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"ถ้าปีย่างีเ่ง่าจะงอนจรงิๆ แล้วพ่ีวีจะท�ายังไง" เธอถามเสยีงเรยีบเรือ่ย ท�าเป็นไม่รบัรู ้

ว่าปลายนิว้ของเขาก�าลงัเกลีย่ขอบกางเกงขาสัน้ท่ีเลกิขึน้สงูจากท่านอนของเธอ

"ก็ต้องง้อส ิไม่อย่างน้ันคนืน้ีพ่ีคงนอนไม่หลบั"

"แหม ชกัอยากรูแ้ล้วสว่ิาพ่ีวง้ีอเก่งไหม...จะว่าไปยังมอีะไรท่ีปีย่ายังไม่รูเ้ก่ียวกับ 

พ่ีวีอกีเยอะเลย" ปรยิากรพึมพ�า ขณะเดยีวกันกข็ยับสะโพกไปมาเลก็น้อยอย่างหยอกเย้า

เจ้าของมอืท่ีประคองมนัอยู่...ใช่ว่าเธอไม่เก้อกระดากกับสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่ ทว่านิสยั

ของเธอเป็นแบบนี ้เรือ่งจะให้อยู่เฉยโดนรกุรานฝ่ายเดยีวนัน้ยอมไม่ได้

"เรามเีรือ่งต้องเรยีนรูกั้นอกีเยอะจรงิๆ น่ันแหละ"
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หลงัจากเดนิทางกนัมาอย่างยาวนานนบัต้ังแต่การเจอกนัของธรีดนย์และ

กานต์ท่ีเตม็ไปด้วยความเข้าใจผดิจนเกดิเป็นเรือ่งราวความรกัชวนให้อ่ิมอกอ่ิมใจ 

ในเรื่อง 'ธีรกานต์' ต่อด้วยความรักของหนุ่มสาวอีกสามคู่ที่ทั้งเข้มข้น ชวนลุ้น 

และหวานละมุนไม่แพ้กันใน 'ณัฐรัมภา' 'จิรพัชร' และ 'ปภาวินท์' มาจนถึง 

เรือ่งราวของพระเอกคนสดุท้ายในชุดสถาปนกิอย่าง 'วีรากร' ซ่ึงนกัอ่านหลายๆ 

คนรอคอย ทางกองบรรณาธิการเองก็รอท่ีจะได้พบกับผู้ชายคนนี้มาตลอด 

เช่นกันค่ะ ด้วยอยากจะรูว่้าเรือ่งราวความรกัของผูช้ายท่ีถกูขนานนามว่า 'ฤๅษี' 

คนนี้จะเป็นอย่างไร ผู้หญิงแบบไหนท่ีจะเข้าไปนั่งอยู่กลางหัวใจของชายหนุ่ม

ผู้ไม่คิดจะมีความรักจนกว่าเขาจะเจอคนท่ีใช่ของใจจริงๆ และเมื่อ Andra  

นกัเขยีนผูก่้อร่างสร้างพรหมลขิิตด้วยปลายปากกาได้พาเขามาพบกบั 'ปรยิากร' 

สาวสวยสายมั่นผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจและความน่ารักน่าเอ็นดูใน  

'วีรปริยา' เล่มนี้ ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของคู่นี้ไม่ธรรมดาจริงๆ ค่ะ! 

และนอกจากความรักของหนุ่มสาวในเรื่องนี้จะหวานจนคนโสดต้อง 

ตาร้อนผ่าวแล้ว สาเหตุหลักท่ีพาให้วีรากรและปริยากรได้มาพบกันนั้นก ็

ชวนลุน้และเข้มข้นไม่แพ้กนั ใครคอืผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัเหตกุารณ์ท้ังหมด คนใกล้ตวั 

ท่ีไว้ใจไม่ได้คนนั้นคือใคร และวีรากรจะต้องออกโรงท้ังบู๊และบุ๋นแค่ไหน  

ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันได้ในเล่มเลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส





ประวัตินักเขียน

นามปากกา Andra ถือก�าเนิดมาจากการเอาชื่อจริงผสมรวมกับชื่อเล่น 

โดยค�าแรกมาจากชื่อเล่นว่าแอนค่ะ

เป็นคนกรงุเทพฯ โดยก�าเนดิ เกดิราศกีนัย์บ้างตลุบ้างแล้วแต่ต�าราหมอดู 

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



7

Andra

บทนำ�

ปริยากรผลักประตูกระจกก้าวเข้าสู่ห้องโถงโปร่งโล่งสีขาวเข้ายุคสมัย 

เธอกวาดตามองรอบพื้นท่ีอันร้างไร้ผู้คน นอกจากโซฟาสีโกโก้ท่ีดึงดูด

สายตาแล้ว ป้ายซ่ึงตั้งอยู่บนโต๊ะท�างานฝั ่งตรงข้ามก็โดดเด่นพอกัน  

มันเขียนเอาไว้ว่าให้ผู้มาติดต่อกดปุ่มเรียก เธอเลยก้าวตรงไปท่ีโต๊ะแล้ว 

กดลงบนปุ่มซ่ึงน่าจะท�าหน้าท่ีคล้ายออด จากนั้นก็ท้ิงเอวพิงขอบโต๊ะรอ 

ดวงตาจับจ้องป้ายโลหะเงาวับเขียนชื่อ 'Archwin' ที่ตั้งอยู่ใกล้ป้ายประกาศ

บริษัทสถาปนิกเพิ่งย้ายท่ีตั้งส�านักงาน อันท่ีจริงพวกเขาเพิ่งขนย้าย

ข้าวของเข้ามาและมีการจัดส�านักงานกันในวันนี้นี่เอง ช่วงเย็นหลังจัดการ

ทุกอย่างเรียบร้อยจะมีปาร์ตี้เล็กๆ หญิงสาวได้รับเชิญให้มาร่วมด้วย แม้จะ

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกบั Archwin ไปมากกว่าการท่ีปภาวรนิท์ผูเ้ป็นเพือ่นรกันัน้ 

เป็นแฟนของหนึ่งในสองเจ้าของบริษัท*

อย่างไรกต็ามมันพอจะเข้าใจได้ อาชวนิอยากขยบัขยายย้ายส�านกังาน

มาพกัหนึง่แล้วเพราะต้องการพ้ืนท่ีเพิม่เพือ่รองรบัจ�านวนพนกังานท่ีมากข้ึน  

ปภาวรินท์ย่อมต้องช่วยมองหาส�านักงานตามประสาแฟน ปริยากรเองก็

ต้ังใจช่วยเพือ่นอีกต่อ โชคดท่ีีเธอรูจ้กัเจ้าของตกึนี ้ท่ีนีอ่ยู่ห่างจากส�านกังานเดมิ 

* ติดตามเรื่องของอาชวินและปภาวรินท์ได้ใน 'ปภาวินท์'
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เพยีงสามสีร้่อยเมตรเท่านัน้ สถาปนกิหนุม่ชอบใจมากเพราะเม่ือไม่ต้องย้าย

ส�านักงานไปไกลจากท่ีเดิมก็เท่ากับมันไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของ

เหล่าพนกังาน เขาถงึกบัเลีย้งข้าวขอบคุณเธอทีเดียว และวนันีก้็ให้ปภาวรนิท์ 

ชวนเธอมาด้วย

การเคลื่อนไหวตรงหางตาฉุดให้ดวงหน้าสวยผินไปมอง บันไดของ

ตึกน้ีโปร่ง ทันสมัย และกว้างขวางทีเดียวเม่ือคิดว่าเป็นอาคารส�านักงาน 

มนัถกูกัน้ไว้ด้วยผนงักระจกซ่ึงมีตวัลอ็กดจิติอล ท�าให้สามารถเห็นร่างสงูโปร่ง 

ของบุรุษผู้หนึ่งที่ก�าลังเดินลงบันไดมาอย่างชัดเจน

ไม่ใช่อาชวิน...แต่หน้าตาหล่อๆ แบบนี้ น่าจะเป็นวีรากรล่ะมั้ง... 

ได้เจอกันเสียที

มมุปากของปรยิากรยกเป็นรอยยิม้ขณะขยบัตวัยืนตรงรอรบัผูม้าใหม่

"สวัสดีค่ะ" หญิงสาวชิงส่งเสียงทักทายสดใสออกไปก่อนเม่ืออีกฝ่าย

เปิดประตูออกมา

"สวัสดีครับ น้องปีย่าใช่ไหม" วีรากรค้อมศีรษะรับพร้อมส่งรอยยิ้ม

เล็กๆ ตอบกลับ

"ค่ะ หวังว่าคงไม่ได้มาช้าเกินไปนะคะ ต้องรอขนมนานกว่าท่ีคิด 

นิดหน่อย" เธอยกขนมถุงใหญ่ให้เขาดู

"ถ้ามีขนมกถ็อืว่าไม่ช้าทุกกรณคีรบั" หนึง่ในสองผูก่้อตัง้ Archwin ย่ืนมือ 

ออกมา "ขอบคุณที่อุตส่าห์เอาขนมมาฝากนะครับ ให้พี่ช่วยถือดีกว่า"

ปรยิากรย่ืนถงุขนมส่งให้อกีฝ่ายรบัไปโดยด ีจากนัน้กก้็าวเดนิตามการ

ผายมือเชื้อเชิญของเขาเข้าสู่พื้นที่ด้านหลังผนังกระจก

"ตอนนีอ้ยูท่ี่ชัน้สามกนัครบั...ชัน้สองเป็นส�านกังาน ส่วนชัน้สามเป็น

ห้องประชุมแล้วก็พื้นท่ีอเนกประสงค์" เขาอธิบายก่อนจะท�าท่านึกข้ึนได้ 

"จริงสิ พี่ยังไม่ได้แนะน�าตัวเลย โทษทีครับ...พี่ชื่อวี เป็นเพื่อนสนิทของวิน 

น้องปีย่าน่าจะพอเคยได้ยินชื่อจากน้องปินบ้างแล้ว"

"ค่ะ ปินชมพ่ีให้ฟังตลอดเลย" สุ้มเสียงของหญิงสาวสดใสอย่าง
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อารมณ์ดี...ปภาวรินท์เล่าถึงวีรากรบ่อยมากและทั้งหมดล้วนเป็นไปในทาง

ชื่นชม ท�าให้เธอนึกอยากเจอเขาขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้เจอสักที

จนกระทั่งวันนี้

อันท่ีจรงิเพือ่นบอกด้วยว่าวรีากรค่อนข้างนิง่และเงยีบขรมึกว่าอาชวิน 

ทว่าเท่าท่ีคุยกันจนถึงตอนนี้เขาก็ไม่ใช่คนมนุษยสัมพันธ์แย่แน่ๆ น่าจะอยู่

ในเกณฑ์น่ารักก�าลังดีด้วยซ�้า ถือว่าไม่ผิดหวังที่นึกอยากเจอเลย

ปภาวรินท์คุ้นเคยกับพนักงานของ Archwin ดีเพราะเคยมาช่วยงาน

อาชวิน ดังนั้นจึงพาปริยากรไปแนะน�าท�าความรู้จักกับคนได้ท่ัว ปริยากร

ต้องพบเจอผูค้นมากมายมาตลอด ดงันัน้จงึชินกบัการท�าความรูจ้กัผูค้นใหม่ๆ  

พกัเดยีวเธอก็สามารถท�าตวักลมกลนืและสนกุสนานร่วมไปกบัเหล่าพนกังาน 

ได้

วันนี้เป็นวันย้ายส�านักงาน แต่เนื่องจากเป็นวันท่ีบริษัทคู่ค้าท�างาน

ปกติด้วย เหล่าพนักงานจึงยังต้องท�างานเล็กๆ น้อยๆ อยู่บ้าง ท�าให้มี 

การเดินข้ึนเดินลงระหว่างช้ันสองกับช้ันสามอยู่บ่อยครั้ง บางคนห้ิว

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขึ้นมาส่งอีเมลไปกินพิซซ่าไปก็มี

อย่างไรก็ตามมันมีอะไรแปลกๆ อยู่บ้างในความรู้สึกของปริยากร...

เธอนั่งอยู่กับเพื่อนสนิทและณัฐรัมภา มัณฑนากรสาวเบอร์หนึ่งของบริษัท

ที่พอจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ ทั้งสองก�าลังแลกเปลี่ยนเรื่องบริษัทประกันภัย

รถยนต์กนั เธอนัง่ฟังเงยีบๆ พร้อมกบัจบิน�า้อัดลมไปด้วย และเม่ือความรูส้กึ 

รนุแรงอย่างหนึง่วบูขึน้มาอีกระลอก ดวงตาสวยคมซ่ึงถกูล้อมกรอบไว้ด้วย

เครื่องส�าอางอย่างบรรจงก็เหลือบมองไปทางมุมห้องฝั่งหนึ่ง

วรีากรยืนอยู่ตรงนัน้คนเดียว มือหนึง่ของเขาถอืครวัซองต์ท่ีหญิงสาว

ซื้อมาเป็นของขวัญแสดงความยินดีส�าหรับการย้ายส�านักงานใหม่ ส่วนใน

อีกมือเป็นโทรศัพท์มือถือ ดูเหมือนเขาจะยืนกินไปเล่นมือถือไปอยู่ตรงนั้น

โดยแทบไม่ได้ยุ ่งกับใครเลย แต่บางครั้งปริยากรกลับรู้สึกว่าก�าลังโดน 
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จ้องมอง พอหันไปกลับไม่เจอใครมองมา กระทั่งเมื่อครั้งก่อนที่เหลือบไป

แล้วทันได้สบตากับวีรากรแวบหนึ่ง แต่นั่นดูเหมือนจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญ

ตอนเขาก�าลังจะก้มลงไปหาโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

ทว่าส�าหรบัครัง้นีป้รยิากรได้สบตากบัสถาปนกิหนุม่เตม็ๆ เลยทีเดยีว 

หลังจากสบตากันอยู่พักหนึ่งเขาก็ค้อมศีรษะให้เธอเล็กน้อย ก่อนท่ีจะ 

ก้มกลับลงไปเล่นโทรศัพท์มือถืออีกรอบ

ยังไงนะ...สาวสวยประหลาดใจเล็กน้อย แต่อึดใจต่อมาความสนใจ 

ก็ถูกดึงกลับไปหาเพื่อนสนิท

"ท�าไมเงียบเลยล่ะปีย่า"

"จะไม่เงียบได้ไงล่ะ ฉันไม่ได้กากแบบแกนี่จะได้มีประสบการณ์ 

เคลมประกันเยอะจนแทบได้โล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ" ปริยากร 

สวนกลบัไปตามความเคยชิน ผลคอืณฐัรมัภาท�าตาโตแล้วหัวเราะลัน่ทีเดยีว

"เฮ้ย ฉันไม่ได้เคลมประกันบ่อยขนาดนั้นนะ" ปภาวรินท์ประท้วง

"อย่าบังอาจเถียง เอาแค่ตั้งแต่รู ้จักพี่วินมาแกก็เคลมประกันไป 

สองสามรอบแล้วมั้ง"

"นั่นมันรถคันเก่า มันก็เสื่อมตามอายุ ฉันไม่ได้ขับรถไปชนจนต้อง 

เข้าอู่เสียหน่อย"

"จ้า รถคันใหม่นีอี่กไม่นานกจ็ะเสือ่มตามอายุเหมือนกนัแหละ" ปรยิากร 

แกล้งยกมือขึ้นมาท�าท่าดูเล็บอย่างจงใจกวนประสาทเพื่อน

"ปีย่า ฉันเกลยีดแก" ปภาวรนิท์ร้อง ครัน้เหลอืบไปเห็นคนรกัเดนิมาใกล้ 

ก็รีบคว้ามือเขาไว้แล้วฟ้องทันที "พี่วิน ปีย่าแกล้งปินอะ"

"ก็โดนแกล้งตลอดนี่ ยังไม่ชินอีกเหรอ" อาชวินเลิกคิ้วใส่ ท�าเอา 

สาวร่างเลก็อ้าปากหวอ พอตัง้ตวัตดิเธอกทุ็บหน้าท้องของเขาเป็นการใหญ่ 

เขาเลยหัวเราะแล้วอ้าแขนกอดรดัเธอไว้ท้ังท่ียืนอยู่ มือใหญ่กดศรีษะคนรกั

แนบกับช่วงล�าตัวของตนเอง พร้อมกันนั้นก็หันไปหาลูกน้องสาวคนสวย 

"รมัภา เมือ่กีพ้ีขึ่น้มาจากชัน้สอง หมูก�าลงัตอบเมลลกูค้าคนดขีองรมัภาอยู่ 
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อยากลงไปช่วยหน่อยไหม"

"แหม ต้องไปอยู่แล้วค่ะ ลกูค้าคนดเีหมาะกบัรมัภาม้ากมาก ปล่อยให้ 

หมูรับไปคนเดียวไม่ได้หรอก" มัณฑนากรสาวหัวเราะเมื่อได้ยินโค้ดเนม 

ท่ีเธอตัง้ให้กบัเหล่าลกูค้าปัญหาเยอะท้ังหลาย ก่อนท่ีจะผละจากไปอย่างรวดเรว็

"เลิกงอนได้แล้ว ท่ีพี่พูดไปก็ความจริงท้ังนั้น" อาชวินก้มกลับลงไป

หาแฟนสาวที่ก�าลังท�าหน้าบูด

"จะงอน! พี่วินจะท�าไม" ปภาวรินท์พ่นลมหายใจ

"ก็ต้องง้อ แต่เอาไว้กลับถึงห้องแล้วค่อยง้อละกัน" เขาหัวเราะเบาๆ 

อย่างไม่เดือดเนื้อร้อนใจ พอลูบศีรษะของเธอด้วยความเอ็นดูแล้วเขาก็ 

ผละไปหาวีรากรเสียเฉยๆ

"ชิ! หมั่นไส้ เดี๋ยวฉันจะแกล้งแกอีก" ปริยากรประกาศเมื่อเหลือตน

อยู่กับเพื่อนสนิทสองคน

"หึ ไม่ต้องท�าเป็นมาพูด เม่ือกี้ฉันเห็นนะว่าแกแอบมองไปทางพี่ว ี

ตั้งหลายรอบ ปิ๊งเขาล่ะสิ" เจ้าของร่างเล็กยกสองแขนขึ้นกอดอก เรื่องนี้

ส�าคัญมากพอจะท�าให้เธอยอมปล่อยเรื่องท่ีโดนแกล้งผ่านไป ก่อนหน้านี้

ณัฐรัมภานั่งอยู่ด้วยเธอเลยอดทนเงียบไว้

"ฉันไม่ได้แอบมองเขา มันมีเหตุ..."

"หา? ยังไงนะ"

"เดี๋ยวค่อยเล่า" ปริยากรส่ายหน้าเบาๆ

"แหม..." ปภาวรนิท์มีท่าทีขัดใจเลก็น้อย แต่กไ็ม่ได้โต้แย้งหรอืซักไซ้ต่อ  

เพราะสนิทกับเพื่อนมากพอจะรู้ว่าลองอีกฝ่ายพูดแบบนี้ก็คือสถานการณ์

ตอนนี้ไม่เหมาะจะพูด "เอาเหอะ แกห้ามลืมเล่านะ"

"อย่างกับว่าถ้าฉันลืมเล่าแล้วแกจะไม่ทวงงั้นแหละ"

"กจ็รงิ...แหม แกซ้ือครวัซองต์มาน้อยไปนะ" คนเป็นแฟนเจ้าของบรษัิท 

หันไปสนใจของกิน พอแง้มกล่องดูแล้วเห็นว่าเหลือครัวซองต์แค่ช้ินเดียว 

ก็รีบฉวยขึ้นมา
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"บ่นจรงิ ร้านนีด้งัมากนะ นีก่จ็องข้ามวันแถมยังต้องไปรอขนมตัง้นาน 

อยากกินก็บอกพี่วินนู่น"

"บอกอยูแ่ล้ว และพีว่นิกต้็องซ้ือขนมมาเลีย้งฉันอยู่แล้วด้วย" ปภาวรนิท์ 

ลอยหน้าลอยตา

ปรยิากรกลอกตาด้วยความหม่ันไส้ แต่ไม่ทันไรกเ็หลอืบไปเห็นว่าวีรากร 

เดนิลงบันไดหายไปอย่างรวดเรว็ ความสงสยัท่ีค้างคาใจเอ่อข้ึนมาอีกค�ารบ

อย่างช่วยไม่ได้...เมื่อกี้เขามองเธออยู่จริงหรือเปล่านะ

ก่อนหน้านั้นเล็กน้อย...

"นึกว่าไปแล้วเสียอีก" อาชวินส่งเสียงขณะเดินเข้าไปใกล้เพื่อนสนิท 

อีกฝ่ายเงยหน้าจากจอโทรศัพท์มือถือขึ้นมามองก่อนจะพยักหน้าเบาๆ

"ก�าลังจะไปนี่ล่ะ คุยกับลูกค้าติดพันอยู่"

"อ้อ แล้วเรียบร้อยดีไหม"

"อมื" วรีากรยดืตวัยืนตรงพร้อมกบัหย่อนโทรศพัท์มือถอืใส่กระเป๋ากางเกง

"แล้วว่าไงบ้าง ช่วยให้ตดัสนิใจง่ายข้ึนไหม" อาชวนิเหลอืบมองไปทาง

สองสาวเพื่อนซี้ที่นั่งอยู่ด้วยกัน

"พ่อต่างหากท่ีเป็นคนตัดสินใจ แถมตัดสินใจไปแล้วด้วย นายเองก็

เหมือนกัน ฉันมีหน้าที่แค่รับมาคิดและปฏิบัติ" วีรากรบอกเสียงเรียบเรื่อย 

ทว่าในดวงตามีร่องรอยของความเหนื่อยหน่ายฉายอยู่

"งั้นถามใหม่ เจอกันแบบนี้แล้วช่วยให้คิดและปฏิบัติง่ายข้ึนไหมล่ะ" 

อาชวินเลิกคิ้วขันๆ

"จะง่ายขึน้ได้ยังไง เนือ้งานกเ็หมือนเดมิ...เอาล่ะ ฉันจะไปแล้ว ไว้เจอกนั 

พรุ่งนี้" วีรากรยกมือขึ้นเป็นเชิงล�่าลา จากนั้นก็เดินตรงไปยังบันได ในหัว 

มีภาพของปริยากรซึ่งนั่งอยู่กับปภาวรินท์ที่ด้านหลัง

เอาเถอะ เท่าท่ีคยุกนักด็ูโอเค แล้วยังเป็นเพือ่นสนทิของน้องปินด้วย... 

คงไม่แย่นักหรอก
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วีรากรบังคับรถเอสยูวีวนอ้อมน�้าพุไปจอดตรงหน้ามุขคฤหาสน ์

คลาสสิกสีขาว ไฟเริ่มเปิดสว่างแล้วแม้ท้องฟ้าจะยังไม่ทันมืดดี และทันที 

ที่เขาลงจากรถ บุรุษในชุดซาฟารีสีเทาก็เดินออกมาจากอาคาร

"คณุวรีากรจาก Archwin" อกีฝ่ายพดูเหมอืนยืนยนักบัตวัเองมากกว่า

ไถ่ถาม "เชิญครับ ท่านบันลือรอพบคุณอยู่"

สถาปนิกหนุ่มเดินตามไปเงียบๆ โดยไม่พูดอะไร แน่ใจว่าคนน�าทาง

ก็ไม่ได้อยากพูดคุยเช่นกัน เขาคุ้นเคยกับคนท�างานลักษณะนี้ดี เพราะพ่อ

ของเขาเคยท�างานแบบนี้เช่นกัน จนกระทั่งตอนนี้ตั้งบริษัทเป็นของตัวเอง

แล้วด้วยซ�้า

ชายหนุม่ถกูพาเดนิผ่านห้องรบัแขกอันกว้างขวางและโถงบันไดโอ่อ่า

ลึกเข้าไปด้านในตัวคฤหาสน์ หลังจากเดินไปตามโถงทางเดินที่เต็มไปด้วย

ของประดับตกแต่งหรูหราจากประเทศต่างๆ ครู่หนึ่ง บุรุษในชุดซาฟาร ี

ก็หยุดตรงหน้าประตูไม้บานหนึ่ง แต่แทนท่ีจะเคาะประตูเขากลับเปิดมัน

เข้าไปทันที

ภายในเป็นห้องขนาดย่อม มีชุดโซฟาตัง้ตรงกลาง ผนงัสีด้่านล้วนเป็น

ตู้หนังสือ พอวีรากรก้าวเข้าไปแล้วประตูก็ถูกปิดตามหลังทันที ผู้น�าทาง 

บทที่ 1 
ง�นใหม่ที่ไม่ค่อยเต็มใจรับ
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ท้ิงเขาไว้กับเครื่องดื่มและของว่างท่ีถูกจัดเตรียมไว้บนโต๊ะกาแฟล่วงหน้า 

ชายหนุม่ทรดุตัวลงนัง่บนโซฟาเดีย่ว จดัแจงรนิน�า้จากเหยือกบรกิารตวัเอง 

ดวงตาคมกวาดมองส�ารวจไปรอบห้อง ประเมินว่าห้องนีถ้กูตกแต่งในลกัษณะ 

เพือ่สร้างบรรยากาศจรงิจงักดดนัมากกว่าเน้นความสวยงามอย่างด้านนอก 

แล้วสุดท้ายสายตาของเขาก็ไปหยุดจับจ้องอยู่ที่ตู้หนังสือตู้หนึ่งเขม็ง

ผ่านไปอึดใจตูห้นงัสอืนัน้กข็ยบัเปิดเป็นช่อง...มันคอืประตซ่ึูงถกูซ่อนอยู่ 

ตามที่เขาเดาเอาไว้จริงๆ

"สวสัด"ี บันลอืทัก ครัน้เห็นชายหนุม่วางแก้วน�า้ลงแล้วท�าท่าจะลกุข้ึน 

ก็โบกไม้โบกมือ "ไม่เป็นไร ตามสบายเถอะ อย่าซีเรียส"

เมื่อเป็นอย่างนั้นวีรากรจึงไม่ลุกและเพียงยกมือไหว้ทักทายอีกฝ่าย

แทน...เขาเคยเห็นบันลือผ่านๆ ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน สมัยนั้นอีกฝ่าย

ยังอยู่ในเวทีการเมอืง มาเจอกนัอีกทีตอนนีก้พ็บว่าบันลอืดูไม่แก่ไปจากเดมิ

เท่าไหร่ มีเพียงรูปร่างที่ดูท้วมขึ้นบ้าง

"อืม คุณนี่เหมือนพ่ออยู่เหมือนกันนะ" บันลือนั่งลงบนโซฟาตัวยาว 

จากนั้นก็หยิบแก้วแล้วรินน�้าบริการตัวเองบ้าง "ว่าแต่ได้คุยรายละเอียดกับ

พ่อของคุณแล้วใช่ไหม"

"ครับ" สถาปนิกหนุ ่มรับค�า "ผมคิดว่าพอจะเข้าใจเนื้องานท่ี 

ท่านต้องการแล้ว แต่พดูตามตรง ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าวิธนีีจ้ะได้ผลตามท่ี 

ท่านต้องการ ยังไงเสียงานของสถาปนิกก็มีขอบเขตจ�ากัด"

"ผมรู ้แต่ผมมีทางเลอืกไม่มาก ยังไงผมกส่็งปีย่าไปท�างานต่างประเทศ 

ตลอดไม่ได้ ตอนนี้ปีย่าเริ่มสงสัยแล้วด้วย" บันลือระบายลมหายใจยาว 

เมือ่นกึถงึลกูสาวหัวแก้วหัวแหวน "ผมฝึกลกูสาวมาดพีอสมควรนะ เธอหูตาไว 

เอาเรือ่ง ดงันัน้ให้ออกไปอยู่ต่างจงัหวดัในแบบท่ีทางคณุดแูลได้ สลบักบัมา

อยู่ในกรุงเทพฯ ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี"

"ปัญหาของทางผมคือขอบเขตงานของสถาปนิกครับ โดยท่ัวไป 

อย่างมากท่ีสุดเราก็แค่ไปดูท่ีดินผืนท่ีจะใช้ก่อสร้าง เขียนแบบ ประชุม  
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พอเขียนแบบเสร็จและเริ่มก่อสร้าง พวกเราอาจจะแวะไปไซต์งานเป็น 

ระยะเท่านั้น" วีรากรแจกแจง

"ปกติก็มีสถาปนิกจ�าพวกที่ไปประจ�าอยู่ในไซต์งานด้วยนี่"

"ครบั แต่ขอบข่ายงานของบรษัิทผมไม่รวมถงึการไปประจ�าไซต์งาน"

"ผมพอรู้ แต่มันก็น่าจะปรับเปลี่ยนกันได้"

สหีน้าของชายหนุม่นิง่สนทิ ทว่าแท้จรงิแล้วนกึเหนือ่ยหน่ายอยู่ในใจ... 

นี่เป็นเหตุผลหนึ่งท่ีเขามักปล่อยให้อาชวินเป็นคนคุยงานแทน โดยเฉพาะ

กับพวกคนใหญ่คนโตท่ีเคยชินกับการได้ทุกอย่างตามต้องการไม่ว่าจะด้วย

เงินหรืออ�านาจ บันลือเป็นนักธุรกิจมหาเศรษฐี หน�าซ�้าก่อนหน้านี้เคย 

เล่นการเมืองระดับประเทศ มีต�าแหน่งใหญ่โตในคณะรัฐบาล ต่อให้ตอนนี้

ล้างมือถอยออกมาแล้วแต่ก็ยังเป็นท่ีนับหน้าถือตา นับว่ามีคุณสมบัติ 

คนใหญ่คนโตครบถ้วน

"พ่อคณุบอกว่ามันอาจมีปัญหา เพราะคณุเองต้องท�างานท่ีบรษัิทด้วย 

คงไปอยู่ท่ีเขาใหญ่ไม่ได้บ่อยเท่าท่ีทางผมอยากให้เป็น ตรงนี้ผมเข้าใจ  

ท่ีผมอยากคุยกับคุณก็เพราะเผื่อว่าเราจะช่วยกันหาทางอื่นในการรั้งปีย่า 

ไว้ท่ีนั่นได้บ้าง และแน่นอนว่าต้องหาทางท่ีไม่รบกวนคุณมากเกินไปด้วย" 

บันลือแบมือสองข้าง สุ้มเสียงนุ่มนวลประนีประนอมมากขึ้น

อย่างน้อยพ่อของปริยากรก็ไม่ใช่คนใหญ่คนโตท่ีแย่เท่าไหร่ ยังรู้จัก

ผ่อนหนกัผ่อนเบาบ้าง...วรีากรโล่งใจขึน้เลก็น้อย เพราะอย่างไรส�าหรบักรณนีี้ 

เขาก็คงปฏิเสธงานไม่ได้อยู่แล้ว ทรงพลมาคุยกับบันลือเรียบร้อย และพ่อ

ของเขาก็มีทีท่าอยากรับงานนี้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นปริยากรยังเป็นเพื่อนสนิท

ของปภาวรินท์อีกต่างหาก บันลือเองติดต่อบริษัทพ่อเขาผ่านเพื่อนสนิท

ลูกสาวด้วยซ�้า ถ้าเขาปฏิเสธคงมองหน้ากันไม่ติดแน่ๆ

อาชวินคงต้องท�าใจเตรียมรับงานหนักในช่วงหลังจากนี้หน่อยล่ะ...

ปริยากรกดรีโมตล็อกรถสปอร์ตคันกะทัดรัดของตัวเอง จากนั้นก ็
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หมนุกายตรงไปยงัหน้ามุขคฤหาสน์หลงังาม พอสงัเกตเห็นการเคลือ่นไหว

แวบๆ แม้จะเห็นไม่ชัดว่าเป็นใครแต่เธอก็โบกไม้โบกมือทันที เพราะปกติ

จะมีคนงานเยี่ยมหน้ามาดูว่าเธอต้องการให้ช่วยขนของหรือเปล่า เงานั้น

หายไปอย่างรวดเร็ว ส่วนเธอก็ก้าวขึ้นบันไดเข้าสู่ตัวบ้าน

"คุณอาคมสันก�าลังจะกลับแล้วใช่ไหมคะ...แล้วคุณพ่อล่ะ ท่านยัง 

ไม่เข้านอนใช่ไหม" หญิงสาวถามเมื่อเจอกับคมสัน บุรุษวัยกลางคนผู้เป็น

เลขานุการคนสนิทของบันลือมายาวนานเกือบยี่สิบปี

"ท่านบันลือยังอยู่ในห้องท�างานครับคุณหนูปีย่า"

"ขอบคุณค่ะ เอาไว้เจอกันนะคะคุณอา" ปริยากรยกมือไหว้ เคารพ 

อีกฝ่ายไม่ต่างกับญาติคนหนึ่ง

หญิงสาวเดินต่อลึกเข้าไปด้านในตัวบ้าน จากนั้นก็เปิดประตูเข้าสู ่

ห้องหนงัสอืด้วยความคุน้เคย ตอนแรกเธอนกึว่าบันลอืจะอยู่ในห้องท�างาน

ที่เชื่อมกัน แต่ปรากฏว่าได้พบท่านนั่งอยู่บนโซฟา

"อ้าว กลับมาเร็วกว่าท่ีพ่อคิดนะเนี่ย แล้ววันนี้สนุกไหม" ผู้เป็นพ่อ 

หันมาทักลูกสาวคนสวยทั้งรอยยิ้ม

"กส็นกุตามปกตท่ีิได้เจอยายปินแหละค่ะ แต่พรุง่นียั้งเป็นวนัท�างานไง  

พอกนิข้าวเยน็เสรจ็กแ็ยกย้ายกนักลบัเลย...อืม แต่วนันีค้ณุพ่อมีคณุอาคมสนั 

กินข้าวเป็นเพื่อน ไม่เหงาเนาะ" ปริยากรทรุดตัวลงนั่งข้างพ่อและเอนกาย

ไปกอดท่านไว้อย่างรักใคร่

"ต่อให้ไม่มีคมสัน พ่อก็กินข้าวคนเดียวได้น่า"

"แต่มีคนกินข้าวด้วยมันต้องดีกว่าไงคะ"

"ถ้าเป็นคนท่ีอยากกินข้าวด้วยมันก็ดีนั่นแหละ แต่ถ้าไม่ใช่ก็กิน 

คนเดียวดีกว่า"

บันลือพูดเสียงเรียบเรื่อย ดวงหน้าสวยแหงนมองพ่อนิดหนึ่งก่อนจะ

พยักหน้ารับเป็นเชิงเห็นพ้อง

"แต่ต่อไปปีย่าอาจจะต้องกินข้าวคนเดียวบ่อยเหมือนกันนะ"
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"ท�าไมคะ" ปริยากรถามสวนไปเกือบทันทีด้วยความหวาดระแวง

ช่วงท่ีผ่านมาจู่ๆ พ่อก็สนใจจะไปลงทุนท่ีต่างประเทศ จึงส่งเธอ 

เดนิทางไปนูน่ไปนีบ่่อยมาก ตอนแรกเธอไม่ได้คดิอะไร เห็นว่าเป็นเรือ่งปกติ

ท่ีท่านคิดจะขยับขยายการลงทุนไปยังจุดท่ีมีโอกาสอันดี และถ้าไม่ไปเอง 

การส่งเธอไปติดต่อเจรจาแทนก็ไม่ใช่เรื่องแปลก

ทว่าพอผ่านไปสักพักเธอชักเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆ เพราะการลงทุน 

ท่ีพ่อสนใจนั้นดูกระจัดกระจาย หน�าซ�้าสัญชาตญาณยังกระซิบบอกว่ามี 

บางอย่างไม่ปกตท่ีิเมืองไทย ปรยิากรค่อนข้างเช่ือสญัชาตญาณตวัเอง ทว่า

จนถึงตอนนี้ก็ยังหาค�าตอบไม่ได้ว่าความไม่ปกตินั้นคืออะไร

"ลูกจ�าที่ดินตรงเขาใหญ่ผืนที่มีคนเอามาใช้หนี้พ่อได้ไหม"

"ท่ีดินเขาใหญ่...ตั้งแต่สมัยปีย่ายังเด็กๆ ใช่ไหมคะ" ปริยากรถาม 

หลงัจากใช้เวลาทบทวนความทรงจ�าครูห่นึง่ จ�าได้ว่าลกูหนีค้นนัน้คอืเพือ่นเก่า 

ของพ่อ ภายหลังท�าธุรกิจผิดพลาด อีกฝ่ายเลยขอเอาที่ดินมาจ่ายคืนแทน

หนี้ท่ีติดค้างอยู่ บันลือเห็นว่าอีกฝ่ายมีความจริงใจไม่หนีหนี้เลยรับไว้แล้ว

ล้างหนี้ให้ แม้ในเวลานัน้มูลค่าท่ีดนิจะไม่เท่ากบัมลูค่าหนีก้ต็าม แต่ปัจจบัุน

ราคาท่ีดินผนืนัน้กเ็พ่ิมสงูข้ึนมากแล้วด้วยความท่ีเขาใหญ่กลายเป็นจดุหมาย

ปลายทางในการพักตากอากาศของผู้คนในยุคนี้

"นั่นแหละ ช่วงหลังนี้มีคนมาติดต่อขอซ้ือบ่อยๆ พวกบริษัทท่ีท�า 

อสงัหาฯ น่ะ พ่อเลยมานัง่คดิว่าหรอืเราจะลงทุนท�าเองด ีแต่โรงแรมมันต้อง

มีคนดูแลยุ่งยาก ท�าบ้านหรือคอนโดฯ ขายน่าสนใจกว่า ทีเดียวจบ"

"สรปุคอืคณุพ่อสนใจจะท�าหมู่บ้านขายท่ีเขาใหญ่" ปรยิากรประหลาดใจ  

เมื่อนานมาแล้วพ่อเคยท�าธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่บ้าง แต่พอท่าน

กระโดดเข้าสู่เวทีการเมืองก็เลิกไป และพอเลิกเล่นการเมืองแล้วก็ไม่ได้ 

หวนกลับไปท�าธุรกิจอสังหาฯ อีก

"อันที่จริงพ่อเริ่มคุยกับบริษัทสถาปนิกแล้ว แฟนของปินไง"

"คุณพ่อคุยกับพวกพี่วินแล้วด้วย?" หญิงสาวกะพริบตาปริบๆ  
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ด้วยความงุนงง โดยธรรมชาติบันลือเป็นคนตัดสินใจฉับไวเด็ดขาด แต่ 

ช่วงหลังท่านไม่ได้ขยับว่องไวขนาดนี้มานานแล้ว เธอจึงอดแปลกใจไม่ได้

"พ่อตั้งใจว่าจะให้ปีย่าดูโครงการนี้นะ"

"คะ?" คนเป็นลูกสาวยิ่งมึนหนักเข้าไปใหญ่

"พ่อรู้ว่าปีย่าไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน แต่ก็เพราะแบบนี้ 

พ่อถึงอยากให้ลอง ตอนนี้พ่อยังอยู่ มีประสบการณ์และช่วยลูกได้ พอถึง 

วันที่พ่อไม่อยู่แล้วปีย่าจะได้มีประสบการณ์การท�างานหลากหลาย"

"ต่อให้คุณพ่อแค่อยากท�าสนกุๆ ปีย่ากต้็องช่วยอยูแ่ล้วล่ะค่ะ" หญิงสาว 

บอก ทว่ากยั็งอดสงสยัไม่ได้ "ว่าแต่คุณพ่อเปลีย่นใจไม่ไปลงทุนต่างประเทศ

แล้วเหรอ โครงการที่เขาใหญ่น่าจะต้องใช้ทรัพยากรไม่ใช่เล่นนะ"

"ชะลอไว้ก่อนน่ะ ช่วงนี้การเมืองระหว่างประเทศผันผวน ตลาดเงิน

ตลาดทุนก็คาดเดาไม่ได้...หรือว่าพ่อจะแก่ไปจนตามโลกยุคนี้ไม่ค่อยทัน

แล้วก็ไม่รู้นะ" บันลือร�าพึง

"คุณพ่อยังรูอ้ะไรเยอะกว่าปีย่าอกี" เธอส่ายหน้าไปมาย้ิมๆ "แต่คณุพ่อ

ปักธงเลอืกบรษัิทแฟนปินเลยเหรอ ปกตปีิย่าเห็นเขาประกวดแบบหรอืไม่ก็

ดูหลายๆ บริษัทหน่อย"

"สมัยก่อนตอนพ่อยังท�าอสังหาฯ พ่อมีบริษัทขาประจ�านะ เพราะมัน

คยุง่าย รูง้านกนัดอียู่แล้ว เราต้องเน้นเรว็ คมุราคาได้ และถ้าเป็นบรษัิทเดมิ 

ท�าก็จะรู้อัตลักษณ์ของเราดีอยู่แล้วด้วย" ผู้เป็นพ่ออธิบาย "แต่คราวนี ้

พ่อตัดสินใจจะลองใช้ Archwin ดู เพราะไหนๆ เราก็ห่างจากบริษัทเก่า 

ไปนานแล้ว แถมเจ้าของบรษัิทนียั้งเป็นแฟนปินด้วย งานเขาดใีช้ได้ ท�างานใหญ่ 

มาพอสมควร และเท่าที่พ่อฟังลูกกับปินเล่าถึงเขามา พ่อก็คาดหวังว่าเขา

จะช่วยแนะน�าอะไรหลายๆ อย่างให้ปีย่าได้นะ"

ปรยิากรพยกัหน้าหงกึๆ อย่างเข้าใจว่าพ่อคงอยากให้เธอมพีีเ่ลีย้งแบบท่ี 

น่าจะพอไว้ใจได้ส�าหรับงานนี้...อาชวินเองก็ใช่ว่าไม่ร้ายหรอก ท�าธุรกิจ

ฝ่าฟันเสือสิงห์กระทิงแรดมาถึงป่านนี้แล้ว แต่เธอก็เช่ือว่าเขาฉลาดพอจะ
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เลือกกลยุทธ์ให้ถูกกับคน

"เอาล่ะ ลกูเพ่ิงกลบัมา ไปพกัเถอะ แล้วพรุง่นีก้ล็องดคูวิงานหน่อยว่า

ว่างไปคุยกับทาง Archwin วันไหนยังไง พ่อเกริ่นบอกทางนั้นไว้แล้วล่ะ 

ว่าคงจะเร่ิมเร็วๆ นี้เลย ไม่ได้ท�าอสังหาฯ มานาน พอคิดจะท�าแล้วก็ 

อยากเห็นมันเป็นรูปเป็นร่างไวๆ" บันลือตบไหล่ลูกสาวคนสวย

"แหม ถ้าคุณพ่อบอกเร็วกว่านี้หน่อย ปีย่าคงจะคุยกับเขาตั้งแต ่

เมือ่เย็นเลย ไหนๆ กบุ็กไปบรษัิทเขามาแล้วด้วย" หญงิสาวหัวเราะ จากนัน้

ก็ย่ืนหน้าไปจูบแก้มสากของพ่อ "งั้นปีย่าขึ้นห้องก่อนนะคะ ส่วนเรื่องงาน

ไม่ต้องห่วง คณุพ่ออยากท�าอะไรปีย่าช่วยหมดอยู่แล้ว คณุพ่ออย่านอนดกึนะ  

ไว้เจอกันพรุ่งนี้"

บุรุษสูงวัยมองลูกสาวออกจากห้องไป ครั้นประตูห้องปิดลงแล้วท่าน

ก็ระบายลมหายใจยาวออกมา ใบหน้าแหงนขึ้นเล็กน้อยจับจ้องแสงไฟจาก

โคมระย้าคลาสสกิท่ีแขวนอยู่ตรงกลางเพดาน ทว่าในหัวนกึถงึภาพของบุรษุ

ผู้ซึ่งจากไปก่อนที่ปริยากรจะกลับมาไม่นาน

ดจูากแววตามัน่คงนัน่แล้ววรีากรน่าจะ 'ใช้ได้'...ปกตแิล้วบันลอืไม่กลวั

ท่ีจะต้องตดัสนิใจ และท่านกพ็ร้อมยอมรบัความผดิพลาดท่ีอาจตามมาเสมอ 

แต่ส�าหรับครั้งนี้ท่านหวังอย่างยิ่งว่าจะตัดสินใจไม่ผิด

ขณะเดียวกันท่ีอีกด้านของเมือง วีรากรเพิ่งฝ่าการจราจรยามค�่าคืน

กลบัถงึบ้าน มนัยังไม่ดกึมากนกั ไฟในบ้านยังเปิดสว่างไสว และพ่อของเขา 

ก็ก�าลังนั่งดูข่าวอยู่ในห้องรับแขกตามที่คาดไว้

"ไง กินอะไรมาหรือยัง" ทรงพลร้องถามทันทีที่เห็นลูกชายเดินเข้าสู่

ตัวบ้าน

"ฮื่อ แวะกินกลางทาง" ชายหนุ่มตอบขณะเก็บรองเท้าหนังเข้าตู้... 

อันท่ีจรงิวนันีม้กีารนดัแนะกนัไว้ว่าจะให้ปภาวรนิท์ชวนเพ่ือนกนิม้ือเย็นด้วย 

แต่มันก็ยังยากจะคาดการณ์อยู่ดีว่าปริยากรจะกลับถึงบ้านเม่ือไหร่ ดังนั้น
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เขาเลยรีบคุยธุระและรีบออกจากบ้านปิยะไพศาลแม้เจ้าของบ้านจะ 

ชวนกินมื้อเย็นด้วยก็ตาม

"ไปคุยกับคุณบันลือมาเป็นไงบ้างล่ะ"

"ก็คุยรายละเอียดกัน ยังไงผมก็ต้องรับงานนี้อยู่แล้วนี่" วีรากรตอบ

เสียงเรียบเรื่อย

"แล้วรายละเอียดที่ว่าน่ะมันมีอะไรบ้างล่ะ"

"ผมคงต้องไปๆ มาๆ เขาใหญ่บ่อยหน่อย กบัไอ้วนิคงต้องหัวป่ันด้วย" 

เขาถอนหายใจเบาๆ "เดีย๋วพรุง่นีค่้อยคยุกนัดกีว่า ผมขอไปอ่านรายละเอยีด

ให้ครบและคิดก่อนว่าจะต้องท�าอะไรยังไงบ้าง"

พอพูดจบสถาปนิกหนุ่มก็เดินดุ่มๆ ข้ึนบันไดไปยังชั้นสองของบ้าน 

ซ่ึงทรงพลกไ็ม่ได้รัง้ไว้แม้ว่าเขาจะแทบไม่รูอ้ะไรมากไปกว่าเดมิสกัเท่าไหร่เลย  

นอกจากการที่วีรากรตกลงใจจะท�างานนี้ถึงจะดูไม่เต็มใจนัก

ครัน้เดินเข้าห้องนอนแล้วชายหนุม่ก็โยนกระเป๋าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ลงตรงปลายเตยีงนอนตามความเคยชิน ดวงตาคมจบัจ้องไปยังกระดานบอร์ด 

ไม้คอร์กขนาดย่อม เขาใช้มันเป็นท่ีแปะข้อมูลหรือกระท่ังไอเดียเกี่ยวกับ 

งานในความรบัผดิชอบท้ังหมด แม้จะยืนอยู่ไกลแต่เขากแ็ทบจะเห็นตวัอักษร 

ทุกตัวบนกระดาน ด้วยความที่อ่านเนื้อหาบนนั้นแทบทุกวัน

ช่วงหลังมานี้ Archwin งานค่อนข้างแน่น จนต้องรับพนักงานใหม่

เพิ่มเรื่อยๆ และขยับขยายส�านักงานในท่ีสุด โดยท่ัวไปอาชวินจะเป็นคน 

หาลูกค้า ส่วนเขาอยู่โยงดูแลงานในส�านักงานเป็นหลัก แต่ถ้าเขาต้องไป

ท�างานให้บันลอื อย่างไรกต้็องไม่มีเวลาท�างานในส�านกังานเท่าเดมิแน่นอน

วีรากรระบายลมหายใจขณะแกะกระดุมเสื้อเช้ิต ในหัวครุ่นคิดถึง 

บทสนทนาเมือ่เย็น...อันท่ีจรงิหลกัใหญ่ใจความของมนัเรยีบง่ายมาก บันลอื

ได้รบัข่าวท่ีเช่ือถอืได้ว่ามคีนคดิปองร้ายลกูสาว แต่ไม่มีข้อมูลว่าเป็นใครและ 

จะลงมอืเมือ่ไหร่ ช่วงแรกบันลอืเลยป้องกนัด้วยการส่งปรยิากรไปต่างประเทศ  

ระหว่างนัน้กพ็ยายามสบืหาข้อมูล ทว่าสดุท้ายก็ไม่พบอะไรเพ่ิมเตมิ กระท่ัง
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บันลือรู ้สึกว่าหญิงสาวเริ่มสงสัยมากข้ึนจึงเปลี่ยนแนวทางคิดจะให้ลูก 

กลบัมาอยู่ในไทย แต่ต้องเป็นแบบท่ีสามารถควบคมุดแูลความปลอดภยัได้ง่าย  

ตรงนี้เองที่ปภาวรินท์กลายเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างบันลือกับทรงพล

ตอนแรกท่ีคยุกบัปภาวรนิท์ เขาคดิว่าตนเองเป็นแค่ตวักลาง ไม่นกึว่า 

สุดท้ายจะโดนดึงมายุ่งด้วย บันลือต้องการใช้คนนอกในการดูแลสืบเสาะ

เกี่ยวกับแผนการปองร้ายลูกสาว เพราะมีเหตุให้สงสัยว่าอาจมีคนใกล้ตัว

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วย แรกสุดอีกฝ่ายจ้างแค่ทรงพล ทว่าหลังได้รับ

การยืนยันซ�้าในประเด็นคนใกล้ตัว แม้ข่าวคราวจะเงียบหายจนน่าเช่ือว่า

คนในเงามืดอาจล้มเลิกความตั้งใจไปแล้ว แต่บันลือยังไม่อาจปล่อยวาง 

เรื่องนี้ได้ ท่านต้องการควานหาคนคนนั้นให้เจอ ซึ่งก็พอเข้าใจได้ วีรากร 

จึงถูกชักน�าให้เข้ามาพัวพันกับงานนี้ด้วยในที่สุด 

หลังจากใช้เวลาไตร่ตรองหาทางอีกพักใหญ่ บันลือก็ผุดโครงการ 

สร้างหมู่บ้านข้ึนมา ด้วยความท่ีลูกชายของทรงพลอย่างเขาเป็นสถาปนิก 

มันจึงสามารถเป็นช่องทางในการให้คนของทรงพลเข้ามาดูแลปริยากร 

อย่างใกล้ชิดได้แบบไม่น่าสงสยั จรงิอยูมั่นอาจไม่ง่ายนกั แต่กถ็อืว่ามโีอกาส

ดีกว่าทางอื่น

ปัญหาใหญ่คอืถ้าจะดแูลปรยิากร วรีากรต้องกระโจนลงไปท�างานนีเ้อง  

ล�าพังเนือ้งานนัน้ไม่เท่าไหร่ แต่มันจะกระทบกบังานของ Archwin ไม่น้อยแน่

อาชวินเพิ่งรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่นาน บันลืออนุญาตให ้

ทรงพลเล่าให้ฟังเนือ่งจากเห็นว่ามันกระทบกบับรษัิทสถาปนกิ เพ่ือนเขาคง

ท�าใจไว้แต่แรกแล้ว เพราะอย่างไรคนท่ีเดือดร้อนอยู่ก็คือเพื่อนสนิทของ 

ปภาวรินท์ ไม่มีทางเลยท่ีอาชวินจะเมินเฉยไม่ช่วยได้ถ้าหากยังอยากรัก 

กบัแฟนอย่างมีความสขุ อีกอย่างบันลอืเองกเ็คยช่วยเหลอื Archwin เอาไว้ 

และถ้าทุกอย่างผ่านไปด้วยดี อีกฝ่ายกจ็ะถอืเป็นคอนเนก็ช่ันช้ันดต่ีอไปด้วย

'ศัตรูผมเยอะ' บันลือยอมรับความจริง 'ผมมีศัตรูในทางธุรกิจอยู่บ้าง 

ถึงตอนเล่นการเมืองผมจะระวังยังไงมันก็เลี่ยงไม่ได้หรอกท่ีอาจจะไปขัด 
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ผลประโยชน์ใครเข้า แต่ทั้งหมดนี้มันก็นานแล้ว และผมก็นึกไม่ออกว่าใคร

ที่จะอยากเล่นงานปีย่าแทนเล่นงานผมโดยตรง แต่ใครจะรู้จริงไหม'

วีรากรฉวยผ้าเช็ดตัวเดินเข้าห้องน�้า พร้อมกันนั้นก็ใคร่ครวญเรื่อง 

การจัดการงานในความรับผิดชอบไปด้วย ความคิดของเขาไหลไปเรื่อย 

กระท่ังตอนท่ีปล่อยให้น�้าเย็นรินรดลงบนศีรษะ ภาพปริยากรกับรอยยิ้ม

สว่างไสวของเธอก็ผุดขึ้นในหัว

'ผมฝึกปีย่ามาบ้าง เผ่ือเกดิเหตคัุบขันปีย่ากพ็อเอาตวัรอดได้ หูตาเธอ

ไวพอตัว นั่นเป็นเหตุผลทีผ่มอยากใช้คนนอกและต้องพยายามสรรหาเรื่อง

มากลบเกลือ่น...พดูถงึปีย่ามากไปกจ็ะกลายเป็นพ่อโฆษณาลกู แต่มอีย่างหนึง่ 

ท่ีผมกล้ารับรองคือปีย่าไม่ใช่คุณหนูหยิบโหย่ง หวังว่าข้อนี้จะท�าให้คุณ

สบายใจขึ้นบ้าง'

ชายหนุ่มยกมือขึ้นเสยผมท่ีเปียกชื้น...เขาคงสบายใจกว่านี้ถ้าหาก 

ไม่ได้รู้ว่าบันลือถึงข้ันจัดแจงเคลียร์พื้นท่ีท่ีดินเขาใหญ่เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว 

ซ�้ายังบอกว่าให้ท�าอย่างไรก็ได้เพื่อเริ่มการก่อสร้างให้เร็วท่ีสุด จะเอาแบบ

บ้านเก่าๆ ที่เคยท�ามารียูสก็ได้ หลังจากนั้นค่อยขยับขยายทีหลัง

สดุท้ายบันลอืกยั็งคงเป็น 'คนใหญ่คนโต' นัน่แหละ...เขาได้แต่หวังว่า

ปริยากรจะไม่ได้รับสืบทอดนิสัยนี้มามากนัก
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ได้กลบัมาอีกครัง้เฉยเลย แถมมาในฐานะลกูค้าด้วย...ปรยิากรกลบัมา 

ยืนอยู่ข้างโต๊ะท่ีวางแผ่นป้ายช่ือบรษัิทกบัออดภายในอาคาร ทว่าวันนีบ้นโต๊ะ 

มกีระถางแคกตสัขนาดเลก็กบัตุก๊ตากระเบ้ืองมาตัง้ประดบัเพ่ิมด้วย มุมปาก

ของเธอยกเป็นรอยยิม้ ก่อนท่ีดวงหน้าสวยจะหันไปมองทางบันไดเมือ่ได้ยิน

เสียงติ๊ดเบาๆ จากการปลดล็อกดิจิตอล

"ขอโทษที่ให้รอนะน้องปีย่า" อาชวินส่งรอยยิ้มมาทักทาย

"แป๊บเดียวเองค่ะ" หญิงสาวส่งรอยย้ิมตอบกลับไป จากนั้นก็ยกถุง 

ในมอืให้อกีฝ่ายด ู"วันนีปี้ย่าซ้ือครวัซองต์ร้านเดมิมาฝากอีกแล้ว คราวก่อน 

ปินบ่นบอกว่ายังกนิไม่สาแก่ใจ ปีย่าเลยซ้ือมาให้กนิจนแคลอรท่ีวมกล่องนงึ 

ส่วนอีกกล่องให้คนในออฟฟิศพี่วินนะคะ"

"ขอบคณุครบั นอ้งปีย่าใจดตีลอดเลย" ชายหนุม่รับถุงไปแลว้ผายมอื

ไปทางบันไดเป็นเชิงเชื้อเชิญ

ปริยากรเดินข้ึนบันไดไปพร้อมกับสถาปนิกหนุ่ม อดคิดไม่ได้ว่ามัน

แทบจะเป็นภาพเดยีวกบัเม่ือคราวก่อนท่ีเธอมากนิเลีย้งย้ายส�านกังาน อาชวนิ 

กับวีรากรช่างสมเป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆ

"ปีย่าเพิ่งรู้เรื่องที่เขาใหญ่จากคุณพ่อเมื่อวันก่อนเอง รู้ทีหลังพี่วินอีก 

บทที่ 2 
บ้�นปิยะไพศ�ล
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หวังว่างานด่วนลักษณะนี้จะไม่ท�าให้ทางพี่วินล�าบากมากนะคะ บางที 

คุณพ่อก็ใจร้อนแบบนี้"

"ถ้าพูดตามตรงก็ล�าบาก แต่มันเป็นความล�าบากตามปกติของ 

บริษัทสถาปนิกน่ะแหละ" ในสุ้มเสียงของชายหนุ่มมีแววขบขันเจืออยู่  

"มีงานยังไงก็ดีกว่าไม่มีงาน ท่ีส�าคัญเป็นงานใหญ่ในลักษณะท่ีไม่เคยท�า 

มาก่อนด้วย"

"บริษัทพี่วินไม่เคยท�าหมู่บ้านมาก่อนเลยเหรอคะ"

"เคยท�าแต่หมู่บ้านจัดสรรเล็กๆ น่ะ ไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่ ปกติ

บรษัิทพีจ่ะได้งานพวกตึกสงูตกึพาณชิย์มากกว่า แล้วส่วนใหญ่พอมพีอร์ตงาน 

แบบไหน งานต่อไปท่ีเข้ามาก็จะเป็นงานแบบเดียวกัน" เขาบอก "แต่ 

ไม่ต้องห่วงนะ ยังไงงานนีพ้ี่ไม่ให้เสยีช่ือท้ังบรษัิทตวัเองและทางฝ่ังน้องปีย่า 

แน่"

"ปีย่าไม่ห่วงเรือ่งนัน้หรอกค่ะ" ดวงหน้าสวยส่ายไปมาท้ังรอยยิม้ เธอ

อาจเพ่ิงรูจ้กักบัอกีฝ่ายไม่นาน แต่เท่าท่ีฟังปภาวรนิท์เล่าถงึแฟนตวัเองแล้วเธอ 

ก็ไม่ห่วงเรื่องนั้นเลย

อาชวนิถามเรือ่งเครือ่งดืม่ พอเธอปฏเิสธเขาจงึเดนิน�าเข้าสูห้่องท�างาน  

แต่เขาเปิดประตูห้องท้ิงเอาไว้ อึดใจถัดมาวีรากรก็เดินถือแท็บเลตเข้ามา 

ในห้องพร้อมกับดึงประตูปิด

"วีจะเป็นเฮดของงานนี้ ก็คือจะเป็นคนท่ีน้องปีย่าต้องบ่นใส่และ 

คอยสั่งให้แก้งาน"

"เอ๊ะ" ปริยากรท่ีก�าลังยกมือไหว้วีรากรชะงักไปนิดหนึ่ง ครั้นเขา 

หันมามองและได้สบตากันก็รีบอธิบาย "คือปีย่าเคยได้ยินจากปินว่าปกติ 

งานประมาณนี้จะเป็นพี่วินดูแลน่ะค่ะ"

"น้องปีย่าเข้าใจถกูแล้ว แต่อย่างท่ีเราคยุกนัว่างานนีมั้นกะทันหัน แถม

อาจต้องไปอยู่เขาใหญ่เป็นพักๆ พีม่งีานท่ีต้องเจอลกูค้าต้องเข้าประชุมเยอะ 

ถ้าวีไปจะเหมาะกว่า แต่ไม่ต้องห่วงหรอก วีก็ท�าบริษัทนี้มาพร้อมกันกับพี่
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นี่แหละ ท�าหมู่บ้านให้น้องปีย่าได้สบายมาก" อาชวินอธิบาย ขณะเดียวกัน

ก็สบตากับเพื่อนรักอย่างล้อเลียน ด้วยทราบดีว่าอีกฝ่ายไม่ค่อยสบอารมณ์

เท่าไหร่กับงานนี้ ทั้งจากเนื้องาน ความกะทันหัน รวมไปถึงการที่ต้องมา

นั่งเคลียร์งานอื่นจนหัวปั่นในเวลานี้

"ปีย่าไม่ได้ห่วงเรือ่งนัน้เลยค่ะ" หญิงสาวรบีโบกไม้โบกมอื เกรงวรีากร 

จะเข้าใจผิด

"วนิมันแค่ไม่อยากท�างานนีเ้พราะกลวัว่าถ้าตกีบัน้องปีย่าแล้วจะมปัีญหา 

กับน้องปินพ่วงไปด้วยน่ะ" คนที่ปกติไม่ค่อยพูดอะไรบอกหน้าตาย อาชวิน

หันขวับไปท�าหน้าเหม็นเบ่ือใส่เพื่อน แต่คนต้นเหตุก็หาได้ใส่ใจแล้วก้มลง

คลี่กระดาษแผ่นใหญ่ลงบนโต๊ะท�างาน

"ปกติท่ีไม่ค่อยให้วไีปยุ่งกบัลกูค้าไม่ใช่เพราะพดูไม่เก่ง แต่กลวัพดูแล้ว 

จะท�าลูกค้าฉีกสัญญานี่แหละ แต่ในฐานะท่ีน้องปีย่าเป็นคนกันเอง พี่เลย 

คิดว่าไม่เป็นไร ถ้ามันกวนมากๆ พี่อนุญาตให้น้องปีย่าเอากระบอกใส่แบบ

ฟาดวีได้เลย" อาชวินหันกลับไปหาสาวสวยพร้อมกล่าวอย่างไม่ยอมแพ้ 

อีกฝ่าย

"ถ้าน้องปีย่าไม่ชอบงานตรงไหนยังไงกบ็อกมาได้เลยนะครบั เยอะแค่ไหน 

ก็ไม่ต้องเกรงใจ พีอ่ยูน่อกสถานที่แกง้านไม่สะดวก ยงัไงพีก่็ตอ้งสง่กลบัมา

ให้วินแก้อยู่แล้ว" วีรากรศอกกลับแทบจะทันทีเช่นกัน

ความไม่ยอมกนัของสองหนุม่ท�าให้ปรยิากรท�าตาโต ก่อนจะหัวเราะกิก๊ 

ออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ พดูตามจรงิบทสนทนานีท้�าให้เธอนกึถงึตวัเองยามคยุ 

กับปภาวรินท์อยู่หน่อยๆ ด้วย

หญิงสาวพอจะทราบจากเพือ่นรกัมาก่อนว่าถงึวีรากรจะดนูิง่ๆ เงยีบๆ 

แต่ความจริงแล้วใจดีมาก เม่ือบวกกับท่ีได้ฟังเขาคุยสนุกสนานกับอาชวิน

แบบนี้แล้วบางทีการท�างานร่วมกันก็อาจจะไม่น่ากังวลเท่าไหร่ ว่าแต่... 

คุยงานกับผู้ชายหล่อๆ นี่ชวนเจริญตาเจริญใจจริงๆ นะเนี่ย
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ปรยิากรมนึงงเลก็น้อยเมือ่ได้ทราบข้อมลูท้ังหมดจากสองหนุม่สถาปนกิ  

ล�าพงัเรือ่งท่ีพ่อเตรยีมท่ีดนิให้พร้อมส�าหรบัการก่อสร้างไว้แล้วนัน้ไม่เท่าไหร่  

แต่นี่ท่านถึงข้ันเตรียมระบบสาธารณูปโภคแถมสั่งให้พวกอาชวินช่วยหา 

บ้านส�าเร็จรูปเพื่อเอาไว้ให้เธอใช้เป็นท่ีพ�านักตอนไปเขาใหญ่เรียบร้อยแล้ว

อีกต่างหาก ทั้งที่เธอคิดว่าไปค้างโรงแรมก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนหาบ้าน

ไปตั้งเพื่อใช้ไม่กี่ครั้ง

นียั่งไม่นบัเรือ่งท่ีพ่อจะสร้างบ้านให้เธอหนึง่หลงั โดยให้เลอืกท่ีตัง้ของบ้าน 

ได้ก่อนเลย จากนั้นจึงค่อยให้สถาปนิกวางแบบแปลนของหมู่บ้านท่ีเหลือ 

หน�าซ�้ายังให้ออกแบบธีมหมู่บ้านตามสไตล์ของบ้านที่เธอเลือกด้วย

อันท่ีจรงิกเ็คยมีอยู่บ้างเหมือนกนัท่ีบันลอืคดิวางแผนอะไรแล้วลมืบอก

ลูกสาวอย่างเธอ แต่ส�าหรับครั้งนี้ก็ถือว่าเกินไปกว่าครั้งก่อนๆ มากทีเดียว 

ปริยากรรูส้กึว่ามนัเป็นเรือ่งส�าคญัเกนิกว่าท่ีพ่อจะลมืบอก...ทว่าอย่างไรเธอก ็

พยายามตัดสินใจและตอบค�าถามสองหนุ่มสถาปนิกให้ครบถ้วนมากท่ีสุด 

เพื่อที่พวกเขาจะได้ท�างานง่าย ถึงแม้เธอจะแทบไม่รู้อะไรเลยก็ตาม

ปริยากรเหลือบมองเสี้ยวหน้าหล่อเหลาของวีรากร เวลานี้ภายใน 

ห้องท�างานเหลือแค่เธอกับเขาสองคนเนื่องจากอาชวินออกไปคุยโทรศัพท์

ข้างนอก เขามีท่าทีครุน่คดิ จนผ่านไปพกัหนึง่เธอจงึตดัสนิใจออกปากถาม

"รายละเอียดครบพอให้ท�างานได้ใช่ไหมคะ"

"พอครบั น้องปีย่าบอกความชอบไว้ละเอียดพอสมควรเลย พ่ีแค่ก�าลงั

คิดว่าจะท�าอะไรยังไงได้บ้าง ไม่ต้องห่วงนะ"

สถาปนิกหนุ่มหันมาส่งย้ิมให้ เธอจึงย้ิมตอบกลับไป...ตอนแรกเธอ 

คยุกบัอาชวนิมากกว่าด้วยความท่ีคุน้เคยกนัด ีแต่พอเหลอืเธออยูก่บัวีรากร

ตามล�าพังก็ไม่มีปัญหาอะไร การได้เห็นเขาลับฝีปากกับเพ่ือนสนิทนั้น 

ช่วยท�าให้เธอแน่ใจว่าถงึชายหนุม่จะดเูงยีบขรมึ ทว่าก็ไม่ใช่คนท่ีคยุด้วยยาก 

ท่ีส�าคัญเขายังท้ังใจเย็นและใจดีอีกด้วย พอแน่ใจว่าเธอแทบไม่รู้เรื่องเลย 

เขาก็ช่วยอธิบายอะไรต่อมิอะไรให้ฟังอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย ปริยากร
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เลยสบายใจในการคุยกับเขามากขึ้นเรื่อยๆ

เม่ือครูช่ายหนุม่เอาตวัอย่างคลงัรปูบ้านคนัทรีเ่ฮ้าส์ท่ีเธออยากได้มาให้ดู  

จากนั้นเขาก็ให้เธอจิ้มเลือกแบบหรือส่วนที่ชอบจากภาพที่เห็น

"พวกพี่ท�าบ้านสไตล์คันทรี่เฮ้าส์ที่น้องปีย่าชอบให้ได้แน่ๆ แต่ขอแจ้ง

ไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้รายละเอียดครบทุกอย่างตามท่ีน้องปีย่าบอกไว้นะ 

เพราะคงต้องขอดูความเหมาะสมเป็นหลัก"

"ไม่เป็นไรเลยค่ะ ปีย่าเข้าใจ ขอแค่บ้านออกมาสวยกพ็อ" เธอพยักหน้า 

ทั้งรอยยิ้ม

"ถ้าไม่สวยให้โทษวินครับ" สถาปนิกหนุ่มบอกหน้าตาย หญิงสาวเลย

หัวเราะออกมาแล้วก็อดหยอกเขาไม่ได้

"พี่วีเป็นเฮดของโครงการนี้ไม่ใช่เหรอคะ"

เขาเลิกคิ้วเล็กน้อย ก่อนจะตอบกลับพร้อมรอยยิ้มมุมปาก "ก็เพราะ

เป็นเฮด พี่ถึงสามารถสั่งให้วินเป็นคนท�าได้ไง"

ปริยากรหัวเราะออกมาอีกจนได้ รู้สึกประทับใจกับผู้ชายตรงหน้า 

มากขึ้นเรื่อยๆ

"เอาล่ะ ทางพี่ยังไม่ได้เห็นท่ีดินด้วยตาของตัวเอง แต่ส่งเพื่อนท่ีอยู่

แถวนั้นไปส�ารวจดูเบ้ืองต้นแล้ว มีวิวแบบไหนท่ีน้องปีย่าชอบเป็นพิเศษ 

ไหมครับ อยากได้ใกล้ทะเลสาบหรือเปล่า"

"ทะเลสาบเหรอคะ ที่ดินตรงนั้นมีทะเลสาบด้วยเหรอ" หญิงสาวมอง

ใบหน้าหล่อเหลาอย่างประหลาดใจ

"ไม่มีครับ แต่น่าจะต้องขุด ส่วนหนึ่งเพื่อความสวยงาม และเท่าท่ี

เพื่อนพี่ประเมินไว้น่าจะต้องมีเพื่อช่วยรับน�้าด้วย...จุดท่ีน่าจะขุดทะเลสาบ

คือแถวนี้" วีรากรลุกข้ึนแล้วจิ้มนิ้วลงบนจุดหนึ่งของแผนท่ีทางอากาศ  

ก่อนจะย้ายไปชี้บนรูปแปลงที่ดินเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น

ตอนแรกปริยากรแค่ยืดตัวชะเง้อดู แต่สุดท้ายก็ต้องลุกยืนด้วยอีกคน

เพื่อจะได้มองให้ชัดข้ึน...หญิงสาวฟังสถาปนิกหนุ่มอธิบายอย่างตั้งใจ  
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คอยถามเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องตรงกัน

"น้องปีย่าอยากไปดท่ีูด้วยตวัเองก่อนไหมครบั พอมีเวลารเึปล่า อาจจะ 

ดีกว่าเลือกจากแค่ในรูปภาพก็ได้นะ"

"พี่วีหรือพี่วินจะขึ้นไปที่เขาใหญ่ด้วยไหมคะ"

"พี่ว่าจะขึ้นไปช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ"

"งัน้ปีย่าขอตดิไปด้วยได้ไหม เพราะถงึปีย่าข้ึนไปดคูนเดยีวก็ไม่รูเ้รือ่ง

อยู่ดีแหละ"

"ได้อยู่แล้วครับ" วีรากรพยักหน้ารับ โล่งใจท่ีหญิงสาวเป็นฝ่าย

ออกปากเอง เพราะด้วยลกัษณะงานเขาไม่ควรปล่อยให้เธอไปคนเดยีวอยูแ่ล้ว  

ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปนกิหรอืงานด้านความปลอดภยั แต่ถ้าให้เขาออกปากชวน 

ก็อาจจะแปลกๆ

ปรยิากรฉีกย้ิมกว้างทันที จากน้ันเธอกพ็ยักพเยิดไปทางแผ่นกระดาษ

บนโต๊ะ

"ปีย่าถ่ายรูปไว้ได้ใช่ไหม"

"แน่นอนอยู่แล้วครับ"

พอได้รบัการรบัรอง หญิงสาวกหั็นไปเปิดกระเป๋าหยิบโทรศพัท์มอืถอื

เพื่อถ่ายรูปกระดาษแผ่นใหญ่บนโต๊ะ ทว่าด้วยขนาดใหญ่โตของมัน ล�าพัง

แค่การยืดแขนขึ้นจนสุดจึงไม่เพียงพอจะเก็บภาพทั้งหมดได้ ดังนั้นเธอจึง

เขย่งร่างบนรองเท้าส้นสูง แต่เพราะไม่แน่ใจว่าจะสูงพอหรือเปล่าปริยากร

เลยต้องพยายามเขย่งให้มากท่ีสดุ อาศัยแค่ปลายเท้าในการทรงตวั มันเป็น

กริยิาท่ีเธอท�าไปโดยอตัโนมัต ิ และท่ีผ่านมากไ็ม่เคยมปัีญหาอะไร ทว่าคราวนี้ 

เธอดนัโน้มตวัไปข้างหน้ามากเกนิไปจนชนเข้ากบัขอบโต๊ะ ครัน้พยายามจะ

กระเด้งตัวกลบัเพือ่ทรงตวัให้ได้กก็ลบักลายเป็นว่าท่าทางนัน้ท�าให้เธอเสยีหลกั 

หนักกว่าเดิม และรองเท้าส้นเข็มก็ยิ่งส่งเสริมให้สถานการณ์ด�าเนินไปใน

ทางเลวร้ายขึ้นเสียอีก

ปรยิากรร้องอทุานออกมาเบาๆ แต่ขณะท่ีสองแขนก�าลงัแหวกว่ายอากาศ 
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อย่างพยายามหาจดุสมดุลเพือ่ทรงตัวอีกครัง้ เธอกค้็นพบว่ามีท่อนแขนแข็งแรง 

มารองแผ่นหลงัพร้อมกบัท่ีมือหนึง่คว้าหมับเข้าท่ีไหล่ของเธอ ร่างโปร่งหยุดกกึ 

ในบัดดล แต่ยังไม่ทันท่ีสมองจะไล่ตามทันว่าเกดิอะไรข้ึน ความตกใจกพุ่็งพรวด 

ข้ึนมาอีกเม่ือตระหนักว่าโทรศัพท์ก�าลังจะหลุดจากมือ เครื่องมือสื่อสาร

ตกลงตามแรงโน้มถ่วงแทบจะเหมือนภาพสโลว์โมช่ันในสายตาผูเ้ป็นเจ้าของ 

แต่แล้วจู่ๆ  กมี็มือหนึง่ย่ืนมาคว้าโทรศพัท์เอาไว้อย่างง่ายดาย เธอกะพรบิตา 

ปริบๆ ก่อนจะหันขวับไปหาชายหนุ่มตามสัญชาตญาณ

วรีากรย่ืนโทรศพัท์มือถอืคนืให้เจ้าของหน้านิง่ หญิงสาวรบัมาแบบงงๆ  

แล้วเขาก็ออกแรงดันให้เธอยืนตรงโดยใช้อีกมือช่วยประคอง

"ขาไม่ได้พลิกใช่ไหมครับ"

"ไม่ค่ะ ขอบคุณมาก ถ้าเมื่อกี้ไม่มีพี่วีอยู่ปีย่าแย่แน่"

ปรยิากรยกมือไหว้ท้ังโทรศพัท์มือถอื กริยิาของเธอท�าให้เขาแปลกใจ 

มุมปากของสถาปนิกหนุ่มยกเป็นรอยยิ้มเล็กๆ ขณะปล่อยมือจากร่างโปร่ง

"ให้พีช่่วยถ่ายรปูให้ไหม" เขาถามแต่กไ็ม่ได้รอค�าตอบ ใบหน้าหล่อเหลา 

หันไปมองผนงัด้านหนึง่ท่ีมีไวท์บอร์ดขนาดใหญ่ตดิอยู่ "หรอืเอาไปตดิไว้บน

ไวท์บอร์ดดี...เอาเป็นว่าเดีย๋วพีล่องถ่ายรปูจากบนโต๊ะก่อนแล้วกนั เผือ่ใช้ได้"

"โอเคค่ะ" หญิงสาวอมยิม้ขณะกดเปิดแอพพลเิคช่ันกล้องถ่ายรปูแล้ว

ส่งโทรศัพท์มือถือให้อีกฝ่าย

วีรากรรับไปแล้วยืดแขนสูงเพื่อถ่ายรูป สาวสวยไม่ได้ใส่ใจวิธีท่ีเขา 

กะระยะถ่ายรูป ด้วยความสนใจถูกดึงไปยังมัดกล้ามที่โผล่พ้นแขนเสื้อเชิ้ต

มิน่าเมื่อกี้ถึงช่วยเธอได้แบบครั้งเดียวอยู่ แต่ที่น่าสนใจคือเขายังคว้า

โทรศพัท์มือถอืเธอต่อได้อย่างสบายๆ ด้วย...เป็นสถาปนกิท่ีเท่เกนิไปไหมเนีย่

บันลือก�าลังนั่งดูข่าวอยู่ที่โต๊ะอาหาร พอได้ยินเสียงทักทายสดใสของ

ลูกสาวก็หันไปมอง ครั้นเห็นร่างโปร่งระหงอยู่ในชุดเสื้อยืดกางเกงยีน

ทะมัดทะแมงเข้าชุดกับรองเท้าผ้าใบก็เอ่ยทัก
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"ว่าไง วันนี้ลูกพ่อดูพร้อมลุยมากเลยนะ"

"เผ่ือไว้ค่ะ ถงึจะเคลยีร์ท่ีดนิท่ีเขาใหญ่ไว้แล้วแต่มันกยั็งเป็นแค่ท่ีดนินีน่า"

"ดีแล้ว" ผู้เป็นพ่อพยักหน้า ขณะท่ีฝ่ายลูกสาวหันไปมองแม่บ้าน 

ซึ่งก�าลังจะเดินผ่านห้องอาหารไป

"แขกมาแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวฉันไปรับเองค่ะ"

"ไปรับเองเลยเหรอ" บันลือเลิกคิ้ว ปกติแล้วที่บ้านนี้มักจะให้แม่บ้าน

เป็นคนไปรบัแขกและพามาพบเจ้าของบ้าน เว้นแต่เป็นคนท่ีสนทิสนมหรอื

มีความส�าคัญจริงๆ

"เม่ือวันก่อนพี่เขาเดินมาส่งปีย่าท่ีรถตั้งไกล" สาวสวยบอกก่อนจะ 

ออกจากห้องไป

ผู้เป็นพ่อมองตามไป สบายใจข้ึนบ้างท่ีดูเหมือนลูกสาวจะเข้ากับ 

วรีากรได้ด ีเพราะอย่างไรหลงัจากนีท้ั้งสองคงต้องใช้เวลาด้วยกนัอกีพกัใหญ่

ทีเดียว

บันลือกดรีโมตปิดโทรทัศน์ตอนรายการข่าวตัดเข้าช่วงโฆษณา พอดี

กับท่ีปริยากรพาสถาปนิกหนุ่มเข้ามาในห้องอาหาร หลังจากสบตากัน  

สองบุรษุต่างวยักทั็กทายกนัตามท่ีปรยิากรแนะน�าให้รูจ้กัประหนึง่ไม่เคยเจอกนั 

มาก่อน

"ปีย่าเล่ารายละเอียดท่ีเราคุยกันให้คุณพ่อฟังแล้วค่ะ แต่ยังไงพ่ีวี 

ช่วยคุยกับคุณพ่ออีกทีแล้วกัน เผื่อคุณพ่ออยากปรับเปลี่ยนอะไร"

"พ่อบอกแล้วไงว่าให้ปีย่าเป็นคนจดัการดแูลโครงการนี ้ ซ่ึงนัน่กร็วมถงึ 

การตัดสินใจทั้งหมดด้วย"

"งัน้เอาเป็นว่าพีว่ช่ีวยคยุกบัคณุพ่ออีกรอบนะคะ เผือ่ปีย่าตกหล่นอะไรไป  

แล้วกเ็ผือ่คณุพ่อจะมคี�าแนะน�าด้วย ยังไงคุณพ่อกเ็คยท�าอสงัหาฯ มาไม่น้อย"  

ปริยากรแก้ ก่อนที่ดวงหน้าสวยจะผินไปหาสถาปนิกหนุ่มแล้วขยิบตาให้

"เรานี่นะ" บันลือส่ายหน้าไปมาขันๆ "เอ้า เชิญๆ คุณวี กินข้าวแล้ว

คยุกนั แต่ยังไงกร็ะวังปีย่าเอาไว้ด้วยนะ ลกูสาวผมหาทางให้ได้สิง่ท่ีต้องการ
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เสมอแหละ"

"คณุพ่อ ปีย่ายังไม่ได้ท�าอะไรเลย" สาวสวยแย้งเสยีงใสแล้วหันกลบัไป 

สนใจผู้มาเยือนอีกรอบ "บ้านนี้กินมื้อเช้าหนักไม่ต่างกับมื้ออื่นเท่าไหร่ พี่วี

กินได้ไหมคะ หรืออยากได้ของเบาๆ บอกได้นะ"

"ปกติพี่กินมื้อเช้าเยอะอยู่แล้วครับ"

"งั้นเราก็อยู่ด้วยกันได้" เธอหัวเราะ "เชิญตามสบายเลยนะคะพ่ีวี  

เติมข้าวได้ไม่ต้องเกรงใจ"

บทสนทนาบนโต๊ะอาหารช่วงแรกเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการเดนิทางไปเขาใหญ่ 

ในวนันี ้จากนัน้ปรยิากรจงึเบนหัวข้อสนทนาเข้าสูเ่รือ่งการวางแปลนหมูบ้่าน 

แล้วปล่อยให้สองบุรษุต่างวยัคยุกนั ส่วนเธอกน็ัง่กนิไปฟังไป นานๆ จงึค่อย

ส่งเสียงขึ้นมาทีหนึ่ง

วันนี้หญิงสาวจะเดินทางไปเขาใหญ่พร้อมกับวีรากรตามท่ีนัดกันไว้ 

เธออยากให้เขาได้เจอกับบันลือก่อนจึงชวนมากินข้าวเช้าด้วยกันเสียเลย  

ทแีรกเขาดแูปลกใจแตส่ดุท้ายก็ตอบรบั ปรยิากรเดาเอาเองว่าลึกๆ อกีฝ่าย

อาจโล่งใจก็ได้ท่ีจะได้คุยกับคนท่ีพอรู ้เรื่องด้านอสังหาริมทรัพย์บ้าง  

ซึง่เท่าทีฟั่งเธอก็รูส้ึกว่าคิดถูกแล้วทีช่วนสถาปนิกหนุ่มมาเจอบนัลือ เพราะ

ฟังแล้วทั้งสองพูดจาภาษาเดียวกันและได้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานมาก

'แกรู้สึกว่าโดนมอง แล้วพอหันไปก็เจอสายตาพี่วีเหรอ' ปภาวรินท์

ถามอย่างแปลกใจหลังจากเธอเล่าเรื่องเมื่อวันย้ายส�านักงานให้ฟัง

'อมื แต่คดิไปคดิมาฉันว่าอาจจะเป็นความบังเอิญมัง้ คอืจากจุดท่ีเขา

ยืนอยู่ พอเงยหน้าข้ึนมากจ็ะเจอพวกเราพอดน่ีะ เขายืนเล่นมอืถอืกก้็มๆ เงยๆ  

อยู่แล้ว'

'คงเป็นอย่างนั้นแหละ' เพื่อนร่างเล็กพยักหน้าหงึกหงัก

'แปลก' ปริยากรหรี่ตาลงเล็กน้อย 'ปกติแกควรจะกรี๊ดกร๊าดแล้ว

พยายามจับคู่ให้ฉันกับพี่วีสิ ยิ่งแกปลาบปลื้มพี่วีอยู่ด้วย'

ปภาวรินท์เหวอไปนิดหนึ่ง ก่อนจะส่ายหน้าดิก
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'แหม ฉันกอ็ยากจบัคูห่รอก พีว่ดีจีะตาย แต่แบบว่ามอียู่วันนงึฉันตาม

พี่วินไปบ้านพี่วีมา คุณพ่อพี่วีพูดเรื่องที่พี่วีเป็นฤๅษีไม่ยอมมีแฟนไรงี้ แล้ว

พี่วีบอกว่าเขาแค่รอเจอแฟน ตอนนี้ยังไม่เจอเลยยังไม่มีแฟน แค่นั้นเอง...

ฉันเลยคิดว่าพี่วีเป็นพวกไม่คิดจะลองคบหรือศึกษาใครดูหรอก ถ้าเจอแล้ว

ใช่คือใช่ และก็มีแต่เขาเท่านั้นแหละท่ีรู้ว่าใช่หรือเปล่า จับคู่ไปก็เท่านั้น 

จริงไหม'

เหตผุลท่ีเพือ่นให้มานัน้ฟังเข้าใจได้ ขณะเดยีวกนัมนักน่็าสนใจทีเดยีว 

ภาพลักษณ์ของวีรากรดูเข้าถึงยากกว่าอาชวิน แต่ความจริงเขาใจดีและ 

เป็นมิตรไม่แพ้เพื่อนสนิทเลย เมื่อวันก่อนที่เธอไปบริษัทสถาปนิก Archwin 

ตอนกลับเขายังอุตส่าห์ตามไปส่งทั้งๆ ที่เธอจอดรถไว้ตั้งไกล

'ก็เพราะน้องปีย่าจอดรถไว้ไกลพี่ถึงต้องเดินไปส่งไง'

ชายหนุ่มพูดไว้อย่างนั้นตอนท่ีเธอทักท้วง...ถึงจะเพิ่งรู้จักกันไม่นาน 

แต่ปริยากรก็ลงความเห็นว่าวีรากรเป็นผู้ชายที่เท่มาก อยากเห็นจริงๆ เลย

ว่า 'แฟน' ที่เขารออยู่จะเป็นคนยังไง

ปริยากรหยุดเช็กความเรียบร้อยของตัวเองท่ีหน้ากระจกบานใหญ ่

ในห้องแต่งตัว ก่อนจะหันไปคว้ากระเป๋าเป้ซ่ึงเตรยีมไว้ตัง้แต่เม่ือคนื อาชวิน 

บอกเอาไว้ว่าบ้านส�าเรจ็รปูท่ีเธอเลอืกจะถกูส่งไปติดตัง้ให้เรยีบร้อยก่อนเธอ

ไปถงึ เขาแนะน�าให้เอาของใช้ไปท้ิงไว้ท่ีนัน่ได้เลย ซ่ึงเธอกต็ดัสนิใจท�าตามนัน้  

หลังกินมื้อเช้าเสร็จเธอจึงมาเข้าห้องน�้าและหยิบข้าวของบนห้องนอน

หญิงสาวซอยเท้าลงบันไดด้วยความรวดเรว็ เพราะไม่อยากให้วีรากร

รอนาน อีกอย่างท้ังเขาและเธอต่างไม่เคยไปดูท่ีดินท่ีเขาใหญ่มาก่อน  

รีบออกเดินทางเผื่อไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไร แต่พอลงมาถึงช้ันล่างเธอ 

ก็ต้องชะงักเท้าเมื่อเห็นฉัตรชัย น้าชายของตนเองเลี้ยวจากโถงทางเดิน

เข้าไปสู่พื้นที่ห้องรับแขก

ยุ่งอีกแล้ว...ปริยากรกลอกตาด้วยความเหนื่อยหน่าย ก่อนจะสืบเท้า
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เดินต่อแม้จะลังเลว่าควรเข้าไปทักน้าชายหรือเปล่า

"จะมาท�าไมไม่บอกก่อนล่ะฉัตร ดีนะท่ีวันนี้ฉันไม่ได้ไปข้างนอก"  

เสียงของบันลือลอยออกมาจากห้องรับแขก

"ผมโทรมาถามแล้ว พอรูว่้าวนันีพ้ีอ่ยู่บ้านถงึมา...แต่ไม่รูว่้าพ่ีมแีขก"

"เพื่อนปีย่าน่ะ"

"เพื่อน..."

"เราไปคุยกันท่ีห้องท�างานเถอะ" บันลือส่งเสียงขัด "คุณรอปีย่า 

สักแป๊บนะ ปีย่าไม่ใช่คนโอ้เอ้ เดี๋ยวก็คงมาแล้ว"

ท่อนหลังบันลือน่าจะพูดกับวีรากร ปริยากรฟังแล้วเสียดายหน่อยๆ 

รู้สึกว่าเมื่อครู่ควรจะหลบฉากแล้วรอพ่อพาน้าชายพ้นไปก่อนดีกว่า แต่จะ

เปลี่ยนใจตอนนี้ก็ไม่ทันแล้ว ดังนั้นเธอจึงเดินต่อกระท่ังเจอกับท้ังสองคน 

ซึ่งเพิ่งเลี้ยวออกจากห้องพอดี

"อ้าว คุณน้า ไปไงมาไงคะเนี่ย" หญิงสาวยกมือไหว้อีกฝ่าย ปั้นหน้า

แปลกใจได้อย่างแนบเนียน

"น้าก็ไม่ได้มาท่ีนีส่กัพกัแล้วนี ่เราเป็นไงบ้างล่ะ" ฉัตรชัยกวาดตามอง

หลานสาว

"สบายดีอย่างท่ีเห็นค่ะ ความจริงเม่ือเดือนก่อนปีย่าซ้ือขนมไปฝาก

คุณน้าด้วย แต่แม่บ้านบอกคุณน้าไม่ได้กลับบ้านเป็นอาทิตย์แล้ว"

"น้าไปเที่ยวกะทันหันน่ะ"

"เสยีดายจงั ปีย่าก�าลงัจะออกไปข้างนอกพอด ีอดอยูค่ยุกบัคณุน้าเลย 

เอาไว้เดี๋ยวว่างๆ ปีย่าแวะไปหาอีกทีนะ"

"ออกไปข้างนอก?" ฉัตรชัยทวนค�าแล้วหรีต่าลง "กบัคนในห้องรบัแขก 

น่ะเรอะ เป็นแค่เพื่อนแน่ใช่หรือเปล่า เช็กดูดีแล้วใช่ไหมว่าไม่ใช่พวกที่จะ

มาปอกลอกเราน่ะ"

"คณุน้าห่วงทรพัย์สนิของปีย่ามากกว่าท่ีปีย่าห่วงอีก" หญิงสาวหัวเราะ

เหมอืนเป็นเรือ่งขบขัน "เอาล่ะ ปีย่ามีธรุะ ต้องไปแล้วค่ะ เอาไว้เจอกนัใหม่นะ"
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ปริยากรยกมือไหว้ผู้เป็นน้า ก่อนท่ีเธอจะหันไปส่งย้ิมและเอ้ือมไป 

บีบมือผูเ้ป็นพ่อแบบรูก้นั จากนัน้เธอกเ็ลีย้วเข้าสูห้่องรบัแขก วีรากรนัง่อยู่บน 

โซฟา แม้เขาจะยังมสีหีน้าท่าทางนิง่เช่นเคย แต่เธอกย็งัอดบ่นน้าชายในใจ 

ไม่ได้อยู่ดี เพราะเมื่อครู่อีกฝ่ายไม่ได้พยายามออมเสียงเลย เป็นไปได้มาก

ทีเดียวที่ชายหนุ่มจะได้ยินค�าพูดของฉัตรชัย

"พี่วี ขอโทษที่ให้รอนะคะ ไปกันเลยไหม"

"ครับ" สถาปนิกรูปหล่อพยักหน้าแล้วลุกขึ้นยืนทันที

เมือ่เลีย้วออกจากห้องรบัแขก หญงิสาวกพ็บว่าพ่อกบัน้าชายหายไปแล้ว  

ซ่ึงถอืว่าดี เพราะเธอคาดเดาไม่ได้เลยว่าฉัตรชัยจะพดูหรอืท�าอะไรอีก รายนี ้

ยืนหนึง่เรือ่งท้ังพดูและท�าสิง่ต่างๆ แบบไม่แคร์ใครอยู่แล้ว เรือ่งนีแ้ก้ไม่หาย 

ฉัตรชัยไม่เคยเปลีย่นตัง้แต่เธอจ�าความได้กระท่ังตอนนี ้จนเธอเลกิคาดหวัง

ไปแล้ว

"ปกติเวลาพี่วีขับรถทางไกลชอบแบบไหนคะ ระหว่างขับรถเงียบๆ 

หรือว่าให้มีคนคุยด้วยจะได้ไม่ง่วง" ปริยากรถามขณะคาดเข็มขัดนิรภัย

"ได้หมดครับ ถ้าคนท่ีไปด้วยอยากคุยพี่ก็คุยได้ หรือถ้าอยากหลับ 

พี่ก็ขับรถคนเดียวได้"

"ปีย่าถามเพราะกลัวเดี๋ยวชวนคุยแล้วพี่วีร�าคาญ แต่คนขับบางคน 

ก็ชอบให้มีเพื่อน อย่างยายปินเนี่ย ถ้าขับรถไกลๆ ชอบง่วง" เธออธิบาย

เสียงใส

"เขาใหญ่ไม่ไกลมาก ระยะทางแค่นีป้กตพิียั่งไม่ทันง่วง แต่ถ้าน้องปีย่า 

หิวหรืออยากเข้าห้องน�้าก็บอกเลยนะ ไม่ต้องเกรงใจ"

หญงิสาวหันไปส่งย้ิมสดใสให้อีกฝ่าย อันท่ีจรงิวนันีเ้ธอจะขับรถไปเอง

กไ็ด้ แต่ท่ีตดัสนิใจขอตดิรถเขาไปเพราะอยากลองใช้เวลากบัวรีากรดสูกัหน่อย  

อย่างไรหลังจากนี้คงต้องท�างานร่วมกันอีกนาน แถมอาจจะต้องไปค้างท่ี 

เขาใหญ่ด้วย ถ้าสนิทกับเขาสักหน่อยแล้วเข้ากันได้น่าจะดีกว่า

"เมือ่กีพ้ีว่น่ีาจะได้เจอคณุน้าของปีย่าแล้วใช่ไหมคะ ผูช้ายท่ีไว้ผมยาว
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ประบ่าน่ะ"

"ครับ แต่ไม่ได้คุยกัน"

"คณุน้าช่ือฉัตรชัยค่ะ เป็นน้าชายของปีย่า ต่อไปพีว่อีาจจะได้เจอเขาอีก  

ถ้าเขามาพดูอะไรเกีย่วกบังานท่ีเราท�าด้วยกนัพีวี่ไม่ต้องสนใจนะคะ คนท่ีมี

อ�านาจตัดสินใจคือคุณพ่อกับปีย่าแค่สองคน แล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรหา

ปีย่าได้เลย" ปรยิากรพูดเสยีงเรยีบเรือ่ย เธอตดัสนิใจว่าควรจะต้องบอกข้อมลู 

กบัเพือ่นร่วมงานไว้ให้ชัดๆ เพือ่ท่ีจะได้ไม่มีปัญหาภายหลงั เพราะรูจั้กนสิยั

ของญาติตัวเองดี

"โอเคครับ ขอบคณุมาก น้องปีย่าเป็นลกูค้าแบบท่ีช่วยให้ท�างานง่ายมาก"  

มมุปากของชายหนุม่ยกเป็นรอยย้ิม เขาก�าลงัคดิเรือ่งฉัตรชัยอยู่เหมอืนกนั 

ทว่าเป็นในแง่ที่ว่าอีกฝ่ายเป็น 'คนใกล้ตัว' ซึ่งเข้าข่ายบุคคลต้องสงสัยของ

บันลอื ส่วนในแง่ของงานสถาปนกิกถ็อืว่าดทีีเดยีวท่ีปรยิากรให้ความชัดเจน

แบบนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาก็มีบ่อยๆ ที่งานยุ่งยากเพราะคนรอบตัวลูกค้า

ปริยากรสบายใจขึ้นเมื่อได้ยินค�าตอบ อันท่ีจริงเธอไม่อยากพูดถึง 

น้าชายในลกัษณะนี ้แต่มนัจ�าเป็น...ตัง้แต่จ�าความได้แม่ของเธอมกัเป็นห่วง

และเดอืดร้อนใจเพราะน้องชายอยูเ่นอืงๆ บันลอืไม่อยากยุ่งกบัฉัตรชัย ทว่า

เห็นแก่ภรรยาเลยพยายามช่วยเหลือ กระทั่งแม่ของเธอจากไปแล้วพ่อก็ยัง

ติดอยู่ในบ่วงค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้

ฉัตรชัยเป็นคนจบัจด ด้วยความท่ีครอบครวัพอมฐีานะเลยไม่เดอืดร้อน 

อะไรนัก พอโตขึ้นมาเขาก็ผลาญเงินไปกับการลงทุนท�าธุรกิจต่างๆ ซึ่งล้วน

ล้มเหลว เพราะส่วนใหญ่เป็นการท�าตามกระแส หรอืไม่กล็งทุนตามท่ีเพ่ือนพ้อง 

ชักจงู จากนัน้ก็โดนโกงบ้าง เจ๊งไปเองเนือ่งจากไม่ได้ใส่ใจดแูลบ้าง...จนบันลอื 

เริม่เข้าสูเ่วทีการเมืองกยั็งดงึฉัตรชัยไปช่วย หวงัให้อกีฝ่ายมีความรบัผดิชอบ 

ข้ึนสกัหน่อย แต่สดุท้ายกเ็หลวจนพ่อของเธอตดัสนิใจปล่อยฉัตรชัยกลบัไป

ใช้ชีวิตตามเดิม

ปัจจบัุนทรพัย์สนิของน้าชายเธอเริม่ร่อยหรอ แม่ของปรยิากรอ่านเกมขาด 
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จงึแบ่งทรพัย์สนิส่วนตวัของตนเองเกบ็ส�ารองไว้ให้น้องชายส่วนหนึง่ บันลอื

ไม่ได้ว่าอะไรเนือ่งจากเห็นว่าล�าพงัทรพัย์สนิของเขากเ็พยีงพอส�าหรบัลกูสาว 

อยู่แล้ว ปัจจุบันพ่อของเธอเป็นคนดูแลมรดกท่ีภรรยาท้ิงไว้ พอฉัตรชัย 

ต้องการความช่วยเหลืออะไรก็จะต้องมาหาบันลือ

ครั้งนี้ก็คงเรื่องเดิม...หญิงสาวเดาอย่างอ่อนใจ ขณะเดียวกันก็นึก 

เป็นห่วงพ่อไปด้วย เพราะฉัตรชัยมาหาทีไรท่านต้องเหนื่อยใจทุกที เธอ 

หวังว่าคราวนี้จะไม่แย่นักแล้วกัน
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เขาใหญ่อยูไ่ม่ไกลจากกรงุเทพฯ เท่าไหร่ และเพราะออกเดนิทางแต่เช้า 

จึงไม่เจอปัญหาการจราจรมากนัก อย่างไรก็ตามมันมีปัญหาอ่ืนอยู่บ้าง 

เพราะท้ังวรีากรและปรยิากรต่างไม่เคยมาเยือนท่ีดนิผนืนี ้แถมด้วยความท่ีมัน 

เป็นที่ดินส่วนตัว ไม่มีหมุดปักในแผนที่ชัดเจน สถาปนิกหนุ่มจึงขับรถเลย

ทางเข้าท่ีดนิไป ถงึแม้สาวสวยจะช่วยดูท้ังแผนท่ีในมือถอืและหันมองข้างทาง 

อยู่ตลอด กว่าจะรูต้วัอีกทีวีรากรกขั็บรถเลยไปไกลแล้วจนต้องหาทางกลบัรถ 

ย้อนไปทางเดิม ซ่ึงเขาต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าจะเจอทางเข้าท่ีถูกต้อง 

และยิง่ไปกว่านัน้พอจอดรถตรงหน้าบ้านส�าเรจ็รูปปุ๊บฝนกต็กลงมาป๊ับ แถม

พอเอาของเข้าไปเก็บแล้วฝนกลับย่ิงตกหนัก สถาปนิกหนุ่มเลยชวนเธอ 

ออกมากินข้าวข้างนอกก่อน รอเผื่อฝนเบาลงจะได้ส�ารวจที่ดินได้ง่ายขึ้น

วีรากรให้หญิงสาวเลือกร้านอาหาร เธอไม่คุ้นเคยกับแถวนี้เลยใช้วิธี

ลองหาในอินเตอร์เนต็แล้วเลอืกร้านท่ีรวีวิอาหารดูใช้ได้บวกกบัสถานท่ีสวย

น่าถ่ายรูปเช็กอิน

"ที่ดินอยู่ไกลจากพวกร้านค้ากับโรงแรมเหมือนกัน มิน่าคุณพ่อถึงให้ 

หาบ้านส�าเร็จรูปเอาไว้"

"อาจจะล�าบากเรือ่งของกนิหน่อยถ้าไม่ออกมาข้างนอก แต่ถ้ามาค้าง

บทที่ 3 
เรื่องบังเอิญ
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เมื่อไหร่ก็แวะซื้อของติดเข้าไปน่าจะได้ บ้านหลังกลางมีครัวเล็กๆ อยู่"

"บ้านส�าเร็จรูปนี่ก็สะดวกดีนะคะ ปีย่าเพิ่งเลือกแบบไม่กี่วัน มาวันนี้

ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว"

วีรากรไม่ตอบอะไร เพียงมองหญิงสาวซ่ึงหันไปมาส�ารวจรอบตัว 

ด้วยท่าทางร่าเรงิอารมณ์ดตีามแบบฉบับ...เนือ่งจากอาชวนิมเีพือ่นเปิดบรษัิท 

ขายบ้านส�าเร็จรูปเรื่องเลยง่ายขึ้นมาก แต่เขาเองก็ต้องมาค้างด้วย ดังนั้น

จงึเลอืกใช้บ้านหลงัเลก็ตัง้เรยีงต่อกนัแทนท่ีจะใช้บ้านหลงัใหญ่ ปัญหาใหญ่

ก็คือหลังจากนี้จะต้องพยายามรั้งปริยากรไว้ที่เขาใหญ่ให้มากที่สุด จนกว่า

บันลอืและทรงพลจะสบืหาข้อมูลเกีย่วกบัคนท่ีวางแผนลอบท�าร้ายปรยิากร

ได้แน่ชัดกว่านี้

มนัยากตรงนีแ้หละ แค่สร้างบ้านหลงัเดยีวจะเป็นเหตผุลรัง้ให้ปรยิากร 

อยูท่ี่นีไ่ด้อย่างไร ท้ังบันลอืกบัทรงพลต่างโยนมาเป็นภาระของเขาเสยีอย่างนัน้... 

ล�าพังออกแบบบ้านกบัคอยดแูลความปลอดภยัเลก็ๆ น้อยๆ เวลาอยู่ด้วยกนัน่ะ 

ไม่เป็นไรหรอก ทว่าก็ควรจะช่วยคิดข้ออ้างให้เขาสักหน่อยด้วย

"พี่ช ่วยถ่ายรูปให้ไหม" วีรากรออกปากเม่ือเห็นหญิงสาวหยิบ 

โทรศัพท์มือถือขึ้นมาเซลฟี่

"ปีย่ากว่็าจะวานพีวี่นีแ่หละ แต่ขอตดิไว้ตอนกนิข้าวเสรจ็แล้วกนันะคะ" 

ปรยิากรหันกลบัไปฉีกยิม้ให้คนท่ีนัง่อยู่ฝ่ังตรงข้ามของโต๊ะหลงัจากกดเซลฟ่ี 

ตวัเองไปอีกรูป จากนัน้กเ็หลอืบมองไปรอบๆ "วนัเสาร์นีค่นเยอะดจัีง ความจรงิ 

แถวหน้าหมู่บ้านก็น่าท�าร้านอาหารคาเฟ่เหมือนกันนะ แถวนั้นไม่ค่อยม ี

ร้านอะไรด้วย"

"ถ้าอยากท�าก็บอกได้ครับ เดี๋ยวพี่จัดการให้"

"เป็นค�าพูดท่ีฟังรื่นหูมากค่ะ แต่เดี๋ยวขอปีย่าคิดดูก่อน" ปริยากร 

วางโทรศัพท์มือถือลง ตั้งใจจะชวนอีกฝ่ายคุย แต่ไม่ทันไรก็มีคนโฉบมา

พร้อมกับส่งเสียงแปลกใจ

"คุณวี! ไปไงมาไงคะเนี่ย"
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"อ้าว คุณจ๋า สวัสดีครับ" สถาปนิกหนุ่มค้อมศีรษะทักทายอีกฝ่าย

จิรวดีส่งย้ิมตอบกลับไป ก่อนจะเหลือบไปมองผู้หญิงอีกคน สีหน้า

ท่าทางแสดงความประหลาดใจกว่าเดิม

"ปีย่า...ไม่นกึว่าจะได้เจอกนัท่ีนีน่ะ ย่ิงเป็นการเจอพร้อมกบัคณุวีด้วย"

"พวกเรามาท�างานครับ"

เสียงตอบของวีรากรดังขึ้นก่อนที่ปริยากรจะทันอ้าปาก แวบแรกเธอ

นึกเสียดายนิดหน่อย แต่นึกอีกทีมันอาจจะดีแล้วก็ได้ที่เขาตอบไปตามตรง 

ไม่โยกโย้ก่อกวนแบบท่ีเธอตั้งใจทีแรก เพราะถึงแม้จิรวดีจะมีนิสัยข้ีอวด 

ชอบท�าตัวเด่นชวนให้หม่ันไส้ แต่อีกฝ่ายก็ไม่เคยท�าตัวมีปัญหากับเธอ...

รักษาสถานะไว้แค่ระดับคนหมั่นไส้กันและไม่สุงสิงกันจะดีกว่า

"ท�างาน? หมายความว่าคุณวีก�าลังออกแบบสร้างอะไรแถวนี้ให้ปีย่า

เหรอคะ"

"ประมาณนัน้แหละ" ปรยิากรพยักหน้าหงกึๆ "เอ๊ะ เธอกเ็คยใช้บรกิาร 

Archwin เหมือนกันเหรอ"

"ไม่เคย แค่เกอืบ...ตอนน้ันคุณวไีม่ว่าง" จริวดหัีนกลบัไปหาชายหนุม่

"ช่วงท่ีคณุจ๋าติดต่อมาตอนนัน้งานท่ีบรษัิทแน่นมาก คนท�างานไม่พอ

จริงๆ เสียดายมาก" วีรากรพูดเสียงเรียบเรื่อย

"จ๋ากเ็สยีดายค่ะ แต่จ๋าช่ืนชมพวกคณุนะคะท่ียอมเสยีรายได้แต่ไม่ยอม

ให้มาตรฐานงานตก" หญงิสาวบอกเสยีงใส "นีจ๋่าตัง้ใจไว้แล้วค่ะว่าถ้าเปิดร้านใหม่ 

จะกลับไปหาคุณวีอีกรอบ หวังว่าคราวนี้จะไม่ติดขัดอะไร"

"ขอบคุณคุณจ๋ามากครับที่ยังนึกถึง Archwin"

มันแปลกๆ...ปริยากรซ่ึงนั่งฟังบทสนทนาเงียบๆ ตั้งแต่ต้นเฝ้ามอง

กริยิาอาการของสองหนุม่สาวอย่างพนิจิพเิคราะห์ ดเูหมอืนยามจริวดเีอ่ยอ้าง 

ถงึ Archwin จะให้น�า้หนกัไปท่ีวรีากรอย่างเห็นได้ชัด ในขณะท่ีสถาปนกิหนุม่ 

พูดในแบบที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง

จะว่าไป...เท่าท่ีจ�าได้กิก๊เก่าแต่ละคนของจริวดกีม็าทรงเดยีวกบัวีรากร 
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ท้ังนั้นเลย ดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นสเป็กของยายนี่ สงสัยวางแผน 

จะใช้หน้าที่การงานเป็นข้ออ้างแน่ๆ

พนักงานถือถาดอาหารมาเสิร์ฟ ฝ่ายเจ้าของร้านจึงเบี่ยงตัวเปิดทาง

ให้ลูกน้องวางจานอาหารลงบนโต๊ะ ขณะเดียวกันก็ออกปากยิ้มแย้ม

"ไหนๆ ก็บังเอิญเจอกัน ม้ือนี้จ๋าขอเลี้ยงนะคะ เป็นการขอบคุณท่ี

อุตส่าห์แวะมา"

"ขอบคุณมากครบั แต่ความจรงิพวกเราควรอุดหนนุคณุจ๋ามากกว่านะ"

"เอาเป็นครั้งหน้าก็ได้ค่ะ แค่คุณวีกลับมาอีกหนก็ได้อุดหนุนจ๋าแล้ว" 

จริวดีบอกท้ังรอยยิม้ "เอาล่ะ อาหารน่าจะมาครบแล้วใช่ไหมคะ ยังไงหวงัว่า 

จะชอบอาหารนะ ถ้ามีอะไรก็เรียกได้ตลอดเลย"

ปรยิากรหยิบช้อนส้อมโดยไม่พดูอะไร รอจนเจ้าของร้านสาวผละจากไป 

แล้วจึงค่อยเปิดปาก

"โชคดีที่มากับพี่วี ได้กินฟรีเลย"

ค้ิวเข้มยกสูงเล็กน้อย แต่นอกไปจากนั้นแล้วสีหน้าท่าทางของเขาก็

ไม่เปลี่ยนสักนิด

"น้องปีย่าก็เป็นเพื่อนคุณจ๋าไม่ใช่เหรอครับ"

"เรยีกว่าคนรูจ้กัแบบท่ีไม่ตกีนักถ็อืว่าดีแล้วเถอะค่ะ" หญิงสาวหัวเราะ 

ก่อนจะเริม่ส่งสเต๊กท่ีสัง่มาเข้าปาก "อืม รสชาติใช้ได้เหมือนกนันะ แต่เพราะ

ฟรเีลยย่ิงอร่อยคณูสอง...แล้วก่อนหน้านีจ๋้าจะให้พีว่อีอกแบบอะไรให้เหรอ"

"คาเฟ่ครับ คาเฟ่ที่เขาใหญ่...ก็น่าจะที่นี่แหละ"

"พี่วีเสียดายไหมคะ" ปริยากรแกล้งท�าตาใส

"ถ้าพูดถึงงานก็เสียดายครับ ปกติไม่ค่อยได้ออกแบบคาเฟ่ด้วย  

น่าสนุกดีเหมือนกัน"

ถ้าพูดถึง 'งาน' ด้วยนะ...เธอแทบจะหลุดหัวเราะออกมาทีเดียว หาก

แปลไม่ผดิวรีากรน่าจะพอรูต้วัอยู่หรอกว่าจริวดอีาจไม่ได้เข้ามาโดยหวังผล

แค่เรื่องงาน ซ่ึงอันท่ีจริงก็ไม่แปลก อย่างเขาแค่หน้าตาก็ดึงดูดผู้หญิง 
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ได้แล้ว การที่เขาไม่จีบใครไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครมาจีบนี่นะ

"งั้นเดี๋ยวพี่วีออกแบบคาเฟ่ให้ปีย่าก็ได้"

"สรปุว่าน้องปีย่าจะท�าคาเฟ่ด้วยเหรอ" เขาเลกิคิว้ เพราะเมือ่ไม่กีน่าทีก่อน 

หญิงสาวยังบอกว่าขอคิดดูก่อนอยู่เลย

"ค่ะ ปีย่าคดิเม่ือกี ้ตอนนีต้ดัสนิใจได้ละ" สาวสวยบอกหน้าตาย อนัท่ีจรงิ 

เธอคยุกบับันลอืไว้แล้วว่าหลงัจากท�าหมู่บ้านเสรจ็อาจใช้ท่ีดนิรอบๆ ท�าอย่างอ่ืน  

เช่นโรงแรมหรือสถานท่ีท่องเท่ียว คาเฟ่ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือก เพียงแต ่

ยังไม่ได้มีการตดัสนิใจอย่างชัดเจนเดด็ขาด ทว่าถ้าเธอจะตดัสนิใจตอนนีเ้ลย 

พ่อก็คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้ว

"งั้นก็ตกลงครับ เดี๋ยวน้องปีย่าลองไปดูจุดท่ีอยากตั้งคาเฟ่แล้วคุย 

รายละเอยีดกนั" วรีากรรบัค�าง่ายๆ เดาว่าการตดัสนิใจอย่างรวดเรว็ของเธอ

อาจเกี่ยวข้องกับการพบจิรวดีก็ได้ แต่ไม่ว่าจะเพราะอะไรเขาก็มีหน้าท่ี 

ต้องท�างานตามที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้ว

ปริยากรพยักหน้ารับท้ังรอยย้ิม...การมีผู้ชายหล่อท�าตามใจเรานี่มัน

ดีจริงๆ

ฝนยังตกปรอยๆ อยู่ตอนท่ีสองหนุ่มสาวกลับไปถึงท่ีดินของบันลือ  

แต่กถ็อืว่าดีกว่าตอนก่อนไปกนิข้าว หลงัจากปรกึษากนัครูห่นึง่จงึตกลงกนัว่า 

วีรากรจะขับรถพาเธอวนดูรอบท่ีดินส่วนท่ีได้รับการตระเตรียมส�าหรับ 

การก่อสร้างแล้ว

"ตรงนีเ้ป็นอกีจดุหนึง่ท่ีเพือ่นพีม่าดแูล้วแนะน�าว่าวิวด"ี สถาปนกิหนุม่

บอกหลงัเหลอืบเช็กต�าแหน่งของท่ีดนิท่ีเพือ่นบอกไว้จากหน้าจอโทรศพัท์มอืถอื  

"ตรงนีเ้หมือนดนิจะเละกว่าจดุก่อนหน้านีห้น่อย น้องปีย่าจะลงไปไหมครบั"

"ลงดีกว่าค่ะ ไหนๆ ก็มาถึงท่ีแล้ว" ปริยากรฉวยหมวกท่ีอยู่บนตัก 

มาสวม จากนั้นก็คว้าร่มแล้วเปิดประตูออกไป

ลมเย็นท่ีเจือด้วยไอช้ืนของฝนพัดมาวูบหนึ่ง แต่หญิงสาวไม่ใส่ใจ 
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แล้วหันมองไปรอบตัวอย่างสนใจ ดูเหมือนตรงนี้จะเป็นเนินที่สูงกว่าจุดอื่น

เล็กน้อย ท�าให้วิวดีกว่าจุดอื่นจริงอย่างที่มีการแนะน�าเอาไว้

"ข้างล่างนั่นเหมาะจะขุดทะเลสาบเหมือนกัน"

ปรยิากรหันมองตามการช้ีนิว้ของสถาปนกิหนุม่ ก่อนจะเหลอืบไปเห็น

ว่าเขาใส่แค่หมวกใบเดยีวโดยไม่ได้ถอืร่มมาด้วย เธอเลยยืดแขนเพ่ือให้เขา

ได้อยู่ใต้ร่มอีกคน

"แปลว่าพี่วีก็สนับสนุนให้ปีย่าเลือกที่ดินตรงนี้เหมือนกันใช่ไหม"

"ถอืเป็นตวัเลอืกท่ีดีครบั" เขาหันมาส่งย้ิมเลก็ๆ ให้เธอพร้อมกบัดงึร่ม

ไปถือเอง

"แล้วพี่วีมีแผนเกี่ยวกับแบบแปลนหมู่บ้านบ้างหรือยังคะ ถ้าปีย่า 

เลอืกตรงนีม้นัจะต่างกบัท่ีดนิตรงอ่ืนเยอะไหม" ปรยิากรเริม่ก้าวเท้า อกีฝ่าย

ก็ถือร่มเดินตามมา

"ต�าแหน่งบ้านไม่ส่งผลมากครับ ท่ีมีผลมากหน่อยคือทะเลสาบ 

กับคลองนี่ล่ะ"

"ปีย่าให้พี่วีเลือกต�าแหน่งทะเลสาบเลยดีกว่า เพราะมันมีเรื่องทางน�้า

อะไรต่างๆ ด้วย" หญิงสาวหันไปแหงนหน้าย้ิมให้สถาปนกิหนุม่ แต่ไม่ทันไร 

กต้็องร้องวีด้ออกมาเพราะเท้าเหยียบลงบนพืน้ท่ีไม่ม่ันคงจนไถลลืน่ หน�าซ�า้

ไม่ใช่เพียงการเสียหลักลงไปกองกับพื้น ทว่าตัวของเธอท�าท่าจะไถลลื่น 

ลงเนินไปด้วย

แนวต้นไม้อยู่เบ้ืองหน้า ถ้าไถลลงไปตามเนินอาจกลิ้งจนไปชนก็ได้ 

แต่นัน่กดู็เหมือนจะเป็นเรือ่งท่ีช่วยไม่ได้แล้วในตอนนี ้ เพราะพ้ืนดนิท่ีชุ่มน�า้เละ 

เสยีจนเธอไม่สามารถควบคมุการทรงตวัได้เลย ในเสีย้ววนิาทีท่ีก�าลงัท�าใจนัน้ 

ก็มีท่อนแขนหนึ่งคว้าร่างเธอหมับ และมันก็แข็งแรงมากพอจะหยุดเธอได้

ในทันทีด้วย

"ระวังครับ" เสียงของวีรากรสงบม่ันคง ไร้ซ่ึงความตระหนกใดๆ 

เหมอืนเคย "ดินตรงนีค้งสไลด์ลงไปเพราะฝนตก น้องปีย่าลองพยายามวางเท้า 
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เท่าที่ท�าได้หน่อยครับ เดี๋ยวพี่จะพยายามดึงเราขึ้นมา"

ดวงหน้าสวยหันไปมอง และพบว่าเขาก�าลังพยายามทรงตัวเพื่อ

ประคองเธอไว้ ท่าทางบ่งบอกว่าเขาก�าลงัใช้ประโยชน์จากความแข็งแรงของ

กล้ามเนือ้แบบสดุขีด เธอเลยรบีขยบัขาไปมาจนเจอจดุท่ีคดิว่าพอจะวางเท้าได้ 

และลองทิ้งน�้าหนักลงไป ซึ่งดูเหมือนเขาจะรับรู้อย่างรวดเร็ว

"เดี๋ยวพี่จะลองดึงน้องปีย่าขึ้นมา อย่าเกร็งนะ"

หญิงสาวพยักหน้าเรว็ๆ แล้วอึดใจถดัมาเธอกร็บัรูถ้งึแรงรัง้จากท่อนแขน 

ท่ีโอบรัดอยู่รอบล�าตวั พอเหลอืบมองกพ็บว่าอกีฝ่ายใช้ร่มปักลงพ้ืนเป็นหลกัยดึ 

ช่วยในการดึงเธอขึน้ไป ปรยิากรรับรูถ้ึงกลา้มเนื้อทีแ่ข็งเกร็งของเขาขณะที่

ร่างถูกยกลอย สัญชาตญาณบอกให้สองเท้าขยับหาพื้นดินที่มั่นคงและเธอ

ก็ท�าตามนั้น จนในท่ีสุดก็กลับข้ึนไปยืนบนเนินท่ีม่ันคง พอทรงตัวได้แล้ว

เธอก็รีบหันกลับไปหาร่างสูงใหญ่ ครั้นเห็นว่าขายาวๆ ข้างหนึ่งของเขา 

ยังปักอยู่ด้านล่างของเนิน เธอเลยรีบเอื้อมมือไปช่วยดึงเขาขึ้นอีกแรง

"ขอบคุณครับ" วีรากรพ่นลมหายใจเบาๆ เมื่อกลับมายืนบนเนิน 

ได้ส�าเร็จ

"ปีย่าสิคะต้องขอบคุณพี่วี ไม่งั้นเม่ือกี้ปีย่าต้องกลิ้งตกลงไปข้างล่าง 

แน่ๆ" หญิงสาวบอกแล้วเหลือบมองลงไปทางด้านล่างเนินด้วยสายตา

สยดสยอง

"ถอยห่างออกมาหน่อยดีกว่า ดินตรงนี้อาจสไลด์ลงไปอีกก็ได้" 

สถาปนิกหนุ่มดึงร่างโปร่งให้เดินถอยลึกเข้าไปด้านใน ขณะท่ีอีกมือยกร่ม

ขึ้นดูไปด้วย "ร่มน้องปีย่าเปื้อนหมดเลย โทษทีนะ"

"ช่างมันเถอะค่ะ" เธอรบีโบกไม้โบกมือ ก่อนจะเหลอืบไปเห็นรอยโคลน 

บนกางเกงยีนของอกีฝ่าย "โอ๊ะ กางเกงพีว่กีเ็ป้ือนนี ่ตอนช่วยปีย่าเม่ือกีแ้น่เลย  

ขอโทษนะคะ"

"แค่นี้เอง บางทีเวลาพี่ไปไซต์งานก็เปรอะๆ เปื้อนๆ เป็นปกติ วันนี้พี่

เตรยีมตัวมาเป้ือนอยู่แล้วด้วย" เขาสะบัดร่มเบาๆ เพือ่ไล่เศษโคลน "น้องปีย่า 
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จะเดินดูต่อไหม หรือยังไง"

"กลับรถกันเลยก็ได้ค่ะ"

"โอเค" วรีากรดงึร่มกลบัมาดู พอเห็นว่ายังมีน�า้โคลนไหลปะปนน�า้ฝน

ลงมาตามแนวโค้งของร่มก็ส่ายหน้าไปมาเบาๆ "ถ้าใช้ร่มเดี๋ยวเสื้ออาจจะ

เปื้อนตามไปด้วย เรารีบเดินเอาแล้วกันนะ...น้องปีย่าน�าไปเลยครับ เผื่อ

เกิดอะไรอีกพี่จะได้ช่วยทัน"

ถ้อยค�าของชายหนุม่ท�าให้ปรยิากรถงึกบัต้องผนิหน้าไปหาเขา ก่อนท่ี 

เธอจะหัวเราะออกมา...ว่าเขาไม่ได้เสียด้วยที่พูดแบบนี้ ในเมื่อเขาช่วยเธอ

ในลักษณะคล้ายๆ กันเอาไว้ถึงสองครั้งสองคราแล้ว

"ปกตปีิย่าไม่ใช่คนซุ่มซ่ามโก๊ะกงัเลยนะ แต่มาเหวอโชว์พีว่สีองรอบแล้ว"

"น้องปีย่าไม่ได้ซุ่มซ่ามนี่ครับ เมื่อกี้ก็เป็นอุบัติเหตุ"

"จริงท่ีสดุค่ะ" เธอพยักหน้า ตสีหีน้าจรงิจงัอย่างยิง่ "ปีย่าเดนิไปพร้อมกบั 

พี่วีดีกว่า พี่วีน่าจะช่วยปีย่าได้ง่ายสุดแล้ว"

วรีากรยกมุมปากเป็นรอยย้ิมตอบกลบัไป ก่อนจะก้าวขาเดนิเคยีงข้าง

ไปกบัร่างโปร่ง ขณะท่ีหญงิสาวเดนิมองทัศนยีภาพรอบๆ อย่างสบายอกสบายใจ

ดูเหมือนวีรากรจะไม่เปลี่ยนไปจากตอนท่ีปีนข้ึนไปเก็บกระดาษให้ 

ปภาวรินท์สมัยเรียนเท่าไหร่เลย...เป็นผู้ชายใจดีท่ีอยู่ด้วยแล้วชวนให้รู้สึก

อุ่นใจดีจัง

น่าเบื่อชะมัด...อยากกลับไปนอน...

มไีม่กีป่ระโยคท่ีวนเวียนอยู่ในหัวของปรยิากรในช่ัวโมงท่ีผ่านมา ค�า่นี ้

เธอมาร่วมงานเลี้ยง แม้จะน่าเบื่อแต่ช่วยไม่ได้ เพราะหากเธอไม่มาบันลือ

ก็ต้องมา ดังนั้นเธอจึงเลือกจะเป็นคนมาร่วมงานนี้เอง

หญิงสาวฉีกย้ิมส่งให้ตะวัน หนุ่มไฮโซท่ีคุ้นหน้าคุ้นตากันมาต้ังแต่ 

สมยัเรยีนมหาวทิยาลยั ครอบครวัของอกีฝ่ายท�าธรุกจิหลายอย่าง แต่ช่วงหลงั 

เขาหายหน้าไปดูแลธุรกิจท่ีต่างประเทศ เพิ่งกลับมาไทยเมื่อไม่นานนี้เอง 
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ก่อนหน้าไปต่างประเทศชายหนุ่มคอยมาวนเวียนรอบตัวเธออยู่บ้าง และ

พอกลับมารอบนี้ก็กลับสู่สภาพเดิม

ปรยิากรเฉยๆ กบัตะวนั คอืถอืว่าเขาเป็นเพ่ือนท่ีพอคบหาได้ แต่บางที

เธอก็รู้สึกว่าเขาท�าตัวน่าเบื่อและน่าร�าคาญ ติดที่คุณหญิงโสภาแม่ของเขา

คุน้เคยกบับันลอื และครอบครวัของเขากถ็อืเป็นคอนเนก็ช่ันช้ันยอด แถมเขา 

ก็ไม่เคยท�าอะไรแย่ๆ กับเธอ ดังนั้นจึงท�าอะไรไม่ได้นอกจากประคอง 

ความสัมพันธ์เอาไว้ต่อไป

"ไปทักพวกที่อยู่ตรงนู้นกันไหม"

"ฉันขอแวบไปห้องน�้าก่อน เดี๋ยวตามไปสมทบนะ" หญิงสาวโบกไม้

โบกมือน้อยๆ จากนั้นก็บ่ายหน้าเดินออกจากห้องจัดเลี้ยง

น่าเบ่ือจรงิๆ นัน่แหละ...ปรยิากรระบายลมหายใจเบาๆ เม่ือพ้นออกมา 

จากห้องจัดเลี้ยง ใจนึกอยากกลับบ้านไปนอนกลิ้งเล่นบนเตียง แต่จะกลับ

ตอนนี้ก็อาจเร็วไปหน่อย

หญิงสาวใช้เวลาระหว่างเข้าห้องน�้าในการชั่งใจ แล้วจึงตัดสินใจว่าจะ

เลีย่งตะวันด้วยการไปเกาะอยู่กบัเพ่ือนคนอ่ืน ซ่ึงเพ่ือนท่ีว่าเธอหาไม่ยากอยู่แล้ว 

เพราะในงานก็คนคุ้นหน้าคุ้นตากันท้ังนั้น เพียงแต่อาจจะต้องเลือกคนท่ี

ตะวันไม่ค่อยอยากยุ่งด้วยสักหน่อย

ปรยิากรเกอืบจะเลีย้วเข้าห้องจดัเลีย้งแล้วถ้าไม่บังเอญิเหลอืบไปเห็น

ร่างในชุดสทูร่างหนึง่ท่ีก�าลงัยนืกดโทรศพัท์มือถอืเข้าเสยีก่อน ดวงตาท่ีได้รบั 

การตกแต่งด้วยเครือ่งส�าอางอย่างงดงามเบิกกว้าง ก่อนท่ีเธอจะหันเปลีย่นทิศ 

ทันใด

"พี่วี ท�าไมมายืนอยู่ตรงนี้ล่ะ หรือว่ามางานเลี้ยงเดียวกับปีย่าด้วย"

"อ้าว" คิ้วของวีรากรเลิกข้ึนเล็กน้อยแสดงถึงความประหลาดใจ "พี่ 

มางานเลี้ยงครับ แต่มาท�างานน่ะ"

"ท�างาน?"

"พ่อพี่ท�าบริษัทด้านรักษาความปลอดภัยครับ วันนี้ในงานมีของมีค่า 
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ท่ียืมมาโชว์ เจ้าของงานเลยจ้างบริษัทของพ่อพี่มา แต่พอดีวันนี้อยู่ดีๆ  

เขากเ็ดนิไปสะดดุแล้วขาพลกิน่ะ พีเ่ลยช่วยคมุพนกังานของพ่อมางานแทน"

"แบบนีน้ีเ่อง" หญิงสาวพยักหน้าหงกึหงกั ขณะเดยีวกนักพ็อเข้าใจแล้ว 

ว่าท�าไมท่ีผ่านมาเขาถงึช่วยเธอได้อย่างว่องไว รวมถงึดแูข็งแรงเอาเรือ่ง...

เป็นลูกชายก็คงได้รับการฝึกมาด้วยนั่นแหละ

"วันนี้น้องปีย่ามาคนเดียวเหรอครับ"

"ค่ะ มาแทนคุณพ่อ ไม่มีเพื่อนด้วยเพราะปินไม่ได้มา งานนี้พ่ีชาย

ของปินมาแค่คนเดียว" เธอให้ข้อมูลเป็นเชงิบ่น "เอ้อ แล้วนีพ่ี่วีไม่ต้องเข้าไป

ในงานเหรอคะ ก่อนหน้านี้ปีย่าไม่เห็นเลย"

"พี่แค่พาคนมาเฉยๆ ครับ พี่เป็นสถาปนิกไง" วีรากรยกมุมปากเป็น

รอยย้ิม ขณะเดยีวกนักคิ็ดว่างานนีบั้นลอืน่าจะส่งคนตามมาดแูลลกูสาวเอง

"งั้น...แปลว่าพี่วีแค่อยู่แถวๆ นี้ก็พอใช่ไหม ไม่ต้องท�าอะไรอย่างอื่น"

"ครับ" ชายหนุ่มแปลกใจกับค�าถาม แต่ก็ยอมตอบโดยดี

"งัน้ขอปีย่าอยู่ด้วยสกัพกัได้ไหม ปีย่าเบ่ือๆ ข้ีเกยีจกลบัเข้างานตอนนี"้

แววประหลาดใจยิ่งฉายชัดบนใบหน้าหล่อเหลา ทว่าเขาก็เพียง

พยักพเยิดไปทางชุดโซฟาที่อยู่ไม่ไกล

"ไปนั่งตรงนั้นกันไหม"

"ได้ค่ะ" ปรยิากรตอบรบัทันทีแบบไม่ต้องเสยีเวลาคดิ จากนัน้กเ็ดนิตาม 

ร่างสูงไป

"อันท่ีจริงได้เจอน้องปีย่าก็ดีเหมือนกัน พี่มีอะไรจะให้ดู เดี๋ยวส่งให้

ทางแชตนะครับ" วีรากรพึมพ�าขณะท้ิงตัวนั่งบนโซฟา นิ้วของเขากดไป 

บนหน้าจอสามสี่ที แล้วโทรศัพท์มือถือของหญิงสาวก็ส่งเสียงเตือนว่า 

มีข้อความถูกส่งเข้ามา

"เอ๊ะ นี่แบบบ้านท่ีเขาใหญ่เหรอคะ ท�าไมเร็วจัง" สาวสวยร้องเมื่อ 

เห็นภาพแบบแปลนที่ถูกส่งมา

"เมือ่วานตอนเราคยุกนัพีก่มี็ภาพในหัวแล้ว กลบัมานัง่ท�าเลยใช้เวลา
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ไม่มากครบั แบบสามมิตต้ิองรอหน่อย น่าจะได้พรุง่นี.้..ส่วนแบบบ้านไทป์ต่างๆ  

ที่จะขายต้องรอวิน ถ้าช้าก็เป็นความผิดหมอนั่น" วีรากรพูดหน้าตายแม้จะ

รู้แก่ใจว่าท้ังเขาและอาชวินต่างก็เร่งท�างานกันแม้กระท่ังในวันหยุดเพ่ือ 

ไม่ให้กระทบกบังานอ่ืน ท่ีส�าคญัคอืบันลอือยากให้ลกูสาวเดินทางไปเขาใหญ่

โดยเร็วด้วย

หญงิสาวแอบอมย้ิมกบัการพาดพงิถงึเพือ่นสนทิของอีกฝ่าย ขณะเดยีวกนั 

ก็ใช้นิว้ขยายภาพเข้าออกเพือ่ดรูายละเอียดต่างๆ ให้ชัดขึน้อย่างตัง้อกตัง้ใจ... 

เมือ่วานนีห้ลงัจากเกอืบไถลลงเนนิดนิแล้วเธอกบัเขากไ็ม่ได้ลงจากรถไปเดนิดู 

อะไรอีก แค่ขับรถวนดูให้ท่ัวแล้วกลับไปท่ีบ้านส�าเร็จรูป จากนั้นใช้เวลา

ตลอดบ่ายท่ีเหลือในการนั่งคุยกันและตัดสินใจรายละเอียดต่างๆ กว่าจะ 

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ก็ค�่าทีเดียว เธอชวนวีรากรกินข้าวเย็นท่ีบ้าน 

แต่เขาปฏิเสธ บอกว่าก�าลังมีภาพงานในหัวเลยอยากรีบกลับไปจัดการ  

ไม่นึกว่าแปลนบ้านจะเสร็จรวดเร็วขนาดนี้

"ล�าพังสร้างบ้านบนท่ีดินของตัวเองไม่นานและไม่ยากครับ แต่การ

สร้างหมูบ้่านต้องใช้เวลา กว่าจะพฒันาแบบหมู่บ้านเรยีบร้อยเผลอๆ บ้านของ 

น้องปีย่าอาจใกล้เสร็จแล้วก็ได้" เขาพูดเสียงเรียบเรื่อย ย�้าสิ่งท่ีเคยบอก 

กบัเธอไว้ก่อนหน้านีแ้ล้วอีกครัง้ เนือ่งจากเห็นว่าหญิงสาวไม่มีประสบการณ์

ในการท�างานด้านอสังหาริมทรัพย์มาก่อน

ปกติแล้วในการสร้างหมู่บ้านต้องมีการพัฒนาผังหมู่บ้าน แบ่งโฉนด

เพือ่ท�าบ้านจดัสรร เม่ือรวมกบัการขออนญุาตทางกฎหมายต่างๆ ก็ใช้เวลา

หลายเดือน นี่เป็นสาเหตุท่ีท�าให้บันลือเลือกสร้างบ้านให้ลูกสาวก่อน 

อย่างไม่ต้องสงสยั เพราะขัน้ตอนมันง่ายกว่ามาก แต่การสร้างบ้านหลงัหนึง่

ก็ยังต้องใช้เวลาหลายเดือน ซ่ึงเผลอๆ ถ้าหลังจากนี้สืบจนเจอความจริง

เกี่ยวกับแผนการปองร้ายปริยากรได้ก่อนบ้านสร้างเสร็จ ไม่แน่ว่าอีกฝ่าย

อาจจะล้มแผนสร้างหมู่บ้านขายไปเลยก็ได้

"พดูตรงๆ นะคะ ปีย่ายังนกึภาพไม่ออกเท่าไหร่เลย แต่ในเม่ือจ�านวนห้อง 
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และรายละเอียดตรงตามท่ีเราคุยกันไว้ก็โอเคค่ะ" หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง

เธอก็เงยหน้าขึ้นส่งยิ้มให้คนที่นั่งอยู่ข้างๆ ในที่สุด

"ไม่แปลกหรอกครบั เดีย๋วถ้าภาพสามมติเิสรจ็น่าจะเห็นภาพมากข้ึน"

"มานกึดู ปีย่าเพิง่คยุกบัคณุพ่อ แล้วกม็าคยุกบัพ่ีวินพ่ีวีแค่ไม่กีวั่นเอง 

มันเรว็แบบไม่น่าเช่ือเลย" หญิงสาวหัวเราะ ถงึตอนนีถ้้าเกดิบ้านจะพร้อมขาย 

ในเดือนหน้าเธอก็ไม่แปลกใจแล้ว

"พูดถึงเรื่องเร็ว...เนื่องจากการสร้างบ้านและหมู่บ้านครั้งนี้ค่อนข้าง

ต่างจากงานท่ัวไป ปกติแล้วพี่จะแค่ออกแบบแล้วไปไซต์งานตามก�าหนด 

แต่ครั้งนี้พี่น่าจะต้องไปใช้เวลาอยู่ที่เขาใหญ่พอสมควรเลย น้องปีย่าคงพอ

มเีวลาไปอยู่ท่ีนัน่เหมือนกนัใช่ไหม เพราะถ้ามีคนมีอ�านาจตดัสนิใจอยู่ด้วยกนั 

เลยน่าจะดีกว่า"

"อันท่ีจริงเมื่อเช้าคุณพ่อเพิ่งพูดเรื่องนี้เลย คงต้องเป็นวันธรรมดา 

ใช่ไหมคะ สัปดาห์ละวันสองวันพอไหม เสาร์อาทิตย์ปีย่าก็มีพวกงานเลี้ยง

ต้องไปบ้างเหมอืนกนั" หญิงสาวท�าท่าครุน่คดิ "หรอือันท่ีจรงิเราควรนดักนั

เป็นครัง้ๆ ไปด ีงานบางอย่างของปีย่าพอจะท�าแบบออนไลน์ทางไกลได้ แต่

พี่วีเองก็ต้องเข้าออฟฟิศใช่ไหมคะ"

"เดีย๋วค่อยๆ ลองหาเวลาท่ีตรงกนัก็ได้ครบั ช่วงแรกน่าจะวุ่นวายหน่อย  

แต่ตอนนียั้งไม่มีแบบกยั็งท�าอะไรไม่ได้มากอยู่แล้ว" มุมปากของวรีากรยกข้ึน  

เป็นย้ิมจากความโล่งใจมากกว่าอารมณ์ดี...เขาคิดเรื่องนี้อยู่นานทีเดียว 

พอดีเม่ือวานกลับบ้านไปเจอทรงพล ครั้นเล่าเรื่องนี้พ่อก็บอกว่าให้ใช้งาน

เป็นข้ออ้างแล้วโยนกลับไปเป็นภาระของบันลือเสียเลย เม่ือรู้ว่าอีกฝ่าย 

เปิดทางไว้เองแล้วก็ค่อยยังชั่ว เพราะช่วยให้เรื่องง่ายขึ้นไม่น้อย

"พรุ่งนี้ปีย่าจะเช็กตารางงานแล้วติดต่อไปหาพี่วีอีกทีนะ"

สถาปนิกหนุ่มพยักหน้ารับ แต่ยังไม่ทันพูดอะไรก็มีเสียงหนึ่งลอยมา

เสียก่อน

"ปีย่า..."
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ปริยากรหันไปตามเสียงเรียก แล้วก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นตะวันก�าลัง

เดินตรงมา

"ท�าไมมานั่งอยู่ที่นี่ล่ะ"

"พอดีเจอพี่ที่รู้จักน่ะ" หญิงสาวตอบ ขณะเดียวกันก็สังเกตว่าสายตา

ของผู้มาใหม่จับจ้องไปยังคนที่นั่งอยู่ข้างเธอมากกว่า "เอ้อ นี่พี่วี..."

"พวกเราเคยรู้จักกัน" ตะวันโพล่งแทรก พอเห็นสีหน้างุนงงของ 

สาวสวยก็ยิ้มออกมา "เราเคยเรียนมหา'ลัยเดียวกันนะ ลืมแล้วเหรอ"

"จรงิด้วย...เอ๊ะ! แต่ท่ีพดูว่ารูจ้กักนัเม่ือกีค้อืรูจ้กักนัเป็นการส่วนตวัเหรอ"  

ปริยากรเพ่ิงนึกถึงความเป็นไปได้นี้ ตะวันเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับเธอ 

มนัน่าตลกตรงท่ีตอนนัน้เธอกบัเขารูจ้กักนัเพยีงผวิเผนิ ขณะท่ีตอนนีอี้กฝ่าย

กลับมาวนเวียนอยู่รอบตัวเธอเสียอย่างนั้น ท้ังท่ีวิถีชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกัน

ไปมากกว่าการเจอกันตามงานสังคม

"ไม่เชิง" ตะวันเหลือบมองวีรากร แต่อีกฝ่ายก็นิ่งเหมือนเดิม "แล้วนี่

ปีย่ารู้จักกับพี่เขาได้ไงล่ะ"

"พี่วีเป็นเพื่อนสนิทของแฟนยายปินไง พ่ีวินน่ะ ถ้านายรู้จักพี่วีก็คง

รู้จักพี่วินใช่ไหม"

"รู้จักสิ...ว่าแต่พี่จ�าผมได้ใช่ไหม" ประโยคหลังหนุ่มไฮโซหันไปหา 

วีรากร

"จ�าได้สิ ไม่ได้เจอกันนานเลย"

ท่าทีของสถาปนกิหนุม่ดปูกต ิทว่าท่ีปรยิากรคิดว่าไม่ปกตคิอืท่าทีของ

ตะวนั สญัชาตญาณบอกว่าระหว่างสองคนนีน่้าจะมีเรือ่งอะไรบางอย่าง แต่

ไม่ว่าอย่างไร...

"ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้วพี่วีเข้าไปในงานกับปีย่าหน่อยไหม"

"หืม?" วีรากรเลิกคิ้วประหลาดใจ

"พอตะวันมาพูดแล้วปีย่าถงึนกึข้ึนได้ เราเรยีนมหา'ลยัเดยีวกนั ในงาน 

มีศิษย์เก่าร่วมมหา'ลัยของเราเยอะอยู่นะคะ ยิ่งถ้าเป็นรุ่นใกล้พวกเราน่าจะ
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พอรูจ้กัพ่ีวนิกบัพีว่กีนับ้างแหละ หรอืถงึไม่รูจ้กักจ็ะได้รูจ้กักนัไว้ไง" หญงิสาว 

ชักแม่น�้าทั้งห้าไปยิ้มไป

ถ้าอยู่กันตามล�าพังวีรากรคงปฏิเสธโดยยกงานข้ึนมาอ้าง แต่เขา 

ไม่อยากพดูเรือ่งงานต่อหน้าตะวนัไม่ว่าจะงานไหน เพราะมันต้องมเีหตผุล

ท่ีเมื่อครู ่ปริยากรแนะน�าเขาในฐานะเพื่อนของอาชวินแทนท่ีจะบอกว่า 

เป็นเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นเขาจึงลงความเห็นว่าควรตามน�้าไป

เขาน่าจะต้องใช้เวลากับลูกสาวของบันลืออีกพักใหญ่ พยายามรักษา

ความสัมพันธ์อันดีเอาไว้ย่อมดีกว่า

สาวสวยฉีกย้ิมกว้างทันทีท่ีวรีากรพยักหน้ารบั จากนัน้เธอกล็กุข้ึนยืน

แล้วส่งเสียงร่าเริง ท�าเป็นไม่เห็นว่าตะวันจ้องเขม็งมา

"งัน้ไปกนัค่ะ มหีลายคนเหมือนกนัท่ีปีย่าคดิว่าพีว่น่ีาจะท�าความรูจ้กัไว้"

สถาปนิกหนุ่มสบตากับบุรุษอีกคน ก่อนจะสาวเท้าตามหญิงสาวไป

เงยีบๆ...ช่วงนีอ้ย่างกบังานรวมรุน่ อยู่ดีๆ  กไ็ด้เจอเพือ่นร่วมมหาวทิยาลยัเก่า 

เยอะแยะไปหมด อาชวนิได้เจอปรยิากรจนพบรกักบัปภาวรนิท์ แล้วนีต่วัเขา 

ยังอุตส่าห์ได้ย้อนกลับมาเจอตะวันอีก

เอาเถอะ ถึงไม่ได้อยากเจอ แต่ในเม่ือวนมาเจอกันแล้วจะท�าไงได้  

หวังว่าหมอนี่จะไม่ท�าตัวน่าเบื่อนักแล้วกัน
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"แหม มีคดีกันอยู่จริงๆ ด้วย ถึงจะเป็นคดีแบบมีแต่โจทก์ฝ่ายเดียว 

ก็เหอะ" ปริยากรร้องออกมาหลังได้ฟังเรื่องราวจากเพื่อนสนิท

เม่ือคนืนีเ้ธอพาวรีากรไปรูจ้กักบัเหล่าศษิย์เก่าร่วมมหาวิทยาลยั ตอนแรก 

เธอนกึว่าตะวนัจะร�าคาญแล้วผละไปเอง ท่ีไหนได้เขากลบัเกาะตดิไม่ปล่อย

ทีเดียว ยังดีที่สถาปนิกหนุ่มเองก็นิ่งและเนียน ไม่ได้พูดอะไรที่เธอไม่อยาก

ให้พดู รวมถงึไม่ได้ท�าอะไรท่ีเธอไม่อยากให้ท�าเลย ทว่าท่าทีของหนุม่ไฮโซ 

กลับท�าให้เธอสงสัยอย่างย่ิงว่าในอดีตผู้ชายท้ังสองคนอาจเคยมีประเด็น 

บางอย่างกันอยู่ ครั้นจะถามวีรากรก็คงไม่ได้ ดังนั้นเม่ือกลางวันเธอจึง 

โทรไปหาปภาวรินท์ พอเล่าเรื่องท้ังหมดแล้วเธอก็ใช้อีกฝ่ายไปหาข้อมูล  

ซึ่งมันไม่ยากเลย ในเมื่อเพื่อนก็แค่ไปถามแฟนสุดที่รักเท่านั้น

ตอนแรกอาชวนิจ�าตะวันไม่ได้ ปภาวรนิท์เลยหารปูไปให้ด ูนัน่เองเขา

จงึจ�าอกีฝ่ายได้ ปรากฏว่าสมัยเรยีนตะวนัเคยตามจีบสาวสถาปัตย์คนหนึง่  

ทว่าสาวเจ้าดันแอบปลื้มวีรากรอยู่ แถมยังใช้วีรากรเป็นไม้กันหมาแบบท่ี

เจ้าตัวไม่รู้เรื่อง กระทั่งตะวันเข้าใจวีรากรผิดไปหลายเรื่อง แต่ฝ่ายหลังเอง

ก็ไม่ค่อยสนใจอะไรอยู่แล้วด้วย เรื่องเลยยิ่งไปกันใหญ่

จนอาชวินกลับมาจากการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีต่างประเทศ  

บทที่ 4 
คดีเก่�ครั้งใหม่
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ด้วยความเป็นคนกว้างขวางท�าให้เขารูเ้รือ่งท้ังหมดอย่างรวดเรว็ เขาจดัการ

แก้ไขเท่าท่ีท�าได้ ทว่าด้วยความท่ีเรือ่งมันเนิน่นานและมหีลายประเดน็ท�าให้

ตะวันยังมีอคติกับวีรากรอยู่ แต่ด้วยนิสัยส่วนตัวท�าให้วีรากรไม่เก็บมาใส่ใจ

สักนิด ตราบใดที่ตะวันไม่ได้เข้าไปหาเรื่องซึ่งหน้าก็ไม่มีปัญหา

"สรุปว่านายตะวันเพ้อเจ้อไปเองคนเดียว แต่นี่ก็ตั้งหลายปีแล้วนะ  

ยังจะอาฆาตแค้นอะไรพี่วีอยู่เนี่ย" ปภาวรินท์บ่นงึมง�า

"แหม ก็คงคล้ายแกน่ะแหละ หลงรักพี่วินข้ามภพข้ามชาติ" ปริยากร 

อดแกล้งเพื่อนไม่ไหว

"ปีย่า! มันเหมือนกันที่ไหนเล่า!"

พอได้ยินเสียงโวยวายของเพื่อนลอยมาตามสัญญาณโทรศัพท์ เธอก็

หัวเราะเสียงใส

"ยังไงก็เหอะ แกดแูลพีว่ดีีๆ  นะ อย่าให้นายตะวนัไปกวนเขา" ปภาวรนิท์ 

บอกกึ่งสั่ง

"แกควรจะห่วงฉันบ้างนะ ฉันร�าคาญตะวันจะแย่อยู่แล้ว" ปริยากร 

กลอกตา

"ฉันต้องห่วงพีว่สี ิเพราะเท่าท่ีฟัง แกใช้เขาเป็นไม้กนัหมาไปเรยีบร้อยแล้ว  

แถมมนัดันไปพ้องกบัคดเีก่าท่ีนายตะวันฝังใจอยู่กบัพีว่อีีก แล้วตอนนีห้มอนัน่ 

ก็ตามวอแวแกอยู่ มีแนวโน้มมากเลยนะที่ตะวันจะหาเรื่องพี่วี"

เจ้าของร่างโปร่งท้ิงแผ่นหลงัพงิพนกัเก้าอ้ีท�างานตวัใหญ่ ดวงตามอง

ไฟดาวน์ไลต์ท่ีฝังอยู่บนเพดาน...เรื่องนี้เธอเถียงไม่ออกเสียด้วย เม่ือคืน 

ท่ีเธอชวนวีรากรเข้างานไปด้วยกันก็เพราะร�าคาญตะวันแถมเบ่ืองานเลี้ยง 

ไม่ได้ตัง้ใจให้เขาโดนเขม่น ไม่นกึว่าบุรษุท้ังสองจะเคยมีคดลีกัษณะเดยีวกนั

มาก่อน

แต่ไม่ว่าอย่างไรเธอก็เห็นแก่ตัวและคิดน้อยเกินไปจริงๆ นั่นแหละ...

ก่อนหน้านีเ้คยมีเหตกุารณ์ท่ีอาชวนิโดนกลัน่แกล้งโดยมีสาเหตเุกีย่วเนือ่งกบั 

ปภาวรนิท์มาแล้ว ใครจะไปรูว่้าตะวนัจะท�าอะไรหรอืเปล่า ระวงัไว้ก่อนน่าจะ 
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ดีกว่า

ทว่าเธอจะดูแลวีรากรได้ยังไงบ้างล่ะเนี่ย เจอกันกี่ทีมีแต่เขาต้อง 

ช่วยเธอทั้งนั้นเลย...

"ไงล่ะเรา ประชุมท้ังวันเส้นยึดเลยเหรอ" บันลือหันไปมองลูกสาวท่ี

เดินเย้ืองอยู่ทางด้านหลัง เธอก�าลังยืดเหยียดสองแขนข้ึนเหนือศีรษะเพื่อ

คลายความเมื่อยล้า

"เส้นสมองแหละค่ะที่ยึด" หญิงสาวหัวเราะ

พ่อของเธอมีธุรกิจหลากหลาย แบ่งเป็นหลายบริษัท ดังนั้นจึงใช้วิธี

จ้างมืออาชีพมาบริหารแต่ละบริษัท ส่วนเธอก็ช่วยพ่อดูแลบริษัทโฮลด้ิง 

ซึ่งเป็นบริษัทถือหุ้นใหญ่ในแต่ละบริษัทย่อย งานที่ถูกกระจายออกไปท�าให้

พวกเธอสองพ่อลูกไม่ยุ่งนัก ทว่ามันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการประชุมใหญ่

ลากยาวทั้งวันอย่างวันนี้บ้าง

"จะว่าไปพ่อว่าหลังจากนี้ปีย่าน่าจะนั่งหัวโต๊ะคนเดียวได้แล้วนะ"

"คุณพ่อ หยุดเลยนะ ห้ามทิ้งปีย่าตั้งแต่ตอนนี้ คุณพ่อยังท�างานไหว

ยังไงก็ต้องช่วยปีย่าก่อน ห้ามกินแรง" ปริยากรฉวยแขนของพ่อไว้ทันใด

"เราน่ะใช้แรงงานคนแก่" บันลือโคลงศีรษะทั้งรอยยิ้มขัน "พ่อก็ต้อง

ยังอยู่ช่วยปีย่าแน่ล่ะ แต่พอเห็นว่าลกูพร้อมจะรบัช่วงต่อแล้วมันกส็บายใจน่ะ  

ใครจะไปรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นจริงไหม"

"ปีย่ารู้ว่าคุณพ่อต้องอยู่กับปีย่าอีกนานแน่นอน" หญิงสาวประกาศ

อย่างมั่นอกมั่นใจ

"ก็ว่าอย่างนั้นแหละ" บุรุษสูงวัยหัวเราะ

ปรยิากรเดนิควงแขนพ่อไปจนถงึห้องท�างานใหญ่ คมสนัท่ีอยู่หน้าห้อง 

ก็ส่งเสียงเรียกไว้

"ท่านบันลือ เอกสารส�าคัญที่ต้องลงนามถูกรวมไว้บนโต๊ะท�างานแล้ว

นะครับ"
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"อืม"

"คุณปีย่า มีดอกไม้ส่งมาด้วยครับ" เลขานุการหนุ่มใหญ่หันไปหยิบ

ช่อดอกไม้ที่วางอยู่บนตู้มาส่งให้สาวสวย

"ขอบคุณค่ะ"

หญิงสาวรบัช่อดอกไม้มา ไม่ได้ใส่ใจดูในทันทีว่าใครส่งมาเพราะปกติ

กม็ดีอกไม้ถกูส่งถงึเธอเป็นระยะอยูแ่ล้ว จนกระท่ังเข้าไปในห้องท�างานแล้ว

ผู้เป็นพ่อเอ่ยปากถามเธอจงึค่อยก้มลงหยิบการ์ดท่ีห้อยอยู่กบัช่อดอกไม้ข้ึนดู

"คนส่งมาก็...อ้อ ตะวัน"

"ตะวัน...ใช่ลูกชายของคุณหญิงโสภาหรือเปล่าน่ะ" บันลือเลิกคิ้ว

"ฮื่อ" ปริยากรพยักหน้ารับขณะทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะท�างาน 

พร้อมกันนั้นก็โยนช่อดอกทานตะวันแสนสวยในมือลงบนโต๊ะส่งๆ

คุณหญิงโสภาเป็นหญิงแกร่งท่ีชีวิตคล้ายกับบันลือมาก คือท�าธุรกิจ

และเข้าสู่แวดวงการเมือง แม้จะอยู่กันคนละฝั่งและไม่ได้ขึ้นด�ารงต�าแหน่ง

ใหญ่โตเท่าพ่อของเธอ ทว่าคุณหญิงโสภาก็เป็นท่ีนับหน้าถือตาในวงการ

การเมืองไม่น้อย ย่ิงไปกว่านัน้อีกฝ่ายกบัพ่อของเธอกเ็คารพนบัถอืกนัและกนั 

ดีด้วย ส่วนตะวันนั้นบันลือเคยเจอหลายหน แต่ก็ไม่ได้สนทนาวิสาสะกัน

มากนัก

"แล้วเขาจีบเราอยู่หรือไงน่ะ"

"เปล่าหรอกค่ะ...อืม ก็ไม่เชิงม้ัง คุณพ่อจ�าได้ใช่ไหมว่าเราเรียน

มหา'ลัยเดียวกัน รู้จักกันมานานแล้ว แต่เขาเพิ่งมาวอแวกับปีย่าช่วงหลังๆ 

นี้เอง คงเริ่มเห็นว่าปีย่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วมั้ง"

"ในอีกแง่...เขาก็น่าจะเป็นตัวเลือกท่ีดีส�าหรับปีย่าเหมือนกันนะ" 

บันลือทิ้งน�้าหนักพิงพนักเก้าอี้ ดวงตาฉายแววครุ่นคิด

"หา? หมายถึงตะวันน่ะเหรอ...ไม่เอาค่ะ ไม่เอาแน่ๆ" ดวงหน้าสวย

ส่ายไปมาอย่างรวดเรว็ สหีน้าท่าทางสยดสยอง "อย่างท่ีบอกว่าปีย่ารูจั้กกบั

ตะวันมานานแล้ว ถ้าจะชอบกันคงคบกันไปนานแล้วล่ะ ส่วนเรื่องจะให้



55

Andra

แต่งงานเพราะผลประโยชน์น่ีปีย่ากร็บัไม่ได้เหมือนกนั ย่ิงกบัผูช้ายอย่างตะวนั 

แล้วด้วย เขาเป็นพวกหมาหยอกไก่ไปเรื่อย ต่อให้เขารักปีย่าจริงๆ จะเลิก

นิสัยนี้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย"

"ท่ีพดูมาพ่อกพ็อเข้าใจอยูห่รอก" บันลอืหยุดนดิหนึง่แล้วถอนหายใจ 

"ไม่ใช่ว่าพ่อจะบังคบัให้เราแต่งงานเพือ่ผลประโยชน์หรอือะไรแบบนัน้หรอกนะ  

พ่อแค่เป็นห่วงปีย่าน่ะ สักวันหนึ่งท่ีพ่อไม่อยู่ ถ้าปีย่าเหลือตัวคนเดียว 

คงโดดเดี่ยวมากแน่ อย่างพ่อเองถ้าไม่มีปีย่าอยู่ก็คงแย่เหมือนกัน"

"ปีย่าเคยคดิเรือ่งนีน้ะ แล้วสดุท้ายมันกว็นกลบัไปอยู่ในจดุท่ีว่าถ้าไม่มี

คนท่ีอยากอยู่ด้วยจริงๆ ก็ขออยู่คนเดียวดีกว่า เพ่ือนปีย่าแต่งงานไปแล้ว

หลายคน ท่ีแฮปป้ีกมี็ ท่ีเหงาและเครยีดกว่าตอนอยู่คนเดยีวกเ็ยอะ ปีย่าเลย

คิดว่าอย่างน้อยขอให้ได้เลือกคนที่อยากอยู่ด้วยจริงๆ ไว้ก่อน แล้วจากนั้น

จะเป็นยังไงก็ถือว่าได้เลือกเอง...คุณพ่อเองก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ ไม่งั้น

คุณพ่อคงหาใครสักคนมาอยู่ด้วยไปแล้ว ไม่อยู่กับปีย่าแค่สองคนมาเป็น 

สิบปีตั้งแต่คุณแม่เสียแบบนี้หรอก"

"ใช่ พ่อถึงบอกว่าไม่ได้คิดจะบังคับลูกไง แต่ด้วยความเป็นพ่อ... 

ยังไงกอ็ดห่วงไม่ได้" บุรษุสงูวยัส่งย้ิมบางๆ ให้ลกูสาวอย่างจะให้เธอคลายใจ 

ว่าเขาไม่ได้คิดจะบังคับเรื่องคู่ครองจริงๆ

"ปีย่าวางแผนเอาไว้แล้ว ถ้าสุดท้ายต้องอยู่คนเดียวก็จะไปซื้อบ้านอยู่

ข้างบ้านปิน ยังไงก็ไม่มีทางเหงาแน่นอน" หญิงสาวทุบก�าปั้นลงบนฝ่ามือ

อีกข้างของตัวเอง ท่าทางจริงจังอย่างยิ่ง

"เอาๆ" บันลอืหัวเราะ จากนัน้กหั็นไปหยบิแฟ้มเอกสารมาเปิดเพ่ืออ่าน 

ก่อนลงนาม

ปริยากรย้ายสายตากลับไปหาช่อดอกทานตะวัน ในการ์ดนอกจาก 

ชื่อคนส่งแล้วก็มีข้อความ 'สู้ๆ นะ' ก�ากับไว้ด้วย มันคงเป็นผลจากการที่ 

เมือ่บ่ายตะวนัโทรมาหาแล้วเธอไม่ได้รบัสายเพราะอยู่ในห้องประชุม พอเห็น 

สายไม่ได้รบัจงึส่งข้อความกลบัไปบอกว่าไม่สะดวกคยุเพราะมีประชุมท้ังวัน 
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ไม่นึกว่าเขาจะส่งดอกไม้มาให้แบบนี้

ถ้าเป็นผูช้ายท่ีเธอพอจะนกึชอบอยู่บ้างมันกน่็าประทับใจน่ะแหละ แต่

พอดเีป็นตะวนั...ถ้านบัแค่สถานะเพือ่นต้องบอกว่าเขาไม่แย่ ทว่าในสถานะ

คนรกัดยัูงไงก็ไม่ไหว ช่วงหลงัมานีท่ี้เขาหันมาวอแวกบัเธอก็ไม่รูเ้หมือนกนั

ว่าดอกทานตะวนัช่อนีจ้ะเป็นสญัญาณยกระดบัหรอืเปล่า และยิง่ไม่รูด้้วยว่า

มันจะเกี่ยวกับการที่เขาได้เจอวีรากรเมื่อวันก่อนด้วยไหม

ยุ่งจริงๆ เลย...

หลงัจากการประชุมท่ียุง่ยากยาวนานผ่านพ้นไป ปรยิากรกอ็อกมาเจอ

คู่ค้าตามก�าหนด ขากลับต้องผ่านแถวบริษัท Archwin เธอเลยคิดว่าจะ 

ลองแวะไปดเูสยีหน่อย แต่กไ็ม่ได้คดิจะโทรหาใครก่อน เพราะคดิว่าแค่ผ่านมา 

และมนักะทันหัน ถ้าไม่ได้เจอใครก็ไม่เป็นไร เดีย๋วยังไงเธอกม็นีดักบัวรีากร 

ในอีกไม่กี่วันอยู่แล้ว

อย่างไรกต็ามแค่เดนิถอืถงุขนมตรงไปยงัประตทูางเข้าตึก เธอกส็งัเกตเห็น 

ภาพอันน่าประหลาดใจผ่านทางประตูกระจกแล้ว...

จิรวดีมาโผล่อยู่ที่นี่ได้ยังไง!

สองหนุ่มเจ้าของบริษัท Archwin หันมาโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อเธอ

ผลักประตูเข้าไป ท้ังสองดูแปลกใจพอกัน ขณะท่ีเธอส่งรอยย้ิมสดใส 

ไปพร้อมกับค�าทักทาย

"สวัสดีค่า ปีย่าผ่านมาเลยหิ้วขนมมาฝากอีกแล้ว ไม่นึกว่าจะเจอพี่ๆ 

ทั้งสองคนนะเนี่ย"

"สวสัดคีรบัน้องปีย่า ถอืเป็นโชคดขีองพวกพีใ่ช่ไหม ไม่งัน้กอ็ดขนมเลย"  

อาชวินลุกขึ้นจากโซฟาที่นั่งอยู่

"โชคดีของปินด้วยค่ะ" ปริยากรหัวเราะเสียงใส จากนั้นก็หันไปส่งยิ้ม

ให้จิรวดี "พี่ๆ ยุ่งกันอยู่ใช่ไหม งั้นปีย่ากลับเลยดีกว่า ไม่รบกวน..."

"เดี๋ยวครับ" วีรากรร้องเรียก พลอยลุกข้ึนจากโซฟาด้วยอีกคน  
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"งานของน้องปีย่าเสร็จแล้ว ไหนๆ ก็มาแล้วจะคุยเลยไหม เผื่อจะใช้เวลา

ระหว่างนี้ปรับแก้และท�าให้งานเร็วขึ้นได้"

"พี่วีท�างานเร็วจัง" เธอท�าตาโต

"พี่มีแรงงานช้ันดี" วีรากรพยักพเยิดไปทางเพื่อนสนิทแบบหน้าตาย 

อาชวินกลอกตา ขณะที่หญิงสาวหลุดหัวเราะออกมา

"งั้นเดี๋ยวปีย่าหาที่รอแถวนี้แล้วกัน ก�าลังหิวเลย"

"น้องปีย่าจะไปร้านอาหารใช่ไหม พี่ไปด้วยเลยก็ได้"

"อ้าว แล้ว..." ปริยากรเหลือบมองจิรวดี

"วินอยู่" วีรากรบุ้ยใบ้ไปทางเพื่อนสนิทอีกรอบ

"ยังไงพีต้่องเป็นคนท�างานให้คณุจ๋าอยู่แล้วครบั วีโดนน้องปีย่าจองตวัยาว 

ไปแล้วนี่" อาชวินบอกแล้วหันไปยิ้มกับจิรวดี

ปริยากรสังเกตเห็นอย่างรวดเร็วว่าแม้จิรวดีจะส่งย้ิมตอบกลับให้

สถาปนกิหนุม่ ทว่าดวงตาของอีกฝ่ายกลบัดไูม่ค่อยรืน่รมย์นกั ไม่ต้องสงสยัเลย 

ว่าท่ีอีกฝ่ายเดินทางมาถึงออฟฟิศใหม่ของ Archwin วันนี้มีจุดประสงค์

แอบแฝงหรือเปล่า

"วนันีจ๋้ามาคยุกบัพี่ๆ  เขาเรือ่งคาเฟ่ใหม่เหรอ" พอส่งถงุขนมให้วีรากร 

เดินถือขึ้นไปข้างบนแล้ว ปริยากรก็เดินไปหย่อนกายนั่งบนโซฟาเดี่ยวตัวที่

สถาปนิกหนุ่มครอบครองก่อนหน้านี้

"อืม"

"รอไปเท่ียวเลย งานพีว่นิดแีน่ๆ อยู่แล้ว" ลกูสาวของบันลอืพูดน�า้เสยีง 

ร่าเริง "เอ้อ ขอโทษด้วยนะที่มาขัดจังหวะการคุยงาน"

"จะท�าไงได้ล่ะ เธอก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่เหรอ" จิรวดียกแก้วน�้าขึ้นจิบ

"อืม ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เจอใครด้วยซ�้า แต่ไปๆ มาๆ กลายเป็น

โชคดีเจอท้ังคู่เลย" ปริยากรหันไปย้ิมให้อาชวินบ้าง "ถ้ายังไงขอยืมตัวพี่วี

สักพักนะคะพี่วิน เดี๋ยวจะรีบปล่อยกลับมาช่วยงานพี่วิน"

"ไม่ต้องรีบก็ได้ครับ ตามสบายเถอะ ตอนนี้วีเป็นของน้องปีย่าแล้ว 
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อีกอย่างหมอนั่นก็เต็มใจแหละ พี่แน่ใจ"

หญิงสาวมองรอยย้ิมแฝงความนัยของสถาปนิกหนุ ่มแล้วส่งยิ้ม 

ตอบกลบัไป เธอแน่ใจว่าอกีฝ่ายต้องรูจ้ดุประสงค์แอบแฝงของจริวด ีพอเธอ

โผล่มาได้จังหวะแถมท�าท่าว่าจะให้ความร่วมมือดี เขาก็รับโอกาสนี้ไว้ 

แบบไม่ต้องเสียเวลาคิดเลย

แต่เอาเถอะ เรื่องนี้จะโทษอาชวินก็คงไม่ได้ในเม่ือเธอเองก็คันมือ 

คันไม้ตั้งแต่ตอนอยู่เขาใหญ่เสียด้วย

"น้องปีย่า พี่พร้อมแล้วครับ" วีรากรเดินกลับลงมาจากชั้นบนอีกรอบ 

คราวนี้มีข้าวของติดมือเพิ่มมาด้วย

"โอเคค่ะ" หญิงสาวฉวยกระเป๋าสะพายลกุข้ึนทันใด "งัน้ปีย่าขอตวัเลยนะ 

ทั้งสองคน...พี่วีมีร้านแนะน�าไหมคะ"

ประโยคหลงัเธอหันไปพดูกบัวรีากร...นีถ้่าเขาเป็นพวกรุน่พ่ีท่ีเธอสนทิ

ล่ะก็ ป่านนี้เธอคล้องแขนเขาเป็นอย่างน้อยแล้วแน่นอน แต่ก็นั่นแหละ  

เธอแค่จะก่อกวนจิรวดีเล็กๆ น้อยๆ ไม่ได้อยากหาศัตรูเพิ่ม

"น้องปีย่าอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหม"

อาชวนิได้ยินค�าตอบไม่ชัดนกั เพราะปรยิากรพดูหงงุหงงิ ผดิจากปกติ

ที่เธอมักจะพูดเต็มเสียงด้วยความสดใสมั่นใจ เขาเหลือบมองจิรวดีที่ยังคง

จ้องตามสองหนุ่มสาว มุมปากยกเป็นรอยยิ้มเล็กๆ ก่อนจะส่งเสียงออกไป

"เรามาคุยกันต่อเถอะครับ"

อย่างน้อยดูเหมือนว่าวีรากรจะไม่อึดอัดหรือล�าบากท่ีต้องท�างานกับ

ปริยากรล่ะนะ

ปริยากรเลือกคาเฟ่เล็กๆ แห่งหนึ่ง จากนั้นก็สั่งของกินเล่นมา 

สองสามอย่าง เพราะความจริงแล้วเธอไม่ได้หิวอย่างท่ีออกปากไว้สักนิด 

แค่พูดไปตามบทบาทที่ควรจะเป็นเท่านั้น

"เอาล่ะ ก่อนอื่น...จุดประสงค์จริงๆ ท่ีปีย่าแวะมาเผื่อเจอพี่วีเพราะ 
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มีเรื่องอยากคุยค่ะ เกี่ยวกับตะวัน"

"ตะวัน?"

สถาปนิกหนุ่มมีท่าทีงุนงงในทีแรก กระท่ังผ่านไปอึดใจจึงท�าท่า

เหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ หญิงสาวเห็นแล้วก็อดข�าไม่ได้ เพราะนั่นแปลว่าเขา

ลืมตะวันไปแล้วโดยสิ้นเชิง

"ขอเท้าความก่อนนะคะ ปีย่ากับตะวันรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียน ตะวัน

เป็นพวกหมาหยอกไก่ไปเรื่อย ปีย่าร�าคาญนิดหน่อยแหละ แต่ก็คบเขา 

เป็นเพื่อนมาเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลด้านคอนเน็กชั่น และสุดท้ายเขาก็ไม่ได้จีบ

ปีย่าจริงจัง ปัญหาคือช่วงหลังๆ ตะวันดันนึกสนุกมาวอแวกับปีย่า เมื่อคืน

วนังานเลีย้งปีย่าเห็นว่าตะวนัน่าจะไม่ถกูชะตากบัพ่ีวีเท่าไหร่ ปีย่าเลยอยาก

มาบอกเอาไว้ว่าถ้าเกดิปัญหาอะไรกบั Archwin แบบแปลกๆ หรอืเป็นไปได้ 

ว่ามันอาจเกี่ยวกับตะวัน พี่วีบอกปีย่าได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจ"

"น้องปีย่าเช่ือว่าเขาจะเล่นงานพี่เพราะเข้าใจว่าเราสนิทกันใช่ไหม"  

วรีากรสบตากบัอกีฝ่าย ตระหนกัดีว่าคนืนัน้เธอใช้เขาเป็นไม้กนัหมากลายๆ 

ทว่าตอนนี้เขาเองก็ใช้ประโยชน์จากเธออยู่บ้างเหมือนกัน

"อันท่ีจรงิตะวนัก็ไม่เคยมายุ่มย่ามกบัผูช้ายคนอ่ืนท่ีอยู่รอบตวัปีย่านะ" 

สาวสวยวางแขนพาดลงบนโต๊ะคล้ายท่ากอดอก บนดวงหน้าปรากฏรอยย้ิม

หวานหยด "แต่ใครจะไปรู้เนอะ ตะวันอาจหมั่นไส้พี่วีเป็นกรณีพิเศษก็ได้ 

แบบว่าหมัน่ไส้ท่ีพีว่หีล่อกว่าอะไรงี.้..ไม่รูส้ ิปีย่าว่าวันนัน้ตะวันดแูปลกๆ กบั

พี่วีอยู่ คิดไปคิดมาปีย่าเลยอยากมาบอกพี่วีเผื่อไว้ กันไว้ดีกว่าแก้น่ะค่ะ  

มีเรื่องคราวปินกับพี่วินเป็นตัวอย่างมาแล้วด้วย"

ชายหนุ่มมองดวงหน้าสวยอีกครู่ ก่อนท่ีเขาจะพยักหน้ารับ เดาว่า 

ปริยากรจะต้องรู้เรื่องสมัยมหาวิทยาลัยบ้างไม่มากก็น้อย แต่ไม่ว่าอย่างไร

ก็ต้องขอบคุณที่เธอมาพูดตรงๆ แบบนี้ เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นโดยเกี่ยวข้อง

กับตะวันจริงๆ เขาจะได้ขอความช่วยเหลือจากเธอแบบไม่ต้องเกรงใจ

"ขอบคุณมากครับ"
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"อันท่ีจริง...คืนน้ันปีย่าตั้งใจหาเรื่องให้พ่ีวีอยู่ด้วยกันต่อเพราะก�าลัง

ร�าคาญตะวนั แต่พอหลงัจากคนืนัน้ปีย่ากร็ูส้กึว่าตวัเองคดิน้อยและเห็นแก่ตวั 

ไปหน่อย มนัเสีย่งจะท�าให้ตะวนัเขม่นพีว่ ีดงันัน้มนัเลยเป็นความรบัผดิชอบ

ของปีย่า และปีย่าต้องขอโทษพี่วีด้วยนะคะ ต่อไปปีย่าจะระวัง"

หญิงสาวไม่พูดเปล่าทว่ายกสองมือประนมไหว้ขอโทษด้วย วีรากร 

นกึไม่ถงึ รบียกมือรบัไหว้แทบไม่ทัน แต่กต้็องใช้เวลาอกีอึดใจกว่าจะตัง้ตวัตดิ

"ถ้าเป็นปกติท่ัวไป ต่อให้น้องปีย่าท�าแบบนี้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหา

หรอกครบั ถ้ามันมปัีญหาคนผดิก็ไม่ใช่น้องปีย่าอยู่ดี เหมอืนคราวเรือ่งของ

วินกับน้องปิน คนผิดก็ไม่ใช่น้องปิน"

"ขอบคุณนะคะที่ไม่ถือโทษโกรธกัน" ปริยากรฉีกยิ้ม

วรีากรใช้เวลาหลงัจากนัน้ในการน�าเสนอความคบืหน้าของงานให้หญิงสาว 

รบัรู ้ เธอฟังไปกนิไป ขณะเดยีวกนัหลายค�าถามท่ีส่งกลบัมาหาเขากบ่็งบอกว่า 

ช่วงที่ผ่านมาเธอกลับไปท�าการบ้าน หาข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างหมู่บ้าน 

เพิ่มเติม หลังจากท่ีคราวก่อนเธอยังงุนงงในบางเรื่องจนต้องพึ่งพาให้เขา

อธิบาย ถือว่าน่าประทับใจ โดยเฉพาะเมื่อคิดว่าที่ผ่านมาเขาเจอผู้บริหาร 

ท่ีไม่รู้เรื่องในสิ่งท่ีจะท�าบ่อยขนาดไหน ท�าเอาพนักงานระดับปฏิบัติการ 

รวมถึงเพื่อนร่วมงานอย่างเขาปวดเศียรเวียนเกล้าอยู่เนืองๆ

"ขอปีย่าดูให้ละเอียดๆ แป๊บนึงนะคะ"

"ตามสบายเลยครับ" 

สถาปนิกหนุ่มยกแก้วน�้ามาจิบ จากนั้นก็ท้ิงแผ่นหลังพิงพนักเก้าอ้ี

เงียบๆ เฝ้าดูคนที่เคี้ยวของว่างตุ้ยๆ ไปลากนิ้วดูภาพบนหน้าจอไป เรื่องที่

เธอดเูอาการเอางานนัน้เขาเห็นมาต้ังแต่ครัง้ก่อนแล้ว ทว่าการท่ีเธอขอโทษ

เขาอย่างตรงไปตรงมา กระท่ังถึงข้ันยกมือไหว้ถือเป็นเรื่องใหม่ท่ีเกินคาด

อย่างแท้จริง

วรีากรเคยคดิอยู่หรอกว่าถ้าเป็นเพือ่นสนทิของปภาวรนิท์นสิยักน่็าจะ

ไปทางเดียวกันไม่มากก็น้อย ปรากฏว่าเป็นไปตามนั้น เธอนิสัยดีและไม่มี
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วี่แววของ 'ลูกคุณหนู' แบบที่เขามักจะร�าคาญ พูดง่ายๆ คือต้องบอกว่าเธอ

น่ารักกว่าที่คิดมากนั่นแหละ

"พีว่คีะ ตรงนีถ้้าปรบัสกันดิได้ไหมคะ จะส่งผลถงึพวกเรือ่งกฎหมายไหม"

ชายหนุ่มย่ืนหน้าไปดูบนหน้าจอท่ีอีกฝ่ายเลื่อนมาให้ ครั้นเห็นจุดท่ี

เธออยากแก้ก็พยักหน้ารับ

"ถ้าตรงนีแ้ก้ได้ครบั ไม่ได้มีกฎหมายก�ากบัไว้ น้องปีย่าอยากแก้อะไร"

หญิงสาวอธบิายสัน้ๆ แต่ชัดเจน เขาจงึสามารถตอบรบัและหยิบปากกา 

ขึ้นมาจดโน้ตได้ทันที

"ขอบคุณค่ะ คุยงานกับพี่วีนี่สบายจัง"

ริมฝีปากท่ีถูกเคลือบด้วยลิปสติกสีสวยคลี่ตัวเป็นรอยย้ิมสดใสส่งให้ 

และมมุปากของเขากย็กเป็นรอยย้ิมตามก่อนจะทันรูต้วัเสยีอีก...ท�างานกบั

ลูกค้าน่ารักมันก็ดีกว่าจริงๆ นั่นแหละ

"ไง วันนี้กลับเร็วนี่"

ทรงพลส่งเสยีงทักเม่ือเห็นลกูชายก้าวเข้าสูต่วับ้าน วรีากรหอบอุปกรณ์ 

การท�างานกลับมาด้วยเต็มสองมือ เขาเลิกคิ้วแปลกใจก่อนจะเลี้ยวไปยัง 

ชุดรับแขก

"เมือ่เยน็ผมออกไปคยุงานกบัลกูค้าน่ะ พอเสรจ็กก็ลบัเลย" ชายหนุม่

หย่อนข้าวของในมือลงบนโซฟา "อ้อ มีขนมไข่ที่พ่อชอบด้วย..."

"หืม นี่แกซื้อของฝากมาให้พ่อด้วยเรอะ" ผู้เป็นพ่อท�าท่าไม่เชื่อขณะ

มองถุงขนมไข่ที่อีกฝ่ายยื่นให้

"เปล่า มีคนให้มา...น้องปีย่าแวะมาที่บริษัทแล้วซื้อมาฝาก เห็นเป็น

ขนมไข่ที่พ่อชอบผมเลยแบ่งกลับมาด้วย"

"ว่าแล้วเชียว พ่อก็ตกใจหมด" ทรงพลหัวเราะขณะเปิดถุงดู แต่แล้ว

ก็ท�าท่านึกขึ้นได้ "แกดูสนิทกับลูกสาวคุณบันลือดีนะ"

"เขาเป็นเพือ่นน้องปิน" วีรากรหยดุนดิหนึง่ "...เป็นเดก็ดด้ีวยนัน่แหละ 
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ตอนแรกคิดว่าอาจท�างานด้วยล�าบากกว่านี้ แต่เอาเข้าจริงก็ดีกว่าที่คิด"

"งัน้กดี็แล้ว เห็นตอนแรกแกท�าท่าเหมอืนไม่ค่อยเตม็ใจท�างานนีเ้ท่าไหร่  

แกชอบเขาก็ดีแล้ว...โฮ่ หนูเขาซื้อขนมไข่ร้านดังมาด้วย ร้านนี้อร่อยมาก

เลยนะ"

คนเป็นลูกชายสะดุดหูกับประโยค 'แกชอบเขาก็ดีแล้ว' ทว่าพอหันไป

พ่อก็เปลี่ยนเรื่องเสียแล้ว ครั้นเห็นอีกฝ่ายเริ่มแกะขนมไข่กิน ท่าทางถูกอก

ถูกใจ เขาจึงเปลี่ยนไปคุยอีกเรื่อง

"พ่อตามเรื่องครอบครัวน้องปีย่าไปถึงไหนแล้ว"

"มีข้อมูลใหม่มาเรื่อยๆ แต่ข้อมูลพื้นฐานก็ได้มาจากทางคุณบันลือ 

เขาไม่ไว้ใจใครสักคนจริงๆ นั่นแหละ ไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทแค่ไหนก็เถอะ"

"คงว่าไม่ได้ ในเม่ือพ่อก็เช็กแล้วว่าดูเหมือนจะมีคนพยายามท�าร้าย

น้องปีย่าจริงๆ"

"นั่นสิ" ทรงพลถอนหายใจออกมา

เขาหาข้อมลูจากเครอืข่ายเส้นสายท่ีมี กระท่ังได้รบัการยืนยนัว่าบันลอื

ไม่ได้หวาดระแวงเรื่องความปลอดภัยของลูกสาวไปเอง แม้ยากจะระบุว่า

อีกฝ่ายเป็นคนใกล้ตัวจรงิไหม แต่ในเม่ือพ่อของปรยิากรเองยังสงสยัทุกคน

รวมไปถึงเครือญาติ เขาเองก็คงต้องยึดตามนั้น

"แล้วในข้อมูลใหม่นั่นมีอะไรน่าสนใจบ้างไหม"

"น้าชายของหนเูขา คนท่ีแกเคยเจอน่ะ เท่าท่ีเช็กประวตันิีเ่ขาผลาญเงนิ 

ไปกับการท�าธุรกิจแล้วเจ๊งเยอะมาก แถมล่าสุดก็ท�าท่าจะไปลงทุนกับธุรกิจ

แปลกๆ อีกแล้ว"

"ถ้าน้องปีย่าไม่อยู่ เขามีสทิธ์ิได้รบัมรดกใช่ไหม" วีรากรท�าท่าครุน่คดิ 

เรื่องเงินๆ ทองๆ ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุพื้นฐานของความบาดหมางส�าหรับ

คนทุกกลุม่ อย่าว่าแต่ญาตสินทิ ต่อให้เป็นพ่อแม่พีน้่องหรอืฝาแฝดกฆ่็ากนัได้ 

เพราะเหตุนี้

"นั่นข้ึนอยู่กับคุณบันลือ...แต่ส�าหรับนายฉัตรชัยคนนี้คุณบันลือเขา
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ออกปากเองว่าท่ียังพวัพนักนัอยู่เพราะค�าสัง่เสยีของภรรยา มนัยังไม่มอีะไร

บ่งชีห้รอกว่าเขาคิดร้ายกบัหลานสาว แต่ยังไงกต้็องจบัตาดเูอาไว้นัน่แหละ" 

ทรงพลสรุป "เออ แล้วแกจะขึ้นไปเขาใหญ่กับหนูปีย่าอีกทีเมื่อไหร่"

"วันศุกร์นี้ ค้างคืนนึง วันอาทิตย์น้องปีย่าต้องไปงานเลี้ยง" 

ช่วงเริ่มโครงการมีเรื่องให้เจ้าของต้องตัดสินใจหลายอย่าง ย่ิงเป็น

โครงการท่ีด�าเนนิไปในข้ันตอนไม่ค่อยปกตแิบบนีด้้วย ทว่าหลงัจากนีน่้าจะ

หาข้ออ้างเพื่อให้ปริยากรไปเขาใหญ่ยากข้ึน...แต่นั่นก็อีกพักใหญ่ เอาไว้

ค่อยคิดหาทางแก้ไขอีกที

"เดี๋ยวพ่อไปด้วย"

ค�าพูดของทรงพลท�าเอาความคิดของลูกชายสะดุดทันใด ใบหน้า 

หล่อเหลาหันขวับไปทันที

"พ่อต้องไปดพูืน้ท่ีตรงนัน้ด้วยตวัเอง อกีอย่างให้หนปีูย่ารูจ้กัพ่อไว้ใน

ฐานะพ่อของแกด้วยก็น่าจะดี เผื่อวันไหนแกไม่อยู่"

วีรากรเข้าใจเหตุผลแรก ทว่าไม่ค่อยแน่ใจนักส�าหรับเหตุผลหลัง... 

แต่เมื่อเหตุผลแรกดีพอเขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรจะโต้แย้งนอกจาก...

"พ่อหาเหตุผลไปอธิบายกับน้องปีย่าเองแล้วกันว่าท�าไมถึงติดสอย

ห้อยตามไปด้วย ผมขี้เกียจคิด"

"เออ แกนี่จริงๆ เลย หาเหตุผลเก่งแค่ตอนจะช่วยวินเท่านั้นแหละ" 

ทรงพลส่ายหน้าไปมาอย่างเอือมระอา ปากกดัขนมไข่ไปพร้อมกนั "อย่างแกนี ่

ใครได้เป็นแฟนก็สบายไปตลอดชาติ ไม่ต้องระแวงเลยว่าจะโดนโกหก 

ปัญหาคือท�าไมไม่มีผู้หญิงคนไหนเอาแกเป็นแฟนสักทีวะ"

"ผมไม่มีความจ�าเป็นต้องหาเหตุผลเก่ง" ชายหนุ่มลุกข้ึน รวบรวม

ข้าวของที่กองอยู่บนโซฟาอีกหน

"อย่างน้อยแกก็ควรหาแฟนนะ"

"เอาน่า ตอนนี้ไอ้วินก็มีน้องปินแล้วไง"

ทรงพลมองลกูชายท่ีเดนิหอบข้าวของข้ึนบันไดไปยังช้ันสอง ก่อนจะ



64

วีรปริยา

ส่ายหน้าไปมาอกีรอบด้วยความเหนือ่ยหน่ายใจสดุแสน...พูดเรือ่งแฟนทีไร

วีรากรต้องหนีทุกทีสิน่า ไม่รู้จะโสดจนโลกแตกเลยหรือไง
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เนื่องจากรู้ต�าแหน่งท่ีตั้งของท่ีดินแน่นอนแล้ว คราวนี้ปริยากรจึง 

ขับรถมาเองโดยนดัเจอกบัวรีากรท่ีเขาใหญ่เลย ปรากฏว่าตอนมาถงึเธอเจอ

รถของชายหนุม่จอดอยู่ก่อนแล้ว พอลงจากรถกต้็องแปลกใจเมือ่พบว่าเขา

ไม่ได้อยู่คนเดียว แถมคนที่อยู่ด้วยคือพ่อของเขาอีกต่างหาก

"โอ๊ะ คุณพ่อพี่วีเหรอคะ สวัสดีค่ะ" หญิงสาวยกมือไหว้ชายร่างใหญ่

อย่างรวดเรว็หลงัจากได้รบัการแนะน�า "ปินเคยพดูถงึคณุลงุให้ฟังค่ะ บอกว่า 

คุณลุงใจดีมาก ปีย่ายังนึกอยู่เลยว่าอยากเจอคุณลุง"

"หนูปินก็เคยเล่าถึงหนูให้ลุงฟังเหมือนกัน" ทรงพลรับไหว้ย้ิมแย้ม  

"ไม่นึกเลยว่าไปๆ มาๆ หนูจะกลายมาเป็นลูกค้าของวี"

"จริงด้วยค่ะ" เธอพยักหน้าหงึกหงัก "แล้วคุณลุงขึ้นมาเขาใหญ่วันนี้

มาเที่ยวเหรอคะ"

"เปล่าหรอก มาดูที่ทางเกี่ยวกับงานนิดหน่อยน่ะ"

ปรยิากรมองใบหน้ากร้านของทรงพล ก่อนจะนกึได้ว่าอกีฝ่ายท�าธรุกจิ

รักษาความปลอดภัย ดังนั้นเธอจึงไม่คิดจะไถ่ถามต่อให้มากความและ 

เบี่ยงประเด็นสนทนาไปอีกทาง

"แล้วคณุลงุจะค้างหรอืเปล่าคะ ถ้าค้างพกัท่ีนีก่็ได้นะ เพียงแต่มนัอาจ

บทที่ 5 
ครอบครัวสุขสันต์
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ไม่สะดวกสบายเท่าไหร่"

"พีก่�าลงัจะขอน้องปีย่าให้พ่อพีค้่างท่ีนีด้่วยอกีคน...อยู่ท่ีบ้านพ่ีนีแ่หละครบั  

รับรองว่าไม่รบกวน" วีรากรส่งเสียงหลังจากเงียบมานาน

"ไม่เห็นต้องขอเลยค่ะ คุณลุงตามสบายเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจ" เธอ

ส่งย้ิมให้สองพ่อลูก ก่อนจะท�าท่านึกข้ึนได้ "จริงสิ แล้วนี่กินมื้อเท่ียงกัน 

หรือยังคะ ปีย่าแวะเอาของมาเก็บแล้วว่าจะออกไปกินข้างนอก ถ้ายังไป 

ด้วยกันไหม"

"ตอนแรกลงุกช็วนวกีนิข้าวก่อนเข้ามานะ แต่วเีขารอเจอหนปีูย่าก่อน

จะได้ดูว่าหนูกินมาหรือยัง"

"พี่วีใจดีตลอดเลย ขอบคุณนะคะ" ปริยากรหันไปส่งรอยย้ิมสดใส 

ให้ชายหนุ่ม "งั้นเดี๋ยวปีย่ารีบเอาของไปเก็บ แป๊บเดียวค่ะ"

"ของเยอะไหม ลุงช่วยดีกว่า"

"ไม่เยอะค่ะ ปีย่าเอาพวกของใช้อย่างจานชามมา"

"อ้อ แต่ยังไงให้ลุงช่วยนั่นแหละ" ทรงพลยืนยันเจตนารมณ์

วรีากรยกสองแขนข้ึนกอดอก มองพ่อท่ีเดนิตามหญงิสาวไปยังรถคนัเลก็ 

ของเธอ ซ�้าท้ังสองยังสนทนาปราศรัยกันไม่หยุดประหนึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่

ชาติปางก่อน ซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าควรจะงุนงงหรือทึ่งดี

แต่เอาเถอะ สองคนนี้เข้ากันได้ดีก็ถือว่าดีแล้วล่ะมั้ง...

ทรงพลกับปริยากรคุยกันถูกคอมาก ท้ังสองคุยกันตลอดทางไป 

ร้านอาหาร แถมยังยาวไปถึงกระทั่งตอนกินข้าว วีรากรซึ่งรับหน้าที่พลขับ

ได้แต่นั่งฟังพ่อเผาตัวเองกับอาชวินให้เธอฟังแบบปลงๆ หลังกินข้าวเสร็จ

หญิงสาวขอแวะร้านขายขนมกับของท่ีระลึกใกล้ๆ ทรงพลเลยขอรออยู ่

ท่ีร้านอาหารเพราะจะเรยีกลกูน้องซ่ึงอยู่แถวนีม้าคยุงาน แล้วค่อยให้ลกูชาย

แวะมารับตอนขากลับ

"พี่วี..."
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ร้านขายของแห่งนีเ้ป็นร้านแบบเปิดโล่ง ยกสงูจากพ้ืนถนน ชายหนุม่

ปล่อยให้เธอเดนิซ้ือของ ขณะท่ีเขายืนกอดอกท้ิงเอวพงิราวระเบียงรอ สหีน้า

ท่าทางของเขาดูเหม่อลอยแบบท่ีหญิงสาวไม่เคยเห็น และก็เป็นอย่างนั้น

จริงๆ เพราะตอนที่เธอเดินไปเรียกทีแรกเขาไม่มีทีท่าว่าได้ยิน กระทั่งเธอ

ต้องเดินเข้าไปใกล้ขึ้น

"พี่วีคะ พี่วี..."

"ครับ?" เขากะพริบตา

"พี่วีเป็นอะไรหรือเปล่า"

"ง่วงๆ นิดหน่อยน่ะ เมื่อคืนพี่ท�างานดึก" วีรากรมองดวงหน้าสวย

อันท่ีจรงิมันกเ็ป็นงานบ้านของปรยิากรนัน่แหละ เดมิทีงานท่ีบรษัิทก็

ค่อนข้างแน่นอยู่แล้ว ดงันัน้เขาจงึต้องหอบงานของเธอซ่ึงถอืเป็นงานพิเศษ

กลบัมาท�าท่ีบ้าน หลายปีหลงัมานีเ้ขาเลกิเอางานกลบัมาท�าท่ีบ้านเพ่ือรกัษา

สมดุลชีวิต เพราะช่วงเปิดบริษัทใหม่ๆ เขาโหมท�างานจนแทบไม่ได้ใช้ชีวิต

ในแง่มุมอื่น ทว่าหนนี้ก็ต้องยอมแหกกฎของตัวเอง เพราะไม่อย่างนั้นวันนี้

คงไม่มีงานมาคุย...อีกท้ังเขายังต้องพยายามดึงเธอออกจากกรุงเทพฯ  

ให้มากท่ีสดุระหว่างท่ีทรงพลกบับันลอืควานหาตวัคนท่ีปองร้ายเธอเสยีด้วย

"อ้าว งัน้เด๋ียวปีย่าขับรถให้ดีไหม แล้วบ่ายนีพ่ี้วีกพั็กสกัหน่อย ไม่ต้อง

รีบคุยงานหรอก"

"พี่ไม่ได้อดนอนขนาดนั้นหรอก แต่ลมดีแบบนี้มันชวนง่วงด้วย"  

เขายิ้มแล้วเปลี่ยนเรื่อง "น้องปีย่ามาเรียกพี่มีอะไรหรือเปล่า"

"อ้อ จริงด้วย...ปีย่าจะถามว่าคุณลุงชอบกินขนมอะไรเป็นพิเศษไหม 

เดี๋ยวปีย่าจะซื้อไปฝาก ตอบแทนที่คุณลุงอุตส่าห์เลี้ยงข้าวด้วย"

วีรากรมองหญิงสาวอย่างช่ังใจ...พ่อของเขาเลี้ยงม้ือเท่ียงเธอโดย 

ให้เหตผุลว่าเพือ่ตอบแทนท่ีเธอให้ท่ีพกั แต่นีเ่ธอจะซ้ือขนมกลบัไปให้ทรงพลอีก  

เดี๋ยวคงได้ตอบแทนกันไปมาไม่รู้จบ ครั้นจะห้ามไม่ให้ซื้อก็คงไม่ได้อีก

เอาเถอะ...
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"พ่อพี่ชอบขนมไข่ แบบที่น้องปีย่าเคยซื้อไปฝากที่ออฟฟิศนั่นแหละ 

อันท่ีจรงิขนมหวานกช็อบหมด แต่อายุเยอะแล้วต้องเพลาๆ ลงบ้าง ถงึโดยท่ัวไป 

พ่อพี่จะแข็งแรงเพราะออกก�าลังกายตลอดก็เถอะ"

"นั่นสิ ต้องระวังพวกน�้าตาลด้วย งั้นเอาเหมือนท่ีปีย่าจะซ้ือไปฝาก 

คุณพ่อแล้วกัน" ปริยากรก้มลงมองของในตะกร้าช็อปปิ้ง

"พี่ช่วยน้องปีย่าถือของแล้วกันจะได้หายง่วง" วีรากรยื่นมือออกไป 

เป็นเชิงขอ เธอสบตากบัเขาท่าทางประหลาดใจ ก่อนจะย่ืนตะกร้าในมือส่งให้

หญิงสาวหันกลบัไปเดนิซ้ือของต่อ ก้มหน้าก้มตาอ่านข้อมลูโภชนาการ 

บนกล่องขนม ไม่ได้ใส่ใจร่างสูงใหญ่ที่เดินตามอยู่ด้านหลังนัก บางครั้งจึง

ค่อยหันไปถามความเห็นเขาสักที กระทั่งนึกขึ้นได้

"จรงิส ิแล้วพีวี่ชอบกนิอะไรเป็นพิเศษไหม เดีย๋วปีย่าซ้ือท้ิงไว้ท่ีบ้านพกั  

เผื่อพี่วีขึ้นมาจะได้มีของกิน"

"พี่กินได้หมด แต่ปกติพี่ไม่ค่อยได้กินขนมหรอก"

"งัน้ปีย่าจะเอาขนมวางท้ิงไว้ตรงห้องกลาง ถ้าพ่ีวีหิวกห็ยิบกนิได้เลยนะ 

ไม่ต้องเกรงใจ" ปริยากรสรุป แต่ไม่ทันออกเดินต่อก็มีเสียงทักลอยมา

"ปีย่า..."

หญิงสาวหันไปมอง สตรีสูงวัยในชุดขาวตั้งแต่หัวจดเท้าผู้หนึ่งก�าลัง

เดินตรงมาหา สีหน้าแสดงถึงความแปลกใจ

"หลานปีย่าจริงๆ ด้วย ป้านึกว่าดูผิดเสียอีก มาเที่ยวเขาใหญ่เหรอ"

"มาดูท่ีดินค่ะ คุณป้าล่ะ มาปฏบัิตธิรรมแถวนีเ้หรอ" ปรยิากรยกมือไหว้ 

แล้วถามไปด้วย

"จ้ะ นี่ก�าลังจะกลับกรุงเทพฯ คณะเขาเลยแวะซ้ือของฝากกัน"  

สกาวเดือนเหลือบมองบุรุษที่ยืนอยู่ด้านหลังหลานสาว

"นี่พี่วีค่ะ พี่เขาเป็นสถาปนิกเลยมาช่วยดูท่ีดิน" หญิงสาวแนะน�า  

"พี่วีคะ นี่คุณป้าสกาวเดือน คุณป้าแท้ๆ ของปีย่าเอง"

"สวัสดีครับ" สถาปนิกหนุ่มค้อมศีรษะทักทายเนื่องจากมือก�าลัง 
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ถือตะกร้าที่มีของอยู่เต็ม

"สวัสดีจ้ะ...แล้วนี่มากันสองคนเหรอ"

"พี่วีมากับคุณพ่อเขาค่ะ เขารอคุณพ่อท�างานอยู่เลยมากับปีย่าก่อน" 

ปริยากรอธิบายไหลลื่นทั้งรอยยิ้ม

"แบบนีเ้อง" สกาวเดือนมองชายหนุม่อีกครัง้ ก่อนจะยกมือข้ึนลบูต้นแขน 

ของหลานสาว "เอาล่ะ ยังไงก็ระวังๆ หน่อยนะ คนรู้จักปีย่าเยอะ คนรู้จัก

ของพ่อเรายิ่งเยอะกว่า"

"ปีย่ารู้ค่ะ คุณพ่อเองก็รู้เหมือนกันว่าพี่วีจะมาช่วยดูท่ีดินให้ คุณป้า 

ไม่ต้องห่วง"

"งัน้กด็แีล้ว...เอาล่ะ ป้าไปก่อนแล้วกนั เดีย๋วเอาไว้ว่างๆ ป้าจะไปกนิข้าว 

ด้วยที่บ้าน" ผู้เป็นป้ามีท่าทีพอใจขึ้น "ดีใจที่ได้รู้จักนะคะคุณสถาปนิก"

"เช่นกันครับ" ชายหนุ่มตอบรับทั้งรอยยิ้มสุภาพ

"เดินทางปลอดภัยนะคะคุณป้า ไว้เจอกันท่ีกรุงเทพฯ" ปริยากร 

โน้มตัวไปกอดหญิงสูงวัยนิดหนึ่ง ก่อนจะยืดตัวยืนตรงแล้วยกมือไหว้

สกาวเดอืนส่งยิม้ให้วรีากรอีกครัง้ ก่อนจะหมนุกายผละไปทางด้านหลงั 

อันเป็นที่ตั้งของห้องน�้า...พอป้าเดินพ้นไปจากรัศมีการได้ยินแล้วหญิงสาว

ก็ถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่ง จากนั้นจึงหันไปส่งยิ้มให้วีรากร

"พีว่นีีด่วงสมพงศ์กบัครอบครวัของปีย่าดจีงั แป๊บเดยีวเจอญาติใกล้ชิด 

ของปีย่าครบเลย" เธอหัวเราะน้อยๆ ก่อนจะอธิบายต่อ "คุณป้าสกาวเดือน

เป็นพีส่าวคุณพ่อปีย่าค่ะ ท่านปฏบัิตธิรรมเป็นอาชีพหลกั ปกตท่ิานไม่มายุ่ง 

กับเรื่องธุรกิจ แต่เอาไว้ค่อยให้ท่านรู้เรื่องสร้างหมู่บ้านทีหลังน่าจะดีกว่า  

คอืคณุป้าเป็นพวกขีก้งัวลน่ะค่ะ ท่านจะกงัวลไปล้านแปดแล้วกอ็อกความเห็น 

อีกล้านแปด"

"พีเ่ข้าใจครบั ตราบใดท่ีอ�านาจตดัสนิใจอยูแ่ค่ท่ีคณุบันลอืกบัน้องปีย่า

ก็ไม่มีปัญหา จากประสบการณ์ของพ่ีมันจะมีปัญหากต่็อเมือ่เจ้าของโครงการ 

ไขว้เขวไปกับความเห็นหรือข้อแนะน�าของคนรอบตัวนี่แหละ" วีรากรบอก
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เสียงเรียบเรื่อย

"พี่วีสบายใจได้เลยค่ะ ไม่มีเรื่องแบบนั้นแน่นอน" ปริยากรให้ค�าม่ัน

หนักแน่น

"ถ้ามีเรือ่งอะไรอยากเตีย๊มกบ็อกได้นะครบั ถอืเป็นบรกิารพเิศษของพี ่

ก็ได้"

ดวงตาคู่สวยคมมองใบหน้าหล่อเหลา เขาพูดหน้าตาย แถมพอได้

สบตากนัเขายังเลกิคิว้คล้ายส่งค�าถามกลบัมาเสยีอีก จนเธอต้องหัวเราะออกมา

"เป็นบรกิารเสรมิท่ีเลศิสดุๆ เลยค่ะ...อันท่ีจรงิคณุน้าฉัตรกบัคณุป้าเดอืน 

รักและดีกับปีย่ามากแหละค่ะ ส่วนใหญ่ปีย่าท�าอะไรก็ไม่ขัดหรอก เพียงแต่

บางทีเหมือนว่าต้องขอออกความเห็นสักนิดหน่อยก่อนอะไรแบบนั้น ปีย่า

เลยอยากตัดไฟแต่ต้นลม ให้โครงการด�าเนินไปสักพักจนถึงจุดที่ต่อให้ใคร

พูดอะไรก็ไม่มีผลแล้วแบบนั้นน่าจะดีกว่า เพราะถ้าพูดแล้วไม่ฟังเดี๋ยวก็ 

บัวช�้าน�้าขุ่นเปล่าๆ"

วีรากรพยักหน้าเป็นเชิงบอกว่าเข้าใจ ขณะท่ีหญิงสาวก้มลงกลับไป

มองข้าวของในตะกร้า

"โห ของเยอะเหมือนกนันะเนีย่ ปีย่าไม่ได้ถอืตะกร้ากห็ยบิใส่เพลนิเลย 

เราไปจ่ายเงินกันดีกว่าค่ะ"

ชายหนุ่มเดินตามปริยากรไปโดยไม่โต้แย้ง ขณะเดียวกันก็ครุ่นคิดถึง

ค�าพูดของเธอไปด้วย...แม้จะมีท่าทีเหนื่อยหน่ายญาติผู้ใหญ่อยู่บ้าง แต ่

เอาเข้าจริงดูเหมือนเธอจะรักใคร่ท้ังสองคนดี ซ่ึงอันท่ีจริงมันก็เป็นเรื่องท่ี

พบเห็นได้อยู่บ่อยๆ ตามครอบครัวทั่วไป

อย่างไรกต็ามมันยังชวนให้คดิถงึปัญหาท่ีท�าให้เขากบัพ่อถกูจ้างพ่วง

กันในเวลานี้ด้วย แม้ปริยากรจะบอกว่าท้ังฉัตรชัยและสกาวเดือนดีกับเธอ 

และยังมีรายช่ือคนใกล้ชิดน่าสงสัยอ่ืนในลิสต์ท่ีบันลือให้มาอีก แต่ก็ใช่ว่า 

เป็นไปไม่ได้ที่สองคนนี้คิดจะท�าลายหลานสาว คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ เขาเห็น

มามาก...ไม่ว่าคนร้ายจะเป็นใคร อย่างน้อยขอให้เป็นคนท่ีหญิงสาวรัก 
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น้อยที่สุดแล้วกัน อย่างน้อยเธอจะได้ไม่ต้องเสียใจมาก

อ้าว...

ปริยากรชะงักเท้าเมื่อเปิดประตูเข้าสู่บ้านซ่ึงใช้เป็นพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

ตอนกลับมาถึงท่ีดินแดดก�าลังแรง บวกกับเธอยังมีงานของบริษัทท่ีต้อง

จัดการ หญิงสาวเลยขอผัดการคุยงานออกไป เธอบอกกับเขาว่าขอให ้

ความอบอ้าวลดน้อยถอยลงสักนิดก่อน ซึ่งวีรากรเองก็เห็นดีด้วย เขาบอก

จะนั่งเล่นรอในห้องกลาง เธอเลยแวบไปนั่งตอบอีเมลในบ้านของตัวเอง

เพราะอย่างไรวันนี้ก็เป็นวันท�างาน แต่รู้ตัวอีกทีก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้ว 

อากาศด้านนอกยังร้อนอยู่แต่แดดร่มลงเยอะแล้วเนื่องจากมีเมฆ เธอจึง 

กลับมาหาชายหนุ่ม แต่นึกไม่ถึงว่าจะเจอเขานอนเหยียดยาวหลับอยู่บน

โซฟาตัวใหญ่ที่กินพื้นที่ครึ่งค่อนห้อง

หญิงสาวมองร่างบนโซฟาอย่างลังเล สุดท้ายก็ตัดสินใจหย่อนตัวลง

นั่งบนเก้าอี้ไม่มีพนักเข้าชุดกัน จ�าได้ว่าเมื่อคืนเขานอนน้อย ดังนั้นปล่อย

ให้เขานอนต่ออีกสักหน่อยคงไม่เสียหาย...ดวงหน้าสวยหันมองไปรอบตัว 

คราวก่อนท่ีมาท่ีนีมี่เฟอร์นเิจอร์น้อยช้ินกว่านี ้บันลอืบอกว่าให้ใช้งบประมาณ 

ซ้ือข้าวของได้เต็มท่ี เนื่องจากอย่างไรเธอก็คงต้องวนเวียนมาพ�านักท่ีนี่

หลายเดือนหรืออาจเป็นปี แต่เธอไม่อยากสิ้นเปลือง วีรากรเลยเสนอว่าจะ

หาเฟอร์นเิจอร์มือสองสภาพดมีาให้ ปรยิากรวางใจให้เขาจัดการ ซ่ึงปรากฏว่า 

ผลออกมาไม่เลวเลย โดยเฉพาะเม่ือคดิว่าเพิง่ผ่านมาแค่สปัดาห์เดยีว แถม

เท่าที่เห็นตัวเลขก็อยู่ในเรตที่รับได้ด้วย

แล้วไหนจะเรือ่งท่ีวรีากรดยุู่งมากอีก...ปรยิากรหันกลบัมามองคนหลบั 

ความสงสัยผุดข้ึนมาในใจอย่างช่วยไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างไหมท่ีเขาท�าไม่ได้ 

แล้วที่โกงแบบสุดๆ ก็คือเขาหล่อด้วยนี่สิ

อืม แต่หน้าตาตอนหลับดูเด็กกว่าตอนตื่นแฮะ...ว่าแต่ท้ังหล่อ เก่ง 

นิสัยเท่าท่ีรู้จักกันก็ออกจะดี ท�าไมยังโสดมาถึงป่านนี้ได้ล่ะเนี่ย จะว่าไปก ็
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ใช่ว่าไม่มีผู้หญิงสนใจเขา จิรวดีนั่นก็คนหนึ่งแล้ว พูดตามตรงอีกฝ่าย 

โพรไฟล์ดีมากด้วย ทว่าเขากลับไม่มีทีท่าสนใจสักนิด

หรือว่าเขาจะมีความหลังฝังใจที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรัก...

หญงิสาวนัง่เท้าคางเอียงคอพนิจิวรีากรด้วยความสงสยั กระท่ังรูส้กึว่า 

มีคนมายืนอยู่ใกล้ๆ จึงเงยหน้าข้ึนมอง แล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อพบทรงพล 

ยืนลูบคางอยู่โดยท่ีเธอไม่รู้ตัวเลยว่าเขามายืนตรงนี้ตั้งแต่เม่ือไหร่ ดวงตา

ชายสูงวัยจับจ้องอยู่ที่ลูกชายคล้ายก�าลังครุ่นคิด แล้วจู่ๆ เขาก็หันขวับมา

ฉีกยิ้มถาม

"ก�าลังคิดว่าจะเล่นงานเจ้าวียังไงดีเหรอ"

"เอ๊ะ" ทีแรกปริยากรงงกับค�าถาม แต่พอสมองเรียบเรียงตีความ 

ให้เรียบร้อยแล้วก็รีบส่ายหน้าหวือ "ไม่ใช่ค่ะ คือ...ปีย่านัดพี่วีไว้ แต่มาเจอ

ว่าพี่วีหลับอยู่"

"ถ่ายรูปไว้แบล็กเมล์ได้นะ"

หญงิสาวอ้าปากหวอ ขณะท่ีทรงพลหัวเราะร่า เธอท้ังมนึท้ังตกใจ รูต้วั

อีกทีก็ตอนคนบนโซฟาขยับตัว

"พ่อเสยีงดงัอีกแล้ว" ในกระแสเสยีงของชายหนุม่เจอืไว้ด้วยแววร�าคาญ

"ไม่ดังแล้วแกจะตื่นเรอะ หนูปีย่ามานั่งรอตั้งนานแล้ว"

"อ้าว" วีรากรตะแคงศีรษะไปมองสาวสวยทันใด "อ้อ จริงด้วย พ่ี 

เผลอหลับไป โทษทีนะ"

"ไม่เป็นไรค่ะ จริงๆ ปีย่าก็เพิ่งมาไม่นาน..." เธอรีบโบกมือ

"วันหลังปลุกเจ้าวีเลยก็ได้ ไม่ต้องเกรงใจหรอก" ทรงพลบอก

"อืม วันหลังปลุกพี่ได้เลย" สถาปนิกหนุ่มยันตัวข้ึนมานั่ง มือใหญ่ 

เสยผมแรงๆ สองสามทีแล้วตามด้วยการปิดปากหาวอีกหวอด

"ถ้าพี่วียังง่วงจะงีบต่ออีกนิดก็ได้นะ"

"ไม่เป็นไร พี่ตื่นแล้ว" ชายหนุ่มผินหน้าออกไปมองด้านนอกบ้าน 

"แดดร่มแล้วด้วย ถ้าเสร็จงานวันนี้พรุ่งนี้ก็จะตื่นสายได้...ขอพี่ไปล้างหน้า
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ล้างตาแป๊บเดียว"

ปริยากรไม่คัดค้านอีก เธอเพียงนั่งมองวีรากรลุกเดินไปยังห้องน�้า 

กระท่ังประตปิูดลงแล้วหันกลบัมาเธอกต้็องสะดุง้อีกรอบด้วยพบสายตาของ

ทรงพลก�าลังจ้องมา พอได้สบตากันอีกฝ่ายก็ฉีกยิ้มส่งมาให้

"เย็นนีห้นอูยากกนิอะไร ตอนนีว่้างๆ เดีย๋วลงุขับรถออกไปซ้ือให้เอง...

ตอนแรกก็ลืมซื้อมาตั้งแต่เมื่อกลางวันนะ"

"เอ้อ ปีย่าเอาของสดมาด้วยค่ะ กะว่าจะท�าอาหารง่ายๆ กิน"

"หืม หนูจะท�ามื้อเย็นเองเหรอ" ทรงพลเลิกคิ้ว ท่าทางประหลาดใจ

"ตั้งใจไว้อย่างนั้นค่ะ เพราะเห็นที่นี่อยู่ไกล...ไม่รู้จะคุยงานเสร็จกี่โมง 

แต่ถึงไม่มีเวลาก็น่าจะพอท�าอาหารง่ายๆ อย่างข้าวผัดหรือผัดกะเพราได้" 

หญงิสาวหยุดนดิหนึง่แล้วท�าท่านกึข้ึนได้ "แต่ถ้าคณุลงุจะออกไปซ้ืออาหาร 

เดี๋ยวปีย่ากินกับคุณลุงได้ค่ะ"

"โอ๊ย ลุงกินได้ ไข่เจียวไข่ดาวฟองเดียวก็กินได้ ไม่มีปัญหา" พ่อของ

วีรากรโบกไม้โบกมือ "เจ้าวีก็เหมือนกัน พวกเรากินง่ายอยู่ง่าย ตอนแรก 

ลงุเสนอเพราะกลวัว่าจะไม่มีอะไรกนิเท่านัน้แหละ ถ้าเป็นแบบนีก้ว็านหนปีูย่า 

หน่อยแล้วกันนะ"

"ได้ค่ะ ยังไงขอดูเวลาก่อน ถ้ากลับมาเร็วปีย่าจะพยายามท�าอะไรท่ี

สิ้นคิดน้อยกว่าข้าวผัดหรือผัดกะเพราให้"

ทรงพลมองรอยย้ิมสดใสบนใบหน้าสวยแล้วส่งย้ิมตอบกลบัไป ก่อนท่ี 

เขาจะเหลอืบมองลกูชายซ่ึงเพิง่เดนิออกจากห้องน�า้ในสภาพผมเผ้าเปียกชืน้  

วีรากรส่งสายตาสงสัยมา แต่ผู้เป็นพ่อก็เพียงส่งรอยยิ้มกวนๆ กลับไปให้

คิดถูกจริงๆ ที่อาทิตย์นี้ตามมาด้วย...

ปริยากรเดินวนไปมาในบ้านพักของตัวเอง ดวงตาสอดส่ายมองหา

โทรศพัท์มือถอืคูใ่จไปท่ัว แต่จนแล้วจนรอดกห็าไม่เจอ หลงัจากช่ังใจอยู่ครูห่นึง่ 

เธอเลยเปิดประตูเดินกลับไปยังบ้านหลังกลาง ปรากฏว่าได้เจอร่างสูงของ
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วรีากรยืนอยู่หน้าอ่างล้างจานตรงครวั เขารบัรูถ้งึการมาของเธออย่างรวดเรว็  

ครั้นได้สบตากันเขาก็เลิกคิ้ว

"น้องปีย่าจะเอาอะไรหรือเปล่า"

"ก�าลังตามหามือถือน่ะค่ะ เจอพี่วีก็ดีเลย วานพี่วีโทรเข้าเครื่องปีย่า

หน่อยได้ไหม"

"มือถอื..." ใบหน้าหล่อเหลาผนิไปทางชุดโซฟา จากนัน้กพ็ยักพเยิดไป  

"เครื่องที่วางอยู่ข้างเครื่องพี่ใช่ไหม"

หญิงสาวหันมองตาม จากนัน้กท็�าตาโต ถลาไปหาโทรศพัท์มอืถอืของ

ตัวเองทันที

"โอ๊ย ปีย่าวางไว้ตัง้แต่ก่อนกนิข้าวแน่เลย มิน่านึกเท่าไหร่กน็กึไม่ออก

ว่าเอาไปวางไว้ที่ไหน"

"ตอนแรกพี่เห็นผ่านๆ นึกว่าพ่อพี่วางไว้ ไม่งั้นคงเอาไปให้น้องปีย่า

แล้ว" วีรากรวางจานลงบนตะแกรงพักจาน จากนั้นเขาก็หันไปฉวยผ้ามา

เช็ดคราบน�้าที่กระเด็นจากตอนล้างจาน

"พี่วีดูโปรด้านล้างจานจริงๆ ด้วย" ปริยากรอดกระเซ้าไม่ได้

เมื่อเย็นนี้พอกลับจากการไปดูท่ีดินและคุยงานกับชายหนุ่ม เธอก ็

มาท�าม้ือเย็นตามท่ีลัน่วาจาไว้ สถาปนกิหนุม่แปลกใจมากทีเดยีว ตอนแรก

เขาจะมาช่วยเธอด้วย แต่พอได้คยุกนัแล้วรูว่้าเธอเกลยีดการเกบ็ล้าง เขาเลย 

บอกว่าจะล้างถ้วยโถโอชามท้ังหมดให้เองเพราะตอนอยู่บ้านกร็บัหน้าท่ีนีม้า

แต่ไหนแต่ไร เป็นอันว่าตกลงแบ่งหน้าที่กันได้ลงตัว

"ขอบคุณอีกทีท่ีอุตส่าห์ท�ามื้อเย็นให้พวกพี่กินนะ วันนี้ก็เหน่ือยมา 

ทั้งวันด้วย"

"ถ้าพรุ่งนี้เช้าพี่วียังล้างจานได้ เดี๋ยวปีย่าท�าม้ือเช้าให้อีกก็ได้นะ...

อเมริกันเบรกฟาสต์ได้ไหมคะ หรืออยากกินอะไรอย่างอื่น ถ้าไม่ยากและมี

วัตถุดิบพอ ปีย่าน่าจะท�าให้ได้"

"เอาท่ีน้องปีย่าสะดวกเลยครบั พีก่บัพ่อกนิได้หมดแหละ" มุมปากของ
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ชายหนุม่ยกเป็นรอยย้ิมกบัท่าทางกระตอืรอืร้นของอีกฝ่าย เธอเล่าว่าบันลอื

ชอบให้ท�าอาหารให้กิน นัยว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัว แต่ใครจะไปนึกว่า

เธอจะมาท�าอาหารให้เขากับทรงพลกินด้วย "จริงสิ ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว  

น้องปีย่าพอจะมีเวลาสกันดิไหม พ่ีอยากชวนออกไปดขู้างนอกด้วยกนัหน่อย"

"ข้างนอก? ตอนนีเ้หรอคะ" ปรยิากรมองคนถามแบบงงๆ เพราะตอนนี ้

ข้างนอกนัน่ยังแทบไม่มีอะไรเลย พืน้ท่ีซ่ึงจะสร้างบ้านพกัตากอากาศของเธอ 

อยู่ไกลออกไป ซ�้ากลางป่าเขาแบบนี้มันก็มืดมากเสียด้วย

"ครับ แค่ข้างหน้าบ้านพักนี่แหละ"

ครัน้ได้ยนิอย่างนัน้สาวสวยกพ็ยกัหน้ารบัแม้จะยงัไม่เข้าใจนกั จากนัน้ 

เธอกก้็าวตามร่างสงูออกไปด้านนอก...บ้านส�าเรจ็รปูทุกหลงัท่ีสัง่มามีหน้าตา 

เหมือนกันทั้งหมด ด้านหน้าของทุกหลังเป็นเฉลียง เมื่อน�าบ้านมาตั้งเรียง

จงึกลายเป็นทางเดินยาวเชือ่มต่อกนั อากาศด้านนอกร้อนอ้าวแต่กม็ลีมพัด

อยู่บ้างท�าให้ไม่แย่นัก ปริยากรหันมองไปรอบตัว แต่ไม่พบอะไรนอกจาก

ความมืด มีจุดแสงขนาดเล็กอยู่ไกลๆ ซึ่งคงเป็นแสงไฟจากแคมป์คนงาน

ก่อสร้าง

"ดบูนท้องฟ้าส"ิ วรีากรบุ้ยใบ้ไปด้านบน เธอเลยเงยหน้ามองตามก่อนจะ 

ร้องออกมา

"โห วันนี้ดาวสวยจัง"

"วันนีฟ้้าเปิด พีเ่ลยอยากให้น้องปีย่ามาดูดาวสกัหน่อยน่ะ ตรงนียั้งไม่ค่อย 

มีแสงอ่ืนรบกวน ต่อไปถ้าสร้างหมู่บ้านแล้วอาจไม่ได้เห็นดาวชัดขนาดนี้

ก็ได้" เขาอธิบายเสียงเรียบเรื่อย สองแขนยกข้ึนกอดอกขณะท้ิงน�้าหนัก 

พิงเสาเหล็กของเฉลียง

"มิน่าเม่ือเย็นพีว่ถีงึถามปีย่าว่าอยากท�าศาลาบนเนนิสงูไว้ดดูาวไหม"

"มีท้องฟ้าแบบนี้ น่าเสียดายนะถ้าไม่มีที่เหมาะๆ ไว้ชื่นชมมัน"

"ปีย่าโชคดท่ีีได้พีว่มีาเป็นสถาปนกิให้ พีว่ีใส่ใจรายละเอยีดตลอดเลย" 

ปริยากรหันไปส่งยิ้มให้ชายหนุ่ม "ยังไงพี่วีลุยได้เต็มที่เลยนะคะ ปีย่าเชื่อใจ
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พี่วี"

"ขอบคุณครบั ต้องขอบคณุทางน้องปีย่าด้วยท่ีช่วยให้พีท่�างานง่ายมาก"  

สถาปนิกหนุ่มผินหน้ากลับไปส่งย้ิมตอบกลับ...นอกจากหญิงสาวจะเป็น

ลกูค้าท่ีคุยง่ายและไม่เรือ่งมากแล้ว เธอยังดแูลให้คนของเธอท�าวจิยัเกีย่วกบั 

ตลาดหมูบ้่านแถบเขาใหญ่ไว้ชัดเจนครบถ้วน ท่ีส�าคญัคอืสามารถส่งข้อมูล

มาให้เขาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังก�าชับฝ่ายประสานงานให้คอยติดต่อกับเขา 

นั่นท�าให้การพัฒนาแบบบ้านที่จะสร้างขายเป็นไปอย่างราบรื่น

"ปีย่าไม่อยากเป็นภาระของพี่วี เพราะตอนเริ่มงานคุณพ่อก็โยน

โครงการนี้ใส่ ปีย่าแทบไม่รูอ้ะไรเลย จนถงึตอนนีปี้ย่ายังงงๆ ด้วยซ�า้ว่ามาอยู่ 

ตรงนี้ได้ไง" เธอหัวเราะน้อยๆ

วรีากรมองหญิงสาวซ่ึงเวลานีอ้ยู่ในชุดเสือ้ยืดตวัโคร่งกบักางเกงขาสัน้

แค่เข่า เป็นธรรมดาท่ีเธอจะยังตดิใจกบัความแปลกประหลาดของโครงการนี ้ 

แต่กน็ัน่แหละ เม่ือเป็นบัญชาของบันลอืเธอกต้็องท�าตาม ความสงสยัต่างๆ 

กลายเป็นเรือ่งรอง ทว่ามันคงไม่เลอืนหายไปเฉยๆ แน่ ซ่ึงเขาก็ได้แต่หวงัว่า 

จะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ท�าให้เธอต้องยกความสงสัยกลับมาเป็นเรื่องหลัก

แมลงบินโฉบไปมาอยู่เหนือศีรษะของปริยากร ชายหนุ่มเห็นแล้วก ็

อดยื่นมือไปปัดไล่มันไม่ได้ เธอช้อนสายตาขึ้นมามองคล้ายจะถาม

"อยู่ในป่าแบบนี้แมลงเยอะ อาจจะมียุงด้วยก็ได้ พี่ได้ยินพวกคนงาน

บ่นว่ายุงที่นี่ดุ ยังไงน้องปีย่าเข้าบ้านก่อนดีกว่า"

"จรงิด้วย..." หญิงสาวพมึพ�า จากนัน้กห็มุนกายกลบัเข้าไปยังบ้านพกั 

ของตนเองอย่างรวดเร็ว

วรีากรมองตามไปอย่างไม่เข้าใจ แต่เขากไ็ม่ได้ตดิใจอะไรแล้วหันกลบัไป 

ยังบ้านหลังกลาง ตั้งใจว่าจะไปเก็บข้าวของปิดไฟ ทว่าขณะที่ก�าลังเดินวน

เช็กความเรียบร้อยภายในบ้านอยู่นั้นประตูก็ถูกเปิดเข้ามาอีกหน

"ปีย่าเอาสเปรย์กันแมลงมาด้วย กะว่าจะเอามาท้ิงไว้ท่ีนี่ วันนี้ปีย่า 

ลืมเอาให้พี่วี"
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"ขอบคุณครับ" เขารับสเปรย์มา ทว่าดวงตายังจับจ้องใบหน้าสวย...

เธอท�าให้เขาแปลกใจได้ไม่หยุดจรงิๆ "เดีย๋วพ่ีท้ิงสเปรย์ไว้ในบ้านกลางแล้วกนั  

ทุกคนจะได้ใช้ได้"

"ดีเหมือนกันค่ะ" เธอพยักหน้าหงึกหงัก "เอ้อ เดี๋ยวปีย่าปิดบ้านให้

ก็ได้นะ พี่วีจะได้ไปพัก"

"ไม่เป็นไร พี่แค่ก�าลังเช็กพวกล็อกหน้าต่าง น้องปีย่าไปได้เลย... 

ถ้าตอนกลางคืนมีอะไรก็เรียกพี่ได้ตลอดนะ ไม่ต้องเกรงใจ"

"โอเคค่ะ งั้นก็กู๊ดไนต์ แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้า" ปริยากรยกมือขึ้นโบก

บ๊ายบาย

"กู๊ดไนต์ครับ แล้วเจอกันพรุ่งนี้"

หญิงสาวส่งยิ้มให้เขาอีกครั้งก่อนจะผละไป เขารอกระทั่งประตูปิดลง

แล้วจึงหันกลับไปหาที่วางกระป๋องสเปรย์ หลังจากตรวจสอบทุกอย่างเขาก็

ปิดไฟแล้วเดนิออกจากบ้านพกั ดวงตาคมเหลอืบไปมองบ้านของปรยิากรก่อน  

ผ้าม่านถูกปิดไว้ทว่ายังเห็นแสงไฟเล็ดลอดออกมา มุมปากของเขายกเป็น

รอยยิ้มอัตโนมัติ ก่อนที่เขาจะเดินเลี้ยวไปอีกทางเพื่อกลับเข้าบ้านตัวเอง

"เดินยิ้มมาเชียว มีอะไรดีๆ หรือไง" ทรงพลซึ่งนั่งอยู่ตรงโต๊ะท�างาน

เอ่ยทักเมื่อเห็นลูกชายเดินเข้าบ้าน

"พ่อยังไม่นอนอกีเหรอ ท�าอะไรอยู"่ วรีากรเพิง่ตระหนกัว่าตนเองย้ิมอยู่  

จึงคลายริมฝีปากให้กลับสู่ภาวะปกติ

"บ๊ะ ยังไม่สองทุ่มด้วยซ�า้จะให้เข้านอน นีน่ัง่ดขู่าวอยู่" เขาพยักพเยิด

ไปทางหน้าจอแท็บเลตท่ีใช้เปิดดูข่าวทางออนไลน์ เนื่องจากท่ีบ้านนี้ไม่มี

โทรทัศน์

"ผมไปอาบน�้าก่อนนะ" ชายหนุ่มเดินลึกเข้าไปด้านในบ้าน

"อ้าว เดี๋ยวสิ ตกลงแกอารมณ์ดีเรื่องอะไร"

ไม่มีเสียงตอบจากลูกชายนอกจากเสียงกุกกักจากการรื้อข้าวของ 

อึดใจถัดมาวีรากรก็เดินถือเสื้อผ้าเข้าห้องน�้าไป ขณะท่ีทรงพลหรี่ตาลง 
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เล็กน้อยอย่างใช้ความคิด

จะว่าไปเม่ือกี้เหมือนจะได้ยินเสียงคนคุยกันแว่วๆ และแถวนี้ก็ไม่มี

ใครอื่นนอกจากปริยากรเสียด้วยสิ...



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

https://bit.ly/34U6dbM

https://bit.ly/34U6dbM

