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“พี่พิศาคะ พี่พิศา เกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะ” 

เบบี๋ นกัศกึษาฝึกงานวิ่งขาขวดิเข้าไปหา ‘ลูกพี่’ ของเธอที่นั่ง

ไขว่ห้าง มอืกเ็ลื่อนหน้าจอโทรศพัท์มอืถอืขึ้นลง อกีมอืกห็ยบิขนมชิ้น

เลก็ที่มนีำ้าตาลน้อยเข้าปากไปพลางๆ โดยไม่สนใจว่านี่เป็นเวลาทำางาน

หรอืไม่

“อะไรยายเบบี๋ ร้องซะดงัเลย มใีครตายหรอืไง” พศิา สาวสวย 

มองหน้าลูกน้องด้วยหางตา ลดโทรศพัท์มอืถอืเครื่องบางลง “มอีะไร 

ไหนเล่ามาซ”ิ

“คอืงี้ค่ะพี่พศิา...” เบบี๋ ที่ชื่อเดมินั้นชื่อบี๋ พุง่มาเกาะโต๊ะทำางาน

ของพศิา มองซ้ายมองขวาก่อนจะกระซบิเรื่องที่เธอ ‘บงัเอญิ’ ไปรู้มา

ให้ฟัง “คอืเบบี๋เนี่ย บงัเอิ๊ญบงัเอญิ...ไปได้ยนิมาว่า...”

“แกไปแอบฟังใครมาเบบี๋” พิศาหน้าตึง ช้อนตามองเด็กสาว 

ที่อายนุ้อยกว่าเธออยู่หลายปี การที่เธอเกบ็ยายเดก็คนนี้ไว้ใกล้ตวันั้น

มเีพยีงเหตผุลเดยีวกค็อื ยายเดก็นี่รู้ทกุเรื่องที่เกดิขึ้นในบรษิทั 

“พี่พากรค่ะ” เบบี๋บอกไปซื่อๆ 

ในสายตาคนอื่นๆ ในบรษิทั พศิานั้นอาจน่ากลวัและดเูอาเรื่อง 

เธอเองก็ไม่ชอบใจนักที่ได้มาฝึกงานกับผู้หญิงปากร้ายแต่สวยมาก 

บทนำ�
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คนนี้ แต่พอมาอยู่กบัหญงิสาวจรงิๆ แล้วนั้น เธอกพ็บว่าพศิานั้นเป็น

คนที่ใจดมีากทเีดยีว 

“พูดมา” พศิาดดีตวันั่งตรง เลื่อนเก้าอี้เข้าใกล้เบบี๋แล้วเงี่ยหูฟัง

อย่างตั้งอกตั้งใจ 

พากรคือศัตรูคู่อาฆาตของเธอตั้งแต่วันแรกที่เธอเข้ามาทำางาน

ที่บรษิทั และคนอย่างพศิากไ็ม่เคยใจกว้าง ในเมื่ออกีฝ่ายเกลยีดเธอ 

เธอกต็อบแทนด้วยการเกลยีดเขากลบัเป็นสองเท่า

“คืองี้ค่ะ พี่พากรเขาพูดกับคนอื่นๆ ที่โถงทางเดินว่าวันนี้จะมี

ลูกค้าใหญ่เข้ามา...” เบบี๋จบีปากจบีคอเล่า “เหน็ว่าคนนี้เงนิถงึ...จ่าย

ไม่อั้นค่ะ แถมจะมโีบนสัให้อกีนะคะ”

“หือ? แล้วแกรู้มั้ยว่ามันงานอะไร” พิศาหรี่ตา ส่งเสียงในคอ

คล้ายยงัไม่ปักใจเชื่อ ลูกค้าแบบนี้น่ะมอียู่จรงิ แต่พวกเขาจะเรื่องมาก

และเขี้ยวเป็นพเิศษ และเธอกไ็ม่ชอบดูแลลูกค้าแบบนี้

สำาหรบัพศิาแล้ว ขอเป็นลูกค้าระดบักลางๆ เอาใจไม่ยาก และ

ที่สำาคญัคอืต้องไม่เรื่องมากเป็นพอ 

“ไม่ค่ะ” เบบี๋สั่นศรีษะ เธอแอบฟังได้เพยีงไม่กี่นาท ี เพราะคน

อื่นๆ ในบรษิทักเ็กลยีดขี้หน้าเธอไม่น้อยไปกว่าลูกพี่ของเธอเลย อนัที่

จรงิต้องบอกว่าเพราะเธอผนัตวัมาเป็นเบ๊ของพศิานี่แหละ ทกุคนถงึได้

พลอยเกลยีดเธอไปด้วย “แต่เหน็พูดกนัว่างานง่ายๆ แค่ไปหาของ”

“อาฮะ” 

พิศาส่งเสียง เอนหลังพิงพนักเก้าอี้ แล้วยกขาไขว่ห้างอีกหน 

สหีน้าเจ้าเล่ห์ของลกูพี่ทำาให้เบบี๋เริ่มร้อนๆ หนาวๆ มลีางสงัหรณ์ว่าเธอ

จะโดนเกลยีดเพิ่มขึ้นอกีเรว็ๆ นี้ 

“คดิยงัไงเบบี๋ อยากได้รถขบัมั้ย”

“พี่พศิาจะแย่งงานพี่พากรหรอืคะ” เบบี๋ตาโต ไอ้รถน่ะกอ็ยาก

ได้อยู่หรอกนะ แต่ต้องแลกมากับการโดนคนทั้งบริษัทเกลียดนี่จะคุ้ม
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หรอืเปล่ากไ็ม่รู้

“ถ้าใช่แล้วยงัไง หรอืว่าแกกลวั” พศิาตบโต๊ะ ลกุพรวดขึ้นมา

จ้องหน้าลกูน้องของตนในระยะประชดิ “ฉนัเป็นคนประเมนิงานแกนะ

ยายเบบี๋ คนที่แกต้องกลวัน่ะมแีค่ฉนัคนเดยีว”

“แล้วชวีติอกีสองเดอืนของหนูล่ะคะพี่” เบบี๋หน้าเสยี ย้อนถาม

ลูกพี่ของเธอเสยีงอ่อย “หนูยงัต้องทำางานอยู่ที่นี่อกีนะคะ”

“ฉนัยงัอยู่ของฉนัมาได้ตั้งนมนาน แกจะกลวัอะไร” พศิายกมอื

เท้าสะเอว “พวกนั้นกระจอกจะตาย ดแีต่นนิทา”

“พี่พศิา เบาๆ หน่อย” เบบี๋ยกนิ้วขึ้นแตะรมิฝีปาก กระซบิบอก

หลังจากหันมองรอบตัว กลัวว่าหากมีใคร ‘บังเอิญ’ ผ่านมาได้ยิน  

พศิาจะเดอืดร้อนเข้า 

“แล้วนี่ยายแหวนอยูห่รอืเปล่า” พศิาระบายลมหายใจ เอ่ยปาก

ถามหาแหวนประดบั เพื่อนในบรษิทัเพยีงคนเดยีวของเธอ...ส่วนยาย

เบบี๋นี่ไม่นับว่าเป็นเพื่อน เพราะยังเป็นแค่เด็กฝึกงาน “หรือออกไป 

วิ่งงาน”

“อยากจะเจอฉันทำาไมพิศา” แหวนประดับเดินเข้ามาที่โต๊ะ

ทำางานของเพื่อนพร้อมคำาถาม หญิงสาวมีผิวเข้มกว่าพิศาเล็กน้อย

เพราะเจ้าตวัเป็นคนไทยแท้ ผดิกบัพศิาที่มเีชื้อสายจนีผสม “อยากให้

ฉนัทำางานให้อกีหรอืไง”

“เปล่าสกัหน่อย” พศิาปฏเิสธเสยีงเบา เรื่องที่เธอชอบโยนงาน

ให้แหวนประดบัทำานั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะแหวนประดบันั้น ‘ชอบ’ 

ที่จะมงีานทำาตลอดเวลา ในขณะที่พศิานั้น ‘ช่างเลอืก’ กว่ามาก “ฉนั

แค่อยากรู้ว่าแกอยากจะทำางานนี้หรอืเปล่า ฉนัจะได้ช่วย”

“ปีนี้แกทำางานไปแค่สามงานเองนะ” แหวนประดบัเอ่ยเสยีงเข้ม 

ทั้งบริษัทมีเพียงหญิงสาวคนเดียวเท่านั้นที่กล้าเอ่ยปากตักเตือนพิศา 

เพราะคนอื่นๆ นั้นต่างเกรงกลัวหญิงสาว เพราะเหตุผลที่ว่าเธอเป็น
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ลกูสาวของหุน้ส่วนใหญ่ “ไม่คดิจะทำาผลงานเผื่อจะได้โบนสัไปชอปปิง

ตอนปลายปีเลยหรอืไง”

“ยายแหวน...” 

พศิายิ้มหวานหยด แต่คนมองนั้นกลบัหน้าตงึหนกั แหวนประดบั

รู้จกัรอยยิ้มนั้นด.ี..รอยยิ้มของตวัอจิฉาในละครอย่างไรล่ะ 

“เรื่องเงนิน่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย ฉนัเป็นห่วงแกมากกว่า...แกยงั

ผ่อนบ้านไม่หมดไม่ใช่เหรอ”

“ฉนัไม่ยอมไปสูร้บตบมอืกบัอพีี่พากรแทนแกหรอกนะ” แหวน-

ประดบัดกัคอเพื่อนสนทิ “ข้ออ้างนี้มนัเก่าแล้ว ถ้าแกอยากจะหลอกใช้

ฉนั แกต้องไปหาวธิใีหม่”

“โห แค่นี้กท็ำาเพื่อเพื่อนไม่ได้” พศิาโวย ทิ้งตวัลงนั่งบนโต๊ะแรงๆ 

แล้วสะบดัหน้าหนเีพื่อนของเธออย่างแง่งอน “เงนินะแหวน เงนิ...เพื่อ

เงนิ ท่องไว้ส”ิ

“ไม่จ้ะพศิา...” แหวนประดบัฉกียิ้ม ส่ายหน้าไปมาคล้ายผูใ้หญ่

กำาลงัพูดกบัเดก็หวัรั้น “ฉนัพอมเีงนิใช้ ไม่ได้เดอืดร้อนขนาดนั้น” 

จรงิอยูท่ี่ก่อนหน้านี้เธอโหมทำางานเป็นบ้าเป็นหลงัเพราะจำาเป็น

ต้องใช้เงนิ แต่หลงัจากมาอยู่ที่นี่และได้เป็นเพื่อนกบัพศิาแล้ว เธอกม็ี

เงินถึงขั้นซื้อรถซื้อบ้านได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปี ก็ต้องขอบคุณไอ้คำาพูด

ของเพื่อนเธอนั่นแหละ เงนิ...ทำางานเพื่อเงนิ ท่องเอาไว้ สำาหรบัเธอแล้ว 

พิศาเป็นทั้งเพื่อนและครูของเธอ แต่บางครั้งก็ทำาให้เธอรู้สึกเหมือนมี

น้องสาวหวัดื้อจอมขี้เกยีจในคราเดยีวกนั “ฉนัทำางานแทนแกจนจะรวย

อยู่แล้ว”

“กแ็หม...” คนที่กำาลงัจะทำาให้เพื่อนรวยร้อง ทำาปากยื่นพร้อม

เหลอืกตาขึ้นมองเพดาน ทำาเป็นไม่เหน็สายตาระอาของแหวนประดบั 

“แบบนั้นกด็แีล้วนี่”

“เตรยีมตวัได้แล้วพศิา” แหวนประดบัแกล้งทำาเป็นยิ้มแกนๆ ส่ง
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ให้เพื่อน “พี่เกดเขาเรยีกประชมุ...แก ฉนัแล้วกอ็พีี่พากรสดุที่รกัของแก

ด้วยอกีคน”

พศิาเบ้ปากเมื่อได้ยนิว่าพากรโดนเรยีกตวัด้วยเหมอืนกนั ก่อน

สลัดสลิปเปอร์นุ่มนิ่มสำาหรับใส่ในบ้านทิ้ง แล้วกระแทกเท้าไปคว้า 

ลบูแูตงลกูรกัของเธอขึ้นมาสวม ปากกส็ั่งงานเบบี๋ไปด้วย “ลงไปเอาของ

ข้างล่างขึ้นมาให้ฉนัด้วยนะเบบี๋ ส่วนขนมกบัครมีน่ะของแก”

“ค่ะพี่พศิา” เบบี๋ยิ้มกว้าง พยกัหน้ารบัคำาสั่งของลูกพี่ตนแรงๆ 

มองตามแผ่นหลงัเลก็ของพศิากบัแหวนประดบัที่เดนิตามหลงักนัไปยงั

ห้องทำางานของเกศรา บอสใหญ่แห่ง Even for you จนลบัตา
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Even for you แห่งนี้เป็นบริษัทที่รับทำางานทุกอย่าง หรือ

พูดง่ายๆ กค็อืบรษิทัที่เป็นตวักลางในการเนรมติทกุสิ่งทกุอย่างในโลก

นี้ให้แก่ลกูค้า แม้ว่าสิ่งที่ลกูค้าต้องการจะแปลกจนไม่มบีรษิทัไหนรบัทำา 

แต่ Even for you นั้นยนิดอีย่างยิ่งที่จะเป็นคนจดัการ ขอเพยีงลูกค้า

นั้นกระเป๋าหนกัและยนิดจี่ายโดยไม่มกีารอดิออดใดๆ 

และนี่กเ็ป็นอกีหนึ่งเอกลกัษณ์ของบรษิทั เนื่องด้วยบรษิทัแห่งนี้

ล้วนแต่รบังานที่ไม่มใีครรบัทำา ทำาให้ลูกค้าส่วนใหญ่นั้นเป็นพวกเศรษฐี

มีเงินที่ยินดีและยอมทำาทุกอย่างเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเอง

ต้องการ

พศิากบัแหวนประดบันั้นเป็นพนกังานรุ่นแรกๆ ที่เข้ามาทำางาน

ในบรษิทั และทั้งสองกเ็ป็นพนกังานที่ได้รบัคำาชมเชยจากลูกค้ามานบั

ไม่ถ้วน เพราะทำาผลงานได้ถูกใจลูกค้าทุกคน จนกลายเป็นสุดยอด

พนกังานที่เกศรา หรอืพี่เกดที่ใครๆ ในบรษิทัพากนัเรยีกจนตดิปากซึ่ง

เป็นบอสใหญ่นั้นเอน็ดู

แม้พิศาจะเรื่องมาก เลือกงานจนโดนคนในบริษัทเขม่น แต่ 

เกศรากลับยอมตามใจ เพราะเห็นแก่ผลงานที่ผ่านมาและรักพิศาดั่ง

น้องสาว อีกทั้งพิศานั้นอยู่กับเธอตั้งแต่วันแรกที่เปิดบริษัท เกศราจึง

1
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พลอยตกเป็นที่นนิทาด้วยข้อครหาที่ว่า ‘เข้าข้าง’ พศิาจนเกนิเหตุ

“พี่เกด...ศาไม่ทำางานนี้นะคะ ให้ยายแหวนทำาไปเลย” พศิาโพล่ง

ออกไปเป็นคำาแรกหลงัจากผลกัประตเูข้ามาในห้องประชมุเลก็ ดวงตา

คมปรายมองหน้าพากรที่จ้องหน้าเธออยู่อย่างไม่เป็นมิตรแล้วสะบัด

หน้าหน ีไม่มเีวลามาใส่ใจสายตาชงิชงัของอกีฝ่าย

“นั่งลงก่อนยายศา เรานี่ยงัไง...” เกศราขมวดคิ้วมองหน้าพศิา 

ออกปากตติงิอย่างไม่พอใจ รอจนอกีฝ่ายกระแทกเท้าเดนิมานั่ง เธอ

จงึหนัไปหาหญงิสาวอกีคน “เราด้วยแหวน...นั่งลงก่อน”

“ค่ะพี่เกด” แหวนประดบัพยกัหน้า เดนิมานั่งที่เก้าอี้ข้างเพื่อน-

สนทิของตนและส่งยิ้มนดิๆ ให้พากร แม้อกีฝ่ายแสดงออกว่าไม่อยาก

เป็นมติรกบัเธอกต็าม

“รู้แล้วใช่มั้ยว่าพี่เรยีกพวกเรามาทำาไม”

“ค่ะ/ครบั”

“ไม่ค่ะ” พศิายกมอืขึ้นกอดอก โพล่งตอบออกไปด้วยคำาตอบที่

ต่างกับแหวนประดับและพากร เมื่อได้สายตาจิกกัดจากพากรเธอจึง

ยกัไหล่อย่างช่วยไม่ได้ “ทำาไม...ฉนัไม่รู้มนัผดิมากหรอืไง”

“ยายศา...” เกศราเรยีกชื่อพศิาด้วยนำ้าเสยีงเหลอือดและเหนื่อย

หน่าย ยิ่งเหน็สหีน้าของพากรแล้วเธอกร็ูส้กึปวดหวัจี๊ดขึ้นมา มคีรั้งไหน

บ้างไหมที่พศิาและพากรจะไม่เขม่นกนั 

“ขอโทษค่ะพี่เกด” พศิายอมเป็นฝ่ายละสายตาจากพากร หนั

ไปมองหน้าเกศราแล้วสงบปากสงบคำา แม้เธอจะฤทธิ์มากขนาดไหน 

แต่เธอกร็กัและเคารพเกศราอยู่มาก “แต่ศาไม่รู้จรงิๆ นะคะ”

“โอเค งั้นพี่จะทวนให้เราฟังอกีรอบ” เกศราถอนหายใจ แต่กช้็า

กว่าพากรที่ออกปากจกิกดัพศิา

“ถ้าตั้งใจทำางาน ไม่เอาเวลาไปซื้อของออนไลน์กค็งรูเ้รื่องทนัใคร

เขาบ้างอยู่หรอก” ชายหนุ่มเพยีงคนเดยีวว่า หมั่นไส้พศิาที่ได้อภสิทิธิ์
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เหนอืคนอื่นๆ ในบรษิทัอยู่รำ่าไป “ไงล่ะ วนันี้ซื้ออะไรมาบ้างล่ะ”

พศิาแสยะยิ้ม ชะโงกหน้าข้ามโต๊ะมาจ้องหน้าพากร “เงนิของ

ฉัน...ฉันจะซื้อบ้านซื้อรถ หรือซื้อตั๋วนาซ่าไปดาวอังคารแล้วใครจะ

ทำาไม”

เกศรายกมือขึ้นกุมขมับเมื่อได้ยินคำาตอบของพิศา ในขณะที่ 

พากรนั้นหน้ากระตุกเพราะคำาพูดยียวนนั้น ส่วนแหวนประดับยังคง 

นั่งฟังด้วยสีหน้าปกติ ชินเสียแล้วเวลาที่พิศาใช้คำาพูดกวนประสาท 

หรอืที่คนในบรษิทัเขาพากนัเรยีกว่า ‘อวดรวย’ 

“พอได้แล้ว!” เกศราเสียงเข้ม หันไปมองหน้าพิศา กดดันให้ 

อีกฝ่ายสงบปากสงบคำา หากเป็นคนอื่นได้รับสายตาแบบนี้ พวกเขา 

คงพากันหวาดกลัวจนตัวสั่น แต่พิศาไม่ใช่คนอื่น...เธอจึงลอยหน้า 

ลอยตา เอนหลงัพงิเก้าอี้แต่กย็อมนั่งเงยีบๆ อย่างที่เกศราสั่ง “เรยีกมา

ทำางาน ไม่ได้เรยีกมาทะเลาะกนั”

“ขอโทษครบัพี่เกด” พากรหน้าเสยี รูต้วัว่าเขากำาลงัทำาให้ตวัเอง

เดอืดร้อน เมื่อเหน็สายตาไม่พอใจของเกศรา 

“เลกิทำาตวัเป็นเดก็กนัได้แล้ว ทำางานด้วยกนัมาไม่รูต้ั้งกี่ปีทำาไม

ถงึยงัเป็นอย่างนี้กนัอยู่” เกศราอดต่อว่าทั้งคู่ไม่ได้ “ทะเลาะกนัทกุวนั

แบบนี้ไม่เหนื่อยกนับ้างหรอืไง”

พศิานั้นนั่งฟังอย่างไม่สะทกสะท้าน ใจจรงิเธออยากจะตอบว่า 

‘ไม่เหนื่อย’ ออกไปดงัๆ เสยีด้วยซำ้า แต่กลวัว่าเกศราจะกกัตวัเธอไว้ด่า 

จงึพูดกบัตวัเองในใจเงยีบๆ 

“เอาละๆ พิศายังไม่รู้ว่าพี่เรียกพวกเรามาทำาไมใช่มั้ย” เกศรา

ถามยำ้า

“ค่ะพี่เกด” พศิาพยกัหน้า ไม่ใช่ไม่รู้เสยีทเีดยีว แต่กระนั้นเธอก็

ยินดีที่จะฟังเหตุผลที่เกศราถึงกับต้องเรียกเธอเข้ามานั่งร่วมห้องกับ 

พากร ทั้งๆ ที่รู้ว่าเธอไม่ถูกกบัเขายิ่งกว่าขมิ้นกบัปูน
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“พี่มงีานใหญ่...” เกศราเริ่ม “พี่เลยอยากเรยีกประชมุเราทกุคน 

พี่รู้ว่าเราเพิ่งทำางานเสร็จนะแหวน...พากร” เธอหันไปมองเจ้าของชื่อ

อย่างขอลแุก่โทษ หากพศิาดื้อแพ่งไม่ยอมรบังานนี้แล้วละก ็เธอกต้็อง

พึ่งพวกเขาทั้งคู่อยู่ด ี “อนัที่จรงิงานนี้เป็นงานที่พี่อยากให้เรารบัไปนะ

ยายศา”

“ไม่เอาอะพี่เกด” พศิาทำาหน้าเบ้ “งานใหญ่แบบนี้เหนื่อยตาย

เลย ไม่เอาหรอก...ขี้เกยีจจะตายชกั”

“ก็แค่ไปขอซื้อแหวนให้ลูกค้า มันจะเหนื่อยอะไรขนาดนั้นฮะ” 

เกศราเอด็ลูกน้อง แต่พศิากย็งัดื้อดงึ

“ถ้ามนัง่ายเขาคงไม่มาจ้างเราหรอกใช่มั้ยล่ะคะ” พศิาท้วงอย่าง

รู้ทนั “พวกเศรษฐเีรื่องมากจะตาย ศาไม่เอาด้วยหรอกค่ะ”

“ผมดูแลงานนี้ให้กไ็ด้ครบัพี่เกด” 

พากรเสนอตวั คนที่กำาลงัจะโดนอกีฝ่ายแย่งงานจงึหนัขวบั จ้อง

หน้าชายหนุม่ด้วยสายตาขุน่ขวาง แม้ว่ายงัไม่อยากจะรบังานนี้เช่นเดมิ

“พี่ไม่ได้เป็นคนเลอืกจ้ะ” เกศรายิ้มแกนๆ ก่อนยกข้อมอืขึ้นมา

ดนูาฬิกา “อกีสบินาทลีกูค้าจะเข้ามา เขาบอกว่าจะเลอืกคนมาทำางาน

ให้เขาเอง”

“ฟังดูก็รู้ว่าต้องเรื่องมาก” คนที่เรื่องมากไม่แพ้ใครออกความ

เหน็ เธอจงึได้สายตาดุๆ  จากเกศราเป็นรางวลั “กจ็รงินี่คะ ศาพูดผดิ

ตรงไหนกนั”

“ถ้าลกูค้ามาแล้วเราทำาให้เสยีเรื่องนะยายศา พี่จะยดังานให้เรา

ไม่ได้หยดุพกัไปจนถงึปลายปี” 

เกศราขู่คนที่ขี้เกียจทำางานจนพิศาหน้าบูด แต่ก็ยอมนั่งเงียบ

และทำาตวัด ีจนเกศราลกุขึ้น บอกว่าจะออกไปรบัลกูค้านั่นแหละ...พอ

เจ้านายพ้นห้องไป พากรกบัพศิากเ็ริ่มสาดสงครามนำ้าลายใส่กนัทนัท ี

โดยคนเริ่มก่อนกค็อืพากร 
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“ถ้าขี้เกียจขนาดนั้นก็ลาออกไปให้มันจบๆ เสียสิ จะอยู่ให้รก

บรษิทัทำาไมกนั”

“ก็อยู่ให้พวกขี้อิจฉามันอกแตกตายเล่นๆ ไง” พิศาเชิดหน้า  

ยกัคิ้วกวนๆ ส่งให้อกีฝ่ายอย่างท้าทาย “คดิเหรอว่าถ้าฉนัไปแล้วนาย

จะได้ขึ้นเป็นลกูรกั เสยีใจย่ะ...ยงัมยีายแหวนอยูอ่กีคน ปลายแถวอย่าง

นายน่ะยงัอกีไกลกว่าจะขึ้นมาเทยีบชั้นกบัพวกเรา”

พากรขบกรามเข้าหากนัแน่น เจบ็ใจที่ได้รบัคำาถากถางเช่นนี้จาก

ผู้หญิงที่ตลอดทั้งปีรับงานเพียงสามงาน แถมยังผยองว่าตัวเองเป็น

เบอร์หนึ่งของบรษิทัได้อย่างหน้าชื่นตาบานอกี

“คนขี้เกียจอย่างเธอน่ะสำาคัญตัวผิดไปแล้วมั้ง” เขาเอาคืน  

“ปีหนึ่งๆ ทำางานกี่ชิ้นกนัล่ะ...สี่หรอืห้าชิ้นนะ”

“แหม...ถ้าเปรียบเทียบกับงานต๊อกต๋อยที่นายวิ่งทำาจนขาขวิด

ฉนักอ็าจจะแพ้นะ” พศิาตหีน้าเศร้า “แต่ถ้ามองกนัจรงิๆ แล้วงานของ

นายเทียบไม่ได้กับงานของฉันเลยสักนี้ด” หญิงสาวพูดเสียงขึ้นจมูก

อย่างดูถูก “นายทำางานอะไรบ้างนะ ฉนัจำาไม่ได้เลยสกัอย่าง แล้วทำา

ล่มไปเท่าไหร่นะ ห้าหรอืหกงานล่ะ”

“อย่างน้อยฉนักพ็ยายามแล้วกนั...”

“เพ้อเจ้อ!” พิศาตวัดหางตามองหน้าพากร “ลูกค้าเขาไม่สน

หรอกว่านายพยายามให้ตายยังไง ถ้าทำางานไม่สำาเร็จมันก็แค่นั้น

แหละ...ผดิพลาด ไร้นำ้ายา ทำาให้บรษิทัเสยีชื่อ”

“ที่พูดเนี่ยคดิว่าตวัเองดกีว่าคนอื่นเขาหรอืไง” พากรแยกเขี้ยว 

นี่กเ็ป็นอกีเหตผุลที่เขาไม่ชอบหน้าพศิา หญงิสาวมกัพูดจาดูถูกเพื่อน

ร่วมงานที่ทำางานผดิพลาดเสมอ ราวกบัตวัเองดเีด่กว่าคนอื่นนกัหนา

“ฉนัไม่เคยทำางานไม่สำาเรจ็” 

คำาตอบพร้อมสีหน้าเรียบสนิทของเจ้าตัวทำาให้พากรตัวสั่นเทิ้ม 

ไม่เคยมผีู้หญงิคนไหนกล้าข่มเขาหนกัขนาดนี้มาก่อน 
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“ทำาไม...คิดว่าฉันจะเป็นเหมือนผู้หญิงพวกนั้นหรือไง เฮอะ! 

อย่ามาฝันกลางวนัหน่อยเล้ย...”

“ถ้าเธอไม่ใช่ลกูสาวหุน้ส่วน เธอกไ็ม่ได้ชูคออยูใ่นบรษิทันี้หรอก

พศิา” พากรเข่นเขี้ยว เชื่อสนทิใจว่าเหตผุลเดยีวที่เกศรายงัเกบ็พศิาไว้

กเ็พราะพ่อของพศิาเป็นหุน้ส่วนใหญ่ของบรษิทั “คดิหรอืว่าที่นี่ยงัมคีน

อยากจะทำางานกบัเธอ”

“กไ็ม่เหน็ใครจะมปัีญหาอะไรนี่” พศิายกัไหล่ “พอเหน็เชค็กร็บั

กนัหน้าบาน แต่นายคงจะไม่ค่อยได้เหน็ เพราะทำางานล่มบ่อยเกิ๊น”

“พศิา!” 

พากรเข่นเขี้ยว โกรธจนหน้าดำาหน้าแดงในขณะที่อกีฝ่ายยกมอื

ขึ้นมากรดีนิ้ว จ้องเลบ็ของตวัเองแม้ไม่มคีวามจำาเป็นเลยกต็าม 

“ไม่แน่นะ...ถ้านายยอมวางอโีก้โง่ๆ ของตวัเองลง แล้วยอมให้

ยายแหวนเป็นคนสอนงาน นายอาจจะทำางานดกีว่าเดมิกไ็ด้”

“ไม่จำาเป็น!”

“นั่นแหละๆ” หญงิสาวยกนิ้วชี้หน้าพากร “อโีก้โง่ๆ ที่ฉนัพูดถงึ

อยู่ การคดิว่าตวัเองเจ๋งกว่าคนอื่นแล้วอวดเบ่งไม่รู้เวลำ่าเวลาของนาย

น่ะ มนัโง่มาก...ลูกค้าไม่ต้องการ ‘คนที่คดิว่าตวัเองเก่ง’ หรอกนะ เขา

ต้องการ ‘คนเก่ง’ ” 

“ทกุคน...” เสยีงของเกศราทำาให้พศิาและพากรผละออกจากกนั 

แม้พากรจะยงัหอบหายใจเพราะอารมณ์โมโหอยูบ้่าง แต่กร็กัษาสหีน้า

ได้ดมีาก เมื่อลูกค้ารายสำาคญัของบรษิทัเดนิเข้ามาในห้อง “นี่เจ้าสวั

ยงชยั ลูกค้าของเรา” 

ทั้งสามยกมือไหว้ชายที่เกศราแนะนำาว่าเป็นเจ้าสัวอย่าง

นอบน้อม ตาฝ้าฟางของฝ่ายนั้นกวาดมองคนที่เกศราเอ่ยอ้างว่าเป็น

มือดีของบริษัทอย่างประเมิน ก่อนจะไปหยุดยังใบหน้าเอาเรื่องของ

หญงิสาวที่แต่งตวัดจีนเขาคดิว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้บรหิารของที่นี่
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พิศาประสานสายตานั้นด้วยสีหน้าเฉยเมย ไม่ได้หวาดกลัวแต่

ก็ไม่ได้คิดที่จะสู้รบด้วย คล้ายกับว่าเธอชินชากับสายตาทรงอำานาจ

แบบนี้จนสามารถสบตาได้อย่างเป็นปกติ ทำาให้เจ้าสัวยงชัยถึงกับ

อมยิ้ม ก่อนจะเมนิหญงิสาวไป

“เจ้าสวัคะ นี่พากร พศิา แล้วกแ็หวนประดบัค่ะ” เกศราแนะนำา

“เออๆ คดิเสยีว่าไหว้พระ” เจ้าสวัยกมอืรบัไหว้ ปากกบ็อกตาม

ประสาผู้ใหญ่ที่ใครๆ ก็มักจะยกมือไหว้ด้วยความยำาเกรงและเคารพ 

“ไหนล่ะ ใครจะทำางานให้ฉนักนั”

พิศายืนนิ่ง เงยหน้ามองเพดานอย่างรอคอยให้พากรเอ่ยปาก 

เพราะเธอนั้นขี้เกียจจนไม่อยากจะเอาชนะแม้จะเป็นเรื่องงานชิ้นนี้

กต็ามที

“เธอใช่มั้ย” คนที่ผ่านโลกมามากมองตรงไปที่พิศา ขณะที่ 

อกีฝ่ายนั้นกะพรบิตาปรบิๆ อย่างสบัสน 

“อ้อ...เปล่าค่ะ หนูไม่ทำา” 

เจ้าสัวหรี่ตาลงอย่างพิจารณา ดึงเก้าอี้มาแล้วทรุดนั่งก่อนจะ

แหงนหน้ามองพศิา 

“ทำาไมไม่ทำาล่ะ เจ้านายเธอบอกว่าเธอเป็นมือหนึ่งของบริษัท

นี่...หรอืว่าเป็นแค่ราคาคยุกนัแน่หอื...” 

“พอดหีนไูม่ว่างค่ะ” พศิาตอบ ไม่สะทกสะท้านต่อคำาพดูท้าทาย

ของเจ้าสัว เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอโดนคนแก่กระแหนะกระแหน 

เรื่องแบบนี้เธอ ‘จติแขง็’ มาก ไม่อย่างนั้นคงไม่อยูร่อดปลอดภยัมาจน

ป่านนี้หรอก “แล้วกไ็ม่อยากทำาด้วย ไม่ชอบลำาบากค่ะ”

“ฮ่าๆ เออ...ที่แท้กร็กัสบาย” 

เจ้าสวัเงยหน้าหวัเราะ ในขณะที่คนทั้งห้องต่างพากนัตวัสั่น หวั่น

เกรงบารมีของท่านจนพากันหน้าซีดเผือด จะมีก็แต่พิศาคนเดียว

เท่านั้นที่ยงัไม่รู้สกึรู้สมอะไร “ออกไปๆ ฉนัจะคยุกบัแม่หนูนี่สองคน”
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“หนูไม่อยากทำางานให้ท่านค่ะ” พิศายืนยันความต้องการของ

ตน เมื่อเจ้าสัวโบกมือไล่คนในห้อง ไม่เว้นแม้แต่คนสนิทของท่านที่

ตดิตามมาด้วย

“รอคยุกบัฉนัก่อน ถ้าถงึตอนนั้นไม่อยากทำาฉนักไ็ม่ว่า” เจ้าสวั

เอ่ย มองแค่หางตากร็ู้ว่าแม่หนูคนนี้เป็นลูกคนมอีนัจะกนิ นี่คงรวยจน

ไม่ต้องทำางานเองสท่ิา...ไม่อย่างนั้นคงไม่ปฏเิสธงานแบบไม่คดิหน้าคดิ

หลงัอย่างนี้ 

พอทุกคนเดินพ้นไป เจ้าสัวจึงหันมาทุ่มความสนใจให้แก่หญิง

สาวตรงหน้าได้เตม็ที่ “เป็นลูกเต้าเหล่าใครล่ะหนู ทำาไมถงึกล้าไม่รบั

งานของฉนั”

“พ่อแม่หนูเป็นใครก็ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยนี่คะ” พิศาชักสีหน้า  

ไม่เข้าใจว่าพ่อแม่ของเธอมาเกี่ยวข้องกบัเรื่องนี้ยงัไง

“หนูรู้มั้ยว่าฉนัเป็นใคร”

“ไม่รู้ค่ะ” พศิาตอบเสยีงห้วน “แต่ถงึรู้หนูกไ็ม่รบังานของท่าน

อยู่ด ีหนูไม่ชอบทำางานกบัคนเรื่องมาก...มนัไม่คุ้มเหนื่อย”

“เฮอะ! ที่ไม่รับงานนี้ก็เพราะกลัวว่าฉันจะจ่ายไม่คุ้มอย่างนั้น 

ใช่มั้ย” เจ้าสวัแสยะยิ้ม “คดิว่าฉนัเป็นคนขี้เหนยีวหรอืยงัไง”

“เปล่าค่ะ” พศิาส่ายหวั “แต่หนรููว่้างานแบบนี้ต้องเจออะไรบ้าง 

ท่านอยากให้หนูไปตามตื๊อ ขอซื้อแหวนจากคนคนหนึ่งมา...หนูรู้ว่า

เจ้าของแหวนน่ะเป็นคนหวงสมบตั ิแล้วกต็้องปากร้ายจนท่านต้องมา

จ้างบรษิทัหนูทำา”

“ก็นั่นมันเป็นเหตุผลที่มีบริษัทนี้ไม่ใช่หรือไง บริษัทที่ทำางานที่

เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้น่ะ”

“ค่ะ ท่านเข้าใจถูกแล้ว” พิศาพยักหน้ารับ “แต่ที่หนูพูดก็คือ 

ตวัหนูไม่ชอบงานที่มนัลำาบาก แต่แหวนประดบั...เพื่อนอกีคนของหนู

เก่งมากนะคะ และเธอกย็นิดทีี่จะรบังานด้วย”
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“บอกฉันหน่อยสิหนู...พิศาใช่มั้ย” เจ้าสัวยงชัยขมวดคิ้ว ทวน

ชื่อของหญงิสาวอย่างไม่แน่ใจ

“ค่ะ หนูชื่อพศิา” เจ้าของชื่อพยกัหน้ารบั

“มีงานไหนในโลกนี้บ้างที่ไม่ลำาบาก...” ท่านเลิกคิ้ว “หนูมา

ทำางานแล้วหนูหวงัจะไม่ลำาบากอย่างนั้นหรอื หนคูดิจะทำางานแบบไหน

กนั”

“ที่หนูพูดก็คือ...หนูจะทำางานที่มันคุ้มค่าเท่านั้นค่ะ” พิศายิ้ม

นิดๆ เธอเคยเจอคนแก่แบบนี้มานับไม่ถ้วนอีกเหมือนกันนั่นแหละ 

“อย่างที่หนูบอก งานแบบนี้มันทั้งเหนื่อยทั้งเสียหน้า...และอาจจะไม่

สำาเร็จ หนูชอบที่จะชนะ...หนูจะทำางานที่หนูรู้ว่าตัวเองจะทำาสำาเร็จ

เท่านั้นค่ะท่านเจ้าสวั”

“มนักไ็ม่ท้าทายเลยน่ะส”ิ คนที่ผ่านโลกมานานออกความเหน็

“น่าเบื่อหน่ายแต่ยังไงก็ไม่เสียหน้า แล้วก็ไม่เสียชื่อค่ะ” พิศา

บอกเหตุผลของตัวเอง “อย่างที่บอกไป งานนี้มันไม่คุ้มค่าเลย...ไหน

จะต้องบากหน้าไปหาเจ้าของแหวนแล้วก็กลับมาโดนท่านเจ้าสัวด่า 

หนูไม่ชอบ”

“ฉนัชอบหน”ู เจ้าสวัเอนหลงั ถอนหายใจเบาๆ อย่างพอใจ “หนู

ชอบเอาชนะ...ฉันเองก็ชอบที่จะเป็นคนชนะ เราน่าจะทำางานด้วยกัน

ได้ด”ี 

พิศามองสีหน้าพึงใจคล้ายเสือที่เก๋าเกมของเจ้าสัวอย่างพินิจ 

สหีน้าแบบนี้แหละที่เธอชอบ...สหีน้าของคนที่รูอ้ยูแ่ล้วว่าตวัเองจะเป็น

ฝ่ายชนะ

“ท่านคดิว่าหนูจะตกลงรบังานนี้หรอืคะ” พศิาเลกิคิ้ว

“หนูคงไม่ตกลงด้วยตวัเองหรอก” ท่านว่า “แต่เจ้านายของหนู

จะต้องหาวิธีบังคับให้หนูตกลงจนได้นั่นแหละ เพราะฉันจะบังคับให้

เกศราทำาอย่างนั้น”
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“เอาละค่ะ” พศิาดงึเก้าอี้มานั่งลงที่ฝ่ังตรงข้าม เป็นการยอมรบั

ข้อเสนอของอกีฝ่ายกลายๆ “ขอหนฟัูงรายละเอยีดของงานหน่อย แล้ว

กค็่าตอบแทนด้วย”

“แหวนวงนี้” เจ้าสัวผลักแฟ้มในมือส่งให้หญิงสาว สีหน้าของ

เขาเข้มขึ้นเล็กน้อยเมื่อพูดถึงเรื่องแหวน “ฉันต้องได้มันคืนมา แต่ไอ้

เดก็หวัแขง็นั่นมนัไม่ยอมขาย งานของหนูแค่ไปขอซื้อมา”

“ท่านจะเสนอเงนิให้เขาเท่าไหร่คะ” พศิาพลกิแฟ้มในมอื ดูรูป

แหวนและประวตัขิองเจ้าของแหวน 

“เท่าไหร่กไ็ด้ที่มนัจะยอมขาย” 

พิศาถึงขั้นเหลือบตาขึ้นมาจากเอกสารในมือ เลิกคิ้วมองหน้า

เจ้าสวัด้วยสายตามคีำาถาม 

“แค่ยอมขาย...หรือจะยอมเข้ามาคุยเรื่องราคา ฉันยินดีจ่าย

หมด”

“พูดง่ายๆ กค็อืจ่ายไม่อั้นอย่างนั้นใช่มั้ยคะ” พศิาถามยำา้เพื่อ

ความแน่ใจ

“ใช่”

“เอาละค่ะ” หญิงสาวยิ้มกว้าง ปิดแฟ้มลงเมื่อเห็นเค้าลาง

ว่าการเจรจาข้อตกลงในครั้งนี้จะเข้าทางเธอเสยีแล้ว “ถ้างั้นมาว่าเรื่อง

ค่าตอบแทน”

“เท่าไหร่กจ็่าย” 

“แหม...อย่างนี้ค่อยคุยกันได้ง่ายหน่อย” พิศายิ้มกริ่มเมื่อ 

ได้รบัคำาตอบที่ตนหวงัไว้ เธอสะบดัผม ตั้งท่าเจรจาเรื่องค่าตอบแทน

อย่างเตม็ที่ “เรื่องกำาหนดเวลาล่ะคะ”

“ไม่ม”ี ท่านตอบง่ายๆ “แค่ทำาให้มนัยอมขายแหวนคนืมาได้ จะ

เสียเงินเสียเวลาเท่าไหร่ฉันก็ยอม...ดูซิว่ามันกับฉันใครจะทนทายาด

กว่ากนั” 
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ประโยคสดุท้ายนั้นเจ้าสวัยงชยัคล้ายพูดกบัตวัเอง แต่พศิานั้น

กำาลงัดใีจเกนิกว่าจะได้ยนิ รอยยิ้มผดุขึ้นที่มมุปากอย่างย่ามใจในฝีมอื

ของตวัเอง ในสมองของเธอตอนนี้มอียู่อย่างเดยีวกค็อืคำาว่าเงนิ...เงนิ 

และกเ็งนิ ลอยชนกนัเสยีงดงัโครมคราม 

“อย่างนั้นกต็กลงค่ะ” พศิายิ้มกว้าง ก่อนจะชูนิ้วชี้ขึ้นมาอย่าง

คนที่เพิ่งนึกอะไรออก “แต่ว่าอีกอย่างค่ะท่านเจ้าสัว...หนูขอโบนัส 

ล้านหนึ่งหลงัจากงานเสรจ็”

“เออ ได้” ท่านตอบมาง่ายๆ อย่างไม่ตดิใจอะไรกบัเงนิหนึ่งล้าน

บาท “เดี๋ยวบอกเลขาฯ ให้”

เอี๊ยด!

เสยีงหกัเลี้ยวที่ดงัขึ้นของรถสปอร์ตคนังามที่เพิ่งจอดเทยีบหน้า

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่นั้น ทำาให้เหล่าพนักงานต่างพากัน

มองเป็นตาเดยีว ยิ่งเหน็คนขบัรถที่เพิ่งก้าวลงมาแล้ว หนุ่มๆ กถ็งึกบั

ผวิปากหวอื มองคณุหนรู่างบอบบางที่สวมเครื่องแต่งกายแบรนด์เนม

ตั้งแต่หวัจดเท้าจนเหลยีวหลงักนัคอแทบเคลด็

พิศาทำาเป็นมองไม่เห็นสายตาที่กวาดมองเธอด้วยความชื่นชม

เหล่านั้น เธอลอ็กรถ เดนิฉบัๆ เข้ามาในตวัตกึด้วยกริยิาท่าทสีง่างาม

จนหนุ่มๆ เหล่านั้นแทบทรดุไปกองอยู่แทบเท้าของเธอ

“ฉันมาหาคุณวริตค่ะ” เธอบอกความต้องการของตัวเองหลัง

จากดงึแว่นกนัแดดออกจากใบหน้างาม “ฉนัจะเจอเขาได้ที่ไหนคะ”

“เชิญคุณผู้หญิงทางนี้ค่ะ” พนักงานตำาแหน่งรีเซปชันหน้าเสีย

เล็กน้อยเมื่อได้ยินว่าคนที่หญิงสาวตรงหน้านี้ต้องการจะพบเป็นใคร 

“คณุวรติประชมุอยู่ อกีสกัพกัคงจะลงมา”

“ขอบคณุค่ะ” พศิายิ้มหวาน ใช้เสน่ห์ที่มอีย่างเหลอืล้นของตน

ให้เป็นประโยชน์ที่สดุ หลงัจากมานั่งในห้องรบัรองของบรษิทัอสงัหาฯ 
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ที่หรูหราโอ่อ่าสมกบัที่เป็นบรษิทัอนัดบัต้นๆ ของประเทศ

“จะให้ดฉินัเรยีนว่าใครมารอพบค่ะ” 

“พศิาค่ะ...พศิา สงิหพทิกัษ์”

“พ่ีณี...พี่ณี เนี่ย...รู้หรือเปล่าว่ามีผู้หญิงมารอเจอพี่วริต 

อยู่ที่ห้องรบัรอง” 

แก้วกาญ คนที่เพิ่งส่งแขกไปที่ห้องรับรองปรี่มาบอกสุณี “ชื่อ

พิศา ซ้วยสวยนะพี่...สวยอย่างกับนางฟ้า ยิ้มออกมาทีนะนึกว่าเป็น

ดารา”

“อะไร พศิาที่ไหน ไม่เคยได้ยนิชื่อ” สณุกีระแทกแฟ้มในมอืลง

เมื่อได้ยนิว่ามหีญงิสาวมาขอพบวรติ ผู้ชายที่ทกุคนในบรษิทัรู้กนัดวี่า

เธอนั้นชอบพออยู่ “นามสกุลอะไร แล้วบอกหรือเปล่าว่ามาเจอคุณ 

วรติของฉนัเรื่องอะไร”

“ถามทีละเรื่องสิพี่ณี” แก้วกาญบ่น แต่ก็เล่าไม่หยุดปาก 

“นามสกลุสงิหพทิกัษ์พี่ แต่ไม่ได้บอกว่ามารอเจอคณุวรติทำาไม สงสยั

ต้องเป็นแฟนกับคุณวริตแหงเลย ถึงว่าสิ...มีแฟนสวยขนาดนี้นี่เอง 

ถงึได้เป็นเดก็อนามยัจดั ไม่ยอมไปไหนกบัเราหลงัเลกิงาน”

“เหลวไหล!” สุณีตวาดเพื่อนร่วมงาน วริตจะมีคนรักแล้วเธอ

ไม่รู้ได้อย่างไร ในเมื่อทกุวนันี้เธอกต็ามตดิเขาทกุฝีก้าวขนาดนี้ “คณุ 

วรติหรอืจะมแีฟน ไม่มทีางหรอก”

“จรงินะพี่” แก้วกาญยนืยนัสิ่งที่ตวัเองคดิเสยีงแขง็ “คณุพศิา

คนนั้นน่ะทั้งสวยทั้งรวย เสื้อผ้ากระเป๋างี้ราคาคงรวมกนัเป็นล้านได้เลย

นะ”

“จรงิเหรอ” จากที่ไม่เชื่อ สณุกีเ็ริ่มไขว้เขวเมื่อได้ยนิว่าหญงิสาว

ที่อาจจะเป็นศัตรูหัวใจของเธอนั้นรำ่ารวยและสวยขนาดไหน “ของแท้

หรอืเปล่าเถอะยายแก้ว แกอาจจะมั่วกไ็ด้”
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“ของแท้สิพี่ณีก็...” แก้วกาญกระเง้ากระงอด ถึงเธอจะไม่มี

ปัญญาซื้อเสื้อผ้าแบบพิศา แต่เธอก็รู้ว่าข้าวของที่หญิงสาวคนนั้นใช้

ล้วนแต่เป็นของจรงิ “แถมยงัถอืแอร์เมสด้วยนะ”

“อะไรมนัจะรวยขนาดนั้นกนั” สณุชีกัสหีน้า ไม่ชอบใจที่ได้ยนิ

ว่าคู่แข่งของตนนั้นมภีาษดีกีว่า “สงิหพทิกัษ์ใช่มั้ย...นามสกลุน่ะ”

“ค่ะพี่” แก้วกาญพยกัหน้าแรงๆ ชะโงกหน้าข้ามไปมองหน้าจอ

คอมพวิเตอร์ของสณุ ีเป็นจงัหวะเดยีวกนักบัประตหู้องประชมุใหญ่ถกู

ผลกัออกมาโดยชายหนุ่มที่กำาลงัถูกพูดถงึ

“ฝากด้วยนะวริต...นอกจากคุณแล้วผมก็ไม่รู้จะพึ่งใคร” เสียง

นั้นฟังดูจนใจอยู่ในที “นี่ก็ใกล้วันเข้ามาแล้ว แต่แปลนยังแก้ไขไม่

เรยีบร้อย ราคาประเมนิกย็งัไปไม่ถงึไหน”

“ไม่เป็นไรครบั เดี๋ยวผมจดัการให้” ชายหนุม่ที่หอบแฟ้มเอกสาร

เตม็สองมอืยิ้ม ชนิกบัเดดไลน์เช่นนี้เสยีแล้ว เพราะตำาแหน่งอย่างเขา

ยิ่งต้องเจอเรื่องเช่นนี้บ่อยเป็นพเิศษ “ผมจะตามงานให้ ไม่น่าจะเกนิ

วนัมะรนืกน็่าจะเรยีบร้อย...ไม่ต้องห่วงนะครบั”

“ยังไงก็ฝากด้วยล่ะ” อีกฝ่ายนั้นดูเหมือนยังไม่คลายกังวล 

“เหลอืแต่คณุนี่แหละที่ผมพอจะพึ่งได้”

“ครบั” วรติพยกัหน้า หมนุตวัเตรยีมกลบัไปทำางานของตวัเอง

ต่อ แต่หญิงสาวที่รออยู่หน้าห้องกลับไม่ยอมให้เขาทำาอย่างนั้น สุณี

เดนิอ้อมโต๊ะทำางานมาดกัหน้าเขา 

“มอีะไรหรอืครบัคณุสณุ”ี ชายหนุ่มเงยหน้ามองเจ้าของชื่อนั้น

อย่างสงสยัเมื่อเหน็อกีฝ่ายมที่าทเีหมอืนกำาลงัไม่พอใจ เพราะจำาไม่ได้

ว่าตนไปทำาอะไรให้ จนกระทั่งเธอเอ่ยปาก เจ้าของใบหน้าคมคายจงึ

เริ่มเข้าใจ 

“มีผู้หญิงมารอพบคุณอยู่ที่ห้องรับรองค่ะ” สุณีบอกด้วยเสียง

ขึ้นจมูกอย่างแง่งอน คาดหวงัให้วรติอธบิายให้เข้าใจ หรอือย่างน้อยก็
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บอกเธอว่าผู้หญงิที่แก้วกาญเอ่ยถงึนั้นเป็นใคร “เธอบอกว่าชื่อ พศิา 

สงิหพทิกัษ์ ค่ะ”

“อ้อ ขอบคณุมากครบั” วรติพยกัหน้า นอกจากไม่อธบิายอะไร

แก่สุณีแล้ว เขายังยิ้มกว้างเมื่อได้ยินชื่อหญิงสาว ชวนให้สุณีอดคิด 

ไม่ได้ว่าชายหนุ่มนั้นรู้จกัมกัคุ้นกบัหญงิสาวที่ชื่อพศิาดี

วริตไม่แสดงอาการแปลกใจออกไปทางสีหน้าก็เพราะอยากใช้

โอกาสนี้ตดัความหวงัของสณุ ีไม่ให้เธอคดิอะไรเกนิเลยกบัเขามากไป

กว่าเพื่อนร่วมงาน สำาหรบัเขานั้นสณุเีป็นคนดคีนหนึ่ง แต่เขาตั้งใจเอา

ไว้แล้วว่าเขาจะไม่คบหากับเพื่อนร่วมงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะ

ตามมา เขาจงึไม่คดิเปิดใจคบหาสณุฉีนัชู้สาว

หนุ่มลูกครึ่งระบายยิ้มกว้าง ขณะปลีกตัวออกมาจากห้อง

ประชมุ มุง่หน้าไปที่ห้องทำางานของตนโดยระหว่างนั้นกไ็ม่ลมืที่จะแวะ

ไปเชญิแขกที่มาขอพบเขาเข้าไปคยุกนัในห้องทำางาน

วินาทีแรกที่วริตก้าวเข้าไปในห้องรับรอง ใบหน้าสวยของหญิง

สาวที่รออยูท่ำาให้เขาชะงกัไปครู่หนึ่ง ก่อนจะกระแอมเบาๆ เรยีกความ

สนใจจากร่างบาง

“คุณพิศาใช่มั้ยครับ” วริตพูดด้วยระดับเสียงที่ได้ยินกันเพียง

สองคน เมื่อร่างบางเงยหน้าขึ้นมองพร้อมระบายยิ้มสดใสส่งมาให้ เขา

กถ็งึกบัทำาหน้าไม่ถกู...เขาเคยถกูสณุหีว่านเสน่ห์มานกัต่อนกัแล้ว และ

สาวๆ ในบรษิทักแ็สดงออกว่าสนใจในตวัเขาอย่างชดัเจน แต่ไม่เคยมี

คนไหนที่ทำาให้หวัใจของเขาเต้นไม่เป็นสำ่าได้อย่างที่ผู้หญงิคนนี้ทำา

“ค่ะ คณุคงเป็นคณุวรติ เคลย์ สนิะคะ” 

พศิาลกุจากเก้าอี้ กริยิาดใีจของเธอทำาให้เหล่าพนกังานสาวๆ ที่

เมยีงมองอยู่นอกห้องออกอาการไม่พอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสณุี

“เชิญที่ห้องผมเถอะครับ” ชายหนุ่มชวน ใจจริงก็อยากเปิด

ประตูให้หญิงสาวอย่างสุภาพบุรุษที่ดีควรทำาอยู่หรอก แต่งานที่เต็ม
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อ้อมแขนของเขามนัไม่อำานวยนี่สิ

“มาค่ะ ฉันช่วย...” พิศากวาดตามองออกไปนอกห้องก่อนจะ

หวัเราะเสยีงใส เสนอตวัช่วยชายหนุม่เพราะอยากแกล้งให้สาวๆ พวก

นั้นเกลยีดขี้หน้าเธอเล่น 

วริตนั้นซึ้งนำ้าใจของหญิงสาวจนเกือบจะยกมือขึ้นไหว้ หากไม่

กลัวว่าจะมีพิรุธให้สุณีจับไต๋ได้ว่าเขากับหญิงสาวนั้นเพิ่งเจอกันเป็น

ครั้งแรก เขาคงยกมือไหว้หญงิสาวจรงิๆ และพศิานั้นกด็ูจะเป็นคนที่

เข้าใจอะไรได้อย่างง่ายดาย นอกจากรบัแฟ้มงานไปแล้ว เธอยงัยื่นมอื

มากมุมอืเขาหน้าตาเฉย

“เอ่อ คณุ...”

“ไปสคิะ” พศิาเร่ง ยิ้มแป้นขณะกระตุ้นให้ชายหนุ่มเดนินำาไปที่

ห้องทำางานของเขา “เดี๋ยวเขากร็ู้กนัหมดหรอกค่ะ”

“ครบั” วรติก้มหน้า จูงมอืหญงิสาวเดนิไปที่ห้องทำางานของตน 

ซึ่งปกตนิั้นใช้เวลาไม่ถงึห้านาท ีแต่วนันี้วรติกลบัรู้สกึเหมอืนว่ามนันาน

เป็นปี ไหนจะสายตาล้อเลยีนแกมยนิดขีองเพื่อนร่วมงานที่มองมานั่น

อีก มันทำาให้เขารู้สึกอึดอัดแปลกๆ นี่ยังไม่รวมสายตาตัดพ้อของ

พนกังานหญงิอกีหลายคน

“ดูท่า...คุณจะเสน่ห์แรงเหมือนกันนะคะ” พิศาออกความเห็น 

หลงัจากที่ทั้งสองเข้ามาในห้องทำางานของชายหนุ่มเรยีบร้อยแล้ว 

ยิ่งหญงิสาวทำาตวัสบายๆ เท่าไหร่ วรติกย็ิ่งมสีหีน้าลำาบากใจ

“ผมขอโทษคณุจรงิๆ นะครบั ที่ต้องทำาให้คณุมาตกกระไดพลอย

โจนไปกับผมอย่างนี้” วริตยกมือไหว้ท่วมหัว ดูท่าแล้วหญิงสาวตรง

หน้าเขานี้คงมาจากครอบครวัที่ด ีและไม่มทีางที่เธอจะลดตวัมาคบหา

กบัเขาอย่างที่คนอื่นๆ เข้าใจแน่ คดิได้แบบนี้แล้ววรติกย็ิ่งรูส้กึผดิเข้าไป

ใหญ่ “แต่ยงัไงกต็้องขอบคณุคณุพศิามากนะครบั ถ้าไม่ได้คณุผมคง

ลำาบากมากกว่านี้”
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“ฉนัไม่ได้ทำาอะไรเลยค่ะ” พศิาหวัเราะ หนัไปมองนอกประตซูึ่ง

มีเงาตะคุ่มๆ ของคนที่กำาลังแนบหูฟังอยู่นอกประตูแล้วก็ระบายยิ้ม 

เจ้าเล่ห์ “รอเดี๋ยวนะคะ” 

เธอบอกแล้วก้าวพรวดๆ ตดัห้องไปกระชากประตูเปิดออก

“ว้าย!” เสียงกรีดร้องของพวกสาวๆ ดังขึ้นด้วยความตกใจ  

คาดไม่ถงึว่าแฟนของวรติจะเอาเรื่องขนาดนี้

“ขอพศิาคยุกบัวรติสองคนสกัครูน่ะคะ” หญงิสาวยิ้มหวาน บอก

บรรดาสาวๆ ที่ยืนหน้าซีดเผือดอยู่หน้าประตูด้วยนำ้าเสียงหวานหยด 

และทกุคนกย็อมถอยห่าง เว้นแต่สณุทีี่จ้องหน้างามด้วยสายตามุง่ร้าย

เต็มที่ แต่พิศาเพียงกะพริบตาปริบๆ แสร้งทำาเป็นไม่เข้าใจสายตาหึง

หวงของหญงิสาวอกีคน เธอเอยีงคอมอง “มอีะไรหรอืเปล่า...อยากได้

อะไรจากวรติหรอืเปล่า”

“มีอะไรหรือครับคุณสุณี” วริตยื่นหน้าออกมาจากห้อง แต่ไม่

อาจจะก้าวออกมาข้างนอกได้เพราะพิศานั้นคำ้าแขนไว้ที่บานประตู  

“มเีรื่องด่วนอย่างนั้นหรอืครบั”

“เปล่าค่ะ” สณุกีระแทกเสยีงตอบ ใจจรงิเธออยากจะร้องกรี๊ด

ที่จู่ๆ ยายผู้หญงิคนนี้กโ็ผล่หน้ามา หนำาซำา้ยงัแสดงตวัว่าสนทิสนมกบั

ชายหนุ่มเกนิหน้าเกนิตาเธอ แต่เมื่อจำาได้ว่าเธอกบัเขาไม่ได้เป็นอะไร

กนัมากไปกว่าเพื่อนร่วมงาน สณุจีงึต้องกดัฟันทน “ได้ยนิว่าแฟนของ

คณุวรติสวยอย่างกบันางฟ้า เลยอดอยากเหน็ไม่ได้”

“แหม...ชมกนัเกนิไปแล้วนะคะ” พศิายิ้มขวยเขนิ สบตากบัชาย

หนุ่มที่หัวเราะเก้อๆ ในคอแล้วว่าต่อ “ก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้น 

สกัหน่อย ใช่มั้ยคะวรติ...”

“ก.็..สวยนะครบั” วรติตอบอย่างพาซื่อ 

เสยีงหวัเราะที่ก้องกงัวานของพศิาทำาให้เขาไม่ทนัได้ยนิเสยีงกรดี

ร้องเพราะความอจิฉาของสาวๆ ในบรษิทั โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญงิสาว
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ที่ชื่อสณุี

พศิาเงยหน้าหวัเราะอย่างมจีรติเขนิอายน่ารกัน่าเอน็ดู ก่อนจะ

หนัมาบอกกบัคนที่อยู่หน้าห้องว่า “ขอพศิาคยุกบัวรติก่อนนะคะ”

“ขอตวันะครบั” วรติยิ้มขอโทษขอโพยให้คนที่ยนืออกนัอยูห่น้า

ห้อง ก่อนจะแสร้งทำาเป็นเดนิตามแรงผลกัของหญงิสาวเข้ามา “เฮ้อ...”

เสยีงถอนหายใจอย่างโล่งอกของชายหนุม่ทำาเอาพศิาเลกิคิ้วสงู

อย่างแปลกใจ คิดไม่ถึงว่าจะมีคนลำาบากใจเวลามีคนมาชอบเยอะๆ 

อย่างที่ชายหนุ่มเป็นด้วย หญิงสาวเอียงคอมองหนุ่มลูกครึ่งตรงหน้า

เธออย่างพนิจิพจิารณา ยิ่งเหน็ความหล่อเหลาของเขาชดัๆ แล้ว จงึ

ไม่แปลกใจที่สาวๆ พวกนั้นมองเธอราวกบัจะเข้ามาฉกีอก...ก ็‘งานด’ี 

ขนาดนี้ถ้าไม่มคีนรกัคนชอบสถิงึจะแปลก

ระหว่างที่เขาถอนหายใจอย่างโล่งอกอยู่นั้น วริตไม่รู้ตัวเลยว่า

เขาตกเป็นเป้าสายตาของหญงิสาวตลอดเวลา

“เชญินั่งก่อนเถอะครบั” วรติลนลาน เมื่อรู้ตวัว่าตอนนี้มแีค่เขา

กับพิศาเพียงสองคนในห้อง ชายหนุ่มร่างสูงรีบพุ่งไปเก็บเอกสารบน

โต๊ะที่กองพะเนนิให้เป็นระเบยีบ เพื่อจะได้ไม่เสยีมารยาทกบัแขกอย่าง

หญิงสาวมากนัก...พิศาดูเหมือนคนที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดี เธอ

ให้ความรู ้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงสูงศักดิ์ที่ลดตัวมาพูดคุยกับช่าง 

ตเีหลก็ซอมซ่ออย่างเขา 

“ขอโทษด้วยที่โต๊ะผมรกไปสกัหน่อย พอดผีมไม่ค่อยมแีขก”

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัเข้าใจ” พศิาระบายยิ้ม ทรดุตวันั่งลงบนเก้าอี้

ด้วยท่าทางนุ่มนวล “ฉันต่างหากที่ต้องขอโทษคุณที่จู่ๆ ก็โผล่มา 

ทั้งๆ ที่ไม่ได้นดัก่อน”

“ไม่เป็นไรเลยครับ” วริตสั่นศีรษะ มองหน้าพิศาที่กล่าวโทษ 

ตวัเองด้วยสายตาหวาดหวั่น “ถ้าคณุไม่โผล่มาสคิรบั...ผมคงเดอืดร้อน

หนกั”
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“ทำาไมคะ ถ้าฉนัไม่มา สาวๆ พวกนั้นจะปลำา้คณุ แล้วบงัคบัให้

คณุแต่งงานกบัเธองั้นเหรอ” พศิาตาโต เน้นเสยีงตรงคำาว่า ‘จะปลำา้’ 

จนวรติหน้าถอดสไีป

“คงไม่ถงึขนาดนั้นหรอกมั้งครบั” วรตินิ่วหน้า ปฏเิสธคำากล่าว

ของหญิงสาวได้ไม่เต็มเสียงเท่าไหร่นัก เพราะเขาเองก็หลอนเพราะ

สายตาของสาวๆ พวกนั้นอยู่บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายตาของสณุี

ที่จ้องมองเขาเวลาที่เธอคดิว่าเขามองไม่เหน็

“เสยีงเบาขนาดนี้ คณุกค็งกลวัอยูเ่หมอืนกนัใช่มั้ยล่ะคะ” พศิา

หวัเราะทะเล้น วรติจงึอดหวัเราะแกนๆ ตามเธอไม่ได้ ก่อนหญงิสาว

จะออกความเหน็ “ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ ฉนัคดิว่าคณุน่าจะปลอดภยั

ไปอกีสกัพกั”

“ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมก็ต้องขอบคุณคุณพิศาครับ” วริตเอ่ย 

มองหน้าหญงิสาวก่อนจะเลกิคิ้วเมื่อนกึบางอย่างขึ้นมาได้ “ผมลมืไป

เลยว่าคณุพศิามาพบผม ไม่ทราบว่ามอีะไรให้เรารบัใช้ครบั”

ชายหนุ่มถาม ครั้งนี้เสียงทุ้มฟังดูเป็นการเป็นงานขึ้นกว่าเดิม 

ถงึเขาจะไม่คดิว่าหญงิสาวจะมาหาเขาเพราะต้องการเสนอเงนิทนุหรอื

โพรเจกต์ให้แก่ทางบรษิทักต็าม เพราะดูจากท่าทางของหญงิสาวตรง

หน้าเขาแล้ว...เธอดูเหมือนคุณหนูมากกว่าหญิงสาวที่รับผิดชอบ 

โพรเจกต์ใหญ่ๆ อย่างการสร้างห้างสรรพสนิค้าหรอืคอนโดมเินยีม

“ลมืไปเลยค่ะ” พศิายิ้มเขนิได้อย่างน่ารกั มอืเลก็เปิดกระเป๋า

ตวัเองเพื่อล้วงหานามบตัรมาส่งให้ชายหนุ่มตรงหน้า “เราเริ่มกนัใหม่

นะคะ อะแฮ่ม...” เธอกระแอมแล้วเหยยีดไหล่ตรงแหนว็ “ฉนัชื่อ พศิา  

สงิหพทิกัษ์ มาจากบรษิทั Even for you”

“ผมรู้จกัครบั” วรติตาโต เคยได้ยนิชื่อบรษิทัที่รบัทำางาน ‘ทกุ

อย่าง’ บนโลกนี้ผ่านทางเพื่อน อนิเทอร์เนต็ หรอืจากพวกนกัร้องดารา

ที่พากนัตบเท้าเข้าไปใช้บรกิารแล้วพูดกนัปากต่อปากมาบ้าง แต่นั่นก็



28   ตะวันฉายในเหมันต์

ไม่ได้ช่วยให้เขาคลายความสงสัยว่าทำาไมหญิงสาวถึงได้มาอยู่ที่ห้อง

ทำางานเขาในวนันี้ “แล้ว...ยงัไงหรอืครบั”

“คืออย่างนี้นะคะคุณวริต” พิศายิ้มหวานยิ่งกว่าเดิม วาง

กระเป๋าถอืของเธอลงบนโต๊ะแล้วจ้องหน้าชายหนุม่ตาแป๋ว “บรษิทัของ

เราได้รบัการว่าจ้าง และดฉินักเ็ป็นคนที่ดูแลงานชิ้นสำาคญันี้...”

“ครบัผม...” วรติฟัง และคดิตามคำาพูดของหญงิสาวช้าๆ 

“แล้วงานที่ฉนัต้องรบัผดิชอบกค็อืคณุค่ะ” เธอยิ้มกว้าง

“ผมหรอืครบั” คนที่ต้องโดนรบัผดิชอบขมวดคิ้วหนกั ตามหญงิ

สาวไม่ทัน แต่พิศาก็ยังยิ้มแฉ่งส่งให้เขาไม่หยุด “รับผิดชอบอะไรผม

ครบั”

พศิาถอนหายใจแรงๆ ไม่ชอบที่จะต้องมาคยุงานกบัคนที่เข้าใจ

อะไรยากอย่างชายหนุ่มเลย แต่เธอกต็้องทำาเพราะเงนิ “คอืคณุน่ะ...

มขีองที่ลูกค้าฉนัอยากได้”

“ผมไม่มีอะไรครับ” วริตว่า ส่วนตัวแล้วเขาไม่มีอะไรแปลกๆ 

เป็นของสะสมอย่างที่ลูกค้าของบริษัทหญิงสาวตามหาหรอก “ผม 

ไม่ได้สะสมพวกของโบราณหรือว่างานเขียนอะไรเทือกนั้นหรอกครับ 

ผมว่าคณุพศิาคงมาหาคนผดิแล้วละ”

“ลกูค้าของฉนัคอืเจ้าสวัยงชยัค่ะ” พศิากดัฟัน กลั้นใจบอกชาย

หนุ่มเสยีงเบา ยิ่งชายหนุ่มมสีหีน้าถมงึทงึขึ้นมาทนัตาเหน็แล้ว เธอยิ่ง

มั่นใจว่าเธอคดิถูกที่ไม่บอกว่าทำางานให้ใครตั้งแต่แรก

วริตหน้าตึง มองหญิงสาวด้วยแววตาที่แตกต่างออกไปทันทีที่

ได้ยินว่าลูกค้าของเธอคือใคร และอะไรเป็นเหตุผลที่ทำาให้มาหาเขา

ถงึที่นี่

“ผมไม่ขาย” 

นั่นปะไร...ทซีื้อหวยไม่เหน็ถูกอย่างนี้เลย

พศิาคอตก รูด้อียูแ่ล้วว่าเธอจะต้องได้คำาตอบเช่นนี้จากชายหนุม่ 
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แต่เขาไม่ใช่คนแรกที่พูดคำานี้กับเธอหรอกนะ และเขาก็จะไม่มีทางได้

เป็นคนแรกที่ทำาให้เธอพลาดเงนิล้านไปด้วย

“โอเคค่ะ” 

พศิาคว้ากระเป๋าลกุขึ้นยนืขณะที่วรติมสีหีน้าแปลกใจ คดิไม่ถงึ 

ว่าเธอจะถอดใจเรว็ขนาดนี้...แต่กด็เีหมอืนกนั แต่แล้วความโล่งใจของ

ชายหนุ่มที่กำาจัดนายหน้าคนสวยได้ก็ถูกทำาลายลงเมื่อเจ้าของเสียง

หวานเอ่ยว่า 

“ไว้พรุ่งนี้ฉนัจะมาหาคณุใหม่...พร้อมขนม”

“ผมไม่ขาย!” วรติพดูเสยีงเข้มกว่าเดมิ ตาคมตวดัมองหน้างาม

ที่ยิ้มอ่อนโยนให้เขาก่อนจะปรบัสหีน้าเมื่อรูส้กึว่าตนมารยาททรามนกั

ที่กล้าชักสีหน้าใส่หญิงสาวที่ยิ้มอย่างเป็นมิตรมาให้ และเมื่อคิดดูดีๆ 

แล้ว เรื่องนี้กไ็ม่ใช่ความผดิของเธอเลย เธอกแ็ค่ทำางานของเธอเท่านั้น 

“แล้วผมกไ็ม่มทีางเปลี่ยนใจ คณุจะเสยีเวลาเปล่าๆ”

“ไม่ต้องห่วงฉนัหรอกค่ะ ฉนัมนัพวกงกเงนิงกเวลา...ไม่ทำาอะไร

ที่ทำาให้ตัวเองขาดทุนหรอก” พิศายิ้มนิดๆ รับความปรารถนาดีจาก

ชายหนุ่ม เธอยืนนิ่งจ้องหน้าเขาอยู่อย่างนั้นจนวริตเลิกคิ้วสูงอย่างมี

คำาถาม

“อะไรครบั คณุรออะไรหรอื” 

เขาถามออกไป แน่ใจว่าไม่มอีะไรจะพูดกบัเธออกีต่อไปแล้ว แต่

พิศากลับเอียงคอ มองหน้าเขาราวกับว่าเขานั้นเป็นคนที่โง่เสียเต็ม

ประดา

“รอให้คณุเดนิไปส่งฉนัไงคะ” พศิาพยกัพเยดิมาที่เขา จ้องชาย

หนุ่มอย่างกดดนั “คณุจะเสยีมารยาท ปล่อยให้ผู้หญงิตวัเลก็ๆ แบบ

ฉนัเดนิไปที่รถคนเดยีวหรอืไง แฟนอะไร...ไม่ได้เรื่องเลย”

วรติหลบัตาลง ขบกรามเข้าหากนัแน่นเมื่อได้ยนิคำาพดูค่อนขอด

ของหญงิสาว ก่อนจะยอมลกุขึ้นจากเก้าอี้แม้จะไม่เตม็ใจกต็ามท ีจน
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เมื่อชายหนุม่ผลกัประตหู้องทำางานให้เปิดออก พศิาจงึระบายยิ้มพอใจ

ส่งให้เขา

“ขอบคณุค่ะวรติ” เจ้าของเสยีงหวานเอ่ยดงัๆ ให้คนที่คอยเงี่ยหู

ฟังได้ยนิ  

วริตฝืนยิ้ม...กวาดตามองเพื่อนร่วมงานของตนก่อนโหนกแก้ม

แกร่งจะร้อนวูบวาบ นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เขามาทำางานที่บรษิทันี้แล้วมี

ผู้หญิงมาหา ยิ่งมือบางสอดเข้ามากุมมือเขา ชายหนุ่มก็ถึงกับต้อง

ถลงึตาใส่เจ้าของมอื แต่เมื่อพศิายงัคงยิ้มแป้น ไม่รบัรู้สายตาดุๆ  ของ

เขา วรติจงึทำาได้แต่ปลง ปล่อยให้อกีฝ่ายกมุมอืเขาเดนิออกไป โดยมี

คนทั้งบริษัทมองมาอย่างสงสัยและหยอกเย้าปนเอ็นดู โดยเฉพาะ

สายตาอจิฉาของพวกหนุม่ๆ ที่มองตามพศิานั้น ทำาให้วรติอดรูส้กึเหนอื

กว่าอยู่นดิๆ ไม่ได้

“ฉันว่าช่วงนี้ฉันคงมีเรื่องสนุกๆ ให้ทำาเยอะเลย” พิศาเลิกคิ้ว

ชำาเลอืงมองหน้าชายหนุ่มข้างตวั 

“คุณไม่จำาเป็นต้องมาที่นี่อีก” วริตกระซิบให้ได้ยินกันสองคน 

“ผมจะไม่เปลี่ยนใจ”

“อย่าพูดอย่างนั้นสคิะ” พศิาชกัสหีน้า แสร้งทำาเป็นโกรธอย่าง

ไม่จริงจัง แล้วเปลี่ยนจากกุมมือมาเป็นควงแขนชายหนุ่มแทน เมื่อ

คนในบรษิทัสนใจทั้งคู่มากกว่าเดิม “ฉนัเก่งเรื่องเปลี่ยนใจคนจะตาย 

เดี๋ยวคณุกร็ู้”

“แต่ผมไม่ใช่คนที่คณุจะเปลี่ยนใจได้” วรติเอ่ยเสยีงห้วน

“เดี๋ยวเราจะได้รู้กนัค่ะ” พศิาบอก...ตอนแรกใครๆ กพ็ูดอย่างนี้

กบัเธอทั้งนั้น แต่ไม่นานหรอก สดุท้ายพวกเขากย็อมสยบให้แก่ความ

สวยและมารยาของเธอ ผูช้ายคนนี้กต้็องเหมอืนกนั “รถฉนัอยูน่ั่นค่ะ” 

ปากว่า นิ้วเรียวก็ชี้ไปยังรถสปอร์ตคันงาม แต่สายตาของวริต 

กลบัมแีต่ความสงสยัอยู่ไม่คลาย



มิณรญา   31

“ผมมาส่งคณุแล้ว...” เขามองยกพื้นหน้าบรษิทั 

คนฟังถงึกบัชกัสหีน้า ลมืว่าเธอกำาลงัเสแสร้งเป็นคนที่น่ารกัอ่อน

หวานต่อหน้าชายหนุ่ม

“คณุต้องไปส่งฉนัให้ถงึรถ...ตาทึ่ม” พศิาบรภิาษชายหนุม่อย่าง

เหลอือด ใบหน้างามบูดบึ้งเมื่อวรตินั้นทำาตวัซื่อบื้อจนเธอรำาคาญ “เปิด

ประตูรถให้ฉนัแล้วกย็นืรอจนฉนัขบัรถออกไป...เข้าใจหรอืเปล่า”

“ทำาไมผมต้องทำาอย่างนั้นด้วย” วรติหนัหน้าไปมองหญงิสาว 

พศิากลบัเลกิคิ้วสูง มองหน้าเขาด้วยสายตาเบื่อหน่าย

“เพราะฉันต้องการให้คุณทำาอย่างนั้นไงล่ะ” เธอกระตุกแขน 

วรติ บงัคบัให้เขาเดนิตามเธอมาจนถงึรถ ก่อนยิ้มหวานหยดให้ชายหนุม่ 

อกีครั้ง “ทนีี้กเ็ปิดประตูรถให้ฉนั”

วริตกระแทกลมหายใจ ยอมเปิดประตูรถคันงามให้หญิงสาว

เพราะอยากจะให้เธอไปให้พ้นหน้าเขา 

คนที่ได้ทุกอย่างตามใจนั้นหัวเราะออกมาอย่างย่ามใจ พิศา

เข้าไปนั่งและรอให้ชายหนุ่มปิดประตูรถให้ก่อนจะลดกระจกลง เกาะ

บานประตูแล้วแหงนหน้ามองวรติตาหวาน

“ขอบคณุนะคะที่มาส่ง” 

วรติเลกิคิ้ว แปลกใจที่หญงิสาวเปลี่ยนท่าทแีละนำ้าเสยีงที่ใช้กบั

เขาได้รวดเรว็จนน่าขนลกุ 

“ผมไม่ได้เตม็ใจมาส่ง” วรติตอบกลบั หวงัทำาให้หญงิสาวโกรธ

แล้วไม่โผล่หน้ามาหาเขาอกี 

พิศาหัวเราะเสียงใส แล้วหยิบแว่นกันแดดขึ้นมาสวมก่อนจะ

สะบดัหน้าพรดื “ฉนัไม่สนว่าคณุจะเตม็ใจหรอืไม่สกัหน่อย” 

นำ้าเสียงเย็นชานั้นบอกให้วริตรู ้ว ่าหญิงสาวไม่แยแสความ

ต้องการของเขาอย่างที่เธอว่าจริงๆ “ฉันไปละค่ะ ไว้พรุ่งนี้จะมาใหม่ 

จุ๊บๆ”
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แล้วเธอก็เลื่อนกระจกรถขึ้นมา ตัดโอกาสที่วริตจะได้พูดอะไร

ต่อ จากนั้นรถคันงามก็กระชากตัวออกไปจากลานจอดรถหน้าบริษัท

ของวรติอย่างโฉบเฉี่ยว ชวนให้เขานกึถงึนสิยัเอาแตใ่จของคนร่างบาง

ที่นั่งอยู่หลงัพวงมาลยัอย่างช่วยไม่ได้

วรติมองตามรถของพศิาไปจนสดุสายตา อดสงสยัไม่ได้ว่าเขา

จะรับมือหญิงสาวด้วยวิธีไหน เพราะวันนี้เขาก็เห็นชัดแล้วว่าแพ้เธอ

ราบคาบ 

เอาเถอะ...เธอไม่ใช่นายหน้าคนแรกที่มาขอซื้อแหวนจากเขา 

สกัหน่อย ถ้าเขากำาจดัพวกนั้นไปได้ เขากต็้องกำาจดัเธอได้เหมอืนกนั

ชายหนุม่ปลอบใจตวัเองระหว่างทางที่เดนิกลบัเข้ามาในบรษิทั 

เพยีงก้าวแรกที่เขากลบัเข้ามาในตวัอาคาร เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง

ของเขาก็กรูกันเข้ามาดักหน้าและจ้องเขาด้วยสายตาคาดคั้นแกม 

ล้อเลยีน

“โห พี่วรติ...มแีฟนสวยขนาดนี้ทำาไมไม่บอกกนับ้างล่ะพี่” ศกัดิ์-

ชยัเป็นคนแรกที่กล้าถามชายหนุ่มเรื่องหญงิสาวปรศินาที่จู่ๆ กโ็ผล่มา

แสดงตัวว่าเป็นคนรักของวริต...ชายหนุ่มที่สาวๆ ในบริษัทต่างเข้าใจ

ว่าเขาโสดอยู่ “น่ารกัขนาดนี้ไปหาได้ที่ไหนครบั...บอกน้องหน่อยเถอะ 

ถอืเสยีว่าทำาบญุทำาทาน”

“พูดอะไรของแกเนี่ย คณุพศิาเขาเป็นผู้หญงิ” วรติชกัสหีน้าดุ

ใส่ลกูน้องจนศกัดิ์ชยัหน้าหงอยลง แต่ประกายแห่งความหวงัในตาของ

เขากไ็ม่ได้มอดไป

“กผ็ู้หญงินั่นแหละผมถงึได้ถาม” ศกัดิ์ชยัเซง็เจ้านายของเขาที่

พูดเหมอืนกนัท่า ไม่อยากให้เขามคีนรกัสวยๆ เหมอืนพศิา “อยากรู้พี่

ไปหาผู้หญงิทั้งสวยทั้งน่ารกัขนาดนี้มาจากไหน แหม...ยิ้มออกมาทนีี่

ตายเกลื่อนเลยครบั ตายเกลื่อน”

วริตเหล่มองหน้าเพื่อนร่วมงานของเขาที่เพ้อถึงหญิงสาวด้วย 
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คำาพูดที่ว่า ‘ทั้งสวยทั้งน่ารกั’ แล้วกถ็งึกบัแอบถอนหายใจ เจ้าพวกนี้

คงหลงใหลหน้าสวยๆ ของหญงิสาวจนเสยีสติ

“ใช่ๆ พี่ แล้วคบกันมานานหรือยัง” คนอื่นๆ พยักหน้าอย่าง

กระตอืรอืร้นอยากรู้เรื่องแฟนสาวของวรติกนัทั้งนั้น “แล้วคณุพศิาเธอ

มเีพื่อนหรอืเปล่าครบั”

“กลับไปทำางานได้แล้วไป” วริตทำาเป็นไม่ได้ยินเสียงอ้อนวอน

ของลูกน้อง โบกมือไล่ให้กลับไปทำางานระหว่างที่ตนก้าวขึ้นบันได 

ตั้งใจจะกลับไปจัดการงานที่คั่งค้างของตัวเองต่อเหมือนกัน “เดี๋ยวก็

ตดัเงนิเดอืนเสยีหรอก”

“โห พี่...” เสยีงโหยหวนของหนุ่มๆ ที่อยากมแีฟนสวยเหมอืน

ลูกพี่ดังตามหลังวริตมาแว่วๆ แต่เขาก็ไม่ได้สนใจที่จะหันกลับไปมอง  

“พี่วรติ พี่...โธ่ แค่นี้กบ็อกกนัไม่ได้” 

ชายหนุม่ร่างสงูเดนิลากเท้าจนเกอืบจะถงึห้องทำางาน แล้วกต้็อง

สะดุ้งโหยงเมื่อจู่ๆ ผู้หญงิคนหนึ่งกโ็ผล่มาดกัหน้าเขาไว้เสยีก่อน

“คณุสณุคีรบั! ผมตกใจหมดเลย” วรติอทุานหลงัจากผงะถอย

หลงั “ทำาไมถงึโผล่มาไม่ให้สุ้มให้เสยีงอย่างนี้ล่ะครบั”

“คณุวรติ...” สณุสีดูลมหายใจ ดวงตาของเธอแดงกำ่าเพราะโกรธ

และเพราะกลั้นนำา้ตาไว้เป็นเวลานาน “ผู้หญงิคนนั้นเป็นแฟนคณุวรติ

จรงิๆ หรอืคะ” 

เธอถามเขาคล้ายตัดพ้อ แม้ตลอดเวลาที่เธอแสดงออกอย่าง

ชัดเจนว่าเธอสนใจเขามาก แต่เขาก็ไม่ตอบรับเธอหรือทำาอะไรให้เธอ

คดิว่าเขาชอบเธอกลบั แต่เขากน็่าจะบอกให้รู้สกัหน่อยว่าเขามคีนรกั

อยู่แล้ว ไม่ใช่ปล่อยให้เธอฝันลมๆ แล้งๆ อยู่ฝ่ายเดยีวอย่างนี้

“เอ่อ...” วรติหน้าเสยีไปเลก็น้อย คดิไม่ถงึว่าสณุจีะกล้าเข้ามา

ถามเขาตรงๆ อย่างนี้ เขาคดิว่าหากเธอเหน็ว่าเขามผีู้หญงิที่สนทิสนม

ด้วยแล้ว เธอจะยอมถอดใจและถอยห่างจากเขาไปเงียบๆ เสียอีก 
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“คณุพศิาน่ะหรอืครบั”

“ค่ะ” สุณีพยักหน้าแรงๆ สูดนำ้ามูกเสียงดังเมื่อแทบจะกลั้น

นำ้าตาเอาไว้ไม่ไหว 

วรติมองหน้าอกีฝ่ายตาปรบิๆ หกัใจว่าอย่างไรเสยีเขากต็้องทำา

เรื่องนี้ให้ชัดเจนไป ขืนปล่อยให้อีกฝ่ายมีความหวังต่อไปแบบนี้คง 

ไม่เป็นเรื่องดตี่อเขาแน่ 

“ครบั” ชายหนุ่มพยกัหน้าเบาๆ ระบายยิ้มเลก็น้อย แม้อกีฝ่าย

จะมองเขาด้วยสายตาเหมือนเขาทรยศเธอก็ตาม “คุณพิศาเธอเป็น 

คนรกัของผม ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอกคณุสณุกี่อนหน้านี้” 

เขาถอนหายใจออกมาอย่างยากเย็น เขาเองก็ไม่สบายใจเรื่อง

ที่สณุมีาชอบเขาเหมอืนกนั “ผมขอโทษจรงิๆ นะครบั”

“คณุคบกบัเธอมานานหรอืยงัคะ” สณุถีามเสยีงสั่น นำา้ตาไหล

เป็นทางเมื่อในที่สดุชายหนุ่มกย็อมรบัว่าเขามคีนรกัอยู่แล้ว 

“นานแล้วครับ” วริตโกหกไปคำาโต แต่สีหน้าเสียใจของเขาก็ 

ทำาให้สณุเีชื่อคำาพูดของเขาอย่างสนทิใจ 

“ฉนัเข้าใจค่ะ” หญงิสาวยกมอืขึ้นปาดนำ้าตา แค่เหน็ผู้หญงิคน

นั้นเธอก็รู้คำาตอบแล้วทำาไมวริตถึงได้เมินเฉยต่อความรู้สึกของเธอได้

เป็นปีๆ 

ผู้หญิงที่ชื่อพิศานั้นทั้งสวยทั้งน่ารักอ่อนหวาน แถมยังรำ่ารวย 

เป็นถึงลูกสาวเจ้าสัวเจ้าของธุรกิจผลิตสายไฟรายใหญ่ของประเทศ 

เหมาะสมแล้วที่จะคบหากบัคนระดบัผู้บรหิารของบรษิทัอย่างวรติ 

“ผมขอโทษจรงิๆ ครบัคณุสณุ”ี วรติหน้าเสยียิ่งกว่าเดมิเมื่อเหน็

ว่าสณุถีงึกบัร้องไห้เพราะคำาโกหกของตน แต่เขากต้็องกดัฟัน กลำ้ากลนื

ความรูส้กึผดิลงคอเมื่อคดิถงึความอดึอดัที่สณุทีำาให้เขาต้องเผชญิก่อน

หน้านี้ 

“ไม่เป็นไรค่ะ สณุเีข้าใจ...สณุคีงไม่ดพีอ” 
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ว่าแล้วหญงิสาวกร้็องไห้หนกัจนวรติได้ยนิเสยีงสะอื้น มหินำาซำ้า

เธอยังพูดราวกับว่าเขาเป็นแฟนหนุ่มที่กำาลังจะทิ้งเธอไปหาผู้หญิงที่ดี

กว่าอย่างพศิาอกี ทั้งๆ ที่ความจรงิแล้วเธอกบัเขานั้นไม่เคยเป็นอะไร

กนัมากไปกว่าเพื่อนร่วมงานธรรมดา 

“ไม่เป็นไรนะคะคณุวรติ คนเรามสีทิธิ์เลอืกสิ่งที่ดทีี่สดุให้ตวัเอง” 

สณุพียกัหน้าทั้งนำ้าตา ยกมอืขึ้นปิดปากเมื่อเธอต้องฝืนใจมองหน้าชาย

หนุม่ที่เธอแอบรกัมานาน อนัที่จรงิเธอกไ็ม่ได้แอบ...เพราะเธอแสดงออก 

ให้เขารู้เหน็เลย เพยีงแต่เขาไม่เคยสนใจเธอเท่านั้นเอง

“ครบั...” วรติทำาหน้าเบ้ ตอบรบัคำาตดัพ้อของสณุอีย่างไม่รู้จะ

ตอบว่าอย่างไร

“แต่สุณีขอให้คุณวริตรู้เอาไว้นะคะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุณีก็

จะขอรักคุณวริตต่อไป” เธอปาดหยดนำ้าตาแห่งความเสียใจออกจาก

หน้าด้วยจรติของนางเอกละคร ในขณะที่ชายหนุม่ได้แต่หน้าเหลอ มอง

เธอตาปริบๆ อย่างไปไม่เป็น “ถ้าเขาไม่รักคุณวริตแล้ว ก็ขอให้คุณ 

วรติจำาเอาไว้ว่าสณุยีงัอยู่ตรงนี้ ยงัรอคณุวรติเสมอนะคะ”

“เอ่อ...” วรติอึ้งหนกั คาดไม่ถงึว่าอกีฝ่ายจะเป็นถงึขั้นนี้ “ผม

คงไม่เลกิรกัคณุพศิาหรอกครบั คณุสณุอีย่ารอเลย”

“คุณวริต!” สุณีร้องกรี๊ดเมื่อชายหนุ่มปฏิเสธเธอด้วยสีหน้า

เฉยชา แถมยงัมองเธอด้วยสายตาหวาดกลวัแบบนั้นอกี “ทำาไมถงึได้

พูดกบัสณุอีย่างนี้ล่ะคะ ไม่เหน็ใจสณุบี้างเลยหรอืยงัไง”

“เอ่อ...คอืผม...” วรติได้แต่อ้าปากพะงาบๆ เมื่อคดิว่าขนืพดูหรอื

อธบิายต่อไปยงัไง เขากไ็ม่พ้นที่จะต้องเป็นคนผดิ

“สณุรีู้นะคะว่าแฟนคณุวรติเธอเป็นคนดมีาก แต่ว่า...”

“ขอโทษนะครับคุณสุณี” วริตชิงตัดบทหญิงสาวก่อนเป็นครั้ง

แรก จนฝ่ายที่ถกูตดับทอึ้งหนกั จ้องหน้าเขาอย่างตกใจ “แต่ผมไม่ว่าง 

ผมมงีานที่ต้องทำาให้เสรจ็ก่อนที่คณุฌอห์นจะไปเสนองาน ขอตวัก่อน
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นะครบั”

ชายหนุ่มยกเรื่องงานที่เจ้านายของเขาสั่งไว้ขึ้นมาอ้าง ก่อนจะ

ชิ่งออกมาจากตรงนั้น เขาก้าวเรว็ๆ กลบัห้องทำางานส่วนตวัและไม่ลมื

ลอ็กประตูห้องให้แน่นหนาที่สดุเท่าที่จะทำาได้

“เฮ้อ...เกือบไปแล้วมั้ยล่ะวริต” ชายหนุ่มถอนหายใจแรงๆ 

ชะโงกหน้ามองผ่านประตกูระจกไปดหูญงิสาวที่เขาเพิ่งผละจากมา ยิ่ง

เหน็สณุกีระทบืเท้าอย่างเจบ็แค้นก่อนจะยอมเดนิกลบัไปที่โต๊ะทำางาน

ของตน วรติกย็ิ่งขนพองสยองเกล้า

โชคยังดีที่พิศาโผล่มาในวันนี้ เพราะถ้าเขาปล่อยให้สุณีเข้าใจ

ผดิว่าเขาโสดนานกว่านี้ละก ็เขาคงจะทำาให้เธอตดัใจจากเขายากกว่า

นี้แน่ๆ 




