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นักอ่านหลายๆ ท่านคงคิดถึงหนุ่มๆ สาวๆ สถาปนิก (และมัณฑนากร)
กันไม่นอ้ ย หลังจากทีจ่ ริ ะประไพ มัณฑนากรสาวแห่งบริษทั Archwin ได้ครองคู่
กับคุณพัชร ภักดิ์โภคินไปในเรื่อง 'จิรพัชร' Andra ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับ
เรือ่ งราวของสถาปนิกหนุม่ ทีห่ ลายคนรอคอย และถึงแม้วา่ นิยายเรือ่ งนีจ้ ะไม่ได้
เป็นภาคต่อ สามารถอ่านแยกเล่มได้ แต่ถ้านักอ่านทุกท่านได้อ่านเรื่อง
'ธีรกานต์', 'ณัฐรัมภา' และ 'จิรพัชร' ด้วยแล้วล่ะก็ จะยิ่งฟินและอินกับเรื่องราว
ในเล่มนี้มากขึ้นไปอีกค่ะ
ส�ำหรับเรื่อง 'ปภาวินท์' นั้น นักอ่านทุกท่านจะได้พบกับสาวสุดกาก (แต่
แสนจะน่ารัก) อย่าง 'ปภาวรินท์' ลูกสาวนอกสมรสของตระกูลพร้อมพิพัฒน์
ที่แอบปลื้มสถาปนิกหนุ่มมือทอง 'อาชวิน' เจ้าของบริษัทสถาปนิก Archwin
มานานตั้งแต่สมัยที่ทั้งคู่ยังเป็นเพียงนักศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ไม่ว่าเวลา
จะผ่านไปนานเท่าไรเธอก็ไม่กล้าเข้าไปท�ำความรู้จักเขาเสียที
ทว่าพอมีโอกาสได้ใกล้ชดิ กันแล้วก็ดนั เกิดเรือ่ งวุน่ ๆ มากมาย เพราะเรือ่ งราว
ในชีวิตของสาวคนนี้นั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียว แต่จะไม่ธรรมดาอย่างไรนั้น
ไปร่วมติดตามกันได้ในเล่มเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ประวัตินักเขียน
นามปากกา Andra ถือก�ำเนิดมาจากการเอาชื่อจริงผสมรวมกับชื่อเล่น
โดยค�ำแรกมาจากชื่อเล่นว่าแอนค่ะ
เป็นคนกรุงเทพฯ โดยก�ำเนิด เกิดราศีกนั ย์บา้ งตุลบ้างแล้วแต่ตำ� ราหมอดู ฮา
ปัจจุบันนอกจากเขียนหนังสือก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปเรื่อย
ถึงตอนนี้ก็เขียนหนังสือมาเกินสิบปีแล้ว ถ้าย้อนไปบอกตัวเองตอน
เริ่มเขียนหนังสือเล่มแรกก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้ ระหว่างนี้มีความทรงจ�ำที่น่าทึ่ง
มากมาย ใครจะไปนึกว่าโลกของตัวอักษรจะมหัศจรรย์และสร้างมิตรภาพได้
จริงๆ เป็นคนพูดไม่เก่งเลย ตัวอักษรนี่แหละที่ช่วยให้สื่อสารกับทุกคนได้
ปัจจุบันยังคงสนุกกับงานเขียนและอยากจะเขียนต่อไปเรื่อยๆ
ทุกวันนี้ได้แต่ขอบคุณทุกคนที่ท�ำให้มีวันนี้ ทั้งครอบครัว เพื่อน 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

ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่
www.facebook.com/withlovestory
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บทที่ 1

รุ่นพี่คนนั้นที่เคยแอบปลื้ม

"ปินๆ เก้านาฬิกาๆ"
ปภาวรินท์ก�ำลังส่งเค้กป็อปเข้าปากตอนที่เพื่อนสาวซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ
ส่งเสียงร้องแล้วตีแขนเธอเป็นชุด เธอเลยชะงักแล้วหันซ้ายหันขวาไปมา
ด้วยความงุนงง
"หา? ไหนๆ อะไร"
"ไอ้เบ๊อะ เก้านาฬิกามันทางนู้น" ปริยากรท�ำหน้าเหม็นเบื่อก่อนจะ
พยักพเยิดชี้ทางให้เพื่อนสนิท
ปภาวรินท์หันมองตามถูกทิศทางในที่สุด แต่กระนั้นในชั้นแรกเธอก็
ยังงุนงงอยู่ดี ไม่เข้าใจว่าเพื่อนเรียกให้มองอะไร
"อะไรอ่ะแก ฉันไม่เห็นมี...อะไร" ค�ำสุดท้ายทีห่ ลุดออกมาจากปากเบาลง
จนแทบไม่ได้ยิน ด้วยดวงตาคู่สวยสังเกตเห็นแล้วว่าเพื่อนต้องการให้มอง
อะไร...หรือถ้าจะพูดให้ถูกคือมอง 'ใคร'
"ตกลงนีเ่ ห็นแล้วหรือยังไม่เห็น" ปริยากรชะโงกไปสังเกตสีหน้าของเพือ่ น
"แก นัน่ พีว่ นิ เหรอ...นัน่ พีว่ นิ จริงๆ ใช่ไหม" ปภาวรินท์ถามด้วยสุม้ เสียง
ไม่เชื่อ ดวงตายังจับจ้องเขม็งอยู่ที่ร่างสูงในชุดสูท เขาก�ำลังทักทายเพื่อน
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ที่โต๊ะหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไปในระยะหนึ่งโต๊ะคั่น
"แหม นึกว่ายังไม่เห็นอีก เพราะถ้าแกไม่เห็นฉันก็จะถือว่าแกไม่มี
วาสนากับหนุ่มหล่อ ฉันจะได้เก็บไว้เอง"
"ปีย่า แกอย่าเพิ่งล้อเล่นสิ" สาวร่างเล็กตีเพื่อนเป็นพัลวันแม้จะไม่ได้
หันกลับไปมอง "งื้อ พี่วินจริงๆ ด้วย...โอ๊ย ท�ำไมหล่อเหมือนเดิมเลยล่ะ
ไม่สิ หล่อกว่าเดิมตั้งเยอะ"
"แกจะหวีดผู้ชายก็หวีดไป ท�ำไมต้องตีฉันด้วย เจ็บนะเว้ย" ปริยากร
บ่นพร้อมกับเอนตัวหลบไปมา "แล้วพี่เขาหล่อขึ้นก็ถูกแล้วป่ะ ตอนที่แก
เจอเขานั่นก็ตั้งแต่สมัยเรียนมหา'ลัย โตขึ้นแล้วหน้าตาดีขึ้นก็ถูกแล้วไหม"
"แหม แต่รุ่นพี่บางคนที่เราเจอก็โทรมกว่าเดิมนะแก เอาแค่ในงานนี้
ก็หลายคนแล้ว" ปภาวรินท์ชี้ให้เห็นความจริง
"ก็จริง ถือว่าพี่วินของแกดูแลตัวเองดีอยู่"
"ปียา่ พีว่ นิ ของฉันอะไรเล่า เดีย๋ วใครมาได้ยนิ เข้าจะท�ำไง" ปภาวรินท์
หันไปดุเพื่อนซี้จนได้
"ถ้าแกไม่รีบเคลมแล้วเขาโดนคาบไปล่ะจะท�ำไง พี่วินทั้งหล่อทั้งเก่ง
บริษทั สถาปนิกของเขารุง่ มากเลยนะ ไม่งนั้ ฉันจะได้เจอเขาเมือ่ ปีกอ่ นเหรอ
บุญแค่ไหนแล้วที่เขายังโสดมาถึงป่านนี้"
"ปีก่อนเขายังโสด แต่ปีนี้เขาอาจไม่โสดแล้วก็ได้นะ" สาวร่างเล็ก
ไม่คล้อยตาม
"ถ้าเขาไม่โสดแล้วก็เป็นความผิดแกเองน่ะแหละ ฉันอุตส่าห์จะหาทาง
พาไปรู้จักตั้งแต่ตอนนั้น แกก็เอาแต่งอแงงุงิอะไรไม่รู้" ปริยากรบ่น
อาชวินเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยของพวกเธอสมัยเรียน แม้จะอยู่กัน
คนละคณะแต่ชื่อเสียงของเขาก็โด่งดังจนเป็นที่รู้จักในฐานะ 'เด็กถาปัตย์'
ที่ได้ทุนไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ได้ฝึกงานในบริษัทสถาปนิกระดับโลก
จนมีชอื่ ติดในท�ำเนียบหนึง่ ในทีมสถาปนิกทีอ่ อกแบบตึกซึง่ มีชอื่ เสียงโด่งดัง
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เรียกว่าเป็นบุคคลที่สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยจนอาจารย์น�ำมากล่าวชื่นชม
ให้เด็กปีหนึ่งอย่างพวกเธอสองคนฟัง
ปภาวรินท์แอบปลื้มอาชวินตั้งแต่แรกเห็น ตอนนั้นชายหนุ่มเรียน
เทอมสุดท้ายแล้ว ปริยากรพยายามทัง้ ผลักทัง้ ดันเพือ่ นให้เข้าไปท�ำความรูจ้ กั
อีกฝ่าย ทว่าก็ไม่ส�ำเร็จ สุดท้ายเลยยอมแพ้ปล่อยให้เพื่อนเป็นแฟนคลับ
อาชวินอยู่ห่างๆ จนกระทั่งเขาเรียนจบ หลังจากนั้นปริยากรก็ลืมเรื่องนี้ไป
จวบจนปภาวรินท์หลุดโป๊ะมากรี๊ดกร๊าดกับเธอว่าอาชวินกลับมาเปิดบริษัท
ในไทยกับเพื่อนได้พักหนึ่งแล้ว ตอนนั้นเองเธอจึงทราบว่าเพื่อนสนิท
ยังปลาบปลืม้ หนุม่ รุน่ พีค่ นนีม้ าตลอด แถมยังแอบติดตามข่าวคราวของเขา
เงียบๆ ด้วย
อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเรื่องเมื่อหลายปีที่แล้ว ตอนนั้นปริยากรลอง
สืบดู พอรู้ว่าอาชวินมีแฟนแล้วเลยตัดสินใจเงียบ แต่เธอก็เดาว่าปภาวรินท์
ก็น่าจะพอทราบเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน แล้วหลังจากนั้นสถาปนิกหนุ่มก็
หลุดออกจากวงโคจรของพวกเธอไปอีกหน สาวร่างเล็กเองก็มีคนคุยบ้าง
มีคนคบบ้างตามเรื่องตามราว จนกระทั่งเมื่อปีก่อนปริยากรบังเอิญได้พบ
อาชวินที่งานอีเวนต์งานหนึ่ง ตอนนั้นบริษัทสถาปนิกของเขาโด่งดังเป็นที่
รู้จักในไทยพอสมควรและเขาก็รู้จักกับพ่อของเธอ ดังนั้นเธอเลยได้รับการ
แนะน�ำให้รู้จักกับอาชวิน
ปริยากรนึกถึงเพื่อนสนิทขึ้นมาทันที ครั้นสืบเสาะจนรู้แน่ว่าตอนนี้
สถาปนิกหนุ่มรูปหล่อโสดสนิท เธอจึงค่อยลองเปรยให้เพื่อนฟัง ปรากฏว่า
ปภาวรินท์ตาลุกวาวทันใด เป็นอันสรุปได้วา่ เพือ่ นยังปลืม้ หนุม่ รุน่ พีค่ นนีอ้ ยู่
ทว่าพอเธอออกปากบอกว่าจะพาไปแนะน�ำให้รจู้ กั อีกฝ่ายกลับใส่เกียร์ถอยหลัง
เสียอย่างนั้น จนเธออ่อนใจแล้วก็ปลง
ส�ำหรับวันนี้ปริยากรคิดไว้เหมือนกันว่าอาจได้เจออาชวิน เพราะมัน
เป็นงานครบรอบวันก่อตัง้ บริษทั ของภักดิ์โภคินซึง่ เป็นบริษทั ใหญ่เครือข่าย
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กว้างไกล เธอได้ยินว่าช่วงหลังมานี้บริษัท Archwin ของอีกฝ่ายท�ำงานให้
ภักดิ์โภคินหลายโครงการ อาชวินจึงไม่น่าพลาดงานนี้ ส่วนเธอกับเพื่อนก็
เป็นตัวแทนครอบครัวเอากระเช้าดอกไม้มาแสดงความยินดี...เดี๋ยวต้อง
รอดูว่าปภาวรินท์จะเอาอย่างไร
"ฉันไม่ได้งอแงงุงิ แต่ฉันไม่พร้อมเพราะ...เรื่องนั้น แกก็รู้ ตอนนั้น
ฉันยังไม่พร้อมจะท�ำความรู้จักกับพี่วินจริงๆ"
ปริยากรเหลือบมองเพื่อน ก่อนจะระบายลมหายใจแล้วถามออกไป
"งั้นคราวนี้ล่ะจะเอาไง นี่ก็ผ่านมาอีกปีแล้ว"
"นั่นสิ มันก็ป่านนี้แล้วอ่ะเนาะ" ปภาวรินท์ถอนหายใจอย่างลังเล
"แกไม่ต้องคิดละ พี่วินมานู่นแล้ว ฉันจะทัก" พอพูดจบปริยากรก็
ฉีกยิม้ แล้วส่งเสียงทักคนทีก่ ำ� ลังจะเดินผ่านโต๊ะไปทันที ไม่ใส่ใจเพือ่ นทีต่ กใจ
สุดขีด "พี่วิน สวัสดีค่ะ จ�ำปีย่าได้ไหม"
อาชวินชะงักเท้าเมือ่ ได้ยนิ ชือ่ ตัวเอง เขาหันมามองแบบงงๆ พอเห็นหน้า
ปริยากรก็ปรากฏแววระลึกได้ฉายขึ้นมาในดวงตา
"น้องปีย่า จ�ำได้สิครับ เมื่อวันก่อนพี่เพิ่งเจอคุณบันลือเอง วันนี้
น้องปีย่ามาแทนคุณพ่อเหรอครับ"
"ใช่ค่ะ คุณพ่อติดงาน" ปริยากรตอบแล้วผายมือไปทางเพื่อนที่นั่งอยู่
ข้างๆ "นี่ปิน เพื่อนปีย่าเองค่ะ ปินเป็นลูกสาวคุณลุงประดิษฐ์หรือที่รู้จักกัน
ในนามเจ้าสัวประดิษฐ์นั่นแหละค่ะ ปินก็เป็นรุ่นน้องมหา'ลัยของพี่วิน
อีกคนนะ เราสองคนเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์มาด้วยกัน"
"สวัสดีครับน้องปิน" อาชวินหันไปมองปภาวรินท์แล้วทักทายอย่าง
เป็นกันเอง
"สวัสดีค่ะ" สาวร่างเล็กยกมือไหว้ผลุบเพื่อทักทายกลับอย่างแตกตื่น
ในใจนึกต่อว่าเพือ่ นซีท้ ี่ไม่เตือนเธอก่อน เวลานีเ้ ธอเลยเลิก่ ลัก่ มือไม้เก้งก้าง
ไปหมด...ยิ่งไปกว่านั้นเธอรู้สึกเหมือนจะเป็นลมรอมร่อ ท�ำไมอาชวิน
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ต้องหล่อแถมเสียงทุ้มนุ่มน่าฟังขนาดนี้ด้วยเนี่ย!
"ยินดีที่ได้รู้จักนะ จะว่าไปพี่น่าจะเคยเจอน้องปินเหมือนกันนะเนี่ย
หน้าคุ้นๆ"
ดวงตาคมทอดมองมาอย่างพินจิ นัน่ ท�ำให้ปภาวรินท์ยงิ่ แตกตืน่ หนัก
เข้าไปใหญ่
"ก็นา่ จะเคยเดินผ่านกันบ้างนะคะ ปินกับปียา่ ทันก่อนพีว่ นิ เรียนจบนะ
ถึงจะไม่ได้อยู่คณะเดียวกันก็เถอะ แล้วพวกเราก็คงสวนกันตามงานเลี้ยง
บ้างแหละ ยายปินก็ไปงานนู้นนี้แทนป๊าอยู่บ่อยๆ...เนาะปิน" ประโยคท้าย
ปริยากรหันไปพยักพเยิดกับเพื่อนสาว
"อืม ก็น่าจะอย่างนั้น"
"แปลกนะที่เราเพิ่งได้รู้จักกัน แต่รู้จักช้าหน่อยดีกว่าไม่ได้รู้จักเลย"
อาชวินส่งยิ้มให้หญิงสาว "จริงสิ แล้วนี่ทั้งสองคนมากันนาน..."
เสียงของชายหนุม่ ขาดหายไปเนือ่ งจากอยูด่ ๆี สาวร่างเล็กก็สะบัดเค้กป็อป
ในมือจนมันหลุดจากแท่งพลาสติกลอยไปปะทะกับร่างสูง หน�ำซ�ำ้ แทนทีจ่ ะ
ไปโดนเสื้อสูทสีเข้ม มันกลับไปแปะอยู่บนเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขาแทน
"ว้าย! ตายแล้ว ขอโทษค่ะ ขอโทษ" พอปภาวรินท์หายช็อกแล้ว
ตระหนักว่าเมื่อครู่ท�ำอะไรลงไป เธอก็ร้องออกมาด้วยความตกใจ
"ไม่เป็นไรครับ แค่นี้เอง" อาชวินส่ายหน้ายิ้มๆ พร้อมกับหยิบ
ก้อนเค้กขนาดเล็กบางส่วนทีแ่ ปะอยูบ่ นเสือ้ ของตัวเองไปวางบนโต๊ะ "เอาเป็นว่า
พี่คืนให้นะ"
"บางทียายปินก็เป๋อเหลอแบบนี้แหละค่ะ" ปริยากรท�ำท่าปลง
"แปลว่าอยูด่ ว้ ยแล้วจะมีเรือ่ งให้ตนื่ เต้นตลอดเวลาใช่ไหม" สถาปนิกหนุม่
ยิ้มขัน ก่อนจะปลอบเมื่อเห็นว่าสีหน้าของคนตัวเล็กยังดูไม่ดีขึ้น "ไม่ต้อง
คิดมากนะ เสื้อผู้ชายเปื้อนนิดเปื้อนหน่อยเป็นเรื่องปกติ เปื้อนเศษเค้ก
ยังดีกว่าเปื้อนน�้ำปูนเวลาไปไซต์งานเยอะ"
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ปภาวรินท์ชอ้ นตาขึน้ มองใบหน้าหล่อเหลาอย่างคาดไม่ถงึ แล้ววูบต่อมา
ความรู้สึกตื้นตันก็พุ่งเข้าจู่โจมหัวใจอย่างรุนแรง แต่ยังไม่ทันมีใครพูดอะไร
มากกว่านั้นก็มีเสียงร้องเรียกชื่อ 'วิน' ลอยมา เขาหันไปมอง พยักหน้า
ให้คนเรียกก่อนจะหันกลับมาส่งยิ้มให้พวกเธออีกหน
"พี่ขอตัวก่อนนะ เจอโจทก์พอดี"
"ไว้เจอกันค่ะพี่วิน" ปริยากรตอบทั้งรอยยิ้มสดใส เธอรอจนกระทั่ง
หนุ่มรุ่นพี่ผละห่างไปพอสมควรแล้วจึงหันกลับไปหาเพื่อน "เป็นไงบ้างแก"
"พี่เขาดีกว่าที่ฉันมโนไว้อีกอ่ะ" ปภาวรินท์คว้าแขนเพื่อนหมับ สีหน้า
ท่าทางประหนึ่งจะร้องไห้ "หล่อ เสียงเพราะ แล้วยังใจดีอีก"
"เก่งด้วย" คนเป็นเพือ่ นชีใ้ ห้เห็นความจริง "แต่แกรีบเรียกสติกลับเข้าร่าง
ก่อน จะได้ไม่เฟอะฟะอีก"
"ก็เพราะแกแหละ ท�ำไมไม่บอกก่อนว่าพี่วินเดินมาทางนี้ ฉันตั้งตัว
ไม่ทัน" สาวร่างเล็กเอะอะ...เวลาเธอตื่นเต้นมักจะเกิดเหตุคาดไม่ถึงแบบนี้
ทุกที "ดูสิ ฉันท�ำเสื้อเขาเปื้อนตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกัน แล้วแกยังเอาฉัน
ไปขายว่าเป๋อเหลออีก"
"คิดในแง่ดี พี่เขาจะได้จ�ำแกได้แม่นๆ ไง" ปริยากรยักไหล่ไม่น�ำพา
"จะได้เจอกันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้" ปภาวรินท์พึมพ�ำ ดวงตาทอดไปหา
อาชวินซึ่งเดินไปยืนอยู่กับหนุ่มๆ กลุ่มใหญ่อีกรอบ
"แหม ทีอย่างนี้ล่ะกลัวไม่ได้เจอกันอีก" ฝ่ายเพื่อนสนิทกลอกตา
ด้วยความหมั่นไส้ "สรุปว่าอยากเจออยากรู้จักเขาแล้วใช่ป่ะ"
"ยังไงตอนนี้ก็ถือว่ารู้จักกันแล้วนี่" คนตัวเล็กพูดหงุงหงิง
"อาฮะ แต่กอ่ นอืน่ สืบให้แน่กอ่ นแล้วกันว่าพีเ่ ขายังโสด" ปริยากรพยักพเยิด
ไปทางอาชวิน เวลานี้มีสาวสวยคนหนึ่งซึ่งเธอไม่รู้จักเดินเข้ามาทักทาย
อีกฝ่าย ท่าทางสนิทสนมกันดีทเี ดียว ครัน้ เหลือบไปเห็นเพือ่ นหน้าม่อยเธอก็
กลอกตา "เนีย่ ปีกอ่ นโสดชัวร์ๆ ไม่ยอมเข้าไป ถ้าปีนพี้ เี่ ขาไม่โสดจนแกแห้ว
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ก็ต้องโทษตัวเองน่ะแหละ"
ท�ำไมมันมืดและเงียบจังเนี่ย...
ปภาวรินท์เร่งฝีเท้าเพือ่ ให้ไปถึงรถเร็วทีส่ ดุ เธอเพิง่ ออกจากงานเลีย้ ง
ของพวกภักดิ์โภคิน ปริยากรจอดรถทีช่ นั้ ล่าง เธอเลยเดินขึน้ บันไดต่อมายัง
ชั้นบนของตึกจอดรถตามล�ำพัง ตอนแรกเพื่อนก็บอกจะวนรถขึ้นมาส่ง
อยู่หรอก แต่เธอปฏิเสธเพราะเห็นว่าแค่ชั้นเดียว มาถึงตอนนี้หญิงสาว
ชักจะเสียใจแล้วที่ตัดสินใจไปแบบนั้น เพราะเธอเกลียดบรรยากาศแบบนี้
ที่สุด
เธอไม่เข้าใจเอาเสียเลย ทั้งที่มีรถจอดอยู่เต็มแน่น แต่ชั้นนี้ของ
ตึกจอดรถกลับไม่มกี ระทัง่ พนักงานรักษาความปลอดภัยให้เห็น ยิง่ ไปกว่านัน้
มันค่อนข้างมืดมากทีเดียวเนือ่ งจากโรงแรมไม่ยอมเปิดไฟ อาจเพราะเห็นว่า
เวลานี้ควรจะมีแสงสว่างจากข้างนอกเพียงพอ แต่ความจริงกลับตรงข้าม
ด้วยเมฆครึ้มที่บดบังแสงแดด หน�ำซ�้ำการออกแบบตึกจอดรถก็ ไม่ได้
ช่วยอะไรเลย
แล้วจูๆ่ ก็มเี สียงฝีเท้าหนักๆ ดังขึน้ คลอกับเสียงรองเท้าส้นสูงของเธอ
ความรูส้ กึ บางอย่างเสียดแทงขึน้ มาในอกแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว เธอต้องสูดหายใจ
ลึกและปลอบประโลมมันไม่ให้แผลงฤทธิ์ด้วยการบอกตัวเองว่า 'ไม่มีอะไร'
ทว่ามันก็ใช้เวลาไม่นานนักในการตะกุยตะกายปีนกลับขึ้นมา โดยเฉพาะ
เมื่อเธอรู้สึกว่าเสียงฝีเท้าปริศนานั้นเร็วขึ้นและใกล้เข้ามา ดวงหน้าสวย
หันไปมองเร็วๆ เธอไม่พบใครหรืออะไรทั้งนั้น แต่นั่นกลับยิ่งท�ำให้แตกตื่น
ยิ่งกว่าการได้เห็นเจ้าของฝีเท้าเสียอีก
ความกลัวทะลักทลายออกมาราวเขื่อนกั้นพังภินท์ ไอเย็นเยียบ
แล่นไปทัว่ ร่าง ปภาวรินท์พยายามควบคุมมัน ทว่ามันก็แทบไม่ตา่ งจากการ
พยายามควบคุมม้าที่ก�ำลังพยศ และสุดท้ายเมื่อความทรงจ�ำเก่าหลั่งไหล
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มาสมทบเป็นทัพเสริม เธอก็พา่ ยแพ้ไม่เป็นท่า สติแตกแล้ววิง่ หนีไปทรุดตัว
หลบหลังเสาต้นหนึ่งในสภาพมือไม้เย็นเฉียบ เนื้อตัวสั่นเทาแบบควบคุม
ตัวเองแทบไม่ได้ หัวใจเต้นระรัว ในหัวเต็มไปด้วยความกลัวและประโยคเดียว
ที่ดังก้องซ�้ำไปซ�้ำมา
ไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้ว...
จนกระทั่งมีเสียงหนึ่งดังขึ้น...
"เป็นอะไรหรือเปล่าครับ"
ปภาวรินท์กรี๊ดออกมานิดหนึ่งด้วยความตกใจ เธอหันขวับไปมอง
เจ้าของเสียง และต้องใช้เวลาครูห่ นึง่ กว่าสมองจะส่งสัญญาณบอกว่าเขาคือ
อาชวิน สีหน้าท่าทางเขาดูตกใจพอกัน
"พี่ท�ำให้ตกใจใช่ไหม ขอโทษครับ"
"มะ...ไม่ใช่ค่ะ" หญิงสาวละล�่ำละลักปฏิเสธ "คือ...คือปิน...ปินนึกว่า
มีคนตามมา"
"นอกจากน้องปินก็มีพี่คนเดียวครับ รถพี่จอดที่ชั้นนี้" สถาปนิกหนุ่ม
ให้ข้อมูลด้วยน�้ำเสียงนุ่มนวล
"ไม่มีคนอื่นจริงเหรอคะ"
"ไม่มีครับ" อาชวินยืนยันหนักแน่น
"เมื่อกี้ปินมองไปแล้วไม่เห็นใคร..." ปภาวรินท์หยุดแค่นั้น ไอร้อน
แล่นขึน้ มาเกาะแก้มนวลด้วยความรูส้ กึ อับอาย "เอ้อ สงสัยปินจะประสาทเสีย
ไปเองเลยไม่เห็นพี่วิน"
"มันมืดด้วยแหละ" เสียงทุ้มปลอบประโลม จากนั้นก็ยื่นมือออกไป
เมื่อเห็นเธอขยับท�ำท่าจะลุก "พี่ช่วยนะ"
"ขอบคุณค่ะ" หญิงสาวยอมวางมือลงบนมือใหญ่เพือ่ ให้เขาเป็นหลักยึด
ในการลุกยืน ดวงตาคู่สวยเหลือบมองใบหน้าหล่อเหลาแวบหนึ่งก่อนจะ
หลุบลงต�่ำ "เอ่อ ปินขอโทษอีกทีนะคะ"
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"เท่าที่พี่รู้การตกใจและระวังตัวไม่ถือเป็นความผิดนะ" อาชวินส่งยิ้ม
ให้เธอ "รถน้องปินอยู่ไหน พี่เดินไปส่งนะ"
ปภาวรินท์พยักหน้ารับอย่างประหม่า จากนัน้ ก็ออกเดินแบบเก้ๆ กังๆ
ไปยังรถที่จอดอยู่สุดมุมอาคาร ในอกยังคงรู้สึกแตกตื่น ทว่าเป็นคนละ
เหตุผลกับทีแรก และแน่นอนว่าความอับอายก็ยังไม่ยอมถอยไปไหน เธอ
อยากเจอเขาอีก แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ หน�ำซ�้ำเธอยังอยู่ในสภาพ
สติแตกด้วย
"น้องปินขับรถไหวแล้วแน่ใช่ไหม" สถาปนิกรูปหล่อออกปากถามขณะที่
เธอกดรีโมตปลดล็อกรถ
"ค่ะ" หญิงสาวพยักหน้า
"งั้นขับรถดีๆ นะ"
รอยยิ้มของอาชวินท�ำให้ดวงตาของเธอพร่างพราย มันแทบจะขับไล่
ความกลัวทีย่ งั ตกค้างอยู่ในกระแสความรูส้ กึ ไปได้ทงั้ หมด หัวใจกระตุกเต้น
อย่างตกใจอีกครั้ง คราวนี้ด้วยเหตุผลใหม่ มันผลักดันให้เธอรีบเปิดประตู
ขึ้นรถ กระทั่งสตาร์ตรถแล้วเธอจึงมีสติพอจะตระหนักว่าเขาไม่มีทางได้ยิน
เสียงหัวใจของเธอเต้น ดังนั้นเธอจึงสูดลมหายใจลึกแล้วลดกระจกรถลง
เพื่อยกมือไหว้เขา
"ขอบคุณมากนะคะพี่วิน กลับบ้านดีๆ เหมือนกันนะคะ"
ปภาวรินท์ ได้รับรอยยิ้มทรงเสน่ห์ตอบกลับมาอีกหน เธอคิดว่า
สามารถมองรอยยิม้ ของสถาปนิกหนุม่ ได้ทงั้ วัน แต่เมือ่ มันเป็นไปไม่ได้เธอจึง
กดปุ่มเลื่อนกระจกหน้าต่างขึ้นแล้วออกรถ โดยที่ก็ยังไม่วายเหลือบมอง
ร่างสูงผ่านทางกระจกมองหลังอีกหน
มันน่าแปลก ทั้งที่เวลาก็ผ่านมานานแล้วนับจากวันแรกที่เธอได้พบ
และประทับใจในตัวอาชวิน ทว่าพอวันนีเ้ ขาเดินกลับเข้ามาในชีวติ มันกลับ
คล้ายเธอเพิ่งเห็นเขาในมหาวิทยาลัยเมื่อวานนี้เอง ที่เพิ่มเติมคือครั้งนี้เธอ
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ได้พบประสบกับตัวโดยตรงว่าเขาใจดีมาก...เธอนี่สิ เจอกันวันแรกก็มีแต่
เรื่องดีๆ ให้เขาประทับใจทั้งนั้น แรกสุดท�ำเสื้อเขาเปื้อน แล้วต่อมาก็ยัง
สติแตกให้เขาเห็นอีก
ท�ำไมจิตใจเธอไม่ยอมลืมเรื่องนั้นไปสักทีนะ เวลาก็ผ่านมานานแล้ว
เธอคิดว่าตัวเองโอเค ทว่าเหตุการณ์เมื่อกี้คือข้อพิสูจน์ว่าที่ผ่านมาเธอแค่
หลอกตัวเองเท่านั้น
แต่มองในแง่ดี พี่วินคงลืมเราไม่ลงแล้วจริงๆ ปภาวรินท์หาทาง
เยียวยาจิตใจตัวเอง ขณะเดียวกันความคิดก็ล่องลอยกลับไปหาชายหนุ่ม
อีกหน...ไม่ว่าอย่างไร เธอแน่ใจแล้วว่าไม่อยากปล่อยโอกาสที่จะได้ท�ำ
ความรู้จักเขามากขึ้นผ่านไป แม้จะยังนึกไม่ออกเลยก็ตามว่าควรต้อง
ท�ำอย่างไร
แต่ก่อนอื่น...ต้องหาทางรู้ให้ได้ก่อนว่าเขาโสดหรือเปล่า!
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บทที่ 2

ชอบนะคะ อยากได้

"แกชัวร์ใช่ไหมว่าพี่วินเขาโสดจริงๆ" ปภาวรินท์ก�ำส้อมคันเล็กในมือ
แน่น ดวงตาคู่งามเปล่งประกายแห่งความหวัง
"อือ แกจ�ำทีฉ่ นั เคยเล่าให้ฟงั ได้ไหมว่าญาติฉนั อุตรินกึ อยากท�ำคอนโดฯ
ขายขึ้นมา แล้วนางก็ไปจ้างบริษัทของพี่วินให้ช่วยออกแบบให้ เพราะนาง
ประทับใจงานตึกที่ไหนสักงานของพี่เขานี่แหละ ปรากฏก�ำไรดีนางก็เลย
ท�ำต่อมาเรื่อยๆ ปีละตึกสองตึกแล้วแต่อารมณ์ พอดีฉันรู้มาว่านางก�ำลังจะ
สร้างคอนโดฯ ใหม่และนัดคุยกับบริษัทสถาปนิก ฉันเลยแกล้งเสนอหน้า
ไปเจอนาง ปรากฏว่าฉันได้เจอผูห้ ญิงคนทีย่ นื คุยกับพีว่ นิ วันนัน้ ด้วย" ปริยากร
เล่าไปใช้หลอดจิ้มน�้ำแข็งในแก้วกาแฟเล่นไป
"หือ?"
"เขาแนะน�ำตัวว่าชื่อณัฐรัมภา* เป็นอินทีเรียของบริษัท Archwin
ฉันแกล้งแย็บไปว่าเคยเห็นเขาอยูก่ บั พีว่ นิ เหมือนแฟนกันเลย เขาเลยบอกว่า
พีว่ นิ โสด ส่วนตัวเขามีแฟนแล้วและมีแผนจะแต่งงานด้วย...จะว่าไปอินทีเรีย
คนนี้ก็ดูฉลาดและน่าจะรู้ทันนะว่าฉันแกล้งแย็บหาข้อมูล แต่ก็เอาเหอะ"
* ติดตามเรื่องของณัฐนนท์-ณัฐรัมภา ได้ใน 'ณัฐรัมภา'

ปภาวินท์
18

ปภาวรินท์ไม่ได้ตอบอะไร เพียงฉีกยิ้มเท่านั้น ซึ่งพอเห็นรอยยิ้มของ
เพื่อนสนิทแล้วคนที่สู้อุตส่าห์ ไปหาข่าวมาให้ก็อดหมั่นไส้ไม่ได้
"ข่าวสารนั้นหายาก ต้องล�ำบากขับรถไป รู้ว่าเขาโสดแล้วห้ามให้
ความพยายามในการสืบของฉันเสียเปล่านะโว้ย"
"แหม แกอ่า" คนตัวเล็กท�ำปากยื่น "ถึงฉันจะปลื้มเขามานานแต่ก็
เป็นการปลื้มแบบเด็กๆ ปลื้มในจินตนาการ ฉันยังไม่ได้รู้จักเขาดีพอเลยนะ
แต่ฉันก็ตั้งใจว่าจะหาทางท�ำความรู้จักเขาแหละ ไหนๆ ก็ได้เจอกันแล้ว"
"ก็ดี เพราะขืนแกยังจะปอดแหก เก็บเขาไว้เป็นเจ้าชายในมโนของ
ตัวเองต่อไปทั้งที่ฉันอุตส่าห์ ไปสืบข่าวให้แล้ว ฉันจะสาปแกจนสิ้นแสง!"
ปริยากรประกาศ
"ปีย่า วันนี้ฉันเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟแกนะ แกจะมาร้ายกับฉันแบบนี้
ไม่ได้สิ"
"อ้อยเข้าปากช้าง ขนมเข้าปากฉันไปแล้ว ทวงบุญคุณไปก็เท่านั้น
แหละ" ปริยากรลอยหน้าลอยตา ขณะเดียวกันก็แอบนึกข�ำอยู่ในใจเมือ่ เห็น
หน้าตายู่ยี่ของเพื่อน
ไอ้ปินนี่แกล้งสนุกจริงๆ!
"เอาล่ะ แล้วแกวางแผนจะเข้าไปตีสนิทกับพี่วินยังไงบ้างล่ะ"
"ก็ยงั คิดอยู่ ฉันไม่มโี ครงการอะไรให้เขาท�ำอย่างญาติแกด้วยสิ จะจ้างเขา
สร้างบ้านก็ไม่มเี งิน ใกล้เคียงทีส่ ดุ คือให้เขาตกแต่งคอนโดฯ ห้องจิว๋ ของฉันใหม่
ซึ่งถ้าติดต่อให้เขาท�ำนี่แทนที่จะได้ผูกสัมพันธ์ก็อาจโดนมองแรงอ่ะนะ"
ปภาวรินท์ถอนหายใจเฮือกแล้วตักเค้กเข้าปาก
"ฉันว่าแกจะโดนมองแรงใส่ถา้ ไปพูดว่าไม่มเี งินให้คนอืน่ ได้ยนิ มากกว่า"
ปริยากรบอก แต่ก็รู้ดีว่ามันเป็นความจริง
มันก็ไม่ใช่วา่ ลูกสาวคนเล็กของเจ้าสัวประดิษฐ์จะยากจนข้นแค้นขนาดนัน้
เพียงแต่เธอก็ไม่ได้รำ�่ รวยขนาดทีจ่ ะใช้เงินเจ็ดหลักได้แบบไม่ตอ้ งคิดเหมือนกัน
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คนที่รวยคือพ่อของเธอ พี่สาวต่างแม่ของปภาวรินท์มักขอนู่นขอนี่จากพ่อ
ซึ่งท่านก็มักให้ตามประสาพ่อที่รักลูกสาว ขณะที่ปภาวรินท์เองไม่ค่อยได้
ขออะไรมากนักด้วยไม่อยากมีปัญหากับรัญชนาซึ่งจงเกลียดจงชังน้องสาว
ไม่เลิก
"หรือว่าฉันจะชวนคุณพ่อท�ำอะไรสักอย่างแล้วให้แกมาแจมดี" ปริยากร
ท�ำท่าครุ่นคิด
"แล้วฉันจะไปแจมกับโครงการบ้านแกได้ไง"
"แกก็ลาออกจากบริษทั แล้วย้ายมาท�ำงานกับฉันไง พ่อฉันให้บตั รวีไอพี
กับแกอยูแ่ ล้ว เลือกต�ำแหน่งมาเลย แกไม่ตอ้ งเสีย่ งภัยพีส่ าวด้วย ดีจะตาย"
"ไอ้บา้ หาเรือ่ งให้โดนป๊าด่าแบบแพ็กคูช่ ดั ๆ" ปภาวรินท์ตวัดสายตาค้อน
ขณะที่ผู้เป็นเพื่อนหัวเราะอย่างขบขัน
"เอ้อ ฉันนึกออกแล้ว" อยูด่ ๆี ปริยากรก็หยุดหัวเราะแล้วท�ำท่านึกขึน้ ได้
"โครงการยักษ์โครงการนั้นของป๊าแกไง ที่จะเอาโรงแรมเจ๊งแล้วมาท�ำใหม่
น่ะ"
"อ๋อ" สาวร่างเล็กพลอยนึกขึ้นได้ด้วย "แต่แหม โครงการยักษ์แถมมี
ต่างชาติรว่ มทุน ต่อให้เป็นฉันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าไปเจ๋อ เสนอให้ใช้
บริษัทไหนท�ำก็ได้นะ"
เมื่อไม่นานมานี้เจ้าสัวประดิษฐ์ตัดสินใจซื้ออาคารของโรงแรมเก่าแก่
ซึง่ ปิดตัวลงไปมารีโนเวต โดยไปชักชวนกลุม่ นักลงทุนต่างประเทศมาร่วมด้วย
จนเกิดเป็นโครงการรีโนเวตโรงแรมควบศูนย์การค้าหรูกลางเมือง มันเป็น
ข่าวเกรียวกราวในวงการอสังหาริมทรัพย์พอสมควรเนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาเจ้าสัว
ประดิษฐ์ ไม่เคยลงทุนในด้านนี้มาก่อน และอีกไม่นานก็จะมีการคัดเลือก
บริษัทสถาปนิกที่จะมารับหน้าที่ออกแบบรีโนเวต
"แกเลือกบริษทั สถาปนิกเองไม่ได้ แต่แกเชียร์บริษทั พีว่ นิ ได้นี่ งานใหญ่
แบบนัน้ ทาง Archwin น่าจะสนใจอยูแ่ ล้ว พีว่ นิ เขาก็ไม่ไก่กานะ มีชอื่ สร้างตึก
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เก๋ๆ ดังๆ ที่เมืองนอกด้วย แกก็เอาเรื่องนี้ไปเป็นสะพานทอดหาพี่วิน ส่วน
เรื่องจะได้งานหรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของเขาเอง"
ปภาวรินท์มีทีท่าคล้อยตาม แต่อึดใจหลังจากนั้นก็ท�ำหน้าม่อย
"มันก็ฟังดูน่าสนใจดี แต่ยังไงฉันก็ไม่เกี่ยวกับโครงการนี้อ่ะ" เธอจบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ทุกวันนี้ก็ช่วยงานในบริษัทของพ่อในสายงานที่จบมา
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ตรงไหนเลย
"อย่าลืมสิวา่ แกมีการ์ดลูกสาวเจ้าสัวประดิษฐ์ แกแค่ไปอ้อนป๊าว่าอยาก
ลองขยับขยายเปลี่ยนสายงานดูบ้าง อีกอย่างยังไงแกก็จบทางด้านดีไซน์
ดูเข้ากับการเลือกบริษทั สถาปนิกนะ เรือ่ งแค่นปี้ า๊ แกให้ได้อยูแ่ ล้ว" ปริยากร
แนะ
ปภาวรินท์ท�ำท่าครุ่นคิดครู่หนึ่ง ก่อนจะพยักหน้ารับ
"ถ้าแบบนี้ก็พอเป็นไปได้แหละ แต่...มันมีแต่ ไม่ใช่ปัญหาทางฉันนะ
แต่โครงการนี้มันใหญ่เบิ้ม ถ้าฉันเสนอตัวเข้าไป พี่รัญต้องคิดว่าฉันอยาก
เอาหน้าไม่ก็อยากเอาใจป๊า เดี๋ยวก็ได้มีเรื่องอีก"
"มันก็จริงแหละ แต่...ฉันก็มีแต่เหมือนกัน แต่นี่อาจเป็นโอกาสเดียว
ที่แกจะได้ท�ำความรู้จักกับพี่วินนะโว้ย เพราะถ้าแกรู้จักเขาแบบอื่นยังไงก็
ไม่มขี อ้ อ้างให้ตดิ ต่อกันตลอดๆ เหมือนเรือ่ งงานหรอก" สาวตาคมชี้ให้เห็น
ความจริง
"นัน่ สิ เฮ้อ" คนตัวเล็กถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างหนักใจ เธอไม่อยาก
มีเรือ่ งกับพีส่ าวต่างแม่ ไม่ใช่วา่ เธอสูอ้ กี ฝ่ายไม่ได้ แต่มนั จะท�ำให้พอ่ ไม่สบายใจ
และเป็นปัญหาในครอบครัว
ปริยากรไม่ออกความเห็นใดอีกแล้วจิบกาแฟของตัวเองอย่างใจเย็น
รอดูว่าเพื่อนจะตัดสินใจอย่างไร
"แหม ถ้าท�ำแบบง่ายๆ ได้กด็ สี เิ นาะ" หลังจากผ่านไปพักหนึง่ ปภาวรินท์
ก็บ่นงึมง�ำออกมา
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"อะไรของแก"
"ก็แบบนี้ไง" ลูกสาวเจ้าสัวประดิษฐ์หนั ไปเปิดกระเป๋าสะพายแล้วหยิบ
ปึกธนบัตรใบละพันที่เพิ่งไปเบิกจากธนาคารออกมาสะบัด "แบบว่ายื่นไป
ตรงหน้าแล้วก็บอกไปเลยว่าชอบนะคะ อยากได้"
เกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะ ปริยากรไม่ยักข�ำอย่างที่คนต้นเหตุคาดไว้
หน�ำซ�้ำยังกะพริบตาปริบๆ ท�ำหน้าประหลาดอีกต่างหาก ยิ่งไปกว่านั้นคือ
ไม่ทันไรก็มีเสียงหัวเราะทุ้มๆ ลอยมา
"ท�ำแบบนี้บ่อยเหรอครับ"
เฮ้ย! ปภาวรินท์หันไปมองหน้าตาตื่น แล้วก็พบว่ามีคนยืนอยู่เยื้อง
ไปทางด้านหลังเธอ...และคนคนนั้นคืออาชวิน!
"ใช่ค่ะ ยายปินท�ำแบบนี้บ่อย" ปริยากรพูดหน้าตาเฉย จากนั้นก็
ฉีกยิ้มหวาน "บังเอิญจังเลยค่ะพี่วิน"
"ปีย่า! ท�ำไมใส่ร้ายฉันแบบนี้" สาวร่างเล็กร้องลั่น จากนั้นก็หันไปหา
หนุม่ หล่อแล้วรีบอธิบายแบบลิน้ แทบพันกัน "ไม่จริงนะคะ ปินไม่เคยท�ำแบบ
นี้นะ"
"โอเคครับ" อาชวินยิ้มรับ ดวงตายังเป็นประกายพราวขบขัน
ปภาวรินท์เกือบเคลิ้มไปกับรอยยิ้มของเขาแล้ว ทว่าพอสังเกตว่า
ดวงตาคมมองหลุบต�่ำแบบแปลกๆ เธอเลยมองตาม ครั้นพบว่าเขาก�ำลัง
มองมือของเธอซึ่งยังถือปึกเงินยื่นออกไปกลางทางเดิน เธอเลยรีบดึงมือ
กลับ บนใบหน้าสวยปรากฏรอยยิ้มแห้งๆ
"คือปินเพิ่งไปเบิกเงินมา จะเอาไปเข้าอีกธนาคารเพราะวันนี้แอพฯ
ธนาคารมันล่มๆ กลัวโอนเงินแล้วผิดพลาดน่ะค่ะ"
"อ้อ จริงด้วย พีเ่ คยโอนเงินช่วงปลายเดือนแล้วมันไปไม่ถงึ ปลายทาง
ด้วยเหมือนกัน กว่าจะได้เงินคืนตั้งเป็นวัน ดีแล้วล่ะที่ระวังไว้" อาชวิน
ยิ้มให้หญิงสาว
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"แล้วพี่วินมาท�ำอะไรแถวนี้เหรอคะ" ปริยากรส่งเสียงถามเมื่อเห็นว่า
เพื่อนท�ำท่าจะเคลิ้มอีกแล้ว
"บริษัทพี่อยู่แถวนี้ครับ อันที่จริงอยู่ห่างไปไม่ถึงห้าสิบเมตรด้วยซ�้ำ
พี่ก�ำลังจะเดินผ่านร้าน พอดีเห็นพวกเราสองคนเลยแวะเข้ามาทักนี่แหละ"
ปริยากรท�ำตาโต เธอเหล่มองเพื่อนสนิทซึ่งเป็นคนเลือกสถานที่
นัดทันที ปรากฏว่าเพือ่ นหลุบตาหลบท�ำเป็นก้มลงไปเก็บปึกเงินเข้ากระเป๋า
เธอเลยหมายเหตุไว้ในใจแล้วหันไปคุยกับชายหนุ่มต่อ
"แล้วพี่วินจะเดินไปไหนเหรอคะ หรือว่าจอดรถไว้ไกล นี่พวกเรา
สองคนก็ต้องไปจอดรถไว้ในกรมอะไรสักอย่างเหมือนกัน"
"เปล่าๆ พี่จะไปซื้อกาแฟนี่แหละ"
"แถวนีร้ า้ นกาแฟเยอะ พีว่ นิ มีรา้ นเด็ดเหรอ แนะน�ำบ้างสิ เดีย๋ วพวกเรา
จะได้ตามไปลอง"
"ไม่เชิงว่าเด็ดหรอก แต่มรี า้ นทีก่ าแฟเข้มถูกปากพีน่ ะ่ น้องๆ ดืม่ กาแฟ
เข้มๆ กันบ้างไหมล่ะ"
"ไม่ได้ดมื่ กาแฟเข้มๆ หรอกค่ะ แต่ชอบกลิน่ กาแฟ หอมดี" ปภาวรินท์
ตอบ ขณะเดียวกันก็พยายามซ่อนอาการนิว่ หน้าเพราะโดนเพือ่ นเตะหน้าแข้ง
เพื่อกระตุ้นให้เธอพูดบ้าง...รู้หรอกว่าเจตนาดี แต่เตะเบาๆ หน่อยก็ได้!
"งัน้ น่าจะชอบร้านนีน้ ะ เพราะร้านนีห้ อมกลิน่ กาแฟทัง้ ร้านเลย" เขายิม้
แล้วบอกชื่อร้าน ตามด้วยต�ำแหน่งที่ตั้งซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากร้านนี้นัก "ถ้ามี
โอกาสลองแวะไปดูก็ได้นะ...เอาล่ะ พี่ไม่กวนพวกเราสองคนแล้ว เอาไว้
เจอกันใหม่นะ"
"แป๊บนึงค่ะพีว่ นิ " ปริยากรรีบเรียกไว้ "พีว่ นิ เอานามบัตรติดตัวมาไหมคะ
ขอให้ยายปินสักใบสิ ช่วงนีค้ รอบครัวปินก�ำลังสนใจเรือ่ งอสังหาริมทรัพย์อยู่
ปีย่าเพิ่งเล่าให้ปินฟังเองว่าบริษัทพี่วินออกแบบคอนโดฯ ให้ญาติปีย่า"
"อ๋อ ได้ครับ" อาชวินพยักหน้ารับแล้วหยิบซองหนังส�ำหรับใส่การ์ด
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ออกมา ด้วยความที่รับหน้าที่เป็นคนหางานเข้าบริษัทท�ำให้เขาพกมันเป็น
นิสัย ขาดไม่ได้พอๆ กับกระเป๋าสตางค์ "โทรมาได้ตลอดนะครับ ไม่ต้อง
เกรงใจ ปรึกษาเฉยๆ ก็ได้ คนกันเองพี่ไม่คิดค่าบริการ"
"ขอบคุณนะคะ" ปภาวรินท์รบั นามบัตรมา "โอ๊ะ นามบัตรเท่จงั เลยค่ะ"
นามบัตรของเขาเป็นสีด�ำ ตัวหนังสือสีขาวถูกจัดเรียงอย่างเก๋ไก๋ ตรง
มุมซ้ายล่างมีลวดลายแบบแปลนบ้าน และมีคิวอาร์โค้ดอยู่ภายใน
"ขอบคุณครับ ถ้านามบัตรไม่สวยคงเสียชื่อสถาปนิกนะ" เขาหัวเราะ
"จริงด้วย ปินควรให้นามบัตรพี่วินเหมือนกัน" หญิงสาวบอกแล้วรีบ
หันไปเปิดกระเป๋าขึ้นมาหยิบนามบัตรส่งให้อีกฝ่าย "ถ้ามีอะไรที่พี่วินคิดว่า
ปินช่วยได้ก็โทรมาได้ตลอดเลยเหมือนกันนะคะ"
"ขอบคุณครับน้องปิน"
สถาปนิกหนุม่ จากไปในทีส่ ดุ ปภาวรินท์มองตามไม่วางตา พอหันกลับมา
ก็เจอกับสีหน้าท่าทางหมั่นไส้ของเพื่อนรัก
"ขอบคุณฉันด้วย ไม่งั้นแกไม่มีทางได้นามบัตรพี่วินหรอก"
"อือ้ ๆ รูแ้ ล้ว กินเค้กอีกชิน้ ไหม เดีย๋ วฉันเลีย้ งเอง" สาวร่างเล็กบอกอย่าง
อารมณ์ดี ก่อนจะท�ำท่านึกขึ้นได้ "ไม่สิ ท�ำไมเมื่อกี้แกไม่เตือนฉันเลยว่า
พี่วินเดินมา"
"ตอนแรกฉันไม่ทนั สังเกต แต่ถงึ เตือนก็คงไม่ทนั อยูด่ ี ใครจะไปคิดว่า
แกจะหยิบเงินปึกนึงออกมาท�ำแบบนั้น"
"แหม ก็เห็นมีมในอินเตอร์เน็ตบ่อยๆ ฉันเลยท�ำเล่นสนุกๆ ใครจะไปนึก
ว่าจะแจ็กพ็อตขนาดที่พี่วินเดินมาพอดีล่ะ" ปภาวรินท์ท�ำปากยื่น
"แล้วตกลงแกจะใช้โครงการของป๊าแกให้เป็นประโยชน์ ไหม พี่วินก็
เปิดทางอยู่นะ ฉันว่าเขาต้องรู้ข่าวโครงการนี้และคงสนใจอยู่บ้างแหละ"
ปภาวรินท์ ไม่ได้ตอบในทันที ทว่าก้มลงมองกระดาษแผ่นเล็กในมือ
ปลายนิ้วเกลี่ยตรงโลโก้ของบริษัทซึ่งเคลือบมันเอาไว้
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"มาคิดดูมนั ก็เป็นทางทีด่ จี ริงๆ นัน่ แหละทีจ่ ะได้รจู้ กั พีว่ นิ แต่ก...
็ ไม่รสู้ ิ
ฉันอาจจะลองแย็บๆ ป๊าดูก่อน"
"ลองซะ" ปริยากรพยักหน้ากึ่งสนับสนุนกึ่งสั่ง นอกจากเรื่องอาชวิน
แล้ว เธอยังคิดถึงผลพลอยได้อื่นส�ำหรับเพื่อนด้วย นั่นคือถ้าอีกฝ่ายได้
ท�ำงานในโครงการนีแ้ ล้วมันผ่านไปด้วยดี ปภาวรินท์กจ็ ะได้รบั เครดิต มีตวั ตน
ในบริษัทมั่นคงขึ้นด้วย
"ยังไงบริษัทของพี่วินก็ไม่ได้ไก่กาอยู่แล้ว ถือว่าเพิ่มตัวเลือกให้ป๊า
แหละ" สาวร่างเล็กเงยหน้าขึน้ มองเพือ่ นในทีส่ ดุ ทว่าพอเห็นสายตาท่าทาง
ของเพื่อนก็ต้องชะงัก "ท�ำไมแกมองฉันงั้นอ่ะ"
"แกรู้มาก่อนใช่ไหมว่าบริษัทของพี่วินอยู่ตรงนี้ สารภาพมาซะดีๆ"
"ก็นิดนึง แต่พอดีฉันมีธุระแถวนี้อยู่แล้วด้วยไง แล้วในซอยนี้ร้านเก๋ๆ
เพียบแกก็เห็น" ปภาวรินท์พยายามวางสีหน้าให้เป็นปกติ แม้ทราบแก่ใจว่า
เพื่อนรู้ทัน...เธอไม่ได้เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตึกจอดรถให้อีกฝ่ายฟัง และ
ไม่คิดจะเล่าด้วยเพราะไม่อยากให้เพื่อนเป็นห่วง
"ฉันยังไม่ได้วา่ อะไรแกเลย แค่ถามเฉยๆ" ปริยากรกลอกตาไปมาแล้ว
ฉวยแก้วกาแฟขึ้นมาดื่ม...ถ้าตัดความหมั่นไส้ออกไป เธอค่อนข้างชอบใจ
ด้ ว ยซ�้ ำ นั บ ตั้ ง แต่ เ กิ ด เรื่ อ งเมื่ อ สองสามปี ก ่ อ นปภาวริ น ท์ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ค บ
หรือกระทั่งคุยกับใครอย่างจริงจังอีกเลย แม้จะมีผู้ชายแสดงความสนใจ
อยู่บ้างก็ตาม
ไม่ว่าการสานสัมพันธ์กับอาชวินในครั้งนี้จะส�ำเร็จหรือเปล่า ทว่ามัน
ก็ดูเป็นก้าวย่างที่ดีในการฉุดให้ปภาวรินท์หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ตัวเอง
ไม่ได้ก่อเสียที!
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บทที่ 3
บ้าน

ปภาวรินท์หมุนพวงมาลัยพารถถอยเข้าสูโ่ รงจอดรถภายในเขตคฤหาสน์
พร้อมพิพฒ
ั น์ของเจ้าสัวประดิษฐ์ โรงรถนีย้ าวเหยียด สามารถใช้จอดรถได้
นับสิบคัน พื้นที่ถูกจับจองเกือบเต็ม ทั้งหมดล้วนเป็นรถหรูแบบที่ท�ำให้
รถมินิของเธอดูธรรมดาไปเลยทีเดียว
รถสปอร์ตสุดเก๋คนั เล็กทีจ่ อดอยูข่ า้ งๆ ท�ำให้เธอต้องระบายลมหายใจ
ออกมา เพราะมันคือรถของรัญชนา เมื่อรถอยู่แสดงว่าเจ้าของอยู่ ถึงแม้
บางทีพี่สาวต่างแม่ของเธอจะเอารถสปอร์ตเครื่องแรงราคาแพงของพี่ชาย
ไปใช้บา้ ง แต่ก็ไม่บอ่ ยนักเพราะมันขับยากกว่า และส�ำหรับวันนีเ้ ธอก็ไม่คดิ
ว่าอีกฝ่ายจะเอารถของรัชนาทไปขับ
"ไม่มที างเลือกอยูด่ "ี หญิงสาวคว้ากระเป๋าจากเบาะข้างๆ แล้วเปิดประตู
ลงจากรถ แต่เดินไปไม่กกี่ า้ วรถสปอร์ตสีเหลืองบาดตาก็พงุ่ ปราดเข้ามา เธอเลย
หยุดยืนรอ ความโล่งใจเอ่อขึน้ มาในอกขณะยืนมองรถคันสวยถูกพาเข้าซองจอด
อย่างคล่องแคล่ว
"ว่าไงปิน เพิง่ มาถึงเหมือนกันเหรอ" ชายหนุม่ ร้องทักทันทีทลี่ งจากรถ
"อือ้ " ปภาวรินท์สง่ ยิม้ ให้พชี่ ายต่างแม่...แม้รชั นาทจะเป็นพีช่ ายแท้ๆ
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ของรัญชนา ทว่าเขาปฏิบัติต่อเธอดีกว่ามาก ดังนั้นเธอจึงสนิทกับเขา
พอสมควร
"อืม วันนี้เหมือนพี่จะไม่เจอเราที่บริษัทเลยนะ" รัชนาทเลิกคิ้วขณะ
โอบไหล่น้องสาวคนเล็กหลวมๆ รั้งให้เธอเดินเข้าบ้านไปด้วยกัน
"วันนี้ตอนบ่ายปินออกไปดูงานดิสเพลย์ข้างนอกมา"
"อ้อ แล้วเป็นไงบ้างล่ะ โอเคไหม"
"เรียบร้อยดี" ปภาวรินท์พยักหน้าหงึกหงัก
ถึงจะท�ำงานอยูต่ กึ เดียวกันแต่หญิงสาวก็ไม่คอ่ ยได้เจอสมาชิกในครอบครัว
เท่าไหร่ เนือ่ งจากทัง้ พ่อและพีท่ งั้ สองคนท�ำงานเป็นผูบ้ ริหาร ส่วนเธอท�ำงาน
ด้านออกแบบอยู่ที่ชั้นล่างเหมือนพนักงานทั่วไป...อันที่จริงเจ้าสัวประดิษฐ์
ก็ตั้งใจจะหาต�ำแหน่งบริหารให้เธอเหมือนกัน แต่เธอปฏิเสธและอ้างไปว่า
อยากเริ่มท�ำงานแบบคนทั่วไปแล้วค่อยๆ เติบโตไปเรื่อยๆ ท่านชมว่าเธอ
คิดดี ทว่าความจริงก็คือเธอไม่อยากไปอยู่ใกล้รัญชนา
ขนาดตอนเธอเรียนจบแล้วพ่อซื้อรถมินิคันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เป็น
ของขวัญ พี่สาวต่างแม่ยังหาเรื่องเธอชุดใหญ่ กระทั่งประดิษฐ์ซื้อรถให้
อีกฝ่ายบ้างเธอจึงได้อยู่อย่างสงบ ดังนั้นการไปท�ำงานอยู่ชั้นเดียวกับ
รัญชนาก็น่าจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิตของเธออย่างไม่ต้องสงสัย
สองพีน่ อ้ งเดินคุยเรือ่ งสัพเพเหระไปเรือ่ ยเปือ่ ย จนกระทัง่ เข้าไปในบ้าน
แล้วพบกับรัญชนาทีเ่ ดินลงบันไดมาพอดี อีกฝ่ายดึงหน้าทันทีทเี่ ห็นน้องสาว
ต่างแม่
"ไงรัญ วันนี้กลับบ้านเร็วนะเรา พี่นึกว่าค�่ำนี้จะไปปาร์ตี้เสียอีก ได้ยิน
ว่ามีหลายงานเลย"
"พี่รัชก็เหมือนกันน่ะแหละ ท�ำไมวันนี้ ไม่ไปงานอะไร" รัญชนา
ถามกลับ ไม่เหลือบแลปภาวรินท์
"เหนื่อยน่ะสิ สัปดาห์นี้พี่ไปงานเลี้ยงงานศพหลังเลิกงานมาสี่วันติด
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แล้ว เมื่อวันก่อนก็รถติดนรกแตก กว่าจะถึงบ้านก็เที่ยงคืน" ผู้เป็นพี่ชาย
กลอกตา ขณะเดียวกันก็ขยับรั้งน้องสาวคนเล็กให้เดินขึ้นบันไดไปด้วยกัน
ปภาวรินท์ ไม่อาจต้านทานแรงรั้งจึงได้แต่ก้าวเท้าตาม ทว่าในใจก็
เต็มไปด้วยความกังวล เนื่องจากพี่สาวยังยืนขวางอยู่กลางบันได และจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมาเธอกล้าพนันเลยว่าอีกฝ่ายจะไม่หลบแน่ แต่กระนั้น
ก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ ใช่คนเดียวที่คิดแบบนี้ เนื่องจากอยู่ดีๆ พี่ชายก็
จับเธอย้ายไปอยูท่ อี่ กี ฝัง่ ของเขาก่อนจะก้าวขึน้ บันได เพือ่ ช่วยให้เธอไม่ตอ้ ง
ปะทะกับรัญชนาตรงๆ
น้องสาวคนโตถลึงตาใส่พชี่ าย ขณะทีเ่ ขายิม้ ตอบกลับไปแบบไม่รสู้ กึ รูส้ า
ผลคือโดนอีกฝ่ายกระแทกไหล่ตอนเดินสวนกัน และเมือ่ ชายหนุม่ หันไปมอง
น้องสาวคนเล็ก เขาก็ได้รับรอยยิ้มขอบคุณเป็นของก�ำนัล
ตั้งหลายปีแล้วยายรัญก็ยังไม่ยอมรับความจริงเสียทีว่ามีน้องสาว
อีกคน ทัง้ ทีต่ อนม้ายังอยู่ ท่านก็ไม่เคยพูดหรือสัง่ สอนให้เกลียดอีกบ้านแท้ๆ
รัชนาททัง้ เหนือ่ ยใจกับน้องสาวคนโตและเห็นใจน้องสาวคนเล็กไปพร้อมกัน
ปกติแล้วทีบ่ า้ นของเขาไม่คอ่ ยได้กนิ มือ้ เย็นร่วมกันเท่าไหร่ ทัง้ ประดิษฐ์
ตัวเขา รวมถึงรัญชนามักจะมีงานสังคมต้องไปร่วมหรือมีนัดหลังเวลางาน
เป็นปกติ ส่วนปภาวรินท์ไม่คอ่ ยออกงาน เธอไปอาศัยอยูท่ คี่ อนโดฯ ทีป่ ระดิษฐ์
ซื้อให้ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งเขาก็พอจะเข้าใจเหตุผลของเธอ
ถ้าเลือกได้คงไม่มีใครอยากอยู่ในบ้านที่มีคนเกลียดตัวเองอยู่ด้วย
อย่างไรก็ตามประดิษฐ์ขอร้องปภาวรินท์เอาไว้วา่ ให้กลับมากินมือ้ เย็น
ทีบ่ า้ นและค้างคืนสักสัปดาห์ละหน ซึง่ หญิงสาวก็ปฏิบตั ติ ามโดยดีมาตลอด
หลายปีที่ผ่านมา...ปกติจะมีการนัดกันก่อน แล้วประดิษฐ์ก็จะบอกแม่บ้าน
ไว้วา่ ลูกสาวคนเล็กจะมาเพือ่ ทีจ่ ะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ แน่นอนว่ารัญชนา
ต้องทราบเหมือนกันและเธอก็มกั จะอยูร่ ว่ มมือ้ เย็นในวันนัน้ ด้วยเสมอ ไม่วา่
ก่อนหน้านั้นเธอจะมีแผนอะไรในตอนเย็นก็ตาม
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"เออ พรุ่งนี้ปินมีแผนอะไรไหม พี่จะไปงานของบ้านไอ้วุธ สนใจ
ไปด้วยกันหรือเปล่า หมอนั่นเพิ่งบ่นกับพี่ว่าไม่ได้เจอปินมาพักหนึ่งแล้ว"
"ปินนัดช่างมาล้างแอร์น่ะสิ โทษทีนะ" แม้ปากจะบอกขอโทษ แต่
แท้จริงแล้วปภาวรินท์โล่งใจมากทีเดียวทีส่ ามารถปฏิเสธพีช่ ายได้โดยไม่ตอ้ ง
โป้ปด
"อ้าวเหรอ เสียดายจัง" รัชนาทพึมพ�ำบ่น ก่อนจะปล่อยมือจาก
น้องสาวเมือ่ เดินมาถึงประตูหอ้ งของเธอ "เอ้า เดีย๋ วเจอกันอีกทีขา้ งล่างนะ"
หญิงสาวพยักหน้ารับทั้งรอยยิ้ม จากนั้นก็เปิดประตูเข้าห้องพักที่จะ
มาใช้งานสัปดาห์ละหน พอหย่อนกระเป๋าสะพายลงบนเตียงแล้วเธอก็
ถอนหายใจเฮือก...อะไรพี่ชายของเธอก็ดีไปหมดน่ะแหละ ยกเว้นเรื่องที่
พยายามเชียร์ธราวุธซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาให้เธอเหลือเกิน
อันทีจ่ ริงธราวุธก็ไม่แย่ เขาเป็นลูกชายนักการเมือง เป็นเจ้าของธุรกิจ
น�ำเข้ารถยนต์รายใหญ่ หน้าตาดี เป็นนักเรียนนอก และเป็นคนเอาการ
เอางานใช้ได้ นิสยั ก็ดเู หมือนจะโอเค เขาเพิง่ มาจีบเธอเมือ่ ปีกอ่ นทัง้ ทีร่ จู้ กั กัน
มานานแล้ว ไม่รู้เหมือนกันว่าท�ำไมอยู่ดีๆ เขาถึงเกิดประทับใจเธอขึ้นมา
ปัญหาคือเธอกลับไม่ได้รสู้ กึ นึกชอบพอเขาไปมากกว่าพีช่ าย แต่ดว้ ยความที่
อีกฝ่ายเป็นเพื่อนพี่ชายเลยเป็นการยากที่จะก�ำจัดเขาไปอย่างเด็ดขาด
เหมือนคนอื่น
แหม ถ้าพี่วินเป็นเพื่อนพี่รัชก็ดีน่ะสิ...
"พวกแกสองคนนีม่ นั ยังไงวะ หน้าตาก็ดี การงานก็ดี ดันไม่มผี หู้ ญิงเอา
ทั้งคู่" ทรงพลมองชายหนุ่มทั้งสองที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างไม่สบอารมณ์
"พ่อพูดแบบนี้พวกเราเสียหายนะ ไม่ใช่ผู้หญิงไม่เอาเราอย่างเดียว
เสียหน่อย บางทีเราก็ทิ้งผู้หญิงเองบ้างเหมือนกัน" อาชวินพูดกลั้วหัวเราะ
ขณะใช้ส้อมจิ้มหมูมะนาวเข้าปาก
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คืนนี้เขามาค้างที่บ้านของวีรากร เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนผู้ซึ่ง
กลายมาเป็นหุ้นส่วนร่วมก่อตั้งบริษัท Archwin ด้วยกัน ปัจจุบันแทบจะ
เหมือนเป็นพี่น้องคลานตามกันมา กระทั่งเขายึดพ่อของอีกฝ่ายมาเป็น
พ่อตัวเองด้วยแล้ว และตอนนี้พวกเขาก็ก�ำลังประกอบกิจกรรมที่ขาดไม่ได้
ยามมีโอกาสอยู่พร้อมหน้ากันสามคนช่วงสุดสัปดาห์ นั่นคือตั้งวงสังสรรค์
"เลือกแม่ของลูกก็ต้องเอาที่ดีๆ สิ คว้าสุ่มสี่สุ่มห้าได้ไง" วีรากร
ซึ่งก�ำลังก้มหน้าก้มตาชงเหล้าพูดเสียงต�่ำ
"ไม่ตอ้ งมาพูดดี แกน่ะตัวดีเลยไอ้ว"ี ผูเ้ ป็นพ่อถลึงตาใส่อย่างขุน่ เคือง
"ไอ้วนิ ยังมีแฟนบ้าง แฟนคนล่าสุดของแกตัง้ กีป่ แี ล้ว ตอนแรกบอกว่าให้บริษทั
อยูต่ วั ก่อนค่อยหาเมีย นีอ่ ยูจ่ นรากจะงอกแล้วก็ยงั ไม่เห็นมีผหู้ ญิงสักคน แก
เป็นสถาปนิกนะไม่ใช่ฤๅษีบ�ำเพ็ญตบะ!"
ลูกชายเงยหน้าขึ้นมาท�ำท่าเหนื่อยหน่าย ทว่าเขาก็ไม่เถียงอะไรแล้ว
ก้มลงไปชงเหล้าต่อ ปล่อยให้เพื่อนสนิทพูดแทน
"พวกเราไม่เตะถ่วงเรือ่ งนีห้ รอกพ่อ แต่มนั ไม่มคี นทีเ่ หมาะจริงๆ จะให้
ท�ำไง"
ทรงพลพยักหน้าแกนๆ คร้านจะบ่นอีก อย่างไรเสียปลูกเรือนก็ต้อง
ตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ก็ต้องตามใจผู้นอน ยุคสมัยนี้ใช่จะบังคับจับคลุมถุงชนกัน
ได้เหมือนเมื่อก่อน เพียงแต่ในฐานะคนเป็นพ่อ ท่านก็อยากให้ลูกชาย
คนเดียวกับชายหนุม่ อีกคนทีเ่ ขารักเหมือนลูกแท้ๆ มีครอบครัวมัน่ คงเสียที
"พ่อเคยท�ำงานกับเจ้าสัวประดิษฐ์ ไหม เขาเป็นยังไงบ้าง" อาชวิน
รีบเบี่ยงเบนประเด็นสนทนา
"เคย ตอนบ้านเขาจัดงานแสดงสินค้าแพงๆ เขาเคยหาคนนอกเข้าไป
เสริมคนของเขา ก็ไม่มปี ญั หาอะไรนะ คุยง่าย จ่ายเงินตรง" ทรงพลทบทวน
ความทรงจ�ำ "ท�ำไม จะไปท�ำงานกับเขาเรอะ"
"บริษทั ของเขามีโครงการทีน่ า่ สนใจอยู"่ ชายหนุม่ ตอบก่อนจะเล่าเรือ่ ง
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ทีเ่ จ้าสัวประดิษฐ์รว่ มทุนกับต่างชาติเพือ่ รีโนเวตโรงแรมและสร้างศูนย์การค้า
แห่งใหม่
"ฟังดูน่าจะเป็นงานใหญ่มากนะ"
"ความจริ งผมก็ ไ ม่ไ ด้คาดหวัง อะไรมากหรอก แต่ถ้ามีโ อกาสก็
อยากลองน่ะ"
"จะว่าไปตอนที่ไปท�ำงานกับทางนั้น พ่อก็ได้เจอลูกสาวของเจ้าสัว
คนนึงด้วยนะ ถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นคนเล็ก" ทรงพลนึกขึ้นได้
"น้องปินเหรอครับ" อาชวินเลิกคิ้ว
"อาจจะชื่อนั้นก็ได้ มันก็นานแล้ว...แล้วนี่รู้จักเขาด้วยเรอะ"
"เพิง่ รูจ้ กั คือผมรูจ้ กั ลูกสาวคุณบันลือก่อน ส่วนน้องปินเขาเป็นเพือ่ นสนิท
ของลูกสาวคุณบันลืออีกที เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งเจอกันที่งานเลี้ยง แล้ว
เมื่อวันก่อนก็บังเอิญเจอกันอีกรอบแถวออฟฟิศผม" อาชวินเล่า
"วินคงพอมีขอ้ มูลเกีย่ วกับครอบครัวเจ้าสัวใช่ไหม ทีว่ า่ ลูกสาวคนเล็ก
เป็นลูกเมียน้อยน่ะ"
อาชวินพยักหน้ารับค�ำถามของทรงพล ก่อนจะหันไปเล่าให้วีรากร
ซึง่ ปกติไม่สนใจอะไรท�ำนองนีฟ้ งั ...เจ้าสัวประดิษฐ์มสี องบ้าน โดยปภาวรินท์
เป็นลูกบ้านเล็กซึง่ พ่อรับมาอยูบ่ า้ นใหญ่ดว้ ยกันหลังจากแม่ของเธอเสียชีวติ
ในช่วงที่หญิงสาวเข้ามหาวิทยาลัย ส�ำหรับรัญชนานั้นเขาเคยพบผ่านๆ
ตามงานอีเวนต์ แต่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ภรรยาหลวงของประดิษฐ์
ก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกัน
"ถ้ารูจ้ กั คนนีก้ น็ า่ จะดี งานทีพ่ อ่ รับวันนัน้ เป็นงานทีม่ พี วกเพชรพลอย
มาแสดง ลูกสาวอีกคนที่ตาดุๆ หน่อยเป็นนางแบบอยู่บนเวที ส่วนลูกสาว
คนเล็กเหมือนจะเป็นฝ่ายประสานงาน ค�่ำนั้นเดินมาถามพวกพ่อทั้งก่อน
และหลังงานเลยว่าขาดเหลืออะไรไหม ดูเป็นเด็กดีนะ" ส่วนที่ทรงพลไม่ได้
พูดออกไปคือท่านเคยได้ยินว่าลูกสาวบ้านใหญ่เกลียดน้องสาวต่างแม่มาก
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และถึงขั้นเหยียดหยามอีกฝ่ายในที่สาธารณะหลายหนทีเดียว
"ผมรู้จักเขาแค่ผิวเผิน แต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ" ชายหนุ่ม
เห็นพ้อง
"ถ้าดูทา่ ว่าเขาจะช่วยได้ก็ไปตีสนิทซะสิ ได้นามบัตรมาแล้วนี"่ วีรากร
พูดเป็นเชิงสั่ง
"ไอ้นกี่ ส็ งั่ จริง ไปตีสนิทเองมัง่ ไหมวะ" อาชวินเหล่มองเพือ่ นอย่างขันๆ
โดยทั่วไปแล้วแม้จะได้ชื่อว่าเป็นสถาปนิกเหมือนกัน แต่พวกเขาก็
แบ่งงานกันท�ำชัดเจนด้วยความถนัดอยู่คนละทาง ตัววีรากรแม่นกฎหมาย
และถนัดงานที่เน้นความคุ้มค่ากับประโยชน์ใช้สอยสูง นิสัยเงียบๆ ท�ำให้
เจ้าตัวคุมงานอยู่ในออฟฟิศเป็นหลัก ขณะที่อาชวินมีความโดดเด่นด้าน
ไอเดียแปลกใหม่หรือเน้นความสวยงามสะดุดตา และมนุษยสัมพันธ์ทดี่ กี ว่า
ก็ท�ำให้เขารับหน้าที่ติดต่อเจรจากับลูกค้า
อย่ า งไรก็ ต ามถ้ า โครงการของพร้ อ มพิ พั ฒ น์ ใ ช้ วิ ธี การประกวด
ออกแบบก็ต้องหวังให้ทางนั้นประทับใจงานในพอร์ตโฟลิโอของ Archwin
มากพอจะติดต่อมา ถ้าปภาวรินท์มีส่วนร่วมกับโครงการก็อาจช่วยได้ แต่
อาชวินก็ไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเธอมากนัก กระทั่งจะได้เจอกันอีกหรือเปล่า
ยังไม่รู้เลย
เท่าที่ชายหนุ่มทราบเกี่ยวกับลูกสาวคนเล็กของเจ้าสัวประดิษฐ์คือ
เมื่อวันงานเลี้ยงเธอน่าจะกลัวมากจริงๆ ตอนที่เขายื่นมือไปให้เธอใช้เป็น
หลักยึดเพือ่ ยืนนัน้ ปลายนิว้ ของเธอเย็นเฉียบจนน่าตกใจ วันนัน้ ความสงสัย
ผุดวูบขึ้นมา ครั้นวันนี้เขาพูดถึงเธอก็ยังอดสงสัยซ�้ำไม่ได้ เพราะมันต้องมี
เหตุผลที่ท�ำให้เธอกลัวขนาดนั้น
ทรงพลยกแก้วเหล้าขึน้ จิบขณะมองชายหนุม่ ทัง้ สองคุยกัน...อันทีจ่ ริง
ถ้าหากอาชวินอยากใช้เส้นสายในการเข้าถึงเจ้าสัวประดิษฐ์ก็ไม่ใช่เรือ่ งยาก
เลย ไม่ต้องไปตีสนิทลูกสาวของอีกฝ่ายให้เสียเวลาด้วย แต่ถ้าเขาจะท�ำ
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แบบนัน้ ก็คงท�ำเสียนานแล้ว และคงไม่ฝา่ ฟันตัง้ บริษทั เองด้วยความยากล�ำบาก
แบบนี้
บุรุษสูงวัยยังจ�ำวันแรกที่วีรากรพาเพื่อนร่วมคณะคนนี้กลับมาที่บ้าน
ได้ดี อันที่จริงชายหนุ่มทั้งสองเคยเจอกันตั้งแต่ก่อนหน้านั้นทว่าไม่รู้จักกัน
ตอนนั้นเขาเพิ่งเปิดบริษัทรักษาความปลอดภัยไม่นาน หนึ่งในงานที่
รับเกี่ยวข้องกับแม่ของอาชวิน แม้วีรากรยังเป็นวัยรุ่นแต่ก็ได้รับการฝึกฝน
มาอย่างดี ถ้าลูกชายว่างท่านก็มกั พาไปท�ำงานด้วยเพือ่ จะได้มปี ระสบการณ์
วีรากรกับอาชวินได้พบกันในครั้งนั้นเอง พอเจอกันอีกทีที่มหาวิทยาลัย
อาชวินจ�ำวีรากรได้เลยเข้ามาทัก ไปๆ มาๆ ก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกัน
ส�ำหรับทรงพลแล้วอาชวินเป็นเด็กอาภัพ แม้จะเกิดมาในครอบครัวที่
ดูสมบูรณ์เพียบพร้อม ทว่าแท้จริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น อาชวินย้ายออกมา
อยู่คนเดียวตั้งแต่ยังไม่จบมัธยมศึกษาดีด้วยซ�้ำ คอนโดฯ ของเขาอยู่ใกล้
มหาวิทยาลัย บางทีวรี ากรเลยไปค้างทีน่ นั่ แต่ถา้ เป็นช่วงสุดสัปดาห์อาชวิน
มักจะติดสอยห้อยตามมาที่บ้านนี้ เป็นแบบนี้อยู่นานจนเรียกว่ากลายเป็น
ลูกชายของท่านไปอีกคน ถึงขั้นที่อีกฝ่ายเรียกท่านว่าพ่อแบบเต็มปาก
เต็มค�ำ ตอนอาชวินก่อตัง้ บริษทั สถาปนิกก็ทา่ นนีแ่ หละที่ให้ยมื ชือ่ ไปใส่เป็น
ผู้ถือหุ้นคนที่สามให้ครบตามที่กฎหมายก�ำหนด
พูดตามจริง ใจทรงพลห่วงอยากให้อาชวินเจอคู่ครองดีๆ มากกว่าที่
ห่วงวีรากรเสียอีก ภรรยาของท่านป่วยและเสียชีวิตไปเร็ว วีรากรจึงก�ำพร้า
แม่ตั้งแต่ยังเล็ก ส่วนอาชวินนั้นพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็เหมือนก�ำพร้า
ที่วีรากรไม่ยอมมีแฟนเสียทีเข้าใจว่าเป็นเพราะนิสัยส่วนตัวของเจ้าตัวเอง
แต่ท่านเกรงว่าส�ำหรับอาชวินจะเป็นเหตุผลอื่นอย่างเช่นความล้มเหลว
ในด้านชีวิตสมรสของพ่อแม่ตัวเอง
จะว่าไป...หลังจากท่านท�ำงานให้พวกพร้อมพิพฒ
ั น์ไม่นานก็มขี า่ วลือ
แปลกๆ เกี่ยวข้องกับปภาวรินท์ลอยมาตามลม ทว่าข่าวมีหลายกระแส
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บวกกับการทีผ่ เู้ กีย่ วข้องล้วนเป็นลูกหลานคนมีหน้ามีตา ท�ำให้สดุ ท้ายเรือ่ งนี้
ก็เงียบหายไป
แต่ว่า...เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่อาชวินอยากได้งานของพวก
พร้อมพิพัฒน์กระมัง
อาชวินมองแม่ผู้ให้ก�ำเนิดด้วยแววตาว่างเปล่าดุจมองคนไม่รู้จัก
พยายามนึกทบทวนว่าครัง้ สุดท้ายทีเ่ ขาได้เจอวิภาดาคือเมือ่ ไหร่แน่ อาจจะ
เป็นเมื่อสักสามสี่เดือนก่อน แต่เขาก็ไม่ค่อยแน่ใจ ตอนนี้สมองของเขา
ไม่คอ่ ยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ ข้อมูลเกือบทัง้ หมดทีม่ นั ส่งมาให้เขาในเวลานี้
คืออาการปวดตุบๆ บริเวณศีรษะ นอกนั้นก็เป็นความจ�ำที่ว่าแม่ของเขา
บอกจะไปท�ำศัลยกรรมคางที่เกาหลีใต้ และถ้าดูจากใบหน้าของวิภาดา
ในตอนนี้ท่านก็คงไปท�ำมันแล้ว แถมน่าจะมีการศัลยกรรมอย่างอื่นอีก
หลายอย่างด้วย
พูดก็พูด ถ้าเดินสวนกันเขาอาจจะจ�ำแม่ตัวเองไม่ได้ก็ได้
"วิน ฟังที่แม่พูดบ้างไหมเนี่ย" วิภาดาพ่นลมหายใจอย่างไม่พอใจ
เพราะสังเกตเห็นว่าลูกชายคนเดียวท�ำท่าใจลอย ทัง้ ทีเ่ มือ่ ครูต่ นเล่าเรือ่ งการ
ไปล่องเรือยอชต์ที่ฝรั่งเศสกับเพื่อนให้ฟังเสียยืดยาว
"ขอโทษทีครับ ผมแฮงก์ เมือ่ คืนผมดืม่ กับเพือ่ นเพลินไปหน่อย ไม่นกึ
ว่าคุณแม่จะโทรมาชวนกินข้าวแบบนี้"
เมื่อคืนหลังจากทรงพลแยกตัวไปพักผ่อนแล้วเขาก็ยังนั่งชนแก้วกับ
วีรากรต่อจนดึก ส่วนหนึ่งเพราะเห็นว่าวันนี้เป็นวันหยุดและเขาก็ว่าง โดย
ตั้งใจไว้ว่าจะนอนสักครึ่งค่อนวัน ใครจะไปนึกว่าจู่ๆ แม่จะโทรมาเรียกให้
ออกมากินมื้อเที่ยงด้วยกัน แม้ใจจะอยากปฏิเสธ ทว่าจิตส�ำนึกก็เหนี่ยวรั้ง
ไว้วา่ เขาไม่ได้เจอหน้าแม่มานานพอควรแล้ว ดังนัน้ จึงแข็งใจฝืนลุกออกมา
ที่น่าข�ำก็คือก่อนออกจากบ้านมาวีรากรถามว่าต้องการความช่วยเหลือ
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อะไรไหม
หมอนัน่ ท�ำอย่างกับเขามาออกรบ แต่กน็ นั่ แหละ...เพือ่ นสนิทของเขา
รู้ลึกรู้จริง
"อ้อ" ท่าทางของผู้เป็นแม่อ่อนลงเล็กน้อย "แล้วนี่กินอะไรแก้แฮงก์
ไปหรือยัง เอสเพรสโซสักชอตดีไหม"
"เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนออกมาแล้วครับ แต่ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ ผมถึง
สั่งชาเขียวมาลองนี่ไง"
"อายุเริม่ เยอะแล้วก็แบบนีแ้ หละ นีพ่ ดู จากประสบการณ์ตรงของแม่นะ"
อาชวินพยักหน้ารับ ส�ำหรับเรือ่ งนีถ้ า้ ไม่เชือ่ วิภาดาเขาก็ไม่รจู้ ะไปเชือ่ ใคร
ได้อกี เพราะท่านได้ชอื่ ว่าเป็นสาวสังคมสายปาร์ตตี้ งั้ แต่กอ่ นแต่งงาน ขนาดทีว่ า่
คลอดเขาแค่ไม่ถึงสองสัปดาห์ก็ออกไปปาร์ตี้แล้ว กระทั่งบัดนี้ท่านก็ยัง
ไม่เปลี่ยน
"แล้วแบบนี้เย็นนี้จะไปงานวันเกิดเพื่อนแม่กับแม่ไหวไหมเนี่ย"
"งานวันเกิด?"
"อืม งานวันเกิดคุณหญิงกสมา จ�ำได้ไหม...ที่แม่เคยแนะน�ำว่าจะให้
วินไปออกแบบตึกออฟฟิศใหม่ให้เขา แล้ววินบอกว่างานแน่น สถาปนิก
ไม่พอนั่นไง"
"อ้อ แล้วท�ำไมผมต้องไปงานวันเกิดของเขาด้วย"
"คุณหญิงกสมาเป็นเพือ่ นแม่ มีธรุ กิจเยอะแยะ เราท�ำธุรกิจก็ตอ้ งรูจ้ กั คน
ให้เยอะๆ เข้าไว้ไม่ใช่หรือไง" วิภาดาขมวดคิว้ เพราะคิดว่าลูกชายถามอะไร
แปลกๆ
อาชวินยิ้มเอื่อยๆ เพื่อสะกดอาการอยากระบายลมหายใจของตัวเอง
เอาไว้...ถ้าวิภาดาเป็นแม่ที่ใกล้ชิดกับเขามากกว่านี้สักหน่อย ท่านจะต้อง
ทราบว่าทุกวันนีเ้ ขารูจ้ กั คนเยอะมาก แต่กค็ งว่าท่านไม่ได้ ในเมือ่ เขาพยายาม
หลีกเลี่ยงใครก็ตามที่สนิทกับท่านมากๆ แม้จะฝืนธรรมชาติในการหางาน
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เข้าบริษทั ก็ตาม เพราะต้องยอมรับว่าวงสังคมของแม่มลี กู ค้าชัน้ ดีอยูไ่ ม่นอ้ ย
"ถ้าผมไปงานวันเกิดในสภาพนีน้ า่ จะท�ำให้คณุ แม่ขายหน้ามากกว่านะ"
"เอาไว้คราวหน้าก็ได้" วิภาดาพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจนัก "น่าเสียดาย
หนูดาด้าลูกสาวคนเล็กของคุณหญิงกสมากลับมาจากเรียนปริญญาโท
ที่ยุโรปพอดีเสียด้วย วินรู้จักหนูดาด้าไหม"
"จ�ำได้ว่าเคยเจอตามงานสังคมครับ แต่นานแล้ว ก็น่าจะเป็นตอน
ก่อนเขาไปเรียนต่อล่ะมั้ง"
"เขาสวยน่ารักดีนะ" ผู้เป็นแม่พอใจมากขึ้นกับค�ำตอบที่ได้รับ
ชายหนุ่มไม่ตอบทว่ายกถ้วยชาเขียวร้อนขึ้นมาจิบ...ก็เพราะแบบนี้
เขาถึงไม่คิดจะรับงานจากพวกเพื่อนพ้องของแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่
มีลูกสาว แต่อย่างน้อยคราวนี้ก็ดีหน่อยตรงที่ท่านเปิดประเด็นขึ้นมา
หลังจากกินข้าวเสร็จแล้ว อีกแป๊บเขาก็ขอตัวกลับได้ ไม่ตอ้ งฟังท่านโฆษณา
ลูกสาวเพื่อนนาน
นาฬิกาเพิ่งบอกเวลาบ่ายสอง ทว่าปภาวรินท์กลับรู้สึกว่าพลังงาน
ส�ำหรับวันนี้จวนเจียนจะหมดเต็มทีแล้ว อันที่จริงเธอควรจะชินเพราะมันก็
เป็นแบบนีแ้ ทบทุกครัง้ ทีก่ ลับไปค้างทีบ่ า้ น เนือ่ งจากรัญชนาไม่เพียงละจาก
กิจกรรมต่างๆ ที่วางแผนไว้เพื่ออยู่ร่วมโต๊ะมื้อเย็นแล้ว วันรุ่งขึ้นอีกฝ่ายก็
มักจะยังปักหลักอยูท่ บี่ า้ นจนกว่าเธอจะกลับ ซึง่ เธอก็เดาแบบค่อนข้างปักใจเชือ่
ว่าพี่สาวต่างแม่น่าจะกลัวเธอออดอ้อนขออะไรจากพ่อเลยตั้งใจจะอยู่ขวาง
ให้มากที่สุด
หญิงสาวระบายลมหายใจขณะยืนรอเครือ่ งดืม่ หน้าเคาน์เตอร์รา้ นกาแฟ
ปกติเธอไม่ได้คดิ จะขออะไรจากประดิษฐ์เลย มีแค่วนั นีท้ อี่ ยากหาโอกาสคุย
กับพ่อเรือ่ งโครงการรีโนเวตโรงแรมนัน่ แต่เพราะรัญชนาประกบท่านตลอด
ท�ำให้ไม่มีโอกาส...ถ้าขึ้นไปหาพ่อตอนอยู่ออฟฟิศรัญชนาก็ต้องรู้อยู่ดี
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แถมเรื่องนี้เธอไม่อยากโทรคุยด้วยสิ
ปภาวรินท์ทซู่ อี้ ยูท่ บี่ า้ นจนกระทัง่ มือ้ เทีย่ ง ปรากฏว่าพีช่ ายดันเปิดประเด็น
เรือ่ งธราวุธขึน้ มาเสียอีก ประดิษฐ์ชอบเพือ่ นของลูกชายคนนีม้ ากและรูด้ ว้ ยว่า
อีกฝ่ายสนใจเธออยู่ ดังนัน้ พ่อเลยแนะให้เธอบอกเลิกนัดช่างแอร์ แน่นอนว่า
เธอต้องยืนกรานปฏิเสธ โดยอ้างว่าถ้ายกเลิกวันนี้กว่าจะนัดใหม่ได้ก็คง
วันหยุดสุดสัปดาห์หน้า แต่ตอนนี้แอร์ที่คอนโดฯ ของเธอชักไม่ค่อยเย็น
เท่าไหร่แล้ว ถึงอย่างนัน้ พ่อก็ยงั ไม่วายบอกว่าให้ลองเปิดใจศึกษาธราวุธดู...
ทีน่ า่ เบือ่ ก็คอื ส�ำหรับเรือ่ งนีร้ ญั ชนาผสมโรงกับพ่อไปด้วยเสียอย่างนัน้ เพราะ
อีกฝ่ายทราบดีว่าเธอไม่ได้ชอบเพื่อนพี่ชาย
นอกจากไม่ได้คยุ กับประดิษฐ์ตามทีต่ งั้ ใจไว้แถมกินมือ้ เทีย่ งฝืดคอแล้ว
พอกลับมาถึงคอนโดฯ ปภาวรินท์ยังต้องหงุดหงิดเพราะช่างแอร์ โทรมา
ยกเลิกนัดโดยให้เหตุผลว่ายังไม่เสร็จงานที่บ้านลูกค้าคนก่อนหน้าเสียอีก
หญิงสาวพึมพ�ำขอบคุณเมื่อบริกรเอาแก้วช็อกโกแลตปั่นมาวาง
ตรงหน้า เพิง่ นึกขึน้ ได้วา่ อันทีจ่ ริงเธอสามารถไปนัง่ รอที่โต๊ะแล้วให้พนักงาน
เอาอาหารกับเครื่องดื่มที่สั่งไปเสิร์ฟได้ ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อกี้เธอยืนรอ
ตรงหน้าเคาน์เตอร์ทำ� ไม เธอถอนหายใจก่อนจะฉวยแก้วช็อกโกแลตปัน่ แล้ว
หันไปมองหาโต๊ะว่างทีม่ มุ ดีๆ ใช้เวลาครูห่ นึง่ เธอก็เลือกโต๊ะทีอ่ ยู่ใกล้ประตูรา้ น
แม้จะพลุกพล่านหน่อยแต่ตรงนั้นแดดส่องไม่ถึง
ปภาวรินท์กำ� ลังจะนัง่ ลงบนเก้าอีต้ อนทีส่ งั เกตเห็นบุรษุ ร่างสูงคนหนึง่
ผลักประตูเข้ามาในร้าน แล้วปากของเธอก็ขยับส่งเสียงร้องออกไปก่อน
สมองจะสั่งเสียอีก
"พี่วิน!"
อาชวินหันขวับตามเสียงเรียก จากนั้นเขาก็เลิกคิ้วแปลกใจแล้วเลี้ยว
ไปหาคนเรียก
"สวัสดีครับน้องปิน บังเอิญจัง มาเทีย่ วแถวนีเ้ หรอ เอ๊ะ หรือว่าน้องปิน
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พักอยู่คอนโดฯ ในนี้ครับ"
"เปล่าค่ะ แต่อยูค่ อนโดฯ ใกล้ๆ นี้ เดินมาแค่แป๊บเดียวก็ถงึ " หญิงสาว
อธิบาย ก่อนจะท�ำตาโตเมื่อนึกขึ้นได้ "พี่วินพักอยู่ในนี้เหรอคะ"
"ครับ บริษทั พีร่ บั ผิดชอบออกแบบโครงการนีเ้ องก็เลยมาอยูท่ นี่ เี่ สียเลย"
อาชวินพยักหน้ารับทั้งรอยยิ้ม
โครงการสกายไลน์แห่งนี้ใช้แนวคิดมิกซ์ยสู คือมีทงั้ พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและ
พื้นที่เชิงพาณิชย์อยู่ร่วมกัน ในอาณาบริเวณนี้มีคอนโดฯ หลายตึก และมี
ส่วนที่เป็นศูนย์การค้าย่อมๆ ด้วย และด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของบริษัท
สถาปนิกที่ดูแลรับผิดชอบโครงการนี้ อีกทั้งยังมีสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของ
โครงการ ชายหนุม่ จึงได้รบั ข้อเสนอให้ซอื้ คอนโดฯ ในราคาพิเศษ เขาชัง่ ใจแล้ว
เลยขายคอนโดฯ เก่าที่อยู่มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วบวกเงินเพิ่มเพื่อซื้อห้อง
ที่นี่
"จริงเหรอคะ ปินชอบตึกในนีม้ ากเลย สวยเก๋มาก" ปภาวรินท์ทำ� ตาโต
อีกรอบ
"ขอบคุณครับ" รอยยิม้ ของอาชวินกว้างขึน้ อีกเพราะรูส้ กึ ว่าเธอหมายความ
ตามที่พูดจริงๆ
หญิงสาวมองรอยยิม้ บนใบหน้าหล่อเหลาอย่างเผลอไผล พอรูต้ วั อีกที
ก็พบว่าตนเองยืนคุยกับเขาโดยตลอด และไม่ว่าอย่างไรนี่ก็เป็นโอกาสที่
พลาดไม่ได้ ดังนั้นจึงโพล่งออกไป
"พีว่ นิ จะนัง่ กินทีร่ า้ นหรือเปล่าคะ ถ้าจะอยูท่ รี่ า้ นต่อเดีย๋ วนัง่ ด้วยกันไหม"
ชายหนุ่มแปลกใจที่ได้รับค�ำชวน ตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะแค่แวะซื้อ
เครือ่ งดืม่ สักแก้วแล้วกลับขึน้ ห้อง แต่เมือ่ ได้รบั ค�ำชวนแบบนีเ้ ขาก็ไม่อยาก
เสียมารยาทปฏิเสธ ต่อให้ยงั ปวดศีรษะตุบๆ ก็ตาม ทีส่ ำ� คัญการท�ำความรูจ้ กั
กับลูกสาวเจ้าสัวประดิษฐ์ไว้ก็ไม่เสียหาย
"ขอบคุณครับ งั้นเดี๋ยวพี่มา"
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ปภาวรินท์ทรุดตัวลงนั่งหลังจากเขาไปแล้ว จากนั้นก็วางมือลง
ตรงกลางอก เธอสัมผัสถึงจังหวะการเต้นระรัวของหัวใจทีอ่ ยูข่ า้ งใต้ แต่กย็ งั
ระบายลมหายใจอย่างเป็นสุขอยู่ดี...เซ็งมาครึ่งค่อนวัน ในที่สุดก็มีเรื่องดีๆ
เกิดขึ้นเสียที
ปภาวรินท์ตงั้ ใจไว้แล้วว่าจะไม่ปล่อยให้โอกาสนีเ้ สียเปล่า เธอเลยท�ำตัว
เหมือนสนิทกับเขามานานแล้วและชวนเขาคุยนู่นนี่ จนได้รู้ว่าที่เขาสั่ง
ช็อกโกแลตปัน่ เหมือนกับเธอก็เพราะรูส้ กึ ปวดหัวจากอาการเมาค้าง เมือ่ ลอง
กาแฟเข้มๆ กับชาเขียวแล้วไม่ได้ผล เขาเลยคิดว่าลองช็อกโกแลตสักหน่อย
ก็ไม่เสียหาย
"เพื่อนปินแนะน�ำมะนาว แบบคั้นสดๆ ไม่ผสมอะไรเลยน่ะค่ะ ปินเคย
ลองหนหนึ่ง ได้ผลอยู่นะ"
"ครั้งเดียวเองเหรอ" อาชวินถามยิ้มๆ
"ปินเคยเมาหนักแค่หนเดียว จ�ำอะไรแทบไม่ได้เลย รู้แค่ตอนตื่นมา
แฮงก์เหมือนจะตาย แถมหลังจากใช้สตู รแก้แฮงก์ของเพือ่ นแล้วก็อาเจียนอีก
ตั้งแต่นั้นเลยเข็ด ดื่มแค่นิดๆ หน่อยๆ ไม่ให้ถึงขั้นแฮงก์อีก" หญิงสาวเล่า
อย่างเก้อเขิน
"พี่สิ แฮงก์หลายครั้งแล้วยังไม่ค่อยเข็ด น่าจะท�ำตัวฉลาดๆ แบบ
น้องปินนะ ไม่งั้นคงไม่แฮงก์ขนาดนี้" เขาหัวเราะเบาๆ ดวงตาทอประกาย
เอ็นดูกับเรื่องที่เธอเล่า
"แล้วพี่วินรู้สึกดีขึ้นไหมคะ ถ้ายังไม่หายลองฮันนี่โทสต์ ไหม แบบว่า
หวานให้สุดเลย เผื่อจะดีขึ้น"
อาชวินมองจานฮันนี่โทสต์ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าหญิงสาว ขนาดของมัน
ค่อนข้างใหญ่พอสมควร ตอนทีพ่ นักงานยกมาเสิรฟ์ เขาเห็นเธออ้าปากเหวอ
ท่าทางตกใจไม่น้อยเหมือนกัน และเขาก็สังเกตเห็นด้วยว่าตอนนี้เธอ
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วางช้อนแล้วทั้งที่ยังเหลือฮันนี่โทสต์เกินครึ่ง
"อยากให้พี่หายแฮงก์ ไม่ใช่ว่าอยากหาคนช่วยกินใช่ไหม"
ปภาวรินท์ทำ� ตาโตก่อนจะยิม้ เขินๆ ทีโ่ ดนรูเ้ ท่าทัน ทว่ายังไม่ทนั พูดอะไร
เขาก็ส่งยิ้มมาให้พร้อมกับเอื้อมมาเลื่อนจานไปอยู่ตรงกลางโต๊ะ ตามด้วย
การหยิบช้อนคันที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานขึ้นมาตักฮันนี่โทสต์
"ขอบคุณที่ชวนนะ ความจริงเมื่อกลางวันพี่กินข้าวไม่ค่อยอิ่มเพราะ
มัวแต่ปวดหัวนี่แหละ" อาชวินพูดไปอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เธอรู้สึกเก้อ เพราะ
แท้จริงแล้วเมื่อกลางวันเขาก็กินข้าวหมดจานตามปกติ
คนอะไร แม้แต่ตอนกินยังหล่อ...หญิงสาวนั่งมองเขากินฮันนี่โทสต์
แบบเคลิ้มๆ เธอรู้นั่นแหละว่าเขาก็กินด้วยท่าทางปกติธรรมดาเหมือน
คนทัว่ ไป แต่เธอก็จะยังชมเขาอยูด่ ดี ว้ ยความล�ำเอียงแบบเต็มขัน้ สมัยเรียน
เธอไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้เขาด้วยซ�้ำ จากนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลย ใครจะไปนึก
ว่าพอได้เจอแล้วจะได้เจอกันถี่ขนาดนี้
ฟ้าเป็นใจแท้ๆ...เข้าข้างตัวเองจะผิดไหมเนี่ย
ปภาวรินท์นั่งมองชายหนุ่มเพลินจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นและเลิกคิ้ว
เป็นเชิงถาม เธอเลยเลิ่กลั่กแล้วโพล่งออกไปส่งๆ
"พี่วินชอบกินของหวานเหรอคะ"
"ไม่เชิง พีเ่ ป็นพวกมีอะไรให้กนิ ก็กนิ น่ะ คาวหวานไม่ตา่ งกัน" อาชวิน
บอกยิ้มๆ
หญิงสาวมองใบหน้าหล่อเหลา พอเริ่มมีสติเธอก็นึกถึงประเด็นที่
ควรพูดได้...ถึงจะยังไม่ได้คยุ กับพ่อก็ไม่เป็นไร อย่างไรเธอก็ปล่อยโอกาสนี้
ผ่านไปเฉยๆ ไม่ได้เด็ดขาด
"พี่วินช่วยเล่าเรื่องการท�ำโครงการนี้ให้ปินฟังได้ไหมคะ...โครงการ
สกายไลน์นี้น่ะค่ะ"
"หืม? หมายถึงการออกแบบตึกพวกนีน้ ะ่ เหรอ" สถาปนิกหนุม่ เลิกคิว้
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ประหลาดใจ
"ค่ะ ปินอยากรู้ขั้นตอนว่าปกติเวลาจะสร้างตึกสักตึกเขาเริ่มต้นยังไง
เลือกสถาปนิกด้วยวิธีไหน ดีลงานกันยังไง...คือปกติป๊าปินไม่เคยท�ำพวก
อสังหาฯ เลย แต่ตอนนี้ท่านก�ำลังจะท�ำโครงการนึง ปินเลยอยากได้ข้อมูล
เผื่อจะช่วยอะไรท่านได้" หญิงสาวหยุดนิดหนึ่งเพื่อประเมินท่าทีของเขา
"ถ้าไม่รบกวนพี่วินจนเกินไปนะคะ"
"ไม่รบกวนเลยครับ เรื่องแค่นี้เอง" อาชวินเอ่ยยิ้มๆ...เขาคิดอยาก
ท�ำความรูจ้ กั กับปภาวรินท์อยูแ่ ล้วเนือ่ งจากเห็นว่าเธอน่าจะเป็นคอนเน็กชัน่
ชัน้ ดี และเธอก็ดเู ป็นมิตรดีดว้ ย แต่เขาก็ไม่ได้หวังขนาดทีว่ า่ เธอจะสามารถ
ช่วยให้เขาได้งานของเจ้าสัวประดิษฐ์ได้
ทว่าก็นั่นแหละ ถ้ามีโอกาสเขาก็จะไม่ปล่อยให้มันลอยผ่านไปเฉยๆ
แน่นอน
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บทที่ 4

โอกาสที่ไม่ปล่อยให้ลอยผ่านไป

ถึงแม้ปริยากรจะสันนิษฐานไว้ว่าอาชวินน่าจะรู้เรื่องโครงการรีโนเวต
โรงแรมของเจ้าสัวประดิษฐ์อยูแ่ ล้วและน่าจะสนใจโครงการนีอ้ ยูด่ ว้ ย แต่เขา
ก็ไม่ได้แสดงออกให้ปภาวรินท์รับรู้ ไม่มีค�ำพูดใดที่ใกล้เคียงกับการเสนอ
ตัวเองเลย เขาเพียงเล่าถึงขั้นตอนในการคัดเลือกบริษัทสถาปนิกซึ่งก็
มีหลากหลายวิธี การเซ็นสัญญาซึ่งมีหลายแบบ ไล่ไปจนถึงขั้นตอนการ
ท�ำงานหลังจากนัน้ ตัง้ แต่การออกแบบไปจนถึงตอนทีส่ ร้างตึกเสร็จ และเขา
ก็ไม่แสดงท่าทีร�ำคาญเลยสักนิดเมื่อเธอขอหยุดเพื่อจดข้อมูลลงในมือถือ
แถมยังทวนรายละเอียดให้เธอฟังอย่างใจเย็นด้วย
ยิง่ แพ้ผชู้ ายใจดีอยูด่ ว้ ย...สาวร่างเล็กทอดถอนใจ เธอเปิดบทสนทนา
เรือ่ งนีเ้ พือ่ เป็นเหตุผลในการได้ใช้เวลากับอาชวินก็จริง แต่เธอก็มอี กี เหตุผล
คือการเอาข้อมูลพวกนี้ไปคุยกับพ่อ ท่านจะได้เห็นว่าเธอมีความรูด้ า้ นนีพ้ อ
ที่จะช่วยงานได้ด้วย
"ป่านนี้แล้วเหรอเนี่ย" ปภาวรินท์ร้องออกมาเมื่อเห็นเวลาบนหน้าจอ
มือถือ จากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มอย่างเกรงอกเกรงใจ "ปินไม่ได้
ตั้งใจจะรบกวนเวลาพี่วินนานขนาดนี้ ขอโทษนะคะ"
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"ไม่เป็นไรครับ คุยเพลินๆ พี่หายปวดหัวแล้วด้วย" เขาส่ายหน้ายิ้มๆ
"แล้วนี่น้องปินจะกลับเลยหรือเปล่า เดี๋ยวพี่เดินไปส่ง"
"ไม่เป็นไรค่ะ" เธอรีบโบกไม้โบกมือ "ปินตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปเดินซื้อ
มื้อเย็นกลับไปกินที่ห้องก่อนด้วย"
"อืม นั่นก็เป็นความคิดที่ดีนะ" อาชวินคิดตามและเห็นว่าไม่เลว นี่ก็
บ่ายแก่แล้ว ถ้าเขากลับขึ้นห้องพักเลยตอนนี้อีกไม่นานก็ต้องกลับลงมา
ซื้อของกินอยู่ดี "เอาล่ะ งั้นพี่ก็ขอพ่วงไปด้วยแล้วกัน"
ปภาวรินท์มองรอยยิม้ บนใบหน้าหล่อเหลาแล้วเกือบเผลอครางออกมา...
โอ๊ย แบบนี้มันก็คล้ายกับเดตเลยไม่ใช่เหรอ!
ปภาวรินท์พยายามสะกดตัวเองอย่างเต็มที่ไม่ให้เพ้อเจ้อขณะเดินไป
กับสถาปนิกหนุ่ม...โครงการนี้เพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการไม่นาน ส่วนทีเ่ ป็น
คอนโดฯ ที่พักยังเปิดใช้งานไม่ครบทุกตึก แต่โซนร้านค้าเปิดเกือบครบ
ทั้งหมดแล้ว ด้วยความที่มันอยู่ใกล้ในระยะเดินจากคอนโดฯ ที่พักได้แบบ
ไม่เหนื่อยเธอจึงแวะมาที่นี่อยู่เนืองๆ ทว่าวันนี้มันต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
เมื่อมีอาชวินเดินอยู่ด้วย
เขาให้เธอเลือกร้านอาหารทีอ่ ยากสัง่ ข้าวกลับไปกินเป็นมือ้ เย็น หญิงสาว
ชัง่ ใจอยูค่ รูห่ นึง่ แล้วเลือกร้านอาหารเกาหลีเจ้าดัง แม้จะรูว้ า่ ร้านนีต้ อ้ งรอคิว
นานมาก แต่เธอก็คิดว่ามีเวลา...อีกอย่างเธอจะได้ใช้เวลากับอาชวินนานๆ
ด้วย
ตอนไปถึงที่ร้าน มีคนทั้งนั่งและยืนออต่อคิวจ�ำนวนมาก ยิ่งไปถาม
พนักงานจนได้รู้จ�ำนวนคิว จากที่ตอนแรกเธอคิดว่าไม่เดือดร้อนกับการรอ
ก็ชักไม่แน่ใจ และเธอก็เกรงใจชายหนุ่มด้วย
"เปลี่ยนไปร้านอื่นกันดีไหมคะ"
"น้องปินอยากกินไม่ใช่เหรอ คิวเยอะก็ไม่เป็นไรหรอก เรากดคิวแล้ว
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ก็สั่งอาหารทิ้งไว้ พอถึงคิวแล้วได้อาหารก็ค่อยให้พนักงานโทรไปเรียกก็ได้
ส่วนเราก็ไปเดินเล่นรอกัน" เขาแนะ
ทั้งหมดทั้งมวลที่ปภาวรินท์สนใจอยู่ที่ประโยคสุดท้ายนั่นเอง ดังนั้น
เธอเลยตอบตกลงแล้วหันกลับไปเจรจากับพนักงาน รวมถึงแนะน�ำเมนู
อาหารให้ชายหนุม่ ซึง่ บอกว่าเขาไม่เคยกินอาหารร้านนีม้ าก่อนด้วย จากนัน้
เขาก็ชวนเธอเดินไปทางลานอเนกประสงค์ด้านหลังของโครงการซึ่งติดกับ
แม่นำ�้ เจ้าพระยา ปกติเธอไม่คอ่ ยได้เดินลึกไปแถวนัน้ เท่าไหร่เพราะมันไกล
แต่แน่นอนว่าครั้งนี้เธอไม่อิดออดอยู่แล้ว
ใจหญิงสาวนั้นอยากท�ำความรู้จักอาชวินให้มากกว่านี้ แต่เธอก็เตือน
ตัวเองว่าต้องสงวนท่าทีเอาไว้บ้าง เธอจึงเลือกชวนเขาคุยเรื่องงานแทน
เพราะเท่าที่คุยกันเธอก็ตระหนักว่าเขารักและภูมิใจในงานของตัวเองมาก
เธอเลยสารภาพกั บ ชายหนุ ่ ม ว่ า รู ้ จั ก ชื่ อ เสี ย งของเขาตั้ ง แต่ ส มั ย เรี ย น
มหาวิทยาลัยและติดตามผลงานของเขาเรื่อยมา เขาดูแปลกใจ แต่ขณะ
เดียวกันเธอก็สังเกตเห็นประกายสว่างไสวในดวงตาคม นั่นท�ำให้เธอรู้ว่า
ตัดสินใจถูกแล้วที่ชวนคุยเรื่องนี้
ปภาวรินท์ใช้เรือ่ งทีต่ วั เองท�ำงานสายออกแบบเหมือนกันเป็นข้ออ้าง
ขอให้เขาเล่าเกีย่ วกับการท�ำงานและแรงบันดาลใจให้ฟงั ดังนัน้ ระหว่างเดิน
ไปยังลานอเนกประสงค์เขาเลยเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังเยอะแยะ และมีไม่น้อย
ที่เกี่ยวกับโครงการสกายไลน์ ซึ่งกลายเป็นเธอฟังเพลินไปจริงๆ เสียด้วย
ทีล่ านมีคนอยู่พอสมควร โต๊ะและม้านั่งถูกจับจองหมดแล้ว แต่ก็ยังมี
เนินลาดที่ปูด้วยหญ้าเทียมที่ ให้คนใช้นั่งเล่นได้ สองหนุ่มสาวเลยเลือก
จับจองเนินหญ้าจุดที่ว่าง
"แสดงว่าตรงนีก้ อ็ อกแบบเพือ่ รับลมจากแม่นำ�้ ให้เย็นสบายด้วยใช่ไหมคะ
ตอนแรกปินนึกว่าออกแบบให้สวยงามเฉยๆ เสียอีก" หญิงสาวเหลือบมอง
หลังคาซึ่งอยู่สูงขึ้นไป
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"ครับ อย่างที่พี่บอกแหละ พี่เน้นหลักสบายตาสบายตัว ถ้าเป็นอะไร
ทีเ่ กีย่ วกับคน มันจะต้องใช้งานได้ตามฟังก์ชนั ทีค่ วรจะเป็น และในขณะเดียวกัน
ก็สวยน่ามองด้วย...อ้อ แล้วทีส่ ำ� คัญคือห้ามเกินงบ" อาชวินหัวเราะปิดท้าย
"พอมานัง่ ในวันทีพ่ อมีลมแบบวันนีก้ เ็ ย็นสบายใช้ได้เหมือนกันนะ พีว่ นิ
เก่งจัง"
"ไม่ใช่พคี่ นเดียวหรอก โครงการใหญ่แบบนีใ้ ช้ทมี งานเยอะมาก พีโ่ ชคดี
ที่มีทีมงานดีๆ อย่างวี...เพื่อนสนิทพี่น่ะ เป็นคนคอยดึงพี่ไว้ไม่ให้ใช้งบเกิน
ตลอดเลย ถ้าไม่มีวีป่านนี้พี่อาจต้องปิดบริษัทไปแล้วก็ได้"
คนเราเนาะ เก่งแล้วยังถ่อมตัว น่ารัก...ปภาวรินท์รตู้ วั ว่าก�ำลังล�ำเอียง
ด้วยฉันทาคติส่วนตัว แต่เธอก็อดไม่ได้จริงๆ ที่จะชื่นชมเขา
"ปินโชคดีจงั ที่ได้คยุ กับพีว่ นิ ปินชอบงานพีว่ นิ มานานเพราะเห็นว่ามัน
สวยดี พอได้คยุ กันปินยิง่ รูส้ ึกว่าเลือกไอดอลถูกคนแล้วเพราะงานของพีว่ นิ
มีอะไรลึกซึ้งกว่าความสวยเยอะเลย ต่อไปเวลาท�ำงานปินจะพยายาม
คิดอะไรให้รอบด้านแบบพีว่ นิ " หญิงสาวตัง้ ใจจะอวยเขาก็จริง แต่ขณะเดียวกัน
เธอก็พูดออกไปจากใจจริงด้วย
อาชวินหันไปสบตากับหญิงสาว ที่ผ่านมามีคนแสดงความชื่นชมเขา
ไม่น้อย ส�ำหรับครั้งนี้เขาสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเธอ ดังนั้นเขาจึง
ยกมุมปากเป็นรอยยิ้มตอบกลับไป...ความจริงที่เขาเล่าอะไรต่อมิอะไร
ให้เธอฟังหลักๆ แล้วอาจพูดได้ว่าเขาหวังผล แม้ไม่รู้ว่าเธอจะมีส่วน
เกีย่ วข้องกับการคัดเลือกบริษทั สถาปนิกไปท�ำโครงการรีโนเวตโรงแรมไหม
แต่ ในเมื่อมีโอกาสขายงานแบบเนียนๆ เขาก็ไม่คิดจะปล่อยให้โอกาสนี้
ผ่านไป
"พี่วิน"
เสียงเรียกดังมาจากด้านหลัง อาชวินหันไปมอง พอเห็นว่าเป็นใครก็
ยิ้มทักทายอย่างแปลกใจ

Andra
45

"กานต์ ท�ำไมมาเดินแถวนี้ได้ละ่ พีน่ กึ ว่าวันหยุดเราไปอยูท่ บี่ า้ นริมน�ำ้
เสียอีก"
"ก็อยูท่ บี่ า้ นริมน�ำ้ แหละ เพิง่ ขึน้ มาจากเรือเลยเนีย่ " หญิงสาวผมซอยสัน้
ในชุดเสือ้ เชิต้ กางเกงยีนขาเดฟพยักพเยิดไปทางท่าเรือ ก่อนจะคุกเข่าลงมา
นั่งคุยกับสองหนุ่มสาว
"พีไ่ ม่ทนั สังเกตเลย" ชายหนุม่ หันมองตามและพบว่าตอนนีม้ เี รือยอชต์
มาเพิ่มจากเดิมล�ำหนึ่งจริงๆ ครั้นหันกลับมาก็พบว่าสายตาของรุ่นน้อง
เบนไปหาปภาวรินท์แล้ว แต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยอะไรเธอก็ทักขึ้นมาก่อน
"คุณปินใช่ไหมคะ"
"ค่ะคุณกานต์...เอ๊ะ จะว่าไป โครงการสกายไลน์นี้เป็นของครอบครัว
คุณกานต์นี่นา" สาวร่างเล็กนึกขึ้นได้
"ค่ะ แล้วคุณปินแวะมาเที่ยวหรือว่าพักอยู่ในโครงการนี้ด้วยคะเนี่ย"
"ฉันอยู่คอนโดฯ ใกล้ๆ นี้ค่ะ พอดีแวะมาหาอะไรกินแล้วก็บังเอิญเจอ
พี่วิน" ปภาวรินท์อธิบาย
อาชวินดูหญิงสาวสองคนคุยกันเงียบๆ ไม่แปลกใจที่ทั้งสองรู้จักกัน
คนหนึ่งเป็นลูกสาวเจ้าสัวประดิษฐ์ซึ่งมีหน้ามีตาในสังคม ขณะที่อีกคน
เป็นอดีตลูกน้องสถาปนิกของเขา แต่ตอนนี้มีฐานะเป็นภรรยาของธีรดนย์
ภักดิ์โภคิน นักธุรกิจใหญ่ซงึ่ เป็นเจ้าของโครงการสกายไลน์แล้ว* อย่างน้อย
ที่สุดทั้งสองก็ต้องเคยเจอกันตามงานสังคม
"น้องปินเป็นรุน่ น้องเรียนมหา'ลัยเดียวกับพีน่ ะ่ ...ก็เพือ่ นร่วมมหา'ลัย
ของกานต์ดว้ ยนัน่ แหละ" ชายหนุม่ อธิบายยิม้ ๆ เมือ่ รุน่ น้องหันกลับมามองเขา
"จริงเหรอเนีย่ เจอกันมาตัง้ นานแล้วไม่รเู้ ลย" กานต์หนั กลับไปฉีกยิม้
ให้ปภาวรินท์อีกรอบ
"แล้วนี่กานต์มาที่คอนโดฯ ท�ำไม หรือว่ามาซื้อของ"
* ติดตามเรื่องของธีรดนย์-กานต์ ได้ใน 'ธีรกานต์'
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"เปล่า มาดูรา้ นเจลาโต้ให้คณ
ุ น้าบุษ...ท่านไปเทีย่ วอิตาลีแล้วเจอร้าน
เจลาโต้แบบอร่อยมาก ท่านนึกอยากให้มีสาขาที่เมืองไทยจะได้กินได้
ทุกเมื่อที่อยากกิน เลยไปขอซื้อแฟรนไชส์มาเปิดร้าน" สถาปนิกสาวยิ้มขัน
เมือ่ เล่าถึงความง่ายในการเลือกท�ำธุรกิจของน้าสามี...เหตุผลคือความพอใจ
ล้วนๆ ไม่ต้องค�ำนวณตัวเลขให้ยุ่งยาก "ร้านจะเปิดพรุ่งนี้แล้ว แต่เหมือน
การตกแต่งในร้านจะมีปัญหา ท่านเลยโทรเรียกมาช่วยดู"
"ให้พี่ไปช่วยไหม"
"โอ๊ย จะรบกวนพี่วินขนาดนั้นได้ไง แล้วกานต์ก็ยังเป็นสถาปนิกนะ
เพิ่งต่ออายุสมาชิกสมาคมฯ ไปเองเนี่ย" กานต์หัวเราะ "แต่ยังไงถ้าพรุ่งนี้
พี่วินว่างก็เชิญไปเป็นสักขีพยานเปิดร้านนะ อ้อ ไม่ต้องหาของขวัญด้วย
คุณน้าบุษงดรับ แค่มากินพอ รายได้วันแรกท่านจะท�ำบุญหมดเลย...
เชิญคุณปินด้วยนะคะ"
อาชวินถามถึงทีต่ งั้ ร้าน กานต์อธิบายให้ฟงั ก่อนทีเ่ ธอจะขอตัวผละไป
"ร้านอยูต่ รงไหนเหรอคะ มันเป็นโซนเปิดใหม่ใช่ไหม" ปภาวรินท์ถาม
เมื่อเหลือกันอยู่สองคน ปกติเธอวนอยู่แถวโซนด้านหน้าเพราะขี้เกียจเดิน
และล�ำพังแค่แถวนั้นก็มีร้านอาหารเยอะแยะจนกินวนได้ไม่เบื่อแล้วด้วย
"ครับ เป็นโซนด้านในที่เพิ่งเปิดทีหลัง" เขาชี้มือให้ดูแล้วอธิบาย
ทิศทาง แต่พูดไปนิดเดียวเขาก็เปลี่ยนใจ "พรุ่งนี้น้องปินจะมางานเปิดร้าน
ใช่ไหม งั้นเอางี้ดีกว่า เรานัดกันแถวร้านกาแฟที่เราบังเอิญเจอกันวันนี้ก็ได้
เดี๋ยวพี่ไปรับแล้วพาไปร้านเจลาโต้เอง"
หญิงสาวตาโตกับข้อเสนอที่ ได้รับ แน่นอนว่าเธอคว้ามันไว้แบบ
ไม่ลงั เลเลย...โอย ท�ำไมอาชวินใจดีแบบนี้ แล้วท�ำไมเธอถึงโชคดีขนาดนีเ้ นีย่
เมือ่ วานนีพ้ อกลับถึงห้องคอนโดฯ ปภาวรินท์กแ็ ทบไม่เป็นอันท�ำอะไร
เธอโทรไปหาปริยากร หวีดร้องสรรเสริญถึงความบังเอิญและความดีงาม
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ของอาชวิน เพราะหลังจากไปรับอาหารทีส่ งั่ ไว้ดว้ ยกันแล้ว เขาก็ยงั อุตส่าห์
เดินตามมาส่งเธอถึงหน้าคอนโดฯ โดยให้เหตุผลว่าฟ้าเริ่มมืดแล้ว และเมือ่
ไม่กวี่ นั ก่อนเขาเพิง่ ได้ยนิ ว่ามีการวิง่ ราวแถวนีด้ ว้ ย แต่ลกึ ลงไปเธอก็ไม่แน่ใจ
ว่าเขานึกถึงเหตุการณ์ที่ตึกจอดรถเมื่อวันนั้นหรือเปล่า
เช้านี้อารมณ์ของหญิงสาวสดใสเป็นพิเศษ เธอสวมชุดที่เลือกอย่าง
พิ ถี พิ ถั น ตั้ ง แต่ เ มื่ อ คื น แล้ ว คว้ า กระเป๋ า เดิ น ออกจากห้ อ งพั ก ตรงไปยั ง
สกายไลน์ตามที่นัดกับอาชวินไว้ ตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติดี ทว่าตอน
เดินออกจากอาคารคอนโดฯ ไปยังถนนด้านหน้าเธอก็รู้สึกแปลกๆ อย่าง
บอกไม่ถกู ดวงหน้าสวยหันขวับไปมองทางด้านหลัง แต่กพ็ บเพียงหมูต่ น้ ไม้
ที่คุ้นตา ไม่มีอะไรผิดปกติ นอกนั้นก็มีแค่พนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่เดินอยู่ไกลๆ
คิดไปเองแหละมัง้ ...ปภาวรินท์ออกเดินต่อ ทว่าแม้จะบอกตัวเองอย่างนัน้
ความกังวลก็เอ่อขึ้นมาเต็มอกเรียบร้อยแล้ว เธอปลุกปลอบตัวเองและเร่ง
ฝีเท้า แต่กระทั่งตอนที่เดินอยู่บนบาทวิถีพ้นจากด้านหน้าคอนโดฯ แล้ว
ความรู้สึกเหมือนก�ำลังโดนจับตามองก็ยังพลุ่งพล่านไม่หยุด เธอหยุดเดิน
กลางทางแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยและหันขวับกลับไปมองด้านหลังอีกหน แต่ก็
ไม่เจออะไรผิดปกติเหมือนเดิม
หญิงสาวพยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะท�ำให้ตวั เองเชือ่ ว่ามันไม่มอี ะไร ก่อนหน้านี้
เธอก็เคยหลอนไปเองแบบนีม้ าแล้ว ทว่าประสบการณ์ในอดีตก็ไม่ชว่ ยให้มนั
ง่ายขึน้ เลย เธอหยุดเดินกลางทางอีกครัง้ ก่อนถึงสกายไลน์ แต่เมือ่ หันกลับไป
ก็ยงั ไม่พบอะไรทีช่ วนให้สงสัยเช่นเคย ผูค้ นทีเ่ ดินตามมาด้านหลังก็ดจู ะไม่ได้
ใส่ใจเธอกันสักคนด้วยซ�้ำ
ปภาวรินท์สั่งตัวเองให้เลิกประสาทเสีย แต่เธอก็ไม่ได้ลดความเร็ว
ฝีเท้าลง สองมือบีบกันแน่นแม้จะเดินเข้าสู่เขตโครงการสกายไลน์ซึ่งคน
พลุ ก พล่ า นกว่ า เดิ ม แล้ ว ก็ ต าม...เธอนึ ก ถึ ง การได้ เ จออาชวิ น เพื่ อ ให้
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เส้นอารมณ์ผอ่ นคลายลง มันได้ผลค่อนข้างดีทเี ดียว จนกระทัง่ เธอเดินผ่าน
งานศิลปะที่ท�ำจากกระจกเงาแล้วเห็นภาพของบุรุษผู้หนึ่งสะท้อนอยู่ในนั้น
สองขาเรียวชะงักกึก ไอเย็นเฉียบแล่นไปทั่วร่างในพริบตา แล้วความกลัว
ก็ทะลักทลายออกมาราวท�ำนบพัง
หญิงสาวนึกว่าตัวเองจะกรีด๊ ออกมาเสียแล้ว แต่ในความเป็นจริงสองเท้า
ของเธอก้าวออกวิ่งอัตโนมัติ เธอไม่มีสติรับรู้ด้วยซ�้ำ กระทั่งสองแขนถูกยึด
ไว้ด้วยมือแข็งแรงซึ่งจับเธอเขย่าเบาๆ
"น้องปินครับ...น้องปิน...เกิดอะไรขึ้น!"
อีกครั้งที่สาวร่างเล็กเกือบกรี๊ดออกมา ทว่าครั้งนี้เธอยั้งไว้ได้ทันเมื่อ
ตระหนักว่าเจ้าของมือทีย่ ดึ ร่างเธอไว้คอื อาชวิน เธอกะพริบตาถีๆ่ จนแน่ใจ
ว่าเป็นเขาแน่ จากนั้นก็เหมือนจะเข่าอ่อนไปเสียเฉยๆ กระทั่งชายหนุ่ม
ต้องช่วยประคองเอาไว้
"ปิน...ขอโทษค่ะ" ปภาวรินท์พึมพ�ำแบบไม่มีสติเท่าไหร่นัก
"ไม่เป็นไรๆ แล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า น้องปินเหมือนก�ำลัง
วิ่ ง หนี ใ ครหรื อ อะไรเลย" ดวงตาคมกวาดมองคนตั ว เล็ ก อย่ า งส� ำรวจ
สถาปนิกหนุ่มมาถึงหน้าร้านกาแฟซึ่งเป็นจุดนัดพบครู่หนึ่งแล้ว และเขาก็
สังเกตเห็นความผิดปกติจากการที่เธอวิ่งหน้าตาตื่นมาแต่ไกล และถ้าเขา
ไม่ตั้งตัวเพื่อคว้าร่างเธอไว้แต่แรก อีกฝ่ายก็คงจะวิ่งผ่านร้านกาแฟไปแล้ว
แน่ๆ
"ปิน...เห็นเหมือนมีคนตามมา" ตอนแรกเธอลังเล แต่พอค�ำพูด
หลุดออกไปได้แล้วมันก็รัวจนแทบฟังไม่ทัน "พี่วินเห็นผู้ชายตัวสูงใหญ่
ใส่เสื้อเชิ้ตลายตารางกับกางเกงยีนไหม"
อาชวินเงยหน้ามองไปยังทิศทางที่หญิงสาววิ่งมา ใช้เวลาสอดส่าย
สายตาครู่หนึ่งแล้วก็ส่ายหน้า
"ไม่เห็นนะ แต่น้องปินแน่ใจใช่ไหม ถ้ายังไงเราไปขอดูกล้องวงจรปิด
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ได้นะ เดี๋ยวเราน่าจะได้เจอคุณบุษ ท่านน่าจะช่วยได้"
พอมาถึงจุดนี้ปภาวรินท์กลับลังเล แล้วเธอก็ส่ายหน้าไปมาหลังจาก
ใช้เวลาตัดสินใจครู่หนึ่ง
"น้องปินแน่ใจนะว่าไม่อยากดูกล้องสักหน่อย มันมีอะไรเกี่ยวข้องกับ
การที่น้องปินกลัวว่ามีคนตามที่ลานจอดรถโรงแรมเมื่อวันก่อนนู้นด้วย
หรือเปล่า" ชายหนุ่มไม่ราข้อ มือเรียวที่ยึดอยู่กับท่อนแขนของเขานั้น
เย็นเฉียบ ไหนจะสีหน้าท่าทางตื่นตระหนกจนเกือบเป็นสติแตกของเธออีก
ดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าเธอก�ำลังกลัวมากจริงๆ
"คือปินเคยโดนคนสะกดรอยตาม" หญิงสาวพูดเสียงแผ่วเบาแทบเป็น
กระซิบ "แล้วตั้งแต่นั้นบางทีปินก็ประสาทเสียและคอยแต่จะหลอนไปเอง
เมือ่ กีป้ นิ ก็ไม่รวู้ า่ มีคนตามมาจริงไหม ปินแค่รสู้ กึ อย่างนัน้ ...แต่มานึกดูอกี ที
มันก็อาจไม่มีอะไรก็ได้ เพราะปินดูแล้วดูอีกตอนเดินมานี่ก็ไม่เห็นอะไร
กระทั่งเห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งสะท้อนในกระจกแล้วปินก็สติแตก"
"แต่ยังไงก็ดูกล้องเพื่อความแน่ใจได้นะ"
"คงไม่มีอะไรหรอกค่ะ ขอโทษพี่วินด้วยนะคะที่ท�ำให้ตกใจ แล้วก็
ขอบคุณมากที่ดึงปินไว้" ปภาวรินท์ส่ายหน้าไปมา
"โอเค" อาชวินไม่ดงึ ดันอีก เพราะเขาก็ไม่ได้สนิทสนมกับอีกฝ่ายมากพอ
อีกอย่างเขาก็ตอ้ งเคารพการตัดสินใจของเจ้าตัวด้วย "แล้วนีน่ อ้ งปินไหวไหม
นั่งพักก่อนดีรึเปล่า...หรือถ้าไม่อยากไปร้านเจลาโต้แล้วเดี๋ยวพี่เดินไปส่งที่
คอนโดฯ ได้นะ พี่จะบอกกานต์ให้เองว่าน้องปินไม่สบาย"
"ไม่เป็นไรค่ะ ปินไม่เป็นไร...อยู่ในทีท่ คี่ นเยอะๆ ดีกว่า ปินจะได้ดงึ สติ
กลับมาได้"
"โอเค งั้นเราค่อยๆ เดินกันไปแล้วกัน" ชายหนุ่มส่งยิ้มให้อีกฝ่าย
ขณะเดียวกันก็ลอบเหลือบมองรอบตัวตอนที่ปภาวรินท์ ไม่ทันสังเกตเพื่อ
ไม่ให้เธอตกใจ...เขายังคงไม่พบผู้ชายที่เธอกล่าวถึง ทางที่ดีก็ขอให้เป็น
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การเข้าใจผิดไปเองของเธอน่าจะดีกว่า
ปภาวรินท์ตระหนักดีวา่ อาชวินดูแลเธออย่างดีเหลือเชือ่ ตลอดการเดินทาง
ไปยังร้านเจลาโต้ เขาชวนเธอคุยเรื่องสัพเพเหระไร้สาระให้เธอผ่อนคลาย
และที่ส�ำคัญเขาไม่หัวเราะเธอเลยสักนิดกับอาการสติแตกที่ประสบพบเจอ
ดังนั้นเธอจึงออกปากจะเลี้ยงเจลาโต้เพื่อขอบคุณเขา ตอนแรกชายหนุ่มดู
แปลกใจ แต่สุดท้ายก็ยิ้มรับง่ายๆ
ร้านเจลาโต้อยู่ในโซนใหม่ที่เพิ่งเปิดไม่นาน ยังมีหลายร้านที่อยู่ใน
ระหว่างตกแต่ง แต่ปภาวรินท์ก็สังเกตเห็นว่ามีร้านเก๋ๆ น่าสนใจหลายร้าน
ส่วนร้านเจลาโต้นนั้ โดดเด่นชนิดเห็นแต่ไกลด้วยโทนสีพาสเทล และยิง่ วันนี้
เป็นวันเปิดร้านก็มีการตกแต่งดึงดูดสายตาเป็นพิเศษ บริเวณหน้าร้าน
มีลูกค้าค่อนข้างหนาแน่น เท่าที่หญิงสาวกวาดตามองผ่านๆ มีคนคุ้นหน้า
คุ้นตาพอสมควรทีเดียว
ส่วนกานต์ซงึ่ เป็นคนชวนสองหนุม่ สาวเมือ่ วานนัน้ นัง่ อยูท่ ี่โต๊ะหน้าร้าน
ดูเหมือนเธอก�ำลังป้อนเจลาโต้ให้ลกู สาวในรถเข็นเด็กกินอยู่ พอเงยหน้ามา
เจอสองหนุ่มสาวเดินมาด้วยกันก็ร้องทัก
"อ้าว พี่วิน คุณปิน สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่มานะ"
"ต้องมาสิ" อาชวินพยักหน้าทักทายรุ่นน้อง ก่อนจะคุกเข่าลงข้าง
รถเข็นเด็ก "สวัสดีค่ะกีกี้ ไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวโตขึ้นเยอะเลย"
"กีกี้จ�ำคุณลุงวินได้ไหมลูก ธุจ้าหน่อยเร็ว" กานต์วางถ้วยเจลาโต้แล้ว
ท�ำท่ายกมือไหว้ ซึง่ ลูกสาวตัวน้อยก็ทำ� ตาม แม้มนั จะดูเหมือนเธอตบมือเล่น
มากกว่าก็ตาม
"จ้า" เด็กน้อยร้อง
"เก่งจริง" ชายหนุม่ ชม จากนัน้ ก็ยนื่ หน้าเข้าไปหาเด็กหญิงเพราะเห็นเธอ
ยื่นมือมาท�ำท่าเหมือนอยากแตะ
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"อินเนอร์ชอบคนหล่อออกอีกแล้ว" ผูเ้ ป็นแม่หวั เราะขัน ก่อนจะหันไป
ส่งยิ้มให้ปภาวรินท์ และเลยไปถึงสามีที่เพิ่งเดินออกมาจากด้านในร้าน
ธีรดนย์ทกั ทายสองหนุม่ สาวผูม้ าใหม่ จากนัน้ ก็นำ� ทัง้ สองเข้าไปในร้าน
ด้วยตัวเอง ทั้งคู่ใช้เวลาเลือกเจลาโต้อยู่พักหนึ่ง อาชวินปล่อยให้เธอเลี้ยง
ตามที่ขอไว้ ครั้นจ่ายเงินแล้วหันไปเจอที่ว่างตรงโต๊ะบาร์ซึ่งเอาไว้ยืนกิน
ทัง้ สองเลยไปอยูต่ รงนัน้ รอจังหวะให้บษุ บาผูเ้ ป็นเจ้าของร้านตัวจริงคุยกับเพือ่ น
เสร็จแล้วค่อยเข้าไปทักทาย
ปภาวรินท์ก�ำลังวิจารณ์รสชาติของเจลาโต้ตอนที่มีหญิงสาวอีกคน
ก้าวเข้ามา
"พี่วิน โอ๊ย ไม่คิดว่าจะได้เจอพี่วินที่นี่ ดีใจจัง"
"อ้าว นาว" อาชวินเลิกคิว้ แปลกใจเมือ่ หันไปเจอนิภารัตน์ "ไปไงมาไง
น่ะเรา มาไกลบ้านเชียว"
"แหม พี่วินก็...นาวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงคะ งานคือรีวิวนู่นนี่ พอมี
ร้านเปิดใหม่ก็ต้องรีบมา" หญิงสาวชี้ให้เห็นความจริง ก่อนจะหันไปหา
สาวร่างเล็ก
"อ้อ นี่น้องปิน เป็นเพื่อนของพี่เอง...น้องปิน นี่นาวครับ เรียกได้ว่า
เป็นน้องสาวของพี่เลย" ชายหนุ่มแนะน�ำสองสาวให้รู้จักกัน เขาหันมอง
ทัง้ สองสลับกันไปมา "อืม จะว่าไปทัง้ น้องปินทัง้ นาวน่าจะรุน่ ราวคราวเดียวกัน
ล่ะมั้ง"
"สวัสดีค่ะ" ปภาวรินท์ส่งยิ้มไปทักทายอีกฝ่าย เธอได้รับรอยยิ้ม
ตอบกลับมา ทว่าดูเหมือนนิภารัตน์จะไม่สนใจอยากท�ำความรู้จักเธอไป
มากกว่านั้นและหันกลับไปหาอาชวินอย่างรวดเร็ว
"แล้ววันนี้พี่วินกลับบ้านไหม ไปกินมื้อเย็นกับคุณลุงจรัญหรือเปล่า"
"เปล่า อาทิตย์นี้พี่ไม่ได้นัดกับคุณพ่อ" อาชวินปฏิเสธเสียงเรียบเรื่อย
"อีกแล้วเหรอ พีว่ นิ น่ะกลับบ้านให้บอ่ ยกว่านีห้ น่อยสิ พอพีว่ นิ ไม่กลับ
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บ้านเราเลยพลอยเจอกันน้อยไปด้วยเลย" นิภารัตน์กระเง้ากระงอด
"เวลาเราออกมาท�ำคอนเทนต์ก็แวะหาพี่ออกบ่อย"
"แหม มันเหมือนกันที่ไหนล่ะคะ แถมบางทีไปหาก็ไม่เจอพี่วินอีก"
"ก็งานพีเ่ ป็นแบบนี้ เหมือนงานของนาวแหละ ต้องไปนูน่ มานี่ไม่หยุด"
สถาปนิกหนุ่มยังยิ้มเหมือนเดิม ก่อนที่เขาจะเหลือบไปมองปภาวรินท์ที่
ขยับเคลื่อนไหวเงียบๆ ตรงหางตา พอเห็นว่าเธอน่าจะตรงไปหาบุษบา
ที่เพิ่งลุกจากโต๊ะของเพื่อน เขาเลยเห็นควรว่าต้องตามไปด้วย "นาวไป
ท�ำงานต่อเถอะ เดี๋ยวพี่ทักทายเจ้าของร้านแล้วก็จะไปท�ำธุระต่อแล้วล่ะ"
พอพูดจบอาชวินก็ก้าวตามปภาวรินท์ ไปโดยไม่รอฟังแม้แต่ค�ำล�่ำลา
ของอีกฝ่าย จากนั้นเขาก็เข้าไปร่วมวงทักทายบุษบา และแม้จะตระหนักดี
ว่านิภารัตน์ยังคงมองมา ทว่าเขาก็ไม่คิดจะสนใจเธออีก
นิภารัตน์เป็นเพื่อนรุ่นน้องที่เขาคุ้นเคยตั้งแต่เด็ก โดยที่เขามาทราบ
ในภายหลังว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นลูกสาวของคนรักเก่าพ่อ เขาห่างกับเธอ
ตอนย้ายออกจากบ้านช่วงก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย แต่กลายเป็นว่าจรัญ
กลับไปสนิทสนมกับแม่ของนิภารัตน์ในช่วงนัน้ ...อาชวินปลงเรือ่ งการใช้ชวี ติ
ของพ่อกับแม่ตงั้ แต่ยงั เป็นวัยรุน่ แล้ว และเขาก็มองว่านิภารัตน์ไม่ได้ผดิ อะไรเลย
ยังเห็นเธอเป็นน้องสาวตามเดิม กระทัง่ ช่วงหลังมานีอ้ ยูด่ ๆี จรัญก็เกิดเป็นห่วง
ทีเ่ ขายังโสด แล้วเริม่ สนับสนุนหญิงสาวทีอ่ าจเรียกได้วา่ เป็นลูกเลีย้ ง ตัง้ แต่นนั้
เขาเลยดึงตัวออกห่าง
ทีแ่ ย่กค็ อื ...ชายหนุม่ เดาว่าวิภาดาน่าจะรูข้ า่ วนี้ และก็คงเหมือนเรือ่ งอืน่ ๆ
ที่ท่านไม่มีทางยอมแพ้สามีตามกฎหมาย แม่ถึงพยายามหาหญิงสาว
คุณสมบัติดีมาเสนอให้เขาท�ำความรู้จักเป็นระยะ ซึ่งลองถ้าเขาคบหากับ
คนทีฝ่ า่ ยใดฝ่ายหนึง่ ให้การสนับสนุนก็คงเกิดสงครามเย็นอีก ดังนัน้ เขาเลย
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะหาแฟนเองเหมือนอย่างที่ผ่านมา
แต่ถึงจะเป็นแฟนที่เขาหาเอง ผู้หญิงคนนั้นก็มีแนวโน้มจะโดนกดดัน
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จากทัง้ พ่อและแม่ของเขาให้เลือกข้างอยูด่ ...
ี อาชวินซ่อนความเหนือ่ ยหน่ายใจ
ไว้ใต้รอยยิ้มการค้าแบบมืออาชีพยามสนทนาพาทีกับบุษบา
มานึกดูอีกที มันอาจดีกว่าก็ได้ถ้าเขาเป็นโสดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ
"พี่วินดีมากแก"
ปริยากรเงยหน้าจากจานส้มต�ำเพือ่ มองหน้าเพือ่ นสนิท ก่อนจะกลอกตา
แล้วพยักหน้า
"เออ ฉันเชื่อ เพราะแกพูดประโยคนี้มาเป็นรอบที่สิบสองแล้ว"
"แหม แกอ่า..." ปภาวรินท์ทำ� ปากยืน่ ...อีกครัง้ ทีเ่ ธอตัดสินใจจะไม่เล่า
เรื่องที่ตนเองสติแตกให้เพื่อนฟัง
"ก่อนอื่น ขอสรุปแบบสั้นๆ ง่ายๆ ว่าแกจะเอาไงต่อ"
ตอนแรกปริยากรตั้งใจจะมาหาเพื่อนที่คอนโดฯ ตั้งแต่กลางวันเพื่อ
เม้าท์กันโดยเฉพาะ แต่พอทราบว่าสาวร่างเล็กนัดกับอาชวินไว้ก่อนเที่ยง
เลยเปลี่ยนใจ เพราะคิดว่าเผื่อปภาวรินท์จะชวนหนุ่มไปกินมื้อเที่ยงด้วย
ส�ำเร็จ เอาเข้าจริงเหตุการณ์กลับกลายเป็นว่าหลังออกจากร้านเจลาโต้แล้ว
เขาแค่มาส่งเธอทีค่ อนโดฯ ก่อนจะขอแยกตัวไป ทว่าเท่าทีฟ่ งั มาเพือ่ นของเธอ
ก็ไม่ได้มีทีท่าผิดหวังแต่อย่างใด
"ฉันจะไปคุยกับป๊าเรื่องโครงการรีโนเวตโรงแรมนั่น แต่เหตุผลไม่ใช่
เพราะฉันชอบพีว่ นิ นะ" ปภาวรินท์ยกมือขึน้ เป็นเชิงห้ามเมือ่ เห็นเพือ่ นท�ำท่า
จะพูด "เมื่อวานฉันได้คุยกับพี่วิน ได้เห็นและเข้าใจการท�ำงานของเขาจาก
โครงการสกายไลน์ มันดีมาก ฉันเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นผลดีกับโครงการ
ของป๊าถ้าอย่างน้อยพี่วินมีโอกาสได้เข้าไปขายไอเดีย มีตัวเลือกเยอะๆ
ย่อมดีกว่าจริงไหม...ส่วนพี่วิน เขาดีและฉันชอบเขาก็จริง แต่ตอนนี้มันก็
ยังไม่มีอะไรมากกว่านั้น ฉันต้องรู้จักเขามากกว่านี้ก่อน แต่เรื่องฉันกับเขา
จะเป็นแค่ผลพลอยได้ ประเด็นส�ำคัญคือโครงการของป๊า"
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ปริยากรพยักหน้ารับ ไม่แปลกใจเท่าไหร่ เพราะถึงเพื่อนสนิทจะดู
ปลื้มใครต่อใครง่าย แต่เอาเข้าจริงก็ปักใจรักคนยาก ต่อให้ดูเหมือนอีกฝ่าย
ปลื้มอาชวินมากเป็นพิเศษก็ตาม...กระนั้นอย่างไรเธอก็อดสงสัยไม่ได้
"นี่ไม่เกี่ยวกับการที่แกเจอผู้หญิงที่ดูสนิทกับพี่วินนั่นใช่ไหม"
"ไม่อ่ะ...ไม่เชิง" ปภาวรินท์แก้ค�ำหลังจากนิ่งไปอึดใจ "ตอนแรกฉันก็
เซ็งๆ นะ เพราะผู้หญิงคนนั้นเหมือนมาแสดงตัวเต็มที่เลยว่าสนิทกับพี่วิน
แต่เอาเข้าจริงมันท�ำให้ฉันเห็นนะว่าวิธีที่พี่วินพูดกับฉันมันคือเรื่องปกติ
ของเขา ไม่ใช่ว่าเขาใจดีกับฉันเป็นพิเศษเลย เพราะเขาก็วางตัวกับผู้หญิง
คนนั้นเหมือนที่ท�ำกับฉัน มันเป็นอะไรที่อธิบายยากแต่สัมผัสได้น่ะ ซึ่งมัน
ก็ช่วยดึงสติฉันได้หน่อยนึงอ่ะแหละ แต่เรื่องงานฉันตั้งใจไว้ตั้งแต่ก่อน
ไปร้านเจลาโต้อยู่แล้วด้วย"
"แกคิดได้งี้ก็ดี" ปริยากรพยักหน้าอีกรอบ ถึงเพื่อนจะรักคนยาก แต่
การปลืม้ คนคนหนึง่ มากก็อาจพัฒนากลายเป็นความรักได้งา่ ยๆ อย่างไรเสีย
อีกฝ่ายก็เพิ่งรู้จักอาชวินไม่กี่วัน ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่า
"แต่ตอนนี้มีปัญหาอย่างนึง" ปภาวรินท์ดึงความสนใจของเพื่อน
กลับมาจากจานส้มต�ำอีกครั้ง ครั้นได้สบตากันเธอก็ยิ้มแห้งๆ "แกช่วยฉัน
คิดหน่อยดิว่าฉันจะไปคุยกับป๊ายังไงดีโดยไม่โดนพี่รัญขวาง"
สาวตาคมฟังแล้วถึงกับกลอกตา...เอากับเพื่อนเธอสิ!
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บทที่ 5

ครอบครัวพร้อมพิพัฒน์

ปภาวรินท์พบว่าการเข้าถึงตัวพ่อแท้ๆ ของตนเองนั้นเป็นภารกิจที่มี
ความยากระดับเอสทีเดียว ทั้งนี้เพราะพี่สาวต่างแม่ของเธอนั้นตั้งตัว
เป็นประหนึ่งเจ้าแม่ ควบคุมทั้งที่บ้านและบริษัท...อย่างที่บ้านเอง ถึงพวก
คนงานจะดีกบั เธอตามสมควร แต่ก็ไม่มีใครกล้าหือกับรัญชนา ส่วนทีบ่ ริษทั
ยิ่งแย่เพราะอีกฝ่ายเป็นผู้บริหาร ส่วนเธอนั้นถึงเป็นลูกอีกคนแต่ก็มีสถานะ
เป็นเพียงพนักงานแสนธรรมดา
หญิงสาวใช้เวลาสองสามวันเปลี่ยนแผนไปมาอีกหลายรอบกว่าจะ
สบโอกาสเหมาะ พอรูว้ า่ ประดิษฐ์ไปตรวจสุขภาพในตอนบ่ายและกลับบ้าน
ไปพักผ่อนเลย ส่วนค�่ำนี้มีงานอีเวนต์ใหญ่ซึ่งรัญชนาไม่มีทางพลาด ดังนั้น
เธอจึงตัดสินใจกลับบ้านตอนกลางสัปดาห์
"อ้าว ว่าไงยายหนู วันนีก้ ลับมาบ้านได้ยงั ไง" ประดิษฐ์ถามอย่างแปลกใจ
เมื่อเห็นว่าคนที่เคาะประตูเข้าสู่ห้องนอนคือลูกสาวคนเล็ก
"มาหาป๊าแหละ วันนี้ไปตรวจสุขภาพมาผลเป็นยังไงบ้าง" ปภาวรินท์
ยกมือไหว้พ่อแล้วก้าวเข้าไปกอดท่าน
"ก็เดิมๆ น่ะแหละ"
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"เดิมๆ แบบที่เพื่อนหมอของพี่รัชบอกตอนเอาผลไปให้ดูน่ะเหรอ"
"เรานี่มันจริงๆ เลย" เจ้าสัวใหญ่ท�ำเสียงดุอย่างไม่จริงจังนัก
"ตกลงว่าโอเคจริงๆ ใช่ไหม" หญิงสาวไม่ราข้อ
เมื่อปีก่อนพ่อไปตรวจสุขภาพแล้วกลับมาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไร
แต่รชั นาทมีเพือ่ นเป็นหมอหลายคนเลยหยิบผลตรวจไปให้เพือ่ นดู ความจริง
จึงปรากฏว่าที่แท้แล้วสุขภาพของประดิษฐ์อยู่ ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวัง
ในหลายทาง ตั้งแต่นั้นเลยมีการเปลี่ยนแปลงในบ้านหลายอย่าง เช่นเรื่อง
อาหารการกิน และนั่นอาจเป็นเรื่องเดียวที่เธอกับรัญชนามีความเห็นพ้อง
ไปในทางเดียวกันโดยไม่ตอ้ งให้ใครช่วยไกล่เกลีย่ ประดิษฐ์ไม่สบอารมณ์นกั
แต่ก็ท�ำอะไรไม่ได้เมื่อลูกๆ รวมหัวกัน
"จริงสิ ไม่เชื่อก็เอาผลตรวจไปดูเลยเอ้า" ประดิษฐ์ชี้มือชี้ไม้ไปยัง
ซองเอกสารที่วางอยู่ตรงหัวเตียงอย่างร�ำคาญ
"เดี๋ยวพี่รัชต้องมาขอผลตรวจของป๊าไปให้เพื่อนหมอดูอีกแน่ๆ"
ปภาวรินท์อมยิ้ม ก่อนจะโน้มตัวกอดพ่ออีกรอบ "ป๊าอย่าอารมณ์เสียสิ
ปินแค่เป็นห่วงเฉยๆ ปินอยากให้ป๊าอยู่กับปินไปนานๆ ไง"
"รู้แล้วน่า" แม้สุ้มเสียงจะเจือไว้ด้วยแววเบื่อหน่าย ทว่าเขาก็วางแขน
โอบไหล่ลูกสาวคนเล็ก "แล้วนี่กลับมาบ้านได้ไปบอกพวกในครัวหรือยังว่า
จะกินอะไร"
"ปินกินเหมือนกับป๊าแหละ จะได้สุขภาพดีๆ ด้วยกันไง" เธอส่งยิ้มไป
ออดอ้อนพ่อ
ปกติแล้วถึงจะกินข้าวร่วมโต๊ะกันแต่ก็มีอาหารที่ประดิษฐ์กินได้และ
กินไม่ได้ ซึง่ อาหารทีก่ นิ ไม่ได้แต่ละอย่างก็ลว้ นเป็นของทีท่ า่ นชอบและอร่อย
จนบางทีทา่ นก็พานหงุดหงิดไปเลย ครัน้ จะให้กนิ อาหารเพือ่ สุขภาพแบบพ่อ
อย่างเดียวพวกลูกๆ ก็ไม่ค่อยไหวกันอีก นี่เลยเป็นเหตุผลที่รัชนาทมักจะ
กินอาหารเย็นนอกบ้าน
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"เรานี่มันอ้อนเก่ง" ประดิษฐ์ชี้หน้าลูกสาวในเชิงเอ็นดู "แต่ไปบอก
พวกในครัวเถอะ สั่งไก่ทอดอะไรที่เราชอบ จะได้กินข้าวอร่อยๆ"
"ไม่เป็นไรจริงๆ ค่ะ" หญิงสาวยืนยันทั้งรอยยิ้ม
"เอ้า ตามใจ" ผู้เป็นพ่อทรุดตัวลงนั่งบนโซฟาแล้วดึงให้ร่างเล็กนั่งลง
ด้วยกัน "ไหนๆ ยังพอมีเวลาก็นั่งคุยกับป๊าหน่อย เหมือนเราไม่ค่อยได้
คุยกันสองคนเลยนะ"
"คงเพราะปินไปอยู่คอนโดฯ แล้วก็ไม่ได้ท�ำงานชั้นบนกับป๊าล่ะมั้ง"
"นั่นสิ...จริงๆ ก็ขึ้นมาท�ำงานข้างบนกับป๊าได้แล้วมั้งเรา ปินท�ำงาน
มาหลายปีแล้วนะ ป๊าไม่เข้าใจเราจริงๆ ให้ขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกก็ไม่เอา
ตามจริงด้วยผลงานและอายุงานเราก็ขึ้นได้แล้ว ไม่ ใช่ว่าขึ้นเพราะเป็น
ลูกป๊า"
"ปินชอบท�ำงานทีถ่ นัดเพียวๆ มากกว่าไง พอเป็นหัวหน้าก็ตอ้ งเข้าประชุม
นูน่ นี่ ปินไม่ถนัดเลย" ปภาวรินท์ไม่แปลกใจทีพ่ อ่ พูดเรือ่ งนี้ เพราะพออยูก่ นั
ตามล�ำพังทีไรท่านก็เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาทุกที
"หัดบ้างสิ จริงอยู่ยังไงปินก็เป็นลูกป๊า มีงานท�ำไปตลอดชีวิตแน่ๆ
แต่คนเราก็ตอ้ งหาทางขยับขยายก้าวหน้าไม่ใช่หรือไง" ประดิษฐ์โคลงศีรษะ
อย่างอ่อนใจ ลูกสาวคนเล็กของเขาเป็นเด็กดีน่ารัก เธอไม่เคยท�ำให้เขา
ผิดหวังหรือกังวล ยกเว้นแค่เรื่องงานเท่านั้น
"พูดถึงเรื่องนี้...โครงการรีโนเวตโรงแรมของป๊าไปถึงไหนแล้วคะ"
หญิงสาวรีบพาบทสนทนาเข้าประเด็น เธอทราบอยู่แล้วว่าพ่อจะต้อง
พูดเรื่องงานขึ้นมา ดังนั้นมันก็ไม่ยากที่จะชวนท่านคุยเรื่องโครงการนี้
"อีกไม่กี่วันพวกสิงคโปร์จะบินมาคุยเรื่องรายละเอียดงานรีโนเวตกับ
สร้างศูนย์การค้า...ท�ำไม สนใจหรือไงเรา" ผู้เป็นพ่อเลิกคิ้วอย่างแปลกใจ
เพราะปกติแล้วเธอไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นในบริษัทนอกเหนือจากงานของ
ตัวเองเลย
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"มันเป็นเรื่องออกแบบ ใกล้กับงานของปินอยู่แล้วไง" ลูกสาวบอก
พอพ่อพยักหน้ารับเป็นเชิงรับรองเหตุผลนี้เธอก็พูดต่อ "ความจริงเมื่อ
ไม่กี่วันก่อนปินบังเอิญไปเจอรุ่นพี่สมัยเรียน เขาเป็นสถาปนิกที่ออกแบบ
โครงการสกายไลน์ของกลุ่มภักดิ์ โภคิน พอได้คุยกันปินเลยคิดว่าการ
ออกแบบตึกมันมีแง่มุมที่ลึกซึ้งกว่าที่คิด แล้วปินก็นึกถึงโครงการของป๊า
ขึ้นมา"
"อืม ความจริงเรื่องนี้ก็ท�ำป๊าปวดหัวอยู่เหมือนกัน เพราะบริษัท
ของเรายังใหม่กับเรื่องอสังหาริมทรัพย์มาก"
"ถ้าป๊าคิดว่าปินช่วยอะไรได้ก็บอกนะ ถึงปินไม่ค่อยเก่งอะไร แต่ถ้า
เป็นเรื่องท�ำนองการออกแบบอะไรต่างๆ ปินอาจพอช่วยได้"
ประดิษฐ์มองหน้าลูกสาว ล�ำพังเรือ่ งการออกแบบอะไรนัน่ ท่านไม่คอ่ ย
สนใจเท่าไหร่ แต่โครงการนีเ้ ป็นงานอสังหาริมทรัพย์และเป็นการร่วมทุนกับ
ต่างชาติ การให้ปภาวรินท์เข้ามามีส่วนร่วมอาจเป็นโอกาสดีที่จะให้เธอ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อจะได้เติบโตก้าวหน้าต่อไป อย่างไรอีกคนที่ดูแล
โครงการนี้อยู่ก็คือรัชนาท สองพี่น้องช่วยกันท�ำงานก็ถือเป็นเรื่องดี
"เดี๋ยวป๊าจะลองถามรัชดู งานใหญ่แบบนี้มาช่วยกันก็น่าจะดี"
ปภาวรินท์ฉีกยิ้มรับ เพราะลองถ้าประดิษฐ์พูดแบบนี้ก็เท่ากับเธอ
จะต้องได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการที่หมายตาอยู่แน่นอน
ลูกสาวคนเล็กของเจ้าสัวประดิษฐ์ก้าวเข้าไปในร้านกาแฟแบรนด์ดัง
ภายในร้านมีลูกค้าพอสมควร ชุดโต๊ะและโซฟาตั้งกระจายอยู่ท่ัวพื้นที่ซึ่ง
อบอวลไปด้วยกลิ่นกาแฟ เธอยังไม่ทันสอดส่ายสายตามองหา เสียงคุ้นหู
ก็ลอยมา
"อ้าว น้องปิน"
ปภาวรินท์หนั ไปเจออาชวินซึง่ เพิง่ ถือกาแฟสองแก้วเลีย้ วออกมาจาก
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หน้าเคาน์เตอร์พอดี เธอเลยส่งยิ้มให้
"พี่วิน สวัสดีค่ะ ขอโทษทีนะคะที่มาช้าไปนิด"
"แค่สบิ นาทีเองครับ เพือ่ นพีก่ เ็ พิง่ มาเหมือนกัน...เอ้อ น้องปินดืม่ อะไร
ครับ"
"ปินจัดการเองค่ะ" เธอรีบบอก "โต๊ะอยู่ตรงไหนคะ เดี๋ยวปินตามไป"
"ชุดโซฟาด้านในครับ ตรงที่มีผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้านั่งอยู่น่ะ" อาชวิน
พยักพเยิดไปทางชุดโซฟาลึกเข้าไปด้านในร้าน
"โอเคค่ะ" หญิงสาวส่งยิ้มให้เขาก่อนจะก้าวไปต่อแถวสั่งกาแฟ
ปภาวรินท์เพิง่ สัง่ เครือ่ งดืม่ ตอนทีจ่ บั ได้วา่ มีคนก้าวมายืนใกล้ๆ พอหันไป
ก็พบว่าเป็นอาชวินอีกรอบ
"พี่จะมาช่วยเอาของไปไว้ที่โต๊ะให้ก่อนครับ"
"โอ๊ะ ขอบคุณมากค่ะ" เธอท�ำตาโตก่อนจะยืน่ ถุงผ้าในมือส่งให้อกี ฝ่าย
โดยดี
สถาปนิกหนุ่มยิ้มรับแล้วหมุนกายผละไป หญิงสาวมองตาม ได้แต่
ร�ำพึงอยู่ในใจ...ท�ำไมถึงเป็นคนดีมีน�้ำใจแบบนี้เนี่ย
ปภาวรินท์รอเครือ่ งดืม่ อยูค่ รูห่ นึง่ แล้วจึงเดินไปยังชุดโซฟาทีส่ องหนุม่
สถาปนิกจับจองอยู่ ทั้งสองก�ำลังเอียงหน้าคุยอะไรบางอย่างต่อกัน ส�ำหรับ
เธอแล้วมันเป็นภาพที่น่ามองมากทีเดียว
"เชิญนั่งเลยครับน้องปิน" อาชวินขยับนั่งตัวตรงเมื่อเห็นสาวร่างเล็ก
เดินมา และเมื่อเธอนั่งเรียบร้อยแล้วเขาก็ผายมือแนะน�ำ "ก่อนอื่นพี่ขอ
แนะน�ำหุ้นส่วนหน่อย...นี่วีครับ"
"สวัสดีคะ่ สมัยเรียนปินเคยเจอพีว่ ดี ว้ ยล่ะ ขอเรียกแบบนีน้ ะคะ" หญิงสาว
ยกมือไหว้ทั้งรอยยิ้มสดใส พอเห็นอีกฝ่ายเลิกคิ้วก็อธิบายต่อ "ตอนนั้นปิน
ซุ่มซ่ามเปิดแฟ้มงานทิ้งไว้ พอลมพัดมางานปลิวกระจาย พี่วีเดินผ่านมา
พอดีก็เลยช่วยปินไล่เก็บงานอยู่ตั้งนาน มีแผ่นนึงต้องกึ่งๆ ปีนไปเก็บ
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บนต้นไม้ด้วย"
วีรากรเลิกคิว้ ก่อนจะพยักหน้ารับ "พอพูดว่าปีนต้นไม้พกี่ จ็ ำ� ได้รางๆ...
บังเอิญจริงๆ นะ"
ปภาวรินท์ยมิ้ ให้อกี ฝ่ายจนตาหยี เรือ่ งนีเ้ ธอไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้แต่
ปริยากร...ตอนนั้นเธอไม่กล้าเข้าไปท�ำความรู้จักกับอาชวินก็จริง แต่ด้วย
ความที่คอยเฝ้ามองท�ำให้คุ้นหน้าคุ้นตาเพื่อนสนิทของเขาอย่างวีรากร
ไปด้วย และเมื่อนึกย้อนถึงเหตุการณ์นั้นเธอก็ไม่แปลกใจที่พบว่าอาชวิน
เป็นผู้ชายใจดีมีน�้ำใจ เป็นเพื่อนสนิทกันได้ยาวนานขนาดนี้ย่อมต้องมีนิสัย
คล้ายคลึงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นแหละ
รอยยิ้มของหญิงสาวสดใสสว่างไสวเสียจนวีรากรซึ่งปกติมีบุคลิก
ค่อนข้างเคร่งขรึมยังอดยิ้มตอบไม่ได้ และอาชวินก็สังเกตเห็นมัน
"น้องปินนีค่ วามจ�ำดีมากเลยนะ ขนาดผ่านมาเป็นสิบปีแล้วยังจ�ำหน้าวี
ได้"
"พีว่ ถี อื เป็นผูม้ พี ระคุณของปินเลยนะคะ ถ้าวันนัน้ ไม่ได้พวี่ นี ปี่ นิ แย่แน่ๆ
อีกอย่างพีว่ กี ถ็ อื เป็นคนดังคนนึงของคณะสถาปัตยฯ ด้วย" ปภาวรินท์ยมิ้ เขินๆ
ก่อนจะหันไปเปิดถุงผ้าเพื่อหยิบแฟ้มออกมา "เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ
จะได้ไม่เสียเวลาพวกพี่ๆ"
พูดตามจริง เมื่อสัปดาห์ก่อนตอนที่หญิงสาวพยายามหาทางเข้ามา
เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการรีโนเวตโรงแรมหรือทีต่ อนนีม้ ชี อื่ อย่างเป็นทางการ
ว่า 'เดอะไพรด์' เธอก็ ไม่คิดว่าจะถึงขั้นได้มาเป็นคนบรีฟรายละเอียด
การประกวดออกแบบให้สองหนุ่มสถาปนิกแห่ง Archwin ฟังเองแบบนี้
หลังจากประดิษฐ์ไปคุยกับรัชนาท พีช่ ายก็มาสัมภาษณ์เธอ พอเห็นว่า
เธอมีความรู้เรื่องการประกวดออกแบบแถมมีบริษัทสถาปนิกที่น่าสนใจ
อยากเสนอสองสามแห่ง เขาเลยดึงเธอเข้าไปร่วมประชุมกับนักลงทุนที่
บินมาจากสิงคโปร์ทันที ซึ่งก็ต้องขอบคุณปริยากรด้วยที่ให้ข้อมูลเสริมมา
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ไม่อย่างนั้นเธอคงรู้จักแค่ Archwin ซึ่งมันอาจท�ำให้ดูเหมือนมีฉันทาคติได้
ถ้าคนอื่นๆ ทราบว่าเธอรู้จักกับเจ้าของบริษัทเป็นการส่วนตัว
ในห้องประชุมมีการตกลงรายละเอียดส�ำคัญหลายอย่าง รวมถึงเลือก
บริษทั สถาปนิกทีจ่ ะเชิญมาร่วมประกวดออกแบบ ซึง่ ในจ�ำนวนนัน้ มีสองชือ่
ทีป่ ภาวรินท์เสนอไป รัชนาทเลือกอนุชาซึง่ เป็นพนักงานทีเ่ คยมีแบ็กกราวนด์
ท�ำงานด้านอสังหาริมทรัพย์มาช่วยงานนี้ และมอบหมายให้เขาเป็นคน
ติดต่อประสานงานกับบริษทั สถาปนิก เธออาสามาช่วยด้วย หลังจากไปนัง่ ฟัง
วิธีบรีฟงานกับบริษัทสถาปนิกหนึ่งมาแล้ว ปภาวรินท์ก็ได้รับอนุญาตให้
ฉายเดี่ยวมาบรีฟงานให้กับบริษัทสถาปนิกสองแห่งที่เธอเสนอชื่อไป โดย
ก่อนจะมาที่นี่เธอเพิ่งไปบรีฟงานให้อีกบริษัทมา
พูดตามตรง หญิงสาวต้องการเก็บประสบการณ์ให้มากทีส่ ดุ เพือ่ จะได้
รูว้ า่ ควรบอกอะไรกับอาชวินบ้าง...เธอก็ไม่ได้อยากเป็นคนล�ำเอียงหรอกนะ
แต่มันช่วยไม่ได้นี่นา
"นี่แฟ้มค่ะ พวกพี่ๆ ดูกันก่อน เดี๋ยวปินจะเล่ารายละเอียดให้ฟัง"
อาชวินรับแฟ้มไปเปิดดู วีรากรยื่นหน้าไปอ่านด้วย ขณะที่ปภาวรินท์
ก็มองภาพเจริญหูเจริญตาเพลิน...อาชวินนัน้ หล่อเหลาเข้าสเป็กเธออยูแ่ ล้ว
ส่วนวีรากรนัน้ หน้าตาเป็นสไตล์ทปี่ กติไม่คอ่ ยเข้าตาเธอ แต่กต็ อ้ งยอมรับว่า
เขาหล่อเหลาและมีเสน่ห์เอาเรื่องทีเดียว
หญิงสาวรอจนกระทั่งอาชวินหันมาจึงค่อยเปิดปากอธิบายโจทย์ของ
การออกแบบครั้งนี้เสริมเพิ่มจากรายละเอียดในแฟ้ม ซึ่งมันก็เกือบจะ
เป็นการคุยระหว่างเธอกับเขาตามล�ำพัง เนือ่ งจากวีรากรแทบไม่ได้ปริปากเลย
แต่ส่วนหนึ่งอาจเพราะเขาวางใจอยู่แล้วว่าเพื่อนสนิทจะไถ่ถามรายละเอียด
ปลีกย่อยจนครบถ้วนเอง
"ครึ่งเดือน" อาชวินหันไปยิ้มกับเพื่อนและส่งแฟ้มให้อีกฝ่าย
"ครึ่งเดือน" วีรากรพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้เดดไลน์ของการประกวด
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ออกแบบครั้งนี้
"ปกติพวกพีท่ ำ� งานกันเร็วแบบนีเ้ สมอเหรอคะ" ค�ำถามของปภาวรินท์
ดึงให้สองหนุ่มหันมามองโดยพร้อมเพรียง เธอเลยยิ้มแห้งๆ "คือปินว่า
งานใช้ไอเดียแบบนี้มันยากมากเลยนะ ไหนจะรายละเอียดนู่นนี่ เวลา
นิดเดียวเอง ปินถามพี่คนที่เขาโทรไปคุยเรื่องการประกวดแบบกับพี่วิน
เขาบอกว่าเดดไลน์แบบนี้เป็นเรื่องปกติ"
"เดดไลน์แบบนีเ้ ป็นเรือ่ งปกติจริงๆ ครับ" อาชวินหัวเราะเบาๆ พร้อมกับ
เหลือบไปมองเพื่อน "สั้นกว่านี้ก็มี สั้นที่สุดเท่าที่พวกเราเคยท�ำนี่กี่วันนะ...
สามวัน?"
"สามวัน" วีรากรช่วยยืนยัน "ขึน้ อยูก่ บั รายละเอียดที่โอนเนอร์ตอ้ งการ
ด้วยครับ ถ้าไม่ละเอียดมากก็เดดไลน์สั้นๆ รายละเอียดเยอะก็ครึ่งเดือน
หรือเดือนนึง"
"เคยมีงานที่เดดไลน์สั้นมาก แล้วสุดท้ายพวกเราชนะประกวดเพราะ
ออกแบบไปได้น�้ำได้เนื้อเห็นภาพกว่าคนอื่นด้วย บางทีเรื่องความสวยงาม
ของงานก็เป็นเรื่องรอง" อาชวินเล่าทั้งรอยยิ้มขัน "เอาเป็นว่าอย่างน้อย
พี่รับปากกับน้องปินได้ว่าจะมีซองจาก Archwin ไปถึงบริษัทของน้องปิน
ทันเดดไลน์แน่นอน"
"ปินแค่มาช่วยงานนิดหน่อย ไม่ได้มสี ว่ นในการตัดสิน แต่ยงั ไงจะรอดู
งานของพี่ๆ นะคะ" หญิงสาวส่งยิ้มให้สถาปนิกทั้งสอง...บริษัทสถาปนิก
ที่ถูกเชิญให้เข้าร่วมประกวดแบบครั้งนี้ล้วนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยที่
แต่ละแห่งมีความถนัดโดดเด่นแตกต่างกันไป ซึ่งถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมา
เธอจึงค่อนข้างเชื่อว่า Archwin มีลุ้นพอสมควรทีเดียว
ปภาวรินท์กลับบริษัทด้วยอารมณ์รื่นเริง ถึงแม้จะเป็นการนัดคุยงาน
แต่ก็ถือว่าได้เจออาชวิน แถมวันนี้ยังมีวีรากรซึ่งเธอนับว่าเป็นผู้มีพระคุณ
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อีกคนด้วย...อย่างไรก็ตามพอวางกระเป๋าสะพายลงบนโต๊ะท�ำงาน ยังไม่ทนั
จะหันไปถามเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับงานของเธอที่ต้องยกให้เพื่อนท�ำแทน
อีกฝ่ายก็หมุนเก้าอี้มาพูด
"ปิน คุณรัญโทรลงมาสั่งไว้ว่าถ้าเธอกลับมาถึงเมื่อไหร่ให้ขึ้นไปหา"
"พี่รัญเหรอ" สาวร่างเล็กกะพริบตาปริบๆ พอเพื่อนพยักหน้ายืนยัน
เธอจึงได้แต่พึมพ�ำขอบคุณ ครั้นมองนาฬิกาแล้วเห็นว่าเหลือเวลาไม่มาก
ก่อนจะเลิกงาน เธอเลยไถ่ถามเรื่องงานจากเพื่อนตามความตั้งใจ จากนั้น
ก็หิ้วกระเป๋าสะพายไปขึ้นลิฟต์
น่าจะเรื่องโครงการเดอะไพรด์ ปภาวรินท์คาดเดาอย่างอ่อนใจ
พี่สาวต่างแม่เพิ่งรู้เรื่องที่เธอเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการนี้หลังจาก
เธอเข้าประชุมไปแล้ว ส่วนหนึ่งเพราะรัชนาทเรียกตัวเธอไปช่วยกะทันหัน
และหลังจากนั้นเธอก็หัวหมุนกับการช่วยอนุชาเตรียมตัวบรีฟงานประกวด
ออกแบบ บวกกับตัวรัญชนาเองก็ติดงานที่ต้องออกนอกสถานที่อยู่เนืองๆ
ผลคืออีกฝ่ายไม่สบโอกาสได้เจอเธอสักที ส่วนที่รัญชนาไม่พอใจน่าจะเป็น
เพราะโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ พี่สาวไม่ชอบให้เธอมีส่วนร่วมกับ
งานอะไรก็ตามที่ถือว่าส�ำคัญในบริษัทมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
เลขานุการของรัญชนากดอินเตอร์คอมแจ้งเจ้านายทันทีที่เห็นหน้า
ปภาวรินท์ และก็มีเสียงตอบกลับมาบอกให้เธอเข้าไปได้เลย...ตอนที่เธอ
เปิดประตูเข้าไปพี่สาวก�ำลังนั่งกอดอก เอนหลังพิงพนักเก้าอี้ ดวงตาที่
ทอดมองตรงมาแข็งกร้าว และสุ้มเสียงที่ถูกส่งออกมาก็กระด้างพอกัน
"ไปคุยกับบริษัทสถาปนิกมาครบแล้วใช่ไหม เป็นยังไงบ้างล่ะ"
"เรียบร้อยดีค่ะ ปินรับผิดชอบเองแค่สองบริษัท นอกนั้นอยู่กับ
คุณอนุชา" สาวร่างเล็กตอบอย่างระมัดระวัง
"ฉันรู้นะว่าเธอก�ำลังคิดจะท�ำอะไร" รัญชนาพูดเสียงเย็น "อยู่ดีๆ ก็ไป
อ้อนป๊าขอมาช่วยงานโครงการใหญ่ขนาดนี้ หวังจะสร้างผลงานเอาหน้าล่ะสิ"
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"ปินเปล่า" ปภาวรินท์ปฏิเสธทันที "ปินแค่คิดว่าพอจะช่วยได้เลย
อยากช่วย อีกอย่างปินก็แค่ช่วยงานเล็กๆ น้อยๆ ในโครงการเท่านั้นเอง"
"เงียบไปเลย" คนเป็นพี่สาวแหว "อย่างเธอน่ะแค่อ้าปากฉันก็เห็น
ลิ้นไก่แล้ว คิดว่าฉันโง่นักหรือไง อย่านึกนะว่าฉันไม่รู้ว่าการที่เธอเริ่มจาก
อะไรเล็กๆ น้อยๆ ก็เพื่อไม่ให้ใครผิดสังเกต!"
"ปินเปล่า...พี่รัญจะไม่เชื่อก็ได้ แต่ปินยืนยันว่าไม่ได้วางแผนอะไร
ทั้งนั้น ปินแค่คิดว่าอะไรพอช่วยได้ก็จะช่วย เดี๋ยวปินก็กลับไปท�ำงานของ
ตั ว เองแล้ ว " ลู ก สาวคนเล็ ก ของบ้ า นได้ แ ต่ พ ยายามสะกดกลั้ น เสี ย ง
ถอนหายใจของตัวเองไว้
"เธอจะพูดอะไรก็ได้ แต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าฉันไม่มีทางปล่อยให้เธอ
ได้ตามที่หวังแน่!"
เสียงเคาะประตูดงั ขึน้ ในจังหวะทีร่ ญั ชนาก�ำลังจะพูดจบพอดี แล้วเสียง
ของรัชนาทก็ลอยมา
"พี่เอง"
ประตูเปิดเข้ามาเกือบทันทีโดยไม่รอฟังเสียงอนุญาต คนเป็นพี่ชาย
ก้าวเข้ามาแล้วหันมองน้องสาวทั้งสองคนสลับกันไปมา
"รัญเรียกปินมาคุยอะไรน่ะ"
"ก็เรื่องโครงการเดอะไพรด์ ไง" รัญชนาตอบหน้าตึง "แล้วพี่รัชล่ะ
มีอะไร"
"พี่เห็นปินเข้ามาหารัญเลยแวะมาดู พี่ก็จะถามปินเรื่องที่ไปคุยกับ
บริษัทสถาปนิกเหมือนกัน...แล้วนี่รัญคุยกับปินเสร็จหรือยัง พี่จะได้พาปิน
ไปรายงานให้ป๊าฟัง"
"คุยเสร็จแล้ว"
ชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าน้องสาวคนโตตอบอย่างเสียไม่ได้ แต่เขาก็
ไม่ใส่ใจแล้วโอบไหล่รั้งน้องสาวคนเล็กเดินออกจากห้อง
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"โอเค งั้นเราไปกันปิน"
ปภาวรินท์เกือบจะระบายลมหายใจออกมาด้วยความโล่งอก แต่ก็
ยั้งตัวเองเอาไว้ได้ทัน ทว่าพี่ชายก็รู้ทันอยู่ดี
"วันนีโ้ ดนเรือ่ งอะไรล่ะ ใช่เรือ่ งเดอะไพรด์ไหม" พอน้องสาวพยักหน้ารับ
เขาก็ลูบศีรษะเธอเบาๆ "อย่าไปใส่ใจเลย พี่ดีใจนะที่ได้ปินมาช่วยงาน"
หญิงสาวหันไปยิม้ ให้พชี่ ายซึง่ ดีกบั เธอมาตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ธอก้าวเข้าสู่
รั้วบ้านพร้อมพิพัฒน์ อย่างไรก็ตาม...
"เย็นนี้เราว่างไหม ไปกินข้าวกับพี่ได้หรือเปล่า พี่นัดไอ้วุธไว้พอดี"
ปภาวรินท์ชะงักไปนิดหนึ่ง จากนั้นก็ต้องพยายามสะกดกลั้นเสียง
ถอนหายใจของตัวเองไว้อกี ค�ำรบ...อะไรรัชนาทก็ดไี ปหมดทุกอย่าง ยกเว้น
เรื่องนี้ หน�ำซ�้ำเธอจะปฏิเสธเขาบ่อยๆ ก็ไม่ถนัดเนื่องจากเขาดีกับเธอ
ล�ำบากใจชะมัด...
"ปินเอากุ้งลายเสือย่างพริกนี่อีกไหม ชอบไม่ใช่เหรอ"
ปภาวรินท์เงยหน้าจากจานข้าวตามเสียงถาม จากนั้นเธอก็พยักหน้า
ธราวุธซึง่ นัง่ อยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามจึงกุลกี จุ อช่วยตักกุง้ ลายเสือย่างพริกให้ทงั้ รอยยิม้
"ขอบคุณค่ะ"
"จ้ะ กินเยอะๆ นะ ดูปินผอมลง ท่าทางจะโดนไอ้รัชใช้งานหนัก
ใช่ไหม"
"ไอ้เวร พูดมาก" รัชนาทเหล่เพื่อนด้วยความหมั่นไส้ "แล้วนี่ไม่คิดจะ
ตักกุ้งให้ฉันมั่งเรอะ"
"มีมือก็ตักเองสิวะ" ธราวุธไม่แยแส
"นี่คิดดีแล้วเหรอ ฉันเป็นพี่ปินนะโว้ย คราวหน้าไม่ต้องมาขอให้ฉัน
ช่วยพาปินมาด้วยเลย"
ปภาวรินท์นั่งฟังบทสนทนาของสองหนุ่มแล้วนึกอยากถอนหายใจ
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ออกมาแรงๆ แม้จะพอทราบอยูแ่ ล้วก็ตามว่าทีพ่ ชี่ ายพยายามชวนเธอมาด้วย
ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเพราะเพื่อนขอ และเธอก็ปฏิเสธมาหลายหนจนครั้งนี้
จ�ำต้องยอมมาด้วย ซึ่งกว่าจะมีครั้งต่อไปก็คงอีกนานมากแน่ๆ โดยสถานที่
นัดในวันนี้คือร้านอาหารกึ่งผับหนึ่งในหลายร้านที่เป็นธุรกิจของธราวุธ
"พี่รัชจะเอากุ้งเหรอ" หญิงสาวถามแต่ไม่ได้รอค�ำตอบ แล้วตักกุ้ง
ให้พี่ชายเสียเอง
"ขอบใจจ้ะ" รัชนาทหันกลับมาส่งยิ้มให้น้องสาว
"ปินนี่น่ารักจัง"
ธราวุธชมเธอโต้งๆ ตามเคย นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาท�ำแบบนี้ ส�ำหรับ
ครั้งนี้เธอส่ายหน้าข�ำๆ พร้อมกับตักข้าวเข้าปาก ขณะที่รัชนาทกลอกตา
คล้ายระอา ทว่าผู้เป็นเพื่อนก็ไม่สนใจ
"พี่ได้ยินมาว่าปินก�ำลังช่วยงานโครงการใหญ่ของที่บ้าน ถ้ามีอะไร
ให้ช่วยก็บอกพี่ได้เลยนะ ไม่ต้องเกรงใจ พี่พร้อมช่วยปินเสมอ"
"น่าจะไม่มอี ะไรหรอกค่ะ จะว่าไปก็เหมือนงานของปินเสร็จแล้วด้วยซ�ำ้ "
ปภาวรินท์เหลือบไปมองพี่ชาย
"ไม่สิ เดี๋ยวหลังจากเลือกบริษัทสถาปนิกกันแล้วก็ยังต้องท�ำงาน
กันต่ออีกยาว พี่ยังตั้งใจจะให้ปินช่วยอยู่นะ"
"เรือ่ งอืน่ ด้วยก็ได้ ไม่ใช่แค่เรือ่ งงาน พีพ่ ร้อมช่วยทุกเรือ่ งเลย" ธราวุธ
ส่งเสียงดึงความสนใจของเธอไว้อีกครั้งก่อนที่เธอจะได้พูดตอบพี่ชาย
"ขอบคุณค่ะ" หญิงสาวตอบรับด้วยรอยยิ้มสุภาพ ไม่มากไม่น้อย
ไปกว่าที่เคยท�ำมาเสมอ
"คุณวุธ สวัสดีค่ะ ดีจังที่ได้เจอ" สาวสวยนางหนึ่งปราดมาหยุดยืน
ข้างโต๊ะแล้วโปรยยิม้ หวานให้ธราวุธ จากนัน้ จึงค่อยผินหน้ามาทักอีกสองคน
ในโต๊ะแบบเห็นได้ชัดว่าทักพอเป็นพิธี "สวัสดีค่ะคุณรัช คุณปิน"
"สวัสดีครับ" ธราวุธหันไปทักทายอีกฝ่ายผ่านๆ "วันนี้มากินข้าว
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เหรอครับ เชิญตามสบายเลยนะ"
ปภาวรินท์จ�ำได้ว่าคนที่เข้ามาทักเป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงพอสมควร
และใช้นามสกุลเก่าแก่ อีกฝ่ายถึงกับหน้าเสียนิดหน่อยเมือ่ ชายหนุม่ ไม่ใส่ใจ
ทว่าธราวุธก็ไม่น�ำพาสักนิด หันกลับมาคุยกับเธอทั้งที่เธอยังส่งยิ้มและ
ค้อมศีรษะทักทายอีกฝ่ายด้วยซ�้ำ
"เออ พี่ให้คนไปเอาข้าวเหนียวมะม่วงที่น้องปินชอบมาจากอีกร้าน
ด้วย ถ้าอิ่มแล้วเอากลับไปกินที่บ้านก็ได้" ที่ร้านอาหารกึ่งคาเฟ่อีกร้าน
ของเขามีเมนูข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งโด่งดังขายดี และด้วยความที่เป็นเมนู
จ�ำกัดจ�ำนวนขาย คนเลยยิ่งต้องใช้ความพยายามในการซื้อ ท�ำให้เป็นเมนู
ที่ดูพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก
"มีของฉันด้วยไหม" รัชนาทถามแทรกก่อนที่น้องสาวจะทันขอบคุณ
"ท�ำไมฉันต้องเก็บของกินไว้ให้แกด้วยวะ" ธราวุธหันไปท�ำหน้าเมื่อย
ใส่เพื่อน "แล้วถ้าจะบ่นเรื่องฉันเลือกปฏิบัติก็หุบปากไปเลย เพราะฉัน
เลือกปฏิบัติจริงๆ"
นางแบบสาวสะบั ด หน้ า จากไปด้ ว ยท่ า ทางหงุ ด หงิ ด ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ความสนใจ ขณะที่ปภาวรินท์ผ่อนลมหายใจปลงๆ แล้วหันไปหาพี่ชาย
"ถ้าพี่รัชอยากกินจะแบ่งไปก็ได้นะ"
"เห็นไหมว่าท�ำไมแกต้องเก็บขนมไว้ให้ฉันด้วย" รัชนาทหันไปยักคิ้ว
ให้เพื่อนสนิท
"น้องปินน่ารักเกินไปนะ" ธราวุธหันกลับไปชมหญิงสาวเสียอย่างนั้น
ปภาวรินท์ได้แต่ยมิ้ รับแบบฝืดๆ รูส้ กึ อึดอัดมากกว่าเก้อเขิน เคราะห์ดี
มีพนักงานของร้านเดินมาก้มลงกระซิบอะไรบางอย่างกับหนุ่มเจ้าของร้าน
พอดี ครั้นฟังเสร็จเขาก็ท�ำท่าเซ็งๆ ก่อนจะวางช้อนส้อม
"เดี๋ยวมานะ"
หญิงสาวโล่งใจมากทีเดียว เพราะถ้าต้องฟังธราวุธจีบแบบโต้งๆ
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ต่อเธอก็ไม่รู้จะวางหน้าอย่างไร
"ปินไม่ชอบไอ้วุธสักนิดเลยเหรอ มันเทหมดหน้าตักขนาดนี้แล้ว"
รัชนาทเปรยถาม
คนเป็นน้องสาวหันไปมองพี่ชาย ก่อนจะพึมพ�ำ "ปินเห็นพี่วุธเป็น
พี่ชายคนนึงเหมือนพี่รัช"
"พีก่ พ็ อเข้าใจล่ะนะ แต่ยงั ไงปินก็โตแล้ว เคยมีแฟนมีคนคุยมาหลายคน
คงจะพอรู้ว่าในโลกของความเป็นจริงแค่ความรักอย่างเดียวมันก็ไม่พอ
ส�ำหรับการเลือกคู่ครอง...ที่พี่พูดไม่ใช่เพราะเข้าข้างที่วุธเป็นเพื่อนสนิทพี่
แต่ด้วยความที่พี่รู้จักวุธมานานและรู้จักครอบครัวของเขา อย่างน้อยพี่ก็
แน่ใจว่าวุธจริงจังจริงใจกับปิน และที่แน่ๆ หมอนั่นจะดูแลปินได้ในทุกทาง"
พี่ชายหยุดนิดหนึ่งแล้วยิ้ม "มันแค่ความเห็นของพี่นะ พี่ไม่ได้คิดจะบังคับ
จิตใจปินอยู่แล้ว ยังไงปินก็ค่อยๆ คิดและพิจารณาไปแล้วกัน"
ปภาวรินท์ส่งยิ้มให้อีกฝ่าย จากนั้นก็หันกลับมาตักข้าวเข้าปาก ในใจ
ครุน่ คิดถึงสิง่ ทีเ่ ขาพูด...ถ้าพูดในแง่ความเหมาะสมและความมัน่ คงในชีวติ
หลังแต่งงาน ธราวุธก็เป็นตัวเลือกที่ดีจริงๆ นั่นแหละ เพียงแต่อย่างไรเธอ
ก็ไม่ได้ชอบเขา ยิง่ ไปกว่านัน้ หลังจากผ่านมาขนาดนีเ้ ธอก็คอ่ นข้างแน่ใจว่า
อยูด่ ๆี คงไม่นกึ เปลีย่ นใจไปชอบเขาด้วย และถึงเธอจะตระหนักดีวา่ ความรัก
เป็นเพียงองค์ประกอบหนึง่ ของชีวติ คู่ บางครัง้ อาจไม่ใช่องค์ประกอบส�ำคัญ
ที่สุดด้วยซ�้ำ แต่เธอก็ยังคาดหวังให้มีความรักอยู่ในสมการถ้าหากเธอจะ
แต่งงาน
เธอหวังมากเกินไปเหรอ...

ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/3b4xCIO

