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ทันทีที่ประตูร้านเสื้อผ้าแบรนด์เนมเปิดออก ฝูงชนต่าง 

กรูกนัเข้าไปคว้าเสื้อผ้าที่ตวัเองหมายตาเอาไว้ การมารวมตวักนัอย่าง

ไม่ได้นดัหมายจากทั่วสารทศินี้ มแีรงดงึดดูจากตวัอกัษรภาษาองักฤษ

เพยีงสี่ตวัที่ทรงพลานภุาพเหลอืเกนิ 

ตวัอกัษรสี่ตวัที่ว่านั้นกค็อื S A L E 

“คณุๆ ตวันั้นน่ะ มนัไม่ลดราคานะ ดูดีๆ  ถ้าลดราคาที่ป้ายต้อง

แต้มสแีบบนี้ สงสยัมคีนหยบิมาผดิแล้วไม่ยอมเอาไปแขวนไว้ที่เดมิ” 

รสา หญงิสาวร่างเลก็ ท่าทางทะมดัทะแมงบอกชายหนุม่ร่างสงู

ที่ยนืท�าหน้างงอยู่ท่ามกลางฝูงชน เขาก�าลงัหยบิเสื้อยดืคอกลมสขีาว

พลิกไปมาอย่างไม่สนใจราคาของมันนัก เพียงแค่อยากจะดูให้แน่ใจ

ว่าเป็นรุ่นที่เขาอยากได้หรือไม่ จนกระทั่งมีหญิงสาวมาสะกิดบอก  

ชายหนุ่มจงึมองเธอผ่านแว่นกนัแดดที่สวมอยู่ด้วยความสนใจ

ดวงตากลมโตของเธอสะดุดตาเขาตั้งแต่แรกเห็น แม้เธอไม่ได ้

หนัหน้ามาพูดคยุกนัอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมวัแต่ง่วนอยูก่บัการ

เลือกซื้อเสื้อผ้า แต่ก็ยังสะกดสายตาของชายหนุ่มให้หยุดอยู่ที่เธอ 

ได้ครู่หนึ่ง

“ขอบคุณนะครับที่บอก” ชายหนุ่มแขวนเสื้อตัวดังกล่าวไว้ 

บทน�ำ
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ตามเดมิ ไม่ใช่เพราะค�าแนะน�าจากหญงิสาวว่ามนัไม่ได้ลดราคา แต่

เพราะสนใจผู้หญิงไซซ์มินิที่ถือทั้งเสื้อและกางเกงพะรุงพะรังจนเต็ม

สองมอืมากกว่า สภาพของเธอไม่ต่างจากลกูค้ารายอื่นที่ขณะนี้เข้ามา

เลอืกซื้อสนิค้ากนัแน่นร้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงจดุที่มป้ีายลดราคา

แขวนอยู่

“รับหิ้วหรือซื้อใส่เองคะ” หญิงสาวถามโดยไม่ได้สนใจหันไป

มองหน้าชายหนุ่มเช่นเคย เพราะมัวแต่หาไซซ์กางเกงที่ลูกค้าฝากหิ้ว

อยู่ ของลดราคากอ็ย่างนี้ ไม่มไีซซ์ให้เลอืกมากนกัหรอก แถมยงัต้อง

แย่งชงิกบันกัหิ้วคนอื่นๆ อกี บางครั้งเธอกพ็ลาดรายได้ไปหลายบาท

อย่างน่าเสียดาย เพราะหาไซซ์ที่ต้องการไม่ได้บ้าง หรือไม่ก็แย่งกับ 

นกัหิ้วคนอื่นๆ ไม่ทนั

“ซื้อใส่เองครบั ว่าแต่ ถามท�าไมเหรอครบั”

“ก็ฉันเห็นคุณยังไม่ได้อะไรเลยสักตัว ชาวบ้านเขาหยิบกันไป 

จนหมดราวแล้ว อยากได้อะไรคะ เสื้อ หรอืกางเกง ไซซ์ไหน เดี๋ยวฉนั

ช่วยหา”

“ไม่เป็นไรครบั ไว้วนัหลงัผมค่อยมาซื้อกไ็ด้ วนันี้คนเยอะ ผม

เลอืกไม่ค่อยสะดวก”

“แต่ของมนัเซลแค่วนันี้วนัเดยีวนะคะ!” รสาเตอืนด้วยน�้าเสยีง

เป็นห่วง นี่เขาไม่รูจ้รงิๆ หรอืว่าที่คนแห่กนัมาจนแน่นร้านขนาดนี้เพราะ

วนันี้เป็นวดัลดราคาถล่มโลก ป้ายที่หน้าร้านกเ็ขยีนบอก แถมโฆษณา

ทางสื่อโซเชียลมีเดียก็ประโคมข่าวล่วงหน้ามาเป็นเดือนว่า วันนี้เป็น

วนัที่จะน�าสนิค้ามาลดกระหน�่าเพยีงวนัเดยีวเท่านั้น

“อ้าว เหรอครับ ถึงว่าสิ ตอนผมมาถึง ผมเห็นคนมาออเต็ม 

หน้าร้าน เลยมองไม่เหน็ป้ายว่าวนันี้มขีายของลดราคา ถ้ารู้ว่าคนจะ

เยอะขนาดนี้ ผมมาวนัหลงัดกีว่า”

รสาได้แต่มองหน้าชายหนุ่มนิ่งด้วยความประหลาดใจว่า มคีน
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ไม่สนของลดราคาด้วยหรอื เธอเพิ่งสงัเกตว่าผูช้ายคนนี้แม้จะสวมเสื้อ

ยดืกบักางเกงยนีธรรมดา แต่ออร่าความหล่อกฉ็ายชดั รมิฝีปากของ

เขานอกจากจะหยกัได้รปูแล้ว ยงัอิ่มเตม็แถมแดงระเรื่อ สวมตุม้หแูบบ

ห่วงทั้งสองข้าง ดเูท่ไม่หยอก น่าเสยีดายที่เขาสวมแว่นกนัแดดอยู ่รสา

จงึเหน็หน้าเขาไม่ชดั

“ขอโทษนะคะ คณุนทหีรอืเปล่าคะ” พนกังานประจ�าร้านเดนิ

เข้ามาหาชายหนุ่มด้วยรอยยิ้มและกิริยาที่บ่งบอกถึงความพิเศษของ

คนผู้นี้

“ครบั” ชายหนุ่มตอบรบัด้วยรอยยิ้ม

“ขอโทษที่ให้รอนานนะคะ ผูจ้ดัการร้านให้มาแจ้งว่าคอลเลก็ชนั

ใหม่ล่าสดุที่คณุนทสีั่งเอาไว้มาแล้วนะคะ เชญิที่แคชเชยีร์ได้เลยค่ะ”

“ขอบคณุครบั” นทเีอ่ยขอบคณุพนกังานสาว เขาหนัมายิ้มให้

รสาก่อนจะเดนิไปจากตรงนั้นเพื่อจ่ายเงนิซื้อสนิค้าคอลเลก็ชนัใหม่ซึ่ง

ราคาแพงกว่าของที่ตกรุ่นจนต้องน�ามาลดราคาล้างสต๊อกหลายเท่า  

ซึ่งมอียู่เตม็สองมอืรสาในตอนนี้...
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เป็นเซลส์ต้องอดทน สิบล้อชนต้องไม่ตาย เพราะต้อง 

รีบลุกขึ้นมาขายของต่อ นี่คือค�าขวัญประจ�าตัวของรสาผู้ท�างานใน

ต�าแหน่งพนกังานขายหรอืที่เรยีกกนัสั้นๆ เก๋ๆ ว่า ‘เซลส์’ นั่นเอง การ

เป็นเซลส์นั้นต้องใช้ทักษะหลายอย่างซึ่งรสามองว่าเป็นศิลปะชั้นสูง 

ไม่ใช่ว่าใครอยากจะเป็นเซลส์กเ็ป็นได้ ยกตวัอย่างเช่น...

เป็นเซลส์ต้องหตูากว้างไกล หไูวตาไว ช่างสงัเกต แม้แต่สิ่งเลก็ๆ 

น้อยๆ กห็้ามเลด็ลอดสายตา 

“อุย๊! โรงงานไก่สดแช่แขง็บรษิทันี้อยูท่ี่นี่นี่เอง ไม่ได้แล้ว ฉนัต้อง

มาเสนอขาย” 

“เอ๊! นั่นรถขนส่งของบรษิทัคูแ่ข่งนี่นา จะขบัไปส่งของที่ไหนกนั

นะ ไม่ได้การแล้ว ต้องแอบขบัตามไปดู เผื่อจะไปเสนอขายบ้าง”

“เฮ้ย!...นั่นมัน! รถบอสนี่หว่า ตายแล้วมาท�าอะไรแถวนี้เนี่ย 

ต้องรบีซ่อนตวัแล้ว ตอนแรกกะว่าพอพรเีซนต์สนิค้าช่วงเช้าเสรจ็ จะ

แอบไปร้านเค้กฝอยทองลาวา รับหิ้วเค้กสักสิบยี่สิบกล่องเสียหน่อย 

ถ้าถูกจบัได้ว่าแอบอู้ละก ็มหีวงัโดนหกัเงนิเดอืนแน่ๆ เลย!”

การเป็นเซลส์ไม่มสีูตรตายตวั ไม่มตี�าราที่จะท�าให้เป็นเซลส์มอื

อาชีพได้ภายในสามสิบวัน ซึ่งก็ไม่รู้จะรีบไปไหน ทุกอย่างต้องอาศัย

1



พราวพุธ  11

ประสบการณ์ที่ค่อยๆ สั่งสม เพราะกว่ารสาจะก้าวมาเป็นพนกังานขาย

เบอร์หนึ่งของบรษิทัเอฟไอซพัพลายได้ เธอต้องผ่านอะไรมามากมาย

ทั้งรอยยิ้ม เสยีงหวัเราะ หยาดเหงื่อ และคราบน�้าตา

คู่มือนักขายบางเล่มได้กล่าวเอาไว้ว่า การขายสินค้าเปรียบ

เสมอืนการโยนลูกบอลใส่ตะกร้าสามใบ ซึ่งโอกาสที่ลกูบอลจากตะกร้า

ใบที่หนึ่งจะถ่ายลงไปสู่ตะกร้าใบถัดไปมีเพียงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น  

พูดง่ายๆ ว่าหากนักขายเริ่มต้นเสนอขายสินค้ากับลูกค้าทั้งหมดหนึ่ง

ร้อยราย ท้ายที่สดุแล้วจะมลีกูค้าที่ซื้อสนิค้าจรงิเพยีงแค่หนึ่งรายเท่านั้น 

รสาเข้าใจหลกัการนี้เป็นอย่างด ีหลายปีที่ผ่านมานี้เธอจงึมุง่มั่นน�าเสนอ

ขายสนิค้าไม่ยอมหยดุ 

รสามีโอกาสพบคนมากหน้าหลายตา หลากหลายความคิด 

หลากหลายอารมณ์และนิสัยใจคอ พบเจออุปสรรคมากมาย แต่นั่น 

ก็ไม่เคยท�าให้รสาท้อแท้ เซลส์สาวยังคงมุ่งมั่นเสนอขายสินค้าอย่าง 

ไม่เคยย่อท้อต่อค�าปฏเิสธ ความผดิหวงั ความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า 

ทกุสิ่งที่กล่าวมาหล่อหลอมให้เธอเป็นผู้หญงิแกร่ง อดึ ถกึ สู้ชวีติ และ

สวย คณุสมบตัข้ิอสดุท้ายนี้ส�าคญัมาก เพราะอย่างน้อยกช่็วยให้ลกูค้า

เจรญิหูเจรญิตา 

รสาเป็นผู้หญิงร่างเล็ก ไม่ได้สูงมากนัก แต่ทรวดทรงองค์เอว

สมส่วน จงึชอบสวมชดุกระโปรงสั้นๆ และรองเท้าส้นสูงๆ เข้าไว้ เพราะ

จะได้ท�าให้เธอดูตัวสูงขึ้นมานิดหน่อย หญิงสาวมักจะพูดกับเพื่อน 

ร่วมงานที่ชอบล้อเรื่องส่วนสูงของเธอว่า หากเธอสูงกว่านี้ กค็งไปเป็น 

นางแบบ หรอืไม่กไ็ปประกวดนางงามแล้ว ไม่มายนืตวัเตี้ยให้แซวกนั

อยู่อย่างนี้หรอก เพราะในเรื่องของความสวย เธอไม่เป็นสองรองใคร 

ถงึแม้ความสูงของรสาจะน้อยไปสกันดิ ทว่าใบหน้าสวยหวาน

ที่มักจะมีรอยยิ้มอย่างเป็นมิตรนั้นสร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็น 

ได้อยู่เสมอ ดวงตากลมโตมแีววของความน่าเอน็ด ูขณะพดูคยุกบัใคร
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ดวงตาคู่นี้มักเป็นประกายคล้ายลูกแมวน้อยๆ ออดอ้อนไม่มีพิษมีภัย 

จนสร้างความไว้วางใจให้ผู้คนที่พบเหน็ได้ไม่ยาก 

รสาเป็นคนคล่องแคล่ว ประกอบกับมีความสามารถในการ 

น�าเสนอที่รวบรัดและเข้าใจง่าย รวมถึงการติดตามงานอย่างถึงลูก 

ถงึคนหรอืพดูง่ายๆ ว่าตื๊อนั่นแหละ ท�าให้เธอเป็นนกัขายที่ท�ายอดขายได้ 

เป็นอันดับหนึ่งของแผนก และพาบริษัทให้มีส่วนแบ่งทางการตลาด

เป็นอนัดบัหนึ่ง แซงคู่แข่งในธรุกจิเดยีวกนั

บริษัทเอฟไอซัพพลายเปรียบเสมือนบ้านหลังที่หนึ่งของ

รสา ใช่ คณุฟังไม่ผดิหรอก เพราะรสาใช้ชวีติที่บรษิทัมากกว่าที่บ้าน 

ส่วนบ้านที่แท้จรงิมไีว้แค่ซกุหวันอนเท่านั้น

บ้านหลังใหญ่ที่เธอเรียกว่าบริษัทนี้ประกอบไปด้วยเพื่อนร่วม

งานที่เปรยีบเสมอืนครอบครวัใหญ่ พวกเขาและเธอรกัใคร่และห่วงใย

กนัและกนัมากเป็นพเิศษ ถามไถ่สารทกุข์สกุดบิกนัเสมอืนญาต ิเพราะ

หากใครลาออกหรือเป็นอะไรไปแล้วละก็ วงแชร์วงใหญ่ที่ได้ร่วมทุน

กนัเอาไว้จะมอีนัสั่นคลอนทนัที

“ผลตรวจสุขภาพประจ�าปีมาแล้วนะคะพี่ๆ ขา” น้องป้อม  

เจ้าหน้าที่ HR หรอืฝ่ายทรพัยากรบคุคลพดูพร้อมกบัน�าผลตรวจสขุภาพ

ประจ�าปีซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการของบริษัทมาแจกให้พนักงานตาม 

รายชื่อ

“แย่แล้วอร ผลตรวจบอกว่าพี่เป็นโรคหวัใจอ้างว้าง” รสาปล่อย

มกุฮากบัผู้ช่วยสาวที่นั่งอยูโ่ต๊ะตดิกบัเธอ ฝ่ายขายและการตลาดที่รสา

สงักดัตั้งอยูใ่นห้องซึ่งแยกส่วนจากแผนกอื่นๆ ภายในอาคารส�านกังาน 

โต๊ะท�างานของพนกังานของแผนกนี้ตั้งหนัหน้าเข้าหากนัเพื่อให้คยุงาน

กนัได้สะดวก

โดยปกติแล้ว พนักงานขายจะออกไปพบลูกค้า และแทบจะ 
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ไม่ได้กลับเข้ามาส�านกังานกัน พบลูกค้าเสร็จกต็่างคนต่างไป เพราะ

ถอืว่าเป็นต�าแหน่งงานอสิระที่ไม่ต้องตอกบตัรเข้างาน รสาเองกไ็ด้รบั

สิทธิ์นั้น ทว่าเธอชอบเข้ามาออฟฟิศเพื่อเมาท์มอยกับเพื่อนร่วมงาน

มากกว่าจะกลับบ้านไปนั่งเหงาๆ อยู่คนเดียว และที่ส�าคัญ ลูกค้า

อาหารเสรมิ เครื่องส�าอาง และของใช้กระจกุกระจกิของเธอส่วนใหญ่

อยู่ที่นี่ 

“โธ่พี่แอม มทีางรกัษาไหมคะนั่น” เอมอรรบัมกุได้อย่างฉบัไว 

เพราะเป็นผู้ช่วยที่ท�างานเข้าขากนัมาโดยตลอด

“หมอบอกว่าให้เสพบุรุษเยอะๆ เดี๋ยวก็หายเอง” พูดแล้วก็

หวัเราะเสยีงพลิ้วกนัทั้งหวัหน้าและลูกน้อง

“เสพมากๆ ระวงัมภีาวะบรุษุอดุตนัเส้นเลอืดนะพี่แอม”

“แหม...อร ถ้ามมีาให้เสพจรงิๆ ป่านนี้คงไม่เป็นโรคหวัใจอ้างว้าง

หรอกจ้ะ แต่จะว่าไป โรคทรพัย์จางน่ากลวักว่าทกุโรคนะ โรคนี้พี่ก�าลงั

เผชญิอยู่จรงิ ไม่ได้เล่นมกุ”

“แหม...อย่างพี่แอมเนี่ยนะทรพัย์จาง ดอูย่างเดอืนนี้ส ิยอดทะลุ

เป้าอกีแล้ว เอาเงนิไปเกบ็ไว้ไหนเนี่ย” เอมอรบอกพร้อมกบัน�าเอกสาร

สรุปยอดขายประจ�าเดือนมาให้ผู้เป็นหัวหน้าตรวจสอบก่อนที่รสาจะ

จดปากกาเซน็ชื่อรบัทราบแล้วส่งคนืไป 

“เกบ็ไว้ที่ไหนล่ะ เอาไปใช้หนี้ไถ่ถอนที่นาให้พ่อกบัแม่น่ะส ิแล้ว

ไหนจะต้องส่งเสยีให้น้องเรยีนอกี เดก็สมยันี้ใช้เงนิเก่งชะมดั” รสาพูด

พลางยกมอืข้างหนึ่งกมุขมบั ส่วนมอือกีข้างกก็ดเครื่องคดิเลขค�านวณ

รายได้และรายจ่ายก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่เพราะมันไม่ค่อย

สมดลุเอาเสยีเลย

“เอาน่ะ พี่แอมออกจะเก่ง เดี๋ยวพอน้องแอนเรยีนจบ พี่กส็บาย

แล้ว” เอมอรพูดให้ก�าลังใจหัวหน้าที่ตอนนี้มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่าง

เห็นได้ชัด เธอเข้าใจดีว่ารสามีภาระหนักที่ต้องส่งเงินไปให้ทางบ้าน 
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ไถ่ถอนที่นาที่พ่อกบัแม่น�าไปจ�านองเพื่อส่งให้เธอมาเรยีนกรงุเทพฯ และ

ยงัต้องส่งเสยีสนุสิา น้องสาวคนเดยีวที่ตอนนี้เรยีนอยูใ่นมหาวทิยาลยั

เอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนน้องสาวสุดที่รักคนนี้จะไม่เคยรับรู้ถึง 

ความล�าบากของพี่สาว เพราะวนัๆ เอาแต่แต่งตวัตามแฟชั่น ซื้อของ 

แบรนด์เนมตามเพื่อน ที่ส�าคัญ แทนที่จะมาพักอยู่ที่เดียวกันเพื่อลด 

ค่าใช้จ่าย กลบัขอไปเช่าห้องอยูเ่อง อ้างว่าบ้านของพี่สาวอยูไ่กลมหา-

วทิยาลยั ท�าให้รสาต้องแบกรบัภาระค่าเช่าห้องให้น้องเพิ่มอกี 

“พี่เข้าใจคนเป็นพ่อเป็นแม่กต็อนที่พี่ต้องส่งน้องสาวเรยีนนี่แหละ 

ตอนที่พี่เรยีน พวกท่านคงเหนื่อยมาก หากเจ้าแอนมนัเรยีนจบ พี่ว่า

จะปลูกบ้านใหม่ให้พ่อกบัแม่สกัหลงั พวกท่านจะได้สบาย” 

“แหม...วันๆ เอาแต่คิดถึงคนอื่นจนลืมสนใจตัวเองแล้วนะพี่  

ดูซ ิผอมแห้งอย่างกบักระดูกเดนิได้แล้วเนี่ย ดูแลตวัเองบ้างส ิหรอืไม่

ก็หาคนมาดูแลซะ จะได้สบายขึ้น” เอมอรพูดกับหัวหน้าด้วยความ 

เป็นห่วงเพราะเหน็ว่ารสายงัไม่มแีฟนเป็นตวัเป็นตนเสยีท ีผดิกบัตวัเอง

ที่แต่งงานจนมลีูกแซงหน้าไปแล้วถงึสองคน

“จะมีใครมาสนใจผู้หญิงภาระเป็นหางว่าวอย่างพี่ล่ะ แฟนน่ะ

กอ็ยากมนีะ ไม่ใช่ไม่อยาก แต่มนัยงัไม่มใีครมาจบี จะให้ท�ายงัไง” 

“ไม่มใีครมาจบีหรอืบ้างานจนไม่เปิดโอกาสให้ใครกนัแน่ บางที

พวกผู้ชายก็ชอบคิดไปเองว่าผู้หญิงสวยและเก่งมักไม่โสดนะ อรว่า 

พี่แอมควรเพิ่มจรติ ปรายตาให้ผู้ชายบ้าง เผื่อจะมใีครสนใจ” เอมอร

แนะวธิมีดัใจชายให้รสาแบบข�าๆ 

“พี่ปรายตาจนตาจะเหล่อยู่แล้วจ้ะ ไม่เห็นมีใครสนเลย แต่ก ็

เอาเถอะ ผู้หญงิสมยันี้ดูแลตวัเองได้ ถ้าไม่มใีครมาจบี กโ็สดให้ผู้ชาย

เสียดายเล่นไปวันๆ แบบนี้ก็มีความสุขดี” รสาพูดแล้วก็ยิ้มอย่าง 

ปลอบใจตวัเอง

“ผูห้ญงิเก่งมกัจะหาแฟนยาก อย่างพี่แอม ต้องเพอร์เฟกต์แมน
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อย่างบอสใช่ไหมล่ะ ถงึจะถกูสเปกตรงใจ” 

เมื่อได้ยนิเอมอรพดูแบบนั้น รสาก็เบิกตาโตพร้อมกับรีบจุปาก

ให้เอมอรเบาเสยีงลงหน่อย จากนั้นเสยีงหวัเราะกเ็ปล่งออกมาแทบจะ

พร้อมกันด้วยแววตาเป็นประกายปลื้มปริ่ม เมื่อได้เอ่ยถึงนายใหญ่ 

สดุเท่และเพอร์เฟกต์ของพวกเธอ

“แค่คดิกเ็ขนิแล้ว คนอะไรหล่อยนัเหงื่อ” เอมอรเอ่ยด้วยสหีน้า

ชวนฝัน ลมืไปเลยว่าเคยมลีูก

“เนอะๆ ทั้งหล่อ ทั้งรวย พวกเรานี่เหมือนถูกหวยเลยเนอะ 

ท�างานได้เงินแถมไม่ต้องไปติ่งดาราที่ไหนไกล ติ่งบอสตัวเองนี่แหละ 

ฟินด”ี รสาพูดเสรมิ

“พี่แอมจ�าได้รเึปล่า อาทติย์ที่แล้วที่แอร์ห้องบอสเสยีน่ะ อรเอา

เอกสารไปให้แกเซ็นพอดี เลยเห็นบอสปลดกระดุมเสื้อแล้วกระพือ 

สาบเสื้อ โอ้โห พี่แอม กล้ามอกบอสอย่างแน่น ผวิงี้เนี้ยนเนยีน เหน็

แล้วเลอืดก�าเดาแทบพุ่ง”

“หูย!...” รสาท�าเสยีงตื่นเต้นก่อนจะพูดเสรมิ

“เรื่องหน้าตาก็หล่อวัวตายควายล้มไดโนเสาร์แดดิ้น เรื่องงาน 

กเ็ก่งเว่อร์ มองการณ์ไกล ตดัสนิใจเดด็ขาด โหย...ยิ่งคดิกย็ิ่งปลื้ม”

“บางทนีะ อรกแ็อบจิ้นว่าพี่แอมเป็นแฟนกบับอส”

“เฮ้ย! จิ้นให้มนัน้อยๆ หน่อยอร บอสน่ะ ของสูงนะ แค่คดิพี่ 

กค็นัหวัแล้วเนี่ย สงสยัขี้กลากจะขึ้น” รสารบีห้ามลูกน้อง ไม่ให้จนิต- 

นาการเพ้อเจ้อจนเกนิเหต ุ

“ค่ะ รู้แล้วค่ะว่าบอสมไีว้ชมและไว้นนิทา เอ๊ย! มไีว้บูชา แต่ว่า 

บอสเราโสดนะ พี่แอมรู้ยงั อรน่ะ แอบไปสบืมาหมดแล้ว”

“รู้นานแล้ว แล้วก็หยุดเพ้อและรีบท�างานต่อซะ ป่านนี้แล้ว

รายงานประชุมยังไม่เสร็จ ถ้าโดนป๋าเฉ่งพี่ไม่รู้ด้วยนะ ช่วงนี้ของเขา 

ยิ่งแรงอยู่ด้วย” 
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พูดยังไม่ทันขาดค�า โทรศัพท์ตั้งโต๊ะของรสาก็ดังขึ้น รสามอง

เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วข�าพรืดออกมาอย่างกลั้น 

ไม่อยู่ เพราะคนที่โทร. มากค็อื ‘ป๋า’ ที่พวกเธอพูดถงึอยู่พอดี

“ของเขาแรงจรงิๆ แรงกว่าสญัญาณสบิจซีะอกี” ว่าแล้วกห็นัไป 

เมาท์กบัเอมอรต่ออกีนดิ ก่อนจะรบัสาย

“ฮลัโหลค่ะบอส”

“แอม...มาพบผมที่ห้องหน่อย” เสียงทุ้มจากปลายสายท�าให้

รสาดวงตาเป็นประกายอย่างเป็นปลื้ม ไม่มอีะไรจะท�าให้เธอมคีวามสขุ

ไปมากกว่าการได้ไปมองหน้าบอสใกล้ๆ อีกแล้ว คนอะไรหล่อจน 

บางครั้งถูกเขาด่ากย็งัไม่โกรธ

“ได้ค่ะบอส” หญิงสาวรับค�าสั่งแล้วก็แทบจะเริงระบ�าไปพบ 

เจ้านายสดุหล่อด้วยอารมณ์ที่แสนเบกิบาน

รสาเคาะประตูห้องกรรมการผู้จัดการก่อนจะเปิดเข้าไป

พบภาวินที่นั่งรออยู่ข้างในนั้น บอสหนุ่มถือแฟ้มเอกสารไว้แฟ้มหนึ่ง

พลางก้มหน้าเล็กน้อยมองเอกสารนั้นอย่างตั้งใจเป็นพิเศษ คิ้วหนา 

ขับให้ใบหน้าของเขาดูคมเข้ม จมูกโด่งเป็นสันรับกับริมฝีปากหยักได้

รูปสแีดงระเรื่อตามธรรมชาตนิั้น ท�าให้ใบหน้าที่มกัจะยิ้มยากของเขา

ดูละมนุละไมได้อย่างไม่น่าเชื่อ 

ภาวินยิ้มให้รสานิดหนึ่งเมื่อเธอเข้ามานั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะ

ท�างานของเขา วินาทีนั้นหญิงสาวถึงกับตะลึงราวกับตกอยู่ในภวังค ์

อยูค่รูห่นึ่ง ก่อนจะค่อนขอดเจ้านายตวัเองในใจว่า เขาช่างโกงอายขุอง 

ตัวเองสิ้นดี ทั้งที่บอสหนุ่มคนนี้อายุก็ปาเข้าไปเลขสี่น�าหน้าแล้ว แต่

ใบหน้านั้นราวกบัเพิ่งสามสบิต้นๆ อาจจะเป็นเพราะผวิสขุภาพดอีย่าง

คนมอีนัจะกนิของเขากระมงัที่ท�าให้เขายงัดดูกีว่าคนอายเุท่าๆ กนั หรอื

อาจจะเป็นเพราะรปูร่างสงูใหญ่สมส่วนจากการดแูลตวัเองเป็นอย่างดี
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ที่ท�าให้ภาวนิดูดไีปทกุกระเบยีดนิ้ว 

ดเูอาเถอะ ผู้ชายอะไรแก้มขาวอมชมพู นี่ถ้าไม่มไีรหนวดเขยีวๆ 

เหนอืรมิฝีปากและปลายคางแล้วละก ็รสาคงคดิว่าคนที่นั่งอยูต่รงหน้า

เธอเป็นผู้หญงิแน่ๆ

“แอม!”

“ขา!”

“มองอะไร”

“มองบอส เอ๊ย! มองว่าบอสก�าลงัดูอะไรอยู่น่ะค่ะ” พูดแล้วก็

ท�าเป็นเฉไฉด้วยการชี้แฟ้มเอกสารซึ่งภาวนิถอือยู่ในมอื

“อ้อ นี่คือสรุปยอดขายตลอดการท�างานเป็นเซลส์ของคุณนะ

แอม ปีนี้ผมคดิว่าจะปรบัต�าแหน่งคณุให้เป็นผู้จดัการฝ่ายขาย” 

ดวงตาของรสาเบกิกว้างพร้อมทั้งเปล่งประกายด้วยความปลื้มใจ

สุดขีดเมื่อได้ยินประโยคนี้จากปากเจ้านาย ในที่สุดเธอก็ได้มีวันนี้  

วนัที่เจ้านายเหน็คณุค่าจากการตั้งใจท�างานมาโดยตลอดของเธอ ถ้า

กระโดดข้ามโต๊ะไปกอดภาวนิได้ เธอคงกระโดดไปกอดเขาแล้ว แต่ถ้า

ท�าอย่างนั้น เธอคงโดนไล่ออกแทนที่จะได้เลื่อนต�าแหน่ง 

“แต่!”

ในทกุๆ ความส�าเรจ็มกัจะมอีปุสรรคมาเสมอ อปุสรรคที่ว่านี้มนั

เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่บอสหนุ่มเอ่ยค�าว่า ‘แต่’ เพราะหากใช้ค�านี้พูดก่อน

ประโยคใดกต็าม หลงัจากนี้เตรยีมล�าบากได้เลย

“คณุต้องปิดการขายกบับรษิทัเอพบีกีรุ๊ปให้ส�าเรจ็เสยีก่อน ผม

ถึงจะแต่งตั้งคุณอย่างเป็นทางการได้ แค่นี้คุณท�าได้ใช่ไหม” ถึงแม ้

ภาวนิจะเป็นเจ้านายที่ทั้งหล่อและทั้งใจดใีนสายตาของรสามาโดยตลอด 

แต่ว่าบอสกค็อืบอส ที่ไม่เคยให้อะไรใครง่ายๆ 

“เอพีบีกรุ๊ปเหรอคะ แอมเคยได้ยินมาว่าเราพยายามจะเข้าไป

ขายตั้งหลายครั้ง แต่ก็ไม่ส�าเร็จ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร” รสาจ�าชื่อ
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บรษิทันี้ได้อย่างขึ้นใจ เพราะเพื่อนร่วมงานของเธอที่เป็นพนกังานขาย

เหมือนกันต่างพากันถอดใจกับการเสนอขายสินค้าให้บริษัทนี้ สงสัย

โอกาสก้าวหน้าของเธอจะมกีระดูกชิ้นโตมาขวางเข้าให้แล้ว 

“ว่าไงล่ะ สนไหม ถ้าถอดใจผมจะได้ให้เซลส์คนอื่นเขาท�า แล้ว

เรื่องต�าแหน่งกค็่อยว่ากนั” 

พูดอย่างนี้รสาถือว่าดูถูกกันอย่างแรง และค�าว่า ‘ค่อยว่ากัน’ 

ของบอส แปลตรงๆ กค็อืถ้าเธอท�าไม่ส�าเรจ็ ชาตนิี้กค็งไม่ได้ต�าแหน่ง 

ผู้จดัการฝ่ายอย่างแน่นอน กร็ู้นะว่ามนัยาก แต่เงนิเดอืนที่เพิ่มขึ้นจาก

การได้เลื่อนต�าแหน่งช่างล่อตาล่อใจเสยีเหลอืเกนิ

“ท�าได้ค่ะ แอมต้องท�าให้ได้” 

ค�ายืนยันหนักแน่นของรสาท�าให้ภาวินยิ้มอย่างพอใจ เพราะ

นอกจากรสาแล้ว เขากไ็ม่เหน็ใครที่มศีกัยภาพพอที่จะเสนอขายสนิค้า

ให้บรษิทัเอพบีกีรุ๊ปได้เลยสกัคน

“ดีมาก ผมคิดไม่ผิดจริงๆ ที่เลือกคุณให้มาดูแลลูกค้าเจ้านี้  

คณุเป็นคนตดิตามงานได้ด ีใส่ใจในรายละเอยีด ช่างสงัเกต แล้วก.็..” 

พูดแล้วกข็มวดคิ้วเมื่อเหน็ลูกน้องสาวจ้องหน้าเขาตาแป๋ว 

“แอม!”

“ขา!”

“จ้องหน้าผมท�าไม”

“เอ่อ...คือว่า...บอสมีสิวน่ะค่ะ ตรงนี้” รสาจิ้มแก้มของตัวเอง

เพื่อบอกต�าแหน่งจุดแดงๆ ที่เห็นได้ชัดเมื่อปรากฏอยู่บนผิวสุขภาพดี

ของบอสหนุ่ม 

ภาวนิยกมอืแตะแก้มตวัเองอย่างลมืตวัและสมัผสัได้ถงึตุม่สวิที่

ไม่รู้โผล่ขึ้นมาตอนไหน เขาเองกเ็พิ่งรู้ตวั

“แล้วไง” ผู้เป็นเจ้านายถาม เขาไม่ใช่หนุ่มเจ้าส�าอาง สิวขึ้น 

แค่นี้กข็ึ้นไปส ิจะไปกงัวลท�าไม 
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แต่ส�าหรบัรสา เธอยอมไม่ได้ บอสของเธอจะหล่อน้อยลงไม่ได้!

“คอืว่าแอมมแีผ่นแปะสวิมาน�าเสนอน่ะค่ะ แอมขายตวันี้อยูแ่ล้ว

ก็ใช้เองด้วย ใช้ดีมากๆ ถ้าบอสไม่กล้าแปะตอนนี้ ก็เอาไว้แปะก่อน

นอนกไ็ด้ แปะคนืนี้รบัรองพรุง่นี้เช้าสวิยบุและกลบัมาหล่อเหมอืนเดมิ” 

ว่าแล้วก็หยิบแผ่นแปะสิวขนาดทดลองใช้ออกจากกระเป๋าถือแล้ววาง

ไว้บนโต๊ะตรงหน้าภาวิน แต่ก็ต้องสะดุ้งจนรีบเก็บแผ่นแปะสิวกลับ 

เพราะสายตาดุๆ  ของอกีฝ่าย

“ไอ้แอม!”

“ขา...” รสาขานรบัเสยีงอ่อยพร้อมกบัยิ้มทะเล้น เธอท�างานกบั

ภาวนิมานานจนรู้ดวี่าบอสของเธอเป็นกนัเองกบัพนกังานแค่ไหน

“มนัใช่เวลาขายของไหม” ภาวนิท�าเสยีงดไุปอย่างนั้น แต่จรงิๆ 

แล้วกก็ลั้นยิ้มแทบแย่

“ไม่ได้ขายเสยีหน่อย แอมให้บอสใช้ฟรีๆ  เลยนะคะเนี่ย”

“แล้วกจ็ะเอาไปโพรโมตกบัพนกังานคนอื่นว่าผมกใ็ช้ละส”ิ

“ท�าไมบอสรู้ทนั” รสาได้แต่ยิ้มกลบเกลื่อน เธอรู้ดวี่าพนกังาน

แทบจะทุกคนในเอฟไอซัพพลายยกให้ภาวินเป็นไอดอลด้านความ

พถิพีถินั สิ่งไหนที่บอสภามว่าด ีทกุคนกจ็ะว่าดดี้วย

“กลับไปท�างานของตัวเองได้แล้วไป” นายใหญ่แห่งเอฟไอ

ซพัพลายพยายามป้ันหน้าขรมึ พยกัพเยดิไปทางประตเูพื่อบอกให้รูว่้า

เขาหมดธุระที่จะพูดกับรสาเพียงเท่านี้ แต่รสาแอบเห็นว่าเขาหัวเราะ

ออกมานิดหนึ่ง เธอจึงแกล้งลืมแผ่นแปะสิวไว้บนโต๊ะท�างานของ 

เจ้านายหนุ่มแล้วเดนิจากไป

แม้เพยีงเลก็น้อย แต่หญงิสาวกพ็ยายามตอบแทนภาวนิทกุครั้ง

ที่มีโอกาส เพราะเธอยังจ�าวันแรกที่พบภาวินที่เอฟไอซัพพลายได้ด ี 

วนันั้นเขามตีวัเลอืกมากมาย ผู้มาสมคัรงานในต�าแหน่งพนกังานขาย

แต่ละคนโพรไฟล์สูงลิ่วดจุยอดเขาเอเวอเรสต์ ประสบการณ์แน่น หาก
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เทยีบเป็นชั่วโมงบนิกค็งจะไปกลบัดวงจนัทร์ได้สบิรอบ แต่บอสกเ็ลอืก

เธอผูซ้ึ่งจบปรญิญาโทมาใหม่ๆ ไร้ประสบการณ์ด้วยเหตผุลง่ายๆ ที่ว่า

‘คุณดูเหมือนแก้วเปล่าๆ ดี ผมเลยคิดว่าผมน่าจะเติมเต็มใน 

สิ่งที่ผมต้องการให้คณุท�าได้มากกว่าใครๆ’ หลงัจากวนันั้นจนถงึวนันี้ 

รสากร็ู้สกึว่าแก้วเปล่าๆ ของตวัเองได้กลายเป็นตุ่มใส่น�้าไปเสยีแล้ว...

...

รสากลับมาท�าการบ้านอย่างหนัก ค้นประวัติของบริษัทเอพีบี

กรุ๊ปให้มากที่สดุเท่าที่จะหาได้ ขบัรถไปวนเวยีนที่หน้าบรษิทัอยู่หลาย

รอบ ในที่สุดเธอก็ได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทเอพีบีกรุ๊ปคือ

ใคร และสามารถนดัเข้าไปพบจนได้
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ดวงตาเล็กหยีที่ดูออกว่ามีเชื้อสายจีนมองรสาอย่าง 

หยาดเยิ้มเมื่อพบเซลส์สาวที่วนันี้นดัเข้ามาแนะน�าตวัและแนะน�าสนิค้า

กบับรษิทั ชาญวทิย์เป็นเจ้าหน้าที่จดัซื้ออาวโุสที่ท�างานให้บรษิทัเอพบีี

กรุป๊มานานตั้งแต่สมยัก่อตั้งบรษิทั จนได้รบัความไว้วางใจให้ดแูลเรื่อง

การสั่งซื้อสนิค้า ต่อรองราคา และคดัเลอืกผู้ขายรายใหม่ๆ ให้บรษิทั

แห่งนี้ได้โดยไม่ต้องรอการตดัสนิใจจากผู้บรหิาร

“แอมต้องขอขอบคณุคณุชาญวทิย์มากนะคะ ที่ให้โอกาสแอม

เข้ามาพบและน�าเสนอสนิค้าในวนันี้” รสาใช้ทกัษะและประสบการณ์

ที่มีน�าเสนอสินค้าอย่างเต็มความสามารถ ดวงตากลมแป๋วของเธอ 

ยงัคงใช้การได้ดเีสมอเมื่อชาญวทิย์มองมาที่เธอด้วยความเอน็ดตูลอด

เวลาที่เธอน�าเสนอสนิค้า

“ถ้าผมรู้ว่าเซลส์ของเอฟไอซพัพลายสวยขนาดนี้ละก ็ผมคงให้

เข้ามาเสนอขายสนิค้าตั้งนานแล้วละครบั” ชายวยักลางคนเอ่ยพลาง

หัวเราะจนพุงกระเพื่อม ใบหน้ากลมแป้นอย่างคนเจ้าเนื้อยิ้มกริ่ม 

ตอนที่พูดประโยคนี้กบัรสา ท�าให้หญงิสาวรบัรู้ได้ทนัทวี่าเขาไม่ได้แค่

แซวเล่นๆ

“แหม สนิค้าของเรากน็่าสนใจไม่แพ้เซลส์หรอกค่ะ” เซลส์สาว

2
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พยายามพูดให้ชาญวิทย์กลับมาสนใจสินค้าตามเดิม นี่ไม่ใช่ครั้งแรก

ที่รสาเจอเรื่องลักษณะนี้ และนี่ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย เธอกลับมองว่าเป็น

โอกาสเสยีด้วยซ�้า เพราะถ้าลกูค้าสนใจในตวัพนกังานขายกเ็ท่ากบัว่า

เขาสนใจในตัวสินค้าเช่นกัน รสาไม่ลืมมอบเอกสารที่จะใช้ในการ

พจิารณาสั่งซื้อให้แก่ชาญวทิย์ตามขั้นตอนที่เธอท�ากบัลกูค้าบรษิทัอื่นๆ 

เสมอ

“เอาละครบั สนิค้าของคณุน่าสนใจ ถ้ายงัไงคณุแอมส่งใบเสนอ

ราคามาให้ผมดูก่อนกแ็ล้วกนั แล้วผมจะตดิต่อกลบัไป”

เอาละส ิค�าว่า ‘แล้วจะตดิต่อกลบัไป’ มคีวามหมายหลายอย่าง 

ซึ่งแปดสบิเปอร์เซน็ต์มกัจะเงยีบหายไป ไม่ตดิต่อกลบัมาอย่างที่พูด

“ให้แอมตามงานได้ช่วงไหนดคีะ” รสาพยายามจะสื่อความหมาย

กบัชาญวทิย์ว่า ‘ถ้าคณุไม่ตดิต่อไป เดี๋ยวฉนัจะเป็นฝ่ายตดิต่อมาเอง’

“ผมต้องน�าข้อมูลบริษัทของคุณแอมเสนอให้เจ้านายคนใหม่

ของผมก่อน เขาจะมาเริ่มงานสัปดาห์หน้าน่ะครับ ถ้าหากเขาสนใจ 

ผมจะนดัให้คณุแอมได้เจอกบัเขา ดไีหมครบั” 

ได้ยนิแบบนี้ รสากย็ิ้มอย่างมคีวามหวงั

“ขอบคุณคุณชาญวิทย์มากนะคะ แอมไม่รู้จะตอบแทนคุณ 

ชาญวทิย์ยงัไงเลยค่ะ” รสาพดูพลางยกมอืขึ้นมากระพุม่มอืไหว้ผู้สูงวยั

กว่าตรงหน้า แต่ชาญวทิย์กลบัส่งสายตากรุม้กริ่มกลบัมาจนน่าขนลกุ

ท�าให้เธอหบุยิ้มแทบไม่ทนั 

“ถ้าอยากตอบแทนผม เย็นนี้ไปทานข้าวกับผมสิครับ ผมม ี

บางอย่างจะคุยกับคุณแอม เป็นเรื่องที่จะท�าให้คุณแอมปิดการขาย 

กับเอพีบีกรุ๊ปได้อย่างง่ายดาย” ถึงแม้จะฟังดูมีเลศนัย แต่ในเมื่อให้

ความหวงักนัขนาดนี้ รสาจงึไม่ปล่อยให้โอกาสหลดุลอยไปง่ายๆ 

“ยนิดค่ีะ แอมขอเป็นฝ่ายเลี้ยงนะคะ ถอืเสยีว่าแทนค�าขอบคณุ

คณุชาญวทิย์ที่ให้โอกาสแอม” รสารบันดัชาญวทิย์ทนัทโีดยไม่ลงัเลใจ
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ในเมื่อชาญวิทย์รีบร้อนที่จะเสนอเงื่อนไข มีหรือที่เธอจะไม่ลองฟังดู 

สกัครั้ง ต�าแหน่งผู้จดัการฝ่ายมารออยู่ตรงหน้าแล้ว 

รสาเอ๋ย การขายของให้เอพบีกีรุ๊ปไม่เหน็จะยากเลยสกันดิ ง่าย

จะตาย...

รสานดัพบกับชาญวิทย์ทีร้่านอาหารสไตล์เพือ่ชวีติแห่งหนึง่ 

ที่มเีพื่อนของเธอเป็นผูจ้ดัการร้าน เพราะจะได้ส่วนลดพเิศษ หญงิสาว

มาถึงที่ร้านได้ไม่นาน ชาญวิทย์ก็มาถึง หญิงสาวจึงเชิญเจ้าหน้าที่ 

จดัซื้ออาวโุสให้นั่งเก้าอี้ฝ่ังตรงข้ามกบัเธอ เริ่มต้นสร้างความประทบัใจ

ให้เขาด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างดเียี่ยม

“คณุชาญวทิย์อยากทานอะไรเป็นพเิศษไหมคะ” หญงิสาวถาม

ขณะก้มหน้าเปิดดูรายการอาหารที่อยู่ในเล่ม ไม่รู้ตัวเลยว่าชาญวิทย์

แอบมองเนนิอกอิ่มขาวผดุผ่องที่โผล่พ้นคอเสื้อเว้าลกึแล้วยิ้มกรุ้มกริ่ม

แค่ไหน รสาเป็นหญงิสาวร่างเลก็ที่มอีงค์ประกอบอย่างพอเหมาะพอด ี

อกีทั้งบคุลกิเอาอกเอาใจเก่งแบบนี้ ท�าให้ชายวยักลางคนหลงเสน่ห์เธอ

ได้อย่างง่ายดาย

“ตามใจคณุแอมเลยครบั ผมขอตวัไปเข้าห้องน�้าก่อน อ้อ มื้อนี้

ผมขอเลี้ยงเองนะครบั คณุแอมสั่งอาหารให้เตม็ที่เลย” ชาญวทิย์เอ่ย

อย่างใจกว้างก่อนจะลกุจากเก้าอี้ แล้วเดนิไปห้องน�้า

รสาสั่งอาหารทั้งจานหลกัและกบัแกล้ม เธอไม่ลมืที่จะสั่งเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสร้างบรรยากาศในการเจรจาธรุกจิครั้งนี้ด้วย เซลส์

สาวบอกพนักงานของร้านว่าขอเป็นคนชงเหล้าด้วยตัวเองเพราะติด

นิสัยคอยบริการลูกค้าเวลาไปรับประทานอาหารหรืองานเลี้ยงต่างๆ 

และที่ส�าคญั เธอต้องการความเป็นส่วนตวัในการคยุงานกบัชาญวทิย์

ครั้งนี้ด้วย

...
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เมื่อชาญวิทย์ท�าธุระส่วนตัวในห้องน�้าเสร็จก็มายืนตรวจเช็ก

ความหล่อของตวัเองอยู่หน้ากระจกห้องน�้า ชายวยักลางคนได้แต่มอง

เงาสะท้อนของตวัเองด้วยความภาคภมูใิจที่วนันี้เขาควงสาวสวยอย่าง

รสามารับประทานข้าวกันสองต่อสองให้หนุ่มๆ ได้มองกันตาละห้อย

เล่น ชายวัยกลางคนจับปกคอเสื้อเชิ้ตให้เข้าที่ ยกมือเสยผมที่ม ี

ผมหงอกปนอยู่มากพอสมควรให้เข้าทรง พร้อมกบัท�าเสยีงจึ๊กจั๊กด้วย

ความขดัใจ

“ลืมย้อมผมได้ยังไง” ชาญวิทย์พึมพ�า เขาจ�าได้ว่าในรถมีหวี

และเจลแต่งผมอยู ่จงึคดิจะกลบัไปที่รถ แล้วจดัแต่งทรงเพื่อปิดผมขาว

เท่าที่จะท�าได้ การควงสาวสวยมารบัประทานข้าวด้วยวยัใกล้เกษยีณ

แบบนี้คงไม่พ้นถกูเข้าใจผดิว่าลูกสาวพาพ่อมารบัประทานข้าวนอกบ้าน

แน่ๆ คดิได้อย่างนั้นกถ็อนหายใจหน้ากระจก มองตวัเองแล้วยิ้มอย่าง

ภาคภูมใิจที่หาวธิแีก้ปัญหาของตวัเองได้ 

ในขณะนั้นเองเสียงทุ ้มกังวานจากด้านหลังก็ดังเป็นค�าทัก 

ชาญวทิย์ บ่งบอกถงึความสนทิสนมคุ้นเคยกนั

“อาวิทย์” ชายหนุ่มเจ้าของรูปร่างสูงใหญ่ ยิ้มให้ชาญวิทย์ทั้ง

รมิฝีปากและแววตา นอกจากส่วนสูงอนัโดดเด่นแล้ว เขายงัมใีบหน้า

เรยีวได้รูปรบักบัผมทรงรองทรงสั้นสไลด์ปลายตามแบบฉบบัวยัรุน่ ที่แม้ 

จะดูยุ่งๆ แต่ก็ยังดูหล่อ เขาผู้นี้อยู่ในชุดเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีน

ธรรมดา ทว่าละมนุตาราวกบัดาราเกาหลี

“อ้าว! คณุนทัมาร้านนี้เหมอืนกนัเหรอครบั มากบัใครครบัเนี่ย” 

ชาญวทิย์ทกัทายนทกีลบัด้วยถ้อยค�าและกริยิาสภุาพ แม้ว่านทจีะเป็น

ชายหนุ่มรุ่นลูก แต่ชาญวิทย์นั้นรู้ดีว่าฐานะและชาติตระกูลของนที

เหนือกว่าเขามากแค่ไหน เพราะขณะนี้นทีคือเจ้านายของชาญวิทย์ 

เนื่องด้วยชายหนุ่มได้รับมอบหมายจากผู้เป็นพ่อให้มาดูแลบริหาร 

เอพีบีกรุ๊ปต่อจากรุ่นพ่อ น�าชัยก่อร่างสร้างเอพีบีกรุ๊ปมากับมือพร้อม
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ด้วยพนักงานเมื่อครั้งก่อตั้งบริษัทใหม่ๆ แค่ไม่กี่คน หนึ่งในนั้นคือ

ชาญวทิย์ ที่น�าชยัไว้วางใจไม่ต่างจากญาตคินหนึ่ง

“ผมมาคนเดยีวครบั แล้วอาวทิย์ล่ะครบัมากบัใคร”

“ผมมาทานข้าวกบัเอ่อ...” ชาญวทิย์หยดุคดิอยูค่รูห่นึ่ง เขาควร

จะเรียกรสาว่าอะไรดี เรียกว่าเพื่อนก็ไม่น่าจะเหมาะนัก เพราะอายุ 

ของเขากบัหญงิสาวนั้นห่างกนัราวพ่อกบัลูกเลยกว็่าได้

“มากบัเซลส์ที่ขายของให้บรษิทัเราน่ะครบั ว่าแต่ คณุนทัมโีต๊ะ

นั่งหรอืยงัครบั ถ้าไม่มกีข็อเชญินั่งรบัประทานข้าวด้วยกนั” ชาญวทิย์

เอ่ยปากชวนอย่างเสียไม่ได้ ก็เล่นเจอกันจังๆ แบบนี้ จะไม่ชวนทั้งที่ 

รู้ว่านทมีาคนเดยีวกด็ูจะท�าตวัห่างเหนิกบัเจ้านายตวัเองไปหน่อย

“เชิญอาวิทย์คุยธุระตามสบายเถอะครับ ผมไม่รบกวนดีกว่า 

ร้านนี้เป็นร้านเพื่อนผมเอง เรื่องหาโต๊ะนั่งไม่ใช่ปัญหา ไปนั่งโต๊ะเจ้าของ

ร้านยังได้เลย” นทีเอ่ยอย่างอารมณ์ดี อันที่จริงเขาไม่ใช่แค่เพื่อน

เจ้าของร้าน แต่มหีุ้นอยู่ที่ร้านนี้อยู่เกอืบครึ่ง

“ไม่มอีะไรซเีรยีสหรอกครบั กแ็ค่สงัสรรค์กนัธรรมดา ถ้าคณุนทั

ไม่รงัเกยีจ ผมกอ็ยากจะเชญิทานข้าวด้วยกนัสกัหน่อย” ชาญวทิย์พดู

อย่างเจยีมตวั เขาให้เกยีรตนิทไีม่ต่างจากให้เกยีรตนิ�าชยั พ่อของชาย

หนุ่ม 

ส่วนนทนีั้น เขาเหน็ชาญวทิย์ท�างานกบัพ่อของเขามาตั้งแต่เดก็ๆ 

จนกระทั่งตอนนี้ชาญวิทย์ก็ยังคงสุภาพและยกย่องเขาและพ่อมาก 

เกนิไปจนชายหนุ่มอดเกรงใจเขาไม่ได้

“รังเกียจอะไรกันครับอา ผมต้องยินดีต่างหากที่ได้ร่วมโต๊ะกับ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อรุ่นเดอะอย่างอาวิทย์ ว่าแต่อานั่งโต๊ะไหนเหรอครับ” 

นทีตอบรับค�าชวนด้วยรอยยิ้มอ่อนน้อม ตั้งแต่เล็กจนโตเขานับถือ 

ชาญวทิย์เสมอืนญาตคินหนึ่ง เมื่อผูใ้หญ่ชวนรบัประทานข้าว จะปฏเิสธ

ได้อย่างไร
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“โต๊ะหมายเลขสิบสามครับ คุณนัทไปนั่งรอที่โต๊ะได้เลย ผม 

ขอกลบัไปหยบิของที่รถสกัครู ่แล้วเดี๋ยวจะตามไปครบั” ชาญวทิย์บอก

หมายเลขโต๊ะกบัชายหนุ่ม จากนั้นทั้งสองกแ็ยกกนัตรงหน้าห้องน�้า
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นทเีดนิตรงไปทีโ่ต๊ะหมายเลขสบิสามตามทีช่าญวิทย์บอก

แล้วสะดุดตากับสาวสวยชุดแดงที่ชงเหล้าอย่างขะมักเขม้น เธอคีบ

น�้าแขง็ เตมิโซดา แล้วใช้ที่คบีน�้าแขง็คนเหล้าให้ส่วนผสมเข้ากนัด้วย

ความตั้งอกตั้งใจจนแทบไม่ได้สนใจคนรอบข้าง

“ร้านเรามีสาวชงเหล้าสวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย” ชายหนุ่ม

พมึพ�าเมื่อเหน็ท่วงท่าอนัคล่องแคล่วของรสา เขาหยดุมองเธออยู่นาน 

เจรญิตาเจรญิใจกบัเดรสสั้นสแีดงสดที่ขบัผวิขาวหมดจดให้ยิ่งผดุผ่อง 

รูปร่างอนัสมส่วนของเธอดงึดดูสายตาเขาไม่ให้ละไปสนใจอย่างอื่นได้ 

นทีมองจนคนที่ถูกมองเริ่มรู้ตัวและเงยหน้าจากการชงเหล้า 

ขึ้นมาพบว่า ขณะนี้มชีายหนุม่ยนืยิ้มกรุม้กริ่มอยูไ่ม่ห่าง หญงิสาวไม่พดู

อะไรนอกจากมองชายหนุ่มกลบัแล้วขมวดคิ้วใส่เขาด้วยความสงสยั

“เอ่อ...ขอโทษนะครบั โต๊ะนี้ของคณุชาญวทิย์จองไว้หรอืเปล่า

ครับ” นทีสะดุ้งนิดหนึ่งเมื่อถูกจับได้ว่าแอบมองหญิงสาวอยู่ เลิกคิ้ว

หนาขึ้นสูงด้วยท่าทางเก้อเขนินดิๆ มอืไม้ของเขาดูเกะกะจนต้องแสร้ง

ท�าเป็นเสยผม เผยให้เหน็ผวิหน้าผากโหนกนนูใสป๊ิงไร้สวิฝ้า พาให้สาว

ชดุแดงอจิฉาลกึๆ ในใจ

‘เป็นผู้ชายจ�าเป็นต้องผวิขาวใสขนาดนี้ไหม’

3
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“ใช่ค่ะ คณุมากบัคณุชาญวทิย์เหรอคะ แล้วจะทานข้าวด้วยกนั

ไหมคะ” รสาถามชายหนุ่มด้วยความประหลาดใจเล็กน้อย เพราะ 

ชาญวทิย์ไม่ได้บอกเธอเอาไว้ว่า จะมใีครมาร่วมโต๊ะด้วย

“ใช่ครบั พอดผีมบงัเอญิเจอคณุชาญวทิย์ที่ห้องน�้า เขาเลยชวน

ให้มาทานข้าวด้วยกนั” นทตีอบรสา ขมวดคิ้วเข้มเลก็น้อยด้วยความ

แปลกใจว่าแม่สาวนักชงคนนี้ท�าไมช่างซักไซ้นัก ทั้งที่หน้าที่ของเธอก็

เพยีงแค่ชงเหล้าไม่ใช่หรอื

รสายิ้มให้ผู้มาใหม่พร้อมเชญิให้เขานั่ง นทจีงึเลอืกนั่งตรงเก้าอี้

ฝั่งเดยีวกบัที่รสายนื ท�าให้หญงิสาวเหน็การแต่งตวัของเขาใกล้ๆ เธอ

แอบกวาดตามองชายหนุ่มอย่างระมัดระวังพร้อมกับประมวลผลใน

สมองว่าเขามคีวามสมัพนัธ์อย่างไรกบัชาญวทิย์ และเหตใุดจงึร่วมโต๊ะ

อาหารในวนันี้ด้วยกนัได้

‘ผู้ชายท่าทางจะอายุสามสิบกว่าๆ สวมเสื้อยืด กางเกงยีน 

รองเท้าผ้าใบ แต่โอ้โห...รองเท้ายี่ห้อนี้รุน่นี้ในไทยยงัไม่วางขายเลยนี่นา 

ถ้าของแท้นี่แพงหูฉี่เลยนะเนี่ย แหม...ก๊อปซะเหมอืนเชยีวนะ’

รสาคิด มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนแต่งตัวธรรมดาๆ แบบนี้จะมี

รองเท้าของแท้ใส่ ต้องพวกดารา หรือไม่ก็คนรวยๆ โน่นถึงจะมี แต่ 

ถึงอย่างไรก็ต้องขอชมพ่อหนุ่มของก๊อปทั้งตัวคนนี้ว่า ช่างมีรสนิยมดี

เหลือเกิน เพราะสไตล์การแต่งตัวของเขาช่างเหมาะเจาะเข้ากันดีกับ

ตุม้หแูบบห่วงที่เขาสวมทั้งสองข้าง ท่าทางแนวๆ แบบนี้ บคุลกิดแีบบนี้ 

หากจับมาใส่สูทผูกเนกไทก็จะกลายเป็นนักธุรกิจได้อย่างแนบเนียน

แน่ๆ 

แต่จะเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไร เพราะคนใส่ของก๊อปทั้งตวัคง 

จะเป็นนกัธรุกจิไม่ได้แน่ๆ เขาคงเป็นได้แค่ลูกกะจ๊อกที่เป็นลกูน้องของ

ชาญวทิย์อกีท ีซึ่งวนันี้คงบงัเอญิเจอกนัแล้วชาญวทิย์ถอืโอกาสเลี้ยงข้าว 

แต่ถึงแม้พ่อหนุ่มคนนี้จะเป็นแค่ลูกกะจ๊อก ทว่ารสาก็กรี๊ดอยู่ในใจ 
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เพราะเขาคนนี้รูปร่างหน้าตาดแีท้ รูปร่างสูงโปร่ง ไหล่กก็ว้าง ผวิขาว

หมดจด คิ้วหนาเข้ม จมกูโด่งเฟ้ียว ดวงตาหวานคมชวนมอง ปากหยกั

อิ่มเตม็ แล้วยงัจะแดงอมชมพูอกีแน่ะ ตอนที่เขาหนัมายิ้มให้เธอ รสา

รู้สึกราวกับโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะ คนอะไรฟันขาวสะอาดเรียงสวย

อย่างกบัเมด็หมากฝรั่งซเีครท็ 

ถึงแม้เขาจะไม่ได้มีต�าแหน่งใหญ่โตก็เถอะ แต่ถ้าได้ติดต่อ

ประสานงานกับเขาคนนี้บ่อยๆ คงกระชุ่มกระชวยหัวใจน่าดู ว่าแล้ว 

กไ็ม่รอช้า รสาเริ่มแสดงคณุสมบตัผิู้มมีนษุยสมัพนัธ์อนัดเีลศิกบัเขา 

“รบัเครื่องดื่มอะไรดคีะ”

“ผมขอน�้าเปล่ากแ็ล้วกนัครบั” นทตีอบหลงัจากเหลอืบมองโต๊ะ

วางเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ข้างๆ แล้วเลอืกเครื่องดื่มที่มอียู่แล้ว

“แหม...กลวัเมาเหรอคะ ดคี่ะ เมาไม่ขบั” รสาพยายามชวนคยุ

เพื่อสร้างความคุ้นเคย เธอยงัคงยนือยู่ข้างโต๊ะเครื่องดื่ม คบีน�้าแขง็ใส่

ลงไปในแก้วเปล่าแล้วเทน�้าเปล่าลงไปด้วยความช�านาญ

“ผมไม่ต้องกลวัเมาจนขบัรถไม่ได้หรอกครบั ผมมารถไฟฟ้า”

‘ต๊าย!...เก๋งไม่มขีบั พกิอปักไ็ม่มขีี่’ รสาสงสารชายหนุม่สดุหล่อ

อยู่ในใจ เธอยกแก้วน�้ามาวางให้นทีแล้วหันกลับไปเทเครื่องดื่มของ 

ตวัเองบ้าง 

ระหว่างนั้นนทีเห็นว่ามีก้อนน�้าแข็งก้อนเล็กๆ ที่คงจะกระเด็น 

ลงมาตกอยู่บนเก้าอี้ตัวถัดจากที่เขานั่งอยู่ ซึ่งน่าจะเป็นเก้าอี้ของรสา 

ชายหนุม่จงึหวงัดยีื่นมอืไปหยบิออกให้ และช่างบงัเอญิที่รสาหย่อนก้น

ลงนั่งบนเก้าอี้ตวันั้นพอดี

รสาดีดตัวขึ้นทันทีเมื่อรู้สึกว่านั่งทับอะไรบางอย่าง หันไปมอง

ตวัต้นเหตจุงึเหน็ว่ามอืของชายหนุ่มยงัวางค้างอยู่บนเก้าอี้ตวันั้น

“นี่!” หญงิสาวโวยวายเสยีงดงัลั่นเพราะภาพที่เหน็ ไม่ต้องเดา

ให้เสยีเวลาแล้วว่าเกดิอะไรขึ้นกบัเธอ รสาเม้มรมิฝีปากซึ่งเคลอืบด้วย



30  กลรักฉบับนักขาย

ลิปสติกสีเดียวกับชุดที่สวมด้วยความโกรธเมื่อถูกคนที่เพิ่งรู ้จักกัน

ลวนลาม ถงึแม้จะเป็นผู้ชายหน้าตาดกีเ็ถอะ แต่มาท�านสิยัแย่ๆ มอืไม้

ซกุซนแบบนี้ รสารบัไม่ได้อย่างแรง

แม้ว่าโดยปกตแิล้วรสาเป็นคนเกบ็อารมณ์ได้ดมีากๆ บ่อยครั้ง

ที่เธอถกูลกูค้าหนุม่น้อย หนุม่ใหญ่ หรอืแม้แต่หนุม่เหลอืน้อยลวนลาม

ทางสายตา มากสุดก็มีแตะเนื้อต้องตัวบ้าง แต่ก็แค่จับมือ แตะแขน

เลก็ๆ น้อยๆ ซึ่งเธอกพ็ยายามใจเยน็และท�าใจให้ได้ แต่นี่มนัก้นของ

เธอเชยีวนะ ก้นที่ไม่เคยมชีายใดได้สมัผสัมาก่อนนบัตั้งแต่โตเป็นสาว 

ก้นที่เมื่อสกัครู่เธอสมัผสัได้ถงึฝ่ามอืเตม็ๆ ที่อุ่นจดัจนรู้สกึได้

“กล้าดยีงัไงมาจบัก้นฉนั นายลูกกะจ๊อก” ด้วยความตกใจและ

ความโกรธจนไม่ยั้งคดิท�าให้สตขิองรสาขาดสะบั้น เธอสบถค�าที่ไม่เคย

ใช้กบัใครมาก่อนใส่ชายหนุ่ม มองเขาตาขวางด้วยความโกรธจดั

“คุณเรียกผมว่าลูกกะจ๊อกอย่างนั้นเหรอ!” นทีขมวดคิ้วพลาง

มองรสาด้วยสหีน้าข้องใจ เขาลกุขึ้นยนืกอดอกพร้อมกบัพงิสะโพกไว้

กบัขอบโต๊ะ เหยยีดรมิฝีปาก ยิ้มด้วยสหีน้ายยีวนนดิๆ ท�าให้หญงิสาว

ยิ่งเข้าใจผดิว่าอตีาคนที่ท�าหน้ากวนบาทาเธออยู่ตอนนี้ตั้งใจลวนลาม

เธอแน่ๆ

“ใช่ ลูกกะจ๊อกไม่พอ แถมยงัลามกอกีต่างหาก” ท่าทางอวดดี

นั้นยิ่งท�าให้รสาโกรธ หญงิสาวพยายามข่มอารมณ์สดุขดีเพราะเหน็ว่า

เขาเป็นคนของชาญวิทย์ จึงสะบัดหน้าไปทางอื่นอย่างพยายามสงบ

สตอิารมณ์ 

รอให้ชาญวิทย์มาก่อนเถอะ เธอจะฟ้องให้หน�าใจ ให้โดนตัด 

เงนิเดอืนเสยีให้เขด็

“เป็นพนักงานชงเหล้า ท�ากิริยาแบบนี้กับลูกค้าได้ด้วยเหรอ” 

นทีพูดกับผู้หญิงที่เชิดใส่เขาด้วยความขบขันปนหมั่นไส้ นี่คงเป็น 

ครั้งแรกในรอบสิบปีกระมังที่เขาถูกผู้หญิงเชิดใส่ อาจเป็นเพราะเขา 
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ไม่ได้เป็นลูกกะจ๊อกอย่างที่หญงิสาวว่า นทจีงึไม่ได้โกรธเธอ จะมกีแ็ต่

มันเขี้ยวแก้มป่องๆ ของคนที่เอาแต่ท�าหน้าบึ้งใส่เขาอยู่ในขณะนี้

มากกว่า

“ฉนัไม่ใช่พนกังานชงเหล้า” รสาหนัขวบัมาโต้แทบจะทนัท ี

“แล้วรู้เอาไว้ด้วยนะว่าฉนัเป็นเพื่อนกบัผู้จดัการร้านนี้” แค่เธอ

พูดว่าเป็นเพื่อนผู้จดัการร้าน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภยัร่างกาย

ก�าย�าสองคนกเ็ดนิเข้ามาขนาบข้างเธอ หญงิสาวเชดิหน้าอย่างวางมาด 

พร้อมกบัยกมอืขึ้น ส่ายหน้าเลก็น้อยเป็นเชงิห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รกัษา

ความปลอดภัยท�าอะไรชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเธอ ก่อนจะเอ่ยเสียง

พมึพ�า แต่กเ็หมอืนจะตั้งใจให้คนตรงหน้าได้ยนิว่า

“ไม่เป็นไรน่ะ แค่นี้ฉันจัดการได้” ด้วยความล�าพองว่ามีพวก

พ้องของตนอยู่ที่นี่ รสาตวดัสายตาค้อนพร้อมกบัเหยยีดปากใส่ชายหนุม่

เชอะ! ให้มนัรู้เสยีบ้างว่าใครเป็นใคร 

แต่สิ่งที่อีกฝ่ายตอบโต้มานั้นมีเพียงเสียงหัวเราะ พร้อมทั้ง 

ส่ายหน้าราวกบัว่าเป็นเรื่องน่าตลกสิ้นดี

“อตีานี่ ฉนัทนไม่ไหวแล้วนะ” รสาโกรธจนหวัหมนุที่อตีาลามก

นี่ไม่ส�านึกในความผิดของตัวเองเอาเสียเลย มีอย่างที่ไหนจับก้นเธอ

แล้วยงัจะมหีน้ามาหวัเราะหน้าระรื่นอกี อย่างนี้ต้องสั่งสอนกนัหน่อย 

คดิแล้วกห็นัไปคว้าแก้วเหล้าที่ชงเสรจ็ใหม่ๆ แต่ยงัไม่ทนัจะยก

มนัขึ้นจากโต๊ะ มอืหนาของใครบางคนกม็ารั้งมอืของเธอเอาไว้เสยีก่อน

“แอม! ใจเยน็” เป็นมาโนช เพื่อนของเธอที่เป็นผู้จดัการร้านเดนิ

เข้ามาสมทบกบัเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัที่ยงัคงยนืคมุเชงิอยู่

“มาโนช แกมากด็แีล้ว ช่วยบอกคนของแกให้โยนนายคนนี้ออก

จากร้านไปเลย เขาลวนลามฉนั เขาสร้างความวุ่นวายให้ร้านของแก” 

เมื่อเห็นว่าคนที่ต�าแหน่งใหญ่โตที่สุดในร้านออกมาสมทบ หญิงสาว 

กร็บีฟ้องเป็นการใหญ่
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“แอม คอืว่าฉนั...ฉนัไม่” มาโนชได้แต่อกึอกั เขาท�าอะไรไม่ได้

นอกจากแย่งแก้วเหล้าจากมอืของรสาได้ส�าเรจ็ แล้วน�าไปวางไว้ไกลๆ 

จากนั้นถอนหายใจอย่างโล่งอก

“มัวรออะไรอยู่ล่ะ รีบจัดการสิ แกเป็นเพื่อนฉันรึเปล่า มัวแต ่

ยนือึ้งอยู่ได้ แกเป็นผู้จดัการร้านนี้นะโว้ย!” 

“แต่คณุนทเีป็นหุน้ส่วนร้านนี้โว้ย!” มาโนชโพล่งออกมาในที่สดุ 

รสาจึงหันขวับไปหาผู้ชายที่เธอเพิ่งมีปากเสียงด้วย ก่อนจะ 

พบว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ร่างก�าย�าสองคนขยบัไปยนืขนาบข้างนทเีสยีแล้ว

“นี่มนัอะไรกนัวะเนี่ย” หญงิสาวพมึพ�าอย่างคาดไม่ถงึ

“เกดิอะไรขึ้นหรอืครบัคณุนทั ท�าไมการ์ดมายนือยูต่รงนี้” เสยีง

ของชาญวิทย์ท�าให้รสาหันไปมองชายวัยกลางคนที่เดินเข้ามาหาชาย

หนุ่มรุ่นลูก พร้อมทั้งเรยีกขานเขาด้วยสรรพนามที่ให้เกยีรตเิกนิความ

เป็นหวัหน้าลูกน้อง

“เอาเข้าไป” หญงิสาวยงัคงพมึพ�าพร้อมกบัหูอื้อตาลาย

“ไม่มอีะไรหรอกครบัอาวทิย์” นทหีนัไปตอบชาญวทิย์อย่างไม่

อยากลงรายละเอียด จากนั้นก็หันมามองหญิงสาวพร้อมกับอมยิ้ม 

เพราะขณะนี้รสาหน้าซดีเผอืดและยงัพูดอะไรไม่ออกสกัค�า

“พอดผีมเดนิมาที่โต๊ะ แล้วมาเจอกบัคณุ เอ่อ...”

“อ้อ คณุแอมครบั เป็นเซลส์ที่มาเสนอขายวตัถดุบิให้บรษิทัเรา 

คณุแอมครบั นี่คณุนท ีกรรมการผู้จดัการคนใหม่ของเอพบีกีรุ๊ป”

“ซะ...ซวยแล้ว นี่กรรมการผู้จัดการเหรอเนี่ย อยากตาย...ฉัน

อยากตาย” 

รสาพมึพ�าเกอืบจะไม่เป็นภาษาจบกแ็ทบเข่าอ่อน ไม่ใช่ส ิ เธอ 

ถงึกบัหมดเรี่ยวแรงเชยีวละ ถงึขนาดต้องทิ้งตวันั่งลงบนเก้าอี้ ก้นของ

เธอจงึรู้สกึถงึความเยน็ของก้อนน�้าแขง็ที่ยงัค้างอยูบ่นเก้าอี้ตวัที่เธอนั่ง 

หญงิสาวหนัไปทางนททีนัท ีเหน็เขาเลกิคิ้วพร้อมกบัเอยีงหน้าให้แทน
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ท�านองว่านี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะแก้ตัวทั้งหมด แต่เธอก็เอาแต่

โวยวายโดยไม่คดิจะฟังเขาอธบิาย สดุท้ายกม็แีต่พงักบัพงัแบบนี้

สองมอืของรสายกขึ้นพนมโดยอตัโนมตั ิดวงตากลมแป๋วมองไป

ยงันทดี้วยประกายใสแวววาว ซึ่งมนัยงัคงใช้ได้ผล เพราะท�าเอาคนที่

เผลอมองสบตาใจกระตกุวูบ และหยดุสายตาที่ใบหน้าของเธอ เมื่อครู่

ยงัเชดิใส่เขาอยู่แท้ๆ คราวนี้มาท�าตาออดอ้อนขอความเหน็ใจ ถ้าเป็น

แมวที่บ้านละก ็จะจบัมาเกาพงุเสยีให้เขด็

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัครบั คณุแอม” นทเีรยีกชื่อหญงิสาว ท�าให้รสา

ถงึกบัสะดุ้ง เธอดดีตวัลกุขึ้นจากเก้าอี้ด้วยท่าทางลนลาน จงึเผลอปัด

ไปโดนแก้วเหล้าที่วางอยูบ่นโต๊ะ จนกระฉอกใส่กางเกงของนทเีข้าอย่าง

ไม่ตั้งใจ

“แอมขอโทษค่ะคณุนท ี แอมไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจจรงิๆ ค่ะ” 

รสาละล�่าละลกัพร้อมกบัรบีดงึกระดาษทชิชมูาเชด็ขากางเกงให้นท ีมอื

ที่สั่นเทาไปหมดเชด็แบบผดิๆ ถูกๆ ท�าให้คนถูกเชด็เริ่มหวั่นกลวัว่าเธอ

จะเช็ดไปโดนจุดส�าคัญเข้า จึงแย่งกระดาษช�าระจากมือหญิงสาวไป

จดัการตวัเอง

“เอามานี่ ผมเชด็เอง” เสยีงเข้มมแีววของความขุ่นเคอืงอย่าง

เหน็ได้ชดั ท�าให้เซลส์สาวยิ่งใจแป้ว

‘ตายละหว่า ต�าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายของเรามหีวงัหายวบัไปกบัตา 

แน่ๆ ไม่น่าเลยเรา’ รสามองความผดิพลาดครั้งใหญ่ของตวัเองอย่าง

ปลงไม่ตก เมื่อเช้าเธอก้าวขาไหนออกจากบ้านกนันะ เธอจงึต้องมาเจอ 

เรื่องผดิพลาดซ�้าซ้อนได้ถงึขนาดนี้ เป็นเพราะโต๊ะหมายเลขสบิสามนี่

แน่ๆ เพราะมนัคอืเลขอาถรรพ์

“เปียกมากไหมครบัคณุนทั”

“ก็เยอะอยู่ครับ ผมคงต้องขอตัวกลับก่อน คงอยู่ทานอาหาร

ด้วยไม่ได้”
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“แล้วนี่ในรถมีกางเกงมาเปลี่ยนไหมครับ” ชาญวิทย์ถามด้วย

ความเป็นห่วง เขาพอจะรู้มาบ้างว่านทีเป็นคนรักการออกก�าลังกาย 

และมกัจะมชีดุออกก�าลงักายตดิรถเอาไว้เปลี่ยนเวลาเข้ายมิอยู่เสมอ

“ผมไม่ได้เอารถมาครบั”

“งั้นให้แอมไปส่งคณุนะคะ” หญงิสาวรบีอาสา 

ชายหนุ่มปรายตามองหญิงสาววูบหนึ่ง เธอยังคงมองมาด้วย

ดวงตาใสแจ๋ว เขาเกอืบจะเผลอยิ้มอยูแ่ล้ว แต่กต้็องดงึสหีน้าให้เข้มต่อ

เพราะอยากรู้ว่าแม่สาวไซซ์มินิคนนี้จะจัดการกับสถานการณ์แบบนี้

อย่างไร

“ไม่เป็นไรครบั ผมกลบัรถไฟฟ้าเองสะดวกกว่า” ค�าปฏเิสธอย่าง

ไม่มีเยื่อใยนั้นท�าให้รสาถึงกับพูดอะไรไม่ออก ทว่าเธอจะไม่ยอมแพ้

ง่ายๆ

“แต่แอมว่าคงไม่ดแีน่ๆ ถ้าคณุจะขึ้นรถไฟฟ้าทั้งๆ ที่มกีลิ่นเหล้า

คลุง้ขนาดนี้ เชื่อแอมเถอะค่ะ ให้แอมไปส่งคณุเถอะ” หญงิสาวพยายาม

โน้มน้าว

“ผมเห็นด้วยกับคุณแอมนะครับ กลิ่นเหล้าคลุ้งขนาดนี้ อาจ

ท�าให้คนในรถไฟฟ้าเข้าใจผิดได้นะครับ” คราวนี้ชาญวิทย์ช่วยพูดให้

อกีแรง 

นทีก้มมองกางเกงตัวเองที่ยังคงเปียกชื้นโดยเฉพาะตรงเป้า 

กลิ่นเหล้าคละคลุ้งจนเขารู้สึกได้ เขาขมวดคิ้วเข้มอย่างใช้ความคิด 

ครู่หนึ่ง ก่อนจะหนัไปพูดกบัชาญวทิย์ด้วยสหีน้าเกรงใจ

“ถ้าผมให้คุณแอมไปส่งตอนนี้ อาวิทย์ก็ไม่มีคนทานข้าวเป็น

เพื่อนน่ะสคิรบั”

“โธ่! ไม่เป็นไรหรอกครบั ผมกนิคนเดยีวได้ ผมกก็นิข้าวคนเดยีว

ออกจะบ่อย” ชาญวทิย์ตอบด้วยใบหน้าที่ยงัคงยิ้มอย่างคนอารมณ์ด ี

นทไีด้ยนิอย่างนั้นจงึหนัไปพยกัหน้าให้รสา ดวงตาของหญงิสาวถงึกบั
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มีประกายเจิดจ้าเกิดขึ้น ริมฝีปากอิ่มยิ้มกว้างอย่างโล่งอกที่นทียอม 

ให้เธอไปส่ง ช่างไม่รู้เสียเลยว่าทุกอิริยาบถตกอยู่ในสายตาของเขา 

เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว

“รถจอดตรงไหนครบั” นทยีงัคงวางท่าขรมึ ท�าเสยีงเข้ม 

“คณุนทไีม่ต้องเดนิไปที่รถให้เมื่อยหรอกค่ะ เดี๋ยวแอมจะบรกิาร

ให้เตม็ที่ คณุแค่เดนิไปที่หน้าร้าน แอมจะขบัรถไปรอที่นั่น” หญงิสาว

พูดกับชายหนุ่มอย่างเอาใจใส่ นทีมองเธอควานหาอะไรบางอย่างใน

กระเป๋าถอือยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะยื่นขวดเลก็ๆ บรรจขุองเหลวสเีหลอืงใส

มาให้

“น�้าหอมค่ะคณุนท ีเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ ไม่ฉนุมาก เอาไว้ดบักลิ่น 

เผื่อคุณเหม็นกลิ่นเหล้า” ยื่นขวดน�้าหอมให้เสร็จ รสาก็ขอตัวเพื่อไป 

ขบัรถมารอรบันทตีามที่ได้นดัหมายกนัเอาไว้ 

นทมีองขวดน�้าหอมขนาดจิ๋วในมอื ข้างขวดเขยีนชดัเจนว่าเป็น

ขนาดทดลองใช้ ชายหนุ่มเปิดฝาจุกน�้าหอมออก ได้กลิ่นหอมอ่อนๆ 

เหมอืนอย่างที่รสาว่า มนัไม่ใช่น�้าหอมราคาแพงอย่างที่เขาเคยใช้ แต่

ช่างหอมจบัใจเมื่อเป็นกลิ่นเดยีวกบัที่เขาได้กลิ่นจากตวัเธอ

“หอมด”ี 

ชายหนุ่มไม่ได้พรมน�้าหอมที่กางเกงเพื่อดับกลิ่นเหล้าตามที่

หญิงสาวบอก เขาเก็บมันใส่กระเป๋ากางเกงเอาไว้ ก่อนจะหันไปหา

ชาญวทิย์เพื่อกล่าวลา ทว่าตอนนี้มสีาวสวยมานั่งเคยีงข้างเขาแล้ว คง

เป็นพนกังานภายในร้านที่มาให้บรกิารเครื่องดื่มและรบัประทานอาหาร

เป็นเพื่อนเขาไปด้วย นทไีม่อยากรบกวนเวลาแห่งความสขุของอกีฝ่าย 

จงึท�าแค่ยิ้มให้แล้วพยกัหน้าส่งสญัญาณว่าขอตวักลบั จากนั้นเดนิไป

ยงัหน้าร้านอาหารที่มรีถของรสาขบัมาจอดรออยู่แล้ว
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รถเก๋งมอืสองท่ีดก็ูรู้ว่ามีอายุไม่ต�า่กว่าสบิปีพานทอีอกจาก

ร้านอาหารมุ่งหน้าสู่คอนโดมิเนียมตามต�าแหน่งที่ตั้งที่ชายหนุ่มบอก 

นทเีลอืกที่จะนั่งข้างคนขบัด้วยความรูส้กึไม่คุน้เคยสกัเท่าไร เพราะปกติ

แล้วถ้าไม่นั่งเบาะด้านหลงัซึ่งมคีนขบัรถขบัให้ เขากม็กัจะเป็นฝ่ายขบั

ให้สาวๆ มากกว่าจะมผีู้หญงิมาขบัรถให้นั่งแบบนี้ กระโปรงสั้นสแีดง

สดตัดกับขาขาวเรียวสวยของรสาดึงดูดสายตาให้นทีเผลอหันไปจ้อง

อยูห่ลายครั้ง เจ้าของรอยยิ้มที่ดเูหมอืนจะสะกดจติให้เขาลมืสิ่งที่เข้าใจ

ผิดกันหันมายิ้มกว้างให้เขาอยู่เป็นระยะๆ และหาเรื่องชวนคุยตาม

ประสาคนช่างพูดช่างเจรจา

“คุณนทีมีลูกกี่คนแล้วคะ” นี่เป็นเทคนิคหนึ่งที่หญิงสาวมักจะ

เลอืกมาใช้ เธอชวนคยุเรื่องที่คดิว่าน่าจะท�าให้นทอีารมณ์ดขีึ้น อย่าง

น้อยกค็งจะเป็นเรื่องลูก หรอืไม่กส็ตัว์เลี้ยง

“ผมยงัไม่ได้แต่งงานครบั” ค�าตอบสั้นๆ นั้นท�าให้รสาใจหายวบู 

เธอไม่คดิว่าผู้ชายหล่อจดั รวยเว่อร์ และเพอร์เฟกต์ขนาดนี้จะรอดมา

จนถงึทกุวนันี้ได้ วนันี้มนัเป็นวนัอะไรของเธอ ท�าไมท�าอะไรกผ็ดิพลาด

ไปหมด

“ขอโทษค่ะ” หญงิสาวพูดเสยีงอ่อย และตดัสนิใจว่าจากนี้ไป

4
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จะไม่พดูอะไรออกมาอกีแล้ว จะตั้งหน้าตั้งตาขบัรถต่อไป จะหายใจเบาๆ 

จะไม่หันไปมองดวงตาคมแวววาวที่มองไปทีไรก็เห็นว่า เขามองมาที่

เธออกี จนกว่าจะส่งนททีี่หน้าคอนโดมเินยีมแล้ว

“คดิว่าลกูกะจ๊อกอย่างผม คงจะมลีกูเป็นโขยงแล้วใช่ไหมครบั” 

นทคี่อนขอด ท�าให้คนที่ตั้งใจจะขบัรถอย่างสงบเสงี่ยมต้องรบีแก้ต่าง

ให้ตวัเองจนลิ้นแทบพนั

“ไม่ใช่นะคะ แอมไม่เคยคดิว่าคณุเป็นลูกกะจ๊อกเสยีหน่อย”

“ครบั ไม่เคยคดิเลยครบั แต่คณุพดูให้ผมได้ยนิเตม็สองรหูเูลย” 

พูดแล้วกท็อดสายตาไปเบื้องหน้า พร้อมทั้งกอดอก ยกขามาไขว่ห้าง 

พลางกระดกิเท้า

รสาได้แต่มองนทแีล้วเม้มปากอย่างไร้ข้อแก้ตวั ใช่ส ิกเ็ธอพลาด

ไปแล้วนี่ แต่จะให้ท�าอย่างไรในเมื่อเธอเคยพูดและคดิแบบนั้นจรงิๆ 

ผูช้ายที่สวมเสื้อยดืธรรมดาคูก่บักางเกงยนี สวมนาฬิกายี่ห้อสดุ

ฮติของวยัรุน่สแีดงแปร๊ด แล้วไหนจะรองเท้าผ้าใบที่สสีดไม่แพ้นาฬิกา

ข้อมอืนั่นอกี...นทแีต่งตวัชลิจดั แถมยงัหน้าใสปิ๊งจนเดก็วยัรุ่นบางคน

ยงัอายขนาดนี้ ใครมนัจะไปคดิว่าเป็นผู้บรหิารระดบัสูง

“ที่แอมพูดไปอย่างนั้นก็เพราะว่าโมโหที่คุณเอ่อ...จับก้นแอม 

ต่างหากล่ะคะ” ค�าพดูของรสาท�าให้อกีฝ่ายหนัมามองเธอแล้วยิ้ม เขา

ยังคงกอดอกและนั่งไขว่ห้าง แต่ท่าทางเอนหลังพิงเบาะและสีหน้าที่ 

ไม่ได้บึ้งตงึนั้นบ่งบอกให้รู้ว่าเขาไม่ถอืโทษโกรธอะไรเธอแล้ว

“เรื่องนั้นผมก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกัน ถ้าผมเลือกที่จะบอก

คณุแทนที่จะยื่นมอืเข้าไปหยบิก้อนน�้าแขง็นั่นออก กค็งไม่มเีรื่องเข้าใจ

ผดิกนัแบบนี้”

“แอมเองกต้็องขอโทษคณุเหมอืนกนันะคะที่ไปพดูว่าคณุแบบนั้น 

ปกติแล้วแอมเป็นคนใจเย็น จิตใจดี โกรธยากหายง่าย ไม่เรื่องมาก 

เทกแคร์คนเก่ง ลูกค้าคอืพระเจ้าเป็นสโลแกนของแอม” รสาบรรยาย
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คณุสมบตัติวัเองด้วยรอยยิ้มสดใส ท�าให้นทเีผลอหวัเราะอย่างอดไม่ได้

“แล้วคณุมาบอกผมท�าไม” 

“กเ็พราะว่าต่อไปนี้คณุนทจีะได้พบกบัแอมบ่อยๆ ไงคะ แอมไป

เสนอขายสนิค้าให้บรษิทัของคณุ หากคณุอคตกิบัแอม มนัอาจจะท�าให้

คณุตดัสนิใจไม่สั่งซื้อสนิค้าได้ แอมเลยอยากให้คณุมองแอมใหม่” 

“ผมไม่ใช่คนที่แยกแยะอะไรไม่ออกขนาดนั้นนะครบั ถ้าสนิค้า

ของคณุมคีณุภาพตรงตามมาตรฐานและราคาที่น่าสนใจ ท�าไมผมจะ

ไม่สั่งซื้อ เรื่องผลประโยชน์ของบรษิทัผมต้องมาเป็นอนัดบัหนึ่งอยูแ่ล้ว” 

น�้าเสยีงหนกัแน่นของชายหนุม่ท�าให้รสาถอนหายใจอย่างโล่งอก

ที่อย่างน้อยนทกีเ็ป็นคนมเีหตผุลคนหนึ่ง

“แต่ถ้าเซลส์ไม่ค่อยดแูลใส่ใจลกูค้า ต่อให้สนิค้ามคีณุภาพและ

ราคาถูกแค่ไหน ผมกค็งไม่สั่งซื้อหรอกนะครบั”

“คุณนทีมั่นใจได้เลยค่ะ แอมไม่ใช่เซลส์ประเภทนั้นแน่นอน” 

รสาเอ่ยอย่างมั่นใจตามสไตล์ของเธอ จากนั้นกเ็ข้าสู่โหมดการน�าเสนอ

สินค้าตามประสานักขายที่ซึมอยู่ในกระแสเลือด น�้าเสียงใสน่าฟัง  

อีกทั้งรอยยิ้มที่ประดับบนใบหน้าหวานชวนมองท�าให้นทีเพลิดเพลิน

ไปกับบทสนทนาของหญิงสาวจนกระทั่งรสาเลี้ยวรถเข้ามาจอดสนิท

บรเิวณลานจอดรถ ชายหนุ่มถงึรู้ตวัว่ามาถงึคอนโดมเินยีมของตวัเอง

เรยีบร้อยแล้ว 

ก่อนนทจีะลงจากรถ รสากย็ื่นซองลายดอกไม้ให้ชายหนุ่ม เมื่อ

เขาหยบิขึ้นมาดูจงึรู้ว่ามนัเป็นของเหลวที่บรรจใุนซองแบบทบึแสง

“มนัคอือะไรเหรอครบั” ชายหนุม่ถามพร้อมกบัพลกิซองของเหลว

ไปมา

“น�้ายาซักผ้าสูตรผสมน�้าหอมน่ะค่ะ แอมท�ากางเกงคุณเหม็น

กลิ่นเหล้า เลยอยากให้คุณเอาน�้ายานี่ไปซักผ้าดู ยี่ห้อนี้ใช้ดีมากๆ  

เลยนะคะ เทแค่นดิเดยีวกซ็กัผ้าได้เป็นสบิๆ ชิ้น แอมเป็นตวัแทนขาย 
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รบัประกนัความพงึพอใจค่ะ”

คนรบัหวัเราะเสยีงพลิ้ว เขาพอจะเข้าใจตวัเองแล้วว่า ที่ไม่รู้จกั

สิ่งของที่รสายื่นให้ เพราะตั้งแต่เกดิมาเขายงัไม่เคยซกัผ้าเองเลยสกัครั้ง

“ขอบคุณนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกให้แม่บ้านเอาไปซักเสื้อผ้า 

ให้ผม” พูดแล้วก็ยิ้มให้คนที่ท�าหน้าเหลอ เพราะเพิ่งรู้ตัวว่าผิดพลาด

จนวนิาทสีดุท้าย รสาอยากจะยกมอืขึ้นมาทึ้งหวัตวัเองแล้วโขกกบัพวง

มาลยัรถเสยีเหลอืเกนิ คดิได้อย่างไรที่ให้น�้ายาซกัผ้าแก่เขา 

นทเีป็นคนรวยนะ รวยมากด้วย จะให้ลากตะกร้าผ้าไปซกัเอง

อย่างนั้นเหรอ แต่จะว่าไป นทีก็ดูสนใจผลิตภัณฑ์ของเธออยู่ไม่น้อย 

เพราะแม้แต่ตอนนี้ชายหนุม่กย็งัไม่ลงจากรถ เพราะมวัแต่อ่านคณุสมบตัิ

ของน�้ายาซกัผ้าที่พมิพ์อยู่ข้างซองด้วยความสนใจ

“เป็นสูตรขจัดเชื้อแบคทีเรียด้วยเหรอครับ แหมดีจัง ผมจะได้

ให้แม่บ้านเอาไปซกัเสื้อผ้าออกก�าลงักายให้ผม เวลาเปื้อนเหงื่อจะได้

ไม่มกีลิ่นมาก”

“คณุนทชีอบออกก�าลงักายเหรอคะ”

“ครบั ผมชอบออกก�าลงักาย ที่ผมเลอืกอยู่คอนโดนี้กเ็พราะว่า

มสีปอร์ตคลบันี่แหละครบั”

“ที่นี่มสีปอร์ตคลบัด้วยเหรอคะ ดจีงั เอาไว้ว่างๆ แอมจะมาเล่น

ฟิตเนสที่นี่บ้าง จะได้ไหมคะ” และนี่กค็อืเทคนคิการตามตดิลกูค้าแบบ

รกุหนกัรูปแบบหนึ่ง ลูกค้าชอบอะไร เซลส์ต้องชอบด้วยเพื่อหาโอกาส

ใกล้ชดิและปิดการขายได้ง่ายขึ้น

“มีครับ แต่ผมชอบว่ายน�้ามากกว่า ถ้าคุณแอมอยากมาว่าย 

วนัไหนกเ็ชญิเลยนะครบั” 

“ว่ายน�้าเหรอคะ” รสาทวนค�าอย่างลงัเลใจ “แอมว่ายน�้าไม่เป็น

ค่ะ” 

ค�าตอบของหญงิสาวท�าให้นทยีื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆ
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“ผมสอนให้เอาไหม” พดูแล้วกย็ิ้มด้วยดวงตาพราวระยบั ท�าให้

รสาร้อนผะผ่าวไปทั้งใบหน้า ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกลิ่นเหล้าที่หกรดกางเกง

ที่เขาสวม หรอืเสี้ยวหน้าคมคายที่ยื่นเข้ามาใกล้ของนทกีนัแน่ที่ท�าให้

ดวงตาของรสาเกิดพร่ามัวไปชั่วขณะ เซลส์สาวรู้สึกว่าตอนนี้เธอท�า

อะไรไม่ถูก เพราะไม่ได้เตรยีมใจมาพบกบัรอยยิ้มกว้างและดวงด�าขลบั

พราวระยบัขนาดนี้

“ค่ะ...ขอบคุณล่วงหน้านะคะ” รสาเป็นฝ่ายหลบตาก่อน เธอ

ก้มหน้ามองต�่า สองมอืที่ก�าพวงมาลยัรถนั้นบดิไปมาด้วยท่าทางขดัเขนิ 

ให้ตายส ิเธอไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลย มนัเสยีอาการชะมดักบัแค่

เสยีงนุ่มๆ หน้าหล่อๆ แสนล่อลวงของเขา ในชวีติการเป็นนกัขายของ

รสา เธอเจอเหตกุารณ์เหล่านี้มานบัครั้งไม่ถ้วน แต่ครั้งนี้หญงิสาวยอมรบั

ว่าตวัเองสูญเสยีการควบคมุมากที่สดุ

“ขอบคุณนะครับที่มาส่ง อ้อ แล้วก็ขอบคุณเรื่องน�้าหอมด้วย 

ว่าแต่ ขวดละเท่าไหร่ครบั ผมขอซื้อต่อ”

“ขวดที่แอมให้คณุนทไีปเป็นขวดตวัอย่างที่เอาไว้แจกคนที่สนใจ

อยู่แล้ว คณุไม่ต้องซื้อหรอกค่ะ”

“เอาอย่างนั้นก็ได้ครับ ไว้ถ้าผมใช้ใกล้หมดแล้วจะสั่งซื้อจาก 

คณุนะครบัคณุแอม”

“ขอบคณุค่ะคณุนท”ี

“ครบั ถ้าอย่างนั้นวนันี้ผมขอตวัก่อนนะครบั หวงัว่าเราจะได้เจอ

กันอีกเร็วๆ นี้นะครับคุณแอม” นทีพูดส่งท้ายด้วยน�้าเสียงทุ้มน่าฟัง 

เขายงัคงมองรสาด้วยดวงตายิ้มได้ เป็นรสาเสยีอกีที่ไม่กล้าสบตาเขา 

ได้แต่หนัไปยิ้มตอบนดิหนึ่ง ก่อนจะแสร้งท�าเป็นสนใจปรบักระจกมอง

ข้างไปเรื่อยเปื่อย รอจนชายหนุ่มลงจากรถและปิดประตูเรียบร้อย 

จึงหันไปแอบมองแผ่นหลังกว้างของเขาที่เดินลับตาขึ้นคอนโดไปด้วย

หวัใจที่เต้นแรงไม่หาย...
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เมือ่กลบัถงึห้อง นทกีร็บีอาบน�า้เปล่ียนเส้ือผ้าแล้วออกมา

ยนืรบัลมที่รมิระเบยีง เขาอุ่นอาหารแช่แขง็ง่ายๆ กนิกบัเบยีร์เยน็ๆ ที่

เทลงในแก้วซึ่งมผีลกึน�้าแขง็ที่ก้นแสนเยน็ฉ�่า ชายหนุ่มทอดสายตาไป

เบื้องล่างจากตกึสงูระฟ้า มองแสงไฟและความวุน่วายของสภาพจราจร 

พร้อมกบัคดิทบทวนถงึเรื่องราวมากมายที่ผ่านเข้ามาในชวีติซึ่งวุน่วาย

ไม่ต่างกนั ท่ามกลางความเพยีบพร้อม คนรอบข้างต่างยนิดทีี่จะมอบ

สิ่งที่เขาปรารถนาให้ แต่ความสมปรารถนาที่เขาได้รบัจากคนรอบข้าง

นั้นชายหนุ่มรู้ดีว่าไม่ได้มาจากความจริงใจ ผู้คนรอบข้างเขาตอนนี้ 

ล้วนแล้วแต่คบหากนัเพื่อหวงัผลประโยชน์ทั้งสิ้น

นทีนั่งคิดอะไรไปเรื่อยสลับกับดูรูปในโทรศัพท์มือถือที่เพื่อนๆ 

ส่งรปูสาวๆ มาหลอกล่อให้เขาออกไปเที่ยวหาความส�าราญอย่างที่เคย

ท�าเป็นประจ�า ทว่าคืนนี้เขาไม่อยากออกไปไหนอีกแล้ว เขาปฏิเสธ 

ค�าชวนผ่านห้องสนทนากลุ่ม ก่อนจะปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือเพราะ 

ไม่อยากให้ใครมาเซ้าซี้ รูปสาวๆ ที่เพื่อนเขาส่งมาให้ดูนั้นทั้งสวย ทั้ง

เซก็ซี่ขยี้ใจกจ็รงิ แต่ไม่มใีครตาแป๋วเท่าสาวชดุแดงที่เขาเจอที่ร้านอาหาร

วนันี้ 

ถึงแม้ว่ารสาจะไม่สูงยาวเข่าดีเหมือนนางแบบที่เขาเคยควง 

ความสูงของเธอแม้จะสวมรองเท้าส้นสูงแล้ว ก็สูงได้แค่ระดับอก 

ของเขาเท่านั้น มันเป็นความเล็กกะทัดรัดที่ดูน่ารักและลงตัวที่สุด 

ดวงตาใสซื่อของเธอไม่มีจริตปั้นแต่ง ไร้ความยั่วยวนเหมือนที่ผู้หญิง

คนอื่นๆ เคยมองเขา ท�าให้นทยีิ่งอยากจะมองเธอ อยากท�าให้เธอสน

เขาเหมอืนกบัที่เขาสนเธอมากๆ แม้กระทั่งตอนนี้ความหอมจากตวัเธอ

ยังคงตราตรึงใจชายหนุ่ม เป็นเพราะขวดน�้าหอมที่เขาถืออยู่ในมือ

กระมงัที่ท�าให้ในหวัของนทมีแีต่ภาพของรสาจนไม่มทีี่ว่างให้นกึถงึใคร

อกีแล้ว...


