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"ผมชอบคุณ"
หญิ ง สาวถึงกับสะดุ้งน้อ ยๆ ด้วยความตกใจ หั ว ใจกระตุ กเต้ น ระรั ว ทว่ า
คนต้นเหตุก็เพียงมองมานิ่งๆ แววจริงจังฉายชัดอยู่ในดวงตาจนยากจะมองผ่าน
"ผมไม่ได้ล้อเล่น ผมไม่ล้อเล่นกับเรื่องแบบนี้" พัชรจ้องตาเธอ "มันมีเหตุผล
ที่ผมดูแลคุณ ทั้งที่คุณก็คิดว่าผมไม่จ�ำเป็นต้องท�ำก็ได้...ผมชอบคุณ นี่แหละเหตุผล"
"แต่...คุณเพิ่งเลิกกับแฟน" จิระประไพคิดอะไรไม่ออก
"จะเลิกกับแฟนเก่ากี่วันก็คือโสดไม่ใช่หรือไง และมันก็ไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้อง
เสียเวลานึกถึงผู้หญิงที่นอกใจผมอีกแม้แต่วินาทีเดียว"
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คำ�นำ�
เลิฟเชื่อว่าคงมีนักอ่านหลายๆ ท่านคิดถึงเรื่องราวของตัวละครในชุด
'สถาปนิก' ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆ จากตระกูลภักดิ์โภคิน หรือสาวๆ แห่งบริษัท
สถาปนิก Archwin กันอยู่แน่ๆ หลังเปิดตัวชุดสถาปนิกไปกับ 'ธีรกานต์' ที่ท�ำ
หลายๆ คนตกหลุมรักนางแบบสาวหน้าหล่อที่ควบต�ำแหน่งสถาปนิกคนเก่ง
ของ Archwin กันไปแล้ว และตามมาด้วยเรื่องราวของมัณฑนากรสาวสวย
ที่เปรี้ยวจี๊ดถึงใจใน 'ณัฐรัมภา' ในที่สุด Andra ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับ
'จิรพัชร' ที่อยู่ในมือนักอ่านทุกท่านนี้ แน่นอนว่าคอนเซ็ปต์ชื่อเรื่องของชุดนี้
ก็ยังเป็นการน�ำชื่อพระเอกนางเอกมารวมกันเหมือนเช่นเคยค่ะ
'จิรพัชร' เป็นเรื่องราวของ 'จิระประไพ สินธุนานนท์' มัณฑนากรสาว
ตัวเล็ก หน้าเด็ก แห่งบริษทั Archwin ทีจ่ ะต้องมารับหน้าทีร่ โี นเวตอดีตเรือนหอ
(ทัง้ ทีเ่ พิง่ สร้างเสร็จใหม่ๆ) ให้กบั 'พัชร ภักดิ์โภคิน' นักธุรกิจตระกูลดังทีเ่ พิง่ จะ
อกหักจากแฟนสาวมาหมาดๆ จนต้องสัง่ รีโนเวตบ้านซึง่ เขาตัง้ ใจใช้เป็นเรือนหอ
แบบสายฟ้าแลบ อะไรๆ ก็จะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าไม่ใช่วา่ ครอบครัวสินธุนานนท์
ของเธอนั้นไม่ถูกกับตระกูลภักดิ์โภคินของเขา
จิระประไพอยากจะรีบท�ำงานให้เสร็จโดยเร็ว แต่ดูเหมือนพัชรจะไม่คิด
ตรงกับเธอ แล้วมัณฑนากรสาวหน้าหวานจะรับมือกับนักธุรกิจหนุ่มที่ช่าง
หว่านล้อมเก่งสมเป็นคนของตระกูลภักดิ์โภคินได้อย่างไร เลิฟขอเชิญชวนให้
นักอ่านทุกท่านพลิกหน้าถัดไปเพือ่ ร่วมลุน้ เรือ่ งราวของทัง้ คูไ่ ปพร้อมๆ กันเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน
นามปากกา Andra ถือก�ำเนิดมาจากการเอาชื่อจริงผสมรวมกับชื่อเล่น
โดยค�ำแรกมาจากชื่อเล่นว่าแอนค่ะ
เป็นคนกรุงเทพฯ โดยก�ำเนิด เกิดราศีกนั ย์บา้ ง ตุลบ้าง แล้วแต่ตำ� ราหมอดู
ฮา ปัจจุบนั นอกจากเขียนหนังสือก็เลีย้ งหมาเลีย้ งแมวไปเรือ่ ย
ถึงตอนนี้ก็เขียนหนังสือมาเกินสิบปีแล้ว ถ้าย้อนไปบอกตัวเองตอน
เริ่มเขียนหนังสือเล่มแรกก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้ ระหว่างนี้มีความทรงจ�ำที่น่าทึ่ง
มากมาย ใครจะไปนึกว่าโลกของตัวอักษรจะมหัศจรรย์และสร้างมิตรภาพได้
จริงๆ เป็นคนพูดไม่เก่งเลย ตัวอักษรนี่แหละที่ช่วยให้สื่อสารกับทุกคนได้
ปัจจุบันยังคงสนุกกับงานเขียนและอยากจะเขียนต่อไปเรื่อยๆ
ทุกวันนี้ได้แต่ขอบคุณทุกคนทีท่ ำ� ให้มวี นั นี้ ทัง้ ครอบครัว เพือ่ น อาจารย์
กอง บ.ก. ทีน่ า่ รักน่าเลิฟ และทีข่ าดไม่ได้คอื นักอ่านทุกท่าน ขอบคุณทีอ่ ยูด่ ว้ ยกัน
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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บทนำ�

"อ๋อ นี่ญาติของคุณธีสามีกานต์เองเหรอ ก็ว่านามสกุลคุ้นๆ"
เสียงทีล่ อยมาจากวงสนทนาตรงมุมห้องฉุดให้จริ ะประไพซึง่ เพิง่ เดินทาง
มาถึงออฟฟิศหันไปมอง เพือ่ นร่วมงานสามสีค่ นทีม่ าถึงก่อนเธอก�ำลังรุมดู
คอมพิวเตอร์เครือ่ งหนึง่ อยู่ พอวางกระเป๋าเรียบร้อยและกดเปิดคอมพิวเตอร์
แล้วเธอจึงเดินสืบเท้าไปร่วมวง
"ญาติสามีพี่กานต์ท�ำไมเหรอ"
กานต์คืออดีตสถาปนิกของบริษัท อีกฝ่ายลาออกไปก่อนจิระประไพ
จะเข้ามาท�ำงาน โดยกานต์ ไปท�ำงานเป็นนางแบบแทน แต่ก็ยังรับจ็อบ
งานสถาปนิกและแวะมาที่บริษัทอยู่เนืองๆ ปัจจุบันนี้เธอแต่งงานมีลูกกับ
ธีรดนย์ ภักดิ์โภคินผู้เป็นนักธุรกิจใหญ่ ซึ่งที่ทั้งสองมาเจอกันได้ก็เพราะ
งานที่รับผ่านบริษัท Archwin แห่งนี้นี่เอง*
"ข่าวใหญ่เมือ่ คืนวันศุกร์ไง ทีว่ า่ นางเอกทิง้ แฟนไปคบกับผูช้ ายอีกคน
แทน คนที่โดนทิง้ นัน่ น่ะคือญาติคณุ ธี" สุรทิน สถาปนิกตัวกวนประจ�ำบริษทั
หันมาบอก "แต่จที ำ� โปรเจ็กต์ของคุณกิตติยทุ ธคูก่ รณีพอดีเลยนีห่ ว่า ตัวจริง
* ติดตามเรื่องของกานต์และธีรดนย์ได้ใน 'ธีรกานต์'

Page �������.indd 7

11/2/2563 BE 15:41

จิรพัชร
8

เขาเป็นไงมั่ง"
"ก็เป็นเหมือนในภาพถ่ายทีล่ งในข่าว" จิระประไพตอบ ขณะทีต่ ามอง
บนจอซึ่งเป็นคลิปสัมภาษณ์ดาราคนสวยเมื่อวานนี้ แต่ตอนนี้มันถูกหยุด
เอาไว้
"กวนละ หมายถึงนิสัยเว้ย"
"อ้าว ก็ไม่พดู ให้ชดั ๆ" หญิงสาวหัวเราะ "ก็แค่คยุ งานกันทัว่ ไป เราจะไปรู้
นิสยั ใจคอเขาได้ไง แต่ในห้องประชุมก็โอเคนะ ไม่เรือ่ งมากแบบไร้สาระ แล้วก็
ใจดี ประชุมนัดแรกแห้งๆ หิวๆ มีแค่นำ�้ พอนัดหลังข้าวปลาอาหารบริบรู ณ์
เชียว เลขาฯ เขามาบอกทีหลังว่าคุณยุทธให้จดั ให้"
เมือ่ คืนวันศุกร์มขี า่ วใหญ่สนั่ สะเทือนโลกออนไลน์ของเมืองไทย นัน่ คือ
อยู่ดีๆ นีนี่หรือนีรัมพรนางเอกดังที่ใครๆ ต่างรู้กันว่าก�ำลังจะแต่งงานกับ
แฟนหนุม่ นักธุรกิจซึง่ คบกันมานานหลายปีกลับประกาศคบกับผูช้ ายอีกคน
เสี ย เฉยๆ เรื่ อ งนี้ เ ป็ น ที่ ส นใจอย่ า งกว้ า งขวาง ขนาดปกติ จิ ร ะประไพ
ไม่คอ่ ยได้สนใจข่าวคราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงไทยเท่าไหร่ยังได้ยินข่าวนี้
อย่างรวดเร็ว และเรื่องนี้ก็ร้อนแรงต่อเนื่องตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้ ส่วนหนึง่ ก็เพราะเมือ่ คืนวานนีรมั พรไปออกอีเวนต์เลยโดนนักข่าว
รุมสัมภาษณ์ แล้วดาราสาวก็ตอบตามตรง
'นีนี่รู้สึกมาพักหนึ่งแล้วค่ะว่าไม่อยากแต่งงาน แต่ด้วยความที่คบกับ
คุณพัชรมานานก็เลยคิดว่าคงจะอยู่ด้วยกันได้ แล้วก็ไม่อยากให้เขาเสียใจ
ด้วย แต่สดุ ท้ายมันก็ฝนื ไม่ได้จริงๆ ยิง่ มาเจอกับคุณยุทธก็ยงิ่ แน่ใจ สุดท้าย
ก็เลยตัดสินใจเลิกกับคุณพัชรแล้วลองมาคบกับคุณยุทธดู...นีนี่ก็เสียใจ
คุณพัชรเป็นคนดี เขาไม่ได้ทำ� อะไรผิด นีนแ่ี ค่แต่งงานกับเขาไม่ได้แค่นนั้ เอง'
เสียงส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ดาราสาวกับแฟนใหม่ในเชิงลบ เพราะ
ค�ำสัมภาษณ์เหมือนยอมรับกลายๆ ว่าทัง้ สองคุยกันตัง้ แต่นรี มั พรยังไม่เลิก
กับแฟน ทว่าก็ไม่ค่อยมีใครแปลกใจกับค�ำให้สัมภาษณ์ เนื่องจากเธอเป็น

Page �������.indd 8

11/2/2563 BE 15:41

Andra
9

คนให้สัมภาษณ์ในลักษณะนี้มาแต่ไหนแต่ไร เธอเคยบอกว่าไม่อยากโกหก
เพราะถ้าถูกจับได้จะล�ำบากกว่า
อย่างไรก็ตามมีคนที่แสดงความเข้าใจนางเอกคนสวยอยู่เหมือนกัน
ส่วนเรื่องอนาคตในวงการนั้นยังดูยากเนื่องจากข่าวยังใหม่ แต่บรรดาคนที่
ติดตามวงการบันเทิงก็บอกว่านีรัมพรอาจไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วก็ได้
เพราะกิจการเครื่องส�ำอางและร้านอาหารของเธอประสบความส�ำเร็จมาก
ทีส่ ำ� คัญแฟนใหม่กร็ วยไม่แพ้แฟนเก่า เรือ่ งนีก้ ค็ งมีแต่เวลาทีช่ ว่ ยบอกได้วา่
นีรมั พรยังสนใจงานในวงการบันเทิงอยูไ่ หม และความนิยมของเธอจะตกลง
หรือไม่
"สงสารคุณพัชรอะไรนี่นะ จริงๆ ไม่รักแล้วก็เลิกไปดิวะ อันนี้คบต่อ
เพือ่ รอคนใหม่ชวั ร์กอ่ นชัดๆ" สุรทินออกความเห็นแล้วหันมาหาจิระประไพ
"ว่ามะจี"
"ไม่รู้สิ"
"อ้าว"
"ลึกๆ แล้วมันอาจมีตนื้ ลึกหนาบางอะไรทีม่ ากกว่านีก้ ็ได้ เขาคบกันมา
ตัง้ หลายปี" มัณฑนากรสาวชี้ให้เห็นความจริง "ส่วนเรือ่ งของเราก็คอื ตอนนี้
ถึงเวลาท�ำงานแล้ว"
"โห่ ท�ำไมต้องท�ำลายบรรยากาศกันแบบนี้อ่ะจี" ชายหนุ่มกลอกตา
"นี่ขนาดพี่รัมภาไม่อยู่ยังคายตะขาบทิ้งไว้อีก"
จิระประไพถึงกับข�ำออกมาเบาๆ เมือ่ ได้ยนิ อีกฝ่ายพาดพิงถึงณัฐรัมภา
มัณฑนากรสาวรุ่นพี่ซึ่งตอนนี้ลาไปเรียนคอร์สฮวงจุ้ยที่ฮ่องกง แต่ก็เป็นแค่
คอร์สระยะสัน้ อีกไม่นานอีกฝ่ายน่าจะกลับมาลับฝีปากกับสุรทิน สร้างสีสนั
ให้ออฟฟิศตามเดิม
หญิงสาวเดินย้อนกลับไปนัง่ ทีโ่ ต๊ะท�ำงาน ระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
พร้อมให้ใช้งานแล้ว เธอจับเม้าส์เพือ่ เปิดโปรแกรมที่ใช้งานประจ�ำ ไม่ทนั ไร
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อาชวินผูเ้ ป็นเจ้านายใหญ่กเ็ ดินเข้ามา
"เข้างานแล้ว"
เขาพูดสั้นๆ แล้วเดินเข้าห้องท�ำงานไป แต่แค่นั้นก็เพียงพอจะท�ำให้
วงเม้าท์แตกฮือ ทุกคนแยกย้ายเข้าประจ�ำโต๊ะท�ำงานของตัวเอง ขณะที่
บทสนทนาก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องเพื่อนร่วมงานที่ยังไม่มาปรากฏตัว ซึ่งที่
บริษัทนี้มีช่วงเวลาให้สายได้ประมาณสิบห้านาทีโดยไม่มีปัญหา ทว่า
ถ้านานกว่านั้นอย่างน้อยที่สุดก็ต้องโดนเรียกพบ
จิระประไพนั่งมองภาพหน้าปกของโปรแกรมระหว่างที่คอมพิวเตอร์
ก�ำลังเรียกมันขึ้นมาใช้งาน ขณะที่ความคิดล่องลอยกลับไปหาผู้ชาย
นามสกุลภักดิ์โภคินที่โดนทิ้งอีกครั้ง...เธอไม่ได้รู้จักพัชรเป็นการส่วนตัว
อันที่จริงเมื่อสักสิบปีก่อนเธอยังไม่เคยได้ยินนามสกุลนี้ด้วยซ�้ำ ต่อให้
พวกเขาเป็นหนึง่ ในมหาเศรษฐีเมืองไทยก็ตาม จนกระทัง่ 'เกิดเรือ่ ง' เธอก็
จดจ�ำนามสกุลนี้ได้ขนึ้ ใจ และไม่ใช่ในทางทีด่ เี ท่าไหร่ดว้ ย เรือ่ งนี้ไม่มีใครรู้
และเธอก็ไม่ได้คิดจะเปิดเผยให้ใครรู้ด้วย
ตอนนั้นเธอยังเด็ก อีกทั้งตระกูลภักดิ์โภคินก็ไม่ใช่เล็กๆ ไม่รู้ว่ามีใคร
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับครอบครัวของเธอบ้าง ธีรดนย์ผเู้ ป็นสามีของ
กานต์นา่ จะเกีย่ ว ส่วนพัชรซึง่ เป็นญาติรนุ่ น้องอายุนอ้ ยกว่าหลายปีนนั้ ไม่แน่
ส่วนใหญ่แล้วหญิงสาวไม่ได้นึกอยากรู้ว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง แต่บางที...
อย่างเช่นในเวลานี้มันก็มีความสงสัยวูบขึ้นมา
แถมครั้งนี้ยังมีชื่อนีรัมพรพ่วงมาด้วยอีกคน...
ช่างเถอะ จิระประไพปัดความสงสัยใคร่รทู้ งิ้ ไปเมือ่ โปรแกรมถูกโหลด
ขึ้นมาพร้อมให้ใช้งาน คิดเรื่องเก่า สงสัยเรื่องเก่าไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมา
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บทที่ 1

ความทรงจำ�สีจาง

ไฟภายในห้องรับแขกสว่างไสวอัตโนมัติทันทีที่พัชร ภักดิ์ โภคิน
เปิดประตูเข้าไปในตัวบ้านหลังจากกดรหัสปลดล็อกแล้ว เขามองห้องที่
ได้รบั การตกแต่งอย่างสวยงามหรูหราด้วยสายตาว่างเปล่า มันตกแต่งเสร็จ
ตัง้ แต่สองเดือนก่อน และเขาก็ควรจะย้ายจากคอนโดฯ มาอยูท่ นี่ ี่ในเดือนนี้
หลังจากช่างมาติดตั้งระบบอ�ำนวยความสะดวกไฮเทคเพิ่มเติมให้เรียบร้อย
แล้ว และปีหน้ามันก็ควรจะรับหน้าที่เป็นเรือนหอของเขากับนีรัมพร ทว่า
ส�ำหรับตอนนี้แผนการทุกอย่างพังทลายโดยสิ้นเชิง เขายกเลิกแผนการ
จะย้ายเข้ามาอยู่ และแน่นอนว่ารวมถึงเรื่องเรือนหออะไรนั่นด้วย
พัชรทิง้ ตัวลงนัง่ บนโซฟาราคาหกหลักทีส่ งั่ มาจากอิตาลี แขนกางออก
พาดพนัก ขณะที่ดวงตาคมกวาดมองไปรอบๆ ดาราสาวเป็นคนเลือก
คอนเซ็ปต์การตกแต่งภายใน...บางทีเขาน่าจะส่งบิลไปเก็บเงินกับอดีตคนรัก
ชายหนุม่ กับนีรมั พรตกลงจะแต่งงานกันตัง้ แต่ปที แี่ ล้ว แต่ทพี่ ธิ จี ะถูกจัด
ในปีหน้าเพราะเธออยากให้เรือนหอเสร็จก่อน รวมถึงเธอต้องการเคลียร์งาน
ทัง้ ละครและอะไรต่อมิอะไรทีร่ บั เอาไว้ลว่ งหน้าด้วย อันทีจ่ ริงเขาจับสังเกตได้วา่
ท่าทีของดาราสาวแปลกไปหลังจากตกลงแต่งงานกันไม่นาน และก็สบื จนรู้
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อย่างรวดเร็วด้วยว่าอีกฝ่ายแอบคุยกับกิตติยุทธอยู่ แต่ด้วยความที่ตั้งใจ
จะใช้เธอโปรโมตโปรเจ็กต์ ใหม่ของภักดิ์ โภคิน เขาเลยตัดสินใจนิ่งไว้
คอยเก็บข้อมูลหลักฐาน รวมถึงรอดูด้วยว่าเธอจะท�ำอย่างไรต่อ ซึ่งถ้าพูด
ตามจริงต่อให้เธอเขี่ยหมอนั่นทิ้งแล้วกลับมารักเขาคนเดียวเหมือนเดิม
เขาก็ไม่แน่ใจว่าจะให้อภัยเธอไหม
จวบจนโปรเจ็กต์ ในความดูแลของเขาเปิดตัวเรียบร้อย หลังจาก
แวะไปนอนกับนีรมั พรในคืนหนึง่ เขาก็เปิดประเด็นแบบไม่ให้อกี ฝ่ายตัง้ ตัว
หลังออกจากห้องน�้ำ
'ผมรู้เรื่องคุณกับไอ้กิ๊กของคุณ และผมก็อยากให้คุณเลือกตอนนี้
ก่อนคุณไปนอนกับมัน'
ดาราสาวดูตกใจอย่างยิ่ง ทว่าเขาก็ไม่ใส่ใจแล้วแต่งตัวต่อไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งติดกระดุมเสื้อเม็ดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเขาก็หันไปเลิกคิ้วใส่เธอ
เป็นเชิงถาม
'นีนี่...แต่งงานกับคุณไม่ได้' เมื่อโดนกดดันหญิงสาวก็ตอบออกมา
จนได้
'โอเค' พัชรไหวไหล่ 'ยังไงก็สมั ภาษณ์ให้ดๆี แล้วกัน อย่าได้คดิ จะเอาดี
ใส่ตัว...อ้อ แล้วก็ขอบคุณด้วยส�ำหรับเมื่อกี้'
แล้วชายหนุ่มก็จากมา ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เขาไม่ได้ติดต่อนีรัมพร
อีกเลย และเขาก็ใช้ชวี ติ ตามปกติทกุ อย่าง คงไม่มีใครรูว้ า่ เขาเลิกกับแฟน
ถ้าฝ่ายหญิงไม่ได้ออกมาประกาศ เธอไม่ยอมเสียเวลาเลย ทว่าเขาก็ไม่แปลกใจ
เพราะรูจ้ กั เธอดี
ถึงจะมีเวลาตั้งตัวก่อน แต่ตอนนี้ก็ใช่ว่าพัชรไม่เจ็บ ทว่าเขาไม่เห็น
ประโยชน์ทจี่ ะเก็บคนทรยศเอาไว้ในชีวติ นีรมั พรไม่ควรค่าพอ รักได้กเ็ ลิกได้
อารมณ์ที่รุนแรงที่สุดส�ำหรับเขาในตอนนี้คือโมโหตัวเองที่ดูคนผิด เพราะ
เขาคิดว่าเธอดีพอถึงขั้นคิดจะสร้างครอบครัวด้วยกัน
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แต่ออกลายตอนนีก้ ด็ ี ดีกว่าแต่งงานมีลกู มีเต้าไปแล้วค่อยเผยธาตุแท้
ตอนนั้น...
อย่างไรก็ตามในเมื่อตอนนี้นีรัมพรเป็นอดีตไปแล้ว ชายหนุ่มก็
ไม่คดิ จะเก็บอะไรของเธอไว้ ต่อให้มนั เป็นเพียงผ้าม่านสีทผี่ หู้ ญิงไร้ศลี ธรรม
คนนัน้ ชอบก็ตาม หลังจากใช้ความคิดอยูค่ รูห่ นึง่ เขาก็นกึ ขึน้ มาได้วา่ ภรรยา
ของธีรดนย์เคยท�ำงานเป็นสถาปนิก ดังนั้นเธออาจจะพอรู้จักคนที่สามารถ
ช่วยเขาจัดการเรื่องนี้ได้
อาชวินเดินออกจากห้องท�ำงานแล้วไปหยุดยืนดูตรงหน้าบอร์ด
ขนาดใหญ่ซึ่งใช้ส�ำหรับรวบรวมโปรเจ็กต์ทั้งหมดของบริษัท มันบอก
รายละเอียดส�ำคัญๆ เกีย่ วกับโปรเจ็กต์นนั้ ๆ ไม่วา่ จะเป็นสมาชิกทีร่ บั ผิดชอบ
รวมถึงความคืบหน้า และโน้ตส�ำคัญต่างๆ เช่นวันเวลาที่ต้องไปประชุม
ในแต่ละสัปดาห์
หลังจากใช้เวลาพิจารณามันครู่หนึ่งชายหนุ่มก็หันไปส่งเสียงเรียก
"จี มาคุยกับพี่หน่อยสิ"
จิระประไพซึ่งนั่งสังเกตเจ้านายมาตั้งแต่แรกพยักหน้ารับ จากนั้นก็
หยิบสมุดโน้ตกับมือถือลุกจากโต๊ะท�ำงาน เข้าใจว่าอาชวินอาจจะเรียกคุย
เกีย่ วกับโปรเจ็กต์คอนโดมิเนียมทีเ่ ธอรับผิดชอบอยู่ เพราะมันมีความล่าช้า
อยู่บ้าง โดยเป็นปัญหามาจากทางฝั่งของลูกค้า และตอนนี้วีรากรซึ่งเป็น
สถาปนิกที่ดูแลโปรเจ็กต์นี้ไม่อยู่ออฟฟิศ ถ้าจะคุยเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเธอ
"โปรเจ็กต์เฟอร์นเิ จอร์กำ� ลังจะเสร็จ หลังจากนีจ้ กี จ็ ะว่างหน่อยใช่ไหม"
"ค่ะ" หญิงสาวพยักหน้ารับ แปลกใจนิดหน่อยทีอ่ กี ฝ่ายพูดถึงโปรเจ็กต์
การสร้างมอลล์ให้กบั แบรนด์เฟอร์นเิ จอร์แทนทีจ่ ะเป็นเรือ่ งโปรเจ็กต์คอนโดฯ
"พีม่ งี านรีโนเวตบ้านงานหนึง่ กานต์เพิง่ ส่งมา" อาชวินยกสองแขนขึน้
กอดอกขณะเอนหลังพิงพนักเก้าอีท้ ำ� งานตัวโต "ไม่ใช่บา้ นเก่านะ บ้านใหม่เอีย่ ม
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เลย เพิ่งตกแต่งเสร็จเมื่อเดือนสองเดือนก่อน แต่เจ้าของจะโละที่ตกแต่ง
ไปทิ้งทั้งหมดแล้วแต่งใหม่"
"คือลูกค้าคนนี้ซื้อบ้านแล้วไม่พอใจเฟอร์นิเจอร์ที่โครงการแถมมา
เหรอคะ"
"เปล่า เดิมบ้านหลังนี้จะต้องเป็นเรือนหอ แต่เขาเลิกกับแฟนก่อน...
คูข่ องดาราทีช่ อื่ นีนนี่ นั่ ไง คนทีจ่ ะตกแต่งบ้านใหม่หมดคือผูช้ าย ชือ่ คุณพัชร
เขาเป็นญาติคุณธีสามีของกานต์ กานต์ก็เลยติดต่อมาหาพี่"
จิระประไพกะพริบตาปริบๆ นึกไม่ถึงว่าพัชรจะผ่านเข้ามาในวงโคจร
แบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวอย่างนี้...เธอมองใบหน้าหล่อเหลาครู่หนึ่งก่อนจะ
ออกปากถาม
"พี่วินรับงานนี้แล้วเหรอคะ"
หญิ ง สาวเพิ่ ง เข้ า มาท� ำ งานที่ นี่ ไ ด้ ส องปี ก่ อ นหน้ า นี้ ทั้ ง บริ ษั ท มี
มัณฑนากรคนเดียวคือณัฐรัมภา ทว่าพอบริษทั ขยายตัวและรับงานมากขึน้
เลยมีการรับทั้งสถาปนิกทั้งมัณฑนากรเพิ่ม ได้ยินว่าเมื่อก่อนบริษัทรับงาน
ทุกอย่างไม่วา่ เล็กใหญ่ แต่หลังเธอเข้ามาท�ำงาน Archwin ก็แทบไม่ได้รบั งาน
จ�ำพวกตกแต่งบ้านหรือออกแบบอาคารขนาดเล็กอีก ถ้ารับก็ตอ้ งมีเหตุผลพิเศษ
บางอย่าง
"ครั้งนี้มันพ่วงชื่อภักดิ์โภคินมาด้วยน่ะสิ ไม่ใช่แค่กานต์" อาชวิน
ระบายลมหายใจเบาๆ "ต้องยอมรับนะว่าการรักษาความสัมพันธ์กบั ทางนัน้ ไว้
จะดีที่สุด...แต่อย่างน้อยงานนี้ก็งบไม่อั้นด้วย จีน่าจะท�ำงานไม่ยาก"
อีกครั้งที่จิระประไพมองใบหน้าหล่อเหลาของเจ้านายโดยไม่ตอบ
ในทันที...ฟังแล้วเธอก็ไม่แปลกใจ เพราะเหตุผลในการรับงานเป็นไปใน
ทางเดียวกับตอนทีร่ บั งานรีโนเวตบ้านโบราณของธีรดนย์ แม้ตอนนัน้ จะถึงขัน้
ต้องตามกานต์มารับจ็อบ แต่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดี เพราะตั้งแต่นั้น
ภักดิ์โภคินก็กลายเป็นลูกค้าประจ�ำของ Archwin
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ถ้าเลือกได้เธอจะปฏิเสธงานนี้อย่างไม่ต้องสงสัย ไม่ว่าจะเงินดีหรือ
งานง่ายแค่ไหนก็ตาม ประเด็นก็คือเธอเลือกไม่ได้นี่สิ...เป็นลูกจ้างเขา
จะท�ำยังไงได้ พอณัฐรัมภาไม่อยู่ งานของมัณฑนากรที่เหลือในออฟฟิศ
ก็ล้นมือ แต่ถ้าเทียบกันแล้วเธอยังว่างกว่าคนอื่น
"แล้วงานนี้เมื่อไหร่คะ"
"เร็วทีส่ ดุ ก็พอเข้าใจล่ะนะ จะใช้เป็นเรือนหอ เจ้าสาวก็ดนั ทิง้ ไปแล้ว
ตอนตกแต่งฝ่ายหญิงคงมีสว่ นด้วย เขาก็คงไม่อยากเก็บไว้หรอก ยิง่ มีเงิน
ก็ไม่ต้องคิดมาก เขาไม่ได้ขอคุยกับพี่สักค�ำด้วยซ�้ำ" อาชวินหยุดนิดหนึ่ง
"มีวันไหนที่จีพอจะว่างเข้าไปดูบ้านหลังนั้นได้บ้างล่ะ"
"พรุ่งนี้จีมีส่งงาน กับมะรืนจีมีประชุมบ่ายค่ะ"
"งานเฟอร์นเิ จอร์ใช่ไหม ปกติโปรเจ็กต์นสี้ ง่ งานเช้า บ่ายจีวา่ งไหมล่ะ
ถ้าว่างก็เข้าไปพรุ่งนี้เลย"
จิระประไพอึ้งไปนิดหนึ่ง ตอนแรกเธอกะว่าจะขอเวลาเตรียมตัว
เตรียมใจก่อน เพราะมะรืนนี้ก็วันศุกร์แล้ว พ้นไปก็ท�ำงานอีกทีวันจันทร์
แต่เมื่อเจ้านายของเธอแม่นเรื่องตารางงานแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้ สุดท้าย
เธอจึงได้แต่พยักหน้าและตอบรับ
"ค่ะ"
จิระประไพลงจากมอเตอร์ ไซค์รับจ้างแล้วหยิบเงินที่เตรียมไว้ส่งให้
คนขับ จากนัน้ เธอก็เดินเข้าไปในอาคารพาณิชย์สามชัน้ ทีเ่ ปิดเป็นร้านอาหาร
พิทยาซึ่งก�ำลังใช้ผ้าเช็ดโต๊ะเงยหน้าขึ้นมา พอเห็นเธอก็ทัก
"อ้าว วันนี้กลับเร็ว"
"งานเสร็จก็กลับได้เร็ว" หญิงสาวยกมือไหว้พ่อทั้งรอยยิ้ม
"ดีแล้ว จะได้พกั เยอะๆ...แม่อยูใ่ นครัวแน่ะ อยากกินอะไรก็เข้าไปบอก"
เธอพยักหน้าแล้วเดินผ่านโต๊ะอาหารซึง่ มีลกู ค้าจับจองเกือบเต็มเข้าไปยัง

Page �������.indd 15

11/2/2563 BE 15:41

จิรพัชร
16

ครัว อรพินก�ำลังวุ่นอยู่ตรงหน้าเตา แต่ท่านก็เหลือบเห็นเธออย่างรวดเร็ว
"อ้าว วันนี้กลับเร็ว"
จิระประไพอดยิ้มข�ำไม่ได้ที่แม่ทักด้วยประโยคเดียวกับพ่อเปี๊ยบ เธอ
ยกมือไหว้และตอบกลับไปด้วยประโยคเดิม
"แล้วเย็นนี้จะกินอะไรดี"
"คะน้าหมูกรอบ" หญิงสาวตอบทันที
"อีกแล้ว" ผู้เป็นแม่หัวเราะเมื่อลูกสาวสั่งเมนูโปรดที่กินมาตั้งแต่เด็ก
และยังไม่มวี แี่ ววจะเบือ่ "เอ้า งัน้ ก็ไปล้างหน้าล้างตา แล้วเดีย๋ วลงมากินข้าว"
จิระประไพท�ำตามโดยดี เธอเดินย้อนออกจากครัวแล้วขึน้ บันไดไปยัง
ชั้นสอง ขณะเดียวกันก็นึกถึงเรื่องของพัชร เธอชั่งใจตั้งแต่ตอนนั่งรถเมล์
กลับบ้านแล้วว่าจะเล่าเรื่องงานล่าสุดที่ต้องท�ำให้พ่อแม่ฟังดีไหม ทว่า
จวบจนตอนนีก้ ย็ งั ตัดสินใจไม่ได้เด็ดขาด แม้จะทราบว่าพวกท่านคงไม่มปี ฏิกริ ยิ า
ในทางลบก็ตาม
ไม่ ต้ องเล่า แล้วกัน มัน ก็แค่ง านงานหนึ่ง หญิงสาวบอกตัวเอง
ขณะยืนเช็ดเครื่องส�ำอางในห้องน�้ำ ปกติแล้วเธอแต่งหน้าแค่พอให้ลูกค้า
หรือเซลส์ ไม่ตกใจตอนเจอหน้ากัน และพอถึงบ้านเธอก็จะรีบล้างหน้า
ให้เร็วที่สุด เพราะรู้สึกว่าตอนหน้าเปลือยมันสบายผิวมากกว่า
จิระประไพใช้เวลาอยู่ ในห้องน�้ำพักหนึ่งแล้วจึงค่อยเดินต่อไปยัง
ห้องนอน พอหย่อนกระเป๋าสะพายลงบนเตียงแล้วเธอก็ทรุดตัวตามลงนั่ง
สองขายืดเหยียดเพื่อคลายความอ่อนล้า จากนั้นเธอก็เอนตัวไปด้านหลัง
โดยใช้สองแขนยันรับน�้ำหนักเอาไว้ ดวงตาทอดมองภาพแลนด์สเคปสีน�้ำ
ซึ่งเธอวาดเองและเอามันมาแขวนประดับห้องนอน
เมือ่ ก่อนครอบครัวของหญิงสาวมีฐานะดีทเี ดียว เรียกได้วา่ เธอเติบโต
มาอย่างคุณหนูคนหนึง่ มีบา้ นหลังใหญ่ มีรถหลายคัน ไปเทีย่ วต่างประเทศ
ทุกปี เรียนโรงเรียนเอกชนมีชื่อ มีทุกอย่าง จนกระทั่งช่วงที่เธอเรียน
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ชัน้ มัธยมปลายแล้วครอบครัว...ไม่สิ ทัง้ ตระกูลสินธุนานนท์ของพ่อประสบ
ปัญหาทางธุรกิจ
เดิมครอบครัวทางฝ่ายพ่อท�ำธุรกิจแบบกงสี ญาติพนี่ อ้ งท�ำงานร่วมกัน
เกือบทุกคนมาสองรุน่ แล้ว ถึงจะมีความขัดแย้งกันไม่นอ้ ยแต่กจิ การก็รงุ่ เรืองดี
จนกระทัง่ มีเหตุทธี่ รุ กิจของสินธุนานนท์กลายเป็นคูแ่ ข่งของพวกภักดิ์โภคิน
และไม่วา่ ตอนนัน้ ใครจะมีสว่ นในการตัดสินใจให้ 'ชน' ผลก็คอื 'พงั ' พอธุรกิจ
ของตระกูลล้ม สมาชิกส่วนใหญ่กแ็ ทบหมดเนือ้ หมดตัว หน�ำซ�ำ้ หลังจากนัน้
ความเป็นญาติพี่น้องยังแตกเป็นเสี่ยง เนื่องจากแต่ละคนล้วนพยายาม
กล่าวโทษกันไปมา จนทุกวันนี้รอยร้าวนั้นก็ยังคงอยู่
ครอบครัวของจิระประไพได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ รุนแรง
ไม่แพ้ครอบครัวอืน่ ๆ ยังโชคดีทอี่ รพินมีนสิ ยั ชอบเก็บออมและมีฝมี อื ด้านการ
ท�ำอาหาร ดังนั้นสุดท้ายจึงสามารถย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารพาณิชย์แห่งนี้
และเปิดร้านอาหารได้ แต่กระนัน้ ชีวติ ในช่วงนัน้ ก็ถอื ว่าล�ำบากอยูด่ ี ส่วนหนึง่
เนือ่ งจากโลกทัง้ ใบเหมือนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ ดีทเี่ ธอไม่ใช่พวกยึดติด
และพ่อแม่ก็ไม่ใช่คนจมไม่ลง ไม่งั้นทุกอย่างคงยากกว่านี้มาก
หญิงสาวช่วยพ่อแม่ท�ำงานในร้านอาหาร เธอจ�ำต้องตัดใจจาก
ความฝันเดิมทีต่ งั้ ใจจะไปเรียนด้านการออกแบบทีต่ า่ งประเทศ นอกจากนัน้
จิระประไพก็ทำ� งานพิเศษเท่าทีท่ ำ� ได้เพือ่ แบ่งเบาภาระพ่อแม่ ใช้เวลาหลายปี
กว่าทุกอย่างจะเริ่มลงตัวและสมาชิกสามชีวิตในครอบครัวของเธอสามารถ
กลับมาใช้ชวี ติ แบบสบายมากขึน้ พอเข้าช่วงท้ายๆ ของการเรียนมหาวิทยาลัย
พ่อแม่ก็สั่งให้เธอเลิกช่วยงานที่ร้านเพื่อจะได้มีเวลาท�ำโปรเจ็กต์จบเต็มที่
ส่วนพวกท่านก็จ้างลูกจ้างมาช่วยงานแทน แต่เธอก็ยังช่วยท่านอยู่บ้าง
ในยามว่าง
ตอนนี้จิระประไพเรียนจบและท�ำงานมาหลายปีแล้ว แต่พ่อแม่ก็
ไม่เคยรับเงินจากเธอสักบาท ท่านบอกว่าตั้งใจอยากให้เธอตั้งตัวได้อย่าง
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มั่นคง และในเมื่อเธอหาเงินได้เองแล้ว นับจากนี้พวกท่านก็จะท�ำงาน
เพือ่ เตรียมการเกษียณของตัวเอง เพือ่ ทีย่ ามพวกท่านแก่ตวั ไปจะได้รบกวน
เธอให้น้อยที่สุด เพราะการที่ลูกคนเดียวจะเลี้ยงดูพ่อแม่สองคนคงไม่ง่าย
โดยเฉพาะในวันข้างหน้าซึ่งค่าใช้จ่ายอาจพุ่งสูงจนรายได้ตามไม่ทัน
จิระประไพรู้สึกว่าตนเองโชคดีมาก จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ ใช่
ทุกครอบครัวที่จะกลับมาตั้งต้นใหม่ได้เหมือนครอบครัวของเธอ บางคน
คั่งแค้นมาจนถึงวันนี้ บางคนถึงขั้นตรอมใจตายด้วยซ�ำ้ ขณะที่พ่อแม่เธอ
ไม่เคยแบกความโกรธแค้นเอาไว้ ท่านไม่ได้ขุ่นเคืองทางฝั่งภักดิ์โภคินและ
มองว่ามันเป็นเหมือนอุบัติเหตุครั้งหนึ่ง ไม่มีใครอยากให้มันเกิด แต่มันก็
เกิดขึ้นได้
'ชีวิตคนมีดีมีแย่น่ะลูก บางทีทั้งสองอย่างก็เกิดขึ้นเพราะการกระท�ำ
ของเรา บางทีกเ็ กิดขึน้ แบบไม่มเี หตุผลเลย แต่ไม่วา่ ยังไงพอมันเกิดขึน้ แล้ว
เราก็ต้องรับมือกับมันให้ได้'
ถึงพ่อแม่จะมองว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับธุรกิจของสินธุนานนท์เป็นอุบตั เิ หตุ
แต่สำ� หรับหญิงสาวมันคือการตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาด และบังเอิญเป็นการตัดสินใจ
ครัง้ ใหญ่ พลาดครัง้ เดียวจึงล้มทัง้ กระดาน มันเกิดจากความมัน่ ใจผิดๆ ซึง่
เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่คิดแบบนี้เพราะพอโตขึ้นมาแล้วเธอมีโอกาสได้ยิน
ข่าวเกี่ยวกับพวกภักดิ์โภคินอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ยักได้ยินว่าคู่แข่งของพวกเขา
ถูกลบออกจากสารบบธุรกิจ ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่การแข่งขันกันตามปกติ
และเธอก็พอจะจับใจความจากบทสนทนาในอดีตได้ว่ามันน่าจะเพราะ
ความมั่นใจที่มากเกินไปของพวกลุงป้าน้าอานี่เอง
เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือฉุดให้หญิงสาวหันไปมอง พอเห็นค�ำว่า
พ่ออยู่บนหน้าจอเธอก็หยิบมันมากดตัดสาย รับรู้ว่าพ่อโทรขึ้นมาเป็น
สัญญาณบอกว่าข้าวเย็นเสร็จแล้ว เธอเหลือบมองนาฬิกาแขวนผนังแล้ว
ก็เพิ่งตระหนักว่าตนเองนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยนานทีเดียว
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เอาเถอะ แค่นแี้ หละ พรุง่ นีก้ ไ็ ปทีบ่ า้ นของนายพัชรอะไรนัน่ แล้วก็ทำ� งาน
จบแค่นนั้
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บทที่ 2

เรือนหอร้างรัก
โอ้โห...
จิระประไพยืนมองบ้านทรงสเปนหลังงามที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลัง
แนวรั้วเหล็กดัด ตัวบ้านเป็นสีเนยที่ดูทั้งนุ่มนวลทั้งสดใสไปพร้อมกัน และ
ที่บอกว่าทรงสเปนก็คือทรงสเปนจริงๆ ไม่ใช่แค่บ้านร่วมสมัยที่มีสีหรือ
ประตูหน้าต่างในสไตล์นั้นแล้วเคลมว่าเป็นบ้านทรงสเปนเหมือนอย่างที่
พวกโครงการหมูบ่ า้ นจัดสรรชอบท�ำ...เห็นได้ชดั ว่าบ้านทีต่ งั้ อยูเ่ บือ้ งหน้าเธอ
ตอนนี้ถูกสั่งให้สร้างขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงและใส่ใจ
"คุณที่เป็นนักตกแต่งภายในใช่ไหม"
เสียงถามที่ลอยมาเข้าหูฉุดให้หญิงสาวหันไปมอง แล้วเธอก็พบกับ
คู่ชายหญิงวัยกลางคนที่ยืนอยู่ด้านหลังประตูรั้ว
"ใช่ค่ะ"
"ก�ำลังรออยูเ่ ลย" อีกฝ่ายบอก จากนัน้ ก็มเี สียงติด๊ เบาๆ ก่อนทีป่ ระตูเล็ก
จะถูกเปิดออกมา "เชิญเลยครับ...พวกเราสองคนเฝ้าอยู่ที่นี่ครับ ผมทอม
และนี่เมียผมชื่อตุ๊ก"
"สวัสดีค่ะ หนูชื่อจี" จิระประไพยกมือไหว้ทั้งสอง
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"วันนี้คุณพัชรไม่มานะครับ เดี๋ยวพวกเราจะพาคุณจีดูรอบๆ เอง"
หญิงสาวพยักหน้ารับ เธอทราบเรื่องนี้ล่วงหน้าจากอาชวินตั้งแต่
ก่อนออกจากบริษทั แล้ว...พัชรเป็นนักธุรกิจ ดังนัน้ เขาจึงไม่มเี วลามากพอ
ส�ำหรับการนัดหมายกะทันหัน ทว่าเขาก็บอกว่าจะมีคนดูแลเมื่อเธอมาถึง
บ้านหลังนี้ และเขาก็ให้บรีฟมาด้วย
'เปลี่ยนทั้งหมด ไม่ให้เหลือเค้าเดิม ใช้เงินเท่าไหร่ก็ช่าง'
ตอนฟังเจ้านายถ่ายทอดข้อความนีจ้ ริ ะประไพก็ได้แต่กะพริบตาปริบๆ
และดูเหมือนอาชวินจะเข้าใจความรู้สึกเธอดีเลยให้ค�ำแนะน�ำ
'คิดเสียว่าบ้านนั้นอายุสามสิบปี ควรรีโนเวต หรือจะคิดว่าเป็น
บ้านใหม่โล่งๆ ต้องตกแต่งให้พร้อมเข้าอยู่ก็ได้'
มันก็เป็นไอเดียทีด่ ที งั้ คู่ แต่แค่เห็นตัวบ้านจากภายนอกเธอก็คอ่ นข้าง
แน่ใจว่ามันคงยากที่จะท�ำใจให้เชื่อค�ำแนะน�ำแรกได้ ส่วนค�ำแนะน�ำหลัง...
พอเข้ามาในบ้านแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกัน เพราะมัน
ถูกตกแต่งอย่างสวยงามอลังการในสไตล์รว่ มสมัย ฝีมอื การตกแต่งประณีต
เสียจนเธอยังนับถือมัณฑนากรคนก่อน และทีย่ งิ่ กว่านัน้ คือรูส้ กึ ผิดเมือ่ คิดว่า
จะต้องท�ำลายมัน ยังดีที่เขาไม่ถึงกับสั่งให้ทุบบ้านทั้งหลัง
ความรักเป็นพิษแท้ๆ...
บ้านของพัชรสวยทั้งหลังและสวยทุกมุม นั่นท�ำให้มันเป็นการยาก
ทีจ่ ริ ะประไพจะวาดภาพของบ้านหลังนี้ในหัวใหม่ แต่เมือ่ มองมันในแง่ทวี่ า่
การตกแต่งแบบเดิมท�ำให้ผู้อยู่อาศัยไม่มีความสุขก็พอช่วยได้บ้าง
พัชรเตรียมการไว้พรักพร้อมทีเดียว เขาใช้เมสเซนเจอร์สง่ แบบแปลน
และรายละเอียดการตกแต่งบ้านทั้งหมดที่มีมารอมัณฑนากรสาวตั้งแต่เช้า
ดังนัน้ หลังจากเดินชมทุกซอกทุกมุมของบ้านแล้วเธอจึงขอนัง่ ศึกษาแบบแปลน
และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ จ�ำพวกระบบไฮเทคทั้งหลายในบ้านที่ต้อง
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เก็บรักษาไว้ ลุงทอมกับป้าตุก๊ เลยเปิดห้องท�ำงานให้เธอใช้งาน ซึง่ ดูเหมือนว่า
หญิงสาวจะเป็นคนที่ได้ใช้ห้องท�ำงานนี้เป็นคนแรก ก่อนหน้าเจ้าของบ้าน
เสียอีก
โต๊ะท�ำงานตัวใหญ่มาก จิระประไพสามารถวางแบบแปลนได้สบาย
เวลานีเ้ ธอยืนค�ำ้ โต๊ะ มือไล่แปะโพสต์อติ แผ่นเล็กลงบนจุดนูน้ จุดนีท้ วั่ แบบแปลน
ความคิดในหัวของเธอยังกระจัดกระจาย และเธอก็กำ� ลังพยายามรวบรวมมัน
ให้เข้าที่
ปัญหาก็คือเธออยากคุยกับเจ้าของบ้านก่อน เธอต้องรู้ว่าเขาชอบ
หรือไม่ชอบอะไร และที่ส�ำคัญเขาต้องการให้มีอะไรอยู่ ในบ้านบ้าง...
เงินสร้างที่พักอาศัยได้ แต่ท�ำให้มันเป็น 'บ้าน' ไม่ได้
หญิงสาวจมอยูก่ บั ความคิดของตนเอง ดังนัน้ เมือ่ มีเสียงกระแอมดังขึน้
เธอจึงสะดุง้ สุดตัว นอกจากเงยหน้าขึน้ แล้วร่างโปร่งยังกระเด้งถอยไปด้านหลัง
ด้วย ขาเรียวชนเข้ากับเก้าอี้ท�ำงานตัวใหญ่ แต่เพราะเป็นเก้าอี้แบบมีล้อ
มันจึงไถลไปด้านหลัง และหนังที่หุ้มเบาะอยู่ก็ช่วยให้เธอไม่เจ็บ
"ขอโทษ ผมไม่คิดว่าคุณจะตกใจ"
ค�ำขอโทษผ่านเข้าไปในหัวของจิระประไพ ทว่าเธอกลับไม่รับรู้ถึง
ความหมายของมัน ดวงตากลมโตหลังแว่นทรงกลมจับภาพผู้มาใหม่ด้วย
ความงุนงงระคนตกตะลึง
เขาสูง สวมชุดสูทเข้ารูปประณีต ดวงตาคมกริบสีเข้มอยู่ใต้แผงคิ้ว
สีด�ำสนิท ทั้งสองอย่างโดดเด่นตัดกับผิวขาวจัด แต่นั่นยังไม่เท่าริมฝีปาก
สี แ ดงสดที่ ผู้ หญิง อย่า งเธอยัง ต้อ งอิจฉา ยิ่งกว่านั้นคือรัศมีบางอย่าง
ทีแ่ ผ่ออกมาจากร่างสูง มันไม่ถงึ ขัน้ ไม่เป็นมิตร ทว่าก็ไม่ได้ชวนให้เข้าใกล้
ไปตีสนิทด้วยแน่ๆ เขาดูเฉยชาและไว้ตัวซึ่งอย่างหลังกานต์ก็บอกเอาไว้
ก่อนแล้ว
ผู้ชายตรงหน้าของเธอคือพัชร ภักดิ์ โภคิน...ใช่แน่ เขาคือพัชร
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เมือ่ คืนเธอลองหาข้อมูลเกีย่ วกับเขาจากอินเตอร์เน็ต มันไม่ใช่เรือ่ งยากเลย
ในเมื่อเขาเป็นนักธุรกิจจากตระกูลใหญ่ร�่ำรวย อีกทั้งเขายังเคยคบหากับ
ดาราสาวระดับนางเอก และด้วยรูปลักษณ์อันโดดเด่นของเขาก็ท�ำให้เธอ
จดจ�ำใบหน้านี้ได้ไม่ยากเลย
พอมาเจอตัวจริง ได้เห็นหน้าขาวๆ ปากแดงๆ กับท่าทางของเขาแล้ว...
เหมือนเจ้าชายแวมไพร์ในซีรสี่ ท์ เี่ ธอชอบดู
"ผมพัชร เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ คุณคือมัณฑนากรของผมใช่ไหม...
จาก Archwin" ชายหนุม่ พูดเรียบๆ ขณะสืบเท้าเข้าไปใกล้โต๊ะท�ำงานมากขึน้
"ใช่คะ่ จี จิระประไพค่ะ" คนเป็นมัณฑนากรยกมือไหว้ จากนัน้ ก็หนั ไป
เปิดกระเป๋าสะพายเพือ่ หยิบนามบัตรส่งให้เขา
พัชรพยักหน้ารับ ขณะเดียวกันก็กวาดสายตาสังเกตอีกฝ่ายอย่างรวดเร็ว
ก่อนจะก้มลงมองนามบัตร...คนตรงหน้าดูเด็กกว่าทีเ่ ขาคิดเอาไว้วา่ จะได้เจอ
ถึงแม้เธอจะรวบเกล้าผมยาวประบ่าสีโอวัลตินกับสวมใส่ชดุ สูทล�ำลองเพือ่ ให้
ดูเป็นผูใ้ หญ่ ทว่าเครือ่ งหน้ากระจุม๋ กระจิม๋ บนดวงหน้าหวานปานน�ำ้ ผึง้ ก็ทำ� ให้
เธอดูเด็กอยูด่ ี
ชายหนุ่มทราบว่าบริษัท Archwin นั้นท�ำงานดีมีมาตรฐาน และ
เท่าที่เคยเจอกันเขาก็ค่อนข้างแน่ใจว่าอาชวินจะไม่ปล่อยให้บริษัทตัวเอง
เสียชื่อเสียง ปกติเขาไม่ค่อยตัดสินใครจากหน้าตาหรืออายุ ทว่าอย่างไร
ที่นี่ก็คือบ้านของเขา ดังนั้นเขาย่อมอยากให้มันอยู่ในมือที่ดี
ไม่รู้เป็นความผิดของเขาเองหรือเปล่าที่รีบร้อนจนได้มัณฑนากรเด็ก
ขนาดนีม้ า...แต่ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้วเขาก็จะรอดูฝมี อื ของเธอก่อน ประสบการณ์
สอนพัชรว่าคนเก่งก็คอื คนเก่ง อาชวินส่งเธอมาก็นา่ จะพอรับประกันได้บา้ ง
"เอ่อ คุณจะอยู่นานไหมคะ" จิระประไพถามออกไป ครั้นเห็นว่า
เขาละสายตาจากนามบัตรมามอง เธอก็พูดต่อ "ตอนแรกเห็นว่าคุณจะ
ไม่เข้ามาน่ะค่ะ"
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"อืม พอดีผมออกมาท�ำงานข้างนอก งานเสร็จเร็วเลยคิดว่าควรแวะ
เข้ามาเสียหน่อย ยังไงผมก็ควรมาคุยกับคุณใช่ไหม"
"ค่ะ" หญิงสาวพยักหน้ารับ "อย่างน้อยดิฉันควรจะรู้ว่าคุณชอบอะไร
ไม่ชอบอะไร เพราะตอนนี้ดิฉันรู้แค่ว่าไม่เอาแนวร่วมสมัยแล้ว"
"ไม่ต้องเป็นทางการขนาดนี้ก็ได้"
"คะ?"
"ค�ำแทนตัวของคุณน่ะ" พัชรบอก ก่อนจะเปลีย่ นเรือ่ งโดยไม่ได้สนใจ
ท่าทีของเธอ "ส่วนเรือ่ งการตกแต่ง จะตกแต่งแนวเดิมก็ได้ แค่ให้มนั ต่างไป
จากเดิม...ผมไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ งพวกนี้ แค่อยากให้มนั ออกมาสวย คุณพอมีไอเดีย
อะไรบ้างหรือยังล่ะ"
"ก็ยังไม่ได้คิดอะไรจริงจังค่ะ ตอนนี้ก�ำลังไล่ดูว่าแต่ละส่วนของบ้าน
มีระบบอะไรบ้างที่ต้องระวังตอนรีโนเวต" จิระประไพตอบ...อย่างน้อย
พัชรก็ดูไม่ใช่พวกเจ้ายศเจ้าอย่าง
"ถ้าอยากติดต่อบริษัทที่รับผิดชอบระบบอะไรพวกนี้คุณก็แจ้งเลขาฯ
ของผมได้เลย" เขาบอก "คุณมีเบอร์ทางผมแล้วใช่ไหม"
"มีเบอร์เลขาฯ ของคุณค่ะ คุณบังอร" จิระประไพได้เบอร์มาจากอาชวิน
และเมือ่ เช้านีเ้ ลขานุการของพัชรก็โทรมาหาเธอเรือ่ งทีส่ ง่ แบบแปลนมาให้
"แล้วขาดเหลืออะไรไหม"
"คุณ...จะให้ เอ่อ..." หญิงสาวอึกอักเล็กน้อย ยังคิดไม่ตกว่าควรใช้
สรรพนามแทนตัวว่าอะไร อีกฝ่ายเป็นลูกค้าทีเ่ พิง่ เจอกันครัง้ แรก นอกจาก
ดิฉันแล้วอย่างอื่นก็ดูไม่เข้าทีเลยในความคิดของเธอ แต่เขาก็ดันบอกว่า
มันทางการเกินไปเสียอีก
เป็นผู้หญิงช่างล�ำบาก ถ้าเป็นผู้ชายใช้ 'ผม' ค�ำเดียวก็จบแล้ว...
"เอ่อ ขอแทนตัวด้วยชื่อนะคะ" จิระประไพตัดสินใจในที่สุด เพราะ
คิดว่ามันคงดีกว่า 'หนู' "สรุปว่าคุณพัชรจะให้จตี ดิ ต่อคุณผ่านเลขาฯ เท่านัน้
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ใช่ไหมคะ"
"อืม แบบนั้นจะสะดวกกว่า คุณจะส่งงานหรือมีค�ำถามอะไรก็ฝาก
เลขาฯ ของผมไว้นั่นแหละ"
ค�ำตอบจากชายหนุม่ ท�ำให้มณ
ั ฑนากรสาวเกือบจะถอนหายใจออกมา
มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะติดต่องานผ่านเลขานุการของลูกค้า ทว่าส่วนใหญ่
งานพวกนัน้ จะเป็นงานในเชิงอาคารพาณิชย์ ทีผ่ า่ นมาเธอไม่คอ่ ยได้ทำ� งาน
เกี่ยวกับบ้านพักของลูกค้าโดยตรง เพราะอาชวินไม่ค่อยรับงานจ�ำพวกนี้
แต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นบ้าน การคุยกับเจ้าของบ้านโดยตรงย่อมดีกว่า
ทว่าถ้าเขายืนกรานแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้...
"ถ้าอย่างนัน้ จีขอรบกวนเวลาคุณสักพักได้ไหมคะ ขอถามอะไรสักหน่อย
เพือ่ รวบรวมเป็นไอเดีย"
"เอาสิ" พัชรพยักหน้าแล้วก้มลงมองแบบแปลนบ้านซึง่ เวลานีม้ โี พสต์อติ
สีสะท้อนแสงแปะอยูท่ วั่ ...เห็นได้ชดั ว่าเธอเป็นคนละเอียดลออ สมกับทีเ่ ป็น
มัณฑนากร
หญิ ง สาวถามค� ำ ถามง่ า ยๆ จ� ำ พวกสี ที่ เ ขาชอบ รวมถึ ง ถามถึ ง
การท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางของเขาว่ า เคยพบเจอการตกแต่ ง ที่ ไ หนที่ ช อบ
เป็นพิเศษไหม ถามเกี่ยวกับห้องท�ำงานว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร ตามด้วย
การชวนเขาไปดูห้องหลักอื่นๆ ของบ้านอย่างห้องนอน ห้องอาหาร และ
ห้องรับแขก
ถึงที่นี่จะเป็นบ้านของชายหนุ่ม แต่ก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรก
ที่เขาได้เหยียบย่างเข้าไปส�ำรวจบางห้องอย่างจริงจัง และเขาก็คิดว่า
วิธีในการค้นหาความชอบความต้องการของจิระประไพนั้นดีใช้ได้ทีเดียว
เพราะเธอไม่พยายามคาดคัน้ ให้เขาบอกว่าชอบอะไร และไม่พยายามบังคับ
ให้เขาท�ำความเข้าใจด้วยว่าสไตล์ที่ชอบมีชื่อเรียกอย่างไร เธอรับหน้าที่
ในการท�ำความเข้าใจเป็นของตัวเองทัง้ หมด นอกจากเธอจะเรียนรูค้ วามชอบ
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ของเขาแล้ว เขาก็ได้เรียนรูค้ วามชอบของตัวเองอย่างคาดไม่ถงึ เหมือนกัน
"คุณมีบริการก�ำจัดเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องโละจากบ้านหลังนี้ไหม"
"คะ?" หญิงสาวซึง่ ก�ำลังก้มหน้าจดรายละเอียดลงในสมุดโน้ตเงยหน้าขึน้
มองเจ้าของบ้านรูปหล่อ ไม่แน่ใจว่าเมื่อครู่ได้ยินถูกต้องหรือเปล่า
"ในเมื่อจะต้องแปลงโฉมบ้านหลังนี้ ข้าวของเกือบทั้งหมดน่าจะต้อง
โละทิ้ง คุณมีทางช่วยผมจัดการกับมันไหม"
"ถ้ายังไงเดี๋ยวจีขอปรึกษาคุณอาชวินก่อนแล้วค่อยแจ้งอีกทีนะคะว่า
จะมีทางไหนยังไงบ้าง" จิระประไพบอก ไม่เคยมีลกู ค้าร้องขอแบบนีม้ าก่อน
ดังนั้นเธอจึงไม่ค่อยแน่ใจว่าต้องท�ำอย่างไร
"ขอบคุณ ถ้าทางคุณจัดการได้กบ็ วกค่าใช้จา่ ยมาได้เลย" เขาบอกแล้ว
หยุดไปนิดหนึ่งก่อนจะพูดต่อ "ไม่ว่ายังไงก็เปลี่ยนที่นี่ไม่ให้เหมือนโชว์รูม
อย่างตอนนี้แล้วกัน"
"หมายถึงห้องนี้เหรอคะ" จิระประไพหันไปมองห้องรับแขก
"ผมหมายถึงทัว่ ทัง้ บ้านนีเ้ ลย...มันสวยแต่กเ็ หมือนโชว์รมู หรือสตูดโิ อ
ทีเ่ อาไว้ถา่ ยภาพลงนิตยสาร เอาเป็นว่าในเมือ่ ตกแต่งใหม่ผมก็อยากได้บา้ น
ที่มีความเป็นบ้านมากกว่านี้"
"หมายความว่าคุณอยากให้มนั ...นุม่ นวลอบอุน่ ขึน้ อย่างนัน้ หรือเปล่าคะ"
เธอหันมองไปรอบๆ อีกครั้ง ตอนนี้ที่นี่ใช้โทนสีขาว เทา และด�ำ แม้จะ
ไม่ถงึ กับเย็นชาแต่กน็ บั ว่าเคร่งขรึม ซึง่ โลหะทีผ่ สมอยูก่ ช็ ว่ ยขับเน้นอารมณ์
ไปในทางเดียวกัน
"ผมอยากเปลีย่ นให้มนั ต่างจากตอนนีจ้ นจ�ำไม่ได้" พัชรสรุปความต้องการ
ของตัวเองง่ายๆ
จิระประไพพึมพ�ำรับค�ำเบาๆ...ดูเหมือนว่านั่นจะเป็นกฎข้อแรกสุด
ที่เธอต้องจดจ�ำเอาไว้ในการตกแต่งบ้านหลังนี้
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มัณฑนากรสาวบอกกับพัชรว่าจะรีบลองร่างแบบแรกส่งให้เขาดู
ระหว่างนั้นก็จะหาทางจัดการกับเฟอร์นิเจอร์ที่เขาไม่ต้องการแล้ว โดยเขา
ยืนยันกับเธอว่าให้โละทิ้งได้ทั้งหมดแม้กระทั่งฟูกเตียง ให้เก็บไว้เพียง
เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักๆ เท่านั้น
"คุณไม่ได้เอารถมาใช่ไหม แล้วกลับยังไง" ชายหนุม่ ถามอย่างนึกขึน้ ได้
หลังจากเดินผ่านประตูบา้ นมาแล้วเห็นว่ามีรถของเขาจอดอยูค่ นั เดียว
"ใช้แอพฯ เรียกแท็กซี่ค่ะ" จิระประไพตอบ แปลกใจพอสมควรกับ
ค�ำถามของเขา
พัชรพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ "โอเค ถ้ามีอะไรก็ติดต่อเลขาฯ ของผม
แล้วกัน"
หญิงสาวยกมือไหว้ลาหนุ่มหล่อ จากนั้นก็มองเขาเดินไปหยุดยืนคุย
กับสองสามีภรรยาที่มีหน้าที่เฝ้าบ้านหลังนี้สองสามประโยค แล้วในที่สุด
พัชรก็ขนึ้ รถสปอร์ตคันงามจากไป
พอเจ้าของบ้านไปแล้วจิระประไพก็เดินไปหาคู่สามีภรรยาบ้าง เธอ
เอานามบัตรไปให้และขอเบอร์ทงั้ สองเอาไว้ดว้ ยเพราะคิดว่าต่อไปคงมีเหตุให้
ต้องติดต่อกันแน่นอน...ปกติแล้วเวลาเจ้าของบ้านจะเลือกมัณฑนากรก็มกั จะ
คุยกับหลายคนและดูพอร์ตโฟลิโอเพือ่ ให้ได้สไตล์การตกแต่งทีต่ อ้ งการ ทว่า
ดูเหมือนพัชรจะไม่ใส่ใจพิธรี ตี องนีส้ กั นิด เขาแค่อยากตกแต่งบ้านใหม่ แล้วก็
จิ้มเลือก Archwin จากความคุ้นเคย และก็ฝากบ้านหลังงามไว้ในมือเธอ
โดยยังไม่รู้สไตล์การออกแบบของเธอด้วยซ�้ำ
แต่ไม่ว่าอย่างไรจิระประไพก็ต้องท�ำงานนี้สุดฝีมือ นอกจากเป็น
จรรยาบรรณแล้วเธอยังต้องรักษาชื่อเสียงทั้งของตัวเองและบริษัทด้วย
อีกอย่าง...พัชรก็ดูไม่ใช่คนเลวร้าย ถึงแม้เมือ่ คืนนีก้ านต์จะเพิง่ เตือนตอนเธอ
ส่งข้อความไปถามว่ามีอะไรที่ควรระวังเกี่ยวกับญาติของธีรดนย์คนนี้ไหม
และรุ่นพี่ก็โทรกลับมาหา
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'พีก่ ็ไม่คอ่ ยรูจ้ กั คุณพัชรเท่าไหร่หรอก กับคนนอกเขาจะค่อนข้างไว้ตวั
แต่โดยปกติก็ไม่มีอะไรหรอก สุภาพและมารยาทดี พอรู้จักกันแล้วพี่ว่า
เขาค่อนข้างใจดีเลย กับคนทีเ่ ขาอยากดีดว้ ยอ่ะนะ...อืม เท่าที่ได้ยนิ มาคือ
คุณพัชรเป็นคนชอบงานเนี้ยบๆ คิดเร็วท�ำเร็วอะไรท�ำนองนั้น แล้วก็ต้อง
ระวังอย่าให้เขาหงุดหงิดหรือโมโห ได้ข่าวว่าน่าดูชมเลยแหละ'
จิระประไพเป็นมัณฑนากร เธอไม่คิดว่าจะมีโอกาสท�ำให้เขาโมโหได้
ยกเว้นเขาจะอาละวาดถ้าเธอออกแบบไม่ถกู ใจ ซึง่ เขาก็ไม่นา่ งีเ่ ง่าถึงขนาดนัน้
ท�ำงานให้เสร็จ จากนั้นก็ออกจากวงโคจรของพัชร กลับไปมีชีวิตที่
ไม่เกี่ยวข้องกับพวกภักดิ์โภคินตามเดิม...นั่นคือทั้งหมดที่เธอต้องท�ำ
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บทที่ 3

พี่สาวใจดี

ความคึกคักและเสียงโหวกเหวกทีโ่ อบล้อมรอบตัวท�ำให้จริ ะประไพอดยิม้
ออกมาไม่ได้ วันนีเ้ ธอกลับมาทีม่ หาวิทยาลัยเก่าเพือ่ มาช่วยงานโอเพนเฮ้าส์
ของคณะ ตัง้ แต่เรียนจบเธอก็กลับมาร่วมงานนีท้ กุ ปี ทัง้ นีเ้ พราะสมัยเรียน
เธอเห็นตัวอย่างจากรุน่ พีท่ เี่ รียนจบไปแล้วสลับสับเปลีย่ นเวียนกันมาช่วยงาน
ของคณะจนเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิ พอมีโอกาสเธอจึงท�ำตาม
หญิงสาวนัง่ เท้าคางกับโต๊ะหินอ่อน มองนูน่ มองนีไ่ ปเรือ่ ยเปือ่ ย จนกระทัง่
มีเสียงเรียก
"จี"
จิระประไพหันไปมอง ดวงตากลมโตฉายแววแปลกใจนิดหนึง่ เมือ่ เห็น
หน้าคนเรียก ก่อนที่ริมฝีปากจะคลายตัวเป็นรอยยิ้มเล็กๆ
"แซม ไม่ได้เจอกันนานเลย"
"อืม ตัง้ แต่รบั ปริญญาเลยล่ะมัง้ " ศิวนาถพยักหน้ารับ จากนัน้ ก็นงั่ ลง
บนม้าหินตรงข้ามเธอ "จีมาช่วยงานน้องๆ เหรอ"
"ฮื่อ เรามาทุกปีแหละ"
"จีนเี่ ป็นคนมีนำ้� ใจเหมือนเดิมเลย ตัง้ แต่เรียนจบเราก็ไม่ได้กลับมาเลย

Page �������.indd 29

11/2/2563 BE 15:41

จิรพัชร
30

พอดีนอ้ งก�ำลังจะเข้ามหา'ลยั เลยพามาดู เผือ่ จะเห็นภาพว่าควรเลือกคณะอะไร"
จิระประไพเพียงส่งยิ้มให้อีกฝ่ายเป็นเชิงรับรู้โดยไม่มีทีท่าจะพูดอะไร
จนเขาต้องพูดต่อเอง
"จีสบายดีใช่ไหม แล้วตอนนี้ท�ำงานอะไรอยู่ที่ไหน"
"ก็สบายดีอย่างทีเ่ ห็นนีแ่ หละ ตอนนีท้ ำ� อินทีเรียอยูท่ บี่ ริษทั Archwin
แต่แซมไม่ได้อยูใ่ นวงการคงไม่รจู้ กั หรอกมัง้ ...แล้วแซมล่ะ ตอนนีท้ ำ� อะไรอยู"่
"เราช่วยงานที่บ้านตั้งแต่เรียนจบ"
เมื่อไม่มีค�ำถามต่อท้าย หญิงสาวจึงเพียงยิ้มเฉยโดยไม่พูดอะไรอีก
ขณะที่ศิวนาถมองเธอ ท�ำท่าอึกอักอยากพูดอะไรบางอย่างอยู่นานกว่าจะ
ส่งเสียงออกมาในที่สุด
"จียังใช้เบอร์เดิมใช่ไหม เราโทรไปคุยบ้างได้หรือเปล่า"
"ใช้เบอร์เดิม โทรมาได้ แต่ไม่รับปากว่าจะว่างคุยตลอด" เธอยังยิ้ม
เช่นเดิม
ชายหนุม่ มองสบดวงตาหลังแว่นทรงกลมอีกครูก่ อ่ นจะเผยอริมฝีปาก
ทว่าเขายังไม่ทันพูดอะไรเด็กหนุ่มในชุดนักศึกษาก็ปราดเข้ามา
"พี่จี ข้างหน้าพร้อมแล้วครับ"
"โอเคจ้ะ" มัณฑนากรสาวพยักหน้าแล้วลุกยืน "ไปก่อนนะแซม"
หญิงสาวเดินตามรุ่นน้องไปยังซุ้มของคณะ ตอนนี้มีเด็กมัธยมทั้งที่
อยู่ในชุดนักเรียนและชุดไปรเวตยืนออกันอยู่พอสมควร เธอรับไมโครโฟน
มาจากรุ่นน้อง จากนั้นก็เริ่มต้นด้วยการแนะน�ำตัวบอกชื่อและงานที่ท�ำอยู่
แล้วเธอก็เริม่ เล่าถึงประสบการณ์การเรียน ไล่เรียงไปจนถึงตอนหางานและ
ตอนท�ำงานในปัจจุบนั ซึง่ นอกจากจะเล่าถึงงานมัณฑนากรแล้วเธอก็เล่าถึง
งานเสริมเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างทางด้วยเพื่อให้เด็กๆ เห็นภาพว่าเรียนจบ
คณะนี้แล้วสามารถไปท�ำมาหากินอะไรได้บ้าง
ระหว่างที่จิระประไพก�ำลังถือไมโครโฟน เธอก็สังเกตเห็นศิวนาถ
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มายืนกอดอกฟังเธอพูดอยูห่ า่ งๆ และไม่ใช่การยืนฟังเพียงครูเ่ ดียวเสียด้วย
อย่าบอกนะว่าจะกลับมาจีบเราอีก หญิงสาวนึกขันๆ
ศิวนาถเป็นหนุม่ เศรษฐศาสตร์ เขารูจ้ กั เธอเพราะมีเพือ่ นสมัยเรียนมัธยม
เรียนอยู่คณะสถาปัตยฯ พอเขาแวะมาหาเพื่อนก็เลยได้เจอเธอ หลังจาก
ผ่านไปพักหนึ่งเขาก็เริ่มแสดงท่าทีจีบเธอ...จิระประไพคิดว่าเขาก็น่ารักดี
แต่เธอไม่ได้คิดรีบร้อนอยากมีแฟนและคิดว่าดู ไปเรื่อยๆ ก็ไม่เสียหาย
จนกระทั่งนีรัมพรก้าวเข้ามา แล้วเขาก็ไปเป็นแฟนกับอีกฝ่าย
ใช่ นีรัมพรคนเดียวกับที่เป็นดาราดังนั่นแหละ
อีกฝ่ายอายุมากกว่าเธอสามสี่ปี แต่ที่ยังทันเจอกันในมหาวิทยาลัย
เพราะดาราสาวเรียนไปท�ำงานไปจนจบช้ากว่าทีค่ วรจะเป็น และทีย่ งิ่ ไปกว่านัน้
คือดูเหมือนอีกฝ่ายจะเกลียดเธอ นีรมั พรแสดงออกมาทางสายตาจนแม้กระทัง่
เพื่อนของจิระประไพยังจับสังเกตได้
จิระประไพงุนงง ตอนแรกเธอนึกว่าโดนอีกฝ่ายเขม่นเพราะศิวนาถ
เคยจีบเธอเฉยๆ จนกระทั่งวันหนึ่งเธอเห็นนีรัมพรบนหน้าจอโทรทัศน์
เลยบ่นให้พ่อแม่ฟัง แล้วก็เห็นพวกท่านท�ำท่าทางแปลกๆ สุดท้ายพิทยา
ก็ออกปากเล่าให้ฟังว่าดูเหมือนครั้งหนึ่งญาติสินธุนานนท์ของเธอเคยใช้
เล่ห์กระเท่ห์ ในลักษณะที่อาจเรียกว่าจงใจโกงพ่อของนีรัมพร นั่นท�ำให้
ครอบครัวของนางเอกสาวล�ำบากมาก โชคดีทนี่ รี มั พรได้เป็นดารา ทีส่ ำ� คัญ
คือดัง ท�ำให้ชว่ ยกอบกูส้ ถานการณ์ของทีบ่ า้ นได้ ขณะทีค่ รอบครัวสินธุนานนท์
กลับตกต�่ำลง และที่พิทยาทราบเรื่องความแค้นนี้ก็เพราะได้ยินเรื่องเล่า
เกี่ยวกับการที่พ่อของนีรัมพรย้อนมาเยาะเย้ยญาติผู้เป็นคู่กรณี กระนั้น
พิทยาก็ไม่แน่ใจว่ารูร้ ายละเอียดของเรือ่ งนีม้ าอย่างถูกต้องหรือเปล่า ท่านเลย
ขอไม่บอกว่าญาติคนนี้คือใคร
มัณฑนากรสาวพอเข้าใจในความเจ็บแค้นของคนที่ โดนโกง แต่
ไม่เข้าใจว่าท�ำไมนีรมั พรถึงเอาความแค้นมาลงกับเธอที่ไม่ร้เู รือ่ งรูร้ าวอะไร
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ด้วย ต่อให้ใช้นามสกุลเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรับผิดแทนกัน
ยิง่ ไปกว่านัน้ หลังจากรูเ้ รือ่ งนี้ไม่นานจิระประไพก็บงั เอิญได้พบกับดาราสาว
เธอไม่ได้อยากยุ่งกับอีกฝ่าย แต่กลายเป็นว่านีรัมพรเข้ามาใกล้เธอเอง
'ขอโทษด้วยนะเรื่องแซม เอาไว้เบื่อแล้วฉันจะคืนให้'
นั่นเป็นประโยคที่เกินความคาดหมายอย่างแท้จริง และมันก็ท�ำให้
จิระประไพตระหนักว่าที่แท้แล้วนีรัมพรไม่ได้รักศิวนาถเลย อีกฝ่ายก็แค่
มายุ่งกับเขาเพราะเกลียดเธอ แล้วหลังจากนั้นไม่นานดาราสาวก็เรียนจบ
และทิง้ ชายหนุม่ ไปมีคนใหม่ โดยเพือ่ นของเธอก็ตงั้ ข้อสังเกตว่าคนใหม่นนั้
ร�่ำรวยไฮโซกว่าศิวนาถซึ่งถึงจะมีธุรกิจของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โต
อันที่จริงจิระประไพไม่ได้เกลียดชังชายหนุ่ม ทว่าก็ ไม่ได้เห็นใจ
เช่นกัน เพราะอย่างไรเสียเขาก็เลือกจะคบกับนีรมั พรเอง แต่กน็ กึ ไม่ถงึ ว่า
เขาจะกลับมาทักทายเธอในลักษณะนี้ เนื่องจากตอนคบกับนางเอกสาว
เขาก็พยายามเลีย่ งเธออย่างเห็นได้ชดั และตอนทีท่ งั้ สองเลิกกันถึงเขาจะดู
เจ็บหนักแต่ก็ยังคงหลีกเลี่ยงเธอเหมือนเดิม
ผ่ า นไปหลายปี พอบั ง เอิ ญ เจอกั น อี ก ที เ ขากลั บ ย้ อ นมาทั ก เธอ
เสี ย อย่ า งนั้ น ...เอาเถอะ ไม่ ว ่ า ศิ ว นาถจะขอกลั บ มาติ ด ต่ อ เธอด้ ว ย
จุดประสงค์ใด ก็ให้เขาเรียนรู้เองแล้วกันว่าเธอไม่มีทางให้เขาได้มากกว่า
ความเป็นเพื่อนอีกแล้ว
จิระประไพใช้เวลาพูดเล่าประสบการณ์ของตนเองกับตอบค�ำถาม
จากเด็กๆ ราวครึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นก็ยังมีเด็กบางคนที่ยืนคุยกับเธอต่อ
เพื่อถามถึงประเด็นที่สนใจอย่างเป็นส่วนตัว ซึ่งในช่วงหลังนี้เองที่เธอ
สังเกตเห็นเด็กสาวคนหนึ่งยืนเมียงมองมาจากวงนอก กระทั่งเด็กคนอื่นๆ
ไปกันหมดแล้วและเธอหันไปคุยกับรุน่ น้องทีเ่ ป็นคนดูแลบูธของคณะจนเสร็จ
แล้ว เด็กสาวคนนัน้ ก็ยงั ยืนมองมาเช่นเดิม แต่ไม่ยกั เดินเข้ามาหา หลังจาก

Page �������.indd 32

11/2/2563 BE 15:41

Andra
33

ชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งเธอก็ตัดสินใจก้าวเข้าไปหาอีกฝ่ายเสียเอง
"สวัสดีจ้ะ สนใจอยากเรียนคณะของพี่เหรอ" มัณฑนากรสาวถาม
ทั้งรอยยิ้ม ท�ำเป็นไม่เห็นอาการผงะของเด็กสาวซึ่งดูตกใจตั้งแต่เห็นเธอ
เดินมาแล้ว
"เอ่อ คะ...ค่ะ" เด็กสาวตอบกลับอย่างเงอะงะ
"พี่ชื่อจีค่ะ" จิระประไพยังคงยิ้มให้อีกฝ่ายอย่างเป็นมิตรเช่นเดิม
"น้องชื่ออะไรเหรอ"
"ปุ้มค่ะ"
"เมื่อกี้คนเยอะเนาะ ตอนนี้คนน้อยลงแล้ว น้องปุ้มอยากเข้าไปดู
ในบูธไหมคะ พีเ่ ดินเป็นเพือ่ นได้นะ" หญิงสาวเสนอเสียงอ่อน เธอสังเกตว่า
อีกฝ่ายน่าจะเป็นพวกขี้อายหรือไม่ก็ขาดความมั่นใจ "หรือถ้าเพิ่งนึกได้ว่า
อยากถามอะไรพี่ก็ยินดีตอบนะ"
ปรี ช ยามองมั ณ ฑนากรสาวอย่ า งตกตะลึ ง นึ ก ไม่ ถึ ง ว่ า จะได้ รั บ
มิตรไมตรีแบบนี้ ครัน้ ผ่านไปครูห่ นึง่ จึงตระหนักว่ายังไม่ได้ตอบค�ำถาม ซึง่
มันเสียมารยาทมาก ดังนั้นเธอจึงพูดละล�่ำละลัก
"ขอบคุณ...ขอบคุณนะคะพี่ คือหนู...ชอบวาดรูป แต่ก็วาดไม่เก่ง"
"งัน้ เราก็เหมือนกันน่ะสิ พีก่ ช็ อบศิลปะมาตัง้ แต่เด็กเลย ไม่เก่งหรอก
แต่พกี่ เ็ รียนจนจบได้นะ" จิระประไพส่งยิม้ ให้เด็กสาวอีกรอบ "น้องปุม้ พอมี
เวลาไหมล่ะ พี่แนะน�ำเรื่องการเตรียมสอบเข้าเรียนได้นะ ไม่ใช่แค่คณะนี้
แต่หมายถึงทั่วๆ ไปเลย"
"พี่ใจดีจังค่ะ"
หญิงสาวยิม้ รับค�ำชม ก่อนจะออกปากชวนอีกรอบ "ตอนนีบ้ ธู ก�ำลังว่าง
เดินสบาย ไหนๆ ก็มาแล้วน้องปุม้ แวะเข้าไปดูหน่อยไหม เผือ่ จะได้ไอเดียอะไร
ดีๆ"
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จิระประไพสังเกตเห็นอย่างรวดเร็วว่าปรีชยามีความสนใจด้านศิลปะ
และการออกแบบ แต่ขณะเดียวกันเด็กสาวก็ขลาดเขินและขาดความมัน่ ใจ
อย่างยิ่ง โชคดีที่หลังจากผ่านไปพักหนึ่งอีกฝ่ายก็ดูสบายใจขึ้นที่จะใช้เวลา
กับเธอ ด้วยความที่ไม่แน่ใจว่าเด็กสาวจะกล้าไปคุยกับใครอีกไหม ดังนั้น
เธอจึงพยายามบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการเรียน
เท่าทีท่ ำ� ได้ ไม่วา่ จะในเอกทีเ่ ธอเรียนหรือเอกอืน่ ทีเ่ ธอพอมีขอ้ มูล โดยหวังว่า
มันจะเป็นประโยชน์ต่ออีกฝ่ายเนื่องจากเรื่องการเรียนในชั้นอุดมศึกษานั้น
เกี่ยวพันกับอนาคต และส�ำหรับบางคนก็ต้องติดแหง็กกับการเลือกครั้งนี้
ของตัวเองไปตลอดชีวิตทีเดียว
หลังออกจากบูธมัณฑนากรสาวก็พาปรีชยาไปนั่งคุยกันที่โต๊ะม้าหิน
ตัวเดิม เธอให้ค�ำแนะน�ำว่าถ้าอยากเรียนในคณะนี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไร
ติววิชาไหนเป็นพิเศษ รวมถึงลองสเก็ตช์รูปเป็นตัวอย่างให้อีกฝ่ายดูด้วย
"พี่จีเก่งจังค่ะ"
"ตอนพีเ่ ข้าเรียนก็ไม่ได้แบบนีห้ รอก แต่พอเราฝึกซ�ำ้ ๆ มันก็พฒั นาขึน้ ค่ะ"
จิระประไพบอก "น้องปุม้ ยังมีเวลาเตรียมตัว พีแ่ นะน�ำว่าลองหาครูตวิ ก่อน
ก็ได้คะ่ น่าจะพอช่วยให้รวู้ า่ เราชอบหรือไม่ชอบ ถ้าไม่ชอบก็จะได้เบนเข็ม
ไปทางอืน่ "
ปรีชยามองสาวรุน่ พี่ เธออยากพูดอะไรบางอย่างแต่กล็ งั เล สุดท้ายแล้ว
ก็เพียงพยักหน้ารับเท่านัน้
หญิงสาวยิม้ รับ ไม่ถามแม้จะสงสัย จากนัน้ เธอก็กม้ หน้าลงจรดปากกา
ลงบนกระดาษสมุดโน้ตอีกครัง้ ขีดเขียนลากเส้นอย่างรวดเร็ว แล้วอึดใจถัดมา
ก็หนั สมุดให้อกี ฝ่ายดู
"พี่จีวาดการ์ตูนได้ด้วย น่ารักจัง" เด็กสาวพึมพ�ำชื่นชม แม้จะงุนงง
อยู่บ้างก็ตาม
"ต้องน่ารักสิ พี่เอาน้องปุ้มเป็นแบบ" จิระประไพยิ้ม

Page �������.indd 34

11/2/2563 BE 15:41

Andra
35

"เอ๊ะ"
"พีช่ อบวาดการ์ตนู แบบเอสดี* ก็จบั เอาคนใกล้ตวั มาเป็นแบบนีแ่ หละ"
ปรีชยาหลุบ ตามองตัวการ์ตูน บนกระดาษ มันมีจุดเด่นของเธอ
ครบถ้วน ไม่วา่ จะเป็นผมหางม้า แก้มยุย้ ๆ ทรงแว่นที่ใส่ หรือกระทัง่ เนือ้ ตัว
ที่ค่อนข้างเจ้าเนื้อ ที่ต่างออกไปคือตัวการ์ตูนนั้นน่ารัก ขณะที่เธอไม่ใช่
"หนูไม่ได้น่ารักแบบนี้หรอกค่ะ"
"ถ้าต้นแบบไม่น่ารัก พี่ก็วาดให้มันออกมาน่ารักไม่ได้หรอก พี่วาด
ตามที่ตาตัวเองเห็น" มัณฑนากรสาวบอกเสียงอ่อน ครั้นเห็นว่าอีกฝ่าย
เงยหน้าขึ้นมาเธอก็ส่งยิ้มไปให้ ค่อนข้างแน่ใจว่าเด็กสาวตรงหน้าน่าจะ
มีปัญหาบางอย่าง ไม่แน่ว่าอาจถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนก็ได้ เลยท�ำให้
ขาดความมั่นใจแบบนี้
"พี่จีใจดีจริงๆ ด้วย" ปรีชยาพึมพ�ำ แต่ไม่ทันได้พูดอะไรมากกว่านั้น
โทรศัพท์มือถือในกระเป๋าสะพายใบเล็กก็ส่งเสียงร้อง เธอรีบร้อนรูดซิป
หยิบมันออกมารับสาย มีเสียงแว่วออกมาจากล�ำโพง จิระประไพจับใจความ
ไม่ได้ ขณะทีเ่ ด็กสาวรับค�ำเพียงค่ะๆ สองสามครัง้ ก่อนจะวางสาย "หนูตอ้ งไป
แล้วค่ะ"
"จ้ะ" สาวรุ่นพี่พยักหน้า "แล้วนี่กลับยังไง"
"คุณน้ามารับค่ะ"
"แล้วนัดกันที่ไหน ให้พี่เดินไปเป็นเพื่อนไหม"
"ไม่เป็นไรค่ะ" ปรีชยาส่ายหน้าพร้อมกับเก็บข้าวของของตนเอง
จากนั้นเธอก็ยกมือไหว้สาวรุ่นพี่ "วันนี้ขอบคุณพี่จีมากเลยนะคะ"
"จ้ะ" จิระประไพยิม้ รับแล้วนัง่ มองเงียบๆ ขณะเดียวกันก็สงั เกตเห็นว่า
อีกฝ่ายเหลือบมองเธอ ท�ำท่าคล้ายอยากจะพูดอะไรบางอย่าง แต่กไ็ ม่พดู เสียที
* SD

ย่อมาจาก Super Deformed แปลว่าท�ำให้ผิดสัดส่วน ตัวการ์ตูนลักษณะนี้คือมีสัดส่วนหัวที่ค่อนข้างโต
ส่วนล�ำตัวแขนขาจะเล็ก
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จนเธอตัดสินใจถามเสียเอง "มีอะไรหรือเปล่า"
"หนู...ขอเบอร์พจี่ ไี ด้ไหมคะ" เมือ่ ได้รบั การกระตุน้ เด็กสาวก็โพล่งออกไป
"หรือไอดีแชตก็ได้ค่ะ"
"เอาไปทั้งสองอย่างเลยแล้วกัน" มัณฑนากรสาวจรดปากกาลงบน
กระดาษอีกครัง้ เธอเขียนทัง้ เบอร์โทรศัพท์และไอดีแชต จากนัน้ ก็ดงึ กระดาษ
ออกจากสมุดโน้ตแล้วยืน่ ให้อกี ฝ่าย
"กระดาษแผ่นนี้..." ปรีชยามองอีกด้านของกระดาษโน้ต มันคือ
ตัวการ์ตูนที่สาวรุ่นพี่วาดโดยมีต้นแบบคือเธอ
"ก็พี่วาดให้น้องปุ้มไง ถือว่าเป็นที่ระลึกส�ำหรับการเจอกันของเรา
แล้วกันนะ"
"ขอบคุณมากนะคะ" เด็กสาวพูดอย่างซาบซึง้ เธอมองสาวรุน่ พีค่ รูห่ นึง่
ก่อนจะท�ำท่านึกขึน้ ได้และยกสองมือประนม "งัน้ หนูไปก่อนนะคะ แล้วหนู
จะติดต่อไป"
"จ้ะ กลับดีๆ นะ ถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจ"
ปรีชยาพยักหน้าเร็วๆ แล้วหมุนกายจากไป จิระประไพมองตามจน
ร่างท้วมของเด็กสาวลับไปจากสายตา จากนั้นก็ก้มลงเก็บเครื่องเขียนของ
ตัวเองกลับเข้ากระเป๋า...พูดตามจริงเธอก็ไม่รหู้ รอกว่าอีกฝ่ายโดนกลัน่ แกล้ง
หรือเปล่า แต่มันมีอะไรบางอย่างที่ท�ำให้เธอเอนเอียงเชื่อข้อสันนิษฐาน
ของตัวเอง ในฐานะที่เคยพบเจออะไรหลายอย่างในช่วงที่ครอบครัวตกต�่ำ
หญิงสาวโชคดีทผี่ า่ นมันมาได้ดว้ ยนิสยั ส่วนตัวที่ไม่เก็บเรือ่ งพวกนัน้ มาเป็น
สาระ แต่ก็ตระหนักดีว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบเธอ
ไม่วา่ อย่างไร...ถ้าเธอสามารถช่วยเด็กสาวคนหนึง่ ค้นหาเส้นทางชีวติ
ของตัวเองเจอได้ก็คงดี
พัชรหันไปมองหลานสาวทีเ่ พิง่ ขึน้ มาบนรถ พอเห็นว่าปรีชยาดึงประตูรถ
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ปิดสนิทเรียบร้อยแล้วเขาจึงออกรถ ขณะทีเ่ ธอยกมือไหว้เขา
"สวัสดีค่ะคุณน้าพัชร"
"คาดเข็มขัดด้วย" ชายหนุ่มเตือน พอเห็นเธอท�ำท่านึกขึ้นได้แล้ว
เอี้ยวไปดึงเข็มขัดนิรภัยมาคาดเขาก็ถาม "หอบเชียว วิ่งมาเหรอ"
"นิดนึงค่ะ"
"แล้วในมือถืออะไรอยู่นั่น" ตอนแรกพัชรจะถามเธอว่าวันนี้เป็น
อย่างไรบ้าง แต่พอดีสังเกตเห็นว่าหลานสาวท�ำทุกอย่างด้วยมือเดียว
ในลักษณะแปลกๆ คล้ายเจ็บมือ แต่สงิ่ ทีแ่ ลบมาจากมือที่ไม่ได้ใช้ดูไม่นา่ ใช่
ผ้าพันแผลหรือกระทั่งพลาสเตอร์ปิดแผล
"เอ้อ กระดาษค่ะ...มีพี่ใจดีคนนึงเขาช่วยแนะน�ำเรื่องการเข้าเรียน
แล้วก็วาดการ์ตูนให้ปุ้มด้วย" ปรีชยายกกระดาษแผ่นเล็กขึ้นอวดผู้เป็นน้า
ดวงตาคมตวัดไปมองแวบหนึ่งก่อนจะกลับไปสนใจถนน
"วาดเหมือนปุ้มดีนะ"
"คุณน้ารู้เลยเหรอคะ" เด็กสาวท�ำตาโต
"ก็เหมือนออก"
"พีเ่ ขาก็บอกว่าวาดตามปุม้ เหมือนกัน แต่ปมุ้ ว่าการ์ตนู นีม่ นั น่ารักกว่าปุม้
เยอะเลย" ปรีชยาก้มลงมองตัวการ์ตนู
"มัน่ ใจในตัวเองหน่อยสิ ท�ำไมปุม้ จะไม่นา่ รัก" พัชรเอือ้ มไปโยกศีรษะ
หลานสาวเบาๆ
เด็กสาวหันไปส่งยิ้มให้หนุ่มหล่อ ก่อนที่เธอจะหยิบมือถือขึ้นมา
เพื่อกดบันทึกเบอร์โทรและแอดไอดีแชตของจิระประไพ
"พี่คนนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหม เขาเรียนอยู่ในคณะที่ปุ้มอยากเข้าเหรอ"
ผู้เป็นน้าเปรยถามหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง เขารับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายมีความสุข
ซึ่งก็ไม่บ่อยนักที่จะเห็นเธอมีความสุขขนาดนี้
"พี่เขาเรียนจบแล้วค่ะ ตอนนี้ท�ำงานเป็นอินทีเรีย เขาแนะน�ำอะไรๆ
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ปุ้มเยอะเลย"
"ดูใจดีนะ"
"ค่ะ พี่เขาใจดีมาก"
ปรีชยาพยักหน้าหงึกหงัก จากนั้นก็เปิดกระเป๋าสตางค์แล้วเอา
กระดาษโน้ตแผ่นเล็กสอดเข้าไปเก็บอย่างระมัดระวัง พยายามไม่ให้มันยับ
ไปกว่าทีเ่ ป็นอยู...
่ ความจริงเธออยากเก็บมันให้ดตี งั้ แต่แรกแล้ว ทว่าเพราะ
ต้องรีบมาขึน้ รถของพัชรเลยถือมา นัน่ ท�ำให้มนั มีรอยยับอยูบ่ า้ ง แต่กถ็ อื ว่า
เธอคิดถูกเนื่องจากการไม่เสียเวลาหยุดเก็บมันท�ำให้มาทันรถของน้าชาย
ฉิวเฉียด
พัชรเหลือบมองหลานสาวเป็นระยะ เขาทราบดีวา่ อีกฝ่ายมีเพือ่ นไม่มาก
อีกทัง้ ไม่ใช่คนทีจ่ ะเข้าไปทักทายท�ำความรูจ้ กั ใครด้วย แค่คยุ กับคนที่ไม่รจู้ กั
ยังเป็นเรือ่ งยาก กระทัง่ การพูดคุยกับพวกพนักงานที่ให้บริการทัว่ ไปบางที
เธอยังกังวล ดังนัน้ เมือ่ เห็นว่าเธอมีเพือ่ นใหม่แบบนีเ้ ขาก็อดดีใจไม่ได้
เผื่อบางทีปรีชยาจะก้าวผ่านเรื่องที่ฝังใจและกลับมามั่นใจเหมือนที่
ควรจะเป็นเสียที
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บทที่ 4

สุภาพบุรุษรักเด็ก

จิระประไพพลิกข้อมือดูนาฬิกา ก่อนจะล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าสะพาย
ใบใหญ่เพือ่ ควานหาโทรศัพท์มอื ถือ ขณะเดียวกันสองขาก็กา้ วลงจากบันได
ของตึกส�ำนักงานเพือ่ ออกไปยังถนนใหญ่ เธอต้องหาแท็กซีเ่ พือ่ เดินทางต่อ
พอหามือถือเจอเธอก็ดงึ มันขึน้ มา ตัง้ ใจจะใช้แอพพลิเคชัน่ เพือ่ เรียก
แท็กซี่ แต่ยงั ไม่ทนั กดไอคอนของแอพพลิเคชัน่ ทีต่ อ้ งการก็มเี สียงเรียกลอยมา
"คุณจีครับ ก�ำลังจะไปสถานีรถไฟฟ้าหรือเปล่า ติดรถผมไปไหม"
จิระประไพเงยหน้าขึน้ ตามเสียงเรียกและพบรถคันหรูจอดอยู่ กระจก
ถูกลดลงมาครึง่ หนึง่ และคนทีอ่ ยูบ่ นเบาะคนขับก็ไม่ใช่ใครนอกจากกิตติยทุ ธ
"เอ่อ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ แต่..."
"มาเถอะครับ ไม่ต้องเกรงใจหรอก ยังไงก็ไปทางเดียวกันอยู่แล้ว"
ชายหนุ่มไม่ฟังค�ำปฏิเสธของเธอสักนิด และไม่พูดเปล่าเขายัง
เอื้อมมาเปิดประตูฝั่งข้างคนขับให้เธอด้วย พอเป็นอย่างนี้แล้วหญิงสาว
ก็ไม่รู้จะท�ำอย่างไร ได้แต่ก้าวขึ้นรถโดยดี
"เอ่อ ขอบคุณนะคะ" จิระประไพพึมพ�ำหลังจากวางกระเป๋าสะพายลง
บนตัก จากนั้นก็หันไปดึงเข็มขัดนิรภัยคาดให้เรียบร้อย
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"เรื่องแค่นี้เองครับ แล้วนี่คุณจีต้องรีบไปท�ำงานที่อื่นต่อเหรอ"
"ค่ะ" หญิงสาวรับค�ำ
ปกติแล้วเวลามาประชุมโปรเจ็กต์ของบริษัทกิตติยุทธจะต้องมีทั้ง
สถาปนิ ก และมั ณ ฑนากร นั่ น ก็ คื อ เธอกั บ วี ร ากรผู ้ เ ป็ น ทั้ ง เพื่ อ นสนิ ท
และมือขวาของอาชวิน ที่ผ่านมาหลังประชุมเสร็จเธอมักจะกลับออฟฟิศ
พร้อมหนุ่มรุ่นพี่ หรือถ้าเขามีธุระต่อก็จะให้เธอติดรถออกจากตึกไปลงที่
สถานีรถไฟฟ้าเป็นอย่างน้อย แต่วนั นีก้ ารประชุมค่อนข้างยืดเยือ้ พอออกจาก
ห้องประชุมปุบ๊ อีกฝ่ายเลยออกเดินทางต่อปับ๊ แถมวันนีจ้ ดุ หมายปลายทางต่อไป
ของเขาก็อยูน่ อกเมือง ดังนัน้ จิระประไพเลยต้องหาทางไปสถานีรถไฟฟ้าเอง
ซึง่ อันทีจ่ ริงมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาหนักหนาส�ำหรับเธอ
มัณฑนากรสาวพอรูว้ า่ กิตติยทุ ธเป็นพวกใจดีมนี ำ�้ ใจ แต่เธอก็ไม่นกึ ว่า
เขาจะชวนเธอขึ้นรถแบบนี้...มันก็ไม่ถึงกับแปลกหรอก เพราะอันที่จริง
ก็มลี กู ค้าที่ใจดีให้เธอติดรถอยูบ่ า้ ง เพียงแต่กติ ติยทุ ธดันเป็นแฟนของนีรมั พร
ด้วยนี่สิ
"ผมได้ยินค�ำเล่าลือเกี่ยวกับ Archwin มานาน นี่เป็นงานแรกที่ผม
ใช้บริการบริษัทของคุณ งานของพวกคุณดีสมค�ำเล่าลือเลยนะ ผมต้อง
ขอบคุณพวกคุณที่ช่วยประหยัดเวลาและลดภาระยุ่งยากให้ผมได้เยอะ"
กิตติยุทธพูดอย่างอารมณ์ดี "ก่อนหน้านี้ผมเคยจ้างบริษัทสถาปนิกที่...
อืม จะว่ายังไงดีล่ะ ไม่คลิกกันน่ะ กว่าจะเสร็จงานต้องหมดยาแก้ปวด
เป็นกระปุก"
"ขอบคุณทีใ่ ห้โอกาส Archwin เหมือนกันค่ะ" หญิงสาวตอบตามมารยาท
ขณะเดียวกันการเลือกใช้คำ� ของอีกฝ่ายก็ทำ� ให้เธออดคิดไม่ได้วา่ เขาใจดีมาก
เพราะลูกค้าบางคนก็พูดถึงบริษัทสถาปนิกที่เคยท�ำงานด้วยแบบไม่ไว้หน้า
เลยทีเดียว
"บริษทั คุณรับแต่งานใหญ่ๆ เชิงพาณิชย์หรือเปล่า งานพวกออกแบบบ้าน
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ตกแต่งบ้านหรืออะไรท�ำนองนี้รับไหม"
"ก็ตอ้ งดูเป็นเคสๆ ไปค่ะ" จิระประไพแบ่งรับแบ่งสู้ ในใจชักหวาดระแวง
"คงต้องคุยกับคุณวีหรือคุณวินใช่ไหม เดี๋ยวประชุมครั้งหน้าผมจะ
ลองถามคุณวีดู"
หญิงสาวกะพริบตาปริบๆ จากนั้นความกังวลก็เพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว
เพราะเมือ่ นึกถึงเคสพัชรแล้วก็เป็นไปได้วา่ อาชวินอาจยอมรับงานของกิตติยทุ ธ
แต่ตอนนีง้ านเราก็เต็มมือแล้ว มันคงไม่มาลงทีเ่ ราหรอกมัง้ จิระประไพ
คะเน และมันก็ทำ� ให้เธอสบายใจขึน้ นิดหน่อย
เธอไม่รงั เกียจถ้าจะต้องตกแต่งบ้านให้กติ ติยทุ ธ เพียงแต่ลมื ไม่ได้เลยว่า
แฟนของเขาคือใคร ต่อให้เดาว่าบ้านทีเ่ ขาพูดถึงไม่นา่ จะใช่เรือนหอในเมือ่
เขาเพิ่งคบกับดาราสาวไม่นาน ทว่าถ้าอีกฝ่ายยื่นมือมาเกี่ยวข้องล่ะก็...
มันต้องดูไม่จดื แน่ตอนนีรมั พรเจอหน้าเธอ
ชายหนุม่ เบือนหน้ามาตอนรถติดไฟแดง เขาท�ำท่าจะพูดอะไรบางอย่าง
แต่โทรศัพท์ของเขาก็สง่ เสียงร้องเตือนว่ามีสายเรียกเข้า พร้อมกับทีห่ น้าจอ
ตรงคอนโซลเปลีย่ นภาพให้ขอ้ มูลว่า 'Baby' โทรมา เขาเลยหยิบหูฟงั บลูทธู
มาใส่แล้วกดบนจอของรถเพือ่ รับสาย
"ว่าไงครับบี๋"
ค�ำว่า 'บี'๋ น่าจะย่อมาจากเบบีซ๋ งึ่ พวกคูร่ กั มักใช้เรียกแทนตัวกัน มันก็
น่ารักดี แต่ประเด็นก็คอื ปลายสายต้องเป็นนีรมั พรแน่ๆ และมันก็ยำ�้ เตือนให้
จิระประไพตระหนักว่าเวลานีว้ งโคจรของเธอกับอีกฝ่ายกลับมาเฉียดใกล้กนั
อีกครัง้ แล้ว ซึง่ ก็ได้แต่หวังว่ามันจะไม่ถงึ ขัน้ พาดผ่านกัน เธอไม่ได้คดิ ผูกใจเจ็บ
นีรัมพร กลัวใจอีกฝ่ายนั่นแหละ ยิ่งตอนนี้ดาราสาวเป็นแฟนของลูกค้า...
เธอไม่อยากให้งานมีปญั หา
มั ณ ฑนากรสาวนั่ ง มองนู ่ น มองนี่ น อกรถ ท� ำ หู ท วนลม ไม่ ฟ ั ง
บทสนทนาของกิตติยทุ ธกับคนรัก จนกระทัง่ สังเกตว่าใกล้ถงึ สถานีรถไฟฟ้า
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จึงหันไปหาชายหนุ่ม เขาท�ำท่าว่าคุยโทรศัพท์เพลิน เธอจะส่งเสียงเรียก
ก็เห็นว่าอาจไม่เหมาะในเมื่อเขาคุยกับแฟนอยู่ หลังจากหันรีหันขวาง
อยู่ชั่วขณะจึงตัดสินใจสะกิดแขนเขาเบาๆ พออีกฝ่ายหันมาเธอก็ชี้ไปที่
สถานีรถไฟฟ้า เขาเลยท�ำท่านึกขึ้นได้
ชายหนุม่ หมุนพวงมาลัยเปลีย่ นเลน ส่วนจิระประไพก็ปลดเข็มขัดนิรภัย
แล้วหยิบข้าวของ พอรถจอดเทียบบาทวิถีใกล้บนั ไดทางขึน้ สถานีรถไฟฟ้า
เธอก็หนั ไปยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าของรถ ซึง่ เขาก็สง่ ยิม้ มาให้
"แล้วเจอกันครับ"
คนเป็นมัณฑนากรผงะไปนิดหนึ่ง นึกไม่ถึงว่าเขาจะพูดออกมา แต่
สุดท้ายในเมื่อท�ำอะไรไม่ได้เธอจึงส่งยิ้มให้เขาแล้วรีบลงจากรถ
"เฮ้อ" หญิงสาวถึงกับถอนหายใจออกมาดังๆ ขณะมองรถคันหรู
เคลือ่ นตัวห่างออกไป จากนัน้ เธอก็หมุนกายเดินขึน้ บันไดไปสูส่ ถานีรถไฟฟ้า
ความจริงจิระประไพไม่ได้ก�ำลังจะกลับออฟฟิศเหมือนทุกครั้ง ทว่า
เธอก�ำลังจะไปตึกส�ำนักงานของภักดิ์โภคิน หลังจากคุยแต่กบั บังอรคนเดียว
มาพักหนึ่ง ในที่สุดเธอก็สามารถขอนัดเจอเจ้าของบ้านได้ส�ำเร็จ...ก็ได้แต่
หวังว่าพัชรจะชอบงานที่เอาไปเสนอ เธอจะได้พ้นไปจากคนกลุ่มนี้เสียที
"ถ้ายังไงรบกวนคุณจีรอสักครู่นะคะ"
"ค่ะ" จิระประไพส่งยิ้มให้สตรีวัยกลางคน จากนั้นก็เฝ้ามองอีกฝ่าย
ถือแฟ้มเอกสารเดินห่างออกไป
บังอรเป็นเลขานุการของพัชร เนื่องจากเขาบอกให้ติดต่อเรื่องบ้าน
ผ่านเลขาฯ มัณฑนากรสาวก็ท�ำตามนั้น ก่อนหน้านี้เธอติดต่อบังอรเรื่อง
การท�ำบัญชีเฟอร์นเิ จอร์ในบ้าน ตอนแรกยังคิดว่าอาจต้องเข้าไปจัดการเอง
แต่อีกฝ่ายบอกว่าพวกภักดิ์โภคินท�ำบัญชีทรัพย์สินกันเป็นปกติ ดังนั้น
บังอรจึงบอกว่าจะส่งคนไปจัดการท�ำบัญชีเฟอร์นเิ จอร์ทบี่ า้ นของเจ้านายให้
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และเพียงสองวันให้หลังบัญชีที่ว่าก็ถูกส่งมาถึงมือเธอที่ Archwin
บัญชีนนั้ สมบูรณ์มาก เฟอร์นเิ จอร์ทกุ ชิน้ ถูกถ่ายภาพไว้อย่างละเอียดลออ
และมีการท�ำรหัสเอาไว้อย่างเป็นระบบ อาชวินติดต่อบริษัทข้างนอกมา
ประเมินราคาเฟอร์นเิ จอร์เพือ่ จะได้ไม่มปี ญั หาเรือ่ งความโปร่งใส และเขาก็
บอกให้ทมี มัณฑนากรลองเลือกเฟอร์นเิ จอร์พวกนีไ้ ว้กอ่ นเลย เพราะมันอาจจะ
สามารถเอาไปใช้ในงานอื่นๆ ที่ท�ำอยู่ได้ เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ในบ้านพัชร
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดน่าจะมีสภาพดีเทียบเท่าของใหม่ทีเดียว
ส่วนวันนี้จิระประไพเอาตัวอย่างงานออกแบบแรกมาให้พัชรดู และ
เธอก็จะใช้คอมเมนต์ของเขาในวันนี้เป็นจุดตั้งต้นในการท�ำงานต่อ เพราะ
ถึงจะเก็บข้อมูลจากตอนเจอกันครั้งแรกไว้พอสมควร แต่เธอก็ไม่แน่ใจ
เกี่ยวกับความต้องการของเขา ในเมื่อสิ่งที่เขาพูดมามันค่อนข้างกว้าง
ตอนนีช้ ายหนุม่ ประชุมอยู่ มัณฑนากรสาวเลยมาเคลียร์เรือ่ งเฟอร์นเิ จอร์
กับเลขาฯ ของเขา ตัง้ แต่เรือ่ งการย้ายเฟอร์นเิ จอร์ออกจากบ้านเพือ่ เคลียร์พนื้ ที่
ส�ำหรับการตกแต่งใหม่ ไล่ไปจนถึงขัน้ ตอนการซือ้ ขายลงบัญชีตา่ งๆ เพือ่ ให้
ทุกอย่างราบรืน่ และทางฝัง่ ของพัชรก็จะสามารถตรวจสอบติดตามได้งา่ ย...
นี่ไม่ใช่งานปกติของเธอ ยังดีทอี่ าชวินช่วยดูแลวางแผนให้ทงั้ หมด ส่วนเธอก็
มีหน้าทีเ่ อามาถ่ายทอดประสานงานเท่านัน้ นีถ่ อื ว่าเป็นบริการพิเศษสุดๆ ทีเดียว
ซึง่ ถ้าไม่ใช่ลกู ค้าระดับวีไอพีแบบนีอ้ าชวินก็คงไม่ทำ� ให้
แต่กระทัง่ เลขาฯ ของพัชรก็ยงั ยุง่ ...จิระประไพเอนหลังพิงพนักโซฟา
ขณะเดียวกันก็นกึ ถึงอีกงานทีย่ งั ค้างอยู่ ตอนแรกเธอคิดว่าถ้าเสร็จธุระทีน่ เี่ ร็ว
ก็สามารถกลับไปเคลียร์งานทีอ่ อฟฟิศได้ แต่ถา้ ไม่เป็นตามทีค่ ดิ ก็ตอ้ งไปเร่งงาน
พรุง่ นี้ ซึง่ เธอไม่ชอบเลย หญิงสาวรูต้ วั ว่าไม่ใช่พวกทีท่ ำ� งานเร่งได้ดเี ท่าไหร่
"จี"
เจ้าของชือ่ หันตามเสียงเรียก ก่อนจะท�ำตาโตเมือ่ เห็นกานต์ สถาปนิกรุน่ พี่
ผูซ้ งึ่ ติดต่องานรีโนเวตบ้านพัชรให้ Archwin นัน่ เอง
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"พี่ กานต์ สวั ส ดี ค ่ ะ " สาวรุ ่ น น้ อ งยกมื อ ไหว้ แ ล้ ว ลุ ก ขึ้ น ยื น ทั น ที
ขณะเดียวกันสายตาก็ย้ายไปหาเด็กน้อยที่อีกฝ่ายอุ้มอยู่ "ปกติพี่กานต์
พากีกี้มาบริษัทด้วยเหรอคะ"
"ไม่หรอก พอดีวันนี้พากีกี้ออกมาท�ำพาสปอร์ต เสร็จแล้วเลยแวะมา
ที่นี่" กานต์บอก "เมื่อกี้พี่เจอคุณบังอร เขาบอกว่ามีคนจาก Archwin มา
พี่เลยเดินมาดู...วันนี้จีมาเรื่องตกแต่งบ้านคุณพัชรหรือเปล่า"
"ใช่ค่ะ"
"รออีกพักเดีย๋ วคุณพัชรก็นา่ จะประชุมเสร็จแล้วล่ะ เขาประชุมกับคุณธี
นีแ่ หละ" สถาปนิกสาวเอ่ยถึงสามีของตนเอง จากนัน้ ก็หวั เราะเมือ่ เห็นรุน่ น้อง
ท�ำหน้าท�ำตาตลกๆ เล่นกับลูกสาวของเธอ
"ไม่ได้เจอแป๊บเดียว กีกี้โตเร็วมากเลยพี่กานต์ นี่พวกที่ออฟฟิศ
ต้องอิจฉาจีแน่ๆ ที่ได้มาเจอหลาน" จิระประไพหันกลับไปยิ้มกับรุ่นพี่
ถึงเธอจะไม่ทันได้ท�ำงานกับกานต์ แต่ด้วยความที่อีกฝ่ายแวะเวียน
กลับไปที่บริษัทบ่อย กระทั่งช่วงที่ท้องอยู่ก็ยังเคยแวะเอาของกินอร่อยๆ
ไปฝาก ดังนัน้ พวกเธอทัง้ สองจึงสนิทสนมคุน้ เคยกันดี ครัง้ ล่าสุดที่ได้เจอกัน
ก็คอื ตอนทีก่ านต์คลอด พนักงานของ Archwin เกือบทัง้ หมดยกพลไปเยีย่ ม
และรับขวัญหลานที่โรงพยาบาล ทว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย
เพราะอีกฝ่ายมีลกู เล็กจึงไม่ได้แวะเข้าไปทีบ่ ริษทั เหมือนก่อนหน้านี้ แต่เธอ
ก็ยังได้เห็นภาพเด็กหญิงที่ผู้เป็นแม่ถ่ายส่งมาให้พวกเพื่อนๆ ดูบ้าง
"ถ่ายรูปอวดเลยๆ" กานต์ยุอย่างอารมณ์ดี
จิระประไพหยิบมือถืออย่างว่าง่าย สองสาวถ่ายรูปเด็กน้อยกันอย่าง
สนุกสนาน จนผ่านไปพักหนึ่งกานต์ก็ออกปากฝากลูกสาวไว้กับรุ่นน้อง
เพราะตอนนี้ปล่อยให้พี่เลี้ยงไปพัก แล้วตัวเธอก็ผละไปเข้าห้องน�้ำ
เด็กหญิงธีรกานต์ก�ำลังอารมณ์ดี มัณฑนากรสาวจึงรับฝากเด็กน้อย
อย่างไม่กังวล เธออุ้มเด็กเดินวนแถวโซฟาและเล่นกับหนูน้อยไปด้วย
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ไม่ทนั สังเกตว่ามีใครอีกคนมาหยุดยืนมอง จวบจนเธอหันไปเจอหน้าอีกฝ่ายเข้า
เลยชะงักไปนิดหนึ่ง
"นั่นยายหนูกีกี้ใช่ไหม" พัชรออกปากถาม
"ค่ะ"
"แล้ ว ท� ำ ไมยายหนู ม าอยู ่ กั บ คุ ณ ได้ " ชายหนุ ่ ม สื บ เท้ า เข้ า ไปหา
สาวหน้าหวาน
ถึงเด็กหญิงจะเป็นหลานของเขาเอง แต่ก็ใช่วา่ จะได้เจอบ่อย เด็กหญิง
ยังเล็กและไม่ค่อยถูกพาออกมานอกบ้านเท่าไหร่ ถ้าจะเจอก็ต้องไปหา
ทีบ่ า้ นของธีรดนย์ ซึง่ เขาก็ไม่ใช่พวกทีจ่ ะไปเยีย่ มบ้านญาติบอ่ ยๆ เสียด้วย
ที่ส�ำคัญคือเขาไม่อยากรบกวนกานต์ซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อน ล�ำพังเลี้ยงเด็ก
ก็นา่ จะเหนือ่ ยมากแล้ว ต่อให้มผี ชู้ ว่ ยก็ตาม เธอไม่ควรต้องสิน้ เปลืองเรีย่ วแรง
กับการรับแขก
"พี่กานต์ ไปเข้าห้องน�้ำค่ะ" จิระประไพตอบแบบเกร็งๆ
"กีกี้ แก้มยุย้ เชียว...จ�ำอาได้ไหมคะ" พัชรพึมพ�ำด้วยความมันเขีย้ ว
นึกอยากบีบแก้มยุย้ ๆ ของเด็กน้อย แต่เขาก็ยงั้ มือไว้เพราะยังไม่ได้ลา้ งมือ
จิระประไพมองชายหนุม่ เล่นกับหลานแบบอึง้ ๆ นึกไม่ถงึ ว่าจะได้เห็น
มุมนีข้ องเขา ตอนนีค้ นตรงหน้าดูออ่ นโยน ไม่มเี ค้า 'เจ้าชายแวมไพร์' สักนิด...
อันทีจ่ ริงเธอไม่นกึ ว่าเขาจะชอบเด็กด้วยซ�ำ้ ต่อให้เป็นหลานของเขาเองก็ตาม
"ที่โต๊ะคุณบังอรมีเจลล้างมือค่ะ" หญิงสาวบอก พอจะเดาความคิด
ของเขาได้เพราะสังเกตเห็นว่าเขายัง้ มือ ซึง่ นีก่ เ็ ป็นอีกเรือ่ งทีน่ า่ ทึง่ เนือ่ งจาก
เท่าที่เคยเจอคนทั่วไปที่ไม่เคยมีลูกจะไม่ค่อยระวังเท่าไหร่
ชายหนุ่มหันไปมอง จากนั้นเขาก็เดินไปกดเจลล้างมือ ก่อนจะ
ย้อนกลับมาบีบแก้มยุย้ ๆ ของหลานสาวอย่างรักใคร่ ขณะทีค่ นซึง่ อุม้ เด็กอยู่
ยังคงมองเขาด้วยสายตาพิศวงต่อไป
มีเสียงฝีเท้าลอยมา สองหนุ่มสาวหันไปมองพร้อมกันแล้วก็พบว่า
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เป็นพ่อแม่ของเด็กน้อยที่เดินเคียงข้างกันมา
"ขอบคุณนะจี กีกี้ไม่งอแงใช่ไหม" กานต์ถามพร้อมกับเอื้อมมารับ
เด็กหญิงกลับไป
"ไม่เลยค่ะ อารมณ์ดมี าก" จิระประไพตอบแล้วหันไปยกมือไหว้ธรี ดนย์
อีกฝ่ายยกมือรับไหว้และท�ำท่าว่าจดจ�ำเธอได้ แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรและ
หันไปสนใจลูกสาวตัวน้อยที่ส่งเสียงอ้อแอ้อย่างรวดเร็ว
"เดี๋ยวค่อยอุ้มจ้ะ คุณพ่อมือเปื้อน"
ธีรดนย์นั้นเป็นที่เลื่องลือเรื่องความดุและความโหด แถมมาดปกติ
ของเขาก็สมกับเป็นนักธุรกิจใหญ่ ทว่าผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเธอไม่มีแวว
ความดุโหดและไม่มมี าดทีว่ า่ เลยสักนิด...พอผูช้ ายตัวโตๆ ท�ำน่ารักกับเด็กแล้ว
มันก็ชวนให้เอ็นดูอย่างช่วยไม่ได้
"ทีโ่ ต๊ะคุณบังอรมีเจลล้างมือ" พัชรบอกญาติเหมือนทีจ่ ริ ะประไพบอกเขา
พอได้ยนิ อย่างนัน้ ธีรดนย์เลยหันไปมองแล้วเดินไปดู
"อุ้มไหมคะ" กานต์ถามญาติสามีอย่างเป็นมิตร เมื่อครู่ตอนเดินมา
เธอสังเกตเห็นเขาก�ำลังเล่นกับเด็กหญิงอยู่
"ไม่เป็นไรครับ" ชายหนุ่มปฏิเสธ ดวงตายังจับจ้องมองเด็กน้อย
ทีย่ กไม้ยกมือไปทางทีผ่ เู้ ป็นพ่อเดินไป "ได้ยนิ ว่ากีกตี้ ดิ พ่อ ท่าทางจะติดจริงๆ"
"ติดค่ะ ลูกติดพ่อ พ่อก็ติดลูก" กานต์หัวเราะ
"อ้าว อยู่กันพร้อมทั้งคุณธีคุณพัชรเลย เชิญหน่อยค่ะ" บังอรที่เพิ่ง
เดินกลับมาที่โต๊ะท�ำงานของตนเองท�ำหน้าแปลกใจนิดหนึง่ ก่อนจะออกปาก
พอพัชรได้ยินอย่างนั้นเลยหมุนกายไปสมทบกับญาติผู้พี่
"โอ๋ๆ รอคุณพ่อแป๊บนึงนะคะ" ผู้เป็นแม่ปลอบลูกน้อยเมื่อสังเกตว่า
เด็กหญิงท�ำท่าจะงอแง ซึง่ ก็ไม่รวู้ า่ เกีย่ วกับการทีธ่ รี ดนย์เดินห่างไปเหมือน
ไม่สนใจหรือเปล่า จากนั้นกานต์ก็หันมายิ้มกับสาวรุ่นน้องแล้วเปิดประเด็น
ชวนคุย "หนุ่มๆ บ้านนี้เขารักเด็กกันมากเลยแหละ"
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"ทุกคนเลยเหรอคะ" จิระประไพเลิกคิ้ว
"เท่าที่พี่เจอก็ทุกคนนะ โดยเฉพาะลูกหลานของตัวเองเนี่ย...น้าบุษ
คุณน้าคุณธีเขายังบอกว่าสงสัยมันอยู่ ในดีเอ็นเอ บางคนดูนิ่งๆ โหดๆ
ลองปล่อยอยู่กับเด็กสิ ยิ่งเด็กเล็กนะ แทบเป็นคนละคน"
มัณฑนากรสาวฟังแล้วอดยิ้มไม่ได้ เพราะเท่าที่เห็นเมื่อครู่ก็พอจะ
ท�ำให้เธอเชื่ออยู่เหมือนกัน
ขณะเดียวกันธีรดนย์กค็ ยุ งานกับพัชรอยูต่ รงหน้าโต๊ะท�ำงานของบังอร
เขาใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าส่งสัญญาณเรียกภรรยา
"กลับห้องผมกัน"
"พี่ไปก่อนนะจี ถ้ามีอะไรก็ตดิ ต่อพี่ได้ตลอดเลยนะ" กานต์หนั ไปล�ำ่ ลา
รุ่นน้อง
"ขอบคุณค่ะ" จิระประไพยกมือไหว้อีกฝ่าย เข้าใจว่าประโยคหลัง
น่าจะหมายถึงเรื่องงานรีโนเวตบ้านของพัชร
สาวหน้าหวานยืนมองคู่สามีภรรยาอุ้มลูกจากไป และนั่นก็ท�ำให้เธอ
ได้เห็นว่าพัชรยืนมองไปในทางเดียวกัน แล้วเธอก็นึกถึงการเล่นกับหลาน
ของเขาขึน้ มา เมือ่ บวกกับเรือ่ งทีก่ านต์บอกว่าหนุม่ ๆ บ้านภักดิ์โภคินรักเด็ก
เธอก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเขาก�ำลังคิดเรื่องการสร้างครอบครัวของตัวเอง
หรือเปล่า ซึ่งถ้าคิดมันก็ต้องพ่วงกลับไปถึงอดีตคนรักที่ทิ้งไปทั้งที่วางแผน
จะแต่งงานกันแล้วด้วยซ�้ำ คิดแล้วก็น่าเห็นใจอยู่
พอธีรดนย์กับกานต์ลับไปจากสายตาแล้ว ชายหนุ่มก็หันไปพูดอะไร
บางอย่างกับบังอร จากนั้นเขาก็ก้าวยาวๆ ตรงมาหาจิระประไพ
"ผมยังไม่ได้กินมื้อเที่ยงเลย เดี๋ยวคุณเอางานให้ผมดูที่โต๊ะอาหาร
แล้วกัน เสร็จแล้วค่อยกลับขึ้นมาคุยกับคุณบังอรต่อ"
"ได้ค่ะ" หญิงสาวพยักหน้ารับ จากนั้นก็หมุนกายไปหยิบข้าวของ...
ก่อนหน้านี้ก็มีกิตติยุทธเป็นสารถี ตอนนี้จะได้นั่งร่วมโต๊ะกับพัชรอีก นี่ยัง
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ไม่ต้องนับถึงศิวนาถที่อยู่ดีๆ ก็กลับมาทักเธอ
อยู่ดีๆ ก็เหมือนเราจะดวงสมพงศ์กับเหล่าผู้ชายของนีรัมพรขึ้นมา
เสียอย่างนั้นเลยแฮะ หวังว่าจะไม่มีเรื่องยุ่งแล้วกัน
ร้านอาหารทีพ่ ชั รมากินข้าวนัน้ อยูท่ ชี่ นั้ ล็อบบีน้ นั่ เอง มันเป็นร้านทีเ่ น้น
ขายอาหารจานเดียว เนื่องจากพ้นช่วงเวลากินมื้อเที่ยงของคนทั่วไปแล้ว
ดังนัน้ ภายในร้านจึงมีลกู ค้าแค่ไม่กโี่ ต๊ะ บรรยากาศปลอดโปร่งสามารถนัง่ คุยงาน
ได้สบาย
"สั่งตามสบายเลยนะ ไม่ต้องเกรงใจ"
"ขอบคุณค่ะ" มัณฑนากรสาวตอบพร้อมกับพลิกเมนูไปดูรายการ
เครื่องดื่ม
ชายหนุ่มสั่งอาหารอย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดว่าเขามีเมนูอาหาร
ที่อยากกินในใจแล้ว ดังนั้นจิระประไพจึงเลือกเครื่องดื่มที่คุ้นเคย แล้วก็
ปัดความคิดทีจ่ ะสัง่ ของกินเล่นทิง้ ไปเพราะปกติเธอไม่ใช่คนเลือกเมนูอาหารเร็ว
และเธอก็คิดว่าไม่ควรปล่อยให้เขานั่งรอ ทว่ายังไม่ทันส่งเมนูอาหารคืนให้
บริกร กระเพาะเจ้ากรรมของเธอก็ส่งเสียงร้องดังลั่น อย่าว่าแต่เธอชะงัก
กระทัง่ บริกรยังมองมา ส่วนพัชรนัน้ เธอไม่กล้าแม้แต่เหลือบแลไปมอง ทีแ่ น่ๆ
สองแก้มของเธอร้อนผ่าวด้วยความอับอายทีเดียว
"คุณกินอะไรเป็นเพื่อนผมหน่อยสิ ร้านนี้อร่อยหลายอย่างนะ" พัชร
เปรยเสียงเรียบเรือ่ ยขณะพลิกเมนูดตู อ่ แม้จะสัง่ อาหารไปแล้ว "อยากให้ผม
แนะน�ำไหม"
"ค่ะ" เธอพึมพ�ำ ดวงตากลมโตหลังแว่นหลุบมองกระดาษรองจาน
ที่พิมพ์ โฆษณาโปรโมชั่นในช่วงนี้ของร้านอาหารเพราะไม่รู้จะเอาสายตา
ไปไว้ที่ไหน
เนือ่ งจากการประชุมช่วงเช้ายืดเยือ้ หญิงสาวเลยไม่มเี วลากินมือ้ เทีย่ ง
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ก่อนมาที่ตึกนี้ หลังลงจากรถไฟฟ้าแล้วเธอเลยแวะร้านสะดวกซื้อ ซื้อ
ซาลาเปาลูกหนึง่ มากินแทนข้าวเทีย่ ง แน่นอนว่ามันไม่อยูท่ อ้ งเท่ากับกินข้าว
จริงๆ แต่เธอก็คิดว่าดีกว่าไม่ได้กินอะไร และปกติถ้าได้กินอะไรไปบ้าง
กระเพาะของเธอก็จะไม่แสดงอาการประท้วงหนักแบบนี้ด้วย
"สเต๊กที่นี่ใช้ได้ สปาเกตตี้ครีมปูก็ดี แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอด หรือ
ถ้าอยากกินข้าวก็เมนูข้าวแกงกะหรี่หมูทอดที่ผมสั่งไป ผมกินบ่อย"
"เอาข้าวแกงกะหรี่ก็ได้ค่ะ"
"งัน้ เอาข้าวแกงกะหรีส่ องจาน แล้วก็เอาพิตา้ พิซซ่าไก่บาร์บคี วิ มาด้วย"
ชายหนุม่ หันไปบอกบริกรพร้อมกับส่งเมนูอาหารคืน และเมือ่ อีกฝ่ายผละไปแล้ว
เขาก็เบนความสนใจกลับมาหาเธอ "เราคุยงานกันเลยดีไหม เผือ่ คุยเสร็จเร็ว
จะได้กนิ ข้าวกันสบายๆ"
"ค่ะ" จิระประไพรับค�ำแล้วรีบหันไปเปิดกระเป๋าซึง่ วางอยูบ่ นเก้าอีต้ วั ข้างๆ
อย่างรวดเร็ว ไอร้อนตรงแก้มจางลงไปบ้างแล้ว ขณะทีค่ วามตระหนักรูค้ อ่ ยๆ
หลัง่ ไหลเข้ามา
เมื่อครู่ชายหนุ่มชวนเธอกินข้าวเป็นเพื่อน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขา
ได้ยนิ เสียงท้องร้องของเธอหรือเปล่า ทว่าเขาก็ทำ� ประหนึง่ ไม่มอี ะไรเกิดขึน้
หน�ำซ�้ำยังช่วยแก้สถานการณ์ ไม่ให้เธอต้องอับอายได้ดียิ่ง
กานต์บอกว่าพัชรใจดีกับคนที่อยากดีด้วย ซึ่งเธอก็ ไม่นึกเลยว่า
ตนเองจะอยู่ในกลุ่มที่ว่าด้วย นอกจากนี้เขายังสุภาพและฉลาดมากด้วย...
พูดตามจริง ต่อให้มีสองสมองเธอก็ไม่คิดว่าตนเองจะสามารถคิดหาทาง
แก้ไขสถานการณ์ ได้ดีเท่าที่เขาท�ำเมื่อครู่ ทว่าเธอก็ยังไม่อยากเข้าใกล้เขา
มากเกินไปอยู่ดี
ใบหน้าหล่อเหลาเรียบนิ่ง มัณฑนากรสาวสบตากับชายหนุ่มนิดหนึ่ง
ก่อนจะเปิดหน้าจอแท็บเลตให้เขาดูภาพตัวอย่างงานออกแบบ
"จีเลือกลองท�ำห้องรับแขกก่อนเพราะคิดว่ามันเป็นจุดศูนย์กลาง
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ของบ้าน การออกแบบส่วนอื่นๆ ของบ้านหลังจากนี้จะใช้ห้องรับแขกเป็น
เรเฟอเรนซ์คะ่ " จิระประไพอธิบายขณะวางแท็บเลตลงตรงกลางโต๊ะ "ลองท�ำ
มาสามแบบค่ะ ยังไงคุณลองดูก่อนนะคะ"
พัชรยกแท็บเลตขึ้นไปดู นิ้วยาวปัดเลื่อนดูภาพสามมิติทั้งสามภาพ
ที่เธอพูดถึง และเขาก็สังเกตเห็นอย่างรวดเร็วว่าแม้แต่ละภาพที่เขาดู
จะมีสไตล์การออกแบบที่แตกต่างกัน ทว่ามันก็มีจุดร่วมอย่างหนึ่งคือ
มู้ดอบอุ่นนุ่มนวลกว่าการตกแต่งเดิมที่เขาบอกเธอว่าเหมือนโชว์รูม ไม่ว่า
จากโทนสี ห รื อ องค์ ป ระกอบภายในห้ อ ง ที่ ส� ำ คั ญ คื อ มั น แตกต่ า งจาก
ห้องรับแขกเดิมจนถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยว่าเป็นพื้นที่เดียวกัน ซึ่งนั่นท�ำให้
เขาพอใจอย่างยิ่ง
ถือว่าเธอท�ำงานใช้ได้...
"แบบแรกดูหนักและคอนเซอร์เวทีฟไป ส่วนแบบที่สองก็เหมือน
รีสอร์ตไปหน่อย...แบบที่สามก�ำลังดี"
"ค่ะ" หญิงสาวพยักหน้ารับ มันเป็นงานแบบร่วมสมัยที่เธอใส่ความ
เป็นสเปนลงไปด้วย และที่ส�ำคัญคือเน้นใช้โทนสีที่สว่างขึ้น บวกกับงานไม้
ซึ่งต่างกับการตกแต่งเดิมที่ ใช้โลหะแบบสมัยใหม่ "แล้วมีตรงไหนที่คุณ
อยากให้ปรับไหมคะ โทนสี เฟอร์นิเจอร์..."
"คุณก็ใช้โทนสีฟ้าที่ผมชอบแล้ว ส่วนเฟอร์นิเจอร์...เอาเป็นว่าขอให้
มันใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่สวย อย่างโซฟาก็ขอให้นงั่ สบายอะไรท�ำนองนัน้ "
ดวงตาคมหลุบลงมองภาพบนหน้าจออีกครั้ง
"ค่ะ" จิระประไพรับค�ำหนักแน่น นัน่ เป็นหลักทีเ่ ธอยึดถือเสมอในยาม
ท�ำงานตกแต่งภายใน โดยเฉพาะเมื่อเป็นบ้านที่พักอาศัยด้วย "ถัดจากนี้
มีภาพจากงานตกแต่งเก่าๆ ด้วย ถ้ายังไงคุณจะเปิดดูไหมคะ เผื่อจะเจอ
อะไรที่ชอบ"
"อืม" ชายหนุม่ ส่งเสียงรับในล�ำคอ ขณะเดียวกันก็ตวัดสายตาไปมอง
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จานพิตา้ พิซซ่าทีบ่ ริกรน�ำมาวางเสิรฟ์ จากนัน้ เขาก็พยักพเยิด "คุณกินเลย
เดี๋ยวผมเปิดดูเอง"
มัณฑนากรสาวพึมพ�ำรับเบาๆ จากนัน้ ก็หยิบช้อนส้อมโดยดี ไม่คดิ จะ
ลีลาใดๆ เพราะอย่างไรเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เธอหิวจัด...ถ้านับจาก
วันแรกที่เจอกันจนถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพัชรไม่ ใช่ลูกค้าเรื่องมากเลย
อันที่จริงออกจะ 'น้อย' เกินไปด้วยซ�้ำ ขอแค่งานสวยถูกใจและไม่ซ�้ำเดิม
ก็พอ ดูทรงแล้วถ้าจะปิดจ็อบให้เร็วก็คงพอได้ แต่สุดท้ายเธอก็ท�ำไม่ลง
ไม่วา่ อย่างไรเธอก็อยากให้งานออกมาดี และให้ลกู ค้าได้มบี า้ นทีเ่ ขาสามารถ
ใช้ชีวิตด้วยความพึงพอใจสูงสุด
หวังว่ามันจะไม่เป็นการหาเรื่องใส่ตัวแล้วกัน
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บทที่ 5

น้าชายกับหลานสาว

จิระประไพชะงักไปนิดหนึ่งเมื่อเดินเข้าไปในบ้านหลังงามแล้วพบกับ
ความว่างเปล่า เฟอร์นเิ จอร์ถกู ขนย้ายออกไปเกือบทัง้ หมดแล้ว แม้อนั ทีจ่ ริง
เธอจะทราบตั้งแต่แรกว่าตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ถูกขนไปเก็บในโกดัง
ระหว่างอยู่ในขัน้ ตอนตามหาเจ้าของใหม่ ส่วนทีเ่ หลืออยู่ในบ้านไม่กชี่ นิ้ คือ
พวกทีม่ เี จ้าของใหม่แล้วแต่ยงั ไม่ถกู ขนไป เมือ่ ครูต่ อนเจอลุงทอมกับป้าตุก๊
ทั้งสองก็บ่นให้ฟังว่าบริษัทขนย้ายนัดว่าจะมาเมื่อเที่ยง ทว่าจนบ่ายแก่ก็ยัง
ไม่โผล่มา ไม่รู้สุดท้ายวันนี้จะมาไหม
หญิงสาวกวาดตามองไปรอบห้องรับแขกกว้าง จากนัน้ ก็เลือกนัง่ ลงบน
พืน้ ตรงกลางห้อง การท�ำงานเป็นมัณฑนากรท�ำให้เธอได้พบเจอคนหลากหลาย
บางคนในจ�ำนวนนั้นพยายามทุกทางที่จะเก็บภาพอันงดงามในใจตนเอาไว้
ขณะทีบ่ างคนอย่างเช่นพัชรก็ทำ� ทุกอย่างเพือ่ ลบภาพเก่าทิง้ ให้ราบคาบ
มันก็น่าแปลกดี...
จิระประไพปล่อยทัง้ อารมณ์และความคิดให้ลอ่ งลอย วันนีเ้ ธอเหนือ่ ย
มาก เมือ่ เช้าเธอไม่ได้เข้าออฟฟิศแต่ตรงดิง่ จากบ้านไปประชุมเลย มันเป็น
การประชุมทีห่ นักหนาหนักหน่วงเอาเรือ่ ง เพราะเป็นโปรเจ็กต์หา้ งสรรพสินค้า

Page �������.indd 52

11/2/2563 BE 15:41

Andra
53

ระดับนานาชาติ ตัวแทนผูบ้ ริหารจากบางบริษทั ถึงขัน้ บินตรงมาจากสิงคโปร์
แบบเช้าเย็นกลับเพือ่ ร่วมประชุมนัดนี้โดยเฉพาะด้วยซ�ำ้ งานนีเ้ ป็นงานใหญ่
อาชวินกับวีรากรถึงกับเข้าร่วมการประชุมนีด้ ว้ ยกันทัง้ ทีป่ กติจะแยกกันท�ำงาน
ตัวเธอนัน้ ถูกเลือกมาร่วมโปรเจ็กต์นสี้ ว่ นหนึง่ เพราะความสามารถทางภาษา
จากการทีเ่ ธอเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาตัง้ แต่เด็ก
เนือ่ งจากมีผเู้ กีย่ วข้องจ�ำนวนไม่นอ้ ย การตกลงรายละเอียดในเรือ่ งต่างๆ
จึงค่อนข้างยุง่ ยากซับซ้อน ถึงจะเริม่ ประชุมตัง้ แต่เช้า ทว่ามันก็ลากยาวมาจน
บ่ายแก่ พอออกจากห้องประชุมแล้วเธอก็แยกตัวจากเจ้านายมายังบ้านของ
พัชร แม้เมือ่ ครัง้ ก่อนทีม่ าบ้านนีจ้ ริ ะประไพจะส�ำรวจบ้านค่อนข้างละเอียดแล้ว
แต่ก็ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่เธอต้องมาตรวจสอบซ�้ำ เช่นวัสดุปูพื้น
ที่ซ่อนอยู่ใต้พรม เธอไม่ได้อยากรื้อท�ำลายทุกสิ่ง อะไรที่ใช้ได้ถ้าเก็บไว้
ก็สามารถประหยัดทัง้ งบประมาณและเวลา ต่อให้เจ้าของบ้านจะไม่คอ่ ยสนใจ
อย่างแรกเท่าไหร่ก็ตาม
งานบ้านพัชรไม่คืบหน้าเท่าไหร่ หลักๆ เพราะเธอติดงานอื่นที่เร่ง
มากกว่า อย่างไรเสียงานนีก้ เ็ ป็นงานแทรก ทีส่ ำ� คัญยังไม่มกี ารก�ำหนดเวลา
เท่าที่รู้มีการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการจัดการเฟอร์นิเจอร์แล้ว ทว่าสัญญา
เกี่ยวกับงานออกแบบน่าจะมีการแก้ไขบางอย่าง แต่เรื่องนั้นเป็นภาระของ
อาชวิน ส่วนที่เธอต้องสนใจคืองานออกแบบ ซึ่งพัชรก็ดูไม่ได้รีบมาก แค่
ขนเฟอร์นเิ จอร์เก่าออกไปเขาก็ดพู อใจแล้ว เพียงแต่เป็นตัวเธอเองทีอ่ ยากเร่ง
ให้งานนี้จบ เพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องพัวพันกับพวกภักดิ์โภคินนานนัก...
ถึงพัชรจะดูเป็นคนดีใช้ได้ก็เถอะ
สุดท้ายจิระประไพก็ไม่ค่อยได้อะไรจากการนั่งคุยงานควบกินข้าวกับ
ชายหนุ่มเท่าไหร่ มีแค่รายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยเกี่ยวกับการที่เขา
ตั้งใจจะท�ำห้องให้หลานสาววัยรุ่น เมื่อพิจารณาจากการที่เขาบังเอิญชอบ
งานออกแบบสไตล์ท่ีเธอถนัดและชื่นชอบเป็นการส่วนตัว หญิงสาวเลย
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ตัดสินใจว่าจะตกแต่งที่นี่เหมือนเป็นบ้านของตัวเองเสียเลยเพื่อให้ง่ายเข้า
ว่ า แต่ ... เธอคงจะต้ อ งขอคุ ย กั บ หลานสาวเขาสั ก หน่ อ ยล่ ะ มั้ ง ว่ า
อยากได้ห้องแบบไหน
ขณะที่ก�ำลังครุ่นคิดอยู่นั้นโทรศัพท์ของเธอก็ส่งเสียงร้องบอกว่า
มีข้อความถูกส่งเข้ามาเป็นชุด เธอเลยเปิดกระเป๋าสะพายที่วางอยู่ข้างตัว
เพื่อหยิบมันขึ้นมาดู ครั้นเห็นชื่อว่าศิวนาถเป็นผู้ส่งข้อความเธอก็นิ่งไป
นิดหนึ่ง
'เป็นไงบ้างจี...'
'เย็นนี้ว่างไหม...'
'เผื่อจะได้เจอ...'
ถึงจะไม่ได้เปิดอ่านข้อความทั้งหมด ทว่าแค่ส่วนต้นของข้อความ
แต่ละท่อนก็เพียงพอให้หญิงสาวเดาได้ว่าอีกฝ่ายน่าจะชวนเธอไปไหนสักที่
อาจเป็นการกินมื้อเย็นก็ได้
จิระประไพหย่อนโทรศัพท์มอื ถือกลับเข้ากระเป๋า จากนัน้ ก็ยนั ตัวลุกขึน้
พร้อมคว้ากระเป๋าสะพายไหล่ เดินลึกเข้าไปในบ้านเพื่อไปดูห้องอื่นๆ
ตามความตัง้ ใจทีเ่ ดินทางมาในวันนี้ ไม่ใส่ใจจะตอบข้อความของเพือ่ นเก่า
เธอตั้งใจว่าเดี๋ยวกลับถึงบ้านแล้วค่อยตอบ
ถึงตอนนีม้ ณ
ั ฑนากรสาวก็ยงั แปลกใจทีศ่ วิ นาถท�ำท่าว่าอยากเดินกลับ
เข้ามาในชีวิตเธอ ถึงแม้จะไม่ได้โกรธเรื่องเมื่อหลายปีก่อน ทว่าเรื่องมันก็
ผ่านมานานขนาดนั้นแล้ว หลังเลิกกับนีรัมพรเขาน่าจะได้เจอผู้หญิงดีๆ
อีกหลายคนแล้วด้วยซ�้ำ ไม่รู้นึกยังไงถึงกลับมาแสดงท่าทีแบบนี้กับเธออีก
หรือเราจะดูสนิ้ ไร้ไม้ตอก น่าจะจีบง่ายก็ไม่รู้ จิระประไพยิม้ ข�ำกับตัวเอง
ล�ำพัง
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ขณะเดียวกันทีอ่ กี ฟากของเมือง ปรีชยาก็เพิง่ เดินเข้าสูห่ อ้ งท�ำงานของ
พัชร หลังจากทีก่ อ่ นหน้านีแ้ วะไปทักทายญาติคนอืน่ ๆ เพราะตอนเธอมาถึง
พัชรอยู่ในห้องประชุม จนได้ยินว่าคุณน้ารูปหล่อที่สนิทสนมและดูแลเธอ
ใกล้ชดิ ทีส่ ดุ กลับมาทีห่ อ้ งท�ำงานแล้ว เธอจึงย้อนกลับมาหาเขา
"สรุปว่าปิดเทอมนี้อยากลองเรียนดรอว์อิ้งเหรอ ที่ใช้สอบเข้าพวก
คณะสถาปัตยฯ ออกแบบอะไรพวกนัน้ ใช่ไหม...เอาสิ แล้วมันมีโรงเรียนสอน
หรือยังไง" พัชรไม่คอ่ ยแปลกใจเท่าไหร่เมือ่ รูแ้ ผนการของหลานสาว เพราะ
เธอก็แสดงออกให้เห็นว่าชอบทางนีม้ าพักหนึง่ แล้ว ยิง่ หลังกลับจากวันที่ไป
งานโอเพนเฮ้าส์ที่มหาวิทยาลัยยิ่งชัดเจน
"ปุ้มว่าจะลองถามพี่คนนั้นดูว่าเขารับสอนหรือเปล่า" ปรีชยาหยุด
นิดหนึ่ง บนใบหน้าปรากฏแววลังเลวูบหนึ่ง "แต่เท่าที่คุยกันเหมือนพี่เขา
น่าจะยุ่งมาก ปุ้มเลยไม่กล้าถาม เกรงใจพี่เขา"
"หมายถึงคนที่วาดการ์ตูนให้ปุ้มวันนั้นใช่ไหม" ชายหนุ่มเลิกคิ้ว
ก่อนจะออกปากกระตุ้นเนื่องจากเขารู้นิสัยของหลานสาวดี "ลองถามดู
ไม่เห็นเป็นไร ถ้าเขาไม่วา่ งก็บอกปุม้ เองนัน่ แหละ แล้วเขาก็อาจจะแนะน�ำ
เพื่อนที่เก่งๆ ให้มาช่วยสอนปุ้มก็ได้"
"พีเ่ ขาใจดี...เหมือนจะรูว้ า่ ปุม้ ไม่คอ่ ยกล้ายุง่ กับใครด้วย ปุม้ เลยกลัวเขา
จะรับปากสอนปุม้ ทัง้ ที่ไม่วา่ ง" สาวน้อยพึมพ�ำ
หลังจากแอดจิระประไพทางแอพพลิเคชั่นแชตแล้วปรีชยาก็คุยกับ
อีกฝ่ายเนืองๆ หลายครั้งที่สาวรุ่นพี่เป็นคนทักมาคุยกับเธอก่อนด้วยซ�้ำ
ส่วนใหญ่เป็นการคุยกันเรื่องสัพเพเหระ บางครั้งมัณฑนากรสาวก็ ให้
ค�ำปรึกษาเรื่องการเรียน หรือกระทั่งเรื่องแบบผู้หญิงๆ ที่บางทีเธอก็ไม่รู้
จะไปคุยกับใคร ดังนัน้ ถึงหลังจากวันงานโอเพนเฮ้าส์จะไม่ได้เจอหน้ากันอีก
แต่เธอก็รู้สึกสนิทสนมกับอีกฝ่ายมากขึ้นเรื่อยๆ และปรีชยาก็ตระหนักว่า
รุ่นพี่ที่บังเอิญพบนั้นใจดีมากขนาดไหน
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พัชรเหลือบมองอีกฝ่าย ไม่คอ่ ยเข้าใจนักว่าท�ำไมเธอถึงคิดอะไรไปไกล
ถึงขัน้ นัน้ ได้
"ยังไงพี่คนนั้นของปุ้มเขาก็ โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ถึงเขาจะชอบปุ้ม
จนยอมรับปากสอนทัง้ ทีต่ วั เองยุง่ ก็ตอ้ งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเขาเอง
อยูด่ "ี
ปรีชยาพยักหน้ารับ "เดี๋ยวปุ้มจะลองถามพี่เขาดู"
"แล้วนี่คุณย่าปุ้มจะไปถือศีลวันไหน"
"มะรืนค่ะ...คุณน้าจะให้ปุ้มมาหาที่นี่หรือไปที่คอนโดฯ เลยคะ"
"แล้วแต่ปมุ้ สิ ถ้าคิดว่าอยูค่ อนโดฯ คนเดียวเบือ่ ก็มาอยูท่ นี่ ี่ แต่ถา้ คิดว่า
ที่นี่คนเยอะแล้วเบื่อก็ไปรอน้าที่คอนโดฯ" พัชรตอบเสียงเรียบเรื่อย
แม่ของเด็กสาวเป็นญาติของชายหนุม่ แม้จะไม่ถงึ กับเป็นญาติสายที่
ห่างไกล แต่กไ็ ม่ได้สนิทสนมกัน เจอกันเฉลีย่ ไม่ถงึ ปีละหนด้วยซ�ำ้ ก่อนหน้านี้
เขาทราบเพียงว่าอีกฝ่ายแต่งงาน มีลูกสาวหนึ่งคน และที่ส�ำคัญสามี
'ค่อนข้างมีปัญหา' ทว่าเขาก็แค่ปล่อยข้อมูลนี้ผ่านหูไป จวบจนได้ยินข่าว
อีกครั้งตอนที่ผู้เป็นญาติล้มป่วยเสียชีวิต มีเสียงเล่าลือว่าส่วนหนึ่งเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการโดนสามีท�ำร้ายร่างกายตอนเมา และเมื่อไปงานศพ
เขาก็ได้พบกับปรีชยาเป็นครั้งแรก
ตอนนั้นเด็กสาวยังใช้ค�ำน�ำหน้าว่าเด็กหญิงอยู่เลย นอกจากความ
โศกเศร้าเสียใจแล้ว อีกสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือลักษณาการที่ผิดจากเด็กวัยรุ่น
ธรรมดาทัว่ ไปของเธอ ภาพทีเ่ ธอซุกตัวอยูก่ บั สายใจผูเ้ ป็นย่า คล้ายพยายาม
หลบให้พ้นจากสายตาของพ่อนั้นกระทบใจของพัชร จนกระทั่งเขาต้อง
ลงทุนลงแรงสืบเสาะเรื่องราวความเป็นมาเป็นไป และสุดท้ายในวันที่ไป
ร่วมงานฌาปนกิจศพของญาติ เขาก็ตดั สินใจเดินเข้าไปคุยกับปรีชยาและย่า
ของเธอ ออกปากว่าจะส่งเสียเลีย้ งดูหลานสาวเอง โดยมีเงือ่ นไขว่าเด็กสาว
จะต้องอยู่กับย่าไม่ใช่พ่อ
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ทัง้ สองย่าหลานดูตกใจไม่นอ้ ยกับข้อเสนอ โดยเฉพาะปรีชยาซึง่ แม้จะ
ถือเป็นญาติแต่ก็ไม่รู้จักชื่อของเขาด้วยซ�้ำ...อย่างไรก็ตามสายใจเป็นแม่ที่
ยอมรับความจริงว่าลูกชายของตนนั้นย�่ำแย่ ในเวลานั้นท่านเองก็แยกไป
อยูต่ ามล�ำพังแล้ว แม้จะสงสารหลานแต่กจ็ นปัญญาจะช่วยเพราะล�ำพังตัวเอง
ยังเอาแทบไม่รอด ทว่าเมื่อพัชรออกปากแบบนี้ท่านก็สามารถรับเด็กสาว
มาดูแลเองได้
ชายหนุม่ จัดแจงหาบ้านเช่าดีๆ ใกล้โรงเรียนของปรีชยาให้สองย่าหลาน
พักอาศัย ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างเขาจัดการให้ทงั้ หมด กระทัง่ จ้างแม่บา้ นให้มาช่วย
สายใจดูแลหลานสาวด้วย...ส่วนตัวพัชรเองก็อธิบายให้ปรีชยาฟังว่าเขา
เห็นเธอแล้วนึกถึงตัวเอง เพราะครอบครัวเขาก็มปี ญั หาหลายอย่าง ถึงขัน้ ที่
พ่อแม่ทะเลาะกันในรถจนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่ ซึ่งก็ไม่รู้เพราะ
เหตุผลนีห้ รือเพราะความเกีย่ วพันทางสายเลือดทีท่ ำ� ให้เด็กหญิงยอมก้าวข้าม
ผ่านความกลัวและความไม่มนั่ ใจของตนเองจนสนิทกับเขามากขึน้ เรือ่ ยๆ
อย่างไรก็ตามปัญหาของปรีชยาไม่ใช่แค่เรือ่ งในครอบครัว เธอโดนเพือ่ น
กลัน่ แกล้งทัง้ ทางวาจาและร่างกาย พอเธอขึน้ ชัน้ มัธยมปลายพัชรเลยจัดแจง
หาโรงเรียนใหม่ให้ รวมถึงพาเธอไปเจอแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ กระนัน้ เรือ่ งร้าย
ทีส่ ะสมหมักหมมมาหลายปีกห็ ยัง่ รากลึกแล้ว ทุกวันนีเ้ ธอยังเป็นคนทีไ่ ม่มนั่ ใจ
ในตัวเองในแทบทุกเรือ่ ง กระทัง่ การไปยืนต่อหน้าคนแปลกหน้าสักคนยังเป็น
เรื่องยากเย็น แต่อย่างไรก็ต้องนับว่าเธอพัฒนาขึ้นจากวันแรกที่ได้เจอกัน
มากทีเดียว และอย่างน้อยตอนนีเ้ ธอก็สนิทคุน้ เคยกับญาติภกั ดิ์โภคินในตึกนี้
หลายคนแล้ว
"งั้นปุ้มมาอยู่ที่นี่ดีกว่า เผื่อวันไหนคุณบังอรต้องการลูกมือ" เด็กสาว
พึมพ�ำ
ชายหนุม่ เหลือบมองหลานสาวอย่างแปลกใจ ก่อนทีม่ มุ ปากจะยกเป็น
รอยยิม้ นุม่ นวล...ด้วยตัวตนของปรีชยา เพียงแค่เธอคิดจะมาอยู่ในทีท่ วี่ นุ่ วาย
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เต็มไปด้วยผูค้ น นัน่ ก็ถอื เป็นก้าวทีย่ งิ่ ใหญ่แล้ว ต่อให้ทนี่ เี่ ป็นออฟฟิศของเขา
ก็เถอะ
"ใครๆ ต้องอิจฉาน้าแน่ มีเลขาฯ ตั้งสองคน"
ปรีชยามองใบหน้าหล่อเหลาของผู้เป็นน้า อดคิดไม่ได้ว่าตนเอง
ช่างโชคดีที่ได้เจอกับเขา ไม่อย่างนั้นเวลานี้ชีวิตจะพลิกผันไปทางใดก็สุดรู้
ยิง่ ไปกว่านัน้ น้าชายไม่เคยแสดงท่าทีไม่ดกี บั ความแปลกประหลาดของเธอ
เลย ทีเ่ ธอดีขนึ้ ขนาดนีถ้ อื เป็นความดีของเขากว่าครึง่ และความซาบซึง้ ใจนี้
ก็ผลักดันให้เธอพยายามเพราะไม่อยากให้เขาต้องผิดหวัง
อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้ความรักของพัชรกลับอับปาง ล�ำพัง
เป็นข่าวให้โจษจันกันไปทัง้ เมืองนัน้ เขาคงไม่ใส่ใจเท่าไหร่ ทว่าการทีน่ รี มั พร
ทิง้ เขาไปมีคนใหม่แบบไม่ประวิงเวลานีส่ ...
ิ ไม่วา่ เป็นใครก็ตอ้ งเสียใจทัง้ นัน้
ปรีชยาเป็นห่วงน้าชาย แต่แค่จะถามไถ่เขาถึงเรือ่ งนีเ้ ธอกลับไม่กล้าด้วยซ�ำ้
"มีอะไร อยากพูดอะไรกับน้าก็พดู เถอะ ปุม้ ก็รนู้ วี่ า่ พูดกับน้าได้ทกุ เรือ่ ง"
ชายหนุ่มสังเกตเห็นท่าทางคล้ายอยากพูดอะไรบางอย่างของอีกฝ่าย เมื่อ
นึกถึงนิสยั ของเธอแล้วเขาเลยลงมือกระตุน้
"คือเรือ่ ง...แฟนเก่าของคุณน้า" ตอนแรกเด็กสาวกระอึกกระอัก แต่เมือ่
พูดออกไปแล้วถ้อยค�ำทีเ่ หลือก็พรัง่ พรูตามออกมา "ปุม้ เป็นห่วงคุณน้าพัชร
แต่ก็ไม่กล้าถาม เอ่อ แต่ถ้าคุณน้าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ
อันที่จริงมันก็เรื่องส่วนตัวของคุณน้า"
"ปุ้มถามได้อยู่แล้ว" พัชรวางมือลงบนศีรษะของหลานสาวหลังจาก
เงียบไปพักหนึ่ง "ที่พูดขึ้นมาอยากถามอะไรล่ะ อยากถามว่าท�ำไมน้าถึง
เลิกกับนีนี่หรือว่ายังไง"
"เปล่าค่ะ เอ่อ คือ...ก็ไม่เชิง" ปรีชยาอึกอักอีกรอบ ทว่ามาถึงขัน้ นีแ้ ล้ว
อย่างไรก็ตอ้ งพูดออกไป "ทีค่ ณุ น้าเลิกกับแฟน...เกีย่ วกับปุม้ หรือเปล่าคะ"
"หือ? ท�ำไมปุ้มถึงคิดงั้น" ชายหนุ่มเลิกคิ้ว
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"ก็คุณนีนี่เขาดูไม่ค่อยชอบปุ้มเท่าไหร่"
เกิดความเงียบขึน้ ชัว่ ขณะ ร่องรอยบางอย่างพาดผ่านดวงตาคม แต่
มันก็จางไปอย่างรวดเร็ว...เมือ่ คบหากันถึงขัน้ วางแผนแต่งงาน ย่อมแน่นอนว่า
พัชรกับนีรัมพรเคยคุยกันเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวด้วย เธอเคยบอกว่า
พร้อมจะมีลกู กับเขา ทว่าก็ขอเวลาสักพักเนือ่ งจากหน้าทีก่ ารงาน ซึง่ เรือ่ งนี้
เขาก็พอเข้าใจ ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่สังเกตเรื่องที่ดาราสาวไม่ได้
พยายามสนิทสนมกับปรีชยา ทัง้ ทีฝ่ า่ ยหลังเป็นหลานสาวทีอ่ ยู่ในความดูแล
ของเขา
อย่างไรก็ตามหลังจากสังเกตอยู่พักหนึ่งชายหนุ่มก็เข้าใจว่าน่าจะ
เป็นเพราะนีรัมพรไม่ค่อยชอบเด็กมากกว่า แต่ ในเมื่อเธอออกปากว่า
พร้อมจะสร้างครอบครัวกับเขา และโดยทั่วไปเธอก็ปฏิบัติต่อปรีชยาดี
ตามสมควร เท่านั้นก็ถือว่าเพียงพอ ส่วนเรื่องความสนิทสนมนั้นเนื่องจาก
เขาอยู่ในตระกูลใหญ่ กับญาติร่วมสายเลือดเองยังมีทั้งที่สนิทและห่างเหิน
ดังนั้นตราบที่แฟนของเขากับหลานสาวไม่มีปัญหากันก็นับว่าใช้ได้แล้ว
"น้าคิดว่านีนี่ไม่ได้ไม่ชอบปุ้มหรอก เขาแค่ไม่ชอบเด็ก"
"ไม่ชอบเด็ก?" ปรีชยาประหลาดใจ
ตั้งแต่น้าชายคบหากับนางเอกคนสวย เด็กสาวก็ ได้พบฝ่ายหลัง
แค่ไม่กหี่ นตอนไปค้างทีค่ อนโดฯ ของพัชร แม้อกี ฝ่ายจะยิม้ แย้มพูดจาดีกบั
เธอ ทว่าปรีชยากลับสัมผัสได้ถงึ การเว้นระยะห่าง ดังนัน้ เธอเองจึงพยายาม
หลีกเลี่ยงอีกฝ่ายไปโดยปริยาย ขณะเดียวกันก็อดคิดไม่ได้ว่าตนอาจเป็น
หนึ่งในเหตุผลที่ท�ำให้นีรัมพรต้องเลิกรากับพัชร เพราะพักหลังมานี้มีการ
คุยกันว่าเธออาจจะย้ายมาอยู่กับน้าชายในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยด้วย
"พูดไปก็เท่านั้น ยังไงน้าก็เลิกกับเขาแล้ว คิดไปคิดมาก็ดีนะที่เขา
แสดงธาตุแท้ออกมาก่อนแต่งงาน ปุม้ ควรดีใจไม่ใช่เหรอทีน่ า้ พ้นจากผูห้ ญิง
แบบนั้นมาได้"
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"คุณน้าไม่เสียใจเลยเหรอคะ" เด็กสาวมองหนุ่มหล่ออย่างพิศวง
"เสียใจสิ" พัชรตอบ ทว่าในน�้ำเสียงกลับเจือไว้ด้วยแววหัวเราะ
"แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่น้าเลิกกับแฟน แถมเลิกกันด้วยเหตุผลนี้ น้าก็ไม่รู้
จะอาลัยอาวรณ์ท�ำไม เอาเวลาไปหาคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมดีกว่าจริงไหม"
"คุณน้าเก่งจัง"
เสียงพึมพ�ำของปรีชยาท�ำให้ชายหนุม่ หัวเราะเบาๆ ออกมา ก่อนทีเ่ ขา
จะเปลีย่ นหัวข้อสนทนา
"ปลายเดือนนีค้ ณุ ยายบุษบาจัดงานวันเกิด ปีนปี้ มุ้ ไปร่วมงานด้วยดีไหม"
"จะดีเหรอคะ" เด็กสาวชะงักทันที...บุษบาคือน้าแท้ๆ ของธีรดนย์
ซึ่งแน่นอนว่าท่านคือญาติของเธอด้วย ที่ผ่านมาท่านมีชื่อเสียงในฐานะ
สาวสังคม และการจัดปาร์ตวี้ นั เกิดของท่านก็เป็นทีเ่ ลือ่ งลือถึงขัน้ มาถึงหูเธอ
ผู้ซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรได้ทีเดียว
มันน่าจะไม่ใช่งานเลีย้ งในแบบทีเ่ ด็กยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะอย่างเธอควรไป
เท่าไหร่
"ท�ำไมล่ะ ยังไงก็งานของญาติกันเอง ปุ้มก็โตแล้วด้วย"
ปรีชยามองใบหน้าหล่อเหลา ใจไม่คอ่ ยเห็นด้วย เธอไม่มนั่ ใจเลยสักนิด
แต่เมือ่ คนออกปากคือน้าชายซึง่ ดูแลเธออย่างดีมาตลอด เธอก็คดิ ว่าเขาคง
ไม่พาเธอไปถ้าเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควร
"คุณพัชรคะ อีกสิบห้านาทีต้องเข้าประชุมกับทีมเวียดนามค่ะ"
เสียงเตือนของบังอรลอยมาจากอินเตอร์คอม ชายหนุ่มจึงขยับตัว
ลุกจากโซฟา...เมือ่ อีกฝ่ายไม่ปฏิเสธก็เท่ากับยินยอมไปงานเลีย้ ง และเขาก็
คิดว่าหลานสาวน่าจะต้องการตัวช่วยในการเตรียมตัว ซึง่ ก็อาจต้องไหว้วาน
บังอร
ปกติแล้วปรีชยาจะมาพักกับเขาบ้างในช่วงปิดเทอม ทีแรกที่รับเธอ
มาอยูท่ คี่ อนโดฯ ด้วยกันมันก็แปลกๆ อยูบ่ า้ ง เนือ่ งจากเขาไม่เคยเลีย้ งเด็ก
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ยิง่ เป็นเด็กผูห้ ญิงยิง่ แล้วใหญ่ ถึงจะเป็นหลานสาวแต่ก็ไม่สนิทกันอีกต่างหาก
แต่ชว่ งหลังมานีเ้ ขากับหลานก็สนิทกันมากขึน้ เรือ่ ยๆ ปิดเทอมนีช้ ายหนุม่ เลย
ชวนเธอมาอยู่ด้วยยาวไปจนกว่าจะเปิดเทอม
ถ้าไม่นบั เรือ่ งทีข่ าดความมัน่ ใจ ปรีชยาก็นบั ว่าเป็นเด็กทีเ่ ลีย้ งง่ายมาก
เธอไม่เรียกร้องต้องการอะไรเลย ส่วนตัวเขาก็คดิ ว่าได้ใช้เวลากับหลานสาว
ก็ดี เพราะมันช่วยให้เขาเข้าใจและรูจ้ กั อีกฝ่ายมากขึน้ เขาไม่เพียงอยากส่งเสีย
ให้เธอเรียนจบดูแลตัวเองได้ ทว่าอยากให้เธอมีชวี ติ อยู่ในสังคมได้อย่างดีดว้ ย
ซึ่งพัชรก็รู้ว่ามันต้องใช้เวลา และถึงตอนนี้เขาก็ยังพยายามอยู่
"เอาล่ะ เดี๋ยวน้าต้องท�ำงานแล้ว ปุ้มว่างๆ อยู่ก็นึกเอาไว้แล้วกันว่า
เย็นนี้อยากกินอะไร เดี๋ยวเราไปกินกัน"
ชายหนุม่ หยิบมือถือขึน้ มาเช็กอีเมลครูห่ นึง่ ก่อนทีเ่ ขาจะฉวยแท็บเลต
เดินออกจากห้อง ปรีชยาเห็นอย่างนั้นเลยลุกตามน้าชายไปด้วย
บังอรให้ข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับการประชุมกับเจ้านายเหมือนเคย
เขายืนฟังพร้อมกับยืนอ่านไฟล์ที่เกี่ยวข้องผ่านๆ แต่ก่อนที่เขาจะผละไป
ห้องประชุมผู้เป็นเลขาฯ ก็ส่งเสียงรั้งไว้
"อีกเรือ่ งค่ะ คุณอินทีเรียติดต่อมาว่าอยากคุยกับคุณปุม้ เรือ่ งตกแต่งห้อง
ค่ะ"
ปรีชยาหันไปมองพัชรอย่างงุนงง เขาจึงอธิบาย
"บ้านใหม่ของน้าไง น้าก�ำลังรีโนเวตใหม่...น้าบอกอินทีเรียไปว่าให้ทำ�
ห้องส�ำหรับหลานสาวด้วย" ชายหนุม่ หยุดนิดหนึง่ ดวงตาฉายแววครุน่ คิด
"ปุม้ สนใจเรือ่ งงานออกแบบอยูน่ ี่ ยังไงลองไปเจอกับอินทีเรียดูดไี หม จะได้
เห็นภาพด้วยว่าเขาท�ำงานกันยังไง อินทีเรียของน้าเป็นผูห้ ญิง คุยง่าย ปุม้
จะได้หอ้ งนอนทีถ่ กู ใจด้วย"
"ใช่ค่ะ" บังอรช่วยรับรองอีกแรงเมื่อเห็นว่าเจ้านายปรายตามา
"ก็ได้ค่ะ" ปรีชยาพยักหน้า แม้จะดูไม่แน่ใจเลยก็ตาม
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"งัน้ วานคุณบังอรช่วยนัดให้หน่อยแล้วกัน เดีย๋ วผมไปด้วย" พัชรบอก
ตอนแรกเขาคิดว่าจะให้หลานสาวไปเจอจิระประไพเอง ทว่านึกไปนึกมา
มัณฑนากรสาวก็คงอยากคุยกับเจ้าของบ้านอย่างเขาด้วยเช่นกัน ถึงหญิงสาว
จะไม่ได้พดู ออกมา แต่สองครัง้ ทีเ่ จอกันเขาก็สงั เกตเห็นว่าเธอมึนงงกับลูกค้า
ทีไ่ ม่เรียกร้องอะไรเลยอย่างเขาไม่นอ้ ย อันทีจ่ ริงเขานึกว่าการให้อสิ ระจะท�ำให้
พวกสายออกแบบท�ำงานง่ายขึน้ กระนัน้ กลับกลายเป็นว่าเธอเห็นตรงข้าม
เอาเถอะ ไปเจอเธอหน่อยแล้วกัน
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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