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รุกที ่1

“คุณพ่อขา นี่รางวัลดีมีเกียรติ เป็นที่ยอมรับขนาดนี้ มัน

คือเครื่องการันตีที่ดีที่สุด คุณพ่อจะมาเทแสนแบบนี้ไม่ได้นะคะ”  

หญิงสาววัยยี่สิบหกปีสะบัดเสียงใส่ผู้เป็นพ่อ หลังจากที่หล่อนเดิน 

เอาการ์ดเชญิหรูหราสเีงนิยวงมชีื่อ แสนวเิศษ วายกุูล ปรากฏหราว่า

เป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้รับรางวัลหนึ่งในสิบนักธุรกิจดีเด่นประจ�าปี  

ในประเภทคลื่นลกูใหม่ไฟแรง ข้างๆ มเีอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ

กรรมสทิธิ์ห้องพกัแบบดูเพลกซ์หรูหรากลางถนนวทิย ุที่หล่อนเพิ่งโอน

มาเป็นชื่อของตัวเองเรียบร้อย ตกแต่งตามรสนิยมพร้อมหิ้วกระเป๋า 

เข้าอยู่ทุกเมื่อ ซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้คุณสันต์ผู้เป็นพ่อยิ่งออกอาการ 

ไม่พอใจ เพราะลูกสาวคนเดยีวท�าได้ทกุอย่างตามที่เขาวางข้อก�าหนด

สเปกสูงลบิไว้

“แสนจะไปอยู่ได้ยังไง คนเดียวแบบนั้น” เมื่อเข้าตาจนบุรุษ 

วยัห้าสบิกว่าๆ กอ็ยากจะพลกิลิ้นของตวัเอง จากที่เคยยื่นข้อตกลงกบั

บตุรสาวคนเดยีวเมื่อสองปีก่อน ตอนที่แสนวเิศษมาขอย้ายออกไปอยู่

นอกบ้าน เขากไ็ด้แต่บอกให้หญงิสาวพสิูจน์ตวัเองว่ามคีวามสามารถ

ในการดูแลตวัเอง รบัผดิชอบตวัเองได้มากพอ โดยลูกสาวคนสวยได้

แต่นั่งอึ้งไปพกัใหญ่ก่อนจะตกปากรบัค�า 

ก่อนรุก
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ในวันนี้หลังจากผ่านมาแค่สองปี แสนวิเศษที่เปิดบริษัทรับจัด

งานเลี้ยงประเภทอาฟเตอร์ปาร์ตีอย่างเดียวกลับประสบความส�าเร็จ

เกินคาด บริษัทมียอดจัดงานในแต่ละเดือนมากที่สุด เก็บเงินได ้

เป็นกอบเป็นก�า ถงึขั้นซื้อคอนโดที่ขึ้นชื่อว่าแพงที่สดุในประเทศเป็นของ 

ตวัเองได้

“คุณพ่อ!” คราวนี้ถึงกับกระแทกตัวลงนั่ง ยกมือไหว้ขอโทษ 

เล็กน้อยตอนที่บิดาท�าท่าสะดุ้งด้วยความตกใจ “จะมาผิดสัญญากัน

ไม่ได้นะคะ คุณพ่อตกลงแล้ว สัญญาแล้ว เราเกี่ยวก้อยกันแล้วด้วย 

ว่าถ้าแสนประสบความส�าเร็จ คุณพ่อจะให้แสนออกไปอยู่คนเดียว” 

หน้าสวยจดัเชดิขึ้นขนานพื้นตามประสาคนมั่นใจในตวัเอง ก่อนจะยนื

ขึ้นอกีครั้ง สะบดัก้นงอนๆ ภายใต้เลกกงิสดี�า เอื้อมหยบิเอกสารแสดง

ความเป็นเจ้าของที่อยู่ใหม่มากอดไว้กับอก นี่คือน�้าพักน�้าแรงทั้งชีวิต

ของหล่อน

“แล้วนี่แสนไม่ได้ประสบความส�าเร็จธรรมดา แสนมีปัญญา 

ซื้อบ้านของตัวเองได้ ไม่ใช่คอนโดไก่กาที่ผ่อนกันเดือนละสามพัน 

เก้าพนันะคะคณุพ่อ นอกจากแพง เขายงัเลอืกคนอยู่ด้วยนะคะ ไม่ใช่

ตัวท็อปจริงๆ เขาไม่ให้อยู่ร่วมชายคาเดียวกัน แล้วแสนก็ซื้อโดยที่ 

ไม่ได้ขอตงัค์คณุพ่อสกัแดง” 

หญิงสาวคืนเงินลงทุนก้อนแรกที่บิดาให้มาเป็นทุนประเดิมได้

ตั้งแต่หกเดือนแรกที่บริษัท Plantastic เปิด ยิ่งแสนวิเศษยิ้มเพราะ 

ค�าชมจากความส�าเร็จของงานมากเท่าไร คุณสันต์ก็หน้าจ๋อยลงมาก

เท่านั้น ลุ้นให้ลูกสาวลืมสัญญาที่เคยตกลงกันไว้ตลอด แต่แล้ววันนี้ 

กม็าถงึ วนัที่ลกูสาวท�าทกุอย่างตามที่เขาบอกแล้วกม็ายนืทวงสญัญา

หน้าด�าหน้าแดง อธบิายจนหายใจไม่ทนัอยู่แบบนี้

“โธ่แสน พ่อเป็นห่วงหนู เราน่ะไม่เคยอยู่คนเดยีวเลยนะ”

ไม่จริงหรอก อันที่จริงลูกสาวเขาอยู่คนเดียวมาทั้งชีวิต เด็กๆ  
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ก็อยู่กับพี่เลี้ยง โตมาหน่อยเขากับภรรยาก็ตัดสินใจส่งเข้าโรงเรียน 

กนินอนเพราะไม่มเีวลาดูแลลูก

“แล้วแสนไม่เข้าใจว่ามันต่างกับการที่แสนอยู่ประจ�าตั้งแต่  

ปอสามปอสี่ยงัไง” คนสวยของบ้านถอนใจเฮอืก งงงวยกบัวธิคีดิของ

บดิาไม่น้อย ส่งหล่อนไปอยู่โรงเรยีนประจ�าภายใต้การดูแลของคนอื่น

ตั้งแต่ยังเด็กยังเล็ก พอหล่อนเรียนจนจบปริญญาโทกลับมาในวัย 

ยี่สบิสี่ กลบัจะมาหวงลูกสาว ไม่ปล่อยให้คลาดสายตาเสยีแบบนี้

“นั่นมันอยู่ในการดูแลของครูที่โรงเรียนนะแสน แถมโรงเรียน 

ที่พ่อให้แสนอยูก่ห็รหูรา ปลอดภยั แสนไม่เข้าใจหรอกว่าพ่อกบัแม่เป็น

ห่วง แค่จะทิ้งเราให้อยู่บ้านกบัคนใช้ยงัไม่ท�า ถงึส่งหนูไปอยู่โรงเรยีน

ประจ�าไง” 

คุณสันต์บอกลูกสาวคนสวย เขากับภรรยาประกอบธุรกิจร้าน

อาหารหลายสิบหลายร้อยสาขาทั่วเมืองไทย แตกสายตีตลาดลูกค้า

หลายกลุ่ม มีบริษัทรับจัดอาหารนอกสถานที่เป็นของตัวเอง เรียกว่า

เป็นตัวท็อปของอุตสาหกรรมอาหารเจ้าหนึ่งก็ว่าได้ และด้วยธุรกิจ 

แบบนี้ท�าให้ทั้งคู่ต้องท�างานนอกบ้านในเวลาดึกดื่นตลอดเวลา จึง

ตัดสินใจว่าการส่งแสนวิเศษเข้าโรงเรียนประจ�าให้มีคนคอยดูแลใกล้

ชิดน่าจะเป็นผลดีกว่า พอเข้าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาวน้อยก็ 

ขออนุญาตไปเรียนต่อที่ต่างประเทศในระบบบอร์ดดิงสกูลเช่นเคย  

จนเรียนมหาวิทยาลัยก็ยังดีหน่อยเพราะมีลูกของเพื่อนสนิทเรียนอยู่ 

เช่าทาวน์เฮาส์หรูหราอยู่ร่วมกนั จะว่าใช้ชวีติคนเดยีวกไ็ม่ใช่ จะว่ามี

คนดูแลตลอดเวลากไ็ม่เชงิ 

“แต่คุณพ่อจะคืนค�าไม่ได้ แสนท�าทุกอย่างตามที่คุณพ่อยื่น 

ข้อเสนอหมดแล้ว ถ้าคุณพ่อท�าแบบนี้ เชื่อได้เลยนะคะว่าแสนจะ 

ไม่ฟังอะไรคณุพ่ออกี” 

คราวนี้บดิาชะงกั รู้ดว่ีาลูกสาวคนสวยเดด็ขาดแค่ไหน แสนวเิศษ
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ไม่เคยท�าให้หนักใจ เป็นลูกที่น�ามาแต่ความภูมิใจให้วงศ์ตระกูล แต่

ด้วยความที่หญิงสาวดูแลตัวเองมาตลอดเลยท�าให้เจ้าตัวเชื่อมั่นใน 

ตัวเองมากถึงสูงลิบ จนบางครั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องอ่อนให้ และ

คงรวมถงึครั้งนี้ด้วยเช่นกนั แต่คนเป็นพ่อกย็งัหวงัลมๆ แล้งๆ โดยการ

ทิ้งไพ่ใบสดุท้ายที่ตั้งใจเกบ็ไว้ต่อรอง

“เอางี้ แสนมาหาพ่อก่อน อย่าเพิ่งงอนนะคนสวยของพ่อ ท�าหน้า 

บูดเดี๋ยวเป็นรอยนะ” 

หญิงสาวยืนพิงบาร์หินอ่อนสีด�าในห้องนั่งเล่นของบ้านวายุกูล 

แขนเรียวช้อนใต้อกในขณะที่แขนอีกข้างถือแก้วน�้าส้มขึ้นเสมอหน้า 

มองหน้าบดิาแบบเริ่มจะไม่ค่อยสบอารมณ์ แต่ยงัรกัษากริยิามารยาท

ได้อย่างด ียอมเดนิมาทิ้งร่างราวนาฬิกาทรายลงข้างบดิาที่กวกัมอืเรยีก

หล่อนหยอ็ยๆ 

“พ่อยอมก็ได้ แต่แสนต้องมีรูมเมต” บุรุษวัยกลางคนเสนอ  

ยกยิ้มให้แก่ความชาญฉลาดของตวัเอง

“ได้ไง แสนจะหายงัไง คณุพ่อจบัแสนเข้าโรงเรยีนประจ�าตั้งแต่

ยังไม่สิบขวบ ไปอยู่เมืองนอกบอร์ดดิงตั้งแต่สิบห้า จะให้แสนไปหา

เพื่อนจากที่ไหน” คนไทยที่คบหาสนทิสนมกนัตอนนี้กม็แีต่เพื่อนตอน

เรยีนระดบัปรญิญาตรกีบัปรญิญาโทแค่สองคน ที่เหลอืเป็นฝรั่งมงัค่า 

แถมสองคนนั้นเป็นสามภีรรยาที่แต่งงานกนัทนัทตีั้งแต่เรยีนจบ หญงิสาว

รู้ดีว่าคุณพ่อเล่นแง่เข้าให้แล้ว “ท�าแบบนี้คือคุณพ่อผิดสัญญาชัดๆ 

แสนไม่คดิเลยนะคะว่าคณุพ่อจะเป็นขนาดนี้”

รู้เต็มอกว่าพ่อแม่รักและห่วง แต่คนที่เสมือนอยู่ด้วยตัวเองมา

ทั้งชวีติกอ็ดึอดัไม่น้อย ผดิกบับดิามารดาที่ธรุกจิเลยจดุที่ต้องลงไปลยุ

งานเอง พอเริ่มจะวางมอืกอ็ยากจะเกาะตดิลูกสาวให้ชื่นใจขึ้นมา 

“เอางี้ เอางี้” คนรกัลกูเกนิทกุอย่างรบีต่อรอง เพราะรูด้ว่ีาตวัเอง 

นี่ละที่ก�าลังนิสัยไม่ดีอยู่ “เท่าที่พ่อดู ห้องหนูมีตั้งสามสี่ห้องนอนนิ” 
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คอนโดสองชั้นหรูหราของลูกสาวเรียกได้ว่าเป็นห้องที่ดีที่สุดรองจาก

ห้องพกัราคาหลายร้อยล้านบนยอดตกึเท่านั้น “หนกูป็ล่อยให้ใครมาเช่า 

อย่างน้อยกย็งัมคีนอยู่ในบ้าน ไม่ใช่หนูอยู่คนเดยีวแบบนี้ พ่อฮ้วงห่วง  

เกดิเจบ็ป่วยอะไรใครจะดูแล บอกพ่อส”ิ

“คณุพ่อคะ!” แสนวเิศษหนัหน้าสวยขวบับ่งบอกความไม่พอใจ

เตม็เปี่ยม แต่ยงัไม่ออกอาการมากเหมอืนเวลาเหวี่ยงกบัลูกน้อง 

“นี่แกล้งแสนชัดๆ รู้นิคะว่าแสนรักความเป็นส่วนตัวแค่ไหน  

นี่จะให้แสนไปหาใครกไ็ม่รู้มาร่วมบ้าน ใจร้าย ใจร้ายมาก” พูดจบก็

ยกมือไหว้บิดา เดินหน้าเป็นตูดออกไป ไม่วายสวนกับคุณแม่ที่สวย

พริ้งตั้งแต่หวัจดเท้า ดูแลตวัเองจนไม่รู้เลยว่ามวียัห้าสบิแล้ว

“อ้าว หนูแสนไปไหนคะ คยุกบัคณุพ่อเสรจ็แล้วเหรอ” มารดา

จับแขนลูกสาวที่พุ่งตัวออกมาจากห้องนั่งเล่นไว้ เห็นท่าทางลูกสาวก็

เดาเรื่องออกว่าสองพ่อลูกเจรจาอะไรกนัอยู่ตั้งนานสองนาน ลุน้ไม่น้อย

ว่าสามจีะเจรจากบับตุรสาวส�าเรจ็หรอืไม่

“อุ๊ย ขอโทษค่ะ” แสนวิเศษยกมือไหว้มารดา ท่าทางยังไม่ 

สบอารมณ์อยู่ แต่ยงัรกัษากริยิามารยาทกบับพุการอีย่างดี

“แสนคุยกับคุณพ่อไม่รู้เรื่องค่ะ เรื่องที่ควรจะจบเลยยังไม่จบ” 

หญงิสาวสะบดัสะบิ้ง ส่วนคนเป็นแม่ที่แสนอ่อนหวานกไ็ด้แต่ลูบแขน

เรยีวไปเรื่อยๆ แน่ใจแล้วว่าสองพ่อลูกเจรจาอะไรกนัอยู่ และค่อนข้าง

เบาใจเมื่อเหน็แสนวเิศษออกอาการแบบนี้ นี่แสดงว่าทกุอย่างเป็นไป

ตามที่หล่อนและสามตี้องการ 

“ค่อยๆ คยุนะคะ คณุพ่อรกัหนแูสนจะตาย แม่ว่าหนแูสนไปท�า

งานเนอะ เหน็ลงุศรสตาร์ตรถรอหนูแล้วนี่คะ” คณุแม่แสนหวานบอก 

พยายามให้ลูกสาวออกไปจากบ้านเพื่อที่หล่อนจะได้เข้าไปถามความ

คบืหน้าจากสาม ี

ด้านคนโดนแม่ไล่อ้อมๆ กไ็ม่ได้ตดิใจ หงดุหงดิเกนิกว่าจะอยูบ้่าน 
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อกีทั้งงานในความรบัผดิชอบมมีากมายเลยพยกัหน้าลวกๆ ยกมอืไหว้

มารดาอกีครั้งก่อนจะรบักระเป๋าจากพี่เลี้ยงที่รีๆ  รอๆ อยูต่รงหน้าประตู

บ้านแล้วขึ้นรถตู้อเนกประสงค์สดี�าขลบัไป

ด้านคุณวสาเมื่อเห็นลูกสาวออกไปแล้วก็รีบก้าวยาวๆ ไปหา 

คู่ชีวิตที่นั่งดูรายการท�าอาหารในทีวี กางแขนออกรับภรรยาเข้ามาไว้

ในอ้อมแขน ยงัหวานชื่นกนัเหมอืนหนุ่มสาวไม่มผีดิ 

“วสาเห็นหนูแสนหน้ายุ่งเชียว คุณสันต์ท�าส�าเร็จใช่ไหมคะ”  

คนที่สวยพริ้ง อ่อนหวานตั้งแต่หัวจดเท้ายิ้มหวานขณะถามสาม ี 

ไม่อยากให้ลูกออกไปอยู่คอนโดเองเลย ถงึแม้จะรู้ดวี่าแสนวเิศษดูแล

ตวัเองได้ดแีค่ไหนกต็าม 

คณุสันต์ส่ายศีรษะเลก็น้อย ตอบตามความจรงิ หากข้อเสนอ

สดุท้ายที่เขาพูดไปแล้วแสนวเิศษท�าได้จรงิ เขากบัมารดาของหญงิสาว

กค็งหมดโอกาสพลกิลิ้นอกีแล้ว

“กไ็ม่รู้เหมอืนกนัส ิ ยื่นข้อเสนอสดุท้ายไป ถ้างานนี้ลูกสาวเรา

เขาท�าได้อย่างที่ผมบอกอีก เราคงต้องยอมให้เขาไปอยู่เอง” คนเป็น

พ่อบอกตามจริง หรือว่าถ้าลูกสาวแข็งขึ้นมา ทั้งพ่อทั้งแม่ก็ท�าอะไร 

ไม่ได้ “หรอืจรงิๆ แล้วเราสองคนควรท�าใจให้ลกูออกจากอก” คณุสนัต์

มองภรรยาในอ้อมแขนที่ครองคู่กนัมากว่ายี่สบิห้าปี

“นั่นสคิะ หรอืควรเป็นเราที่ต้องท�าใจเพราะเกดิอยากจะมาเลี้ยง

ลูกตอนแก่ ใกล้ลูกตอนโต” คณุวสารู้ดอียู่แก่ใจว่าทั้งหล่อนและสามี

เลี้ยงลูกมาแบบผดิวธิ ีแต่จะท�าอย่างไรได้ พอมาตอนนี้มเีวลา ลูกกโ็ต

จนอยากบนิออกจากอกเสยีแล้ว “แต่วสาห่วงลกู เอาจรงิๆ ถ้าแต่งงาน

แต่งการหรอืไปอยู่กบัแฟน วสาอาจจะสบายใจกว่านี้เพราะมคีนดแูล”

ทั้งคุณวสาและคุณสันต์เป็นคนหัวสมัยใหม่มากด้วยกันทั้งคู่ 

เพราะร�่าเรียนในต่างประเทศกันมาเป็นสิบๆ ปี เป็นคู่รักกันมาตั้งแต่

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา อยู่ด้วยกันจนจบปริญญาโท ถึงกลับมา 
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สร้างเนื้อสร้างตวัสร้างครอบครวัร่วมกนั

“เอาน่า หนูแสนอาจจะยอมถอดใจ วสาก็รู ้ว่าหนูแสนโลก 

ส่วนตวัสงูขนาดไหน ขนาดเราเป็นพ่อเป็นแม่แท้ๆ แกยงัขดีเส้นชดัเจน 

นี่ถ้าถงึขั้นต้องไปเปิดรบัรูมเมตที่ไม่รู้จกัหวันอนปลายเท้า เชื่อผมเถอะ 

ไม่มวีนัที่หนูแสนได้ย้ายไปอยูไ่อ้คอนโดร้อยล้านที่เกบ็ตงัค์ซื้อเองหรอก”

“แกๆ พี่แสนโมโหใครมา ดูสิ ท่าทางเหมือนจะกินหัวอยู่

แล้ว” ลกูน้องคนหนึ่งในทมีอาร์ตบอกเมื่อเหน็เจ้านายคนสวยเดนิอวด

หุ่นยั่วใจชาย อกเอวสะโพกชัดจนไม่น่าจะชอบมาท�างานเบ๊รองมือ

รองเท้าชาวบ้านแบบที่ท�าอยู่ ควรจะไปเป็นดารา นางแบบ หรอืเป็น 

เซเลบออกงานสวยๆ เสยีมากกว่า ร่างเย้ายวนมแีค่เสื้อกล้ามคอเหลี่ยม

สีขาวกับเจกกิงสีด�ายาวแค่ตาตุ่ม ดูเซ็กซี่แบบทะมัดทะแมงรับกับ

รองเท้าผ้าใบสนนราคาครึ่งแสนสขีาว เรยีบแต่เก๋ มเีสน่ห์แบบง่ายๆ 

“จะไปรู้เหรอ นี่จะเอางานไปให้ปรูฟ ไม่กล้าเลยนะ” อกีคนก็

ท�าท่ากลวัหวัหด รู้ดวี่าเวลาองค์ลง แสนวเิศษน่ากลวัขนาดไหน แล้ว

กถ็อนหายใจเฮอืกใหญ่เมื่อเหน็เพื่อนสนทิของอกีฝ่ายเปิดประตเูข้ามา

ในบรษิทั อยู่ดีๆ  กม็เีทวดามาโปรด

“คุณพกมา” มือบางตีแขนเพื่อนร่วมงานเมื่อเห็นชายหนุ่ม 

หล่อตี๋รังสีโอปป้ากระจายเดินเข้าประตูบริษัทมา ปากแดงจัดคลี่ยิ้ม

แบบคนอารมณ์ดีให้ลูกน้องของเพื่อนรักที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดี หล่อ  

รวย อธัยาศยัด ีเสยีอย่างเดยีวมเีมยีแล้ว

“แสนอยูไ่หมครบั” ถามเลขาฯ หน้าห้องเพื่อนสนทิด้วยเสยีงทุม้

นุม่ แต่กด็งัพอที่จะได้ยนิกนัทั่ว เพราะพนกังานสาวๆ แถวนั้นต่างหยดุ

กจิกรรมเพื่อชื่นชมความหล่อกนัใหญ่

“อยู่ค่ะคุณพก เพิ่งถึงพอดี เดี๋ยวกิ๊ฟบอกให้ค่ะ” สาววัยยี่สิบ

กว่า ตัวเล็กแค่บ่าแสนวิเศษลุกขึ้นจากโต๊ะทันที กุลีกุจอรีบแจ้งให้
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เจ้าของบริษัททราบว่าแขกคนส�าคัญมาหา ไม่นานสาวหน้าใสก็เดิน

ออกมาพยกัหน้าเป็นสญัญาณว่าอกีคนพร้อมให้เข้าหาแล้ว 

ทันทีที่ประตูเปิดออก ผู้มาเยือนก็เห็นเพื่อนสาวแสนสวยยืน 

อมยิ้มทั้งๆ ที่ตาก�าลงัดูพรเีซนเทชนัของลูกค้าเป็นรอบสดุท้าย

...

“พี่รอด แสนไม่ไหวแล้ว ท�าไมคุณพ่อไม่ให้ย้ายออกสักที”  

สาวงามหน้ายุง่กรอกเสยีงลงไปตามสายหารอืกบัหมอดคููใ่จ ที่ปรกึษา

ทุกอย่าง “แฟนก็ไม่มี บ้านก็ไม่ได้อยู่ โอ๊ย ท�าไมชีวิตแสนมันเป็น 

แบบนี้”

“แกใจเยน็ๆ ส ิฉนับอกแกละมั้ยว่าดวงแกเวลาได้มนัได้ทั้งสอง

อย่างพร้อมกัน แต่เอ๊ะ รอแป๊บ” เสียงแม่หมอขวัญใจไฮโซสับไพ่ดัง

ตบัๆๆ ตรวจเชก็ดวงชะตาให้แบบออนไลน์ “ตายแล้ว! นี่แกจะได้ผวั

พร้อมบ้านเลยนะจ๊ะ”

“แสนมีบ้านแล้ว แสนขอแฟนอย่างเดียวได้ไหม” หญิงสาว

หัวเราะคิกคัก บ่นเรื่องนี้กับทั้งเพื่อนรักทั้งหมอดูมาตลอดว่าท�าไมถึง

ไม่มแีฟนแบบคนอื่น ทั้งที่หล่อนกส็วยจดัเจดิจรสัชนดิดาราบางคนยงั

อาย คนจบีกม็าก แต่กลบัไม่เจอใครถกูใจสกัคน แถมช่วงแรกๆ ที่กลบั

มาเมืองไทยคนสวยคนนี้ก็โฟกัสที่งานเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นไม่ว่า

ใครโพรไฟล์ดแีค่ไหนกเ็ข้าไม่ถงึหวัใจแสนวเิศษทั้งนั้น แต่นี่พอรุน่พี่ที่รกั

มากแต่งงานกับเพื่อนสนิทไป แสนวิเศษก็หลงเสน่ห์ไอหวานของคู่รัก 

อยากมแีฟนบ้าง เริ่มลมืตามองผูช้าย อ้าปากเปิดโอกาสให้ใคร คราวนี้

ก็ไม่มใีครกล้าเข้าหา เพราะเข้าใจกนัไปแล้วว่าคณุแสนจบียากยงักบั

อะไร

“ก็นั่นแหละ หมายถึงแกจะได้ย้ายบ้านพร้อมได้ผัวในคราว

เดยีวกนั”

ยังไม่ทันคุยต่อ หางตาเฉี่ยวก็เหลือบเห็นเพื่อนสนิทเปิดประตู
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ห้องหล่อนเข้ามา หน้าสวยที่เคร่งเครยีดอยูเ่มื่อครูเ่ปลี่ยนเป็นยิ้มหวาน

รบัแขกทนัที

“พี่รอด แค่นี้ก่อน พี่พกมาพอด ีเดี๋ยวแสนโทร. ไปเมาท์ใหม่”

“หน้ายุ่งเชียว คุณหนูแสน” ประกาศิตเรียกเพื่อนสนิทด้วย 

ค�าว่าคุณหนูมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ทั้งที่จริงๆ เจ้าตัวไม่ใช่พวกขยับตัว 

ท�าอะไรไม่เป็น แท้ที่จรงิแล้วเหมอืนจะท�าได้ทกุอย่างเสยีด้วยซ�้า แต่ที่

เรยีกเช่นนั้นเพราะบดิามารดาอกีฝ่ายตามตดิไม่ให้กระดกิตวั ยอมให้

เปิดบรษิทัรบัจดังานเลี้ยง แต่กไ็ม่วายมคีนขบัรถคอยผลดักะดแูลรบัส่ง

ให้วุ่นไปหมด

“ยุ่งส ิคณุพ่อตั้งท่าจะผดิค�าพูดอกีแล้วนะพี่พก”

หนุ่มหล่อวัยยี่สิบแปดที่บิดามารดาสนิทสนมกับบิดามารดา

หล่อน รู้จกักนัตั้งแต่เดก็ๆ ไว้ใจกนัขนาดให้อาศยัร่วมบ้านกนัได้ตอน

เรียนระดับปริญญาที่ต่างประเทศ ในขณะที่ภรรยาของอีกฝ่ายอายุ 

อานามพอกับหล่อน เป็นเพื่อนที่แสนวิเศษรู้จักตอนเรียนปริญญาโท 

นั่งลงที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้าม 

“แล้วนี่แพรไปบนิเหรอคะ” 

“ใช่ เพิ่งไปเมื่อคนื นี่พี่มพีบลกูค้าข้างนอก เลยเบี้ยวไม่เข้าบรษิทั

เสยีเลย แวะมาหาแสนซะหน่อย เยน็นี้กนิข้าวกนัไหม” 

“โอ๊ย ไม่ได้ค่ะ แสนมงีานเยน็นี้ แถมยงัต้องไปบรฟีงานกะทมีงาน

ของคืนพรุ่งนี้อีก กว่าจะเสร็จ แสนว่าพี่พกนอนหลับฝันถึงแพรไป 

สามรอบแล้ว” 

หญงิสาวบอกเย้าๆ ทั้งคู่เพิ่งแต่งงานกนัได้ประมาณหนึ่งปีหลงั

จากเรียนจบกลับมา เรียนให้ผู ้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับทราบก็จัดงาน

แต่งงานประกาศความรักให้โลกรับรู้ หลังจากนั้นแพรชมพูก็สอบเข้า

เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินยักษ์ใหญ่อย่าง 

สตาร์ไชน์ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ ส่วนประกาศติกส็บืทอดธรุกจิที่บ้านอยา่ง
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เต็มใจ  มีชีวิตครอบครัวที่น่ารัก  สมบูรณ์แบบทุกอย่าง  ขาดก็แต่ 

พยานรกัของทั้งคู่

“โถๆ อยู่บ้านกนิกงส ีเป็นลูกคณุหนูดีๆ  ไม่ชอบ อยากตกระก�า

ล�าบาก พี่ไม่เข้าใจแสนจรงิๆ นะ จะท�าให้ตวัเองเหนื่อยท�าไม ลูกสาว

คนเดียวแท้ๆ อีกหน่อยไม่ต้องคอนทั้งบริษัทตัวเองทั้งรับงานคุณพ่อ 

คณุแม่มาท�าต่อเหรอ” ชายหนุ่มถามด้วยความเป็นห่วง รบัรู้เรื่องราว

ในชีวิตของหญิงสาวมาโดยตลอด ชื่นชมในความส�าเร็จของเพื่อน  

แต่กส็งสารเพราะท่าทางเหนื่อยเหลอืเกนิ รูว่้าหญงิสาวต้องใช้แรงกาย

แรงใจมากขนาดไหนกว่าจะก้าวมาจนถงึจดุนี้

“หึ พี่พกก็รู้ว่าเพราะอะไร แสนโตมาด้วยตัวเอง จัดการชีวิต 

ตวัเองมาตลอด แสนไม่ได้ไม่รกัคณุพ่อคณุแม่นะคะ แสนแค่ต้องการ

พื้นที่ไว้หายใจบ้าง แถมพี่พกก็รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มาเห่อลูกตอนแสน

เลยเบญจเพสแบบนี้มนัไม่ไหว” หญงิสาวพดูฉอดๆ มอืกจ็ดจดุที่อยาก

ให้ทมีแก้ไขพรเีซนเทชนัชิ้นนี้ ปากเมาท์ แต่มอืกท็�างานไม่ได้หยดุ 

“ว่าแต่พี่พกทานอะไรไหมคะ แสนเพิ่งเอาขนมมาจากบ้านพอด ี

มพีายแกะที่พี่พกชอบด้วย” หญงิสาวเสนอของว่างสดๆ จากเตาที่บ้าน

ที่รู้ว่าชายหนุ่มชอบ 

“แบ่งแสนค�าเดียวได้ไหม เดี๋ยวต้องไปทานข้าวกับลูกค้า พี่ 

ไม่อยากอิ่ม” รู้ดวี่าของกนิจากบ้านวายกุูลขึ้นชื่อทกุอย่างตามประสา

เจ้าของร้านอาหารเจ้าของบริษัทรับจัดงานเลี้ยงมือหนึ่ง เขาเองมี

โอกาสได้ชมิบ่อยๆ และตดิใจไปเสยีทกุอย่าง แต่กต้็องเผื่อกระเพาะไว้

ส�าหรบัมื้อกลางวนัด้วย

“ว่าแต่เหน็แพรว่าโอนคอนโดแล้ว จะย้ายเมื่อไหร่ มไีรให้พี่ช่วย

บอกนะ”

คราวนี้แสนวเิศษวางปากกาลงทนัท ียูป่ากสแีดงเข้ม ทิ้งสายตา

ค้อนหนกั ท�าท่าเหมอืนงอนเขา น่าเอน็ดูจนเขาอดหวัเราะเบาๆ ไม่ได้ 
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มือเรียวคว้ายางรัดผมมารวบผมลวกๆ ผมยาวไดร์สวยเริ่มไม่เหมาะ

กบัการท�างานในวนันี้ ก่อนจะเลื่อนจานพายแกะของหล่อนให้เพื่อนรกั

“นอกจากจะไม่ได้ย้าย แสนยังโดนคุณพ่อปั่นหัวด้วย” แสน-

วเิศษยื่นช้อนขนมให้ประกาศติ ส่วนตวัเองใช้ช้อนกาแฟแทนอย่างไม่มี

พธิรีตีอง 

“นี่บอกให้แสนหารูมเมตมาอยู่ด้วย เพราะกลวัแสนจะแห้งตาย

คาบ้านไม่มีใครรู้ พี่พกก็รู้ว่าแสนอยากอยู่คนเดียว แล้วแสนจะบ้า 

หารูมเมตมาอยู่ด้วยท�าไม”

ชายหนุ่มพยกัหน้าอมยิ้ม รบัรู้ทั้งนสิยัสาวสวย ทั้งสิ่งที่บดิาของ

คนตรงหน้าต้องการ “เขาก็ห่วงแสนแหละ ลูกสาวคนเดียว สวยซะ

ขนาดนี้ด้วย แต่พี่กเ็ข้าใจแสนนะ คนไม่เคยอยู่กบัพ่อแม่คงอดึอดั”

“ใช่เลยค่ะ พี่พกนี่น่าจะเป็นพ่อแสนนะคะ ไม่งั้นป่านนี้แสนได้

ออกมาอยู่คนเดียวโดยไม่ต้องมานั่งพิสูจน์ตัวแบบนี้” ตาหวานกวาด

มองออกไปนอกห้องท�างานผ่านผนังกระจก เห็นทีมงานขะมักเขม้น 

ตั้งอกตั้งใจท�างานก็ชื่นใจไม่น้อย นี่เป็นอาณาจักรที่หล่อนปลุกปั้น  

ลงทั้งแรงกายแรงใจ จนบรษิทัมพีนกังานนบัร้อย เป็นธรุกจิขนาดกลาง

ตั้งอยู่ในอาคารแบบลอฟต์สี่ชั้น ถือว่าประสบความส�าเร็จอย่างมาก

ส�าหรบัคนอายยุี่สบิหกแบบหล่อน 

“ว่าแต่พี่พกเอาไรอกีไหม แค่สองค�าจะอิ่มเหรอคะ”

“ไม่ดีกว่าจ้ะ พี่แวะมาหาเฉยๆ เห็นแสนไม่ว่างเจอพวกพี่เลย 

งั้นพี่ไม่กวนแสนดกีว่า ไว้เจอกนัที่งานคนืพรุง่นี้” ประกาศติบอกน้องรกั 

“เรื่องรูมเมตพี่ว่าลองหาแบบที่ไม่ค่อยอยู่บ้านสิ เนี่ยพวกแอร์

อย่างแพร เดือนนึงอยู่บ้านไม่ถึงครึ่งเดือน” ชายหนุ่มเสนอลอยๆ  

“แสนเองพี่ก็เห็นไม่ค่อยจะอยู่บ้าน ต้องคุมงานจนดึก ลองดู มีไรให้ 

พี่กบัแพรช่วยบอกมาละกนั ไม่ต้องเกรงใจ” 

ส่วนแสนวเิศษยิ้มน่ารกัใส่คนตรงหน้า รบัความปรารถนาดทีี่เขา
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มใีห้ ทั้งเขาทั้งภรรยาเป็นคนที่หล่อนกล้าพดูได้ว่าเป็นเพื่อนรกัที่สดุที่มี

ในชวีติ

“เห็นแสนเกรงใจพี่กับแพรตอนไหนคะ เชื่อเถอะค่ะถ้าจวนตัว

จรงิๆ แสนแจ้นไปให้ช่วยแน่” หญงิสาวลกุขึ้นบ้างเมื่อเหน็แขกที่สนทิ

กนัยนืขึ้นจดัสูทกบัเสื้อเชิ้ตให้เข้าที่เข้าทาง คว้ามอืถอืกดข้อความเพื่อ

เรยีกคนขบัรถ

“พรุง่นี้แต่งตวัสวยๆ นะ พี่จะถ่ายรปูส่งไปให้แพรด ูนี่บ่นอบุเลย

ว่าแลกไฟลต์ไม่ได้ ไม่งั้นจะไปงานพรุ่งนี้ด้วย” 

งานที่ประกาศิตหมายถึงคืองานรับรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยม

ประจ�าปีที่หล่อนเพิ่งเอาการ์ดเชิญให้คุณสันต์ผู้เป็นบิดาดู งานที่เป็น

เครื่องการันตีความส�าเร็จชิ้นใหญ่ของหล่อน ทุกคนต่างชื่นชมยินด ี 

จะมกีแ็ต่พ่อกบัแม่แค่นั้นที่ไม่สนใจเท่าไร ส่วนประกาศตินั้นคร�่าหวอด

ในวงการธรุกจิที่รบัช่วงต่อจากครอบครวั จงึไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมชีื่อ

ตดิเกสต์

“แน่นอนค่ะ พี่พกเตรยีมเมมไปถ่ายให้เตม็ที่เลย อ้อ อยู่อาฟ- 

เตอร์ปาร์ตด้ีวยกนันะคะ งานนี้แสนเป็นคนจดัเอง รบัประกนัความสนกุ

ค่ะ” เป็นที่ขึ้นชื่อลือชามากว่าหากงานปาร์ตีไหน Plantastic เป็นคน 

คมุงาน บรรยากาศในงานเลี้ยงนั้นจะสนกุสดุเหวี่ยงชนดิที่เป็นเรื่องเล่า

ต่อๆ กันไปได้อีกเป็นเดือน แขกร่วมงานประทับใจจนอยากจะปาร์ตี

ใหม่ทกุครั้งที่นกึถงึ

ชายหนุ่มรูปงามพยักหน้ารับไม่พอยังตะเบ๊ะเหมือนนายทหาร

รบัค�าสั่งผูบ้งัคบับญัชา ส่วนแสนวเิศษกย็กมอืไหว้เขาแบบที่ท�าทกุครั้ง 

ส่งยิ้มระหว่างที่ประกาศติเปิดประตูห้องออกไปเกอืบพ้นแล้ว 

“ไปนะ อย่าท�างานหนกั พกับ้าง แสนพสิูจน์ตวัเองมาจนจะได้

รางวัลอยู่พรุ่งนี้แล้ว พี่คนนึงละภูมิใจในตัวแสนที่สุด” ตาหยีหรี่ลง

เพราะยิ้มหวานที่เขาส่งให้น้องรกั เหน็กนัมาตั้งแต่เดก็ๆ จนวนันี้หญงิสาว
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มธีรุกจิของตวัเองสร้างเงนิได้เป็นกอบเป็นก�าแล้ว 

อีกคนก็ยิ้มรับ รู้ว่าก�าลังใจที่เขาส่งให้มีแต่ความปรารถนาดี

ล้วนๆ ไม่มเีรื่องชู้สาวเจอืปน พยกัหน้ารบัค�าเพื่อนรุ่นพี่ทนัที

“ค่า ไปท�างานได้แล้ว พรุ่งนี้เจอกนัค่ะ”

สีหน้าของแสนวิเศษสดชื่นขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่อยู่ดีๆ ก็ได้

ก�าลังใจแบบไม่ได้นัดหมายจากเพื่อนสนิท หน้าสวยโผล่ออกไปหน้า

ห้องท�างานเพื่อเรียกกิรดา แทนที่จะใช้อินเตอร์คอมเหมือนทุกคราว 

ถือโอกาสดูบรรยากาศในการท�างานของลูกน้องบริเวณนั้นไปด้วยว่า

ตั้งอกตั้งใจท�างานกนัดหีรอืไม่

“กิ๊ฟ ให้ทมีงานเยน็นี้ขึ้นมาเลย พี่ขอบรฟีรอบสดุท้ายหน่อยค่ะ” 

สีหน้าและน�้าเสียงที่ดีขึ้นท�าเอาลูกน้องที่รรอจะเข้าหาหันมองหน้ากัน

เลิ่กลั่ก เพราะอารมณ์เจ้านายสาวเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือใน

ทนัที

“แก ท�าไมคณุพกมาแป๊บเดยีว คณุแสนยิ้มได้งี้ล่ะ แกแน่ใจนะ

ว่าเขาเป็นเพื่อนกนั” ลูกน้องคนเดมิที่ไม่กล้าเผชญิหน้านายสาวบอก 

ท�าหน้างงๆ มองตามประกาศติที่เดนิหล่อออกไป หยดุทกัทายกบัผูค้น

ในบรษิทัเป็นระยะๆ เพราะคุ้นเคยกบัทกุคนที่นี่ดี

“ตอนแรกชั้นกว่็าเพื่อน แต่ถ้ายงังี้กเ็ริ่มไม่ชวัร์ละว่ะ หน้างี้สดชื่น

ขึ้นมาเลย ว่าแต่นั่นผวัเพื่อนด้วยนะแก” อกีคนพดูแบบไม่อยากจะเชื่อ 

นี่ถ้าโสดกนัทั้งคูก่ค็งพอจะเป็นเหตผุลอธบิายได้ว่าที่เจ้านายอารมณ์ดี

ขึ้นทนัตาเหน็เพราะมหีนุ่มๆ มาให้ก�าลงัใจถงึที่

“โอ๊ย สมยันี้ถ้าเขาจะเอากนั ไม่มใีครสนละมั้ง แล้วกแ็หกตาดสู ิ

คณุแสนเนี่ยน่าฟัดไปทั้งตวั อกเอวสะโพกเน้นๆ เบอร์นั้น ใครเหน็ละ

ไม่อยากกบ็้าแล้ว”

ี
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ร่างสงูใหญ่ตะปบมอืหนาลงบนนาฬิกาดจิทิลัหวัเตยีงทนัที

ที่เสยีงร้องเรยีกให้เขาตื่นนอนดงัขึ้น ชายเกอืบจะไม่หนุม่กะพรบิตาให้

เพดานห้องสนี�้าเงนิสองสามท ีนกึทบทวนว่าเมื่อคนืเกดิเรื่องสนกุเกนิ

เหตุหรือไม่ ก่อนลุกขึ้นหย่อนขาแกร่งไปด้วยมัดเนื้อพาร่างแน่นหนั่น

เข้าห้องน�้าเพื่อจดัการตวัเองแบบง่ายๆ ไม่เกนิสบินาทไีปรมากรกเ็ดนิ

ออกมาโดยมผ้ีาขนหนสูขีาวผนืเดยีวเกาะสะโพกหมิ่นเหม่ คว้ากางเกง

วิ่งมาสวม สะบดัผ้าเชด็ตวัทิ้ง แล้วหยบิหูฟังแบบไร้สาย ก่อนเดนิออก

จากห้องนอนเพื่อไปออกก�าลงักายในฟิตเนสส่วนตวัด้านล่างแบบที่ท�า

ทกุวนัหลงัตื่นนอน 

เวลาเกือบสองชั่วโมงเรียกเหงื่อจากไปรมากรไม่น้อย จนหน้า

หล่อจดัแดงก�่าเพราะความร้อน ชายหนุม่ในวยัสามสบิแปดกระดกขวด

น�้าแร่ขึ้นจบิ ไม่มพีธิรีตองใดๆ ทั้งสิ้น ตาคมกรบิของหนุ่มร่างสูงร้อย

เก้าสิบเซนติเมตรมองออกไปนอกหน้าต่างเพนต์เฮาส์ชั้นบนสุด จาก

ห้องที่ดีที่สุดของโครงการ The Wealth ที่เขาเป็นเจ้าของ ที่จริงเขา 

ไม่จ�าเป็นต้องเหนื่อยท�าอะไรแบบนี้ก็ได้ แค่นอนอยู่เฉยๆ เก็บค่าเช่า

ที่ดนิและสิ่งปลกูสร้างต่างๆ จากทั่วกรงุเทพฯ ลามไปจนถงึทั่วประเทศ

ก็มีเหลือกินเหลือใช้ไปไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่น แต่เพราะที่เป็นคนเลือดใหม่ 

อยากท�าอะไรให้ประสบความส�าเรจ็ด้วยตวัเองทั้งๆ ที่มารดาประคบ- 

ประหงม ไม่อยากให้ท�าอะไรสกันดิ 

เขาเริ่มจากการเปิดบรษิทันายหน้าซื้อขายอสงัหารมิทรพัย์เล่นๆ 

หลังเรียนจบในวัยยี่สิบกว่าๆ แต่ดันท�าได้ดี เลยได้รู้จักคนในวงการ

เดียวกัน ท�าให้เกิดความคิดที่จะสร้างคอนโดระดับไฮเอนด์ที่ไม่ใช่แค ่

มเีงนิกจ็ะซื้อได้ แต่โพรไฟล์ต้องตดิลสิต์ด้วย จนกลายมาเป็นโครงการ 

The Wealth คอนโดหรูหราที่ขึ้นชื่อว่าแพงและดทีี่สดุในประเทศ ขาย

หมดในระยะเวลาอันรวดเร็ว เลยยิ่งท�าให้เขามีข้ออ้างบอกมารดา 

ในการที่จะย้ายมาอยู่ที่ห้องพักชั้นบนสุดของเขาเพื่อดูแลธุรกิจที่สร้าง

ี
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มากบัมอื

...

‘ลูกกรคะ จะไปอยู่คนเดียวท�าไมลูก ล�าบากล�าบน กับข้าว 

กบัปลาอกี ใครจะดูแลลูกกรคะ’ ท่านผู้หญงิมาตกิามองหน้าบตุรชาย 

คนเดยีว หล่อนเลี้ยงลูกชายมาอย่างกบัไข่ในหนิ ไม่เคยให้ขยบัตวัท�า

อะไรใดๆ ทั้งสิ้น แล้วนี่อยู่ดีๆ จะแยกไปอยู่คนเดียวในวัยเกือบสี่สิบ

แบบนี้ใครจะดูแล ‘ถ้าลูกกรแต่งงานแล้วคุณแม่จะไม่ห้ามเลยนะคะ 

ภรรยาลูกคงดแูลได้ แต่นี่คณุแม่ห่วงจรงิๆ นะคะ อย่าไปเลย อยูท่ี่บ้าน

กบัคณุแม่เถอะ’

ชายหนุ่มยิ้มน้อยๆ ก็เพราะเอะอะอะไรแม่เขาก็วนมาเรื่อง 

หาเมยีนี่ละ อนัที่จรงิเขาไม่ได้ปฏเิสธการมภีรรยา เพยีงแต่ว่ายงัไม่เคย

เจอใครที่ท�าให้เขารูส้กึว่าเป็นคูท่ี่เหมาะสมทกุอย่าง คนที่ท�าให้เขารูส้กึ

รกัจนอยากจะท�าอะไรให้ เตมิเตม็ความสดชื่นทางใจให้แก่กนั ตอนนี้

ที่พบที่เจอก็เป็นเพียงพวกมีความสามารถในการเติมเต็มทางกาย

เท่านั้น อกีอย่างเขากโ็ตจนป่านนี้ กค็วรจะมพีื้นที่ชวีติของตวัเองบ้าง

ได้แล้ว 

‘โธ่ เรื่องแค่นี้เอง ส่งเด็กไปท�าความสะอาดสิครับ ห่างกันแค่ 

ไม่กี่นาท ีให้ไปทกุวนัยงัได้’ ชายหนุ่มบอก ถงึเขาจะไม่มทีกัษะในการ

ดูแลตัวเอง แต่ความสะดวกสบายมันอยู่ที่คอนโดของเขากับบ้าน 

ห่างกันไม่ถึงสิบนาที ดังนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาของเขา แต่เป็นปัญหาของ

เดก็รบัใช้ที่ต้องจดัเวรกนัไปท�าความสะอาดที่พกัใหม่ให้ทายาทคนเดยีว

ของตระกูลปรวิรรตต่างหาก 

...

ระหว่างไปรมากรดื่มด�่าอยู่กับภาพกรุงเทพมหานครยามสาย 

เสยีงเรยีกเข้าโทรศพัท์ที่ตั้งไว้เฉพาะเบอร์ผูช่้วยของเขากด็งัขึ้น ชายหนุม่

ขมวดคิ้วเลก็น้อย เพราะอกีคนรู้ดวี่าหากเขาไม่เป็นฝ่ายตดิต่อไปก่อน
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ในแต่ละวนั ทางโน้นจะไม่มสีทิธิ์โทร. มารบกวนเขาแบบนี้ นี่แสดงว่า

ต้องมีอะไรส�าคัญ เจ้าตัวถึงละเมิดข้อตกลง มือหนากดปุ่มเล็กๆ ที่ 

หูฟังแบบไร้สายเพื่อเชื่อมต่อทนัที

“มอีะไร” ถามเสยีงห้าวห้วน

“นายครบั คอื...” น�้าเสยีงฝ่ายโน้นดูลงัเลไม่น้อย แต่กก็ลั้นใจ

รายงานจนจบ “เรื่องงานคืนพรุ่งนี้ผมคอนเฟิร์มกับทีมจัดงานแล้วว่า

นายจะขึ้นรบัรางวลั แต่ไม่ทราบว่านายจะระบใุครไปงานด้วยเป็นพเิศษ

ไหมครบั” ชานนท์รบถาม เพราะการที่จะขอควิดารานางแบบชื่อดงัมา

เป็นคู่ควงของเจ้านายอาจจะต้องใช้เวลา และนี่ก็จะถึงก�าหนดงาน 

คืนพรุ่งนี้แล้ว ไปรมากรก็ยังไม่มีค�าสั่ง เกรงว่าคนที่เจ้านายอยากได ้

จะไม่ว่างแล้วพานอารมณ์เสยีใส่เขาอกี

เมื่อได้ยินค�าถาม หนุ่มหล่อวัยสามสิบแปดก็ถอนหายใจเฮือก 

การออกงานคนเดียวเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามานานมาก ทุกครั้ง

มกัมดีารานางแบบตวัทอ็ปเดนิเคยีงข้างเรยีกความสนใจ ไม่งั้นกต็้อง

มีเซเลบชื่อดังหรือลูกคุณหนูตระกูลไฮโซคอยฉอเลาะบริการอยู่ข้างๆ 

ไม่ให้เหงาอยู่ตลอดเวลา แต่หลงัจากท�าแบบนั้นมาไม่ต�่ากว่าสบิห้าปี 

ไปรมากรก็หมดอารมณ์ที่จะตื่นเต้นกับความงามภายนอกเสียดื้อๆ  

จะว่าไปเขาก็ไม่เรียกใครมานาน จึงตัดสินใจพูดสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด

ออกไป

“ไม่ต้องละกนั เดี๋ยวฉนัไปคนเดยีว” เคยที่ไหนที่เพลย์บอยตวัต้น

ของสังคมไทยจะไปไหนมาไหนโดยไม่มีคนพะเน้าพะนอ ชายหนุ่ม 

ยกน�้าขึ้นจบิอกีรอบ ทบทวนสิ่งที่ท�ามาตลอดแล้วพบว่าไม่ได้ให้ความสขุ

ทางใจอย่างแท้จรงิ

“อะ...อะไรนะครับ” ผู้ช่วยหนุ่มถึงกับไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเอง

ได้ยนิถูกต้องตามความต้องการของผู้เป็นนาย ยอมเสี่ยงโดนด่าดกีว่า

ท�าอะไรไม่ถูกใจ 

ี
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“บอกว่าไม่ต้อง งานนี้รับรางวัลเสร็จอาจจะกลับเลย แต่ยัง 

ไม่ต้องบอกคนจดังานนะ เดี๋ยวมารบเร้าให้อยู่ต่อ น่าร�าคาญ” หนุม่ใหญ่

ต่อสายคุยกับลูกน้องทั้งที่ยังเปลือยอกปล่อยให้เหงื่อแห้ง สั่งการงาน

ที่เพิ่งนกึออกอกีสองสามอย่างก่อนจะปล่อยให้ชานนท์ไปท�าตามค�าสั่ง 

ไปรมากรหมุนตัวกลับขึ้นห้องนอน ตั้งใจว่าก่อนจะเข้า

บรษิทัจะส�ารวจความเรยีบร้อยภายในโครงการ The Wealth ที่ลกูบ้าน

เริ่มทยอยย้ายเข้าจนเกอืบครบทกุยนูติ จะเหลอืกแ็ต่ห้องที่อยูช่ั้นถดัลง

ไปจากเขา แพงรองลงมาเป็นอนัดบัสอง ที่โอนเป็นรายแรก ส่งช่างเข้า

มาตกแต่งภายในเป็นรายแรก แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นวี่แววที่จะ

ย้ายเข้ามาพกัอาศยั จนเขาไม่แน่ใจว่ามปีัญหาอะไรหรอืเปล่า 

คนหล่อหยบิเสื้อยดืคอกลมสขีาวพร้อมสทูสนี�้าเงนิคตัตงิเป๊ะวาง

พาดบนสตูลหนังสีน�้าตาลเข้มกลางห้องแต่งตัว มองเครื่องแต่งกาย 

ที่ต้องใส่วนันี้ก่อนจะหนัไปหยบิพอ็กเกตสแควร์สแีดงเลอืดนกวางพาด

ทบัลงไปอกีชิ้น แล้วถงึเอารองเท้าหนงัสนี�้าตาลอ่อนจากชั้นลงมาวาง

ไว้ที่พื้น ยิ้มมุมปากให้แก่ความมีรสนิยมของตัวเอง แม้ในวันท�างาน

ปกตเิขากแ็ต่งตวัเนี้ยบจดัตั้งแต่หวัจดเท้า 

คนตวัโตหนัมองหน้าตวัเองในกระจกเลก็น้อย พจิารณาซ้ายขวา

หารอยตีนกา แล้วก็ยิ้มกว้างเมื่อไม่พบริ้วรอยใดๆ แห่งวัย มองครีม

บ�ารงุสารพดัชนดิที่เขามไีว้ปรนนบิตัผิวิของตวัเองอย่างภมูใิจว่ามารดา

สรรหามาให้ใช้ถกูยี่ห้อ ส�าแดงฤทธิ์คุม้ราคา ไม่รวมวติามนิเสรมิสขุภาพ

หลายชนดิ ไม่ว่าจะคอลลาเจน ควิเทน น�้ามนัปลา สารพดัที่จะเอ่ยถงึ 

ท�าให้คนที่ใกล้เหยยีบหลกัสี่ดอู่อนกว่าวยัขนาดนี้ ก่อนจะมองต�่าลงมา

เหน็กล้ามเนื้อหน้าท้องที่ได้รบัการดูแลอย่างด ีมเีทรนเนอร์คอยก�ากบั 

การออกก�าลงักายอย่างน้อยสปัดาห์ละสามวนั เก่งคุ้มราคาชั่วโมงละ

หลายพัน ท�าให้เขากลายเป็นบุรุษที่ครบเครื่อง ทั้งหล่อขาดตัว หุ่น
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บาดใจ ไม่นบัสมบตัพิสัถานที่มากมายล้นฟ้า กอปรกบัเสน่ห์ส่วนตวั 

ยิ่งท�าให้ไปรมากรเป็นหนุ่มฮอตที่ใครๆ กอ็ยากครอบครอง 

“สวัสดีครับนาย” ชานนท์ยกมือไหว้ท�าความเคารพระหว่าง 

ไปรมากรเดนิออกจากลฟิต์ที่ขึ้นตรงจากลอ็บบถีงึห้องนอนเขา เพื่อมา

เปลี่ยนใช้ลิฟต์ส่วนกลางส�าหรับการตรวจสอบความเรียบร้อยอื่นๆ  

โดยตั้งใจจะเริ่มจากห้องที่สร้างความสงสัยให้ไปรมากรมาเกือบสอง

สปัดาห์

“ยูนติที่เจด็สบิหก” ตาสองชั้นชดัเป็นเบ้ารบักบัจมกูโด่งงุม้มอง

เอกสารที่เขาไลน์ลงมาสั่งการให้เตรยีมพร้อม “มปัีญหาอะไรหรอืเปล่า 

เท่าที่ดูเขากไ็ม่ได้คอมเพลนเรื่องอะไรใช่ไหม” คนเป็นเจ้าของตกึถาม 

ถึงแม้สิทธิ์ในการครอบครองจะขาดตั้งแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ แต่เขายัง

ต้องดแูลความเรยีบร้อยของระบบสาธารณูปโภค และภมูทิศัน์โดยรอบ

ของอาคารไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

“ไม่มคีรบั” ชานนท์ส่ายหวัเป็นการยนืยนัว่าการบรหิารจดัการ

ของโครงการ The Wealth ไม่มปีัญหาอปุสรรคใดๆ 

“ตกแต่งยงัไม่เสรจ็หรอืไง” ส่วนไปรมากรกพ็ยายามหาข้ออ้าง

ตอบข้อสงสัยของตัวเอง มีคนดีๆ ที่ไหนซื้อคอนโดราคาเป็นร้อยล้าน 

แต่ไม่อยากเข้าอยู่ คนอื่นๆ นี่แทบจะย้ายเข้ามานอนตั้งแต่เฟอร์นเิจอร์

ยงัไม่ครบ

“เสรจ็มานานแล้วครบั” ชานนท์ทบทวนความทรงจ�า ข้อมูลใน

หวัเป๊ะเรยีกใช้ได้ทนัทเีหมอืนระบบจดัเกบ็ไฟล์ในคอมพวิเตอร์ “เสรจ็

เป็นห้องแรกๆ ด้วยซ�้าครบั เลอืกแต่ของด ีโซฟาตวัตั้งหลายล้าน ร้าน

เดียวกับที่นายสั่งด้วยครับ” วันที่พนักงานขนเฟอร์นิเจอร์เข้ามาส่ง  

ชานนท์ได้มีโอกาสเจอกับเจ้าของร้านที่มาควบคุมการขนส่งของของ

ลูกค้าวไีอพทีี่อยู่ห้องเจด็สบิหกด้วยตวัเอง

...
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‘อ้าวคณุนนท์’

‘สวสัดคีรบั ส่งห้องใครครบัเนี่ย คณุแหวนถงึต้องมาเอง’ แปลกใจ 

ไม่น้อยที่นกัออกแบบภายในชื่อดงัของเมอืงไทยผูม้สีตดูโิอของแต่งบ้าน

น�าเข้าลงมาคมุงานด้วยตวัเอง

‘ห้องคุณแสนค่ะ นางเหมาร้านพี่เกือบสิบล้าน แค่โซฟานี่ก็ 

รุ่นเดยีวกบัห้องคณุกรแล้ว’ เจ้าของร้านน�าเข้าเฟอร์นเิจอร์ชื่อดงัเมาท์

ลูกค้าระดับไฮเอนด์ โซฟารุ่นที่ไปรมากรสั่งขึ้นชื่อว่ามีไม่กี่ตัวในโลก 

สนนราคาสงูถงึสามล้านบาท แต่เลอืกสหีนงัตามความชอบของลกูค้า

ไม่ได้ เพราะคนออกแบบมั่นใจในรสนิยมการจับคู่สีของตัวเองมาก 

ผลิตออกมาแค่สองสีเท่านั้น ‘พี่เลยต้องมาดูความเรียบร้อยให้นาง

หน่อย ลูกค้าววีไีอพทีั้งท’ี

‘คณุแสนเจ้าของ Plantastic อ้ะเหรอครบั’ ชานนท์เบกิตากว้าง 

เคยจ้างบริษัทพ่อแม่ของแสนวิเศษมาจัดงานเลี้ยงที่บริษัทของ

ท่านผู้หญงิมาตกิาครั้งหนึ่ง ซึ่งวนันั้นหญงิสาวผู้เป็นที่กล่าวถงึตามมา

ช่วยบดิามารดา ได้รบัการแนะน�าให้รู้จกัผ่านเจ้าของงาน สวยจดัจน

ไม่น่าจะมาท�างานอะไรแบบนี้ ไม่น่าเชื่อว่าบรษิทัที่ชานนท์แอบคดิว่า

เปิดสนองตัณหาตัวเองเหมือนพวกลูกคนรวยทั่วไปท�าจะสร้างรายได้

ได้เป็นกอบเป็นก�าขนาดนี้

“แล้วท�าไมยงัไม่ย้ายเข้า” 

เขารอวนัให้ลูกบ้านทั้งหมดเข้าอาศยัครบ ตั้งใจว่าจะจดังานเลี้ยง

ขึ้นบ้านใหม่ในพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ทกุคนมาท�าความรู้จกักนั 

“เหลอืเขาห้องเดยีวใช่ไหม” 

คนหน้าหล่อขมวดคิ้วมุน่ด้วยความไม่เข้าใจ นกึตดิใจว่าโครงการ 

ที่เขาทุ่มทั้งแรงเงินแรงกายมหาศาลมีข้อเสียตรงไหน ลูกบ้านถึง 

ไม่อยากเข้ามาอยู่ 

“ครบั”
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“เจ้าของเป็นใคร” 

ถึงแม้บุคลิกจะเป็นคนอารมณ์ดีขี้เล่น แต่เวลาท�างานท�าการ 

ไปรมากรกเ็อาจรงิเอาจงั เป็นที่น่าย�าเกรงกบัลูกน้องไม่น้อย และโชค

ดทีี่มผีูช่้วยทรงประสทิธภิาพที่จดัแจงทกุอย่างให้ตรงความต้องการของ 

ผู้เป็นนายได้

“เจ้าของบรษิทั Plantastic ครบั” ชานนท์บอก ยงัจดจ�าผู้หญงิ

สาวสวยคนนั้นได้แม่นย�า 

“แล้วปัญหาคอือะไร ไหนไปหาเบอร์มาส”ิ เคยได้ยนิว่าบรษิทั

รับจัดงานอาฟเตอร์ปาร์ตีบริษัทนี้โด่งดังและเป็นที่ยอมรับมาก แต่ไม ่

รู้จักกับเจ้าของเป็นการส่วนตัว รู้แค่ว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่อายุยังไม่ถึง

สามสบิ ซึ่งกห็่างกบัเขาเป็นรอบ ไม่อย่างนั้นคนอย่างไปรมากรต้องมี

คอนแทกต์ตดิต่อคนระดบัเดยีวกนัอยู่แล้ว

“ครับ จะว่าไปพรุ่งนี้เจ้าของเขาก็รับรางวัลกับนายนะครับ”  

ชานนท์บอก สังหรณ์ลึกๆ ว่าถ้าเจ้านายรูปหล่อที่ครองต�าแหน่ง

เพลย์บอยตัวพ่อได้เห็นหน้าคุณแสนวิเศษ เจ้าของบริษัทแล้วละก ็ 

คงยิ่งรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจถูกที่ไม่เรียกสาวสวยคนไหนมาท�าหน้าที่ 

คู่ควง ดีไม่ดีคุณกรจะพุ่งตะครุบคุณแสนในวินาทีแรกที่เห็นด้วยซ�้า  

ชานนท์บอกแบบยิ้มในอก แต่ก็ไม่เจ้ากี้เจ้าการจับคู่ให้เจ้านายเพราะ 

รู้ดวี่าอกีฝ่ายไม่ชอบ

“ดเีลย บอกคนจดังานขอที่นั่งตดิกนั แล้วกค็ดิธมีงานขึ้นบ้าน

ใหม่ไว้ด้วย จะให้บรษิทันี้แหละเป็นคนจดังานเลี้ยงให้ ได้ข่าวว่าจดังาน

ได้ชคิมากเลยน”ิ หนุม่ร่างสงูดงึดดูความสนใจออกเดนิ “ยงัไงเดี๋ยวขึ้น

ไปดูสักหน่อย เผื่อได้เจอเจ้าของ” ไปรมากรพูดเองเออเองทุกอย่าง 

แล้วเดินน�าชานนท์ขึ้นลิฟต์ส่วนกลางที่มีไว้ส�าหรับเจ้าหน้าที่ ไม่นาน 

ก็มาถึงล็อบบีบริเวณหน้าห้องของแสนวิเศษซึ่งมีแชนเดอเลียร์เก๋ๆ  

ห้อยลงมา ทั้งๆ ที่เป็นพื้นที่ใช้สอยนอกห้อง มสีตูลก�ามะหยี่สดี�าทรง
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สี่เหลี่ยมผนืผ้าวางข้างประตูแบบดบัเบลิดอร์

“แต่งดเีชยีว” ปกตหิากลฟิต์ส่วนตวัเปิดออกมา แต่ละยูนติจะ

มพีื้นที่ด้านหน้าห้องพกัเผื่อไว้ บางห้องกป็ล่อยไว้โล่งๆ บางห้องกต็กแต่ง

เพิ่มเตมิ ยิ่งห้องนี้ยิ่งสะท้อนความมรีสนยิมได้อย่างชดัเจน ไม่ได้ประโคม

แต่งของราคาแพง แต่องค์ประกอบทกุอย่างลงตวัอย่างที่สดุ 

“ครบั ลองกดกริ่งไหมครบั” เมื่อได้รบัค�าตอบเป็นการพยกัหน้า

รบักต้็องเป็นหน้าที่เขาที่จะท�าตามค�าบญัชาของไปรมากร ทั้งกด ทั้งรอ

กไ็มม่สีญัญาณตอบรบั ชานนท์ส่ายหวัน้อยๆ ใหไ้ปรมากร รบัทราบวา่

ความปรารถนาที่จะพบเจ้าของห้องในวนันี้คงไม่สมัฤทธผิล

“ไม่เป็นไร” หนุ่มหล่อพยักหน้ารับ เขาเป็นคนไม่เว้าวอน ได้ 

คือได้ ไม่ได้คือไม่ได้ แต่หากสิ่งไหนหมายตาแล้ว เดี๋ยวเขาก็หาวิธ ี 

เอามาจนได้ ไม่ว่าจะต้องใช้พลงัอ�านาจใดๆ กต็าม 

“แล้วใครเป็นออร์แกไนซ์งานพรุ่งนี้ อย่าลืมแจ้งเขานะว่าตอน

รบัรางวลัขอนั่งตดิๆ กบัคณุคนนี้ด้วย” ไปรมากรย�้าอกีหน 

“จริงๆ งานอาฟเตอร์ที่คุณกรจะไม่อยู่ บริษัทคุณแสนเป็นคน

จดันะครบั” ชานนท์รายงานเรยีบๆ เพราะเผื่อเจ้านายจะเปลี่ยนใจอยู่

ต่อ แล้วก็เป็นไปอย่างที่ผู้เป็นลูกน้องคิดไว้เมื่อไปรมากรหรี่ตาลง 

ครู่หนึ่งเหมอืนก�าลงัตดัสนิใจ ก่อนจะพยกัหน้ารบัค�าลูกน้องอกีครั้ง

“งั้นกด็ูละกนั ถ้าออกมารูปนี้อาจจะอยู่ต่อ ลองหาใครสแตนด์-

บายไว้เผื่อคุณแสนอะไรของนายด้วยละกัน” หากพูดถึงเรื่องเอาอก

เอาใจคนอย่างถงึใจแล้วละก ็ไปรมากรไม่เป็นสองรองใคร แต่ที่ท�าให้

ชานนท์คิ้วกระตกุมากกว่าอะไรคอืการให้หาสาวไว้ให้คณุแสน ปากบาง

ก�าลงัจะขยบับอก แต่ผู้เป็นนายกลบัเปลี่ยนเรื่องเดนิลงลฟิต์ไปเสยีแล้ว

“จะให้เรยีกสาวมาให้คณุแสน เดี๋ยวเหอะ เดี๋ยวกโ็ดนแหกหน้า

กลางงานหรอก”
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“อือ้หือ” เจ้าของงานในวนันีเ้ปล่งเสยีงออกมาอย่างจรงิใจ 

ไม่ได้อวย ทันทีที่เห็นแสนวิเศษก้าวขาเข้างานมาในลุคพรมแดงแต่ง

หน้าสวยเป๊ะพร้อมปากสไีวน์ รวบผมที่ไดร์ตรงแหนว็เป็นหางม้าเรยีบ

กรบิไว้ด้านหลงั โชว์เครื่องหน้าสมบูรณ์แบบ เดรสสอีฐิเหมอืนพนัลวกๆ  

จบัจบีอย่างมดีไีซน์ เปิดแผ่นหลงั ไม่นบัรอยผ่าชวนใจหาย ยิ่งท�าให้

หญิงสาวที่สวยเป็นที่จับตาจับทุกชัตเตอร์ในงานให้สะกดอยู่ที่หล่อน

แต่เพยีงผู้เดยีว 

“ท�าไมฮอตอย่างนี้หนูแสน เห็นโหมงานหนักดึกดื่นทุกวัน แต่

ไม่มีวี่แววว่าจะโทรมเลย หมอไหนมีอะไรดีแนะน�าบ้างสิคะ” เจ้าแม่

วงการธรุกจิที่เป็นที่ยอมรบั เป็นตวัตั้งตวัตใีนการคดัสรรบคุคลที่สมควร

ได้รับรางวัลในแต่ละปีร่วมกับนิตยสารชื่อดังบอก แสนวิเศษเป็นคน

สวยสะกดลมหายใจอยู่แล้ว ยิ่งจัดเต็มแต่งตัวครบตั้งแต่หัวจดเท้า 

แบบนี้ยิ่งเหน็ควรให้ไปเป็นดารานางแบบอย่างที่สื่อสงัคมชอบเขยีนแซว็ 

นึกเสียดายที่ลูกชายตัวดีอายุมากกว่าสาวสวยผู้นี้เกือบยี่สิบปี แถม 

เลิกกับภรรยามาเป็นพ่อม่ายแสนเจ้าชู้ ผู้หญิงสวย สด โพรไฟล์เริด

แบบแสนวเิศษคงไม่แล แม้ว่าหล่อนจะมเีงนิถงุเงนิถงั มนีามสกลุเก่า

แก่ แต่ด้วยหัวอกคนเป็นแม่จึงไม่อยากให้หญิงสาวไปเสี่ยง ทั้งที่ 

รุกที ่ 2
ถูกที่ถูกเวลา
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ไม่อยากให้ของดแีบบนี้หลดุไปถงึมอืใคร 

“สวัสดีค่ะคุณแวว” แสนวิเศษยิ้มรับค�าชมคุ้นหู ยกมือไหว้

ท�าความเคารพผู้ใหญ่อย่างด ี“ยิ่งท�างานหนกั แสนยิ่งต้องดูแลตวัเอง

สคิะ ยิ่งโสดๆ อยู่ โทรมไปนี่แย่เลย” ใช่ว่าไม่มใีครมาจบี ต้องเรยีกว่า

จบีกนัจนหวักระไดบรษิทั หวักระไดบ้านไม่แห้ง แต่ตั้งแต่เรยีนจบกลบั

มาแสนวิเศษก็ตั้งหน้าตั้งตาท�างาน ไม่มีเวลาให้หนุ่มหน้าไหนทั้งสิ้น 

โฟกสักบังานเป็นเรื่องหลกั พอตอนนี้อยากจะมหีนุม่ๆ บ้าง ข่าวกพ็าน

ลือกันไปหมดว่าจีบยากจีบเย็นจนไม่มีใครกล้าแหยมจริงจัง จนแสน-

วเิศษห่อเหี่ยวใจ สงสยัไอ้ที่เขาว่าเลอืกมากจะไม่ได้สกัอย่างท่าจะจรงิ

“หนูแสนไม่เลือกมากกว่า สวยขนาดนี้ไม่มีคนจีบก็แย่แล้ว” 

แวววาวพูดตามจรงิ หล่อนเป็นผู้หญงิยงัอดชื่นชมไม่ได้ “นี่ถ้าลูกชาย

ป้าโสดซงิ ไม่มขี่าวอื้อฉาวนะ ป้าจะยใุห้จบีหนูจรงิๆ ด้วย”

“พดูแบบนี้ลูกชายคณุแววเสยีใจแย่” แสนวเิศษหวัเราะร่วนพอ 

ได้ยินผู้ใหญ่ที่เคารพบอกแบบนั้น เหตุนี้ละหล่อนถึงชอบคุณแวววาว 

เพราะเป็นคนตรง จรงิใจ ว่าไปตามเนื้อผ้า แม้คนที่จะเสยีประโยชน์

จะเป็นตวัเองกต็าม 

“ให้มันเสียไปเถอะ ป้าไม่อยากท�าบาปท�ากรรมเพิ่มอีก รู้ว่า 

อกีหน่อยเดี๋ยวกอ็อกลาย พ่อแม่หนจูะมาสาปแช่งป้า นี่ที่เหน็เร่งเข้าวดั

ท�าบญุนี่ป้ากท็�าให้ไอ้ที่พ่อตาแม่ยายเขาสาปส่งป้าไว้หายๆ กนั” แวววาว

บอกด้วยสหีน้าเออืมบตุรชายไม่น้อย แต่ฝ่ายโน้นกโ็ตจนอายสุี่สบิกว่า 

แม่พดูอะไรกไ็ม่ฟังทั้งนั้น เลยได้แต่ปล่อยเลยตามเลย ผู้มอีายมุากกว่า

ชะงักมองนิดหนึ่ง ก่อนจะเกิดประกายสมใจในแววตา รีบคว้าข้อมือ

หญงิสาวไว้ “แต่ป้ารบัประกนั ถ้าเจอช้างเผอืกป้าจะรบีแมตช์มาเจอหน”ู

“อะไรคะคุณแวว!” แสนวิเศษตกใจไม่น้อยเมื่อเจ้าของงาน

กระท�าเช่นนี้ “จะพาแสนไปไหนเอ่ย”

“ไม่ได้ไปไหน แต่ป้ามคีนอยากให้หนรููจ้กั” แวววาวกวกัมอืเรยีก
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สตรีวัยเดียวกันที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนราชินี จน 

ทกุวนันี้อกีคนมเีครื่องราชประดบับ่าเป็นถงึท่านผูห้ญงิ เพราะประกอบ

คุณงามความดีมากมายให้ประเทศชาติ อีกทั้งยังสมรสไปกับบุรุษ 

ผู้เป็นทายาทตระกูลผู้ดีเก่าสืบเชื้อสายกันมายาวนาน พลางคิดในใจ 

‘อะไรช้างเผอืกมนัจะมาไวดั่งใจนกึขนาดนี้’

“คุณแก้ว” เรียกกันแบบสนิทสนมทั้งๆ ที่ท่านผู้หญิงมาติกา 

มศีกัดิ์สงูกว่า “มากบัตากรเหรอคะ” เจ้าภาพถามถงึลกูชายท่านผูห้ญงิ

ที่มคีวิรบัรางวลัเช่นเดยีวกนั ยิ้มล�าพองน้อยๆ เมื่อเหน็แววตาของสตรี

ตรงหน้า คงถูกอกถูกใจสาวงามโพรไฟล์ดี

ด้านท่านผู้หญิงก็ปวดหัวกับลูกชายหนุ่มใหญ่ที่ไม่ยอมร่วมหอ

ลงโรงกบัใครสกัที

“นี่หนูแสน แสนวเิศษ ลูกสาวคณุสนัต์กบัคณุวสา” 

“เจ้าของ The Perfect Gourmet กบั The Perfect Plan เหรอคะ”  

อีกคนยกมือรับไหว้สาวสวยตรงหน้า จ�าได้ว่าเคยเจอบุตรสาวของ 

ทั้งสองคนเมื่อต้นปีตอนจดัเลี้ยงท�าบญุปีใหม่ที่บ้าน ท่าทางวนันั้นกด็ู

น่ารักดี แต่วันนี้สวยเปล่งประกายกว่าเดิมมาก “เคยเจอหนูที่บ้าน 

ใช่ไหม”

แสนวิเศษได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้ารับ ตอบกลับแบบคนเข้า

สงัคมเป็นทนัท ี“วนันั้นมอมแมมมากค่ะท่านผู้หญงิ สวสัดนีะคะ”

“สวสัดจี้ะ ไม่มอมแมมหรอก แค่แต่งตวัคนละแบบ นี่ได้รางวลั

เหมือนกันหรือจ๊ะ” ท่านผู้หญิงซักถามอย่างเป็นกันเอง ถูกชะตาคน

ตรงหน้าไม่น้อย ทั้งกริยิามารยาท ทั้งหน้าตาสะสวย แถมต้องเก่งกาจ

พอตวัถงึได้รบัรางวลัระดบันี้ได้

“ค่ะ เป็นเกยีรตทิี่สดุเลยค่ะ” แสนวเิศษไม่ได้เยนิยอ บอกตาม

ความจรงิ นี่เป็นหนึ่งในความภูมใิจสูงสดุของชวีติหล่อน คนหน้าสวย

ยิ้มเป็นประกายด้วยความภูมใิจ เล่นเอาสตรสีองคนที่มองอยู่ยิ้มตาม 
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ก่อนที่ท่านผู้หญิงมาติกาจะหันสบตากับแวววาวเพื่อนวัยเรียนอย่าง 

สื่อความหมาย พยักหน้ารับรู้ทันทีว่าอีกฝ่ายก�าลังเสนออะไรให้ ซึ่ง

ถูกใจหล่อนเป็นที่สดุ

“ตกลงมากบัตากรเหรอ คณุแก้ว”

“เปล่า แวะมาตามค�าเชญิเธอ ส่วนลูกชายฉนัคงมาใกล้ๆ เวลา

ตามประสาอยากเปิดตวัใหญ่แหละ” ลกูชายหล่อนมกัได้รบัความสนใจ

จากสื่อมากเกนิจ�าเป็นเสมอ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะนามสกลุเก่าแก่ หน้าตา

หล่อเกินเรื่อง หรือเพราะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มูลค่ามหาศาล 

ที่ท�าให้ไปรมากรเป็นที่สนใจของทกุคนเสมอ

“แหม มาตอนไหนใครกส็นใจ เหมอืนหนูแสนน ิเมื่อกี้ตอนมา

เขาหยดุหายใจกนัทั้งงาน”

หญิงสาวผู้ตกเป็นประเด็นได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งข�าร่วน ออกมุก

ถูกใจคนแก่ที่สดุ

“แสนเหมน็เหรอคะ อตุส่าห์แวะคอนโดอาบน�้าก่อนมา ว้า แย่

จังเลยค่ะ” คนสวยท�าเป็นยกแขนขึ้นพิสูจน์กลิ่นที่รู้ดีอยู่แก่ใจว่าหอม

ขนาดไหน ได้รับสายตาเอื้อเอ็นดูจากผู้ใหญ่ทั้งคู่มากขึ้นไปอีก โดย-

เฉพาะจากคนมาใหม่ “มนิ่า เนื้อคงไม่หอมเหมอืนเดมิแล้ว”

“ไม่มีทาง ป้ากลัวจะเนื้อหอมเกินไปละสิ เห็นสายตาหนุ่มๆ  

แถวนี้แล้วสงสารแฟนหนูแสนเลย” ท่านผู้หญงิมาตกิารบีโยนหนิถาม

ทางว่าสาวสวยคนนี้มีเจ้าของหัวใจอยู่แล้วหรือไม่ หากมี หล่อนก ็

ไม่คดิจะท�าอะไรต่อ เดี๋ยวจะเป็นบาปเป็นกรรมเสยีเปล่าๆ

“ไม่ต้องสงสารเลยค่ะ เพราะแสนไม่มี” อีกคนก็ตอบแสนซื่อ  

ไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองก�าลังจะโดนดีเข้าให้แล้ว “ถ้ามี แสนไม่มีทาง 

เดนิเหงามางานคณุแววคนเดยีวหรอกค่ะ” 

พูดแล้วก็ช�้า ใครๆ ก็ไม่เชื่อว่าคนอย่างแสนวิเศษไม่มีแฟน  

มองหน้าตวัเองในกระจกทกุวนัยงัเสยีดายความสวยของตวัเอง
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“อ้ะๆ งั้นเดี๋ยวมาถ่ายรูปกนัก่อน ตากล้องรอนานแล้ว หนูแสน

เชญิเลยลูก เดนิไปถ่ายเดี่ยวก่อน เดี๋ยวป้าสองคนตามเข้าไป” เจ้าภาพ

รบีผายมอืให้คนที่ตกเป็นเป้าสายตาเข้าสูง่าน แสนวเิศษกย็อมท�าตาม

ที่เจ้าของงานบอก โพสท่าง่ายๆ แต่เรยีกความสนใจได้จากสื่อทกุแขนง 

ไม่ทนัสนใจสองสาววยักลางคนที่ซบุซบิกนัทนัที

“นี่ ตากรรู้จกัหนูแสนอยู่ก่อนเหรอคณุแก้ว” 

คราวนี้อีกคนหันขวับทันที เบิกตากว้างเพราะค�าถามที่ได้รับ 

“ไม่นะ ท�าไมเหรอ คณุแววมขี่าวจากไหนเหรอ” 

คนเป็นแม่หูตาพราวขึ้นมาทนัท ีนี่ถ้าลูกชายหล่อนจบีแสนวเิศษ

อยู ่หล่อนจะรบีเตรยีมขนัหมากไปขอให้เสยีในวนัพรุง่นี้ เคยอ่อนใจว่า

เรื่องเดียวที่ลูกชายขัดใจคือเรื่องคู่ แต่ถ้าออกมารูปนี้สงสัยลูกชาย

หล่อนจะเป็นอภชิาตบตุร

“ก็เลขาฯ ตากรโทร. มาย�้านักย�้าหนาว่าขอนั่งติดกับหนูแสน  

ไอ้เรากน็กึว่าจบีกนัอยู่ หรอืว่ายงัไง”

“บ้า! ไม่น่าเป็นไปได้ เขาจะไปเจอกนัตอนไหน” 

ท่านผูห้ญงิคนสวยสมวยัยกมอืทาบอก ไม่แน่ใจว่าทั้งสองคนไป

รู้จักกันจากวงการไหน เพราะลูกชายหล่อนปีนี้ก็อายุสามสิบแปดปี

เข้าไปแล้ว ไม่น่าที่จะคลกุคลกีบัคนอายยุี่สบิหกแบบแสนวเิศษได้

“ไม่รู้ละ แต่แววจัดที่ไว้ให้ตามที่เลขาฯ ลูกชายคุณแก้วขอนะ 

แล้วที่ของคณุแก้วเองกอ็ยูใ่กล้กนั ยงัไงคดิอ่านอะไรกร็บท�านะคะ ดูๆ ” 

เจ้าของงานพยักพเยิดให้ชมภาพตรงหน้าซึ่งแสนวิเศษโดนห้อมล้อม

ด้วยคนต่างเพศที่อดใจไม่ไหวกบัเสน่ห์ตรงหน้า 

“ล้อมหน้าล้อมหลงักนัอย่างนี้ทกุงาน แต่ไม่รูน้ะว่าหมาหยอกไก่

ไปเรื่อยหรอืเปล่า หนูแสนเองกค็งเลอืกมากด้วยแหละ ถ้าเขาชอบกนั

อยู่รบียเุลยนะคณุแก้ว เดี๋ยวโดนคนอื่นแย่ง”

“โอ๊ย นี่กห็วงัลมๆ แล้งๆ ไม่รูจ้ะยงัไง จดัใครให้ ตากรชิ่งได้หมด

ี
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ทกุงาน ไม่เคยมาเจอเลยสกัคนดกีว่า” ท่านผู้หญงิส่ายหน้า หล่อนได้

แต่ภาวนากบัสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ขอให้ลูกชายมคีู่เป็นตวัเป็นตนสกัท ี

“นี่หมอดูที่บ้านก็บอกนะว่าจะเจอคู่ปีนี้ เข้ามาจนจะสิ้นปีแล้ว

ไม่เหน็แววเลยค่ะคณุแวว”

คนเป็นแม่ท้อใจ อยากอุ้มหลานเต็มแก่ เลิกเลือกมาก จากที่

เคยห้ามคบดารานางแบบ ตอนนี้หล่อนกดัฟันกดไฟเขยีวหมด 

“นี่เลยได้แต่แก้เคลด็ตามหมอดบูอก หวงัว่าจะสมัฤทธผิลไวๆ”

พูดแบบนี้คนที่รู้จกักนัมาตั้งแต่ผูกผมเปียกส็งสยั “ท�าไงคะ”

“กเ็นี่ย เขาบอกดวงตากรนะต้องมผีูห้ญงิคอยดแูล ลองยอมให้

ย้ายออกจากบ้านไป ไม่มีแก้วคอยจัดแจงทุกอย่างเหมือนที่ผ่านมา 

เดี๋ยวดวงกเ็ปิดให้เนื้อคู่เข้ามารบัช่วงต่อเองค่ะ”

“คณุแม่มาไงครบั” ไปรมากรนัง่ลงบนเก้าอีท้ีท่มีงานจดัไว้

ให้อย่างงงๆ ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดมารดาเขาถึงมางานแบบนี้ คง 

ไม่ได้มีชื่อติดโผตอนวินาทีสุดท้ายใช่ไหม นึกไม่ออกว่าคนอย่าง

ท่านผู้หญงิมาตกิาจะได้รางวลัเกี่ยวกบัธรุกจิได้อย่างไร นอกจากจะมี

รางวลัเมยีนกัธรุกจิที่ช่วยการกศุลดเีด่นเท่านั้นละ

“คุณแววน่ะเพื่อนคุณแม่ตั้งแต่ประถม ลืมหรือไงคะลูกกร” 

ท่านผู้หญิงค้อนลมค้อนแล้ง เรียกลูกชายด้วยสรรพนามติดปากมา 

ตั้งแต่เดก็ๆ 

“ตอนลูกกรเล็กๆ เขายังไปที่บ้านบ่อยๆ เลย ลูกกรยังเล่นกับ

ลูกชายคณุน้าเค้าเลยนะคะ” 

“ผมจะสี่สบิละนะครบั ใครจะจ�าได้ ว่าแต่นี่คณุพ่อไม่มาเหรอ

ครับ” ไปรมากรชะเง้อหาคุณปักษ์ผู้เป็นบิดา ปกติไม่เห็นเคยไปไหน

ห่างกนั ไม่ว่าจะงานบญุงานบาป พ่อจะต้องหนบีแม่เขาไปด้วยเสมอ

“พ่อเราเขาไปทานข้าวกบัเพื่อนหมูเ่หยี่ยวจ้ะ อยูห้่องอาหารจนี
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ข้างล่างนี่แหละ แม่เลยขอขึ้นมางานคณุแววเสยีหน่อย” 

ผูเ้ป็นแม่อธบิายถงึกลุม่เพื่อนที่สามไีด้มาจากการเรยีนหลกัสูตร

คอนเนกชันระดับประเทศที่ดีที่สุดหลักสูตรหนึ่ง คนร่วมเรียนมีแต่ 

นายทหารระดับนายพล ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เรื่อยไปจนถงึนกัธรุกจิ

เบอร์ต้นของเมอืงไทยที่รู้จกัมกัคุ้น เป็นเพื่อนที่ดตี่อกนั ความสมัพนัธ์

กลมเกลยีว สบืทอดกนัมาสูรุ่น่ลกูรุน่หลาน จนมแีต่คนวิ่งเต้นอยากเข้า 

เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมคณุภาพแบบนี้ “ลงุใบ้ได้ต�าแหน่งรฐัมนตรไีงคะ 

ในหมู่เขาเลยเลี้ยงแสดงความยินดีกัน” ท่านผู้หญิงตบท้ายด้วยการ

บอกถงึเหตขุองการจดังานในวนันี้

ไปรมากรไม่ได้ประหลาดใจ บดิาเขาเรยีนหลายหลกัสูตรซึ่งเป็น

ที่รู้จักของคนทั้งประเทศ กินเลี้ยงกันวนเวียนแล้วเกินจ�านวนวันที่มี 

ในสปัดาห์เสยีอกี

“แล้วนี่ลูกกรได้รางวลัเหรอคะ ท�าไมไม่บอกคณุแม่เลย ลูกกร

ท�าอย่างนี้ คณุแม่เสยีใจนะคะ” 

“โธ่ จริงๆ ผมไม่อยากมาด้วยซ�้านะครับคุณแม่” ชายหนุ่ม 

รบีอ้อนมารดา แก่แค่ไหน แต่เรื่องอ้อนแม่นี่งานถนดัของเขา “แต่นี่มี

บางอย่างอยากมาจดัการด้วยตวัเองเลยต้องมาครบั”

“จัดการอะไรคะ มีอะไรที่ลูกกรสั่งแล้วนนท์ท�าไม่ได้เหรอ” 

ท่านผู้หญิงหรี่ตาจับอาการบุตรชายทันที เพราะรู้ดีว่าลูกชายหล่อน

กระดิกตัวท�าอะไรไม่ค่อยเป็น ส่วนใหญ่ก็ใช้ปากสั่งการชานนท์ให้ท�า

ตามความต้องการเสยีมากกว่า หรอืนี่จะเป็นมากกว่าเรื่องงาน แต่เอ๊ะ! 

ปกตเิรื่องอื่นชานนท์กท็�าเหมอืนกนันิ

“บางเรื่องกใ็ห้นนท์ท�าแทนไม่ได้หรอกครบั” 

ไปรมากรบอกมารดา แต่สายตากลบัจบัจ้องอยูท่ี่สาวงามซึ่งยนื

อยู่ข้างๆ โต๊ะเครื่องเสียง ในมือมีกระดาษหลายแผ่น ท�าท่าเหมือน 

บรีฟงานพนักงานในชุดสูทสีเทาหลายชีวิต ท่าทางเอาจริงเอาจัง แต่
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กลบความงามของใบหน้าไม่ได้เลย 

มารดาเห็นแบบนั้นก็ยกยิ้มเพราะคนที่ดึงความสนใจไปรมากร

ไปไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นแสนวเิศษนั่นเอง ใจคนเป็นแม่เต้นตบุๆ ว่า

สิ่งที่ลุ้นจะพอมหีวงัไหม

“มองอะไรคะ รู้จกัเหรอ” 

โดนแม่ถามแบบนั้น รูปหล่อก็ขยับตัว รีบปฏิเสธทันที เพราะ

ไม่รู้จักคนสวยที่ดึงความสนใจเขาไว้ แค่สะดุดตา สะดุดมากแบบที่ 

ไม่น่าจะเคยมใีครท�าได้

“เปล่าครบั ไม่รู้จกั” 

คนตัวโตขยับแขนสูททันที แต่มารดาที่เลี้ยงกันมาเกือบสี่สิบปี

มหีรอืจะอ่านภาษากายของบตุรชายไม่ออก ท่าทางเหมอืนเวลาอยาก

ได้ของตอนเดก็ๆ ไม่มผีดิ

“สวยดนีะคะ”

“ครบั” ได้แต่รบัค�าสั้นๆ ก่อนจะหนัหาที่ว่างข้างตวัอกีด้านหนึ่ง

ที่ควรจะเป็นของเจ้าของห้องยนูตินั้น แต่กย็งัไม่เหน็เงา หงดุหงดิในใจ

ไม่น้อย กะว่าหากจดัการเรื่องที่ตั้งใจได้ เขาจะรบีกลบัเสยีหน่อย เบื่อ

แสงสเีสยีง เบื่อบรรยากาศที่เคยชอบแบบนี้เหลอืเกนิ แต่ยงัไม่ทนัได้

ท�าอะไร แสงไฟในห้องก็มืดลง เป็นสัญญาณว่าพิธีการจะเริ่มต้นขึ้น 

และไม่ทนัได้ตั้งตวั หญงิสาวแสนสวยคนที่ไปรมากรเหล่ตามองกเ็ดนิ

มาทรุดนั่งที่เก้าอี้ตัวข้างๆ ชายหนุ่มตั้งท่าจะอ้าปากบอกว่าที่นั่งนี้มี

เจ้าของแล้ว แต่พธิกีรบนเวทเีริ่มบทบาทขึ้นเสยีก่อน

ปกตเิวลาไปรมากรได้รบัเชญิให้มางานประเภทนี้ เขามกัจะใส่ใจ 

รายละเอยีดการจดังานเสมอ แต่วนันี้หนุม่เจ้าของธรุกจิหลกัหมื่นล้าน

กลบัไม่มสีมาธแิม้แต่น้อย เพราะคนข้างๆ หนัเหความสนใจของเขาไป

เสียหมด ตั้งแต่เท้าเรียวที่อยู่ในรองเท้าส้นสูงได้รูป ขายาวที่โผล่พ้น

รอยแหวกของชุดราตรี ท่อนแขนกลมกลึง หน้าสวยที่แม้จะเห็นแต ่
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ด้านข้างกร็ูว่้ามแีต่ส่วนดีๆ  เป็นองค์ประกอบเหมาะสมอยูใ่นนั้น ไม่นบั

กลิ่นกายหอมหวนที่โชยมาเข้าจมกูเขาอกี ไม่รูห้ญงิสาวใช้น�้าหอมยี่ห้อ

ไหน แต่กระตุ้นฮอร์โมนบางอย่างในตวัเขาให้ลกุโชนได้เรว็และรนุแรง

อย่างไม่น่าเชื่อ

“ล�าดบัต่อไปขอเชญิ คณุไปรมากร ปรวิรรต รบัรางวลันกัธรุกจิ

ยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทยอดขายสูงสดุประจ�าปีค่ะ” 

สติกลับมาตอนที่ได้ยินเสียงประกาศชื่อของตัวเอง ชายหนุ่ม 

จงึจ�าต้องลกุขึ้นยนื เล่นเอาแสนวเิศษที่นั่งอยู่ข้างๆ มองตาม เพราะ

ความสูงของเขาแทบจะบดบังทุกอย่าง หญิงสาวยิ้มน้อยๆ ตาม

มารยาทให้คนที่ยนืมองมาตรงหน้า โดยไม่ได้รู้เลยว่ายิ้มแค่นั้นกห็ยดุ

หวัใจไปรมากรไว้แล้ว 

‘ฉิบหายละ’ ไปรมากรบอกตัวเองในใจเพราะกล้ามเนื้อในอก

เต้นผดิจงัหวะทนัททีี่สาวงามยิ้มให้ รู้อาการตวัเองดวี่าน่าจะไม่รอด 

“เชิญคุณกรอีกรอบครับ” พิธีกรเห็นชายหนุ่มหยุดนิ่งนานเลย

เสียมารยาทเรียกอีกรอบ เพราะกลัวก�าหนดการจะไม่เป็นไปตามที่ 

วางไว้ 

ได้ยนิแบบนั้นอกีฝ่ายกร็บีออกเดนิ ยงัไม่วายหนัยิ้มโปรยเสน่ห์

ให้แขกรอบห้อง เรยีกเสยีงกรี๊ดจากสาวๆ ในงาน ล�าบากไปรมากรต้อง

ยกมอืโบกให้เหล่าแฟนคลบัอกีครั้งหนึ่ง 

ชายหนุ่มรบัรางวลัเสรจ็สรรพกเ็ดนิกลบัลงมาถงึที่นั่ง ยงัไม่ทนั

หย่อนก้น พิธีกรก็ประกาศรางวัลถัดไป เล่นเอาชายหนุ่มยืนตัวแข็ง  

ไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่เขารอเจอจะอยู่ข้างๆ เขามาตลอด

“ล�าดบัสดุท้ายขอเชญิ คณุแสนวเิศษ วายกุลู รบัรางวลันกัธรุกจิ

ยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทอายนุ้อยร้อยล้านครบั” 

หญิงสาวลุกขึ้นทันทีที่มีประกาศเรียก แต่ยังเดินไปไหนไม่ได้

เพราะไปรมากรยนืขวางทางอยู่ จนแสนวเิศษต้องออกปาก 
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“ขอโทษนะคะ แสนต้องขึ้นเวที” หญิงสาวบอกเสียงหวาน  

ยิ้มพลางมองคนตรงหน้านิ่งๆ เพราะอ่านอาการเขาไม่ออกว่าที่หยุด

ยืนอยู่แบบนี้เพราะอะไร แต่ก็อดชื่นชมสิ่งที่เห็นตรงหน้าไม่ได้...หล่อ

แล้วกเ็ทสต์ดมีาก นี่ถ้าได้แฟนแบบนี้หล่อนคงฟิน

ด้านไปรมากรกค็รางในอก ใช่แล้ว! นี่ละคนที่เขารอ คณุแสน 

เจ้าของยูนติที่เจด็สบิหก คนที่ท�าเขานอนไม่หลบัมาเกอืบสองสปัดาห์ 

เมื่อรู้สกึตวัไปรมากรกห็ลกีทางให้ ไม่วายยิ้มให้สาวสวยตรงหน้า แต่

กลบัไม่ได้รบัอะไรตอบแทน นอกจากการก้มศรีษะให้แทนค�าขอบคณุ

“ตกลงลูกกรรู้จกัเหรอคะ” 

นั่นไง มารดาเขาไม่ปล่อยให้อะไรลอยผ่าน ถามเงยีบๆ ไม่ให้

กวนพธิกีารระหว่างที่เขานั่งลง

“ไม่ครบั แต่อยากรู้จกั” 

รู ้ดีเต็มอกว่าแม่อยากให้มีเมียแค่ไหน นี่ลองบอกสิว่าชอบ 

หญงิสาวที่นั่งข้างๆ มาตลอดคนื แถมโพรไฟล์ไม่ไก่กาแบบนั้น มหีรอื

ที่แม่เขาจะไม่จดัให้ แต่ไม่หรอก เขายงัไม่บอกให้แม่รู้ตวัหรอก เพราะ

บางทสีิ่งที่เหน็อาจจะเป็นแค่ความพอใจทางสายตาเพยีงเท่านั้น และ

คนอย่างเขาจะไม่สร้างบ่วงมดัตวัแน่ๆ ถ้าไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซน็ต์ แต่

หากแน่ใจแล้วละก ็เขาจะเป็นคนรกุไม่ยั้ง ต้อนไม่ให้อกีฝ่ายมทีางหนี

ได้เลย

“อ้าว กน็ั่งข้างกนัตั้งนาน ไม่ชวนคยุหรอืคะ” คนเป็นแม่ยงัแยบ็

ไม่หยุด เห็นแววตาลูกชายแล้ว คนอาบน�้าร้อนมาก่อนพูดได้เลยว่า 

งานนี้ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก 

“ผมอยากรู้จกัเขา เพราะเขาคอืเจ้าของยูนติสดุท้ายในคอนโด

ผมที่ไม่ยอมย้ายเข้า ผมอยากรู้ว่ามปีัญหาอะไรหรอืเปล่า”

“โธ่ งั้นเดี๋ยวคุณแม่แนะน�าให้รู ้จักเองค่ะ” ได้ยินแบบนั้น

ท่านผูห้ญงิกใ็จแป้วนดิหนึ่ง นกึว่าสนใจกนัแบบผูช้ายสนใจผูห้ญงิ แต่
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ยงัไม่ลดละ ลงได้อยูใ่กล้กนั ได้คยุกนั มนักส็านสมัพนัธ์กนัได้ไม่ยากเอง

“คณุแม่รู้จกัเหรอครบั” 

ไปรมากรทรดุนั่ง แต่ตายงัจบัจ้องร่างระหงที่ยิ้มหวานอยู่กลาง

เวท ีถามด้วยความแปลกใจว่าคนอย่างแม่เขาไปรู้จกัมกัจี่กบัสาวงาม

บนเวทีตอนไหน ปากเอ่ยถามมารดา แต่หูจับใจความทุกอย่างที่ 

แสนวเิศษพูดไม่ตกหล่นสกัค�า

“ขอบคุณมากค่ะส�าหรับรางวัล แสนดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้

รบัเกยีรตนิี้ จรงิๆ ความสขุของแสนมตีั้งแต่ได้เหน็รอยยิ้มของลูกค้า” 

สาวสวยปรายตามองโล่ในมอือกีครั้ง “แต่สิ่งที่ได้วนันี้เป็นเครื่องบ่งบอก

ว่าคนอื่นๆ เองกร็บัรู้ในความส�าเรจ็ของแสนด้วย ขอบคณุนะคะ”

“ตายแล้ว พูดเหมอืนที่ลูกกรเคยบอกคณุพ่อเลย” 

ใช่ ไปรมากรเคยพูดแบบนี้วันที่เขาท�าโครงการแรกส�าเร็จ  

รอยยิ้มของลูกบ้านที่มคีวามสขุคอืรางวลัที่ดทีี่สดุส�าหรบัเขา ยิ่งได้ยนิ

สิ่งที่แสนวเิศษพดู ไปรมากรยิ่งประทบัใจในตวัคนบนเวทมีากขึ้นไปอกี 

นอกจากสวยเผด็ดูดทกุสายตาแล้ว หญงิสาวยงัดเูหมอืนมหีวัใจในการ

ท�างานเหมอืนเขาอกีด้วย

“นั่นสิครับ” ไปรมากรพูดเหมือนคนเหม่อลอย “ว่าแต่คุณแม่

รู้จักเขาหรือยังไงนะครับ” น่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาฟังแม่พูดไม่รู้เรื่อง 

เสยีมารยาทกบัมารดา เลยหนัหาคนที่ให้ก�าเนดิ คว้ามอืท่านมากมุไว้ 

ยิ้มเจ้าเสน่ห์เอาใจทนัที

“อ๋อ คณุแม่เจอหนูแสนที่หน้างาน คณุแววแนะน�าให้รู้จกั แล้ว

กจ็�าได้ว่าเราใช้บรกิารของ The Perfect Plan มาตลอด” มารดาเอ่ยถงึ

หนึ่งในบรษิทัของบพุการหีญงิสาว 

“หนูแสนยงัเคยไปจดังานให้ตอนต้นปี ที่ลูกกรไม่ยอมตื่นลงมา

ไงจ๊ะ” ใช่สิ ใครจะตื่น ท่านผู้หญิงมาติกาเล่นนิมนต์พระมาท�าบุญ 

ปีใหม่เช้าวนัที่หนึ่งมกราคม หนุม่สงัคมตวัพ่ออย่างเขาที่เพิ่งได้เข้านอน
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ตอนตสีี่ไม่มทีางลกุขึ้นมาไหวเดด็ขาด

“เหรอครบั” ชายหนุ่มพยกัหน้ารบัรู้ มคีวามหวงัในหวันดิๆ ทั้ง

ที่การเข้าหาผูห้ญงิไม่เคยใช่ปัญหาส�าหรบัเขา “นี่ผมกอ็ยากให้เขาย้าย

เข้าเร็วๆ ตั้งใจว่าลูกบ้านครบหมดจะใช้บริษัทเขาจัดงานเลี้ยงที่ตึก

ด้วย” 

ไปรมากรเริ่มมีแผนในหัว รู้แบบนี้เขาใช้บริษัทของบิดามารดา

หญิงสาวจัดเลี้ยงพระเพล และใช้บริษัทเจ้าตัวจัดงานเลี้ยงแบบชิคๆ 

ในช่วงค�่าไปเลยดกีว่า

“โอ๊ย งั้นง่าย เดี๋ยวคณุแม่ถามให้ค่ะ” 

พูดจบท่านผู้หญิงมาติกาก็ลุกขึ้นรับแสนวิเศษที่เดินกลับมาถึง 

ที่นั่งพอดี เลยกลายเป็นภาพชายหนุ่มรูปงามกับท่านผู้หญิงชื่อดัง 

ยิ้มแย้มยนืรบัสาวฮอตแห่งปี

“หนูแสน ป้าดใีจด้วย” 

แสนวเิศษได้แต่งงๆ แต่ยกมอืไหว้แทนค�าขอบคณุคนที่เพิ่งรู้จกั

กนัหน้างานเมื่อครู่ ทว่าสนทนากบัหล่อนอย่างสนทิสนม

“นี่ลูกชายป้าเอง พี่กร ไปรมากรค่ะลูก” 

ไหว้แม่แล้วก็เลยต้องไหว้ลูกอีกรอบตามมารยาท รู้สึกเป็นเป้า

สายตาของคนทั้งงานอย่างไรชอบกล

“นี่หนูแสน แสนวเิศษ รู้จกัน้องหรอืยงัคะลูกกร”

“เพิ่งได้มีโอกาสรู้จักนี่แหละครับ” ไปรมากรยกมือรับไหว้สาว

สวย “ไม่ต้องไหว้กไ็ด้นะครบั กนัเองๆ”

“ค่ะ ยนิดทีี่รู้จกันะคะ ขอโทษท ีแสนไม่เหน็เลยค่ะว่าท่านผูห้ญงิ

นั่งตรงนี้” 

แสนวเิศษทิ้งตวัลงนั่ง รูส้กึเสยีมารยาทเลก็น้อยที่ต้องคยุกนัข้าม

ไปรมากรแบบที่ท�าอยู่ เพิ่งได้สังเกตผู้ชายข้างๆ เต็มตา นอกจากที่ 

รับรู ้ไปเมื่อครู่แล้วว่าเขาหล่อ แต่งตัวดี มีเทสต์ นี่ยังเป็นเจ้าของ 
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คอนโด The Wealth และเป็นลูกชายคนเดยีวของตระกูลปรวิรรตด้วย

สนิะ

“ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงอะไร ป้าเลยลูก เรียกคุณป้านะคะ” 

ท่านผู้หญิงเปิดช่องสร้างความสนิทสนมให้ทันที นึกในใจว่าหนูแสน 

จะเรยีกหล่อนว่าแม่กจ็ะไม่ขดั แต่กลวัสาวสวยจะตื่นไปเสยีก่อน 

“เอ่อค่ะ” ยงัไม่ทนัได้พูดอะไรต่อ ไปรมากรกแ็ทรกบทสนทนา

ขึ้นมา 

“คณุแสนซื้อคอนโดตกึผมด้วยนคิรบั”

“ค่ะ”

ใครจะไม่รู้จัก ไปรมากร ปริวรรต เพลย์บอยชื่อดัง นักธุรกิจ 

ที่ประสบความส�าเรจ็ที่สดุในเวลานี้ ถ้าคนจะชื่นชมที่หล่อนได้ต�าแหน่ง

อายนุ้อยร้อยล้าน เขากอ็ายยุงัไม่ถงึสี่สบิ แต่ท�าโพรเจกต์ทไีด้เงนิเป็น

หมื่นล้านเลยละ

“แล้วท�าไมยังไม่ย้ายเข้าครับ เหลือคุณแสนห้องเดียวแล้วนะ 

มาอยู่ด้วยกนัไวๆ สคิรบั”

“พอดแีสนยงัไม่สะดวกอ้ะค่ะ” 

พูดแล้วก็หงุดหงิด ในใจอยากย้ายเข้าตั้งแต่เซ็นโอนด้วยซ�้า 

เพราะคุณสันต์ผู้เป็นพ่อนี่ละที่ขัดขาหล่อนอยู่ แต่จะให้บอกเหตุผลที่ 

แท้จรงิกบัคนที่เพิ่งเจอหน้ากนัครั้งแรกกค็งจะดูตลกไปหน่อย 

“งานเยอะ แสนไม่มเีวลาย้ายของเลยค่ะ”

“จรงิๆ ที่ตกึมบีรกิารขนของนะครบั ห้องคณุแสนเป็นเพนต์เฮาส์

ด้วย มบีตัเลอร์ประจ�าห้อง แค่บอกวนัเวลาให้เขาไปเอาของ หรอืจะ

ให้เขาส่งคนไปแพก็ด้วยกย็งัได้” 

จากที่เคยแค่อยากปิดจ๊อบ ตอนนี้ไปรมากรกลบัรื่นเรงิมากกว่า

ปกติที่จะมีสาวสวยคนนี้มาอาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน เสนอบริการ

สุดพิเศษแบบไม่สนราคาค่าจ้าง ห้องของหญิงสาวมีคนดูแลประจ�า
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ห้องตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงจริง เกือบทุกบริการเจ้าของห้องต้องจัดการ 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ แต่เรื่องขนเรื่องย้ายนี่เจ้าของตกึอย่างเขานี่ละเป็น

คนเสนอให้ และจะจ่ายให้ด้วย

“เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกค่ะ แสนแค่ยุ่งอย่างที่บอก” 

ไม่อยากจะบอกว่าหล่อนเก็บทุกอย่างพร้อมย้าย แค่คุณพ่อ

ออกปากอนญุาตค�าเดยีว หล่อนกย็้ายที่นอนได้ทนัที

“ย้ายเข้ามาเร็วๆ นะครับ ถ้าติดขัดหรือมีปัญหาอะไรบอกผม

ตรงๆ ได้เลย ไลน์ไอดีอะไรนะครับ” ไปรมากรหยิบโทรศัพท์มือถือ 

รุ่นล่าสดุที่ยงัไม่มขีายในเมอืงไทยขึ้นมาทนัท ี

“เอ่อ...ว่าไงนะคะ” แสนวิเศษโดนคนรุกมาก็ไม่น้อย แต่ที่ 

ไปรมากรก�าลงัท�านี่มนัสกลิขั้นเทพ “ไอดไีลน์แสน เอาไปท�าอะไรคะ” 

ท�าไมจะไม่รูว่้านี่เกนิการดแูลลกูค้าไปแล้ว แต่คนสวยกไ็ม่สนใจ 

นกึเล่นๆ ถงึค�าพดูหมอดคูนสนทิขึ้นมาทนัใด จะได้แฟนพร้อมย้ายบ้าน

ท่าจะจริง แต่ต่อให้โพรไฟล์เลิศแค่ไหนก็ใช่ว่าจะเข้าถึงแสนวิเศษได้

ง่ายๆ

“กไ็ว้ถามไถ่ เผื่อย้ายมาแล้วตดิขดัอะไร คณุแสนแจ้งผมโดยตรง

เลยกไ็ด้นะครบั อนัที่จรงิผมตั้งใจจะท�าบญุเลี้ยงเพลตอนลูกบ้านย้าย

เข้าครบ แล้วมงีานแคเทอรงิให้ท�าความรูจ้กักนัช่วงเยน็ด้วย ตอนเที่ยง

คงใช้บรกิารบรษิทัคณุพ่อคณุแสน ส่วนตอนค�่าเจ้าแม่ปาร์ตเีป็นเจ้าที่

ทั้งท ีคณุแสนจดัให้ผมนะครบั”

หญงิสาวพยกัพเยดิพูดคยุไปตามเรื่อง ตามมารยาท รู้ตวัอกีที

กต็อนที่ตากล้องเดนิมาหาเพื่อขอถ่ายภาพโดยเฉพาะ 

หลงัจากให้ไอดไีลน์ไปรมากรไปเรยีบร้อย เพราะถกูคะยั้นคะยอ

จากท่านผู้หญงิมาตกิาที่อ้างสารพดัเหตผุลจนหล่อนหมดทางเล่นตวั 

“คุณกร คุณแสนครับ ขอรูปหน่อย” ช่างภาพจากนิตยสาร 

อัพเลือกเก็บเฉพาะคนที่เด่นที่ดังจริงๆ คนอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลก็ไม่ได้
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เอาภาพไปลงในสกู๊ปข่าวทั้งหมด แต่สองคนนี้คงต้องได้รบัการยกเว้น 

ทั้งยงัเลื่องชื่อในสาขางานที่ท�ากนัทั้งคู่ 

“เอารูปคู่เลยกไ็ด้ครบั ไม่งั้นเดี๋ยวรูปมนัเลก็” 

ไปรมากรได้ยนิแบบนั้นกย็ิ้มรบั นกึขอบอกขอบใจตากล้องแสนรู้ 

ยิ่งได้ภาพใหญ่ยิ่งแปลว่ารปูคูร่ปูแรกของเขากบัหนแูสนจะเป็นที่สงัเกต

ของคนทั่วไป ด.ี..กเ็ขาหมายตาแล้ว มคีนมาตดิป้ายจองให้เฉยๆ โดยที่

ไม่ต้องขยบัตวัท�าอะไรกด็ี

“ลูกกร คุณแม่กลับก่อนดีกว่าค่ะ คุณพ่อไลน์ตามแล้ว” 

เมื่อเห็นว่าท่าทางลูกชายจะกรุยทางให้ตัวเองได้แล้ว คนเป็นแม่ก็รีบ

เปิดเลนด่วนพิเศษติดอีซีย์พาสให้ลูกรักลุยต่อ เกิดมาไม่เคยรู้สึกว่า

ลูกชายได้ดั่งใจเท่าวนันี้

“หนูแสน วันไหนว่างไปที่บ้านนะคะ ป้าอยากจัดงานเคานต์-

ดาวน์ปีใหม่พอด ีปีนี้ถงึควิคณุลงุเขาเป็นเจ้าภาพแล้ว”

ท่านผูห้ญงิมาตกิาเอื้อนเอ่ยไปตามเรื่อง แต่มวีตัถปุระสงค์และ

เป้าหมายชดัเจน ท�าการกศุลเพื่อคนอื่นมากม็าก คราวนี้ขอท�าให้ตวัเอง

บ้าง เผื่อจะได้อุ้มหลานในเรว็วนั

“แต่อีกแค่สองเดือนเองนะคะ” จะเหลือแค่ไม่กี่วันแสนวิเศษ 

ก็ท�าได้ แต่งานระดับนี้หล่อนไม่อยากพลาด มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ หาก

เสยีหายนดิหนึ่งอาจล้มเป็นโดมโิน แถมช่วงสิ้นปีหล่อนกร็บัไว้หลายงาน 

ไม่อยากเหนื่อยเกนิจ�าเป็นในช่วงปีใหม่ จะได้มเีวลาพกัผ่อนบ้าง “แล้ว

แสนกส็ะดวกแต่พวกงานปาร์ตดี้วย เกรงจะไม่ถนดัจรงิๆ ค่ะ”

“ตอนหวัค�่ากเ็อาแบบที่คณุแม่หนูเคยมาท�าแหละค่ะ ส่วนดกึๆ 

หน่อยกจ็ดัแบบสนกุๆ ให้หนุ่มสาวเขากไ็ด้ พวกลูกๆ หลานๆ คณุลงุ

เขากม็ากนัเยอะ ช่วงดกึที่เป็นรอบของเดก็ๆ หนูกค็ยุรายละเอยีดกบั 

พี่เขาได้เลย”
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“ถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ” เมื่อโดนรุกขนาดนี้หญิงสาวก็ท�าอะไร 

ไม่ได้นอกจากตกปากรับค�า หันหาคนตัวโตที่ยืนอยู่ข้างๆ แต่ยังมี

มารยาทไม่ให้เนื้อตวัเสยีดสกีนั

“งั้นผมลงไปส่งคณุแม่ครบั เดี๋ยวผมขึ้นมาใหม่” จากที่ไม่ตั้งใจ

จะอยู่ร่วมงานเลี้ยงแบบอาฟเตอร์ปาร์ต ี ชายหนุ่มกลบัเปลี่ยนใจทนัท ี

เพราะอยากท�าความรู้จกัคนตรงหน้ามากขึ้น 

“ไม่ต้องๆ ค่ะ คณุแม่ลงไปเองได้ ลูกกรอยู่ดูแลหนูแสนเถอะ”

“ไม่เป็นไรค่ะ คณุกรลงไปส่งคณุป้าได้นะคะ แสนต้องคมุงาน

ด้วย งานตอนดึกบริษัทแสนเป็นคนท�า” หญิงสาวบอกอย่างมั่นใจ  

แต่มสีมัมาคารวะ ทว่าทั้งแม่ทั้งลกูตรงหน้ายงัรรีอ หล่อนเลยตดัปัญหา

เสยีเอง

“เอางี้ค่ะ แสนพอมเีวลาสกัสบิห้านาท ีเดี๋ยวแสนลงไปส่งคณุป้า

ด้วยดกีว่านะคะ” แสนวเิศษขยบัตวั เถยีงกนัไปเถยีงกนัมาแบบนี้ไม่มี

ใครได้ไปไหนท�าอะไรแน่ๆ แล้วกวกัมอืเรยีกพนกังานในความดแูลของ

ตนเองมาเพื่อรับโล่รางวัลไปดูแลรักษาไว้ให้ ไม่ทันเห็นสายตาแบบ 

ลอบยิ้มของสองแม่ลูกที่ต่างคนต่างแอบยิ้มกนัคนละทาง

...

“อ้าวแสน” บรุษุที่เดนิมาสมทบกบับดิาของไปรมากรก่อนเอ่ย

ทักพร้อมมองมาด้วยสีหน้าประหลาดใจเมื่อเจอผู้ที่เป็นทั้งเพื่อนสนิท

ของบุตรชายและเป็นลูกสาวของเพื่อนรักด้วย สนทนาอยู่ท่ามกลาง

สมาชกิตระกูลปรวิรรต “รู้จกักบัคณุปักษ์เหรอลูก”

“คณุลงุประพงศ์” แสนวเิศษยกมอืไหว้ผู้ใหญ่อกีครั้ง วนันี้ท�าไม

หล่อนเจอแต่สถานการณ์ชวนหวั ก�าลงัจะอ้าปากตอบ แต่ท่านผู้หญงิ

มาตกิาออกปากกนัท่าไว้ก่อน

“หนูแสนลงมาส่งแก้วกบัลูกกรค่ะ”

ประพงศ์พยกัหน้ารบั แล้วเอ่ยถามถงึบตุรชายซึ่งเขาทราบดวี่า
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ร่วมงานเลี้ยงรับรางวัลของแสนวิเศษอยู่ที่ห้องจัดเลี้ยงด้านบน “แล้ว

พกล่ะ เหน็บอกว่ามาที่นี่เหมอืนกนั มางานเลี้ยงของหนู”

เขากับภรรยาเอ็นดูแสนวิเศษไม่น้อย เห็นมาตั้งแต่ยังเด็ก อด

แอบเชียร์ประกาศิตบุตรชายให้จีบไม่ได้ เพราะผู้หญิงตรงหน้าพร้อม

สรรพไปเสียทุกอย่าง แต่เมื่อบุตรชายบอกว่าก�าลังรักอยู่กับแพรชมพู 

คนเป็นพ่ออย่างเขากไ็ม่ขดัอะไร ลูกรกัใคร เขากร็กัด้วย 

“พี่พกอยู่ข้างบนค่ะ แสนเหน็คยุกบัพวกในวงการเขาเลยไม่ได้

ชวนลงมา แสนไม่รู้ด้วยว่าคณุลงุอยู่ที่นี่”

คราวนี้คุณปักษ์เอ่ยปากถามบ้าง มองตาทั้งเมียทั้งลูกก็รู้ว่า

ก�าลงัสนใจผู้หญงิคนนี้อยู่ เขาในฐานะหวัหน้าครอบครวัที่ดกีม็หีน้าที่

ท�าให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุข ลูกเมียอยากได้อะไรเขาก็เอื้อ

อ�านวยจดัหามาให้ตั้งแต่ไหนแต่ไร

“พงศ์ รู้จกัหนูแสนเหรอ”

“รู้สิ นี่ลูกสาวคุณสันต์ เขาเรียนวิทยาลัยตลาดทุนกับผม แต่

จริงๆ ก็รู้จักกันมานาน” คนพูดพูดถึงอีกหลักสูตรในประเทศ แต ่

คราวนี้เป็นคอร์สที่ตลาดหลกัทรพัย์จดัการเรยีนการสอน ส่วนใหญ่ผูเ้รยีน

เป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการที่เข้าตลาดหุ้นทั้งนั้น “แล้วแสนเองก็เป็น

เพื่อนสนทิพกด้วย วิ่งเล่นกนัมาตั้งแต่เดก็ ตอนเรยีนต่อเขากไ็ปพร้อมๆ 

กนั”

สงัคมจรงิๆ มนัเป็นอย่างนี้นี่เอง วนเวยีนทบัซ้อนอยู่ในวงโคจร

เดยีวกนัเสมอ เขาถงึมคี�าพูดว่าโลกไม่ได้กว้างอย่างที่เราคดิ 

“อ๋อ ดีจริง นี่เมื่อกี้คุณแก้วเพิ่งไลน์มาบอกเลยว่าจะให้ทั้ง 

คณุสนัต์ทั้งหนแูสนมาจดังานปีใหม่ให้ ตอนแรกว่าจะให้เดก็ในบ้านดูๆ  

กนัเองเหมอืนที่ผ่านมา แต่นี่มหีนูแสนแล้ว ให้มอือาชพีเขาท�าดกีว่า” 

ผู้เป็นพ่อนึกออกทันทีว่าคุณสันต์ที่สหายพูดถึงคือใคร เจ้าพ่อธุรกิจ

อาหารและการจดัเลี้ยงที่เขาเองกย็งัเคยเรยีกใช้บรกิารบ่อยๆ งั้นเรยีก
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ได้ว่าผู้หญงิคนนี้กโ็พรไฟล์ไม่ธรรมดาเหมอืนกนั

ส่วนประพงศ์ถึงกับหัวเราะในล�าคอ ข�าเพื่อนที่คุ ้นเคยกันด ี 

น่าจะจ�าได้ว่าลูกชายเขาแต่งงานไปแล้ว ไม่มาแย่งแสนวิเศษกับ 

ไปรมากรหรอก แต่กย็งัอยากเล่นสนกุตามประสาคนแก่วางมอืจากงาน 

เพราะลูกชายหวัแก้วหวัแหวนรบัช่วงต่อไปแล้วทกุอย่าง

“เอาส ิดีๆ  เดี๋ยวปีนี้ผมเอาพกไปด้วย หนแูสนคมุงานเสรจ็จะได้

มเีพื่อนคยุ” แล้วกต็ั้งใจจะให้ประกาศติพาแพรชมพผููเ้ป็นภรรยาไปด้วย 

แต่เก็บประโยคสุดท้ายลงคอเพราะอยากดูอาการของสองสามีภรรยา

ตรงหน้า 

“ดค่ีะ แต่จะว่าไปลกูกรกอ็ยูด่แูลหนแูสนได้อยูแ่ล้ว” ท่านผูห้ญงิ

มาตกิารบีแทก็ทมีกบัสามทีนัท ี“ลกูกรพาน้องขึ้นไปเถอะลกู ลงมานาน

แล้ว หนแูสนจะได้ไปดงูานของเขา แล้วป้าจะให้พี่เขาไลน์นดันะคะหนู

แสน” ตดับทเสรจ็สรรพกด็นัตวับตุรชายให้รบีพาหญงิสาวกลบัเข้างาน 

โดยที่อกีฝ่ายกไ็ม่รั้งรอ รบีออกปากเชญิแสนวเิศษทนัท ี

“ไปครบัคณุแสน ขึ้นไปงานข้างบนดกีว่า ผมไม่อยากให้คณุแสน

เสยีงาน” 

ออกตวัเสยีดบิด ี แต่ตาพราวเป็นประกาย ถูกใจคนข้างๆ เสยี

จรงิๆ นี่ถ้าเป็นผู้หญงิอื่นที่เขาเปิดโอกาส แถมมใีบเบกิทางจากมารดา

เขาแบบนี้คงรบีตะครบุไว้ แต่แสนวเิศษกลบัท�าท่านิ่งเฉยไม่เดอืดร้อน 

กิริยามารยาทก�าลังดี ไม่เอาใจผู้ใหญ่จนเกินงาม แต่ก็ไม่ก๋ากั่นจน 

ไม่รู้จกักาลเทศะ แถมยงัอยู่ในวงโคจรรอบๆ กนั ถอืว่าหากจะคบหา

มากกว่าลูกบ้านกม็คีวามเหมาะสมครบไปหมดทกุประการ

“ไม่เสยีหรอกค่ะ วนันี้ทมีลงมาเยอะหน่อย เพราะแสนเองอยาก

ร่วมงานในฐานะแขกด้วย” ตอบไปเดินไปไม่ให้เสียเวลา อารมณ์ที่

อยากมีแฟนพุ่งพรวด เลยเปิดโอกาสให้ชายหนุ่มเข้ามาสานสัมพันธ์

ง่ายขึ้นอกีนดิ 



46  รักต้อง...รุก

“แล้วกลบับ้านดกึๆ คณุพ่อคณุแม่ไม่ว่าเหรอครบั” 

เป็นใครก็ต้องหวงลูกสาว ยิ่งทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้ ไปรมากร 

รบัประกนัด้วยเกยีรตขิองเพลย์บอยเลยว่าแสนวเิศษมคีนรอรบับตัรควิ

ยาวเป็นหางว่าวแน่ๆ 

“กห็่วง แต่ห้ามอะไรไม่ได้ เพราะแสนท�างาน ไม่ได้เที่ยวนคิะ” 

เสียงหวานท้ายประโยคเหมือนจะงอน แต่กลั้วหัวเราะ มีจริตพอตัว 

ทว่าไม่เกนิพอด ีเรยีกว่าก�าลงัหอมปากหอมคอเพลย์บอยรูปหล่ออย่าง

ไปรมากร

“แล้วจะย้ายออกมาอยูเ่อง คณุพ่อคณุแม่โอเคหรอืครบั คณุแสน

ดูท่ายังเด็กอยู่เลย” ถึงจะเห็นท่าทางเวลาท�างานมากับตาว่าเอาจริง

เอาจังแค่ไหน แต่คนผ่านโลกมาเยอะก็ดูออก ดีไม่ดีไม่ถึงยี่สิบห้า 

ด้วยซ�้า 

“นี่กเ็หตผุลนงึนะคะที่แสนยงัไม่ได้ย้ายเข้า The Wealth” 

ไม่รู้เพราะอะไรท�าให้แสนวเิศษยอมคยุกบัไปรมากรทั้งๆ ที่เพิ่ง

เจอกนัครั้งแรก คงเพราะท่าทสีบายๆ ของเขาขดักบัหน้าหล่อจดั และ

เครื่องแต่งกายเนี้ยบกรบิละมั้งที่ท�าให้หล่อนรู้สกึว่าคนคนนี้มขีอง เป็น

ความขดัแย้งที่ลงตวัของเขา ท�าเอาใจสั่นแบบไม่มสีาเหตไุด้เหมอืนกนั

“คณุพ่อหวงนี่เอง” 

ไปรมากรยิ้ม สงสยัเขาจะเจองานยากถ้าอยากจบีแสนวเิศษขึ้น

มาจรงิๆ 

“ลองพาคุณพ่อมาเดินดูที่โครงการสิครับ เดี๋ยวผมช่วยบรีฟให้

ว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเราดีแค่ไหน คุณพ่อคุณแม่จะได ้

หมดห่วง ผมเข้าใจ ตวัเองจะสี่สบิแล้วคณุแม่กเ็พิ่งยอมให้ออกมาอยูเ่อง

เหมอืนกนั” 

แสนวิเศษยิ้มออกมาบ้าง เพราะสังเกตตั้งแต่ได้ยินสรรพนาม 

ที่ท่านผู้หญงิเรยีกบตุรชายแล้วกพ็อรู้ว่าอกีฝ่ายเอน็ดูลูกขนาดไหน 
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“ค่ะ นี่มายื่นข้อแม้ให้แสนหารูมเมตนะคะ แสนเหนื่อยใจ ถ้า

แสนอยากอยู่กบัคนอื่น แสนจะย้ายออกจากบ้านท�าไม” 

หญงิสาวรบัรองเท้าผ้าใบจากลูกน้องที่ยนืรอยื่นให้อยู่หน้าห้อง

จัดเลี้ยงมา นั่งลงบนเก้าอี้ ถลกกระโปรงเพื่อปลดส้นสูงออก เผยให ้

ไปรมากรเหน็เท้าเรยีวที่แต้มสเีลบ็เป็นประกายระยบิระยบัชวนน�้าลาย

สอ จนชายหนุ่มต้องถอนใจ นี่เขาก�าลงัมอีารมณ์กบัเท้าผู้หญงิอย่าง

นั้นหรอื 

อีกคนพอเปลี่ยนรองเท้าเสร็จก็ยิ้มให้เขาพร้อมล�่าลา ไม่อาลัย

อาวรณ์หนุ่มหล่อตวัทอ็ปอย่างเขาเลย

“เชญิคณุกรสนกุกบังานนะคะ แสนต้องขอตวัไปดทูมีงานหน่อย”

แสนวิเศษเล่นเป็น คิดแค่ว่าวันนี้หล่อนเปิดทางให้ไปรมากร 

มากเกินไปแล้ว ยอมรับว่าถูกตาผู้ชายคนนี้ไม่น้อย แต่ทุกอย่างก็ยัง 

เร็วเกินไปที่จะท�าตัวติดกับเขาในงานเลี้ยงที่มีแต่นักข่าวอยู่กันเป็นฝูง

แบบนี้

“อ้าวแล้วไหนคณุแสนว่าจะอยู่ในฐานะแขกด้วย” 

ไปรมากรตั้งท่าจะงอแงทันที อุตส่าห์คิดว่าจะได้มีโอกาสอยู่ 

ด้วยกนัต่อ ปกตแิตะซ้ายแตะขวา เดี๋ยวเขากไ็ด้ไปนอนกอดที่บ้าน

“หลงัจากที่แสนท�างานเสรจ็สคิะ ไว้ถ้าโชคดเีดี๋ยวเราคงได้เจอ

กนัค่ะ” 

สาวสวยเดนิไปในทนัทพีร้อมลกูน้องที่ก�าลงับรฟีงานกนัอกีรอบ 

ไม่แม้แต่จะเหลียวหลังหันกลับมามองเขาที่มองตามตาพราวระยับ  

แม้รบัรู้การมาถงึของเลขาฯ คนสนทิ แต่อยากโฟกสัที่อย่างอื่นมากกว่า

“เรยีบร้อยไหมครบั” ผูเ้ป็นเลขาฯ ถามเหมอืนตวัเองเป็นเจ้านาย 

แต่ส่งลูกน้องไปดูแลปัญหาพร้อมยื่นแก้วเครื่องดื่มให้เจ้านายทันท ี 

หายไปกบัสาวตั้งนานคงชวนคยุจนตวัเองคอแห้งไปหมด 

“ยงั แต่เดี๋ยวกเ็รยีบร้อย”
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“เรื่องย้ายเข้าอ้ะเหรอครบั” 

เห็นท่าทางแววตาทั้งแม่ทั้งลูกแล้วชานนท์อดไม่ได้จริงๆ คอย

สังเกตอาการตั้งแต่ชอตแรกที่ท่านผู้หญิงมาติกา มารดาเจ้านายพบ

แสนวิเศษที่หน้างานแล้ว ยิ่งพอเห็นไปรมากรจับจ้องหญิงสาวตั้งแต ่

อกีคนยงัเตรยีมงานอยูข้่างเวท ีคนที่รบัใช้กนัมาเกอืบสบิปียิ่งฟันธงว่า

งานนี้ คณุแสนไม่รอด

“อมื” 

มือหนายกแก้วแชมเปญขึ้นดื่มทีเดียวจนหมด ปิดท้ายการ

สนทนากบัลูกน้องที่นอกจากจะรู้ใจแล้วยงัรู้ดอีกีด้วย 

“เรยีบร้อยทั้งห้องทั้งเจ้าของห้องนั่นแหละ”

แสนวเิศษถอนใจดงัเฮอืก ไม่ใช่ว่างานในวันนีม้ปัีญหาอะไร 

ผ่านไปได้อย่างดีด้วยซ�้า แต่อาจจะเป็นเพราะหล่อนต้องสวมหมวก 

สองใบ ทั้งทักทายกับแขกในงาน ยิ้มรับแสดงความยินดีกับคนที่เพิ่ง 

ได้รับรางวัล และสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของงานให้เป็นไปตาม

แผนที่วางไว้ เล่นเอาปรบับทบาทแทบไม่ถูก

“ดีเจมาแล้วใช่ไหม ให้ขึ้นตามเวลาได้เลยนะ เดี๋ยวศิลปินจบ

เพลงนี้เขาก็ลงแล้ว ถ้ามีอะไรเรียกพี่ละกัน ขอเดินออกไปพบปะคน

หน่อย” แสนวเิศษสั่งค�าสั่งสดุท้ายที่ตั้งใจจะสั่งในวนันี้ จากนี้ขอไปสนกุ

กบัเพื่อนฝงูบ้าง หล่อนพบคนคุน้เคยกนัหลายคน อย่างน้อยประกาศติ

กย็งัรออยู่

“ครบัคณุแสน เดี๋ยวถ้ามอีะไรผมเดนิไปหา” สตาฟฟ์ในทมีบอก 

รับสมอลทอล์กจากมือเจ้านายสาวมาเพื่อให้หล่อนออกไปสนุกสนาน

บ้าง 

หล่อนยังไม่ทันได้รับค�า ประกาศิตก็ปรี่เอาเครื่องดื่มโปรดของ

หญงิสาวมาให้ แสนวเิศษกร็บัมาแบบรู้ใจกนั
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“ถอดหูแล้ว เสรจ็งานแล้วใช่ไหม” 

“ไปๆ ไปแดนซ์หน่อย อยากเหน็สเตปคณุหนูแสน”

“โหพี่พก ให้แสนมพีื้นที่ในสงัคมเถอะค่ะ นี่ไม่ใช่องักฤษที่แสน

จะมาระเบดิฟอร์มได้ ลกูน้องยนืกนัอยูท่กุมมุเสา แล้วไหนอ้ะบอกเพื่อน

เยอะ แนะน�าให้แสนสกัคนส ิแสนอยากมแีฟนนน” 

เจ้าตัวเป็นสายปาร์ตีมาก่อน สมัยเรียนหนังสือก็เที่ยวจนโพร- 

โมเตอร์ในแต่ละคลับต้องเชื้อเชิญให้ไปนั่งโต๊ะที่ดีที่สุดในร้าน เพราะ

ทกุครั้งที่แสนวเิศษมา หล่อนสนกุสนาน มอีอร่าของความสดชื่น ท�าให้

คนรอบข้างมคีวามสขุได้เสมอ 

“กส็ร้างสสีนัหน่อยส ิมแีต่คนแก่ยนืคยุกนัเป็นงานสมัมนาเชยีว 

เดี๋ยวออกไปเต้นกม็หีนุ่มๆ มาเสนอตวัเองแหละ”

ประกาศิตยิ้ม รู้ดีว่าถ้าเขากับแสนวิเศษขยับแข้งขยับขาก็จะมี

คนออกมา แต่นี่คงยงัคมุเชงิกนัอยู่ 

“เดี๋ยวคนบ่นนะว่าคณุแสนจดังานได้น่าเบื่อ ไม่กลวัเสยีชื่อเหรอ”

ได้ยินแบบนั้นแสนวิเศษก็กระดกเครื่องดื่มพรายฟองหมดแก้ว 

แถมยงักระดกินิ้วให้ประกาศติส่งเครื่องดื่มของเขาให้หล่อนอกี

“เร็วสิคะ” เมื่อเห็นชายหนุ่มยึกยัก สาวสวยก็ยิ่งเร่ง “พี่พก 

เอามาเลย ขอแสนเตมิพลงัก่อน อยากได้สนกุขนาดไหน เดี๋ยวจดัให้” 

ประกาศติได้ยนิแบบนั้นกร็บเอามอืไขว้หลงัก้มหวัให้ราวกบัแสน- 

วเิศษเป็นคณุหนูผู้สูงศกัดิ์ ส่วนเขาเป็นข้าทาสผู้ต�่าต้อย อกีคนกไ็ม่ได้

ยี่หระ หยบิแก้วเครื่องดื่มมาแล้วดื่มหมดในเวลาอนัรวดเรว็ก่อนจะส่ง

คลตัช์ของหล่อนให้เขาถอืไว้ระหว่างพยกัหน้าเรยีกพนกังานของตนเอง

เข้ามารบัค�าสั่ง 

“บอกนกัร้องหน่อย พี่จะแจมบนเวท”ี 

ไม่นานนักร้องในต�านานที่ได้รับการว่าจ้างมาเปิดมินิคอนเสิร์ต

ในงานกป็ระกาศเรยีกชื่อเจ้าของบรษิทัคนสวยให้ขึ้นมาเป็นแขกรบัเชญิ

ี
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บนเวท ีทั้งๆ ที่ปกตไิม่ชอบให้ใครขึ้นมาร่วมร้องเพลง แต่หากขึ้นชื่อว่า 

‘แสนวเิศษ’ แล้ว มั่นใจได้ว่าจะไม่ท�าให้เสยีบรรยากาศ มแีต่จะเพิ่ม

ความสนกุให้ค�่าคนืนี้เสยีอกี

“โอ๊ยๆ ที่ยืนเปล่งออร่าอยู่ตรงนั้นใช่น้องแสนคนสวย แม่งาน 

วนันี้ไหมครบั ให้เกยีรตขิึ้นมาร้องเพลงกบัพี่หน่อยเร้ววว” 

สิ้นเสยีงศลิปินชื่อดงักม็เีสยีงเชยีร์ของหนุ่มๆ ในงานทนัท ี ใคร 

ที่เคยรู้จักหรือได้ยินกิตติศัพท์จะรู ้เป็นอย่างดีเลยว่าลีลาเด็ดดวง 

ขนาดไหน ที่เคยเห็นก็อยากดูอีก ที่ยังไม่เคยพบก็อยากรู้ว่าจะแซ่บ 

อย่างที่เขาว่ากนัไหม 

สาวร่างเย้ายวนไม่ปฏิเสธ แต่กลับยิ้มหวานเรียกเสียงซี้ดซ้าด

จากผู้ชายได้ทั่วงานก่อนจะก้าวขึ้นเวทีไป เล่นเอาไปรมากรที่ยืนดู

อาการระหว่างแสนวเิศษกบัประกาศติอยู่ถงึกบัมองตาค้าง 

“ตวัจี๊ดเลยน ิใช้ได้” หนุ่มใหญ่วยัสามสบิแปดพมึพ�า เขาไม่ได้

ระแวงความสมัพนัธ์ระหว่างประกาศติกบัแสนวเิศษแม้แต่น้อย จ�าได้

ตั้งแต่ที่เพื่อนบิดาเอ่ยถึงว่าอีกคนแต่งงานแต่งการไปแล้วเป็นปี และ

หลังจากแยกกัน เขาก็ให้ชานนท์ขุดคุ้ยสิ่งที่อยากรู้ขึ้นมาจนสบายใจ 

วา่แสนวเิศษเป็นเพื่อนสนทิกบัทั้งสามแีละภรรยาเท่านั้น แต่ไอ้ที่ก�าลงั

ท�าเขาของขึ้นแบบไม่รูต้วัทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นอะไรกนัอยูต่อนนี้กไ็อ้ท่าทาง

ก๋ากั่น เปรี้ยวจี๊ด เร่าร้อน ส่ายจังหวะอยู่บนเวทีนั่นต่างหาก ยิ่งเห็น

สายตาของหนุ่มรูปงามนามเพราะพ่อรวยทั้งหลายในงานยิ่งเริ่มจะ 

ไม่แฮปปีไปกนัใหญ่ ไอ้พวกนั้นบางคนอายเุดก็กว่าเขาเป็นสบิปีด้วยซ�้า

“ไปเอาแชมเปญมาส”ิ 

เพราะเหน็ว่าเมื่อกี้หล่อนดื่มได้ทเีดยีวสองแก้วรวด ท่าทางไม่เบา 

พอได้เครื่องดื่มตามสั่งมาแล้ว หนุ่มหล่อร่างสูงก็เดินเสียชิดขอบเวท ี

ไม่สนใจเหล่าบรรดาแฟนคลับแสนวิเศษที่จับจองพื้นที่ด้านหน้า ส่ง 

ดอกไม้บ้าง รอภาพหลดุบ้าง เพราะชดุที่หญงิสาวใส่นั้นน่าหวาดเสยีว
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เหลอืเกนิ

“ดื่มหน่อยครบั” ไปรมากรยื่นแก้วขึ้นให้แสนวเิศษที่ยงัขยบัปาก

ร้องเพลงอยู่บนเวที เปลี่ยนบรรยากาศเป็นทางการให้สนุกสนานได้ 

ในพริบตา อีกฝ่ายก็ยื่นมือมารับแก้ว ดีที่ชายหนุ่มสูงถึงร้อยเก้าสิบ

เซนตเิมตรเกนิมาตรฐานชายไทย จงึท�าให้ไม่ล�าบากมากนกั 

แววตามีรอยยิ้มแทนค�าขอบคุณให้คนที่บริการหล่อนเล่นเอา 

ไปรมากรยิ้มตาม ไม่วายเหล่มองคนรอบๆ ตัวว่าเขานี่ละที่ท�าถูกใจ 

สาวสวย ก่อนจะหันบอกเลขาฯ เสียงเฉียบขาดราวกับมีเรื่องด่วน 

เรื่องร้ายอะไร

“ไปเอาแชมเปญมาสแตนด์บายรอไว้ตรงนี้ อย่าให้แก้วคณุแสน

พร่อง”

“แสนมีคนขับรถนะครับ”

ประกาศติบอกไปรมากรหลงัจากแสนวเิศษลงจากเวทหีนึ่งรอบ

เพื่อเข้าห้องน�้าแล้วกลับขึ้นไปใหม่ รอบหลังนี่น่าจะไม่ใช่เพื่อสร้าง 

ความสนกุในงาน แต่น่าจะเพราะความส�าราญส่วนตวัล้วนๆ 

“นี่ถ้าผมไม่ต้องไปรบัแพร ผมจะรอเอาแสนกลบับ้านเอง” 

ประกาศติส่ายหวั ตอนนี้เพื่อนสนทิของเขาน่าจะเมาได้ที่ ดทีี่มี

เพื่อนรุ่นพี่ที่เขาเองก็รู้จักคุ้นเคยอยู่ นิ้วเรียวกดหาเบอร์คนขับรถของ

หญงิสาวแล้วกดส่งให้ชายหนุ่มอกีคนผ่านแอปพลเิคชนัทางโทรศพัท์

“ไม่เป็นไรครับ พกไม่ต้องห่วง เดี๋ยวพี่ดูแลเอง ดูท่าไม่ได้เมา 

ทิ้งตวันคิรบั” ผ่านโลก ผ่านคน ผ่านผู้หญงิมาเยอะ เขารู้ว่าแสนวเิศษ

แค่สนกุ แต่ไม่ได้ควบคมุตวัเองไม่ได้ 

“ไม่ทิ้งหรอกครบั แสนคอแขง็ แต่บางทชีอบสนกุเกนิไป แล้ว...” 

คราวนี้ประกาศิตโน้มตัวเข้าหาไปรมากรเหมือนจะพูดความลับ จน 

อกีคนต้องเขยบิเข้าหา 
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“...แสนอยู่เมืองนอกนาน เมาแล้วบางทีคนมากอด แสนก็ 

ไม่ถอืสา แต่ผู้ชายมนัคดิ ผมฝากพี่ด้วยนะครบั” 

ไปรมากรได้ยนิแบบนั้นกย็ิ้มในหน้าก่อนจะปรบัสหีน้าหล่อเหลา

ให้เป็นปกต ิ“พกไม่ต้องห่วงครบั พี่อยูด้่วยใครกค็งไม่กล้า ยงัไงฝากพก 

บอกคณุแสนไว้หน่อยว่าให้พี่ดูแทน เดี๋ยวเฮี้ยวใส่พี่ขึ้นมาจะยุ่ง”

“ได้ครบัๆ”

ประกาศิตได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้ารับ กวักมือเรียกแสนวิเศษ 

ที่ก�าลังถ่ายรูปร่วมกับคนรู้จักในงาน มีแก้วแชมเปญติดมือไม่ได้ห่าง 

ตาหวานเยิ้มเป็นประกายนดิๆ เพราะฤทธิ์แอลกอฮอล ์แต่ยงัพูดรู้เรื่อง

อยู่

“ว่าไงคะพี่พก” 

“พี่จะกลับแล้ว แสนยังสนุกอยู่ใช่ไหม” ประกาศิตหมุนข้อมือ 

ดูเวลาอีกรอบ เขาควรจะต้องออกจากที่นี่ได้แล้วหากต้องการไปรับ 

แพรชมพูให้ทนั 

“พี่ฝากแสนไว้กบัพี่กรนะ”

แสนวิเศษหันมองคนตัวสูงปรี๊ดครู่หนึ่ง ยิ้มให้เขาบางๆ เล่นหู

เล่นตาเบาๆ เพราะอารมณ์ดมีากกว่าปกต ิแต่ไม่วายพดูจาตรงๆ ตาม

ประสา อกีทั้งเป็นการบอกหนุ่มคนใหม่ว่าหล่อนไม่ได้ง่ายอย่างที่คดิ

“แสนดแูลตวัเองได้นะคะพี่พก ไม่ต้องให้ใครมาเป็นเบบี้ซสิเตอร์”

“พี่รู้ๆ แต่ผู้ชายมนัเยอะ เอาน่า ให้พี่สบายใจนะ เดี๋ยวเป็นไร

ขึ้นมา อาสนัต์ขบหวัพี่ตายเลย”

แสนวิเศษก็ได้แต่พยักพเยิดตัดปัญหา ไม่อย่างนั้นประกาศิต 

คงบ่นอกียาวตามประสาคนรกัน้องหวงน้อง ไม่วายหนัไปสั่งเสยีกบัคน

ตวัใหญ่อกีครั้งก่อนกลบั

“ฝากด้วยนะครบัพี่กร”

“ครบั”
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พูดจบคนต้องไปรบัเมยีกห็มนุตวัเดนิออกไปทนัท ี

ไปรมากรยื่นแชมเปญแก้วใหม่ที่ชานนท์ส่งให้ให้แสนวเิศษแทน

แก้วที่อยู่ในมือ อยู่กับไปรมากรเสียอย่าง เขาไม่เสียเวลาไปกับการ 

เตมิเหล้าในแก้วหรอก

“อกีแก้วไหมครบั”

“แสนมนึแล้วค่ะ พอดกีว่า”

“ผมอยู่ เต็มที่เถอะครับ มีเบอร์คนขับรถคุณแสนแล้ว เดี๋ยว 

ถ้าไม่ไหวผมโทร. เรยีกให้” 

ไม่ได้จะมอมสาว แต่แค่อยากเหน็หล่อนตอนเป็นตวัของตวัเอง

เตม็ที่ เขาว่ากนัว่าคนเมาจะแสดงด้านที่แย่ที่สดุออกมา ถ้าเขาเหน็แล้ว

ยงัรบัได้ เขาจะได้รกุต่อ

“เตม็ที่ยงัไง เดี๋ยวแสนกต็้องคมุลูกน้องเกบ็งาน” 

หน้าสวยยู ่แต่กจ็บิเครื่องดื่มที่หนุม่หล่อส่งมาให้ ท่าทางสองจติ

สองใจเหลอืเกนิ หลงัๆ พอท�างานกลางคนื หล่อนกป็าร์ตนี้อยลงไป

โดยปรยิาย นานเท่าไรแล้วที่ไม่ได้สนกุแบบนี้

“สนกุสกัวนัสคิรบั ถ้าลูกน้องคนไหนเกบ็ไม่ถูกใจ พรุ่งนี้เชก็บลิ

กย็งัไหว คณุแสนจะได้รู้ด้วยว่าเดก็มนัท�างานเองดจีรงิ หรอืเพราะมนั

ท�าตามค�าสั่งเรา”

แสนวิเศษหันมองหน้าคนหล่อที่ท�าเหมือนไม่สนใจหล่อนนิด

หนึ่ง ตาเขามองบรรยากาศด้านหน้าแบบไม่โฟกัสอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง 

จริงอย่างไปรมากรว่า หล่อนคอยคุมลูกน้องทุกฝีก้าว ลองปล่อยให ้

ท�าเองดูบ้างสจิะเป็นอย่างไร

“ถ้างั้น...” หญิงสาวตั้งท่าจะบอกเขาว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วย  

แต่แล้วกต็้องแปลกใจมากกว่าเมื่อเขายื่นมอืออกมา

“เอากระเป๋ามาครบั เดี๋ยวผมดูให้ คณุแสนไปสนกุเถอะ ถ้าหา

ผมไม่เจอกเ็รยีกชานนท์ได้ตลอด” 
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เลขาฯ ท่าทางคล่องแคล่วก้าวเข้ามาเพื่อแสดงตวั ยิ้มในใจ นี่

ถ้านายใหญ่ของเขาแนะน�าเขาแบบนี้ สงสยันอกจากคณุแสนจะมห้ีอง

ที่ The Wealth แล้ว จะได้ที่ทางบางอย่างในชวีติของไปรมากรเสยีละ

มั้ง 

“เกรงใจค่ะ” ปากบอก แต่แววตาหวานมปีระกายสมใจ ผู้ชาย

คนนี้รู้วธิทีรตีผู้หญงิจรงิๆ

“ไม่ต้องเกรงใจหรอกครบั ผมไม่ได้ถอื เดี๋ยวชานนท์นี่แหละเป็น

คนถอืให้”

คนไม่เคยกระดิกตัวท�าอะไรเองบอกหน้าตาเฉย จนคนสนิท 

ต้องปราดเข้ามาออกหน้าว่าเขาเต็มใจรับใช้ผู้หญิงของนาย จะว่าไป

ไปรมากรกไ็ม่เคยให้เขาเข้ามายุ่งกบัใคร แสนวเิศษกน็ี่ละคนแรก

“ครบัคณุแสน ผมดแูลกระเป๋าให้เอง มอีะไรถ้าหาคณุกรไม่เจอ

เรยีกผมได้เลยครบั” 

พูดจบกก็้มหวัรบัทนัท ี อาการไปรมากรเป็นแบบนี้เขาบอกเลย 

คณุแสนไม่รอด!!
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“เฮ้อ” เสียงผ่อนลมหายใจของคนข้างๆ แผ่วหวานจน 

ไปรมากรต้องหนัไปดู “แสนหมดแรง”

“คณุแสนอดึมาก” 

ไปรมากรบอก เขาอยู่เป็นเพื่อนหล่อนจนงานเลิก แต่จนแล้ว 

จนรอดแสนวเิศษกย็งัไม่ยอมกลบับ้าน ยนืกรานที่จะดแูลลกูน้องรื้อถอน

เคลยีร์งานให้เรยีบร้อย ท�าให้เพลย์บอยหนุ่มใหญ่จ�าต้องอยู่เป็นเพื่อน 

แต่ทั้งหมดทั้งมวลกเ็ป็นไปด้วยความเตม็ใจ แปลกใจตวัเองเบาๆ เหมอืน

กนั เพราะหากเป็นผู้หญิงอื่นมาท�าท่ามากดึงเชง ต่อให้สวยแค่ไหน 

เขากเ็ท ไม่มาตามดูแลแบบนี้

“มนึเหมอืนกนัค่ะ คณุกรไหวนะคะ ตสีามแล้ว”

“ไหวสิครับ เมื่อก่อนผมลากยาวถึงเช้าบ่อยๆ” คนโต้รุ่งเป็น

กจิวตัรบอก เขาผ่านชวีติมาทกุรูปแบบ โชกโชนแค่ไหนไม่อยากจะเล่า 

กะอแีค่รอแสนวเิศษถงึตสีามถอืเป็นเรื่องธรรมดามาก

“นี่แสนทั้งมึน ทั้งง่วง” หญิงสาวบอกตามความจริงปนอ้อน

น้อยๆ แต่ยงัควบคมุตวัเองอยู่ทกุประการ 

“แล้วยังไงดีเรื่องคอนโด ยังงี้จะมีโอกาสได้ย้ายเข้าเร็วๆ ไหม

ครบั” 

รุกที ่ 3
หาเรื่อง
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จากที่อยากปิดดลีเรื่องลูกบ้าน ตอนนี้ไปรมากรอยากเปิดสญัญา

ใหม่กบัเพื่อนบ้านมากกว่า “อยากจดังานขึ้นบ้านใหม่ของเราจะแย่”

“แสนบอกคุณกรแล้วไหมคะว่าคุณพ่อให้แสนหารูมเมต แสน

จะไปหาจากไหน” พอเริ่มมนึกเ็ริ่มบ่นเรื่องนี้อกีรอบ “รูมเมตที่ไหนคะ

ที่จะต้องไม่อยู่บ้านกวนใจแสนเลย”

คนสวยโอดครวญจนหนุ่มใหญ่สงสาร เพราะเข้าใจหัวอกคน

อยากอยู่คนเดยีวด ี

“ลองประกาศในเฟซบุ๊กสิครับ คุณแสนน่าจะมีแฟนคลับเยอะ

อยู่”

ได้ยินแบบนั้นสาวสวยก็ตาเป็นประกาย ท�าไมหล่อนนึกไม่ถึง

เลยว่าประกาศหารมูเมตได้จากทางสื่อออนไลน์ ยิ่งทางเฟซบุก๊ยิ่งเหน็

ความเชื่อมโยงของคนที่ติดต่อเข้ามาว่าเป็นเพื่อนกับใครที่หล่อนรู้จัก

บ้าง สบืประวตักิไ็ม่ยาก

“ท�าไมคณุกรฉลาด” 

ชายหนุ่มขมวดคิ้ว มองหน้าคนสวยที่สติไม่ครบถ้วนนิดหนึ่ง  

พูดแบบนี้ ตอนแรกคิดว่าเขาโง่เหรอ แต่ก็ไม่ได้ถือสาหาความ มอง 

เสี้ยวหน้าของผู้หญิงคนนี้แล้วยอมรับว่าความรู้สึกคราวแรกเห็นกับ

ตอนนี้ห่างกันมากโข วินาทีแรกที่สะดุดตาคงเป็นเพราะรูปลักษณ์

ภายนอกดึงดูดใจ ยิ่งคนชอบของสวยๆ งามๆ ดูแพงเหมาะกับคน

รสนิยมดีอย่างเขาไปตั้งแต่หัวจดเท้าแบบนี้ยิ่งถูกจริต แต่พอได้พูด 

ได้คยุกลบัพบว่าแสนวเิศษนั้นยิ่งอยู่ด้วยยิ่งน่าค้นหา

“แสนคดิไม่ถงึจรงิๆ ด้วยค่ะ” ว่าแล้วสาวสวยที่นั่งรอคนขบัรถ

อยู่ที่ลอ็บบกีห็ยบิมอืถอืขึ้นมากด

“นี่...รับสมัครรูมเมตเพศหญิง ร่วมอาศัยเพนต์เฮาส์สามห้อง

นอนที่ The Wealth คณุสมบตัหิลกั หนึ่ง อยูบ้่านเดอืนหนึ่งไม่ถงึสบิวนั 

สอง รสนยิมด ีสาม รกัความสะอาด สี่ อยู่อย่างสงบ” คนสวยที่เขา
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นั่งมองหยดุพมิพ์ เงยหน้าสบตาเขา เหมอืนจะหยดุหายใจกนัไปทั้งคู่

วูบหนึ่ง ก่อนที่แสนวเิศษจะกะพรบิตาตื่นจากภวงัค์ “เอาอะไรอกีดคีะ

คณุกร ต้องเขยีนแบบไหนอกี แสนถงึจะได้รูมเมตที่ไร้ตวัตน”

ได้ยินแบบนั้นไปรมากรก็ดึงโทรศัพท์ออกจากมือหญิงสาว 

โดยที่อกีฝ่ายไม่ทนัได้ขดัขนื

“มานี่ ผมพิมพ์ให้...” ชายหนุ่มอ่านทวนสิ่งที่แสนวิเศษพิมพ ์

ค้างไว้ แล้วเพิ่มข้อเสนอยวนใจให้ต่อ “ห้า ถ้าเช่าห้องไว้เกบ็ของเฉยๆ 

จะลดราคา” ไปรมากรพมิพ์ด้วยความเรว็ที่แสนวเิศษอึ้งไม่น้อย ไหน

ว่าจะสี่สิบ ท�าไมใช้มือถือคล่องจัง “คุณแสนจะคิดค่าเช่าเท่าไหร่  

บอกมาผมจะพมิพ์ให้”

“แปดพนั”

“อะไรนะครบั!” ไปรมากรนกึว่าตวัเองหฝูาด “แปดหมื่นใช่ไหม” 

จรงิๆ ในฐานะเจ้าของ เขาว่าแปดหมื่นยงัถูกไปด้วยซ�้าส�าหรบั

ห้องของแสนวิเศษที่มีตารางเมตรน้อยเป็นรองแค่ห้องของเขา แต่เอา

เถอะ เจ้าตวัคงอยากได้คนเช่าไวๆ 

“แปดพันค่ะ แสนจะปล่อยเช่าที่แปดพัน คุณกรกดโพสต์เลย

ค่ะ”

ได้ยนิแบบนั้นไปรมากรจะท�าอะไรได้ นอกจากท�าตามค�าสั่งคน

สวยของเขา ไม่วายนึกว่าผู้หญิงคนนี้ใจถึงเป็นบ้า เอาห้องราคาเป็น

ร้อยล้านมาปล่อยเช่าเดือนละแปดพัน แต่ก่อนที่จะส่งมือถือคืนให้ 

เจ้าตวั สญัชาตญาณเสอืร้ายกก็ลบัมาท�างานอกีครั้ง

“งั้นผมกดแอกเคานต์คุณแสนแอดเฟรนด์ผมเลยนะ เดี๋ยวผม

ช่วยแชร์ จะได้ย้ายมาอยู่ด้วยกนัไวๆ ไงครบั”

“ค่ะๆ เดีย๋วแสนให้เลขาฯ คุณแม่ส่งเมนใูห้คณุนนท์นะคะ” 

ปากคุยกับเขาผ่านบลูทูท แต่มือพิมพ์ข้อความสั่งเลขาฯ ของ
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มารดาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่ติดตั้งอยู่ในโน้ตบุ๊ก พลางเริ่มไม่แน่ใจ

ว่าเหตใุดหล่อนต้องมานั่งท�าอะไรแบบนี้ 

“ก็แสนไม่ได้ดูงานของ The Perfect Plan ที่แสนมาท�าให้ 

ประสานให้ เพราะแสนสเปเชยีลเซอร์วซิให้คณุป้านะคะคณุกร” 

กลายเป็นว่าตระกูลปรวิรรตแทบจะผูกขาดการจดังานเลี้ยงที่มี

ทั้งหมดกับทั้งบริษัทแม่ของบิดามารดา และบริษัทลูกของหล่อน จน

ตอนนี้ไปรมากรโทรศัพท์ประสานงานการจัดเลี้ยงที่จะเกิดขึ้นที่บ้าน

ปรวิรรตเกอืบทกุวนัตั้งแต่ต้นเดอืนหน้าเป็นต้นไป 

ตาหญิงสาวจับจ้องอยู่ที่รายชื่อดีเจที่จะใช้หลังเที่ยงคืนในงาน 

ปีใหม่ คนวยัสี่สบินี่เขาฟังเพลงแบบไหนกนันะ

“คณุกรอยากได้เพลงแบบไหนคะ ถ้าแสนให้ดเีจเอาเพลงแบบ

อดีเีอม็จะไหวไหม”

ด้วยความที่คยุกนัทกุวนัผ่านแอปพลเิคชนัไลน์บ้าง ผ่านโทรศพัท์

บ้าง เจอกนับ้างสปัดาห์ละสองสามครั้งตอนหล่อนเข้าไปดูห้อง และ

เขาแวะมาคยุ ท�าให้แสนวเิศษคุน้เคยกบัชายหนุม่มากขึ้น ยอมรบัรูว่้า

เขาจีบ บ่อยครั้งที่หล่อนเองก็เปิดทางให้ แต่ยังไม่ขยับความสัมพันธ์

ไปมากกว่าการเป็นคนรู้จกัที่คุ้นเคยกนั

“รุ่นผมกย็งัไหวครบั ยงัไม่สี่สบิด”ี

ไปรมากรกลอกตา นี่คดิว่าเขาแก่ขนาดไหนรถึงึจะฟังเพลงแบบ

วัยรุ่นไม่ได้ เมื่อหลายเดือนก่อนเขายังพานางแบบหุ่นเซียะไปงาน

คอนเสิร์ตอีดีเอ็ม สนุกจนยังลืมไม่ลง “แต่อย่าเลย จะให้ติดเลเซอร์ 

ในบ้านบิลด์อารมณ์เพิ่มเดี๋ยวคุณแม่จะหัวใจวาย” ชายหนุ่มบอก 

แบบตดิตลก เรยีกเสยีงหวัเราะจากสาวงามได้ด้วย อกีอย่างเขามแีผน

สองในหวัแล้วด้วย ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องเสยีดื้อๆ 

“คุณแสนอยู่ไหน ไปทานข้าวกลางวันกันดีกว่าครับ วันก่อน

เพื่อนผมบอกมร้ีานอาหารเปิดใหม่อยูซ่อยสามเก้า อาหารไทยโบราณ 
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ไปชมิกนัไหมครบั” 

จะจีบคนท�างานวงการนี้ก็ต้องเอาเรื่องแบบนี้มาล่อ เขามั่นใจ

ว่าท้ายที่สุดแสนวิเศษก็ต้องกลับไปรับช่วงธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจรับ

จดัเลี้ยงของที่บ้าน จบัเฉพาะงานกลางคนืแบบที่ท�าอยู่ไปตลอดไม่ได้

หรอก แล้วจากที่เห็นหล่อนโพสต์รูปในไอจีก็มีแต่รูปอาหารกับงาน

ปาร์ต ีบ่งบอกบคุลกิความชอบชดัเจนจนเขาไม่ต้องเดากจ็บัทางได้

“ร้านอรรถรสปะคะ ไม่ใหม่แล้วนะคะ เปิดมานานแล้ว” คนที่

อยู่ในวงการอาหารบอก ได้ยินชื่อเสียงทั้งการตกแต่ง ทั้งการวางธีม

ของร้าน เรื่อยไปจนถงึรสชาตอิาหารที่ว่ากนัว่าโบราณจรงิจงัมาพกัใหญ่ 

“แต่แสนยงัไม่เคยชมิเหมอืนกนัค่ะ” 

คนที่ท�างานมาเกอืบทกุวนัเข้าปีที่สามบอก จะหาเวลาจากไหน

ไปกนิ ทกุวนันี้หากว่างแสนวเิศษกจ็ะเข้าครวัเอง ท�าเมนทูี่อยากกนิเอง 

นอกเหนือจากนั้นหล่อนก็ให้ร้านในเครือข่ายของที่บ้านที่มีมากกว่า 

สิบแบรนด์มาส่งให้วนไปเรื่อย ไม่มีเบื่อ หรือถ้าอยากได้เมนูพิเศษ  

แม่ครวัที่บ้านกพ็ร้อมท�ามาให้คณุหนูแสนตลอด เพิ่งจะมหีนุ่มมาชวน

กินข้าวก็คนนี้ อดคิดไม่ได้ว่าเขาเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสม หาก 

ดาหน้ามาจีบแบบนี้เมื่อหกเดือนหรือหนึ่งปีก่อน หล่อนอาจจะตัดบัว

ไม่เหลอืใยแล้วกไ็ด้

“แล้วคุณกรไม่ประชุมเหรอคะ ไหนบอกแสนว่าจะเรียกทีม 

มาร์เกตติงมาคุย” จ�าได้ว่าเขาไลน์มาบอกตอนเช้าว่าตื่นแล้วและ 

มีประชุมกับทีมการตลาดแต่เช้า ซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นแสนวิเศษยัง

นอนอตุอุยู่บนเตยีงด้วยซ�้า

“คุยเสร็จแล้ว ผมถึงออฟฟิศตั้งแต่แปดโมงนะ งานจบไป 

ตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วครบั” 

“ท�าไมคนรุ่นคุณกรตื่นเช้าจัง เมื่อคืนตอนแสนถึงบ้าน คุณกร 

ยงัออนไลน์อยู่เลย” 
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แสนวเิศษแปลกใจ เมื่อวานหล่อนมอีเีวนต์ที่ต้องไปคมุเอง กว่า

จะกลับถึงบ้านก็เกือบตีสาม พอดีกับที่เขาไลน์เข้ามาหาว่าถึงบ้าน 

หรอืยงั หล่อนยงัถามกลบัไปเลยว่าท�าไมไม่หลบัไม่นอน ทางโน้นกบ็อก

กลับมาว่าตื่นมาดูแข่งเทนนิส ก่อนจะบอกให้หล่อนอาบน�้าแล้วนอน

หลบัฝันดี

“อมื” 

ไม่รู ้จะตอบยังไง เขาตั้งนาฬิกาปลุกไว้ คาดคะเนเอาเองว่า 

หญิงสาวจะถึงบ้านกี่โมงเพื่อที่จะได้ส่งข้อความราตรีสวัสดิ์กับเจ้าตัว 

ซึ่งน่าจะประทับใจมากกว่าการทิ้งข้อความไว้ในแอปตั้งแต่ห้าทุ่มแล้ว

รอให้เจ้าตวัมาเปิดอ่านเอาเอง

“ทานไหมครบั ผมไปรบั”

“ไปกไ็ด้ค่ะ” อกีคนปิดคอมพ์ทนัททีั้งๆ ที่เพิ่งเข้าออฟฟิศมาได้

แค่หนึ่งชั่วโมง อยู่ดีๆ ก็มีคนขับรถมาพาไปชิมอาหารร้านที่อยากกิน 

แถมวนันี้หล่อนไม่มงีานอะไรเร่งด่วน นอกจากงานเลี้ยงของที่บ้านเขา 

ไปกินข้าวกับชายหนุ่มก็ดีเหมือนกัน จะได้คุยรายละเอียดไปด้วยเสีย

เลย 

“งั้นอกีไม่เกนิครึ่งชั่วโมงเจอกนั จรงิๆ ถ้ารถไม่ตดิ สบิห้านาท ี

กถ็งึครบั”

ได้ยินแบบนั้นแสนวิเศษก็หยิบกระเป๋าเครื่องส�าอางในลิ้นชัก

ออกมา เดนิเข้าห้องน�้าในห้องท�างาน ซบัหน้าสวยเอาความมนัที่เกดิ

ขึ้นออก ตบแป้งใหม่เบาๆ เตมิปากให้ชดัขึ้น ใช้นิ้วเรยีวยาวสางผมที่

ไดร์เป็นลอนสวยงามก่อนจะรวบเป็นหางม้าให้ทิ้งตัวเป็นพวงสวย  

หมุนซ้ายขวามองตัวเองในกระจก ใช้เวลาไม่ถึงสิบห้านาทีก็จัดการ 

ตวัเองเรยีบร้อย โชคดทีี่วนันี้ไม่มงีานนอกสถานที่ หล่อนเลยเลอืกใส่

เสื้อกล้ามแขนเว้าสีขาวกับกระโปรงซ้อนชั้นจับเดรปเก๋ไก๋ที่เพิ่งลงมา

จากรนัเวย์ของมวิมวิ ตดัลคุกบัรองเท้าผ้าใบสขีาวของดอิอร์แบบชคิๆ 
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ตามสไตล์ของหล่อน เมื่อส�ารวจความเรียบร้อยเสร็จสรรพก็พอดีกับ 

ที่กริดา เลขาฯ สาวเปิดประตูเข้ามา

“เคาะตั้งนาน พี่แสนอยู่ในห้องน�้านี่เอง”

หญิงสาวพยักหน้ารับ เก็บชุดเครื่องส�าอางที่มีสแตนด์บายไว ้

ในที่ท�างานเข้าที่เก่า ก่อนจะถามคนที่เข้ามาในห้องท�างานหล่อน

“มอีะไรกิ๊ฟ”

“มแีขกมาพบค่ะ”

“ใคร” 

แสนวเิศษเอยีงหวั หล่อนจ�าได้แน่นอนว่าไม่มนีดัใครวนันี้ นี่ถ้า

เกดิมขีึ้นมาแล้วลมืคงต้องขอให้ไปรมากรรอ หรอืไม่กต้็องยกเลกินดัเขา 

แค่คดิเจ้าตวักห็ยบิโทรศพัท์หมายจะบอกอกีคนให้รู้ตวัก่อน 

“เขาบอกเขาชื่อไปรมากร ลูกชายท่านผู้หญงิมาตกิาค่ะ”

กริดาบอกไปหน้าแดงไป กผ็ูช้ายคนที่มาขอพบพี่แสนวนันี้หล่อ

บาดใจ หล่อนเหน็เขาในคอลมัน์สงัคมบนหน้าหนงัสอืพมิพ์ตั้งแต่สมยั

เรยีนประถม อกีฝ่ายตดิโผเซเลบเนื้อหอมมาตั้งแต่ตอนนั้น เป็นบคุคล

มชีื่อเสยีงปนชื่อเสยี ควงดารานางแบบเบอร์หนึ่งของเมอืงไทยมาทกุยคุ

ทุกสมัย ถ้าค�านวณไม่ผิด เขาน่าจะใกล้สี่สิบอยู่รอมร่อ แต่ท�าไม 

หน้ายงัหล่อตงึ พงุเพงิไม่มโีผล่มาให้เหน็สกันดิ ท่าทางเหมอืนคนอาย ุ

สามสบิต้นๆ ด้วยซ�้า

“ใช่ลูกชายท่านผูห้ญงิที่จองงานเรางานคณุวสาทั้งเดอืนใช่ไหม

คะ” อยู่ดีๆ ท่านผู้หญิงมาติกา ปริวรรต ก็เล่นบุ๊กให้ทั้งสองบริษัท 

จดังานเลี้ยงให้ แค่เฉพาะในช่วงเดอืนธนัวาคมนี่กป็าเข้าไปสี่งานแล้ว 

“ใช่” 

หญงิสาวหมนุนาฬิกาข้อมอืดู พบว่ายงัไม่ถงึสบิห้านาทดีอีย่าง

ที่เขาบอกด้วยซ�้า นี่เขาขับรถยี่ห้ออะไรกันถึงได้มาไวแบบนี้ “ท�าไม 

มาเร็ว” พูดเหมือนถามตัวเอง อีกฝ่ายก็ไม่ทันได้ฟังเช่นกัน ถามแต่
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เฉพาะสิ่งที่ตวัเองอยากจะรู้

“พี่แสนนัดกับเขาเหรอคะ หนูไม่เห็นในตาราง” หญิงสาว 

เสยีววาบ นกึว่าตวัเองท�าอะไรบกพร่อง 

เจ้านายสาวแสนสวยส่ายหน้าเดยีะ หยบิคลตัช์ที่วางบนโต๊ะกบั

คอมพิวเตอร์เครื่องบางเฉียบเดินสวนออกไป “นัดแทรก เขาเพิ่งโทร. 

มาเมื่อกี้” 

อธิบายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพราะปกติหล่อนมักจะ 

แจ้งเลขาฯ ลงนัดเสมอ และส่วนใหญ่ผู้ว่าจ้างก็จะคุยกับโพรเจกต์ 

แมเนเจอร์ของแต่ละงาน ไม่ใช่เจ้าของบรษิทัอย่างหล่อน “เดี๋ยวพี่ออก

ไปธรุะนะ มอีะไรโทร. เข้ามอืถอืละกนั”

หญงิสาวอดยิ้มไม่ได้เมื่อเดนิออกมาหน้าห้องท�างานของตวัเอง 

เพราะแทนที่ไปรมากรจะนั่งดีๆ  ที่โซฟารบัแขก กลบัยนืแปะสะโพกไว้

ที่ขอบโต๊ะท�างานของเลขาฯ หล่อน เขาดูสบายๆ ในเสื้อยืดคอกลม 

สขีาว ทบัด้วยเบลเซอร์สนี�้าเงนิสด กางเกงสแลก็ยาวแค่ข้อเท้าสแีดง

เลอืดหม ูผมเผ้าไม่เรยีบแปล้เหมอืนทกุวนั แต่ที่ท�าหล่อนหน้าแดงซ่าน

ไม่ใช่ความดูดีของเขา ทว่าเป็นเพราะไปรมากรยืนดูดอมยิ้มกอดอก

มองหล่อนอยู่ต่างหาก ผู้ชายอายุสามสิบแปดยังกินอมยิ้มกันอยู่อีก 

เหรอ!

“โห วนันี้วยัรุ่นนะคะ”

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาหล่อนเจอเขาหลายครั้ง แต่ยัง 

ไม่เคยเหน็ชายหนุม่แต่งตวัแบบนี้ รบีชงิชมเขาแล้วหลบตาเป็นประกาย

ของชายหนุม่ที่มองมา ทกัเสรจ็เขากล็กุขึ้นยนื ทิ้งอมยิ้มที่เหลอืแต่ก้าน

ลงถังขยะใกล้ๆ ยื่นมือไปรับคอมพิวเตอร์มาถือให้ โดยที่แสนวิเศษ 

กไ็ม่ได้ขดัขนืให้อกีคนเสยีน�้าใจ

“ใส่บ่อยจะตาย อยากเหน็บ่อยๆ กต็้องเจอกนับ่อยๆ สคิรบั”

เรื่องขยันอ่อยนี่ขอให้บอก ไม่งั้นเขาไม่ได้ต�าแหน่งเพลย์บอย 
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ตวัพ่อที่ครองความโสดมาได้ถงึทกุวนันี้หรอก ตลอดเวลาที่ผ่านมาพดู

ได้เต็มปากเลยว่าถูกใจผู้หญิงคนนี้ เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกไม่ต้อง 

พูดถงึ แสนวเิศษเป๊ะตั้งแต่หวัจดเท้า รสนยิมเป็นเลศิ กริยิามารยาท

พอเหมาะพอเจาะ เขาไม่ได้ชอบผูห้ญงิเรยีบร้อยอ่อนหวาน แต่กไ็ม่ได้

พศิวาสพวกเปรี้ยวจี๊ดเกนิงาม ต้องเข้าสงัคมเก่ง ดื่มได้ ดแูลตวัเองเป็น 

แต่ก็มีความน่ารัก ออดอ้อนออเซาะเขา จนชานนท์ยังเปรยอยู่บ่อยๆ 

ว่าไปรมากรไม่มวีนัหาเมยีได้เพราะเรื่องเยอะ เลอืกมาก แต่ดูเหมอืน

ว่าพอมาเจอแสนวิเศษ ผู้ช่วยมือขวาท�าท่าจะกลับค�า เพราะเจอคน

ตรงใจเขาไปซะหมดทกุอย่าง

...

‘สงสัยนายจะไม่ได้ท�าตามที่ตั้งใจไว้’ ชายหนุ่มหยิบแฟ้มที่ 

เจ้านายเซ็นเสร็จเรียบร้อยออกมาจากตรงหน้าไปรมากร อย่าว่าแต ่

ส่งแฟ้มคนืเลย แค่ปิดแฟ้ม เจ้านายเขายงัไม่กระดกิ

‘อะไร’ เขาหนัขวบัท�าเสยีงเข้มใส่ลกูน้อง อารมณ์ก�าลงัดเีพราะ

เพิ่งวางสายจากแสนวเิศษไปเมื่อครู่

‘กท็ี่ว่าอยากออกมาอยู่คนเดยีวเงยีบๆ เพราะยงัไม่อยากมเีมยี’

‘ไม่ใช่ไม่อยากมโีว้ย แค่ยงัไม่เจอคนถูกใจ’

‘แต่นี่เจอแล้วนคิรบั’ แสนรู้ไปซะทกุเรื่อง ชานนท์กระแซะถาม 

เพราะได้รับค�าสั่งจากท่านผู้หญิงมาติกาให้ส�ารวจอาการบุตรชาย 

กบัแสนวเิศษว่าจะมโีอกาสพฒันาความสมัพนัธ์กนัหรอืไม่

‘รู้มาก ไปท�างานไป’

...

“นี่ก็บ่อยมากพอแล้วค่ะ” สัปดาห์นี้เจอเขาเป็นวันที่สามแล้ว 

เริ่มไม่แน่ใจเหมอืนกนัว่างานที่ต้องรบัผดิชอบจ�าเป็นต้องเจอลกูค้ามาก

ขนาดนี้ หรอืเพราะหล่อนเองกอ็ยากเจอเขา เลยรบันดัง่ายๆ เสยีหลาย

ครั้ง 



64  รักต้อง...รุก

“ไม่เหน็บ่อยเลย จรงิๆ ออฟฟิศเราใกล้กนัมากนะ คณุแสนย้าย

มาอยู่ The Wealth เมื่อไหร่ มาท�างานด้วยกนัยงัได้”

ไปรมากรผายมือให้แสนวิเศษเดินน�า ไม่สนใจสายตาใคร่รู ้ 

ของคนในออฟฟิศที่มองมา ใส่ใจแต่คนข้างๆ เท่านั้น “หิวหรือยัง  

ผมโทร. สั่งอาหารเดด็ๆ ของที่ร้านไว้สองอย่างแล้ว”

ไม่ใช่เขาหรอก เป็นชานนท์อกีเช่นเคย พอแสนวเิศษรบันดั เขา

กร็บบอกให้เลขาฯ จดัแจงจองโต๊ะ หาข้อมลูและสั่งอาหารเลื่องชื่อทนัท ี

“อะไรบ้างคะ”

“เมี่ยงบวัหลวงกบัผดัไท คณุแสนอยากทานอะไรอกี” 

“หอื ขอไปดูเมนูที่ร้านดกีว่า แสนนกึไม่ออกว่าอยากทานอะไร 

ว่าแต่ท�าไมคณุกรมาเรว็จงั สบินาทเีอง นี่ขบัรถหรอืเครื่องบนิคะ” 

“ผมไม่ขบั” ไปรมากรบอกเรยีบๆ ขณะรอลฟิต์ข้างๆ หญงิสาว 

เริ่มมีพนักงานเดินมารอเข้าลิฟต์ด้วยกันสองสามคน เห็นสายตาช่าง

สงสยัแต่กไ็ม่ได้น�าพา

“ขบัไม่เป็นเหรอคะ โธ่ แสนสอนให้เอาไหม” 

นี่ไง ชอบยอกย้อนให้เขาหวัเราะแบบนี้นี่ไง เขาถงึชอบอยู่ชอบ

คยุกบัหล่อนนกั

“ขบัเป็น แค่ขี้เกยีจครบั”

ตามประสาคนไม่อยากกระดิกตัวท�าอะไร มีเงินเขาก็ใช้เงินซื้อ

ความสบาย เรื่องอะไรต้องมาขยับข้อเท้าเหยียบเบรก เหยียบคันเร่ง 

หมนุพวงมาลยัให้เมื่อยมอื 

“ท�างานเหนื่อยๆ นั่งพกัสบายๆ ไม่ดกีว่าเหรอครบั”

แสนวเิศษพยกัหน้าเงยีบๆ รบัฟังสิ่งที่เขาพูด แต่กห็นัไปรบัไหว้

ลูกน้องที่ยนือยู่ข้างๆ ไม่นานทั้งหมดกล็งมาถงึด้านล่าง 

ลูกน้องของหญิงสาวยังให้เกียรติ ไม่เดินแซงหน้าเจ้านายกับ

ชายหนุ่มรูปงามที่ไม่รู ้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ทว่าเก็บทุก 

ี
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รายละเอียด เพราะรู้จักชายหนุ่มที่มารับเจ้านายดีว่าเป็นใครผ่านสื่อ

ต่างๆ โอ๊ย พี่แสนไม่ยอมมแีฟน เพราะนางรอช้างเผอืกนี่เอง

“โน่น ชานนท์มารอละ” 

ไปรมากรชี้ไปที่รถตรงหน้า แสนวเิศษถงึกบักะพรบิตาถี่ รู้ดวี่า

ตระกูลปริวรรตร�่ารวยมหาศาลเป็นทุนเดิม ไม่ต้องรวมกับธุรกิจที่ 

ไปรมากรสร้างมาเป็นสิบปีซึ่งก็คงมีมูลค่าไม่น้อย แต่ก็ไม่คิดว่าคน 

คนนี้จะซื้อรถยนต์ที่ขึ้นชื่อว่าราคาเหยยีบร้อยล้านมาใช้ 

“มายบคั 62 แลนดอเลต็ ท�าไมแสนไม่แปลกใจเลยคะ”

“แล้วท�าไมผมไม่แปลกใจที่คณุแสนรูจ้กัรุน่รถผม คนอื่นๆ ชอบ

ถามว่ายี่ห้ออะไร” 

ความประทบัใจในตวัแสนวเิศษพุง่ทะยานขึ้นไปอกีเมื่อหญงิสาว

บอกได้ทั้งยี่ห้อทั้งรุ่นของพาหนะที่ไปรมากรใช้ในชีวิต ซึ่งในเมืองไทย

มนีบัคนัได้ ไม่ใช่รถตลาดที่ใครที่ไหนกร็ู้จกั

“แรกๆ แสนคดินะคะ...” หญงิสาวพดูระหว่างเดนิลงบนัไดหน้า

บริษัทก่อนหันทักชานนท์ “คุณนนท์สวัสดีค่ะ” แล้วจึงเดินขึ้นรถที่ 

อกีฝ่ายเปิดประตูรอ โดยมเีจ้าของรถเดนิประกบตามขึ้นมาตดิๆ ไม่ได้

รู้เลยว่าแสดงออกถงึความคุ้นเคยกบัเขามากแค่ไหน

“คดิว่าอะไรครบั” 

“คิดว่าคุณกรคงขับพวกมาเซราติ ไม่ก็เฟอร์รารี อย่างแย่ก็รถ

โฟล์กตู้ ไม่กเ็วลไฟร์เอ้า” 

คราวนี้ไปรมากรหวัเราะร่วน ใครจะไปใช้อะไรบ้านๆ เบๆ แบบ

นั้น คนอย่างเขาโดนเลี้ยงมาแบบดทีี่สดุ ไม่ใช่ดทีี่สดุที่เงนิซื้อได้อย่าง

ไร้เหตุผล แต่ต้องดีที่สุดทั้งในเรื่องของการใช้งานที่สมประโยชน์และ

คณุภาพ 

“โอ๊ย รถพวกนั้นนั่งสบายที่ไหน ผมท�างานหนกันะวนัๆ ถ้าจะ

ต้องนั่งแหงก็ในรถนานๆ ขออะไรที่มนัสบายหูสบายตาหน่อยเถอะ”
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“แต่นี่เกนิเรื่องไปนะคะ แสนรู้มาว่าเขามรีุ่นที่ท�ากบัเมอร์เซเดส 

ท�าไมไม่ใช้อะไรที่เข้ากับชาวบ้านได้ล่ะคะ” นั่งรถราคาเฉียดร้อยล้าน 

คันเท่าบ้าน ไปไหนมาไหนไม่ต้องบอกก็รู ้ว ่าเรียกสายตาของคน

ภายนอกได้ขนาดไหน 

“แล้วท�าไมผมต้องแคร์สายตาใคร กถ็้าผมมคีวามสขุแล้วไม่ได้

ท�าให้ใครเสียหาย ผมก็จะท�า ถ้าคนจะหมั่นไส้ที่ผมซื้อรถราคาเท่านี้ 

ก็หมั่นไส้ไป เงินผมผมหามา ตอนหาก็ไม่มีใครช่วย ตอนใช้ก็ไม่ควร 

มาวจิารณ์ จรงิไหมครบั” หน้าหล่อเลกิคิ้วขึ้นเป็นเชงิถาม 

อกีฝ่ายพยกัหน้าเชงิเหน็ด้วยทนัท ีนกึพงึใจบรุษุคนนี้ หล่อแล้ว

ยงัรู้จกัคดิ ดกีว่าพวกที่เคยเข้ามาใช้เงนิจบีไปวนัๆ 

“เออจรงิ งั้นแสนขอโทษนะคะที่เมื่อกี้เสยีมารยาท”

ความน่ารักอีกอย่างของแสนวิเศษคือเป็นคนกล้าพูดกล้าถาม 

หลายครั้งที่เขาก็ตะล่อมสอนอะไรบางอย่างไปให้คนที่เด็กกว่าเขา 

รอบหนึ่งมองอะไรขาดขึ้น เมื่ออีกฝ่ายรู้ว่าผิดว่าพลาดก็มักจะขอโทษ

เขาแบบไม่กลวัเสยีฟอร์มแบบนี้

“ครบั แล้วนี่คณุแสนเอาคอมพ์มา มงีานข้างนอกต่อหรอืครบั”

“เปล่าหรอกค่ะ แสนกะว่าจะเอามาคุยกับคุณกรนี่แหละค่ะ  

มแีบบเซตอปัอยากให้คณุกรเลอืกด้วย”

“อ้อจริงสิ ผมลืมบอกคุณแสน” ท�าท่าเหมือนเพิ่งนึกขึ้นมาได้ 

ทั้งที่จรงิๆ คดิไว้หลายวนัแล้ว

“คะ?”

“วันที่สามสิบเอ็ดจัดงานบ้านคุณพ่อแค่ตอนบ่ายสี่ถึงสองทุ่ม 

นะครบั มแีต่คนแก่ๆ เขารอเคานต์ดาวน์กนัไม่ไหวหรอก”

“อ้าว” หญิงสาวท�าเสียงสูง นึกว่าคนข้างๆ จะแคนเซิลงาน 

อาฟเตอร์ปาร์ตซีึ่งเป็นความรบัผดิชอบของหล่อนโดยตรง เพราะหล่อน

จา่ยโอทใีห้เดก็ในทมีไปล่วงหน้าแล้วส�าหรบัการท�างานในช่วงวนัหยดุ
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“ส่วนอาฟเตอร์ปาร์ตี คุณแสนมาจัดที่ห้องผม เริ่มงานสี่ทุ่ม 

ยาวๆ ไปเลยครับ คุณแสนชาร์จค่าเสียเวลาย้ายสถานที่มาได้เลย 

เตม็ที่”

ไปรมากรกระตกุยิ้ม เขานั่งคดิอยู่ตั้งนานว่าจะท�าอย่างไรให้ได้

มเีวลาสดุพเิศษกบัแสนวเิศษ จนนกึขึ้นมาได้เมื่อเช้าเลยรบีโทร. บอก

มารดาว่าเปลี่ยนแผนเล็กน้อย อีกฝ่ายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เห็นดี 

เหน็งามกบัเขาเสยีทกุอย่าง 

“ถ้ายงังั้นกไ็ด้ค่ะ งั้นแสนจะแจ้งทางทมี The Perfect Plan ให้

เขาคมุทางโน้นไปเลย เดี๋ยวทางแสนดูงานที่ The Wealth เอง คณุกร 

จะกลบัมาถงึ The Wealth สกัสี่ทุ่มเนอะ” แสนวเิศษเปิดคอมพ์พมิพ์

เตอืนความจ�าไว้ในโฟลเดอร์งานของเขา

“แต่คณุแม่อยากให้คณุแสนไปงานทางโน้นด้วยนะ” ไปรมากร

อ้อนเสียงอ่อย นอกจากท่านผู้หญิงมาติกาก็เขานี่ละที่อยากให้แสน-

วเิศษไปมากกว่าใคร 

“แล้วใครจะดูงานทางนี้คะ ข้าวของในห้องคณุกรแพงๆ ทั้งนั้น

นะคะ” 

ไม่ใช่ไม่ไว้ใจทมีงานของตวัเอง แต่หล่อนไม่อยากให้มข้ีอผดิพลาด

ใดๆ เกดิขึ้น แล้วเขาพานไม่พอใจจนไม่อยากใช้บรกิารกนัต่อ จรงิๆ ใน

ช่วงเดอืนนี้งานของบรษิทัหล่อนกบับรษิทับดิากม็ล้ีนมอื แต่ด้วยความ

ที่ทมีงานมปีระสทิธภิาพและมกี�าลงัคนพอสมควรเลยท�าให้รบังานของ

ตระกูลปริวรรตเพิ่มได้อีก แถมงานที่รับยังเป็นระดับไม่สนค่าใช้จ่าย 

เขาเลยได้ขึ้นลสิต์ลูกค้าววีไีอพตีั้งแต่ใช้บรกิารงานแรกๆ 

“เดี๋ยวให้นนท์อยู่ดูก็ได้ คุณแสนก็ไปงานบ้านคุณแม่กับผม  

แล้วเราค่อยมาต่ออาฟเตอร์ที่นี่ด้วยกันนะ ผมเชิญคนไม่เยอะ งาน 

ไม่ยุ่งหรอก เดี๋ยวนี่เราทานข้าวเสร็จแล้วเข้าไปดูห้องผมกัน จะได้คุย

รายละเอยีดกนัดไีหม”
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เมื่อลูกค้ารายใหญ่ต้องการแบบนี้ แสนวิเศษก็ได้แต่พยักหน้า

รบั เชื่อว่าแปลนห้องของไปรมากรน่าจะเอื้ออ�านวยต่อการจดังานเลี้ยง 

รู้ข่าวมาว่าสมยัหนุ่มๆ เขาเป็นเจ้าพ่อปาร์ตคีนหนึ่งเหมอืนกนั 

“ดคี่ะ แสนจะได้โรเทตทมีใหม่ให้เหมาะด้วยเลย”

ไปรมากรยิ้มกว้างเมื่อได้ยนิค�าตอบ แผนล่อลูกเสอืเข้าถ�้าส�าเรจ็

ไปได้ด้วยดี จากนี้เขาคงต้องด�าเนินการขั้นต่อไป โดยไม่ได้รู้เลยว่า 

คนที่ยิ้มหวานให้ก็คิดในใจไม่ต่างกันว่าการล่อเสือแก่ออกจากถ�้า 

คนโสดไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแสนวิเศษคงได้มี

แฟนจรงิๆ กค็ราวนี้

“โห นีม่นัใหญ่กว่าห้องแสนเป็นเท่าเลยนะคะ” แสนวเิศษ

ห่อปากเมื่อได้เข้ามาถงึยนูติที่เจด็สบิเจด็ ห้องพกัที่หรหูรา ใหญ่โต และ

แพงที่สดุของ The Wealth ซึ่งไปรมากรถอืกรรมสทิธิ์อยู่ 

เจ้าของบ้านยื่นกระดาษจดโค้ดให้หล่อนพร้อมกับที่เสียงเตือน

ในโทรศพัท์ดงัขึ้น 

“อะไรคะ”

“รหสัเข้าห้องผม”

“เพื่อ!!??”

“กเ็ผื่อคณุแสนต้องเข้ามาดอูะไรหรอืเตรยีมอะไร คณุแสนมาได้

ตลอดเลย ไม่ต้องเกรงใจ”

พดูไปอย่างนั้น แต่ในใจชายหนุม่รูด้ว่ีาเขาก�าลงัดงึให้แสนวเิศษ

เข้ามาในพื้นที่ของเขามากขึ้นเรื่อยๆ บอกตวัเองว่าไอ้ความรู้สกึอยาก

ให้ชาวบ้านรู้ว่าเป็นอะไรกับสาวงามตรงหน้าคือเครื่องการันตีว่าแสน-

วเิศษคอืของจรงิ ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนไม่ว่าจะควงใครนานแค่ไหน ไม่เคย 

มคี�าว่าแฟนหลดุออกจากปากเขาด้วยซ�้า “ผมส่งโค้ดไว้ให้ในไลน์ด้วย

แล้ว เผื่อคณุแสนท�าหาย”
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“มันจะดีเหรอคะ ไว้แสนต้องเข้ามาแสนโทร. บอกคุณกรก่อน 

ดีกว่า มาโดยไม่มีเจ้าของห้องอยู่ไม่ดีแน่ๆ เกิดมีอะไรเสียหาย แสน 

รบัผดิชอบไม่ไหวนะคะ”

“ไม่เป็นไร เข้ามาเถอะ ไลน์บอกผมไว้ก็ได้ ไม่ต้องห่วงเลย 

คณุแสน” 

แสนวิเศษได้แต่รับกระดาษแผ่นจิ๋วมาไว้ในมือเพื่อตัดปัญหา  

แต่ก็ตั้งใจแล้วว่าจะไม่ถือวิสาสะมาห้องเขาโดยที่เจ้าตัวไม่อยู่แน่ๆ  

แต่แล้วหน้าสวยกต็้องชะงกัเพราะเสยีงเรยีกเข้าจากโทรศพัท์อกีครั้ง 

“ตายแล้ว!” แสนวเิศษตาเป็นประกาย มอืไม้พมิพ์ตอบข้อความ

ในโทรศพัท์เป็นระวงิ “โอ๊ยๆๆ นี่แสนลมืไปแล้วนะเนี่ย”

“อะไรกนัครบั!” ได้ยนิเสยีงตื่นเต้นตกใจของหญงิสาว ไปรมากร

กอ็ดถามไม่ได้

“ที่เราโพสต์หารูมเมตกนั จ�าได้ไหมคะ” 

ค�าว่า ‘เรา’ ที่ได้ยินกับเรื่องที่หญิงสาวพูดท�าให้ไปรมากรยิ้ม

กว้างได้พอๆ กัน นี่หมายความว่าแสนวิเศษจะย้ายมาอยู่ใกล้ๆ เขา

แล้วใช่ไหม

“ครบั หาได้แล้วเหรอ” ชายหนุ่มผายมอืให้อกีคนนั่งลงที่โซฟา

ในส่วนนั่งเล่น อีกคนก็ท�าตามแต่โดยดีเพราะมัวแต่สนใจห้องแชต 

ตรงหน้า

“มีคนอินบอกซ์มาพอดี นี่แสนขอไลน์เขาอยู่ จะได้คอลคุยซะ

หน่อย” 

ไปรมากรทิ้งให้หญิงสาวจัดการธุระส่วนตัวอยู ่ครู ่หนึ่งโดย 

ไม่รบกวน ไม่นานหญิงสาวก็ต่อสายหาอีกฝ่ายได้ส�าเร็จ ฟังจาก 

บทสนทนาน่าจะได้บทสรปุที่ดไีม่น้อย

“สะดวกไหมคะ ตอนนี้แสนอยูท่ี่ The Wealth พอด ีถ้ามาได้เลย

จะได้ลองคยุกนั”
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หน้าสวยยิ้มระรื่นตลอดการคยุกบัปลายสายจนไปรมากรอดยิ้ม

ตามไม่ได้ รู้สึกดีตอนเห็นรอยยิ้มของอีกคน เพิ่งรู้เหมือนกันว่าบางที

ความสขุกเ็กดิขึ้นง่ายๆ แบบนี้

“ดคี่ะ งั้นมาถงึแล้วบอกแสนนะคะ เดี๋ยวแสนลงไปรบั”

ระหว่างที่รอว่าที่รูมเมต ไปรมากรเลยถือโอกาสพาแสนวิเศษ 

เดินชมห้องพักที่หรูหราที่สุดในโครงการ The Wealth โดยที่อีกคน 

ใช้เวลาระหว่างรอในการเดินดูห้องของไปรมากรที่ไม่เคยเปิดให้ใคร 

เข้าชมมาก่อน มแีต่หญงิสาวผู้นี้ที่ได้รบัสทิธพิเิศษเป็นคนแรก

“สองฝั่งนี้อยู่แบบไม่เจอกันยังได้เลยนะครับ คนออกแบบเขา 

ท�าเลย์เอาต์เก่ง”

ชายหนุ่มชี้ให้แสนวิเศษเห็นการแบ่งพื้นที่ใช้สอยในห้องพัก 

ชั้นสอง ซึ่งประกอบไปด้วยห้องนอนใหญ่ทั้งหมดสี่ห้อง แยกเป็นฝ่ังละ

สองห้อง มีแค่บันไดที่ขึ้นมาจากชั้นล่างที่ใช้ร่วมกัน โดยชั้นหนึ่งของ

เพนต์เฮาส์เป็นห้องพกัขนาดย่อมลงมาอกีสองห้อง ไม่รวมห้องแม่บ้าน

กบัคนขบัรถที่มไีว้พร้อมสรรพ จะว่าไปห้องของไปรมากรมแีปลนคล้าย

ห้องของแสนวเิศษ แต่เหมอืนเพิ่มทกุอย่างขึ้นอกีเท่าหนึ่ง 

“จริง นี่ถ้าห้องแสนเป็นแบบนี้ แสนคงสะดวกใจกว่าในการม ี

รูมเมต เหมอืนไม่ต้องอยู่ร่วมกบัใครจรงิๆ คณุกรวางแปลนเก่งนะคะ 

ท�าให้รู้สกึเป็นส่วนตวัได้จรงิๆ”

“ผมกด็ูภาพรวมไง ตอนท�าเรื่องพวกนี้แรกๆ งงนะ จบไฟแนนซ์ 

ไม่ได้จบวศิวะ ไม่ได้จบอนิทเีรยีร์ ไม่ได้จบอะไรที่เกี่ยวกบัการสร้างตกึ

สร้างอาคารเลย”

“โหเก่ง ท�ามาได้ขนาดนี้ เก่งจรงิๆ นะคะ” 

เพิ่งรูเ้ดี๋ยวนี้นี่เองว่าเจ้าพ่ออสงัหารมิทรพัย์อย่างเขาจบปรญิญา

ทางด้านการเงนิ ไม่เกี่ยวกบัการก่อสร้างสกันดิ 

“จรงิๆ มนัใช้สกลิการบรหิาร เราไม่ได้เป็นคนก่อสร้างไง กต็้อง
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ตั้งใจนดินงึ แต่พอเรื่องภาพรวมผมกโ็อเค ไม่ได้มปีัญหา”

“จรงิ แสนเรยีนมาตรงสาย จบเรื่องการท�าอเีวนต์มาโดยเฉพาะ 

เลยไม่ล�าบากกบัการท�างานเลย แต่เรื่องจดัการเวลายงัแย่อยูม่ากเลย

ค่ะ” 

สาวสวยถอนใจเฮือก “นี่นอกจากจัดการเวลา ต้องมาหาทาง

จดัการรูมเมตอกี” ตาหวานมองเขาแบบเว้าวอนโดยไม่รู้ตวั 

“วันไหนเบื่อรูมเมต คุณแสนหนีมานอนเล่นที่นี่ก็ได้นะครับ  

ส่วนรหัสลิฟต์ที่จะขึ้นมาก็รหัสห้องนั่นแหละครับ” อีกคนเอื้ออ�านวย

เสยีเหลอืเกนิ เรื่องตามใจเอาใจผูห้ญงิเขาว่าเขาเป็นมอืวางอนัดบัหนึ่ง

เหมอืนกนั

“โอ๊ย แสนจะมาใช้ห้องคุณกรได้ยังไงคะ ไม่ได้เป็นอะไรกัน 

สกัหน่อย แสนเกรงใจ”

ตาหวานตวัดค้อน นึกยิ้มในใจว่าหนุ่มหล่อตรงหน้าแบไต๋จน

หมดเปลอืก เรยีกว่าถ้าหล่อนพยกัหน้า เขากค็งท�าตามทกุอย่างที่เอ่ย

ขอได้ง่ายๆ แต่จะมาให้เปิดช่องชี้ทางแบบผู้หญิงทั่วไปท�าก็คงไม่ใช ่

แสนวเิศษ คดิจะอ่อยกต็้องอ่อยแบบมสีไตล์

“กเ็ป็นไหมล่ะครบั” คนตวัโตหลิ่วตา ในเมื่อสบโอกาสท�าไมเขา

จะไม่เสยีบ มั่นใจว่าแสนวเิศษต้องพอรูบ้้างละว่าความสนทิสนมที่เกดิ

ขึ้นนี้ไม่ได้เป็นไปแบบลูกค้ากบัคนให้บรกิาร

“เป็นอะไรคะ” ไม่น่าเลย ไม่น่าพูดประโยคเมื่อครู่กับเขาเลย 

ตอนนี้เลยเข้าตัวเต็มๆ แบบหาทางหลบเลี่ยงไม่ได้แม้แต่น้อย อยาก 

มแีฟน แต่ยงัไม่อยากเป็นแฟน 

“คณุแสนรูไ้หมว่าผมชอบคณุแสน” ไปรมากรพดูตรงๆ เขาอายุ

ขนาดนี้จะให้มาอ้อมค้อมคงไม่ใช่เรื่อง เสียเวลากันเปล่าๆ หากเจอ 

คนถูกตาต้องใจ ท�าไมจะชวนมาคบกนัดูเลยไม่ได้

“รู้ค่ะ” อกีคนกต็รงพอกนั คงเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นคนไม่เกบ็
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ความรู้สกึเลยท�าให้คยุกนัง่าย เข้ากนัได้

“ชอบแบบไม่ใช่ถูกอัธยาศัยนะ ชอบแบบที่อยากคบมากกว่า

เพื่อน รู้ใช่ไหมครบั” ไปรมากรพูดชดัเจน ไม่กั๊ก ไม่อ้อมค้อม เพราะ 

เท่าที่รู้จกัแสนวเิศษมากร็ู้ดวี่าอกีคนเป็นคนชดัเจนพอกนั

“ค่ะ” หญงิสาวพยกัหน้ารบั ยอมรบัเลยว่าลลีาเขาเหนอืชั้นมาก 

จนท�าให้คนจติแขง็ที่ไม่เคยเปิดใจให้ผู้ชายที่ไหนหน้าแดงได้

“แล้วคณุแสนล่ะ”

“แสนกช็อบคณุกร” ตอบตรงๆ แต่เลอืดลมสบูฉดีไปหมด มผีูช้าย

มาสนใจกม็าก ท�าไมจะไม่รูว่้าเขามเีจตนาอื่นนอกจากจะใช้บรกิารบรษิทั

ของหล่อน แต่คนนี้รกุหนกั รกุจรงิ รกุขาด ที่ส�าคญัหล่อนเองกเ็ผลอ

ลดก�าแพงเปิดประตูให้เขารกุด้วยซ�้า

“แต่แสนว่าแค่งานกบัชวีติส่วนตวัแสนยงัจดัการเวลาไม่ได้เลย” 

หญงิสาวพดูตามจรงิ ไม่รูห้รอกว่าการมแีฟนต้องให้เวลากนัและ

กนัมากแค่ไหน เพราะเกดิมายงัไม่เคยคบใครจรงิจงั “ถ้าแสนคบใคร 

แสนกค็วรมเีวลาให้เขาบ้าง ใครที่ไหนจะทนได้ที่แสนท�างานกลบับ้าน

ตสีามตสีี่แบบนี้”

“แล้วถ้าเราจัดการได้ล่ะ คุณแสนอย่าเพิ่งปิดโอกาสตัวเองส ิ 

คณุยงัไม่ลองเลยนะ” ไปรมากรรกุซ�้า ไม่ได้รู้เลยว่าสิ่งที่เขาท�าอยู่เข้า

ลอ็กแสนวเิศษไปทกุประการ

“แล้วถ้าลองแล้วไม่รอดกเ็สยีใจ เสยีเวลาหรอืเปล่าคะ” หญงิสาว

บอกท่าทางสบายๆ ต่อให้อยากมีแฟน แต่ก็ต้องคิดให้ถี่ถ้วน หล่อน 

ยงัไม่แก่กล้าขนาดที่คบใครกไ็ด้ขนาดนั้น 

ไปรมากรกไ็ด้แต่ส่ายหน้าอ่อนใจปนข�า ไม่น่าเชื่อว่าเขาก�าลงัพดู 

เรื่องหวัใจอยู่ที่เชงิบนัได ไม่มบีรรยากาศโรแมนตกิใดๆ ทั้งสิ้น 

“ท�าไมคดิลบแบบนี้ คณุแสนไม่คดิเหรอว่าถ้าคณุแสนไม่ถูกใจ 

ไม่พอใจผมบ้าง ผมไม่ได้เข้ามายนืใกล้คณุแสนแบบนี้หรอก” 
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“กจ็รงิค่ะ” 

“เอางี้” ไปรมากรถอืวสิาสะคว้ามอืหญงิสาวมากมุไว้ในมอืเขา

เสยีดื้อๆ ตเีนยีนหน้านิ่งเป็นที่สดุ 

“เอาเป็นว่าคณุแสนรูไ้ว้ว่าผมคดิกบัคณุแสนเกนิปกต ิผมไม่มา

ขอคุณแสนเป็นแฟนแบบเด็กๆ หรอกนะ เราก็คบก็อยู่กันไป เรียนรู้ 

ในจดุที่สบายใจกนัทั้งสองคน เชื่อส ิ ถ้ามนัใช่ ชวีติเราจะหมนุจนมนั

ลงลอ็กกนัเอง”

ยังไม่ทันที่แสนวิเศษจะได้ตอบรับหรือปฏิเสธสถานะใหม่ที่ 

ไปรมากรหยบิยื่นให้ เสยีงโทรศพัท์กด็งัขดัจงัหวะเสยีก่อน แต่ไปรมากร

กลับพอใจด้วยซ�้า เพราะไม่อย่างนั้นหญิงสาวอาจจะปฏิเสธสิ่งที่เขา

ก�าลงัเสนอกไ็ด้ ให้มนัขาดตอนไปแบบนี้จะได้ตเีนยีนได้ง่ายๆ

“ค่ะ” แสนวิเศษดึงมือกลับแบบไม่น่าเกลียดเพื่อรับสายที่เข้า

มา อกีฝ่ายกย็อมปล่อยให้อสิระแต่โดยด ีไม่ดงึดนัรวบรดัจนหญงิสาว

อึดอัด แต่ประคองหลังสาวงามลงมาจากชั้นสองของเพนต์เฮาส์แทน 

อกีคนกเ็จรจากบัคนในสายไป ไม่ทนัใส่ใจว่าหนุม่หล่อวยัสามสบิแปด

อัปเลเวลการแสดงออกกับหล่อนขึ้นมาอีกระดับ “งั้นเดี๋ยวแสนลงไป

รบัข้างล่างค่ะ”

“คณุกรไปค่ะ ว่าที่รูมเมตแสนมาถงึแล้ว”


