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บทน�ำ

รถสปอร์ตสีด�ำรุ่นใหม่ล่ำสุดแล่นเข้ำมำจอดยังลำนกว้ำง

หน้าตึกสามชั้นสไตล์โมเดิร์นลอฟต์ย่านทองหล่อ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลาง

ร่มเงาไม้สเีขยีวสด สร้างบรรยากาศให้ดรู่มรื่นเยน็ตา แม้อากาศในเช้า

วนันี้จะค่อนข้างร้อนอบอ้าวกต็าม 

โลโก้ขนาดใหญ่ของบรษิทั The Ground (เดอะ กราวนด์) ซึ่งตดิ

อยู่บนตวัตกึโดดเด่นสะดดุตาผู้มาเยอืนตั้งแต่แรกเหน็ ชื่อนี้เป็นที่รู้จกั

กนัดใีนวงการออกแบบตกแต่งบ้าน ด้วยผลงานที่เป็นเอกลกัษณ์และ

ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการบ้านดไีซน์ทนัสมยั แต่ใช้งานได้จรงิ

ภากรเปิดประตรูถหรลูงจากฝ่ังคนขบั และเดนิอ้อมไปเปิดประตู

อกีด้านให้หญงิสาวที่มาด้วยกนั ก่อนที่ทั้งสองจะเดนิเคยีงคู่กนัเข้าไป

ในตึก เพื่อใช้บริการออกแบบและตกแต่งบ้านส�าหรับเป็นเรือนหอใน 

ปีหน้า

ภากรและวราลีเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากแบบที่พูดได้เต็มปาก

ว่า สมกนัราวกิ่งทองใบหยก เพราะฝ่ายชายมรีปูร่างสงูสง่า ใบหน้าคม

หล่อเหลา ผิวพรรณขาวสะอาดสะอ้าน ส่วนฝ่ายหญิงนั้นตัวเล็กน่า

ทะนถุนอม อ่อนหวานทั้งใบหน้าและกริยิาท่าทาง

ประตูกระจกบานใหญ่เลื่อนเปิดต้อนรับภากรกับวราลีโดย
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อตัโนมตั ิ เมื่อเข้ามาถงึภายในตวัตกึที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นเิจอร์ไม้ผสม

เหลก็ตามสไตล์ลอฟต์แล้ว พนกังานต้อนรบัสาวกพ็าเขาและเธอขึ้นไป

ยงัห้องรบัรองบนชั้นสอง

ระหว่างนั้นภากรมองส�ารวจไปรอบๆ ตามประสาวศิวกรซึ่งเคย

ดูแลงานก่อสร้างทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มาเก้าปีนับตั้งแต่

เรยีนจบปรญิญาโทด้านวศิวกรรมโยธาจากสหรฐัอเมรกิา

ที่จริงเขาก็มีเพื่อนในวงการสถาปนิกและมัณฑนากรที่ช่วย

ออกแบบเรอืนหอให้ได้ แต่ภากรยกหน้าที่ให้ ‘คู่หมั้น’ อย่างวราลเีป็น

คนเลือกบริษัท ซึ่งจริงๆ ใครจะออกแบบเรือนหอมันก็ไม่ได้ส�าคัญ 

เพราะเขากบัหญงิสาวม ี‘เรื่องใหญ่’ กว่านั้นให้ต้องคดิ

เมื่อมาถึงห้องรับรอง พนักงานสาวก็แนะน�าให้ลูกค้าและทีม

ออกแบบรู้จกักนั ก่อนน�าน�้าและกาแฟมาเสริ์ฟ จากนั้นจงึขอตวักลบั

ลงไปข้างล่าง

“ทีมงานของผมยังมาไม่ครบเลย ต้องขอโทษด้วยนะครับ”  

ภมูภิทัรรูส้กึซมึเซาอย่างบอกไม่ถูก ทั้งที่ปกตจิะกระตอืรอืร้นกว่านี้เมื่อ

พบลกูค้า แต่สาเหตขุองอาการนั้นมาจาก ‘อย่างอื่น’ ไม่ใช่เพราะเพื่อน

ร่วมทมี

“ไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะ จรงิๆ ว่านกบัพี่ไนน์มาถงึก่อนเวลานดั

เอง” หญงิสาวพยายามยิ้มสดใส

“ว่านเขาอยากคุยเรื่องเรือนหอเร็วๆ เลยนัดผมให้ไปรับแต่เช้า

เลยครบั” ภากรเย้าคู่หมั้นสาว

“พี่ไนน์สอิยากคยุมากกว่าว่านอกี” วราลคี้อนคนชอบแกล้ง

การพูดคุยด�าเนินไปตามปกติ ทว่าดวงตาของคนทั้งสามซ่อน

ความรู้สกึอดึอดับางอย่างเอาไว้ลกึๆ 

“แล้วนี่คุณว่านกับคุณไนน์มีแบบบ้านในใจบ้างหรือยังครับ” 

หวัใจของสถาปนกิหนุ่มบบีรดัจนเจบ็แปลบ เมื่อนกึภาพลูกค้าทั้งสอง
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อยู่ด้วยกนัในบ้านที่เขาออกแบบ

“เดี๋ยวรอมัณฑนากรกับนักจัดสวนก่อนก็ได้ครับ” ภากรบอก

อย่างไม่รบีร้อน

ภำกรขอตัวมำเข้ำห้องน�้ำ เพรำะเห็นว่ำไหนๆ ก็ยังมำกัน

ไม่ครบ แต่แล้วจังหวะที่เดินออกมาจากห้องน�้าเพื่อจะกลับไปยังห้อง

รบัรองนั้นเอง ชายหนุม่กไ็ด้พบกบัคนที่ ‘ทิ้งความค้างคาบางอย่าง’ ไว้

ในใจเขามากว่าสามเดอืน!

เขาและเธอหยุดเดินโดยอัตโนมัติในระยะห่างกันไปไม่ถึงสาม

ก้าว ดวงตาสองคู่มองกนัอย่างตกตะลงึ

อณุหภมูใินร่างกายของชายหนุม่และหญงิสาวป่ันป่วนคล้ายคน

เป็นไข้ ร้อนวูบแล้วเย็นเยียบสลับกันไปมา ทั้งสองสบตากันอยู่อย่าง

นั้นเนิ่นนานราวกบัเวลาได้หยดุเดนิ ก่อนหวัใจที่บบีรดัรนุแรงจะเตอืน

ว่าเขม็นาฬิกาไม่ได้หยดุเคลื่อนไหว

พกัตร์อปัสรกะพรบิตาเรว็ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาด ขณะ

ที่ภากรกลนืน�้าลายลงคออย่างยากล�าบาก

“คณุ...” เขาไม่รูจ้กัแม้แต่ชื่อเธอ แต่ใบหน้าหวานที่ล้อมรอบด้วย

เรอืนผมสลวยสดี�าขลบันั้นยงัคงตราตรงึอยูใ่นความทรงจ�าอย่างชดัเจน

คิ้วเรยีวของหญงิสาวขมวดเครยีด มนัเป็นความบงัเอญิที่อดึอดั

และประดกัประเดดิที่สดุครั้งหนึ่งในชวีติเธอเลยกว่็าได้ พกัตร์อปัสรไม่รู้

แม้แต่จะทกัทายด้วยค�าไหนด ีในเมื่อเธอไม่รู้จกัชื่อเขาด้วยซ�้า

“คณุ...ท�างานที่นี่เหรอครบั” ภากรคดิว่านั่นน่าจะเป็นค�าถามที่

ดกีว่า ‘สบายดไีหม’ ซึ่งมกัใช้กบัคนที่สนทิสนมกนั เพราะตั้งแต่ ‘เช้า

วนันั้น’ เขากบัหญงิสาวกไ็ม่ได้ตดิต่อกนัอกีแม้แต่ครั้งเดยีว

“ค่ะ” เธอมีสีหน้าพะอืดพะอม และดูเหมือนพยายามอดทน 

อดกลั้นกบับางอย่าง จมูกโด่งรั้นเป็นสแีดงเรื่อเหมอืนคนไม่สบาย
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“พอดผีมมาปรกึษาเรื่องออกแบบบ้าน”

“อ๋อ เหรอคะ” พกัตร์อปัสรไม่ได้ใส่ใจกบัสิ่งที่ได้ยนิ หวัใจของ

เธอก�าลงัสั่นคลอนอย่างหนกั เพราะไม่ได้เตรยีมใจเลยว่าวนันี้จะได้เจอ

เขาอกีครั้ง

“บงัเอญิจรงิๆ นะครบั” ภากรมองเธอด้วยแววตาที่เตม็ไปด้วย

ค�าถามมากมาย

“ค่ะ บัง...” พักตร์อัปสรพูดได้เพียงแค่นั้นก็ต้องวิ่งเข้าห้องน�้า 

เพราะก้อนอะไรบางอย่างแล่นขึ้นมาจกุที่ล�าคอ

ชายหนุ่มได้ยินเสียงโอ้กอ้ากดังมาจากข้างใน ไม่บอกก็รู้ว่า 

หญงิสาวก�าลงัอาเจยีนอย่างหนกั 

เธออาเจยีน...

สีหน้าของภากรเครียดเคร่งขึ้นทันทีเมื่อนึกถึงความเป็นไปได้

บางอย่างหลงัจาก ‘ความสมัพนัธ์ที่เกดิจากความหวั่นไหว’ ในคนืนั้น
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1
โลกใบนี้ไม่ได้กว้ำงใหญ่เหมือนที่คิด

เสียงอำเจียนยังดังตำมมำอีกเป็นระลอกพร้อมเสียงเปิด

น�้าดงัซ่าๆ ภากรอยู่บรเิวณนั้นก่อนเผื่อว่าจะมอีะไรให้ช่วยเหลอื และ

เขากต็้องการคยุกบัหญงิสาวถงึอาการของเธอเพื่อความชดัเจน

เวลาผ่านไปครู่หนึ่ง เสียงภายในห้องน�้าสงบลง ทว่าใบหน้า

คมคายของคนที่อยูข้่างนอกยงัห่างไกลจากค�าว่าสบายใจ ดวงตาของ

ภากรเต็มไปด้วยความสงสัยที่มีเพียงหญิงสาวเท่านั้นจะให้ความ

กระจ่างได้

เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นท�าให้รู้ว่าเจ้าตัวก�าลังเดินออกมา 

เจ้าของร่างสูงสูดหายใจลกึราวกบัมนัจะช่วยเรยีกสตกิลบัมาได้ ขณะ

สมองเรียบเรียงค�าพูดไม่ให้ฟังดูคุกคามหรือหมิ่นเกียรติของอีกฝ่าย  

ลมืไปเสยีสนทิว่าคู่หมั้นของตนเองรออยู่ และตอนนี้เขากห็ายมานาน

จนผดิปกติ

“นี่คุณยังอยู่อีกเหรอ” พักตร์อัปสรแหงนมองคนที่สูงกว่าหนึ่ง

ร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรด้วยสีหน้าตื่น ดวงตาโตเรียวสีด�าขลับฉาย

แววกงัวล

“เราต้องหาเวลาคยุกนั”

หญิงสาวหัวเราะหึ ริมฝีปากอิ่มเต็มที่เคยเป็นสีชมพูตอนนี้
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ซดีเซยีว “ไม่มอีะไรต้องคยุกนัค่ะ”

“มีสิ” เสียงทุ้มเต็มไปด้วยอ�านาจ “และเป็นเรื่องส�าคัญมาก” 

แม้ตอนนี้จะอยู่กนัเพยีงสองคน แต่สายตาของภากรกร็ะแวดระวงัอยู่

ตลอด เพราะหากคนอื่นรู้เรื่องนี้เข้ายิ่งจะท�าให้ทุกอย่างวุ่นวายไปกัน

ใหญ่

“เรื่องของเรามนัจบลงตั้งแต่เช้าวนันั้นแล้ว” 

“ใช่ แต่หลงัจากที่คณุไป มนัมคีวามผดิพลาดบางอย่างเกดิขึ้น 

และผมยงัไม่ได้บอกคณุ อาการของคณุวนันี้มนัท�าให้ผมคดิว่า...”

“ฉันไม่ได้ท้อง!” พักตร์อัปสรปฏิเสธเสียงแข็งและค่อนข้างดัง

จนตัวเองตกใจ หญิงสาวโล่งใจที่ไม่มีใครเดินผ่านมาพอดี แต่ยังไงก็

ไม่ปลอดภยั เพราะก�าแพงมหีู ประตูมชี่อง

“ผมยังไม่ได้พูดสักค�าว่าคุณ...ท้อง” ค�าสุดท้ายภากรลดเสียง

เบาลง

“แต่สายตาคณุบอกนี่คะ”

“คณุอ่านใจคนเก่ง”

“ค่ะ แล้วฉนักร็ูด้้วยว่าเรื่องที่คณุอยากคยุกค็อืฉนัท้องหรอืเปล่า” 

พกัตร์อปัสรเชดิหน้าอย่างทะนง “ไม่ต้องกงัวลหรอกนะคะ เพราะฉนั

ไม่ได้ท้อง” หญิงสาวไม่สบตาเขาเมื่อพูดประโยคหลังราวกับกลัว 

อกีฝ่ายจะจบัพริธุได้

“แต่ว่า...” ภากรยงัไม่ทนัได้พูดต่อ เสยีงโทรศพัท์มอืถอืของเขา

กด็งัขึ้น เป็นวราลนีั่นเองที่โทร. มาตาม ในจงัหวะไล่เลี่ยกนักม็คีนโทร. 

หาหญงิสาวเช่นกนั ต่างฝ่ายจงึต่างรบัสาย

“พี่ก�าลงัจะกลบัไป”

“โทษทภีทัร เราจะไปเดี๋ยวนี้แหละ” 

เมื่อภากรได้ยินเช่นนั้น ดวงตาคมกริบก็หรี่ลงอย่างคาดเดา 

“คุณเป็นหนึ่งในทีมงานที่จะดูแลเรื่องเรือนหอของผม?” ‘ภัทร’ ที่ 
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หญงิสาวคยุด้วยคงหมายถงึภูมภิทัร สถาปนกิที่เขาเจอเมื่อครู่

พักตร์อัปสรถอนหายใจแทนค�าตอบ โลกใบนี้คงเล็กกว่าที่เธอ

คดิหลายเท่า เธอกบัชายหนุ่มถงึต้องมาพบพานกนัอกีในวนันี้

กำรคุยคอนเซปต์ของเรือนหอและเซ็นสัญญำใช้เวลำไป

เกือบสองชั่วโมง โดยทั้งสถาปนิก มัณฑนากร และนักจัดสวนต่าง

วางแผนร่วมกัน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของบ้านมาก

ที่สดุ 

“เดี๋ยวอกีสามวนัทมีผมจะลงไปดสูถานที่จรงินะครบั จะได้ปรบั

แบบให้มคีวามเป็นไปได้และเหมาะสมที่สดุ” สถาปนกิหนุ่มบอก

ภากรพยกัหน้า “ครบั ที่อยู่ตามแผนที่ที่ผมให้”

“ว่าแต่งานไม่เร่งแน่นะครับ” วริศ นักจัดสวนหนุ่มวัยกลาง

สามสิบถามย�้า เพราะตามปกติขั้นตอนการออกแบบจะกินเวลาหนึ่ง

ถึงสองเดือนหรือมากกว่านั้นแล้วแต่สเกลงาน ซึ่งหากเป็นงานด่วน  

ค่าออกแบบกจ็ะไม่ใช่ตามที่ตกลงกนัเมื่อครู่

“ไม่เลยค่ะ ทกุคนท�างานเตม็ที่เลยนะคะ” 

“แน่นอนครบั สโลแกนของเดอะ กราวนด์คอื เราออกแบบบ้าน

ให้เหมือนบ้านของเราเอง เราค�านึงถึงคุณภาพมาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว

ครบั” วรศิเอ่ยเสยีงหนกัแน่น

“ส่วนการตกแต่งภายใน ฟ้าจะลองออกแบบคร่าวๆ ตามบรฟี

ที่คยุกนัก่อนนะคะ หลงัจากแบบบ้านลงตวั ฟ้าจะท�าภาพจ�าลองการ

ตกแต่งแบบทรดีใีห้ดูอกีทคี่ะ” มณัฑนากรสาวว่า งานของเธอเป็นขั้น

ตอนสดุท้ายของการสร้างบ้าน ตอนนี้เลยยงัลงรายละเอยีดมากไม่ได้ 

“ขอบคณุครบั” ภากรเอ่ยเสยีงเรยีบ แต่เธอไม่ยอมสบตาเขา

“ขอบคณุทกุคนอกีครั้งนะคะ” วราลยีิ้มอ่อนหวาน 

“ยนิดคีรบั” ภูมภิทัรมองหญงิสาวด้วยสายตาปวดร้าว ซึ่งเธอ
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กบัเขาคงรู้สกึไม่ต่างกนันกั

“คณุฟ้าไม่สบายหรอืเปล่าครบั ดูหน้าซดี” ภากรมองมณัฑนา-

กรสาวและเอ่ยจี้จดุ ภายนอกของพกัตร์อปัสรที่ดูนิ่งๆ นั้นในใจก�าลงั

คดิอะไรอยู่บ้างนะ 

“เปล่าค่ะ ฟ้าขอตวัไปเข้าห้องน�้าก่อนนะ ภทัร พี่รศิ เดี๋ยวเจอ

กนัที่แคนทนีนะคะ” มณัฑนากรสาวบอกแล้วกป็ลกีตวัไป

ภากรมองตามร่างเพรยีวระหงไปด้วยแววตาหมายมาด เขาจะ

ต้องหาทางคยุกบัหญงิสาวให้ได้ว่าเธอตั้งท้องลูกของเขาหรอืเปล่า!

วรศิสมัผสัได้ว่ำบรรยำกำศระหว่ำงคยุงำนในห้องรับรองดู

อมึครมึชอบกล เพยีงแต่เขาไม่พูดออกมาในตอนนั้น จนกระทั่งมานั่ง

รบัประทานอาหารเที่ยงที่แคนทนีกบัสถาปนกิรุ่นน้อง

“วันนี้ท�าไมพวกมึงดูแปลกๆ กันวะ” หนุ่มผิวเข้มวัยกลาง

สามสบิถามพลางตกัข้าวขาหมูเข้าปาก

“โทษทพีี่ เมื่อคนืผมนอนน้อยเลยไม่ค่อยมสีมาธ”ิ

“อ๋อ มนิ่า ตอนคยุกบัลูกค้าเมื่อกี้ตามงึดูแดงๆ” วรศิไม่ซกัต่อ

เมื่อได้รบัค�าตอบที่สมเหตสุมผล “แล้วฟ้ามนัเป็นอะไรหรอืเปล่า บอก

จะมากนิข้าวแต่กไ็ม่มา” นกัจดัสวนหนุ่มถามด้วยน�้าเสยีงห่วงใย

“ผมกไ็ม่แน่ใจครบั คงไม่หวิมั้ง”

“ไม่น่าใช่ มันต้องมีปัญหาอะไรแน่ๆ เพราะปกติดูเฮฮากว่านี้ 

ไม่งั้นจะได้ฉายานางฟ้าสายรั่วเหรอ” วรศิว่าแล้วกอ็ดข�าไม่ได้ 

เขายงัจ�าวนัแรกที่พกัตร์อปัสรเข้ามาท�างานที่นี่เมื่อห้าปีก่อนได้

ด ีตอนนั้นพวกหนุ่มๆ ในเดอะ กราวนด์ต่างกระชุ่มกระชวย เพราะมี

น้องใหม่ แถมยงัสวยสดใสเข้ามาเป็นสสีนัของออฟฟิศ

ใครๆ ก็คิดว่าเธอจะเป็นสาวสวยสุดเพอร์เฟกต์ตามแบบฉบับ

นางฟ้า แต่เปล่าเลย หญงิสาวเป็นกนัเองสดุๆ แถมยงัรั่วมากอกีด้วย
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“อ๋อ รู้แล้ว หรอืว่ามนัจะยงัเฮริ์ตไม่หาย” วรศิถงึบางอ้อเมื่อนกึ

ขึ้นได้ว่าหญงิสาวเลกิกบัแฟนไปเมื่อปีที่แล้ว และถงึตอนนี้กย็งัไม่เปิด

รบัใครอกีเลย “แต่คนเรามนัจะเฮร์ิตได้นานขนาดนั้นเลยเหรอวะ” หนุม่

ผวิเข้มขมวดคิ้วครุ่นคดิ แม้จะยงัไม่แต่งงาน แต่กใ็ช่ว่าไม่เคยมคีวาม

รกั ส�าหรบัเขาไม่เกนิหกเดอืนกล็มืได้แล้ว ไม่เคยเกนิกว่านั้นสกัครั้ง

“รกัมากกเ็จบ็มากเป็นธรรมดาแหละพี่”

“แหม มงึนี่พูดเหมอืนมปีระสบการณ์เลย” วรศิท�าหน้า ‘เผอืก’

“เปล่า ผมกพ็ูดไปงั้น” สถาปนกิหนุ่มหวัเราะกลบเกลื่อน

สบิห้ำนำทต่ีอมำ ภมูภิทัรและวรศิกม็ำยงัร้ำนกำแฟในสวน

ญี่ปุ่นกว้างข้างตึกเดอะ กราวนด์ที่ตกแต่งโดยวริศเอง ที่นี่เป็นที่ที่

พนักงานของเดอะ กราวนด์มักจะมานั่งพักสมองเมื่อคิดงานไม่ออก 

เพราะสเีขยีวขจขีองธรรมชาตช่ิวยท�าให้ไอเดยีบรรเจดิราวกบัน�้าป่าไหล

หลาก 

“อ้าว ฟ้านั่งกนิกาแฟอยูม่มุโน้นนี่หว่า” วรศิว่าพลางพยกัพเยดิ

“สงสยัจะไดเอต ช่วงนี้เหน็ถามผมว่าดูอ้วนขึ้นไหม”

“จรงิๆ มนักด็ูมนี�้ามนีวลขึ้นนะ แต่ไม่ได้อ้วนขึ้นขนาดน้าน”

“ผมกว็่างั้น แต่ผู้หญงิกอ็ย่างนี้แหละพี่ น�้าหนกัขึ้นนดิหน่อยก็

กงัวลแล้ว”

หลงัได้กาแฟที่สั่งแล้ว สองหนุ่มกเ็ดนิเข้าไปหามณัฑนากรสาว

ที่นั่งทอดอารมณ์มองต้นไม้ใบหญ้าอยู่ตามล�าพงั 

ดูเหมือนพักตร์อัปสรจะยังมีสติอยู่ เพราะอย่างน้อยเธอก็รู้ตัว

ตอนที่มคีนเดนิเข้าไปหา

“ฟ้า ท�าไมไม่ไปกนิข้าวกบัพวกเราวะ”

“พอดฟี้าไม่หวิน่ะพี่รศิ”

“ไม่หวิกต็้องกนิเว้ย เดี๋ยวโรคกระเพาะถามหา” รุ่นพี่หนุ่มบอก
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อย่างเป็นห่วง

วรศิและภูมภิทัรนั่งลงบนม้านั่งคนละตวั ขนาบข้างหญงิสาว

สถาปนิกหนุ่มเห็นแก้วเครื่องดื่มของพักตร์อัปสรก็ทักขึ้น “ฟ้า

กนิชามะนาวด้วยเหรอ”

วรศิมองตาม “เออ นั่นส ิเหน็บอกว่าไม่ชอบชามะนาวนี่นา”

“นกึอยากกนิขึ้นมาน่ะค่ะ กอ็ร่อยดนีะ” หญงิสาวว่าพร้อมหยบิ

แก้วขึ้นมาดดูอย่างชื่นใจ มนัท�าให้อาการคลื่นเหยีนหายไปเป็นปลดิทิ้ง 

แล้วกท็�าให้สดชื่นขึ้นมาก

“ว่าแต่นั่งคดิไรอยู่คนเดยีววะ”

“เรื่องงานค่ะ” สหีน้าของหญงิสาวค่อนข้างเครยีด

“นั่นไง คดิอยู่แล้วว่าที่มนัไม่ไปกนิข้าวเพราะต้องมปีัญหาอะไร

สกัอย่าง” วรศิตบเข่าฉาด “แต่ที่คยุกนัเมื่อกี้พี่ว่าลกูค้ากไ็ม่ได้เยอะนะ”

“ไม่เกี่ยวกบัลูกค้าหรอกค่ะ แต่ฟ้าจะให้คนอื่นท�าแทน”

“หา?!” ไม่เพยีงแต่วรศิที่ตกใจ แต่ภมูภิทัรกข็มวดคิ้วอย่างแปลก

ใจเหมอืนกนั

“ท�าไมล่ะฟ้า มีอะไรปรึกษาพวกเราก่อน อย่าเพิ่งใจร้อน” 

สถาปนกิหนุ่มมองเพื่อนร่วมงานด้วยสายตาห่วงใย

พกัตร์อปัสรกลนืน�้าลายลงคออย่างยากล�าบาก “คอื...ฟ้าตดัสนิ

ใจแล้วว่าจะลาออก” 

ตอนนี้ยงัไม่มใีครในเดอะ กราวนด์รู้ว่าพกัตร์อปัสรตั้งครรภ์ แม้

เธอจะอุม้ท้องสามเดอืนกว่าแล้ว อาจเพราะก่อนหน้านั้นเธอไม่แพ้ท้อง

เลย และเป็นท้องแรกด้วย ขนาดครรภ์เลยไม่ใหญ่มาก 

จรงิๆ หญงิสาววางแผนไว้ว่าจะท�างานต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าท้อง

จะโตและปิดไม่ได้อีกต่อไป แต่การพบภากรวันนี้ก็ท�าให้พักตร์อัปสร

ตดัสนิใจออกจากงานเรว็กว่าเดมิ เพราะถ้าเธอบอกว่าจะไม่ท�างานนี้ 

ชายหนุม่กค็งไม่ยอมง่ายๆ และใช้สทิธิ์ความเป็นลูกค้าบบีบงัคบัให้เธอ
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ท�าต่อพร้อมกบัจ้องจบัผดิว่าเธอตั้งครรภ์หรอืเปล่า ซึ่งนั่นจะท�าให้การ

ท�างานไม่มคีวามสขุ เพราะงั้นลาออกไปเลยดทีี่สดุ!

ภำกรก�ำลังขับรถไปส่งวรำลีท่ีร้ำนไอศกรีมของเธอซึ่งตั้ง

อยูใ่นห้างแห่งหนึ่งแถวสยาม หลงัจากรบัประทานมื้อเที่ยงด้วยกนัเสรจ็

ขณะรถเคลื่อนไปข้างหน้า ใจของหญิงสาวก็หวนนึกถึงค�าพูดของ 

ภูมิภัทรที่คุยกันในห้องรับรองตอนภากรไปเข้าห้องน�้า ดวงตากลมโต

เหม่อลอย จนกระทั่งเสยีงของคู่หมั้นหนุ่มถามขึ้น

“คดิอะไรอยู่เหรอว่าน” 

“ปะ...เปล่าค่ะ” หญิงสาวส่ายหน้าหวือ ก่อนชวนคุยเรื่องอื่น 

“งานก่อสร้างตกึเออร์เบนิ เฮรเิทจไปถงึไหนแล้วคะ”

“เกอืบร้อยเปอร์เซน็ต์แล้ว แต่กม็ปีัญหามาให้แก้เรื่อยๆ” ภากร

เป็นโพรเจกต์ แมเนเจอร์ ผู้ควบคมุดูแลการก่อสร้างตกึระฟ้าแห่งหนึ่ง

ที่สาทร ซึ่งจะกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในเรว็ๆ นี้ ด้วยรปูทรงของ

ตกึที่แปลกตาและมคีวามสูงถงึแปดสบิชั้น

“พี่ไนน์ไม่ธรรมดาเลยนะคะรู้ไหม ได้ดูแลโพรเจกต์ใหญ่ขนาด

นี้ ว่านภูมใิจแทนเลยค่ะ” วราลมีองเขาอย่างชื่นชม

“แต่รู้ไหมว่าตั้งแต่เซ็นสัญญารับงานนี้ พี่ก็นอนไม่หลับเลยสัก

คนื มนัรู้สกึเหมอืนขาข้างนงึอยูใ่นคกุแล้ว” ภากรกล่าวตดิตลก แต่นั่น

ไม่ใช่เรื่องเกินจริงสักนิด เพราะหากวิศวกรผู้ควบคุมงานไม่รอบคอบ 

ปล่อยปละละเลย ท�าให้มอีบุตัเิหตรุ้ายแรง มคีนเสยีชวีติ หรอืเหตไุม่

คาดฝันอื่นๆ เกิดขึ้น เขาก็อาจถูกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วศิวกรได้ ไปจนถงึขั้นตดิคกุเลยทเีดยีว

“ไม่หรอกค่ะ พี่ไนน์เก่ง ไม่งั้นไม่ได้รบัความไว้วางใจให้ดแูลงาน

นี้หรอก”

ภากรยิ้มรับค�าชื่นชม นัยน์ตาของวิศวกรหนุ่มเป็นประกายมุ่ง
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มั่น เรื่องงานส�าคัญที่สุดส�าหรับเขา ดังนั้นเมื่อได้รับมอบหมายอะไร

แล้ว เขาจะทุ่มสดุความสามารถ ไม่ให้ใครมาต�าหนไิด้

“ว่านรู้จกัคณุภทัรมาก่อนหรอืเปล่า” ชายหนุม่ตดัสนิใจถามขึ้น 

หลงัจากสงสยัมาตั้งแต่ตอนคยุกนั เพราะแววตาของวราลกีบัสถาปนกิ

หนุ่มที่มองกนันั้นดูไม่ใช่แววตาของคนที่เพิ่งรู้จกั

“เอ่อ...” ดวงตากลมโตกลอกไปมาเมื่อถกูถามแบบไม่อ้อมค้อม 

ขณะที่ภากรรอฟังค�าตอบของคู่หมั้นสาวอย่างใจเยน็
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2
เพื่อนห้องตรงข้ำม

วรศิขอให้พักตร์อัปสรคิดเร่ืองกำรลำออกอกีครัง้ หลงัจำก

เธอบอกไปเมื่อตอนพกักลางวนัว่าอิ่มตวักบังาน จงึอยากพกัไปท�าอะไร

อย่างอื่นเพื่อทบทวนตวัเองว่ายงัรกังานนี้หรอืไม่ 

พักตร์อัปสรยอมรับว่าเสียดายที่จะไม่ได้ร่วมงานกับเพื่อนและ

รุ่นพี่ที่รู้ใจทั้งสองคน แต่เธอกไ็ม่รู้จะท�างานต่อไปได้ยงัไงจรงิๆ ในเมื่อ

คนที่เธอต้องท�างานให้คอืผู้ชายที่เธอไม่อยากเจอมากที่สดุ! 

ภากร ทปีกรนฤนาถ ชายหนุม่ที่เธอมคีวามสมัพนัธ์ข้ามคนืด้วย

เพราะความหวั่นไหว

เขามคีู่หมั้นแล้ว และก�าลงัจะแต่งงานในไม่ช้า เธอไม่ต้องการ

ให้เรื่องนี้รบกวนจิตใจเขา อีกอย่างคือเธอตั้งใจจะไม่เรียกร้องความ 

รบัผดิชอบใดๆ อยู่แล้ว เธอสามารถดูแลลูกที่จะเกดิมาได้ด้วยตวัเอง 

ปี๊นๆ!

เสยีงแตรรถด้านหลงับอกให้รูว่้าสญัญาณไฟจราจรเปลี่ยนจาก

สแีดงเป็นสเีขยีวแล้ว และเธอมวัแต่เหม่อลอยจงึถูกบบีแตรไล่รวัๆ

พกัตร์อปัสรขบัรถมำถงึคอนโดแถวพระโขนงเกอืบสองทุม่ 

จริงๆ ที่นี่ก็อยู่ห่างจากทองหล่อไม่มาก ถ้าขึ้นรถไฟฟ้าไปท�างานก็ใช้
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เวลาไม่เกินสิบนาที แต่ท�าไงได้ในเมื่อมัณฑนากรอย่างเธอมีอุปกรณ์

เยอะแยะ ให้หอบขึ้นรถไฟฟ้าคงไม่ไหว วันไหนที่ไม่ต้องขนสัมภาระ 

นั่นละ หญงิสาวถงึจะใช้รถโดยสารสาธารณะ

พกัตร์อปัสรเดนิเข้ามายงัลอ็บบโีอ่โถงของคอนโด ก่อนจะไปเชก็

ตูจ้ดหมายและจ่ายค่าซกัรดีประจ�าเดอืนที่เคาน์เตอร์ จากนั้นกก็ดลฟิต์

ขึ้นไปยงัชั้นสบิแปด

ห้องขนาดสี่สิบตารางเมตรของเธอตกแต่งในสไตล์มินิมัลลิสต์ 

วอลล์เปเปอร์ใช้โทนสขีาวและฟ้าซึ่งเป็นสโีปรด ส่วนเฟอร์นเิจอร์แต่ละ

ชิ้นนั้นพักตร์อัปสรเลือกสีอ่อนอย่างสีครีมและสีชมพูที่ให้ความรู้สึก

อบอุ่น ผนงัแขวนภาพวาดสนี�้าเพื่อไม่ให้ดูโล่งเกนิไปนกั และแน่นอน

ว่าทกุตารางนิ้วเป็นฝีมอืการออกแบบตกแต่งของเธอเอง

มัณฑนากรสาววางกระเป๋าถือลงบนโต๊ะรับแขก ก่อนทิ้งตัวนั่ง

ลงบนโซฟาเบดอย่างผ่อนคลาย สดูกลิ่นกหุลาบหอมอ่อนๆ ที่ลอยอวล

อยู่ภายในห้องอย่างสดชื่น หลงัจากเมื่อยล้ากบังานและการจราจรมา

ทั้งวนั

ดวงตาโตเรียวพลันฉายแววกังวลเมื่อนึกบางอย่างขึ้นมาได้  

มอืบางเลื่อนมากมุท้องตวัเองและลูบเบาๆ เธอควรจะระมดัระวงัมาก 

กว่านี้เวลานั่งหรอืเดนิ เพราะอาจกระทบกระเทอืนถงึลูกได้

พกัตร์อปัสรไม่คุน้ชนิกบัชวีติการเป็นแม่เลยจรงิๆ แม้จะผ่านมา

สามเดือนกว่าแล้วหลังจากรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ แต่บางทีก็ยังเผลอท�า

อะไรแบบเดมิ 

ยงัมอีกีหลายเรื่องที่เธอต้องปรบัตวัและเรยีนรู ้เก้าเดอืนเหมอืน

เป็นระยะเวลาของการเตรยีมพร้อม บททดสอบของจรงิจะเกดิขึ้นหลงั

จากลูกคลอดออกมา นั่นกค็อืไม่ถงึหกเดอืนต่อจากนี้

แปลกดเีหมอืนกนัที่ก่อนหน้านั้นเธอแทบไม่มอีาการแพ้ท้องเลย 

เพิ่งมาเริ่มเป็นสองสามวันก่อนหน้านี้ ก่อนจะได้พบกับภากรอีกครั้ง 
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ราวกบัลกูน้อยต้องการประกาศให้พ่อของแกรูว่้ามตีวัตน แต่เธอยนืยนั

ค�าเดมิว่ายงัไงกไ็ม่ต้องการให้อกีฝ่ายรู้เรื่องนี้

เขามีชีวิตของเขา เธอก็มีชีวิตของเธอ ต่างคนต่างเดินคนละ 

เส้นทาง เรื่องของเขาและเธอจบลงอย่างสิ้นเชงิแล้วตั้งแต่เช้าวนันั้น!

เสียงเรียกเข้าจากสมาร์ตโฟนท�าให้พักตร์อัปสรหลุดจากภวังค์ 

หญงิสาวเหน็ชื่อบนหน้าจอกก็ดรบัด้วยน�้าเสยีงเป็นกนัเอง

“ว่าไง”

“ถงึห้องยงัแห้ง” 

เสยีงจากปลายสายคอื นายแพทย์ปรเมธ ตนัตสิรุยิะกจิ ผู้เป็น

เพื่อนสนิทที่สุดของเธอ และเขาก็เป็นคนเดียวที่เรียกเธอว่า ‘แห้ง’ 

เพราะตอนเด็กๆ พักตร์อัปสรตัวผอมเหมือนไม้เสียบลูกชิ้น หัวโตๆ 

เหมอืนถั่วงอก แต่ใครจะไปคดิล่ะว่าโตขึ้นมาเธอจะสวยสะพรั่ง สมกบั

ชื่อพกัตร์อปัสรที่หมายถงึผู้มใีบหน้าดจุนางฟ้า

“ถงึแล้ว” หญงิสาวตอบโดยยงัเอนหลงัในท่าสบายที่สดุ

“วนันี้ท�าน�้าพรกิกะปิของโปรดแก มากนิด้วยกนัไหม” ชายหนุม่

เอ่ยชวนน�้าเสยีงกระตอืรอืร้น

ห้องที่เธอพักอยู่ตอนนี้จริงๆ เป็นห้องที่ครอบครัวปรเมธซื้อไว้

เพื่อลงทนุ แต่เขากใ็ห้เธอเช่าราคาพเิศษในฐานะเพื่อนสนทิ ไม่เช่นนั้น

พกัตร์อปัสรกค็งไม่ได้อยู่ในห้องใหญ่และดขีนาดนี้

“ใครจะปฏิเสธให้โง่ล่ะ หิวจนจะกินควายได้ทั้งฝูงแล้วเนี่ย!” 

หญงิสาวหวัเราะเสยีงใส

“ไอ้บ้า! พูดไรน่าเกลยีด ไม่มคีวามเป็นกลุสตร”ี

พกัตร์อปัสรแอบข�า นี่ถ้าไม่รู้จกักนัมานาน เธอคงคดิว่าปรเมธ

เป็นเกย์ เพราะเจ้าตัวทั้งปากร้าย ช่างจิกกัด แถมยังไม่เคยมีแฟน 

สกัคน 

หลงัวางสายจากฝ่ายนั้น มณัฑนากรสาวกล็กุขึ้นจากโซฟาเบด
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เดินเข้าไปในห้องนอน เปลี่ยนชุดเป็นเสื้อยืดและกางเกงยีนขาสั้น

สบายๆ หยิบที่หนีบผมมาเกล้าขึ้นแบบลวกๆ เผยให้เห็นต้นคอยาว

ระหงชวนมอง จากนั้นกไ็ปยงัห้องครวั เปิดตูเ้ยน็หยบิองุน่ด�าไร้เมลด็ที่

ลูกค้าให้มาและไส้กรอกหมูรมควนัที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อ เพื่อจะ

ไปสมทบเป็นมื้อเยน็

ปกติแล้วหากว่างตรงกัน เธอกับปรเมธก็มักจะรับประทาน

อาหารเย็นด้วยกันประจ�าที่ห้องของเขา ปกติหมอหนุ่มจะเป็นคนท�า

อาหาร ส่วนเธอท�าเป็นแค่มาม่าและไข่ต้มเท่านั้น

ร่างเพรียวระหงมาถึงหน้าห้องของแพทย์หนุ่มโดยใช้เวลาไม่

นาน ยกมอืเรยีวขึ้นเคาะประตูเบาๆ 

“เปิดเลย ไม่ได้ลอ็ก” เสยีงตอบรบัดงัมาจากข้างใน

เมื่อหญิงสาวเปิดประตูเข้าไปก็พบว่ามีอาหารเรียงรายอยู่บน

โต๊ะรับแขกในห้องนั่งเล่นแล้ว ทั้งแกงเขียวหวาน หมูทอดกระเทียม 

และผักลวก แต่ละจานห่อแรปถนอมอาหารไว้เรียบร้อยเพื่อคงความ

สะอาดสมกบัเป็นคณุหมอ

“รู้ได้ไงว่าเป็นฉัน เกิดเป็นโจรมาปล้นท�าไง” พักตร์อัปสรแซ็ว

พลางเอาของกนิไปวางสมทบ

“ไม่กลัวเว้ย เพราะไม่มีอะไรให้มันปล้นหรอก” เจ้าของห้อง 

ท�าหน้ากวน 

“ปล้นสวาทไง!”

“ไม่กลวั”

“ย่ะ! ขอให้โดนจรงิๆ” เธอแช่ง ก่อนพยกัพเยดิไปยงัถงุไส้กรอก

ที่วางอยู่ข้างชามองุ่นด�า “เดี๋ยวเอาไส้กรอกไปเวฟด้วย”

“ขนาดเวฟยงัไม่ยอมท�าเอง เชื่อแล้วว่าสกลิท�าอาหารต�่าจรงิๆ” 

คนที่อยู่ในชดุผ้ากนัเปื้อนสขีาวส่ายหน้าไปมาแบบอ่อนใจเกนิจรงิ

ปรเมธสูงกว่าหนึ่งร้อยแปดสบิห้าเซนตเิมตร ถ้ายนืเทยีบกนั เธอ



ภัคธร  23   

กส็ูงเลยหน้าอกเขามานดิเดยีวเท่านั้น

ชายหนุม่เป็นคนผวิขาว ขาวกว่าเธอด้วยซ�้า ถ้าถามว่าหล่อไหม 

พักตร์อัปสรก็ตอบตามตรงว่ามาก ไม่ว่าจะเป็นคิ้วเข้ม ตาเรียวยาว 

จมูกโด่ง รมิฝีปากบางสชีมพู ดูๆ ไปแล้วกเ็หมอืนดาราเกาหลทีี่สาวๆ 

กรี๊ดกัน แต่เธอก็ไม่เคยชมปรเมธตรงๆ สักที เพราะแค่นี้มันก็หลง 

ตวัเองมากพอแล้ว

แพทย์หนุ่มเพิ่งกลับมาประจ�าที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ได ้

หกเดอืน หลงัจากไปท�างานใช้ทนุที่ต่างจงัหวดัมาสามปี และตอนนี้ก็

ก�าลงัเรยีนต่อเฉพาะทางด้านศลัยศาสตร์ ซึ่งต้องใช้เวลาห้าปีถงึจะได้

เป็นศลัยแพทย์ตกแต่งเตม็ตวัตามที่ตั้งใจไว้

ปรเมธบอกว่าถ้าเรยีนจบเมื่อไรจะท�านมให้เธอฟร ีดสูว่ิามนักวน

แค่ไหน เธอมเียอะอยู่แล้ว จะไปท�าให้เจบ็ตวัท�าไมล่ะ

“แล้วไหนน�้าพริกกะปิ” คนชอบเมนูนี้ถามเมื่อไม่เห็นว่ามันอยู่

บนโต๊ะ

“ยงัไม่ท�า” แพทย์หนุ่มตอบห้วนๆ

“เอ้า”

“ท�าไม่นานหรอกน่า เตรยีมของไว้หมดแล้ว”

“เรว็เลย เจ้าแม่หวิ” พกัตร์อปัสรบอกพร้อมเดนิไปนั่งรอบนโซฟา 

หน้าที่ของเธอคอืรอกนิ และกนิๆๆ เท่านั้น เธอเคยอาสาช่วยแล้ว แต่

ปรเมธบอกว่าอย่าเลยดกีว่า เพราะยิ่งมเีธอช่วย ยิ่งเสยีเวลากว่าเดมิ 

เพราะแค่กะเพรากบัโหระพา พกัตร์อปัสรยงัแยกไม่ออก

“รอแป๊บ”

ใบหน้าขาวที่ชื้นด้วยเหงื่อระบายยิ้ม เวลายิ้มตาของปรเมธจะ

เป็นสระอ ิดนู่ารกัชวนละลายจนมคีนแอบถ่ายรปูไปโพสต์ในทวติเตอร์

พร้อมตดิแฮชแทก็ ‘หมอหล่อบอกต่อด้วย’ ไม่พอแค่นั้น มชี่องทวีเีคย

มาตดิต่อปรเมธไปแสดงละครด้วย แต่เจ้าตวัปฏเิสธ เพราะไม่ถนดัเรื่อง
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การแสดง 

คงมเีธอคนเดยีวละมั้งที่ไม่เคยหลงเสน่ห์ของปรเมธเลย เพราะ

รูจ้กักนัมาตั้งแต่สมยัอนบุาล เหน็หน้ากนัจนชนิและรูน้สิยัใจคอกนัหมด

แล้ว

ภำกรส่งกุญแจให้คนขบัรถน�ำรถไปจอดในโรงรถ ส่วนตวั

เขาก้าวขึ้นบันไดมุขหน้าบ้าน เข้าไปในบ้านหลังงามของตระกูลทีป- 

กรนฤนาถ ซึ่งเป็นเจ้าของธรุกจิสิ่งพมิพ์รายใหญ่ของประเทศไทย และ

ตอนนี้ยงัมชี่องทวีดีจิทิลัเป็นของตวัเองอกีด้วย

จังหวะก้าวเดินที่มั่นคงของคนร่างสูงโปร่งบ่งบอกบุคลิกที่เป็น

คนหนกัแน่น ภากรเดนิผ่านห้องโถง ก่อนจะแวะไปยงัห้องนั่งเล่นที่เวลา

นี้พ่อแม่ของเขามกัจะนั่งดูทวีอียู่ด้วยกนั

“สวสัดคีรบัคณุพ่อ คณุแม่” ภากรยกมอืไหว้พวกท่าน

หากเป็นเมื่อก่อน พ่อกบัแม่คงไม่มเีวลาว่างแบบนี้ แต่หลงัจาก

วางมือให้ภานุรุจ น้องชายที่อายุน้อยกว่าเขาห้าปีดูแลธุรกิจแทน  

พวกท่านกม็เีวลาผ่อนคลายมากกว่าเดมิ

คนทั่วไปมกัรู้จกัภานรุจุมากกว่าภากร เพราะรายนั้นปรากฏตวั

ตามสื่อบ่อยๆ ในฐานะนกัธรุกจิหนุม่ไฟแรง ไม่เหมอืนพวกวศิวกรอย่าง

เขาที่ชอบขลกุตวัอยู่ตามไซต์งาน 

“เป็นไงบ้างลูก” อษุาเอ่ยถามลูกชายด้วยน�้าเสยีงอารี

“ที่ไซต์เจอปัญหานิดหน่อยครับคุณแม่ แต่ก็แก้กันจบแล้ว”  

แววตาของชายหนุ่มอ่อนล้า อยากพกัผ่อนเตม็ที

“แล้วเรื่องออกแบบเรือนหอล่ะ ไปคุยกับสถาปนิกมาหรือยัง” 

นั่นคอืเรื่องที่ท่านอยากรู้มากกว่า

ภากรและวราลหีมั้นกนัอย่างเป็นทางการไว้เมื่อห้าปีก่อน และ

ปีหน้าทั้งสองจะต้องแต่งงานกนัตามที่ครอบครวัวางแผน
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พ่อแม่เร่งรดัให้เขากบัเธอรบีวางแผนเรื่องเรอืนหอมาตั้งแต่สอง

เดอืนที่แล้ว เพราะกลวัจะสร้างเสรจ็ไม่ทนังานแต่ง แต่ภากรและวราลี

ก็ขอเลื่อนมาเรื่อยๆ จนพวกท่านไม่ยอมให้ผัดผ่อนอีกต่อไป แถมยัง

ต้องการหลักฐานว่าไปคุยกับสถาปนิกมาแล้วจริงๆ วันนี้เขาและ 

หญงิสาวจงึต้องไปที่บรษิทัเดอะ กราวนด์นั่นเอง

“ไปมาแล้วครบั” ภากรตอบเสยีงเนอืย

“เป็นยงัไงบ้าง” อาทติย์ผู้เป็นพ่อถามขึ้น

“ก็เรียบร้อยดีครับ นี่ครับส�าเนารายละเอียดสัญญา” เขาเดิน

เข้าไปนั่งบนโซฟาตวัเยื้องกนัและยื่นซองสนี�้าตาลให้ 

เมื่อพ่อกบัแม่เปิดดูกย็ิ้มอย่างพงึพอใจ

“อ้อ เสาร์นี้คณุพ่อคณุแม่ว่างไหมครบั ผมอยากพาไปทานข้าว

นอกบ้าน”

“แม่หฝูาดหรอืเปล่าเนี่ย พาไปเนื่องในโอกาสอะไรจ๊ะ” หญงิวยั

กลางคนหรี่ตามองลูกชายที่ปกตแิทบไม่ค่อยถามแบบนี้ เพราะตั้งแต่

ท�างานภากรกไ็ม่ค่อยมเีวลาไปไหนมาไหนกบัเธอและสามนีกั

“รบีรบัปากลูกไปเถอะคณุ นานๆ จะมเีวลาให้เราท”ี อาทติย์

แซว็ลูกชาย

“งั้นไปกไ็ป” 

“คณุพ่อล่ะครบั”

“เอ้า แม่แกไป พ่อกต็้องไปส ิแล้วนี่จะชวนเนสด้วยหรอืเปล่า” 

ท่านหมายถงึลูกชายคนเลก็

“ไม่ครบั พอดน้ีองว่านกจ็ะชวนคณุพ่อคณุแม่ไปด้วยเหมอืนกนั” 

เรื่องนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกบัภานรุจุเท่าไร ถ้าฝ่ายนั้นไปกจ็ะอดึอดัเปล่าๆ

“อ๋อ เป็นการกนิข้าวระหว่างว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกบัพ่อแม่ของ

ทั้งสองฝ่ายนี่เอง” อุษายิ้มปลื้ม อีกไม่นานลูกชายคนโตของเธอก็จะ

เป็นฝั่งเป็นฝา แล้วเธอกจ็ะได้อุ้มหลานเหมอืนเพื่อนๆ สกัที
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“รูไ้หมว่าแม่เราเขาอยากให้แต่งกบัหนวู่านวนันี้พรุง่นี้เลยด้วยซ�้า 

บอกว่าปีหน้านานไป พ่อกเ็หน็ด้วยนะ ไม่เลื่อนเข้ามาให้เรว็กว่านี้ล่ะ” 

ชายวยักลางคนเอ่ยพลางมองภรรยาด้วยสายตารกัใคร่

“โธ่ เรือนหอยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยครับ” ภากรอ้างไปอย่าง

นั้น เพราะระหว่างทางไปส่งวราลีที่ร้านไอศกรีมของเธอ เขากับ 

หญงิสาวตดัสนิใจเปิดอกคยุกนั จนได้รู้ว่าต่างคนต่างกม็ ี ‘ความลบั’ 

บางอย่างเก็บไว้ ซึ่งความลับที่ว่าเป็นเหตุผลที่ท�าให้เขากับวราลี

แต่งงานกนัไม่ได้

“ถ้าเสร็จไม่ทันจริงๆ ก็อยู่บ้านเราไปก่อนก็ได้ บ้านเสร็จค่อย

ย้าย” อษุาคดิว่านั่นไม่เป็นปัญหาสกันดิ

ภากรถอนหายใจอย่างอึดอัด ยิ่งพ่อแม่ตั้งความหวังไว้สูง ยิ่ง

ท�าให้เขาล�าบากใจ “ผมขอคุยกับน้องว่านอีกทีแล้วกันครับ เรื่องนี้

ตดัสนิใจคนเดยีวไม่ได้ อกีอย่างงานที่ผมคมุอยู่กย็งัไม่เสรจ็เรยีบร้อยด ี

ถ้าต้องเตรยีมงานแต่งไปด้วย ผมคดิว่าอาจจะไม่สะดวก”

“ว่าไปลูกกม็เีหตผุล” ผู้เป็นพ่อพยกัหน้า

“งั้นก็ตามใจ ขอแค่แต่งแล้วรีบมีหลานให้แม่ก็พอ” หญิงวัย

กลางคนบอกด้วยแววตาคาดหวงั

ภากรคยุกบัพวกท่านต่ออกีพกัหนึ่ง จนเริ่มรูส้กึง่วงจงึบอก “ผม

ขอตวัไปอาบน�้าก่อนนะครบั”

อุษาพยักหน้ารับรู้และเอ่ยเสียงอารี “ไปเถอะลูก เหนื่อยมา 

ทั้งวนัแล้ว”

ชายหนุ่มระบายลมหายใจยาวหลังเดินออกมาจากห้องนั่งเล่น 

วนัเสาร์ที่จะถงึนี้ได้แต่หวงัว่าทกุอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยด ี
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3
พิรุธ

พกัตร์อปัสรนัง่รอน�ำ้พรกิกะปิพลำงลุ้นอำกำรตวัเองว่ำจะ

แสดงพริธุออกมาให้ปรเมธเหน็หรอืเปล่า เพราะเธอไปอ่านมาว่าผูห้ญงิ

แพ้ท้องบางคนเมื่อได้กลิ่นอาหารที่เคยชอบแล้วกลับคลื่นไส้ก็มี หรือ

บางคนอยู่ๆ  กเ็ปลี่ยนมารบัประทานอาหารที่ไม่เคยรบัประทานมาก่อน

ในชวีติซะงั้น

เมื่อครู่เธอแอบดมอาหารบนโต๊ะหมดแล้ว ซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

แต่ยงัอดกงัวลไม่ได้ เพราะตวัเธอเพิ่งมอีาการแพ้ท้องแบบที่สอง นั่น

คอืวนันี้ตอนเที่ยงอยู่ๆ กไ็ม่หวิข้าว แต่นกึอยากดื่มชามะนาวที่ไม่เคย

ชอบขึ้นมาเฉยๆ เธอรูส้กึเหมอืนมรีสชาตเิปรี้ยวอมหวานตดิอยูท่ี่ปลาย

ลิ้น และกระหายอยูต่ลอดถ้าไม่ได้ดื่มมนั จนถงึตอนนี้กย็งันกึอยากดื่ม

อยู่เลย ร่างกายของคนท้องนี่น่าแปลกจรงิๆ 

เสียงเตือนข้อความเข้าจากสมาร์ตโฟนที่ดังขึ้นท�าให้ความคิด

ของพักตร์อัปสรหยุดลง มือเรียวเอื้อมไปหยิบเครื่องมือสื่อสารมาดูก็

พบว่าเป็นข้อความที่มาจากกรุ๊ปไลน์ ‘ดรมีทมี ออฟ เดอะ กราวนด์’ 

ซึ่งมเีธอ ภูมภิทัร และวรศิอยู่ในนั้น

Phumphat : มเีรื่องมาแจ้งทกุคนครบั
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Ris the gardener : ว่าไง 

* Fah * the grounD : ว่า? 

ข้อความของวรศิปรากฏบนหน้าจอแทบจะพร้อมกนักบัเธอ

Phumphat : คณุว่านกบัคณุไนน์ขอยกเลกิงานออกแบบเรอืนหอ

ครบั

คิ้วเรียวของพักตร์อัปสรแทบจะชนกันเมื่ออ่านจบ วริศก็คง

เหมอืนกนั

* Fah * the grounD : หมื?????

Ris the gardener : หา!!! พูดเล่นพูดจรงิวะ *O*

ไม่แปลกที่เธอกับนักจัดสวนหนุ่มจะสงสัย ก็เล่นมาบอกแบบ

ไม่มปีี่มขีลุ่ยอย่างนี้

Phumphat : จรงิครบั คณุว่านเพิ่งโทร. หาผมเมื่อกี้นี่เอง บอก

ว่าเธอกบัคณุไนน์จะไม่แต่งงานกนัแล้ว

Ris the gardener : เฮ้ย ไรวะ แล้วเรื่องสญัญาล่ะ

* Fah * the grounD : ฟ้าว่าเขาน่าจะไม่แคร์นะพี่รศิ ดนูามสกลุ

สิ

Ris the gardener : เออว่ะ นี่ลมืไปเลยว่าคณุไนน์เป็นทายาท

หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ งั้นเงินค่าผิดสัญญาคงไม่ระคายขนหน้าแข้ง

หรอก

* Fah * the grounD : เขาบอกไหมว่าท�าไม?
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นั่นเป็นสิ่งที่พกัตร์อปัสรอยากรูม้ากที่สดุ หวงัว่าในเหตผุลนั้นคง

ไม่มเีธอเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรอกนะ ในเมื่อเธอยนืยนักบัภากรไปแล้ว

ว่าไม่ได้ท้อง 

และถงึตอนนี้จะรูว่้าเขาเป็นทายาทของตระกลูที่ร�่ารวยมหาศาล 

เธอก็ไม่คิดจะเรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ จากชายหนุ่มแม้แต่น้อย 

ตามที่ได้ตั้งปณธิานเอาไว้ตั้งแต่วนัที่รู้ตวัว่าตั้งครรภ์ 

ลูกของเธอ เธอดูแลเองได้

Ris the gardener : เงยีบ หายไปไหนของมนั

วรศิถามหลงัภูมภิทัรหายไปประมาณสามนาท ีไม่นานต่อจาก

นั้นเจ้าตวักต็อบมา

Phumphat : โทษทพีี่ ผมขบัรถอยู่ 

Ris the gardener : แกแน่ใจใช่ไหมว่าเขาจะยกเลกิจรงิๆ ไม่ใช่

ว่าทะเลาะกนัเลยพดูเพราะงอนกนันะ ผูห้ญงิเวลางอนชอบขูว่่าจะเลกิ 

แต่พอหายโกรธกก็ลบัมาหวานกนัเหมอืนเดมิ

Phumphat : แน่ใจพี่ ผมถามแล้วถามอกี คณุว่านกบ็อกว่าจะ

ไม่มงีานแต่งงานจรงิๆ แต่รายละเอยีดลกึๆ ผมกไ็ม่รู้หรอกว่าท�าไม

Ris the gardener : เออ อยากรู้ว่ะ พรุ่งนี้หนงัสอืพมิพ์เดอะ ซนั

นวิส์จะมขี่าวนี้ไหมวะ

* Fah * the grounD : ทกุคน ฟ้ากนิข้าวก่อนนะ เดี๋ยวมาตาม

อ่านค่ะ

พักตร์อัปสรพิมพ์ข้อความไป เมื่อเห็นปรเมธเดินออกมาจาก 

ห้องครวั
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“มาแล้ว น�้าพรกิกะปิที่อร่อยที่สดุในจกัรวาล” แพทย์หนุ่มบอก

อย่างภมูใิจน�าเสนอ แก้มของเจ้าตวัเป็นสรีะเรื่อจากการวิ่งวุน่อยูใ่นครวั

ท�าอาหารหลายอย่าง แต่แววตายงัเตม็ไปด้วยความสขุ

“ท�านานจรงิ” หญงิสาวแกล้งบ่น 

“กไ็ม่ได้รอไม่ใช่เหรอ”

“ใครบอก”

“เหน็นั่งเล่นมอืถอือยู ่คยุกบัใคร” คนถามเลกิคิ้วเข้มขึ้น ดวงตา

เรียวยาวสีน�้าตาลเปล่งแสงวิบวับอย่างสอดรู้สอดเห็น “แฟนใหม่?”  

ปรเมธถามพร้อมกบัวางถ้วยน�้าพรกิกะปิบนโต๊ะรบัแขก และนั่งลงบน

โซฟาอกีตวั

“เปล่า พี่รศิกบัภทัร” พกัตร์อปัสรเหลอืบมองถ้วยของโปรด ไม่รู้

ท�าไมถงึต้องพูดไปกลั้นหายใจไปโดยอตัโนมตัิ

“เรื่องงานอะด”ิ 

“ใช่ แต่ตอนนี้เรื่องงานเอาไว้ก่อน หวิมากแล้วเนี่ย” หญงิสาว

วางสมาร์ตโฟนไว้ข้างตัวพร้อมกับปิดเสียงเตือนเพื่อไม่ให้รบกวนการ

รบัประทานอาหาร

“เป็นไร คัดจมูกเหรอ” คิ้วเข้มขมวดเข้าหากันเมื่อเห็นท่าทาง

แปลกๆ ของเพื่อน

“เปล๊า!”

“แล้วท�าไมต้องพูดเสยีงขึ้นจมูก แถมยงัเสยีงสูงด้วย!” ดวงตา

แวววาวของปรเมธเหมอืนต�ารวจที่ก�าลงัจบัผดิผู้ร้ายยงัไงยงังั้น 

“นี่ ไอ้ปูน แกลมืไส้กรอก!” พกัตร์อปัสรเบี่ยงเบนความสนใจ

ของอกีฝ่าย 

“เออ จรงิด้วย เดี๋ยวไปเอาก่อน” เจ้าของร่างสูงลกุขึ้นแล้วก้าว

เรว็ๆ เข้าไปในครวั

หญงิสาวได้โอกาสลองก้มลงไปสดูกลิ่นน�้าพรกิกะปิที่วางอยูต่รง
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หน้า หากเกดิอาการคลื่นเหยีนขึ้นมาจะได้ถอนทพักลบัห้องทนั และ

รู ้ตัวไว้ว่า ระหว่างตั้งครรภ์ถ้าไม่อยากให้ปรเมธสงสัยก็ต้องห้าม 

รบัประทานน�้าพรกิกะปิกบัเขา แต่คนอย่างปรเมธหลอกง่ายเสยีที่ไหน 

สายตาของชายหนุ่มเมื่อครู่ยงัท�าให้เธอเยน็สนัหลงัวาบอยู่เลย 

ที่ปรเมธลกุไปในครวันี่ไม่ใช่ว่าลมืประเดน็ที่ค้างอยูน่ะ เดี๋ยวกลบั

มามนัต้องมาถามต่อแน่ แต่พกัตร์อปัสรเสยีอย่าง ไม่มทีางเสยีท่าง่ายๆ 

หรอก

เธอดมกลิ่นน�้าพริกกะปิโดยเริ่มสูดหายใจเข้าสั้นๆ และหยุด 

ก่อนจะสูดยาวกว่าเดมิ แล้วกห็ยดุ ดูการตอบสนองของร่างกาย 

รมิฝีปากอิ่มสชีมพแูย้มยิ้ม ดวงตาโตเรยีวสดี�าขลบัเป็นประกาย

พรบิพราว เสยีใจด้วยนะที่ปรเมธจะไม่พบพริธุใดๆ ในวนันี้ เพราะหลงั

ดมน�้าพรกิกะปิ ผลปรากฏว่า...ไม่พะอดืพะอมเลยแม้แต่น้อย

ระหว่างรอปรเมธ พกัตร์อปัสรกเ็ปิดหม้อหงุข้าว ตกัข้าวใส่จาน

ของเขาและเธอ เดี๋ยวไอ้หมอปากเสยีจะหาว่าไม่ช่วยท�าอะไรเลย

“หวงัว่าจะไม่ลมือะไรอกีนะ” แพทย์หนุม่เดนิออกมาพร้อมจาน

ไส้กรอก

ทนัททีี่ได้กลิ่นของมนั พกัตร์อปัสรกร็ู้สกึมวนท้อง พะอดืพะอม

ขึ้นมาเฉยๆ บางอย่างก่อตวัขึ้นในช่องท้องของเธอและมนักแ็ล่นขึ้นมา

จกุในล�าคอ วนิาทนีั้นเจ้าของร่างเพรยีวระหงรบีลกุขึ้น สาวเท้าตรงไป

ยังห้องน�้าในห้องนอนของปรเมธ ชายหนุ่มรีบตามเข้าไปติดๆ ด้วย

ความห่วงใย 

เมื่อถงึหน้าอ่างล้างหน้า พกัตร์อปัสรกอ็าเจยีนออกมาแทบหมด

ไส้หมดพงุโดยมเีพื่อนสนทิช่วยลูบหลงั

หญงิสาวเปิดน�้าท�าความสะอาดและวกัน�้ามาล้างหน้าล้างปาก 

หอบหายใจถี่ราวกบัคนเพิ่งออกก�าลงักายเสรจ็ ไม่คดิเลยว่าแค่อาเจยีน

จะเสยีพลงัไปมากขนาดนี้
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“โอเคหรือเปล่าแห้ง ไปหาหมอไหม” ปรเมธยังคงลูบหลังเธอ

ป้อยๆ โดยไม่มที่าทรีงัเกยีจ

“โอเค”

“แน่ใจนะ ดูอาการหนกัมากเลย ยงักบัคนแพ้ท้อง”

พกัตร์อปัสรรูว่้าเขากแ็ค่ปากไวไปอย่างนั้น แต่สิ่งที่ชายหนุม่ทกั

กถ็งึกบัท�าให้หน้าของเธอที่ซดีอยูแ่ล้วเผอืดสลีงไปอกีตามประสาคนมี

ชนกัตดิหลงั

“จะบ้าเหรอ” หญงิสาวเอด็กลบเกลื่อน

“เออ กบ็้าน่ะส ิแกไม่มแีฟนจะท้องได้ไง” คนพูดยิ้มทะเล้น

“สงสัยไปกินอะไรไม่สะอาดมาตอนเที่ยงมั้ง เพิ่งออกฤทธิ์” 

พกัตร์อปัสรหาข้ออ้าง ทั้งที่ตอนเที่ยงไม่ได้กนิเลยต่างหาก 

หญิงสาวยืนนิ่งๆ ครู่หนึ่ง เมื่อแน่ใจว่าตัวเองจะไม่อาเจียนอีก

แล้วจงึเดนิออกจากห้องน�้า แต่ยงัไม่ออกไปนอกห้องนอน เพราะคดิว่า

ต้องเป็นไส้กรอกเฮงซวยนั่นแน่ๆ ที่ท�าให้เธอคลื่นไส้ขึ้นมาอย่างฉบัพลนั 

อตุส่าห์สบายใจแล้วเชยีว แต่ใครจะคดิล่ะว่าสิ่งที่มองข้ามไปจะ

มผีลกบัตวัเอง

“รู้สึกเหนื่อยผิดปกติหรือเปล่า” ปรเมธที่เดินตามกันมาเริ่มซัก

อาการ

“ไม่นะ” หญงิสาวส่ายหน้า

“แต่หน้าซดีมาก”

“กค็นเพิ่งอ้วกเสรจ็นี่นา ไม่ใช่เพิ่งลงจากรนัเวย์”

“เถยีงได้แบบนี้กห็ายห่วงแล้วละ” แพทย์หนุม่ยกมอืขึ้นมากอด

อกและหวัเราะเบาๆ “งั้นไปกนิข้าวกนัเถอะ”

“เดี๋ยวฉนัขอเอากลบัไปกนิที่ห้องได้ไหม” 

“อ้าว ท�าไมล่ะ กะว่าจะกนิไปคยุไปพอด”ี ปรเมธท�าหน้าผดิหวงั

“ไว้คยุกนัเมื่อไหร่กไ็ด้น่า ท�าเหมอืนอยูไ่กลกนัเลย หรอืถ้าอยาก
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คยุมากกว็ดิโีอคอลเอา”

“แล้วท�าไมไม่กนิที่นี่ด้วยกนั”

“เพิ่งอ้วกไป ยงัไม่หวิอะ คงอกีสกัชั่วโมงถงึจะกนิลง” หญงิสาว

ภาวนาให้เพื่อนหนุ่มปล่อยเธอไปโดยดี

อกีฝ่ายถอนหายใจเบาๆ “อมืๆ ตามใจ เดี๋ยวจะแบ่งใส่ทปัเปอร์-

แวร์ให้ รอแป๊บ”

“เดี๋ยวฉนัรอในนี้นะ อยากเอนหลงัสกัห้านาท”ี ว่าแล้วกข็ึ้นไป

นอนบนเตียงนุ่มโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของ เพราะถ้าออกไปได้กลิ่น

ไส้กรอกกค็งจะอ้วกออกมาอกี

“ถ้าไม่ใช่เพื่อนกนัจะคดิว่าอ่อยนะเนี่ย” ปรเมธมองด้วยสายตา

วบิวบัและยิ้มชั่วร้าย

“ทะลึ่ง! ฉันไม่อ่อยแกให้เสียเวลาหรอก ถ้าอยากได้ก็จะปล�้า

เลย” พกัตร์อปัสรท�าสายตาหื่นกลบั ถ้าไม่สนทิกนัมาแต่เดก็ เธอจะ

ไม่มทีางเล่นมกุนี้ด้วยเดด็ขาด เพราะสุ่มเสี่ยงเกนิไป แต่นี่เป็นปรเมธ 

เธอรู้ว่าเขาจะไม่คดิเกนิเลยแน่นอน

“แกนี่มนั...” มกุนี้ท�าเอาเขาไปไม่เป็น 

“ท�าไมยะ”

“อย่าไปพูดกบัใครแบบนี้นะเว้ย มนัอนัตราย” ปรเมธเอ่ยด้วย

น�้าเสยีงจรงิจงั

“แล้วจะซีเรียสขึ้นมาท�าไมเนี่ย เวลาอยู่กับคนอื่นฉันไม่ได้เป็น

เหมอืนตอนอยู่กบัแกสกัหน่อย ไปๆ รบีไปห่อกบัข้าวให้ฉนัเลย” 

พกัตร์อปัสรโบกมอืไล่ตดับท อกีฝ่ายจงึยอมออกจากห้องนอน

ไป

พักตร์อัปสรมำถึงที่ท�ำงำนตอนสิบโมงเช้ำ หญิงสำวจอด

รถไว้ใต้ร่มไม้บริเวณลานกว้างหน้าตึก ก่อนเดินเข้าออฟฟิศพร้อม
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กระเป๋าสะพายและสมัภาระต่างๆ

จนถงึตอนนี้หน้าท้องของเธอกย็งัคงแบนราบ เสื้อผ้าและกางเกง

ที่เคยใส่กย็งัใส่ไซซ์เดมิได้ แต่พกัตร์อปัสรก�าลงัจะเริ่มงดใส่เสื้อเปิดไหล่

โชว์เอวและสกนินยีนีส์รดัๆ แบบที่ใส่ประจ�าแล้ว เพราะคงไม่ดตี่อลูก

ในท้องนกั

“หวัดดีจ้า” มัณฑนากรสาวทักทายเพื่อนร่วมงานระหว่างเดิน

ขึ้นบนัไดไปชั้นสาม

ที่เดอะ กราวนด์มีเวลาเข้าออกงานที่ค่อนข้างยืดหยุ่น เพราะ

งานของที่นี่ไม่ใช่แค่ท�าในเวลางานอย่างเดยีว บางครั้งหากตดิพนักท็�า

กันจนดึก หรือไม่ก็หอบกลับไปท�าที่บ้านจนโต้รุ่งก็มี ดังนั้นทุกคนจึง

เข้าออกงานได้ตามความเหมาะสม ขอแค่งานเสรจ็เรยีบร้อยกพ็อ

พื้นที่ท�างานของเดอะ กราวนด์เป็นลักษณะของโค เวิร์กกิง 

สเปซ ที่ก�าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้แบ่งห้องท�างานของใคร

ของมนั แต่เป็นพื้นที่ส่วนรวม ใครอยากนั่งท�างานที่ไหนกน็ั่ง โดยมพีื้นที่

จดัไว้ให้ในบรรยากาศสบายๆ เพื่อเอื้อต่อความคดิสร้างสรรค์ มทีั้งโต๊ะ 

เก้าอี้ วาย-ฟาย เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวพร้อมสรรพ แต่ถ้าเป็นงานที่

ต้องใช้โต๊ะเขียนแบบหรือใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ไม่สะดวกต่อการขน

ย้ายกจ็ะมอีกีห้องให้โดยเฉพาะที่ชั้นหนึ่ง 

แต่ละวนัพกัตร์อปัสรเปลี่ยนที่นั่งไปเรื่อยๆ เพื่อความไม่ซ�้าซาก

จ�าเจ แต่หลงัจากเคลยีร์งานที่ค้างคาเสรจ็ เธอกค็งไม่ได้มาที่นี่อกีแล้ว

มณัฑนากรสาวกลบัไปใคร่ครวญเรื่องการลาออกอกีครั้งตามที่

วรศิและภูมภิทัรขอร้อง และวนันี้เธอกม็คี�าตอบที่ชดัเจนให้แก่สองคน

นั้น ซึ่งยงัเป็นค�าตอบเดมิกบัเมื่อวาน

การลาออกของเธอไม่ใช่เปน็ไปตามอารมณ์ แต่เพราะมเีหตผุล

ส�าคญั ดงันั้นโอกาสเปลี่ยนใจจงึแทบไม่มี

เมื่อมาถึงชั้นสามซึ่งเป็นพื้นที่ท�างานของพนักงาน หญิงสาวก็
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เดินหาวริศและภูมิภัทร แต่พบว่าสองหนุ่มยังมาไม่ถึง หรือไม่ก็อาจ 

ลงไปนั่งท�างานในสวนข้างตกึ 

มือเรียวหยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องบางออกมาจากกระเป๋า

กางเกงยนีและส่งข้อความไปในกรุ๊ปไลน์

* Fah * the grounD : อยู่ไหนกนัค้า

ระหว่างรอค�าตอบกน็�ากระเป๋าสะพายไปเกบ็ในลอ็กเกอร์ หยบิ

แมคบุ๊ก สมาร์ตโฟน และกระเป๋าสตางค์มานั่งที่มุมหนึ่งเพื่อท�าแบบ

จ�าลองสามมติไิปพลาง 

ตอนนี้เธอมีโพรเจกต์รีโนเวตคอนโดขนาดสามสิบตารางเมตร

อยู่ ซึ่งงานนี้น่าจะกนิเวลาไม่เกนิหนึ่งเดอืน เพราะออกแบบใกล้เสรจ็

แล้ว เหลอืแค่ให้ลกูค้าตชิมและแก้ไขขั้นสดุท้าย จากนั้นจะมอบหมาย

ให้มณัฑนากรรุ่นน้องอกีคนไปคมุหน้างานแทน

ใจจรงิพกัตร์อปัสรอยากจะออกตั้งแต่วนันี้ด้วยซ�้า แต่กท็�าอย่าง

ใจคดิไม่ได้ เพราะเธอไม่ใช่เจ้าของบรษิทั และยงัมหีน้าที่ต้องรบัผดิชอบ 

ถ้าทิ้งงานไปกลางคนัอาจจะท�าให้คนอื่นเดอืดร้อนโดยไม่จ�าเป็น 

Ris the gardener : เพิ่งตื่นนน วนันี้จะเข้าประมาณบ่ายโมง

วรศิตอบมาเป็นคนแรก

* Fah * the grounD : โอเคค่า เดี๋ยวเจอกนั

Phumphat : เพิ่งถงึ

ข้อความของภูมิภัทรแทรกเข้ามาพอดี จากนั้นไม่ถึงหนึ่งนาท ี
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พักตร์อัปสรก็เห็นเขาเดินเข้ามาหาพร้อมแมคบุ๊กและกระเป๋าเป้

สมัภาระใบใหญ่

“หวดัดฟี้า”

“จ้า ภทัร”

“ตกลงเอาไง เรื่องลาออก” เท่าที่ท�างานด้วยกนัมา ภมูภิทัรมอง

ตาหญงิสาวกร็ู้แล้วว่าเธอก�าลงัคดิอะไร ชายหนุ่มจงึถามยิ้มๆ เพราะ

ไม่น่าจะผดิความคาดหมาย

“สรปุกจ็ะออกนั่นแหละ เคลยีร์งานนี้งานสดุท้าย” พกัตร์อปัสร

ตอบไม่อ้อมค้อมพลางพยกัพเยดิไปยงัหน้าจอที่เปิดค้างไว้ “ตอนบ่าย

จะไปเขยีนจดหมายลาออก”

สถาปนกิหนุม่พยกัหน้ารบัรู ้“อมื ถ้าฟ้าตดัสนิใจดแีล้วกต็ามนั้น 

บอสคงเสยีดาย แต่กน็ะ ชวีติเราเป็นของเรา”

“นกึอยู่แล้วใช่เปล่าว่าเราไม่เปลี่ยนใจ”

“ใช่” ภูมิภัทรหัวเราะเบาๆ “พี่ริศก็คงไม่ว่าอะไรหรอก แกก็รู้

เหมอืนกนัว่าฟ้าคงไม่เปลี่ยนใจ แต่กห็วงัไงว่าจะเปลี่ยน”

“ถึงเราจะออกไปแล้ว แต่ก็ไม่แน่ อนาคตอาจกลับมาท�างาน 

ที่นี่อกีกไ็ด้ ใครจะรู้” ความแน่นอนคอืความไม่แน่นอน ค�ากล่าวนี้ยงั

ใช้ได้เสมอ

“กลบัมากด็ ีเราชอบท�างานกบัฟ้า คยุกนัได้ทกุเรื่อง ไม่เหมอืน

บางคน ไม่ค่อยฟังคนอื่น” เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะมีอีโก้เป็นของ 

ตัวเอง แต่ถ้าหากมันสูงจนไม่เปิดใจรับฟังใครเลยก็กลายเป็นปัญหา

ใหญ่ในการท�างานเหมอืนกนั

“คนอื่นเขากไ็ม่ได้แย่ขนาดนั้นปะ” พกัตร์อปัสรยิ้มให้ก�าลงัใจ

“ชอบคนคยุภาษาเดยีวกนัมากกว่า”

“เอาน่า ท�างานถ้าไม่เจออุปสรรคเลยเราจะแกร่งได้ไง ว่าแต่ 

เมื่อวานคณุว่านโทร. มาตอนไหนเนี่ย”
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“กห็ลงัจากวางสาย เรากไ็ลน์บอกฟ้ากบัพี่รศิเลย”

“โทร. มาค�่าเหมอืนกนัเนอะ สงสยัจะกลวัเราเริ่มงานกนัเรว็เลย

รบีบอก” พกัตร์อปัสรเอ่ยเคล้ายิ้ม จรงิๆ ลูกค้ามเีบอร์ตดิต่อคนในทมี

ทั้งสาม แต่คงสุ่มโทร. หาภูมภิทัร

สถาปนิกหนุ่มหลบตามองไปทางอื่น และเอ่ยน�้าเสียงสบายๆ 

กลบเกลื่อนพริธุ “น่าจะนะ”

“เอ้อ ฝากคอมพ์ก่อนนะภัทร เราจะเดินไปซื้อน�้า” หญิงสาว

หยบิกระเป๋าสตางค์และลกุขึ้น เพราะรูส้กึอยากดื่มอะไรเปรี้ยวๆ เยน็ๆ

“ได้ๆ” ภมูภิทัรโล่งใจที่เพื่อนร่วมงานไม่คยุเรื่องนี้ต่อ อาจเพราะ

ทุกอย่างชัดเจนแล้วว่าลูกค้าขอยกเลิก ส่วนเหตุผลเบื้องหลังจะเป็น

อะไรนั้น ไม่ใช่หน้าที่ของทมีออกแบบที่ต้องรู้

“เอาไรหรอืเปล่า”

“อเมรกิาโนเยน็แก้วนงึแล้วกนั” ชายหนุ่มว่าพร้อมหยบิธนบตัร

ฉบบัละหนึ่งร้อยให้หนึ่งใบ

“โอเค เดี๋ยวมา” พกัตร์อปัสรเดนิลงบนัไดไป

ภมูภิทัรเพิ่งเหน็หลงัจากผ่านไปพกัหนึ่งว่าหญงิสาวลมืโทรศพัท์

มือถือไว้บนโต๊ะ ซึ่งจะเดินตามเอาไปให้ก็ช้าเกินไปแล้ว แต่ไม่เป็นไร

หรอก เพราะอกีฝ่ายไปไม่นานกก็ลบัมา คงไม่มใีครโทร. มาเรื่องส�าคญั

ในระหว่างนี้

สถาปนิกหนุ่มเปิดแมคบุ๊กเพื่อเริ่มท�างานที่คั่งค้างอยู่ ผ่านไป

ประมาณห้านาท ีเสยีงเรยีกเข้าจากเครื่องมอืสื่อสารของพกัตร์อปัสรก็

ดงัขึ้น ทว่าเป็นเบอร์ที่ไม่ได้บนัทกึไว้ในเครื่อง

มือหนาเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์มากดปุ่มปิดเสียงไม่ให้รบกวน 

คนอื่นที่นั่งท�างานอยู่ในบรเิวณนี้ ก่อนจะถอืเอาไว้จนเครื่องหยดุสั่น

ภมูภิทัรวางเครื่องคนืไว้บนโต๊ะ ทว่าจงัหวะนั้นเจ้าของเบอร์เดมิ

กโ็ทร. มาอกี ชายหนุ่มหยบิมนัมาอย่างลงัเลว่าจะรบัดหีรอืเปล่า
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ผ่านไปห้านาที บนหน้าจอแสดงข้อมูลว่ามีสายที่ไม่ได้รับรวม 

‘สี่สาย’

เมื่อไม่มีคนโทร. เข้ามาอีก ภูมิภัทรจึงวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะ  

แล้วหนักลบัมายงัหน้าจอแมคบุก๊ของตน แต่เสยีงเตอืนจากสมาร์ตโฟน

ของพกัตร์อปัสรกเ็รยีกให้เขาหนักลบัไปมองอกีครั้ง

Nine : added you as a friend by phone number.

นั่นคอืข้อความแจ้งเตอืนที่เด้งขึ้นมาบอกว่า มคีนแอดหญงิสาว

เป็นเพื่อนในไลน์โดยเบอร์โทรศพัท์

“มาแล้วจ้า อเมริกาโนเย็น” หญิงสาววางแก้วกระดาษสีสัน

สดใสลงบนโต๊ะ “อะ แล้วกน็ี่เงนิทอน”

“ขอบใจมากฟ้า” ภูมิภัทรหยิบอเมริกาโนมาดูดทันทีอย่าง

กระหาย

“มคีนโทร. มาหรอืเปล่า” เธอเพิ่งรูต้วัว่าลมืโทรศพัท์ตอนเดนิไป

ถงึร้านกาแฟแล้ว แต่ขี้เกยีจกลบัมาเอา

“เอ้อ มตีั้งสี่มสิคอล ฟ้ารบีโทร. กลบัดกีว่า ท่าทางเขาจะมธีรุะ

ด่วน” 

“อ้าว เหรอ” มือเรียวหยิบสมาร์ตโฟนมาดู แล้วข้อความแจ้ง

เตอืนที่โชว์อยู่บนหน้าจอกท็�าให้เสยีวช่องท้องวูบ

Nine : โทร. กลบัด้วย มเีรื่องจะคยุ 

คนที่เธอไม่อยากคุยด้วยที่สุดส่งข้อความมา ถึงไม่ได้ยินเสียง 

แต่พกัตร์อปัสรกน็กึภาพดวงตาคมวาววามคู่นั้นออก

ภากรจะคยุอะไรอกี ในเมื่องานออกแบบเรอืนหอกย็กเลกิไปแล้ว 
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และเขากบัเธอกไ็ม่มเีรื่องค้างคากนั

หรอืว่าชายหนุ่มจะยงัไม่เชื่อเรื่องที่เธอไม่ได้ท้อง 

ห!ึ จะเชื่อไม่เชื่อกเ็รื่องของเขาส ิว่าแล้วหญงิสาวกก็ดปุม่เตรยีม

จะบลอ็กอกีฝ่าย แต่ข้อความใหม่เด้งขึ้นมาในจงัหวะนั้นพอดี

Nine : คดิดีๆ  ก่อนจะบลอ็กผม

ภากรท�าตวัราวกบัรู้ความคดิเธอ

Nine : เตอืนแล้วนะ

ขู่เหรอ

Nine : รีบโทร. กลับมาเดี๋ยวนี้ ก่อนที่ผมจะใช้มาตรการขั้น 

เดด็ขาด 

ถ้าจะขู่กนัขนาดนี้ ไม่บลอ็กกไ็ด้วะ! 

“เดี๋ยวฟ้าขอไปโทรศัพท์ก่อนนะ” ถึงจะบล็อกก็คงบล็อกได้แค่

ในไลน์ แต่ไล่เขาออกจากชวีติไม่ได้อยู่ด ี เพราะงั้นกเ็ผชญิหน้าให้มนั 

รู้ด�ารู้แดงไปเลยกแ็ล้วกนั!
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4
เผชิญควำมจริง

มัณฑนำกรสำวลงมำยังชั้นหนึ่งของตึกเดอะ กรำวนด์ 

ก่อนเปิดประตเูดนิออกไปยงัรถของตวัเอง เพราะเรื่องที่เธอก�าลงัจะคยุ

กบัภากรไม่ควรมใีครอื่นรบัรู้

พกัตร์อปัสรสตาร์ตรถเปิดแอร์ จากนั้นมอืเรยีวที่ถอืโทรศพัท์อยู่

กแ็ตะหน้าจอโทร. ออก รอไม่นานนกัฝ่ายนั้นกร็บัสาย

“นกึว่าจะไม่โทร. มา” คนเสยีงทุ้มกล่าวเรยีบๆ แต่ท�าให้คนฟัง

อารมณ์ขึ้นเลก็น้อย

“ท�าไมจะไม่โทร. ล่ะคะ ไม่มอีะไรต้องกลวั” 

“ไม่รูส้ ิเหมอืนคณุก�าลงัพยายามปกปิดความจรงิบางอย่างอยู”่ 

พกัตร์อปัสรรู้ดวี่านอกจากเรื่องการตั้งครรภ์แล้ว ภากรยงัรอให้

เธอพูดถงึสาเหตทุี่หนไีปใน ‘เช้าวนันั้น’ ออกมาด้วย แต่เธอไม่อยาก

เอ่ยถงึมนันี่

“ความจรงิอะไรไม่ทราบ” 

“ผมต้องตอบด้วยเหรอ ในเมื่อคณุเองกร็ู้อยู่แล้ว” น�้าเสยีงของ

ภากรฟังดูเรยีบเรื่อย ขณะที่เธอก�าลงัร้อนรน

“เรื่องที่ว่าฉนัท้อง?” พกัตร์อปัสรเอ่ยจบกห็วัเราะประชด “นี่ยงั

ไม่เลกิค้างคาใจอกีเหรอ ต้องให้พูดอกีกี่ทวี่าฉนัไม่ได้ท้อง”
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“จนกว่าคณุจะพูดความจรงิทั้งหมด”

“แหม แสนรู้จรงิๆ นะคะ”

“แค่คดิตามหลกัความน่าจะเป็น คณุรู้เรื่องของผมกบัว่านแล้ว

ใช่ไหม” ภากรถามต่อโดยไม่สะทกสะท้านกบัการยั่วโมโหของอกีฝ่าย

“ค่ะ รู้ตั้งแต่เมื่อคืน แล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับฉัน” เธอพอจะรู้

เหตผุลที่ภากรถาม แต่ท�าเป็นไม่รู้ เพราะอยากฟังค�าตอบของเขา ซึ่ง

ไม่ผดิจากที่คาดไว้นกั

“คุณอาจไม่กล้าบอกความจริงเรื่องที่คุณท้อง เพราะเห็นผมม ี

คูห่มั้น แต่ตอนนี้ผมกบัว่านไม่ได้จะแต่งงานกนัแล้ว เพราะงั้นคณุบอก

ผมได้ ผมยนิดรีบัผดิชอบลูกในท้องคณุ” 

“ด้วยการแต่งงานกบัฉนังั้นเหรอ” พกัตร์อปัสรถามทนัควนั “มนั

ท�าให้ฉนัรู้สกึเหมอืนตวัเองแย่งแฟนชาวบ้านมายงัไงกไ็ม่รู้”

ปลายสายถอนหายใจกับการประชดประชันของเธอ “ฟังนะ  

ผมกบัว่านไม่ได้อยากแต่งงานกนั และคณุกไ็ม่ได้เป็นสาเหตทุี่ท�าให้เรา

ตดัสนิใจอย่างนั้น คณุจะให้ผมรบัผดิชอบยงัไงกไ็ด้ เพราะเรื่องที่เกดิ

ขึ้นมนัเป็นความผดิของผม”

“จะบอกว่าคุณกับคุณว่านโดนจับคลุมถุงชน?” พักตร์อัปสร 

ไม่ได้สนใจข้อเสนอของเขา อย่างที่บอกว่าเธอมคีวามพร้อมในการดแูล

ลูก ทั้งด้านวุฒิภาวะและการเงิน ไม่จ�าเป็นต้องเรียกร้องจากภากร

แม้แต่สตางค์เดยีว

“จะว่าอย่างนั้นกไ็ด้”

“อ้าว แล้วพ่อแม่ไม่ว่าเหรอคะที่จะไม่แต่งกันแล้ว” อันนี้เธอ

สงสยัจรงิๆ

“ผมกับว่านโตแล้ว และพวกเราก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่

แต่งงานกนั”

“ฉนักม็เีหตผุลของฉนัค่ะ”
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“งั้นมาเจอกนัได้ไหมครบั ผมอยากฟังเหตผุลของคณุ” 

“ไม่ค่ะ คนนอนด้วยกนัแค่คนืเดยีวไม่จ�าเป็นจะต้องสานต่อสกั

หน่อย” 

“แต่ผมจ�าเป็นต้องสานต่อ อยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหลังคุณ

หนไีปตอนเช้า” ชายหนุ่มถามเสยีงจรงิจงั 

ค�าถามของเขาท�าให้หญงิสาวหวนกลบัไปคดิถงึประโยคที่ภากร

พูดกบัเธอเมื่อวานตอนเจอกนัหน้าห้องน�้า

เขาบอกว่ามคีวามผดิพลาดบางอย่างเกดิขึ้น

พกัตร์อปัสรคดิว่าตวัเองรู้ว่า ‘ความผดิพลาด’ นั้นคอือะไร ไม่

เช่นนั้นเธอคงไม่ตั้งครรภ์ และภากรคงไม่พยายามตดิต่อเธอ

“อะไรคะ” หญงิสาวถามทั้งที่รู้อยู่แก่ใจ

“ผมลองเชก็ถงุยางที่ผมใช้เพื่อความมั่นใจ แต่มนัรั่ว เพราะดนั

ซื้อผดิขนาด”

แม้จะรู้อยู่แล้ว แต่ค�าตอบของเขาก็ท�าเอาใบหน้าหวานร้อน

วูบวาบจนกลายเป็นสแีดงจดั

“ผมซื้อขนาดเลก็ไป ดนัหยบิไซซ์สี่สบิเก้า ทั้งที่จรงิๆ ผมใส่...”

“พอแล้ว! ไม่ต้องพดูละเอยีดขนาดนั้นกไ็ด้” พกัตร์อปัสรตดับท 

หวัใจของเธอเต้นถี่กระชั้นราวกบัจะทะลอุอกมาจากอก 

“ผมเหน็คณุเงยีบ นกึว่ายงัไม่ชดัเจนพอ” เสยีงทุม้ราบเรยีบ ทว่า

มแีววขนัอยู่ในนั้น

“คุณจะซื้อขนาดเล็กไปหรือใหญ่ไปก็ช่างเถอะ ฉันไม่ได้สนใจ 

ถ้าไม่มอีะไรแล้วขอวางนะคะ” เมด็เหงื่อผดุขึ้นตามไรผมของหญงิสาว

แม้อากาศในรถจะเยน็

“เดี๋ยว ผมยงัไม่ได้ค�าตอบที่ต้องการ” ถ้าคยุกนัต่อหน้า ตอนนี้

ดวงตาคมมอี�านาจของเขาคงจ้องมองเธออย่างคาดคั้น

“ค�าตอบกค็อืฉนัไม่ได้ท้องค่ะ ถงึถงุจะรั่ว แต่กไ็ม่ได้แปลว่าฉนั
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จะต้องท้องสกัหน่อย อาจเป็นโชคดขีองฉนัที่ตอนเรามอีะไรกนัเป็นช่วง

ปลอดภยั” หญงิสาวหาเหตผุลที่ฟังขึ้นที่สดุ

ภากรเงยีบไปครู่ก่อนจะบอก “โอเค ถ้าคณุยนืยนัอย่างนั้น”

“ว่าไงนะ” คิ้วเรียวขมวดเข้าหากันอย่างประหลาดใจ คนบ้า

อะไร บทจะเชื่อกเ็ชื่อง่ายๆ จนอดคดิไม่ได้ว่าง่ายไปหรอืเปล่า

“กค็ณุไม่ได้ท้อง”

“ใช่! ฉันไม่ได้ท้อง เพราะงั้นเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้ว 

หมดเวรหมดกรรม ทางใครทางมัน เลิกแล้วต่อกันทั้งชาตินี้และชาติ

หน้า สาธ!ุ” พกัตร์อปัสรยกมอืไหว้เหนอืศรีษะ

“งั้นกแ็ค่นี้แล้วกนั ผมจะไปท�างานต่อ” ภากรเอ่ยจบกว็างสาย

ไป

หญิงสาวเอนหลังลงกับเบาะและพรูลมหายใจออกมาอย่าง 

โล่งอก หลงัจากนั่งเกรง็มานานจนปวดกล้ามเนื้อไปทกุมดั ขอบคณุที่

ภากรยอมเชื่อสกัท ีแม้จะดูง่ายดายจนผดิปกตกิต็าม


