บทนำ�

“พี่พิศาคะ พี่พิศา เกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะ”
เบบี๋ นักศึกษาฝึกงานวิ่งขาขวิดเข้าไปหา ‘ลูกพี่’ ของเธอที่นั่ง
ไขว่ห้าง มือก็เลื่อนหน้าจอโทรศัพท์มือถือขึ้นลง อีกมือก็หยิบขนมชิ้น
เล็กทีม่ นี ำ�้ ตาลน้อยเข้าปากไปพลางๆ โดยไม่สนใจว่านีเ่ ป็นเวลาท�ำงาน
หรือไม่
“อะไรยายเบบี๋ ร้องซะดังเลย มีใครตายหรือไง” พิศา สาวสวย
มองหน้าลูกน้องด้วยหางตา ลดโทรศัพท์มือถือเครื่องบางลง “มีอะไร
ไหนเล่ามาซิ”
“คืองีค้ ะ่ พีพ่ ศิ า...” เบบี๋ ทีช่ อื่ เดิมนัน้ ชือ่ บี๋ พุง่ มาเกาะโต๊ะท�ำงาน
ของพิศา มองซ้ายมองขวาก่อนจะกระซิบเรื่องที่เธอ ‘บังเอิญ’ ไปรู้มา
ให้ฟัง “คือเบบี๋เนี่ย บังเอิ๊ญบังเอิญ...ไปได้ยินมาว่า...”
“แกไปแอบฟังใครมาเบบี๋” พิศาหน้าตึง ช้อนตามองเด็กสาว
ที่อายุน้อยกว่าเธออยู่หลายปี การที่เธอเก็บยายเด็กคนนี้ไว้ใกล้ตัวนั้น
มีเพียงเหตุผลเดียวก็คือ ยายเด็กนี่รู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในบริษัท
“พี่พากรค่ะ” เบบี๋บอกไปซื่อๆ
ในสายตาคนอืน่ ๆ ในบริษทั พิศานัน้ อาจน่ากลัวและดูเอาเรือ่ ง
เธอเองก็ไม่ชอบใจนักที่ได้มาฝึกงานกับผู้หญิงปากร้ายแต่สวยมาก
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คนนี้ แต่พอมาอยู่กับหญิงสาวจริงๆ แล้วนั้น เธอก็พบว่าพิศานั้นเป็น
คนที่ใจดีมากทีเดียว
“พูดมา” พิศาดีดตัวนั่งตรง เลื่อนเก้าอี้เข้าใกล้เบบี๋แล้วเงี่ยหูฟัง
อย่างตั้งอกตั้งใจ
พากรคือศัตรูคู่อาฆาตของเธอตั้งแต่วันแรกที่เธอเข้ามาท�ำงาน
ที่บริษัท และคนอย่างพิศาก็ไม่เคยใจกว้าง ในเมื่ออีกฝ่ายเกลียดเธอ
เธอก็ตอบแทนด้วยการเกลียดเขากลับเป็นสองเท่า
“คืองี้ค่ะ พี่พากรเขาพูดกับคนอื่นๆ ที่โถงทางเดินว่าวันนี้จะมี
ลูกค้าใหญ่เข้ามา...” เบบี๋จีบปากจีบคอเล่า “เห็นว่าคนนี้เงินถึง...จ่าย
ไม่อั้นค่ะ แถมจะมีโบนัสให้อีกนะคะ”
“หือ? แล้วแกรู้มั้ยว่ามันงานอะไร” พิศาหรี่ตา ส่งเสียงในคอ
คล้ายยังไม่ปักใจเชื่อ ลูกค้าแบบนี้น่ะมีอยู่จริง แต่พวกเขาจะเรื่องมาก
และเขี้ยวเป็นพิเศษ และเธอก็ไม่ชอบดูแลลูกค้าแบบนี้
ส�ำหรับพิศาแล้ว ขอเป็นลูกค้าระดับกลางๆ เอาใจไม่ยาก และ
ที่ส�ำคัญคือต้องไม่เรื่องมากเป็นพอ
“ไม่ค่ะ” เบบี๋สั่นศีรษะ เธอแอบฟังได้เพียงไม่กี่นาที เพราะคน
อื่นๆ ในบริษัทก็เกลียดขี้หน้าเธอไม่น้อยไปกว่าลูกพี่ของเธอเลย อันที่
จริงต้องบอกว่าเพราะเธอผันตัวมาเป็นเบ๊ของพิศานีแ่ หละ ทุกคนถึงได้
พลอยเกลียดเธอไปด้วย “แต่เห็นพูดกันว่างานง่ายๆ แค่ไปหาของ”
“อาฮะ”
พิศาส่งเสียง เอนหลังพิงพนักเก้าอี้ แล้วยกขาไขว่ห้างอีกหน
สีหน้าเจ้าเล่หข์ องลูกพีท่ �ำให้เบบีเ๋ ริม่ ร้อนๆ หนาวๆ มีลางสังหรณ์วา่ เธอ
จะโดนเกลียดเพิ่มขึ้นอีกเร็วๆ นี้
“คิดยังไงเบบี๋ อยากได้รถขับมั้ย”
“พี่พิศาจะแย่งงานพี่พากรหรือคะ” เบบี๋ตาโต ไอ้รถน่ะก็อยาก
ได้อยู่หรอกนะ แต่ต้องแลกมากับการโดนคนทั้งบริษัทเกลียดนี่จะคุ้ม
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หรือเปล่าก็ไม่รู้
“ถ้าใช่แล้วยังไง หรือว่าแกกลัว” พิศาตบโต๊ะ ลุกพรวดขึ้นมา
จ้องหน้าลูกน้องของตนในระยะประชิด “ฉันเป็นคนประเมินงานแกนะ
ยายเบบี๋ คนที่แกต้องกลัวน่ะมีแค่ฉันคนเดียว”
“แล้วชีวิตอีกสองเดือนของหนูล่ะคะพี่” เบบี๋หน้าเสีย ย้อนถาม
ลูกพี่ของเธอเสียงอ่อย “หนูยังต้องท�ำงานอยู่ที่นี่อีกนะคะ”
“ฉันยังอยู่ของฉันมาได้ตั้งนมนาน แกจะกลัวอะไร” พิศายกมือ
เท้าสะเอว “พวกนั้นกระจอกจะตาย ดีแต่นินทา”
“พี่พิศา เบาๆ หน่อย” เบบี๋ยกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปาก กระซิบบอก
หลังจากหันมองรอบตัว กลัวว่าหากมีใคร ‘บังเอิญ’ ผ่านมาได้ยิน
พิศาจะเดือดร้อนเข้า
“แล้วนีย่ ายแหวนอยูห่ รือเปล่า” พิศาระบายลมหายใจ เอ่ยปาก
ถามหาแหวนประดับ เพื่อนในบริษัทเพียงคนเดียวของเธอ...ส่วนยาย
เบบี๋นี่ไม่นับว่าเป็นเพื่อน เพราะยังเป็นแค่เด็กฝึกงาน “หรือออกไป
วิ่งงาน”
“อยากจะเจอฉันท�ำไมพิศา” แหวนประดับเดินเข้ามาที่โต๊ะ
ท�ำงานของเพื่อนพร้อมค�ำถาม หญิงสาวมีผิวเข้มกว่าพิศาเล็กน้อย
เพราะเจ้าตัวเป็นคนไทยแท้ ผิดกับพิศาที่มีเชื้อสายจีนผสม “อยากให้
ฉันท�ำงานให้อีกหรือไง”
“เปล่าสักหน่อย” พิศาปฏิเสธเสียงเบา เรื่องที่เธอชอบโยนงาน
ให้แหวนประดับท�ำนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะแหวนประดับนั้น ‘ชอบ’
ที่จะมีงานท�ำตลอดเวลา ในขณะที่พิศานั้น ‘ช่างเลือก’ กว่ามาก “ฉัน
แค่อยากรู้ว่าแกอยากจะท�ำงานนี้หรือเปล่า ฉันจะได้ช่วย”
“ปีนแี้ กท�ำงานไปแค่สามงานเองนะ” แหวนประดับเอ่ยเสียงเข้ม
ทั้งบริษัทมีเพียงหญิงสาวคนเดียวเท่านั้นที่กล้าเอ่ยปากตักเตือนพิศา
เพราะคนอื่นๆ นั้นต่างเกรงกลัวหญิงสาว เพราะเหตุผลที่ว่าเธอเป็น
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ลูกสาวของหุน้ ส่วนใหญ่ “ไม่คดิ จะท�ำผลงานเผือ่ จะได้โบนัสไปชอปปิง
ตอนปลายปีเลยหรือไง”
“ยายแหวน...”
พิศายิม้ หวานหยด แต่คนมองนัน้ กลับหน้าตึงหนัก แหวนประดับ
รู้จักรอยยิ้มนั้นดี...รอยยิ้มของตัวอิจฉาในละครอย่างไรล่ะ
“เรื่องเงินน่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย ฉันเป็นห่วงแกมากกว่า...แกยัง
ผ่อนบ้านไม่หมดไม่ใช่เหรอ”
“ฉันไม่ยอมไปสู้รบตบมือกับอีพพี่ ากรแทนแกหรอกนะ” แหวนประดับดักคอเพือ่ นสนิท “ข้ออ้างนีม้ นั เก่าแล้ว ถ้าแกอยากจะหลอกใช้
ฉัน แกต้องไปหาวิธีใหม่”
“โห แค่นกี้ ท็ �ำเพือ่ เพือ่ นไม่ได้” พิศาโวย ทิง้ ตัวลงนัง่ บนโต๊ะแรงๆ
แล้วสะบัดหน้าหนีเพื่อนของเธออย่างแง่งอน “เงินนะแหวน เงิน...เพื่อ
เงิน ท่องไว้สิ”
“ไม่จะ้ พิศา...” แหวนประดับฉีกยิม้ ส่ายหน้าไปมาคล้ายผูใ้ หญ่
ก�ำลังพูดกับเด็กหัวรั้น “ฉันพอมีเงินใช้ ไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้น”
จริงอยูท่ กี่ อ่ นหน้านีเ้ ธอโหมท�ำงานเป็นบ้าเป็นหลังเพราะจ�ำเป็น
ต้องใช้เงิน แต่หลังจากมาอยู่ที่นี่และได้เป็นเพื่อนกับพิศาแล้ว เธอก็มี
เงินถึงขั้นซื้อรถซื้อบ้านได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปี ก็ต้องขอบคุณไอ้ค�ำพูด
ของเพือ่ นเธอนัน่ แหละ เงิน...ท�ำงานเพือ่ เงิน ท่องเอาไว้ ส�ำหรับเธอแล้ว
พิศาเป็นทั้งเพื่อนและครูของเธอ แต่บางครั้งก็ท�ำให้เธอรู้สึกเหมือนมี
น้องสาวหัวดือ้ จอมขีเ้ กียจในคราเดียวกัน “ฉันท�ำงานแทนแกจนจะรวย
อยู่แล้ว”
“ก็แหม...” คนที่ก�ำลังจะท�ำให้เพื่อนรวยร้อง ท�ำปากยื่นพร้อม
เหลือกตาขึ้นมองเพดาน ท�ำเป็นไม่เห็นสายตาระอาของแหวนประดับ
“แบบนั้นก็ดีแล้วนี่”
“เตรียมตัวได้แล้วพิศา” แหวนประดับแกล้งท�ำเป็นยิม้ แกนๆ ส่ง
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ให้เพือ่ น “พีเ่ กดเขาเรียกประชุม...แก ฉันแล้วก็อพี พี่ ากรสุดทีร่ กั ของแก
ด้วยอีกคน”
พิศาเบ้ปากเมื่อได้ยินว่าพากรโดนเรียกตัวด้วยเหมือนกัน ก่อน
สลัดสลิปเปอร์นุ่มนิ่มส�ำหรับใส่ในบ้านทิ้ง แล้วกระแทกเท้าไปคว้า
ลูบแู ตงลูกรักของเธอขึน้ มาสวม ปากก็สงั่ งานเบบีไ๋ ปด้วย “ลงไปเอาของ
ข้างล่างขึ้นมาให้ฉันด้วยนะเบบี๋ ส่วนขนมกับครีมน่ะของแก”
“ค่ะพี่พิศา” เบบี๋ยิ้มกว้าง พยักหน้ารับค�ำสั่งของลูกพี่ตนแรงๆ
มองตามแผ่นหลังเล็กของพิศากับแหวนประดับทีเ่ ดินตามหลังกันไปยัง
ห้องท�ำงานของเกศรา บอสใหญ่แห่ง Even for you จนลับตา
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Even for you แห่งนี้เป็นบริษัทที่รับท�ำงานทุกอย่าง หรือ
พูดง่ายๆ ก็คอื บริษทั ทีเ่ ป็นตัวกลางในการเนรมิตทุกสิง่ ทุกอย่างในโลก
นีใ้ ห้แก่ลกู ค้า แม้วา่ สิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการจะแปลกจนไม่มบี ริษทั ไหนรับท�ำ
แต่ Even for you นั้นยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นคนจัดการ ขอเพียงลูกค้า
นั้นกระเป๋าหนักและยินดีจ่ายโดยไม่มีการอิดออดใดๆ
และนีก่ เ็ ป็นอีกหนึง่ เอกลักษณ์ของบริษทั เนือ่ งด้วยบริษทั แห่งนี้
ล้วนแต่รบั งานทีไ่ ม่มใี ครรับท�ำ ท�ำให้ลกู ค้าส่วนใหญ่นนั้ เป็นพวกเศรษฐี
มี เ งิ น ที่ ยิ น ดี แ ละยอมท�ำทุ ก อย่ า งเพี ย งเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ่ ง ที่ ตั ว เอง
ต้องการ
พิศากับแหวนประดับนั้นเป็นพนักงานรุ่นแรกๆ ที่เข้ามาท�ำงาน
ในบริษัท และทั้งสองก็เป็นพนักงานที่ได้รับค�ำชมเชยจากลูกค้ามานับ
ไม่ถ้วน เพราะท�ำผลงานได้ถูกใจลูกค้าทุกคน จนกลายเป็นสุดยอด
พนักงานที่เกศรา หรือพี่เกดที่ใครๆ ในบริษัทพากันเรียกจนติดปากซึ่ง
เป็นบอสใหญ่นั้นเอ็นดู
แม้พิศาจะเรื่องมาก เลือกงานจนโดนคนในบริษัทเขม่น แต่
เกศรากลับยอมตามใจ เพราะเห็นแก่ผลงานที่ผ่านมาและรักพิศาดั่ง
น้องสาว อีกทั้งพิศานั้นอยู่กับเธอตั้งแต่วันแรกที่เปิดบริษัท เกศราจึง
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พลอยตกเป็นที่นินทาด้วยข้อครหาที่ว่า ‘เข้าข้าง’ พิศาจนเกินเหตุ
“พีเ่ กด...ศาไม่ท�ำงานนีน้ ะคะ ให้ยายแหวนท�ำไปเลย” พิศาโพล่ง
ออกไปเป็นค�ำแรกหลังจากผลักประตูเข้ามาในห้องประชุมเล็ก ดวงตา
คมปรายมองหน้าพากรที่จ้องหน้าเธออยู่อย่างไม่เป็นมิตรแล้วสะบัด
หน้าหนี ไม่มีเวลามาใส่ใจสายตาชิงชังของอีกฝ่าย
“นั่งลงก่อนยายศา เรานี่ยังไง...” เกศราขมวดคิ้วมองหน้าพิศา
ออกปากติติงอย่างไม่พอใจ รอจนอีกฝ่ายกระแทกเท้าเดินมานั่ง เธอ
จึงหันไปหาหญิงสาวอีกคน “เราด้วยแหวน...นั่งลงก่อน”
“ค่ะพี่เกด” แหวนประดับพยักหน้า เดินมานั่งที่เก้าอี้ข้างเพื่อนสนิทของตนและส่งยิ้มนิดๆ ให้พากร แม้อีกฝ่ายแสดงออกว่าไม่อยาก
เป็นมิตรกับเธอก็ตาม
“รู้แล้วใช่มั้ยว่าพี่เรียกพวกเรามาท�ำไม”
“ค่ะ/ครับ”
“ไม่ค่ะ” พิศายกมือขึ้นกอดอก โพล่งตอบออกไปด้วยค�ำตอบที่
ต่างกับแหวนประดับและพากร เมื่อได้สายตาจิกกัดจากพากรเธอจึง
ยักไหล่อย่างช่วยไม่ได้ “ท�ำไม...ฉันไม่รู้มันผิดมากหรือไง”
“ยายศา...” เกศราเรียกชือ่ พิศาด้วยน�ำ้ เสียงเหลืออดและเหนือ่ ย
หน่าย ยิง่ เห็นสีหน้าของพากรแล้วเธอก็รสู้ กึ ปวดหัวจีด๊ ขึน้ มา มีครัง้ ไหน
บ้างไหมที่พิศาและพากรจะไม่เขม่นกัน
“ขอโทษค่ะพี่เกด” พิศายอมเป็นฝ่ายละสายตาจากพากร หัน
ไปมองหน้าเกศราแล้วสงบปากสงบค�ำ แม้เธอจะฤทธิ์มากขนาดไหน
แต่เธอก็รักและเคารพเกศราอยู่มาก “แต่ศาไม่รู้จริงๆ นะคะ”
“โอเค งัน้ พีจ่ ะทวนให้เราฟังอีกรอบ” เกศราถอนหายใจ แต่กช็ า้
กว่าพากรที่ออกปากจิกกัดพิศา
“ถ้าตัง้ ใจท�ำงาน ไม่เอาเวลาไปซือ้ ของออนไลน์กค็ งรูเ้ รือ่ งทันใคร
เขาบ้างอยู่หรอก” ชายหนุ่มเพียงคนเดียวว่า หมั่นไส้พิศาที่ได้อภิสิทธิ์
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เหนือคนอื่นๆ ในบริษัทอยู่ร�่ำไป “ไงล่ะ วันนี้ซื้ออะไรมาบ้างล่ะ”
พิศาแสยะยิ้ม ชะโงกหน้าข้ามโต๊ะมาจ้องหน้าพากร “เงินของ
ฉัน...ฉันจะซื้อบ้านซื้อรถ หรือซื้อตั๋วนาซ่าไปดาวอังคารแล้วใครจะ
ท�ำไม”
เกศรายกมือขึ้นกุมขมับเมื่อได้ยินค�ำตอบของพิศา ในขณะที่
พากรนั้นหน้ากระตุกเพราะค�ำพูดยียวนนั้น ส่วนแหวนประดับยังคง
นั่งฟังด้วยสีหน้าปกติ ชินเสียแล้วเวลาที่พิศาใช้ค�ำพูดกวนประสาท
หรือที่คนในบริษัทเขาพากันเรียกว่า ‘อวดรวย’
“พอได้แล้ว!” เกศราเสียงเข้ม หันไปมองหน้าพิศา กดดันให้
อีกฝ่ายสงบปากสงบค�ำ หากเป็นคนอื่นได้รับสายตาแบบนี้ พวกเขา
คงพากันหวาดกลัวจนตัวสั่น แต่พิศาไม่ใช่คนอื่น...เธอจึงลอยหน้า
ลอยตา เอนหลังพิงเก้าอีแ้ ต่กย็ อมนัง่ เงียบๆ อย่างทีเ่ กศราสัง่ “เรียกมา
ท�ำงาน ไม่ได้เรียกมาทะเลาะกัน”
“ขอโทษครับพีเ่ กด” พากรหน้าเสีย รูต้ วั ว่าเขาก�ำลังท�ำให้ตวั เอง
เดือดร้อน เมื่อเห็นสายตาไม่พอใจของเกศรา
“เลิกท�ำตัวเป็นเด็กกันได้แล้ว ท�ำงานด้วยกันมาไม่รตู้ งั้ กีป่ ที �ำไม
ถึงยังเป็นอย่างนี้กันอยู่” เกศราอดต่อว่าทั้งคู่ไม่ได้ “ทะเลาะกันทุกวัน
แบบนี้ไม่เหนื่อยกันบ้างหรือไง”
พิศานั้นนั่งฟังอย่างไม่สะทกสะท้าน ใจจริงเธออยากจะตอบว่า
‘ไม่เหนือ่ ย’ ออกไปดังๆ เสียด้วยซ�ำ้ แต่กลัวว่าเกศราจะกักตัวเธอไว้ดา่
จึงพูดกับตัวเองในใจเงียบๆ
“เอาละๆ พิศายังไม่รู้ว่าพี่เรียกพวกเรามาท�ำไมใช่มั้ย” เกศรา
ถามย�้ำ
“ค่ะพี่เกด” พิศาพยักหน้า ไม่ใช่ไม่รู้เสียทีเดียว แต่กระนั้นเธอก็
ยินดีที่จะฟังเหตุผลที่เกศราถึงกับต้องเรียกเธอเข้ามานั่งร่วมห้องกับ
พากร ทั้งๆ ที่รู้ว่าเธอไม่ถูกกับเขายิ่งกว่าขมิ้นกับปูน
12 ตะวันฉายในเหมันต์

“พีม่ งี านใหญ่...” เกศราเริม่ “พีเ่ ลยอยากเรียกประชุมเราทุกคน
พี่รู้ว่าเราเพิ่งท�ำงานเสร็จนะแหวน...พากร” เธอหันไปมองเจ้าของชื่อ
อย่างขอลุแก่โทษ หากพิศาดือ้ แพ่งไม่ยอมรับงานนีแ้ ล้วละก็ เธอก็ตอ้ ง
พึ่งพวกเขาทั้งคู่อยู่ดี “อันที่จริงงานนี้เป็นงานที่พี่อยากให้เรารับไปนะ
ยายศา”
“ไม่เอาอะพี่เกด” พิศาท�ำหน้าเบ้ “งานใหญ่แบบนี้เหนื่อยตาย
เลย ไม่เอาหรอก...ขี้เกียจจะตายชัก”
“ก็แค่ไปขอซื้อแหวนให้ลูกค้า มันจะเหนื่อยอะไรขนาดนั้นฮะ”
เกศราเอ็ดลูกน้อง แต่พิศาก็ยังดื้อดึง
“ถ้ามันง่ายเขาคงไม่มาจ้างเราหรอกใช่มยั้ ล่ะคะ” พิศาท้วงอย่าง
รู้ทัน “พวกเศรษฐีเรื่องมากจะตาย ศาไม่เอาด้วยหรอกค่ะ”
“ผมดูแลงานนี้ให้ก็ได้ครับพี่เกด”
พากรเสนอตัว คนทีก่ �ำลังจะโดนอีกฝ่ายแย่งงานจึงหันขวับ จ้อง
หน้าชายหนุม่ ด้วยสายตาขุน่ ขวาง แม้วา่ ยังไม่อยากจะรับงานนีเ้ ช่นเดิม
“พี่ไม่ได้เป็นคนเลือกจ้ะ” เกศรายิ้มแกนๆ ก่อนยกข้อมือขึ้นมา
ดูนาฬิกา “อีกสิบนาทีลกู ค้าจะเข้ามา เขาบอกว่าจะเลือกคนมาท�ำงาน
ให้เขาเอง”
“ฟังดูก็รู้ว่าต้องเรื่องมาก” คนที่เรื่องมากไม่แพ้ใครออกความ
เห็น เธอจึงได้สายตาดุๆ จากเกศราเป็นรางวัล “ก็จริงนี่คะ ศาพูดผิด
ตรงไหนกัน”
“ถ้าลูกค้ามาแล้วเราท�ำให้เสียเรือ่ งนะยายศา พีจ่ ะยัดงานให้เรา
ไม่ได้หยุดพักไปจนถึงปลายปี”
เกศราขู่คนที่ขี้เกียจท�ำงานจนพิศาหน้าบูด แต่ก็ยอมนั่งเงียบ
และท�ำตัวดี จนเกศราลุกขึน้ บอกว่าจะออกไปรับลูกค้านัน่ แหละ...พอ
เจ้านายพ้นห้องไป พากรกับพิศาก็เริ่มสาดสงครามน�้ำลายใส่กันทันที
โดยคนเริ่มก่อนก็คือพากร
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“ถ้าขี้เกียจขนาดนั้นก็ลาออกไปให้มันจบๆ เสียสิ จะอยู่ให้รก
บริษัทท�ำไมกัน”
“ก็อยู่ให้พวกขี้อิจฉามันอกแตกตายเล่นๆ ไง” พิศาเชิดหน้า
ยักคิ้วกวนๆ ส่งให้อีกฝ่ายอย่างท้าทาย “คิดเหรอว่าถ้าฉันไปแล้วนาย
จะได้ขนึ้ เป็นลูกรัก เสียใจย่ะ...ยังมียายแหวนอยูอ่ กี คน ปลายแถวอย่าง
นายน่ะยังอีกไกลกว่าจะขึ้นมาเทียบชั้นกับพวกเรา”
พากรขบกรามเข้าหากันแน่น เจ็บใจทีไ่ ด้รบั ค�ำถากถางเช่นนีจ้ าก
ผู้หญิงที่ตลอดทั้งปีรับงานเพียงสามงาน แถมยังผยองว่าตัวเองเป็น
เบอร์หนึ่งของบริษัทได้อย่างหน้าชื่นตาบานอีก
“คนขี้เกียจอย่างเธอน่ะส�ำคัญตัวผิดไปแล้วมั้ง” เขาเอาคืน
“ปีหนึ่งๆ ท�ำงานกี่ชิ้นกันล่ะ...สี่หรือห้าชิ้นนะ”
“แหม...ถ้าเปรียบเทียบกับงานต๊อกต๋อยที่นายวิ่งท�ำจนขาขวิด
ฉันก็อาจจะแพ้นะ” พิศาตีหน้าเศร้า “แต่ถ้ามองกันจริงๆ แล้วงานของ
นายเทียบไม่ได้กับงานของฉันเลยสักนี้ด” หญิงสาวพูดเสียงขึ้นจมูก
อย่างดูถูก “นายท�ำงานอะไรบ้างนะ ฉันจ�ำไม่ได้เลยสักอย่าง แล้วท�ำ
ล่มไปเท่าไหร่นะ ห้าหรือหกงานล่ะ”
“อย่างน้อยฉันก็พยายามแล้วกัน...”
“เพ้อเจ้อ!” พิศาตวัดหางตามองหน้าพากร “ลูกค้าเขาไม่สน
หรอกว่านายพยายามให้ตายยังไง ถ้าท�ำงานไม่ส�ำเร็จมันก็แค่นั้น
แหละ...ผิดพลาด ไร้น�้ำยา ท�ำให้บริษัทเสียชื่อ”
“ที่พูดเนี่ยคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเขาหรือไง” พากรแยกเขี้ยว
นี่ก็เป็นอีกเหตุผลที่เขาไม่ชอบหน้าพิศา หญิงสาวมักพูดจาดูถูกเพื่อน
ร่วมงานที่ท�ำงานผิดพลาดเสมอ ราวกับตัวเองดีเด่กว่าคนอื่นนักหนา
“ฉันไม่เคยท�ำงานไม่ส�ำเร็จ”
ค�ำตอบพร้อมสีหน้าเรียบสนิทของเจ้าตัวท�ำให้พากรตัวสั่นเทิ้ม
ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนกล้าข่มเขาหนักขนาดนี้มาก่อน
14 ตะวันฉายในเหมันต์

“ท�ำไม...คิดว่าฉันจะเป็นเหมือนผู้หญิงพวกนั้นหรือไง เฮอะ!
อย่ามาฝันกลางวันหน่อยเล้ย...”
“ถ้าเธอไม่ใช่ลกู สาวหุน้ ส่วน เธอก็ไม่ได้ชคู ออยูใ่ นบริษทั นีห้ รอก
พิศา” พากรเข่นเขีย้ ว เชือ่ สนิทใจว่าเหตุผลเดียวทีเ่ กศรายังเก็บพิศาไว้
ก็เพราะพ่อของพิศาเป็นหุน้ ส่วนใหญ่ของบริษทั “คิดหรือว่าทีน่ ยี่ งั มีคน
อยากจะท�ำงานกับเธอ”
“ก็ไม่เห็นใครจะมีปัญหาอะไรนี”่ พิศายักไหล่ “พอเห็นเช็คก็รบั
กันหน้าบาน แต่นายคงจะไม่ค่อยได้เห็น เพราะท�ำงานล่มบ่อยเกิ๊น”
“พิศา!”
พากรเข่นเขีย้ ว โกรธจนหน้าด�ำหน้าแดงในขณะทีอ่ กี ฝ่ายยกมือ
ขึ้นมากรีดนิ้ว จ้องเล็บของตัวเองแม้ไม่มีความจ�ำเป็นเลยก็ตาม
“ไม่แน่นะ...ถ้านายยอมวางอีโก้โง่ๆ ของตัวเองลง แล้วยอมให้
ยายแหวนเป็นคนสอนงาน นายอาจจะท�ำงานดีกว่าเดิมก็ได้”
“ไม่จ�ำเป็น!”
“นั่นแหละๆ” หญิงสาวยกนิ้วชี้หน้าพากร “อีโก้โง่ๆ ที่ฉันพูดถึง
อยู่ การคิดว่าตัวเองเจ๋งกว่าคนอื่นแล้วอวดเบ่งไม่รู้เวล�่ำเวลาของนาย
น่ะ มันโง่มาก...ลูกค้าไม่ต้องการ ‘คนที่คิดว่าตัวเองเก่ง’ หรอกนะ เขา
ต้องการ ‘คนเก่ง’ ”
“ทุกคน...” เสียงของเกศราท�ำให้พศิ าและพากรผละออกจากกัน
แม้พากรจะยังหอบหายใจเพราะอารมณ์โมโหอยูบ่ า้ ง แต่กร็ กั ษาสีหน้า
ได้ดีมาก เมื่อลูกค้ารายส�ำคัญของบริษัทเดินเข้ามาในห้อง “นี่เจ้าสัว
ยงชัย ลูกค้าของเรา”
ทั้ ง สามยกมื อ ไหว้ ช ายที่ เ กศราแนะน�ำว่ า เป็ น เจ้ า สั ว อย่ า ง
นอบน้อม ตาฝ้าฟางของฝ่ายนั้นกวาดมองคนที่เกศราเอ่ยอ้างว่าเป็น
มือดีของบริษัทอย่างประเมิน ก่อนจะไปหยุดยังใบหน้าเอาเรื่องของ
หญิงสาวที่แต่งตัวดีจนเขาคิดว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้บริหารของที่นี่
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พิศาประสานสายตานั้นด้วยสีหน้าเฉยเมย ไม่ได้หวาดกลัวแต่
ก็ไม่ได้คิดที่จะสู้รบด้วย คล้ายกับว่าเธอชินชากับสายตาทรงอ�ำนาจ
แบบนี้จนสามารถสบตาได้อย่างเป็นปกติ ท�ำให้เจ้าสัวยงชัยถึงกับ
อมยิ้ม ก่อนจะเมินหญิงสาวไป
“เจ้าสัวคะ นีพ่ ากร พิศา แล้วก็แหวนประดับค่ะ” เกศราแนะน�ำ
“เออๆ คิดเสียว่าไหว้พระ” เจ้าสัวยกมือรับไหว้ ปากก็บอกตาม
ประสาผู้ใหญ่ที่ใครๆ ก็มักจะยกมือไหว้ด้วยความย�ำเกรงและเคารพ
“ไหนล่ะ ใครจะท�ำงานให้ฉันกัน”
พิศายืนนิ่ง เงยหน้ามองเพดานอย่างรอคอยให้พากรเอ่ยปาก
เพราะเธอนั้นขี้เกียจจนไม่อยากจะเอาชนะแม้จะเป็นเรื่องงานชิ้นนี้
ก็ตามที
“เธอใช่มั้ย” คนที่ผ่านโลกมามากมองตรงไปที่พิศา ขณะที่
อีกฝ่ายนั้นกะพริบตาปริบๆ อย่างสับสน
“อ้อ...เปล่าค่ะ หนูไม่ท�ำ”
เจ้าสัวหรี่ตาลงอย่างพิจารณา ดึงเก้าอี้มาแล้วทรุดนั่งก่อนจะ
แหงนหน้ามองพิศา
“ท�ำไมไม่ท�ำล่ะ เจ้านายเธอบอกว่าเธอเป็นมือหนึ่งของบริษัท
นี่...หรือว่าเป็นแค่ราคาคุยกันแน่หือ...”
“พอดีหนูไม่วา่ งค่ะ” พิศาตอบ ไม่สะทกสะท้านต่อค�ำพูดท้าทาย
ของเจ้าสัว เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอโดนคนแก่กระแหนะกระแหน
เรือ่ งแบบนีเ้ ธอ ‘จิตแข็ง’ มาก ไม่อย่างนัน้ คงไม่อยูร่ อดปลอดภัยมาจน
ป่านนี้หรอก “แล้วก็ไม่อยากท�ำด้วย ไม่ชอบล�ำบากค่ะ”
“ฮ่าๆ เออ...ที่แท้ก็รักสบาย”
เจ้าสัวเงยหน้าหัวเราะ ในขณะทีค่ นทัง้ ห้องต่างพากันตัวสัน่ หวัน่
เกรงบารมีของท่านจนพากันหน้าซีดเผือด จะมีก็แต่พิศาคนเดียว
เท่านั้นที่ยังไม่รู้สึกรู้สมอะไร “ออกไปๆ ฉันจะคุยกับแม่หนูนี่สองคน”
16 ตะวันฉายในเหมันต์

“หนูไม่อยากท�ำงานให้ท่านค่ะ” พิศายืนยันความต้องการของ
ตน เมื่อเจ้าสัวโบกมือไล่คนในห้อง ไม่เว้นแม้แต่คนสนิทของท่านที่
ติดตามมาด้วย
“รอคุยกับฉันก่อน ถ้าถึงตอนนั้นไม่อยากท�ำฉันก็ไม่ว่า” เจ้าสัว
เอ่ย มองแค่หางตาก็รู้ว่าแม่หนูคนนี้เป็นลูกคนมีอันจะกิน นี่คงรวยจน
ไม่ตอ้ งท�ำงานเองสิทา่ ...ไม่อย่างนัน้ คงไม่ปฏิเสธงานแบบไม่คดิ หน้าคิด
หลังอย่างนี้
พอทุกคนเดินพ้นไป เจ้าสัวจึงหันมาทุ่มความสนใจให้แก่หญิง
สาวตรงหน้าได้เต็มที่ “เป็นลูกเต้าเหล่าใครล่ะหนู ท�ำไมถึงกล้าไม่รับ
งานของฉัน”
“พ่อแม่หนูเป็นใครก็ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยนี่คะ” พิศาชักสีหน้า
ไม่เข้าใจว่าพ่อแม่ของเธอมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไง
“หนูรู้มั้ยว่าฉันเป็นใคร”
“ไม่รู้ค่ะ” พิศาตอบเสียงห้วน “แต่ถึงรู้หนูก็ไม่รับงานของท่าน
อยู่ดี หนูไม่ชอบท�ำงานกับคนเรื่องมาก...มันไม่คุ้มเหนื่อย”
“เฮอะ! ที่ไม่รับงานนี้ก็เพราะกลัวว่าฉันจะจ่ายไม่คุ้มอย่างนั้น
ใช่มั้ย” เจ้าสัวแสยะยิ้ม “คิดว่าฉันเป็นคนขี้เหนียวหรือยังไง”
“เปล่าค่ะ” พิศาส่ายหัว “แต่หนูรวู้ า่ งานแบบนีต้ อ้ งเจออะไรบ้าง
ท่านอยากให้หนูไปตามตื๊อ ขอซื้อแหวนจากคนคนหนึ่งมา...หนูรู้ว่า
เจ้าของแหวนน่ะเป็นคนหวงสมบัติ แล้วก็ต้องปากร้ายจนท่านต้องมา
จ้างบริษัทหนูท�ำ”
“ก็นั่นมันเป็นเหตุผลที่มีบริษัทนี้ไม่ใช่หรือไง บริษัทที่ท�ำงานที่
เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้น่ะ”
“ค่ะ ท่านเข้าใจถูกแล้ว” พิศาพยักหน้ารับ “แต่ที่หนูพูดก็คือ
ตัวหนูไม่ชอบงานที่มันล�ำบาก แต่แหวนประดับ...เพื่อนอีกคนของหนู
เก่งมากนะคะ และเธอก็ยินดีที่จะรับงานด้วย”
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“บอกฉันหน่อยสิหนู...พิศาใช่มั้ย” เจ้าสัวยงชัยขมวดคิ้ว ทวน
ชื่อของหญิงสาวอย่างไม่แน่ใจ
“ค่ะ หนูชื่อพิศา” เจ้าของชื่อพยักหน้ารับ
“มีงานไหนในโลกนี้บ้างที่ไม่ล�ำบาก...” ท่านเลิกคิ้ว “หนูมา
ท�ำงานแล้วหนูหวังจะไม่ล�ำบากอย่างนัน้ หรือ หนูคดิ จะท�ำงานแบบไหน
กัน”
“ที่หนูพูดก็คือ...หนูจะท�ำงานที่มันคุ้มค่าเท่านั้นค่ะ” พิศายิ้ม
นิดๆ เธอเคยเจอคนแก่แบบนี้มานับไม่ถ้วนอีกเหมือนกันนั่นแหละ
“อย่างที่หนูบอก งานแบบนี้มันทั้งเหนื่อยทั้งเสียหน้า...และอาจจะไม่
ส�ำเร็จ หนูชอบที่จะชนะ...หนูจะท�ำงานที่หนูรู้ว่าตัวเองจะท�ำส�ำเร็จ
เท่านั้นค่ะท่านเจ้าสัว”
“มันก็ไม่ท้าทายเลยน่ะสิ” คนที่ผ่านโลกมานานออกความเห็น
“น่าเบื่อหน่ายแต่ยังไงก็ไม่เสียหน้า แล้วก็ไม่เสียชื่อค่ะ” พิศา
บอกเหตุผลของตัวเอง “อย่างที่บอกไป งานนี้มันไม่คุ้มค่าเลย...ไหน
จะต้องบากหน้าไปหาเจ้าของแหวนแล้วก็กลับมาโดนท่านเจ้าสัวด่า
หนูไม่ชอบ”
“ฉันชอบหนู” เจ้าสัวเอนหลัง ถอนหายใจเบาๆ อย่างพอใจ “หนู
ชอบเอาชนะ...ฉันเองก็ชอบที่จะเป็นคนชนะ เราน่าจะท�ำงานด้วยกัน
ได้ดี”
พิศามองสีหน้าพึงใจคล้ายเสือที่เก๋าเกมของเจ้าสัวอย่างพินิจ
สีหน้าแบบนีแ้ หละทีเ่ ธอชอบ...สีหน้าของคนทีร่ อู้ ยูแ่ ล้วว่าตัวเองจะเป็น
ฝ่ายชนะ
“ท่านคิดว่าหนูจะตกลงรับงานนี้หรือคะ” พิศาเลิกคิ้ว
“หนูคงไม่ตกลงด้วยตัวเองหรอก” ท่านว่า “แต่เจ้านายของหนู
จะต้องหาวิธีบังคับให้หนูตกลงจนได้นั่นแหละ เพราะฉันจะบังคับให้
เกศราท�ำอย่างนั้น”
18 ตะวันฉายในเหมันต์

“เอาละค่ะ” พิศาดึงเก้าอีม้ านัง่ ลงทีฝ่ ง่ั ตรงข้าม เป็นการยอมรับ
ข้อเสนอของอีกฝ่ายกลายๆ “ขอหนูฟงั รายละเอียดของงานหน่อย แล้ว
ก็ค่าตอบแทนด้วย”
“แหวนวงนี้” เจ้าสัวผลักแฟ้มในมือส่งให้หญิงสาว สีหน้าของ
เขาเข้มขึ้นเล็กน้อยเมื่อพูดถึงเรื่องแหวน “ฉันต้องได้มันคืนมา แต่ไอ้
เด็กหัวแข็งนั่นมันไม่ยอมขาย งานของหนูแค่ไปขอซื้อมา”
“ท่านจะเสนอเงินให้เขาเท่าไหร่คะ” พิศาพลิกแฟ้มในมือ ดูรูป
แหวนและประวัติของเจ้าของแหวน
“เท่าไหร่ก็ได้ที่มันจะยอมขาย”
พิศาถึงขั้นเหลือบตาขึ้นมาจากเอกสารในมือ เลิกคิ้วมองหน้า
เจ้าสัวด้วยสายตามีค�ำถาม
“แค่ยอมขาย...หรือจะยอมเข้ามาคุยเรื่องราคา ฉันยินดีจ่าย
หมด”
“พูดง่ายๆ ก็คือจ่ายไม่อั้นอย่างนั้นใช่มั้ยคะ” พิศาถามย�้ำเพื่อ
ความแน่ใจ
“ใช่”
“เอาละค่ะ” หญิงสาวยิ้มกว้าง ปิดแฟ้มลงเมื่อเห็นเค้าลาง
ว่าการเจรจาข้อตกลงในครัง้ นีจ้ ะเข้าทางเธอเสียแล้ว “ถ้างัน้ มาว่าเรือ่ ง
ค่าตอบแทน”
“เท่าไหร่ก็จ่าย”
“แหม...อย่างนี้ค่อยคุยกันได้ ง่ ายหน่อย” พิศายิ้มกริ่มเมื่อ
ได้รับค�ำตอบที่ตนหวังไว้ เธอสะบัดผม ตั้งท่าเจรจาเรื่องค่าตอบแทน
อย่างเต็มที่ “เรื่องก�ำหนดเวลาล่ะคะ”
“ไม่ม”ี ท่านตอบง่ายๆ “แค่ท�ำให้มนั ยอมขายแหวนคืนมาได้ จะ
เสียเงินเสียเวลาเท่าไหร่ฉันก็ยอม...ดูซิว่ามันกับฉันใครจะทนทายาด
กว่ากัน”
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ประโยคสุดท้ายนั้นเจ้าสัวยงชัยคล้ายพูดกับตัวเอง แต่พิศานั้น
ก�ำลังดีใจเกินกว่าจะได้ยนิ รอยยิม้ ผุดขึน้ ทีม่ มุ ปากอย่างย่ามใจในฝีมอื
ของตัวเอง ในสมองของเธอตอนนี้มีอยู่อย่างเดียวก็คือค�ำว่าเงิน...เงิน
และก็เงิน ลอยชนกันเสียงดังโครมคราม
“อย่างนั้นก็ตกลงค่ะ” พิศายิ้มกว้าง ก่อนจะชูนิ้วชี้ขึ้นมาอย่าง
คนที่เพิ่งนึกอะไรออก “แต่ว่าอีกอย่างค่ะท่านเจ้าสัว...หนูขอโบนัส
ล้านหนึ่งหลังจากงานเสร็จ”
“เออ ได้” ท่านตอบมาง่ายๆ อย่างไม่ตดิ ใจอะไรกับเงินหนึง่ ล้าน
บาท “เดี๋ยวบอกเลขาฯ ให้”
เอี๊ยด!
เสียงหักเลีย้ วทีด่ งั ขึน้ ของรถสปอร์ตคันงามทีเ่ พิง่ จอดเทียบหน้า
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่นั้น ท�ำให้เหล่าพนักงานต่างพากัน
มองเป็นตาเดียว ยิ่งเห็นคนขับรถที่เพิ่งก้าวลงมาแล้ว หนุ่มๆ ก็ถึงกับ
ผิวปากหวือ มองคุณหนูร่างบอบบางทีส่ วมเครือ่ งแต่งกายแบรนด์เนม
ตั้งแต่หัวจดเท้าจนเหลียวหลังกันคอแทบเคล็ด
พิศาท�ำเป็นมองไม่เห็นสายตาที่กวาดมองเธอด้วยความชื่นชม
เหล่านั้น เธอล็อกรถ เดินฉับๆ เข้ามาในตัวตึกด้วยกิริยาท่าทีสง่างาม
จนหนุ่มๆ เหล่านั้นแทบทรุดไปกองอยู่แทบเท้าของเธอ
“ฉันมาหาคุณวริตค่ะ” เธอบอกความต้องการของตัวเองหลัง
จากดึงแว่นกันแดดออกจากใบหน้างาม “ฉันจะเจอเขาได้ที่ไหนคะ”
“เชิญคุณผู้หญิงทางนี้ค่ะ” พนักงานต�ำแหน่งรีเซปชันหน้าเสีย
เล็กน้อยเมื่อได้ยินว่าคนที่หญิงสาวตรงหน้านี้ต้องการจะพบเป็นใคร
“คุณวริตประชุมอยู่ อีกสักพักคงจะลงมา”
“ขอบคุณค่ะ” พิศายิ้มหวาน ใช้เสน่ห์ที่มีอย่างเหลือล้นของตน
ให้เป็นประโยชน์ที่สุด หลังจากมานั่งในห้องรับรองของบริษัทอสังหาฯ
20 ตะวันฉายในเหมันต์

ที่หรูหราโอ่อ่าสมกับที่เป็นบริษัทอันดับต้นๆ ของประเทศ
“จะให้ดิฉันเรียนว่าใครมารอพบค่ะ”
“พิศาค่ะ...พิศา สิงหพิทักษ์”
“พี่ณี...พี่ณี เนี่ย...รู้หรือเปล่าว่ามีผู้หญิงมารอเจอพี่วริต
อยู่ที่ห้องรับรอง”
แก้วกาญ คนที่เพิ่งส่งแขกไปที่ห้องรับรองปรี่มาบอกสุณี “ชื่อ
พิศา ซ้วยสวยนะพี่...สวยอย่างกับนางฟ้า ยิ้มออกมาทีนะนึกว่าเป็น
ดารา”
“อะไร พิศาที่ไหน ไม่เคยได้ยินชื่อ” สุณีกระแทกแฟ้มในมือลง
เมื่อได้ยินว่ามีหญิงสาวมาขอพบวริต ผู้ชายที่ทุกคนในบริษัทรู้กันดีว่า
เธอนั้นชอบพออยู่ “นามสกุลอะไร แล้วบอกหรือเปล่าว่ามาเจอคุณ
วริตของฉันเรื่องอะไร”
“ถามที ล ะเรื่ อ งสิ พี่ ณี ” แก้ ว กาญบ่ น แต่ ก็ เ ล่ า ไม่ ห ยุ ด ปาก
“นามสกุลสิงหพิทักษ์พี่ แต่ไม่ได้บอกว่ามารอเจอคุณวริตท�ำไม สงสัย
ต้องเป็นแฟนกับคุณวริตแหงเลย ถึงว่าสิ...มีแฟนสวยขนาดนี้นี่เอง
ถึงได้เป็นเด็กอนามัยจัด ไม่ยอมไปไหนกับเราหลังเลิกงาน”
“เหลวไหล!” สุณีตวาดเพื่อนร่วมงาน วริตจะมีคนรักแล้วเธอ
ไม่รู้ได้อย่างไร ในเมื่อทุกวันนี้เธอก็ตามติดเขาทุกฝีก้าวขนาดนี้ “คุณ
วริตหรือจะมีแฟน ไม่มีทางหรอก”
“จริงนะพี่” แก้วกาญยืนยันสิ่งที่ตัวเองคิดเสียงแข็ง “คุณพิศา
คนนัน้ น่ะทัง้ สวยทัง้ รวย เสือ้ ผ้ากระเป๋างีร้ าคาคงรวมกันเป็นล้านได้เลย
นะ”
“จริงเหรอ” จากทีไ่ ม่เชือ่ สุณกี เ็ ริม่ ไขว้เขวเมือ่ ได้ยนิ ว่าหญิงสาว
ที่อาจจะเป็นศัตรูหัวใจของเธอนั้นร�่ำรวยและสวยขนาดไหน “ของแท้
หรือเปล่าเถอะยายแก้ว แกอาจจะมั่วก็ได้”
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“ของแท้สิพี่ณีก็...” แก้วกาญกระเง้ากระงอด ถึงเธอจะไม่มี
ปัญญาซื้อเสื้อผ้าแบบพิศา แต่เธอก็รู้ว่าข้าวของที่หญิงสาวคนนั้นใช้
ล้วนแต่เป็นของจริง “แถมยังถือแอร์เมสด้วยนะ”
“อะไรมันจะรวยขนาดนั้นกัน” สุณีชักสีหน้า ไม่ชอบใจที่ได้ยิน
ว่าคู่แข่งของตนนั้นมีภาษีดีกว่า “สิงหพิทักษ์ใช่มั้ย...นามสกุลน่ะ”
“ค่ะพี”่ แก้วกาญพยักหน้าแรงๆ ชะโงกหน้าข้ามไปมองหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ของสุณี เป็นจังหวะเดียวกันกับประตูหอ้ งประชุมใหญ่ถกู
ผลักออกมาโดยชายหนุ่มที่ก�ำลังถูกพูดถึง
“ฝากด้วยนะวริต...นอกจากคุณแล้วผมก็ไม่รู้จะพึ่งใคร” เสียง
นั้นฟังดูจนใจอยู่ในที “นี่ก็ใกล้วันเข้ามาแล้ว แต่แปลนยังแก้ไขไม่
เรียบร้อย ราคาประเมินก็ยังไปไม่ถึงไหน”
“ไม่เป็นไรครับ เดีย๋ วผมจัดการให้” ชายหนุม่ ทีห่ อบแฟ้มเอกสาร
เต็มสองมือยิ้ม ชินกับเดดไลน์เช่นนี้เสียแล้ว เพราะต�ำแหน่งอย่างเขา
ยิ่งต้องเจอเรื่องเช่นนี้บ่อยเป็นพิเศษ “ผมจะตามงานให้ ไม่น่าจะเกิน
วันมะรืนก็น่าจะเรียบร้อย...ไม่ต้องห่วงนะครับ”
“ยังไงก็ฝากด้วยล่ะ” อีกฝ่ายนั้นดูเหมือนยังไม่คลายกังวล
“เหลือแต่คุณนี่แหละที่ผมพอจะพึ่งได้”
“ครับ” วริตพยักหน้า หมุนตัวเตรียมกลับไปท�ำงานของตัวเอง
ต่อ แต่หญิงสาวที่รออยู่หน้าห้องกลับไม่ยอมให้เขาท�ำอย่างนั้น สุณี
เดินอ้อมโต๊ะท�ำงานมาดักหน้าเขา
“มีอะไรหรือครับคุณสุณี” ชายหนุ่มเงยหน้ามองเจ้าของชื่อนั้น
อย่างสงสัยเมื่อเห็นอีกฝ่ายมีท่าทีเหมือนก�ำลังไม่พอใจ เพราะจ�ำไม่ได้
ว่าตนไปท�ำอะไรให้ จนกระทั่งเธอเอ่ยปาก เจ้าของใบหน้าคมคายจึง
เริ่มเข้าใจ
“มีผู้หญิงมารอพบคุณอยู่ที่ห้องรับรองค่ะ” สุณีบอกด้วยเสียง
ขึ้นจมูกอย่างแง่งอน คาดหวังให้วริตอธิบายให้เข้าใจ หรืออย่างน้อยก็
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บอกเธอว่าผู้หญิงที่แก้วกาญเอ่ยถึงนั้นเป็นใคร “เธอบอกว่าชื่อ พิศา
สิงหพิทักษ์ ค่ะ”
“อ้อ ขอบคุณมากครับ” วริตพยักหน้า นอกจากไม่อธิบายอะไร
แก่สุณีแล้ว เขายังยิ้มกว้างเมื่อได้ยินชื่อหญิงสาว ชวนให้สุณีอดคิด
ไม่ได้ว่าชายหนุ่มนั้นรู้จักมักคุ้นกับหญิงสาวที่ชื่อพิศาดี
วริตไม่แสดงอาการแปลกใจออกไปทางสีหน้าก็เพราะอยากใช้
โอกาสนี้ตัดความหวังของสุณี ไม่ให้เธอคิดอะไรเกินเลยกับเขามากไป
กว่าเพือ่ นร่วมงาน ส�ำหรับเขานัน้ สุณเี ป็นคนดีคนหนึง่ แต่เขาตัง้ ใจเอา
ไว้แล้วว่าเขาจะไม่คบหากับเพื่อนร่วมงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะ
ตามมา เขาจึงไม่คิดเปิดใจคบหาสุณีฉันชู้สาว
หนุ่ ม ลู ก ครึ่ง ระบายยิ้ม กว้ า ง ขณะปลีก ตัว ออกมาจากห้ อ ง
ประชุม มุง่ หน้าไปทีห่ อ้ งท�ำงานของตนโดยระหว่างนัน้ ก็ไม่ลมื ทีจ่ ะแวะ
ไปเชิญแขกที่มาขอพบเขาเข้าไปคุยกันในห้องท�ำงาน
วินาทีแรกที่วริตก้าวเข้าไปในห้องรับรอง ใบหน้าสวยของหญิง
สาวทีร่ ออยูท่ �ำให้เขาชะงักไปครูห่ นึง่ ก่อนจะกระแอมเบาๆ เรียกความ
สนใจจากร่างบาง
“คุณพิศาใช่มั้ยครับ” วริตพูดด้วยระดับเสียงที่ได้ยินกันเพียง
สองคน เมือ่ ร่างบางเงยหน้าขึน้ มองพร้อมระบายยิม้ สดใสส่งมาให้ เขา
ก็ถงึ กับท�ำหน้าไม่ถกู ...เขาเคยถูกสุณหี ว่านเสน่หม์ านักต่อนักแล้ว และ
สาวๆ ในบริษัทก็แสดงออกว่าสนใจในตัวเขาอย่างชัดเจน แต่ไม่เคยมี
คนไหนที่ท�ำให้หัวใจของเขาเต้นไม่เป็นส�่ำได้อย่างที่ผู้หญิงคนนี้ท�ำ
“ค่ะ คุณคงเป็นคุณวริต เคลย์ สินะคะ”
พิศาลุกจากเก้าอี้ กิรยิ าดีใจของเธอท�ำให้เหล่าพนักงานสาวๆ ที่
เมียงมองอยู่นอกห้องออกอาการไม่พอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุณี
“เชิญที่ห้องผมเถอะครับ” ชายหนุ่มชวน ใจจริงก็อยากเปิด
ประตูให้หญิงสาวอย่างสุภาพบุรุษที่ดีควรท�ำอยู่หรอก แต่งานที่เต็ม
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อ้อมแขนของเขามันไม่อ�ำนวยนี่สิ
“มาค่ะ ฉันช่วย...” พิศากวาดตามองออกไปนอกห้องก่อนจะ
หัวเราะเสียงใส เสนอตัวช่วยชายหนุ่มเพราะอยากแกล้งให้สาวๆ พวก
นั้นเกลียดขี้หน้าเธอเล่น
วริตนั้นซึ้งน�้ำใจของหญิงสาวจนเกือบจะยกมือขึ้นไหว้ หากไม่
กลัวว่าจะมีพิรุธให้สุณีจับไต๋ได้ว่าเขากับหญิงสาวนั้นเพิ่งเจอกันเป็น
ครั้งแรก เขาคงยกมือไหว้หญิงสาวจริงๆ และพิศานั้นก็ดูจะเป็นคนที่
เข้าใจอะไรได้อย่างง่ายดาย นอกจากรับแฟ้มงานไปแล้ว เธอยังยืน่ มือ
มากุมมือเขาหน้าตาเฉย
“เอ่อ คุณ...”
“ไปสิคะ” พิศาเร่ง ยิ้มแป้นขณะกระตุ้นให้ชายหนุ่มเดินน�ำไปที่
ห้องท�ำงานของเขา “เดี๋ยวเขาก็รู้กันหมดหรอกค่ะ”
“ครับ” วริตก้มหน้า จูงมือหญิงสาวเดินไปที่ห้องท�ำงานของตน
ซึง่ ปกตินนั้ ใช้เวลาไม่ถงึ ห้านาที แต่วนั นีว้ ริตกลับรูส้ กึ เหมือนว่ามันนาน
เป็นปี ไหนจะสายตาล้อเลียนแกมยินดีของเพื่อนร่วมงานที่มองมานั่น
อีก มันท�ำให้เขารู้สึกอึดอัดแปลกๆ นี่ยังไม่รวมสายตาตัดพ้อของ
พนักงานหญิงอีกหลายคน
“ดูท่า...คุณจะเสน่ห์แรงเหมือนกันนะคะ” พิศาออกความเห็น
หลังจากที่ทั้งสองเข้ามาในห้องท�ำงานของชายหนุ่มเรียบร้อยแล้ว
ยิ่งหญิงสาวท�ำตัวสบายๆ เท่าไหร่ วริตก็ยิ่งมีสีหน้าล�ำบากใจ
“ผมขอโทษคุณจริงๆ นะครับ ทีต่ อ้ งท�ำให้คณ
ุ มาตกกระไดพลอย
โจนไปกับผมอย่างนี้” วริตยกมือไหว้ท่วมหัว ดูท่าแล้วหญิงสาวตรง
หน้าเขานีค้ งมาจากครอบครัวทีด่ ี และไม่มที างทีเ่ ธอจะลดตัวมาคบหา
กับเขาอย่างทีค่ นอืน่ ๆ เข้าใจแน่ คิดได้แบบนีแ้ ล้ววริตก็ยงิ่ รูส้ กึ ผิดเข้าไป
ใหญ่ “แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณพิศามากนะครับ ถ้าไม่ได้คุณผมคง
ล�ำบากมากกว่านี้”
24 ตะวันฉายในเหมันต์

“ฉันไม่ได้ท�ำอะไรเลยค่ะ” พิศาหัวเราะ หันไปมองนอกประตูซงึ่
มีเงาตะคุ่มๆ ของคนที่ก�ำลังแนบหูฟังอยู่นอกประตูแล้วก็ระบายยิ้ม
เจ้าเล่ห์ “รอเดี๋ยวนะคะ”
เธอบอกแล้วก้าวพรวดๆ ตัดห้องไปกระชากประตูเปิดออก
“ว้าย!” เสียงกรีดร้องของพวกสาวๆ ดังขึ้นด้วยความตกใจ
คาดไม่ถึงว่าแฟนของวริตจะเอาเรื่องขนาดนี้
“ขอพิศาคุยกับวริตสองคนสักครูน่ ะคะ” หญิงสาวยิม้ หวาน บอก
บรรดาสาวๆ ที่ยืนหน้าซีดเผือดอยู่หน้าประตูด้วยน�้ำเสียงหวานหยด
และทุกคนก็ยอมถอยห่าง เว้นแต่สณ
ุ ที จี่ อ้ งหน้างามด้วยสายตามุง่ ร้าย
เต็มที่ แต่พิศาเพียงกะพริบตาปริบๆ แสร้งท�ำเป็นไม่เข้าใจสายตาหึง
หวงของหญิงสาวอีกคน เธอเอียงคอมอง “มีอะไรหรือเปล่า...อยากได้
อะไรจากวริตหรือเปล่า”
“มีอะไรหรือครับคุณสุณี” วริตยื่นหน้าออกมาจากห้อง แต่ไม่
อาจจะก้าวออกมาข้างนอกได้เพราะพิศานั้นค�้ำแขนไว้ที่บานประตู
“มีเรื่องด่วนอย่างนั้นหรือครับ”
“เปล่าค่ะ” สุณีกระแทกเสียงตอบ ใจจริงเธออยากจะร้องกรี๊ด
ที่จู่ๆ ยายผู้หญิงคนนี้ก็โผล่หน้ามา หน�ำซ�้ำยังแสดงตัวว่าสนิทสนมกับ
ชายหนุ่มเกินหน้าเกินตาเธอ แต่เมื่อจ�ำได้ว่าเธอกับเขาไม่ได้เป็นอะไร
กันมากไปกว่าเพื่อนร่วมงาน สุณีจึงต้องกัดฟันทน “ได้ยินว่าแฟนของ
คุณวริตสวยอย่างกับนางฟ้า เลยอดอยากเห็นไม่ได้”
“แหม...ชมกันเกินไปแล้วนะคะ” พิศายิม้ ขวยเขิน สบตากับชาย
หนุ่มที่หัวเราะเก้อๆ ในคอแล้วว่าต่อ “ก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้น
สักหน่อย ใช่มั้ยคะวริต...”
“ก็...สวยนะครับ” วริตตอบอย่างพาซื่อ
เสียงหัวเราะทีก่ อ้ งกังวานของพิศาท�ำให้เขาไม่ทนั ได้ยนิ เสียงกรีด
ร้องเพราะความอิจฉาของสาวๆ ในบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ หญิงสาว
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ที่ชื่อสุณี
พิศาเงยหน้าหัวเราะอย่างมีจริตเขินอายน่ารักน่าเอ็นดู ก่อนจะ
หันมาบอกกับคนที่อยู่หน้าห้องว่า “ขอพิศาคุยกับวริตก่อนนะคะ”
“ขอตัวนะครับ” วริตยิม้ ขอโทษขอโพยให้คนทีย่ นื ออกันอยู่หน้า
ห้อง ก่อนจะแสร้งท�ำเป็นเดินตามแรงผลักของหญิงสาวเข้ามา “เฮ้อ...”
เสียงถอนหายใจอย่างโล่งอกของชายหนุม่ ท�ำเอาพิศาเลิกคิว้ สูง
อย่างแปลกใจ คิดไม่ถึงว่าจะมีคนล�ำบากใจเวลามีคนมาชอบเยอะๆ
อย่างที่ชายหนุ่มเป็นด้วย หญิงสาวเอียงคอมองหนุ่มลูกครึ่งตรงหน้า
เธออย่างพินิจพิจารณา ยิ่งเห็นความหล่อเหลาของเขาชัดๆ แล้ว จึง
ไม่แปลกใจที่สาวๆ พวกนั้นมองเธอราวกับจะเข้ามาฉีกอก...ก็ ‘งานดี’
ขนาดนี้ถ้าไม่มีคนรักคนชอบสิถึงจะแปลก
ระหว่างที่เขาถอนหายใจอย่างโล่งอกอยู่นั้น วริตไม่รู้ตัวเลยว่า
เขาตกเป็นเป้าสายตาของหญิงสาวตลอดเวลา
“เชิญนั่งก่อนเถอะครับ” วริตลนลาน เมื่อรู้ตัวว่าตอนนี้มีแค่เขา
กับพิศาเพียงสองคนในห้อง ชายหนุ่มร่างสูงรีบพุ่งไปเก็บเอกสารบน
โต๊ะทีก่ องพะเนินให้เป็นระเบียบ เพือ่ จะได้ไม่เสียมารยาทกับแขกอย่าง
หญิงสาวมากนัก...พิศาดูเหมือนคนที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดี เธอ
ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงสูงศักดิ์ที่ลดตัวมาพูดคุยกับช่าง
ตีเหล็กซอมซ่ออย่างเขา
“ขอโทษด้วยที่โต๊ะผมรกไปสักหน่อย พอดีผมไม่ค่อยมีแขก”
“ไม่เป็นไรค่ะ ฉันเข้าใจ” พิศาระบายยิ้ม ทรุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้
ด้วยท่าทางนุ่มนวล “ฉันต่างหากที่ต้องขอโทษคุณที่จู่ๆ ก็โผล่มา
ทั้งๆ ที่ไม่ได้นัดก่อน”
“ไม่เป็นไรเลยครับ” วริตสั่นศีรษะ มองหน้าพิศาที่กล่าวโทษ
ตัวเองด้วยสายตาหวาดหวัน่ “ถ้าคุณไม่โผล่มาสิครับ...ผมคงเดือดร้อน
หนัก”
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“ท�ำไมคะ ถ้าฉันไม่มา สาวๆ พวกนั้นจะปล�้ำคุณ แล้วบังคับให้
คุณแต่งงานกับเธองั้นเหรอ” พิศาตาโต เน้นเสียงตรงค�ำว่า ‘จะปล�้ำ’
จนวริตหน้าถอดสีไป
“คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งครับ” วริตนิ่วหน้า ปฏิเสธค�ำกล่าว
ของหญิงสาวได้ไม่เต็มเสียงเท่าไหร่นัก เพราะเขาเองก็หลอนเพราะ
สายตาของสาวๆ พวกนั้นอยู่บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายตาของสุณี
ที่จ้องมองเขาเวลาที่เธอคิดว่าเขามองไม่เห็น
“เสียงเบาขนาดนี้ คุณก็คงกลัวอยู่เหมือนกันใช่มยั้ ล่ะคะ” พิศา
หัวเราะทะเล้น วริตจึงอดหัวเราะแกนๆ ตามเธอไม่ได้ ก่อนหญิงสาว
จะออกความเห็น “ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ ฉันคิดว่าคุณน่าจะปลอดภัย
ไปอีกสักพัก”
“ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมก็ต้องขอบคุณคุณพิศาครับ” วริตเอ่ย
มองหน้าหญิงสาวก่อนจะเลิกคิ้วเมื่อนึกบางอย่างขึ้นมาได้ “ผมลืมไป
เลยว่าคุณพิศามาพบผม ไม่ทราบว่ามีอะไรให้เรารับใช้ครับ”
ชายหนุ่มถาม ครั้งนี้เสียงทุ้มฟังดูเป็นการเป็นงานขึ้นกว่าเดิม
ถึงเขาจะไม่คดิ ว่าหญิงสาวจะมาหาเขาเพราะต้องการเสนอเงินทุนหรือ
โพรเจกต์ให้แก่ทางบริษัทก็ตาม เพราะดูจากท่าทางของหญิงสาวตรง
หน้ าเขาแล้ว...เธอดู เหมือนคุณหนูมากกว่าหญิง สาวที่รับ ผิดชอบ
โพรเจกต์ใหญ่ๆ อย่างการสร้างห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดมิเนียม
“ลืมไปเลยค่ะ” พิศายิ้มเขินได้อย่างน่ารัก มือเล็กเปิดกระเป๋า
ตัวเองเพื่อล้วงหานามบัตรมาส่งให้ชายหนุ่มตรงหน้า “เราเริ่มกันใหม่
นะคะ อะแฮ่ม...” เธอกระแอมแล้วเหยียดไหล่ตรงแหน็ว “ฉันชือ่ พิศา
สิงหพิทักษ์ มาจากบริษัท Even for you”
“ผมรู้จักครับ” วริตตาโต เคยได้ยินชื่อบริษัทที่รับท�ำงาน ‘ทุก
อย่าง’ บนโลกนีผ้ ่านทางเพือ่ น อินเทอร์เน็ต หรือจากพวกนักร้องดารา
ที่พากันตบเท้าเข้าไปใช้บริการแล้วพูดกันปากต่อปากมาบ้าง แต่นั่นก็
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ไม่ได้ช่วยให้เขาคลายความสงสัยว่าท�ำไมหญิงสาวถึงได้มาอยู่ที่ห้อง
ท�ำงานเขาในวันนี้ “แล้ว...ยังไงหรือครับ”
“คืออย่างนี้นะคะคุณวริต” พิศายิ้มหวานยิ่งกว่าเดิม วาง
กระเป๋าถือของเธอลงบนโต๊ะแล้วจ้องหน้าชายหนุม่ ตาแป๋ว “บริษทั ของ
เราได้รับการว่าจ้าง และดิฉันก็เป็นคนที่ดูแลงานชิ้นส�ำคัญนี้...”
“ครับผม...” วริตฟัง และคิดตามค�ำพูดของหญิงสาวช้าๆ
“แล้วงานที่ฉันต้องรับผิดชอบก็คือคุณค่ะ” เธอยิ้มกว้าง
“ผมหรือครับ” คนทีต่ อ้ งโดนรับผิดชอบขมวดคิว้ หนัก ตามหญิง
สาวไม่ทัน แต่พิศาก็ยังยิ้มแฉ่งส่งให้เขาไม่หยุด “รับผิดชอบอะไรผม
ครับ”
พิศาถอนหายใจแรงๆ ไม่ชอบทีจ่ ะต้องมาคุยงานกับคนทีเ่ ข้าใจ
อะไรยากอย่างชายหนุ่มเลย แต่เธอก็ต้องท�ำเพราะเงิน “คือคุณน่ะ...
มีของที่ลูกค้าฉันอยากได้”
“ผมไม่มีอะไรครับ” วริตว่า ส่วนตัวแล้วเขาไม่มีอะไรแปลกๆ
เป็นของสะสมอย่างที่ลูกค้าของบริษัทหญิงสาวตามหาหรอก “ผม
ไม่ได้สะสมพวกของโบราณหรือว่างานเขียนอะไรเทือกนั้นหรอกครับ
ผมว่าคุณพิศาคงมาหาคนผิดแล้วละ”
“ลูกค้าของฉันคือเจ้าสัวยงชัยค่ะ” พิศากัดฟัน กลัน้ ใจบอกชาย
หนุ่มเสียงเบา ยิ่งชายหนุ่มมีสีหน้าถมึงทึงขึ้นมาทันตาเห็นแล้ว เธอยิ่ง
มั่นใจว่าเธอคิดถูกที่ไม่บอกว่าท�ำงานให้ใครตั้งแต่แรก
วริตหน้าตึง มองหญิงสาวด้วยแววตาที่แตกต่างออกไปทันทีที่
ได้ยินว่าลูกค้าของเธอคือใคร และอะไรเป็นเหตุผลที่ท�ำให้มาหาเขา
ถึงที่นี่
“ผมไม่ขาย”
นั่นปะไร...ทีซื้อหวยไม่เห็นถูกอย่างนี้เลย
พิศาคอตก รูด้ อี ยูแ่ ล้วว่าเธอจะต้องได้ค�ำตอบเช่นนีจ้ ากชายหนุม่
28 ตะวันฉายในเหมันต์

แต่เขาไม่ใช่คนแรกที่พูดค�ำนี้กับเธอหรอกนะ และเขาก็จะไม่มีทางได้
เป็นคนแรกที่ท�ำให้เธอพลาดเงินล้านไปด้วย
“โอเคค่ะ”
พิศาคว้ากระเป๋าลุกขึน้ ยืนขณะทีว่ ริตมีสหี น้าแปลกใจ คิดไม่ถงึ
ว่าเธอจะถอดใจเร็วขนาดนี.้ ..แต่กด็ เี หมือนกัน แต่แล้วความโล่งใจของ
ชายหนุ่มที่ก�ำจัดนายหน้าคนสวยได้ก็ถูกท�ำลายลงเมื่อเจ้าของเสียง
หวานเอ่ยว่า
“ไว้พรุ่งนี้ฉันจะมาหาคุณใหม่...พร้อมขนม”
“ผมไม่ขาย!” วริตพูดเสียงเข้มกว่าเดิม ตาคมตวัดมองหน้างาม
ทีย่ มิ้ อ่อนโยนให้เขาก่อนจะปรับสีหน้าเมือ่ รู้สกึ ว่าตนมารยาททรามนัก
ที่กล้าชักสีหน้าใส่หญิงสาวที่ยิ้มอย่างเป็นมิตรมาให้ และเมื่อคิดดูดีๆ
แล้ว เรือ่ งนีก้ ไ็ ม่ใช่ความผิดของเธอเลย เธอก็แค่ท�ำงานของเธอเท่านัน้
“แล้วผมก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจ คุณจะเสียเวลาเปล่าๆ”
“ไม่ต้องห่วงฉันหรอกค่ะ ฉันมันพวกงกเงินงกเวลา...ไม่ท�ำอะไร
ที่ท�ำให้ตัวเองขาดทุนหรอก” พิศายิ้มนิดๆ รับความปรารถนาดีจาก
ชายหนุ่ม เธอยืนนิ่งจ้องหน้าเขาอยู่อย่างนั้นจนวริตเลิกคิ้วสูงอย่างมี
ค�ำถาม
“อะไรครับ คุณรออะไรหรือ”
เขาถามออกไป แน่ใจว่าไม่มอี ะไรจะพูดกับเธออีกต่อไปแล้ว แต่
พิศากลับเอียงคอ มองหน้าเขาราวกับว่าเขานั้นเป็นคนที่โง่เสียเต็ม
ประดา
“รอให้คณ
ุ เดินไปส่งฉันไงคะ” พิศาพยักพเยิดมาทีเ่ ขา จ้องชาย
หนุ่มอย่างกดดัน “คุณจะเสียมารยาท ปล่อยให้ผู้หญิงตัวเล็กๆ แบบ
ฉันเดินไปที่รถคนเดียวหรือไง แฟนอะไร...ไม่ได้เรื่องเลย”
วริตหลับตาลง ขบกรามเข้าหากันแน่นเมือ่ ได้ยนิ ค�ำพูดค่อนขอด
ของหญิงสาว ก่อนจะยอมลุกขึ้นจากเก้าอี้แม้จะไม่เต็มใจก็ตามที จน
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เมือ่ ชายหนุม่ ผลักประตูหอ้ งท�ำงานให้เปิดออก พิศาจึงระบายยิม้ พอใจ
ส่งให้เขา
“ขอบคุณค่ะวริต” เจ้าของเสียงหวานเอ่ยดังๆ ให้คนทีค่ อยเงีย่ หู
ฟังได้ยิน
วริตฝืนยิ้ม...กวาดตามองเพื่อนร่วมงานของตนก่อนโหนกแก้ม
แกร่งจะร้อนวูบวาบ นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เขามาท�ำงานที่บริษัทนี้แล้วมี
ผู้หญิงมาหา ยิ่งมือบางสอดเข้ามากุมมือเขา ชายหนุ่มก็ถึงกับต้อง
ถลึงตาใส่เจ้าของมือ แต่เมื่อพิศายังคงยิ้มแป้น ไม่รับรู้สายตาดุๆ ของ
เขา วริตจึงท�ำได้แต่ปลง ปล่อยให้อีกฝ่ายกุมมือเขาเดินออกไป โดยมี
คนทั้งบริษัทมองมาอย่างสงสัยและหยอกเย้าปนเอ็นดู โดยเฉพาะ
สายตาอิจฉาของพวกหนุม่ ๆ ทีม่ องตามพิศานัน้ ท�ำให้วริตอดรูส้ กึ เหนือ
กว่าอยู่นิดๆ ไม่ได้
“ฉันว่าช่วงนี้ฉันคงมีเรื่องสนุกๆ ให้ท�ำเยอะเลย” พิศาเลิกคิ้ว
ช�ำเลืองมองหน้าชายหนุ่มข้างตัว
“คุณไม่จ�ำเป็นต้องมาที่นี่อีก” วริตกระซิบให้ได้ยินกันสองคน
“ผมจะไม่เปลี่ยนใจ”
“อย่าพูดอย่างนั้นสิคะ” พิศาชักสีหน้า แสร้งท�ำเป็นโกรธอย่าง
ไม่จริงจัง แล้วเปลี่ยนจากกุมมือมาเป็นควงแขนชายหนุ่มแทน เมื่อ
คนในบริษัทสนใจทั้งคู่มากกว่าเดิม “ฉันเก่งเรื่องเปลี่ยนใจคนจะตาย
เดี๋ยวคุณก็รู้”
“แต่ผมไม่ใช่คนที่คุณจะเปลี่ยนใจได้” วริตเอ่ยเสียงห้วน
“เดี๋ยวเราจะได้รู้กันค่ะ” พิศาบอก...ตอนแรกใครๆ ก็พูดอย่างนี้
กับเธอทั้งนั้น แต่ไม่นานหรอก สุดท้ายพวกเขาก็ยอมสยบให้แก่ความ
สวยและมารยาของเธอ ผู้ชายคนนีก้ ต็ ้องเหมือนกัน “รถฉันอยู่นนั่ ค่ะ”
ปากว่า นิ้วเรียวก็ชี้ไปยังรถสปอร์ตคันงาม แต่สายตาของวริต
กลับมีแต่ความสงสัยอยู่ไม่คลาย
30 ตะวันฉายในเหมันต์

“ผมมาส่งคุณแล้ว...” เขามองยกพื้นหน้าบริษัท
คนฟังถึงกับชักสีหน้า ลืมว่าเธอก�ำลังเสแสร้งเป็นคนทีน่ า่ รักอ่อน
หวานต่อหน้าชายหนุ่ม
“คุณต้องไปส่งฉันให้ถงึ รถ...ตาทึม่ ” พิศาบริภาษชายหนุม่ อย่าง
เหลืออด ใบหน้างามบูดบึง้ เมือ่ วริตนัน้ ท�ำตัวซือ่ บือ้ จนเธอร�ำคาญ “เปิด
ประตูรถให้ฉันแล้วก็ยืนรอจนฉันขับรถออกไป...เข้าใจหรือเปล่า”
“ท�ำไมผมต้องท�ำอย่างนั้นด้วย” วริตหันหน้าไปมองหญิงสาว
พิศากลับเลิกคิ้วสูง มองหน้าเขาด้วยสายตาเบื่อหน่าย
“เพราะฉันต้องการให้คุณท�ำอย่างนั้นไงล่ะ” เธอกระตุกแขน
วริต บังคับให้เขาเดินตามเธอมาจนถึงรถ ก่อนยิม้ หวานหยดให้ชายหนุม่
อีกครั้ง “ทีนี้ก็เปิดประตูรถให้ฉัน”
วริตกระแทกลมหายใจ ยอมเปิดประตูรถคันงามให้หญิงสาว
เพราะอยากจะให้เธอไปให้พ้นหน้าเขา
คนที่ได้ทุกอย่างตามใจนั้นหัวเราะออกมาอย่างย่ามใจ พิศา
เข้าไปนั่งและรอให้ชายหนุ่มปิดประตูรถให้ก่อนจะลดกระจกลง เกาะ
บานประตูแล้วแหงนหน้ามองวริตตาหวาน
“ขอบคุณนะคะที่มาส่ง”
วริตเลิกคิว้ แปลกใจทีห่ ญิงสาวเปลีย่ นท่าทีและน�ำ้ เสียงทีใ่ ช้กบั
เขาได้รวดเร็วจนน่าขนลุก
“ผมไม่ได้เต็มใจมาส่ง” วริตตอบกลับ หวังท�ำให้หญิงสาวโกรธ
แล้วไม่โผล่หน้ามาหาเขาอีก
พิศาหัวเราะเสียงใส แล้วหยิบแว่นกันแดดขึ้นมาสวมก่อนจะ
สะบัดหน้าพรืด “ฉันไม่สนว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่สักหน่อย”
น�้ ำ เสี ย งเย็ น ชานั้ น บอกให้ ว ริ ต รู ้ ว ่ า หญิ ง สาวไม่ แ ยแสความ
ต้องการของเขาอย่างที่เธอว่าจริงๆ “ฉันไปละค่ะ ไว้พรุ่งนี้จะมาใหม่
จุ๊บๆ”
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แล้วเธอก็เลื่อนกระจกรถขึ้นมา ตัดโอกาสที่วริตจะได้พูดอะไร
ต่อ จากนั้นรถคันงามก็กระชากตัวออกไปจากลานจอดรถหน้าบริษัท
ของวริตอย่างโฉบเฉีย่ ว ชวนให้เขานึกถึงนิสยั เอาแต่ใจของคนร่างบาง
ที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยอย่างช่วยไม่ได้
วริตมองตามรถของพิศาไปจนสุดสายตา อดสงสัยไม่ได้ว่าเขา
จะรับมือหญิงสาวด้วยวิธีไหน เพราะวันนี้เขาก็เห็นชัดแล้วว่าแพ้เธอ
ราบคาบ
เอาเถอะ...เธอไม่ใช่นายหน้าคนแรกที่มาขอซื้อแหวนจากเขา
สักหน่อย ถ้าเขาก�ำจัดพวกนั้นไปได้ เขาก็ต้องก�ำจัดเธอได้เหมือนกัน
ชายหนุ่มปลอบใจตัวเองระหว่างทางทีเ่ ดินกลับเข้ามาในบริษทั
เพียงก้าวแรกที่เขากลับเข้ามาในตัวอาคาร เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง
ของเขาก็กรูกันเข้ามาดักหน้าและจ้องเขาด้วยสายตาคาดคั้นแกม
ล้อเลียน
“โห พีว่ ริต...มีแฟนสวยขนาดนีท้ �ำไมไม่บอกกันบ้างล่ะพี”่ ศักดิ-์
ชัยเป็นคนแรกที่กล้าถามชายหนุ่มเรื่องหญิงสาวปริศนาที่จู่ๆ ก็โผล่มา
แสดงตัวว่าเป็นคนรักของวริต...ชายหนุ่มที่สาวๆ ในบริษัทต่างเข้าใจ
ว่าเขาโสดอยู่ “น่ารักขนาดนีไ้ ปหาได้ทไี่ หนครับ...บอกน้องหน่อยเถอะ
ถือเสียว่าท�ำบุญท�ำทาน”
“พูดอะไรของแกเนี่ย คุณพิศาเขาเป็นผู้หญิง” วริตชักสีหน้าดุ
ใส่ลกู น้องจนศักดิช์ ยั หน้าหงอยลง แต่ประกายแห่งความหวังในตาของ
เขาก็ไม่ได้มอดไป
“ก็ผู้หญิงนั่นแหละผมถึงได้ถาม” ศักดิ์ชัยเซ็งเจ้านายของเขาที่
พูดเหมือนกันท่า ไม่อยากให้เขามีคนรักสวยๆ เหมือนพิศา “อยากรู้พี่
ไปหาผู้หญิงทั้งสวยทั้งน่ารักขนาดนี้มาจากไหน แหม...ยิ้มออกมาทีนี่
ตายเกลื่อนเลยครับ ตายเกลื่อน”
วริตเหล่มองหน้าเพื่อนร่วมงานของเขาที่เพ้อถึงหญิงสาวด้วย
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ค�ำพูดที่ว่า ‘ทั้งสวยทั้งน่ารัก’ แล้วก็ถึงกับแอบถอนหายใจ เจ้าพวกนี้
คงหลงใหลหน้าสวยๆ ของหญิงสาวจนเสียสติ
“ใช่ๆ พี่ แล้วคบกันมานานหรือยัง” คนอื่นๆ พยักหน้าอย่าง
กระตือรือร้นอยากรู้เรื่องแฟนสาวของวริตกันทั้งนั้น “แล้วคุณพิศาเธอ
มีเพื่อนหรือเปล่าครับ”
“กลับไปท�ำงานได้แล้วไป” วริตท�ำเป็นไม่ได้ยินเสียงอ้อนวอน
ของลูกน้อง โบกมือไล่ให้กลับไปท�ำงานระหว่างที่ตนก้าวขึ้นบันได
ตั้งใจจะกลับไปจัดการงานที่คั่งค้างของตัวเองต่อเหมือนกัน “เดี๋ยวก็
ตัดเงินเดือนเสียหรอก”
“โห พี่...” เสียงโหยหวนของหนุ่มๆ ที่อยากมีแฟนสวยเหมือน
ลูกพี่ดังตามหลังวริตมาแว่วๆ แต่เขาก็ไม่ได้สนใจที่จะหันกลับไปมอง
“พี่วริต พี่...โธ่ แค่นี้ก็บอกกันไม่ได้”
ชายหนุม่ ร่างสูงเดินลากเท้าจนเกือบจะถึงห้องท�ำงาน แล้วก็ตอ้ ง
สะดุ้งโหยงเมื่อจู่ๆ ผู้หญิงคนหนึ่งก็โผล่มาดักหน้าเขาไว้เสียก่อน
“คุณสุณีครับ! ผมตกใจหมดเลย” วริตอุทานหลังจากผงะถอย
หลัง “ท�ำไมถึงโผล่มาไม่ให้สุ้มให้เสียงอย่างนี้ล่ะครับ”
“คุณวริต...” สุณสี ดู ลมหายใจ ดวงตาของเธอแดงก�ำ่ เพราะโกรธ
และเพราะกลั้นน�้ำตาไว้เป็นเวลานาน “ผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนคุณวริต
จริงๆ หรือคะ”
เธอถามเขาคล้ายตัดพ้อ แม้ตลอดเวลาที่เธอแสดงออกอย่าง
ชัดเจนว่าเธอสนใจเขามาก แต่เขาก็ไม่ตอบรับเธอหรือท�ำอะไรให้เธอ
คิดว่าเขาชอบเธอกลับ แต่เขาก็น่าจะบอกให้รู้สักหน่อยว่าเขามีคนรัก
อยู่แล้ว ไม่ใช่ปล่อยให้เธอฝันลมๆ แล้งๆ อยู่ฝ่ายเดียวอย่างนี้
“เอ่อ...” วริตหน้าเสียไปเล็กน้อย คิดไม่ถึงว่าสุณีจะกล้าเข้ามา
ถามเขาตรงๆ อย่างนี้ เขาคิดว่าหากเธอเห็นว่าเขามีผู้หญิงที่สนิทสนม
ด้วยแล้ว เธอจะยอมถอดใจและถอยห่างจากเขาไปเงียบๆ เสียอีก
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“คุณพิศาน่ะหรือครับ”
“ค่ะ” สุณีพยักหน้าแรงๆ สูดน�้ำมูกเสียงดังเมื่อแทบจะกลั้น
น�้ำตาเอาไว้ไม่ไหว
วริตมองหน้าอีกฝ่ายตาปริบๆ หักใจว่าอย่างไรเสียเขาก็ต้องท�ำ
เรื่องนี้ให้ชัดเจนไป ขืนปล่อยให้อีกฝ่ายมีความหวังต่อไปแบบนี้คง
ไม่เป็นเรื่องดีต่อเขาแน่
“ครับ” ชายหนุ่มพยักหน้าเบาๆ ระบายยิ้มเล็กน้อย แม้อีกฝ่าย
จะมองเขาด้วยสายตาเหมือนเขาทรยศเธอก็ตาม “คุณพิศาเธอเป็น
คนรักของผม ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอกคุณสุณีก่อนหน้านี้”
เขาถอนหายใจออกมาอย่างยากเย็น เขาเองก็ไม่สบายใจเรื่อง
ที่สุณีมาชอบเขาเหมือนกัน “ผมขอโทษจริงๆ นะครับ”
“คุณคบกับเธอมานานหรือยังคะ” สุณีถามเสียงสั่น น�้ำตาไหล
เป็นทางเมื่อในที่สุดชายหนุ่มก็ยอมรับว่าเขามีคนรักอยู่แล้ว
“นานแล้วครับ” วริตโกหกไปค�ำโต แต่สีหน้าเสียใจของเขาก็
ท�ำให้สุณีเชื่อค�ำพูดของเขาอย่างสนิทใจ
“ฉันเข้าใจค่ะ” หญิงสาวยกมือขึ้นปาดน�้ำตา แค่เห็นผู้หญิงคน
นั้นเธอก็รู้ค�ำตอบแล้วท�ำไมวริตถึงได้เมินเฉยต่อความรู้สึกของเธอได้
เป็นปีๆ
ผู้หญิงที่ชื่อพิศานั้นทั้งสวยทั้งน่ารักอ่อนหวาน แถมยังร�่ำรวย
เป็นถึงลูกสาวเจ้าสัวเจ้าของธุรกิจผลิตสายไฟรายใหญ่ของประเทศ
เหมาะสมแล้วที่จะคบหากับคนระดับผู้บริหารของบริษัทอย่างวริต
“ผมขอโทษจริงๆ ครับคุณสุณ”ี วริตหน้าเสียยิง่ กว่าเดิมเมือ่ เห็น
ว่าสุณถี งึ กับร้องไห้เพราะค�ำโกหกของตน แต่เขาก็ตอ้ งกัดฟัน กล�ำ้ กลืน
ความรูส้ กึ ผิดลงคอเมือ่ คิดถึงความอึดอัดทีส่ ณ
ุ ที �ำให้เขาต้องเผชิญก่อน
หน้านี้
“ไม่เป็นไรค่ะ สุณีเข้าใจ...สุณีคงไม่ดีพอ”
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ว่าแล้วหญิงสาวก็รอ้ งไห้หนักจนวริตได้ยนิ เสียงสะอืน้ มิหน�ำซ�ำ้
เธอยังพูดราวกับว่าเขาเป็นแฟนหนุ่มที่ก�ำลังจะทิ้งเธอไปหาผู้หญิงที่ดี
กว่าอย่างพิศาอีก ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วเธอกับเขานั้นไม่เคยเป็นอะไร
กันมากไปกว่าเพื่อนร่วมงานธรรมดา
“ไม่เป็นไรนะคะคุณวริต คนเรามีสทิ ธิเ์ ลือกสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้ตวั เอง”
สุณพี ยักหน้าทัง้ น�ำ้ ตา ยกมือขึน้ ปิดปากเมือ่ เธอต้องฝืนใจมองหน้าชาย
หนุม่ ทีเ่ ธอแอบรักมานาน อันทีจ่ ริงเธอก็ไม่ได้แอบ...เพราะเธอแสดงออก
ให้เขารู้เห็นเลย เพียงแต่เขาไม่เคยสนใจเธอเท่านั้นเอง
“ครับ...” วริตท�ำหน้าเบ้ ตอบรับค�ำตัดพ้อของสุณีอย่างไม่รู้จะ
ตอบว่าอย่างไร
“แต่สุณีขอให้คุณวริตรู้เอาไว้นะคะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุณีก็
จะขอรักคุณวริตต่อไป” เธอปาดหยดน�้ำตาแห่งความเสียใจออกจาก
หน้าด้วยจริตของนางเอกละคร ในขณะทีช่ ายหนุม่ ได้แต่หน้าเหลอ มอง
เธอตาปริบๆ อย่างไปไม่เป็น “ถ้าเขาไม่รักคุณวริตแล้ว ก็ขอให้คุณ
วริตจ�ำเอาไว้ว่าสุณียังอยู่ตรงนี้ ยังรอคุณวริตเสมอนะคะ”
“เอ่อ...” วริตอึ้งหนัก คาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะเป็นถึงขั้นนี้ “ผม
คงไม่เลิกรักคุณพิศาหรอกครับ คุณสุณีอย่ารอเลย”
“คุณวริต!” สุณีร้องกรี๊ดเมื่อชายหนุ่มปฏิเสธเธอด้วยสีหน้า
เฉยชา แถมยังมองเธอด้วยสายตาหวาดกลัวแบบนั้นอีก “ท�ำไมถึงได้
พูดกับสุณีอย่างนี้ล่ะคะ ไม่เห็นใจสุณีบ้างเลยหรือยังไง”
“เอ่อ...คือผม...” วริตได้แต่อา้ ปากพะงาบๆ เมือ่ คิดว่าขืนพูดหรือ
อธิบายต่อไปยังไง เขาก็ไม่พ้นที่จะต้องเป็นคนผิด
“สุณีรู้นะคะว่าแฟนคุณวริตเธอเป็นคนดีมาก แต่ว่า...”
“ขอโทษนะครับคุณสุณี” วริตชิงตัดบทหญิงสาวก่อนเป็นครั้ง
แรก จนฝ่ายทีถ่ กู ตัดบทอึง้ หนัก จ้องหน้าเขาอย่างตกใจ “แต่ผมไม่วา่ ง
ผมมีงานที่ต้องท�ำให้เสร็จก่อนที่คุณฌอห์นจะไปเสนองาน ขอตัวก่อน
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นะครับ”
ชายหนุ่มยกเรื่องงานที่เจ้านายของเขาสั่งไว้ขึ้นมาอ้าง ก่อนจะ
ชิ่งออกมาจากตรงนั้น เขาก้าวเร็วๆ กลับห้องท�ำงานส่วนตัวและไม่ลืม
ล็อกประตูห้องให้แน่นหนาที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
“เฮ้อ...เกือบไปแล้วมั้ยล่ะวริต” ชายหนุ่มถอนหายใจแรงๆ
ชะโงกหน้ามองผ่านประตูกระจกไปดูหญิงสาวทีเ่ ขาเพิง่ ผละจากมา ยิง่
เห็นสุณกี ระทืบเท้าอย่างเจ็บแค้นก่อนจะยอมเดินกลับไปทีโ่ ต๊ะท�ำงาน
ของตน วริตก็ยิ่งขนพองสยองเกล้า
โชคยังดีที่พิศาโผล่มาในวันนี้ เพราะถ้าเขาปล่อยให้สุณีเข้าใจ
ผิดว่าเขาโสดนานกว่านีล้ ะก็ เขาคงจะท�ำให้เธอตัดใจจากเขายากกว่า
นี้แน่ๆ
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