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The Fool 

เทพแห่งความส�าราญ

การเริ่มต้น การผจญภยั 

เผชญิโชคโดยไร้กงัวล 

ตวัตลก คนโง่เขลา 

หรอืเจ้าสำาราญ

เหลยีวซ้าย แลขวา พ้นจากห้องน�้าหญงิมาแล้วพบว่าในระยะร้อย
เมตรสู่ประตูรั้วโรงเรียนมีเพื่อนในกลุ่มชุมนุมอยู่ เด็กสาวในชุดนักเรียน

มธัยมปลายจงึตดัสนิใจวิ่งพุ่งไปเหมอืนไม่เหน็ใครทั้งสิ้น 

ความตั้งใจสะดุดเพราะข้อมอืถูกคว้า ‘น้องกี้!’ 

คนถูกเรยีกหยุดเท้า แอกตงิใหญ่คล้ายจะล้มหน้าคว�่า ต่อเมื่อไม่มี

เพื่อนรายไหนท�าท่าจะช่วยค�้า เธอก็ทะลึ่งตัวกลับได้ดุจไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

‘อุ๊ย! เพื่อนๆ มาอยู่ตรงนี้กนัตั้งแต่เมื่อไหร่คะ’

อาการตอบรบัของ ‘เพื่อนๆ’ แตกต่างกนัไป มทีั้งกลอกตา หนัหน้า

เบ้ และถอนหายใจ คนคว้าข้อมือไว้เป็นผู้ตอบ ‘ไปเจอกันที่ห้องสมุด 

รายงานเหลอืแต่พาร์ตของเธอ...’

‘ตายจรงิ! ลมืไปซะสนทิเลยค่ะ วนันี้น้องกี้มนีดัซะแล้ว’

‘นัดอีกแล้วเหรอ!’ คราวนี้เสียงดังจากเพื่อนอีกคน ‘เมื่อวานกับ
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วานซนืเธอก.็..’

‘นัดส�าคัญช่วยงานหลวงตาที่วัด! น้องกี้มีบุญมาแจกทุกคนด้วย 

นะคะ’ ไม่พดูเปล่า เจ้าตวัเอี้ยวฉวยซองผ้าป่าจากซอกข้างกระเป๋าแจกเพื่อนที่

ยนืหน้าเหลอกนัอยู่รายรอบ ‘พรุ่งนี้น้องกี้มาเกบ็กไ็ด้ค่ะ พอดวีนันี้รบีไป’

‘แต่ว่า...’

‘นดัส�าคญัมากค่ะ ปีนี้หลวงตาท่านว่าดวงน้องกี้มรีาหูจ้องจะอม ถ้า

ไม่รบีท�าพธิมีสีทิธิ์ถงึฆาต ขนืปล่อยให้เป็นอย่างนั้น น้องกี้จะไม่มวีนัได้กลบั

มาท�ารายงานกบัเพื่อนๆ’ เสยีงหวานปนเศร้า ‘น้องกี้รกัทกุคนนะคะ ทกุคน

รกัน้องกี้มั้ย’ 

เหน็ได้ชดัว่าทุกรายงงเกนิจะตอบ

‘ขอบคณุมากค่ะ’ คนถามทกึทกัว่านั่นคอืค�ารบั ถอนมอืจากที่ถกูกมุ

แล้วสวมกอดอกีฝ่าย ก่อนท�าท่าตดัใจวิ่งจากมา แค่สามก้าวคนเหล่านั้นคง

ได้สติ คนวิ่งจึงได้ยินเสียงตามหลังว่า ‘ไงล่ะ ยัยนี่มันจอมเบี้ยวแบบนี้ไง 

ถงึไม่มคีนเอาเข้ากลุ่ม’

‘แกกร็ู้ว่าใครบงัคบัให้รบัมนัไว้!...’

จอมเบี้ยวยิ้มกริ่ม แอบนกึขอบคุณ ‘ใคร’ คนนั้นอยู่ในใจ และแล้ว

ทุกอย่างกเ็ป็นไปตามแผน วนันี้เป็นอกีวนัที่น้องกี้ได้กลบับ้านไว!

ความคิดสะดุดพร้อมๆ กับปลายเท้า คราวนี้แทบคะม�าตามค่า

โมเมนตมัและแรงโน้มถ่วงจรงิๆ เพราะจู่ๆ ‘ใคร’ ในความคดิกโ็ผล่พรวด

ขวางหน้า 

เจ้าของเสื้อนกัเรยีนสมีอตวัโคร่งปักอกว่า โชคบด ีปานบวัเอี่ยม คอื

เด็กหนุ่มหุ่นสูงแห้ง ผิวคล�้าแล้งไร้ราศี ผมตัดสั้นเพราะเป็นนักเรียน รด. 

บางเส้นเริ่มเป็นสเีงนิเพราะนสิยัจรงิจงั เครยีดหนกั ไม่น่าคบ แว่นกลมหนา

ขยายสวิใต้ตาเมด็เบ้อเริ่มให้เบ้งกว่าเดมิสองเท่าตวั 

เดก็สาวดใีจที่หยุดขาได้ ก่อนร่างกายจะพลั้งสมัผสัส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของคนตรงหน้า ถึงกระนั้นก็ยังไม่ลืมเกลื่อนน�้าเสียงและแววตาร�าคาญใจ
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ขณะร้อง ‘คุณโชค!’ 

เดก็หนุ่มยนืนิ่ง ก้มจ้องตา กระทั่งเสยีง ‘แหมะ!’ ดงั เจ้าตวัจงึหมุน

ร่างเปิดทางให้ 

เมื่อนั้นเอง น้องกี้เพิ่งเห็นว่าบนพื้นตรงจุดที่เธอก�าลังจะวิ่งไปถึง 

เมื่อครู่ มมีูลเปียกจากนกที่เกาะอยู่เหนอืซุ้มประตูถ่ายเปรอะลงมา 

‘โบราณเชื่อว่า ถ้านกขี้ใส่หัวหรือโดนตัว จะน�ามาซึ่งเหตุการณ์ร้าย 

อาจได้รบัอนัตรายจากอบุตัเิหต ุและควรเลื่อนก�าหนดการงานต่างๆ ออกไป

ก่อน’ โชคบดใีช้นิ้วแตะแกนแว่นตรงสนัจมกู แสงสะท้อนกระจกแว่นเงาวบั

เมื่อพูดจบ 

น้องกี้ยิ้มร่า นอกจากโล่งใจที่คลาดภยัร้าย เธอยงัภูมใิจ ต่อให้คน

ที่มาช่วยไว้จะเป็นนายโชคบดี

นี่คอืผลจากเสน่ห์ที่เอาชนะใจผู้ชายได้ทั้งโลก

“ไม่!”
“คะ?”

“ไม่มคีู”่ เสยีงแหบของชายชราตรงหน้ากระแทกกระทั้น นิ้วเหี่ยวสั่น

ชี้ไปที่ไพ่บนโต๊ะ “ดวงแบบนี้นะ จนตายกม็่ายมคีู่!”

น้องกี้รูส้กึเหมอืนพื้นสะเทอืนสะท้าน ชั้นซเีมนต์ ดนิชั้นบน ชั้นกลาง 

ชั้นล่าง ชั้นหนิ น�้าใต้ดนิ แมกมา แหวกแยกเป็นรูแล้วเกดิแรงดูดมหาศาล 

ก�าลงัระดบัเฮอรเิคนแคทรนีาฉุดร่างควะคว้าง หมุนติ้ว...ติ้ว...ติ้ว...หายลกึ

ลงไป 

คงสังเกตจากสีหน้าของเธอได้ หมอดูผู้ให้ค�าท�านายขยายความต่อ 

“มนัเป็นลขิติสวรรค์ ต้านทานมนัไม่ได้หรอกครบัคุณจี้!”

“กี้!” เจ้าของชื่อกระแทกเสยีง “ลคักี้ ลคันา ส�าล ีค่ะ อายุยี่สบิหก 

ตกฟากเวลาสี่ทุ่มตรง วนัเสาร์ที่สามสบิมถิุนา ปีมะเมยี”

“รู้แล้วๆ!” คู่สนทนายงัตคีิ้วผูกโบ เสื้อยาวเก่าเข้ากบับรรยากาศของ
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อาคารโกโรโกโส ซึ่งลูกค้ามกัให้ค�าชมใหญ่โตว่า ‘ขรมึขลงั’

หนึ่งในลกูค้าร้องเสยีงดงั “คณุลงุหมออาจจ�าพลาด อ่านชะตาน้องกี้

อกีทเีถอะนะคะ นะคะ!”

“อื้มๆๆ ปีมะเมยี...” ชายชราพมึพ�า นบันิ้ว 

น้องกี้ได้ยนิเสยีงเต้นของหวัใจดงัตกึตกั

“มะเมยี เพลยีตลอด!”

ถดัจากรูใต้ดนิ คราวนี้ร่างของน้องกี้หมุนติ้ว...ติ้ว...ติ้ว...หลุดเข้าไป

ในอุโมงค์หลุมด�า หายสาบสูญไปจากชั้นอวกาศ!

“คุณลุงหมอขา ช่วยน้องกี้ทีเถอะนะคะ น้องกี้เกิดมาเป็นผู้หญิง

สวย...” ค�าพูดสะดุดเพราะแรงสะอื้น เจ้าของเสียงผินหน้าไปชื่นชมตัวเอง

ในกระจกเงาบนผนงัฝั่งตรงข้าม 

โอ ผมม้าด�าขลบัช่างมนี�้าหนกั ผวิบางเกลี้ยง เฉพาะดวงตาเลี้ยงน�้า

กลมใส มแีววหวานซื่อแบ๊วเศร้าๆ ราวจนิตหรา พูนลาภ ยามครวญเพลง

สะออน ช่างน่าเอน็ดู...

“คุณลุงหมอขา ไม่สงสารและเสียดายที่เบญจกัลยาณีแบบนี้จะต้อง

ตกหล่มสาวเทื้อเหรอคะ” เธอฉะอ้อนเสยีงเครอื “ตอนนี้น้องกี้มชีายในฝัน

เดนิเข้ามาในชวีติจวนจะแต่งงานกนัอยูร่อมร่อ ถ้าแก้ปัญหาต้นตอได้ บางที

สุดท้ายเราอาจได้กลบัมาครองรกั”

ชายแก่ส่ายหน้าเหมือนจะถอดใจ น้องกี้รีบล้วงกระเป๋าสตางค์ วาง

ใบสแีดง

คนเหมอืนจะถอดใจเริ่มมใีจขึ้นนดิหนึ่ง “ทางออกมนักพ็อมอียูห่รอก

นะ แต่ว่า...”

สแีดงวางลงอกีสี่ ห้า หก

ลุงหมอทอดถอนใจ “คุณต้องลองฝืนชะตา ในสองสามวนันี้จะมทีูต

สวรรค์ผ่านเข้ามา เขาจะให้ค�าแนะน�า...” ตายบิหยเีหลอืบดูสแีดง “หกข้อ! 

ถ้าท�าตามนั้นได้ ต่อให้ดวงเป็นยงัไง คุณกม็คีู่แน่นอน!”



ป ร า ป ต์  l  11

“แล้วเธอกเ็ลยไม่ได้หลบัได้นอน เพราะต้องคอยเปิดตารอทตูสวรรค์
เนี่ยนะ!”  

“ค่ะ!” น้องกี้พยกัหน้า “คณุลงุหมอดบูอกว่าถ้าพลาด น้องกี้อาจหมด

โอกาสไปตลอดชวีติ!” 

“ปัญญาอ่อน!” คนฟังส่ายหน้า ย�้าหนกั ซึ่งนบัเป็นความต่างล�าดบั

ต้นๆ ระหว่างสองคนซึ่งอยู่แผนกเดยีวกนั 

เปล่า ไม่ได้หมายถงึความเชื่อในศาสตร์ลบัลี้ 

ที่จรงิคุณฐติวรรณไม่ได้ปฏเิสธโชคลางเสยีทั้งหมด ทว่าในความคดิ

ของน้องกี้ ขณะที่ตวัเธอเองเป็นสาวมมีารยาท อ่อนหวาน และทั้งสวยแสน

ดีในเสื้อสีจ�าปากับผ้านุ่งแค่เข่าสีถั่ว เพื่อความเป็นมงคลแห่งวันพุธ เพื่อน

สาวกลับท�าตนเยี่ยงเดียรถีย์ในชุดเว้าหน้าหลังสีแดงเบอร์กันดีชื่อยี่ห้อ

เหมอืนยาแก้ปวด 

ปวดตบักบัความกกัขฬะ!

“ว่าแต่” คุณฐิตวรรณหันมาจากโต๊ะท�างานข้างๆ ไม่วายเม้มปากให้

ลิปสติกสีเลือดสดเคลือบทั่ว ท่านั่งไขว้แสดงผิวต้นขา “สรุปที่ไปหาหมอดู

จนต้องนั่งรอทูตสวรรค์นี่เพราะอะไร” 

“เอ่อ ก.็..” น้องกี้อกึอกั ตระหนกัว่าไม่อาจเจาะจงเป้าหมาย เนื่องจาก

เธอจะให้ใคร โดยเฉพาะยยัคุณฐติารู้เรื่องชะตารกัของตนไม่ได้ ไม่เป็นอนั

ขาด! 

“อุ๊ย! ยางลบหล่น” คนอุทานอาศยัความรกของกองเอกสารปัดของ

ร่วง มุดหลบกระสุนค�าถามลงใต้โต๊ะ 

ท�าไมน้องกี้จะไม่รู้ ในเมื่อเธอและฐติวรรณเข้าท�างานไล่เลี่ยกนั นบั

รวมๆ แล้วก็เกือบห้าปี ตั้งแต่สมัยที่บริษัทนี้ยังเป็นแค่ห้างหุ้นส่วนชื่อจีน

อะไรสักอย่างที่แปลว่า ‘ขวาน’ ผลิตอะไหล่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กิ๊กๆ 

ก๊อกๆ แต่จับพลัดจับผลูกอบก�าไรจนต้องขยายงานกว้างใหญ่และเปลี่ยน

ชื่อใหม่เป็น แอ๊กซ์ อเิลก็ทรอนกิส์ 
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ทกุวนันี้ บรษิทัของน้องกี้มโีรงงานใหญ่โตอยูแ่ถวนคิมสมทุรปราการ 

นอกจากนั้นยังแยกส�านักงานขายมาอยู่กลางใจเมือง แม้เป็นแค่ตึกเล็กๆ 

สามชั้น แต่กอ็ยู่ใกล้รถไฟฟ้าสถานดีงัที่เคยคบัคั่งด้วยผู้ชุมนุมประท้วงเมื่อ

หลายปีก่อน กอปรด้วยหน่วยงานสนบัสนุนนานาต่างหาก มแีผนกบรหิาร

ทั่วไปและงานบุคคล น้องกี้เป็นหนึ่งในนั้น 

เนื่องจากมเีนื้องานที่ไม่ค่อยต้องยุ่งเกี่ยวกบัหน่วยอื่น สมาชกิกน็้อย 

แผนกของเธอจงึถกูจดัให้อยูร่มิสดุ นยัว่าเป็นพื้นที่เหลอืใช้ ลกูน้องกบัห้อง

ท�างานของเจ้านายถูกคั่นด้วยหวัมุมบนัไดดูไม่เชื่อมต่อ หากใช้หลกัฮวงจุ้ย

วเิคราะห์อาจส่อเค้าแตกแยก น้องกี้นั่งหนัหน้าเข้าผนงั ทิ้งให้โต๊ะไม้เมลามนี

สเีดยีวกนัของฐติวรรณต่อมมุไปเผชญิหน้าทางสามแพร่ง และแน่นอน น้องกี้

ไม่เคยแนะเพื่อนร่วมงานให้แก้ไขทศิทางของพลงัร้ายด้วยยนัต์โป๊ยข่วย

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ท�างานด้วยกนั น้องกี้พบว่าคณุฐติาเป็นสตรี

มีเขี้ยวเล็บและเล่ห์เหลี่ยมอันพึงระวังมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อความฉลาด

ของหล่อนมักมากับเรื่องที่ไม่ควรฉลาด ส่วนเรื่องที่ควรฉลาดมักจะโง่ 

ตัวอย่างเช่นเพื่อเอาชนะในสายงาน หล่อนลงทุนขยันทู่ซี้ทั้งที่ชื่อสกุลของ 

ตัวเองข่มดวงน้องกี้จนนั่งเฉยๆ ก็ชนะไม่เห็นฝุน่แล้ว น้องกี้เองเคยอยาก

เปลี่ยนชื่อใหม่ แต่พระท่านตั้งให้เลอืกแค่ ‘ล�ายอง’ กบั ‘ครรษ์อรรณฐะ’ เธอ

ไม่อยากเป็นนางสุรา หรอืไม่กร็ู้สกึคะเยอทุกครั้งหลงัออกเสยีง ความหวงั

ในชื่อใหม่จงึคล้ายเป็นเพยีงหวงั 

จริงๆ จะว่าไปเพียงหวังก็ไม่เชิงหรอก ในเมื่อหลังได้ฟังน้องกี้

คร�่าครวญถงึหวัข้อนี้บ่อยเข้า คุณฐติากต็ั้งชื่อใหม่ให้ว่า ‘แอ๊บ’ จากนั้นใคร

ต่อใครในบรษิทัที่ชื่นชมนางเอกคนนั้นกห็นัมาเรยีกน้องกี้ตามๆ กนัจนเป็น

สมญาใหม่ไปเสียฉิบ นอกจากตัวเธอเอง ก็คงจะมีแต่หัวหน้าแผนกที่ยัง

เรยีกน้องกี้ว่า ‘น้องกี้’

“พี่แอ๊บ” เสยีงทุ้มต�่าดงัขึ้นข้างโต๊ะ น้องกี้โงหวัมาพร้อมยางลบที่เกบ็

ได้ พบว่าเงาร่างอ้วนใหญ่ของน้องใหม่ในแผนกยนืค�้าอยู่ตรงนั้น “เร่พรนิต์



ป ร า ป ต์  l  13

แล้วคดัใบสมคัรของแคนดเิดตมาแล้วค่ะ”

ฐติวรรณมองกระดาษในมอือวบของรกัเร่ “หน้าสดุท้ายพรนิต์โผล่มา

แค่บรรทัดเดียว มันท�าให้แผนกเราเสียโควตาพรินต์งานไปฟรีๆ แผ่นนึง

นะยยัเร่” 

“โควตา?” เจ้าของร่างใหญ่ท่าทางเชื่องช้าท�าหน้าฉงน

ผู้บงัคบับญัชาสายตรงจงึร้อนรน “กท็ี่พี่น้องกี้สอนไปไงคะ! สอนซ�้าๆ 

ซากๆ ไม่จ�าซะทีว่าบริษัทเรามีนโยบายประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ทุก

แผนกมโีควตาพรนิต์งานได้ไม่เกนิ...”

เสยีงโทรศพัท์มอืถอืดงัขดั ฐติวรรณหยบิขึ้นดูชื่อ น้องกี้พลอยหยุด

ปาก ยื่นหน้าตาม 

“ไม่เกนิอะไรคะพี่แอ๊บ”

เสยีงรกัเร่ดงึฐติวรรณหนัขวบัมา 

“ไม่เกินจ�านวนที่เขาก�าหนดตามความจ�าเป็นน่ะสิคะ” น้องกี้แสร้ง

พลกิเอกสาร 

เพื่อนสาวไม่สนใจ รบัสายแล้วเดนิขาไขว้ไปซุบซบิที่อื่นเหมอืนเคย

“เร่ไม่เหน็เคยได้ยนิ พี่แอ๊บคงไม่ได้บอกเร่ไว้จรงิๆ น่ะค่ะ”

น้องกี้ถอนใจอีกที เบนสายตากลับมาที่เด็กในอาณัติ ชี้กระดาษใน

มอื “แต่พี่เคยบอกเร่แน่นอนว่าเวลาจะเลอืกใบสมคัรไปให้หวัหน้า ต้องไม่

เอาคนที่ใช้รูปยังกับถ่ายเล่นเฟซบุ๊กในหมู่เพื่อนแบบนี้ พวกที่ใช้ภาษาไทย

เขยีนกใ็ห้จดัไพรออรติไีว้ทหีลงั” 

“บรษิทัเราเป็นไทยจนี เวลาใช้องักฤษกเ็ปิดกูเกลิแปลภาษา” 

“เร่คะ อ่านใบสมคัรภาษาองักฤษไม่เข้าใจกบ็อกมาตรงๆ”

“เร่อ่านใบสมคัรภาษาองักฤษไม่เข้าใจค่ะ เร่บอกตรงๆ” 

“เร่!” ถงึไม่มผีู้ชมอื่น แต่การฝึกแอกตงิใหญ่มาทั้งชวีติกท็�าให้น้องกี้

สูดและถอนลมหายใจอย่างตดิโอเวอร์แบบนางเอกละคร “ความผดิมไีว้ให้

แก้ไข ไม่ใช่แก้ต่างนะคะ เร่บอกพี่ตรงๆ แล้วมนัจะช่วยอะไรได้มั้ย!” 
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“กเ็มื่อกี้พี่แอ๊บบอกว่า...”

“ไปพรนิต์ใบสมคัรมาทั้งหมด เดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังว่ามนัคอืยงัไง!”

สาวร่างใหญ่คอตก “ค่ะ เดี๋ยวเร่พรนิต์มาให้...” 

“แอ๊บ!” เสยีงของฐติวรรณดงัขึ้น

น้องกี้รบีตหีน้าโมโห “พี่บอกแล้วไงคะ บรษิทัเรามโีควตางานพรนิต์ 

เพราะฉะนั้นอย่าพมิพ์ใส่กระดาษมา เดี๋ยวพี่น้องกี้จะเป็นตวัอย่างที่ดเีดนิไป

อ่านจากหน้าจอเอง คุณฐติามอีะไรคะ” ประโยคท้ายหนัหาผู้เพิ่งกลบัมาถงึ 

“พี่หมูเชญิที่ห้องประชุมเลก็” 

พี่หมูหรือคุณมุททาคือผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไปและงานบุคคล 

หวัหน้าของน้องกี้ แค่ได้ยนิชื่อนี้ ความสามารถด้านการแสดงยงัไม่อาจช่วย

กลบอาการหน้าเผือด น้องกี้รู้สึกเหมือนหนังตาขวากระตุก ใจฉุกโหวง 

ความดนัต�่าลงจนใจหววิ 

หลังๆ มาพี่หมูไม่ค่อยเรียกน้องกี้ หรือที่เรียกวันนี้จะมีเรื่องผิด

ส�าแดง!

หญิงสาวลุกขึ้นด้วยกิริยาสงบ สยบอาการสั่น แล้วหันไปสั่งรักเร่ 

“ท่องจ�าไว้ว่าจะไม่พรนิต์งานพร�่าเพรื่ออกีนะคะ!”

เดนิจากมาได้สามก้าว หญงิสาวรู้สกึเหมอืนจะกองลงกบัพื้น มอืยก

แตะเหนืออก จี้สร้อยคอน�าโชคประจ�าวันเดือนปีเกิดแทบไม่ช่วยเรียกพลัง

คนืมา ทางเดนิเบื้องหน้าค่อนข้างแคบมดื แต่ไม่เคยส�าเหนยีกว่ามนัทั้งแคบ

และมดืเท่าครั้งนี้  

ไม่ส ิอนัที่จรงิน้องกี้ไม่มอีะไรต้องกลวัพี่หม ูต่อให้ท�าพลาดครั้งใหญ่

พี่หมกูไ็ม่กล้าท�าอะไรน้องกี้ เพราะน้องกี้มสีิ่งหนึ่ง ซึ่งค�้ายนัอ�านาจต่อรองให้

น้องกี้ตลอดมา 

หรอืพี่หมูจะรู้แล้วว่าความสมัพนัธ์ระหว่างน้องกี้กบัแฟน!

ความคิดวูบดับพร้อมกับบานประตูถูกผลักเปิด หนังตาขวาแทบ 

กระตกุดึ๋งๆ ทนัททีี่น้องกี้พบว่าในห้องไม่ได้มแีต่พี่หม ูทว่าหน้าโต๊ะฝ่ังตรงข้าม 
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เจ้าของแผ่นหลงัสูงใหญ่ที่ค่อยๆ หมุนเก้าอี้มาเผชญิหน้านั้นไม่ใช่ใคร 

ไอ้โชคบ่ด!ี

‘โบราณเชื่อว่า ถ้านกขี้ใส่หวัหรอืโดนตวัจะน�ามาซึ่งเหตกุารณ์ร้าย อาจ
ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ และควรเลื่อนก�าหนดการงานต่างๆ ออกไป

ก่อน’

โชคบดีเมื่อสิบปีก่อนยกนิ้วแตะแกนแว่นตรงสันจมูก แสงสะท้อน

กระจกแว่นเงาวบัเมื่อพูดจบ 

น้องกี้มองขี้นกใต้ซุ้มประตูโรงเรียนมัธยม ยิ้มร่าภาคภูมิ ‘คุณโชค 

ขอบคุณนะคะที่เข้าใจ น้องกี้ขอตวัก่...’

‘เดี๋ยว!’ 

ไม่ต้องยกมอืกนั แต่เสยีงรั้งมอี�านาจให้เธอหยุด ‘คะ?’

เด็กหนุ่มผอมแห้งวัยสิบหกยกมือกอดอก ยังจ้องตรงผ่านแว่นมา

ด้วยสายตาคมกรบิ ‘รายงานกลุ่มเราเหลอืแค่พาร์ตของเธอ’

‘เพื่อนๆ ก�าลงัท�าอยู่ค่ะ เหน็ว่าจะเจอกนัที่ห้องสมุด น้องกี้แจ้งแล้ว

ว่าไปไม่ได้เพราะตดินดั’ 

‘งานบุญที่เมื่อวนัก่อนเธอโดดท�ารายงานไปขอซองมาแจก?’ 

ฉกึ! รู้สกึเหมอืนถูกลูกดอกปักอก 

‘งานมวีนัเดยีวค่ะ’ น้องกี้ลดเสยีงลงมา นยัน์ตาเยิ้มข้น ‘วนัก่อนคณุ

โชคไปแข่งคอมพวิเตอร์มา ท�าไมรู้คะว่าน้องกี้ไปไหน’

‘อย่าลืมสิว่าฉันรับเธอเข้ามาอยู่กลุ่มเราเพราะอะไร เธอไม่ใช่คน

ธรรมดาส�าหรบัฉนันี่ จรงิมั้ย’

ฉกึที่สอง! 

น้องกี้อยู่โรงเรียนเดียวกับไอ้โชคบดีมาตั้งแต่ ม.๑ กลับบ้านทาง

เดยีวกนัทกุวนั แต่เพิ่งหนัปรายตาชวนคยุเป็นครั้งแรก หลงัจากอาจารย์วชิา

คณิตศาสตร์ ม.๕ ให้รวมกลุ่มท�ารายงาน แล้วกลุ่มอื่นไม่มีใครรับเธอเข้า
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ร่วมทั้งสิ้น 

ถงึน้องกี้จะไม่ถูกชะตาคนหน้าบึ้ง เสยีงบูด พูดตรง และตาคมทะลุ

ทะลวงจดั กระนั้นกไ็ม่มทีางเลอืกอกีต่อไป เธอจงึจ�ายอมขุดความสมัพนัธ์

ขึ้นมาแล้วใช้เสน่หาเบกิทาง ตอนนั้นมวักระหยิ่มจนลมืแปลกใจที่ไอ้หน้าแย่

ตดิเบด็เรว็มาก เรยีกว่าวางใจ ทั้งที่สงัหรณ์ร้ายร้องเตอืนว่าสายตาอย่างหมอนี่

มอีะไรไม่ชอบมาพากล

น้องกี้เพยีรลบความรู้สกึอดึอดัอนัไม่เคยเป็นมา ฉาบยิ้มทั้งบนหน้า

และสายตาขณะพูด ‘ซาบซึ้งเหลือเกินค่ะ น้องกี้คิดอยู่แล้วว่าคุณโชคจะ

ต้อง...’

ค�าท้ายถกูขดั คูส่นทนาเงยหน้าไปที่คนด้านหลงัเธอ ‘ขนมาหมดแล้ว

ใช่มั้ย’  

น้องกี้หนัตาม ไม่รูต้วัเลยว่าเพื่อนกลุ่มเมื่อครูย่กขบวนตามมาตั้งแต่

เมื่อไร รายหนึ่งพยกัหน้าให้คุณโชค ‘ฮื่อ’

‘อะ...นี่มนัอะไรกนัคะ’ ไซเรนในหวัของเธอเริ่มหมุน ‘วนันี้น้องกี้จะ

ไปท�าพธิตี่อดวง หลวงตาท่านลูกศษิย์เยอะ กว่าจะถงึควิน่าจะมดืพอด’ี 

‘นั่นสิ’ โชคบดียักไหล่เก้งก้าง ‘ดีนะที่วิชานี้แค่คิดวิธีแก้โจทย์ไปน�า

เสนอหน้าห้อง ไม่ต้องใช้คอมพ์ เธอเอาไปท�าระหว่างรอหลวงตาคงเสรจ็ทนั

ควิสะเดาะเคราะห์พอด’ี

‘แต่ปกตนิ้องกี้ไปที่นั่นจะช่วยท่านกวาดลานวดั’

‘ไม่มีปัญหา’ ท้ายค�าเจือเสียงหัวเราะ ‘เราจะไปด้วยกัน ฉันจะช่วย

กวาดวดัและอยู่คอยดูเธอท�าจนเสรจ็ทั้งรายงานและพธิกีรรมนั่น’

‘แต่คุณโชคอาจกลบับ้านดกึ น้องกี้เกรงใจ’

‘ก็ไม่มีปัญหาอีก เธอตอบแทนฉันได้ด้วยอาหารเย็นที่บ้านหนึ่งมื้อ 

ถอืว่าเป็นโอกาสพาฉนัไปเปิดตวักบัครอบครวั รวมถงึที่วดันั่นด้วย’

น้องกี้อ้าปากค้าง วินาทีนั้นเองที่รู้สึกเหมือนถูกตบหน้าฉาดใหญ่ 

เข้าใจแล้วว่าท�าไมไอ้บ้านี่ถงึยอมรบัเธอเข้ากลุ่ม 
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มนัต้องการดดัหลงัน้องกี้! 

ตั้งแต่วินาทีนั้น ชื่อของหมอนั่นที่น้องกี้ใช้เรียกในใจก็เปลี่ยนไป

ตลอดกาล 

มนัคอืไอ้โชคบ่ด!ี 

คนที่มาพร้อมความโชคร้าย!



๒
The Three of 

Swords สามดาบ

ภาวะอารมณ์พลุ่งพล่าน

อนัเกดิจากความสมัพนัธ์ 

หรอืมกีารหกัหลงั ซึ่งอาจ

นำาไปสู่ปัญหา

คนตรงหน้าคือชายร่างชะลูดในเชิ้ตนุ่มอุ่นสีฟ้า กางเกงผ้าเดนิม
แต่งรอยถาก หุ่นขี้ก้างดูแกร่งขึ้นอย่างผู้ออกก�าลังกาย อกดันเสื้อขึ้นไรๆ 

ให้ตราปักอะไรบางอย่างดนูนูเด่น ชายแขนที่พบัขึ้นกค็บัคาไบเซป็ส์ ต้นคอ

หนา ขณะคิ้วคางคมคายขึ้นด้วยวยั 

แต่นั่นละ ถึงจะเปลี่ยนไปในด้าน...ดี...มากเพียงไหน โชคบ่ดีก็ยัง

เป็นไอ้โชคบ่ดี! สังหรณ์บางอย่างกระตุกหนังตาขวาของน้องกี้เต้นเป็น

จงัหวะเพลง “คดิฮอด” ของบอดี้สแลมปะทะศริพิร ท่อน

...และยงัคดิถงึเธอ นะ อ๊ะ อ๊ะ อ๊ะ!...  

สายตาคมพิลึกใต้แว่นกรอบเหลี่ยมจ้องมาอย่างไร้ความแปลกใจที่

เหน็เธอ มนัสลบัเป็นข�าและแวววามดุจมนัเขี้ยวด้วยแผนการร้าย

ค�าพี่หมยูิ่งกระพอืไฟ “พี่รูม้าว่าคณุโชคบดเีคยรู้จกักบัน้องกี้มาก่อน”

โลกนี้ช่างดูโหดร้าย อ๊ะ อ๊ะ อ๊ะ!
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“พี่หมูพูดอย่างนี้ เดี๋ยวกี้ก็หาว่าผมพูดมาก” หนุ่มตรงหน้าเม้มปาก

กึ่งยิ้ม รมิปากและลูกคางมเีคราชวนระคาย เจ้าตวัยดืกายทิ้งน�้าหนกัพงิพนกั

อย่างจะเย้าว่าสบายใจเสยีจรงิ 

หญงิสาวชนัคอขึ้นโดยไม่ตั้งใจ “น้องกี้รูจ้กัค่ะ เรยีกว่าเคยรู้จกัดกีว่า 

แบบว่าเคยรู้จกัชื่อ”

โชคบ่ดหีรี่ตานดิหน่อย หมุนเก้าอี้กลบัไปเผชญิหน้าพี่หมูโดยไม่พูด

อะไร ฝ่ายน้องกี้ขยบันั่งลงที่เก้าอี้อกีตวัข้างๆ พยายามวางท่าไม่มอีะไร แต่

คราวนี้หวัใจแทบหยุดกกึเพราะความรู้สกึตรงฆานประสาท

โปโลสปอร์ต! 

หมอนี่ใช้น�้าหอมกลิ่นโปรดของน้องกี้ แปลกที่มนัผสมอายสรรีะของ

ไอ้โชคบ่ดอีอกมาได้เซก็ซี่สุดๆ!

อย่างหมายส�ารวมใจ มอืของเธอเผลอยกลบูจี้น�าโชคเหนอือกอกีครั้ง 

พี่หมูคงเข้าใจว่าลูกน้องปลุกเรียกของขลัง เจ้าตัวจึงแสร้งขยับสร้อยองค ์

จตุคามรามเทพมาประจนัหน้านยัว่าหาพรั่นไม่ พริ้มตาเป็นประกาย 

“ง่า...งานคงราบรื่นนะ รู้จกัชื่อกนัมาก่อนกด็”ี 

มนัจะไม่ดกีต็รงที่พี่หมมูสีหีน้าไม่ไว้ใจ แกมมาดหมายจะต้องรู้ให้ได้

ว่าอะไรเป็นยงัไงนี่แหละ น้องกี้สบคมตา แค่ปราดเดยีวกร็ู้ว่าหล่อนมแีผน 

เป็นได้ว่าทนัททีี่ออกจากห้อง พี่หมจูะต้องปลอมตวัเป็นคณุป้าเทอะทะแบบ 

เมลิสสา แมคคาร์ธี ในหนังเรื่องสปาย พกปืนสั้น ยันสกูตเตอร์ ไล่ล่า

หาความจรงิแบบกดัไม่ปล่อย

เหมอืนรูว่้าน้องกี้เท่าทนั พี่หมูซ่อนอาการโดยยกมอืเต่งแต่งผมตวัเอง

ด้วยแท่งปากกาแลนเซอร์ หัวเหอกะรุงกะรังสะพรั่งด้วยสีขาวราวเจ้าของ 

ไม่เคยรู้จักจาเป่า ออด๊าซ หรือบีเง็นมาชั่วชีวิต ดีกรีความไม่รักสวยไม่รัก

งามยงัแสดงเป็นจ�านวนนบัได้ตามรอยกระบนหน้าเหี่ยว 

“พี่ก�าลังเล่าโพรเจกต์ใหม่ของแผนกเราให้คุณโชคฟัง” สายตาลอด

แว่นหนัไปยงัเจ้าของชื่อ “เนี่ยนะคะ อย่างที่บอกว่าบรษิทัของเราก�าลงัขยาย



20  l  M y  P r e c i o u s  B a d  L u c k  ด ว ง แ บ บ นี้ ไ ม่ มี จู๋

ตัว ตอนนี้จะใช้แต่ระบบแมนนวลแล้วเก็บเอกสารใส่แฟ้มแบบเดิมก็คง 

ไม่ได้...”

ตลอดเวลานั้นความสนใจของน้องกี้ลกุลี้ประดจุลงิ มนัคอยแต่จะวิ่ง

ไปยงัคนที่นั่งแหวกเข่ามาแตะข้างขาของเธอเบาๆ 

ไม่น่าเชื่อเลยว่าหมอนี่โตขึ้นแล้วจะดูดี ขนาดผมสั้นเกือบเกรียนยัง

ไม่อาจท�าร้าย มีแนวขากรรไกรแข็งแรง ผสมกับเคราเขียวๆ แล้วดูจั๊กจี้  

นี่ไม่รูว่้าไปท�าอะไรหรอือาบแดดที่ไหน น้องกี้ไม่เคยเหน็ชายไทยผวิแทนแล้ว

จะดูดีอย่างนี้ ส่วนมากถ้าไม่กระด�ากระด่างก็มักด�าเป็นเหนี่ยง แต่ไอ้โชค- 

บ่ดกีลบัผวิแทนสุขภาพด ีดถีงึขั้นเปล่งประกายเชยีวละ 

ระหว่างฟังเจ้าตวัคอยพยกัหน้า ท�าปากจู๋เหมอืนก�าลงัให้ความสนใจ 

แต่ที่จริงน้องกี้แอบเห็นหรอกว่าข้างใต้ มือใหญ่ก�าลังหมุนปากกาเล่นติ้วๆ 

คงร�าคาญการพล่ามน�้ามนัมวยตรงหน้าเหมอืนกนั...

ความสนใจของหญิงสาวสะดุดเพราะพี่หมูประสานมือ โน้มตัวมา 

ข้างหน้า “ไหนๆ ตอนนี้กม็รีกัเร่มาช่วยงานเอกสารทั่วไปแล้ว พี่เลยอยากให้

น้องกี้มาโฟกสัที่โพรเจกต์นี้แทน...”

อารามเพลนิท�าให้เกอืบพยกัหน้า ยงัดทีี่น้องกี้นกึได้  “ดะ...เดี๋ยวนะคะ 

โฟกสัโพรเจกต์นี้ หมายความว่ายงัไง”

พี่หมถูอนหน้ากลบัไปพร้อมถอนหายใจนดิหนึ่ง จงใจส่งสญัญาณว่า

เธอรู้ดวี่าน้องกี้มวัแต่ใจลอย

โชคบ่ดีเสริมแทนว่า “ช่วงต้นก่อนการเขียนระบบ ผมคงต้องขอ

สมัภาษณ์ถงึกระบวนการท�างานทั้งหมดอย่างละเอยีดก่อน ระหว่างนั้นกอ็าจ

เอางานมาให้เชก็และคอนเฟิร์มเป็นระยะ เสรจ็แล้วถงึจะขอให้ช่วยเทสต์ไป

ด้วยกันว่ามีบั๊กมีเออเรอร์ตรงไหนอีกมั้ย จะได้แก้ไขให้สมบูรณ์ที่สุดก่อน

ลอนช์จรงิ...”

“แต่ว่าพี่หมูคะ...” น้องกี้แทรกโดยไม่รอให้คนข้างกายอธิบายจบ 

ส�าเหนยีกวา่เรื่องนี้ยุง่ยากเหมอืนเพิ่มงานให้ตวัเองชดัๆ คนฉลาดจงึต้องหา
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ทางเลี่ยง “ปกตน้ิองกี้ถนดังานสร้างสรรค์นโยบาย งานเน้นรายละเอยีดแบบ

นี้น่าจะเหมาะกับคุณฐิตามากกว่า อีกอย่างตอนนี้คุณฐิตาก็น่าจะใกล้ว่าง

เพราะก�าลงัจะเรยีนโทจบแล้ว”

“แต่ฐติาเขากอ็าสาท�าอกีโพรเจกต์หนึ่งแล้วเหมอืนกนั”

โพรเจกต์เลก็กระจิ๋วสคิะ!

ต่อสายตาตั้งค�าถามของน้องกี้ พี่หมเูล่าว่า “ตอนนี้ เฟม เมทลั เวร์ิก  

บรษิทัคู่แข่งของแอ๊กซ์น่ะค่ะ” เธออธบิายให้คณุโชค “เขาเพิ่งได้รางวลัรกัษา

สิ่งแวดล้อมมาหมาดๆ ท่านประธานบริษัทเลยอยากให้เรากับทางโรงงาน 

โพรโมตเรื่องซเีอสอาร์ขึ้นมาสู้...”

เนื่องจากคุณสมบตัปิระการหนึ่งของ ‘นกัเอาหน้า’ คอืต้องมสีายตา

กว้างไกล คอยหาเรื่องมาพูดโยงเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นได้ น้องกี้จึงไม่พลาด

การเซร์ิชอ่านคร่าวๆ จนรูม้าบ้างว่าหลกัการซเีอสอาร์๑ หรอืธรรมาภบิาลนั้น

ไม่ใช่งานเฉพาะของการตลาดหรอืประชาสมัพนัธ์ ทว่าต้องเริ่มปลกูฝังตั้งแต่

หน่วยย่อยสดุอย่างพนกังานแต่ละรายเสยีก่อน ด้วยเหตนุี้ อกีผูท้ี่มบีทบาท

ส�าคญัในองค์กรย่อมคอืนกัทรพัยากรมนุษย์

แต่...อย่างแอ๊กซ์เนี่ยนะ! 

พนักงานระดับล่างยังขโมยของกินคนอื่นในตู้เย็นบ่อยๆ ผู้บริหารก็

อนุมตัเิงนิเดอืนลูกน้องขึ้นทลีะน้อยๆ ทั้งที่โบ้ยงานลงมาเป็นคนัรถ ซึ่งคน

รบัมากจ็ะขนไปโบ้ยต่อกนัไปอกีท.ี.. 

ทุกคนที่นี่ถูกหลอมด้วยสงัคมที่ไม่เคยคดิถงึใครนอกจากตวัเอง!

อย่างไรกด็ ี น้องกี้ตระหนกัว่าคนพูดตรงคอืคนคดิสั้น การบดิเรื่อง

พอประมาณจะให้ผลดมีากกว่า

“พี่หมูขา ความรับผิดชอบต่อสังคมมีหลายอย่าง ทางเฟมเขาจับ

๑ ซเีอสอาร์ (Corporate Social Responsibility) คอื ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ 

สิ่งแวดล้อมขององค์กรทั้งภาครฐัและเอกชน
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กระแส ‘กรนี’ ไปแล้ว ถ้าเราจะท�ากค็วรเลี่ยงไม่ให้ดูเหมอืนเลยีนแบบ แถม

คนท�าทีหลัง ยังไงลูกค้าก็ไม่จ�าเท่ารายแรกนะคะ” หญิงสาวเว้นจังหวะ  

นิ้วชี้ตคีางวางท่าคดิ ซึ่งไอ้โชคบ่ดดีูจะรู้ว่าเป็นการแสดง แต่น้องกี้ไม่สน

“อนัที่จรงิส�าหรบัการเริ่มต้นน่าจะยงัหวงัผลเตม็ร้อยไม่ได้ แค่ห้าสบิ

เปอร์เซ็นต์ด้านพีอาร์ก่อนดูจะเหมาะกว่า น้องกี้ว่าเอชอาร์อย่างเราคงต้อง

ค่อยๆ ก้าวตามไป หนแรกๆ แค่พาพนักงานไปถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กกับเด็ก

ก�าพร้า หรอืบรจิาคเงนิให้มลูนธิอิอกข่าวแล้วเอามาหกัภาษกีน่็าจะพอ อย่าง

คุณตันไงคะ บริจาคทีก็กระพือกระแสดรามา ถ้าเมืองไทยเป็นกอธแธม 

แกกก็ลายเป็นซูเปอร์แมนแล้ว”

“แบทแมน” โชคบ่ดแีก้ให้ทั้งหน้านิ่ง

“มนักจ็รงิ” พี่หมูพยกัหน้า 

น้องกี้เริ่มวางท่าเป็นต่อ “เหน็มั้ยคะ” 

“พี่หมายถงึแบทแมน”

พี่คะ!

โชคบ่ดฉีวยจงัหวะแทรก “จากที่ฟังมา ซเีอสอาร์น่าจะเป็นเรื่องใหญ่

กว่าระบบของเรามากเลยนะครบั บางทคีณุกี้อาจจะอยากแสดงฝีมอืทางนั้น

มากกว่า...”

หางเสียงลากยาว และราวกับปรารภนั่นเป็นค�าเตือน น้องกี้รู้สึก

เหมอืนไฟสว่างกลางหวั 

จรงิส!ิ ถ้าเทยีบระหว่างสองโพรเจกต์นี้ ระบบไอทเีอชอาร์กก็ลายเป็น

เรื่องเล็กในพลัน อย่างมากน้องกี้จะมีหน้าที่แค่ประสานงานกับไอ้โชคบ่ดี 

มใิช่ระดมความคดิยิ่งใหญ่ แถมต้องหาทางลากพนกังานมากเรื่องทั้งหลาย

ให้มสี่วนร่วมอกีด้วย

ถ้าผละงานนี้ มหีวงัพี่หมูคงยดัซเีอสอาร์มาให้น้องกี้แทนแหง

“ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ” คนคดิจงใจลงเสยีงใส่ชายข้างๆ ประหนึ่งขดัใจที่

ถูกสบประมาท “งานไหนๆ ก็ส�าคัญไม่แพ้กัน เพราะมันท�าให้แผนกและ
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บรษิทัขบัเคลื่อนไปได้”

“งั้นหมายความว่าเธอจะรบัท�าคลาวด์แมเนจเมนต์”

“ใช่ค่ะ น้องกี้จะรบัท�าคลาวด์แ...อะไรนะคะ!”

นอกจากค�าพดูสะดดุใจ ท่านั่งของคนข้างกายที่หนัมาประจนัหน้า ยงั

ท�าให้สายตาของน้องกี้ปะทะอกนูนของเขา...หมายถึง ปะทะลายปักบนอก

นูนของเขาซึ่งเป็นรูปเลข ๖ เหนอืชื่อบรษิทั ซกิซ์ คอมพ์ ได้ชดัแจ้ง

“คลาวด์แมเนจเมนต์” โชคบ่ดพีูดใหม่ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น้องกี้ได้ยนิ

‘เลข ๖’ และ ‘มากบัเมฆ’!

...ในสองสามวันนี้จะมีทูตสวรรค์ผ่านเข้ามา เขาจะให้ค�าแนะน�า  

หกข้อ!...

ปากไหว ใจเต้นถี่ น้องกี้แทบทะเทิ้มตาถลนขณะละล�่าละลกั “คะ...

คุณโชคช่วยแนะน�าหน่อยสคิะว่า เดี๋ยวเราจะต้องท�าอะ...อะไรกนับ้าง” 

โชคบ่ดมีสีหีน้าฉงน แต่กย็อมตอบโดยด ี“งานซอฟต์แวร์ดเีวลลอป-

เมนต์กเ็ริ่มจากวเิคราะห์ ดไีซน์ระบบ จากนั้นเขยีนโปรแกรม เทสตงิ ต่อ

ด้วยคอนเวอร์ชนั แล้วกเ็มนทแีนนซ์”

จบประโยคนั้นน้องกี้ตวัสั่นเหมอืนถูกสลาตนัโถม

หรือนี่จะเป็นประสงค์สวรรค์! น้องกี้นับกระบวนของหมอนั่นได้หก

ข้อพอดเีป๊ะ

“ถ้าน้องกี้ตกลงใจแล้วก็โอเค” พี่หมูตัดบท ถอดแว่นกรอบกระจก

ออก สายสร้อยที่คล้องคอดงักรุง๋กริ๋ง ลุกยนื “พี่ขอให้เราปรกึษากนัดนูะวา่

จะต้องด�าเนินการยังไงบ้าง คุณโชคมีอะไรอยากให้ทางเราซัปพอร์ตก็บอก

น้องกี้เขาได้เลย...”

หัวหน้างานสาธยายอะไรต่ออีกครู่ ทว่าระหว่างนั้นหญิงสาวแทบ 

ไม่รูส้กึตวัใดๆ ในอกพล่านฟ่องด้วยพรายฟองแห่งความหวงั หลากใจ ตื่นใจ 

ขณะเดียวกันก็กังวลใจ เพราะคนที่ถูกส่งให้มาเป็น ‘ตัวช่วย’ ดูไม่น่าจะ

เอาใจช่วยเธอเสยีเลย!
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เสียงประตูกระจกฝ้าปิดลงตามหลังพี่หมูในนาทีถัดไป ค�าใหม่ของ

ชายข้างกายกด็งัขึ้น “ดูเธอจะเป็นลูกน้องที่มอี�านาจต่อรอง...”

หญงิสาวยงัครองสตไิด้ หมนุตวัมายกนิ้วชี้แตะรมิฝีปากเป็นสญัญาณ

ให้เงยีบก่อน

โชคบ่ดกีย็อมนิ่งทั้งที่หวัคิ้วยงัมุ่น สายตาคมกรบิใต้แว่นกรอบเหลี่ยม

หนัตามเธอไปยงับานประตหู้องประชมุ นอกจากกระจกซึ่งเป็นฝ้า หน้าห้อง

ที่ปิดไฟสลวัยงัท�าให้มองไม่เหน็เงาอะไร 

น้องกี้ฉวยโทรศัพท์มือถือขึ้น พรมนิ้วส่งข้อความในแอปพลิเคชัน

ไลน์ 

รกัเร่ พี่วานเปิดไฟหน้าห้องประชุมทคี่ะ

สายตาของเธอยงัจ้องประตู ปากพดูโดยไม่หนัมาดูคนข้าง “ใช่ค่ะคณุ

โชค สโคปงานที่เราจะท�ากน็่าจะเป็นเรื่องการลงเวลาเข้า-ออกงาน เรื่องการ

แจง้ลา แลว้กเ็บกิค่าสวสัดกิารต่างๆ คณุโชคคดิว่าเราควรเริ่มจากวเิคราะห์

ส่วนไหนก่อนคะ”

โชคบ่ดหีรี่ตา ยงัไม่ทนัถามอะไรแสงไฟหน้าห้องกส็ว่างโพลง ทนีี้เหน็

ชดัว่ามเีงาคนทะมนึแอบยนืฟังอยู่ไม่ไกลออกไป

“แหก!” เสยีงอุทานของพี่หมู ก่อนเงานั้นจะรบีซอยเท้าหนหีาย

น้องกี้ถอนใจ ลบูจี้น�าโชคประจ�ากายอย่างหมายเป็นที่พึ่งที่ระลกึ ส่าย

หน้าพมึพ�า “เป็นไปตามคาด” 

“ท�าไมต้องลูบสร้อยนั่นบ่อยๆ” อกีฝ่ายสนใจที่อกีอย่าง

“สร้อยประจ�าวนัเดอืนปีเกดิของน้องกี้ น�าโชคดมีาให้ค่ะ”

รอจนมั่นใจว่าคนหน้าห้องก้าวไปไกลจนไม่มทีางได้ยนิแล้ว โชคบ่ดี

จงึหวนกลบัมาถาม “พี่หมูสงสยัเรื่องเธอกบัฉนั?”

“หวัหน้าของน้องกี้ร้ายกว่าที่คุณโชคเหน็นะคะ” 

เขาลุกยนื ยกแขนยดืกายอย่างจะขจดัความเมื่อยขบ ใบหน้าอมยิ้ม 

“แต่จากอ�านาจการต่อรองเท่าที่เหน็ กแ็สดงว่าเขายงัไม่น่าจะร้ายไปกว่าเธอ” 
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“แต่จากอ�านาจการต่อรองเท่าที่เห็น ก็แสดงว่าน้องกี้หาวิธีบริหาร

หวัหน้างานได้ดต่ีางหากล่ะคะ” น้องกี้แก้ให้ใหม่โดยใช้จงัหวะพดูเลยีนแบบ

เขา

“ยงัไง” คนถามลดกายนั่งบนโต๊ะ ถอดแว่นออกมาก้มเชด็อกเสื้อ

“พี่หมูทั้งโบ้ยงาน หลอกใช้...” 

“ฉันหมายถึงเธอสร้างฐานอ�านาจมาต่อรองยังไง” เขาไม่ได้เงยหน้า 

มามอง 

น้องกี้ท�าเสยีงจึ๊กจั๊ก ยงัคงเล่าต่อตามที่เปิดหวัเรื่องไว้แล้ว...

สองปีก่อน หลงัจากน้องกี้เริ่มท�างานที่ แอ๊กซ์ อเิลก็ทรอนกิส์ มาได้
เจยีนครบปีที่สาม...

มันเป็นเช้าต้นฤดูหนาวที่พร่างพราวด้วยม่านฝน น้องกี้กระหืด 

กระหอบตวัโยนมาถงึโต๊ะท�างาน สมยันั้นยงัไม่มรีกัเร่ และที่แผนกกไ็ร้เงา

คุณฐติวรรณ ทว่าที่ทะมนึหยดัอยู่ข้างเก้าอี้ของน้องกี้คอืพี่หมู มุททา 

แทนการรับสวัสดีจากน้องกี้ เจ้าของร่างท้วมตันกะพริบตาช้าๆ ทิ้ง

มอือวบทั้งสองข้างลงในกระเป๋าเสื้อสทูข้างหน้าท้อง สดูลมหายใจยาวเหมอืน

วัวกระทิง อันเป็นสัญญาณของการกล่าวโทษ พร้อมๆ กับปรายตาไปยัง 

หน้าปัดนาฬิกาบนฝาห้อง

แปดโมงยี่สบิเก้า เหลอือกีหนึ่งนาทจีะเข้างาน ยงัไม่สาย

น้องกี้ยิ้มกริ่มอย่างผู้กุมชยัชนะ ‘วนันี้ฝนตกรถตดิมากเลย ตอนแรก

น้องกี้นกึว่าจะมาไม่ทนัซะแล้วค่ะ’

หวัหน้ากระเถบิร่างให้ลูกน้องนั่งลง น้องกี้วางกระเป๋ากบัถุงข้าวแกง

มื้อเช้าบนโต๊ะ ซึ่งนบัว่าค่อนข้างหาที่ว่างล�าบากเนื่องจากทั้งโต๊ะคบัคั่งไปด้วย

เครื่องรางนานาชนดิ ตั้งแต่รปูถ่ายเกจ ิเหรยีญกษาปณ ์ตุก๊ตานางกวกั หนิ

มงคล ไผ่กวนอมิ รูปหล่อมงักร โมเดลส�าเภา ฯลฯ

‘จรงิๆ เวลาแปดโมงครึ่งตามกฎบรษิทัน่ะ...’ พี่หมูเริ่มพดู วางน�้าหนกั
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มือลงบนข้อมือของน้องกี้ ก่อนเลื่อนมันไปหยุดเคาะโต๊ะข้างถุงข้าว 

‘หมายถงึทุกคนต้องจดัการตวัเองเรยีบร้อยและพร้อมเริ่มงานแล้วจ้ะ’

‘น้องกี้จะรบีกนิ...’

‘พี่มีเรื่องสงสัย’ หัวหน้าไม่ให้โอกาส มือหนาคว้าพนักเก้าอี้ของคุณ

ฐติามานั่งลงข้างๆ น้องกี้จงึจ�าวางกระดาษทชิชทูี่หมายจะเชด็ผมชื้น ขยบัตวั

ตรงเป็นการเป็นงานหนัไป แต่เสยีงท้องร้องกลบัดงัครดื... 

หญงิสาวรกัษาสหีน้า ขณะที่พี่หมทู�าเป็นไม่ได้ยนิ นิ้วใหญ่ลากไปเขี่ย

แฟ้มพลาสตกิที่วางอยูบ่นโต๊ะแต่ต้นให้เคลื่อนมาในสายตา ข้างในมเีอกสาร

กระดาษสามแผ่น 

‘ท�าไมน้องกี้เลอืกพรนิต์ใบสมคัรของคนพวกนี้ให้พี่ด้วย’ 

น้องกี้ดงึกระดาษออกมา สองในสามเขยีนขึ้นด้วยภาษาไทย ขณะที่

แผ่นสุดท้ายใช้รูปถ่ายตดิมุมในลกัษณะไม่เป็นทางการ 

‘คนนี้ส่งมาสมคัรทางอเีมลของบรษิทั ส่วนสองคนนั้นผ่านเวบ็ไซต์ที่

เราฝากต�าแหน่งงานไว้ค่ะ’ 

พี่หมเูลกิคิ้วนิ่งแทนค�าบอก...พี่ไม่อยากจะเชื่อ! แต่เป็นขั้นเหนอืของ

การแสดง คือเป็นการแสดงที่ผสานวิธีสะกดจิตให้คนดูรู้สึกผิดไปในคราว

เดยีว 

‘หมายความว่าน้องกี้ไม่ได้กรองก่อน’ 

‘พี่หมไูม่ได้บอกให้น้องกี้กรองก่อน’ ฝีมอืแสดงละครของน้องกี้ย่อม

ดกีว่า ถ้าไม่ได้ท�างานร่วมกนัมาเกอืบสามปี พี่หมตู้องเชื่อว่าเธอซื่อใส ไม่ได้

ตั้งใจย้อน

แต่เพราะไม่ใช่ พี่หมูจงึเข้าใจนยัของค�า ทว่ายงัท�าไม่รู้ไม่ชี้ 

คนเป็นหวัหน้ายงัคงท�าไม่รูไ้ม่ชี้แม้ตอนที่เสยีงครดื...ดงัจากท้องของ

น้องกี้อกีรอบ ‘รปูพวกนี้เหมอืนถ่ายมาจากตู้สตกิเกอร์’ เธอเคาะนิ้วลงกกึๆ 

‘แล้วพวกที่เขยีนภาษาไทยมา เรากค็วรจดัเป็นไพรออรติที้ายๆ’

แม้ได้รับการอบรมให้หัวอ่อนมาตลอดวัยเด็ก กระนั้นน้องกี้ก็เริ่ม
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กรุ่นๆ เพราะแรงปุดในท้อง หญิงสาวเพียรสูดลมร�างับโทสะ ทว่าไม่วาย

แสร้งเมนิไปกดเปิดคอมพวิเตอร์แทน ตอบโดยพยายามไม่ให้เสยีงแขง็ 

‘แต่ว่าคุณสมบัติกับงานที่พวกนี้เขียนบรรยายมาดูมีอะไรมากกว่า 

บางคนที่ใช้ภาษาองักฤษแล้วกร็ูปเป็นทางการนะคะ อกีอย่างบรษิทัเราไม่มี

คนต่างชาต.ิ..’

‘สกัวนัเราอาจตดิต่อลูกค้าต่างชาต’ิ พี่หมยูิ้มจองเวร ‘ต้องคดิและมอง

ไกลๆ หน่อยจ้ะ’

‘ค่ะ’ 

คงสมัผสัได้ในอารมณ์ของคูส่นทนา หวัหน้าพยายามเยน็ลง วางมอื

ลงบนต้นแขนน้องกี้ 

‘น้องกี้ น้องกี้อยู่ตรงนี้ยงัมอีนาคตอกีไกล แผนกเรากไ็ม่มใีคร ฐติา

ตอนนี้โฟกัสเขาก็เริ่มหายเพราะไปสมัครเรียนโท จบโทก็อาจจะออกไปอยู่ 

ที่อื่น อกีอย่าง เขาไม่เหมาะจะเป็นระดบัหวัหน้าในแผนก เราปกครองดูแล

คน น้องกี้ว่าคนเห็นฐิตาแล้วจะรู้สึกว่านั่นคือตัวอย่างที่ดีรึเปล่า’ เธอวรรค 

ยกัคอไปยงัทางเดนิอกีฝั่ง 

ฐิตวรรณก�าลังวุ่นวายตามขอลายเซ็นจากท่านประธาน ที่นานๆ จะ

เข้ามาที่ส�านกังานขาย และไม่ต่างจากทกุวนั เพื่อนสาวรายนั้นนุ่งสั้นเสมอหู

ทั้งที่หนูไม่ใช่ใบเตย

น้องกี้กลอกตาอย่างลมืตวั 

พี่หมูรู้จังหวะ ‘กับน้องกี้พี่พูดตรงๆ เพราะอยากให้เราเข้าใจกันนะ 

งานหลายชิ้นเป็นเรื่องของการเชก็ความสามารถและการพฒันา’

‘ค่ะ’ ลูกน้องเสยีงอ่อนลง 

‘คัดเอกสารพวกนี้กับที่แคนดิเดตส่งมาใหม่ เอาให้พี่ตอนเก้าโมง 

นะจ๊ะ แต่ก่อนท�าอนันี้ น้องกี้ร่างประกาศให้พี่ฉบบัหนึ่งก่อน’ 

น้องกี้กระวกีระวาดหยบิเศษกระดาษรยีสูและปากกาขึ้นมาเตรยีมจด

‘ประตูห้องน�้าเสยี’ 
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เสยีงพี่หมหูยดุลง น้องกี้จงึเงยหน้ารอ แต่หวัหน้ากก็ลบัเอยีงคอฉงน

‘แค่นี้เหรอคะ’

‘พี่กย็งัว่าท�าไมน้องกี้ไม่พมิพ์ซะเลย’

เกดิความเงยีบจนได้ยนิเสยีงเครื่องปรบัอากาศดงัหึ่ง 

ในที่สดุพี่หมลุูกจากไป ไม่ลมืทิ้งท้าย ‘ฝากพรนิต์งานในอเีมลที่พี่เพิ่ง

ส่งให้ด้วยนะจ๊ะ เอาไปให้พี่พร้อมกนัเลย’ 

น้องกี้เบนสายตาไปยังเครื่องพิมพ์ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหน้าประตูห้อง

เจ้าของค�าสั่งเอง และแน่นอน มนัอยู่ห่างจากโต๊ะน้องกี้เสยียิ่งกว่า 

จะว่าไป ในห้องท�างานพี่หมกูม็เีครื่องพมิพ์ส่วนตวัอยูแ่ล้ว แต่เธอมกั

ออกมาใช้ร่วมกบัลกูน้องเพื่อลดจ�านวนพมิพ์ในเครื่องของตวัเองให้เหลอืตาม

โควตา  

น้องกี้สดูลมลกึ กดค�าสั่งพมิพ์งานแล้วเดนิหยบิไปส่งในห้องเจ้านาย

‘ขอบใจจ้ะ’ หัวหน้าตอบ แล้วเหมือนนึกอะไรขึ้นได้ มือใหญ่รีบ

ตะครุบเมาส์ กดย่อหน้าต่างโปรแกรมเอกซ์เซลในหน้าจอคอมพิวเตอร์ลด

ลงแค่แถบเมนู 

ด้วยต�าแหน่งหน้าจอที่ตั้งเฉยีงๆ ก่อนน้องกี้จะป้ันยิ้มหมนุตวัจากมา 

เธอจงึยงัทนัเหน็ชื่อไฟล์นั้นว่า

Performance Evaluation๒

๒ Performance Evaluation คอื การประเมนิผลการปฏบิตังิาน



๓
The Devil

 เทพแห่งอบายมุข

ลุ่มหลงหรอืตกใต้อำานาจ

โลภ โลกย์ี เหน็ผดิ 

เป็นชอบ อย่างปราศจาก

ความอาย

“และแล้วปีนั้นคุณฐติากม็าวนิ” 
ยงัอยู่ในห้องประชุมเลก็ ไอ้โชคบ่ดนีั่งกอดอกบนโต๊ะ ยกขายาวไขว้

แบบยงัไม่วายอ้ากว้าง

“ผดิค่ะ” น้องกี้ท�าหน้าอย่างผู้อยู่เหนอืกว่า “พี่หมูอ้างว่าคุณฐติาเอา

เวลาไปเรยีนโทจนโฟกสังานน้อยลง ทั้งๆ ที่ทกุคนกรู้็กนัดว่ีาเธอรบัผดิชอบ

งานเท่าเก่า และไม่มอีะไรขาดตกบกพร่อง”

อกีฝ่ายเลกิคิ้ว “แผนกมแีค่สองคน ไม่ฐติากต็้องเป็นเธอ ถ้าเธอได้

โพรโมตแล้วท�าไมต้องท�าตวัเป็นเดก็มปีัญหา”

“เพราะการจะได้มาซึ่งชยัชนะมกัไม่ใช่เรื่องง่ายๆ น่ะซคีะ”

สองปีก่อน: เช้ามดื สามคนืหลงัจากวนัที่น้องกี้แอบเหน็ชื่อไฟล์ของ 
พี่หมู
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ร่างบางอยู่ในชุดรดัรูปสดี�า แต่เพราะวนันั้นเป็นวนัองัคาร น้องกี้จงึ

ไม่ลืมตัดกระดาษเขียนกลัดเพื่อความมงคลว่า ‘เสื้อตัวนี้สีโศก’ หญิงสาว

เล็ดลอดจากสายตายามมาด้วยความคล่องตัว ใช้บัตรพนักงานแตะเครื่อง

ตรวจสอบที่ประตูครวัท้ายตกึเข้าสู่ออฟฟิศ

ท่ามกลางความมดื น้องกี้ก�าหนดทศิด้วยแสงจากหน้าจอสมาร์ตโฟน

และความเคยชิน แค่เสี้ยวอึดใจก็มาปรากฏกายอยู่ในห้องท�างานของพี่หมู 

เธอไล่หาสายไฟเพื่อเสียบปลั๊ก พบว่ามันห้อยค้างข้างผนังจุดที่มีรอยถาก

จากคมกระสนุปรศินา ซึ่งพุง่เข้ามาระหว่างเหตกุารณ์ทางการเมอืงเมื่อหลาย

ปีก่อน 

ทั้งนี้ บริเวณที่ส�านักงานขายของแอ๊กซ์ตั้งอยู่นั้นไม่ไกลจากสถาน

ชมุนมุผู้ประท้วงเรยีกร้องประชาธปิไตย ช่วงเวลาเกดิเหตพุี่หมกู�าลงันั่งล�าพงั

ในห้องเตรียมของกลับบ้าน พอเสียงปืนสนั่นพร้อมๆ กับหน้าต่างกระจก

ด้านข้างและผนงัปูนระเบดิกระจาย เจ้านายของน้องกี้กล็นลานหลบใต้โต๊ะ 

แล้วนบัแต่นั้น พี่หมผููส้บประมาทแรงศรทัธาของน้องกี้กถ็งึทอีญัเชญิสารพดั

สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มภัยในห้องด้วยตัวเอง เจ้าตัวพลอยแสลงใจจนไม่กล้า

เตอืนให้น้องกี้จดัโต๊ะและโละของที่ไม่เกี่ยวกบังานทิ้งไปเสยีบ้าง

เสยีงอดืดงัขึ้นจากซพียูี แสงสฟ้ีาเรอืงขึ้นหน้าจอ เป็นหน้าต่างขอรหสั

ผ่าน 

คอมพวิเตอร์ทุกเครื่องในบรษิทัต้องใช้รหสัที่เจ้าของตั้งไว้ นอกจาก

นั้นฝ่ายไอทยีงัเซตค่าให้ระบบลอ็กเอาต์อตัโนมตัเิมื่อไม่มผีูใ้ช้งานนานตดิต่อ

กันสิบห้านาที อย่างไรก็ดี คนฉลาดอย่างน้องกี้ย่อมรู้จักใช้มันให้เป็น

ประโยชน์

ตลอดสองวันก่อน หญิงสาวท�าทีถือแฟ้มงานเข้ามาปรึกษาหัวหน้า

นานสองนาน ครั้นกะได้ว่าคอมพวิเตอร์ของพี่หมลูอ็กเอาต์ไปแลว้ เธอกจ็ะ

แสร้งขอให้อกีฝ่ายเรยีกเอกสารจากในเครื่องขึ้นเทยีบตรวจ พี่หมตู้องพมิพ์

รหสัผ่านต่อหน้าน้องกี้หลายครั้ง และทกุครั้ง หญงิสาวแสดงท่าก้มพจิารณา
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แผ่นกระดาษ ทั้งที่แอบถอืสมาร์ตโฟนบนัทกึภาพเคลื่อนไหวได้หมดจด

น้องกี้กรอกรหสัลงไปตามที่ตวัเองดคูลปิแล้วท่องจ�าได้ หวัใจสั่นไหว

ขณะรอการตรวจสอบ ในที่สุด ติ๊งหน่อง มสิทนีมาแล้วค่ะ!

เดสก์ทอปของหวัหน้ารกเปรอะไม่ผดิสภาพห้องและสารรปูของหล่อน

เอง โปรแกรมไลน์ที่ติดตั้งในเครื่องพีซีเด้งแสดงข้อความสุดท้ายที่พี่หมูยัง

ไม่ได้อ่าน 

...กน็บัว่าช่วยเท่าที่ช่วยได้ อย่าลมืก้อนล่าสุดที่ยมืไป...

น้องกี้ถอนสายตาออกมาอย่างไม่สนใจ รีบพรมนิ้วค้นหาชื่อไฟล์ใน

ความทรงจ�าโดยด่วน ครั้นเปิดขึ้นกพ็บว่าในไฟล์มสีองชตี ชื่อของนอ้งกี้กบั

คุณฐิตา ผลคือคะแนนรวมของคุณฐิตาเหนือกว่าในระดับที่น้องกี้เทียบ 

ไม่ตดิ!

รู้สกึคล้ายยนิเสยีงหน้าต่างกระจกกระจาย ฝาปูนเปรี๊ยะลั่น ต่างกนั

เพยีงกระสุนสงัหารครั้งนี้ทะยานฝังเข้ากลางอกน้องกี้ 

หญงิสาวนิ่งอึ้ง ร่างกายละม้ายกลวงโหวง ก่อนจะถูกเตมิลงด้วยไอ

ระอุที่ปะทุขึ้นเป็นภาพ...ภาพคุณฐติานุ่งสั้นเสมอหูทั้งที่หนูไม่ใช่ใบเตย!

‘...น้องกี้ น้องกี้อยู่ตรงนี้ยงัมอีนาคตอกีไกล แผนกเรากไ็ม่มใีคร ฐติา

ตอนนี้โฟกสัเขากเ็ริ่มหายเพราะไปสมคัรเรยีนโท จบโทกอ็าจจะออกไปอยูท่ี่

อื่น อกีอย่าง เขาไม่เหมาะจะเป็นระดบัหวัหน้าในแผนก เราปกครองดูแล

คน น้องกี้ว่าคนเหน็ฐติาแล้วจะรู้สกึว่านั่นคอืตวัอย่างที่ดรีเึปล่า...’

แน่ละ หล่อนไม่ใช่ตวัอย่างที่ด ี

แต่หล่อนม ี‘ของด’ี! 

ในความจรงิ ถงึน้องกี้จะหวัดกีว่า ชงงานฉลยุกว่า แต่คณุฐติาถกึตนั

และถันโต การต้องแก้ข้อผิดพลาดสิบครั้งกว่าจะผ่านไม่ใช่ปัญหา ในเมื่อ

เนินอกของเธอช่วยให้งานของพี่หมูแล่นสู่สายตาท่านประธานได้ง่าย ง่าย

ชนดิที่หวัหน้าของน้องกี้ไม่ต้องท�าอะไร แถมตอนเดนิกลบัมาบอกว่า ‘ท่าน

ประธานเซ็นให้เรียบร้อยแล้วค่ะ’ คุณฐิตายังหยิบเอกสารจากเครื่องพิมพ์
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เข้าไปให้โดยพี่หมูไม่ต้องออกปากใช้อกีด้วย

ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร! ถ้าน้องกี้อยากชนะก็ควรต้องหาใครมา

ใช้เป็นตวัช่วยสกัคน

ผู้อยู่เบื้องบนที่ทรงอทิธพิลต่อพี่หมูมากกว่าท่านประธาน! 

น้องกี้กะพริบตา โฟกัสภาพจากรอยกระสุน ลากกลับมาหยุดตรง

สารพนัสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ที่พี่หมไูม่เคยเชื่อใจ แต่ต่อมากลบัยดึใช้เป็นที่พึ่งที่ระลกึ 

หัวคิดน้องกี้แล่นพล่าน มันหยุดพร้อมสายตาที่สบเข้ากับไลน์นั่น 

อกีครั้ง

 

“คุณก�ายานเป็นเจ้าหนี้ที่พี่หมูขอยืมเงินก้อนโตมาให้สามีลงทุนค่ะ” 
น้องกี้สรุปข้อความในหน้าต่างโปรแกรมไลน์ที่ได้อ่านวนันั้น “พี่หมูมปีัญหา

เรื่องการผ่อนช�าระมาพกัใหญ่” 

“แม่เจ้า นี่หวัของเธอท�าด้วยอะไร”

ต่อท่าทางกวนประสาทของไอ้โชคบ่ด ีน้องกี้เผลอยกัไหล่ ซึ่งนบัเป็น

กริยิาที่เธอไม่ใคร่กระท�า เพราะไม่สมเป็นกลุสตร ี“หวัดไีม่เท่าไหร่ แต่น้อง-

กี้เป็นคนโชคดเีพราะท�ากุศลไว้มากค่ะ”

“ถามอกีท ีนี่หวัของเธอท�าด้วยอะไร!” อกีฝ่ายแสร้งไล่เสยีงสงูเพราะ

ความเชื่อนั้นของเธอ แต่มเีหรอน้องกี้จะสน 

“แล้วผู้หญิงหัวดีและโชคดีอย่างน้องกี้ก็รู้ได้ในไม่ช้า ว่าคนที่ทรง

อทิธพิลต่อคุณก�ายาน กค็อืพี่เก่งลูกชายของเธอค่ะ”

“เดี๋ยว” โชคบ่ดีไถลก้นลงจากขอบโต๊ะมายืนโชว์หุ่นสูงโปร่ง “อย่า

บอกนะว่าที่เมื่อกี้เธอกลวัพี่หมจูะรูอ้ดตีของเรากเ็พราะ...” เจ้าตวัยกนิ้วชี้สอง

ข้างขึ้นแตะกนั

น้องกี้ยิ้มเหน็ไรฟันขาว “คุณโชคเป็นผู้ชายหวัดแีละโชคด ี มโีอกาส

เข้ามาช่วยน้องกี้ได้ทนัเวลา”

เขากลอกตา เงยหน้า “เธอยังไม่ได้ตอบนะว่า หัวของเธอท�าด้วย
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อะไร” 

“คณุโชคเข้าใจถูกแล้วค่ะ น้องกี้เป็นแฟนของพี่เก่ง นี่เองที่ท�าให้พี่หมู

เกรงใจจนน้องกี้ได้เข้าวนิในปีนั้น ลากยาวมาถึงตอนนี้ แต่คุณโชคคะ ไม่

เคยมคีวามสมัพนัธ์ไหนๆ ไม่มปีัญหา...” 

“ถ้าพี่หมรูู ้เธอคงต้องเปลี่ยนจากเก้าอี้ตวันี้ไปตก ‘ที่นั่งล�าบาก’ แทน

สนิะ” ไอทหีนุม่ยิ้ม หรี่ตาเจ้าเล่ห์ ยกัไหล่ “เอาเป็นว่าเธอวางใจได้ ฉนัจะไม่

ป่าวประกาศเรื่องของเรากบัใคร”

“ถ้าแค่นั้นน้องกี้คงไม่เล่ารายละเอยีดมากมายและถงึกบัขอร้องตรงๆ” 

“หมอดูท�านายว่าฉันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์เธอกับแฟนได้รึไง” 

คู่สนทนาพูดเหมอืนบ่น แต่มนัโดนใจน้องกี้จงัเบ้อเริ่ม

“คุณโชค! ที่แท้คุณโชคคอืทูตสวรรค์ตวัจรงิ!” เธอตาโต หูตั้ง 

แต่นายนั่นกลบัหน้าแหย “อย่ามาประสาท ฉนัจะไปช่วยอะไรเธอได้”

“กห็กข้อ หกข้อนั่นไงคะ!” เจ้าของเสยีงสั่นชี้นิ้วขึ้นบน

โชคบ่ดีแหงนตาม พยายามเพ่งหาอะไรสักอย่างที่ไม่ยักเห็น “อะไร 

หยากไย่เกาะหลอดไฟบางๆ?”

“ไม่ใช่ค่ะ!” เธอท�าเสยีงจึ๊กจั๊ก “คุณโชคจะใช้วธิคีลาวด์แมเนจเมนต์

ช่วยน้องกี้ยงัไงได้บ้างต่างหาก”

เขาถอยเท้าคล้ายเริ่มขยาด เสยีงอธบิายเริ่มแขยง “คลาวด์คอมพวิ-

ตงิแมเนจเมนต์กเ็หมอืนทกุคนในบรษิทัท�างานด้วยคอมพ์เครื่องเดยีวกนัไง 

ทกุคนกรอกข้อมลูในหน้าจอของตวัเอง จากนั้นข้อมลูทั้งหมดมนักจ็ะถูกเกบ็

รวมกนัแล้วประมวลผลที่ส่วนกลาง แต่มนัจะใช้เวบ็เบส...”

“ดะ...เดี๋ยวค่ะ น้องกี้หมายถงึคลาวด์แมเนจเมนต์น่ะค่ะ แบบว่า...” 

หญงิสาวชี้นิ้วขึ้นฟ้าอกีครั้ง “คลาวด์-แม-เนจ-เมนต์ คุณโชคบดจีะเป็นทูต

มาช่วยน้องกี้ได้ยงัไงคะ คุณลุงหมอแกก�าชบัน้องกี้มาตั้งแต่เมื่อวาน น้องกี้

ยอมท�าตามทุกรกิริยาทั้งหกข้อนั่น ขอแค่ให้พี่เก่งกลับมาเป็นแฟนน้องกี้

เหมอืนเดมิกพ็อ”
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“แล้วเธอกเ็ชื่อ?!” อตีานั่นเสยีงสูง 

“ท�าไมถงึจะไม่เชื่อ”

โชคบ่ดเีดนิมาเอยีงหน้าซ้ายขวา สบตาใกล้ๆ คงตั้งใจตรวจสอบเศษ

เสี้ยวของความกงัขาที่อาจซ่อนอยู่ในจติวญิญาณของน้องกี้ แต่แน่นอน ย่อม

ไม่ม!ี น้องกี้กะพรบิตาฉกียิ้มให้ และด้วยอะไรบางอย่าง จู่ๆ แก้มหมอนั่น

กพ็ลนัแดงซ่าน ถอนสายตาและใบหน้ากลบัไปเก้ๆ กงัๆ 

“ฉนั...น่าจะรู้ดอียู่แล้วนี่นะ” ค�าพูดเหมอืนกลบเกลื่อนความคดิอื่น 

“นั่นสคิะ” น้องกี้งบุงบิ อตีานี่คงแสร้งท�าเป็นเพิ่งเข้าใจ ทั้งๆ ที่รูด้มีา

ตั้งแต่ต้น

“งั้นเอางี้” เขายกนิ้วชี้ มนัไม่ดูเรยีวนุ่มเหมอืนของพี่เก่ง แต่บ่งบอก

ความเป็นตวัเองด้วยแผ่นหนงัหยาบกร้าน รอยแผลเป็นเลก็ๆ และขนยาว

รุงรงั 

“บทเรยีนข้อที่หนึ่งจากทูตสวรรค์ ตั้งแต่โดนบอกเลกิวนันั้น เธอได้

คุยอะไรกบัหมอนั่นรยึงั”

น้องกี้นิ่งคดิอดึใจ “ยงั”

“ไม่ได้โทร. ไปเลย?”

“ไม่ค่ะ น้องกี้ไม่มีเวลา ตอนกลางวันน้องกี้ต้องไปขอหมอดูช่วยหา

วธิแีก้กรรมให้น�าพี่เก่งกลบัมา ตอนเยน็กไ็ปบนทั่วสารทศิ กว่าจะกลบับ้าน

กเ็หนื่อยแทบขาดใจ ไม่มเีรี่ยวแรงจะโทร. ไปง้อหรอก”

“งั้นวนันี้เธอไม่ต้องไปบนที่ไหน รบีกลบับ้านแล้วโทร. ไปง้อเลย”

“แต่น้องกี้...”

“นี่ก็ใกล้เที่ยงแล้ว เอาเป็นว่าเธอเลี้ยงข้าวกลางวันทูตสวรรค์แทน

บนบานสกัวนักแ็ล้วกนั โอเค้”

น้องกี้โอเค แต่คนที่บอกว่าจะโอเคต่างหากที่มปีัญหา
เนื่องจากจะเซ่นทูตสวรรค์ทั้งที หญิงสาวจึงจัดเต็มโดยสั่งอาหารมา 
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บริการอีตาโชคบ่ดีถึงที่ห้องประชุม กระนั้น หลังจากเห็นจานอาหารถูก

ล�าเลยีงมาเรื่อยๆ คิ้วเข้มกย็ิ่งขมวด คอย้อย หน้ายี้ มเีสยีงบ่นห้าวๆ ดงัขึ้น

ตอนที่น้องกี้ก�าลงัดนัประตูเปิดน�าอาหารเข้ามา

“ไก่รวน ปลาหมกึแห้ง ผดัหมี่ซั่ว ขนมเทยีน ขนมเข่ง นี่อย่าบอกนะ

ว่าจะมขี้าวสวยใส่ถ้วยปักตะเกยีบเป็นรายการถดัไป?”

“ข้าวสวยใส่ถ้วยปักตะเกียบมาแล้วค่า!” หญิงสาวเจ้ามือวางของลง

บนโต๊ะ

“ปัดโธ่!” คนรับถวายยกมือขึ้นกุมขมับทั้งสองข้าง “ท�าไมไม่เอา

กระดาษเงนิกระดาษทองกบัประทดัใส่ถาดตามมาด้วยซะเลยล่ะ”

น้องกี้หน้าเหลอ “เออ จรงิด้วย”

“ฉนัประชด!” หมอนั่นกระแทกเสยีง “จะบ้ารไึง ฉนัไม่ใช่ไฉ่ซงิเอี๊ย!”

“กไ็ม่ใช่น่ะสคิะ ไฉ่ซงิเอี๊ย เทพเจ้าแห่งเงนิทองและโชคลาภต้องถวาย

ด้วยผลไม้ อาหารเจ แล้วกข็นมสสีดๆ ต่างหาก ท่านไม่รบัอาหารคาวหรอื

เนื้อสตัว์ น้องกี้จ�าได้หรอกค่ะ”

“แล้วเธอเหน็ฉนัเป็นอะไรไม่ทราบ” 

“ผลไม้ไหว้เจ้าที่มาแล้วค่ะพี่แอ๊บ” รกัเร่โผล่เข้ามา 

โชคบ่ดถีงึกบัส�าลกัขนมเทยีน แต่ยงัพอมสีตจิ�าได้ 

“ขอโทษครบั คณุรกัเร่ใช่มั้ย” ก�าลงัจะเชด็ปากด้วยหลงัต้นแขนตาม

ความเคยชนิ แต่ทนันกึได้ เจ้าตวัจงึเอื้อมไปสาวกระดาษทชิชูบนโต๊ะมาซบั

แทน เผยยิ้ม “ผมโชคบดทีี่เมื่อวานเราคุยกนัทางโทรศพัท์ไง”

“อ๋อ คณุโชคบด ีสวสัดค่ีะ” สาวท้วมเชื่องช้าดูจะตาโตยิ่งขึ้นเมื่อเหน็

เขาเต็มตา อันที่จริงรักเร่ไม่ใช่คนหน้าแย่ เพียงแต่ไม่รู้จักแต่ง กับทั้งมี

ลกัษณะของคนไม่มั่นใจตวัเอง ท�าให้ดูเก้กงัไปทุกการเคลื่อนไหว

“ไม่คิดว่าที่น้องกี้บอกจะไปสั่งอาหารให้นี่คือจะไปสั่งให้คนอื่นซื้อ 

ขอโทษคุณรกัเร่ด้วยนะครบัที่ท�าให้ต้องยุ่ง”

“เรยีกเร่เฉยๆ กไ็ด้ค่ะ” 
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“หนูเร่!” ผู้บังคับบัญชากระชากเสียงขึ้นนิดหนึ่งอย่างร�าคาญ “พี่

ขอบใจมากนะคะ นี่เที่ยงกว่าแล้ว หนูรบีไปทานข้าวดกีว่าค่ะ เดี๋ยวกลบัมา

ไม่ทนั”

โชคบดถีลงึตาใส่คนสั่ง แต่เมื่อรกัเร่ท�าคอตกอย่างยนิยอม สายตา

ขณะมองหล่อนตุ๊ต๊ะจากไปกอ็่อนลงอย่างสงสาร “เธอไปท�าอะไร คุณเร่เขา

ถงึได้ดูหงอให้ซะขนาดนั้น”

“รกัเร่เป็นเดก็ในอาณตัขิองน้องกี้นี่คะ”

“แค่นั้น?” คนถามหนัไปเลอืกชิ้นไก่รวน น�้าเสยีงแสดงความไม่เชื่อ-

ถอืชดัเจน

“รักเร่เป็นเด็กช่วยงานรายวันค่ะ เธอส่งใบสมัครขอฝึกงานเข้ามา

ตั้งแต่สามปีก่อน จากนั้นน้องกี้ก็ผลักดันจนเธอได้เข้ามาเป็นพนักงานเต็ม

ตวั” 

อันที่จริงไม่เชิงอย่างนั้น คนเสนองานคือพี่หมู ทว่าน้องกี้ถือว่าเธอ

ควรได้เครดติจากการตดิไฟให้น้องใหม่โชตชิ่วงตั้งแต่ต้น

‘หนูเร่ หนูโชคดเีพราะพี่ถูกชะตากบัหนูจรงิๆ ปกตบิรษิทัไม่ค่อยรบั

เด็กฝึกงานหรอกนะคะ หนูเข้ามาก็อย่าท�าแค่พอผ่านไปวันๆ เพราะไม่ได้

เงนิ ค่ะ...บรษิทัไม่มนีโยบายให้ค่าตอบแทน พี่ลมืบอกหนู แต่นั่นแหละ อย่า

ลืมนะคะว่าเราอยู่แผนกอะไร แผนกเอชอาร์ก�าหนดนโยบายรับคนค่ะ ถ้า

หนูขยนัช่วยแผนก แสดงผลงานดีๆ  พี่น้องกี้คงช่วยหนูเข้ามาอยู่ประจ�าได้

ไม่ยาก หนูกเ็หน็นี่ว่าบรษิทัเราขยายเอาๆ’

ด้วยเหตุนี้ สองเดือนแห่งการฝึกงานย่อมผ่านไปด้วยดี ถึงรักเร่จะ

หวัทบึไปด้วยขี้เลื่อย แต่น้องกี้กห็าทางฝึกสอนจนหล่อนแถกแถไปได้...

หมายถงึ ส่วนใหญ่เป็นการวานคณุฐติาสอนน่ะ เพราะตลอดเวลานั้น 

น้องกี้มวัหรรษากบัความว่างสบาย จนท้ายๆ เดอืนที่สองถงึกบัหลอนว่าจะ

รั้งรกัเร่ต่อไปอย่างไรด ี ไม่คดิเลยว่าจี้น�าโชคประจ�าวนัเกดิที่เพิ่งเกบ็สตางค์

ไปสั่งท�าจะให้ผลแรง ยงัไม่ทนัเริ่มยก วนัหนึ่งพี่หมูกช็ะโงกมากวกัเรยีก
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‘พี่ว่ารกัเร่ท�างานโอเค ได้ข่าวว่าผ่านฝึกงานกเ็รยีนจบแล้วใช่มั้ย น้อง-

กี้ไม่ลองถามดูล่ะว่าเขาอยากท�างานที่นี่ต่อไปรึเปล่า บริษัทเราก�าลังจะเริ่ม

โพรเจกต์ใหม่ อาจต้องใช้คนเยอะขึ้น’

ข่าวนี้แล่นไปถงึหูเดก็ในคาถาของน้องกี้ว่า

‘เหน็มั้ยล่ะคะ เชื่อพี่แล้วดแีน่ พี่น่ะช่วยพูดกบัพี่หมูทุกวนัจนแกจะ

เบื่อหน้าอยู่แล้ว แต่มันก็เป็นเพราะความขยันของหนูเร่ด้วย ถ้าหนูยังไม่รู้

จะไปไหนก็ท�าที่นี่ต่อไปเถอะ ถึงตอนนี้จะเป็นแค่พนักงานรายวัน แต่อีก 

ไม่นานก็ต้องได้บรรจุ มีเงินเดือนเหมือนพี่ พี่น้องกี้ไม่มีทางให้น้องล�าบาก 

กอ็ย่างที่บอก พี่ถูกชะตากบัหนูเร่นะคะ’

ตอนนั้น แค่ขยบิตาหนึ่งครั้ง รกัเร่กแ็ทบถลาลงไปซบตกัน้องกี้แน่ะ!

อย่างไรก็ดี เรื่องเด็กฝึกงานกลายเป็นอีกหัวข้อที่น้องกี้หงุดหงิด 

คุณฐติา 

ไม่รู้หล่อนท�าบุญด้วยอะไร บางทีจะมีผึ้งมาสร้างรังที่บ้าน ต้นว่าน

ออกดอกปีละสามสบิสองหน หรอืไม่กด็อดไปท�าจี้ประจ�าวนัเกดิเมด็เบ้งกว่า

น้องกี้ ทั้งที่นั่งอยู่เฉยๆ บางทถีูกเพื่อนร่วมงานโยนบาปให้ด้วยซ�้า คุณฐติา

กลบัยงัได้รบักุศลกรรมที่ดกีว่าเสมอ ได้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลย

กใ็ครจะคดิ หลงัจากน้องกี้ยิ้มแก้มปรเิพราะมตีวัผ่อนแรงถาวร ปีถดั

มาคุณฐติากลบัได้เดก็ฝึกงานคนใหม่มาให้ใช้เช่นกนั ที่ส�าคญัคอืเป็นผู้ชาย 

อายุสบิเก้า แต่มมีรดกมากกว่าสบิเท่าที่น้องกี้หามาตลอดชวีติ! 

น้องนุติ์เป็นเด็กฉลาด ขยัน สูง ขาว หน้าตาหล่อราวหลุดมาจาก

สงักดัพี่เอ-ศุภชยั นอกจากจะช่วยงานจนวนัๆ คุณฐติาแทบไม่ต้องท�าอะไร 

พ้นสองเดอืนนั้น สองคนนั่นยงักลายเป็นแฟนกนักะหนุงกะหนงิ!  

ด้วยเหตนุี้ส่วนหนึ่ง ทุกบ่ายแก่น้องกี้จงึมภีารกจิส�าคญัให้จ�าดอดจาก
ที่ท�างานก่อนห้าโมงเยน็เสมอ หญงิสาวมกัตระเวนไปยงัวดัมงักรกมลาวาส 

วดัพระศรมีหาอุมาเทว ี หรอืไม่กท็ี่ศาลพระพรหมเอราวณั ฉวยพื้นที่ชงิขอ
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พรอย่างมุมั่น นอกจากพรข้อพเิศษช่วงหลงัคอืขอให้พี่เก่งกลับมารกัหวัปัก

หวัป�าตามเก่า ข้อเดมิๆ ที่หญงิสาวกล่าวบ่อยๆ ได้แก่ 

‘คุณพระเจ้าขา ลูกช้างขอให้ได้ดิบได้ดกีว่าหัวหน้ากับเพื่อนร่วมงาน

ทุกคน ขอให้คนพวกนั้นรักลูกช้างมากๆ ถ้ามีการประเมินผลงานก็ขอให ้

ลกูช้างผ่านข้อก�าหนดทกุข้อ ตั้งแต่การเข้างาน-ออกงานตรงเวลา ท�าภารกจิที่

มอบหมายด้วยความตั้งใจจนส�าเรจ็ลุล่วง ซ้าาาธุ!’

แต่วันนี้ ค่าที่ทูตสวรรค์แนะว่าไม่ต้องถ่อไปขอพรที่ไหน น้องกี้จึง

กลบัถงึบ้านตั้งแต่ผยีงัไม่ทนัซกัผ้าอ้อมตากเสรจ็ดี

บ้านของน้องกี้อยู่ในซอยเลก็ย่านเจรญิกรุง ซอยชื่อ ‘รกัธรรม’ แต่

ป้ายสนี�้าเงนิเก่าเยนิจนอ่านเหมอืน ‘รบักรรม’ มากกว่า ชาวซอยเป็นชุมชน

ที่รกักนัมากผดิปกต ิสงัเกตจากแออดัจนแทบจะขี่กนัหายใจ ตวับ้านขนาด

แมวสกอตทชิโฟลด์รุน่หตูั้งยงัไม่ทนัดิ้นกแ็ทบกรี๊ดตายเพราะกลวัที่แคบ เป็น

แบบกึ่งปูนกึ่งไม้ กึ่งเก่ากึ่งใหม่ พื้นที่รอบรายอุดมไปด้วยพชืพนัธุ์สารพดั

‘โบราณท่านว่าปลูกมะยมทิศตะวันตกจะช่วยปกปักจากภูตผี มีคน

นยิมชมชอบ ปลกูมะม่วงทศิใต้ ผูอ้าศยัจะร�่ารวย ไม่มใีครรงัแก ปลกูขนุน

ทศิหรดจีะมคีนคอยเกื้อหนนุ ปลกูมะขามคนเขาจะได้เกรงขาม ป้องกนัคดี

ความ หรอือย่างต้นคูนกต็้องทางตะวนัตกเฉยีงใต้’

‘นั่นสคิะคุณแม่ แต่ไหงบ้านเรามแีต่ลั่นทม สลดัได ต้นโศก เต่าร้าง 

แถมยงัซ่อนกลิ่น’ 

‘ชะ! นงัลคั’ นั่นเป็นชื่อที่นางองิบุญใช้เรยีกน้องกี้ลูกสาวคนโต ‘แก

มันไม่รู้อะไร ก่อนพ่อแกตายเขาบอก รักษาบ้านไว้ให้ดีๆ เหมือนตอนพี่ 

อยู่นะ แม่องิ’ 

‘แม่’ พนูลาภน้องสาวมคีวามเหน็ ‘เสยีงพ่อต้องหวานๆ ยานๆ กว่านั้น 

เพราะพ่อแกติดสมัยเป็นพระเอกลิเกมา แล้วต้องมีเสียงตอนหมดลม 

อย่างนี้ด้วย รกัษาบ้านไว้ให้ดีๆ  เหมอืนตอนพี่อยู่นะ แม่องิ อ้อก!’

‘หยดุค่ะ’ น้องกี้จ�าได้ว่าฉนุกกึ ‘ค�าพดูก่อนตายของคณุพ่อไม่ใช่เรื่อง
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ล้อเล่นนะคะ ถ้าจะเลียนแบบก็ต้องใช้เสียงหวานและยานคางกว่านั้น อีก

อย่าง ที่คณุพ่อพดู ท่านหมายถงึให้รกัษาสภาพความเป็นอยูข่องบ้าน ไม่ใช่

ปล่อยให้วชัพชือปัมงคลทั้งหลายขึ้นยั้วเยี้ยอย่างนี้’

‘แกนี่มนัลูกพ่อ เกดิมาชงกบัฉนัจรงิๆ นงัลคั!’

นี่ละ ครอบครัวของน้องกี้ ตั้งแต่บิดาผู้เป็นเสมือนเสาหลักของ 

เรอืนล้มลง โครงบ้านส่วนอื่นกแ็ทบทลาย คุณนายองิบุญเพยีรหว่านเสน่ห์

หาเสาใหม่ตามวิธีที่บรรพชนปลูกฝังว่าให้ผลลงทุนสุดคุ้ม แต่ส�าหรับหญิง

แก่ลกูโตเจยีนบรรลนุติภิาวะนั้นนบัเป็นภารกจิที่ยากล�าบาก หลงักระเบยีด-

กระเสยีรใช้เงนิเกบ็จนร่อยหรอ คณุแม่ของน้องกี้กต้็องยอมรบัว่าจ�าต้องเป็น

หวัหน้าครอบครวัแบบหวัเดยีวกระเทยีมลบี หยบิยมืและรบัจ้างท�างานต่างๆ 

เพื่อน�ามายงัชพีตนและลูกๆ 

ยังนับว่าโชคดี ก่อนบ้านจะถูกยึด น้องกี้ก็เรียนจบและหางานได้ 

หญงิสาวผ่อนใช้จนไถ่บ้านส�าเรจ็ พร้อมๆ กบัส่งเสยีน้องสาวเข้าศกึษาต่อใน

ระดบัมหาวทิยาลยั ส่วนคณุแม่กย็งัเป็นแม่ครวัในร้านอาหารร้านเดมิต่อไป 

เจ้านายของคุณแม่ใจด ีมกัปันอาหารที่เหลอืมาให้คนที่บ้านบ่อยๆ  

แต่แม้จะเป็นอภชิาตบตุรขนาดนี้ น้องกี้ยงัไม่เคยเป็นที่ถกูใจของคณุ

แม่ คุณนายองิบุญมกัหาว่าน้องกี้เป็น ‘ลูกพ่อ’ หรอืไม่ก ็‘เกดิมาชง’ เสมอ 

ไม่ยอมเรยีกน้องกี้ว่าน้องกี้อย่างที่คณุพ่อฝากฝัง ไมต่่างกบันอ้งสาวที่มใิคร่

เข้าหน้ากันกับพี่ ตั้งแต่คุณพ่อจากไปน้องกี้ก็มีสภาพคล้ายไส้ติ่งของบ้าน 

เป็นคนที่ไม่มใีครให้ความส�าคญัหรอืสนใจว่าจะไปจะอยู ่ไม่มใีครรู้ว่าตกลง

เธออายเุท่าไร เพราะไม่เคยมใีครจ�าได้ว่าเธอเกดิวนัไหน ไม่ ทั้งที่ใกล้เข้ามา

อกีแค่ไม่กี่วนั

แต่ถึงอย่างนั้นน้องกี้ก็ยังรักคุณแม่ เย็นป่านนี้เห็นบ้านเงียบเชียบ 

คาดว่ามารดาคงยังไม่กลับมาจากงานก็พานสงสารในจิต คิดเสียงดังอย่าง

นางเอกละครว่า “โถ คณุแม่ขา เมื่อไหร่น้องกี้จะท�าให้คุณแม่หายเหนื่อยได้ 

นานตั้งเท่าไหร่ที่คุณแม่ท�างานหนกัเพื่อพวกเรา...”
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ความคดิชะงกัเพราะเสยีงดงัข้างรั้ว “นงัลคั! กลบัแต่วนั นกึว่าเอง็

ตามแม่ตามน้องไปขูดหาหวยที่วดับางตะไคร้ซะอกี!”

น้องกี้ปิดตาดบัดนตรดีรามาแทบไม่ทนั ไม่อยากหนัแต่กต็้องหนัหา 

เพราะมารยาทดงีามตามแบบที่คุณพ่อปลูกฝังมาล้วนๆ

“เมื่อไหร่เอง็จะมาตดัหมามุ่ยตรงนี้ซะท ีข้ายื่นหน้ามาดูไม่ถนดั” 

ป้าปรกิเป็นเพื่อนบ้านฉบบัสู่รู ้ก�าแพงรอบบ้านแกมรูีเพราะถูกเจ้าของ

เจาะเพื่อถ�้ามองจนพรนุเป็นตะแกรง ที่ร้ายนกัคอืปากแกไม่อยู่สขุ บ้านไม่ใช่

ซพีหีรอืทโีอเอ แต่แทบจะตไีข่ใส่สเีป็นอาชพีหลกั ต�าแยกลายเป็นวโีก้ไฮลกัซ์ 

‘เรื่องจิ๊บๆ’ ไปทนัททีี่เจอปาก ‘แกร่งพร้อมลุย’ ของป้า

ไม่ตอบกระไร หญงิสาวเพยีงยิ้มให้แล้วก้าวต่อเข้าบ้าน อาบน�้าเสรจ็

ก็ยังไร้เงาแม่กับน้องสาว ในที่สุดน้องกี้จึงหลบเข้าห้องนอนมาจ้องหน้าจอ

โทรศพัท์มอืถอื

เบอร์ของพี่เก่ง หมายเลขบนหน้าจอโทรศพัท์พลอยดงึภาพแฟนหนุ่ม

แสดงขึ้นมา 

ก�าย�าแก่กว่าน้องกี้สองปี แต่เนื่องจากเป็นลกูชายคนเดยีวของผูม้อีนั

จะกนิ ชายหนุ่มจงึถูกพะนอจนตดินสิยัเดก็ไม่รู้จกัโต เจ้าส�าอางและเอาแต่

ใจ ตลอดชีวิตเขามีสิทธิ์เลือกได้ ท�าอะไรไม่เน้นจริงจัง การที่คนลักษณะ

อย่างเขายอมโน้มกิ่งมาคบน้องกี้ ลกึๆ แล้วหญงิสาวย่อมรู้ดวี่าเขาคาดหวงั

อะไรเป็นส�าคญั อะไรที่เขายงัไม่ได้ รสใหม่ที่หญงิสาวยงัไม่ยอมให้ชมิ!

ระยะเวลาปีกว่าที่คบกนั น้องกี้ใช้ความสามารถผ่อนยาวผ่อนสั้น เร้า

ให้เขาต้องการ หรี่ให้เขาหวงัรสหวาน แต่ทุกสิ่งนั้นมวีนัจางไป โดยเฉพาะ

กับคนใจร้อนที่เคยได้แต่กลับยังไม่ได้ น้องกี้เคยคิดว่ามันเป็นช่วงเข้าด้าย

เข้าเข็ม ถ้าเธอยอมเสี่ยงใจแข็งต่ออีกนิด สิ่งที่จะพิชิตอาจมากเหมือนถูก

รางวลัแจก็พอต! 

แต่ก็นั่นละ อีกด้านของมันคือความยับเยินถ้าเพียงแต่เธอประเมิน

พลาด และตอนนี้น้องกี้รู้สกึเหมอืนมนัใกล้จะพลาด!
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หลงัจากทะเลาะกนัครั้งสดุท้าย พี่เก่งไม่โทร. หาน้องกี้หลายวนั ไลน์

ไปกไ็ม่อ่าน ส่วนเฟซบุก๊นั่นไม่ต้องพดูถงึ เขายงัคงไม่ยอมรบัเธอเป็นเพื่อน! 

เหตุผลหนึ่งที่น้องกี้ไม่กล้าโทร. ไปกเ็พราะกลวัว่าเขาจะไม่รบัสาย 

ใช่ ถ้าโทร. ไปแล้วพี่เก่งไม่รบัสายเล่า

เสียงสัญญาณโทรศัพท์ดังกรีดความเงียบในบรรยากาศ น้องกี้สั่น

สะท้าน หัวใจลั่นกลองเป็นจังหวะเนิบช้า ขณะที่เริ่มรู้สึกว่าจวนจะหายใจ 

ไม่ออก ปลายทางกม็คีวามเปลี่ยนแปลง

มคีนรบัสาย!

“พี่เก่งขา น้องกี้!...”

อารามดใีจล้มคว�่าทนัททีี่อกีฝ่ายสวนเสยีง “โอ๊ย!...โทร. มาใหม่พรุง่นี้

บ่ายๆ นะยะ พี่เก่งต้องพกัยาว เขาเพิ่งออกแรงจนขาเตยีงหกัไปสองข้าง!”




