
การเผื่อเวลาส�าหรบัการจราจรในกรุงเทพฯ ไม่ใช่เรื่องที่ ชานนท์ 
ลิ้มศิระสกุล ถนัดนัก หลังจากไปร�่าเรียนที่สหรัฐอเมริกาอยู่นาน ตั้งแต ่

จบมัธยมปลายจนถึงปริญญาโท ฉะนั้นกว่าเขาจะฝ่าการจราจรจากบริษัท

แอลทเูอสการ์เมนต์ ของปูท่ี่ตั้งอยูบ่รเิวณชายทะเลบางขุนเทยีนไปจนถงึแยก

ราชประสงค์ได้ กเ็ล่นเอาเลยเวลานดัไปร่วมหนึ่งชั่วโมง

ยิ่งมาเจอสภาพแออดัในที่จอดรถของห้างสรรพสนิค้าชื่อดงัด้วยแล้ว 

ก็ยิ่งท�าให้เขาล่าช้าขึ้นไปอีก กว่าจะหาที่จอดรถได้ แล้วขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น 

ที่ส�านกังานที่ปรกึษาทางการเงนิตั้งอยู่กเ็ลยเวลานดัมาแลว้เกอืบหนึ่งชั่วโมง

ครึ่ง

“บ้าจรงิ ยงัรออยูห่รอืเปล่ากไ็ม่รู ้แบตมอืถอืดนัมาหมดกลางสะพาน

แขวนอกี” ชายหนุ่มยกนาฬิกาข้อมอืขึ้นดูพลางบ่นอุบ เพราะมวัแต่งยุ่งอยู่

กบังานแล้วลมืชาร์จแบตเตอรี่โทรศพัท์มอืถอืไว้แท้ๆ แถมก่อนออกมากด็นั 

ลมืดดู้วยว่ามนัใกล้จะหมดแล้ว เลยไม่สามารถตดิต่อคนที่นดัได้ ไม่อย่างนั้น

กค็งจะได้โทร. มาขอโทษหรอืขอเลื่อนนดัไปวนัอื่นแล้ว

๑
แรกพบ
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พอประตูลิฟต์เปิดออก ชานนท์ก็รีบพุ่งออกไปทันที ขายาวก้าวไป

ตามโถงทางเดิน ก่อนจะชะงักเมื่อเห็นหญิงสาวหน้าตาน่ารักในชุดเสื้อเชิ้ต 

สขีาวและกระโปรงสอบสดี�าคลมุเข่าหอบข้าวของพะรงุพะรงั สะพายกระเป๋า

ใบเก๋เปิดประตูบรษิทัออกมา

“น้องๆ” ชานนท์ร้องเรยีกเมื่อเธอท�าท่าว่าจะหนัไปปิดประตู

หญิงสาวหันขวับมา คิ้วเรียวขมวดมุ่น แพขนตางามงอนกระพือถี่ 

ก่อนจะจ้องหน้าเขาโดยไม่ตอบอะไรอยู่หลายวินาที ซึ่งชานนท์ออกจะชิน 

กบัปฏกิริยิาของผู้หญงิในท�านองนี้อยู่แล้ว จงึเผยยิ้มโปรยเสน่ห์ให้เตม็ที่

เท่าที่สังเกตใบหน้าใสกระจ่างอ่อนเยาว์ของเธอ รวมทั้งการแต่งตัว 

ที่เรียบร้อย ก็ท�าให้เขาคิดว่าเธอน่าจะเป็นพวกนักศึกษาฝึกงาน หรือไม่ก็

พวกพนกังานชั่วคราวที่เพิ่งจบการศกึษามาใหม่ๆ

“ผมมาพบคุณพลอยละ...ลาน...เอ่อ...ละ...”

“พลอยลลินณ์ค่ะ” เธอแก้ให้หลังจากเขาเอ่ยลิ้นรัวเพราะไม่ค่อย 

ถนดัภาษาไทยนกั

“เอ่อ...นั่นแหละ คุณพลอย-ลนั-ลนิยงัอยู่ไหม”

นักศึกษาสาวหรี่ตามองเขาอย่างไม่พอใจ คงเพราะพูดชื่อเจ้านาย 

ของเธอไม่ถูกเสยีที

“ยงัอยู่ค่ะ”

“ดเีลย ผมนดัคณุพลอยหลนัหลนิเอาไว้” เขาบอก พอเหน็เธอเบ้ปาก

กร็ูไ้ด้ทนัทว่ีาเรยีกชื่อที่ปรกึษาทางการเงนิคนเก่งผดิไปอกีแล้ว “ช่วยไปบอก

เธอทวี่าผมมาแล้ว”

“นดัไว้กี่โมงคะ”

“ห้าโมง”

“นี่มนัจะหนึ่งทุม่แล้วนะคะ!” เธอแหวพร้อมกบัยกนาฬิกาขึ้นมาเคาะ

ราวกบัเป็นคุณครูฝ่ายปกครองที่ก�าลงัต�าหนนิกัเรยีน ต่างกนัตรงที่ครูฝ่าย

ปกครองที่เขารู้จกัไม่มใีครสวยหวานอย่างนี้สกัคน
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“กร็ถมนัตดินี่นา” ชานนท์แก้ตวัเสยีงแขง็ เพราะรู้สกึเสยีหน้าที่โดน

เดก็ต่อว่า

“คุณควรจะเผื่อเวลามากกว่านี้นะคะ รู้ก็รู้อยู่ว่าตอนเย็นรถมันติด

สาหสัขนาดไหน”

“นี่เธอเป็นแค่นักศึกษาฝึกงานไม่ใช่เหรอ จะมาสั่งสอนอะไรฉันหือ” 

เขาโพล่งขึ้นอย่างเหลอือด

“นกัศกึษาฝึกงาน?” เจ้าหล่อนทวนค�าอย่างงุนงง

“ใช่ไหมล่ะ” ชานนท์เอ่ยลอดไรฟันอย่างเหลืออด “หน้าตาอ่อนๆ  

แบบนี้ ถ้าไม่ใช่ก�าลงัเรยีนอยูก่เ็พิ่งจบแหละ เธอควรรูจ้กัวธิกีารพดูกบัลกูค้า

หน่อยนะ ฉนัมาพบคุณพลอยล้าลนิ เธอกค็วรไปบอกคุณพลอยลนัหลนิว่า

ฉนัมาแล้ว ฉนัจะไปขอโทษเอง ไม่ใช่มายนืต่อว่าฉนัฉอดๆ แบบนี้”

“งั้นกเ็ชญิค่ะ” หญงิสาวกระแทกเสยีง ก่อนจะสะบดัหน้าพรดืใส่เขา

แล้วเปิดประตูเดนิกลบัเข้าบรษิทั

ชานนท์แยกเขี้ยวใส่ นี่ถ้าไม่ติดว่ามาสายเป็นชนักติดหลังอยู่ละก ็ 

เขาจะฟ้องคุณพลอยลลินณ์สักหน่อยที่เธอมาท�ากิริยามารยาทแบบนี้ 

ใส่ลูกค้า

ทว่าเมื่อคดิไปคดิมากอ็ดสงสารเดก็ขึ้นมาไม่ได้ เพราะมนักเ็ป็นความ

ผดิของเขาเองที่ดนัมาสาย ท�าให้คนอื่นพลอยเสยีเวลา และนกัศกึษาฝึกงาน

คนนี้ก็คงถูกขอร้องให้อยู่ช่วยรับรองแขกจนไม่ได้กลับบ้านกลับช่องเสียท ี

แล้วถ้าเธอฝึกงานไม่ผ่านเพราะเขา ท�าให้เรียนไม่จบ หรือไม่ผ่านขั้นตอน

การรบัเข้าท�างานของบรษิทั แล้วต้องกลายเป็นคนตกงาน เดนิเตะฝุน่หางาน

ที่หายากมากในสถานการณ์เศรษฐกจิย�่าแย่ มแีรงงานถกูลอยแพกนัเป็นเบอื

แบบนี้ มนักค็งกลายเป็นตราบาปตดิตวัเขาไปตลอดชวีติแน่ 

คดิได้ดงันั้นจงึวางอารมณ์ฉนุเฉยีวลง แล้วเดนิตามเธอเข้าไปในบรษิทั

ซึ่งค่อนข้างมืดสลัว มีเฉพาะทางเดินเท่านั้นที่มีไฟส่องสว่างอยู่ เนื่องจาก 

เป็นเวลาเลกิงานแล้ว เหน็แล้วกอ็ดรูส้กึผดิไม่ได้ที่ปลอ่ยให้ทั้งพลอยลลนิณ์
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และนกัศกึษาฝึกงานคนนี้รอนานขนาดนี้ ก่อนจะเหลอืบไปเหน็บั้นท้ายชวน

มองของหญิงสาวที่โยกย้ายไปมาอยู่ข้างหน้า ความรู้สึกผิดก็พลันมลายไป

เพราะอาหารตาน่าชม

ชานนท์เริ่มส�ารวจเรอืนร่างด้านหลงัเธออย่างถ้วนถี่ เธอดมูทีรวดทรง

ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบทีเดียว ขาของเธอเรียวยาว บั้นท้ายงามงอนและ 

กลมกลึงจนน่าเหลือเชื่อ ผมยาวที่ถูกรวบตึงเป็นหางม้าอยู่ด้านหลังเผยให้

เห็นล�าคอระหง ทั้งหมดที่เป็นเธอท�าเอาริมฝีปากรูปกระจับของเขาอด 

คลี่ยิ้มขึ้นมาไม่ได้ คิดว่าหากเธอตกงานจากสายการเงินก็น่าจะไปเดินบน 

เส้นทางสายบันเทิงได้ จะเป็นนางแบบหรือพริตตีก็น่าจะไปได้สวยกว่ามา 

นั่งจมอยู่กบัตวัเลขขึ้นๆ ลงๆ ให้ปวดสมองแบบนี้

แต่แล้วเขากต้็องรบีหบุยิ้มกรุม้กริ่มลงทนัควนั เมื่อจู่ๆ  เธอกห็ยดุกกึ

แล้วหันขวับกลับมา เจ้าหล่อนหรี่ตามองเขาอย่างระแวง ก่อนจะผายมือ 

เชื้อเชญิไปยงัประตูที่มปี้ายทองเหลอืงตดิไว้ว่า ‘ห้องประชุม’

“เข้าไปนั่งรอก่อนนะคะ”

“ขอกาแฟให้ผมสกัแก้วส”ิ

ดวงตาของเธอเบกิโพลงขึ้นเมื่อถูกสั่ง ชานนท์ยิ้มและยกัคิ้วให้ ก่อน

จะเปิดประตูเข้าไปนั่งในห้องประชุมที่สะอาดสะอ้าน มโีต๊ะไม้ยาวประมาณ

สิบที่นั่งตั้งอยู่กลางห้อง กลางโต๊ะมีแจกันดอกไม้ซึ่งไม่ค่อยสดเท่าไรแล้ว 

ส่วนผนงัด้านที่ไม่ได้เป็นกระจกกม็ใีบประกาศเกยีรตคิณุต่างๆ ใส่กรอบรปู

แขวนเอาไว้เตม็ไปหมด

นั่งรออยู่สกัพกั นกัศกึษาสาวคนนั้นกเ็ข้ามาพร้อมกบัถาดวางน�้าและ

แก้วกาแฟ รวมทั้งจานแคร็กเกอร์ ก่อนจะวางลงบนโต๊ะอย่างกระแทก 

กระทั้น

“ชื่ออะไรน่ะเรา”

“พลอยค่ะ”

‘แหม...ชื่อเหมอืนเจ้านายเลยนะ’ เขาหวัเราะในล�าคอ ‘ได้...จะเล่นเกม
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กบัฉนัใช่ไหมแม่หนู’

“พลอยอะไร พลอยเฉยๆ หรือพลอยหุง” ชานนท์เอ่ยถามด้วย 

น�้าเสยีงกวนสดุฤทธิ์ เขาแทบเหน็ควนัออกจากหขูองเจ้าหล่อน เมื่อเขาเปรยีบ

เทยีบว่าเธอเป็นเพยีงสิ่งที่ท�าเทยีมพลอยขึ้นมาเท่านั้น

“พลอยลลนิณ์ค่ะ” เธอตอบกระแทกเสยีง

ชานนท์หัวเราะ คิดว่าผู้หญิงคนนี้ใช้ได้เลย เอาชื่อเจ้านายมาหยอก

ล้อกับลูกค้าแบบนี้ เพราะเขาไม่คิดหรอกนะว่าจะมีเด็กฝึกงานชื่อเหมือน 

ผูอ้�านวยการฝ่ายที่ปรกึษาทางการเงนิในบรษิทัพอด ียิ่งเป็นชื่อที่ไพเราะและ

แปลกหูด้วยแล้ว ยิ่งยากใหญ่ 

‘แบบนี้ต้องสั่งสอนสกัหน่อยแล้ว’

“แหม ยงัมคีนชื่อตลกแบบนี้อกีเหรอ”

“ตลกตรงไหนคะ” หญงิสาวตวดัตามองค้อนเขา

ชายหนุ่มยิ้มละไม “ตลกตรงชื่อนี่แหละ”

“คุณ...”

ไม่ทนัที่เธอจะเอ่ยอะไร เขากร็บีโบกมอืตดับท “ไปตามคณุพลอยเล่น

ลิ้นมาได้แล้ว ฉนัอยากคุยเรื่องงานแล้ว”

คราวนี้เขาแกล้งพูดชื่อผดิอย่างจงใจ หญงิสาวหน้างอ แต่ไม่ตอบโต้

เขา ได้แต่แสดงอาการโกรธออกมาทางสีหน้าอย่างเห็นได้ชัด จนเขาคิดว่า

ควรจะเลกิหยอกล้อเธอเล่นเสยีท ีเพราะนี่มนักเ็ลยเวลาท�างานและเวลานดั

มานานพอด ูถ้าเขาไม่มาสาย เธออาจได้กลบับ้านไปอา่นหนงัสอืเตรยีมสอบ 

หรอืไม่กน็อนตพีุงดูละเมง็ละครสบายใจเฉบิไปแล้ว

“รอสกัครู่นะคะ” เธอบอกเสยีงแขง็ แล้วกเ็ดนิออกไป ก่อนจะกลบั

เข้ามาพร้อมกบัถอืสมดุโน้ตและเอกสารหนึ่งแฟ้มมาวางปังบนโต๊ะแล้วนั่งลง 

“ฉนัพร้อมแล้วค่ะ”

ชานนท์เลิกคิ้วด้วยความงุนงง ก่อนจะอ้าปากค้างเมื่อปะติดปะต่อ

เรื่องราวได้แล้วว่า เขาไม่เหน็ใครที่นี่นอกจากเธอคนเดยีว และตอนที่เหน็
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เธอครั้งแรก กด็ูเหมอืนเธอจะเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากออฟฟิศด้วย 

หญงิสาวคนนี้ไม่ได้ชื่อเหมอืนพลอยลลนิณ์ แต่เธอคอืพลอยลลนิณ์

ต่างหาก 

และเธอกไ็ม่ใช่เดก็ฝึกงานอย่างที่เขาคดิด้วย แต่เป็นที่ปรกึษาทางการ

เงนิที่เขานดัไว้นั่นเอง

“คะ...คุณพลอย...ลนั...หลนิ”

“พลอย-ละ-ลนิ ค่ะ” เธอแก้ให้ทลีะค�า ก่อนจะเอานิ้วแตะรมิฝีปาก

อิ่มแดงจดั “ดูปากดฉินันะคะ พลอย-ละ-ลนิ”

“เอ่อ...ครบั คุณพลอย-ละ-ลนิ” เขาพูดตามช้าๆ

“ถ้าล�าบากมาก เรยีกพลอยเฉยๆ กไ็ด้ค่ะ”

เขายิ้มเจื่อน “กด็คีรบั”

“เรามาเริ่มกนัเลยดไีหมคะ”

“ดะ...ดคีรบั” ชานนท์คล้อยตาม “แต่ก่อนอื่นผมต้องขอโทษคณุพลอย

ก่อนนะครบัที่มาสาย ผมเพิ่งกลบัจากอเมรกิา เลยยงัไม่ชนิกบัการจราจร

ของเมอืงไทยสกัเท่าไร” 

“ค่ะ” เธอพยกัหน้า

“แล้วอกีเรื่องที่ต้องขอโทษ กค็อืเรื่องที่ดนัคดิไปเองว่าคุณเป็น...”

“นกัศกึษาฝึกงาน” เธอโพล่งขึ้น

“ใช่ครบั” ชานนท์หวัเราะแหะๆ “คุณหน้าเดก็มาก ไม่คดิว่าจะเป็นถงึ 

ผอ. ฝ่ายฯ”

“ขอโทษนะคะที่ท�าให้สบัสน” พลอยลลนิณ์เชดิหน้าสวยใสของเธอขึ้น

ด้วยท่าทางเย่อหยิ่งชวนมอง 

ไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะมีอายุอานามเกือบจะสามสิบอยู่รอมร่อแล้ว 

หากไม่บอกเขากย็งัคงนกึว่าเธออายุราวๆ ยี่สบิโน่นเลย

“ฉันว่าเรามาคุยเรื่องงานกันดีกว่าค่ะ” เธอท�าสีหน้าเอาจริงเอาจัง  

หยบิปากกาขึ้นมากดแกร๊กๆ พลางเปิดสมุดโน้ตไปหน้าที่ว่าง
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“กด็คีรบั” เขาพยกัหน้าเหน็ด้วย “คณุสปุรยีาที่เป็นฝ่ายสรรหาบรษิทั

จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แนะน�าว่าถ้าผมจะน�าบริษัทเข้าจดทะเบียน 

ควรจะมทีี่ปรกึษาทางการเงนิ ผมปรกึษาเพื่อนที่เคยจดทะเบยีน เขาแนะน�า

ว่าคุณเก่งมาก ผมกเ็ลยอยากพบคุณเพื่อปรกึษาเรื่องนี้น่ะครบั”

“บรษิทัแอลทเูอสการ์เมนต์ของคณุท�าธรุกจิเกี่ยวกบัการผลติเสื้อผ้า

ส�าเรจ็รูปส่งออกใช่ไหมคะ”

“อนัที่จรงิ มนัเป็นบรษิทัของอากงน่ะครบั”

“โอเคค่ะ อากงของคุณต้องการจดทะเบยีนในตลาดฯ ใช่ไหมคะ”

“อากงยังไม่รู้เรื่องนี้ครับ” ชานนท์ยักไหล่ ก่อนจะยกกาแฟขึ้นจิบ 

“อมื...กาแฟคุณอร่อยดนีะ”

“ขอบคุณค่ะ” เธอค้อมศีรษะเล็กน้อย ก่อนจะวกกลับเข้าเรื่อง 

“หมายความว่ายงัไงคะ ที่ว่าอากงของคุณยงัไม่รู้เรื่องนี้”

“คือตอนนี้ท่านด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานก็จริง แต่คนบริหารงาน

จริงๆ คือพี่สาวผม หลังจากผมเรียนจบแล้วกลับมารับช่วงต่อจากเธอที่

ก�าลงัจะตามไปอยู่กบัสามทีี่เมอืงจนี ผมกพ็บว่าตอนนี้บรษิทัเรามอีอร์เดอร์

มาก และจะเพิ่มมากขึ้นทุกท ีแต่โรงงานกบัคนงานของเรามจี�ากดั ผมกเ็ลย

คิดว่าน่าจะขยายโรงงานออกไปเพื่อรองรับงานที่ก�าลังจะเพิ่มมากขึ้นใน

อนาคต แต่ช่วงนี้แบงก์ปล่อยกู้ยากมาก เพราะเพิ่งผ่านวิกฤติฟองสบู่มา  

แล้วผมก็ไม่อยากให้บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ก็เลยนึกถึงการจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรพัย์ขึ้นมา”

“กเ็ป็นความคดิที่ดคี่ะ”

“แต่ผมไม่แน่ใจว่าอากงจะเปิดใจรับเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหน ผม

เลยอยากมาหาข้อมูลก่อน อยากรู้คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน ข้อดี 

ข้อเสียของการเข้าตลาดฯ จะได้ไม่มีปัญหาเวลาน�าเรื่องเข้าที่ประชุมของ

ครอบครวั ถ้าอากงสงสยัเรื่องไหน ผมกจ็ะได้ตอบได้ถูก ดกีว่าอกึอกัจน

ท่านร�าคาญ พาลไม่อนุญาตให้ท�าเสยีเปล่าๆ”
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“ถ้าอย่างนั้นฉนัจะแนะน�าขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งคณุสมบตัขิองบรษิทั

ที่จะสามารถจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ให้คุณทราบก่อน...”

“แต่นี่มนัเลยเวลางานแล้ว” ชานนท์ขดัขึ้น ก่อนจะยกนาฬิกาขึ้นมาดู 

“ผมไม่ได้รบกวนคุณใช่ไหมครบั”

“ไม่ค่ะ” เธอตอบเสยีงแขง็

“แล้วคุณทานข้าวเยน็หรอืยงั”

พลอยลลนิณ์ถอนใจเฮอืก “ถ้าคณุยงัขนืเฉไฉไปนอกเรื่องตลอดเวลา

แบบนี้ กจ็ะยิ่งเลยเวลาไปใหญ่นะคะ”

เขายกมอืยอมแพ้ “ผมแค่เป็นห่วง มนัใกล้ค�่าแล้ว กลวัคุณจะหวิ”

“ไม่เป็นไรค่ะ คดิว่าคงไม่นาน”

“แสดงว่าคุณยงัไม่ได้ทานอาหารเยน็ใช่ไหม”

พลอยลลนิณ์ขมวดคิ้วมุน่กึ่งร�าคาญ รมิฝีปากอิ่มเม้มแน่นอย่างอดกลั้น 

ก่อนจะเผยอออกแล้วตอบเตม็เสยีง “ยงัค่ะ”

“ดเีลย” ชานนท์ดดีนิ้วดงัเป๊าะ “ผมกย็งัไม่ได้กนิ งั้นเราลงไปที่ห้าง 

หาอะไรกนิระหว่างที่คุณอธบิายขั้นตอนต่างๆ ให้ผมฟังดไีหม”

“ฉนัยงัไม่หวิค่ะ” เธอปฏเิสธเสยีงแขง็

“แต่ผมหิวนี่” เขาใช้มือลูบท้องเป็นการยืนยัน เสียดายที่มันไม่ร้อง

โครกครากให้เธอสงสารมากกว่านี้

“งั้นคุณกเ็ลกินอกเรื่องเสยีทสีคิะ”

“นี่ไม่ได้นอกเรื่องนะครบั” ชานนท์ค้าน “เอาเหอะน่า ไปทานเป็นเพื่อน

ผมหน่อย ระหว่างทานกค็ุยกนัไปพลาง จะได้ไม่เครยีด เดี๋ยวผมเลี้ยงเอง”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ ต่างคนต่างออกดกีว่า”

“แปลว่าโอเคแล้วนะ” ชานนท์ถอืโอกาสสรุปเอาดื้อๆ

พลอยลลนิณ์อ้าปากค้าง 

ชานนท์ไม่ปล่อยให้เธอตั้งสตไิด้แล้วปฏเิสธเขา รบีลุกพรวดขึ้นแล้ว

เปิดประตูเดนิออกไปจากห้องประชุม แต่เธอไม่ตามออกมา เขาจงึก้าวถอย
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หลงัไปแล้วเอนตวัชะโงกหน้าเข้าไปในห้องประชุมอกีครั้ง “เรว็สคิุณ เดี๋ยว

ไส้ขาดพอด”ี

ที่ปรกึษาทางการเงนิสาวจ้องเขาด้วยสายตาไม่พอใจ ก่อนจะถอนใจ

เฮือกแล้วเก็บข้าวของใส่กระเป๋าสะพายใบเก๋ของเธอ จากนั้นจึงลุกขึ้นเดิน

ตามเขาออกมา

“ขอปิดบรษิทัก่อนนะคะ” เธอบอก ก่อนจะหนัไปใช้กุญแจลั่นกลอน

ไว้พร้อมกดตวัเลขบนแป้นรหสัข้างประตูอย่างคล่องแคล่ว

เห็นแบบนี้ชานนท์ก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมา เพราะตอนที่เขาเห็นเธอเปิด

ประตูออกมาเมื่อครู่ นั่นคงเป็นวินาทีแห่งการสิ้นสุดความอดทนในการ 

รอคอยแล้ว ตอนนั้นเธอคงก�าลังกลับบ้าน หากเขาไม่มาถึงเสียก่อนก็คง 

ไม่ได้เจอเธออย่างแน่นอน

‘โชคดีจริงๆ’ เขาคิด ยิ้มมุมปากอย่างพึงใจ ก่อนจะหุบลงเมื่อเธอ 

หนัมาค้อนให้

“เชญิครบั” ชานนท์ผายมอืให้เธอ ก่อนจะรบีเดนิไปกดลฟิต์ ไม่นาน

ลิฟต์ตัวนั้นก็พาเขากับเธอลงไปยังส่วนที่เป็นห้างสรรพสินค้าซึ่งเต็มไปด้วย

ผู้คนพลุกพล่าน ร้านอาหารทุกร้านแน่นเอี้ยด

“คุณชอบทานอะไรอะ”

“อะไรกไ็ด้ค่ะ คุณเลอืกเถอะ”

“เอ...กนิอะไรดนี้า” ชายหนุ่มเกาคางอย่างครุ่นคดิ สอดส่ายสายตา

หาร้านที่ชื่นชอบ ก่อนจะชี้ชวนเธอเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังที่บังเอิญคน 

ยังไม่เยอะเท่าไร พอได้ที่นั่งเขาก็สั่งชุดอาหารกล่องญี่ปุ่น ส่วนเธอสั่งชุด 

ปลาดบิ

“เริ่มกนัเลยดไีหมคะ” พลอยลลนิณ์เอ่ยหลงัจากพนกังานรบัออร์เดอร์ 

เดนิไปแล้ว เธอขยบัแฟ้มงานมากลางโต๊ะพร้อมท�าท่าว่าจะเปิดสมุดโน้ตและ

หยบิปากกา

“เดี๋ยวสคิุณ” ชานนท์ยกมอืขึ้นปราม “กนิก่อน”
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เธอท�าหน้าเซง็ “นี่คุณจะจรงิจงัหน่อยได้ไหมคะ แบบนี้อากงคุณจะ

เชื่อถอืคุณหรอืคะ”

“กองทพัท้องเดนิน่า”

“เดนิด้วยท้องค่ะ” หญงิสาวแก้พร้อมส่ายหน้าถอนใจเฮอืก

“ภาษาไทยผมไม่ค่อยแข็งแรง” เขาหัวเราะแก้เก้อ แต่ดูเหมือนเธอ 

จะไม่ตลกด้วย เขาจงึยิ้มเจื่อนให้ ก่อนจะเลื่อนข้าวของของเธอไปไว้รมิโต๊ะ 

“เอาเป็นว่ากนิก่อนกแ็ล้วกนั เดี๋ยวค่อยไปหาร้านนั่งคุยกนัสบายๆ”

“นี่ยงัจะไปต่ออกีหรอืคะ”

“โธ่คุณ มานั่งคุยงานกนัในร้านอาหารคนแน่นๆ แบบนี้ ไม่เกรงใจ

คนรอกนิบ้างหรอืครบั” ชานนท์พยกัพเยดิไปที่หน้าร้านซึ่งตอนนี้มคีนมายนื

ออกนัเตม็แล้ว “ดูสนิั่น ยนืรอควิกนัเยอะเลย”

พลอยลลินณ์ค้อนเขาโดยไม่ได้หันไปมองตามสายตาเขา เพราะคง 

รูด้อียูว่่าเวลาเช่นนี้คนมารอควิรบัประทานอาหารร้านนี้มากแค่ไหน ก่อนจะ

ถอนใจออกมาเบาๆ อย่างยอมจ�านน

“คุณชอบอาหารญี่ปุ่นไหม”

“กก็นิได้ค่ะ”

“แล้วชอบกนิอาหารแบบไหนล่ะ ไทย จนี หรอืฝรั่ง”

“ไทย” เธอตอบสั้นๆ ท่าทางใกล้จะหมดความอดทนกบัเขา

แต่อย่าหวงัว่าเขาจะถอยเลย

ชานนท์ถูมือ “แหม...ดีเลยครับ พอดีเพื่อนผมเปิดร้านอาหารไทย 

อยู่ที่ทองหล่อ อาหารอร่อยมาก คุณสนใจไหมครบั”

“ไม่ค่ะ” พลอยลลนิณ์ปฏเิสธทนัควนั

“อ้าว...ท�าไมล่ะ”

“ไม่ว่างค่ะ”

“ท�าไมไม่ว่างล่ะครบั”

“กฉ็นัท�างานตลอดเวลา”
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“วนันี้คุณยงัมาทานอาหารญี่ปุ่นกบัผมได้เลยนี่นา”

“ขอโทษนะคะ” หญงิสาวเสยีงแขง็ขึ้น “นี่ไม่ใช่การนดัเดต ฉนัไม่ได้

ตั้งใจมาทานอาหารกับคุณ ฉันก�าลังท�างานด้วยการให้ค�าปรึกษาคุณเรื่อง 

น�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่คุณก็เอาแต่จะเฉไฉไป 

เรื่องอื่นตลอดเวลา”

“ใจเย็นๆ สิคุณ” ชานนท์โบกมือ พยายามบรรเทาความฉุนเฉียว 

ของเธอ “คนหนัมามองกนัทั้งร้านแล้ว”

พลอยลลินณ์ชะงัก เหลียวมองทั่วร้านก็เห็นจริงอย่างที่เขาบอก  

จงึเงยีบเสยีงลง แต่สหีน้ากย็งัมนึตงึอยู่ดี

“ผมขอโทษ”

“เรื่องอะไรอกีคะ”

“กเ็รื่องที่ท�าให้คณุอารมณ์เสยีไงล่ะ ผมไม่ได้ตั้งใจจรงิๆ นะ” ชายหนุม่

เอ่ยเสยีงอ่อน “ผมแค่อยากแก้ตวัที่มาสาย แล้วกย็งัเข้าใจคุณผดิอกี เลย

อยากจะพามาเลี้ยงข้าว ไม่ได้ตั้งใจจะให้คุณรู้สกึอดึอดัอะไรหรอก”

หญงิสาวยงัคงหน้าง�้างอ แถมด้วยสะบดัหน้าพรดืใส่เขาอกีต่างหาก

“เอาเป็นว่าหลงัทานอิ่มแล้ว เราไปหาร้านกาแฟนั่งคุยกนัให้เป็นเรื่อง

เป็นราว ผมจะไม่ขดัคุณอกีเลย ตกลงไหมครบั”

พลอยลลนิณ์นั่งหน้านิ่งอยูค่รูห่นึ่ง ก่อนจะตอบสั้นๆ แบบให้เรื่องมนั

จบๆ ลง “ค่ะ”

ชานนท์ยิ้ม ‘ผู้หญงิอะไร เวลาโกรธกย็งัสวย’

เมื่อพนกังานน�าอาหารที่สั่งมาเสร์ิฟ ทั้งคูก่ร็บัประทานอาหารกนัอย่าง

เงียบๆ ชานนท์กินไปก็จ้องมองเธอไปอย่างนึกชื่นชม ทั้งสวย ทั้งหุ่นด ี 

และเก่งๆ แบบนี้มนัช่างโดนใจเขาเหลอืเกนิ 

วนันี้ช่างเป็นวนัที่โชคดจีรงิๆ ได้ทั้งความรู้ แถมอิ่มท้องพร้อมอิ่มใจ

ด้วยอาหารตาอกีต่างหาก

หลังจากอิ่มหน�ากันแล้ว เขาก็ชวนเธอไปนั่งในร้านกาแฟชื่อดัง  



18  l  อ ล ว น ลุ้ น หุ้ น รั ก

พลอยลลนิณ์ไม่รอช้าให้เขาหาเรื่องโยกโย้อกี รบีน�าแฟ้มเอกสารที่เตรยีมไว้

ตั้งแต่ที่บรษิทัมากางบนโต๊ะ ก่อนจะอธบิายแนวทางการเตรยีมความพร้อม

สู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนให้เขาฟังคร่าวๆ ตั้งแต่เรื่องส่วนประกอบของ

ตลาดทุนว่ามโีครงสร้างอย่างไรบ้าง และเมื่อเข้าตลาดหุ้นได้แล้ว บรษิทัจะ

มปีระโยชน์และผลกระทบอะไรบ้าง รวมทั้งเกณฑ์การรบัหุ้นสามญั เรื่อง

ผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอนหลกั และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าจดทะเบยีน

ชานนท์ได้แต่นั่งฟังเงียบๆ ตามที่ให้สัญญาไว้ รู้สึกไม่ผิดหวังเลยที่

เลือกเธอมาเป็นที่ปรึกษาเรื่องนี้ เพราะพลอยลลินณ์ไม่เพียงแต่จะเป็นคน 

ที่เก่ง พดูจาฉะฉาน เธอยงัเป็นคนที่สวยจนท�าให้หวัใจของเขาแทบละลายไป

กองสยบอยู่แทบเท้าเธอทเีดยีว



“ลื้อจะบ้าเหรอ อาจิ๊บ!” 
เสียงกราดเกรี้ยวดังมาจากชายชราที่นั่งเป็นประธานอยู่ตรงหัวโต๊ะ

อาหารกลางคฤหาสน์หลงัใหญ่ ดวงตาเบกิโพลงด้วยความไม่พอใจอย่างยิ่ง 

หลงัจากได้ยนิสิ่งที่หลานชายคนโปรดพูดออกมา

“ไม่บ้าครับอากง” ชานนท์ตอบอย่างใจเย็น แม้จะคาดการณ์เอาไว้

แล้วว่าท่านอาจไม่พอใจ แต่กไ็ม่คดิว่าจะเหน็ท่านโกรธจดัขนาดนี้ “อากงกร็ู้ 

เราต้องขยายกจิการ และนี่กเ็ป็นทางเดยีวที่เราจะท�าได้”

“อั๊วไม่เอากบัลื้อหรอก” เกยีรต ิลิ้มศริะสกุล หรอือากงที่ชายหนุ่ม

เรียกโบกมือรัวๆ “อะไรวะ จะเอากิจการที่อั๊วอุตส่าห์สร้างมากับมือไป 

แบ่งให้คนอื่น ลื้อท�าอย่างกับโรงงานอั๊วเป็นเป็ดเป็นไก่ จะตัดแบ่งขายเป็น

ชิ้นๆ ได้ อั๊วไม่เอากบัลื้อด้วยหรอก”

“แต่อากงครบั...” ชานนท์พยายามจะอธบิาย แต่ยงัไม่ทนัจะพดูอะไร

ออกไป ผู้เป็นปู่กข็ดัขึ้นเสยีก่อนด้วยการฟาดโต๊ะอาหารเสยีงดงัเปรี้ยง

“ลื้อหยุดพูด!” เกียรติชี้หน้าหลานชาย “ถ้าขืนลื้อพูดอีกค�าเดียว  

๒
ปมขัดแย้ง
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อั๊วจะไล่ลื้อออกจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดเดี๋ยวนี้เลย”

ชานนท์ถงึกบัชะงกั พูดอะไรไม่ออก เพราะเขาเพิ่งเข้ารบัต�าแหน่งนี้

แทนพี่สาวที่จะต้องเดินทางตามสามีไปท�าหน้าที่ศรีภรรยาที่ดีที่ประเทศจีน

ยงัไม่ถงึหนึ่งเดอืนด้วยซ�้า

“ใจเยน็ๆ สคิะ อากง” 

เสยีงหวานใสของ ณสิสา พี่สาวคนเดยีวของชานนท์ท�าให้อารมณ์ของ

เกียรติสงบลงเล็กน้อย นั่นเพราะเธอและสามีถือเป็นบุคคลส�าคัญที่มีส่วน

ผลกัดนัให้ บรษิทัแอลทเูอสการ์เมนต์ของผูเ้ป็นปู ่สามารถผ่านพ้นสถานการณ์

คบัขนัครั้งใหญ่อนัเนื่องมาจากวกิฤตการณ์ฟองสบูแ่ตกเมื่อปี ๒๕๔๐ มาได้ 

แม้ตอนนี้จะยงัไม่ฟื้นตวัดนีกั แต่กถ็อืว่าคลี่คลายปัญหาส่วนใหญ่ไปได้มาก

แล้ว เกยีรตจิงึเกรงใจหลานสาวคนนี้อยู่มากทเีดยีว

“อาจุ๊บ ลื้อฟังน้องชายลื้อพูดสิ มันคิดได้ยังไง จะเอากิจการของ

ตระกูลเราไปแบ่งให้คนอื่น อั๊วสร้างมากบัมอื มนัจะพงักเ็พราะไอ้ความคดิ

บ้าๆ แบบนี้แหละ”

“จุ๊บว่าอากงใจเยน็ๆ ฟังเหตุผลของจิ๊บก่อนไม่ดหีรอืคะ”

“นั่นสคิรบัป๊า” ด�ารงเกยีรตผิูเ้ป็นบดิาของทั้งณสิสาและชานนท์กล่าว

สนบัสนุนลูกๆ “ฟังอาจิ๊บพูดก่อนไม่ดกีว่าหรอืครบั”

คราวนี้ดวงตาขุน่เขยีวตวดัจากหลานชายไปยงัผูเ้ป็นลกูชายคนเดยีว

ทันที ท่าทางที่อ่อนลงจากค�าพูดของหลานสาวคนเก่งกลายเป็นฉุนเฉียว 

ขึ้นมาอกีครั้งเมื่อได้ยนิเสยีงลูกชายพูดขดัความคดิตน

“ลื้อไม่ต้องพูดเลยอาโอว” เกียรติยกนิ้วชี้หน้าบุตรชาย “ที่บริษัท 

ของอั๊วเกอืบต้องเจ๊งไปคราวก่อน กไ็ม่ใช่เพราะลื้อหรอกเหรอ”

ด�ารงเกยีรตหิน้าเสยี เพราะค�ากล่าวหาของผู้เป็นพ่อไม่ได้เกนิจรงิไป

เลยแม้แต่น้อย เขาเองคือคนที่ท�าให้ตระกูลลิ้มศิระสกุลพบกับปัญหาอัน

หนกัหน่วง หลงัจากหลงเชื่อเพื่อน ไปร่วมลงทุนเปิดโรงงานผลติเหลก็เส้น

และเหลก็รปูพรรณส่งขายให้แก่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ที่เตบิโตอย่างมากมา
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ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ โดยหารู้ไม่ว่านั่นคอืหายนะครั้งใหญ่ เพราะมนัคอืฟองสบู่

ที่ก�าลงัรอวนัระเบดิ 

การลงทุนเกนิตวัของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เกดิจากการกู้หนี้ยมืสนิ

จากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงของตลาดกระทิง หรือภาวะการลงทุนคึกคักอย่างมาก

เกนิไป จงึท�าให้เกดิวกิฤตการณ์เศรษฐกจิฟองสบูแ่ตกในเวลาต่อมา บรษิทั

ผลติเหลก็ของด�ารงเกยีรตต้ิองประสบกบัการล้มละลาย ต้องขายทรพัย์สนิ

ทุกอย่างเพื่อใช้หนี้ แต่กย็งัไม่พออยู่ด ีเพราะค่าเงนิบาทที่ถูกปล่อยลอยตวั

ท�าให้มูลค่าหนี้เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าทว ีร้อนถงึนายเกยีรตทิี่ต้องยื่นมอืเข้ามา

ช่วยเหลือลูกชาย เพราะเป็นทั้งพ่อและผู้ค�้าประกันเงินกู้ให้ด้วย ท�าให้ม ี

ผลกระทบมาถึงกิจการเสื้อผ้าที่ต้องเดือดร้อนไปด้วย จนเกือบถึงขั้นต้อง

ปิดโรงงานกนัเลยทเีดยีว

“เก๋าเจ้ง!” เกยีรตโิพล่งขึ้นอกี เล่นเอาสุนยี์ ผู้เป็นศรภีรรยาซึ่งนั่งอยู่

ข้างๆ สะดุ้ง

“อากัง อั๊วบอกลื้อตั้งหลายรอบแล้วว่าอย่าด่าลูกแบบนั้น เพราะ 

ถ้ามนัเป็นลูกหมา ลื้อกบัอั๊วกค็อืหมา”

ชายชราส่ายหน้าอย่างคับข้องใจที่ใช้ค�าด่าติดปากไม่ได้ เพราะพาน

จะเข้าตัวเองเสียเปล่าๆ จึงหันไปชี้หน้าลูกชายอีกครั้งอย่างสบประมาท  

“ลื้อมันตัวซวยแท้ๆ ท�าให้อั๊วเดือดร้อนคนเดียวไม่พอ นี่ยังสนับสนุนให้

ลูกชายลื้อมาท�าลายกจิการอั๊วอกีคนหรอืไง อาโอว”

เมื่อด�ารงเกียรติถูกปรามาสอย่างรุนแรงเช่นนั้นก็ท�าให้บรรยากาศ 

ในห้องอาหารเตม็ไปด้วยความอดึอดั ชานนท์เองรู้สกึผดิขึ้นมาจนจุกอกไป

หมดที่ท�าให้บิดาต้องพลอยถูกต่อว่าไปด้วย แม้เขาจะรู้ดีว่าปู่ไม่ได้ตั้งใจ 

จะว่าพ่อแบบนั้นก็ตาม เพราะท่านรักพ่อของเขามาก แต่ที่โพล่งออกมา 

แบบนี้คงเป็นเพราะโกรธที่เขาเอ่ยเรื่องการน�าบรษิทัของท่านเข้าจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์ขึ้นมาพูดกลางวงอาหารต่างหาก
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“ผมอิ่มแล้ว” ด�ารงเกียรติบอกกับผู้เป็นพ่อ ก่อนจะวางตะเกียบ 

กบัถ้วยข้าวต้มลงแล้วลุกเดนิหนไีป 

โสภาผู้เป็นภรรยาเห็นท่าไม่ดี เพราะตนเองก็มีส่วนร่วมกับการ 

ตดัสนิใจของสามใีนครั้งนั้นด้วย จงึรบีลุกขึ้นเดนิตามสามไีปทนัที

“ดูมนั” เกยีรตโิพล่งขึ้นอกี “เอาแต่หนทีั้งคู่ ไม่คดิจะช่วยแก้ปัญหา

อะไรเลย”

“อากงคะ” ณสิสาปรามผู้เป็นปู่เสยีงอ่อน

ชานนท์มองพ่อแม่เดินจากไปแล้วลอบถอนใจออกมา...นี่คงเป็นอีก

สาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ปู่ไม่ไว้ใจพ่ออกี เพราะหลงัจากโรงงานผลติเหลก็ของพ่อ

ล้มละลาย พ่อก็แก้ปัญหาด้วยการหนีไปประเทศจีนดื้อๆ ทิ้งภาระหนี้สิน

ต่างๆ เอาไว้ให้พี่สาวของเขากบัปูต้่องตามล้างตามเชด็ ยงัดทีี่ได้พี่เขยมาช่วย

เหลอื ไม่เช่นนั้นบรษิทัจะเป็นอย่างไรบ้างกไ็ม่รู้

หลังจากบรรยากาศผ่อนคลายลง ณิสสาก็หันมาขยิบตาให้ชานนท์

เป็นเชิงบอกให้ใจเย็นๆ...เขาพยักหน้ารับอย่างเข้าใจ เพราะแม้ปู่จะสงบลง

ไปได้บ้างจากเสียงนุ่มนวลของเธอ แต่ถ้าเขาพูดอะไรออกไปอีกตอนนี้  

ท่านกอ็าจระเบดิขึ้นมาอกีครั้งกไ็ด้ จงึได้แต่สงบปากสงบค�า และพยายาม

คดิหาช่องทางตะล่อมท่านใหม่อกีครั้งหนึ่ง

“ใจเย็นๆ นะคะอากง” หญิงสาวปลอบ ก่อนจะใช้ตะเกียบคีบผัก 

สบัละเอยีดสเีขยีวอื๋อใส่ถ้วยข้าวต้มของผู้เป็นปู่อย่างเอาใจ “นี่ค่ะ กาน้าฉ่าย

เจ้าอร่อยที่อากงชอบไงคะ”

“ขอบใจๆ” ชายชราเอ่ย ก่อนจะจับตะเกียบกับถ้วยแล้วยกขึ้นซด  

พอกินหมดก็ไม่วายบ่นอุบออกมาอีก “อั๊วละเสียดายลื้อจริงๆ นะอาจุ๊บ  

ไม่น่าทิ้งงานที่นี่ไปอยู่เมอืงจนีเลย ทางโน้นกไ็ม่ได้เดอืดร้อนอะไรไม่ใช่เหรอ 

น่าจะอยู่ช่วยกนัก่อน”

“ได้ยงัไงกนัล่ะอากงั” สุนยี์แย้ง “อาจุ๊บแต่งงานแล้ว กต็้องไปอยู่กบั

สาม ีช่วยครอบครวัสามที�ามาหากนิส”ิ
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“นั่นสิคะ” หญิงสาวยิ้ม “แต่อากงไม่ต้องห่วงหรอกนะคะ เพราะ 

ถงึจุ๊บจะไม่อยู่ แต่อากงกย็งัมจีิ๊บอยู่อกีทั้งคนไงคะ”

เกียรติเหลือบมองไปทางหลานชายอย่างไม่ค่อยเชื่อใจนัก เพราะ 

หลังจากรับงานต่อจากณิสสา เขาก็ดันมีความคิดบรรเจิดที่จะน�ากิจการ 

ที่ท่านสู้อุตส่าห์สร้างมาด้วยหยาดเหงื่อไปให้คนอื่นเข้ามามสี่วนยุ่มย่าม 

แม้ท่านจะไม่ได้พูดอะไรออกมาให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นอีก  

แต่สายตาที่จ้องมองมายังเขาอย่างไม่ไว้ใจนั้น ก็ท�าเอาชานนท์ถึงกับหมด

ก�าลงัใจไปโข รู้สกึตื้อขึ้นมาจนแทบจะกนิอะไรไม่ลง

“ผมก็อิ่มแล้วเหมือนกันครับ ขอตัวไปท�างานก่อนนะครับ” เขาวาง

ตะเกียบกับถ้วยลง ก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องอาหารไปเงียบๆ  

แต่ก็ยังไม่วายได้ยินเสียงกระแนะกระแหนจากปู่ลอยมาตามลมว่า...เป็น

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

ชานนท์เดินล้วงกระเป๋าออกจากบ้านด้วยความรู้สึกผิดหวัง เพราะ
ตั้งใจมาช่วยเหลือกิจการของปู่อย่างเต็มที่ แต่กลับโดนคัดค้านเสียตั้งแต่

โครงการแรกเลย

เมื่อนึกย้อนไปหลายปีก่อน หลังจากรับรู้ว่าพ่อสร้างปัญหาให้แก่

บรษิทัแอลทเูอสการ์เมนต์ของปูถ่งึขั้นวกิฤตเิมื่อตอนปี ๒๕๔๐ ชานนท์กค็ดิ

ว่าจะกลบัมาช่วยพี่สาวกอบกู้สถานการณ์ ทั้งๆ ที่ตวัเองกย็งัเรยีนปรญิญา

โทไม่จบ แต่พี่สาวก็ห้ามไว้ และบอกให้เขาตั้งใจเรียนให้จบก่อน เพราะ 

น่าจะช่วยบริษัทได้มากกว่าเรียนครึ่งๆ กลางๆ แล้วกลับมา ซึ่งอาจท�าให้ 

ไม่ได้ทั้งใบปรญิญาและไม่สามารถช่วยกจิการทางบ้านได้ อกีทั้งนายเกยีรติ

ผู้มองการณ์ไกลก็ได้กันเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ให้เป็นค่าเล่าเรียนหลานทั้งสอง

จนจบก่อนที่จะเกดิวกิฤตขิึ้น การเรยีนจงึไม่ใช่ภาระหนกัที่จะมาถ่วงบรษิทั

ด้วย เขาจงึมมีานะท�าตามที่พี่สาวแนะน�า ตั้งใจร�่าเรยีนอย่างเตม็ที่ หวงัว่า

จะน�าความรูค้วามสามารถกลบัมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกจิการของครอบครวั 
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แต่นี่อะไร แค่โครงการแรกกล็้มเหลวไม่เป็นท่าเสยีแล้ว

ชายหนุ่มถอนใจเฮอืก ก่อนจะชะงกัฝีเท้าเมื่อได้ยนิเสยีงเรยีกมาจาก

ด้านหลงั

“จิ๊บ”

เขาหนัไปหาเสยีงเรยีกนั้น “อ้าว เจ้จุ๊บ”

“เจ้เดนิไปด้วยคนส”ิ

“เอาสิเจ้” เขาพยักหน้าหงึกๆ แล้วเดินมุ ่งหน้าต่อไปยังอาคาร

ส�านกังาน “เกบ็ของเสรจ็แล้วเหรอ”

“เรยีบร้อยแล้ว” หญงิสาวตอบ

“ไม่เปลี่ยนใจอยู่ต่ออกีสกัพกัเหรอ”

“ถามอย่างนี้ น้อยใจอากงใช่ไหม” พี่สาวเอื้อมมอืขึ้นตบบ่าเขา

ชานนท์ถอนใจเฮอืก “ท�าไมอากงไม่ยอมฟังเหตุผลบ้าง”

“เป็นเพราะอากงรกัโรงงานนี้มากน่ะส”ิ ณสิสาบบีไหล่ชายหนุ่ม “พอ

รกัมาก กห็วงมาก รู้ไหมว่ากว่ากจิการของอากงจะใหญ่โตได้ขนาดนี้ อากง

ต้องผ่านอะไรต่อมอิะไรมาเยอะแยะเลยนะ ล้มลุกคลุกคลานมากห็ลายหน 

ที่หนกัหน่อยกค็ราวที่เพิ่งผ่านมานั่นแหละ พอจิ๊บบอกว่าจะให้แบ่งกจิการไป

ให้คนภายนอกน่ะ อากงกเ็ลยโมโหจนไม่ฟังอะไร”

จรงิอย่างที่ณสิสาพูด ปู่ของเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานตั้งแต่

ทั้งเธอและเขายังไม่เป็นวุ้นเลย ซึ่งก็รวมไปถึงจุดก�าเนิดของบริษัทแห่งนี้  

มันก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่รุ่นทวดของเขาซึ่งหอบเสื่อผืน

หมอนใบซุกทองค�าแท่งอพยพมาจากประเทศจนีอกีด้วย

ทวดหรอืเหล่ากงที่ชานนท์กบัณสิสาเรยีกนั้นล่องเรอืมาจากประเทศ

จนี มาถงึกต็้องท�างานทุกอย่างที่หาได้ หนกักเ็อาเบากส็ู้ สุดท้ายกไ็ด้ท�างาน

เป็นลูกจ้างร้านขายผ้าแห่งหนึ่งในตลาดพาหุรัด จนกระทั่งประสบพบรัก 

กบัเหล่าม่าซึ่งเป็นคนงานร้านตดัเยบ็เสื้อผ้าที่อยูใ่กล้เคยีงกนั จนในที่สดุกไ็ด้

แต่งงานกนั
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เมื่อมีครอบครัว เหล่ากงจึงตัดสินใจน�าทองแท่งที่ติดตัวมาจาก

ประเทศจนีไปขาย น�าเงนิไปเซ้งห้องแถวย่านตลาดพลู เปิดโรงงานตดัเยบ็

เสื้อผ้าเล็กๆ หวังจะให้เป็นกิจการสร้างความมั่นคงให้แก่เมียและลูก และ

ด้วยความขยนัขนัแขง็ของทั้งเหล่ากงและเหล่าม่า ในที่สดุโรงงานกข็ยายใหญ่

ขึ้นจากห้องแถวหนึ่งห้อง กลายเป็นสองห้อง และสามห้องในที่สุด

กิจการของเหล่ากงเจริญก้าวหน้ามาก ท�าให้เกียรติและน้องชายอีก

สองคนที่เรยีนจบแค่ชั้นประถมต้องมาช่วยงานที่โรงงาน แต่พอเหล่ากงและ

เหล่าม่าเสียชีวิต สามพี่น้องก็ตัดสินใจขายกิจการแบ่งสมบัติและแยกย้าย

กนัไปท�ากจิการของตนเอง เกยีรตนิ�าเงนิส่วนของตนไปซื้อที่ดนิแถวชายทะเล

บางขนุเทยีน เปิดบรษิทัแอลทเูอสการ์เมนต์ ผลติเสื้อผ้าส�าเรจ็รปูไปจ�าหน่าย

ยงัต่างประเทศขึ้น กจิการของเกยีรตเิจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ สามารถ

สร้างฐานะขึ้นมาจนร�่ารวย 

และการที่ตนเองมีปมด้อยเรื่องการศึกษา จึงส่งเสียด�ารงเกียรต ิ

บุตรชายคนเดียวของตนร�่าเรียนให้สูงที่สุด จนกระทั่งสามารถส�าเร็จการ

ศกึษา ได้รบัปรญิญาบตัรมาจากต่างประเทศ 

แต่นั่นกลบัเป็นจดุพลกิผนัของตระกลู และเกอืบท�าให้บรษิทัที่เกยีรติ

สร้างมาล่มสลายเลยทเีดยีว

หลังจากด�ารงเกียรติช่วยงานในบริษัทไม่นานนัก ก็สนใจอยากใช้

ความรู้ที่ร�่าเรียนมาท�ากิจการของตนเองบ้าง จึงแยกตัวออกไปร่วมหุ้นกับ

เพื่อนเปิดโรงงานผลติเหลก็ขึ้นมา เพราะเหน็ว่าตลาดอสงัหารมิทรพัย์ก�าลงั

เติบโตอย่างฉุดไม่อยู่ แต่ในที่สุดกลับโดนพิษเศรษฐกิจฟองสบู่เล่นงานกัน

จนอ่วม ส่งผลให้บรษิทัแอลทเูอสการ์เมนต์ต้องโดนผลกระทบไปด้วยอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะนายเกียรติเป็นผู้ค�้าประกันเงินกู้ในการลงทุนให้แก่

บตุรชาย ทั้งๆ ที่กจิการตดัเยบ็เสื้อผ้าเองกโ็ดนพษิเศรษฐกจิฟองสบู่เล่นงาน

ไม่ใช่น้อยๆ เหมอืนกนั

เกียรติกับณิสสาจึงต้องหาทางกอบกู้กิจการที่ก�าลังพังครืนอย่าง 
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เต็มที่ จนกระทั่งได้พี่เขยของชานนท์เป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วย ท�าให้ 

บรษิทัแอลทูเอส การ์เมนต์ค่อยๆ ฟื้นตวัขึ้นตามล�าดบั

“เจ้ว่านะ จิ๊บลองหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกหน่อยดีไหม ค่อยๆ หาจุดที่ 

อากงสนใจมาน�าเสนอ แล้วหาทางโน้มน้าวใจอากง เพราะเจ้เชื่อว่าอากง 

ไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลอะไร ถ้าเอาน�้าเย็นเข้าลูบ อากงก็น่าจะใจเย็นลงพอ 

จะรบัฟังอะไรบ้าง”

“ผมกค็ดิว่างั้นแหละเจ้” ชานนท์ถอนใจ อดนกึไปถงึสาวน้อยหน้าใส

ซึ่งเหน็ครั้งแรกกไ็ม่คดิว่าจะมอีายแุละประสบการณ์เป็นถงึผูอ้�านวยการฝ่าย

ที่ปรึกษาทางการเงินขึ้นมา ดูเหมือนทางออกของเขาอาจมีเพียงเธอที่เป็น 

ผู้ถอืกุญแจอยู่เท่านั้น

“แต่จิ๊บต้องค่อยๆ พูดค่อยๆ จากับอากงนะ ไฟกับไฟเจอกันน่ะ  

ยงัไงกม็แีต่จะมอดไหม้”

“ครบัเจ้” เขารบัค�า

“อ้าว คุณจุ๊บ คุณจิ๊บ” 
เสยีงที่ดงัมาแต่ไกลดงึสองหนุม่สาวให้หนัไปมอง ก่อนจะพากนัยกมอื

ไหว้เพราะเจ้าของเสยีงนั้นเป็นผู้มอีาวุโสกว่า

“สวสัดคี่ะคุณวชิยั” ณสิสาเอ่ย “มาท�างานแต่เช้าเลยนะคะ”

“ต้องท�าบัญชีเงินเดือนพนักงานให้เสร็จวันนี้น่ะครับ เลยมาแต่เช้า

หน่อย” 

ชายอายุรุ่นราวคราวเดียวกับบิดายิ้ม เขาเป็นคนรูปร่างสันทัด ไว้

หนวดเคราดูน่าเกรงขาม มีต�าแหน่งในบริษัทเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี ซึ่งก็

เป็นต�าแหน่งที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อของเขา เหมือนกับอีกหลายต�าแหน่ง

ในบรษิทัที่สบืทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น

นายเทียนผู้เป็นบิดาของวิชัยถือเป็นมือขวาของนายเกียรติก็ไม่ปาน 

เป็นคนที่ปู่ของชานนท์ไว้เนื้อเชื่อใจมาก เพราะเป็นเพื่อนสนทิกนัตั้งแต่สมยั
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ท�างานอยู่ในโรงงานเย็บผ้าของบิดา ภายหลังเมื่อเกียรติก่อตั้งบริษัทเอง  

จงึชกัชวนมาท�างาน และแต่งตั้งให้เป็นผูด้แูลเรื่องการเงนิของบรษิทั ซึ่งเทยีน

กไ็ม่ท�าให้เกยีรตผิดิหวงั เขาท�างานอย่างซื่อสตัย์ เที่ยงตรง และขยนัขนัแขง็

เสมอมา จนกระทั่งเทยีนสิ้นใจด้วยโรคมะเรง็ในปอด เกยีรตจิงึมอบหมาย

ให้วชิยัผูเ้ป็นลกูมาท�างานในต�าแหน่งนี้แทน เพราะร�่าเรยีนจบด้านการเงนิมา

จากอเมรกิาพร้อมกบัด�ารงเกยีรต ิและเป็นผู้ช่วยของเทยีนมาหลายปี

วิชัยไม่ท�าให้เกียรติผิดหวังเฉกเช่นเดียวกับบิดาของเขา เมื่อบัญช ี

ของบริษัทได้รับการดูแลโดยไม่ขาดตกบกพร่อง หน�าซ�้าเขายังเป็นคนที่มี

อธัยาศยัด ีธรรมะธมัโม เป็นที่พึ่งพาของคนงานทุกคน ท�าให้เขากลายเป็น

ที่รกัของทุกคนในโรงงานเสยียิ่งกว่าเจ้าของโรงงานเสยีอกี

“ขยนัแบบนี้ สงสยัต้องบอกให้อากงเพิ่มโบนสัให้เยอะๆ แล้วมั้งคะ”

“โอ๊ย โบนสัอะไรไม่ต้องหรอกครบั เท่าที่ได้อยู่ทุกวนันี้กไ็ม่รู้จะเอา

ไปท�าอะไรแล้ว” วชิยัหวัเราะ

“กเ็อาไปบรจิาคให้บ้านเดก็ก�าพร้าที่คุณวชิยัไปประจ�าไงคะ”

“ถ้าคุณจุ๊บจะท�าบุญ ไม่ต้องให้โบนสัผมหรอกครบั ไปเลี้ยงพวกเดก็

ก�าพร้าโดยตรงเลยดีกว่า นี่สุดสัปดาห์นี้ผมก็ว่าจะไปไถ่ชีวิตโคที่อยุธยา  

ถ้าคุณจุ๊บสนใจ ฝากเงนิไปท�าบุญกไ็ด้นะครบั”

“แหม ใจบุญจรงิๆ นะคะ” ณสิสายิ้ม “แต่คนที่พจิารณาเรื่องเปลี่ยน

โบนัสเป็นเงินท�าบุญคงไม่ใช่จุ๊บอีกแล้วละค่ะ เพราะอีกไม่กี่วันจุ๊บก็ต้องไป

เมอืงจนีแล้ว”

“จรงิส”ิ วชิยัหวัเราะแหะๆ ก่อนจะหนัมายิ้มให้ชานนท์ “คุณจิ๊บเป็น

ไงบ้างครบั งานไม่หนกัไปใช่ไหมครบั”

“กย็งัไหวครบั” ชายหนุ่มยกัไหล่

“ดคีรบั” ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชพียกัหน้า “เอ่อ...งั้นผมขอตวัก่อนนะครบั 

ขนืช้าเดี๋ยวเงนิเดอืนออกไม่ทนั พนกังานจะพากนัขวญัเสยีหมด”

“เชญิค่ะ”
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สองพี่น้องมองจนวิชัยหายลับเข้าไปในอาคารส�านักงาน ก่อนที่ 

ชายหนุ่มจะถอนหายใจออกมา

“ถอนใจอกีแล้ว”

“ผมไม่ค่อยไว้ใจคุณวชิยัเลยเจ้”

“อ้าว ท�าไมล่ะ” หญงิสาวหนัมามองเขา หน้าเหลอ

“ไม่รู้ส”ิ ชานนท์ยกัไหล่

“คุณวิชัยแกเป็นคนดีออก ท�างานกับเรามาตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆ  

อากงกไ็ว้ใจแกมากเลยนะ”

“ใช้ค�าว่า ‘มาก’ ต่อท้ายค�าว่า ‘ไว้ใจ’ นี่มนัไม่ปลอดภยัต่อธุรกจิเลย

นะเจ้” ชายหนุ่มท้วง

“เจ้ว่าจิ๊บคิดมากไปหรือเปล่า คุณวิชัยแกออกจะใจบุญ เงินเดือนก็ 

ไม่ได้ใช้อะไร เอาไปบรจิาคให้เดก็ก�าพร้า ไถ่ชวีติโคกระบอืแทบจะทุกบาท

ทุกสตางค์ ทุกคนที่นี่ก็รักแกหมดเลยนะ เวลาใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไร 

กม็กัจะวิ่งไปหาแกก่อนทุกท”ี

“ดูมบีารมนีะ” ชานนท์เอ่ยกึ่งประชด

“คดิมากน่า” ณสิสาบบีไหล่ชายหนุ่ม ก่อนจะควงแขนเดนิต่อ “ถ้าจิ๊บ

ไม่ไว้ใจ กล็องเอาบญัชยี้อนหลงัมาตรวจสอบดูส ิแต่เจ้เคยดูๆ แล้วนะ ก ็

ไม่เหน็มอีะไรผดิปรกต ิแกท�าได้เรยีบร้อยดอีอก”

“เรื่องตรวจสอบต้องท�าแน่ครับ เพราะถ้าจะจดทะเบียนเข้าตลาด 

หลกัทรพัย์ กต็้องมผีู้สอบบญัชทีี่ได้รบัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต.๑ มาสอบ

บญัชอียู่แล้ว”

๑ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นองค์กรของรัฐที่ 

ท�าหน้าที่ก�ากบัและพฒันาตลาดทนุของประเทศไทย ให้เป็นแหล่งระดมทนุและแหล่งลงทนุ

ที่มปีระสทิธภิาพของทั้งภาครฐั เอกชน และประชาชนทั่วไป-ข้อมูลจากเวบ็ไซด์ วกิพิเีดยี 

และ ก.ล.ต
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“พี่ว่าไม่มอีะไรหรอก”

ชานนท์ยกัไหล่ เพราะลองเป็นคนที่ปูก่บัพี่สาวของเขาไวใ้จได้ขนาดนี้ 

บางทเีขาอาจคดิลบมากเกนิไปกไ็ด้ ก่อนจะเดนิเคยีงคูพ่ี่สาวไปยงัห้องท�างาน

บนชั้นสามของอาคารส�านกังาน

“สวัสดีค่ะคุณจุ๊บ คุณจิ๊บ” ประภาพร เลขานุการสาวใหญ่ทักทาย

อย่างยิ้มแย้ม เธอท�างานที่นี่มานานตั้งแต่สมัยนายเกียรติยังบริหารงาน 

เต็มตัว กระทั่งณิสสามารับงานต่อจากบิดาที่ผันไปท�าธุรกิจอื่น เธอก็ถูก 

ย้ายมาเป็นเลขานุการให้ ก่อนจะผนัตวัมาท�างานกบัชานนท์ หลงัจากณสิสา

แต่งงานและก�าลงัจะโผบนิสู่ประเทศจนีในไม่ช้านี้แล้ว

“รบัชาอู่หลงไหมคะ”

“ดคี่ะ” หญงิสาวตอบ “รบกวนพี่ภาด้วยนะคะ”

“ไม่เป็นไรจ้ะ” ประภาพรโบกมอื ก่อนจะปลกีตวัไปที่ห้องครวัส�าหรบั

ผู้บรหิาร

สองพี่น้องเดินเข้าห้องท�างาน ชายหนุ่มทิ้งตัวลงบนเก้าอี้พนักสูง 

หลงัโต๊ะท�างานตวัใหญ่ ส่วนหญงิสาวกน็ั่งลงตรงข้ามพร้อมกบักวาดตามอง

ไปทั่วห้อง

“คดิๆ ดูแล้วกใ็จหายเหมอืนกนัเนอะ”

“ผมกว็่างั้นแหละ” ชานนท์ถอนใจ “นี่ผมเพิ่งกลบัมาได้ไม่ทนัไร เจ้ก็

จะไปอกีแล้ว”

“โธ่ เมืองจีนแค่นี้เอง บินไปแป๊บเดียวก็ถึง ถ้าคิดถึงก็บินไปหาเจ้ส ิ

เดี๋ยวจะพาเที่ยวให้ทั่วเลย”

“คงต้องท�าให้อากงยอมรบัโครงการตลาดหุ้นก่อนละมั้งครบั ถงึจะ

มเีวลาไปเที่ยวไหน เหน็อย่างนี้แล้วคงต้องท�าการบ้านหนกัขึ้นอกี”

“อย่าเพิ่งยอมแพ้ส”ิ

“ผมไม่ยอมหรอกครบั”

“ดแีล้ว เจ้เชื่อว่าจิ๊บท�าได้แน่” ณสิสาให้ก�าลงัใจ
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เมื่อประภาพรเปิดประตูเข้ามาพร้อมชาอู่หลงกับกาแฟหอมกรุ่น 

สองพี่น้องก็หยุดการสนทนาชั่วคราว ชานนท์ปล่อยให้เลขานุการสาวใหญ่

บอกก�าหนดการประจ�าวันนี้ กระทั่งมาสะดุดเอานัดช่วงบ่ายจึงโบกมือให้

หยุดชั่วคราว

“พี่ภาช่วยยกเลกินดัคุณชปิตอนสี่โมงเยน็ให้ด้วยนะครบั”

“อ้าว ท�าไมล่ะคะ”

“ผมว่าจะไปหาเอฟเอหน่อยครบั”

“ที่ปรกึษาทางการเงนิน่ะเหรอ” ณสิสาเอ่ยถาม เพราะ FA นั้นย่อ 

มาจาก Financial Advisor นั่นเอง

“ครับ” ชานนท์พยักหน้า “ว่าจะไปปรึกษาเรื่องอากงหน่อยครับ  

เธอท�างานมานาน อาจมทีางออกที่เราคาดไม่ถงึกไ็ด้”

“เธอ?” ผู้เป็นพี่สาวทวนค�าอย่างนกึเอะใจ “ผู้หญงิเหรอ”

“ครบั ผู้หญงิ”

“เฮ้...ท�าไมพูดถงึผู้หญงิคนนี้แล้วหูตาแพรวพราวขึ้นมาล่ะ”

“หน้าแดงด้วย สงสยัจะสวยค่ะ” ประภาพรแทรกขึ้นพร้อมหวัเราะ

คกิคกั

“จรงิไหม...จิ๊บ” ณสิสาจ้องมองอย่างคาดคั้น

จู่ๆ  ชานนท์กร็ูส้กึหน้าร้อนวูบขึ้นมา ป่านนี้คงแดงก�่าเหมอืนที่เลขานุการ

ของเขาบอกจรงิๆ ก่อนจะส่งยิ้มเจื่อนอย่างจ�านนให้พี่สาวแล้วตอบสั้นๆ 

“กส็วย”

“ฮั่นแน่” พี่สาวชี้หน้าจบัผดิ

“โธ่เจ้ ไม่มอีะไรหรอกน่า ผมแค่อยากปรกึษาเรื่องอากงเท่านั้น”

“พี่เหน็มาหลายรายแล้วค่ะ ปรกึษากนัไปปรกึษากนัมา กลายมาเป็น

แฟนกนัเฉย” ประภาพรหวัเราะคกิคกั

“พี่ภา” ชานนท์เอ่ยเสยีงเข้มเป็นการปรามไปในตวั

“อุ๊ย! นี่พี่พูดอะไรออกไปเนี่ย” เลขานุการสาวใหญ่ยกมอืขึ้นปิดปาก
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อย่างมจีรติจะก้าน ดูไม่สะทกสะท้านกบัน�้าเสยีงของเขาสกันดิ

“งั้นเจ้อวยพรให้ส�าเรจ็ทั้งงานทั้งหวัใจกแ็ล้วกนันะ”

“โธ่เจ้ เป็นไปกะพี่ภาอกีคน” ชานนท์ส่ายหน้า

“ไม่แน่น้า...งานนี้อาจยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลย” ณิสสาชู 

สองนิ้ว “หลังจากท�าให้อากงยอมรับได้ บางทีจิ๊บอาจมีคนไปเยี่ยมพี่ที่ 

เมอืงจนีเป็นเพื่อนด้วยกไ็ด้นะ”

“เป็นเพื่อนหรอืเป็นแฟนคะคุณจุ๊บ” ประภาพรไม่วายแซว

“โอ๊ย ไม่เอาแล้ว ผมจะท�างานแล้ว เชิญเจ้กบัพี่ภาไปแต่งนิยายกัน

ข้างนอกเลยครบั” 

ชานนท์ท�าท่าขงึขงักลบเกลื่อน แต่ท่าทางของเขาคงไม่เข้มพอ ทั้งสอง

สาวถงึไม่สะทกสะท้าน พากนัหวัเราะคกิคกั ก่อนจะยอมเดนิออกไปโดยด ี

ทิ้งให้เขานั่งอมยิ้มอยู่คนเดยีวภายในห้องท�างาน



วันนี้นับว่าเป็นวันที่วุ่นวายพอดูส�าหรับพลอยลลินณ์ เธอต้อง
ประชมุกบับรษิทัที่ก�าลงัจะเข้าจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์ถงึสองบรษิทั

ด้วยกนั หลงัจากนั้นกต็้องมานั่งตรวจสอบเอกสาร Filing หรอืแบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ และร่างหนงัสอืชี้ชวนต่อส�านกังาน 

ก.ล.ต. ตลอดบ่าย กว่าจะรู้ตวัอกีท ีท้องกร็้องโครกคราก ท�าให้นกึขึ้นได้ว่า

เธอยงัไม่ได้รบัประทานอาหารกลางวนัเลย

หญิงสาวมองไปที่จานข้าวผัดกะเพราบนโต๊ะรับแขกก่อนจะถอนใจ

ออกมา เพราะป่านนี้มันคงเย็นชืดหมดความอร่อยไปแล้ว นิ้วเรียวงาม 

ดั่งล�าเทยีนยื่นไปกดปุ่มอนิเตอร์คอม

“ว่าไงคะคุณพลอย” เสียงหวานดังผ่านล�าโพงมาจากอีกฟากหนึ่ง 

ของผนงัห้อง

“นุช ช่วยเอาข้าวกะเพราไปอุ่นให้หน่อยได้ไหม”

“ตายจริง นี่มันจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะ คุณพลอยยังไม่ได้ทาน 

อกีหรอืคะ”

๓
พลอยลลินณ์
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หญงิสาวยิ้มแหย “งานยุ่งจนลมืเลยอะ”

“ได้ยงัไงกนัคะ ลมืกนิกะเพราเดี๋ยวโรคกระเพาะกถ็ามหาหรอก”

“ถงึได้รบกวนนุชช่วยอุ่นให้หน่อยไงคะ”

“ได้ค่ะๆ เดี๋ยวนุชเข้าไป”

หลงัจากวางสายไม่นาน นงนุช เลขานุการสาวสวยกก็้าวฉบัๆ เข้ามา 

หยบิจานข้าวขึ้นมาดูก่อนจะเบ้ปาก

“นุชว่าอย่าอุ่นเลยค่ะ นุชสั่งให้คุณพลอยใหม่ดกีว่า รวบเป็นอาหาร

เยน็เลยกแ็ล้วกนันะคะ” นงนุชเสนอ “คุณพลอยอยากทานอะไรคะ”

“อะไรกไ็ด้จ้ะ”

“โอเคค่ะ งั้นเดี๋ยวนุชเลอืกให้เลยละกนันะคะ”

ที่ปรึกษาทางการเงินสาวส่งยิ้มให้ ก่อนจะชี้ลงไปที่เอกสารกองโต 

บนโต๊ะ “ดเีลย พี่จะได้ตรวจเอกสารพวกนี้ต่ออกีสกัหน่อย”

“คราวนี้อย่าตรวจจนเพลนิอกีนะคะ”

“จ้า” พลอยลลนิณ์ลากเสยีงยาว มองเลขานุการสาวเดนิยกัย้ายส่าย

สะโพกออกไปพร้อมจานข้าวผดักะเพรา ก่อนจะหวัเราะออกมาแล้วก้มหน้า

ก้มตาตรวจเอกสารต่อ

ไม่ถึงห้านาทีเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น พลอยลลินณ์คิดว่านงนุชน�า

อาหารกลางวันที่ควบรวมกิจการกับอาหารเย็นมาให้ จึงอนุญาตให้เข้ามา 

ก่อนจะเงยหน้าขึ้นหมายจะขอบคุณเมื่อประตูเปิดออก แต่แล้วเธอก็ต้อง

ชะงักไป เมื่อพบว่าตัวเองก�าลังสบตาอยู่กับชานนท์ที่ยืนโปรยยิ้มใส่เธออยู่ 

ที่ประตู

พลอยลลินณ์อ้าปากค้าง ท�าอะไรไม่ถูก เพราะไม่คิดว่าจะเป็นเขา  

และไม่คิดด้วยว่าจะมีคนมาพบตอนที่ผมยาวของเธอเป็นมวยยุ่งเหยิงอยู่ 

บนศรีษะ แถมหน้าตาซดีเซยีวไร้เมกอปัอกีต่างหาก

“สวสัดคีรบั”

“คะ...คุณชานนท์” เธอเอ่ยแผ่วเบาเหมอืนกระซบิกบัตวัเอง “คุณเข้า
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มาได้ยงัไงกนัคะ”

“ไม่มใีครอยู่ข้างนอกเลย” เขาใช้นิ้วโป้งชี้ไปที่โต๊ะว่างเปล่าของนงนุช 

ก่อนจะเดนิเข้ามา “ผมกเ็ลยเคาะประตูดู แล้วคุณกอ็นุญาตให้ผมเข้ามาไง”

ชานนท์ทรุดตัวลงนั่งเก้าอี้ตรงข้ามเธอ ตอนนี้คงไม่ทันเสียแล้วที่จะ

แปลงโฉมตวัเองให้เฉดิฉายเหมอืนวนัก่อนที่พบเขา

“เอ่อ...มธีุระอะไรหรอืเปล่าคะ”

“ผมอยากชวนคุณไปทานข้าว” เขาบอกดื้อๆ “ร้านอาหารไทยของ

เพื่อนผมไง”

หญงิสาวขมวดคิ้วมุ่น ก้มลงมองเอกสารมากมายบนโต๊ะแล้วเงยขึ้น

มองเขา “ฉนัไม่ว่างค่ะ”

“เหน็แล้วละ”

“ค่ะ” เธอพยกัหน้าอย่างชวนปิดการสนทนา แต่เขาไม่ยอมจบ

“ท่าทางของคุณเหมือนจมอยู่ในกองเอกสารมาเป็นร้อยปีเลยนะ”  

ชานนท์วจิารณ์ตรงๆ “คุณอยู่กบัเอกสารพวกนี้มากี่ชั่วโมงแล้วล่ะ”

“ตั้งแต่บ่ายค่ะ”

“โอ้โห สี่ชั่วโมงแล้วเหรอ” เขาอ้าปากหวอ 

แต่ยังไม่ทันพูดอะไรต่อ นงนุชก็เข้ามาพร้อมถาดอาหารและน�้าดื่ม

เยน็เจี๊ยบ เลขานกุารสาวท�าหน้าเหลอหลาเมื่อเหน็ชายหนุม่แปลกหนา้นั่งอยู่

ตรงข้ามเจ้านาย ก่อนจะกะพริบตาถี่จ้องมองใบหน้าสะอาดสะอ้านของเขา

อย่างตะลงึพรงึเพรดิ

พลอยลลนิณ์ยอมรบักบัตวัเองว่าอาการแบบนั้นเธอเองกเ็คยเป็นมา

แล้ว ตอนที่เหน็เขาครั้งแรกหน้าบรษิทั และภาวนาว่าตวัเองจะเกบ็อาการได้

มิดชิด ไม่ให้เขาสังเกตเห็นได้ว่าเธอก�าลังหัวใจสั่นไหวเมื่อเห็นเขาเหมือน 

ที่นงนุชก�าลงัแสดงออกอย่างชดัเจนอยู่ตอนนี้

หญิงสาวกระแอม “นี่คุณชานนท์ เป็นผู้บริหารของแอลทูเอสการ์-

เมนต์จ้ะนุช”
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“อะ...อ๋อ...แล้วเข้ามาได้ยังไงกันคะ” นงนุชยิ้มเจื่อนเหมือนคนที่เพิ่ง

หลุดจากภวงัค์

“เดินเข้ามาครับ” เขาตอบซื่อๆ แต่ดวงตาเป็นประกายด้วยความ

ขบขนั ก่อนจะชะเง้อมองอาหารในถาด “นี่ก�าลงัจะทานข้าวเยน็หรอืครบั”

“ความจรงิเป็นข้าวกลางวนัรวมกบัข้าวเยน็ค่ะ”

พลอยลลินณ์แทบกุมขมับที่เลขานุการส่วนตัวเปิดเผยเรื่องของเธอ

ราวกบัต้องมนตร์สะกดของเขา

“โอ้โห นี่คุณท�างานตดิต่อกนัสี่ชั่วโมงโดยไม่ได้ทานอะไรเลยเหรอ”

“อนัที่จรงิตั้งแต่เช้าค่ะ” นงนุชเอ่ย

“นชุจ๊ะ” พลอยลลนิณ์ท�าเสยีงเข้มเมื่อเลขานกุารส่วนตวัชกัจะเปิดเผย

เรื่องของเธอมากไปแล้ว

“อุ๊ย!” นงนุชยกมอืขึ้นแตะรมิฝีปากอย่างนกึขึ้นได้

“โหมงานอย่างนี้มนัไม่ดตี่อสุขภาพนะคุณ” ชานนท์แทรกขึ้น

“ฉนัรู้ค่ะ แต่วนันี้มนัยุ่งมากกเ็ลยลมื”

“งั้นกพ็กัหน่อยเถอะ ไปทานอาหารเยน็กบัผมก่อน”

“อาหารเยน็ของฉนัอยู่นี่ไงคะ” เธอผายมอืไปที่ถาดอาหาร

“ตอนนี้ประเดน็มนัไม่ได้อยู่ที่อาหารครบั”

“แล้วประเดน็คอือะไรคะ”

“ประเด็นคือคุณต้องพักผ่อนบ้าง คุณต้องออกจากกองเอกสาร 

พวกนี้สกัพกั” เขาเอ่ยเสยีงเข้มพร้อมจิ้มนิ้วลงบนเอกสารของเธอ “เพราะ

ฉะนั้นคุณต้องไปทานอาหารเยน็กบัผม”

“โอ้โห โคตรเนยีนเลยค่ะ” นงนุชงมึง�าเบาๆ แต่กย็งัพอได้ยนิกนัทั่ว

พลอยลลนิณ์เองกถ็งึกบัชะงกัไปเหมอืนกนัที่หนุม่หล่อตี๋แบบนี้มาชวน

รบัประทานอาหารแบบเนยีนๆ เหมอืนที่เลขานุการของเธอบอก

“ขอโทษค่ะ ฉันมีอาหารเย็นแล้ว” หญิงสาวโต้ หลังจากรู้สึกตัวว่า 

อ้าปากค้างไปหลายวนิาท ี“แล้วถ้าคุณต้องการให้ฉนัออกจากกองเอกสารนี่ 
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เดี๋ยวฉนัจะไปทานที่ครวักแ็ล้วกนั”

“คุณก�าลังหลงประเด็น” ชานนท์แย้ง ก่อนจะหันไปหานงนุช “คุณ 

เอาอาหารไปเกบ็เถอะครบั”

“ค่ะๆ” เลขานุการสาวรับค�าละล�่าละลักแล้วท�าท่าว่าจะเดินไป แต ่

กลบัต้องชะงกั

“นุชจ๊ะ ไม่ต้องไปจ้ะ”

“อะ...อ้าว...กค็ุณ...”

“เธอเป็นเลขาฯ ใคร” พลอยลลนิณ์เอ่ยถามนงนุช แต่นยัน์ตากลบั

จ้องชานนท์เขมง็

นงนุชยิ้มเจื่อน “เป็นเลขาฯ คุณพลอยค่ะ”

“งั้นกเ็อาไปวางไว้บนโต๊ะที่ห้องครวั พี่จะทานที่นั่น”

“คุณนุชเอาไปเกบ็เถอะครบั เดี๋ยวผมรบัผดิชอบเอง”

“เอ่อ...” นงนุชอกึอกั อ้าปากค้าง ไม่รู้จะหมุนตวัไปทางไหนดี

“เอาไปวางบนโต๊ะจ้ะ” พลอยลลนิณ์เสยีงเข้มขึ้น

“ไม่ คุณต้องไปกบัผม” ชานนท์ค้านเสยีงเข้มไม่แพ้กนั

“แต่...” พลอยลลนิณ์อ้าปากจะโต้แย้งบ้าง แต่กลบัต้องชะงกั

“เอ่อ...คุณพลอยคะ นุชว่าคุณพลอยไปกบัคุณชานนท์เถอะค่ะ”

หญงิสาวหนัขวบัไปมองเลขานุการสาวทนัท ี“ท�าไม”

“นชุว่าคณุพลอยพกัสกัหน่อยกด็เีหมอืนกนันะคะ ท�างานมาตั้งแต่เช้า

แล้ว ข้าวปลากไ็ม่ได้กนิ เสยีสุขภาพเหมอืนที่คุณชานนท์บอกละกแ็ย่เลย”

“นี่เธอกเ็ป็นไปกบัเขาอกีคนเหรอ”

“นุชหวงัดนีะคะ” เลขานุการสาวตอบ ก่อนจะหนัไปยิ้มกบัชายหนุ่ม 

“คุณชานนท์เองกค็งหวงัดกีบัคุณพลอยเหมอืนกนั กเ็ลยอยากให้คุณพลอย

ไปสูดอากาศข้างนอกบ้าง”

ชานนท์ยิ้มกริ่ม “เหน็ไหม คุณนุชยงัเข้าใจประเดน็เลย”

“งั้นเธอไปกนิกบัพี่”
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“อุ๊ย! ไม่ดีกว่าค่ะ” นงนุชโบกไม้โบกมือเป็นพัลวัน “พอดีมีนัดกับ 

เพื่อนน่ะค่ะ”

“ถ้างั้น...” พลอยลลนิณ์ท�าท่าจะดื้อ

“เถอะน่าคณุ” ชานนท์รบีขดัขึ้น “ถ้าคณุอยากท�างานด้วย กไ็ปกนิข้าว

กบัผม”

“ฉนัไม่เหน็จะเกี่ยว”

“จ�าเรื่องที่ผมมาขอค�าปรกึษาคุณได้ไหมล่ะ ตอนนี้มนัเกดิปัญหาขึ้น 

ผมกเ็ลยอยากมาปรกึษาคณุอกีครั้ง เผื่อคณุจะช่วยชี้ทางออกให้ผมได้บ้าง”

“เรื่องอะไรคะ”

“ไปกบัผมส ิแล้วผมจะเล่าให้ฟัง”

พลอยลลินณ์ยืดตัวขึ้นอย่างวางท่าแล้วกระแอมเบาๆ “ถ้าเป็นเรื่อง

งานกโ็อเคค่ะ คุณน่าจะบอกเสยีตั้งแต่แรกว่าจะมาปรกึษาเรื่องบรษิทั”

“อุ๊ย! นี่เนียนกว่า” นงนุชหลุดปาก ก่อนจะสะดุ้งเฮือกเมื่อพลอย- 

ลลนิณ์ตวดัตามองไป “เอ่อ...งั้นนุชขอเอาข้าวไปเกบ็ก่อนนะคะ คุณพลอย

ไปทานข้าวกบัคุณชานนท์เถอะ เดี๋ยวนุชปิดบรษิทัให้เอง”

“ไปคุยธุระจ้ะ” หญงิสาวแก้

“ค่ะๆ” เลขานุการสาวหัวเราะเบาๆ ก่อนจะหอบเอาข้าวที่เพิ่งซื้อมา

ออกไปจากห้อง

“ฉนัขอล้างหน้าล้างตาสกัครู่นะคะ”

“เชญิตามสบายครบั แต่อย่านานนะ ผมกลวัคุณเป็นลมในห้องน�้า”

หญงิสาวแยกเขี้ยวพร้อมสะบดัหน้าใส่เขา ก่อนจะหยบิกระเป๋าเครื่อง

ส�าอางเดนิเข้าไปในห้องน�้า เธอมองดตูวัเองในกระจกเงาบานใหญ่อยูค่รูห่นึ่ง

แล้วก็ถอนใจออกมา เพราะสภาพเธอตอนนี้เหมือนจมอยู่ในกองเอกสาร 

มาเป็นร้อยปีอย่างที่เขาบอกจริงๆ ผมเผ้ายุ่งเหยิงเป็นมวยอยู่เหนือศีรษะ 

หน้าตาซดีเซยีวอย่างกบัซอมบ ีไม่มชีวีติชวีาเอาเสยีเลย

ให้ตายส!ิ เขาเหน็เธอในสภาพนี้แล้วด้วย
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พลอยลลนิณ์ถอนใจ ดงึหนงัยางที่รดัมวยผมแบบลวกๆ ออก จาก

นั้นกใ็ช้แปรงหวผีมแล้วรวบตงึเป็นหางม้าเอาไว้ด้านหลงั ก่อนจะเปิดน�้าจาก

ก๊อกล้างหน้าล้างตาให้สดชื่น หยบิเครื่องส�าอางมาแต่งหน้าบางๆ แล้วมอง

ดูตวัเองในกระจกอกีครั้ง

‘เตมิปากอกีหน่อยท่าจะด’ี เธองมึง�า ก่อนจะก้มลงหยบิลปิสตกิแท่ง

โปรดขึ้นมาวาดลงบนรมิฝีปากบางอย่างประณตี เม้มปากเลก็น้อยเพื่อเกลี่ย

สใีห้กระจายทั่ว ก่อนจะยิ้มกบัตวัเองในกระจก

“สวยเหมอืนกนันะเรา”

เมื่อแต่งหน้าจนเป็นที่พอใจแล้ว หญิงสาวก็ส�ารวจตัวเองในกระจก

อกีครั้ง ก่อนจะพยกัหน้าแล้วเดนิกลบัออกจากห้องน�้า เหน็ชานนท์กบันงนุช

ก�าลังพูดคุยกระซิบกระซาบกัน ท่าทางเขาเหมือนพวกเพลย์บอย ส่วน

เลขานุการของเธอกด็ูจะปลื้มเขาเอามากๆ

พอทั้งคู่เห็นเธอเดินไป ก็พากันหยุดสนทนาเสียอย่างนั้น ท�าให้ 

พลอยลลนิณ์ระแวงว่าสิ่งที่พวกเขาพูดคุยกนั อาจเป็นเรื่องของเธอกไ็ด้

“ไปนะครับคุณนุช แล้ววันหลังจะมาขอความรู้ใหม่” เขาเอ่ยลา

เลขานุการของเธอ ก่อนจะผายมอืให้เธอเดนิน�าออกจากบรษิทั

ทั้งคู่เดนิไปตามทางเดนิสู่โถงลฟิต์ พลอยลลนิณ์รู้สกึถงึบรรยากาศ

อนัเงยีบเชยีบ ท้องไส้ของเธอป่ันป่วน ไม่รูว่้าเพราะต้องไปรบัประทานอาหาร

เยน็กบัเขา หรอืเป็นเพราะเธอยงัไม่ได้กนิอะไรเลยทั้งวนักนัแน่

“คุณเอารถมาหรอืเปล่า”

“เปล่าค่ะ” เธอส่ายหน้า “พอดคีอนโดฯ ของฉนักบัออฟฟิศอยูใ่นไลน์

รถไฟฟ้าน่ะค่ะ”

“อ้อ” ชานนท์พยักหน้า “ดีนะ ไม่ต้องเสียเวลาบนถนนมากมาย  

วนัก่อนผมรู้สกึแย่มากนะที่มาสาย ไม่คดิว่ามนัจะสาหสัขนาดนั้นจรงิๆ”

“เรื่องมนัผ่านไปแล้วค่ะ” เธอบอกขณะเสยีงกริ่งลฟิต์ดงั เมื่อประตู

เลื่อนเปิด เธอจงึก้าวเข้าไปภายใน
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ชานนท์ตามเข้ามา เขากดปุ่มชั้นที่จอดรถ ลฟิต์เลื่อนลงช้าๆ จนถงึที่

หมาย เขาเดนิน�าเธอไปที่รถบเีอม็ดบัเบลิยสูดี�ามนัปลาบ มนัไม่ใช่รถรุน่ใหม่

ที่เพิ่งออกล่าสุด แต่กย็งัดูใหม่เหมอืนได้รบัการดูแลอย่างดมีาตลอด สิ่งที่

นา่สนใจคอืเลขทะเบยีนรถ ซึ่งน่าจะซื้อมาแพงเอาการอยู ่พรุง่นี้นงนชุคงได้

รบเร้าถามเธอแน่ว่ามนัมตีวัเลขอะไรบ้าง เพราะเป็นวนัที่หนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในสองวนัของเดอืนที่เลขานุการสาว รวมถงึพนกังานน้อยใหญ่ในส�านกังาน

จะกระดี๊กระด๊ามากในตอนเช้า แต่ตอนเยน็กลบันั่งหน้าเหี่ยวคาโต๊ะราวกบั

ถูกพลงัแห่งวงล้อตวัเลขสูบวญิญาณไป

เขาเปิดประตูรถให้เธออย่างสุภาพบุรุษพึงกระท�า พลอยลลินณ์

ขอบคุณเขาแล้วเข้าไปนั่งบนเบาะนุ่มน่าสบาย จากนั้นชานนท์ก็เดินอ้อมรถ

มาขึ้นนั่งหลงัพวงมาลยัแล้วสตาร์ตรถขบัออกจากช่องจอด

กลิ่นหอมภายในรถประกอบกบัเสยีงเพลงแจ๊สแว่วหวานที่ดงัออกมา

จากล�าโพงเมื่อเขากดปุ่มบนแผงคอนโทรลที่พวงมาลัย สร้างบรรยากาศ 

ผ่อนคลายอันแสนโรแมนติกให้อบอวลอยู่ในรถ ท�าเอาพลอยลลินณ์เกือบ

เคลิ้มไปเลยทเีดยีว

“คุณชอบแจ๊สไหม”

“กฟ็ังได้ค่ะ”

“แล้วชอบแบบไหนเป็นพเิศษไหม บลูส์ ป๊อป หรอืโซลอะไรอย่างเนี้ย” 

เขาถามเหมอืนตอนที่ถามเรื่องประเภทอาหาร

“ฉนัไม่รูห้รอกค่ะว่าอนัไหนมนัเรยีกอะไร ถ้าเพลงไหนถกูหกูช็อบฟัง

ค่ะ”

“งั้นผมเปลี่ยนมาถามว่าคุณชอบนกัร้องคนไหนดกีว่า”

“วตินยี์ ฮวิสตนั...มั้งคะ”

“อมื...คุณชอบป๊อป” เขาสรุป

“คงงั้นมั้งคะ” พลอยลลนิณ์ยกัไหล่ ก่อนจะย้อนถามเขา “แล้วคุณล่ะ 

ชอบแจ๊สเหรอ”
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“ครับ” เขาพยักหน้า ก่อนจะพรั่งพรูประวัติแจ๊สออกมาพร้อมชื่อ 

นกัร้องหลายคน

พลอยลลินณ์รู้สึกเหมือนเขาก�าลังพูดภาษาต่างดาว เขาเอ่ยถึงเพลง

หลายเพลง นักร้องหลายคน และวงดนตรีหลายวง ส่วนใหญ่เธอไม่รู้จัก  

มีที่พอจะสะดุดหูอยู่บ้าง แต่ก็นึกไม่ออกว่าพวกเขาเหล่านั้นเคยมีผลงาน 

อะไรผ่านหูของเธอมาบ้าง

ชานนท์ดูมีความสุขที่ได้พูดเรื่องดนตรี แววตาของเขาเหมือนกลับ 

ไปเป็นเด็กอีกครั้ง เขาเล่าให้เธอฟังว่าเขาเล่นเปียโนได้เพราะพ่อเคี่ยวเข็ญ 

ให้เรยีนตั้งแต่เดก็ พอๆ กบักตีาร์และเครื่องดนตรอีกีสองสามชนดิ แถม

ยงัเคยตั้งวงดนตรกีบัเพื่อนๆ สมยัเรยีนทั้งตอนมธัยมปลายและมหาวทิยาลยั

ด้วย

“คุณเล่นดนตรไีด้ไหม”

เธอท�าปากเบ้ “ฉันมีปัญหาเรื่องการแยกประสาทนิดหน่อย ตอน 

เรยีน ม. ปลายเคยจะหดักตีาร์ แต่มอืสองข้างไม่สมัพนัธ์กนั กเ็ลยเลกิคดิ 

ที่จะเป็นนกัดนตร ีตั้งแต่เกดิมากม็เีครื่องดนตรอีย่างเดยีวมั้งที่ฉนัพอเล่นได้”

“อะไร” ชานนท์ถามอย่างสนใจ

“องักะลุง”

เขาอึ้งไป มุกนี้ท่าจะไม่ผ่าน เธอไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้จักมันหรือเปล่า 

แต่ถ้าเขาไม่ได้ไปเรยีนเมอืงนอกตั้งแต่เลก็ๆ กน่็าจะยงัถกูบงัคบัเรยีนอยูน่ะ

“ไอ้ที่เขย่าๆ น่ะเหรอ”

นั่นไง...เขารู้จกั

พลอยลลนิณ์แทบกลั้นหวัเราะไม่อยู่ที่เหน็หน้างุนงงของเขา

“มนัใช้ทกัษะตรงไหนเหรอ นั่งเขย่าตวัโน้ตตวัเดยีวน่ะ”

“ทมีเวริ์กไงคะ” เธอตอบกลั้วหวัเราะ

ชานนท์หัวเราะตาม ก่อนจะหันมามองเธอด้วยตาหวานเชื่อมขณะ 

จอดตดิไฟแดง เล่นเอาหญงิสาวถงึกบัชะงกั รู้สกึใบหน้าร้อนวูบขึ้นมา
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“เสียงหัวเราะของคุณนี่เหมือนเสียงแก้วกังวานเลย” ชานนท์เอ่ยชม 

“คุณน่าจะหวัเราะบ่อยๆ นะ”

ชมกันซึ่งๆ หน้าแบบนี้ เล่นเอาพลอยลลินณ์ถึงกับท�าอะไรไม่ถูก

เหมือนกัน แก้มเธอร้อนวูบ ได้แต่ถามเสียงเข้มกลบเกลื่อนกลับไปอย่าง 

เอาเรื่อง “คุณรู้ได้ยงัไงว่าฉนัหวัเราะไม่บ่อย”

“กผ็มเจอคุณทไีร หน้าหงกิอย่างกบั...” เขาทอดเสยีงลงแล้วชะงกัไป

“อะไร” พลอยลลนิณ์ท้วง

“เอ่อ...ผมนกึค�าไทยไม่ออก” ชานนท์ส่งยิ้มเจื่อนให้เธอ ก่อนจะหนัไป

ท�าท่าขงึขงัตั้งใจขบัรถ เพราะเป็นช่วงไฟจราจรสเีขยีวพอดี

แล้วในที่สุดทั้งคู่กม็าถงึร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งแถวทองหล่อ ร้านที่

เขาพูดถงึเป็นตกึแถวที่ตกแต่งด้วยไม้เสยีเป็นส่วนใหญ่ ท�าให้มบีรรยากาศ

ดูเป็นไทยมากทีเดียว ยิ่งเข้าไปในร้านก็ยิ่งรู้สึกได้ถึงความเป็นไทยมากขึ้น 

เพราะมเีสยีงขมิดงัแผ่วออกมาจากล�าโพงที่ตดิอยู่ทั่วร้านเลยทเีดยีว

“ไอ้จิ๊บ” เสียงเรียกลอยมาจากเคาน์เตอร์ด้านใน ชายหนุ่มหน้าตา

คมคายยกมอืขึ้นโบกให้ชานนท์

“ไอ้ปู” เขาโบกมอืทกัตอบ

พลอยลลนิณ์หนัไปมองเขาด้วยรอยยิ้มเอน็ดู “คุณชื่อจิ๊บเหรอ”

“ครบั” ชานนท์ตอบสั้นๆ เพราะเพื่อนเดนิมาถงึตวัแล้ว ทั้งคู่จบัมอื

ทกัทายกนั ก่อนที่คนชื่อปูจะหนัมามองเธอด้วยแววตาสงสยั

“แฟนเหรอ”

“เฮ้ย! ไม่ใช่” ชานนท์โบกมอืปฏเิสธเป็นพลัวนั “นี่ที่ปรกึษาด้านการ

เงนิของฉนั”

“อ้อ ยนิดทีี่รู้จกัครบั” ชายหนุ่มยื่นมอืมาทกัทายเธอ “ผมภูวศิ เป็น

เจ้าของร้านนี้ครบั”

“สวสัดคี่ะ พลอยลลนิณ์ค่ะ” เธอยื่นมอืไปสมัผสัทกัทายตอบ

ภูวิศเป็นคนหน้าตาดีทีเดียว ผมยาวของเขาถูกรวบตึงไปด้านหลัง  
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ไว้หนวดเคราที่ถูกตดัเลม็อย่างดตีามสมยันยิม รูปร่างสูงโปร่ง น่าจะพอๆ 

กบัชานนท์ สองคนนี้เมื่อยนืคู่กนักด็ูเหมอืนหอคอยคู่กไ็ม่ปาน

“พลอยลลินณ์” เจ้าของร้านหนุ่มทวนชื่อเธอราวกับก�าลังสลักเอาไว้

ในสมอง “อมื...ชื่อเพราะจงัเลยนะครบั”

“ขอบคุณค่ะ” หญิงสาวยิ้มเขิน ก่อนจะแอบแขวะชานนท์เล็กน้อย  

“ไม่ตลกใช่ไหมคะ”

ชายหนุ่มหนัขวบัมามองเธอ คงเพราะจ�าได้ว่าวนัก่อนเขาเพิ่งแซวเธอ

ว่าชื่อของเธอตลก ตอนที่เข้าใจว่าเธอคอืนกัศกึษาฝึกงาน

“เพราะจะตาย ใครว่าตลกครับ เดี๋ยวผมจะแพ่นกบาลมันเอง”  

ภูวศิบอกพร้อมท�าท่าจะถลกแขนเสื้อ

“อ้าวๆๆ จบีกนัพอหรอืยงั ฉนัหวิจะแย่แล้ว” ชานนท์โพล่งขึ้นกลาง

ปล้อง ก่อนจะเข้าตวั รบีดนัหลงัเพื่อนให้เดนิน�าไปยงัโต๊ะที่จองไว้

พลอยลลินณ์มองตามแล้วก็แอบหัวเราะ ก่อนจะเดินตามชายหนุ่ม

ทั้งสองไปที่โต๊ะไม้ซึ่งมถี้วยใส่ดอกมะลหิอมกรุ่นวางอยู่ตรงกลางโต๊ะ

“วันนี้ผมจัดเมนูพิเศษให้เลยนะครับ” ภูวิศยังไม่เลิกส่งตาหวานให้

หญงิสาว “มแีกงเผด็เนื้อปูใบชะพลู ต้มโคล้งปลาเนื้ออ่อนกรอบ แล้วกฉ็ู่ฉี่

กุ้งใหญ่ รบัรองว่าคุณพลอยจะต้องตดิใจ”

“ไอ้บ้า อาหารที่ฉันสั่งทั้งนั้น” ชานนท์ขัด “ไปยกมาซะที หิวแล้ว  

พูดอยู่ได้”

“เอ...ไอ้นี่ ท�าตวัเป็นหมาหวงก้างเลยวุ้ย ไหนบอกไม่ใช่แฟน”

“กไ็ม่ใช่ แต่หวิไง”

“เออๆ รอเดี๋ยว เดี๋ยวไปเร่งเชฟให้” เจ้าของร้านหนุ่มเอ่ยอย่างนึก

ร�าคาญเพื่อน ก่อนจะหนัมายกัคิ้วให้เธอแล้วหนัหลงัให้ จากนั้นกเ็ดนิดุ่มๆ 

เข้าไปหลงัร้าน

“เพื่อนคุณนี่ท่าทางอารมณ์ดนีะคะ”

“เจ้าชู้ด้วยนะ ระวงัไว้ล่ะ”
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หญงิสาวแบะปาก “เหมอืนคุณใช่ไหม”

“ใช่” ชานนท์รับแล้วชะงักไป ก่อนจะรีบยกมือขึ้นโบกเป็นพัลวัน 

“เอ๊ย...ไม่ใช่ ผมไม่ได้เจ้าชู้เสยีหน่อย”

“เชื่อค่ะ” เธอประชด ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องพูด เพราะขนืไม่ขดั ท่าทาง

เขาจะแก้ตัวอีกนานจนกว่าเธอจะเชื่อจริงๆ ว่าคนอย่างเขาไม่เจ้าชู้ ขนาด 

เจอกนัเพยีงแค่สองครั้ง เขากด็งึเธอจากโต๊ะท�างานมานั่งรบัประทานอาหาร

ด้วยกนัได้ทั้งสองครั้งแล้ว แถมยงัส่งสายตากะลิ้มกะเหลี่ยให้เลขานุการสาว

ของเธอจนหลงงงงวยอกีต่างหาก 

“แล้วนี่ตกลงเรื่องบริษัทที่คุณบอกว่าจะมาขอค�าปรึกษาฉันน่ะ มัน

เรื่องอะไรหรอืคะ หรอืคุณตกลงกบัอากงได้แล้ว”

“ตกลงอะไรกนัล่ะ” ชานนท์ส่ายหน้า “แค่ผมอ้าปาก อากงกไ็ล่ตะเพดิ

จนวิ่งหนแีทบไม่ทนัแล้ว”

“งั้นแสดงว่าอากงคุณไม่เห็นด้วยเรื่องจดทะเบียนเข้าตลาดหลัก- 

ทรพัย์”

“ครบั” ชานนท์ถอนใจ “กเ็ลยมาปรกึษาคุณเนี่ยแหละ ว่าจะเอายงัไง

ด”ี

“ฉนัว่าวธิทีี่ดทีี่สุดคอืพูดให้ท่านเข้าใจค่ะ” พลอยลลนิณ์แนะน�า

“ผมบอกแล้วไงล่ะ ว่าท่านไม่ยอมฟังอะไรเลย”

“บรษิทัฉนัอาจช่วยให้ข้อมูลกบัอากงคุณได้นะคะ คนนอกไปพูดคุย

ให้ฟังท่านอาจยอมฟัง หรอืถ้าจะให้น่าเชื่อถอืมากขึ้น ลองให้คนกลางอย่าง

ตลาดหลกัทรพัย์ไปจดัมตีตงิให้ที่โรงงานกไ็ด้นะคะ”

“ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะยอมฟังหรอืเปล่าน่ะส”ิ ชานนท์เอ่ยอย่างหนกัใจ

“ไม่ลองกไ็ม่รู้ค่ะ”

ชายหนุ่มค่อยยิ้มออก “ถ้างั้นกด็เีลย วนัไหนคุณว่างล่ะครบั ผมจะ

ชวนไปกนิข้าวที่บ้าน”

พลอยลลินณ์ขมวดคิ้วมุ่น ไม่แน่ใจตัวเองว่าก�าลังหลวมตัวกับเล่ห์
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เพทุบายของเขาอกีหรอืเปล่า

“ไปคุยกบัอากงผมไง” ชานนท์เสรมิ

“คงต้องเชก็กบันุชก่อนค่ะ”

“งั้นพรุ่งนี้ผมโทร. หาคุณอกีทนีะ” 

เขาเอ่ยอย่างกระตอืรอืร้น ไม่แน่ใจว่าเพราะเหน็ช่องทางจะโน้มน้าว

คุณปู่ หรอืวางแผนจะเข้าหาเธออกีกนัแน่

“ก็ได้ค่ะ พรุ่งนี้เข้าออฟฟิศแล้วฉันจะเช็กกับนุชอีกที” เธอบอกเขา 

ก่อนที่ภูวศิจะคุมลูกน้องมาเสริ์ฟอาหาร

ทั้งพลอยลลินณ์และชานนท์จึงลงมือรับประทานอาหารเลิศรสด้วย

ความเอร็ดอร่อย โดยหารู้ไม่ว่ามีสายตาคู่หนึ่งก�าลังจับจ้องมองพวกเขา 

ตาเป็นประกายวบิวบัอยู่ที่มุมหนึ่งของร้าน


