้  

คอยเก็บข้อมูลหลักฐาน รวมถึงรอดูด้วยว่าเธอจะท�าอย่างไรต่อ ซึ่งถ้าพูด

ตามจริงต่อให้เธอเข่ียหมอนั่นท้ิงแล้วกลับมารักเขาคนเดียวเหมือนเดิม  

เขาก็ไม่แน่ใจว่าจะให้อภัยเธอไหม

จวบจนโปรเจ็กต์ในความดูแลของเขาเปิดตัวเรียบร้อย หลังจาก 

แวะไปนอนกบันรีมัพรในคืนหนึง่ เขากเ็ปิดประเดน็แบบไม่ให้อกีฝ่ายตัง้ตวั

หลังออกจากห้องน�้า

'ผมรู้เรื่องคุณกับไอ้กิ๊กของคุณ และผมก็อยากให้คุณเลือกตอนนี ้

ก่อนคุณไปนอนกับมัน'

ดาราสาวดูตกใจอย่างย่ิง ทว่าเขาก็ไม่ใส่ใจแล้วแต่งตัวต่อไปเรื่อยๆ 

จนกระท่ังติดกระดุมเสื้อเม็ดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเขาก็หันไปเลิกคิ้วใส่เธอ

เป็นเชิงถาม

'นีนี่...แต่งงานกับคุณไม่ได้' เมื่อโดนกดดันหญิงสาวก็ตอบออกมา 

จนได้

'โอเค' พัชรไหวไหล่ 'ยังไงกส็มัภาษณ์ให้ดีๆ  แล้วกนั อย่าได้คดิจะเอาดี

ใส่ตัว...อ้อ แล้วก็ขอบคุณด้วยส�าหรับเมื่อกี้'

แล้วชายหนุ่มก็จากมา ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เขาไม่ได้ติดต่อนีรัมพร 

อีกเลย และเขาก็ใช้ชีวติตามปกตทุิกอย่าง คงไม่มีใครรูว่้าเขาเลกิกบัแฟน 

ถ้าฝ่ายหญิงไม่ได้ออกมาประกาศ เธอไม่ยอมเสยีเวลาเลย ทว่าเขากไ็ม่แปลกใจ

เพราะรูจ้กัเธอดี

ถึงจะมีเวลาตั้งตัวก่อน แต่ตอนนี้ก็ใช่ว่าพัชรไม่เจ็บ ทว่าเขาไม่เห็น

ประโยชน์ท่ีจะเกบ็คนทรยศเอาไว้ในชีวติ นรีมัพรไม่ควรค่าพอ รกัได้กเ็ลกิได้ 

อารมณ์ท่ีรุนแรงท่ีสุดส�าหรับเขาในตอนนี้คือโมโหตัวเองท่ีดูคนผิด เพราะ 

เขาคิดว่าเธอดีพอถึงขั้นคิดจะสร้างครอบครัวด้วยกัน
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แต่ออกลายตอนนีก้ด็ ีดกีว่าแต่งงานมีลกูมีเต้าไปแล้วค่อยเผยธาตแุท้

ตอนนั้น...

อย่างไรก็ตามในเม่ือตอนนี้นีรัมพรเป็นอดีตไปแล้ว ชายหนุ่มก็ 

ไม่คดิจะเกบ็อะไรของเธอไว้ ต่อให้มนัเป็นเพียงผ้าม่านสท่ีีผูห้ญิงไร้ศลีธรรม

คนนัน้ชอบกต็าม หลงัจากใช้ความคดิอยู่ครูห่นึง่เขากน็กึข้ึนมาได้ว่าภรรยา

ของธีรดนย์เคยท�างานเป็นสถาปนิก ดังนั้นเธออาจจะพอรู้จักคนที่สามารถ

ช่วยเขาจัดการเรื่องนี้ได้

อาชวินเดินออกจากห้องท�างานแล้วไปหยุดยืนดูตรงหน้าบอร์ด 

ขนาดใหญ่ซ่ึงใช้ส�าหรับรวบรวมโปรเจ็กต์ท้ังหมดของบริษัท มันบอก 

รายละเอียดส�าคญัๆ เกีย่วกบัโปรเจก็ต์นัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกท่ีรบัผดิชอบ 

รวมถึงความคืบหน้า และโน้ตส�าคัญต่างๆ เช่นวันเวลาท่ีต้องไปประชุม 

ในแต่ละสัปดาห์

หลังจากใช้เวลาพิจารณามันครู่หนึ่งชายหนุ่มก็หันไปส่งเสียงเรียก

"จี มาคุยกับพี่หน่อยสิ"

จิระประไพซ่ึงนั่งสังเกตเจ้านายมาตั้งแต่แรกพยักหน้ารับ จากนั้นก็

หยิบสมุดโน้ตกับมือถือลุกจากโต๊ะท�างาน เข้าใจว่าอาชวินอาจจะเรียกคุย

เกีย่วกบัโปรเจก็ต์คอนโดมิเนยีมท่ีเธอรบัผดิชอบอยู่ เพราะมันมีความล่าช้า

อยู่บ้าง โดยเป็นปัญหามาจากทางฝั่งของลูกค้า และตอนนี้วีรากรซ่ึงเป็น

สถาปนิกที่ดูแลโปรเจ็กต์นี้ไม่อยู่ออฟฟิศ ถ้าจะคุยเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเธอ

"โปรเจก็ต์เฟอร์นเิจอร์ก�าลงัจะเสรจ็ หลงัจากนีจ้กีจ็ะว่างหน่อยใช่ไหม"

"ค่ะ" หญงิสาวพยกัหน้ารบั แปลกใจนดิหน่อยท่ีอีกฝ่ายพดูถงึโปรเจก็ต์

การสร้างมอลล์ให้กบัแบรนด์เฟอร์นเิจอร์แทนท่ีจะเป็นเรือ่งโปรเจก็ต์คอนโดฯ

"พีมี่งานรโีนเวตบ้านงานหนึง่ กานต์เพ่ิงส่งมา" อาชวนิยกสองแขนข้ึน

กอดอกขณะเอนหลงัพงิพนกัเก้าอีท้�างานตวัโต "ไม่ใช่บ้านเก่านะ บ้านใหม่เอ่ียม
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เลย เพิ่งตกแต่งเสร็จเมื่อเดือนสองเดือนก่อน แต่เจ้าของจะโละท่ีตกแต่ง 

ไปทิ้งทั้งหมดแล้วแต่งใหม่"

"คือลูกค้าคนนี้ซ้ือบ้านแล้วไม่พอใจเฟอร์นิเจอร์ท่ีโครงการแถมมา 

เหรอคะ"

"เปล่า เดิมบ้านหลังนี้จะต้องเป็นเรือนหอ แต่เขาเลิกกับแฟนก่อน...

คู่ของดาราท่ีช่ือนนีีน่ัน่ไง คนท่ีจะตกแต่งบ้านใหม่หมดคอืผูช้าย ช่ือคณุพชัร 

เขาเป็นญาติคุณธีสามีของกานต์ กานต์ก็เลยติดต่อมาหาพี่"

จิระประไพกะพริบตาปริบๆ นึกไม่ถึงว่าพัชรจะผ่านเข้ามาในวงโคจร

แบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวอย่างนี้...เธอมองใบหน้าหล่อเหลาครู่หนึ่งก่อนจะ

ออกปากถาม

"พี่วินรับงานนี้แล้วเหรอคะ"

หญิงสาวเพิ่งเข้ามาท�างานท่ีนี่ได้สองปี ก่อนหน้านี้ ท้ังบริษัทมี 

มณัฑนากรคนเดยีวคอืณฐัรมัภา ทว่าพอบรษัิทขยายตวัและรบังานมากข้ึน

เลยมีการรับทั้งสถาปนิกทั้งมัณฑนากรเพิ่ม ได้ยินว่าเมื่อก่อนบริษัทรับงาน

ทุกอย่างไม่ว่าเลก็ใหญ่ แต่หลงัเธอเข้ามาท�างาน Archwin กแ็ทบไม่ได้รบังาน

จ�าพวกตกแต่งบ้านหรอืออกแบบอาคารขนาดเลก็อีก ถ้ารบักต้็องมเีหตผุลพิเศษ

บางอย่าง

"ครั้งนี้มันพ่วงช่ือภักดิ์โภคินมาด้วยน่ะสิ ไม่ใช่แค่กานต์" อาชวิน 

ระบายลมหายใจเบาๆ "ต้องยอมรบันะว่าการรกัษาความสมัพนัธ์กบัทางนัน้ไว้

จะดีที่สุด...แต่อย่างน้อยงานนี้ก็งบไม่อั้นด้วย จีน่าจะท�างานไม่ยาก"

อีกครั้งท่ีจิระประไพมองใบหน้าหล่อเหลาของเจ้านายโดยไม่ตอบ 

ในทันที...ฟังแล้วเธอก็ไม่แปลกใจ เพราะเหตุผลในการรับงานเป็นไปใน 

ทางเดยีวกบัตอนท่ีรบังานรโีนเวตบ้านโบราณของธรีดนย์ แม้ตอนนัน้จะถงึข้ัน

ต้องตามกานต์มารับจ็อบ แต่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจท่ีดี เพราะตั้งแต่นั้น

ภักดิ์โภคินก็กลายเป็นลูกค้าประจ�าของ Archwin
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ถ้าเลือกได้เธอจะปฏิเสธงานนี้อย่างไม่ต้องสงสัย ไม่ว่าจะเงินดีหรือ

งานง่ายแค่ไหนก็ตาม ประเด็นก็คือเธอเลือกไม่ได้นี่สิ...เป็นลูกจ้างเขา 

จะท�ายังไงได้ พอณัฐรัมภาไม่อยู่ งานของมัณฑนากรท่ีเหลือในออฟฟิศ 

ก็ล้นมือ แต่ถ้าเทียบกันแล้วเธอยังว่างกว่าคนอื่น

"แล้วงานนี้เมื่อไหร่คะ"

"เรว็ท่ีสดุ กพ็อเข้าใจล่ะนะ จะใช้เป็นเรอืนหอ เจ้าสาวกด็นัท้ิงไปแล้ว 

ตอนตกแต่งฝ่ายหญงิคงมีส่วนด้วย เขากค็งไม่อยากเกบ็ไว้หรอก ยิง่มเีงนิ 

ก็ไม่ต้องคิดมาก เขาไม่ได้ขอคุยกับพี่สักค�าด้วยซ�้า" อาชวินหยุดนิดหนึ่ง  

"มีวันไหนที่จีพอจะว่างเข้าไปดูบ้านหลังนั้นได้บ้างล่ะ"

"พรุ่งนี้จีมีส่งงาน กับมะรืนจีมีประชุมบ่ายค่ะ"

"งานเฟอร์นเิจอร์ใช่ไหม ปกตโิปรเจก็ต์นีส่้งงานเช้า บ่ายจีว่างไหมล่ะ 

ถ้าว่างก็เข้าไปพรุ่งนี้เลย"

จิระประไพอึ้งไปนิดหนึ่ง ตอนแรกเธอกะว่าจะขอเวลาเตรียมตัว 

เตรียมใจก่อน เพราะมะรืนนี้ก็วันศุกร์แล้ว พ้นไปก็ท�างานอีกทีวันจันทร์  

แต่เมื่อเจ้านายของเธอแม่นเรื่องตารางงานแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้ สุดท้าย 

เธอจึงได้แต่พยักหน้าและตอบรับ

"ค่ะ"

จิระประไพลงจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วหยิบเงินท่ีเตรียมไว้ส่งให้ 

คนขับ จากนัน้เธอกเ็ดินเข้าไปในอาคารพาณชิย์สามช้ันท่ีเปิดเป็นร้านอาหาร 

พิทยาซึ่งก�าลังใช้ผ้าเช็ดโต๊ะเงยหน้าขึ้นมา พอเห็นเธอก็ทัก

"อ้าว วันนี้กลับเร็ว"

"งานเสร็จก็กลับได้เร็ว" หญิงสาวยกมือไหว้พ่อทั้งรอยยิ้ม

"ดแีล้ว จะได้พกัเยอะๆ...แม่อยู่ในครวัแน่ะ อยากกนิอะไรกเ็ข้าไปบอก"

เธอพยักหน้าแล้วเดนิผ่านโต๊ะอาหารซ่ึงมลีกูค้าจบัจองเกอืบเตม็เข้าไปยัง
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ครัว อรพินก�าลังวุ่นอยู่ตรงหน้าเตา แต่ท่านก็เหลือบเห็นเธออย่างรวดเร็ว

"อ้าว วันนี้กลับเร็ว"

จิระประไพอดยิ้มข�าไม่ได้ที่แม่ทักด้วยประโยคเดียวกับพ่อเปี๊ยบ เธอ

ยกมือไหว้และตอบกลับไปด้วยประโยคเดิม

"แล้วเย็นนี้จะกินอะไรดี"

"คะน้าหมูกรอบ" หญิงสาวตอบทันที

"อีกแล้ว" ผู้เป็นแม่หัวเราะเม่ือลูกสาวสั่งเมนูโปรดท่ีกินมาตั้งแต่เด็ก

และยังไม่มวีีแ่ววจะเบ่ือ "เอ้า งัน้ก็ไปล้างหน้าล้างตา แล้วเดีย๋วลงมากนิข้าว"

จริะประไพท�าตามโดยด ีเธอเดนิย้อนออกจากครวัแล้วข้ึนบันไดไปยงั

ช้ันสอง ขณะเดียวกันก็นึกถึงเรื่องของพัชร เธอช่ังใจตั้งแต่ตอนนั่งรถเมล์

กลับบ้านแล้วว่าจะเล่าเรื่องงานล่าสุดท่ีต้องท�าให้พ่อแม่ฟังดีไหม ทว่า 

จวบจนตอนนีก้ยั็งตดัสนิใจไม่ได้เดด็ขาด แม้จะทราบว่าพวกท่านคงไม่มปีฏกิริยิา

ในทางลบก็ตาม

ไม่ต้องเล่าแล้วกัน มันก็แค่งานงานหนึ่ง หญิงสาวบอกตัวเอง 

ขณะยืนเช็ดเครื่องส�าอางในห้องน�้า ปกติแล้วเธอแต่งหน้าแค่พอให้ลูกค้า

หรือเซลส์ไม่ตกใจตอนเจอหน้ากัน และพอถึงบ้านเธอก็จะรีบล้างหน้า 

ให้เร็วที่สุด เพราะรู้สึกว่าตอนหน้าเปลือยมันสบายผิวมากกว่า

จิระประไพใช้เวลาอยู่ในห้องน�้าพักหนึ่งแล้วจึงค่อยเดินต่อไปยัง 

ห้องนอน พอหย่อนกระเป๋าสะพายลงบนเตียงแล้วเธอก็ทรุดตัวตามลงนั่ง  

สองขายืดเหยียดเพื่อคลายความอ่อนล้า จากนั้นเธอก็เอนตัวไปด้านหลัง

โดยใช้สองแขนยันรับน�้าหนักเอาไว้ ดวงตาทอดมองภาพแลนด์สเคปสีน�้า

ซึ่งเธอวาดเองและเอามันมาแขวนประดับห้องนอน

เมือ่ก่อนครอบครวัของหญงิสาวมฐีานะดทีีเดยีว เรยีกได้ว่าเธอเตบิโต

มาอย่างคณุหนคูนหนึง่ มีบ้านหลงัใหญ่ มีรถหลายคนั ไปเท่ียวต่างประเทศ

ทุกปี เรียนโรงเรียนเอกชนมีช่ือ มีทุกอย่าง จนกระท่ังช่วงท่ีเธอเรียน 
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ช้ันมัธยมปลายแล้วครอบครวั...ไม่ส ิ ท้ังตระกลูสนิธนุานนท์ของพ่อประสบ

ปัญหาทางธุรกิจ

เดมิครอบครวัทางฝ่ายพ่อท�าธรุกจิแบบกงส ีญาตพ่ีิน้องท�างานร่วมกนั

เกอืบทุกคนมาสองรุน่แล้ว ถงึจะมคีวามขัดแย้งกนัไม่น้อยแต่กจิการกร็ุง่เรอืงดี 

จนกระท่ังมีเหตุท่ีธรุกจิของสนิธนุานนท์กลายเป็นคูแ่ข่งของพวกภักดิ์โภคนิ 

และไม่ว่าตอนนัน้ใครจะมีส่วนในการตดัสนิใจให้ 'ชน' ผลกค็อื 'พงั' พอธรุกจิ

ของตระกลูล้ม สมาชิกส่วนใหญ่กแ็ทบหมดเนือ้หมดตวั หน�าซ�า้หลงัจากนัน้

ความเป็นญาติพี่น้องยังแตกเป็นเสี่ยง เนื่องจากแต่ละคนล้วนพยายาม 

กล่าวโทษกันไปมา จนทุกวันนี้รอยร้าวนั้นก็ยังคงอยู่

ครอบครวัของจริะประไพได้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้รนุแรง

ไม่แพ้ครอบครวัอ่ืนๆ ยงัโชคดีท่ีอรพนิมีนสิยัชอบเกบ็ออมและมีฝีมอืด้านการ

ท�าอาหาร ดังนั้นสุดท้ายจึงสามารถย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารพาณิชย์แห่งนี ้

และเปิดร้านอาหารได้ แต่กระนัน้ชีวติในช่วงนัน้กถ็อืว่าล�าบากอยู่ด ีส่วนหนึง่

เนือ่งจากโลกท้ังใบเหมอืนพลกิจากหน้ามือเป็นหลงัมือ ดท่ีีเธอไม่ใช่พวกยึดตดิ 

และพ่อแม่ก็ไม่ใช่คนจมไม่ลง ไม่งั้นทุกอย่างคงยากกว่านี้มาก

หญิงสาวช่วยพ่อแม่ท�างานในร้านอาหาร เธอจ�าต้องตัดใจจาก 

ความฝันเดมิท่ีตัง้ใจจะไปเรยีนด้านการออกแบบท่ีต่างประเทศ นอกจากนัน้ 

จริะประไพกท็�างานพเิศษเท่าท่ีท�าได้เพือ่แบ่งเบาภาระพ่อแม่ ใช้เวลาหลายปี 

กว่าทุกอย่างจะเริ่มลงตัวและสมาชิกสามชีวิตในครอบครัวของเธอสามารถ

กลบัมาใช้ชวิีตแบบสบายมากข้ึน พอเข้าช่วงท้ายๆ ของการเรยีนมหาวทิยาลยั

พ่อแม่ก็สั่งให้เธอเลิกช่วยงานท่ีร้านเพื่อจะได้มีเวลาท�าโปรเจ็กต์จบเต็มท่ี 

ส่วนพวกท่านก็จ้างลูกจ้างมาช่วยงานแทน แต่เธอก็ยังช่วยท่านอยู่บ้าง 

ในยามว่าง

ตอนนี้จิระประไพเรียนจบและท�างานมาหลายปีแล้ว แต่พ่อแม่ก็ 

ไม่เคยรับเงินจากเธอสักบาท ท่านบอกว่าตั้งใจอยากให้เธอตั้งตัวได้อย่าง
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มั่นคง และในเม่ือเธอหาเงินได้เองแล้ว นับจากนี้พวกท่านก็จะท�างาน 

เพือ่เตรยีมการเกษียณของตวัเอง เพือ่ท่ียามพวกท่านแก่ตวัไปจะได้รบกวน

เธอให้น้อยท่ีสุด เพราะการท่ีลูกคนเดียวจะเลี้ยงดูพ่อแม่สองคนคงไม่ง่าย 

โดยเฉพาะในวันข้างหน้าซึ่งค่าใช้จ่ายอาจพุ่งสูงจนรายได้ตามไม่ทัน

จิระประไพรู้สึกว่าตนเองโชคดีมาก จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่ใช ่

ทุกครอบครัวท่ีจะกลับมาตั้งต้นใหม่ได้เหมือนครอบครัวของเธอ บางคน 

คั่งแค้นมาจนถึงวันนี้ บางคนถึงข้ันตรอมใจตายด้วยซ�า้ ขณะท่ีพ่อแม่เธอ

ไม่เคยแบกความโกรธแค้นเอาไว้ ท่านไม่ได้ขุ่นเคืองทางฝั่งภักดิ์โภคินและ

มองว่ามันเป็นเหมือนอุบัติเหตุครั้งหนึ่ง ไม่มีใครอยากให้มันเกิด แต่มันก็

เกิดขึ้นได้

'ชีวิตคนมีดีมีแย่น่ะลูก บางทีท้ังสองอย่างก็เกิดขึ้นเพราะการกระท�า

ของเรา บางทีกเ็กดิข้ึนแบบไม่มีเหตผุลเลย แต่ไม่ว่ายงัไงพอมนัเกดิข้ึนแล้ว

เราก็ต้องรับมือกับมันให้ได้'

ถงึพ่อแม่จะมองว่าสิง่ท่ีเกดิขึน้กบัธรุกจิของสนิธนุานนท์เป็นอบัุตเิหตุ 

แต่ส�าหรบัหญิงสาวมันคอืการตดัสนิใจท่ีผดิพลาด และบังเอญิเป็นการตดัสนิใจ

ครัง้ใหญ่ พลาดครัง้เดยีวจงึล้มท้ังกระดาน มนัเกดิจากความมัน่ใจผดิๆ ซ่ึง

เกิดข้ึนได้กับทุกคน ท่ีคิดแบบนี้เพราะพอโตขึ้นมาแล้วเธอมีโอกาสได้ยิน 

ข่าวเกี่ยวกับพวกภักดิ์โภคินอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ยักได้ยินว่าคู่แข่งของพวกเขา

ถูกลบออกจากสารบบธุรกิจ ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่การแข่งขันกันตามปกติ  

และเธอก็พอจะจับใจความจากบทสนทนาในอดีตได้ว่ามันน่าจะเพราะ 

ความมั่นใจที่มากเกินไปของพวกลุงป้าน้าอานี่เอง

เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือฉุดให้หญิงสาวหันไปมอง พอเห็นค�าว่า

พ่ออยู่บนหน้าจอเธอก็หยิบมันมากดตัดสาย รับรู้ว่าพ่อโทรข้ึนมาเป็น

สัญญาณบอกว่าข้าวเย็นเสร็จแล้ว เธอเหลือบมองนาฬิกาแขวนผนังแล้ว 

ก็เพิ่งตระหนักว่าตนเองนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยนานทีเดียว
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เอาเถอะ แค่นีแ้หละ พรุ่งนีก้ไ็ปท่ีบ้านของนายพชัรอะไรนัน่แล้วกท็�างาน 

จบแค่นัน้
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บทที่ 2
เรือนหอร้�งรัก

โอ้โห...

จิระประไพยืนมองบ้านทรงสเปนหลังงามท่ีตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลัง

แนวรั้วเหล็กดัด ตัวบ้านเป็นสีเนยที่ดูทั้งนุ่มนวลทั้งสดใสไปพร้อมกัน และ 

ท่ีบอกว่าทรงสเปนก็คือทรงสเปนจริงๆ ไม่ใช่แค่บ้านร่วมสมัยท่ีมีสีหรือ 

ประตูหน้าต่างในสไตล์นั้นแล้วเคลมว่าเป็นบ้านทรงสเปนเหมือนอย่างท่ี 

พวกโครงการหมู่บ้านจดัสรรชอบท�า...เห็นได้ชัดว่าบ้านท่ีตัง้อยู่เบ้ืองหน้าเธอ

ตอนนี้ถูกสั่งให้สร้างขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงและใส่ใจ

"คุณที่เป็นนักตกแต่งภายในใช่ไหม"

เสียงถามท่ีลอยมาเข้าหูฉุดให้หญิงสาวหันไปมอง แล้วเธอก็พบกับ 

คู่ชายหญิงวัยกลางคนที่ยืนอยู่ด้านหลังประตูรั้ว

"ใช่ค่ะ"

"ก�าลงัรออยูเ่ลย" อกีฝ่ายบอก จากนัน้กม็เีสยีงติด๊เบาๆ ก่อนท่ีประตเูลก็

จะถูกเปิดออกมา "เชิญเลยครับ...พวกเราสองคนเฝ้าอยู่ที่นี่ครับ ผมทอม 

และนี่เมียผมชื่อตุ๊ก"

"สวัสดีค่ะ หนูชื่อจี" จิระประไพยกมือไหว้ทั้งสอง
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"วันนี้คุณพัชรไม่มานะครับ เดี๋ยวพวกเราจะพาคุณจีดูรอบๆ เอง"

หญิงสาวพยักหน้ารับ เธอทราบเรื่องนี้ล่วงหน้าจากอาชวินตั้งแต ่

ก่อนออกจากบรษัิทแล้ว...พชัรเป็นนกัธรุกจิ ดงันัน้เขาจึงไม่มเีวลามากพอ

ส�าหรับการนัดหมายกะทันหัน ทว่าเขาก็บอกว่าจะมีคนดูแลเมื่อเธอมาถึง

บ้านหลังนี้ และเขาก็ให้บรีฟมาด้วย

'เปลี่ยนทั้งหมด ไม่ให้เหลือเค้าเดิม ใช้เงินเท่าไหร่ก็ช่าง'

ตอนฟังเจ้านายถ่ายทอดข้อความนีจ้ริะประไพก็ได้แต่กะพรบิตาปรบิๆ 

และดูเหมือนอาชวินจะเข้าใจความรู้สึกเธอดีเลยให้ค�าแนะน�า

'คิดเสียว่าบ้านนั้นอายุสามสิบปี ควรรีโนเวต หรือจะคิดว่าเป็น 

บ้านใหม่โล่งๆ ต้องตกแต่งให้พร้อมเข้าอยู่ก็ได้'

มนักเ็ป็นไอเดยีท่ีดท้ัีงคู ่ แต่แค่เห็นตวับ้านจากภายนอกเธอกค่็อนข้าง

แน่ใจว่ามันคงยากที่จะท�าใจให้เชื่อค�าแนะน�าแรกได้ ส่วนค�าแนะน�าหลัง...

พอเข้ามาในบ้านแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกัน เพราะมัน 

ถกูตกแต่งอย่างสวยงามอลงัการในสไตล์ร่วมสมัย ฝีมอืการตกแต่งประณตี 

เสยีจนเธอยังนบัถอืมัณฑนากรคนก่อน และท่ีย่ิงกว่านัน้คอืรูส้กึผดิเม่ือคดิว่า

จะต้องท�าลายมัน ยังดีที่เขาไม่ถึงกับสั่งให้ทุบบ้านทั้งหลัง

ความรักเป็นพิษแท้ๆ...

บ้านของพัชรสวยท้ังหลังและสวยทุกมุม นั่นท�าให้มันเป็นการยาก 

ท่ีจริะประไพจะวาดภาพของบ้านหลงันี้ในหัวใหม่ แต่เมือ่มองมนัในแง่ท่ีว่า 

การตกแต่งแบบเดิมท�าให้ผู้อยู่อาศัยไม่มีความสุขก็พอช่วยได้บ้าง

พชัรเตรยีมการไว้พรกัพร้อมทีเดยีว เขาใช้เมสเซนเจอร์ส่งแบบแปลน

และรายละเอียดการตกแต่งบ้านท้ังหมดท่ีมีมารอมัณฑนากรสาวตั้งแต่เช้า 

ดงันัน้หลงัจากเดินชมทุกซอกทุกมุมของบ้านแล้วเธอจึงขอนัง่ศกึษาแบบแปลน

และรายละเอียดปลีกย่อยอ่ืนๆ จ�าพวกระบบไฮเทคท้ังหลายในบ้านท่ีต้อง
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เกบ็รกัษาไว้ ลงุทอมกบัป้าตุก๊เลยเปิดห้องท�างานให้เธอใช้งาน ซ่ึงดเูหมอืนว่า

หญิงสาวจะเป็นคนท่ีได้ใช้ห้องท�างานนี้เป็นคนแรก ก่อนหน้าเจ้าของบ้าน

เสียอีก

โต๊ะท�างานตัวใหญ่มาก จิระประไพสามารถวางแบบแปลนได้สบาย  

เวลานีเ้ธอยืนค�า้โต๊ะ มอืไล่แปะโพสต์อิตแผ่นเลก็ลงบนจดุนูน้จดุนีท่ั้วแบบแปลน 

ความคดิในหัวของเธอยังกระจดักระจาย และเธอกก็�าลงัพยายามรวบรวมมนั

ให้เข้าท่ี

ปัญหาก็คือเธออยากคุยกับเจ้าของบ้านก่อน เธอต้องรู้ว่าเขาชอบ 

หรือไม่ชอบอะไร และท่ีส�าคัญเขาต้องการให้มีอะไรอยู ่ในบ้านบ้าง... 

เงินสร้างที่พักอาศัยได้ แต่ท�าให้มันเป็น 'บ้าน' ไม่ได้

หญิงสาวจมอยู่กบัความคดิของตนเอง ดงันัน้เม่ือมเีสยีงกระแอมดงัข้ึน

เธอจงึสะดุง้สดุตวั นอกจากเงยหน้าข้ึนแล้วร่างโปร่งยังกระเด้งถอยไปด้านหลงั

ด้วย ขาเรียวชนเข้ากับเก้าอี้ท�างานตัวใหญ่ แต่เพราะเป็นเก้าอี้แบบมีล้อ 

มันจึงไถลไปด้านหลัง และหนังที่หุ้มเบาะอยู่ก็ช่วยให้เธอไม่เจ็บ

"ขอโทษ ผมไม่คิดว่าคุณจะตกใจ"

ค�าขอโทษผ่านเข้าไปในหัวของจิระประไพ ทว่าเธอกลับไม่รับรู้ถึง

ความหมายของมัน ดวงตากลมโตหลังแว่นทรงกลมจับภาพผู้มาใหม่ด้วย

ความงุนงงระคนตกตะลึง

เขาสูง สวมชุดสูทเข้ารูปประณีต ดวงตาคมกริบสีเข้มอยู่ใต้แผงคิ้ว 

สีด�าสนิท ท้ังสองอย่างโดดเด่นตัดกับผิวขาวจัด แต่นั่นยังไม่เท่าริมฝีปาก 

สีแดงสดท่ีผู ้หญิงอย่างเธอยังต้องอิจฉา ยิ่งกว่านั้นคือรัศมีบางอย่าง 

ท่ีแผ่ออกมาจากร่างสงู มันไม่ถงึข้ันไม่เป็นมิตร ทว่าก็ไม่ได้ชวนให้เข้าใกล้ 

ไปตีสนิทด้วยแน่ๆ เขาดูเฉยชาและไว้ตัวซ่ึงอย่างหลังกานต์ก็บอกเอาไว้ 

ก่อนแล้ว

ผู ้ชายตรงหน้าของเธอคือพัชร ภักด์ิโภคิน...ใช่แน่ เขาคือพัชร  
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เมือ่คนืเธอลองหาข้อมูลเกีย่วกบัเขาจากอนิเตอร์เนต็ มันไม่ใช่เรือ่งยากเลย

ในเม่ือเขาเป็นนักธุรกิจจากตระกูลใหญ่ร�่ารวย อีกท้ังเขายังเคยคบหากับ

ดาราสาวระดับนางเอก และด้วยรูปลักษณ์อันโดดเด่นของเขาก็ท�าให้เธอ

จดจ�าใบหน้านี้ได้ไม่ยากเลย

พอมาเจอตวัจรงิ ได้เห็นหน้าขาวๆ ปากแดงๆ กบัท่าทางของเขาแล้ว...

เหมือนเจ้าชายแวมไพร์ในซีรีส์่ท่ีเธอชอบดู

"ผมพัชร เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ คุณคือมัณฑนากรของผมใช่ไหม...

จาก Archwin" ชายหนุม่พดูเรยีบๆ ขณะสบืเท้าเข้าไปใกล้โต๊ะท�างานมากข้ึน

"ใช่ค่ะ จ ีจริะประไพค่ะ" คนเป็นมัณฑนากรยกมอืไหว้ จากนัน้กหั็นไป

เปิดกระเป๋าสะพายเพือ่หยบินามบัตรส่งให้เขา

พชัรพยักหน้ารบั ขณะเดยีวกนัก็กวาดสายตาสงัเกตอกีฝ่ายอย่างรวดเรว็

ก่อนจะก้มลงมองนามบัตร...คนตรงหน้าดเูดก็กว่าท่ีเขาคดิเอาไว้ว่าจะได้เจอ 

ถงึแม้เธอจะรวบเกล้าผมยาวประบ่าสโีอวลัตนิกบัสวมใส่ชุดสทูล�าลองเพ่ือให้ 

ดเูป็นผูใ้หญ่ ทว่าเคร่ืองหน้ากระจุม๋กระจิม๋บนดวงหน้าหวานปานน�า้ผึง้กท็�าให้

เธอดเูดก็อยู่ดี

ชายหนุ่มทราบว่าบริษัท Archwin นั้นท�างานดีมีมาตรฐาน และ 

เท่าท่ีเคยเจอกันเขาก็ค่อนข้างแน่ใจว่าอาชวินจะไม่ปล่อยให้บริษัทตัวเอง 

เสียชื่อเสียง ปกติเขาไม่ค่อยตัดสินใครจากหน้าตาหรืออายุ ทว่าอย่างไร 

ที่นี่ก็คือบ้านของเขา ดังนั้นเขาย่อมอยากให้มันอยู่ในมือที่ดี

ไม่รู้เป็นความผิดของเขาเองหรือเปล่าที่รีบร้อนจนได้มัณฑนากรเด็ก

ขนาดนีม้า...แต่ไหนๆ กไ็หนๆ แล้วเขากจ็ะรอดฝีูมือของเธอก่อน ประสบการณ์

สอนพชัรว่าคนเก่งกค็อืคนเก่ง อาชวินส่งเธอมากน่็าจะพอรบัประกนัได้บ้าง

"เอ่อ คุณจะอยู่นานไหมคะ" จิระประไพถามออกไป ครั้นเห็นว่า 

เขาละสายตาจากนามบัตรมามอง เธอก็พูดต่อ "ตอนแรกเห็นว่าคุณจะ 

ไม่เข้ามาน่ะค่ะ"
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"อมื พอดีผมออกมาท�างานข้างนอก งานเสรจ็เรว็เลยคดิว่าควรแวะ

เข้ามาเสียหน่อย ยังไงผมก็ควรมาคุยกับคุณใช่ไหม"

"ค่ะ" หญิงสาวพยักหน้ารับ "อย่างน้อยดิฉันควรจะรู้ว่าคุณชอบอะไร 

ไม่ชอบอะไร เพราะตอนนี้ดิฉันรู้แค่ว่าไม่เอาแนวร่วมสมัยแล้ว"

"ไม่ต้องเป็นทางการขนาดนี้ก็ได้"

"คะ?"

"ค�าแทนตวัของคณุน่ะ" พชัรบอก ก่อนจะเปลีย่นเรือ่งโดยไม่ได้สนใจ

ท่าทีของเธอ "ส่วนเรือ่งการตกแต่ง จะตกแต่งแนวเดมิก็ได้ แค่ให้มันต่างไป

จากเดมิ...ผมไม่ค่อยรูเ้รือ่งพวกนี ้ แค่อยากให้มนัออกมาสวย คณุพอมไีอเดยี

อะไรบ้างหรือยังล่ะ"

"ก็ยังไม่ได้คิดอะไรจริงจังค่ะ ตอนนี้ก�าลังไล่ดูว่าแต่ละส่วนของบ้าน 

มีระบบอะไรบ้างท่ีต้องระวังตอนรีโนเวต" จิระประไพตอบ...อย่างน้อย 

พัชรก็ดูไม่ใช่พวกเจ้ายศเจ้าอย่าง

"ถ้าอยากติดต่อบริษัทท่ีรับผิดชอบระบบอะไรพวกนี้คุณก็แจ้งเลขาฯ 

ของผมได้เลย" เขาบอก "คุณมีเบอร์ทางผมแล้วใช่ไหม"

"มเีบอร์เลขาฯ ของคณุค่ะ คณุบังอร" จริะประไพได้เบอร์มาจากอาชวิน 

และเมือ่เช้านีเ้ลขานกุารของพชัรก็โทรมาหาเธอเรือ่งท่ีส่งแบบแปลนมาให้

"แล้วขาดเหลืออะไรไหม"

"คุณ...จะให้ เอ่อ..." หญิงสาวอึกอักเล็กน้อย ยังคิดไม่ตกว่าควรใช้

สรรพนามแทนตวัว่าอะไร อีกฝ่ายเป็นลกูค้าท่ีเพ่ิงเจอกนัครัง้แรก นอกจาก

ดิฉันแล้วอย่างอ่ืนก็ดูไม่เข้าทีเลยในความคิดของเธอ แต่เขาก็ดันบอกว่า 

มันทางการเกินไปเสียอีก

เป็นผู้หญิงช่างล�าบาก ถ้าเป็นผู้ชายใช้ 'ผม' ค�าเดียวก็จบแล้ว...

"เอ่อ ขอแทนตัวด้วยช่ือนะคะ" จิระประไพตัดสินใจในท่ีสุด เพราะ 

คิดว่ามันคงดกีว่า 'หน'ู "สรปุว่าคณุพัชรจะให้จตีดิต่อคณุผ่านเลขาฯ เท่านัน้ 
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ใช่ไหมคะ"

"อืม แบบนั้นจะสะดวกกว่า คุณจะส่งงานหรือมีค�าถามอะไรก็ฝาก

เลขาฯ ของผมไว้นั่นแหละ"

ค�าตอบจากชายหนุม่ท�าให้มัณฑนากรสาวเกอืบจะถอนหายใจออกมา 

มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะติดต่องานผ่านเลขานุการของลูกค้า ทว่าส่วนใหญ่

งานพวกนัน้จะเป็นงานในเชิงอาคารพาณชิย์ ท่ีผ่านมาเธอไม่ค่อยได้ท�างาน

เกี่ยวกับบ้านพักของลูกค้าโดยตรง เพราะอาชวินไม่ค่อยรับงานจ�าพวกนี้ 

แต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นบ้าน การคุยกับเจ้าของบ้านโดยตรงย่อมดีกว่า

ทว่าถ้าเขายืนกรานแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้...

"ถ้าอย่างนัน้จขีอรบกวนเวลาคณุสกัพกัได้ไหมคะ ขอถามอะไรสกัหน่อย

เพือ่รวบรวมเป็นไอเดยี"

"เอาส"ิ พชัรพยกัหน้าแล้วก้มลงมองแบบแปลนบ้านซ่ึงเวลานีมี้โพสต์อติ

สสีะท้อนแสงแปะอยู่ท่ัว...เห็นได้ชัดว่าเธอเป็นคนละเอยีดลออ สมกบัท่ีเป็น

มัณฑนากร

หญิงสาวถามค�าถามง่ายๆ จ�าพวกสีท่ีเขาชอบ รวมถึงถามถึง 

การท่องเท่ียวเดินทางของเขาว่าเคยพบเจอการตกแต่งท่ีไหนท่ีชอบ 

เป็นพิเศษไหม ถามเกี่ยวกับห้องท�างานว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร ตามด้วย

การชวนเขาไปดูห้องหลักอ่ืนๆ ของบ้านอย่างห้องนอน ห้องอาหาร และ

ห้องรับแขก

ถึงท่ีนี่จะเป็นบ้านของชายหนุ่ม แต่ก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรก 

ท่ีเขาได้เหยียบย่างเข้าไปส�ารวจบางห้องอย่างจริงจัง และเขาก็คิดว่า 

วิธีในการค้นหาความชอบความต้องการของจิระประไพนั้นดีใช้ได้ทีเดียว 

เพราะเธอไม่พยายามคาดคัน้ให้เขาบอกว่าชอบอะไร และไม่พยายามบังคบั

ให้เขาท�าความเข้าใจด้วยว่าสไตล์ท่ีชอบมีช่ือเรียกอย่างไร เธอรับหน้าท่ี 

ในการท�าความเข้าใจเป็นของตวัเองท้ังหมด นอกจากเธอจะเรยีนรูค้วามชอบ
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ของเขาแล้ว เขาก็ได้เรยีนรูค้วามชอบของตวัเองอย่างคาดไม่ถงึเหมอืนกนั

"คุณมีบริการก�าจัดเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องโละจากบ้านหลังนี้ไหม"

"คะ?" หญิงสาวซ่ึงก�าลงัก้มหน้าจดรายละเอยีดลงในสมุดโน้ตเงยหน้าข้ึน

มองเจ้าของบ้านรูปหล่อ ไม่แน่ใจว่าเมื่อครู่ได้ยินถูกต้องหรือเปล่า

"ในเมื่อจะต้องแปลงโฉมบ้านหลังนี้ ข้าวของเกือบทั้งหมดน่าจะต้อง

โละทิ้ง คุณมีทางช่วยผมจัดการกับมันไหม"

"ถ้ายังไงเดี๋ยวจีขอปรึกษาคุณอาชวินก่อนแล้วค่อยแจ้งอีกทีนะคะว่า

จะมทีางไหนยังไงบ้าง" จริะประไพบอก ไม่เคยมลีกูค้าร้องขอแบบนีม้าก่อน 

ดังนั้นเธอจึงไม่ค่อยแน่ใจว่าต้องท�าอย่างไร

"ขอบคุณ ถ้าทางคณุจดัการได้กบ็วกค่าใช้จ่ายมาได้เลย" เขาบอกแล้ว

หยุดไปนิดหนึ่งก่อนจะพูดต่อ "ไม่ว่ายังไงก็เปลี่ยนท่ีนี่ไม่ให้เหมือนโชว์รูม

อย่างตอนนี้แล้วกัน"

"หมายถึงห้องนี้เหรอคะ" จิระประไพหันไปมองห้องรับแขก

"ผมหมายถงึท่ัวท้ังบ้านนีเ้ลย...มนัสวยแต่กเ็หมอืนโชว์รมูหรอืสตดูโิอ

ท่ีเอาไว้ถ่ายภาพลงนติยสาร เอาเป็นว่าในเมือ่ตกแต่งใหม่ผมกอ็ยากได้บ้าน

ที่มีความเป็นบ้านมากกว่านี้"

"หมายความว่าคณุอยากให้มัน...นุม่นวลอบอุ่นขึน้อย่างนัน้หรอืเปล่าคะ" 

เธอหันมองไปรอบๆ อีกครั้ง ตอนนี้ท่ีนี่ใช้โทนสีขาว เทา และด�า แม้จะ 

ไม่ถงึกบัเย็นชาแต่กน็บัว่าเคร่งขรมึ ซ่ึงโลหะท่ีผสมอยู่กช่็วยขับเน้นอารมณ์

ไปในทางเดียวกัน

"ผมอยากเปลีย่นให้มันต่างจากตอนนีจ้นจ�าไม่ได้" พัชรสรปุความต้องการ

ของตวัเองง่ายๆ

จิระประไพพึมพ�ารับค�าเบาๆ...ดูเหมือนว่านั่นจะเป็นกฎข้อแรกสุด 

ที่เธอต้องจดจ�าเอาไว้ในการตกแต่งบ้านหลังนี้
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มัณฑนากรสาวบอกกับพัชรว่าจะรีบลองร่างแบบแรกส่งให้เขาดู 

ระหว่างนั้นก็จะหาทางจัดการกับเฟอร์นิเจอร์ที่เขาไม่ต้องการแล้ว โดยเขา

ยืนยันกับเธอว่าให้โละท้ิงได้ท้ังหมดแม้กระท่ังฟูกเตียง ให้เก็บไว้เพียง 

เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักๆ เท่านั้น

"คณุไม่ได้เอารถมาใช่ไหม แล้วกลบัยังไง" ชายหนุม่ถามอย่างนกึข้ึนได้

หลงัจากเดนิผ่านประตบู้านมาแล้วเห็นว่ามรีถของเขาจอดอยู่คนัเดยีว

"ใช้แอพฯ เรียกแท็กซ่ีค่ะ" จิระประไพตอบ แปลกใจพอสมควรกับ

ค�าถามของเขา

พัชรพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ "โอเค ถ้ามีอะไรก็ติดต่อเลขาฯ ของผม 

แล้วกัน"

หญิงสาวยกมือไหว้ลาหนุ่มหล่อ จากนั้นก็มองเขาเดินไปหยุดยืนคุย 

กับสองสามีภรรยาท่ีมีหน้าท่ีเฝ้าบ้านหลังนี้สองสามประโยค แล้วในท่ีสุด 

พชัรกข้ึ็นรถสปอร์ตคนังามจากไป

พอเจ้าของบ้านไปแล้วจิระประไพก็เดินไปหาคู่สามีภรรยาบ้าง เธอ 

เอานามบัตรไปให้และขอเบอร์ท้ังสองเอาไว้ด้วยเพราะคดิว่าต่อไปคงมีเหตใุห้

ต้องตดิต่อกนัแน่นอน...ปกตแิล้วเวลาเจ้าของบ้านจะเลอืกมัณฑนากรกมั็กจะ

คยุกบัหลายคนและดพูอร์ตโฟลโิอเพือ่ให้ได้สไตล์การตกแต่งท่ีต้องการ ทว่า 

ดูเหมอืนพัชรจะไม่ใส่ใจพธิรีตีองนีส้กันดิ เขาแค่อยากตกแต่งบ้านใหม่ แล้วก ็

จิ้มเลือก Archwin จากความคุ้นเคย และก็ฝากบ้านหลังงามไว้ในมือเธอ 

โดยยังไม่รู้สไตล์การออกแบบของเธอด้วยซ�้า

แต่ไม่ว่าอย่างไรจิระประไพก็ต้องท�างานนี้สุดฝีมือ นอกจากเป็น 

จรรยาบรรณแล้วเธอยังต้องรักษาช่ือเสียงท้ังของตัวเองและบริษัทด้วย  

อีกอย่าง...พชัรกด็ูไม่ใช่คนเลวร้าย ถงึแม้เม่ือคนืนีก้านต์จะเพิง่เตอืนตอนเธอ

ส่งข้อความไปถามว่ามีอะไรท่ีควรระวังเกี่ยวกับญาติของธีรดนย์คนนี้ไหม 

และรุ่นพี่ก็โทรกลับมาหา
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'พีก่็ไม่ค่อยรูจ้กัคณุพัชรเท่าไหร่หรอก กบัคนนอกเขาจะค่อนข้างไว้ตวั 

แต่โดยปกติก็ไม่มีอะไรหรอก สุภาพและมารยาทดี พอรู้จักกันแล้วพ่ีว่า 

เขาค่อนข้างใจดเีลย กบัคนท่ีเขาอยากดด้ีวยอ่ะนะ...อมื เท่าท่ีได้ยนิมาคอื

คุณพัชรเป็นคนชอบงานเนี้ยบๆ คิดเร็วท�าเร็วอะไรท�านองนั้น แล้วก็ต้อง

ระวังอย่าให้เขาหงุดหงิดหรือโมโห ได้ข่าวว่าน่าดูชมเลยแหละ'

จิระประไพเป็นมัณฑนากร เธอไม่คิดว่าจะมีโอกาสท�าให้เขาโมโหได้ 

ยกเว้นเขาจะอาละวาดถ้าเธอออกแบบไม่ถกูใจ ซ่ึงเขากไ็ม่น่างีเ่ง่าถงึขนาดนัน้

ท�างานให้เสร็จ จากนั้นก็ออกจากวงโคจรของพัชร กลับไปมีชีวิตท่ี 

ไม่เกี่ยวข้องกับพวกภักดิ์โภคินตามเดิม...นั่นคือทั้งหมดที่เธอต้องท�า

Page �������.indd   28 11/2/2563 BE   15:41



29

Andra

ความคกึคกัและเสยีงโหวกเหวกท่ีโอบล้อมรอบตวัท�าให้จิระประไพอดย้ิม

ออกมาไม่ได้ วนันีเ้ธอกลบัมาท่ีมหาวทิยาลยัเก่าเพือ่มาช่วยงานโอเพนเฮ้าส์

ของคณะ ต้ังแต่เรยีนจบเธอกก็ลบัมาร่วมงานนีทุ้กปี ท้ังนีเ้พราะสมยัเรยีน 

เธอเห็นตวัอย่างจากรุน่พีท่ี่เรยีนจบไปแล้วสลบัสบัเปลีย่นเวยีนกนัมาช่วยงาน

ของคณะจนเหมือนเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิพอมีโอกาสเธอจงึท�าตาม

หญิงสาวนัง่เท้าคางกบัโต๊ะหินอ่อน มองนูน่มองนีไ่ปเรือ่ยเป่ือย จนกระท่ัง

มีเสยีงเรยีก

"จี"

จริะประไพหันไปมอง ดวงตากลมโตฉายแววแปลกใจนดิหนึง่เม่ือเห็น

หน้าคนเรียก ก่อนที่ริมฝีปากจะคลายตัวเป็นรอยยิ้มเล็กๆ

"แซม ไม่ได้เจอกันนานเลย"

"อมื ตัง้แต่รบัปรญิญาเลยล่ะม้ัง" ศวินาถพยักหน้ารบั จากนัน้กน็ัง่ลง

บนม้าหินตรงข้ามเธอ "จีมาช่วยงานน้องๆ เหรอ"

"ฮื่อ เรามาทุกปีแหละ"

"จนีีเ่ป็นคนมีน�า้ใจเหมือนเดมิเลย ตัง้แต่เรยีนจบเราก็ไม่ได้กลบัมาเลย 

บทที่ 3
พี่ส�วใจดี

Page �������.indd   29 11/2/2563 BE   15:41



30

จิรพัชร

พอดน้ีองก�าลงัจะเข้ามหา'ลยัเลยพามาด ูเผือ่จะเห็นภาพว่าควรเลอืกคณะอะไร"

จิระประไพเพียงส่งย้ิมให้อีกฝ่ายเป็นเชิงรับรู้โดยไม่มีทีท่าจะพูดอะไร 

จนเขาต้องพูดต่อเอง

"จีสบายดีใช่ไหม แล้วตอนนี้ท�างานอะไรอยู่ที่ไหน"

"กส็บายดอีย่างท่ีเห็นน่ีแหละ ตอนนีท้�าอินทีเรยีอยูท่ี่บรษัิท Archwin 

แต่แซมไม่ได้อยู่ในวงการคงไม่รูจ้กัหรอกม้ัง...แล้วแซมล่ะ ตอนนีท้�าอะไรอยู่"

"เราช่วยงานที่บ้านตั้งแต่เรียนจบ"

เม่ือไม่มีค�าถามต่อท้าย หญิงสาวจึงเพียงย้ิมเฉยโดยไม่พูดอะไรอีก 

ขณะท่ีศิวนาถมองเธอ ท�าท่าอึกอักอยากพูดอะไรบางอย่างอยู่นานกว่าจะ 

ส่งเสียงออกมาในที่สุด

"จียังใช้เบอร์เดิมใช่ไหม เราโทรไปคุยบ้างได้หรือเปล่า"

"ใช้เบอร์เดิม โทรมาได้ แต่ไม่รับปากว่าจะว่างคุยตลอด" เธอยังยิ้ม

เช่นเดิม

ชายหนุม่มองสบดวงตาหลงัแว่นทรงกลมอีกครูก่่อนจะเผยอรมิฝีปาก 

ทว่าเขายังไม่ทันพูดอะไรเด็กหนุ่มในชุดนักศึกษาก็ปราดเข้ามา

"พี่จี ข้างหน้าพร้อมแล้วครับ"

"โอเคจ้ะ" มัณฑนากรสาวพยักหน้าแล้วลุกยืน "ไปก่อนนะแซม"

หญิงสาวเดินตามรุ่นน้องไปยังซุ้มของคณะ ตอนนี้มีเด็กมัธยมท้ังท่ี

อยู่ในชุดนักเรียนและชุดไปรเวตยืนออกันอยู่พอสมควร เธอรับไมโครโฟน

มาจากรุ่นน้อง จากนั้นก็เริ่มต้นด้วยการแนะน�าตัวบอกช่ือและงานท่ีท�าอยู่ 

แล้วเธอกเ็ริม่เล่าถงึประสบการณ์การเรยีน ไล่เรยีงไปจนถงึตอนหางานและ

ตอนท�างานในปัจจบัุน ซ่ึงนอกจากจะเล่าถงึงานมัณฑนากรแล้วเธอกเ็ล่าถงึ

งานเสริมเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างทางด้วยเพ่ือให้เด็กๆ เห็นภาพว่าเรียนจบ

คณะนี้แล้วสามารถไปท�ามาหากินอะไรได้บ้าง

ระหว่างท่ีจิระประไพก�าลังถือไมโครโฟน เธอก็สังเกตเห็นศิวนาถ 
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มายนืกอดอกฟังเธอพดูอยู่ห่างๆ และไม่ใช่การยืนฟังเพียงครูเ่ดยีวเสยีด้วย

อย่าบอกนะว่าจะกลับมาจีบเราอีก หญิงสาวนึกขันๆ

ศวินาถเป็นหนุม่เศรษฐศาสตร์ เขารูจ้กัเธอเพราะมเีพือ่นสมัยเรยีนมัธยม

เรียนอยู่คณะสถาปัตยฯ พอเขาแวะมาหาเพื่อนก็เลยได้เจอเธอ หลังจาก 

ผ่านไปพักหนึ่งเขาก็เริ่มแสดงท่าทีจีบเธอ...จิระประไพคิดว่าเขาก็น่ารักดี 

แต่เธอไม่ได้คิดรีบร้อนอยากมีแฟนและคิดว่าดูไปเรื่อยๆ ก็ไม่เสียหาย  

จนกระทั่งนีรัมพรก้าวเข้ามา แล้วเขาก็ไปเป็นแฟนกับอีกฝ่าย

ใช่ นีรัมพรคนเดียวกับที่เป็นดาราดังนั่นแหละ

อีกฝ่ายอายุมากกว่าเธอสามสี่ปี แต่ท่ียังทันเจอกันในมหาวิทยาลัย

เพราะดาราสาวเรยีนไปท�างานไปจนจบช้ากว่าท่ีควรจะเป็น และท่ียิง่ไปกว่านัน้

คอืดเูหมือนอีกฝ่ายจะเกลยีดเธอ นรัีมพรแสดงออกมาทางสายตาจนแม้กระท่ัง

เพื่อนของจิระประไพยังจับสังเกตได้

จิระประไพงุนงง ตอนแรกเธอนึกว่าโดนอีกฝ่ายเขม่นเพราะศิวนาถ

เคยจีบเธอเฉยๆ จนกระท่ังวันหนึ่งเธอเห็นนีรัมพรบนหน้าจอโทรทัศน์ 

เลยบ่นให้พ่อแม่ฟัง แล้วก็เห็นพวกท่านท�าท่าทางแปลกๆ สุดท้ายพิทยา 

ก็ออกปากเล่าให้ฟังว่าดูเหมือนครั้งหนึ่งญาติสินธุนานนท์ของเธอเคยใช ้

เล่ห์กระเท่ห์ในลักษณะท่ีอาจเรียกว่าจงใจโกงพ่อของนีรัมพร นั่นท�าให้

ครอบครวัของนางเอกสาวล�าบากมาก โชคดท่ีีนรีมัพรได้เป็นดารา ท่ีส�าคญั

คอืดงั ท�าให้ช่วยกอบกูส้ถานการณ์ของท่ีบ้านได้ ขณะท่ีครอบครวัสนิธนุานนท์

กลับตกต�่าลง และท่ีพิทยาทราบเรื่องความแค้นนี้ก็เพราะได้ยินเรื่องเล่า 

เกี่ยวกับการท่ีพ่อของนีรัมพรย้อนมาเยาะเย้ยญาติผู้เป็นคู่กรณี กระนั้น 

พทิยากไ็ม่แน่ใจว่ารูร้ายละเอยีดของเรือ่งนีม้าอย่างถกูต้องหรอืเปล่า ท่านเลย

ขอไม่บอกว่าญาติคนนี้คือใคร

มัณฑนากรสาวพอเข้าใจในความเจ็บแค้นของคนท่ีโดนโกง แต ่

ไม่เข้าใจว่าท�าไมนีรมัพรถึงเอาความแคน้มาลงกับเธอที่ไม่รู้เรือ่งรูร้าวอะไร
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ด้วย ต่อให้ใช้นามสกุลเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรับผิดแทนกัน 

ย่ิงไปกว่านัน้หลงัจากรูเ้รือ่งนี้ไม่นานจริะประไพกบั็งเอญิได้พบกบัดาราสาว 

เธอไม่ได้อยากยุ่งกับอีกฝ่าย แต่กลายเป็นว่านีรัมพรเข้ามาใกล้เธอเอง

'ขอโทษด้วยนะเรื่องแซม เอาไว้เบื่อแล้วฉันจะคืนให้'

นั่นเป็นประโยคท่ีเกินความคาดหมายอย่างแท้จริง และมันก็ท�าให ้

จิระประไพตระหนักว่าท่ีแท้แล้วนีรัมพรไม่ได้รักศิวนาถเลย อีกฝ่ายก็แค่ 

มายุ่งกับเขาเพราะเกลียดเธอ แล้วหลังจากนั้นไม่นานดาราสาวก็เรียนจบ

และท้ิงชายหนุม่ไปมีคนใหม่ โดยเพือ่นของเธอกต็ัง้ข้อสงัเกตว่าคนใหม่นัน้

ร�่ารวยไฮโซกว่าศิวนาถซึ่งถึงจะมีธุรกิจของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โต

อันท่ีจริงจิระประไพไม่ได้เกลียดชังชายหนุ่ม ทว่าก็ไม่ได้เห็นใจ 

เช่นกนั เพราะอย่างไรเสยีเขากเ็ลอืกจะคบกบันรีมัพรเอง แต่กน็กึไม่ถงึว่า

เขาจะกลับมาทักทายเธอในลักษณะนี้ เนื่องจากตอนคบกับนางเอกสาว 

เขากพ็ยายามเลีย่งเธออย่างเห็นได้ชดั และตอนท่ีท้ังสองเลกิกนัถงึเขาจะดู

เจ็บหนักแต่ก็ยังคงหลีกเลี่ยงเธอเหมือนเดิม

ผ่านไปหลายปี พอบังเอิญเจอกันอีกทีเขากลับย้อนมาทักเธอ 

เสียอย่างนั้น...เอาเถอะ ไม่ว ่าศิวนาถจะขอกลับมาติดต่อเธอด้วย 

จุดประสงค์ใด ก็ให้เขาเรียนรู้เองแล้วกันว่าเธอไม่มีทางให้เขาได้มากกว่า

ความเป็นเพื่อนอีกแล้ว

จิระประไพใช้เวลาพูดเล่าประสบการณ์ของตนเองกับตอบค�าถาม 

จากเด็กๆ ราวครึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นก็ยังมีเด็กบางคนที่ยืนคุยกับเธอต่อ

เพ่ือถามถึงประเด็นท่ีสนใจอย่างเป็นส่วนตัว ซ่ึงในช่วงหลังนี้เองท่ีเธอ 

สังเกตเห็นเด็กสาวคนหนึ่งยืนเมียงมองมาจากวงนอก กระท่ังเด็กคนอื่นๆ 

ไปกนัหมดแล้วและเธอหันไปคยุกบัรุน่น้องท่ีเป็นคนดแูลบูธของคณะจนเสรจ็

แล้ว เด็กสาวคนนัน้กยั็งยนืมองมาเช่นเดมิ แต่ไม่ยักเดนิเข้ามาหา หลงัจาก
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ชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งเธอก็ตัดสินใจก้าวเข้าไปหาอีกฝ่ายเสียเอง

"สวัสดีจ้ะ สนใจอยากเรียนคณะของพ่ีเหรอ" มัณฑนากรสาวถาม 

ท้ังรอยย้ิม ท�าเป็นไม่เห็นอาการผงะของเด็กสาวซ่ึงดูตกใจตั้งแต่เห็นเธอ 

เดินมาแล้ว

"เอ่อ คะ...ค่ะ" เด็กสาวตอบกลับอย่างเงอะงะ

"พี่ชื่อจีค่ะ" จิระประไพยังคงย้ิมให้อีกฝ่ายอย่างเป็นมิตรเช่นเดิม  

"น้องชื่ออะไรเหรอ"

"ปุ้มค่ะ"

"เม่ือกี้คนเยอะเนาะ ตอนนี้คนน้อยลงแล้ว น้องปุ้มอยากเข้าไปด ู

ในบูธไหมคะ พีเ่ดนิเป็นเพือ่นได้นะ" หญิงสาวเสนอเสยีงอ่อน เธอสงัเกตว่า

อีกฝ่ายน่าจะเป็นพวกขี้อายหรือไม่ก็ขาดความมั่นใจ "หรือถ้าเพิ่งนึกได้ว่า

อยากถามอะไรพี่ก็ยินดีตอบนะ"

ปรีชยามองมัณฑนากรสาวอย่างตกตะลึง นึกไม่ถึงว่าจะได้รับ

มติรไมตรแีบบนี ้ครัน้ผ่านไปครูห่นึง่จงึตระหนกัว่ายงัไม่ได้ตอบค�าถาม ซ่ึง

มันเสียมารยาทมาก ดังนั้นเธอจึงพูดละล�่าละลัก

"ขอบคุณ...ขอบคุณนะคะพี่ คือหนู...ชอบวาดรูป แต่ก็วาดไม่เก่ง"

"งัน้เรากเ็หมอืนกนัน่ะส ิ พีก่ช็อบศลิปะมาตัง้แต่เดก็เลย ไม่เก่งหรอก 

แต่พ่ีกเ็รยีนจนจบได้นะ" จริะประไพส่งยิม้ให้เดก็สาวอีกรอบ "น้องปุ้มพอมี

เวลาไหมล่ะ พ่ีแนะน�าเรื่องการเตรียมสอบเข้าเรียนได้นะ ไม่ใช่แค่คณะนี ้

แต่หมายถึงทั่วๆ ไปเลย"

"พี่ใจดีจังค่ะ"

หญิงสาวย้ิมรบัค�าชม ก่อนจะออกปากชวนอีกรอบ "ตอนนีบู้ธก�าลงัว่าง 

เดนิสบาย ไหนๆ กม็าแล้วน้องปุ้มแวะเข้าไปดหูน่อยไหม เผือ่จะได้ไอเดยีอะไร

ดีๆ"
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จิระประไพสังเกตเห็นอย่างรวดเร็วว่าปรีชยามีความสนใจด้านศิลปะ

และการออกแบบ แต่ขณะเดยีวกนัเดก็สาวกข็ลาดเขินและขาดความม่ันใจ

อย่างยิ่ง โชคดีที่หลังจากผ่านไปพักหนึ่งอีกฝ่ายก็ดูสบายใจขึ้นที่จะใช้เวลา

กับเธอ ด้วยความท่ีไม่แน่ใจว่าเด็กสาวจะกล้าไปคุยกับใครอีกไหม ดังนั้น

เธอจึงพยายามบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการเรียน

เท่าท่ีท�าได้ ไม่ว่าจะในเอกท่ีเธอเรยีนหรอืเอกอืน่ท่ีเธอพอมีข้อมูล โดยหวงัว่า

มันจะเป็นประโยชน์ต่ออีกฝ่ายเนื่องจากเรื่องการเรียนในชั้นอุดมศึกษานั้น

เกี่ยวพันกับอนาคต และส�าหรับบางคนก็ต้องติดแหง็กกับการเลือกครั้งนี้

ของตัวเองไปตลอดชีวิตทีเดียว

หลังออกจากบูธมัณฑนากรสาวก็พาปรีชยาไปนั่งคุยกันท่ีโต๊ะม้าหิน

ตัวเดิม เธอให้ค�าแนะน�าว่าถ้าอยากเรียนในคณะนี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไร 

ติววิชาไหนเป็นพิเศษ รวมถึงลองสเก็ตช์รูปเป็นตัวอย่างให้อีกฝ่ายดูด้วย

"พี่จีเก่งจังค่ะ"

"ตอนพีเ่ข้าเรยีนกไ็ม่ได้แบบนีห้รอก แต่พอเราฝึกซ�า้ๆ มนักพั็ฒนาข้ึนค่ะ" 

จริะประไพบอก "น้องปุ้มยังมีเวลาเตรยีมตัว พ่ีแนะน�าว่าลองหาครตูวิก่อน 

ก็ได้ค่ะ น่าจะพอช่วยให้รูว่้าเราชอบหรอืไม่ชอบ ถ้าไม่ชอบกจ็ะได้เบนเข็ม 

ไปทางอ่ืน"

ปรชียามองสาวรุน่พี ่เธออยากพดูอะไรบางอย่างแต่กล็งัเล สดุท้ายแล้ว

กเ็พยีงพยักหน้ารบัเท่านัน้

หญิงสาวย้ิมรบั ไม่ถามแม้จะสงสยั จากนัน้เธอกก้็มหน้าลงจรดปากกา 

ลงบนกระดาษสมุดโน้ตอีกครัง้ ขีดเขียนลากเส้นอย่างรวดเรว็ แล้วอึดใจถดัมา 

กหั็นสมดุให้อีกฝ่ายดู

"พี่จีวาดการ์ตูนได้ด้วย น่ารักจัง" เด็กสาวพึมพ�าชื่นชม แม้จะงุนงง

อยู่บ้างก็ตาม

"ต้องน่ารักสิ พี่เอาน้องปุ้มเป็นแบบ" จิระประไพยิ้ม
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"เอ๊ะ"

"พีช่อบวาดการ์ตูนแบบเอสดี* กจ็บัเอาคนใกล้ตวัมาเป็นแบบนีแ่หละ"

ปรีชยาหลุบตามองตัวการ์ตูนบนกระดาษ มันมีจุดเด่นของเธอ 

ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นผมหางม้า แก้มยุ้ยๆ ทรงแว่นท่ีใส่ หรอืกระท่ังเนือ้ตวั 

ที่ค่อนข้างเจ้าเนื้อ ที่ต่างออกไปคือตัวการ์ตูนนั้นน่ารัก ขณะที่เธอไม่ใช่

"หนูไม่ได้น่ารักแบบนี้หรอกค่ะ"

"ถ้าต้นแบบไม่น่ารัก พ่ีก็วาดให้มันออกมาน่ารักไม่ได้หรอก พี่วาด

ตามท่ีตาตัวเองเห็น" มัณฑนากรสาวบอกเสียงอ่อน ครั้นเห็นว่าอีกฝ่าย 

เงยหน้าข้ึนมาเธอก็ส่งย้ิมไปให้ ค่อนข้างแน่ใจว่าเด็กสาวตรงหน้าน่าจะ 

มีปัญหาบางอย่าง ไม่แน่ว่าอาจถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนก็ได้ เลยท�าให ้

ขาดความมั่นใจแบบนี้

"พี่จีใจดีจริงๆ ด้วย" ปรีชยาพึมพ�า แต่ไม่ทันได้พูดอะไรมากกว่านั้น

โทรศัพท์มือถือในกระเป๋าสะพายใบเล็กก็ส่งเสียงร้อง เธอรีบร้อนรูดซิป 

หยิบมันออกมารบัสาย มีเสยีงแว่วออกมาจากล�าโพง จริะประไพจบัใจความ

ไม่ได้ ขณะท่ีเดก็สาวรบัค�าเพยีงค่ะๆ สองสามครัง้ก่อนจะวางสาย "หนตู้องไป

แล้วค่ะ"

"จ้ะ" สาวรุ่นพี่พยักหน้า "แล้วนี่กลับยังไง"

"คุณน้ามารับค่ะ"

"แล้วนัดกันที่ไหน ให้พี่เดินไปเป็นเพื่อนไหม"

"ไม่เป็นไรค่ะ" ปรีชยาส่ายหน้าพร้อมกับเก็บข้าวของของตนเอง  

จากนั้นเธอก็ยกมือไหว้สาวรุ่นพี่ "วันนี้ขอบคุณพี่จีมากเลยนะคะ"

"จ้ะ" จริะประไพย้ิมรบัแล้วนัง่มองเงยีบๆ ขณะเดยีวกนักส็งัเกตเห็นว่า

อีกฝ่ายเหลอืบมองเธอ ท�าท่าคล้ายอยากจะพดูอะไรบางอย่าง แต่กไ็ม่พดูเสยีที 

* SD ย่อมาจาก Super Deformed แปลว่าท�าให้ผิดสัดส่วน ตัวการ์ตูนลักษณะนี้คือมีสัดส่วนหัวท่ีค่อนข้างโต  
ส่วนล�าตัวแขนขาจะเล็ก
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จนเธอตัดสินใจถามเสียเอง "มีอะไรหรือเปล่า"

"หน.ู..ขอเบอร์พีจ่ไีด้ไหมคะ" เม่ือได้รบัการกระตุน้เดก็สาวก็โพล่งออกไป 

"หรือไอดีแชตก็ได้ค่ะ"

"เอาไปท้ังสองอย่างเลยแล้วกัน" มัณฑนากรสาวจรดปากกาลงบน

กระดาษอกีครัง้ เธอเขียนท้ังเบอร์โทรศพัท์และไอดแีชต จากนัน้กด็งึกระดาษ

ออกจากสมุดโน้ตแล้วย่ืนให้อกีฝ่าย

"กระดาษแผ่นนี้..." ปรีชยามองอีกด้านของกระดาษโน้ต มันคือ 

ตัวการ์ตูนที่สาวรุ่นพี่วาดโดยมีต้นแบบคือเธอ

"ก็พี่วาดให้น้องปุ้มไง ถือว่าเป็นท่ีระลึกส�าหรับการเจอกันของเรา 

แล้วกันนะ"

"ขอบคุณมากนะคะ" เดก็สาวพดูอย่างซาบซ้ึง เธอมองสาวรุน่พีค่รูห่นึง่

ก่อนจะท�าท่านกึข้ึนได้และยกสองมือประนม "งัน้หนูไปก่อนนะคะ แล้วหนู 

จะตดิต่อไป"

"จ้ะ กลับดีๆ นะ ถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจ"

ปรีชยาพยักหน้าเร็วๆ แล้วหมุนกายจากไป จิระประไพมองตามจน

ร่างท้วมของเด็กสาวลับไปจากสายตา จากนั้นก็ก้มลงเก็บเครื่องเขียนของ

ตวัเองกลบัเข้ากระเป๋า...พดูตามจรงิเธอก็ไม่รูห้รอกว่าอีกฝ่ายโดนกลัน่แกล้ง

หรือเปล่า แต่มันมีอะไรบางอย่างท่ีท�าให้เธอเอนเอียงเช่ือข้อสันนิษฐาน 

ของตัวเอง ในฐานะท่ีเคยพบเจออะไรหลายอย่างในช่วงท่ีครอบครัวตกต�่า 

หญิงสาวโชคดท่ีีผ่านมันมาได้ด้วยนสิยัส่วนตวัท่ีไม่เกบ็เรือ่งพวกนัน้มาเป็น

สาระ แต่ก็ตระหนักดีว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบเธอ

ไม่ว่าอย่างไร...ถ้าเธอสามารถช่วยเดก็สาวคนหนึง่ค้นหาเส้นทางชีวิต

ของตัวเองเจอได้ก็คงดี

พชัรหันไปมองหลานสาวท่ีเพิง่ข้ึนมาบนรถ พอเห็นว่าปรชียาดงึประตรูถ
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ปิดสนทิเรยีบร้อยแล้วเขาจงึออกรถ ขณะท่ีเธอยกมือไหว้เขา

"สวัสดีค่ะคุณน้าพัชร"

"คาดเข็มขัดด้วย" ชายหนุ่มเตือน พอเห็นเธอท�าท่านึกข้ึนได้แล้ว 

เอี้ยวไปดึงเข็มขัดนิรภัยมาคาดเขาก็ถาม "หอบเชียว วิ่งมาเหรอ"

"นิดนึงค่ะ"

"แล้วในมือถืออะไรอยู่นั่น" ตอนแรกพัชรจะถามเธอว่าวันนี้เป็น

อย่างไรบ้าง แต่พอดีสังเกตเห็นว่าหลานสาวท�าทุกอย่างด้วยมือเดียว 

ในลกัษณะแปลกๆ คล้ายเจบ็มือ แต่สิง่ท่ีแลบมาจากมือท่ีไม่ได้ใช้ดูไม่น่าใช่ 

ผ้าพันแผลหรือกระทั่งพลาสเตอร์ปิดแผล

"เอ้อ กระดาษค่ะ...มีพ่ีใจดีคนนึงเขาช่วยแนะน�าเรื่องการเข้าเรียน 

แล้วก็วาดการ์ตูนให้ปุ้มด้วย" ปรีชยายกกระดาษแผ่นเล็กข้ึนอวดผู้เป็นน้า 

ดวงตาคมตวัดไปมองแวบหนึ่งก่อนจะกลับไปสนใจถนน

"วาดเหมือนปุ้มดีนะ"

"คุณน้ารู้เลยเหรอคะ" เด็กสาวท�าตาโต

"ก็เหมือนออก"

"พีเ่ขากบ็อกว่าวาดตามปุ้มเหมอืนกนั แต่ปุ้มว่าการ์ตนูนีม่นัน่ารกักว่าปุ้ม

เยอะเลย" ปรชียาก้มลงมองตวัการ์ตนู

"มัน่ใจในตวัเองหน่อยส ิท�าไมปุ้มจะไม่น่ารกั" พัชรเอือ้มไปโยกศรีษะ

หลานสาวเบาๆ

เด็กสาวหันไปส่งย้ิมให้หนุ่มหล่อ ก่อนท่ีเธอจะหยิบมือถือข้ึนมา 

เพื่อกดบันทึกเบอร์โทรและแอดไอดีแชตของจิระประไพ

"พ่ีคนนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหม เขาเรียนอยู่ในคณะท่ีปุ้มอยากเข้าเหรอ"  

ผู้เป็นน้าเปรยถามหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง เขารับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายมีความสุข 

ซึ่งก็ไม่บ่อยนักที่จะเห็นเธอมีความสุขขนาดนี้

"พี่เขาเรียนจบแล้วค่ะ ตอนนี้ท�างานเป็นอินทีเรีย เขาแนะน�าอะไรๆ 
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ปุ้มเยอะเลย"

"ดูใจดีนะ"

"ค่ะ พี่เขาใจดีมาก"

ปรีชยาพยักหน้าหงึกหงัก จากนั้นก็เปิดกระเป๋าสตางค์แล้วเอา 

กระดาษโน้ตแผ่นเล็กสอดเข้าไปเก็บอย่างระมัดระวัง พยายามไม่ให้มันยับ

ไปกว่าท่ีเป็นอยู.่..ความจรงิเธออยากเกบ็มันให้ดตีัง้แต่แรกแล้ว ทว่าเพราะ

ต้องรบีมาขึน้รถของพชัรเลยถอืมา นัน่ท�าให้มนัมีรอยยับอยู่บ้าง แต่กถ็อืว่า

เธอคิดถูกเนื่องจากการไม่เสียเวลาหยุดเก็บมันท�าให้มาทันรถของน้าชาย

ฉิวเฉียด

พชัรเหลอืบมองหลานสาวเป็นระยะ เขาทราบดว่ีาอีกฝ่ายมเีพือ่นไม่มาก 

อีกท้ังไม่ใช่คนท่ีจะเข้าไปทักทายท�าความรูจ้กัใครด้วย แค่คยุกบัคนท่ีไม่รูจ้กั

ยังเป็นเรือ่งยาก กระท่ังการพดูคยุกบัพวกพนกังานท่ีให้บรกิารท่ัวไปบางที 

เธอยังกงัวล ดงันัน้เม่ือเห็นว่าเธอมีเพ่ือนใหม่แบบนีเ้ขากอ็ดดีใจไม่ได้

เผื่อบางทีปรีชยาจะก้าวผ่านเรื่องท่ีฝังใจและกลับมาม่ันใจเหมือนท่ี 

ควรจะเป็นเสียที
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จริะประไพพลกิข้อมือดนูาฬิกา ก่อนจะล้วงมอืเข้าไปในกระเป๋าสะพาย

ใบใหญ่เพือ่ควานหาโทรศพัท์มอืถอื ขณะเดยีวกนัสองขากก้็าวลงจากบันได

ของตกึส�านกังานเพ่ือออกไปยังถนนใหญ่ เธอต้องหาแท็กซ่ีเพือ่เดนิทางต่อ

พอหามือถอืเจอเธอกด็งึมันข้ึนมา ตัง้ใจจะใช้แอพพลเิคช่ันเพ่ือเรยีก

แท็กซ่ี แต่ยงัไม่ทันกดไอคอนของแอพพลเิคช่ันท่ีต้องการกมี็เสยีงเรยีกลอยมา

"คุณจีครับ ก�าลังจะไปสถานีรถไฟฟ้าหรือเปล่า ติดรถผมไปไหม"

จริะประไพเงยหน้าข้ึนตามเสยีงเรยีกและพบรถคนัหรจูอดอยู่ กระจก 

ถกูลดลงมาครึง่หนึง่ และคนท่ีอยูบ่นเบาะคนขับกไ็ม่ใช่ใครนอกจากกติตยิทุธ

"เอ่อ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ แต่..."

"มาเถอะครับ ไม่ต้องเกรงใจหรอก ยังไงก็ไปทางเดียวกันอยู่แล้ว"

ชายหนุ่มไม่ฟังค�าปฏิเสธของเธอสักนิด และไม่พูดเปล่าเขายัง 

เอ้ือมมาเปิดประตูฝั่งข้างคนขับให้เธอด้วย พอเป็นอย่างนี้แล้วหญิงสาว 

ก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร ได้แต่ก้าวขึ้นรถโดยดี

"เอ่อ ขอบคณุนะคะ" จริะประไพพึมพ�าหลงัจากวางกระเป๋าสะพายลง

บนตัก จากนั้นก็หันไปดึงเข็มขัดนิรภัยคาดให้เรียบร้อย

บทที่ 4
สุภ�พบุรุษรักเด็ก
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"เรื่องแค่นี้เองครับ แล้วนี่คุณจีต้องรีบไปท�างานที่อื่นต่อเหรอ"

"ค่ะ" หญิงสาวรับค�า

ปกติแล้วเวลามาประชุมโปรเจ็กต์ของบริษัทกิตติยุทธจะต้องมีท้ัง

สถาปนิกและมัณฑนากร นั่นก็คือเธอกับวีรากรผู ้เป็นท้ังเพื่อนสนิท 

และมือขวาของอาชวิน ท่ีผ่านมาหลังประชุมเสร็จเธอมักจะกลับออฟฟิศ

พร้อมหนุ่มรุ่นพ่ี หรือถ้าเขามีธุระต่อก็จะให้เธอติดรถออกจากตึกไปลงท่ี

สถานรีถไฟฟ้าเป็นอย่างน้อย แต่วนันีก้ารประชุมค่อนข้างยดืเย้ือ พอออกจาก

ห้องประชุมปุ๊บอีกฝ่ายเลยออกเดนิทางต่อป๊ับ แถมวนันีจ้ดุหมายปลายทางต่อไป

ของเขากอ็ยู่นอกเมือง ดงันัน้จริะประไพเลยต้องหาทางไปสถานรีถไฟฟ้าเอง 

ซ่ึงอันท่ีจรงิมนัก็ไม่ได้เป็นปัญหาหนกัหนาส�าหรบัเธอ

มณัฑนากรสาวพอรูว่้ากติตยุิทธเป็นพวกใจดมีนี�า้ใจ แต่เธอก็ไม่นกึว่า

เขาจะชวนเธอขึ้นรถแบบนี้...มันก็ไม่ถึงกับแปลกหรอก เพราะอันท่ีจริง 

กม็ลีกูค้าท่ีใจดใีห้เธอตดิรถอยู่บ้าง เพยีงแต่กติตยุิทธดนัเป็นแฟนของนรีมัพร

ด้วยนี่สิ

"ผมได้ยินค�าเล่าลือเกี่ยวกับ Archwin มานาน นี่เป็นงานแรกท่ีผม 

ใช้บริการบริษัทของคุณ งานของพวกคุณดีสมค�าเล่าลือเลยนะ ผมต้อง

ขอบคุณพวกคุณท่ีช่วยประหยัดเวลาและลดภาระยุ่งยากให้ผมได้เยอะ"  

กิตติยุทธพูดอย่างอารมณ์ดี "ก่อนหน้าน้ีผมเคยจ้างบริษัทสถาปนิกท่ี... 

อืม จะว่ายังไงดีล่ะ ไม่คลิกกันน่ะ กว่าจะเสร็จงานต้องหมดยาแก้ปวด 

เป็นกระปุก"

"ขอบคณุท่ีให้โอกาส Archwin เหมือนกนัค่ะ" หญิงสาวตอบตามมารยาท 

ขณะเดยีวกนัการเลอืกใช้ค�าของอกีฝ่ายกท็�าให้เธออดคดิไม่ได้ว่าเขาใจดมีาก 

เพราะลูกค้าบางคนก็พูดถึงบริษัทสถาปนิกที่เคยท�างานด้วยแบบไม่ไว้หน้า 

เลยทีเดียว

"บรษัิทคณุรบัแต่งานใหญ่ๆ เชิงพาณชิย์หรอืเปล่า งานพวกออกแบบบ้าน
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ตกแต่งบ้านหรืออะไรท�านองนี้รับไหม"

"กต้็องดเูป็นเคสๆ ไปค่ะ" จริะประไพแบ่งรบัแบ่งสู ้ในใจชักหวาดระแวง

"คงต้องคุยกับคุณวีหรือคุณวินใช่ไหม เดี๋ยวประชุมครั้งหน้าผมจะ 

ลองถามคุณวีดู"

หญิงสาวกะพริบตาปริบๆ จากนั้นความกังวลก็เพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว 

เพราะเมือ่นกึถงึเคสพชัรแล้วกเ็ป็นไปได้ว่าอาชวินอาจยอมรบังานของกติตยุิทธ

แต่ตอนนีง้านเรากเ็ตม็มอืแล้ว มนัคงไม่มาลงท่ีเราหรอกม้ัง จริะประไพ

คะเน และมันกท็�าให้เธอสบายใจข้ึนนดิหน่อย

เธอไม่รงัเกยีจถ้าจะต้องตกแต่งบ้านให้กติตยุิทธ เพยีงแต่ลมืไม่ได้เลยว่า

แฟนของเขาคือใคร ต่อให้เดาว่าบ้านท่ีเขาพูดถงึไม่น่าจะใช่เรอืนหอในเม่ือ 

เขาเพิ่งคบกับดาราสาวไม่นาน ทว่าถ้าอีกฝ่ายย่ืนมือมาเกี่ยวข้องล่ะก็... 

มันต้องดูไม่จดืแน่ตอนนรีมัพรเจอหน้าเธอ

ชายหนุม่เบือนหน้ามาตอนรถตดิไฟแดง เขาท�าท่าจะพดูอะไรบางอย่าง 

แต่โทรศพัท์ของเขากส่็งเสยีงร้องเตอืนว่ามีสายเรยีกเข้า พร้อมกบัท่ีหน้าจอ

ตรงคอนโซลเปลีย่นภาพให้ข้อมูลว่า 'Baby' โทรมา เขาเลยหยิบหูฟังบลทููธ 

มาใส่แล้วกดบนจอของรถเพือ่รบัสาย

"ว่าไงครับบี๋"

ค�าว่า 'บ๋ี' น่าจะย่อมาจากเบบ๋ีซ่ึงพวกคูร่กัมกัใช้เรยีกแทนตวักนั มันก็

น่ารกัด ีแต่ประเดน็กค็อืปลายสายต้องเป็นนรีมัพรแน่ๆ และมนักย็�า้เตอืนให้

จริะประไพตระหนกัว่าเวลานีว้งโคจรของเธอกบัอีกฝ่ายกลบัมาเฉียดใกล้กนั

อีกครัง้แล้ว ซ่ึงก็ได้แต่หวังว่ามนัจะไม่ถึงข้ันพาดผ่านกนั เธอไม่ได้คดิผกูใจเจบ็

นีรัมพร กลัวใจอีกฝ่ายนั่นแหละ ยิ่งตอนนี้ดาราสาวเป็นแฟนของลูกค้า... 

เธอไม่อยากให้งานมีปัญหา

มัณฑนากรสาวนั่งมองนู ่นมองนี่นอกรถ ท�าหูทวนลม ไม่ฟัง 

บทสนทนาของกติตยุิทธกบัคนรกั จนกระท่ังสงัเกตว่าใกล้ถงึสถานรีถไฟฟ้า
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จึงหันไปหาชายหนุ่ม เขาท�าท่าว่าคุยโทรศัพท์เพลิน เธอจะส่งเสียงเรียก 

ก็เห็นว่าอาจไม่เหมาะในเม่ือเขาคุยกับแฟนอยู่ หลังจากหันรีหันขวาง 

อยู่ช่ัวขณะจึงตัดสินใจสะกิดแขนเขาเบาๆ พออีกฝ่ายหันมาเธอก็ช้ีไปท่ี 

สถานีรถไฟฟ้า เขาเลยท�าท่านึกขึ้นได้

ชายหนุม่หมุนพวงมาลยัเปลีย่นเลน ส่วนจริะประไพกป็ลดเข็มขัดนริภยั

แล้วหยิบข้าวของ พอรถจอดเทียบบาทวถิีใกล้บันไดทางข้ึนสถานรีถไฟฟ้า 

เธอกหั็นไปยกมือไหว้ขอบคณุเจ้าของรถ ซ่ึงเขากส่็งย้ิมมาให้

"แล้วเจอกันครับ"

คนเป็นมัณฑนากรผงะไปนิดหนึ่ง นึกไม่ถึงว่าเขาจะพูดออกมา แต่

สุดท้ายในเมื่อท�าอะไรไม่ได้เธอจึงส่งยิ้มให้เขาแล้วรีบลงจากรถ

"เฮ้อ" หญิงสาวถึงกับถอนหายใจออกมาดังๆ ขณะมองรถคันหรู

เคลือ่นตัวห่างออกไป จากนัน้เธอกห็มุนกายเดนิขึน้บันไดไปสูส่ถานรีถไฟฟ้า

ความจริงจิระประไพไม่ได้ก�าลังจะกลับออฟฟิศเหมือนทุกครั้ง ทว่า

เธอก�าลงัจะไปตกึส�านกังานของภกัดิ์โภคนิ หลงัจากคุยแต่กบับังอรคนเดยีว

มาพักหนึ่ง ในที่สุดเธอก็สามารถขอนัดเจอเจ้าของบ้านได้ส�าเร็จ...ก็ได้แต่

หวังว่าพัชรจะชอบงานที่เอาไปเสนอ เธอจะได้พ้นไปจากคนกลุ่มนี้เสียที

"ถ้ายังไงรบกวนคุณจีรอสักครู่นะคะ"

"ค่ะ" จิระประไพส่งย้ิมให้สตรีวัยกลางคน จากนั้นก็เฝ้ามองอีกฝ่าย 

ถือแฟ้มเอกสารเดินห่างออกไป

บังอรเป็นเลขานุการของพัชร เนื่องจากเขาบอกให้ติดต่อเรื่องบ้าน

ผ่านเลขาฯ มัณฑนากรสาวก็ท�าตามนั้น ก่อนหน้านี้เธอติดต่อบังอรเรื่อง 

การท�าบัญชีเฟอร์นเิจอร์ในบ้าน ตอนแรกยังคดิว่าอาจต้องเข้าไปจดัการเอง 

แต่อีกฝ่ายบอกว่าพวกภักดิ์โภคินท�าบัญชีทรัพย์สินกันเป็นปกติ ดังนั้น 

บังอรจงึบอกว่าจะส่งคนไปจดัการท�าบัญชีเฟอร์นเิจอร์ท่ีบ้านของเจ้านายให้ 
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และเพียงสองวันให้หลังบัญชีที่ว่าก็ถูกส่งมาถึงมือเธอที่ Archwin

บัญชนีัน้สมบูรณ์มาก เฟอร์นเิจอร์ทุกชิน้ถกูถ่ายภาพไว้อย่างละเอียดลออ

และมีการท�ารหัสเอาไว้อย่างเป็นระบบ อาชวินติดต่อบริษัทข้างนอกมา

ประเมนิราคาเฟอร์นเิจอร์เพือ่จะได้ไม่มีปัญหาเรือ่งความโปร่งใส และเขาก็

บอกให้ทีมมัณฑนากรลองเลอืกเฟอร์นเิจอร์พวกนีไ้ว้ก่อนเลย เพราะมันอาจจะ

สามารถเอาไปใช้ในงานอื่นๆ ที่ท�าอยู่ได้ เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ในบ้านพัชร

ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดน่าจะมีสภาพดีเทียบเท่าของใหม่ทีเดียว

ส่วนวันนี้จิระประไพเอาตัวอย่างงานออกแบบแรกมาให้พัชรดู และ

เธอก็จะใช้คอมเมนต์ของเขาในวันนี้เป็นจุดตั้งต้นในการท�างานต่อ เพราะ

ถึงจะเก็บข้อมูลจากตอนเจอกันครั้งแรกไว้พอสมควร แต่เธอก็ไม่แน่ใจ 

เกี่ยวกับความต้องการของเขา ในเมื่อสิ่งที่เขาพูดมามันค่อนข้างกว้าง

ตอนนีช้ายหนุม่ประชมุอยู่ มณัฑนากรสาวเลยมาเคลยีร์เรือ่งเฟอร์นเิจอร์

กบัเลขาฯ ของเขา ตัง้แต่เรือ่งการย้ายเฟอร์นิเจอร์ออกจากบ้านเพ่ือเคลยีร์พ้ืนท่ี

ส�าหรบัการตกแต่งใหม่ ไล่ไปจนถงึข้ันตอนการซ้ือขายลงบัญชีต่างๆ เพ่ือให้

ทุกอย่างราบรืน่ และทางฝ่ังของพชัรกจ็ะสามารถตรวจสอบตดิตามได้ง่าย...

นี่ไม่ใช่งานปกตขิองเธอ ยงัดท่ีีอาชวนิช่วยดแูลวางแผนให้ท้ังหมด ส่วนเธอก็

มหีน้าท่ีเอามาถ่ายทอดประสานงานเท่านัน้ นีถ่อืว่าเป็นบรกิารพิเศษสดุๆ ทีเดยีว 

ซ่ึงถ้าไม่ใช่ลกูค้าระดบัวไีอพแีบบนีอ้าชวนิกค็งไม่ท�าให้

แต่กระท่ังเลขาฯ ของพชัรกย็งัยุง่...จริะประไพเอนหลงัพิงพนกัโซฟา 

ขณะเดียวกนักน็กึถงึอีกงานท่ียังค้างอยู่ ตอนแรกเธอคดิว่าถ้าเสรจ็ธรุะท่ีนีเ่รว็

กส็ามารถกลบัไปเคลยีร์งานท่ีออฟฟิศได้ แต่ถ้าไม่เป็นตามท่ีคดิกต้็องไปเร่งงาน

พรุง่นี ้ซ่ึงเธอไม่ชอบเลย หญิงสาวรูต้วัว่าไม่ใช่พวกท่ีท�างานเร่งได้ดเีท่าไหร่

"จี"

เจ้าของช่ือหันตามเสยีงเรยีก ก่อนจะท�าตาโตเมือ่เห็นกานต์ สถาปนกิรุน่พ่ี

ผูซ่ึ้งติดต่องานรโีนเวตบ้านพชัรให้ Archwin นัน่เอง
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"พี่กานต์ สวัสดีค่ะ" สาวรุ ่นน้องยกมือไหว้แล้วลุกข้ึนยืนทันที  

ขณะเดียวกันสายตาก็ย้ายไปหาเด็กน้อยท่ีอีกฝ่ายอุ้มอยู่ "ปกติพี่กานต ์

พากีกี้มาบริษัทด้วยเหรอคะ"

"ไม่หรอก พอดีวันนี้พากีกี้ออกมาท�าพาสปอร์ต เสร็จแล้วเลยแวะมา

ที่นี่" กานต์บอก "เมื่อกี้พี่เจอคุณบังอร เขาบอกว่ามีคนจาก Archwin มา 

พี่เลยเดินมาดู...วันนี้จีมาเรื่องตกแต่งบ้านคุณพัชรหรือเปล่า"

"ใช่ค่ะ"

"รออีกพักเดีย๋วคณุพชัรกน่็าจะประชุมเสรจ็แล้วล่ะ เขาประชมุกบัคณุธี

นีแ่หละ" สถาปนกิสาวเอ่ยถงึสามีของตนเอง จากนัน้กหั็วเราะเม่ือเห็นรุน่น้อง

ท�าหน้าท�าตาตลกๆ เล่นกับลูกสาวของเธอ

"ไม่ได้เจอแป๊บเดียว กีกี้โตเร็วมากเลยพ่ีกานต์ นี่พวกท่ีออฟฟิศ 

ต้องอิจฉาจีแน่ๆ ที่ได้มาเจอหลาน" จิระประไพหันกลับไปยิ้มกับรุ่นพี่

ถึงเธอจะไม่ทันได้ท�างานกับกานต์ แต่ด้วยความท่ีอีกฝ่ายแวะเวียน

กลับไปท่ีบริษัทบ่อย กระท่ังช่วงท่ีท้องอยู่ก็ยังเคยแวะเอาของกินอร่อยๆ  

ไปฝาก ดงันัน้พวกเธอท้ังสองจงึสนทิสนมคุน้เคยกนัด ีครัง้ล่าสดุท่ีได้เจอกนั

กคื็อตอนท่ีกานต์คลอด พนกังานของ Archwin เกอืบท้ังหมดยกพลไปเย่ียม

และรับขวัญหลานท่ีโรงพยาบาล ทว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย 

เพราะอีกฝ่ายมีลกูเลก็จงึไม่ได้แวะเข้าไปท่ีบรษัิทเหมอืนก่อนหน้านี ้ แต่เธอ 

ก็ยังได้เห็นภาพเด็กหญิงที่ผู้เป็นแม่ถ่ายส่งมาให้พวกเพื่อนๆ ดูบ้าง

"ถ่ายรูปอวดเลยๆ" กานต์ยุอย่างอารมณ์ดี

จิระประไพหยิบมือถืออย่างว่าง่าย สองสาวถ่ายรูปเด็กน้อยกันอย่าง

สนุกสนาน จนผ่านไปพักหนึ่งกานต์ก็ออกปากฝากลูกสาวไว้กับรุ่นน้อง

เพราะตอนนี้ปล่อยให้พี่เลี้ยงไปพัก แล้วตัวเธอก็ผละไปเข้าห้องน�้า

เด็กหญิงธีรกานต์ก�าลังอารมณ์ดี มัณฑนากรสาวจึงรับฝากเด็กน้อย

อย่างไม่กังวล เธออุ้มเด็กเดินวนแถวโซฟาและเล่นกับหนูน้อยไปด้วย  
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ไม่ทันสงัเกตว่ามใีครอีกคนมาหยดุยืนมอง จวบจนเธอหันไปเจอหน้าอีกฝ่ายเข้า

เลยชะงักไปนิดหนึ่ง

"นั่นยายหนูกีกี้ใช่ไหม" พัชรออกปากถาม

"ค่ะ"

"แล้วท�าไมยายหนูมาอยู่กับคุณได้" ชายหนุ ่มสืบเท้าเข้าไปหา 

สาวหน้าหวาน

ถงึเดก็หญิงจะเป็นหลานของเขาเอง แต่ก็ใช่ว่าจะได้เจอบ่อย เดก็หญิง

ยังเล็กและไม่ค่อยถูกพาออกมานอกบ้านเท่าไหร่ ถ้าจะเจอก็ต้องไปหา 

ท่ีบ้านของธีรดนย์ ซ่ึงเขาก็ไม่ใช่พวกท่ีจะไปเย่ียมบ้านญาตบ่ิอยๆ เสยีด้วย 

ท่ีส�าคัญคือเขาไม่อยากรบกวนกานต์ซ่ึงเป็นแม่ลูกอ่อน ล�าพังเลี้ยงเด็ก 

กน่็าจะเหนือ่ยมากแล้ว ต่อให้มผีูช่้วยกต็าม เธอไม่ควรต้องสิน้เปลอืงเรีย่วแรง

กับการรับแขก

"พี่กานต์ไปเข้าห้องน�้าค่ะ" จิระประไพตอบแบบเกร็งๆ

"กกีี ้ แก้มยุ้ยเชียว...จ�าอาได้ไหมคะ" พชัรพึมพ�าด้วยความมันเข้ียว 

นกึอยากบีบแก้มยุ้ยๆ ของเดก็น้อย แต่เขากย้ั็งมอืไว้เพราะยังไม่ได้ล้างมอื

จริะประไพมองชายหนุม่เล่นกบัหลานแบบอึง้ๆ นกึไม่ถงึว่าจะได้เห็น 

มมุนีข้องเขา ตอนนีค้นตรงหน้าดอู่อนโยน ไม่มเีค้า 'เจ้าชายแวมไพร์' สกันดิ...

อันท่ีจรงิเธอไม่นกึว่าเขาจะชอบเดก็ด้วยซ�า้ ต่อให้เป็นหลานของเขาเองกต็าม

"ท่ีโต๊ะคุณบังอรมีเจลล้างมือค่ะ" หญิงสาวบอก พอจะเดาความคิด

ของเขาได้เพราะสงัเกตเห็นว่าเขาย้ังมอื ซ่ึงนีก่เ็ป็นอีกเรือ่งท่ีน่าท่ึงเนือ่งจาก

เท่าที่เคยเจอคนทั่วไปที่ไม่เคยมีลูกจะไม่ค่อยระวังเท่าไหร่

ชายหนุ่มหันไปมอง จากนั้นเขาก็เดินไปกดเจลล้างมือ ก่อนจะ 

ย้อนกลบัมาบีบแก้มยุ้ยๆ ของหลานสาวอย่างรกัใคร่ ขณะท่ีคนซ่ึงอุ้มเดก็อยู่

ยังคงมองเขาด้วยสายตาพิศวงต่อไป

มีเสียงฝีเท้าลอยมา สองหนุ่มสาวหันไปมองพร้อมกันแล้วก็พบว่า 
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เป็นพ่อแม่ของเด็กน้อยที่เดินเคียงข้างกันมา

"ขอบคุณนะจี กีกี้ไม่งอแงใช่ไหม" กานต์ถามพร้อมกับเอ้ือมมารับ 

เด็กหญิงกลับไป

"ไม่เลยค่ะ อารมณ์ดมีาก" จริะประไพตอบแล้วหันไปยกมอืไหว้ธรีดนย์ 

อีกฝ่ายยกมือรับไหว้และท�าท่าว่าจดจ�าเธอได้ แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรและ 

หันไปสนใจลูกสาวตัวน้อยที่ส่งเสียงอ้อแอ้อย่างรวดเร็ว

"เดี๋ยวค่อยอุ้มจ้ะ คุณพ่อมือเปื้อน"

ธีรดนย์นั้นเป็นท่ีเลื่องลือเรื่องความดุและความโหด แถมมาดปกติ 

ของเขาก็สมกับเป็นนักธุรกิจใหญ่ ทว่าผู้ชายท่ีอยู่ตรงหน้าเธอไม่มีแวว 

ความดโุหดและไม่มมีาดท่ีว่าเลยสกันดิ...พอผูช้ายตวัโตๆ ท�าน่ารกักบัเดก็แล้ว

มันก็ชวนให้เอ็นดูอย่างช่วยไม่ได้

"ท่ีโต๊ะคณุบังอรมเีจลล้างมอื" พชัรบอกญาตเิหมือนท่ีจริะประไพบอกเขา 

พอได้ยินอย่างนัน้ธรีดนย์เลยหันไปมองแล้วเดนิไปดู

"อุ้มไหมคะ" กานต์ถามญาติสามีอย่างเป็นมิตร เมื่อครู่ตอนเดินมา

เธอสังเกตเห็นเขาก�าลังเล่นกับเด็กหญิงอยู่

"ไม่เป็นไรครับ" ชายหนุ่มปฏิเสธ ดวงตายังจับจ้องมองเด็กน้อย 

ท่ียกไม้ยกมอืไปทางท่ีผูเ้ป็นพ่อเดินไป "ได้ยินว่ากกีีต้ดิพ่อ ท่าทางจะตดิจรงิๆ"

"ติดค่ะ ลูกติดพ่อ พ่อก็ติดลูก" กานต์หัวเราะ

"อ้าว อยู่กันพร้อมท้ังคุณธีคุณพัชรเลย เชิญหน่อยค่ะ" บังอรท่ีเพิ่ง

เดนิกลบัมาท่ีโต๊ะท�างานของตนเองท�าหน้าแปลกใจนดิหนึง่ก่อนจะออกปาก 

พอพัชรได้ยินอย่างนั้นเลยหมุนกายไปสมทบกับญาติผู้พี่

"โอ๋ๆ รอคุณพ่อแป๊บนึงนะคะ" ผู้เป็นแม่ปลอบลูกน้อยเมื่อสังเกตว่า

เดก็หญิงท�าท่าจะงอแง ซ่ึงก็ไม่รูว่้าเกีย่วกบัการท่ีธรีดนย์เดนิห่างไปเหมือน 

ไม่สนใจหรือเปล่า จากนั้นกานต์ก็หันมายิ้มกับสาวรุ่นน้องแล้วเปิดประเด็น

ชวนคุย "หนุ่มๆ บ้านนี้เขารักเด็กกันมากเลยแหละ"
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"ทุกคนเลยเหรอคะ" จิระประไพเลิกคิ้ว

"เท่าท่ีพี่เจอก็ทุกคนนะ โดยเฉพาะลูกหลานของตัวเองเนี่ย...น้าบุษ 

คุณน้าคุณธีเขายังบอกว่าสงสัยมันอยู่ในดีเอ็นเอ บางคนดูนิ่งๆ โหดๆ  

ลองปล่อยอยู่กับเด็กสิ ยิ่งเด็กเล็กนะ แทบเป็นคนละคน"

มัณฑนากรสาวฟังแล้วอดย้ิมไม่ได้ เพราะเท่าท่ีเห็นเม่ือครู่ก็พอจะ

ท�าให้เธอเชื่ออยู่เหมือนกัน

ขณะเดยีวกนัธรีดนย์กค็ยุงานกบัพัชรอยู่ตรงหน้าโต๊ะท�างานของบังอร 

เขาใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าส่งสัญญาณเรียกภรรยา

"กลับห้องผมกัน"

"พี่ไปก่อนนะจ ีถ้ามีอะไรกต็ดิต่อพี่ได้ตลอดเลยนะ" กานต์หันไปล�า่ลา

รุ่นน้อง

"ขอบคุณค่ะ" จิระประไพยกมือไหว้อีกฝ่าย เข้าใจว่าประโยคหลัง 

น่าจะหมายถึงเรื่องงานรีโนเวตบ้านของพัชร

สาวหน้าหวานยืนมองคู่สามีภรรยาอุ้มลูกจากไป และนั่นก็ท�าให้เธอ

ได้เห็นว่าพัชรยืนมองไปในทางเดียวกัน แล้วเธอก็นึกถึงการเล่นกับหลาน

ของเขาข้ึนมา เม่ือบวกกบัเรือ่งท่ีกานต์บอกว่าหนุม่ๆ บ้านภกัดิ์โภคนิรกัเดก็ 

เธอก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเขาก�าลังคิดเรื่องการสร้างครอบครัวของตัวเอง 

หรือเปล่า ซึ่งถ้าคิดมันก็ต้องพ่วงกลับไปถึงอดีตคนรักที่ทิ้งไปทั้งที่วางแผน

จะแต่งงานกันแล้วด้วยซ�้า คิดแล้วก็น่าเห็นใจอยู่

พอธีรดนย์กับกานต์ลับไปจากสายตาแล้ว ชายหนุ่มก็หันไปพูดอะไร

บางอย่างกับบังอร จากนั้นเขาก็ก้าวยาวๆ ตรงมาหาจิระประไพ

"ผมยังไม่ได้กินม้ือเท่ียงเลย เดี๋ยวคุณเอางานให้ผมดูท่ีโต๊ะอาหาร 

แล้วกัน เสร็จแล้วค่อยกลับขึ้นมาคุยกับคุณบังอรต่อ"

"ได้ค่ะ" หญิงสาวพยักหน้ารับ จากนั้นก็หมุนกายไปหยิบข้าวของ...

ก่อนหน้านี้ก็มีกิตติยุทธเป็นสารถี ตอนนี้จะได้นั่งร่วมโต๊ะกับพัชรอีก นี่ยัง 
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ไม่ต้องนับถึงศิวนาถที่อยู่ดีๆ ก็กลับมาทักเธอ

อยู่ดีๆ ก็เหมือนเราจะดวงสมพงศ์กับเหล่าผู้ชายของนีรัมพรข้ึนมา 

เสียอย่างนั้นเลยแฮะ หวังว่าจะไม่มีเรื่องยุ่งแล้วกัน

ร้านอาหารท่ีพชัรมากนิข้าวนัน้อยู่ท่ีช้ันลอ็บบ้ีนัน่เอง มนัเป็นร้านท่ีเน้น

ขายอาหารจานเดียว เนื่องจากพ้นช่วงเวลากินมื้อเท่ียงของคนท่ัวไปแล้ว 

ดงันัน้ภายในร้านจงึมีลกูค้าแค่ไม่กีโ่ต๊ะ บรรยากาศปลอดโปร่งสามารถนัง่คยุงาน

ได้สบาย

"สั่งตามสบายเลยนะ ไม่ต้องเกรงใจ"

"ขอบคุณค่ะ" มัณฑนากรสาวตอบพร้อมกับพลิกเมนูไปดูรายการ

เครื่องดื่ม

ชายหนุ ่มสั่งอาหารอย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดว่าเขามีเมนูอาหาร 

ท่ีอยากกินในใจแล้ว ดังนั้นจิระประไพจึงเลือกเครื่องด่ืมท่ีคุ้นเคย แล้วก็ 

ปัดความคดิท่ีจะสัง่ของกนิเล่นท้ิงไปเพราะปกตเิธอไม่ใช่คนเลอืกเมนอูาหารเรว็ 

และเธอก็คิดว่าไม่ควรปล่อยให้เขานั่งรอ ทว่ายังไม่ทันส่งเมนูอาหารคืนให้

บริกร กระเพาะเจ้ากรรมของเธอก็ส่งเสียงร้องดังลั่น อย่าว่าแต่เธอชะงัก  

กระท่ังบรกิรยังมองมา ส่วนพชัรนัน้เธอไม่กล้าแม้แต่เหลอืบแลไปมอง ท่ีแน่ๆ 

สองแก้มของเธอร้อนผ่าวด้วยความอับอายทีเดียว

"คุณกินอะไรเป็นเพื่อนผมหน่อยสิ ร้านนี้อร่อยหลายอย่างนะ" พัชร

เปรยเสยีงเรยีบเรือ่ยขณะพลกิเมนดูตู่อแม้จะสัง่อาหารไปแล้ว "อยากให้ผม

แนะน�าไหม"

"ค่ะ" เธอพึมพ�า ดวงตากลมโตหลังแว่นหลุบมองกระดาษรองจาน 

ท่ีพิมพ์โฆษณาโปรโมช่ันในช่วงนี้ของร้านอาหารเพราะไม่รู้จะเอาสายตา 

ไปไว้ที่ไหน

เนือ่งจากการประชุมช่วงเช้ายืดเย้ือหญิงสาวเลยไม่มเีวลากนิม้ือเท่ียง
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ก่อนมาท่ีตึกนี้ หลังลงจากรถไฟฟ้าแล้วเธอเลยแวะร้านสะดวกซ้ือ ซ้ือ

ซาลาเปาลกูหนึง่มากนิแทนข้าวเท่ียง แน่นอนว่ามนัไม่อยู่ท้องเท่ากบักนิข้าว

จริงๆ แต่เธอก็คิดว่าดีกว่าไม่ได้กินอะไร และปกติถ้าได้กินอะไรไปบ้าง

กระเพาะของเธอก็จะไม่แสดงอาการประท้วงหนักแบบนี้ด้วย

"สเต๊กท่ีนี่ใช้ได้ สปาเกตตี้ครีมปูก็ดี แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอด หรือ 

ถ้าอยากกินข้าวก็เมนูข้าวแกงกะหรี่หมูทอดที่ผมสั่งไป ผมกินบ่อย"

"เอาข้าวแกงกะหรี่ก็ได้ค่ะ"

"งัน้เอาข้าวแกงกะหรีส่องจาน แล้วกเ็อาพต้ิาพซิซ่าไก่บาร์บีควิมาด้วย" 

ชายหนุม่หันไปบอกบรกิรพร้อมกบัส่งเมนอูาหารคนื และเม่ืออีกฝ่ายผละไปแล้ว

เขากเ็บนความสนใจกลบัมาหาเธอ "เราคยุงานกนัเลยดไีหม เผือ่คยุเสรจ็เรว็

จะได้กนิข้าวกนัสบายๆ"

"ค่ะ" จริะประไพรบัค�าแล้วรบีหันไปเปิดกระเป๋าซ่ึงวางอยู่บนเก้าอ้ีตวัข้างๆ 

อย่างรวดเรว็ ไอร้อนตรงแก้มจางลงไปบ้างแล้ว ขณะท่ีความตระหนกัรูค่้อยๆ 

หลัง่ไหลเข้ามา

เม่ือครู่ชายหนุ่มชวนเธอกินข้าวเป็นเพ่ือน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขา

ได้ยินเสยีงท้องร้องของเธอหรอืเปล่า ทว่าเขากท็�าประหนึง่ไม่มีอะไรเกดิข้ึน 

หน�าซ�้ายังช่วยแก้สถานการณ์ไม่ให้เธอต้องอับอายได้ดียิ่ง

กานต์บอกว่าพัชรใจดีกับคนท่ีอยากดีด้วย ซ่ึงเธอก็ไม่นึกเลยว่า 

ตนเองจะอยู่ในกลุ่มที่ว่าด้วย นอกจากนี้เขายังสุภาพและฉลาดมากด้วย...

พูดตามจริง ต่อให้มีสองสมองเธอก็ไม่คิดว่าตนเองจะสามารถคิดหาทาง

แก้ไขสถานการณ์ได้ดีเท่าที่เขาท�าเมื่อครู่ ทว่าเธอก็ยังไม่อยากเข้าใกล้เขา

มากเกินไปอยู่ดี

ใบหน้าหล่อเหลาเรียบนิ่ง มัณฑนากรสาวสบตากับชายหนุ่มนิดหนึ่ง

ก่อนจะเปิดหน้าจอแท็บเลตให้เขาดูภาพตัวอย่างงานออกแบบ

"จีเลือกลองท�าห้องรับแขกก่อนเพราะคิดว่ามันเป็นจุดศูนย์กลาง 
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ของบ้าน การออกแบบส่วนอื่นๆ ของบ้านหลังจากนี้จะใช้ห้องรับแขกเป็น

เรเฟอเรนซ์ค่ะ" จริะประไพอธบิายขณะวางแท็บเลตลงตรงกลางโต๊ะ "ลองท�า

มาสามแบบค่ะ ยังไงคุณลองดูก่อนนะคะ"

พัชรยกแท็บเลตข้ึนไปดู นิ้วยาวปัดเลื่อนดูภาพสามมิติท้ังสามภาพ 

ท่ีเธอพูดถึง และเขาก็สังเกตเห็นอย่างรวดเร็วว่าแม้แต่ละภาพท่ีเขาด ู

จะมีสไตล์การออกแบบท่ีแตกต่างกัน ทว่ามันก็มีจุดร่วมอย่างหนึ่งคือ 

มู้ดอบอุ่นนุ่มนวลกว่าการตกแต่งเดิมท่ีเขาบอกเธอว่าเหมือนโชว์รูม ไม่ว่า

จากโทนสีหรือองค์ประกอบภายในห้อง ท่ีส�าคัญคือมันแตกต่างจาก 

ห้องรับแขกเดิมจนถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยว่าเป็นพื้นท่ีเดียวกัน ซ่ึงนั่นท�าให้ 

เขาพอใจอย่างยิ่ง

ถือว่าเธอท�างานใช้ได้...

"แบบแรกดูหนักและคอนเซอร์เวทีฟไป ส่วนแบบท่ีสองก็เหมือน 

รีสอร์ตไปหน่อย...แบบที่สามก�าลังดี"

"ค่ะ" หญิงสาวพยักหน้ารับ มันเป็นงานแบบร่วมสมัยท่ีเธอใส่ความ

เป็นสเปนลงไปด้วย และที่ส�าคัญคือเน้นใช้โทนสีที่สว่างขึ้น บวกกับงานไม้ 

ซ่ึงต่างกับการตกแต่งเดิมท่ีใช้โลหะแบบสมัยใหม่ "แล้วมีตรงไหนท่ีคุณ 

อยากให้ปรับไหมคะ โทนสี เฟอร์นิเจอร์..."

"คุณก็ใช้โทนสีฟ้าท่ีผมชอบแล้ว ส่วนเฟอร์นิเจอร์...เอาเป็นว่าขอให้

มนัใช้งานได้จรงิ ไม่ใช่แค่สวย อย่างโซฟากข็อให้นัง่สบายอะไรท�านองนัน้" 

ดวงตาคมหลุบลงมองภาพบนหน้าจออีกครั้ง

"ค่ะ" จริะประไพรบัค�าหนกัแน่น นัน่เป็นหลกัท่ีเธอยึดถอืเสมอในยาม

ท�างานตกแต่งภายใน โดยเฉพาะเม่ือเป็นบ้านท่ีพักอาศัยด้วย "ถัดจากนี้ 

มีภาพจากงานตกแต่งเก่าๆ ด้วย ถ้ายังไงคุณจะเปิดดูไหมคะ เผื่อจะเจอ

อะไรที่ชอบ"

"อมื" ชายหนุม่ส่งเสยีงรบัในล�าคอ ขณะเดยีวกนักต็วัดสายตาไปมอง 
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จานพต้ิาพซิซ่าท่ีบรกิรน�ามาวางเสร์ิฟ จากนัน้เขากพ็ยักพเยิด "คณุกนิเลย 

เดี๋ยวผมเปิดดูเอง"

มัณฑนากรสาวพมึพ�ารบัเบาๆ จากนัน้กห็ยิบช้อนส้อมโดยด ี ไม่คดิจะ 

ลีลาใดๆ เพราะอย่างไรเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เธอหิวจัด...ถ้านับจาก 

วันแรกท่ีเจอกันจนถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพัชรไม่ใช่ลูกค้าเรื่องมากเลย  

อันท่ีจริงออกจะ 'น้อย' เกินไปด้วยซ�้า ขอแค่งานสวยถูกใจและไม่ซ�้าเดิม 

ก็พอ ดูทรงแล้วถ้าจะปิดจ็อบให้เร็วก็คงพอได้ แต่สุดท้ายเธอก็ท�าไม่ลง  

ไม่ว่าอย่างไรเธอกอ็ยากให้งานออกมาด ี และให้ลกูค้าได้มบ้ีานท่ีเขาสามารถ

ใช้ชีวิตด้วยความพึงพอใจสูงสุด

หวังว่ามันจะไม่เป็นการหาเรื่องใส่ตัวแล้วกัน
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บทที่ 5
น้�ช�ยกับหล�นส�ว

จิระประไพชะงักไปนิดหนึ่งเมื่อเดินเข้าไปในบ้านหลังงามแล้วพบกับ

ความว่างเปล่า เฟอร์นเิจอร์ถกูขนย้ายออกไปเกอืบท้ังหมดแล้ว แม้อันท่ีจรงิ

เธอจะทราบตั้งแต่แรกว่าตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ถูกขนไปเก็บในโกดัง

ระหว่างอยู่ในข้ันตอนตามหาเจ้าของใหม่ ส่วนท่ีเหลอือยู่ในบ้านไม่กีช้ิ่นคอื

พวกท่ีมีเจ้าของใหม่แล้วแต่ยังไม่ถกูขนไป เมือ่ครูต่อนเจอลงุทอมกบัป้าตุก๊ 

ทั้งสองก็บ่นให้ฟังว่าบริษัทขนย้ายนัดว่าจะมาเมื่อเที่ยง ทว่าจนบ่ายแก่ก็ยัง

ไม่โผล่มา ไม่รู้สุดท้ายวันนี้จะมาไหม

หญิงสาวกวาดตามองไปรอบห้องรบัแขกกว้าง จากนัน้กเ็ลอืกนัง่ลงบน

พืน้ตรงกลางห้อง การท�างานเป็นมณัฑนากรท�าให้เธอได้พบเจอคนหลากหลาย 

บางคนในจ�านวนนั้นพยายามทุกทางท่ีจะเก็บภาพอันงดงามในใจตนเอาไว้ 

ขณะท่ีบางคนอย่างเช่นพชัรกท็�าทุกอย่างเพือ่ลบภาพเก่าท้ิงให้ราบคาบ

มันก็น่าแปลกดี...

จริะประไพปล่อยท้ังอารมณ์และความคดิให้ล่องลอย วันนีเ้ธอเหนือ่ย

มาก เม่ือเช้าเธอไม่ได้เข้าออฟฟิศแต่ตรงดิง่จากบ้านไปประชุมเลย มนัเป็น 

การประชมุท่ีหนกัหนาหนกัหน่วงเอาเรือ่ง เพราะเป็นโปรเจก็ต์ห้างสรรพสนิค้า
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ระดบันานาชาต ิตวัแทนผูบ้รหิารจากบางบรษัิทถงึข้ันบินตรงมาจากสงิคโปร์

แบบเช้าเยน็กลบัเพือ่ร่วมประชุมนดันี้โดยเฉพาะด้วยซ�า้ งานนีเ้ป็นงานใหญ่ 

อาชวนิกบัวรีากรถงึกบัเข้าร่วมการประชุมนีด้้วยกนัท้ังท่ีปกตจิะแยกกนัท�างาน 

ตวัเธอนัน้ถกูเลอืกมาร่วมโปรเจก็ต์นีส่้วนหนึง่เพราะความสามารถทางภาษา

จากการท่ีเธอเรยีนโรงเรยีนอินเตอร์มาตัง้แต่เดก็

เนือ่งจากมผีูเ้กีย่วข้องจ�านวนไม่น้อย การตกลงรายละเอียดในเรือ่งต่างๆ 

จงึค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ถงึจะเริม่ประชุมตัง้แต่เช้า ทว่ามันกล็ากยาวมาจน

บ่ายแก่ พอออกจากห้องประชมุแล้วเธอกแ็ยกตัวจากเจ้านายมายงับ้านของ

พชัร แม้เมือ่ครัง้ก่อนท่ีมาบ้านนีจ้ริะประไพจะส�ารวจบ้านค่อนข้างละเอียดแล้ว

แต่ก็ยังมีรายละเอียดบางอย่างท่ีเธอต้องมาตรวจสอบซ�้า เช่นวัสดุปูพ้ืน 

ท่ีซ่อนอยู่ใต้พรม เธอไม่ได้อยากรื้อท�าลายทุกสิ่ง อะไรท่ีใช้ได้ถ้าเก็บไว ้

กส็ามารถประหยัดท้ังงบประมาณและเวลา ต่อให้เจ้าของบ้านจะไม่ค่อยสนใจ

อย่างแรกเท่าไหร่ก็ตาม

งานบ้านพัชรไม่คืบหน้าเท่าไหร่ หลักๆ เพราะเธอติดงานอ่ืนท่ีเร่ง

มากกว่า อย่างไรเสยีงานนีก้เ็ป็นงานแทรก ท่ีส�าคญัยังไม่มกีารก�าหนดเวลา 

เท่าท่ีรู้มีการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการจัดการเฟอร์นิเจอร์แล้ว ทว่าสัญญา 

เกี่ยวกับงานออกแบบน่าจะมีการแก้ไขบางอย่าง แต่เรื่องนั้นเป็นภาระของ

อาชวิน ส่วนที่เธอต้องสนใจคืองานออกแบบ ซึ่งพัชรก็ดูไม่ได้รีบมาก แค่

ขนเฟอร์นเิจอร์เก่าออกไปเขากด็พูอใจแล้ว เพยีงแต่เป็นตวัเธอเองท่ีอยากเร่ง

ให้งานนี้จบ เพ่ือท่ีเธอจะได้ไม่ต้องพัวพันกับพวกภักดิ์โภคินนานนัก... 

ถึงพัชรจะดูเป็นคนดีใช้ได้ก็เถอะ

สุดท้ายจิระประไพก็ไม่ค่อยได้อะไรจากการนั่งคุยงานควบกินข้าวกับ

ชายหนุ่มเท่าไหร่ มีแค่รายละเอียดเพ่ิมเติมนิดหน่อยเกี่ยวกับการท่ีเขา 

ต้ังใจจะท�าห้องให้หลานสาววัยรุ่น เมื่อพิจารณาจากการท่ีเขาบังเอิญชอบ

งานออกแบบสไตล์ท่ีเธอถนัดและช่ืนชอบเป็นการส่วนตัว หญิงสาวเลย
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ตัดสินใจว่าจะตกแต่งที่นี่เหมือนเป็นบ้านของตัวเองเสียเลยเพื่อให้ง่ายเข้า

ว่าแต่...เธอคงจะต้องขอคุยกับหลานสาวเขาสักหน่อยล่ะมั้งว่า 

อยากได้ห้องแบบไหน

ขณะท่ีก�าลังครุ ่นคิดอยู่นั้นโทรศัพท์ของเธอก็ส่งเสียงร้องบอกว่า 

มีข้อความถูกส่งเข้ามาเป็นชุด เธอเลยเปิดกระเป๋าสะพายท่ีวางอยู่ข้างตัว

เพื่อหยิบมันขึ้นมาดู ครั้นเห็นช่ือว่าศิวนาถเป็นผู้ส่งข้อความเธอก็นิ่งไป 

นิดหนึ่ง

'เป็นไงบ้างจี...'

'เย็นนี้ว่างไหม...'

'เผื่อจะได้เจอ...'

ถึงจะไม่ได้เปิดอ่านข้อความท้ังหมด ทว่าแค่ส่วนต้นของข้อความ

แต่ละท่อนก็เพียงพอให้หญิงสาวเดาได้ว่าอกีฝ่ายน่าจะชวนเธอไปไหนสักที่ 

อาจเป็นการกินมื้อเย็นก็ได้

จริะประไพหย่อนโทรศพัท์มือถอืกลบัเข้ากระเป๋า จากนัน้กย็นัตวัลกุข้ึน

พร้อมคว้ากระเป๋าสะพายไหล่ เดินลึกเข้าไปในบ้านเพื่อไปดูห้องอ่ืนๆ  

ตามความตัง้ใจท่ีเดนิทางมาในวนันี ้ ไม่ใส่ใจจะตอบข้อความของเพ่ือนเก่า 

เธอตั้งใจว่าเดี๋ยวกลับถึงบ้านแล้วค่อยตอบ

ถงึตอนนีมั้ณฑนากรสาวกย็งัแปลกใจท่ีศวินาถท�าท่าว่าอยากเดนิกลบั

เข้ามาในชีวิตเธอ ถึงแม้จะไม่ได้โกรธเรื่องเมื่อหลายปีก่อน ทว่าเรื่องมันก็

ผ่านมานานขนาดนั้นแล้ว หลังเลิกกับนีรัมพรเขาน่าจะได้เจอผู้หญิงดีๆ  

อีกหลายคนแล้วด้วยซ�้า ไม่รู้นึกยังไงถึงกลับมาแสดงท่าทีแบบนี้กับเธออีก

หรอืเราจะดสูิน้ไร้ไม้ตอก น่าจะจบีง่ายกไ็ม่รู ้จริะประไพย้ิมข�ากบัตวัเอง

ล�าพงั

Page �������.indd   54 11/2/2563 BE   15:41



55

Andra

ขณะเดียวกนัท่ีอีกฟากของเมือง ปรชียากเ็พิง่เดนิเข้าสูห้่องท�างานของ

พชัร หลงัจากท่ีก่อนหน้านีแ้วะไปทักทายญาตคินอ่ืนๆ เพราะตอนเธอมาถงึ

พัชรอยู่ในห้องประชุม จนได้ยินว่าคุณน้ารูปหล่อท่ีสนิทสนมและดูแลเธอ 

ใกล้ชิดท่ีสดุกลบัมาท่ีห้องท�างานแล้ว เธอจงึย้อนกลบัมาหาเขา

"สรุปว่าปิดเทอมนี้อยากลองเรียนดรอว์อ้ิงเหรอ ท่ีใช้สอบเข้าพวก 

คณะสถาปัตยฯ ออกแบบอะไรพวกนัน้ใช่ไหม...เอาส ิแล้วมันมีโรงเรยีนสอน

หรอืยังไง" พชัรไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เม่ือรูแ้ผนการของหลานสาว เพราะ

เธอกแ็สดงออกให้เห็นว่าชอบทางนีม้าพักหนึง่แล้ว ย่ิงหลงักลบัจากวันท่ีไป

งานโอเพนเฮ้าส์ที่มหาวิทยาลัยยิ่งชัดเจน

"ปุ้มว่าจะลองถามพี่คนนั้นดูว่าเขารับสอนหรือเปล่า" ปรีชยาหยุด 

นิดหนึ่ง บนใบหน้าปรากฏแววลังเลวูบหนึ่ง "แต่เท่าท่ีคุยกันเหมือนพี่เขา 

น่าจะยุ่งมาก ปุ้มเลยไม่กล้าถาม เกรงใจพี่เขา"

"หมายถึงคนท่ีวาดการ์ตูนให้ปุ้มวันนั้นใช่ไหม" ชายหนุ่มเลิกคิ้ว  

ก่อนจะออกปากกระตุ้นเนื่องจากเขารู้นิสัยของหลานสาวดี "ลองถามด ู

ไม่เห็นเป็นไร ถ้าเขาไม่ว่างกบ็อกปุ้มเองนัน่แหละ แล้วเขากอ็าจจะแนะน�า

เพื่อนที่เก่งๆ ให้มาช่วยสอนปุ้มก็ได้"

"พีเ่ขาใจด.ี..เหมือนจะรูว่้าปุ้มไม่ค่อยกล้ายุ่งกบัใครด้วย ปุ้มเลยกลวัเขา

จะรบัปากสอนปุม้ท้ังท่ีไม่ว่าง" สาวน้อยพึมพ�า

หลังจากแอดจิระประไพทางแอพพลิเคช่ันแชตแล้วปรีชยาก็คุยกับ 

อีกฝ่ายเนืองๆ หลายครั้งท่ีสาวรุ่นพี่เป็นคนทักมาคุยกับเธอก่อนด้วยซ�้า  

ส่วนใหญ่เป็นการคุยกันเรื่องสัพเพเหระ บางครั้งมัณฑนากรสาวก็ให้ 

ค�าปรึกษาเรื่องการเรียน หรือกระท่ังเรื่องแบบผู้หญิงๆ ท่ีบางทีเธอก็ไม่รู ้

จะไปคยุกบัใคร ดงันัน้ถงึหลงัจากวนังานโอเพนเฮ้าส์จะไม่ได้เจอหน้ากนัอีก 

แต่เธอก็รู้สึกสนิทสนมกับอีกฝ่ายมากข้ึนเรื่อยๆ และปรีชยาก็ตระหนักว่า 

รุ่นพี่ที่บังเอิญพบนั้นใจดีมากขนาดไหน
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พชัรเหลอืบมองอีกฝ่าย ไม่ค่อยเข้าใจนกัว่าท�าไมเธอถงึคดิอะไรไปไกล

ถงึข้ันนัน้ได้

"ยังไงพ่ีคนนั้นของปุ้มเขาก็โตเป็นผู ้ใหญ่แล้ว ถึงเขาจะชอบปุ้ม 

จนยอมรบัปากสอนท้ังท่ีตวัเองยุง่กต้็องถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบของเขาเอง

อยูดี่"

ปรีชยาพยักหน้ารับ "เดี๋ยวปุ้มจะลองถามพี่เขาดู"

"แล้วนี่คุณย่าปุ้มจะไปถือศีลวันไหน"

"มะรืนค่ะ...คุณน้าจะให้ปุ้มมาหาที่นี่หรือไปที่คอนโดฯ เลยคะ"

"แล้วแต่ปุ้มส ิถ้าคดิว่าอยู่คอนโดฯ คนเดยีวเบ่ือกม็าอยูท่ี่นี ่แต่ถ้าคดิว่า 

ที่นี่คนเยอะแล้วเบื่อก็ไปรอน้าที่คอนโดฯ" พัชรตอบเสียงเรียบเรื่อย

แม่ของเด็กสาวเป็นญาตขิองชายหนุม่ แม้จะไม่ถงึกบัเป็นญาตสิายท่ี

ห่างไกล แต่กไ็ม่ได้สนทิสนมกนั เจอกนัเฉลีย่ไม่ถงึปีละหนด้วยซ�า้ ก่อนหน้านี้

เขาทราบเพียงว่าอีกฝ่ายแต่งงาน มีลูกสาวหนึ่งคน และท่ีส�าคัญสามี  

'ค่อนข้างมีปัญหา' ทว่าเขาก็แค่ปล่อยข้อมูลนี้ผ่านหูไป จวบจนได้ยินข่าว

อีกครั้งตอนท่ีผู้เป็นญาติล้มป่วยเสียชีวิต มีเสียงเล่าลือว่าส่วนหนึ่งเป็นผล

สืบเนื่องมาจากการโดนสามีท�าร้ายร่างกายตอนเมา และเม่ือไปงานศพ 

เขาก็ได้พบกับปรีชยาเป็นครั้งแรก

ตอนนั้นเด็กสาวยังใช้ค�าน�าหน้าว่าเด็กหญิงอยู่เลย นอกจากความ 

โศกเศร้าเสียใจแล้ว อีกสิ่งท่ีเห็นได้ชัดก็คือลักษณาการท่ีผิดจากเด็กวัยรุ่น

ธรรมดาท่ัวไปของเธอ ภาพท่ีเธอซุกตวัอยู่กบัสายใจผูเ้ป็นย่า คล้ายพยายาม

หลบให้พ้นจากสายตาของพ่อนั้นกระทบใจของพัชร จนกระท่ังเขาต้อง 

ลงทุนลงแรงสืบเสาะเรื่องราวความเป็นมาเป็นไป และสุดท้ายในวันท่ีไป 

ร่วมงานฌาปนกจิศพของญาต ิ เขากต็ดัสนิใจเดนิเข้าไปคยุกบัปรชียาและย่า

ของเธอ ออกปากว่าจะส่งเสยีเลีย้งดหูลานสาวเอง โดยมีเงือ่นไขว่าเดก็สาว 

จะต้องอยู่กับย่าไม่ใช่พ่อ
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ท้ังสองย่าหลานดตูกใจไม่น้อยกบัข้อเสนอ โดยเฉพาะปรชียาซ่ึงแม้จะ

ถือเป็นญาติแต่ก็ไม่รู้จักชื่อของเขาด้วยซ�้า...อย่างไรก็ตามสายใจเป็นแม่ท่ี

ยอมรับความจริงว่าลูกชายของตนนั้นย�่าแย่ ในเวลานั้นท่านเองก็แยกไป 

อยู่ตามล�าพังแล้ว แม้จะสงสารหลานแต่กจ็นปัญญาจะช่วยเพราะล�าพงัตวัเอง

ยังเอาแทบไม่รอด ทว่าเมื่อพัชรออกปากแบบนี้ท่านก็สามารถรับเด็กสาว

มาดูแลเองได้

ชายหนุม่จัดแจงหาบ้านเช่าดีๆ ใกล้โรงเรยีนของปรชียาให้สองย่าหลาน

พกัอาศยั ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเขาจดัการให้ท้ังหมด กระท่ังจ้างแม่บ้านให้มาช่วย

สายใจดูแลหลานสาวด้วย...ส่วนตัวพัชรเองก็อธิบายให้ปรีชยาฟังว่าเขา 

เห็นเธอแล้วนกึถงึตวัเอง เพราะครอบครวัเขากมี็ปัญหาหลายอย่าง ถงึข้ันท่ี

พ่อแม่ทะเลาะกันในรถจนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตท้ังคู่ ซ่ึงก็ไม่รู้เพราะ 

เหตผุลนีห้รอืเพราะความเกีย่วพนัทางสายเลอืดท่ีท�าให้เดก็หญิงยอมก้าวข้าม

ผ่านความกลวัและความไม่ม่ันใจของตนเองจนสนทิกบัเขามากข้ึนเรือ่ยๆ

อย่างไรกต็ามปัญหาของปรชียาไม่ใช่แค่เรือ่งในครอบครวั เธอโดนเพ่ือน

กลัน่แกล้งท้ังทางวาจาและร่างกาย พอเธอข้ึนชัน้มัธยมปลายพชัรเลยจดัแจง

หาโรงเรยีนใหม่ให้ รวมถงึพาเธอไปเจอแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ กระนัน้เรือ่งร้าย 

ท่ีสะสมหมักหมมมาหลายปีกห็ย่ังรากลกึแล้ว ทุกวนันีเ้ธอยังเป็นคนท่ีไม่ม่ันใจ

ในตวัเองในแทบทุกเรือ่ง กระท่ังการไปยืนต่อหน้าคนแปลกหน้าสกัคนยังเป็น

เรื่องยากเย็น แต่อย่างไรก็ต้องนับว่าเธอพัฒนาข้ึนจากวันแรกท่ีได้เจอกัน 

มากทีเดยีว และอย่างน้อยตอนนีเ้ธอกส็นทิคุน้เคยกบัญาตภิกัดิ์โภคนิในตกึนี้

หลายคนแล้ว

"งั้นปุ้มมาอยู่ที่นี่ดีกว่า เผื่อวันไหนคุณบังอรต้องการลูกมือ" เด็กสาว

พึมพ�า

ชายหนุม่เหลอืบมองหลานสาวอย่างแปลกใจ ก่อนท่ีมมุปากจะยกเป็น

รอยย้ิมนุม่นวล...ด้วยตวัตนของปรชียา เพยีงแค่เธอคดิจะมาอยู่ในท่ีท่ีวุน่วาย
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เตม็ไปด้วยผูค้น นัน่กถ็อืเป็นก้าวท่ีย่ิงใหญ่แล้ว ต่อให้ท่ีนีเ่ป็นออฟฟิศของเขา

กเ็ถอะ

"ใครๆ ต้องอิจฉาน้าแน่ มีเลขาฯ ตั้งสองคน"

ปรีชยามองใบหน้าหล่อเหลาของผู้เป็นน้า อดคิดไม่ได้ว่าตนเอง 

ช่างโชคดีที่ได้เจอกับเขา ไม่อย่างนั้นเวลานี้ชีวิตจะพลิกผันไปทางใดก็สุดรู้ 

ย่ิงไปกว่านัน้น้าชายไม่เคยแสดงท่าทีไม่ดกีบัความแปลกประหลาดของเธอ

เลย ท่ีเธอดขีึน้ขนาดนีถ้อืเป็นความดขีองเขากว่าครึง่ และความซาบซ้ึงใจนี ้

ก็ผลักดันให้เธอพยายามเพราะไม่อยากให้เขาต้องผิดหวัง

อย่างไรก็ตามเม่ือไม่นานมานี้ความรักของพัชรกลับอับปาง ล�าพัง 

เป็นข่าวให้โจษจนักนัไปท้ังเมอืงนัน้เขาคงไม่ใส่ใจเท่าไหร่ ทว่าการท่ีนรีมัพร

ท้ิงเขาไปมคีนใหม่แบบไม่ประวงิเวลานีส่.ิ..ไม่ว่าเป็นใครกต้็องเสยีใจท้ังนัน้ 

ปรชียาเป็นห่วงน้าชาย แต่แค่จะถามไถ่เขาถงึเร่ืองนีเ้ธอกลบัไม่กล้าด้วยซ�า้

"มอีะไร อยากพดูอะไรกบัน้ากพ็ดูเถอะ ปุ้มกร็ูน้ีว่่าพูดกบัน้าได้ทุกเรือ่ง" 

ชายหนุ่มสังเกตเห็นท่าทางคล้ายอยากพูดอะไรบางอย่างของอีกฝ่าย เมื่อ

นกึถงึนสิยัของเธอแล้วเขาเลยลงมือกระตุน้

"คอืเรือ่ง...แฟนเก่าของคณุน้า" ตอนแรกเดก็สาวกระอึกกระอัก แต่เม่ือ

พดูออกไปแล้วถ้อยค�าท่ีเหลอืกพ็รัง่พรตูามออกมา "ปุ้มเป็นห่วงคณุน้าพัชร

แต่ก็ไม่กล้าถาม เอ่อ แต่ถ้าคุณน้าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ  

อันที่จริงมันก็เรื่องส่วนตัวของคุณน้า"

"ปุ้มถามได้อยู่แล้ว" พัชรวางมือลงบนศีรษะของหลานสาวหลังจาก

เงียบไปพักหนึ่ง "ท่ีพูดข้ึนมาอยากถามอะไรล่ะ อยากถามว่าท�าไมน้าถึง 

เลิกกับนีนี่หรือว่ายังไง"

"เปล่าค่ะ เอ่อ คอื...ก็ไม่เชิง" ปรชียาอกึอกัอกีรอบ ทว่ามาถงึข้ันนีแ้ล้ว

อย่างไรกต้็องพดูออกไป "ท่ีคณุน้าเลกิกบัแฟน...เกีย่วกบัปุ้มหรอืเปล่าคะ"

"หือ? ท�าไมปุ้มถึงคิดงั้น" ชายหนุ่มเลิกคิ้ว
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"ก็คุณนีนี่เขาดูไม่ค่อยชอบปุ้มเท่าไหร่"

เกดิความเงยีบข้ึนช่ัวขณะ ร่องรอยบางอย่างพาดผ่านดวงตาคม แต่ 

มนักจ็างไปอย่างรวดเร็ว...เม่ือคบหากนัถงึข้ันวางแผนแต่งงาน ย่อมแน่นอนว่า

พัชรกับนีรัมพรเคยคุยกันเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวด้วย เธอเคยบอกว่า

พร้อมจะมีลกูกบัเขา ทว่ากข็อเวลาสกัพักเนือ่งจากหน้าท่ีการงาน ซ่ึงเรือ่งนี้

เขาก็พอเข้าใจ ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่สังเกตเรื่องท่ีดาราสาวไม่ได้

พยายามสนทิสนมกบัปรชียา ท้ังท่ีฝ่ายหลงัเป็นหลานสาวท่ีอยู่ในความดแูล

ของเขา

อย่างไรก็ตามหลังจากสังเกตอยู่พักหนึ่งชายหนุ่มก็เข้าใจว่าน่าจะ 

เป็นเพราะนีรัมพรไม่ค่อยชอบเด็กมากกว่า แต่ในเม่ือเธอออกปากว่า 

พร้อมจะสร้างครอบครัวกับเขา และโดยท่ัวไปเธอก็ปฏิบัติต่อปรีชยาดี 

ตามสมควร เท่านั้นก็ถือว่าเพียงพอ ส่วนเรื่องความสนิทสนมนั้นเนื่องจาก

เขาอยู่ในตระกูลใหญ่ กับญาติร่วมสายเลือดเองยังมีทั้งที่สนิทและห่างเหิน 

ดังนั้นตราบที่แฟนของเขากับหลานสาวไม่มีปัญหากันก็นับว่าใช้ได้แล้ว

"น้าคิดว่านีนี่ไม่ได้ไม่ชอบปุ้มหรอก เขาแค่ไม่ชอบเด็ก"

"ไม่ชอบเด็ก?" ปรีชยาประหลาดใจ

ตั้งแต่น้าชายคบหากับนางเอกคนสวย เด็กสาวก็ได้พบฝ่ายหลัง 

แค่ไม่กีห่นตอนไปค้างท่ีคอนโดฯ ของพัชร แม้อกีฝ่ายจะย้ิมแย้มพูดจาดกีบั

เธอ ทว่าปรชียากลบัสมัผสัได้ถงึการเว้นระยะห่าง ดงันัน้เธอเองจงึพยายาม

หลีกเลี่ยงอีกฝ่ายไปโดยปริยาย ขณะเดียวกันก็อดคิดไม่ได้ว่าตนอาจเป็น

หนึ่งในเหตุผลท่ีท�าให้นีรัมพรต้องเลิกรากับพัชร เพราะพักหลังมานี้มีการ

คุยกันว่าเธออาจจะย้ายมาอยู่กับน้าชายในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยด้วย

"พูดไปก็เท่านั้น ยังไงน้าก็เลิกกับเขาแล้ว คิดไปคิดมาก็ดีนะท่ีเขา

แสดงธาตแุท้ออกมาก่อนแต่งงาน ปุ้มควรดีใจไม่ใช่เหรอท่ีน้าพ้นจากผูห้ญิง

แบบนั้นมาได้"
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"คุณน้าไม่เสียใจเลยเหรอคะ" เด็กสาวมองหนุ่มหล่ออย่างพิศวง

"เสียใจสิ" พัชรตอบ ทว่าในน�้าเสียงกลับเจือไว้ด้วยแววหัวเราะ  

"แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีน้าเลิกกับแฟน แถมเลิกกันด้วยเหตุผลนี้ น้าก็ไม่รู ้

จะอาลัยอาวรณ์ท�าไม เอาเวลาไปหาคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมดีกว่าจริงไหม"

"คุณน้าเก่งจัง"

เสยีงพมึพ�าของปรชียาท�าให้ชายหนุม่หัวเราะเบาๆ ออกมา ก่อนท่ีเขา

จะเปลีย่นหัวข้อสนทนา

"ปลายเดอืนนีค้ณุยายบุษบาจดังานวันเกดิ ปีนีปุ้้มไปร่วมงานด้วยดไีหม"

"จะดีเหรอคะ" เด็กสาวชะงักทันที...บุษบาคือน้าแท้ๆ ของธีรดนย์  

ซ่ึงแน่นอนว่าท่านคือญาติของเธอด้วย ท่ีผ่านมาท่านมีช่ือเสียงในฐานะ 

สาวสงัคม และการจดัปาร์ตีวั้นเกดิของท่านกเ็ป็นท่ีเลือ่งลอืถงึข้ันมาถงึหูเธอ

ผู้ซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรได้ทีเดียว

มนัน่าจะไม่ใช่งานเลีย้งในแบบท่ีเดก็ยังไม่บรรลนุติภิาวะอย่างเธอควรไป

เท่าไหร่

"ท�าไมล่ะ ยังไงก็งานของญาติกันเอง ปุ้มก็โตแล้วด้วย"

ปรชียามองใบหน้าหล่อเหลา ใจไม่ค่อยเห็นด้วย เธอไม่มัน่ใจเลยสกันดิ 

แต่เม่ือคนออกปากคอืน้าชายซ่ึงดแูลเธออย่างดมีาตลอด เธอกค็ดิว่าเขาคง

ไม่พาเธอไปถ้าเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควร

"คุณพัชรคะ อีกสิบห้านาทีต้องเข้าประชุมกับทีมเวียดนามค่ะ"

เสียงเตือนของบังอรลอยมาจากอินเตอร์คอม ชายหนุ่มจึงขยับตัว 

ลกุจากโซฟา...เม่ืออีกฝ่ายไม่ปฏเิสธกเ็ท่ากบัยินยอมไปงานเลีย้ง และเขาก็

คิดว่าหลานสาวน่าจะต้องการตวัช่วยในการเตรยีมตวั ซ่ึงกอ็าจต้องไหว้วาน

บังอร

ปกติแล้วปรีชยาจะมาพักกับเขาบ้างในช่วงปิดเทอม ทีแรกท่ีรับเธอ 

มาอยู่ท่ีคอนโดฯ ด้วยกนัมันกแ็ปลกๆ อยู่บ้าง เนือ่งจากเขาไม่เคยเลีย้งเดก็ 
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ย่ิงเป็นเดก็ผูห้ญิงย่ิงแล้วใหญ่ ถงึจะเป็นหลานสาวแต่ก็ไม่สนทิกนัอีกต่างหาก 

แต่ช่วงหลงัมานีเ้ขากับหลานกส็นทิกนัมากขึน้เรือ่ยๆ ปิดเทอมนีช้ายหนุม่เลย

ชวนเธอมาอยู่ด้วยยาวไปจนกว่าจะเปิดเทอม

ถ้าไม่นบัเรือ่งท่ีขาดความม่ันใจ ปรชียากน็บัว่าเป็นเดก็ท่ีเลีย้งง่ายมาก 

เธอไม่เรยีกร้องต้องการอะไรเลย ส่วนตวัเขากค็ดิว่าได้ใช้เวลากบัหลานสาว

กด็ ี เพราะมันช่วยให้เขาเข้าใจและรูจั้กอกีฝ่ายมากข้ึน เขาไม่เพยีงอยากส่งเสยี

ให้เธอเรยีนจบดแูลตัวเองได้ ทว่าอยากให้เธอมีชีวติอยู่ในสงัคมได้อย่างดด้ีวย 

ซึ่งพัชรก็รู้ว่ามันต้องใช้เวลา และถึงตอนนี้เขาก็ยังพยายามอยู่

"เอาล่ะ เดี๋ยวน้าต้องท�างานแล้ว ปุ้มว่างๆ อยู่ก็นึกเอาไว้แล้วกันว่า

เย็นนี้อยากกินอะไร เดี๋ยวเราไปกินกัน"

ชายหนุม่หยิบมือถอืข้ึนมาเช็กอีเมลครูห่นึง่ ก่อนท่ีเขาจะฉวยแท็บเลต

เดินออกจากห้อง ปรีชยาเห็นอย่างนั้นเลยลุกตามน้าชายไปด้วย

บังอรให้ข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับการประชุมกับเจ้านายเหมือนเคย  

เขายืนฟังพร้อมกับยืนอ่านไฟล์ท่ีเกี่ยวข้องผ่านๆ แต่ก่อนท่ีเขาจะผละไป

ห้องประชุมผู้เป็นเลขาฯ ก็ส่งเสียงรั้งไว้

"อกีเรือ่งค่ะ คณุอินทีเรยีตดิต่อมาว่าอยากคยุกบัคณุปุ้มเรือ่งตกแต่งห้อง

ค่ะ"

ปรีชยาหันไปมองพัชรอย่างงุนงง เขาจึงอธิบาย

"บ้านใหม่ของน้าไง น้าก�าลงัรโีนเวตใหม่...น้าบอกอินทีเรยีไปว่าให้ท�า

ห้องส�าหรบัหลานสาวด้วย" ชายหนุม่หยุดนดิหนึง่ ดวงตาฉายแววครุน่คดิ 

"ปุ้มสนใจเรือ่งงานออกแบบอยูน่ี ่ ยังไงลองไปเจอกบัอนิทีเรยีดดูไีหม จะได้

เห็นภาพด้วยว่าเขาท�างานกนัยังไง อินทีเรยีของน้าเป็นผูห้ญิง คยุง่าย ปุ้ม

จะได้ห้องนอนท่ีถกูใจด้วย"

"ใช่ค่ะ" บังอรช่วยรับรองอีกแรงเมื่อเห็นว่าเจ้านายปรายตามา

"ก็ได้ค่ะ" ปรีชยาพยักหน้า แม้จะดูไม่แน่ใจเลยก็ตาม
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"งัน้วานคณุบังอรช่วยนดัให้หน่อยแล้วกนั เดีย๋วผมไปด้วย" พัชรบอก

ตอนแรกเขาคดิว่าจะให้หลานสาวไปเจอจริะประไพเอง ทว่านกึไปนกึมา

มณัฑนากรสาวกค็งอยากคยุกบัเจ้าของบ้านอย่างเขาด้วยเช่นกนั ถงึหญิงสาว

จะไม่ได้พดูออกมา แต่สองครัง้ท่ีเจอกนัเขากส็งัเกตเห็นว่าเธอมนึงงกบัลกูค้า 

ท่ีไม่เรยีกร้องอะไรเลยอย่างเขาไม่น้อย อันท่ีจรงิเขานกึว่าการให้อสิระจะท�าให้

พวกสายออกแบบท�างานง่ายข้ึน กระนัน้กลบักลายเป็นว่าเธอเห็นตรงข้าม

เอาเถอะ ไปเจอเธอหน่อยแล้วกัน

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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