
๑
อาทิตย์ดวงที่สาม

	 “จนัทร์เอ๋ยจนัทร์เจ้า		 ขอข้าวขอแกง

ขอแหวนทองแดง		 ผูกมอืน้องข้า

ขอช้างขอม้า	ให้น้องข้าขี่		 ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่ง

ขอเตยีงตั่งให้น้องข้านอน		 ขอละครให้น้องข้าดู

ขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถดิ		 ขอยายเกดิเลี้ยงตวัข้าเอง”

คงเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วส�ำหรับลูกค้ำที่มำอุดหนุนร้ำนขนม
ไทยของปำงสติำงศุ์ ที่จะได้ยนิเสยีงเพลงกล่อมเดก็ซึ่งร้องชดับ้ำงไม่ชดับ้ำง

ดงัลอดออกมำจำกหลงัร้ำนเสมอ บำงครั้งถ้ำอำรมณ์ด ีนกัร้องตวัน้อยวยั

สี่ขวบกว่ำก็จะออกมำโชว์ตัว นั่งยิ้มแป้นแล้นร้องเพลงโปรดอยู ่หน้ำ

เคำน์เตอร์ คอยช่วยแม่ของเธอขำยของด้วย ควำมน่ำรักน่ำเอ็นดูนี้เองที่

ท�ำให้เดก็น้อยกลำยเป็นขวญัใจของเหล่ำลูกค้ำ 

วันนี้เป็นวันสุดท้ำยที่ร้ำนจะเปิดให้บริกำร ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป 

ปำงสติำงศุจ์ะต้องสลดัครำบเจ้ำของร้ำนขนมเลก็ๆ ในทำวน์เฮำส์เก่ำๆ คูหำ
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เดยีว ไปเป็นเชฟขนมไทยในบรษิทัครวักำรบนิ๑ แห่งหนึ่งแทน

หำกจะถำมว่ำเพรำะเหตุใดเธอจึงตัดสินใจเช่นนี้ เหตุผลเดียวที่คน

เป็นแม่อย่ำงเธอให้ควำมส�ำคัญที่สุดมำตลอดก็คงหนีไม่พ้นลูกๆ ของเธอ

นั่นเอง คู่ฝำแฝดชำยหญงิตวัน้อยซึ่งเปรยีบเสมอืนแก้วตำดวงใจ

“คุณแม่ขำ คุณแม่ขำ ดูส ิจนัทร์เจ้ำวำดรูปสวยไหมคะ”

จนัทร์เจ้ำ หรอืเดก็หญงิพรพระจนัทร์ เอ่ยเสยีงเจื้อยแจ้ว มอืน้อยๆ 

ยื่นส่งกระดำษที่ตนบรรจงขีดเขียนด้วยสีเทียนเป็นรูปกำร์ตูนให้มำรดำดู

หมำยจะอวดในควำมสำมำรถ และกไ็ด้กำรตอบรบัที่ด ี เมื่อคุณแม่ยงัสำว

ในชุดเดรสยำวสีลำเวนเดอร์ชะโงกหน้ำมำหอมแก้มป่องๆ นั้นแทนรำงวัล

คนเก่ง

“โอ้โห ลูกวำดเองเลยหรอื เก่งมำกเลยจ้ะ สวยมำกๆ” 

พอได้รับค�ำชม ใบหน้ำเล็กจิ้มลิ้มรำวตุ๊กตำของเด็กหญิงวัยสี่ขวบก็

แต่งแต้มไปด้วยรอยยิ้มสดใส ก่อนเท้ำเลก็จะวิ่งตื๋อกลบัไปยงัหลงัร้ำนเพื่อ

ไปอวด ‘พริ้งเพรำ’ พี่เลี้ยงคนเกำ่คนแก่ซึ่งคงก�ำลงัวุ่นกบักำรเคลยีร์ของใส่

ลงัเพื่อเตรยีมปิดร้ำนต่อ

“ผมกว็ำดมำเหมอืนกนัฮะ”

ปำงสิตำงศุ์หันไปทำงตะวัน แฝดผู้พี่ของจันทร์เจ้ำที่ก�ำลังยืนตัวลีบ 

กล้ำๆ กลวัๆ อยู่ที่หลงัประต ูเดก็ชำยมใีบหน้ำที่น่ำเอน็ด ูละม้ำยคล้ำยคลงึ

กับน้องสำวของเขำอยู่ไม่น้อย แต่สิ่งที่สองแฝดแตกต่ำงกันคงเป็นอุปนิสัย

และกำรปฏสิมัพนัธ์กบัคนอื่นมำกกว่ำ 

ตะวนัเป็นเดก็พดูน้อย มกัจะกลวัคนแปลกหน้ำ และไม่ค่อยมั่นใจใน

ตวัเอง แตกต่ำงจำกจนัทร์เจ้ำที่ช่ำงพดูช่ำงคยุ มคีวำมมั่นใจ และไม่เคยกลวั

ที่จะมปีฏสิมัพนัธ์กบัคนอื่นเลย

ครั้นเหน็ว่ำลกูชำยแสดงท่ำทแีบบนั้น หญงิสำวจงึกวกัมอืเรยีกเขำมำ

๑ ครวักำรบนิ (Catering) ฝ่ำยผลติอำหำรและเครื่องดื่มเพื่อให้บรกิำรบนเครื่องบนิ
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หอมฟอดใหญ่พลำงเอ่ยชมเชย ซึ่งกไ็ด้ผลด ี เพรำะในนำทถีดัมำเดก็ชำยก็

เริ่มยิ้มได้ มคีวำมมั่นใจที่จะแสดงผลงำนของตวัเองมำกขึ้น 

“พ่อศลิปินตวัน้อยของแม่ วำดสวยจงัเลย นี่แม่หรอืจ๊ะ” ปำงสติำงศ์ุ

หัวเรำะอำรมณ์ดี เมื่อเด็กน้อยยืนยันว่ำลำยเส้นรูปผู้หญิงแก้มแดงนั้นคือ

ตวัเธอจรงิๆ “สวยกว่ำตวัจรงิเยอะเลย เอ แล้วเดก็ผู้หญงิผูกโบที่ยนืข้ำงๆ 

คอืน้องสำวลูกใช่ไหมเอ่ย”

“ใช่ฮะ นี่จนัทร์เจ้ำ ส่วนคนนี้กย็ำยพริ้ง” เดก็ชำยจิ้มนิ้วบนกระดำษ

เรียงตำมล�ำดับบุคคลในภำพจนกระทั่งหยุดที่คนสุดท้ำย เป็นรูปอัศวิน 

ตวัน้อยยกดำบชี้ไปบนฟ้ำที่มอีำทติย์ดวงโตก�ำลงัฉำยแสง “ส่วนนี่ผมเองฮะ”

“เท่จงัเลย ลูกอยำกเป็นอศัวนิหรอืจ๊ะ”

“ฮะ เป็นอศัวนิด”ี 

“ดยีงัไงหรอืจ๊ะ”

“จะได้ปกป้องจันทร์เจ้ำได้” เด็กชำยพูดอุบอิบ สร้ำงทั้งควำม

ประหลำดใจและชื่นใจให้แก่คนเป็นแม่ไม่น้อย ยังไม่ทันจะได้พูดอะไร

มำกกว่ำนี้ อศัวนิตะวนักเ็ผ่นแผลว็หำยไปยงัหลงัร้ำน คำดว่ำคงไปรวมกลุม่

กบัน้องสำว อวดภำพเขยีนมำสเตอร์พซีกบัพี่เลี้ยงเป็นแน่

ปำงสติำงศุ์ยิ้มอ่อน มองตำมลูกน้อยจนลบัสำยตำ อกีไม่นำนเดก็ๆ 

กจ็ะต้องเข้ำโรงเรยีนแล้ว แม้กำรท�ำร้ำนขนมจะเป็นควำมฝันของเธอ แต่มนั

ไม่เพยีงพอที่จะแบกรบัค่ำใช้จ่ำยที่นบัวนัจะยิ่งมำกขึ้นได้ หนี้สนิเริ่มพอกพนู

จนเคลยีร์ไม่ได้ 

ในระหว่ำงที่ก�ำลงัมองหำลูท่ำงใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรำยได้ให้ครอบครวัอยู่

นั่นเอง จกัรพนัธ์ ลูกค้ำขำประจ�ำคนหนึ่งของร้ำนกแ็นะน�ำให้เธอเข้ำท�ำงำน

ในบรษิทัครวักำรบนิที่เขำท�ำงำนอยู ่เป็นโชคดหีรอืเหตุบงัเอญิกไ็ม่ทรำบ ที่

เจ้ำนำยของเขำเกดิตดิอกตดิใจรสชำตขินมของเธอ จนเชื้อเชญิให้เข้ำไปร่วม

งำนในฐำนะ ‘เชฟขนมไทย’ คนใหม่ของบรษิทั 

เธอลองเข้ำไปรับกำรประเมินทักษะกำรท�ำอำหำรตำมที่จักรพันธ์
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แนะน�ำ และเมื่อผลออกมำว่ำเธอผ่ำนกำรประเมินและมีสิทธิ์เข้ำท�ำงำน  

หญงิสำวจงึตดัสนิใจปิดร้ำนขนม เพรำะต้องกำรทุม่เทเวลำทั้งหมดให้แก่งำน

ใหม่ กำรเป็นเชฟในบรษิทัใหญ่ที่มรีำยได้สงูและมั่นคง คงจะแก้ปัญหำเรื่อง

หนี้สนิ และเนรมติอนำคตที่ดใีห้แก่ลูกๆ ของเธอได้ 

เสยีงโทรศพัท์ในร้ำนที่ดงัขึ้นท�ำให้หญงิสำวซึ่งง่วนอยูห่ลงัเคำน์เตอร์

คดิเงนิ จ�ำต้องผละจำกงำนตำมปกตติรงไปรบัสำยที่มุมหนึ่งในห้อง 

“สวสัดคี่ะ มอีะไรให้รบัใช้หรอืเปล่ำคะ”

“ไม่บงัอำจหรอกครบั ผมเองต่ำงหำกที่รอรบัใช้คุณ” เสยีงทุ้มๆ ที่

ดงัขึ้นพร้อมด้วยเสยีงหวัเรำะลงลกูคอชดุใหญ่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพำะที่ท�ำให้

เจ้ำของร้ำนสำวเดำได้ไม่ยำกว่ำปลำยสำยเป็นใคร

“คณุเหม? ท�ำไมไม่โทร. เข้ำมอืถอืฉนัล่ะคะ โทร. เข้ำมำที่ร้ำนท�ำไม”

“นำนๆ ครั้งผมกอ็ยำกลองเป็นลกูค้ำของคณุลกูจนัสกัท ีได้ยนิเสยีง

ลอืเสยีงเล่ำอ้ำงมำนำนแล้วว่ำ ร้ำนนี้นอกจำกขนมอร่อยแล้ว เจ้ำของร้ำนยงั 

‘หวำน’ ไม่แพ้ขนมที่ท�ำอกีด้วย ผมอยำกรูเ้หลอืเกนิว่ำจรงิหรอืเปล่ำ เมื่อไร

คุณจะใจอ่อนยอมให้ผมพสิูจน์เสยีทลี่ะครบั”

สำวใจแขง็ผ่อนลมหำยใจออกมำเฮอืกใหญ่ 

“พอเลยค่ะ หยุดเล่นได้แล้ว วนันี้ไม่มบีนิหรอืคะ”

ปำงสิตำงศุ์ปรำมคนชอบเกี้ยว เธอรู้จักกับเหมรัชต์โดยบังเอิญเมื่อ

หกเดอืนก่อน เขำเป็นนกับนิหนุม่เจ้ำเสน่ห์ ซึ่งบงัเอญิเหลอืเกนิที่สำยกำรบนิ

ที่เขำท�ำงำนอยูน่ั้นคอื บรษิทัซนัแอร์ไลน์ บรษิทัแม่ของซนัแอร์ไลน์แคเทอรงิ 

ที่เธอก�ำลงัจะเข้ำไปท�ำงำนในส่วนของครวักำรบนินั่นเอง 

ตั้งแต่ที่รู้จักกันมำ เหมรัชต์มักจะแสดงออกชัดเจนว่ำมีใจให้เธอ 

แถมยังคอยเอำใจใส่ลูกน้อยของเธอโดยไม่รังเกียจ แต่คุณแม่ยังสำวก็ยัง

เว้นระยะห่ำงให้ควำมสัมพันธ์นี้เป็นเพียงมิตรภำพของเพื่อนเท่ำนั้น เพรำะ

ยังไม่พร้อมเปิดรับควำมสัมพันธ์ในแบบที่พิเศษกว่ำนี้ หัวใจของเธอถูก

ปิดตำยไปหลำยปีแล้ว และไม่รู้ว่ำเมื่อไรถึงจะพร้อมรับใครเขำ้มำอกี เธอ
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หวำดกลัวเกินกว่ำจะเริ่มต้นใหม่ กลัวว่ำสุดท้ำยแล้วเรื่องรำวมันจะลงเอย

เช่นเดมิ 

“ไม่มคีรบั ผมบนิต่อไปซรูกิพรุง่นี้ คดิถงึเลยโทร. มำหำ น่ำเสยีดำย

ที่ตำรำงบนิผมช่วงนี้แน่นมำก กว่ำจะได้กลบัไทยกค็งอกีสองสปัดำห์โน่นเลย 

ไม่อย่ำงนั้นคงแวะไปช่วยคุณจดัของแล้ว คุณลูกจนัอุตส่ำห์จะเริ่มงำนใหม่

ทั้งท”ี

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ทำงนี้เรยีบร้อยด ีฉนัจดักำรได้ค่ะ” 

ปำงสติำงศุก์ล่ำวขอบคณุตำมมำรยำท เป็นช่วงจงัหวะเดยีวกบัที่เสยีง 

กรุ๊งกริ๊งของกระดิ่งบนบำนประตูหน้ำร้ำนดงัขึ้น เป็นสญัญำณที่บ่งบอกว่ำ

มลีูกค้ำรำยใหม่เข้ำมำ 

“ยนิดตี้อนรบัค่ะ รอสกัครู่นะคะ” 

เธอส่งเสียงไปต้อนรับ ตั้งใจจะรีบวำงสำยจำกเหมรัชต์และออกไป

รบัรองลูกค้ำตำมหน้ำที่ แต่ปลำยสำยไม่ยอมให้เธอท�ำแบบนั้น เขำอดิออด

ไม่ยอมวำงสำย จนหลำยนำทผ่ีำนไป เธอจงึจ�ำเป็นต้องใจร้ำย ตดับทสนทนำ

เขำเสีย เพรำะไม่อยำกให้ลูกค้ำรอนำนมำกไปกว่ำนี้ ต่อให้วันนี้เป็นวัน

สุดท้ำยของร้ำน แต่เธอกอ็ยำกจะจบทุกอย่ำงด้วยควำมประทบัใจ

“ขอโทษที่ท�ำให้รอนำน สนใจขนมชนดิไหนเป็นพเิศษไหมคะ”

ค�ำถำมของเธอคงไม่ได้รบัค�ำตอบเสยีแล้ว เพรำะเมื่อเธอกลบัเข้ำมำ 

บำนประตูหน้ำร้ำนก็ก�ำลังปิดตำมหลังลูกค้ำพอดี ทันเห็นแค่แผ่นหลังไวๆ 

ในชุดสูทเนี้ยบกรบิของลูกค้ำเท่ำนั้นเอง

หญงิสำวคดิอย่ำงปลงตก เดำว่ำเธอคงต้องเสยีลูกค้ำไปอกีหนึ่งรำย

แน่แล้ว แต่ไม่เป็นอย่ำงนั้น เมื่อสำยตำพลนัสงัเกตเหน็ว่ำ กระเช้ำขนมไทย

ที่เธอบรรจงจัดไว้ตำมออร์เดอร์ของจักรพันธ์หำยไปจำกเคำน์เตอร์แล้ว 

เหลอืไว้เพยีงเงนิที่มกีระดำษโน้ตแนบไว้เท่ำนั้น

‘มารบัแล้ว	ตามสญัญา’

ข้อควำมสั้นๆ ที่เขยีนด้วยลำยมอืท�ำให้เจ้ำของร้ำนถงึกบังงเป็นไก่ตำ
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แตก แม้จะมองไม่ชดันกั แต่ผูช้ำยคนเมื่อครูไ่ม่ใช่จกัรพนัธ์แน่นอน เพรำะ

หำกเป็นเขำ เขำคงไม่จำกไปโดยไม่กล่ำวทกัทำยเช่นนี้ บำงทเีขำอำจวำนให้

คนอื่นมำรบัขนมแทนกระมงั แต่กน็ั่นละ ให้คนมำรบัขนมที่สั่งจองไว้แทน

เขำยงัพอเข้ำใจได้ แต่เหตุใดต้องเขยีนโน้ตแบบนี้กนัเล่ำ เธอเคยไปสญัญำ

อะไรกบัเขำเมื่อไรกนั 

ปำงสิตำงศุ์บ่นในใจไปพลำงคลี่นับเงินที่ถูกทิ้งไว้ไปพลำง พอเห็นว่ำ

จ�ำนวนเงนิที่ได้รบัมำมำกกว่ำรำคำขนมหลำยเท่ำ เธอกไ็ม่รอช้ำรบีวิ่งออกไป

นอกร้ำน ตั้งใจจะคนืเงนิส่วนที่เกนิมำให้ลกูค้ำ แต่ว่ำช้ำไปหน่อย เพรำะเมื่อ

วิ่งออกไป รถยนต์สีขำวไข่มุกคันหนึ่งซึ่งเธอคำดว่ำน่ำจะเป็นของลูกค้ำคน

ดังกล่ำวก็แล่นจำกไปเสียแล้ว ได้เห็นแค่ท้ำยรถหรูรำคำเหยียบแปดหลัก

ผ่ำนหน้ำไปแวบหนึ่งเท่ำนั้นเอง

แปลกคนจรงิ! สำวเจ้ำนกึค่อนขอดในใจ ก้มลงมองกระดำษโน้ตใน

มอือกีครั้ง กลิ่นหอมจำงๆ ลอยจำกกระดำษมำเตะจมูก ไม่ใช่กลิ่นจำกตวั

กระดำษเอง น่ำจะเป็นกลิ่นน�้ำหอมจำกชำยแขนเสื้อของผู้ที่บรรจงเขียน

ข้อควำมนี้ต่ำงหำก

‘กลิ่นหอมจงั’

กลิ่นหอมละมุนอบอุ่น ช่ำงคุ้นเคยอย่ำงน่ำประหลำด มันท�ำให้เธอ

นึกถึงทุ่งดอกหญ้ำแสนสวยในฤดูร้อนอันสว่ำงไสว แล้วยังลำยมือนั่นอีก 

รำวกบัว่ำเมื่อนำนแสนนำนมำแล้ว เธอเคยสมัผสักบัสิ่งเหล่ำนี้จนคุน้ชนิ แต่

ที่ไหนและเมื่อไรกนั 

ก่อนที่จะนึกอะไรออก พริ้งเพรำก็ออกมำตำมเธอให้กลับเข้ำไปใน

ร้ำนเสยีก่อน คงถงึเวลำอนัสมควรที่จะต้องปิดร้ำนแล้ว เพรำะจนัทร์เจ้ำวิ่ง

ออกมำเกำะแข้งขำมำรดำ ส่งเสียงออดอ้อนร้องขออำหำรเย็น ส่วนตะวัน

นั้นแม้จะเดนิตำมมำห่ำงๆ เงยีบๆ แต่ดูจำกสหีน้ำแล้วคงจะหวิไม่แพ้กนั

“คุณแม่ขำ จนัทร์เจ้ำจ๊อกๆ แล้วค่ะ”

“ท้องร้องจ๊อกๆ แล้วหรอืจ๊ะ” หญงิสำวหวัเรำะควำมไร้เดยีงสำของ
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บตุรสำว อดไม่ได้ที่จะจั๊กจี้พงุกลมๆ ของหนนู้อยอย่ำงมนัเขี้ยว “นี่แน่ะ หวิ

แล้วสทิ่ำ งั้นแม่จะท�ำอะไรให้กนินะ ลูกอยำกกนิอะไรจ๊ะเยน็นี้”

“ทุกอย่ำงเลยค่ะ ยิ่งหนมๆ ของคุณแม่ อำหย่อยที่สุดในโลก!”

“จ้ำ มำเถอะ เข้ำบ้ำนกนั ทำนข้ำวแล้วจะได้หม�่ำหนมๆ ที่ลูกชอบนะ

จ๊ะ”

หญิงสำวรับค�ำเจ้ำนำยน้อยเสียงใส ก่อนอุ้มกระเตงเข้ำเอวและพำ 

กลบัเข้ำไปในบ้ำน คนืนั้นเธอรบีท�ำกจิวตัรประจ�ำวนัให้เสรจ็สิ้นเรว็กว่ำปกต ิ

ตั้งใจเตรยีมร่ำงกำยและจติใจให้พร้อมรบัวนัส�ำคญั 

หลงัจำกเล่ำนทิำนและส่งลูกน้อยเข้ำนอนแล้ว หญงิสำวจงึค่อยออก

มำจำกห้อง เพิ่งจะแง้มประตปิูดสนทิ ยงัไม่ทนัเดนิไปไหน กห็นัมำเหน็พริ้ง-

เพรำ หล่อนยนืรรีออยู่หน้ำห้อง ในมอืถอืถำดที่มแีก้วใส่นมมำด้วย 

“เจ้ำตวัเลก็หลบัแล้วหรอืคะ”

“เพิ่งหลับไปเมื่อกี้นี้เองค่ะ” ว่ำแล้วก็ก้มลงมองนมทั้งสองแก้วอย่ำง

สงสยั “ป้ำจะยกเครื่องดื่มมำให้พวกเดก็ๆ ดื่มก่อนนอนหรอืคะ”

“ใช่ค่ะ แต่ดูท่ำจะช้ำเกนิไป”

ปำงสติำงศุย์ิ้มอ่อน เหน็แล้วกช็วนให้นกึถงึเรื่องในอดตี สมยัเธอเป็น

เดก็ ยงัเป็นคณุหนทูี่ถกูประคบประหงมอย่ำงดใีนตระกลูศศลิกัษณ์ เวลำที่

งอแงหรอืหลบัยำก พริ้งเพรำกจ็ะน�ำนมอุ่นๆ มำให้เธอดื่มก่อนนอนเสมอ 

“ถ้ำอย่ำงนั้นกเ็อำมำนี่เถอะค่ะ เดก็ๆ หลบักนัหมดแล้ว เดี๋ยวลูกจนั

จดักำรเอง”

ว่ำแล้วกเ็อื้อมมอืไปหยบิแก้วนมมำดื่มจนหมด เครื่องดื่มที่น�ำมำให้

เดก็ๆ นั้นไม่เคยร้อนมำนำนแล้ว มนัเยน็ชดืรำวกบัไม่เคยถกูอุน่มำก่อน ซึ่ง

เธอกไ็ม่ทรำบเหมอืนกนัว่ำเป็นเพรำะเหตุใด ทุกครั้งที่ถำมถงึเรื่องนี้ พริ้ง-

เพรำกม็กัจะอกึอกั ท�ำหน้ำล�ำบำกใจทุกครั้งไป 

หล่อนรบัค�ำว่ำจะปรบัปรงุให้ดขีึ้นในครำวหน้ำ แต่มนัไม่เคยเกดิขึ้น 

เพรำะทกุค�่ำคนื นมในแก้วกย็งัคงเยน็เหมอืนเคย แม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เธอ
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ก็อดกังวลไม่ได้ เพรำะไม่แน่ใจว่ำพริ้งเพรำมีปัญหำส่วนตัวอะไรหรือเปล่ำ 

หำกมเีธอกอ็ยำกจะช่วยเหลอื

“เรื่องปิดร้ำน คุณลูกจนัคดิดแีล้วใช่ไหมคะ”

คงไม่ได้มีเพียงปำงสิตำงศุ์เท่ำนั้นที่กังวลกับเรื่องนี้ พริ้งเพรำเองก็

กังวลไม่แพ้กัน คงจะเป็นห่วง เพรำะรู้ดีว่ำกำรเปิดร้ำนขนมเป็นควำมฝัน

ของเธอตั้งแต่ครั้งเยำว์วยั กำรท�ำใจปิดร้ำนเพื่อมุง่หน้ำสูเ่ส้นทำงใหม่ ซึ่งไม่รู้

ว่ำจะมอีะไรรออยู่ คงเป็นเรื่องยำกเหมอืนกนั

“คดิดแีล้วค่ะ ถงึแม้จะต้องปิดร้ำน แต่กำรเข้ำไปท�ำงำนในซนัแอร์-

ไลน์ท�ำให้มรีำยได้มั่นคงขึ้น ตะวนักบัจนัทร์เจ้ำเองกโ็ตขึ้นทกุวนั อกีไม่นำน

กต็้องเข้ำโรงเรยีนแล้วด้วย ลูกจนัไม่อยำกให้พวกเดก็ๆ ล�ำบำก”

“แต่ร้ำนนี้เป็นควำมฝันของคุณไม่ใช่หรอืคะ”

“ควำมฝันของคนเป็นแม่ คือกำรเห็นลูกอยู่ดี มีสุขต่ำงหำกล่ะคะ  

ลูกจนัไม่เป็นไรหรอก ป้ำพริ้งอย่ำห่วงเลย อกีอย่ำงดเีสยีอกี คดิในอกีแง่ 

ขนมของลกูจนัจะเป็นที่รูจ้กัมำกขึ้น เพรำะได้ขึ้นไปอยูบ่นเครื่อง ทกุคนไม่ว่ำ

จะเป็นคนไทยหรอืต่ำงชำตจิะได้มคีวำมสุขกบัขนมที่ลูกจนัท�ำ ดจีะตำยไป”

พอได้ฟังอย่ำงนั้น พริ้งเพรำก็คลำยควำมกังวลลง เห็นได้ชัดจำก 

รอยยิ้มบำงๆ ของหล่อน แต่ยงัไม่ทิ้งแววควำมเป็นห่วงเป็นใยในน�้ำเสยีง 

“คุณจะท�ำได้ดคี่ะ ยงัไงกพ็ยำยำมเข้ำ ป้ำจะเป็นก�ำลงัใจให้คุณค่ะ”

ปำงสติำงศุย์ิ้มรบัค�ำพี่เลี้ยง ก่อนจะกลบัไปยงัห้องของตวัเอง ล้มตวั

ลงนอนบนฟูกเก่ำ โดยหำรู้ไม่ว่ำอกีไม่กี่ชั่วโมงต่อจำกนี้ เรื่องรำวในอดตีที่

เธออยำกลมืเลอืนนกัหนำ ก�ำลงัจะหวนกลบัมำอกีครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงชวีติ

ของเธอและลูกน้อยไปตลอดกำล!

เช้ำวนัต่อมำ หำกไม่นบัเรื่องที่อำกำศร้อนจดัเป็นพเิศษ กถ็อืเป็นเช้ำ

อันสดใสเหมำะแก่กำรเริ่มต้นทำงเดินใหม่เป็นอย่ำงมำก ปำงสิตำงศุ์ในชุด

กำงเกงท�ำงำนทะมดัทะแมงลงมำรบัประทำนอำหำรเช้ำพร้อมกบัลูกๆ ของ

เธอ มอืหนึ่งคอยใช้ผ้ำกนัเป้ือนซบัมมุปำกเดก็ๆ ที่ช่ำงกนิเลอะเทอะ ส่วนอกี



น ว ต ำ  l  15

มือก็ตักอำหำรเข้ำปำกตัวเองสลับกับตรวจเช็กสภำพตัวเองในกระจก เพื่อ

ให้มั่นใจว่ำ ตนจะดูดทีี่สุดในวนัส�ำคญั

“วนันี้อำกำศร้อนจรงิๆ ไม่รู้ว่ำโลกนี้มพีระอำทติย์กี่ดวงกนัแน่” 

ค�ำบ่นลอยๆ ที่เธอไม่ได้หวงัว่ำจะได้รบัค�ำตอบ แต่เดก็ชำยตวัน้อย

กลบัช่วยตอบให้เสยีอย่ำงนั้น

“สำมดวงฮะ”

“สำมดวงยงัไงหรอืจ๊ะ”

เดก็ชำยตะวนัเงยหน้ำจำกชำมโจ๊ก ชี้ไปบนเพดำนก่อนจะเริ่มนบัอย่ำง

ขะมกัเขม้น 

“ก.็..หนึ่ง” เขำว่ำ แล้วเปลี่ยนมำชี้ที่ตวัเอง “สอง”

หญงิสำวอมยิ้ม เริ่มสนใจในควำมช่ำงคดิของบุตรชำยคนโต

“แล้วดวงที่สำมล่ะ ไปอยู่ที่ไหน”

“อยู่กบัคุณแม่ไงฮะ”

คิ้วเรยีวสวยขมวดมุน่ และกถ็งึบำงอ้อ หวัเรำะร่วน เมื่อนิ้วเลก็เฉลย

ค�ำตอบด้วยกำรชี้ไปที่กระดำษวำดเขยีนที่ถูกแปะไว้บนฝำผนงัดำ้นหลงัเธอ 

อัศวินตะวันกับครอบครัว และอำทิตย์ดวงโตสีแดงก�ำลังเปล่งรัศมีอยู่บน

ท้องฟ้ำ 

“จรงิด้วยจ้ะ ถูกของลูก มสีำมดวงจรงิๆ ตะวนัของแม่เก่งจงัเลย”

“ท�ำไมชมแต่พี่ตะวันคะ จันทร์เจ้ำก็เก่งนะ ดูสิคะ” ครำวนี้เสียงใส

ของแฝดผู้น้องที่อยำกประท้วงดังขึ้นมำบ้ำง คงอยำกจะหำอะไรอวดบ้ำง 

เลยยกชำมข้ำวที่กนิเสยีเกลี้ยงขึ้นอวดมำรดำ 

“โอ้โห จันทร์เจ้ำก็เก่งไม่แพ้กัน หม�่ำๆ ข้ำวหมดด้วย ไหนมำนี่ซ ิ

ทั้งสองคน มำให้แม่หอมหน่อยเรว็ คนเก่ง”

เด็กหญิงพรพระจันทร์ยิ้มแก้มปริเมื่อได้รับค�ำชม ยื่นแก้มมำให้

มำรดำหอมอย่ำงรูง้ำน ส่วนเดก็ชำยตะวนัยงัคงนั่งนิ่ง คงจะเขนิเลยไม่ยอม

ขยับตัวมำให้มำรดำกอดหรือหอมง่ำยๆ แต่สุดท้ำยก็หนีไม่พ้น โดนขโมย
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หอมฟอดใหญ่อยู่ด ี

พอเก็บเกี่ยวก�ำลังใจจนเต็มที่แล้ว ปำงสิตำงศุ์จึงเดินทำงไปท�ำงำน 

ตลอดกำรเดินทำงบนรถประจ�ำทำง เธอเฝ้ำภำวนำให้กำรเริ่มงำนวันแรก

เป็นไปด้วยดี และค�ำภำวนำก็เป็นผล เพรำะทุกอย่ำงรำบรื่นมำก ออกจะ

มำกเกินไปด้วยซ�้ำ เพียงแค่ก้ำวมำถึงหน้ำบริษัท ยังไม่ทันเข้ำไปด้ำนใน 

จักรพันธ์ซึ่งยืนรีรออยู่แถวศำลพระภูมิหน้ำบริษัทก็ปรำดมำต้อนรับเธอ

รำวกบัเป็นบุคคลส�ำคญักไ็ม่ปำน

“มำแล้วหรอืครบั”

“คุณจกัร”

จกัรพนัธ์เป็นชำยหนุม่ร่ำงสนัทดั บคุลกิปรำดเปรยีว เขำก้ำวมำด้ำน

หน้ำ ยิ้มแฉ่งจนดวงตำเลก็หยเีป็นเส้นตรง เอื้อมมอืมำจบัมอืเธอเขย่ำเรว็ๆ 

หลำยครั้งเป็นกำรทกัทำย คงจะตื่นเต้นไม่แพ้กนั เพรำะเขำเองที่เป็นคนช่วย

แนะน�ำงำนนี้ให้เธอ

“ผมรอคุณอยู่เลย เชิญข้ำงในดีกว่ำครับ เชฟ อ้อ ต่อไปนี้ผมขอ

อนุญำตเรยีกคุณแบบนี้นะครบั”

หญงิสำวยิ้มเขนิ คงจะยงัไม่ชนิกบัค�ำเรยีกขำนแบบใหม่ เธอเดนิตำม

เจ้ำถิ่นเข้ำไปด้ำนในอำคำร รำวกบัเป็นอำณำจกัรบนสวรรค์ย่อมๆ ทกุอย่ำง

ในที่แห่งนี้ล้วนถกูตกแต่งอย่ำงหรหูรำ สะดวกสบำย และเป็นสดัส่วน เหล่ำ

พนกังำนเดนิกนัขวกัไขว่ 

“ที่นี่ใหญ่โตดนีะคะ คนกเ็ยอะด้วย”

“ครบั เรำมพีนกังำนหลำยพนัชวีติ ออฟฟิศเลยต้องกว้ำงขวำงหน่อย”

“อ้อ แล้วส่วนของครวักำรบนิอยู่ตรงส่วนไหนของตกึหรอืคะ”

“จรงิๆ ครวัผลติอำหำรของเรำอยู่ที่สนำมบนิสุวรรณภูมคิรบั เชฟ

อำจต้องแวะไปที่นั่นบ้ำงเหมือนกัน เวลำเช็กสเปกวัตถุดิบหรือเกิดปัญหำ

อะไรอื่น แต่หลกัๆ ออฟฟิศเชฟจะอยู่ที่นี่”

ปำงสติำงศุ์พยกัหน้ำรบัรู้ ขณะเดนิตำมหลงัคนน�ำทำงเข้ำไปในลฟิต์
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ตรงไปยงัชั้นที่สำมสบิ คงจะกลวับรรยำกำศเงยีบเชยีบจนเกนิไป จกัรพนัธ์

จงึชวนคุยต่ออย่ำงคนอธัยำศยัดี

“ว่ำแต่เดนิทำงมำล�ำบำกหรอืเปล่ำครบั ควำมจรงิให้รถของบรษิทัไป

รบัที่บ้ำนจะสะดวกสบำยกว่ำนะครบั”

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ แค่นี้ฉนักเ็กรงใจจะแย่แล้ว คณุจกัรอตุส่ำห์เป็น

ธุระให้ตั้งหลำยเรื่อง ขอบคุณมำกเลยนะคะ” 

“โอ๊ย ไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครบั ผมไม่ได้ท�ำอะไรเลย ทั้งหมด

เป็นเพรำะควำมสำมำรถของเชฟเอง” ชำยหนุม่รบีออกตวัปฏเิสธ แต่กไ็ม่ได้

ท�ำให้สำวเจ้ำรู้สกึตดิค้ำงน้อยลงเสยีเมื่อไร

“ได้ยังไงล่ะคะ ถ้ำไม่มีคุณ ฉันคงไม่ได้ท�ำงำนที่นี่แน่ แต่ก็ไม่รู้จะ

ตอบแทนยงัไงด”ี

“เอำอย่ำงนี้ ถ้ำเชฟอยำกจะขอบคุณใครสกัคน นอกจำกตวัเชฟเอง

ละก ็คนคนนั้นไม่ใช่ผมหรอกครบั เพรำะถ้ำนี่เรยีกว่ำโชคชะตำ ผมกเ็ป็น

แค่คนน�ำพำโชคชะตำของเชฟกบัเจ้ำนำยให้มำพบกนัเท่ำนั้นเองครบั เจ้ำนำย

ของผมน่ะ ท่ำนชื่นชมฝีมอืกำรท�ำขนมของเชฟมำก” 

พอเขำกล่ำวถงึ ‘เจ้ำนำย’ ปำงสติำงศุก์อ็มยิ้ม แม้จะไม่เคยเหน็ตวัจรงิ 

แต่จำกค�ำบอกเล่ำพฤติกรรมอันน่ำประทับใจจำกปำกของเลขำนุกำรอย่ำง

จกัรพนัธ์ เธอจนิตนำกำรไว้ว่ำ ท่ำนประธำนแห่งซนัแอร์ไลน์น่ำจะเป็นคุณ

ปู่ใจด ีทว่ำยงัไม่ทิ้งเขี้ยวเลบ็ของนกัธุรกจิผู้ประสบควำมส�ำเรจ็ ‘แหลมคม’ 

และ ‘มวีสิยัทศัน์’

“ขนำดนั้นเลยหรอืคะ”

“ใช่ครับ ปกติท่ำนประธำนจะเข้มเรื่องขนมไทยมำก ฝีมือของเชฟ

ท่ำนไหนๆ กไ็ม่เหน็ถกูใจท่ำนสกัรำยเลย ต�ำแหน่งเชฟขนมไทยถงึได้ว่ำงมำ

นำนแล้ว จนกระทั่งท่ำนได้มโีอกำสชมิฝีมอืของเชฟนี่แหละครบั ยงักบัรกั

แรกพบแน่ะ ท่ำนหลงรกัในรสชำตขินมมำก ถงึกบัต้องตำมตวัด่วนกนัเลย

ทเีดยีว”
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“เป็นเกยีรตอิย่ำงยิ่งค่ะ ถ้ำมโีอกำส ฉนัคงได้ขอบคุณเจ้ำนำยของคุณ

ด้วยที่อตุส่ำห์ให้โอกำสดีๆ  แบบนี้แก่ฉนั อ้อ ว่ำแต่ กระเช้ำขนมเมื่อวำนเป็น

ยงัไงบ้ำงคะ ถูกใจคนรบัหรอืเปล่ำ” 

“กระเช้ำขนม?”

“กระเช้ำขนมที่คุณจกัรสั่งจดัไงคะ” 

ครั้นหญงิสำวขยำยควำมเพื่อเตอืนควำมจ�ำ จกัรพนัธ์ที่ดงูงๆ เมื่อครู่

กถ็งึกบัตบหน้ำผำกตวัเองเมื่อถงึบำงอ้อ

“อ๋อใช่! ผมสั่งจดักระเช้ำไว้ให้ท่ำนประธำนนี่นำ แย่จรงิ ผมยุง่จนลมื

ไปเสยีสนทิ ไว้ผมจะแวะไปรบัของวนัพรุ่งนี้นะครบั”

ครำวนี้เป็นปำงสติำงศุ์บ้ำงที่ขมวดคิ้วอย่ำงไม่เข้ำใจ

“เมื่อวำนมคีนรบักระเช้ำไปแล้วค่ะ ฉนักน็กึว่ำคณุจกัรวำนให้ใครมำ

รบัของแทนเสยีอกี เพรำะเขำทิ้งเงนิกบัโน้ตไว้ด้วย”

“เปล่ำนี่ครบั ผมไม่ได้วำนใครไปรบัแทน” 

จกัรพนัธ์ตอบตำมตรง ยงังนุงงไม่หำย เพรำะนอกจำกเขำกบัเจ้ำนำย

แล้ว กไ็ม่มใีครรู้เรื่องที่เขำสั่งจดักระเช้ำขนม 

เป็นไปได้หรอืไม่ว่ำ บำงท.ี..?

“บำงทอีำจจะเกดิควำมเข้ำใจผดิกนัขึ้นค่ะ” ปำงสติำงศ์ุกล่ำวสรุป ตดั

ประเดน็ข้อสนันษิฐำนต่ำงๆ นำนำของอกีฝ่ำยแทบจะในทนัท ี

“ในเมื่อเรื่องนี้เป็นควำมผดิพลำดของฉนัเอง ฉนัจะจดักระเช้ำให้คุณ

ใหม่นะคะ”

เป็นอนัยตุปิระเดน็ดงักล่ำวเรยีบร้อย กระนั้นเลยชำยหนุ่มกไ็ม่ลมืที่

จะกล่ำวขอบคุณเธออกีครั้ง

“ขอบคุณนะครบั ต้องล�ำบำกเชฟอกีครั้งแล้วส”ิ

“ไม่ล�ำบำกหรอกค่ะ ว่ำแต่ครำวนี้จะรบัขนมแบบไหนด ีแบบเดมิหรอื

ว่ำ...” 

“แบบเดิมครับ เจ้ำนำยของผมชอบขนมของคุณ โดยเฉพำะเสน่ห์-
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จนั๒ กบับุหลนัดั้นเมฆ๓ ด้วยแล้ว ชอบมำกเป็นพเิศษ ท่ำนมคีวำมหลงักบั

ขนมพวกนี้น่ะครบั” จกัรพนัธ์ตอบอย่ำงรวดเรว็โดยไม่เสยีเวลำคดิ ทั้งๆ ที่

อกีฝ่ำยยงัไม่ทนัถำมจบประโยคด้วยซ�้ำ

“หรอืคะ ถ้ำอย่ำงนั้นกเ็หมอืนฉนัเลยน่ะส”ิ 

“จรงิหรอืครบั ให้ผมทำยคงเป็นควำมหลงัที่ดมีำกเลยใช่ไหมครบั”

เชฟสำวยิ้มขมขื่น “ตรงกันข้ำมเลยต่ำงหำกค่ะ เป็นควำมทรงจ�ำ 

เลวร้ำยที่ฉนัไม่ปรำรถนำที่จะจดจ�ำเลยสกันดิ”

จกัรพนัธ์คงอยำกจะถำมอะไรต่ออกี แต่ในตอนนั้นลฟิต์ได้เดนิทำง

มำถึงจุดหมำยเสียก่อน เขำจึงได้เปลี่ยนจำกกำรตั้งค�ำถำม มำเป็นพี่เลี้ยง

คอยอธบิำยสิ่งต่ำงๆ ในบรษิทัแทน ชั้นสำมสบิเป็นที่ตั้งของแผนกเธอ เชฟ

ทกุคนมห้ีองท�ำงำนเป็นของตวัเอง แยกเป็นสดัส่วนตำมกลุม่อำหำร ในห้อง

ท�ำงำนกว้ำงขวำงสะดวกสบำยแบ่งเป็นส่วนของออฟฟิศและส่วนของห้อง

ครวั มอุีปกรณ์ท�ำครวัครบครนั ไว้ให้เชฟทดสอบท�ำเมนใูหม่ได้ตลอดเวลำ

หญิงสำวแทบจ�ำไม่ได้ด้วยซ�้ำว่ำตนถูกแนะน�ำให้รู้จักกับใครบ้ำง 

เพรำะมำกจนจ�ำในครำวเดยีวไม่หวำดไม่ไหว แต่เหน็เพื่อนร่วมงำนส่วนใหญ่

เป็นมิตรก็ชวนโล่งใจแล้ว หลังจำกเซ็นสัญญำจ้ำงกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว 

เธอก็หมดเวลำเกือบทั้งวันไปกับกำรเดินทัวร์สถำนที่ท�ำงำน สมเป็นบริษัท

ยกัษ์ใหญ่แห่งยุคจรงิๆ เพรำะแม้จะเดนิขำขวดิตั้งแต่เช้ำจนเยน็ย�่ำ กย็งัเดนิ

ไม่ทั่ว คำดว่ำอำจต้องใช้เวลำอีกเป็นสัปดำห์ หรือแย่หน่อยอำจเป็นเดือน 

๒ ขนมไทยโบรำณ ท�ำจำกแป้งข้ำวเหนยีว ข้ำวเจ้ำ กะท ิและไข่ ผสมเนื้อลูกจนัย ีปั้นเป็น

รูปกลมแบน เลยีนแบบผลจนัอนิ
๓ ขนมชำววงัคล้ำยขนมน�้ำดอกไม้ เป็นขนมที่ได้รบัแรงบนัดำลใจจำกเพลงพระรำชนพินธ์ 

บุหลนัลอยเลื่อน พระรำชนพินธ์ของพระบำทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้ำนภำลยั (รชักำลที่ 

๒) ค�ำว่ำ บุหลนั หมำยถงึดวงจนัทร์ ลกัษณะตวัขนมจงึแต่งสแีป้งด้วยน�้ำดอกอญัชนัสี

ครำมแทนเมฆ วำงไข่แดงตรงกลำงแทนดวงจันทร์ เหมือนดวงจันทร์ที่ก�ำลังลอยเลื่อน

ท่ำมกลำงหมู่เมฆยำมค�่ำคนื
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กว่ำจะส�ำรวจครบ 

กว่ำจะเสร็จสิ้นกำรทัวร์และมีโอกำสกลับมำพักในห้องท�ำงำนตำม

ล�ำพงักไ็ด้เวลำเลกิงำนแล้ว ปำงสติำงศุก์�ำลงัสำละวนกบักำรจดัของ เตรยีม

จะกลบับ้ำนแล้ว กพ็อดกีบัที่เชฟอำหำรไทยห้องข้ำงๆ มำโผล่หน้ำเคำะเรยีก 

คงมเีรื่องส�ำคญัเพรำะท่ำทำงขงึขงัน่ำดู 

“พอดีผมเพิ่งได้รับแจ้งว่ำ อีกประเดี๋ยวคณะผู้บริหำรจะแวะมำที่

แผนกของเรำน่ะครบั เหน็ว่ำท่ำนประธำนกม็ำด้วย อยำกให้เรำอยู่ต้อนรบั

ก่อนครบั”

“ท่ำนประธำน?” สำวเจ้ำทวนค�ำอย่ำงประหลำดใจ คำดไม่ถงึว่ำตนจะ

โชคดีได้พบตัวจริงของผู้มีพระคุณเร็วขนำดนี้ “ท่ำนแวะมำตรวจงำนหรือ

คะ”

“คงอย่ำงนั้นครับ” เชฟอำหำรไทยพูดไปหัวเรำะไปอย่ำงอำรมณ์ด ี

“ปกตผิูบ้รหิำรจะไม่ค่อยลงมำด้วยตวัเองเท่ำไร ถ้ำไม่ใช่เรื่องด่วนหรอืส�ำคญั

จรงิๆ ยิ่งท่ำนประธำนด้วยแล้ว งำนยุ่งมำก ครำวนี้แปลกด ีไม่รู้ลมอะไร

หอบมำ สงสยัจะมเีรื่องส�ำคญัจรงิๆ” 

แม้จะไม่รูว่้ำเรื่องส�ำคญัที่ว่ำคอือะไร แต่ปำงสติำงศุไ์ม่ได้มปัีญหำกบั

กำรมำเยือนของเบื้องบน กลับยินดีเสียอีก เพรำะเธอจะได้ถือโอกำส

ขอบคณุท่ำนประธำนด้วยตวัเองวนันี้เลย ท่ำนประธำนคงจะเป็นที่รกันบัถอื

ของพนกังำนน่ำด ูเหน็ได้จำกอำกปักริยิำยิ้มแย้ม ท่ำทำงตื่นเต้น และต่ำงพำ

กนัจดัขบวนต้อนรบัคณะผู้บรหิำรอย่ำงอบอุ่น ไม่มใีครแสดงท่ำทำงอดึอดั

ไม่เตม็ใจเลย 

ส่วนนี้เองที่ท�ำให้เธอแอบนกึชื่นชมในใจ ประธำนของซนัแอร์ไลน์เป็น

คนแบบไหนกนันะ คงเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมำกแน่ จงึครองใจผูใ้ต้บงัคบับญัชำ

ได้อย่ำงนี้

เชฟสำวคนใหม่เดนิเข้ำไปยนืเป็นคนสุดท้ำยของแถวขบวน รอไปได้

รำวๆ สบินำท ีในที่สุดผู้มำเยอืนกเ็ดนิทำงมำถงึ คณะผู้บรหิำรประกอบไป



น ว ต ำ  l  21

ด้วยชำยและหญงิสูงวยัแลดูฉลำดเฉลยีว มมีำดสมเป็นผู้บงัคบับญัชำ 

“คนไหนคอืเชฟขนมไทยที่มำใหม่”

ค�ำถำมมำจำกชำยชรำอ้วนกลมคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้ำขบวน เขำไว้

หนวดสีขำวและมีแววตำที่ดูใจดี กำรที่จักรพันธ์คอยเดินตำมติดเขำมำ

ตลอดทำง เดำได้ไม่ยำกว่ำเขำต้องเป็นคนส�ำคัญของที่นี่ คงเป็นใครอื่นไป 

ไม่ได้ นอกจำกประธำนบรษิทัที่เธอรอพบ จนิตนำกำรของเธอช่ำงใกล้เคยีง

ควำมจรงิจนน่ำกลวั

“ฉนัเองค่ะ” หญงิสำวกล่ำวยิ้มๆ ก่อนจะก้ำวออกมำจำกแถว ตั้งใจ

จะบอกขอบคุณฝ่ำยนั้นอย่ำงเป็นทำงกำร แต่ต้องชะงกัเมื่อเขำเอ่ยประโยค

ถดัมำ 

“ดีใจที่ได้พบคุณครับ ได้ยินว่ำในรอบกำรประเมินคุณท�ำได้ดีมำก 

น่ำเสียดำยที่ผมติดธุระเลยไม่ได้เข้ำร่วมด้วย แต่ขนมของคุณถูกอกถูกใจ

กรรมกำรหลำยท่ำนเลย บริษัทซันแอร์ไลน์ต้องกำรคนมีควำมสำมำรถ

อย่ำงคุณนี่แหละ ท่ำนประธำนของเรำตำแหลมคมเหมอืนเคย”

แม้จะยิ้มตอบ แต่คิ้วเรียวสวยยังไม่คลำยจำกกำรขมวดมุ่น หำก

ตีควำมจำกค�ำพูดของเขำแล้ว แสดงว่ำชำยชรำคนนี้ไม่ใช่ประธำนบริษัท

อย่ำงนั้นหรือ โชคดีที่เธอไม่ต้องสงสัยนำนกว่ำนี้ เพรำะในนำทีถัดมำ

จกัรพนัธ์กช็่วยแถลงไขให้

“ผมขอแนะน�ำให้เชฟรู้จักนะครับ ท่ำนนี้คือ คุณวิฑูรย์ ผู้จัดกำร

แผนกอนิไฟลต์เซอร์วซิ๔”

“ยนิดทีี่ได้พบคุณค่ะ”

เชฟสำวกล่ำวทกัทำยผูจ้ดักำรด้วยรอยยิ้ม ที่แท้ชำยคนนี้คอืผูจ้ดักำร

๔ In Flight Service คอืแผนกที่ดูแลและจดักำรเรื่องต่ำงๆ บนเครื่องบนิ เช่น ท�ำหน้ำที่ 

คดัเลอืกเมนูอำหำรและเครื่องดื่มแต่ละเที่ยวบนิ เลอืกภำพยนตร์ที่ฉำย เลอืกหนงัสอืให้ 

ผู้โดยสำรอ่ำน ตลอดจนคดัเลอืกแอร์โฮสเตสและสจ๊วต เป็นต้น
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แผนกอนิไฟลต์เซอร์วซินั่นเอง ถ้ำอย่ำงนั้นประธำนบรษิทัที่ว่ำจะแวะมำด้วย

ล่ะอยู่ที่ไหน

“ท่ำนประธำนตดิลูกค้ำอยู่ เดี๋ยวท่ำนลงมำครบั” จกัรพนัธ์กล่ำวต่อ

รำวกบัเดำใจเธอได้

เธอเพิ่งจะพดูคยุกบัวฑิรูย์เกี่ยวกบักำรท�ำงำนไปได้ครูห่นึ่ง จู่ๆ  เสยีง

กริ๊งจำกลิฟต์ก็ดังขึ้น พร้อมกับบำนประตูลิฟต์ที่เลื่อนเปิดออก พนักงำน

หยดุเสยีงพดูคยุจ้อกแจ้กกะทนัหนั และกลบัเข้ำแถว ไม่เว้นแม้แต่ผูบ้รหิำร

คนอื่นกด็้วย พวกเขำเงยีบเสยีง จำกที่ยนืกระจดักระจำยกเ็ข้ำมำเกำะกลุ่ม

อย่ำงเป็นระเบยีบ เพื่อเตรยีมต้อนรบัเจ้ำนำยที่เพิ่งตำมมำสมทบ 

เสียงฝีเท้ำของผู้มำใหม่ก้องสะท้อนไปทั่วทั้งทำงเดิน หญิงสำวเองก็

กลับเข้ำแถวเช่นเดียวกับคนอื่นๆ พนักงำนทุกคนค้อมศีรษะลงอย่ำง

นอบน้อมยิ่งกว่ำเดิมเป็นทิวแถว บ่งบอกสถำนะของเขำได้เป็นอย่ำงดี พอ

เหน็อย่ำงนั้น เธอกค็้อมศรีษะลงเช่นกนั ไม่กล้ำจะเงยหน้ำขึ้นมองผู้มำใหม่

เลย ได้แต่ก้มมองปลำยเท้ำตวัเองอยูอ่ย่ำงนั้น จนกระทั่งรองเท้ำหนงัขดัมนั

เงำวับของชำยคนหนึ่งมำหยุดตรงหน้ำเธอ ใกล้จนกลิ่นหอมอบอุ่นจำก 

เรือนกำยของเขำลอยมำเตะจมูก กลิ่นหอมๆ แบบนี้ หรือว่ำที่ร้ำนขนม 

ในวนันั้น...?

“ไม่ได้พบกนันำนเลยนะ ลูกจนั”

เสยีงทุ้มเข้มปลุกเธอตื่นจำกภวงัค์ควำมคดิ เธอเงยหน้ำขึ้นมองตำม

เสยีง พลนัดวงตำกเ็บกิโต หวัใจแทบหยุดเต้น เมื่อเหน็ใบหน้ำของอกีฝ่ำย 

กลิ่นหอมอนัคุน้เคยและลำยมอือนัคุน้ตำ บดันี้เธอรูซ้ึ้งแล้วว่ำ เคยสมัผสัมำ

จำกไหน ท�ำไมถึงคิดไม่ออกก่อนหน้ำนี้นะ ดวงตำคู่สวยจ้องมองใบหน้ำ

คมคำย ที่ไม่ว่ำเวลำผ่ำนไปกี่ปี เธอกจ็�ำได้ไม่เคยลมืเลอืน เธอจะลมืมนัได้

อย่ำงไรเล่ำ กใ็นเมื่อมนัคอืใบหน้ำของปิศำจที่ท�ำลำยหวัใจเธอจนย่อยยบัเมื่อ

ห้ำปีก่อน!

ปำงสติำงศุม์องชำยหนุม่ตรงหน้ำอย่ำงไม่อยำกจะเชื่อ เขำดูเปลี่ยนไป 
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ไม่เหมอืนผู้ชำยคนที่เธอเคยรู้จกั ดูภูมฐิำนและวำงตวัได้ดสีมเป็นนกัธุรกจิ

พนัล้ำน ไม่ใช่ชำยหนุ่มแสนธรรมดำและยำกจนอกีต่อไป 

ร่ำงสูงสง่ำอยู่ในชุดสูทสนี�้ำเงนิเข้ม กรอบหน้ำได้รูปภำยใต้เรอืนผม

ที่ถูกจัดแต่งอย่ำงเรียบร้อยท�ำให้ใบหน้ำของเขำดูเป็นผู้ใหญ่ สุขุมแต่ก็ดู 

หล่อเหลำรำวกบัเจ้ำชำยในภำพฝัน หำกจะมสีิ่งหนึ่งที่แลดูไม่เปลี่ยนไปเลย 

กเ็หน็จะเป็นดวงตำคมคู่นั้นที่ทอประกำยหวำนซึ้งเป็นนจิ ดวงตำที่ครั้งหนึ่ง

เคยหลอกล่อให้เธอตดิกบั แล้วฉกีกระชำกเธอให้ตำยทั้งเป็น

หญงิสำวรูส้กึว่ำตวัเองก�ำลงัจะล้มทั้งยนื สมองมนึงง สองมอืก�ำแน่น 

ทกุสิ่งทกุอย่ำงในสำยตำพร่ำเลอืน เพรำะม่ำนน�้ำตำแห่งควำมคบัแค้นในอดตี

เริ่มเข้ำมำบดบงั

“สุภำพสตรสีำวสวยท่ำนนี้คอื เชฟปำงสติำงศุ์ ศศลิกัษณ์ เชฟขนม

ไทยคนใหม่ของเรำครบั เธอจะเข้ำมำท�ำงำนในส่วนของครวักำรบนินบัตั้งแต่

วันนี้เป็นต้นไป ส่วนท่ำนนี้ ผมขอถือโอกำสนี้แนะน�ำให้เชฟรู้จักอย่ำงเป็น

ทำงกำรนะครบั” 

จกัรพนัธ์หนัมำผำยมอืแนะน�ำเจ้ำนำยหนุม่ โดยไม่สนใจสหีน้ำซดีขำว

รำวกบัคนตำยของสำวเจ้ำเลยสกันดิ 

“ท่ำนนี้คือ คุณภำกร วรำทิตย์ ประธำนกรรมกำรบริหำรบริษัท 

ซนัแอร์ไลน์”



๒
สโนว์ไวต์ คนแคระ และเจ้าชาย

เมื่อได้ฟังกำรแนะน�ำ ดวงตำของหญิงสำวกลับยิ่งเบิกโตอย่ำง
สบัสนและตกใจมำกขึ้นไปอกี ภำกร วรำทติย์ เหตใุดนำมสกลุเขำถงึกลำย

เป็น ‘วรำทติย์’ ไปได้ ตระกูลวรำทติย์เศรษฐใีหญ่ของเมอืงไทยนั่นน่ะหรอื 

ไม่เข้ำใจ นี่มันเรื่องตลกร้ำยอะไรกัน! ในระหว่ำงที่ก�ำลังคิดวุ่นวำยอยู่นั้น

เอง ภำกรก็ยื่นมือออกมำ คงหมำยจะทักทำยและต้อนรับเธออย่ำงเป็น

ทำงกำร

“น้องเป็นยงัไงบ้ำง สบำยดไีหม” 

รมิฝีปำกหยกัน่ำหลงใหลแย้มเป็นรอยยิ้มเป็นมติร แต่เธอกลบัรู้สกึ

รงัเกยีจมนัมำก เพรำะยงัจ�ำได้ดว่ีำ รมิฝีปำกนี้แหละที่เขำใช้พดูค�ำลวงออก

มำมำกมำย 

เชฟสำวก�ำมอืแน่น ไม่ยอมยื่นมอืไปจบัตำมมำรยำท และไม่ยอมเอ่ย

อะไรออกไปแม้แต่ค�ำเดยีว ภำพควำมทรงจ�ำร้ำยๆ ในอดตีหวนกลบัมำในหวั

รำวกบัจอภำพยนตร์ยกัษ์ เธอรูส้กึว่ำร่ำงกำยก�ำลงัสั่นเทิ้ม สตกิะพรบิตดิๆ 

ดบัๆ และวูบหนึ่ง ร่ำงน้อยกท็�ำท่ำจะทรุดฮวบลงไป แต่ก่อนที่จะลงไปกอง
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กบัพื้น ประธำนหนุ่มกค็ว้ำรวบตวัเธอไว้ได้ทนั

เพยีงแค่โอบเอวบำงนั้นชั่ววนิำท ี ดวงตำคู่คมซึ่งยงัแฝงควำมห่วงหำ

อำทรกห็ม่นแสงลง ตระหนกัถงึควำมเปลี่ยนไปบำงอย่ำงได้ทนัทซีึ่งน้อยคน

นกัจะทรำบ หำกไม่ใช่ผู้ที่เคยสมัผสัใกล้ชดิกนัมำก่อนอย่ำง ‘ลกึซึ้ง’

‘ผอมลงไปมำกเลยนะ น้องน้อยของพี่ ไม่ยอมทำนข้ำวทำนปลำตำม

ที่เขำเคยย�้ำนกัหนำเลยหรอือย่ำงไร’

“เชฟ! เป็นอะไรหรอืเปล่ำครบั” 

แม้แต่พนกังำนคนอื่นๆ กต็กใจกบัเหตกุำรณ์ที่เกดิขึ้น พวกเขำตั้งท่ำ

จะเข้ำมำดอูำกำร แต่ปำงสติำงศุด์งึสตกิลบัได้ทนั เธอปัดมอืของภำกรออก

อย่ำงรงัเกยีจ แม้ดวงตำจะยงัมปีระกำยน�้ำตำจบั แต่แววตำกลบักร้ำวแขง็ 

ห่ำงเหนิอย่ำงเหน็ได้ชดั เธอรบีขนืตวัออกจำกอ้อมแขนเขำทนัที

“ฉนัรูส้กึไม่ค่อยสบำย ขออนญุำตนะคะ ฉนัขอตวักลบัก่อนค่ะ” เธอ

เอ่ยเบำๆ ค้อมศรีษะเลก็น้อยเป็นเชงิบอกลำทกุคน ก่อนจะรบีเร่งจำกมำโดย

เรว็ที่สุด ไม่สนใจว่ำใครจะมองหรอืคดิอย่ำงไร เธอไม่อยำกจะอยู่ตรงนั้น

นำนกว่ำนี้ ไม่อยำกเผชญิหน้ำกบัผู้ชำยที่เธอเกลยีดชงัที่สุดในชวีติ! 

ปำงสติำงศุ์กลบัมำบ้ำนด้วยสหีน้ำไม่สู้ด ีกำรพบกบัคนที่ไม่อยำกพบ
ในรอบหลำยปีนั้น นอกจำกจะสร้ำงควำมอดึอดัให้เธอแล้ว ยงัน�ำปัญหำใหญ่

มำให้เธอต้องขบคิดอีก เธอไม่รู้หรอกว่ำ เหตุใดภำกรจึงรับเธอเข้ำท�ำงำน 

เหตุใดเขำจงึร�่ำรวย ทั้งมสีทิธิ์ใช้นำมสกุลดงั อำจเพรำะได้ภรรยำไฮโซของ

เขำเกื้อหนุน หรอืจะเพรำะอะไรกต็ำมแต่ เธอไม่สนใจและไม่อยำกจะรบัรู้

ด้วย สิ่งที่เธอสนใจมเีพยีงอย่ำงเดยีวคอื ต่อจำกนี้ชวีติของเธอจะด�ำเนนิไป

ในทศิทำงใดกนั 

หำกเธอรู้ก่อนว่ำภำกรเป็นเจ้ำของบริษัทนี้ เธอคงไม่คิดจะมำยุ่ง 

เกี่ยวตั้งแต่แรก ไม่รู้ว่ำที่เธอผ่ำนกำรประเมินมำได้ เป็นเพรำะควำมจงใจ

ของเขำด้วยหรอืเปล่ำ ถ้ำเป็นอย่ำงนั้นจรงิ เธอยิ่งไม่อำจรบัต�ำแหน่งนี้เอำไว้
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ได้ แต่ครั้นจะให้ตัดสินใจอะไรตำมอ�ำเภอใจก็คงยำก แม้จะล�ำบำกใจ

อย่ำงไร แต่เธอไม่ได้ตวัคนเดยีวอกีแล้ว 

ในฐำนะแม่ เธอต้องค�ำนงึถงึอนำคตของลูกมำเป็นอนัดบัหนึ่ง ยงัไม่

รวมถึงปัญหำหนี้สินที่ยังสะสำงไม่หมด อำกำรเครียดของเธอคงจะน่ำเป็น

ห่วงมำก เพรำะแม้แต่พริ้งเพรำกส็งัเกตเหน็ควำมผดิปกตนิี้ได ้จงึสอบถำม

ในค�่ำวนัเดยีวกนั

“เริ่มงำนวนัแรกเป็นยงัไงบ้ำงคะ มเีรื่องอะไรไม่สบำยใจหรอืเปล่ำ”

พริ้งเพรำรู้จักเธอดีเกินกว่ำจะซ่อนปัญหำพ้นจำกสำยตำได้ ด้วย

ควำมที่บดิำกบัมำรดำหย่ำขำดกนัตั้งแต่เธอเป็นเดก็ และบดิำกม็กัจะยุ่งกบั

ธุรกิจที่ต่ำงประเทศ เธอจึงเติบโตมำด้วยกำรเลี้ยงดูของคนรับใช้ หนึ่งใน

นั้นคือ พริ้งเพรำ ซึ่งรับบทเป็นทั้งแม่บ้ำนและพี่เลี้ยงคนสนิท จะเรียกว่ำ

หล่อนเป็นเหมอืนแม่คนที่สองของเธอกว่็ำได้ แม้ในเวลำต่อมำเธอจะมปัีญหำ

กบับดิำจนแตกหกั ท�ำให้ต้องออกมำใช้ชวีติตำมล�ำพงักบัลกู พริ้งเพรำกย็งั

อุตส่ำห์ตำมมำช่วยดูแลลูกน้อยของเธอด้วย 

ไม่รู้จะขอบคุณอย่ำงไรถึงจะพอ ส�ำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่

ต้องหันหลังให้ครอบครัวอันเป็นที่รัก แบกรับควำมทุกข์แสนสำหัสเอำไว้

เพยีงคนเดยีว มนัยำก...ยำกมำกเหลอืเกนิ ถ้ำไม่มพีริ้งเพรำมำช่วยเหลอืเธอ

ในวนันั้น เธออำจจะสูญเสยีลูกไปตลอดกำลแล้วกไ็ด้

ปำงสิตำงศุ์ตัดสินใจเล่ำเรื่องที่เกิดขึ้นให้พี่เลี้ยงฟัง พอได้ยินว่ำเธอ

บงัเอญิไปพบใครวนันี้ พริ้งเพรำกป็ระหลำดใจไม่แพ้กนั

“เอ๊ะ คุณภำกรน่ะหรอืคะ ท�ำไมถงึไปพบกบัเขำได้ล่ะ”

“เขำเป็นเจ้ำของบริษัทซันแอร์ไลน์น่ะสิคะ ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น แต่ว่ำ

ตอนนี้เขำกลำยเป็น ภำกร วรำทติย์ เศรษฐพีนัล้ำนไปแล้ว”

หญิงชรำเบิกตำโตอย่ำงคำดไม่ถึง จนเผลอปล่อยทัพพีที่ก�ำลังคน

หม้ออำหำรค�่ำให้เดก็ๆ หล่นลงพื้นดงัแกร๊ง

“อะไรนะคะ! ตระกูลวรำทติย์น่ะหรอื”
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“ใช่ค่ะ ป้ำเป็นอะไรหรือเปล่ำ” เธอสอบถำมอย่ำงเป็นห่วงพลำงก้ม

เกบ็ทพัพทีี่ฝ่ำยนั้นท�ำหล่นขึ้นมำล้ำงท�ำควำมสะอำดแล้วส่งคนืให้

“ไม่เป็นไรค่ะ ป้ำแค่ตกใจ เพรำะไม่คดิว่ำจะเป็นไปได้” หล่อนตอบ

เบำๆ พลำงนกึสงสยักบักำรเล่นตลกของโชคชะตำ ท�ำไมหล่อนจะจ�ำตระกูล

นี้ไม่ได้ กใ็นเมื่อคณุศศนิ บดิำของปำงสติำงศุเ์กลยีดชงัตระกลูนี้ยิ่งกว่ำใคร 

เพรำะว่ำตระกูลนี้ท�ำให้ท่ำนต้องสูญเสียคุณนำยไป แล้วนี่อดีตคนรักของ

คุณหนูไปเกี่ยวข้องกบัตระกูลศตัรูได้อย่ำงไร แม้จะสงสยัแต่หล่อนกไ็ม่ได้

พูดอะไรเกี่ยวกบัเรื่องนี้ออกไป

“ใช่ไหมล่ะคะ ลูกจนักค็ดิเหมอืนกนั ไม่รู้ว่ำมนัเกดิขึ้นได้ยงัไง” 

‘ภำกร ภรีธำรำ’ อดตีแฟนหนุ่มของเธอ ไม่ได้มวีถิชีวีติใกล้เคยีงกบั 

‘ภำกร วรำทติย์’ ในปัจจบุนัเลย เขำเป็นลกูแม่ค้ำขำยข้ำวแกงในตลำด ฐำนะ

ไม่ร�่ำรวย แต่ตอนนี้หนุม่ธรรมดำคนนั้นกลบักลำยเป็นมหำเศรษฐตีดิอนัดบั

ประเทศไปแล้ว ตรงกนัข้ำมกบัชวีติเธอโดยสิ้นเชงิ

“ในเมื่อเรื่องกลำยเป็นแบบนี้แล้ว คุณคดิจะท�ำยงัไงต่อไปคะ”

เป็นค�ำถำมที่ตอบได้ยำกเสียจริง ควำมคิดสองด้ำนมันตีกันวุ่นวำย

ไปหมด ปำงสติำงศุ์นิ่งเงยีบไปครู่ใหญ่ ก่อนจะเอ่ยขึ้นมำอย่ำงตดัสนิใจได้ 

แม้เธออยำกจะค�ำนงึถงึควำมสุขสบำยของลูกมำก่อนเป็นอนัดบัแรก แต่จะ

ให้เธอทนเจอหน้ำผูช้ำยพรรค์นั้นในที่ท�ำงำนได้อย่ำงไร ยิ่งเจอ ภำพในอดตี

ที่ไม่อยำกจ�ำกย็ิ่งตำมมำหลอกหลอนทุกครั้ง 

“พรุ่งนี้ลูกจนัจะไปท�ำเรื่องขอลำออกค่ะ”

เธอรู้ว่ำนี่อำจไม่ใช่ทำงเลอืกที่ดสี�ำหรบัครอบครวั แต่จะให้ท�ำใจรบั

เงนิจำกผู้ชำยสำรเลวแบบนั้น ก้มหวัเคำรพเขำในฐำนะเจ้ำนำย เธอท�ำไม่ได้

หรอก ทำงออกของปัญหำนี้คงมแีต่กำรออกจำกบรษิทั แล้วกลบัมำเปิดร้ำน

ขนมอกีครั้ง อำจจะต้องไปกู้เงนินอกระบบ มหีนี้สนิเพิ่มบ้ำง แต่มนัคงดกีว่ำ

กำรต้องไปคุกเข่ำขอเงินจำกผู้ชำยใจรำ้ยที่เคยทิ้งขว้ำงเธอกับลูกไปรำวกับ

เศษขยะ



28  l  บ่ ว ง บ ริ ม ำ ส

“ถ้ำคณุตดัสนิใจแล้ว ป้ำกเ็คำรพกำรตดัสนิใจของคณุคะ่ ป้ำจะช่วย

อกีแรง”

หญงิสำวกล่ำวขอบคณุแม่บ้ำนด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะไปท�ำกจิวตัรของ

ตนตำมปกต ิ ในคนืนั้น หลงัจำกเสรจ็สิ้นกำรค�ำนวณบญัชรีำยรบัรำยจ่ำย

ประจ�ำวนัเรยีบร้อยแล้ว ปำงสติำงศุ์จงึเดนิขึ้นบนัไดไปชั้นสอง ตั้งใจจะไป

ส่งเดก็ๆ เข้ำนอน แต่ยงัไม่ทนัเดนิถงึห้องเลยด้วยซ�้ำ เสยีงเลก็ใสกด็งัขึ้นมำ

เสยีก่อน 

“จ๊ะเอ๋! คุณแม่ขำ อยู่ตรงนี้เอง”

ปำงสติำงศุก้์มลงมองเดก็หญงิตวัน้อยที่พุง่มำเกำะขำเธอเอำไว ้แนบ

แก้มยุ้ยๆ กบัขำของมำรดำอย่ำงขี้อ้อน ได้มองลูกชดัๆ อย่ำงนี้แล้วกช็วน

ให้ตระหนกัถงึควำมจรงิว่ำ เดก็น้อยมหีน้ำตำที่ละม้ำยคล้ำยคลงึกบัคนเป็น

พ่อมำกเพยีงใด เดก็ชำยตะวนัและเดก็หญงิพรพระจนัทร์ ทั้งสองคนจะรู้

ไหมนะว่ำ ตอนนี้บดิำแท้ๆ ที่เธอเคยโกหกเอำไว้ว่ำ ตำยไปนำนแล้วนั้นได้

ปรำกฏตวัอกีครั้ง 

เธอไม่รู้หรอกว่ำภำกรต้องกำรอะไร หรอืมแีผนร้ำยอะไรในใจ แต่

เธอไม่ต้องกำรเขำอกีแล้ว เรื่องลกูกเ็ช่นกนั เดก็สองคนนี้เป็นลกูของเธอ เธอ

อุ้มท้องและเลี้ยงดูพวกเขำมำด้วยตัวเอง ดังนั้นเธอย่อมมีสิทธิ์ตัดสินใจว่ำ

อะไรดสี�ำหรบัเดก็ๆ และเรื่องที่ควรท�ำอย่ำงแรกกค็อื กำรปล่อยให้พวกเขำ

เชื่อต่อไปว่ำ พ่อนั้นเป็นคนดีที่ตำยไปแล้ว ดีกว่ำเป็นคนเลวที่ยังมีชีวิตอยู่ 

เมื่อได้ข้อสรุปกับตัวเอง หญิงสำวจึงคลำยยิ้มให้ลูก เป็นรอยยิ้มที่เธอ

พยำยำมปั้นแต่งให้ดูเป็นปกตโิดยไร้ข้อปิดบงัใดๆ

“ว่ำไงจ๊ะ ตวัเลก็ของแม่ ดกึแล้วยงัไม่นอนอกีหรอื”

“ยงัค่ะ จนัทร์เจ้ำรอคุณแม่มำอ่ำนนทิำนให้ฟัง” พูดแล้วมอืเลก็กย็ื่น

หนงัสอืนทิำนส�ำหรบัเดก็สุดแสนคลำสสกิมำให้ 

“หมื สโนว์ไวต์กบัคนแคระทั้งเจด็หรอืจ๊ะ แม่เคยอ่ำนเรื่องนี้ให้ลกูฟัง

แล้วนี่”
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“เคยแล้วค่ะ แต่จนัทร์เจ้ำชอบสโนว์ไวต์กบัคณุคนแคระมำกๆ อยำก

ฟังอกี อ๊ะ จนัทร์เจ้ำคดิว่ำพี่ตะวนักอ็ยำกฟังเหมอืนกนั คุณแม่อ่ำนให้พวก

เรำฟังนะคะ...นะคะ”

“ขี้อ้อนตลอดเลยน้ำ กไ็ด้จ้ะ แม่จะอ่ำนให้ฟัง”

เดก็หญงิพรพระจนัทร์กระโดดโลดเต้นด้วยควำมดใีจ ขำเลก็สั้นวิ่ง

ตื๋อกลับไปยังเตียงนอน กระโดดผลุบลงไปใต้ผ้ำห่มและโผล่หน้ำออกมำ

ท�ำตำแป๋วรอฟังอย่ำงเตรยีมพร้อม เคยีงข้ำงพี่ชำยที่นอนสงบเรยีบร้อย 

ปำงสติำงศุน์ั่งลงที่เก้ำอี้ข้ำงเตยีง แล้วเริ่มต้นอ่ำนนทิำนตำมปกต ิคดิ

ว่ำอ่ำนไปสกัครึ่งเรื่องกค็งจะตำปรอืและผลอ็ยหลบั แต่ไม่เป็นอย่ำงนั้น ทั้งคู่

กลบัตั้งใจฟังจนจบ 

“และสโนว์ไวต์กไ็ด้อยู่กบัเจ้ำชำยอย่ำงมคีวำมสุขตลอดไปใช่ไหมคะ” 

เดก็หญงิเอ่ยถำม โดยไม่สนใจแฝดผูพ้ี่ซึ่งงมึง�ำแทรกขึ้นมำท�ำนองว่ำ ‘แน่อยู่

แล้ว กฟ็ังมำตั้งหลำยรอบแล้วนี่’

“ใช่จ้ะ สโนว์ไวต์กไ็ด้อยู่กบัเจ้ำชำยตลอดไป” 

พอได้ฟังค�ำยนืยนัเช่นนั้น เดก็น้อยกย็ิ้มแฉ่ง

“ดจีงัเลยค่ะ จนัทร์เจ้ำอยำกให้สโนว์ไวต์ได้คู่กบัเจ้ำชำย”

“ท�ำไมล่ะจ๊ะ”

“จนัทร์เจ้ำชอบเจ้ำชำยค่ะ เจ้ำชำยเป็นคนด”ี

“แต่ผมคิดว่ำเจ้ำชำยเป็นคนไม่ดีฮะ” ครำวนี้เด็กชำยเป็นฝ่ำยแสดง

ควำมเหน็บ้ำง เขำเบอืนสำยตำจำกโมไบล์รปูดำวที่แขวนอยูบ่นเพดำนมำมอง

ผูเ้ป็นแม่ “เจ้ำชำยแย่งสโนว์ไวต์ไปจำกคณุคนแคระ คณุคนแคระต้องเสยีใจ

มำกแน่ๆ สโนว์ไวต์ไม่น่ำไปอยู่กบัเจ้ำชำยในวงัเลย”

“ตะวันคิดว่ำ สโนว์ไวต์ควรอยู่กับคนแคระมำกกว่ำอยู่กับเจ้ำชำย 

หรอืจ๊ะ”

“ใช่ฮะ คณุคนแคระรกัสโนว์ไวต์ พวกเขำดแูลสโนวไ์วต์และอยูด่ว้ย

กนัมำตลอด ผมอยำกให้เป็นแบบนั้นตลอดไปมำกกว่ำฮะ” ท้ำยประโยคเริ่ม
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แผ่วเบำตำมควำมง่วงงุน ตำปรอืลง ตรงกนัข้ำมกบัน�้ำเสยีงของน้องสำวซึ่ง

ยงัค้ำนประเดน็นี้ด้วยเสยีงดงัฟังชดั

“ไม่ๆ จนัทร์เจ้ำไม่ชอบแบบที่คุณแม่พูด สโนว์ไวต์รกัเจ้ำชำย และ 

เจ้ำชำยกร็กัสโนว์ไวต์ เพรำะงั้นพวกเขำต้องได้อยู่ด้วยกนัสคิะ”

“ฟังดูด ีแต่ถ้ำท�ำแบบนั้น ลูกไม่สงสำรคนแคระหรอืจ๊ะ”

“สงสำรท�ำไมคะ” เดก็หญงิกะพรบิตำปรบิๆ อย่ำงไม่เข้ำใจ 

“กส็โนว์ไวต์ทิ้งคนแคระ หนไีปอยู่กบัเจ้ำชำยในวงัน่ะส”ิ

“สโนว์ไวต์ไม่ได้ทิ้งคุณคนแคระค่ะ เพรำะเจ้ำชำยมำรบัทั้งสโนว์ไวต์

และคุณคนแคระเข้ำไปอยู่ในวงัด้วยกนั และทุกๆ คนกอ็ยู่ด้วยกนัอย่ำงมี

ควำมสุขตลอดไปไงคะ”

ปำงสติำงศุ์นิ่งอึ้ง แม้จะเป็นเพยีงจนิตนำกำรของเดก็น้อย แต่เธอก็

อดยิ้มไม่ได้ มือบำงปิดหนังสือนิทำนลง ลุกขึ้นกระชับผ้ำห่มลูกๆ ก่อน

ประทบัจุมพติบนหน้ำผำกพวกเขำ 

“ตอนนี้สโนว์ไวต์กบัเจ้ำชำยน้อยของแม่ต้องนอนได้แล้ว รำตรสีวสัดิ์

จ้ะ”

เมื่อเดก็ๆ เข้ำสู่นทิรำกนัไปหมดแล้ว หญงิสำวจงึเตรยีมออกมำจำก

ห้อง เธอน�ำนทิำนไปเกบ็ไว้ที่ชั้นหนงัสอืตำมเดมิ แต่ก่อนเกบ็ มอืบำงกลบั

ชะงกัเลก็น้อย 

สโนว์ไวต์กบัคนแคระ ช่ำงเหมำะเป็นนทิำนเพ้อฝันส�ำหรบัเดก็จรงิๆ 

เพรำะลงเอยด้วยควำมสุขของตัวละครเสมอ ทั้งที่ในควำมเป็นจริงเจ้ำชำย 

ขี่ม้ำขำวกับเจ้ำหญิงตกยำกคงไม่มีวันได้ครองคู่กัน ไม่มี ‘ควำมรัก’ และ 

‘ควำมสุขชั่วนรินัดร์’ อะไรทั้งนั้น 

ในนทิำน สโนว์ไวต์กนิแอปเปิลอำบยำพษิแล้วตำยลง แต่หล่อนฟื้น

คนืชวีติได้เพรำะจมุพติของเจ้ำชำย ทว่ำในโลกของควำมจรงิ สโนว์ไวต์ไม่มี

ทำงฟื้นคนืชวีติ กเ็หมอืนกบัตวัเธอนั่นเอง สำวน้อยแสนอ่อนแอคนนั้นตำย

ไปนำนแล้วเพรำะยำพษิ สโนว์ไวต์กลำยเป็นคนใหม่ เริ่มเรื่องรำวบทใหม่ที่
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ไม่เหมอืนในนทิำน 

ตะวนัพดูถกู สโนว์ไวต์ควรใช้ชวีติเงยีบๆ อยูก่บัเหล่ำคนแคระต่อไป

อย่ำงมคีวำมสุข โดยไม่ต้องข้องแวะกบัเจ้ำชำยอกี ใช่ อย่ำงนั้นละ ดทีี่สุด

แล้ว ส�ำหรับบทสรุปของนิทำนเรื่องนี้...เธอนิ่งคิด ก่อนจะดันหนังสือเล่ม 

ดงักล่ำวกลบัเข้ำไปในชั้นอย่ำงรวดเรว็

วนัรุง่ขึ้นปำงสติำงศุต์รงไปบรษิทัตำมปกต ิไม่ใช่เพื่อไปท�ำงำน แต่ไป
เพื่อท�ำเรื่องขอลำออกให้ถูกต้อง หวัหน้ำแผนกคงจะตกใจกบักำรตดัสนิใจ

อย่ำงปัจจุบนัทนัด่วนของเธอมำก เขำพยำยำมคดัค้ำน และถำมหำเหตุผล

ในกำรลำออกครั้งนี้ แต่เธอกใ็ห้เหตผุลว่ำ เป็นเรื่องของควำมขดัข้องส่วนตวั

เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม กำรลำออกของเธอไม่ได้รับกำรอนุมัติอย่ำงที่คิด 

หัวหน้ำแผนกน�ำจดหมำยลำออกของเธอมำคืนในตอนสำยของวันนั้นเอง 

พร้อมด้วยเหตุผลที่ฟังแล้วน่ำโมโหที่สุด

‘ท่ำนประธำนไม่อนุมตักิำรลำออกของคุณ’

หำกนี่คือกำรจงใจยั่วโมโห ก็ถือว่ำเขำท�ำส�ำเร็จอย่ำงสวยงำม ปำง- 

สติำงศุพ์ยำยำมสอบถำมจำกหวัหน้ำแผนกเกี่ยวกบัเหตุผลที่ประธำนบรษิทั

ไม่อนุมัติจดหมำยลำออกของเธอ แต่เขำก็ไม่ได้รู้อะไรมำกไปกว่ำที่เธอรู้ 

แนะน�ำได้เพยีงว่ำ หำกมขี้อสงสยั ขอให้ไปพบประธำนด้วยตวัเองจะดกีว่ำ 

ดงันั้นแม้ว่ำจะไม่เตม็ใจ แต่หญงิสำวกต็ดัสนิใจไปพบตวัต้นเรื่องด้วยตวัเอง

ในช่วงบ่ำย ตั้งใจจะเคลยีร์ปัญหำให้จบเรื่องจบรำว

ห้องท�ำงำนของภำกรตั้งอยูช่ั้นบนสดุของตกึ เพยีงแค่เธอย่ำงเท้ำออก

จำกลิฟต์ก็เห็นถึงควำมอลังกำรสมฐำนะแล้ว ร่ำงบอบบำงเดินอย่ำง

ระมัดระวังไปบนทำงเดินที่ถูกปูด้วยพรมสีแดงเข้มอย่ำงดี เดินผ่ำนภำพ

เขยีนรำคำแพง และแจกนัดอกไม้ขนำดใหญ่ที่ตั้งประดบัไปตลอดแนว ตรง

ไปยงัสุดปลำยทำงเดนิ จกัรพนัธ์นั่งประจ�ำอยู่ที่โต๊ะหน้ำห้องเจ้ำนำย พอได้

ยินเสียงฝีเท้ำ เขำก็หันมองตำมเสียง ครั้นเห็นว่ำเป็นใคร เขำก็รีบลุกขึ้น
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ต้อนรบัด้วยรอยยิ้มกว้ำง

“อ้ำว เชฟนั่นเอง อุตส่ำห์มำถงึที่นี่ มเีรื่องอะไรหรอืเปล่ำครบั”

“ฉันอยำกจะมำขอพบท่ำนประธำนน่ะค่ะ ไม่ทรำบว่ำท่ำนอยู่หรือ

เปล่ำ”

“อยู่ในห้องครบั ไม่มแีขกพอด ีแต่ท่ำนก�ำลงัพกัทำนอำหำรกลำงวนั

อยู่ อำจต้องรออกีสกัพกั เรื่องด่วนหรอืเปล่ำล่ะครบั”

พกัทำนอำหำรกลำงวนั? ในเวลำบ่ำยสำมกว่ำอย่ำงนี้น่ะหรอื น่ำขนั

สิ้นด ีฟังดูเป็นข้ออ้ำงหลบเลี่ยงเธอเสยีมำกกว่ำ 

“เรื่องด่วนค่ะ” เธอตอบด้วยน�้ำเสยีงเข้ม คงพยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะข่ม

ควำมไม่พอใจเอำไว้ในอกให้มำกที่สุด จะไม่ด่วนได้อย่ำงไร ในเมื่อเรื่องนี้

เกี่ยวกบัควำมเป็นควำมตำยของเธอ เธอไม่อยำกเสยีเวลำตดิอยูท่ี่นี่นำนกว่ำ

นี้เสยีด้วย “ฉนัมขี้อค�ำถำมที่อยำกจะหำรอืกบัท่ำนประธำนให้ได้”

พอได้รบักำรยนืยนัเสยีงแขง็เช่นนั้น เลขำนุกำรหนุ่มจงึยนิยอมที่จะ

ลองกดอนิเตอร์โฟนตดิต่อเจ้ำนำยให้โดยไม่ได้หวงัผลเท่ำใดนกั เกอืบจะต้อง

ท�ำใจว่ำอำจจะถูกต่อว่ำแล้ว เพรำะเขำทรำบดีว่ำเจ้ำนำยไม่ชอบให้ใครมำ

ขัดจังหวะระหว่ำงรับประทำนอำหำร แต่ครำวนี้มำแปลก เพรำะเขำไม่ว่ำ

อะไรสักค�ำ มิหน�ำซ�้ำกลับดูอำรมณ์ดีมำก รำวกับรออยู่แล้วว่ำเธอจะมำ

เมื่อไร

“ท่ำนประธำน เชฟปำงสติำงศุม์ำขอพบท่ำนครบั ไม่ทรำบว่ำจะให้เธอ

รอก่อน หรอืว่ำ...”

“ให้เข้ำมำได้เลย”

แปลกแต่จรงิ เชฟคนสวยท่ำนนี้คงเป็นคนแรกเลยกระมงัที่เจ้ำนำย

ยนิดใีห้ขดัจงัหวะได้ในเวลำส่วนตวัแบบนี้ จกัรพนัธ์เกำศรีษะแกรกๆ กด

วำงสำยเจ้ำนำย แล้วหนัมำทำงแขกสำว “ท่ำนประธำนให้เชฟเข้ำพบได้ เชญิ

ทำงนี้เลยครบั”

“ขอบคุณค่ะ”
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เลขำนุกำรหนุ่มเดินน�ำเธอเข้ำมำด้ำนใน ที่ถูกจัดไว้เป็นห้องรับรอง

แขกที่มำตดิต่อ และเดนิต่อไปยงัประตบูำนใหญ่ เขำบรรจงเคำะประต ูและ

เมื่อได้ยินเสียงอนุญำตจำกเจ้ำนำยหนุ่ม เขำจึงเปิดประตูให้เธอเข้ำไปเพียง

ล�ำพงั 

แขกสำวกวำดสำยตำไปรอบห้องอย่ำงพิจำรณำ ข้ำงในนี้ก็ไม่ได้

หรหูรำน้อยกว่ำภำยนอก ห้องท�ำงำนกว้ำงขวำง พร้อมเฟอร์นเิจอร์ครบครนั

ถกูจดัวำงอย่ำงเป็นระเบยีบและลงตวั เธอชะงกัไปเลก็น้อย เมื่อสำยตำพลนั

สะดดุกบักระเช้ำขนมไทยเสน่ห์จนัและบหุลนัดั้นเมฆ ซึ่งตั้งอยูบ่นโต๊ะในห้อง 

เพยีงแค่เหน็แวบเดยีวเธอกจ็�ำมนัได้ทนัท ีเพรำะมนัคอืกระเช้ำขนมที่เธอจดั

เองกบัมอื 

ที่แท้ชำยหนุ่มปริศนำที่มำรับกระเช้ำไปก็คือภำกรอย่ำงนั้นสินะ ถ้ำ

อย่ำงนั้นกำรที่เธอได้เข้ำมำท�ำงำนที่นี่กค็งจะเป็นควำมตั้งใจของเขำตั้งแต่แรก

ร่ำงบำงก้ำวต่อไปได้อีกเพียงสองสำมก้ำวก็ต้องหยุดกึก เมื่อสำยตำ

สะดุดกับส�ำรับอำหำรที่ยังตั้งค้ำงอยู่บนโต๊ะท�ำงำน พร้อมกับท่ำนประธำน

หนุ่มที่เพิ่งจะวำงช้อนส้อมในมอืลง

กนิข้ำวอยูจ่รงิๆ สนิะ ดทู่ำจะไม่ใช่แค่ข้ออ้ำงหลบเลี่ยงเธออย่ำงที่คำด

กำรณ์

“ขอโทษค่ะ ทำนให้เสรจ็ก่อนกไ็ด้ เดี๋ยวฉนัมำใหม่”

แม้จะไม่เป็นมติรต่อกนั แต่เธอกม็มีำรยำทพอที่จะยอมรบัผดิ อย่ำง

น้อยเธอกไ็ม่ควรบุกเข้ำมำรบกวนเวลำส่วนตวัของเขำ แต่ภำกรกลบัอมยิ้ม 

ส่ำยหน้ำไปมำเป็นเชงิว่ำ เขำไม่ขดัข้องกบัเรื่องนี้

“ไม่เป็นไร พี่ทำนอิ่มแล้ว” เขำว่ำก่อนจะใช้ผ้ำซับมุมปำกอย่ำง

เรียบร้อย คงจะเห็นจำกสีหน้ำแปลกใจของสำวเจ้ำ เขำจึงขยำยควำมต่อ 

“พอดพีี่เพิ่งประชุมกบัลกูค้ำเสรจ็ ตั้งแต่เช้ำยงัไม่ได้ทำนอะไรเลย เพิ่งได้ทำน

นี่ละ อำจจะช้ำกว่ำคนอื่นไปหน่อย”

ไม่หน่อยกระมงั อกีไม่กี่ชั่วโมงกจ็วนเจยีนจะเลกิงำนอยูแ่ล้ว ไม่รู้ว่ำ
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เขำท�ำงำนหนกัจนลมืกนิข้ำวกนิปลำแบบนี้ทกุวนัเลยหรอืเปล่ำ แต่ต่อให้เป็น

แบบนั้นจรงิ เธอกไ็ม่จ�ำเป็นต้องสนใจเลยไม่ใช่หรอื ในเมื่อมนัไม่ใช่เรื่องของ

เธอสกัหน่อย ปำงสติำงศุค์ดิในใจ ก่อนจะเริ่มเข้ำประเดน็ส�ำคญั และไม่ลมื

ที่จะยื่นธนบตัรจ�ำนวนหนึ่งให้เขำ ครั้นพอคิ้วเข้มเลกิขึ้นเป็นเชงิถำม เธอจงึ

แถลงไข

“เงนิทอนค่ำกระเช้ำขนมค่ะ คุณให้เกนิไว้เมื่อครำวก่อน”

ดูเหมือนภำกรจะไม่ต้องกำรรับเงินส่วนที่เกินคืน เห็นได้จำกกำรที่

เขำไม่ยอมเอื้อมมอืมำรบั ทั้งยงับอกให้เธอเกบ็เงนิส่วนนี้ไว้ด้วย แต่มหีรอื

ที่เธอจะรับไว้ เธอไม่ใช่ขอทำนสักหน่อย หญิงสำวกระแทกธนบัตรลงบน

โต๊ะ เป็นกำรบอกว่ำเธอไม่ต้องกำรมนัเช่นกนั 

“เกบ็เงนิของคุณไว้เถอะค่ะ ฉนัไม่ต้องกำร”

“น้องดื้อแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไร”

ปำงสิตำงศุ์ท�ำเป็นไม่ได้ยินวำจำอันแสนกวนใจนั้น และเข้ำประเด็น

แห่งกำรมำเยอืนครั้งนี้ทนัที

“คุณคงทรำบดอียู่แล้วใช่ไหมคะว่ำฉนัมำพบคุณที่นี่ท�ำไม”

อำกำรแสนเยน็ชำและห่ำงเหนิ คงไม่ใช่ปฏกิริยิำที่ภำกรหวงัจะได้เหน็

จำกอดตีคนรกัเป็นแน่ เหน็ได้จำกดวงตำเข้มซึ่งรำแสงลงวบูหนึ่ง แต่จ�ำต้อง

ฉำบปิดควำมเศร้ำด้วยรอยยิ้มบำง เกบ็ง�ำควำมรู้สกึไว้ในส่วนลกึที่สุดของ

หวัใจ

“เรื่องลำออกหรอื”

“ค่ะ” 

“นั่งลงก่อนส”ิ เขำผำยมอืไปยงัเก้ำอี้ฝ่ังตรงข้ำม “จะดื่มหรอืทำนอะไร

หน่อยไหม น้องควรทำนข้ำวให้เยอะกว่ำนี้ ตวัผอมบำงยงักบักระดำษแล้ว 

ใช้ได้ที่ไหน”

ปำงสิตำงศุ์ขบริมฝีปำกแน่น เธอไม่ยอมนั่งลงตำมค�ำเชื้อเชิญ และ

แน่นอน ไม่ยอมรบัข้อเสนอให้ดื่มหรอืกนิอะไรจำกเจ้ำของห้องด้วย ยิ่งเขำ
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แสร้งท�ำเป็นห่วงใย ควำมเกลียดชังก็ยิ่งถำโถมอย่ำงรุนแรง คิดว่ำตัวเอง

เป็นใครกนั ทั้งๆ ที่ท�ำกบัเธอไว้สำรพดั ยงัมหีน้ำมำแสร้งท�ำเป็นห่วงเธออกี 

คดิว่ำเธอโง่มำกถงึขั้นยอมเชื่อค�ำโกหกเขำอกีหรอือย่ำงไร

“ขอโทษนะคะ แต่ว่ำเรำมำเข้ำเรื่องกนัเลยดกีว่ำ” เธอเข้ำเรื่องอกีครั้ง 

พยำยำมข่มเสยีงไม่ให้สั่นจำกควำมโมโห “ท�ำไมคุณถงึไม่ยอมอนุมตัใิห้ฉนั

ลำออก”

ประธำนหนุม่เพยีงนิ่งและยิ้ม เป็นรอยยิ้มที่เธอเกลยีดที่สดุ รำวกบั

เขำก�ำลงัเยำะเย้ยหรอืยั่วประสำทเธออยู่อย่ำงไรอย่ำงนั้น

“เพรำะเหตุผลในกำรลำออกของน้องยงัไม่ดพีอ”

ยงัไม่ดพีอ? นี่เขำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

“ถ้ำลำออกแล้ว น้องจะไปท�ำอะไร มแีผนอื่นที่ดกีว่ำนี้หรอื”

“ฉันท�ำเพื่อควำมสบำยใจค่ะ ส่วนต่อจำกนี้ฉันจะไปท�ำอะไร หรือมี

แผนที่ดีกว่ำนี้หรือไม่ มันก็ไม่เกี่ยวกับท่ำนประธำนเลยสักนิด” เธอว่ำใส่

อย่ำงอดรนทนไม่ไหว และแทนที่จะโกรธจนรบีไล่เธอออกตำมที่คำดกำรณ์ 

อกีฝ่ำยกลบัอมยิ้มอย่ำงนกึขนัปนเอน็ดูเธอเสยีอกี 

“น้องยงัเหมอืนเดมิ ไม่เปลี่ยนไปเลยนะ”

หญงิสำวสะดดุกกึกบัค�ำว่ำ ‘ไม่เปลี่ยน’ พร้อมอำรมณ์ฉนุเฉยีวที่แล่น

ปรำดมำจบัในอก

“ฉนัเป็นยงัไง”

“กเ็ป็นอย่ำงนี้ เป็นเดก็น้อยของพี่” 

แม้น�้ำเสียงนั้นจะนุ่มนวลไม่ต่ำงอะไรจำกเมื่อก่อน แต่มันไม่ได้ช่วย

ให้เธอเคลิ้มจนรู้สึกอยำกเสวนำกับเขำมำกขึ้น ตรงกันข้ำมกลับรู้สึกว่ำเขำ

ก�ำลงัเปิดสงครำมทำงจติวทิยำกบัเธอมำกกว่ำ เหลอืเชื่อจรงิๆ เธอไม่ใช่สำว

น้อยไร้เดียงสำที่จะหลงใหลในถ้อยค�ำหวำนหูแต่เชื่อถือไม่ได้นั่นอีกต่อไป

แล้ว

“ขอโทษนะคะ แต่ฉนัคดิว่ำคุณคงเข้ำใจอะไรผดิ”
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“เข้ำใจผดิ? พี่คดิว่ำไม่นะ ดูจำกกำรตดัสนิใจเรื่องลำออกกพ็อจะรู้ 

ไม่มผีูใ้หญ่คนไหนใช้ควำมรูส้กึส่วนตวัมำตดัสนิอนำคตดีๆ  ของตวัเองตำม

อ�ำเภอใจกนัหรอก”

คนถูกหำว่ำไม่เป็นผู้ใหญ่ถึงกับชะงัก ถลึงตำมองอีกฝ่ำยอย่ำงไม่

พอใจ แต่เขำท�ำเป็นมองไม่เหน็ ครั้นเหน็อย่ำงนั้นโทสะในอกกย็ิ่งระอจุนอด

ไม่ได้ที่จะยอกย้อนกลบัไปทนัที

“แล้วคุณล่ะคะ ท่ำนประธำน ฉันไม่ทรำบว่ำคุณมีแผนอะไรหรอก

นะ แต่คณุจงใจเลอืกฉนัแบบนี้ ทั้งที่มเีชฟเก่งๆ กว่ำฉนัตั้งมำกมำย กล้ำพดู

หรือเปล่ำว่ำไม่ได้ใช้เส้นสำย ไม่ได้ใช้ควำมรู้สึกส่วนตัวมำเกี่ยวข้องเหมือน

กนั”

พอถูกสวนกลบัอย่ำงนั้น ชำยหนุ่มกโ็คลงศรีษะไปมำ

“ส�ำหรบัเรื่องนี้พี่ไม่ปฏเิสธหรอก กจ็รงิที่ว่ำในตอนแรกพี่ชวนน้องเข้ำ

มำท�ำงำนที่นี่เพรำะควำมรูส้กึส่วนตวั” เขำยอมรบัอย่ำงตรงไปตรงมำ ท�ำเอำ

ปำงสติำงศุ์ชะงกั 

“แต่อย่ำงน้อยควำมรูส้กึของพี่กผ่็ำนกำรกลั่นกรองจำกบอร์ดบรหิำร

มำอย่ำงถี่ถ้วนแล้ว กรรมกำรเลอืกน้องเป็นเชฟเพรำะควำมสำมำรถ เพรำะ

น้องท�ำผลงำนได้ดใีนกำรประเมนิ ไม่ใช่เพรำะเหตุอื่น พี่ขอยนืยนั พี่ไม่ได้

ท�ำอะไรตำมอ�ำเภอใจอย่ำงแน่นอน และน้องเองกค็วรจะท�ำแบบเดยีวกบัพี่

ด้วย ระวงัหน่อย ต�ำแหน่งเชฟของซนัแอร์ไลน์เป็นต�ำแหน่งที่ใครๆ กอ็ยำก

ได้ อย่ำให้ใครต�ำหนน้ิองได้ว่ำ น้องไม่มวุีฒภิำวะ อยำกจะมำกม็ำ อยำกจะ

ไปกไ็ป ท�ำอะไรไม่คดิหน้ำคดิหลงั พี่เป็นห่วง”

“นี่คุณ...!”

“คดิให้มำก มองให้รอบด้ำน วนันี้กลบัไปพกัให้ใจเยน็ๆ ก่อน ถ้ำน้อง

ยังยืนยันเหมือนเดิม เรำค่อยมำคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ แต่อย่ำลืมว่ำน้อง

ก�ำลังมีปัญหำเรื่องเงิน กำรตัดสินใจลำออกแล้วกลับไปเจอปัญหำเดิมๆ 

ลงท้ำยด้วยกำรเป็นหนี้นอกระบบเพิ่มอกี ไม่ใช่ทำงเลอืกที่ฉลำด”
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แม้จะโกรธอย่ำงไรแต่ปำงสติำงศุก์จ็�ำต้องข่มใจ ไม่โต้ตอบอะไรกลบั

ไป เธอตดัสนิใจหนัหลงัและรบีออกมำจำกห้อง เพรำะรู้ดวี่ำต่อให้โต้อะไร

กลับไปตอนนี้เขำก็คงไม่ยอมเลิกคัดค้ำน เธอไม่รู้ว่ำจักรพันธ์รำยงำนชีวิต

ส่วนตัวเธอให้เจ้ำนำยทรำบไปกี่เรื่องและละเอียดแค่ไหน ล�ำพังแค่เขำรู้ถึง

ปัญหำหนี้สนิของเธอ กช็วนน่ำสมเพชมำกพอแล้ว หำกเขำรูเ้รื่องครอบครวั

เธอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องลูก เธอคงยิ่งน่ำเวทนำมำกขึ้นอกี 

เธอไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลอื ไม่ต้องกำรดูน่ำสงสำรในสำยตำของ

ผูช้ำยพรรค์นั้น คอยดเูถอะ ในเมื่อเธอยนืยนัที่จะลำออกแล้ว แต่เขำไม่ยอม

อนุมตักิช็่ำงส ิ อยำกจะรู้เหมอืนกนัว่ำ พรุ่งนี้หำกเธอไม่มำท�ำงำนเสยีอย่ำง 

เขำจะมปัีญญำท�ำอะไรเธอได้ หญงิสำวคดิอย่ำงเผด็ร้อน แต่กน็ั่นละ ควำม

คดิของเธอมอีนัต้องสะดุดไป เพรำะเสยีงทุ้มๆ เปล่งตำมหลงัมำรำวกบัเดำ

ใจเธอได้อย่ำงไรอย่ำงนั้น

“พรุ่งนี้พี่หวงัว่ำจะได้พบน้องที่ท�ำงำน”

“ห!ึ ถ้ำไม่ล่ะคะ คุณจะท�ำอะไรฉนัได้”

“ตวัพี่อำจจะไม่ แต่ฝ่ำยกฎหมำยของซนัแอร์ไลน์อำจจะท�ำ”

น�้ำเสยีงเยน็ๆ ของภำกรท�ำให้คนที่ตั้งใจจะออกไปจำกห้องอยูแ่ล้วตวั

แขง็ทื่อ หนัขวบักลบัมำมองทนัท ี ตั้งใจจะถำมว่ำมนัหมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

แต่ค�ำพูดที่เหลือก็กลืนหำยลงคอไป เมื่อคนที่ควรจะนั่งอยู่หลังโต๊ะท�ำงำน

อย่ำงเคย ลกุขึ้นมำและเข้ำมำประชดิตวัเธอตั้งแต่เมื่อไรไม่ทรำบ ใกล้จนร่ำง

น้อยเกอืบจะหนัไปชนกบัแผ่นอกแขง็แรงอยูร่อมร่อ ลงท้ำยเธอต้องเป็นฝ่ำย

ก้ำวถอยหลงัเอง จนหลงัสมัผสักบัก�ำแพงเยน็ๆ ทำงด้ำนหลงั

“บอร์ดบรหิำรคงไม่ปลื้มนกั ถ้ำต้องสญูเสยีบคุลำกรมคีณุภำพอย่ำง

น้องไปเรว็กว่ำเวลำที่ตกลงกนัไว้ในสญัญำ เรำลงทนุและเสยีโอกำสไปหลำย

อย่ำงเพื่อจะคัดเลือกน้องเข้ำมำท�ำงำน ใครจะรับผิดชอบกับควำมเสียหำย

ในส่วนนี้”

“นี่คุณก�ำลงัขู่ฉนัหรอืคะ”
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“พี่เรยีกสิ่งนี้ว่ำค�ำเตอืน แต่ถ้ำน้องจะคดิว่ำมนัคอืค�ำขูก่แ็ล้วแต่ละกนั 

ยงัไงกต็ำม อย่ำลมืว่ำบรษิทัต้องหำคนรบัผดิชอบถ้ำเกดิกำรผดิสญัญำกนั

ขึ้น และคงหลกีเลี่ยงกำรฟ้องร้องไม่ได้ พี่ไม่อยำกให้เรื่องเลยเถดิไปถงึขั้น

นั้น เพรำะล�ำพงัตอนนี้น้องกค็งมปีัญหำมำกพออยู่แล้ว น้องเป็นเชฟ เชฟ

ต้องอยู่ในครัว ไม่ใช่อยู่ในโรงในศำล” พูดแล้วชำยหนุ่มก็ยกแขนข้ำงหนึ่ง

ขึ้นยนัก�ำแพงด้ำนหลงัเธอ 

ปำงสิตำงศุ์ผวำวูบ พยำยำมขยับหนีแต่ท�ำไม่ได้ เพรำะแขนอีกข้ำง

ของเขำยกตำมขึ้นกั้นเธอไว้อย่ำงรวดเรว็ ครำวนี้ยิ่งย�้ำชัดว่ำ เธอตกอยู่ใน

กรงขงัของเขำ ตำมด้วยดวงตำคมๆ ที่จ้องประสำนนิ่ง 

“ทนีี้น้องรูห้รอืยงัว่ำควรท�ำอะไรต่อไป เลอืกสิ่งที่ดใีห้ตวัเองไม่ดกีว่ำ

หรอื”

“สิ่งที่ดขีองฉนั ไม่หมำยรวมถงึคุณ!”

“น้องอำจจะเกลยีดพี่ และคงไม่สบำยใจที่ต้องท�ำงำนร่วมกนั แต่งำน

ก็คืองำน แยกแยะให้ได้ อย่ำน�ำอคติส่วนตัวมำตัดอนำคตตัวเองเลย” 

ใบหน้ำคมคำยค่อยๆ เลื่อนมำใกล้ ใกล้จนลมหำยใจร้อนผ่ำวเป่ำรดผวิแก้ม

ออ่นใส น�้ำเสยีงทุม้นุม่ทอดแผ่วจนเกอืบจะเป็นเสยีงกระซบิที่ข้ำงหเูธอ แม้

จะบำงเบำแต่กลบัหนกัแน่นและเจดิจ้ำอยูใ่นท ี“อยูท่ี่นี่เถอะนะ แม่จนัทร์ดวง

น้อยของพี่”



๓
คืนเดือนมืด

ปำงสติำงศุร์ูส้กึว่ำ ทกุสิ่งทกุอย่ำงรอบตวักลำยเป็นสดี�ำไปจนหมด
สิ้น ได้แต่ยนืตวัแขง็ทื่อเป็นรปูสลกั แม่จนัทร์ดวงน้อยงั้นหรอื น่ำขยะแขยง

สิ้นดี! ควำมโกรธแค้นอัดแน่นอยู่ข้ำงในอกจนแทบจะระเบิดออกมำอยู่

รอมร่อ เธอไม่รูว่้ำภำกรต้องกำรอะไร แต่เธอจะไม่ปล่อยให้เขำมำหลอกป่ัน

หวัหรอืดูถูกเธออกี

ครั้งแรกอำจจะเรียกว่ำ ‘พลำด’ แต่ถ้ำมีครั้งที่สองเมื่อไรมันจะถูก

เรยีกว่ำ ‘โง่’ ทนัท ีครั้นคดิได้อย่ำงนั้น พอใบหน้ำคมคำยเลื่อนเข้ำใกล้ หญงิ

สำวกไ็ม่รอช้ำ รวบรวมแรงทั้งหมดผลกัอกีฝ่ำยออกไปอย่ำงแรง

“เผื่อคณุอำจจะยงัไม่ทรำบ โลกนี้มนัไร้จนัทร์มำนำนแล้ว ขอต้อนรบั

สู่คนืเดอืนมดืนะคะ ท่ำนประธำน ลำก่อนค่ะ!” หญงิสำวเอ่ยเสยีงกระด้ำง 

ไม่สนใจว่ำเขำจะคดิอย่ำงไร เธอทนัได้เหน็รมิฝีปำกของเขำเผยอขึ้นเลก็น้อย 

คล้ำยอยำกจะพดูอะไรบำงอย่ำงเท่ำนั้น ก่อนที่ภำพทั้งหมดจะพ้นจำกสำยตำ

เพรำะเธอเดนิตงึๆ ออกมำจำกห้อง 

ครั้นพอร่ำงบำงหำยไปพร้อมกบับำนประตูที่ปิดดงัปังอย่ำงแรงตำม
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หลัง ภำกรจึงทอดถอนหำยใจอย่ำงเหนื่อยอ่อน เขำไม่เคยคิดว่ำจะได้มี

โอกำสกลบัมำพบกบัผูห้ญงิคนนี้อกี แต่แล้วโชคชะตำกช็กัน�ำให้พวกเขำกลบั

มำพบกนั ผู้หญงิที่เป็นดั่งดวงจนัทร์ในดวงใจของเขำ โดยที่มจีกัรพนัธ์เป็น

ผูน้�ำพำโชคชะตำของพวกเขำกลบัมำเชื่อมกนัอกีครั้ง เขำไม่เคยทรำบเลยว่ำ 

เลขำนุกำรของเขำเป็นลูกค้ำประจ�ำร้ำนขนมของปำงสิตำงศุ์ มำทรำบก็เมื่อ

ไม่นำนมำนี้ ที่จกัรพนัธ์หอบเอำขนมจำกร้ำนของเธอมำฝำก...เสน่ห์จนัและ

บุหลนัดั้นเมฆ

ร่ำงสูงก้ำวไปยังมุมห้องที่ซึ่งกระเช้ำขนมไทยถูกตั้งไว้บนโต๊ะ ปลำย

นิ้วเรียวเอื้อมแตะขนมสีสวยในกล่องและหยิบมันขึ้นมำรับประทำนอย่ำง

แสนคดิถงึ รสหวำนฉ�่ำละมุนลิ้นท�ำให้เขำหวนนกึถงึวนัดีๆ  ระหว่ำงเขำกบั

เธอ

ในครั้งแรกที่ได้ชมิขนมเหล่ำนี้ เขำกเ็กดิค�ำถำมทนัทว่ีำ ใครกนัที่เป็น

คนท�ำ เพรำะรสชำตชิ่ำงคุ้นเคย เหมอืนรสมอืของใครคนหนึ่งที่เขำไม่เคย

ลมื ในตอนแรกคดิว่ำคงเข้ำใจผดิ แต่กย็ั้งควำมสงสยัไม่ได้จงึลองสอบถำม

จำกจักรพันธ์ และได้ค�ำตอบว่ำ ซื้อมำจำกร้ำนขนมเล็กๆ แห่งหนึ่งย่ำน

ชำนเมือง เขำคงจะไม่สนใจเลย หำกเจ้ำของร้ำนคนนั้นไม่ได้เป็นหญิงสำว

นำมว่ำปำงสติำงศุ์ หรอืลูกจนั 

หำกนี่เรยีกว่ำเรื่องบงัเอญิ กค็งเป็นกำรบงัเอญิอย่ำงน่ำเหลอืเชื่อ แต่

มนัจะเป็นไปได้หรอื เพรำะปำงสติำงศุ ์อดตีคนรกัของเขำนั้น เป็นบุตรสำว

เพียงคนเดียวของนักธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ผู้ร�่ำรวย และไม่ได้มีวิถีชีวิต 

ใกล้เคยีงกบัเจ้ำของร้ำนขนมคนนี้เลย 

ภำกรตัดสินใจไปยังร้ำนขนมแห่งนั้นเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตำ แล้วก็

เห็นจริงว่ำไม่ใช่เพียงแค่ควำมเข้ำใจผิด เพรำะเจ้ำของร้ำนคือปำงสิตำงศุ์ 

คนเดยีวกบัที่เขำรู้จกัจรงิๆ แม้เวลำผ่ำนไปนำนถงึห้ำปีแล้ว แต่ใบหน้ำของ

เธอยังคงดูสะสวยไม่แตกต่ำงจำกครั้งสุดท้ำยที่จำกกัน จะมีก็แต่เพียงแวว

ควำมเหนื่อยล้ำระคนตงึเครยีดที่แฝงในรอยยิ้มของเธอเท่ำนั้น ที่ท�ำให้ผูเ้ฝ้ำ
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มองไกลๆ อย่ำงเขำไม่สบำยใจ 

เขำได้ยนิมำจำกจกัรพนัธ์ว่ำเธอเป็นแม่ม่ำย เลกิกบัสำม ี ตอนนี้เธอ

ก�ำลงัประสบปัญหำทำงกำรเงนิอย่ำงหนกั เขำไม่ทรำบว่ำเหตใุดอดตีสำมขีอง

เธอจงึไม่ส่งเสยีค่ำเลี้ยงดูให้เธอ ปล่อยให้เธอมำตกระก�ำล�ำบำกอย่ำงนี้ แต่

เขำไม่อำจทนดูเฉยๆ ได้ จึงเปรยเรื่องนี้กับจักรพันธ์ให้ชักชวนเธอเข้ำมำ

ท�ำงำนกบัซนัแอร์ไลน์ 

เพรำะทรำบดวี่ำควำมสำมำรถในกำรท�ำขนมไทยของเธอไม่เป็นสอง

รองใคร นอกจำกบริษัทจะได้บุคลำกรมีคุณภำพแล้ว เขำยังสบำยใจที่ได้

ช่วยเหลอืเธออกีด้วย ปำงสติำงศุไ์ม่ท�ำให้เขำผดิหวงั เพรำะสำมำรถผ่ำนกำร

ประเมนิจำกคณะกรรมกำรคดัเลอืกได้อย่ำงไม่ยำก และกถ็งึวนัที่เธอพร้อม

จะก้ำวเข้ำมำท�ำงำนในบรษิทัเขำในฐำนะเชฟ 

เขำยังจดจ�ำภำพเมื่อวันก่อนได้เป็นอย่ำงดี เขำแวะไปที่ร้ำนเพื่อรับ

กระเช้ำขนมไทยแทนจกัรพนัธ์ แต่นั่นเป็นเพยีงข้ออ้ำง เพรำะแท้จรงิแล้วเขำ

รู้ดีว่ำตัวเองต้องกำรมำท�ำอะไร ร่ำงบอบบำงในชุดเดรสสีม่วงลำเวนเดอร์

ขบัผวิขำวของเธอให้สวยโดดเด่นเหมอืนเคย แม้ในขณะนั้นเธอก�ำลงัง่วนกบั

กำรสนทนำทำงโทรศพัท์อยู่ด้ำนในร้ำน และไม่ได้หนัมองมำทำงเขำกต็ำม 

แต่เพียงแค่ได้ลอบมองใบหน้ำด้ำนข้ำงของเธอชั่วเวลำสั้นๆ ก็ท�ำให้

เขำรู้สึกดีอย่ำงบอกไม่ถูก รอยยิ้มหวำนๆ แบบนั้นแม้จะไม่ได้มอบให้เขำ

โดยตรง แต่ยงัจบัใจเขำไม่เคยเปลี่ยน ไม่รู้ว่ำเพรำะเหตุใด แต่กำรที่ทรำบ

ว่ำเธอเลิกกับสำมีแล้ว ท�ำให้เขำทั้งเศร้ำและโล่งใจไปพร้อมกัน แม้จะรู้ว่ำ

เป็นไปได้ยำก และเขำอำจไม่มสีทิธิ์อกีแล้ว แต่กไ็ม่อำจห้ำมใจตวัเองไหว

‘มารบัแล้ว	ตามสญัญา’

มนัเป็นควำมคดิชั่ววูบที่เขำเผลอเอ่ยสิ่งที่เกบ็กกัอยูใ่นใจผ่ำนโน้ต เขำ

ไม่รู้ว่ำปำงสติำงศุ์จะยอมรบัหรอืรงัเกยีจเขำหรอืเปล่ำ แต่เขำห้ำมตวัเองได้

ยำกเหลอืเกนิ จะช้ำเกนิไปหรอืไม่ หำกเขำจะกลบัมำท�ำตำมสญัญำเก่ำก่อน

นั้นอกีครั้ง
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‘พี่สญัญำ พี่จะท�ำให้น้องมคีวำมสุขที่สุด’

ต่อให้เธอเกลยีดเขำ แต่เขำคงปล่อยให้เธอล�ำบำกไมไ่ด้ เหมอืนสมยั

ก่อนที่เธอไม่เคยปล่อยให้เขำเผชญิกบัควำมยำกล�ำบำกเพยีงล�ำพงัเช่นกนั

ร่ำงสูงเดินกลับมำนั่งที่โต๊ะท�ำงำน ก่อนกดอินเตอร์โฟนเรียกเลขำ- 

นุกำรเข้ำมำสั่งงำน

“ครบั ท่ำนประธำน”

“บอกฝ่ำยกฎหมำยเรำเตรยีมตวัให้พร้อม คอยดเูชฟปำงสติำงศุ ์ถ้ำ

พรุ่งนี้เธอไม่มำท�ำงำน ให้ทมีทนำยส่งโนตสิต์ไปหำเธอทนัท”ี

“อะไรนะครบั!” จกัรพนัธ์หน้ำเหวอ พอได้ยนิค�ำสั่งกำรจำกเจ้ำนำย

อีกครั้ง จำกควำมตกใจจึงแปรเปลี่ยนเป็นควำมไม่เข้ำใจ “ผมขออนุญำต

เรยีนถำมได้ไหมครบัว่ำท�ำไมท่ำนต้องท�ำแบบนี้”

“ฉนัยงัไม่อนมุตัใิห้เธอลำออก เธอจะไปจำกที่นี่ไม่ได้ กำรลำออกของ

เธอแบบกะทนัหนั ทั้งๆ ที่ยงัไม่ครบเวลำในสญัญำจ้ำง เป็นกำรผดิสญัญำ 

ท�ำให้บรษิทัเสยีหำย สูญเสยีเวลำและโอกำสที่จะได้บคุลำกรคนอื่นมำท�ำงำน 

อกีอย่ำงเธอควรได้เรยีนรู้ว่ำ ที่นี่ไม่ใช่โรงแรมที่คดิอยำกจะมำกม็ำ อยำก

จะไปกไ็ปตำมใจชอบ”

จกัรพนัธ์ฟังเหตผุลของเจ้ำนำยด้วยควำมงนุงง เขำคอยรบัใช้เจ้ำนำย

มำหลำยปีแล้ว ตั้งแต่ครั้งที่ท่ำนยังศึกษำปริญญำโทและหลักสูตรนักบิน

พำณิชย์อยู่ต่ำงประเทศ จวบจนย้ำยกลับมำรับช่วงต�ำแหน่งต่อจำกท่ำน

ประธำนคนเก่ำที่สำขำใหญ่แห่งนี้ เขำยงัไม่เคยเหน็ท่ำนสนอกสนใจพนกังำน

คนใดในบริษัทมำกเท่ำนี้มำก่อนเลย พนักงำนคนใดจะลำออก จะอยู่หรือ

ไป กไ็ม่เหน็เคยคดัค้ำนสกัท ี แต่พอเป็นเชฟปำงสติำงศุ์เท่ำนั้นแหละ ท่ำน

ประธำนกลบัค้ำนหวัชนฝำเสยีอย่ำงนั้น 

“กเ็ลยต้องด�ำเนนิกำรทำงกฎหมำยกบัเธอหรอืครบั ไม่น่ำต้องท�ำถงึ

ขั้นนั้นเลย สงสำรเชฟออกครบั เธอก�ำลงัมปีัญหำเรื่องเงนิด้วย”

“กแ็ค่หนงัสอืทวงหนี้ เธอจะมเีพิ่มมำอกีสกัฉบบัคงไม่เป็นไร”
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พอได้ฟังอย่ำงนั้น เลขำนุกำรหนุ่มยิ่งมสีหีน้ำประหลำดใจมำกขึ้นไป

อีก น่ำแปลกจริง ทั้งๆ ที่ก่อนหน้ำนี้ท่ำนดูจะห่วงใยเธอเป็นพิเศษ ให้เขำ

ชักชวนเธอเข้ำท�ำงำน เป็นธุระให้หลำยเรื่อง ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องหนี้สิน 

ท่ำนกค็อยเจรจำช่วยเหลอือย่ำงลบัๆ ด้วย จนเขำอดสงสยัไม่ได้ว่ำ ผู้หญงิ

คนนี้มีควำมสัมพันธ์อย่ำงไรกับท่ำนประธำนกันแน่ บำงทีอำจจะเป็น ‘คน

พิเศษ’ ของท่ำนหรืออะไรท�ำนองนั้นก็เป็นได้ แต่พอมำวันนี้ท่ำนประธำน

กลับเปลี่ยนท่ำที รำวกับพลิกจำกหน้ำมือเป็นหลังมือ คิดจะท�ำให้เธอ 

เดอืดร้อนเสยีอย่ำงนั้น

“ผมไม่เข้ำใจเลย ท่ำนประธำนคอยช่วยเชฟมำตลอดนี่ครบั แต่ท�ำไม

ถงึ...”

“ฉนัยงัคงช่วยเธออยู่ ด้วยวธิขีองฉนั” เจ้ำนำยหนุ่มยนืยนัหนกัแน่น 

เพรำะเขำรูจ้กัปำงสติำงศุด์พีอที่จะทรำบว่ำ เธอไม่ใช่คนที่จะยอมรบัเงนิใคร

ฟรีๆ  หำกว่ำเขำเสนอตวัช่วยปลดหนี้ให้เธอ เธอคงปฏเิสธแน่นอน เพรำะ

อย่ำงนั้นคงเหลอืเพยีงวธิเีดยีว คอืกำรดงึเธอมำท�ำงำนกบัซนัแอร์ไลน์เท่ำนั้น 

ต่อให้เป็นกำรบงัคบักลำยๆ กต็ำม “ฉนัไม่อยำกให้เธอสญูเสยีโอกำสดีๆ  ใน

กำรท�ำงำนเพยีงเพรำะทฐิส่ิวนตวั ถ้ำท�ำตำมใจแบบนั้น เธอยิ่งจะปลดหนี้ได้

ล�ำบำก ทั้งหมดนี้เพื่อตวัของเธอเอง”

ค�ำชี้แจงจำกเจ้ำนำยท�ำให้คนช่ำงสงสยัถงึบำงอ้อ ที่แท้กไ็ม่ได้ต้องกำร

คดัค้ำน ตั้งป้อมเป็นศตัรูจรงิจงั เพยีงแต่อยำกหำเรื่องให้เธออยู่ท�ำงำนที่นี่

ต่อเท่ำนั้นสนิะ 

“อย่ำงนี้นี่เอง แต่ถ้ำท�ำแบบนั้นแล้ว เชฟจะไม่เกลยีดท่ำนหรอืครบั”

“เธอเกลยีดฉนัอยูแ่ล้ว จะเกลยีดมำกขึ้นอกีหน่อยคงไม่ต่ำงกนั ฝำก

จดักำรให้เรยีบร้อยด้วย” 

แม้น�้ำเสยีงผูพ้ดูจะรำบเรยีบ แต่แววตำกลบัสวนทำงกนัอย่ำงสิ้นเชงิ 

เพยีงแค่เหน็แววตำของเจ้ำนำยหนุ่ม จกัรพนัธ์กท็รำบได้ทนัทถีงึสิ่งที่สงสยั

มำตลอด เธอคนนั้นคงเป็นคนส�ำคญัของท่ำนประธำนจรงิอย่ำงที่สนันษิฐำน
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อกีด้ำนหนึ่ง ‘เธอคนนั้น’ ที่ถูกกล่ำวถงึ กก็�ำลงัมุ่งหน้ำกลบับ้ำนด้วย
อำรมณ์ที่ทั้งโกรธขึ้งและตงึเครยีดอย่ำงมำก แต่ควำมเครยีดของเธอคงยงั

ไม่ถงึที่สุด เพรำะในวนัต่อมำ หลงัจำกที่เธอตดัสนิใจไม่ไปท�ำงำน หนงัสอื

แจ้งให้ช�ำระหนี้จำกซนัแอร์ไลน์กร็่อนส่งตรงถงึบ้ำนอย่ำงทนัใจ ใจควำมว่ำ 

ให้เธอช�ำระหนี้สองล้ำนบำท เป็นค่ำเสยีหำยและสูญเสยีโอกำสในด้ำนต่ำงๆ 

ของซันแอร์ไลน์ภำยในเจ็ดวัน มิเช่นนั้นแล้วบริษัทจะด�ำเนินกำรตำม

กฎหมำย 

สองล้ำนงั้นหรือ ให้เธอจ่ำยเงินมำกขนำดนั้นภำยในเจ็ดวัน เพียง

เพรำะเธอไม่ต้องกำรท�ำงำนกบัเขำเนี่ยนะ นี่มนัจงใจกลั่นแกล้งกนัชดัๆ

มอืบำงขย�ำใบทวงหนี้ทิ้ง แล้วปำมนัไปสุดมุมห้องด้วยควำมขุ่นเคอืง 

เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่ลูกๆ ของเธอเข้ำมำในห้องพร้อมกบัพี่เลี้ยงพอด ี เธอ

ใจหำยวูบ เพรำะก้อนกระดำษนั้นเฉียดผ่ำนใบหน้ำของเด็กๆ ไปอย่ำง

หวุดหวดิ 

“ตะวนั จนัทร์เจ้ำ!” เธอร้องออกมำอย่ำงตกใจ พุง่ตรงเข้ำไปดูอำกำร

ลูกทนัท ี “แม่ขอโทษ แม่ขอโทษ แม่ไม่ได้ตั้งใจ ลูกเจบ็ตรงไหนหรอืเปล่ำ” 

เธอพร�่ำถำมไม่หยุดปำก แม้เดก็น้อยจะยิ้มร่ำ ยนืยนัว่ำไม่ได้บำดเจบ็อะไร 

แต่เธอก็ยังรู้สึกเสียใจกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ดี เธอเกือบจะท�ำร้ำยลูกๆ 

เพรำะควำมโกรธจนขำดสตเิสยีแล้ว

“คณุแม่ขำ คณุแม่เป็นอะไรคะ หน้ำบึ้งเหมอืนคณุยกัษ์ในนทิำนเลย”

“เปล่ำจ้ะ แม่ไม่ได้เป็นอะไร”

“คุณยักษ์จะท�ำหน้ำแบบนี้ตอนโมโห คุณแม่ก�ำลังโมโหเหมือนคุณ

ยกัษ์หรอืเปล่ำคะ”

พอถูกลูกถำมอย่ำงนั้น มำรดำคนสวยจึงจ�ำต้องเปลี่ยนท่ำที ยอม

ตอบอ้อมแอ้ม

“จ้ะ อนัที่จรงิแม่กโ็มโหอยู่บ้ำง”

“ใครท�ำให้คุณแม่โมโหคะ ใช่คุณแจ็คที่ปีนต้นถั่วขึ้นมำหรือเปล่ำ” 
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เดก็หญงิถำมซื่อๆ เรยีกเสยีงหวัเรำะจำกคนถูกถำมได้อย่ำงน่ำมหศัจรรย์

“ไม่ใช่จ้ะ ไม่ใช่แจค็หรอก”

แม้ไม่ใช่แจค็ ผูฆ่้ำยกัษ์ แต่ภำรกจิของภำกรคงใกล้เคยีง เพรำะตั้งใจ

จะฆ่ำเธอให้ตำยเหมอืนกนั

“ถ้ำไม่ใช่คุณแจค็ แล้วใครเหรอคะ”

ปำงสิตำงศุ์ตั้งใจจะปล่อยผ่ำนเรื่องนี้ไปแล้วด้วยกำรไม่ตอบค�ำถำม 

เพรำะมนัจะท�ำให้เธอกลบัมำอำรมณ์เสยีได้ แต่ลกูชำยของเธอที่ยนือยูห่ลงั

พริ้งเพรำกลบัเอ่ยแทรกขึ้นมำก่อน สร้ำงควำมฉงนให้แก่เธอมำก

“ดวงอำทิตย์ใช่ไหมฮะ ที่ท�ำคุณแม่โมโห” เด็กชำยตะวันกล่ำวถำม 

พลำงชี้ไปยงัหนงัสอืทวงหนี้ที่เธอเพิ่งจะขย�ำทิ้งไป และตอนนี้พริ้งเพรำก�ำลงั

คลี่ออกอ่ำนด้วยมอืสั่นเทำ ต้นตอของกำรคำดเดำของเดก็น้อยคงจะมำจำก

ตรำประทบัของบรษิทัซนัแอร์ไลน์ 

เธอไม่อยำกยอมรบัเลยว่ำ กำรคำดเดำของลกูชำยนั้นตรงตำมควำม

จรงิแค่ไหน เพรำะหวนนกึถงึทไีร กส็ร้ำงควำมหงุดหงดิให้เธอทุกท ี ใช่...

ดวงอำทติย์ดวงโตดวงนั้นละ ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องรำวไม่เข้ำท่ำนี่ทั้งหมด!

“คุณแม่โมโหใครหรอืคะ คุณแม่ยงัไม่บอกจนัทร์เจ้ำเลย”

“กแ็ค่คนคนหนึ่งน่ะจ้ะ ไม่ได้ส�ำคญัพอที่ลูกจะต้องสนใจหรอกเนอะ 

สำวน้อยของแม่” เธอตดัสนิใจตอบลกูไปอย่ำงนั้นเพื่อตดัปัญหำ แต่สำวน้อย

ที่ว่ำกลบัยื่นมอืเลก็ๆ มำแตะที่ข้ำงแก้มของเธอ 

“งั้นกย็ิ้มสคิะ ชสี”

พอถูกลูกตงิเข้ำให้ หญงิสำวจงึผ่อนคลำยอำรมณ์คุกรุ่นลงด้วยกำร

แย้มริมฝีปำกเล็กน้อย แต่รอยยิ้มของเธอคงยังไม่ถูกใจเด็กหญิงพร-

พระจนัทร์ มอืน้อยจงึช่วยประคองดงึแก้มของเธอขึ้น คงต้องกำรให้แม่ยิ้ม

กว้ำงกว่ำนี้ 

“ชสี ชสี” 

เสยีงใสๆ กระตุ้นให้เธอคลำยยิ้มได้ตำมสั่ง รำวกบัมนตร์วเิศษ
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“ยิ้มแบบนี้ใช้ได้หรอืยงัจ๊ะ”

แทนค�ำตอบ เดก็น้อยยิ้มร่ำ กระโดดโลดเต้นพอใจ 

“เย้ๆ คุณยกัษ์ไปแล้ว คุณยกัษ์ไปแล้ว”

ปำงสติำงศุ์หวัเรำะ เหน็ได้ชดัว่ำครำวนี้เธอสอบผ่ำนในกำรยิ้ม และ

สำมำรถขบัไล่คณุยกัษ์ออกไปจำกห้วงอำรมณ์ยำมนี้ได้แล้ว แม้จะแค่ชั่วครำว

กต็ำมที

เมื่อบุตรสำววิ่งตื๋อไปเล่นกบัพี่ชำยที่มมุห้องแล้ว พริ้งเพรำจงึมโีอกำส

เข้ำมำสอบถำมถงึปัญหำครำวนี้บ้ำง 

“คุณลูกจนั ทำงซนัแอร์ไลน์จะฟ้องร้องคุณหรอืคะ”

“ค่ะ กอ็ย่ำงที่เหน็”

“แบบนี้กแ็ย่น่ะส ิเงนิตั้งเยอะ เรำจะไปหำมำจำกไหน”

คุณภำกรหนอ ไม่น่ำท�ำกนัอย่ำงนี้เลย คนเคยรกัเคยชอบกนัแท้ๆ 

“แล้วคณุจะท�ำยงัไงต่อไปล่ะคะ ไม่ต้องพดูถงึเจด็วนั ต่อให้ใช้เวลำอกี

เป็นปี กย็งัไม่แน่ว่ำจะหำเงนิมำกขนำดนั้นมำจ่ำยได้หรอืเปล่ำ”

จรงิอย่ำงที่พริ้งเพรำกล่ำว เธอมแีต่หนี้ท่วมหวั ไม่มปัีญญำจะหำเงนิ

มำกขนำดนั้นมำจ่ำยให้ซันแอร์ไลน์ได้หรอก ต่อให้เรื่องไปถึงขั้นขึ้นโรงขึ้น

ศำล และสดุท้ำยเธออำจจะชนะคด ีแต่กว่ำจะถงึขั้นนั้นกค็งต้องเสยีเวลำและ

เงินทองไปมำก ไม่ว่ำจะมองในแง่ไหน เธอก็มีแต่เสียกับเสียเท่ำนั้น ใน

สถำนกำรณ์อย่ำงนี้ เธอควรจะท�ำอย่ำงไรดนีะ 

ในระหว่ำงที่ก�ำลังคิดไม่ตกอยู่นั้นเอง สำยตำก็พลันเหลือบไปมอง

ลกูๆ ของเธอที่มมุห้อง เธอคดิว่ำพวกเขำก�ำลงันั่งเล่นกนัอยูต่ำมประสำ แต่

ครั้งนี้ไม่ใช่ นอกจำกเดก็ชำยตะวนัที่ก�ำลงัวำดภำพเงยีบๆ เป็นรูปอศัวนิและ

อำทติย์ดวงโตอย่ำงเคยแล้ว เดก็หญงิจนัทร์เจ้ำกก็�ำลงัขะมกัเขม้นกบักำรฝึก

เขยีนหนงัสอือยู่เช่นกนั 

“ก. เอ๋ย ก๊ำบๆ” แม้จะยงัเขยีนไม่คล่อง ต้องอำศยักำรลำกเส้นตำม

เส้นประ แต่ท่ำทำงมุ่งมั่นในกำรหัดเขียนหนังสือของเธอตำมแบบฝึกหัดที่
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มำรดำซื้อให้น่ำประทับใจมำก ท�ำให้ปำงสิตำงศุ์ต้องเข้ำไปช่วยประคองมือ

น้อยๆ ลำกเส้นฝึกเขยีนหนงัสอือกีแรง ยิ่งเหน็ลูกตั้งอกตั้งใจแบบนี้ กย็ิ่ง

สะท้อนใจตวัเองเพรำะตนเกอืบหลงลมืหน้ำที่ของคนเป็นแม่ไป

“คุณแม่ขำ จนัทร์เจ้ำเขยีน ก. ก๊ำบ สวยไหมคะ” เดก็หญงิยิ้มแฉ่ง 

พอลำกเส้นเสรจ็กช็ูสมุดแบบฝึกหดัอวดมำรดำ คงอยำกจะให้เหน็ชดัๆ ว่ำ

เธอเขยีนหนงัสอืได้เก่งแค่ไหน

“สวยจ้ะลูก แต่นี่เรยีกว่ำ ก. ไก่นะ”

“ก. เอ๋ย ก๊ำบๆ!”

“โธ่ จนัทร์เจ้ำ ลูกท่องแบบนั้นเวลำไปโรงเรยีนไม่ได้นะจ๊ะ”

“ท�ำไมล่ะคะ ก. เอ๋ย ก๊ำบๆ ส่วนนี่ ข. ไข่อร่อยจงั!”

หญงิสำวหวัเรำะให้แก่ควำมน่ำรกัไร้เดยีงสำของลกู จรงิส ิเธอก�ำลงั

ท�ำอะไรอยู่ อกีไม่นำนลูกๆ ของเธอกต็้องเข้ำโรงเรยีนแล้ว พวกเขำเตบิโต

ขึ้นทุกวัน ค่ำใช้จ่ำยก็มำกขึ้นตำม เธอจะสร้ำงอนำคตที่ดีให้ลูกได้อย่ำงไร 

หำกมวัแต่ยดึทฐิเิป็นที่ตั้งอย่ำงนี้ ครั้งหนึ่งเธอเคยเกอืบสญูเสยีเดก็ๆ ไปแล้ว 

ในเมื่อฟ้ำให้โอกำสเธอดูแลพวกเขำอกีครั้ง เธอกค็วรท�ำให้ดทีี่สุดไม่ใช่หรอื

“คุณแม่ขำ ที่โรงเรยีนจะน่ำกลวัไหมคะ”

“ไม่น่ำกลัวหรอกจ้ะ ที่โรงเรียนสนุกมำกๆ ลูกจะมีเพื่อนเยอะแยะ

เลย”

“จรงิหรอืคะ จนัทร์เจ้ำจะมเีพื่อนเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ”

“จรงิสจ๊ิะ แล้วยงัมคีณุครใูจดทีี่จะคอยดแูลลกูด้วย ลกูจะได้ท�ำอะไร

สนุกๆ เยอะมำกที่โรงเรยีน”

พอได้ยินเช่นนั้น ใบหน้ำจิ้มลิ้มก็มีรอยยิ้มประดับ ท�ำให้เด็กหญิง 

พรพระจนัทร์ดเูหมอืนเทพธดิำองค์น้อยๆ มำกขึ้นไปอกี พวงแก้มใสนั้นพอง

ขึ้นอย่ำงน่ำรกัน่ำหยกิทุกครั้งที่ยิ้มกว้ำงแบบนี้

“จนัทร์เจ้ำอยำกไปโรงเรยีนเรว็ๆ!”

อำกำรกระตือรือร้นที่จะไปโรงเรียนของลูกท�ำให้แม่อย่ำงเธอต้อง
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กลบัมำคดิทบทวนถงึสิ่งที่ควรท�ำอกีครั้ง เธอไม่ได้อยู่ในฐำนะที่จะท�ำอะไร

ตำมอ�ำเภอใจได้มำนำนแล้ว เธอเป็นแม่ และสิ่งที่แม่ทุกคนควรค�ำนงึกค็อื 

กำรท�ำเพื่อลูกไม่ใช่หรือ ต่อให้ต้องเสียสละทุกอย่ำงก็ตำมที สละทุกสิ่ง...

แม้แต่ ‘ศกัดิ์ศร’ี ที่จะต้องกลบัไปก้มหวัให้ผู้ชำยที่เธอเกลยีดที่สุดในชวีติ

“ลูกจนัตดัสนิใจได้แล้วค่ะ ว่ำเรำจะท�ำยงัไงกนัต่อไปด”ี 

“ท�ำยงัไงหรอืคะ”

หลังจำกที่เงียบกันไปครู่ใหญ่ พริ้งเพรำคิดว่ำปำงสิตำงศุ์คงไม่ยอม

ตอบอะไรเกี่ยวกบัเรื่องนี้แน่แล้ว แต่หลงัจำกได้เฝ้ำมองดูลูกน้อย เธอกห็ำ

ทำงออกที่ดทีี่สุดได้ 

“ลูกจนัจะกลบัไปท�ำงำนที่ซนัแอร์ไลน์ค่ะ”

“คุณลูกจนั” หญงิชรำเรยีกเธอเสยีงเบำโหวง คงจะเข้ำใจควำมรู้สกึ

กระอักกระอ่วนของอีกฝ่ำยดี เพียงพบหน้ำอดีตคนรักก็คงเป็นเรื่องยำก

พอแล้ว นี่ยงัต้องมำท�ำงำนร่วมกนัอกี คงยำกเพิ่มขึ้นเป็นเท่ำตวั “คุณไหว

แน่หรอืคะ”

“ไม่ไหวกต็้องไหวค่ะ อนำคตของเดก็ๆ ต้องมำเป็นอนัดบัหนึ่ง”

แม้จะไม่น่ำอภริมย์ แต่เธอจ�ำเป็นต้องเลอืกทำงนี้เพื่อลกู กำรท�ำงำน

กบัภำกรอำจจะเป็นเรื่องยำก แต่ถอืเสยีว่ำแค่คนเคยรู้จกัคนหนึ่งจะเป็นไร

ไป เธอไม่จ�ำเป็นต้องรู้สกึอะไร หำกทุกอย่ำงยงัอยู่ในขอบเขตของงำน เธอ

จะพสิจูน์ให้เขำเหน็ชดัๆ ว่ำ ตวัเธอในตอนนี้ได้ผ่ำนกำรเรยีนรู้และเตบิโตขึ้น 

ไม่ใช่เด็กน้อยให้เขำมำสบประมำทอีกแล้ว เวลำนี้เธอเป็นผู้ใหญ่ที่แยกแยะ

เรื่องงำนกบัเรื่องส่วนตวัออกจำกกนัได้อย่ำงเดด็ขำด

คุณแม่ยังสำวเหลือบตำมองพระอำทิตย์บนหน้ำกระดำษซึ่งเด็กชำย

บรรจงวำด 

“ดวงอำทติย์ร้อน มแีสงแสบตำ...ไม่ชอบเลย”

นำทีนั้นปำงสิตำงศุ์รู้สึกเห็นด้วยกับค�ำบ่นพึมพ�ำของบุตรชำยเป็น

อย่ำงยิ่ง เธอเองกไ็ม่ชอบดวงอำทติย์ดวงโตนั่นเช่นกนั หำกเป็นไปได้...ดบั
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เรว็ได้เท่ำไรยิ่งด!ี

“เชฟปำงสติำงศุ์กลบัมำท�ำงำนแล้วครบั”
อำทติย์ดวงโตที่ก�ำลงัถกูแช่งให้ดบัไวๆ รบัฟังกำรกระซบิรำยงำนจำก

ลูกน้องด้วยควำมพอใจ นบัว่ำเป็นข่ำวดสี�ำหรบัเช้ำนี้ เพรำะท�ำให้บรรยำกำศ

ตึงเครียดในกำรประชุมบอร์ดบริหำรผ่อนคลำยลง จนกรรมกำรท่ำนอื่น

ยงัสงัเกตเหน็ถงึควำมเปลี่ยนนี้ได้ จนต้องเอ่ยปำกถำม 

“มีเรื่องอะไรดีๆ หรือเปล่ำครับ วันนี้ท่ำนประธำนดูอำรมณ์ดีเป็น

พเิศษ”

“อมื กน็ดิหน่อย” เขำตอบเสยีงสดใส “พวกคุณคดิว่ำคนืนี้เรำจะมอง

เหน็ดวงจนัทร์ได้ไหม”

แม้จะไม่เข้ำใจว่ำเหตใุดจู่ๆ  เจ้ำนำยถงึตั้งค�ำถำมแบบนี้ขึ้นมำ แต่พวก

เขำกย็งัมแีก่ใจจะตอบตำมตรง

“เอ ถ้ำจ�ำไม่ผดิ คนืนี้เป็นคนืเดอืนมดื คงจะมองไม่เหน็หรอกครบั”

“แค่คืนนี้มองไม่เห็น ไม่ใช่มันไม่มีไม่ใช่หรือ เพรำะว่ำแต่ไหนแต่ไร

โลกนี้กไ็ม่เคยไร้จนัทรอ์ยูแ่ล้ว” ประธำนหนุม่ผอ่นลมหำยใจเลก็น้อย แย้ม

รมิฝีปำกยิ้ม พร้อมอดทนและรอคอยจนกว่ำดวงจนัทร์จะกลบัมำส่องแสง

ให้เขำอกีครั้ง 

แม้จะพยำยำมปลกุปลอบใจตวัเองให้คดิถงึอนำคตของลกูมำบ้ำงแล้ว 
แต่ปำงสติำงศุก์ย็งัรูส้กึอปัยศอยูล่กึๆ อยูด่ ีเธอหอบข้ำวของกลบัมำยงัห้อง

ท�ำงำนเดมิตั้งแต่เช้ำ เฝ้ำตอบค�ำถำมเดมิๆ จำกเพื่อนร่วมงำน ที่คงจะสงสยั

กำรหำยหน้ำหำยตำไปของเธอ ข่ำวลือเรื่องที่เธอลำออกและถูกเบื้องบน

บังคับให้กลับมำท�ำงำนก็กระจำยไปทั่ว เธอเองก็อยำกจะยืนยันข่ำวนั้นอยู่

หรอก แต่หวัหน้ำแผนกไม่ปล่อยให้เธอท�ำเช่นนั้น 

เขำสยบข่ำวลอืด้วยกำรชี้แจงกบัทุกคนว่ำเธอมปีัญหำสุขภำพ จงึขอ
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ลำป่วยไปเท่ำนั้น คงไม่อยำกให้มปัีญหำยุ่งยำกตำมมำ ซึ่งแม้จะน่ำเจบ็ใจใน

ตอนแรก ที่เธอไม่ได้เผยควำมจรงิว่ำท่ำนประธำนที่ทกุคนยกให้เป็นนกับญุ

น่ำเลื่อมใส ใช้อ�ำนำจบำตรใหญ่กบัพนกังำนตวัเลก็ๆ อย่ำงเธอเพยีงใด 

แต่มำคดิดูอกีครั้ง มนัคงจะดกีว่ำ หำกเธอจะยอมเออออตำมน�้ำไป

ก่อน เพรำะหำกเธอตั้งใจจะอยูท่�ำงำนที่นี่ต่อ กำรมปัีญหำกบัภำกรไม่ใช่เรื่อง

ด ีสิ่งที่เธอควรท�ำในเวลำนี้คอืก้มหน้ำก้มตำท�ำงำนในส่วนของเธอต่อไปโดย

หลกีเลี่ยงกำรพบปะหรอืตดิต่อกบัเขำโดยไม่จ�ำเป็น อดทนอกีหนอ่ย รอให้

เธอตั้งตวัได้มำกกว่ำนี้ เมื่อนั้นเธอจะรบีจำกไป โดยไมแ่ม้แต่จะเหลยีวกลบั

มำมองที่นี่อกีเลย 

ทว่ำภำกรท�ำให้ควำมหวังที่จะอยู่อย่ำงเงียบๆ ของเชฟสำวสลำย 

เพรำะบ่ำยวนันั้นเธอได้รบัดอกทวิลปิช่อใหญ่จำกเดก็ส่งของ แม้จะไม่ได้ระบุ

ชื่อผู้ส่ง แต่กำร์ดที่แนบมำพร้อมกบักลิ่นหอมที่คุ้นจมูก ท�ำให้เธอรู้ได้ทนัที

ว่ำเจ้ำของช่อดอกไม้นั้นเป็นใคร 

‘ยนิดตี้อนรบักลบัมาท�างาน’

ยนิดตี้อนรบังั้นหรอื นี่ใจคอเขำคดิจะเยำะเย้ยเธอไปถงึไหน

“ดอกไม้สวยดีนะครับ” แม้แต่เชฟอำหำรไทยที่เข้ำมำคุยงำนกับเธอ

ในห้องกย็งัอดชมเชยไม่ได้ “ทวิลปิสแีดง หมำยถงึ ‘ค�ำมั่นสญัญำแห่งรกั’ 

อ้อ ภรรยำของผมเปิดร้ำนดอกไม้น่ะครับ ผมเลยพอทรำบควำมหมำย 

มำบ้ำง” เขำชี้แจงต่อเมื่อเห็นสีหน้ำสงสัยของผู้ฟัง “เป็นดอกไม้ที่สวยและ 

ควำมหมำยด ีไม่ทรำบว่ำแฟนคุณให้มำหรอืครบั”

“ไม่ใช่หรอกค่ะ คดิว่ำคงจะส่งผดิเสยีมำกกว่ำ” 

ค�ำสัญญำอะไร เรื่องเหลวไหลทั้งเพ ทั้งหมดก็แค่ลมปำกของคน

หลอกลวงกเ็ท่ำนั้น ยิ่งรูอ้ย่ำงนี้เธอยิ่งรูส้กึสะอดิสะเอยีนจนอยำกจะโยนช่อ

ดอกไม้นั้นทิ้งโดยเรว็ แต่ท�ำไม่ได้ เพรำะเกรงสำยตำของแขกในห้อง ในเมื่อ

เขำคลกุคลอียู่ในวงกำรดอกไม้ เขำอำจจะรูส้กึไม่ด ีหำกต้องเหน็พวกมนัลง

ไปอยู่ในถงัขยะต่อหน้ำต่อตำ 
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ปำงสติำงศ์ุรอจนกระทั่งอกีฝ่ำยออกไปจำกห้องเรยีบร้อย จงึจดักำร

โยนช่อดอกไม้แสนสวยลงถงัขยะอย่ำงไม่คดิเสยีดำย เธอเพิ่งจะหมนุตวักลบั 

ยงัไม่ทนัไปนั่งที่ด้วยซ�้ำ เสยีงทุ้มๆ กด็งัขึ้นจำกทำงด้ำนหลงัเสยีก่อน

“ดอกไม้ถ้ำมนัไม่อยู่กบัต้น กค็วรจะอยู่ในแจกนั ไม่ใช่ในถงัขยะ”

เชฟสำวหันกลับไปมองตำมเสียงทันที และก็ต้องถลึงตำอย่ำงไม่

ชอบใจ เมื่อเหน็ว่ำใครถอืวสิำสะเข้ำมำในห้องท�ำงำนของเธอโดยไม่แม้แต่จะ

เคำะประตูขออนุญำตกนัก่อนด้วยซ�้ำ 

“คุณภำกร ท�ำไมคุณถงึมำอยู่ที่นี่ได้”

ดวงตำของชำยหนุ่มดูพริบพรำวเช่นเคย ไม่มีควำมสลดในแววตำ

และน�้ำเสยีงแม้แต่น้อย คงไม่คดิว่ำตวัเองท�ำผดิมำรยำทตรงไหน

“พี่เป็นเจ้ำของบริษัท พี่ย่อมมีสิทธิ์ไปได้ทุกที่ที่ต้องกำร” เขำกล่ำว

หน้ำตำเฉย ก่อนจะก้มหยบิช่อดอกไม้ที่เธอเพิ่งทิ้งสดๆ ร้อนๆ กลบัขึ้นมำ

จำกถงัขยะอย่ำงทะนถุนอม “พี่จ�ำได้ว่ำน้องชอบดอกทวิลปิ ท�ำไมทิ้งมนัเสยี

ล่ะ”

“นั่นมนัเรื่องในอดตี ฉนัเลกิชอบดอกทวิลปิมำนำนแล้ว”

“จรงิหรอื” ทวนค�ำอย่ำงไม่อยำกจะเชื่อ แตย่งัมแีก่ใจจะถำมต่อ “ถ้ำ

อย่ำงนั้นตอนนี้ชอบดอกไม้อะไร เผื่อครำวหน้ำพี่จะได้หำมำให้ถูกใจ” 

ได้ยินค�ำถำมของอีกฝ่ำยแล้ว หญิงสำวจึงต้องแก้ค�ำพูดของตัวเอง

เสยีใหม่ หำกเขำจะพยำยำมขนำดนี้กช็่วยไม่ได้

“กไ็ด้ค่ะ ถ้ำจะให้พูดตรงๆ กค็อืฉนัไม่ชอบเจ้ำของดอกไม้มำกกว่ำ”

พอได้ฟังค�ำตอบที่ตรงไปตรงมำเช่นนั้นแล้ว ชำยหนุ่มก็คลำยยิ้ม

อย่ำงเข้ำอกเข้ำใจ

“ถ้ำปัญหำอยูท่ี่ตวัพี่ กอ็ย่ำไปลงกบัดอกไม้ส”ิ เขำเอ่ยนิ่มๆ พลำงวำง

ช่อดอกไม้สดสวยลงบนโต๊ะท�ำงำนของเธอ “ดอกไม้พวกนี้ไม่ได้ท�ำอะไรผดิ 

ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย อย่ำใจร้ำยกบัมนันกัเลย” 

ต้องขอชมเชยว่ำ ผู้ชำยคนนี้ยังคงมีวำทศิลป์เป็นเลิศไม่เคยเปลี่ยน 
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เพรำะสำมำรถท�ำให้เธอกลำยเป็นผูร้้ำยใจด�ำได้เพยีงแค่ชั่วพรบิตำ เธออยำก

จะหำค�ำมำโต้แย้งกับเขำอยู่หรอก แต่รู้สึกเหนื่อยเกินกว่ำจะท�ำเช่นนั้น จึง

เพยีงแต่ถำมถงึจุดประสงค์ของกำรมำเยอืนของเขำครั้งนี้

“ว่ำแต่อุตส่ำห์มำถงึที่นี่ มธีุระอะไรด่วนหรอืคะ”

“ต้องมอีะไรด่วนด้วยหรอื ถงึจะมำได้”

“ท่ำนประธำน!”

ภำกรอมยิ้ม เมื่อดวงตำสวยๆ ที่เขำสบอยู่นั้นเปลี่ยนเป็นสเีขยีวปั้ด

จำกควำมไม่พอใจ 

“ซันแอร์ไลน์ก�ำลังจะเปิดเส้นทำงกำรบินเพิ่ม เป็นรูตบินไปญี่ปุ่น 

สงิคโปร์ ฮ่องกง ทำงผู้บรหิำรมนีโยบำยอยำกให้อำหำรและขนมไทยเป็นที่

รู้จักมำกขึ้น เลยอยำกให้ไปอยู่บนเที่ยวบินด้วย ในส่วนของขนมไทยเป็น

ควำมรบัผดิชอบของน้อง พี่เลยอยำกมำบอกให้เตรยีมตวัส�ำหรบัเรื่องนี้ พอ

จะรู้ขั้นตอนในกระบวนกำรนี้หรอืยงั”

หญงิสำวฟังกำรอธบิำยของเขำพร้อมกบัมคี�ำถำมค้ำนเลก็ๆ อยูใ่นใจ 

แค่เรื่องสั่งงำนอย่ำงนี้ ถงึกบัต้องลงมำก�ำชบัด้วยตวัเองเลยหรอือย่ำงไร สั่ง

ผ่ำนตำมระบบสำยงำนไม่ได้เลยหรือ ท�ำอะไรตำมอ�ำเภอใจ ทั้งยังเที่ยวใช้

ค�ำพดูเป็นกนัเองกบัเธอแบบนี้ พนกังำนคนอื่นจะคดิอย่ำงไรกนั แม้จะอยำก

ถำมออกไปเช่นนี้ แต่เธอกข็่มใจตั้งค�ำถำมกลบัไปเรยีบๆ เท่ำนั้น

“ค่ะ ฉนัพอจะทรำบมำจำกหวัหน้ำแผนกบ้ำงแล้วว่ำ ในส่วนของครวั

กำรบนิมหีน้ำที่ผลติอำหำรส่งให้สำยกำรบนิต่ำงๆ ทั้งตวัซนัแอร์ไลน์และสำย

กำรบนิอื่นๆ ด้วย ในส่วนของซนัแอร์ไลน์เอง ฉนัต้องเตรยีมเมนมูำน�ำเสนอ

ให้ทำงคณุวฑิรูย์ ผูจ้ดักำรแผนกอนิไฟลต์เซอร์วซิเลอืกและเทสต์ก่อนน�ำขึ้น

เครื่องใช่ไหมคะ”

“ถูกแค่ครึ่งเดยีว ปกตแิล้วเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยอนิไฟลต์เซอร์วซิที่จะ

เลอืกของขึ้นเครื่องกจ็รงิ แต่ส�ำหรบัในเรื่องนี้เป็นข้อยกเว้น คณุวฑิรูย์ไม่ได้

มหีน้ำที่เลอืกและเทสต์อำหำรขึ้นเครื่องด้วย เพรำะทำงผู้บรหิำรจะเป็นคน
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เลือกเองทั้งหมด และส่วนใหญ่คนที่จะเลือกเมนูและเทสต์รสชำติอำหำร

พวกนี้กจ็ะเป็นตวัพี่เอง”

ปำงสติำงศุ์นิ่งอึ้งอย่ำงไม่อยำกจะเชื่อหูตวัเอง 

“อะไรนะคะ คุณต้องเลอืกและเทสต์เองทุกอย่ำงเลยหรอื”

“ใช่ ทกุอย่ำง ทั้งอำหำรคำว อำหำรหวำน และเครื่องดื่ม พี่ต้องแน่ใจ

ว่ำรสชำติและคุณภำพอยู่ในระดับที่ดีพอที่จะท�ำให้ผู้โดยสำรบนเครื่อง

ประทบัใจได้ พี่ไม่ไว้ใจคนอื่นให้ดแูลในส่วนนี้ เรื่องอำหำรกำรกนิเป็นเรื่อง

ส�ำคญัอนัดบัต้นๆ ของสำยกำรบนิ พอๆ กบัเรื่องควำมปลอดภยัและกำร

ให้บรกิำร มนัท�ำให้สำยกำรบนิเรำมชีื่อเสยีงได้ แต่ถ้ำผดิพลำดไปนดิเดยีว 

มนักด็บัชื่อเสยีงเรำได้ชั่วพรบิตำเหมอืนกนั”

ก็จริงอย่ำงที่ภำกรว่ำ แม้จะตะขิดตะขวงใจที่ต้องท�ำงำนร่วมกับเขำ

แบบประจนัหน้ำ แต่เหตผุลของเขำกม็นี�้ำหนกัพอจนเธอไม่อำจคดัค้ำนอะไร

ได้ เฝ้ำปลอบตวัเอง หำกทุกอย่ำงอยู่ในขอบเขตของเรื่องงำน คงไม่เป็นไร

“เข้ำใจแล้วค่ะ ถ้ำอย่ำงนั้นฉนัจะรบีเตรยีมเมนขูนมมำน�ำเสนอ ว่ำแต่

คุณจะมำเทสต์ในช่วงไหนหรอืคะ”

“พี่จะมำเทสต์สัปดำห์หน้ำ คิดว่ำพอจะท�ำทันไหม เพรำะหลังจำก 

คัดเลือกเมนูได้แล้ว ต้องส่งรำยกำรสเปกวัตถุดิบที่ต้องใช้อีก คงต้องเผื่อ

เวลำไว้หน่อย”

หนึ่งสัปดำห์อำจเป็นเวลำกระชั้นชิดไปหน่อยที่หญิงสำวจะเลือกเฟ้น

เมนตู่ำงๆ มำขึ้นโต๊ะน�ำเสนอ แต่ครั้นจะให้ขอขยำยเวลำไปอกี กเ็กรงจะถกู

หำว่ำไม่มปีระสทิธภิำพในกำรท�ำงำน เธอจงึตอบตกลงอย่ำงฉะฉำน

“ได้ค่ะ ฉนัจะเตรยีมทุกอย่ำงให้พร้อม”

“ต้องแบบนี้ส ิถงึค่อยสมเป็นลูกจนัของพี่หน่อย” 

ค�ำเรียกขำนอย่ำงเป็นกันเองคงจะไม่ถูกใจหญิงสำวเป็นอย่ำงมำก 

เหน็ได้จำกกำรที่ต้องตงิเรื่องนี้อย่ำงอดทนต่อไปไม่ไหว

“ก่อนที่เรำจะเริ่มท�ำงำนร่วมกนั ฉนัมอีะไรอยำกขอคุณอย่ำงหนึ่ง”



54  l  บ่ ว ง บ ริ ม ำ ส

“อะไรหรอื”

“ถ้ำไม่รบกวนเกินไป ฉันอยำกให้คุณเลิกใช้ค�ำพูดสนิทสนมกับฉัน

เสยีท ีบอกตรงๆ คนอื่นอำจจะมองไม่ด ีและฉนัเองกร็ู้สกึอดึอดั”

“ใครจะมองยงัไงกช่็ำงเขำ เรำไปห้ำมควำมคดิคนอื่นได้ที่ไหน ลกูจนั

กค็อืลูกจนั เป็นน้องน้อยของพี่เสมอ จะให้พี่เรยีกอะไรได้ แต่ถ้ำน้องรู้สกึ

ไม่เท่ำเทยีม พี่กไ็ม่ถอืหรอก ถ้ำน้องจะเรยีก ‘พี่กร’ เหมอืนเดมิคนืบ้ำง”

น้องน้อยขบริมฝีปำกอย่ำงล�ำบำกใจ กำรรับมือกับผู้ชำยคนนี้ยำก

จรงิๆ เพรำะเขำไม่พยำยำมท�ำควำมเข้ำใจอะไรเลย เธอสดูหำยใจเข้ำลกึยำว

สองสำมครั้งเพื่อระงบัสตอิำรมณ์ และผำยมอืออกไปยงัประตู

“หมดธุระแล้วกเ็ชญิเถอะค่ะ ท่ำนประธำนคงจะงำนยุ่งน่ำดู อย่ำมำ

เสยีเวลำกบัพนกังำนตวัเลก็ๆ อย่ำงฉนัเลย อำทติย์หน้ำค่อยพบกนั ฉนัจะ

เตรยีมทุกอย่ำงให้เรยีบร้อย” เธอค่อนขอดส่งท้ำย แต่ดูเหมอืนอกีฝ่ำยจะ

ไม่สะทกสะท้ำนที่ถูกไล่ เพรำะเขำยังคงยิ้มนุ่มนวล เป็นรอยยิ้มที่เธอก็ไม่

อำจทรำบได้เหมอืนกนัว่ำ ไปขุดค้นมำจำกที่ไหนมำกมำยนกั ต่อให้เธอพูด

หรอืท�ำอะไร เขำกไ็ม่ได้มท่ีำทจีะโกรธ อำกำรสงบเกนิไปของเขำท�ำให้เธอนกึ

สงสยัว่ำ เขำมแีผนอะไรในใจหรอืเปล่ำ หรอืเพยีงแค่หน้ำหนำ ไร้ยำงอำย

มำกเสยีจนค�ำต่อว่ำต่อขำนกไ็ม่อำจท�ำอะไรได้

“ถ้ำอย่ำงนั้นค่อยพบกนั” เขำเอ่ยเสยีงเยน็ เตรยีมจะหนัหลงัจำกไป

อยูแ่ล้ว หำกตอนนั้นสำยตำไม่บงัเอญิเหลอืบไปเหน็กรอบรปูเลก็ๆ ซึ่งตั้งอยู่

บนโต๊ะท�ำงำนของเชฟสำวเข้ำเสียก่อน จนท�ำให้ร่ำงสูงใหญ่นั้นต้องหยุดนิ่ง

กะทันหัน เพรำะในกรอบรูปนั้นเป็นรูปของปำงสิตำงศุ์ถ่ำยคู่กับเด็กหญิง 

ตวัน้อยน่ำรกัก�ำลงัยิ้มแป้น

“เดก็ในภำพนั่น...”

แย่ละส ิหวัใจของหญงิสำวแทบหล่นวูบ ตอนแรกเธอตั้งใจน�ำรูปภำพ

ของตะวนัและจนัทร์เจ้ำมำตั้งไว้บนโต๊ะเพื่อเป็นก�ำลงัใจในกำรท�ำงำน ใครจะ

คำดถงึล่ะว่ำ ภำกรจะบกุเข้ำมำสั่งงำนถงึห้องเธอด้วยตวัเอง จงึไม่ทนัได้เกบ็
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ให้พ้นจำกสำยตำของเขำ 

“นั่นลูกของฉนัเองค่ะ”

“ลูก?”

“ค่ะ ลกูของฉนักบัคณุอรรถพล สำมขีองฉนั” หญงิสำวพยำยำมข่ม

อำกำรร้อนใจของตวัเองไว้ข้ำงในเพรำะเกรงว่ำจะมพีริธุ รบีตะปบกรอบรปู

ทั้งสองบำนคว�่ำหน้ำลงกับโต๊ะทันที คงไม่อยำกให้เขำมีเวลำพินิจพิจำรณำ

นำนกว่ำนี้ หรือกระทั่งเลื่อนสำยตำไปอีกหน่อยเพื่อจะได้เห็นแฝดผู้พี่ของ

เดก็หญงิจำกกรอบรูปข้ำงกนั กไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่ำจะทนักำลหรอืไม่ เพรำะ

เขำยงัตั้งค�ำถำมต่อด้วยควำมสนใจ

“ชื่ออะไรหรอื อำยุกี่ขวบแล้ว”

“ฉนัจะขออนญุำตตอบค�ำถำมแค่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบังำนเท่ำนั้นค่ะ”

เมื่อเธอยืนยันที่จะไม่ให้ค�ำตอบแก่เขำ ภำกรจึงท�ำอะไรไม่ได้ นอก

เสยีจำกยอมจำกมำแต่โดยด ีแต่เป็นกำรจำกมำด้วยควำมสงสยัอยูใ่นใจ แม้

จะมองเห็นแค่เพียงแวบเดียว แต่ใบหน้ำจิ้มลิ้มรำวกับตุ๊กตำของเด็กหญิง

สะกดิใจเขำมำก เขำพอทรำบมำบ้ำงแล้วว่ำ ปำงสติำงศุ์เลกิกบัสำมแีละตก

พุ่มม่ำย แต่ไม่ทรำบเรื่องที่เธอมลีูกกบัสำมเีก่ำด้วย 

ไม่รูว่้ำเป็นเพรำะอะไร แปลกเหลอืเกนิ แต่เขำรูส้กึเอน็ดแูละถกูชะตำ

กบัเดก็ในรูปอย่ำงบอกไม่ถูก ทั้งๆ ที่ยงัไม่เคยพบตวัจรงิ ในบ่ำยวนันั้นเขำ

จงึเรยีกจกัรพนัธ์มำสอบถำม ซึ่งเลขำนกุำรกย็นืยนัให้หำยสงสยัว่ำ ทั้งหมด

เป็นเรื่องจรงิ

“ครับ เชฟมีลูกแล้ว เธออำศัยอยู่กับลูกและป้ำพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่ง

ครบั”

“งั้นหรอื เมื่อครูฉ่นัมโีอกำสได้เหน็ภำพของเดก็คนนั้นแวบหนึ่ง เป็น

เดก็ผู้หญงิที่น่ำรกัมำก รู้หรอืเปล่ำว่ำเธอชื่ออะไร”

“แน่นอนครบั เธอดงัมำก เป็นขวญัใจลูกค้ำของร้ำนเลยกว็่ำได้ เธอ

ชื่อน้องจนัทร์เจ้ำ ชื่อจรงิชื่อพรพระจนัทร์ เพรำะมำกเลยใช่ไหมล่ะครบั”
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ดวงตำคู่คมของผู้ฟังวูบไหวชั่ววนิำท ี พร้อมกบัควำมทรงจ�ำในอดตี

ที่หวนกลับเข้ำมำในควำมคิด เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อ จันทร์เจ้ำ...เด็กหญิง 

พรพระจนัทร์ อย่ำงนั้นหรอื!

แม้รู้ว่ำมนัฟังดูไม่มเีหตุผลเอำเสยีเลย แต่เขำกอ็ดถำมต่อไม่ได้ เขำ

ต้องแน่ใจว่ำ เขำไม่ได้อุปำทำนอะไรไปเอง

“เดก็คนนี้อำยุเท่ำไร”

“เอ ผมกไ็ม่แน่ใจเหมอืนกนั น่ำจะประมำณสี่ห้ำขวบ อ้อ น้องจนัทร์-

เจ้ำมพีี่ชำยด้วยนะครบั เป็นฝำแฝดกนั แต่ดูเหมอืนจะเป็นเดก็ขี้อำยมำกๆ 

ไม่ค่อยกล้ำออกมำโชว์ตวัหน้ำร้ำนเหมอืนน้องสำว ผมเองกย็งัไม่เคยเหน็เขำ

เลย แต่เคยฟังวีรกรรมจำกเชฟมำบ้ำง น่ำรักไม่แพ้กัน รู้สึกจะชื่อน้อง

ตะวนั”

อีกครั้งแล้วที่ชื่อของเด็กน้อยท�ำให้ภำกรสะดุดกึก เขำขบริมฝีปำก

อย่ำงครุน่คดิ เดก็ชำยตะวนัและเดก็หญงิจนัทร์เจ้ำงั้นหรอื หำกจะเป็นเรื่อง

บงัเอญิกค็งบงัเอญิอย่ำงเหมำะเจำะเกนิไป เพรำะทั้งชื่อและอำยอุำนำมกช็วน

ให้คดิสงสยั ต่อให้อ้ำงว่ำเป็นลูกที่เกดิจำกสำมเีก่ำกต็ำมที

“จักร ฉันมีเรื่องอยำกจะขอให้ช่วย” เขำร้องเรียกคนสนิทหลังจำก

ตดัสนิใจได้ “ไม่ใช่เรื่องงำนหรอก แต่เป็นเรื่องส่วนตวั พอจะช่วยจดักำร

เป็นธุระให้หน่อยได้ไหม”

“ได้ครบั ผมยนิดรีบัใช้ท่ำนประธำนทุกเรื่องอยู่แล้ว ไม่ทรำบว่ำจะ

ให้ผมจดักำรเรื่องอะไรหรอืครบั”

“ฉนัอยำกรูเ้รื่องเกี่ยวกบัอรรถพล อดตีสำมขีองเชฟปำงสติำงศุแ์ละ

ลูกของเธอ ช่วยสบืให้หน่อย”

แม้จะไม่เข้ำใจว่ำเจ้ำนำยต้องกำรข้อมูลนี้ไปท�ำไม แต่เลขำนุกำรก็

รบัค�ำอย่ำงว่ำง่ำย 

“ครบั ผมจะสบืให้”

“สบืให้เงยีบและเรว็ที่สดุ” เจ้ำนำยหนุม่ย�้ำ “ฉนัอยำกได้ข้อมลูที่ชดัเจน 
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เพรำะเรื่องนี้ส�ำคญักบัฉนัมำก ฝำกด้วยนะ”

จกัรพนัธ์ค้อมศรีษะรบัค�ำสั่ง ก่อนจะหำยออกไปจำกห้องท�ำงำน พอ

คนสนทิลบัหำยไปแล้ว ภำกรจงึลุกขึ้นยนื เดนิข้ำมห้องไปหยบิเสื้อนอกมำ

สวมเพื่อเตรยีมตวัออกไปข้ำงนอก ในระหว่ำงที่เขำให้เลขำนุกำรไปสบืเรื่อง

อดีตสำมีของปำงสิตำงศุ์ เขำเองก็ควรจะเริ่มสืบอีกเรื่องที่คำใจด้วยตัวเอง

ไปพลำงๆ พสิูจน์ให้เหน็ด้วยตำ...เรื่องรำวที่เขำอยำกรู้ที่สุด

เรื่องรำวของเดก็น้อยฝำแฝดที่ชื่อว่ำ ตะวนัและจนัทร์เจ้ำ!


