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"คุณเป็นคนดีนี่เอง"

"ไม่เอำ ขอตอบใหม่"

"คะ?"

"คุณเป็นคนซวยที่น่ำช่วยเหลือน่ะ"
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พบกบัเลฟิท้ังทีแน่นอนว่าต้องมีนยิายรกัฟินๆ มาฝากไว้ในใจของนกัอ่าน
กนัอกีแน่นอนค่ะ ส�าหรบัเรือ่ง 'ปรารถนา... ให้เป็นคณุ' ท่ีอยู่ในมอืของนกัอ่าน
ทุกท่านนัน้อยู่ในชุด 'Wishing You ด้วยรกั... และปรารถนา' ซ่ึงเกดิจากนกัเขียน
สามท่าน tiara, อุณหภมิูปกต ิ และนทัธมิา (นธั) ได้มารวมตวักนัเป็นครัง้แรก 
เพราะกระแสขอคูจ่ากพระตรมีรูตมิารวมเข้ากบัความอยากเขียนนยิายรกัคอมมิดี้
ของนกัเขียนท้ังสามท่านจงึเกดิเป็นโปรเจก็ต์น่ารกัๆ บอกเล่าเรือ่งราวของสามสาว 
สามสไตล์ท่ีมีสัญญาใจกันว่าจะไปขอคนรักจากพระตรีมูรติ จนกลายมาเป็น 
หนงัสอืสามเล่มในชุดนี ้คอื

1. ปรารถนา... เพียงแค่คุณ โดย อุณหภูมิปกติ 
2. ปรารถนา... คุณอีกสักครั้ง โดย นัทธิมา (นัธ)
3. ปรารถนา... ให้เป็นคุณ โดย tiara 
นิยายท้ังสามเรื่องนี้สามารถอ่านแยกกันได้ แต่เลิฟบอกเลยว่าถ้าอ่าน 

ครบทุกเล่มก็จะฟินมากขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะ!
'ปรารถนา... ให้เป็นคณุ' บอกเล่าเรือ่งราวของ 'จริศัยา' ประชาสมัพนัธ์สาว

ดวงซวยท่ีอตุส่าห์ได้เจอกบัเทพบุตรสดุหล่ออย่าง 'กณัฑ์อเนก' ท้ังทีกด็นัท�าเรือ่ง
น่าขายหน้าใส่เขา แต่เขาก็ใจดสีัง่ให้ 'พารณ' เลขาฯ หนุม่แสนเย็นชาเข้ามาจดัการ
ทุกอย่าง ทว่าราวกบัชวีติโดนมรสมุ เธอตกงานแถมโดนโกงเงนิ แต่กไ็ด้สองหนุม่
เข้ามาช่วยไว้ คนหนึง่กแ็สนดคีอยอยู่เคยีงข้าง อีกคนกมี็เสน่ห์จนใจเธอสัน่ไหว
ตัง้แต่พบกนัแถมยังมีเรือ่งสญัญาท่ีเธอจะต้องรบับทเป็นแฟนปลอมๆ ให้กบัเขา
อยู่อีกด้วย แล้วแบบนี้ใครคอืคนท่ีหัวใจเธอปรารถนากนัแน่ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว 
ไปร่วมลุน้กบัเร่ืองราวความรักระหว่างจิรศัยา พารณ และกณัฑ์อเนกพร้อมๆ กนั
เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

ผู้หญิงราศีเมถุน เรียนจบปริญญาโทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ปัจจบัุนผนัตวัเองจากแม่บ้านมาเป็นเจ้าของร้านกาแฟและโฮสเทลด้วย เนือ่งจาก

เป็นคนสนใจการท�าขนมอบ ดื่มกาแฟ เดินทางท่องเท่ียว และเขียนนิยาย 

ท่ีความรักมักมาพร้อมกับสถานการณ์คับขัน เลยพยายามเอาทุกอย่างท่ีชอบ

มาไว้ใกล้ตวั เป็นคนเงยีบเรียบร้อยนดิๆ ชอบเกบ็ตวั รกัสนัโดษ มองโลกในแง่จรงิ 

รกัสนัติ พยายามเข้าใจคนทุกประเภท (แต่ไม่ได้รกัคนทุกประเภท) รกัธรรมชาต ิ

ชอบเสยีงเพลง มีความสขุกับการดภูาพยนตร์แนวสบืสวนสอบสวนกบัอ่านหนงัสอื

ประเภทจิตวิทยาเด็ก วิทยาศาสตร์ และนิยายแนวโรมานซ์

ขอบคณุผูอ่้านทุกท่านท่ีสนบัสนนุงานเขียนของ tiara มาโดยตลอด หาก

ต้องการทราบความเคลื่อนไหวเรื่องงานเขียนเชิญที่แฟนเพจ By tiara นะคะ

tiara
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยำย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai
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หญิงสาววัยย่ีสิบสี่ปีร่างผอมบาง สูงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตร  

ผมด�าขลับยาวประบ่า ปลายผมมักงอนเหมือนก้นเป็ด ด้านหน้ายาว 

ปิดดวงตาแต่เธอชอบปัดให้พ้นหน้าผาก ดงันัน้จงึมักมองเห็นหน้าผากท่ีรบั

กับดวงหน้าเล็กๆ นั้น จิรัศยาอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวพอดีตัว กระโปรงสอบ

ยาวเสมอเข่า กับรองเท้าคัชชูสีด�า ซึ่งเป็นชุดที่เห็นได้เกือบทุกวัน มันแค่

สลับโทนสีไปมาระหว่างขาว เทา ด�า และครีม พนักงานประชาสัมพันธ์ 

ท่ีต้องนัง่อยูบ่รเิวณเคาน์เตอร์หน้าบรษัิทถกูคาดหวังให้แต่งกายสภุาพเรยีบร้อย

มากกว่าใส่เสือ้ผ้าสฉูีดฉาด โดยเฉพาะเมือ่บรษัิทเฟอร์นเิจอร์ส�านกังานของเธอ 

มีสีประจ�าเป็นสีเทาและเงิน

ผวิของเธอขาวซีด รมิฝีปากบางตรงกลางซ่ึงเป็นรอยหยกันัน้เชิดข้ึน

นดิๆ รบักบัปลายจมูกเลก็ๆ พอดบิพอด ีดวงตาเลก็ด�าสนทิและยาวร ีแถม

มเีปลอืกตาแค่ช้ันเดยีว จริศัยาเคยคดิจะท�าศลัยกรรมให้เปลอืกตากลายเป็น

สองช้ัน แต่เม่ือเห็นราคาแล้วก็จ�าเป็นต้องล้มเลิกความคิดนั้นไป ทุกวันนี้

หากวนัใดตืน่เช้ากว่าปกตกิจ็ะมีเวลาแต่งเตมิใบหน้าด้วยเครือ่งส�าอางมากหน่อย 

และมนัจะกลายเป็นวนัท่ีเธอมดีวงตาสองช้ันเหมอืนคนอืน่บ้าง

บทที่ 1
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ปรารถนา... ให้เป็นคุณ

ขณะนี้สองมือของเธอเต็มไปด้วยแก้วกาแฟและอาหารเช้าท่ีคนใน

ส�านกังานสัง่ซ้ือ จริศัยามาถงึท่ีท�างานก่อนเวลาเข้างานร่วมช่ัวโมงกจ็รงิ แต่

ต้องอุทิศเวลาท้ังหมดนัน้ให้กบัพนกังานคนอ่ืนๆ ซ่ึงได้ลสิต์รายการอาหารเช้า 

ท่ีวางขายอยู่รายรอบอาคารส�านกังานให้เธอเป็นคนไปซ้ือมาให้ ในตอนแรก

มนัเป็นแค่การแสดงน�า้ใจของหญิงสาวท่ีมีต่อเพือ่นร่วมงาน แต่นานวันเข้า

ดูเหมือนมันจะกลายเป็นหน้าที่ของเธอไปโดยปริยาย

การรอคอยลฟิต์ของอาคารส�านกังานให้เช่าท่ีสงูเกอืบย่ีสบิช้ันกเ็หมอืน

สงครามกลางเมือง มันมแีต่การแก่งแย่งชิงพืน้ท่ีซ่ึงต้องอาศยัความรวดเรว็

กบัจติใจท่ีเด็ดเดีย่ว เพราะหากมัวแต่สงสารหรอืแสดงน�า้ใจเธอกอ็าจสญูเสยี

โอกาสท่ีจะไปถงึบริษัททันเวลา เพราะลฟิต์หกตวันัน้ถกูเรยีกใช้งานอยู่ตลอดเวลา

แทบไม่มช่ีองว่างให้กบัการรอคอยเลย จรัิศยาจบัตาดวู่าลฟิต์ตวัไหนจะลงมาถงึ

ช้ันล่างเรว็ท่ีสดุเพือ่ท่ีจะได้วิง่ไปต่อควิหน้าลฟิต์ตวันัน้ แต่เหมือนวนันี้โชคจะ

ไม่เข้าข้างนกั เม่ือลฟิต์ตัวท่ีลงมาก่อนกลบัเป็นตวัท่ีอยู่ไกลจากจดุท่ีเธอยืนอยู่

มากท่ีสดุ และผูค้นท่ียืนรออยู่ด้วยกนัต่างกไ็ม่เปิดโอกาสให้ผูห้ญิงร่างเลก็คนนี้

มุดผ่านไปได้

ในท่ีสุด...เธอก็สามารถช่วงชิงพื้นท่ีส�าหรับการข้ึนลิฟต์ในเช้าวันนี ้

ได้ส�าเรจ็ มันเป็นลฟิต์ฟากท่ีจะจอดรบัคนจากลานจอดรถช้ันเก้า ซ่ึงอาจจะ

เสยีเวลานดิหน่อยแต่กย็งัดกีว่ารอคอยไปเรือ่ยๆ จริศัยาย้ิมให้ก�าลงัใจตวัเอง

แล้วตะโกนบอกคนท่ียืนอยู่ใกล้ปุ่มควบคมุลฟิต์มากท่ีสดุ ในขณะท่ีตวัเธอเองนัน้

ไม่สามารถย่ืนมือออกไปกดปุ่มใดๆ ได้เอง

"ชั้นสิบห้าค่ะ ขอบคุณค่ะ...สิบห้า สิบห้าด้วยค่ะ"

ด้วยเกรงว่าเสยีงจะไม่สามารถทะลไุปถงึคนท่ีควบคมุลฟิต์ไว้ได้ เธอจงึ

จ�าเป็นต้องตะโกนถี่ๆ  ข้ามหัวไหล่และศีรษะของคนราวเจด็คนออกไป จากนัน้

ก็ได้ยินเสยีงจิจ๊๊ะอย่างขัดใจดงัสวนมาทันที
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"ได้ยินแล้วๆ สิบห้าใช่ไหม นี่ๆๆ กดให้แล้ว"

หญิงสาวหน้าสลด แล้วพึมพ�า "ขอบคุณค่ะ"

เคยม้ัยท่ีคณุคดิว่าวนันีค้ณุซวยแล้ว แต่ความซวยกยั็งตามมาเป็นซีรีส์่

ไม่หยุดหย่อน จนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจุดสูงสุดของความซวยนั้นอยู่ 

ตรงไหนกนัแน่ วันนีข้องจริศัยากเ็หมือนกนั เม่ือลฟิต์ท่ีเธอข้ึนนัน้มนัจอดรบั

และส่งคนทุกชัน้...ทุกช้ันจรงิๆ และมันกย็งัไม่มีท่าทีว่าจะหายแออัด สองมือ

ท่ีห้ิวอาหารเช้าเริม่เม่ือยและอ่อนแรง สองขาบนรองเท้าส้นสงูเริม่เจบ็ อากาศ

ในลิฟต์ก็เหมือนจะมีไม่พอ หรืออาจจะเป็นเพราะอากาศบริสุทธิ์นั้นปะปน 

ไปด้วยน�า้หอมสงัเคราะห์ท่ีพนกังานออฟฟิศต่างระดมฉีดมากเ็ป็นได้ จริศัยา

จงึเริม่รูส้กึมนึงงคล้ายอาการของคนเมาลฟิต์ ร่างบางถกูเบียดผลกัจนไปอยู่

มุมอันลกึสดุ เธอต้องพยายามไม่ให้กาแฟท่ีถอืมาหกราดรดผูโ้ดยสารร่วมลฟิต์ 

ดังนัน้จงึไม่ได้เฝ้าดเูลยว่าลฟิต์ก�าลงัจอดอยู่ท่ีช้ันไหน

มีเสยีงสญัญาณดงับอกว่ามันก�าลงัจะจอดและเปิดรบัคนท่ีช้ันช้ันหนึง่ 

ทันทีท่ีประตลูฟิต์เปิดกม็เีสยีงครางเบาๆ ของหญิงสาวสองคนท่ียืนอยู่ข้างๆ 

จริศัยา พวกเธอเริม่ซุบซิบแล้วหัวเราะกนัคกิคกัราวกบัเดก็สาว

"เข้าไหมครับ หรือจะรอ"

นัน่เป็นเสยีงท่ีจริศัยาได้ยิน แต่เธอไม่เห็นว่าใครเป็นคนพูด น่าจะเป็น

คนที่ยืนอยู่ด้านนอกมากกว่าคนที่อยู่ภายในลิฟต์เหมือนเธอ

"เข้า"

อีกเสยีงตอบกลบัเพยีงสัน้ๆ น�า้เสยีงนัน้ฟังนุม่หูแต่แฝงความเฉียบขาดไว้ 

จากนัน้จงึเกดิการขยับตัวของฝงูชนภายในลฟิต์อีกครัง้ ทุกคนเบียดกนัแน่นข้ึน

เพือ่ให้คนท่ีอยูด้่านนอกเข้ามา สองสาวท่ียนือยู่ข้างจริศัยาส่งเสยีงเลก็ๆ ในล�าคอ 

ฟังดเูหมอืนพึงพอใจมากกว่าร�าคาญ ท่ีรูเ้พราะตวัเธอนัน้รูจ้กัเสยีงท่ีเกดิจาก

ความร�าคาญของคนอ่ืนเป็นอย่างด ีเธอได้รบัมนัมาตลอด

คนที่อยู่มุมด้านในสุดไม่สามารถขยับหนีไปไหนได้อีก มีแต่จะถูกอัด
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จนแบนแต๋เสยีมากกว่า หญงิสาวก�าลงัหงดุหงดิเมือ่เธอเกอืบจะไม่สามารถ

ปกป้องอาหารและเครื่องดื่มในมือไว้ได้ แล้วเสียงสัญญาณเตือนว่าลิฟต์ 

มีน�า้หนกัมากเกนิไปกด็งัข้ึน คนในลฟิต์หันรหัีนขวางมองหน้ากนัไปมา จากนัน้

กมี็เสยีงท่ียอมจ�านนต่อสถานการณ์เอ่ยข้ึน

"ถ้าอย่างนั้นท่านขึ้นไปก่อนเลยครับ เดี๋ยวผมตามไป"

"ว้า...เข้ามาได้คนเดียว"

ประโยคท่ีสองเป็นเสยีงของหนึง่ในสองสาวข้างกายจิรศัยาบ่นข้ึนเบาๆ 

ท่าทางจะเสยีใจแทนคนท่ียอมก้าวออกจากลฟิต์ไปไม่น้อย เวลานีห้ญิงสาว 

นกึหม่ันไส้ทุกคนท่ีท�าให้ภารกจิการส่งมอบอาหารเช้าของเธอล่าช้าออกไป 

เมื่อประตูลิฟต์ปิดและพร้อมเดินทางอีกครั้งจิรัศยาก็ผ่อนลมหายใจยาว

หลังจากชั้นลานจอดรถก็ไม่มีใครข้ึนมาอีก มีแต่พนักงานบริษัท 

ท่ีทยอยออกจากลิฟต์ทีละคนสองคน จนในท่ีสุดลิฟต์ก็ว่างพอท่ีพนักงาน

ประชาสัมพันธ์ของบริษัทเฟอร์นิเจอร์ส�านักงานอย่างจิรัศยาจะมีโอกาส

ส�ารวจเพื่อนร่วมเดินทางบ้าง ทันทีท่ีสายตาไปปะทะเข้ากับคนร่างสูงเกิน

ร้อยแปดสิบเซนติเมตรร่างกายของหญิงสาวก็ร้อนวูบวาบข้ึนทันที นั่นคน

หรือเทพบุตร...

เขาอยู่ในสทูลายทางท้ังชุด พืน้เป็นสนี�า้เงนิเข้มตดัด้วยเส้นด้ายสขีาว 

ด้านในเสือ้สทูเป็นกัก๊สแีละลายเดยีวกนั มันทับเสือ้เช้ิตสขีาวไว้อีกช้ันหนึง่ ส่วน

เนกไทเป็นสนี�า้เงนิเข้มไม่มลีวดลาย ซ่ึงท้ังหมดท้ังมวลนัน้มนัไม่ได้น่าสนหรอก

หากคนสวมใส่ไม่ใช่เขา พ่อเทพบุตรคนนีเ้ป็นชายไทยแน่แต่อาจจะมีเช้ือสายอ่ืน

ปนมาด้วย เขาผวิขาวมากกว่าหนุม่ไทยโดยเฉลีย่ จมูกก็โด่งเป็นสนัคมกว่า 

คิว้หนาและโค้งราวปีกพญาอินทร ี ดวงตาโตสนีลิ รมิฝีปากหนาแต่น่าจะนุม่ 

รมิฝีปากบนนัน้มีรอยหยักชัดเจนราวรปูป้ันกรกี รปูหน้ายาวเรยีวรบักบัการ

ตดัผมรองทรงสงู เขาต้องรูแ้น่ว่าตนเองมรีปูศรีษะท่ีสวยจงึกล้าตัดผมทรงนี้

เพือ่อวดศีรษะทุยนัน้
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คาดเดาจากใบหน้าท่ีไร้ริ้วรอย ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และแววตาท่ียัง

สดใสนั้น เขาไม่น่ามีอายุเกินสามสิบปี แต่ชายท่ีแต่งตัวดูภูมิฐานขนาดนี้ 

ก็ไม่น่าจะประสบความส�าเร็จในอาชีพการงานได้รวดเร็วจนใครบางคน 

เรยีกเขาว่า 'ท่าน' ได้ มนัควรจะเป็นชายวยักลางคนมากกว่า หรอืไม่อย่างนัน้

กมี็อีกเหตุผลหน่ึงซ่ึงน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสดุ นัน่กค็อื...เขาเกดิบนกองเงนิ

กองทอง เพราะด้วยบุคลิกและท่วงท่าการยืนนั้นบ่งบอกได้เลยว่าเขาถูก

อบรมมาอย่างด ี หลงัไหล่ไม่งุม้ หน้าอกผึง่ผาย ใบหน้าตัง้ตรงแต่ไม่เชิดหยิง่ 

มือข้างหนึ่งล้วงกระเป๋ากางเกงไว้ เขาไม่ได้พิงลิฟต์เพื่อยึดจุดยืนเป็นของ 

ตัวเอง แต่กลับพร้อมขยับให้คนใกล้ตัวได้ยืนอย่างสบาย คนที่เกิดมาแล้ว 

มีทุกอย่างพร้อมเพื่อรอต้อนรับเขาให้ได้ใช้ชีวิตบนโลกได้อย่างอิสรเสรีและ 

มีคณุภาพ กค็งมลีกัษณะอย่างพ่อเทพบุตรคนนีม้ัง้ จริศัยาสรปุให้ตวัเองในใจ

เสียงลิฟต์บอกว่าประตูก�าลังจะเปิดอีกครั้ง แต่มันยังไม่ถึงช้ันท่ีเธอ

ท�างานอยู่ เธอพอจะจ�าได้ว่านีเ่ป็นชัน้ของสองสาวท่ียืนหัวเราะคกิคกัอยู่ข้างๆ 

จรัิศยาหันไปมองสาวสวยท้ังคูแ่ต่วนันีด้เูหมอืนพวกเธอจะไม่ยอมลงท่ีช้ันนี้ 

และเม่ือประตปิูดอีกครัง้นัน่กยื็นยันได้ว่าพวกเธอยังคงไปต่อ แปลก...

ในท่ีสดุกถ็งึชัน้สบิห้า จริศัยารูส้กึผดิหวงันดิๆ ท่ีจะไม่มีโอกาสลอบมอง

พ่อเทพบุตรคนนัน้อกี หญิงสาวขยับตวัเพ่ือท่ีจะไปยืนหน้าประตลูฟิต์ ของ 

ในมือยังคงพะรุงพะรัง ภาพลักษณ์ตอนนี้คงน่าอายเกินกว่าท่ีจะท้ิงสายตา 

เพือ่อ่อยผูช้ายสกัคน โดยเฉพาะคนท่ีหล่อเหลาและถกูสเป็กเธอท่ีสดุคนนัน้ 

ดังนัน้จริศัยาจงึเอาแต่ก้มหน้างดุขณะรอให้ประตลูฟิต์เปิด แล้วหางตากพ็ลนั

เห็นว่ามือใหญ่ท่ีมีนิว้เรยีวขาวสวยนัน้ก�าลงัย่ืนออกมากดปุ่มประตลูฟิต์ให้ค้าง

ไว้ให้

ดีจัง อย่างน้อยเขาก็เปิดประตูให้

จริศัยาตัง้ใจหันไปมองเขาให้เตม็ตาเพ่ือจะกล่าวค�าขอบคณุ แต่กต้็อง

ผดิหวงัเม่ือถกูคนด้านหลงักระแทกเพือ่ให้เธอเดนิพ้นจากประตลูฟิต์เรว็ขึน้
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"อุ๊ย!"

ไม่ใช่การชนแค่ครัง้เดียวแต่ยังมีการชนตามมาอีกครัง้จนร่างของจริศัยา

โอนเอน และก�าลงัจะล้มหน้าคว�า่ในวนิาทีถดัมา แต่ราวโชคชะตาจะส่งทูตสวรรค์

มาให้ เมือ่มือใหญ่ย่ืนมาคว้าข้อมอืของเธอไว้ แรงโน้มถ่วงท่ีก�าลงัฉุดให้จริศัยา

ล้มไปข้างหน้านั้นถูกแรงดึงมากระชากให้ร่างเธอกลับไปยืนท่ีจุดเดิม และ

แน่นอนว่าแรงฉุดกบัแรงดงึนัน้ไม่สมัพนัธ์กนั แทนท่ีล�าตวัของเธอจะตัง้ตรง

แต่ร่างบางนัน้กลบักระแทกเข้าท่ีหน้าอกแขง็แรงเข้าอย่างจงั เกดิเสยีงร้อง 

กรีด๊กร๊าดตามมาทันที แต่นัน่กไ็ม่น่าตกใจเท่าความรูส้กึท่ีเยน็วาบตัง้แต่บรเิวณ

หน้าอกจนถงึช่วงกลางล�าตวัของจริศัยา...

ใช่ค่ะ...การกระท�าท่ีเกดิข้ึนเม่ือครูส่่งผลให้สารพัดแก้วน�า้และถงุอาหารเช้า

ในความดูแลของหญิงสาวนัน้สะบัดและราดรดลงมาบนตวัของเธอ

...กรรมแล้ว

"ว้าย..."

หญิงสาวจอมซุบซิบสองคนรีบถอยออกห่างจากร่างของจิรัศยาซ่ึง 

ตอนนียั้งไม่สามารถทรงตวัได้ และเป็นท่ีแน่นอนแล้วว่าหล่อนท้ังสองนัน่แหละ

ท่ีมส่ีวนส�าคญัท�าให้เหตกุารณ์นีเ้กดิข้ึน จริศัยาก�าลงัช็อก เธอจงึไม่สามารถ

ต่อสูอ้ะไรได้ และยังไม่รูต้วัอีกว่าศรีษะกบัล�าตวัท่อนบนของเธอนัน้ยังฝากไว้ 

ที่หน้าอกของคนที่ช่วยเหลือเธออยู่

"ยืนเองได้รึยังครับ"

ค�าถามจากน�า้เสยีงท่ีแสนเยน็ชาดงัข้ึนมาทางด้านหน้า จริศัยาเงยหน้าข้ึน

ไปมองเขา

ผู้ชายอะไรผอมสูงอย่างกับเสาธงแถมตายังตี่ เวลาโกรธจัดแทบจะ

มองไม่เห็นตาด�า ตลกชะมัด เอ๊ะ เดี๋ยว เขาพูดว่าอะไรนะ

หญิงสาวเพิง่รูส้กึว่าท่ีเธอยงัทรงตวัอยู่ได้นัน้ไม่ใช่เพราะก�าลงัข้อเท้าของ

ตวัเอง แต่เธอก�าลงัยนืพงิคนท่ีอยู่เบ้ืองหลงั เมือ่สตเิริม่กลบัคนื ความคดิ 
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ก็เริ่มมีเหตุและผล จิรัศยาสปริงตัวยืนบนรองเท้าคัชชูของเธอทันที น�้าท่ี 

ไหลย้อยเป้ือนเสือ้และกระโปรงกยั็งคงท�าหน้าท่ีของมัน ขนมครก แซนด์วชิ 

กับข้าวเหนียวหมูปิ้งมีท้ังกระจายตกหล่นบนพื้นและยังอยู่ดีในถุงพลาสติก 

ในมือของเธอ แต่ตอนนี้จิรัศยาก�าลังช็อกซ�้าซากกับภาพท่ีเพ่ิงหันหลัง 

กลับไปมอง

พ่อเทพบุตรช่วยฉันไว้ และฉันท�าชานมไข่มุกหกใส่เสือ้สทูหรรูาคาแพง

ของเขาด้วย!!!

นี่เป็นการพบกันครั้งแรกและเธออยากภาวนาให้เป็นครั้งสุดท้าย 

เพราะเธอขายหน้าเกินกว่าท่ีจะสามารถสบตาของเขาได้อีกครั้ง จิรัศยา 

ยังพูดอะไรไม่ออก แต่คนที่ช่วยแก้สถานการณ์ให้กลับเป็นนายเสาธง เขา

ก�าลงัยืน่มือออกมาขวางประตลูฟิต์เพือ่ให้เปิดค้างไว้ พ่อเทพบุตรเดนิออกจาก

ลฟิต์ช้าๆ เขาไม่แสดงสหีน้าอะไรกบัจริศัยาแต่กลบัหันไปพูดกบัคนท่ีเหลอื

ในลิฟต์แทน

"ขอโทษที่ท�าให้เสียเวลาครับ"

จากนั้นนายเสาธงก็ปล่อยให้ประตูลิฟต์ปิดลง ทุกคนท่ีลงพร้อมกัน 

ท่ีช้ันสิบห้าต่างกระจายตัวออกไปแล้ว แม้กระท่ังคนท่ีเป็นต้นเหตุให้เกิด

อุบัติเหตุกับเธอ จิรัศยาหันรีหันขวาง มองพ่อเทพบุตรที มองนายเสาธงที 

มันช่างเป็นภาพท่ีดูตลกร้ายเม่ือคนท่ีมอมแมมท่ีสุดก�าลังยืนตัวแข็งท่ือ 

ราวรปูป้ันท่ามกลางซากอาหารและเครือ่งดืม่ โดยมีชายหนุม่รปูงามสองคน

ก�าลังยืนสนใจกันและกันอยู่

นายเสาธงหยบิผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าเสือ้สทูของเขาออกมาซับคราบ

เครื่องดื่มบนเสื้อของผู้เป็นนายอย่างบรรจง แม้สูทของนายเสาธงจะดูด ี

แต่มันก็ยังไม่ดีเท่ากุชชี่ที่เธอเพิ่งเห็นป้ายบนสูทของพ่อเทพบุตร

"เปลี่ยนไหมครับ ผมว่าควรเปลี่ยน"

"ไม่เป็นไรน่า ครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จงาน" คนท่ีถูกท�าให้เปื้อนดูจะ

Page �������... ����������.indd   13 27/2/2563 BE   10:37



14

ปรารถนา... ให้เป็นคุณ

ใจเย็นกว่า "แล้วท�าไมนายขึ้นมาไวกว่าฉัน"

"ผมวิ่งขึ้นมา"

พ่อเทพบุตรแสยะยิ้ม "ไม่น่าถามสินะ"

"เปลี่ยนเถอะครับ เดี๋ยวผมโทรศัพท์ให้คนรถน�าชุดใหม่ข้ึนมาให้  

ท่านก็รู้ว่าคุณท่านไม่ชอบกลิ่นแปลกๆ"

พ่อเทพบุตรเบะปาก อากปักริิยาของเขาไม่ว่าจะท�าอะไรกน่็ามองไปหมด 

จริศัยาเพลนิตาเหมือนตกอยู่ในภวงัค์ แต่นาทีต่อมาหญิงสาวต้องสะดุง้สดุตวั

เมือ่นายเสาธงดดีนิว้มือตรงหน้า

"อะไร!...คะ"

ดีท่ียังม ี'คะ' ตามมาทีหลงั จะได้ไม่ดวู่าสิง่ท่ีเธอพดูออกไปนัน้มนัห้วน

เกินไป

"ไม่ท�าอะไรสักหน่อยเหรอ"

แล้วเขาก็ใช้ตาตี่ๆ  นัน้จ้องเธอรวดเดยีวตัง้แต่ศรีษะจรดปลายเท้า เมือ่

จิรัศยายังไม่ตอบเขาก็หันไปพูดกับพ่อเทพบุตรแทน

"เข้าไปรอในห้องน�้าเถอะครับ สักครู่ผมจะตามเข้าไป"

พ่อเทพบุตรพยักหน้าก่อนจะหันมาสนใจจิรัศยาบ้าง "คุณโอเคไหม"

"อ๊ะ...อะ...โอเคค่ะ"

เธอพยายามจะยกนิ้วโป้งให้เขาทั้งที่บรรดาถุงยังค้างบนนิ้วอื่นๆ อยู่

"ขอโทษนะครับท่ีเกดิเรือ่งนีข้ึ้น" เธอส่ายหน้าเรว็ๆ "งัน้นายช่วยจดัการให้

คุณผูห้ญิงคนนีด้้วย"

พ่อเทพบุตรหันไปสัง่นายเสาธงซ่ึงน่าจะสงูน้อยกว่าเขาไม่ถงึห้าเซนตเิมตร 

จากนัน้กก้็มศีรษะน้อยๆ ให้จริศัยา ซ่ึงมันท�าให้หัวใจของเธออ่อนยวบ ท�าไม

เขาช่างแสนดี ชอบช่วยเหลอื แถมยังเอาใจใส่ผูห้ญิงท่ีเขาเพิง่เคยเจอครัง้แรก

อย่างน้ี มันน่าตกหลมุรกัไม่ใช่เหรอ จริศัยามองตามร่างสงูนัน้ด้วยสายตา

ละห้อยก่อนท่ีจะถูกกระชากกลับมายังโลกในความเป็นจริง เม่ือคนข้างตัว 
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เริม่คุยโทรศพัท์เสยีงดงั

"ลงุครบั เอาชุดสทูสคีรีมของคณุกณัฑ์ขึน้มาบนห้องท�างานของท่านด้วย 

ใช่ครบั เดีย๋วนีเ้ลย"

จากนั้นเขาก็โทรสายใหม่

"ห้องแม่บ้านของอาคารใช่ไหมครับ มีอุบัติเหตุท่ีบริเวณหน้าลิฟต์ 

ช้ันสิบห้ากับภายในตัวลิฟต์หมายเลขสาม ช่วยมาท�าความสะอาดด้วย...

ครับ ผมโทรมาจากบริษัทเฟรชคูล ใช่ อีกครึ่งชั่วโมงจะมีการประชุมใหญ่

ภายในบริษัท ผมอยากให้จัดการเรื่องกลิ่นด้วย ถ้าสงสัยก็ดูกล้องวงจรปิด

เอาก็แล้วกัน"

เมื่อเขาวางสายลง ความสนใจจึงกลับมาหาเธอ

"คุณจิรัศยา..."

"ฮะ ท�าไมคุณรู้ชื่อของฉัน"

เธอม่ันใจว่าตวัเองเพิง่เคยเจอผูช้ายคนนีเ้ป็นครัง้แรกเหมอืนกบัท่ีเจอ

พ่อเทพบุตร คนท่ีเขาเรยีกว่า 'ท่าน' นัน่แหละ แล้วท�าไมนายเสาธงถงึรูจ้กั

ช่ือของเธอ เขาเป็นอะไรกันแน่...นักสืบเอกชน บอดี้การ์ด หรือหน่วย 

รกัษาความปลอดภยัของอาคารแห่งนี ้ จิรศัยาส่งสายตาไม่ไว้วางใจให้อย่าง 

ไม่ปิดบัง แต่เขากลับตีสีหน้าเรียบเฉยพร้อมกับพยักพเยิดไปท่ีป้ายชื่อซ่ึง

ห้อยอยู่บนคอของเธอแทน

อ้อ เขาอ่านป้ายชื่อของฉันนี่เอง ยายจิ เด็กโง่!

จริศัยาเชิดหน้าข้ึน เพราะคงไม่มอีะไรให้อบัอายไปได้มากกว่านีแ้ล้ว 

ชายหนุม่ล้วงมอืเข้าไปในกระเป๋าเสือ้สทูของตวัเองแล้วหยิบนามบัตรใบหนึง่

ออกมายื่นให้เธอ

"ไปท่ีร้านครสิตลับนชัน้สามฝ่ังพลาซ่าของอาคารแล้วเลอืกเสือ้ผ้าชุดใหม่

มาหนึง่ชุด ย่ืนนามบัตรนี้ให้เขา เขาจะช่วยจดัการทุกอย่างให้คณุเองครบั"

จริศัยารูจ้กัร้านเสือ้ผ้าร้านนัน้ด ี เพราะชอบไปยนืดตููโ้ชว์สนิค้าหน้าร้าน
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พร้อมเพือ่นร่วมงานเสมอ แต่เมือ่เห็นราคาของสนิค้าแล้วพวกเธอก็ไม่กล้า

ท่ีจะเข้าไปขอลองชุดเลยสักครั้ง ภายในอาคารส�านักงานแห่งนี้จะมีการ 

เปิดให้เช่าพื้นที่ส�าหรับท�าธุรกิจร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า ร้านกาแฟ รวมถึง

ยังมีห้างสรรพสินค้าเล็กๆ ซ่ึงร้านค้าท้ังหมดนั้นบรรจุอยู่ภายในช้ันสาม 

ซ่ึงเป็นโซนพลาซ่าของอาคารนีด้้วย พนกังานท่ีท�างานอยู่ในอาคารนีจึ้งมีโอกาส

เดินเลือกซื้อสินค้าในช่วงเวลาพักอยู่เสมอ

"ท�าไมฉันต้องท�าอย่างนั้นคะ"

จิรัศยารู้สึกว่าเธอถามค�าถามได้โง่มาก แต่ก็นั่นแหละ สิ่งท่ีอยู่ในใจ

หญิงสาวก็มีแต่ค�าถามนี้ ท�าไมเขาต้องสั่งให้เธอท�าโน่นท�านี่ด้วย เขาเป็น

ใครแล้วท�าไมต้องท�าอย่างนั้น

"หรือคุณจะทนกับกลิ่นอาหารบนตัวอย่างนี้ท้ังวัน คุณจะไม่ท�างาน

แล้วเหรอ"

"เอ้อ จริงด้วย"

เธอยอมรับด้วยความจ�านน นั่นท�าให้ชายหนุ่มถอนหายใจ

"รับไปสิครับ"

จิรัศยามองนามบัตรในมือของเขาที เงยหน้าขึ้นสบตาเล็กๆ ที่มีแวว

ยียวนและท้าทายนั่นที เธอหายใจเข้าลึกก่อนตอบ

"คุณจะชดใช้ให้ฉันท�าไมคะ ในเม่ือคุณไม่ได้เป็นคนท�าให้ฉันเป็น 

แบบนี้"

"ผมไม่ได้เป็นคนจ่าย"

"อ้าว กค็ณุบอกให้ฉันไปเลอืกเสือ้ผ้าใหม่ ถ้าคณุไม่จ่าย ฉันกไ็ม่มปัีญญา

ไปซ้ือเสื้อผ้าในร้านนั้นหรอกค่ะ เงินเดือนของฉันท้ังเดือนอาจจะซ้ือได้แค ่

ผ้าพนัคอสกัผนืล่ะมัง"

"ความจริงเจ้านายของผมเป็นคนจ่าย"

"หา?..." จริศัยาพยายามใช้ความคดิ "เจ้านายของคณุ...คณุหมายถงึ
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คนหล่อๆ ตัวสูงๆ เมื่อกี้นี้เหรอคะ"

"ครบั" ชายหนุม่ถอนหายใจหนกั รูส้กึเหนือ่ยมากกว่าการว่ิงข้ึนบันได

จากช้ันเก้ามาถึงช้ันสิบห้าเสียอีก "รับไป ไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อย  

ผมจะโทรบอกเจ้าของร้านให้เตรียมต้อนรับคุณ ส่วนเรื่องอาหารเช้าพวกนี้ 

ผมจะหาของอื่นทดแทนให้ ว่าแต่ทั้งหมดนี้ส�าหรับคนกี่คน"

"เอ่อหก เอ้อ ไม่สิเจ็ด ไม่ใช่ๆ ต้องรวมฉันด้วย ก็เป็นแปดค่ะ"

"โอเค อาหารเช้าจะถูกส่งไปยังบริษัทของคุณภายในสิบห้านาทีนี้"

เขาพยักพเยิดให้เธอรบันามบัตรในมอืของเขาเสยีที แม้จริศัยาจะยังงง

แต่กย็อมรบัมันมาในท่ีสดุ จงัหวะนัน้เองลฟิต์ตวัหนึง่กจ็อดท่ีช้ันสบิห้า และ

ประตูของมนัก�าลงัจะเปิด จู่ๆ  ชายร่างสงูแต่ผอมเพรยีวคนนัน้กข็ยบัตวัมา 

ยืนบังร่างของเธอ จริศัยาจงึได้เห็นแผ่นหลงัของเขาใกล้แค่คบื

ผูช้ายคนนี้ไหล่สวย ผมรองทรงสัน้ ต้นคอดแูข็งแรง เขาสงูมากจรงิๆ 

น่าจะเกนิร้อยแปดสบิ แต่กยั็งเตีย้กว่าเจ้านายของเขาเลก็น้อย ตวับางกว่า 

ใส่เสื้อผ้าธรรมดากว่า และดุกว่าแน่นอน

จริศัยาไม่รูว่้านายเสาธงขยับตวัมายืนหน้าเธอท�าไม แต่เม่ือประตลูฟิต์

เปิดออกหญิงสาวก็เข้าใจ เขาบังเพื่อท่ีจะไม่ให้ใครเห็นเธอ แล้วตอนนั้น 

เขาก็เอ่ยทักใครบางคน

"สวัสดีครับ"

"อ้อ สวสัดค่ีะคณุพารณ ดฉัินทราบปัญหาแล้วค่ะ นี่ให้เดก็ข้ึนมาแล้ว 

เดีย๋วจะจดัการทุกอย่างให้เรยีบร้อยเลยนะคะ เอ้า ทุกคนรบีจดัการเลยเรว็ๆ"

พนักงานจากบริษัทท�าความสะอาดประจ�าอาคารกรูเข้ามาหาจิรัศยา

พร้อมกันสามคน เพราะต�าแหน่งที่เธอยืนอยู่นั้นเป็นจุดที่สกปรกที่สุด

"ขอบคุณที่ผู้จัดการมาด้วยตัวเองนะครับ"

"ต้องมาสคิะ เป็นหน้าท่ีของดฉัินโดยตรง คณุพารณไม่ต้องห่วงนะคะ 

เดีย๋วดิฉันจะยืนควบคมุงานเองค่ะ รบัรองว่าทุกอย่างจะต้องเรยีบร้อย"
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"ครับ"

จากนัน้เขากหั็นหลงักลบัมาทันที จริศัยาสะดุง้สดุตวั ตอนนีเ้ธอรูจั้ก 

ช่ือเขาแล้ว...นายพารณ ว่าแต่เขาเป็นใคร ท�าไมทุกคนจงึดเูกรงอกเกรงใจเขา

นกั แม้แต่ผูจ้ดัการอาคารยังต้องมาจดัการปัญหาอาหารเช้าของเธอด้วยตวัเอง 

ชายหนุม่ก้มหน้าลงมามองหญิงสาวตรงหน้าด้วยสายตาว่างเปล่า

"คุณควรปล่อยถุงในมือท้ังหมดให้แม่บ้านจัดการนะ แล้วถ้ามีอะไร

ติดต่อผม..." เขาย่ืนนามบัตรอกีใบให้ "ผมต้องไปแล้ว เราเสยีใจกบัเรือ่งท่ี

เกิดขึ้น ทั้งหมดนี้เราจะชดใช้ให้ครับ"

พารณก้มศีรษะให้เธอเล็กน้อยแล้วเดินไปทางห้องน�้า ซ่ึงตอนนี ้

เจ้านายของเขาคงรออยู่ท่ีนั่น จิรัศยามีนามบัตรในมือสองใบพร้อมกับ 

เนื้อตัวท่ีมอมแมม เธอจะเข้าไปในบริษัทในสภาพนี้ได้ยังไงกัน แล้วท่ีเขา

บอกว่าให้ไปท่ีร้านเสือ้ตอนนีไ้ด้เลยนัน้มันท�าได้จรงิเหรอ ในเม่ือปกตร้ิานเสือ้ผ้า

ในฝั่งพลาซ่าจะเปิดพร้อมกันราวสิบนาฬิกา

"ป้าว่าหนูควรจะไปล้างเนื้อตัวก่อนนะ"

"ใช่ค่ะ ไปท่ีห้องน�า้เลยค่ะ นะคะ เดีย๋วทางนีจ้ะได้เริม่ท�าความสะอาด 

เชิญค่ะ"

จริศัยาพยักหน้ารบัความคดิเหล่านัน้จากพนกังานท�าความสะอาดและ

ผู้จัดการของพวกเขา ทุกคนคงอยากท�างานโดยที่ไม่มีเธอยืนขวางอยู่

พารณเดนิเข้าไปในห้องน�า้ชาย เขาเห็นเจ้านายของตนยืนอยูห่น้ากระจก 

ตอนนีก้ณัฑ์อเนกถอดเสือ้นอกวางพาดขอบอ่างล้างมือแล้ว

"เลอะมากไหมครับ"

ชายหนุ่มคนท่ีถูกถามหันมาย้ิมให้ก่อนตอบอย่างอารมณ์ดี "นายนี่

เหมอืนคุณแม่ของฉนัเข้าไปทุกวนั เฮ้อ ไม่มาก ระดบัสามในสบิ เสือ้กัก๊กบั

เชิ้ตไม่เปื้อน แต่ถ้าเปลี่ยนแค่สูทมันก็จะไม่เข้ากันอยู่ดี"
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"ครับ เปลี่ยนทั้งเสื้อทั้งกางเกงดีกว่า"

เสียงโทรศัพท์มือถือของพารณดังข้ึนเบาๆ เขามองดูหน้าจอแล้ว 

ขออนุญาตรับ

"อยู่ในห้องน�้า เอามาที่นี่เลย"

เมื่อวางสายเขาก็รายงานให้กัณฑ์อเนกทราบ

"คนขับรถเอาชุดใหม่มาให้แล้วครับ"

ไม่กี่อึดใจชุดก็ถูกย่ืนมาตรงหน้าเลขานุการหนุ่ม ผู้มีมาตรฐานและ

ประสทิธภิาพการท�างานท่ีสงูมาก เขาย่ืนชุดใหม่ให้กณัฑ์อเนกน�าไปเปลีย่น

ในห้องน�า้ ส่วนตวัเองกยื็นรอเพือ่เก็บชดุเดมิคนืให้คนขับรถ ไม่นานกณัฑ์อเนก

กส็ะอาดสะอ้านและภมิูฐานในชุดสทูสคีรมีตวัใหม่ เขาเดนิออกจากห้องน�า้ 

อีกครัง้ในลคุท่ีพร้อมท�างานส�าคญั โดยมเีลขานกุารส่วนตวัเดนิตามมาทาง

ด้านหลงั

ฝ่ายจิรัศยากลับต้องเสียเวลาท�าความสะอาดเสื้อผ้าและร่างกายของ

ตวัเองเกอืบย่ีสบินาที แถมผลท่ีออกมากไ็ม่ได้น่าอภริมย์นกั เม่ือกลิน่กาแฟเย็น

กบัชานมไข่มุกยงัแข่งกนัส่งกลิน่บนเสือ้ของเธออยู่

"ฮือ ถึงชุดนี้มันจะเก่าแต่ก็เป็นชุดเก่งของฉันเลยนะ"

ที่ว่าชุดเก่งนั้นไม่ใช่เพราะมันสวยกว่าชุดอื่นหรือใหม่กว่า แต่มันเป็น

ชุดท่ีจริศัยาเช่ือว่าใส่แล้วจะน�าโชคดมีาให้ พนกังานหน้าโต๊ะประชาสมัพันธ์

ของบริษัทใส่ชุดอื่นไม่ได้ นอกจากเครื่องแบบที่ทางบริษัทก�าหนดเท่านั้น

"บางทีฉันอาจจะต้องลองท�าตามที่นายเสาธงบอกจริงๆ"

หญิงสาวจ้องมองสภาพของตัวเองหน้ากระจกด้วยสายตาละห้อย  

มันดนู่าสมเพชเหลอืเกนิ แถมของกนิท่ีทุกคนฝากซ้ือกเ็สยีหายหมด ตอนนี้

คงท�าได้แค่เดินไปขอโทษทุกคนก่อน...

เม่ือกลบัเข้ามาท่ีออฟฟิศของตวัเองอีกครัง้จริศัยากพ็ยายามรวบรวม
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ความกล้าเพื่อท่ีจะไปบอกทุกคนก่อนว่าเกิดอะไรข้ึน จากนั้นคงต้องลงไป

ซ้ืออาหารเช้าให้ทุกคนใหม่ แต่เม่ือโผล่หน้าเข้ามาในโถงซ่ึงเป็นห้องท�างานรวม

เธอกต้็องประหลาดใจ เพราะตรงหน้าขณะนีม้พีนกังานของบรษัิทมารวมตวักนั

ตรงกลางห้องซ่ึงเป็นโต๊ะประชุมขนาดใหญ่ แถมยังมีคนใส่ชุดเชฟสขีาวของ

โรงแรมพร้อมหมวกทรงสงูยืนอยู่ในนัน้ด้วยอีกสองคน

"จิมาแล้ว"

เสียงของกวิตา พนักงานการตลาดสาวสวยโพล่งขึ้นเมื่อเห็นหน้าตา

ท่ีเหลอหลาของจริศัยาโผล่เข้ามาในห้อง ทุกคนจงึหันไปหาหญงิสาวต้นเรือ่ง

พร้อมกัน

"คะ...คะ?" จิรัศยาขมวดคิ้วยุ่ง

ผูช้ายร่างใหญ่ในชุดเชฟสองคนหันมาโค้งค�านบัจิรศัยา เธอตกใจจนต้อง

รบียกมอืข้ึนไหว้

"ผมมาจากโรงแรมท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้ามอาคารแห่งนีค้รบั นีค่อือาหารเช้า

ส�าหรบัแปดท่านตามท่ีผมได้รบัค�าสัง่ให้จดัหา จัดเตรยีม และน�ามาบรกิาร

ส�าหรับคุณจิรัศยาครับ"

"ฉันเหรอคะ"

ใช้เวลาประมาณห้าวินาทีกับการอ้าปากค้างแล้วก็เพ่ิงนึกข้ึนได้ว่า 

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นฝีมือของใคร

"เล่นใหญ่มาก..." หญิงสาวพมึพ�ากบัตวัเอง แต่เมือ่เห็นสหีน้าท่ีปลืม้ปริม่

ของเพ่ือนร่วมงานซ่ึงยืนเรยีงรายรอบโต๊ะประชุมแล้วเธอกย้ิ็มตาม "อ่ะ ใช่ค่ะ 

ดิฉันเอง จริศัยา"

"ครับ เชิญทุกคนนั่งเลยครับ เราจะได้เริ่มเสิร์ฟ"

"ต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะ"

"มนัเป็นมาตรฐานของทางโรงแรมครบั ขออนญุาตแนะน�าอาหารเช้า

ของเราในวนันีก่้อนนะครบั เนือ่งจากเป็นการจดัเลีย้งขนาดเลก็และเร่งด่วน
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ทางโรงแรมจึงแนะน�าขนมปังฝรั่งเศสรับประทานคู่กับซุปข้าวโพด แล้วยัง

มีครัวซองต์กับขนมปังคาวหวานอีกหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทาน 

พร้อมเนยสดและแยมผลไม้ท่ีเป็นสูตรพิเศษของทางห้องอาหารของเรา 

นอกจากนัน้กส็ามารถเลอืกเครือ่งดืม่ประเภทชาองักฤษหรอืกาแฟได้อกีด้วย

ครับ ทั้งหมดวางอยู่ตรงนี้แล้ว"

เชฟขยับตัวนิดหน่อยแล้วผายมือไปทางด้านหลังของเขา จิรัศยา 

เพิ่งเห็นเต็มสองตาว่าทุกอย่างท่ีเชฟพูดนั้นวางอยู่ในรถเข็นอาหารสีเงิน

เรียบร้อยแล้ว เธอร้องว้าวออกมาอย่างลืมตัว

"เอ่อ ดิฉันคิดว่าพวกเราสามารถจัดการกันเองได้"

"ไม่ต้องการให้เราบริการเหรอครับ"

"ค่ะ ไม่ต้องค่ะ"

เชฟท้ังสองหันไปซุบซิบกนัอยู่ครู่หนึง่แล้วหันมาบอกข้อสรปุของพวกเขา

ให้จริศัยาทราบ

"ถ้าอย่างนั้นเราจะรออยู่ที่หน้าบริษัทนะครับ เชิญทุกท่านเอร็ดอร่อย

กับอาหารเช้า หากมีปัญหาอะไรเรียกพวกผมได้ทันทีนะครับ"

"ไม่เป็นไรค่ะ พวกเราโอเค" จริศัยายกมอืท�าสญัญาณบอกว่าเธอโอเคจรงิๆ

"มันเป็นหน้าที่ของเราครับ ไม่ต้องเกรงใจนะครับ"

"ค่ะ ได้ค่ะ ถ้ามีปัญหาเราจะเรียกนะคะ"

เชฟท้ังสองก้มศีรษะให้จิรัศยาอีกครั้ง เธอรีบก้มศีรษะรับด้วย และ 

เมือ่พวกเขาเดนิลบัตาไปจากห้องโถงแล้ว เพือ่นร่วมงานทุกคนต่างกร็มุล้อม

เข้ามาหาหญิงสาวร่างบางท่ีตอนนี้แสนจะมอมแมม ทุกคนอยากจะรู ้

เหลือเกินว่าเกิดอะไรข้ึนกันแน่ คนท่ีมาถึงตัวจิรัศยาก่อนใครก็คือกวิตา  

หญิงสาวร่างบางระหง เธอสูงกว่าจิรัศยา แต่งตัวหรูหราฟู่ฟ่ามีสไตล์กว่า 

แต่งหน้ากฉู็ดฉาดมีสสีนัไม่เสยีช่ือท่ีเป็น MC* เก่ามาก่อนท่ีจะผนัตวัมาเป็น

* MC ย่อมาจาก Master of ceremonies หมายถึงพิธีกรที่ท�าหน้าที่ด�าเนินรายการบนเวที
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นักการตลาด

"เกดิอะไรขึน้! ท�าไมโรงแรมส่งอาหารเช้ามาให้พวกเรา จไิปท�าอะไรไว้

เหรอ"

"เราไม่ได้ท�า แต่มีคนท�า..."

จริศัยาก้มหน้ามองเสือ้ผ้าของตัวเอง คราวนีทุ้กคนจงึได้เห็นพร้อมกนัว่า

หญิงสาวอยู่ในสภาพท่ีไม่น่าดนูกั เธอเล่าเหตกุารณ์ท่ีเกดิข้ึนนบัตัง้แต่อบัุตเิหตุ

ท่ีเธอถกูชนจนถงึเรือ่งท่ีชายหนุม่บอกว่าจะส่งอาหารเช้ามาชดเชยให้

"หูย...ลาภปากพวกเรา"

ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารหลุดปากออกมาแล้วก็ต้องหน้าเจื่อน เมื่อ

นึกข้ึนมาได้ว่าอาหารเช้าแสนวิเศษม้ือนี้นั้นต้องแลกมาด้วยความสกปรก 

ที่เกิดกับประชาสัมพันธ์ของบริษัท

"เอ่อ พีข่อโทษนะจ ิตืน่เต้นไปหน่อยน่ะ เพราะปกตกิ็ไม่เคยจะได้กนิ

ของหรูหราจากโรงแรมห้าดาวแบบนี้"

จิรัศยาพยายามยิ้ม "ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เดือน มันเป็นอุบัติเหตุนี่คะ 

มา...เรามาทานกันให้หมดนี่กันเถอะ"

เม่ือหญิงสาวผู้เป็นต้นเรื่องพูดเปิดโอกาส ทุกคนจึงรีบขยับเข้ามา 

ใกล้รถเข็นอาหารเช้าด้วยความตื่นเต้น กวิตาดึงข้อมือของจิรัศยาเข้ามา 

ใกล้ตนแล้วกระซิบที่ข้างหู

"รีบเอาอาหารไปทานที่โต๊ะของเราเถอะ...มีเรื่องจะถามเยอะเลย"

"ได้"

สองสาวแยกตัวออกมาจากเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ซ่ึงตอนนี้ต่างก็ 

ก�าลงัมีความสขุกบัการรบัประทานอาหารเช้าจากโรงแรมระดบัห้าดาว คนท่ี

ไม่ได้ฝากจิรัศยาซ้ืออาหารเช้าก็พลอยเข้ามาร่วมวงด้วย เพราะอาหารท่ี 

ถูกน�ามานั้นมีปริมาณมากกว่าที่คนแปดคนจะรับประทานหมดในมื้อเดียว
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กวิตากัดครัวซองต์ค�าแรกแล้วท�าท่าดังได้ขึ้นสวรรค์

"บุญปาก บุญกระเพาะแท้ๆ อุ๊ย โทษทีนะจิ เราลมืไปว่าจต้ิองล�าบาก

เพราะเรื่องนี้"

"ช่างเถอะ มันเกิดขึ้นแล้วนี่ ท�ายังไงได้นอกจากยอมรับมัน"

จิรัศยาหยิบบลูเบอรี่มัฟฟินข้ึนมากัดค�าหนึ่งแล้วก็อดท�าท่าคล้ายกับ 

กวิตาไม่ได้ และดูเหมือนเพื่อนร่วมงานของเธอยังคงมีเรื่องสงสัยอยู่

"เขาเป็นใคร"

"ใคร?"

"คนที่ท�าจิเป็นอย่างนี้ไง"

"ไม่รู้สิ" หญิงสาวกัดขนมอีกค�า

"หล่อมั้ย"

เม่ือถึงค�าถามนี้จิรัศยาก็ตาลุกวาว "อย่าเรียกว่าหล่อ ต้องบอกว่า 

ราวเทพบุตร เราไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยนะ โดยเฉพาะบนชั้นนี้"

"นัน่ส ิถ้าลงช้ันเดยีวกบัเรากแ็สดงว่าเขากต้็องท�างานอยู่บนช้ันนีด้้วย...

บรษัิทไหนสกัแห่ง"

"ใช่"

จิรัศยาจ�าได้เลือนรางว่านายเสาธงพูดถึงช่ือบริษัทของเขา แต่เธอก็

ไม่มั่นใจ จึงไม่ได้บอกกวิตา

"น่าสืบนะ"

จริศัยาแกล้งหันไปสบตากวติาด้วยสายตากรุม้กริม่ก่อนถอนหายใจหนกั 

"อย่าเลย ท่าทางนายคนนัน้คงไม่ให้เราได้เจอเขาอีกหรอก"

"ใครคือนายคนนั้น"

"คนที่ให้นามบัตรเราไง"

จิรัศยาควักนามบัตรสองใบออกมาจากกระเป๋ากระโปรงแล้ววางบน 

โต๊ะท�างานของกวิตา เจ้าของโต๊ะกวาดสายตาอ่านเร็วๆ แล้วเลือกหยิบ
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นามบัตรของร้านเสื้อผ้าขึ้นมาอ่าน

"นี่คืออะไร"

"ร้านเสื้อผ้าบนชั้นสามไง นายคนนั้นบอกให้เราไปเอาเสื้อผ้าชุดใหม่

ที่นั่น มันเป็นการชดใช้ค่าเสียหายหลังจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นน่ะ"

"โห จิโชคดีจัง ท�าไมไม่เป็นเรา เรายอมสกปรกมากกว่านี้อีกสิบเท่า

ถ้าเขาจะชดเชยด้วยเสื้อผ้าจากร้านคริสตัล"

"จะบ้าเหรอตา...พูดจรงิๆ นะ เราไม่กล้าไปเอาชุดใหม่ท่ีร้านนัน้หรอก"

"ท�าไมล่ะ" กวิตาขมวดคิ้วยุ่ง

"มันมากเกินไปน่ะ ตาก็รู ้ว่าเสื้อผ้าร้านนั้นแพงจะตาย เทียบกับ 

ของเรานะคงซื้อชุดท�างานเราได้สักห้าหกตัว"

"แต่มนัเป็นสทิธิข์องเรานะ เขาท�าเราเป็นอย่างนี ้เขาชดใช้ให้กถ็กูต้อง

แล้ว"

"อนัท่ีจรงิจะว่าไปมนัก็ไม่ใช่ความผดิของเขาซะทีเดยีวหรอก" จิรศัยา

พยายามทบทวนเรือ่งราวท่ีเกดิขึน้อย่างช้าๆ "เหมือนจะมคีนชนเรา พอเรา

จะล้มหน้าคว�่าเขาก็ฉวยข้อมือเราไว้ทันเวลาพอดี จริงๆ ต้องเรียกว่าเขา 

ช่วยเราไว้ต่างหาก"

"โห งั้นก็เป็นบุพเพสันนิวาส"

จิรัศยายิ้มข�าแต่ก็แอบเชื่อนิดๆ "ไม่หรอก อุบัติเหตุน่ะ"

"แต่เขาเป็นผู้ชายที่ดีมากเลยนะ ชดใช้ค่าเสียหายให้จิด้วย"

"อื้ม"

หญงิสาวรบัค�าแล้วรบัประทานอาหารของตนเงยีบๆ ในใจคดิทบทวน 

ค�าพูดของกวิตาไปด้วย นี่เธอต้องขอบคุณใครกันแน่ ระหว่างผู้ชายคนท่ี 

ช่วยเธอหรอืคนท่ีจดัการเรือ่งท้ังหมดนีแ้ทนเขา ใครกนัท่ีเป็นผูช้ายท่ีดมีาก

คนนัน้...
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บริษัท เฟรชคูล จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เม่ือห้าปีก่อน แล้วหลังจากนั้นผลการด�าเนินงานก ็

เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด มูลค่าหุ้นรวมของบริษัทสูงถึงพันล้านบาท แม้

ประธานกรรมการบรหิารของบรษัิทจะเป็นผูท้รงอิทธพิลในวงการน�า้ดืม่ของ

ประเทศมานานกว่านัน้ แต่คนท่ีน�าบรษัิทเข้าตลาดเพือ่ระดมทุนขยายกจิการ

ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นเป็นคนรุ่นลูก

กมลพชัรนัง่เป็นประธานกรรมการบรหิารบรษัิทนบัตัง้แต่สามีของนาง

ได้จากไป เขาท้ิงสมบัต ิ บุตรชาย บุตรสาว และภาระทุกอย่างในชีวิตไว้ให้ 

เธอจัดการดูแล คงไม่ต้องบอกว่าเธอต้องใช้พลังงานมากเท่าไรเพ่ือท่ีจะ 

รกัษาทุกอย่างไว้ อย่างน้อยท่ีสดุมันต้องเหมือนเดมิ เหมอืนตอนท่ีอุกฤษฏ์ 

ยังมีชีวิตอยู่ แต่ความจริงแล้วกมลพัชรท�าได้ดีมากกว่านั้น เพราะบริษัท 

เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนกระท่ังถึงวันท่ีกัณฑ์อเนกจะมารับช่วงต่อ ขณะนี ้

จงึเป็นเวลาหัวเลีย้วหัวต่ออีกครัง้ ก่อนท่ีจะมกีารเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่เกดิข้ึน

เมือ่สบินาทีท่ีแล้วคนขับรถประจ�าตวัของกมลพัชรโทรศพัท์เข้ามาแจ้ง

บุศรินทร์ เลขานุการของเธอแล้วว่าก�าลังจะมาถึง หลังจากนั้นทุกคนใน

บทที่ 2
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ส�านักงานก็ตื่นตัวทันที คนท่ีมีหน้าท่ีท�างานประจ�าก็นั่งประจ�าท่ีของตน  

ส่วนคนท่ีต้องเข้าร่วมประชมุต่างกเ็ข้าไปรอในห้องประชุมอย่างเป็นระเบียบ 

เลขานกุารผูบ้รหิารระดบัสงูส่งวาระการประชุมพร้อมรายงานการด�าเนนิงาน

ให้กรรมการทุกคนได้อ่านก่อน ส่วนกัณฑ์อเนกนั้นเพ่ิงเดินเข้ามาสมทบ 

ทุกคนในห้องภายหลัง

"สวัสดีครับ"

ชายหนุ่มร่างสูงในชุดสูทสีครีมเดินเข้ามาพร้อมกับค�าทักทาย เม่ือ

คณะกรรมการท้ังเจ็ดท่านเงยหน้าข้ึนมอง เขาจึงหยุดแล้วยกมือไหว้  

เสียงทักทายและตอบรับดังข้ึนหลังจากนั้น กัณฑ์อเนกย้ิมกว้างแล้วนั่งลง

ประจ�าที่ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของประธาน พารณซึ่งเดินตามมาติดๆ น�า

เอกสารในส่วนของเจ้านายตนวางไว้บนโต๊ะตรงหน้าแล้วถอยไปยืนทาง 

ด้านหลงั กณัฑ์อเนกไม่ได้สนใจเอกสารพวกนัน้แต่เขากลบักวาดสายตามอง

ทุกคนบนโต๊ะด้วยสีหน้าที่อมยิ้มน้อยๆ

"ผมดีใจนะครับที่เห็นทุกคนสบายดี"

มีบรรยากาศของความตึงเครียดเกิดข้ึนอย่างชัดเจน คณะกรรมการ

ทุกคนแม้จะมีอายุน้อยกว่ากมลพัชร แต่ก็อาวุโสมากกว่ากัณฑ์อเนกมาก 

จ�านวนเกินครึ่งท่ีนั่งอยู่นี้เคยท�างานร่วมกันกับพ่อของเขา และทุกคน 

เคยเห็นเขาเข้ามาท�างานวันแรกในฐานะรองประธานกรรมการบริษัท

ยังไม่ทันท่ีใครจะต่อบทสนทนากับกัณฑ์อเนก เลขานุการก็เข้ามา 

แจ้งกับทุกคนว่าท่านประธานก�าลังจะมาถึง สมาชิกทุกคนในห้องจึงยืนขึ้น

โดยพร้อมเพรียงกัน ไม่กี่อึดใจหญิงวัยห้าสิบปลายๆ ก็เดินเข้ามาด้วย 

สีหน้าย้ิมแย้ม เธอดูภูมิฐานในชุดกระโปรงและสูทสีเขียวไข่กา พร้อมกับ

กระเป๋าถือสีเดียวกัน รูปร่างของกมลพัชรนั้นดูดีกว่าผู้หญิงในวัยเดียวกัน 

แสดงว่าดแูลตวัเองได้ค่อนข้างดี ผมหยักศกยาวแค่บ่าถกูโกรกเป็นสนี�า้ตาลเข้ม 

เครื่องหน้าเล็กและดูดุกว่าลูกชายมาก เม่ือทุกคนยกมือไหว้เธอก็หยุดยืน
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แล้วไหว้ตอบ

"สวัสดีค่ะ เชิญนั่งค่ะ"

บรรยากาศภายในห้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง คณะกรรมการคนอ่ืน 

ดูจะสบายใจและผ่อนคลายกว่าเม่ือกมลพัชรปรากฏตัวข้ึนในห้องประชุม 

แตกต่างจากช่วงห้านาทีก่อน เม่ือทุกคนนั่งลงเรียบร้อยแล้วกมลพัชรก ็

กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมอย่างเป็นกันเองทันที

"ขอบคุณท่ีสละเวลามาทุกไตรมาส วันนี้จะพยายามให้การประชุม 

เสร็จเร็วกว่าครั้งก่อนนะ จ�าได้ว่าล่าช้าเกือบจะเที่ยงวัน"

คนท่ีนั่งหัวโต๊ะมีจมูกเล็กเป็นสันคม ช่วงปลายงองุ้มเล็กน้อย มัน 

ก�าลงัรองรบัแว่นสายตาท่ีเพิง่ถกูสวม กมลพชัรไม่ได้ทักทายบุตรชายของตน

เป็นการส่วนตวัแต่หันไปสนใจเอกสารตรงหน้าแทน

"ใครมีอะไรอยากจะพูดก่อนที่เราจะเริ่มการประชุมกันมั้ยคะ"

มีชายสูงวัยคนหนึ่งยกมือก่อนที่กมลพัชรจะอนุญาตให้เขาพูด

"ผมอ่านวาระการประชุมแล้วคิดว่าควรจะมีอะไรเพิ่มเติมสักหน่อย"

"อะไรคะ"

เลขานุการของกมลพัชรขยับปากกาในมือเตรียมจดสิ่งท่ีก�าลังจะ 

เกดิข้ึน สายตาคมปลาบของกณัฑ์อเนกพุ่งตรงไปท่ีชายคนนัน้อย่างเฝ้าระวัง 

กมลพัชรเองแม้ท่าทางภายนอกจะดูไม่หว่ันเกรงต่อสิ่งใดแต่ในใจก็ลุ้นอยู่

เช่นกันว่ากรรมการอาวุโสท่านนั้นจะกล่าวอะไร

"เรื่องของกัณฑ์..."

คนถกูพาดพงิกลอกตาข้ึนมองบนเพดานก่อนจะหายใจลกึ กมลพัชร 

ไม่ได้หันกลับมาดูลูกชายสักนิด นางแค่ยิ้มน้อยๆ ก่อนตอบ

"เรื่องส่วนตัวเก็บไว้ทีหลังเถอะค่ะคุณพฤกษ์"

"ทีหลงันีห่มายถงึ เรือ่งหลงัสดุของวาระการประชุมวันนีห้รอืหลงัจาก

วนันีแ้ต่เป็นเม่ือไรก็ไม่รูล่้ะ คณุพชัรกร็ูดี้ว่าเรือ่งท่ีผมจะพูดไม่ใช่เรือ่งส่วนตัว
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ของกัณฑ์คนเดียว"

กมลพชัรกรดีมมุกระดาษในมือเล่น เหมอืนจะประวงิเวลาเพือ่หาค�าตอบ

ท่ีนุม่นวลท่ีสดุมาตอบ แต่ยังไม่ทันท่ีเธอจะเร่ิมคนท่ีกลายเป็นหัวข้อการสนทนา

กลบัชิงพดูเสยีก่อน

"คุณลุงจะจับผมแต่งงานให้ได้เลยสินะครับ"

"ถ้าเป็นเด็กหัวอ่อนกว่านี้ลุงก็คงจะท�าไปแล้ว"

ค�าตอบท่ีตอบกลบัมาเหมอืนหลดุมาจากปากของคนไม่มหัีวใจ คนท่ี 

มองอะไรๆ เป็นเรื่องท่ีตนสามารถควบคุมได้ไปเสียหมด แม้กระท่ังจิตใจ 

ของมนุษย์ด้วยกันเอง ตอนนี้กมลพัชรตวัดสายตามองใบหน้าของลูกชาย 

นัยน์ตานั้นก�าราบเขาอยู่ในที กัณฑ์อเนกเองก็รู้ดีว่าในห้องประชุมแห่งนี ้

แม่ของเขาต้องแคร์ใครบ้าง ซ่ึงค�าตอบนัน้ไม่ใช่เขาแน่

"กณัฑ์รูแ้ล้วนีว่่าชีวติส่วนตวัของเราน่ะมันขึน้อยู่กบัราคาหุ้นของบรษัิท

ด้วย"

กัณฑ์อเนกแสยะย้ิมอย่างแค่นข�า ใบหน้าท่ีเคยงามราวเทพบุตร 

แปรเปลี่ยนเป็นซาตานเจ้าเล่ห์ในชั่วพริบตา

"ไม่ใช่เรือ่งล้อเล่นนะ เม่ือสองวนัก่อนแค่ข่าวซุบซิบยังท�าให้มแีรงเทขาย

ออกมามากกว่าปกตเิลย"

ชายหนุ่มขยับเก้าอ้ีแล้วยืดตัวตรงกว่าเดิม เขาประสานมือไว้บนโต๊ะ

ก่อนตอบ

"เม่ือต้นสปัดาห์ท่ีผ่านมารฐับาลออกมาพดูถงึแผนการเพ่ิมอตัราภาษี

ส�าหรบัสนิค้าประเภทเครือ่งดืม่ท่ีเตมิความหวานเพิม่ลงไป เรือ่งนีก้ลายเป็น

ประเด็นท�าให้เฟรชคูลถูกจับตามอง เนื่องจากธุรกิจของเรามีสินค้าท่ีให้

ความหวานอยู่หลายชนิด มันก็อาจเกิดผลกระทบกับราคาหุ้นในตลาด 

ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ได้ ผมไม่คิดว่าเรื่องส่วนตัวของผมจะเป็นต้นเหต ุ

อย่างที่คุณลุงว่ามานะครับ"
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คู่กรณีถึงกับหน้าม้านไปแต่ก็ไม่ยอมรับออกมาว่าสิ่งท่ีกัณฑ์อเนก 

พดูมานัน้เป็นความจรงิส�าหรบัเขา กมลพชัรเห็นโอกาสท่ีจะเริม่ผ่านเรือ่งนีไ้ป 

นางจงึเตอืนสตคิณะกรรมการอีกครัง้

"เอาล่ะ เรามีเรื่องต้องคุยกันหลายเรื่อง เริ่มเลยดีกว่านะคะ"

ไม่รอให้ใครปฏิเสธ ประธานกรรมการหันไปพยักหน้าให้เลขานุการ

ของตนเริม่ด�าเนนิการประชุม โดยในวาระแรกเป็นการรายงานผลการด�าเนนิงาน

ที่ผ่านมา...

"เรื่องน�้าดิบส�าหรับกระบวนการผลิตในปีนี้ บริษัทของเรามีเพียงพอ

และอาจจะเหลือส�าหรับขายให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอื่นด้วยค่ะ"

กณัฑ์อเนกย้ิมกริม่พร้อมกบักวาดสายตาไปท่ัวโต๊ะ กมลพชัรกย้ิ็มน้อยๆ 

เช่นกนั

"แสดงว่าเรือ่งการลงทุนเพือ่ซ้ือท่ีดนิส�าหรบัท�าบ่อกกัเกบ็น�า้ธรรมชาติ

ในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อสองปีก่อนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสินะ"

เรื่องราวในอดีตหมุนวนกลับมาในความทรงจ�าของชายหนุ่มผู้เป็น

ทายาทคนโตของอุกฤษฏ์ นี่คือโครงการแรกท่ีเขามีโอกาสแสดงให้เห็นว่า

ความคิดเรื่องการลงทุนของเขานั้นมีประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างย่ิง เขา

กล้าตัดสนิใจท�าในสิง่ท่ีคณะกรรมการคนอ่ืนๆ เอาแต่คดัค้านเพราะไม่อยาก

เสยีเงนิก้อนใหญ่ไปกบัการซ้ืออสงัหารมิทรพัย์แล้วยังไม่รูว่้าจะคนืทุนเม่ือใด 

กณัฑ์อเนกยอมเสีย่งและพยายามหาข้อมลูมาสนบัสนนุความคดิของตวัเอง 

เพือ่ให้บอร์ดบรหิารยกมือเห็นด้วยกบัเขาในเรือ่งนี ้ในตอนนัน้คณะกรรมการ

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยนกั และเขามารูภ้ายหลงัว่ามารดาเป็นผูช่้วยโน้มน้าว

ให้หลายๆ คนยอมสนับสนุนความคิดของเขา

กัณฑ์อเนกต้องท�างานร่วมกับคนหัวเก่า ซ่ึงบางครั้งมันก็ท�าให้เขา

หงุดหงิดร�าคาญใจ แต่คนท่ีเหนื่อยท่ีสุดก็น่าจะเป็นกมลพัชร เพราะต้อง 

ท�าหน้าท่ีประสานแนวความคิดของคนรุน่เก่ากบัคนหัวไวอย่างลกูชายให้ไป
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ด้วยกันได้ ภายใต้สภาพการท�าธุรกิจท่ีมีเรื่องให้ต้องขบคิดและปรับตัวอยู่

ตลอดเวลา

ชายหนุ่มผู้อยู่เบ้ืองหลังอีกคนก็อดอมย้ิมไม่ได้ พารณก็เป็นอีกคน 

ท่ีอยู่กบักณัฑ์อเนก ในวันท่ีเขาต้องต่อสูท้างความคดิกบัผูบ้รหิารรุน่เก่าด้วย 

ความส�าเร็จในวันนั้นก็มีเขาร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกัน

การประชุมสิ้นสุดลงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาพอดี ไม่มีใครพูดถึง 

เร่ืองท่ีพฤกษ์ได้เกริ่นไว้ อาจเป็นเพราะวาระการประชุมค่อนข้างอัดแน่น 

หรือไม่ก็เป็นเพราะกมลพัชรไม่เปิดโอกาสให้ใครถามเรื่องนี้ข้ึนมาอีก เม่ือ

คณะกรรมการต่างทยอยลุกจากเก้าอ้ีไปแล้วก็เหลือเพียงแม่กับบุตรชาย

พร้อมกับเลขานุการส่วนตัวของทั้งคู่เท่านั้น กัณฑ์อเนกทิ้งแผ่นหลังลงกับ

พนักเก้าอี้ดั่งคนหมดเรี่ยวแรง

"ขอบคุณนะครับที่ช่วยไม่ให้ลุงพฤกษ์โจมตีผมไปมากกว่านี้"

เขากล่าวกับมารดาอย่างมีพิธีรีตอง แต่กมลพัชรไม่ได้สนใจ นาง 

กลับหันมาจ้องมองเสื้อผ้าของลูกชายแทน

"เมื่อเช้าไม่ได้ใส่ชุดนี้นี่"

กณัฑ์อเนกขมวดคิว้ "คณุแม่รูไ้ด้ยงัไง เมือ่เช้าเราไม่ได้เจอกนัสกัหน่อย"

"ฉันเป็นใคร"

คนถามเสียงแข็งขึ้นนิดหนึ่งแต่แววตาไม่ได้ดุ กัณฑ์อเนกหัวเราะหึ

"จริง คุณหญิงกมลพัชรสามารถรู้ได้ทุกเรื่องหากเธอต้องการ"

"ไม่เอาน่า เลิกเรียกคุณหญิงเถอะ ไม่ชินแล้วก็ไม่ชอบด้วย"

ชายหนุ่มอมย้ิมแล้วพยักหน้ารับ มารดาของเขาท�างานเพ่ือสังคม

ควบคูก่บัการบรหิารธุรกจิขนาดใหญ่มาหลายปี มหีลายโครงการท่ีเฟรชคลู 

ท�าเพือ่ช่วยเหลอืคนไร้บ้าน คนเป็นมะเรง็ เดก็ท่ีขาดทุนทรพัย์ในการเรยีน และ

คนยากจน ดงันัน้ต�าแหน่งคุณหญิงท่ีได้รบัมานัน้จงึเป็นเครือ่งการนัตไีด้ว่า
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กมลพัชรเป็นบุคคลที่เสียสละเพื่อสังคมมากเพียงใด

"อย่าเฉไฉ ตอบแม่มาก่อน ชุดเมื่อเช้าไปไหน ท�าไมถอด แม่ชอบ 

ชุดนั้นนะ"

"อบัุตเิหตนุดิหน่อยครบั เราไปคยุกนัท่ีห้องท�างานของผมมัย้ เผือ่มีใคร

จะใช้ห้องประชุม"

"ไม่ดกีว่า ตอนบ่ายแม่มีธรุะ ภารกจิคณุหญิงคณุนายท่ีกณัฑ์ชอบเรยีก

น่ะ"

"อ้อ ครับ แต่มีเวลาทานข้าวด้วยกันก่อนใช่ไหมฮะ"

กมลพชัรส่ายหน้า "เดีย๋วจะออกไปเลย เราน่ะกค็วรกลบัไปนอนบ้าน

บ้างนะ"

"ครับ ถ้าว่าง..."

"แล้วมีเรือ่งยุ่งอะไรนกัหนาถงึกลบับ้านไม่ได้ ตอนนีน้กัข่าวสงัคมรูเ้รือ่ง

ของเรามากกว่าแม่แล้วล่ะมัง"

กัณฑ์อเนกถอนหายใจหนัก "บ้านหลังใหญ่เกินไป เหงา"

กมลพัชรค้อนให้ "คนเดินกันยั้วเยี้ยเต็มบ้านบอกว่าเหงา"

"นั่นมันคนท�างานบ้านกับผู้ช่วยของคุณแม่นี่ครับ"

"งั้นก็รอน้องสาวแกกลับมา"

"กิ่งจะกลับบ้านเหรอครับ"

"เห็นว่าอย่างนั้นนะ"

กัณฑ์อเนกมีน้องสาวคนหนึ่งช่ือกิรติกา เธอเป็นสาวท่ีเปรี้ยวจี๊ด 

เติบโตท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและใช้ชีวิตอยู่ท่ีนั่นมากกว่าในเมืองไทย 

ไปเสยีแล้ว จู่ๆ  กมลพชัรกล็กุข้ึน ท�าให้เลขาฯ ของเธอและพารณพลอยยนื 

ไปด้วย มีกัณฑ์อเนกคนเดียวที่ยังคงนั่งอยู่

"ถ้ากิ่งมาถึงเม่ือไรคุณแม่ก็บอกรณมาแล้วกันนะครับ เผื่อทานข้าว

ด้วยกัน"
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"ได้ แม่ไปล่ะ"

กัณฑ์อเนกลุกขึ้นยืนเป็นคนสุดท้าย "ครับ"

กมลพัชรพยักหน้าให้ลูกชายน้อยๆ จากนั้นก็หมุนตัวออกจากโต๊ะ 

ห้องประชุมไป กัณฑ์อเนกเฝ้ามองตามหลังของมารดาซึ่งมักมีคนติดตาม 

อยู่เสมอนัน้ไป ไม่เว้นแม้แต่เลขานกุารส่วนตวัของเขาเอง พารณกเ็ดนิตาม

กมลพชัรออกจากห้องประชุมไปด้วย

เมื่อพ้นประตูของบริษัทออกมาแล้วพารณก็ถูกตั้งค�าถามทันที

"เกิดอะไรขึ้น"

"อุบัติเหตุเล็กน้อยครับ ท�าให้สูทของคุณหนูสกปรกเลยต้องเปลี่ยน"

"อืม้..." กมลพชัรไม่ได้หยุดเดนิ "แล้วผูห้ญิงท่ีเป็นข่าวนัน่คนใหม่หรอื

คนเดิม"

"เอ่อ...คนใหม่ครับ เธอเป็นนางแบบ"

"ถ้าถึงเวลาต้องจัดการก็ลงมือเลย อย่าปล่อยไว้นานเหมือนคนก่อน 

มันจะก�าจัดยาก เข้าใจที่ฉันพูดไหม"

"เข้าใจครับ"

ขบวนเล็กๆ นั้นไปหยุดยืนตรงหน้าลิฟต์ พารณเป็นคนยื่นมือออกไป

กดปุ่มให้ แล้วเหมอืนกบัลฟิต์ถกูลอ็กไว้เพือ่กมลพัชรโดยเฉพาะ มนัตรงดิง่

มายังช้ันสบิห้าโดยไม่ได้แวะท่ีช้ันไหนเลย เสยีงสญัญาณบอกให้รูว่้าประตลูฟิต์

ก�าลงัจะเปิด และท่านประธานก�าลงัจะฝากค�าสัง่สดุท้ายไว้

"ฉันยอมให้กณัฑ์ไปอยู่ท่ีคอนโดฯ นัน้ท่ีเดยีว ถ้าเขาไปมท่ีีอยู่แห่งใหม่อีก

เธอต้องรายงานทันที"

"ครับ" พารณก้มศีรษะให้

บุศรนิทร์เปิดประตลูฟิต์ค้างไว้เพือ่รอเจ้านายของตน กมลพัชรหันมามอง

พารณแวบหนึง่ก่อนจะก้าวเข้าไปในลฟิต์ ชายหนุม่ไม่ได้ตามเข้าไปด้วย เพียงแต่
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ยืนส่งตรงหน้าประตนูัน้ เม่ือประตลูฟิต์ก�าลงัปิดลงจู่ๆ  กมลพัชรกอ็อกค�าสัง่

ให้เปิดอีกรอบ

"เดี๋ยวก่อน!"

ประตถูกูค้างไว้ตามสัง่ พารณรูแ้ล้วว่าก�าลงัจะได้รบัค�าสัง่ เขายืนตวัตรง

มอืแนบล�าตวั สายตาจ้องมองไปยงัท่านประธานอย่างพร้อมท่ีจะตอบสนอง

ค�าสัง่นัน้ทุกวนิาที

"ถ้ากิ่งกลับมา เธอต้องไปทานข้าวที่บ้านด้วย"

พารณแทบกลั้นหายใจเม่ือได้ยิน แต่เขาก็รับปากไปในท่ีสุด เมื่อ 

ประตูลิฟต์ปิดลงชายหนุ่มจึงมีโอกาสผ่อนคลายหัวไหล่และถอนลมหายใจ

ยาวๆ สักครั้ง

เลขานุการหนุ่มผู้มีนัยน์ตาเล็กหยีเดินกลับเข้ามาในออฟฟิศด้วย

สีหน้าครุ่นคิด ประชาสัมพันธ์หน้าบริษัทของเขาดักรอพบตั้งแต่ประตูหน้า 

เมือ่ท้ังสองประสานสายตากนัพารณกร็ูว่้าคนข้างในคงต้องการพบตวัของเขา

ทันทีท่ีส่งกมลพชัรเรยีบร้อยแล้ว เขาพยกัหน้าให้ประชาสมัพันธ์อย่างรูทั้นว่า

ตนเองต้องท�าอะไรต่อไป

พารณไปหยุดท่ีหน้าห้องท�างานซ่ึงมีป้ายบอกว่าเป็นห้องของ 

รองประธานกรรมการ ชายหนุ่มเคาะประตูสามครั้ง เสียงอนุญาตดังลอด

ออกมาให้ได้ยิน จากนัน้เขาจงึเปิดประตูเข้าไปในห้องท�างานโทนสเีขียวเข้ม 

ซ่ึงเป็นสโีปรดของกณัฑ์อเนก เฟอร์นเิจอร์ส่วนใหญ่ในห้องนีต้กแต่งด้วยไม้

และหนัง โซฟาขนาดใหญ่ซ่ึงไว้ส�าหรับรับแขกก็บุด้วยหนังช้ันดี มันท�าให้

ห้องท�างานแห่งนี้ดูเคร่งขรึมขึ้น เจ้าของห้องนั่งที่โต๊ะท�างานของตัวเองซึ่ง

วางอยู่ตรงข้ามกับโซฟารับแขก เม่ือเห็นพารณเดินเข้ามาเขาก็ยิงค�าถาม

ทันที

"โดนซักละเอียดยิบเลยส"ิ แล้วเขากช้ี็หน้าเลขาฯ ของตวัเอง "ห้ามบอก
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เรือ่งห้องใหม่นะ"

"ครับ ผมไม่ได้พูด"

เพราะมันเป็นท่ีอยู่เดมิ ไม่ใช่ท่ีอยู่ใหม่อย่างท่ีกมลพัชรถาม มนัเป็น

คอนโดมิเนยีมเดยีวกนัแต่ไม่ใช่ห้องเดียวกนักบัท่ีคณุหญงิแม่ของกณัฑ์อเนกรู้ 

เขาไม่ได้โกหกแค่ช่วยปกปิด พารณไปหยุดยืนท่ีหน้าโต๊ะท�างานของคน 

เป็นเจ้านาย ซ่ึงตอนน้ีดูเหมือนกัณฑ์อเนกจะอารมณ์ดีข้ึนกว่าช่วงเวลา 

ตอนเข้าประชุมมาก

"ดีมาก เอ้อ แล้วเรื่องเมื่อเช้านายจัดการยังไงบ้าง"

สมองของพารณคิดเร็วจี๋ว่าเจ้านายหมายถึงเรื่องไหนกันแน่ท่ีเขา 

ต้องจัดการ แล้วใบหน้าของพนักงานออฟฟิศสาวท่ีมีเนื้อตัวเปรอะเป้ือน 

ก็เด้งขึ้นมาในความทรงจ�า

"อ้อ เรื่องนั้น...ผมให้นามบัตรของร้านคริสตัลไปครับ"

กัณฑ์อเนกพยักหน้าเห็นด้วย "ดีแล้ว แล้วเขาเลือกชุดไหน"

คราวนี้พารณอ้าปากหวอ ใครจะไปคิดว่าเจ้านายของเขาจะสนใจใน

รายละเอียดมากขนาดนั้น แค่ผู ้หญิงคนหนึ่งท่ีรู ้จักกันเพราะอุบัติเหตุ 

ท่ีไม่น่าประทับใจเอาซะเลย แล้วท�าไมกณัฑ์อเนกต้องอยากรูว่้าเธอจะเลอืก

เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดไหน

"มะ...ไม่ทราบครับ ผมยังไม่ได้ตามเรื่องนี้"

"ท�าไมล่ะ ผิดวิสัยนายนะ"

"เอ่อ เพิ่งออกจากห้องประชุม ผมยังไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้"

"งั้นก็ตามเรื่องให้ด้วย ฉันไม่ชอบให้ใครคิดว่าฉันเป็นคนไม่มีความ 

รับผิดชอบ แล้วนายว่าผู้หญิงคนนั้นจะรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร"

พารณพยายามนกึถงึสหีน้าและท่าทางของจริศัยาในช่วงท่ีเขามีโอกาส

สนทนากับเธอ ว่ามีตรงไหนหรอือะไรท่ีพอจะบอกได้ไหมว่าเธอคนนัน้รูจ้กั

กณัฑ์อเนก แล้วเขากส่็ายหน้า...
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"ไม่น่าจะรูจ้กันะครบั แต่เขาอาจจะทราบแล้วหลงัจากท่ีเราสัง่ให้โรงแรม

จดัอาหารเช้าไปชดใช้ข้าวของท่ีเสยีหายของเขา"

"เจ๋ง นายนี่ไม่เคยท�าให้ผดิหวงัเลย" แล้วจู่ๆ เขากล็กุข้ึน "เสรจ็เรือ่ง

แล้ว ฉันกลับล่ะ"

"จะไปไหนครับ บ่ายนี้ไม่มีนัดหมายอะไร ผมนึกว่าคุณหนูจะอยู่ท่ีนี่

ทั้งวัน"

"อยู่กนัสองคนเรยีกช่ือเถอะ ฟังนายเรยีกฉันว่าท่าน เรยีกว่าคณุหนแูล้ว

ฉันขนลกุ"

"ครับ...ผมนึกว่าคุณกัณฑ์จะอยู่ที่นี่ทั้งวัน"

กัณฑ์อเนกส่ายหน้า "จะไปพัทยา"

พารณตกใจแวบเดียวจากนั้นก็พยายามปรับสีหน้าให้เป็นปกติ  

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีเจ้านายของเขาเอาแต่ใจตัวเองและท�าในสิ่งท่ีไม่ได้มีใน

ก�าหนดการ

"ครับ เดี๋ยวผมบอกให้คนขับรถ..."

"นายไม่ต้องตามไปนะ แค่บอกให้คนรถไปส่งฉันที่คอนโดฯ แล้วฉัน

จะขับรถไปเอง"

"ท�าไมล่ะครับ"

กัณฑ์อเนกยังไม่ตอบ เขาเดินออกจากโต๊ะท�างานแล้วมุ่งหน้าไปท่ี

ประตูห้องทันที ท�าให้พารณต้องก้าวยาวๆ ตามไปด้วย

"นายมเีรือ่งท่ีจะต้องจดัการ...จ�าไม่ได้เหรอ" เขาหยุดเดนิแล้วหันมามอง

เลขาฯ ด้วยสายตากวนๆ "ให้เรียบร้อย อย่าให้มีการเรียกร้องค่าเสียหาย 

ภายหลงั แล้วมีอะไรกส่็งข้อความมาไว้ในโทรศพัท์ของฉันกแ็ล้วกนั ว่างๆ  

จะเปิดดเูอง"

"ตะ...แต่พรุ ่งนี้มีสื่อขอสัมภาษณ์ท่ีโรงแรมแกรนด์ ไฮแอทตอน 

บ่ายสองโมงนะครับ"
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"ฉันจ�าได้น่า ตั้งบ่ายสอง เกือบยี่สิบสี่ช่ัวโมง...ท�าอะไรได้ต้ังเยอะ  

ไปล่ะ พรุ่งนี้เจอกัน"

พารณอ้าปากค้างท�าได้แค่เพียงมองดูกัณฑ์อเนกเปิดประตูแล้ว 

ปิดใส่หน้าเขาเท่านั้น ชายหนุ่มมีเวลานิ่งอึ้งไม่ถึงนาทีก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า

คนที่เพิ่งเดินหนีเขาไปได้ทิ้งงานไว้ให้ท�า คนตาเล็กหยีรีบล้วงมือถือขึ้นมา

จากเสือ้สทูแล้วค้นหาหมายเลขโทรศพัท์ท่ีบันทึกไว้ เขากดเรยีกแล้วรอสาย

ชั่วอึดใจคนปลายสายก็รับด้วยความกระตือรือร้น

"สวัสดีค่าคุณพารณ ยังไม่มีใครมาหาพี่เลยนะคะ"

"อ้าว..." พารณอุทานเบาๆ แสดงว่าผูห้ญิงคนนัน้ยังไม่ได้ไปท่ีร้านครสิตลั 

"ขอโทษนะครบั ท้ังท่ีรบกวนให้คณุครสิต้องมาเปิดร้านก่อนเวลาแท้ๆ"

"โอ๊ย เรื่องนั้นไม่เป็นปัญหาเลยค่ะ ว่าแต่คนท่ีจะถือนามบัตรของ 

คุณพารณมานี่คือ...เอ่อ คือใครคะ พี่ถามได้มั้ย"

ปลายประโยคนั้นถูกลดน�้าเสียงลงเป็นกระซิบกระซาบ

"ไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกครับ เป็นการชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้นเอง"

"อ๋อออ" เธอลากเสียงยาว

"ถ้าอย่างนัน้ผมขอตามเรือ่งก่อนนะครบั ยงัไงถ้าเขามา ช่วยดแูลให้เตม็ท่ี

ด้วยนะครบั"

"รับทราบค่ะ ไว้ใจพี่ได้เลย"

พารณวางสายไปแล้วกยื็นนิง่ เขาก�าลงัเรยีกภาพและบรรยากาศรอบตวั

เมือ่ช่วงเช้าในตอนท่ีกณัฑ์อเนกประสบอบัุตเิหตเุลก็ๆ น้อยๆ นัน่ข้ึนมา พารณ

นกึใบหน้าและส่วนสงูของผูห้ญงิคนนัน้ออก หากพบอกีครัง้เขากจ็ะจ�าเธอได้

ทันที แต่สิ่งท่ีเขาต้องการระลึกถึงไม่ใช่ใบหน้ากลับเป็นป้ายช่ือพนักงาน 

ที่ห้อยอยู่ตรงหน้าอกของเธอต่างหาก ชายหนุ่มหลับตา...

"จิรัศยา...ตัวอักษรสีน�้าเงิน มีอักษรภาษาอังกฤษ P หรือ F" 

ชายหนุ่มส่ายหน้าด้วยความไม่มั่นใจนัก แล้วเขาก็เปลี่ยนวิธีการใหม่ 
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พารณหยิบโทรศัพท์มือถอืข้ึนมาใช้งานอกีครัง้ คราวนีเ้ขาเรยีกหาผูจ้ดัการ

อาคาร

"ขอรบกวนอกีครัง้ได้ไหมครบั บนชัน้ท่ีสบิห้ามีบรษัิทไหนท่ีมช่ืีอสะกด

ด้วยตัว P หรือ F ไหมครับ"

เขารอไม่นานทางปลายสายก็ตอบกลับมา

"มีบริษัทหนึ่งที่มีทั้ง P และ F เลยค่ะ เพราะชื่อบริษัทคือ Perfect 

Furniture เป็นบรษัิทเฟอร์นเิจอร์ส�านกังานค่ะ เขาเป็นลกูค้าของเรามาหลายปี

แล้ว..."

"ขอบคุณมากครับ"

พารณตดับทแล้ววางสาย เขารูด้ว่ีาผูจ้ดัการคนนีถ้้าปล่อยให้พูดแล้ว 

มักจะไม่ยอมหยุดง่ายๆ ชายหนุม่หาหมายเลขโทรศพัท์ของบรษัิทนีด้้วยตวัเอง

จากนั้นก็กดเรียกสายทันที เสียงโอเปอเรเตอร์ท่ีรับสายนั้นหวานจับใจ  

น่าแปลกท่ียังมีบรษัิทท่ีจ้างคนรบัโทรศพัท์อยู่ เพราะส่วนใหญ่หมายเลขกลาง

ส�าหรบัตดิต่องานท่ัวไปนัน้หลายบรษัิทมกัจะเปลีย่นเป็นเสยีงตอบรบัอัตโนมตัิ

ไปหมดแล้ว เม่ือรอฟังค�าทักทายและค�าโฆษณาเลก็ๆ น้อยๆ จนเสรจ็พารณ

กถ็ามหาคนท่ีเขาต้องการเพือ่พดูคยุด้วยทันที

"มีพนักงานที่ชื่อจิรัศยาท�างานอยู่ที่นี่ไหมครับ"

"อ๊ะ" เสยีงเงยีบไปช่ัวครู ่คล้ายก�าลงันกึ "มค่ีะ ไม่ทราบว่าคณุชือ่อะไรคะ 

แล้วต้องการตดิต่อเรือ่งอะไร"

"โอนสายไปที่คุณจิรัศยาเลยได้ไหมครับ ผมขี้เกียจอธิบายหลายรอบ 

เรื่องส่วนตัวน่ะครับ"

คราวนี้ปลายสายนิ่งไปนานกว่าเดิมจนพารณคิดว่าสายหลุดไปแล้ว

"ฮัลโหล"

"อ่ะ ค่ะ ฟังอยู่ค่ะ ว่าแต่คุณชื่ออะไรนะคะ"

ชายหนุ่มถอนหายใจแล้วตอบเสียงเข้ม "พารณ"
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ปรารถนา... ให้เป็นคุณ

"เอ๊ะ ผู้ชายคนเมื่อเช้า...แล้วคุณมีธุระส่วนตัวอะไรคะ"

"นี่คุณจิรัศยาพูดอยู่เหรอ"

"ค่ะ"

"อ้าว แล้วท�าไมไม่บอก ปล่อยให้ผมพล่ามอยู่ได้"

"เอ้า ก็ดิฉันถามแล้วว่าคุณชื่ออะไร ต้องการติดต่อเรื่องอะไร"

"กผ็มไม่ทราบนีว่่าคนท่ีรบัโทรศพัท์เป็นคณุจริศัยา คณุเป็นโอเปอเรเตอร์

ของบรษัิทรึไง"

"ค่ะ!"

พารณรู้สึกปวดศีรษะข้างเดียวขึ้นมาตงิดๆ "แล้วท�าไมคุณไม่บอกว่า

เป็นคุณล่ะ"

"ฉันต้องระวังตัวไว้ก่อนสิคะ คุณเล่นบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ฉัน

พยายามคิดอยู่ว่าใครโทรมา ทั้งที่ไม่คุ้นกับเสียงนี้มาก่อน"

พารณตั้งใจถอนหายใจเสียงดังให้คนฟังได้ยิน "งั้นเข้าเรื่องเลยนะ"

"ค่ะ พูดมาเลย"

"ท�าไมไม่ไปร้านเสื้อ"

"ยังไม่ได้ไปค่ะ"

"นัน่แหละ ท�าไมไม่ไป คณุใส่เสือ้สกปรกแล้วกเ็หมน็ๆ นัน่ท�างานเหรอ"

"เปล่า ฉันจะใส่ชุดอะไรท�าไมฉันต้องรายงานคุณด้วย"

"คณุควรไปร้านครสิตลั รูไ้หมการท่ีผมบอกให้เจ้าของร้านมาเปิดร้าน

เพื่อรอต้อนรับคุณคนเดียวแต่คุณกลับไม่ไปน่ะ มันเป็นเรื่องที่เสียมารยาท

มาก"

"ไม่ทราบค่ะ อันนั้นมันไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของฉันนี่คะ คุณ

เป็นคนจัดการเอง"

พารณอยากขว้างโทรศัพท์ในมือท้ิง เขาต้องระงับอารมณ์โดยการ 

เดินมานั่งที่โซฟารับแขกของกัณฑ์อเนก
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"คุณจิรัศยาครับ คุณควรไปเลือกเสื้อผ้าชุดใหม่ท่ีร้านคริสตัลได้แล้ว

นะครับ"

"ท�าไมเหรอคะ นามบัตรของคณุมีวันและเวลาหมดอายุด้วยเหรอคะ"

"มีครับ!"

เขาตอบสวนกลับไปทันทีเพราะต้องการจบเรื่องท่ีกัณฑ์อเนกสั่งไว ้

ให้เร็วท่ีสุด โดยไม่ได้คิดเลยว่ายังมีมนุษย์อยู ่อีกคนหนึ่งบนโลกใบนี้ท่ี 

ไม่ยอมจ�านนต่อค�าประชดประชันของเขาง่ายๆ

"งั้นฉันไม่เอาก็ได้ค่ะ คุณมีธุระแค่นี้ใช่ไหมคะ ฉันต้องวางสายแล้ว 

งานของฉันยุ่งมาก"

"ดะ...เดี๋ยว..."

"สวัสดีค่ะ"

กริ๊ก...

เลขานกุารหนุม่นัง่นิง่หลงัจากท่ีโยนโทรศพัท์มือถอืลงบนโซฟาใกล้ตวั

แล้ว ดวงตาของเขาดูเหม่อลอย แต่ความจริงพารณก�าลังเพ่งตรงไปท่ี 

โต๊ะท�างานของเจ้านาย ในใจพลางนึกข้ึนมาว่าต�าแหน่งของเขามันควรมี

งานการที่ดีท�ามากกว่าการไล่ตามแก้ปัญหาบ้าบออยู่อย่างนี้

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page �������... ����������.indd   39 27/2/2563 BE   10:37



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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