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บรรยากาศตอนเช้าของวันท�างานเป็นปกติเหมือนทุกวัน 

ชั่วโมงเร่งด่วนเนื่องจากใกล้เวลาเข้างานของหลายๆ บริษัทส่งผลให้

ถนนสายหลักมีรถติดยาวเหยียดจนมองไม่เห็นปลายแถว ผิดกับ

จ�านวนคนที่เดินสัญจรบนทางเท้าซึ่งมีอยู่เพียงน้อยนิด ก็คงเพราะ

ความร้อนอบอ้าวและแสงแดดแผดเผาที่แม้จะเป็นเวลาเช้า แต่กท็�าให้

ผวิไหม้ได้เหมอืนกนั จงึไม่มใีครอยากออกมาเดนิเสยีเท่าไร จะมกีแ็ต่

รถเขน็มาขายของเลก็ๆ น้อยๆ ตามหน้าอาคารท�างานให้พนกังานบรษิทั 

ได้เดนิเลอืกซื้อกนัก่อนทยอยเข้าบรษิทัของตน 

อริสาก้มหน้าก้มตาเดินด้วยความเร็วชนิดที่เรียกได้ว่าจ�้าอ้าว

อย่างไม่มองทาง เธอสะพายกระเป๋าสองใบและกล้องสีด�าตัวใหญ่ 

อีกหนึ่งตัว ยังมีแฟ้มเอกสารอีกเกือบสิบอันที่หอบหิ้วไว้ในอ้อมแขน 

เหงื่อบนหน้าผากแข่งกนัผดุขึ้นมาเตม็ไปหมดจากอากาศที่ร้อนราวกบั

พระอาทิตย์มาจ่ออยู่เหนอืหวั แต่เจ้าตวัไม่มมีือว่างไปปาดออก ต้อง

ปล่อยให้มนัไหลลงมาตามใบหน้าอย่างช่วยไม่ได้ 

เสยีงโทรศพัท์ที่ดงัขึ้นท�าให้หญงิสาวต้องย้ายของที่ถอืพะรงุพะรงั 

อยู่ไปรวมไว้ที่มือข้างเดียว เพื่อให้มีมือว่างหยิบโทรศัพท์ออกจาก

กระเป๋ากางเกง นิ้วเรียวกดรับสายโดยไม่มองชื่อคนโทร. เข้า เพราะ
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เสียงเรียกเข้าที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงเฉพาะที่ตั้งไว้ส�าหรับเพื่อนสนิทของ

เธอ จากนั้นก็เอาหูแนบโทรศัพท์ไว้กับไหล่ เพื่อที่จะได้ใช้มือสองข้าง

ถอืของได้ตามเดมิ

“ใกล้จะถงึออฟฟิศแล้ว” อรสิากรอกเสยีงลงไปก่อนที่ปลายสาย

จะพูดอะไรเสยีอกี เพราะรู้ว่าอกีฝ่ายนั้นโทร. มาเรื่องอะไร

“ดมีาก เจ้โมนาถามหาแกเมื่อห้านาททีี่แล้ว เร่งฝีเท้าหน่อยกด็ี

นะ ก่อนที่เจ้แกจะกลายร่าง”

“นี่กเ็ดนิจนขาจะขวดิกนัอยู่แล้ว...แค่นี้นะแก เดี๋ยวจะรบีไป ไม่

น่าเกนิห้านาทกีถ็งึแล้ว” นกึภาพเจ้านายสาวอาละวาดแล้วกท็�าให้อด

เร่งฝีเท้าให้เรว็ขึ้นอกีนดิไม่ได้ จนเกอืบกลายเป็นวิ่งเหยาะๆ 

วนันี้เธอมองจากระเบยีงคอนโดลงมาเหน็ว่ารถบนทางด่วนดตูดิ

มากกว่าทกุวนั ประจวบกบัตวัเองนั้นตื่นสาย ท�าให้ตดัสนิใจเดนิจาก

คอนโดไปหน้าปากซอยเพื่อพึ่งบริการรถไฟฟ้าบีทีเอส นั่งมาลงสถานี

ที่อยู่ใกล้ๆ ที่ท�างานแทน ถึงจะต้องเดินแบกของพะรุงพะรังเดินฝ่า

อากาศร้อน แต่ก็ดีกว่าขับรถมาเจอรถติดแหงกอยู่บนทางด่วนจนมา

ท�างานสายมากไปกว่านี้

“เดี๋ยวๆๆ แวะซื้อกาแฟให้หน่อย”

อรสิาสะดุ้งจนแทบท�าโทรศพัท์หลดุร่วงออกจากไหล่ ด้วยเสยีง

ปลายสายนั้นแหลมปรี๊ดขึ้นมาราวกบักลวัเธอวางสายก่อนได้พดู “ไหน

ว่าเจ้โมนารอฉนัอยู่ ให้รบีไปไงล่ะ”

“ไหนๆ แกก็มาสายแล้ว ไหนๆ ก็ต้องโดนด่าอยู่แล้ว แวะซื้อ

กาแฟให้เพื่อนคนนี้หน่อย คงไม่เสยีหายไปมากกว่านี้หรอก”

“กไ็ด้ จะเอาอะไรล่ะ” หญงิสาวยอมตามใจเพื่อน ด้วยเธอเอง

กอ็ยากจะได้เครื่องดื่มเยน็ๆ อยู่เหมอืนกนั แล้วมนักจ็รงิอย่างที่เพื่อน

ว่านั่นละ ยงัไงวนันี้เธอกเ็ข้างานสายแน่ๆ อยู่แล้ว สายเพิ่มอกีสบินาที

กค็งโดนด่าไม่ต่างกนัมากหรอก 
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หญิงสาวเปลี่ยนทิศทางเดิน เธอเดินผ่านร้านกาแฟเจ้าประจ�า

มาแล้ว ดงันั้นจงึต้องเดนิย้อนกลบัไปอย่างช่วยไม่ได้

“แป๊บนะ...เฮ้ย ไอ้ขวญัอยูร้่านกาแฟ จะมใีครฝากซื้ออะไรไหม”

“นี่หล่อน ฉันไม่มีมือว่างพอที่จะหิ้วกาแฟให้คนทั้งออฟฟิศ 

นะยะ” อรสิารบีดกัคอเมื่อได้ยนิคนปลายสายตะโกนเสยีงดงัโหวกเหวก

ถามเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ อย่างคนมนี�้าใจ แต่ก่อนจะมนี�้าใจ ท�าไม

ไม่ปรกึษาคนที่ต้องล�าบากอย่างเธอก่อนบ้าง...

“มอืไม่ว่างกเ็อาปากคาบมาสแิก ไม่เหน็จะยาก”

“พูดแบบนี้เดี๋ยวปั๊ดไม่ซื้อให้เลย”

“โอ๋ๆ ขวญัคนด ีขวญัคนสวย...ลาเตเยน็สองแก้ว มอคคาหนึ่ง

แก้ว แล้วกอ็เมรกิาโนใส่ไซรปั 5 อกีหนึ่งแก้ว”

ตดัสายทิ้งตอนนี้ทนัไหมนะ...นี่นอกจากข้าวของเตม็สองมอืแล้ว 

เธอยงัจะต้องหิ้วเครื่องดื่มสี่แก้วอกีเหรอเนี่ย

แน่นอนว่าอรสิากเ็พยีงแค่คดิ เพราะยงัไงเธอกเ็ดนิย้อนกลบัมา

จนถงึร้านกาแฟแล้ว ร้านทรงสี่เหลี่ยมผนืผ้าขนาดไม่ใหญ่มากตกแต่ง

ด้วยโทนไม้ ผนงัเป็นกระจกใสเพื่อให้ตวัร้านดูโปร่ง ไม่อดึอดั โต๊ะข้าง

ในมีลูกค้านั่งจับจองอยู่ไม่กี่ที่เท่านั้น ที่นี่เป็นร้านกาแฟร้านโปรดของ

เธอ นอกจากรสชาตเิครื่องดื่มที่กลมกล่อมถกูใจแล้ว กเ็พราะบรรยากาศ

สบายๆ ในร้านนี่ละ เวลาที่คดิงานไม่ออก เธอกบัเพื่อนกจ็ะมานั่งสงิสถติ

กนัอยู่ที่นี่แทน

อรสิารวบของทั้งหมดไปถอืไว้ที่ในมอืข้างเดยีว หยบิโทรศพัท์ที่

หนบีอยู่กบัคอยดัใส่กระเป๋ากางเกงตามเดมิ พร้อมกบัเอ่ยสั่งกาแฟไป

ด้วย และสั่งชอ็กโกแลตเยน็ให้ตวัเองอกีแก้ว ยงัไม่พอ...เธอสั่งขนมอกี

สองอย่างเพื่อจะรบัประทานแทนอาหารเช้าด้วย

เอาน่ะ แบกกล้องแบกไฟสปอตไลต์หนักๆ มาแล้ว ข้าวของ 

แค่นี้ ไม่คณนามอืไอ้ขวญัหรอก!
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เมื่อได้ของครบตามที่สั่งโดยน้องพนกังานใส่รวมในถงุให้เรยีบร้อย

แล้ว หญงิสาวกจ็ดัระเบยีบข้าวของที่ถอือยู่ บาลานซ์ของที่ถอืให้หนกั

เท่ากนัทั้งสองมอื แขนกใ็ช้หนบีแฟ้มส่วนหนึ่งเอาไว้ด้วย ส่วนแก้วกาแฟ

ที่ใส่ถงุมากใ็ช้นิ้วเกี่ยวไว้ แล้วกเ็ดนิออกจากร้าน 

และเพราะข้าวของที่เตม็ไม้เตม็มอืไปหมด ท�าให้เธอไม่ทนัสงัเกต

ว่า ตอนที่เธอหยบิเงนิออกจากซอกกระเป๋าสะพายนั้น มรูีปถ่ายใบหนึ่ง

หล่นลงไปบนพื้น และเพราะมนัเป็นรูปเลก็ๆ ขนาดสามนิ้ว ท�าให้เธอ

ไม่ได้สงัเกตเหน็เลยแม้แต่น้อย

ชายหนุ่มร่างสูงที่ยืนต่อคิวรอสั่งกาแฟอยู่ก้มมองที่พื้น เขาก้ม

เกบ็รูปถ่ายใบนั้นขึ้นมา ดวงตาสเีทาจางเหมอืนกบัสายหมอกมองรูป

ใบเลก็ในมอื มนัเป็นรปูทะเลสาบที่ใสเหมอืนกระจกจนสะท้อนทวิทศัน์

โดยรอบและท้องฟ้า ตรงมมุรูปนั้นมลีายมอืขยกุขยกิเขยีนเอาไว้พอให้

อ่านออกว่า เหนื่อยเมื่อไหร่ก็จ้องภาพนี้ไว้ซะ ท่องไว้ว่าสักวันจะต้อง

ไปถงึให้ได้!

เขาชั่งใจอยู่ครู่หนึ่ง ตัดสินใจผละออกจากเคาน์เตอร์สั่งเครื่อง

ดื่ม เดินออกจากร้านตามหญิงสาวไปเพื่อคืนภาพถ่ายที่เขาเก็บได้  

ร่างสงูเดนิออกจากร้านมาทนัเหน็หลงัร่างบางที่เดนิห่างออกไปไม่มาก

นกั เธอเดนิเลี้ยวเข้าซอย เขาจงึเร่งฝีเท้าเพื่อที่จะได้ตามเธอทนั แต่แล้ว

จู่ๆ อกีฝ่ายกห็ยดุเดนิ แล้วกล็งไปนั่งยองๆ วางของทกุอย่างลงบนพื้น

เขาชะลอฝีเท้าอย่างงนุงง นกึไปว่าเธอถอืของไม่ไหวหรอืเปล่า

ถงึได้ลงไปนั่งแบบนั้น ในใจกค็ดิว่านอกจากคนืรูปแล้ว เขาจะช่วยเธอ

ถอืของด้วยเลยละกนั

แต่แล้วเขากไ็ด้ยนิเสยีงของเธอ

“สวสัดคี่ะ หนูชื่ออะไรเหรอ”

ประโยคนั้นท�าให้เขามองหาคนที่หญงิสาวก�าลงัถาม และพบกบั

เดก็ตวัผอมแห้ง เนื้อตวัมอมแมมที่นั่งฟบุอยูห่ลงัแก้วพลาสตกิ เดก็น้อย
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คนนั้นเพยีงแค่เงยหน้ามอง ไม่ได้เอ่ยตอบอะไร หยบิแก้วพลาสตกิตรง

หน้าขึ้นมา ราวกบัจะส่งข้อความว่า ‘ช่วยหยอดเศษเงนิใส่ในนั้นหน่อย’

“เงนิพวกนี้ ให้ไปกไ็ม่รูจ้ะไปอยูใ่นมอืใคร” เธอถอนหายใจ ก่อน

จะก้มหยบิแก้วเครื่องดื่มออกมาแก้วหนึ่งกบักล่องขนม “ให้อนันี้ดกีว่า 

อย่างน้อยกร็ู้ว่าได้ลงท้องของหนูแน่”

เดก็น้อยคนนั้นมองเครื่องดื่มและขนมตรงหน้าด้วยแววตาแปลก

ประหลาดใจ ไม่กล้ายื่นมอืออกมารบั

“นี่เป็นชอ็กโกแลตเยน็ อร่อยนะ ลองดื่มดูส”ิ 

หญิงสาวเอ่ยคะยั้นคะยออีกสองสามรอบ เด็กคนนั้นจึงยื่นมือ

มารบัอย่างกล้าๆ กลวัๆ และพอลองดดูน�้าเข้าไปอกึหนึ่งแล้ว เดก็น้อย

กต็าโต ก่อนจะดูดเพิ่มอกีสามสี่อกึใหญ่

“หนูอย่ารีบๆ เดี๋ยวก็ brain freeze หรอก” เธอส่ายหัวพลาง 

หวัเราะน้อยๆ “แล้วดสู ินอนฟบุกบัพื้นจนหน้าตามอมแมมไปหมดแล้ว 

เดี๋ยวพี่เอาผ้าเปียกเชด็ให้ดกีว่า”

ว่าแล้วเขากเ็หน็เธอก้มลงคุย้กระเป๋าเป้ หยบิกระดาษทชิชูเปียก

ออกมาจากซองสนี�้าเงนิ จากนั้นกค่็อยๆ เชด็คราบเป้ือนบนหน้าเดก็น้อย

คนนั้นช้าๆ 

“แล้วพี่มกีระป๋องวเิศษ ที่ช่วยให้สดชื่น คลายร้อนด้วย”

ดูเหมือนพอหญิงสาวเห็นว่าเด็กน้อยให้ความสนใจกับเธอมาก

ขึ้น กเ็ลยชวนอกีฝ่ายคยุต่อ แม้จะยงัไม่ได้ยนิเสยีงน้อยๆ นั้นตอบอะไร

กลับมาก็ตาม เธอหยิบขวดกระป๋องขนาดเล็กทรงกระบอกสีขาวออก

มาจากกระเป๋าเป้ใบเดมิของเธอ เขามองออกว่ามนัคอืกระป๋องสเปรย์

น�้าแร่ 

“เดี๋ยวพี่ท�าให้ดูก่อน หนูจะได้ไม่ตกใจ”

หญิงสาวเปิดฝาขวดกระป๋องออก จากนั้นก็ฉีดพรมละอองน�้า

ไปทั่วใบหน้าของเธอ พอเสรจ็กย็ิ้มกว้าง มองเดก็น้อยพร้อมส่งสายตา
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ประมาณว่า ‘พร้อมนะ’ จากนั้นเธอกฉ็ดีสเปรย์น�้าแร่ไปทั่วหน้าเลก็ๆ 

นั่น 

ผลของมันก็คือ เด็กน้อยคนนั้นส่งเสียงหัวเราะออกมาทันที

ราวกบัได้เล่นสนกุ หญงิสาวเองกห็วัเราะเช่นกนั รอยยิ้มกว้างปรากฏ

ขึ้นบนใบหน้าหญงิสาว เธอยื่นมอืไปขยี้หวัเดก็น้อยอย่างเอน็ดโูดยไม่มี

สหีน้ารงัเกยีจกบัความมอมแมมของอกีฝ่ายเลยแม้แต่น้อย

เขามองภาพตรงหน้า...มองรอยยิ้มของสาวร่างบาง...มันท�าให้

หวัใจของเขาไหววูบด้วยความรู้สกึแปลกๆ บางอย่าง...

ความรู้สกึที่...ด.ี..

“อ๊ะ เดี๋ยวพี่ต้องไปท�างานแล้วละ สายมาจะชั่วโมงแล้ว ขนม

สองกล่องนี่เอาไว้กนินะ เอาไว้โอกาสหน้าถ้าได้เจอกนัอกี พี่จะซื้อของ 

อร่อยๆ มาให้เพิ่มนะคะ หรอืถ้าหนูต้องการอะไร ไปหาพี่ที่บรษิทักไ็ด้ 

ตกึสขีาวตรงนู้น ไปถงึแล้วถามหาพี่ได้เลย พี่ชื่ออรสิานะคะ”

เขายังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมราวกับโดนสะกดด้วยรอยยิ้มหวานบน

ใบหน้าหญงิสาว เหม่อมองเธอหยบิข้าวของมาถอืไว้เหมอืนเดมิ โบกมอื 

ลาเดก็น้อยคนนั้นแล้วออกเดนิต่อ

ร่างสูงหยุดเดินแล้ว เขาไม่ได้ตามเธอไปอีก เพียงแค่ยืนมอง

หญงิสาวที่หายเข้าอาคารสามชั้นในซอยไป เขาอ่านชื่อบรษิทัจากป้าย

ที่ตดิยื่นออกมาหน้าตกึ จากนั้นกเ็กบ็รูปถ่ายในมอืที่เดมิตั้งใจจะคนืให้

หญงิสาวลงกางเกงสแลก็สดี�าของเขา พร้อมๆ กบัรอยยิ้มที่ผดุขึ้นบน

ใบหน้า

“กุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก”

อริสาเดินมายังโต๊ะท�างานตัวยาวสีด�าซึ่งมีสาวหน้าหมวยสวม

แว่นทรงสี่เหลี่ยมนั่งอยู่ จากนั้นก็วางถุงแก้วกาแฟ ตามด้วยทิ้งแฟ้ม

เกือบสิบเล่มที่เธอหอบหิ้วมาลงบนโต๊ะ ปลดกระเป๋าทั้งสองใบและ
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กล้องตัวใหญ่วางตาม แล้วทิ้งตัวลงนั่งกับเก้าอี้ท�างานใกล้ๆ อย่าง 

หมดแรง

หญงิสาวเจ้าของโต๊ะท�างานที่ตอนนี้เตม็ไปด้วยแฟ้มเอกสารเงย

หน้ามอง ยกมอืดนัแว่นที่ร่วงลงมาอยูป่ลายจมกูให้เข้าที่พลางเอ่ยตอบ 

“เรยีกฉนัเป็นไก่ไปได้ จะส่งเสยีงขนัด้วยเลยไหมล่ะฮะ ยายขวญั!”

“เอก อ ีเอ้ก เอ้กกก...” ไม่รอช้า อรสิาขนัให้เพื่อนสาวดูเลยใน

ทนัท ี ก่อนจะเบี่ยงตวัหลบก้อนยางลบที่อกีฝ่ายเขวี้ยงใส่ “ยายลูกไก่ 

อย่าท�าร้ายเพื่อนส ิอตุส่าห์ซื้อกาแฟมาให้นะยะ”

ลูกไก่ หรือกัณฑิมา เขี่ยเอกสารเป็นตั้งบนโต๊ะให้ไปกองไว ้

ข้างๆ จากนั้นกห็ยบิแก้วกาแฟออกจากถงุ เอาของตวัเองวางไว้บนโต๊ะ 

ส่วนแก้วอื่นๆ กส็่งต่อให้เพื่อนร่วมงานโต๊ะข้างหลงั “ขอบคณุส�าหรบั

อเมริกาโนนะ ยายขวัญ...แต่ถ้ามาถึงก่อนที่น�้าแข็งละลายจะดีมาก 

กว่านี้”

“ยายนี่ ซื้อมาให้ก็บุญเท่าไหร่แล้ว ขี้บ่นจริงๆ” อริสาเบ้ปาก 

อากาศข้างนอกร้อนจะตาย แถมเธอยงัแวะคยุกบัหนูน้อยข้างถนนอกี 

น�้าแข็งมันจะคงทนสภาพเป็นก้อนอยู่ได้ยังไง “กินหวานจังเธอเนี่ย 

ไซรปัตั้งห้าปื้ด เบาหวานคงจะอยู่ไม่ไกลแล้ว”

“ใส่ไซรปัห้า เรยีกว่าระดบัชลิล์ๆ สบายๆ ย่ะ ถ้ามงีานเร่งงาน

ด่วนกอ็เมรกิาโนเพยีวไปส”ิ

พอดื่มกาแฟหมดไปครึ่งแก้ว กัณฑิมาก็ยกมือขึ้นดันแว่นตาที่

เลื่อนลงมาอยู่ปลายจมูกให้กลบัเข้าที่อกีครั้ง ก่อนจะหนักลบัไปรวันิ้ว

บนแป้นคยี์บอร์ดต่อ ใบหน้าของเธอนั้นค่อนไปทางน่ารกัแบบหมวยๆ 

ตามแบบฉบบัลูกคนจนีเป๊ะ ดวงตาเรยีวร ี รมิฝีปากอิ่มสแีดงอมชมพู 

เรอืนผมสวยสดี�าสนทิยาวตรงจนถงึกลางหลงั 

อรสิานั่งหมนุเก้าอี้ไปมาเพื่อพกัให้หายเหนื่อย แม้ว่าบรษิทัที่เธอ

ท�างานอยู่จะไม่ได้ไกลจากสถานรีถไฟฟ้ามากนกั แต่การที่ต้องเดนิหิ้ว
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ของเตม็สองมอืมนักท็�าเอาหอบได้เหมอืนกนั 

ตวัอาคารของบรษิทันั้นเป็นตกึสี่เหลี่ยมแนวนอนขนาดกลาง มี

พื้นที่ท�าเป็นลานจอดรถเล็กๆ ด้านหลัง ภายในมีทั้งหมดสามชั้นครึ่ง 

โดยชั้นล่างเป็นห้องรับรองและสตูดิโอขนาดใหญ่ ชั้นสองเป็นสตูดิโอ

ขนาดเล็กสองห้อง และชั้นสามเป็นห้องท�างาน แหล่งสิงสถิตของ 

พวกเธอและเพื่อนร่วมงาน ถัดไปเป็นชั้นลอยซึ่งเป็นห้องท�างานของ 

เจ้านายสาวจอมโหดกับห้องประชุมใหญ่ บนดาดฟ้าเป็นสวนหินที่มี

ชิงช้าและเก้าอี้นั่งเล่น ที่เหล่าพนักงานช่วยกันดูแลไว้เป็นมุมสงบ

ส�าหรบันั่งพกัยามคดิงานไม่ออก

นี่คือ บริษัท ฟีลลิ่ง อิท เป็นบริษัทที่ท�าเกี่ยวกับงานโฆษณา 

ที่มชีื่อเสยีงอนัดบัต้นๆ ของประเทศ โดยงานส่วนใหญ่ที่เป็นจดุเด่นของ

บรษิทัจะเป็นพวกโฆษณาที่เป็นภาพนิ่ง ออกแบบโปสเตอร์ ป้ายบลิบอร์ด 

จดัเลย์เอาต์งานกระดาษต่างๆ และที่ตวับรษิทัเองนอกจากจะมสีตดูโิอ 

ให้เช่าแล้ว กย็งัมบีรกิารรบังานถ่ายภาพโฆษณาหรอืถ่ายแฟชั่นให้แก่

บริษัทลูกค้าที่ไม่อยากไปหาทีมงานที่อื่น ด้วยฝีมือของคนในบริษัทที่

ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี แม้หลายคนจะอายุน้อย แต่กลับท�างาน

ได้มเีอกลกัษณ์ จงึเป็นจดุเด่นที่คอยดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาว่าจ้างอยูต่ลอด 

ตั้งแต่เจ้าของแบรนด์เลก็ๆ ไปจนถงึแบรนด์เนมชื่อดงัของเมอืงไทย

เธอกับกัณฑิมานั้นเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่หัดเดิน เรียนที่

เดียวกันตลอดตั้งแต่ประถมยันมหาวิทยาลัย เป็นคู่ซี้ปาท่องโก๋ให้ 

คนอื่นล้อเลียนอยู่บ่อยๆ พอหลังเรียนจบ ก็พากันไปเรียนต่อโทกันที่

ต่างประเทศ แม้จะเรยีนคนละสาขา แต่กย็งัคงตวัตดิหนบึกนั เวลามี

งานประกวดผลงานอะไรกจ็ะช่วยกนัท�าจนได้รบัรางวลัมามากพอดู 

เมื่อเรียนจบกลับเมืองไทยมาตระเวนสมัครงาน ประวัติและ 

ผลงานกเ็ข้าตาหวัหน้าของบรษิทันี้ โดยเธอนั้นสมคัรเข้ามาในต�าแหน่ง

อาร์ตไดเรกเตอร์ และเพราะหลงรกัการถ่ายรูปท�าให้เธอพ่วงต�าแหน่ง
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ช่างภาพไปด้วยในตวั ส่วนกณัฑมิานั้นอยู่ต�าแหน่งก๊อบปี้ไรเตอร์ ทั้งๆ 

ที่ตัวเองจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มาแท้ๆ กลับมาท�าอาชีพเกี่ยว

กบังานเขยีนไปเสยีได้

อรสิานั่งลอยหน้าลอยตามองเพื่อนพมิพ์งานพลางคดิอะไรเรื่อย

เป่ือยได้ไม่ถงึสองนาทกีต้็องสะดุง้เฮอืกเมื่อได้ยนิเสยีงตะโกนดงัลั่นมา

จากชั้นลอย และเมื่อเงยหน้ามองก็เห็นเจ้านายสาวยืนเท้าสะเอวอยู่

พร้อมกบัชี้นิ้วมาที่เธอ

“มาสายเป็นชั่วโมงแล้วยังจะนั่งเอ้อระเหยอยู่อีกนะแม่ตัวด ี

เอางานขึ้นมาที่ห้องฉนัเดี๋ยวนี้!”

เสียงเฉียบดังราวกับฟ้าผ่านั่นท�าเอาอริสารีบคว้าเอกสารปึก

ใหญ่ที่วางทิ้งไว้อยู่บนโต๊ะเพื่อน มุ่งหน้าไปยงับนัไดแล้ววิ่งขึ้นชั้นลอย

ไปห้องเจ้านายอย่างรวดเร็ว หญิงสาวยืนสูดหายใจลึกๆ สองสามที

เป็นการรวบรวมก�าลังใจก่อนไปเผชิญหน้ากับเจ้านายที่คงเตรียม

เทศนาเธอเป็นชดุ มอืเรยีวเคาะประตูห้องสองสามทเีป็นมารยาทก่อน

จะเปิดเข้าไป พร้อมกบัส่งเสยีงหวาน “เจ้จ๋า...ขวญัเอางานมาส่งแล้ว”

โมนานั่งหน้าเรยีบอยู่หลงัโต๊ะท�างานตวัใหญ่ มองร่างบางที่ส่ง

ยิ้มแบบใจดสีู้เสอืให้แล้วกถ็อนหายใจ ส่งสญัญาณให้ลูกน้องสาวเอา

แฟ้มทั้งหมดมาวางบนโต๊ะ “อาทติย์นี้เธอมาท�างานสายกี่วนัแล้ว”

“ไม่รู้เหมอืนกนัค่ะเจ้ ขวญักไ็ม่ได้นบั”

ค�าตอบของลูกน้องสาวท�าเอาโมนาอยากจะหาอะไรเขวี้ยงใส่

หัวเสียจริงๆ เธอเอ่ยขู่เสียงเข้ม “ถ้าเธอยังมาท�างานสายอีก ฉันจะ 

หกัเงนิเดอืนเธอแล้วนะ ยายขวญั”

อริสาตีหน้าละห้อย “โธ่ ก็กว่าขวัญจะแต่งรูปเสร็จก็ข้ามเข้า 

วนัใหม่ไปหลายชั่วโมงแล้ว ถ้าจะต้องแหกขี้ตาตื่นมาท�างานแต่เช้าอกี 

กค็งกลายร่างเป็นซอมบแีล้วเจ้”

“กใ็ครใช้ให้เธอดองงานจนมนัพอกพูนขนาดนี้ล่ะยะ!” 
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“ไม่ได้ดองสักหน่อย ก็แค่รอจนมันถึงเดตไลน์เฉยๆ ถ้าไฟไม ่

ลนก้น ความคดิมนัชอบไม่แล่น”

“งั้นคราวหน้าไปซื้อไฟแชก็มานะ ฉนัจะจดุเผาก้นเธอแทนเลย 

ไม่เอาแค่ลนแล้ว” โมนาส่งสายตาค้อนให้แก่สาวติสต์แตกตรงหน้า  

ยงัดทีี่แม้จะชอบท�างานแบบเหมอืนจะไม่ทนัก�าหนดเพราะมวัแต่บลิด์

อารมณ์ศลิปิน แต่กย็งัส่งงานตรงเวลาทกุครั้ง “แล้วแฟ้มไหนงานของ

ใครบ้าง” 

“อนันี้งานของมสิเตอร์เฉนิ อนันี้งานของคณุยวุด ีอนันี้ของ...” 

อริสาแจงไปทีละอย่าง ซึ่งโมนาก็เปิดดูรูปถ่ายในแต่ละแฟ้มอย่าง

พจิารณา 

นี่เป็นภาพที่อรสิารบังานเป็นตากล้องถ่ายแบบสนิค้า ซึ่งเธอเพิ่ง

จะรีทัชและเก็บรายละเอียดภาพจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อคืนนี้ จากนั้นก็

พรนิต์ภาพออกมาเตรยีมให้เจ้านายดู โมนานั่งเลอืกภาพสองภาพที่ดี

ที่สดุจากแต่ละแฟ้มแยกออกมาไว้ข้างนอก 

“เป็นไงคะ มอีะไรต้องแก้อกีหรอืเปล่า”

“ดดูแีล้ว เกบ็รายละเอยีดได้ครบ” โมนากวาดสายตาตรวจงาน

ซ�้าอกีครั้ง ว่ามตีรงไหนที่รทีชัจนดมูากไป หรอืมรีายละเอยีดตรงไหนที่

ยงัไม่เรยีบร้อยหรอืเปล่า “งานเรยีบร้อยใช้ได้ ไม่น่ามปัีญหาอะไร ช่วย

ส่งไฟล์รูปที่ฉนัเลอืกมาให้ด้วยนะ ฉนัจะได้ส่งต่อให้ลกูค้าปรูฟ๊ดกู่อนที่

จะส่งไปให้แฝดยมของเธอใส่ข้อความ”

แฝดยมของเธอก็คือกัณฑิมานั่นละ สมัยเรียนได้ฉายาว่าคู่ซี้

ปาท่องโก๋ แต่พอมาท�างานก็ได้ฉายาว่าเป็นฝาแฝดรักยม เพราะ

นอกจากเป็นเพื่อนซี้ตัวติดกันแล้ว งานแต่ละงานก็ต้องท�าควบคู่กัน

ด้วยถึงจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคนตั้งฉายาให้ก็เจ้านายสาวตรงหน้านี่ละ 

เธอบอกว่าให้เป็นแฝดรักยมเพื่อที่จะได้เป็นตัวเรียกโชคลาภให้บริษัท

ด้วย ประหนึ่งว่าให้พวกเธอเป็นตวัแทนกมุารทองอย่างไรอย่างนั้น
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“โอเคค่ะ เดี๋ยวขวญัส่งเข้าเมลให้เลย แล้วมงีานอะไรที่เจ้จะสั่ง

ขวญัอกีไหมคะ”

“ตอนนี้ยงัไม่ม ีแต่อาทติย์หน้าอาจจะม”ี

“หมายความว่าไงคะเจ้”

“ยงัไม่บอก เดี๋ยวฉนัคยุงานเรยีบร้อยแล้วจะบอก”

“แปลว่ามบีรษิทัใหญ่ตดิต่อมาอะด ิ งั้นเจ้เชยีร์งานของลูกน้อง

คนนี้เยอะๆ นะ ขวญัจะได้ได้งาน ได้งานแล้วกไ็ด้เงนิ แฮปปีที่สดุ”

“ก่อนจะแฮปปี ตอนนี้เธอไปท�างานของเธอต่อได้ละ อย่าลมืว่า

ยังมีดราฟต์งานโฆษณาของคุณแดนที่ต้องส่งพรุ่งนี้ อย่าเลตนะยะ  

ไม่งั้นฉนัจะหกัเงนิเดอืนเธอแน่”

“ค�ากห็กัเงนิ สองค�ากห็กัเงนิ เฮ้อ...มเีจ้านายที่ทั้งโหดทั้งดทุั้งงก

นี่มนัล�าบากจรงิจริ๊ง” อรสิาท�าเป็นบ่น ก่อนจะเผ่นพลิ้วออกจากห้อง

เมื่อเห็นว่าเจ้านายสาวเริ่มหยิบที่เจาะกระดาษบนโต๊ะมาถือไว้เพื่อ

เตรยีมเขวี้ยงใส่เธอข้อหาว่าเจ้านาย 

กัณฑิมาที่เห็นเพื่อนเดินลงจากชั้นลอยกลับมานั่งประจ�าที่โต๊ะ

ท�างานกช็ะโงกหน้าไปถาม “เป็นไง โดนด่าเละไหม”

“ไม่โดนเลยวันนี้ มาแปลก...สงสัยเมื่อวานได้สวีตกับแฟนเต็ม

ที่ วนันี้เลยอารมณ์ด”ี อรสิานนิทาเจ้านายของตวัเองที่เมื่อวานแต่งตวั

เสียสวยเช้ง เพราะว่าแฟนหนุ่มชาวต่างประเทศบินมาหาหลังจาก 

ไม่ได้เจอกนัเป็นเดอืน

“หรอืไม่เขากส็ะสมเมฆเตรยีมก่อตวัเป็นพายใุนรอบหน้า”

“โอ้ ถ้าอย่างนั้นฉันกลับขึ้นไปให้เขาด่าเพื่อลดปริมาณเมฆ 

ดกีว่า จะได้ไม่โดนรวบยอด ไม่งั้นคงตายแน่”

บนช้ันทีส่ามสบิของตกึหรกูลางใจเมอืง หญงิสาวในชดุสทู

สนี�้าเงนิหยบิกระดาษที่เพิ่งพมิพ์ออกจากพรนิเตอร์มาด ูหลงัจากเชก็ว่า
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จ�านวนหน้าครบถ้วนตามที่สั่งพมิพ์แล้ว กใ็ช้คลปิหนบีสดี�าหนบีมนัรวม

เอาไว้ ก่อนที่จะเอื้อมมอืไปยงัโทรศพัท์สดี�าบนโต๊ะท�างาน กดปุม่สแีดง

บนนั้นแล้วกรอกเสยีงลงไป 

“เอกสารที่บอสขอได้แล้วค่ะ”

ไม่นานกม็เีสยีงตอบกลบัมา “เอาเข้ามาให้ผมได้เลยครบั”

ได้ยนิค�าอนญุาต เธอจงึลกุขึ้นยนืแล้วเดนิไปยงัห้องท�างานใหญ่

ของประธานบรษิทั เคาะประตเูลก็น้อยตามมารยาท ก่อนจะเปิดประตู

เข้าไป

ชายหนุ่มร่างสูงโปร่งหันมามองเลขานุการสาวที่ถือเอกสาร 

เอาไว้ในมอื ตรงหน้าเขาเป็นบอร์ดขนาดใหญ่ที่บรเิวณตรงกลางมรีูป

นาฬิกาข้อมอืขนาดเอสี่ตดิอยู่บนนั้น พร้อมกบักระดาษโพสต์-อติและ

รอยปากกาแดงขดีๆ เขยีนๆ ราวกบัว่าก�าลงัหาจดุบกพร่องของแต่ละ

รูปอยู่ ด้านขวามรีูปชิ้นส่วนที่ดูออกได้ว่าเป็นชิ้นส่วนที่ถูกแกะออกมา

จากตวันาฬิกาข้อมอืแน่ ส่วนด้านซ้ายของบอร์ดมภีาพเหมอืนเหลก็ถกู

แกะสลกัเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษว่า ‘LYRA’ อยูส่ามสี่ภาพ โดยแต่ละ

ภาพใช้ลกัษณะตวัอกัษรไม่เหมอืนกนั 

เขาอยู่ในชดุสูทสดี�า ผูกเนกไทสฟี้าอ่อน ใบหน้าดูคมเข้มแบบ

ฉบบัฝรั่ง ผมสดี�าถกูหวเีสยจดัเป็นทรงอย่างง่ายๆ คิ้วเข้มพาดอยูเ่หนอื

ดวงตาสเีทาคูส่วยที่ล้อมไปด้วยขนตายาวหนาเป็นแพชนดิที่ว่าผูห้ญงิ

ยงัอาย จมูกโด่งเป็นสนั รมิฝีปากมรีอยยิ้มบางให้เหน็อยูต่ลอด บ่งบอก

ได้ว่าตวัชายหนุ่มคงเป็นคนที่อารมณ์ดอียู่เป็นนติย์

 “ขอบคณุครบั คณุเจน” เขายื่นมอืไปรบัเอกสารจากเลขานกุาร 

กวาดสายตามองรายละเอยีดที่พมิพ์อยูบ่นหน้าแรกอย่างคร่าวๆ “คณุ

เจนนดัประชมุให้ผมเรยีบร้อยแล้วใช่ไหมครบั”

“ค่ะ คณุวทิย์รบัทราบแล้วค่ะ” เจนจริาเอ่ย เธอเพิ่งวางสายจาก 

วทิย์ หรอืวทิยา ประธานบรษิทันาฬิกาไลล์ราเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา 
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อกีฝ่ายดูแปลกใจเลก็น้อยที่โดนเรยีกประชมุ เพราะเขาเพิ่งจะส่งแบบ

นาฬิกาคอลเลก็ชนัใหม่มาให้เมื่อเช้า ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงกโ็ดนนดัประชมุ 

เสยีแล้ว

“นายวทิย์คงไม่ว่าอะไรใช่ไหมที่ผมนดัประชมุกะทนัหนั”

เลขานุการสาวอยากจะตอบนักว่าใครจะกล้าว่าเจ้าของบริษัท

ตวัจรงิกนั จรงิอยู่ที่วทิยา ด�ารงต�าแหน่งประธานบรษิทัของไลล์รา แต่

พนกังานทกุคนย่อมรู้กนัดวี่าไลล์รานั้น เป็นบรษิทัลูกของบรษิทัเอดสิ 

บริษัทผลิตเลนส์หน้าปัดนาฬิการายใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก และ 

ผูถ้อืหุน้เจด็สบิเปอร์เซน็ต์รวมถงึด�ารงต�าแหน่งประธานบรหิารนั้นกค็อื 

เทวนิทร์ ภากรฤกษ์ คนนี้

“อกีสบินาทบีอกให้นายจนัเอารถมารอหน้าบรษิทัเลย” 

“ถามจรงิๆ เถอะ วนัๆ นายไม่คดิจะพกังานบ้างเลยใช่ไหม 

ฉนัส่งแบบนาฬิกาไปให้ไม่ถงึสี่ชั่วโมงด ีนายกต็รวจแบบเสรจ็เรยีบร้อย

แล้ว ทั้งที่ฉนัอตุส่าห์บอกว่าไม่ต้องรบีแท้ๆ” 

วิทยาเอ่ยเมื่อเห็นชายหนุ่มหน้าคมเดินเข้ามาในห้องท�างาน 

แม้ว่าเขากบัอกีฝ่ายจะเป็นญาตกินั แต่หน้าตากลบัต่างกนัอย่างสิ้นเชงิ 

ตัวเขานั้นหน้าตาไทยแท้แถมดูออกไปทางจีนตามเชื้อสายของบิดา 

ส่วนชายหนุ่มอีกคนในห้องนั้นรับเชื้อฝรั่งมาจากมารดาหรือป้าสะใภ้

ของเขา ท�าให้มหีน้าตาหล่อคมเข้มตามแบบฉบบัฝรั่งเมอืงผู้ด ี

บดิาของพวกเขาทั้งคู่นั้นเป็นพี่น้องกนั ช่วยกนัดูแลบรษิทัเอดสิ

จนกระทั่งวางมอืไปเมื่อสองปีก่อน ทั้งคูย่กต�าแหน่งสงูสดุให้แก่เทวนิทร์

ที่เป็นลูกของพี่ชาย ส่วนเขานั้นก็ท�างานในต�าแหน่งที่รองลงมา และ

เพราะพวกเขาเติบโตมาด้วยกัน ท�าให้ไม่มีความอิจฉาริษยาที่เห็น 

อกีฝ่ายได้ดกีว่าเลยแม้แต่นดิ ในทางกลบักนั ต่างกช็่วยกนัดูแลบรษิทั

เหมอืนกบัรุ่นพ่อ 
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จนกระทั่งเมื่อปีก่อนที่เทวินทร์มีความคิดอยากจะเปิดบริษัท

นาฬิกาของตนเองบ้าง หลังจากเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนมาตลอด จึงเปิด

บรษิทัไลล์ราขึ้นมา และส่งเขาไปเป็นประธานบรหิาร ยกหน้าที่ให้ดแูล

กจิการทั้งหมด เพราะนอกจากความสามารถด้านการบรหิารแล้ว เขา

ก็พอจะมีความสามารถด้านการออกแบบอยู่บ้างจากความชอบสมัย

เดก็ที่มกัจะวาดรูป ออกแบบของเล่นมาเล่นกบัญาตผิูพ้ี่อยูเ่ป็นประจ�า

ถงึแม้เขาจะด�ารงต�าแหน่งที่ใหญ่ที่สดุในบรษิทัไลล์รา แต่ก่อน

ที่เขาจะตัดสินใจอะไรก็มักจะขอความเห็นจากเทวินทร์เสมอ ทั้งๆ ที่

อกีฝ่ายบ่นแล้วบ่นอกีว่าให้เลกิมาถามว่าเขาคดิอย่างไรเสยีที

“กว็นันี้ว่าง นอกจากไปประชมุกบัตวัแทนบรษิทัขนส่งตอนเช้า

กไ็ม่มงีานอย่างอื่น พอกลบัมาบรษิทักเ็หน็เอกสารจากนาย กเ็ลยนั่งดู 

พอดูเสร็จก็ไม่อยากรอ” เทวินทร์ที่เพิ่งเดินเข้ามาในห้องท�างานของ 

อกีฝ่ายทรดุตวัลงนั่งบนโซฟารบัแขก เอ่ยขอบคณุเลขานกุารหน้าห้อง

ที่น�ากาแฟและของว่างมาให้ 

วิทยารอจนเลขานุการออกจากห้องไปแล้วค่อยเอ่ย “แล้วเป็น

ยงัไงบ้าง มอีะไรอยากแก้ไขไหม”

“กบ็อกนายตั้งหลายรอบแล้ว ว่านายน่ะมศีกัยภาพเรื่องพวกนี้

มากกว่าฉนั ถ้านายคดิว่าผ่านกค็อืผ่าน” เทวนิทร์เอ่ยจากใจจรงิ เพราะ

ตวัเขาไม่ได้เก่งเรื่องออกแบบเลย กบ็อกได้แค่ว่าอนัไหนดดูไีม่ด ีแต่จะ

ให้เขาบอกรายละเอยีดว่าควรเพิ่มหรอืลดอะไรละก ็เขาท�าให้ไม่ได้หรอก

“อนันั้นฉนัรู้ แต่กย็งัอยากส่งให้นายดูอยู่ด ีก่อนจะสั่งผลติ”

“ดูดอียู่ ตวัเรอืนดไีซน์เรยีบหรูด ีฉนัว่าพวกผู้ใหญ่คงชอบ แล้ว

จะผลติออกมาเยอะไหม”

“น่าจะประมาณสบิเรอืนต่อแบบ”

“เป็นลมิเิตด็คอลเลก็ชนัสนิะ”

“นายก็รู้ว่าอะไรที่มีค�าว่าลิมิเต็ดประดับ จะกลายเป็นสิ่งมีค่า
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ทนัท”ี วทิยายิ้มเสยีจนดวงตาชั้นเดยีวของเขาหรี่เลก็ “ว่าแต่นายเถอะ 

ที่ขอนดัประชมุฉนั คงไม่ใช่มเีรื่องจะคยุแค่นี้หรอกมั้ง เพราะเรื่องแค่นี้

โทรศพัท์มากไ็ด้ ไม่ต้องล�าบากฝ่ารถตดิมาหา”

“มแีค่นี้แหละ”

“อ้าว”

“จรงิๆ กฉ็นัคดิถงึนายไง ไม่ได้เจอกนัตั้งหลายวนั ว่าจะชวนไป

ทานข้าวเย็นเสียหน่อย” เนื่องจากเขาเพิ่งจะบินไปดูงานที่ออสเตรีย

เป็นเวลาอาทติย์กว่า เพิ่งจะกลบัมาเมอืงไทยได้สองวนั “นายว่างหรอื

เปล่าล่ะ เดี๋ยวฉนัเลี้ยงเองมื้อนี้”

“อูย้ ลาภปาก” วทิยาหนักลบัไปหาคอมพวิเตอร์บนโต๊ะท�างาน

ของตนเพื่อกดดูตารางงานที่เหลือของวันนี้ “จริงๆ ก็ว่างแล้วแหละ 

เหลือแค่ตรวจเอกสารอีกนิดหน่อย เรื่องโฆษณาเปิดตัวนาฬิกาชุด 

Douce Romance น่ะ”

“นาฬิกาคู่รกัที่ผลติเตรยีมไว้ส�าหรบัวาเลนไทน์ปีหน้าสนิะ” 

“ใช่แล้ว ตั้งใจจะลงโฆษณาภาพนิ่งในนติยสารตั้งแต่เดอืนธนัวา

นี้”

“แล้วจ้างบรษิทัไหนให้มาท�าแคมเปญให้ล่ะ บรษิทัเดมิหรอืเปล่า”

“เปล่า รอบนี้ฉนัเปลี่ยนเจ้า เพราะช่างภาพของบรษิทัเดมิถ่าย

ภาพให้ออกมาดูสวยหวานไม่ค่อยเก่ง” วิทยาหาเอกสารที่เขาเพิ่งจะ

เหน็ผ่านตาไปไม่นานมานี้บนโต๊ะท�างานที่เตม็ไปด้วยกระดาษแบบร่าง

ของเขา ก่อนจะหยบิพอร์ตงานของบรษิทัที่จะจ้างขึ้นมาอ่านชื่อบรษิทั

ที่พิมพ์อยู่หน้าแรก “บริษัทที่ติดต่อดูอยู่ตอนนี้ชื่อบริษัท ฟีลลิ่ง อิท  

นายเคยได้ยนิชื่อไหม มคีนบอกว่าช่างภาพที่ชื่ออรสิา ถ่ายภาพได้เป็น

ธรรมชาติมาก ดูนุ่มนวลอ่อนหวาน น่าหลงใหล ฉันเลยคิดว่าน่าจะ

เหมาะกบัแคมเปญนี้น่ะ”

เทวินทร์ชะงักไปเล็กน้อย ชื่อนั้นคุ้นหู ก่อนที่จะสว่างวาบใน
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ความคดิ กน็ั่นมนัชื่อบนป้ายที่เขาเหน็เมื่อตอนสายของวนันี้...บรษิทัที่

หญิงสาวคนนั้นเดินเข้าไป...และชื่อ อริสา ที่อีกฝ่ายเอ่ยนั้น ก็คือชื่อ

ของเธอ...

น่าแปลกที่ตั้งแต่ที่เขาเจอเธอเมื่อเช้า จนกระทั่งตอนนี้ ภาพของ

หญิงสาวยังคงอยู่ในหัวเขาไม่หายไปไหน เขาจ�าได้ว่าเธอมัดผมสี

น�้าตาลเข้มของเธอไว้ที่ท้ายทอยอย่างลวกๆ มีปอยผมปรกลงมาเต็ม

หน้า เธอมใีบหน้ารูปไข่ ปราศจากเครื่องส�าอางใดๆ ผวิของเธอขาวอม

ชมพู ยิ่งเวลาเธอเดินผ่านช่วงที่แดดส่องโดน ยิ่งดูขาวผ่อง ดวงตา 

กลมโต จมูกโด่งที่ตรงปลายรั้นนดิๆ รมิฝีปากบางเป็นรูปกระจบั

นกึแล้วกข็�าตวัเอง เขาได้เจอเธอไม่ถงึสบินาทดี้วยซ�้า ท�าไมถงึ

จ�ารายละเอียดของอีกฝ่ายได้มากขนาดนี้ ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนที่

ดงึดดูความสนใจจากเขาได้แบบนี้มาก่อน และนั่นท�าให้เขารู้ว่าไม่ควร

ที่จะปล่อยเธอผ่านไปง่ายๆ

บางทีนี่อาจเป็นความบังเอิญ ที่ลูกพี่ลูกน้องเขาคิดจะจ้างเธอ

มาท�างานให้

หรอืบางทมีนักอ็าจจะเป็นโชคชะตา ให้เขามโีอกาสได้เจอและ

ได้ท�าความรู้จกักบัเธอกไ็ด้...

“นายไปประชมุเรื่องธมีงานมาหรอืยงั” เทวนิทร์ถามขึ้นหลงัจาก

ดงึตวัเองออกจากภวงัค์ที่ลอยไปหาหญงิสาวคนนั้น

“ยงั นดัไว้วนัศกุร์น่ะ”

“เดี๋ยวฉนัไปประชมุเอง”

“หอื?” ค�าพูดนั้นของญาตผิู้พี่ท�าเอาเขาเลกิคิ้วอย่างงนุงง และ

งงหนกักว่าเดมิเมื่อได้ยนิประโยคถดัมา

“แล้วกโ็อนแคมเปญนี้มาให้ฉนัดูแลด้วย”

วทิยานิ่งไปครู่ใหญ่ ก่อนจะร้อง ‘อ๋อ’ ออกมาดงัลั่น

“เป็นอะไรของนาย ท�าหน้าอย่างกบัตรสัรู้”
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“ฉนัรู้ละ ที่นายอยากมาท�าโพรเจกต์นี้กเ็พราะนางแบบที่ฉนัจ้าง

ใช่ไหมล่า...”

“ใครเหรอ”

“กแ็ฟนนายไง ซาร่าน่ะ! งานนี้ทางแผนกการตลาดเลอืกซาร่า

มาเป็นนางแบบ”

“ซาร่าเป็นนางแบบเหรอ” เทวินทร์เพิ่งทราบ เขากับซาร่านั้น

เรยีนปรญิญาตรคีณะบรหิารมาด้วยกนัที่องักฤษ พออกีฝ่ายเรยีนจบก็

กลับมาเมืองไทยก่อน ส่วนเขานั้นอยู่ต่อปริญญาโทจึงกลับมาทีหลัง 

ซึ่งตอนที่กลบัมาไทยนั้น ซาร่ากผ็นัตวัเองจากนกัศกึษาคณะบรหิารไป

เป็นนางแบบเบอร์หนึ่งของเอเชยีแล้ว ส่วนเขากเ็ข้ามาบรหิารบรษิทัต่อ

จากบิดาที่เกษียณตัวเองไปเที่ยวรอบโลกกับภรรยา ทิ้งภาระงาน

ทั้งหมดให้แก่ลูกชายคนเดยีวอย่างเขาโดยไม่เหลยีวหลงัมามอง 

“ซาร่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของฉัน ไม่ใช่แฟน บอกนายตั้งไม่รู ้

กี่รอบ ไม่จ�าบ้างเลยหรอืไง”

“เอ๊า เพื่อนอะไรจะไปไหนมาไหนสองต่อสองด้วยกนับ่อยๆ”

ประธานบริหารคนปัจจุบันของเอดิสหัวเราะเบาๆ กับอาการ

จบัผดิไม่เลกิของลกูพี่ลกูน้อง “ฉนักบัซาร่าน่ะเพื่อนกนัจรงิๆ ไม่ใช่เพื่อน

จอมปลอมแบบแกกบัน้องเมย์หรอก”

ชื่อนั้นท�าเอาวทิยาชะงกัน้อยๆ แน่นอนว่าคนที่เอ่ยไม่พลาดที่จะ

จับสังเกตปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปนั่น หญิงสาวที่เขาเพิ่งเอ่ยถึงนั้น เป็น

เพื่อนของวทิยาที่เรยีนมาด้วยกนัตอนเรยีนปรญิญาตร ี เรื่องกค็ล้ายๆ 

เขากบัซาร่าที่เรยีนด้วยกนัจนสนทิกนั จะต่างกนักต็รงที่วทิยาเป็นเพื่อน

สนทิคดิไม่ซื่อ

“ชอบเขากบ็อกไปสวิ่าชอบ มวัแต่อกึๆ อกัๆ อยู่นั่น”

“เฮ้ย จะบ้าเหรอ” หนุ่มหน้าตี๋ร้องลั่นออกมาอย่างลมืตวั ก่อน

จะถลงึตาใส่คนที่มศีกัดิ์เป็นพี่ “ฉนักบัเมย์กเ็ป็นแค่เพื่อนกนั จะมาชอบ
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เชบิอะไรล่ะ...”

“อยากปากแขง็ต่อกต็ามใจ ถ้าโดนหนุ่มอติาลตีดัหน้าไปกอ็ย่า

มาร้องไห้ทหีลงัล่ะ”

“หนุ่มอติาลไีหน”

“กล็ูกค้าวไีอพคีนล่าสดุของบรษิทัคณุพ่อน้องเมย์ ที่เจาะจงให้

น้องเมย์รบัหน้าเป็นคนดูแล ‘พเิศษ’ ของเขาน่ะส”ิ

“ไอ้บ้านั่นมนัเป็นใคร!” 

“หงึออกนอกหน้าขนาดนี้ ยงัจะปากแขง็อยู่อกี”

วิทยาเลี่ยงที่จะไม่ตอบโต้อะไร เรื่องที่เขาเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่

ซื่อนั้นก็มีเทวินทร์คนเดียวที่รู้ แล้วก็คอยแต่จะยุให้เขาสารภาพความ

ในใจอยู่เรื่อย แน่นอนว่าเขาอยากจะท�าแบบนั้นแทบแย่ แต่เขาแค่ 

ไม่กล้า เพราะกลวัว่าความเป็นเพื่อนที่มมีาตลอดห้าปีจะหายวบัไปกบั

อากาศ...

“ช่างเถอะ ไม่สนใจเรื่องนายกับน้องเมย์แล้ว” เทวินทร์เลิก 

ล้อเลยีนญาตหินุม่เสยีดื้อๆ “สรปุแคมเปญโฆษณานี้ฉนัรบัผดิชอบเอง

นะ นายช่วยให้เลขาฯ นายแจ้งคุณเจนถึงสถานที่และวันเวลาที่นัด

ประชมุกบั ฟีลลิ่ง อทิ ด้วย”

“ท�าไมจู่ๆ จะมาท�าล่ะ ร้อยวนัพนัปีไม่เหน็เคยจะสนใจ”

ดวงตาคู่สวยของชายหนุ่มเป็นประกายแวววาว “ฉนัไม่เหมอืน

นายหรอกนะที่เกบ็ความรูส้กึในใจรอให้แห้วรบัประทานน่ะ ถ้าฉนัสนใจ

ใครละก ็ฉนัไม่ปล่อยเวลาให้เสยีไปเปล่าๆ หรอก”

“บอกทีว่าถ้าไม่ได้พูดถึงซาร่าที่เป็นนางแบบของแคมเปญนี้ 

แล้วหมายถงึใคร”

“เอาไว้เดี๋ยวนายกร็ู้เอง”
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กณัฑมิานัง่จดรายละเอยีดงานใส่สมุดด้วยลายมอืทีเ่ธอเอง 

กไ็ม่แน่ใจว่าหลงัจากนี้จะอ่านออกไหม เพราะบทสนทนาในห้องประชมุ

นั้นไปเรว็เสยีมอืเธอเป็นระวงิ ตามจรงิแล้วคนที่จะมานั่งต�าแหน่งนี้ควร

จะเป็นเพื่อนสาวของเธอต่างหาก ปกติเวลาประชุมงานกับลูกค้านั้น 

จะต้องมทีั้งฝ่ายครเีอทฟีหรอือาร์ตไดเรกเตอร์อยู่ในที่ประชมุด้วย เพื่อ

รบัรู้ถงึเป้าหมายของงานที่ลูกค้าต้องการ และเสนอไอเดยีคร่าวๆ ให้

ลูกค้าพิจารณา แต่วันนี้เจ้าตัวดันติดงานถ่ายภาพให้ลูกค้าที่มาเช่า 

สตูดโิอ กณัฑมิาจงึต้องเข้าประชมุแทน 

ขณะที่มือเขียน หูก็ตั้งใจฟังสิ่งที่เจ้านายพูดไปด้วยอย่างไม่

ตกหล่น ส่วนตานั้นก็เหลือบมองใบหน้าเจ้านายตัวเองสลับกับลูกค้า

หนุ่มเป็นระยะๆ ซึ่งมักจะมองอย่างหลังนานกว่าเป็นพิเศษ ผู้ชายใส่

สูทที่เธอชมในใจว่า...ตวัจรงิหล่อลากไส้

เธอเองเคยได้เหน็เขาในนติยสารแวดวงธรุกจิที่บงัเอญิเปิดผ่าน

อยูบ้่างครั้งสองครั้ง เทวนิทร์เป็นผูช้ายร่างสงูโปร่ง ใบหน้าคมตามแบบ

ฉบับฝรั่ง แต่ก็มีกลิ่นอายหนุ่มเอเชียแซมอยู่เล็กน้อยตามประสาหนุ่ม

ลูกครึ่ง ดวงตาของเขาหวานมากเสยีจนเธอยงัอจิฉา นี่เป็นชายหนุ่มที่

มดีวงตาน่าหลงใหลที่สดุคนหนึ่งที่เธอเคยเจอมา ท�าเอาเธอมองอย่าง

2
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เคลบิเคลิ้มไปเลยทเีดยีว

เห็นอย่างนี้อย่าคิดว่าเธอบ้าผู้ชายนะ เธอก็แค่ชอบมองของ

สวยงาม แล้วตอนนี้มีชายหนุ่มรูปงามมานั่งให้มองตรงหน้า เธอจะ 

ไม่มองได้อย่างไร 

“ตอนแรกโมนากค็ดิว่าจะเป็นคณุวทิย์ที่มาประชมุเสยีอกี ไม่คดิ

วา่จะเป็นคณุวนิมาด้วยตวัเอง” โมนาเอ่ยกบัชายหนุม่ที่นั่งฝ่ังตรงข้าม 

ในมือเป็นแฟ้มแบบนาฬิกาสิบเรือนซึ่งเป็นสินค้าหลักในการถ่ายแบบ

ครั้งนี้ อีกแฟ้มบนโต๊ะใกล้ๆ เป็นภาพเครื่องประดับที่จะใช้เป็นสินค้า

รอง

“อ๋อ พอดีนายวิทย์เขาติดงานเรื่องนาฬิกาคอลเล็กชันใหม่ 

น่ะครบั แคมเปญโฆษณานี้ผมกเ็ลยมาช่วยเขาท�า” 

“แล้วไม่ทราบว่า คณุวนิพอจะถูกใจบรษิทัของเราไหมคะ ถ้ามี

อะไรไม่ชอบใจกบ็อกได้เลยนะคะ ทางเรายนิดปีรบัให้เสมอ เรื่องเงนิน่ะ

ไม่ใช่ปัญหา แต่มนัคงเป็นเกยีรตมิากถ้าทางเราได้ท�างานให้แก่ไลล์รา” 

เพราะนี่เป็นการคุยงานครั้งแรก ยังไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าเขาจะ

ตดัสนิใจจ้างบรษิทัเธอหรอืไม่ โมนาจงึจ�าเป็นต้องพดูหว่านล้อมอกีฝ่าย

ไว้ก่อน

“อมื...ที่บรษิทันี้มคีนชื่อ อรสิา ไหมครบั เธอเป็นช่างภาพของ 

ที่นี่ใช่ไหมครบั”

ชื่อนั้นท�าเอากณัฑมิาหูผึ่ง...เขารู้จกัเพื่อนเธอเหรอ

“อ๋อ ใช่แล้วค่ะ” โมนาพยักหน้า “อริสาเป็นอาร์ตไดฯ และ 

ช่างภาพของเราค่ะ คณุวนิถามถงึเธอแบบนี้ แปลว่าอยากให้เธอเป็น

คนท�าโพรเจกต์นี้ใช่ไหมคะ”

“ใช่ครบั ผมสนใจ...” เขาเว้นระยะไปเลก็น้อย ด้วยใบหน้าของ

หญิงสาวโผล่แวบขึ้นมาในความคิด “...สนใจสไตล์งานถ่ายภาพของ

เธอมากน่ะครบั”
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“ไม่ต้องห่วงค่ะ โมนาจะให้อรสิามาท�างานนี้ตามที่คณุวนิต้องการ 

เลย โมนาเชื่อว่าเธอคงดใีจมากที่ได้ท�างานนี้” โมนายิ้มกว้าง “ขอบคณุ

มากเลยนะคะที่ไว้ใจบริษัทเรา เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้ท�างานกับ 

ไลล์รา”

“ขอบคณุคณุโมนาเช่นกนัครบั หลงัจากนี้คงจะต้องรบกวนด้วย”

“โอ๊ย ไม่รบกวนเลยค่ะ ยนิดีๆ ” โมนายิ้มกว้าง “แล้วไม่ทราบ

ว่าทางไลล์รามนีางแบบนายแบบที่อยากได้ไว้ในใจอยูแ่ล้วไหมคะ หรอื

ต้องการให้ทางเราแคสต์คนให้เลอืก” 

“รูส้กึว่าวทิย์จะเลอืกไว้แล้ว...” เขาก้มมองเอกสารตรงหน้าตวัเอง 

เพื่อหารายละเอยีดที่ว่า เขารู้แค่นางแบบเป็นใคร แต่ตวันายแบบนั้น

เขายงัไม่เคยถาม และเขากไ็ม่รูจ้กัด้วย ดงันั้นจงึเพยีงหยบิหน้ากระดาษ 

ประวตัขิองนายแบบคูไ่ปกบัประวตัขิองซาร่า แล้วส่งให้แก่โมนา “นาง

แบบคอืคณุ ซาร่า ไนเจล ส่วนนายแบบ...เป็นคนนี้ครบั” 

โมนารบักระดาษสองแผ่นมา ก้มลงมองเลก็น้อยก่อนจะพยกัหน้า

รบัรู้ช้าๆ แล้วส่งต่อให้แก่กณัฑมิาเกบ็ใส่แฟ้มงาน ซึ่งพอสาวหมวยเหน็

รปูนายแบบบนกระดาษกช็ะงกัน้อยๆ เปลี่ยนจากใบหน้ายิ้มแย้มอย่าง

ร่าเรงิเมื่อได้ยนิว่าเพื่อนสาวจะได้ท�าโพรเจกต์นี้ไปเป็นตกตะลงึ

นี่มนั...

“ความจรงิคณุวนิกห็ล่ออยูน่ะคะ ไม่สนใจเป็นนายแบบเองบ้าง

เหรอ” โมนาเอ่ยแซว มองดูหน้าตาของลูกค้าหนุ่มคนนี้แล้วก็อดนึก 

ไม่ได้ว่าถ้าถ่ายรูปออกมาคงจะน่าหลงใหลไม่น้อยเลยทเีดยีว ยิ่งมอง

กย็ิ่งอยากจบัไปเป็นนายแบบเสยีจรงิๆ ถ้าไม่ตดิว่าอกีฝ่ายมธีรุกจิร้อย

ล้านอยู่แล้วน่ะนะ

“อย่าดกีว่าครบั เอาผมไปเป็นนายแบบ เดี๋ยวสนิค้าจะขายไม่

ออกซะก่อน” เทวนิทร์หวัเราะกบัค�าชวนนั้น “ส่วนเรื่องวนัที่ผมก�าหนด

ไว้ รู้ว่ามนัออกจะกะทนัหนัไปเสยีหน่อย แต่ทางคณุจะเตรยีมงานทนั
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ใช่ไหมครบั”

“ไม่เรว็ไปค่ะ ทางเราเตรยีมงานทนัแน่นอน” โมนาเอ่ยอย่างไม่

เดอืดร้อน “ทมีงานของอรสิาท�างานเรว็อยู่ค่ะ สกัวนัองัคาร โมนาจะ

ส่งรายละเอยีดการท�างานให้คณุเทวนิทร์ดนูะคะ ว่าถกูใจและตรงตาม

คอนเซปต์ไหม”

“แล้ววนันี้เขาไม่อยู่เหรอครบั ผมหมายถงึคณุอรสิา” เทวนิทร์

ถามในสิ่งที่สงสยั เพราะเขาแอบหวงัไว้ลกึๆ ว่าจะได้เจอหญงิสาวร่าง

บอบบางคนนั้น ทว่าตั้งแต่เดนิเข้ามาในบรษิทัจนกระทั่งตอนนี้ เขามอง

หาเท่าไรกย็งัไม่เหน็เธอเลยแม้แต่น้อย

“อ๋อ เธอตดิงานในสตูดโิอน่ะค่ะ แต่ตอนนี้น่าจะเสรจ็แล้วละ” 

โมนาหนัไปหาลกูน้องสาวที่ดจูะนั่งนิ่งไม่จดงานอะไรไปตั้งแต่ได้รบัรปู

นางแบบนายแบบ “ลูกไก่ โทร. หายายขวญัซ ิถ้าเสรจ็งานแล้วให้ขึ้น

มาหาลูกค้าหน่อย”

กัณฑิมารีบดึงสติ ถอนสายตาออกจากรูปนายแบบขึ้นมามอง

เจ้านาย แล้วพยกัหน้ารบั “อะ...อ๋อ ได้ค่ะ”

“ไม่เป็นไรครบั ก�าลงัท�างานอยู่ ผมไม่อยากกวน” เทวนิทร์ส่าย

หน้าปฏเิสธ “ยงัไงเดี๋ยวกไ็ด้เจอกนัอยู่แล้ว รออกีหน่อย ไม่เป็นอะไร

หรอกครบั...” เขาเอ่ยพมึพ�าราวกบัจะบอกกบัตวัเองไม่ใช่คนอื่นในห้อง

ประชมุ 

ใช่ เดี๋ยวกไ็ด้เจออยู่แล้ว อย่าท�าตวัใจร้อนราวกบัเป็นเดก็หนุ่ม

อยากเหน็หน้าสาวไปหน่อยเลย 

“วันนี้ผมกลับก่อนดีกว่า ถ้าแผนงานเสร็จแล้ว ฝากโทร. แจ้ง

เลขาฯ ผมด้วยละกนันะครบั”

“แน่นอนค่ะ ขอบคณุคณุวนิอกีครั้งนะคะที่เลอืกเราไปร่วมงาน

ด้วย” โมนาลกุขึ้นยนืตามชายหนุม่ ก่อนจะพาเดนิออกจากห้องประชมุ

ไปยงับนัไดเพื่อลงชั้นล่าง
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“ผมขอตัวเข้าห้องน�้าครู่หนึ่งนะครับ” เทวินทร์เอ่ยก่อนจะเดิน

แยกไปยงัทางที่มปี้ายห้องน�้าแปะอยู่ เป็นทางเดนิเข้าไปในซอกแคบๆ 

ระหว่างห้องท�างานสองห้อง ซึ่งก่อนที่เขาจะเดนิถงึประตูห้องน�้า กม็ี

ร่างบางร่างหนึ่งเดนิสวนเขาไป

ใบหน้าของร่างนั้นท�าเอาเขาชะงกั

เป็นเธอ...

แต่หญิงสาวไม่ได้หยุดมองเขาสักนิด เรียกได้ว่าไม่รู้ด้วยซ�้าว่า

เธอเดินสวนคนอื่นอยู่ เพราะเธอกึ่งเดินกึ่งวิ่งพร้อมกับจ้องเหยือกน�้า 

ในมือที่มีน�้าใส่อยู่จนเต็มปริ่ม หญิงสาวเดินผ่านเขาไปด้วยความเร็ว 

จากนั้นกเ็ลี้ยวหายไปกบัมมุผนงั 

ชายหนุ่มที่เดมิจะเข้าไปล้างมอืในห้องน�้า หนัหลงัแล้วเดนิตาม

ร่างบางไปทนัทอีย่างไม่ต้องเสยีเวลาคดิซ�้า เมื่อออกมากเ็หน็ว่าหญงิสาว

หยดุยนืคยุกบัเจ้านายตวัเองอยู ่ทว่าพอเขาเดนิไปถงึตรงนั้น เธอกผ็ละ

จากเจ้านายแล้วเดนิหายเข้าห้องท�างานใกล้ๆ ไปแล้ว ท�าให้เขาพลาด

โอกาสที่จะได้แนะน�าตวักบัเธอไปอย่างน่าเสยีดาย

“นั่นคืออริสาค่ะ” โมนาหันกลับมาเห็นลูกค้าหนุ่มที่มองตาม

หลังหญิงสาวก็เอ่ยอธิบาย เธอเดินพาเทวินทร์ไปยังสตูดิโอที่สาวเจ้า

เพิ่งเข้าไป แง้มประตูห้องน้อยๆ ให้ชายหนุ่มมองลอดเข้าไปเห็น

บรรยากาศภายในห้อง

แล้วเขาก็ได้เห็นเธออีกครั้ง หญิงสาวก�าลังสั่งนางแบบที่ถือ

เหยอืกน�้าที่เธอวิ่งถอืมนัออกมาจากห้องน�้าเมื่อครู่ ให้หมนุตวัพร้อมกบั

เทน�้าลงบนพื้นที่ปผู้าใบกนัน�้าหกเลอะห้องไว้ หญงิสาวยนือยูห่ลงักล้อง

พร้อมกบักดชตัเตอร์รวัๆ แสงไฟสตูดโิอกะพรบิปรบิๆ ตามการท�างาน

ของกล้อง 

เขามองใบหน้าที่เอาจรงิเอาจงักบัการท�างานนั่นเงยีบๆ รอยยิ้ม

ผดุขึ้นบนใบหน้า
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“อรสิาเป็นช่างภาพที่เก่งมาก แม้จะเป็นผู้หญงิ แต่กท็�างานได้

เก่งไม่แพ้ผูช้ายเลยละค่ะ” โมนาอดขายลกูน้องไม่ได้ อย่างว่า...มขีองดี

ในบริษัทก็ต้องอวดเป็นธรรมดา “รับรองว่าคุณวินจะต้องชอบงานที่

ออกมาแน่นอน”

เทวนิทร์ถอนสายตากลบัมาในที่สดุ เอ่ยตอบโมนาเบาๆ “ผมก็

มั่นใจอย่างนั้นครบั เพราะผม...ชอบเธอมาก...”

รถหรูสีขาวขับออกจากลานจอดรถของบริษัท ฟีลลิ่ง อิท 

พอดีกับที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เทวินทร์ที่นั่งดูแฟ้มเอกสารในมืออยู่ที่

เบาะหลงัของรถก้มมองชื่อที่แสดงบนจอ ก่อนจะกดรบัสาย “ว่ายงัไง 

นายวทิย์”

“ฉนัเหน็ไอ้หนุ่มอติาลบี้านั่นแล้ว น่าโมโหชะมดั!”

น�้าเสยีงปลายสายนั้นดูเกรี้ยวกราดไม่น้อย ทว่าเขากลบัอมยิ้ม

ที่รบัรู้ได้ว่าอกีฝ่ายก�าลงัเดอืดดาล “โมโหท�าไมกนั กไ็หนบอกไม่ได้ชอบ

น้องเมย์ไง”

“ก็...ก็หมอนั่นมันดูเจ้าชู้จะตาย มาเกาะแกะเพื่อนฉันแบบนี้  

ฉนักต็้องโมโหน่ะส”ิ

“เบื่อพวกปากไม่ตรงกับใจจริงๆ ฉันว่าฉันไปยุให้น้องเมย์ยอม

ไปเดตกบัหนุ่มอติาลนีั่นดกีว่า”

“ไอ้วนิ!”

“โห มขีึ้นไอ้กนัเลยเหรอ” เทวนิทร์หวัเราะน้อยๆ พอจะนกึภาพ

ญาติหนุ่มในตอนนี้ออกว่าจะโมโหควันออกหูขนาดไหน “แล้วที่โทร. 

มาคอืจะมาบ่นเรื่องนี้อย่างเดยีวใช่ไหม ฉนัจะได้วางสาย”

“ไม่ใช่ จะโทร. มาถามเรื่องที่ไปคยุงานกบัฟีลลิ่ง อทิ ว่าสรปุ

เป็นไง ตกลงจ้างไหม หรอืจะให้หาบรษิทัอื่น”

“บรษิทันี้ละ คยุรายละเอยีดงานไปหมดแล้ว”
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“นายไม่คดิจะลองดูผลงานที่อื่นก่อนเลยเหรอ”

“ไม่หรอก ที่นี่ดีที่สุดแล้ว” เขายิ้มมุมปากเมื่อนึกถึงใบหน้าที่

จริงจังกับการท�างานของใครบางคน “นายเองก็บอกไม่ใช่เหรอ ว่า 

ช่างภาพของที่นี่เหมาะกบัธมีของแคมเปญครั้งนี้”

“กไ็ด้ยนิมา แต่กไ็ม่เคยร่วมงานด้วยนี่หว่า กก็ลวัว่าที่คนพูดๆ 

กนัจะเป็นแค่เรื่องโม้”

“ไม่โม้หรอก ฉนัเหน็ผลงานเก่าๆ ของที่นี่แล้ว สวยเลยละ สไตล์

เข้ากบันาฬิกาคอลเลก็ชนั Douce Romance ของนายมากๆ แน่ ฉนั

รบัรอง”

“แล้วนี่นายจะตามไปดูงานที่ญี่ปุ่นกบัพสดุ้วยหรอืเปล่า” 

วทิยาหมายถงึตอนที่ยกกองไปต่างประเทศนั้น ปกตแิล้วเขามกั

จะบินไปดูงานที่กองถ่ายด้วยเสมอเพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรผิดพลาด 

เพราะมนัไม่เหมอืนกบัท�างานในประเทศ ที่หากมปัีญหายงัพอกลบัไป

ถ่ายซ่อมได้ นอกจากตัวเขาที่ตอนแรกวางแผนว่าจะไปแล้วก็มีพส ุ 

คนที่รบัหน้าที่ดูแลนาฬิกาในคอลเลก็ชนันี้ไปด้วยอกีคน

“แน่นอน ต้องไปอยูแ่ล้ว ฉนักท็�าตามแผนเดมิของนายทกุอย่าง

นั่นละ” 

“แล้วตารางงานของนายว่างเหรอ จ�าได้ว่านายต้องไปงาน Watch 

Expo ตอนช่วงนั้นนี่”

“เป็นอาทิตย์ถัดไปน่ะ ก็กลับจากญี่ปุ่นมาแล้วก็บินไปสวิสต่อ

เลย”

“ไม่เหนื่อยแย่เหรอ นายให้ฉนัดแูลแคมเปญนี้ตามเดมิกไ็ด้นะ”

“ฉนัจดัการได้น่ะ” เทวนิทร์ตดับท 

“เฮ้อ อยากรู้จรงิๆ ว่าท�าไมผู้บรหิารสดุหล่อของเอดสิถงึอยาก

จะท�างานนี้นัก ไม่ใช่เพราะอยากตามซาร่าไปท�างานด้วยจริงๆ น่ะ 

เหรอ”
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“บอกว่าไม่ใช่กไ็ม่ใช่ส”ิ ไม่เข้าใจจรงิๆ ท�าไมถงึไม่มใีครเชื่อว่า

ชายหญิงจะคบกันเป็นเพื่อนอย่างบริสุทธิ์ใจได้ คอยแต่จะจ้องจับผิด

ว่าเขากบันางแบบชื่อดงัจะเป็นอะไรกนัเกนิเพื่อนอยู่เรื่อย “เอาไว้งาน

เสรจ็แล้วจะบอกเหตผุล ว่าเพราะอะไร”

“เออๆ งั้นแค่นี้ก่อนนะ ต้องไปเข้าประชมุละ”

อริสาเดินออกจากสตูดิโอในตอนบ่ายแก่ๆ ราวกับร่างไร้

วญิญาณ เนื่องจากเมื่อคนืเธอมวัแต่เตรยีมงานจนดกึ ได้กลบับ้านไป

ตอนตสีามกว่า เช้านี้กร็บีมาเตรยีมฉากในสตดูโิอแต่เช้าตรู ่หน้าตาผม

เผ้าไม่ได้ท�าอะไรทั้งสิ้น นอกจากล้างหน้าอย่างลวกๆ และมดัผมยาว

ประบ่าของเธอเป็นจุกไว้ที่ท้ายทอยโดยไม่พึ่งหวี ส่วนเรื่องข้าวปลา

อาหารนั้นไม่มีตกถึงท้องเลยสักนิด แต่ตอนท�างานน่ะไม่รู้สึกเหนื่อย

ไม่รู้สึกหิวหรอก ความรู้สึกทุกอย่างมันเพิ่งจะปะทุขึ้นมาตอนที่เอ่ย 

ค�าว่า ‘เสรจ็งานแล้ว’ นั่นละ

“ชอ็กโกแลตเยน็อยู่บนโต๊ะ” 

ราวกบัสวรรค์โปรดเมื่อได้ยนิเสยีงเพื่อนสนทิเอ่ยบอก อรสิารบี

พุ่งไปยังโต๊ะท�างานของตนทันที หยิบเครื่องดื่มที่เปรียบเสมือนยา 

ชูก�าลังของเธอมาดูดปื้ดใหญ่ๆ ช็อกโกแลตเย็นแก้วนั้นหมดภายใน

เวลาไม่ถงึนาที

กณัฑมิาเดนิตามเพื่อนมาพลางท�าจมกูฟดุฟิด มองเสื้อเชิ้ตสดี�า

กบักางเกงยนีสเีข้มของอกีฝ่าย มนัช่างเหมอืนชดุที่หญงิสาวสวมเมื่อวาน 

และกเ็มื่อวนัก่อนชะมดั... “นี่แกซกัแห้งมากี่วนัแล้ว”

“อมื...ตั้งแต่เมื่อวานซนื”

“อี๊ ซกมกที่สดุ” สาวแว่นกระเถบิออกห่างสามสี่ก้าวทนัท ีกค็�า

ว่า ‘ซกัแห้ง’ ที่ถามน่ะ คอืการไม่อาบน�้าอาบท่าใดๆ กลบับ้านกน็อน 

ตื่นมาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกจากบ้านเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่เพื่อนของ
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เธอท�าบ่อยมาก ยงัโชคดหีน่อยที่อกีฝ่ายยงัล้างหน้าแปรงฟัน ไม่งั้นเธอ

คงจะไม่เข้าใกล้เพื่อนแน่นอน

“จะให้เอาเวลาไหนไปอาบล่ะยะ แม่คนรกัสะอาด” อรสิาเบ้ปาก 

เวลานอนเธอยงัจะไม่ม ีจะให้เจยีดเวลาพกัผ่อนไปอาบน�้าน่ะเหรอ ไม่มี

ทางซะหรอก ก็ส�าหรับเธอ การนอนน่ะส�าคัญกว่าความสะอาดของ 

ร่างกายน่ะส ิ“ขอบคณุนะที่เตรยีมชอ็กโกแลตเยน็ไว้ให้ แล้วมข้ีาวกล่อง

ด้วยปะ? หวิมากกก...”

“ไม่มอีะ เดี๋ยวออกไปร้านเฮยีโจกนั เพราะฉนักท็�างานเพลนิ ยงั

ไม่ได้กินอะไรเหมือนกัน” กัณฑิมาเอ่ยชื่อร้านอาหารข้างทางที่ตั้งอยู่

ถัดจากบริษัทไปเพียงสิบกว่าเมตร เป็นร้านอาหารตามสั่งกับข้าว 

ราดแกง พวกเธอนั้นเป็นลูกค้าประจ�า สนิทสนมกับลุงเจ้าของร้าน 

เป็นอย่างดี

“รกั-ยม!”

ยงัไม่ทนัที่สองสาวจะได้ขยบัตวั เสยีงเรยีกจากเหนอืหวักด็งัขึ้น 

เจ้านายสาวโผล่หน้าออกมาจากห้องท�างานพลางกวกัมอืเรยีกทั้งคูใ่ห้

ขึ้นไปหา อรสิาและกณัฑมิาหนักลบัมามองหน้ากนั แล้วกถ็อนหายใจ

ข้าวเที่ยงคงต้องรอรวบยอดตอนมื้อเยน็ทเีดยีวแล้วละ

“ญีปุ่น่! ไปถ่ายแฟชัน่ถงึญีปุ่่นเลยเหรอคะ!” อรสิาทีเ่คีย้ว

ขนมที่แวะหยิบออกมาจากห้องครัวหลังออฟฟิศตาวาวขึ้นมาทันทีที่

ได้ยนิว่าจะได้ไปท�างานต่างประเทศ หลงัจากนั้นกก็รดีร้องลั่นอย่างดใีจ 

สมทบอาการตื่นเต้นด้วยเพื่อนสนิทเธออีกคนที่นั่งเก้าอี้ติดกัน จน 

โมนาถงึกบัต้องปรายสายตาดุๆ  มองให้พวกเธอสองคนสงบลง “สรปุ

ขวญัได้ท�าโพรเจกต์นี้จรงิๆ ใช่ไหมคะ”

กน็าฬิกายี่ห้อไลล์ราน่ะ มนัดงัจะตาย ดงัทั่วโลกเลยด้วย งาน

สินค้าแบรนด์ดังแบบนี้ไม่ได้มีมาถึงมือง่ายๆ นะ จะไม่ให้ตื่นเต้นได้ 
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ยังไงล่ะ! ได้มีโอกาสแสดงฝีมือในโพรเจกต์ของแบรนด์นาฬิกาชื่อดัง

ไม่พอ ยงัได้ไปญี่ปุ่นแบบฟรีๆ  อกีนี่ส ิ

โอ๊ย จะมอีะไรดไีปกว่านี้อกี!

โมนาพยกัหน้า “ทางลูกค้าเขาเจาะจงมาเลยละ ว่าจะต้องเป็น

เธอ”

ได้ยินเจ้านายบอกแบบนี้แล้ว อริสาก็รู้สึกหัวใจพองโตขึ้นมา

ทันที เจาะจงว่าต้องเป็นเธอแบบนี้ แปลว่าลูกค้าต้องชอบสไตล์งาน

ของเธอมากสนิะ มนัน่าปลื้มใจจรงิๆ

“แล้วจะเอาใครในทมีไปเป็นผูช่้วยบ้าง ให้แค่อกีสองคนเท่านั้น

นะยะ ไม่ใช่ขนโขยงกันไปหมดกลุ่ม” โมนาถามลูกน้องสาวที่นั่งยิ้ม

หนา้แป้น...เจา้พวกนี้ แคไ่ด้ยนิว่าจะได้ไปท�างานต่างประเทศกด็ใีจจน

หน้าบาน ลมืถามรายละเอยีดงานอื่นๆ ไปเสยีอย่างนั้น

“ถ้าแค่สองคน...งั้นก็คงเป็นต้ากับบอลค่ะ” อริสาพูดถึงเพื่อน

ร่วมงานอกีสองคนที่ถอืเป็นเพื่อนสนทิของพวกเธอทั้งคู่ คอืกตีาร์ หรอื

ชยตุร์ และบอล หรอือทิฤทธิ์ ซึ่งสองคนนี้กต็วัตดิกนัหนบึพอๆ กบัเธอ

และกัณฑิมา ด้วยนิสัยใจคอคล้ายกันท�าให้สี่คนนี้เป็นแก๊งที่จะให้ไป

ขึ้นเขาลงเหวด้วยกนักไ็ด้หมด

ชยตุร์นั้น นอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมงานแล้ว ยงัรู้จกักนักบัเธอ

และกณัฑมิามาตั้งแต่สมยัเดก็ๆ เพราะเป็นเพื่อนบ้านกนั อกีทั้งเขายงั

เป็นเพื่อนสนทิของอทิธพิฒัน์ พี่ชายของกณัฑมิา สมยัเรยีนชั้นประถม 

จงึสนทิสนมกบัสาวหมวยมากกว่าเธออยูส่กัหน่อย พอโตขึ้นกแ็ยกย้าย

กนัไปเรยีนคนละที่ แล้วไม่ได้ตดิต่อกนัอกีจนกระทั่งมาเจอกนัที่บรษิทั

นี้โดยบงัเอญิ 

ส่วนอิทฤทธิ์ก็เป็นเด็กหนุ่มบ้านรวยที่จบปริญญาตรีจากเมือง

นอกมา เข้ามาท�างานในต�าแหน่งธรรมดาๆ เพราะใจรัก เนื่องจาก 

ไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินทอง จึงไม่เคยสนใจว่าตัวเองจะท�างานต�าแหน่ง
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เลก็หรอืใหญ่

สองหนุ่มท�างานด้านศิลป์ ตั้งแต่ท�าพร็อป ท�าฉาก วิ่งหาของ 

จดัไฟสตูดโิอ และอกีหลากหลายอย่างแล้วแต่จะโดนใช้งาน

“แฝดรกัยมกบัแฝดนรกออกผจญภยัสนิะงานนี้” โมนายิ้มอย่าง

คาดเดาได้ตั้งแต่แรกว่าอรสิาคงจะเลอืกสองหนุม่ที่เธอตั้งฉายาว่า ‘แฝด

นรก’ เพราะทั้งคู่นั้นมีความสามารถในการกวนอวัยวะเบื้องล่างของ

ทกุคนรอบตวัได้อย่างน่าทึ่ง ไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้านายอย่างเธอ

“แล้วนางแบบนายแบบเป็นใครเหรอคะ”

ได้ยินค�าถามเพื่อน กัณฑิมาส่งกระดาษรายละเอียดที่เธอเก็บ

ไว้ในสมุดจดให้แก่เพื่อนสาว ซึ่งทันทีที่อริสาเห็นรูปนายแบบก็อมยิ้ม 

หนัขวบัไปมองสาวหมวยที่ถลงึตาบอกเป็นนยัว่าให้เงยีบซะ

“ฉนัมงีานต้องท�า รายละเอยีดอย่างอื่นให้ลูกไก่อธบิายให้ฟังละ

กนันะ เพราะเมื่อเช้ากอ็ยู่ในห้องประชมุ พวกเธอวางแผนการท�างาน

เสร็จแล้วส่งมาให้ฉันดูด้วย ให้เวลา 36 ชั่วโมง” แล้วเจ้านายสาวก็

โบกมอืเป็นเชงิไล่ให้พวกเธอเดนิออกจากห้องไป ซึ่งพอก้าวขาพ้นขอบ

ประตูห้องท�างานเจ้านายแล้ว อรสิากห็วัเราะเสยีงต�่าพลางส่งสายตา

ล้อเลยีน

“แหมๆ ดูสิว่าใครถูกหวยสองเด้ง นอกจากจะได้ไปประเทศ 

ในฝันแล้ว ยงัได้ไปกบัหนุ่มในฝันอกีต่างหาก”

“หบุปากนะ ไอ้ขวญั” กณัฑมิาเอ่ยเสยีงด ุเธอคดิไว้แล้วว่าทนัที

ที่เพื่อนซี้เหน็รูปนายแบบ จะต้องล้อเธอแน่ๆ

เสยีงเข้มๆ ของสาวหมวยไม่ได้ท�าให้อรสิาสะทกสะท้านหรอืกลวั

แต่อย่างใด เธอยังคงลอยหน้าลอยตาพูดต่อด้วยน�้าเสียงล้อเลียน 

“ตอนท�างานอย่าตื่นเต้นจนเป็นลมละ เพราะมันคงต้องมีเซตภาพที่

ถอดเสื้อโชว์หุน่แน่นอน เอ...เดี๋ยวฉนัให้เขาถอดทั้งบนทั้งล่างเลยดไีหม

แก แกจะได้เหน็เตม็ๆ ตาไงล่ะ”
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“ไอ้ขวญั!”

อรสิาหวัเราะลั่น...กน็ายแบบในครั้งนี้น่ะ คอื คณุตลุย์ ไตรรตัน-

พงศ์ นายแบบชื่อดังที่คว้ารางวัลหนุ่มโสดชวนฝันของนิตยสารชื่อดัง

ในเมืองไทยมาสี่ปีซ้อน เป็นหนุ่มหล่อที่เพื่อนสาวหน้าหมวยชื่นชอบ

ขนาดหนกั ถงึขั้นซื้อนติยสารทกุเล่มที่เขาถ่ายแบบลง ตดัรปูเขาเกบ็ไว้

อกี แล้วนอกจากนี้ยงัเป็น ‘หนุ่มในอดตี’ ของเพื่อนเธออกีด้วย

สิ่งหนึ่งที่คนอื่นๆ ไม่รูน้ั่นคอื นายแบบคนนี้...ตลุย์...เคยเป็นเดก็

หนุ่มที่แวะเวยีนมาหาพี่ชายของกณัฑมิาบ่อยๆ สมยัที่กณัฑมิาอยู่ชั้น

มธัยม และทกุครั้งหลงัจากที่เพื่อนพี่ชายคนนี้มาบ้าน วนัรุง่ขึ้นเธอกจ็ะ

ได้ยนิเพื่อนเธอเล่าถงึคนคนนี้ให้ฟังไม่หยดุด้วยรอยยิ้ม ตวัเธอมโีอกาส

ได้เห็นหน้าตาเพื่อนพี่ชายที่สาวหมวยปลื้มนักหนาอยู่บ้าง เวลาที่มา

ท�ารายงานที่บ้านของกณัฑมิา

ความปลื้มสมยัเดก็นั้นไม่ได้หดหายลงไปเลยเมื่อเธอโตขึ้น แม้ว่า 

อกีฝ่ายจะไปเรยีนต่อต่างประเทศ หายไปเป็นสบิปี อรสิากย็งัเหน็สาว

หมวยตามข่าวคราวเพื่อนเก่าของพี่ชายคนนี้อยู่เสมอผ่านทางโซเชยีล

เนต็เวริ์ก หรอืจะเรยีกว่าแอบส่องความเป็นไปเงยีบๆ กไ็ม่ผดินกั แม้

กระทั่งตอนที่เธอเสียพี่ชายไปเพราะอุบัติเหตุ เธอก็พยายามหาทาง 

ส่งข่าวให้เขารบัรู้ แต่กไ็ม่เคยได้รบัการตอบกลบั

จนอกีฝ่ายเรยีนจบปรญิญาโท กลบัมาเมอืงไทยแล้วย้ายสาขา

อาชพีจากวศิวกรไปเป็นนายแบบชื่อดงั กณัฑมิากผ็นัตวัเองเป็นแฟน-

คลบัคอยตามผลงานเขาตลอด ในตอนแรกตวัอรสิาเองนั้นจ�าชายหนุม่

คนนี้ไม่ได้หรอก นึกว่าเพื่อนเธอแค่กรี๊ดกร๊าดหนุ่มหล่อตามปกติ ถ้า

ไม่ใช่เพราะสาวหมวยหลุดปากเล่าให้ฟังว่านี่คือเพื่อนพี่ชายคนนั้น 

ในอดตี

“เออ จ�าไว้นะ ถึงทีแกมีเรื่องให้เขินบ้าง ฉันจะล้อให้แกมุด 

แผ่นดินหนีเลย” กัณฑิมาเบ้ปาก ยื่นมือไปผลักหัวเพื่อนกลบเกลื่อน
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ความเขนิไร้ที่มาของตวัเอง

“นี่อะไร แค่ได้ยินชื่อก็หน้าแดงแล้วเหรอ ตายแล้วยายลูกไก่

เอ๊ย...” อริสามองเพื่อนสาวที่หน้าแดงระเรื่อขณะเดินลงมานั่งที่โต๊ะ

ท�างานของตนเอง กัณฑิมานั้นท�าเป็นจัดของนู่นนี่เพื่อกลบอาการใจ

เต้นของตวัเอง แต่พอจะสงบ เพื่อนกย็งิค�าถามแทงใจมาอกี “แกว่า

เขาจะ...จ�าแกได้ปะ”

ได้ยนิแล้วสาวหมวยกช็ะงกั หนัไปมองเพื่อนที่นั่งเอาแขนเท้าโต๊ะ

อยู่ สมองนกึไปถงึอดตีเมื่อนานมาแล้ว อดตีที่เธอยงัคงจ�าได้ชดัเจน...

ดวงตาเบื้องหลงักรอบแว่นดูจะหม่นแสงลงเลก็น้อย “...จ�าไม่ได้หรอก 

มั้ง ผ่านมานานขนาดนี้ ใครจะไปจ�าได้กนั”

“แต่แกกย็งัจ�าได้นี่ เขาอาจจะจ�าแกได้เหมอืนกนักไ็ด้”

“คนอย่างฉนัมอีะไรน่าจ�ากนั” 

“โอ๋ อย่าดรามานะ” อริสาท�าหน้าสงสารเพื่อนทันทีที่ได้ยิน 

น�้าเสยีงอ่อนๆ นั่นราวกบัก�าลงัน้อยใจ “แกน่ะมอีะไรน่าจ�าตั้งเยอะนะ 

ตั้งแต่ความพูดมาก ความเพ้อเจ้อ ความซุ่มซ่าม แล้วก.็..”

“ไอ้บ้า!” กณัฑมิาคว้าปึกโพสต์-อติบนโต๊ะเขวี้ยงใส่เพื่อน “ช่าง

มนัเถอะ กลบัมาเรื่องงานดกีว่า”

อริสายกมือห้ามคนที่เตรียมจะหยิบแฟ้มเอกสารขึ้นมากาง 

บนโต๊ะ “ยงักลบัไปเรื่องงานไม่ได้ เพราะว่า...”

“ยายขวญั ฉนับอกว่าช่างมนัเถอะไง แกจะพดูถงึเรื่องนี้อกีนาน

แค่ไหน”

“ฉนัจะบอกว่า...”

“จะบอกอะไรฉันก็ไม่อยากฟัง ถึงเวลาท�างานฉันก็จะท�างาน 

เขาจะเคยเป็นใครยงัไง มนักไ็ม่มผีลอะไรหรอก”

“ไม่ ที่ฉนัจะพูดคอื...”

“ฉนัไม่ได้คาดหวงัว่าเขาจะจ�าฉนัได้อยู่แล้ว เพราะงั้นแกอย่าพดู
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ถงึเรื่องนี้อกี...”

“โว้ย! ไอ้ลกูไก่!” อรสิาโวยขึ้นมาอย่างเหลอือด เมื่อเหน็ว่าเพื่อน

ขัดค�าพูดเธอไม่เลิกเสียที “ฉันไม่ได้จะพูดเรื่องแก ฉันไม่สนใจจะพูด

แล้วด้วย แต่ฉนัจะบอกว่า ฉนัหวิ! หวิมาก! ดงันั้นฉนัจะยงัไม่คยุงาน

กบัแกตอนนี้ เพราะฉนัจะไปกนิข้าว ถ้าแกหวิกไ็ปด้วยกนั แต่ถ้าแกยงั

อยากจะพร�่าเพ้ออะไรต่อกต็ามสบาย เข้าใจนะ”

สาวหมวยอาจจะมวัแต่คดิถงึหนุ่มจนลมืหวิ แต่เธอไม่ลมื มแีต่

จะหวิหนกัขึ้นเรื่อยๆ ด้วยซ�้า และกระเพาะของเธอกป็ระท้วงอย่างหนกั

ด้วยการปล่อยน�้าย่อยออกมาเสยีจนแสบท้องไปหมด อรสิาคว้าโทรศพัท์ 

มอืถอืกบัธนบตัรสามสี่ใบจากเป้เน่าๆ ของเธอมายดัใส่กระเป๋ากางเกง 

จากนั้นกเ็ดนิฉบัๆ ตรงไปยงัประตูออฟฟิศ 

กณัฑมิาที่โดนโวยใส่ท�าตาปรบิๆ ก่อนจะยกมอืขึ้นกมุขมบั สรปุ

แล้วก็มีแต่เธอนั่นละที่วนเวียนพูดถึงเรื่องนั้น คิดถึงมันแล้วก็หนักใจ

เสยีจนต้องถอนหายใจยาวๆ

เอาน่ะ ใช่ว่าจะเจอเขาในวันสองวันนี้เสียหน่อย กว่าจะถึง 

วนัท�างานกอ็กีตั้งสองสปัดาห์

ก่อนจะถงึตอนนั้น เธอคงจะต้องรบีสร้างภูมคิุ้มกนัตวัเองไม่ให้

ใจเต้นแรงตอนเจอหน้าอกีฝ่ายให้ได้
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ท้องฟ้าข้างนอกส�านักงานเปลีย่นเป็นสส้ีมเข้มตอนกณัฑมิา

ก�าลังสรุปเอกสารของวันนี้ หลังจากที่ตามเพื่อนสาวผู้หิวโหยไปกิน 

ข้าวราดแกงข้างบรษิทั พวกเธอกก็ลบัมานั่งคยุงานกนัต่อ พอถงึเวลา

เลกิงาน แม่อาร์ตไดฯ ที่ใจรกัการถ่ายรูปยิ่งชพีกร็บีเผ่นไปซื้ออปุกรณ์

กล้องอะไรสกัอย่างทนัท ีทิ้งให้เธอนั่งจดัท�าเอกสารอยูค่นเดยีว กณัฑมิา

ก้มหน้าก้มตาดเูอกสารอย่างไม่มท่ีาทว่ีาจะกลบับ้าน จนแม่บ้านประจ�า

บรษิทัต้องเข้ามาบอก

“คณุลูกไก่ค่ะ ป้าจะปิดห้องแล้วนะคะ”

กัณฑิมาเงยหน้าขึ้นจากงาน ใช้มือดันแว่นให้เข้าที่แล้วถาม

อย่างตกใจเมื่อพบว่าท้องฟ้าข้างนอกมดืลงเสยีแล้ว “โอ๊ะ! นี่กี่โมงแล้ว

คะ”

“ทุ่มหนึ่งแล้วค่ะ” แม่บ้านตอบขณะพาร่างอ้วนท้วนของเธอไป

ปิดไฟตามจดุต่างๆ

“ตายละ นั่งดเูอกสารจนลมืเวลาไปเลย...” สาวหมวยบ่นพมึพ�า

กบัตวัเองเบาๆ ก่อนละจากงานตรงหน้าแล้วลงมอืเกบ็ของเข้ากระเป๋า

ด้วยความรวดเรว็ เมื่อเกบ็เสรจ็กห็นักลบัมาเอาเอกสารที่ท�าค้างไว้ ยดั

ใส่แฟ้มงานขนาด A2 และหนบีซองเอกสารสนี�้าตาลซองใหญ่สามซอง

3
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ไว้ใต้รกัแร้

“ไก่ไปก่อนนะคะป้า สวสัดคี่ะ” หญงิสาวยกมอืขึ้นไหว้ลาก่อน

จะเร่งฝีเท้าไปลานจอดรถด้านหลงัตวัตกึ โยนของทกุอย่างที่ถอืมาใส่

รถมินิคูเปอร์คันเล็กของเธออย่างลวกๆ พอเรียบร้อยก็ขับออกจาก

บริษัท สาวหมวยก้มมองเวลาบนหน้าปัดรถขณะเดินทางไปยังห้าง

สรรพสนิค้าชื่อดงัใจกลางกรงุ โชคดทีี่รถไม่ตดิจงึมาถงึภายในเวลาอนั

รวดเรว็ แต่มาเสยีเวลาตอนวนหาที่จอดรถแทน เมื่อได้ที่จอดเรยีบร้อย

กเ็หลอืเวลาอกีราวๆ สองชั่วโมงก่อนที่ห้างจะปิด 

กัณฑิมาเดินเข้าประตูห้างมาก็เจอลานกิจกรรมที่ตอนนี้ 

มีงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ ลานกว้างนี้เปิดให้มองเห็นได้จากทุกชั้นของ

ห้างสรรพสนิค้า ท�าให้ผู้คนที่เดนิเล่นอยู่ชั้นด้านบนสามารถมองลงมา

เหน็รถคนังามได้ทกุคนั

ภายในบริเวณงานมีคนที่ได้รับเชิญมาอยู่ไม่มากนัก แต่ที่น่า

ตกใจคอืบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ที่มากนัอย่างล้นหลาม ทว่าถกูกนัให้

อยู่บริเวณภายนอกงาน แต่ละคนนั้นส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดพร้อมยกป้าย

ไฟหลากสีที่เขียนเป็นชื่อของผู้ชายผู้ซึ่งก�าลังเดินขึ้นเวทีมาหาพิธีกร 

สาวสวยที่ยนือยู่ตรงกลาง

“กร็ูก้นัอยูน่ะคะ ไม่ว่าใครในเมอืงไทยที่บอกว่าก�าลงัมาแรง แต่

กไ็ม่มทีางแรงเท่าผู้ชายคนนี้ค่ะ...คณุตลุย์ ไตรรตันพงษ์!” เมื่อพธิกีร

พูดจบ เสยีงปรบมอืและเสยีงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลบักด็งัขึ้นลั่นฮอล์ 

ต้อนรับชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา โครงหน้าเข้มรับกับผมสีน�้าตาลที่

ถูกเซตเป็นทรงเซอร์ๆ ตามเทรนด์ ดวงตาสีด�าสนิทเหมือนทะเลตอน

กลางคนื จมูกโด่งเป็นสนั รมิฝีปากบางไม่มรีอยยิ้ม เขายกมอืโบกให้

แก่บรรดาแฟนคลับเล็กน้อยขณะเดินมานั่งบนเก้าอี้ทรงสูงที่ทีมงาน 

ยกมาไว้ให้ตรงกลางเวที กระชับเสื้อแจ็กเกตสีเข้มให้เข้าที่ จากนั้นก็
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รบัไมค์ที่พธิกีรสาวส่งให้มาถอืไว้

กณัฑมิาชะงกัฝีเท้าไปตั้งแต่ที่ได้ยนิชื่อคุน้หนูั่นแล้ว เธอหนัหน้า

ไปมองบรเิวณเวทอีย่างช้าๆ 

วนันี้ชื่อเขามาวนเวยีนในสมองเธอตั้งแต่เที่ยง ตอนนี้มาให้เหน็

เป็นตวัเป็นตนเลย ดเูหมอืนว่าพอจะได้ร่วมงานกนัในอนาคตอนัใกล้นี้ 

โชคชะตากเ็ลยให้เธอเจอเขาก่อนหน้าเพื่อลองใจดูสนิะ... 

เขาดูไม่เหมือนเดิมเล็กน้อย แต่ก็ยังมีเค้าหน้าสมัยก่อนอยู่ 

ละนะ

“สวสัดคีรบั สวสัดทีกุๆ คนที่มางานนี้ด้วยครบั” เพยีงแค่ชาย

หนุ่มพูดจบประโยคกม็เีสยีงกรี๊ดตามมาอกีระลอก

เสยีงกไ็ม่เหมอืนเดมิ มนัทุ้มกว่าเก่ามาก

“แหม นี่ถ้าไม่บอกว่าเราอยู่ในงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่มี

คุณตุลย์เป็นนายแบบให้ละก็ เชอร์รี่จะคิดว่าตัวเองอยู่ในคอนเสิร์ต 

นะคะ” พธิกีรพูดตดิตลก แต่ดูคนข้างตวัเธอจะไม่สนกุไปด้วย เพราะ

เขาตหีน้านิ่งจนพธิกีรไม่กล้าเล่นมกุต่อ

...แต่นสิยับางอย่างกน็่าจะยงัเหมอืนเดมิมั้ง

มองเขาแล้วกณัฑมิากส็่ายหน้ากบัตวัเอง เดนิเลี่ยงคนหมู่มาก

เข้าร้านหนังสือใกล้ๆ ซึ่งจากในร้านก็ยังสามารถมองผ่านกระจกเห็น

สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีได้อยู่ กัณฑิมามองการสัมภาษณ์ไปสลับกับดู

หนงัสอืบนชั้นวางไปด้วย สกัพกัเสยีงข้อความเข้ากด็งัขึ้น ก้มลงหยบิ

โทรศพัท์ขึ้นมาดูกพ็บว่ามาจากเพื่อนสนทิของเธอ เป็นรูปมอืข้างซ้าย

กับเลนส์กล้องขนาดพอดีมือ แต่ราคาออกจะเกินมือไปอยู่บ้าง กับ

ข้อความของเจ้าหล่อน

Arisa : ลูกชายคนใหม่ หล่อไหมแก

กณัฑมิาเกอืบหลดุข�า พยายามหาค�าว่า ‘หล่อ’ ในรูปนั้นแล้วใช้ 

มอืข้างเดยีวพมิพ์ตอบกลบัไป เพราะอกีข้างก�าลงัถอืนติยสารท่องเที่ยว
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ซึ่งหน้าปกเป็นภาพที่อรสิาเป็นคนถ่าย ภาพนี้เป็นงานจากโพรเจกต์เมื่อ 

สองเดอืนก่อนที่อรสิาไปเป็นช่างภาพนอกสถานที่ ไปท�างานถ่ายภาพ

ให้คอลมัน์ส่งเสรมิการท่องเที่ยวในนติยสารเล่มนี้ ทว่ารูปภาพที่อรสิา

ถ่ายมานั้นกลับถูกใจบรรณาธิการหนังสือมากจนเขาเลือกมาใช้เป็น

ภาพปก

หลงัจากนั้นกเ็ป็นช่วง ‘งานเข้า’ อรสิาเตม็ๆ ด้วยนติยสารอกี

หลายเจ้าที่ต้องการให้เธอไปถ่ายภาพให้ และนั่นส่งผลให้เพื่อนที่แสนดี

อย่างเธอ ‘งานเข้า’ เช่นกนั

กแ็ม่คณุเล่นรบังานมนัทกุอย่าง จนตวัเองท�างานไม่ทนั สดุท้าย

กต้็องโยนงานส่วนหนึ่งมาให้เธอช่วยท�า...ดนีะที่เธอใช้โฟโตชอปได้เป็น

อย่างดี ไม่งั้นก็ไม่รู้จะช่วยอะไรเพื่อนได้ เพราะงานมันมีแต่การปรับ

แต่งรูป

กัณฑิมาใช้เวลาอยู่พักหนึ่งกว่าจะพิมพ์ข้อความจบ การพิมพ์

ด้วยมอืข้างเดยีวนี่มนัยากส�าหรบัเธอจรงิๆ

kkkookkaiii : ค่ะคณุแม่ หล่อมากกกเบยค่ะ 

kkkookkaiii : อย่าลมืส่งรูปที่ท�าเสรจ็แล้วมาให้ด้วยนะ จะได้พรนิต์

ไปให้เจ้โมนาเลอืก

Arisa : ส่งพรุ่งนี้ได้มะ

kkkookkaiii : ไม่ได้ย่ะ

Arisa : พลสีสส

kkkookkaiii : ม่ายยย

Arisa : ไก่ใจร้าย

Arisa : ใจร้ายๆๆ

kkkookkaii : เจ้โมนาใจร้ายกว่าฉนัเยอะ รบีๆ ท�างานได้แล้ว อย่า

ท�าตวัศลิปินให้มนัมากนกั

Arisa : เชอะ ขอแค่นี้กไ็ม่ได้
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Arisa : ไม่คยุด้วยแล้ว งอน!

หลงัจากนั้นอกีฝ่ายกร็วัสตกิเกอร์หน้าบึ้งมาเป็นสบิตวั กณัฑมิา

ส่ายหน้าข�าๆ เพื่อนเธอเป็นคนที่ถ้าไม่มีอารมณ์ก็จะไม่แตะต้องงาน

เลย เจ้าหล่อนจะไปเดินเล่นนั่งเล่น รอจนกว่าความติสต์เข้าสิงร่าง 

นั่นละ ถงึจะกลบัมานั่งท�างานด้วยความเรว็ระดบัจรวด เพราะเสยีเวลา 

บลิด์อารมณ์ไปเยอะ

หญงิสาวเกบ็โทรศพัท์มอืถอืลงกระเป๋าตามเดมิ แล้วหยบินติย-

สารแต่งบ้านกับนิตยสารแฟชั่นอีกสองเล่มซึ่งมีผลงานของบริษัทเธอ

อยู่ขึ้นมาด้วย ความจริงส่วนใหญ่บริษัทจะได้นิตยสารพวกนี้อยู่แล้ว 

แต่บางครั้งกช็อบมาร้านหนงัสอืเพื่อตรวจความนยิมของคนซื้อเช่นกนั 

เช่นเมื่อครู่เธอเห็นคู่หนุ่มสาวหยิบนิตยสารน�าเที่ยวเหมือนที่เธอหยิบ

มาไปหนึ่งเล่ม นั่นกท็�าให้เธอยิ้มแก้มปรแิล้ว

กัณฑิมาก�าลังจะเดินไปจ่ายเงิน แต่สายตาดันหันไปเห็นหน้า

ปกนติยสารรถเล่มหนึ่ง บนปกนั้นเป็นรถรุ่นใหม่ที่ก�าลงัจดังานเปิดตวั

กันอยู่บนลานกว้างนั่น นายแบบคนเดียวกับที่ก�าลังถูกสัมภาษณ์อยู่ 

มีข่าวว่าเป็นเพราะเขาเป็นพรีเซนเตอร์ จึงท�าให้รถรุ่นนี้ดังภายในชั่ว

ข้ามคนืหลงัจากที่มกีารเปิดตวั

เหลอืเล่มเดยีวซะด้วย...

แต่...คดิเหรอว่าจะได้เงนิจากกระเป๋ากณัฑมิา เฮอะ!...

สาวแว่นเงยหน้ามองไปที่นายแบบบนเวทีอีกครั้งอย่างหมั่นไส้

ในความพอปพวิลาร์ของอกีฝ่าย ก่อนจะเดนิเบ้ปากไปจ่ายเงนิค่าหนงัสอื 

ที่เคาน์เตอร์ ในขณะที่พนกังานก�าลงัตรวจเชก็หนงัสอื หญงิสาววยัรุ่น

สองคนเดนิผ่านข้างหลงัเธอ บทสนทนาแม้ไม่ดงัมาก แต่เธอกลบัได้ยนิ

ชดัเจน

“ต้องไปตรงหนังสือเรียนใช่ไหม” คนตัวเล็กหน้าตาน่ารักเอ่ย

ถามเพื่อนตวัสูงข้างตวั
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“ใช่ แล้วเธอจะไปโซนนยิายหรอืเปล่า” เดก็สาวที่ตวัสงูกว่ามาก

ก้มหน้าลงมาตอบ

“ไปส ิ แต่ก่อนไป ขอซื้อนติยสารรถที่พี่ตลุย์ถ่ายแบบลงหน่อย

นะ ได้ข่าวจากเพื่อนอกีคนว่ามนัเพิ่งหยบิเล่มก่อนสดุท้ายไปเมื่อกี้เอง”

“งั้นกร็บีเลยดกีว่า เดี๋ยวจะโดนคนอื่นชงิตดัหน้าไปก่อน”

“...เอ๋?”

“เอ๋อะไร”

“นติยสารเล่มที่ฉนับอกน่ะ มนัหมดแล้ว” บรเิวณชั้นที่เป็นที่วาง

นติยสารฉบบันั้น บดันี้กลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ถกูล้อมด้วยนติยสาร

เล่มอื่นๆ แทน 

“โธ่เอ้ย...มคีนสอยเล่มสดุท้ายตดัหน้าไปแล้ว!”

ซื้อมาจนได้

หนังสือที่ก�าลังตกเป็นประเด็นของเด็กนักเรียนสองคนที่ร้าน

หนงัสอืนั้นตกอยูใ่นก�ามอืของกณัฑมิาเป็นที่เรยีบร้อย เธอออกมาจาก

ร้านหนงัสอืเป็นช่วงเวลาพอดกีนักบัที่การสมัภาษณ์บนเวทจีบลง และ

ตรงกบัเวลาถ่ายรปูกบัแฟนคลบั หน้าตาของชายหนุม่ดเูหนื่อยเลก็น้อย 

เขามคีวามเป็นมอือาชพีมากพอที่จะปิดเรื่องนี้หน้ากล้องถ่ายรูปได้ แต่

ไม่ใช่กบัคนที่ท�างานมาทางด้านนี้อย่างเธอ

หรอืจะบอกว่าคนที่ตามข่าวคราวของเขาเงยีบๆ อยูต่ลอดอย่าง

เธอ รู้ตารางงานแต่ละวนัของเขากไ็ด้เหมอืนกนั

หญงิสาวไม่อยากยอมรบักบัตวัเองว่าที่มาห้างสรรพสนิค้าวนันี้

เพราะรู้ว่าอกีฝ่ายจะมาออกงาน เธอพร�่าบอกกบัตวัเองว่าที่มาเพราะ

ต้องการจะมาซื้อนิตยสารต่างหาก ไม่ใช่เพราะชายหนุ่มที่โดนสาวๆ 

ห้อมล้อมอยู่ตรงหน้านี้แม้แต่นดิ!

กณัฑมิายนืพงิเสาขนาดใหญ่ในบรเิวณนั้น สายตากม็องไปยงั
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กลุ่มแฟนคลับที่ผลัดกันถ่ายรูปกับ ‘พี่ตุลย์’ ไม่ขาดสาย และเพราะ

มองอกีฝ่ายอยูต่ลอดท�าให้เธอสงัเกตเหน็ว่าสายตาของตลุย์นั้นเบนมา

บริเวณที่เธอยืนอยู่บ่อยมาก แต่อาจจะเป็นเพราะจุดที่เธอยืนอยู่เป็น

ส่วนควบคมุเรื่องแสงสเีสยีง ดงันั้นที่เขาหนัมาบ่อยๆ คงเพราะแสงไฟ

หรือไม่ก็คอยมองคิวจากทีมงานแถวนี้ เธอจึงไม่ได้คิดอะไรมากกับ

สายตานั้น

โอ๊ะ เขามองมาทางนี้อกีแล้ว

กัณฑิมาหันซ้ายหันขวาดูว่าเขาก�าลังมองใครอยู่ ก็เห็นว่าคน

ควบคุมคิวงานก�าลังหันไปคุยกับเจ้าหน้าที่อีกคน คนคุมเสียงก้มลง 

ดดูน�้าจากแก้วในมอื ส่วนคนคมุไฟกน็ั่งกดโทรศพัท์มอืถอืเล่นเกม สรปุ

คอืไม่มใีครสนทนาทางสายตากบัเขาเลยสกัคน

ถ้าอย่างนั้นเขามองมาท�าไม

หญิงสาวยืนงง พอหันหน้ากลับไปก็สบกับสายตาคมคู่นั้น 

อกีครั้งหนึ่ง

เขา...มองมาที่เธอเหรอ

อีกฝ่ายชักจะมองมาที่เธอนานจนเธอเริ่มท�าตัวไม่ถูก แม้ในใจ

จะเริ่มลน แต่ยงัคงประสานสายตากบัชายหนุ่มอยู่

...หรอืว่าเขาจะจ�าเธอได้

ไม่หรอกน่ะยายลูกไก่ เขาจะจ�าเธอได้ยงัไงกนั

คิดอย่างมีความหวังแล้วจิตใต้ส�านึกก็รีบแย้งขึ้นมาดับความ

หวงันั้นทนัท ีระหว่างที่ก�าลงัเถยีงกบัตวัเองอยูน่ั้น นายแบบหนุม่กเ็บน

สายตาไปทางอื่น เธอจึงล้มเลิกความคิดที่ว่าอีกฝ่ายจ�าเธอได้ทิ้งไป 

ก่อนจะพาตัวเองออกมาจากตรงนั้น และเพราะกัณฑิมาเดินหันหลัง

ออกไป ท�าให้ไม่รูว่้าชายหนุม่นั้นหนักลบัมามองหาเธอ...และมองตาม

เธอไปจนลบัมมุทางเดนิ
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“ไอ้ขวัญ ตื่นๆๆ”

กัณฑิมาทั้งส่งเสียงทั้งเขย่าร่างเพื่อนที่นอนฟุบหลับคาโต๊ะ

ท�างาน ใช้เวลาเป็นนาทกีว่าที่อรสิาจะมปีฏกิริยิาตอบสนอง หญงิสาว

ยกมือขึ้นลูบหน้า สางผมที่ยุ่งเหยิงของตน ก่อนจะหันไปหาคนเรียก

ด้วยเสยีงยานคาง

“เรยีกทามมายยย...”

“แกนี่หลบัลกึมากจรงิๆ ปลกุตั้งเป็นนาทกีว่าจะตื่น”

“ก็มันง่วง เมื่อคืนก็ไม่ได้นอน” ว่าแล้วเธอก็เปิดปากหาวจน

น�้าตาซมึที่หางตา ก้มลงคุย้หากระป๋องสเปรย์น�้าแร่ในกระเป๋าเป้ตวัเอง

ขึ้นมาฉีดพรมทั่วใบหน้าเพื่อให้สดชื่นขึ้นและหายง่วงเสียหน่อย ก่อน

จะเผื่อแผ่ไปยงัสาวหมวยที่ยนือยู่ข้างโต๊ะท�างานด้วย

“นี่แกเขียนงานเสร็จแล้วเหรอ” กัณฑิมาก้มมองกระดาษปึก

หนาที่คงจะเป็นเหตุผลที่เพื่อนสาวอดหลับอดนอน หยิบขึ้นมาเปิดดู

อย่างสนใจ ในนั้นมตีั้งแต่ภาพวาดจากดนิสอ ที่ดูจะออกไปทางละเลง

อย่างยุง่เหยงิมากกว่า ตามด้วยเรเฟอเรนซ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ภาพ

สถานที่ ปิดท้ายด้วยภาพนาฬิกาสบิเรอืน

“ใช่ สงสยัจะตื่นเต้นที่ได้งานนี้มาก สมองแล่นไม่หยดุ เมื่อคนื

นั่งท�ายาว รู้ตวัอกีทกีพ็ระอาทติย์ขึ้นแล้ว”

“ตลาดคนเดนิ ป่าไผ่ ทะเลสาบ สวนญี่ปุ่น แล้วกม็ลีานหมิะ

ด้วย!” สาวหมวยตาโตเมื่อเห็นภาพสถานที่ที่เพื่อนสาวเลือกไว้ ดูๆ 

แล้วคงต้องย้ายเมืองสองสามรอบแน่ๆ ซึ่งก็แปลว่าเธอจะได้เที่ยวตั้ง

หลายเมอืงน่ะส!ิ

“ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อย่างที่ต้องการไหม ไม่รู้ว่าแต่ละที่

อยู่ตรงไหนของญี่ปุ่นบ้าง” อริสาเท้าคางอย่างครุ่นคิด “เดี๋ยวลอง

ปรึกษากับบริษัททัวร์ดู ว่าจะจัดผังการเดินทางที่ผ่านสถานที่พวกนี้ 

ได้ไหม”
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“ฉนัว่าแน่ๆ เลยกท็ี่เกยีวโต เพราะมตีลาดแน่ๆ มป่ีาไผ่กบัสวน

ญี่ปุ่นแน่ๆ”

“แกว่าแน่ๆ เพราะแกอยากไปเองน่ะส ิรู้ทนัหรอก”

“อย่ามาท�าเหมือนตัวเองไม่อยากไป” กัณฑิมาเชิดหน้าขึ้น

น้อยๆ 

“แล้วที่แกมาปลกุฉนันี่มธีรุะอะไร”

“อ๋อ ฉนัเพิ่งโทร. หาไอ้ต้า บอกเรื่องโพรเจกต์นี้ มนักเ็ลยถาม

ว่า...”

“ว่าจะนดัประชมุวนัไหน”

“ว่าจะไปซื้อเสื้อหนาวกนัวนัไหนต่างหาก”

ได้ยินแล้วอริสาก็ท�าหน้าเอือมระอาทันที “ในหัวพวกแกแต่ละ

คนนี่มแีต่เรื่องเที่ยวใช่ไหม แบ่งสมองมาคดิงานบ้างซยิะ”

“ก็ว่าจะแบ่ง แต่ตอนนี้เห็นแกท�าเรียบร้อยหมดแล้ว ก็คงไม่

จ�าเป็นต้องแบ่งสมองอีก” เป็นอย่างนั้นจริง เพราะอริสาไม่เพียงแต ่

จะท�างานในส่วนของตัวเองที่ต้องเตรียมรายละเอียดงานแล้ว ยังหา

ภาพเรเฟอเรนซ์ที่ปกติจะต้องช่วยกันท�าเสียจนเสร็จสรรพด้วยตัวเอง 

แบบนี้กท็�าให้เธอว่างงานไปโดยปรยิาย

“แล้วสองคนนั้นอยู่ไหน”

“รออยู่ที่ห้าง” 

“ถามจรงิ?”

“ใช่ คอืพวกมนัออกไปคยุงานพอดตีอนฉนัโทร. ไป กเ็ลยจะเดนิ

ดูเสื้อผ้าต่อเลย ยงัไม่กลบัเข้าออฟฟิศ” กณัฑมิาตอบ “กเ็ลยมาปลกุ

แกนี่ไง ตอนนี้พกัเที่ยงพอด ีแวบออกไปชอปปิงเสื้อหนาวกนัเถอะ”

อริสามองกองงานที่วางระเกะระกะบนโต๊ะท�างานตัวเองแวบ

หนึ่ง ก่อนจะเงยหน้าไปมองห้องเจ้านายบนชั้นลอยที่ไฟปิดอยู ่บ่งบอก

ได้ว่าเจ้านายสาวสดุโหดนั้นคงจะต้องออกไปดงูานข้างนอกแน่ เธอจงึ



48  From Love, To You  ถึงเธอ...จากความรัก

ตดัสนิใจที่จะท�าตวัตามสภุาษติ ‘แมวไม่อยู่ หนูร่าเรงิ’ 

ว่าแล้วสองสาวก็พร้อมใจกันทิ้งงานตัวเอง มุ่งหน้าไปยังห้าง

สรรพสนิค้าทนัที

อริสากับกัณฑิมาเดินเข้าไปในร้านเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด ์

ของญี่ปุ่นอนัเป็นที่นยิมในกลุ่มคนฐานะปานกลางอย่างพวกเธอ ด้วย

เสื้อผ้านั้นดูดใีนราคาย่อมเยา ท�าให้ที่นี่ย่อมเป็นจดุหมายส�าหรบัพวก

เธอในการเลอืกซื้อเสื้อกนัหนาว เข้าไปในร้านกพ็บกบัสองหนุม่เจ้าของ

ฉายา ‘แฝดนรก’ ก�าลงัยนืเลอืกกางเกงยนีกนัอยู่

“ไหนว่าจะดแูค่เสื้อหนาวไง” อรสิาเอ่ยทกัก่อน ทั้งสองคนจงึหนั

มาหาพร้อมส่งยิ้มให้ทนัที

“เคยตั้งใจมาซื้ออะไรแล้วได้แค่ของสิ่งนั้นกลบัไปด้วยเหรอ” คน

ที่ตอบคอืชยตุร์ ชายหนุม่ที่แต่งตวัราวกบัหลดุออกมาจากนติยสาร เสื้อ

เชิ้ตลายทางทับด้วยแจ็กเกตหนัง กางเกงขาลีบสีเทาที่มีรอยขาดเต็ม

ขากางเกง รองเท้าบูตสแีดงเลอืดหมู

อรสิากวาดสายตามองการแต่งตวัของอกีฝ่าย “ต้านี่แต่งตวัได้

สดุยอดทกุวนัเลยนะ”

“ขอบคณุที่ชมข้า แม่นางชดุด�า” ชยตุร์โค้งตวัน้อยๆ ให้แก่อรสิา

“ไปดูเสื้อกันก่อนสิ เดี๋ยวพี่เลือกกางเกงเสร็จแล้วเดินไปหา”  

อิทฤทธิ์เอ่ยขึ้นบ้าง ซึ่งสองสาวก็พยักหน้า ทว่าก่อนจะแยกออกมา 

กณัฑมิากส็่งสายตาปรบิๆ ให้พร้อมเอ่ยด้วยเสยีงหวานเจี๊ยบ

“ดูเสื้อแล้วถ้าถูกใจ เสี่ยบอลจะใจป�้าออกเงนิให้ไหมคะ”

“ออกเงนิน่ะไม่ได้ แต่ให้ออกมะเหงกอะได้” ไม่พดูเปล่า อทิฤทธิ์

ยกมอืขึ้นเคาะหน้าผากกว้างของสาวหมวยทนัที

“โอ๊ย ท�าร้ายร่างกายกนัได้ยงัไงพี่บอล!”

“เธออยากมาไถเงนิพี่ก่อนท�าไมล่ะ”
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“กพ็ี่มเียอะ แบ่งให้น้องๆ ใช้บ้างกไ็ม่เหน็เป็นอะไร” กณัฑมิา

ยกมอืขึ้นลูบบรเิวณที่โดนมะเหงกจากรุ่นพี่ขณะท�าปากเบ้ แน่นอนว่า

เธอก็แค่หยอกอีกฝ่ายที่เป็นถึงคุณหนูจากตระกูลใหญ่ซึ่งชอบท�าตัว 

ตดิดนิตรงหน้านี้เล่นๆ ไม่เหน็จะต้องมาประทษุร้ายร่างกายเธอเลย

อรสิาเองกผ็สมโรงไปด้วย “นั่นน่ะส ิบอลมเีงนิเยอะแยะ ซื้อเสื้อ

หนาวให้น้องสาวสองคนนี้คนละตวัคงไม่ถงึกบัขนหน้าแข้งร่วงหรอก”

“คิดผิดที่ชวนเธอสองคนมาซื้อเสื้อผ้าจริงๆ” อิทฤทธิ์ส่ายหน้า

เบาๆ ก่อนจะโบกมอืไล่สองสาว เขาไม่ได้ถอืสาเพราะรู้ว่าทั้งคู่ชอบล้อ

เล่นแบบนี้อยู่เรื่อย และเขาก็รู้ด้วยว่าภายใต้การล้อเล่นนั้นมีความ

จรงิจงัซ่อนอยู่ ถ้าเขาเผลอตกปากรบัค�าเมื่อไร พวกเธอคงลากเขาไป

จ่ายเงนิค่าเสื้อผ้าให้อย่างไร้ความเกรงใจใดๆ ทั้งสิ้นทนัที

“เราไปกนัเถอะขวญั ทิ้งคนขี้งกไว้ตรงนี้นี่ละ” ปากว่าคนอื่นขี้งก 

ทั้งๆ ที่ถ้าพูดตามความจรงิแล้ว ความงกของเธอน่าจะชนะอกีฝ่าย 

กณัฑมิาจงูมอืเพื่อนสาวเดนิไปยงัโซนเสื้อผ้าผูห้ญงิ ก่อนจะแยก

กันเดินหาชุดที่ถูกใจ ซึ่งทางสาวหมวยนั้นก็เริ่มจากหนึ่งตัว สองตัว 

สามตวั...รู้ตวัอกีทกีห็อบหิ้วในอ้อมแขนเป็นกองพะเนนิ

อรสิาที่ในมอืมแีค่เสื้อกนัหนาวสดี�าเลกิคิ้วอย่างทึ่งๆ เมื่อเดนิวน

มาเจอเพื่อน ทั้งๆ ที่เริ่มเดินดูเสื้อผ้าพร้อมกัน ทว่าเธอเพิ่งได้มาแค่ 

ตวัเดยีวเท่านั้น ผดิกบัเพื่อนที่ได้มาไม่รู้กี่สบิตวั “นี่แกซื้อไปใส่หรอืซื้อ

ไปถมที่”

“ใส่ก่อนแล้วค่อยถมที่”

“ซื้อแบบนี้แปลว่าตั้งใจจะกินมาม่าไปจนกว่าเงินเดือนจะออก

สนิะ”

“ไม่กนิมาม่าหรอก กเ็ดี๋ยวให้แกเลี้ยงข้าว สลบักบัต้าและพี่บอล

ไง”

“ฉนัเลี้ยงตวัเองให้รอดก่อนดกีว่า ไม่สนใจจะเลี้ยงแกหรอก”
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“เชอะ เพื่อนใจร้าย”

หลงัจากเดนิดอูยูอ่กีพกัหนึ่ง สองหนุม่กม็าร่วมแจม และท�าเอา

กัณฑิมาคืนเสื้อผ้าไปแทบครึ่งหนึ่ง ด้วยสองหนุ่มเห็นแล้วบอกว่ารับ 

ไม่ได้กบัสสีนัที่สดใสแสบตาของชดุพวกนั้น รวมถงึบอกว่ามนัจะท�าให้

สาวหมวยดูอ้วนตนัด้วย ซึ่งแน่นอนว่าได้รบัฝ่ามอืหนกัๆ ของกณัฑมิา

ไปคนละทสีองท ีข้อหาพูดจาหยาบคายกบัผู้หญงิ

“แก แวะร้านหนังสือก่อนกลับได้มะ” กัณฑิมาเอ่ยเมื่อทุกคน

จ่ายเงนิซื้อเสื้อและเดนิออกมาจากร้านเรยีบร้อยแล้ว แน่นอนว่าทกุคน

ต่างพยกัหน้า เพราะอยากจะดูหนงัสอืเหมอืนกนัหมด 

สี่สหายเดินไปยังร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ชั้นเดียวกันกับ

ร้านเสื้อผ้า เมื่อเข้าร้านมากแ็ยกย้ายกนัไปคนละมมุ ชยตุร์นั้นตรงไป

ยงัหนงัสอืเกี่ยวกบัดนตร ีอทิฤทธิ์ตรงไปยงัหนงัสอืเล่นหุน้ ส่วนกณัฑมิา 

นั้นตรงไปยงันติยสารทั่วไป โดยลากอรสิาที่ท�าท่าจะไปมมุนยิายวรรณ-

กรรมไปด้วย

“แกจะดูนิตยสารก็ดูไปสิ ฉันจะไปดูหนังสือนิยาย” อริสาบ่น

เพื่อนที่ไม่ยอมปล่อยให้เธอได้เดนิไปยงัชั้นวางนยิายที่อยูต่รงกลางร้าน

“นยิายที่ห้องแกมนัเยอะจนแทบจะล้มทบัแกตายได้แล้ว จะซื้อ

อะไรนกัหนา” สาวหมวยลากเพื่อนมาจนถงึชั้นวางนติยสาร เธอยดัถงุ

เสื้อผ้าใส่มอือรสิา ก่อนที่ตวัเองจะหนัไปหยบินติยสารที่อยากได้

คนที่กลายเป็นลูกมอืถอืถงุชอปปิงบ่นอบุ “รบีๆ เลอืก รบีๆ ไป

จ่ายตงัค์ หนกั!”

“ทใีห้แบกไฟสตดูโิอวิ่งรอบสนามยงัแบกได้ กะอแีค่ถอืถงุเสื้อผ้า

ไม่กี่ถงุท�าเป็นบ่น” กณัฑมิาไม่คดิจะเร่งตวัเองตามที่เพื่อนสั่ง เธอยงั

คงค่อยๆ พิจารณาดูว่าจะซื้อนิตยสารอะไรบ้าง ก่อนจะสะดุดตากับ

นายแบบบนหน้าปกนติยสารแวดวงธรุกจิที่วางอยูต่ดิกบันติยสารท่อง

เที่ยว “แก นั่นไง เจ้าของแบรนด์ไลล์รา นายจ้างสดุหล่อของงานนี้ที่
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ฉนัเล่าให้แกฟังอะ”

อรสิามองตามสายตาเพื่อนไปยงัชั้นวางนติยสารตดิกนั ก่อนจะ

นิ่งค้าง...

“คนอะไร หน้าตาโคตรดี อาชีพการงานก็โคตรดี ชาติก่อน

ท�าบญุมาด้วยอะไรกนั อยากจะรู้นกั”

“...”

“ฉนัเคยอ่านประวตัเิขา เขาเป็นลูกครึ่งไทย-องักฤษ หูย ออก

มาเป็นส่วนผสมที่ลงตวัจรงิๆ”

“...”

“เอ้า ไอ้ขวญั ท�าไมเงยีบ...เขาหล่อจนแกค้างไปเลยเรอะ...”

“ใช่ หล่อ หล่อมาก...”

เมื่อเหน็เพื่อนพมึพ�าตอบอย่างเหม่อลอยกท็�าเอากณัฑมิางง ด้วย 

ทกุครั้งเวลาที่เธอชี้ให้ดหูนุม่ๆ กไ็ม่เหน็จะเคยมอีาการแบบนี้ “เพิ่งรูน้ะ

เนี่ยว่าสเปกแกเป็นแบบนี้ ชอบฝรั่งกไ็ม่เคยบอกเพื่อน มนิ่า ทกุครั้งที่

ชี้ให้ดูหนุ่มเกาหลีหนุ่มญี่ปุ่นถึงไม่เคยสนใจ งั้นจะซื้อนิตยสารไป...” 

กัณฑิมาเอื้อมมือไปหยิบนิตยสารที่นายจ้างเธอถ่ายแบบขึ้นปกมาจะ

ยื่นให้อริสา ทว่าเพื่อนสาวของเธอที่ยืนค้างอยู่กลับทิ้งถุงเสื้อแล้วยื่น

มอืเลยผ่านไป...ไปยงันติยสารกล้องที่วางอยู่ตดิกนัขึ้นมาแทน

“กล้องคอมแพ็กรุ่นล่าสุดพร้อมเลนส์ฟิกซ์ ขนาดเล็กพอดีมือ  

มใีห้เลอืกสามสดี้วยกนั ความละเอยีดภาพ...”

กณัฑมิาอ้าปากค้าง ร้องลั่น “โอ๊ย ไอ้ขวญั!”

“เฮ้ย ตะโกนท�าไม ตกใจหมด” อรสิาสะดุง้เสยีจนนติยสารกล้อง

ในมอืแทบหล่น

“รูปผู้ชายหล่อๆ ไม่มอง แต่กลบัมองเลยไปดูกล้องเนี่ยนะ!”

“เอ๊า กฉ็นัสนใจกล้องมากกว่าผู้ชายหล่อๆ นี่หว่า ฉนัไม่ใช่แก 

นะ” อรสิาก้มหน้าดนูติยสารกล้องในมอืต่ออย่างสนอกสนใจ กณัฑมิา 
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กลอกตาอย่างสุดจะทนในนิสัยแปลกประหลาด ไม่สนใจหนุ่มหล่อ 

ของเพื่อน 

“กล้องมนักนิไม่ได้ แต่ผู้ชายกนิได้นะโว้ย!”

พดูออกมาแล้วเพิ่งนกึได้ว่าพวกเธออยู่ในร้านหนงัสอื และระดบั

เสยีงที่ใช้นั้นกไ็ม่ใช่เบาๆ ส่งผลให้ลูกค้าแถวนั้นรวมถงึพนกังานพากนั

มอง และนั่นท�าให้สาวหมวยเหลอไปทนัท ีผดิกบัอรสิาที่หวัเราะก๊าก 

กณัฑมิารบีคว้าแขนเพื่อนก่อนจะเดนิจ�้าอ้าวออกจากร้านหนงัสอื 

นั้นไปอย่างอายๆ ทิ้งสองหนุม่ที่ยงัคงยนืดหูนงัสอืไม่รูเ้รื่องรูร้าวโดยไม่

สนใจจะกลบัเข้ามาเรยีกเพื่อนสกันดิ


