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“ผมจะรับผิดชอบหลานเองครับ”
ผมพดูค�ำน้ีออกไปโดยใช้เวลำตดัสนิใจไม่ถงึห้ำวนิำท ีเดก็วยัรุน่

ผู้ชำยหนึ่งคนที่ยังเรียนไม่จบ ไม่มีใบปริญญำกำรันตี ไม่มีอำชีพหรือ
เงนิเดอืนทีม่ัน่คง ไม่มอีะไรเลยทีจ่ะเป็นข้อบ่งบอกว่ำจะรบัผดิชอบชวีติ
อีกหนึ่งชีวิตได้ กระทั่งตัวคนเอ่ยปำกเอง...ก็ยังไม่มั่นใจ

กบัลกูสำวของพ่ีชำย หรอืพูดให้ถูกก็คอืหลำนสำวแท้ๆ ของผม 
เคยเจอหน้ำกันรวมแล้วไม่เกินห้ำครั้งเพรำะอยู่คนละจังหวัด สนิทกัน
ตำมสถำนะอำหลำนทั่วไป ออกจะห่ำงเหินเสียมำกกว่ำ โชคยังดีที่ 
พอเหน็หน้ำแกก็เอ่ยปำกเรยีกผมว่ำ ‘อาเบลล์’ อย่ำงน้อยเธอยงัจ�ำได้
ว่ำหน้ำตำของผมเป็นยังไง 

ดวงตำทีเ่คยสดใสกลบัหม่นหมอง น�ำ้เสียงร่ำเรงิน่ำรกัตอนนีต้ดิ
แหบแห้ง รอยครำบน�้ำตำไม่มีใครช่วยเช็ดให้ อีกทั้งเสื้อผ้ำของเธอยัง
เป็นชุดกระโปรงสีชมพู นั่นแปลว่ำคนที่นี่ไม่มีใครใส่ใจเธอเลยสักนิด 
อำจจะใช่ที่ทุกคนวุ่นวำยกับกำรจัดงำนศพ งำนที่มีถึงสองโลงวำงอยู่ 
คู่กัน หนึ่งในนั้นคือพี่ชำยของผม และอีกคนคือแม่ของหลำนสำว 

พระพำย เด็กหญิง พำรวี โชธิพัฒน์ สูญเสียบุพกำรีทั้งสองไป

ตอนที่ 01
คุณอากับพระพาย
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ในเวลำเดียวกัน และอุบัติเหตุเดียวกันนี้ก็เกือบจะคร่ำชีวิตเธอไปแล้ว
หำกพระเจ้ำไม่เมตตำ 

“อำเบลล์...ฮึก”
“พระพำย ไม่เป็นไรนะคะ ไม่เป็นไร” ผมรบีกดปิดแอพพลเิคชัน่

ช่วยเหลือที่บอกเส้นทำงจนท�ำให้มำถึงที่นี่ได้ เก็บโทรศัพท์และกุญแจ
รถเข้ำกระเป๋ำกำงเกงแล้วย่อตัวลงไปหำหลำนสำว เธอวิ่งมำพร้อม
ตุ๊กตำกระต่ำย สองมือเล็กกอดผมเอำไว้แล้วร้องไห้ 

เป็นกอดครัง้แรกของเรำ ถ้ำไม่นับตอนเธอยงัแบเบำะแล้วพีช่ำย
คะยั้นคะยอให้ผมอุ้ม 

ผมยกแกขึน้มำแล้วพกัไว้ทีแ่ขนขวำ เพรำะโตมำกแล้วเลยไม่ได้
กลัวว่ำจะลื่นหล่น ผมก้ำวเข้ำไปสวัสดีญำติผู้ใหญ่ทำงฝ่ำยพี่สะใภ้ซึ่ง
เป็นคนจัดงำนทั้งหมดรวมถึงของพ่ีชำยผมด้วย ฝ่ำยเรำไม่มีใคร
นอกจำกผม นึกขอบคุณที่ยอมเป็นธุระให้ เพรำะถ้ำให้จัดกำรเองก็คง
เคว้งอยู่ไม่น้อย แอบอิจฉำที่มีคนร้องไห้เสียใจกับกำรจำกไปของพี่
สะใภ้ จนกลัวว่ำพี่ชำยจะน้อยใจ แต่อย่ำงน้อยๆ ก็มีผมและพระพำย 
ที่เสียใจต่อกำรจำกไปของเขำ

ตอนนี้ผมเป็นเด็กก�ำพร้ำเต็มรูปแบบ จ�ำควำมได้ก็มีแต่พี่ชำย
คอยดูแลกัน ท�ำกับข้ำวก็พี่ชำย งำนวันพ่อก็พี่ชำย งำนวันแม่ก็ไม่พ้น
เขำ แต่เรำมีควำมสุขในกำรใช้ชีวิตแบบนี้ มีกันแค่สองคนไม่เห็นจะน่ำ
น้อยใจตรงไหนเลย จนวันที่เขำแต่งงำน ตอนนั้นอีกสองปีผมก็ก�ำลัง
จะจบมัธยมปลำย พี่ชำยไว้ใจให้อยู่ที่กรุงเทพฯคนเดียวเพื่อเรียนต่อ 
เพรำะเขำต้องย้ำยลงมำภเูกต็ดแูลกจิกำรรสีอร์ททีร่่วมลงทนุกบัภรรยำ 
ผมโอเค ไม่ได้เดือดร้อน และอยู่ที่นี่คนเดียวจนตอนนี้ก็เรียนอยู่
มหำวทิยำลยัปีสำมแล้ว เรำเจอกนับ้ำงเมือ่เขำขึน้มำท�ำธรุะทีก่รงุเทพฯ 
ผมลงไปหำบ้ำงเมื่อมีโอกำส ถึงจะห่ำงเหินแต่ก็คุยโทรศัพท์กันทุกวัน 
ก็มีกันอยู่แค่สองคนพี่น้อง จะไม่รักกันได้ไง

จนกระทั่งวันนี้มันเร็วเกินไป เรำนัดกันแล้วว่ำจะไปเที่ยว
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เชยีงใหม่บ้ำนเกดิตอนผมปิดเทอมซึง่คืออกีสองอำทติย์ข้ำงหน้ำ พีบ่มู
วำงแผนขยำยธุรกิจไปที่เชียงใหม่ เขำไว้ใจว่ำจะยกให้ผมเป็นคนดูแล 
แต่วันนั้นก็มำไม่ถึง ก่อนหน้ำอุบัติเหตุไม่ถึงชั่วโมง ผมได้คุยโทรศัพท์
กับพี่บูม ไม่คิดเลยว่ำมันจะเป็นครั้งสุดท้ำย เรำคุยกันปกติถึงชีวิต
ประจ�ำวัน พูดถึงเรื่องเงินเดือนที่ขึ้นอยู่ตลอด แน่นอนว่ำมันไม่มีทำง
จะล้นบัญชีได้ แต่มันมำกเกินไปส�ำหรับกำรใช้ชีวิตคนเดียวและอำยุ
เพยีงเท่ำนี ้ผมกลวัว่ำตวัเองจะมอืเตบิ พอท�ำงำนหำเงนิเองจะไม่พอใช้ 
แต่พี่บูมเชื่อใจ และบอกว่ำให้เก็บเอำไว้ส�ำรอง เรำไม่มีใครให้พึ่งพำ
หำกยำกล�ำบำก เพรำะฉะนั้นเรื่องเงินจึงส�ำคัญ ผมขอบคุณ และขอ
คยุกับพระพาย อวยพรวนัเกดิครบรอบห้ำปีให้เธอ ผมยงัจ�ำได้ ผมขอ
ให้เธอเป็นเดก็ด ีเรยีนหนงัสอืเก่งๆ เมือ่ไหร่ท่ีเรำได้เจอจะเอำของขวัญ
ไปให้ทันที

ใช่ครบั วนัเกดิของเธอ คอืวนัทีพ่วกเขำทัง้สำมประสบอบุตัเิหตุ
จนสูญเสียไปถึงสองชีวิต

“บีรดล น้องของ บูมินทร์ ใช่มั้ย” 
ผมหันไปตำมเสียงเรียกพร้อมกับหลำนสำวในอ้อมแขน “ครับ” 

ผมขำนรับ เขำคือแม่ยำยของพี่บูม คุณยำยของพระพำย “ขอโทษนะ
ครับ ผมอยำกเปลี่ยนชุดสีด�ำให้หลำน” ก่อนจะรีบบอกควำมต้องกำร
ของตัวเองไป 

จริงอยู่ว่ำพระพำยยังเด็ก แกคงไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ว่ำมัน
เหมำะสมหรือไม่เหมำะสม แต่ถ้ำโตขึ้นไปแล้วทรำบ คงเสียใจอยู่ไม่
น้อยที่ไม่ได้มีโอกำสไว้อำลัยให้แก่บุพกำรี

“แกเลอืกชดุเอง เขำยุ่งๆ กันไม่มใีครมำนัง่ดแูลเดก็หรอกจ้ะ ถ้ำ
เธออยำกจัดกำรก็ย่อมได้”

“เอ่อ...ครับ ผมจะจัดกำร” 
เด็กตัวแค่นี้ มันดูเป็นภำระมำกมำยขนำดนั้นเลยหรือ ท่ำทำง 
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กำรพูดจำผลักภำระ ดูไม่เหมือนกับว่ำอำศัยอยู่บ้ำนเดียวกัน
ภูเก็ตเป็นบ้ำนเกิดของพี่สะใภ้ซึ่งเป็นตระกูลดัง ที่ดินมำกมำย

ในจงัหวดัพวกเขำคอืเจ้ำของ พีบ่มูเคยเล่ำให้ฟังว่ำคนแถวนีเ้ขำพดูกนั 
หำว่ำพีบ่มูเกำะผูห้ญงิกนิ แม้รสีอร์ททีส่ร้ำงขึน้มำจำกเงนิน�ำ้พักน�ำ้แรง
ของทัง้สองคน แต่ชำวบ้ำนไม่เคยสนหลกัฐำน เขำว่ำยงัไง กว่็ำตำมเขำ 
เขำคนไหนก็ไม่รู ้ครอบครวัของพีส่ะใภ้ไม่ชอบพีบ่มู แต่ผมเองคดิไม่ถงึ
เลยว่ำกับพระพำยหลำนสำวแท้ๆ จะโดนไปด้วย

ผมรีบพำพระพำยขึ้นรถเมื่อแขกเหรื่อเร่ิมมำมำกขึ้น ขับตำม 
Google Maps หำร้ำนเสื้อผ้ำเด็กที่ใกล้ที่สุด ในแผนที่บอกว่ำอีก
ประมำณสบิกิโลจะมห้ีำงสรรพสนิค้ำ และเรำสองคนตดัสนิใจแวะไปที่
นั่น ผมอธิบำยให้พระพำยฟังว่ำเรำควรเปล่ียนเส้ือเป็นสีด�ำเพื่อ
ไว้อำลยั แกพยกัหน้ำรบัเหมอืนเข้ำใจ แต่กไ็ม่รูว่้ำมำกน้อยแค่ไหน ผม
เปลีย่นเสือ้ผ้ำให้เธอในห้องน�ำ้ชำย ใช้ผ้ำเชด็หน้ำตวัเองชบุน�ำ้เชด็ครำบ
น�้ำตำแห้งกรังที่ไม่รู้ว่ำเลอะมำตั้งแต่เมื่อไหร่ เช็ดตำมเนื้อตัวให้แก
สดชื่นขึ้น และซื้อน�้ำแตงโมปั่นหนึ่งแก้ว

แผลถลอกตำมเนื้อตัวยังพอมีให้เห็น แต่ก็ไม่ได้มำกจนน่ำกลัว
“หนูเจ็บตรงไหนมั้ยคะ ไปหำคุณหมอมำรึยัง”
“หำแล้วค่ะ คุณหมอให้ทำยำไม่ต้องนอนที่โรง’บำล”
พระพำยดูไม่ได้เสียใจมำกมำยกับเรื่องรำวที่เกิดขึ้น จะมีบ้ำงก็

แค่ร้องไห้ถำมว่ำแม่ไปไหน สงสัยว่ำท�ำไมพ่อกับแม่ต้องนอนอยู่ใน
กล่อง ท�ำไมทุกคนต้องจุดธูปไหว้รูปของพ่อกับแม่

“พระพำย เมื่อคืนหนูนอนที่ไหนคะลูก” พอพูดถึงเรื่องนอนก็
อดถำมไม่ได้ รู้มำบ้ำงว่ำถึงจะอยู่ร่วมในที่ดินผืนเดียวกัน แต่พี่บูมกับ
พี่สะใภ้เลือกจะสร้ำงบ้ำนและย้ำยออกมำอยู่กันสำมคนพ่อแม่ลูก

“ที่บ้ำนค่ะ” แกผละออกจำกหลอดดูดแล้วตอบค�ำถำม
“บ้ำนคุณยำยเหรอคะ”
“บ้ำนคุณพ่อค่ะ”
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“กับใครคะ”
“คนเดียวค่ะ พำยนอนบนเตียงคนเดียว”
เด็กอำยุห้ำขวบ ท�ำไมถึงกล้ำทิ้งให้อยู่ในบ้ำนหลังโตตำมล�ำพัง 

ทั้งที่แกเพ่ิงสูญเสียครอบครัวไปไม่ถึงวัน นี่มันเกิดอะไรขึ้น แต่ผมก็ 
ไม่ได้คิดอะไรมำกไปกว่ำน้ันเพรำะจวนเวลำพระสวดเต็มทีจึงต้องรีบ
กลับไปที่วัด

พระพำยนั่งอยู่บนตักของผมตลอดจนพิธีกรรมเสร็จสิ้น ผม 
ออกไปยืนขอบคุณแขกที่มำร่วมงำน ซึ่งเธอเองก็ไม่ได้ห่ำงจำกผม 
ไปไหนไกล 

“คืนนี้นอนที่ไหนล่ะ”
“คงหำโรงแรมแถวน้ีครับ” ถึงพ่ีบูมจะมีบ้ำน แต่คงไม่สะดวก 

ถ้ำหำกผมจะเข้ำไปอยู่โดยที่เจ้ำของที่ดินไม่ได้เชิญชวน “ผมขอถำม
อะไรหน่อยสิครับ ได้ยินว่ำเมื่อคืนพระพำยนอนคนเดียว”

“จะให้มำนอนบ้ำนใหญ่ก็ร้องไม่ยอมท่ำเดียว ไม่มีใครกล้ำไป
นอนเป็นเพื่อนหรอก ตำยโหงยกครัวขนำดนั้น”

ผมรีบอุ้มพระพำยมำไว้กับตัว ยิ้มให้และเบี่ยงเบนควำมสนใจ
เธอไปเรื่องอื่น ขอให้ไม่ได้ยินในสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดด้วยเถอะ

ผมลำทุกคน โบกมือให้หลำนสำวที่เดินขึ้นรถตู้ไปโดยไร้คนจูง 
แอบกระซิบกับแกว่ำให้ไปนอนกับคุณยำย ยังเด็กอยู่ไม่ควรนอน 
คนเดียว แล้วก็ย�้ำให้พรุ่งนี้ใส่ชุดสีด�ำอีกชุดในถุงที่เรำซื้อด้วยกันวันนี้ 
ซึ่งก็พยักหน้ำรับปำกอย่ำงดิบดี รอจนรถตู้ลับสำยตำไป ผมจึงหันไป
จัดกำรพำตัวเองกลับโรงแรมบ้ำง

หลงัจากงานเผาผมถกูเชญิให้ไปท่ีบ้านใหญ่ น่าจะเกีย่วข้อง
กบักำรจดักำรมรดกอะไรต่ำงๆ ซึง่ผมคิดว่ำไม่มพีนิยักรรมอะไรเหมอืน
อย่ำงในละครหรอก พระพำยยิม้หวำนทนัททีีเ่หน็ผม แกวิง่มำหำยกมอื
สวัสดีก่อนจะกระโจนขึ้นมำนั่งตัก พูดคุยกันไม่นำนเด็กรับใช้ในบ้ำนก็
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เดินน�ำทนำยเข้ำมำ
บทสรุปสุดท้ำยไม่เป็นไปตำมที่หลำยคนคำด ธุรกิจรีสอร์ทเป็น

ช่ือร่วมของพ่ีบมูและพีส่ะใภ้ซึง่ถ้ำตำมกฎหมำยแล้วกจ็ะตกมำเป็นของ
พระพำยแต่เพรำะทัง้สองคนไม่ได้จดทะเบยีนสมรส มรดกจงึต้องคนืให้
แก่คนในครอบครัวของทั้งสองฝ่ำย เท่ำกับว่ำผมได้รีสอร์ทครึ่งหนึ่ง
เท่ำกับแม่ยำยของพี่บูม ส่วนทรัพย์สินในธนำคำรทั้งหมดของพี่บูม 
ตกเป็นของผม ส่วนของพี่สะใภ้ก็คืนครอบครัว 

นั่นคือสิ่งที่ทนำยสูงอำยุคนนั้นพูด พระพำยลูกสำวแท้ๆ ของ
สองคนนั้นไม่มีสิทธิ์ได้อะไรเลย ทั้งๆ ที่เป็นทำยำทสืบสำยเลือดงั้น 
เหรอ ผมเองไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมำย อีกอย่ำงก็หัวเดียวกระเทียมลีบ
พูดอะไรไปคงไม่เกิดผล เลยได้แต่เก็บควำมสงสัยพวกนั้นไว้ในใจ  
ทนำยเอำเอกสำรมำให้ผมเซ็นยินยอมที่จะให้คนฝ่ำยนั้นเป็นผู้จัดกำร
มรดกทั้งหมด และอีกสองสำมฉบับเกี่ยวกับรีสอร์ท ผมพยำยำมอ่ำน
ให้เข้ำใจมำกที่สุด อ่ำนมันว่ำไม่มีภำระหนี้อะไรที่โยนมำให้รับผิดชอบ 
จะโทร.ปรึกษำคนที่ไว้ใจ คนคนนั้นก็ขึ้นไปอยู่บนฟ้ำเสียแล้ว ผมเชื่อ
ค�ำของพ่ีบูมก็วันนี้ ‘เรำมีกันอยู่สองคน เดือดร้อนขึ้นมำก็ไม่มีใครให้
พึ่งพำ’ ใช่ มันเป็นแบบนี้นี่เอง 

สดุท้ำยผมกย็อมเซน็ให้ทกุฉบบัเพือ่ให้เรือ่งมนัจบๆ ทัง้ทีส่ญัญำ
ทุกฉบับไม่มีข้อไหนยุติธรรม รีสอร์ทที่ถูกแบ่งครึ่ง หุ้นของผมได้มำส่ี
สิบเก้ำเปอร์เซ็นต์ แม่ยำยของพี่บูมบอกว่ำที่ต้องมีหุ้นมำกกว่ำเพรำะ
เวลำตัดสินใจท�ำอะไรจะได้ง่ำยไม่ต้องปรึกษำให้มำกเรื่อง ส่วนเด็ก
อย่ำงผมมหีน้ำทีแ่ค่รอรบัเงนิปันผลกพ็อ เธอบอกต่ออกีว่ำทีน่ีท่�ำก�ำไร
ไม่ได้มำกอะไร หำยไปเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์คงไม่เดือดร้อน แล้ว
ผมจะพูดอะไรได้อกีในเมือ่มดัมอืชกกนัขนำดนัน้ ส่วนเงนิในบญัชแีละ
ทีด่นิอกีสองผนืในต่ำงจงัหวดัทีเ่ป็นชือ่พีบ่มูคนเดยีว ทัง้หมดนัน้ถกูถ่ำย
โอนมำเป็นชือ่ของผม ตอนแรกตัง้ใจว่ำหำกทกุอย่ำงลงตวั จะขอรบัไว้
แค่เพียงที่ดินเท่ำนั้น ส่วนเงินทั้งหมดจะเปิดบัญชีเป็นชื่อหลำนแล้ว
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ฝำกเอำไว้ให้เป็นทุนกำรศึกษำ อย่ำงน้อยผมก็เป็นอำแท้ๆ ของเขำ 
ควรจะมีส่วนช่วยดูแลบ้ำงไม่มำกก็น้อย จะทิ้งให้เป็นภำระของคนที่นี่
ทั้งหมดคงไม่ดีเท่ำไหร่    

ผมเตรยีมตวัลำกลบัเมือ่ทกุอย่ำงเสรจ็สิน้ แต่กลบัต้องนัง่ฟังอกี
เรื่องที่ก�ำลังเป็นประเด็นส�ำคัญ นั่นคือผู้ปกครองของพระพำย ตอน
แรกดจูะไม่มปัีญหำอะไร หลำนกอ็ยูก่บัยำยทีน่ี ่ป้ำๆ กช่็วยกนัดแูลไป 
แต่หลังจำกจบกำรแจกแจงมรดกก็เริ่มมีปำกเสียง ทุกคนขุดยกภำระ
หน้ำที่ขึ้นมำท�ำให้ตัวเองดูวุ่นวำย ไม่สำมำรถรับผิดชอบชีวิตเล็กๆ ได้

“ฉันมีครอบครัว มีลูก มีสำมีต้องดูแล” นั่นคือค�ำตอบของคุณ
ป้ำใหญ่

“ฉันไม่เคยเลี้ยงเด็ก ฉันท�ำไม่ได้หรอก” คุณป้ำรอง
“ฉันต้องดูแลรีสอร์ท คงไม่มีเวลำ” และน�้ำเสียงสุดท้ำยของคน

ที่พระพำยเรียกว่ำคุณยำย “เดี๋ยวจะลองติดต่อกับสถำนรับเลี้ยงดู”
ผมเหมือนถูกไม้หน้ำสำมฟำดแสกหน้ำ เหมือนโดนฟ้ำผ่ำลง

กลำงหัว อยำกจะตะโกนออกไปว่ำนัน่หลำนแท้ๆ ของพวกคณุนะ ท�ำ
แบบนี้ได้ยังไง ยังมีหัวใจอยู่หรือเปล่ำ กำรสูญเสียทั้งพ่อและแม่ไปนั่น
ก็ดูร้ำยแรงมำกแล้วส�ำหรับเด็กห้ำขวบ นี่ยังต้องถูกทิ้งจำกทุกคนใน
ครอบครัว มันใช่แล้วเหรอ

“ผมจะรับผิดชอบหลำนเองครับ”
และผมก็ตัดสินใจพูดค�ำนั้นออกไป โดยไร้ซึ่งกำรไตร่ตรองใดๆ



~ คุณอาเบลล์ ~

ตอนที่ 02
คุณอากับงานใหม่

“อยู่กับอาเบลล์เป็นเด็กดีนะคะ” 
บรีดลยกเป้สชีมพสูมัภำระส่วนตวัของหลำนขึน้สะพำยหลังและ

กระเป๋ำลำกส�ำหรับเสื้อผ้ำของแกเอำไว้ที่พื้น ปิดกระโปรงหลังอย่ำง
เบำมือ ก่อนจะอุ้มหลำนที่ก�ำลังหลับสนิทขึ้นพำดบ่ำขวำ ส่วนมือซ้ำย
ก็ลำกกระเป๋ำขึ้นบันได อำจจะดูทุลักทุเลไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้ล�ำบำก
อะไรมำกนัก ประตูลิฟต์ปิดเมื่อกดที่ปุ่มชั้นสิบสอง บอกพระพำย 
ตลอดทำงว่ำตอนนี้ก�ำลังท�ำอะไร อยู่ที่ไหน เพรำะแปลกที่และเป็น
ควำมเชื่อ ว่ำเวลำเด็กหลับวิญญำณอำจจะออกไปเที่ยวเล่น ถ้ำไม่ได้
บอกก็จะหำร่ำงของตัวเองไม่เจอ มันเป็นควำมเชื่อที่ตลก แต่ท�ำไปก็
ไม่เสียหำยอะไร

ประตูลิฟต์เปิดออกเป็นจังหวะเดียวกับที่หลำนสำวรู้สึกตัวตื่น 
แกงวัเงยีซบศรีษะลงข้ำงแก้มของคณุอำ มนันิม่เหมือนกับคณุกระต่ำย
เลย 

“ต่ืนแล้วเหรอคะ ถงึคอนโดฯอำแล้วนะ” เบลล์พดูเสียงเบำ ลำก
กระเป๋ำออกจำกลิฟต์ หยุดยืนที่หน้ำห้องเสียบคีย์กำร์ด กดรหัส แล้ว
เดนิเข้ำไปภำยใน “หนนูัง่รออำเบลล์ตรงนีน้ะลกู” บรีดลวำงหลำนสำว
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ไว้กลำงโซฟำ เปิดทีวีช่องกำร์ตูนให้ดูไปพลำงๆ พระพำยครึ่งหลับ 
ครึ่งตื่น แต่ก็มองตำมม้ำสีชมพูในโทรทัศน์

บรีดลใช้จงัหวะน้ีแอบออกไปจำกห้องเพือ่ขนของของตวัเองใน
รถขึน้มำบ้ำง เขำคิดว่ำใช้เวลำไม่นำนจงึไม่ได้บอกกบัหลำนสำว ซึง่เป็น
ข้อผิดมหันต์และจะจ�ำไปจนตำยว่ำจะไม่ท�ำแบบนี้อีก 

“อำขอโทษลกู อำขอโทษ อำแค่ไปเอำของข้ำงล่ำง...อำขอโทษ
นะคะ” จูบซับที่ขมับน้อยๆ อุ้มเดินไปเดินมำให้แกคลำยสะอื้น เสียง
ร้องไห้ดังลอดออกไปให้ได้ยินตั้งแต่ประตูลิฟต์เปิด ภำพแรกที่เห็นคือ
พระพำยพยำยำมเปิดประตูด้วยน�้ำตำนองหน้ำ แต่ไม่สำมำรถเปิดได้
เพรำะเขำล็อกเอำไว้จำกด้ำนนอก “อำลืมคิดไปว่ำหนูเพิ่งมำวันแรก 
อำขอโทษนะคะคนดี” 

“ฮึก...อำเบลล์...อึก...อำเบลล์ทิ้ง...น...หนู”
“ไม่ค่ะลกู ไม่นะคะ อำเบลล์ไม่ได้ทิง้หน ูอำเบลล์ไปเอำของมำ...

แต่อำเบลล์สัญญำว่ำจะไม่ท�ำแบบนี้อีก จะไม่ทิ้งพระพำยไว้คนเดียว
อีกแล้วนะคะ”

หลำนสำวยกนิว้ก้อยขึน้มำท�ำสญัญำ กว่ำจะยอมสงบศกึกเ็กอืบ
หนึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ มำวันแรกก็จัดชุดใหญ่ให้ซะแล้ว ถำมว่ำเหนื่อย
มั้ยมันก็เหนื่อย แต่ไม่ได้ร�ำคำญหรือว่ำโมโหเลย 

“หิวยังคะพระพำย อำท�ำสปำเกตตีซอสมะเขือเทศให้ทำน 
เอำมั้ย...ทำนได้มั้ยคะ” รื้อค้นตู้เย็นประมำณสิบนำที เอำวัตถุดิบมำ 
กองรวมกัน ยืนคิดอีกสิบนำที เมนูส�ำหรับเด็กจะเป็นอะไรได้บ้ำง ถ้ำ
เป็นเขำคนเดยีวขบัรถทำงไกลมำขนำดนีค้งรวบยอดไปพรุง่นีเ้ช้ำทเีดยีว
เลย แต่หลำนคงไม่ไหวหรอก 

“ได้ค่ะ”
“ดีเลยค่ะ งั้นรออำแป๊บนึงนะ”
ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสปำเกตตีหน้ำตำดีสองจำนก็วำงอยู่ตรงหน้ำ 

เด็กน้อยคลำนต้วมเตี้ยมนั่งบนตักของคุณอำทั้งที่พื้นตรงอื่นก็ว่ำง 
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ท่ำทำงจะขี้อ้อนใช่เล่น
“ทำนเองได้มั้ยคะ หรือว่ำให้อำป้อนดี”
“ทำนเองค่ะ คุณพ่อบอกโตแล้วต้องทำนเอง” พูดแค่นั้นก็คว้ำ

ส้อมม้วนเส้นเข้ำปำก เผลอแป๊บเดียวซอสมะเขือเทศก็เลอะขึ้นไปถึง
หัว เต็มที่ไป เดี๋ยวยังไงค่อยจับอำบน�้ำแล้วกัน

ตอนน้ีเป็นเวลาสองทุ่มครึ่ง สองอาหลานอยู่ในชุดนอน
เรียบร้อยแล้ว อำเบลล์ก�ำลังห่มผ้ำจะนอนแต่หลำนสำวก็นึกอะไรขึ้น
มำได้ ลุกขึ้นไปเปิดกระเป๋ำหยิบบำงอย่ำงย่ืนให้เขำ “คุณแม่บอกว่ำ
ต้องหวีผมก่อนนอนค่ะ”

เฮ้อ!...เกิดเป็นผู้หญิงนี่เหนื่อยแท้
เขำเลยต้องมำนัง่จมุปุก๊หวผีมยำวๆ ให้หลำนสำวบนเตยีงทัง้ที่

ตำก�ำลังจะปิด 
“เรียบร้อยแล้วค่ะ”
“ขอบคุณค่ะอำเบลล์” เธอยกมือไหว้
“นอนกันได้แล้วเนอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้อำเบลล์จะขับรถพำพระพำย

ไปดูโรงเรียนใหม่นะคะ...เอ้อ อำเบลล์ลืมถำมหนู ปกติหนูนอนแยก
ห้องมั้ยคะ ที่คอนโดฯมีห้องว่ำงอีกห้อง ถ้ำหนูอยำกนอนคนเดียว อำ
จะได้จดัให้” ไม่รูเ้หมอืนกนัว่ำพีช่ำยเลีย้งลกูมำแบบไหน ยงัมอีกีหลำย
ข้อเลยที่เรำต้องมำแชร์กัน

“นอนกับอำเบลล์ค่ะ ไม่นอนคนเดียว”
“โอเคค่ะ นอนกบัอำเบลล์” คณุอำจบูทีห่น้ำผำกของหลำนสำว

หนึ่งครั้ง “ฝันดีนะคะ คนเก่งของอำ”
“อำเบลล์ขำ...เพรำะพำยดื้อ คุณพ่อคุณแม่ถึงทิ้งไป ถ้ำพำย 

ดื้ออีก...อำเบลล์จะทิ้งพำยมั้ยคะ” ค�ำถำมเรียบง่ำยออกจำกปำกของ
เด็กไร้เดียงสำ แต่ท�ำไมหัวใจของเขำถึงปวดหน่วงเช่นนี้

“ท�ำไมพระพำยถึงพูดแบบนี้คะ ใครบอกหนู”
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“คุณยำยบอกค่ะ...ฮึก...คุณยำยพูด”
“ไม่จรงินะคะ  พระพำยของอำเป็นเดก็ดทีีส่ดุรูม้ัย้ คณุพ่อคณุแม่

รักหนูแล้วก็ไม่ได้อยำกจำกไปด้วย” เขำพยำยำมคิดค�ำพูดให้ง่ำยที่สุด 
เพื่อไม่ให้เกินก�ำลังกำรท�ำควำมเข้ำใจของเด็ก “...คุณพ่อคุณแม่ไป 
อยู่ด้วยกันบนฟ้ำ บนก้อนเมฆสีขำว สองคนนั้นไม่ได้หำยไปไหนเลย
นะคะ เขำขึ้นไปพักเหนื่อยข้ำงบนนั้น เป็นนำงฟ้ำกับเทวดำคอย
คุ้มครองหนู”

“แล้วท�ำไมถึงไม่พำพำยไปด้วย”
“เพรำะคุณพ่อกับคุณแม่ไม่อยำกให้อำต้องอยู่คนเดียว ถ้ำพำ

พระพำยไปด้วย อำเบลล์ก็จะเหงำมำกๆ คุณพ่อเลยให้หนูไว้อยู่เป็น
เพื่อนคุณอำ...หนูอยู่เป็นเพื่อนอำเบลล์ได้มั้ยคะ”

“ได้ค่ะ พำยรักอำเบลล์”
“อำเบลล์ก็รักหนูนะคะ รักมำกที่สุดเลย” เป็นค�ำบอกรักง่ำยๆ 

ทีรั่บรู้ถึงควำมจรงิใจเป่ียมล้น เดก็รูส้กึยงัไงกพ็ดูออกมำแบบนัน้ ยิง่คดิ
ก็ยิ่งดีใจที่เลือกรับผิดชอบชีวิตของพระพำยคนนี้ “อำเบลล์ไม่เก่ง
เหมือนคุณแม่ ไม่ได้หล่อตัวสูงเหมือนคุณพ่อ อำเบลล์ยังไม่ค่อยรู้ว่ำ
พระพำยชอบหรือไม่ชอบทำนอะไร ชอบใส่เสื้อผ้ำแบบไหน ชอบกิน
ไอศกรีมรสอะไร...แต่อำเบลล์จะพยำยำมนะคะ อำเบลล์จะดแูลหนใูห้
ดีอย่ำงสุดควำมสำมำรถเลย”

มือน้อยๆ ของหลำนสำวยกขึ้นมำบีบแก้มของเขำเบำๆ “แก้ม 
อำเบลล์นิ่มเหมือนคุณแม่ พำยชอบจับแก้มคุณแม่จนหลับ” 

และเป็นอกีข้อหนึง่ทีเ่ขำต้องจดจ�ำ คอืพระพำยจะเข้ำนอนอย่ำง
สบำยใจได้ ต้องมีแก้มนิ่มๆ ให้บีบ

เสยีงข้อควำมจำกโทรศพัท์ดงัขึน้ตอนยังไม่ส่ีทุม่ดนีกั แต่เพรำะ 
บีรดลเข้ำนอนเร็วกว่ำปกติเลยต้องถูกปลุกให้ตื่นด้วยกำรแจ้งเตือน
อเีมลจำกบรษิทั เขำพยำยำมขยีต้ำเพือ่ปรบัให้ภำพคมชดั ไม่กล้ำขยบั
ตัวแรง แม้กระทัง่โคมหวัเตยีงกไ็ม่เปิด กลวัแสงจะรบกวนหลำนสำวที่ 
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นอนอยู่ข้ำงๆ
ใจควำมในอีเมลเท่ำที่จับได้คือ หนึ่งในห้ำบริษัทที่ส่งประวัติ

เข้ำไปขอฝึกงำนตอบรับกลับมำ และยินดีรับเขำเข้ำท�ำงำนที่บริษัทใน
อกีหนึง่สปัดำห์ข้ำงหน้ำ เท่ำกบัว่ำจะมเีวลำอยูก่บัหลำนสำวเตม็ๆ หนึง่
อำทิตย์ และภำยในหนึ่งอำทิตย์นี้ต้องหำโรงเรียนให้แกให้ได้ ไม่ไว้ใจ
ให้อยู่คอนโดมิเนียมคนเดียวทั้งวันหรอก เรื่องนี้ยังต้องวำงแผนอีก
เยอะเลยทีเดียว

บีรดลดีใจจนแทบจะส่งเสยีงร้อง แต่กต้็องรบีตะครบุปำกตวัเอง
เอำไว้ ยกมือขอบคุณพระเจ้ำไปเรื่อยเปื่อย ก่อนจะคว้ำตัวหลำนสำว
เข้ำมำกอดไว้แน่นๆ อีกครั้ง

“อำได้ฝึกงำนแล้วลูก...เขำรับอำแล้วพระพำย” 
นี่เหรอค�ำว่ำครอบครัว มีคนคอยอยู่ข้ำงๆ รับฟังเรื่องรำวดีๆ 

เขำได้สมัผสัอกีครัง้หลงัจำกพีช่ำยย้ำยลงไปทีภ่เูกต็กว็นันี ้ต่อจำกนีจ้ะ
ไม่ต้องโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วใช่มั้ย ต่อจำกนี้พระพำยคือครอบครัว
ของอำใช่มั้ย

“อำรักหนูนะลูก เป็นเด็กดีของอำนะคะ”
“...”
“พี่บูม เบลล์ได้งำนแล้วนะ ขอให้เขำดีกับเบลล์แล้วรับเบลล์ต่อ

จำกเรยีนจบเลยนะพ่ีบมู ขอให้เบลล์ได้งำนดีๆ มีเงนิเล้ียงลูกพีเ่ยอะๆ”
“...”
“พี่บูม ช่วยเบลล์เลี้ยงพระพำยด้วยนะครับ”
“...”
“เบลล์สญัญำนะว่ำจะดูแลแกให้ดีทีส่ดุ เหมือนทีพ่ีบ่มูดแูลเบลล์

จนเบลล์มีวันนี้”
หลำนจะต้องไม่รู้สกึขำด เขำจะเป็นให้ทัง้พ่อ แม่ และอำที่แสน

ดี ค�ำว่ำครอบครวัไม่จ�ำเป็นต้องมพีร้อมหน้ำพร้อมตำ พ่อ แม่ ลกู หำก
แต่มันคือควำมอบอุ่นที่เรำมีให้แก่กัน กล้ำปรึกษำ กล้ำพูด เคำรพ 
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ซึง่กนัและกนั เป็นทีพ่ึง่พำ เป็นทีป่ลอดภยั เหมือนทีเ่ขำได้รบัจำกพ่ีบมู
มำตลอด 

จนถึงวนันีเ้ขำเคยเป็นผู้รบัมำแล้ว ถงึเวลำทีจ่ะต้องเป็นผูใ้ห้บ้ำง
พรุง่นีคิ้ดเอำไว้ว่ำหลงัจำกดโูรงเรยีนเสรจ็เรยีบร้อย จะซือ้เส้ือผ้ำ

เซตใหม่ให้หลำนสักหน่อย เห็นทีคงต้องยกเซตให้ตัวเองอีกเซต แม้ว่ำ
ฝึกงำนจะใส่ได้แค่ชดุนกัศกึษำกเ็ถอะ แต่เขำจะถอยใหม่ให้หมด อย่ำง
น้อยเสื้อขำวเด่นกว่ำใครก็อำจจะเป็นควำมประทับใจแรกให้เจ้ำนำย
ก็ได้

“...เจอกันนะ Cha’s vin Corporation”
 
“แค่ชื่อบริษัทยังเขียนผิด คุณเป็นเลขาฯมากี่ปีแล้ว” ไม่ได ้

น�้ำเสียงรุนแรง ไม่ใช่ค�ำด่ำทอเสียหำย แต่มันกลับท�ำให้ผู้ที่ได้รับฟัง
ขนลุกชันไปทั้งตัว 

คณุเลขำนกุำรยนืก้มหน้ำรบัผดิ สองมือจกิกันไปก็จกิกันมำเป็น 
กำรท�ำโทษตวัเองไปในตวั คณุชวนิท์ ผูบ้รหิำร Cha’s vin Corporation 
คนใหม่แกะกล่องก�ำลังลงมือปฏิวัติให้บริษัทเดินหน้ำตำมสังคม ไม่ใช่
ย�่ำอยู่กับที่ในขณะที่มองคนอื่นแซงไป ใช้ศักยภำพที่มีอยู่เปี่ยมล้น 
ทักษะด้ำนบริหำรมันอยู่ในสำยเลือด แต่ควำมคิดและทฤษฎีที่น�ำมำ
ใช้มันใหม่ทั้งหมด และสิ่งที่เขำเกลียดที่สุดคือควำมผิดพลำด แม้จะ
เป็นจดุเลก็น้อยทีส่ำมำรถมองข้ำมไป แต่ถ้ำหำกจดุเล็กแค่นียั้งผดิ แล้ว
อนำคตมันจะมีอะไรมำกำรันตีได้ว่ำจะไม่เป็นในจุดที่ใหญ่ขึ้น

“ค...คอื...คือเอกสำรชดุทีต่รวจทำนเรยีบร้อยแล้วอยูก่บัฝ่ำย PA 
ค่ะ แต่ดำรินไม่มำวันนี้ ก...ก็เลยมีแค่ชุดต้นฉบับชุดนี้ให้ท่ำนประธำน
ดูค่ะ”

“รู้ใช่มั้ยว่ำเอกสำรต้องใช้วันนี้”
“ร...รูค่้ะ แต่ดำรนิไม่ได้แจ้งว่ำจะลำหยดุ...เธอหำยไปเฉยๆ เลย 

ตอนนี้ติดต่อไม่ได้”
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“เธออำจจะป่วยจนลุกขึ้นมำโทร.บอกใครไม่ไหว...ผมให้เวลำ
เธอนอนต่ออีกสองชั่วโมง ถ้ำเที่ยงนี้ยังไม่ติดต่อใครกลับมำ...หำ PA 
คนใหม่ได้เลย”

ท�ำงำนในบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นน�ำแนวหน้ำของประเทศ ใน
ต�ำแหน่งทีส่งูถงึผู้ช่วยผู้บรหิำร นัน่หมำยถงึศกัยภำพทีต้่องพร้อมรบัมอื
กับทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เกิดขึ้น หำกเอกสำรชุดนี้เป็นสัญญำซื้อขำยกับ 
หุ้นส่วนจำกต่ำงประเทศที่มีเวลำให้คุณเพียงหนึ่งชั่วโมง แล้วเรำไม่
สำมำรถติดต่อผู้ถือหนังสือสัญญำได้ เงินหลำยร้อยล้ำนที่จะเข้ำสู่
บรษิทักจ็ะหำยไป ถงึเวลำนัน้เธอจะสำมำรถรบัผิดชอบควำมเสยีหำย
ทั้งหมดได้หรือไม่

“หมดเวลำแล้ว...ผมต้องกำร PA คนใหม่”

“ชุดนี้สวย อาว่าเหมาะกับพระพายมากเลย...หนูว่าไงคะ” 
เคยเบื่อเวลำนั่งๆ ยืนๆ รอเพื่อนผู้หญิงเลือกเส้ือผ้ำ แต่พอถึงครำว 
ตัวเองกลับสนุกสนำน เห็นชุดไหนก็ดูเหมำะกับหลำนสำวไปซะหมด 

พระพำย เป็นเด็กน้อยผิวขำว แก้มอมชมพูระเรื่อเหมือนแต่ง
หน้ำ ปำกก็สีพีชอ่อนๆ เอำชุดไหนมำทำบก็ดูเข้ำกับเธอไปหมดเลย 
แขนข้ำงซ้ำยของอำเบลล์ก็เลยเต็มไปด้วยถุงจำกแบรนด์ต่ำงๆ 
มำกมำย พระพำยไม่ร้องงอแงให้อุ้ม แกบอกว่ำชอบเดินมำกกว่ำ
เพรำะคุณพ่อสอนว่ำโตแล้วต้องเดินเอง จะพำเข้ำออกร้ำนไหนก็ไม่
บ่นสักค�ำ ดูสนุกสนำนเหมือนเป็นเพื่อนอีกคนมำกกว่ำ

...ใครบอกว่ำเลี้ยงเด็กยำกวันนี้ขอเถียง...
“พระพำย เดี๋ยวเรำจะไปทำนข้ำวกัน มีเพื่อนๆ ของอำด้วยอีก

สำมคน หนโูอเคใช่มัย้คะ” คยุกนัไว้ก่อนจะได้ไม่ตกใจ ควำมจรงิเพือ่น
ของเขำไม่ได้น่ำกลวัอะไรมำกมำย ออกจะรกัเดก็ด้วยซ�ำ้มัง้ แต่จะเป็น
เด็กอำยุสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยสิ หวิดติดคุกมำแล้วหลำยครั้ง “มีอำพลอย 
อำเจมส์ แล้วก็อำกร ถึงแล้วหนูต้องสวัสดีด้วยนะคะ”
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“ค่ะอำเบลล์”
ไม่นำนก็มำถึงจุดนัดพบ พวกเพื่อนๆ ของเขำดูจะรู้งำนเพรำะ

ว่ำตรงโต๊ะมีเก้ำอี้เสริมของเด็กมำวำงเตรียมไว้ให้แล้ว พอถึงที่หมำยก็
ไม่ต้องบอกอะไรเพิ่ม หลำนสำวยิ้มหวำนก้มหัวสวัสดีเรียงคน ได้สิทธิ
พิเศษหน่อยก็ไอ้พลอย เพรำะเป็นคนเดียวที่คุณอำยอมให้หอมแก้ม
หลำนสำว ส่วนไอ้หัวงูอีกสองคนนั้นอด!

“เสียใจด้วยนะมึง เรื่องพี่ชำย” เจมส์เป็นคนเริ่มพูด 
ตอนแรกพวกมนัสำมคนจะไปงำนศพทีภ่เูกต็ให้ได้ แต่บรีดลเหน็

ว่ำมันไกลแล้วก็ไม่ได้จัดใหญ่โตอะไร อีกอย่ำง...ทั้งหมดเป็นญำติฝ่ำย
พี่สะใภ้ เลยกลัวว่ำจะท�ำอะไรไม่สะดวก ขนำดตัวเองเป็นน้องยังเก้ๆ 
กังๆ สรุปก็เลยท�ำได้แค่ฝำกควำมเสียใจไปถึง แค่นี้ก็ดีมำกแล้ว

“เออ กูโอเคแล้ว”
“พระพำย ท�ำไมถงึน่ำรกัขนำดนีล้กู นีอ่ำพลอยนะคะ อำพลอย

เป็นเพื่อนของอำเบลล์ อำพลอยรักเด็กม้ำกมำก หนูอยำกทำนอะไร
คะ บอกอำพลอยเลยนะลูก เดี๋ยวอำพลอยจัดกำรให้”

พลอยเคยบอกว่ำอยำกมีลูก และพร้อมมำกที่จะเป็นแม่ที่ดี 
ตอนแรกก็ไม่เชือ่หรอก แต่ตอนนีเ้ชือ่แล้วกไ็ด้ เก้ำอีเ้ดก็กลำยเป็นหมนั
เมือ่ตกัอำพลอยนิม่กว่ำ สองคนดจูะสนทิกนัเรว็มำก ซึง่กเ็ป็นเรือ่งทีด่ี 
เพรำะเขำเองเป็นผู้ชำยไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดของผู้หญิง พระพำยมีอำ
พลอยก็เหมือนมีพี่อีกคนคอยให้ค�ำปรึกษำ

“เดี๋ยวกูมำ ฝำกหลำนด้วย...พระพำยขำ เดี๋ยวอำเบลล์มำนะ”
“ค่ะอำเบลล์”
“ใครโทร.มำวะเบลล์”
“ไม่รู้ว่ะ เบอร์แปลก” เขำบอกเพื่อน ก่อนจะรีบออกไปหำมุม

สงบส�ำหรับคุยธุระ “สวัสดีครับ”
[สวัสดีค่ะ คุณบี...เอ่อ...พี...พีรดลใช่มั้ยคะ]
“บีรดลครับ ถูกแล้ว” เหน่ือยจะแก้ชื่อของตัวเองจะแย่ หลำย
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คนชอบคดิไปเองว่ำเขยีนผิด แล้วก็แก้ให้เป็นพีรดลบ้ำงละ ทรีดลกเ็คย
มี จนเคยนึกอยำกเปลี่ยนชื่อตัวเองให้มันไม่แปลก แต่หลำยคนก็บอก
ว่ำแบบนี้เท่ดีออก บำงครั้งเขำเลยเออออไปทั้งชื่อผิดๆ 

[ค่ะ คุณบีรดลติดต่อจำก Cha’s vin Corporation นะคะ]
“อ๋อ ครับผม” จะติดต่อเรื่องอะไรก็ได้ แต่อย่ำมำบอกว่ำอีเมล

เมื่อคืนส่งผิดเชียว ดีใจไปแล้ว เอำกลับคืนไม่ได้นะ!
[ที่คุณบีรดลส่งเรื่องเข้ำมำขอฝึกงำนในต�ำแหน่ง Service  

Manager ใช่มั้ยคะ แต่ตอนนี้ทำงบริษัทก�ำลังหำพนักงำนฝ่ำย PA อยู่
ถ้ำคุณบีรดลสนใจทำงบริษัทจะเพิ่มเงินเดือนให้อยู่ในเรทพนักงำน
ประจ�ำ ไม่ใช่นักศึกษำฝึกงำนค่ะ]

ต�ำแหน่ง PA หรือ Personal Assistant ก็เคยได้ยินมำบ้ำงว่ำ
ลักษณะงำนคล้ำยเลขำฯ ท�ำทุกสิ่งอย่ำงที่นำยต้องกำร ตั้งแต่งำน
เอกสำรจนถึงเรื่องส่วนตัว อย่ำงเช่นจองตั๋วเครื่องบินอะไรเทือกนั้น 
บำงครั้งอำจจะต้องติดตำมไปต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศตำมที่ 
เจ้ำนำยสั่ง

“ต้องท�ำงำนนอกสถำนที่ด้วยหรือเปล่ำครับ ผมไม่สะดวกเรื่อง
นีจ้ริงๆ” ไม่อยำกปฏเิสธหรอก ถ้ำยงัไม่มพีระพำยเขำคงรบัไปแล้ว แต่
ตอนนี้มันไม่ใช่ ถ้ำต้องไปแล้วหลำนจะอยู่กับใคร

[ขอโทษนะคะไม่ทรำบว่ำคุณบีรดลชื่อเล่นว่ำอะไร]
“เบลล์ครับ”
[น้องเบลล์ ช่วยพี่เถอะนะคะ จะโดนท่ำนประธำนกินหัวแล้ว 

คืองี้นะ พีเอของเรำมีเหตุออกไปกะทันหัน แล้วพี่เป็นเลขำฯของบอส 
ตอนนี้ท�ำงำนคนเดียวหัวหมุนมำก ถ้ำปล่อยไปนำนกว่ำนี้พี่ต้องแย่
แน่ๆ พี่ไม่ได้บังคับแค่อยำกขอควำมเห็นใจ]

“...เอ่อ” 
[งำนนอกสถำนที่พ่ีเช็กดูแล้ว สำมเดือนที่น้องมำฝึกงำน 

ท่ำนประธำนไม่มีออกนอกประเทศ มีแต่ดูสำขำต่ำงจังหวัด เรื่องนั้น 
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พ่ีจะรับผิดชอบเอง น้องเบลล์ก็แค่ช่วยพี่ดูในส่วนของงำนเอกสำร  
แล้วก็ตำมที่ท่ำนประธำนสั่งเล็กๆ น้อยๆ นะจ๊ะ อย่ำงน้อยก็ช่วย 
มำต่อชีวิตพี่ไปอีกสำมเดือน ตอนนี้หำคนใหม่ไม่ทันจริงๆ]

“ครับ พีเอก็พีเอ...ตำมในเมลผมต้องเข้ำไปที่บริษัทอำทิตย ์
หน้—”

[พรุ่งนี้จ้ะ พรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะน้องเบลล์]
มันไม่ใช่กำรขอร้องอะ แต่โคตรจะบังคับเลย พูดขนำดนี้ใครจะ

ปฏิเสธได้ลงคอ เรียนบริหำรมำ ท�ำได้ทุกต�ำแหน่งก็จริง แต่ก็อยำกท�ำ
สำยงำนที่ถนัดมำกกว่ำ ได้แค่คิดเพรำะรับปำกไปแล้ว เขำไม่อยำก 
เรื่องมำกเพรำะเป็นกำรฝึกงำนครั้งแรก แถมชื่อบริษัทก็ดีมำกๆ ติด 
อันดับต้นๆ ของประเทศ โอกำสมำก็ต้องรีบคว้ำไว้

“ไอ้พลอย มีที่ฝึกงำนยังวะ” 
“มแีล้ว เริม่งำนอำทติย์หน้ำ” เพ่ือนผูห้ญงิคนเดยีวในกลุม่ก�ำลงั

ง่วนอยูกั่บกำรป้อนอำหำรหลำนสำวสดุทีร่กัตอบ “เม่ือกีใ้ครโทร.มำวะ
เบลล์”

“บริษัทอะ ตอนแรกเขำเมลมำให้กูเริ่มฝึกงำนอำทิตย์หน้ำ แต่
เมื่อกี้โทร.มำให้ไปเริ่มพรุ่งนี้ แล้วโรงเรียนพระพำยเปิดเทอมวันจันทร์
—”

“เอำมำฝำกกูได้ กูว่ำง”
“โอ๊ยมึงงง ขอบคุณน้ำ~ กูจะพำหลำนไปส่งถึงหน้ำห้องมึงเลย 

ไม่ต้องลงมำรับให้เสียเวลำ...วันนี้วันจันทร์ กูรบกวนมึงแค่สี่วันแหละ 
เด๋ียวอำทิตย์หน้ำพระพำยก็ไปโรงเรียนแล้ว...พระพำยขำ สี่วันนี้อำ
เบลล์ต้องไปท�ำงำน พระพำยอยู่กับอำพลอยได้มั้ยคะ แล้วเดี๋ยวตอน
เย็นอำเบลล์ค่อยมำรับหนูกลับ”

“ได้ค่ะ”
“ดจีงั กจูะได้ซ้อมเลีย้งลกูก่อนใคร จะได้มปีระสบกำรณ์ไปสมคัร

กับผู้ชำยในอนำคต”
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“หำผัวให้ได้ก่อน!!!”
“ไอ้กร! เด็กอยู่” เบลล์หันไปตบปำกปกรณ์ดังผัวะ 
“เอ๊ยๆ โทษทีไม่ชินว่ะ ไม่โกรธอำกรนะคะ พระพำย”
“แล้วมึงได้ฝึกงำนที่ไหนวะเตี้ย”
“Cha’s vin อะ ตอนแรกยื่นสมัครเซอร์วิซไป แต่เมื่อกี้เขำโทร.

มำขอเปลี่ยนเป็นพีเอ แล้วเริ่มงำนพรุ่งนี้ โคตรปุบปับเลย”
“ฉิบ...หำย...”
“อะไรวะเจมส์”
“เชี่ยเตี้ย! มึงไม่รู้หรือโง่ ว่ำ Cha’s vin เพิ่งเปลี่ยนให้ลูกชำยขึ้น

มำบริหำรแทนพ่อ แล้วเขำว่ำกนัว่ำโหดกว่ำพ่อคณูสองร้อย ไอทีร่บีหำ
พีเอก็คงโดนไล่ออกอีกตำมเคย”

“กู...กูไม่รู้” เรียกว่ำหน้ำชำกันเลยทีเดียวครับ
“เชีย่เตีย้เอ๊ย ต�ำแหน่งอ่ืนกูจะไม่ว่ำ น่ีพีเอใกล้ชดิประธำนไปอกี 

ไปสะเดำะเครำะห์ก็ดีนะมึง” 
“ไอ้เจมส์ มงึกพ็ดูให้เบลล์คดิมำก ถ้ำมงึไม่ได้ท�ำ’ไรผดิพลำดเขำ

จะด่ำมงึเหรอเบลล์ แต่ถ้ำผดิแล้วเขำไม่เซน็ผ่ำนให้ มงึกแ็ค่ต้องฝึกงำน
ใหม่ จบช้ำกว่ำพวกกูไปปีนึงแค่นั้นเอง”

“เชี่ยพลอยยย ทีหลังไม่ต้องปลอบกูก็ได้นะ” 
“อำเบลล์เป็นอะไรคะ”
“อำเบลล์ก�ำลังเศร้ำลูก...ฮือออ พระพำยช่วยอำเบลล์ด้วย”

“ท่านประธานคะ นีเ่ป็นประวตัขิองพเีอคนใหม่ทีด่ฉินัตดิต่อ
ค่ะ เริ่มงำนได้พรุ่งนี้”

ชวินท์รับเอกสำรมำเปิดดูคร่ำวๆ “เด็กฝึกงำน?”
“ค่ะ ดิฉนัหำได้เรว็ทีส่ดุกม็คีนนีแ้ค่คนเดยีว ระยะเวลำสำมเดอืน

ดิฉันจะพยำยำมหำคนใหม่ให้เร็วที่สุดค่ะ แต่ถ้ำเด็กคนนี้ท�ำงำน
รอบคอบถกูใจท่ำนประธำน ทำงเรำก็สำมำรถจ้ำงต่อหลงัจำกเรยีนจบ
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ได้เลย” คุณเลขำฯพยำยำมอธิบำยอย่ำงละเอียดที่สุด 
“เกรดก็ไม่ได้แย่”
“ค่ะ เรียนดีจนได้ทุน เคยได้รับทุนซัมเมอร์ที่ประเทศสิงคโปร์

จำกมหำวิทยำลัย เรื่องภำษำดิฉันคิดว่ำไม่มีอะไรน่ำเป็นห่วง ถึงจะยัง
ไม่เคยมีประสบกำรณ์ แต่ดิฉันจะพยำยำมสอนงำนให้ดีที่สุดค่ะ”

“อมื” โปรไฟล์ชวีติดไูม่เลว เรยีนโรงเรยีนนำนำชำต ิมหำวทิยำลยั
เอกชนช่ือดัง แถมเคยได้ทุนไปเรียนเมืองนอก ใบประวัติที่ถูกส่งตรง
จำกทำงมหำวิทยำลัยทุกช่องกรอกข้อมูลครบ เว้นไว้แค่ตรงชื่อบิดำ
มำรดำที่ถูกขีดละไว้นั่นเป็นจุดหนึ่งที่สะดุดตำ 

ชวินท์เป็นคนที่เก็บรำยละเอียดเก่ง เพื่อดูว่ำใครมีจุดอ่อนตรง
ไหน หำกเป็นจุดอ่อนของบริษัทคู่แข่ง เขำจะใช้ตรงนี้เพื่อเล่นงำน แต่
ถ้ำเป็นจุดอ่อนของคนรู้จัก เขำจะพยำยำมปกป้องไม่ให้มีอะไรเข้ำไป
กระทบกระเทือน อย่ำง PA คนใหม่ จุดอ่อนข้อแรกก็คือพ่อและแม่ ที่
ไม่มีเหมือนกับคนอื่นๆ 

“แต่ท่ำนประธำนคะ คนนีเ้มตตำหน่อยนะคะ ตอนแรกน้องเขำ
สมัครอีกแผนกนึง แต่ดิฉันไปขอร้องมำ ถ้ำน้องเขำท�ำอะไรผิดไปบ้ำง
ท่ำนประธำนอย่ำเพิ่งแจ้งกับมหำวิทยำลัยหรือว่ำไล่ออกเลยนะคะ 
เพรำะมันมีผลต่อกำรเรียนจบ อนำคตของน้องเขำเลยนะคะ” พูดดัก
เอำไว้ก่อน ขอควำมเห็นใจและเมตตำ มันโคตรจะเสี่ยงกับกำรท�ำ
หน้ำที่ตรงนี้ ถ้ำหำกเป็นพนักงำนธรรมดำ ถูกไล่ออกก็แค่หำงำนใหม่ 
แต่กบันกัศกึษำฝึกงำนมนัเป็นเรือ่งของอนำคตเตม็ๆ ตวัของคณุเลขำฯ
ก็ไม่ได้อยำกขึน้ชือ่ว่ำเป็นหนึง่ในคนทีท่�ำลำยอนำคตอนัสดใสของเดก็
ตำด�ำๆ ที่เป็นคนหลอกมำ

“ผมดูใจร้ำยขนำดนั้นเลย?”
“ก็...กไ็ม่หรอกค่ะ” ไม่เหลอืเลยค่ะท่ำนประธำน ค�ำว่ำใจร้ำยมนั

ยังไม่ยิ่งใหญ่พอต่ำงหำก 
“ลองดูก็ไม่เสียหำย ผมเองก็เคยเป็นเด็กท�ำไมจะไม่รู้”
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“ค่ะ ถ้ำพรุ่งนี้น้องมำเมื่อไหร่ดิฉันจะพำมำพบท่ำนประธำนนะ
คะ” คณุเลขำฯยิม้ให้ก่อนจะล่ำถอยออกไป โชคดทีีท่่ำนประธำนเมตตำ 
งำนต�ำแหน่งใหญ่ขนำดนี้อย่ำงน้อยต้องมีประสบกำรณ์สองปีขึ้นไป 
Cha’s vin ถึงรับ แต่นี่เด็กฝึกงำน แบบว่ำใหม่แกะกล่อง ไม่รู้เหมือน
กันว่ำน้องจะทนรับควำมกดดันได้มำกน้อยแค่ไหน 

ข้อมูลใหม่ถูกประมวลผลและเก็บกักเข้ำสู่ควำมทรงจ�ำเพียงแค่
เปิดแฟ้มมองผ่ำนๆ เท่ำนั้น

“บีรดล โชธิพัฒน์”
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ตอนที่ 03
คุณอากับวันแย่ๆ

เช้าตรู่ของวัน บีรดลเผื่อเวลารถติดสองชั่วโมงก่อนเข้างาน 
ขุดหลำนสำวจำกเตยีงไปส่งทีค่อนโดฯเพือ่นสำว พระพำยงวัเงยีตืน่มำ
ฟังและรับรู้ว่ำตอนนี้ตนอยู่ที่คอนโดฯอำพลอยแล้ว ตอนเย็นอำเบลล์
ถึงมำรับกลับบ้ำน คอนโดฯอำพลอยเป็นสีชมพู มีของเล่นเยอะมำก
ไม่รูว่้ำไปขนมำจำกไหน แต่ทัง้หมดนีเ้พือ่หลำนสำวโดยเฉพำะ ใครจะ
ว่ำเว่อร์เชิญเลยค่ะ เพรำะเว่อร์จริงๆ 

พีเ่ลขำฯคนเมือ่วำนช่ือว่ำพ่ีเกว เขำโทร.มำอกีครัง้ตอนช่วงหวัค�ำ่ 
บอกรำยละเอียดของงำนอีกเล็กน้อย เข้ำงำนแปดโมงครึ่ง เก้ำโมง
ถือว่ำสำย แต่แปดโมงควรสแตนด์บำยเพรำะเจ้ำนำยจะมำเวลำ
ประมำณนั้น ซึ่งที่อธิบำยมำทั้งหมดคือเขำต้องพร้อมท�ำงำนในเวลำ
แปดโมงตรง บอกแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วไหม ขนำดยังไม่เจอหน้ำยังแอบ 
ขนลุกเบำๆ เลย

สู้ๆ เว้ยไอ้เบลล์
เจ็ดโมงสี่สิบห้ำรถ Eco Car คันเล็กจอดเข้ำที่เรียบร้อย บีรดล

ลงจำกรถสะพำยกระเป๋ำใบเก่ง ส่องเงำกับแสงสะท้อนประตูรถ กำร
แต่งกำยวันนี้คือชุดนักศึกษำถูกระเบียบตั้งแต่หัวจนถึงเท้ำ เสื้อ
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นักศึกษำขำวจั๊วะสะท้อนแสง รีดเรียบจีบเป็นจีบ ทรงผมก็ไม่ได้เซต
อะไรมำกมำย เรียบร้อยสุดๆ

“น้องเบลล์!!!”
“ส...สวัสดีครับ” ใครวะ บีรดลคิดในใจ แต่น�้ำเสียงแบบนี้คงไม่

พ้น...
“นี่พี่เกวเอง เกวลินจ้ะ คนที่คุยกันเมื่อวำนไง”
“อ๋อครับ สวัสดีครับพี่เกว” ยกมือไหว้ทักทำยคนอำยุมำกกว่ำ
“เชิญๆ นี่คือบริษัทของเรำเอง บอสยังไม่มำแต่อีกไม่เกินห้ำ

นำทีคงจะถึง...เรำไปเตรียมพร้อมกันดีกว่ำเนอะ” 
บรีดลถกูดันหลงัให้เดินน�ำหน้ำ เกวลนิชีใ้ห้ดคูร่ำวๆ ว่ำตรงไหน

คือแผนกอะไร แนะน�ำให้รู้จักกับหลำยคนที่เดินผ่ำน ซึ่งทุกคนก็ดูจะ
เป็นมิตร แล้วก็ท�ำมือสู้ๆ ให้ แปลกๆ ไงก็ไม่รู้ แค่ท�ำงำนท�ำไมต้องสู้ 

กดลิฟต์ชั้นยี่สิบสอง พี่เกวบอกว่ำนั่นคือชั้นของเรำ ไม่นำน
ประตูก็เปิดออกอัตโนมัติ บรรยำกำศเย็นยะเยือกตีเข้ำที่หน้ำแทบ
หงำย ทุกอย่ำงแตกต่ำงจำกชั้นล่ำงโดยสิ้นเชิง ทั้งหมดแบ่งเป็นห้องๆ 
เหมอืนโรงแรมยงัไงอย่ำงงัน้ ทีห่น้ำประตจูะมชีือ่และต�ำแหน่งปะไว้อยู่ 
อ่ำนแล้วมีแต่สูงๆ ทั้งนั้น รองประธำนกรรมกำรฝ่ำยนั้นฝ่ำยนี้กระจุก
รวมกันที่ชั้นเดียว พี่เกวพำเดินไปจนสุดทำง ก็เจอกับประตูบำนใหญ่
สุด ตรงหน้ำห้องน้ันมีคอกก้ันสองคอก คอกหนึ่งคือแผนกบัญชีซึ่งมี
นั่งอยู่ประมำณห้ำคน ส่วนอีกคอกมีสองโต๊ะด้ำนหน้ำของพี่เกว และ
ด้ำนหลังก็คือของเขำ

พ่ีเกวสั่งให้เด็กใหม่ท�ำควำมคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์ตรงหน้ำ 
แล้วจดัของให้เข้ำทีเ่ข้ำทำงตำมใจเลย ซึง่เขำก็ท�ำตำมแต่กไ็ม่ได้วุน่วำย 
ของส่วนตัวไม่ได้มีอะไรมำกนอกจำกรูปคู่ของอำเบลล์กับพระพำยที ่
ได้มำจำกตู้สติ๊กเกอร์เมื่อวำนนี้ ไม่ได้มีกรอบสวยๆ ส�ำหรับตั้งโชว์ แค่
ใช้คลิปหนีบมันเข้ำกับกระป๋องใส่ปำกกำอันเดิมที่วำงอยู่ก็พอแล้ว 

“ท่ำนประธำนมำ” 
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สิ้นเสียงเตือนจำกพี่คนหนึ่งในแผนกบัญชี ทุกคนยืนขึ้นพร้อม
เพรยีงโดยไม่ได้นดัหมำย เดก็ใหม่กท็�ำตำมไปอย่ำงงงๆ คณุชวนิท์ ตวั
สูงใหญ่กว่ำในรูปที่นั่งค้นหำจำกอินเทอร์เน็ตอยู่เยอะพอควร กะด้วย
สำยตำน่ำจะรำวๆ ร้อยแปดสิบห้ำถึงร้อยเก้ำสิบ แถมไม่ได้ดูเก้งก้ำง
เพรำะด้วยร่ำงทีห่นำท�ำให้ดสูมส่วน ผวิสนี�ำ้ผึง้ เหน็แค่เพยีงเสีย้วหน้ำ
ก็รู้ว่ำดูดีโคตรๆ ถ้ำหล่อได้แบบนี้บ้ำงจะไปเป็นดำรำ ไม่ท�ำแล้วงำน 
บริหำรน่ะ

“ปะ เดี๋ยวพี่พำไปแนะน�ำกับท่ำนประธำน”
“เอำเลยเหรอครับพี่เกว”
“ให้ท�ำใจก่อนก็ด้ะ”
“ขอบคุ—”
“หมดเวลำจ้ะ ไปกันเถอะ”
‘ชวินท์ ภาษยวาทิน กรรมการผู้จัดการ’ 
ป้ำยหน้ำห้องทีไ่ม่มอีะไรมำกมำย แต่ท�ำให้พนกังำนใหม่ร้อนๆ 

หนำวๆ คล้ำยจะจับไข้
ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!
“ขออนุญำตค่ะท่ำนประธำน”
ไม่มเีสยีงอะไรตอบรบั พีเ่กวดนัประตเูข้ำไปก่อนจะผำยมอืเชญิ

เดก็ฝึกงำนใหม่แกะกล่อง บรีดลตัวชำวำบเม่ือสัมผสัได้ถงึรงัสีอะไรบำง
อย่ำง ที่กลัวนี่ไม่ได้อะไรนะ โดนไซโคมำเยอะมำกว่ำโหดงู้นงี้ ในเน็ต
ยังมิวำยมีกระทู้จำกพนักงำนเก่ำๆ ที่โดนไล่ออกไปมำเขียนเรียกร้อง
หำควำมยุติธรรม 

ไอ้เบลล์สู้ๆ 
ไม่สู้แล้วได้ไหมวะ...
“ท่ำนประธำนคะ นี่ค่ะ บีรดล โชธิพัฒน์ เด็กฝึกงำนคนใหม่ที่

ดิฉันบอก”
“สวัสดีครับ...ท่ำนประธำน”
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สบตำเพยีงแวบเดยีว บรีดลกก้็มหน้ำมองมือตวัเองอีกครัง้ และ
สัญญำว่ำจะไม่เงยอีกถ้ำเขำไม่เรียก สำยตำคมยิ่งกว่ำมีด ตอนนี้ตำม
เนื้อตัวโดนบำดไปกี่แผลแล้วก็ไม่รู้

“ไม่รู้อะไรให้ถำม อย่ำคิดเอง งำนช้ำได้ แต่ต้องไม่ผิดพลำด...
ถ้ำท�ำแค่นี้ได้ก็ไม่มีอะไรน่ำกลัว”

“ครับ...ท่ำนประธำน”
นี่ถือว่ำเป็นค�ำปลอบได้มั้ยนะ ท่ำนประธำนพูดแค่นั้นก่อนจะ

พยักหน้ำให้ทั้งหมดออกไป หลังจำกนั้นพี่เกวก็มำพูดงำนคร่ำวๆ ให้
ฟัง ซึง่กไ็ม่ได้มอีะไรหนกัหนำ แค่ตรวจทำนเอกสำรจำกทกุแผนกก่อน
จะน�ำไปให้ท่ำนประธำนเซ็น ย�้ำ! ทุก! แผนก!!!

 เกิดมำไม่เคยล้ำขนำดนี้มำก่อน บีรดลวำงแฟ้มเอกสำรฉบับที่
เจด็ของวนันี ้ยกมอืบดิขีเ้กยีจสะบดัควำมเมือ่ยล้ำออกไป มองนำฬิกำ
เป็นเวลำเที่ยงตรงแล้ว พี่ๆ แผนกบัญชีก็พำกันลงไปพัก เขำก�ำลังจะ
เอ่ยถำมพ่ีเกวว่ำถึงเวลำแล้วหรือยัง เพรำะตอนนี้ท้องประท้วงหนัก
มำก แต่เลขำฯสำวสวยก็หันมำหำตั้งแต่ยังไม่ได้เอ่ยปำก

“น้องเบลล์อยำกทำนอะไรจ๊ะ นี่เมนู”
เล่มเมนูเหมือนในร้ำนอำหำรหรูๆ สักร้ำนยื่นมำให้ เขำรับไป

แบบงงๆ “ที่บริษัทมีร้ำนนี้ร้ำนเดียวเหรอครับ”
“เปล่ำหรอกจ้ะ วันไหนท่ำนประธำนมีนัด หรือไปทำนข้ำวกับ

ลกูค้ำเรำกล็งไปทำนทีไ่หนกไ็ด้ตำมปกต ิแต่ถ้ำวันไหนท่ำนประธำนอยู่
เรำก็ต้องอยู่เผื่อท่ำนต้องกำรเรียกใช้ สั่งได้เต็มที่เลยนะจ๊ะ ถ้ำโอกำส
แบบนี้ประธำนจ่ำยให้”

“อ่อ ครับผม” เป็นอีกหนึ่งข้อที่ต้องจ�ำ เขำอยู่เรำต้องอยู่ เขำ 
ไม่อยู่เรำค่อยร่ำเริง

พีเ่กวลนิรบัหน้ำทีโ่ทร.สัง่อำหำรส�ำหรบัเรำทัง้สำมคน รวมท่ำน
ประธำนด้วย ตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ำยสองเป็นเวลำพักเหนื่อย ซึ่งมันเยอะ
พอสมควรหำกเทยีบกบับรษิทัอืน่ ชดุนกัศกึษำถกูระเบยีบเมือ่เช้ำ ตอน
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นี้ถูกพับแขนร่นไปถึงศอก นั่งขัดสมำธิอยู่บนเก้ำอี้นิ่ม 
“ฮัลโหลลล พระพำยของอำเบลล์” กดเข้ำเมนูเฟซไทม์ไม่นำน 

ปลำยทำงก็รับสำย
[ฮัลโหลลล อำเบลล์ของพระพำยยย]
สดใสจริงน้ำ
“คิดถึงจังเลย อยู่กับอำพลอยเด็กดีของอำเบลล์ดื้อรึเปล่ำน้ำ”
[พำยไม่ดือ้ค่ะ ถำมอำพลอย] หลำนสำวเบนกล้องไปหำเพือ่ให้

อำพลอยกำรันตีให้ ซึ่งได้กำรตอบรับเป็นค�ำชมมำกมำย ท�ำอะไรก็ 
น่ำรักไปหมด กินก็น่ำรัก เดินก็น่ำรัก นั่งเฉยๆ ยังน่ำรัก เชื่อแล้วว่ำ
ยำยพลอยน่ะรักเด็ก เชื่อแล้วจริงๆ

“อยำกกอดพระพำยจะแย่แล้ว กลำงวันนี้อำพลอยท�ำอะไรให้
หนูทำนคะ”

[อำพลอยท�ำกบัข้ำวเยอะแยะเลยค่ะ มีผดัผกั แกงจดืเต้ำหู้ แล้ว
ก็หลำยอย่ำงเลย...อร่อยยย] ยกนิ้วโป้งชูให้กล้อง ป่ำนนี้พลอยพินท์
ยิ้มแก้มแตกแล้วมั้ง

“พลอย กินกันสองคนหรือแจกทั้งคอนโดฯ”
[เออน่ำ หลำนกูจะให้กินธรรมดำๆ ได้ไง เนอะพระพำยเนอะ 

กินผักเยอะๆ โตขึ้นจะได้สวยเหมือนอำพลอยเนอะ]
บีรดลท�ำหน้ำเบื่อโลกให้เพื่อนสนิท ก่อนจะปรับเป็นยิ้มหวำน

เมื่อหน้ำจอเปลี่ยนเป็นหลำนสำว “ไหนขอยิ้มหวำนเป็นก�ำลังใจให้อำ
เบลล์หน่อยซิ”

[อำเบลล์สู้ๆๆๆ] แถมจูจุ๊บให้ด้วย
“เท่ำนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะ”

ตอนนี้ก�าลังกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ยืนอมพะน�าอยู่ข้างๆ 
กับพ่ีเกว บีรดลตรวจเช็กใบสัญญำเรียบร้อยตั้งแต่สำมโมงเพรำะเย็น
นี้ท่ำนประธำนมีไปคุยกับลูกค้ำที่ร้ำนอะไรสักร้ำนเขำก็ไม่แน่ใจ พี่เกว
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รับปำกไว้แล้วว่ำจะจัดกำรทุกอย่ำงต่อเอง ห้ำโมงเลิกงำนก็กลับบ้ำน
ได้ปกติ แต่ไม่ใช่แล้วไง 

“จะท�ำงำนกับผม ถึงจะเป็นเพียงแค่สำมเดือนแต่ก็ต้องเรียนรู้
งำนทัง้หมด ถ้ำจ�ำไม่ผดิกำรฝึกงำนคอืหนึง่ในวชิำเรยีน ถ้ำผมเซน็ผ่ำน
ให้คุณไปแล้วในอนำคตศักยภำพของคุณไม่พอจะท�ำงำนในบริษัทอื่น 
ก็เท่ำกับว่ำลำยเซ็นของผมกำรันตีให้คนที่ไม่มีคุณภำพ”

“...”
“ผมพูดผิดตรงไหนมั้ยครับ คุณบีรดล”
“แต่ตอนดิฉันตกลงกับน้องเขำ เรำคยุกันว่ำจะไมเ่บียดเวลำอื่น

นอกจำกเวลำงำนค่ะ อนุญำตให้น้องกลับเถอะนะคะท่ำนประธำน 
เดี๋ยวที่เหลือดิฉัน—”

“นั่นคุณพูดโดยไม่ปรึกษำผมเกวลิน ต�ำแหน่ง PA คืออะไรครับ 
คุณบีรดล...เรียนมำใช่มั้ย อธิบำยให้ผมฟังหน่อยสิ”

“ท่ำนประธำนคะ ไหนว่ำจะไม่ใจร้ำ—”
“ผมไปได้ครับท่ำนประธำน มันเป็นหน้ำที่ของผม...ผมท�ำได้”
“ดีครับ มีปัญหำอะไรอีกมั้ยครับคุณเกวลิน”

หลังออกมาจากห้องเชือด พี่เกวลินขอโทษขอโพยบีรดล
ยกใหญ่ เพรำะผิดค�ำพูดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงำน น้องบอกแล้วแท้ๆ ว่ำ
ไม่สะดวกท�ำงำนนอกเวลำ แล้วก็พูดเองว่ำคงไม่เหมำะกับต�ำแหน่งนี้ 
แต่เกวลินก็ให้ค�ำมั่นสัญญำไปจนน้องยอม และสุดท้ำยทุกอย่ำงก็พัง

“ไม่เป็นไรครับพี่เกว อย่ำคิดมำกเลย” กลำยเป็นว่ำต้องปลอบ
กันไป

สีหน้ำของเกวลินเหมือนจะร้องไห้ออกมำตอนนี้ “พี่ขอโทษ 
น้องเบลล์อยำกย้ำยกลับไปท�ำที่แผนกเดิมมั้ยคะ ที่ที่หนูย่ืนใบสมัคร
มำ พี่ท�ำเรื่องย้ำยให้เดี๋ยวนี้เลย”

“พี่เกว ไม่เป็นไรครับ ตอนนี้ผมลงเรือล�ำเดียวกับพี่แล้วนะ จะ
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ปล่อยพีพ่ำยต่อคนเดยีวได้ไง” ใช่ เขำเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ำยๆ ถ้ำ
หำกว่ำเรื่องแค่น้ีท�ำให้ต้องลำออกหรือย้ำยแผนกหนี อย่ำมำเรียกว่ำ 
บรีดล “ไปเตรยีมตวักนัดกีว่ำเนอะ ต้องออกตอนห้ำโมงไม่ใช่เหรอครบั”

“ฮือ พี่ขอบคุณหนูมำเลยนะลูก ยิ่งเป็นแบบนี้พี่ยิ่งรู้สึกผิด”
“เลิกรู ้สึกผิดได้แล้วครับ พี่เกวครับ ถ้ำนัดเวลำนี้จะเสร็จ

ประมำณกี่โมงเหรอครั—”
“แฟนรอเหรอครับ จะกลับเลยก็ได้นะ ถ้ำแยกแยะไม่ออก

ระหว่ำงเรื่องงำนกับเรื่องส่วนตัว”
ยังไม่ทันพูดจบประโยคก็โดนขัดขึ้นก่อน แล้วมันก็เป็นประโยค

ท่ีท�ำบีรดลเลือดขึ้นหน้ำ ไอ้ข้อที่บอกว่ำไม่ได้ท�ำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัว
เจ้ำนำยคนนี้มันไม่ใช่ ตอนนี้เขำยังไม่ทันท�ำอะไรผิดก็โดนเสียดสีให้
ขุ่นใจอยู่ดี “มีคนรอครับ แต่ไม่ใช่แฟน หรือถ้ำแฟนแล้วท่ำนประธำน
มีปัญหำอะไรเหรอครับ ผมรับปำกแล้วว่ำจะไปก็คือไป”

“ป...ไป ไปกันเถอะค่ะ เดี๋ยวจะรถติด”
ระหว่ำงทำงเดินไปที่ลำนจอดรถ บีรดลก็รีบต่อสำยหำเพื่อน

สนิทแล้วบอกว่ำต้องรบกวนเกินกว่ำเวลำที่ตกลงกันไว้ ไอ้พลอยน่ะ
ไม่มีปัญหำอะไรหรอก แต่กับพระพำยนี่สิ

“อำเบลล์ขอโทษนะคะคนดี นัดกินไอศกรีมของเรำเลื่อนไป 
พรุ่งนี้แทนนะคะ” ภำยในลิฟต์เงียบกริบ บีรดลใช้มือป้องปำกและพูด
ให้เสียงเบำที่สุด แต่ถึงยังไงคนที่ยืนอยู่ด้วยกันก็ได้ยินอยู่ดี ทั้งพี่เกว 
ทั้งคนใจยักษ์ “โถ คนดีของอำ ไม่ร้องไห้นะคะ อำเบลล์จะรีบท�ำงำน
ให้เสร็จแล้วไปรับหนูกลับบ้ำนของเรำน้ำ~” หลำนไม่ได้ร้องไห้เพรำะ
เร่ืองผดินดั แต่พระพำยโยเยอยำกกลบับ้ำน ถงึอยู่กบัอำพลอยจะสนกุ
มำกๆ แต่พอฟ้ำเริ่มมืด เด็กๆ ก็ต้องอยำกกลับที่ของตัวเองเป็น
ธรรมดำ 

“พระพำย อำเบลล์ขอโทษนะลูก อำเบลล์รักพระพำยนะคะ”
 หลำนสำวสงบลงเพรำะเข้ำใจในเหตุผล บรีดลนบัถอืพีช่ำยและ
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พ่ีสะใภ้ทีเ่ลีย้งลกูออกมำได้เป็นเดก็ด ีมคีวำมคิดทีด่ ีมเีหตผุล หำกเป็น
เด็กคนอื่นคงจะร้องไห้จนกว่ำตัวเองจะได้ในสิ่งที่ต้องกำร แต่ประโยค
สดุท้ำยของพระพำยคอื อำเบลล์เหนือ่ยมัย้คะ อำเบลล์สู้ๆ เชือ่ว่ำไม่มี
ใครสอน ทัง้หมดหลำนคดิและพดูออกมำเอง เพรำะหลงัจำกได้คลกุคลี
อยู่ด้วยกันเลยท�ำให้รู้ว่ำเด็กหญิงคนน้ีมีพลังด้ำนบวกเปี่ยมล้น กลับ
เป็นบีรดลเสียเองที่ก�ำลังจะร้องไห้เพรำะคิดถึงหลำนสำวแทบขำดใจ

สองทุม่ครึง่ การเซน็สญัญาคูค้่าเรยีบร้อยไม่มอีะไรผดิพลาด 
หลังจำกส่งแขกกลับแล้ว บีรดลถึงจะกล้ำหยิบโทรศัพท์ขึ้นมำเช็ก เป็น
ข้อควำมจำกพลอยที่รำยงำนสถำนกำรณ์ว่ำ พระพำยงอแงบ้ำงแต่ไม่
มำก แล้วอนัล่ำสดุท�ำให้เขำโล่งใจมำกๆ คอืพระพำยอำบน�ำ้แล้วกน็อน
หลับแล้ว เบลล์ไม่ต้องห่วง เขำยิ้มก่อนจะส่งข้อควำมขอบคุณสั้นๆ 
ตอบกลับไป 

รถของท่ำนประธำนมำจอดรับอยู่ด้ำนหน้ำ บีรดลก้ำวขึ้นไปนั่ง
เบำะว่ำงข้ำงคนขับ ส่วนด้ำนหลังเป็นท่ำนประธำนและพี่เกว เขำจอด
รถไว้ที่บริษัทตำมค�ำสั่ง นับเป็นเรื่องที่ดี ถึงแม้ว่ำจะมีรถใช้ตั้งแต่
มหำ’ลัยปีหนึ่ง แต่เป็นคนที่ไม่คุ้นชินกับทำงสักเท่ำไหร่ ถนนตรงไหน
มนัก็ดูจะเหมอืนกนัไปเสยีหมด ถ้ำหำกปล่อยให้ขบัตำมไปร้ำนอำหำร 
มีหวังคงถึงตอนเขำคุยกันเสร็จแล้ว

บรรยำกำศในรถเงียบสนิท เพรำะท่ำนประธำนไม่ชอบเสียงดัง 
ไม่ว่ำจะเพลงหรือข่ำวก็ไม่เอำทั้งสิ้น จดจ่ออยู่แต่กับโน้ตบุ๊กหนึ่งตัว 
ไม่รูว่้ำมงีำนอะไรให้ท�ำนักหนำเหมอืนกัน แต่อย่ำงว่ำแหละ ไม่เคยเป็น
ผู้บริหำรจะไปรู้ได้ไง คิดอะไรเพลินๆ ได้แค่แป๊บเดียวเสียงโทรศัพท์ก็
ดังข้ึน บีรดลกดตัดสำยเฟซไทม์ทิ้งเพรำะจังหวะนี้คงรับไม่ได้ รีบต่อ
สำยเป็นโทรศัพท์ปกติกลับไป

[มึง งำนเสร็จยังวะ ขอโทษที่รบกวนนะเว่ย]
“มี’ไรพลอย พระพำยท�ำไม”
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[เหมอืนฝันร้ำยอะ อยู่ดีๆ หลำนก็สะดุง้ตืน่ขึน้มำร้องไห้ไม่หยดุ 
เอำแต่หำพ่อแม่ ไม่รู้จะปลอบยังไงแล้วว่ะ นี่ไอ้กรช่วยอุ้มอยู่] 

เดือดร้อนไปถึงปกรณ์ที่อยู่คอนโดฯเดียวกับพลอยพินท์ถัดขึ้น
ไปอกีสองชัน้ แต่ดทู่ำว่ำจะไม่เวร์ิกเท่ำไหร่ เพรำะเสยีงร้องไห้ของหลำน
สำวยังดังลอดออกมำให้ได้ยินอยู่เลย

“กูขอคุยกับพระพำย”
[ฮึก...อำเบลล์...ฮือออ]
“พระพำยของอำ” แค่เสยีงร้องไห้ใจกแ็ทบจะสลำย “หนฝัูนอะไร

คะ ฝันร้ำยเหรอลูก คนดีเล่ำให้อำฟังได้มั้ยคะ” ตอนนี้เขำลืมแล้วว่ำ
บนรถมีใครบ้ำง ไม่ได้เบำเสียงเพรำะเกรงใจคนด้ำนหลังเหมือนเมื่อ 
สกัครู ่จะถกูด่ำถกูว่ำหรอืไล่ลงจำกรถเขำกไ็ม่เก่ียง ขอแค่พระพำยคนดี
หยุดร้องไห้ก็พอ

[พำยคิดถึง...ฮึก...แม่...ย...อยำกหำคุณแม่...ฮึก]
“คุณแม่ก็มองพระพำยอยู่บนฟ้ำไงคะ คอยมองหนูอยู่กับคุณ

พ่อข้ำงบนไง แต่ว่ำตอนนี้หนูร้องไห้แบบนี้ คุณพ่อคุณแม่ต้องโกรธอำ
เบลล์มำกแน่ๆ เลยที่เลี้ยงหนูได้ไม่ดี”

[ฮึก...ไปหำคุณแม่...อึก...ไม่ได้เหรอคะ]
“คนดีขำ ตอนน้ีพระพำยอยู่กับอำเบลล์มีควำมสุขมั้ยคะ” เขำ

ไม่ได้รอให้หลำนสำวตอบกลบัมำ “...แต่อำเบลล์มคีวำมสขุมำกๆ เลย
น้ำ~ ตอนที่ไม่มีพระพำย อำเบลล์อยู่คนเดียวตลอด เหงำมำกๆ เลย 
ถ้ำพระพำยจะไปอยูก่บัคณุแม่ อำเบลล์กต้็องอยูค่นเดยีวอกี...พระพำย
จะทิ้งอำเบลล์เหรอคะ”

[ไม่ค่ะ...อึก หนูไม่ทิ้งอำเบลล์]
“พระพำยรักอำเบลล์มั้ยคะ”
[ร...ฮึก...รัก]
“ถ้ำอำเบลล์ร้องไห้พระพำยจะเสียใจมั้ยคะ”
[เสียใจค่ะ]
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“แต่ว่ำตอนนีพ้ระพำยก�ำลงัร้องไห้...อำเบลล์กเ็สยีใจเหมอืนกนั
นะ แสดงว่ำอำเบลล์ไม่เก่งเลย เลี้ยงพระพำยยังไงให้ร้องไห้ขนำดนี้”

[ม...ไม่ร้องแล้วค่ะ]
“เก่งมำกที่สุดเลยค่ะ ถ้ำพระพำยร้องไห้เยอะกว่ำนี้อำเบลล์จะ

ร้องด้วยแล้วนะ...หนูคะ หนูเดินไปขอน�้ำอำพลอยดื่มก่อนนะคะ แล้ว
เดี๋ยวอำเบลล์เล่ำนิทำนกล่อมหนูนอนดีมั้ยเอ่ย”

[ค...คิดถึงอำเบลล์ อยำกกอดอำเบลล์]
“อำเบลล์ก�ำลังกลับไปแล้วค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะ ถ้ำหนูหลับไป

แล้วยงัไงอำเบลล์กจ็ะอุม้หนกูลบัคอนโดฯนะคะ เดีย๋วเรำกลบับ้ำนกนั
นะ”

หลำนสำวท�ำตำมค�ำขอทุกอย่ำงไม่ผิดเพี้ยน พระพำยหยุด
ร้องไห้ วำงโทรศัพท์อำพลอยเอำไว้ที่เตียง ออกไปขอน�้ำดื่ม แล้วกลับ
เข้ำมำอกีครัง้ นอนฟังนทิำนจำกคณุอำสดุทีร่กัจนเสยีงตอบโต้เริม่เงยีบ
ไป 

“คนดีของอำหลับแล้วสินะ อำขอโทษนะลูกที่เลี้ยงหนูได้ไม่ดี
เท่ำไหร่ แต่อำรักหนูนะคะพระพำย หลับฝันดีค่ะคนดีของอำเบลล์” 

ยิ่งเลี้ยงก็ยิ่งหลงรักเด็กคนนี้ รักแบบไม่มีข้อแม้ รักจริงๆ ไม่ใช่
เพรำะถูกบังคับโดยหน้ำที่ แบบน้ีคงไม่เวิร์กถ้ำต้องกลับดึกดื่นแล้ว
หลำนสำวร้องไห้ทุกคืน เขำอำจจะต้องยอมละทิ้งศักดิ์ศรี ทิ้งค�ำพูด 
แล้วขอย้ำยแผนกอย่ำงที่พี่เกวเคยบอกไว้ 

เพื่อดวงใจของอำแล้ว ท�ำได้ทุกอย่ำงนั่นแหละ  

นกัศกึษาฝึกงานชงิบอกลาตัง้แต่รถยังไม่ทนัจอดสนิท ไม่รอ
ให้ระบบปลดล็อกอัตโนมัติท�ำงำน ระบบอัตโนมือนี่แหละดันแกนมัน
ซะเลยเร็วดี แค่เพยีงพรบิตำเดยีว Eco Car คนัเลก็กพ็ุง่ทะยำนควำมเรว็
เหมอืนเครือ่งบนิก�ำลงัจะขึน้ จำกทีไ่ด้ฟังๆ กพ็อรูว่้ำต้องรบีไปท�ำหน้ำที่
คุณอำแสนดี ได้ยินชัดทุกค�ำพูด ตอนนี้เลยเริ่มรู้สึกผิดหน่อยๆ
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“ท่ำนประธำนคะ เกวจะให้น้องเบลล์ย้ำยไปฝึกงำนแผนกเดมิที่
น้องยื่นสมัครนะคะ เกวสงสำรน้อง แล้วก็ไม่อยำกผิดค�ำพูดด้วย เกว
ไม่รู้ว่ำน้องมีภำระอะไร แต่เขำอุตส่ำห์บอกข้อแม้กับเกวแล้ว ซึ่งเกว
รับปำกว่ำท�ำได้ แต่ถ้ำไม่ได้แบบนีเ้กวกค็งต้องยอม” หมดเวลำงำนแล้ว 
ค�ำแทนตัวว่ำดิฉันก็จบลงไปด้วย ตอนนี้ไม่มีท่ำนประธำน ไม่มีคุณ
เลขำฯ มีแค่เพื่อนร่วมงำนเท่ำนั้น

“ท�ำไมคุณดูแคร์เขำจัง ผมเป็นเจ้ำนำยคุณนะเกวลิน”
“ตอนนี้หมดเวลำงำนแล้วค่ะ คุณชวินท์!”
“แล้วน่ีไม่รบีกลบับ้ำนหรอืไง เด๋ียวสำมคีณุกม็ำโวยวำยทีบ่รษิทั

อีก”
“กลับแน่ค่ะ เกวขอพูดในฐำนะที่เคยเป็นเลขำฯของคุณชำนน

นะคะ คุณชวินท์เป็นคนเก่ง ท�ำงำนได้ดีเหมือนกับพ่อ บริษัทก้ำวหน้ำ
เร็วมำก แต่เหมือนคุณชวินท์วิ่งน�ำไปอยู่คนเดียว สมัยคุณชำนน ทุก
อย่ำงเป็นไปช้ำๆ ค่อยๆ เปลีย่นแปลง เดนิไปพร้อมกบัพวกเรำ จงูมอื
กันไป ใครล้มก็หยุดช่วย แต่ตอนนี้คุณรู้มั้ยคะว่ำคุณไม่เคยหยุดช่วย
ใคร ใครล้ม ใครขวำงทำงคุณก็เขี่ยทิ้ง” เกวลินไม่ได้กล้ำเกินตัว แต่
เพรำะเธอรูว่้ำคณุชวนิท์เคำรพเธอไม่น้อยไปกว่ำท่ำนประธำนคนเดมิ 
ที่กล้ำพูดก็เพรำะว่ำเด็กหนุ่มคนนี้ก็ยอมรับฟังเช่นกัน 

ตัง้แต่วนัแรกทีก้่ำวขึน้มำยนืบนจดุสงูสดุ ค�ำเดยีวทีเ่ขำบอกและ
ขอให้ช่วยคือ ‘ถ้ำผมท�ำอะไรไม่ดีหรือว่ำผิดไป ขอให้คุณเกวลินช่วย 
ตักเตือนผมด้วยนะครับ ผมพร้อมจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตัวเองเหมำะ
สมกับต�ำแหน่งผู้บริหำรมำกที่สุด’ และเกวลินก�ำลังท�ำตำมค�ำขอทุก
ประกำร

“ผมดูแย่ขนำดนั้นเลยเหรอครับ”      
“ให้พูดตรงๆ เลยมั้ยคะ”
“ไม่ต้องตอบก็พอรู้แล้วครับ เอำเป็นว่ำผมขอโทษ จะพยำยำม

คิดให้มำกๆ ใส่ใจควำมรู้สึกคนอื่นให้เยอะๆ”
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“ดค่ีะ ขอตวันะคะ ป่ำนนีส้ำมดีฉินัคงสำปแช่งคณุอยู ่พรุง่นีเ้จอ
กันนะคะท่ำนประธำน”

“เดี๋ยวครับ”
“...”
“อย่ำเพิ่งย้ำยบีรดลเลยนะครับ ผมจะลองเปลี่ยนตัวเอง”
“...”
“กับเขำเป็นคนแรก”

บีรดลมาถึงคอนโดฯของเพื่อนในเวลาสามทุ่มครึ่ง หลาน
สำวคนดีหลับสนิทอยู่บนเตียงในห้องนอน เขำรีบล้ำงมือล้ำงไม้ให้
สะอำด ถือกระเป๋ำของหลำนแล้วอุ้มแกขึ้นพำดบ่ำ กระซิบเบำๆ ว่ำ
อำเบลล์มำรับหนูกลับบ้ำนแล้ว พำรวีขยับตัวเล็กน้อยแต่ไม่ได้ตื่นขึ้น
มำ เพรำะนี่ก็เลยเวลำนอนมำมำกคงจะหลับสนิทแล้วจริงๆ

“ขอบคุณนะพลอย กรด้วย กูไม่เอำแบบนี้แล้วว่ะ”
“วันแรกก็โดนเลยเหรอมึง”
“เออ ถ้ำยังเป็นแบบน้ีอีกกูคงต้องท�ำเรื่องขอย้ำยแผนก ถ้ำ 

ไม่ได้ก็หำที่ฝึกงำนใหม่”
“ใจเย็นดิวะมึง ค่อยๆ ปรับกันไป”
“ถ้ำกูเองมันไม่มีปัญหำหรอก แต่กูไม่อยำกให้พระพำยร้องไห้ 

รบกวนมึงพวกอีก เกรงใจว่ะ”
“คิดมำกมึง กูเต็มใจ กลับได้แล้วหลำนจะได้นอนสบำยๆ”
“เออๆ ขอบคุณมึงนะเว่ย”

“พระพายขา ถงึบ้านของเราแล้วนะลกู อาเบลล์เชด็ตวัเปลีย่น
เสื้อผ้ำให้น้ำ~” บีรดลยังไม่ได้เปิดเครื่องปรับอำกำศในทันที เขำถอด
เสือ้ผ้ำของหลำนสำวออก ใช้ผ้ำขนหนบูดิหมำดซบัไปตำมใบหน้ำ และ
ร่ำงกำยเล็กๆ ประแป้งเด็กหอมๆ ให้แล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดนอนผ้ำนิ่ม



41

~ NEERANAN ~

เพื่อให้สบำยตัวขึ้น
“อำเบลล์~”
“อำท�ำหนูตื่นเหรอลูก...ขอโทษนะคะ” 
“ขอแก้มอำเบลล์” ยกมอืขึน้ขย�ำเหมอืนจบัปนูำ เอำเป็นว่ำรูก้นั 
บีรดลต้องสละเวลำนอนครึ่งชั่วโมงให้หลำนสำวบีบแก้มจน

เคลิ้มหลับไปอีกครั้ง แล้วจึงพำตัวเองออกไปอำบน�้ำบ้ำง เขำกลับเข้ำ
มำพร้อมผ้ำขนหนผูนืเลก็โปะอยูบ่นหวั วนัน้ีทัง้วันเหมือนร่ำงจะแหลก 
คงไม่มีอำรมณ์เชด็ผมให้แห้ง จะไดร์กก็ลวัเสยีงดงัรบกวนหลำนสำวจน
ตื่น นอนมันทั้งเปียกๆ แบบนี้คืนเดียวดอกเห็ดคงไม่งอกข้ึนหัว 
หรอกมัง้ คดิเข้ำข้ำงตัวเองใช้ผ้ำขยุ้มผมแรงๆ สำมท ีก่อนจะทิง้ตวันอน
ข้ำงหลำนสำว 

ครืด!
แสงสว่ำงวำบจำกหน้ำจอโทรศพัท์ ท�ำเอำตำเขำแทบบอด เลย

ต้องเอือ้มมอืไปเปิดโคมไฟหวัเตยีงอกีครัง้ ใครส่งข้อควำมอะไรมำตอน
นี้ คนจะหลับจะนอน ไร้มำรยำท!

ด่ำไปก่อนแล้วทั้งที่ยังไม่รู้ว่ำเป็นใคร
‘โอกำสหน้ำต่อไปถ้ำมีงำนนอกเวลำจะแจ้งก่อนล่วงหน้ำครับ’
“ชำ—ชำวิน...ชวินท์!!! ท่ำนประธำน!” ไปได้ไลน์มำจำกไหน

เนี่ย!!!
ครืด!
‘ถ้ำหำกวันนี้ท�ำให้คุณเดือดร้อน ผมต้องขอโทษด้วยครับ’
คนอะไรใช้โปรแกรมแชทธรรมดำให้เหมือนกับแผ่นจำรึกจำก

สมยักรงุศร ีภำษำโคตรจะทำงกำร ขนำดน้ีแล้วเขำต้องใช้ค�ำรำชำศพัท์
ตอบกลับไปมั้ยเนี่ย

ได้แค่คิดเท่ำนั้นแหละ เพรำะก็กล้ำพิมพ์ตอบกลับไปแค่ 
‘ขอบคุณที่เข้ำใจครับ’ ไม่ได้ประชดประชัน แต่ขอบคุณจริงๆ ถ้ำหำก
ท่ำนประธำนรู้สึกผิดจริงอย่ำงที่พูด ไม่ใช่ว่ำมำหลอกให้ตำยใจ แล้ว
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~ คุณอาเบลล์ ~

พรุง่นีก้โ็ขกสบัต่อ สำบำนว่ำนอกจำกจะเอำค�ำขอบคณุคนืแล้ว จะสำป
แช่งแถมไปให้ด้วย

ครืด!
‘ขอโทษที่ตอนแรกไม่เข้ำใจครับ’
ครืด!
‘พรุ่งนี้เจอกันครับคุณเบลล์’
มมีมุอ่อนโยนแบบนีเ้หมอืนกนัเหรอวะเนีย่ ท่ำนประธำนขีเ้ต๊ะ!!!


