
๑
ฝากรัก

“ต่อแต่นี้เราอย่าได้เจอกนั

ขอให้มนัจงเป็นวนัสุดท้าย

เพราะรู้ดวี่าไม่มคีวามหมายถงึเจบ็เพยีงใดฉนักต็้องตดัใจ

กค็นนั้นเขากย็งัพบเธอ

กเ็หน็เธอยงัไปเดนิกบัเขา

ไม่เคยนกึเลยว่าจะท�ากบัเรา

อุตส่าห์เอาใจเอาความรกัจรงิมอบให้เธอ

ที่แท้เปลอืงตวั...๑”

ขณะที่บนเวทใีนผบัดงัย่านทองหล่อ นกัร้องหนุ่มหุ่นเซยีะก�าลงัร้อง

คร�่าครวญเพลงเก่าที่น�ามาร้องใหม่ โดยใส่อารมณ์ร่วมอย่างเตม็ที่ทั้งน�้าเสยีง

และท่าทาง จนเรยีกให้คนฟังด้านล่างต่างพากนัร้องตามไปด้วย

๑ เพลง “เจบ็นดิเดยีว” ศลิปิน นติยา บุญสูงเนนิ
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ทว่า...

บนโต๊ะทางด้านขวามอืห่างจากเวทพีอสมควร หญงิสาวสวยเจ้าของ

นามหิรัญญิการ์ในชุดกางเกงยีนขาสั้นเหนือเข่าอวดช่วงขาเรียวยาวกับ 

เสื้อเชิ้ตแขนสี่ส่วนเข้ารปูสขีาวแบบเก๋ ก�าลงัส่งเสยีงต่อว่าต่อขานใส่หญงิสาว

วัยใกล้เคียงกัน ที่นั่งอยู่ด้านข้างด้วยเสียงยานคางจากฤทธิ์สุราที่ดื่มเข้าไป

ไม่น้อย

“พี่พริ้งนะพี่พริ้ง พลกูค็ดิว่าจะมเีซอร์ไพรส์อะไร ที่แท้เป็นปาร์ตสีละ

โสดหนน้ีองไปแต่งงานนี่เอง” พดูพลางดื่มเหล้าในแก้วที่ถอือยูเ่ข้าไปอกึใหญ่ 

“สญัญากนัไวด้บิดว่ีาจะอยู่บนคานทอง...ฝังเพชรด้วยกนั จู่ๆ  กม็าตดัช่อง-

น้อยแต่พอตวัทิ้งกนัไปดื้อๆ ซะงั้น อย่างนี้กไ็ด้หรอืคะ”

ณัฐมนที่ถูกต่อว่าต่อขานยังไม่ได้เอ่ยปากพูดโต้ตอบอะไรออกไป  

ชานนท์ที่นั่งจ้องนกัร้องบนเวทตีาหวานเชื่อมกห็นัมาเถยีงแทนขึ้นว่า

“นี่...นงัพล ูพี่พริ้งเค้าท�าถกูแล้วที่เอาตวัรอดหนคีานไปได้ ใครจะมวั

มาดกัดานเกาะคานปล่อยให้ความสาวความสดร่วงโรยเหี่ยวเฉาไปตามกาล

เวลาเหมอืนหล่อนล่ะยะ ยิ่งสูงกย็ิ่งหนาว”

ดวงหน้าของคนพูดนั้นหล่อเหลาจนสาวๆ มองเหลยีวหลงั ถ้าเสยีง

ที่พูดไม่ออกอาการกระตุ้งกระติ้งกไ็ม่มใีครคาดเดาเพศที่แท้จรงิได้เป็นแน่

“นงั...นนนี่ แกอย่ามาท�าเป็นสู่รู้หน่อยเลย ฉนัไม่เคยเหี่ยวเฉาอย่าง

ที่แกพดูซะหน่อย แล้วกไ็ม่เคยคดิจะปล่อยให้ความสาวความสดของฉนัมนั

ร่วงโรยด้วย ฉันมีความสุขกายสบายใจมากๆ ต่างหาก ยิ่งสูงส�าหรับฉัน

ไม่ใช่ยิ่งหนาว แต่ยิ่งมองเหน็อะไรๆ ได้อย่างชดัเจนต่างหากย่ะ”

คนชอบอยู่บนที่สูงพูดเสียงสะบัดพลางส่งค้อนให้ผู้เป็นเพื่อนขวับ

ใหญ่ แล้วยกแก้วที่มีน�้าสีเหลืองอ�าพันเหลืออยู่เกือบครึ่งแก้วขึ้นกระดก

ลงคอจนหมด

“เฮ้ย...ยายพลู เบาๆ หน่อย ท�าเป็นดื่มแบบพวกคอทองแดงไปได้ 

แกมนัคอแป๊บ เดี๋ยวกเ็มาแย่หรอก”
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ปิยะชาติ ชายหนุ่มผมยาวหน้าเหี้ยมท่าทางติสต์แตก แต่ความจริง

เจ้าตวัเป็นคนเรยีบร้อยสะอาดสะอ้านจนใครต่อใครคดิไม่ถงึเอ่ยเตอืน เจ้าตวั

ชอบท�าตวัเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มด้วยอายุที่มากกว่าคนอื่นถงึสองปี

“พี่ชาต ิถ้าจะเมากค็งไม่ถงึกบัแย่หรอกน่า ไหนๆ พี่พริ้งกอ็ยากจะไป

ลงนรก เอ๊ย ขึ้นสวรรค์ พลูกจ็ะดื่มอวยพรให้พบกบัความสขุสมหวงัดงัตั้งใจ

ไงค้า” คนพดูพดูยานคางพลางยกขวดเหล้าเทใส่แก้วตวัเองเพยีวๆ แล้วดื่ม

ลงคอทนัท ีท่ามกลางเสยีงร้องของคนทุกคนในโต๊ะ

“เฮ้ย!!!”

หริญัญกิาร์หวัเราะคกิคกักบัท่าทางของกลุม่ผองเพื่อนก่อนจะยกมอื

ขึ้นโบกไปมา นยัน์ตาคู่สวยฉ�่าปรอื

“จะร้องกนัท�าไม” แล้วจงึหนัไปทางชานนท์ “นงันนนี่ แกเป็นคนบอก

ฉันเองไม่ใช่หรือว่า การดื่มเหล้าให้อร่อยลิ้นและไม่เสียรสชาติต้องไม่ผสม

อะไรลงไปเลย แค่เหล้าเพยีวๆ ตามด้วยน�้าแขง็เปล่ากอ็ร่อยแล้ว” พูดจบก็

ยกแก้วน�้าแขง็เปล่าตรงหน้าดื่มตามลงไปทนัท ี

“นี่...นงัพลู” ชานนท์เรยีกเพื่อนเสยีงแหลม “คนที่ท�าอย่างที่ฉนัพดูได้

ต้องดื่มเหล้าเก่งๆ แบบพี่ชาตหิรอืฉนัเท่านั้น ไม่ใช่แกที่ดื่มเหล้าสองแก้วแต่

เมาเป็นขวด” พูดพลางก็ยื้อแย่งแก้วเหล้าจากผู้เป็นเพื่อนเอาไปวางจนพ้น

มอื แล้วจงึหนัไปทางหญงิสาวเจ้าของงานปาร์ตสีละโสด “พี่พริ้งช่วยห้ามมนั

หน่อยสคิรบั”

สาวสวยที่ถกูขอร้องให้ช่วยห้ามซึ่งเป็นเจ้าของงานปาร์ตสีละโสด มอง

สาวรุ่นน้องที่รู้จักสนิทสนมด้วยเคยท�างานด้วยกันที่บริษัท แม้ว่าเจ้าตัวจะ

ลาออกไปแล้วกต็าม สนทิจนถงึขั้นเคยสญัญาว่าจะอยูข่ึ้นคานเป็นเพื่อนกนั

นิ่งอยู่ครู่หนึ่ง

“พี่ขอโทษนะพลูที่จู่ๆ กแ็ต่งงาน และพี่...กไ็ม่ได้ทิ้งอย่างที่พลูว่านะ 

แต่เป็นเพราะความรกัมนัโบยบนิมาหาพี่จนตั้งตวัไม่ตดิต่างหากล่ะจ๊ะ”

คนที่เพิ่งค้นพบว่าการอยูบ่นคานนานๆ บางช่วงกเ็หงาไม่ใช่น้อย ครั้น



10  l  หั ว ใ จ รั ก ข อ ง ทั ก ษ ก ร

มีคนมาสอยจึงไม่รีรอที่จะกระโดดลงมาแม้จะรู้ว่าแข้งขาอาจจะหักก็ยอม 

บอกเหตุผลด้วยสีหน้าและน�้าเสียงเจือไปด้วยความสุข ค�าพูดดังกล่าว 

หิรัญญิการ์ที่ตอนนี้สติสัมปชัญญะไม่ค่อยจะสมบูรณ์ครบถ้วนนักฟังแล้ว

อดเบ้ปากเลก็น้อยออกมาไม่ได้

“ความรกัโบยบนิมาหาจนตั้งตวัไม่ตดิหรอืคะ เฮ้อ...ช่างเป็นค�าน�้าเน่า

จรงิๆ ท�าเป็นยายสาไปอกีคนแล้ว ยายนั่นแอบรกัเจ้านายที่บรษิทั รกัเขาข้าง

เดยีวเหมอืนข้าวเหนยีวนึ่ง น�้าท่วมไม่ถงึกแ็ห้งเหี่ยวเฉาตาย ทั้งที่รูว่้าเล่นกบั

ไฟแต่ท�าไมคนเราจงึโหยหากนันกัไอ้ความรกัเนี่ย มนัเป็นแค่นามธรรม จบั

ต้องกไ็ม่ได้”

“อ้าว...ยายพล”ู มารสิาผูถ้กูพาดพงิถงึส่งเสยีงโวยวาย “แกวกมาพดู

แขวะเรื่องฉนัอกีแล้วนะ อุตส่าห์นั่งฟังเพลงเงยีบๆ ถงึฉนัจะได้เพยีงแค่แอบ

รกัเขาข้างเดยีว แต่กย็งัโชคดทีี่ได้รู้จกักบัความรกัว่ามนัเป็นยงัไง ถงึจะไม่

สมหวงัแต่กไ็ม่เสยีชาตเิกดิ และยงัโชคดทีี่ไม่ได้เป็นอย่างในเพลงที่นกัร้อง

เพิ่งร้องจบนั่น”

“โชคดตีรงไหน” คนใจอคตกิบัความรกัเอ่ยถามเสยีงสงู “การแอบรกั 

เนี่ยมนัเรยีกว่าโชคดดี้วยเหรอยายสา โชคร้ายละสไิม่ว่า”

มารสิาขยบัปากจะเถยีงออกไป แต่ถูกณฐัมนขยบิตาส่งสญัญาณให้

เงยีบก่อนจะหนัไปพูดกบัหริญัญกิาร์ 

“ฟังพี่นะพล ูสกัวนัถ้าพลเูจอคนที่ใช่จะเข้าใจ จงจ�าไว้เถอะ ทกุอย่าง

ถ้าไม่เจอกับตัวเองจะไม่รู้ซึ้งหรอกจ้ะ อยู่บนที่สูงมองเห็นอะไรได้ชัดเจน

อย่างที่พลูพูดกจ็รงิ แต่บางครั้งมนักเ็หงานะ”  

“พลไูม่เหน็จะเหงา” หริญัญกิาร์เถยีงเสยีงดงั “คอยดสู ิอกีไมน่านพี่

พริ้งกจ็ะเป็นเหมอืนยายหนงิ ที่หลงัแต่งงานแล้วชวนไปไหนกไ็ม่ไป เพราะ

ต้องรบีกลบับ้านไปหาข้าวปลาไว้คอยท่าสามทีี่ไม่รูว่้าจะกลบัตอนไหน กลาย

เป็นยายเพิ้งที่แม้แต่วนัหยุดยงัต้องท�างานงกๆ สภาพตอนนี้ดูได้ที่ไหน”

“ยายหนงิอาจจะมคีวามสขุที่ได้ท�าแบบนี้กไ็ด้ แกมองในมุมมองด้าน
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เดียวของแกเท่านั้นนังพลู” ชานนท์พูดกับเพื่อนทว่าดวงตานั้นจ้องมองนัก

ร้องบนเวทตีาเป็นมนั “แหม...นกัร้องบนเวทเีนี่ยน่าสอยไปนอนซบชะมดั”

“อาจจะเป็นอย่างที่นนนี่ว่านะพลู” ณัฐมนพยักหน้าเห็นด้วยกับ 

ชานนท์ “เรามองว่าหนงิดูมชีวีติที่วุ่นวายแต่เจ้าตวัอาจจะมคีวามสุขกบัชวีติ

อย่างนั้นก็ได้ใครจะรู้ และที่พลูว่าสภาพดูไม่ได้น่ะมันขึ้นอยู่กับคนคนนั้น 

ต่างหาก เพื่อนพี่หลายคนหลังแต่งงานก็ยังใช้ชีวิตเป็นปกติ ทุกอย่างอยู่ที่

การจดัสรรเวลาเท่านั้นเองจ้ะ”

ดวงหน้าสะสวยของหิรัญญิการ์ที่ตอนนี้แดงก�่าเพราะร�่าสุราเข้าไป

หลายแก้วเผยรอยยิ้มหมิ่นๆ

“เอาเถอะ ใครจะมคีวามสุขกม็ไีป แต่พลยูนิดทีี่จะไม่เลอืกมคีวามสขุ

แบบนั้น ขอมคีวามสุขในรูปแบบของตวัเอง”

ณัฐมนมองรุ่นน้องสาวแล้วยิ้มกว้าง เพราะเมื่อก่อนตัวเธอก็คิด 

เช่นนี้เหมอืนกนั แต่อะไรในโลกนี้เป็นสิ่งไม่แน่นอน ด้วยมกัจะมสีิ่งไม่คาด

คดิเกดิขึ้นเสมอ อกีฝ่ายยงัไม่เจอความรกัเกดิขึ้นจงัๆ กบัตวั ตอนนี้จะพูด

อะไรกย็่อมได้ 

สกัวนัเมื่อถงึวนันั้น...จะหลงลมืว่าเคยพูดอะไรไว้

ขณะเดยีวกนับนชั้นลอยของผบัหรซูึ่งเป็นโซนของแขกวไีอพ ีเจ้าของ
ใบหน้าหล่อเหลาที่ก�าลงัเป็นเทรนด์นยิมอย่างฌอนในชุดกางเกงสแลก็สเีข้ม

กบัเชิ้ตสชีมพอู่อนพบัแขนทั้งสองข้าง นั่งเอนกายด้วยท่วงท่าสบายๆ อยูบ่น

โซฟาตวัหนานุม่ซึ่งตั้งอยูร่มิสดุ โดยถอืแก้วบรรจนุ�้าสเีหลอืงอ�าพนัอยูใ่นมอื 

ชายหนุ่มถูกทักษกรผู้เป็นพี่ภรรยาที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน ชักชวนมานั่งดื่ม

เหล้าที่นี่ซึ่งเป็นผบัประจ�าของอกีฝ่าย

เป็นเพราะหน้าตาหล่อเหลาชวนมองของชายหนุม่ทั้งคู ่จงึไม่แปลกที่

จะตกเป็นเป้าสายตาของทั้งชายไม่จริงทั้งหญิงสาวแท้ในผับที่ต่างชายตา

เมยีงมองทอดไมตรส่ีงมาให้ แต่กด็เูหมอืนจะไม่เกดิประโยชน์อนัใด เพราะ
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คนหนึ่งก็ได้แต่นั่งหลับตานิ่งหรือไม่ก็สนใจแต่แก้วเหล้าในมือ ส่วนอีกคน

ก�าลงัใช้สายตาคมจ้องไปยงัด้านล่างราวกบัมอีะไรน่าสนใจอยู่ที่นั่น

“มองอะไรอยู่หรอืครบัคุณกร”

ฌอนถามผูเ้ป็นพี่ภรรยาด้วยความสงสยั เพราะยามมองไปยงัอกีฝ่าย

ทีไรก็เห็นสายตาของเจ้าตัวจับจ้องอยู่ด้านล่างทุกครั้งไป หลังงานแต่งงาน

ของเขากับขวัญชีวาผ่านพ้นมาแล้วนานนับเดือน ตอนนี้ความสัมพันธ์

ระหว่างตวัเขากบัอกีฝ่ายกค็่อยๆ ดขีึ้นเป็นล�าดบั จะเรยีกว่าดกีว่าเมื่อก่อน

จากหน้ามอืเป็นหลงัมอืกย็่อมได้

ในจ�านวนพี่ชายทั้งสามของภรรยา ทักษกรเป็นผู้ที่ออกอาการหวง

น้องสาวกบัเขามากที่สดุจนถงึขั้นเคยไล่เขาออกจากบ้านในครั้งแรกที่เหยยีบ

ย่างไปที่นั่น

“เอ้อ...เปล่าหรอก กม็องไปเรื่อยเปื่อย” 

หนึ่งในสามเสือแห่งตระกูลอริยะสัตย์บอกน้องเขยน�้าเสียงเรียบ มี

เพียงนัยน์ตาคมกริบเท่านั้นที่ยังคงมีประกายวูบไหวปรากฏให้เห็น สาเหตุ

มาจากการเห็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่โต๊ะข้างล่าง ซึ่งดึงดูดสายตาของ

เขาจนไม่อาจละจากตรงนั้นได้ 

น่าแปลกนกั...ทั้งที่โต๊ะดงักล่าวไม่ได้อยู่ใกล้กบัตรงที่เขานั่ง แต่เหตุใด

เขาจงึเหน็อกีฝ่ายได้อย่างชดัเจนนกั

สิ่งแรกที่สายตาของเขาปะทะอย่างจงัคอืเรยีวขา

เจ้าหล่อนขาสวยชะมดั!

ทักษกรรีบดึงสายตากลับมามองน้องเขยที่นั่งอยู่ตรงข้ามในฉับพลัน 

ไม่บ่อยครั้งนักที่ตัวเขาจะให้ความสนใจกับเพศตรงข้าม ใช่ว่าจะเบี่ยงเบน

แต่เป็นเพราะผูห้ญงิสมยันี้น่าเบื่อหน่าย ทว่าคงต้องยกเว้นขวญัชวีาน้องสาว

ของเขาเพยีงคนเดยีวเท่านั้น

“ตกลงคุณยังหาเวลาพาหนูวาไปฮันนีมูนไม่ได้หรือ” ชายหนุ่มถาม

น้องเขยเพื่อกลบเกลื่อนอาการบางอย่างที่เกดิขึ้น
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“ตอนนี้ก�าลงัเคลยีร์งานอยู่ครบั คาดว่าคงจะว่างช่วงเดอืนหน้า”

ฌอนตอบแล้วพานอยากรู้นักว่าเมื่อกี้พี่ชายผู้สุขุมคัมภีรภาพของ

ภรรยาเผลอตวัมองอะไรอยูจ่งึมองไปยงัจดุหมายที่อกีฝ่ายมองอกีครั้ง เป็น

เพราะจุดที่เขานั่งอยู่สามารถมองเห็นบริเวณด้านล่างของผับได้ค่อนข้าง

ชดัเจน

แล้วฉบัพลนัดวงตาของชายหนุม่ลกูครึ่งกเ็บกิกว้างขึ้น เมื่อเหน็หญงิ

สาวรปูร่างระหงคุน้ตาคนหนึ่ง ก�าลงัยกแก้วขึ้นชนกบัคนร่วมโต๊ะแล้วยกขึ้น

ดื่มลงคอรวดเดยีวหมดแก้ว

ฉบิหายละ!

นั่นมนัพี่พลูพี่สาวเขาเองนี่หว่า หรอืว่าเขาตาฝาด

ชายหนุ่มรีบยกมือขึ้นขยี้ตาแล้วมองไปที่จุดเดิมอีกครั้งก็ยังคงเห็น

เป็นภาพเดมิ มองอย่างไรร่างที่เหน็กค็อืพี่สาวเขาอยูน่ั่นเอง แม้จะเหน็เพยีง

ด้านหลงักต็ามแต่เขากจ็�าได้ว่าเป็นใคร

ดื่มแบบนั้นเดี๋ยวกเ็มาแย่หรอก ฌอนคดิอย่างกลดักลุ้ม

“แล้วคุณล่ะอ๋อง มองอะไรอยู่”

ทกัษกรชอบเรยีกน้องเขยผูม้อีายเุท่ากนัเป็นชื่อภาษาไทยมากกว่าชื่อ

ภาษาองักฤษ คนถกูถามซึ่งก�าลงัตกอยูใ่นอาการไม่ปกตอิดสะดุง้โหยงไม่ได้ 

แต่ยงัไม่ทนัได้ตอบคนถามกพ็ูดต่อออกมาอกีว่า

“ผู้หญงิคนนั้นสวยดนีะ”

“ผู้หญงิคนนั้นใครหรอืครบั”

ถามออกไปแล้วฌอนกอ็ดสงัหรณ์ใจไม่ได้ว่า ผูห้ญงิคนนั้นที่ทกัษกร

พูดถงึหวงัว่าคงไม่ใช่พี่สาวเขาหรอกนะ  

“คนสวมกางเกงยนีขาสั้นกบัเสื้อสขีาวนั่นไง”

ฌอนลอบถอนหายใจเฮือกใหญ่ ลางสังหรณ์เขานี่ช่างแม่นเสียจริง 

หรอืว่า...ที่อกีฝ่ายจ้องมองอยูเ่มื่อกี้คอืพี่สาวเขาเอง แบบนี้คงตรงกบัส�านวน

ไทยที่ว่าจุดไต้ต�าตอเป็นแน่แท้
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“ผู้หญิงดื่มเหล้า” คนเป็นน้องเขยแกล้งพูดเปรยขึ้นน�้าเสียงหมิ่นๆ 

เพื่อหยั่งท่าท ี“ดูไม่ค่อยดเีท่าไหร่นะครบั”

“ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้หญงิสมยันี้ดื่มเหล้า”

ค�าพูดแสดงอาการไม่ยี่หระของพี่ภรรยาท�าเอาคนฟังอดเงยหน้าขึ้น

มองคนพูดไม่ได้

“คุณกรไม่ถอืเรื่องแบบนี้หรอืครบั”

“ถ้าอยู่ในขอบเขต ผู้หญงิสมยันี้ควรต้องดื่มเหล้าให้เป็นจะได้ไม่ถูก

ใครมอมเหล้าได้ง่ายๆ”

ทกัษกรพดูน�้าเสยีงเรยีบเรื่อย มองไปยงัจดุเดมิอกีครั้งพลางยกแก้ว

เหล้าขึ้นหมุนเล่นไปมา ราวกบัตกอยู่ในอารมณ์สุนทรยี์

“ดูท่าทางคุณกรจะสนใจผู้หญงิคนนี้”

คนถูกถามนิ่งไปชั่วครู่

“ผมชอบผู้หญงิขาสวย”

คนถูกถามตอบไม่ตรงกับที่ถามซึ่งค�าตอบดังกล่าวท�าเอาคนถามนึก

ขบขนัอยูใ่นใจ สนใจผูห้ญงิเพราะขาสวยนี่นะ! แล้วถ้าขาสวยอย่างเดยีวหน้า

ไม่สวยล่ะเจ้าตวัจะชอบไหม

“แล้วถ้าขาสวยอย่างเดียวแต่หน้าไม่สวยล่ะครับ” คนเป็นน้องเขย

เผลอหลุดพูดออกไปตามความคดิ

“ถ้าบอกว่าไม่เป็นไรกด็จูะใจเรว็ไปหน่อย รอให้เจอแบบนั้นก่อนค่อย

พูดกย็งัไม่สาย”

ฌอนฟังแล้วยิ้มจางๆ และเกือบจะหลุดปากบอกออกไปแล้วว่า  

ผู้หญิงที่อีกฝ่ายก�าลังให้ความสนใจและชมว่าขาสวยคือพี่สาวเขาเอง แต่ก็

นกึขึ้นได้ว่าหริญัญิการ์เคยเอ่ยปากออกมาว่า ไม่ค่อยชอบทักษกรนกัถ้าจ�า

ไม่ผิด สาเหตุมาจากเพื่อนตัวเองคลั่งไคล้ซึ่งฟังแล้วไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไร 

และตวัภรรยาเขากเ็คยบอกว่าพี่ชายเคยตั้งสเปกเอาไว้ว่า ผูห้ญงิที่จะมาเป็น

แฟนหรอืภรรยาต้องไม่ใช่ผู้หญงิที่อายุมากกว่า พูดตรงๆ กค็อืไม่ชอบคน
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อายุมากกว่านั่นเอง

ซึ่งหริญัญกิาร์อายมุากกว่าเขาสามปีกย่็อมมากกว่าทกัษกรสามปีด้วย

เช่นกนั เรยีกว่าตกสเปกตั้งแต่ยงัไม่ทนัแนะน�าให้รู้จกักนัเลยกว็่าได้

ด้วยเหตุผลที่ว่านี้เขากค็ดิว่าชวีติของทั้งคู่คงยากที่จะโคจรมาเจอกนั

อกี ดงันั้นไม่บอกน่าจะเป็นสิ่งที่ถกูต้องที่สดุ ฌอนจงึหนัเหหวัข้อสนทนาไป

เรื่องอื่นในทนัควนั

“ได้ยนิหนูวาบอกว่าคุณกรจะเปิดบรษิทัใหม่หรอืครบั”

พอพดูถงึเรื่องงานที่ตวัเองก�าลงัจดจ่ออยู่ทกัษกรกเ็บนสายตากลบัมา

ทนัที

“ใช่ ผมจะเปิดบรษิทัส�าหรบัรบัรโีนเวต เพราะไหนๆ เรากม็บุีคลากร

ด้านนี้ที่มคีวามสามารถพร้อมอยูแ่ล้ว ตอนนี้บรษิทัที่รบัท�าแล้วมฝีีมอืดีๆ  มี

อยู่ไม่กี่แห่ง ดงันั้นเราต้องฉวยโอกาสนี้ไว้”

“ผมเห็นด้วยครับ ตอนนี้คนหันมานิยมรีโนเวตกันมากกว่าจะรื้อทิ้ง

แล้วสร้างใหม่ ผมเคยเห็นตึกแถวบางแห่งรีโนเวตออกมาจนจ�าสภาพเดิม 

ไม่ได้เลยครบั”      

“ใช่ ผมจะใช้ชั้นที่เคยเป็นห้องประชุมเก่าของบริษัทเปิดเป็นบริษัท 

ก�าลงัเฟ้นหามณัฑนากรฝีมอืดีๆ  มาตกแต่งสถานที่ใหม่อยู”่ ทกัษกรบอกคน

เป็นน้องเขย

“มณัฑนากรฝีมอืดหีรอืครบั” ฌอนเผลอหลดุปากถามออกไปเพราะ

ดันนึกถึงผู้เป็นพี่สาวขึ้นมาในทันใด เนื่องจากเจ้าตัวถือว่าเป็นมัณฑนากร

ฝีมอืดคีนหนึ่ง

“ใช่ คุณรู้จกัหรอือ๋อง”

คนเป็นน้องเขยรบีส่ายหน้าเป็นพลัวนั

“ปละ...เปล่าหรอกครบั” 

พดูปฏเิสธไปแล้วเผลอช�าเลอืงมองไปยงัโต๊ะของผู้เป็นพี่สาวด้านล่าง

แวบหนึ่ง แต่กไ็ม่เหน็เจ้าตวัอยู่ที่นั่น หรอืว่าจะกลบัไปแล้ว ท�าให้ชายหนุ่ม
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ค่อยหายใจคล่องขึ้นมาหน่อย แม้จะนกึเป็นห่วงอกีฝ่ายไม่น้อย แต่เขากค็ดิ

ว่าเพื่อนๆ ร่วมโต๊ะคงไม่ปล่อยให้กลบัตามล�าพงัหรอกน่า

“ผมก็นึกว่าคุณพอรู้จักบ้าง” ทักษกรพูดแล้วผุดลุกขึ้นยืนท�าเอาคน

เป็นน้องเขยเอ่ยถามอย่างสงสยั “นั่นคุณกรจะไปไหนหรอืครบั”

คนถูกถามมองไปยงัด้านล่างแวบหนึ่ง

“เจอคนรู้จกัน่ะ เดี๋ยวผมขอไปทกัทายก่อน”

ชานนท์ต้องตะโกนถามเสียงดังแข่งกับเสียงนักร้องบนเวทีเมื่อเห็น
หริญัญกิาร์ลุกขึ้นยนื

“นั่นแกจะไปไหนยายพลู”

“ห้องน�้า ฉนัปวดฉี่ หรอืแกจะไปเป็นเพื่อนฉนันงันนนี่” 

ชานนท์ส่ายหน้าก่อนจะพยกัพเยดิไปทางมารสิา

“ให้ยายสาไปเป็นเพื่อนแกแล้วกนั”

คนถูกพยกัพเยดิลุกขึ้นยนืทนัที

“ไปส ิ ฉนัก�าลงันกึอยากจะไปห้องน�้าอยู่พอด”ี พูดจบมารสิากท็�าท่า

จะประคองผู้เป็นเพื่อนไปยงัห้องน�้าแต่เจ้าตวัส่ายหน้าไม่ยนิยอม

“ฉนัเดนิเองได้น่า”

“แค่ลุกขึ้นแกยงัเซ อย่าดื้อนกัเลยน่า” พูดจบกต็รงเข้าประคองทนัที

ไม่สนใจท่าอิดเอื้อนของอีกฝ่ายแม้แต่น้อย ครั้นเดินไปได้สักพักคนถูก

ประคองกบ็่นขึ้นพลางยกมอืขึ้นกุมศรีษะ

“ฉนัปวดหวัจงัเลยยายสา”

“ก็จะไม่ปวดได้ไงล่ะ ก็เล่นดื่มเข้าไปเพียวๆ แบบนั้น แล้วแกน่ะ 

ไม่ได้คอแขง็แบบนนนี่หรอืพี่ชาตนิี่หว่าจะได้ไม่รูส้กึรูส้าอะไร” มารสิาพดูแล้ว

อดหัวเราะออกมาไม่ได้ เพราะตามปกติผู้เป็นเพื่อนจะไม่ค่อยได้แตะต้อง

พวกแอลกอฮอล์นกั เรยีกว่านานทปีีหนเลยกว่็าได้ “เดี๋ยวล้างหน้าล้างตาให้

สดชื่นเดี๋ยวกห็าย หรอืถ้าจะให้ดกีล็้วงคออ้วกออกมาซะจะได้ดขีึ้น”
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คนถูกบอกให้ล้วงคออ้วกหวัเราะคกิ

“บ้าเหรอ กนิเข้าไปแล้วจะอ้วกท�าไมให้เสยีดายของล่ะ”

ซึ่งก็เป็นอย่างที่มาริสาว่าจริงๆ หลังจากออกจากห้องน�้าแล้วจัดการ

ลา้งหน้าลา้งตาจงึค่อยรูส้กึสดชื่นขึ้นบ้าง แม้จะยงัมอีาการปวดศรีษะหนบึๆ 

อยูบ้่าง ครั้นหนัไปมองผูเ้ป็นเพื่อนยงัไม่เหน็อกีฝ่ายตามออกมา หริญัญกิาร์

จงึตดัสนิใจเดนิออกมารอด้านนอก เมื่อเหน็ว่าตรงใต้ร่มไม้ใหญ่รมิทางเดนิ

ทางด้านซ้ายมือมีเก้าอี้ยาวสีขาวตั้งอยู่ จึงคิดจะเดินไปนั่งตรงนั้นเผื่อลม

เยน็ๆ จะช่วยให้อาการที่เป็นอยู่ดขีึ้นบ้างไม่มากกน็้อย

ทว่า...

ขณะก�าลังจะเดินเลี้ยวออกไปยังจุดหมายปลายทาง ก็ปะทะเข้ากับ

ร่างสงูของผู้ชายคนหนึ่งที่ก�าลงัเดนิกดโทรศพัท์อยูอ่ย่างจงั กระทั่งโทรศพัท์

ในมอืของอกีฝ่ายกระเดน็ตกลงบนพื้นพร้อมกบัเสยีงโวยวายขึ้นมาว่า

“เฮ้ย! อะไรกนัวะ”

หริญัญกิาร์ใช่ว่าจะไม่เจบ็เพราะหน้าผากของเธอกระแทกเข้ากบัไหล่

ของเจ้าของร่างสูงที่ตวัเองชนเตม็แรงจนต้องร้องอุทานออกมา

“โอ๊ย!”

ครั้นเงยหน้ามองผู้ที่ตวัเองเดนิชน ตาของหญงิสาวกเ็บกิโพลงอย่าง

ตกใจและคาดไม่ถึง เพราะเจ้าของร่างสูงที่เดินชนนั้นคือ...ทักษกร พี่ชาย

ของน้องสะใภ้ คนที่เธอเพิ่งเอ่ยปากพูดค่อนว่ามารสิาผู้เป็นเพื่อนไปนั่นเอง

‘อะไรจะบงัเอญิขนาดนั้นนะยายพลู’

แม้จะไม่เคยรูจ้กัหรอืเจอกบัอกีฝ่ายจงัๆ มาก่อน แต่มารสิาทั้งเอารปู

ให้ดแูละพดูถงึจนแทบล้างหฟัูง ความรูส้กึของเธอที่มต่ีอผู้ชายคนนี้จงึอยู่ใน

ทางด้านลบมากกว่าบวก และเพราะอาการมนึศรีษะที่เป็นอยูก่่อนหน้านี้ รวม

กบัหน้าผากของตวัเองกระแทกกบัไหล่หนาของอกีฝ่ายเข้าเตม็แรง ท�าให้เกดิ

เป็นความพะอดืพะอมที่ก�าลงัพลุง่พล่านอยูใ่นล�าคอและตขีึ้นมาอย่างรวดเรว็

ของเหลวจากล�าคอหรอืพดูง่ายๆ กค็อือ้วกพุง่พรวดใส่ร่างสงูตรงหน้า
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ทนัที

พรวด!

ทักษกรที่ก�าลังยืนตะลึงพรึงเพริดอยู่เพราะไม่คิดว่าผู้หญิงที่เดินชน

เขาจะเป็นคนที่ตวัเองให้ความสนใจตอนนั่งอยูบ่นชั้นลอยและยงัไม่หายจาก

อาการตกตะลงึ กต้็องอุทานออกมาด้วยความตกใจซ�้าสองจากของเหลวกลิ่น

คละคลุ้งที่พุ่งใส่อกเสื้อเขา

“เฮ้ย...อะไรกนัวะ”

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�าเอาอาการเจ็บหน้าผากจากการปะทะ หรือ

แม้แต่อาการปวดหวัหนบึๆ บวกพะอดืพะอมที่หริญัญกิาร์ก�าลงัเป็นอยูห่าย

เป็นปลดิทิ้ง อาจจะหายตอนที่อ้วกใส่อกีฝ่ายแล้วด้วยซ�้า หญงิสาวจงึตดัสนิ

ใจอาศัยช่วงที่อีกฝ่ายยังยืนตกตะลึงก้มลงมองเสื้อตัวเองอยู่วิ่งผละหนีไป

ทนัที

ท�านองเดยีวกบัชนแล้วหน ีแต่ของเธอเป็นอ้วกแล้วหน ีตอนนี้ขอไป

ตั้งตวัก่อนเถอะ 

หญิงสาววิ่งลัดเลาะไปยังรถยนต์ของตัวเอง ก่อนจะเปิดประตูหยิบ

ขวดน�้ามาบ้วนปาก จนกลิ่นไม่พงึประสงค์ค่อยๆ หายไป แล้วจงึเข้าไปนั่ง

สงบสตอิารมณ์ภายในรถพลางนกึทบทวนเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นเมื่อกี้

เมื่อกี้...เธออ้วกใส่ผู้ชายคนนั้น ผู้ชายที่ชื่อทกัษกรนี่นะ

เวรละยายพลู แถมอ้วกใส่แล้วหนอีกีต่างหาก ถ้าเกดิเจอเขาอกีครั้ง

เธอจะท�าหน้าอย่างไรล่ะนี่ 

แต่...วงจรชีวิตของเธอกับเขาไม่น่าจะมาบรรจบพบกันได้หรอกน่า 

คดิได้ดงันั้นดวงหน้าของคนอ้วกแล้วหนกีย็ิ้มย่องผ่องใส แล้วต้องสะดุง้เมื่อ

เสยีงสมาร์ตโฟนในกระเป๋าใบใหญ่ดงัขึ้น เมื่อเหน็ชื่อของผู้เป็นเพื่อนที่หน้า

จอกร็บีกดรบัทนัที

“ว่าไงยายสา”

“ฉนัไม่ว่า แต่จะด่าแกยายพลู ฉนัออกมาไม่เจอกน็กึเป็นห่วง กลวั
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ว่าแกแอบไปอ้วกอยู่ที่ไหน”

‘ฉนัไม่ได้แอบแต่อ้วกใส่โต้งๆ เลยแหละ แถมอ้วกใส่คนที่แกชื่นชอบ

ด้วยแหละยายสาเอ๋ย’ หริญัญกิาร์ตอบเพื่อนอยูใ่นใจแต่ปากกพ็ดูออกไปว่า

“ฉนัอยู่ที่รถก�าลงัจะกลบัแล้ว ฝากแกบอกพวกที่โต๊ะด้วยแล้วกนัว่า

ฉนัขอตวักลบัก่อน มนึหวัชะมดั”

“แล้วแกขบัรถกลบัคนเดยีวได้เหรอ ให้ฉนันั่งไปเป็นเพื่อนไหมล่ะ”

“ไม่ต้อง” หริญัญกิาร์พดูปฏเิสธทนัควนั “แกกลบัไปนั่งกบัพวกพี่พริ้ง

เถอะ เดี๋ยวฉนัถงึบ้านแล้วจะโทร. รายงาน”

“อมื ถ้าอย่างนั้นแกกข็บัรถดีๆ  ระวงัต�ารวจด้วยแล้วกนั”



๒
ฝากไว้ก่อนเถอะ

ขณะเดยีวกนั คนถูกอ้วกใส่แล้วหนซีึ่งๆ หน้าอย่างทกัษกร หลงั
จากยืนตะลึงอยู่ครู่ใหญ่ก็รับรู้ได้ถึงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากของเหลวที่

เลอะเทอะอยู่ตรงอกเสื้อ ชายหนุ่มก้มลงมองนดิหนึ่งแล้วเบอืนหน้าหนโีดย

เร็ว ความรู้สึกที่ตามมาคือความโกรธแต่ไม่นานก็กลายเป็นความขบขัน 

โชคดทีี่ตอนนี้ปลอดคนไม่มใีครมาเหน็เข้า

ตั้งแต่เกดิมากเ็พิ่งจะถูกผู้หญงิอ้วกใส่เป็นครั้งแรก มหิน�าซ�้ายงัอ้วก

แล้วหนอีกีต่างหาก

คนอ้วกใส่เขาแล้วหนีก็เป็นผู้หญิงที่เขาถูกตาต้องใจเพราะขาสวย 

ส่วนหน้าตานั้นเป็นเพียงของแถมที่ตามมาซึ่งก็ถูกใจเขาอีกเช่นกัน ท�าให้

นกึถงึค�าพูดของน้องเขยที่ถามเขาว่าถ้าขาสวยแต่หน้าไม่สวยขึ้นมาในทนัที

นี่ถ้าพี่ชายทั้งสองหรอืน้องสาวรูเ้รื่องที่เขาถกูผู้หญงิอ้วกใส่แล้วหนเีข้า

มหีวงัคงหวัเราะข�าเขากนัเป็นแถวแน่

ชายหนุ่มส่ายหน้าพลางเดินเข้าไปในห้องน�้าที่อยู่ไม่ไกลจากที่ยืนนัก 

ก่อนจะใช้ผ้าเชด็หน้าผนืใหญ่ชบุน�้าแล้วเชด็คราบอ้วกอยูห่ลายครั้ง แต่กลิ่น
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กย็งัคงอบอวลอยู่จนต้องตดัสนิใจถอดเสื้อออกแล้วขยี้แรงๆ 

ทว่า...

ขณะก�าลงัจะสวมเสื้อที่บดิจนหมาด เสยีงร้องวี้ดว้ายกระตู้วู้กด็งัขึ้น

ตรงทางเข้าห้องน�้าเสยีก่อน

“อุย๊ตายแล้ว ฉนัตาฝาดหรอืว่าเมาหอืนงัแจ๊ด นั่นคนเป็นๆ หรอืเทพ-

บุตรกนัล่ะนั่น ล้อหล่อ” คนพูดพูดพลางปาดน�้าลายที่ไหลย้อยตรงมุมปาก

หน้าตาบ่งบอกว่าร�่าสุราเข้าไปไม่ใช่น้อย

“นั่นสนิงัปรมิ อกขาวๆ นั่นกน็่าซบชะมดั”  

“นงัแจ๊ด ฉนัเหน็ก่อนหล่อนนะยะ ดงันั้นพ่อหนุ่มคนนี้ต้องเป็นของ

ฉนั” คนส่งเสยีงคนแรกพูดอย่างหมายมั่นปั้นมอื

“เห็นก่อนเห็นหลังไม่ส�าคัญ มันอยู่ที่ความสามารถย่ะนังปริม” คน

เหน็ทหีลงัพูดอย่างไม่สนใจ

“กะเทยควายอย่างแกกล้าจะมาสู้ฉนัหรอืนงัแจ๊ด”

“กะเทยควายไม่ควายไม่ส�าคญั มนัอยูท่ี่ลลีาเดด็หรอืไม่เดด็ย่ะนงัปรมิ 

ซึ่งฉนัมั่นใจว่าฉนัเดด็กว่าแกแน่นอน”

คนพูดผู้มีรูปร่างเตี้ยล�่าเป็นมะขามข้อเดียว หน้าตาแต่งจนเข้มจัด

ชวนขวญัหนดีฝ่ีอมากกว่าน่ามอง รบีเดนิย่างสามขุมตรงรี่เข้าไปหาหนุม่หล่อ

ที่ยนืเปลอืยหน้าอกอยูซ่ึ่งผูเ้ป็นเพื่อนผูม้รีปูร่างผอมบางราวไม้เสยีบผ ีแม้จะ

เสยีเปรยีบด้านรูปร่างแต่กไ็ม่ยอมแพ้รบีเดนิตามเข้าไปตดิๆ

ทักษกรที่จู่ๆ ก็กลายเป็นสินค้าที่ก�าลังถูกเลือกรีบสวมเสื้อโดยเร็ว 

ก่อนจะปรายตาเข้มจดัมองไปยงัคนทั้งคูท่ี่ตอนนี้มายนือยูต่รงหน้า ปกตติวั

เขาไม่ใช่พวกเหยยีดหรอืรงัเกยีจเพศที่สามแต่อย่างใด เพราะลูกน้องหลาย

คนในบรษิทักเ็ป็น แต่วนันี้ขอสกัหน่อยเถอะน่า

แหม...คยุกนัเป็นตเุป็นตะถามกนัเองตอบกนัเอง ถามเขาสกัค�าก่อน

ดไีหม

“ใครจะเข้ามาก่อนล่ะ หรอืจะพร้อมๆ กนักไ็ด้”
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ค�าพดูก�ากวมชวนให้เข้าใจผดิของชายหนุม่หน้าหล่อเหลา ท�าเอาสอง

กะเทยยิ้มกริ่มอย่างถูกใจจนแทบจะอดใจเอาไว้ไม่ไหว

“ตรงนี้เลยหรอืคะ” คนชื่อปรมิถามพลางเลยีรมิฝีปากแผลบ็ๆ ไปมา

“นั่นสคิะ ตรงนี้มนัประเจดิประเจ้อ เดี๋ยวจะโดนข้อหาอนาจารนะคะ 

หรอืถ้าชอบแบบนี้แจ๊ดกจ็ดัให้ได้ค่ะ” คนชื่อแจ๊ดพูดพลางลูบรมิฝีปากแล้ว

หนัไปทางผู้เป็นเพื่อน “ขอฉนัก่อนแล้วกนั แกไปดูต้นทางนงัปรมิ”

“ไม่ได้ ฉนัต้องเป็นคนได้ก่อน แกนั่นแหละนงัแจ๊ด ไปดูต้นทาง”

ก่อนที่คนทั้งคู่จะเถยีงกนัต่อทกัษกรกต็วาดเสยีงเข้มออกไป

“เข้ามาพร้อมๆ กนันั่นแหละ เมื่อกี้เพิ่งถูกคนเมาอ้วกใส่ก�าลงัหาคน

เตะระบายอารมณ์อยู่พอด ีไม่ได้เตะกะเทยมานานแล้ว วนันี้โชคดจีรงิๆ”

“อ้าว...”

“อ้าว...”

ทั้งสองร้องอ้าวขึ้นพร้อมกนั ดวงหน้าระรื่นที่เกดิขึ้นก่อนหน้านี้เปลี่ยน

เป็นซดีเผอืด

“ไม่ต้องอ้าว เข้ามาเลย พ่อจะเตะให้หน้าเขยีวเลย”

ชายหนุ่มพูดจบก็ยกมือทั้งคู่ขึ้นหักนิ้วดังกร๊อบพลางขยับเท้าขวาไป

มาท�าเอาสองกะเทยถอยหลังกรูดจากท่าทางเอาจริงเอาจังที่เห็น ตอนแรก

เข้าใจผดิคดิว่าคนหล่อชอบแบบสวงิกงิ 

“แกเข้าไปสนิงัแจ๊ด แกเป็นคนเหน็ก่อนไม่ใช่เหรอ” 

คราวนี้ทั้งคู่เริ่มเกี่ยงกนัผดิกบัตอนแรกที่แย่งกนัประหนึ่งหน้ามอืเป็น

หลงัเท้า

“แกนั่นแหละเข้าไปเถอะ ฉันเสียสละให้” คนพูดพูดจบก็เผ่นแน่บ 

ออกไปก่อนทันที คนเป็นเพื่อนก็รีบเผ่นตามไปติดๆ เช่นกัน เพราะยังไม่

อยากถูกหนุ่มหล่อเตะ

“แกรอฉนัด้วยนงัแจ๊ด”

ทักษกรมองตามหลังสองกะเทยแล้วส่ายหน้าไปมา นึกถึงหญิงสาว
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ต้นเหตุที่นอกจากจะอ้วกใส่เขาจนเหม็นไปทั้งตัวแล้ว ยังเกือบท�าให้เขาถูก

กะเทยปล�้าพลางคดิในใจอย่างเข่นเขี้ยว

ฝากไว้ก่อนเถอะ!

เมื่อชายหนุ่มกลับไปยังโต๊ะอีกครั้งและมองไปยังโต๊ะของหญิงสาวที่

ฝากความเลอะเทอะไว้ให้ เขากไ็ม่เหน็เจ้าตวัอยูท่ี่นั่นแล้ว ซึ่งท่าทางดงักล่าว

ก่อความสงสยัให้เกดิกบัฌอนไม่น้อย

“คุณกรหายไปไหนมา แล้วมองหาใครอยู่หรอืครบั”

“ปละ...เปล่า” คนถูกถามตอบน�้าเสยีงตะกุกตะกกัเลก็น้อย 

“แล้วนั่นท�าไมเสื้อเปียกล่ะครบั” คนเป็นน้องเขยเอ่ยถามเมื่อเหน็อก

เสื้อของอกีฝ่ายที่สวมเสื้อสฟี้าอ่อน เมื่อเปียกจงึเหน็รอยได้อย่างชดัเจน

“ถูกคนอ้วกใส่” ทกัษกรตอบออกไปตามตรง

“ถูกคนอ้วกใส่หรอืครบั” ฌอนย้อนถามเสยีงดงั

“ใช่ ผู้หญงิด้วยนะ”

ค�าพูดของทักษกรท�าให้ฌอนอดที่จะนึกถึงผู้เป็นพี่สาวขึ้นมาไม่ได้ 

เขาพยายามเมียงมองไปที่โต๊ะก็ไม่เห็นหรือว่าเจ้าตัวกลับไปแล้ว โทร. หาก็

เป็นฝากข้อความ แล้วผูห้ญงิที่ไหนกนันะถงึกล้าอ้วกใส่พี่ภรรยาเขาได้ แล้ว

คนเนี้ยบกรบิอย่างอกีฝ่ายไม่โกรธแย่หรอื แต่ท่าทางที่เหน็ไม่บ่งบอกว่าโกรธ

เลยนี่นา

“แถมอ้วกแล้วหนอีกีต่างหาก”

“อ้วกแล้วหน!ี”

ทกัษกรพยกัหน้าพลางจดุรอยยิ้มที่มมุปากนดิหนึ่งแล้วพดูพมึพ�ากบั

ตวัเอง

“หนยีงัไงกจ็ะตามหาให้เจอ”

คิ้วเข้มของฌอนขมวดเข้าหากนั นกึแปลกใจไม่น้อยเพราะสหีน้าของ

ทกัษกรยามพดูนั้นไม่ได้ฉายแววโกรธเคอืงแม้แต่น้อย เหมอืนอยากเจอด้วย

เหตุผลอย่างอื่นมากกว่า 
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เรอืนซ่อนกลิ่นคอฟฟีคาเฟ่
หิรัญญิการ์ก้าวลงจากรถยนต์คันใหญ่คู่ใจ ก่อนจะยืนกอดอกมอง

ร้านกาแฟของตัวเองด้วยความชื่นชม ชื่อของร้าน เรือนซ่อนกลิ่นคอฟฟ ี

คาเฟ่ ซึ่งหญิงสาวมั่นใจว่าไม่ซ�้ากับร้านใครอย่างแน่นอนนั้น นางพุดแก้ว 

ผูเ้ป็นยายเป็นคนตั้งให้ และนอกจากชื่อร้านจะสะดุดหแูล้วยงัตั้งอยูใ่นท�าเล

ทองอย่างริมถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา ซึ่งเป็นจุดที่ใครต่อใครผ่านไป

มาต้องสะดุดตา จนอดไม่ได้ที่จะเหลยีวกลบัมามองซ�้าอกีครั้งจากที่เธอยนื

สงัเกตอยู่

สาเหตุที่ว่าน่าจะมาจากการตกแต่งของร้าน ที่เป็นการผสมผสาน

ระหว่างความวิจิตรงดงามแบบไทยสมัยโบราณ กับความทันสมัยสไตล ์

โมเดริ์นแบบตะวนัตกที่เน้นหนกัไปทางรูปทรงเรขาคณติ

พื้นที่กว้างขวางภายในร้านถกูแบ่งเป็นสองส่วน ที่แม้จะดูแตกต่างกนั

อย่างสิ้นเชิง ทว่ามุมเหลี่ยมต่างๆ กลับลงตัวกลมกลืนแนบเนียนไม่ขัดตา 

ทางซ้ายมอืถูกจดัวางไว้ด้วยโต๊ะเก้าอี้รูปทรงทนัสมยัอย่างเหมาะเจาะ เบาะ

รองนั่งสสีนัสดใสที่วางไว้บนเก้าอี้ นอกจากจะนั่งพงิอย่างสบายแล้วยงัท�าให้

ร้านดูสว่างไสวขึ้น ตามมุมต่างๆ จัดวางชั้นหนังสือส�าหรับให้ลูกค้าอ่าน

ระหว่างดื่มด�่ากบัรสชาตขิองกาแฟ ช่วยท�าให้บรรยากาศคล้ายกบัการนั่งดื่ม

กาแฟภายในบ้านของตวัเองมากกว่านั่งอยู่ในร้าน

เคาน์เตอร์สีด�าสนิทส�าหรับวางเครื่องชงกาแฟสีน�้าตาลเข้มถูกสั่งท�า

เป็นพิเศษไม่ซ�้าแบบใคร ผนังด้านหลังเป็นภาพเมนูของกาแฟชนิดต่างๆ  

โดยมชีื่อเขยีนไว้อยูด้่านล่างของภาพ ด้านขวาเป็นถ้วยกาแฟรปูทรงสวยงาม

แปลกตาแขวนเรยีงรายอยู่อย่างมศีลิปะ 

ส่วนที่สองทางด้านขวามือมีการตกแต่งราวกับอยู่ในยุคสมัยโบราณ 

ไม่ว่าจะเป็นพื้นกระดานที่ถูกขดัจนมนัวบั ตั่งไม้สกัสเีหลอืงทองประดบัมุก

ถกูวางไว้เป็นจดุๆ มเีบาะลวดลายไทยไว้ส�าหรบัให้ลกูค้านั่งพงิ นอกจากนั้น

บนเพดานยงัมภีาพวาดลวดลายไทยอ่อนช้อยงดงาม ตามผนงัมภีาพขนมไทย



ฐิ ญ า ด า  l  25

ชาววังนานาชนิดติดอยู่เป็นระยะ มีชื่อประกอบไว้ทุกภาพ สลับกับภาพชา

คุณภาพดชีนดิต่างๆ รวมทั้งสรรพคุณ

ภายในตู้กระจกโค้งแบบโบราณลวดลายวิจิตร วางเรียงรายไว้ด้วย

ขนมไทยชาววังสีสันสวยงาม รวมทั้งหน้าตาน่ากินหลากหลายชนิด บน

ภาชนะที่มองดูกร็ู้ว่าเป็นของเก่าแก่ทรงคุณค่า

การตกแต่งร้านและแนวคิดต่างๆ นั้น หิรัญญิการ์ซึ่งเคยประกอบ

อาชีพมัณฑนากรมาก่อนเป็นผู้สรรค์สร้าง เธอไม่อยากท�าร้านกาแฟให้

เหมือนใคร ส่วนใหญ่ร้านกาแฟทั่วไปมักจะคล้ายกันแทบทุกร้าน และที่

เหมือนจนกลายเป็นของคู่กันก็คือขนมเค้ก หญิงสาวคิดว่าถ้าเปลี่ยนจาก

ขนมเค้กแบบฝรั่งเป็นขนมไทยโดยเฉพาะขนมชาววงัที่นางพดุแก้วผูเ้ป็นยาย

มชีื่อเสยีงทางด้านนี้อยู่แล้วกน็่าจะดไีม่น้อย

ที่ส�าคัญหญิงสาวเคยเข้าไปดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟนรสิงห์ในโรง-

พยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งเธอรู้มาว่าร้านดังกล่าวเป็นร้านกาแฟที่เกิดขึ้น

เป็นแห่งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร้าน

กาแฟนรสิงห์นั้นขึ้นชื่อทั้งในด้านรสชาติของกาแฟและอาหารชาววังทั้งคาว

และหวานต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนจนกระทั่งบัดนี้ แล้วท�าไมเธอจะท�าร้าน

กาแฟควบคู่ไปกบัขนมไทยบ้างไม่ได้

“อ้าว...คุณพลู เมื่อคนืไปงานเลี้ยง แต๋นกน็กึว่าจะกลบัมานอนที่นี่”

ทิพวรรณซึ่งเป็นบาริสตาประจ�าร้าน และเพิ่งเดินทางมาถึงที่ท�างาน

เอ่ยทักเจ้านายสาวด้วยน�้าเสียงแปลกใจเมื่อเห็นอีกฝ่ายยืนกอดอกอยู่หน้า

ร้าน ท�าเอาคนถูกทกัสะดุ้งโหยง

“อ๋อ...เมื่อคืนถนนโล่งก็เลยกลับไปนอนที่บ้านสวนแล้วก็รีบออกมา

แต่เช้านี่แหละจ้ะ”

หริญัญกิาร์ตอบพลางยิ้มแห้งๆ เมื่อคนืหลงัจากสร้างวรีกรรมที่ไม่น่า

จดจ�าด้วยการอ้วกใส่ทกัษกร แล้วยงัหนมีารสิาผู้เป็นเพื่อนกลบับ้าน ตอน

แรกหญิงสาวตั้งใจจะขับรถกลับมานอนที่ร้านซึ่งอยู่ไม่ไกลกับสถานที่ที่เธอ
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ไปงานเลี้ยงนกั แต่เป็นเพราะความตกใจหรอือะไรกแ็ล้วแต่ ท�าให้เธอขบัรถ

กลบับ้านสวนเฉยเลย

กต็ั้งแต่เกดิมาจนอายยุ่างเข้าสามสบิ เพิ่งจะเคยเมาแล้วอ้วกใส่คนอื่น

ก็คราวนี้แหละ แล้วหญิงสาวก็อดยิ้มออกมาด้วยความขบขันไม่ได้ เมื่อ

นึกถึงสีหน้าตกใจของชายหนุ่มที่เธออ้วกใส่ ทั้งแอบนึกสมน�้าหน้าไปด้วย

จากความหมั่นไส้ที่มอียูก่่อนหน้านี้ เพราะได้ยนิเพื่อนสนทิพดูชื่นชมอกีฝ่าย

ให้ฟังอยู่บ่อยๆ จนเธอคร้านจะฟัง

หวงัว่าวงจรชวีติของเขากบัเธอคงไม่โคจรไปเจอกนัอกีหรอกนะ

อย่าได้เจอกนัอกีเป็นดทีี่สุด

แต่...คนก�าลงันกึภาวนาคงลมืไปว่า น้องสาวของคนที่ก�าลงันกึถงึอยู่

นั้นเป็นน้องสะใภ้ตนเอง 

“เอ้อ...เกอืบลมืบอก เมื่อตอนค�่าพอคณุพลอูอกไปนะคะกม็ลีกูค้าเข้า

มาสั่งขนมบหุลนัดั้นเมฆกบัช่อม่วงอย่างละห้าสบิกล่องแน่ะค่ะ บอกว่าจะเอา

ไปเป็นอาหารว่างงานเลี้ยงน�้าชา” 

“จรงิหรอืจ๊ะ ดใีจจงั”

เจ้าของร้านสาวพดูด้วยน�้าเสยีงดอีกดใีจ เพราะนบัตั้งแต่เปิดร้านเมื่อ

หลายเดือนก่อน ส�าหรับทางด้านกาแฟนั้นได้รับค�าชมว่ารสชาติดีอร่อย

กลมกล่อม เพราะตัวทิพวรรณถูกเธอส่งไปเรียนรู้เทคนิควิธีและเคล็ดลับ

การชงกาแฟจากบารสิตามอือาชพีที่เปิดสอนอยูใ่นโรงแรมใหญ่ระดบัห้าดาว

อยูห่ลายวนั และก่อนจะท�าการเปิดร้านอย่างเป็นทางการ หริญัญกิาร์กเ็กณฑ์

เพื่อนฝงูมาเป็นหนทูดลองกาแฟของจรงิ ท�าการปรบัปรงุรสชาตทิั้งเพิ่มและ

ลดสูตรที่ได้มาจนได้ที่

แต่ส�าหรบัขนมชาววงัยงัไม่เป็นที่นยิมนกั อาจเป็นเพราะคนดื่มกาแฟ

มกัจะนกึถงึเค้กมากกว่า กระทั่งหญงิสาวต้องมชีาชนดิต่างๆ บรกิารเป็นของ

แถมให้พร้อมขนม หลงัจากนั้นอาจเป็นเพราะพดูกนัปากต่อปาก ลกูค้าที่เข้า

ร้านมาใครชอบดื่มชากับขนมไทยก็เลือกเดินเข้าทางด้านขวามือ ส่วนใคร
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อยากดื่มด�่ากบัรสชาตขิองกาแฟกแ็ยกไปทางซ้ายมอื

“คุณพลู...คุณพลู ท�าไมเงยีบไปล่ะคะ”

เสียงเรียกพร้อมทั้งแรงสะกิดที่แขนท�าให้คนก�าลังตกอยู่ในภวังค์

ความคดิรู้สกึตวั 

“ฉนัก�าลงัคดิถงึวนัที่ร้านเปิดใหม่ๆ น่ะ ตอนนั้นประตทูางขวามอืแทบ

จะไม่มใีครเปิดเข้าไปเลยนะ”

ทพิวรรณหวัเราะคกิพลางพยกัหน้าเหน็ด้วย

“นั่นสิคะ มีแต่คนเข้ามาดื่มกาแฟและถามหาแต่เค้ก แต่ไม่มีใคร

สนใจขนมไทยๆ เลยสกัคน”

“ดนีะที่ร้านไม่ต้องเสยีค่าเช่าเหมอืนที่อื่น ไม่งั้นเจ๊งไม่เป็นท่าแน่นอน”

หริญัญกิาร์พูดน�้าเสยีงกลั้วหวัเราะ เพราะร้านกาแฟที่เธอยนืมองอยู่

ในขณะนี้นั้น เมื่อก่อนเป็นทาวน์โฮมของผู้เป็นยายที่ให้ชาวต่างชาติเช่าท�า

บรษิทั แต่ครั้นหมดสญัญาเจ้าตวักไ็ม่ยอมให้ต่อ หญงิสาวจงึเอ่ยปากขอสอง

ห้องแรกมาท�าร้านกาแฟ โดยการรโีนเวตให้เป็นอย่างที่เหน็ในปัจจบุนั สว่น

ที่ถัดไปจากเรือนไทยที่ยังเหลืออยู่อีกสองห้อง เธอคิดว่าในอนาคตอาจท�า

เป็นส�านกังานรบัตกแต่งภายในเป็นจ๊อบๆ ไป เพราะแม้จะลาออกมาแล้วแต่

กอ็ดเสยีดายอาชพีที่ร�่าเรยีนมาไม่ได้ 

“นั่นสคิะ แต๋นบอกคุณท่านไปแล้วนะคะเรื่องขนมที่ลูกค้าสั่ง”

คณุท่านที่พดูถงึคอืนางพดุแก้วนั่นเอง เพราะตวัทพิวรรณนั้นเป็นลกู

หลานคนเก่าคนแก่ในบ้านไม่ใช่ใครที่ไหน ซ�้ายังเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่

เดก็ ความไว้เนื้อเชื่อใจที่มจีงึมอบให้อกีฝ่ายอย่างเป่ียมล้น เพราะเหน็กนัมา

แต่เลก็แต่น้อย

“คุณยายคงดใีจมากที่ได้มอีะไรท�า”

“ใช่ค่ะ คุณท่านท�าขนมอร่อยออกค่ะ ตอนนี้มีคนสั่งออร์เดอร์ขนม

ไทยชาววงัทกุวนั แต่เมื่อวานเยอะที่สดุ” ทพิวรรณบอกคนเป็นเจ้านายก่อน

คิ้วจะขมวดเข้าหากนั “ท�าไมหน้าตาคุณพลูเหมอืนคนอดนอนเลยล่ะคะ”
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หริญัญกิาร์เผลอยกมอืขึ้นลูบหน้าตวัเองไปมา อยากจะบอกออกไป

นกัว่าเมื่อคนืกว่าเธอจะข่มตาให้หลบัได้กเ็กอืบสว่าง สาเหตุมาจากภาพที่เธอ

ท�าเรื่องขายหน้าอ้วกใส่ทกัษกรนั่นแหละ แม้จะพยายามมองเรื่องที่ตวัเองท�า

ไปให้เป็นเรื่องขบขันกึ่งสะอกสะใจก็ตาม แต่ในความเป็นจริงภาพที่ว่านั่น

ตามหลอกหลอนเธอจนนอนแทบไม่หลบั

“กเ็มื่อคนืไปงานเลี้ยงแล้วดื่มเหล้าเข้าไปไงแต๋น นานๆ กนิทเีลยนอน

ไม่ค่อยหลบั” หญงิสาวกล่าวโทษเหล้ากลบเกลื่อน

“อ้อ...ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแต๋นท�ามะปี๊ดโซดาให้กนินะคะ”

“มะป๊ีดโซดา!” หริญัญกิาร์อทุานเสยีงสงู “เคยได้ยนิแต่มะนาวโซดา”

ทิพวรรณหัวเราะคิกก่อนจะเดินน�าเจ้านายสาวเข้าไปภายในร้านทาง

ด้านซ้ายมอื ตรงดิ่งไปยงัเคาน์เตอร์เครื่องดื่ม

“คอือย่างนี้ค่ะ พนกังานใหม่สองคนที่แต๋นเพิ่งรบัมาท�างาน หนึ่งใน

นั้นชื่อนดิหน่อยมาจากจงัหวดัจนัทบุร”ี

หริญัญกิาร์พยกัหน้า หญงิสาวเพิ่งนกึได้ว่าเป็นคนเอ่ยปากให้อกีฝ่าย

หาคนมาช่วย จากตอนแรกที่คิดว่าอยู่กันแค่สองคนคงไม่เหลือบ่ากว่าแรง 

แต่ด้วยลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากเดมิท�าให้ต้องหาคนมาเสรมิ

“แล้วเกี่ยวอะไรกบัมะป๊ีดโซดาที่พดูถงึนี่ล่ะแต๋น” คนถามเดนิไปเปิด

แอร์ในร้านเพราะอีกไม่นานก็จะเปิดร้านแล้ว จากนั้นจึงเดินมาทรุดนั่งลง 

ตรงสตูลหน้าเคาน์เตอร์

“คณุพลรููจ้กัส้มจี๊ดไหมคะ” ทพิวรรณไม่ตอบแต่ย้อนถามขึ้นมาแทน

“รู้จกัส ิคล้ายส้มแต่ลูกเลก็กว่ามาก”

“นั่นแหละค่ะ คนกรงุเทพฯ จะรูจ้กัชื่อส้มจี๊ด แต่ถ้าเป็นคนเมอืงจนัท์

จะเรยีกว่ามะป๊ีดค่ะ นดิหน่อยบอกว่าที่บ้านใช้มะป๊ีดท�ากบัข้าวเช่นพวกต้มย�า 

ต้มส้ม จะมีรสชาติอร่อยกว่ามะนาว เพราะมะปี๊ดมีทั้งความเปรี้ยวหวาน 

ขณะที่มะนาวเปรี้ยวอย่างเดยีว” พดูพลางท�าน�้ามะป๊ีดโซดาให้ผูเ้ป็นเจ้านาย

ไปด้วยซึ่งใช้เวลาไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยื่นส่งให้ “เดี๋ยววันนี้แต๋นจะ
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ลองให้ลูกค้าชมิเป็นของแถมค่ะ”

หริญัญกิาร์รบัมาดื่มอกึใหญ่ก่อนจะท�าตาโต

“อืม...อร่อยจริงอย่างที่แต๋นว่า มีรสชาติเปรี้ยวๆ หวานๆ ชอบชื่อ

จรงิๆ ใช้ชื่อว่ามะป๊ีดโซดาในเมนนูะ เพราะเหน็ชื่อกบ่็งบอกถงึความแซ่บแล้ว 

ถ้าอย่างนี้ท�าน�้าส้มมะปี๊ดขึ้นมาอกีอย่างสแิต๋น ต้องอร่อยแน่ๆ”

“ค่ะคุณพลู แต๋นก�าลังจะบอกอยู่พอดี นิดหน่อยลองท�าให้กินแล้ว

อร่อยอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะ”

“แล้วเดก็ใหม่สองคนนั่นมาท�างานวนันี้หรอืเปล่าจ๊ะแต๋น”

“ใช่ค่ะ เดี๋ยวถ้าคณุพลูเหน็รบัรองว่าต้องหวัเราะก๊ากอย่างแน่นอนค่ะ”

เสยีงของสมาร์ตโฟนที่ดงัขึ้นท�าให้การสนทนาที่ก�าลงัออกรสออกชาติ

ต้องหยุดชะงักลง หิรัญญิการ์หยิบจากในกระเป๋าสะพายใบใหญ่ขึ้นมาดู 

ครั้นเหน็ชื่อของคนโทร. มาหญงิสาวกย็ิ้มอย่างดใีจ เพราะเป็นฌอนน้องชาย

ของเธอนั่นเอง ก�าลงัคดิว่าเดี๋ยวจะโทร. ไปเล่าเหตกุารณ์เมื่อคนืให้เจ้าตวัฟัง

อยู่พอดี

“อ๋อง พี่ก�าลงัจะโทร. ไปหาอยู่พอด.ี..”

ขวญัชวีามองสหีน้าและท่าทางแปลกๆ ของผู้เป็นสาม ีหลงัจากเสรจ็
สิ้นการคุยโทรศัพท์กับพี่สาวอย่างสงสัย เพราะแทบจะไม่ได้ยินอีกฝ่ายพูด

อะไรเลยคล้ายเป็นเพยีงผู้ฟังมากกว่า

“มอีะไรหรอืคะ แล้วคุยอะไรกบัพี่พลู หนูฟังแป๊บเดยีวกว็างหูแล้ว”

“พอดคีุณยายโทร. มาน่ะจ้ะเลยต้องวางก่อน”

“แล้วท�าไมพี่อ๋องต้องท�าหน้าแปลกๆ ด้วยล่ะคะ”

ฌอนถอนหายใจเฮือกใหญ่ ยื่นหน้าไปหอมแก้มคนถามฟอดใหญ่ 

แล้วนั่งนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะวกเข้าเรื่องส�าคญั

“พี่อ๋องลมืเล่าเรื่องเมื่อคนืให้หนูวาฟัง”

“เรื่องเมื่อคนื? ที่พี่อ๋องไปดื่มเหล้าที่ผบัประจ�าของพี่กรน่ะหรอืคะ” 
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“ใช่จ้ะ”

“พี่อ๋องพูดยังกับเมื่อคืนมีเรื่องอะไรยังงั้นแหละ” ขวัญชีวาเอ่ยถาม

ออกไปโดยไม่คดิอะไร 

“เมื่อคนืพี่ชายหนูวาถูกผู้หญงิอ้วกใส่”

“อะไรนะคะ!” ขวัญชีวาอุทานเสียงดัง ดวงตาคู่โตเบิกกว้าง “พี่กร 

น่ะเหรอคะถูกผู้หญงิอ้วกใส่” 

“ใช่จ้ะ พี่อ๋องจะเอาพี่ชายหนูวามาพูดล้อเล่นได้ไงล่ะ”

แม้จะไม่ตดิใจอะไรกบัเรื่องเก่าก่อนแล้ว แต่บางครั้งฌอนกอ็ดพดูถงึ

พี่เขยด้วยน�้าเสยีงตดิรวนนดิๆ ไม่ได้

“แหม...หนวูากแ็ค่สงสยัเท่านั้นเองค่ะ แล้วพี่กรถกูผูห้ญงิที่ไหนอว้ก

ใส่ แล้วไม่โกรธแย่หรอืคะ”

ขวัญชีวานึกสภาพของพี่ชายคนเล็กผู้หล่อเนี้ยบตั้งแต่หัวจดเท้า 

ไม่ออกจรงิๆ ว่าหลงัจากถูกสิ่งที่ถูกเรยีกว่าอ้วกราดรดใส่ตวัแล้วจะดูไม่จดื

เพยีงไหน นอกเหนอืจากนั้นคอืความรู้สกึที่ตามออกมา

“โกรธเหรอ”

ฌอนทวนค�าพูดพลางนกึถงึเรื่องที่พี่สาวโทร. มาเล่าให้ฟังสดๆ ร้อนๆ 

เมื่อกี้ว่า เมื่อคืนมึนหัวเพราะดื่มเหล้าเข้าไปเยอะเลยอ้วกใส่ผู้ชายคนหนึ่ง 

แต่ยงัเล่าไม่จบเพราะผู้เป็นยายโทร. เข้ามาเสยีก่อน 

หรอืว่า...

ท�าไมสองเหตุการณ์ถงึมาพ้องกนัได้ แล้วฌอนกน็กึขึ้นได้ว่าก่อนจะ

มีเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้น ทักษกรเห็นพี่สาวเขาแล้วเอ่ยชมว่าผู้หญิงคนนี้ขา

สวยดี

จะเป็นไปได้ไหม!

ว่าผู้ชายที่พี่สาวของเขาอ้วกใส่คอืทกัษกร เพราะตอนที่อกีฝ่ายเล่าให้

เขาฟังวา่ถกูผูห้ญงิอ้วกใส่นั้นไม่ได้มท่ีาทางโกรธอะไรนกัหนา แถมยงัพดูวา่

อ้วกแล้วหนอีกีต่างหาก จ�าได้ว่าตอนนั้นเขากค็ดิตงดิๆ ถงึผู้เป็นพี่สาวขึ้นมา 
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เหตุเกดิที่ผบัแห่งเดยีวกนั คงไม่มใีครเมาแล้วอ้วกเหมอืนกนัหรอกน่า

“ท�าไมเงยีบไปล่ะพี่อ๋อง ตกลงพี่กรไม่โกรธแย่หรอืคะ”

ฌอนยิ้มแห้งๆ

“ตามที่ดูด้วยตาแล้วไม่น่าจะแย่เท่าไหร่นะจ๊ะ”

“เอ้อ...แปลกดนีะคะ แล้วยงัไม่ตอบที่หนถูามเมื่อกี้เลยว่าคยุอะไรกบั

พี่พลู”

ฌอนถอนหายใจเฮอืกใหญ่

“เมื่อคนืพี่อ๋องเจอพี่พลูที่ผบันั่นด้วยนะ...”

นอกจากไม่ตอบค�าถามฌอนยังพูดเรื่องเมื่อคืนให้ภรรยาฟัง เพราะ

เขารู้สกึตงดิๆ อย่างไรบอกไม่ถูก

“อ้าว...เหรอคะ แล้วพี่พลูเหน็พี่อ๋องหรอืเปล่าคะ”

ฌอนส่ายหน้าแล้วจงึเล่าต่อ

“ไม่เหน็หรอกจ้ะ พี่พลูมากบัเพื่อนๆ ไม่รู้ว่าฉลองอะไรกนัแต่ท่าทาง

เมาเอาเรื่อง แล้วที่พี่พลโูทร. มาเมื่อกี้กเ็ล่าให้ฟังว่าเมื่อคนือ้วกใส่ผูช้ายที่ไหน

กไ็ม่รู้”

“อ้วกใส่ผูช้ายที่ไหนกไ็ม่รู ้เอ...ท�าไมถงึมาพ้องกบัเรื่องของพี่กรล่ะคะ 

หรอืว่าคนที่พี่พลูอ้วกใส่คอืพี่กร”

“นั่นแหละที่พี่อ๋องก�าลงัคดิอยู่ถงึได้ท�าหน้าแปลกๆ ไงละ่จ๊ะ คนที่จะ

ให้ค�าตอบเราได้กค็อืพี่พลู”

เสยีงของสมาร์ตโฟนที่ดงัขึ้นท�าให้ทั้งคูพ่ากนัหนัไปมองด้วยความหวงั 

แล้วต่างกย็ิ้มออกมาเมื่อเหน็ชื่อคนที่โทร. มา ฌอนหยบิมาแล้วกดรบัทนัท ี

หลงัจากคุยอยู่พกัใหญ่กว็างหูก่อนจะฝืนยิ้มให้ภรรยา

“เป็นอย่างที่เราคดิจรงิๆ”

“หมายความว่าผู้หญิงที่อ้วกใส่พี่กรคือพี่พลู แต่พี่พลูรู้จักพี่กรด้วย

หรอืคะ หนูจ�าได้ว่าทั้งคู่ยงัไม่เคยเจอกนัเลย”

ขวัญชีวาพูดด้วยน�้าเสียงกึ่งสงสัย เพราะตอนงานท�าบุญที่โรงงาน
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ทักษกรไม่อยู่ไปต่างประเทศ ส่วนตอนงานแต่งงานของเธอกับฌอนนั้น 

หริญัญกิาร์กป็่วยเป็นอสีุกอใีส

“คอือย่างนี้...”

ฌอนเล่าเรื่องที่เคยได้ยนิผู้เป็นพี่สาวพูดถงึพี่ชายของภรรยาให้ฟัง

“อ๋อ แสดงว่าพี่พลูรู้จกัพี่กรจากเพื่อนนี่เอง” 

ขวญัชวีาพดูแล้วดวงหน้าสะสวยกป็รากฏรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ขึ้นมา ซึ่งคน

เป็นสามมีองแล้วเสยีวสนัหลงัวาบ

“ยิ้มแบบนี้หมายความว่าไงจ๊ะหนูวา”

“พี่อ๋องคิดว่าเหตุการณ์ของพี่กรกับพี่พลูเป็นเรื่องแปลกไหมล่ะคะ 

คนสองคนที่สมควรจะเจอกันนานแล้วแต่ไม่เจอกัน กลับมาเจอกันใน

เหตกุารณ์ชวนอหิลกัอเิหลื่อ คล้ายๆ กบัตอนที่หนูเจอกบัพี่อ๋องครั้งแรกเลย

นะคะ แต่ของพี่พลูหนกักว่าตรงฝากรกัพี่กรด้วยอ้วกนี่แหละค่ะ”

ฌอนยิ้มกว้าง ยกนิ้วจิ้มหน้าผากมนของคนพูดอย่างเอน็ดู

“อย่าบอกนะว่าหนูวาจะจบัคู่พี่ชายตวัเองกบัพี่สาวพี่อ๋อง”

“แน่นอนค่ะ น่าจบัคูจ่ะตาย แล้วพี่อ๋องกบ็อกว่าพี่กรไม่ได้มทีท่ีาโกรธ

อะไรที่ถูกอ้วกใส่ทั้งที่เป็นเรื่องน่าโกรธจะตาย”

ฌอนเล่าเรื่องที่ทักษกรชมขาหิรัญญิการ์ว่าสวยให้ฟังอีกเรื่อง ซึ่ง 

ขวญัชวีาฟังแล้วถงึกบัยิ้มกว้างอย่างถูกอกถูกใจ

“พี่กรชอบผู้หญงิขาสวย ทุกคนในบ้านรู้เรื่องนี้ด ีแต่ว่า...” ขวญัชวีา

หน้าม่อยลงทันทีเมื่อนึกถึงเรื่องบางอย่างขึ้นมา “พี่กรไม่ชอบผู้หญิงอายุ

มากกว่านี่สคิะเป็นปัญหา”

“พี่พลูกด็ูไม่ชอบหน้าพี่ชายหนูวาทั้งที่ยงัไม่เคยรู้จกัเหมอืนกนัจ้ะ”

“โชคดนีะที่พี่อ๋องไม่แนะน�าพี่พลใูห้พี่กรรูจ้กั ไม่งั้นลุน้ไม่ขึ้นแน่นอน”

“พูดยังกับตอนนี้ลุ้นขึ้นอย่างนั้นแหละ แล้วพี่อ๋องมองว่าวงจรชีวิต

ของทั้งคู่ไม่น่ามาเจอกนัได้หรอก”

ฌอนพูดตามความคิดของตัวเอง ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับภรรยานัก 
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เพราะฟังจากค�าพูดกร็ู้ว่าพี่สาวไม่ปลื้มทกัษกร แล้วตวัทกัษกรเองกไ็ม่ชอบ

ผู้หญงิอายุมากกว่าอกีต่างหาก

“เรื่องนี้ปล่อยให้หนูจดัการเอง พี่อ๋องเป็นผู้ชมห่างๆ กพ็อค่ะ”



๓
ผู้ชายคนนี้ชื่อทักษกร

บรษิทั เออาร์ คอนสตรกัชนั จ�ากดั (มหาชน)
ตึกสูงสี่สิบชั้นรูปทรงแปลกตาที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมถนนรัชดาภิเษก

ไม่มใีครในบรเิวณนั้นไม่รูจ้กั เพราะตกึที่ว่าเป็นที่ตั้งของบรษิทัก่อสร้างยกัษ์

ใหญ่อย่างบรษิทั เออาร์ คอนสตรกัชนั จ�ากดั (มหาชน) หรอืที่คนในวงการ

รูจ้กัในนาม อรยิะสตัย์กรุป๊ ซึ่งเป็นบรษิทัก่อสร้างตดิอนัดบัต้นๆ ของเมอืง

ไทย ที่เน้นหนกัก่อสร้างแต่สิ่งใหญ่ๆ เท่านั้น

ตามสโลแกนที่ว่า ‘สรรค์สร้างแต่สิ่งใหญ่ๆ ใส่ใจทุกสิ่งที่สร้างสรรค์’

ชื่อเสยีงของเอกดนยั ผูเ้ป็นเจ้าของนั้น ในวงการก่อสร้างต่างรู้จกักนั

เป็นอย่างดี เพราะตระกูลอริยะสัตย์ประกอบธุรกิจก่อสร้างมายืนยาวนาน

หลายสิบปี ที่ส�าคัญยังยืนอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตที่บ่มเพาะ

สอนกนัมาจากรุน่สูรุ่น่ และในยคุของเอกดนยัดเูหมอืนจะเจรญิรุ่งเรอืงและ

โดดเด่นถงึขดีสุด

ทุกสิ่งอย่างที่น�าไปสู่ความส�าเร็จทั้งด้านฝีมือและชื่อเสียงมาจาก 

มนัสมองที่เฉลยีวฉลาด ความคดิเฉยีบคม ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
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อยู่กบัที่ รวมกบัพื้นนสิยัที่ไม่ชอบเอาเปรยีบใครและกอ็ย่าหวงัว่าจะให้ใคร

มาเอาเปรยีบได้ กล้าแขง็เมื่อถงึจุดที่ต้องแขง็ และพร้อมจะยดืหยุ่นเมื่อถงึ

เวลาต้องยอม

คณุลกัษณะเด่นที่ว่าของเอกดนยั ถ่ายทอดมายงับตุรชายทั้งสามคอื 

กฤตนยั นราวชิญ์ และทกัษกร จนแทบจะหมดสิ้น แม้แต่บุตรสาวคนเดยีว

อย่างขวญัชวีาที่ไม่ได้ช่วยงานในบรษิทักย็งัได้รบัจดุเด่นที่ว่ามาจนเตม็เป่ียม

เช่นกนั 

นอกจากนั้นบุตรชายแต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกัน บุตร

ชายคนโตคือกฤตนัยควบคุมงานทางด้านออกแบบก่อสร้าง ซึ่งสั่งสม

ประสบการณ์จากการท�างานในบรษิทัก่อสร้างชั้นน�าของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ส่วนนราวชิญ์ซึ่งเป็นบุตรชายคนรองรบัผดิชอบงานด้านวศิวกรรม ที่เจ้าตวั

เรียนจบจากประเทศเยอรมนี ทักษกรบุตรชายคนสุดท้องเรียนจบบริหาร 

ธุรกิจมาจากประเทศอังกฤษ จึงรับผิดชอบดูแลทางด้านการบริหารจัดการ

ทั้งหมดของบรษิทั

และที่โดดเด่นไม่แพ้เรื่องงานของบุตรชายคนเล็กอย่างทักษกร คง

เป็นเรื่องรปูร่างหน้าตาที่เหนอืกว่าพี่ชายทั้งสองอยูบ้่างบางส่วนอาจเป็นเพราะ

เจ้าตัวมีหน้าตาละม้ายไปทางขวัญชีวาน้องสาวคนเดียว จึงท�าให้มีทั้งความ

สวยและความหล่อเหลาผสมผสานกนั กลายเป็นเอกลกัษณ์ที่ไม่เหมอืนใคร

และไม่มใีครเหมอืน จนเป็นที่ต้องตาต้องใจของทั้งสตรเีพศและสตรข้ีามเพศ 

รวมไปถงึเกย์กบักะเทย

นอกจากบุตรชายแต่ละคนจะมากไปด้วยความสามารถ ตวับุตรเขย 

อย่าง ฌอน เผงิ ซึ่งเป็นนกัธรุกจิหนุม่ดาวรุง่อนาคตไกลลกูครึ่งไทย-ไต้หวนั 

ทายาทเจ้าของบริษัทผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของไต้หวันก็มีความ

สามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั ส่งผลท�าให้อาณาจกัรเออาร์ กรุป๊ มศีกัยภาพ

และยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดมิ



36  l  หั ว ใ จ รั ก ข อ ง ทั ก ษ ก ร

เจนจริามองหญงิสาวสวยในชุดจมัป์สูทสเีขยีวใบตอง ที่เดนิถอืแฟ้ม
เอกสารออกมาจากห้องท�างานของทักษกรผู้เป็นเจ้านายด้วยใบหน้าหงิกงอ

ไม่สบอารมณ์ ท�าเอาเลขานุการอย่างเธอต้องส่ายหน้าอย่างอ่อนอกอ่อนใจ 

เพราะนบัตั้งแต่เช้าหญงิสาวผูน้ี้นบัเป็นรายที่สี่แล้วที่เข้าไปในห้องเจ้านายของ

เธอแล้วออกมาด้วยท่าทางแบบที่เหน็

เจ้านายให้เธอเฟ้นหาบรษิทัออกแบบตกแต่งภายในห้องประชมุเก่าที่

จะเปิดเป็นบรษิทัรบัรโีนเวต ซึ่งตอนนี้ก�าลงัเป็นที่นยิมอย่างสงูทั้งในส่วนของ

ผู้ประกอบการและลูกค้า ตัวแทนของบริษัทที่เธอติดต่อเข้ามาคุยงานกับ 

เจ้านายล้วนแล้วแต่มากด้วยฝีมอืและมชีื่อเสยีงแทบทั้งสิ้น

แต่...ดูเหมอืนจะไม่ถูกอกถูกใจคนเป็นเจ้านายเลยสกัราย

“แล้วเมื่อไหร่จะได้ลงมอืท�าล่ะเนี่ย” คนเป็นเลขาฯ บ่นพมึพ�าแล้วส่าย

หน้าไปมาอกีครั้ง 

ยังไม่ทันได้คิดอะไรต่อไป เสียงอินเทอร์โฟนบนโต๊ะท�างานก็ดังขึ้น

พร้อมกับน�้าเสียงขุ่นๆ ของคนในความคิดราวกับรู้ว่าก�าลังถูกเธอนินทา 

อยู่

“เจตน์ เข้ามาหาฉนัหน่อย”

คนถกูเรยีกว่าเจตน์แทบจะร้องกรี๊ดออกมา ทั้งนกึก่นด่าคนเรยีกอยู่

ภายในใจ บอกให้เรยีกว่าจจีี้ให้ตดิปากจะได้เคยชนิกไ็ม่เคยท�าตามค�าขอร้อง

ของเธอเลยสักครั้ง เรียกเจตน์อยู่ได้ฟังแล้วขนหัวลุกทุกที แม้ในใจจะนึก

ก่นด่าแต่ก็คว้าสมุดและแฟ้มงานเดินเข้าไปในห้องของคนเป็นเจ้านายโดย

เรว็ เพราะฟังจากเสยีงแล้วน่าจะอารมณ์ไม่ดนีกั

ครั้นเข้าไปในห้องเจนจริากร็ูว่้าความคดิของตวัเองนั้นถกูต้องเกนิร้อย

เปอร์เซ็นต์ เมื่อเห็นดวงหน้าที่แม้จะหล่อเหลาของเจ้านายแต่ก็แฝงความ

หงุดหงดิงุ่นง่านเอาไว้จนเตม็เปี่ยม

“ว่าไงคะบอส ไม่คดิจะถูกใจใครเลยสกัคนหรอืคะ”

“ถูกใจ?” คนเป็นเจ้านายย้อนถามน�้าเสียงขุ่น “ฉันไม่ได้ให้แกหา
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บรษิทัเพื่อเลอืกตวัแทนที่มาเป็นแฟนฉนันะไอ้เจตน์”

คนถูกเรียกไอ้เจตน์เม้มปากแน่นแล้วหันไปมองประตู เมื่อแน่ใจว่า

ตวัเองไม่ลมืลอ็กกเ็ท้าเอวแผดเสยีงดงัลั่นใส่คนเป็นเจ้านาย กระทั่งลมืแอ๊บ 

ท่าทางของผู้หญิงที่ท�าจนเคยชิน ทั้งยังลืมไปว่าอีกฝ่ายเป็นเจ้านายผู้ให ้

เงนิเดอืนตวัเอง

“ไอ้คุณบอส ฉนับอกแกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเรยีกเจตน์ให้

เรยีกจจีี้ ตอนนี้ฉนัไม่ได้ชื่อสมเจตน์แต่ชื่อเจนจริาแล้วโว้ย เข้าใจไหม”

ค�าว่า ‘ไอ้คุณบอส’ ที่ถูกเรยีกท�าให้ทกัษกรซึ่งมอีารมณ์หงุดหงดิที่เกดิ

ขึ้นจากหญิงสาวตัวแทนของบริษัทต่างๆ ที่เขาแทบจะไล่ออกไปตั้งแต่เห็น

ครั้งแรก ถึงกับหลุดหัวเราะออกมาอย่างอดขันเพื่อนสนิทสมัยเรียน

มหาวทิยาลยัของตวัเองไม่ได้

“ฉนัไม่ชนิและไม่พร้อมจะชนิกบัชื่อของแกไอ้เจตน์” 

“ไม่ใช่เรื่องชนิหรอืไม่พร้อม แต่แกไม่ยอมเรยีกเองไอ้กร”

จากค�าว่าไอ้คุณบอสตอนนี้ถูกเปลี่ยนเป็นเรียกชื่อเล่นโดยไม่หวั่นว่า

อกีฝ่ายจะเป็นถงึเจ้านายเลยแม้แต่น้อย แสดงถงึความสนทิสนมของทั้งคูท่ี่

มตี่อกนัก่อนเจ้าของร่างระหงจะทรุดลงนั่งด้วยท่าทกีระแทกกระทั้น

“ชื่อสมเจตน์กด็อียู่แล้ว เดาะเปลี่ยนเป็นเจนจริา”

ทักษกรมองเจนจิราหรือชื่อเดิมว่าสมเจตน์ที่อยู่ในชุดสูทหรูคัตติง

เนี้ยบ เหมาะสมกบัต�าแหน่งเลขานกุารส่วนตวัของเขา รวมทั้งหน้าตาสะสวย

จนผูห้ญงิแท้ๆ อายด้วยสายตาขบขนั ตวัเขาและอกีฝ่ายเป็นเพื่อนร่วมคณะ

เดียวกันตอนเรียนมหาวิทยาลัย และที่ส�าคัญเมื่อก่อนเจ้าตัวไม่ได้มีวี่แวว

หรอือาการบ่งบอกว่าจะเบี่ยงเบนทางเพศเลยสกันดิ มหิน�าซ�้ายงัเคยร่วมไล่

เตะเพื่อนกะเทยที่มาเจ๊าะแจ๊ะเขาอกีต่างหาก ไม่นกึว่าหลงัจากตนเองไปเรยีน

อยู่ต่างประเทศไม่กี่ปี กลบัมาจะเจอเพื่อนสนทิกลายมาเป็นหญงิสาวสวยที่

ไม่เหลอืเค้าเดมิให้เหน็เลยแม้แต่น้อย 

เมื่ออกีฝ่ายมาหาที่บรษิทัและบอกว่าตวัเองคอืสมเจตน์ ตอนแรกเขา
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ยังไม่เชื่อจนกระทั่งต้องมีหลักฐานยืนยัน และนับจากวันนั้นเจ้าตัวก็กลาย

มาเป็นเลขาฯ ของเขา ที่มคีวามสามารถหลากหลาย ท�างานได้ทั้งฝ่ายบุน๋และ

บู๊ และมไีม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าเจนจริาเป็นอดตีผู้ชายมาก่อน

“คุณบอสขา นั่งเงยีบแบบนี้คดิอะไรกบัจจีี้อยู่หรอืเปล่าคะ” เจนจริา

หรือชื่อดั้งเดิมว่าสมเจตน์พูดลากเสียงยาวอย่างหยอกเย้า แกล้งช้อน

ตาหวานมองเพื่อนสนทิที่ตอนนี้เปลี่ยนสถานะมาเป็นเจ้านาย “แล้วคนสวย

ตั้งแต่ศรีษะจดเท้าแบบเดี๊ยนจะให้ชื่อสมเจตน์ คุณบอสคดิว่ามนัเหมาะสม

แล้วหรอืค้า”

“แกไม่ต้องมาท�าเสียงกระแดะและมองฉันด้วยสายตาแบบนี้เลยนะ

เจตน์ เดี๋ยวเกิดหมั่นไส้ขึ้นมาจะเตะโด่งแกออกไปนอกห้องไม่ทัน แกก็รู้ 

นี่นาว่าฉนัเตะคนแบบแกมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว หรอือยากจะลอง”

คนเป็นเจ้านายพดูน�้าเสยีงเหี้ยม ไม่ได้มองว่าคู่สนทนาของตวัเองเป็น

หญงิสาวที่สวยตั้งแต่ศรีษะจดเท้าอย่างที่เจ้าตวัพดูออกมาปาวๆ แต่อย่างใด 

ทั้งไม่เคยมองอกีฝ่ายเป็นสตรเีพศเลยสกัครั้ง เพราะไม่สามารถลบภาพเก่าๆ 

สมัยตอนเป็นบุรุษเพศได้ ตัวคนแกล้งพูดยั่วก็รู้จุดเดือดจุดนี้ของคนเป็น 

เจ้านายกึ่งเพื่อนดจีงึลดท่าทลีง แต่กย็งัอดไม่ได้ที่จะพดูหยอกเย้าออกไปอกี

นดิหนึ่งว่า

“แหม บอสจะใจร้ายเตะโด่งคนสวยอย่างจจีี้ได้เชยีวหรอืคะ”

ตาดุวาบที่ส่งมาจากดวงหน้าหล่อเหลา ท�าให้เลขาฯ ขี้แกล้งเลกิเล่น

แล้วเปลี่ยนท่าทเีป็นจรงิจงั

“แหม...ไอ้กร ฉันเห็นแกหน้าเครียดๆ เลยพูดหยอกเล่น แค่นี้ก็ 

ท�าเป็นโมโหไปได้”

ค�าพูดที่เปลี่ยนกลับมาเป็นสถานะเพื่อนเหมือนเดิมท�าให้สีหน้าของ

ทกัษกรค่อยคลายลง

“คราวหน้าหยอกกห็ดัมองทศิทางลมด้วย”

เจนจริามองหน้าเจ้านายพลางคดิในใจอย่างสงสยั หญงิสาวที่เข้ามา
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พรเีซนต์งานกล็้วนแล้วแต่หน้าตาสวยๆ ทั้งนั้น เหตุไฉนเจ้านายของเธอถงึ

อารมณ์ไม่ดอีกี

“ตกลงว่าบอสไม่ถูกใจใครเลยสกัคนหรอืคะ”

แม้จะอยู่กนัตามล�าพงั แต่เจนจริามกัจะใช้ค�าพูดกบัเพื่อนสนทิด้วย

ถ้อยค�าให้เกยีรตแิละเป็นงานเป็นการทกุครั้ง ยกเว้นเวลาอยากจะพดูกระเซ้า

เย้าแหย่ยามอยู่กนัตามล�าพงัอย่างเมื่อกี้เท่านั้น

“ถูกใจอะไรเล่า ฉันอยากรู้นักว่าแต่ละคนจะมาพรีเซนต์งานหรือจะ

มาพรเีซนต์ตวัเองกนัแน่ แต่งตวักนัยงักบัอยู่ในงานมอเตอร์โชว์กไ็ม่ปาน”

คนเป็นเลขาฯ หวัเราะคกิ ไม่แปลกใจกบัปากของคนเป็นเจ้านายนกั

“แหม...ปากจดันะคะ เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรกแ็ล้วแต่ หน้าตา

หรือการแต่งตัวก็เป็นสิ่งส�าคัญ ดังนั้นการพรีเซนต์ตัวเองก่อนเรื่องงานก็

ไม่ใช่เรื่องแปลกนกัหรอกค่ะ”

ทักษกรนึกถึงหญิงสาวจากบริษัทรับตกแต่งภายในชื่อดังเมื่อครู่นี้ 

ที่เขาแทบจะไล่ตะเพิดออกไปตั้งแต่เข้ามา เพราะแม่เจ้าประคุณนุ่งสั้นมาก 

ซึ่งถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นอาจนกึไปถงึไหนต่อไหน

แม้ตวัเขาจะชอบผู้หญงิขาสวยแต่ที่เหน็กไ็ม่ใช่สเปก อะไรที่เกนิงาม

มากไปกม็กัไม่น่ามอง

เมื่อนึกถึงเรื่องขาสวยขึ้นมา ภาพของหญิงสาวในผับเมื่อหลายคืน

ก่อนก็ปรากฏขึ้นในมโนภาพทันทีทันใด เพราะนอกจากขาจะสวยไม่แพ้

หน้าตา ยงัฝากอ้วกเหมน็ๆ ไว้ที่ตวัเขาแล้วเผ่นหน ีนอกจากนั้นยงัท�าให้เขา

เกอืบถูกกะเทยหื่นปลุกปล�้าในห้องน�้าอกี

ทุกอย่างต้องโทษผู้หญงิคนนั้นเพยีงคนเดยีว!

โลกคงไม่กว้างเกนิไปส�าหรบัเขาหรอกน่า ชายหนุม่มั่นใจว่าสกัวนัต้อง

เจอผู้หญงิคนนั้นอกีแน่ จะช้าหรอืเรว็เท่านั้นแหละ

“อ้าว...ท�าไมเงยีบไปล่ะคะบอส”

ค�าถามของเลขาฯ ส่วนตวัท�าเอาทกัษกรที่ก�าลงัไพล่ไปคดิถงึเรื่องของ
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ผูห้ญงิที่อ้วกใส่เขา ต้องรบีไล่ภาพที่ว่านั่นออกไปในทนัทแีล้วกลบัมาพดูเรื่อง

งานที่คั่งค้างกนัอยู่

“ต่อไปนี้แกไม่ต้องนัดพวกบริษัทรับตกแต่งภายในมาให้ฉันแล้วนะ

เจตน์”

ค�าเรียกว่าเจตน์ของเจ้านายท�าเอาเจ้าของชื่อพ่นลมหายใจออกจาก

ปากอย่างอ่อนอกอ่อนใจ แต่คงท�าอะไรไม่ได้มากกว่านี้อกีแล้ว เพราะบอก

แล้วบอกเล่าไม่รูก้ี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่กไ็ม่เหน็ได้ผล เอาวะ อยากเรยีกกเ็รยีกไป

เอาตามที่สบายใจเลยนะบอส

“ไม่นดั แล้วจะท�ายงัไงล่ะคะ”

คนเป็นเจ้านายนั่งนิ่งไปชั่วครูร่าวกบัก�าลงัใช้ความคดิแล้วนกึอะไรขึ้น

มาได้

“แกจ�าล็อบบีของโรงแรมแถวๆ สีลมที่เราไปประชุมกับลูกค้าเมื่อ

เดอืนก่อนได้ไหม”

เจนจริานั่งนกึอยู่ครู่หนึ่งกค็ลี่ยิ้มออกมา

“จ�าได้ค่ะ ที่บอสบอกว่าล็อบบีโรงแรมนี้ตกแต่งไม่เหมือนโรงแรม

ทั่วไป นั่งแล้วเหมอืนอยูใ่นบ้านตวัเอง อย่าบอกนะคะว่าจะแต่งบรษิทัให้เป็น

บรรยากาศแบบนั้น”

“แกว่าไม่ดีหรือไง สร้างบรรยากาศให้พนักงานเกิดความเป็นกันเอง 

จะได้ท�างานกันอย่างไม่เคร่งเครียด อย่าลืมนะเจตน์ว่างานรีโนเวตน่ะยาก

กว่าก่อสร้างใหม่อกี แต่มนัเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ อรยิะสตัย์กรุ๊ป

รบัแต่งานก่อสร้างสิ่งใหญ่ๆ ทั้งนั้น ฉนัเลยอยากท�าของเลก็ๆ อย่างบ้านบ้าง”

ทกัษกรพดูยิ้มๆ ความจรงิเรื่องตกแต่งภายในนั้นหาคนมาท�าไม่ยาก 

เพราะบรษิทัเขาเป็นบรษิทัก่อสร้างอยู่แล้ว เพยีงแต่เขาต้องการงานตกแต่ง

ที่เป็นเอกลกัษณ์ซึ่งไม่เหมอืนใครและไม่มใีครเหมอืนเท่านั้น 

“ค่ะ เดี๋ยวจจีี้จะสบืเสาะว่าบรษิทัไหนตกแต่งลอ็บบโีรงแรมนั้นให้ค่ะ 

ไม่เกนิสองวนัค่ะ”
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หิรัญญิการ์มองลูกค้าภายในร้านที่เข้ามาใช้บริการกันอย่างไม่ขาด
ระยะด้วยความปลาบปลื้มใจ โดยเฉพาะด้านที่เป็นเฉพาะมุมน�้าชากบัขนม

หวานที่ล้วนแต่เป็นขนมชาววังที่หากินได้ยาก เพราะใช่ว่าใครๆ จะท�าได้ 

นอกจากจะสสีนัสวยงามแล้วรสชาตยิงัต้องอร่อยกลมกล่อมอกีด้วย

ชาที่หญิงสาวเสาะหามาไว้ในร้านก็ล้วนแล้วแต่เป็นชารสชาติดีทั้งสิ้น 

ราคาจงึค่อนข้างแพงพอสมควร แต่เธอยอมลงทนุเพื่อต้องการให้ลกูค้าที่เข้า

มาได้ดื่มด�่ากบัรสชาตแิละมคีวามสุขกบัการดื่ม

“คุณพลูคะ”

เสยีงเรยีกของนดิหน่อยพนกังานคนใหม่ท�าให้เจ้าของร้านสาวที่วนันี้

อยู่ในชุดกางเกงยนีสเีข้มกบัเสื้อแขนยาวสขีาวชะงกัความคดิต่างๆ ที่วิ่งวน

ในหัวสมอง พลางยกมือขึ้นขยับหน้ากากอนามัยที่ปิดหน้าไว้จนเกือบถึง

ดวงตา สาเหตุมาจากการเป็นหวดังอมแงม ซึ่งน่าจะเป็นผลพวงมาจากการ

ดื่มเหล้าในผบัคนืนั้นเป็นแน่

เมื่อนึกถึงคืนนั้นขึ้นมา ภาพเหตุการณ์ที่เธออ้วกใส่พี่ชายของน้อง

สะใภ้ก็ผุดวาบขึ้นมาในความทรงจ�าทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ สีหน้าเหลอๆ 

ปนตกใจของผู้ชายคนนั้นท�าเอาหริญัญกิาร์อดหวัเราะออกมาไม่ได้

“คุณพลูหวัเราะอะไรหรอืคะ”

คนก�าลังอยู่ในอารมณ์ขบขันหันไปมองพนักงานคนใหม่เจ้าของนาม

ว่านดิหน่อย แต่รปูร่างนั้นสงูใหญ่ผดิกบัชื่อราวกลบัหน้ามอืเป็นหลงัมอื ส่วน

เพื่อนคูห่ทูี่ชื่อปุย้นั้นชื่อกบัตวักต็รงกนัข้ามเช่นกนั เพราะผอมบางราวกบัจะ

ปลวิลมแต่กแ็ขง็แรงอย่างไม่น่าเชื่อ 

“อ๋อ เปล่าหรอกจ้ะ” ปฏเิสธตามความเคยชนิที่ต้องพูดเปล่าไว้ก่อน

นริมลมองหน้าเจ้านายสาวแล้วนกึสงสยัอยูใ่นใจ เมื่อกี้ยงัเหน็เจ้าตวั

หวัเราะคกิอยู่เลยแล้วบอกว่าเปล่า แต่เรื่องนี้ช่างมนัเถดิเพราะตอนนี้มเีรื่อง

ที่จะต้องแก้ปัญหารออยู่

“แล้วมอีะไรหรอืเปล่าจ๊ะ” 
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“คือลูกค้าโต๊ะนั้นค่ะคุณพลู” พนักงานสาวบุ้ยใบ้ไปทางอีกด้านหนึ่ง

ของร้าน “นดิเอากาแฟไปเสร์ิฟกบ็อกว่ากาแฟหวานไปแต่อกีคนที่มาด้วยกนั

กลบับอกว่าจดื จะพดูอธบิายอะไรกไ็ม่ยอมฟัง บอกแต่ว่าถ้าจะคุยขอคุยกบั

เจ้าของร้านอย่างเดยีว แต่หนมูั่นใจว่ากาแฟที่ชงไปไม่ได้เป็นอย่างที่ถกูต�าหนิ

มาเลยค่ะ เพราะหนทู�าตามที่พี่แต๋นบอกทกุอย่าง และลกูค้าที่เข้ามาดื่มก่อน

หน้านี้กไ็ม่มใีครเอ่ยปากบ่นเลยสกัคน”

ค�าบอกเล่าของพนักงานคนใหม่ท�าเอาเจ้าของร้านสาวที่ก�าลังอยู่ใน

อารมณ์ขบขนัต้องปัดความรูส้กึที่ว่าทิ้งไปในฉบัพลนั วนันี้ทพิวรรณขอลาไป

ท�าธุระส่วนตวั นริมลที่ถูกฝึกให้เป็นมอืรองจงึต้องรบัศกึหนกั แต่กท็�าได้ดี

มาตั้งแต่เปิดร้าน เพิ่งจะเจอปัญหากต็อนนี้แหละ หริญัญกิาร์ฟังแล้วคดิว่า

ปัญหาไม่น่าจะแก้ยาก ตอนสมยัท�างานตวัเธอเจอลกูค้าทั้งงี่เง่าเจ้าปัญหา แต่

กแ็ก้ไขคลี่คลายมาได้ด้วยดี

แค่นี้ไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงหรอกน่า หญิงสาวนิ่งไปครู่ราวกับคิด

ใคร่ครวญก่อนจะบอกกบัลูกน้อง

“นดิกลบัไปดูลูกค้าที่โต๊ะนั้นตามปกตเิถอะจ้ะ”

“แล้วจะให้นดิชงไปให้ใหม่ไหมคะคณุพล”ู ลกูน้องสาวเอ่ยถามสหีน้า

ตดิกงัวล

“ไม่ต้อง” หริญัญกิาร์ส่ายหน้าพลางยิ้มเลก็น้อย “เดี๋ยวพี่จดัการเอง 

จ�าไว้นะนดิ การชงให้ลูกค้าใหม่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ด”ี

ค�าพูดของเจ้านายสาวท�าเอาคนฟังคดิตามก่อนยิ้มแหยๆ 

“ค่ะคุณพลู”

ครั้นเดนิออกไปยงัโต๊ะที่เกดิปัญหา หริญัญกิาร์เหน็หญงิวยักลางคน

รปูร่างค่อนข้างท้วมแต่งกายงดงามสมวยัสองคน ดวูยัแลว้น่าจะอายรุุน่ราว

คราวเดยีวกบัมารดาของเธอ นั่งดื่มกาแฟด้วยท่าทางไม่สบอารมณ์นกั

“สวสัดคี่ะ เหน็เดก็บอกว่ากาแฟของที่นี่ไม่ถูกปากหรอืคะ”

ค�าทกัทายด้วยท่าทปีกตธิรรมดาไม่ได้เอาอกเอาใจอย่างที่ควรจะเป็น 
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ท�าเอาลกูค้าทั้งคูท่ี่ก�าลงัอยูใ่นอารมณ์ไม่สนุทรย์ีหนัไปมองสบตากนัแวบหนึ่ง 

ซึ่งปฏกิริยิาของทั้งคูก่ไ็ม่ได้พ้นสายตาที่ลอบมองของหริญัญกิาร์ไปได้ หญงิ

สาวนกึขนัอยู่ในใจเพราะพอจะเดาอะไรได้เลาๆ 

“ใช่ เราสองคนมาที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วเพราะติดใจในรสชาติ แต่

ท�าไมครั้งนี้ถงึไม่อร่อยเท่าครั้งก่อน”

“ไม่อร่อยเท่าครั้งก่อนแสดงว่ายงัอร่อยอยูบ้่าง ไม่ถงึกบัไม่อร่อยเลย

ใช่ไหมคะคุณพี่”

หญิงสาวเอ่ยถามยิ้มๆ พลางช�าเลืองมองไปยังกาแฟทั้งสองแก้วที่

พร่องไปเกนิครึ่ง ถ้าไม่อร่อยกไ็ม่น่าจะพร่องถงึเพยีงนี้

“เอ้อ...ค่ะ”

คนถูกย้อนถามอ้อมแอ้มตอบแต่สีหน้าดูดีขึ้นจากสรรพนามคุณพี่ที่

ถูกเรียก ซึ่งเป็นธรรมดาของคนทุกคน แม้ว่าอายุของตัวเองน่าจะใช้ค�าน�า

หน้าว่าคุณป้ามากกว่ากต็าม 

“แล้วกาแฟของคุณพี่หวานหรอืจดืไปคะ”

“ของพี่หวานค่ะ”

“ของพี่จดืไปค่ะ”

เจ้าของร้านสาวสวยคลี่ยิ้มจนเตม็หน้า

“ถ้าคณุพี่บอกว่ากาแฟของที่นี่รสชาตไิม่เป็นสบัปะรดหรอืแย่มาก ทาง

ร้านกจ็ะชงให้ใหม่โดยที่ของเก่าเรากไ็ม่คดิเงนิด้วยนะคะ แต่ถ้าบอกว่าหวาน

ไปหรอืจดืไปเรยีกว่าเป็นรสนยิมของผู้ดื่มมากกว่า”

“เอ้อ...”

หนึ่งในลูกค้าเริ่มเกิดอาการอึกอักด้วยผิดแผน เพราะเคยใช้แผนนี้

กับร้านอื่นมาแล้วและก็ได้ดื่มกาแฟฟรี และยังได้เค้กอร่อยแถมมาเป็นสิ่ง

ปลอบใจ แลกกบัการไม่เสยีชื่อเสยีงถ้ามกีารเอาไปพดูโพนทะนา ท�าให้ได้ใจ

เลยลองเอามาใช้กบัที่นี่ดูบ้าง 

แต่...ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเพราะถูกเจ้าของร้านพูดดักคอไว้หมด 
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จะบอกแต่แรกว่ากาแฟไม่อร่อยก็พูดได้ไม่เต็มปากเต็มค�า เพราะเป็นสิ่งที่

ตรงกนัข้ามกบัความเป็นจรงิ

“กาแฟของทางร้านเราไม่ได้ท�าตามสตูรเป๊ะอย่างทั่วๆ ไปค่ะ เราจะใช้

รสชาติเป็นกลางที่คนไม่ชอบหวานหรือจืดเกินไปก็รับได้ เพราะเราคงไม่

สามารถจดจ�ารสนยิมของลูกค้าที่เข้ามาได้หมดทกุคน แต่รบัรองวา่ของคณุ

พี่สองคนเราจะจ�าไว้เป็นพิเศษเลยค่ะ” คนพูดยังคงยิ้มกว้างอยู่เช่นเดิมแต่

ประโยคสุดท้ายนั้นคดิได้สองแง่สองมุม

“อ๋อค่ะ ถ้าอย่างนั้นพี่สองคนคงต้องขอตวัก่อน”

พดูจบลกูค้าทั้งคูก่พ็ากนัลกุขึ้นแล้ววางเงนิค่ากาแฟลงบนโต๊ะ แต่ไม่

ลมืที่จะหยบิแก้วกาแฟตดิมอืไปด้วย โดยมหีริญัญกิาร์มองตามไปจนลบัตา 

ก่อนจะช�าเลอืงมองเงนิบนโต๊ะที่จ่ายไว้เกนิราคาค่ากาแฟอย่างข�าๆ 

“คุณพลูเก่งจงัเลยค่ะ”

นริมลพูดชมหลงัเหน็ลูกค้าเจ้าปัญหาทั้งคู่ออกจากร้านไปแล้ว

“ไม่ได้เก่งหรอกก็แค่พูดความจริง ลูกค้าน่ะมีหลายประเภท อย่าง

เมื่อกี้คงคดิอยากดื่มกาแฟฟร ีซึ่งอาจจะเคยใช้ลกูไม้นี้มาแล้วเลยตดิใจ พอ

มาเจอพูดดกัคอเข้าเลยไปไหนไม่ถูก”

“ไม่อยากเชื่อเลยนะคะ แต่งตวักด็ ีดูภูมฐิาน”

“เดี๋ยวนี้หน้าตาหรอืการแต่งตวัใช้วดัอะไรไม่ค่อยได้หรอกจ้ะ แล้วจ�า

ที่พี่บอกไว้นะว่าถ้าเกิดปัญหาอย่างเมื่อกี้ เราจะแก้โดยการชงให้ลูกค้าใหม่

ไม่ใช่เป็นเรื่องถูกต้อง เพราะเราต้องมั่นใจในฝีมอืของตวัเอง ตวัลกูค้ายงัไม่

กล้าจะใช้ค�าว่ารสชาติไม่อร่อยแต่บอกว่าหวานไปหรือจืดไป ซึ่งนั่นไม่ใช่

ความผดิของเรา อย่างที่พี่บอกไว้ไงว่าเราจะชงตามสตูรเป๊ะๆ ไม่ได้ต้องปรบั

ตามความสมดุล ยิ่งถ้าจ�าหน้าลูกค้าได้จะยิ่งเป็นผลดตี่อตวัเรา”

“ค่ะคุณพลู”

นริมลพูดเสยีงอ่อยพลางมองเจ้านายสาวด้วยสายตาชื่นชม

“นดิช่วย...”



ฐิ ญ า ด า  l  45

หริญัญกิาร์ยงัพดูไม่ทนัจบประโยคด ีพนดิาพนกังานใหม่อกีคนที่เธอ

ให้ดูแลร้านอกีด้านกเ็ดนิหน้าตาตื่นตกใจเข้ามา

“คุณพลูคะ เกดิเรื่องแล้วค่ะ”

เจ้าของร้านสาวมองหน้าตาตื่นๆ ของหนึ่งในลกูน้องสาวคนใหม่พลาง

คดิในใจ วนันี้มนัเป็นวนัอะไรกนัท�าไมถงึมแีต่เรื่องทั้งที่ก่อนหน้านี้ยงัมคีวาม

รู้สกึชื่นชมยนิดอียู่เลย

“เรื่องอะไรหรอืจ๊ะปุ้ย”

“มีลูกค้าเข้ามาจะสั่งขนมถ้วยตะไลกับเล็บมือนางค่ะ พอปุ้ยบอกว่า

ไม่มเีลยโวยวายใหญ่เลยค่ะ”

หิรญัญิการ์ฟังสาเหตุแล้วเลิกคิ้วเรยีวจดหางตาขึ้นสูงก่อนจะเหยียด

ยิ้มออกมา

“ปุ้ยกลับไปดูแลลูกค้าก่อนแล้วกัน และบอกไปว่าไม่เกินสองนาที

เดี๋ยวเจ้าของร้านจะไปเคลยีร์เอง”

พนดิามองหน้าเจ้านายสาวอย่างงงๆ เพราะอกีฝ่ายไม่ได้มทีท่ีาตื่นเต้น

ตกใจแต่อย่างใด ถ้าเป็นตวัเองแค่ได้ยนิเสยีงคนโวยวายกค็งขวญัหนดีฝี่อ

ไปแล้ว

“ค่ะคุณพลู”



๔
โลกแคบหรือพระพรหมแกล้ง

เจ้าของร้านสาวเดินตรงรี่ไปยังโซนที่จัดไว้ส�าหรับบริการน�้าชากับ
ขนมชาววัง แล้วหันไปมองรอบกายซึ่งตอนนี้มีเพียงโต๊ะเดียวที่ลูกค้าก�าลัง

ส่งเสยีงเอะอะโวยวาย ก่อนจะเดนิหน้าถมงึทงึตรงไปยงัโต๊ะที่ว่าแล้วเอ่ยถาม

เสยีงดงั

“คนไหนคะที่อยากกนิขนมถ้วยตะไลกบัเลบ็มอืนาง ขนมถ้วยตะไล

น่ะไม่มหีรอกค่ะ แต่เลบ็มอืนางน่ะมแีต่เลบ็เจ้าของร้าน สนใจเอาไปกนิก่อน

ไหมคะ”

ทุกคนในโต๊ะเงียบกริบ พนิดาที่ยืนอยู่ถึงกับอ้าปากค้างมองคนเป็น

เจ้านายอย่างไม่เชื่อสายตา ด้วยมักจะได้ยินพี่แต๋นพูดเตือนเสมอว่าลูกค้า

คอืพระเจ้า แล้วคุณพลูพูดกบัลูกค้าแบบนี้กไ็ด้หรอื

“เจ้าของร้านนี้ดจุงัเลยว่ะ” ชายหนุม่ผมยาวหน้าเหี้ยมจากเรยีวหนวด

เหนอืรมิฝีปาก ซึ่งนั่งอยู่ทางขวาพูดพลางส่งยิ้มแหยๆ ให้

“นั่นส ิแล้วใครจะกล้าเข้าร้านวะนี่” หญงิสาวผวิคล�้าตาคมที่นั่งใกล้ๆ 

กนัพยกัหน้าเหน็ด้วย “ไหนใครบอกว่าลูกค้าคอืพระเจ้าไม่ใช่เหรอ”
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“เจอเจ้าของร้านแบบนี้รบัรองว่ามแีต่เจ๊งกบัเจ๊งเท่านั้น” ชายหนุ่มผวิ

ขาวจดัหน้าตาดพีดูเสยีงแหลม ท่าทางกระตุง้กระติ้งที่บ่งบอกว่าเป็นเพศไหน

เจ้าของร้านสาวเท้าเอวฉบั ยกมอืชี้กราดแล้วส่งเสยีงลอดไรฟันออก

ไป

“จะเจ๊งหรือไม่เจ๊งมันก็เรื่องของ...ฉัน แล้วพวกแกเล่นสนุกกันพอ

หรอืยงั มนัน่านกั พี่ชาตนิะพี่ชาตกิเ็ป็นไปกบัเขาด้วย” หริญัญกิาร์เอ่ยถาม

เสยีงดงั ดวงตาคู่สวยวาววบัด้วยความโกรธจดั เพราะลูกค้าโต๊ะนี้คอืกลุ่ม

เพื่อนสนทิของตวัเองไม่ใช่ใครที่ไหน 

ทั้งสามคนหันไปมองหน้ากัน ก่อนชายหนุ่มผมยาวหน้าเหี้ยมจะ

เปลี่ยนจากยิ้มแหยๆ เป็นเจื่อนๆ 

“เฮ้ย...โกรธจริงหรือวะพลู ก็แค่อยากหยอกเด็กใหม่ร้านแกเล่น 

เท่านั้นเองน่ะ”

“นั่นส ิทุกอย่างเกดิจากความคดิของนงันนนี่คนเดยีว ฉนักบัพี่ชาติ

เป็นเพยีงผู้ร่วมแสดงด้วยเท่านั้น”

คนถูกโบ้ยใส่หนัไปส่งค้อนให้เพื่อนทั้งสอง

“แหม ทอีย่างนี้มาโทษฉนัคนเดยีวเลยนะนงัสา แกกบัพี่ชาตกิเ็หน็ดี

เห็นงามไปด้วยตั้งแต่แรกไม่ใช่หรือไง” ครั้นเห็นสีหน้าถมึงทึงของเจ้าของ

ร้านสาว ที่มองดกูร็ูว่้าก�าลงัโกรธจดักใ็ห้นกึครั่นคร้ามอยูใ่นใจ เพราะไม่เคย

เหน็อกีฝ่ายโกรธถงึเพยีงนี้ “แกโกรธจรงิๆ หรอืพลู”

“จรงิ” หริญัญกิาร์ตอบน�้าเสยีงเข้ม “พวกแกหยอกเล่นกนัสนกุสนาน

แต่เดก็ของฉนัไม่ได้คดิแบบนั้นด้วย เล่นอะไรกนับ้าๆ แล้วปุย้เพิ่งมาอยูใ่หม่

ได้ไม่กี่วนั แกเล่นแบบนี้ได้ยงัไงหา...”

หลงัจากด่ากลุ่มเพื่อนสนทิที่เข้ามาแกล้งป่วนจนหน�าใจ หริญัญกิาร์

จงึทรุดนั่งลง

“ฉันขอโทษนะพลูที่เล่นอะไรบ้าๆ ออกไป” คนต้นคิดอย่างชานนท์

พูดขอโทษเสยีงอ่อย 
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“พี่กเ็หมอืนกนั ไม่น่าเล่นตามนนนี่มนัเลย” 

ปิยะชาตพิูดเสยีงอ่อยไม่แพ้กนั ตามด้วยมารสิา 

“ฉนักข็อโทษนะพลู ลมืไปว่านี่เป็นร้านกาแฟไม่ใช่สถานที่ส่วนตวั”

“ไม่ต้องมาขอโทษฉนั คนที่พวกแกควรต้องขอโทษคอืพนกังานของ

ฉัน ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกแกสองคนคือมัณฑนากรฝีมือดีของไอดีโอ้

ดไีซน์” เจ้าของร้านสาวยงัด่าเพื่อนคอืชานนท์กบัปิยะชาตไิม่เลกิ

“ก�าลังจะเป็นอดีตไปแล้วโว้ย เพราะฉันกับพี่ชาติยื่นใบลาออกตาม

แกออกมาไง”

ชานนท์พูดเสียงแหลมก่อนจะหันไปทางพนิดาที่ยังคงยืนหน้าเหลอ

อยู่ แม้จะจบัต้นชนปลายของเรื่องราวได้แล้วกต็าม

“พวกพี่ต้องขอโทษด้วยนะ พี่กบัไอ้พวกนี้เป็นเพื่อนสนทิของเจ้านาย

น้องน่ะ พี่กบัเพื่อนๆ แค่อยากเย้าหยอกเล่นเฉยๆ แต่กผ็ลดสี�าหรบัตวัน้อง

นะว่าเวลาเจอกับสถานการณ์เช่นนี้จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไง แต่แหม...

เล่นได้แค่แป๊บเดยีวดนัไปตามเจ้าของร้านมาเลย” 

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ปุ้ยเองยงัใหม่อยู่ เจอแบบนี้เลยท�าอะไรไม่ถูก”

จากที่ตอนแรกรู้สกึฉุนกกึที่พวกเพื่อนๆ ของเจ้านายสาวเล่นกนัแรง

ท�าเอาเธอตกอกตกใจ แต่เมื่อคิดดูแล้วก็เป็นผลดีกับตัวเองเพราะจะได้จ�า

ไว้เป็นประสบการณ์

“ปุ้ยไปดูลูกค้าอื่นเถอะจ้ะ เดี๋ยวพี่ดูแลพวกนี้เอง บอกนิดด้วยว่าพี่

ขอมะปี๊ดโซดาสามแก้ว ส่วนพี่ขอน�้ามะปี๊ด”

“ค่ะคุณพลู”

หลังร่างของพนักงานรูปร่างผอมบางราวกับจะปลิวลมลับสายตาไป

แล้ว ชานนท์กห็นัไปทางเจ้าของร้านสาว

“เดี๋ยวนี้ท�าไมแกปากจดันกัวะยายพลู ด่าฉอดๆ จนกะเทยอย่างฉนั

กลวัปากแกเลยว่ะ” 

คนถกูหาว่าปากจดัถอนหายใจเฮอืกใหญ่ก่อนจะสาธยายถงึสาเหตุให้
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เพื่อนๆ ฟัง

“เมื่อกี้ฉนัเพิ่งรบัมอืลูกค้าที่ใช้ลูกไม้อยากกนิของฟรมีาหยกๆ อารมณ์

ยงัเสยีไม่หายมาเจอพวกแกเล่นแบบนี้จะไม่ให้ฉนัโกรธได้ยงัไง” พูดแล้วก็

เล่าถงึพฤตกิรรมของลูกค้าที่เพิ่งเจอมาให้ฟัง

“ลกูค้าที่หวงักนิฟรแีบบนี้มเียอะแต่แกกร็บัมอืไดด้นีี่หวา่ สมกบัเป็น

แกจรงิๆ” 

สมยัท�างานในบรษิทัไอดโีอ้ดไีซน์ คนที่หวัดแีละแก้ไขปัญหาได้ดทีี่สดุ

ในกลุ่มคือหิรัญญิการ์ ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะเจาะจงเลือกอีกฝ่ายท�างาน

ให้เพราะรู้ในฝีมือ ตอนยื่นใบลาออกเจ้าของบริษัทยื้อไว้สุดก�าลังแต่ก็ต้อง

ยอมแพ้

“ฉนักไ็ม่ค่อยเจอนะ ส่วนใหญ่เจอแต่ลูกค้าดีๆ  ทั้งนั้น”

ปิยะชาตเิหลยีวมองไปรอบๆ ร้านของเพื่อนแล้วเปรยขึ้นว่า “ร้านของ

แกแปลกดไีม่ซ�้าแบบใคร ความคดิแหวกแนวดนีะพลู”

“ใช่ ฉันชอบเพดานร้านแกจัง ฉันอยากหายไปในนั้นแล้วเจอท่าน 

เจ้าคุณแบบในละครเรื่องที่นางเอกหายไปในกระจกน่ะ ถ้าฉันเจอผู้ชาย

หล่อๆ แบบนั้นนะ ฉนัจะไม่กลบัมาอกีเลย”

“ฉนัว่าถ้าแกหายไปในเพดานกค็งเจอแต่ตุก๊แกแหละว่ะ คงไม่ได้เจอ

เจ้าคุณอย่างที่แกคดิหวงัหรอก” ปิยะชาตวิ่าเข้าให้น�้าเสยีงกลั้วหวัเราะ

“แหม...ไอ้พี่ชาติ ไอ้ปากสร้างสรรค์แต่สิ่งชั่วร้าย” ชานนท์ด่าเสียง

แหลมก่อนพูดด้วยท่าทหีวาดๆ “แต่ฉนัขอตติงิชื่อร้านแกหน่อยนะนงัพล ูตั้ง

มาได้ว่าเรอืนซ่อนกลิ่น ฟังแล้วมนัหลอนๆ พกิล ชื่อเหมอืนบ้านผสีงิยงัไง

ยงังั้น”

“อ้าว เมื่อกี้เพิ่งชมว่าชอบเพดานออกไปหยกๆ” มารสิาพูดขดัคอขึ้น

ยิ้มๆ 

“ไม่เกี่ยวกนั หรอืแกคดิว่าเรอืนซ่อนกลิ่นชื่อไม่หลอนนงัสา”

“แหม...ฉันก็แซวแกเล่นและก็เห็นด้วยเรื่องชื่อ” มาริสาพูดกลั้ว
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หวัเราะแล้วจงึหนัไปทางเจ้าของร้าน “ฉนัจะถามแกตั้งหลายหนแล้วว่าที่แก

ตั้งแบบนี้มคีวามหมายอะไรซบัซ้อนหรอืเปล่าพลู”

“ชื่อร้านคณุยายเป็นคนตั้ง ซ่อนกลิ่นหมายถงึการซ่อนกลิ่นหอมของ

เครื่องดื่มในร้านให้คนเข้ามาค้นหาไง ความหมายง่ายไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่

แกคดิหรอก”

คราวนี้คนฟังทั้งสามที่คอยเงี่ยหฟัูงพากนัถอนหายใจพร้อมกนัราวกบั

นดั 

“แค่นี้! ฉันก็นึกว่ามีอะไรลึกลับหรือลับลมคมในอะไร” ชานนท์บ่น

อุบ อาการหวาดๆ หายไปในฉับพลันซึ่งก็ได้รับการพยักหน้าเห็นด้วยจาก

มารสิา

“นั่นส ิชื่อแปลง่ายๆ แต่ดนัไปคดิซะไกล” 

“นี่แหละที่เขาบอกว่าภาษาดิ้นได้ไง” ปิยะชาตพิูดยิ้มๆ ท�าให้ใบหน้า

น่ากลวัค่อยน่ามองขึ้น

“นี่นังพลู” ชานนท์ที่คิดถึงเรื่องบางเรื่องขึ้นมาได้ยกมือชี้หน้าผู้เป็น

เพื่อน “ฉนัยงัไม่ได้ช�าระความเลยนะที่แกหนกีลบัก่อนคนืนั้นน่ะ”

เมื่อได้ยินผู้เป็นเพื่อนพูดถึงคืนนั้นขึ้นมา คนที่ท�าเหตุการณ์อับอาย

ขายหน้ากอ็ดหวัเราะออกมาไม่ได้

“ว่าแล้วยงัจะมาหวัเราะอกี ไม่สลดเลยนะแก และกห็ายหวัไปเลย ถ้า

ฉนัไม่มาที่นี่กไ็ม่คดิจะโทร. หากนัเลยนะนงัพลู”

คนถูกหาว่าไม่สลดหัวเราะคิกออกมา เรื่องที่ผู้เป็นเพื่อนต่อว่าเป็น

เรื่องจรงิ เพราะนบัจากวนันั้นกเ็พิ่งเจอกลุ่มเพื่อนวนันี้นี่แหละ

“ฉนักฝ็ากยายสาไปบอกแล้วนี่หว่า...”

หิรัญญิการ์บอกแล้วนิ่งไปชั่วครู่ราวกับก�าลังไตร่ตรองว่า ควรเล่า

เหตุการณ์คนืนั้นให้เพื่อนๆ ฟังดหีรอืไม่เล่าด ีแต่แล้วกต็ดัสนิใจว่าควรเล่า

น่าจะเป็นการดกีว่า เพราะไม่อย่างนั้นเรื่องที่ว่ากจ็ะยงัคงวนเวยีนอยูใ่นสมอง

ให้เธอรู้สกึขายหน้าอยู่ร�่าไป เล่าแล้วจะได้ปลดปล่อยออกไปเสยีที
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แต่จะว่าไปแล้ว เรื่องที่ว่าแม้จะท�าให้ตวัเองรู้สกึอบัอายขายหน้ากต็าม 

แต่กท็�าให้เธอรู้สกึขบขนัไปด้วยทุกครั้งที่นกึถงึ

“คืนนั้นฉันมีเรื่อง...นิดหน่อย จะเล่าให้พวกแกกับพี่ชาติฟังด้วย

แหละ”

“เรื่องอะไร” 

เสยีงทุกคนถามโพล่งออกมาพร้อมกนั

“คอือย่างนี้...”

เมื่อเล่าถงึสิ่งที่คั่งค้างในใจให้กลุ่มเพื่อนๆ ฟัง ทุกคนที่ฟังพากนันิ่ง

ไปชั่วขณะ ก่อนชานนท์จะอุทานขึ้นเป็นคนแรก

“นี่หรอืเรื่องนดิหน่อยที่แกว่า แกเมาจนอ้วกใส่ผู้ชายที่เดนิสวนกนันี่

นะ”

“นั่นส”ิ มารสิาพูดพลางส่ายหน้าไปมา “ตายแล้วยายพลู” 

“ไม่ถงึตายหรอกน่า”

เจ้าของเรื่องนดิหน่อยรบีบอกพลางยิ้มแหยๆ ซึ่งเป็นกริยิาที่เพื่อนๆ 

ไม่ค่อยเหน็จากสาวมั่นอย่างหริญัญกิาร์นกั

“คืนนั้นฉันเห็นสภาพแกก็รู้ว่าเมา” มาริสาพูดพลางส่ายหน้าไปมา 

“แสดงว่าเหตุการณ์ที่ว่านั่นเกดิก่อนที่ฉนัจะโทร. หาแกใช่ไหม”

“อมื”

“แล้วคนที่ถูกแกอ้วกใส่ไม่โวยวายแย่เหรอ”

คนเมาแล้วอ้วกนิ่งไปชั่วอึดใจพลางนึกถึงสีหน้าท่าทางของคนที่เธอ

อ้วกใส่ แล้วอดหวัเราะคกิออกมาเพราะความขบขนัไม่ได้ 

“ไม่รู้ว่าโกรธหรือเปล่า แต่ฉันเห็นเขา...เอ้อ...ก�าลังยืนอึ้งก็เลยฉวย

โอกาสวิ่งหนไีปเลย”

“วิ่งหนี” ปิยะชาติที่นั่งฟังเงียบพูดน�้าเสียงเหวอๆ “อ้วกแล้วหนีเลย

หรอื”

“กใ็ครจะอยู่ให้โง่ล่ะพี่ชาต”ิ
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มารสิาหลุดหัวเราะพรดืออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่พลางมองเพื่อนสนทิ

อย่างคดิไม่ถงึ

“แกนี่นอกจากจะเมาแล้วอ้วก ยงัอ้วกแล้วหนอีกีต่างหาก เหมอืนคน

ขับรถชนแล้วหนีไม่มีผิด ฉันอยากจะรู้นักว่าคนที่ถูกแกอ้วกใส่จะรู้สึก

อย่างไร คงไม่ได้อึ้งอย่างที่แกว่าหรอกน่า อาจก�าลงัตกใจมากกวา่ อว้กของ

คนกนิเหล้าน่ะกลิ่นเหมน็สุดจะทานทน ใครหนอช่างโชคร้ายเสยีจรงิ”

หริญัญกิาร์ยิ้มแห้งๆ เพราะเธอแค่เล่าแต่ยงัไม่ได้บอกว่าคนที่เธออ้วก

ใส่เป็นใคร ถ้าเอ่ยชื่อออกไปคนที่ต้องตกใจคนแรกคงไม่พ้นมารสิาเป็นแน่ 

ก็เจ้าตัวคลั่งไคล้ชื่นชมในตัวทักษกรนักหนาแม้จะลาออกมาจากบริษัทนั้น

แล้วกต็าม

“เพิ่งจะเจอคนอ้วกแล้วหนี เคยได้ยินแต่ชนแล้วหนี เฮ้อ...เจริญ

จรงิๆ เลยแก” ชานนท์พดูน�้าเสยีงกลั้วหวัเราะ “แกนี่ท�าความผดิมหนัต์เลย

นะ ฉันละนึกสภาพคนที่แกอ้วกใส่ไม่ออกจริงๆ ว่าแต่แกเป็นหวัดหรือไง 

ถงึได้สวมมาสก์ปิดหน้าจนเกอืบถงึลูกตาแบบนี้”

หริญัญกิาร์ยกมอืขึ้นลบูหน้า เธอเกอืบลมืไปแล้วว่าตวัเองสวมมาสก์

อยู่ อาจเป็นเพราะสวมมาหลายวนัจนชนิแล้วกเ็ป็นได้

“อ๋อ...เป็นหวดัน่ะ สาเหตุน่าจะมาจากคนืนั้นแหละ”

“ก็สมควร ดันอุตริกินเข้าไปเพียวๆ แบบนั้น ไม่รู้ว่าจะสงสารหรือ 

สมน�้าหน้าด ีแต่ถ้าจะสงสารฉนัว่าคนที่แกอ้วกใส่น่าสงสารกว่า” ชานนท์วก

กลบัมาเรื่องเดมิอกีท�าเอาหริญัญกิาร์ใจเต้นตุม๊ๆ ต้อมๆ เพื่อนของเธอคนนี้

เป็นคนช่างจดจ�ารวมทั้งช่างสงัเกตเสยีด้วยส ิ “แล้วท่าทางตอนที่เล่าเหมอืน

รู้จกัคนที่แกอ้วกใส่เลยนะนงัพล ูดทู่าทางอ�้าอึ้งๆ พกิล ผดิวสิยัคนอย่างแก”

“...”

คนก�าลงันกึถงึเรื่องนี้อยู่พอดถีงึกบัสะดุ้งโหยง

“อ้าว...แกเป็นอะไรไป จู่ๆ กส็ะดุ้ง ดูท่าทางมพีริุธนะ” ชานนท์จ้อง

หน้าเพื่อนเขมง็ “แสดงว่าแกรู้จกัจรงิๆ ใช่ไหม”



ฐิ ญ า ด า  l  53

ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันต่อพนิดาก็ถือถาดเครื่องดื่มมาวางบนโต๊ะให้

เสยีก่อน ท�าให้เรื่องที่คุยค้างอยู่หยุดชะงกัลงทนัท ีคนตกเป็นจ�าเลยถงึกบั

ลอบถอนหายใจอย่างโล่งอก 

“น�้าอะไรของแกยายพล ูสแีปลกๆ” ชานนท์ถามพลางมองแก้วน�้าตรง

หน้าอย่างสงสัยซึ่งก็ไม่ต่างกับมาริสา “ฉันจะถามตั้งแต่ได้ยินแกสั่งเด็กไป

แล้ว ชื่อแปลกๆ” 

ปิยะชาตลิองจบิเป็นคนแรก

“อร่อยดนีะ รสหวานอมเปรี้ยวแต่ชื่นใจชะมดั”

“อมืเหน็ด้วย อร่อยดนีะพลู มนัน�้าอะไรหรอืยะ” ชานนท์ถามพลาง

ดื่มเข้าไปอกีอกึใหญ่

“มะปี๊ด” หริญัญกิาร์ตอบเพื่อนและอธบิายให้ฟังต่อ เพราะรู้ว่าเดี๋ยว

ก็ต้องถูกถามอย่างแน่นอน “ลูกคล้ายส้มแต่เล็กกว่ามาก ที่คนกรุงเทพฯ 

เรยีกว่าส้มจี๊ดยงัไงล่ะ” บอกพลางยกแก้วน�้ามะปี๊ดของตวัเองขึ้นดื่มเช่นกนั

“อ๋อ ฉนัเคยเหน็แล้ว ไม่นกึว่าจะกนิอร่อยโดยเฉพาะกบัโซดา” มารสิา 

พูดพลางยกดื่มรวดเดยีวจนหมดแก้ว 

“รู้ไหมว่าตอนนี้กลายเป็นเครื่องดื่มยอดนยิมไปเลยนะ” เจ้าของร้าน

สาวพูดยิ้มๆ

“อย่าบอกนะว่าที่แก้วที่แกดื่มนั่นกค็อืน�้ามะปี๊ด”

“ใช่แล้ว น�้ามะปี๊ด อกีหนึ่งเมนูใหม่ของที่ร้าน แกลองชมิสสิา อร่อย

นะ”

หริญัญกิาร์บอกแล้วส่งแก้วให้มารสิาลองชมิ

“อมื...อร่อยอย่างที่แกบอก เปรี้ยวๆ หวานๆ ตดิเคม็นดิๆ”

“ฉนัเองกไ็ม่คดิเหมอืนกนัว่าจะอร่อย ไม่ลองกไ็ม่รู้ แล้วที่มานี่มธีุระ

อะไรหรอืเปล่า คงไม่ใช่แค่มาป่วนเดก็อย่างเดยีวหรอกใช่ไหม”

“อมื” ปิยะชาตพิยกัหน้า “พี่กบัไอ้พวกนี้ปรกึษากนัว่าจะเปิดบรษิทัรบั

ตกแต่งภายในน่ะ ที่ออกจากไอดีโอ้ก็เพราะอยากโต ไม่อยากเป็นลูกน้อง
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ใครตลอดชวีติ”

ชานนท์พูดเสรมิขึ้นมาว่า “และจะมาชวนแกเข้าหุ้นด้วยเพราะฉนัไม่

อยากได้คนอื่น ทั้งที่มคีนอยากจะมาเข้าหุ้นด้วยหลายคนนะโว้ย” 

หริญัญกิาร์ ชานนท์ และปิยะชาตนิั้นร่วมงานกนัตั้งแต่ไอดโีอ้ดไีซน์

ยงัเป็นเพยีงบรษิทัรบัตกแต่งภายในเลก็ๆ จนกระทั่งโด่งดงัมชีื่อเสยีงอย่าง

ในปัจจุบันจึงรักใคร่สนิทสนมกันมาก ส่วนมาริสาเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียน

มธัยมของหริญัญกิาร์จงึพลอยสนทิสนมกบัทั้งคู่ไปด้วย

“ฉนัอตุส่าห์ลาออกจากบรษิทัเพื่อมาร่วมเป็นหุ้นส่วนด้วยเลยนะพล”ู 

มารสิาพูดขึ้นยิ้มๆ ท�าเอาหริญัญกิาร์มองหน้าผู้เป็นเพื่อนแล้วเอ่ยถามอย่าง

สงสยั

“แกไม่เสยีดายงานดีๆ  เงนิงามๆ ที่บรษิทัเก่าหรอืสา เหน็แกชอบพดู

ละเมอเพ้อพกถงึเจ้านายให้ฟังจนฉนัคร้านจะฟัง” คนถามหลกีเลี่ยงใช้ค�าว่า

บรษิทัของทกัษกรโดยใช้ค�าว่าบรษิทัเก่าแทน ด้วยไม่อยากเอ่ยถงึชื่อ

“เสยีดายส ิแม้จะงานหนกัแต่กเ็งนิเดอืนงาม และที่แกว่าฉนัละเมอ

เพ้อพกถงึเจ้านายนั่นกท็�าไปอย่างนั้นเอง จะว่าไปแล้วคุณทกัษกรเขากไ็ม่ใช่

เจ้านายฉนัโดยตรง คุณกฤตนยัพี่ชายเขาต่างหากที่เป็นเจ้านายของฉนั”

“นี่ขนาดไม่ใช่เจ้านายโดยตรงแกยงัชื่นชมเขาขนาดนี้”

แม้หิรัญญิการ์จะพยายามบอกตัวเองว่าให้เลิกพูดถึงทักษกร แต่ก็

ห้ามความคดิตวัเองไม่ได้เสยีอย่างนั้น

“ฉันก็ได้แต่ชื่นชมเฝ้ามองเขาอย่างห่างๆ เท่านั้นแหละพลู คงไม่ 

แตกต่างจากแฟนคลบัดาราที่ได้แค่มองแต่จบัต้องไม่ได้” มารสิาพดูน�้าเสยีง

เจอืแววเศร้านดิๆ จนชานนท์ที่ฟังอยู่ต้องพูดโพล่งขดัจงัหวะขึ้นมา

“เฮ้ย! นอกเรื่องกันไปใหญ่แล้ว ตกลงว่าแกจะว่าไงเรื่องเข้าหุ้นท�า

บรษิทั”

คนถูกชวนเข้าหุ้นนิ่งไปชั่วครู่อย่างใช้ความคิด ก็ดีเหมือนกันเพราะ

เธอเองก็กะจะใช้ตึกแถวที่ว่างอีกสองห้องเพื่อเปิดบริษัทอยู่แล้ว มีคนช่วย
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หารค่าใช้จ่ายอีกสามคนก็ไม่เลวนัก แถมยังเป็นเพื่อนสนิทกันอีกต่างหาก 

ส�านักงานอยู่ใกล้กับร้านกาแฟ เวลานัดลูกค้าก็จะได้นัดที่ร้านของเธอเสีย

เลย เงนิทองไม่รั่วไหล หญงิสาวคดิการณ์ไกลและตดัสนิใจตอบตกลงออก

ไปทนัที

“โอเค เพราะฉนัคดิไว้เหมอืนกนัว่าจะเปิดบรษิทัรบังานเป็นจ๊อบๆ”

“แสดงว่าแกมีสถานที่ในใจแล้วสินังพลู” ชานนท์เอ่ยถามน�้าเสียง 

ตื่นเต้น

“ก็ตึกแถวสองห้องที่ถัดจากร้านกาแฟนั่นไงล่ะเป็นของคุณยายฉัน 

เคยมคีนมาเช่าเปิดส�านกังานอยู ่แต่พอหมดสญัญาคณุยายไม่ให้ต่อ ฉนัเลย

ขอเอาไว้” หริญัญกิาร์บอกพลางชี้ไปยงัตกึแถวที่ว่าให้ผองเพื่อนดู

“อมื ตรงนี้ท�าเลดจีรงิๆ” ปิยะชาตพิยกัหน้าด้วยสหีน้าพงึพอใจ

“ฉันก็เห็นด้วย ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันตกลง บอกคุณยายแกด้วยว่า

อย่าคดิค่าเช่าแพงนกัแล้วกนั” ชานนท์บอกด้วยสหีน้าเบกิบานใจก่อนจะนกึ

อะไรขึ้นมาได้ “แล้วเมื่อกี้ที่ฉันถามแกยังไม่ตอบฉันเลยนะว่าคนที่อ้วกใส่

เป็นใคร”

หริญัญกิาร์นิ่งไปชั่วอดึใจก่อนจะยอมจ�านน อุตส่าห์เปลี่ยนเรื่องพูด

แล้วยงัจะวกมาเรื่องเดมิอกี เอาวะ ไหนๆ เมื่อกี้กพ็ดูถงึตานั่นมาแล้วจะพดู

เพิ่มอกีสกัหน่อยจะเป็นไรเชยีว

“คนที่ฉนัอ้วกใส่เป็นพี่ชายของน้องสะใภ้ฉนัน่ะนนนี่”

“ใครวะพี่ชายของน้องสะใภ้แก” มาริสานิ่งอย่างใช้ความคิด ก่อน

ดวงตาทั้งคู่จะเบกิกว้างขึ้นอย่างตกใจ “แกหมายถงึคุณทกัษกรน่ะหรอืยาย

พลู”

คนถูกซกัไซ้พยกัหน้าพลางยิ้มแห้งๆ

“หวัไวดนีะแก”

“ตกลงว่าเป็นคุณทกัษกร!” คนถามยงัคงเอ่ยถามด้วยน�้าเสยีงแสดง

อาการตกใจอยู่เช่นเดมิ  
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“แล้วแกคดิว่าฉนัหมายถงึใครล่ะ”

“ยงัจะมาพดูยอกย้อนอกีนะ” มารสิาส่งค้อนให้เพื่อนขวบัใหญ่ “แล้ว

แกไปท�าท่าไหนถงึอ้วกใส่คุณทกัษกรได้ล่ะ”

ค�าถามของเพื่อนท�าเอาหริญัญกิาร์เปลี่ยนจากยิ้มแห้งๆ เป็นหวัเราะ

คกิ

“ไม่ได้ท�าท่าไหนหรอก แค่เดนิเจอกนัแล้วฉนักอ็้วกใส่เลย”

ชานนท์ที่มัวแต่นั่งตกใจกระทั่งพูดไม่ออกเมื่อรู้ว่าคนที่เพื่อนอ้วกใส่

เป็นทักษกร หนึ่งในสามราชสีห์แห่งอริยะสัตย์ที่มาริสามักจะพูดถึงด้วย

ความชื่นชมให้ฟังอยู่บ่อยครั้ง 

“ตะ...ตาย...แล้วยายพลู ท�าไมแกถึงได้ท�าอะไรเลื่อนเปื้อนแบบนั้น

ออกไปได้ ถ้าเป็นยายสาท�าฉันจะไม่นึกสงสัย แต่เป็นแกที่ไม่เคยท�าอะไร

หลุดๆ มาก่อน”

“...”

คนไม่เคยท�าอะไรหลุดๆ ไม่รู้จะพูดอะไรจงึได้แต่ยิ้มแห้งๆ อกีครั้ง 

แต่คนถูกแขวะอย่างมารสิานั้นส่งค้อนให้คนว่าตาคว�่า

“อ้าว...นงันนนี่ อยู่ๆ กม็าพูดแขวะฉนัซะงั้น” ก่อนจะหนัขวบัไปทาง

หริญัญกิาร์ “ฉนัไม่อยากนกึภาพอ้วกของแกที่รดใส่เสื้อผ้าของคุณทกัษกร

เลย คงจะเหมน็มาก อ้วกที่เกดิจากเหล้าน่ะเหมน็โคตรๆ”

หิรัญญิการ์นึกถึงอ้วกในคืนนั้นแล้วท�าหน้าเบ้ เพราะเหม็นอย่างที่ผู้

เป็นเพื่อนว่าจรงิๆ ท�าให้ภายในใจลกึๆ อดนกึสงสารคนที่รบัอ้วกของเธอไป

เตม็ๆ ไม่ได้

“ต้องโทษเหล้าที่ดื่มคืนนั้นแหละ อย่างที่พูดกันว่าพอเหล้าเข้าปาก 

มักจะท�าอะไรได้โดยไม่คาดคิดคงเป็นเรื่องจริง แล้วฉันได้ยินแกพูดถึงเขา

ให้ฟังอยู่บ่อยๆ อาจนึกหมั่นไส้ก็เป็นได้ พอเจอหน้าฉันก็อ้วกใส่เสียเลย” 

คนอ้วกโทษเหล้าเสยีอย่างนั้น

“แหม...ยายพลู สีข้างแกถลอกหมดแล้วมั้งเนี่ย” ชานนท์ว่าเพื่อน 
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น�้าเสยีงกลั้วหวัเราะ “ถ้าฉนัเป็นคุณทกัษกรโดนแกอ้วกเหมน็ๆ ใส่แบบนั้น

คงโกรธและจ�าแกไปอีกนานเลยนังพลู ฉันนึกภาพเขาไม่ออกเลยนะ เคย

เดินสวนกับเขาที่สนามบินขนาดแค่เห็นแวบเดียวยังหล่อจนเกือบสะดุดขา

ตวัเองล้ม เรยีกว่าหล่อแบบววัตายควายล้มเลยแหละ”

“ไม่รู้ ฉนับอกแล้วไงว่าวิ่งหนอีอกมาเสยีก่อน”

คนอ้วกแล้วหนพีดูน�้าเสยีงแกมขบขนัทั้งที่ในใจรูส้กึผดิบ้าง แต่...แค่

เล็กน้อยส่วนเรื่องที่ว่าเขาจะโกรธหรือจ�าเธอไปนานหรือไม่นาน นั่นก็เรื่อง

ของเขา แต่เธอมั่นใจว่าตรงบรเิวณนั้นค่อนข้างมดื อกีฝ่ายคงเหน็เธอไม่ชดั

หรอกน่า หญงิสาวนกึปลอบใจตวัเอง

“ในจ�านวนสามราชสห์ีแห่งอรยิะสตัย์ คนที่สขุุมนุม่ลกึความคดิฉบัไว

ที่สุดคอืคุณทกัษกร ถงึรบัผดิชอบดูแลด้านการตลาด ดูจากนสิยัแล้วเป็น

คนไม่ยอมคนแถมยังเป็นคนความจ�าดีเยี่ยม ฉันเองไม่ได้ท�างานกับเขา

โดยตรง แต่เจอกันข้างนอกเขายังจ�าได้ว่าฉันท�างานอยู่ที่บริษัท ดังนั้นฉัน

รบัรองว่าเขาจ�าแกได้แม่นย�าแน่ยายพลูเอ๋ย”

มาริสาที่เคยท�างานอยู่ที่นั่นบอก ถึงแม้ทักษกรจะไม่ได้เป็นเจ้านาย

ตวัเองโดยตรงกต็าม แต่กร็ู้ไลฟ์สไตล์ของอกีฝ่ายดพีอ

“ฉนัไม่กลวั เพราะตรงบรเิวณที่ฉนัอ้วกใส่เขาน่ะไม่ได้สว่างพอหรอก

เพราะเป็นทางเดนิ แล้วฉนักร็บีหนไีปเลยเขาไม่ทนัเหน็ฉนัหรอก” หริญัญกิาร์

พูดเข้าข้างกึ่งปลอบใจตวัเอง

“มันก็น่าข�าดีนะ ทั้งที่แกกับเขาน่าจะเจอกันก่อนหน้านี้ จากการที่ 

น้องชายแกแต่งงานกับน้องสาวเขาแต่ดันไม่เจอเสียนี่ กลับมาเจอกัน 

ในสถานการณ์อันเลวร้าย” มาริสาพูดพลางหัวเราะซึ่งก็ได้รับการพยักหน้า

เหน็ด้วยจากชานนท์ 

“เอาน่า วงจรชวีติฉนักบัเขากค็งไม่โคจรมาเจอกนัหรอก”

จากที่คดิเข้าข้างตวัเองคราวนี้หญงิสาวพูดปลอบใจตวัเอง ทั้งคดิไป

ตามค�าพดูของเพื่อนด้วยเช่นกนั ตอนงานท�าบญุที่โรงงานของน้องชายตอน
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นั้นเขากไ็ปต่างประเทศ ส่วนตอนงานแต่งงานเธอกป็่วยเป็นอสีุกอใีส วนัที่

ควรจะเจอกนักไ็ม่ได้เจอ ดนัมาเจอกนัในสถานการณ์เลวร้ายอย่างที่ชานนท์

ว่าจรงิๆ 

“เออ...ฉันก็จะคอยดูว่าเขาจะจ�าแกได้หรือเปล่า เมื่อเจอกันอีกครั้ง” 

ชานนท์พูดยิ้มๆ ก่อนจะหันไปทางปิยะชาติที่นั่งฟังอยู่เงียบๆ “พี่ชาติล่ะ  

ไม่ออกความเหน็กบัเรื่องเลวร้ายของยายพลูบ้างเหรอ” 

ปิยะชาตมิองไปทางเพื่อนรุ่นน้องผู้มาดมั่นพลางอมยิ้ม

“รู้ไหมพลู โลกเราน่ะไม่ได้กว้างอย่างที่คิดนักหรอก และมักจะมี

เหตุการณ์ไม่คาดฝันและเหนอืความคาดหมายเกดิขึ้นเสมอ”

“มนักไ็ม่เสมอไปหรอกพี่ชาต”ิ

“เออ...แล้วพี่จะคอยดู”


