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๑

รักเสื่อมๆ  

	 สิบโมงเช้าแล้ว การทำงานของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเพิ่งจะ 

เริ่มขึ้น แผนกวิศวกรที่เคยครึกครื้นจนดังลั่นกว่าทุกแผนกดูเงียบเชียบลงไปถนัด 

ทั้ง ๆ ที่สมาชิกยังอยู่กันครบทีม 

	 เหล่าวิศวกรหัวเห็ดพากันมากระจุกตัวอยู่ที่มุมกาแฟใกล้ห้องน้ำ เสียงเพลง 

จากคอมพิวเตอร์ที่เปิดไว้แว่วมา ท่วงทำนองบอกเล่าอารมณ์สิ้นหวังในความรัก  

แม้จะถูกเปิดเพียงเบา ๆ แต่ด้วยบรรยากาศที่เงียบกริบกว่าทุกวันก็ทำให้เสียงเพลง 

ดังพอที่จะได้ยินกันหมด 

	 ร่างสูงของใครคนหนึ่งก้าวออกมาจากห้องทำงานของพี่โย ผู้จัดการแผนก  

แล้วมองมาที่กลุ่มเพื่อนด้วยความสงสัย เท่านั้นทั้งแก๊งก็วงแตก บางคนแกล้ง 

ทำเป็นหยิบแก้วกาแฟขึ้นมาชง บ้างก็เดินเข้าห้องน้ำไปเลย 

	 ปริวัตถ์เหลือบมองนิดเดียวก็รู้ว่าทำไม เขากลับไปนั่งทำงานที่โต๊ะต่อเงียบ  ๆ  

พร้อมกับที่ทุกคนแยกย้ายกันกลับมานั่งประจำโต๊ะของตัวเองเช่นเดียวกัน

	 “ปั้ก!” เสียงใครบางคนโดนม้วนกระดาษหนา ๆ ตีหัว 

	 “โอ๊ย! มาตีหัวกันทำไมเนี่ย” คนโดนตีโวย

	 “ไอ้นุ้ย ปิดเพลง!” เจ้าของม้วนกระดาษขยักเสียงไว้แค่ในลำคอ พออีกฝ่าย 
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นึกขึ้นได้ก็รีบกดปิดแทบไม่ทัน นั่นเพราะกลัวว่าเนื้อร้องจะไปกระทบหัวใจใคร 

บางคนเข้า แล้วทุกสายตาก็ลอบมองปริวัตถ์เป็นตาเดียว

	 ‘ปริวัตถ์ นาวากุล’ วิศวกรอนาคตไกล เข้ามาทำงานที่นี่ด้วยดีกรีบัณฑิต  

เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากสถาบันที่พอเอ่ยชื่อแล้วต้องเรียกว่าหืดขึ้นคอถึงจะสอบ 

เข้าได้ และบริษัทนี้ก็เป็นที่ทำงานแห่งแรกนับตั้งแต่เขาเรียนจบมา ถึงแม้ใบหน้า 

จะอ่อนเยาว์ แต่ประสบการณ์และลูกล่อลูกชนในการทำงานกลับไม่ได้อ่อนตาม 

ไปด้วย

	 การลาออกของนารถ เลขาฯจีเอ็มผู้เรียบร้อยอ่อนหวานเมื่ออาทิตย์ก่อน 

ทำให้มีกระแสข่าวลือต่าง ๆ นานา และหน่วยข่าวกรองของบริษัทก็ยืนยันแล้วว่าเธอ 

กำลังตั้งครรภ์ แน่นอนที่สุด เมื่อได้ยินอย่างนั้น ผู้หญิงทั้งออฟฟิศก็ต้องหัวใจ 

สลาย เพราะ ‘วา่ทีค่ณุพอ่’ จะเปน็ใครไปไมไ่ดน้อกจากปรวิตัถ ์ วศิวกรหมายเลขหนึง่ 

ของบริษัทคนนี้ แม้ทั้งสองจะไม่ใช่คู่รักประเภทหวานหยด แต่ก็เป็นที่เปิดเผยว่า 

คบหากันอยู่ 

	 แต่ที่ทำให้ทุกคนต้องช็อกอย่างคาดไม่ถึงในเวลาต่อมาก็คือ การ์ดเชิญแขก 

ไปร่วมงานแต่งของเธอที่เจ้าบ่าวกลับกลายเป็นหนุ่มจากแผนกบัญชีที่มักจะไปติดต่อ 

เรือ่งงานกบัจเีอม็อยูบ่อ่ย ๆ...ฟนัธงไดเ้ลยวา่งานนีแ้ฟนสาวนอกใจชวัร ์ บรรดาขาเมาท ์

ทัง้บรษิทัพากนัชอ็ก มทีัง้คนสงสารและคนดใีจ โดยเฉพาะสาว ๆ แผนกอืน่ทีจ่ะตอ้ง 

เฮโลพากันมาแวะเวียนชะเง้อดูหนุ่มซึ่งเพิ่งจะกลายเป็นโสดแบบที่เจ้าตัวไม่ค่อย 

จะเต็มใจวันละหลาย ๆ รอบ

	 สว่นปรวิตัถน์ัน้เอาแตเ่งยีบ ไมย่อมปรปิากพดูถงึเรือ่งนีก้บัใคร เลยไดค้ะแนน 

ความเห็นใจไปเต็ม  ๆ ส่วนหนุ่มนักบัญชีคู่กรณี แม้จะไม่มีใครประณามเพราะถือ 

เป็นเรื่องของคนสามคน แต่รอยแผลฟกช้ำที่มุมปากก็บอกเล่าเรื่องราวได้เป็น 

อย่างดี ว่าภายใต้ใบหน้าสงบนิ่งของปริวัตถ์นั้น เขารู้สึกอย่างไร อีกฝ่ายก็ไม่ได้ 

โวยวายอะไร ยอมก้มหน้ารับชะตากรรมแต่โดยดี

	 “ถ้าใครพูดให้ไอ้ริมันเปลี่ยนใจเรื่องลาออกได้ นายบอกจะเพิ่มโบนัสให้ 

หนึ่งเดือน” คำประกาศของพี่โยซึ่งรับคำสั่งมาจากเจ้านายใหญ่อีกที ทำให้วิศวกร 
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ทั้งแผนกรู้ว่าปริวัตถ์หายเข้าไปในห้องนั้นเป็นนานสองนานด้วยเรื่องอะไร 

	 แต่ละคนดูจะตกใจไม่แพ้กันเมื่อได้ยิน เสียงพูดคุยถกเถียงเป็นนกกระจอก 

แตกรังดังขึ้นทันทีโดยไม่เกรงใจคนต้นเรื่องที่กำลังจดจ่อกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

อยู่ไม่ไกล 

	 ปริวัตถ์เป็นคนอัธยาศัยดี สุขุม ใจเย็น ทำงานเยี่ยม ยังไม่รวมหน้าตาที่ 

เป็นจุดดึงดูดผู้คนให้อยากเข้าใกล้อีก จึงไม่แปลกที่เจ้านายใหญ่ต้องคิดหนักเมื่อรู้ 

ว่ากำลังจะเสียบุคลากรคนสำคัญไป 

ภาพท้องทะเลเบื้องหน้าสีเทาหม่นหมองและอ้างว้างพอ  ๆ กับความรู้สึกในใจคนที่ 

กำลังยืนมองมันอยู่ในตอนนี้ 

	 อีกแล้วสินะ ปริวัตถ์แค่นยิ้มขณะนั่งจิบเบียร์ ความรักจะกี่ครั้งก็ทำร้ายเขา 

ได้เสมอ ‘หักหลัง’ คือสิ่งที่ความรักตอบแทนความจริงใจจากเขาทุกครั้งเมื่อมีใคร 

ผ่านเข้ามา

	 ท้ังชีวิตเขาเคยมีคนรักด้วยกันสองคน รักแรกกับผู้หญิงท่ีดูดีทุกอย่างจนเหมือน 

ประดิษฐ์ ทั้งเขาและเธอแทบไม่มีอะไรที่เข้ากันไม่ได้ จนเขานึกสงสัยว่าเธอทำไม 

ถึงได้สมบูรณ์แบบสำหรับเขานัก แล้วก็ใช่จริง  ๆ เธอไม่เคยจริงใจและหลอกลวง  

เมือ่ความรกัจดืจางจงึเริม่มองเหน็ความจรงิอนันา่กลวั เขาเลอืกทีจ่ะลมืมนัไปใหห้มด 

ซึ่งก็ต้องใช้เวลาอยู่นานหลายปี 

	 รักครั้งที่สองกับผู้หญิงที่ดูเหมือนจะจริงใจ เพราะเธออ่อนหวานและบริสุทธิ์ 

สดใส ความรักครั้งนี้เริ่มต้นช้า ๆ ไม่หวือหวาดังเช่นรักแรก มันค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ  

ไปอย่างมั่นคง แต่สุดท้ายเธอก็ไม่คิดที่จะซื่อตรงต่อเขาอย่างที่วาดหวัง 

	 ภาพใบหน้าคนที่เป็นรักครั้งแรกดูเหมือนจะเลือนรางไปตามกาลเวลา ความ 

สวยงามของเธอทำให้เขาเจ็บไปจนวันตาย นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาจึงไม่ต้องการ 

ผู้หญิงที่มีรูปลักษณ์ภายนอกสวยงามจนเกินไปมาร่วมชีวิต 

	 ส่วนภาพใบหน้าของความรักครั้งที่สองนั้น นารถยังคงแจ่มชัดอยู่ในความคิด 

ใบหน้าของเธอไม่ได้สวยโดดเด่น เขาไม่ได้ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็น แต่ความ 
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มีน้ำใจไมตรีและความอ่อนโยนของเธอผ่านตาเขาอยู่ทุกวัน จนในที่สุดก็ก่อเกิดเป็น 

ความรัก เขามั่นใจว่าเธอคือรักแท้ ไม่ใช่เพียงแค่ความฉาบฉวยและหลงใหลเช่น 

รักครั้งแรก เพราะฉะนั้นเขาจึงเลือกที่จะเดินเข้าไปหาเธอ 

	 แล้วยังไง...ความรัก ไม่ว่าจะแบบไหน มันก็จบลงที่เขาต้องมานั่งรักษา 

แผลใจอย่างนี้อยู่ร่ำไป 

	 “ริ นายจะมองให้น้ำทะเลมันจืดเลยรึไง นั่งมองมาตั้งแต่เช้าแล้วนะ” 

	 เสียงทุ้มดังมาจากด้านหลังของคนที่เอาแต่นั่งมองทะเลเงียบ  ๆ นานนับชั่วโมง 

ปรวิตัถไ์มไ่ดห้นัไปมอง สายตาสงบนิง่ยงัจอ้งมองออกไปยงัทอ้งทะเล เบยีรก์ระปอ๋ง 

เย็นจนน้ำแข็งเกาะถูกยื่นใส่หน้าพี่ชายตัวเองจากมือของเธียรวัฒน์ ปริวัตถ์คว้ามัน 

มาเปิดแล้วยกกระป๋องดื่ม 

	 เธียรวัฒน์นั่งลงบนเก้าอี้ผ้าใบอีกตัวที่อยู่ข้างกันพร้อมเบียร์อีกหนึ่งโหลที่แช่ 

ถังน้ำแข็งเอาไว้ เขาคงจิบแค่เล็กน้อยเท่านั้น ที่เหลือยกให้พี่ชายคนเดียวของเขา  

ให้หมด ส่วนตัวเองก็คอยทำหน้าที่เป็นสารถีไปตามระเบียบ 

	 “เธียร ทะเลที่นี่มองยังไงก็ไม่เหมือนทะเลใต้บ้านเรานะ นายว่ามั้ย” ปริวัตถ์ 

พึมพำจนเหมือนว่ากำลังพูดอยู่คนเดียวมากกว่า คนที่มีใบหน้าละม้ายคล้ายกัน 

หัวเราะออกมาเบา ๆ 

	 “ถ้าบอกว่าเหมือนก็แสดงว่านายเมาแล้ว ก็นี่มันพัทยา” 

	 แล้วบทสนทนาเรื่องสัพเพเหระระหว่างสองพี่น้องก็เริ่มขึ้น อายุที่ห่างกันเพียง 

สองปีทำให้ทั้งคู่สนิทกันเหมือนเพื่อน แม้ว่านิสัยจะต่างกันสุดขั้ว เพราะคนพี่ดูจะ 

อบอุน่และเปน็มติร สว่นคนนอ้งคอ่นขา้งทีจ่ะรกัสนัโดษและพดูจาเปน็มะนาวไมม่นีำ้ 

แต่ทั้งสองคนก็ถูกบ่มเพาะให้มีพื้นฐานจิตใจที่ไม่แตกต่าง นั่นคือความเข้มแข็งและ 

เป็นผู้นำ 

	 ตะวันลับขอบฟ้าไปนานแล้ว แต่สองพี่น้องก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิม พร้อมกับ 

เสียงหัวเราะที่ดังขึ้นเป็นระยะ แข่งกับเสียงคลื่นลมที่ม้วนตัวเข้าหาหาดทรายในยาม 

ค่ำคืน 
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หลงัจากหยดุไปหลายวนั แมส้ภาพจติใจจะยงัไมเ่ขา้ทีเ่ขา้ทางสกัเทา่ไร แต่ปรวิตัถ ์

ก็กลับมาทำงานด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้น ทุกคนมีสีหน้าหนักใจที่เขายังยืนยันจะลาออก 

ตามเดิม บริษัทจึงต้องรีบควานหาตัววิศวกรเก่ง  ๆ  คนใหม่มาแทนที่ โชคยังดีที่ 

ระหว่างนี้ปริวัตถ์ยังคงต้องคุมโปรเจ็กต์ที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้น จึงทำให้ฝ่ายบุคคล 

ยังพอมีเวลาหาคนมาแทนอยู่บ้าง

	 “ชว่ยผมสกัครัง้ได้มัย้ริ โปรเจก็ตน์ีม้นัใหญม่าก ผมไมไ่วใ้จใครนอกจากคณุ 

ในเมื่อคุณเองก็ยังไม่รู้ว่าจะออกไปทำอะไร ทำไมไม่อยู่ต่อไปอีกสักหน่อย” 

	 คราวนี้เจ้านายใหญ่ถึงขั้นต้องเรียกมากล่อมด้วยตัวเอง เพราะเพิ่งจะมีลูกค้า 

รายใหญ่มาเสนองานให้

	 “ผมได้ยินมาว่าวิศวกรคนใหม่ก็เก่งพอตัวนี่ครับ ประวัติการทำงานก็ไม่เลว  

ไม่ลองให้เขาเข้าทีมดูล่ะครับ” 

	 “เรื่องเข้าทีม ยังไงก็ต้องเข้าอยู่แล้ว แต่ผมยังต้องให้เขาเป็นเทรนนีไป 

สักพักก่อน อยากให้คุณสอนงานให้คล่องแล้วค่อยปล่อยเดี่ยว คุณยังไม่เคย 

เห็นเขาละสิ สวยมากเลยละ ดีไม่ดี คุณอาจเปลี่ยนใจอยู่ทำงานต่อก็ได้” เจ้านาย 

ใหญ่หาเรื่องโน้มน้าว ทั้งยังเสนอจะเพิ่มเงินเดือนให้อีกขั้นเพราะไม่อยากเสีย 

คนมีฝีมือไป

	 คำบอกเล่าทั้งสายตายิ้ม  ๆ  ของเจ้านายทำให้ปริวัตถ์อดคิดไม่ได้ ทำไมมีแต่ 

คนพูดถึงวิศวกรคนใหม่กันนัก คงมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นในออฟฟิศที่ยังไม่เคย 

เห็นหน้า เพราะลาพักร้อนไปเสียหลายวัน 

ร่างบางแต่สูงโปร่งก้าวออกมาจากประตูลิฟต์ที่เปิดออก ทำเอาทุกสายตามอง  

ผู้มาใหม่เป็นจุดเดียว เสียงรองเท้าส้นสูงปลายแหลมกระทบพื้นหินอ่อนดังเป็น 

จังหวะสม่ำเสมอ ความสูงเกินมาตรฐานหญิงไทยนิด ๆ  ก้าวเข้ามาในแผนกวิศวกร 

อย่างมาดมั่นพลางกวาดตามองไปรอบ  ๆ ผู้ชายหลายคนถึงกับมองกันตาค้าง 

สว่นสดัทีร่บักนัอยา่งสมบรูณท์ำใหเ้ธอเปน็ทีส่ะดดุตามาแตไ่กล ยงัไมน่บัรวมใบหนา้ 

สวยหมดจดที่ถูกแตะแต้มให้ดูโฉบเฉี่ยวด้วยเครื่องสำอางราคาแพง
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	 ผู้ชายทั้งออฟฟิศแทบจะลุกฮือขึ้นพร้อมกัน แต่วิศวกรคนใหม่ของบริษัท 

เพยีงแคย่ิม้รบับาง  ๆพลางจบัจอ้งไปยงัคนทีก่ำลงัเดนิออกมาจากหอ้งทำงานกรกุระจก 

ของเจ้านายใหญ่ ตาคู่สวยมองเขาชนิดไม่วางตา รอให้เขาเดินตรงมาหาเธออย่าง 

ใจเย็น 

	 ปรวิตัถซ์ึง่ดจูะไมส่นใจใครและไมท่นัสงัเกตวา่ใครกำลงัดกัรออยู่ เมือ่เงยหนา้ 

ขึ้นมาอีกทีจึงประจันหน้ากับผู้มาใหม่เข้าอย่างจัง ริมฝีปากเคลือบลิปสติกสีแดง 

เลือดนกยิ้มที่มุมปากนิด  ๆ  อย่างพึงพอใจเมื่อเห็นเขาอึ้งไปชั่วขณะที่เจอเธอ ทั้งคู่ 

ประสานสายตากนันิง่ แลว้วศิวกรคนใหมข่องบรษิทัจงึทกัทายปรวิตัถร์าวกบัคุน้เคย 

กันมาเนิ่นนาน

	 “ร”ิ พวกผูช้ายทีเ่ฝา้มองอยูแ่ตแ่รกพากนังนุงง ชายหนุม่ดจูะเงยีบไปพกัใหญ่  

หลังจากตั้งสติได้เขาจึงเอ่ยชื่อเธอกลับไปเบา ๆ 

	 “ม่น” ไม่ใช่อะไร แต่เขาลืมชื่อเธอไปนานหลายปีแล้ว 

	 มนต์วธูเหยียดยิ้มให้คนที่เธอเคยรู้จักเป็นพิเศษจนหลายคนอิจฉา แต่ใน 

สายตาของปริวัตถ์มันกลับดูแสยะมากกว่าที่จะบ่งบอกถึงความเป็นมิตรจากผู้หญิง 

คนนี้ สายตาของเธอมองเขาอย่างประเมินตั้งแต่หัวจรดเท้า ก่อนที่ริมฝีปากสวยสด 

นั้นจะเอ่ยยิ้ม ๆ 

	 “ไม่เจอกันนาน ดูดีขึ้นนะ” 

	 ปริวัตถ์แสดงสีหน้าอึดอัดและรำคาญอยู่ในทีโดยไม่ปิดบัง เขาปล่อยให้ 

เธอทักได้แค่นั้นก็ขอตัวเลี่ยงไปทำงานต่อโดยไม่คิดจะถามไถ่ว่าเธอมาทำอะไรที่นี่  

ระหว่างเดินกลับไปท่ีโต๊ะก็รู้สึกเย็นท้ายทอยวูบ  ๆ ราวกับว่าสายตาร้ายกาจคู่น้ันกำลัง 

จิกมองตามเขาอยู่ทุกฝีก้าว ซึ่งมันก็จริง

	 “คุณม่นรู้จักไอ้ริมันด้วยเหรอครับ” พาย หรือเพทาย วิศวกรหน้าตี๋ถาม 

ด้วยความอยากรู้ เพราะเห็นสาวสวยชนิดหยาดฟ้ามาดิมองตามเพื่อนสนิทของเขา 

แบบไม่ละสายตา 

	 “ก็นานมาแล้วค่ะ นานจนเกือบลืม” เธอทิ้งท้ายไว้แค่นั้น ก่อนจะถูกเรียก 

ให้เข้าพบเจ้านายใหญ่ ปล่อยให้หนุ่ม  ๆ  ทั้งหลายที่สนใจเธออยู่ต้องงงกันต่อไป  
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เมือ่ไมไ่ดค้ำตอบอะไรจากปากของมนตว์ธ ู ทกุคนจงึพรอ้มใจกนักรไูปหาคนคนเดยีว 

ที่จะให้ความกระจ่างได ้

	 “เฮย้ ไอร้ ิ แกไปรูจ้กักบัคณุมน่ตัง้แตต่อนไหนวะ” ตอนแรกปรวิตัถก์ท็ำเปน็ 

ไม่สนใจ แต่พอโดนซักมาก  ๆ  เข้าเลยต้องยอมตอบ เพราะไม่งั้นก็จะโดนตื๊ออยู่ 

อย่างนี้จนไม่เป็นอันทำงาน

	 “อย่าไปยุ่งกับเขาเลย อย่างพวกแกไม่ใช่สเป็คเขาหรอกว่ะ” 

	 คนทีจ่ดัวา่หนา้ตาดทีีส่ดุในกลุม่เตอืนเพือ่นดว้ยความหวงัด ี แตย่ิง่เตอืนทกุคน 

กลับยิ่งอยากรู้อยากเห็นมากเข้าไปอีก แถมเซ้าซี้จะเอาข้อมูลของวิศวกรสุดสวย 

คนใหม่ประจำออฟฟิศจากเขาให้ได้ 

	 “เขาก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปนั่นแหละ” คนที่ยังทำงานอยู่กับโปรแกรมออกแบบ 

อาคารตอบสั้น ๆ 

	 “ยังไงวะ หล่อ ๆ รวย ๆ งี้เหรอ” 

	 “ไม่รู ้ นี่พวกแกไม่มีงานทำกันหรือไงวะ งานไม่เสร็จเดี๋ยวก็โดนด่ากันอีกรอบ  

คราวนี้ไม่ช่วยทำแล้วนะ” เขายื่นคำขาดเพราะต้องการยุติข้อสนทนา ทุกคนจึงยอม 

แยกย้าย

	 “เซ็งว่ะ เกิดมาหล่ออย่างเดียว ดันไม่รวย” เพทายบ่นไปเรื่อย

	 ปริวัตถ์ถอนหายใจโล่งที่เพื่อนยอมไป เพราะเจอมากับตัว เขาจึงรู้ดีว่าสิ่งที่  

ซ่อนอยู่ภายใต้ความสวยงามนั้นอันตรายมากแค่ไหน ข่าวจากเพื่อนก็ยังมีให้ได้ยิน  

เนือง ๆ ว่ามนต์วธูยังควงผู้ชายไม่ซ้ำหน้าตั้งแต่กลับจากเมืองนอก เขาก็เคยเป็นหนึ่ง 

ในนัน้ทีเ่ผลอใจไปคบกบัเธอตัง้แตย่งัอยูใ่นรัว้มหาวทิยาลยั เรือ่งราวกผ็า่นมาหลายปี  

ความทรงจำเหล่านี้จึงลบเลือนไปตามกาลเวลา 

“โปรเจ็กต์ใหญ่ของเราปีนี้อยู่ที่การสร้างโรงแรมที่ภูเก็ต อย่างที่รู้ ๆ อยู่ ผมเซตทีม  

ที่จะลงไปคุมงานเรียบร้อยแล้ว โปรเจ็กต์จะเริ่มต้นเดือนหน้าทันทีที่แบบเรียบร้อย”  

พี่โย หัวหน้าแผนกวิศวกรอธิบายงานไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งปิดประชุม

	 เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น ทุกคนก็ทยอยลุกจากเก้าอี้ ปริวัตถ์ก้าวออกมาจาก 
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ห้องประชุมเป็นคนสุดท้าย เพราะไม่ทันระวังจึงเกือบชนเข้ากับมนต์วธูที่ก้าวมายืน 

ดักรอเขาอยู่หน้าประตู กระดุมเสื้อเชิ้ตที่เธอใส่ถูกปลดลงสองเม็ดราวกับจงใจให้ 

เขาเหน็ กระโปรงสอบสเีขม้แมจ้ะเหนอืเขา่มาเพยีงเลก็นอ้ย แตร่อยแหวกทีด่า้นขา้ง 

ก็ทำเอาปริวัตถ์ลำบากใจที่จะมอง 

  “ดีใจจัง...เราจะได้ไปเที่ยวภูเก็ตด้วยกันตั้งหลายเดือน” เสียงหวานเอ่ยเบา 

อย่างมีนัย มนต์วธูสบสายตาแล้วยิ้มท้าทายคนที่เธอตั้งใจมาดักรอ ซึ่งเขาเองก็น่า 

จะรู้...ว่าเธอกำลังคิดอะไร ดูเขาจะพยายามหลบสายตาเธอที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตลอด 

การประชุม แถมยังตั้งใจออกจากห้องประชุมเป็นคนสุดท้ายเพื่อหวังจะหลบเธอ  

ดูเขาจะหวาดกลัวเธอจนน่าสงสาร หญิงสาวแกล้งขยับเข้าไปใกล้เขาจนเกือบชิด แต่... 

  “เราไปทำงาน ไม่ได้ไปเที่ยว แล้วเท่าที่รู้ ตอนนี้ผมเป็นเทรนเนอร์ของคุณ  

ผมมสีทิธิท์ีจ่ะประเมนิใหค้ณุผา่นงานหรอืไมผ่า่นกไ็ด ้ คณุควรจะรูน้ะวา่จะตอ้งวางตวั 

กบัผมยงัไง” ชายหนุม่ตอกกลบัอยา่งเยน็ชา เสยีงของเขาไมด่งันกั แตท่กุคนกไ็ดย้นิ 

พูดจบปริวัตถ์ก็เดินดุ่ม ๆ จากไปชนิดไม่เห็นฝุ่น ทิ้งให้มนต์วธูยืนหน้าชาอยู่คนเดียว 

ท่ามกลางสายตาคนอื่น ๆ ที่ลอบมอง 

	 “ไอ้ริโหดว่ะ” 

	 “สงสารคุณม่นคนสวย”

	 ทุกคนต่างหันมากระซิบ มนต์วธูยังยืนอยู่ที่เดิม มองดูอีกฝ่ายที่เดินลับไป  

ใบหนา้อึง้ ๆ เมือ่ครูก่ลายเปน็แอบคลีย่ิม้รา้ยกาจอยา่งใจเยน็ เมือ่นกึขึน้ไดว้า่เธอยงัมี 

เวลาอยู่กับเขาอีกนาน

 เล่นอย่างนี้เลยใช่มั้ยริ สาวสวยยิ้มที่มุมปาก เขากำลังหนีเธอ และเธอ 

ก็บังเอิญสนุกที่จะเป็นฝ่ายไล่ตามเสียด้วย 

แฟ้มโปรเจ็กต์ท่ีเคยทำย้อนไปหลายปีถูกร้ือค้นออกมากองเต็มโต๊ะทำงานของปริวัตถ์  

เขาหยดุอธบิายงานไปไดส้กัพกั แลว้ปลอ่ยใหม้นตว์ธศูกึษาทำความเขา้ใจดว้ยตวัเอง  

ถ้วยกาแฟพร่องไปกว่าครึ่ง สายตาของเขาจ้องมองโมเดลสามมิติในจอคอมพิวเตอร์  

โรงแรมขนาดสิบห้าชั้นบนเนินเขาที่กรุด้วยกระจกทั้งอาคาร 
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	 ปริวัตถ์รู้สึกหนักใจหลายอย่าง นายขอให้เขาช่วยโปรเจ็กต์นี้จนเสร็จก่อนที่จะ 

ลาออก แมว้า่เขาจะยนืยนัหนกัแนน่แคไ่หนกต็าม ใหป้ระเมนิครา่ว ๆ มนัตอ้งใชเ้วลา 

ร่วมปีทีเดียวกว่าโรงแรมนี้จะเสร็จ ความยากอยู่ที่การต้องสร้างลาดเอียงไปตาม 

เนินเขาเป็นแนวยาว เสร็จเมื่อไรคงกลายเป็นจุดเด่นที่ใหญ่โตหรูหราและแปลกใหม่ 

ของภูเก็ตเลยทีเดียว 

	 ชายหนุ่มถอนหายใจแล้วเปิดเมลของบริษัทเพื่อเช็กงานตามปกต ิ แต่เมลที่ส่ง 

มาหาเขาเป็นสิบกลับมีแต่ข้อความไร้สาระจากเพื่อนในแผนก ที่พากันห่วงว่าวิศวกร 

น้องใหม่จะโดนเขาเล่นงานหนัก ปริวัตถ์ส่ายหน้า 

	 คนเราไม่ควรมองกันแค่ภายนอกจริง ๆ 

ท้องฟ้ามืดครึม้เร็วกว่าทุกวันทั้งที่เพิ่งแค่ห้าโมงเย็น ผู้คนยืนกระจัดกระจายอยู่ตรง 

ป้ายรถเมล์รวมไปถึงปริวัตถ์ เมฆทะมึนก่อตัวได้ไม่นานฝนก็เริ่มลงเม็ด คนที่รอ 

รถอยูจ่งึพากนัเบยีดเสยีดเขา้มาหลบฝนใตห้ลงัคาซึง่มพีืน้ทีเ่พยีงนอ้ยนดิ โชคดทีีเ่ขา 

ยืนอยู่ในร่มตั้งแต่แรกจึงรอดไป แต่ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งในชุดพนักงานออฟฟิศ 

ซึ่งอยู่ติดกับเขาต้องยกกระเป๋าถือขึ้นมาบังแทนร่มเนื่องจากฝนเริ่มสาดเข้ามา ด้วย 

ความเห็นใจ ปริวัตถ์จึงยอมเสียสละให้เธอเข้าไปด้านในแทน เธอยิ้มกว้างขอบคุณ 

และเขาก็ยิ้มน้อย ๆ ตอบกลับไป 

	 ฝนแรงขึ้นเรื่อย  ๆ  จนเสื้อเชิ้ตสีอ่อนที่เขาสวมอยู่เปียกชุ่มเห็นเสื้อกล้ามสีขาว 

ด้านใน ปริวัตถ์แหงนหน้ามองท้องฟ้า ถ้ามันตกหนักกว่าน้ีเขาคงต้องว่ิงกลับไปหลบฝน 

ในตึกแทน แตร่ะหวา่งทีก่ำลงัตดัสนิใจอยูก่ม็เีสยีงบบีแตรจากรถทีเ่คลือ่นเขา้มาจอด 

ตรงหน้าพอดี พร้อมกับเสียงตะโกนจากด้านใน

	 “ไปส่งมั้ย” เจ้าของรถญี่ปุ่นสีดำมันปลาบคันนั้นยื่นหน้าออกมาเรียก แต่พอ 

เห็นว่าเป็นรถใคร เขาก็เลือกที่จะยืนเฉยอยู่ที่เดิม 

	 “นี่ฝนมันตกอยู่นะริ มัวแต่หยิ่ง เดี๋ยวก็เป็นหวัดหรอก” มนต์วธูตะโกน 

ออกมาจากในรถจนคนที่อยู่แถวนั้นเริ่มมองมาทางเขา ตัวเธอไม่เคยอายอยู่แล้วที่ 

จะต้องตกเป็นเป้าสายตาของใคร ๆ คนมันสวย ไม่มีอะไรต้องอาย แต่คนอย่างริ 
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นีส่ ิ จะทนใหค้นมองไดส้กักีน่ำ้ เธอคดิ และยิง่เหน็ทา่ทเีลิก่ลัก่ของปรวิตัถ์ เจา้ของ 

รถก็ยิ่งได้ใจว่าเขาจะต้องยอมแพ้และขึ้นรถไปกับเธอแน่

	 แต่สำหรับปริวัตถ์ แววตาและน้ำเสียงนั้นไม่ต่างกับโดนท้า คนตากฝนชัก 

หงุดหงิด เขาเดินผละออกมาจากป้ายรถเมล์ ยิ่งเห็นเธอแกล้งให้เขาอับอายก็ยิ่ง 

ไม่อยากเสียเวลา 

	 มนต์วธูเคลื่อนรถตามคนที่เดินเปียกฝนริมฟุตปาธอย่างใจเย็น เพื่อรอให้เขา 

เป็นฝ่ายยอมจำนน 

	 “ร ิ เดนิตากฝนมาก ๆ เดีย๋วกเ็ปน็หวดัหรอก มน่ขบัรถไปสง่บา้นไดน้ะ ไมค่ดิ 

ค่าน้ำมัน”

	 ปริวัตถ์ไม่ตอบ แต่รีบมองหาแท็กซี่คันที่ยังว่างอยู่

	 “จะหยิ่งอะไรกันนักกันหนาเล่า...ฝนตกอย่างนี้ หาแท็กซี่ยากนะริ ขึ้นรถ 

มาเถอะน่า ม่นไม่เอาไปฆ่าแกงที่ไหนหรอก” หญิงสาวจงใจลากเสียงอย่างยียวน  

ชายหนุ่มพยายามเรียกแท็กซี่ แต่ทุกคันที่ผ่านมาก็รับผู้โดยสารไปแล้วทั้งนั้น 

	 ใบหนา้สวยยิม้เยาะ คนถกูตามตือ๊ยนืนบัหนึง่ถงึสบิอยูใ่นใจอยา่งอดทน และ 

สวรรค์ก็เข้าข้างคนดี ไม่กี่อึดใจมีแท็กซี่ว่าง  ๆ  คันหนึ่งขับมาพอดี ปริวัตถ์รีบโบก 

แล้วเปิดประตูเข้าไปทันท ี เขาเปียกปอนไปหมดทั้งตัว 

	 พอเห็นเขากระโจนขึ้นแท็กซี่ไปต่อหน้าต่อตา มนต์วธูก็ทุบพวงมาลัยรถอย่าง 

นึกแค้นใจ 

 เกือบจะจับได้อยู่แล้วเชียว

	 แลว้วนัรุง่ขึน้ปรวิตัถก์จ็ำตอ้งลาหยดุ เพราะปว่ยเปน็ไขห้วดันอนซมอยูก่บับา้น 

อย่างหงุดหงิด 

 งานนี้จะโทษเขาฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องโทษผู้หญิงช่างตื๊อคนนั้นด้วย!
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๒

วิศวกรพี่เลี้ยง

	 บ้านสวนริมคลอง ห่างจากใจกลางกรุงเทพฯออกมาค่อนข้าง 

ไกล ความสงบแบบชนบทยังหลงเหลืออยู่ เพราะความวุ่นวายจากตัวเมืองยังไม่ 

รุกล้ำเข้ามาถึง เนื้อที่ในสวนหลายไร่ติดกับทุ่งนากว้างและคูคลองมากมาย เรือนไม้ 

ทรงมนิลาเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางสวน ลวดลายฉลุสวยงามอยู่ใต้หน้าจั่วตามแบบเรือน 

โบราณภาคใต้ สภาพบ้านและสวนได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ต้นไม้ใหญ่ 

ที่รายรอบช่วยให้อากาศรอบบ้านร่มเย็น 

	 ร่างโปร่งบางในชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นสวมสบายกำลังก้ม ๆ  เงย  ๆ  อยู่กับซุ้ม 

กุหลาบเลื้อยดอกจิ๋วที่กำลังออกดอกสีแดงสดบานสะพรั่ง เพราะคนปลูกเลือกปลูก 

ในจุดที่ได้รับแสงแดดเต็มอิ่ม ดอกปีบร่วงหล่นใต้ต้นของมันส่งกลิ่นหอมไปทั่ว 

  ‘เจ้าโอยัวะ’ หมาพันธุ์ไทยแท้ขนสั้นสีออกส้มแดงเป็นมันวาวนั่งกระดิกหาง 

ไปมา ขนสีขาวสองข้างแก้ม และจุดกลม  ๆ  สองจุดเหนือดวงตาสีน้ำตาลของมัน 

มักตกเป็นเป้าให้เธียรวัฒน์พี่ชายคนรองค่อนแคะเสมอว่าเหมือนคนเลี้ยงไม่มีผิด 

ทัง้นสิยัและหนา้ตา เมย สาวนอ้ยประจำบา้นละความสนใจจากกอกหุลาบเมือ่ไดย้นิ 

เสียงรถมาจอดอยู่นอกรั้ว นึกสงสัยว่าเป็นใคร เพราะไม่ใช่เสียงรถของพี่เธียร 

ซึ่งออกไปทำงานต่างจังหวัดได้หลายวันแล้ว 
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 	หรือจะเป็นเพื่อนของพี่ริ เมื่อสงสัยจึงเดินไปที่ซุ้มประตูไม้หน้าบ้าน โดยมี 

เจ้าโอยัวะกระดิกหางวิ่งตามเจ้าของ คนที่เก็บมันมาเลี้ยงจากข้างทาง

	 	“พี่ริคะ มีเพื่อนมาเยี่ยมค่ะ” 

	 เสยีงแจว้ ๆ ของนอ้งสาวคนเลก็ทีอ่ารมณด์ไีมม่ตีกดงัผา่นประตเูขา้มา คนปว่ย 

ซึง่นอนอยู่บนโซฟาเบดหน้าทีวีผงกศีรษะขึ้นมองผ่านหน้าต่างที่เปิดรับลม เจา้โอยัวะ 

ส่งเสียงเห่าต้อนรับแขกผู้มาใหม่ด้วยความเป็นมิตรไม่แพ้กัน เจ้าหมาตัวนี้เลี้ยงไว้ 

เล่นด้วยอย่างเดียว อย่าได้หวังว่าจะมาช่วยกันขโมยขโจรที่ไหน เห็นใครแปลกหน้า 

เป็นต้องกระดิกหางเข้าใส่ไว้ก่อน 

	 พอเหน็วา่เปน็ใครทีก่ำลงัเดนิเขา้มา อณุหภมูใินรา่งกายของคนปว่ยกด็เูหมอืน 

จะพุ่งสูงขึ้นทันท ี

	 “หวัดดี” มนต์วธูเอ่ยทักด้วยรอยยิ้มที่มองแล้วชวนให้หงุดหงิด 

	 ความเงียบบังเกิดเมื่อเธอก้าวเข้ามาภายในบ้าน ร่างสะโอดสะองในชุดทำงาน 

ที่ดูเนี้ยบตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า แขกที่ไม่ได้รับเชิญยังคงสวยสง่าอยู่บนรองเท้า 

ส้นสูงสามนิ้ว แม้ว่าจะเพิ่งเลิกงานมาก็ตาม 

 จะมาทำไม ปริวัตถ์นึกในใจ แต่ด้วยมารยาท เขาจึงไม่คิดจะพูดออกไป 

	 เมยซึ่งเดินมาส่งคนเยี่ยมไข้ยังคงยืนรอดูสถานการณ์แปลก  ๆ  อยู่ที่ประตู  

เพราะสังเกตได้ถึงความผิดปกติของสีหน้าพี่ชาย จึงลอบสำรวจแขกอย่างพิจารณา  

เธอแน่ใจว่าไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อน คนที่สวยเฉี่ยวและมีเสน่ห์ดึงดูดเพศ 

ตรงข้าม แต่…ดูท่าว่าจะไม่มีผลใด ๆ กับพี่ริของเธอเลย เพราะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่  

เธอจงึไมอ่ยากเขา้ไปวุน่วาย เดาเอาวา่ทัง้สองคงมเีรือ่งสว่นตวัตอ้งคยุกนั เธอจงึเดนิ 

หลบเข้าไปในครัว 

	 ไมม่วีีแ่วววา่ปรวิตัถจ์ะเริม่บทสนทนากอ่น คนทีม่ัน่ใจในตวัเองสงูจงึถอืวสิาสะ 

เดนิไปนัง่บนโซฟาอกีตวัทีย่งัวา่งอยู ่ และตวดัเรยีวขานัง่ไขวห่า้งอยา่งเคยชนิ ปรวิตัถ ์

ขยบัลกุขึน้นัง่ตวัตรงอยา่งอดึอดั รมิฝปีากฉาบดว้ยลปิตกิสแีดงสดยิม้เยน็กบัทา่ทาง 

มึนตึงของเขา 

	 “เปน็ไงบา้ง ไดข้า่วมาสกัพกัแลว้ละวา่ไมส่บาย เปน็หว่งอยูเ่หมอืนกนั อยาก 
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มาเยี่ยมนานแล้ว แต่ติดงาน” บทสนทนาพื้น ๆ เริ่มขึ้นอย่างเสียไม่ได้ ทั้งคู่คุ้นเคย 

กันดี แต่ในฐานะศัตรูคู่แข่งมากกว่ามิตร 

	 เจ้าของบ้านยังคงเงียบงันราวกับว่าเธอไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้น แต่มนต์วธูไม่ได ้

เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรกับท่าทีเฉยเมยของเขา เรียกว่าชินแล้วก็เห็นจะได้ 

	 “ยังพูดน้อยเหมือนเดิมเลยนะ เอ...หรือว่าอกหักรักคุดจนพูดอะไรไม่ออก  

ไดข้า่วตัง้แตท่แีรก นกึวา่จะตายซะแลว้ ยงัรอดมาได.้..เกง่นะ” นำ้เสยีงหวานแตอ่าบ 

ดว้ยยาพษิกลัว้หวัเราะเลก็นอ้ยในตอนทา้ยอยา่งจงใจเปดิปากแผลคนปว่ย ราวกบัวา่ 

ต้องการเห็นอาการของเขาทรุดมากกว่าที่จะดีขึ้น

	 “ถ้าไม่จำเป็น...ไม่ต้องมาก็ได้นะ ความจริงก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก” ปริวัตถ์ 

ตอบกลับเสียงเรียบ สายตายังคงจ้องมองไปทางทีวีเพื่อดูรายการโปรด แม้ว่าจะดู 

ไม่รู้เรื่องแล้วก็ตาม มนต์วธูหัวเราะในลำคอ แววตาสวยดุคู่นั้นมีแววขบขัน 

	 “ดูสภาพแล้วไม่น่าจะใช่นะ แต่เอาเถอะ ถึงยังไงก็ต้องมาอยู่ดี นี่การ์ดเชิญ 

งานแตง่ของคณุนารถ มคีนเขาฝากมาให ้ หวงัวา่คงไปไหวนะ” ทา้ยประโยคนำ้เสยีง 

นั้นท้าทายความกล้าของเขาอย่างเห็นได้ชัด 

	 ปริวัตถ์ยื่นมือไปรับอย่างเสียไม่ได้ ตอนนี้ข้างในเขากำลังร้อนระอุด้วยวาจา 

เชือดเฉือนของคนที่เขาไม่นึกอยากเกี่ยวข้อง แต่เธอก็ยังกล้าบุกมาราวีเขาถึงบ้าน 

	 “ก็แค่อยากมาบอกเรื่องนี้ แล้วก็...เสียใจด้วยนะเรื่องคุณนารถ ไม่น่าเลิกกัน 

เลยจริง ๆ เห็นเขาบอกว่าอะไรน้า…” มนต์วธูแกล้งทำเป็นนึก

	 ทกุคำทีอ่อกมาจากปากของเธอ ทำเอาคนปว่ยโมโหหนา้มดืจนพานจะอาเจยีน  

ไม่บอกก็รู้ว่าเธอสมน้ำหน้าเขาจะตาย คงเป็นวันท่ีเธอเฝ้ารอมานานแล้ว รอท่ีจะได้เห็น 

ชีวิตของเขาตกต่ำกว่าเพียงเพราะความริษยาตัวเดียว และสุดท้ายเธอก็ได้สมใจ  

ปริวัตถ์หน้าซีดสลับแดง พยายามข่มน้ำเสียงตัวเองไม่ให้เผลอตะคอก 

	 “พอเถอะ ผมกับนารถเราจากกันด้วยดี”

	 “อืม…จะพยายามเชื่อ” เธออือออไปตามเขา ใบหน้าสวยที่ฉาบด้วยเครื่อง- 

สำอางหนาหัวเราะในลำคอราวกับว่าเขากำลังเล่าเรื่องตลกให้เธอฟัง 

	 “แค่จะเอาการ์ดมาให้เท่านั้นแหละ กลับละนะ แล้วก็...อย่าเพิ่งตรอมใจตาย 
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ซะก่อนล่ะ แล้วเจอกัน” 

	 ปรวิตัถไ์ดแ้ตข่บกรามแนน่จนเปน็สนันนู ไมย่อมหนัไปมองรา่งของอดตีคนรกั 

ที่เคยคบกันก่อนที่เขาจะมาเจอนารถ ผู้หญิงคนนี้ทะเยอทะยานเสมอ สมัยเรียน 

เธอคบกับเขาเพราะเห็นว่าเขาเก่งในสายตาของเพื่อน ๆ และอาจารย ์

	 ขณะที่ทุกคนชื่นชมเขามากขึ้นเรื่อย ๆ ความรู้สึกริษยามันค่อย ๆ บ่มเพาะขึ้น 

ในจิตใจของคนที่อยากจะมีอยากจะเป็น เขาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งในขณะที่เธอ 

เกรดเฉลี่ยแค่พอจบ จากคนรัก...เธอจึงแอบทำตัวเป็นคู่แข่ง

	 กว่าเขาจะรู้สึกเคลือบแคลงก็เมื่อเรียนจบ เขาได้งานบริษัทต่างชาติที่มีชื่อ 

ด้วยฝีมือล้วน  ๆ แต่เธอกลับตามเขาเข้ามาด้วยวิธีสกปรก หลอกลวงบริษัทโดย 

ขโมยผลงานของเขาไปแอบอ้างว่าเป็นงานตัวเองหน้าตาเฉย ตอนนั้นเขาจึงได้รู้ว่า 

ผู้หญิงคนนี้ทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้งานและชื่อเสียง ซึ่งอย่างน้อยก็ทำให้เธอได้รับ 

คำชื่นชมในหมู่เพื่อนฝูง 

	 เพราะรักมาก...เขาจึงยอมปิดหูปิดตาตัวเองทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ทั้งที่ทุกฝีก้าว 

ของเธอนั้นมีเพือ่นคอยจบัตามองเสมอวา่เธอแอบทำอะไรลบัหลงัไวบ้า้ง ทัง้เรือ่งควง 

ผู้ชายไม่ซ้ำหน้า ทั้งเรื่องโกหกพกลมต่าง ๆ นานา...แต่เขาก็ยังยินดีให้อภัย

	 	แล้วสุดท้ายเธอก็หนีไปแต่งงานกับคนอื่นหน้าตาเฉย ปล่อยให้เขากลายเป็น 

ไอ้โง่ตัวหนึ่งที่ถูกเธอหลอกให้ไปอยู่เมืองนอก โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังจะ 

ถกูทิง้ ผูห้ญงิคนนีไ้มเ่คยรกัใครจรงินอกจากตวัเอง และแมว้า่จะไมไ่ดเ้จอกนัตลอด 

ระยะเวลาหลายปี แต่เขารู้ว่าเธอก็ยังคงทำตัวเป็นคู่แข่งและคอยติดตามข่าวของเขา 

อยู่ตลอดเวลา นิสัยก็เดิม  ๆ ชอบทำตัวเป็นกระดังงาลนไฟไปเรื่อยตั้งแต่หย่าขาด 

จากสามี

	 พอมนต์วธูทิ้งระเบิดไว้สำเร็จก็จากไป เมยเอาแก้วน้ำที่ถือออกมาจากครัว 

เข้าไปเก็บ เพราะคิดว่าคงไม่ต้องเสิร์ฟอะไรแล้ว เธอเดินเข้าไปหาพี่ชายด้วยความ 

เป็นห่วง

	 “ถ้าคราวหน้าเขามาอีก เมยจะบอกว่าพี่ริไม่อยู่ ดีมั้ยคะ” 

	 เธอเอ่ยด้วยใบหน้าสำนึกผิดที่ปล่อยให้คนที่พี่ชายไม่ชอบเข้ามาทำร้ายจิตใจ 
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กันถึงในบ้าน เธอน่าจะถามให้ดีเสียก่อน แต่ดันนึกไปเองว่าคนสวยใจดีคงมาช่วย 

ปลอบใจพี่ชาย ที่ไหนได้... 

	 ปริวัตถ์ยิ้มแล้วจับหัวทุย  ๆ ของน้องสาวโยกไปมาด้วยความเอ็นดู เจ้าโอยัวะ 

ยงัตามประกบเจา้ของไมห่า่ง แมว้า่จะไมใ่ชพ่ีน่อ้งกนัโดยสายเลอืด แตป่รวิตัถก์เ็อน็ด ู

เมยเสียยิ่งกว่าอะไร ดวงตาใส ๆ นั้นทำให้เขาชื่นใจได้เสมอ

	 “พี่จะกลับภูเก็ต กลับบ้านด้วยกันมั้ย” ปริวัตถ์เปลี่ยนเรื่อง ถามน้องสาว 

ทั้งที่มือยังคงจับหัวทุยนั้นอยู่

	 “ค่ะพี่ริ” นทีรินยิ้มกว้าง ไม่นานบรรยากาศแย่ ๆ ภายในบ้านจึงกลับสู่ความ 

สงบดังเดิม 

ปริวัตถ์ไล่สายตาดูรายละเอียดรายงานการสำรวจชั้นดินของเนินเขาที่จะสร้างเป็น 

โรงแรม ทีมวิศวกรฝ่ายธรณีที่เดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วเพิ่งจะส่งผลกลับมาให้ 

ที่ออฟฟิศ 

	 “งานน้ีคงต้องเจาะเสาเข็มผ่านช้ันหิน ค่อนข้างหนาทีเดียว สงสัยคงต้องรีบไปดู” 

ปริวัตถ์หารือกับเพื่อนวิศวกรในที่ประชุม

	 ไม่กี่วันต่อมาทั้งทีมก็เดินทางมาถึงภูเก็ต ปริวัตถ์ซึ่งเป็นหัวหน้าวิศวกรลงไซต์ 

ทันทีที่ลงจากเครื่อง โดยมีมนต์วธูคอยตามประกบวิศวกรพี่เลี้ยงไปทุกที่เพื่อศึกษา 

งาน ชายหนุ่มคุยกับวิศวกรธรณีถึงรายละเอียดการขุดเจาะและลงเสาเข็ม นาน  ๆ  

จึงจะหันมาอธิบายงานให้เธอฟัง 

	 สำหรับวิศวกรน้องใหม่อย่างมนต์วธูนั้นถือว่าได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใคร  

เพราะความจริงแล้วพี่เลี้ยงไม่จำเป็นต้องเป็นถึงวิศวกรระดับหัวหน้างานอย่างปริวัตถ ์

เลย และเขาเองกร็ูธ้รรมเนยีมปฏบิตัขิอ้นีด้ี แตไ่มอ่ยากจะพดูอะไร อยา่งมากกท็ำได ้

แค่บ่นในใจ เพราะแค่หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองก็เต็มไม้เต็มมืออยู่แล้ว เขา 

ยังจะต้องแบ่งเวลามานั่งดูแลสอนงานเธออีก สงสัยอยู่ว่าคนที่สั่งการลงมาคิดหวังด ี

พยายามจะจับคู่ให้เขากับเธออยู่หรือเปล่า 

	 อากาศทีร่อ้นอบอา้วในเวลาใกลเ้ทีย่งวนั ทำเอาทัง้วศิวกรทัง้คนงานทีอ่ยูใ่นไซต ์
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เหงื่อไหลไคลย้อยไปตาม  ๆ กัน และคนที่ไม่ยอมบ่นอะไรสักคำก็ยังคงเป็นปริวัตถ์ 

อกีตามเคย ใบหนา้เรยีบขรมึยงัคงทำงานโดยไมส่นใจวา่แดดจะแรงแคไ่หน เสือ้เชิต้ 

แขนยาวถูกพับรวบถึงศอกและปลดกระดุมออกเพียงเม็ดเดียว เน็คไทสีฟ้าลายทาง 

ถกูพบัเกบ็ใสก่ระเปา๋บนอกเสือ้ไวต้ัง้แตล่งจากเครือ่งแลว้ คมุงานไปกห็นัมาสอนงาน 

น้องตามไปด้วย แต่เป็นมนต์วธูเองที่กลับไม่ค่อยจะใส่ใจ 

	 “ขอไปหลบแดดหน่อยได้ม้ัย มันร้อน” วิศวกรหญิงเพียงคนเดียวของโปรเจ็กต์ 

บ่นออกมาอย่างไม่เกรงใจ พลางยกสมุดจดงานขึ้นมาโบกลมเข้าหาตัว 

	 “แต่ผมยังอธิบายงานให้คุณฟังไม่จบ” ปริวัตถ์เอ่ยเสียงเรียบ ไม่ได้สนใจว่า 

เธอจะร้อนหรือหนาว เพราะงานก็คืองาน 

	 “ตรงนี้ม่นเข้าใจแล้ว ไปละ” พูดจบก็เดินหนีเข้าที่ร่มโดยไม่สนใจว่าเขาจะ 

อนุญาตแล้วหรือยัง ปริวัตถ์ได้แต่งง ชักระอาในความไม่รู้จักกาลเทศะของคนที่ 

เพิ่งจะเข้างานใหม ่ แถมเธอยังอยู่ในช่วงทดลองงาน นึกสงสัยอยู่ว่า เธอไม่กลัวเขา 

ในฐานะที่เป็นคนประเมินผลบ้างหรือไง หรือลืมไปแล้วว่า ปากกาในมือเขาแค่ 

ตวัดเซ็นทีเดียวเธอก็ไม่สามารถผ่านเข้าทำงานที่นี่ได้แล้ว 

“เฮ้ย ริ ลืมไปเลยว่ะว่าบ้านแกอยู่ภูเก็ต งั้นวันนี้แกกลับไปนอนบ้านสิ พวกข้า  

จะได้มีเตียงว่าง ๆ เพิ่ม” 

	 พายแกล้งล้อเพื่อนหลังทุกคนวางมือจากงานในตอนเย็น แม้จะรู้ดีว่าเจ้าของ 

โรงแรมเตรียมต้อนรับทีมวิศวกรซึ่งลงพื้นที่ไว้เป็นอย่างดีด้วยการจองห้องพักของ 

โรงแรมในเครือเอาไว้ให้ ถึงต่อให้มากันสิบย่ีสิบคนก็ยังมีท่ีเหลือ ปริวัตถ์ได้แต่หัวเราะ 

เบา ๆ 

	 ไม่นานรถกระบะเก่า ๆ ก็เลี้ยวเข้ามาจอดหน้ากลุ่มของคนที่ยืนคุยโขมงอยู่หน้า 

ไซต ์ เมยยื่นหน้าออกมาจากฝั่งคนขับ แล้วยิ้มแฉ่งให้พี่ชายที่ยืนอยู่ในกลุ่มเพื่อน 

	 “นีน่อ้งสาว ยยัเมย” ปรวิตัถแ์นะนำนอ้งสาวตวัเองใหเ้พือ่น  ๆไดรู้จ้กั กอ่นจะ 

ขอตัวขึ้นรถกลับบ้าน

	 “อ้าว นี่แกจะกลับไปนอนบ้านจริง ๆ เหรอ” เพทายเลิกคิ้วถาม 
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	 พอปริวัตถ์พยักหน้ารับก็นึกเสียดายที่ต้องขาดเพื่อนเที่ยวเย็นนี้ไปคนหนึ่ง

	 “วนัหลงัพวกขา้ขอไปกนิขา้วทีบ่า้นหนอ่ยนะพวก” เพือ่นอกีคนยิม้กริม่ขณะพดู

	 ปริวัตถ์ได้แต่เออออไปตามเรื่องเพราะทั้งหิวทั้งเหนื่อย ในหัวคิดแค่อยาก 

จะให้ถึงบ้านเร็ว  ๆ จึงไม่ได้สนใจว่าคำพูดนั้นแฝงความหมายอะไรไว้ ส่วนพวก 

เพือ่นหวังทูัง้หลายกส็ง่ยิม้ไปทางคนขบั พอรถเลีย้วออกไปเทา่นัน้ เสยีงเกรยีวกราว 

ทั้งหลายก็ดังขึ้น

	 “โห น้องเมยน่ารักสุด ๆ ไปเลยว่ะ” 

	 มนต์วธูที่ยืนอยู่ห่าง  ๆ  มองสภาพรถที่เพิ่งจะเลี้ยวออกไปอย่างนึกดูถูก เก่า 

ขนาดนี้แล้วยังจะวิ่งได้อยู่อีก 

	 แต่อย่างว่า ปริวัตถ์ไม่ใช่คนเรื่องมาก เธอก็เห็นเขานั่งรถเมล์มาทำงานทุกวัน  

แม้ว่าจะไปดักรอที่หน้าบริษัทกี่ครั้ง เขาก็ยังปฏิเสธที่จะให้เธอไปส่งทุกที ‘จนแล้ว 

หยิ่ง’ คือคำจำกัดความของผู้ชายอย่างปริวัตถ์ 

คนที่นั่งอยู่ข้าง ๆ  คนขับมองออกไปนอกกระจกรถ ไม่ได้กลับบ้านมาหลายเดือน  

ตน้ไมห้ลายตน้ขา้งทางโตเรว็กวา่ทีเ่ขาคดิ ปรวิตัถส์ำรวจความเปลีย่นแปลงไปเรือ่ย ๆ  

แตจู่ ่  ๆรถทีน่ัง่อยูด่ ี  ๆกก็ระตกุหนึง่รอบกอ่นทีเ่ครือ่งยนตจ์ะดบัลง เมยลองสตารต์รถ 

อีกรอบ แล้วก็อีกรอบ แต่ไม่มีทีท่าว่ารถสับปะรังเคคันนี้จะยอมเคลื่อนไปข้างหน้า  

สาวน้อยหน้ามนหันมายิ้มแห้ง ๆ ให้พี่ชายอย่างรู้กัน

	 “เดี๋ยวพี่ลงไปดูให้” ไม่ต้องรอให้ขอ ปริวัตถ์ย่อมรู้งานประจำของตัวเองด ี

	 “โทษทีนะคะพี่ริ” นทีรินทำหน้าม่อย 

	 “รถพี่คันเก่าก็มี น่าจะเอามาขับนะ” เขาบอก ส่วนมือก็เปิดกระโปรงรถเพื่อ 

เช็กดูเครื่องยนต์ 

	 “ไม่ดีกว่าค่ะ คันนี้ก็ยังขับได้” เมยยังยืนยัน แม้จะรู้ดีว่าไอ้ที่ขับได้น่ะแค่ 

หน้าบ้านไปปากซอยก็เก่งแล้ว 

	 และก็ลงเอยที่ปริวัตถ์ต้องเป็นฝ่ายเข็นท้ายรถเพื่อให้เมยลองสตาร์ตเครื่อง 

อกีรอบ คราวนีโ้ชคยงัชว่ย เสยีงเครือ่งยนตด์งักระหึม่ยาว ชายหนุม่รบีกระโดดขึน้ 
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นั่งข้างคนขับทันที ก่อนที่เจ้ารถนี่จะเปลี่ยนใจดับกลางถนนอีกรอบ 

	 กวา่จะมาถงึไดก้ท็ลุกัทเุล รถยนตว์ิง่เขา้มาจอดในบา้นไมเ้กา่แกท่ีส่ภาพยงัดอียู่ 

รา่งอิม่เอบิของสตรวียักลางคนหยดุมอืซึง่กำลงัใชไ้มก้วาดทางมะพรา้วกวาดเศษใบไม ้

ทีร่ว่งหลน่บรเิวณทางเขา้บา้นไปพลาง  ๆระหวา่งรอการกลบัมาของสมาชกิในครอบครวั 

เสียงรถยนต์ดังมาแต่ไกลทำให้ดวงหน้าท่ีร่วงโรยไปตามวัยปรากฏรอยย้ิมสดใส  

ปริวัตถ์ลงจากรถมาแล้วยกมือไหว้ประภา สตรีสูงวัยสวมกอดเขาแน่นแทนความ 

คิดถึง

	 “วันนี้ไม่ไปขายข้าวแกงที่ตลาดเหรอครับ” ปริวัตถ์ถาม

	 “วนันีห้ยดุวนันงึ รอรกิลบัมานัน่แหละ นา้จะทำกบัขา้วไวใ้หท้าน นีแ่วะกลบั 

บ้านมาหรือยัง” 

	 “ยังเลยครับ เมยเพิ่งไปรับมาจากที่ทำงานแล้วตรงมานี่เลย กลับไปตอนนี้ 

ก็ไม่มีใครอยู่ แม่คงยังไม่กลับมาหรอกครับ” 

  ปริวัตถ์ยิ้มให้บุคคลที่เขานับถือเสมือนเป็นแม่คนที่สอง ชายหนุ่มเดินตาม 

ประภาเข้าไปในบ้านไม้หลังที่เขาคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก วันนี้เขากะจะช่วยเป็นลูกมือ 

ทำอาหารเย็นเหมือนทุกครั้ง 

ภายในห้องพักของโรงแรมระดับห้าดาว มนต์วธูกำลังยืนพิงขอบหน้าต่างและใช้ 

โทรศัพท ์

	 “นี่ แกเจอเขาแล้วเหรอยะ ยัยคุณนายม่น” เสียงตามสายของเพื่อนออก 

อาการตื่นเต้นมากกว่าเจ้าตัวเสียอีก เพื่อนทุกคนที่เคยเห็นคนรักเก่าของมนต์วธู 

ก็แทบจะกรี๊ดกันทั้งนั้น เจ้าของใบหน้าสวยถึงกับหัวเราะ

	 “ผู้ชายบ้าอะไรไม่รู้แก ตอนแรกก็เห็นหน้าตาเรียบ ๆ แต่ทำไมยิ่งมองยิ่งหล่อ 

ก็ไม่รู้ เสียอย่างเดียว จนไปหน่อย แต่แกไม่มีปัญหาอยู่แล้วน่ี ท่ีบ้านก็ไม่ได้เดือดร้อน 

เรื่องเงินทองอะไร ต่อให้เขาไม่ต้องทำงาน แค่อยู่บ้านเฉย  ๆ แกก็เลี้ยงเขาได้ 

อยู่แล้ว” สาลี่เพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเชียร์จนออกนอกหน้า

	 “เขาคงไม่ใช่หมูในอวยขนาดนั้นหรอกมั้ง” มนต์วธูยิ้มอย่างวาดหวัง ทั้งรัก 
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ทั้งแค้นที่เขากล้าไปมีคนอื่นนอกจากเธอ ความอยากเอาชนะผลักดันให้เธอทำได้ 

ทกุอยา่ง แคข่อใหไ้ดเ้ขากลบัคนืมา และความเปน็ไปไดก้ใ็ชว่า่จะไมม่ ี ความใกลช้ดิ 

จากการทำงานอาจจะทำให้เธอโชคดีก็ได้ ถ่านไฟเก่า คุยากซะเมื่อไหร่กัน 

  

“นี่ริ จะเศร้าอีกนานมั้ย โรงแรมแม่จะสร้างชาตินี้นะ ไม่ใช่ชาติหน้า ถ้าไม่ไหว 

ก็บอกมา แม่จะได้ไปจ้างคนอื่น” เสียงบ่นของคุณนายศจีเรียกสติลูกชายคนโตให้ 

กลบัมา ปรวิตัถถ์อนใจอยา่งเหนือ่ยหนา่ย นีเ่ขาเผลอปลอ่ยใหต้วัเองใจลอยนกึไปถงึ 

เรื่องเก่า ๆ อีกแล้วสินะ 

	 “แม ่ ขอนำ้ผมแกว้นงึ” เขาหนัไปบอกแมก่อ่นลงมอืทำงานตอ่อยา่งขะมกัเขมน้ 

พยายามสลัดความคิดเรื่องนารถออกไปจากสมอง และเตือนตัวเองให้ใจจดใจจ่อ 

อยู่กับงานเพียงอย่างเดียว ต่อให้ช้ำแค่ไหน เขาต้องผ่านมันไปให้ได้

	 หวัหนา้วศิวกรของโครงการกวาดตาดผูงัโรงแรมแหง่ใหมใ่นเครอืของครอบครวั 

ทีก่ำลงัจะลงมอืสรา้ง เรือ่งมนัชา่งจดุใตต้ำตอเหลอืเกนิทีค่นของแมด่นัไปวา่จา้งบรษิทั 

ที่เขาทำงานอยู่ให้มาสร้างโรมแรมนี้ ส่วนเจ้านายก็ดึงดันจะให้เขาทำโปรเจ็กต์นี้ก่อน 

ลาออก ยงัดทีีแ่มเ่ขา้ใจ เพราะอยากใหเ้ขาเปน็คนคมุการกอ่สรา้งเอง ไมง่ัน้คงมเีฉง่ 

กันบ้างที่เขาไม่ยอมกลับมาช่วยงานที่บ้านตามที่เคยสัญญา 

	 แต่ละช่วงชีวิตของเขามันมีกำหนดเวลาของมันเสมอ เขาไม่ได้อ่อนแอขนาด 

คิดที่จะลาออกด้วยเหตุผลทางอารมณ์อย่างที่ใคร ๆ ในบริษัทลงความเห็น แต่เพราะ 

ถึงเวลาแล้วที่เขาต้องมาช่วยคุณนายศจีดูแลธุรกิจของครอบครัว พอลาออกไม่ได้  

เขาเลยกลายเป็นคนที่กำลังเหยียบเรือสองแคม ไหนจะต้องแบ่งเวลาไปคุมไซต์  

ไหนจะต้องมานั่งดูกิจการของแม่อีก แล้วเขาจะแยกร่างยังไงล่ะทีนี ้

	 “น้ำค่ะ คุณริ” น้ำเย็นในแก้วถูกนำมาวางไว้ข้าง  ๆ  โต๊ะอย่างนอบน้อมโดย 

คนรับใช้ในบ้าน เขาเอ่ยขอบคุณแล้วหยิบมาจิบ ลงมือทำงานต่อ ปล่อยให้แม่บ่น 

เรือ่งทีเ่มยไมย่อมเอารถจากบา้นเขาไปใช้ มวัแตข่บัรถกระบะทีอ่กีไมก่ีป่กีเ็อาไปปลกู 

ผักชีได้แล้ว

	 “คราวหน้าถ้าไม่ฟังกัน แม่จะแอบเอากุญแจรถไปโยนทิ้งซะเลย นี่ถ้าเกิด 
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ไปเสียกลางทางตอนกลางค่ำกลางคืนแล้วจะทำยังไง” 

	 แม้ปากจะพร่ำบ่นไปเรื่อย แต่สายตาคนเป็นแม่ก็แอบมองลูกชายด้วยความ 

เป็นห่วง หลายครั้งที่เห็นว่าเขาเหม่อลอยคล้ายกำลังคิดถึงใคร แววตาเศร้าซึมนั้น 

ยากที่จะอธิบาย ได้แต่หวังว่าลูกคงเข้มแข็งพอที่จะผ่านพ้นเรื่องเลวร้ายนี้ไปได้ 

“ผลการเจาะบอริ่งล็อกของตรงนี้ ที่ความลึกสิบห้าเมตรจะเป็นดินดานแข็ง ดังนั้น 

เสาเข็มที่เคยรับน้ำหนักได้แค่ต้นละสามสิบตันก็จะทนแรงกดเพิ่มขึ้นถึงเกือบแปดสิบ 

ตัน แต่ที่เรากำลังจะสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่ เราต้องทำงานอย่างรัดกุม ดังนั้น 

สิ่งที่ทีมสำรวจชั้นดินจะต้องทำเผื่อทุกครั้งสำหรับความแปรปรวนของชั้นดินก็คือ 

การสุม่เจาะ ยิง่คา่ความแปรปรวนมมีากกต็อ้งสุม่เจาะชัน้ดนิมากขึน้ไปอกี เพือ่จะได ้

ลงเสาเข็มแต่ละที่ให้เหมาะกับชั้นดินตรงนั้น อย่างเช่นฝังเสาเข็มร้อยต้นอาจจะต้อง 

สุ่มตรวจสักสิบต้น...นี่! คุณฟังผมอยู่รึเปล่า” 

	 ในที่สุดวิศวกรพี่เลี้ยงก็หมดความอดทนกับการที่ต้องตกเป็นเป้าสายตาให้ 

มนต์วธูจ้องมองชนิดแทะโลมจนน่าเกลียด 

	 “ก็ฟังอยู่นี่ไง ไม่งั้นจะยืนจ้องหน้าริอยู่อย่างนี้เหรอคะ” เจ้าของเสียงหวาน 

ยื่นหน้ามาบอกใกล้ ๆ จนปริวัตถ์ผงะออกแทบไม่ทัน

	 ต่อหน้าสายตาหลายสิบคู่ของวิศวกรและคนงานที่ยืนอยู่ทั่วไซต ์ ไม่คาดคิดว่า 

เธอจะกล้าทำขนาดนี้ แล้วเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นเบา  ๆ จากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ แต่ 

พอเหน็วา่ปรวิตัถไ์มต่ลกไปดว้ย เสยีงหวัเราะจงึเงยีบหายไปอยา่งรวดเรว็ แตล่ะคน 

หนักลบัไปทำงานของตวัเองตอ่เหมอืนไมเ่หน็อะไรทัง้สิน้ ปรวิตัถจ์ำตอ้งใชค้วามสงบ 

สยบความเคลือ่นไหว อยา่งนอ้ยกเ็พือ่รกัษาสถานภาพหวัหนา้ทมีและความนา่เชือ่ถอื 

เอาไว้ 

	 คนทีต่อ้งทำหนา้ทีเ่ปน็วศิวกรพีเ่ลีย้งสดูลมหายใจเขา้ลกึ ๆ เพือ่ระงบัความโกรธ 

เหลือไว้เพียงสีหน้าที่สงบนิ่งตามเดิม

	 “ถา้คณุยงัคดิจะทำตวัไมเ่หมาะสมอยา่งนีอ้กี ผมกจ็ำเปน็ตอ้งรายงานใหแ้ผนก 

บุคคลทราบ” 
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	 “เอะอะอะไรก็จะฟ้อง แค่ไก่อ่อนก็บอกมาเท้อ” มนต์วธูกระซิบท่ีข้างหูพร้อมกับ 

ยิ้มเยาะ และเธอก็ไม่แคร์เสียด้วยหากว่าใครจะเห็นภาพความใกล้ชิดนี้แล้วไปบอก 

ต่อ ๆ กัน นัยน์ตาคู่นั้นมองชายหนุ่มอย่างท้าทาย 

	 แต่คราวนี้ต่างจากทุกครั้ง ปริวัตถ์ไม่ได้เดินหนีเช่นเคย สายตานิ่งที่ทอดมอง 

เธอเยน็เยยีบอยา่งทีไ่มเ่คยเปน็มากอ่น กลบัเปน็คนทา้เองทีท่นไมไ่ดแ้ละตอ้งเปน็ฝา่ย 

ถอนสายตา มนตว์ธรููส้กึไดแ้คว่า่ตวัเองขนลกุอยา่งบอกไมถ่กู คบกนัมานานแคไ่หน 

ก็ไม่เคยเห็นเขามองเธอด้วยแววตาที่น่ากลัวขนาดนี้ ทุกอย่างเงียบไปชั่วขณะ จน 

กระทั่งเสียงทุ้มนั้นเอ่ยขึ้นอีกครั้ง 

	 “คณุไปขอผลสำรวจชัน้หนิมา แลว้คำนวณใหผ้มดวูา่ตรงไหนตอ้งเจาะเสาเขม็ 

แบบไหน จะได้รู้ว่าที่ผมสอนไปคุณตั้งใจฟังจริงรึเปล่า พรุ่งนี้คุณเอารายงานสรุป 

มาให้ผมตอนเก้าโมงเช้า” 

	 สั่งเสร็จชายหนุ่มก็หันหลังกลับไปตรวจงานที่อื่นต่อ ไม่สนใจแววตาอาฆาต 

ที่มองตามมา แต่คนที่ยังมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองก็ไม่ยอมละความพยายามง่าย ๆ  

มนต์วธูนึกในใจอย่างขุ่นเคือง 

 คอยดูเถอะ เผลอเมื่อไหร่จะจับมัดมือมัดเท้าลากขึ้นรถกลับบ้านไปเลย 

	 เมือ่ทัง้คูผ่ละจากกนัตรงนัน้ เสยีงกระซบิแคเ่บา ๆ กด็งัฮอืขึน้ราวกบัผึง้แตกรงั

	 “แกเห็นอย่างที่ข้าเห็นไหมวะ ท่าทางคุณม่นจะยั่วไอ้ริมัน” 

	 “แตส่งสยังานนีย้ัว่ไมข่ึน้แหง ๆ ดหูนา้ไอร้มินัด ิ บดูซะขนาดนัน้ นอ้งใหมเ่รานี ่

ก็แรงใช้ได้เลยนะ แต่สวยขนาดนั้นไม่น่าทำตัวแย่เลยว่ะ เสียดายของ” 

	 เพือ่นวศิวกรดว้ยกนัสา่ยหนา้ ผูห้ญงิทีค่อยแตจ่ะออ่ยผูช้ายมาทำสามี ตอ่ให้ 

สวยดีมีการศึกษาแค่ไหน คุณค่าในตัวเองก็ย่อมถูกลดลงไปในสายตาของคนอ่ืนเสมอ 

 

 


