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นักอ่านหลายๆ ท่านคงคิดถึงหนุ่มๆ สาวๆ สถาปนิก (และมัณฑนากร) 

กนัไม่น้อย หลงัจากท่ีจริะประไพ มัณฑนากรสาวแห่งบรษัิท Archwin ได้ครองคู ่

กับคุณพัชร ภักดิ์โภคินไปในเรื่อง 'จิรพัชร' Andra ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับ

เรือ่งราวของสถาปนกิหนุม่ท่ีหลายคนรอคอย และถงึแม้ว่านยิายเรือ่งนีจ้ะไม่ได้

เป็นภาคต่อ สามารถอ่านแยกเล่มได้ แต่ถ้านักอ่านทุกท่านได้อ่านเรื่อง  

'ธีรกานต์', 'ณัฐรัมภา' และ 'จิรพัชร' ด้วยแล้วล่ะก็ จะยิ่งฟินและอินกับเรื่องราว

ในเล่มนี้มากขึ้นไปอีกค่ะ 

ส�าหรับเรื่อง 'ปภาวินท์' นั้น นักอ่านทุกท่านจะได้พบกับสาวสุดกาก (แต่

แสนจะน่ารัก) อย่าง 'ปภาวรินท์' ลูกสาวนอกสมรสของตระกูลพร้อมพิพัฒน์ 

ท่ีแอบปลื้มสถาปนิกหนุ่มมือทอง 'อาชวิน' เจ้าของบริษัทสถาปนิก Archwin  

มานานตั้งแต่สมัยท่ีท้ังคู่ยังเป็นเพียงนักศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ไม่ว่าเวลา 

จะผ่านไปนานเท่าไรเธอก็ไม่กล้าเข้าไปท�าความรู้จักเขาเสียที

ทว่าพอมโีอกาสได้ใกล้ชิดกนัแล้วกด็นัเกดิเรือ่งวุน่ๆ มากมาย เพราะเรือ่งราว 

ในชีวิตของสาวคนนี้นั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียว แต่จะไม่ธรรมดาอย่างไรนั้น 

ไปร่วมติดตามกันได้ในเล่มเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส





ประวัตินักเขียน

นามปากกา Andra ถือก�าเนิดมาจากการเอาชื่อจริงผสมรวมกับชื่อเล่น 

โดยค�าแรกมาจากชื่อเล่นว่าแอนค่ะ

เป็นคนกรงุเทพฯ โดยก�าเนดิ เกดิราศกีนัย์บ้างตลุบ้างแล้วแต่ต�าราหมอด ูฮา  

ปัจจุบันนอกจากเขียนหนังสือก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปเรื่อย

ถึงตอนนี้ก็เขียนหนังสือมาเกินสิบปีแล้ว ถ้าย้อนไปบอกตัวเองตอน 

เริ่มเขียนหนังสือเล่มแรกก็อาจจะไม่เช่ือก็ได้ ระหว่างนี้มีความทรงจ�าท่ีน่าท่ึง

มากมาย ใครจะไปนึกว่าโลกของตัวอักษรจะมหัศจรรย์และสร้างมิตรภาพได้ 

จริงๆ เป็นคนพูดไม่เก่งเลย ตัวอักษรนี่แหละท่ีช่วยให้สื่อสารกับทุกคนได้ 

ปัจจุบันยังคงสนุกกับงานเขียนและอยากจะเขียนต่อไปเรื่อยๆ

ทุกวันนี้ได้แต่ขอบคุณทุกคนที่ท�าให้มีวันนี้ ทั้งครอบครัว เพื่อน อาจารย์ 

กอง บ.ก. ท่ีน่ารักน่าเลฟิ และท่ีขาดไม่ได้คอืนกัอ่านทุกท่าน ขอบคณุท่ีอยู่ด้วยกนั 

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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"ปินๆ เก้านาฬิกาๆ"

ปภาวรินท์ก�าลังส่งเค้กป็อปเข้าปากตอนท่ีเพ่ือนสาวซ่ึงนั่งอยู่ข้างๆ  

ส่งเสียงร้องแล้วตีแขนเธอเป็นชุด เธอเลยชะงักแล้วหันซ้ายหันขวาไปมา

ด้วยความงุนงง

"หา? ไหนๆ อะไร"

"ไอ้เบ๊อะ เก้านาฬิกามันทางนู้น" ปริยากรท�าหน้าเหม็นเบ่ือก่อนจะ

พยักพเยิดชี้ทางให้เพื่อนสนิท

ปภาวรินท์หันมองตามถูกทิศทางในท่ีสุด แต่กระนั้นในชั้นแรกเธอก็

ยังงุนงงอยู่ดี ไม่เข้าใจว่าเพื่อนเรียกให้มองอะไร

"อะไรอ่ะแก ฉันไม่เห็นมี...อะไร" ค�าสดุท้ายท่ีหลดุออกมาจากปากเบาลง 

จนแทบไม่ได้ยิน ด้วยดวงตาคู่สวยสังเกตเห็นแล้วว่าเพื่อนต้องการให้มอง

อะไร...หรือถ้าจะพูดให้ถูกคือมอง 'ใคร'

"ตกลงนีเ่ห็นแล้วหรอืยังไม่เห็น" ปรยิากรชะโงกไปสงัเกตสหีน้าของเพ่ือน

"แก นัน่พ่ีวนิเหรอ...นัน่พีวิ่นจรงิๆ ใช่ไหม" ปภาวรนิท์ถามด้วยสุม้เสยีง 

ไม่เชื่อ ดวงตายังจับจ้องเขม็งอยู่ที่ร่างสูงในชุดสูท เขาก�าลังทักทายเพื่อน

บทที่ 1 
รุ่นพี่คนนั้นที่เคยแอบปลื้ม
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ที่โต๊ะหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไปในระยะหนึ่งโต๊ะคั่น

"แหม นึกว่ายังไม่เห็นอีก เพราะถ้าแกไม่เห็นฉันก็จะถือว่าแกไม่มี

วาสนากับหนุ่มหล่อ ฉันจะได้เก็บไว้เอง"

"ปีย่า แกอย่าเพิ่งล้อเล่นสิ" สาวร่างเล็กตีเพื่อนเป็นพัลวันแม้จะไม่ได้

หันกลับไปมอง "งื้อ พี่วินจริงๆ ด้วย...โอ๊ย ท�าไมหล่อเหมือนเดิมเลยล่ะ  

ไม่สิ หล่อกว่าเดิมตั้งเยอะ"

"แกจะหวีดผู้ชายก็หวีดไป ท�าไมต้องตีฉันด้วย เจ็บนะเว้ย" ปริยากร

บ่นพร้อมกับเอนตัวหลบไปมา "แล้วพี่เขาหล่อข้ึนก็ถูกแล้วป่ะ ตอนท่ีแก 

เจอเขานั่นก็ตั้งแต่สมัยเรียนมหา'ลัย โตขึ้นแล้วหน้าตาดีขึ้นก็ถูกแล้วไหม"

"แหม แต่รุ่นพี่บางคนที่เราเจอก็โทรมกว่าเดิมนะแก เอาแค่ในงานนี้

ก็หลายคนแล้ว" ปภาวรินท์ชี้ให้เห็นความจริง

"ก็จริง ถือว่าพี่วินของแกดูแลตัวเองดีอยู่"

"ปีย่า พีว่นิของฉันอะไรเล่า เด๋ียวใครมาได้ยินเข้าจะท�าไง" ปภาวรนิท์

หันไปดุเพื่อนซี้จนได้

"ถ้าแกไม่รีบเคลมแล้วเขาโดนคาบไปล่ะจะท�าไง พี่วินทั้งหล่อทั้งเก่ง 

บรษัิทสถาปนกิของเขารุง่มากเลยนะ ไม่งัน้ฉันจะได้เจอเขาเมือ่ปีก่อนเหรอ 

บุญแค่ไหนแล้วที่เขายังโสดมาถึงป่านนี้"

"ปีก่อนเขายังโสด แต่ปีนี้เขาอาจไม่โสดแล้วก็ได้นะ" สาวร่างเล็ก 

ไม่คล้อยตาม

"ถ้าเขาไม่โสดแล้วกเ็ป็นความผดิแกเองน่ะแหละ ฉันอุตส่าห์จะหาทาง

พาไปรู้จักตั้งแต่ตอนนั้น แกก็เอาแต่งอแงงุงิอะไรไม่รู้" ปริยากรบ่น

อาชวินเป็นรุ่นพ่ีท่ีมหาวิทยาลัยของพวกเธอสมัยเรียน แม้จะอยู่กัน

คนละคณะแต่ช่ือเสียงของเขาก็โด่งดังจนเป็นท่ีรู้จักในฐานะ 'เด็กถาปัตย์'  

ที่ได้ทุนไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ได้ฝึกงานในบริษัทสถาปนิกระดับโลก

จนมช่ืีอตดิในท�าเนยีบหนึง่ในทีมสถาปนกิท่ีออกแบบตกึซ่ึงมีช่ือเสยีงโด่งดงั 
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เรียกว่าเป็นบุคคลท่ีสร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยจนอาจารย์น�ามากล่าวชื่นชม 

ให้เด็กปีหนึ่งอย่างพวกเธอสองคนฟัง

ปภาวรินท์แอบปลื้มอาชวินตั้งแต่แรกเห็น ตอนนั้นชายหนุ่มเรียน

เทอมสดุท้ายแล้ว ปรยิากรพยายามท้ังผลกัท้ังดนัเพือ่นให้เข้าไปท�าความรูจ้กั 

อีกฝ่าย ทว่าก็ไม่ส�าเร็จ สุดท้ายเลยยอมแพ้ปล่อยให้เพื่อนเป็นแฟนคลับ 

อาชวินอยู่ห่างๆ จนกระทั่งเขาเรียนจบ หลังจากนั้นปริยากรก็ลืมเรื่องนี้ไป 

จวบจนปภาวรินท์หลุดโป๊ะมากรี๊ดกร๊าดกับเธอว่าอาชวินกลับมาเปิดบริษัท

ในไทยกับเพื่อนได้พักหนึ่งแล้ว ตอนนั้นเองเธอจึงทราบว่าเพื่อนสนิท 

ยังปลาบปลืม้หนุม่รุน่พีค่นนีม้าตลอด แถมยงัแอบตดิตามข่าวคราวของเขา

เงียบๆ ด้วย

อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเรื่องเม่ือหลายปีท่ีแล้ว ตอนนั้นปริยากรลอง 

สืบดู พอรู้ว่าอาชวินมีแฟนแล้วเลยตัดสินใจเงียบ แต่เธอก็เดาว่าปภาวรินท์

ก็น่าจะพอทราบเรื่องนี้อยู ่เหมือนกัน แล้วหลังจากนั้นสถาปนิกหนุ่มก ็

หลุดออกจากวงโคจรของพวกเธอไปอีกหน สาวร่างเล็กเองก็มีคนคุยบ้าง 

มีคนคบบ้างตามเรื่องตามราว จนกระท่ังเมื่อปีก่อนปริยากรบังเอิญได้พบ

อาชวินท่ีงานอีเวนต์งานหนึ่ง ตอนนั้นบริษัทสถาปนิกของเขาโด่งดังเป็นท่ี

รู้จักในไทยพอสมควรและเขาก็รู้จักกับพ่อของเธอ ดังนั้นเธอเลยได้รับการ

แนะน�าให้รู้จักกับอาชวิน

ปริยากรนึกถึงเพื่อนสนิทข้ึนมาทันที ครั้นสืบเสาะจนรู้แน่ว่าตอนนี้

สถาปนิกหนุ่มรูปหล่อโสดสนิท เธอจึงค่อยลองเปรยให้เพื่อนฟัง ปรากฏว่า

ปภาวรินท์ตาลกุวาวทันใด เป็นอันสรปุได้ว่าเพือ่นยังปลืม้หนุม่รุน่พ่ีคนนีอ้ยู่ 

ทว่าพอเธอออกปากบอกว่าจะพาไปแนะน�าให้รูจ้กั อกีฝ่ายกลบัใส่เกยีร์ถอยหลงั 

เสียอย่างนั้น จนเธออ่อนใจแล้วก็ปลง

ส�าหรับวันนี้ปริยากรคิดไว้เหมือนกันว่าอาจได้เจออาชวิน เพราะมัน

เป็นงานครบรอบวนัก่อตัง้บรษัิทของภกัดิ์โภคนิซ่ึงเป็นบรษัิทใหญ่เครอืข่าย
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กว้างไกล เธอได้ยินว่าช่วงหลังมานี้บริษัท Archwin ของอีกฝ่ายท�างานให้

ภักดิ์โภคินหลายโครงการ อาชวินจึงไม่น่าพลาดงานนี้ ส่วนเธอกับเพื่อนก็

เป็นตัวแทนครอบครัวเอากระเช้าดอกไม้มาแสดงความยินดี...เดี๋ยวต้อง 

รอดูว่าปภาวรินท์จะเอาอย่างไร

"ฉันไม่ได้งอแงงุงิ แต่ฉันไม่พร้อมเพราะ...เรื่องนั้น แกก็รู้ ตอนนั้น

ฉันยังไม่พร้อมจะท�าความรู้จักกับพี่วินจริงๆ"

ปริยากรเหลือบมองเพื่อน ก่อนจะระบายลมหายใจแล้วถามออกไป

"งั้นคราวนี้ล่ะจะเอาไง นี่ก็ผ่านมาอีกปีแล้ว"

"นั่นสิ มันก็ป่านนี้แล้วอ่ะเนาะ" ปภาวรินท์ถอนหายใจอย่างลังเล

"แกไม่ต้องคิดละ พี่วินมานู่นแล้ว ฉันจะทัก" พอพูดจบปริยากรก็ 

ฉีกยิม้แล้วส่งเสยีงทักคนท่ีก�าลงัจะเดนิผ่านโต๊ะไปทันที ไม่ใส่ใจเพ่ือนท่ีตกใจ

สุดขีด "พี่วิน สวัสดีค่ะ จ�าปีย่าได้ไหม"

อาชวนิชะงกัเท้าเม่ือได้ยินช่ือตวัเอง เขาหันมามองแบบงงๆ พอเห็นหน้า 

ปริยากรก็ปรากฏแววระลึกได้ฉายขึ้นมาในดวงตา

"น้องปีย่า จ�าได้สิครับ เม่ือวันก่อนพี่เพิ่งเจอคุณบันลือเอง วันนี้ 

น้องปีย่ามาแทนคุณพ่อเหรอครับ"

"ใช่ค่ะ คุณพ่อติดงาน" ปริยากรตอบแล้วผายมือไปทางเพื่อนที่นั่งอยู่

ข้างๆ "นี่ปิน เพื่อนปีย่าเองค่ะ ปินเป็นลูกสาวคุณลุงประดิษฐ์หรือที่รู้จักกัน

ในนามเจ้าสัวประดิษฐ์นั่นแหละค่ะ ปินก็เป็นรุ ่นน้องมหา'ลัยของพี่วิน 

อีกคนนะ เราสองคนเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์มาด้วยกัน"

"สวัสดีครับน้องปิน" อาชวินหันไปมองปภาวรินท์แล้วทักทายอย่าง

เป็นกันเอง

"สวัสดีค่ะ" สาวร่างเล็กยกมือไหว้ผลุบเพื่อทักทายกลับอย่างแตกตื่น 

ในใจนกึต่อว่าเพ่ือนซ้ีท่ีไม่เตอืนเธอก่อน เวลานีเ้ธอเลยเลิก่ลัก่ มอืไม้เก้งก้าง

ไปหมด...ย่ิงไปกว่านั้นเธอรู้สึกเหมือนจะเป็นลมรอมร่อ ท�าไมอาชวิน 
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ต้องหล่อแถมเสียงทุ้มนุ่มน่าฟังขนาดนี้ด้วยเนี่ย!

"ยินดีท่ีได้รู้จักนะ จะว่าไปพี่น่าจะเคยเจอน้องปินเหมือนกันนะเนี่ย 

หน้าคุ้นๆ"

ดวงตาคมทอดมองมาอย่างพนิจิ นัน่ท�าให้ปภาวรนิท์ย่ิงแตกตืน่หนกั

เข้าไปใหญ่

"กน่็าจะเคยเดินผ่านกนับ้างนะคะ ปินกบัปีย่าทันก่อนพ่ีวินเรยีนจบนะ 

ถึงจะไม่ได้อยู่คณะเดียวกันก็เถอะ แล้วพวกเราก็คงสวนกันตามงานเลี้ยง

บ้างแหละ ยายปินก็ไปงานนู้นนี้แทนป๊าอยู่บ่อยๆ...เนาะปิน" ประโยคท้าย

ปริยากรหันไปพยักพเยิดกับเพื่อนสาว

"อืม ก็น่าจะอย่างนั้น"

"แปลกนะท่ีเราเพิ่งได้รู้จักกัน แต่รู้จักช้าหน่อยดีกว่าไม่ได้รู้จักเลย"  

อาชวินส่งยิ้มให้หญิงสาว "จริงสิ แล้วนี่ทั้งสองคนมากันนาน..."

เสยีงของชายหนุม่ขาดหายไปเนือ่งจากอยู่ดีๆ  สาวร่างเลก็กส็ะบัดเค้กป็อป 

ในมอืจนมันหลดุจากแท่งพลาสตกิลอยไปปะทะกบัร่างสงู หน�าซ�า้แทนท่ีจะ

ไปโดนเสื้อสูทสีเข้ม มันกลับไปแปะอยู่บนเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขาแทน

"ว้าย! ตายแล้ว ขอโทษค่ะ ขอโทษ" พอปภาวรินท์หายช็อกแล้ว

ตระหนักว่าเมื่อครู่ท�าอะไรลงไป เธอก็ร้องออกมาด้วยความตกใจ

"ไม่เป็นไรครับ แค่นี้เอง" อาชวินส่ายหน้ายิ้มๆ พร้อมกับหยิบ 

ก้อนเค้กขนาดเลก็บางส่วนท่ีแปะอยู่บนเสือ้ของตวัเองไปวางบนโต๊ะ "เอาเป็นว่า 

พี่คืนให้นะ"

"บางทียายปินก็เป๋อเหลอแบบนี้แหละค่ะ" ปริยากรท�าท่าปลง

"แปลว่าอยู่ด้วยแล้วจะมีเรือ่งให้ตืน่เต้นตลอดเวลาใช่ไหม" สถาปนกิหนุม่ 

ย้ิมขัน ก่อนจะปลอบเมื่อเห็นว่าสีหน้าของคนตัวเล็กยังดูไม่ดีขึ้น "ไม่ต้อง

คิดมากนะ เสื้อผู้ชายเปื้อนนิดเปื้อนหน่อยเป็นเรื่องปกติ เปื้อนเศษเค้ก 

ยังดีกว่าเปื้อนน�้าปูนเวลาไปไซต์งานเยอะ"
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ปภาวรนิท์ช้อนตาขึน้มองใบหน้าหล่อเหลาอย่างคาดไม่ถงึ แล้ววูบต่อมา 

ความรู้สึกตื้นตันก็พุ่งเข้าจู่โจมหัวใจอย่างรุนแรง แต่ยังไม่ทันมีใครพูดอะไร

มากกว่านั้นก็มีเสียงร้องเรียกช่ือ 'วิน' ลอยมา เขาหันไปมอง พยักหน้า 

ให้คนเรียกก่อนจะหันกลับมาส่งยิ้มให้พวกเธออีกหน

"พี่ขอตัวก่อนนะ เจอโจทก์พอดี"

"ไว้เจอกันค่ะพี่วิน" ปริยากรตอบท้ังรอยย้ิมสดใส เธอรอจนกระท่ัง

หนุ่มรุ่นพี่ผละห่างไปพอสมควรแล้วจึงหันกลับไปหาเพื่อน "เป็นไงบ้างแก"

"พี่เขาดีกว่าที่ฉันมโนไว้อีกอ่ะ" ปภาวรินท์คว้าแขนเพื่อนหมับ สีหน้า

ท่าทางประหนึ่งจะร้องไห้ "หล่อ เสียงเพราะ แล้วยังใจดีอีก"

"เก่งด้วย" คนเป็นเพือ่นชีใ้ห้เห็นความจรงิ "แต่แกรบีเรยีกสตกิลบัเข้าร่าง 

ก่อน จะได้ไม่เฟอะฟะอีก"

"ก็เพราะแกแหละ ท�าไมไม่บอกก่อนว่าพี่วินเดินมาทางนี้ ฉันตั้งตัว

ไม่ทัน" สาวร่างเล็กเอะอะ...เวลาเธอตื่นเต้นมักจะเกิดเหตุคาดไม่ถึงแบบนี้

ทุกที "ดูสิ ฉันท�าเสื้อเขาเปื้อนตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกัน แล้วแกยังเอาฉัน

ไปขายว่าเป๋อเหลออีก"

"คิดในแง่ดี พี่เขาจะได้จ�าแกได้แม่นๆ ไง" ปริยากรยักไหล่ไม่น�าพา

"จะได้เจอกันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้" ปภาวรินท์พึมพ�า ดวงตาทอดไปหา

อาชวินซึ่งเดินไปยืนอยู่กับหนุ่มๆ กลุ่มใหญ่อีกรอบ

"แหม ทีอย่างนี้ล่ะกลัวไม่ได้เจอกันอีก" ฝ่ายเพ่ือนสนิทกลอกตา 

ด้วยความหมั่นไส้ "สรุปว่าอยากเจออยากรู้จักเขาแล้วใช่ป่ะ"

"ยังไงตอนนี้ก็ถือว่ารู้จักกันแล้วนี่" คนตัวเล็กพูดหงุงหงิง

"อาฮะ แต่ก่อนอ่ืนสบืให้แน่ก่อนแล้วกนัว่าพีเ่ขายังโสด" ปรยิากรพยักพเยิด 

ไปทางอาชวิน เวลานี้มีสาวสวยคนหนึ่งซ่ึงเธอไม่รู้จักเดินเข้ามาทักทาย 

อีกฝ่าย ท่าทางสนทิสนมกนัดทีีเดยีว ครัน้เหลอืบไปเห็นเพือ่นหน้าม่อยเธอก ็

กลอกตา "เนีย่ ปีก่อนโสดชัวร์ๆ ไม่ยอมเข้าไป ถ้าปีนีพ่ี้เขาไม่โสดจนแกแห้ว
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ก็ต้องโทษตัวเองน่ะแหละ"

ท�ำไมมันมืดและเงียบจังเนี่ย...

ปภาวรนิท์เร่งฝีเท้าเพือ่ให้ไปถงึรถเรว็ท่ีสดุ เธอเพ่ิงออกจากงานเลีย้ง

ของพวกภกัดิ์โภคนิ ปรยิากรจอดรถท่ีช้ันล่าง เธอเลยเดนิข้ึนบันไดต่อมายัง

ช้ันบนของตึกจอดรถตามล�าพัง ตอนแรกเพ่ือนก็บอกจะวนรถข้ึนมาส่ง 

อยู่หรอก แต่เธอปฏิเสธเพราะเห็นว่าแค่ช้ันเดียว มาถึงตอนนี้หญิงสาว 

ชักจะเสียใจแล้วท่ีตัดสินใจไปแบบนั้น เพราะเธอเกลียดบรรยากาศแบบนี้

ที่สุด

เธอไม่เข้าใจเอาเสียเลย ท้ังท่ีมีรถจอดอยู่เต็มแน่น แต่ช้ันนี้ของ 

ตกึจอดรถกลบัไม่มีกระท่ังพนกังานรกัษาความปลอดภยัให้เห็น ย่ิงไปกว่านัน้ 

มันค่อนข้างมืดมากทีเดยีวเนือ่งจากโรงแรมไม่ยอมเปิดไฟ อาจเพราะเห็นว่า 

เวลาน้ีควรจะมีแสงสว่างจากข้างนอกเพียงพอ แต่ความจริงกลับตรงข้าม

ด้วยเมฆครึ้มท่ีบดบังแสงแดด หน�าซ�้าการออกแบบตึกจอดรถก็ไม่ได ้

ช่วยอะไรเลย

แล้วจู่ๆ  กมี็เสยีงฝีเท้าหนกัๆ ดังข้ึนคลอกบัเสยีงรองเท้าส้นสงูของเธอ 

ความรูส้กึบางอย่างเสยีดแทงข้ึนมาในอกแบบไม่ทันต้ังตวั เธอต้องสดูหายใจ

ลึกและปลอบประโลมมันไม่ให้แผลงฤทธิ์ด้วยการบอกตัวเองว่า 'ไม่มีอะไร' 

ทว่ามันก็ใช้เวลาไม่นานนักในการตะกุยตะกายปีนกลับข้ึนมา โดยเฉพาะ 

เม่ือเธอรู้สึกว่าเสียงฝีเท้าปริศนานั้นเร็วข้ึนและใกล้เข้ามา ดวงหน้าสวย 

หันไปมองเร็วๆ เธอไม่พบใครหรืออะไรทั้งนั้น แต่นั่นกลับยิ่งท�าให้แตกตื่น

ยิ่งกว่าการได้เห็นเจ้าของฝีเท้าเสียอีก

ความกลัวทะลักทลายออกมาราวเข่ือนกั้นพังภินท์ ไอเย็นเยียบ 

แล่นไปท่ัวร่าง ปภาวรนิท์พยายามควบคมุมัน ทว่ามนักแ็ทบไม่ต่างจากการ

พยายามควบคุมม้าท่ีก�าลังพยศ และสุดท้ายเมื่อความทรงจ�าเก่าหลั่งไหล
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มาสมทบเป็นทัพเสรมิ เธอกพ่็ายแพ้ไม่เป็นท่า สติแตกแล้วว่ิงหนไีปทรดุตวั

หลบหลังเสาต้นหนึ่งในสภาพมือไม้เย็นเฉียบ เนื้อตัวสั่นเทาแบบควบคุม 

ตวัเองแทบไม่ได้ หัวใจเต้นระรวั ในหัวเตม็ไปด้วยความกลวัและประโยคเดยีว 

ที่ดังก้องซ�้าไปซ�้ามา

ไม่เอำแล้ว ไม่เอำแล้ว...

จนกระทั่งมีเสียงหนึ่งดังขึ้น...

"เป็นอะไรหรือเปล่าครับ"

ปภาวรินท์กรี๊ดออกมานิดหนึ่งด้วยความตกใจ เธอหันขวับไปมอง

เจ้าของเสยีง และต้องใช้เวลาครูห่นึง่กว่าสมองจะส่งสญัญาณบอกว่าเขาคอื

อาชวิน สีหน้าท่าทางเขาดูตกใจพอกัน

"พี่ท�าให้ตกใจใช่ไหม ขอโทษครับ"

"มะ...ไม่ใช่ค่ะ" หญิงสาวละล�่าละลักปฏิเสธ "คือ...คือปิน...ปินนึกว่า

มีคนตามมา"

"นอกจากน้องปินก็มีพี่คนเดียวครับ รถพี่จอดที่ชั้นนี้" สถาปนิกหนุ่ม 

ให้ข้อมูลด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล

"ไม่มีคนอื่นจริงเหรอคะ"

"ไม่มีครับ" อาชวินยืนยันหนักแน่น

"เม่ือกี้ปินมองไปแล้วไม่เห็นใคร..." ปภาวรินท์หยุดแค่นั้น ไอร้อน 

แล่นข้ึนมาเกาะแก้มนวลด้วยความรูส้กึอับอาย "เอ้อ สงสยัปินจะประสาทเสยี 

ไปเองเลยไม่เห็นพี่วิน"

"มันมืดด้วยแหละ" เสียงทุ้มปลอบประโลม จากนั้นก็ย่ืนมือออกไป 

เมื่อเห็นเธอขยับท�าท่าจะลุก "พี่ช่วยนะ"

"ขอบคณุค่ะ" หญิงสาวยอมวางมือลงบนมือใหญ่เพือ่ให้เขาเป็นหลกัยดึ 

ในการลุกยืน ดวงตาคู่สวยเหลือบมองใบหน้าหล่อเหลาแวบหนึ่งก่อนจะ 

หลุบลงต�่า "เอ่อ ปินขอโทษอีกทีนะคะ"



15

Andra

"เท่าที่พี่รู้การตกใจและระวังตัวไม่ถือเป็นความผิดนะ" อาชวินส่งยิ้ม

ให้เธอ "รถน้องปินอยู่ไหน พี่เดินไปส่งนะ"

ปภาวรนิท์พยักหน้ารบัอย่างประหม่า จากนัน้กอ็อกเดนิแบบเก้ๆ กงัๆ 

ไปยังรถท่ีจอดอยู่สุดมุมอาคาร ในอกยังคงรู้สึกแตกตื่น ทว่าเป็นคนละ

เหตุผลกับทีแรก และแน่นอนว่าความอับอายก็ยังไม่ยอมถอยไปไหน เธอ

อยากเจอเขาอีก แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ หน�าซ�้าเธอยังอยู่ในสภาพ

สติแตกด้วย

"น้องปินขับรถไหวแล้วแน่ใช่ไหม" สถาปนกิรปูหล่อออกปากถามขณะท่ี 

เธอกดรีโมตปลดล็อกรถ

"ค่ะ" หญิงสาวพยักหน้า

"งั้นขับรถดีๆ นะ"

รอยยิ้มของอาชวินท�าให้ดวงตาของเธอพร่างพราย มันแทบจะขับไล่

ความกลวัท่ียงัตกค้างอยู่ในกระแสความรูส้กึไปได้ท้ังหมด หัวใจกระตกุเต้น

อย่างตกใจอีกครั้ง คราวนี้ด้วยเหตุผลใหม่ มันผลักดันให้เธอรีบเปิดประตู

ขึ้นรถ กระทั่งสตาร์ตรถแล้วเธอจึงมีสติพอจะตระหนักว่าเขาไม่มีทางได้ยิน

เสียงหัวใจของเธอเต้น ดังนั้นเธอจึงสูดลมหายใจลึกแล้วลดกระจกรถลง 

เพื่อยกมือไหว้เขา

"ขอบคุณมากนะคะพี่วิน กลับบ้านดีๆ เหมือนกันนะคะ"

ปภาวรินท์ได้รับรอยย้ิมทรงเสน่ห์ตอบกลับมาอีกหน เธอคิดว่า

สามารถมองรอยย้ิมของสถาปนกิหนุม่ได้ท้ังวนั แต่เม่ือมันเป็นไปไม่ได้เธอจงึ 

กดปุ่มเลื่อนกระจกหน้าต่างข้ึนแล้วออกรถ โดยท่ีก็ยังไม่วายเหลือบมอง 

ร่างสูงผ่านทางกระจกมองหลังอีกหน

มันน่าแปลก ท้ังท่ีเวลาก็ผ่านมานานแล้วนับจากวันแรกท่ีเธอได้พบ

และประทบัใจในตวัอาชวนิ ทว่าพอวนันีเ้ขาเดนิกลบัเข้ามาในชวีติ มนักลับ

คล้ายเธอเพิ่งเห็นเขาในมหาวิทยาลัยเมื่อวานนี้เอง ที่เพิ่มเติมคือครั้งนี้เธอ
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ได้พบประสบกับตัวโดยตรงว่าเขาใจดีมาก...เธอนี่สิ เจอกันวันแรกก็มีแต่

เรื่องดีๆ ให้เขาประทับใจท้ังนั้น แรกสุดท�าเสื้อเขาเปื้อน แล้วต่อมาก็ยัง 

สติแตกให้เขาเห็นอีก

ท�าไมจิตใจเธอไม่ยอมลืมเรื่องนั้นไปสักทีนะ เวลาก็ผ่านมานานแล้ว 

เธอคิดว่าตัวเองโอเค ทว่าเหตุการณ์เมื่อกี้คือข้อพิสูจน์ว่าท่ีผ่านมาเธอแค่

หลอกตัวเองเท่านั้น

แต่มองในแง่ดี พี่วินคงลืมเรำไม่ลงแล้วจริงๆ ปภาวรินท์หาทาง

เยียวยาจิตใจตัวเอง ขณะเดียวกันความคิดก็ล่องลอยกลับไปหาชายหนุ่ม 

อีกหน...ไม่ว่าอย่างไร เธอแน่ใจแล้วว่าไม่อยากปล่อยโอกาสท่ีจะได้ท�า 

ความรู้จักเขามากขึ้นผ่านไป แม้จะยังนึกไม่ออกเลยก็ตามว่าควรต้อง 

ท�าอย่างไร

แต่ก่อนอื่น...ต้องหาทางรู้ให้ได้ก่อนว่าเขาโสดหรือเปล่า!
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"แกชัวร์ใช่ไหมว่าพี่วินเขาโสดจริงๆ" ปภาวรินท์ก�าส้อมคันเล็กในมือ

แน่น ดวงตาคู่งามเปล่งประกายแห่งความหวัง

"อือ แกจ�าท่ีฉันเคยเล่าให้ฟังได้ไหมว่าญาตฉัินอตุรนิกึอยากท�าคอนโดฯ  

ขายขึ้นมา แล้วนางก็ไปจ้างบริษัทของพี่วินให้ช่วยออกแบบให้ เพราะนาง

ประทับใจงานตึกท่ีไหนสักงานของพี่เขานี่แหละ ปรากฏก�าไรดีนางก็เลย 

ท�าต่อมาเรื่อยๆ ปีละตึกสองตึกแล้วแต่อารมณ์ พอดีฉันรู้มาว่านางก�าลังจะ

สร้างคอนโดฯ ใหม่และนัดคุยกับบริษัทสถาปนิก ฉันเลยแกล้งเสนอหน้า 

ไปเจอนาง ปรากฏว่าฉันได้เจอผูห้ญิงคนท่ียืนคยุกบัพีว่นิวนันัน้ด้วย" ปรยิากร 

เล่าไปใช้หลอดจิ้มน�้าแข็งในแก้วกาแฟเล่นไป

"หือ?"

"เขาแนะน�าตัวว่าช่ือณัฐรัมภา* เป็นอินทีเรียของบริษัท Archwin  

ฉันแกล้งแย็บไปว่าเคยเห็นเขาอยู่กบัพีว่นิ เหมือนแฟนกนัเลย เขาเลยบอกว่า 

พีว่นิโสด ส่วนตวัเขามีแฟนแล้วและมีแผนจะแต่งงานด้วย...จะว่าไปอินทีเรยี 

คนนี้ก็ดูฉลาดและน่าจะรู้ทันนะว่าฉันแกล้งแย็บหาข้อมูล แต่ก็เอาเหอะ"

บทที่ 2 
ชอบนะคะ อยากได้

* ติดตามเรื่องของณัฐนนท์-ณัฐรัมภา ได้ใน 'ณัฐรัมภา'
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ปภาวรินท์ไม่ได้ตอบอะไร เพียงฉีกยิ้มเท่านั้น ซึ่งพอเห็นรอยยิ้มของ

เพื่อนสนิทแล้วคนที่สู้อุตส่าห์ไปหาข่าวมาให้ก็อดหมั่นไส้ไม่ได้

"ข่าวสารนั้นหายาก ต้องล�าบากขับรถไป รู้ว่าเขาโสดแล้วห้ามให ้

ความพยายามในการสืบของฉันเสียเปล่านะโว้ย"

"แหม แกอ่า" คนตัวเล็กท�าปากย่ืน "ถึงฉันจะปลื้มเขามานานแต่ก็

เป็นการปลื้มแบบเด็กๆ ปลื้มในจินตนาการ ฉันยังไม่ได้รู้จักเขาดีพอเลยนะ 

แต่ฉันก็ตั้งใจว่าจะหาทางท�าความรู้จักเขาแหละ ไหนๆ ก็ได้เจอกันแล้ว"

"ก็ดี เพราะขืนแกยังจะปอดแหก เก็บเขาไว้เป็นเจ้าชายในมโนของ 

ตัวเองต่อไปท้ังท่ีฉันอุตส่าห์ไปสืบข่าวให้แล้ว ฉันจะสาปแกจนสิ้นแสง!"  

ปริยากรประกาศ

"ปีย่า วันนี้ฉันเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟแกนะ แกจะมาร้ายกับฉันแบบนี้

ไม่ได้สิ"

"อ้อยเข้าปากช้าง ขนมเข้าปากฉันไปแล้ว ทวงบุญคุณไปก็เท่านั้น

แหละ" ปรยิากรลอยหน้าลอยตา ขณะเดยีวกนักแ็อบนกึข�าอยู่ในใจเมือ่เห็น

หน้าตายู่ยี่ของเพื่อน

ไอ้ปินนี่แกล้งสนุกจริงๆ!

"เอาล่ะ แล้วแกวางแผนจะเข้าไปตีสนิทกับพี่วินยังไงบ้างล่ะ"

"กยั็งคิดอยู่ ฉันไม่มีโครงการอะไรให้เขาท�าอย่างญาตแิกด้วยส ิจะจ้างเขา 

สร้างบ้านกไ็ม่มเีงนิ ใกล้เคยีงท่ีสดุคอืให้เขาตกแต่งคอนโดฯ ห้องจิว๋ของฉันใหม่  

ซ่ึงถ้าติดต่อให้เขาท�านี่แทนท่ีจะได้ผูกสัมพันธ์ก็อาจโดนมองแรงอ่ะนะ"  

ปภาวรินท์ถอนหายใจเฮือกแล้วตักเค้กเข้าปาก

"ฉันว่าแกจะโดนมองแรงใส่ถ้าไปพดูว่าไม่มีเงนิให้คนอ่ืนได้ยินมากกว่า"  

ปริยากรบอก แต่ก็รู้ดีว่ามันเป็นความจริง

มนักไ็ม่ใช่ว่าลกูสาวคนเลก็ของเจ้าสวัประดิษฐ์จะยากจนข้นแค้นขนาดนัน้  

เพยีงแต่เธอกไ็ม่ได้ร�า่รวยขนาดท่ีจะใช้เงนิเจด็หลกัได้แบบไม่ต้องคดิเหมอืนกนั  
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คนที่รวยคือพ่อของเธอ พี่สาวต่างแม่ของปภาวรินท์มักขอนู่นขอนี่จากพ่อ 

ซ่ึงท่านก็มักให้ตามประสาพ่อท่ีรักลูกสาว ขณะท่ีปภาวรินท์เองไม่ค่อยได้ 

ขออะไรมากนักด้วยไม่อยากมีปัญหากับรัญชนาซ่ึงจงเกลียดจงชังน้องสาว

ไม่เลิก

"หรอืว่าฉันจะชวนคณุพ่อท�าอะไรสกัอย่างแล้วให้แกมาแจมด"ี ปรยิากร 

ท�าท่าครุ่นคิด

"แล้วฉันจะไปแจมกับโครงการบ้านแกได้ไง"

"แกกล็าออกจากบรษัิทแล้วย้ายมาท�างานกบัฉันไง พ่อฉันให้บัตรวไีอพ ี

กบัแกอยู่แล้ว เลอืกต�าแหน่งมาเลย แกไม่ต้องเสีย่งภยัพ่ีสาวด้วย ดจีะตาย"

"ไอ้บ้า หาเรือ่งให้โดนป๊าด่าแบบแพก็คูชั่ดๆ" ปภาวรนิท์ตวดัสายตาค้อน  

ขณะที่ผู้เป็นเพื่อนหัวเราะอย่างขบขัน

"เอ้อ ฉันนกึออกแล้ว" อยูด่ีๆ  ปรยิากรกห็ยุดหัวเราะแล้วท�าท่านกึข้ึนได้  

"โครงการยักษ์โครงการนั้นของป๊าแกไง ที่จะเอาโรงแรมเจ๊งแล้วมาท�าใหม่

น่ะ"

"อ๋อ" สาวร่างเล็กพลอยนึกขึ้นได้ด้วย "แต่แหม โครงการยักษ์แถมมี

ต่างชาติร่วมทุน ต่อให้เป็นฉันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าไปเจ๋อ เสนอให้ใช้ 

บริษัทไหนท�าก็ได้นะ"

เม่ือไม่นานมานี้เจ้าสัวประดิษฐ์ตัดสินใจซ้ืออาคารของโรงแรมเก่าแก่

ซ่ึงปิดตัวลงไปมารโีนเวต โดยไปชักชวนกลุม่นกัลงทุนต่างประเทศมาร่วมด้วย  

จนเกิดเป็นโครงการรีโนเวตโรงแรมควบศูนย์การค้าหรูกลางเมือง มันเป็น

ข่าวเกรยีวกราวในวงการอสงัหารมิทรพัย์พอสมควรเนือ่งจากท่ีผ่านมาเจ้าสวั 

ประดิษฐ์ไม่เคยลงทุนในด้านนี้มาก่อน และอีกไม่นานก็จะมีการคัดเลือก

บริษัทสถาปนิกที่จะมารับหน้าที่ออกแบบรีโนเวต

"แกเลอืกบรษัิทสถาปนกิเองไม่ได้ แต่แกเชียร์บรษัิทพีว่นิได้นี ่งานใหญ่ 

แบบนัน้ทาง Archwin น่าจะสนใจอยู่แล้ว พีว่นิเขาก็ไม่ไก่กานะ มีช่ือสร้างตกึ 
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เก๋ๆ ดังๆ ที่เมืองนอกด้วย แกก็เอาเรื่องนี้ไปเป็นสะพานทอดหาพี่วิน ส่วน

เรื่องจะได้งานหรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของเขาเอง"

ปภาวรินท์มีทีท่าคล้อยตาม แต่อึดใจหลังจากนั้นก็ท�าหน้าม่อย

"มันก็ฟังดูน่าสนใจดี แต่ยังไงฉันก็ไม่เกี่ยวกับโครงการนี้อ่ะ" เธอจบ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ทุกวันนี้ก็ช่วยงานในบริษัทของพ่อในสายงานที่จบมา 

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ตรงไหนเลย

"อย่าลมืสว่ิาแกมีการ์ดลกูสาวเจ้าสวัประดษิฐ์ แกแค่ไปอ้อนป๊าว่าอยาก

ลองขยับขยายเปลี่ยนสายงานดูบ้าง อีกอย่างยังไงแกก็จบทางด้านดีไซน์  

ดเูข้ากบัการเลอืกบรษัิทสถาปนกินะ เรือ่งแค่นีป๊้าแกให้ได้อยู่แล้ว" ปรยิากร

แนะ

ปภาวรินท์ท�าท่าครุ่นคิดครู่หนึ่ง ก่อนจะพยักหน้ารับ

"ถ้าแบบนี้ก็พอเป็นไปได้แหละ แต่...มันมีแต่ ไม่ใช่ปัญหาทางฉันนะ 

แต่โครงการนี้มันใหญ่เบิ้ม ถ้าฉันเสนอตัวเข้าไป พี่รัญต้องคิดว่าฉันอยาก

เอาหน้าไม่ก็อยากเอาใจป๊า เดี๋ยวก็ได้มีเรื่องอีก"

"มันก็จริงแหละ แต่...ฉันก็มีแต่เหมือนกัน แต่นี่อาจเป็นโอกาสเดียว

ท่ีแกจะได้ท�าความรู้จักกับพี่วินนะโว้ย เพราะถ้าแกรู้จักเขาแบบอ่ืนยังไงก็

ไม่มข้ีออ้างให้ตดิต่อกนัตลอดๆ เหมือนเรือ่งงานหรอก" สาวตาคมช้ีให้เห็น

ความจริง

"นัน่ส ิเฮ้อ" คนตวัเลก็ถอนหายใจเฮอืกใหญ่อย่างหนกัใจ เธอไม่อยาก

มเีรือ่งกบัพีส่าวต่างแม่ ไม่ใช่ว่าเธอสูอี้กฝ่ายไม่ได้ แต่มนัจะท�าให้พ่อไม่สบายใจ 

และเป็นปัญหาในครอบครัว

ปริยากรไม่ออกความเห็นใดอีกแล้วจิบกาแฟของตัวเองอย่างใจเย็น 

รอดูว่าเพื่อนจะตัดสินใจอย่างไร

"แหม ถ้าท�าแบบง่ายๆ ได้กดี็สเินาะ" หลงัจากผ่านไปพักหนึง่ปภาวรนิท์ 

ก็บ่นงึมง�าออกมา
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"อะไรของแก"

"กแ็บบนี้ไง" ลกูสาวเจ้าสวัประดิษฐ์หันไปเปิดกระเป๋าสะพายแล้วหยบิ

ปึกธนบัตรใบละพันท่ีเพิ่งไปเบิกจากธนาคารออกมาสะบัด "แบบว่าย่ืนไป

ตรงหน้าแล้วก็บอกไปเลยว่าชอบนะคะ อยากได้"

เกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะ ปริยากรไม่ยักข�าอย่างที่คนต้นเหตุคาดไว้ 

หน�าซ�้ายังกะพริบตาปริบๆ ท�าหน้าประหลาดอีกต่างหาก ยิ่งไปกว่านั้นคือ

ไม่ทันไรก็มีเสียงหัวเราะทุ้มๆ ลอยมา

"ท�าแบบนี้บ่อยเหรอครับ"

เฮ้ย! ปภาวรินท์หันไปมองหน้าตาตื่น แล้วก็พบว่ามีคนยืนอยู่เยื้อง 

ไปทางด้านหลังเธอ...และคนคนนั้นคืออาชวิน!

"ใช่ค่ะ ยายปินท�าแบบนี้บ่อย" ปริยากรพูดหน้าตาเฉย จากนั้นก็ 

ฉีกยิ้มหวาน "บังเอิญจังเลยค่ะพี่วิน"

"ปีย่า! ท�าไมใส่ร้ายฉันแบบนี้" สาวร่างเล็กร้องลั่น จากนั้นก็หันไปหา

หนุม่หล่อแล้วรบีอธบิายแบบลิน้แทบพนักนั "ไม่จรงินะคะ ปินไม่เคยท�าแบบ

นี้นะ"

"โอเคครับ" อาชวินยิ้มรับ ดวงตายังเป็นประกายพราวขบขัน

ปภาวรินท์เกือบเคลิ้มไปกับรอยย้ิมของเขาแล้ว ทว่าพอสังเกตว่า

ดวงตาคมมองหลุบต�่าแบบแปลกๆ เธอเลยมองตาม ครั้นพบว่าเขาก�าลัง

มองมือของเธอซ่ึงยังถือปึกเงินย่ืนออกไปกลางทางเดิน เธอเลยรีบดึงมือ

กลับ บนใบหน้าสวยปรากฏรอยยิ้มแห้งๆ

"คือปินเพิ่งไปเบิกเงินมา จะเอาไปเข้าอีกธนาคารเพราะวันนี้แอพฯ 

ธนาคารมันล่มๆ กลัวโอนเงินแล้วผิดพลาดน่ะค่ะ"

"อ้อ จรงิด้วย พีเ่คยโอนเงนิช่วงปลายเดอืนแล้วมันไปไม่ถงึปลายทาง

ด้วยเหมือนกัน กว่าจะได้เงินคืนตั้งเป็นวัน ดีแล้วล่ะท่ีระวังไว้" อาชวิน 

ยิ้มให้หญิงสาว
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"แล้วพี่วินมาท�าอะไรแถวนี้เหรอคะ" ปริยากรส่งเสียงถามเมื่อเห็นว่า

เพื่อนท�าท่าจะเคลิ้มอีกแล้ว

"บริษัทพี่อยู่แถวนี้ครับ อันท่ีจริงอยู่ห่างไปไม่ถึงห้าสิบเมตรด้วยซ�้า  

พี่ก�าลังจะเดินผ่านร้าน พอดีเห็นพวกเราสองคนเลยแวะเข้ามาทักนี่แหละ"

ปริยากรท�าตาโต เธอเหล่มองเพื่อนสนิทซ่ึงเป็นคนเลือกสถานท่ี 

นดัทันที ปรากฏว่าเพือ่นหลบุตาหลบท�าเป็นก้มลงไปเกบ็ปึกเงนิเข้ากระเป๋า 

เธอเลยหมายเหตุไว้ในใจแล้วหันไปคุยกับชายหนุ่มต่อ

"แล้วพ่ีวินจะเดินไปไหนเหรอคะ หรือว่าจอดรถไว้ไกล นี่พวกเรา 

สองคนก็ต้องไปจอดรถไว้ในกรมอะไรสักอย่างเหมือนกัน"

"เปล่าๆ พี่จะไปซื้อกาแฟนี่แหละ"

"แถวนีร้้านกาแฟเยอะ พีว่นิมีร้านเดด็เหรอ แนะน�าบ้างส ิเดีย๋วพวกเรา 

จะได้ตามไปลอง"

"ไม่เชิงว่าเดด็หรอก แต่มร้ีานท่ีกาแฟเข้มถกูปากพีน่่ะ น้องๆ ดืม่กาแฟ

เข้มๆ กันบ้างไหมล่ะ"

"ไม่ได้ด่ืมกาแฟเข้มๆ หรอกค่ะ แต่ชอบกลิน่กาแฟ หอมด"ี ปภาวรนิท์ 

ตอบ ขณะเดยีวกนักพ็ยายามซ่อนอาการนิว่หน้าเพราะโดนเพือ่นเตะหน้าแข้ง 

เพื่อกระตุ้นให้เธอพูดบ้าง...รู้หรอกว่าเจตนาดี แต่เตะเบาๆ หน่อยก็ได้!

"งัน้น่าจะชอบร้านนีน้ะ เพราะร้านนีห้อมกลิน่กาแฟท้ังร้านเลย" เขาย้ิม 

แล้วบอกช่ือร้าน ตามด้วยต�าแหน่งท่ีตั้งซ่ึงก็อยู่ไม่ไกลจากร้านนี้นัก "ถ้ามี

โอกาสลองแวะไปดูก็ได้นะ...เอาล่ะ พี่ไม่กวนพวกเราสองคนแล้ว เอาไว ้

เจอกันใหม่นะ"

"แป๊บนงึค่ะพีว่นิ" ปรยิากรรบีเรยีกไว้ "พีว่นิเอานามบัตรตดิตวัมาไหมคะ  

ขอให้ยายปินสกัใบส ิช่วงนีค้รอบครวัปินก�าลงัสนใจเรือ่งอสงัหารมิทรพัย์อยู่ 

ปีย่าเพิ่งเล่าให้ปินฟังเองว่าบริษัทพี่วินออกแบบคอนโดฯ ให้ญาติปีย่า"

"อ๋อ ได้ครับ" อาชวินพยักหน้ารับแล้วหยิบซองหนังส�าหรับใส่การ์ด
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ออกมา ด้วยความที่รับหน้าที่เป็นคนหางานเข้าบริษัทท�าให้เขาพกมันเป็น

นิสัย ขาดไม่ได้พอๆ กับกระเป๋าสตางค์ "โทรมาได้ตลอดนะครับ ไม่ต้อง

เกรงใจ ปรึกษาเฉยๆ ก็ได้ คนกันเองพี่ไม่คิดค่าบริการ"

"ขอบคณุนะคะ" ปภาวรนิท์รบันามบัตรมา "โอ๊ะ นามบัตรเท่จงัเลยค่ะ"

นามบัตรของเขาเป็นสีด�า ตัวหนังสือสีขาวถูกจัดเรียงอย่างเก๋ไก๋ ตรง

มุมซ้ายล่างมีลวดลายแบบแปลนบ้าน และมีคิวอาร์โค้ดอยู่ภายใน

"ขอบคุณครับ ถ้านามบัตรไม่สวยคงเสียชื่อสถาปนิกนะ" เขาหัวเราะ

"จริงด้วย ปินควรให้นามบัตรพี่วินเหมือนกัน" หญิงสาวบอกแล้วรีบ

หันไปเปิดกระเป๋าขึ้นมาหยิบนามบัตรส่งให้อีกฝ่าย "ถ้ามีอะไรที่พี่วินคิดว่า

ปินช่วยได้ก็โทรมาได้ตลอดเลยเหมือนกันนะคะ"

"ขอบคุณครับน้องปิน"

สถาปนกิหนุม่จากไปในท่ีสดุ ปภาวรนิท์มองตามไม่วางตา พอหันกลบัมา 

ก็เจอกับสีหน้าท่าทางหมั่นไส้ของเพื่อนรัก

"ขอบคุณฉันด้วย ไม่งั้นแกไม่มีทางได้นามบัตรพี่วินหรอก"

"อ้ือๆ รูแ้ล้ว กนิเค้กอกีช้ินไหม เดีย๋วฉันเลีย้งเอง" สาวร่างเลก็บอกอย่าง 

อารมณ์ดี ก่อนจะท�าท่านึกข้ึนได้ "ไม่สิ ท�าไมเมื่อกี้แกไม่เตือนฉันเลยว่า 

พี่วินเดินมา"

"ตอนแรกฉันไม่ทันสงัเกต แต่ถงึเตอืนกค็งไม่ทันอยูด่ ีใครจะไปคดิว่า

แกจะหยิบเงินปึกนึงออกมาท�าแบบนั้น"

"แหม กเ็ห็นมีมในอินเตอร์เนต็บ่อยๆ ฉันเลยท�าเล่นสนกุๆ ใครจะไปนกึ 

ว่าจะแจ็กพ็อตขนาดที่พี่วินเดินมาพอดีล่ะ" ปภาวรินท์ท�าปากยื่น

"แล้วตกลงแกจะใช้โครงการของป๊าแกให้เป็นประโยชน์ไหม พี่วินก็

เปิดทางอยู่นะ ฉันว่าเขาต้องรู้ข่าวโครงการนี้และคงสนใจอยู่บ้างแหละ"

ปภาวรินท์ไม่ได้ตอบในทันที ทว่าก้มลงมองกระดาษแผ่นเล็กในมือ 

ปลายนิ้วเกลี่ยตรงโลโก้ของบริษัทซึ่งเคลือบมันเอาไว้
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"มาคิดดูมันกเ็ป็นทางท่ีดจีรงิๆ นัน่แหละท่ีจะได้รูจ้กัพีว่นิ แต่ก.็..ไม่รูส้ิ  

ฉันอาจจะลองแย็บๆ ป๊าดูก่อน"

"ลองซะ" ปริยากรพยักหน้ากึ่งสนับสนุนกึ่งสั่ง นอกจากเรื่องอาชวิน

แล้ว เธอยังคิดถึงผลพลอยได้อื่นส�าหรับเพื่อนด้วย นั่นคือถ้าอีกฝ่ายได้

ท�างานในโครงการนีแ้ล้วมันผ่านไปด้วยด ีปภาวรนิท์กจ็ะได้รบัเครดติ มตีวัตน 

ในบริษัทมั่นคงขึ้นด้วย

"ยังไงบริษัทของพี่วินก็ไม่ได้ไก่กาอยู่แล้ว ถือว่าเพ่ิมตัวเลือกให้ป๊า

แหละ" สาวร่างเลก็เงยหน้าข้ึนมองเพือ่นในท่ีสดุ ทว่าพอเห็นสายตาท่าทาง

ของเพื่อนก็ต้องชะงัก "ท�าไมแกมองฉันงั้นอ่ะ"

"แกรู้มาก่อนใช่ไหมว่าบริษัทของพี่วินอยู่ตรงนี้ สารภาพมาซะดีๆ"

"ก็นิดนึง แต่พอดีฉันมีธุระแถวนี้อยู่แล้วด้วยไง แล้วในซอยนี้ร้านเก๋ๆ 

เพยีบแกก็เห็น" ปภาวรนิท์พยายามวางสหีน้าให้เป็นปกต ิแม้ทราบแก่ใจว่า

เพื่อนรู้ทัน...เธอไม่ได้เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตึกจอดรถให้อีกฝ่ายฟัง และ

ไม่คิดจะเล่าด้วยเพราะไม่อยากให้เพื่อนเป็นห่วง

"ฉนัยังไม่ได้ว่าอะไรแกเลย แค่ถามเฉยๆ" ปรยิากรกลอกตาไปมาแล้ว

ฉวยแก้วกาแฟขึ้นมาดื่ม...ถ้าตัดความหมั่นไส้ออกไป เธอค่อนข้างชอบใจ

ด้วยซ�้า นับต้ังแต่เกิดเรื่องเม่ือสองสามปีก่อนปภาวรินท์ก็ไม่ได้คบ 

หรือกระท่ังคุยกับใครอย่างจริงจังอีกเลย แม้จะมีผู้ชายแสดงความสนใจ 

อยู่บ้างก็ตาม

ไม่ว่าการสานสัมพันธ์กับอาชวินในครั้งนี้จะส�าเร็จหรือเปล่า ทว่ามัน

ก็ดูเป็นก้าวย่างท่ีดีในการฉุดให้ปภาวรินท์หลุดพ้นจากบ่วงกรรมท่ีตัวเอง 

ไม่ได้ก่อเสียที!
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ปภาวรนิท์หมนุพวงมาลยัพารถถอยเข้าสูโ่รงจอดรถภายในเขตคฤหาสน์ 

พร้อมพพิฒัน์ของเจ้าสวัประดษิฐ์ โรงรถนีย้าวเหยียด สามารถใช้จอดรถได้

นับสิบคัน พื้นท่ีถูกจับจองเกือบเต็ม ท้ังหมดล้วนเป็นรถหรูแบบท่ีท�าให ้

รถมินิของเธอดูธรรมดาไปเลยทีเดียว

รถสปอร์ตสดุเก๋คนัเลก็ท่ีจอดอยู่ข้างๆ ท�าให้เธอต้องระบายลมหายใจ

ออกมา เพราะมันคือรถของรัญชนา เมื่อรถอยู่แสดงว่าเจ้าของอยู่ ถึงแม้

บางทีพี่สาวต่างแม่ของเธอจะเอารถสปอร์ตเครื่องแรงราคาแพงของพี่ชาย

ไปใช้บ้าง แต่ก็ไม่บ่อยนกัเพราะมันขับยากกว่า และส�าหรบัวันนีเ้ธอก็ไม่คดิ

ว่าอีกฝ่ายจะเอารถของรัชนาทไปขับ

"ไม่มีทางเลอืกอยู่ดี" หญิงสาวคว้ากระเป๋าจากเบาะข้างๆ แล้วเปิดประตู 

ลงจากรถ แต่เดนิไปไม่กีก้่าวรถสปอร์ตสเีหลอืงบาดตากพุ่็งปราดเข้ามา เธอเลย 

หยุดยืนรอ ความโล่งใจเอ่อข้ึนมาในอกขณะยืนมองรถคนัสวยถกูพาเข้าซองจอด 

อย่างคล่องแคล่ว

"ว่าไงปิน เพิง่มาถงึเหมือนกนัเหรอ" ชายหนุม่ร้องทักทันทีท่ีลงจากรถ

"อือ้" ปภาวรนิท์ส่งย้ิมให้พีช่ายต่างแม่...แม้รชันาทจะเป็นพ่ีชายแท้ๆ 

บทที่ 3 
บ้าน
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ของรัญชนา ทว่าเขาปฏิบัติต่อเธอดีกว่ามาก ดังนั้นเธอจึงสนิทกับเขา 

พอสมควร

"อืม วันนี้เหมือนพี่จะไม่เจอเราท่ีบริษัทเลยนะ" รัชนาทเลิกคิ้วขณะ

โอบไหล่น้องสาวคนเล็กหลวมๆ รั้งให้เธอเดินเข้าบ้านไปด้วยกัน

"วันนี้ตอนบ่ายปินออกไปดูงานดิสเพลย์ข้างนอกมา"

"อ้อ แล้วเป็นไงบ้างล่ะ โอเคไหม"

"เรียบร้อยดี" ปภาวรินท์พยักหน้าหงึกหงัก

ถงึจะท�างานอยู่ตกึเดยีวกนัแต่หญิงสาวกไ็ม่ค่อยได้เจอสมาชิกในครอบครวั 

เท่าไหร่ เนือ่งจากท้ังพ่อและพีท้ั่งสองคนท�างานเป็นผูบ้รหิาร ส่วนเธอท�างาน

ด้านออกแบบอยู่ที่ชั้นล่างเหมือนพนักงานทั่วไป...อันที่จริงเจ้าสัวประดิษฐ์

ก็ตั้งใจจะหาต�าแหน่งบริหารให้เธอเหมือนกัน แต่เธอปฏิเสธและอ้างไปว่า

อยากเริ่มท�างานแบบคนท่ัวไปแล้วค่อยๆ เติบโตไปเรื่อยๆ ท่านชมว่าเธอ

คิดดี ทว่าความจริงก็คือเธอไม่อยากไปอยู่ใกล้รัญชนา

ขนาดตอนเธอเรียนจบแล้วพ่อซ้ือรถมินิคันท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันให้เป็น

ของขวัญ พี่สาวต่างแม่ยังหาเรื่องเธอชุดใหญ่ กระท่ังประดิษฐ์ซ้ือรถให ้

อีกฝ่ายบ้างเธอจึงได้อยู่อย่างสงบ ดังนั้นการไปท�างานอยู่ช้ันเดียวกับ 

รัญชนาก็น่าจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิตของเธออย่างไม่ต้องสงสัย

สองพีน้่องเดินคยุเรือ่งสพัเพเหระไปเรือ่ยเป่ือย จนกระท่ังเข้าไปในบ้าน 

แล้วพบกบัรญัชนาท่ีเดนิลงบันไดมาพอด ีอีกฝ่ายดงึหน้าทันทีท่ีเห็นน้องสาว

ต่างแม่

"ไงรัญ วันนี้กลับบ้านเร็วนะเรา พี่นึกว่าค�่านี้จะไปปาร์ตี้เสียอีก ได้ยิน

ว่ามีหลายงานเลย"

"พี่รัชก็เหมือนกันน่ะแหละ ท�าไมวันนี้ไม่ไปงานอะไร" รัญชนา 

ถามกลับ ไม่เหลือบแลปภาวรินท์

"เหนื่อยน่ะสิ สัปดาห์นี้พี่ไปงานเลี้ยงงานศพหลังเลิกงานมาสี่วันติด
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แล้ว เม่ือวันก่อนก็รถติดนรกแตก กว่าจะถึงบ้านก็เท่ียงคืน" ผู้เป็นพี่ชาย

กลอกตา ขณะเดียวกันก็ขยับรั้งน้องสาวคนเล็กให้เดินขึ้นบันไดไปด้วยกัน

ปภาวรินท์ไม่อาจต้านทานแรงรั้งจึงได้แต่ก้าวเท้าตาม ทว่าในใจก ็

เต็มไปด้วยความกังวล เนื่องจากพี่สาวยังยืนขวางอยู่กลางบันได และจาก

ประสบการณ์ที่ผ่านมาเธอกล้าพนันเลยว่าอีกฝ่ายจะไม่หลบแน่ แต่กระนั้น

ก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ใช่คนเดียวท่ีคิดแบบนี้ เนื่องจากอยู่ดีๆ พ่ีชายก ็

จบัเธอย้ายไปอยู่ท่ีอีกฝ่ังของเขาก่อนจะก้าวขึน้บันได เพ่ือช่วยให้เธอไม่ต้อง

ปะทะกับรัญชนาตรงๆ

น้องสาวคนโตถลงึตาใส่พีช่าย ขณะท่ีเขาย้ิมตอบกลบัไปแบบไม่รูส้กึรูส้า  

ผลคือโดนอีกฝ่ายกระแทกไหล่ตอนเดนิสวนกนั และเม่ือชายหนุม่หันไปมอง

น้องสาวคนเล็ก เขาก็ได้รับรอยยิ้มขอบคุณเป็นของก�านัล

ตั้งหลำยปีแล้วยำยรัญก็ยังไม่ยอมรับควำมจริงเสียทีว่ำมีน้องสำว 

อีกคน ท้ังท่ีตอนม้ำยังอยู่ ท่ำนก็ไม่เคยพดูหรอืสัง่สอนให้เกลยีดอีกบ้ำนแท้ๆ 

รชันาทท้ังเหนือ่ยใจกบัน้องสาวคนโตและเห็นใจน้องสาวคนเลก็ไปพร้อมกนั

ปกตแิล้วท่ีบ้านของเขาไม่ค่อยได้กนิม้ือเยน็ร่วมกนัเท่าไหร่ ท้ังประดษิฐ์  

ตัวเขา รวมถึงรัญชนามักจะมีงานสังคมต้องไปร่วมหรือมีนัดหลังเวลางาน

เป็นปกต ิส่วนปภาวรนิท์ไม่ค่อยออกงาน เธอไปอาศยัอยู่ท่ีคอนโดฯ ท่ีประดษิฐ์ 

ซ้ือให้ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ซ่ึงเขาก็พอจะเข้าใจเหตุผลของเธอ  

ถ้าเลือกได้คงไม่มีใครอยากอยู่ในบ้านที่มีคนเกลียดตัวเองอยู่ด้วย

อย่างไรกต็ามประดิษฐ์ขอร้องปภาวรนิท์เอาไว้ว่าให้กลบัมากนิมือ้เย็น

ท่ีบ้านและค้างคนืสกัสปัดาห์ละหน ซ่ึงหญิงสาวกป็ฏบัิตติามโดยดมีาตลอด

หลายปีที่ผ่านมา...ปกติจะมีการนัดกันก่อน แล้วประดิษฐ์ก็จะบอกแม่บ้าน

ไว้ว่าลกูสาวคนเลก็จะมาเพือ่ท่ีจะได้เตรยีมอาหารเยน็ไว้ แน่นอนว่ารญัชนา

ต้องทราบเหมือนกนัและเธอกมั็กจะอยูร่่วมม้ือเย็นในวันนัน้ด้วยเสมอ ไม่ว่า

ก่อนหน้านั้นเธอจะมีแผนอะไรในตอนเย็นก็ตาม
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"เออ พรุ่งนี้ปินมีแผนอะไรไหม พี่จะไปงานของบ้านไอ้วุธ สนใจ 

ไปด้วยกันหรือเปล่า หมอนั่นเพิ่งบ่นกับพี่ว่าไม่ได้เจอปินมาพักหนึ่งแล้ว"

"ปินนัดช่างมาล้างแอร์น่ะสิ โทษทีนะ" แม้ปากจะบอกขอโทษ แต ่

แท้จรงิแล้วปภาวรนิท์โล่งใจมากทีเดยีวท่ีสามารถปฏเิสธพ่ีชายได้โดยไม่ต้อง

โป้ปด

"อ้าวเหรอ เสียดายจัง" รัชนาทพึมพ�าบ่น ก่อนจะปล่อยมือจาก 

น้องสาวเมือ่เดินมาถงึประตหู้องของเธอ "เอ้า เดีย๋วเจอกนัอีกทีข้างล่างนะ"

หญิงสาวพยักหน้ารับท้ังรอยย้ิม จากนั้นก็เปิดประตูเข้าห้องพักท่ีจะ

มาใช้งานสัปดาห์ละหน พอหย่อนกระเป๋าสะพายลงบนเตียงแล้วเธอก็ 

ถอนหายใจเฮือก...อะไรพี่ชายของเธอก็ดีไปหมดน่ะแหละ ยกเว้นเรื่องท่ี

พยายามเชียร์ธราวุธซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาให้เธอเหลือเกิน

อันท่ีจรงิธราวธุก็ไม่แย่ เขาเป็นลกูชายนกัการเมอืง เป็นเจ้าของธรุกจิ

น�าเข้ารถยนต์รายใหญ่ หน้าตาดี เป็นนักเรียนนอก และเป็นคนเอาการ

เอางานใช้ได้ นสิยักดู็เหมือนจะโอเค เขาเพิง่มาจบีเธอเมือ่ปีก่อนท้ังท่ีรูจ้กักนั 

มานานแล้ว ไม่รู้เหมือนกันว่าท�าไมอยู่ดีๆ เขาถึงเกิดประทับใจเธอข้ึนมา 

ปัญหาคอืเธอกลบัไม่ได้รูส้กึนกึชอบพอเขาไปมากกว่าพ่ีชาย แต่ด้วยความท่ี 

อีกฝ่ายเป็นเพื่อนพี่ชายเลยเป็นการยากท่ีจะก�าจัดเขาไปอย่างเด็ดขาด

เหมือนคนอื่น

แหม ถ้ำพี่วินเป็นเพื่อนพี่รัชก็ดีน่ะสิ...

"พวกแกสองคนนีมั่นยงัไงวะ หน้าตากด็ ีการงานกด็ ีดนัไม่มีผูห้ญิงเอา 

ทั้งคู่" ทรงพลมองชายหนุ่มทั้งสองที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างไม่สบอารมณ์

"พ่อพูดแบบนี้พวกเราเสียหายนะ ไม่ใช่ผู้หญิงไม่เอาเราอย่างเดียว 

เสียหน่อย บางทีเราก็ทิ้งผู้หญิงเองบ้างเหมือนกัน" อาชวินพูดกลั้วหัวเราะ

ขณะใช้ส้อมจิ้มหมูมะนาวเข้าปาก
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คืนน้ีเขามาค้างท่ีบ้านของวีรากร เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนผู้ซ่ึง 

กลายมาเป็นหุ้นส่วนร่วมก่อตั้งบริษัท Archwin ด้วยกัน ปัจจุบันแทบจะ

เหมือนเป็นพี่น้องคลานตามกันมา กระท่ังเขายึดพ่อของอีกฝ่ายมาเป็น 

พ่อตัวเองด้วยแล้ว และตอนนี้พวกเขาก็ก�าลังประกอบกิจกรรมที่ขาดไม่ได้

ยามมีโอกาสอยู่พร้อมหน้ากันสามคนช่วงสุดสัปดาห์ นั่นคือตั้งวงสังสรรค์

"เลือกแม่ของลูกก็ต้องเอาท่ีดีๆ สิ คว้าสุ่มสี่สุ ่มห้าได้ไง" วีรากร 

ซึ่งก�าลังก้มหน้าก้มตาชงเหล้าพูดเสียงต�่า

"ไม่ต้องมาพดูด ีแกน่ะตวัดเีลยไอ้ว"ี ผูเ้ป็นพ่อถลงึตาใส่อย่างขุน่เคอืง 

"ไอ้วนิยังมีแฟนบ้าง แฟนคนล่าสดุของแกตัง้กีปี่แล้ว ตอนแรกบอกว่าให้บรษัิท 

อยูต่วัก่อนค่อยหาเมีย นีอ่ยู่จนรากจะงอกแล้วกยั็งไม่เห็นมีผูห้ญิงสกัคน แก

เป็นสถาปนิกนะไม่ใช่ฤๅษีบ�าเพ็ญตบะ!"

ลูกชายเงยหน้าขึ้นมาท�าท่าเหนื่อยหน่าย ทว่าเขาก็ไม่เถียงอะไรแล้ว

ก้มลงไปชงเหล้าต่อ ปล่อยให้เพื่อนสนิทพูดแทน

"พวกเราไม่เตะถ่วงเรือ่งนีห้รอกพ่อ แต่มันไม่มีคนท่ีเหมาะจรงิๆ จะให้ 

ท�าไง"

ทรงพลพยักหน้าแกนๆ คร้านจะบ่นอีก อย่างไรเสียปลูกเรือนก็ต้อง

ตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ก็ต้องตามใจผู้นอน ยุคสมัยนี้ใช่จะบังคับจับคลุมถุงชนกัน

ได้เหมือนเม่ือก่อน เพียงแต่ในฐานะคนเป็นพ่อ ท่านก็อยากให้ลูกชาย 

คนเดยีวกบัชายหนุม่อีกคนท่ีเขารกัเหมือนลกูแท้ๆ มคีรอบครวัมัน่คงเสยีที

"พ่อเคยท�างานกับเจ้าสัวประดิษฐ์ไหม เขาเป็นยังไงบ้าง" อาชวิน 

รีบเบี่ยงเบนประเด็นสนทนา

"เคย ตอนบ้านเขาจดังานแสดงสนิค้าแพงๆ เขาเคยหาคนนอกเข้าไป

เสรมิคนของเขา ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ คุยง่าย จ่ายเงนิตรง" ทรงพลทบทวน

ความทรงจ�า "ท�าไม จะไปท�างานกับเขาเรอะ"

"บรษัิทของเขามโีครงการท่ีน่าสนใจอยู่" ชายหนุม่ตอบก่อนจะเล่าเรือ่ง
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ท่ีเจ้าสวัประดษิฐ์ร่วมทุนกบัต่างชาตเิพือ่รโีนเวตโรงแรมและสร้างศูนย์การค้า

แห่งใหม่

"ฟังดูน่าจะเป็นงานใหญ่มากนะ"

"ความจริงผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอก แต่ถ้ามีโอกาสก็ 

อยากลองน่ะ"

"จะว่าไปตอนท่ีไปท�างานกับทางนั้น พ่อก็ได้เจอลูกสาวของเจ้าสัว 

คนนึงด้วยนะ ถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นคนเล็ก" ทรงพลนึกขึ้นได้

"น้องปินเหรอครับ" อาชวินเลิกคิ้ว

"อาจจะชื่อนั้นก็ได้ มันก็นานแล้ว...แล้วนี่รู้จักเขาด้วยเรอะ"

"เพิง่รูจ้กั คอืผมรูจ้กัลกูสาวคณุบันลอืก่อน ส่วนน้องปินเขาเป็นเพ่ือนสนทิ 

ของลูกสาวคุณบันลืออีกที เม่ือไม่นานมานี้เพิ่งเจอกันท่ีงานเลี้ยง แล้ว 

เมื่อวันก่อนก็บังเอิญเจอกันอีกรอบแถวออฟฟิศผม" อาชวินเล่า

"วนิคงพอมข้ีอมูลเกีย่วกบัครอบครวัเจ้าสวัใช่ไหม ท่ีว่าลกูสาวคนเลก็

เป็นลูกเมียน้อยน่ะ"

อาชวินพยักหน้ารับค�าถามของทรงพล ก่อนจะหันไปเล่าให้วีรากร 

ซ่ึงปกตไิม่สนใจอะไรท�านองนีฟั้ง...เจ้าสวัประดษิฐ์มีสองบ้าน โดยปภาวรนิท์ 

เป็นลกูบ้านเลก็ซ่ึงพ่อรบัมาอยู่บ้านใหญ่ด้วยกนัหลงัจากแม่ของเธอเสยีชีวิต

ในช่วงท่ีหญิงสาวเข้ามหาวิทยาลัย ส�าหรับรัญชนานั้นเขาเคยพบผ่านๆ  

ตามงานอีเวนต์ แต่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ภรรยาหลวงของประดิษฐ์ 

ก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกัน

"ถ้ารูจ้กัคนนีก้น่็าจะด ีงานท่ีพ่อรบัวนันัน้เป็นงานท่ีมพีวกเพชรพลอย

มาแสดง ลูกสาวอีกคนที่ตาดุๆ หน่อยเป็นนางแบบอยู่บนเวที ส่วนลูกสาว

คนเล็กเหมือนจะเป็นฝ่ายประสานงาน ค�่านั้นเดินมาถามพวกพ่อท้ังก่อน

และหลังงานเลยว่าขาดเหลืออะไรไหม ดูเป็นเด็กดีนะ" ส่วนที่ทรงพลไม่ได้

พูดออกไปคือท่านเคยได้ยินว่าลูกสาวบ้านใหญ่เกลียดน้องสาวต่างแม่มาก 
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และถึงขั้นเหยียดหยามอีกฝ่ายในที่สาธารณะหลายหนทีเดียว

"ผมรู้จักเขาแค่ผิวเผิน แต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ" ชายหนุ่ม 

เห็นพ้อง

"ถ้าดูท่าว่าเขาจะช่วยได้ก็ไปตสีนทิซะส ิได้นามบัตรมาแล้วนี"่ วีรากร

พูดเป็นเชิงสั่ง

"ไอ้นีก่ส็ัง่จรงิ ไปตสีนทิเองม่ังไหมวะ" อาชวินเหล่มองเพ่ือนอย่างขันๆ

โดยท่ัวไปแล้วแม้จะได้ช่ือว่าเป็นสถาปนิกเหมือนกัน แต่พวกเขาก ็

แบ่งงานกันท�าชัดเจนด้วยความถนัดอยู่คนละทาง ตัววีรากรแม่นกฎหมาย

และถนัดงานท่ีเน้นความคุ้มค่ากับประโยชน์ใช้สอยสูง นิสัยเงียบๆ ท�าให ้

เจ้าตัวคุมงานอยู่ในออฟฟิศเป็นหลัก ขณะท่ีอาชวินมีความโดดเด่นด้าน 

ไอเดยีแปลกใหม่หรอืเน้นความสวยงามสะดุดตา และมนษุยสมัพันธ์ท่ีดกีว่า

ก็ท�าให้เขารับหน้าที่ติดต่อเจรจากับลูกค้า

อย่างไรก็ตามถ้าโครงการของพร้อมพิพัฒน์ใช้วิธีการประกวด

ออกแบบก็ต้องหวังให้ทางนั้นประทับใจงานในพอร์ตโฟลิโอของ Archwin 

มากพอจะติดต่อมา ถ้าปภาวรินท์มีส่วนร่วมกับโครงการก็อาจช่วยได้ แต่

อาชวินก็ไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเธอมากนัก กระทั่งจะได้เจอกันอีกหรือเปล่า

ยังไม่รู้เลย

เท่าท่ีชายหนุ่มทราบเกี่ยวกับลูกสาวคนเล็กของเจ้าสัวประดิษฐ์คือ 

เมื่อวันงานเลี้ยงเธอน่าจะกลัวมากจริงๆ ตอนท่ีเขาย่ืนมือไปให้เธอใช้เป็น

หลกัยึดเพือ่ยืนนัน้ปลายนิว้ของเธอเย็นเฉียบจนน่าตกใจ วันนัน้ความสงสยั

ผุดวูบขึ้นมา ครั้นวันนี้เขาพูดถึงเธอก็ยังอดสงสัยซ�้าไม่ได้ เพราะมันต้องมี

เหตุผลที่ท�าให้เธอกลัวขนาดนั้น

ทรงพลยกแก้วเหล้าข้ึนจบิขณะมองชายหนุม่ท้ังสองคยุกนั...อนัท่ีจรงิ

ถ้าหากอาชวนิอยากใช้เส้นสายในการเข้าถงึเจ้าสวัประดษิฐ์ก็ไม่ใช่เรือ่งยาก

เลย ไม่ต้องไปตีสนิทลูกสาวของอีกฝ่ายให้เสียเวลาด้วย แต่ถ้าเขาจะท�า 



ปภาวินท์

32

แบบนัน้ก็คงท�าเสยีนานแล้ว และคงไม่ฝ่าฟันตัง้บรษัิทเองด้วยความยากล�าบาก 

แบบนี้

บุรุษสูงวัยยังจ�าวันแรกท่ีวีรากรพาเพื่อนร่วมคณะคนนี้กลับมาท่ีบ้าน

ได้ดี อันที่จริงชายหนุ่มทั้งสองเคยเจอกันตั้งแต่ก่อนหน้านั้นทว่าไม่รู้จักกัน 

ตอนนั้นเขาเพิ่งเปิดบริษัทรักษาความปลอดภัยไม่นาน หนึ่งในงานท่ี 

รับเกี่ยวข้องกับแม่ของอาชวิน แม้วีรากรยังเป็นวัยรุ่นแต่ก็ได้รับการฝึกฝน

มาอย่างด ีถ้าลกูชายว่างท่านกมั็กพาไปท�างานด้วยเพือ่จะได้มปีระสบการณ์ 

วีรากรกับอาชวินได้พบกันในครั้งนั้นเอง พอเจอกันอีกทีท่ีมหาวิทยาลัย 

อาชวินจ�าวีรากรได้เลยเข้ามาทัก ไปๆ มาๆ ก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกัน

ส�าหรบัทรงพลแล้วอาชวนิเป็นเดก็อาภพั แม้จะเกดิมาในครอบครวัท่ี

ดูสมบูรณ์เพียบพร้อม ทว่าแท้จริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น อาชวินย้ายออกมา

อยู่คนเดียวตั้งแต่ยังไม่จบมัธยมศึกษาดีด้วยซ�้า คอนโดฯ ของเขาอยู่ใกล้

มหาวทิยาลยั บางทีวรีากรเลยไปค้างท่ีนัน่ แต่ถ้าเป็นช่วงสดุสปัดาห์อาชวิน 

มักจะติดสอยห้อยตามมาท่ีบ้านนี้ เป็นแบบนี้อยู่นานจนเรียกว่ากลายเป็น

ลูกชายของท่านไปอีกคน ถึงข้ันท่ีอีกฝ่ายเรียกท่านว่าพ่อแบบเต็มปาก 

เตม็ค�า ตอนอาชวนิก่อตัง้บรษัิทสถาปนกิกท่็านนีแ่หละท่ีให้ยืมช่ือไปใส่เป็น

ผู้ถือหุ้นคนที่สามให้ครบตามที่กฎหมายก�าหนด

พูดตามจริง ใจทรงพลห่วงอยากให้อาชวินเจอคู่ครองดีๆ มากกว่าที่

ห่วงวีรากรเสียอีก ภรรยาของท่านป่วยและเสียชีวิตไปเร็ว วีรากรจึงก�าพร้า

แม่ตั้งแต่ยังเล็ก ส่วนอาชวินนั้นพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็เหมือนก�าพร้า  

ท่ีวีรากรไม่ยอมมีแฟนเสียทีเข้าใจว่าเป็นเพราะนิสัยส่วนตัวของเจ้าตัวเอง 

แต่ท่านเกรงว่าส�าหรับอาชวินจะเป็นเหตุผลอื่นอย่างเช่นความล้มเหลว 

ในด้านชีวิตสมรสของพ่อแม่ตัวเอง

จะว่าไป...หลงัจากท่านท�างานให้พวกพร้อมพพิฒัน์ไม่นานกมี็ข่าวลอื

แปลกๆ เกี่ยวข้องกับปภาวรินท์ลอยมาตามลม ทว่าข่าวมีหลายกระแส  
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บวกกบัการท่ีผูเ้กีย่วข้องล้วนเป็นลกูหลานคนมีหน้ามีตา ท�าให้สดุท้ายเรือ่งนี ้

ก็เงียบหายไป

แต่ว่า...เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการท่ีอาชวินอยากได้งานของพวก

พร้อมพิพัฒน์กระมัง

อาชวินมองแม่ผู้ให้ก�าเนิดด้วยแววตาว่างเปล่าดุจมองคนไม่รู ้จัก 

พยายามนกึทบทวนว่าครัง้สดุท้ายท่ีเขาได้เจอวภิาดาคอืเมือ่ไหร่แน่ อาจจะ

เป็นเมื่อสักสามสี่เดือนก่อน แต่เขาก็ไม่ค่อยแน่ใจ ตอนนี้สมองของเขา 

ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ ข้อมูลเกอืบท้ังหมดท่ีมันส่งมาให้เขาในเวลานี้ 

คืออาการปวดตุบๆ บริเวณศีรษะ นอกนั้นก็เป็นความจ�าท่ีว่าแม่ของเขา 

บอกจะไปท�าศัลยกรรมคางท่ีเกาหลีใต้ และถ้าดูจากใบหน้าของวิภาดา 

ในตอนนี้ท่านก็คงไปท�ามันแล้ว แถมน่าจะมีการศัลยกรรมอย่างอ่ืนอีก 

หลายอย่างด้วย

พูดก็พูด ถ้าเดินสวนกันเขาอาจจะจ�าแม่ตัวเองไม่ได้ก็ได้

"วิน ฟังท่ีแม่พูดบ้างไหมเนี่ย" วิภาดาพ่นลมหายใจอย่างไม่พอใจ

เพราะสงัเกตเห็นว่าลกูชายคนเดยีวท�าท่าใจลอย ท้ังท่ีเมือ่ครูต่นเล่าเรือ่งการ

ไปล่องเรือยอชต์ที่ฝรั่งเศสกับเพื่อนให้ฟังเสียยืดยาว

"ขอโทษทีครบั ผมแฮงก์ เม่ือคนืผมดืม่กบัเพ่ือนเพลนิไปหน่อย ไม่นกึ 

ว่าคุณแม่จะโทรมาชวนกินข้าวแบบนี้"

เม่ือคืนหลังจากทรงพลแยกตัวไปพักผ่อนแล้วเขาก็ยังนั่งชนแก้วกับ 

วีรากรต่อจนดึก ส่วนหนึ่งเพราะเห็นว่าวันนี้เป็นวันหยุดและเขาก็ว่าง โดย

ต้ังใจไว้ว่าจะนอนสักครึ่งค่อนวัน ใครจะไปนึกว่าจู่ๆ แม่จะโทรมาเรียกให้

ออกมากินมื้อเที่ยงด้วยกัน แม้ใจจะอยากปฏิเสธ ทว่าจิตส�านึกก็เหนี่ยวรั้ง

ไว้ว่าเขาไม่ได้เจอหน้าแม่มานานพอควรแล้ว ดงันัน้จึงแข็งใจฝืนลกุออกมา 

ท่ีน่าข�าก็คือก่อนออกจากบ้านมาวีรากรถามว่าต้องการความช่วยเหลือ 
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อะไรไหม

หมอนัน่ท�าอย่างกบัเขามาออกรบ แต่กน็ัน่แหละ...เพ่ือนสนทิของเขา

รู้ลึกรู้จริง

"อ้อ" ท่าทางของผู้เป็นแม่อ่อนลงเล็กน้อย "แล้วนี่กินอะไรแก้แฮงก ์

ไปหรือยัง เอสเพรสโซสักชอตดีไหม"

"เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนออกมาแล้วครับ แต่ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ ผมถึง

สั่งชาเขียวมาลองนี่ไง"

"อายุเริม่เยอะแล้วกแ็บบนีแ้หละ นีพู่ดจากประสบการณ์ตรงของแม่นะ"

อาชวนิพยักหน้ารบั ส�าหรบัเรือ่งนีถ้้าไม่เชือ่วภิาดาเขากไ็ม่รูจ้ะไปเช่ือใคร 

ได้อกี เพราะท่านได้ชือ่ว่าเป็นสาวสงัคมสายปาร์ตีต้ัง้แต่ก่อนแต่งงาน ขนาดท่ีว่า 

คลอดเขาแค่ไม่ถึงสองสัปดาห์ก็ออกไปปาร์ต้ีแล้ว กระท่ังบัดนี้ท่านก็ยัง 

ไม่เปลี่ยน

"แล้วแบบนี้เย็นนี้จะไปงานวันเกิดเพื่อนแม่กับแม่ไหวไหมเนี่ย"

"งานวันเกิด?"

"อืม งานวันเกิดคุณหญิงกสมา จ�าได้ไหม...ที่แม่เคยแนะน�าว่าจะให้

วินไปออกแบบตึกออฟฟิศใหม่ให้เขา แล้ววินบอกว่างานแน่น สถาปนิก 

ไม่พอนั่นไง"

"อ้อ แล้วท�าไมผมต้องไปงานวันเกิดของเขาด้วย"

"คณุหญิงกสมาเป็นเพือ่นแม่ มีธรุกจิเยอะแยะ เราท�าธรุกจิกต้็องรูจั้กคน 

ให้เยอะๆ เข้าไว้ไม่ใช่หรอืไง" วภิาดาขมวดคิว้เพราะคดิว่าลกูชายถามอะไร

แปลกๆ

อาชวินยิ้มเอื่อยๆ เพื่อสะกดอาการอยากระบายลมหายใจของตัวเอง

เอาไว้...ถ้าวิภาดาเป็นแม่ท่ีใกล้ชิดกับเขามากกว่านี้สักหน่อย ท่านจะต้อง

ทราบว่าทุกวนันีเ้ขารูจ้กัคนเยอะมาก แต่กค็งว่าท่านไม่ได้ ในเมือ่เขาพยายาม 

หลีกเลี่ยงใครก็ตามท่ีสนิทกับท่านมากๆ แม้จะฝืนธรรมชาติในการหางาน
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เข้าบรษัิทกต็าม เพราะต้องยอมรบัว่าวงสงัคมของแม่มีลกูค้าช้ันดีอยู่ไม่น้อย

"ถ้าผมไปงานวนัเกดิในสภาพนีน่้าจะท�าให้คณุแม่ขายหน้ามากกว่านะ"

"เอาไว้คราวหน้าก็ได้" วภิาดาพยักหน้าอย่างไม่เตม็ใจนกั "น่าเสยีดาย 

หนูดาด้าลูกสาวคนเล็กของคุณหญิงกสมากลับมาจากเรียนปริญญาโท 

ที่ยุโรปพอดีเสียด้วย วินรู้จักหนูดาด้าไหม"

"จ�าได้ว่าเคยเจอตามงานสังคมครับ แต่นานแล้ว ก็น่าจะเป็นตอน 

ก่อนเขาไปเรียนต่อล่ะมั้ง"

"เขาสวยน่ารักดีนะ" ผู้เป็นแม่พอใจมากขึ้นกับค�าตอบที่ได้รับ

ชายหนุ่มไม่ตอบทว่ายกถ้วยชาเขียวร้อนขึ้นมาจิบ...ก็เพราะแบบนี้

เขาถึงไม่คิดจะรับงานจากพวกเพ่ือนพ้องของแม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนท่ี

มีลูกสาว แต่อย่างน้อยคราวนี้ก็ดีหน่อยตรงท่ีท่านเปิดประเด็นข้ึนมา 

หลงัจากกนิข้าวเสรจ็แล้ว อีกแป๊บเขากข็อตวักลบัได้ ไม่ต้องฟังท่านโฆษณา

ลูกสาวเพื่อนนาน

นาฬิกาเพิ่งบอกเวลาบ่ายสอง ทว่าปภาวรินท์กลับรู้สึกว่าพลังงาน

ส�าหรับวันนี้จวนเจียนจะหมดเต็มทีแล้ว อันที่จริงเธอควรจะชินเพราะมันก็

เป็นแบบนีแ้ทบทุกครัง้ท่ีกลบัไปค้างท่ีบ้าน เนือ่งจากรญัชนาไม่เพียงละจาก

กิจกรรมต่างๆ ท่ีวางแผนไว้เพื่ออยู่ร่วมโต๊ะม้ือเย็นแล้ว วันรุ่งขึ้นอีกฝ่ายก็

มกัจะยังปักหลกัอยู่ท่ีบ้านจนกว่าเธอจะกลบั ซ่ึงเธอกเ็ดาแบบค่อนข้างปักใจเช่ือ 

ว่าพี่สาวต่างแม่น่าจะกลัวเธอออดอ้อนขออะไรจากพ่อเลยตั้งใจจะอยู่ขวาง

ให้มากที่สุด

หญิงสาวระบายลมหายใจขณะยืนรอเครือ่งดืม่หน้าเคาน์เตอร์ร้านกาแฟ  

ปกติเธอไม่ได้คดิจะขออะไรจากประดษิฐ์เลย มแีค่วันนีท่ี้อยากหาโอกาสคยุ

กบัพ่อเร่ืองโครงการรโีนเวตโรงแรมนัน่ แต่เพราะรญัชนาประกบท่านตลอด

ท�าให้ไม่มีโอกาส...ถ้าข้ึนไปหาพ่อตอนอยู่ออฟฟิศรัญชนาก็ต้องรู้อยู่ดี  
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แถมเรื่องนี้เธอไม่อยากโทรคุยด้วยสิ

ปภาวรนิท์ทู่ซ้ีอยู่ท่ีบ้านจนกระท่ังม้ือเท่ียง ปรากฏว่าพ่ีชายดนัเปิดประเดน็ 

เรือ่งธราวธุข้ึนมาเสยีอีก ประดษิฐ์ชอบเพือ่นของลกูชายคนนีม้ากและรูด้้วยว่า 

อีกฝ่ายสนใจเธออยู่ ดงันัน้พ่อเลยแนะให้เธอบอกเลกินดัช่างแอร์ แน่นอนว่า 

เธอต้องยืนกรานปฏิเสธ โดยอ้างว่าถ้ายกเลิกวันนี้กว่าจะนัดใหม่ได้ก็คง 

วันหยุดสุดสัปดาห์หน้า แต่ตอนนี้แอร์ท่ีคอนโดฯ ของเธอชักไม่ค่อยเย็น 

เท่าไหร่แล้ว ถงึอย่างนัน้พ่อกยั็งไม่วายบอกว่าให้ลองเปิดใจศกึษาธราวุธด.ู..

ท่ีน่าเบ่ือกค็อืส�าหรบัเรือ่งนีร้ญัชนาผสมโรงกบัพ่อไปด้วยเสยีอย่างนัน้ เพราะ

อีกฝ่ายทราบดีว่าเธอไม่ได้ชอบเพื่อนพี่ชาย

นอกจากไม่ได้คยุกบัประดษิฐ์ตามท่ีตัง้ใจไว้แถมกนิม้ือเท่ียงฝืดคอแล้ว 

พอกลับมาถึงคอนโดฯ ปภาวรินท์ยังต้องหงุดหงิดเพราะช่างแอร์โทรมา

ยกเลิกนัดโดยให้เหตุผลว่ายังไม่เสร็จงานที่บ้านลูกค้าคนก่อนหน้าเสียอีก

หญิงสาวพึมพ�าขอบคุณเมื่อบริกรเอาแก้วช็อกโกแลตปั่นมาวาง 

ตรงหน้า เพิง่นกึข้ึนได้ว่าอันท่ีจรงิเธอสามารถไปนัง่รอท่ีโต๊ะแล้วให้พนกังาน

เอาอาหารกับเครื่องดื่มท่ีสั่งไปเสิร์ฟได้ ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อกี้เธอยืนรอ 

ตรงหน้าเคาน์เตอร์ท�าไม เธอถอนหายใจก่อนจะฉวยแก้วช็อกโกแลตป่ันแล้ว

หันไปมองหาโต๊ะว่างท่ีมุมดีๆ  ใช้เวลาครูห่นึง่เธอกเ็ลอืกโต๊ะท่ีอยู่ใกล้ประตรู้าน  

แม้จะพลุกพล่านหน่อยแต่ตรงนั้นแดดส่องไม่ถึง

ปภาวรนิท์ก�าลงัจะนัง่ลงบนเก้าอ้ีตอนท่ีสงัเกตเห็นบุรษุร่างสงูคนหนึง่

ผลักประตูเข้ามาในร้าน แล้วปากของเธอก็ขยับส่งเสียงร้องออกไปก่อน

สมองจะสั่งเสียอีก

"พี่วิน!"

อาชวินหันขวับตามเสียงเรียก จากนั้นเขาก็เลิกคิ้วแปลกใจแล้วเลี้ยว

ไปหาคนเรียก

"สวสัดคีรบัน้องปิน บังเอิญจงั มาเท่ียวแถวนีเ้หรอ เอ๊ะ หรอืว่าน้องปิน 
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พักอยู่คอนโดฯ ในนี้ครับ"

"เปล่าค่ะ แต่อยู่คอนโดฯ ใกล้ๆ นี ้เดินมาแค่แป๊บเดยีวกถ็งึ" หญิงสาว

อธิบาย ก่อนจะท�าตาโตเมื่อนึกขึ้นได้ "พี่วินพักอยู่ในนี้เหรอคะ"

"ครบั บรษัิทพีร่บัผดิชอบออกแบบโครงการนีเ้องกเ็ลยมาอยู่ท่ีนีเ่สยีเลย"  

อาชวินพยักหน้ารับทั้งรอยยิ้ม

โครงการสกายไลน์แห่งนี้ใช้แนวคดิมิกซ์ยสู คอืมท้ัีงพ้ืนท่ีอยู่อาศยัและ

พื้นที่เชิงพาณิชย์อยู่ร่วมกัน ในอาณาบริเวณนี้มีคอนโดฯ หลายตึก และมี

ส่วนท่ีเป็นศูนย์การค้าย่อมๆ ด้วย และด้วยความท่ีเขาเป็นเจ้าของบริษัท

สถาปนิกท่ีดูแลรับผิดชอบโครงการนี้ อีกท้ังยังมีสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของ

โครงการ ชายหนุม่จงึได้รบัข้อเสนอให้ซ้ือคอนโดฯ ในราคาพิเศษ เขาช่ังใจแล้ว 

เลยขายคอนโดฯ เก่าท่ีอยู่มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วบวกเงินเพ่ิมเพื่อซ้ือห้อง 

ที่นี่

"จรงิเหรอคะ ปินชอบตกึในนีม้ากเลย สวยเก๋มาก" ปภาวรนิท์ท�าตาโต 

อีกรอบ

"ขอบคุณครบั" รอยย้ิมของอาชวินกว้างข้ึนอีกเพราะรูส้กึว่าเธอหมายความ 

ตามที่พูดจริงๆ

หญิงสาวมองรอยย้ิมบนใบหน้าหล่อเหลาอย่างเผลอไผล พอรูตั้วอีกที 

ก็พบว่าตนเองยืนคุยกับเขาโดยตลอด และไม่ว่าอย่างไรนี่ก็เป็นโอกาสท่ี

พลาดไม่ได้ ดังนั้นจึงโพล่งออกไป

"พีว่นิจะนัง่กนิท่ีร้านหรอืเปล่าคะ ถ้าจะอยู่ท่ีร้านต่อเดีย๋วนัง่ด้วยกนัไหม"

ชายหนุ่มแปลกใจท่ีได้รับค�าชวน ตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะแค่แวะซ้ือ

เครือ่งด่ืมสกัแก้วแล้วกลบัข้ึนห้อง แต่เม่ือได้รบัค�าชวนแบบนีเ้ขาก็ไม่อยาก

เสยีมารยาทปฏเิสธ ต่อให้ยังปวดศรีษะตบุๆ กต็าม ท่ีส�าคญัการท�าความรูจ้กั 

กับลูกสาวเจ้าสัวประดิษฐ์ไว้ก็ไม่เสียหาย

"ขอบคุณครับ งั้นเดี๋ยวพี่มา"
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ปภาวรินท์ทรุดตัวลงนั่งหลังจากเขาไปแล้ว จากนั้นก็วางมือลง 

ตรงกลางอก เธอสมัผสัถงึจงัหวะการเต้นระรวัของหัวใจท่ีอยู่ข้างใต้ แต่กยั็ง

ระบายลมหายใจอย่างเป็นสุขอยู่ดี...เซ็งมาครึ่งค่อนวัน ในที่สุดก็มีเรื่องดีๆ 

เกิดขึ้นเสียที

ปภาวรนิท์ตัง้ใจไว้แล้วว่าจะไม่ปล่อยให้โอกาสนีเ้สยีเปล่า เธอเลยท�าตัว

เหมือนสนิทกับเขามานานแล้วและชวนเขาคุยนู่นนี่ จนได้รู ้ว่าท่ีเขาสั่ง

ช็อกโกแลตป่ันเหมือนกบัเธอกเ็พราะรูส้กึปวดหัวจากอาการเมาค้าง เมือ่ลอง 

กาแฟเข้มๆ กบัชาเขียวแล้วไม่ได้ผล เขาเลยคดิว่าลองช็อกโกแลตสกัหน่อย

ก็ไม่เสียหาย

"เพื่อนปินแนะน�ามะนาว แบบคั้นสดๆ ไม่ผสมอะไรเลยน่ะค่ะ ปินเคย

ลองหนหนึ่ง ได้ผลอยู่นะ"

"ครั้งเดียวเองเหรอ" อาชวินถามยิ้มๆ

"ปินเคยเมาหนักแค่หนเดียว จ�าอะไรแทบไม่ได้เลย รู้แค่ตอนตื่นมา

แฮงก์เหมือนจะตาย แถมหลงัจากใช้สตูรแก้แฮงก์ของเพือ่นแล้วกอ็าเจยีนอกี  

ตั้งแต่นั้นเลยเข็ด ดื่มแค่นิดๆ หน่อยๆ ไม่ให้ถึงขั้นแฮงก์อีก" หญิงสาวเล่า

อย่างเก้อเขิน

"พี่สิ แฮงก์หลายครั้งแล้วยังไม่ค่อยเข็ด น่าจะท�าตัวฉลาดๆ แบบ 

น้องปินนะ ไม่งั้นคงไม่แฮงก์ขนาดนี้" เขาหัวเราะเบาๆ ดวงตาทอประกาย

เอ็นดูกับเรื่องที่เธอเล่า

"แล้วพี่วินรู้สึกดีขึ้นไหมคะ ถ้ายังไม่หายลองฮันนี่โทสต์ไหม แบบว่า

หวานให้สุดเลย เผื่อจะดีขึ้น"

อาชวินมองจานฮันนี่โทสต์ท่ีตั้งอยู่ตรงหน้าหญิงสาว ขนาดของมัน

ค่อนข้างใหญ่พอสมควร ตอนท่ีพนกังานยกมาเสร์ิฟเขาเห็นเธออ้าปากเหวอ 

ท่าทางตกใจไม่น้อยเหมือนกัน และเขาก็สังเกตเห็นด้วยว่าตอนนี้เธอ 
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วางช้อนแล้วทั้งที่ยังเหลือฮันนี่โทสต์เกินครึ่ง

"อยากให้พี่หายแฮงก์ ไม่ใช่ว่าอยากหาคนช่วยกินใช่ไหม"

ปภาวรนิท์ท�าตาโตก่อนจะย้ิมเขินๆ ท่ีโดนรูเ้ท่าทัน ทว่ายังไม่ทันพดูอะไร 

เขาก็ส่งย้ิมมาให้พร้อมกับเอื้อมมาเลื่อนจานไปอยู่ตรงกลางโต๊ะ ตามด้วย

การหยิบช้อนคันที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานขึ้นมาตักฮันนี่โทสต์

"ขอบคุณท่ีชวนนะ ความจริงเมื่อกลางวันพ่ีกินข้าวไม่ค่อยอ่ิมเพราะ

มัวแต่ปวดหัวนี่แหละ" อาชวินพูดไปอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เธอรู้สึกเก้อ เพราะ

แท้จริงแล้วเมื่อกลางวันเขาก็กินข้าวหมดจานตามปกติ

คนอะไร แม้แต่ตอนกินยังหล่อ...หญิงสาวนั่งมองเขากินฮันนี่โทสต์

แบบเคลิ้มๆ เธอรู้นั่นแหละว่าเขาก็กินด้วยท่าทางปกติธรรมดาเหมือน 

คนท่ัวไป แต่เธอกจ็ะยงัชมเขาอยู่ดด้ีวยความล�าเอยีงแบบเตม็ข้ัน สมยัเรยีน

เธอไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้เขาด้วยซ�้า จากนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลย ใครจะไปนึก

ว่าพอได้เจอแล้วจะได้เจอกันถี่ขนาดนี้

ฟ้ำเป็นใจแท้ๆ...เข้ำข้ำงตัวเองจะผิดไหมเนี่ย

ปภาวรินท์นั่งมองชายหนุ่มเพลินจนกระท่ังเขาสังเกตเห็นและเลิกคิ้ว

เป็นเชิงถาม เธอเลยเลิ่กลั่กแล้วโพล่งออกไปส่งๆ

"พี่วินชอบกินของหวานเหรอคะ"

"ไม่เชิง พีเ่ป็นพวกมีอะไรให้กนิกก็นิน่ะ คาวหวานไม่ต่างกนั" อาชวิน 

บอกยิ้มๆ

หญิงสาวมองใบหน้าหล่อเหลา พอเริ่มมีสติเธอก็นึกถึงประเด็นท่ี 

ควรพูดได้...ถึงจะยังไม่ได้คยุกบัพ่อก็ไม่เป็นไร อย่างไรเธอกป็ล่อยโอกาสนี้

ผ่านไปเฉยๆ ไม่ได้เด็ดขาด

"พ่ีวินช่วยเล่าเรื่องการท�าโครงการนี้ให้ปินฟังได้ไหมคะ...โครงการ 

สกายไลน์นี้น่ะค่ะ"

"หืม? หมายถงึการออกแบบตกึพวกนีน่้ะเหรอ" สถาปนกิหนุม่เลกิคิว้
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ประหลาดใจ

"ค่ะ ปินอยากรู้ข้ันตอนว่าปกติเวลาจะสร้างตึกสักตึกเขาเริ่มต้นยังไง 

เลือกสถาปนิกด้วยวิธีไหน ดีลงานกันยังไง...คือปกติป๊าปินไม่เคยท�าพวก

อสังหาฯ เลย แต่ตอนนี้ท่านก�าลังจะท�าโครงการนึง ปินเลยอยากได้ข้อมูล

เผื่อจะช่วยอะไรท่านได้" หญิงสาวหยุดนิดหนึ่งเพื่อประเมินท่าทีของเขา  

"ถ้าไม่รบกวนพี่วินจนเกินไปนะคะ"

"ไม่รบกวนเลยครับ เรื่องแค่นี้เอง" อาชวินเอ่ยย้ิมๆ...เขาคิดอยาก

ท�าความรูจ้กักบัปภาวรนิท์อยู่แล้วเนือ่งจากเห็นว่าเธอน่าจะเป็นคอนเนก็ช่ัน

ช้ันด ีและเธอกด็เูป็นมิตรดด้ีวย แต่เขาก็ไม่ได้หวังขนาดท่ีว่าเธอจะสามารถ

ช่วยให้เขาได้งานของเจ้าสัวประดิษฐ์ได้

ทว่าก็นั่นแหละ ถ้ามีโอกาสเขาก็จะไม่ปล่อยให้มันลอยผ่านไปเฉยๆ 

แน่นอน
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ถึงแม้ปริยากรจะสันนิษฐานไว้ว่าอาชวินน่าจะรู้เรื่องโครงการรีโนเวต

โรงแรมของเจ้าสวัประดษิฐ์อยู่แล้วและน่าจะสนใจโครงการนีอ้ยู่ด้วย แต่เขา

ก็ไม่ได้แสดงออกให้ปภาวรินท์รับรู้ ไม่มีค�าพูดใดท่ีใกล้เคียงกับการเสนอ 

ตัวเองเลย เขาเพียงเล่าถึงข้ันตอนในการคัดเลือกบริษัทสถาปนิกซ่ึงก ็

มีหลากหลายวิธี การเซ็นสัญญาซ่ึงมีหลายแบบ ไล่ไปจนถึงขั้นตอนการ

ท�างานหลงัจากนัน้ตัง้แต่การออกแบบไปจนถงึตอนท่ีสร้างตกึเสรจ็ และเขา

ก็ไม่แสดงท่าทีร�าคาญเลยสักนิดเม่ือเธอขอหยุดเพื่อจดข้อมูลลงในมือถือ 

แถมยังทวนรายละเอียดให้เธอฟังอย่างใจเย็นด้วย

ย่ิงแพ้ผูช้ำยใจดอียู่ด้วย...สาวร่างเลก็ทอดถอนใจ เธอเปิดบทสนทนา

เรือ่งนีเ้พ่ือเป็นเหตผุลในการได้ใช้เวลากบัอาชวินกจ็รงิ แต่เธอกมี็อีกเหตผุล

คือการเอาข้อมูลพวกนี้ไปคยุกบัพ่อ ท่านจะได้เห็นว่าเธอมคีวามรูด้้านนีพ้อ 

ที่จะช่วยงานได้ด้วย

"ป่านนี้แล้วเหรอเนี่ย" ปภาวรินท์ร้องออกมาเมื่อเห็นเวลาบนหน้าจอ

มือถือ จากนั้นก็เงยหน้าข้ึนมองชายหนุ่มอย่างเกรงอกเกรงใจ "ปินไม่ได้

ตั้งใจจะรบกวนเวลาพี่วินนานขนาดนี้ ขอโทษนะคะ"

บทที่ 4 
โอกาสที่ไม่ปล่อยให้ลอยผ่านไป



ปภาวินท์

42

"ไม่เป็นไรครับ คุยเพลินๆ พี่หายปวดหัวแล้วด้วย" เขาส่ายหน้ายิ้มๆ 

"แล้วนี่น้องปินจะกลับเลยหรือเปล่า เดี๋ยวพี่เดินไปส่ง"

"ไม่เป็นไรค่ะ" เธอรีบโบกไม้โบกมือ "ปินต้ังใจว่าเดี๋ยวจะไปเดินซ้ือ 

มื้อเย็นกลับไปกินที่ห้องก่อนด้วย"

"อืม นั่นก็เป็นความคิดที่ดีนะ" อาชวินคิดตามและเห็นว่าไม่เลว นี่ก็

บ่ายแก่แล้ว ถ้าเขากลับข้ึนห้องพักเลยตอนนี้อีกไม่นานก็ต้องกลับลงมา 

ซื้อของกินอยู่ดี "เอาล่ะ งั้นพี่ก็ขอพ่วงไปด้วยแล้วกัน"

ปภาวรนิท์มองรอยย้ิมบนใบหน้าหล่อเหลาแล้วเกอืบเผลอครางออกมา... 

โอ๊ย แบบนี้มันก็คล้ำยกับเดตเลยไม่ใช่เหรอ!

ปภาวรินท์พยายามสะกดตัวเองอย่างเต็มท่ีไม่ให้เพ้อเจ้อขณะเดินไป

กับสถาปนิกหนุ่ม...โครงการนี้เพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการไม่นาน ส่วนทีเ่ป็น

คอนโดฯ ท่ีพักยังเปิดใช้งานไม่ครบทุกตึก แต่โซนร้านค้าเปิดเกือบครบ

ทั้งหมดแล้ว ด้วยความที่มันอยู่ใกล้ในระยะเดินจากคอนโดฯ ที่พักได้แบบ

ไม่เหนื่อยเธอจึงแวะมาท่ีนี่อยู่เนืองๆ ทว่าวันนี้มันต่างออกไปโดยสิ้นเชิง 

เมื่อมีอาชวินเดินอยู่ด้วย

เขาให้เธอเลอืกร้านอาหารท่ีอยากสัง่ข้าวกลบัไปกนิเป็นม้ือเย็น หญงิสาว 

ช่ังใจอยู่ครูห่นึง่แล้วเลอืกร้านอาหารเกาหลเีจ้าดัง แม้จะรูว่้าร้านนีต้้องรอควิ

นานมาก แต่เธอก็คิดว่ามีเวลา...อีกอย่างเธอจะได้ใช้เวลากับอาชวินนานๆ 

ด้วย

ตอนไปถึงท่ีร้าน มีคนท้ังนั่งและยืนออต่อคิวจ�านวนมาก ย่ิงไปถาม

พนักงานจนได้รู้จ�านวนคิว จากที่ตอนแรกเธอคิดว่าไม่เดือดร้อนกับการรอ

ก็ชักไม่แน่ใจ และเธอก็เกรงใจชายหนุ่มด้วย

"เปลี่ยนไปร้านอื่นกันดีไหมคะ"

"น้องปินอยากกินไม่ใช่เหรอ คิวเยอะก็ไม่เป็นไรหรอก เรากดคิวแล้ว
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ก็สั่งอาหารทิ้งไว้ พอถึงคิวแล้วได้อาหารก็ค่อยให้พนักงานโทรไปเรียกก็ได้ 

ส่วนเราก็ไปเดินเล่นรอกัน" เขาแนะ

ท้ังหมดท้ังมวลท่ีปภาวรินท์สนใจอยู่ท่ีประโยคสุดท้ายนั่นเอง ดังนั้น

เธอเลยตอบตกลงแล้วหันกลับไปเจรจากับพนักงาน รวมถึงแนะน�าเมนู

อาหารให้ชายหนุม่ซ่ึงบอกว่าเขาไม่เคยกนิอาหารร้านนีม้าก่อนด้วย จากนัน้

เขาก็ชวนเธอเดินไปทางลานอเนกประสงค์ด้านหลังของโครงการซ่ึงติดกับ

แม่น�า้เจ้าพระยา ปกตเิธอไม่ค่อยได้เดนิลกึไปแถวนัน้เท่าไหร่เพราะมนัไกล 

แต่แน่นอนว่าครั้งนี้เธอไม่อิดออดอยู่แล้ว

ใจหญิงสาวนั้นอยากท�าความรู้จักอาชวินให้มากกว่านี้ แต่เธอก็เตือน

ตัวเองว่าต้องสงวนท่าทีเอาไว้บ้าง เธอจึงเลือกชวนเขาคุยเรื่องงานแทน 

เพราะเท่าท่ีคุยกันเธอก็ตระหนักว่าเขารักและภูมิใจในงานของตัวเองมาก 

เธอเลยสารภาพกับชายหนุ ่มว่ารู ้จักช่ือเสียงของเขาตั้งแต่สมัยเรียน

มหาวิทยาลัยและติดตามผลงานของเขาเรื่อยมา เขาดูแปลกใจ แต่ขณะ

เดียวกันเธอก็สังเกตเห็นประกายสว่างไสวในดวงตาคม นั่นท�าให้เธอรู้ว่า

ตัดสินใจถูกแล้วที่ชวนคุยเรื่องนี้

ปภาวรนิท์ใช้เรือ่งท่ีตวัเองท�างานสายออกแบบเหมอืนกนัเป็นข้ออ้าง 

ขอให้เขาเล่าเกีย่วกบัการท�างานและแรงบันดาลใจให้ฟัง ดงันัน้ระหว่างเดนิ

ไปยังลานอเนกประสงค์เขาเลยเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังเยอะแยะ และมีไม่น้อย 

ที่เกี่ยวกับโครงการสกายไลน์ ซึ่งกลายเป็นเธอฟังเพลินไปจริงๆ เสียด้วย

ทีล่านมีคนอยู่พอสมควร โต๊ะและม้านั่งถูกจับจองหมดแล้ว แต่ก็ยังมี

เนินลาดท่ีปูด้วยหญ้าเทียมท่ีให้คนใช้นั่งเล่นได้ สองหนุ่มสาวเลยเลือก

จับจองเนินหญ้าจุดที่ว่าง

"แสดงว่าตรงนีก้อ็อกแบบเพือ่รบัลมจากแม่น�า้ให้เยน็สบายด้วยใช่ไหมคะ  

ตอนแรกปินนึกว่าออกแบบให้สวยงามเฉยๆ เสียอีก" หญิงสาวเหลือบมอง

หลังคาซึ่งอยู่สูงขึ้นไป
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"ครับ อย่างที่พี่บอกแหละ พี่เน้นหลักสบายตาสบายตัว ถ้าเป็นอะไร

ท่ีเกีย่วกบัคน มนัจะต้องใช้งานได้ตามฟังก์ชนัท่ีควรจะเป็น และในขณะเดยีวกนั 

กส็วยน่ามองด้วย...อ้อ แล้วท่ีส�าคัญคือห้ามเกนิงบ" อาชวินหัวเราะปิดท้าย

"พอมานัง่ในวนัท่ีพอมีลมแบบวันนีก้เ็ย็นสบายใช้ได้เหมือนกนันะ พีว่นิ 

เก่งจัง"

"ไม่ใช่พีค่นเดยีวหรอก โครงการใหญ่แบบนีใ้ช้ทีมงานเยอะมาก พ่ีโชคด ี

ที่มีทีมงานดีๆ อย่างวี...เพื่อนสนิทพี่น่ะ เป็นคนคอยดึงพี่ไว้ไม่ให้ใช้งบเกิน

ตลอดเลย ถ้าไม่มีวีป่านนี้พี่อาจต้องปิดบริษัทไปแล้วก็ได้"

คนเรำเนำะ เก่งแล้วยังถ่อมตวั น่ำรกั...ปภาวรนิท์รูต้วัว่าก�าลงัล�าเอยีง

ด้วยฉันทาคติส่วนตัว แต่เธอก็อดไม่ได้จริงๆ ที่จะชื่นชมเขา

"ปินโชคดจีงัท่ีได้คยุกบัพ่ีวิน ปินชอบงานพีว่นิมานานเพราะเห็นว่ามนั

สวยด ีพอได้คยุกนัปินยิง่รูส้ึกว่าเลือกไอดอลถกูคนแลว้เพราะงานของพีว่นิ

มีอะไรลึกซ้ึงกว่าความสวยเยอะเลย ต่อไปเวลาท�างานปินจะพยายาม 

คดิอะไรให้รอบด้านแบบพีว่นิ" หญิงสาวตัง้ใจจะอวยเขากจ็รงิ แต่ขณะเดยีวกนั 

เธอก็พูดออกไปจากใจจริงด้วย

อาชวินหันไปสบตากับหญิงสาว ที่ผ่านมามีคนแสดงความชื่นชมเขา

ไม่น้อย ส�าหรับครั้งนี้เขาสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเธอ ดังนั้นเขาจึง 

ยกมุมปากเป็นรอยย้ิมตอบกลับไป...ความจริงท่ีเขาเล่าอะไรต่อมิอะไร 

ให้เธอฟังหลักๆ แล้วอาจพูดได้ว่าเขาหวังผล แม้ไม่รู ้ว่าเธอจะมีส่วน

เกีย่วข้องกบัการคัดเลอืกบรษัิทสถาปนกิไปท�าโครงการรโีนเวตโรงแรมไหม 

แต่ในเม่ือมีโอกาสขายงานแบบเนียนๆ เขาก็ไม่คิดจะปล่อยให้โอกาสนี ้

ผ่านไป

"พี่วิน"

เสียงเรียกดังมาจากด้านหลัง อาชวินหันไปมอง พอเห็นว่าเป็นใครก็

ยิ้มทักทายอย่างแปลกใจ
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"กานต์ ท�าไมมาเดินแถวนี้ได้ล่ะ พีน่กึว่าวันหยดุเราไปอยูท่ี่บ้านรมิน�า้

เสียอีก"

"กอ็ยู่ท่ีบ้านรมิน�า้แหละ เพิง่ขึน้มาจากเรอืเลยเนีย่" หญิงสาวผมซอยสัน้ 

ในชดุเสือ้เชิต้กางเกงยีนขาเดฟพยกัพเยดิไปทางท่าเรอื ก่อนจะคกุเข่าลงมา 

นั่งคุยกับสองหนุ่มสาว

"พีไ่ม่ทันสงัเกตเลย" ชายหนุม่หันมองตามและพบว่าตอนนีมี้เรอืยอชต์ 

มาเพิ่มจากเดิมล�าหนึ่งจริงๆ ครั้นหันกลับมาก็พบว่าสายตาของรุ่นน้อง 

เบนไปหาปภาวรินท์แล้ว แต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยอะไรเธอก็ทักขึ้นมาก่อน

"คุณปินใช่ไหมคะ"

"ค่ะคุณกานต์...เอ๊ะ จะว่าไป โครงการสกายไลน์นี้เป็นของครอบครัว

คุณกานต์นี่นา" สาวร่างเล็กนึกขึ้นได้

"ค่ะ แล้วคุณปินแวะมาเที่ยวหรือว่าพักอยู่ในโครงการนี้ด้วยคะเนี่ย"

"ฉันอยู่คอนโดฯ ใกล้ๆ นี้ค่ะ พอดีแวะมาหาอะไรกินแล้วก็บังเอิญเจอ

พี่วิน" ปภาวรินท์อธิบาย

อาชวินดูหญิงสาวสองคนคุยกันเงียบๆ ไม่แปลกใจท่ีท้ังสองรู้จักกัน 

คนหนึ่งเป็นลูกสาวเจ้าสัวประดิษฐ์ซ่ึงมีหน้ามีตาในสังคม ขณะท่ีอีกคน 

เป็นอดีตลูกน้องสถาปนิกของเขา แต่ตอนนี้มีฐานะเป็นภรรยาของธีรดนย ์

ภกัด์ิโภคิน นกัธรุกจิใหญ่ซ่ึงเป็นเจ้าของโครงการสกายไลน์แล้ว* อย่างน้อย

ที่สุดทั้งสองก็ต้องเคยเจอกันตามงานสังคม

"น้องปินเป็นรุน่น้องเรยีนมหา'ลยัเดยีวกบัพ่ีน่ะ...กเ็พ่ือนร่วมมหา'ลยั

ของกานต์ด้วยนัน่แหละ" ชายหนุม่อธบิายย้ิมๆ เมือ่รุน่น้องหันกลบัมามองเขา

"จรงิเหรอเนีย่ เจอกนัมาตัง้นานแล้วไม่รูเ้ลย" กานต์หันกลบัไปฉีกย้ิม

ให้ปภาวรินท์อีกรอบ

"แล้วนี่กานต์มาที่คอนโดฯ ท�าไม หรือว่ามาซื้อของ"

* ติดตามเรื่องของธีรดนย์-กานต์ ได้ใน 'ธีรกานต์'
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"เปล่า มาดรู้านเจลาโต้ให้คณุน้าบุษ...ท่านไปเท่ียวอิตาลแีล้วเจอร้าน

เจลาโต้แบบอร่อยมาก ท่านนึกอยากให้มีสาขาท่ีเมืองไทยจะได้กินได้ 

ทุกเมื่อที่อยากกิน เลยไปขอซื้อแฟรนไชส์มาเปิดร้าน" สถาปนิกสาวยิ้มขัน

เม่ือเล่าถงึความง่ายในการเลอืกท�าธรุกจิของน้าสามี...เหตุผลคือความพอใจ

ล้วนๆ ไม่ต้องค�านวณตัวเลขให้ยุ่งยาก "ร้านจะเปิดพรุ่งนี้แล้ว แต่เหมือน

การตกแต่งในร้านจะมีปัญหา ท่านเลยโทรเรียกมาช่วยดู"

"ให้พี่ไปช่วยไหม"

"โอ๊ย จะรบกวนพี่วินขนาดนั้นได้ไง แล้วกานต์ก็ยังเป็นสถาปนิกนะ 

เพิ่งต่ออายุสมาชิกสมาคมฯ ไปเองเนี่ย" กานต์หัวเราะ "แต่ยังไงถ้าพรุ่งนี้ 

พี่วินว่างก็เชิญไปเป็นสักขีพยานเปิดร้านนะ อ้อ ไม่ต้องหาของขวัญด้วย 

คุณน้าบุษงดรับ แค่มากินพอ รายได้วันแรกท่านจะท�าบุญหมดเลย... 

เชิญคุณปินด้วยนะคะ"

อาชวนิถามถงึท่ีตัง้ร้าน กานต์อธบิายให้ฟังก่อนท่ีเธอจะขอตวัผละไป

"ร้านอยูต่รงไหนเหรอคะ มันเป็นโซนเปิดใหม่ใช่ไหม" ปภาวรนิท์ถาม

เม่ือเหลือกันอยู่สองคน ปกติเธอวนอยู่แถวโซนด้านหน้าเพราะข้ีเกียจเดิน 

และล�าพังแค่แถวนั้นก็มีร้านอาหารเยอะแยะจนกินวนได้ไม่เบื่อแล้วด้วย

"ครับ เป็นโซนด้านในท่ีเพิ่งเปิดทีหลัง" เขาชี้มือให้ดูแล้วอธิบาย

ทิศทาง แต่พูดไปนิดเดียวเขาก็เปลี่ยนใจ "พรุ่งนี้น้องปินจะมางานเปิดร้าน

ใช่ไหม งั้นเอางี้ดีกว่า เรานัดกันแถวร้านกาแฟที่เราบังเอิญเจอกันวันนี้ก็ได้ 

เดี๋ยวพี่ไปรับแล้วพาไปร้านเจลาโต้เอง"

หญิงสาวตาโตกับข้อเสนอท่ีได้รับ แน่นอนว่าเธอคว้ามันไว้แบบ 

ไม่ลงัเลเลย...โอย ท�าไมอาชวนิใจดแีบบนี ้แล้วท�าไมเธอถงึโชคดขีนาดนีเ้นีย่

เม่ือวานนีพ้อกลบัถงึห้องคอนโดฯ ปภาวรนิท์กแ็ทบไม่เป็นอันท�าอะไร 

เธอโทรไปหาปริยากร หวีดร้องสรรเสริญถึงความบังเอิญและความดีงาม
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ของอาชวนิ เพราะหลงัจากไปรบัอาหารท่ีสัง่ไว้ด้วยกนัแล้ว เขากยั็งอตุส่าห์

เดินตามมาส่งเธอถึงหน้าคอนโดฯ โดยให้เหตุผลว่าฟ้าเริ่มมืดแลว้ และเมือ่

ไม่กีว่นัก่อนเขาเพิง่ได้ยนิว่ามีการวิง่ราวแถวนีด้้วย แต่ลกึลงไปเธอก็ไม่แน่ใจ

ว่าเขานึกถึงเหตุการณ์ที่ตึกจอดรถเมื่อวันนั้นหรือเปล่า

เช้านี้อารมณ์ของหญิงสาวสดใสเป็นพิเศษ เธอสวมชุดท่ีเลือกอย่าง

พิถีพิถันต้ังแต่เม่ือคืนแล้วคว้ากระเป๋าเดินออกจากห้องพักตรงไปยัง 

สกายไลน์ตามท่ีนัดกับอาชวินไว้ ตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติดี ทว่าตอน 

เดินออกจากอาคารคอนโดฯ ไปยังถนนด้านหน้าเธอก็รู้สึกแปลกๆ อย่าง

บอกไม่ถกู ดวงหน้าสวยหันขวบัไปมองทางด้านหลงั แต่กพ็บเพียงหมู่ต้นไม้

ท่ีคุ้นตา ไม่มีอะไรผิดปกติ นอกนั้นก็มีแค่พนักงานรักษาความปลอดภัย 

ที่เดินอยู่ไกลๆ

คิดไปเองแหละมัง้...ปภาวรนิท์ออกเดนิต่อ ทว่าแม้จะบอกตวัเองอย่างนัน้  

ความกังวลก็เอ่อข้ึนมาเต็มอกเรียบร้อยแล้ว เธอปลุกปลอบตัวเองและเร่ง

ฝีเท้า แต่กระท่ังตอนท่ีเดินอยู่บนบาทวิถีพ้นจากด้านหน้าคอนโดฯ แล้ว 

ความรู้สึกเหมือนก�าลังโดนจับตามองก็ยังพลุ่งพล่านไม่หยุด เธอหยุดเดิน

กลางทางแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยและหันขวับกลับไปมองด้านหลังอีกหน แต่ก ็

ไม่เจออะไรผิดปกติเหมือนเดิม

หญิงสาวพยายามอย่างย่ิงท่ีจะท�าให้ตวัเองเช่ือว่ามนัไม่มีอะไร ก่อนหน้านี้ 

เธอกเ็คยหลอนไปเองแบบนีม้าแล้ว ทว่าประสบการณ์ในอดตีก็ไม่ช่วยให้มนั 

ง่ายขึน้เลย เธอหยุดเดนิกลางทางอีกครัง้ก่อนถงึสกายไลน์ แต่เมือ่หันกลบัไป 

กยั็งไม่พบอะไรท่ีชวนให้สงสยัเช่นเคย ผูค้นท่ีเดนิตามมาด้านหลงักด็จูะไม่ได้ 

ใส่ใจเธอกันสักคนด้วยซ�้า

ปภาวรินท์สั่งตัวเองให้เลิกประสาทเสีย แต่เธอก็ไม่ได้ลดความเร็ว

ฝีเท้าลง สองมือบีบกันแน่นแม้จะเดินเข้าสู่เขตโครงการสกายไลน์ซ่ึงคน

พลุกพล่านกว่าเดิมแล้วก็ตาม...เธอนึกถึงการได้เจออาชวินเพื่อให้ 
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เส้นอารมณ์ผ่อนคลายลง มันได้ผลค่อนข้างดทีีเดยีว จนกระท่ังเธอเดนิผ่าน

งานศิลปะท่ีท�าจากกระจกเงาแล้วเห็นภาพของบุรุษผู้หนึ่งสะท้อนอยู่ในนั้น 

สองขาเรียวชะงักกึก ไอเย็นเฉียบแล่นไปทั่วร่างในพริบตา แล้วความกลัว 

ก็ทะลักทลายออกมาราวท�านบพัง

หญิงสาวนกึว่าตวัเองจะกรีด๊ออกมาเสยีแล้ว แต่ในความเป็นจรงิสองเท้า 

ของเธอก้าวออกวิ่งอัตโนมัติ เธอไม่มีสติรับรู้ด้วยซ�้า กระทั่งสองแขนถูกยึด

ไว้ด้วยมือแข็งแรงซึ่งจับเธอเขย่าเบาๆ

"น้องปินครับ...น้องปิน...เกิดอะไรขึ้น!"

อีกครั้งท่ีสาวร่างเล็กเกือบกรี๊ดออกมา ทว่าครั้งนี้เธอย้ังไว้ได้ทันเมื่อ

ตระหนกัว่าเจ้าของมอืท่ียึดร่างเธอไว้คอือาชวนิ เธอกะพรบิตาถี่ๆ  จนแน่ใจ

ว่าเป็นเขาแน่ จากนั้นก็เหมือนจะเข่าอ่อนไปเสียเฉยๆ กระท่ังชายหนุ่ม 

ต้องช่วยประคองเอาไว้

"ปิน...ขอโทษค่ะ" ปภาวรินท์พึมพ�าแบบไม่มีสติเท่าไหร่นัก

"ไม่เป็นไรๆ แล้วเม่ือกี้เกิดอะไรข้ึนหรือเปล่า น้องปินเหมือนก�าลัง 

วิ่งหนีใครหรืออะไรเลย" ดวงตาคมกวาดมองคนตัวเล็กอย่างส�ารวจ 

สถาปนิกหนุ่มมาถึงหน้าร้านกาแฟซ่ึงเป็นจุดนัดพบครู่หนึ่งแล้ว และเขาก็

สังเกตเห็นความผิดปกติจากการท่ีเธอวิ่งหน้าตาตื่นมาแต่ไกล และถ้าเขา 

ไม่ตั้งตัวเพื่อคว้าร่างเธอไว้แต่แรก อีกฝ่ายก็คงจะวิ่งผ่านร้านกาแฟไปแล้ว

แน่ๆ

"ปิน...เห็นเหมือนมีคนตามมา" ตอนแรกเธอลังเล แต่พอค�าพูด 

หลุดออกไปได้แล้วมันก็รัวจนแทบฟังไม่ทัน "พี่วินเห็นผู้ชายตัวสูงใหญ่  

ใส่เสื้อเชิ้ตลายตารางกับกางเกงยีนไหม"

อาชวินเงยหน้ามองไปยังทิศทางท่ีหญิงสาววิ่งมา ใช้เวลาสอดส่าย

สายตาครู่หนึ่งแล้วก็ส่ายหน้า

"ไม่เห็นนะ แต่น้องปินแน่ใจใช่ไหม ถ้ายังไงเราไปขอดูกล้องวงจรปิด
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ได้นะ เดี๋ยวเราน่าจะได้เจอคุณบุษ ท่านน่าจะช่วยได้"

พอมาถึงจุดนี้ปภาวรินท์กลับลังเล แล้วเธอก็ส่ายหน้าไปมาหลังจาก

ใช้เวลาตัดสินใจครู่หนึ่ง

"น้องปินแน่ใจนะว่าไม่อยากดูกล้องสักหน่อย มันมีอะไรเกี่ยวข้องกับ

การท่ีน้องปินกลัวว่ามีคนตามท่ีลานจอดรถโรงแรมเม่ือวันก่อนนู้นด้วย 

หรือเปล่า" ชายหนุ่มไม่ราข้อ มือเรียวท่ียึดอยู่กับท่อนแขนของเขานั้น 

เย็นเฉียบ ไหนจะสีหน้าท่าทางตื่นตระหนกจนเกือบเป็นสติแตกของเธออีก 

ดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าเธอก�าลังกลัวมากจริงๆ

"คอืปินเคยโดนคนสะกดรอยตาม" หญงิสาวพูดเสยีงแผ่วเบาแทบเป็น 

กระซิบ "แล้วตั้งแต่นั้นบางทีปินก็ประสาทเสียและคอยแต่จะหลอนไปเอง 

เมือ่กีปิ้นก็ไม่รูว่้ามีคนตามมาจรงิไหม ปินแค่รูส้กึอย่างนัน้...แต่มานกึดอีูกที 

มันก็อาจไม่มีอะไรก็ได้ เพราะปินดูแล้วดูอีกตอนเดินมานี่ก็ไม่เห็นอะไร 

กระทั่งเห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งสะท้อนในกระจกแล้วปินก็สติแตก"

"แต่ยังไงก็ดูกล้องเพื่อความแน่ใจได้นะ"

"คงไม่มีอะไรหรอกค่ะ ขอโทษพี่วินด้วยนะคะท่ีท�าให้ตกใจ แล้วก็

ขอบคุณมากที่ดึงปินไว้" ปภาวรินท์ส่ายหน้าไปมา

"โอเค" อาชวนิไม่ดงึดนัอีก เพราะเขากไ็ม่ได้สนทิสนมกบัอกีฝ่ายมากพอ  

อีกอย่างเขากต้็องเคารพการตดัสนิใจของเจ้าตวัด้วย "แล้วนีน้่องปินไหวไหม 

นั่งพักก่อนดีรึเปล่า...หรือถ้าไม่อยากไปร้านเจลาโต้แล้วเดี๋ยวพี่เดินไปส่งท่ี

คอนโดฯ ได้นะ พี่จะบอกกานต์ให้เองว่าน้องปินไม่สบาย"

"ไม่เป็นไรค่ะ ปินไม่เป็นไร...อยู่ในท่ีท่ีคนเยอะๆ ดกีว่า ปินจะได้ดงึสต ิ

กลับมาได้"

"โอเค งั้นเราค่อยๆ เดินกันไปแล้วกัน" ชายหนุ่มส่งย้ิมให้อีกฝ่าย  

ขณะเดียวกันก็ลอบเหลือบมองรอบตัวตอนท่ีปภาวรินท์ไม่ทันสังเกตเพ่ือ 

ไม่ให้เธอตกใจ...เขายังคงไม่พบผู้ชายท่ีเธอกล่าวถึง ทางท่ีดีก็ขอให้เป็น 
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การเข้าใจผิดไปเองของเธอน่าจะดีกว่า

ปภาวรนิท์ตระหนกัดว่ีาอาชวนิดแูลเธออย่างดเีหลอืเช่ือตลอดการเดนิทาง 

ไปยังร้านเจลาโต้ เขาชวนเธอคุยเรื่องสัพเพเหระไร้สาระให้เธอผ่อนคลาย 

และท่ีส�าคัญเขาไม่หัวเราะเธอเลยสักนิดกับอาการสติแตกท่ีประสบพบเจอ 

ดังนั้นเธอจึงออกปากจะเลี้ยงเจลาโต้เพื่อขอบคุณเขา ตอนแรกชายหนุ่มดู

แปลกใจ แต่สุดท้ายก็ยิ้มรับง่ายๆ

ร้านเจลาโต้อยู่ในโซนใหม่ท่ีเพิ่งเปิดไม่นาน ยังมีหลายร้านท่ีอยู่ใน

ระหว่างตกแต่ง แต่ปภาวรินท์ก็สังเกตเห็นว่ามีร้านเก๋ๆ น่าสนใจหลายร้าน 

ส่วนร้านเจลาโต้นัน้โดดเด่นชนดิเห็นแต่ไกลด้วยโทนสพีาสเทล และยิง่วันนี้

เป็นวันเปิดร้านก็มีการตกแต่งดึงดูดสายตาเป็นพิเศษ บริเวณหน้าร้าน 

มีลูกค้าค่อนข้างหนาแน่น เท่าที่หญิงสาวกวาดตามองผ่านๆ มีคนคุ้นหน้า

คุ้นตาพอสมควรทีเดียว

ส่วนกานต์ซ่ึงเป็นคนชวนสองหนุม่สาวเมือ่วานนัน้นัง่อยูท่ี่โต๊ะหน้าร้าน 

ดเูหมือนเธอก�าลงัป้อนเจลาโต้ให้ลกูสาวในรถเขน็เดก็กนิอยู่ พอเงยหน้ามา

เจอสองหนุ่มสาวเดินมาด้วยกันก็ร้องทัก

"อ้าว พี่วิน คุณปิน สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่มานะ"

"ต้องมาสิ" อาชวินพยักหน้าทักทายรุ่นน้อง ก่อนจะคุกเข่าลงข้าง 

รถเข็นเด็ก "สวัสดีค่ะกีกี้ ไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวโตขึ้นเยอะเลย"

"กีกี้จ�าคุณลุงวินได้ไหมลูก ธุจ้าหน่อยเร็ว" กานต์วางถ้วยเจลาโต้แล้ว

ท�าท่ายกมือไหว้ ซ่ึงลกูสาวตวัน้อยกท็�าตาม แม้มันจะดเูหมือนเธอตบมอืเล่น 

มากกว่าก็ตาม

"จ้า" เด็กน้อยร้อง

"เก่งจรงิ" ชายหนุม่ชม จากนัน้กย่ื็นหน้าเข้าไปหาเดก็หญิงเพราะเห็นเธอ 

ยื่นมือมาท�าท่าเหมือนอยากแตะ
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"อนิเนอร์ชอบคนหล่อออกอีกแล้ว" ผูเ้ป็นแม่หัวเราะขัน ก่อนจะหันไป 

ส่งยิ้มให้ปภาวรินท์ และเลยไปถึงสามีที่เพิ่งเดินออกมาจากด้านในร้าน

ธรีดนย์ทักทายสองหนุม่สาวผูม้าใหม่ จากนัน้กน็�าท้ังสองเข้าไปในร้าน

ด้วยตัวเอง ทั้งคู่ใช้เวลาเลือกเจลาโต้อยู่พักหนึ่ง อาชวินปล่อยให้เธอเลี้ยง

ตามท่ีขอไว้ ครั้นจ่ายเงินแล้วหันไปเจอท่ีว่างตรงโต๊ะบาร์ซ่ึงเอาไว้ยืนกิน  

ท้ังสองเลยไปอยู่ตรงนัน้ รอจงัหวะให้บุษบาผูเ้ป็นเจ้าของร้านตวัจรงิคยุกบัเพ่ือน 

เสร็จแล้วค่อยเข้าไปทักทาย

ปภาวรินท์ก�าลังวิจารณ์รสชาติของเจลาโต้ตอนท่ีมีหญิงสาวอีกคน 

ก้าวเข้ามา

"พี่วิน โอ๊ย ไม่คิดว่าจะได้เจอพี่วินที่นี่ ดีใจจัง"

"อ้าว นาว" อาชวนิเลกิคิว้แปลกใจเม่ือหันไปเจอนภิารตัน์ "ไปไงมาไง

น่ะเรา มาไกลบ้านเชียว"

"แหม พี่วินก็...นาวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงคะ งานคือรีวิวนู่นนี่ พอมี

ร้านเปิดใหม่ก็ต้องรีบมา" หญิงสาวช้ีให้เห็นความจริง ก่อนจะหันไปหา 

สาวร่างเล็ก

"อ้อ นี่น้องปิน เป็นเพื่อนของพี่เอง...น้องปิน นี่นาวครับ เรียกได้ว่า

เป็นน้องสาวของพี่เลย" ชายหนุ่มแนะน�าสองสาวให้รู้จักกัน เขาหันมอง 

ท้ังสองสลบักนัไปมา "อมื จะว่าไปท้ังน้องปินท้ังนาวน่าจะรุน่ราวคราวเดยีวกนั 

ล่ะมั้ง"

"สวัสดีค่ะ" ปภาวรินท์ส่งย้ิมไปทักทายอีกฝ่าย เธอได้รับรอยยิ้ม 

ตอบกลับมา ทว่าดูเหมือนนิภารัตน์จะไม่สนใจอยากท�าความรู้จักเธอไป

มากกว่านั้นและหันกลับไปหาอาชวินอย่างรวดเร็ว

"แล้ววันนี้พี่วินกลับบ้านไหม ไปกินมื้อเย็นกับคุณลุงจรัญหรือเปล่า"

"เปล่า อาทิตย์นี้พี่ไม่ได้นัดกับคุณพ่อ" อาชวินปฏิเสธเสียงเรียบเรื่อย

"อกีแล้วเหรอ พีว่นิน่ะกลบับ้านให้บ่อยกว่านีห้น่อยส ิพอพ่ีวินไม่กลบั
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บ้านเราเลยพลอยเจอกันน้อยไปด้วยเลย" นิภารัตน์กระเง้ากระงอด

"เวลาเราออกมาท�าคอนเทนต์ก็แวะหาพี่ออกบ่อย"

"แหม มันเหมือนกันที่ไหนล่ะคะ แถมบางทีไปหาก็ไม่เจอพี่วินอีก"

"กง็านพีเ่ป็นแบบนี ้เหมอืนงานของนาวแหละ ต้องไปนูน่มานี่ไม่หยุด" 

สถาปนิกหนุ่มยังย้ิมเหมือนเดิม ก่อนท่ีเขาจะเหลือบไปมองปภาวรินท์ท่ี 

ขยับเคลื่อนไหวเงียบๆ ตรงหางตา พอเห็นว่าเธอน่าจะตรงไปหาบุษบา 

ท่ีเพิ่งลุกจากโต๊ะของเพื่อน เขาเลยเห็นควรว่าต้องตามไปด้วย "นาวไป

ท�างานต่อเถอะ เดี๋ยวพี่ทักทายเจ้าของร้านแล้วก็จะไปท�าธุระต่อแล้วล่ะ"

พอพูดจบอาชวินก็ก้าวตามปภาวรินท์ไปโดยไม่รอฟังแม้แต่ค�าล�่าลา

ของอีกฝ่าย จากนั้นเขาก็เข้าไปร่วมวงทักทายบุษบา และแม้จะตระหนักดี

ว่านิภารัตน์ยังคงมองมา ทว่าเขาก็ไม่คิดจะสนใจเธออีก

นิภารัตน์เป็นเพื่อนรุ่นน้องที่เขาคุ้นเคยตั้งแต่เด็ก โดยที่เขามาทราบ

ในภายหลังว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นลูกสาวของคนรักเก่าพ่อ เขาห่างกับเธอ

ตอนย้ายออกจากบ้านช่วงก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย แต่กลายเป็นว่าจรัญ

กลบัไปสนทิสนมกบัแม่ของนภิารตัน์ในช่วงนัน้...อาชวนิปลงเรือ่งการใช้ชวีติ 

ของพ่อกบัแม่ตัง้แต่ยังเป็นวยัรุน่แล้ว และเขากม็องว่านภิารตัน์ไม่ได้ผดิอะไรเลย  

ยังเห็นเธอเป็นน้องสาวตามเดมิ กระท่ังช่วงหลงัมานีอ้ยู่ดีๆ  จรญักเ็กดิเป็นห่วง 

ท่ีเขายังโสด แล้วเริม่สนบัสนนุหญิงสาวท่ีอาจเรยีกได้ว่าเป็นลกูเลีย้ง ตัง้แต่นัน้ 

เขาเลยดึงตัวออกห่าง

ท่ีแย่กค็อื...ชายหนุม่เดาว่าวภิาดาน่าจะรูข่้าวนี ้และกค็งเหมอืนเรือ่งอ่ืนๆ  

ท่ีท่านไม่มีทางยอมแพ้สามีตามกฎหมาย แม่ถึงพยายามหาหญิงสาว

คุณสมบัติดีมาเสนอให้เขาท�าความรู้จักเป็นระยะ ซ่ึงลองถ้าเขาคบหากับ 

คนท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงให้การสนบัสนนุกค็งเกดิสงครามเย็นอกี ดงันัน้เขาเลย

ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะหาแฟนเองเหมือนอย่างที่ผ่านมา

แต่ถึงจะเป็นแฟนที่เขาหาเอง ผู้หญิงคนนั้นก็มีแนวโน้มจะโดนกดดัน
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จากท้ังพ่อและแม่ของเขาให้เลอืกข้างอยู่ด.ี..อาชวนิซ่อนความเหนือ่ยหน่ายใจ 

ไว้ใต้รอยยิ้มการค้าแบบมืออาชีพยามสนทนาพาทีกับบุษบา

มานึกดูอีกที มันอาจดีกว่าก็ได้ถ้าเขาเป็นโสดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ

"พี่วินดีมากแก"

ปรยิากรเงยหน้าจากจานส้มต�าเพ่ือมองหน้าเพ่ือนสนทิ ก่อนจะกลอกตา 

แล้วพยักหน้า

"เออ ฉันเชื่อ เพราะแกพูดประโยคนี้มาเป็นรอบที่สิบสองแล้ว"

"แหม แกอ่า..." ปภาวรนิท์ท�าปากย่ืน...อีกครัง้ท่ีเธอตดัสนิใจจะไม่เล่า 

เรื่องที่ตนเองสติแตกให้เพื่อนฟัง

"ก่อนอื่น ขอสรุปแบบสั้นๆ ง่ายๆ ว่าแกจะเอาไงต่อ"

ตอนแรกปริยากรต้ังใจจะมาหาเพื่อนท่ีคอนโดฯ ตั้งแต่กลางวันเพ่ือ

เม้าท์กันโดยเฉพาะ แต่พอทราบว่าสาวร่างเล็กนัดกับอาชวินไว้ก่อนเท่ียง

เลยเปลี่ยนใจ เพราะคิดว่าเผื่อปภาวรินท์จะชวนหนุ่มไปกินม้ือเท่ียงด้วย

ส�าเร็จ เอาเข้าจริงเหตุการณ์กลับกลายเป็นว่าหลังออกจากร้านเจลาโต้แล้ว

เขาแค่มาส่งเธอท่ีคอนโดฯ ก่อนจะขอแยกตวัไป ทว่าเท่าท่ีฟังมาเพือ่นของเธอ 

ก็ไม่ได้มีทีท่าผิดหวังแต่อย่างใด

"ฉันจะไปคุยกับป๊าเรื่องโครงการรีโนเวตโรงแรมนั่น แต่เหตุผลไม่ใช่

เพราะฉันชอบพีว่นินะ" ปภาวรนิท์ยกมือข้ึนเป็นเชิงห้ามเมือ่เห็นเพ่ือนท�าท่า

จะพูด "เมื่อวานฉันได้คุยกับพี่วิน ได้เห็นและเข้าใจการท�างานของเขาจาก

โครงการสกายไลน์ มันดีมาก ฉันเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นผลดีกับโครงการ

ของป๊าถ้าอย่างน้อยพี่วินมีโอกาสได้เข้าไปขายไอเดีย มีตัวเลือกเยอะๆ  

ย่อมดีกว่าจริงไหม...ส่วนพี่วิน เขาดีและฉันชอบเขาก็จริง แต่ตอนนี้มันก็

ยังไม่มีอะไรมากกว่านั้น ฉันต้องรู้จักเขามากกว่านี้ก่อน แต่เรื่องฉันกับเขา

จะเป็นแค่ผลพลอยได้ ประเด็นส�าคัญคือโครงการของป๊า"
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ปริยากรพยักหน้ารับ ไม่แปลกใจเท่าไหร่ เพราะถึงเพื่อนสนิทจะดู 

ปลื้มใครต่อใครง่าย แต่เอาเข้าจริงก็ปักใจรักคนยาก ต่อให้ดูเหมือนอีกฝ่าย

ปลื้มอาชวินมากเป็นพิเศษก็ตาม...กระนั้นอย่างไรเธอก็อดสงสัยไม่ได้

"นี่ไม่เกี่ยวกับการที่แกเจอผู้หญิงที่ดูสนิทกับพี่วินนั่นใช่ไหม"

"ไม่อ่ะ...ไม่เชิง" ปภาวรินท์แก้ค�าหลังจากนิ่งไปอึดใจ "ตอนแรกฉันก็

เซ็งๆ นะ เพราะผู้หญิงคนนั้นเหมือนมาแสดงตัวเต็มที่เลยว่าสนิทกับพี่วิน 

แต่เอาเข้าจริงมันท�าให้ฉันเห็นนะว่าวิธีท่ีพี่วินพูดกับฉันมันคือเรื่องปกต ิ

ของเขา ไม่ใช่ว่าเขาใจดีกับฉันเป็นพิเศษเลย เพราะเขาก็วางตัวกับผู้หญิง

คนนั้นเหมือนที่ท�ากับฉัน มันเป็นอะไรที่อธิบายยากแต่สัมผัสได้น่ะ ซึ่งมัน

ก็ช่วยดึงสติฉันได้หน่อยนึงอ่ะแหละ แต่เรื่องงานฉันตั้งใจไว้ตั้งแต่ก่อน 

ไปร้านเจลาโต้อยู่แล้วด้วย"

"แกคิดได้งี้ก็ดี" ปริยากรพยักหน้าอีกรอบ ถึงเพื่อนจะรักคนยาก แต่

การปลืม้คนคนหนึง่มากกอ็าจพฒันากลายเป็นความรกัได้ง่ายๆ อย่างไรเสยี

อีกฝ่ายก็เพิ่งรู้จักอาชวินไม่กี่วัน ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่า

"แต่ตอนนี้มีปัญหาอย่างนึง" ปภาวรินท์ดึงความสนใจของเพื่อน 

กลับมาจากจานส้มต�าอีกครั้ง ครั้นได้สบตากันเธอก็ย้ิมแห้งๆ "แกช่วยฉัน

คิดหน่อยดิว่าฉันจะไปคุยกับป๊ายังไงดีโดยไม่โดนพี่รัญขวาง"

สาวตาคมฟังแล้วถึงกับกลอกตา...เอากับเพื่อนเธอสิ!
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ปภาวรินท์พบว่าการเข้าถึงตัวพ่อแท้ๆ ของตนเองนั้นเป็นภารกิจที่มี

ความยากระดับเอสทีเดียว ท้ังนี้เพราะพี่สาวต่างแม่ของเธอนั้นตั้งตัว 

เป็นประหนึ่งเจ้าแม่ ควบคุมทั้งที่บ้านและบริษัท...อย่างที่บ้านเอง ถึงพวก

คนงานจะดกีบัเธอตามสมควร แต่ก็ไม่มีใครกล้าหือกบัรญัชนา ส่วนท่ีบรษัิท

ยิ่งแย่เพราะอีกฝ่ายเป็นผู้บริหาร ส่วนเธอนั้นถึงเป็นลูกอีกคนแต่ก็มีสถานะ

เป็นเพียงพนักงานแสนธรรมดา

หญิงสาวใช้เวลาสองสามวันเปลี่ยนแผนไปมาอีกหลายรอบกว่าจะ 

สบโอกาสเหมาะ พอรูว้า่ประดิษฐ์ไปตรวจสุขภาพในตอนบ่ายและกลับบ้าน

ไปพักผ่อนเลย ส่วนค�่านี้มีงานอีเวนต์ใหญ่ซึ่งรัญชนาไม่มีทางพลาด ดังนั้น

เธอจึงตัดสินใจกลับบ้านตอนกลางสัปดาห์

"อ้าว ว่าไงยายหน ูวันนีก้ลบัมาบ้านได้ยังไง" ประดษิฐ์ถามอย่างแปลกใจ 

เมื่อเห็นว่าคนที่เคาะประตูเข้าสู่ห้องนอนคือลูกสาวคนเล็ก

"มาหาป๊าแหละ วนันี้ไปตรวจสขุภาพมาผลเป็นยงัไงบ้าง" ปภาวรนิท์

ยกมือไหว้พ่อแล้วก้าวเข้าไปกอดท่าน

"ก็เดิมๆ น่ะแหละ"

บทที่ 5 
ครอบครัวพร้อมพิพัฒน์
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"เดิมๆ แบบที่เพื่อนหมอของพี่รัชบอกตอนเอาผลไปให้ดูน่ะเหรอ"

"เรานี่มันจริงๆ เลย" เจ้าสัวใหญ่ท�าเสียงดุอย่างไม่จริงจังนัก

"ตกลงว่าโอเคจริงๆ ใช่ไหม" หญิงสาวไม่ราข้อ

เมื่อปีก่อนพ่อไปตรวจสุขภาพแล้วกลับมาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไร  

แต่รชันาทมีเพ่ือนเป็นหมอหลายคนเลยหยิบผลตรวจไปให้เพือ่นด ูความจรงิ 

จึงปรากฏว่าท่ีแท้แล้วสุขภาพของประดิษฐ์อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องเฝ้าระวัง 

ในหลายทาง ตั้งแต่นั้นเลยมีการเปลี่ยนแปลงในบ้านหลายอย่าง เช่นเรื่อง

อาหารการกิน และนั่นอาจเป็นเรื่องเดียวท่ีเธอกับรัญชนามีความเห็นพ้อง

ไปในทางเดียวกนัโดยไม่ต้องให้ใครช่วยไกล่เกลีย่ ประดษิฐ์ไม่สบอารมณ์นกั

แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้เมื่อลูกๆ รวมหัวกัน

"จริงสิ ไม่เชื่อก็เอาผลตรวจไปดูเลยเอ้า" ประดิษฐ์ช้ีมือช้ีไม้ไปยัง 

ซองเอกสารที่วางอยู่ตรงหัวเตียงอย่างร�าคาญ

"เดี๋ยวพี่รัชต้องมาขอผลตรวจของป๊าไปให้เพื่อนหมอดูอีกแน่ๆ"  

ปภาวรินท์อมย้ิม ก่อนจะโน้มตัวกอดพ่ออีกรอบ "ป๊าอย่าอารมณ์เสียสิ  

ปินแค่เป็นห่วงเฉยๆ ปินอยากให้ป๊าอยู่กับปินไปนานๆ ไง"

"รู้แล้วน่า" แม้สุ้มเสียงจะเจือไว้ด้วยแววเบื่อหน่าย ทว่าเขาก็วางแขน

โอบไหล่ลูกสาวคนเล็ก "แล้วนี่กลับมาบ้านได้ไปบอกพวกในครัวหรือยังว่า

จะกินอะไร"

"ปินกินเหมือนกับป๊าแหละ จะได้สุขภาพดีๆ ด้วยกันไง" เธอส่งยิ้มไป

ออดอ้อนพ่อ

ปกติแล้วถึงจะกินข้าวร่วมโต๊ะกันแต่ก็มีอาหารท่ีประดิษฐ์กินได้และ 

กนิไม่ได้ ซ่ึงอาหารท่ีกนิไม่ได้แต่ละอย่างกล้็วนเป็นของท่ีท่านชอบและอร่อย 

จนบางทีท่านกพ็านหงดุหงดิไปเลย ครัน้จะให้กนิอาหารเพือ่สขุภาพแบบพ่อ 

อย่างเดียวพวกลูกๆ ก็ไม่ค่อยไหวกันอีก นี่เลยเป็นเหตุผลท่ีรัชนาทมักจะ

กินอาหารเย็นนอกบ้าน
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"เรานี่มันอ้อนเก่ง" ประดิษฐ์ช้ีหน้าลูกสาวในเชิงเอ็นดู "แต่ไปบอก 

พวกในครัวเถอะ สั่งไก่ทอดอะไรที่เราชอบ จะได้กินข้าวอร่อยๆ"

"ไม่เป็นไรจริงๆ ค่ะ" หญิงสาวยืนยันทั้งรอยยิ้ม

"เอ้า ตามใจ" ผู้เป็นพ่อทรุดตัวลงนั่งบนโซฟาแล้วดึงให้ร่างเล็กนั่งลง

ด้วยกัน "ไหนๆ ยังพอมีเวลาก็นั่งคุยกับป๊าหน่อย เหมือนเราไม่ค่อยได ้

คุยกันสองคนเลยนะ"

"คงเพราะปินไปอยู่คอนโดฯ แล้วก็ไม่ได้ท�างานชั้นบนกับป๊าล่ะมั้ง"

"นั่นสิ...จริงๆ ก็ขึ้นมาท�างานข้างบนกับป๊าได้แล้วมั้งเรา ปินท�างาน

มาหลายปีแล้วนะ ป๊าไม่เข้าใจเราจริงๆ ให้ข้ึนเป็นหัวหน้าแผนกก็ไม่เอา 

ตามจริงด้วยผลงานและอายุงานเราก็ข้ึนได้แล้ว ไม่ใช่ว่าข้ึนเพราะเป็น 

ลูกป๊า"

"ปินชอบท�างานท่ีถนดัเพยีวๆ มากกว่าไง พอเป็นหัวหน้ากต้็องเข้าประชุม 

นูน่นี ่ปินไม่ถนดัเลย" ปภาวรนิท์ไม่แปลกใจท่ีพ่อพูดเรือ่งนี ้เพราะพออยู่กนั 

ตามล�าพังทีไรท่านก็เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาทุกที

"หัดบ้างสิ จริงอยู่ยังไงปินก็เป็นลูกป๊า มีงานท�าไปตลอดชีวิตแน่ๆ  

แต่คนเรากต้็องหาทางขยบัขยายก้าวหน้าไม่ใช่หรอืไง" ประดษิฐ์โคลงศรีษะ

อย่างอ่อนใจ ลูกสาวคนเล็กของเขาเป็นเด็กดีน่ารัก เธอไม่เคยท�าให้เขา 

ผิดหวังหรือกังวล ยกเว้นแค่เรื่องงานเท่านั้น

"พูดถึงเรื่องนี้...โครงการรีโนเวตโรงแรมของป๊าไปถึงไหนแล้วคะ" 

หญิงสาวรีบพาบทสนทนาเข้าประเด็น เธอทราบอยู่แล้วว่าพ่อจะต้อง 

พูดเรื่องงานขึ้นมา ดังนั้นมันก็ไม่ยากที่จะชวนท่านคุยเรื่องโครงการนี้

"อีกไม่กี่วันพวกสิงคโปร์จะบินมาคุยเรื่องรายละเอียดงานรีโนเวตกับ

สร้างศูนย์การค้า...ท�าไม สนใจหรือไงเรา" ผู้เป็นพ่อเลิกคิ้วอย่างแปลกใจ 

เพราะปกติแล้วเธอไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นในบริษัทนอกเหนือจากงานของ 

ตัวเองเลย
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"มันเป็นเร่ืองออกแบบ ใกล้กับงานของปินอยู่แล้วไง" ลูกสาวบอก  

พอพ่อพยักหน้ารับเป็นเชิงรับรองเหตุผลนี้เธอก็พูดต่อ "ความจริงเมื่อ 

ไม่กี่วันก่อนปินบังเอิญไปเจอรุ่นพ่ีสมัยเรียน เขาเป็นสถาปนิกท่ีออกแบบ

โครงการสกายไลน์ของกลุ่มภักด์ิโภคิน พอได้คุยกันปินเลยคิดว่าการ

ออกแบบตึกมันมีแง่มุมท่ีลึกซ้ึงกว่าท่ีคิด แล้วปินก็นึกถึงโครงการของป๊า 

ขึ้นมา"

"อืม ความจริงเรื่องนี้ก็ท�าป๊าปวดหัวอยู่เหมือนกัน เพราะบริษัท 

ของเรายังใหม่กับเรื่องอสังหาริมทรัพย์มาก"

"ถ้าป๊าคิดว่าปินช่วยอะไรได้ก็บอกนะ ถึงปินไม่ค่อยเก่งอะไร แต่ถ้า

เป็นเรื่องท�านองการออกแบบอะไรต่างๆ ปินอาจพอช่วยได้"

ประดษิฐ์มองหน้าลกูสาว ล�าพงัเรือ่งการออกแบบอะไรนัน่ท่านไม่ค่อย

สนใจเท่าไหร่ แต่โครงการนีเ้ป็นงานอสงัหารมิทรพัย์และเป็นการร่วมทุนกบั

ต่างชาติ การให้ปภาวรินท์เข้ามามีส่วนร่วมอาจเป็นโอกาสดีท่ีจะให้เธอ 

เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อจะได้เติบโตก้าวหน้าต่อไป อย่างไรอีกคนที่ดูแล

โครงการนี้อยู่ก็คือรัชนาท สองพี่น้องช่วยกันท�างานก็ถือเป็นเรื่องดี

"เดี๋ยวป๊าจะลองถามรัชดู งานใหญ่แบบนี้มาช่วยกันก็น่าจะดี"

ปภาวรินท์ฉีกย้ิมรับ เพราะลองถ้าประดิษฐ์พูดแบบนี้ก็เท่ากับเธอ 

จะต้องได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการที่หมายตาอยู่แน่นอน

ลูกสาวคนเล็กของเจ้าสัวประดิษฐ์ก้าวเข้าไปในร้านกาแฟแบรนด์ดัง 

ภายในร้านมีลูกค้าพอสมควร ชุดโต๊ะและโซฟาตั้งกระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ีซ่ึง

อบอวลไปด้วยกลิ่นกาแฟ เธอยังไม่ทันสอดส่ายสายตามองหา เสียงคุ้นหู 

ก็ลอยมา

"อ้าว น้องปิน"

ปภาวรินท์หันไปเจออาชวนิซ่ึงเพิง่ถอืกาแฟสองแก้วเลีย้วออกมาจาก
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หน้าเคาน์เตอร์พอดี เธอเลยส่งยิ้มให้

"พี่วิน สวัสดีค่ะ ขอโทษทีนะคะที่มาช้าไปนิด"

"แค่สบินาทีเองครบั เพ่ือนพีก่เ็พิง่มาเหมือนกนั...เอ้อ น้องปินด่ืมอะไร

ครับ"

"ปินจัดการเองค่ะ" เธอรีบบอก "โต๊ะอยู่ตรงไหนคะ เดี๋ยวปินตามไป"

"ชุดโซฟาด้านในครับ ตรงที่มีผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้านั่งอยู่น่ะ" อาชวิน 

พยักพเยิดไปทางชุดโซฟาลึกเข้าไปด้านในร้าน

"โอเคค่ะ" หญิงสาวส่งยิ้มให้เขาก่อนจะก้าวไปต่อแถวสั่งกาแฟ

ปภาวรินท์เพิง่สัง่เครือ่งดืม่ตอนท่ีจบัได้ว่ามีคนก้าวมายืนใกล้ๆ พอหันไป 

ก็พบว่าเป็นอาชวินอีกรอบ

"พี่จะมาช่วยเอาของไปไว้ที่โต๊ะให้ก่อนครับ"

"โอ๊ะ ขอบคณุมากค่ะ" เธอท�าตาโตก่อนจะย่ืนถงุผ้าในมอืส่งให้อกีฝ่าย

โดยดี

สถาปนิกหนุ่มย้ิมรับแล้วหมุนกายผละไป หญิงสาวมองตาม ได้แต่

ร�าพึงอยู่ในใจ...ท�ำไมถึงเป็นคนดีมีน�้ำใจแบบนี้เนี่ย

ปภาวรนิท์รอเครือ่งดืม่อยู่ครูห่นึง่แล้วจงึเดนิไปยังชุดโซฟาท่ีสองหนุม่

สถาปนิกจับจองอยู่ ทั้งสองก�าลังเอียงหน้าคุยอะไรบางอย่างต่อกัน ส�าหรับ

เธอแล้วมันเป็นภาพที่น่ามองมากทีเดียว

"เชิญนั่งเลยครับน้องปิน" อาชวินขยับนั่งตัวตรงเมื่อเห็นสาวร่างเล็ก

เดินมา และเมื่อเธอนั่งเรียบร้อยแล้วเขาก็ผายมือแนะน�า "ก่อนอ่ืนพ่ีขอ

แนะน�าหุ้นส่วนหน่อย...นี่วีครับ"

"สวสัดีค่ะ สมัยเรยีนปินเคยเจอพีว่ด้ีวยล่ะ ขอเรยีกแบบนีน้ะคะ" หญิงสาว 

ยกมือไหว้ทั้งรอยยิ้มสดใส พอเห็นอีกฝ่ายเลิกคิ้วก็อธิบายต่อ "ตอนนั้นปิน

ซุ่มซ่ามเปิดแฟ้มงานท้ิงไว้ พอลมพัดมางานปลิวกระจาย พี่วีเดินผ่านมา

พอดีก็เลยช่วยปินไล่เก็บงานอยู่ตั้งนาน มีแผ่นนึงต้องกึ่งๆ ปีนไปเก็บ 
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บนต้นไม้ด้วย"

วรีากรเลกิคิว้ ก่อนจะพยักหน้ารบั "พอพดูว่าปีนต้นไม้พ่ีกจ็�าได้รางๆ...

บังเอิญจริงๆ นะ"

ปภาวรนิท์ย้ิมให้อีกฝ่ายจนตาหยี เรือ่งนีเ้ธอไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้แต่

ปริยากร...ตอนนั้นเธอไม่กล้าเข้าไปท�าความรู้จักกับอาชวินก็จริง แต่ด้วย

ความท่ีคอยเฝ้ามองท�าให้คุ้นหน้าคุ้นตาเพื่อนสนิทของเขาอย่างวีรากร 

ไปด้วย และเมื่อนึกย้อนถึงเหตุการณ์นั้นเธอก็ไม่แปลกใจท่ีพบว่าอาชวิน 

เป็นผู้ชายใจดีมีน�้าใจ เป็นเพื่อนสนิทกันได้ยาวนานขนาดนี้ย่อมต้องมีนิสัย

คล้ายคลึงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นแหละ

รอยย้ิมของหญิงสาวสดใสสว่างไสวเสียจนวีรากรซ่ึงปกติมีบุคลิก 

ค่อนข้างเคร่งขรึมยังอดยิ้มตอบไม่ได้ และอาชวินก็สังเกตเห็นมัน

"น้องปินนีค่วามจ�าดมีากเลยนะ ขนาดผ่านมาเป็นสบิปีแล้วยังจ�าหน้าวี 

ได้"

"พีว่ถีอืเป็นผูมี้พระคณุของปินเลยนะคะ ถ้าวนันัน้ไม่ได้พีวี่นีปิ่นแย่แน่ๆ  

อีกอย่างพีว่กีถ็อืเป็นคนดงัคนนงึของคณะสถาปัตยฯ ด้วย" ปภาวรนิท์ย้ิมเขินๆ  

ก่อนจะหันไปเปิดถุงผ้าเพื่อหยิบแฟ้มออกมา "เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ 

จะได้ไม่เสียเวลาพวกพี่ๆ"

พูดตามจริง เม่ือสัปดาห์ก่อนตอนท่ีหญิงสาวพยายามหาทางเข้ามา

เป็นส่วนหนึง่ของโครงการรโีนเวตโรงแรมหรอืท่ีตอนนีม้ช่ืีออย่างเป็นทางการ 

ว่า 'เดอะไพรด์' เธอก็ไม่คิดว่าจะถึงข้ันได้มาเป็นคนบรีฟรายละเอียด 

การประกวดออกแบบให้สองหนุ่มสถาปนิกแห่ง Archwin ฟังเองแบบนี้

หลงัจากประดษิฐ์ไปคยุกบัรชันาท พีช่ายกม็าสมัภาษณ์เธอ พอเห็นว่า 

เธอมีความรู้เรื่องการประกวดออกแบบแถมมีบริษัทสถาปนิกท่ีน่าสนใจ

อยากเสนอสองสามแห่ง เขาเลยดึงเธอเข้าไปร่วมประชุมกับนักลงทุนท่ี 

บินมาจากสิงคโปร์ทันที ซ่ึงก็ต้องขอบคุณปริยากรด้วยท่ีให้ข้อมูลเสริมมา 
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ไม่อย่างนั้นเธอคงรู้จักแค่ Archwin ซึ่งมันอาจท�าให้ดูเหมือนมีฉันทาคติได้

ถ้าคนอื่นๆ ทราบว่าเธอรู้จักกับเจ้าของบริษัทเป็นการส่วนตัว

ในห้องประชุมมีการตกลงรายละเอียดส�าคญัหลายอย่าง รวมถงึเลอืก

บรษัิทสถาปนกิท่ีจะเชิญมาร่วมประกวดออกแบบ ซ่ึงในจ�านวนนัน้มีสองช่ือ

ท่ีปภาวรนิท์เสนอไป รชันาทเลอืกอนชุาซ่ึงเป็นพนกังานท่ีเคยมแีบ็กกราวนด์ 

ท�างานด้านอสังหาริมทรัพย์มาช่วยงานนี้ และมอบหมายให้เขาเป็นคน

ตดิต่อประสานงานกบับรษัิทสถาปนกิ เธออาสามาช่วยด้วย หลงัจากไปนัง่ฟัง 

วิธีบรีฟงานกับบริษัทสถาปนิกหนึ่งมาแล้ว ปภาวรินท์ก็ได้รับอนุญาตให้ 

ฉายเดี่ยวมาบรีฟงานให้กับบริษัทสถาปนิกสองแห่งท่ีเธอเสนอช่ือไป โดย

ก่อนจะมาที่นี่เธอเพิ่งไปบรีฟงานให้อีกบริษัทมา

พดูตามตรง หญงิสาวต้องการเกบ็ประสบการณ์ให้มากท่ีสดุเพ่ือจะได้

รูว่้าควรบอกอะไรกบัอาชวนิบ้าง...เธอก็ไม่ได้อยากเป็นคนล�าเอยีงหรอกนะ 

แต่มันช่วยไม่ได้นี่นา

"นี่แฟ้มค่ะ พวกพี่ๆ ดูกันก่อน เดี๋ยวปินจะเล่ารายละเอียดให้ฟัง"

อาชวินรับแฟ้มไปเปิดดู วีรากรยื่นหน้าไปอ่านด้วย ขณะที่ปภาวรินท์

กม็องภาพเจรญิหูเจรญิตาเพลนิ...อาชวนินัน้หล่อเหลาเข้าสเป็กเธออยู่แล้ว 

ส่วนวรีากรนัน้หน้าตาเป็นสไตล์ท่ีปกติไม่ค่อยเข้าตาเธอ แต่กต้็องยอมรบัว่า

เขาหล่อเหลาและมีเสน่ห์เอาเรื่องทีเดียว

หญิงสาวรอจนกระท่ังอาชวินหันมาจึงค่อยเปิดปากอธิบายโจทย์ของ

การออกแบบครั้งนี้เสริมเพ่ิมจากรายละเอียดในแฟ้ม ซ่ึงมันก็เกือบจะ

เป็นการคุยระหว่างเธอกบัเขาตามล�าพงั เนือ่งจากวรีากรแทบไม่ได้ปรปิากเลย  

แต่ส่วนหนึ่งอาจเพราะเขาวางใจอยู่แล้วว่าเพื่อนสนิทจะไถ่ถามรายละเอียด

ปลีกย่อยจนครบถ้วนเอง

"ครึ่งเดือน" อาชวินหันไปยิ้มกับเพื่อนและส่งแฟ้มให้อีกฝ่าย

"ครึ่งเดือน" วีรากรพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้เดดไลน์ของการประกวด
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ออกแบบครั้งนี้

"ปกตพิวกพีท่�างานกนัเรว็แบบนีเ้สมอเหรอคะ" ค�าถามของปภาวรนิท์

ดึงให้สองหนุ่มหันมามองโดยพร้อมเพรียง เธอเลยย้ิมแห้งๆ "คือปินว่า 

งานใช้ไอเดียแบบนี้มันยากมากเลยนะ ไหนจะรายละเอียดนู่นนี่ เวลา 

นิดเดียวเอง ปินถามพี่คนท่ีเขาโทรไปคุยเรื่องการประกวดแบบกับพ่ีวิน  

เขาบอกว่าเดดไลน์แบบนี้เป็นเรื่องปกติ"

"เดดไลน์แบบนีเ้ป็นเรือ่งปกตจิรงิๆ ครบั" อาชวนิหัวเราะเบาๆ พร้อมกบั 

เหลือบไปมองเพื่อน "สั้นกว่านี้ก็มี สั้นที่สุดเท่าที่พวกเราเคยท�านี่กี่วันนะ...

สามวัน?"

"สามวนั" วรีากรช่วยยืนยัน "ขึน้อยู่กบัรายละเอียดท่ีโอนเนอร์ต้องการ

ด้วยครับ ถ้าไม่ละเอียดมากก็เดดไลน์สั้นๆ รายละเอียดเยอะก็ครึ่งเดือน 

หรือเดือนนึง"

"เคยมีงานที่เดดไลน์สั้นมาก แล้วสุดท้ายพวกเราชนะประกวดเพราะ

ออกแบบไปได้น�้าได้เนื้อเห็นภาพกว่าคนอื่นด้วย บางทีเรื่องความสวยงาม

ของงานก็เป็นเรื่องรอง" อาชวินเล่าท้ังรอยย้ิมขัน "เอาเป็นว่าอย่างน้อย 

พี่รับปากกับน้องปินได้ว่าจะมีซองจาก Archwin ไปถึงบริษัทของน้องปิน 

ทันเดดไลน์แน่นอน"

"ปินแค่มาช่วยงานนดิหน่อย ไม่ได้มีส่วนในการตดัสนิ แต่ยังไงจะรอดู 

งานของพี่ๆ นะคะ" หญิงสาวส่งย้ิมให้สถาปนิกท้ังสอง...บริษัทสถาปนิก 

ท่ีถูกเชิญให้เข้าร่วมประกวดแบบครั้งนี้ล้วนมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ โดยท่ี

แต่ละแห่งมีความถนัดโดดเด่นแตกต่างกันไป ซึ่งถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมา

เธอจึงค่อนข้างเชื่อว่า Archwin มีลุ้นพอสมควรทีเดียว

ปภาวรินท์กลับบริษัทด้วยอารมณ์รื่นเริง ถึงแม้จะเป็นการนัดคุยงาน

แต่ก็ถือว่าได้เจออาชวิน แถมวันนี้ยังมีวีรากรซ่ึงเธอนับว่าเป็นผู้มีพระคุณ
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อีกคนด้วย...อย่างไรกต็ามพอวางกระเป๋าสะพายลงบนโต๊ะท�างาน ยงัไม่ทัน

จะหันไปถามเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับงานของเธอท่ีต้องยกให้เพื่อนท�าแทน 

อีกฝ่ายก็หมุนเก้าอี้มาพูด

"ปิน คุณรัญโทรลงมาสั่งไว้ว่าถ้าเธอกลับมาถึงเมื่อไหร่ให้ขึ้นไปหา"

"พี่รัญเหรอ" สาวร่างเล็กกะพริบตาปริบๆ พอเพื่อนพยักหน้ายืนยัน

เธอจึงได้แต่พึมพ�าขอบคุณ ครั้นมองนาฬิกาแล้วเห็นว่าเหลือเวลาไม่มาก

ก่อนจะเลิกงาน เธอเลยไถ่ถามเรื่องงานจากเพื่อนตามความตั้งใจ จากนั้น

ก็หิ้วกระเป๋าสะพายไปขึ้นลิฟต์

น่ำจะเรื่องโครงกำรเดอะไพรด์ ปภาวรินท์คาดเดาอย่างอ่อนใจ

พี่สาวต่างแม่เพิ่งรู้เรื่องท่ีเธอเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการนี้หลังจาก

เธอเข้าประชุมไปแล้ว ส่วนหนึ่งเพราะรัชนาทเรียกตัวเธอไปช่วยกะทันหัน 

และหลังจากนั้นเธอก็หัวหมุนกับการช่วยอนุชาเตรียมตัวบรีฟงานประกวด

ออกแบบ บวกกับตัวรัญชนาเองก็ติดงานที่ต้องออกนอกสถานที่อยู่เนืองๆ 

ผลคืออีกฝ่ายไม่สบโอกาสได้เจอเธอสักที ส่วนที่รัญชนาไม่พอใจน่าจะเป็น

เพราะโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ พี่สาวไม่ชอบให้เธอมีส่วนร่วมกับ 

งานอะไรก็ตามที่ถือว่าส�าคัญในบริษัทมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว

เลขานุการของรัญชนากดอินเตอร์คอมแจ้งเจ้านายทันทีท่ีเห็นหน้า 

ปภาวรินท์ และก็มีเสียงตอบกลับมาบอกให้เธอเข้าไปได้เลย...ตอนท่ีเธอ

เปิดประตูเข้าไปพี่สาวก�าลังนั่งกอดอก เอนหลังพิงพนักเก้าอี้ ดวงตาท่ี 

ทอดมองตรงมาแข็งกร้าว และสุ้มเสียงที่ถูกส่งออกมาก็กระด้างพอกัน

"ไปคุยกับบริษัทสถาปนิกมาครบแล้วใช่ไหม เป็นยังไงบ้างล่ะ"

"เรียบร้อยดีค่ะ ปินรับผิดชอบเองแค่สองบริษัท นอกนั้นอยู ่กับ 

คุณอนุชา" สาวร่างเล็กตอบอย่างระมัดระวัง

"ฉันรู้นะว่าเธอก�าลังคิดจะท�าอะไร" รัญชนาพูดเสียงเย็น "อยู่ดีๆ ก็ไป

อ้อนป๊าขอมาช่วยงานโครงการใหญ่ขนาดนี ้หวงัจะสร้างผลงานเอาหน้าล่ะส"ิ
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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�างานของ

ตัวเองแล้ว" ลูกสาวคนเล็กของบ้านได้แต่พยายามสะกดกลั้นเสียง 

ถอนหายใจของตัวเองไว้

"เธอจะพูดอะไรก็ได้ แต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าฉันไม่มีทางปล่อยให้เธอ 

ได้ตามที่หวังแน่!"

เสยีงเคาะประตดูงัขึน้ในจงัหวะท่ีรญัชนาก�าลงัจะพดูจบพอด ีแล้วเสยีง

ของรัชนาทก็ลอยมา

"พี่เอง"

ประตูเปิดเข้ามาเกือบทันทีโดยไม่รอฟังเสียงอนุญาต คนเป็นพี่ชาย

ก้าวเข้ามาแล้วหันมองน้องสาวทั้งสองคนสลับกันไปมา

"รัญเรียกปินมาคุยอะไรน่ะ"

"ก็เรื่องโครงการเดอะไพรด์ไง" รัญชนาตอบหน้าตึง "แล้วพ่ีรัชล่ะ 

มีอะไร"

"พี่เห็นปินเข้ามาหารัญเลยแวะมาดู พ่ีก็จะถามปินเรื่องท่ีไปคุยกับ

บริษัทสถาปนิกเหมือนกัน...แล้วนี่รัญคุยกับปินเสร็จหรือยัง พี่จะได้พาปิน

ไปรายงานให้ป๊าฟัง"

"คุยเสร็จแล้ว"

ชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าน้องสาวคนโตตอบอย่างเสียไม่ได้ แต่เขาก็ 

ไม่ใส่ใจแล้วโอบไหล่รั้งน้องสาวคนเล็กเดินออกจากห้อง
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"โอเค งั้นเราไปกันปิน"

ปภาวรินท์เกือบจะระบายลมหายใจออกมาด้วยความโล่งอก แต่ก ็

ยั้งตัวเองเอาไว้ได้ทัน ทว่าพี่ชายก็รู้ทันอยู่ดี

"วนันีโ้ดนเรือ่งอะไรล่ะ ใช่เรือ่งเดอะไพรด์ไหม" พอน้องสาวพยักหน้ารบั 

เขาก็ลูบศีรษะเธอเบาๆ "อย่าไปใส่ใจเลย พี่ดีใจนะที่ได้ปินมาช่วยงาน"

หญิงสาวหันไปย้ิมให้พีช่ายซ่ึงดีกบัเธอมาตัง้แต่วันแรกท่ีเธอก้าวเข้าสู ่

รั้วบ้านพร้อมพิพัฒน์ อย่างไรก็ตาม...

"เย็นนี้เราว่างไหม ไปกินข้าวกับพี่ได้หรือเปล่า พี่นัดไอ้วุธไว้พอดี"

ปภาวรินท์ชะงักไปนิดหนึ่ง จากนั้นก็ต้องพยายามสะกดกลั้นเสียง 

ถอนหายใจของตวัเองไว้อีกค�ารบ...อะไรรชันาทกด็ไีปหมดทุกอย่าง ยกเว้น

เรื่องนี้ หน�าซ�้าเธอจะปฏิเสธเขาบ่อยๆ ก็ไม่ถนัดเนื่องจากเขาดีกับเธอ

ล�าบากใจชะมัด...

"ปินเอากุ้งลายเสือย่างพริกนี่อีกไหม ชอบไม่ใช่เหรอ"

ปภาวรินท์เงยหน้าจากจานข้าวตามเสียงถาม จากนั้นเธอก็พยักหน้า 

ธราวธุซ่ึงนัง่อยู่ฝ่ังตรงข้ามจงึกลุกีจุอช่วยตกักุง้ลายเสอืย่างพรกิให้ท้ังรอยย้ิม

"ขอบคุณค่ะ"

"จ้ะ กินเยอะๆ นะ ดูปินผอมลง ท่าทางจะโดนไอ้รัชใช้งานหนัก 

ใช่ไหม"

"ไอ้เวร พูดมาก" รัชนาทเหล่เพื่อนด้วยความหมั่นไส้ "แล้วนี่ไม่คิดจะ

ตักกุ้งให้ฉันมั่งเรอะ"

"มีมือก็ตักเองสิวะ" ธราวุธไม่แยแส

"นี่คิดดีแล้วเหรอ ฉันเป็นพี่ปินนะโว้ย คราวหน้าไม่ต้องมาขอให้ฉัน

ช่วยพาปินมาด้วยเลย"

ปภาวรินท์นั่งฟังบทสนทนาของสองหนุ่มแล้วนึกอยากถอนหายใจ 
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ออกมาแรงๆ แม้จะพอทราบอยูแ่ล้วกต็ามว่าท่ีพีช่ายพยายามชวนเธอมาด้วย 

ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเพราะเพ่ือนขอ และเธอก็ปฏิเสธมาหลายหนจนครั้งนี้

จ�าต้องยอมมาด้วย ซึ่งกว่าจะมีครั้งต่อไปก็คงอีกนานมากแน่ๆ โดยสถานที่

นัดในวันนี้คือร้านอาหารกึ่งผับหนึ่งในหลายร้านที่เป็นธุรกิจของธราวุธ

"พี่รัชจะเอากุ้งเหรอ" หญิงสาวถามแต่ไม่ได้รอค�าตอบ แล้วตักกุ้ง 

ให้พี่ชายเสียเอง

"ขอบใจจ้ะ" รัชนาทหันกลับมาส่งยิ้มให้น้องสาว

"ปินนี่น่ารักจัง"

ธราวุธชมเธอโต้งๆ ตามเคย นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาท�าแบบนี้ ส�าหรับ

ครั้งนี้เธอส่ายหน้าข�าๆ พร้อมกับตักข้าวเข้าปาก ขณะท่ีรัชนาทกลอกตา

คล้ายระอา ทว่าผู้เป็นเพื่อนก็ไม่สนใจ

"พี่ได้ยินมาว่าปินก�าลังช่วยงานโครงการใหญ่ของท่ีบ้าน ถ้ามีอะไร 

ให้ช่วยก็บอกพี่ได้เลยนะ ไม่ต้องเกรงใจ พี่พร้อมช่วยปินเสมอ"

"น่าจะไม่มีอะไรหรอกค่ะ จะว่าไปกเ็หมือนงานของปินเสรจ็แล้วด้วยซ�า้"  

ปภาวรินท์เหลือบไปมองพี่ชาย

"ไม่สิ เดี๋ยวหลังจากเลือกบริษัทสถาปนิกกันแล้วก็ยังต้องท�างาน 

กันต่ออีกยาว พี่ยังตั้งใจจะให้ปินช่วยอยู่นะ"

"เรือ่งอ่ืนด้วยก็ได้ ไม่ใช่แค่เรือ่งงาน พ่ีพร้อมช่วยทุกเรือ่งเลย" ธราวุธ

ส่งเสียงดึงความสนใจของเธอไว้อีกครั้งก่อนที่เธอจะได้พูดตอบพี่ชาย

"ขอบคุณค่ะ" หญิงสาวตอบรับด้วยรอยย้ิมสุภาพ ไม่มากไม่น้อย 

ไปกว่าที่เคยท�ามาเสมอ

"คุณวุธ สวัสดีค่ะ ดีจังท่ีได้เจอ" สาวสวยนางหนึ่งปราดมาหยุดยืน 

ข้างโต๊ะแล้วโปรยย้ิมหวานให้ธราวธุ จากนัน้จงึค่อยผนิหน้ามาทักอีกสองคน 

ในโต๊ะแบบเห็นได้ชัดว่าทักพอเป็นพิธี "สวัสดีค่ะคุณรัช คุณปิน"

"สวัสดีครับ" ธราวุธหันไปทักทายอีกฝ่ายผ่านๆ "วันนี้มากินข้าว 
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เหรอครับ เชิญตามสบายเลยนะ"

ปภาวรินท์จ�าได้ว่าคนที่เข้ามาทักเป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงพอสมควร

และใช้นามสกลุเก่าแก่ อกีฝ่ายถงึกบัหน้าเสยีนดิหน่อยเมือ่ชายหนุม่ไม่ใส่ใจ 

ทว่าธราวุธก็ไม่น�าพาสักนิด หันกลับมาคุยกับเธอท้ังท่ีเธอยังส่งย้ิมและ 

ค้อมศีรษะทักทายอีกฝ่ายด้วยซ�้า

"เออ พ่ีให้คนไปเอาข้าวเหนียวมะม่วงท่ีน้องปินชอบมาจากอีกร้าน

ด้วย ถ้าอ่ิมแล้วเอากลับไปกินท่ีบ้านก็ได้" ท่ีร้านอาหารกึ่งคาเฟ่อีกร้าน 

ของเขามีเมนูข้าวเหนียวมะม่วงซ่ึงโด่งดังขายดี และด้วยความท่ีเป็นเมนู

จ�ากัดจ�านวนขาย คนเลยยิ่งต้องใช้ความพยายามในการซื้อ ท�าให้เป็นเมนู

ที่ดูพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก

"มีของฉันด้วยไหม" รัชนาทถามแทรกก่อนที่น้องสาวจะทันขอบคุณ

"ท�าไมฉันต้องเก็บของกินไว้ให้แกด้วยวะ" ธราวุธหันไปท�าหน้าเมื่อย

ใส่เพื่อน "แล้วถ้าจะบ่นเรื่องฉันเลือกปฏิบัติก็หุบปากไปเลย เพราะฉัน 

เลือกปฏิบัติจริงๆ"

นางแบบสาวสะบัดหน้าจากไปด้วยท่าทางหงุดหงิดท่ีไม่ได้รับ 

ความสนใจ ขณะที่ปภาวรินท์ผ่อนลมหายใจปลงๆ แล้วหันไปหาพี่ชาย

"ถ้าพี่รัชอยากกินจะแบ่งไปก็ได้นะ"

"เห็นไหมว่าท�าไมแกต้องเก็บขนมไว้ให้ฉันด้วย" รัชนาทหันไปยักคิ้ว

ให้เพื่อนสนิท

"น้องปินน่ารักเกินไปนะ" ธราวุธหันกลับไปชมหญิงสาวเสียอย่างนั้น

ปภาวรนิท์ได้แต่ยิม้รบัแบบฝืดๆ รูส้กึอึดอดัมากกว่าเก้อเขิน เคราะห์ด ี

มีพนักงานของร้านเดินมาก้มลงกระซิบอะไรบางอย่างกับหนุ่มเจ้าของร้าน

พอดี ครั้นฟังเสร็จเขาก็ท�าท่าเซ็งๆ ก่อนจะวางช้อนส้อม

"เดี๋ยวมานะ"

หญิงสาวโล่งใจมากทีเดียว เพราะถ้าต้องฟังธราวุธจีบแบบโต้งๆ  
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ต่อเธอก็ไม่รู้จะวางหน้าอย่างไร

"ปินไม่ชอบไอ้วุธสักนิดเลยเหรอ มันเทหมดหน้าตักขนาดนี้แล้ว"  

รัชนาทเปรยถาม

คนเป็นน้องสาวหันไปมองพี่ชาย ก่อนจะพึมพ�า "ปินเห็นพ่ีวุธเป็น 

พี่ชายคนนึงเหมือนพี่รัช"

"พ่ีกพ็อเข้าใจล่ะนะ แต่ยังไงปินก็โตแล้ว เคยมีแฟนมคีนคยุมาหลายคน  

คงจะพอรู้ว่าในโลกของความเป็นจริงแค่ความรักอย่างเดียวมันก็ไม่พอ

ส�าหรับการเลือกคู่ครอง...ท่ีพี่พูดไม่ใช่เพราะเข้าข้างท่ีวุธเป็นเพื่อนสนิทพี่ 

แต่ด้วยความท่ีพี่รู้จักวุธมานานและรู้จักครอบครัวของเขา อย่างน้อยพี่ก ็

แน่ใจว่าวุธจริงจังจริงใจกับปิน และที่แน่ๆ หมอนั่นจะดูแลปินได้ในทุกทาง" 

พี่ชายหยุดนิดหนึ่งแล้วยิ้ม "มันแค่ความเห็นของพี่นะ พี่ไม่ได้คิดจะบังคับ

จิตใจปินอยู่แล้ว ยังไงปินก็ค่อยๆ คิดและพิจารณาไปแล้วกัน"

ปภาวรินท์ส่งยิ้มให้อีกฝ่าย จากนั้นก็หันกลับมาตักข้าวเข้าปาก ในใจ

ครุน่คดิถงึสิง่ท่ีเขาพดู...ถ้าพดูในแง่ความเหมาะสมและความมัน่คงในชีวิต

หลังแต่งงาน ธราวุธก็เป็นตัวเลือกที่ดีจริงๆ นั่นแหละ เพียงแต่อย่างไรเธอ

ก็ไม่ได้ชอบเขา ยิง่ไปกว่านัน้หลงัจากผ่านมาขนาดนีเ้ธอกค่็อนข้างแน่ใจว่า

อยู่ดีๆ  คงไม่นกึเปลีย่นใจไปชอบเขาด้วย และถงึเธอจะตระหนกัดว่ีาความรกั 

เป็นเพยีงองค์ประกอบหนึง่ของชีวิตคู ่บางครัง้อาจไม่ใช่องค์ประกอบส�าคญั

ท่ีสุดด้วยซ�้า แต่เธอก็ยังคาดหวังให้มีความรักอยู่ในสมการถ้าหากเธอจะ

แต่งงาน

เธอหวังมากเกินไปเหรอ...



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

http://bit.ly/3b4xCIO

http://bit.ly/3b4xCIO

