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บทน�ำ

“นะคะ มันจะท�ำให้ล็อบบีดูโล่งขึ้นเยอะเลย เชื่อแพรวสิ” 

คนออกแบบเท้าสะเอวบอกวิศวกรระบบประจ�าโครงการที่เอาแต่ส่าย

หน้าปฏิเสธท่าเดียว แต่คนพูดก็ไม่ย่อท้อ พยายามท�าเสียงหวานใส ่

อกีคนทั้งๆ ที่จรงิๆ เป็นคนแขง็ๆ เสยีด้วยซ�้า

“แพรวขอแค่เจาะคานเพื่อซ่อนสายไฟที่ต้องตัดผ่านโถงล็อบบี

แค่นดิเดยีวเองนะคะ เพื่อความสวยงามและสบายตา เชื่อแพรวเถอะ

ค่ะ มนัจะออกมาดจีรงิๆ”

คุณหญิงคนสวยพยายามเล่นเสียงสองอ้อนวอนเพื่อให้ได้ใน 

สิ่งที่ตวัเองต้องการจากอกีฝ่าย ทั้งๆ ที่ในใจเริ่มเดอืดกรุน่ไปหมด เพราะ

รู้สึกว่าอีกคนเจรจาด้วยยากเหลือเกิน ชี้มือชี้ไม้ให้อีกคนดูในแบบว่า 

สิ่งที่หล่อนร้องขอไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลย

“ไม่ได้ ผมไม่เหน็ด้วยเลย เหตผุลแค่เพื่อความสบายตา แต่มนั

จะท�าให้คานมีประสิทธิภาพลดลง แล้วนี่มันคานชั้นล่างสุด ต้องรับ 

น�้าหนกัเยอะ ผมคงให้คณุท�าแบบนั้นไม่ได้หรอก อยากซ่อนสายไฟเพื่อ

ความสวยงามเหรอ เตก็อย่างคณุน่าจะมวีธิทีี่ดกีว่านี้ ท�าอะไรกไ็ด้ที่ไม่

ต้องมาแตะโครงสร้างของพวกผมได้ไหม”

ศักดาบอกคนอ่อนประสบการณ์กว่า อ่อนวัยกว่าด้วยท่าทีไม่
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สบอารมณ์

“แล้วคุณจะมาไม่เห็นด้วยเรื่องอะไร ก็เจ้าของเขาบอกมาแล้ว

ว่าอยากให้ลอ็บบมีนัโล่งๆ ที่แพรวท�ามนักต็อบโจทย์เขาไหม” 

หม่อมราชวงศ์แพรวพรรณรายในชุดเรียบร้อยของหล่อน แต่ดู

เซอร์ไม่เหมาะสมกับเชื้อสายราชสกุลในสายตาคนอื่นเท้าสะเอวมอง

หน้าศกัดา วศิวกรรุน่พี่ที่ไม่เคยร่วมงานกนั แต่เหน็หน้าค่าตาในบรษิทั

รบัเหมาก่อสร้างของญาตคินสวย จบัพลดัจบัผลตู้องมาร่วมงานกนัใน

โพรเจกต์ รโีนเวตโรงแรมวนัซ์ รวิาระดบัห้าดาว ซึ่งอย่างอื่นกด็อียูห่รอก 

เพิ่งจะมาขัดแย้งกันก็ตอนที่หล่อนจะขอเจาะคานเพื่อให้โรงแรมได้รับ

การตกแต่งใหม่ออกมาดั่งใจ รูย้งังี้ตามไปท�าโพรเจกต์ที่วโรตม์ วศิวกร

เพื่อนรกัคมุอยู่กด็ ีจะได้เจรจากนัง่ายๆ 

“ใช้วธิอีื่นท�าให้โล่งส ิไปเล่นเรื่องสหีรอืเทคนคิอย่างอื่นกไ็ด้ แต่

โครงสร้างมนัเป็นเรื่องของความปลอดภยัด้วย ยงัไงผมกม็อี�านาจการ

ตดัสนิใจเรื่องนี้มากกว่าคณุ และผมไม่อนญุาต” 

“โอ๊ย ท�าไมเรื่องมากแบบนี้ เป็นเจ้าของโรงแรมกไ็ม่ใช่”

“นี่คณุหญงิ อย่าคดิว่าเป็นญาตคิณุลกูพลบัแล้วจะเหวี่ยงได้นะ

ครบั โอเคครบั ผมไม่ใช่เจ้าของโรงแรม ผมยอมรบักไ็ด้ว่าถ้าคณุอยาก

เจาะคาน วิศวกรอย่างผมท�าให้คุณได้ แต่มันยุ่งยากและเสียเวลา 

เพราะฉะนั้นคนที่จะสั่งให้ผมท�าอย่างที่คุณต้องการได้มีแค่เจ้าของ

โรงแรมนี้คนเดยีวเท่านั้น” 

เขากระตุกมุมปากเล็กน้อยเหมือนท้าทายเธอ “ถ้าผมได้สาย

ตรงจากคุณฌอนฤทธิ์เมื่อไหร่ ผมจะสั่งลูกน้องเจาะคานให้คุณทันท ี

เข้าใจตรงกนันะครบั”

พูดจบชายหนุ่มก็หมุนตัวเดินออกไปจากห้องประชุมที่ทาง

โรงแรมจดัไว้ให้เป็นออฟฟิศชั่วคราวของทมีงานจากบรษิทัก่อสร้าง ซึ่ง

ประกอบไปด้วยวิศวกร สถาปนิก รวมไปถึงผู้ประสานงานโครงการ
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ต่างๆ ไม่สนใจสตรีหน้าตาสวยจัดแต่ผมเผ้ากระเซอะกระเซิงเพราะ 

ทึ้งหวัตวัเองทนัททีี่ไม่ได้ดงัใจ อยากจะกรดีร้องออกมาดงัๆ ด้วยซ�้า แต่

ยงัพอมมีารยาทเหลอือยูจ่งึได้แต่กดัฟันดงักรอดๆ ในขณะที่มอืก�าแน่น

เป็นหมัดพร้อมชกคน ถอนหายใจสูดหายใจสลับกันให้วุ่น กดความ 

ไม่พอใจที่มีต่อเพื่อนร่วมงานลงไป แต่ยังไม่หายรั้น ใช่ว่าอีตาหน้าดุ 

คนนั้นบอกแล้วหล่อนต้องฟัง ในเมื่อท้าทายว่าเรื่องนี้ต้องถงึหูคนเป็น

เจ้าของ คณุหญงิแพรวพรรณรายถงึจะได้งานสมใจ คนอย่างหล่อนก็

ไม่มถีอยเรื่องดื้อด้านหน้าด้าน ขอให้เชื่อมอืเถอะว่าไม่มใีครชนะได้ คดิ

ได้แบบนั้นหญงิสาวกส็ูดหายใจเข้าลกึๆ อกีรอบ ไม่ใช่เพื่อเรยีกความ

มั่นใจ แต่เพื่อระงบัจติใจไม่ให้ปรี๊ดแตกใส่คนที่มอี�านาจสูงสดุในพื้นที่

แห่งนี้

“อตีาบ้า...ไม่ง้อหรอกย่ะ คนอย่างแพรวพรรณรายอยากได้อะไร

ต้องได้ กะอแีค่เจ้าของโรงแรม คดิว่ากลวัหรอืไง โด่!!!”

หญิงสำวต้นเร่ืองท่ีเพ่ิงตีกับวิศวกรเสียงดังเดินเร่งรีบข้ึน

มาที่ชั้นผู้บรหิารด้วยความมั่นใจ ไม่เกรงสายตาของพนกังานที่มองมา

อย่างทั้งสงสยัทั้งดถูกูว่า คนที่ใส่เสื้อยดืย้วยยบัยดัชายไว้ในกางเกงยนี

เอวสูงแบบสกินนีไม่พอยังขาดรุ ่ยไปหมดทั่วตัวทั้งเสื้อทั้งกางเกง  

มาท�าอะไรที่นี่ แม้แต่แม่บ้านผู้ซึ่งมีหน้าที่แค่เพียงยกน�้าเสิร์ฟกาแฟ 

ยงัแต่งตวัดกีว่าคนมฐีานนัดรศกัดิ์อย่างหล่อน

ตาหวานปราดมองทั่วพื้นที่ ไม่วายถลึงตาใส่คนที่มองหล่อน 

อยู่ตามซอกหลืบ ก่อนจะพยายามประเมินความเป็นไปได้ว่าห้อง

ท�างานของคนที่ตนตั้งใจมาหาอยูท่ี่ไหน แต่แล้วกเ็หมอืนโชคช่วยเพราะ

มเีสยีงสวรรค์ดงัขึ้นมาชี้ทางสว่างทนัใด

“คณุฌอนครบัแล้วเรื่อง...”

แพรวพรรณรายไม่ทนัฟังแล้วว่าใครก�าลงัเอ่ยเรื่องส�าคญัแค่ไหน 
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หล่อนปรี่ถลาเข้าไปหยุดยืนตรงหน้าผู้ชายสองคนที่ยืนท�าหน้าตกใจ 

ประเมนิเอาเองจากทที่าและหน้าตา ก่อนจะยกนิ้วเรยีวไร้การตกแต่ง

สีที่ปลายเล็บเหมือนผู้หญิงคนอื่นขึ้นชี้หน้าหล่อเหลาของคนตัวโตที่

ขมวดคิ้วท�าท่าไม่พอใจ ชายหนุ่มปราดตามองหล่อนตั้งแต่หวัจดเท้า

“นี่เจ้าของโรงแรม เอ่อ...ฉนัหมายถงึคณุฌอนฤทธิ์ใช่ไหมคะ”

คณุหญงิแพรวพยายามท�าเสยีงให้สภุาพ แต่ ณ จดุนี้ความร้อน

อกร้อนใจเรื่องงานท�าให้หล่อนควบคมุอารมณ์ไม่ได้เท่าที่ควร และยิ่ง

ต้องร้อนหัวมากขึ้นไปอีกเมื่อคนตรงหน้ามองหล่อนคล้ายเป็นอากาศ-

ธาต ุไม่ให้ราคา ไม่มคีวามส�าคญัเหมอืนเป็นก้อนกรวดที่ไร้ค่าใดๆ

“นี่ใคร”

คนที่แพรวพรรณรายตู่เอาเองว่าต้องเป็นเจ้าของโรงแรมเอ่ย

เสยีงเนอืยๆ เป็นประโยคค�าถาม แต่ดนัไม่ได้พูดกบัหล่อน เพราะทั้ง

สายตาและน�้าเสยีงเบนประเดน็ไปยงัคนที่ยนืกอดแฟ้มอยู่ข้างๆ เขา

“ไม่ทราบสคิรบั เอ...ไม่ทราบคณุผู้หญงิจะตดิต่อใครครบั”

อนัที่จรงิแล้วอยากจะหนัไปถามยามที่รกัษาความปลอดภยัหน้า

ลิฟต์ด้วยซ�้าว่า นังผู้หญิงกะเร้อกะรังคนนี้เป็นใคร ถึงปล่อยให้วิ่ง

ทะเล่อทะล่ามาชี้หน้าเจ้านายแบบนี้

“เจ้าของโรงแรมค่ะ”

“เอ่อ...ต้องนดัก่อนนะครบั เดี๋ยวผมให้นามบตัรตดิต่อไป ผมชื่อ

ดนยัครบั เป็นเลขาฯ ของคณุฌอน”

“ใครอนญุาตให้คณุผู้หญงิคนนี้ขึ้นมาที่ชั้นนี้” ชายร่างสงูที่สวม

สทูดภูมูฐิานยงัคงหนัไปพดูกบัเลขาฯ ของเขา โดยไม่สนใจอกีสิ่งมชีวีติ

ที่ยนือยู่ตรงหน้า เธอจงึยกแขนขึ้นเท้าสะเอว

“โอ๊ย จะลลีากนัไปไหนคะ ตกลงคณุน่ะใช่คณุฌอนใช่ไหม ถ้า

ใช่แล้วท�าไมต้องให้นดัใหม่ให้ยุง่ยาก ดฉินัมเีรื่องจะถามสั้นๆ แป๊บเดยีว 

สญัญาว่ารบกวนเวลาอนัมคี่าของคณุไม่นานหรอก”
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ฌอนฤทธิ์ ภักดิ์ปภากุล ไม่ตอบด้วยค�าพูด แต่กวนประสาท 

คนเหวี่ยงด้วยการยกข้อมือดูเวลาจากนาฬิการาคาแพง ก่อนจะช้อน

สายตาขึ้นมองร่างเลก็ที่บางส่วนไม่ได้เลก็เหมอืนร่าง หรี่ตามองหล่อน

คล้ายจะประเมนิว่าหญงิสาวจะแสดงออกอย่างไรอกี

แพรวพรรณรายท�าท่าไม่สบอารมณ์ มองคนหน้านิ่งตรงหน้าให้

เตม็ๆ ตาอกีครั้ง โดยที่อกีฝ่ายไม่ได้รู้เลยว่าหล่อนไม่ได้มองด้วยความ

ชื่นชมหน้าหล่อ แต่อยากจะตะกุยหน้านั้นต่างหาก ขนาดพี่ชายทั้งคู่

ของหล่อนหล่อฟ้าดนิสะเทอืนยงัไม่ท�าให้แพรวพรรณรายหวั่นใจได้เลย

“อะแฮ่ม สามนาท”ี ฌอนฤทธิ์เอ่ยต่อสั้นๆ “ผมมเีวลาให้คณุ

แค่สามนาทเีท่านั้น พูดธรุะของคณุมา เริ่ม!”

ได้โอกาสดงันั้นแพรวพรรณรายกไ็ม่รอช้า ทั้งๆ ที่ไม่พอใจ อยาก

จะด่าความท่ามากของคนคนนี้ด้วยซ�้า แต่เรื่องงานต้องมาก่อน ขอ

เจรจาสิ่งที่ต้องการแล้วค่อยสอนมารยาทผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่สาย จาก

นั้นเสียงหวานก็บรรยายศัพท์เทคนิคทั้งทางวิศวกรรมศาสตร์และ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ออกมา ตกีนัจนมั่วไปหมด ในขณะที่มอืไม้กก็าง

แบบที่ถอืขึ้นมา พร้อมสะกดิให้ฌอนฤทธิ์ดูตามที่หล่อนอธบิาย 

เวลาล่วงไปกว่าสบิห้านาท ีเจ้าตวัถงึงบัลมเข้าปาก ก่อนจะมอง

หน้าอกีฝ่ายอย่างคาดหวงัค�าตอบ แต่แล้วกต้็องชอ็กเพราะนอกจากจะ

ไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้ว อกีคนยงัท�าท่าทางเหมอืนร�าคาญหล่อนเสยีเตม็

ประดา เอ่ยตอบเสยีงเนบินาบนิ่งเรยีบไร้อารมณ์เป็นที่สดุ

“ถ้าผมได้ค�าตอบแล้วผมจะให้คนโทร. ไปบอกคณุ” พอเขาพูด

จบก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ประตูลิฟต์เปิดกว้างออกพอดี ร่างสูงที่มือ 

ทั้งสองข้างยังล้วงกระเป๋ากางเกงก้าวเข้าไปในลิฟต์ ยังไม่ทันที่แพรว-

พรรณรายจะได้ตอบรบัหรอืปฏเิสธเขา เธอกไ็ด้ยนิอกีฝ่ายเอ่ยกบัเลขาฯ 

แว่วๆ ว่า “ดนัยให้คนเชิญผู้หญิงคนนั้นลงไปอยู่ในพื้นที่ของเธอด้วย 

บนชั้นนี้ไม่ใช่ที่ท�างานของเธอ”
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“ครบัคณุฌอน”

ได้ยินแบบนั้นแพรวพรรณรายก็อยากจะพุ่งไปกระชากหัวเขา 

แต่กท็�าได้แค่ตะโกนใส่ประตูลฟิต์ที่ปิดลงตรงหน้าเธอพอด ี“ไอ้...ไอ้...

ไอ้...” คณุหญงิคนสวยอ้าปาก ตั้งท่าจะด่าเสยีงดงั แต่ยงัพอเหลอืสติ

อยู่บ้างจงึได้แต่เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันอยูค่นเดยีว “ไอ้ขี้เก๊ก คดิว่าเท่นกัหรอื

ไงวะ ฝากไว้ก่อนเหอะ ไว้จะเอาให้นิ่งไม่ออกเลย!”

ฌอนฤทธิเ์ดนิหน้ำนิง่ผ่ำนพนกังำนทกุคนทีย่กมอืไหว้เขำ 

ชายหนุ่มไม่มรีอยยิ้มให้ใคร เขาเพยีงสบตากบัทกุคนเพยีงเสี้ยววนิาที

แทนการตอบรับ อย่างมากที่สุดก็แค่พยักหน้าเล็กน้อย ซึ่งพนักงาน 

ทกุคนของที่นี่รูด้ว่ีานายของพวกเขาไม่ได้อยู่ในโหมดเครยีดหรอืดอุย่าง

ที่คนนอกมกัจะคดิ แต่ฌอนฤทธิ์เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว 

เขาเป็นเจ้านายที่นิ่งๆ ไม่คุยเล่นกับพนักงานคนไหนเป็นพิเศษ แต่ก็ 

ไม่ได้เข้มงวดเกนิกว่าเหต ุออกจะท�างานด้วยได้ง่ายเสยีด้วยซ�้า

ร่างสูงก้าวเข้าไปในห้องอาหารของโรงแรม ส่วนนี้เป็นส่วนที่ 

รีโนเวตเสร็จไปแล้วเมื่อเดือนก่อน และเปิดให้บริการตามปกติแล้ว 

ขณะที่ฌอนฤทธิ์ก�าลังมองหาคนที่เขานัดเอาไว ้ ในหัวของชายหนุ่มก็

คดิถงึเรื่องที่หญงิสาวคนเมื่อตะกี้นี้พูดไปด้วย

เจาะคานอย่างนั้นเหรอ เรื่องแบบนี้มนัควรจบตั้งแต่การท�างาน

ของวิศวกรไม่ใช่หรือ ท�าไมหล่อนถึงต้องเป็นเดือดเป็นร้อนเอาเรื่องนี้

มาโยนให้เขาด้วย

สายตาของเขาหยดุที่โต๊ะตวัหนึ่งที่อยูใ่นโซนสวนดอกไม้ กดมมุ

ปากคล้ายจะยิ้มเมื่อเหน็ว่าคนที่เขานดัเอาไว้นั่งรออยู่ก่อนแล้ว ฌอน-

ฤทธิ์จงึหนัไปเอ่ยกบัเลขาฯ ส่วนตวัที่เดนิอยู่ข้างกาย “ดนยั เสรจ็มื้อ

เที่ยงแล้วตดิต่อวศิวกรให้ผมด้วย”

“ครบัคณุฌอน”
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สั่งงานเสรจ็ ร่างสูงกต็รงดิ่งไปยงัโต๊ะที่เขาวางสายตาเอาไว้ ยงั

ไม่ทนัจะเดนิเข้าไปถงึ คนที่นั่งหนัหน้ามาทางนี้กท็กัเขาขึ้นเสยีก่อน

“อ้าว ฌอนมาพอดเีลย”

คนเพิ่งมาถงึค้อมศรีษะให้ “มานานรยึงัครบัพี่ชยั พี่ญาณ”ี 

“เพิ่งมาถงึนี่แหละฌอน นั่งก่อนส”ิ 

ฌอนฤทธิ์นั่งลงตรงที่ว่างข้างชยัฤทธิ์ ชายวยัห้าสบิกว่าผูม้ศีกัดิ์

เป็นพี่ชายของเขา อันที่จริงจะพูดว่าพี่ชายก็ไม่ถูกเสียทีเดียว เพราะ 

ชยัฤทธิ์อายหุ่างกบัเขาเกอืบยี่สบิปีได้ ใครหลายคนเคยเข้าใจผดิว่าเขา

เป็นลูกชายคนโตของชัยฤทธิ์เสียด้วยซ�้า ทว่าจริงๆ แล้วชัยฤทธิ์เป็น

เพียงญาติผู้พี่ที่เกิดจากลูกชายคนแรกของคุณปู่ ในขณะที่เขาเป็น

ทายาทเพียงคนเดียวของลูกชายคนสุดท้ายของคุณปู่ นั่นละสาเหตุที่

ท�าให้ทั้งสองอายหุ่างกนัจนเกอืบจะเป็นพ่อลูกกนัได้

“เรื่องรโีนเวตไปถงึไหนแล้วฌอน”

“นี่คณุชยัฤทธิ์ น้องเพิ่งมาถงึ แทนที่จะให้สั่งอาหารทานข้าวกนั

ก่อน ไหงพูดเรื่องงานก่อนเสยีอย่างนั้น”

“ไม่เป็นหรอกครบัพี่ญาณ ีทานไปคยุไปกไ็ด้”

“ใช่ ยงัไงเสยีเรื่องงานกเ็ป็นเรื่องต้องห้ามที่บ้านอยู่แล้ว คยุกนั

บนโต๊ะอาหารที่โรงแรมนี่แหละถูกต้องที่สดุแล้ว”

คนอายุน้อยสุดยิ้มเล็กน้อยตอบค�าหยอกของญาติผู้พี่ ท�าเอา

ภรรยาของผู้สร้างกฎห้ามพูดเรื่องงานที่บ้านขึ้นมาค้อนขวบั 

ฌอนฤทธิ์มักจะแสดงออกทางสีหน้ามากขึ้นเมื่ออยู่กับคนใน

ครอบครวั ถงึกระนั้นเขากย็งัถูกมองว่าเป็นคน ‘นิ่งๆ’ อยู่ดี

ผูบ้รหิารหนุม่หนัไปส่งสายตาบอกพนกังานที่ยนือยูไ่ม่ห่างให้ส่ง

เมนูให้หญิงเดียวในโต๊ะ ก่อนจะปล่อยให้พี่สะใภ้ของเขาสั่งอาหารไป

พร้อมกบัที่เขาคยุงานกบัพี่ชาย นี่คอืสิ่งที่ท�าเป็นปกตอิยูแ่ล้วเวลาที่พวก

เขามาร่วมโต๊ะอาหารกนัที่โรงแรม ญาณจีะเป็นฝ่ายเลอืกอาหารให้คน
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อื่นๆ ที่สนใจเรื่องงานมากกว่า

“ฌานล่ะครบั ไหนพี่ญาณบีอกว่าวนันี้ฌานจะมาด้วย”

คนที่เขาถามถงึคอืฌานธษิณ์ ลูกชายคนเดยีวของชยัฤทธิ์และ

ญาณี หลานชายที่เรียนจบมาหลายปีแล้ว แต่สนใจจะท�างานอาสา

กู้ภยัมากกว่าธรุกจิโรงแรม

“เจ้าฌานน่ะเหรอ อย่าไปสนใจเลย มีแววว่าจะเบี้ยวอีกแล้ว

ละ” ชยัฤทธิ์ว่าพลางส่ายหน้า ก่อนที่ญาณจีะเสรมิ

“โทร. หาก็ไม่รับ สงสัยยุ่งอยู่ ขอโทษด้วยนะฌอน ลูกชาย 

ตวัแสบของพี่เบี้ยวตลอดเลย”

“ไม่เป็นไรครบั”

สิ้นการสนทนาได้ไม่นาน อาหารกเ็ริ่มถกูทยอยมาเสร์ิฟ การพดู

คยุเรื่องงานจงึเบาบางลง เปลี่ยนเป็นเรื่องสพัเพเหระมากขึ้น 

ไม่ถึงชั่วโมงดีดนัยก็เดินมายืนรอนายอยู่ใกล้ๆ อย่างรู้หน้าที่ 

ฌอนฤทธิ์จงึขอตวัแยกออกมาเพื่อไปจดัการเรื่องที่ค้างเอาไว้ต่อ แล้ว

ปล่อยให้ผู้ร่วมโต๊ะทั้งคูร่อการมาของลกูชายของพวกเขาต่อเพยีงล�าพงั

ดนัยต่อโทรศัพท์ถึงวิศวกรผู้ควบคุมงานให้ทันทีที่นายเดินไป 

ถงึตวั ก่อนจะยื่นโทรศพัท์ให้ “วศิวกรอยู่ในสายแล้วครบั”

ฌอนฤทธิ์พยกัหน้าพร้อมรบัโทรศพัท์มาแนบห ูเขาก้าวเดนิออก

ไปทางสวนด้านนอกที่อยู่ต่อจากห้องอาหาร หูก็ฟังการอธิบายของ

วศิวกรที่อยู่ในสายไปด้วย เพราะดนยัสอบถามคนปลายสายให้เขาอยู่

ก่อนแล้ว ฌอนฤทธิ์จงึไม่ต้องถามย�้าอกี และไม่ถงึสบินาทเีขากก็ดวาง

สาย ก่อนจะเดนิไปยื่นโทรศพัท์ให้เลขาฯ ส่วนตวั

“โทร. บอกผูห้ญงิคนนั้นทนีะว่าผมไม่อนญุาตให้เจาะคาน เหตผุล

ของเธอไม่สมเหตสุมผลพอ นอกจากประสทิธภิาพของโครงสร้างจะลด

ลงแล้ว เรายังต้องเสียเวลาเพิ่มอีก ผมต้องการให้ล็อบบีโซนนั้นเสร็จ

ให้เรว็ที่สดุ เราก�าลงัจะมทีวัร์จากยโุรปมาในอกีไม่กี่เดอืน พื้นที่ตรงนั้น
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ต้องพร้อมส�าหรบัการรองรบัแขกของเรา” ชายหนุ่มว่าเสยีงเรยีบก่อน

จะแอบเหยยีดมมุปากขึ้นนดิๆ เมื่อสมองดนัคดิว่าเธอต้องวนีแตกแน่ๆ 

แต่ก็ใช่เรื่องที่เขาต้องสนใจ “บอกเธอด้วย...ว่าถ้าเก่งจริง...เรื่องแค่นี้ 

ไม่ควรเป็นปัญหาเลยด้วยซ�้า”

“รบัทราบครบัคณุฌอน”

ฝ่ำยแพรวพรรณรำยที่โดนทิ้งทุ่นก็ไม่ยอมลงไปท�ำงำนใน

ส่วนล็อบบีที่ค้างอยู่เสียดื้อๆ เพราะถือว่าตัวเองยังไม่ได้ค�าตอบที่

ต้องการ ไม่สามารถด�าเนินการอะไรได้ และเลี่ยงไปตรวจสอบความ

เรียบร้อยในส่วนอื่นที่พร้อมจะส่งมอบพื้นที่ เหลือแค่การเก็บราย-

ละเอยีดของงานเลก็ๆ น้อยๆ จากนั้นหล่อนเลยถอืวสิาสะสั่งช่างทั้งหมด

ให้ไปพักเสียดื้อๆ ส่วนตัวเองก็เดินอ้อมผ่านส่วนที่ปิดปรับปรุงไปทาง

ด้านหลงั กะว่าจะไปหาส้มต�าร้านรถเขน็ที่มกัมาขายในช่วงเวลานี้กนิ 

จินตนาการเอาเองว่าต�าปูปลาร้าแซ่บๆ คงช่วยให้อารมณ์ขุ่นมัวดีขึ้น 

ซึ่งจะว่าไปตอนนี้ก็เริ่มเย็นลงหน่อยๆ เพราะได้เห็นต้นไม้สีเขียวๆ  

ของสวนที่เพิ่งจัดแลนสเคปใหม่ มีต้นไม้ตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ให้

เจริญตาเจริญใจ แต่แล้วความเย็นใจก็เกิดขึ้นกับแพรวพรรณรายได้ 

ไม่นานเพราะเสยีงโทรศพัท์คู่กายดงัขึ้น

“ใครวะ”

หญิงสาวหน้าตาสะสวยรูปร่างสะโอดสะองหยุดเดินเสียดื้อๆ  

ตากจ้็องหน้าจอมอืถอืที่ก�าลงัแสดงเบอร์ไม่คุน้ตา แต่เสยีงคุน้หอูยู ่ยอม

ละความสงสยัแล้วกดรบัสายทนัที

“ฮลัโหล อ๋อ...ค่ะ คณุดนยัมอีะไรหรอืเปล่าคะ”

คนสวยเบกิตาหวานเป็นประกายทนัททีี่รบัรู้ว่าคนที่โทร. มาเป็น

เลขาฯ ของเจ้าของโรงแรมหน้าหล่อแต่ไร้มารยาทในการรับแขกที่

หล่อนเจอเมื่อครู่นี้ คาดหวงัว่าสิ่งที่ชายหนุ่มผู้ช่วยโทร. มาแจ้งจะเป็น
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สิ่งที่ตนเองอยากฟัง แต่แล้วเรื่องราวที่ได้รบัการถ่ายทอดมากลบัท�าให้

คุณหญิงคนสวยก�าโทรศัพท์แน่น เท้าเรียวแทบจะกระทืบพื้นเร่าๆ 

ระบายความขดัใจ แต่หล่อนกลบัท�าได้แค่กดัฟันตอบรบัอกีฝ่าย

“คุณหญิงแพรวคงเข้าใจนะครับ” ดนัยบอกเสียงเรียบแทบจะ

ไม่ต่างจากเจ้านาย “คณุฌอนไม่อยากเลื่อนก�าหนดเปิดตวัลอ็บบใีหม่ 

อยากให้เปิดใช้งานได้เร็วที่สุด อย่างที่ทราบว่าจะปีใหม่แล้ว ซึ่งเป็น

ชว่งไฮซซีนัของเรา ถ้าต้องมาเจาะมาเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวจะไม่ทนัการณ์ 

ตามนี้นะครบัคณุหญงิ”

ค�าพดูสภุาพใจเยน็ถกูถ่ายทอดมาตามสาย แต่แปลได้ง่ายๆ ว่า

สิ่งที่หล่อนอธบิายไปเป็นวรรคเป็นเวรไม่ได้เข้าหใูครสกัคน ท�าเอาแพรว- 

พรรณรายปรี๊ดแตกไม่ออก เพราะอกีฝ่ายพยายามเจรจาด้วยน�้าเสยีง

นอบน้อมเหลือเกิน จนหล่อนท�าได้แค่รับค�าสั้นๆ พยายามขุดวิชา

มารยาทที่หม่อมแม่พร�่าสอนมาใช้ในวินาทีคับขัน บังคับตัวเองไม่ให้

เอ่ยวาจาไม่น่าฟังไว้ เพราะอีกฝ่ายดันตอกย�้าเรียกฐานันดรติดตัว

ราวกบัจะเตอืนสตวิ่าท�าอะไรให้คดิถงึพ่อแม่ คดิถงึราชสกลุเสยีบ้าง

“ค่ะแพรวเข้าใจ ขอบคณุค่ะ”

แค่นั้น...แพรวพรรณรายกลั้นใจตอบดีๆ เหมือนมนุษย์ปกติได้

แค่นั้น เพราะทนัททีี่วางสายเจ้าตวักย็กมอืขึ้นขยี้หวัที่มวยผมเป็นทรง

โดนัทยุ่งๆ โวยวายเสียงไม่เบา ไม่เกรงว่าจะมีใครมาเห็นมาได้ยิน 

ทั้งนั้น เพราะพื้นที่ส่วนนี้ยังไม่เปิดให้บริการ ไม่มีแม้กระทั่งพนักงาน

จะเดนิผ่าน มเีวรยามเดนิตรวจเฉพาะเวลาที่ก�าหนดไว้ตามตารางตรวจ

สอบการรกัษาความปลอดภยั

“กรี๊ด! จะหวงบ้าหวงบออะไร กะอแีค่คาน คาน คานนน” แพรว-

พรรณรายลากเสียงยาวด่าทอเจ้าของโรงแรมอย่างไม่คิดเลยว่าก�าลัง

ยนือยู่ในอาณาบรเิวณของเขา “ร�าคาญชะมดั ทั้งไอ้พวกวศิวะ พวก

เจ้าของ ปากก็บอกอยากได้ฟีลใหม่ ลุคใหม่ แต่ไม่อยากจ่ายเยอะ 
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อยากให้เสร็จเร็ว ไม่อยากล�าบากค�านวณนั่นคิดนี่ โอ๊ย! วันหลังก็

เปลี่ยนแค่วอลเปเปอร์เอาส ิหวงนกัคานเนี่ย แค่เจาะนดิๆ หน่อยๆ ก็

ไม่ได้ ไม่ได้ขอจับไข่ซะหน่อย จะอะไรนักหนา หวงซะอย่างกับเป็น 

กล่องดวงใจ ไอ้บ้าเอ๊ย!”

พ่นความในใจเสรจ็กย็งัอารมณ์ไม่ดขีึ้น อดใจไม่ไหวถงึขั้นยกมอื

เหนอืหวัสาปแช่งอกีฝ่ายทั้งๆ ที่ได้รบัการอบรมสั่งสอนมาตลอดว่าอย่า

เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาล้อเล่น ภาวนาต่อหน้าไม้ดัดที่ตัดแต่งเป็นรูปช้าง

ด้วยความประณตี

“สาธุ ลูกช้างขอให้อีตาหน้านิ่งนั่น...” ภาพหน้านิ่งไร้อารมณ์

ของฌอนฤทธิ์ผดุขึ้นมาในห้วงค�านงึทนัทโีดยไม่ต้องใช้ความพยายาม 

“...ไม่ได้โชว์ไข่ใครไปจนกว่าจะใจอ่อนให้ลูกช้างเจาะคาน ถ้าลูกช้าง

สมปรารถนา...” เสียงหวานชะงักค้างไปครู่หนึ่งเพราะนึกถึงสินบน 

ไม่ออกว่าควรจะยื่นข้อเสนออะไรด ีแต่มา ณ จดุนี้ซึ่งหล่อนวาดฝันว่า

งานนี้จะเป็นหน้าเป็นตา เป็นชื่อเสียงในการท�างานต่อไปเป็นส�าคัญ 

จงึพลั้งปากพูดไปทั้งๆ ที่เป็นการทรยศญาตสินทิที่เป็นเจ้าของโรงแรม

เช่นกนั

“...ลูกช้างสัญญาว่าถ้าแต่งงานจะใช้บริการโรงแรมนี้แบบเต็ม

รูปแบบเลยค่ะ!”

คนที่ก�าลงัถกูพดูถงึไม่คดิว่าเขาจะได้ยนิค�าพดูแบบนี้จากผูห้ญงิ

ที่เรยีกได้ว่าเป็นถงึราชนกิลุผูม้ฐีานนัดรศกัดิ์ ฌอนฤทธิ์กอดอกมองคน

ก�าลงัยกมอืไหว้ปลกๆ จากทางด้านหลงัของเธอ ทแีรกเขาตั้งใจว่าจะ

ออกมาเดนิส�ารวจพื้นที่ด้านหลงัสกันดิ ไม่คดิว่าจะมาได้ยนิใครบางคน

ก�าลงัพูดถงึตนในทางเสยีหายอยู่

แม้แพรวพรรณรายจะมฐีานนัดรศกัดิ์สูงกว่าเขา แต่พื้นที่ตรงนี้

ในโรงแรมวนัซ์ รวิาแห่งนี้ คนที่มอี�านาจตดัสนิใจสูงสดุคอืเขา เขาเป็น

เจ้านาย และเธอเป็นลูกจ้าง แล้วการที่ลูกจ้างที่เพิ่งเข้ามาท�างานได้ 
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ไม่เท่าไร แถมยงัเพิ่งเจอเขาเป็นครั้งแรกพูดถงึเขาแบบนี้ เหน็ทคีงจะ

ต้องสอนงานให้ลูกจ้างคนใหม่ของเขาซะหน่อยแล้ว
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1

“พีณ่คีรบั วันน้ีผมขอไปกินม้ือเช้ำท่ีโรงแรมนะครบั” ฌอน-

ฤทธิ์เอ่ยขณะโผล่หน้าเข้ามาที่ห้องอาหารของบ้านเพราะทกุเช้าญาณ ี

สะใภ้ใหญ่ของตระกูลนี้จะรับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารเช้าให้ทุกคนใน

ครอบครวั ซึ่งเอาจรงิๆ กม็แีค่เขา ชยัฤทธิ์ผู้เป็นพี่ชาย และญาณเีท่านั้น 

ส่วนฌานธษิณ์ ลกูชายของทั้งคูย้่ายออกไปอยูบ้่านเช่าใกล้กบัศาลเจ้า

ที่เจ้าตวัท�างานอยูไ่ด้หลายปีแล้ว สปัดาห์หนึ่งจะโผล่หน้ามาแค่ไม่กี่หน

“อ้าว ท�าไมล่ะฌอน มเีรื่องด่วนเหรอ ดูสเินี่ย แพนเค้กสตูรใหม่

ของพี่เลยต้องค้างเติ่งเลย”

ญาณีปรายตามองไปที่อาหารเช้าสดใหม่ที่แม่บ้านเพิ่งถือตาม

มาเสร์ิฟบนโต๊ะ ก่อนจะเงยหน้ามองน้องชายของสามทีี่ยนือยู ่อนัที่จรงิ

แม้แต่ฌอนฤทธิ์เองก็ยังกลับมานอนที่บ้านน้อยครั้ง เพราะชายหนุ่ม 

ก็มีห้องพักสะดวกสบายที่โรงแรม ไม่ต้องฝ่าการจราจร แต่หากไม่มี

อะไรเร่งด่วน ฌอนฤทธิ์กจ็ะกลบัมาพกัที่บ้าน

“ขอโทษจริงๆ ครับพี่ณี พอดีเช้านี้ผมมีเรื่องให้ต้องท�าหลาย

อย่าง” แม้ว่าฌอนฤทธิ์จะเอ่ยด้วยเสียงเรียบๆ ทว่าก็มีความเกรงใจ 

ส่งผ่านจากสายตาของเขาไปให้คู่สนทนา

ตั้งแต่ที่พ่อกับแม่ของเขาเสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุตอนที่เขาอยู่
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มธัยมปลายปีสดุท้าย ฌอนฤทธิ์กต็้องย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของคณุปู่

คณุย่า ซึ่งกค็อืบ้านใหญ่ที่ครอบครวัของชยัฤทธิ์อาศยัอยูด้่วย ถงึแม้ว่า

ตอนนั้นญาณีจะแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยแล้วก็เถอะ แต่เพราะ

หลงัจากย้ายบ้านเข้ามาได้ไม่กี่เดอืนเขากไ็ปเรยีนต่อปรญิญาตรจีนถงึ

ปรญิญาโทที่เมอืงนอก จะกลบัมาบ้านกแ็ค่ช่วงปิดเทอมเป็นครั้งคราว 

ได้ใช้ชีวิตร่วมบ้านกันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆ ก็ตอนที่กลับมาท�างานที่

โรงแรมนี่ละ ความสนทิสนมจงึไม่ได้มากเท่าคนทั่วไปที่อยูบ้่านเดยีวกนั

มาหลายปีควรจะมี

“อย่าโหมงานหนกัเกนิไปนะเรา สบายๆ เหมอืนตอนที่พี่ท�ากไ็ด้” 

ชยัฤทธิ์ที่นั่งอยู่หวัโต๊ะอาหารว่า และค�าพูดนั้นเรยีกรอยยิ้มน้อยๆ ขึ้น

บนใบหน้าเขา ก่อนที่ชายหนุ่มจะพยกัหน้าแล้วรบัค�าสั้นๆ

“ครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ดนัยรออยู่ที่โรงแรม

แล้ว”

“ไปเถอะ”

พี่ชายพยกัหน้ารบั มองน้องคนเลก็สดุในครอบครวั ทั้งภมูใิจใน

ความสามารถ ทั้งกงัวลใจเป็นห่วงฌอนฤทธิ์ตามประสา 

“ว่างๆ ก็หาเพื่อนคนอื่นคุยบ้างนะฌอน วันๆ คุยแต่กับดนัย  

ในหวักม็แีต่เรื่องงาน พี่เป็นห่วงสขุภาพจติเรา”

“ครบัพี่ชยั”

ฌอนฤทธิ์รบัค�าพี่ชายอกีครั้ง ทว่าแยกตวัออกจากห้องนั้นมาได้

ไม่ถงึสามก้าวดเีขากย็กโทรศพัท์ขึ้นต่อสายหาเลขาฯ คนสนทิ สั่งการ

เรื่องหนักหัวเหมือนทุกทีราวกับไม่ได้รับกระแสความห่วงใยที่พี่ชาย 

ส่งมา 

“ดนยั ผมก�าลงัจะออกจากบ้าน ขอเอกสารการประชมุเช้านี้ไว้

บนโต๊ะผมด้วย”

“ครบัคณุฌอน”
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...

ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นฌอนฤทธิ์ก็นั่งลงที่โต๊ะท�างานของ

เขา แฟ้มเอกสารที่เขาต้องการวางอยู่ตรงหน้าแล้ว ชายหนุ่มเงยหน้า

ขึ้นเมื่อห้องถกูเคาะ ก่อนดนยัซึ่งก�าลงับรฟีสาระส�าคญัของงานในวนันี้ 

ให้ผู้เป็นนายฟังจะหยุดพูด และเดินไปเปิดประตู ก็พบว่าพนักงาน 

คนหนึ่งของโรงแรมน�ากาแฟร้อนมาเสริ์ฟให้เจ้านาย 

ชายหนุม่มองเพยีงแวบเดยีวกห็ลบุตาลงมองเอกสารต่อ เพราะ

ไม่มสีิ่งใดเป็นเรื่องแปลกไปจากทกุวนั แน่นอนว่ากาแฟร้อนแก้วนี้เป็น

สิ่งที่ดนยัจดัเตรยีมเอาไว้ให้อย่างรู้หน้าที่

“เอ่อ...คุณฌอนครับ เรื่องสถาปนิกที่ลาคลอดไป ทาง วี.เค. 

แจ้งมาแล้วนะครบั” 

ดนยัเอ่ยชื่อย่อของบรษิทัออกแบบและก่อสร้างที่ใหญ่ที่สดุของ

ประเทศอย่าง ว.ีเค. ดไีซน์แอนด์คอนสตรคัชั่นภายใต้การกมุบงัเหยีน

ของมาดามพรรณพตัรา เวส องักููร ลูกสาวคนเดยีวของเจ้าของตวัจรงิ

อย่างดอกเตอร์พรรษพงศ์ วฒันากลุ ซึ่งพรรณพตัราแต่งงานไปกบัมหา

เศรษฐเีจ้าของโรงแรมหรูหลายร้อยสาขาทั่วโลกอย่างพวก เวส องักูร

“ว่ายงัไง” 

เอ่ยเสยีงทุม้แสดงความรูส้กึโดยไม่เงยหน้ามองคูส่นทนา เพราะ

สายตายงัจบัจ้องเอกสารตรงหน้า ไม่หลดุสมาธสิกัวนิาทเีดยีว

“คณุลกูพลบับอกว่าได้สถาปนกิคนใหม่มาคมุงานแทนแล้วครบั 

และจะเข้ามาท�างานวนันี้”

สถาปนิกคนเก่าที่ท�างานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นดันมีเหตุให้ต้อง

คลอดทารกในครรภ์ก่อนก�าหนดถึงสองเดือนกว่า ท�าให้โครงการที่

ด�าเนินมาถึงช่วงสุดท้ายต้องหาคนมาคุมแทน ทั้งๆ ที่หากคนเก่าไม่

เกดิเหตดุ่วนกจ็ะอยู่ดูงานได้จนจบ

“ดี งานจะได้ต่อเนื่องไป ล็อบบีเป็นงานเร่งตอนนี้ ทั้งปรับ
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โครงสร้างและส่วนตกแต่งไปพร้อมๆ กนั เราต้องมสีถาปนกิมาท�างาน

ควบคู่กับวิศวกรไป ด้วยล็อบบีเหมือนด่านแรกที่จะใช้ต้อนรับลูกค้า 

ผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาด” ชายหนุ่มร่ายยาวก่อนหางตาขวาจะกระตุก 

นิดๆ เกิดลางสังหรณ์แปลกๆ เลยเงยหน้าขึ้นมองเลขาฯ ที่ยืนพร้อม

รบัค�าสั่งอยู่ไม่ห่าง

“เขาส่งมอืดมีาใช่ไหม คนใหม่น่ะ”

“เอ่อ...”

ดนยัอกึอกั ความเครยีดฉายวาบขึ้นบนใบหน้าแวบหนึ่งเมื่อหา

ค�าตอบให้เจ้านายสดุเนี้ยบไม่ได้ เลยเลอืกตอบสิ่งที่รู้มาแทน

“คุณหญิงแพรวพรรณรายครับ คุณพรรณพัตราส่งคุณหญิง

แพรวพรรณรายมาท�างานแทน”

“คณุหญงิแพรวพรรณรายเหรอ”

ถ้าเป็นคนอื่นคงคิดว่าชายหนุ่มทวนค�า แต่ดนัยทราบดีว่าเป็น

ประโยคค�าถาม และเป็นประโยคที่ต้องการให้เขาอธบิายเพิ่มเตมิ 

“ใช่ครบั หม่อมราชวงศ์แพรวพรรณราย วริยิา ธดิาคนสดุท้าย

ในหม่อมเจ้าโชตริตัน์ กบัหม่อมมธรุส วริยิา จบตรสีถาปัตย์จฬุา และ

ปริญญาโทด้านเดียวกันมาจากนิวยอร์ก โพรเจกต์ที่ส่งตอนจบได้

เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง กลบัมาเมอืงไทยได้ไม่นานกเ็ข้าท�างานที่ ว.ีเค. 

ครบั มศีกัดิ์เป็นน้าสาวของคณุลกูพลบัครบั ส่งญาตสินทิมาแบบนี้ คดิ

ว่าน่าจะฝีมือดีอยู่นะครับ ต่อจะให้เป็นงานแรกที่ได้มารับผิดชอบก็

เถอะ”

เจ้านายหนุ่มพยักหน้ารับ เป็นท่วงท่าที่รู้กันดีว่าเขาบันทึกทุก 

ค�าพูดที่ได้ยนิลงหน่วยของความทรงจ�า คนเป็นเลขาฯ เลยถามต่อ

“แล้วคณุฌอนจะไปต้อนรบัคณุหญงิไหมครบั” 

ดนยัรู้ดวี่าปกตแิล้วถ้าไม่จ�าเป็นฌอนฤทธิ์จะไม่พบแขกคนไหน 

เพราะเจ้านายของเขาไม่ใช่สายประจบประแจง ใช้ฝีมอืด้านการท�างาน
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เข้าสู้มากกว่า อกีอย่างฌอนฤทธิ์เป็นคนหน้านิ่ง หลายคนที่รู้จกัเพยีง

ผ่านๆ มกัจะพูดไปทางว่าเขาเป็นคนหยิ่ง มนษุยสมัพนัธ์ไม่ด ีผูบ้รหิาร

ไฟแรงจึงกลายเป็นคนเก็บตัว มีแค่คนในโรงแรมเท่านั้นที่ได้เห็นหน้า

ค่าตาเขาบ่อยๆ งานสังคมก็ไม่นิยมเข้าร่วม คบค้าสมาคมกับเพื่อน

สนทิที่มนี้อยแบบห่างๆ เรยีกว่าเป็นคนนิ่งๆ ที่ชอบอยู่เงยีบๆ

ทว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกัน ถึงสถาปนิกคนใหม่จะมาในฐานะ

ลูกจ้าง แต่หล่อนก็สืบเชื้อสายเจ้านาย แถมยังมีศักดิ์เป็นญาติกับ

เจ้าของบริษัทก่อสร้าง สะใภ้ตระกูลเวส อังกูร ที่ถือเป็นเสือใหญ่ใน

วงการโรงแรม ท�าธุรกิจแบบเดียวกับที่ฌอนฤทธิ์ท�าอยู่ ดนัยเลยคิด 

เอาเองว่าบางทเีจ้านายของเขาอาจจะเหน็ว่าควรไปต้อนรบัหล่อน

“เขาต้องมาท�างานตั้งแต่เช้านี่” 

ผู้บริหารหนุ่มเอ่ยพร้อมกับก้มลงมองเอกสารตรงหน้าอีกครั้ง 

ท่าทางไม่ไยดกีบัอะไรที่เลขาฯ หนุ่มเพิ่งพูดมาแม้แต่น้อย

“ใช่ครบั อนัที่จรงิคณุหญงิมาถงึแล้ว น่าจะประชมุกบัทมีงาน

อยู่ แต่อกีสบินาทคีณุฌอนมปีระชมุสรปุไตรมาสแรก จากนั้นมนีดัทาน

ข้าวกบัมสิเตอร์หวาง แล้วกม็ปีระชมุกบับรษิทัอเีวนต์ตอนบ่ายเรื่องงาน

เปิดตวัโรงแรม ผมเลยจะถามว่าคณุฌอนจะเอายงัไงครบั หากจะไป

เจอคณุหญงิ คงพอปลกีตวัได้ก่อนเริ่มประชมุนดิหน่อย”

ฌอนฤทธิ์หยดุสายตาที่ไล่ไปตามตวัอกัษรบนหน้ากระดาษเอา

ไว้ “การประชมุเรื่องแผนงานบรหิารไตรมาสแรกเป็นหน้าที่ของผม แต่

การไปต้อนรับคุณหญิงนั้นไม่ใช่ ในฐานะที่คุณหญิงมาเป็นลูกจ้าง  

คงไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าของโรงแรมที่ต้องไปต้อนรบั”

ดนัยได้ยินแบบนั้นก็ค้อมศีรษะให้อย่างนอบน้อม ถือว่าได้ 

ค�าตอบในสิ่งที่ต้องการจะรู้ “รบัทราบครบั”
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“คุณหญิง จะไปแนะน�ำตัวกับคุณฌอนหน่อยไหม”

ศกัดา วศิวกรประจ�าโครงการถามสถาปนกิที่เพิ่งได้รบัค�าสั่งจาก

ส�านกังานใหญ่ให้ลงมาท�างานนี้ต่อให้จบ ออกจะงงไม่น้อย เพราะคณุ

หญิงหน้าสวยคนนี้ยังไม่มีประสบการณ์การท�างานในโครงการใหญ่ๆ 

ที่ไหน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากเ็ป็นลูกทมี ท�างานแต่ในออฟฟิศให้

คุน้เคยกบัทมีงานและเกดิประสบการณ์ จนตอนนี้คงงวดได้ที่พร้อมจะ

รบัออกแบบโครงการที่ไหนสกัแห่ง 

ได้ข่าวเลาๆ ว่ามแีนวโน้มที่จะได้ออกแบบบูทคี โฮเทลที่สระบรุ ี

แต่ไหงหวยมาออกที่โครงการระดับร้อยล้าน แถมยังเป็นโพรเจกต์ที่ 

ตวัเองไม่รูเ้รื่อง ไม่ได้ออกแบบมาตั้งแต่ต้น แต่เป็นการมารบัช่วงต่อจาก 

สถาปนิกคนเก่าที่เผอิญต้องลาคลอดกะทันหัน ทว่าก็ไม่น่าแปลกใจ 

เพราะผู้หญิงตรงหน้ามีศักดิ์เป็นน้าสาวของเจ้าของบริษัทรับเหมา

ก่อสร้าง อยากจะท�าอะไรกค็งได้ทั้งนั้น

“ต้องเหรอคะ”

อกีคนเลกิคิ้วถามขณะพบัหน้าจอคอมพวิเตอร์ซึ่งเปิดโปรแกรม

เรนเดอร์ที่แสดงภาพสามมติขิองอาคาร งานที่หล่อนมารบัช่วงต่อ ไม่มี

ความจ�าเป็นต้องเจอเจ้าของโรงแรมแต่อย่างใด

“กแ็ล้วแต่คณุ ผมกถ็ามเฉยๆ”

น�้าเสียงนั้นติดจะเยาะหยันน้อยๆ จนแพรวพรรณรายไม่แน่ใจ

ว่าตวัเองฟังพลาดไปหรอืไม่ เงยหน้ามองคนที่ลกุออกจากเก้าอี้พร้อมๆ 

กบัหล่อน แววตาบางอย่างบ่งบอกชดัเจนว่าไม่ได้เอน็ดู แต่กไ็ม่ถงึกบั

เกลยีดชงั แต่คนอย่างหม่อมราชวงศ์แพรวพรรณรายกไ็ม่เคยใส่ใจอยู่

แล้ว เพราะโดนตราหน้าดูถูกมาสารพดัเรื่องตั้งแต่ไหนแต่ไร ตั้งแต่ว่า

รปูร่างบอบบางแบบนี้จะประกอบวชิาชพีที่ต้องออกพื้นที่เป็นประจ�าได้

อย่างไร ยิ่งตอนที่นายใหญ่แห่ง ว.ีเค. ประกาศกลางที่ประชมุว่าจะให้

หล่อนมาคมุโพรเจกต์นี้ด้วยตวัเอง เรยีกได้ว่าเกนิเก้าสบิแปดเปอร์เซน็ต์
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ของพนักงานในบริษัทไม่มีใครเชื่อว่าหล่อนได้งานมาเพราะความ

สามารถ แต่ล้วนเหน็พ้องกนัว่าแพรวพรรณรายได้รบัช่วงต่อโครงการ

นี้เพราะพรรณพตัราผู้เป็นญาตเิท่านั้น

“เผื่อเดนิผ่านจะได้ยกมอืไหว้ถูกคน แต่ถ้าคณุหญงิคดิว่าไม่ต้อง

ไหว้ใครก็ได้ ก็เอาที่คุณหญิงสบายใจละกันนะ ผมขอตัวไปท�างาน

ก่อน”

พูดจบศกัดากเ็ดนิออกไปจากห้องประชมุที่ทางโรงแรมจดัไว้ให้

เป็นออฟฟิศชั่วคราว ปล่อยให้คนมสีายเลอืดสนี�้าเงนิยนืเจรญิพรตาม

หลัง แต่ยังไม่ทันได้พ่นวาจาไม่สุภาพออกไป หนึ่งในเพื่อนสนิทที่

ร�่าเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยกันมาตั้งแต่ปริญญาตรี เพียงแต่คนละ

คณะกเ็ดนิมาตบหลงั

“ชะน ีแดกข้าวไหมยะ”

วโรตม์ วศิวกรหุน่ล�่่าน�าพาร่างกายที่ใครเหน็เป็นต้องสดูปากเชด็

น�้าลายเข้ามา ผู้หญิงเห็นเป็นต้องมองวิศวกรหนุ่มรูปงามหน้าหล่อตี๋

คนนี้อย่างเพ้อฝัน ในขณะที่ชายแท้กม็กัจะมองด้วยความหมั่นไส้แกม

อจิฉารูปร่างหน้าตาพมิพ์นยิม ส่วนพวกผเีหน็ผกีว็ิ่งรี่เข้าใส่ไม่ได้ยั้ง

“กิน หิว...นี่อีตาหัวหน้าวิศวกร พี่ศักดาอ้ะ ท�าไมเขามองฉัน

แปลกๆ วะ”

“อจิฉามงึไงคะ มาไม่ทนัไรกไ็ด้มชีื่อในโครงการใหญ่ๆ”

“บ้า จะมาอจิฉาอะไร ของยงังี้มนักอ็ยู่ที่นายป่าววะ”

แพรวพรรณรายยัดแมคบุ๊กสีเทาเข้มใส่ย่ามผ้าที่ย้วยเปื่อย 

ขมวดคิ้วเรียว เงยหน้ามองเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่มัธยม แต่เพิ่งจะ

มาสนิทกันมากๆ ตอนเรียนปริญญาตรี จนแม้กระทั่งไปเรียนต่อ

ปรญิญาโทกย็งัตดิต่อกนัมาเรื่อย ไม่เคยขาดการตดิต่อกนั 

“กน็ายใหญ่เสอืกเป็นญาตมิงึไงคะอแีพรว เขากเ็ลยเมาท์กนัให้

แซ่ดว่าที่ได้มชีื่อในงานระดบันี้เพราะเส้นสายล้วนๆ ทั้งๆ ที่จรงิๆ ควร
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จะไปท�างานโรงแรมบ้านนอกมากกว่า”

จะว่าไปไอ้งานออกแบบโรงแรมที่สระบุรีก็ไม่ใช่งานขี้ริ้วขี้เหร่

อะไร ออกจะได้เกียรติมากกว่านี้ด้วยซ�้า เพราะจะได้เป็นผู้ออกแบบ

หลัก แต่เพราะงานที่สระบุรีก็ยังไม่แน่นอน เป็นแค่การเปรยคร่าวๆ 

ลกูค้ายงัไม่เซน็สญัญาชดัเจน ในขณะที่แพรวพรรณรายมารบังานนี้ต่อ

กไ็ด้ใส่ชื่อเป็นสถาปนกิผูร่้วมโครงการเท่านั้น ไม่ได้เป็นเจ้าของผลงาน

ร้อยเปอร์เซน็ต์

ได้ยนิแบบนั้นแพรวพรรณรายกเ็ท้าสะเอว ชี้หน้าเพื่อนสาวทนัท ี

“นงัแต๊บ!”

“ต่อให้เป็นญาตกินั แต่ถ้าชั้นไม่มพีรสวรรค์ พี่ลูกพลบัเขากไ็ม่

เอาเข้ามาแปดเปื้อนบริษัทเขาหรอกย่ะ อย่าว่าแต่เอามาท�างานใน 

โพรเจกต์เลย”

“แต่แกกป็ฏเิสธไม่ได้มะว่าไม่ได้สมคัรงานแบบคนปกต ิแล้วได้

มาท�าโพรเจกต์นี้กเ็พราะแกขอร้องนายใหญ่”

คนเป็นที่ปรกึษาให้เพื่อนจิ้มนิ้วเรยีวลงบนหน้าผากโหนกนนูของ

สตรีบอบบางที่สูงแค่ปลายจมูกเขา เมื่อสามสี่วันก่อนแม่ตัวร้ายโทร. 

หาเขายามดกึดื่น หลงัจากทราบทั่วกนัในกรุ๊ปไลน์ของบรษิทัว่าพี่เกด 

สถาปนกิที่คมุโครงการคนก่อนเข้าห้องคลอดฉกุเฉนิ และมคี�าสั่งจาก

นายใหญ่ให้ทีมงานเข้าประชุมด่วนแต่เช้าในวันรุ่งขึ้น เพื่อหาคนมา 

คมุงานต่อแทน

... 

‘ไม่อยากสร้างชื่อเป็นของตัวเองเหรอยะ นี่งานคนอื่นเขา

ออกแบบ’

‘แต่การได้ท�าโพรเจกต์ใหญ่ๆ แบบนี้มันก็ดีต่อโพรไฟล์เรานะ 

ต๊อบแต๊บ อีกอย่างเรายังไม่รู้เลยว่าต่อให้โครงการสระบุรีเซ็นสัญญา

กบั ว.ีเค. นายใหญ่จะให้เราเสนองานให้ลูกค้าดูหรอืเปล่า’
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‘มนักจ็รงิ แต่คนอย่างแกเนี่ยนะจะไปรบัช่วงงานใครต่อได้’

วโรตม์พูดตามความจริง ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะมีความเป็นกันเอง

กบัคนทกุหมูเ่หล่า แต่ในเรื่องของเส้นสายการออกแบบนั้น แพรวพรรณ- 

รายมีความเป็นตัวเองสูงมาก ชนิดที่ไม่มีใครแปลกใจเลยที่งานของ

หล่อนได้รบัคะแนนสงูที่สดุในระดบัชั้นปรญิญาโทที่นวิยอร์กตั้งแต่เคย

มกีารเปิดหลกัสูตรมา 

‘ออื แต่เราอยากท�าจรงิๆ ต๊อบแต๊บ เราอยากสมัผสัเทสต์โรงแรม

เมอืงไทยก่อนด้วย’

‘ถ้ายงังั้นกต็ามใจเถอะย่ะ แต่กช่็วยท�าใจด้วยว่าคนที่อยูใ่นทมีนี้ 

เขี้ยวลากดินกันทั้งนั้น ดังนั้นนอกจากแกต้องไปรับช่วงงานคนอื่นต่อ 

แกยงัต้องสู้กบักองทพัปีศาจทั้งกองทพัด้วย!’

...

“กน็ั่นแหละ แต่อย่างที่บอก ถ้าฝีมอืฉนัไม่ได้ นายใหญ่กไ็ม่ให้

ท�าหรอก”

แพรวพรรณรายไม่เคยเรียกพรรณพัตราด้วยชื่อเล่น หรือใช้

สรรพนามสนทิสนมหากมคีนอื่นที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องงานอยู่ แต่เอ่ยถงึ

ด้วยความให้เกียรติทุกค�า และเคารพเสมือนเป็นลูกน้องคนหนึ่ง  

อกีฝ่ายกป็ฏบิตักิบัหล่อนไม่ต่างกบัลูกน้องคนอื่นๆ จะมบี้างกแ็ค่วธิทีี่

รับเข้าท�างานโดยไม่ต้องยื่นใบสมัคร รอเรียกมาสัมภาษณ์เหมือน

พนกังานคนอื่นๆ ที่ต่อควิกนัเป็นหางว่าว

“จ้าาา แม่คนเก่ง เก่งแต่ในต�าราไม่ได้นะจ๊ะ แกน่ะไม่เคยท�างาน

กับลูกค้ามาก่อน เก่งแต่ออกแบบอะไรที่มันฟุ้งอยู่ในหัว สร้างสรรค์

จนิตนาการ แต่ในโลกของความเป็นจรงิ ลูกค้าคอืพระเจ้านะ บางที 

ไอ้ที่เราบอกเราแนะไป แม่งไม่ฟังห่าอะไรสกัอย่าง” เพื่อนชายใจสาว

บอกด้วยท่าทางแมนที่สุด จนไม่มีใครรู้ว่าเขามีพฤติกรรมทางเพศที่

เบี่ยงเบน 
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ในโลกนี้นอกจากมารดาก็มีชะนีมีฐานันดรคนเดียวนี่ละที่รู้ว่า

เขาไม่ชอบเพศตรงข้าม จนหลายทีที่คนเข้าใจผิดว่าชายหนุ่มกับสาว

งามเป็นมากกว่าเพื่อนสนทิ แซวกนัให้สนกุปากโดยที่คนทั้งคูไ่ม่คดิจะ

แก้ตัว เพราะรู้ดีว่าต่างฝ่ายต่างช่วยเป็นไม้กันหมาให้กัน เพราะเห็น

ห้าวๆ เฮี้ยวๆ แบบนี้แพรวพรรณรายกม็ผีูช้ายมาขายขนมจบีไม่ได้ขาด 

ในขณะที่วโรตม์เองกม็กัมผีู้หญงิมาอ่อยให้ร�าคาญใจ พอได้กนัชนชั้น

ดอีย่างนงัคณุหญงิ ชะนนีางอื่นกไ็ม่ค่อยกล้าไฝ้เพราะรู้กติตศิพัท์ความ

เอาเรื่องด ีแถมเจ้าตวัยงัสวยจดัชนดิหาคนเทยีบชั้นได้ยาก ไม่ต้องพูด

ถงึโพรไฟล์ส่วนตวัที่เกนิเรื่องไปมาก

“ทราบค่ะ ว่าแต่คณุต๊อบจะมาพาไปทานอะไร แล้ววนันี้ไม่ต้อง

เข้าไซต์ของตวัเองเหรอ”

แพรวพรรณรายเองกเ็ปลี่ยนวธิพีดูกบัเพื่อนรกัเช่นกนัเมื่ออยูต่่อ

หน้าคนนอก เรยีกเขาด้วยชื่อเล่นเพยีงครึ่งเดยีวเพื่อส่งเสรมิความเชื่อ

ให้คนอื่นเข้าใจว่าเพื่อนรกัเป็นชายแท้ 

“อยากทานอะไรล่ะครบั คณุหญงิ”

“ทานง่ายๆ เรว็ๆ มทีี่ไหนไหมแถวนี้ ตอนบ่ายอยากกลบัมาเดนิ

ดรูายละเอยีดงานด้วย ตามสญัญาเจ้าของปรบัโหดมากถ้าส่งมอบงาน

ช้า”

“แถวนี้เหรอ มีแต่ไซต์คนงาน ไม่ก็ต้องเดินไปหน่อยถึงจะมี

อาหารตามสั่ง กนิในโรงแรมไหมล่ะ ถ้ารบีอ้ะ”

ไม่ได้อวดร�่าอวดรวย แต่เผอิญว่าพ่อแม่ดันมีอันจะกินกันทั้งคู่ 

แถมเงินเดือนที่ได้รับก็ไม่ใช่น้อยๆ ยิ่งวโรตม์ที่เริ่มท�างานมาก่อน จน

ตอนนี้ได้เป็นวศิวกรประจ�าโครงการ เป็นผู้คมุงาน ได้รายได้มหาศาล 

และที่มาหาแพรวพรรณรายได้ในตอนนี้ก็เพราะงานที่อยู่ในความ 

รบัผดิชอบของเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมหรูแห่งนี้

“กไ็ด้ แต่จะว่าไปอยากกนิอะไรแซ่บๆ แถวนี้มสี้มตงส้มต�าไหม 
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อ้ะ”

คนสวยที่วันนี้แต่งตัวเรียบร้อยเป็นพิเศษเขย่งขากระซิบบอก

เพื่อนสนทิ อกีคนกเ็อามอืยหีวัเพื่อนรกัทนัที

“โอ๊ย อย่าส ิเดี๋ยวผมยุ่ง”

คนที่มวยผมเป็นทรงดงัโงะมาตลอดชวีติขมวดคิ้วนิ่วหน้าใส่เพื่อน 

นานๆ จะได้หวีผมเป็นรูปเป็นทรงกับเขาที ท�าตัวเหมือนคนแต่งตัว 

แต่งหน้าไม่เป็น ทั้งๆ ที่ฝีมอืเทยีบชั้นมอือาชพีด้วยซ�้า

“ปกตหิวแีทบจะไม่โดนผม ยงัจะมาท�าเป็นห่วงสวย ดดัจรติ”

วโรตม์แยกเขี้ยวใส่เพื่อน ลดเสียงลงท้ายประโยคเพื่อไม่ให้คน

อื่นได้ยนิ ก่อนจะถอืสนทิพาดแขนลอ็กคอเพื่อนสาวลากตวัเดนิมุง่ตรง

เข้าห้องอาหารนานาชาตขิองโรงแรมทนัที

“ส่วนวนันี้กนิข้าวผดักะเพราในโรงแรมไปก่อนละกนั เดี๋ยวเข้าที่ 

เข้าทางจะพาไปกนิส้มต�าที่ไซต์คนงาน ตามนี้ โอเค้” ชายหนุ่มท�ามอื

เป็นสญัลกัษณ์ภาษาสากลที่เข้าใจกนัทั่วโลก 

อีกคนก็ตอบกลับมาด้วยภาษากายที่ไม่ต่างกัน แล้วก็หัวเราะ

ใส่กนัด้วยท่าทางอารมณ์ด ีชนดิที่ใครเหน็กต้็องเข้าใจตรงกนัว่าชายหนุม่

หญงิสาวคู่นี้เป็นคนรกักนัอย่างแน่นอน

“คุณฌอนจะให้โทร. ลงไปสั่งอำหำรไว้เลยไหมครับ 

มสิเตอร์หวางก�าลงัจะลงไปที่ห้องอาหารแล้ว”

ดนัยเอ่ยถามทันทีที่นายใหญ่ลุกขึ้นจากเก้าอี้ประธานในที่

ประชุม หลังจากจัดการงานทุกอย่างเสร็จสิ้นก็ต้องรีบลงไปรับรอง 

มสิเตอร์หวาง นกัธรุกจิชาวจนี ลกูค้าวไีอพตีลอดกาลที่เหมาชั้นทกุครั้ง

ที่มาพักแรมเดือน ยิ่งตอนนี้ที่ลูกสาวคนโตมาเรียนต่อระดับปริญญา

โท เจ้าตวัยิ่งเหมาห้องสวตีเป็นระยะตลอดสองปีที่ลกูสาวต้องเรยีนอยู่

ที่นี่ อกีทั้งฌอนฤทธิ์เองกก็�าลงัหาทางร่วมทนุท�าโรงแรมขยายสาขาไป
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ที่เมอืงจนี เลยต้องให้การรบัรองกนัมากกว่าปกติ

“ไม่เป็นไร ว่าแต่มสิเตอร์หวางทานห้องไหน”

“ห้องนานาชาติครับ เพราะแต่ละคนอยากทานไม่เหมือนกัน

เลย”

นอกจากมิสเตอร์หวางแล้ว ยังมีผู้ร่วมโต๊ะซึ่งประกอบด้วยคุณ

นายหวางและลูกสาวทั้งสอง นกึมาถงึตรงนี้ฌอนฤทธิ์กอ็ยากจะถอน

ใจเพราะเรื่องที่ต้องเจอ ท�าไมเขาจะไม่รู้ว่าเศรษฐีใหญ่แห่งมหานคร

เซี่ยงไฮ้คดิอะไรอยู ่เขารงัเกยีจวธิกีารแบบนี้ไม่น้อย แต่กต้็องกดัฟันทน 

เพราะอย่างที่บอกว่ามสิเตอร์หวางเป็นลูกค้ารายส�าคญั ส�าคญัขนาด

จะช่วยให้เขาขยายสาขานอกประเทศแห่งแรกได้ส�าเร็จ ดังนั้นฌอน-

ฤทธิ์เลยท�าได้แค่เก็บความรู้สึกไว้ภายใน ทั้งๆ ที่อยากจะตะเพิดใส่ 

หรอืไม่กพ็ดูจาแดกดนัเสยีทว่ีาอย่าคดิจะเอาเงนิมาโปรยใส่โรงแรมเขา 

แล้วเขาต้องเอาลูกสาวตวัเองมาท�าเมยี 

“ไม่ต้อง เดี๋ยวไปดูเอาที่โน่นกไ็ด้ ไม่อยากทานอะไรเท่าไหร่”

พูดแค่นั้นคนเป็นเลขาฯ กร็บัรู้ได้ทนัทวี่าอาการไม่อยากอาหาร

ของเจ้านายไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่หิว แต่น่าจะเป็นเพราะผู้ร่วมโต๊ะ 

วนันี้มากกว่า เลยได้แต่ผงกหวัรบัรู้ก่อนจะกดโทรศพัท์สั่งการแม่บ้าน

ที่ดูแลชั้นผู้บริหารโดยเฉพาะให้เตรียมอาหารกลางวันของฌอนฤทธิ์

สแตนด์บายไว้ เพราะเชื่อได้เลยว่าชายหนุม่หน้านิ่งผูน้ี้จะใช้เวลาที่โต๊ะ

อาหารไม่เกนิสบิห้านาทแีน่นอน

...

“มสิเตอร์หวาง ขอโทษที่ให้รอครบั”

ฌอนฤทธิ์ก้มหัวให้มหาเศรษฐีชาวจีนที่มีต�าแหน่งในรัฐบาล

กลางซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหาร ด้านซ้ายมมีาดามหวางและลกูสาวคนเลก็ 

ส่วนด้านขวาเว้นที่นั่งที่ตดิกบัผู้สูงวยัไว้ให้เขา แต่เก้าอี้ตวัถดัจากนั้นมี

ลกูสาวคนโตของตระกลูหวางนั่งอยู ่หมดทางเลอืกให้ชายหนุม่เจ้าของ
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โรงแรม จ�าต้องเดินไปนั่งเคียงข้างสตรีตัวขาวเป็นเผือกอย่างไม่มีข้อ 

โต้แย้ง

“ไม่เป็นไรเลย เข้าใจๆ ว่างานยุง่เป็นธรรมดา ว่าแต่ปิดปรบัปรงุ

หลายส่วนเหมอืนกนันะ”

คนที่ใช้บรกิารวนัซ์ รวิามาโดยตลอดบอก 

“ครบั”

“ไม่เสยีลูกค้าเหรอ”

“ไม่หรอกครบั ปิดเป็นส่วนๆ ที่พอใช้ส่วนอื่นทดแทนได้ครบั”

“ดีๆ  แล้วจะเสรจ็ทนัช่วงครสิต์มาสไหม ปีนี้จดังานเคานต์ดาวน์

หรอืเปล่า”

“จดังานครสิต์มาสครบั แต่น่าจะไม่จดัเคานต์ดาวน์”

“ไหงเป็นงั้นล่ะ” คนมปีระสบการณ์ในการเดนิทางมาตลอดเลกิ

คิ้วถาม 

คนหนุม่อายคุราวลกูนั่งนิ่งระหว่างพนกังานของเจ้าตวัรนิน�้าดื่ม

แบบอดัก๊าซลงในแก้วทรงสูงที่มนี�้าแขง็และมะนาวฝานลอยอยู่

“เท่าที่เซอร์เวย์ จดักนัเกอืบครบทกุโรงแรมเลยครบั จนแทบไม่มี

ทางเลอืกให้ลูกค้าที่อยากมาทานข้าวเฉยๆ แล้วกลบับ้านนอน”

เป็นเหมอืนประเพณขีองโรงแรมไปแล้วในการที่จะขายแพก็เกจ 

นบัถอยหลงัเข้าสูปี่ใหม่บวกรวมค่าอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้วยกนั ซึ่ง

กด็จูะคุม้ดสี�าหรบัคนที่ชอบปาร์ตใีนเทศกาลแบบนั้น แต่กป็ฏเิสธไม่ได้

ว่าผูค้นจ�านวนไม่น้อยอยากกลบัไปนอนสงบๆ อยูท่ี่บ้าน ทว่ากย็งัอยาก

มมีื้ออาหารดีๆ  ในโรงแรม วนัซ์ รวิาภายใต้การบรหิารของฌอนฤทธิ์

เลยตัดสินใจเปิดให้บริการแบบปกติ ไม่มีการขายแพ็กเกจเหล้าพ่วง

เบียร์ใดๆ แต่เลือกที่จะไปจัดอีเวนต์ในคืนคริสต์มาสอีฟแทน เพราะ

แขกที่มาใช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นชาวตะวนัตก

“เออ คดิแบบนี้กด็ ีว่าแต่นี่ไม่ทานอะไรหรอืไงฌอน” มสิเตอร์
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หวางมองหน้าชายหนุ่มอนาคตไกล ก่อนจะหนัไปสบตาบตุรสาวที่นั่ง

เขนิอาย

“เอมลิี่ สั่งอาหารมาให้คณุฌอนส ินั่งนิ่งอยูไ่ด้ ไม่ดแูลแขกเลย” 

ประธานในโต๊ะสั่งบตุรสาวเป็นภาษาจนี 

ฌอนฤทธิ์เข้าใจที่อีกฝ่ายพูดเป็นอย่างดีเลยตัดสินใจออกปาก

เป็นภาษาจีนกลาง หลังจากที่เมื่อครู่เลือกใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร

“ไม่เป็นไรหรอกครบั เชญิคณุเอมลิี่ตามสบาย” ฌอนจ�าต้องหนั

มองคนข้างๆ ที่นั่งก้มหน้าก้มตา ไม่แสดงอาการใดๆ ทั้งสิ้น 

“ไม่เป็นไรค่ะ ให้เอมลิี่สั่งให้นะคะ”

หญงิสาวตอบกลบัเป็นภาษาจนีแมนดารนิเหมอืนกนั ใจชื้นขึ้น

มาหน่อยที่ไม่ต้องเจรจากบัอกีฝ่ายเป็นภาษาองักฤษ ซึ่งต่อให้อ่านออก

เขยีนได้ พูดจารู้เรื่อง แต่กไ็ม่สนทิใจเหมอืนภาษาแม่แน่ๆ

“ไม่เป็นไรจรงิๆ ครบั ผมเพิ่งทานของว่างในห้องประชมุออกมา 

ยงัไม่หวิ”

ชายหนุ่มบอกเสียงสุภาพ ก่อนจะปรายตากลับมาที่มิสเตอร์ 

หวางอกีท ีไม่ต้องการแสดงออกให้ใครหน้าไหนคดิได้ทั้งนั้นว่าเขาเปิด

โอกาส หรอืคดิกบัอกีฝ่ายเป็นอื่น เรยีกได้ว่าฌอนฤทธิ์เกบ็อาการของ

ตวัเองไม่ให้หลดุสกัเมด็

“อ้าว นกึว่าจะได้ทานข้าวด้วยกนัซะอกี”

“มสิเตอร์หวางอยู่อกีตั้งหลายวนันคิรบั”

ชายหนุ่มยกน�้าขึ้นจบิอกีครั้งหนึ่ง ตอบแบบแบ่งรบัแบ่งสู้ไม่ให้

เสียมารยาทจนเกินไป อย่างไรเสียให้พอคบค้าเป็นคนรู้จักก็ไม่ฝืนใจ 

เลยไม่อยากท�าอะไรให้เกดิการผดิใจทั้งกบัตวัพ่อ ทั้งกบัลูกสาว 

“แต่จะอยู่ไม่ครบทุกคนแบบวันนี้แล้ว นี่เดี๋ยวเอมิลี่ต้องไป 

เอาทงิกบัทางคณะใช่ไหม”
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สตรีวัยไม่น่าเกินยี่สิบห้าพยักหน้ารับ หล่อนเข้าศึกษาต่อใน

ระดบัปรญิญาโทภาคอนิเตอร์เกี่ยวกบัการโรงแรมในมหาวทิยาลยัเก่า

แก่ที่มวีทิยาเขตอยู่ชานเมอืง 

“ครบั”

ชายหนุ่มไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธ แต่ขุ่นใจว่าการที่อีกฝ่ายจะ

ไปไหนมาไหนกไ็ม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมารบัรู้ แค่อ�านวยความสะดวก

ในการคดิเรตห้องพกัแบบหนึ่งห้องนอน หนึ่งห้องนั่งเล่น ซึ่งมคีรวัเลก็ๆ 

พอที่จะยงัชพีด้วยการไม่ท�าอาหารได้ แต่กส็ะดวกสบายพอตวัส�าหรบั

การสั่งอาหารโรงแรมที่มีพร้อมบริการยี่สิบสี่ชั่วโมง หรือจะอุ่นอะไร

ง่ายๆ กนิให้ในราคาพเิศษ เพราะมสิเตอร์หวางเหมาห้องพกัระยะยาว

ถงึสองปีให้บตุรสาวอยู่แทนการซื้อคอนโด ด้วยเหน็ว่าสะดวกสบายดี

กับการมีแม่บ้านมาท�าความสะอาดให้ทุกวัน อีกทั้งยังมีสิ่งอ�านวย

ความสะดวกต่างๆ มากมายให้ลูกสาวเขาได้ใช้บรกิาร

“เดี๋ยวพอเอมิลี่ไปออกทริป ผมก็อยู่อีกแค่ไม่กี่วันก็จะบินกลับ 

ฝากคณุฌอนดูลูกสาวผมหน่อยนะ ถงึจะเดนิทางทั่วโลกมาตั้งแต่เดก็ๆ 

แต่ไม่เคยอยู่คนเดยีวไกลหูไกลตา นี่ถ้าไม่ตดิหมวยเลก็...”

มสิเตอร์หวางมองลกูสาวคนเลก็ที่เพิ่งขึ้นชั้นมธัยมปลาย “...ไม่

งั้นผมกส็่งแม่เขามาอยู่ด้วยแล้ว”

คนเป็นพ่อพูดจบก็หันมองชายหนุ่มที่เขาตั้งใจจะฝากผีฝากไข้

ลูกสาวไว้เสยีหน่อย แต่ชายหนุ่มกลบัไม่มที่าทอีะไร จนมสิเตอร์หวาง

จ�าต้องยกไม้ตายขึ้นมาพูด

“แล้วยุ่งขนาดนี้ เรื่องโรงแรมที่เมอืงจนีจะไหวเหรอ นี่ไม่ใช่ผม

ช่วยดูลู่ทางแล้วปลกีตวัไปท�าไม่ได้นะ”

เท่าที่พูดกันคือทางตระกูลหวางจะเป็นคนลงทุนในส่วนของ

อาคารสถานที่ และเลือกบริษัทที่เหมาะสมเป็นผู้บริหารงานโรงแรม 

โดยบริษัทที่ถูกเลือกมาร่วมทุนจะต้องลงเงินบางส่วนเพื่อเป็นการ 
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หุน้กนัอย่างจรงิจงั ซึ่งนอกจากฌอนฤทธิ์ยงัมคีูแ่ข่งอกีรายที่คณุสมบตัิ

ค่อนข้างสูสี ที่ส�าคัญยังถือสัญชาติจีนเหมือนกันอีกด้วย และดูท่า 

คู่แข่งรายนั้นจะต้องการตัวคุณหนูตระกูลหวางมากกว่าหุ้นในโรงแรม

ที่จะลงทุนท�ากัน เลยหาทางใช้อ�านาจกดดันหลายฝ่าย เพราะรู้ดีว่า 

มสิเตอร์หวางไม่ถกูใจตระกลูของเขา ยื่นข้อเสนอน่าเวยีนหวั เช่น หาก

ได้หุน้ในโรงแรมที่เซี่ยงไฮ้จะไม่วุน่วายกบัเอมลิี่ให้คนเป็นพ่อร�าคาญใจ 

พอหนักๆ เข ้าเมื่อมีฌอนฤทธิ์มาเป็นอีกตัวเลือก อีกฝ่ายก็เริ่ม 

ดิ้นพราดเพราะมิสเตอร์หวางแสดงกิริยาว่าเขามีสิทธิ์รั้งต�าแหน่งว่าที่

ลูกเขยด้วย

“เรื่องงานผมไม่มีปัญหาหรอกครับ ให้ความส�าคัญเป็นอันดับ

แรกอยู่แล้ว หากทางมิสเตอร์หวางจะกรุณา ถ้าทางเมืองจีนพร้อม 

เมื่อไหร่บอกผมได้เลย ผมจะให้ดนัยเคลียร์เวลาให้ ส่วนเรื่องคุณหนู

หวาง ผมพอทราบรายละเอยีดเกี่ยวกบัทางโน้น”

ฌอนฤทธิ์ตดัสนิใจบอก เขาไม่ได้ท�าธรุกจิแบบหูหนวกตาบอด 

จะสูก้บัใคร จะลงทนุกบัใครเขากต้็องรูร้ายละเอยีดให้ครบถ้วน ไม่ยอม

ให้มายมืมอืหลอกใช้กนัได้ และถ้าหากเขาจะช่วย ชายหนุม่กต้็องมั่นใจ

ว่าเขาจะได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

“ดงันั้น ผมยนิดทีี่จะดูแลคณุหนูหวางเท่าที่พอจะท�าได้ แต่มนั

จะไม่มอีะไรมากไปกว่าการช่วยเหลอืในฐานะที่ผมจะเป็นคนได้ร่วมทนุ

กับท่านอย่างแน่นอน ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับคุณเอมิลี่ ผม

วางใจให้ดนยัช่วยจดัการ”

พูดจบชายหนุ่มก็เงยหน้าสบตาเลขาฯ แบบที่อีกฝ่ายก็รู้ความ

นยั เดนิปรี่เข้ามาก้มหวัค�านบัผู้สูงวยั ก่อนจะเอ่ยปากบอกสิ่งที่ฌอน-

ฤทธิ์ก�าลงัต้องการ 

“มสิเตอร์หวางครบั ผมดนยั ยนิดรีบัใช้เรื่องคณุหนหูวาง” ดนยั

หนัมองลูกสาวคนโตของตระกูลผู้มั่งคั่งที่ยงันั่งนิ่งไร้ปากเสยีง ไม่ขยบั
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แม้แต่จะเอาอาหารเข้าปาก 

“ส่วนคณุฌอน เมื่อครู่ทางบญัชโีทร. มาครบั มเีรื่องด่วนอยาก

ออกเชค็ก่อนบ่ายโมง จะได้ขึ้นเงนิได้ก่อนหยดุสดุสปัดาห์ แต่คณุฌอน

ยงัไม่ได้สั่งอาหาร ผมเลยบอกให้ทางบญัชรีอก่อน”

จรงิๆ กไ็ม่ได้ด่วนหรอก แต่เขาอ่านภาษากายและความต้องการ

ของผู้เป็นนายออกอย่างชัดเจน รู้แก่ใจว่าตั้งแต่กาแฟเมื่อเช้ายังไม่มี

อะไรตกถึงท้องเจ้านายเลย ไอ้เรื่องอาหารว่างที่เจ้านายเอ่ยกับแขก

โคตรวไีอพกีเ็ป็นข้ออ้างทั้งนั้น เพราะตั้งแต่เขาท�างานให้ฌอนฤทธิ์มา 

ไม่เคยเหน็อกีคนหยบิอะไรในห้องประชมุเข้าปากทั้งสิ้น

“ถ้าด่วนขนาดนั้นกต้็องขอโทษมสิเตอร์หวางด้วยจรงิๆ ครบั ไว้

ก่อนกลบัผมคงได้มโีอกาสทานข้าวกบัท่านอกีสกัมื้อนะครบั”

พูดจบร่างสูงก็ลุกขึ้นท�าความเคารพอย่างไม่เปิดโอกาสให้ใคร

ได้โต้แย้ง ก้าวขายาวไวๆ ตั้งใจจะเดนิให้พ้นรศัมห้ีองอาหารนานาชาติ

ให้เรว็ที่สดุ แต่กลบัต้องชะงกัขา เหลอืบตามองตามเสยีงหวัเราะกงัวาน

ที่ลอยเข้าหู เห็นผู้หญิงที่ก�าลังยิ้มสดใสเปล่งเสียงเรียกรอยยิ้มจาก 

คนอื่นได้ทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าเนื้อความที่หล่อนคุยกับคู่สนทนาคือเรื่องอะไร 

ไม่เหน็ด้วยซ�้าว่าอกีฝ่ายเป็นใคร เพราะมพีนกัเก้าอี้ทรงสงูบงัไว้ อดคดิ

ไม่ได้ว่าเสียงใสๆ นั้นหากได้ยินทุกวันคงท�าให้คลายเครียดจากเรื่อง

หนกัหวัได้ไม่น้อย มมุปากตั้งท่าจะยิ้มมากกว่าที่เคย แต่กลบัต้องดงึ

กล้ามเนื้อหน้ากลับมาแทบไม่ทันเมื่อเสียงหวานผรุสวาทวาจาที่ไม่น่า

จะออกมาจากปากผู้หญงิที่หน้าสวยปานนั้น

“อแีต๊บเพื่อนเลววว! สนัดานกะหรี่แบบนี้ขอให้เป็นเอดส์ตาย!”
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2

‘หวงนักคำนเนี่ย แค่เจำะนิดๆ หน่อยๆ ก็ไม่ได้ ไม่ได้ขอ

จบัไข่ซะหน่อย จะอะไรนกัหนา หวงซะอย่างกบัเป็นกล่องดวงใจ’

ประโยคเดด็ของแพรวพรรณรายยงัก้องอยูใ่นหวัของเขาราวกบั

ว่ามคีนเปิดรเีพลย์อยู่ตลอดเวลา แม้ว่าฌอนฤทธิ์จะกลบัจากข้างล่าง

ขึ้นมานั่งที่โต๊ะท�างานของเขาแล้วกต็าม คดิแล้วกก็ระตกุมมุปาก

ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่จะเป็นค�าพูดของผู้หญิงที่มีค�าน�าหน้า

ชื่อว่า ‘คุณหญิง’ คนที่เกิดในรั้วในวังไม่ได้รับการบ่มเพาะให้เป็นคน

สภุาพเรยีบร้อย ระมดัระวงัการเอ่ยวาจาหรอกหรอื 

จะว่าไปนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพบหล่อน เพียงแต่ครั้งแรกนั้น 

ฌอนฤทธิ์เห็นหน้าสวยจัดระหว่างหล่อนเดินออกจากห้องอาหารห้อง

หนึ่งของโรงแรม ยังคิดแค่ว่าหล่อนคงเป็นหนึ่งในแขกที่มาใช้บริการ  

ไม่คิดด้วยซ�้าว่าพอได้พบหน้ากันอีกครั้งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ 

สมองเขาจะจ�าหน้าหล่อนได้ทนัท ี แต่ที่ประหลาดใจกอ็ย่างที่ว่า ชาย

หนุ่มไม่คิดว่าคนมีสายเลือดสีน�้าเงินจะพูดจาแบบนั้น กิริยากระโดก- 

กระเดกแบบนั้น หรือจะเป็นเพราะเขาไม่ค่อยเข้าสังคมถึงไม่เคยพบ

หน้าผูม้ศีกัดิ์เป็นน้าสาวของพรรณพตัราคนนี้มาก่อน อนัที่จรงิจะว่าไป

ก่อนหน้านี้เขากไ็ม่รู้จกับรษิทัรบัเหมาของพรรณพตัราด้วยซ�้า เคยพบ
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หญงิสาวตามงานสงัคมที่จ�าเป็นต้องไปบ้าง ชยัฤทธิ์ต่างหากที่แนะน�า

ให้เลือกบริษัทนี้เข้ามาจัดการเรื่องการรีโนเวตโรงแรมใหม่ ชายหนุ่ม

ยอมรับว่าคุณหญิงแพรวพรรณรายคนนี้ต่างจากภาพที่เขาวาดเอาไว้

ในหวัอย่างสิ้นเชงิ 

หล่อนดูเหมือน...สาวหัวนอกใจแตกมากกว่ากุลสตรีจากในรั้ว

ในวงัที่ควรจะนั่งพบัเพยีบเรยีบร้อย ยิ่งคดิกย็ิ่งเรื่อยเป่ือยไปกนัใหญ่กบั

เรื่องราวของผูห้ญงิคนนั้น ไม่รูว่้าคณุๆ ท่านๆ ในวงัท�าหล่อนหลดุมอืตก

บนัไดศรีษะกระแทกพื้นตอนเดก็หรอือะไรเทอืกนั้น ราชนกิลุคนนี้ถงึได้

มวีาจาห้าวหาญผดิเหล่าผดิกอขนาดนี้

“นี่ถ้าอกีหน่อยพ่อแม่ไม่จบัคลมุถงุชนกบัคณุชายสกัคนคงต้อง

ขึ้นคานแน่ๆ ผู้หญงิอะไรพูดเรื่องแบบนั้นออกมาได้ไม่อายปาก” 

ชายหนุม่ต�าหนพิลางส่ายหน้าไปด้วย ก่อนจะเหลอืบเหน็ว่าเขา

เสียเวลาไปกับการคิดเรื่องไร้สาระเกือบสิบนาที ออกจะงงกับตัวเอง

นดิๆ แต่กป็ัดความรู้สกึแปลกๆ ทิ้ง หนัไปลากโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะ

ท�างานเข้ามาใกล้มือ ตั้งใจว่าจะเคลียร์งานที่ค้างอยู่ก่อนที่จะลงไป 

รับประทานอาหารกับพี่ชายและพี่สะใภ้ แต่แทนที่จะได้เปิดไฟล์งาน

ขึ้นมาดู สารบางอย่างในสมองกลับสั่งให้เปิดหน้าเซิร์ชข้อมูลขึ้นมา 

แล้วนิ้วเรยีวกร็วัพมิพ์คย์ีเวร์ิดลงไปแบบที่เขาเองกไ็ม่ทนัได้รูเ้นื้อรูต้วั

คณุหญงิแพรวพรรณราย วริยิา

ไม่กี่วินาทีข้อมูลของหญิงสาวคนดังกล่าวก็ปรากฏขึ้นบนจอ  

ผู้บรหิารหนุ่มไล่อ่านทกุตวัอกัษร เขาเบ้ปากนดิๆ พยกัหน้าเบาๆ ไป

ด้วย

“เป็นแฝดผูน้้องของหม่อมราชวงศ์เพชรประกายมาศ ปีนี้กอ็ายุ

ยี่สบิเจด็ปี หมืม...นี่ท�างานมากี่ปีแล้ว” ฌอนฤทธิ์หรี่ตายามคาดคะเน

บางอย่างในหวั “ท�าไมคณุลกูพลบัถงึส่งคนนี้มา จะท�างานได้จรงิเหรอ”

ผู้บรหิารหนุ่มสบประมาทลูกจ้างคนใหม่โดยไม่รู้ตวั “อย่าบอก
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นะว่าตั้งใจส่งให้มาเรยีนรู้งานที่นี่”

ถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิ สิ่งแรกที่เขาควรจะสอนเธอกค็งไม่พ้น...

ฌอนฤทธิ์เอื้อมมือไปกดปุ่มโทรศัพท์บนโต๊ะท�างานแล้วกรอก

เสยีงลงไป “ดนยั เข้ามาหาผมหน่อย”

สิ้นค�าสั่งไม่ถงึนาท ีคนถูกเรยีกกป็รากฏตวัอยู่ตรงหน้าเจ้านาย

หนุ่มในท่าเตรยีมรบัค�าสั่ง

“โทร. ไปบอกสถาปนิกคนใหม่ด้วยว่าวันพรุ่งนี้ให้มารับอาหาร

เช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม ผมจะเลี้ยงต้อนรบัเธอ”

ดนัยขมวดคิ้วเล็กน้อยที่จู่ๆ เจ้านายของเขาก็นึกอยากจะเลี้ยง

อาหารลูกจ้างขึ้นมา ทั้งที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเพิ่งให้เขาปฏเิสธค�าขอ

ของหล่อนไป แถมสองสปัดาห์ก่อนโน้นที่เจ้าตวัมารบัช่วงต่อโครงการ 

คนเป็นนายยังบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องมาดูมาแลหรือไปต้อนรับ 

จากที่คิดว่ารู้ใจฌอนฤทธิ์ กลับกลายเป็นว่าตอนนี้เดาอะไรไม่ถูกเลย

สกันดิเดยีว

“คณุฌอนหมายถงึคณุหญงิแพรวพรรณรายน่ะเหรอครบั”

“ใช่ มอีะไรหรอืเปล่า”

ตาเรยีวละจากเอกสารมามองหน้าผู้ช่วยคนส�าคญั ท�านองว่ามี

อะไรที่ไม่เข้าใจตรงไหน

“อ๋อ เปล่าครบัเปล่า”

ดนัยเห็นท่าทางแบบนั้นก็รีบปฏิเสธ ปัดข้อข้องใจของตนเอง

ออกไปทนัท ี“ผมแค่คดิว่าตอนที่สถาปนกิคนก่อนมาท�างานไม่เหน็ว่า

คณุฌอนจะมมีื้อเช้าเลี้ยงต้อนรบัเธอเลย หรอืว่า...เพราะคณุหญงิแพรว- 

พรรณรายมศีกัดิ์เป็นน้าของคณุพรรณพตัรา”

แถมเขาเคยถามฌอนฤทธิ์แล้วด้วยว่าจะไปเจออีกฝ่ายไหม  

แต่เมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้านายของเขาตอบเต็มปากเต็มค�าว่าไม่ใช่หน้าที่

ความจ�าเป็น แล้วท�าไมวันนี้ถึงได้พัฒนาไปจนถึงขั้นขอเลี้ยงข้าว
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ต้อนรบัเสยีอย่างนี้

รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าคนมีแผนในหัวแวบหนึ่งก่อนจะหาย

ไปอย่างรวดเรว็ “เปล่าหรอก เพยีงแต่ว่า...ผมแค่มเีมนูพเิศษที่เตรยีม

ให้คุณหญิงแพรวพรรณรายก็เท่านั้น เขาจะได้รู้จักตัวตนของผมและ

โรงแรมดขีึ้น เผื่อจะตกแต่งอะไรจะได้ไม่เข้าใจไปผดิๆ”

ฌอนฤทธิ์ไม่ขยายความต่อว่าเมนูพเิศษที่ว่านั่นคอือะไร รอให้

เลขาฯ คนสนทิพ้นห้องออกไปก่อนเขาจงึต่อสายไปที่ห้องอาหาร แล้ว

สั่งรายการอาหารเช้าของวนัพรุ่งนี้ส�าหรบัคณุหญงิแพรวพรรณราย

หนึ่งปีก่อนหน้ำนี้

“ก่อนอื่น วาระแรกก็ไม่มีอะไรมาก อยากแนะน�าสมาชิกใหม่

ของบรษิทัเราให้ทกุคนรู้จกั”

พรรณพตัรา เวส องักูร ในวยัสามสบิสามดเูรอืงรอง ราศจีบัด้วย

อ�านาจเงินและความส�าเร็จในชีวิต พูดเสียงดังฟังชัดทั้งๆ ที่ไม่ได้กด

ไมค์ ผู้เข้าร่วมประชมุทั้งสบิห้าคนได้ยนิเนื้อความครบถ้วน มองตาม

มอืไปทางเดก็ใหม่สดุที่นั่งอยู่ปลายแถว 

“นี่คอืหม่อมราชวงศ์แพรวพรรณราย วริยิา หลายคนคงทราบ

ว่าตามศกัดิ์หญงิแพรวเป็นญาต ิแต่ ณ ที่นี้ ใครที่มอี�านาจบงัคบับญัชา

เหนอืหญงิแพรวสามารถใชไัด้เหมอืนลูกน้องทั่วไป ต่อไปนี้หญงิแพรว

จะมาเป็นสถาปนกิคนนงึของเราที่ต้องท�าตามกฎทกุอย่าง รวมถงึการ

ทดลองงานในช่วงสามเดอืนแรก”

สิ้นเสยีงของประธานบรษิทัออกแบบและรบัเหมาก่อสร้างที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศไทย คนที่เป็นเจ้าของชื่อเมื่อครู่ก็ลุกขึ้นยกมือไหว้คน

ทั้งหมดในที่ประชมุทนัท ีได้รบัเสยีงปรบมอืต้อนรบัตามธรรมเนยีมของ

บรษิทั จากนั้นผูห้ญงิสวยจดัที่นั่งอยูห่วัโต๊ะกอ็อกเสยีงเดด็ขาดอกีครั้ง 

“หมดธุระของหญิงแพรวแล้ว เชิญ เดี๋ยวจะเรียกมาคุยเรื่อง
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สโคปงานอกีท”ี

เท่านั้นหญิงสาวที่มีฐานันดรศักดิ์เป็นถึงหม่อมราชวงศ์ก็ต้อง

อัปเปหิตัวเองออกจากห้องประชุม ปล่อยให้ผู้หลักผู้ใหญ่หารือเรื่อง

ส�าคัญกันไป ก่อนจะเดินออกมาด้านนอกซึ่งมีคุณขวัญเรือน ผู้ช่วย 

ของญาตสินทิยนืรออยู ่ผายมอืด้วยท่าทอ่ีอนน้อมให้หล่อนเดนิน�า แต่ 

แพรวพรรณรายก้มหวัยกมอืไหว้อกีฝ่าย

“พี่ขวญั...ไม่เอาค่ะ แพรวเป็นลูกน้องนะคะ”

“หอื คณุหญงิเป็นน้องคณุลูกพลบันะคะ”

ถึงแม้ปากจะบอกว่าแพรวพรรณรายเป็นลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติ

ตามกฎเหมือนคนอื่น ทว่าพรรณพัตราก็อดไม่ได้ที่จะส่งเลขาฯ มา

อ�านวยความสะดวกเลก็ๆ น้อยๆ ให้คนที่เป็นเหมอืนน้องสาว

“โอ๊ย! เอาไว้นอกที่ท�างานค่อยมานับญาติ ในเวลางานเห็น

แพรวเป็นเดก็ในออฟฟิศเถอะค่ะ”

คนที่มฐีานนัดรศกัดิ์บอกแบบไม่ถอืตวั แถมโอบมอืรอบเอวหนา

ของอกีคนอย่างเป็นกนัเอง ไม่วายซบหน้าสวยบนบ่าเลขาฯ ของญาต ิ

ท�าตวัสนทิสนมเสยีน่าเอน็ดู

“วา่แต่พี่ขวญัพาแพรวไปที่แผนกสคิะ นี่ใกล้เที่ยงแล้ว เผื่อรุ่นพี่

ใจดจีะเลี้ยงข้าวรบัน้องใหม่ แพรวจะได้ประหยดัค่าข้าวไปอกีมื้อ”

หญิงสาวพูดเสียงใส มีทั้งโทนเสียงและท่าทางประกอบการ

เจรจาเจรญิตาคนมอง จนขวญัเรอืนอดไม่ได้ที่จะยิ้มตาม จบัจูงญาติ

คนสวยของเจ้านายที่แต่งตวัแสนสบายด้วยกางเกงยนีสดี�าเอวสงูจบัคู่

กบัเสื้อเชิ้ตตวัโคร่ง บอกกย็งัแทบไม่อยากเชื่อว่ามฐีานนัดรศกัดิ์เป็นถงึ

หม่อมราชวงศ์ จะมกีแ็ต่หน้าตาสวยจดั ผวิผ่อง และราศบีางประการ

เปล่งประกายผู้ดบิผู้ดนีั่นละที่บ่งบอกว่าเชื้อสายไม่ธรรมดา 

“เอ้า ทุกคน นี่น้องใหม่ น้องแพรว จะมาเริ่มท�างานกับทีมนี้

ตั้งแต่วนันี้”
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สถาปนิกมือหนึ่งที่กองรวมกันในพื้นที่ชั้นสิบทั้งชั้นเงยหน้าขึ้น

มองคนมาใหม่ ได้ยนิเสยีงเป่าปากโห่ร้องจากคนในทมีที่มแีต่ผูช้ายร่วม

ยี่สิบชีวิต แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ได้ต่างจากเพื่อนร่วมคณะที่หล่อนคุ้นชิน

สักเท่าไร จึงไม่ได้น�าพาต่อกิริยาเช่นนี้ เพราะตอนเข้ามหาวิทยาลัย

ใหม่ๆ เพื่อนร่วมรุน่กต็ื่นเต้นกบัความงามของหล่อนแบบนี้ แต่พออยู่ๆ  

กนัไปกเ็หน็ธาตแุท้ในตวัคนสวย จากที่เรยีกกนัเสยีหวานจ๋อยว่า คณุ

หญงิ กเ็หลอืแต่ไอ้แพรวไปโดยปรยิาย และยงัไม่ทนัไรเสยีงเรยีกหนึ่ง

กด็งัขึ้น

“ไอ้แพรว”

“เฮ้ย! มงึ ไอ้ตั๋ง!”

พอเห็นว่าคนเรียกเป็นใคร แพรวพรรณรายก็แทบจะลืมขวัญ-

เรอืนที่ท�าหน้าตกใจเพราะสรรพนามที่คณุหญงิใช้เรยีกเพื่อนไปในทนัท ี

กระโดดเข้ากอดคอคนที่สวมเสื้อยืดยาวยานกับกางเกงยีนขาดรุ่ย  

อกีฝ่ายกโ็อบตอบอย่างดี

“เชี่ย มาท�าไรที่นี่วะไอ้แพรว นี่มงึกลบัมาจากเมอืงนอกเมื่อไหร่”

ตฤณมองหน้าสวยตาเป็นประกาย แต่ยังใช้ค�าพูดเหมือนเดิม 

กบัหญงิสาว

“สกัพกัแล้วไอ้ตั๋ง โอ๊ยคดิถงึ นี่แกท�างานที่นี่เหรอ” หญงิสาวรบี

เปลี่ยนวธิเีรยีกเพื่อนทนัท ีเพราะเหน็แววตาตกใจของขวญัเรอืน เกรง

ว่าจะหวัใจวายไปเสยีก่อน

“เออด ินี่ไอ้ต๊อบกอ็ยู่”

“ฮะ! อยู่?” หน้าสวยออกอาการสงสยัเตม็ที่ ก่อนจะได้รบัการ

ยนืยนัจากเพื่อนในภาควชิาเดยีวกนั “อยูแ่บบเป็นวศิวะอยูท่ี่นี่อ้ะเหรอ 

ตายแล้ว กรดีร้อง ดใีจที่สดุ”

หญงิสาวปรบมอืให้ตวัเองเมื่อได้ยนิเสยีงตฤณซึ่งเป็นเพื่อนร่วม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สมัยเรียนปริญญาตรี กระโดดกอดคอ 
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คนหนวดเฟิ้มผมยาวประบ่า ดูเซอร์แต่เท่ สมแล้วที่ได้ต�าแหน่งเดือน

คณะ

“แล้วนี่จะเริ่มมาท�าเมื่อไหร่”

“เริ่มแล้วๆ เริ่มเลยเนี่ย”

พูดจบกน็กึขึ้นได้ว่าเลขาฯ ของญาตสินทิยงัยนือยู่ตรงนี้ เลยได้

แต่หนัไปท�าหน้าแหย เกาหวัแกรกๆ แก้เก้อ ผู้ช่วยของพรรณพตัราก็

ยิ้มเอน็ดูใส่

“น้องแพรวมเีพื่อน พี่กด็ใีจ ยงัไงฝากน้องใหม่ด้วยนะคะ มอีะไร

กส็อนกนัด้วยล่ะ”

พูดจบกท็ิ้งสาวน้อยคนใหม่ไว้ให้พี่ๆ  น้องๆ ในทมีดูแล เพราะดู

ท่าแล้วจะไม่มปีัญหาในการร่วมงานกบัเพื่อนใหม่ ยิ่งสถาปนกิดาวรุ่ง

อีกคนของบริษัทพยักหน้าส�าทับก็ยิ่งสบายใจ เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวโรตม์ 

วิศวกรฝีมือดีอีกคนก็คุ้นเคยกับญาติของนายใหญ่ อย่างนี้เจ้าตัวคง

ไม่มปีัญหาอะไรในการปรบัตวัให้เข้ากบัเพื่อนร่วมงาน

“ได้ครบั เดี๋ยวผมดูมนัเอง”

ขวัญเรือนหมุนตัวกลับออกไป โดยมีแพรวพรรณรายมองตาม

หลงั ไม่นานกห็นักลบัมาเอะอะใส่เพื่อนต่อ แล้วเดนิตามพี่หวัหน้าทมี

ที่กวักมือเรียกให้ไปนั่งประจ�าโต๊ะที่จัดแจงไว้ให้ ซึ่งกลายเป็นว่าที่นั่ง

ของหล่อนกบัเพื่อนคนนี้อยู่ตดิกนั

“เป็นแพรวกด็เีลย ไอ้ตั๋งบ่นเมื่อวานว่าไม่อยากสอนงานเดก็ใหม่ 

ได้เพื่อนมาท�าแบบนี้ ตกลงมงึคงไม่มปีัญหาละนะ”

“ปัญหาอ้ะไม่ม ีถ้าเดก็ใหม่เป็นไอ้แพรว ไม่ต้องสอนมนัหรอกพี่ 

อะไรมนักท็�าได้ ดไีม่ดเีก่งกว่าผมด้วยซ�้า”

ตฤณมองคนตัวเล็กที่เขายังโอบคอไว้ ไม่วายระบายถึงเพื่อน 

อกีคนที่เจ้าหล่อนกค็ุน้เคยพอกนั ดไีม่ดจีะสนทิมากกว่าเขาเสยีด้วยซ�้า

“ห้องพวกวศิวะอยู่ฝั่งโน้น ชั้นเดยีวกนันี่แหละ แต่นี่ไอ้ต๊อบมนั
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ออกไปไซต์ ไม่รู้มนัจะเข้ามาหรอืเปล่า”

เขาเดินสวนกับเพื่อนร่วมสถาบันที่ท�างานที่เดียวกันเมื่อเช้า  

ทักทายเบาๆ พอหอมปากหอมคอ เลยรู้ว่าวันนี้อีกฝ่ายจะไม่อยู่ใน

บรษิทั แต่ลงไปดูหน้างานที่ได้มารบัผดิชอบเมื่อไม่กี่สปัดาห์ก่อน

“ออื ไม่เป็นไรหรอก ยงัไงเดี๋ยวกต้็องได้เจอกนั มพีวกแกอยูด้่วย

โคตรสบายใจละ ว่าแต่มีอะไรให้แพรวช่วยไหมคะ” เด็กร้อนวิชา 

ของานจากหวัหน้าทนัท ี

อกีคนส่ายหน้าปฏเิสธ “ตอนนี้ยงัไม่มอีะไร งานออกแบบส่วน

ใหญ่ลูกค้าผ่านงานแล้ว ก�าลงัจะเข้าพื้นที่”

แพรวพรรณรายพยกัหน้ารบัรู้ แต่ไม่วายขอร้องหวัหน้าต่อ

“ตอนนี้ท�าโพรเจกต์ของที่ไหนอยู่บ้างอ้ะคะ มีพอร์ตให้แพรว

ศกึษางานไหม”

คนที่ท�างานแบบหนักเอาเบาสู้มาตลอดกระตือรือร้นมากกว่า

ปกต ิเพราะไม่อยากให้ใครมาครหาว่าหล่อนมคีณุสมบตัไิม่เหมาะสม

กบังาน เมื่อพูดจบ เจ้านายหมาดๆ กส็่งแบบมาให้ดู ที่ปกเขยีนหรา

ว่าเป็นโครงการปรบัปรงุโรงแรมวนัซ์ รวิา แพรวพรรณรายกร็บัมาเปิด

ดดู้วยความตื่นเต้นที่ได้เหน็เนื้องานของโพรเจกต์ใหญ่แบบนี้ อ่านเพลนิ

ไปเรื่อยจนดูแปลนพื้นคร่าวๆ อดชื่นชมฝีมือการออกแบบและจัดวาง

เฟอร์นิเจอร์ของสถาปนิกผู้ควบคุมโครงการไม่ได้จนถึงกับหลุดปาก

พมึพ�าออกมา

“เก่งจงั ไม่แตะโครงสร้างเลย” หญงิสาวไม่รูเ้ลยว่าคนออกแบบ

ที่ตนกล่าวถงึเดนิเข้ามาในออฟฟิศส่วนของสถาปนกิแล้ว

“ขอบคณุจ้ะ”

ได้ยินแบบนั้นแพรวพรรณรายก็เงยหน้าขึ้น ก่อนจะพบว่า

เจ้าของเสยีงเป็นผู้หญงิท่าทางเรยีบร้อย แถมมลีกูโป่งใบเลก็ๆ ป่องอยู่

ตรงกลางพงุ ไม่บอกกร็ู้ว่าก�าลงัตั้งครรภ์ จงึรบีลกุขึ้นพนมมอืสวสัดี
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“สวสัดค่ีะพี่ หนแูพรว แพรวพรรณราย เพิ่งมาท�างานวนัแรกค่ะ 

พี่ชื่อ...”

หญิงสาวเว้นวรรคให้อีกฝ่ายตอบ มองอีกคนด้วยความชื่นชม

ในความสามารถตาเป็นประกาย ชอบจรงิๆ ได้คลกุคลกีบัคนเก่งๆ เพื่อ

เรยีนรู้และฝึกฝีมอืตวัเอง

“พี่ชื่อเกดค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก เป็นคนออกแบบงานที่แพรวดูอยู่ 

เป็นไง พอไหวไหม”

อีกคนชวนคุยอย่างเป็นกันเอง วางย่ามผ้าลงบนโต๊ะท�างาน 

ฝั่งตรงข้าม หยิบกล่องนมออกจากกระเป๋าขึ้นมาเจาะดูด ลูบมือบน

หน้าท้องเบาๆ

“สวยมากเลยค่ะ แพรวฝากเนื้อฝากตวัเป็นลกูศษิย์พี่เกดนะคะ”

“พดูเกนิไป แต่เสยีดาย แพรวมาช้า ไม่งั้นได้มาร่วมทมีด้วย งาน

คงดกีว่านี้ พี่เหน็พอร์ตเรานะ ที่ได้รางวลัตอบจบโท ยงัอึ้งเลยว่าเก่ง

จรงิๆ”

อีกคนก็ชมความสามารถของราชนิกุลสาวด้วยความจริงใจ

พลางกวาดตามองคนที่หน้าตาสวยจัดแม้ไม่มีเครื่องส�าอางแต่งแต้ม

เลยสักนิด จะมีก็แต่แค่ลิปมันบางๆ ที่ทาเคลือบริมฝีปากไว้เพื่อเพิ่ม

ความชุ่มชื้น

“เกนิไปค่ะ งานแพรวเก่งแต่ในกระดาษหรอืเปล่ากไ็ม่รู ้ยงัไงถ้า

พี่เกดมอีะไรให้แพรวช่วยบอกเลยนะคะ หรอืวนัไหนไปไซต์ ขอแพรว

ตามไปด้วย ไปดู ไปช่วยถอืของกย็งัด”ี

“จ้ะ ไว้ถ้าเรายงัไม่มงีานในความรบัผดิชอบจรงิจงั พี่จะขอนาย

ให้ตามไปเรยีนรู้งานละกนั”

“อ้าว ไหนบอกจะให้ผมสอน”

ตฤณที่นั่งเขยีนงานด้วยโปรแกรมเงยหน้าขึ้นมองรุน่พี่ฝีมอืเยี่ยม

ที่บดันี้ตั้งครรภ์ได้ห้าเดอืนกว่าแล้ว
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“กไ็หนเราบอกขี้เกยีจสอน แหม พอเหน็เดก็ใหม่สวยจะรบีอาสา

เชยีวนะ”

เกดกานดาบอกยิ้มๆ เอน็ดูตฤณเป็นน้องทั้งๆ ที่อกีฝ่ายไม่ค่อย

พูดด้วยซ�้า

“พูดไปเรื่อยพี่เกด” เต็กมือดีบอก หน้าหล่อแบบเซอร์ยับยุ่ง

เหมอืนจะไม่พอใจ แต่หากใครได้รูอ้ตัราการเต้นของหวัใจเขากค็งงงไป

ตามๆ กนั “ไอ้แพรวเรยีนกบัผมมาตั้งแต่ปีหนึ่ง ไม่ตื่นเต้นอะไรกบัมนั

แน่นอน!”

ปัจจุบัน 

สาวร่างสมส่วนที่คงต้องบอกว่าดูดีจนไปเป็นดารานักแสดงได้ 

และน่าจะดงักว่าการมาเป็นสถาปนกิสาวขายาวๆ เข้ามาตรงทางเข้า

ของพนกังานด้านข้างโรงแรม ถงึแม้จะไม่ต้องตอกบตัรเข้างานเหมอืน

คนใต้อ�านาจของฌอนฤทธิ์คนอื่นๆ แต่กไ็ม่ดแีน่หากจะท�าตวัลอยชาย

มาสายหลงัจากคนงานก่อสร้างเริ่มท�างาน เพราะอนัที่จรงิแล้วไซต์งาน

ที่หล่อนต้องดูแลอยู่ห่างจากวงัวริยิาแค่เดนิทางสบิห้านาท ี

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องตรวจตราควบคุมงานอย่างใกล้ชิด โดย

เฉพาะในหลายๆ ส่วนที่โฟร์แมนบอกว่าลลุ่วงไปเกนิเก้าสบิเปอร์เซน็ต์ 

จะได้ทยอยส่งมอบพื้นที่คืนให้เจ้าของโรงแรมเพื่อให้เปิดใช้บริการต่อ

ไป ทั้งนายใหญ่และ พี่โจ้จรวิฒัน์ หวัหน้าทมีสถาปนกิจงึสั่งให้หล่อน

ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ แต่ให้มาที่โครงการเลยทกุวนัจนกว่าจะปิดโพรเจกต์ 

หญิงสาวเลือกที่จะเดินผ่านส่วนที่เก็บงานเกือบเรียบร้อย เพื่อ

ส�ารวจตรวจตราความถูกต้องว่าทีมงานของ วี.เค. ดีไซน์แอนด์คอน-

สตรคัชั่นท�าได้ตรงตามแบบหรอืไม่ หากมอีะไรผดิพลาดไปจะได้บอก

กับทีมงานที่หมกตัวรวมกันอยู่ในห้องประชุมให้แก้ไขได้ทันท่วงที ไม่

ต้องให้นายจ้างมาสั่งแก้ตอนใกล้ก�าหนดส่งงาน เดี๋ยวจะพานต้องเสยี
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ค่าล่าช้าไปกนัใหญ่ ดทีี่คนอย่างหล่อนจ�าแบบได้ทกุอย่างไปจนถงึแบบ

งานระบบ ซึ่งทาง ว.ีเค. ดไีซน์แอนด์คอนสตรคัชั่นนยิมใช้แบบ Single 

line diagram เพราะร้อยทั้งร้อยรบัแต่งานที่มรีะบบพเิศษ มรีปูแบบการ

เดนิไฟที่ซบัซ้อนกว่าอาคารก่อสร้างทั่วไป 

ตาหวานก�าลงัส�ารวจความเป็นไปทกุรายละเอยีด แม้กระทั่งการ

ฉาบปูนที่โค้งประตู คุณหญิงคนสวยที่วันนี้แต่งตัวโคตรเซอร์ก็ทั้งใช้

ตามอง ใช้มอืลบู และใช้ใจสมัผสั เล่นเอาคนหวัแขง็แต่ขวญัอ่อนสะดุง้

เฮอืก

“คณุหญงิแพรวพรรณรายครบั” ใครบางคนเรยีกชื่อหล่อนเสยี

เตม็ยศ

หน้าสวยหนัขวบั ตกใจแทบบ้า ไม่นกึว่าจะมใีครมาเดนิอยู่ใน

ส่วนที่ยงัไม่เปิดใช้บรกิารแบบนี้ แต่พอเหน็เป็นเลขาฯ ของคนหน้าดทุี่

หล่อนเกลยีดขึ้นใจ กเ็บาใจว่าไม่ใช่ผสีางเทวดาอย่างที่คดิไปทแีรก

“คะ...ค่ะ เอ่อ...คณุเรยีกแพรวเหรอคะ”

หญงิสาวท�าหน้าตาเหลอหลา ชี้ปลายนิ้วเรยีวยาวบอบบางมา

ที่ตวัเอง 

“ครบั”

“แล้วมอีะไรคะ รู้ได้ไงว่าแพรวอยู่ที่นี่”

“ผมให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยดูกล้องวงจรปิดไว้ครับ ตอน

แรกนกึว่าจะไปที่ออฟฟิศเสยีอกี แต่เขาวอมาบอกว่าคณุหญงิมาทาง

นี้ ไม่ทราบมอีะไรตดิขดัหรอืเปล่าครบั”

อีกคนถามแบบสุภาพ มองร่างโปร่งบางไวๆ แบบไม่ให้เสีย

มารยาท ก่อนจะพบว่าเสื้อผ้าที่ดูไม่เข้ากบัองค์ประกอบของหน้าสวย

ร่างงามไม่ท�าให้สตรีมีเชื้อสายคนนี้ดูดรอปลงเลย แต่กลับเปล่ง

ประกายเย้ายวนแปลกๆ 

“ไม่เลยค่ะ แพรวมาตรวจดูงานก่อนเข้าไปที่ออฟฟิศ ว่าแต่คณุ
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เถอะ ตามมาถงึนี่มอีะไรคะ”

“คณุฌอนให้มาเชญิคณุหญงิ”

“เชญิท�าไม หรอืเขาเกดิจะเปลี่ยนใจเรื่องเจาะคานขึ้นมา”

หน้างามเชิดขึ้นขนานพื้นทันทีที่ได้ยินชื่อคนที่ท�าให้ไม่สบ

อารมณ์ ก่อนจะงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อได้ยนิประโยคถดัไป

“อันนั้นผมไม่ทราบ ทราบแต่คุณฌอนเชิญให้คุณหญิงไป 

รบัประทานอาหารเช้าด้วย เชญิทางนี้ครบั”


