
๑
เพียงสบตา

‘จันทร์...เพื่อนสนิทของพี่ที่เคยเรียนรุ่นเดียวกันก�ำลังต้องกำร
สถำปนิกออกแบบบ้ำน ถ้ำจันทร์ว่ำงก็ลองไปคุยกับเขำดูหน่อยแล้วกัน ที่

บรษิทัธุวำนนท์พรอพเพอร์ต ีอยู่แถวถนนวทิยุ ไม่ไกลจำกบรษิทัเรำเท่ำไร 

พี่เคยเกริ่นเรื่องจนัทร์กบัเขำไว้แล้ว ไปสกับ่ำยวนัศุกร์ เพื่อนพี่จะได้มเีวลำ

ว่ำงคุยกบัจนัทร์ยำวๆ หน่อย’

สถำปนิกสำวนึกถึงค�ำพูดของปวีร์ที่เป็นคนแนะน�ำงำนนี้ให้ ขณะที่

ลอบช�ำเลืองมอง ‘ว่ำที่นำยจ้ำง’ อย่ำงอึดอัดแล้วรีบหลุบตำลงเมื่ออีกฝำย 

เงยหน้ำขึ้นมำประสำนสำยตำกบัเธอ พลำงนกึถงึสิ่งที่รุน่พี่หนุม่บอกกบัเธอ

ต่อว่ำ

‘ธรรศมนัเป็นพวกบ้ำงำน ตั้งแต่พ่อป่วย ทิ้งกจิกำรไว้ให้มนัดูแลต่อ

ตั้งแต่ตอนเรยีนปีหนึ่ง หมอนี่กเ็ลยต้องเบนเขม็ จำกที่เรยีนวศิวกรอยู่ดีๆ  

ต้องย้ำยไปเรยีนคณะบรหิำรธุรกจิ เพื่อพยุงกจิกำรครอบครวัที่เพิ่งจะเสยี

เสำหลกัไป เลยไม่ค่อยมเีวลำว่ำงมำกนกั ไหนจะต้องดแูลแม่ดแูลน้อง แถม

ยังต้องบริหำรบริษัทอสังหำริมทรัพย์และพัฒนำที่ดินอีก เรียกว่ำทั้งงำน

่
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รำษฎร์งำนหลวง มนัเหมำเละคนเดยีว 

‘บำงครั้งอำจพูดจำแข็งๆ ไปบ้ำง เพรำะเคยชินกับกำรชี้นิ้วสั่งให้ 

ลูกน้องท�ำโน่นท�ำนี่ตำมใจ เลยเป็นคนรออะไรไม่ค่อยเป็น ทุกอย่ำงต้อง 

ออกมำเนี้ยบ รวดเรว็ทนัใจ ถ้ำมนัพดูอะไรไม่เข้ำห ูจนัทร์กอ็ย่ำไปถอืสำเลย

นะ คดิซะว่ำเอำงำนของเรำดกีว่ำ เพรำะเวลำที่หมอนี่ถูกใจอะไรขึ้นมำ มนั

เพย์ไม่อั้นเหมอืนกนั พี่กำรนัตไีด้เลยว่ำงำนนี้เงนิด ีไม่มเีบี้ยวแน่นอน จนัทร์

เตรยีมเกบ็เงนิไว้สร้ำงเนื้อสร้ำงตวัปลูกเรอืนหอรอรกัได้เลย’

‘อย่ำเพิ่งคดิเรื่องจะเกบ็เงนิเลย จนัทร์กลวัจะตกีบัว่ำที่เจ้ำนำยตั้งแต่

ยงัไม่ได้เริ่มงำนเลยน่ะสคิะพี่วรี์’

สลกัจนัทร์แอบบ่นกบัคนที่ไม่ได้มำด้วยกนั แต่สหีนำ้ยงัคงเรยีบเฉย 

รกัษำมำรยำทเอำไว้อย่ำงดเียี่ยม 

หลำยนำทผ่ีำนไป ภำยใต้สถำนกำรณ์อมึครมึชวนให้กระอกักระอ่วน

ใจระหว่ำงกนั หญงิสำวชกัจะเริ่มไม่พอใจขึ้นมำนดิๆ เพรำะคนที่นั่งอยู่ฝั่ง

ตรงข้ำมเล่นจ้องหน้ำกนัอย่ำงไม่เกรงใจ รมิฝีปำกเม้มเข้ำหำกนั สองมอืเรยีว

ถูกนัไปมำ บอกไม่ถูกว่ำรู้สกึเช่นไร

โมโห? 

ประหม่ำ?

หรอื...ไม่มั่นใจ? 

หญิงสำวรู้แต่ว่ำหงุดหงิดทุกครั้งที่ถูกสำยตำคมกริบมองอย่ำงพินิจ

พจิำรณำ ถ้ำเขำมองเธอแบบธรรมดำๆ ตำมประสำนำยจ้ำงทั่วไปที่ต้องกำร

ตรวจสอบบคุลกิลกัษณะของลกูจ้ำงว่ำน่ำเชื่อถอืมำกน้อยแค่ไหน สลกัจนัทร์

ยงัพอจะเข้ำใจ เพรำะงำนเขยีนแบบบ้ำนไม่ได้ใช้เงนิแค่หลกัสบิหลกัร้อยเสยี

เมื่อไร เขำต้องจ่ำยให้สถำปนกิและวศิวกรเป็นหลกัหมื่นหลกัแสนขึ้นไป แต่

มนัต้องไม่ใช่กำรใช้หำงตำมองเหยยีดกนัตั้งแต่ศรีษะจดปลำยเท้ำเหมอืนกบั

เธอเป็นตวัเชื้อโรคที่น่ำรงัเกยีจแบบนี้

‘ท่ำทำงเพื่อนพี่วร์ีคงไม่ใช่แค่จอมเผดจ็กำรอย่ำงเดยีวแลว้ละค่ะ แต่
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ยงัเป็นคนนสิยัไม่ดทีี่ชอบดูถูกคนอื่นอกีด้วย’

สลกัจนัทร์แอบค่อนแคะเจ้ำตวั สหีน้ำดูล�ำบำกใจอย่ำงเด่นชดั ก่อน

จะแปรเปลี่ยนเป็นร้อนเห่อสลบักบัรูส้กึชำๆ เมื่อเขำเอ่ยถำมน�้ำเสยีงนิ่งเรยีบ 

เจอืแววหยนันดิๆ ด้วยรอยยิ้มที่กดลงบนมุมปำกข้ำงหนึ่ง

“คุณน่ะหรอืที่นำยวรี์แนะน�ำมำ”

แววตำและน�้ำเสียงของเขำยังไม่ร้ำยกำจเท่ำค�ำถำมที่เหมือนกับจะ

เป็นกำรป่ำวประกำศบอกเธอกลำยๆ ว่ำ

‘ผมไม่มั่นใจว่ำคุณจะออกแบบบ้ำนผมได้ด’ี

นี่คงจะเป็นมำรยำทอันดีที่สุภำพบุรุษอย่ำงเขำพึงให้เกียรติลูกจ้ำง

ต้อยต�่ำอย่ำงเธอสนิะ...

เพรำะไม่อย่ำงนั้น เขำคงจะพูดออกมำตรงๆ แล้วละว่ำ...

‘คุณไม่มปีัญญำออกแบบบ้ำนให้ผมได้หรอก’

ซึ่งถ้ำเป็นอย่ำงหลงั เธอเองกอ็ยำกจะถำมเขำกลบัเหมอืนกนัว่ำ...

‘ใครเป็นคนบัญญัติไว้ไม่ทรำบว่ำสถำปนิกกับวิศวกรต้องเป็นผู้ชำย

เท่ำนั้น!’

สลกัจนัทร์พยำยำมข่มใจ ไม่เผลอตอบโต้อกีฝ่ำยกลบัไป เพรำะเธอ

จ�ำต้องเหน็แก่หน้ำปวร์ีให้มำกๆ เขำไม่เพยีงมบีญุคุณช่วยแนะน�ำงำนนี้มำให้ 

แต่ยงัเป็นพี่ชำยที่เธอให้ควำมเคำรพรกัและเกรงใจอย่ำงที่สุด 

ส�ำหรบัสลกัจนัทร์แล้ว...ปวร์ีเปรยีบเสมอืนพอ่พระของเธอกไ็ม่ปำน 

เขำเป็นคนมอบโอกำสที่ท�ำให้ครอบครวัของเธอมคีวำมเป็นอยูท่ี่ดขีึ้นกว่ำเดมิ

หลำยเท่ำ ชำยหนุม่เป็นคนสมัภำษณ์และรบัเธอเข้ำท�ำงำนที่บรษิทัแอล. เอช. 

เดโคเรต แอนด์ ดไีซน์ กรุ๊ป ตั้งแต่สมยัที่เธอเพิ่งเรยีนจบใหม่ๆ 

ตอนนี้เขำเป็นทั้งเพื่อนร่วมงำนและรั้งต�ำแหน่งหัวหน้ำ คอยเป็น 

พี่เลี้ยงก�ำกับดูแลสลักจันทร์และคนในทีม คอยให้ค�ำปรึกษำเรื่องงำนและ

เรื่องต่ำงๆ แก่เธออยู่เสมอ เขำพร้อมช่วยเหลือเธอโดยไม่เคยเบื่อหรือ

ปรปิำกบ่นเลยสกัครั้ง แม้ว่ำบำงครำวเธอจะยดัเยยีดปัญหำส่วนตวัด้วยกำร
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พร�่ำบ่นให้เขำยิ่งรกสมองมำกขึ้นกต็ำม 

ในเมื่อปวร์ีแสนดแีละคอยช่วยเหลอืเธอขนำดนี้ แลว้เธอจะท�ำให้คน

ที่เป็นเหมอืนพี่ชำยแท้ๆ คลำนตำมกนัออกมำจำกท้องแม่ต้องขำยหน้ำ โดน

เพื่อนต่อว่ำเรื่องที่ไม่รู้จกัเลอืกคนมำท�ำงำนให้ดไีด้อย่ำงไรกนั

สลกัจนัทร์จงึพยกัหน้ำ บอกเพยีงสั้นๆ

“ค่ะ”

“คุณมผีลงำนมำให้ผมดูไหม”

แทนค�ำตอบ สลกัจนัทร์ยื่นแฟ้มในมอืให้ผูช้ำยตรงหน้ำ เขำรบัไปเปิด

ดูคร่ำวๆ ก่อนกล่ำวเสยีงเรยีบดุจเดมิ

“อมื...กด็ ีสมเป็นสถำปนกิรุ่นใหม่ ออกแบบบ้ำนเรยีบๆ ง่ำยๆ ไม่

สลบัซบัซ้อนเท่ำไหร่”

ประโยคแรกคนฟังยงัพอท�ำเนำ ถงึเขำไม่ชม แต่กไ็ม่ได้วจิำรณ์ฝีมอื

ของเธอจนหน้ำม้ำน แต่พอประโยคหลงัหลุดจำกปำกเขำเท่ำนั้นละ สลกัจนัทร์ 

กค็อแขง็ขึ้นมำทนัที

“ว่ำแต่...ท�ำได้แค่นี้เองหรอื”

“ดิฉันออกแบบบ้ำนได้หลำยแบบค่ะ” หญิงสำวกระแทกเสียงตอบ 

นดิๆ 

ธรรศยกัไหล่ “แต่ที่เอำมำโชว์ให้ดูนี่ ผมเหน็มแีต่แบบบ้ำนๆ” 

“ดฉินัไม่ทรำบมำก่อนว่ำคณุตอ้งกำรคนออกแบบ ‘คฤหำสน!์’ ไม่ใช่

บ้ำน”

ยงัดทีี่เธอยั้งค�ำว่ำ ‘วงั’ เอำไว้ได้ทนั ไม่อย่ำงนั้นอกีฝ่ำยจะหำว่ำเธอ

พดูกระทบกระเทยีบถงึรสนยิมของเขำอกี เพรำะสลกัจนัทร์มั่นใจว่ำผลงำน

ที่คดัมำโชว์นั้น เป็นแบบบ้ำนที่ดูดมีสีไตล์ตำมควำมต้องกำรของผู้อยู่อำศยั

จรงิ ที่เธอเคยออกแบบให้ และเรยีกเสยีงตอบรบัถงึควำม ‘พงึพอใจ’ จำก

ลูกค้ำได้เกอืบร้อยเปอร์เซน็ต์ ด้วยควำมที่เธอเน้นกำรออกแบบอย่ำงเรยีบ

หรู ให้ควำมรู้สกึอบอุ่นเป็นหลกั ทุกครั้งที่สลกัจนัทร์ท�ำกำรออกแบบบ้ำน 
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เธอเลอืกกำรตกแต่งแบบคลำสสกิด้วยเครื่องประดบัน้อยชิ้นให้เหล่ำเศรษฐ ี

เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมแข็งแกร่งและคงทนของ ‘ตัวบ้ำน’ มำกกว่ำจะ

ประโคมข้ำวของรำคำแพง เพื่ออวดฐำนะควำมมั่งคั่งเพยีงอย่ำงเดยีว 

ฉะนั้นสิ่งที่เธอใส่ใจสร้ำงจึงแตกต่ำงจำกค�ำที่เขำพูดสบประมำทว่ำ  

‘ดูบ้ำนๆ’ อย่ำงสิ้นเชงิ!

“ผมอยำกได้แบบที่มนัดูแพงกว่ำนี้”

“ดฉินัจะเนรมติให้ค่ะ ขึ้นอยู่กบังบประมำณว่ำคุณตั้งไว้เท่ำไหร่” 

สลกัจนัทร์หมั่นไส้จนอดแขวะเขำกลบัเลก็ๆ น้อยๆ ไม่ได้ เกดิมำเธอ

ยงัไม่เคยเจอผู้ชำยคนไหนเรื่องมำก พดูจำดถูกูดูแคลนคนอื่นอย่ำงร้ำยกำจ

ได้เท่ำเขำเลยสกัคน

“สบิสองล้ำน! เฉพำะโครงสร้ำงของตวับ้ำน ยงัไม่นบัรวมค่ำตกแต่ง

ภำยใน คุณคดิว่ำจะรบัผดิชอบไหวไหม” เขำเลกิคิ้วถำมรำวกบัอยำกจะให้

ตวัเองมั่นใจ

“ถ้ำคณุคดิว่ำดฉินัท�ำไม่ไหว ท�ำไมถงึได้เรยีกดฉินัมำคยุล่ะคะ” สลกั-

จนัทร์ถำมกลบั

“คงเพรำะนำยวีร์อวดสรรพคุณของคุณเอำไว้เยอะละมั้ง เลยท�ำให้

ผมอยำกพสิูจน์ว่ำคุณจะเก่งจรงิอย่ำงที่หมอนั่นมนัพูดไว้หรอืเปล่ำ”

‘โดยกำรเอำเงนิสบิสองล้ำนมำเสี่ยงเหรอคะ’

หญิงสำวอยำกจะย้อนเขำกลับไปแบบนี้นัก แต่ที่ท�ำได้ดีกว่ำกำร

ประชดประชนัแบบเดก็ๆ กค็อืยดือกยอมรบัในสรรพคุณที่เชื่อว่ำตวัเองมี

อยู่อย่ำงเตม็เปี่ยม

“ดฉินัคงไม่กล้ำทกึทกั พูดโอ้อวดว่ำตวัเองเก่ง แต่ดฉินัไม่เคยท�ำให้

ลูกค้ำเสยีเวลำและเสยีดำยเงนิที่ต้องควกัจ่ำยดฉินัค่ะ”

คนฟังเลกิคิ้วสูง กระตุกยิ้มอย่ำงชอบใจ

“ดี! จ�ำค�ำค�ำนี้ของคุณเอำไว้ด้วยล่ะ เพรำะถ้ำคุณทิ้งงำนหรือท�ำให้

ผมเกดิเสยีดำยเงนิขึ้นมำเมื่อไหร่ รบัรอง คณุได้จ่ำยค่ำเสยีหำยชนดิที่ชดใช้
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คนืผมทั้งชำตกิไ็ม่มวีนัหมดแน่!”

หญงิสำวแอบเบ้ปำก

“พดูเหมอืนกบัว่ำคณุตกลงใจจะจ้ำงดฉินัแน่นอนแล้วอย่ำงนั้นละค่ะ”

แทนค�ำตอบ ชำยหนุ่มเอี้ยวตัวหันไปกดอินเตอร์คอมที่ต่อสำยตรง

ถงึเลขำฯ หน้ำห้อง กรอกเสยีงลงไปในเครื่องรบัสญัญำณ 

“คุณสิรี ช่วยร่ำงสัญญำ ‘ว่ำจ้ำง’ ออกแบบบ้ำนให้ผมด่วน ผม

ต้องกำรวนัพรุ่งนี้ รบกวนตรวจสอบเนื้อหำอย่ำงละเอยีดด้วยนะครบั ผม

ไม่อยำกเปิดช่องให้คนรับงำนเอำเปรียบผมได้ อ้อ...แล้วก็มีบำงข้อที่ผม

ต้องกำรให้เพิ่มเตมิเป็นกรณพีเิศษ เดี๋ยวผมจะจดโน้ตออกไปให้”

“เดี๋ยวสริจีะรบีจดักำรให้ค่ะ” หญงิวยักลำงคนที่รูจ้กันสิยัของเจ้ำนำย

ตนเป็นอย่ำงดตีอบรบัทนัที

“ขอบคณุครบั” พดูจบแล้วกว็ำงสำย หนักลบัมำมองหญงิสำวอกีครั้ง 

“ก่อนท�ำงำนร่วมกัน ผมจะให้โอกำสคุณเลือก ถ้ำคุณคิดว่ำไม่มีฝีมือหรือ 

ไม่มั่นใจละก็ ผมอนุญำตให้ถอนตัวตอนนี้ได้เลย และผมจะไม่เรียกร้อง 

ค่ำเสียหำยใดๆ ที่คุณท�ำให้ผมเสียเวลำโดยเปล่ำประโยชน์ด้วย เพรำะผม

จะถอืว่ำคณุได้ชดใช้ให้ผมแล้ว ด้วยกำรท�ำให้ผมได้มโีอกำสหวัเรำะเยำะดงัๆ 

ใส่หน้ำไอ้คนที่แนะน�ำคุณมำแทนว่ำ สถำปนกิเบอร์หนึ่งที่มนักล้ำเอำหวัเป็น

ประกนั ไม่เหน็จะได้ควำมอย่ำงที่มนัโม้ไว้เลยสกันดิ!”

ดวงตำกลมสวยพลนักร้ำวขึ้น แทบไม่ต้องคดิให้เสยีเวลำ สลกัจนัทร์

พยกัหน้ำรบัเป็นค�ำตอบทนัท ีเธอไม่ดใีจที่ได้งำนจำกเขำเลยแม้แต่น้อย ทว่ำ

ที่ตัดสินใจรับ เพรำะรู้สึกหมั่นไส้คนที่ชอบพูดจำดูถูกถำกถำงเธอสำรพัด 

เธอจะท�ำให้เขำหน้ำหงำยและพึงระลึกเสียใหม่ว่ำ...ผู้หญิงอย่ำงเธอก็แกร่ง 

แถมยงัมดีมีำกกว่ำพวกผู้ชำยบ้ำอ�ำนำจอย่ำงเขำหลำยเท่ำนกั

สลกัจนัทร์จะเอำชนะเขำให้ดู!

“พรุ่งนี้เจอกันค่ะ ดิฉันจะเตรียมเอกสำรมำให้พร้อม รับรองว่ำไม่

ท�ำให้คุณเสียเวลำแน่นอน อ้อ...แล้วที่อยู่ในเอกสำรใช้ติดต่อได้จริงนะคะ 



ช ม จั น ท์  l  13

เผื่อดิฉันทนควำมเรื่องมำกของนำยจ้ำงอย่ำงคุณไม่ไหว เกิดทิ้งงำนไปเสีย

ดื้อๆ คณุจะได้มั่นใจว่ำสำมำรถตำมตวัดฉินักลบัมำใช้หนี้ก้อนโตที่ใช้ทั้งชำติ

กย็งัไม่หมดของคณุได้ที่ไหน ถ้ำไม่มอีะไรแล้ว ดฉินัขอตวัเลยนะคะ จะรบี

กลบัไปเตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบังำนวนัพรุ่งนี้ สวสัดคี่ะ”

หญงิสำวกระพุม่มอืไหว้อกีฝ่ำยตำมมำรยำทอย่ำงเสยีไม่ได้ แล้วเกบ็

ข้ำวของ รบีเดนิออกจำกห้องท�ำงำนของเขำ เพรำะกลวัเหลอืเกนิว่ำตวัเองจะ

หำ้มใจไม่ไหว กระโจนเข้ำไปตะกุยหน้ำหล่อๆ ที่นั่งวำงมำด ทั้งที่เพิ่งฟงัเธอ

พูดจำส่อเสยีดตวัเองไปหยกๆ ให้มนัมอืเล่น

ผู้ชำยอะไร...ปำกร้ำย ไร้มำรยำท ซ�้ำยงัชอบดูถูกคนอย่ำงร้ำยกำจ!

ชำตนิี้...เธอขอเจอเจ้ำนำยแบบเขำแค่คนเดยีวพอ!

หลังเดินออกมำจำกอำคำรธุวำนนท์พรอพเพอร์ตีด้วยสีหน้ำบึ้งตึง 
สลกัจนัทร์กม็เีรื่องให้ขบคดิต่อทนัทว่ีำ เธอควรจะรบัสำยแฟนหนุม่ที่คบหำ

กันมำยำวนำนตั้งแต่สมัยเรียนมหำวิทยำลัยดีหรือไม่ ฟังดูอำจจะแปลกๆ 

แต่เธอรูส้กึจรงิๆ ว่ำเหมอืนกบัตวัเองก�ำลงัคบอยูก่บัใครอื่น ไม่ใช่แฟนหนุม่

คนเก่ำที่เธอเคยรู้จกัมำหกเจด็ปี เพรำะช่วงหลงัๆ เวลำคุยกนัแต่ละท ี เธอ

ต้องคอยหยบิยกเหตุผลมำหกัล้ำงตรรกะที่ไม่เข้ำท่ำของเขำอยู่ร�่ำไป

ไม่ใช่ว่ำเธอเป็นคนชอบเอำชนะ 

แต่...เอกภพไม่เคยฟังควำมคดิเหน็เธอเลยต่ำงหำก!

สลักจันทร์ตัดสินใจแตะหน้ำจอ เลื่อนปลำยนิ้วเพื่อรับสำย กรอก

เสยีงลงไปอย่ำงเซง็ๆ

“มอีะไรรเึปล่ำภพ”

“นี่เป็นค�ำทกัทำยแฟนที่ไม่ได้เจอหน้ำกนัมำนำนเกอืบเดอืนของจนัทร์

เหรอ” คนทำงปลำยสำยถำมประชด

“ช่วงนี้จนัทร์เหนื่อยๆ น่ะ” 

สลักจันทร์พยำยำมปรับน�้ำเสียงให้อ่อนลง บวกกับคนฟังพยำยำม



14  l  เ มื่ อ รั ก ส ลั ก ใ จ

ไม่ใส่ใจ คงเกรงว่ำหำกต่อควำมยำวสำวควำมยืดจะกลำยเป็นกำรทะเลำะ

กนัเหมอืนทุกครั้งในช่วงสี่ห้ำเดอืนที่ผ่ำนมำ เขำเลยรบีบอกควำมตั้งใจของ

ตวัเองกลบัมำว่ำ

“เยน็นี้เรำไปดนิเนอร์กนันะ ภพรวย เพิ่งได้เงนิจำกงำนพเิศษมำ”

“หวงัว่ำคงไม่ใช่ค่ำเซน็แบบที่ไม่ได้มำตรฐำนหรอกนะ ถ้ำเป็นเงนิร้อน

พวกนั้นละก็ จันทร์คงกินข้ำวของภพไม่ลงแน่ และจันทร์ก็ไม่อยำกให้ภพ

เอำมำพูดทีหลงัด้วยว่ำเพรำะเรำจะแต่งงำนกัน อนำคตภพต้องเลี้ยงจนัทร์ 

ภพเลยต้องหำล�ำไพ่พิเศษด้วยงำนผิดกฎหมำยแบบนี้” สลักจันทร์ดักคอ

อย่ำงรู้ทนั

“อย่ำหำเรื่องภพได้ไหมจนัทร์” เอกภพท�ำเสยีงหงุดหงดิกลบเกลื่อน

ควำมผดิ เพรำะ ‘เงนิพเิศษ’ ที่ว่ำได้มำจำกวธิดีงักล่ำวจรงิ “จะมำจำกไหน 

มนักเ็ป็นเงนิที่ภพหำมำด้วยน�้ำพกัน�้ำแรงของตวัเองนั่นละ ถ้ำจนัทร์ไม่อยำก

เจอภพ พูดมำค�ำเดยีวสั้นๆ ภพขี้เกยีจทะเลำะกบัจนัทร์” 

“จันทร์เองก็ไม่อยำกเถียงกับภพเรื่องนี้บ่อยๆ หรอกนะ แต่จันทร์

เป็นห่วงภพ ทั้งในฐำนะที่เป็นแฟนและเป็นเพื่อน สิ่งที่ภพก�ำลังท�ำมันผิด 

แถมยงัสง่ผลเสยีในหลำยๆ ด้ำนด้วย ถ้ำวนัหนึ่งตกึที่ภพเซน็อนมุตัแิบบให้

ทั้งที่ไม่ได้มำตรฐำนเกิดถล่มลงมำ เพรำะวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้คุณภำพ ภพ

เคยคิดไหมว่ำจะต้องมีคนบริสุทธิ์สังเวยชีวิตให้แก่ควำมมักง่ำยของเจ้ำของ

ตึกหรือแม้แต่ควำมโลภของภพเองด้วยสักกี่ร้อยกี่พันชีวิต แล้วภพเคย

นกึถงึอนำคตของภพหลงัจำกนั้นไหมว่ำจะเป็นยงัไง จะสูห้น้ำใครได้ ภพจะ

ไปอยู่ที่ไหน ถ้ำภพไม่เคยคดิ จนัทร์จะตอบแทนให้ คงไม่พ้นซงัเตแน่ ภพ

เคยละอำยหรอืนกึกลวัเรื่องพวกนี้บ้ำงรเึปล่ำ”

แทนที่คนถูกเตอืนจะคดิตำม เขำกลบับอกเธออย่ำงไม่ยี่หระ

“กว่ำจะถึงตอนนั้น ภพคงรวยเป็นเศรษฐีไปแล้ว คุกไม่ได้มีไว้ขัง

คนรวยนะจนัทร์ มเีงนิกจ้็ำงทนำยไปส ิเดี๋ยวนี้คนดีๆ  มฝีีมอืออกเยอะแยะ 

จะกลบัขำวให้เป็นด�ำยงัไงกไ็ด้”
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สลกัจนัทร์ถงึกบัอึ้ง คดิไม่ถงึว่ำแฟนหนุม่จะพดูจำมกัง่ำยแบบนี้ จงึ

ต่อว่ำเขำ

“เรำเพิ่งรู้ว่ำภพเป็นคนเหน็แก่ตวั” 

แม้น�้ำเสียงจะฟังดูรำบเรียบ แต่ให้ควำมรู้สึกรุนแรงในควำมหมำย 

ท�ำเอำคนที่เกอืบอำรมณ์ดชีกัยวัะขึ้นมำใหม่ สวนกลบัอย่ำงร�ำคำญเตม็แก่ 

“จนัทร์นั่นแหละเป็นอะไร เอำเรื่องนี้มำว่ำภพอยูไ่ด้ เรื่องมนัยงัไม่เกดิ

ขึ้นสักหน่อย จันทร์จะตีโพยตีพำยไปท�ำไม ชีวิตใครชีวิตมัน คนคนนั้นก็

ต้องดูแลเอำเองส ิ ไม่ใช่หน้ำที่ภพที่จะต้องเที่ยวรบัผดิชอบชวีติใครต่อใคร

เสยีหน่อย แค่ดูแลจนัทร์คนเดยีว ภพกเ็หนื่อยจะแย่แล้ว”

“ขอโทษนะที่ท�ำให้ภพต้องล�ำบำก!”

นอกจำกจะไม่ซำบซึ้งแล้ว สลกัจนัทร์กลบัฉุนหนกักว่ำเดมิที่อกีฝ่ำย

กล่ำวรำวกบัปัดควำมรบัผดิชอบ เหมอืนเหน็ชวีติคนเป็นแค่ผกัปลำ ไม่มค่ีำ

ควรแก่กำรใส่ใจ ทั้งๆ ที่ผลกระทบซึ่งอำจเกดิขึ้นในวนัข้ำงหน้ำ บำงทอีำจจะ

เกดิขึ้นเพรำะน�้ำมอืของเขำในวนันี้แท้ๆ แต่ว่ำชำยหนุ่มกลบัไม่รู้สกึรู้สำเลย

แม้แต่น้อย

เธอเองกไ็ม่ใช่คนดเีลศิประเสรฐินกัหนำ แต่กค็ดิว่ำถ้ำคนเรำท�ำอะไร

อย่ำงตรงไปตรงมำ ตั้งอยู่บนหลักของควำมถูกต้อง เธอเชื่อว่ำชีวิตย่อม

เป็นสุข ไม่ต้องอยู่อย่ำงอำยใคร หญงิสำวจงึพยำยำมเตอืนสตแิฟนหนุ่มให้

พงึตระหนกัไว้ อย่ำงไร ‘กนั’ ย่อมดกีว่ำ ‘แก้’ เพรำะถงึจะส�ำนกึหลงัจำกนี้ 

แต่กอ็ำจจะสำยเกนิไป

“จันทร์ไม่ได้ตีโพยตีพำย แต่จันทร์ก�ำลังพูดถึงจรรยำบรรณของ

วศิวกรอย่ำงภพว่ำยงัพอจะมเีหลอือยู่บ้ำงไหม”

สลกัจนัทร์หวงัให้แฟนหนุ่ม ‘เข้ำใจ’ ในควำม ‘หวงัด’ี ของตน และ 

‘ตำสว่ำง’ เสยีท.ี..

แต่คงเป็นได้แค่ ‘ควำมหวงั’ ที่ไม่สำมำรถมวีนัเป็นจรงิ เมื่อเอกภพ

ตอกกลบัอย่ำงไม่พอใจ
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“นี่มนัเรื่องส่วนตวัของภพ จนัทร์ไม่ต้องมำยุ่ง!”

“งั้นต่อไปจันทร์จะไม่พูดเรื่องนี้กับภพอีก ภพอยำกท�ำอะไรก็เรื่อง

ของภพ ตวัภพ ตำมสบำย จนัทร์จะไม่ก้ำวก่ำย แต่จนัทร์จะขอเว้นระยะ

ห่ำงระหว่ำงเรำไว้ เพรำะจนัทร์ชกัไม่แน่ใจแล้วว่ำที่ผ่ำนมำ...ภพที่จนัทร์รูจ้กั

กบัภพในตอนนี้ คนไหนกนัแน่ที่เป็นตวัจรงิ” หญงิสำวกล่ำวด้วยสหีน้ำเรยีบ

นิ่งพอๆ กบัน�้ำเสยีง

“จันทร์พูดแบบนี้หมำยควำมว่ำไง...จะเลิกกับภพใช่ไหม!” คนถำม

กระชำกเสยีงจนเกอืบเป็นตะคอก

“จนัทร์บอกว่ำ ‘ห่ำง’ ไม่ใช่ ‘เลกิ’ นะภพ”

“ควำมหมำยมนักค็อืๆ กนันั่นแหละ”

สลกัจนัทร์ถอนใจ ไม่อยำกให้เรื่องเลก็กลำยเป็นชนวนเหตบุำนปลำย

ให้เขำหำเรื่องชวนทะเลำะ จงึตดัสนิใจบอกควำมต้องกำรของตวัเองออกไป

ตำมตรง

“จนัทร์อยำกให้ภพปรบัเปลี่ยนทศันคตแิละนสิยับำงอย่ำง ก่อนที่เรำ

จะตกลงใจใช้ชวีติคู่ร่วมกนั” 

“ทภีพยงัไม่เคยเปลี่ยนควำมคดิของจนัทร์ได้เลย” อกีฝ่ำยสวนกลบั

ทนัควนั

“ถ้ำเรื่องที่ภพหมำยถงึคอื...กำรให้จนัทร์ลำออกจำกงำน แล้วมำนั่งๆ 

นอนๆ อยู่บ้ำน คอยเลี้ยงลูกให้ภพอย่ำงเดยีวละก ็จนัทร์ยอมรบัว่ำจนัทร์

ไม่เหน็ด้วย เรำควรช่วยกนัท�ำมำหำกนิมำกกว่ำ”

“ภพบอกแล้วไงว่ำเลี้ยงจนัทร์ไหว”

“ด้วยกำรหำล�ำไพ่พิเศษแบบนี้น่ะเหรอ” หญิงสำวถำมอย่ำงอ่อนใจ 

“ลงท้ำยเรำกว็นกลบัมำพดูเรื่องเดมิทกุท ีเมื่อไหร่ภพจะยอมเข้ำใจว่ำกำรท�ำ

แบบนี้มนัผดิ! ผดิทั้งกฎหมำย ผดิทั้งจรยิธรรมที่อำจำรย์เคยสอนไว้”

“จนัทร์นั่นแหละเรื่องมำก ไม่รู้จะหำเรื่องล�ำบำกไปท�ำไม”

“จนัทร์ผดิเหรอที่หวงัดอียำกให้ภพท�ำในสิ่งที่ถูกที่ควร” 
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หญิงสำวถำมเสียงเครือ กระทั่งคนปลำยสำยจับกระแสแห่งควำม

น้อยใจได้จงึยอมอ่อนลง แต่ไม่วำยโยนควำมผดิให้แฟนสำวอยู่ดี

“ภพอยำกให้จนัทร์หยุดหำเรื่อง แล้วคดิถงึสิ่งดีๆ  ที่ก�ำลงัจะเกดิขึ้น

กับเรำให้มำกๆ เงินทองทั้งนั้นนะจันทร์ จันทร์จะโยนทิ้งเพียงเพรำะควำม

คดิล้ำหลงัไม่ทนัยคุของจนัทร์หรอืไง ภพไม่เอำด้วยหรอกนะ บอกเลยที่เรำ

ยงัทะเลำะกนัอยู่ทุกวนันี้ เพรำะจนัทร์นั่นแหละไม่ยอมเข้ำใจภพเสยีท”ี

“เรำไม่มวีนัเข้ำใจกนัได้ ตรำบใดที่ภพยงัยดึตดิอยู่กบัควำมต้องกำร

ของตวัเองแบบนี้” สลกัจนัทร์ยนืกรำน

“จนัทร์กเ็ป็นซะอย่ำงนี้ทกุท ีขนำดภพยอมลงให้แล้ว จนัทร์ยงัจะเอำ

อะไรอกี แบบนี้ใครกนัแน่ที่เอำแต่ใจตวัเองเป็นใหญ่!” คนพูดพลนัหวัเสยี

ขึ้นมำอกี

“เรื่องที่จนัทร์คดิ เรื่องที่จนัทร์ท�ำ มแีต่ควำมถูกต้อง ไม่เหมอืนภพ!”

“แน่ใจเหรอ” เอกภพถำมเสยีงสงู “จนัทรเ์ริ่มเป็นแบบนี้ตั้งแต่ภพได้

เงนิเดอืนเยอะกว่ำ”

“จนัทร์ไม่เคยอจิฉำ!” 

“ถ้ำจนัทร์ไม่คดิ จนัทร์จะเอำแต่พดูเรื่องเงนิท�ำไม ทั้งที่ภพไม่เคยคดิ

ว่ำมนัเป็นเรื่องใหญ่เลยแท้ๆ”

“แต่ส�ำหรบัจนัทร์...ไม่! ภพก�ำลงัดถูกูจนัทร์!” เธอพดูเสยีงกร้ำว ยิ่ง

คุยกบัเขำกย็ิ่งหมดควำมอดทน

“ภพยังไม่ได้พูดอะไรเลย จันทร์นั่นแหละที่คิดไปเอง แล้วก็โยนว่ำ

เป็นควำมผดิของภพทั้งหมด”

จนขนำดนี้แล้ว เอกภพยงัไม่คดิว่ำเขำเป็นฝ่ำยผดิอกีหรอื ซ�้ำร้ำยยงั

มองว่ำปัญหำที่เกดิขึ้นเป็นเพรำะเธอเรื่องมำกไปเองอกีต่ำงหำก สลกัจนัทร์

เลยยิ่งโมโห 

“แลว้เมื่อกี้ใครกนัล่ะที่พดูว่ำจนัทร์เป็นแบบนี้เพรำะไดเ้งนิเดอืนน้อย

กว่ำ ไม่ใช่ภพหรอืไงฮะ!”
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ถ้ำอำรมณ์ของเธอยำมนี้เปรยีบเสมอืนน�้ำที่ก�ำลงัเดอืดจดั เอกภพเอง

กค็งไม่ต่ำงอะไรกบัไฟที่เจอกระแสลมโหมกระหน�่ำให้เพลงิยิ่งลกุไหม้รนุแรง

เสยียิ่งกว่ำไฟลำมทุ่ง

“อย่ำมำขึ้นเสยีงกบัภพนะจนัทร์!” เจ้ำตวัตวำดลั่น พร้อมกบัตดับท

ห้วนสั้น “เมื่อไหร่จันทร์จะเลิกท�ำตัวงี่เง่ำเสียที ตกลงยังอยำกเจอภพไหม

เยน็นี้”

หญิงสำวตอบแบบไม่ต้องคิด รวมถึงไม่อนำทรร้อนใจต่อค�ำขู่ของ

แฟนหนุ่มเลยสกันดิ

“จนัทร์บอกแล้วไงว่ำไม่กล้ำใช้ ‘เงนิ’ ที่อำจจะก่อให้เกดิควำมทกุข์และ

ควำมสูญเสยีตำมมำในอนำคตได้หรอก”

คนปลำยสำยหำได้ส�ำนกึ ซ�้ำยงัแดกดนัเธอกลบัมำตรงๆ 

“ลดอีโก้อันสูงส่งของจันทร์ลงบ้ำงเถอะ เสำต้นหนึ่ง...แค่ขำดเหล็ก

ดำมเสำไปสักเส้นสองเส้น มันคงไม่ถล่มลงมำง่ำยๆ ภำยในวันสองวันนี้

หรอกนะจนัทร์ หยุดวติกจรติเกนิเหตุได้แล้ว”

สลักจันทร์ยิ่งอึ้ง นอกจำกเขำจะเห็นแก่ตัวแล้วยังขำดจิตส�ำนึกอีก

ด้วย เธอเลยคร้ำนที่จะต่อปำกต่อค�ำกับคนที่มีข้ออ้ำงให้ตัวเองเป็นฝ่ำยถูก

อยู่เสมอ แล้วเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงปลงตก 

“จนัทร์ซึ้งแล้วว่ำภพเป็นคนแบบไหน อย่ำงภพคงต้องรอให้เกดิควำม

สูญเสยีก่อนสนิะ ภพถงึจะส�ำนกึได้ หรอืบำงท ีภพอำจจะไม่เคยคดิเสยีใจ

กบัสิ่งที่ตวัเองท�ำไปด้วยซ�้ำ”

“ถ้ำจนัทร์หำเรื่องภพอกีแค่ค�ำเดยีวละก.็..เรำไม่ต้องคุยกนั!”

แทนค�ำตอบ มอืเรยีวกดตดัสำยทนัท ี

สลกัจนัทร์เองกเ็บื่อที่จะคุยกบัแฟนหนุ่มต่อไป เธอต้องกำรเวลำคดิ

ทบทวนถงึอนำคตของทั้งคูส่กัหน่อย อย่ำงน้อยกใ็นช่วงนี้ที่เธอยงัสบัสนอยู่ 

ไม่รูว่้ำจะคงควำมสมัพนัธ์กบัเอกภพหรอืจะต่ำงคนต่ำงไปด ีเอำไว้รอให้เธอ

คดิเรื่องนี้ตกเมื่อไร ค่อยเผชญิหน้ำบอกกำรตดัสนิใจของเธอให้เขำรบัรู ้ใน
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ฐำนะที่เอกภพคอืผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมเดนิทำงสร้ำงฝันด้วยกนัมำ 

ถ้ำเป็นไปได้...เธอก็อยำกจะรักษำสัมพันธภำพฉันเพื่อนระหว่ำง

กนัเอำไว้ 

แต่คงต้องรอให้เธอจดักำรกบังำนใหม่ที่มเีจ้ำนำยจอมเรื่องมำกคอย

ยนืก�ำกบัสั่งนูน่สั่งนี่เสยีก่อน ไม่เช่นนั้นเธอคงไม่มสีมำธคิดิตรติรองทกุอย่ำง

ได้รอบคอบเป็นแน่

สลักจันทร์คิดหนักพลำงทอดถอนใจ ก่อนจะสำวเท้ำมุ่งตรงไปข้ำง

หน้ำ จดุหมำยอยูท่ี่ป้ำยรถประจ�ำทำงหน้ำบรษิทัธวุำนนท์พรอพเพอร์ต ีเธอ

อยำกจะกลบัไปพกัผ่อน ล้ำงเนื้อล้ำงตวั หลกีหนจีำกควำมวุ่นวำยที่ประดงั

ประเดเข้ำมำเตม็แก่แล้ว ขอเพยีงแค่คนืนี้ได้นอนหลบัสนทิแบบเตม็ตำสกัคนื 

วนัพรุ่งนี้สถำปนกิสำวจะลุกขึ้นมำ ‘สู้!’ กบัปัญหำต่ำงๆ ต่อไป

“เป็นไง...ลูกน้องที่ฉนัแนะน�ำไปให้นำย ใช้ได้ไหม”
คล้อยหลงัสถำปนกิสำวที่เพิ่งเดนิออกจำกห้องท�ำงำนของเขำได้สกัพกั 

ธรรศ ธุวำนนท์ กก็ดหมำยเลขโทรศพัท์ต่อสำยถงึเพื่อนสนทิทนัที

“ยงัตอบไม่ได้” 

น�้ำเสียงรำบเรียบที่ตอบตำมสไตล์พวกลัทธินิยมควำมสมบูรณ์แบบ 

ท�ำเอำปวรี์นกึหมั่นไส้ จงึเอ่ยแทนเจ้ำตวัว่ำ

“ยงัตอบไม่ได้ เพรำะต้องร่วมงำน ได้เหน็ฝีมอืกนัก่อนใช่ไหม”

“ประมำณนั้น” ธรรศยกัไหล่ แม้ว่ำคนในสำยจะไม่เหน็ท่ำทขีองเขำ

ตอนนี้ แต่ธรรศกย็งัท�ำประจ�ำยำมที่รู้สกึเมนิเฉย ไม่ใส่ใจต่อสิ่งใด อย่ำงที่

ปวรี์ไม่คดิอยำกให้เขำเป็น

“แกพูดเหมอืนไม่เชื่อน�้ำมนต์ฉนัอย่ำงนั้นแหละ”

“ทกุอย่ำงมนัต้องผ่ำนกำรพสิจูน์ก่อน ถงึจะมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซน็ต์”

“แล้วนี่แกโทร. มำหำฉนัท�ำไม” ปวร์ีเปลี่ยนเรื่อง เพรำะขี้เกยีจมำนั่ง

ถกประเดน็นี้กบัคนหวัดื้อที่ชอบเอำควำมคดิของตวัเองเป็นใหญ่ เชื่อเถอะ...
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ต่อให้เขำเพยีรชกัแม่น�้ำทั้งห้ำมำหว่ำนล้อม แต่คนที่ยดึมั่นถอืมั่น จนบำงครั้ง

กด็เูป็นเรื่องไร้สำระส�ำหรบัเขำเสยีเหลอืเกนิอย่ำงหมอนี่ ไม่มทีำงฟงัในสิ่งที่

เขำก�ำลงัจะพูดออกไปแน่...ถ้ำนำยธรรศไม่คดิจะเปิดใจ!

“ฉันจะโทร. มำบอกควำมคืบหน้ำแกในฐำนะคนแนะน�ำว่ำฉันตกลง

จ้ำงเดก็แกแล้ว แต่จะให้ทดลองงำนดกู่อน ถ้ำร่ำงแบบบ้ำนเสรจ็สมบูรณ์จน

ฉนัพอใจได้เมื่อไหร่ ฉนัถงึจะเซน็สญัญำให้คมุงำนสร้ำงระยะยำวต่อไป หวงั

ว่ำแกจะเข้ำใจนะว่ำมนัเป็นเรื่องของธรุกจิและกำรท�ำงำน ถงึเพื่อนที่ฉนัไว้ใจ

มำกที่สุดอย่ำงแกจะกำรันตีเด็กนี่มำ แต่ฉันก็ต้องป้องกันควำมผิดพลำด 

ที่อำจเกดิขึ้นเอำไว้ก่อน กว่ำฉนัจะก้ำวขึ้นมำยนืบนจุดนี้ได้ ไม่ใช่ง่ำยๆ แกก็

รู้ว่ำฉันต้องผ่ำนอะไรมำตั้งมำกมำย เพรำะฉะนั้นฉันไม่ยอมเหลือช่องโหว่

หรอืมจีุดอ่อนให้ถูกตลบหลงัได้เป็นอนัขำด ถงึจะเป็นแค่เรื่องเลก็ๆ น้อยๆ 

กต็ำม”

“ฉนัเข้ำใจ” ปวร์ีรบัค�ำง่ำยๆ พลำงกล่ำวถงึสิ่งที่อยูใ่นใจกบัคนที่ไม่มี

โอกำสได้ล่วงรู้ว่ำ...

‘แต่บำงครั้ง...ฉนักอ็ดเป็นห่วงแกไม่ได้ว่ะ!’

เขำอยำกให้เพื่อนรักหัดไว้ใจคนอื่นนอกจำกตัวเองดูบ้ำง โลกนี้ยังมี

สิ่งสวยงำมอีกมำกมำยหลำยอย่ำง แตกต่ำงจำกโลกสีเทำที่ธรรศสร้ำงขึ้น

เพื่อปกปิดบำดแผลที่ฝังลึก ก�ำแพงอันสูงใหญ่ปิดกั้นหัวใจอันมืดมนและ

ด้ำนชำของเจ้ำตัวเอำไว้อย่ำงแน่นหนำ ปวีร์หวังอยำกจะเห็นใครสักคน

ท�ำลำยมนั!

“ฉนัมงีำนด่วนต้องท�ำต่อ ไว้ค่อยคุยกนัวนัหลงั” 

ธรรศบอกสั้นๆ ก่อนวำงสำย ทิ้งให้ปวรี์อยู่กบัควำมกลดักลุ้มลกึๆ 

ต่อไปตำมล�ำพงั



๒
เพียงความปรารถนา

สองสัปดำห์ถัดมำ หลังจำกเซ็นสัญญำว่ำจ้ำง ‘ออกแบบบ้ำน’  
สลักจันทร์ก็เดินทำงมำดูที่ดินส�ำหรับปลูกบ้ำนพร้อมผู้เป็นเจ้ำของในเขต

ชำนเมอืงแห่งหนึ่ง วนัที่มกีำรนดัเซน็สญัญำและรบัทรำบข้อตกลง รวมทั้ง

ขอบเขตงำนทั้งหมด หญงิสำวไม่มโีอกำสได้เจรจำกบัธรรศโดยตรง เขำส่ง

เลขำฯ ผู้ร่ำงเนื้อหำในสัญญำมำคุยด้วยเท่ำนั้น เพรำะเจ้ำตัวติดงำนต้อง 

เดนิทำงไปพบปะคู่ค้ำคนส�ำคญัอกีที่หนึ่ง

ทแีรกเธอรูส้กึโล่งใจนดิๆ ที่ไม่ต้องเจอหน้ำเขำ ยอมรบัวำ่ตบะยงัไม่

แก่กล้ำ ยงัฝึกควำมอดทนได้ไม่ดพีอ ถ้ำให้เจอลกูค้ำประเภทโลเลขอแก้แบบ

จนวุ่นวำยเวยีนหวั เธอไม่เคยหวั่น หรอืต่อให้บำงรำยแรกเริ่มอำจมองเธอ

แปลกๆ ไม่ค่อยเชื่อมือ เพรำะเห็นว่ำเป็นผู้หญิง เธอยังพอเข้ำใจ หำทำง

รบัมอืไหว แค่ท�ำงำนให้ด ีให้ลูกค้ำเหน็ฝีมอื ผลงำน และควำมตั้งใจ เพยีง

ไม่นำนควำมแคลงใจกจ็ะถูกแปรเปลี่ยนเป็นควำมไว้ใจได้ 

แต่กบัคนที่พร้อมจะเกลยีดขี้หน้ำกนัได้โดยไม่รูส้ำเหต ุไม่มทีี่มำ แม้

เพียงแรกพบอย่ำงเขำนี่น่ะสิ! เธอไม่รู้วิธีรับมือเลยจริงๆ ซ�้ำยังนึกไม่ออก
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เลยว่ำจะสำมำรถท�ำงำนร่วมกนัตลอดรอดฝั่งได้อย่ำงไร

สลักจันทร์กลัวว่ำผลลัพธ์ที่คำดหวังคงไม่ได้มำง่ำยๆ อย่ำว่ำแต่จะ

พูดคุยหรอืตกลงกนัดีๆ  เลย ธรรศ ธุวำนนท์ จะต้องท�ำให้เธอหวัเสยีก่อน

เริ่มอ่ำนเนื้อหำในสัญญำเสียด้วยซ�้ำ แล้วในที่สุดก็คงจะเป็นตัวเธอเอง 

นี่แหละที่อำจเปลี่ยนควำมคิด ปฏิเสธงำน เพรำะไม่อยำกเจอหน้ำคนกวน

ประสำท

ฉะนั้นกำรพูดคุยกับคนอื่น อย่ำงน้อยคงจะท�ำให้กำรตกลงรำบรื่น

มำกกว่ำ...เสยีที่ไหนล่ะ!

สลกัจนัทร์คดิผดิถนดั ทนัททีี่เหน็เอกสำร เธอกร็ูว่้ำสญัญำฉบบันี้คง

ไม่ธรรมดำ เพรำะจะมีบันทึกข้อตกลงว่ำจ้ำงออกแบบบ้ำนประเทศไหน 

‘หนำ’ เป็นปึกอย่ำงที่เธอเหน็อยู่ตรงหน้ำบ้ำงล่ะ

เธอมั่นใจเลยว่ำ...ไม่ม!ี

ธรรศ ธวุำนนท์ เขี้ยวสมกบัเป็นนำยจ้ำงหน้ำเลอืดเสยีจรงิ ขนำดตวั

เขำไม่มำ ยงัอุตส่ำห์ฝำกสญัญำทำสมำให้เธอร้อนๆ หนำวๆ ได้ นี่ใจคอเขำ

ตั้งใจจะเล่นงำนเธอให้สำสมหำกเกดิควำมผดิพลำด ครอบคลมุไปถงึพ่อแม่ 

พี่น้อง ญำตสินทิและมติรสหำยของเธอครบทุกคนเลยหรอืไง ท�ำไมมนัถงึ

ได้หนำนกั เท่ำที่ลองกะดูจำกสำยตำ สลกัจนัทร์คดิว่ำจ�ำนวนหน้ำกระดำษ

คงไม่ต�่ำกว่ำห้ำสบิหน้ำแน่ๆ

เธอว่ำเขำบ้ำ แต่พอเริ่มอ่ำนเนื้อหำในสญัญำ...สลกัจนัทร์ถงึเพิ่งรู้ว่ำ

เขำ ‘บ้ำ’ มำกกว่ำที่เธอคดิหลำยเท่ำนกั!

คนปกติที่ไหนจะระบุในสัญญำว่ำผู้รับจ้ำงจะต้องออกแบบบ้ำนต่อ

หน้ำผู้ว่ำจ้ำง ในสถำนที่ที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ระบุไว้ทุกครั้ง หำกมกีำรเปลี่ยนแปลง

สถำนที่ปฏิบัติงำนกะทันหัน ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถกระท�ำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้

ผู้รบัจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ

นี่มนัเงื่อนไขพลิกึอะไรกนั แบบนี้ไม่ใช่ท�ำงำนร่วมกนัแล้วละ...เหมอืน

เป็นกำรลดิรอนสทิธสิ่วนบุคคลมำกกว่ำ
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สลกัจนัทร์เกอืบจะปิดสญัญำตั้งแต่ข้อแรกที่พบว่ำเขำเอำเปรยีบเธอ

มำกแค่ไหน ทว่ำควำมอยำกรูล้กึๆ ภำยในใจของตวัเองเวลำนั้น ผลกัดนัให้

หญงิสำวพลกิกระดำษในมอืเปิดอ่ำนตวัอกัษรหน้ำถดัไป

วำ่กนัวำ่คนเรำจะคบกนัได้หรอืไม่นั้น ต้องมลีกัษณะนสิยัหรอืควำม

ชอบบำงอย่ำงคล้ำยกนั แต่ส�ำหรบัธรรศกบัปวรี์ สลกัจนัทร์อดสงสยัไม่ได้ 

ผู้ชำยสองคนนี้เป็นเพื่อนสนทิกนัได้อย่ำงไร ไม่ใช่แค่นสิยัเท่ำนั้นที่แตกต่ำง

กนัมำก กระทั่งทศันคตแิละควำมคดิยงัแทบไม่ใกล้เคยีงกนัเลยแม้แต่นดิ 

ขณะที่รุ่นพี่ของเธอเป็นคนโอบอ้อมอำรี มีน�้ำใจ ชอบช่วยเหลือคน

ตกทุกข์ได้ยำก แต่คนข้ำงกำยที่นั่งบังคับพวงมำลัยอยู่นี้กลับเป็นผู้ชำยที่ 

เหน็แก่ตวัอย่ำงเหลอืร้ำย! 

เห็นได้จำกเนื้อหำในสัญญำ ยิ่งอ่ำน เธอก็ยิ่งสัมผัสได้ว่ำ...ธรรศ  

ธุวำนนท์ คดิแต่จะเอำเปรยีบกนัทุกทำง!

เขำเจำะจงลงไว้ในกระดำษสญัญำที่เธอถอืวนันั้นอย่ำงเด่นชดั ไร้ข้อ

สงสยั และไม่สนใจหน้ำอนิทร์หน้ำพรหมที่ไหนทั้งสิ้น ขอเพยีงให้เขำ ‘ได้’ 

ในสิ่งที่ตั้งใจไว้เป็นพอ ส่วนใครจะเป็นอย่ำงไร เดือดร้อนหรือไม่ จะเสีย

ควำมรูส้กึหรอืคดิกบัเขำอย่ำงไร เขำคงไม่สนใจ ไม่เช่นนั้นเขำจะออกกฎมำ

ได้ยังไงล่ะว่ำ ถ้ำเธอขำดกำรติดต่อหรือขำดลำมำสำยเกินสำมวัน เขำ

สำมำรถเอำผิดกับคนรอบตัวเธอได้ทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่แนะน�ำเธอมำ 

ท�ำเอำสลกัจนัทร์อยำกจะอ้ำปำกถำมกบัเลขำฯ ของเขำตอนนั้นเลยว่ำ...ขนำด

เพื่อนรกัอย่ำงปวรี์ เขำยงัคดิจะเอำเรื่องได้ลงคออกีหรอื

ช่ำงเป็นมนุษย์ที่ ‘แล้ง’ และ ‘ไร้’ หวัใจจรงิๆ!

ที่ร้ำยยิ่งไปกว่ำนั้น...เขำยังระบุข้อตกลงเพียงฝ่ำยเดียวลงไปอีกว่ำ

สำมำรถแก้แบบกี่ครั้งกไ็ด้จนกว่ำผูว่้ำจ้ำงจะพอใจ หำกเป็นคนที่นกึถงึควำม

ล�ำบำกของผู้อื่นในกำรท�ำงำนสกันดิ คงไม่ร่ำงสญัญำออกมำแบบนี้แน่!

ถึงใจจะพร�่ำบ่นด้วยควำมหงุดหงิด ไม่ชอบผู้ชำยเขี้ยวลำกดินคนนี้

มำกถงึมำกที่สดุ แต่สดุท้ำยค�ำตอบที่สลกัจนัทร์ให้ไว้แก่เลขำฯ ของเขำกค็อื 
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ลำยเซน็ของตวัเองที่ตวดัลงบนแผ่นกระดำษหน้ำสุดท้ำยของสญัญำ เพรำะ

ค�ำพูดที่เขำฝำกเลขำฯ วยักลำงคนมำบอกเธอว่ำ

‘คณุธรรศฝำกดฉินัมำบอกคณุหลงัจำกอ่ำนสญัญำจบแล้วว่ำ กรณุำ

คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจด้วยค่ะ เพรำะสัญญำฉบับนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อ

ทดสอบคนใจเสำะ ธวุำนนท์พรอพเพอร์ตต้ีองกำรเฉพำะตวัจรงิเท่ำนั้น คณุ

ธรรศคิดว่ำคุณอำจกลัวหรือลังเลไม่กล้ำพอที่จะรับงำนนี้ก็ได้ ถึงทำงเรำ

สำมำรถหำสถำปนกิเก่งๆ ได้อกีเป็นร้อยเป็นพนัคนแทนคุณ แต่คุณธรรศ

ขี้เกียจเสียเวลำรอคนขี้ขลำดไม่มีควำมสำมำรถพอ แม้แต่จะประเมินว่ำ

คณุสมบตัขิองตวัเองเหมำะสมกบังำนชิ้นนี้ไหม กย็งัอดือำดยดืยำด คณุธรรศ 

กลัวว่ำขืนให้คนประเภทนี้มำออกแบบบ้ำน กว่ำจะได้ตอกเสำเอก คงต้อง

รอถงึชำตหิน้ำ’

สำบำนได้เลยว่ำวินำทีนั้นเธอโกรธจนควันออกหู สมองอื้ออึงไปชั่ว

ขณะ กว่ำจะรูต้วัอกีท ีชื่อเธอกป็รำกฏอยูบ่นกระดำษสญัญำเรยีบร้อยแล้ว 

พร้อมกบัค�ำพดูแสบสนัที่เธอฝำกเลขำฯ กลบัไปบอกคนที่ชอบดถูกูดูแคลน

คนอื่น

‘โชคดีนะคะที่ดิฉันไม่ได้เป็นคนขี้ขลำดเสียด้วย ดิฉันมีสปิริตและ

ควำมรบัผดิชอบมำกพอ เพรำะฉะนั้นคณุธรรศจะต้องได้ตอกเสำเอกภำยใน

ปีนี้แน่นอน ฝำกบอกเขำด้วยนะคะว่ำอย่ำลมืหดัพูดค�ำว่ำ “ขอบคุณ” และ 

“ขอโทษ” เอำไว้ให้คล่องปำกด้วย เพรำะหลงัจำกที่ดฉินัเขยีนแบบบ้ำนเสรจ็

เมื่อไหร่ เขำจะต้องรู้สกึผดิและพอใจที่ได้เหน็มนั!’

สลักจันทร์จ�ำได้ว่ำเธอพูดเพียงแค่นั้นก็ลุกขึ้น ถือคู่สัญญำเดินเชิด

หน้ำออกจำกบริษัทของเขำทันที ประหนึ่งว่ำผู้เป็นเจ้ำของนั่งอยู่ในห้องนั้น 

และได้เหน็ปฏกิริยิำโต้กลบัของเธอทุกอย่ำง แม้ควำมเป็นจรงิเขำจะไม่ได้มี

ส่วนรับรู้หรือเห็นเลยก็ตำม แต่เธออยำกให้เลขำฯ ของเขำเก็บไปรำยงำน 

แล้วเธอกเ็ชื่อเหลอืเกนิว่ำ ‘ร่ำงทรง’ ของเขำในวนันั้นจะต้องท�ำอย่ำงที่เธอคดิ

ไว้ไม่มผีดิ ตำมประสำลูกน้องผู้ภกัดี
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หลังจำกวันนั้นอีกหนึ่งอำทิตย์ เลขำฯ ผู้ท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงดีเยี่ยม

สมบรูณ์แบบที่สดุส�ำหรบัธรรศกโ็ทร. มำนดัหมำยเธอเรื่องดพูื้นที่กำรปลกู

สร้ำงบ้ำน เพรำะต้องวดัจำกขนำดจรงิ ดูสภำพหน้ำดนิ สิ่งแวดล้อมรอบๆ 

เพื่อเขยีนแบบให้เหมำะสมสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของนำยจ้ำงจอมมำก

เรื่อง เธอถงึได้มำนั่งอยู่ข้ำงๆ เขำในวนันี้ไงล่ะ 

ตั้งแต่ขึ้นรถมำด้วยกนั เขำพดูกบัเธอสั้นๆ เพยีงค�ำเดยีวตอนที่ก�ำลงั

ติดเครื่องยนต์ว่ำ เขำก�ำลังจะพำเธอไปไหน หลังจำกนั้นเจ้ำตัวก็ตั้งสมำธิ 

อยู่กับถนนหนทำงเพียงอย่ำงเดียว ส่วนเธอก็คร้ำนจะซักไซ้ เพรำะกลัว 

ดอกพิกุลจะร่วงจำกปำกเขำ จึงนั่งนิ่งเงียบมำตลอดทำง จนกระทั่งเห็นว่ำ

เริ่มเข้ำเขตที่เขำบอกไว้ สลกัจนัทร์จงึเอ่ยปำกถำมด้วยน�้ำเสยีงรำบเรยีบ 

“ใกล้ถงึรยึงัคะ”

หญงิสำวพยำยำมซกุซ่อนควำมขุน่เคอืงที่ยงัคั่งค้ำงไม่ให้หลดุออกไป

จนเขำจบัควำมรูส้กึเอำได้ เธออยำกจะนั่งสงบๆ ขี้เกยีจรบกบัเขำ แค่ท�ำงำน

ของเธอให้ดีที่สุด เสร็จไวๆ แล้วต่ำงคนต่ำงแยกย้ำยกันไปดีกว่ำ เธอไม่

อยำกทนนั่งเป็นใบ้ อดึอดัอยู่แบบนี้นำนๆ

“อกีสกัพกั” เขำตอบโดยไม่หนัมำมองเธอ “คุณมธีุระอื่นต่อหรอื”

“ไม่มคี่ะ” หญงิสำวตอบโดยไม่มองเขำเช่นกนั ในเมื่อเขำท�ำได้ เธอก็

ท�ำได้ 

แต่ถึงอย่ำงนั้น...หำงตำก็แอบสังเกตเห็นว่ำเขำละควำมสนใจจำก 

ท้องถนน ปรำยตำมองมำยงัเธอนดิๆ ก่อนจะหนักลบัไปเพ่งสมำธอิยู่ที่เดมิ 

แล้วบอกกบัเธอว่ำ

“ดี เพรำะผมไม่ชอบให้ลูกจ้ำงที่ผมทุ่มเงินจ่ำยมำแพงๆ แอบไปท�ำ

อย่ำงอื่น”

“ดฉินัรู้จกัมำรยำทพอ ไม่เคยรบังำนซ้อนค่ะ” สลกัจนัทร์ยอกย้อน 

เมื่อคนที่นั่งข้ำงๆ เริ่มจะท�ำให้หวัเสยี

“คนเรำรู้หน้ำไม่รู้ใจ จะเอำแต่ฟังค�ำพูดสวยหรูที่มนุษย์เรำยกมำ 
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อวดอ้ำงสรรพคุณตวัเองได้เสยีที่ไหนล่ะ”

‘แล้วคุณจ้ำงฉนัท�ำไม’

สลกัจนัทร์อยำกจะโพล่งออกไปนกั แต่โชคดทีี่ยั้งปำกตวัเองไว้ได้ทนั

“ดฉินัยนิดใีห้เวลำคุณพสิูจน์ควำมสำมำรถของดฉินัยำวๆ ค่ะ”

เขำหนัมำเลกิคิ้วให้เธอนดิหนึ่ง ก่อนจะถำมกลบั

“ท�ำไม...คุณคิดว่ำผมดูคุณผิดไป ก็เลยจะเอำชนะด้วยกำรงัดฝีมือ

ทั้งหมดที่คณุมสีร้ำงผลงำนให้ผมเหน็งั้นส ินี่แหละวธิตีอกหนำ้ผมได้ดทีี่สดุ 

คุณคดิแบบนี้ ผมพูดถูกไหม”

สลกัจนัทร์เหยยีดรมิฝีปำก ทว่ำสหีน้ำยงัคงนิ่งเฉย

“ไม่ใช่ค่ะ ดิฉันคิดว่ำคุณเป็นพวกสมองช้ำ แถมยังดูคนไม่ออกซะ

ด้วย กเ็ลยต้องให้เวลำคุณคดินำนหน่อย”

ผลของกำรหยำมหน้ำยั่วโมโหอีกฝ่ำย ท�ำให้รถสปอร์ตคันหรูเบี่ยง

เข้ำข้ำงทำงอย่ำงกะทนัหนั ก่อนจะจอดสนทิ เมื่อผู้เป็นเจ้ำของเหยยีบเบรก

อย่ำงแรง จนเธอหัวทิ่มเกือบกระแทกเข้ำกับแผงคอนโซลรถ เดชะบุญที่

สลกัจนัทร์คำดเขม็ขดันริภยัทกุครั้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรโดยสำรรถส่วนตวัของ

ผูอ้ื่นหรอืรถสำธำรณะ ดงันั้นเลยรอดพ้นอย่ำงหวุดหวดิ ไม่ต้องหวัปดูเป็น

ลกูมะนำวหรอืได้แผลบนหน้ำผำกเป็นที่ระลกึในวนัเริ่มงำนวนัแรก หญงิสำว

จงึตวดัเสยีงบอกคนที่ดเูหมอืนตั้งใจให้เกดิเหตกุำรณ์แบบนี้ขึ้นด้วยควำมโมโห

“ถ้ำครั้งหน้ำคณุจะจอด กรณุำแจ้งล่วงหน้ำด้วยค่ะ ดฉินัจะได้รบีหำ

ที่ยดึเอำไว้ก่อนที่จะหวัร้ำงข้ำงแตก!”

“คุณควรจะสงบปำกสงบค�ำให้มำกๆ” ธรรศเตอืนเสยีงเฉยีบ “แล้ว

กรู้็ไว้อกีอย่ำงด้วย ผูห้ญงิอย่ำงคณุไม่มสีทิธิ์มำออกค�ำสั่งหรอืพดูจำดถูกูผม

แม้แต่ค�ำเดยีว!”

“งั้นนำยจ้ำงอย่ำงคณุมสีทิธิ์ท�ำอะไรกไ็ด้ทกุอย่ำงเพยีงฝ่ำยเดยีวเหรอ

คะ” 

คนที่ถูกประชดหนัขวบั จ้องเธอนิ่งด้วยแววตำไม่พอใจ
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“อย่ำทดสอบควำมอดทนผม...สลกัจนัทร์”

“ดฉินัไม่ได้ทดสอบและไม่คดิจะกวนประสำทใครด้วย แต่อยำกแจ้ง

ให้ทรำบอย่ำงหนึ่ง เผื่อคุณจะยงัไม่รู้ ไม่ว่ำใครกไ็ม่ชอบโดนดูถูกกนัทั้งนั้น

ละค่ะ ถ้ำคุณต้องกำรให้ดิฉันปฏิบัติกับคุณดีๆ คุณก็ควรเรียนรู้ที่จะให้

เกียรติดิฉันด้วย ไม่อย่ำงนั้นดิฉันก็จะปฏิบัติกับคุณเหมือนกับที่คุณท�ำกับ

ดฉินั โลกยุคนี้ต้องกำรควำมเสมอภำคทั้งทำงควำมคดิ อำยุ ฐำนะ และก็

เพศค่ะ”

‘...เพรำะฉะนั้นกรุณำอย่ำท�ำตวัคร�่ำคร ึคดิว่ำผู้ชำยเป็นใหญ่อยู่ฝ่ำย

เดยีว!’

สลักจันทร์ยังอุตส่ำห์ยั้งปำกได้ทันอีกหน เมื่อเห็นว่ำคนที่ถูกเธอ

วจิำรณ์เริ่มเขยบิเข้ำมำใกล้ ใบหน้ำบูดบึ้งเหมอืนยกัษ์ท้องผูก เขำคงฉุนจดั

ที่เธอบังอำจไปค่อนแคะพฤติกรรมของเขำตรงๆ ใช่ว่ำเธออยำกจะพูดเสีย

เมื่อไร แต่นสิยัเขำแย่เกนิจะรบัไหวจรงิๆ เขำคดิว่ำท�ำแบบนี้แล้วเท่ สำวๆ 

จะกรี๊ดรึไง ตั้งแต่เกิดมำเธอไม่เคยพบไม่เคยเจอผู้ชำยคนไหนวำงอ�ำนำจ 

ท�ำตวัร้ำยกำจได้น่ำเกลยีดเท่ำเขำมำก่อนเลย

“เก่งให้ตลอดนะสลกัจนัทร์”

ไม่มกีำรเตอืนอกีเป็นครั้งที่สอง ใบหน้ำคมคำยจูโ่จมเข้ำหำพร้อมกบั

สองมอืที่ตรงเข้ำคุกคำม ข้ำงหนึ่งยนัแผงคอนโซลรถ ส่วนอกีข้ำงวำงพำด

บนพนักเบำะตัวที่หล่อนนั่ง จงใจกักกันตีกรอบให้หญิงสำวอยู่ภำยใน

อำณำเขตที่เขำก�ำหนด ไม่ยอมให้หล่อนขยบัตวัผละหนเีขำโดยง่ำย 

แม้สลกัจนัทร์จะตื่นตระหนกและหวั่นไหวอยู่ไม่น้อย ที่จู่ๆ อกีฝ่ำย

กพ็ุง่พรวดเข้ำถงึตวัเธอในระยะใกล้ชดิ ห่ำงกนัแค่ไม่กี่คบื จนกระทั่งได้กลิ่น

หอมอ่อนๆ ที่คงจะเป็นน�้ำหอมยี่ห้อดงัโชยมำจำกตวัเขำ แต่กย็งัคงเชดิหนำ้

จ้องชำยหนุม่ไม่ยอมหลบตำ และไม่เบอืนหน้ำหนไีปไหน เพยีงเพรำะค�ำพดู

ของคนตรงหน้ำที่กล่ำวกบัเธออย่ำงท้ำทำย

“เป็นอะไรล่ะ เงยีบท�ำไม พูดต่อส”ิ
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“ดฉินัไม่มอีะไรจะพูด” เธอกระแทกเสยีงตอบ

“ทีเมื่อกี้คุณยังพูดเจื้อยแจ้วต่อปำกต่อค�ำกับผมไม่ยอมหยุดอยู่เลย 

ตอนนี้จะกลวัอะไรล่ะ”

“ดิฉันไม่ได้กลัว แต่ว่ำไม่ชอบที่คุณท�ำตัวรุ่มร่ำมไม่ให้เกียรติดิฉัน

แบบนี้” เธอพูดพลำงปรำยตำมองสองมือที่กักขังเธอเอำไว้คล้ำยกับอยู่ใน

อ้อมแขนของเขำกลำยๆ อย่ำงไม่พอใจ

ธรรศกระตุกยิ้มหยนั

“ไม่เอำน่ำสลกัจนัทร์ ผมรูว่้ำผูห้ญงิที่เรยีนในคณะสถำปัตย์อย่ำงคุณ

น่ะคุ้นเคยกบัผู้ชำยดแีค่ไหน เรื่องแค่นี้ไม่มทีำงท�ำให้คุณตื่นเต้นหรอืตกใจ

กลวัได้หรอก...จรงิไหม”

สหีน้ำของหญงิสำวพลนัเข้มขึ้น เท่ำที่ฟังเขำพูดจำเหยยีดหยำมดูถูก

กันมำสำรพัด เพิ่งจะมีครั้งนี้นี่ละที่เธอฟิวส์ขำด เขำเห็นเธอเป็นผู้หญิง

ประเภทไหน เป็นผู้หญิงใจง่ำยที่นอนกับผู้ชำยไม่เลือกหน้ำหรืออย่ำงไร 

นอกจำกปำกเสียแล้ว จิตใจเขำยังสกปรกชอบคิดอกุศลมำกกว่ำอีกหลำย

เท่ำนกั

“คณุท�ำให้ดฉินัชกัสงสยั...” สลกัจนัทร์เอ่ยสหีน้ำเรยีบเฉย ไม่บ่งบอก

ควำมรู้สึกใด พยำยำมสะกดกลั้นควำมเดือดดำลเอำไว้สุดก�ำลัง รอจน

กระทั่งอกีฝ่ำยเลกิคิ้วเป็นเชงิสงสยั จงึตอกกลบัด้วยค�ำพดูเชอืดเฉอืนอย่ำง

แสบสนัไม่แพ้กนั

“ดิฉันก�ำลังคิดว่ำถ้ำคุณไม่เคยถูกผู้หญิง โดยเฉพำะที่เป็นสถำปนิก

หกัอก คณุกน่็ำจะไม่ถูกโฉลกหรอืศรศลิป์ไม่กนิกนักบัคนหนำ้ตำแบบดฉินั

เอำมำกๆ แต่ในเมื่อคณุตกลงจ้ำงดฉินัแล้ว กก็รณุำแสดงสปิรติด้วยค่ะ คณุ

ก�ำลงัมอีคตกิบัดฉินั และมนัจะส่งผลเสยีกบังำนและบ้ำนที่คุณก�ำลงัจะสร้ำง 

ไม่อย่ำงนั้นดฉินัคดิว่ำเรำคงจะท�ำงำนด้วยกนัล�ำบำก”

“อย่ำบงัอำจมำสั่งสอนผม...สลกัจนัทร์!”

น�้ำเสยีงกร้ำวกระด้ำงไม่แตกต่ำงจำกดวงตำวำวโรจน์ มอืหนำข้ำงที่
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ยนัแผงคอนโซลรถอยู่คว้ำหมบัเข้ำที่ต้นแขนเธอ ก่อนออกแรงบบี เพื่อให้

เธอส�ำนกึได้ว่ำก�ำลงัท�ำให้เขำไม่พอใจ แต่คนอย่ำงสลกัจนัทร์หรอืจะยอมแพ้

คนพำลอย่ำงเขำ

“ทคีุณยงัมคีวำมรู้สกึ เจบ็เป็น โมโหเป็น เวลำที่โดนคนอื่นเขำดูถูก 

แล้วดฉินัโกรธบ้ำงไม่ได้หรอืไงคะ”

“อย่ำให้ผมต้องเตอืนอกีรอบ...สลกัจนัทร์”

ธรรศกล่ำวเสยีงต�่ำ พยำยำมระงบัโทสะอย่ำงยิ่งยวด กลวัจะเผลอ

ท�ำอะไรหล่อนรุนแรง แต่ดูเหมือนหล่อนจะไม่รับรู้และไม่เข้ำใจว่ำเขำต้อง

ใช้ควำมอดทนอดกลั้นมำกแค่ไหน เพื่อไม่ให้แสดงควำมชิงชัง...ผู้หญิงที่ม ี

‘เงำ’ ของอดตีคนเคยรกัซ้อนทบัอยู่ตรงหน้ำเขำตอนนี้

“ดฉินักข็อบอกคณุเช่นกนัค่ะว่ำ คณุก�ำลงัมปัีญหำทำงจติ ทำงที่ดคีณุ

ควรจะรบีไปพบจติแพทย์เป็นกำรด่วนนะคะ ดฉินัขอเตอืนด้วยควำมหวงัด”ี

ขีดควำมอดทนของธรรศขำดผึง สิ่งที่ผุดขึ้นในหัวเขำมีเพียงอย่ำง

เดยีว…จดักำรปิดปำกเรำะรำยของเจ้ำหล่อนเสยีเดี๋ยวนี้!

ทนัเท่ำควำมคดิ ชำยหนุม่ก้มหน้ำฉกรมิฝีปำกลงมำใกล้เรยีวปำกอิ่ม

สชีมพูอ่อนตำมธรรมชำตอิย่ำงรวดเรว็

สลกัจนัทร์ตวัแขง็ทื่อ ท�ำอะไรไม่ถูก จู่ๆ นำยจ้ำงหนุ่มกย็ื่นหน้ำเข้ำ

มำใกล้ แนบชดิจนได้กลิ่นลมหำยใจของเขำ ควำมตกใจระคนไม่ทนัตั้งตวั 

ท�ำให้เธอไม่มีโอกำสปัดป้อง ซ�้ำยังไม่กล้ำส่งเสียงร้อง เพรำะริมฝีปำกบำง

รูปกระจับคู่นี้พร้อมจะประทับริมฝีปำกของเธอทุกเมื่อ เธอจึงกลัวว่ำหำก

ตวัเองพูดจำไม่เข้ำหูเขำอกีเพยีงค�ำเดยีว เขำจะเกดิบ้ำ จูบปิดปำกเธอขึ้นมำ

จรงิๆ 

เธอเชื่อว่ำคนอย่ำง...ธรรศ ธุวำนนท์ ท�ำแน่! 

หญิงสำวแอบกลืนน�้ำลำยลงคอ หำยใจไม่ทั่วท้อง ดวงตำกลมเบิก

โพลง สหีน้ำตื่นตระหนก ร่ำงบำงสะท้ำนเบำๆ เมื่อเขำจงใจถปูลำยจมกูโดง่

กบัปลำยจมูกของเธอเล่น ในใจพลนัเกดิควำมวำบหวำมหวั่นไหวอย่ำงที่ไม่
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เคยเป็นมำก่อน แม้กบัเอกภพที่เป็นคนรกั เธอยงัไม่ยอมปลอ่ยกำยใกลช้ดิ

ถงึขนำดนี้ อย่ำงมำกกแ็ค่จบัมอืถอืแขนหรอืโอบกอดบ้ำงเป็นครั้งครำว 

แล้วเขำล่ะ...เป็นใคร ถอืวสิำสะอะไรมำล่วงเกนิเธอ

สลกัจนัทร์นกึอยำกจะหลบัตำป๋ี หนไีปให้พ้นๆ แต่กท็�ำไม่ได้ เธอเลย

เม้มปำกแน่นสนทิ เผื่อว่ำบำงทมีนัอำจจะท�ำให้เธอรอดพ้นไม่ต้องเสยี ‘จูบ

แรก’ ให้แก่คนร้ำยกำจอย่ำงเขำ

ธรรศเกอืบจะได้สมัผสัลิ้มรสว่ำรมิฝีปำกของหล่อนจะดุเดด็เผด็ร้อน

หรอือ่อนหวำนนุ่มนวลสกัเพยีงใด แต่กต็้องชะงกัเสยีก่อน เพรำะไม่คดิว่ำ

จะได้เจอปฏกิริยิำไร้เดยีงสำจำกหญงิสำว ท�ำเอำเกอืบอมยิ้มออกมำ หล่อน

คดิว่ำแค่เม้มปำกแน่นๆ เขำกห็มดโอกำสที่จะได้ประทบัรมิฝีปำกหล่อนแล้ว

อย่ำงนั้นหรอื...

ไหนละ่...แม่สำวอวดดทีี่ท�ำตวัเก่งกล้ำสำมำรถอยูเ่มื่อครู ่หลอ่นหำย

ไปไหน

เขำมั่นใจว่ำผูห้ญงิสมยัใหม่อย่ำงสลกัจนัทร์น่ำจะเคยผ่ำน ‘เรื่องอย่ำง

ว่ำ’ มำบ้ำง คงไม่ได้เกบ็รกัษำควำมบรสิุทธิ์ผุดผ่องมำจนถงึทุกวนันี้หรอก 

แต่ว่ำหญงิสำวที่มสีหีน้ำประหวั่น แววตำฉำยควำมตื่นกลวัต่อสิ่งที่ก�ำลงัจะ

เกิดขึ้นคนนี้ท�ำให้ธรรศเริ่มลังเล เพรำะดูอย่ำงไรหล่อนก็ไม่เหมือนแม่สำว

นกัรกัเจนโลกเลยสกันดิ 

ชำยหนุ่มตัดสินใจหยุดกำรเคลื่อนไหวลง เพียงปล่อยให้ปลำยจมูก

ของเขำและหล่อนเกยกนั ก่อนจะมองหล่อนอย่ำงเตม็ตำ

สถำปนิกสำวคนนี้ท�ำให้เขำแปลกใจ...หล่อนท�ำอย่ำงกับไม่เคยจูบ

ผู้ชำย ทั้งที่เรยีนอยู่ในคณะที่ต้องคลุกคลกีบัเพื่อนหนุ่มมำกมำย

เขำอยำกพิสูจน์ว่ำท่ำทำงที่เห็นเป็นแค่มำรยำสำไถยเหมือนกับที่ใคร

บำงคนเคยท�ำให้เขำกลำยเป็นคนโง่งมในสำยตำของเพื่อนๆ ใช่หรอืไม่...

แค่เพยีงขยบัเข้ำใกล้หล่อนอกีนดิ เขำกจ็ะได้ลิ้มลองรมิฝีปำกอวบอิ่ม

น่ำเย้ำยวนพร้อมทั้งไขข้อสงสยั
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ทว่ำ...เหมอืนมบีำงอย่ำงดงึใจเขำไว้ บำงสิ่งที่ท�ำให้เขำไม่ยอมขยบักำย

เข้ำไปใกล้ 

ธรรศไม่รู ้เหมือนกันว่ำมันคืออะไร จะเป็นเพรำะ...แรงแข็งขืน

ปกป้องตวัเองตำมสญัชำตญำณของหล่อนรเึปล่ำ

มนัเหมอืนเป็นไปโดยอตัโนมตั ิไม่ใช่ ‘กำรเสแสร้ง’ แต่อย่ำงใด

ชำยหนุม่ยงัไม่ทนัสำนต่อควำมตั้งใจเพื่อหำค�ำตอบ โทรศพัท์เจ้ำกรรม

ที่นอนนิ่งอยู่ในเสื้อเชิ้ตสีครีมตัวโปรดที่เขำสวมมำวันนี้ก็ดังขึ้นขัดจังหวะ 

อย่ำงกับมันรู้ว่ำเขำก�ำลังจะท�ำเรื่องไม่ดี คิดจะเอำเปรียบผู้หญิงที่ตกอยู่ใน

วงแขนเขำกลำยๆ

ถ้ำมนัเป็นมนุษย์...เขำจะส่งมนัไปเป็นพระเอกหนงัไทย!

มันมีเจ้ำนำยที่ไม่ค่อยจะแคร์อะไร แต่กลับท�ำตัวเป็นสุภำพบุรุษ

ปกป้องหญงิสำว!

ชำยหนุม่คดิอย่ำงพำลๆ ก่อนจะผละออกห่ำง ล้วงมอืเข้ำไปในกระเป๋ำ

เสื้อ หยบิเจ้ำเครื่องมอืสื่อสำรรุ่นล่ำสุดที่ท�ำให้เขำหวัเสยีขึ้นมำกดรบั ก่อน

กรอกเสยีงนุ่มทุ้มเข้ำไป เมื่อเหน็จำกหน้ำจอโทรศพัท์ว่ำเป็นผู้ใดโทร. มำ

“ครบั...ไอรนี”

“ท�ำอะไรอยูค่ะธรรศ ไอรนีรอสำยคณุอยูต่ั้งนำนแน่ะ หรอืว่ำคุณอยู่

กบัผู้หญงิคนอื่นคะ” ปลำยสำยแกล้งท�ำเสยีงกระเง้ำกระงอด

“อย่ำงผมจะมีใครได้ล่ะครับ ในเมื่อคู่หมั้นผมน่ะเพอร์เฟกต์ที่สุด

แล้ว”

“ปำกหวำน” คนฟังพึงใจ แต่ยังไม่วำยแกล้งงอนต่อเพื่อให้เขำง้อ  

“ค�ำพูดของผู้ชำยน่ะ เชื่อได้เสยีที่ไหนล่ะคะ”

ถงึหล่อนจะท�ำเป็นบ่น แต่กลบัส่งเสยีงหวัเรำะคกิคกัให้เขำรู้ว่ำหล่อน

ไม่ได้โกรธจรงิจงั ธรรศจงึแกล้งหยอกกลบั

“ถ้ำเป็นผู้ชำยคนอื่นพูดละก ็เชื่อถอืไม่ได้ครบั แต่ถ้ำเป็นคู่หมั้นของ

คุณคนนี้ คุณกร็ู้ว่ำผมไม่เคยโกหกคุณเลยสกัครั้ง”
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หญิงสำวที่นั่งข้ำงกำยพ่อคนพูดเสียงอ่อนเสียงหวำนอยู่ตอนนี้แอบ

แบะปำก อยำกตะโกนให้ผูห้ญงิที่อยูป่ลำยสำยรบัรูถ้งึพฤตกิรรมแฟนหนุ่ม

ของหล่อนนักว่ำ เขำเป็นจอมโกหกลวงโลก เพรำะเธอนี่ไงล่ะเพิ่งเฉียด

เหตุกำรณ์ที่เจ้ำตวัเกอืบจะนอกใจแฟนสำวมำสดๆ ร้อนๆ 

‘อย่ำงผมจะมใีครได้...’

แล้วสิ่งที่เขำคดิจะท�ำกบัเธอเมื่อครู่คอือะไร!

สลกัจนัทร์ยงัได้ยนิเสยีงหวัใจเต้นระส�่ำดงัโครมครำมอยูเ่ลย อดนกึ

ต�ำหนติวัเองไม่ได้ ท�ำไมเมื่อกี้เธอถงึไม่ขดัขนืเขำ ท�ำไมถงึยอมนั่งนิ่งเป็นบื้อ

ใบ้ ไม่จดักำรอะไรเขำสกัอย่ำง ถงึตอนแรกเธอจะตกใจ ปฏกิริยิำตอบสนอง

เลยช้ำ มนักช็่วยไม่ได้ 

แต่หลงัจำกนั้นล่ะ... 

เธอควรจะต่อว่ำหรอืผลกัไสเขำออกไปส ิปกตเิธอน่ำจะครองสตไิด้

มำกกว่ำนี้แท้ๆ นี่ถ้ำเอกภพท�ำตวัล�้ำเส้น มอืไม้อยูไ่ม่สขุอย่ำงเขำ เธอคงมอง

แฟนหนุม่ตำเขยีวป้ัด ร้องห้ำมเสยีงขุน่ หรอืไม่กห็ยกิเขำจนเนื้อเขยีวไปแล้ว 

แต่ว่ำกับนำยจ้ำงนิสัยเสียที่เธอเพิ่งรู้จัก เธอกลับลนลำนจนท�ำอะไรไม่ถูก 

ขึ้นมำเสยีเฉยๆ

ไม่ได้! เขำเป็นใครก็ไม่รู้ เธอจะยอมให้เขำท�ำเหมือนเอำเปรียบกัน 

อกีไม่ได้เดด็ขำด

สลักจันทร์คิดอย่ำงแน่วแน่พลำงลอบมองเสี้ยวหน้ำของเขำ เป็น

จงัหวะเดยีวกบัที่ธรรศคุยกบัแฟนสำวเสรจ็พอดี

“ไว้เจอกนัครบัไอรนี”

พอเขำวำงสำยปุ๊บ เธอกร็บีพูดขึ้นปั๊บ

“ถ้ำคุณท�ำอะไรไม่น่ำไว้ใจอีกแค่ครั้งเดียวละก็ ดิฉันจะลงจำกรถ

ทนัท”ี

ธรรศปรำยตำมองคนที่ออกอำกำรหวงเนื้อหวงตัว แล้วกระตุกยิ้ม

นดิๆ
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“ที่พูดนี่...คิดจะสร้ำงภำพไว้โก่งค่ำตัวหรือว่ำอยำกจะให้ผมสำนต่อ

จำกเมื่อกี้นี้ล่ะ”

“คุณธรรศ!” 

สลักจันทร์โกรธจนตัวสั่น ก�ำลังจะเอื้อมมือปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย 

ไม่อยำกทนนั่งอยู่ให้คนร้ำยกำจดูถูกดูแคลนกันอีกต่อไป แต่ก็ยังช้ำกว่ำ 

เขำอยูด่ ีธรรศเหยยีบคนัเร่งกระชำกรถสปอร์ตออกไปทนัท ีพรอ้มกบัพดู 

ทิ้งท้ำยว่ำ

“อย่ำมัวเรื่องมำก รีบไปท�ำงำนของคุณให้เสร็จไวๆ ผมไม่มีเวลำ

ทะเลำะกบัคุณอยู่ตรงนี้หรอกนะ”

แม้จะยังคงขุ่นเคืองนำยจ้ำงหนุ่มไม่หำย แต่พอเดินทำงมำถึงพื้นที่
แสนสวย ซึ่งธรรศเตรียมไว้ส�ำหรับปลูกสร้ำงบ้ำนหลังใหม่ของเขำและ

ครอบครวัในอนำคต หญงิสำวกต็ื่นตะลงึชื่นชมควำมสวยงำมบนที่ดนิกว่ำ

พนัตำรำงเมตรแห่งนี้ จนลมืควำมหงดุหงดิฉนุเฉยีวเมื่อครูไ่ปเสยีสนทิ แถม

ยงัมสีำยน�้ำทอดตวัอยู่ด้ำนหลงั เหน็แล้วท�ำให้ชุ่มชื่นหวัใจ 

ภำพ ‘บ้ำนในฝัน’ ผุดขึ้นมำในหวัทนัท…ี 

บ้ำนที่ปลกูสร้ำงโดยวสัดทุี่ดกูลมกลนืกบัธรรมชำต ิตั้งตระหง่ำนอยู่

กลำงพื้นที่กว้ำงขวำง ล้อมรอบด้วยพชืพรรณธรรมชำตนิำนำชนดิ ทั้งไม้ดอก 

ไม้ประดับ ต้นไม้น้อยใหญ่ให้ร่มเงำแก่ผู้อยู่อำศัย ท�ำให้เกิดลมอ่อนๆ 

ถ่ำยเทอำกำศภำยในและนอกบ้ำนได้เป็นอย่ำงดี

สลกัจนัทร์อจิฉำเขำนดิๆ ตำมประสำคนอยำกมบี้ำน

เธออำศัยอยู่กับครอบครัวก็จริง แต่ไม่ได้มีฐำนะร�่ำรวยนัก แม่

ท�ำงำนรบัจ้ำงทั่วไป ส่งเสยีเธอเรยีนด้ำนสำยอำชพีระดบั ปวส. ก่อนมำต่อ

ระดบัมหำวทิยำลยัจนจบได้ เพรำะเงนิที่หมั่นเกบ็หอมรอมรบิสมยัที่พ่อยงั

มชีวีติอยู่ ท่ำนเป็นเพยีงผู้รบัเหมำก่อสร้ำงธรรมดำๆ ที่วนัหนึ่งฝันอยำกมี

บ้ำนหลงัเลก็ๆ ท่ำนออกแบบห้องหบัต่ำงๆ ไว้ให้ลกูน้อยสำมคนได้อำศยั ได้
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หลบันอน อยู่เยน็เป็นสุข... 

พ่ออยำกจะให้ค�ำว่ำ ‘บำ้น’ เป็นสถำนที่แห่งควำมอบอุ่นปลอดภยัแก่

ทุกคนในครอบครวั

แต่น่ำเสียดำย...ที่เวลำของท่ำนสั้นเกินไป พ่อของเธอจึงจำกโลกนี้

ก่อนวยัอนัควร ด้วยอบุตัเิหตนุั่งร้ำนหล่นมำทบัท่ำน ลกูน้องคนที่ท�ำงำนอยู่

ด้ำนบนแทบจะเสยีชวีติคำที่ ส่วนพ่อของเธอทนพษิบำดแผลไม่ไหว เสยีชวีติ

ที่โรงพยำบำลในเช้ำวนัถดัมำ

ท่ำนไม่มีโอกำสได้ท�ำตำมควำมปรำรถนำ แต่เธอนี่แหละ...จะท�ำให้

ท่ำนสมหวงั!

เธอตั้งใจเล่ำเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยม ท�ำกิจกรรม ช่วยงำนอำจำรย์ที่ 

โรงเรยีนเลก็ๆ น้อยๆ พอได้เงนิมำเป็นค่ำขนมรำยวนับ้ำง ไม่ต้องแบมอืขอ

ผู้เป็นแม่ที่ท�ำงำนแลกเงินมำด้วยหยำดเหงื่อเหนื่อยสำยตัวแทบขำด เธอ

ภูมิใจที่ช่วยแบ่งเบำภำระท่ำนได้ แม้ไม่ได้มำกมำยอะไร แต่อย่ำงน้อยเธอ 

ก็พูดได้เต็มปำกว่ำ ที่เรียนจบมหำวิทยำลัยดีๆ มีงำนท�ำมำจนถึงทุกวันนี้ 

ส่วนหนึ่งกเ็พรำะควำมพำกเพยีรมุมำนะของตนเองด้วย

ทุกครั้งที่เจออุปสรรคในกำรท�ำงำนหรือเหนื่อยจนท้อ เธอมักคิด

เสมอว่ำ...

‘แม่เคยล�ำบำกมำกกว่ำนี้หลำยเท่ำ’

เพรำะฉะนั้นต่อให้เธอเบื่อแสนเบื่อหรอืร�ำคำญเศรษฐเีรื่องมำกอย่ำง

เขำขนำดไหน สลักจันทร์ก็ไม่มีวันท�ำตัวหยิ่งยโสสลัดงำนนี้ทิ้งเป็นอันขำด 

เงนิสมยันี้หำยำก ยิ่งเป็นเงนิที่ได้มำจำกอำชพีสุจรติรำยได้งำมดว้ยแลว้ ยิ่ง

ไม่ได้มมีำให้เธอเลอืกเกลื่อนกลำดเสยีเมื่อไร

สลักจันทร์ยังจ�ำค�ำสอนของบุพกำรีได้ดีและยึดถือปฏิบัติมำโดย

ตลอด พ่อกบัแม่เธอเคยสอนไว้ว่ำอย่ำหำเงนิจำกควำมทุกข์ของคนอื่น มนั

เป็นบำป เธอเชื่อพวกท่ำนหมดใจ เธอถงึรบัไม่ได้ที่เอกภพหำวธิรีวยทำงลดั

ด้วยควำมมกัง่ำยและผดิศลีธรรม เธอยอมผจญกบัเจ้ำนำยหน้ำเลอืด งี่เง่ำ 
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ชอบหำเรื่องดถูกูเธอไม่ว่ำงเว้นเสยียงัจะดกีว่ำ เพรำะหญงิสำวมั่นใจในควำม

อดทนอดกลั้นของตวัเองว่ำไม่แพ้ใครหน้ำไหน 

เธอมคีวำมเข้มแขง็ แขง็แกร่ง อย่ำงที่ผูช้ำยหลำยคนยงัต้องยอมซฮูก

ให้

ที่ส�ำคัญ...เธอต้องกำรน�ำเงินส่วนหนึ่งที่หำมำได้ไปสมทบทุนช่วยแม่

ส่งเสยีน้องอกีสองคนให้เรยีนจนจบมหำวทิยำลยั

ส่วนอกีก้อน...เธอจะเกบ็เอำไว้สร้ำงบ้ำนอย่ำงที่พ่อใฝ่ฝัน!

สลกัจนัทร์มองที่ดนิผนืงำมด้วยแววตำมุง่มั่น พร้อมปรบัอำรมณ์คนื

สู่โหมดท�ำงำนตำมปกติ ควำมเป็นมืออำชีพท�ำให้เธอละทิ้งควำมบำดหมำง

ระหว่ำงกนั แล้วเอ่ยถำมคนที่ก้ำวเข้ำมำยนือยู่ข้ำงๆ เธอว่ำ 

“คุณมคีอนเซปต์ไว้ในใจไหมคะว่ำอยำกได้บ้ำนแบบไหน” 

“ผมชอบแบบธรรมชำติ เรียบง่ำย ไม่ต้องหรูหรำเกินควำมจ�ำเป็น 

แต่เน้นที่ควำมดูดี โปร่งและสบำย วัสดุต้องแข็งแรงคงทนเข้ำกับตัวโครง

บ้ำน อนัที่จรงิผมเคยคดิแบบไว้เมื่อสมยัตอนเรยีนกบั...” 

ธรรศนิ่งไปอดึใจ เมื่อนกึถงึใบหน้ำสวยหวำนของใครบำงคน ก่อนที่

เขำจะรบีสลดัควำมคดิ ท�ำลำยมโนภำพในหวัจนหมดสิ้น แล้วเริ่มต้นกล่ำว

กบัสถำปนกิสำวใหม่ 

“ไอ้วีร์เคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่ำผมเคยเรียนคณะวิศวะรุ่นเดียวกับ

มนัมำก่อนที่จะย้ำยคณะ สมยัเรยีนผมเคยร่ำงแบบบ้ำนเอำไว้ด้วย ถ้ำคุณ

สนใจ ผมจะเอำมำให้ดวูนัหลงั เผื่อคณุจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพจิำรณำว่ำ

ผมมรีสนยิมแบบไหน ชอบและไม่ชอบอะไร คณุจะได้ไม่ต้องออกแบบอะไร

ที่มันดูรกหูรกตำมำให้ผม เพรำะผมขี้เกียจให้คุณกลับไปแก้ใหม่ มันเสีย

เวลำ”

ถ้ำลูกค้ำรำยอื่นเป็นคนพูด สลกัจนัทร์คงเหน็เป็นเรื่องธรรมดำ ใน

เมื่อเสยีสตำงค์แล้ว คนจ่ำยย่อมต้องอยำกได้สิ่งที่ดทีี่สดุ แต่ท�ำไมพอเป็นเขำ

พูด มันช่ำงฟังดูขัดหูขัดใจ แถมยังน่ำหมั่นไส้เสียจริง คงเพรำะน�้ำเสียง 



36  l  เ มื่ อ รั ก ส ลั ก ใ จ

สำยตำ และท่ำทำงที่เขำมองมำยงัเธอละมั้ง ท�ำให้สลกัจนัทร์รู้สกึว่ำเขำก�ำลงั

สั่งมำกกว่ำ อำรมณ์ที่ยงัดีๆ  อยู่เมื่อครู่จงึพลนัขุ่นลงนดิๆ 

“ตำมแต่คุณจะบญัชำค่ะ” 

หญงิสำวอดประชดกลบัไม่ได้ ทั้งที่เพิ่งบอกให้ตวัเองอดทนแท้ๆ เลย

พยำยำมเบี่ยงประเดน็ด้วยกำรบอกสิ่งที่คดิว่ำเขำต้องกำรรู้ โดยไม่ต้องรอ

ให้เจ้ำตัวถำม เอำชนิดฟังแล้วชัดเจน ไม่มีข้อสงสัยให้เขำกลับมำเล่นงำน 

เธอได้อกี

“ดิฉันสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีพรุ่งนี้ แต่ขอเป็นช่วงเย็น ตั้งแต่หลัง

เลิกงำนจนถึงสี่ทุ่ม ส่วนวันหยุดเสำร์-อำทิตย์ ดิฉันคงท�ำงำนให้ถึงหกโมง

เยน็เท่ำนั้น ขอเวลำให้ดฉินัได้เจอหน้ำครอบครวับ้ำง ส่วนเรื่องสถำนที่ที่คุณ

จะจดัให้ดฉินัท�ำงำนในสญัญำ ดฉินัไม่มปีัญหำ คุณจะให้ดฉินัท�ำงำนที่ไหน

กไ็ด้ หรอืถ้ำคณุอยำกจะท�ำตวัเป็นผูค้มุมำคอยเฝ้ำดฉินัด้วย ดฉินักไ็ม่ขดัข้อง 

“ดฉินัเข้ำใจว่ำคณุต้องกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของดฉินัทกุขั้นตอน 

เผื่อว่ำดิฉันท�ำงำนชุ่ย คุณจะได้สั่งให้ดิฉันแก้เสียตรงนั้น แต่ดิฉันขอเป็น

สถำนที่ที่ใกล้กบัออฟฟิศของดฉินัหน่อยนะคะ จะได้ไม่ต้องเสยีเวลำเดนิทำง 

เพรำะยิ่งไปไกล รถตดิ ดฉินักเ็หลอืเวลำท�ำงำนให้คุณน้อยลงเท่ำนั้น ดฉินั

ไม่อยำกให้คุณมำต่อว่ำกนัทหีลงัว่ำดฉินัท�ำงำนไร้ประสทิธภิำพ”

ธรรศปรำยตำมองสถำปนกิสำว หลงัฟังหล่อนกระแนะกระแหนเขำ

จบ ไม่เชงิโกรธ แต่กม็ไิด้หมำยควำมว่ำชอบใจ

“เรื่องนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วง ผมเตรียมรถรับ-ส่งจำกที่ท�ำงำนของ

คุณไปยังสถำนที่ที่ผมจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เป็นคอนโดที่อยู่ชั้นบนสุดใน

โครงกำรผมเอง ห้องกว้ำง เป็นส่วนตัว เพรำะทั้งชั้นมีเพียงห้องเดียว 

ตกแต่งหรหูรำ ที่ส�ำคญัคณุไม่ต้องกลวัว่ำจะท�ำงำนให้ผมได้ไม่เตม็ที่ เพรำะ

คอนโดผมอยู่ใจกลำงเมอืง เดนิทำงสะดวก ทแีรกผมกะจะเกบ็เอำไว้ขำยให้

แขกระดับวีไอพี ฟันก�ำไรเหนำะๆ แต่ตอนหลังเกิดเปลี่ยนใจเอำไว้พักเอง 

เวลำเหนื่อยจดัๆ จะได้ไม่ต้องขบัรถกลบับ้ำน”
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“คุณกเ็ลยใช้เป็นที่คุมดฉินัตอนท�ำงำนด้วย?”

“กค็งงั้น” ธรรศยกัไหล่ ไม่ใส่ใจกบัสำยตำที่มองค้อนตนนกั “ผมชอบ

ที่ดนิผนืนี้เพรำะอยู่ตดิรมิน�้ำ ผู้คนอำศยัอยู่ไม่ค่อยแออดั ดูเงยีบสงบ แต่

เดนิทำงสะดวก ด้ำนหน้ำตดิถนนใหญ่ จะไปไหนมำไหนกใ็ช้เส้นทำงตดัใหม่

ได้หลำยทำง ผมให้ช่ำงมำวัดพื้นที่ตำมยำวตำมกว้ำงหมดแล้ว เดี๋ยวจะให้

เลขำฯ ส่งเอกสำรให้คุณอีกที ที่พำคุณมำวันนี้ก็แค่อยำกจะให้เห็นสถำนที่

จรงิ คุณจะได้พอมไีอเดยีบ้ำง”

“เหลือเฟือค่ะ ที่ดินตรงนี้สวยมำก สำมำรถท�ำอะไรได้หลำยอย่ำง  

แค่เหน็ครั้งแรกกช็่วยกระตุ้นไอเดยีของดฉินัได้เยอะแล้วค่ะ” หญงิสำวรบี

ออกตวั

คนฟังท�ำหน้ำแปลกใจนดิๆ 

“เป็นครั้งแรกที่เรำคดิตรงกนั?”

“ดฉินัไม่ได้เอะอะๆ กจ็ะค้ำนคุณท่ำเดยีวนี่คะ ยงัระลกึอยู่เสมอค่ะ

ว่ำตัวเองเป็นแค่ลูกจ้ำง ขืนท�ำให้คนจ่ำยสตำงค์ไม่พอใจบ่อยๆ ดิฉันกลัว 

ตวัเองจะล�ำบำก”

“ไม่น่ำเชื่อว่ำที่ผ่ำนมำคุณคดิแบบนี้ ผมไม่ยกัรู้สกึ”

“กด็ฉินัเป็นฝ่ำยที่ถูกหำเรื่องอยู่ตลอดเวลำนี่คะ” หญงิสำวเถยีงกลบั 

ก่อนรบีตดับท เพรำะกลวัจะต่อควำมยำวสำวควำมยดืกนัไม่จบไม่สิ้น เธอ

อยำกใช้จินตนำกำรกับงำนมำกกว่ำ “ดิฉันขอเดินดูรอบๆ หน่อยนะคะ  

จะได้รู้ว่ำด้ำนไหนตดิกบัอะไร ควรปลูกต้นไม้ ท�ำสวนหย่อมไว้ตรงไหน”

“เอำส ิตำมสบำย” 

ธรรศเอ่ยปำกอนุญำตแล้วก้ำวเท้ำตำมหญิงสำวที่ออกเดินน�ำหน้ำไป

ก่อน



๓
เงาใจในอดีต

หลังจำกขับรถไปส่งสลักจันทร์ถึงบ้ำน และแยกกับหล่อนตรง 
ริมรั้ว ธรรศ ธุวำนนท์ ก็บึ่งรถมำรับแฟนสำวต่อที่งำนเลี้ยงแห่งหนึ่ง 

ย่ำนใจกลำงเมอืง

“ขอบคุณนะคะที่มำรบัไอรนี”

หญิงสำวร่ำงสูงหุ่นอวบอัดมัดใจชำยคลี่ริมฝีปำกสีแดงสดทักทำย

ขณะเดินตรงมำหำเขำ ใบหน้ำสวยโฉบเฉี่ยวเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และควำม 

เย้ำยวนดงึดดูเพศตรงข้ำมยิ้มบำงๆ สองแขนเรยีวคล้องคอเขำ เคลื่อนกำย

แนบชิดสนิทสนม จงใจประกำศควำมเป็นเจ้ำของให้แม่พวกสำวๆ ใจกล้ำ

หน้ำด้ำนที่จ้องจะฉกคู่หมั้นหนุ่มไปจำกอกของหล่อนมองตำเป็นมัน ได้พึง

เจยีมตวัเอำไว้มำกๆ

“ท�ำไมเสรจ็ธรุะไวจงัล่ะคะ ไอรนีคดิว่ำคณุจะมำช้ำกว่ำนี้อกีสกัชั่วโมง

หรอืสองชั่วโมง กเ็ลยยงัไม่ได้บอกลำเพื่อนๆ ที่อยู่ในปำร์ตี้น่ะค่ะ ขอเวลำ

ไอรนีไปลำเพื่อนๆ ก่อนได้ไหมคะ”

ธรรศวำงมือลงบนสะโพกมน ดึงตัวหล่อนเข้ำมำกอดตอบหลวมๆ 
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แบบไม่แคร์สำยตำใคร

“ตำมสบำยครบั ผมไม่ได้รบีอะไร จะให้ผมไปรอที่รถหรอืวำ่ในงำน

ดคีรบั...เจ้ำหญงิ”

สำวสงัคมแกล้งท�ำเอยีงอำย ช้อนตำมองเขำอย่ำงมจีรติจะก้ำน

“ปำกหวำนแบบนี้ แปลว่ำสถำปนิกที่ธรรศคุยงำนด้วยเมื่อกี้เป็น 

ผู้หญงิใช่ไหมคะ ธรรศเลยคดิจะเอำใจไอรนีเป็นกำรกลบเกลื่อน”

“จะสนท�ำไมล่ะครับว่ำเป็นผู้หญิงหรือผู้ชำย ในเมื่อคู่หมั้นผมสวย

ขนำดนี้ ยงัมอีะไรต้องกลวัอกี” น�้ำเสยีงอ่อนโยนยงัไม่เท่ำกบัแววตำอ่อนหวำน 

ที่เขำมองหล่อน

คนพูดยกมอืข้ำงหนึ่งลูบซกีหน้ำอนัหล่อเหลำอย่ำงแผ่วเบำ

“ไอรีนกลัวเวลำที่ธรรศพูดจำเปิดเผยตรงไปตรงมำแบบนี้ละค่ะ 

เพรำะไอรนีแทบไม่รู้เลยว่ำ ธรรศพูดจรงิหรอืโกหก เพื่อให้ไอรนีตำยใจ”

“ผมท�ำตวัน่ำสงสยัขนำดนั้นเลยเหรอครบั” ชำยหนุ่มถำมข�ำๆ

“ตรงกันข้ำมเลยละค่ะ เพรำะคุณน่ะท�ำตัวดีไม่มีที่ติเลยต่ำงหำก  

ไอรีนถึงได้เป็นกังวล กลัวว่ำวันหนึ่ง...คุณอำจจะเปลี่ยนไป” หล่อนตอบ 

ทเีล่นทจีรงิ เหมอืนไม่คดิจรงิจงันกั แต่ดวงตำเรยีวสวยที่จ้องลกึเข้ำไปใน

ดวงตำคมกล้ำที่ฉำยแววหวำนซึ้งกลบัดูขงึขงั

ธรรศเริ่มรู้สึกถึงเค้ำลำงควำมวุ่นวำย แต่ก็ยังตอบกลับอย่ำงไม่

อนำทรร้อนใจ

“มนัเป็นเรื่องของอนำคต จะคดิตอนนี้ท�ำไมให้ปวดหวัล่ะครบั อนัที่

จริงคุณไม่จ�ำเป็นต้องกลุ้มใจหรือระแวงเลยสักนิด เพรำะผมเคยบอกไป

หลำยทแีล้วว่ำจะไม่มผีู้หญงิคนอื่น”

“ค่ะ คณุไม่เคยนอกใจไอรนี แต่คณุกไ็ม่ยอมให้ไอรนีเป็นเจ้ำของตวั

คุณจรงิๆ สกัท”ี 

หญงิสำวมองเขำอย่ำงลกึซึ้ง แสดงควำมรกัใคร่ออกมำอย่ำงเตม็เป่ียม

ให้เขำรู้ มอืที่ประคองใบหน้ำคมคำยค่อยๆ เลื่อนลงมำ ก่อนจะวำงบนไหล่
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หนำดงัเดมิพลำงเอ่ยถำมอย่ำงออดอ้อน 

“เมื่อไหร่เรำจะแต่งงำนกันสักทีล่ะคะธรรศ ไอรีนเบื่อที่จะต้องตอบ

ค�ำถำมพวกสอดรู้สอดเหน็เตม็ทแีล้ว”

สองมือที่สวมกอดหล่อนอยู่ปล่อยออกจำกเอวบำงทันที เป็นกำร

ปฏเิสธอย่ำงสุภำพ

“รออกีสกัหน่อยนะครบั ตอนนี้ผมยงัไม่พร้อม”

ไอรนี เชำวกรกุล สำวสงัคมผูท้รงเสน่ห์ไม่เคยรูส้กึเสยีหน้ำมำกเท่ำนี้

มำก่อน หล่อนเป็นถงึนำงพญำผูส้งูส่ง หล่อนสวย โดดเด่นกว่ำใคร แถมยงั

เพยีบพร้อม เป็นผูห้ญงิที่ผูช้ำยทกุคนหมำยปองอยำกจะแต่งงำนด้วยทั้งนั้น 

หล่อนไม่มอีะไรด้อยไปกว่ำคูห่มั้นหนุม่เลยสกันดิ แต่เพรำะหล่อนรกัเขำ รกั

หมดหวัใจ หล่อนจงึยอมลงให้ เป็นฝ่ำยเอ่ยปำกพูดเรื่องนี้ขึ้นมำก่อน ทั้งที่

มนัเป็นสิ่งที่เขำควรจะท�ำตั้งนำนแล้ว

แต่ดูสิ่งที่ธรรศท�ำกบัหล่อนส!ิ 

เขำเมินเฉย เฉื่อยชำ ไม่สนใจไยดีควำมรู้สึกและฐำนะหน้ำตำทำง

สังคมของหล่อนเลยแม้แต่น้อย รำวกับหล่อนเป็นผู้หญิงธรรมดำ ที่มีค่ำ

เป็นได้แค่เพยีงตุก๊ตำหน้ำรถ เป็นคูค่วงรำยวนัที่ไม่มคีวำมสลกัส�ำคญัอนัใด

กบัเขำเลย หญงิสำวจงึพลนัหน้ำตงึ ปล่อยแขน ผละออกห่ำงจำกเขำ พูด

อย่ำงกระเง้ำกระงอดว่ำ

“รอ! ธรรศยงัต้องรออะไรอกีเหรอคะ เรำรกักนัมำนำนแล้วนะคะ 

คนในสังคมต่ำงก็ยกให้เรำเป็นคู่ที่เหมำะสมกันอย่ำงกับกิ่งทองใบหยก ไม่

ว่ำจะเป็นหน้ำตำ กำรศกึษำ หรอืฐำนะควำมร�่ำรวย ไอรนีมองไม่เหน็เลย 

นะคะว่ำคุณไม่พร้อมตรงไหน นอกจำก...คุณไม่เคยรกัไอรนีเลย!”

“ไม่เอำน่ำไอรนี คุณอย่ำหวัเสยีกบัเรื่องไม่เป็นเรื่องสคิรบั” 

“ธรรศจะไม่ให้ไอรีนหัวเสียได้ไงล่ะคะ ในเมื่อคู่หมั้นตัวเองเพิ่ง

ประกำศอยูห่ยกๆ ว่ำไม่อยำกแต่งงำนกบัไอรนี คณุจะให้ไอรนีท�ำใจยอมรบั 

แล้วท�ำตวัเป็นสำวโสดเรงิเมอืง เที่ยวควงกบัคุณไปวนัๆ หรอืไม่กไ็ปบวชชี
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ให้มนัรู้แล้วรู้รอดซะเลยอย่ำงนั้นเหรอคะ” ไอรนีประชดกลบัอย่ำงลมืตวั

“ผมยงัไม่ได้พดูสกัค�ำว่ำไม่อยำกแต่งงำนกบัคณุ” คนถูกประชดเสยีง

เข้มขึ้น เริ่มจะหงุดหงดิเช่นกนัที่หล่อนเอำแต่เร่งรดัเขำเรื่องนี้บ่อยครั้ง

“คุณแค่ไม่ได้พูดตรงๆ เท่ำนั้นละค่ะ” 

“ไอรีนครับ ที่ผมบอกให้คุณรอ เพรำะผมคิดว่ำเรำยังไม่รู้จักกันดี

พอ เรำยงัไม่ได้เรยีนรู้ที่จะใช้ชวีติคู่ด้วยกนัเลยนะครบั” 

“แล้วที่ไอรนีไปนอนค้ำงคอนโดคณุเกอืบทกุคนื แบบนี้ยงัไม่เรยีกว่ำ

รู้จกักนัดพีออกีหรอืคะ”

“มนัไม่เหมอืนกนัครบั”

“มันไม่เหมือนกันตรงไหนคะ ทุกวันนี้เรำก็เหมือนอยู่ก่อนแต่งกัน

กลำยๆ แล้ว เพรำะฉะนั้นถงึเวลำที่ธรรศต้องให้เกยีรตไิอรนีแล้วละค่ะ”

ธรรศพยำยำมอธบิำยอย่ำงมเีหตผุล แต่คนฟังกลบัคดิว่ำเป็นข้ออ้ำง

จงึสวนกลบัแทบทนัท ียงัดทีี่หล่อนพอจะมสีตอิยูบ้่ำง ไม่แผดเสยีงประจำน

ตวัเองให้เป็นขี้ปำกของคนรอบข้ำง

“ไม่ใช่ว่ำผมจะไม่รบัผดิชอบไอรนีนะ”

“แล้วกำรที่ธรรศบ่ำยเบี่ยงไปวนัๆ แบบนี้ จะให้ไอรนีคดิยงัไงล่ะคะ”

“ผมว่ำเรำยงัไม่พร้อมด้วยกนัทั้งคู ่เพรำะมอีกีหลำยเรื่องที่เรำคดิต่ำง

กนั”

“ธรรศคนเดียวค่ะ!” หญิงสำวเน้นเสียงหนักกว่ำทุกประโยคที่เถียง

กบัเขำมำ

คนฟังถอนหำยใจอย่ำงหนกัอก

“กำรแต่งงำนเป็นเรื่องละเอยีดอ่อน มนัไม่ใช่แค่มเีงนิ มบี้ำนช่องให้

อยูก่นิหลบันอน แล้วเรำจะอยูก่นัรอดนะครบั มนัต้องอำศยัปัจจยัแวดล้อม

อกีหลำยอย่ำง นอกจำกควำมเหมำะสมเพยีงอย่ำงเดยีว ที่เหนอืกว่ำสิ่งอื่น

ใด...เรำต้องมคีวำมเชื่อใจ เข้ำใจกนัและกนั พร้อมให้อภยัอกีฝ่ำยได้ทกุเมื่อ 

ไม่ว่ำคูข่องเรำจะท�ำผดิร้ำยแรงขนำดไหน ไอรนีคดิว่ำจะยกโทษให้ผมได้ไหม 
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ถ้ำวนัหนึ่งเรำแต่งงำนกนัไปแล้วผมเกดินอกใจ...”

“ไอรนีให้อภยัธรรศได้เสมอค่ะ ไม่ว่ำเรื่องอะไรกต็ำม” หญงิสำวพดู

แทรกทันที ขอแค่เพียงแฟนหนุ่มยอมรับปำกว่ำจะให้ผู้ใหญ่มำสู่ขอหล่อน

โดยเรว็ ต่อให้ต้องสญัญงิสญัญำหรอืสำบำนอะไรออกไป หลอ่นท�ำได้หมด 

ดกีว่ำต้องทนถูกเพื่อนๆ ถำกถำงทุกครั้งเวลำเจอหน้ำกนัตำมงำนสงัคม 

“ไอรนีรกัธรรศมำกแค่ไหน ธรรศกร็ูน้ี่คะ ต่อให้มผีูห้ญงิคนไหนคดิ

จะแย่งคณุไป ไอรนีกไ็ม่มวีนัยอมปล่อยคณุไปเดด็ขำด หรอืต่อให้ธรรศจะ

หลงผิดไปบ้ำงตำมประสำผู้ชำย ไอรีนก็มั่นใจว่ำมันเป็นแค่ควำมรู้สึก

ประเดี๋ยวประด๋ำว สุดท้ำยธรรศกต็้องกลบัมำหำไอรนีอยู่ด ีกลบัมำหำคน

ที่คุณบอกว่ำรักมำกที่สุด เพรำะฉะนั้นไอรีนไม่เคยกลัวเรื่องที่ธรรศจะทิ้ง 

ไอรนีไปเลย”

“แต่ส�ำหรบัผมคงท�ำใจไม่ได้” ชำยหนุ่มตอบกลบัทนัควนั “ผมไม่ใช่

คนใจกว้ำงเหมอืนคณุ ผมเป็นคนที่เหน็แก่ตวัมำกๆ กบัเรื่องแบบนี้ ถ้ำไอรนี 

มผีูช้ำยคนอื่นนอกจำกผม เรำจบกนัทนัท ีและผมกจ็ะไม่มวีนัยกโทษให้คณุ

ไปจนวนัตำย ต่อให้เรำแต่งงำนมลีกู ต่อให้ผมสงสำรลกูของเรำจบัใจแค่ไหน 

หรือถึงผมจะถูกตรำหน้ำว่ำเป็นคนท�ำลำยครอบครัวสุขสันต์ของเรำให้พัง

พนิำศด้วยสองมอืของผมเองกเ็ถอะ แต่ผมจะหย่ำ ผมไม่มวีนัทนอยูก่บัผูห้ญงิ

ที่ทรยศหักหลัง ท�ำลำยควำมรักและควำมเชื่อใจทั้งหมดที่ผมมีให้อย่ำง 

เดด็ขำด”

ค�ำพูดของธรรศท�ำเอำคู่หมั้นสำวนิ่งอึ้ง หน้ำเสยีลงทนัตำ จนเขำอด

รู้สกึผดินดิๆ ไม่ได้ จงึถำมเสยีงอ่อนลง

“รูแ้บบนี้แล้ว...คณุคงคดิว่ำผมเป็นผูช้ำยใจแคบที่แย่มำกใช่ไหมครบั”

หล่อนไม่ตอบ แต่เดำได้ไม่ยำก เพรำะสหีน้ำของหล่อนฟ้องอยูท่นโท่

ว่ำเสยีใจไม่น้อย 

“ผมไม่ปฏิเสธ แต่นี่แหละคือตัวตนของผม ผมไม่อยำกสร้ำงภำพ

หลอกให้คณุหลงคดิว่ำผมเป็นเจ้ำชำยหรอืเป็นผูช้ำยเพอร์เฟกต์ เพรำะจรงิๆ 
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แล้วผมเป็นเพยีงแค่ผูช้ำยธรรมดำคนหนึ่งเท่ำนั้น ถ้ำคณุไม่พอใจ คดิว่ำผม

ยงัไม่ดพีอส�ำหรบัคณุ ไอรนี...คณุยงัมสีทิธิ์เลอืกผูช้ำยที่ดกีว่ำผมได้อกีมำก 

“ผมอยำกให้คุณมคีวำมสุข ได้อยู่กบัคนที่คู่ควรกบัคุณจรงิๆ ไม่ใช่

คนใจแคบที่บอกว่ำยกโทษให้คุณไม่ได้ ผมอยำกให้คุณคดิใหม่ ทบทวนให้

ดีๆ ว่ำคุณยอมรับผู้ชำยนิสัยแย่แบบผมได้ไหม ถ้ำไอรีนยังยืนยันว่ำรัก 

ทกุอย่ำงที่เป็นผมจรงิ ไม่ว่ำผมจะมข้ีอเสยีเยอะแค่ไหน ถงึตอนนั้นเรำค่อย

พูดเรื่องแต่งงำนกนั หลงัจำกนี้อกีปีสองปีกย็งัไม่สำย”

ในที่สุดคนที่นิ่งเงยีบมำนำน กก็ล่ำวออกมำเสยีงโหย

“ที่พูดมำทั้งหมด...ธรรศก�ำลงัจะขอเลกิกบัไอรนีทำงอ้อมใช่ไหมคะ”

“ผมแค่บอกให้เรำคดิให้ดีๆ  ก่อนจะตดัสนิใจท�ำอะไรลงไป”

“มันก็เหมือนกันนั่นละค่ะ ในเมื่อสุดท้ำยธรรศก็คิดจะแยกทำงกับ 

ไอรนีอยู่ด!ี” 

ยิ่งพยำยำมระงับโทสะเท่ำไร ควำมขุ่นเคืองเดือดดำลเพรำะควำม

เสยีใจกย็ิ่งพลุง่พล่ำนมำกขึ้นเท่ำนั้น แต่เพรำะไอรนีเหน็ว่ำผู้คนรอบข้ำงเริ่ม

ให้ควำมสนใจหนัมำมองยงัคู่ของหล่อน โดยเฉพำะววินัดำ...เพื่อนสำวร่วม

แก๊งที่ชอบเอำเรื่องคนอื่นไปนนิทำอย่ำงสนุกปำก หล่อนจงึต้องกดัฟันทน 

“ธรรศอยำกจะท�ำอะไรกเ็ชญิค่ะ แต่รู้ไว้เลยว่ำถ้ำภำยในสำมเดอืนนี้

คณุยงัไม่ส่งคณุแม่มำสูข่อไอรนีละก ็ไอรนีคงไม่รอ เลกิเป็นเลกิสคิะ ธรรศ 

อย่ำคดิว่ำไอรนีจะง้อ”

หญงิสำวพดูออกไปด้วยควำมน้อยใจ แต่ไม่คดิจะท�ำตำมค�ำขู่ หล่อน

เพยีงอยำกให้คูห่มั้นนกึเสยีใจ หวำดกลวัยำมที่ต้องสญูเสยีหล่อน ธรรศจะ

ได้ตระหนกัว่ำหล่อนมค่ีำมคีวำมส�ำคญักบัเขำมำกขนำดไหน เขำจะต้องรูซ้ึ้ง

ว่ำถ้ำหำกขำดหล่อน เขำจะอยู่ไม่ได้!

ไอรนีอยำกให้ธรรศคดิแบบนี้จรงิๆ และหล่อนกห็วงัว่ำเขำจะเป็นดงั

ที่คดิ แต่…

“ผมตำมใจไอรนีครบั” ธรรศยกัไหล่พลำงเอำมอืล้วงกระเป๋ำ “ผมคง
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ไม่เปลี่ยนควำมตั้งใจแน่ ผมไม่มีควำมคิดจะคุยเรื่องแต่งงำนของเรำกับ

ผู้ใหญ่ในตอนนี้เลย ถ้ำไอรีนคิดที่จะลองใจผมด้วยวิธีนี้ ผมอยำกให้คุณ

เปลี่ยนใจ ผมยอมไอรนีได้ทุกอย่ำง ยกเว้นเรื่องนี้ครบั”

สิ่งที่ออกจำกปำกของแฟนหนุ่มยิ่งเหมือนเป็นกำรรำดน�้ำมันบนกอง

ไฟ ท�ำให้ไอรนียิ่งเสยีหน้ำระคนเสยีใจ 

“คุณเห็นแก่ตัวมำกนะคะธรรศ” สีหน้ำของคนพูดผิดหวังอย่ำง

รุนแรง เขำพูดรำวกบัไม่แคร์ว่ำหล่อนจะรู้สกึอย่ำงไร

ชำยหนุ่มยดือก พยกัหน้ำ

“ผมยอมรบัครบั ผมถงึได้บอกไอรนีไงว่ำเรำควรจะศกึษำนสิยัใจคอ

ของกนัและกนัให้มำกกว่ำนี้ก่อน ดูสวิ่ำเรำยอมรบัข้อเสยีของอกีฝ่ำยได้แค่

ไหน เรำมีควำมเข้ำอกเข้ำใจกันมำกพอรึเปล่ำ นี่แค่ข้อเสียข้อแรกของผม 

ไอรีนยังเหมือนจะทนไม่ได้ แล้วต่อไปถ้ำผมเผยให้เห็นด้ำนร้ำยๆ มำกขึ้น 

คุณจะทนได้หรือครับ ผมบอกก่อนเลยนะว่ำผมเป็นแค่ผู้ชำยธรรมดำที่มี

รกั โลภ โกรธ หลง เหมอืนคนทั่วไป ไม่ได้เลศิเลออย่ำงที่ไอรนีคดิไว้ 

“กำรแต่งงำนกับผม ชีวิตคงไม่จบลงที่ควำมผำสุกเหมือนเจ้ำชำยที่

ครองคู่กับเจ้ำหญิงในปรำสำทหรอกนะครับ ผมไม่อยำกโกหกหลอกลวง

คนที่คบกนัมำนำน ถ้ำไอรนีเรยีนรูท้กุอย่ำงจนเหน็ถงึตวัตนที่แท้จรงิของผม

ว่ำเป็นคนยงัไง ไอรนีอำจไม่อยำกแต่งงำนกบัผมกไ็ด้”

“เลิกชักแม่น�้ำทั้งห้ำเพื่อบอกว่ำธรรศเบื่อไอรีนมำกแค่ไหนซะทีเถอะ

ค่ะ มนัเป็นเหตุผลที่แย่ที่สุดเท่ำที่ไอรนีเคยฟังมำ” หญงิสำวสะบดัเสยีง

“ผมไม่คดิจะหำข้ออ้ำงอะไรทั้งนั้น ผมอยำกให้โอกำสคณุได้เลอืก...”

“ไอรนีขี้เกยีจฟังค่ะ!” 

“แต่มันคืออนำคตของเรำทั้งคู่นะครับ ไอรีนเลิกเอำแต่ใจเป็นเด็กๆ 

สกัทไีด้ไหม”

“ธรรศนั่นแหละค่ะ เลกิอ้ำงนูน่อ้ำงนี่สกัท ีถ้ำคณุไม่อยำกแต่งงำนกบั

ไอรนีมำกขนำดนี้ จะประกำศถอนหมั้นกนัวนัพรุง่นี้เลยกไ็ด้ อย่ำงมำกไอรนี 
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กแ็ค่อำย แต่ธรรศสคิะ คดิให้ดีๆ  นะ” พดูพลำงหรี่ตำมองคูห่มั้นหนุม่ด้วย

แววตำแข็งกร้ำว “คุณพ่ออำจจะโกรธจนถอนหุ้นออกจำกธุวำนนท์พรอพ- 

เพอร์ตหีมดเลยกไ็ด้ ถงึเวลำนั้น ถ้ำธรรศเกดิเปลี่ยนใจจะส่งผู้ใหญ่มำสู่ขอ

ไอรนี ไอรนีกไ็ม่แน่ใจเหมอืนกนัว่ำจะพดูให้คณุพ่อกลบัไปร่วมหุ้นกบัคุณได้

อีกรึเปล่ำ เพรำะท่ำนอำจจะไม่ยอมมองหน้ำคนที่กล้ำท�ำให้ลูกสำวสุดที่รัก

เพยีงคนเดยีวของท่ำนต้องอบัอำยอกีเลย ถ้ำธรรศมั่นใจว่ำจะแก้ปัญหำนี้ได้

ละก ็ไอรนีจะไม่ยื้อธรรศไว้”

เมื่อจนหนทำง ไอรีนจึงยกบิดำของหล่อนขึ้นมำบีบบังคับให้เขำ

แต่งงำนด้วย เพรำะรูด้ว่ีำธรรศให้ควำมเคำรพย�ำเกรงท่ำนเป็นที่สดุ ในเมื่อ

บดิำหล่อนมบีุญคุณท่วมหวักบัคนในตระกูลธุวำนนท์ เรยีกว่ำถ้ำไม่ได้ท่ำน 

ป่ำนนี้ธรรศคงไม่อำจรักษำบริษัทที่พ่อของเขำสร้ำงขึ้นมำด้วยสองมือได้

อย่ำงทุกวนันี้

ยิ่งเห็นเขำยืนนิ่งคล้ำยก�ำลังชั่งใจ หล่อนก็ยิ่งนึกกระหยิ่ม รีบพูด

ส�ำทบั

“ไม่ต้องรบีตดัสนิใจเรว็นกักไ็ด้นะคะ ไอรนีจะให้เวลำคุณค่อยๆ คดิ 

ไอรนีสญัญำว่ำจะไม่พดูเรื่องนี้กบัคณุพ่อภำยในสำมเดอืนนี้ค่ะ” หล่อนแสร้ง

พูดอย่ำงใจกว้ำง ก่อนจะบอกข้อแม้ในประโยคถัดมำอย่ำงชัดเจนทุกถ้อย 

ทกุค�ำ “แต่ถ้ำเลยก�ำหนดเมื่อไหร่ ต่อให้ธรรศคกุเข่ำอ้อนวอนบอกรกัไอรนี

ให้ตำยยงัไง ไอรนีกจ็ะท�ำตำมสิ่งที่ตวัเองพูดไว้!”

“ท�ำไมต้องบบีผมด้วยวธินีี้” 

สำยตำเยน็ชำที่มองหล่อนรำวกบัเป็นคนแปลกหน้ำท�ำเอำคนถูกมอง

ใจหำยวำบ ชักจะร้อนรน ไม่อำจทนควำมหมำงเมินที่เขำมอบให้หล่อนได้ 

ไอรนีจงึต้องรบีหลบสำยตำ ก่อนจะโยนทุกอย่ำงให้เป็นควำมผดิของเขำ

“ช่วยไม่ได้ค่ะ ธรรศเป็นคนบงัคบัให้ไอรนีต้องท�ำแบบนี้”

“แค่กระดำษแผ่นเดียว มันคุ้มแล้วเหรอครับที่คุณจะยอมแลกกับ

ควำมรู้สกึดีๆ  ที่เรำมใีห้กนัมำนำน”
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“ใครๆ ก็ต้องกำรทะเบียนสมรสทั้งนั้นแหละค่ะ ไอรีนก็เหมือนกัน 

ไอรนีไม่ใช่ลกูตำสตีำสำที่คณุนกึจะคบเล่นๆ ไปวนัๆ ได้นะคะ คณุพ่อไอรนี

เป็นคนมหีน้ำมตีำ ท่ำนเป็นถงึเจ้ำสวัใหญ่ มผีู้คนให้ควำมเคำรพนบัถอืท่ำน

เยอะแยะ คุณเองกค็วรรกัษำหน้ำและให้เกยีรตทิ่ำนบ้ำง”

“เพรำะว่ำผมเคำรพท่ำนมำก ผมเลยต้องคิดทุกอย่ำงให้รอบคอบ  

ไม่ให้กระทบถงึชื่อเสยีงของท่ำน ผมถงึได้ขอเวลำ”

“อกีกี่เดอืน กี่ปี หรอืไม่มกี�ำหนดล่ะคะ”

“ไอรนี...ผมไม่อยำกทะเลำะกบัคุณนะ”

“ไอรีนก็ไม่อยำกทะเลำะกับธรรศค่ะ” หญิงสำวตัดบทพร้อมยื่น

ค�ำขำด “ไอรนีให้เวลำธรรศมำกพอแล้วค่ะ ถ้ำธรรศเคำรพท่ำนจรงิอย่ำงที่

ปำกว่ำ ธรรศต้องแต่งงำนกบัไอรนี”

“ผมไม่อยำกให้กำรแต่งงำนของเรำเป็นจุดเริ่มต้นของกำรหย่ำ”

“เรำจะไม่มวีนัหย่ำกนัเดด็ขำดค่ะ!”

“ท�ำไมผู้หญงิถงึชอบใช้อำรมณ์มำกกว่ำเหตผุลเหมอืนกนัหมดทกุคน

นะ” ธรรศสบถอย่ำงเหลืออด สีหน้ำยุ่งยำกล�ำบำกใจที่คู่หมั้นสำวพูดจำ

เอำแต่ได้เพยีงฝ่ำยเดยีว

“ก็เพรำะผู้ชำยชอบท�ำตัวเป็นพ่อปลำไหล ไม่ค่อยซื่อสัตย์น่ะสิคะ 

พวกเรำถงึต้องตตีรำจองเอำไว้”

“ไม่จรงิหรอกครบั ผูห้ญงิเองกช็อบนอกใจ แถมยงัโกหกเก่งเป็นไฟ

เหมอืนกนั!” ธรรศสวนกลบัทนัควนั ดวงตำวำววบั 

“นี่ธรรศหำว่ำไอรนีเป็นผู้หญงิแบบนั้นเหรอคะ” 

“ผมพูดรวมๆ ไม่ได้เจำะจงใครเป็นพเิศษ” เขำตอบเสยีงห้วน ก่อน

ตดับท เพรำะหงดุหงดิเตม็ท ี“เรำเลกิคุยเรื่องนี้กนัดกีว่ำ ขนืยงัเถยีงกนัต่อ 

คืนนี้ก็ยังไม่จบหรอก ผมจะไปรอที่รถ ถ้ำไอรีนลำเพื่อนๆ เสร็จเมื่อไหร่ 

กต็ำมผมมำแล้วกนั”

พดูจบกห็นัหลงัเดนิจำกไปทนัท ีโดยไม่เหลยีวมองคู่หมั้นสำวอกีเลย 
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เพรำะธรรศสำบำนกับตัวเองแล้วว่ำจะไม่ยอมให้ใครได้เห็นสีหน้ำเจ็บปวด

รวดร้ำวของเขำเป็นอันขำด นอกจำกปวีร์...เพื่อนสนิทของเขำคนเดียว

เท่ำนั้น!

ท�ำไมเขำต้องนกึถงึมนั!
ธรรศอยำกจะสั่งสมองตวัเองให้ลบภำพควำมหลงัครั้งเก่ำ ลมืไปให้

หมด จะได้ไม่ต้องคดิถงึมนัขึ้นมำอกีสองครั้งซ้อนในวนัเดยีวกนั 

เขำกลำยสภำพเป็นมนษุย์ที่มหีวัใจ แต่ไร้ควำมรูส้กึ เพรำะมนัถกูแช่

แข็งมำนำนหลำยปี นำน...จนเขำแทบจะลืมอำรมณ์พื้นฐำนของมนุษย์ไป

หมดสิ้น

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง...เรื่องของควำมรกั! 

เหตกุำรณ์ในครั้งนั้นท�ำให้เขำเลกิหวงั สูญสิ้นศรทัธำ ไม่เชื่อว่ำ ‘ควำม

รกั’ จะมอียูจ่รงิบนโลกใบนี้ เพรำะผูห้ญงิคนหนึ่งท�ำลำยควำมไวเ้นื้อเชื่อใจ

ที่เขำมอบให้จนไม่เหลอืหลอ

หลอ่นทิ้งบำดแผลฉกรรจ์ไว้ให้...บำดแผลที่ธรรศไมรู่ว้ำ่จะลบเลอืน

มนัอย่ำงไร

หัวใจของเขำเจ็บปวด ร้ำวรำน เพรำะควำมที่รักมำก รักอย่ำง

บริสุทธิ์ใจ รักจนไม่เคยนึกระแวงเลยว่ำคนที่รักกันมำกขนำดนั้นจะท�ำกับ

เขำได้!

มันเจ็บจนกระอัก เหมือนหัวใจถูกควัก แล้วกรีดซ�้ำจนเป็นแผล

เหวอะหวะโดยที่เขำไม่เคยระแคะระคำยใดๆ ไม่เคยแม้แต่จะคิด เขำโดน 

ผู้หญิงที่ได้ชื่อว่ำเป็นรักแรกสนตะพำยสวมเขำให้ หัวใจเขำบอบช�้ำเกินกว่ำ

จะทนไหว เขำถกูหล่อนใช้มดีแทงกนัข้ำงหลงัครั้งแล้วครั้งเล่ำ ท�ำให้เขำเป็น

ไอ้โง่ไอ้งั่งที่โดนเพื่อนฝูงหวัเรำะเยำะลบัหลงัว่ำ...ไอ้ธรรศจอมเซ่อ!

ใช่ว่ำเขำต้องอับอำยขำยหน้ำเพื่อนๆ แค่ในกลุ่มเดียวกันเสียที่ไหน 

หล่อนท�ำให้เขำแทบแทรกแผ่นดนิหนตี่อมติรเกอืบทั้งคณะ!
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‘เมยีเอง็แซ่บไม่เบำนี่หว่ำ ไอ้ธรรศ’

‘ทีแรกเห็นเรียบร้อยดี แต่พอขึ้นเตียงเท่ำนั้นละ แปลงร่ำงเป็นนำง

แมวยั่วสวำทเลยว่ะ มน่ิำเอง็ถงึได้หลงหวัปักหวัป�ำ เพรำะเมยีเอง็น่ะลลีำเดด็

แบบนี้นี่เอง’

‘เพลำๆ งำนลงบ้ำงสิวะไอ้ธรรศ เอ็งเล่นปล่อยให้แฟนตัวเองนอน

เปลี่ยวอยู่คนเดียวทุกคืน ผู้หญิงที่ไหนจะทนไหววะ พวกข้ำก็เลยพลอย

ล�ำบำก ต้องมำช่วยปลอบใจแฟนเอง็ ฮะฮ่ำๆ’

เขำยงัจดจ�ำเสยีงหวัเรำะและค�ำพูดเยำะเย้ยได้ตดิหู... 

มนัฝังอยู่ในใจของเขำไม่มวีนัลมื

จ�ำได้แม้กระทั่ง...สำยตำทุกคู่ที่มองเขำอย่ำงสมเพช!

ตอนเกิดเรื่อง เขำอำยุแค่สิบแปดสิบเก้ำ เพิ่งจะเข้ำเรียนปีหนึ่ง

มหำวทิยำลยัรฐัชื่อดงั คณะวศิวกรรมศำสตร์ ตั้งใจว่ำพอเรยีนจบจะน�ำวชิำ

ควำมรู้ที่ได้ไปช่วยพฒันำบรษิทัอสงัหำรมิทรพัย์ของบดิำ แต่กม็เีหตุให้เขำ

ไม่สำมำรถท�ำได้ส�ำเรจ็สมดงัหวงั

ธรรศได้เรียนในคณะที่เขำใฝ่ฝันเพียงปีกว่ำๆ แต่เป็นช่วงเวลำที่เขำ

พูดได้เตม็ปำกว่ำมทีั้งสุขและทุกข์คละเคล้ำปะปนกนัไป

สุข...ที่ได้พบเพื่อนแท้อย่ำงปวรี์

และทุกข์...ที่ได้รู้จกัผู้หญงิอย่ำงนศิำนำถ

เขำรู้จักกับนิศำนำถผ่ำนปวีร์ที่เป็นเพื่อนสนิทและบัดดี้ตอนรับน้อง 

เจ้ำหลอ่นเป็นเพื่อนของเพื่อนปวร์ีที่เคยเรยีนอยู่ชั้นมธัยมปลำยเดยีวกนั ซึ่ง

อยู่คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ แวบแรกที่ได้เหน็ใบหน้ำสวยหวำน กริยิำ

ท่ำทำงเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรี ธรรศก็บอกกับตัวเองทันทีว่ำเขำตกหลุม

รกัผู้หญงิคนนี้เข้ำแล้ว

เขำตื่นเต้น หวัใจพองโตโดยไม่เคยนกึสงสยัว่ำเป็นเพรำะอะไร

หลังจำกวันนั้นธรรศก็เยี่ยมหน้ำไปยังคณะที่นิศำนำถเรียนบ่อยๆ 

เพื่อหำเรื่องชวนคุย ท�ำควำมรู้จกัหญงิสำวให้มำกขึ้น 



ช ม จั น ท์  l  49

แล้วเขำกพ็บว่ำ...หล่อนคอืคนที่เขำรอมำนำน 

ควำมอ่อนหวำน น่ำรกั สดใสสมวยั ท�ำให้หวัใจชำยหนุ่มที่เริ่มลอง

รกัหวั่นไหว เขำชอบหล่อน ยิ่งได้เจอกย็ิ่งรูส้กึรกั อยำกพบหน้ำ อยำกสบตำ 

อยำกท�ำทุกสิ่งที่หวัใจปรำรถนำ 

หลงัสร้ำงควำมสนทิสนมคุน้เคยกนัอยูส่ำมเดอืน นศิำนำถกย็อมรบั

ไมตรีตกลงคบหำดูใจกับเขำ หล่อนเป็นผู้หญิงคนแรกที่ท�ำให้เขำได้สัมผัส

กับควำมรักและควำมสุขสมที่เกิดจำกกำรหล่อหลอมร่ำงกำยและหัวใจให้

กลำยเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งเขำและหล่อนต่ำงก็ตักตวงและปรนเปรอควำม

สุขให้แก่กนัและกนัจนแทบส�ำลกั ช่วงเวลำนั้นธรรศเป็นสุขจนล้นอก โลก

ทั้งใบกลำยเป็นสชีมพ ูมเีขำอยูท่ี่ไหน ต้องมหีล่อนเป็นเงำอยูเ่คยีงข้ำงไม่ห่ำง

กัน เขำริท�ำตัวเป็นพ่อบุญทุ่มพำหล่อนไปเที่ยว ชอปปิง กินข้ำว ดูหนัง  

ฟังเพลง โทรศพัท์หำหล่อนทุกวนั 

ชำยหนุ่มกล้ำพูดเตม็ปำกว่ำรกันศิำนำถ 

รกั…อย่ำงที่ไม่เคยรกัใคร 

รกั...จนไม่เหลอืเผื่อใจไว้เจบ็ 

รกั...ถงึขั้นเคยเพ้อฝันว่ำเขำจะแต่งงำนกบัหล่อนเพยีงคนเดยีว

ธรรศหลงคิดว่ำนิศำนำถจะคบเขำอย่ำงจริงจังจริงใจ หล่อนคงรัก

เขำเหมอืนที่เขำรกัหล่อน หญงิสำวท�ำตวัเป็นแฟนที่น่ำรกั คอยชกัชวนให้เขำ

มุเรยีน ชอบท�ำกจิกรรมออกค่ำยอำสำ สร้ำงประโยชน์ให้แก่มหำวทิยำลยั

หลำยๆ ด้ำน เวลำว่ำงก็มักจะพำกันไปห้องสมุด อ่ำนต�ำรำ ติวหนังสือ

เตรยีมสอบ เรยีกว่ำไม่มวีนิำทไีหนที่เขำใช้ไปกบัเรื่องไร้สำระเลยสกัครั้ง 

ยิ่งตอนที่คบกนัครบครึ่งปี เขำยิ่งได้เหน็น�้ำใจของหล่อน พ่อของเขำ

ป่วยหนกั ต้องนอนรกัษำตวัอยูใ่นโรงพยำบำล ตอนที่เขำก�ำลงัจะสอบไล่ขึ้น

ชั้นปีที่สอง มแีค่หล่อนกบัปวรี์เท่ำนั้นที่อยู่เคยีงข้ำง ให้ก�ำลงัใจ คอยยื่นมอื

มำฉุดเขำขึ้นจำกห้วงแห่งควำมทุกข์อนัมดืมดิยำมเมื่อขำดเสำหลกั 

ในฐำนะบตุรชำยคนโต และเป็นผูช้ำยคนเดยีวที่พอจะเป็นที่พึ่งพงิให้
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แก่มำรดำและน้องสำวต่อจำกผู้เป็นพ่อได้ ธรรศต้องควบคุมดูแลพยุง

กจิกำรครอบครวัไม่ให้ล่มสลำย ควำมเครยีดและควำมกดดนัท�ำให้ธรรศ

หวำดระแวงและกลัวกับสิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนำคต โชคดีที่ได้ปวีร์ 

นี่แหละเป็นเพื่อนคูค่ดิให้ค�ำปรกึษำ ในช่วงเวลำหวัเลี้ยวหวัต่อที่ต้องตดัสนิใจ

ว่ำจะย้ำยไปเรยีนคณะบรหิำรธรุกจิแทนคณะวศิวกรรมศำสตร์ที่ก�ำลงัเรยีน

อยู่นี้ดหีรอืไม่ 

นศิำนำถกเ็ป็นผูห้ญงิอกีคนที่คอยเป็นแรงใจให้เขำอยูต่ลอด สองมอื

ของหล่อนอ้ำแขนโอบกอดเขำทุกครั้งที่เงยหน้ำขึ้นฟ้ำ ตะโกนควำมอดัอั้นที่

อยูใ่นใจออกมำ มอืของหล่อนกมุมอืเขำอยูเ่สมอ รอยยิ้มของหล่อนมใีห้เขำ

เพยีงผู้เดยีว หล่อนคอยปลุกปลอบมอบก�ำลงัใจ ท�ำให้เขำยิ้มได้แม้ในวนัที่

ทุกข์ระทมที่สุด

แต่แล้ว ‘รักแท้’ ของเขำตลอดสี่ปีก็จบลงง่ำยๆ เพรำะควำมโลเล

หลำยใจของหล่อน ผูห้ญงิที่เป็นรกัแรกของเขำกระชำกเอำหวัใจอนับรสิทุธิ์

ปำลงพื้นแล้วยกเท้ำกระทบืซ�้ำ เหยยีบย�่ำก้อนเนื้อที่เคยมเีลอืดเนื้ออุ่นๆ ให้

เหอืดแห้งแหลกเหลวไม่เหลอืชิ้นด ี

หล่อนท�ำให้หวัใจดวงนี้ที่เคยอ่อนไหวตำยด้ำน!

หลังโดนผู ้หญิงตลบตะแลงคนนั้นหักหลัง บดขยี้หัวใจเขำจน

แหลกลำญ ธรรศไม่คดิจะใช้ชวีติที่เหลอืในชำตนิี้ร่วมกบัใครอกีเลย!

ไม่เคยมอียู่ในหวั ไม่ว่ำกบัผู้หญงิคนไหน...

ไม่เว้นแม้แต่คู่หมั้นสำวที่เขำเพิ่งจะเดนิจำกมำ!

ธรรศปฏิญำณว่ำจะไม่ยอมให้ผู้หญิงเจ้ำมำรยำทั้งหลำยเข้ำมำโกหก

หลอกลวงเขำอย่ำงหน้ำด้ำนๆ อกี มนัเจบ็เจยีนตำย เมื่อพบว่ำควำมซื่อสตัย์

จรงิใจที่เขำมใีห้กลบัถกูท�ำร้ำย ท�ำลำย ด้วยถ้อยค�ำลวงโลกสำรพดั ผู้หญงิ

หน้ำหวำนๆ พดูจำสภุำพอ่อนโยน ดบูอบบำง ใครจะคดิล่ะว่ำหล่อนจะซ่อน

พษิร้ำยเอำไว้ได้อย่ำงแนบเนยีน เขำโดนหล่อนแว้งกดัเข้ำเตม็ๆ แบบไม่ทนั

ได้ไหวตัว พอรู้อีกทีพิษร้ำยก็แล่นผ่ำนกระแสเลือดตรงเข้ำสู่หัวใจชนิด
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เฉยีบพลนั และควำมร้ำยกำจของมนักส่็งผลให้เขำไม่อำจไว้เนื้อเชื่อใจผูห้ญงิ

คนไหนบนโลกใบนี้ได้อกีเลย

ธรรศเขด็ไปจนวนัตำย!

แต่อย่ำงไรเสยี ในควำมลวงหลอกกย็งัมสีิ่งหนึ่งที่ท�ำให้เขำนกึขอบใจ 

ถงึแม้วนันี้เขำจะรูแ้ล้วว่ำสิ่งที่หล่อนท�ำเป็นเพยีงกำรเสแสร้งแกล้งตบตำ แต่

เขำกอ็ยำกจะพูดค�ำขอบคุณกบัหล่อนสกัครั้ง

ขอบคุณที่ให้ยมืไออุ่นเลก็ๆ จำกสองแขนคู่นั้น 

ขอบคุณที่แกล้งอยู่เป็นเพื่อนกนั 

ขอบคุณที่ท�ำให้เขำผดิหวงั 

เพรำะถ้ำหำกนิศำนำถปกปิดควำมลับมิดชิดมำกกว่ำนี้ ธรรศคงไม่

อำจแปรเปลี่ยนควำมเสยีใจให้เป็นแรงฮดึ และคงไม่สำมำรถรกัษำธวุำนนท์

พรอพเพอร์ตทีี่พ่อเขำแสนจะภำคภูมใิจเอำไว้ได้ 

ถ้ำหล่อนไม่โกหก...เขำคงไม่แกร่งอย่ำงทุกวนันี้

ขอบคุณที่ท�ำให้เขำรู้ซึ้งถงึธำตุแท้ของผู้หญงิว่ำเป็นอย่ำงไร...

เขำจะไม่มวีนัทุ่มเทควำมรกัให้ใครอกีแล้ว...ไอรนีกเ็ช่นกนั!

ถ้ำหล่อนคดิจะคบกบัเขำต่อไป หล่อนต้องท�ำใจยอมรบัเงื่อนไขข้อนี้

ให้ได้ แต่ถ้ำหล่อนเกดิทนไม่ไหว เขำยนิดใีห้หล่อนเลอืกเจ้ำชำยคนใหม่ที่ดี

กว่ำ หรอืถ้ำหล่อนยงัยนืกรำนจะรอเขำต่อไป หล่อนคงต้องผดิหวงั เพรำะ

เขำจะไม่มวีนัแต่งงำนเป็นอนัขำด!

ไอรนี เชำวกรกลุ แบะปำกใส่หน้ำคนที่เดนิปรี่เข้ำมำหำหล่อน คล้อย
หลังคู่หมั้นหนุ่มที่เพิ่งผละจำกไป แววตำสอดรู้สอดเห็นที่มองมำก็ท�ำให้ 

ไฮโซสำวรู้ทนัทวี่ำค�ำแรกที่ววินัดำจะพูดกบัหล่อนคอือะไร

“เป็นอะไรไปจ๊ะไอรนี หน้ำบึ้งเชยีว เพิ่งทะเลำะกบัคุณธรรศมำหรอื

ไง” ววินัดำยิ้มร่ำ แววตำพรำวระยบัอย่ำงสะใจ

“อย่ำมำยุ่งเรื่องของฉนั!” ไอรนีสะบดัหน้ำเชดิใส่
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“ฉนัถำมด้วยควำมเป็นห่วงหรอกนะ” 

“เอำเรื่องของเธอให้รอดก่อนเถอะ แล้วค่อยมำห่วงฉนั”

แม้จะโดนตอกหน้ำแต่คนฟังกลบัท�ำหทูวนลม ไม่สนใจอำรมณ์ร้ำยๆ 

ของยำยคณุหนลูกูสำวเจ้ำของบรษิทัขำยวสัดแุละรบัเหมำก่อสร้ำงยกัษ์ใหญ่ 

ยงัคงหน้ำด้ำนกระทุ้งถำมต่อ

“เอ...เมื่อกี้ฉันได้ยินเธอยืนเถียงกับคุณธรรศเรื่องแต่งงำนอยู่ไม่ใช่ 

เหรอ คบกนัมำตั้งนำนแล้ว แต่เขำกย็งัไม่ยอมไปสูข่อเธอให้เป็นเรื่องเป็นรำว

สกัท ีระวงัน้ำ...จะเจออำถรรพ์ เลกิกนัแบบสำยฟ้ำแลบ”

“นี่เธอแช่งฉนัเหรอ ยำยววินัดำ!” ไอรนีตวำดแว้ด โกรธจนตวัสั่นที่

โดนจี้ใจด�ำ 

“โธ่...อย่ำเข้ำใจผิดสิจ๊ะ ฉันพูดเพรำะควำมหวังดีต่ำงหำก” วิวันดำ 

จีบปำกจีบคอพูดรำวกับห่วงใยเสียเต็มประดำ แต่จงใจหลุดเสียงหัวเรำะ

ออกมำให้นำงพญำสำวได้ยนิ “ผูช้ำยแบบคณุธรรศน่ะหำได้ง่ำยๆ ซะที่ไหน  

ผู้หญิงทุกคนก็อยำกได้ตัวเขำทั้งนั้นแหละ ขืนเธอปล่อยให้เขำหลุดมือไป 

ละก ็บอกตรงๆ ว่ำฉนัเสยีดำยแทน”

“รวมถงึตวัเธอเองด้วยสนิะยะ” ไอรนีประชดถำม ปรำยตำมองคน

ไม่เจยีมตวัอย่ำงนกึสมเพช “จะบอกให้เอำบญุนะ ต่อให้ฉนักบัธรรศจะเลกิ

หรือไม่เลิกกันก็ตำม เขำก็ไม่มีวันลดตัวลงไปเกลือกกลั้วกับผู้หญิงมั่วซั่ว

ใจง่ำยอย่ำงเธอหรอก ธรรศเขำมรีสนยิม”

ไฮโซสำวที่อำรมณ์ดอียู่เมื่อครู่กระทบืเท้ำเร่ำๆ

“แล้วเธอดกีว่ำฉนัตรงไหน ถูกคุณธรรศและใครต่อใครเจำะไข่แดง

จนพรุนไปหมดแล้วละมั้ง อกีหน่อยเขำกค็งเบื่อ แล้วกจ็ะทิ้งเธอไป”

ไอรนียิ้มเยำะ พูดอย่ำงมั่นใจ

“ธรรศเขำรกัฉนั เขำไม่มวีนัเลกิกบัฉนัอย่ำงแน่นอน พวกเปรตหวงั

ส่วนบุญอย่ำงเธอคงต้องรอชำตหิน้ำ!”

“พูดได้ที่ไหนล่ะ เมื่อกี้ฉันยังได้ยินแว่วๆ อยู่เลยว่ำเขำไม่อยำก
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แต่งงำนกบัเธอ แบบนี้กแ็ปลว่ำผู้หญงิทุกคนยงัมสีทิธิ์ใช่ไหมจ๊ะ” 

“บำงทฉีนักค็ดิว่ำนอกจำกเธอจะชอบสู่รู้แล้ว ยงัหน้ำหนำยิ่งกว่ำพื้น

ซเีมนต์อกีด้วยนะ”

“ฉนัยอมรบั...แล้วไง” ววินัดำยกัไหล่ “ล่ำมคูห่มั้นของเธอเอำไว้ให้ดีๆ  

ล่ะ อย่ำปล่อยให้เขำหลดุมำถงึมอืฉนัได้กแ็ล้วกนั รบัรองว่ำฉนัจะกกจะกอด

คุณธรรศเอำไว้แน่นๆ ไม่ให้กลบัไปกนิน�้ำพรกิถ้วยเก่ำอย่ำงเธออกีเลย จ�ำ

เอำไว้!”

พดูจบววินัดำกเ็ดนิจำกไป เมื่อแน่ใจแล้ววำ่อกีฝ่ำยคงไมแ่พลมอะไร

ออกมำง่ำยๆ ทิ้งไอรนีไว้กบัควำมอบัอำยขำยหน้ำครั้งใหญ่...



๔
เจนเทิลแมน หรือ แบดกาย?

“ท�ำงำนกบัไอ้ธรรศเป็นยงัไงบ้ำง โอเคไหม”
สลกัจนัทร์วำงมอืจำกแบบบ้ำนที่ก�ำลงัแก้ให้ลกูค้ำรำยหนึ่งของบรษิทั 

ก่อนเงยหน้ำมองรุ่นพี่หนุ่มที่เดินเข้ำมำเอ่ยถำมเธอด้วยควำมห่วงใยในช่วง

บ่ำยของวนัท�ำงำน 

“กด็ค่ีะ” หญงิสำวตอบรบัแกนๆ ด้วยควำมเกรงใจ ไม่กล้ำบอกปวร์ี

ว่ำเธอกบัเพื่อนของเขำดูเหมอืนจะเข้ำกนัไม่ค่อยได้

คนช่ำงสงัเกตเกำคำง ยื่นหน้ำ หรี่ตำมองอย่ำงรู้ทนั 

“ด?ี แล้วท�ำไมท�ำหน้ำแบบนี้ล่ะ”

หญงิสำวขมวดคิ้วด้วยควำมสงสยั 

“จนัทร์ท�ำหน้ำยงัไงคะ”

“แบบนี้ไง” คนพูดย่นหน้ำพลำงขมวดคิ้ว สำธติให้อกีฝ่ำยเหน็ว่ำเธอ

ท�ำหน้ำเช่นไร

“จนัทร์ท�ำหน้ำน่ำเกลยีดขนำดนั้นเลยเหรอคะ”

“น่ำเกลยีดกว่ำนี้อกี” ปวรี์พูดไปหวัเรำะไป
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“พี่วรี์!” สลกัจนัทร์ทั้งฉุนทั้งข�ำ “พูดแบบนี้จนัทร์เสยีหำยหมด”

ปวรี์ยิ้ม ก่อนวกเข้ำเรื่องเก่ำ 

“ไอ้ธรรศมนัไม่ได้แผลงฤทธิ์ใส่เอำใช่ไหม”

รุ่นพี่หนุ่มพูดอย่ำงรู้จกัเพื่อนสนทิของตนด ีสลกัจนัทร์จงึเลอืกที่จะ

เอ่ยตำมควำมจรงิ

“นดิหน่อยค่ะ”

“ทนไหวไหม” 

“ท�ำไงได้ล่ะคะ จนัทร์หลวมตวัเซน็สญัญำไปแล้ว คงต้องเดนิหน้ำลยุ

อย่ำงเดยีวค่ะ”

“ดแีล้ว...อดทนไว้นะ” ปวรี์ตบไหล่รุ่นน้องสำวเบำๆ พร้อมเอ่ยถำม 

“รู้ไหมท�ำไมพี่ถงึแนะน�ำงำนนี้ให้จนัทร์”

สลกัจนัทร์ส่ำยหน้ำ ปวรี์จงึยิ้มกว้ำงขึ้นแล้วเฉลย

“เพรำะจนัทร์เหมำะกบังำนนี้”

คนฟังเลกิคิ้ว ยิ่งสงสยัเข้ำไปใหญ่ ทว่ำไม่เอ่ยปำกถำม รอให้อกีฝ่ำย

พูดต่อ แต่เขำกย็งัเงยีบ

“เหตุผลสั้นๆ แค่นี้เองเหรอคะ”

“หนุ่มวศิวะไม่ชอบพูดมำก จนัทร์กร็ู้นี่นำ”

“ยกเว้นพี่วรี์ที่พูดเก่งมำกกก” 

“จนัทร์มคีวำมสำมำรถน่ะ” จู่ๆ ปวรี์กเ็ปลี่ยนท่ำทเีป็นจรงิจงัอกีครั้ง 

“สิ่งส�ำคญัที่สดุถอืเป็นหวัใจของกำรออกแบบบ้ำนคอืกำรอ่ำนควำมรูส้กึของ

เจ้ำของบ้ำน แล้วถ่ำยทอดออกมำเป็นรูปร่ำงบนกระดำษเหมือนที่เจ้ำของ

บ้ำนฝันไว้ โดยไม่ลมืรำกฐำนที่ต้องค�ำนงึถงึมำกที่สุด นั่นกค็อืควำมคงทน 

จนัทร์มทีั้งสองสิ่งนั้นอย่ำงเตม็เปี่ยม 

“จันทร์ออกแบบบ้ำนด้วยหัวใจ จันทร์ไม่เคยละเลยควำมต้องกำร

ของเจ้ำของบ้ำน และไม่เคยมองข้ำมควำมปลอดภยั คงไม่มใีครอยำกอยูใ่น

บ้ำนที่พร้อมจะพงัลงมำได้ทุกเมื่อหรอก เพรำะแบบนี้ไงล่ะพี่ถงึไว้ใจจนัทร์ 
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จันทร์เก่ง มีทั้งหัวศิลปะและวิทยำศำสตร์รวมกัน พี่มั่นใจว่ำจันทร์จะ

ออกแบบบ้ำนที่อบอุ่นสมบูรณ์ให้เพื่อนพี่ได้”

สลกัจนัทร์ท�ำหน้ำทึ่งแกมประหลำดใจ ก่อนจะล้อเลยีนอกีฝ่ำยข�ำๆ 

ปนซำบซึ้งใจ

“ไหนพี่วีร์บอกว่ำหนุ่มวิศวะไม่ชอบพูดมำกไง ที่ร่ำยมำเนี่ย...ยำว

เหยยีดเลย แต่กข็อบคุณนะคะที่พี่วรี์เชื่อมั่นในตวัจนัทร์”

“ท�ำให้เตม็ที่ ถอืว่ำเป็นกำรตอบแทนพี่ละกนั” 

“ถ้ำอดทนอะไรได้ จนัทร์จะอดทนทุกอย่ำงค่ะ” 

“แสดงว่ำไอ้ธรรศมนัเรื่องมำกกบัเรำน่ำดู”

“ก.็..ประมำณหนึ่งค่ะ”

“ไว้พี่จะเตอืนให้มนัเพลำๆ ลงบ้ำงนะ”

สลักจันทร์พยักหน้ำเป็นเชิงรับรู้และขอบคุณไปในตัว ตั้งใจจะเอ่ย

ถำมเรื่องงำนต่อ แต่ปวรี์พูดขึ้นก่อน

“เรื่องวศิวกรออกแบบโครงสร้ำงหลกั จนัทร์ไม่ต้องไปหำใครที่ไหน

นะ พี่จะช่วยจนัทร์ท�ำเอง เผื่อไอ้ธรรศมนัดื้อ ไม่ยอมฟังที่จนัทร์พูด พี่จะ

ช่วยเป็นทัพเสริมคอยเถียงมันแทนให้เอง จันทร์คนเดียวเถียงมันไม่ทัน

หรอก” พดูพลำงขยบิตำให้อย่ำงขี้เล่น “ส่วนเรื่องค่ำตอบแทน จนัทร์เกบ็ไว้ 

ไม่ต้องมำให้พี่...”

“แบบนั้นกเ็ท่ำกบัพี่วรี์ท�ำงำนฟรนี่ะสคิะ!”

“จนัทร์จ�ำเป็นต้องใช้มนัมำกกว่ำพี่” 

“แต่ว่ำมันไม่ยุติธรรม” หญิงสำวค้ำน “มันไม่ใช่ข้ออ้ำงที่จันทร์จะ 

เอำเปรยีบพี่วรี์”

ปวรี์รบีโบกมอืบอกปัด

“อย่ำคดิมำกส ิมนัเป็นควำมตั้งใจของพี่อยู่แล้ว”

“ควำมตั้งใจอะไรคะ” 

“พี่ตั้งใจจะสร้ำงบ้ำนที่เป็นบ้ำนให้เพื่อนพี่คนนี้ บ้ำน...ที่อบอุน่ มั่นคง 
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ปลอดภัย บ้ำน...ที่มันสำมำรถกลับมำซุกตัวนอนหลับได้อย่ำงสบำยใจ 

บ้ำน...ที่ให้ควำมรู้สึกผ่อนคลำยเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องคอยวำงมำดท�ำ

เป็นเก๊ก สวมหวัโขนเป็นสบิๆ อนัเหมอืนตอนที่มนันั่งเป็นประธำนบรษิทั 

“ไอ้ธรรศเจออะไรมำเยอะ ผ่ำนปัญหำและอุปสรรคมำมำก ถ้ำมัน

เผลอท�ำอะไรเพี้ยนๆ ไปบ้ำง จันทร์ก็ช่วยหลับตำข้ำงหนึ่งหรือท�ำเป็นมอง 

ไม่เหน็ได้ไหม พี่ไม่อยำกให้จนัทร์ถอืโทษโกรธเคอืงมนั 

“ลกึๆ แล้วไอ้ธรรศไม่ใช่คนเลวร้ำย แต่เพรำะเจอกบัควำมผดิหวงั

และประสบกำรณ์แย่ๆ จนฝังใจ เลยบ่มเพำะท�ำให้กลำยเป็นคนเยน็ชำ ไม่

แยแสใคร พูดจำก็ไม่เห็นหัวคนฟัง นี่ถ้ำจันทร์ได้รู้จักมันตอนสมัยเรียน

มหำวิทยำลัยละก็ จันทร์อำจไม่เชื่อก็ได้ว่ำมันเป็นคนคนเดียวกับที่กวน

ประสำทจนัทร์รเึปล่ำ”

“คนเรำจะเปลี่ยนเหมอืนพลกิจำกหน้ำมอืเป็นหลงัมอืได้ขนำดนั้นเลย

เหรอคะ” 

พอพดูกน็กึขึ้นได้ จะว่ำไป...พฤตกิรรมแฟนหนุม่ของเธอกไ็ม่เหมอืน

เดมิสกัอย่ำง แม้กระทั่งทศันคตกิเ็ปลี่ยนไป อย่ำงกบัเป็นคนละคนกนั

ปวรี์ยิ้มบำงๆ 

“เวลำมนัเปลี่ยนแปลงได้ทกุอย่ำงแหละจนัทร์ แม้แต่ของแขง็ๆ อย่ำง

อิฐ อย่ำงปูน ยังแตกร้ำวไปตำมกำลเวลำโดยที่เรำไม่ได้ท�ำอะไรเลย แค่

ปล่อยไว้เฉยๆ มนักเ็สื่อมไปตำมสภำพเอง นบัประสำอะไรกบัก้อนเนื้อนิ่มๆ 

อย่ำงหัวใจล่ะ ถ้ำมันมีอะไรมำกระทบจนเกิดเป็นแผลเมื่อไหร่ ควำมรู้สึก

ของคนเรำกค็งไม่เหมอืนเดมิ...”

หญิงสำวถึงกับอึ้งจัด นำนๆ จะได้ยินคนที่อำรมณ์ดีอยู่เป็นนิจพูด

อะไรจรงิจงัแบบนี้สกัครั้ง 

“วนันี้พี่วรี์พูดมสีำระจงัแฮะ”

“นำนๆ ทกีเ็อำกบัเขำบ้ำง เดี๋ยวคนอื่นจะหำว่ำมหีวัไว้คั่นหู”

สลกัจนัทร์หวัเรำะกบัค�ำพูดของคนช่ำงเปรยีบเปรย
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“ตกลงค่ะ จนัทร์จะออกแบบบ้ำนคณุธรรศร่วมกบัพี่วร์ี แต่เรื่องเงนิ

นี่จนัทร์คงต้องขอปฏเิสธ ไม่กล้ำใช้หวัหน้ำ แถมยงัจะให้จนัทร์เชดิค่ำแรง

อกีต่ำงหำก บอกตรงๆ กลวัโดนไล่ออกค่ะ”

“ว่ำไปนั่น” ปวรี์ข�ำ “เอำที่จนัทร์สบำยใจแล้วกนั ส่วนตวัพี่ยงัยนืยนั

ค�ำเดมิ พี่อยำกออกแบบบ้ำนให้ไอ้ธรรศเพื่อนพี่ แต่ถ้ำบอกมนัตรงๆ มนัคง

พูดเหมือนจันทร์ว่ำไม่ให้พี่ท�ำฟรีๆ แน่ พี่เลยต้องอำศัยวิธีแนะน�ำรุ่นน้อง

ฝีมือดีไว้ใจได้ แล้วแอบมำกระซิบหลังไมค์แทน ถ้ำจันทร์อยำกช่วยพี่ 

จนัทร์กช่็วยให้พี่ได้ท�ำตำมควำมตั้งใจเถอะนะ ส่วนเงนิที่พี่ให้จนัทร์ไป พี่เชื่อ

ว่ำจนัทร์คงไม่เอำมนัไปละลำยกบัเรื่องไร้สำระอยู่แล้ว”

“พูดแบบนี้จนัทร์กแ็พ้พี่วรี์พอดสี”ิ สลกัจนัทร์ย่นจมูกใส่อกีฝ่ำย

“จนัทร์เอำเงนิส่วนนี้ไปช่วยน้อง ส่วนพี่ได้ท�ำตำมควำมตั้งใจ กแ็ฟร์

ดอีอก”

“แฟร์ตรงไหนคะ มแีต่จนัทร์คนเดยีวที่ได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง”

“ใครบอก” ปวรี์เลกิคิ้ว “พี่กไ็ด้ในสิ่งที่เงนิซื้อไม่ได้ไง”

พอสลกัจนัทร์นิ่วหน้ำไม่เข้ำใจ ชำยหนุ่มกเ็ฉลยข้อสงสยั

“พี่กไ็ด้บุญทั้งจำกไอ้ธรรศแล้วกจ็นัทร์ไงล่ะ ท�ำบุญร่วมกนัไว้ ชำติ

หน้ำเรำจะได้กลบัมำเจอกนัอกี”

คนฟังอดหวัเรำะออกมำไม่ได้

“พี่วีร์มักน้อยเกินไปแล้วนะคะ” ก่อนจะปรับน�้ำเสียงให้ฟังดูจริงจัง 

“แต่ยงัไงจนัทร์กเ็กรงใจพี่วรี์อยู่ดคี่ะ”

“มำก...น้อย...วัดกันตรงไหนล่ะ” ถำมเหมือนไม่ต้องกำรค�ำตอบ 

เพรำะเจ้ำตัวเล่นพูดเองตอบเองเสร็จสรรพ “ส�ำหรับพี่ แค่ได้เห็นรอยยิ้ม

ดีใจกับหน้ำตำที่ดูมีควำมสุขของคนที่พี่รักและห่วงใย พี่ว่ำมันคุ้มมำกกว่ำ

เงนิล้ำนเป็นไหนๆ”

หญิงสำวมีสีหน้ำล�ำบำกใจ แต่ก็ยังไม่ยอมรับควำมหวังดีของเขำ 

เพรำะมนัเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
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“แล้วถ้ำจนัทร์ดงึดนัจะแบ่งส่วนของพี่วรี์คนืให้ได้ล่ะคะ”

ชำยหนุ่มยกัไหล่ 

“สิ่งที่พี่ตั้งใจจะท�ำให้ส�ำเรจ็กแ็ค่...เป็นหมนั!”

สดุท้ำยสลกัจนัทร์กไ็ม่อำจขดัควำมต้องกำรของปวร์ีได้ เธอจ�ำใจตอบ
ตกลง เพรำะหำเหตุผลดีๆ มำหักล้ำงคนเจ้ำคำรมไม่ได้ เรื่องหว่ำนล้อม

เกลี้ยกล่อมคนอื่นให้ยอมจ�ำนน ปวรี์ชนะขำด แค่เขำลงทุนท�ำหน้ำละห้อย 

ตำปรอย พดูขอร้องเสยีงอ่อน เธอกแ็ทบไม่กล้ำปฏเิสธแลว้ แต่สลกัจนัทร์

ไม่ชอบเอำเปรียบใครเหมือนกัน ดังนั้นเธอจึงยื่นข้อเสนอกลับไป กว่ำจะ

ตกลงกนัได้...

‘ถ้ำพี่วรี์ไม่ยอมเอำสตำงค์จรงิๆ กต็้องให้จนัทร์เลี้ยงมื้อใหญ่’

‘เรื่องนั้นไม่เป็นปัญหำ พี่ชอบกนิฟรอียู่แล้ว’

ต่อให้ปวร์ีเตม็ใจ ไม่คดิมำก แต่หญงิสำวกย็งัอดละอำยใจไม่ได้อยูด่ ี

เงนิที่ควรจะเป็นของเขำใช่บำทสองบำทเสยีเมื่อไร จะให้เธอรบิค่ำจ้ำงที่ได้มำ

จำกน�้ำพกัน�้ำแรงของเขำจนหมดแบบง่ำยๆ บอกตำมตรง สลกัจนัทร์รู้สกึ

ไม่สบำยใจ...

คนคดินิ่วหน้ำ นกึไม่ออกเลยว่ำควรแก้ไขอย่ำงไรด ีจะกลบัค�ำตอนนี้ 

ปวีร์คงไม่มีทำงยอมให้เธอท�ำแบบนั้นแน่ ลองว่ำได้ตกปำกรับค�ำหรือให้

สญัญำอะไรกบัเจ้ำตวัออกไปแล้ว เขำไม่มวีนัลมื แถมยงัไม่ยอมให้เปลี่ยน

ใจด้วย สลกัจนัทร์รูด้ ีภำยใต้ท่ำทเีรยีบง่ำย สบำยๆ ไม่เรื่องมำก ปวร์ีซ่อน

ควำม ‘ดื้อรั้น’ เอำไว้อย่ำงเหลอืล้น

ระหว่ำงที่เพยีรคดิหำทำงต่อรองกบัรุ่นพี่หนุ่มสลบักบัท�ำงำนไปด้วย 

สลกัจนัทร์ไม่ทนัสงัเกตเลยว่ำประตหู้องถกูเปิดออก จวบจนได้ยนิเสยีงฝีเท้ำ

ดงัเข้ำมำใกล้ๆ เธอจงึเอ่ยถำม 

“ลุงมั่นเหรอคะ”

ถึงไม่เงยหน้ำดู เธอก็มั่นใจว่ำน่ำจะเป็นคนขับรถของธรรศ เพรำะ
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ตอนที่ลุงนั่นมำรับเธอที่ท�ำงำน แกแนะน�ำตัวพร้อมกล่ำวสิ่งที่เจ้ำนำยฝำก 

มำเสรจ็สรรพ เหน็ว่ำธรรศตดิรบัรองแขกต่ำงชำต ิเลยอำจจะมำคุยงำนกบั

เธอวนัแรกไม่ทนั จงึฝำกเพยีงเอกสำรบำงส่วนกบัแบบที่เขำเคยเลำ่ให้ฟงัวำ่

ร่ำงไว้คร่ำวๆ มำเท่ำนั้น 

ตอนแรกที่เธอกำงแผ่นกระดำษวำงหรำบนโต๊ะเขยีนแบบ สลกัจนัทร์

แทบจะเบ้ปำก ไหนบอกว่ำเป็นแบบร่ำง นี่จะเรยีกว่ำโครงยงัไม่ได้เลย มแีค่

รอยขดีเขยีนนดิๆ หน่อยๆ วำดห้องเป็นรปูสี่เหลี่ยมบ้ำง วงกลมบ้ำงแค่นั้น

เอง แต่พอได้อ่ำนคอนเซปต์ที่เขำเขยีนบรรยำยเอำไว้ตรงพื้นที่ว่ำงใต้รปูภำพ

ของโครงร่ำงแต่ละห้อง หญงิสำวกป็ิ๊งมนัขึ้นมำทนัท ี

ถ้ำไม่นับรวมควำมเรื่องมำก หยิ่งยโส ปำกร้ำย ชอบดูถูกคนของ

นำยจ้ำงหนุ่มแล้วละก็ สลักจันทร์คิดว่ำไอเดียบนกระดำษแผ่นนี้เป็นเพียง

สิ่งเดยีวที่พอจะท�ำให้เธอมใีจนกึอยำกจะท�ำงำนกบัเขำ

สถำปนกิสำววำงมอืจำกงำน เหลอืบตำมองปลำยรองเท้ำหนงัหวัตดั

อย่ำงดี คิดในใจว่ำนี่ไม่น่ำจะใช่รองเท้ำคนขับรถของผู้ที่เธอก�ำลังนินทำเขำ

อยูเ่ป็นแน่ แต่ยงัไม่ทนัจะได้เงยหน้ำหำค�ำตอบ น�้ำเสยีงห้ำวทุม้ทรงพลงั ฟัง

ดูแตกต่ำงจำกลุงใจดีที่เธอได้พูดคุยด้วยเมื่อกี้นี้ลิบลับก็ดังแทรกขึ้นมำ 

เฉลยข้อสงสยั

“งำนผมยำกเกนิไปหรอืว่ำคุณไม่มสีมำธ.ิ..ฮ ึ ถงึได้เอำแต่นั่งหน้ำมุ่ย

แบบนั้น”

สลกัจนัทร์รู้สกึแปลกใจนดิๆ ที่เหน็เขำ 

“ไหนว่ำคุณตดิธุระ มำไม่ได้”

คนถูกถำมไม่ตอบ ปรำยตำมองกระดำษที่เธอขดีๆ เขยีนๆ คอน-

เซปต์ไว้ต่อจำกควำมคดิของเขำ แล้วย้อนเธอกลบัอย่ำงยยีวน

“ไม่อย่ำงนั้นผมจะรู้เหรอว่ำคุณท�ำงำนไม่คุ้มค่ำจ้ำง”

“คุณธรรศคะ ดิฉันเพิ่งมำท�ำงำนให้คุณวันนี้วันแรก ถ้ำคุณคิดว่ำ

แปลนมนัจะเสรจ็ภำยในสองสำมชั่วโมงนี้ ดฉินัคงต้องขอให้คณุไปจ้ำงเทวดำ
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แทนแล้วละค่ะ เพรำะดฉินัเสกงำนให้คณุรวดเรว็แบบนั้นไม่ได้ ดฉินัต้องใช้

สมองคดิ กลั่นมนัออกมำค่ะ” 

หญิงสำวจงใจเน้นเสียงหนักประโยคสุดท้ำยอย่ำงนึกฉุน แต่คนฟัง

กลบัยกัไหล่อย่ำงไม่ยี่หระ

“ไหนอวดสรรพคุณว่ำเก่งนกัเก่งหนำไงล่ะ”

“ดฉินัเป็นสถำปนกิค่ะ ไม่ใช่จติรกรที่แค่วำดรูปบ้ำนสวยๆ แล้วส่ง

ให้คณุไวๆ ดฉินัต้องเอำควำมรูด้้ำนสถำปัตย์มำค�ำนวณผสมกบังำนศลิป์ ถงึ

จะออกแบบบ้ำนให้คุณได้!”

“จะบอกผมว่ำคณุเก่ง ไม่ท�ำงำนลวกๆ ให้ใครงั้นส”ิ ชำยหนุม่เหยยีด

ปำก

“ถ้ำคุณยงัอยำกได้บ้ำนดีๆ  กช็่วยใจเยน็ๆ แล้วให้เวลำฉนัได้ท�ำงำน

อย่ำงสงบๆ ด้วยค่ะ”

ธรรศยอมยุติ เพรำะสิ่งที่หล่อนพูดเป็นประโยชน์กับเขำ ชำยหนุ่ม

ต้องกำรบ้ำนหลังใหม่ที่จะช่วยเยียวยำให้มำรดำกับน้องสำวของเขำอยู่ด้วย

ควำมสุขกำย...สบำยใจ

สิบกว่ำปีมำแล้ว ตั้งแต่พ่อเขำเริ่มป่วยด้วยโรครุมเร้ำ ทั้งควำมดัน

โลหติต�่ำ เบำหวำน โรคไต แม่ไม่เคยปรปิำกบ่นถงึควำมทุกข์ยำกในใจเลย

สกัค�ำ ไม่มแีม้แต่เสยีงสะอื้น จวบจนกระทั่งวนิำทสีดุท้ำยก่อนพ่อจะจำกไป

เมื่อปีกลำย วนันั้นเขำถงึได้เหน็หยำดน�้ำตำที่พรั่งพรูไม่ขำดสำยของท่ำน

ตลอดช่วงมรสุมของชีวิตคู่ที่สำมีนอนป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  

ผู้หญิงที่ชื่อ ‘กัญญำ’ ต้องตื่นตั้งแต่รุ่งสำง หุงหำอำหำรและเตรียมมื้อเช้ำ

ส�ำหรับทุกคนในบ้ำน ก่อนจะโบกมือเป็นก�ำลังใจให้แก่ลูกๆ ที่ออกไปท�ำ

หน้ำที่ของตนในแต่ละวนั หลงัจำกนั้นเวลำส่วนตวัที่เหลอืทั้งหมดท่ำนกอ็ทุศิ

ให้แก่สำม ีโดยไม่นกึย่อท้อ

ทกุวนั...ท่ำนต้องท�ำกจิวตัร อำบน�้ำ ป้อนข้ำว ป้อนยำ บำงครั้งกต้็อง

เก็บอุจจำระและปัสสำวะที่พ่อถ่ำยทิ้งเอำไว้ เพรำะลุกไปเข้ำห้องน�้ำไม่ไหว 
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ตกบ่ำย...ท่ำนคอยนั่งอยู่ข้ำงกำย หำเรื่องพูดคุย หำหนงัสอือ่ำนให้สำมฟีัง 

หำเพลง หำหนัง ไว้ช่วยคลำยเหงำ แม้หลำยครำวท่ำนจะพบว่ำบิดำไม่ได้

สนใจภำพเคลื่อนไหวในจอสี่เหลี่ยมเท่ำกบัเรื่องรำวควำมฝันของตวัเอง แต่

ท่ำนกย็งัคงเปิดโทรทศัน์ทิ้งไว้ แล้วนั่งมองใบหน้ำสำมใีนยำมหลบัอย่ำงนั้น

ต่อไป รำวกบัเวลำหยุดอยู่เพยีงเท่ำนั้น

เขำยังจ�ำภำพที่เห็นในบ่ำยวันหนึ่งได้ติดตำ สีหน้ำของท่ำนฉำยแวว

เศร้ำสร้อย เต็มไปด้วยควำมหวำดหวั่น แววตำยำมที่มองพ่อดูหงอยเหงำ 

แต่เพยีงแวบเดยีวที่เหน็เขำ มำรดำกค็ลี่ยิ้มบำงๆ ไม่แสดงควำมอ่อนแอให้

เขำยิ่งเป็นกงัวลใจ 

ยิ่งเหน็...กย็ิ่งบบีหวัใจเขำ แม้ท่ำนจะไม่พดู แต่เขำกรู้็...รู้ว่ำในใจของ

ท่ำนนั้นปวดร้ำวเกนิกว่ำใครจะเข้ำใจได้

แม่ของเขำ...เป็นผู้หญิงที่มีควำมอดทน เข้มแข็ง ยิ่งกว่ำผู้หญิงคน

ไหน!

ท่ำนเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวบนโลกใบนี้ที่ชำยหนุ่มยกย่องให้เป็น 

ศรภีรรยำ

ท่ำนต้องผจญกับควำมเหนื่อยยำกล�ำบำกเข็ญใจ ทุกข์ระทมอย่ำง

แสนสำหัส เมื่อต้องทนเห็นคู่ชีวิตที่เคยร่วมเรียงเคียงหมอนอยู่ทุกค�่ำคืน

นอนกระเสำะกระแสะ เจ็บปวดทรมำนทั้งทำงกำยและทำงใจ ซ�้ำร้ำยท่ำน 

ยงัต้องกดัฟันต่อสูก้บัควำมร้ำวรำนและยงัต้องฝืนยิ้มให้ลกูชำยที่ไม่เอำไหน

อยู่ทุกเยน็... 

ทั้งที่หวัใจของท่ำนจมอยู่ในอ่ำวน�้ำตำ!

เวลำนั้นเขำยังเป็นแค่เด็กอมมือในสำยตำของพวกเสือสิงห์กระทิง

แรดที่เจนจดัในเวทธีรุกจิ พวกมนัเหน็เขำเป็นแค่นกับรหิำรมอืใหม ่อำยยุงั

น้อย ควำมรู้อ่อนด้อย ไร้ประสบกำรณ์ ไม่มเีขี้ยวเลบ็ แทบจะเรยีกได้ว่ำ

ไม่มพีนัธมติรทำงกำรค้ำเลยสกัคน จงึมแีต่คนจ้องจะ ‘ฮุบ!’ กจิกำรที่เพิ่ง

ขำดเสำหลกักนัทั้งนั้น 
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ธรรศต้องพยำยำมจนเลือดตำแทบกระเด็น ค่อยๆ หำลู่ทำงพยุง

สถำนกำรณ์ไม่ให้เลวร้ำยยิ่งกว่ำที่เป็นอยู ่พร้อมๆ กบัสร้ำงแขนขำทำงธรุกจิ

เพิ่มเตมิ เพื่อควำมมั่นคงควบคู่กนัไป 

มนัไม่ใช่เรื่องง่ำยเลยสกันดิ! 

หลำยครั้งที่เขำแสดงควำมอ่อนล้ำออกมำต่อหน้ำแม่ เวลำที่หลังชน

ฝำ สมองตบีตนั คดิไม่ออกว่ำจะแก้เกมธุรกจิอย่ำงไรด ีทุกครั้งแม่จะเดนิ

มำใกล้ๆ นั่งข้ำงๆ คอยลูบหลงัปลอบใจ แล้วพร�่ำบอกกบัเขำเสมอว่ำ... 

‘ธรรศของแม่เป็นคนเก่ง ลูกมสีำยเลอืดนกัสูข้องพอ่อยูเ่ตม็ตวั อย่ำ

กลวัที่จะต้องเผชญิหน้ำกบัอุปสรรคทั้งหลำย ไม่มคีวำมล้มเหลวใดน่ำละอำย

เท่ำกบัใจของเรำที่ยอมพ่ำยแพ้เอง’

ท่ำนต่ำงหำกล่ะที่เป็นคนเก่ง...ทั้งเก่งและแกร่ง!

เพรำะมรีอยยิ้มของ ‘แม่’ ผู้หญงิที่เขำเคำรพรกัสุดหวัใจเป็นเสมอืน

หยำดฝนอนัชุม่ฉ�่ำชโลมใจ ท�ำให้หวัใจที่แตกระแหงแห้งผำกชุม่ชื้น เรี่ยวแรง

ที่เคยหดหำยฟื้นคืน ท่ำนมอบขุมพลังให้เขำลุกขึ้นยืนหยัดและก้ำวต่อไป

อย่ำงมั่นคง ไม่หวั่นไหว เขำจงึสำมำรถพำทกุชวีติในบรษิทัให้ผ่ำนพ้นวกิฤต

มำได้

วนันี้เขำอยำกเป็นก�ำลงัใจให้ท่ำนบ้ำง แม้เพยีงน้อยนดิเขำกจ็ะท�ำ เขำ

จะสรรหำทุกสิ่งที่ท�ำให้ท่ำนยิ้มได้ 

ยิ้ม...ที่ออกมำจำกก้นบึ้งหวัใจ 

ยิ้ม...ที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุข 

แน่นอนว่ำสิ่งนั้นจะต้องปกป้องท่ำนจำกควำมทุกข์ตรมใดๆ ทั้งปวง 

เขำจงึตดัสนิใจจะสร้ำงบ้ำนหลงัใหม่ให้ด ีเพื่อเกบ็ควำมทรงจ�ำใหม่ของท่ำน

ต่อจำกนี้!

ชำยหนุ่มไม่ได้ต้องกำรให้แม่ลืมพ่อ แต่เขำไม่อยำกเห็นสีหน้ำเศร้ำ

หมองของท่ำนทุกครั้งเวลำมองไปรอบๆ บ้ำน สถำนที่ซึ่งยังคงเต็มไปด้วย

ควำมหลงัสมยัพ่อเขำยงัอยู่ ไม่ว่ำจะหนัหน้ำไปทำงไหน ธรรศเชื่อว่ำแม่ยงั
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คงจดจ�ำทุกควำมทรงจ�ำของพ่อได้ทั่วทกุอณ ูโต๊ะ เก้ำอี้ตวัที่พ่อเคยนั่ง โซฟำ

ตวัที่พ่อเคยนอน เตยีง ผ้ำปทูี่นอน แม้กระทั่งปลอกหมอน แม่คงยงัสมัผสั

ได้ถงึกลิ่นอำยของพ่อไม่มวีนัเลอืน

ฉะนั้น ‘บ้ำน’ หลงัใหม่นี้จะเป็นของขวญัจำกเขำ เป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทำ

ควำมเจ็บปวดร้ำวรำนในหัวใจของท่ำนให้เบำบำงลงได้ แม้จะต้องใช้เวลำ

นำนเป็นปี...เป็นสบิปี...เขำกจ็ะรอ เขำจะท�ำให้แม่ที่ยงัคงจมอยู่กบัควำมทุกข์

นบัจำกวนัที่พ่อจำกไปกลบัมำมสีหีน้ำสดชื่นแจ่มใสอกีครั้ง ด้วยบรรยำกำศ

ใหม่ๆ ที่แตกต่ำงไปจำกเดมิ

“คดิว่ำยำกไปไหม”

จู่ๆ คนที่เผลอยิ้มละมุนออกมำก็เอ่ยปำกถำม ท�ำเอำสลักจันทร์ที่

แอบมองเขำอยู่ด้วยควำมประหลำดใจตั้งตวัแทบไม่ทนั

“อะไรคะที่ว่ำยำก”

“บ้ำน...ที่เตม็ไปด้วยรอยยิ้ม ท�ำให้คนอยู่มคีวำมสขุน่ะ คณุท�ำได้ไหม”

ทแีรกสลกัจนัทร์คดิว่ำอกีฝ่ำยจงใจจะกวนประสำท หรอืไม่กห็ำเรื่อง

ดูถูกเธอเหมอืนเคย แต่กลบัผดิคำด สหีน้ำจรงิจงัและน�้ำเสยีงที่ถำมอย่ำง

อ่อนโยน ท�ำใหส้ลกัจนัทร์คดิว่ำนี่ไม่ใช่กำรประชดกนั จงึตอบกลบัไปอย่ำง

มำดมั่น

“ดิฉันออกแบบบ้ำนตำมใจผู้อยู่ค่ะ เคยบอกแล้วนี่คะว่ำจะไม่ท�ำให้

คุณเสยีดำยเงนิสกัสตำงค์เดยีว”

“ไม่ใช่ผม” ธรรศส่ำยหน้ำช้ำๆ ก่อนเบอืนหน้ำหน ีตั้งใจหลบตำคนที่

จ้องมองมำ เพรำะกลวัว่ำเธอจะสงัเกตเหน็ควำมอ่อนแอในใจ เรื่องเดยีวที่

ท�ำให้เขำรูส้กึหวั่นไหว “ผมอยำกให้คณุสร้ำงบ้ำนหลงันี้เพื่อผูห้ญงิสองคนที่

ผมรกั”

ไม่รูท้�ำไมสลกัจนัทร์ถงึได้คดิว่ำควรถำมดหีรอืเปลำ่ ทั้งๆ ที่เป็นงำน 

ไม่ใช่ควำมอยำกรู้อยำกเหน็ส่วนตวัเสยีหน่อย เธอต้องทรำบควำมต้องกำร

ของลูกค้ำให้มำกที่สุด ยิ่งรู้ทุกเรื่องได้ยิ่งดี จะได้ออกแบบบ้ำนตอบโจทย์
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ตรงกับสิ่งที่ลูกค้ำวำดฝันไว้ ทั้งที่ควรจะถำมได้ง่ำยๆ อย่ำงนั้น แต่ท�ำไม 

สลกัจนัทร์ถงึรู้สกึว่ำถ้อยค�ำที่ก�ำลงัจะเอ่ยออกจำกปำก มนัยำกจงั...

“คุณ...เอ่อ...จะสร้ำงบ้ำนหลงันี้ไว้เป็นเรอืนหอเหรอคะ”

เป็นอกีครั้งที่ธรรศส่ำยหน้ำ

“ผมจะแต่งงำนกับผู้หญิงทีเดียวสองคนได้ยังไงกันล่ะ” เขำท�ำเสียง

หงุดหงดิ คล้ำยกบัเธอถำมไม่คดิ

“กเ็มื่อกี้คุณพูดว่ำคนรกั” สลกัจนัทร์รบีแก้ตวั

“ไม่จ�ำเป็นต้องตีควำมหมำยในท�ำนองนั้นเสมอไปก็ได้นี่ ผมจะปลูก

บ้ำนหลงัใหม่เพื่อแม่กบัน้องสำวผมเท่ำนั้น ผู้หญงิคนอื่นไม่มสีทิธิ์”

แวบหนึ่งในควำมคิดนั้น สลักจันทร์รู้สึกว่ำผู้ชำยตรงหน้ำเท่มำก  

โดยเฉพำะแววตำมุ่งมั่นยำมที่เอ่ยถึงแม่และน้องสำว มันฉำยชัดถึงควำม 

ห่วงหำอำทรอย่ำงเปี่ยมล้น ซึ่งไม่มีใครเทียบเคียงได้ เขำพูดรำวกับเป็น 

แฟมลิแีมนเตม็ตวั ทั้งๆ ที่ก่อนหน้ำนี้ยงัพูดจำดูถูกดูแคลนเพศหญงิอย่ำง

เธออยู่เลย

“ถ้ำแฟนคุณมำได้ยนิแบบนี้คงช�้ำใจ” เธออดเหนบ็เขำไม่ได้

“ผมไม่เคยคดิจะพูดแบบนี้ต่อหน้ำเขำอยู่แล้ว เลยไม่ต้องกลวัว่ำเขำ

จะรู้ไหม”

“คุณพูดเหมอืนไม่ค่อยแคร์ควำมรู้สกึของเธอเท่ำไร” 

หญิงสำวเพิ่งจะนึกชื่นชมชำยหนุ่มอยู่หยกๆ แต่ต้องเบรกอำรมณ์ 

ตัวเองดังเอี๊ยด รู้สึกเสียใจขึ้นมำนิดๆ ยังไม่ทันไรเขำก็แปลงร่ำงกลับมำ 

เป็นนำยจ้ำงจอมยโสคนเดมิอกีแล้ว มหิน�ำซ�้ำเขำยงัเหยยีดรมิฝีปำก มองเธอ

ด้วยสำยตำบำงอย่ำง ยำกที่สลักจันทร์จะอธิบำยได้ แต่เหมือนมีทั้งแวว 

เย้ยหยนั สมเพช และควำมเจบ็ปวดตกีนัให้ยุ่งเหยงิอยู่ข้ำงใน

“ส�ำหรับผม...จะผู้หญิงหรือควำมรัก ก็ไม่ใช่สำระส�ำคัญในชีวิต” 

ธรรศบอกอย่ำงไม่แยแส แล้วเปลี่ยนบทสนทนำ วกกลบัเข้ำเรื่องงำนทนัท ี

“เอกสำรที่ผมฝำกมำใช้ได้ไหม”
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“ดมีำกเลยค่ะ”

“ถำมจรงิ” ธรรศมสีหีน้ำแปลกใจนดิๆ ที่เธอมรีสนยิมตรงกบัเขำ

“บ้ำนแบบโมเดร์ิน ทรอปิคลัเฮำส์ น่ำจะเหมำะกบัควำมชอบของคุณ

นะคะ”

“ที่ที่เป็นธรรมชำต ิให้คนแก่ได้ออกก�ำลงักำย ท�ำสวนพรวนดนิบ้ำง 

ผมต้องกำรแค่นั้น”

คนฟังหรี่ตำพร้อมถำม 

“ไหนครำวก่อนคณุบอกว่ำขอเรยีบหรสูมกบัเงนิสบิสองล้ำนไงล่ะคะ”

ธรรศกอดอก วำงมำดเป็นนำยจ้ำงเคม็เขี้ยวเตม็ที่

“นั่นก็ยังคงอยู่ในข้อตกลง เผื่อสถำปนิกอย่ำงคุณสั่งสังกะสีมำมุง

หลงัคำบ้ำนผมแทน แล้วบอกว่ำนี่แหละที่เรยีบง่ำย เป็นธรรมชำต ิ ผมไม่

ต้องเสยีเงนิสบิสองล้ำนไปฟรีๆ  เพื่อให้คุณตุกตกิขี้โกงผมหรอกหรอื”

“คุณนี่ไม่เคยมองใครในแง่ดีเลยสินะคะ” หญิงสำวค่อน พลำงส่ง

ค้อนให้ด้วยควำมหมั่นไส้

“เรื่องเงนิเรื่องทองไม่เข้ำใครออกใครนี่ ผมต้องระวงัไว้ก่อน” 

ไอ้ท่ำทำงยักไหล่เหมือนไม่แคร์ว่ำค�ำพูดของตนจะท�ำให้ใครเจ็บช�้ำ

น�้ำใจอย่ำงไรบ้ำงนี่แหละ ท�ำให้บำงครั้งสลกัจนัทร์อยำกจะตั้งหน้ำตั้งตำเถยีง

กบัเขำให้รู้ด�ำรู้แดงกนัไปเลย จะได้ไม่ต้องคอยรบัศกึรำยวนั 

เธอขี้เกียจมำนั่งตั้งสมำธิใหม่ทุกครั้ง กว่ำจะปรับอำรมณ์ให้หำย

หงดุหงดิ แล้วคดิงำนศลิปะออกมำได้อย่ำงดเียี่ยม มนักนิเวลำค่อนข้ำงนำน 

บำงครั้งเสยีเวลำไปเป็นวนัๆ กย็งัคดิไม่ออกเพรำะควำมขุ่นใจ คนที่ไม่เคย

ลงมอืท�ำคงไม่รู้หรอก ถงึได้ขยนัหำเรื่องเธอทุกครั้งที่เจอกนั

“เอำเป็นว่ำฉันจะท�ำงำนของฉันให้เต็มที่และดีที่สุดเท่ำที่ฉันจะท�ำได ้

กแ็ล้วกนันะคะ” หญงิสำวตดัปัญหำ

“ถ้ำนี่ไม่ใช่แค่ค�ำสญัญำลมปำก แต่คณุตั้งใจลงมอืท�ำจรงิๆ ละก ็ผม

จะขอบคุณมำก”
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หญงิสำวแกล้งแบะปำก ให้เหมอืนกบัท่ำทอีนัแสนจะสภุำพที่เขำมอบ

แก่เธอ

“ค่ะ ดฉินัจะออกแบบบ้ำนคณุให้เพอร์เฟกต์เลย!” เธอจงใจกระแทก

เสยีงหนกัๆ “งั้นขออนุญำตเริ่มสมัภำษณ์คุณเจ้ำของบ้ำนก่อนเลยกแ็ล้วกนั

นะคะ ดิฉันจะได้ทรำบข้อมูลพื้นฐำนที่จ�ำเป็น เช่นว่ำบ้ำนคุณอยู่กันกี่คน 

ผู้ใหญ่เท่ำไร มเีดก็ไหม คนแก่อำยุเท่ำไร ขำแข้งยงัแขง็แรงดไีหม พอเดนิ

ขึ้นบนัไดไหวรเึปล่ำ ดฉินัจะได้ค�ำนวณห้องถกูว่ำควรมกีี่ห้อง แล้วจะให้ใคร

อยู่ชั้นไหน คุณอยำกได้สวนแบบไหน จะตั้งตรงไหนดี ชั้นล่ำง หน้ำบ้ำน 

หรือดำดฟ้ำ ทุกอย่ำงคือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และดิฉันควรต้องรู้อย่ำง

ละเอยีดค่ะ”

“งั้นกล็ุกขึ้น”

“คะ!”

ยงัไม่ทนัได้ค�ำตอบหรอืถำมอะไรเพิ่มเตมิ คนสั่งกเ็อื้อมมอืควำ้หมบั

เข้ำที่ต้นแขนเธออย่ำงรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัว มำรู้อีกทีเธอก็ถูกเขำดึงให้ 

ลุกขึ้น ก่อนที่อกีฝ่ำยจะมำยนือยู่เคยีงข้ำง พลำงเลื่อนมอืลงมำเกำะกุมมอื

เธอแล้วกล่ำว

“ผมยงัไม่ได้กนิข้ำว พอดลีูกค้ำมธีุระต้องไปท�ำต่อ ผมเลยรบีบึ่งมำ 

ข้ำงๆ คอนโดมโีรงแรมอยู ่ค่อนข้ำงหร ูแต่คณุไม่ต้องกลวันะว่ำผมจะปล่อย

ให้คุณนั่งมองปำก ไปคุยงำนกนัที่นั่น เดี๋ยวผมเลี้ยงเอง”

คนเอำแต่ใจไม่ถำมควำมสมคัรใจกนัเลยสกันดิ รบีดงึมอืเธอให้สำว

เท้ำก้ำวตำมไปทนัท ี รำวกบัว่ำถ้ำช้ำกว่ำนี้อกีสกันำท ี ‘ไส้’ ของเขำจะบดิตวั

จนขำดอย่ำงนั้นแหละ 

ถ้ำหวิมำกขนำดนั้น...ท�ำไมไม่หำอะไรกนิมำก่อนล่ะ

หรอืว่ำ...กลวัจะเสยีเวลำ ‘กวน’ ประสำทเธอเล่น!

สลักจันทร์แอบเบ้ปำกใส่คนที่เดินน�ำหน้ำเธออยู่ ทีแบบนี้ละไม่เห็น

บ่นเลยว่ำเสยีเวลำ แทนที่เธอจะได้รบีคุย รบีคดิ รบีท�ำงำนให้คบืหน้ำไวๆ 
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กลบักลำยเป็นว่ำต้องไปนั่งกนิข้ำวเป็นเพื่อนเขำแทนเสยีนี่

เธอขี้เกยีจไป!

และคงจะยิ่งกลนือะไรไม่ลง ถ้ำรู้ว่ำมใีครบำงคนรอเธออยู่ที่นั่น!


